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स्वीकृत मिमत: २०७८।४।२५ 

िानवअमिकार परुस्कार ववतरण कार्यववमि, २०७८ 

िानव अमिकार परुस्कार प्रदान गररने के्षत्र, र्ोग्र् व्र्क्ति वा संस्था छनौट तथा परुस्कारको राशी 
मनिायरण गने प्रविर्ालाई व्र्वक्तस्थत गनय आवश्र्क भएकोले,  

िानव अमिकार कोष सञ्चालन मनर्िावली, २०७५ को मनर्ि १७ ले ददएको अमिकार प्रर्ोग गरी 
कानून, न्र्ार् तथा संसदीर् िामिला िन्त्रालर्ले देहार्को कार्यववमि बनाएको छ ।   

१. संक्तक्षप्त नाि र प्रारम्भ : (१) र्स कार्यववमिको नाि "िानव अमिकार परुस्कार ववतरण कार्यववमि, 
२०७८" रहेको छ । 

(२) र्ो कार्यववमि िन्त्रालर्बाट स्वीकृत भएको मिमतदेक्ति लागू हनुेछ । 

२. पररभाषा : ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा र्स कार्यववमििा,- 

(क) "मनर्िावली" भन्नाले िानव अमिकार परुस्कार कोष सञ्चालन मनर्िावली, २०७५ सम्झन ु
पछय। 

(ि) "सक्तिवालर्" भन्नाले समिमतको सक्तिवालर् सम्झन ुपछय ।  

(ग) "सूिीिा परेका व्र्क्ति वा संस्था" भन्नाले दफा ६ को उपदफा (१) बिोक्तिि सूिीिा परेका 
व्र्क्ति वा संस्था सम्झन ुपछय । 

३ परुस्कार प्रदान गररने के्षत्र : (१) िानव अमिकारको सम्िान, संरक्षण र संवर्द्यनिा उल्लेिनीर् 
र्ोगदान परु् र्ाउने व्र्क्ति वा संस्थालाई र्ोगदानको आिारिा मनर्िावली तथा र्स कार्यववमि बिोक्तिि 
परुस्कार प्रदान गररनछे ।  

(२) उपदफा (१) बिोक्तिि परुस्कार प्रदान गररने के्षत्र अनसूुिी-१ बिोक्तिि हनुछे । 

४. सावयिमनक आव्हान गनुय पने : (१) समिमतले दफा ३ बिोक्तििको कुनै के्षत्रिा काि गरेका व्र्क्ति 
वा संस्थालाई परुस्कारको लामग सूिना प्रकाशन भएका मिमतले एक्काइस ददनमभत्र सक्तिवालर्िा आवेदन 
ददन आव्हान गरी सूिना प्रकाशन गनुय पनेछ । 

   (२) उपदफा (१) बिोक्तििको सूिनािा मनर्िावलीको मनर्ि ११ को उपमनर्ि (१) िा 
उक्तल्लक्तित कसूरका अमतररि देहार्का कसूरिा सिार् वा कारवाहीिा नपरेका व्र्क्ति वा संस्थािात्र 
र्ोग्र् हनुे व्र्होरा सिेत िलुाउन ुपनेछ:- 
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(क) भ्रष्टािार, िवरिस्ती करणी, िानव बेिमबिन तथा ओसारपसार, लागू औषि  
मबिी ववतरण तथा मनकासी वा पैठारी, सम्पक्ति शरु्द्ीकरण, राहदानी दरुुपर्ोग, 
अपहरण सम्बन्िी कसूर वा नैमतक पतन देक्तिने अन्र् फौिदारी कसूरिा 
सिार् पाई वा कुनै कसूरिा िन्ि कैद वा बीस वषय वा सो भन्दा बी ी 
कैदको सिार् पाएको । 

(३) उपदफा (१) बिोक्तििको सूिना राविर्स्तरका कम्तीिा दईु वटा दैमनक पमत्रकािा 
प्रत्रे्क वषयको साउन िवहनामभत्र प्रकाशन गनुय पनेछ र सो सूिना िन्त्रालर्को वेबसाइटिा सिेत राख्न ु
पनेछ ।   

५. आवेदन पेश गने : (१) परुस्कार प्राप्त गनय िाहने व्र्क्ति वा संस्थाले दफा ४ बिोक्तििको सूिनािा 
मनिायररत अवमिमभत्र व्र्क्ति भए अनसूुिी-२ र संस्था भए अनसूुिी-३ बिोक्तििको ी ााँिािा सोही 
अनसूुिीिा उक्तल्लक्तित आवश्र्क कागिात तथा सािग्री संलग्न गरी सक्तिवालर्िा आवेदन पेश गनुय 
पनेछ ।   

  (२) उपदफा (१) बिोक्तिि आवेदन पेश गने व्र्क्ति वा संस्था परुस्कार पाउन र्ोग्र् छ 
भनी देहार्को कुनै व्र्क्ति वा संस्थाले अनसूुिी-४ बिोक्तििको ी ााँिािा परुस्कारको लामग गरेको 
मसफाररस सिेत आवेदनसाथ संलग्न गनुय पनेछ :-  

(क) नेपालको संवविान बिोक्तिि स्थापना भएका िानव अमिकारको संरक्षण र 
संवर्द्यन सम्बन्िी ववषर् हेने संवैिामनक मनकार् तथा प्रिमलत कानून 
बिोक्तिि स्थापना भई िानव अमिकारको संरक्षण र संवर्द्यन सम्बन्िी ववषर् 
हेने कानूनी मनकार्,   

(ि) आवेदन पेश गने व्र्क्ति वा संस्थाको कार्यके्षत्रसाँग सम्बक्तन्ित स्थानीर् तह,  

(ग) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको िानव अमिकार सम्बन्िी ववषर् हेने 
सम्बक्तन्ित मनकार्, 

(घ) िानव अमिकारको क्षेत्रिा कार्य गरेको ववश्वव्र्ापीरूपिा ख्र्ामत प्राप्त गरेका 
नेपालिा कार्यके्षत्र भएको अन्तरायविर् गैर सरकारी संस्था,   

(ङ) कम्तीिा पन्र वषय िानव अमिकारको क्षेत्रिा कार्य गरेको नेपालिा स्थापना 
भएको गैर सरकारी संस्था, 

(ि) आवेदन पेश गने व्र्क्ति वा संस्थाको कार्यके्षत्रको प्रमतमनमित्व गने 
सम्बक्तन्ित संघीर् संसदका सदस्र् वा प्रदेश सभाका सदस्र्, 
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(छ) ववश्वववद्यालर्िा िानव अमिकारसाँग सम्बक्तन्ित ववषर् अध्र्ापन गराउन े
प्राध्र्ापक, 

(ि) िानव अमिकारको क्षेत्रिा मनरन्तर कार्य गरररहेका सिाििा सम्िामनत, 
उदाहरणीर् र अतलुमनर् र्ोगदान गरेका लब्ि प्रमतवित व्र्क्ति,  

(झ) िानव अमिकार आर्ोगका वहालवाला वा अवकाशप्राप्त अध्र्क्ष तथा सदस्र्, 
वा 

(ञ) िन्त्रालर्बाट िानव अमिकार परुस्कार पाइसकेका व्र्क्ति वा संस्था ।  

  (३) उपदफा (१) िा िनुसकैु कुरा लेक्तिएको भए तापमन सो उपदफा बिोक्तिि आवेदन 
नगरेको कुनै व्र्क्ति वा संस्था परुस्कारको लामग र्ोग्र् छ भने्न लागेिा उपदफा (२) बिोक्तििको 
व्र्क्ति वा संस्थाले त्र्स्तो व्र्क्ति वा संस्थालाई सिेत परुस्कारको लामग मसफाररस गनय सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोक्तिि मसफाररस गदाय मसफाररस गने व्र्क्ति वा संस्थाले व्र्क्तिको 
हकिा अनसूुिी-५ र संस्थाको हकिा अनसूुिी-६ बिोक्तििको ी ााँिािा सोही अनसूुिीिा उक्तल्लक्तित 
आवश्र्क कागिात तथा सािग्री संलग्न गरी मसफाररस गनुय पनेछ ।  

  (५) र्स दफा बिोक्तिि आवेदन वा मसफाररस पेश गने व्र्क्ति वा संस्थाले त्र्स्तो आवेदन 
वा मसफाररस सक्तिवालर्ले तोकेको ववद्यतुीर् िाध्र्िबाट सिेत पठाउन सक्नछे । 

६. नाि सूिीकृत गने : (१) दफा ५ बिोक्तिि सक्तिवालर्िा प्राप्त आवेदन तथा मसफाररसको अध्र्र्न 
तथा छानववन गरी उपसमिमतले परुस्कारको लामग आवेदन ददएका वा मसफाररस गररएका व्र्क्ति वा 
संस्थाको नाि ठेगाना सवहतको सूिी तर्ार गनेछ।  

(२) उपदफा (१) बिोक्तििको सूिी सक्तिवालर्ले िन्त्रालर्को सूिनापाटीिा टााँस गरी 
वेभसाइटिा सिेत राख्नछे ।  

  (३) उपदफा (१) बिोक्तििको सूिीिा परेका व्र्क्ति वा संस्थालाई परुस्कार प्रदान गनय नहनु े
कुनै कारण भएिा सूिना प्रकाशन भएको मिमतले पन्र ददन मभत्र उिरुी गनयको लामग आव्हान गरी 
समिमतले सावयिमनकरूपिा सूिना प्रकाशन गनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोक्तिि िारी गररएको सूिना सक्तिवालर्ले िन्त्रालर्को सूिनापाटीिा 
टााँस गरी वेभसाइटिा सिेत राख्नछे  ।   
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( ५) उपदफा (३) बिोक्तिि िारी भएको सूिना बिोक्तिि सूिीिा परेका व्र्क्ति वा संस्थाका 
ववरूर्द्िा उिरुी ददाँदा मलक्तितरूपिा आरोप पषु्टी गने प्रिाण सिेत संलग्न गरी सक्तिवालर्िा उिरुी 
ददन ुपनेछ। 

  (६) उपदफा (३) बिोक्तििको अवमि मभत्र सक्तिवालर्िा कुनै उिरुी प्राप्त भएिा त्र्स्तो 
अवमि सिाप्त भएको मिमतले पन्र ददनमभत्र उपसमिमतले त्र्स्तो उिरुीको अध्र्र्न तथा छानववन गनुय 
पनेछ । 

  (७) उपदफा (६) बिोक्तिि उिरुीको अध्र्र्न तथा छानववन वा अन्र् िनुसकैु िाध्र्िबाट 
त्र्स्ता व्र्क्ति वा संस्थाको अध्र्र्न तथा छानववन गदाय त्र्स्ता व्र्क्ति वा संस्थालाई मनर्िावली तथा 
र्स कार्यववमि बिोक्तिि परुस्कारको लामग मसफाररस गनय मिल्न े नदेक्तिएिा त्र्स्ता व्र्क्ति तथा 
संस्थालाई उपसमिमतले उपदफा (१) बिोक्तििको सूिीबाट हटाउन ुपनेछ ।  

७. छनौट तथा मसफाररस : (१) दफा ६ बिोक्तिि सूिीिा परेका व्र्क्ति वा संस्थाहरू िध्रे्बाट परुस्कार 
मसफाररसको लामग उपसमिमतले व्र्क्ति वा संस्था छनौट गदाय मनर्ि ९ को उपमनर्ि (१) िा 
उक्तल्लक्तित आिारका अमतररि देहार्का आिारिा िूल्र्ाङ्कन गनुय पनेछ :-   

(क)  भौगोमलक कार्यक्षेत्रिा िानव अमिकारको संरक्षण र संवर्द्यनिा  गरेको 
र्ोगदान, 

(ि) िानव अमिकार ववषर्को के्षत्रिा गरेको िोि तथा अनसुन्िान, 

(ग) िानव अमिकारको संरक्षण र संवर्द्यनिा विर्ाशीलता,  

(घ) िानवअमिकारप्रमतको सम्िान र सिेतना अमभवृवर्द्िा िेलेको भमूिका वा 
परु् र्ाएको सहर्ोग,  

(ङ) िानव अमिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई सावयिमनक गने र त्र्स्ता 
घटनाको अनगुिनिा प्रभावकारीरूपिा िेलेको भमूिका, 

(ि) िानव अमिकारको उपभोग गनयको लामग आवश्र्क वातावरण बनाउन वा 
त्र्स्तो वातावरणको मनिायण गनय, व्र्क्ति तथा सिदुार्को सशक्तिकरण वा 
िीवनस्तरिा सिुार गनय आवश्र्क सहर्ोग र सहिीकरणिा गरेको र्ोगदान, 

(छ)  िानव अमिकारको संरक्षणको कार्य गदाय बहन गनुय परेको िोक्तिि, 
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(ि) व्र्क्ति वा संस्थाप्रमतको सावयिमनक िारणा तथा आििारणा,  

(झ)  अमत िोक्तिि, बवहष्करणिा परेका तथा ववपन्न व्र्क्ति तथा सिदुार्  
र्ोगदानको कार्यक्षते्र भएको, 

(ञ)  सिाििा रहेका सािाक्तिक ववभेद, अन्र्ार्, कुरीमत र अन्िववश्वास हटाउन 
वा अन्त्र् गनयिा िेलेको भमूिका वा परु् र्ाएको सहर्ोग तथा र्ोगदान ।  

(२) उपदफा (१) बिोक्तििको िूल्र्ाङ्कनका आिारिा अनसूुिी-७ बिोक्तिि िूल्र्ाङ्कन गदाय 
परुस्कार प्रदान गनय सबैभन्दा उपर्िु देक्तिएका कम्तीिा एकिना व्र्क्ति र एउटा संस्था पने गरी 
बी ीिा तीनिना व्र्क्ति वा संस्थाको नाि उपसमिमतले छनौट गरी समिमत सिक्ष मसफाररस गनुय 
पनेछ। 

  (३) उपदफा (२) बिोक्तिि मसफाररस गदाय देहार्का वववरण सिावेश भएको प्रमतवेदनसिेत 
पेश गनुय पनेछ :- 

(क) पिृभमूि, 
(ि) प्राप्त आवेदन तथा मसफाररसको वववरण, 
(ग) उिरुी र उिरुीको वकनारा सम्बन्िी व्र्होरा, 
(घ) िूल्र्ाङ्कनका लामग छनौट भएका र्ोग्र् व्र्क्ति तथा संस्थाको संक्तक्षप्त वववरण, 
(ङ) िूल्र्ाङ्कन गनय मलएका आिार, 
(ि) व्र्क्ति वा संस्थाको बारेिा उपसमिमतले कसैलाई िटाई बझेुको भए सोको 

संक्तक्षप्त व्र्होरा, 
(छ) मसफाररस गररएका व्र्क्ति वा संस्थाको संक्तक्षप्त वववरण, 
(ि) परुस्कारको लामग व्र्क्ति वा संस्था छनौट गनुयको औक्तित्र्, आिार र 

कारण,  र 

(झ) समिमतलाई गररएको मसफाररसको व्र्होरा  ।  

  (४) र्स दफा बिोक्तिि उपर्िु व्र्क्ति वा संस्थाको छनौट गने िििा त्र्स्तो व्र्क्ति वा 
संस्थाप्रमतको सावयिमनक िारणा तथा आििारणा लगार्तका अन्र् आवश्र्क कुराहरू बझु्न ु परेिा 
िन्त्रालर्ले उपसमिमतको कुनै सदस्र् वा िन्त्रालर्को कुनै अमिकृतलाई स्थलगत अवलोकनको लामग 
िटाउन वा अन्र् कुनै िाध्र्िबाट बझु्न सक्नेछ ।  
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  (५) उपदफा (४) बिोक्तिि िवटने व्र्क्तिले उपसमिमतलाई पेश गने प्रमतवेदन गोप्र् राख्न ु
पनेछ र मनिले स्वाथयको द्वन्र्द् हनुे कुनै वकमसिको विर्ाकलाप सिेत गनुय हुाँदैन ।  

८. समिमतबाट मसफाररस : दफा ७ बिोक्तिि उपसमिमतबाट मसफाररस भई आएका व्र्क्ति वा 
संस्थािध्रे्बाट समिमतले उपर्िु देक्तिएका एकिना व्र्क्ति र एउटा संस्थाको नाि परुस्कारको लामग 
िन्त्रालर् सिक्ष मसफाररस गनेछ ।  

९. परुस्कारको घोषणा र परुस्कार प्रदान कार्यिि : (१) िन्त्रालर्ले दफा ८ बिोक्तिि परुस्कारको 
लामग मसफाररस भएका व्र्क्ति वा संस्थाको नाि मनर्िावलीको मनर्ि १३ बिोक्तिि प्रत्रे्क वषय 
मिसेम्बर १० ताररििा घोषणा गनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बिोक्तिि नाि घोषणा भएपमछ िन्त्रालर्ले सम्बक्तन्ित व्र्क्ति वा 
संस्थालाई परुस्कार प्रदान गररने मिमत, सिर्, स्थान र अन्र् आवश्र्क कुरा सिेतको िानकारी 
िौक्तिक तथा मलक्तितरूपिा ददन ुपनेछ । 

  (३) िन्त्रालर्ले उपदफा (१) बिोक्तििको नाि घोषणा भएको सात ददनमभत्र उपदफा (२) 
बिोक्तिि िानकारी ददएको मिमत, सिर् र स्थानिा कार्यिि आर्ोिना गरी परुस्कार प्रदान गनेछ । 

  (४) उपदफा (१) बिोक्तिि घोषणा भएको व्र्क्ति तथा संस्थालाई िन्त्रालर्ले काठिािौं 
उपत्र्का बावहरका व्र्क्ति वा संस्थाको हकिा नेपाल सरकार, अथय िन्त्रालर्ले तोकेको िापदण्ि 
बिोक्तिि दैमनक भ्रिण भिा तथा र्ातार्ात ििय तथा काठिािौं उपत्र्का मभत्रका व्र्क्ति वा संस्थाको 
हकिा र्ातार्ात ििय उपलब्ि गराउनेछ । 

  (५) उपदफा (४) बिोक्तिि दैमनक भ्रिण भिा तथा र्ातार्ात ििय संस्थाको हकिा परुस्कार 
ग्रहण गनय आउने एक िना प्रमतमनमिलाई िात्र प्राप्त हनुछे । 

१०. परुस्कार राशी र प्रिाणपत्र प्रदान: (१) परुस्कारको लामग घोषणा भएका व्र्क्ति वा संस्थाले प्राप्त गने 
परुस्कारको राशी एक लाि एघार हिार एक सर् एघार रूपैर्ााँको हनुेछ । 

  (२) परुस्कार पाउने व्र्क्ति वा संस्थालाई परुस्कारको राशी र िानव अमिकारको संरक्षण र 
संवर्द्यनको के्षत्रिा परु् र्ाएको र्ोगदान सिेत उल्लेि गरी प्रिाणपत्रसिेत प्रदान गररनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोक्तिि प्रदान गररने प्रिाणपत्रको ी ााँिा अनसूुिी-८ बिोक्तिि हनुछे । 
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११. छनौट नगररन े : र्स कार्यववमि बिोक्तिि एकपटक परुस्कार पाएको व्र्क्ति वा संस्थालाई कम्तीिा 
पााँि वषय पूरा नभई पनु: परुस्कार छनौट प्रविर्ािा सिावेश गररने छैन । 

१२.  परुस्कार प्राप्त गने व्र्क्ति वा संस्थाको सूिी बनाइने : (१) सक्तिवालर्ले र्स कार्यववमि बिोक्तिि 
परुस्कार पाउने व्र्क्ति वा संस्थाको सूिी बनाई वावषयकरूपिा अद्यावमिक गरी अमभलेि राख्नछे ।  

  (२) िन्त्रालर्ले उपदफा (१) बिोक्तििको सूिीिा सिावेश भएका व्र्क्ति वा संस्थालाई र्स 
कार्यववमि बिोक्तिि प्रत्रे्क वषय आर्ोिना गररन ेपरुस्कार प्रदान कार्यिििा आिन्त्रण गनुय पनेछ र 
िन्त्रालर्ले आर्ोिना गने िानव अमिकारसाँग सम्बक्तन्ित अन्र् ववशेष कार्यिििा सिेत आिन्त्रण 
गनय सक्नेछ।  

  (३) र्स कार्यववमि बिोक्तिि परुस्कार पाएको व्र्क्ति वा संस्था कुनै िानव अमिकार 
उल्लघंनको घटनािा संलग्न भएको पाइएिा त्र्स्तो व्र्क्ति वा संस्थालाई उपदफा (१) बिोक्तििको 
अमभलेिबाट हटाइनेछ ।  

१३. सिर् तामलकाको अबलम्बन : र्स कार्यववमि बिोक्तिि परुस्कार प्रदान गने प्रविर्ाको लामग   
अनसूुिी-९ बिोक्तििको सिर् तामलकाको अबलम्बन गनुय पनेछ ।  
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अनसूुिी-१ 

(दफा ३ को उपदफा (२) साँग सम्बक्तन्ित) 

परुस्कार प्रदान गररन ेके्षत्र 

(क) िानव अमिकारको ववषर्को अध्र्र्न, अध्र्ापन तथा अनसुन्िानबाट िानव अमिकारको ववषर्िा 
गरेको र्ोगदान,    

(ि) आमथयक, सािाक्तिक वा सााँस्कृमतक दृवष्टले वपछमिएका िवहला, दमलत, आददवासी, आददवासी िनिामत, 
ििेशी, थारू, िकु्तस्लि, उत्पीमित वगय, वपछिा वगय, अल्पसंख्र्क, सीिान्तीकृत, वकसान, श्रमिक, र्वुा, 
बालबामलका, ज्रे्ि नागररक, लैवङ्गक तथा र्ौमनक अल्पसंख्र्क, अपाङ्गता भएका व्र्क्ति, गभायवस्थाका 
िवहला, अशि र असहार् अवस्थािा रहेका, िोक्तिििा रहेका वा आमथयकरूपले ववपन्न व्र्क्ति तथा 
सिूहको संरक्षण, सशक्तिकरण वा ववकासिा गरेको र्ोगदान,  

(ग) असहार्, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीमित, ववस्थावपत वा िोक्तिििा रहेका बालबामलकाको हक, 
वहत संरक्षण तथा त्र्स्ता बालबामलकाको क्तशक्षा, स्वास् र् र पालन पोषणिा काि गरेको वा बालश्रि 
ववरुर्द्को क्षेत्रिा कार्य गरी बाल अमिकारको संरक्षणिा गरेको र्ोगदान,     

(घ) ििु किैर्ा, कम्हलरी, हरवा, िरवा, हमलर्ा वा भमूिवहन व्र्क्तिको िानव अमिकारको संरक्षणिा 
गरेको र्ोगदान, 

(ङ) बाल वववाह, बोक्सीको आरोप, दाइिो प्रथा, छाउपिी प्रथा वा अनिेल वववाह लगार्तका सािाक्तिक 
प्रिलन, प्रथा र कुररती ववरूर्द्को के्षत्रिा काि गरी िानव अमिकारको संरक्षणिा गरेको र्ोगदान,  

(ि) बेिमबिनिा परेका, िोक्तिििा परेका, सािाक्तिक र पाररवाररक ववहष्करणिा परेका वा वहंसा पीमित 
िवहलाको पनु:स्थापना, संरक्षण वा सशक्तिकरणिा गरेको र्ोगदान,  

(छ) िानव बेिमबिन तथा ओसारपसार ववरूर्द्को के्षत्रिा कार्य गरी पीमितको िानव अमिकारको 
संरक्षणिा गरेको र्ोगदान,  

(ि) अशि, असहार् तथा पररवारको संरक्षकत्व नपाएका ज्रे्ि नागररकको हक, वहत तथा अमिकारको 
संरक्षण गदै त्र्स्ता व्र्क्तिको स्वास् र्, स्र्ाहार र पालनपोषणिा गरेको र्ोगदान,  

(झ) िानमसक सन्तलुन गिुाएका व्र्क्तिको िोि तथा उर्द्ार गरी त्र्स्ता व्र्क्तिको स्वास् र्, स्र्ाहार र 
पालनपोषणिा गरेको र्ोगदान, 

(ञ) िातीर् छुवाछुत तथा भेदभाव ववरूर्द्को के्षत्रिा कार्य गरी सािाक्तिक रूपान्तरणका लामग गरेको 
र्ोगदान,  

(ट) वातावरण संरक्षण गरी िानव अमिकारको संरक्षण र संवर्द्यनिा गरेको र्ोगदान,  

(ठ) प्राकृमतक प्रकोप वा ववपदिा आपतकालीन उर्द्ार, राहत तथा सहर्ोग गरी िानव अमिकारको 
संरक्षणिा गरेको र्ोगदान, 
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(ि) िानव अमिकार रक्षक (मिफेन्िर) को के्षत्र  र त्र्स्ता रक्षकको सम्िान र संवर्द्यनको क्षेत्रिा गरेको 
र्ोगदान,   

(ी ) आि सञ्चारको िाध्र्िद्वारा िानव अमिकारको सम्िान, संरक्षण र संवर्द्यनिा गरेको र्ोगदान,  

(ण) लैवङ्गक न्र्ार्का िाध्र्िद्वारा िानव अमिकारको सम्िान, संरक्षण र संवर्द्यनिा गरेको र्ोगदान, 
(त) उपभोिाको हक, वहत र अमिकारको लामग गरेको र्ोगदान,    

(थ) प्रिनन स्वास् र्को के्षत्रिा गरेको र्ोगदान,  

(द) िानमसक स्वास् र्को के्षत्रिा गरेको र्ोगदान, 
(ि) मन:शलु्क कानूनी सहार्ता प्रदान गने कार्यिा गरेको र्ोगदान, 
(न) िानवीर् कानूनको के्षत्रिा गरेको र्ोगदान,     

(प)    िानव अमिकारको सिेतना अमभवृवर्द् गनय कार्य गरेको, वा 
(फ)  अतलुनीर्, अनकुरणीर् वा उदाहरणीर् सिािसेवा तथा िानवसेवा िाफय त िानवताको सिपयणिा   

गरेको र्ोगदान ।  
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अनसूुिी-२ 

(दफा ५ को उपदफा (१) साँग सम्बक्तन्ित) 

व्र्क्तिले ददने आवेदनको ी ााँिा 
 

श्री िानव अमिकार परुस्कार समिमतको सक्तिवालर्, 
कानून, न्र्ार् तथा संसदीर् िामिला िन्त्रालर्, 
मसंहदरबार, काठिािौं । 

 

िहोदर्, 
श्री िानव अमिकार परुस्कार समिमतको सक्तिवालर्द्वारा मिमत.......... िा प्रकाक्तशत सूिना बिोक्तिि 

िानव अमिकार परुस्कारबाट सम्िामनत हनु पाउाँ भनी देहार् बिोक्तििको वववरण तथा कागिात संलग्न गरी 
र्ो आवेदन पेश गरेको छु । 

१. नाि, थर :  नेपालीिा...  

अङ्ग्ग्रिेीिा..... 
२. िन्ि मिमत : वविि सम्वत :...   इस्वी सम्वत :... 
३. अमभभावक वा बाब ुवा आिाको नाि :... 
४. मलङ्ग :... 
५. स्थार्ी ठेगाना:...    सम्पकय  नम्वर... 
६. अस्थार्ी ठेगाना :...    इिेल ठेगाना... 
७. आवर्द् संस्था :... 
८. िानव अमिकारको सम्िान, संरक्षण र संवर्द्यनको लामग र्ोगदान गरेको क्षते्र....  

९. र्ोगदानको कार्यके्षत्र (िनु व्र्क्ति, वगय, के्षत्र, िामत, सिूह तथा सिदुार्िा र्ोगदान गरेको हो सो 
वववरण िलुाउन े):..... 

१०. भौगोमलक कार्यक्षते्र : क्तिल्ला.......................िहा/उपिहा/नगरपामलका/गााँउपामलका...... 
११. र्ोगदानको के्षत्रिा कार्य गरेको शरुू सिर् : साल......िवहना........गते........ 
१२. र्ोगदानको के्षत्रिा विर्ाशील रही िानव अमिकारको सम्िान, संरक्षण र संवर्द्यनको अनभुव :... 
१३. र्ोगदानको के्षत्रिा गरेको ववशेषज्ञता, िोि तथा अनसुन्िानको वववरण :...  

१४. र्ोगदानको के्षत्रिा गरेका काि तथा विर्ाकलापको वववरण :...  

१५. िानव अमिकार सिेतना अमभवृवर्द् सम्बन्िी विर्ाकलापको वववरण :...  

१६. िानव अमिकार उल्लघंन सम्बन्िी कुनै घटना उिागर गरेकोिा वा िानव अमिकार उल्लघंनका 
घटनाको रोकथाि गरेको भएिा सो सम्बन्िी वववरण :... 

१७. िानव अमिकारको सम्िान, संरक्षण र संवर्द्यन सम्बन्िी भएका विर्ाकलापको वववरण (सािाक्तिक 
ववभेद, अन्र्ार्, कूरीमत र अन्िववश्वास हटाउन िेलेको भमूिकालाई िलुाउने) :... 

१८. र्ोगदानको के्षत्रिा गरेका काि तथा विर्ाकलापले पारेको प्रभाव, असर तथा उपलक्तब्िको वववरण :.. 
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१९. र्ोगदानको क्षेत्रिा काि गदाय आइपरेका सिस्र्ा, बािा, अड्िन वा बहन गनुय परेको िोक्तिि तथा 
क्षमतको वववरण :.... 

२०. कुनै सम्िान वा परुस्कार प्राप्त गरेको भएिा सोको वववरण :... 
२१. सिािसेवा, िानवसेवा वा वातावरण संरक्षण लगार्तका कुनै के्षत्रिा गरेको उदाहरणीर्, अतलुनीर् र 

उल्लेिनीर् र्ोगदान भएिा िलुाउने,... 
२२. िानव अमिकारको सम्िान, संरक्षण र संवर्द्यनिा गरेको ठोस र्ोगदान सम्बन्िी अन्र् कुनै आवश्र्क 

वववरण भएिा सो सिेत िलुाउने,.. 
२३. संलग्न गनुय पने कागिात : 

(क) नागररकता, राहदानी वा राविर् पररिर्पत्रको प्रमतमलवप वा पररिर् िलु्ने अन्र् कुनै कागिातको 
प्रमतमलवप, 

(ि) संस्थािा आवर्द् भएकोिा सो संस्थाको आवर्द्ता भएको पररिर्पत्रको प्रमतमलवप, 
(ग) र्स अनसूुिीिा रहेका वववरणलाई पवुष्ट गने आवश्र्क कागिात, राविर्, अन्तरायविर् वा स्थानीर् 

आि सञ्चारका िाध्र्िद्वारा प्रकाक्तशत वा प्रसाररत सािग्री, वृि क्तित्र, अनसुन्िानात्िक आलेि, 
प्रकाक्तशत पसु्तक, पकु्तस्तका वा ववद्यतुीर् सािग्रीको प्रमत । 

२४. िामथ उल्लेि गररएका र संलग्न गररएका कागिात तथा सािग्री सबै सााँिो हनु र मनर्िावली तथा 
र्स कार्यववमि बिोक्तिि परुस्कारको लामग मसफाररस नमिल्ने कुनै पमन अवस्था नभएको तथा िलाई 
परुस्कार मसफाररस भएिा उि परुस्कार ग्रहण गने व्र्होरा सिेत घोषणा गदयछु । 

 
 

(दस्तित) 

पूरा नाि, थर 

मिमत : 
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अनसूुिी-३ 

(दफा ५ को उपदफा (१) साँग सम्बक्तन्ित) 

संस्थाले ददने आवेदनको ी ााँिा 
श्री िानव अमिकार परुस्कार समिमतको सक्तिवालर्, 
कानून, न्र्ार् तथा संसदीर् िामिला िन्त्रालर्, 
मसंहदरबार, काठिािौं । 

 

िहोदर्, 
श्री िानव अमिकार परुस्कार समिमतको सक्तिवालर्द्वारा मिमत.......... िा प्रकाक्तशत सावयिमनक सूिना 

बिोक्तिि िानव अमिकार परुस्कारबाट सम्िामनत हनु पाउाँ भनी देहार् बिोक्तििको वववरण र आवश्र्क 
कागिात तथा सािग्री संलग्न गरी र्ो आवेदन पेश गरेको छु । 

१. संस्थाको नाि : नेपालीिा.....  

अङ्ग्ग्रिेीिा..... 
२. संस्थाको ठेगाना : ...     सम्पकय  नम्वर... 
३. स्थापना भएको मिमत :         इिेल... 
४. संस्थाको प्रििु तथा अन्र् सञ्चालकको नाि,थर र ठेगाना : 
५. िानव अमिकारको सम्िान, संरक्षण र संवर्द्यनको लामग र्ोगदान गरेको के्षत्र....  

६. र्ोगदानको कार्यके्षत्र (िनु व्र्क्ति, वगय, के्षत्र, िामत, सिूह तथा सिदुार्िा र्ोगदान गरेको हो सो 
वववरण िलुाउन े):... 

७. भौगोमलक कार्यक्षते्र : क्तिल्ला.......................िहा/उपिहा/नगरपामलका/गााँउपामलका...... 
८. र्ोगदानको के्षत्रिा कार्य गरेको शरुू सिर् : साल......िवहना........गते........ 
९. र्ोगदानको के्षत्रिा विर्ाशील रही िानव अमिकार सम्िान, संरक्षण र संवर्द्यनको अनभुव :.. 
१०. र्ोगदानको के्षत्रिा गरेको ववशेषज्ञता, िोि तथा अनसुन्िानको वववरण :... 
११. र्ोगदानको के्षत्रिा गरेका काि तथा विर्ाकलापको वववरण :... 
१२. िानव अमिकार सिेतना अमभवृवर्द्सम्बन्िी विर्ाकलापको वववरण :... 
१३. िानव अमिकार उल्लघंन सम्बन्िी कुनै घटना उिागर गरेकोिा वा िानव अमिकार उल्लघंनका 

घटनाको रोकथाि गरेको भएिा सो सम्बन्िी वववरण :... 
१४. िानव अमिकारको सम्िान, संरक्षण र संवर्द्यन सम्बन्िी भएका विर्ाकलापको वववरण (सािाक्तिक 

ववभेद, अन्र्ार्, कूरीमत र अन्िववश्वास हटाउन िेलेको भमूिकालाई िलुाउने) :... 
१५. र्ोगदानको के्षत्रिा गरेका काि तथा विर्ाकलापले पारेको प्रभाव, असर तथा उपलक्तब्िको वववरण :.. 
१६. र्ोगदानको क्षेत्रिा काि गदाय आइपरेका सिस्र्ा, बािा, अड्िन वा बहन गनुय परेको िोक्तिि तथा 

क्षमतको वववरण :.... 
१७. कुनै सम्िान वा परुस्कार प्राप्त गरेको भएिा सोको वववरण :... 
१८. सिािसेवा, िानवसेवा वा वातावरण संरक्षण लगार्तका कुनै के्षत्रिा गरेको उदाहरणीर्, अतलुनीर् र 

उल्लेिनीर् र्ोगदान िलुाउने :..... 
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१९. िानव अमिकारको सम्िान, संरक्षण र संवर्द्यनिा गरेको ठोस र्ोगदान सम्बन्िी अन्र् कुनै आवश्र्क 
वववरण भएिा सो सिेत िलुाउने,.. 

२०. संलग्न गनुयपने कागिात : 
(क) संस्थाको प्रििु र अन्र् सञ्चालकको नागररकता, राहदानी, राविर् पररिर्पत्र वा पररिर् िलु्न े

अन्र् कुनै कागिातको प्रमतमलवप, 
(ि) संस्थाको गत आमथयक वषयको करििुा प्रिाणपत्र र लेिापरीक्षणको प्रमत, 
(ग) र्स अनसूुिीिा रहेका वववरणलाई पवुष्ट गने आवश्र्क कागिात,  राविर्, अन्तरायविर् वा स्थानीर् 

आि सञ्चारका िाध्र्िद्वारा प्रकाक्तशत वा प्रसाररत सािग्री, वृि क्तित्र, अनसुन्िानात्िक आलेि, 
प्रकाक्तशत पसु्तक वा पकु्तस्तका वा ववद्यतुीर् सािग्रीको प्रमत । 

२१. िामथ उल्लेि गररएका र संलग्न गररएका कागिात तथा सािग्री सबै सााँिो हनु र मनर्िावली तथा 
र्स कार्यववमि बिोक्तिि परुस्कारको लामग मसफाररस नमिल्ने कुनै पमन अवस्था नभएको तथा र्स 
संस्थालाई परुस्कार मसफाररस भएिा उि परुस्कार र्स संस्थाले ग्रहण गने व्र्होरा घोषणा गदयछु ।  

 

संस्थाको प्रििुको (दस्तित)   

पूरा नाि, थर 

संस्थाको छाप  

मिमत :  
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अनसूुिी-४ 

(दफा ५ को उपदफा (२) साँग सम्बक्तन्ित) 

आवेदकलाई परुस्कारको लामग गरेको मसफाररसको ी ााँिा 
 

श्री िानव अमिकार परुस्कार समिमतको सक्तिवालर्, 
कानून, न्र्ार् तथा संसदीर् िामिला िन्त्रालर्, 
मसंहदरबार, काठिािौं । 

 

िहोदर्, 
श्री िानव अमिकार परुस्कार समिमतको सक्तिवालर्द्वारा मिमत.......... िा प्रकाक्तशत सूिना बिोक्तिि 

िानव अमिकार परुस्कार प्रदान गनय.........व्र्क्ति वा संस्था र्ोग्र् तथा उपर्िु भएको तथा मनि आवेदक 
व्र्क्ति/संस्थाप्रमतको सावयिमनक िारणा/आििारणा........ रहेको व्र्होरा मसफाररस गदयछु । 

 व्र्क्तिको हकिा: मसफाररस गनेको दस्तित 

पूरा नाि, थर, ठेगाना र सम्पकय  नम्वर: 
पेशा वा व्र्वसार्: 
संस्थाको हकिा:  मसफाररस गने 
संस्थाकोनाि :  

संस्थाको छाप: 
संस्थाको प्रििुको नाि,थर र दस्तित:  

 

 नोट : र्स अनसूुिी बिोक्तिि मसफाररस गदाय िन्त्रालर्लाई सम्बोिन गरी मसफाररसकतायले आफ्नो ी ााँिािा 
व्र्होरा बनाई कुनै ठोस िहत्वपूणय र्ोगदान भए सो कुरा र सो व्र्क्ति वा संस्था प्रमतको सावयिमनक 
िारणा/आििारणालाई सिेत उल्लेि गरी मसफाररस गनय सक्नेछन ् र त्र्सलाई प्रिाक्तणत गने आवश्र्क 
सािग्री तथा कागिात सिेत पठाउन सक्नछेन ्। 
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अनसूुिी-५ 

(दफा ५ को उपदफा  (४) साँग सम्बक्तन्ित) 

व्र्क्तिलाई परुस्कारको लामग मसफाररस गने ी ााँिा 
श्री िानव अमिकार परुस्कार समिमतको सक्तिवालर्, 
कानून, न्र्ार् तथा संसदीर् िामिला िन्त्रालर्,  

मसंहदरबार, काठिािौं । 

िहोदर्, 
श्री िानव अमिकार परुस्कार समिमतको सक्तिवालर्द्वारा मिमत.......... िा प्रकाक्तशत सावयिमनक सूिना 

बिोक्तिि िानव अमिकार परुस्कारबाट सम्िामनत गनय देहार्को व्र्क्ति उपर्िु तथा र्ोग्र् भएकोले देहार् 
बिोक्तििको वववरण र आवश्र्क कागिात तथा सािग्री संलग्न गरी र्ो आवेदन पेश गरेको छु । 

१. मसफाररसकताय व्र्क्ति वा संस्थाको नाि : नेपालीिा.....  

अङ्ग्ग्रिेीिा..... 
२. मसफाररसकताय संस्था वा व्र्क्तिको ठेगाना र सम्पकय  नम्वर :       

३. मसफाररसकताय संस्थाको प्रििुकको नाि,थर र ठेगाना र सम्पकय  नम्वर तथा इिेल : 
४. मसफाररसकताय व्र्क्ति कुनै संस्थासाँग आवर्द् भएिा सो संस्था वा मनकार्को नाि : 
५. मसफाररसकताय संस्थाको कार्यके्षत्र वा मसफाररसकताय व्र्क्तिको पेशा र कार्यके्षत्र :... 
६. मसफाररसकतायले िानव अमिकारको सम्िान, संरक्षण र संवर्द्यन गरेको र्ोगदानको के्षत्र... 
७. मसफाररसकतायले मसफाररस हनुे व्र्क्तिसाँग सम्बक्तन्ित देहार्का वववरण सिेत भनुय पनेछ :- 

(क) व्र्क्तिको नाि, थर :  नेपालीिा.....  

अङ्ग्ग्रिेीिा..... 
(ि) व्र्क्तिको िन्ि मिमत : वविि सम्वत :....... इस्वी सम्वत :......... 
(ग) व्र्क्तिको अमभभावक, बाब ुवा आिाको नाि :........व्र्क्तिको मलङ्ग :........ 
(घ) व्र्क्तिको ठेगाना:.......................................सम्पकय  नम्वर......................................  

(ङ) व्र्क्तिको हालको स्थान :................................इिेल.............. 
(ि) व्र्क्तिको काििा आवर्द् संस्था :...................... 
(छ) िानव अमिकारको सम्िान, संरक्षण र संवर्द्यनको लामग र्ोगदान गरेको के्षत्र....  

(ि) र्ोगदानको कार्यके्षत्र (िनु व्र्क्ति, वगय, के्षत्र, िामत, सिूह तथा सिदुार्िा र्ोगदान गरेको हो सो 
वववरण िलुाउन े):... 

(झ) भौगोमलक कार्यक्षते्र : क्तिल्ला.......................िहा/उपिहा/नगरपामलका/गााँउपामलका...... 
(ञ) र्ोगदानको के्षत्रिा कार्य गरेको शरुू सिर् : साल......िवहना........गते........ 
(ट) र्ोगदानको के्षत्रिा विर्ाशील रही िानव अमिकार सम्िान, संरक्षण र संवर्द्यनको अनभुव :.. 
(ठ) र्ोगदानको के्षत्रिा गरेको ववशेषज्ञता, िोि तथा अनसुन्िानको वववरण :... 
(ि) र्ोगदानको के्षत्रिा गरेका काि तथा विर्ाकलापको वववरण :... 
(ी ) िानव अमिकार सिेतना अमभवृवर्द्सम्बन्िी विर्ाकलापको वववरण :.... 
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(ण) िानव अमिकार उल्लघंन सम्बन्िी कुनै घटना उिागर गरेकोिा वा िानव अमिकार उल्लघंनका 
घटनाको रोकथाि गरेको भएिा सो सम्बन्िी वववरण :... 

(त) िानव अमिकारको सम्िान, संरक्षण र संवर्द्यन सम्बन्िी भएका विर्ाकलापको वववरण 
(सािाक्तिक ववभेद, अन्र्ार्, कूरीमत र अन्िववश्वास हटाउन िेलेको भमूिकालाई िलुाउने) :... 

(थ) र्ोगदानको क्षेत्रिा गरेका काि तथा विर्ाकलापले पारेको प्रभाव, असर तथा उपलक्तब्िको 
वववरण :... 

(द) र्ोगदानको के्षत्रिा कार्य गदाय आइपरेका सिस्र्ा, बािा, अड्िन वा बहन गनुय परेको िोक्तिि 
तथा क्षमतको वववरण :... 

(ि) कुनै सम्िान वा परुस्कार प्राप्त गरेको भएिा सोको वववरण :... 
(न) सिािसेवा, िानवसेवा वा वातावरण संरक्षण लगार्तका कुनै के्षत्रिा गरेको उदाहरणीर्, 

अतलुनीर् र उल्लेिनीर् र्ोगदान िलुाउने :... 
(प) िानव अमिकारको सम्िान, संरक्षण र संवर्द्यनिा गरेको ठोस र्ोगदान सम्बन्िी अन्र् कुनै  

आवश्र्क वववरण भएिा सो सिेत िलुाउने :... 
(फ) व्र्क्तिप्रमत रहेको सावयिमनक िारणा तथा आििारणालाई िलुाउने :...  

८. संलग्न गनुयपने कागिात : 
(क) मसफाररसकताय व्र्क्ति वा संस्थाको प्रििुको पररिर्पत्रको प्रमतमलवप, 
(ि) मसफाररस हनुे व्र्क्तिको नागररकता, राहदानी, राविर् पररिर्पत्र वा पररिर् िलु्ने अन्र् कुनै 

कागिातको प्रमतमलवप, 
(ग) मसफाररस हनुे व्र्क्ति कुनै संस्थािा आवर्द् भएकोिा सो संस्थाको आवर्द्ता भएको पररिर्पत्रको 

प्रमतमलवप,  

(घ) र्स अनसूुिीिा रहेका वववरणलाई पवुष्ट गने आवश्र्क कागिात, राविर्, अन्तरायविर् वा स्थानीर् 
आि सञ्चारका िाध्र्िद्वारा प्रकाक्तशत वा प्रसाररत सािग्री, वृि क्तित्र, अनसुन्िानात्िक आलेि, 
प्रकाक्तशत पसु्तक, पकु्तस्तका वा ववद्यमुतर् सािग्रीको प्रमत, 

(ङ) परुस्कारको लामग मसफाररस भएिा परुस्कार ग्रहण गनेछु भने्न सम्बक्तन्ित व्र्क्तिको मलक्तित 
घोषणा। 

९. िामथ उल्लेि गररएका र संलग्न गररएका कागिात तथा सािग्री सबै सााँिो हनु र मनर्िावली तथा 
र्स कार्यववमि बिोक्तिि परुस्कारको लामग मसफाररस नमिल्ने कुनै पमन अवस्था नभएको व्र्होरा 
िानकारी गराउाँदछु । 

मसफाररसकताय व्र्क्ति भएिा,- (दस्तित) 

नाि, थर र पेशा वा के्षत्र: 
मसफाररसकताय संस्था भएिा,- (संस्था प्रििुको दस्तित)   

पूरा नाि र थर :  

संस्थाको छाप: 
मिमत:  
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अनसूुिी-६ 

(दफा ५ को उपदफा  (४) साँग सम्बक्तन्ित) 

संस्थालाई परुस्कारको लामग मसफाररस गने ी ााँिा 
श्री िानव अमिकार परुस्कार समिमतको सक्तिवालर्, 
कानून, न्र्ार् तथा संसदीर् िामिला िन्त्रालर्,  

मसंहदरबार, काठिािौं ।  

िहोदर्, 
श्री िानव अमिकार परुस्कार समिमतको सक्तिवालर्द्वारा मिमत.......... िा प्रकाक्तशत सावयिमनक सूिना 

बिोक्तिि िानव अमिकार परुस्कारबाट सम्िामनत गनय देहार्को संस्था उपर्िु तथा र्ोग्र् भएकोले देहार् 
बिोक्तििको वववरण र आवश्र्क कागिात तथा सािग्री संलग्न गरी मसफाररस गररएको छ । 

१. मसफाररसकताय व्र्क्ति वा संस्थाको नाि : नेपालीिा.....  

अङ्ग्ग्रिेीिा..... 
२. मसफाररसकताय संस्था वा व्र्क्तिको ठेगाना र सम्पकय  नम्वर :...       

३. मसफाररसकताय संस्थाको प्रििुकको नाि,थर र ठेगाना र सम्पकय  नम्वर तथा इिेल :... 
४. मसफाररसकताय व्र्क्ति कुनै संस्थासाँग आवर्द् भएिा सो संस्था वा मनकार्को नाि :... 
५. मसफाररसकताय संस्थाको कार्यके्षत्र वा मसफाररसकताय व्र्क्तिको पेशा र कार्यक्षेत्र :... 
६. मसफाररसकतायले िानव अमिकारको सम्िान, संरक्षण र सम्वर्द्यन गरेको र्ोगदानको के्षत्र... 
७. मसफाररस कतायले मसफाररस हनुे संस्थासाँग सम्बक्तन्ित देहार्का वववरण सिेत भनुय पनेछ :- 

(क) संस्थाको नाि नेपालीिा.....  

अङ्ग्ग्रिेीिा..... 
(ि) संस्थाको स्थापना मिमत :.... 
(ग) संस्था सञ्चालकको नाि, थर र सम्पकय  नम्वर :... 
(घ) संस्थाको  ठेगाना र सम्पकय  नम्वर तथा इिेल  :...  

(ङ) िानव अमिकारको सम्िान, संरक्षण र संवर्द्यनको लामग र्ोगदान गरेको के्षत्र :....  

(ि) र्ोगदानको कार्यके्षत्र (िनु व्र्क्ति, वगय, के्षत्र, िामत, सिूह तथा सिदुार्िा र्ोगदान गरेको हो 
सो वववरण िलुाउने ) :... 

(छ) भौगोमलक कार्यक्षते्र : क्तिल्ला...........िहा/उपिहा/नगरपामलका/गााँउपामलका...... 
(ि) र्ोगदानको के्षत्रिा कार्य गरेको शरुू सिर् : साल......िवहना........गते........ 
(झ) र्ोगदानको के्षत्रिा विर्ाशील रही िानव अमिकार सम्िान, संरक्षण र संवर्द्यनको अनभुव :... 
(ञ) र्ोगदानको के्षत्रिा गरेको ववशेषज्ञता, िोि तथा अनसुन्िानको वववरण :... 
(ट) र्ोगदानको के्षत्रिा गरेका काि तथा विर्ाकलापको वववरण :... 
(ठ) िानव अमिकार सिेतना अमभवृवर्द्सम्बन्िी काि तथा विर्ाकलापको वववरण : 
(ि) िानव अमिकार उल्लघंन सम्बन्िी कुनै घटना उिागर गरेकोिा वा िानव अमिकार 

उल्लघंनका घटनाको रोकथाि गरेको भएिा सो सम्बन्िी वववरण :... 
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(ी ) िानव अमिकारको सम्िान, संरक्षण र संवर्द्यन सम्बन्िी भएका काि तथा विर्ाकलापको 
वववरण (सािाक्तिक ववभेद, अन्र्ार्, कूरीमत र अन्िववश्वास हटाउन िेलेको भमूिकालाई 
िलुाउने) :... 

(ण) र्ोगदानको के्षत्रिा गरेका काि तथा विर्ाकलापले पारेको प्रभाव, असर तथा उपलक्तब्िको 
वववरण :... 

(त) र्ोगदानको के्षत्रिा कार्य गदाय आइपरेका सिस्र्ा, बािा, अड्िन वा बहन गनुय परेको िोक्तिि 
तथा क्षमतको वववरण :... 

(थ) कुनै सम्िान वा परुस्कार प्राप्त गरेको भएिा सोको वववरण :... 
(द) सिािसेवा, िानवसेवा वा वातावरण संरक्षण लगार्तका कुनै के्षत्रिा गरेको उदाहरणीर्, 

अतलुनीर् र उल्लेिनीर् र्ोगदान िलुाउने :... 
(ि) िानव अमिकारको सम्िान, संरक्षण र संवर्द्यनिा गरेको ठोस र्ोगदान सम्बन्िी अन्र् कुनै 

आवश्र्क वववरण भएिा सो सिेत िलुाउने :... 
(न) संस्था प्रमत रहेको सावयिमनक िारणा तथा आििारणालाई िलुाउने :....  

८. संलग्न गनुयपने कागिात : 
(क) मसफाररसकताय व्र्क्ति वा संस्थाको प्रििुको पररिर्पत्रको प्रमतमलवप, 
(ि) मसफाररस हनुे संस्थाको प्रििु र अन्र् सञ्चालकको नागररकता, राहदानी, राविर् पररिर्पत्र वा 

पररिर् िलु्न ेअन्र् कुनै कागिातको प्रमतमलवप,   

(ग) मसफाररस हनुे संस्थाको गत आमथयक वषयको करििुा प्रिाणपत्र र लेिापरीक्षणको प्रमत, 
(घ) र्स अनसूुिीिा रहेका वववरणलाई पवुष्ट गने आवश्र्क कागिात,  राविर्, अन्तरायविर् वा स्थानीर् 

आि सञ्चारका िाध्र्िद्वारा प्रकाक्तशत वा प्रसाररत सािग्री, वृि क्तित्र, अनसुन्िानात्िक आलेि, 
प्रकाक्तशत पसु्तक, पकु्तस्तका वा ववद्यमुतर् सािग्रीको प्रमत, 

(ङ) परुस्कारको लामग मसफाररस भएिा परुस्कार ग्रहण गनेछु भने्न सम्बक्तन्ित संस्था प्रििुकको 
मलक्तित घोषणा । 

९. िामथ उल्लेि गररएका र संलग्न गररएका कागिात तथा सािग्री सबै सााँिो हनु र मनर्िावली तथा 
र्स कार्यववमि बिोक्तिि परुस्कारको लामग मसफाररस नमिल्ने कुनै पमन अवस्था नभएको व्र्होरा 
िानकारी गराउाँदछु । 

मसफाररसकताय व्र्क्ति भएिा,- (दस्तित) 

    नाि, थर र पेशा वा के्षत्र: 
मसफाररसकताय संस्था भएिा,-  

        (संस्था प्रििुको दस्तित)   

    पूरा नाि, थर 

    संस्थाको छाप   

    मिमत:  
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अनसूुिी-७ 

(दफा ७ को उपदफा (२) साँग सम्बक्तन्ित) 

िूल्र्ाङ्कनका आिार  

िि 
संख्र्ा 

िूल्र्ाङ्कनका आिार अङ्क
भार 

िूल्र्ाङ्कन तररका 

१. विर्ाशीलता   २० िानवअमिकारको सम्िान, संरक्षण र संवर्द्यनको के्षत्रिा विर्ाशील 
रूपिा लागेको प्रत्रे्क वषयका लामग १ अङ्कका दरले २० अङ्क  

२. व्र्क्ति तथा संस्थाको 
भौगोमलक कार्यक्षते्र 

१० िहानगरपामलका भएिा ५ अङ्क, उपिहानगरपामलका भएिा ६ अङ्क, 
नगरपामलका भएिा ७ अङ्क र गााँउपामलका भएिा ८ अङ्क र 
वपछमिएको क्षेत्रिा* कार्य गरेबापत थप २ अङ्क   

३. र्ोगदानको कार्यक्षते्र १० लोपोन्ििु, अमत सीिान्तकृत र सीिान्तकृत सिूह, अल्पसंख्र्क 
सिदुार्, दमलत, बालबामलका, ज्रे्ि नागररक, अपाङ्गता भएका 
व्र्क्ति, गभायवस्थाका िवहला, अमत िोक्तिि र बवहष्करणिा परेका 
व्र्क्ति तथा सिदुार्, िानमसक स्वास् र्को के्षत्र वा ववपन्न व्र्क्तिको 
िानव अमिकारको क्षते्रिा कार्य गरेको व्र्क्ति वा संस्थाको हकिा 
कम्तीिा ७ बी ीिा १० अङ्क र अन्र्को हकिा ५ अङ्क  

४. ववशेषज्ञता, िोि तथा 
अनसुन्िान 

१० िानव अमिकारको के्षत्रिा अनसुन्िानिूलक कार्य गरेको भएिा 
कम्तीिा ३ बी ीिा ५ अङ्क र सो को प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको 
भएिा कम्तीिा ३ बी ीिा ५ अङ्क  

५. िानव अमिकारको 
सिेतना अमभवृवर्द् तथा 
िानव अमिकार 
उल्लघंनका घटनाको 
उिागर वा रोकथाि 
गरेको 

१०  आिसञ्चार तथा अन्र् िाध्र्िबाट सिेतना अमभववृर्द् गरेकोिा 
कम्तीिा ३ बी ीिा ५ अङ्क र िानव अमिकार उल्लघंनका 
घटनालाई उिागर गरेकोिा वा त्र्स्ता घटनाको रोकथाििा 
सहर्ोग गरेिा कम्तीिा ३ बी ीिा ५ अङ्क  

६. उपलक्तब्ि/प्रभावकाररता १० आवेदनसाथ पेश भएका कागिात तथा प्रिाणबाट प्राप्त उपलक्तब्ि, 
प्रभाव वा असरको िूल्र्ाङ्कन गरी व्र्क्ति तथा सिदुार्को 
सशक्तिकरण, िीवनस्तरिा सिुार वा िानव अमिकार िैत्री 
वातावरणको मनिायण भएको देक्तिएिा कम्तीिा ५ बी ीिा १० अङ्क 

७. िानव अमिकारको 
सम्िान र संरक्षण  

१० सािाक्तिक ववभेद, अन्र्ार्, कूरीमत र अन्िववश्वास हटाउन िेलेको 
भमूिका तथा गरेको र्ोगदान वापत कम्तीिा ५ बी ीिा १० अङ्क 

८. िोक्तिि वहन १० िानव अमिकारको संरक्षण र संवर्द्यनको कार्य गदाय शारीररक, 
िानमसक वा आमथयक क्षमत भएकोिा कम्तीिा ७ बी ीिा १० अङ्क 

९. आििारणा/सावयिमनक १० सिािसेवा, िानवीर्ता तथा वातावरण लगार्तका के्षत्रिा 
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िारणा अनकुरणीर्, उदाहरणीर्, उल्लेिनीर् वा अतलुनीर् र्ोगदान गरी 
िानवीर्ता र नैमतकताको उच्ितहिा सम्िामनत तथा स्थानीर्, राविर् 
वा अन्तरायविर् ख्र्ामत किाएका व्र्क्तित्वको हकिा कम्तीिा ५ 
बी ीिा १० अङ्क 

 

* स्पवष्टकरण : र्स अनसूुिीको प्रर्ोिनको लामग वपछमिएको के्षत्र भन्नाले अछाि, कामलकोट, िािरकोट, 
िमु्ला, िोल्पा, बझाङ्ग, बािरुा, िगु ुर हमु्ला क्तिल्ला सम्झनपुछय ।  
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अनसूुिी-८ 

(दफा १० को उपदफा (३) साँग सम्बक्तन्ित) 

प्रिाणपत्रको ी ााँिा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नोट : र्स अनसूुिी बिोक्तििको प्रिाणपत्रको रङ्ग, आकार, लगार्तका अन्र् आवश्र्क पने ववषर्, वववरण 
तथा प्रिाणपत्रिा हस्ताक्षर गने पदामिकारीको नाि समिमतले तोक्नेछ । 

 

 

 

नेपाल सरकार 

कानून, न्र्ार् तथा संसदीर् िामिला िन्त्रालर् 

 

िानव अमिकार परुस्कार प्रिाणपत्र  

 

िानव अमिकारको सम्िान, संरक्षण र संवर्द्यनिा विर्ाशील रही ........................................ क्षेत्रिा 
परु् र्ाएको ववक्तशष्ट र्ोगदानको कदर तथा सम्िानस्वरूप श्री ................................................... लाई 
राशी १,११,१११/- (अक्षरेवप एक लाि एघार हिार एक सर् एघार रूपैर्ााँ) र िानव अमिकार परुस्कार 
प्रिाणपत्र प्रदान गररएको छ ।  

 

परुस्कार प्राप्त गनुय भएकोिा हाददयक बिाई ज्ञापन गदै िानव अमिकारको सम्िान, संरक्षण र संवर्द्यनिा र्हााँको 
मनरन्तर र्ोगदानको अपेक्षा गदयछौं  ।  

 

मिमत: ....साल.....िवहना ....गते 

 

(नाि).............     (नाि)..................  (नाि)................ 
(हस्ताक्षर)...........     (हस्ताक्षर).................... (हस्ताक्षर)..................  
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अनसूुिी-९ 

     (दफा १३ साँग सम्बक्तन्ित) 

सिर् तामलका 

िि 
संख्र्ा 

विर्ाकलाप  सिर्ावमि 

१. सावयिमनक सूिनाको आव्हान  साउन िसान्तमभत्र सूिना प्रकाशन 

 

२. पेश भएका आवेदन र मसफाररस बिोक्तििका 
व्र्क्ति तथा संस्थाको सूिी बनाई नािको 
प्रकाशन  

असोि ५ सम्ि सूिीिा रहेका व्र्क्ति 
तथा संस्थाको नाि प्रकाशन  

३. सूिीकृत नाि उपरको उिरुी गने सूिना 
प्रकाशन 

असोि २० सम्ि (उिरुीहरू िम्िा) 

४. उिरुीको वकनारा कामतयक १ सम्ि  
५. उपसमिमतको िूल्र्ाङ्कन र मसफाररस िंमसर ५ सम्ि 
६. समिमतको मसफाररस िंमसर २० सम्ि 
७. परुस्कारको घोषणा मिसेम्बर १० ताररि 
८ सम्बक्तन्ित व्र्क्ति वा संस्थालाई परुस्कार 

घोषणा भएको िानकारी 
मिसेम्बर १० ताररि 

९. परुस्कार प्रदान गने कार्यिि  मिसेम्बर १७ मभत्र (िन्त्रालर्ले तोकेको 
ददन)  

     

 

 

 

 

 

 

 


