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 प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा परुस्कार  ष्ट्रििरण मापदण्ड, २०७८ 

 

सतमतिबाट स्िीकृि तमति:- २०७८।०३।१४ 

मलुकुमा शान्न्त्ि, सशुासन, निप्रिितन, िैज्ञातनक खोज अनसुन्त्धान िथा ष्ट्रिकासको के्षरमा उल्लेखनीय योगदान 
परु् याउने प्रतिभाशाल  बालबातलका¸ यिुा िथा अन्त्य व्यन्िलाई परुस्कार िथा अनदुान सहयोग रकम ष्ट्रििरण 
गने कायतलाई व्यिन्स्थि गने प्रयोजनका लातग “प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा परुस्कार को  स्थापना र 
सञ्चालनसम्बन्त्धी कायतष्ट्रितध, २०७८” को दफा १३ ले ददएको अतधकार प्रयोग गर  सतमतिले यो मापदण्ड 
बनाई लागू गरेको छ। 

1= संन्क्षप्त नाम र प्रारम्भ:-  

(क)  यस मापदण्डको नाम “प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा परुस्कार ष्ट्रििरण मापदण्ड, २०७८” रहेको छ।  

(ख)  यो मापदण्ड िरुुन्त्ि लागू हनुेछ । 

२.  पररभा ा:- ष्ट्रि य िा प्रसङ्गले अको अथत नलागेमा यस मापदण्डमा, 
(क)  “को ” भन्नाले प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा परुस्कार को  स्थापना र सञ्चालनसम्बन्त्धी कायतष्ट्रितध, 

२०७८ को दफा ३ बमोन्जम स्थाष्ट्रपि को  सम्झनपुछत ।  

(ख) “कायतष्ट्रितध” भन्नाले प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा परुस्कार को  स्थापना र सञ्चालनसम्बन्त्धी 
कायतष्ट्रितध, २०७८ सम्झनपुछत । 

(ग) “सतमति” भन्नाले कायतष्ट्रितधको दफा ६ बमोन्जमको  को  पररचालन¸ परुस्कार िथा सहयोग 
तसफाररश सतमति सम्झनपुछत । 

३. परुस्कार प्राप्त गने योग्यिा र मूल्याङ्कनका आधारहरू: (१) देहायको योग्यिा पगेुका बालबातलका¸ 
यिुा िथा अन्त्य प्रतिभाहरू प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा परुस्कार प्राप्त गनतका लातग योग्य हनुेछन:्- 

(क) नेपाल  नागररक,  

(ख) फौजदार  अतभयोगमा कसूरदार नठहररएको, 
(ग) उच्च नैतिक चररर भएको, 
(घ) शान्न्त्ि, सशुासन, निप्रिितन, िैज्ञातनक खोज, अनसुन्त्धान िथा ष्ट्रिकासको के्षरमा उल्लेख्य योगदान 

परु् याएको,  
(ङ) नेपालतभर बसोबास गर  राष्ट्रिय एिम ्अन्त्िरातष्ट्रिय के्षरमा आफ्नो प्रतिभा प्रदशतनको माध्यमद्वारा 

नेपालको पष्ट्रहचान अतभिृष्ट्रि गरेको, 
 

      (२) परुस्कार प्रदान गनतको लातग उम्मेदिारको मूल्याङ्कनका आधारहरू अनसूुची–१ मा उल्लेख भएबमोन्जम 
हनुेछन।् 

४. सहयोग प्राप्त गने योग्यिा र मूल्याङ्कनका आधारहरू: (१) देहायको योग्यिा भएका बालबातलका,  
यिुा िथा अन्त्य व्यन्िलाई उनीहरूमा तनष्ट्रहि असाधारण प्रतिभा िथा निप्रिितनको क्षमिालाई प्रिितन 
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र उजागर गनत राज्यबाट सहयोग गनत आिश्यक छ भने्न पषु्ट्याइँ र आधार भएको अिस्थामा को बाट 
सहयोग प्रदान गररनेछ:- 

(क) नेपाल  नागररक, 

(ख) फौजदार  अतभयोगमा कसूरदार नठहररएको, 
(ग) उच्च नैतिक चररर भएको, 
(घ) िैज्ञातनक अन्त्िे ण िथा अनसुन्त्धान कायतमा उल्लेखनीय योगदान परु् याएको िा निीनिम ्

प्रष्ट्रितधको आष्ट्रिष्ट्कारक भएको िा स्थानीय प्रष्ट्रितधको स्िरोन्नतिद्वारा स्थानीय साधन स्रोिको 
उद्यम िथा व्यिसायमा पररचालन गनत योगदान परु् याएको  िा परु् याउन ेसम्भािना भएको। 

  (२) सहयोग प्रदान गनतका लातग उम्मेदिारको मूल्याङ्कनका आधारहरू अनसूुची–२ मा उल्लेख भएबमोन्जम 
हनुेछन।् 

५. परुस्कार िथा सहयोग प्रदान गने प्रष्ट्रिया:  परुस्कार िथा सहयोग प्रदान गदात देहायबमोन्जमको प्रष्ट्रिया 
अिलम्िन गररनछे:- 

  (क) कायतष्ट्रितधको दफा ९ बमोन्जम ियार भएको सूचीबाट सतमतिले प्रत्येक ि त यस मापदण्डबमोन्जम 
तनधातररि योग्यिा पगेुका र आधारहरू पूरा गरेका एकजना व्यन्िलाई राष्ट्रिय प्रतिभा परुस्कार 
र अको एकजना व्यन्िलाई राष्ट्रिय प्रतिभा सहयोगका लातग नेपाल सरकार समक्ष तसफाररस 
गनेछ। 

  (ख) नेपाल सरकारको तनणतयबमोन्जम परुस्कार िथा सहयोगका लातग छनौट भएका प्रतिभालाई प्रत्येक 
ि त असोज १ गिे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पाँच लाख रुपैंया नगद र प्रमाणपर प्रदान  
हनुेछ।          

६. सूची ियार गने प्रष्ट्रिया: कायतष्ट्रितधको दफा ९ को खण्ड (क) र (ख) को व्यिस्थाअनसुार सतमतिले 
देहायको प्रष्ट्रिया अिलम्बन गर  सूची ियार गनेछ:- 

(क) हरेक ि त समाप्त भएको एक मष्ट्रहनातभर अन्घल्लो ि तमा मलुकुको शान्न्त्ि, सशुासन, निप्रिितन, 

िैज्ञातनक खोज¸ अन्त्िे ण¸ अनसुन्त्धान िथा ष्ट्रिकासमा महत्त्िपूणत योगदान गने िथा यी क्षरेहरूमा 
असाधारण प्रतिभा भएका व्यन्िहरूबाट राष्ट्रियस्िरको दैतनक पतरकामा १५ ददनको म्याद 
ददई साितजतनक सूचना प्रकाशन गर  अनसूुची–३ को ढाँचामा आिेदन िा तसफाररस माग 
गररनेछ।  

(ख) बालबातलका िथा शार ररक रूपमा अशि प्रतिभाहरूको हकमा तनज संलग्न संस्था (जस्िै: 
न्शक्षण संस्था, सरकार  कायातलय िा गैह्र सरकार  संस्था) हरूले  अनसूुची -४  को ढाँचामा 
तसफाररस गनत पनेछ। 

(ग) कुनै ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय,  न्शक्षण संस्था िा नेपाल सरकार मािहिका तनकाय, प्रदेश िथा स्थानीय 
िहले गरेको तसफाररसको आधारमा समेि सतमतिले सूची ियार गनत सक्नेछ र यस्िो तसफाररस 
अनसूुची -४ को ढाँचामा गनुत पनेछ। 

(घ) परुस्कार िथा सहयोग प्रदान गनतका लातग आिेदन माग गदात अनलाईन प्रणाल  िा इमेल 
माफत ि आिेदन तलन सष्ट्रकन ेव्यिस्था तमलाइनछे। 
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(ङ) प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा परुस्कार िथा सहयोगका लातग प्राप्त हनु आएका आिेदनहरू मध्ये 
संतछप्त सूची (सटत तलष्ट) मा परेका व्यन्िहरूका बारेमा थप स्थलगि अध्ययन गर  प्रतििेदन 
पेस गनत सतमतिले उपसतमति िा टोल  गठन गनत सक्नछे।  

(च) िोष्ट्रकएको समयतभर प्राप्त आिेदन िा तसफाररसहरूमध्येबाट सतमतिले परुस्कार िा सहयोग 
प्राप्त गने दईु जनाको नाम तसफाररस गर  भदौ १५ गिेतभर नेपाल सरकार समक्ष पेस 
गररनछे । 

(छ) यस दफामा अन्त्यर जनुसकैु कुरा लेन्खएको भएिा पतन सतमतिले सरकार  कायातलयहरू,  
ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालयहरू, सरकार  संस्थानहरू, राष्ट्रियस्िरका सञ्चार माध्यमबाट प्रकान्शि प्रतििेदन 
एिम ्सूचनाका आधारमा समेि सूची ियार गर  परुस्कारका लातग तसफाररस गनत सष्ट्रकनेछ।  
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अनसूुची–१ 

(मापदण्डको दफा ३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्न्त्धि) 

प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा परुस्कार प्रदान गने मूल्याङ्कनका आधारहरू 

ि.सं. मूल्याङ्ककनका आधारहरू अङ् क 
भार 

१ मलुकुको शान्न्त्ि, सशुासन, निप्रिितन एिम ् िैज्ञातनक खोज, अनसुन्त्धान िथा 
ष्ट्रिकासको के्षरमा उम्मेदिारको योगदानले पारेको सकारात्मक असर 

४० 

२ निप्रिितनको स्िर र मलुकुको ष्ट्रिकाससँग सम्बन्न्त्धि समस्या समाधानका लातग 
निीनिम ्एिम ्कायातन्त्ियन योग्य दृष्ट्रष्टकोण 

२० 

३ शान्न्त्ि, सशुासन, निप्रिितन एिम ्िैज्ञातनक खोज, अनसुन्त्धान िथा ष्ट्रिकासको क्षरेमा 
उम्मेदिारले परु् याएको योगदानबाट प्राप्त सफलिाको ददगोपना 

20 

४ उम्मेदिारले शान्न्त्ि, सशुासन, निप्रिितन एिम ् िैज्ञातनक खोज, अनसुन्त्धान िथा 
ष्ट्रिकासको के्षरमा परु् याएको योगदान एिम ्हातसल गरेको सफलिाको स्िर  

१० 

५ उम्मेदिारले प्राप्त गरेको ख्यातिको स्िर १० 

जम्मा १०० 
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अनसूुची २ 

(मापदण्डको दफा ४ को उपदफा (२) सँग सम्बन्न्त्धि)  

प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा सहयोग प्रदान गने मूल्याङ्कनका आधारहरू 

ि.सं. मूल्याङ् कनका आधारहरू अङ्क 
भार 

१ उम्मेदिारको प्रतिभाबाट मलुकुको सामान्जक, साँस्कृतिक के्षर िा िैज्ञातनक 

अन्त्िे ण¸ खोज, अनसुन्त्धान िथा प्रष्ट्रितध ष्ट्रिकासमा परु् याएको योगदानको स्िर 
४० 

२ उम्मेदिारको प्रतिभाबाट मलुकुको सामान्जक, साँस्कृतिक के्षर िा िैज्ञातनक 

अन्त्िे ण¸ खोज, अनसुन्त्धान िथा प्रष्ट्रितध ष्ट्रिकासमा परु् याएको योगदानको ददगोपना 
सतुनन्िि हनु ेआधार 

२० 

३ असाधारण प्रतिभा भएको िर आतथतक िथा सामान्जकरूपमा ष्ट्रपछतडएका कारण 
तनष्ट्रहि प्रतिभा उजागर गनत असमथत भएको 

२० 

४ मलुकुको आतथतक िथा सामान्जक ष्ट्रिकास एिम ्मानिजातिको बहृत्तर ष्ट्रहिका 
लातग िैज्ञातनक अन्त्िे ण िथा अनसुन्त्धान कायतमा उल्लेखनीय योगदान परु् याउन े
सम्भािना  

२० 

जम्मा १०० 
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अनसूुची–३ 

(मापदण्डको दफा ६ को खण्ड (क) सँग सम्बन्न्त्धि) 

प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा परुस्कार िथा सहयोग आिेदन  

(व्यन्िगि आिेदनका आधारमा सूची ियार गने प्रयोजनका लातग) 

 

 

 

दािी गरेको के्षर : (कुनै एक छानहुोस) 

परुस्कार :  

सहयोग:    

 

(१) परुस्कार िथा  
सहयोगका लातग दािी गने 
उम्मेदिारको नाम थर: 

देिनागर मा:-  
पष्ट्रहलो………………………………………..बीचको…………………………………….थर……………

….. 
अङ्रजेीमा (CAPITAL LETTER): First name……………………..Middle 

name…………….Surname……….. 

(२) जन्त्म तमति: 
ष्ट्रि. सं.:- साल………………………..  मष्ट्रहना…………………………….गिे…………………. 

ई. सं.:-  YEAR………………………. MONTH……………………… DAY………………….. 

(३) ठेगाना: 
स्थायी :- प्रदेश…………………… न्जल्ला………………………. 

गा.पा./न.पा…………………………………….……… िडा  नं…………….…. 

टोल…………………………………… 

(४) सम्पकत  ठेगाना: 

प्रदेश…………………… न्जल्ला………………………. गा.पा./न.पा…………………… 

िडा नं………………….टोल…………………………………… 

सम्पकत  नं …………………………………………. 

इमेल ठेगाना:……………………………………………... 

अन्त्य:…………………………………………………. 

(५) नागररकिा:/ 
(बालबातलकाको हकमा 
जन्त्मदिातको प्रमाणपर) नम्बर:……………………………………..जार  भएको न्जल्ला:……………………….. 

दिैु कान र मखुाकृति 
स्पष्ट देन्खने फोटो 
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जार  भएको तमति:……………  

जार  गने तनकाय………………………….(जन्त्मदिातको लातग स्थानीय िहको नाम) 

(६) शैन्क्षक योग्यिा: आफूले प्राप्त गरेको उच्चिम िीन शैन्क्षक योग्यिा खलुाउन े

(७) आफू संलग्न संस्थाको 
ष्ट्रििरण  

संस्थाको नाम र ठेगाना:…………………………………………………………... 

प्रमखु उद्देश्य:…………………………………………………………………………………… 

फोन नं. :…………………………………, इमेल :………………………………………… 

िेबसाइट :……………………………………….. 

संलग्न अितध: 

तमति……………………………………………….देन्ख………………………………सम्म 

(८) आफू आबि संस्थामा 
िपाइँले गनुतपने कामहरू 

(बुदँागि रूपमा उल्लेख 
गनुतहोस)्: 

१. ………………………………………………………………………………………………… 
२. ………………………………………………………………………………………………… 
३. ………………………………………………………………………………………………… 
४. ………………………………………………………………………………………………… 

 

(९) आफ्नो उल्लेखनीय 
योगदान रहेको  िा रहन 
सक्ने के्षर/ष्ट्रिधा  

(क) राष्ट्रिय प्रतिभा परुस्कारका लातग 

आफ्नो कुन ष्ट्रि यमा योगदान रहेको छ () न्चन्त्ह लगाउनहुोस:्- 

  शान्न्त्ि                  सशुासन             िैज्ञातनक  खोज, 

अनसुन्त्धान र ष्ट्रिकास        निप्रिितन           

 

(ख) राष्ट्रिय प्रतिभा सहयोगका लातग 

आफ्नो कुन ष्ट्रि यमा योगदान रहेको छ () न्चन्त्ह लगाउनहुोस:्- 

 िैज्ञातनक अन्त्िे ण िथा अनसुन्त्धान कायत  
 निीनिम ्प्रष्ट्रितधको आष्ट्रिष्ट्कार¸  

 स्थानीय प्रष्ट्रितधको स्िरोन्नति  

(१०) मलुकुमा परु् याएको 
योगदान सम्बन्त्धी ष्ट्रिस्ििृ 
ष्ट्रििरण 

क) प्रमखु योगदान (Key 

output के हो ? 

ख ) योगदानको ददगोपना 
कसर  सतुनन्िि हनु्त्छ ? 

यी िीनओटै ष्ट्रि यहरू समेट  नेपाल  िा अङ् रजेी भा ामा ३०० देन्ख ५०० 
शब्द सम्ममा उल्लेख गने। 
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ग ) योगदानले पारेको 
सकारात्मक असर पषु्ट्याइं 
गने आधारहरु के के छन ्
? 

 
 
 

 

(११) आफूले परु् याएको 
योगदानको के्षरमा 
राष्ट्रिय/अन्त्िरातष्ट्रियस्िरमा 
प्राप्त गरेको परुस्कार, 

सम्मान, प्रशंसापर िा 
उपातधहरूको ष्ट्रििरण:- 

१. ………………………………………………………………………………………………… 

२. ……………………………………………………………………………………………… 

३. ………………………………………………………………………………………………… 

 

(१२) आफूले योगदान 
परु् याएको क्षेर िा 
उपलन्ब्धसँग सम्बन्न्त्धि 
प्रकान्शि कृतिहरू केह  भए 
सोको ष्ट्रििरण 

१. ……………………… 

२. ………………. 

(१३) आफूले दािी गरेको 
क्षेर/ष्ट्रिधामा संलग्न रहेको 
अितध:- 

………………………………… देन्ख …………………………………….. सम्म 

(१४) आफ्नो पररचय, 
प्रतिभा र योगदानलाई 
पषु्ट्याइँ गने प्रमाण िा 
कागजािहरूको सूची 
(चेकतलष्ट) 

[प्रमाण पषु्ट्रष्ट गने 
कागजािहरू मूल्याँङ् कनका 
आधारका रूपमा रहने 
छन।्]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नागररकिाको प्रमाणपरको प्रतितलष्ट्रप             (ि.सं. ५ सँग सम्बन्न्त्धि)  

(बालबातलकाको हकमा जन्त्मदिातको प्रमाणपर) 

शैन्क्षक योग्यिाको प्रमाणपरको प्रतितलष्ट्रप 
(ि.सं. ६ सँग सम्बन्न्त्धि)  

संलग्न भएको संलग्न 
नभएको 

आफू संलग्न संस्थामा संलग्न रहेको पषु्ट्याइँ 
गने आधार केह  भए सोको प्रमाण/कागजाि 
(ि.सं. ७ सँग सम्बन्न्त्धि) 

  

आफूले परु् याएको योगदान/ मखु्य उपलन्ब्धहरु 
(Key output) लाई पषु्ट्याइँ गने 
प्रमाण/कागजािहरू (ि.सं. १० क सँग 
सम्बन्न्त्धि) 

  

आफ्नो योगदानको ददगोपनालाई पषु्ट्याइँ गने 
प्रमाण/कागजािहरू (ि.सं. १० ख सँग 
सम्बन्न्त्धि) 

  

योगदानले पारेको सकारात्मक प्रभािलाई पषु्ट्रष्ट 
गने प्रमाण/कागजािहरू (ि.सं. १० ग सँग 
सम्बन्न्त्धि) 
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 आफूले परु् याएको योगदानको क्षेरमा 

राष्ट्रिय/अन्त्िरातष्ट्रियस्िरमा प्राप्त गरेको परुस्कार, 

सम्मान, प्रशंसापर िा उपातधहरूको 
प्रमाण/कागजािहरू (ि.सं. ११ सँग सम्बन्न्त्धि) 

  

आफूले योगदान परु् याएको क्षेर िा 
उपलन्ब्धको बारेमा प्रकान्शि कृतिहरूको 
हाडतकपी िा सफ्टकपी (ि.सं. १२ सँग 
सम्बन्न्त्धि) 

  

आफ्नो प्रतिभा र त्यसले मलुकुको आतथतक, 

सामान्जक, साँस्कृतिक, िैज्ञातनक िा मानिीय 
क्षेरको ष्ट्रिकासमा परु् याएको योगदान िथा 
पारेको सकारात्मक प्रभािलाई झल्काउने कुनै 
फोटो, िृत्तन्चर िा तभतडयो न्क्लपहरू  

  

सम्बन्न्त्धि क्षेर/ष्ट्रिधामा आफू संलग्न रहेको 
अितध पषु्ट्रष्ट गने प्रमाणहरू (ि.सं. १३ सँग 
सम्बन्न्त्धि) 

  

 

आफ्नो योगदानसंग सपुररन्चि कुनै दईु व्यन्िहरूको ष्ट्रििरण िल खलुाउनहुोस ्: 

नाम, थर:- नाम, थर:- 

ठेगाना: ठेगाना: 
संलग्न के्षर/संस्था:- संलग्न के्षर/संस्था:- 
सम्पकत  
ठेगाना:…………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

सम्पकत  नं. :  ………………………… 

इमेल:- ………………………………………… 

 

सम्पकत  
ठेगाना:…………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

सम्पकत  नं : ……………………….  

इमेल:- ………………………………………… 

 

म हालसम्म फौजदार  अतभयोगमा कसूरदार ठहररएको छैन।मैले यस आिेदन फाराममा उल्लेख गरेका 
ष्ट्रििरण िथा फारामसाथ पेस गरेका कागजािहरू दठक दरुुस्ि छन,् झठुा ठहरे कानूनबमोन्जम सहुलँा 
बझुाउँला। 

 

 

 

 (हस्िाक्षरको स्क्यान कष्ट्रप अपलोड गनुतपनेछ।) 

तमति………………………… 
आिेदकको हस्िाक्षर……………………………… 
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अनसूुची -४ 

(मापदण्डको दफा ६ को खण्ड (ख) र खण्ड (घ) सँग सम्बन्न्त्धि) 

ष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय/न्शक्षण संस्था/नपेाल सरकार/ प्रदेश िथा स्थानीय िह/नपेाल सरकारको पूणत िा आनं्शक 
स्िातमत्ि भएका अनसुन्त्धानमूलक िा प्रान्ज्ञक संस्थाले गने तसफाररसको ढाचँा 

तसफाररस गररएको  

परुस्कार :        सहयोग:    

(१) तसफाररसकिात 
संस्थाको 

नाम : 

ठेगाना 
सम्पकत  नं 

ईमेल 

िेबसाईट 

(२) परुस्कार िथा  सहयोगका लातग तसफाररस गररएको उम्मेदिारको 

नाम थर: 

 

देिनागर मा:-  
पष्ट्रहलो………………………बीचको…………………………………….थर……………….. 

अङ्रजेीमा : First name……………………Middle name…………….Surname……….. 

जन्त्म तमति: 
ष्ट्रि. सं.:- साल………………………..  मष्ट्रहना…………………………….गिे…………………. 

ई. सं.:-  YEAR………………………. MONTH……………………… DAY………………….. 

स्थायी  ठेगाना: 
 प्रदेश…………………… न्जल्ला………………………. 

गा.पा./न.पा…………………………………….……… िडा  नं…………….…. 

टोल…………………………………… 

सम्पकत  ठेगाना: 

प्रदेश…………………… न्जल्ला………………………. गा.पा./न.पा…………………… 

िडा नं………………….टोल…………………………………… 

सम्पकत  नं …………………………………………. 

इमेल ठेगाना:……………………………………………... 

अन्त्य:…………………………………………………. 

(३) नागररकिा/ 
बालबातलकाको हकमा 
जन्त्मदिातको प्रमाणपर 

नम्बर:……………………………………..जार  भएको न्जल्ला:………………………..जार  
भएको तमति:……………  
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जार  गने तनकाय………………………….(जन्त्मदिातका लातग पातलकाको नाम) 

(४)  उम्मेदिार कुनै 
संस्थासँग संलग्न रहेको 
भए संस्थाको ष्ट्रििरण  

१) संस्थाको नाम र ठेगाना:………………………………………………… 

प्रमखु उद्देश्य:…………………………………………………………………………………… 

 

फोन नं. :…………………………………, इमेल :………………………………………… 

िेिसाइट :……………………………………….. 

(५) तसफाररस गररएका 
उम्मेदिारको उल्लेखनीय 
योगदान रहेको  िा रहन 
सक्ने के्षर/ष्ट्रिधा 

(क) राष्ट्रिय प्रतिभा परुस्कारका लातग 

कुन ष्ट्रि यमा योगदान रहेको छ () न्चन्त्ह लगाउनहुोस:्- 

  शान्न्त्ि                  सशुासन             िैज्ञातनक  खोज, 

अनसुन्त्धान र ष्ट्रिकास 

  निप्रिितन                ष्ट्रिकास  

(ख) राष्ट्रिय प्रतिभा सहयोगका लातग 

कुन ष्ट्रि यमा योगदान रहेको छ ()न्चन्त्ह लगाउनहुोस:्- 

 िैज्ञातनक अन्त्िे ण िथा अनसुन्त्धान कायत  

 निीनिम प्रष्ट्रितध आष्ट्रिष्ट्कार 

  स्थानीय प्रष्ट्रितधको स्िरोन्नति 
(६) तसफाररस गररएका 
व्यन्िले परु् याएको 
योगदान सम्बन्त्धी ष्ट्रिस्ििृ 
ष्ट्रििरण 

(क) प्रमखु योगदान (Key 

output के हो ? 

(ख) योगदानको ददगोपना 
कसर  सतुनन्िि हनु्त्छ ? 

(ग) योगदानले पारेको 
सकारात्मक असर 
पषु्ट्याइं गने आधारहरू 
के के  छन ्? 

यी िीनओटै ष्ट्रि यहरू समेष्ट्रट नेपाल  िा अङ् रजेी भा ामा ३०० देन्ख ५०० 
शब्द सम्ममा उल्लेख गने। 
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योगदान सम्बन्त्धी संलग्न प्रमाणहरू: (संलग्न प्रमाणहरू मूल्याङ् कनका आधार हनुछेन ्। 

१) 

२)  

३)  

 

यहाँ उल्लेख गररएका प्रतिभाशाल  व्यन्ि श्री                          नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गररन े
राष्ट्रिय प्रतिभा परुस्कार/सहयोगका  लातग योग्य रहेको हुँदा तसफाररस गररएको छ। उहाँलाई राष्ट्रिय प्रतिभा 
परुस्कार/सहयोग ष्ट्रििरण भएमा परुस्कार िथा सहयोगको गररमामा िृष्ट्रि हनुे अपेक्षा गदतछु। 

 

दस्िखि: …………………………. 

तसफाररस किातको नाम: …………………….. 

पद: ………………………. 

मोबाईल नं. :…………………………. 

ईमेल :…………………………. 

 

संस्थाको छाप: 
(अनलाईन तसफाररसकिातले दस्िखि र संस्थाको छापको स्क्यान कपी अपलोड गनत सक्नहुनुे छ ।सतमतिले 
आिश्यकिाअनसुार स्थलगि अध्ययन गनत सक्नछे ।) 


