विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्था/नेपाल सरकार/ प्रदे ि तथा स्थानीय तह/नेपाल सरकारको पूणण िा आंशिक
स्िामित्ि भएका अनुसन्धानिूलक िा प्राशिक सं स्थाले गने मसफाररसको ढााँचा
मसफाररस गररएको
पुरस्कार : 

सहयोग:



नाि :
(१) मसफाररसकताण
सं स्थाको

ठे गाना

सम्पकण नं
ईिेल

िेबसाईट
(२) पुरस्कार तथा सहयोगका लामग मसफाररस गररएको उम्िेदिारको
नाि थर:

दे िनागरीिा:-

पवहलो………………………बीचको…………………………………….थर………………..
अङ्ग्रेजीिा : First name……………………Middle name…………….Surname………..

जन्ि मिमत:

वि. सं .:- साल……………………….. िवहना…………………………….गते………………….
ई. सं .:- YEAR………………………. MONTH……………………… DAY…………………..

स्थायी ठे गाना:

प्रदे ि…………………… शजल्ला……………………….

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

प्रदे ि…………………… शजल्ला………………………. गा.पा./न.पा……………………

सम्पकण ठे गाना:

िडा नं………………….टोल……………………………………
सम्पकण नं ………………………………………….
इिेल ठे गाना:……………………………………………...
अन्य:………………………………………………….

(३) नागररकता/

बालबामलकाको हकिा
जन्िदताणको प्रिाणपत्र

नम्बर:……………………………………..जारी भएको शजल्ला:………………………..जारी
भएको मिमत:……………

जारी गने मनकाय………………………….(जन्िदताणका लामग पामलकाको नाि)
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१) सं स्थाको नाि र ठे गाना:…………………………………………………
(४)

उम्िेदिार कुनै

प्रिुख उद्देश्य:……………………………………………………………………………………

सं स्थासाँग सं लग्न रहेको
भए सं स्थाको वििरण

फोन नं. :…………………………………, इिेल :…………………………………………
िेिसाइट :………………………………………..
(क) राविय प्रमतभा पुरस्कारका लामग

कुन विषयिा योगदान रहेको छ () शचन्ह लगाउनुहोस्:
(५) मसफाररस गररएका

उम्िेदिारको उल्लेखनीय
योगदान रहेको िा रहन
सक्ने क्षेत्र/विधा

िाशन्त



सुिासन

निप्रितणन



विकास

अनुसन्धान र विकास


(ख) राविय प्रमतभा सहयोगका लामग



िैिामनक खोज,

कुन विषयिा योगदान रहेको छ ()शचन्ह लगाउनुहोस्: िैिामनक अन्िेषण तथा अनुसन्धान कायण
 निीनति प्रविमध आविष्कार


(६) मसफाररस गररएका
व्यशिले पुयाएको

योगदान सम्बन्धी विस्तृत

स्थानीय प्रविमधको स्तरोन्नमत

यी तीनओटै विषयहरू सिेवट नेपाली िा अङ्ग्रेजी भाषािा ३०० दे शख ५००
िब्द सम्ििा उल्लेख गने।

वििरण

(क) प्रिुख योगदान (Key
output के हो ?

(ख) योगदानको ददगोपना

कसरी सुमनशित हुन्छ ?
(ग) योगदानले पारे को
सकारात्िक असर

पुष्याइं गने आधारहरू

के के छन् ?

योगदान सम्बन्धी सं लग्न प्रिाणहरू: (सं लग्न प्रिाणहरू िूल्याङ्ग्कनका आधार हुनछ
े न् ।
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१)
२)
३)

यहााँ उल्लेख गररएका प्रमतभािाली व्यशि श्री

नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गररने

राविय प्रमतभा पुरस्कार/सहयोगका लामग योग्य रहेको हुाँदा मसफाररस गररएको छ। उहााँलाई राविय प्रमतभा
पुरस्कार/सहयोग वितरण भएिा पुरस्कार तथा सहयोगको गररिािा िृवि हुने अपेक्षा गदणछु।

दस्तखत: ………………………….
मसफाररस कताणको नाि: ……………………..
पद: ……………………….
िोबाईल नं. :………………………….
ईिेल :………………………….
सं स्थाको छाप:
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