
प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा परुस्कार िथा सहयोग आवेदन  

(व्यक्तिगि आवेदनका आधारमा सूची ियार गने प्रयोजनका लातग) 

 

 

 

दावी गरेको के्षर : (कुनै एक छानहुोस) 

परुस्कार :  

सहयोग:    

 

(१) परुस्कार िथा  
सहयोगका लातग दावी गने 
उम्मेदवारको नाम थर: 

देवनागरीमा:-  
पष्ट्रहलो………………………………………..बीचको…………………………………….थर……………

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

name…………….Surname……….. 

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

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

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

गा.पा./न.पा…………………………………….……… वडा  नं…………….…. 

टोल…………………………………… 

(४) सम्पकक  ठेगाना: 

प्रदेश…………………… क्तजल्ला………………………. गा.पा./न.पा…………………… 

वडा नं………………….टोल…………………………………… 

सम्पकक  नं …………………………………………. 

इमेल ठेगाना:……………………………………………... 

अन्त्य:…………………………………………………. 

दवैु कान र मखुाकृति 
स्पष्ट देक्तखने फोटो 



(५) नागररकिा:/ 
(बालबातलकाको हकमा 
जन्त्मदिाकको प्रमाणपर) 

नम्बर:……………………………………..जारी भएको क्तजल्ला:……………………….. 

जारी भएको तमति:……………  

जारी गने तनकाय………………………….(जन्त्मदिाकको लातग स्थानीय िहको नाम) 

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

(७) आफू संलग्न संस्थाको 
ष्ट्रववरण  

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

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

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

वेबसाइट :……………………………………….. 

संलग्न अवतध: 

तमति……………………………………………….देक्तख………………………………सम्म 

(८) आफू आबद्ध संस्थामा 
िपाइँले गनुकपने कामहरू 

(बुदँागि रूपमा उल्लेख 
गनुकहोस)्: 

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

 

(९) आफ्नो उल्लेखनीय 
योगदान रहेको  वा रहन 
सक्ने के्षर/ष्ट्रवधा  

(क) राष्ट्रिय प्रतिभा परुस्कारका लातग 

आफ्नो कुन ष्ट्रवषयमा योगदान रहेको छ () क्तचन्त्ह लगाउनहुोस:्- 

  शाक्तन्त्ि                  सशुासन             वैज्ञातनक  खोज, 

अनसुन्त्धान र ष्ट्रवकास        नवप्रविकन           

 

(ख) राष्ट्रिय प्रतिभा सहयोगका लातग 

आफ्नो कुन ष्ट्रवषयमा योगदान रहेको छ () क्तचन्त्ह लगाउनहुोस:्- 

 वैज्ञातनक अन्त्वेषण िथा अनसुन्त्धान कायक  
 नवीनिम ्प्रष्ट्रवतधको आष्ट्रवष्कार¸  

 स्थानीय प्रष्ट्रवतधको स्िरोन्नति  
(१०) मलुकुमा परु् याएको 
योगदान सम्बन्त्धी ष्ट्रवस्ििृ 
ष्ट्रववरण 

यी िीनओटै ष्ट्रवषयहरू समेटी नेपाली वा अङ्ग् रजेी भाषामा ३०० देक्तख ५०० 
शब्द सम्ममा उल्लेख गने। 

 



क) प्रमखु योगदान (Key 

output के हो ? 

ख ) योगदानको ददगोपना 
कसरी सतुनक्तिि हनु्त्छ ? 

ग ) योगदानले पारेको 
सकारात्मक असर पषु्याइं 
गने आधारहरु के के छन ्
? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

सम्मान, प्रशंसापर वा 
उपातधहरूको ष्ट्रववरण:- 

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

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

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

 

(१२) आफूले योगदान 
परु् याएको क्षेर वा 
उपलक्तब्धसँग सम्बक्तन्त्धि 
प्रकाक्तशि कृतिहरू केही भए 
सोको ष्ट्रववरण 

१. ……………………… 

२. ………………. 

(१३) आफूले दावी गरेको 
क्षेर/ष्ट्रवधामा संलग्न रहेको 
अवतध:- 

………………………………… देक्तख …………………………………….. सम्म 

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

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

 
 

नागररकिाको प्रमाणपरको प्रतितलष्ट्रप             (क्र.सं. ५ सँग सम्बक्तन्त्धि)  

(बालबातलकाको हकमा जन्त्मदिाकको प्रमाणपर) 

शैक्तक्षक योग्यिाको प्रमाणपरको प्रतितलष्ट्रप 
(क्र.सं. ६ सँग सम्बक्तन्त्धि)  

संलग्न भएको संलग्न 
नभएको 

आफू संलग्न संस्थामा संलग्न रहेको पषु्याइँ 
गने आधार केही भए सोको प्रमाण/कागजाि 
(क्र.सं. ७ सँग सम्बक्तन्त्धि) 

  

आफूले परु् याएको योगदान/ मखु्य उपलक्तब्धहरु 
(Key output) लाई पषु्याइँ गने 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रमाण/कागजािहरू (क्र.सं. १० क सँग 
सम्बक्तन्त्धि) 

आफ्नो योगदानको ददगोपनालाई पषु्याइँ गने 
प्रमाण/कागजािहरू (क्र.सं. १० ख सँग 
सम्बक्तन्त्धि) 

  

योगदानले पारेको सकारात्मक प्रभावलाई पषु्ट्रष्ट 
गने प्रमाण/कागजािहरू (क्र.सं. १० ग सँग 
सम्बक्तन्त्धि) 

  

आफूले परु् याएको योगदानको क्षेरमा 
राष्ट्रिय/अन्त्िराकष्ट्रियस्िरमा प्राप्त गरेको परुस्कार, 

सम्मान, प्रशंसापर वा उपातधहरूको 
प्रमाण/कागजािहरू (क्र.सं. ११ सँग सम्बक्तन्त्धि) 

  

आफूले योगदान परु् याएको क्षेर वा 
उपलक्तब्धको बारेमा प्रकाक्तशि कृतिहरूको 
हाडककपी वा सफ्टकपी (क्र.सं. १२ सँग 
सम्बक्तन्त्धि) 

  

आफ्नो प्रतिभा र त्यसले मलुकुको आतथकक, 

सामाक्तजक, साँस्कृतिक, वैज्ञातनक वा मानवीय 
क्षेरको ष्ट्रवकासमा परु् याएको योगदान िथा 
पारेको सकारात्मक प्रभावलाई झल्काउने कुनै 
फोटो, वृत्तक्तचर वा तभतडयो क्तक्लपहरू  

  

सम्बक्तन्त्धि क्षेर/ष्ट्रवधामा आफू संलग्न रहेको 
अवतध पषु्ट्रष्ट गने प्रमाणहरू (क्र.सं. १३ सँग 
सम्बक्तन्त्धि) 

  

 

आफ्नो योगदानसंग सपुररक्तचि कुनै दईु व्यक्तिहरूको ष्ट्रववरण िल खलुाउनहुोस ्: 

नाम, थर:- नाम, थर:- 

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

………………………………………………………………… 

सम्पकक  
ठेगाना:…………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 



सम्पकक  नं. :  ………………………… 

इमेल:- ………………………………………… 

 

सम्पकक  नं : ……………………….  

इमेल:- ………………………………………… 

 

म हालसम्म फौजदारी अतभयोगमा कसूरदार ठहररएको छैन।मैले यस आवेदन फाराममा उल्लेख गरेका ष्ट्रववरण 
िथा फारामसाथ पेस गरेका कागजािहरू दठक दरुुस्ि छन,् झठुा ठहरे कानूनबमोक्तजम सहुँला बझुाउँला। 

 

 

 

  

तमति………………………… 
आवेदकको हस्िाक्षर……………………………… 



 


