cGt/f{li6«o g]kfnL ;flxTo ;dfh -cg];f;_
af]8{ ckm 6«:6L -lacf]6L_

k'/:sf/ ;ldlt

अनेसास सव�त्कृ � पुस्तक पुरस्कारका लािग कृ ित दतार् गनर्
�व�भ�रका नेपाली सर्�ाहरुलाई आ�ान
-पर्थम पर्काशन िमितः �ब�हबार, जनवर� १४, २०२१_

अन्तरार्��य नेपाली सा�हत्य समाज�ारा सन ् २०२१ मा पर्दान ग�रने अनेसास सव�त्कृ � पुस्तक पुरस्कार तथा अन्य
�विभन्न �वधामा नेपाली भाषामा ले�खएका उत्कृ � पुस्तकहरुलाई पर्दान ग�रने पुरस्कारका लािग यह� जनवर� १६,
२०२१ दे �ख पुस्तक दतार् आ�ान ग�रएको छ ।

सन ् २०२१ मा �विभन्न �वधाका सव�त्कृ � पुस्तकका लािग पर्माणपतर्स�हत तपिसलका पुरस्कारहरु पर्दान ग�रनेछः
१.

अनेसास सव�त्कृ � पुस्तक पुरस्कार

अमे�रक� डलर २०००÷–

२.

अनेसास रा�क�व स्व. माधव िघिमरे सव�त्कृ � काव्य पुरस्कार

अमे�रक� डलर २०००÷–

३.

अनेसास होमनाथ सुवेद� सव�त्कृ � डायस्पोरा वा�य पुरस्कार

अमे�रक� डलर १२००÷–

४.

अनेसास स्व. �दल÷लीला बस्नेत सव�त्कृ � डायस्पोरा पुस्तक पुरस्कार

अमे�रक� डलर ११००÷–

५.

अनेसास सत्यमोहन जोशी संस्कृ ित पुरस्कार

अमे�रक� डलर १०००÷–

६.

अनेसास डा. श्याम काक�÷इ�न्दरा काक� सव�त्कृ � िनबन्ध पुरस्कार

अमे�रक� डलर १०००÷–

७.

अनेसास स्व. डा. �डल्लीराम ित�म्सना स्मृित सव�त्कृ � उपन्यास पुरस्कार

अमे�रक� डलर १०००÷–

८.

अनेसास पदम �व�कमार् सव�त्कृ � कथा पुरस्कार

अमे�रक� डलर १०००÷–

९.

अनेसास स्व. सीता शमार् सव�त्कृ � दशर्न÷नाटक÷समालोचना पुरस्कार

अमे�रक� डलर १०००÷–

१०

अनेसास लक्ष्मण सत्याल स्मृित सव�त्कृ � गीतगजल÷हाइकूमु�क पुरस्कार अमे�रक� डलर ५००÷–

११.

अनेसास सव�त्कृ � बालसा�हत्य पुरस्कार

अमे�रक� डलर ५००÷–

लेखकहरुले तपिसलका शतर्हरु हुने गर� पुस्तक दतार् गनुह
र् ु न सादर अनुरोध ग�रन्छ ।
१.

२.

पुस्तकहरु नेपाली भाषामा ले�खएको हुनप
ु न�छ ।

सन ् २०१९ जनवर� १ दे �ख सन ् २०२० �डसेम्बर ३१ (�व.सं. २०७५ साल पुस १७ दे �ख �व.सं. २०७७
पुस १६) सम्म प�हलो पटक पर्कािशत पुस्तकहरुमातर् पर्ितयोिगतामा समावेश गनर् पाइनेछ ।

नेपाली पातर्ोअनुसार पर्कािशत भएको वा अरू दे शमा अरू दे शको सम्बतअनुसार पर्कािशत भएको भए पिन
इस्वी सनमा बदल्दा उ� समयसीमािभतर् हुनुपन�छ ।

पुस्तक पर्काशनको िमित अस्प� भएको अवस्थामा

उ� पुस्तक पर्काशन÷�वमोचन भएको समाचार स्थानीय अखवारमा छा�पएको पर्माण पेश गनुप
र् न�छ । पर्काशन

३.

४.

५.
६.

७.

अविध अस्प� भएमा त्यस्तो पुस्तक मूल्याङ्कनका लािग पर्ितस्पध� हुनेछैन ।

पर्कािशत पुस्तकको �वधा (क�वता, कथा, नाटक, उपन्यास, िनबन्ध, समालोचना आ�द)पर्स्ट खुलेको हुनुपन�छ ।
पुस्तक आवरणस�हत कम्तीमा ६४ पृ�को हुनप
ु न�छ ।

लेखक÷पर्काशकले पुस्तक दतार् गराउँ दा ४ पर्ित पुस्तक दतार् गराउनुपन�छ । तल ७ नं◌ं मा समावेश भएको
ठे गानामा पुस्तक पठाउँ दा हुने हुलाक खचर् सर्�ा आफ�ले व्यहोनुप
र् न�छ ।

आफूले दतार् गरे को पुस्तक कुन पुरस्कारका लािग दतार् ग�रएको हो पर्स्ट खुलाउनुपन�छ ।

पुस्तक यह� जनवर� १५ दे �ख फेबर्ुअर� २८ िभतर्मा अन्तरार्��य नेपाली सा�हत्य समाज वािसङ्टन ड�सीमा

आइपुग्नका लािग तपिसलको ठे गानामा पठाउन स�कनेछः
International Nepali Literary Society
C/o Shiva Lamichhane
7887 Blue Gray Cir
Manassas VA, 20109

अथवा, नेपालमा रहे का लेखकहरुले अनेसासको नेपाल शाखामा सीधै चारपर्ित पुस्तकहरु खामबन्द� गर�

बुझाउन सक्नुहुनेछ । यसका लािग नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष सन्ध्या पहाड�ज्यूसँग सम्पकर् गनुह
र् ु न अनुरोध

छ । फेबर्ुअर� २८ पिछ नेपाल च्याप्टर वा अमे�रकामा पर्ा� हुने पुस्तकहरु पर्ितयोिगतामा समावेश
८.

९.

१०.

हुनेछैनन ् ।

मािथ २ नं मा उल्लेख भएको िमितभन्दा अगा�ड पर्कािशत भएका पुस्तकहरु वा पुरानो िमितमा पर्कािशत
भएर मािथ २ नं मा उल्लेख भएको िमितिभतर् पुनः मुदर्ण भएका पुस्तकहरु पिन पर्ितयोिगतामा समावेश
हुनेछैनन ् ।

कसैको पुस्तकको नक्कल गरे को वा हुबहु सारे र पर्कािशत पुस्तकहरु पर्ितयोिगतामा समावेश ग�रनेछैनन ् ।

पुरस्कार

सिमितका

अध्यक्ष, सदस्यहरु, बोडर्

अफ

टर्स्ट�

कायर्सिमितका

पदािधकार�हरु, अनेसासका

सल्लाहकारहरु, केन्दर्�य कायर्सिमितका पदािधकार�हरु तथा मािथ उल्ले�खन सबै पदािधकार�का शर्ीमान ्÷शर्ीमती
तथा छोराछोर�ले पुरस्कारका लािग पुस्तक दतार् गनर् पाउनेछैनन ् । साथै मूल्याङ्गन सिमितमा छनौट भएका

व्य��हरु तथा उनका शर्ीमान ्÷शर्ीमती र छोराछोर�ले पिन पुरस्कारका लािग पुस्तक दतार् गराउन

पाउनेछैनन ् । कुनै छ� नामबाट कसैले पुस्तक दतार् गराएको पाइएमा र पर्मा�णत भएमा त्यस्ता पुस्तकहरु

११.

१२.
१३.

१४.

पुरस्कृ त भइसकेको भए पिन पुरस्कार र� ग�रनेछ ।

पुस्तकको मौिलकतामािथ कुनै �ववाद आएका अवस्थामा छान�वनमा पर्ा� तथ्यले त्यस्तो पुस्तक कुनै कारण

पुरस्कृ त हुन योग्य िथएन भन्ने पर्मा�णत भएमा घो�षत पुरस्कार पिन र� ग�रनेछ । यस्तो अवस्थामासोह�
�वधामा मूल्याङ्कनमा दोसर्ो स्थानमा परे को पुस्तकलाई पुरस्कृ त ग�रनेछ ।

पर्वासमा बसेर लेखेका लेखकका पुस्तकलाई भनी छुट्याइएको पुरस्कार (डायस्पोरा पुरस्कार) नेपालमा बसेर
ले�खरहे का लेखकका कृ ितलाई पर्दान ग�रनेछैन ।

एकै सर्�ाले एकभन्दा बढ� �वधामा मािथ तो�कएको िमितिभतर् पर्कािशत भएका एकभन्दा बढ� पुस्तकहरु दतार्
गराउन सक्नेछन ् । कुनै �वधामा �वगतमा अनेसास सव�त्कृ � पुस्तक पुरस्कारबाट पुरस्कृ त भइसकेका सर्�ाले
सोह� �वधाका लािग यसपटक पुस्तक दतार् गराउन पाउनेछैनन ् ।

बालसा�हत्य अन्तगर्तका पुस्तकहरु १८ वषर्भन्दा मुिनका लेखकले लेखेको पुस्तकलाई पर्ाथिमकता �दइनेछ ।

बालसा�हत्यकारका पुस्तक पर्ा� नभएमा वा स्तर�य नभएमा युवा वा वयस्क सा�हत्यकारले दतार् गराएको

पुस्तकप िन मूल्याङ्कनमा रा�खनेछ । बालसा�हत्यसम्बन्धी �वषयवस्तु नभएका, मौिलक �वषयवस्तु नभई
१५.
१६.

१७.
१८.
१९.

२०.

२१.

नीितकथामा आधा�रत भएर ले�खएका कृ ितहरु पुरस्कारका लािग मूल्याङ्कनमा रा�खनेछैन ।

अन्तरार्��य नेपाली सा�हत्यसमाज बोडर् अफ टर्स्ट�, पुरस्कार सिमितले गठन गरे को तीन सदस्यीय सिमितले
गोप्य रुपमा पुस्तकहरुको मूल्याङ्कन सम्पन्न गन�छ

पुरस्कृ त उत्कृ � पुस्तकहरुको नितजा २०२१ को जुलाई म�हनामा वािसङ्टन ड�सीमा आयोजना हुने
भानुजयन्तीका अवसरमा सावर्जिनक ग�रनेछ । पुरस्कृ त पुस्तकको नितजा भानुजयन्तीमा घोषणा भइसकेपिछ
पिन पुरस्कार �वतरण हुने �दनसम्म मूल्याङ्कनकतार्को प�रचय गोप्य रा�खनेछ ।

पुरस्कृ त घो�षत पुस्तकका सर्�ाहरुलाई नोभेम्बर २०२१ मा वािसङ्टन ड�सीमा आयोजना ग�रने �वशेष पुरस्कार
�वतरण समारोहमा पुरस्कार र पर्माणपतर् पर्दान ग�रनेछ ।

अमे�रकाबा�हरबाट पुरस्कृ त लेखकका लािग अमे�रका आउने िभसा पर्�वर्mयाका लािग अनेसासले सम्ब�न्धत
दे शमा रहे का अमे�रक� दत
ू ावासमा पतर्ाचार गन�छ ।

पुरस्कार गर्हण गनर् अमे�रका आउनेजाने हवाईजहाजको �टकट खचर् पुरस्कृ त सर्�ा आफ�ले व्यहोनुप
र् न�छ ।

लेखकहरुका लािग अनेसासको वेभसाइटमा रा�खएको पुस्तक दतार् गन� फाराममा उल्लेख भएको �ववरण भर�
लेखकहरुले सीधै तलको इमेलमा पठाउनुपन�छ ।
इमेलः inlsboardoftrustees@inls.org

पुस्तक दतार्का वर्mममा कुनै �जज्ञासा भएमा वा समस्या परे मा मािथ १६ मा उल्लेख भएको इमेलमा सम्पकर्

गनुह
र् ु न अथवा पुरस्कार सिमितका अध्यक्ष पर्ा. डा. गोपी उपर्ेतीको इमेल goupreti@gmail.com मा

सम्पकर् गनुह
र् ु न सूिचत ग�रन्छ ।

–पुरस्कार सिमित

अन्तरार्��य नेपाली सा�हत्य समाज, बोडर् अफ टर्स्ट�

