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अनेसास सर्वोत्कृष्ट पस्
ु तक परु स्कारका लागि कृतत दताा िना
स्रष्टाहरूलाई आह्र्वान (दोस्रो सूचना)

-दोस्रोपटक प्रकाशन मित िः िंगलवार, फेब्रअ
ु री २३, २०२१_
अन् रााष्ट्रिय नेपाली साहित्य सिाजद्वारा सन ् २०२१ िा प्रदान गररने अनेसास सवोत्कृरट पुस् क पुरस्कार

था

अन्य ववमिन्न ववधािा नेपाली िाषािा लेखिएका उत्कृरट पुस् किरुलाई प्रदान गररने पुरस्कारका लागग पस्
ु क

द ाा गने सिय आगािी िार्ा २१ सम्ि बढाइएको सबै स्ररटािरूलाई जानकारी गराइन्छ । सिय थप गदाा अझै
बढी स्ररटािरूले पुस् क द ााका लागग पयााप्
समित को बैठकले सो तनर्ाय गरे को िो ।

सिय पाउने आधार मलएर हिजो फेब्रुअरी २२ िा बसेको पुरस्कार

यसअति प्रथि पटक प्रकामश

सूर्नािा ग

जनवरी १६, २०२१

दे खि फेब्रुअरी २८ सम्िको सियसीिा रिे को गथयो । पुस् क द ाा गने स्ररटालाई पुस् क द ाासम्बन्धी
तनयििरुबारे जानकारी िोओस ् िनी पुस् क द ाासम्बन्धी तनयि

पमसलिा हदइएको जानकारी गराइन्छ । साथै

पुरस्कारका ववधा र द ाासम्बन्धी तनयिका लागग अनेसासको वेवसाइट www.inls.org िा िे ना सककनेछ ।

पुस् क द ाा गनुि
ा ु ने सबै स्ररटाले आफूले द ाा गने पुस् कका लागग वेवसाइटिा िएको फाराि कम्प्युटर वा
िोबाइलबाट अनलाइनिा िरे र सबमिट बटन गथच्नुिुन अनुरोध गररन्छ ।
पुस्तक दताासम्बन्धी तनयमहरूूः
१.
२.

पुस् किरु नेपाली िाषािा लेखिएको िुनुपनेछ ।
सन ् २०१९ जनवरी १ दे खि सन ् २०२० डिसेम्बर ३१ (वव.सं. २०७५ साल पुस १७ दे खि वव.सं. २०७७
पुस १६) सम्ि पहिलो पटक प्रकामश
नेपाली पात्रोअनुसार प्रकामश

पतन इस्वी सनिा बदल्दा उक्

पुस् किरुिात्र प्रत योगग ािा सिावेश गना पाइनेछ ।

िएको वा अरू दे शिा अरू दे शको सम्ब अनुसार प्रकामश

िएको िए

सियसीिामित्र िुनुपनेछ । पुस्तक प्रकाशनको ममतत अस्पष्ट भएको
अर्वस्थामा उक्त पुस्तक प्रकाशन÷वर्वमोचन भएको समाचार स्थानीय अखर्वारमा छावपएको प्रमाण पेश
३.
४.
५.
६.

िनप
ुा नेछ । प्रकाशन अर्वगध अस्पष्ट भएमा त्यस्तो पस्
ु तक मल्
ू याङ्कनका लागि प्रततस्पधी हुनेछैन ।
प्रकामश पस्
ु कको ववधा (कवव ा, कथा, नाटक, उपन्यास, सिालोर्ना आहद) प्रस्ट िल
ु ेको िुनप
ु नेछ ।
पस्
ु क आवरर्सहि

कम् ीिा ६४ परृ ठको िुनप
ु नेछ ।
लेिक÷प्रकाशकले पस्
ु क द ाा गराउँ दा ४ प्रत पस्
ु क द ाा गराउनप
ु नेछ ।

ल ७ नं िा सिावेश िएको

ठे गानािा पस्
ु क पठाउँ दा िुने िुलाक िर्ा स्ररटा आफैँले व्यिोनप
ुा नेछ ।
आफूले द ाा गरे को पस्
ु क कुन परु स्कारका लागग द ाा गररएको िो प्रस्ट िल
ु ाउनप
ु नेछ ।

७.

पुस् क आगािी िार्ा २१, २०२१ मित्रिा अन् रााष्ट्रिय नेपाली साहित्य सिाज वामसङ्टन िीसीिा
आइपुग्नका लागग पमसलको ठे गानािा पठाउन सककनेछिः
International Nepali Literary Society
C/o Shiva Lamichhane
7887 Blue Gray Cir
Manassas VA, 20109

अथवा, नेपालिा रिे का लेिकिरुले अनेसासको नेपाल शािािा सीधै र्ारप्रत

पुस् किरु िािबन्दी गरी

बुझाउन सक्नुिुनेछ । यसका लागग नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष सन््या पहाडीज्यस
ू ँग सम्पका गनि
ुा ु न
अनुरोध छ । नेपाल च्याप्टर वा अिेररकािा िार्ा २१ पतछ प्राप्
८.

िुनेछैनन ् ।
िागथ २ नं िा उल्लेि िएको मित िन्दा अगाडि प्रकामश

िुने पुस् किरु प्रत योगग ािा सिावेश

िएका पुस् किरु वा पुरानो मित िा प्रकामश

िएर िागथ २ नं िा उल्लेि िएको मित मित्र पुनिः िुद्रर् िएका िए पतन
९.
१०.

ी पुस् किरु प्रत योगग ािा

सिावेश िुनेछैनन ् ।
कसैको पुस् कको नक्कल गरे को वा िुबिु सारे र प्रकामश पुस् किरु प्रत योगग ािा सिावेश छै नन ् ।
पुरस्कार समित का अध्यक्ष, सदस्यिरु, बोिा अफ िस्टी कायासमित का पदागधकारीिरु, अनेसासका
सल्लािकारिरु, केन्द्रीय कायासमित का पदागधकारीिरु
श्रीिान ्÷श्रीि ी

था िागथ उल्लेखिन सबै पदागधकारीका

था छोराछोरीले पुरस्कारका लागग पुस् क द ाा गना पाउनेछैनन ् । साथै िूल्याङ्गन

समित िा छनौट िएका व्यष्ट्क् िरु

था उनका श्रीिान ्÷श्रीि ी र छोराछोरीले पतन परु स्कारका लागग

पस्
ु क द ाा गराउन पाउनेछैनन ् । कुनै छद्ि नािबाट कसैले पस्
ु क द ाा गराएको पाइएिा र प्रिाखर्
११.

िएिा त्यस् ा पस्
ु किरु परु स्कृ

िइसकेको िए पतन परु स्कार रद्द गररनेछ ।

पस्
ु कको िौमलक ािागथ कुनै वववाद आएका अवस्थािा छानववनिा प्राप्
कारर् परु स्कृ

१२.
१३.

थ्यले त्यस् ो पस्
ु क कुनै

िुन योग्य गथएन िन्ने प्रिाखर् िएिा िोवष परु स्कार पतन रद्द गररनेछ । यस् ो
अवस्थािा सोिी ववधािा िल्
ू याङ्कनिा दोस्रो स्थानिा परे को पस्
ु कलाई परु स्कृ गररनेछ ।

प्रवासिा बसेर लेिेका लेिकका पस्
ु कलाई िनी छुट्याइएको परु स्कार (िायस्पोरा परु स्कार) नेपालिा
बसेर लेखिरिे का लेिकका कृत लाई प्रदान गररनेछैन ।
एकै स्ररटाले एकिन्दा बढी ववधािा िागथ

ोककएको मित मित्र प्रकामश

िएका एकिन्दा बढी पुस् किरु

द ाा गराउन सक्नेछन ् । कुनै ववधािा ववग िा अनेसास सवोत्कृरट पुस् क पुरस्कारबाट पुरस्कृ
१४.

िइसकेका स्ररटाले सोिी ववधाका लागग यसपटक पुस् क द ाा गराउन पाउनेछैनन ् ।

बालसाहित्य अन् गा का पुस् किरु १८ वषािुतनका लेिकले लेिेको पुस् कलाई प्राथमिक ा हदइनेछ ।
बालसाहित्यकारका पुस् क प्राप्

निएिा वा स् रीय निएिा युवा वा वयस्क साहित्यकारले द ाा गराएको

पुस् क पतन िूल्याङ्कनिा राखिनेछ । बालसाहित्यसम्बन्धी ववषयवस् ु निएका, िौमलक ववषयवस् ु
निई नीत कथािा आधारर

िएर लेखिएका कृत िरू पुरस्कारका लागग िूल्याङ्कनिा राखिनेछैन ।

१५.
१६.

अन् रााष्ट्रिय नेपाली साहित्यसिाज बोिा अफ िस्टी, पुरस्कार समित ले गठन गरे को

ीन सदस्यीय

समित ले गोप्य रुपिा पुस् किरुको िूल्याङ्कन सम्पन्न गनेछ ।
पुरस्कृ

उत्कृरट पुस् किरुको नत जा २०२१ को जुलाई िहिनािा िानुजयन् ीका अवसरिा सावाजतनक

पुरस्कृ

िोवष

गररनेछ । पुरस्कृ
१७.
१८.
१९.
२०.

पुस् कको नत जा िानुजयन् ीिा िोषर्ा िइसकेपतछ पतन पुरस्कार वव रर् िुने
हदनसम्ि िूल्याङ्कनक ााको पररर्य गोप्य राखिनेछ ।
पुस् कका स्ररटािरुलाई नोिेम्बर २०२१ िा वामसङ्टन िीसीिा आयोजना गररने ववशेष

पुरस्कार वव रर् सिारोििा पुरस्कार र प्रिार्पत्र प्रदान गररनेछ ।
अिेररकाबाहिरबाट पुरस्कृ

लेिकका लागग अिेररका आउने मिसा प्रकियाका लागग अनेसासले सम्बष्ट्न्ध

दे शिा रिे का अिेररकी द ू ावासिा पत्रार्ार गनेछ ।

पुरस्कार ग्रिर् गना अिेररका आउनेजाने िवाईजिाजको िर्ा पुरस्कृ

स्ररटा आफैँले व्यिोनप
ुा नेछ ।

पुस् क द ााका िििा कुनै ष्ट्जज्ञासा िएिा वा सिस्या परे िा inlsboardoftrustees@inls.org िा
सम्पका गनि
ुा ु न वा परु स्कार समित
िा सीधै सम्पका गनि
ुा ु न सगू र्

अध्यक्ष प्रा. िा. गोपी उप्रे ीज्यक
ू ो इिेल goupreti@gmail.com

गररन्छ ।

–पर
ु स्कार

सममतत

अन्तरााष्ट्ष्िय नेपाली साहहत्य समाज, बोडा अफ िस्टी

