अन्तर्राष्ट्रिय नेपरली सरहित्य समरज सर्वोत्कृरट पस्
ु तक पर्ु स्करर्कर लरगि पस्
ु तक दतरा
िने बरर्े को अत्यन्त जरुर्ी सच
ू नर

संसारभरर छररएर बसोवास गरे का नेपाली लेखकहरूबाट नेपाली साहहत्यका ववभभन्न ववधामा
लेखखएका पस्
ु तकहरूको मल्
ू याङ्कन गरी १५०० अमेररकी डलरको एक अनेसास सवोत्कृष्ट पस्
ु तक
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पुरस्कारका

साथ

छन्दकववता, गद्यकववता, गीत/गजल/मुक्तक, कथा, उपन्यास, ननबन्ध,

ननयात्रा/संस्मरण, समालोचना, संस्कृनत/दर्शन, बालसाहहत्यको सवोत्कृष्ट कृनतलगायतका ववभभन्न ११

ववधामा पुरस्कार प्रदान गररने हुुँदा पुस्तक लेखकहरूलाई दे हायको सीमाभभत्र रही पुस्तक पठाउन
हाहदश क आह्वान गररन्छ ।
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पुस्तक दताश गराउने लेखकहरूले दे हायका र्तशहरू स्वीकार गनुप
श नेछः
१.
२.

MEMBERS

३.
४.

पुस्तक आवरणसहहत कम्तीमा ५६ पष्ृ ठको हुनुपनेछ ।
पुस्तक सन ् २०१७ को जनवरी १ दे खख सन ् २०१८ को डडसेम्बर ३१ भभत्रको भमनतमा मुद्रण
भएको हुनुपनेछ । मुद्रणको भमनत ववक्रम संवतमा लेखखएको भए ईस्वी सनमा बदल्दा माथथको
भमनतभसत मेल खानप
ु नेछ । महहना र गतेको सीमा प्रस्ट हुनका लाथग पस्
ु तकबारे स्थानीय
अखबारमा सावशजननक भएको समाचारलाई आधार मानननेछ ।
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पस्
ु तकहरू नेपाली भाषामा लेखखएको हुनप
ु नेछ ।
पुस्तकको ववधा प्रस्ट रूपमा छुट्हटएको हुनुपनेछ ।

५.

लेखकले पुरस्कार दताशका लाथग पठाउुँ दा पस्
ु तक सन ् २०१९ को फरबरी २८ सम्ममा तलको
ठे गानामा आइपुग्नुपनेछ । नेपालमा पुस्तक दताश गने लेखकहरूले नेपाल च्याप्टरको दे हायको

ठे गानामा फरबरी २१ भभत्रमा दताश गररसक्नुपनेछ । यसरी दताश गरे को जानकारी पुरस्कार

CORRESPONDENCE
13135 Quail Creek Ln
Fairfax, VA 22033
Email: inlsawardscommittee@inls.org

OR

६.
७.
८.

सभमनतको दे हायको इमेलमा जानकारी गराउनप
ु नेछ ।

एकैजना लेखकले माथथका र्तश पूरा भएका जनतवटा कृनत पनन दताश गराउन सक्नेछन ् ।
प्रत्येक कृनतका छप्रनतका दरले पुस्तकहरू दताश गराउनुपनेछ ।

लेखकले पुस्तकका साथमा पुरस्कार सभमनतले ननधाशरण गरे को लेखक पररचय फाराम पूरा
भरे र अननवायश रूपमा पठाउनुपनेछ ।

नेपालमा मदन परु स्कार प्राप्त गरे का पस्
ु तकहरू अनेसास सवोत्कृष्ट पस्
ु तक परु स्कारका लाथग
दताश गररनेछैन ।
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९.

अनेसासका बहालवाला केन्द्रीय पदाथधकारीहरू, उनीहरूका छोराछोरी, श्रीमान ्/श्रीमती, केन्द्रीय
सल्लाहकार, सल्लाहकारका छोराछोरी, श्रीमान ्/श्रीमती, बोडश अफ ट्रस्टीजका कायशसभमनतका

पदाथधकारीहरू, नतनका छोराछोरी, श्रीमान ्/श्रीमती, ट्रस्टीज सल्लाहकार, सल्लाहकारका छोराछोरी,
श्रीमान ्/श्रीमती, परु स्कार सभमनतका पदाथधकारीहरू नतनका छोराछोरी, श्रीमान ्/श्रीमतीले अनेसास
सवोत्कृष्ट पुस्तक पुरस्कारका लाथग पुस्तक दताश गराउन पाउनेछैनन ् । छद्म नाममा माथथका

व्यक्क्तहरूको पुस्तक दताश भएको थाहा भएमा, उजुरी परे मा वा खुलासा भएमा पुरस्कृत
भइसकेको अवस्थामा पनन पुरस्कार सभमनतले पुरस्कारलाई रद्द गनेछ ।

१०. बाललेखकहरूको पुस्तक दताश गदाश बाललेखकलाई अभभभावकहरूले सहयोग गररहदनुपनेछ,
सम्पकशको माध्यम अभभभावक बननहदनप
ु नेछ ।

११. कसैको पूवप्र
श काभर्त कृनतको नक्कल भएको वा

सन ् २०१७ को जनवरी १ अनि प्रकार्न

भइसकेको पुस्तकको भमनत सच्याएर दताश गरे को पाइएमा, उजुरी परे मा वा खुलासा भएमा
पुरस्कृत भइसकेको अवस्था भए पनन पुरस्कार अस्वीकृत गररनेछ ।

उपयक्
ुश त र्तश परू ा गरी आएका पस्
ु तकहरूलाई मल्
ू याङ्कन सभमनतले दई
ु चरणमा
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मल्
ू याङ्कन गनेछ । पहहलो चरणमा तीनजना भाषा, साहहत्यववज्ञहरूबाट मल्
ू याङ्कन भएर
छाननएका पुस्तकहरू दोस्रो चरणका तीनजना मूल्याङ्कन कताशकहाुँ पठाइनेछ । दोस्रो
चरणका मूल्याङ्कनकताशहरूबाट प्राप्त भएको ननतजालाई सन ् २०१९ जुलाई महहनामा

भानुजयन्तीका अवसरमा सावशजननक गररनेछ । अनेसास सवोत्कृष्ट पुस्तक पुरस्कार
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ववतरण महाकवव दे वकोटाको जन्मजयन्तीका अवसरमा अनेसासको केन्द्रीय कायाशलय

संयक्
ु त राज्य अमेररकाको वााभसङ्टन डी. सी. मा एक ववर्ेष समारोह आयोजना गरी
स्रष्टाहरूलाई पुरस्कार ववतरण गररनेछ ।

नेपाल च्याप्टरमा फरवरी २१ सम्ममा पुस्तक दताश गने ठे गाना

MEMBERS

अनेसास नेपाल च्याप्टरको कायाशलय
अनामनगर काठमाडौँ
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फोन नं. ९८५१०–५९३५४
संयुक्त राज्य अमेररकामा फरबरी २८ भभत्रमा आइपुग्ने गरी पुस्तक पठाउने ठे गाना

13135 Quali Creek Ln
Fairfax, VA 22033
अथवा

CORRESPONDENCE
13135 Quail Creek Ln
Fairfax, VA 22033
Email: inlsawardscommittee@inls.org

7887 Blue Gray Cir
Manassas VA 20109
कृपया आफूले अमेररकामा दताश गनश पठाएको वा नेपालमा दताश गरे को जानकारी तलको इमेलमा दताश
भमनत र स्थानसहहत गराउनह
ु ोला ।
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जानकारी गराउने इमेल ठे गानाः inlsawardscommittee@inls.org, inlsboardoftrustees@inls.org
साथै थप जानकारीका लाथग पत्राचार गनश माथथको इमेल प्रयोग गनह
ुश ोला ।

–पुरस्कार सभमनत

अनेसास बोडश अफ ट्रस्टीज

