
 

Ref.                         ७ सेप्टेम्बर २०१९ 

 

प्रेस विज्ञप्प्ि 
 

एनआरएनए अन्तरराष्ट्रिय पत्रकरररतर पुरस्करर–२०१९ कर लरगि आह्वरन 

नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायि र गैरआिासीय नेपाली संघ युकेको विशेष सक्रियिामा स्थापना गररएको 'एनआरएनए 

अन्िरााप्रिय पत्रकाररिा पुरस्कार' हरेक दईु िषामा प्रदान गररदै आएको छ । विश्िको कुनै पनन कुनामा रहेर मािभृूमम नेपाल र नेपालीका 
लागग पत्रकाररिामार्ा ि योगदान ददइरहेका पत्रकारहरुलाई उत्प्प्रेररि गन ेउद्देश्यले सो पुरस्कार स्थापना गररएको हो । यस िषा प्रदान गररने 
सो पुरस्कारका लागग ननम्न बमोप्िमको आह्िान गररएको छ ।  

 

पुरस्कररकर लरगि ननम्नललखित आधररहरु तोककएकर छन–्  

१.  विश्िको कुनै पनन भागमा रहेर सञ्चामलि प्रकाशन/सन्चार गहृमार्ा ि गैरआिासीय नेपालीका बारेमा नेपाली िा अङ्ग्रेिी भाषामा 
कम्िीमा पााँचिषा लगािार मुलधारको ममडियामा रहेर पत्रकाररिा गरररहेका पत्रकारहरु पुरस्कारका लागग योग्य हुनेछन ्।  

२.  विमभन्न सञ्चार माध्यममा गैरआिासीय नेपालीका बारेमा प्रकामशि लेख, रचना, समाचार आदद लगायि श्रव्य,दृश्य सामरीहरुको 
मूलयांकन गरी सो पुरस्कार प्रदान गररने छ ।  

३.  गैरआिासीय नेपालीका िनिीिन लगायि निनका समस्या िथा हकदहिका बारेमा प्रकामशि, प्रसाररि खोिमूलक सामरी, लेख, 

रचना िथा समाचारहरुलाई पुरस्कार छनौटमा प्राथममकिा ददइने छ ।  

४.  िोक्रकएको अिगधमभत्र इच्छुक पत्रकारहरुलाई िल उप्ललखखि सम्पका  ठेगानामा आफ्ना समाचार सामरीहरु पठाउन हुन अनुरोध 

गररन्छ  । यसैगरी, यदद कसैलाई कुनै पनन संचारकमीले गैरआिासीय नेपालीका बारेमा पत्रकाररिामार्ा ि उललेख्य योगदान पुर् याएको 
भन्ने लाग्छ भने त्प्यस्िा व्यप्तिको नाम पनन पुरस्कारका लागग मसर्ाररस गना सक्रकन ेछ ।  

५.  एनआरएनएको पदागधकारी र एक पटक पुरस्कृि भैसकेको  व्यप्ति पुरस्कारमा सहभागी हुन पाउने छैनन ्। 

६.  पुरस्कृि व्यप्तिको छनौटका लागग गैरआिासीय नेपाली संघ अन्िरााप्रिय समन्िय सममनिका प्रितिा, गैरआिासीय नेपाली संघ 

युके, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल पत्रकार महासंघ युके शाखाको परामाशमा एक सममनि बनाइने छ  ।  
७.  पुरस्कृि पत्रकारलाई एकल िा संयुति रुपमा िनही ५० हिार ५०० रुपैयााँ नगद पुरस्कार िथा प्रमाणपत्रसदहि ‘एनआरएनए 

अन्िरााप्रिय पत्रकाररिा पुरस्कार २०१९’ प्रदान गररन ेछ ।  

८.  िोक्रकएको ममनि मभत्र आरू्ले लखेेको, प्रशारण गरेको, श्रव्य–दृश्य, समाचार, लेख रचनाहरुका प्रकामशि, प्रसाररि सामरीहरु (बढीमा 
िीनिटा) र मसर्ाररसहरु ननम्न इमेलमा पठाउनु पनेछ ।  

९.  सम्पका  ठेगाना इमेल  nrnaprize@nrna.org 

१०. पुरस्कृि हुने व्यप्तिहरुको नाम www.nrna.org मा प्रकामशि गररन ेछ । 
११.  आइपुग्नु पन ेममनि— ३० सेप्टेम्बर, २०१९ ( नेपाली समयअनुसार रानि १२ बिेमभत्र)  

१२.  पुरस्कृि पत्रकारलाई अतटोबर मदहनामा काठमािौंमा हुन गैरहेको संघको विश्ि सम्मेलनका अिसरमा पुरस्कार प्रदान गररनेछ । 
  

 
भूषण नघममरे 
  प्रितिा 
गैर आिासीय नेपाली संघ अन्िरााप्रिय समन्िय पररषद िथा                 

संयोिक - एनआरएनए अन्िरााप्रिय पत्रकाररिा पुरस्कार सममनि  


