जरीम जैविक स्रोत अनुसन्धान कोष
(Aquatic Bio-Resources Research Fund)
व्मिस्थाऩन तथा कामाान्िमन कामाविधध - २०७८
१. ऩृष्ठबूधभ
नेऩारभा विद्यभान नदीनारा, तारतरै मा, प्राकृधतक घोरहरू य अन्म कृधिभ जराशमहरु विविध प्रजाधतका
् जरीम य थरीम िाताियण सन्तुरन कामभ याख्दै सीभान्तकृत
जरीमजीिहरूको फासस्थान हुन।

जनसभुदामको स्ियोजगाय एिॊ जीविकोऩाजानभा मोगदान ऩुमााउदै आएका जरीमजीिहरूरे भाधनसको राधग

सॊ ऻाधनक, ऩौविक तथा स्िाददि आहाय प्रदान गनुक
ा ा साथै भत्सस्म-विनोद य ऩमाटन ऺेिभा सभेत भहत्सिऩूणा
बूधभका धनिााह गये का छन्। तथावऩ, जरीम जीिको अनुसन्धान, सॊ यऺण एिॊ प्रिर्धदानभा हाम्रो खासै दृवि

ऩुग्न सकेको छै न। नेऩारको बौगोधरक बू-फनोट य प्राकृधतक जराशमका ऺेिराई दृविगत गयी स्िदे शी
भाछाका

प्रजाधतहरूको अर्धमािधधक य िास्तविक तथ्म थाहा बइसकेको छै न।

त्समसै रे, नेऩारका

जरीमजीिहरूको थऩ खोज य अनुसन्धान हुन आिश्मक छ। जरीम जीिहरूको विषमभा िैऻाधनक
जानकायीको कभीरे गदाा उचचत सॊ यऺण, सॊ िर्धदान

एिॊ ददगो उऩमोग ऩधन हुन सकेको छै न। मसै

तथ्मराइा भर्धमनजय गये य नेऩार भत्सस्म सभाज अङ्ग्रेजीभा

Nepal Fisheries Society (NEFIS) (मस ऩश्चात

नेवपस उल्रे ख गरयएको) को विक्रभ सम्ित् २०७७ सारको साधायण सबारे "जरीम जैविक स्रोत

अनुसन्धान कोष (Aqatic Bio-Resources Research Fund)" को स्थाऩना गये कोछ। मस कोषको स्थाऩना

अनुसूची १ भा उल्रे चखत नेऩार भत्सस्म सभाजका सदस्म एिॊ अन्म सम्फद्ध व्मचित्सि तथा सॊ घ/सॊ स्थाद्वाया
स्िेचछछक रूऩभा प्रदान गरयएको नेवपसराई प्राप्त

आ धथाक सहमोगफाट बएको हो। मस कोषरे

दाताहरूफाट थऩ सहमोग यकभ प्राप्त गना सक्नेछ। मस कोषको सॊ चारन, व्मिस्थाऩन तथा कामाान्िमनको
राधग “जरीम जैविक स्रोत अनुसन्धान कोष (Aquatic Bio-Resources Research Fund) व्मिस्थाऩन तथा
कामाान्िमन कामाविधध –२०७८” तमाय गरयएको छ

। मस कामाविधधभा उल्रे ख गरयए फभोचजभको

व्मिस्था एिॊ प्रािधान नेवपसको धभधत २०७८ सार भाघ ८ गते सम्ऩन्न साधायण सबाफाट ऩारयत बएको

धनणाम अनुसाय रागु हुने छ। मस कामाविधधभा सभमानुकुर सॊ शोधन एिॊ थऩ/घट गनुा ऩये भा िावषाकरूऩभा
आमोजना हुने नेवपसको साधायण सबाफाट धनणाम गना सवकने छ।

२. कोष स्थाऩनाको उद्देश्म
मस कोषको भुख्म उद्देश्म नेऩारभा जरीम जीिको अनुसन्धान प्रिर्धदान गनुा यहेको छ। जरीम जीिहरू

भर्धमे भाछा, Crustaceans, Mollusks, जरीम कीयाहरू, सूक्ष्भजीि ( Plankton) आददको िगीकयण य
नाभऩद्धधत ( Taxonomy) सम्फन्धी अर्धममन अनुसन्धानका राधग प्राथधभकता ददइानेछ। मस कोषको

स्थाऩनाफाट भत्सस्म य अन्म जरचयहरूको िगीकयण, विऻान य नाभऩद्धधत सम्फन्धी रगामत अन्म जरीम
जैविक स्रोतको अर्धममन अनुसन्धानफाट नेऩारको जरीम सम्ऩदाको सॊ यऺण य ददगो सदुऩमोगभा सघाउ
ऩुग्ने विश्वास गरयएको छ।

३. छाििृचि प्रदान गरयने अनुसन्धान ऺेि
जरीम जैविक स्रोत अनुसन्धान कोष (Aquatic Bio-Resources Research Fund) अन्तगात छाििृचि प्रदान
गरयने विषमहरू भुख्मतमा धनम्न प्राथधभकता क्रभ अनुसाय हुने छन्।
३.१

भत्सस्म रगामत घोंघी, धसऩी, चझॊ गेभाछा, गॊगटा, जरीम कीया, शुक्ष्भ जीिाणु (
Prawn,

Crab,

Aquatic

Insects,

Zoo

and

Phyto

Fish, Mussel,

Plankton) को िगीकयण

(Classification) विऻान, नाभऩद्धधत (Taxonomy) सम्फन्धी अर्धममन अनुसन्धान,
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३.२ नदी य तारतरै माका यै थाने तथा प्रिासी िा घुभन्ते भाछाको जीिन चक्र, आहाया प्रणारी, ऩमााियण,
विषादद तथा फाॉधको असयको अनुसन्धान,

३.३ नेऩारको स्िदे शी ( Indigenous) िा यै थाने (Endemic) भाछा सम्फन्धी अनुसन्धान,
३.४ स्िदे शी जरचयहरूको सॊ यऺण तथा उत्सऩादन प्रविधध विकासको राधग अनुसन्धान,
३.५ भत्सस्मऩारन रगामत

जरीम िनस्ऩधत धसॊ घाडा य भखनाको नाभऩद्धधत, सॊ यऺण य उत्सऩादन प्रविधध

विकास सम्फन्धी अनुसन्धान,

३.६ नदी य तारतरै मा आसऩास फसोफास गयी ऩायम्ऩरयक रूऩरे भाछा सभाधत जीविकोऩाजान गने ऩोडे ,

जरायी, भाझी, फोटे , भराहा, झाॊगय, भुचखमा, याइ/ दनुिाय, केिट, सुनाहा, आदद जनजाधतहरूको
साभाचजक आधथाक अिस्थाको अर्धममन।

४. छाििृचिका राधग सम्बाव्म उम्भेदिाय
मस कोषफाट छाििृचि प्राप्त गना चाहेका सम्बाव्म उम्भेदिाय नेऩार

को कुनै विश्वविधारम िा चशऺण

सॊ स्थाभा भत्सस्म विऻान अन्तगात भाधथ उल्रे चखत ३.१ विषमभा एभ. एस्सी.

/एभ. वपर/वऩएच. डी.

धडरीको राधग आॊचशक िा ऩूणक
ा ारीन अनुसन्धानभा सॊ रग्न यहेको, तय अनुसन्धानका राधग अन्म स्रोतफाट
सहमोग प्राप्त नगये को नेऩारी छाि िा छािा हुन ु ऩनेछ। जरीमजीिको

Taxonomy सम्फन्धी विषमभा

आफ्नो शोधऩि तमायीको राधग अनुसन्धान गना इछछु करे मस छाििृचिको राधग आिेदन भाग गये को

सूचना प्रकाशन बएऩधछ नेवपस सभऺ आिेदन ददन सक्ने छन्। मस प्रकाय इछछु क उम्भेदिायरे आफ्नो
आिेदन ऩेश गदाा अर्धममनयत सॊ स्थाको सुऩरयिेऺक य विबागीम प्रभुखफाट स्िीकृत अनुसन्धान प्रस्ताि
सवहत अनुसूची २ अनुसाय तोवकएको पभे टभा आिेदन पायाभ (

Fellowship Application Form)

नेवपसको कामाारमभा आिश्मक कागजात सवहत ऩेश गनुा ऩने छ।
ॉ ा ३.१ सॉग सम्फचन्धत विषमभा आिेदन ऩेश हुन नआएभा िा आिेदकको मोग्मता नऩुग बएभा
मदद फुद
ॉ ा ३.२
प्राथधभकताको आधायभा फुद
छाििृचि प्रदान गना सवकने छ।

दे चख 3.६ सम्भको राधग आिेदन भाग गयी मोग्म छाि/छािाराई

५. कोषको व्मिस्थाऩन य छाििृचि यकभ
मस कोषको व्मिस्थाऩन नेवपसको कामाकारयणी सधभधत

(का.का.स.) रे मसै कामाान्िमन कामाविधधको

ॉ ा ६ अनुसायको भूल्माङ्कन एिॊ छनौट सधभधत गठन गयी गनेछ। मस कामाविधधभा उल्रे ख नबएका
फुद
विषमका सम्फन्धभा नेवपसको का.का.स.फाटै नेऩार भत्सस्म सभाजको विधानभा उल्रे ख बए अनुसाय
हुनेछ। धनददाष्ठ यकभ जम्भा बए ऩश्चात उऩमुि फैंकभा नेऩार भत्सस्म सभाजको नाभभा "

जरीम जैविक

स्रोत अनुसन्धान अऺम कोष" खाता खोरी जम्भा बएको भूर यकभफाट प्राप्त ब्माज सोही फैंकभा नेऩार
भत्सस्म सभाज ( Nepal Fisheries Society)

कै नाभभा खोधरएको फचत खाताभा जम्भा बएको एक

िषाको जम्भा ब्माज यकभको कम्तीभा २५ प्रधतशत यकभ अऺमकोष थऩका राधग छु ट्याइा फाॉकी यकभ

भर्धमेफाट अनुसन्धान छाििृचि प्रदानका राधग इछछु क शोधकतााहरूफाट आिेदन आह्वान गरयने छ। उि
अऺम कोष शुरुभा न्मुनतभ रु. ११,००,०००।- (अऺये ऩी एघाय राख रूऩैमाॉ भाि) को िावषाक

ब्माजदयफाट प्राप्त हुने यकभफाट मस कामाविधधभा उल्रे ख बए अनुसाय ऩवहरो फषा एकजनाराई फढीभा
रू. ५०,०००।- (अऺये ऩी ऩचास हजाय रूऩैमाॉ) भाि छाििृचि प्रदान गरयने छ। मस अऺम कोषभा
यकभ सहमोग गने भहानुबािहरुको नाभािरी सहमोग याशी सवहत मसै कामाविधधको अनुसूची १ भा

उल्रे ख गरयने छ य सो नाभािरी िषाको एक ऩटक अर्धमािधधक गयी साधायण सबाभा प्रस्तुत गरयने छ।
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६. आिेदन आह्वान य छनौट प्रवकमा
छाििृचि प्रदान गना ३० (तीस) ददनको म्माद याखेय सूचना प्रकाचशत गरयने छ। इछछु क शोधकताारे

तोवकएको सभम धबि अनुसूची २ अनुसायको पायाभ बयी ऩेश गनुा ऩने छ। अनुसूची २ पायभको साथभा
अन्म कागजातको साथै छाििृचि कुन कुन शीषाक य विषमभा खचा गरयने हो त्समसको अनुभाधनत विियण

ऩधन सॉगै ऩेश गनुऩ
ा ने छ। सभमसीभा धबि प्राप्त आिेदनहरूको भूल्माङ्कनका राधग नेवपसको का.का.स.रे
तीन सदस्मीम भूल्माङ्कन एिॊ छनौट सधभधत गठन गनेछ। गदठत छनौट सधभधतरे १५ (ऩन्र) ददन धबि
नेवपसको विधान य मस कामाविधधको अधधनभा यही भूल्माङ्कनका आधाय य प्रकृमा तमाय गयी सोही

आधायभा नेवपसद्वाया आह्वान बए अनुसाय प्राप्त अनुसन्धान प्रस्ताि सवहतको आिेदनहरु अर्धममन गयी

अनुसूची ३ अनुसायको भुल्माॊकन पायभ सभेतको आधायभा मोग्म एिॊ उत्सकृि आिेदकराइा छाििृचि

प्रदान गना नेवपसको का.का.स. भा अनुभोदनका राधग धसपारयस गनेछ। सोही धसपारयसको आधायभा

नेवपस का.का.स.को फैठकफाट छाििृचि प्रदानका राधग धनणाम बएको ७ (सात) ददनधबि सम्फचन्धतराइा
धरचखत सूचना भापात सम्झौताको राधग सूचचत गरयने छ। भूल्माॊकनको भेरयट धरस्टभा ऩये का ऩवहरो
उम्भेदिाय सम्झौता गना नआएभा भेरयट धरस्टभा यहेका दोश्रोराई िा सो ऩधन नबए तल्रो क्रभभा
सम्झौताको राधग सूचचत गयाई सम्झौता गनुा ऩनेछ।

७. छाििृचि ऩाउने अनुसन्धानकतााको दावमत्सि
छाििृचि प्राप्त सम्फन्धी सूचना ऩाएको १५ (ऩन्र) ददन धबि छाििृचि ऩाउने व्मचिरे नेवपस सभऺ

अनुसूची ४ अनुसाय सम्झौता गनुा ऩने छ। नेऩार भत्सस्म सभाज य अनुसन्धानकताा धफच सम्झौता बइासके
ऩश्चात विषम ऩरयितान िा हेयपेय गना ऩाइने छै न। स्िीकृत छाििृचि यकभ २ (दुइ) वकस्ताभा प्रदान
गरयनेछ। छाििृचिको ऩवहरो वकस्ता सम्झौता रगिै प्रदान हुनेछ बने, अचन्तभ वकस्ता प्राप्तीका राधग

धनिेदन सवहत अनुसन्धानको अचन्तभ प्रधतिेदन (थेधसस) ऩेश गये ऩधछ प्रचधरत आधथाक ऐन धनमभ अनुरूऩ
प्राप्त हुनेछ। मस कामाविधध सॊ शोधन बएभा सोही अनुसाय हुने छ।

८. छाििृचि खाये जी य फचाउ
छाििृचि ऩाउने छाि/छािारे सम्झौताऩिभा उल्रे ख बए फभोचजभ शोधकामा शुरू गयी सभम-धसभाधबि

सम्ऩन्न गनुा ऩनेछ। कयायनाभा अनुसाय छाििृचि प्रदान हुन नसकेभा उि यकभ छाििृचि कोषभै यहने य
ॉ ा नॊ ३ को
अको िषाको छाििृचिको राधग उऩमोग गरयनेछ। मस कामाविधधको भाधथ उल्रे चखत फुद

प्राथधभकता क्रभ (3.१ दे चख ३.६) धबि यहेय प्रस्ताि/भाग नआएको खण्डभा सो िषाको छाििृचिको

राधग छु ट्याएको यकभ आगाभी िषाभा प्रमोग गरयने छ य मसयी कुनै िषा छाििृचिको यकभ खचा नबएभा
आगाभी िषा मसै कामाविधधको अधधनभा यहेय २ (दुई) जना छाि/छािाको राधग छाििृचि उऩरब्ध
गयाउन सवकने छ। दुई छाििृचि ददन सवकने अिस्थाभा एक छािा एक छािराई य एउटा भाि

छाििृचिको आिेदन भाधगएको तय एकबन्दा फढी आिेदन ऩये को अिस्थाभा बने छनौट सधभधतरे उत्सकृि

ठहय गये को अनुसन्धान प्रस्ताि य मोग्मता ऩुगेको आिेदकराई छान्नु ऩनेछ। छाििृचिका राधग छािाको
आिेदन नऩये भा दुिैभा छाि िा छािा को छनौट गना सवकने छ ।
-------------------
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अनुसूची १
जरीम जैविक स्रोत अनुसन्धान कोषभा मोगदान गनुहु
ा ने व्मचित्सि तथा सॊ घ/सॊ स्थाहरुको विियण
क्र.सॊ

नाभ, थय

सॊ स्था/ठे गाना

सहमोग यकभ रु. सहमोग प्राप्त धभधत

१ प्रा.डा. जीिन श्रे ष्ठ

नेवपस भानाथा सदस्म, सानेऩा,रधरतऩुय

49,000.00 २०७७।११।२९

२ श्री नेऩार भत्सस्म सभाज

फाराजु, काठभाडौ

51,000.00 २०७७।११।२९

भहासचचि, नेवपस

25,000.00 २०७८।३।१९

कामाकारयणी सदस्म, नेवपस

10,000.00 २०७८।३।२०

५ प्रा.डा. भाधि कुभाय श्रे ष्ठ

सल्राहकाय एिॊ ऩूि ा अर्धमऺ, नेवपस

50,000.00 २०७८।३।२०

६ डा.दीऩ फहादुय स्िाय

सल्राहकाय/सॊ स्थाऩक अर्धमऺ, नेवपस

50,000.00 २०७८।३।२०

७ श्री यधफन्र कुभाय फाटाजू

ऩूि ा कामाकारयणी सदस्म, नेवपस

50,000.00 २०७८।३।२५

३ श्री प्रिेश धसॊ ह कुियॉ
४ श्री सुबाष कुभाय

झा

८ डा.अचग्न प्रसाद नेऩार
९ श्री प्रभोद कुभाय रयजार

सल्राहकाय एिॊ ऩूि ा कामाकारयणी
सदस्म, नेवपस

20,000.00 २०७८।४।५

अर्धमऺ, नेवपस

25,000.00 २०७८।४।७

१० श्री सन्तोषी श्रे ष्ठ

कोषार्धमऺ, नेवपस

15,000.00 २०७८।४।२२

११ डा.नीता प्रधान

धनिताभान सचचि, नेवपस

20,000.00 २०७८।४।२२

१२ श्री याहुर यन्जन

सचचि, नेवपस

10,000.00 २०७८।४।२४

१३ श्री िैकुण्ठ अधधकायी

उऩार्धमऺ, नेवपस

25,000.00 २०७८।४।२५

१४ श्री शुक्र कुभाय प्रधान

नेवपस आजीिन सदस्म

10,000.00 २०७८।४।२६

१५ श्री सुधभिा रौडायी

धनिताभान कोषार्धमऺ, नेवपस

10,000.00 २०७८।४।२७

१६ डा.उषा रोहनी

नेवपस आजीिन सदस्म

10,000.00 २०७८।४।२७

१७ डा.अचाना प्रसाद

धनिताभान कामाकारयणी सदस्म, नेवपस

15,000.00 २०७८।४।२७

१८ श्री यभेश जैसिार

कामाकारयणी सदस्म, नेवपस

10,000.00 २०७८।४।२८

१९ डा.नायामण ऩचण्डत

धनिताभान कामाकारयणी सदस्म, नेवपस

20,000.00 २०७८।४।२९

२० प्रा.डा. सूमया त्न गुबाजु

नेवपस आजीिन सदस्म

15,000.00 २०७८।४।२९

२१ श्री भहेश चन्द गुप्त

नेवपस आजीिन सदस्म

15,100.00 २०७८।४।३०

२२ श्री धसतर बट्टयाइा

कामाकारयणी सदस्म, नेवपस

10,000.00 २०७८।४।३१

२३ डा.सूम ा फहादुय शाही

नेवपस प्रदे श प्रधतधनधी, सुदयु ऩचश्चभ

10,000.00 २०७८।४।३१

२४ श्री अरूण याणा

एचशमारी धफकास फैक, काठभाडौ

10,000.00 २०७८।४।३२

२५ श्री यधफरार शभाा

धनिताभान कामाकारयणी सदस्म, नेवपस

21,000.00 २०७८।५।१

२६ श्री स्िचणाभा के.सी.

कामाकारयणी सदस्म, नेवपस

10,000.00 २०७८।५।१

२७ श्री मुगर वकशोय धतिायी

धनिताभान उऩार्धमऺ, नेवपस

25,000.00 २०७८।५।१

२८ श्री रक्ष्भी काकी
२९ श्री भाधफ फहादुय ऩन्थ

भ.धफ.अ., भत्सस्म नश्ल सॊ यऺण तथा
प्रिद्धान श्रोत केन्र बैयहिा
सॊ स्थाऩक सल्राहकाय, नेवपस

10,100.00 २०७८।५।३
25,000.00 २०७८।५।४

(नेवपस सॊ स्थाऩक भहासचचि स्ि.गगन
३० श्री भीया प्रधान

फहादुय न्हुछें प्रधानको स्भृधतभा)

20,000.00 २०७८।५।४

राचजम्ऩाट, काठभाडौं
३१ श्री नेरशन ऩोखये र

नेवपस प्रदे श प्रधतधनधी, प्रदे श १

15,000.00 २०७८।५।८

३२ श्री बागित प्रसाद

ऩूि ा कामाकारयणी सदस्म, नेवपस

25,000.00 २०७८।५।८

३३ प्रा.डा. ददधरऩ कुभाय झा

ऩूि ा कामाकारयणी सदस्म, नेवपस

10,000.00 २०७८।५।८
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क्र.सॊ

नाभ, थय

३४ डा.टे क फहादुय गुरूङ्ग

सॊ स्था/ठे गाना

सहमोग यकभ रु. सहमोग प्राप्त धभधत

धनफताभान अर्धमऺ, नेवपस

15,000.00 २०७८।५।९

(नेवपस ऩूि ा सल्राहकाय स्ि. प्राऻ
३५ श्री धफजम गोऩार याजफॊ शी

कृष्ण गोऩार यािफॊ शीको स्भृधतभा)

25,000.00 २०७८।५।१०

फाॊसफायी, काठभाडौ
(तत्सकाधरन भत्सस्म धफकास शाखाका
३६ श्री प्रतुर सयकाय

प्रभुख स्ि. सशाॊक नायामण सयकायको

25,000.00 २०७८।५।१०

स्भृधतभा) काठभाडौ
३७ श्री केशफ गुनी

नेवपस सहसदस्म

10,000.00 २०७८।५।१२

३८ श्री सयोज मादि

नेवपस आजीिन सदस्म

15,000.00 २०७८।५।१४

३९ प्रा.डा. सुधनरा याइा

ऩूि ा कामाकारयणी सदस्म, नेवपस

20,000.00 २०७८।५।१४

४० श्री वहयारार ब ुसार

नेवपस आजीिन सदस्म

10,000.00 २०७८।५।१५

४१ डा.अरूण प्रसाद फैद्य

नेवपस आजीिन सदस्म

50,000.00 २०७८।५।१६

४२ श्री ऩूणा ढु ङ्गाना

ऩूि ा कामाकारयणी सदस्म, नेवपस

15,000.00 २०७८।५।१६

४३ श्री भहेन्र बण्डायी

नेवपस आजीिन सदस्म

10,000.00 २०७८।५।१८

४४ श्री ऩुरूषोिभ रार जोशी

नेवपस आजीिन सदस्म

20,000.00 २०७८।५।२०

४५ श्री धफकास चन्द श्रे ष्ठ

सॊ स्थाऩक कोषार्धमऺ, नेवपस

20,000.00 २०७८।५।२०

४६ श्री धयणी भान धसॊ ह

सॊ स्थाऩक कामाकारयणी सदस्म, नेवपस

20,000.00 २०७८।५।२३

४७ श्री यभानन्द धभश्र

ऩूि ा अर्धमऺ, नेवपस

25,000.00 २०७८।५।२७

४८ डा.शुबयत्न शाक्म

अभृत साइान्स करेज, काठभाडौं

10,000.00 २०७८।५।२७

४९ श्री भुकुन्द फहादुय थाऩा

कामाारम सचचि, नेवपस

30,000.00 २०७८।५।30

५० श्री कभरा घती

ऩूि ा कामाकारयणी सदस्म, नेवपस

10,000.00 २०७८।५।३१

५१ श्री शुभेय शम्शेय

भत्सस्म ह्यमाचयीकताा, नेऩारगञ्ज

11,000.00 २०७८।६।४

५२ डा.याभचन्र ब ुजेर

ए आइा टी, थाइाल्माण्ड

43,063.04 २०७८।६।५

५३ श्री सुयेश कुभाय िाग्रे

ऩूि ा उऩार्धमऺ, नेवपस

20,000.00 २०७८।६।६

५४ डा.बोरायाभ प्रधान

सॊ स्थाऩक सल्राहाकाय, नेवपस

10,000.00 २०७८।६।१५

५५ श्री गॊगायाभ प्रधान

नेवपस सहसदस्म

५६ प्रा.डा.आनन्दशोबा ताम्राकाय

5,000.00 २०७८।६।१५

प्रार्धमाऩक, धि.वि.वि.जुरोजी विबाग,
वकधताऩयु

10,000.00 २०७८।७।४

५७ श्री सचचदानन्द उऩार्धमाम

नेवपस सदस्म

10,000.00 २०७८।९।६

५८ श्री प्रेभ धतभरधसना

कामाकारयणी सदस्म, नेवपस

10,000.00 २०७८।१०।३

५९ श्री आशा यामभाझी

नेवपस आजीिन सदस्म

10,000.00 २०७८।१०।८

६० श्री जमदे फ धफि

नेवपस आजीिन सदस्म

50,000.00 २०७८।१०।९

६१ डा. भो. एकिार हुसैन

नेवपस आजीिन सदस्म

10,000.00 २०७८।१०।10

६२ श्री इश्वयी धसॊ ह भहतो

नेवपस आजीिन सदस्म

10,000.00 २०७८।१०।१६

६३ डा.आश कुभाय याई

नेवपस आजीिन सदस्म

25,100.00 २०७८।१०।२०

६४ डा.ऻान फहादुय चजये र

या.का.का.सदस्म, नेवपस

10,000.00 २०७९।२।१३

६५ श्री अधनता गौतभ

नेवपस आजीिन सदस्म

10,000.00 २०७९।२।२०

६६ प्रा.डा. बयतयाज सुब्फा

नेवपस आजीिन सदस्म

15,000.00 २०७९।३।७

६७ श्री नायामण धगयी

नेवपस आजीिन सदस्म

51,000.00 २०७९।३।९

६८ श्री रुची चश्रफास्ति

नेवपस आजीिन सदस्म

10,000.00 २०७९।३।१२
जम्भा 1३४७,८63.04
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अनुसूची २
जरीम जैविक स्रोत अनुसन्धान कोष (Aquatic Bio-Resources Research Fund)
शोधकामाको छाििृचिको राधग आिेदन पाभाको नभुना
१. आिेदकको िैमचिक विियण्
नाभ, थय:

िुिा/आभाको नाभ:

स्थामी ठे गाना्
स्थामी ठे गाना्

प्रदे श:

िडा नॊ:

गाउॉ/नगयऩाधरका:

चजल्रा:
गाउॉ/टोर्

सम्ऩका ठे गाना्
भोिाइार नॊ:

इभेर्

२. अर्धममन एिॊ शोधकामा सम्फन्धी विियण्
शैचऺक तह: () चचन्ह रगाउने्

स्नातकोिय

विद्यािारयधध

शैचऺक सॊ स्था/विश्वविद्यारमको नाभ तथा सॊ काम:
बनाा बएको सार:

हार कुन सेभेस्टय्

शोधकामाभा सॊ रग्न सुऩयबाइजय चशऺक/ प्रार्धमाऩकको
नाभ, थय्

ऩद्

सम्फचन्धत सॊ कामको विबागीम प्रभुखको नाभ्
अनुसन्धान विषमको शीषाक्
शोधको उद्देश्म:
अनुसन्धान शुरू हुने धभधत:

सभाऩन धभधत:

३. आिदे न साथ ऩेश हुनऩु ने अन्म जरूयी कागजात:
क) नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩिको प्रधतधरवऩ,

ख) शोधकामाभा सॊ रग्न सुऩयबाइजय, चशऺक/प्रार्धमाऩकको धसपारयश ऩि,
ग) शोधकामाको स्िीकृत प्रस्तािको प्रधतधरवऩ,

घ) सम्फचन्धत सॊ कामको विबागीम प्रभुखको धसपारयश ऩि

ङ) हार अर्धममनयत तहबन्दा एक तह भुनीको ट्रान्सवक्रप्टको प्रधतधरवऩ,

च) छाििृचि यकभ खचा हुने शीषाक/विषम य खचा गरयने अनुभाधनत यकभको विियण (प्रायचम्बक इिीभेट),
आिदे न ऩेश गये को धभधत्

दस्तखत्
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अनुसूची 3
छाििृधत भाग गने आिेदकको भूल्माॊकन पायाभ
ॉ ा नॊ. ६ भा उल्रे ख बएको य अनुसूची २ अनुसाय छाििृचि भाग पायभ बये का
मस कामाविधधको फुद
छाि/छािाको भूल्माॊकन पायाभ तऩधसर अनुसाय हुनेछ।
ऩूणाांक: १००
क्र.स.

भुल्माॊकनका आधाय/विियण

१.

शैचऺक मोग्मता िाऩतको अॊक: (अधधकतभ ३०)

२.

क)

एभ पीर (M Phil) (३०)

ख)

स्नातकोिय (M Sc) (२५)

ग)

स्नातक (B Sc) (२0)

बाय-अॊक
३०

M Phil, M Sc िा B Sc भा प्राप्त रेड िा प्राप्ताॊक (%) िाऩतको अॊक:

३०

(अधधकतभ ३०)

3.

क)

रेड A िा ८०% बन्दा भाधथ (३०)

ख)

रेड B िा 60-७९% (२५)

ग)

रेड अन्म ६०% बन्दा कभ (२०)

अनुसन्धान प्रस्तािको विषम: अनुसन्धान प्रस्ताि

कोषको उद्देश्म य

१०

प्राथधभकतासॉग सान्दधबाकता य भेर खाने िाऩतको अॊक: (अधधकतभ १०)
४.

अनुसन्धान प्रस्तािको स्तय (Quality) िाऩतको अॊक: (अधधकतभ १०)

१०

५.

अनुसन्धान प्रस्ताि प्रस्तुतीकयण य Methodology प्रबािकायीता िाऩतको

१५

अॊक: (अधधकतभ १५)
६.

अनुसूची २ अनुसायको पायभ य सम्फचन्धत आिश्मक कागजात सॊ रग्न
गये को िाऩतको अॊक: (अधधकतभ ५)
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५

प्राप्ताॊक

अनुसूची

४

छाििृधत प्राप्त गने अनुसन्धानकतााको दावमत्सि
(सम्झौताऩि पायाभको नभुना)
कयायनाभा

..................... प्रदे श ........................ चजल्रा ...................................... गाउॉ/नगयऩाधरका िडा
नॊ. ....... धनिासी श्री ........................................ को छोया

/ छो यी िषा ..........

को

भ................................................ हार चशऺण सस्था .....................................................
भा

स्नातकोिय / विद्यािारयधध तहको .............................. भा अर्धममनयत छु । भ

जरीम

जैविक स्रोत अनुसन्धान कोष (Aquatic Bio-Resources Research Fund) फाट ऩाउने छाििृधतको यकभ मस
कोषको सम्ऩूणा उद्देश्म अनुरूऩ प्रमोग गनेछु। अर्धममन सभाऩन बए ऩधछ थेधससको एक प्रधत य

जनारभा

रे ख प्रकाचशत बएको अिस्थाभा सो रे खको एक प्रधत सभेत नेवपसभा फुझाउने छु ।

दस्तखत्
धभधत् २०

दामाॉ
।

।
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फामाॉ

