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अनेसास सर्वोत्कृष्ट पस्
ु तक परु स्कारको नततजा प्रकाशन
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अन् र्ााष्ट्रिय नेपाली साहित्य सिाज सर्वोत्कृरट पस्
ु क पर्ु स्कार् २०१९ बाट पर्ु स्कृ
पस्
ु किरूको घोषणा पर्व
ू ा तनर्ाारर्
समित

Shiva Lamichhane
inlsboardoftrustees@inls.org

Ishwari P. Bhatta
Deepa Rai Pun

सियसीिामभत्रै गना पाउँ दा अनेसास बोर्ा अफ िष्ट्स्टज पर्ु स्कार्

गौर्र्व गदा छ । यस पर्ु स्कार् प्रयोजनका लागग सन ् २०१७ को जनर्वर्ी १ दे खि २०१८ डर्सेम्बर्

३१ सम्ि दईु र्वषाका अर्वगर्िा प्रकामि

भएका पस्
ु किरूिध्ये पर्ु स्कार् समित ले ग

जनर्वर्ी ११

िा पहिलोपल्ट सार्वाजतनक गर्े को सच
ू नापतछ यस र्वषा नेपाल र् अिेरर्कािा गर्ी कूल १३६ पस्
ु क
द ाा भएका गिए ।

Dr. Kumar Basnet

भएका

समित बाट गहि

वर्वमभन्न कार्णले १४ पस्
ु किरू िल्
ू याङ्कनको िापदण्र्िा पर्े नन ् । पर्ु स्कार्

गोप्य िल्
ू याङ्कन समित ले िल्
ू याङ्कन गर्ी वर्वर्ाग

पस्
ु किरूलाई पर्ु स्कृ

रुपिा उत्कृरट घोषणा गर्े का

गने अनेसास बबओटीको पर्म्पर्ाअनस
ु ार् यस र्वषा पतन पर्ु स्कृ

पस्
ु किरूको

सच
ू ी आज सार्वाजतनक गरर्एको िो ।
आहदकवर्व भानभ
ु क्

आचायाको जन्िजयन् ीको अर्वसर्िा जल
ु ाईिा सर्वोत्कृरट पस्
ु किरूको

नत जा प्रकािन गने र् ििाकवर्व लक्ष्िीप्रसाद दे र्वकोटाको जन्िजयन् ीको अर्वसर्िा अनेसासको केन्रीय
13135 Quail Creek Ln
Fairfax, VA 22033
Email: inlsawardscommittee@inls.org

OR

7887 Blue Gray Cir
Manassas VA 20109
Email:inlsboardoftrustees@inls.org

कायाालय र्वामसङटन र्ी सी िा उत्कृरट पस्
ु कका स्ररटािरूलाई पर्ु स्कृ

गने वर्वग दे खिको पर्म्पर्ा

यस र्वषा पतन कायि गरर्एको छ । आज क्यामलफोतनायािा अनेसास केन्रीय कायाालयको आयोजनािा
भएको २०६ औँ भानज
ु यन् ीका अर्वसर्िा यो वर्वर्वर्ण सार्वाजतनक िुँदै छ । आज यिाँ सञ्चार्जग लाई
अनेसास सर्वोत्कृरट पस्
ु क पर्ु स्कार् वर्वजे ा पस्
ु किरू र् प्रत भािाली स्ररटािरूको वर्वर्वर्णबार्े जानकार्ी
गर्ाउने र् सार्वाजतनक गने उद्दे श्यले यो पत्रकार् भेटघाट आयोजना गरर्एको िो ।
वर्वग िा नेपालका वर्वमभन्न अञ्चलबाट प्रत तनगर्त्र्व गने स्ररटािरूलाई उजाािील बनाउने अमभप्रायले
वर्वमभन्न अञ्चलको प्रत तनगर्त्र्व िुने गर्ी पर्ु स्कार् स्िापना गरर्एका गिए । यस र्वषादेखि पर्ु स्कार्
समित ले नेपालको भग
ू ोल संघीय प्रणलीिा सिाहि

भएको कार्णले

ी पर्ु स्कार्िरूलाई वर्वर्ाग

पर्ु स्कार्का रुपिा रुपान् र्ण गरर्एको जानकार्ी गर्ाउन पाउँ दा िि
ु ी लागेको छ । यस र्वषादेखि
अनेसास सर्वोत्कृरट पस्
ु क पर्ु स्कार्को र्ािी १५०० अिेरर्की र्लर्लाई बढाएर् २००० र्लर् बनाउनक
ु ा

सािै वर्वमभन्न नौ वर्वर्ािा आकषाक नगद पर्ु स्कार् प्रदान गर्ी भवर्वरयिा नेपाली भाषाका सार्किरूलाई
बढी उजाािील एर्वं मसजानिील बनाउने अपेक्षा पर्ु स्कार् समित ले र्ािेको छ ।
नेपाली भाषासाहित्य र् सिालोचनाका क्षेत्रिा वर्वज्ञ ा िामसल गनभ
ुा एका छजना वर्वद्र्वानिरूको
िल्
ू याङ्कनबाट प्राप्

अङ्कको औष को उत्कृरट ाका आर्ार्िा

पमसलका पस्
ु किरू र् स्ररटािरू

पमसलका वर्वर्ािा अनेसास सर्वोत्कृरट पस्
ु क पर्ु स्कार् २०१९ प्राप्

पर्ु स्कार् समित
१.

गना छनौट भएको जानकार्ी

सगौर्र्व सार्वाजतनक गदाछिः

अनेसास सर्वोत्कृरट पस्
ु क पर्ु स्कार्िः

रोबोटका आँखाहरू (किासङ्रि)
–किाकार् नर्े न्रर्ाज पौर्ेल

२.

अनेसास सर्वोत्कृरट र्ायस्पोर्ा पस्
ु क पर्ु स्कार्िः छाप्रो नं. ५५ (उपन्यास)

–उपन्यासकार् र्िेि हदयाली

३.
४.
५.

अनेसास सर्वोत्कृरट कवर्व ा÷काव्य पर्ु स्कार्िः

मेरो मान्छे (कवर्व ासङ्रि)

अनेसास सर्वोत्कृरट किा पर्ु स्कार्िः

पथ
ु िासङ्रि)
ृ क बाटो (लघक

अनेसास सर्वोत्कृरट उपन्यास पर्ु स्कार्िः

पाठशाला (उपन्यास)

–कर्वतयत्री कुन् ा ििाा
–किाकार् यर्व
ु र्ाज िैनाली
–उपन्यासकार्

६.

ीिा गरु
ु ङ

अनेसास सर्वोत्कृरट तनबन्र्÷तनयात्रा÷संस्िर्ण पर्ु स्कार्िः यात्राको छहारीमा हहउँ फूलकी
रानी

(संस्िर्ण तनबन्र्)

–तनबन्र्कार् घनश्याि र्ाजकखणाकार्
७.

अनेसास सर्वोत्कृरट गी ÷गजल÷िाइकू÷िक्
ु क पर्ु स्कार्िः आँगन (गजलसङ्रि)

–गजलकार् नमि ा बर्ाल

८.

अनेसास सर्वोत्कृरट संस्कृत ÷दिान÷सिालोचना पर्ु स्कार्िः मस्टो संस्कृतत
–लेिक

९.

(संस्कृत ÷अनस
ु न्र्ान)
ज
े बिादर्ु काकी

अनेसास सर्वोत्कृरट बालसाहित्य पर्ु स्कार् ःिः यसका लागग चार्र्वटा पस्
ु क प्राप्

भएकािा

कुनै पतन पस्
ु कलाई पर्ु स्कार् गनाका लागग पस्
ु किरूको स् र्ीय ा नभएको भनी िल्
ू याङ्कन समित को
मसफारर्ि आएकाले यस र्वषा यस वर्वर्ािा हदइने पर्ु स्कार् स्िगग

गरर्एको छ ।

अनेसास सर्वोत्कृरट पस्
ु क पर्ु स्कार्को र्ािी वर्वग िा १५०० अिेरर्की र्लर् र्िे कािा यसै र्वषादेखि

२००० र्लर् बनाइएको छ । यो पर्ु स्कार्द्र्वार्ा सम्िातन
सदस्य ा प्राप्

स्ररटाले ि ागर्कार्सहि को अनेसासको आजीर्वन

गनेछन ् । यसै गर्ी अनेसास सर्वोत्कृरट र्ायस्पोर्ा पस्
ु क पर्ु स्कार्को र्ािी यस र्वषादेखि ११००

अिेरर्की र्लर् कायि भएको छ । कवर्व ा, किा उपन्यास र् तनबन्र् वर्वर्ाका प्रत्येक सर्वोत्कृरट कृत का लागग
१००० अिेरर्की र्लर् पर्ु स्कार् र्ािी र्िे को छ । गी , गजल, िाइकू र् िक्
ु क बबर्ािा उत्कृरट भएको एक
पस्
ु कका स्ररटालाई ५०० र्लर्को पर्ु स्कार् प्रदान गरर्नेछ । संस्कृत , दिान र् सिालोचनािध्येको एउटा
पस्
ु कका स्ररटा ५०० र्लर्को पर्ु स्कार्बाट सम्िातन

िुनेछन ् । बाललेिकिरूबाट लेखिएका वर्वमभन्न वर्वर्ाका

पस्
ु किरूिध्ये उत्कृरट पस्
ु कलाई ५०० र्लर्को बालसाहित्य पर्ु स्कार् प्रदान गरर्नेछ ।
अनेसासका उष्ट्ल्लखि

पर्ु स्कार्बाट यस र्वषा पर्ु स्कृ

िुनि
ु ु ने नेपाल र् प्रर्वासका सबै वर्वर्ाका पर्ु स्कृ

स्ररटािरूलाई अनेसास बोर्ा अफ िष्ट्स्टज पर्ु स्कार् समित

बर्ाई ज्ञापन गदा छ । भानज
ु यन् ीको िहिना अिाा

जल
ु ाईिा पर्ु स्कार्को घोषणा गनाका तनमित्त पर्व
ू ता नर्ाारर्

सियमभत्रै सबै ६ जना िल्
ू याङ्कनक ाा वर्विेषज्ञिरूले

नत जा उपलब्र् गर्ाउनभ
ु एका कार्ण नत जा प्रकािनको यो काया सम्भर्व भएको िो । सबै िल्
ू याङ्गनक ाािरुले
कुिल ापर्व
ा ष्ट्जम्िेर्वार्ी र्विन गदै अिोर्ात्र िटे र् यो नत जा सियिा सार्वाजतनक गनािा सियोग गनभ
ू क
ुा एकािा
र्विाँिरूप्रत

पर्ु स्कार् समित

िाहदा क आभार् प्रकट गदा छ । यस कायाका लागग पस्
ु क द ाादेखिका सबै सच
ू ना

सम्प्रेषण गरर्हदएकािा सञ्चार्जग

र् पस्
ु किरूको सङ्कलनिा अिि ् भमू िका तनर्वााि गनि
ुा ु ने अनेसासका

केन्रीय अध्यक्ष र्ार्ेश्याि लेकाली

िा अनेसास नेपाल िािाप्रत

पतन पर्ु स्कार् समित

िाहदाक आभार् प्रकट

गदा छ । पर्ु स्कार्को प्रायोजन गनि
ुा ु ने नेपाली भाषासाहित्यप्रेिी सबै दा ािरूिा पर्ु स्कार् समित

िाहदाक आभार्

प्रकट गदाछ ।

अनेसास सर्वोत्कृरट पस्
ु क पर्ु स्कार् ििाकवर्व दे र्वकोटाको जन्िजयन् ीका अर्वसर्िा वर्विेष सिार्ोिका

बीच र्वामसङटन र्ीसीिा वर्व र्ण िुने र् त्यसको कायाक्रि अनेसास बबओटीःे पर्ु स्कार् समित ले तनकट भवर्वरयिा
सार्वाजतनक गने कुर्ा सबैिा वर्वनम्र जानकार्ी गर्ाइन्छ ।

अन्त्यिा, अनेसास सर्वोत्कृरट पस्
ु क पर्ु स्कार् २०१९ बाट वर्वजे ािरूको सार्वाजतनकीकर्ण गने यस सिार्ोििा
उपष्ट्स्ि

सबै पत्रकार् सािीिरूिा पर्ु स्कार् समित

िाहदा क आभार् व्यक्

प्रा. र्ा. गोपी उप्रे ी
अध्यक्ष, पर्ु स्कार् समित , अनेसास बोर्ा अफ िस्टीज ।

गदाछ ।

