अनेसास सर्वोत्कृष्ट पस्
ु तक परु स्कार २०१७ को घोषणा
पुरस्कार वर्वतरण आगामी जनर्वरी ६ मा
र्वाससङ्टन डीसीमा

गररने ननणणय

वासिङटन डीिी, नोभेम्बर २० ।
अन्तरााष्ट्रिय नेपाली िाहित्य िमाजले नेपाली िाहित्यका ववववध ववधामा

लेखिएका उत्कृरट पस्
ु तकिरुलाई प्रदान गने गरे को अनेिाि उत्कृरट
पस्
ु तक परु स्कार २०१७ को नततजा िावाजतनक गरे को छ ।

उपन्यािकार कृरण धरावािीको ग्रेट फल्स उपन्याि यि वर्ा २०१७ को
अनेिाि िवोत्कृरट पस्
ु तकका रुपमा घोवर्त भएको छ । िवोत्कृरट
पस्
ु तक परु स्कारको राशी अमेररकी डलर १५०० रिे को छ ।

अनेिाि डा श्याम काकी/इष्ट्न्दरा काकी िवोत्कृरट डायस्पोररक पस्
ु तक
परु स्कार उपन्यािकार मीनराज विन्तको मदु िर उपन्यािले प्राप्त गने
भएको छ । यि परु स्कारको राशी अमेररकी डलर ५०० रिे को छ ।

अनेिाि रोहिणी शमाा/िीता शमाा िवोत्कृरट डायस्पोररक नारी परु स्कार
भारती गौतमको अमेररकामा आमा शीर्ाकको उपन्यािलाई प्रदान गररने
भएको छ । यि परु स्कारको राशी अमेररकी डलर ५०० रिे को छ ।
अनेिाि िवोत्कृरट नारी िाहित्य परु स्कारका लागग यि वर्ा पद्मावती
सििंिको ननिःशब्ि यात्रा उपन्याि सिफाररश भएको छ । बोडा अफ िस्टी

िम
ु न ततष्ट्म्िनाले स्थापना गनभ
ुा एको यि परु स्कारको राशी अमेररकी
डलर ४०० रिे को छ ।
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काव्य

परु स्कारका लागग कवव िद
ु ीपभद्र िनालको भइ
ु ँफूलको गीत कववतािङ्ग्रि

चयन भएको छ । यि परु स्कारको राशी अमेररकी डलर २५० रिे को छ ।

२०० डलरको परु स्कार राशी रिे को अनेिाि गीता ित्री िवोत्कृरट गजल
परु स्कारका लागग रामजी तघसमरे को गजल िङ्ग्रि १०१ गजलहरु चयन

भएको छ । सशव ववश्वकमााले प्रायोजन गनभ
ुा एको २०० डलर राशीको
अनेिाि सशवशोभा अन्तरााष्ट्रिय भार्ािाहित्य परु स्कार िागर मखु ियाको

कववतािङ्ग्रि फवर्वणडनलाई हदइने भएको छ । अनेिाि गोबधान पज
ू ा
अन्तरााष्ट्रिय भार्ािाहित्य परु स्कारका लागग कवतयत्री कल्पना ित्यालको

कववतािङ्ग्रि ि वर्वलो चयन भएको छ । यि परु स्कारको राशी २०० डलर
रिे को छ ।

अनेिाि गोपाल ववश्वकमाा अन्तरााष्ट्रिय नवप्रततभा परु स्कारका लागग कवव
गण
ु राज लइ
ु ँटेलको जलेको मन कववतािङ्ग्रि, अनेिाि प्रकाश नेपाल
िवोत्कृरट अन्तरााष्ट्रिय तनयात्रा लेिन परु स्कारका लागग तनयात्राकार
नगेन्द्र न्यौपानेको कङ्गो इथियोवपयाको सेरोफेरो तनयात्रा, अनेिाि िीता

पाण्डे िवोत्कृरट मेची परु स्कारका लागग ककरण ढुङ्ग्गानाको ििंस्मरण कृतत
मन्ट्रियल क्याफेलाई प्रदान गररने भएको छ । यी परु स्कारिरुको राशी
दईु दईु िय डलर रिे को छ ।

यस्तै कथाकार डा बेञ्जु शमााको कथाकृतत बेञ्जु शमाणका किाहरु नामक
कृततलाई अनेिाि चेतनाथ तघसमरे कोशी परु स्कार, भगवती बस्नेतको
मिण को माया कथाकृततका लागग अनेिाि गोववन्द गगरर 'प्रेरणा' नारायणी
परु स्कार, नगेन्द्रराज पौडेलको सीडीओका सत्र र्वषण ििंस्मरणात्मक कृततका
लागग अनेिाि पदम ववश्वकमाा गण्डकी परु स्कार तथा शारदा िव
ु ेदीको

भोको पेट ििंस्मरणका लागग अनेिाि रोहिणी शमाा धौलागगरर परु स्कार

प्रदान गररने भएको छ । यी परु स्कारिरुको राशी दईु दईु िय डलर रिे को
छ ।

यि वर्ा प्रदान गररने अनेिाि लोकनाथ ततवारी बालिाहित्य परु स्कार
मष्ट्ु ततप्रिाद उपाध्यायको भारतेली नेपाली बालसादहत्य नामक पस्
ु तकलाई

प्रदान गररनेछ । यिै गरी अनेिाि शाष्ट्न्तराम ढकाल अन्तरााष्ट्रिय
नवप्रततभा
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परु स्कारका लागग कवव लालगोपाल िव
ु ेदीको कववताकृतत सर्वालटनण पात
चयन भएको छ । यी परु स्कारिरुको राशी दईु दईु िय डलर रिे को छ ।

ववश्वका ववसभन्न मल
ु क
ु मा रिे का लेिकिरुबाट प्राप्त भएका ववसभन्न

ववधामा िन ् २०१५ जनवरी १ दे खि २०१६ को डडिेम्बर ३१ िम्म
प्रकासशत भएका कृततिरु अनेिािको केन्द्रीय कायाालय वासििंटन डीिी
तथा

अनेिाि

नेपाल

च्याप्टर

काडमाडौँमा

२०१७

को

माचा

३१

ताररिसभत्रमा व्यष्ट्ततगत वा िुलाकमाफात ् प्राप्त भइिकेका कृततिरुमात्र
यि परु स्कारका लागग मल्
ू याङ्ग्कन गररएका गथए । दईु चरणमा तीनतीन
जना भार्ािाहित्यववज्ञिरुबाट मल्
ू याङ्ग्कन गराएपतछ अनेिाि बोडा अफ

िष्ट्स्टज ् परु स्कार िसमततका अध्यक्ष िीता पाण्डेले बोडा अफ िष्ट्स्टज
कायािसमततको यिी नोभेम्बर १० मा बिेको तनयसमत मासिक बैठकमा

परु स्कृत पस्
ु तकिरुको नततजा प्रस्तत
ु गनभ
ुा एको गथयो । यिै बैठकबाट
परु स्कृत कृततिरुको िच
ू ी िावाजतनक गने तनणाय गररएको गथयो ।

अनेिाि उत्कृरट पस्
ु तक परु स्कार ववतरण िमारोि आगामी िन ् २०१८
जनवरी ६ ताररिका हदन वासिङ्ग्टन डीिीमा आयोजना गररने तनणाय बोडा
अफ िष्ट्स्टज कायािसमततको बैठकले गरे को छ ।

सशर्व लासमछाने
िगचव

अन्तरााष्ट्रिय नेपाली िाहित्य िमाज
बोडा अफ िष्ट्स्टज कायािसमतत ।

