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युनेस्को्ा नननित्त नेपाल रानट्रिय आयकोग निक्ा, संस क्ृ नि, निज्ान, 
आिसञ्ार िथा िानि सिाज्ा प्रिखु निषयक्ेत्रलाई नलएर 
निश्विान्ि र सिकृनधि्ा लानग सिनपपिि यनेुस्को्को अिधारणा िथा 

अनियानहरूलाई िागपिदिप्ि ्ा रूपिा अङ्नग्ार गरी अगानि बनिरहे् को 
छ । यनेुस्को्ा नननित्त नेपाल रानट्रिय आयकोग्को सन्िालयले यस आनथपि् 
िषप्ि को दकोश्को ्ौिानस््ा लानग िकोन्ए्ा ्ायपिक्रिहरू िलुु् ्ा निनि्न 
सथानिा सरको्ारिालाहरू्को वयाप् सहिानगिािा सञ्ालन गरे्को छ । 
दकोश्को ्ौिानस् अिनधिा िलुु् ्ा साि िटै प्रदिेिा ्ुनै न ्ुनै ्ायपिक्रि 
सन्िालयिारपि ि सञ्ालन गररए्ा छन ्।

यस्ा अनिररक्त युनेस्को आयकोग अ्िगपिि निनि्न निषयगि 

सनिनि बैठ्हरू बसी निनि्न ननणपियहरू िए्ा छन् । यसैगरी युनेस्को 
सहिानगिािूल् ्ायपिक्रि (२०२०–२०२१) अ्िगपिि निनि्न निषय 
क्ेत्रिा ५ िटा ्ायपिक्रि सिी क्ृ ि िई आए्कोिा आयकोग अ्िगपिि्ा 
समबन्धि सनिनििा प्रसिाि्हरूबाट प्रसिुिी्रण गनपि लगाई ्ायपि 
सञ्ालन्को लानग समबन्धि संसथाहरूबाट प्रसिुि ्ायपियकोजना 
सिी क्ृ ि गररयको । यस्ा अनिररक्त ्कोनिि िहािारी्को ्ारण नसनजपिि 
नििेष पररिेििा सन्िालयबाट निनि्न रानट्रिय िथा अ्िरापिनट्रिय 
िानलि िथा गकोष्ीहरू अनलाइन िारपि ि सञ्ालन गनुपि्को साथै 
सहिानगिा जनाइए्को छ । यस अङ््िा नयनै निषयिसिु सिािेि 
गररए्ा छन् । 

 � यनेुस्को्ा नननित्त नेपाल रानट्रिय आयकोग्को सन्िालयद्ारा 
आ. ि. २०७७ । ७८ िा “यनेुस्को्ा निप्रििपिनहरू्को प्र्ार 
प्रसार” समब्धी ्ायपििाला गकोष्ी िेह्रथिु नजलला्को लालीगरुाँस 
नगरपानल्ा ििा नं. ४ सकोलिानसथि श्ी रतन िाधयनि् निद्ालयिा 
निनि २०७७ िङ्नसर १९ गिे सञ्ालन गररयको । उक्त ्ायपिक्रििा 
ननमन निषयहरू िानथ छलरल गररए्को नथयको । 

 �  यनेुस्को आयकोग र सन्िालय्ा गनिनिनधहरु्ा समि्धिा
 � यनेुस्को आबधि निद्ालय पररयकोजना सञजाल्को समि्धिा
 � नदगको नि्ास्ा लक्यहरु्ा समि्धिा जान्ारी गराई िलूिः 

नदगको नि्ास्को लक्ष्य नं. ४ काे राष्ट्रिष्य काष्य्यढाँचा २०७६ 
्को बारेिा र नििषे गरी ४.७ निश्व नागरर् निक्ा¸सांस क्ृ नि् 
निनिधिा, िनैक्् नीनि िजुपििा आनद्को बारेिा 

 � जलिाय ुपररििपिन्ा असर र ्यनुी्रण्ा लानग निश्व नागरर््को 
हनैसयिले सथानीय सिरिा गनुपि पनने ्ायपिहरु्को समि्धिा

 � पानल्ािा िए्ा राम्ा अभयासहरु र अनिुिहरु्को आदान प्रदान 
समब्धिा

 � निद्ालय, ्ायापिलय, सिदुाय, घरपररिार्को िािािरण Green, 
Clean, Peace र Safe बनाउन ्ायपियकोजना िजुपििा समब्धिा 
्ायपिक्रि्को सहजी्रण यनेुस्को्ा नननित्त नेपाल रानट्रिय 

आयकोग्को सन्िालय्ा सन्ि श्ी यिुराज पौिेल र िाखा अनध क्ृ ि 
श्ी ्ुिार बसनेिले गनुपि िए्को नथयको िने प्रिखु आनिथयिा लालीगरुाँस 
नगरपानल्ा्ा प्रिखु अजुपिन िािकोहाङले गनुपि िए्को नथयको । यसैगरी 

्ायपिक्रि्को अधयक्िा निक्ा नि्ास िथा सि्िय इ्ाइ िेह्रथिु्ा प्रिखु 
श्ी नललानाथ पकोखरेलले गनुपि िए्को नथयको । उक्त ्ायपिक्रििा नगर प्रिखु, 
ििाधयक्हरू, ििा सदसयहरू, प्रधानाधयाप्हरू, निक््हरू, निक्ा 
क्ेत्रिा नक्रयािील गैर सर्ारी संघ संसथा्ा प्रनिनननधहरू, निद्ालय 
वयिसथापन सनिनि अधयक् िथा सदसयहरु, सथानीय सरको्ारिालाहरू 
लगायि ५० ि्दा बिी समबन्धि वयनक्तहरू्को सहिानगिा रहे् को नथयको । 
्ायपिक्रििा उपयुपिक्त बिकोनजि्ा उधेिशयहरू परूा हुने गरी सहज्िापिहरूद्ारा 
निनि्न प्रसििुी्रणहरु गररए्ा नथए । लालीगरुाँस नगरपानल्ा्को 
िनैक्् नि्ासिा आरू लगायि पानल्ा्को नटि दत्तन्त्त रहे् को धारणा 
नगर प्रिखु श्ी िािकोहाङले वयक्त गनुपि िए्को नथयको । यसैगरी नदगको नि्ास 
लक्य रानट्रिय ्ायपििाँ्ा- २०७६ लाई सथानीय पररिेिसँग सिायकोजन 
गरी िकोन्ए्को सियनित्रै रानट्रिय लक्य हानसल गननेिरपि  पानल्ाले आफना 

आष् ््यक वर्य २०७७/०७८ को दोस्ो चौमाष्िकमा 
िम्ादन गररएका काष्य्यक्रमहरूको िार िकें््

“षु्यनेसकोका नवप्रवर्यनहरूको प्रचार प्रिार” समब्धी ्ायपििाला गकोष्ी समप्न
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प्रयासहरू ्ेन्रिि गनने धारणा सििे नगर प्रिखु श्ी िािकोहाङले वयक्त 
गनुपि िए्को नथयको । ्ायपिक्रििा ििा नं. ८ ्ा ििाधयक् श्ी िलुसीराि 
खनाल िथा निद्ालय वयिसथापन सनिनि्ा अधयक् श्ी जिनुा िगरले 
पनन सथानीय क्ेत्र्को निक्ा नि्ास्को लानग िए गरे्ा प्रयासहरू्को 
बारेिा जान्ारी गराउँद ैआगािी नदनिा सििे यस क्ेत्र्को िनैक्् नि्ास 
आफनको प्रिखु एजेणिा रहे् को धारणा वयक्त गनुपि िए्को नथयको । 

यसैगरी यनेुस्को्ा निप्रििपिन ्ायपिक्रिहरु्को प्रिकोनध्रण िहकोत्तरी 
नजलला्को िनटहानीिा निनि २०७७ साल िनंसर २१ गिे समप्न गररए्को 
नथयको । उक्त ्ायपिक्रििा िहकोत्तरी नजलला्ा निक्ाक्ेत्रसँग समबन्धि 
सरको्ारिाला पक्, सथानीय सर्ार्ा प्रनिनननधहरू, निक््, निद्ाथथी 
एिि ्संघ संसथाहरू्ा पदानध्ारीहरू सहिागी रहन ुिए्को नथयको । जसिा 
िनटहानी नगरपानल्ा्ा ियेर श्ी हररप्रसाद िणिल, निक्ा नि्ास िथा 
सि्िय इ्ाइ्ा प्रिखु श्ी प्रनििा साह, यनेुस्को्ा नननित्त नेपाल रानट्रिय 
आयकोग्ा सदसय श्ी ् े दार बहादरु ् कोइराला, ििा अधयक्हरू, सदसयहरू, 
निक्ासमब्धी गैर सर्ारी संसथा्ा प्रनिनननधहरू, प्रधानाधयाप्हरू, 
निक््हरू िथा यनेुस्को सन्िालय्ा पदानध्ारीहरू गरी जमिा ४१ 
जना्को सहिानगिािा ्ायपिक्रि समप्न गररए्को नथयको । उक्त ्ायपिक्रि्को 
pb\3f6g सत्र्को सिापनिति श्ी राि िाधयनि् निद्ालय, िनटहानी्ा 
प्र. अ. श्ी अजय ्ुिार पाणिेयले गनुपििए्को नथयको िने प्रिखु अनिनथ्को 
रूपिा िनटहानी नगरपानल्ा्ा प्रिखु श्ी हरर प्रसाद िणिलले आनथतय 
ग्रहण गरी ्ायपिक्रि्को सरलिा्को ििु्ािना वयक्त गनुपििए्को 
नथयको । यनेुस्को्ा नननित्त नेपाल रानट्रिय आयकोग्ा सदसय श्ी ्ेदार 

बहादरु ्कोइराला, निक्ा नि्ास िथा सि्िय इ्ाइ िहकोत्तरी्ा प्रिखु 
श्ी प्रनििा साह लगायि्ा िहानिुािहरूले अनिनथ्को रूपिा उदघाटन 
सत्रिा सहिानगिा्ा साथै ि्िवय वयक्त गनुपि िए्को नथयको । तयसैगरी 
यनेुस्ा्ा नननित्त नेपाल रानट्रिय आयकोग्को सन्िालय्ा सन्ि श्ी 
यिुराज पौिेलले ्ायपिक्रि्को औन्तय एिि ्उद्शेय िानथ प्र्ाि पानुपि्ा 
साथै सहिागी िहानिुािहरू्ा लानग सिागि ि्िवय सििे वयक्त 
गनुपििए्को नथयको । ्ायपिक्रििा जमिा ्ारिटा ्ायपिपत्रहरू प्रसििु गररए्ा 
नथए । उक्त ् ायपिक्रििा यनेुस्को सन्िालय्ा िरपि बाट सहाय् िहासन्ि 
िा. बाबरुाि अनध्ारी, सन्िालय सन्ि श्ी यिुराज पौिेल, िाखा 
अनध क्ृ ि श्ी ्ुिार बसनेि िथा ्म्पयटुर अनध क्ृ ि श्ी पदिराज जकोिी्को 
सहिानगिा रहनु् ा साथै ननजहरूबाट ्ायपिपत्रहरू प्रसििु गररए्ा नथए । 

यसैगरी उपयुपिक्त उधेिशय पनूिप्ि को लानग बागििी प्रदिे अ्िगपिि निुा्कोट्को 
््नीनसथि श्ी निजीिन िाधयनि् निद्ालयिा gu/÷ufpF lzIff ;ldltsf 
kbflwsf/Lx¿, ;|f]t JolQmx¿, g=kf÷uf= kf= kbflwsf/Lx¿, ljBfno 
Joj:yfkg ;ldltsf kbflwsf/Lx¿, k|wfgfWofksx¿, lzIfsx¿ Pjd\ 
ljBfyL{x¿ u/L hDdf #@ hgfsf] ;xeflutfdf sfo{qmd ;DkGg ul/
Psf] lyof] . यसैगरी सकोही उधेिशयसँग समबन्धि ्ायपिक्रि गणि्ी प्रदिे 
अ्िगपिि गकोरखा नजलला्को अनजर्कोटिा अिनसथि श्ी ज्ानजयकोिी िाधयनि् 
निद्ालयिा सञ्ालन गररए्को नथयको । उक्त दबैु सथानिा ्ायपिक्रि्को नेिकृति 
यनेुस्को आयकोग्ा सहाय् िहासन्ि िा. बाबरुाि अनध्ारीले गनुपि िए्को 
नथयको िने उक्त ् ायपिक्रििा समबन्धि क्ते्र्ा ५० जना ि्दा बिी वयनक्तहरू्को 
सहिानगिा रहे् को नथयको ।

sfo{qmd;Fu ;DalGwt t:jL/x?
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षु्यनेसको िङंग्रहालष्य ग्राम ष्यज्ञडोल (जगडोल) िामुदाष्ष्यक वन 
्ररष्योजना र्ा आष्योजना इकाइ काष्या्यलष्यको उदघाटन

युनेस्को संङग्रहालय ग्राि यज्िकोल 
(जगिकोल) सािदुानय् िन पररयकोजना 
िथा आयकोजना इ्ाइ ्ायापिलय्को 

उदघाटन ्ायपिक्रि निनि २०७७ साल पौष १ 
गिे यनेुस्को्ा नननित्त नेपाल रानट्रिय आयकोग्को 
अधयक् एिि ् िाननीय निक्ा, निज्ान िथा 
प्रनिनध ि्त्री नगररराजिणी पकोखरेलबाट िए्को 
नथयको िने सको अिसरिा आयकोगबाट प्र्ानिि 
रानट्रिय बकृहि ् िहीद पा प्ि  िथा यनेुस्को 
सङ्ग्रहालय ग्राि ननिापिण ्ायपियकोजना संग्रनहि 
पसुि््को नििको्न सििे िाननीय ि्त्रीजयबूाट 
गको्णनेश्वर नगरपानल्ा ििा नं. ४ जगिकोलिा 
समप्न गररए्को नथयको । उक्त ्ायपिक्रि्को 
अिसरिा िाननीय ् कृ ट्ण बहादरु राई, नगर प्रिखु 
श्ी स्िकोष ्ानलसे, उपप्रिखु श्ी िान्ि नेपाल, 
जनप्रनिनननधहरू, निक्ापे्रिी िहानिुािहरू, 
यनेुस्को सन्िालय्ा ्िप्ि ारीहरू, जगिकोल 
सािदुानय् िन वयिसथापन सनिनि्ा 
पदानध्ारीहरू एिि ् ्िप्ि ारीहरू्को 
सहिानगिा रहे् को नथयको । ्ायपिक्रिलाई 
समबकोधन गनने क्रििा आयकोग्ा अधयक् 
एिि ् िाननीय निक्ा, निज्ान िथा प्रनिनध 
ि्त्रीजयलेू यनेुस्को्ा ५ िटै क्ेत्रहरू निक्ा, 
निज्ान, संस क्ृ नि, सािानज् र आिसञ्ारसँग 
समबन्धि निषयहरूिा ्ेन्रिि िानलि िथा 
गकोष्ीहरू, अधययन, अनसु्धान, अ्िेषण 
िथा आनिट््ार्को लानग क्ििा नि्ास 
जसिा िलूििू ्ुराहरू वयिसथापन गरी जैनि् 
निनिधिा, िन र िािािरणसमब्धी िनैक्् 
सू् ना िथा निनिध जािजानि्ा, िाषा, धिपि, 
संस क्ृ नि झल्ने गरी यनेुस्को सङ्ग्रहालय 
सथापना गनने ्ायपिक्रि रहे् को जान्ारी गराउन ु
हुदँ ै उक्त ्ायपििा यनेुस्को सन्िालय्को 
अग्रणी िनूि्ा रहने अपेक्ा राखन ु िए्को 
नथयको । तयसैगरी नेपालिा रहे् ा िौनल् 
निषयहरू यकोग, धयान, निनि्न संस क्ृ निहरू, 
जनिबटुीहरू्को अधययन अनसु्धान्ा 
क्ेत्रिा नक्रया्लापहरू अगानि बिाइने गरी 
यकोजना िजुपििा गररने ्ुरािा जकोि नदन ु िए्को 

नथयको । यनेुस्को्को ४ ओटा नक्रया्लापहरू 
हररष्याली, िरिफाइ, शाष््र र िरुक्ािा 
्ेन्रिि नीनि ननिापिण गरी उक्त पक्हरू्को 
प्रिधपिन्को लानग यनेुस्को पा प्ि ्को नि्ास गनने 
यनेुस्को्ा नननित्त नेपाल रानट्रिय आयकोग्को 
्ायपियकोजना रहे् को िहाँले जान्ारी गराउन ु
ियको । यस्को नि्ास, निसिार र उपयकोगिा 
सबै्को सहज पहुँ्  हुने गरी अगानि बि्न ु
पनने र यस्को सिकृनधििा सथानीय जनिा्को 
अपनति िकृनधि आज्को आिशय्िा 
रहे् को औलंयाउन ु ियको । यसैगरी यनेुस्को 
अधययन िथा अनसु्धान ्े्रि, यनेुस्को 
सङ्ग्रहालय ग्राि, यनेुस्को पा प्ि  ननिापिण 
िथा निसिार लगायि सिी क्ृ ि गरुु यकोजना 
अनसुार्ा नक्रया्लापहरूलाई वयिनसथि 
िङ्गले अगानि बिाउन समबधि नन्ाय 
र पदानध्ारीहरू नब््को साझदेाररिा र 
सह्ायपिलाई िजबिु बनाउन ु पनने धारणा 
िहाँले वयक्त गनुपििए्को नथयको । 

यसैगरी ित्ालीन निक्ा सन्ि श्ी 
गकोपीनाथ िनैालीले सििे उक्त पा प्ि , यनेुस्को 
अधययन ्े्रि िथा संग्रहालय्को सथलगि 
अिलको्न भ्रिण गरी उक्त ्ायपियकोजना 
बिकोनजि्ा ्ायपिक्रिहरू अगानि 
बिाउन ि्त्रालय्को प्रयास ्ेन्रिि रहने 
बिाउन ु ियको । यस्ा अनिररक्त यनेुस्को 

्ाठिािौं्ा प्रिखु नक्रनचियन मयानहाटले उक्त 
सथल्को नि्ासिा साझदेाररिा गददै अनघ बि्न 
सन्ने ्ुरा भ्रिण्को क्रििा जान्ारी गराउन ु
िए्को नथयको ।
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नदगको नि्ास्ा लानग निक्ासमब्धी ्ायपििाला गकोष्ी ्ानल्कोट 
नजलला्को सदरिु् ाि िा्ििा निनि २०७७ साल पौष ६ र ७ गिे सञ्ालन 
गररए्को नथयको । ५० जना ि्दा बिी सरको्ारिाला्को सहिानगिा रहे् को 
उक्त ्ायपिक्रििा यनेुस्को सन्िालय्ा सन्ि श्ी यिुराज पौिैल र िाखा 
अनध क्ृ ि श्ी ्ुिार बसनेिले सहजी्रण गनुपि िए्को नथयको । ्ायपिक्रििा 
नदगको नि्ास लक्यहरु २०१५-२०३० ् को निषयिा ् ्ापि गनुपि्को साथै लक्य 
४ “गणुसिरीय निक्ा” िा ्ेन्रिि छलरल ्लाइए्को नथयको । यसैगरी 
लक्य ४ समब्धिा निक्ा ि्त्रालयद्ारा सिी क्ृ ि रानट्रिय ्ायपििाँ्ा्को 
निषयिा निसिकृि छलरल गराउँद ैसको ििुानि् सथानीय यकोजना ननिापिण 

गराउने अभयास सििे गराइए्को नथयको । ्ायपििाँ्ा्को 
सथानी्रणिा सरको्ारिालाहरू्को प्रनिबधििा प्राप्त 
िए्को नथयको । यसै निषयसँग समबन्धि ् ायपिक्रि २०७७ 
पसु्को १० र ११ गिे सखुनेि नजलला्को िराहिाल 
गाउँपानल्ा ििा नं. २ रानीघाटिा अिनसथि श्ी िरेी 
िाधयनि् निद्ालयिा सञ्ालन गररए्को नथयको । उक्त 
्ायपिक्रििा सको गाउँपानल्ा अधयक् श्ी िेजबहादरु 
बसनेि, उपाधयक् श्ी िकोिा ििापि िथा ििा नं. २ ्ा 
ििा अधयक् श्ी यकोिराज ्ा्थी लगायि निनि्न 
निद्ालय्ा प्रधानाधयाप्, निक््हरू, निक्््ा 
पेिागि संघ संसथा्ा प्रनिनननधहरू, निक्ा समबधि गैर 
सर्ारी संसथा्ा प्रनिनननधहरू, निद्ालय वयिसथापन 
सनिि र निक्् अनििाि् संघ्ा पदानध्ारीहरू, 
बालकलब, इ्को कलब्ा सदसयहरू, निक्ा नि्ास 

िथा सि्िय इ्ाइ्ा प्रिखु िथा अनध क्ृ िहरू, गाउँपानल्ा्ा निक्ा 
िाखा प्रिखु लगायि समबन्धि नन्ाय िथा पदानध्ारीहरू्को सनक्रय 
सहिानगिा रहे् को नथयको । ्ायपिक्रििा गाउँपानल्ा अधयक् श्ी िेजबहादरु 
बसनेिले गाउँपानल्ा्को निक्ा नि्ासिा नलइए्ा सधुार्ा ्दिहरू 
िथा िािी रणनीनिहरू्को निषयिा प्र्ाि पानुपि्ा साथै नदगको नि्ास 
लक्य ४: गणुसिरीय निक्ा रानट्रिय ्ायपििाँ्ा- २०७६ लाई सथानीय्रण 
गरी िकोन्ए्को सिय नित्रै लक्य प्रानप्तिा पानल्ा प्रयासरि रहे् को धारणा 
वयक्त गनुपििए्को नथयको । 

ष्दगो ष्वकाि लक्ष्य ४ गुणसररीष्य ष्शक्ािम्ब््ी 
काष्य्यशाला काष्लकोट र िरु्खेरमा िम््न
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नि
नि २०७७ िङ्नसर र पसु िनहनािा यनेुस्को आयकोग 
अ्िगपिि निषय सनिनि िथा नििषे सनिनिहरू्ा बैठ् 
समप्न गररए्को नथयको । उक्त बैठ्िा ्ाल ू आनथपि् 

िषपि २०७७/०७८ ्को नननमि निषय सनिि र नििषे सनिनिहरू्को 
लानग निननयकोनजि बजेटबाट उक्त सनिनििारपि ि सञ्ालन 
गररने ्ायपिक्रिहरु्को निसिकृि प्रसिाि सन्िालय सिक् पेि गनने 
समब्धिा छलरल िथा ननणपियहरू गररए । उक्त बैठ्िा आयकोग 
अ्िगपिि्ा निनि्न सनिनि्ा संयकोज्हरू सनहि सदसयहरू्को 
उपनसथनि रहे् को नथयको । समबन्धि सनिनिले आरूलाई प्राप्त िानषप्ि  
बजेट्को पररनधनित्र रही ्ायपिक्रि सञ्ालन्को लानग ्ायपियकोजना 
सनहि्ा नक्रया्लापहरू सन्िालयिा पेि गनने समब्धिा 
सहिनि गररए्को नथयको । 
“िांसककृ ष्रक िम्दा (भौष्रक÷अभौष्रक) िरंक्ण एवम ्
िम्ब ््यनमा षु्यवा अष्भष्यान” ष्वरष्यक काष्य्यशाला गोष्ी 
काठमाडौंको ्ुबढानीलकणठ लगाष्यर रौष्लहवा र मष्टहानीमा 
िम््न 

आ.ि. २०७७÷०७८ ्को िानषपि् ्ायपिक्रि सञ्ालन गनने 
स्दिपििा िौनि्/अिौनि् सांस क्ृ नि् समपदा्को संरक्ण समबधपिनिा 
युिा अनियान ्ायपिक्रि सांस क्ृ नि् नहसाबले िहतिपूणपि सथल 
्ाठिािौं्को बुिानील्णठ, ्नपलिसिु्को िौनलहिा र िहकोत्तरी्को 
िनटहानीिा समप्न गररए्को नथयको । । पनहलको ्रण्को ्ायपिक्रि 
्ाठिािौं्को बुिानील्णठिा निनि २०७७ िाघ ८ र ९ गिे सञ्ालन 
गररए्को नथयको । उक्त ्ायपिक्रििा ननमन निषयिसिुहरूिा प्रसिुिी्रण 
िथा छलरल गररए्को नथयको । िौनि् सांस क्ृ नि् समपदासमब्धी 
िहासन्ध, १९७२ ्को निषयिा िा. सुरेिसरि श्ेष्ले प्रसिुि गनुपि 
िए्को नथयको िने सांस क्ृ नि् समपदा्को िहति िथा तयस्को संरक्ण 
र समबधपिनिा युिा्को िनूि्ा निषयिा उिेि रेगिीले जान्ारी गराउन ु
िए्को नथयको । यसैगरी अिौनि् सांस क्ृ नि् समपदासमब्धी िहासन्ध, 
२००३ ्को निषयिा िा. सकोिबहादरु नधिालले सहजी्रण गनुपि िए्को 
नथयको िने अिौनि् सांस क्ृ नि् समपदासमब्धी निधाहरू, निनीहरू्को 
िहति, संरक्ण्ा उपायहरू िथा सू्ना वयिसथापन प्रणाली्को 
निषयिा सिेि ््ापि गररए्को नथयको । उक्त सेसन्को सहजी्रण हररिंि 
न्राँिले गनुपि िए्को नथयको । यसैगरी अिौनि् सांस क्ृ नि् समपदा र युिा 
निषयिा दीप् सर्ारले सहजी्रण गनुपि िए्को नथयको । सांस क्ृ नि् 
समपदा्को संरक्णिा युनेस्को्को िनूि्ा निषयिा ननपुना श्ेष्ले प्रसिुि 
गनुपि ियको िने युिाहरूिा संस क्ृ नि र सांस क्ृ नि् समपदाहरु्को िहति्को 
बारेिा धारणा िथा वयिहार नि्ास गराउने उधेिशयले बुिानील्णठ 
िन्दर पररसरनित्र अिनसथि समपदा र तयस प्रनि रहे् को जननिश्वास्को 
निषयिा जान्ारी गराउन सथलगि अिलको्न भ्रिण गराई िठानधि 
लगायि्ा नििेषज्हरूसँग अ्िरनक्रया िथा सािनुह् छलरल 

्लाइए्को नथयको । बुिानील्णठिा सञ्ानलि ्ायपिक्रि्को प्रिखु 
आनिथयिा बुिानील्णठ नगरपानल्ा्ा प्रिखु श्ी उद्िप्रसाद 
खरेलले गनुपि िए्को नथयको िने ्ायपिक्रििा युनेस्को्ा नननित्त नेपाल 
रानट्रिय आयकोग्ा सहाय् िहासन्ि िा. बाबुराि अनध्ारीले 
्ायपिक्रि्को उधेिशय प्र्ाि पाददै सहिागीहरूलाई सिागि गनुपि िए्को 
नथयको । ्ायपिक्रि्को सञ्ालन सन्िालय सन्ि श्ी युिराज पौिेलले 
गनुपि िए्को नथयको । यसै ्ायपिक्रि्को दकोश्को श्कृङ्खला ्नपलिसिु्को 
िौनलहिािा निनि २०७७ िाघ िनहना्को २२ र २३ गिे ्नपलिसि ु
नगरपानल्ा्ा उपप्रिखु श्ी लक्िी गुप्ता साि्को प्रिखु आनिथयिािा र 
िेश्को श्कृङ्खला िहकोत्तरी्को िनटहानीिा िनटहानी नगरपानल्ा्ा प्रिखु 
श्ी हररप्रसाद िणिल्को प्रिखु आनिथयिािा निनि २०७७ िाघ २८ र 
२९ गिे सञ्ालन गररए्को नथयको ।

उक्त दबैु सथानिा छलरल्ा निषयिसिु िने सिान न्नसि्ा 
रहे् ा नथए । िौनलहिािा सञ्ानलि ् ायपिक्रििा ४५ ि्दा बिी सथानीय 
युिाहरू्को सहिानगिा रहे् को नथयको िने ्ायपिक्रि्को सहजी्रण 
युनेस्को सन्िालय्ा सन्ि श्ी युिराज पौिेल, संस क्ृ निनिद ् िा. 
सकोिबहादरु नधिाल र युनेस्को सन्िालय्ा ्म्पयुटर अनध क्ृ ि श्ी 
पदिराज जकोिीले गनुपि िए्को नथयको । िनटहानीिा सञ्ानलि ्ायपिक्रि्को 
अधयक्िा युनेस्को्ा नननित्त नेपाल रानट्रिय आयकोग अ्िगपिि रहे् को 
संस क्ृ नि सनिनि्ा संयकोज् िथा निनथला आटपि्ा अधयक् श्ी रिेि 
रञजन झाले गनुपि िए्को नथयको । युनेस्को सन्िालय्ा सहाय् 
िहासन्ि िा. बाबुराि अनध्ारी, युनेस्को आयकोग अ्िगपिि संस क्ृ नि 
सनिनि्ा संयकोज् श्ी रिेि रञजन झा, युनेस्को आयकोग अ्िगपिि 
संस क्ृ नि सनिनि्ा सदसय एिि ्पद्््या कयामपस्ा उप. प्राधयाप् 
श्ी उिेि रेगिी, िनटहानी िथा िहकोत्तरी्को संस क्ृ नि समपदा्ा धरकोहर 
श्ी ध्िु राय िथा युनेस्को सन्िालय्ा ्म्पयुटर अनध क्ृ ि श्ी उषा 
पकोखरेलले ्ायपिपत्र प्रसिुि गनुपि िए्को नथयको । 

ष्वष्भ्न िष्मष्रहरूको ्ैबठक िम््न
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सािानज् नि्ास्ा लानग सािदुानय् नस्ाइ ्े्रिहरू्को 
प्रिधपिन िथा क्ििा नि्ास नारा सनहि COINN Japan ्को 
आयकोजनािा यनेुस्को्ा नननित्त नेपाल रानट्रिय आयकोग, निक्ा 

िथा िानि स्कोि नि्ास ्े्रि र यनेुस्को ्ाठिािौं अनरस्को सह्ायपि िथा 
निखरापरु सािदुानय् नस्ाइ ्े्रि, रनपपिङ्को संयकोजनिा दिे ै िरर्ा ७७ 
नजलला्ा ८० ि्दा बिी सािदुानय् नस्ाइ ् े ्रि िथा अ्य गरी जमिा १०० 
जना ि्दा बिी्को सहिानगिािा 9th Asian Future Youth Project, निनि 
२०७७ पौष २१ गिे िवयिा्ा साथ समप्न िए्को नथयको । िौनि् दरुी ्ायि 
गनुपिपनने अनहले्को अिसथालाई िधयनजर गददै Webinar ्को आयकोजना गरी 
Online िाधयिबाट ् ायपिक्रि सञ्ालन गररए्को नथयको । उदघाटन ् ायपिक्रििा 
निखरापरु सािदुानय् नस्ाइ ् े ्रि्ा अधयक् श्ी शयाि ् े .सी. ले ् ायपिक्रि्को 
अधयक्िा गनुपि िए्को नथयको । COINN Japan ्ा िहासन्ि हानसिकोिको र 
्ायपिक्रि संयकोज् िा्ी अनलाइनिारपि ि जापानबाटै ्ायपिक्रििा सहिागी 
हुन ुिए्को नथयको । तयसैगरी दनक्ण्ाली नगरपानल्ा्ा उपप्रिखु श्ी बस्िी 
िङ्गकोल िािाङ, यनेुस्को्ा नननित्त नेपाल रानट्रिय आयकोग्को सन्िालय्ा 
सहाय् िहासन्ि िा. बाबरुाि अनध्ारी, निक्ा िथा िानि स्कोि नि्ास 
्े्रि्ा उपिहाननदनेि् श्ी निट्णपु्रसाद अनध्ारी, यनेुस्को ्ाठिािौं अनरस 
निक्ा इ्ाइ्ा ््सलट्या्ट िा. ध्िुराज रेगिीले आ–आफना िनाइहरू राखन ु
िए्को नथयको । 

उक्त ्ायपिक्रििा सािदुानय् नस्ाइ ्े्रि िने्को औप्ारर् निक्ा 
प्रणाली ि्दा बानहर ग्रािीण िा िहरी सिदुाय्को सथानीय वयनक्तहरू्ा लानग 
सथानीय जनिाद्ारा वयिसथापन नजमिा नलइए्को सथानीय नि्ास र पररिार 
उ्िखु नस्ाइ्को नननित्त स्कोिहरू उपलबध गराउने सथानीय िनैक्् संसथा 
हको । यसले नस्ाइ्ा निनि्न अिसरहरू प्रदान गरी सािदुानय् नि्ास 
र जनिा्को जीिनसिर सधुार्को लानग िनैक्् अिसर प्रदान गदपिछ ि्ने 
्ुरािा नििषे जकोि नदइए्को नथयको । तयसैगरी उक्त ्ायपिक्रििा सािदुानय् 
नस्ाइ ्े्रिबाट ननर्िर निक्ा, सिदुाय्को िललको िहसमि सेिा, सिदुाय्को 
नि्ास र समबधपिन, सिदुाय्को ननदनेिन अनसुार सिदुाय्को सेिा, सिदुाय्ा 
वयनक्तहरू्को आ्ांक्ा र ्ाहना अनरुूप्ा ्ायपिक्रि सञ्ालन गराउने प्रयतन 
गररए्को ि्ने नि्ारहरू वयक्त िए्ा नथए । 

उदघाटन ्ायपिक्रि पचिाि ् प्रानिनध् सत्र्को आयकोजना गररए्को 
नथयको । उक्त सेसनिा ७७ नजलला्ा ्ररि ८० सािदुानय् नस्ाइ ्े्रि्ा 
प्रनिनननधहरू्को सहिानगिा रहे् को नथयको । प्रानिनध् सत्र्को सहजी्रण 
सािदुानय् नस्ाइ ्े्रि्को नि्ास िथा सदुृनि्रण अनियानिा लागन ु
िए्ा गकोरखा्ा श्ी नििशे्वर ्टे्ल, निक्ा िथा िानि स्कोि नि्ास ्े्रि्ा 
िाखा अनध क्ृ ि श्ी नििला निश्, निखरापरु सािदुानय् नस्ाइ ्े्रि्ा 
श्ी ननरकोज श्षे्, COINN Japan पररयकोजना संयकोज् श्ी िा्ी हागेसिा, 
यनेुस्को ्ाठिािौं निक्ा इ्ाइ्ा ्ायपिक्रि संयकोज् श्ी प्रनििा श्षे्ले गनुपि 
िए्को नथयको ।

9th Asian Future Youth Project 2020 
को Webinar माफ्य र काष्य्यक्रम िम््न

षु्यनेसको ष्कङ ष्िजोङ 
िाक्ररा ्ुरसकार २०२० (The 

UNESCO King Sejong 
Literacy Prize 2020)

निनि २०७७ िाघ ५ गिे (िदनसुार १८ जनिरी २०२१) 
्ा नदन निक्ा, निज्ान िथा प्रनिनध ि्त्रालयिा आयकोनजि 
्ायपिक्रििा निक्ा ि्त्री िाननीय क्ृ ट्ण गकोपाल श्षे्ले 
एनजङ् नेपाल (Ageing Nepal) ्ा अधयक् क्ृ ट्ण िरुारी 
गौिि (्टयाङ् िासटर) लाई न्ङ् सेजकोङ् यनेुस्को परुस्ार 
हसिा्िरण गनुपिियको । परुस्ार रानि २० हजार अिरेर्ी िलर 
र प्रिाणपत्र रहे् को नथयको । उक्त ्ायपिक्रििा बकोलद ैि्त्री श्षे्ले 
नेपाल्को िनैक्् नि्ास्को लानग ्ायपिरि एनजङ नेपाल 
नाि् संसथाले अ्िरापिनट्रियसिरिा प्रनिट्पधापि गरी यत्रको ठूलको 
रानि्को पसु्ारसनहि समिाननि हुदँा सिग्र िलुु् ्को निक्ा 
क्ेत्र नै गौरिान्िि िए्को ि्द ैउक्त संसथालाई ध्यिाद नददँ ै
आगािी नदनिा एनजङ नेपाल्को सिग्र नटि नयाँ अनियान्ा 
साथ िनैक्् नि्ासिा सिानहि हुने अपेक्ा वयक्त गनुपि ियको । 

सको ्ायपिक्रििा निक्ा, निज्ान िथा प्रनिनध ि्त्रालय्ा 
सन्ि एिि ् यनेुस्को्ा नननित्त नेपाल रानट्रिय आयकोग्ा 
िहासन्ि श्ी गकोपीनाथ िनैाली, यनेुस्को्ा नननित्त नेपाल 
रानट्रिय आयकोग्ा सहाय् िहासन्ि िा. बाबरुाि अनध्ारी, 
यनेुस्को ्ाठिािौं ्ायापिलय्ा प्रिखु श्ी नक्रनचियन मयानहाट, 
निक्ा, निज्ान िथा प्रनिनध ि्त्रालय्ा सहसन्ि िथा 
उपसन्िहरू, यनेुस्को ्ाठिािौं, यनेुस्को सन्िालय िथा 
एनजङ् नेपाल्ा पदानध्ारीहरू्को उपनसथनि रहे् को नथयको । 

एनजङ् नेपाल नाि् संसथाले जेष् नागरर् आधारििू 
निक्ा पाठ्यक्रि सििे ियार गरी जेष् नागरर्लाई साक्र 
बनाउँद ैआए्को छ । उक्त संसथाले बिुानील्णठ, गको्णनेश्वर 
लगायि सथानिा अनौप्ारर् निक्ा्ा ्ायपिक्रि सञ्ालन 
गददै आए्को छ । संसथाले हालसमि १८० जना िनहलालाई 
साक्र बनाइस्े्को जान्ारी सको संसथा्ा अधयक् श्ी क्ृ ट्ण 
िरुारी गौििले गराउन ुिए्को नथयको । 

यनेुस्को िखुयालयले साक्रिा्ा क्ेत्रिा उत क्ृ ष्ट 
्ायपि गनने संसथाहरूलाई िषनेनी न्ङ् सेजकोङ् र ््फयनुसयस 
परुस्ार प्रदान गददै आए्को छ । झणिै दि् अनघ निक्ा 
ि्त्रालय अ्िगपिि्को ित्ानलन अनौप्ारर् निक्ा ्े्रिले 
््फयनुसयस परुस्ार पाइस्े्को नथयको । 
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युनेस्को्ा नननित्त नेपाल रानट्रिय आयकोग्को सन्िालयले सञ्ालन 
गरे्को “यनेुस्को्ा निषयिा आधाररि सािपिजनन् परीक्ण” 
निषय् ्ायपिक्रि निनि २०७७ रागनु १४ गिे सलयान नजलला्को 

खलङ्गािा आयकोजना गररए्को नथयको । उक्त ्ायपिक्रििा सलयान नजलला 
अ्िगपिि िारदा नगरपानल्ा्ा प्रिखु, नजलला सि्िय सनिनि्ा प्रिखु, 
निक्ा नि्ास िथा सि्िय इ्ाइ्ा प्रिखु, िारदा नगरपानल्ा नित्र्ा 
सािदुानय् िाधयनि् निद्ालय्ा प्रधानाधयापहरू, सथानीयसिरिा 
निक्ा, संस क्ृ नि, निज्ान प्रनिनध, आिसञ्ार िथा सािानज् क्ेत्रिा 
्ायपिरि गैर सर्ारी संसथा्ा प्रिखु िा प्रनिनननध, सथानीय कयामपसिा 
प्राधयापनरि प्राधयाप्हरू, सञ्ार क्ेत्रिा ्ायपिरि सथानीय पत्र्ार 
िथा समिाददािा, िाधयनि् िह्ा निक््हरू, यनेुस्को कलब िथा 
संघसंसथा्ा प्रनिनननध, सथानीय कयामपसिा अधययनरि निद्ाथथी र 
नजललानसथि निक्् िहासंघ्ा प्रनिनननधहरूलाई आि्त्रण गररए्को 
नथयको । जसिा उनललनखि क्ेत्र्को प्रनिनननधति गददै जमिा २७ जना्को 
सहिानगििा ् ायपिक्रि समप्न गररए्को नथयको । नजलला सि्िय सनिनि्ा 
प्रिखु श्ी ्ेिबहादरु निष्टले ्ायपिक्रि अिनधिर सहिानगिा जनाउन ु
िए्को नथयको । 

उक्त ्ायपिक्रि्को सञ्ालन यनेुस्ा्ा नननित्त नेपाल रानट्रिय 
आयकोग्को सन्िालय्ा ्म्पयटुर अनध क्ृ ि श्ी पदिराज जकोिीले 
गनुपि िए्को नथयको िने यनेुस्को्ा नननित्त नेपाल रानट्रिय आयकोग्को 
सन्िालय्ा सन्ि श्ी यिुराज पौिेलले ्ायपिक्रि्को औन्तय 

एिि ्उद्शेय िानथ प्र्ाि पानुपि िए्को नथयको । नजलला सि्िय सनिनि, 
सलयान्ा प्रिखु श्ी ्ेिबहादरु निष्टले ्ायपिक्रििा ििु्ािना ि्िवय 
सनहि सहिागीहरूलाई सिागि गनुपि िए्को नथयको । उक्त ए् नदने 
्ायपिक्रििा पनहलको प्रसििुी यनेुस्को्ा नननित्त नेपाल रानट्रिय आयकोग्को 
सन्िालय्ा सन्ि श्ी यिुराज पौिेलले संयकु्त राट्रि संघ्को बारेिा गनुपि 
िए्को नथयको । संयकु्त राट्रि संघ्को सथापना, उद्शेय, अगंहरू, संसथाहरू, 
निनिनष्ट क्ृ ि संसथाहरू, अ्य संसथाहरू्ा साथै िनूि्ा्को बारेिा िहाँले 
बिाउन ुियको । प्रसििुी्रण्को नसलनसलािा िहाँले संयकु्त राट्रि संघले गनने 
्ायपि्को बारेिा सििे जान्ारी गराउन ुिए्को नथयको । 

दकोश्को प्रसििुी्रण यनेुस्को्ा नननित्त नेपाल रानट्रिय आयकोग्को 
सन्िालय्ा ्म्पयटुर अनध क्ृ ि श्ी पदिराज जकोिीले गनुपि िए्को 
नथयको । िहाँले यनेुस्को्को परर्याति् प्रसििुी्रण गनुपि िए्को नथयको । 
यनेुस्को्को सथापना, आदिपि, सदसयिा्ा साथै यनेुस्को आयकोग्को परर्य 
सििे प्रसििुी्रणिा सिािेि गररए्को नथयको । यनेुस्को समबधि निद्ालय 
पररयकोजना सञजाल (एएसपीनेट) ्को बारेिा जान्ारीिलू् प्रसििुी्रण 
गनुपि िए्को नथयको । यनेुस्को समबधि निद्ालय पररयकोजना सञजाल ्े हको? 
यको ्सरी सथापना ियको? यसले ्े ्े ्ायपि गदपिछ? यसिा ्सरी आिधि 
िई ्ायपि गनपि सन््छ? ि्ने बारेिा जान्ारी गराउनु् ा साथै धरैे ि्दा 
धरैे निद्ालयहरू यस संसथािा आिधि हुन ुपननेिा जकोि नदन ुिई निक्ा्को 
नि्ासिा नििषे िनूि्ा खलेन ुपनने धारणा वयक्त गनुपि िए्को नथयको । यनेुस्को 
समबधि निद्ालय पररयकोजना सञजालिा आिधि हुन्ा लानग पररयकोजना 

षु्यनेसकोका ष्वरष्यमा आ्ाररर िाव्यजष्नक ्रीक्ण 
ष्वरष्यक काष्य्यक्रम िम््न
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प्रसिाि ियारी्को निषयिा निद्ालयहरूलाई सािा्य जान्ारी हुनपुनने 
िए्कोले िहाँले पररयकोजना प्रसिाि ्सरी ियार गरर्छ र यको ियारी्को 
क्रििा ्े ्े ्ुरािा नि्ार पयुापिउन ुपछपि ि्ने ्ुरािा िहतिपणूपि जान्ारी 
नदन ुिए्को नथयको । पररयकोजना्को प्रनििेदनिा ्े ्े ्ुरा सिािेि गनुपि पनने 
रहछे ि्ने बारेिा सििे बिाउन ुिए्को नथयको । पररयकोजना सञ्ालन गदापि 
्े ्सिा ्ायपियकोजना गनुपि उपयकु्त हु्छ? िी ्ायपि यकोजनालाई ्सरी लाग ु
गनुपिपछपि? ि्ने निषयिा प्र्ाि पानुपि िए्को नथयको । 

यस ्ायपिक्रिले यनेुस्को्ा निषय क्ेत्रिा सथानीय सिरिा िइ रहे् ा 
नक्रया्लापहरू्को ्ायपि प्रगनि्को निषयिा सहिागीहरूिा उतसु् िा 
जागकृि िए्को पाइयको । यनेुस्कोले दिे्ा निनि्न सथानिा ्ायपिक्रिहरू 
सञ्ालन गददै रहन स्ेिा सहिागीहरू्ा यसिा नजज्ासाहरू समबकोधन 
हुदँ ै जानु् को साथै यस्ा गनिनिनधहरू्को निषयिा प्र्ारप्रसार िई 
यनेुस्को्ा आदिपि, उधेिशय र िलूय िा्यिाहरूलाई सथानीय सिरसमि 

पयुापिउन सहज िािािरण ननिापिण हुने दनेख्छ । यसिा ्ायपिक्रिहरूले 
नागरर्हरूिा आपसी सद्ाि, सह्ायपि र िलेनिलाप्को िािािरणिा 
अनििकृनधि गददै िानि िनसिट््िा िान्ि्को प्रिधपिन गददै सथानीय संस क्ृ नि 
र समपदाहरू्को संरक्ण र संिधपिनिा सििे उललेखनीय िनूि्ा ननिापिह 
गननेिरपि  नागरर्हरू्को नक्रयािीलिा बिाउने अपेक्ा गनपि सन््छ । 

यसैसँग समिन्धि ्ायपिक्रि दिे्ा ्ार सथानिा सञ्ालन गनने 
्ायपिक्रि ििुानि् २०७७ रागनु १६ गिे रु्ुि पनचिि्को िनुस्कोटिा, 
्तै्र िनहना्को २० गिे िकु्रिार सप्तरी नजलला्को राजनिराजिा र ्तै्र 
२२ गिे आइििार रौिहट नजलला्को गौरिा सञ्ालन गररए्को नथयको । 
राजनिराज्को ्ायपिक्रििा यनेुस्को्ा नननित्त नेपाल रानट्रिय आयकोग्ा 
सदसय संनिधानसिा्ा िाननीय सिासद श्ी रञज ुझा्को सििे उपनसथनि 
रहे् को नथयको िने ्ायपिक्रििा िाननीय रञज ुझा र यनेुस्को सन्िालय्ा 
्म्पयटुर अनध क्ृ ि श्ी पदिराज जकोिीले सहजी्रण गनुपि िए्को नथयको । 
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युनेस्को कलब िथा संघ संसथाहरू्को 
रानट्रिय िहासंघ्को आयकोजना िथा 
यनेुस्को्ा नननित्त नेपाल रानट्रिय 

आयकोग्को सन्िालय्को सहयकोगिा निनि 
२०७७ । ११ । २३ गिे बाँ्े्को नेपालगञजिा 
यनेुस्को कलबसमब्धी नेिकृति नि्ास िानलि 
समप्न िए्को नथयको । उक्त ्ायपिक्रििा 
प्रिखु अनिनथ्को आसनबाट बकोलन ु हुदँ ै
नेपालगञज उप िहानगरपानल्ा्ा प्रिखु 
िा. धिल सििरे राणाले िहासंघ्को यस 
प्र्ार्को िानलििाट सहिागीहरूिा आति 
निश्वास्ा साथ नेिकृति िहिा ्ायपि गनपि सहयकोग 
हुने बिाउन ु िए्को नथयको । उहाँले यनेुस्को 
कलबहरूले गरे्ा ्ायपिहरू्को प्रिसंा गनुपि हुदँ ै
यनेुस्को्को एउटा उद्शेय संस क्ृ नि समब्धी 
अििूपि सांस क्ृ नि् समपदा्को संरक्ण्ा लानग 
उप िहानगरपानल्ा सह्ायपि गनपि ितपर 
रहे् को धारणा वयक्त गनुपि ियको । ्ायपिक्रि्ा 
निनिष्ट अनिनथ यनेुस्को्ा नननित्त नेपाल 
रानट्रिय आयकोग्ा सहाय् िहासन्ि िा. 
बाबरुाि अनध्ारीले यनेुस्को्ा रानट्रिय िथा 
अ्िरापिनट्रिय गनिनिनधहरू्ा बारेिा जान्ारी 
नदने क्रििा यनेुस्को्ा लक्यहरू आतिसाि ्गददै 
जान स्े सिाजिा िान्ि ्ायि हुनु् ा साथै 
सिकृनधि हानसल गनपििा सहयकोग पगुने धारणा राखन ु
िए्को नथयको । उक्त िहासंघ्ा अधयक् श्ी 
आन्दराज नत्रपाठी्को अधयक्िािा िए्को सको 
्ायपिक्रििा िहासंघ्ा िररष् उपाधयक् नदप् 
सर्ारले िानलि्को िहति्ा बारेिा प्र्ाि 
पानुपि िए्को नथयको । ्ायपिक्रििा आयकोग्को 
सन्िालय्ा ्म्पयटुर अनधक्ृ ि श्ी उषा 
पकोखरेल, िहासंघ्ा िहासन्ि श्ी िहशे्वर 
प्रसाद ििापिले यनेुस्को एएसनपनेट्ा बारेिा 
जान्ारी नदन ुहुदँ ैसको्को सदसयिा नलने बारेिा 
बिाउन ुिए्को नथयको । 

यसै गरी यनेुस्को कलब िथा सघं 
ससंथाहरू्को रानट्रिय िहासंघ्को आयकोजना िथा 
यनेुस्को्ा नननित्त नेपाल रानट्रिय आयकोग्को 
सन्िालय्को सहयकोगिा ्ञ्नपरु्को 
िहे् रिनगरिा यनेुस्को कलबसमब्धी नेिकृति 
नि्ास िानलि समप्न ियको । उक्त ्ायपिक्रििा 

प्रिखु अनिनथ्को रूपिा यनेुस्को्ा नननित्त 
नेपाल राट्र्िनय आयकोग्ा सहाय् िहासन्ि 
िा. बाबरुाि अनध्ारीले प्रिखु अनिनथ्को 
आिनिाट बकोलन ु हुदँ ै यनेुस्को्ा रानट्रिय 
िथा अ्िरापिनट्रिय गनिनिनधहरू्ा बारेिा 
जान्ारी नदनहुुदँ ै यनेुस्को कलबहरूले गरे्ा 
्ायपिहरू्को प्रिसंा गनुपि ियको । उहाँले यनेुस्को 
कलिहरू यनेुस्को्को एउटा उद्शेय ससं क्ृ नि 
समब्धी अििूपि सां क्ृ नि् समपदा्को सरंक्ण्को 
लानग नििषे रूपिा लागी परी कलबहरू्को 
सनक्रयिा थप बि्द ैजान ुपनने अाज्ा ेटि््ारको 
आिशय्िा रहे् को बिाउन ुियको । नेपालगञजिा 
झैं यस ्ायपिक्रििा पनन िहासंघ्ा अधयक् श्ी 
आन्द राज नत्रपाठीले अधयक्िा गनुप्ि ा साथै 
िहासंघ्ा िररष् उपाधयक् नदप् सर्ारले 
िानलि्को िहति्ा बारेिा प्र्ाि पानुपि िए्को 
नथयको । ्ायपिक्रििा सहजी्रण आयकोग्को 
सन्िालय्ा ्म्पयटुर अनधक्ृ ि श्ी उषा 
पकोखरेल, िहासंघ्ा िहासन्ि श्ी िहशे्वर प्रसाद 
ििापि लगायिले गनुपि िए्को नथयको । 

यसैगरी यको ्ायपिक्रि जाजर्कोट्को 
सदरिु् ाि खलङ्गािा पनन सञ्ालन 
गररए्को नथयको । ्ायपिक्रि्ा प्रिखु अनिनथ 
नजलला सि्िय सनिनि जाजर्कोट्ा प्रिखु 
श्ी िानबहादरु रािलले यनेुस्को्ा यस 
प्र्ार्ा गनिनिनध यस नजललािा पनहलको पट् 
िए्कोिा खसुी वयक्त गनुपिहुदँ ैयस्ा रानट्रिय िथा 
अ्िरापिनट्रिय गनिनिनधहरू्ा िारेिा जान्ारी 
पाउन ुप्रिसंनीय पक् रहे् को धारणा राखन ुिए्को 
नथयको । उहाँले सि्िय सनिनि िहासंघसँग 
हािेिालको गददै अगानि बि्न इचछु् रहे् कोसििे 

बिाउन ु ियको । उहाँले जाजर्कोट नजललािा 
अिनसथि यनेुस्को कलबहरूले गरे्ा ् ायपिहरू्को 
प्रिसंा गनुपिहुदँ ै ििूपि िथा अििूपि सांस क्ृ नि् 
समपदा्को सरंक्ण र सिंधपिनिा यिुा अनियान 
सञ्ालन गनुप्ि ा साथै यनेुस्को्ा आदिपि र 
िलूय िा्यिाहरूलाई सिाज्ा हरे् िहिा 
पयुापिई िा्ि र सिकृधि सिाज ननिापिणिा यिुाहरू्को 
नक्रयािीलिा सदा अपनेक्ि रहे् को धारणा राखन ु
ियको । ्ायपिक्रि्ा निनिष्ट अनिनथ िारे्कोट 
गाउँपानल्ा्ा अधयक् श्ी िहे् रि िाहले यस 
प्र्ार्ा ्ायपिक्रििा सहजी्रण गनुपि आफनको 
रुन््को निषय िए्को जान्ारी गराउन ु ियको । 
यसैगरी ्ायपिक्रि्ा अ्ापि निनिष्ट अनिनथहरू 
नजलला सि्िय सनिनि जाजर्कोट्ा सदसय 
िथा गसैस ्णापिली प्रदिे्ा अधयक् लगायिले 
्ायपिक्रि्को उपादयेिा्ा बारेिा प्र्ाि पानुपि 
िए्को नथयको । 

िहासंघ्ा अधयक् श्ी आन्द राज 
नत्रपाठी्को अधयक्िािा िए्को उक्त ् ायपिक्रििा 
िहासंघ्ा िहासन्ि श्ी िहशे्वर प्रसाद ििापिले 
िानलि्को िहति्ा िारेिा बिाउन ु हुदँ ै
यनेुस्को्को रानट्रिय र अ्िरानट्रिय गनिनिनध, 
यनेुस्को एएसनपनेट्ा बारेिा जान्ारी्ा साथै 
िहासंघ र कलबहरू्ा ्ायपिहरू बारेिा प्र्ाि 
पानुपि िए्को नथयको । यसिै ्ायपिक्रि २०७७ 
िनंसरिा िनहुँ् को दिौलीिा सििे सञ्ालन 
िए्को नथयको । उक्त ्ायपिक्रििा यनेुस्को्ा 
नननित्त नेपाल रानट्रिय आयकोग्ा सहाय् 
िहासन्ि िा. बाबरुाि अनध्ारी र ्म्पयटुर 
अनध क्ृ ि श्ी उषा पकोखरेल्को उपनसथनि रहे् को 
नथयको । 

षु्यनेसको कल्बिम्ब््ी नेरकृतव ष्वकाि राष्लम िम््न
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Mitsubishi Asian Children’s Enikki Festa 2019-
2020 एनसया्ा बालबानल्ाहरूलाई उनीहरू्को 
न्त्र िायरी िारपि ि ए् आपसिा पररन्ि गराउने िथा 

आफनको ्ला र संस क्ृ निलाई एनसया्ा अ्य िागिा प्र्ार प्रसार गनपि 
गराउन्ा लानग Mitsubishi Public Affairs Committee/Asian 
Pacific Federation of UNESCO Clubs and Associations/
National Federation of UNESCO Associations in Japan 
्को आयकोजनािा नेपालिा यनेुस्ा्ा नननित्त नेपाल रानट्रिय आयकोग्को 
सन्िालय, नसंहदिार, ्ाठिािौंले राट्रिवयापी रूपिा आवहान गरी 
आयकोनजि बालन्त्र ्ला प्रनियकोनगिा हको । 

यस ् ायपिक्रििा ६ दनेख १२ िषपि उिरे्ा बालबानल्ाहरूलाई “यही 
हको िरेको जीिन” निषयसँग समबन्धि प्रनि निद्ाथथी ५ िटा रर् रर् 
न्त्रहरू्को िायरी बनाउन्ा लानग रानट्रिय दनैन्िा सू् ना प्र्ानिि 
गररए्को नथयको । यसिै आ–आफनको नजललाबाट निद्ाथथीलाई न्त्र िायरी 
बनाउन अनिपे्रररि गनपि ७ ओटै प्रदिेबाट निक्ा नि्ास िथा सि्िय 

इ्ाइ सििेलाई अनरुाेध गररए्को नथयको । दिेिर्ा बालबानल्ालाई 
यस ्ायपिक्रििा संलगन गराउने उद्शेयले प्रनि बालबानल्ा Drawing 
Sheet -5, Colour-1, Pencil -1, Eraser -1 / Pencil Sharpener 
-1 उपलबध गराउने गरी समबन्धि सि्िय इ्ाइहरूिा सािग्री पठाइए्को 
नथयको । 

Mitsubishi Asian Children’s Enikki Festa 
2019-2020 ्को परुस्ार नििरण ्ायपिक्रि
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यस ्ायपिक्रििा ४६८ बालबानल्ाहरू्को न्त्र िायरी प्राप्त िए्को 
नथयको । प्राप्त बालन्त्रलाई ्े्रििा समबन्धि सरको्ारिालाहरू सिक् 
प्रदिपिन गनने उद्शेयले उक्त ्ायपिक्रि्को आयकोजना गररए्को नथयको । निनि 
२०७६ साल िाघ ६ र ७ गिेसमि नेपाल आटपि ्ाउन्सल्को हलिा 
आयकोनजि रानट्रिय बालन्त्र िायरी प्रदपििनीिा प्रदनिपिि न्त्र िायरीहरू िधये 
िररष् ्ला्ारहरू्को िलूयाङ््न सनिनिबाट ८ बाट बालबानल्ा्ा 
उत क्ृ ष्ट बालन्त्र िायरी छनौट गरी जापानिा हुने अ्िरापिनट्रिय प्रदिपिनीिा 
सहिागी गराउन न्त्र िायरीहरू पठाइए्को नथयको । यसरी पठाइए्ा 
न्त्र िायरी िधये Grand Prix Award ्को लानग १, Mitsubishi 
Public Affair Committee Award ्को लानग १, Asian Public 
Federation of UNESCO Clubs and Association Award 
्को लानग १, National Federation of UNESCO Associations 
in Japan Award ्को लानग १ र Excellence Award ्को लानग 
४ न्त्र छनौट िएर आए्ा नथए । यसरी जापानबाट छनौट िएर 
आए्ा निनि्न परुस्ार िधये Grand Prix Award पाउने निद्ाथथी 
र ननज्को अनििाि्ले आयकोज््ै ख्पििा जापानिा हुने प्रदपििनीिा 
िाग नलन पाउने प्रािधान रहे् को छ । यसै अनरुूप यको िषप्ि को Grand 
Prix Award नबजेिा छात्रा श्ी िननषा गरुूधािी, बैजनाथ िाधयनि् 
निद्ालय, ्ञ्नपरु, निल्परुले प्राप्त गनुपि िए्को नथयको । यस िषपि निश्व 
िाहािारी्को रूपिा रैनलए्को ्कोरकोना िाइरस ्कोनिि–१९ ्को ्ारणले 
गदापि आयकोज् संसथाद्ारा अिािपि नबजेिा बालबानल्ाहरूलाई सदा झैं 
जापान भ्रिण गराउन समिि निए्कोले ्ेही र्ि परुस्ार्को रुपिा प्राप्त 
िए्को हुदँा निनि्न सथानिा गई औप्ारर् सिारकोह िारपि ि परुस क्ृ ि 
बालबानल्ाहरूलाई उक्त नगद परुस्ार नििरण गररयको । 

निनि २०७७ रागनु २४ गिे श्ी बैजनाथ िाधयनि् निद्ालय, 
्ञ्नपरु्को िानषप्ि कोतसि ्ायपिक्रि्को अिसर पारी ग्राणि नप्रकस अिािपि 
नबजेिा छात्रा िननषा गरुुधािीलाई रु. १ लाख ३९ हजार ४ सय नगद परुस्ार 
हसिा्िरण गनुप्ि को साथै निद्ालयिा ननज छात्रा्को नाििा िननषा गरुुधािी 
आटपि ्नपिर सथापना गरी ननज लगायि ्लापे्रिी बालबानल्ाद्ारा नसनजपिि 
्लाहरू सङ्ग्रह िथा प्रदिपिन्को लानग रु ९२, ९६०/- उपलबध गराइयको । 
यसरी सथापना िए्को आटपि ्नपिरिा निद्ाथीहरूले न्त्र्ला नसकने अिसर 
पाउन ्िनेर Grand Prix Award निजेिा छात्रा श्ी िननषा गरुूधािीलाई 
पनछललको पसुिाले समि न््ने अिसर प्राप्त हुनेछ ि्ने निश्वास्ा साथ 
उन्ै नाििा आटपि ्नपिर सथापना गनपि नगद नै उपलबध गराइयको । सकोही 
्ायपिक्रििा बकोलन ु हुदँ ै यनेुस्को सन्िलाय्ा सहाय् िहासन्ि िा. 
बाबरुाि अनध्ारीजयलेू बालबानल्ािा लु् े र रहे् को प्रनििा्को पनह्ान 
गरी िनिट्यिा उनीहरूलाई अगानि बिाउन सन्ने ्ुरा वयक्त गनुपि ियको । 
उक्त ्ायपिक्रििा परुस्ार निजेिा िननषा गरुूधािीसँग उहाँ्ा अनििाि् 
बबुा आिा्को पनन सहिानगिा रहे् को नथयको । ्ायपिक्रििा निनि्न निनिष्ट 
िहानिुािहरू्को पनन सहिानगिा रहे् को नथयको । 

यसैगरी अिािपि नबजेिा बालबानल्ाहरूलाई परुस्ार नििरण गनने 
क्रििा श्ी नीलबाराही िानि ्ानलिाटी ्ाठिािौं, श्ी िरुण िानि बालाज ु
्ाठिािौं, श्ी जनसेिा िानि धसु्ा सखुनेि र श्ी बागशे्वरी िानि नेपालगञजिा 
सििे ्ायपिक्रि्को आयकोजना गररए्को नथयको । िहिाइ आधारििू निद्ालय, 
इलाि-९, इलाि, श्ी नसधिाथपि िानि न्नीनिल, िीरगञज, पसापि र श्ी गिुसटार 
बेनिपिङ्ग स्ुल, धनुनिेंसी-६, धा न्े बजार, धानदङ्गिा बकृहि ्ायपिक्रि्को 
आयकोजना गरी बालबानल्ाहरूले प्राप्त गरे्ा प्रिाणपत्र िथा आटपि्ा 
सािग्री र नगद परुस्ार नििरण गनने ्ायपिक्रि सन्िालय्को रहे् को छ ।

अवाड्य ष्वजेरा ्बाल्बाष्लकाहरूको ष्ववरण

क्र.
ि.ं

्ुरसककृ रको नाम, 
्र

ष्वद्ालष्यको नाम र ठेगाना प्राप्त अवाड्य
उ्लब् नगद 

्ुरसकार
कैष्फष्यर

१. श्ी िननषा गरुुधािी श्ी बैजनाथ िानि, निल्परु, ् ञ्नपरु Grand Prix Award १,३९,४०० । – निद्ालयिा आटपि ्नपिर सथापना्को 
लानग रु. ९२,९६०/-

२. श्ी नरिनस्ा िािाङ्ग
श्ी िहिाइ आधारििू निद्ालय, 
इलाि-९, इलाि

Excellence Award ६९७२/-

3. श्ी पे्रििाला यादि
श्ी नसधिाथपि िानि न्नीनिल, 
िीरगञज, पसापि

Mitsubishi PAC 
Award

६९७२/-

4. श्ी अनिनाि रेगिी
श्ी गिुसटार बेनिपिङ्ग स्ुल, 
धनुनिेंसी-६, धा न्े बजार, धानदङ्ग

AFUCA Award ६९७२/-

5. श्ी िािना िजुेल श्ी िरुण िानि बालाज,ु ्ाठिािौं NFUJA Award ६९७२/-

6. श्ी अनसु्ा ्ुिारी श्ी नीलबाराही िानि, ्ाठिािौं Excellence Award ६९७२/-

7. श्ी पनूणपििा बिुाथको्ी
श्ी जयबागेश्वरी िानि नेपालगञज, 
बाँ्े

Excellence Award ६९७२/-

8. श्ी स्धया िाही श्ी जनसेिा िानि धसु्ा, सखुनेि Excellence Award ६९७२/-
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युनेस्को्ा नननित्त नेपाल रानट्रिय 
आयकोग्को सन्िालयले आ. ि. 
२०७७ । ७८ िा Sustainable 

Development Goal 4 : Education 2030 
निषयिा निनि्न क्ेत्रलाई सिट्ेने गरी ्ायपिक्रि 
आयकोजना गररए्को नथयको । जसिा ्ैलाली्ा 
नगरप्रिखु िििाप्रसाद ्ौधरी, नगरपानल्ा्ा 
प्रिखु प्रिास्ीय अनध क्ृ ि श्ी खगे्रिबहादरु 
नसंह, निनि्न निद्ालय्ा निषय निक््, 
निज्ान निक््, निनि्न संघ संसथासँग आिधि 
यिुा प्रनिनननधहरू, निनि्न सञ्ार िाधयि्ा 

प्रनिनननधहरू गरी २८ जना्को सहिानगिा रहे् को 
नथयको । िानलि ्ायपिक्रि निनि २०७७ ्तै्र ११ 
र १२ गिे ्ैलाली्को घकोिाघकोिीिा सञ्ालन 
िए्को नथयको । अनििनुख्रण ्ायपिक्रि्को 
अधयक्िा नगरपानल्ा्ा प्रिखु प्रिास्ीय 
अनध क्ृ ि श्ी खगे्रिबहादरु नसंहले गनुपि िए्को 
नथयको िने प्रिखु आनिथयिा नगर प्रिखु श्ी 
िििाप्रसाद ्ौधरीले गनुपि िए्को नथयको । प्रिखु 
अनिनथ्को आसनबाट बकोलन ु हुदँ ैश्ी ्ौधरीले 
जलिाय ु पररििपिन आज्को प्रिखु ्नुौिी्को 
रुपिा रहे् को र यसलाई सियि ैवयिसथापन गनपि 

नस्े यसले प्र क्ृ नि र प्राणी जगि्को स्िनुलि 
ननर्िरिािा नै गमिीर सङ््ट लयाउन सकने 
िए्कोले सबैले यस्को वयिसथापन्को लानग 
नजमििेार नागरर््को रुपिा िनूि्ा ननिापिह 
गनपि निलाइ गनपि नहुने धारणा राखन ु िए्को 
नथयको । जैनि् निनिधिाले िररपणूपि घकोिाघकोिी 
िाल यस क्ेत्र्ै आ्षपिण िए्कोले यस्को 
उन्ि संरक्ण र संिधपिन गरी आ्िरर् िथा 
िाह्य पयपिट्ीय ग्िबय्को रुपिा सथानपि 
गराउने िरपि  नगरपानल्ा प्रयतनिील रहे् को 
जान्ारी गराउन ुहुदँ ैयसिा समपणूपि नगरबासी्को 

“भूमणडलीष्य नागररक ष्शक्ा एवम ्जलवाषु्य ्ररवर्यन र प्राककृ ष्रक प्रको् 
िम्ब््ी िचेरना” ष्वरष्यक काष्य्यक्रम कैलालीको घोडाघोडीमा िम््न
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स्ाराति् र र्नाति् सहयकोग अपेक्ा 
गनुपि ियको । ्ायपिक्रििा सिागि ि्िवय राखद ै
्ायपिक्रि्को उधेिशय, ्ायपि सञ्ालन पधिनि्को 
बारेिा सन्िालय सन्ि श्ी यिुराज पौिेलले 
प्र्ाि पानुपि ियको िने यनेुस्को्को परर्य, 
यस्ा आदिपि, िलूयिा्यिा, उधेिशय, यस्ा 
निषय क्ेत्र र यसले गरररहे् ा नक्रया्लापहरू, 
नेपाल रानट्रिय आयकोगसमब्धी जान्ारी िथा 
एएसपीनेट समब्धी संनक्प्त प्रसििुी यनेुस्को 
सन्िालय्ा ्म्पयटुर अनध क्ृ ि श्ी उषा 
पकोखरेलले गनुपि िए्को नथयको । 

यस्ा अनिररक्त प्रानिनध् सत्र्को 
सञ्ालन्को क्रििा सन्िालय सन्ि श्ी 

यिुराज पौिेलले नदगको नि्ास लक्य: लक्य ४ 
र लक्य १३ ्को निषयिा संनक्प्त प्रसििुी्रण 
गनुपि्को साथै निश्व नागरर् िथा ििूणिलीय/
निश्व नागरर् निक्ा्ा निनिध पक्हरू्को 
निषयिा निसिकृि ््ापि गनुपि ियको । श्ी रानट्रिय 
िा.नि. सखुि, ्ैलाली्ा िाधयनि् निक्् 
श्ी गकोनि्द बहादरु नसंहले सहजी्रण गनने 
नसलनसलािा जलिाय ु ्े हको ?, जलिायु् ा 
प्र्ारहरू, िौसि/हािापानी/जलिाय,ु 
जलिाय ुपररििपिन ्े हको? जलिाय ुपररििपिन्ा 
्ारणहरू,जलिाय ु पररििपिन्को trends, 
आनद सा्दनिप्ि  निषयिा निसिकृि ््ापि गनुपि 
ियको िने अ्ापि सहज्िापि श्ी रानट्रिय िा.नि. 

सखुि, ्ैलाली्ा िाधयनि् िह्ा निक्् 
श्ी राज ु बसनेिले प्रा क्ृ नि् प्र्कोप ्े हको?, 
प्रा क्ृ नि् प्र्कोप र दिैी प्र्कोपिा नि्निा, 
यस्ा प्र्ारहरू, यस्ा ्ारणहरू, नेपालले 
सािना गरररहे् ा प्रा क्ृ नि् प्र्कोपहरू, निनि्न 
क्ेत्रिा यसले पानने असर िथा बहुआयानि् 
प्रिािहरू, प्र्कोप रको्थाििा संलगन रानट्रिय 
िथा अ्िरापिनट्रिय संघसंसथाहरू र रको्थाि्ा 
उपायहरु लगायि यस क्ेत्रसँग समबन्धि 
अ्य सा्दनिप्ि  निषयिा सहिागीहरूलाई 
जान्ारी गराउन ु ियको । ्ायपिक्रि अतय्िै 
सहिानगिािलू् र अ्िनक्रपि याति् िए्को 
नथयको । 
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२०७७ मंष्िरदेष्र् २०७७ चैत्रिमममा षु्यनेसको िष्चवालष्यद्ारा काष्य्यक्रम िञचालन गररएका स्ानहरू

क्र.
ि.ं

काष्य्यक्रमको नाम
काष्य्यक्रम िञचालन गररएको स्ान काष्य्यक्रम 

िञचालन ष्मष्रप्रदेश ष्जलला स्ान

1.
यनेुस्को कलब िथा संघ संसथाहरू्को रानट्रिय िहासंघ 
परर्ालन

गणि्ी िनहुँ दिौली िङ्नसर

लनुमबनी बाँ्े नेपालगञज रागनु

्णापिली जाजर्कोट जाजर्कोट रागनु

सदुरूपनचिि ्ञ्नपरु िहे् रिनगर रागनु

2. नदगको नि्ास्ा लानग निक्ासमब्धी ्ायपििाला गकोष्ी 
्णापिली ्ानल्कोट िा्ि पसु

्णापिली सखुनेि िराहिाल, रानीघाट पसु

3.
यनेुस्को्ा निषयहरूिा आधाररि सािपिजनन् परीक्ण 
्ायपिक्रि

्णापिली सलयान खलङ्गा रागनु

्णापिली रु्ुि पनचिि िनुस्कोट रागनु

प्रदिे नं. २ सप्तरी राजनिराज ्तै्र

प्रदिे नं. २ रौिहट गौर ्तै्र

4.
सांस क्ृ नि् समपदा (िौनि्/अिौनि्) संरक्ण एिि ्
समबधपिनिा यिुा अनियान

बागििी ्ाठिािौं बिुानील्णठ िाघ

लनुमबनी ्नपलिसिु िौनलहिा िाघ

प्रदिे नं. २ िहकोत्तरी िनटहानी िाघ

5.
रुपा्िरण्को नननमि सनसकन्को लानग नस्ौ ँ नागरर् 
सहिानगिा ्ायपिक्रि

प्रदिे नं. १ सनुसरी ्िराधाि ्तै्र

6.
ििूणिलीय नागरर् निक्ा एिि ् जलिाय ु पररििपिन र 
प्रा क्ृ नि् प्र्कोपसमब्धी स्िेना ्ायपिक्रि

सदुरूपनचिि ्ैलाली घकोिाघकोिी, सखुि ्तै्र

7.
यनेुस्को्ा निप्रििपिनहरू्को प्र्ारप्रसारसमब्धी 
नक्रया्लाप

प्रदिे नं. १ िेह्रथिु लालीगरुाँस, सकोलिा िङ्नसर

प्रदिे नं. २ िहकोत्तरी िनटहानी िङ्नसर

बागििी निुा्कोट ््नी िङ्नसर

गणि्ी गकोरखा अनजर्कोट िङ्नसर


