
फार ददवसको अवसयभा ऩयुस्काय ववतयण कामयक्रभ सम्ऩन्न . 
बफऩदभा फार अबधकायको सबुनश्चितता् हाभी सफैको प्रबतफद्धता बन्ने नायाका साथ 
भनाइएको याविम फार ददवस २०७७ को अवसयभा फारफाबरकाको यचनात्भक 
ऺभताभा फढोत्तयी गयाउने उदे्दश्मरे आमोश्चजत ऩाश्चणनी गाउॉऩाबरका स्तयीम खरुा 
बनफन्ध रेखन य श्चचत्रकरा प्रबतमोबगता सम्ऩन्न बएको छ । 

  

ऩवहरो चयणभा फारफाबरकारे घयभा नै रेखेय ल्माएका बनवन्धहरु भध्मेफाट 
उत्कृष्ट १० बनफन्ध छनौट गयी ववद्याथॉहरुराई २९ गते ऩाबरकाभा फोराई 
सभाश्चजक दयुी कामभ गयाउॉदै बनफन्ध रेखन गयाइएको बथमो ।भूल्माङ्कन 
सबभबतको भूल्माङ्कनको आधायभा उत्तकृष्ट बनफन्ध तपय  चाय जना य श्चचत्रकरा तपय  
चाय जनाराई ऩयुस्कृत गरयएको हो ।    

   

 बनफन्ध प्रबतमोबगताभा प्रथभ हनेु सयस्वती भाध्मबभक ववद्यारम ऩाश्चणनी - १,ऩणेना 
फाट भोबनका ऩौडेर, दितीम कभरा भाध्मबभक ववद्यारम ऩाश्चणनी - ८,ऩारी फाट 
बफन्द ु ऩौडेर, ततृीम कभरा भाध्मबभक ववद्यारम ऩाश्चणनी - ८,ऩारी फाट सषृ्टी 
खनार य प्रोत्साहन ऩयुस्काय द्यौयारी भाध्मबभक ववद्यारम ऩाश्चणनी - ४,ऩटौटी फाट  
करयश्भा अबधकायीरे प्राप्त गनुय बमो । ऩयुस्कृतहरुराई फारफाबरकाहरुराई 
गाउॉऩाबरकाको तपय फाट प्रथभ, दिबतम,ततृीम य प्रोत्साहन स्वरुऩ नगद ऩयुस्काय 
क्रभश ८ हजाय, ६ हजाय, ४ हजाय य २ हजाय नगद ऩयुस्काय य प्रभाण ऩत्र 
प्रदान गरयएको बथमो ।  



श्चचत्रकरा प्रबतमोबगता तपय  प्रथभ हनेु सयस्वती भाध्मबभक ववद्यारम ऩाश्चणनी 
१ ऩणेनाका प्रथभ सन्देश येश्भी, दितीम द्यौयारी भाध्मबभक ववद्यारम ऩाश्चणनी ४ 
ऩटौटीका बफष्ण ुगैये , ततृीम हेबेन बबजन इ. फोबडयङ स्कुर ऩाश्चणनी ३ श्चखददभका 
वववेक सनुाय य प्रोत्साहन स्वरुऩ दवुायशेश्वय भाध्मबभक ववद्यारम ऩाश्चणनी ३ 
श्चखददभकी वषाय फन्जाडे  ऩयुस्कृत हनुबुएको हो । ऩयुस्कृत हनेुहरुराई क्रभश ३ 
हजाय, २५ सम, २ हजाय य १ हजाय नगद यकभ य प्रभाण ऩत्र प्रदान गरयएको 
हो ।  

ऩयुस्काय ववतयण सभायोहभा ऩयुस्कृतका तपय फाट फोल्दै भोबनका ऩौडेररे 
गाउॉऩाबरकारे फारफाबरकाहरुको यचनात्भक ऺभता प्रदशयन गने स्थर प्रदान 
गयेकोभा धन्मवाद दददै आगाभी ददनभा अझ धेयै मस्ता कामयक्रभ गनुय ऩने फताउन ु
बमो ।  भूल्माङ्कन सबभबतका सीता फन्जाडेरे सहबागी  फारफाबरकाहरुरे यारो 
गयेकोरे आपुहरुराई भूल्माङ्कन गनय अफ्ठ्यायो ऩयेको फताउन ुबमो । भूल्माङ्कन 
सबभबतका अकाय सदस्म अनन्त प्रसाद श्चघबभयेरे फारफाबरकाहरुको व्माकयण, वाक्म 
गठन सॊमोजन रगामतभा कभजोयी देश्चखएकोरे त्मो सधुाय गनय सझुाउन ुबमो । 
कामयक्रभका ववश्चशष्ट अबतबथ गाउॉ ऩाबरकाका उऩाध्मऺ रक्ष्भी गौतभरे 
फारफाबरकाहरुराई मस्ता प्रबतमोबगताभा सभावेश गयाउन ऩाएकोभा खसुी व्मक्त 
गनुयबमो । फारफाबरकाराई  मस्ता कामयभा बनयन्तयता ददन सझुाउन ु बमो । 
कामयक्रभका प्रभखु अबतबथ गाउॉ ऩाबरकाका अध्मऺ अच्मतु गौतभरे कोबबड १९ 
रे बसजयना गयेको फन्दाफन्दीका फावजतु फारफाबरकाहरुराई मसयी जम्भा ऩायेय 
प्रबतमोबगता गयाउन ुजवटर काभ बए ऩबन सझुफझु ऩूणय तवयफाट कामयक्रभ सम्ऩन्न 
बएकोभा खु् सी व्मक्त गदै स्वास््म सॊमभता अऩनाएय बनमबभत ऩठनऩाठन बछटै 



अगाबड फढ्ने फताउन ु बमो । कामयक्रभका अध्मऺ प्रभखु प्रशासकीम अबधकृत 
भधकृुष्ण ऩौड्याररे गाउॉऩाबरकाकरे फारफाबरकाको यचनात्भक ऺभता ववकास 
गनयको राबग मस्ता खारे कामयक्रभको बनयन्तयता ददने कुयाभा जोड ददनबुएको छ 
। साथै मस्ता अबतरयक्त वक्रमाकराऩरे फारफाबरकाको यचनात्भक ऺभता 
प्रस्पुटन गयाउने बएकारे अबबबावक तथा श्चशऺकहरुराई बनमबभत ऩठनऩाठनको 
अरावा मस्ता कामयक्रभभा आफ्ठ्ना फारफाबरकाहरुराई सहबागी गयाउन अनयुोध 
गनुयबमो ।  

ऩयुस्काय ववतयण कामयक्रभभा गाउॉऩाबरकाका वडा अध्मऺहरु, ववद्यारमका 
प्राधानाध्माऩक ज्मूहरु, अबबबावकहरु, फारफाबरकाहरु , गाउॉऩाबरकाका सभाश्चजक 
ववकास शाखा, श्चशऺा तथा मवुा खेरकुद शाखा, स्वास््म ईकाइ रगामत शाखा 
प्रभखुहरुको उऩश्चस्थबत यहेको बथमो । गाउॉऩाबरकाका प्रभखु प्रशासकीम अबधकृत 
भधकृुष्ण ऩौड्यारको अध्मऺता, गाउॉ ऩाबरका अध्मऺ अच्मतु गौतभको प्रभखु 
आबत्मता , गाउॉऩाबरका उऩाध्मऺ रक्ष्भी गौतभको ववश्चशष्ट अबत्मताभा कामयक्रभ 
सम्ऩन्न बएको बथमो बने कामयक्रभ भवहरा फारफाबरका तथा सभाजकल्माण 
इकाईका यभा ऩौडेरको सॊमोजन सञ्चारनभा सम्ऩन्न बएको हो ।  

 


