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प्रेस विज्ञप्ति 

 

गैरआवासीय नेपाली संघले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै ववदेशमा रहेका नेपालीहरुले आजजन गरेका ज्ञान, 

सीप, प्रववधि एवं प ूँजीलाई नेपालको ददगो ववकासमा प्रयोग गने संघको उद्देश्य अनुरुप अधिकतम प्रयास 
गदै आएको छ । ववदेशमा रहेका नेपालीहरुले आफ्नो क्षमता अनुसार ज्ञान र सीपको प्रयोग गरी त्यहाूँको 
अथजतन्त्रमा महत्वप र्ज योगदान गरररहेका छन ् । त्यसरी ववदेशमा आर्जजत सीपको प्रयोग नेपालको 
रुपान्त्तरर्को लाधग उपयोगी हुनसक्ने प्रचरु सम्भावना रहेको छ । यसै सम्भावनालाई साथजकतामा बदल्न 
गैरआवासीय नेपाली ववज्ञहरु, नेपालमा रहनु हुने ववज्ञहरु र नेपालसूँग जोडिएका ववदेशी ववज्ञहरुलाई एकै 
थलोमा ल्याउन गैरआवासीय नेपाली ददवस २०१८ को अवसर पारेर अक्टोवर १२ र १३ ताररिमा       
(२ ददने) ववज्ञ सम्मेलन आयोजना गने घोषर्ा हामीले यसअघघ नै गरेको सवजववददतै छ ।  

 

गैरआवासीय नेपाली सघंको पहलमा नेपालमा आधथजक लगानी भभत्र्याउन केही सफलता हाभसल भएपघन 
ववदेशमा रहेका नेपालीहरुको ज्ञान सीपलाई नेपालको ववकास एवं समरृ्ददका लाधग प्रयोगमा ल्याउन 
अपेक्षक्षत सफलता हाभसल गनज सककएको छैन । यसै कुरालाई मनन गरी गैरआवासीय नेपाली सघंले 
ववदेशमा बस्ने नेपालीहरुको ज्ञान सीप राष्ट्रदहतका लाधग प्रयोग गने क्षेर र ववधिको पदहचान गनज ववज्ञ 
सम्मेलन गने घनर्जय गरेको हो । 

 

सोही ववज्ञ सम्मेलनको प वज तयारीस्वरुप यही आउूँदो जुन १६ र १७ ताररिमा अमेररकाको  सान 
फ्रार्न्त्सस्को शहरमा आयोजना गनज लागेको आइसीसी ववज्ञ सम्मेलन तथा एनआरएनए अमेररकाको 
सािारर् सभाको तयारी प रा भएको जानकारी गराउन चाहन्त्छौँ । अमेररकामा हुने ववज्ञ सम्मेलनको 
लाधग नेपाल सरकारका संस्कृघत, पयजटन तथा नागररक उड्ियन मन्त्री माननीय रववन्त्र अधिकारीज्य  
प्रमुि अघतधथको रुपमा र प वज अथज तथा परराष्ट्र मन्त्री िा. प्रकाश चन्त्र लोहनी तथा प वज पयजटन 
राज्यमन्त्री रेवघत प्रसाद भ साल ववशषे अघतधथका रुपमा सहभाधग हुूँदै हुनुहुन्त्छ । सम्मेलनमा 
एनआरएनएका अदयक्ष भवन भट्ट, प वज अदयक्ष तथा संरक्षक जीवा लाभमछाने, उपादयक्ष व्दय कुमार 
पन्त्त र कुल आचायज, महासधचव िा. बरी केसी, नेपाल ववज्ञ सम्मेलनका संयोजक िा. हेमराज शमाज 
आईसीसीका अन्त्य पदाधिकारीहरु लगायत ववभभन्त्न देशका एनआरएनएका पदाधिकारीहरुको उपर्स्थघत 
रहनेछ । यसका साथ ै अमेररकार्स्थत नेपाल सरकारका राजद त, अवैतघनक तथा वाखर्ज्यद तहरु र 



अमेररका क्षेरका ख्याघत प्राप्त व्यवसायी र बौर्ददक व्यर्क्तत्वहरूसदहत कररब ५ सय जनाको सहभाधगता 
रहने अपेक्षा छ ।   
 

अमेररका क्षेरमा बसोबास गरररहेका नेपालीहरू सहभागी गराएर पदहलो पटक  आयोजना गनज लागेको यो 
सम्मेलनमा ववभभन्त्न मुलकमा कायजरत नेपाली वैज्ञाघनक, प्राववधिक, समाजसेवी, अनुसन्त्िानकताज, 
प्रादयापक, ववद्याथी, व्यवसायी र ववभभन्त्न क्षेरका ववभशष्ट्ट व्यर्क्तहरू सहभागी भएर नेपालको ववकासका 
सम्भावना र चनुौतीका बारेमा छलफल गररनेछ ।  

 

गैरआवासीय नेपाली संघ अमेररका क्षेरका क्षेरीय संयोजक गौरी जोशीको संयोजकत्वमा हुन गैरहेको 
सम्मेलनमा िा रुर अयाजलले अमेररका क्षेरका ववज्ञहरुसंग संयोजन गनुजभएको छ भने एनआरएनए 
अमेररकाका अदयक्ष िा केशव पौिले ववशषे भ भमका रहेको छ । सम्मेलनमा ववशषेतः स्वास््य, भशक्षा, 
पयजटन प वाजिार तथा सहरी ववकास, कृवष तथा िाद्य सुरक्षा, श्रम तथा वैदेभशक रोजगार, लगानी, वातावरर् 
तथा उजाज, ववज्ञान तथा प्रववधि, सुशासन लगायतका ववषयलाई नीघतगत तथा ववषयगत रुपमा प्रस्तुत 
गदै बहृत छलफल गररनेछ । त्यसपघछ तयार हुन ेसान्त्फ्रार्न्त्सस्को घोषर्ा परका बुूँदाहरुलाई नेपालको 
नीघतगत तहमा कसरी सम्बोिन गनज सककन्त्छ भन्त्ने ववषयमा हाम्रो दयान केर्न्त्रत हुनेछ ।   

 

नेपालको आधथजक ववकासमा सहयोग गनजको लाधग गैरआवासीय नेपालीहरुले व्यर्क्तगत तथा साम दहक 
रुपमा नेपालका ववभभन्त्न क्षेरहरुमा लगानी गरररहेका छन ्। यसथज पघन यो सम्मेलनले राष्ट्र घनमाजर्मा 
साझदेार बन्त्नका लाधग एक महत्वप र्ज सेतुको रुपमा भ भमका घनवाजह गदै मुलुकमा आधथजक लगानीसूँगै 
बौर्ददक लगानीको बाटो िोल्नेमा संघ ववश्वस्त छ । यस अवसरमा सम्मेलनमा सहभागी भएर र 
आवश्यक सहयोग गरेर सम्मेलन सफल बनाउन संचारकमी लगायत सम्बर्न्त्ित सबैमा संघ हाददजक 
अनुरोि समेत गदजछ ।   

 
 

 
भ षर् घघभमरे 

  प्रवक्ता 
गैर आवासीय नेपाली संघ  

अन्त्तरार्ष्ट्रय समन्त्वय पररषद ।                                  

 


