
गैरआवासीय नेपाली संघको भाषा, साहित्य संस्कृति िथा सम्पदा प्रबर्दध्न समितिको बैठक सम्पन  

२० अप्रिल २०२० । 

गैरआवासीय नेपाली संघको भाषा, साहित्य, संस्कृति िथा सम्पदा िबर्द्धन समितिको पहिलो अनलाइन बैठक 
सम्पन्न भएको छ। समितिका संयोजक हिक्िि थापाको अध्यक्षिािा सम्पन्न उक्ि बठैकको िारम्भिा 
अहिले ििािाररका रुपिा फैमलरिेको कोरोना भाईरस कोभोड १९ को चपेटािा परेर ज्यान गुिाउनु भएका 
गैरआवासीय नेपालीिरुिति श्रर्दधान्जली ब्यक्ि गदै देश र परदेशिा उपचाररि बबरािीिरुको मशघ्र स्वास््य 
लाभको कािना गरेको छ । यसका साथ ैयो सकंटको घडीिा सियोग, उर्ददार, उपचार र रािििा खहटने 
सबैिा सम्िान सहिि धन्यवाद ब्यक्ि गररएको छ । 

समितिले िवासिा नेपाली भाषा र साहित्य िबर्द्धन गन ्नेपाल िज्ञा ितिष्ठान सङ्ग गदै आएको सिकायल्ाई 
अगाडड बढाउदै जाने र पहिलो चरणिा िवासी नेपाली लेखकिरुका सस्िरण/तनयात्रा  संग्रि र गजल सग्रि 
गरी दईुवटा संग्रि िकाशन गने तनणय् गरेको छ। त्यसै गरी गैरआवासीय नेपाली लेखकिरुको डायरेक्टरी 
(अमभलखे संग्रि) ियार पाने, गैरआवासीय नेपाली साहित्य पुरस्कार कोष स्थापना गन ्छलफल अगाडी 
बढाउन,े समितिको िकाशन र कायक््रिको कायि्ामलका ियार गने, अनलाइन साहित्त्यक कायक््रि संचालन 
गने लगायिका तनणय् भएको छ । 

अनलाइन बैठकिा समितिका संस्थापक एवं गैरआवामसय नेपाली संघका पुव ् अध्यक्ष त्जवा लामिछाने 
(जिन्ी), अत्ववनी कोइराला (नेपाल), तनलि काकी तनिाररका (अिरेरका), रिेश पौडेल (नेपाल), हिक्िि थापा 
(नाइजेररया ), ििेववर पन्ि (अिरेरका), रिेश कडेल (युगान्डा), बेलुकाजी थापा (जापान), िरर पौडेल 
(नेदरल्यान्ड), तनवचल प्रपएस मलम्बू (युएई), भगविी बस्नेि (नेपाल),गोबबन्द िसाद गौिि (रमसया), प्रवकास 
बबष्ट (अिेररका),गौिि दािाल (अिेररका), गोबबन्द गगरर िेरणा (अिेररका), त्जिेन्र िल्ल (अस्रेमलया), कप्रपल 
अगधकारी (अिेररका), कृष्ण कुसुि (अिेररका ), नपेृश उिेति (युके), सजय शात्न्ि सुबेदी (न्युत्जल्यान्ड), सवज््ञ 
वाग्ले (अिेररका), सुतनल संगि (पोचुग्ल) तिथ ्सङ्गि राई (किार), कृष्ण लामिछाने (अिेररका) र आरके 
सुवेदी (नेदरल्यान्ड) को उपत्स्थति रिेको गथयो। 

उक्ि बठैकिा समितिका ससं्थापक िथा गैरआवासीय नेपाली संघका पुव ्अध्यक्ष त्जवा लामिछानेले समितिले 
काि अगाडड बढाउन आफ्नो कोष स्थापना गनु ्पने िस्िाव गदै समितिको कोष ियार गन ्रु. एक लाख 
सियोग हदने घोषणा गनु ्भएको छ । यसरी नै संयोजक हिक्िि थापाले उिााँलाई धन्यवाद व्यक्ि गदै ५० 
िजार आफनो िफ्बाट घोषणा गदै कोष बबस्िार र स्थापनाको काय ्पतन अगाडड बढाइने ितिबर्दधिा ब्यक्ि 
गनु ्भएको छ । 
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