
भाषा तथा साहित्य प्रबर्द्धन उपसमिततको बठैक सम्पन्नः 
 

एनआरएनए भाषा तथा साहित्य प्रबर्द्धन उपसमिततको मितत २२ जनवरी २०१७ का हिन कायि्ल सयंोजक 
ववश्वास िीप ततगेलाको अध्यक्षतािा बसेको बठैकिा तनम्नअनसुार ववषयिा छलफल गरर तनम्नअनसुार 
तनर्य् गररयोोः 
१. कायि्लको सिसयंोजकको लागग गररएको आब्िानिा राि लािा अिेररकाले इच्छा ब्यक्त गनुभ्एकोले 
विालाई सिसयंोजकको जजम्िेवारी तोककयो । 
२. आगािी सातौ ववश्व सम्िेलनको लागग तनम्न काय ्गननोः 
प्रज्ञा प्रततष्ठान सगं सिकाय ्िाफ्तोः 
क. उत्कृष्ट कजम्तिा ३० वटा कववतािरु अगें्रजीिा अनवुाि गरेर अन्य िलुकुका पाठकिरु साि ुपरुयाउने । 
यस सगं्रििा अगं्रेजी भाषािा िात्र कववता रिनेछ । 
ख. िेश वविेशका नेपाली स्रष्टािरुलाई िध्येनजर गरेर कजम्तिा १०० भन्िा बहि कवविरुको कववतािरु 
सकंलन र सम्पािन गरेर प्रकाशन गनन । कववता नेपाली भाषािा िात्र रिने छ । कववता सखं्या तोककएको 
न्यनूति भन्िा बहि रिनसक्नेछ । 
ग. ववश्व सम्िेलनको बखत अतिल्लो कायि्लले गरेको कािलाई तनरन्तरता हिइने र आगथक् ब्ययलाई 
ब्यवजथथत गररनेछ । 
ि. प्रज्ञा प्रततष्ठान र एनआरएनए भाषा साहित्य प्रबद्र्धन उपसमिततको सिकाय ्भएकोले प्रज्ञाप्रततष्ठानबाट 
सिेत पे्रस वा कुन ैयोगिानको लागग अनरुोध गनन । 
ग. कववताको सकंलनको लागग कायि्लको सिथय कवव तनलि तनिाररका अिरेरकालाई जजम्िेवारी तोक्यो । 
वााँकी प्रज्ञाको तनर्य् पतछ गररने । 
३. वविेशिा िूक्न्िै गरेका बालबच्चािरुिा नेपाली भाषा र सथंकार सथकृतत प्रतत आकषर्् जगाउन मभडियो 
काट्ुन र मभडियो गेि तनिा्र्को लागग काट्ुन तनिा्र् कम्पनीबाट प्राप्त कोटेशनलाई पनूव्वचार गरर आगथक् 
सियोगको लागग सयंोजकले आईमसमस इिेल ग्रपुिा सियोगको लागग अनरुोध पठाउने । 
४. नेपालिा बोमलने ववमभन्न िातभृाषािरु िध्ये कजम्तिा २० वटा भाषाका कववतालाई अगें्रजीिा अनवुाि 
गरर सगं्रि प्रकाशन गन ्पिल गनन । 
५. ववश्व सम्िेलन पछाडि उत्कृष्ट नेपाली कथािरु अगें्रजीिा अनवुाि गरर प्रकाशन गन ्पिल गनन । उक्त 
कायक्ो लागग जजम्िेवारी कवव तनिाररकालाई तोककयो । 
६. यस कायि्लको सिजताको लागग एउटा इिेल कियट गरर सचंालन गनन । तनर्य् अनसुार इिेल खोमलयो 
। 
७. गत ३१ डिसेम्बर २०१६ का हिन एनआरएन र प्रज्ञाप्रततष्ठान बीच सम्पन्न सिितत पत्रको बारेिा 
जानकारी छलफल भयो । 
 
उपजथथतीोः 
१. ववश्वास िीप ततगेला 
२. तनलि तनिाररका काकी 
३. राि लािा 
३. प्रततिा के सी 
४. केिार सकेंत 
 
 



अतिल्लो बठैकका तनर्य्ोः  
 
एनआरएन भाषा तथा साहित्य प्रबद्र्धन कायि्ल उपसमिततका सयंोजक ववश्वास िीप ततगेलाको अध्यक्षतािा 
२८ अक्टोबर २०१६ का हिन बठैक बमस तनम्न  अनसुार तनर्य् गरेको जानकारी गराउिछु । 
 
एनआरएनए भाषा तथा साहित्य प्रबर्द्धन उपसमिततले पाररत गरेका तनर्य्िरः 
१. ववश्वभरका साहित्यकारिरुको िाइरेक्टरी तयार गनन र आगािी ववश्व सम्िेलनिा वविोचन गनन । त्यसको 
लागग जजम्िेवारी न्ययूोक्बाट प्रतततनगधत्व गनुिु्ने सिथय प्रहिप थापालाई प्रिान ।  
२. गरै आवामसय बच्चािरुको तनजम्त नेपाल बारे जानकारी हिने, नतैतक पाठ मसकाउने मभडियो काट्ुन बनाउने 
। 
३. कजम्तिा २० जातजाततको भाषालाई अगें्रजीिा अनवुाि सहित, िलङु्गो कागजिा नेपाली साहित्य नािक 
सगं्रि प्रकाशन गनन । सम्बजन्धत भाषाको मलपीि ैराख्न ेप्रयत्न गनन । 
४. एनआरएन ववश्व सम्िेलन ताका काठिािौंिा अतिल्ला साहित्य कायि्लले गरेका सम्परू् ्
कायि्िलाई  तनरन्तरता हिने । प्रज्ञा प्रततष्ठानको सिकायि्ा् िायथपोरा साहित्यका कववताकृतत सगं्रि 
प्रकाशन गनन । 
५. आगािी ववश्व सम्िेलन उर्दिाटनको हिन भन्िा २ हिन अगाडि एनआरएन साहित्य कायि्ि राख्न 
आइएमसमसिा अनरुोध गनन । 
 
उपजथथतीिरुोः 
१. ववश्वास िीप ततगेला 
२. प्रततिा के सी 
३. राि लािा 
४. प्रहिप थापा  
५. अमित चाजम्लङ 
६. केिार सकेंत 
७. िा. लेखनाथ काफ्ले  
 
ववश्वास िीप ततगेला 
सयंोजक 
एनआरएनए भाषा तथा साहित्य प्रबर्द्धन उपसमितत । 


