अस्ट्रे लियामा एक दिने स्स्ट्कि, निेज, इन्नोभेसन काययशािा गोष्ठी सम्पन्न
एनआरएनए अस्ट्रे लियाको आयोजनामा नेपाि फेस्स्ट्िभि ब्रिसबेनको भोलिपल्ि १३ नोभेम्बर एक
दिने स्स्ट्कि, निेज, इन्नोभेसन Skill knowldge and Innonvation (SKI ) काययशािा गोष्ठी समपन्न
भएको छ । कुइन्स्ट्ल्याड युननभलसयिी ओफ िे क्नोिोजीको गाडेन पोइन्िमा सम्पन्न उक्त

काययशािा गोष्ठी अस्ट्रे लिया भररका ७० भन्िा बढीको सहभागगता गियो। चार लभन्न शेसन मा
सम्पन्न उक्त गोष्ठी मा २० लभन्न लभन्न काययपत्र प्रस्ट्तुत गररएका गिए । स्ट्वस्ट्ि, उजाय,

उत्पािन,यातायात र सडक सुरक्षा, आपतकािीन ब्यबस्ट्िापन, सुरक्षा एबम प्रब्रबगि िगायतका

क्षेत्रमा उच्च लशक्षा प्राप्त गरे का वा काययरत ब्रबज्ञ एनआरएनहरुिे काययपत्र प्रस्ट्तुत गरे का गिए ।
काययक्रममा एनआरएनए केस्न्िय संरक्षक इन्िा बन, एनआरएनएनए प्रबक्ता रन्जु िापा,

एनआरएनए अस्ट्रे लियाका सबै राज्यका प्रनतननगिहरु र ब्रबलभन्न संघ संस्ट्िाका प्रनतननगिहरुको
उत्साहाजनक सहभागगता गियो।
काययशािा गोष्ठीमा नेपािको सडक सुरक्षा सँग सम्बस्न्ित दिघयकालिन पररयोजनाका बारे मा

डा.पािय पराजुिीको, नेपािको अन्िोपन ननबारण र नेपािी आँखा पररयोजनाका बारे मा डा.अननि

शमायको, एनआरएनए आई लस लस स्स्ट्क-काययिि संयोजक डा. राजु अगिकारी द्वारा अदहिे सम्म
SKI माफयत भैरहे का र अब हुन सक्ने सम्भाब्रबत पररयोजनाबारे को प्रस्ट्तुती , भुकम्प पछीको
पुनननयमायण र स्ट्िाननय संस्ट्िाहारको सँिग्नताका बारे मा डा.लभस्ट्न बज्राचाययको काययपत्र अनन
डा.भरतराज पौडेिको प्रकोप संचारका िागग भब्रबश्यमा एनआरएनएिे संयोजन गनय सक्ने

िेखनबत्त
ृ ी, छात्रबत्त
ृ ी अनन तालिम सम्बन्िी प्रस्ट्ताब र दिपेश भट्िराईको नेपािमा अन्िोपन भएका
बािबालिकाको िागग आँखा उपचारमा खेल्न सककने भूलमका बारे छिफि गररएको गियो ।

यसैगरी डा.ककशोर बैध्य र डा अजुन
य न्यौपानेको नेपािमा हुनुपने ई-गभनेन्स सम्बन्िी सम्भाबना,
डा सुिशयन िाहािको उजाय संकि िाने माइक्रोगिड,सुबोि ढकािको सडक सरु क्षा सम्बन्िी
न्युस्जल्यान््को अनुभब, डा प्रकाश पौडेि द्वारा प्रस्ट्तुत एन आर एन िे सोसि

इन्िरप्रेननयरलशपमा खेल्न सक्ने भूलमकाको चचाय, राजन कोईरािा द्वारा प्रस्ट्तुत SKI को क्षेब्रत्रय
सँजािमा काययब्रबभाजन, डा हे माङ शमायको यातना ब्रबरुद्ि र मानबगिकार जगेनाय गनय एन आर

एन को भूलमका, डा गोववन्ि पाण्डे द्वारा प्रस्ट्तुत सेस्स्ट्मक ररपेयर, डा मिु पुडासैननको नेपािको
ब्रबकासमा नननतगत प्रभाब अलभबदृ ि गनय चादहने तत्वहरुको फेयररस्ट्त सम्बन्िी प्रस्ट्तुनतिे
छिफिमा स्जबन्तता िपेको गियो ।

यो पिक काययपत्र प्रस्ट्तुत गनेक्रममा अष्रे लियाका पुराना नेपािी एबम अष्रे लिया सरकारको उच्च

तहमा काम गररसकेका डा. होम मूती पन्त र डा. कृष्ण हमाििे एन आर एनए िे अस्स्ट्िर

राजनीनतका बाबजुत आगामी दिनमा नेपािको अियतन्त्रमा िे वा पुयायउन खेल्ने भूलमका अनन SKI
को पररभाषा पुनराबिोकन गनुय पने कुरा औँल्याउनु भएको गियो । सुिशयन चालिसेिे हावापानी
पररवतयन र कृवषमा परे को असर बारे को आफ्नो अनुसन्िानको वववरण गनक
ुय ा सािै नेपािको

अन्तररास्ष्रय लसमा सम्बन्िी ब्रबबाि र सस्न्ि सम्झौताको जानकारी दिन नेपािबाि आउनुभएका

लसमा ब्रबज्ञ तोयनाि बारािको प्रस्ट्तुनतिे सहभागीको ध्यान तानेको गियो । एनआरएनए SKI

काययििका संयोजक डा केशब शमायिे SKI काययपत्रको साराँस सम्मेिनको महत्वबारे प्रकाश पािै
सहभागीको स्ट्वागत गनुय भएको गियो ।
यो पिक एनआरएनएका ICC प्रबक्ता रन्जु वाग्िे एबम प्यारन ् ईन्िा बन िे एन आर एन िे

नेपािमा गनय सक्ने सम्भाब्रबत पररयोजना सन्चािन गनय दढिाई भैरहे को गुनासो आएकािे SKI
काययिि सजग हुनुपने बताउनुभयो । काययपत्र प्रस्ट्तुती का क्रममा उठे का ब्रबषयमा छिफिको
अन्त्यमा SKI-Workshop संचािन सलमनतका अध्यक्ष डा.लसताराम नघलमरे िे छिफि ननचोड

प्रस्ट्तुत गिै यो पिक केही प्रस्ट्ताब महत्वपूणय रुपमा आएकोिे आगामी दिन अनुगमनका िागग

अको एक छिफि प्रस्ट्ताब गनुय भयो । यो पिक SKI मा ब्रबलभन्न ४ सेसन िाई ब्रबभाजन गरी
सम्भाब्रबत पररयोजना सम्बन्िी एक सेसन र प्राब्रबगिक प्रस्ट्तुती भनेर ३ विा सेसन संचािन

गररएका गिए । सेसनिाई अध्यक्षता र सहजकतायको भूलमकामा एनआरएनए अष्रे लियाका प्रबक्ता
डा. ज्ञानेन्ि रे ग्मी र डा घनश्याम चपागाइ, डा.होममुती पन्त,डा.प्रकाश पौडेि डा.अजुन
य पौडेििे
गनुय भएको गियो ।

समि SKI को संचािन भने एनआरएनए SKI काययििका सगचब डा.भरत राज पौडेििे गनभ
ुय एको
गियो । यो पिकाको सम्मेिनिे दिएका सुझाबिाई चांडन
ै ै प्रोलसडडङमा छावपने

र एनआरएनए को वेब साईिमा राखखने एनआरएनए अस्ट्रे लियाका अध्यक्ष सुरेन्ि लसग्िे ििे जानकारी
दिनु भएको गियो। काययक्रममा वविे शमा बसेका ब्रबज्ञहरु र उनीहरुिे आजेको लशप ज्ञान हरुिाई

यसरी एकै ठाउँ मा बसेर छिफि गिाय यस्ट्िे ननस्ट्चय नै स्स्ट्क िास्ट्क फोसयिे सोचे भन्िा राम्रो कायय
गनय सक्ने ब्रबश्वासका साि प्रस्ट्तुत २० काययपत्र मध्ये २ योजनािाई एनआरएनएिे आफ्नो
प्रोजेक्िमा समाबेश गने जानकारी दिइएको गियो।

