
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESS - RELEASE 
 

 

एनआरएनए अमेररकाजको के्षत्रीय बैठक र दोश्रो ज्ञान 
समे्मलन  सेपे्टम्बरमा हुने (पे्रस ममट) ।  

पत्रकार ममत्रहरु; 

 

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को हरेक के्षत्रमा ननयनमत रुपमा गने गररएको 
के्षनत्रय बैठक यो अमेररकाज (उत्तर र दक्षीण अमेररका) के्षत्रमा आगामी सेपे्टम्बर ४,५ र ६ 
मा हुने भएको छ। यो पटक नवनभन्न नबषयमा ज्ञान हानसल गरेका व्यक्तिहरुले आफ्नो 
काययपत्र पेस गने ज्ञान समे्मलनको समेत आयोजना गररएको छ। 

 

यस्तो बैठक गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तरानरि य पररषदको ननयनमत काययक्रम हो। यस्ता 
काययक्रमहरुमा संघले आफ्ना नीनत, काययक्रमहरु प्रसु्तत गने, प्राप्त सुझाव र भएका 
ननणययहरुलाई अकु्टवरमा काठमाण्डौमा हुने नबधान सभा र महानधवेशनहरुमा पेस गने 
गररएको छ। 

 

कोरोनाको महामारीले गदाय यो पटक हाम्रो के्षत्रको बैठक क्यानाडामा उपक्तथित भएर भब्य 
र सभ्य रुपमा सम्पन्न गने योजना पुरा हुन सकेन। तर पनन हामीले जुम प्रनबनधको प्रयोग 
गरेर सम्पन्न गने योजना गरेका छौ।ं काययक्रमलाइ सफल रुपमा सम्पन्न गनय संघको के्षत्रका 
रानरि य समन्वय पररषदहरु (एनसीसी) ले होर गने चलन छ। यो पटक सो महान अनभभारा 
एनसीसी क्यानडाले नलएको छ। यसका लानग एनआरएनए एनसीसी क्यानाडा बधाई र 
धन्यवादको पात्र भएको छ। 

 

यस के्षत्रको दोश्रो के्षत्रीय बैठक/भेला तिा ज्ञान समे्मलन आगामी सेपे्टम्बर ४,५, र ६, २०२० 
मा आयोजना गररएको कुरा सुनाउन पाउँदा गौरवाक्तन्वत भएको महशुस गरेका छौ।ं 
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काययक्रम ४ सेपे्टम्बरमा उद्घाटन, ५ सेपे्टम्बरमा के्षत्रीय भेला र ६ सेम्टेम्बरमा ज्ञान भेलाको 
आयोजना गररएको छ।  

 

उद्घाटन काययक्रममा नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शमाय ओलीजू्य, उपप्रधानमन्त्री 
माननीय ईश्वर पोखरेलजू्य, पररास्ट्ि मन्त्री माननीय प्रदीप ज्ञवालीजू्य, गैरआवासीय नेपाली 
संघका अध्यक्ष कुमार पन्त, अमेररका र क्यानडाका महामनहम राजदूतजू्यहरु, दुवै देशका 
राजनैनतक नेताहरु, नसटी मेयर लगायत अन्य महानुभावहरुलाई पनन ननमन्त्रणा गररने छ। 

 

सेपे्टम्बर ४, २०२० बेलुका हुने उद्घाटन काययक्रम पश्चात सो नदनको काययक्रम समाप्त 
हुनेछ। ५ सेपे्टम्बरमा नबहान शुरु भएर नदनभर के्षत्रीय काययक्रमहरु हुनेछन। जस अन्तगयत 
आईसीसीको काययक्रम, एनआरएन एनसीसी क्यानडा र अमेररकाको प्रसु्तनत, मनहला फोरम, 

युवा तिा दोस्रो पुस्ता, नेपाली भाषा र सानहत्य फोरम, लैंनगक समानता र माननसक स्वास्थ्य 
फोरम, नागररकताको ननरन्तरता तिा पैतृक सम्पनत्त सम्बन्धी फोरम, नेपाल भारत सीमाना 
सम्बन्धी बहस लगायत काययक्रम समावेश गररएको छ। 

 

बैठक भब्य रुपमा सम्पन्न गनयको लानग एनआरएनए एनसीसी क्यानडा आयोजक रहेको 
उि काययक्रममा के्षत्रीय संयोजक (आरसी) राजन नत्रपाठी संयोजक रहेको मुल आयोजक 
कनमटी गठन गररएको छ। त्यसैगरी डा. लक्ष्मी पाठकको संयोजनमा नवज्ञ समूहको कनमटी 
गठन गररएको छ। सो कनमटीमा पक्तिक हेल्थ  बैज्ञाननक डा. आमोद पोखे्रल र औषनध नवज्ञ  

तिा खाद्य वैज्ञाननक नारायण नघनमरे रहनु भएको छ। 

 

आरसी राजन नत्रपाठी संयोजक रहेको मूल आयोजक कनमटीमा के्षत्रीय उपसंयोजक 
(नडआरसी) राम पोखरेल, के्षत्रीय मनहला संयोजक उमा काकी िापा, के्षत्रीय युवा संयोजक 
नबमला सापकोटा र आयोजक रारि का तफय बाट आईसीसी सदस्य गोपी कृष्ण काफे्ल 
कोअनडयनेटर रहनुभएको छ। सो कनमटीमा यस अमेररकाज के्षत्रका समु्पणय आइनससी 
सदस्य मूल आयोजक कनमटीको सदस्य रहनुभएको छ। त्यसैगरी एनआरएनए एनसीसी 
क्यानडा र अमेररकाका अध्यक्षहरु क्रमश: नचरन्जीवी नघनमरे र सुननल साह सदस्य रहनु 
भएको छ। 

 

काययक्रम सफल बनाउनको लानग अन्य नवनभन्न कनमटीहरु समेत गठन गररएको छ। 

१. आइनट सपोटय - प्रकाश सापकोटा / प्रनतक पाणे्ड 

२. नमनडया तिा पक्तिकेसन कनमनट- आईसीसी सदस्य / नवज्ञ समे्मलन कोअनडयनेटर    

                                                           गोपी कृष्ण काफे्ल 



३. पक्तिक ररलेसन- मानािय आईसीसी सदस्य ढुक्तण्डराज पाणे्ड 

४. इभेन्ट - एनआरएन क्यानडाका तफय बाट अध्यक्ष नचरञ्जीवी नघनमरे 

५. कल्चर - आईसीसी सदस्य तृष्णा शमाय काफे्ल 

६. रनजरि ेशन- मानािय आईसीसी सदस्य रनवन्द्र नघनमरे 

७. फाइनान्स-आईसीसी सदस्य होम नाि गौतम 

८. भोलेक्तन्टयर-मानािय आइनससी सदस्य अनभमनु्य बसे्नत 

९. नोट टेकर- मणी पनेरु नेपाली 

 

त्यसैगरी, एनआरएनए अमेररकाज के्षत्रको के्षत्रीय समे्मलन मूल आयोजक सनमनत अन्तगयत 
गनठत नवज्ञहरुको रूपमा काम गने नवज्ञ सनमनतले समे्मलनका लानग आठ के्षत्र ननधायरण 
गरी हरेक के्षत्रका नवषय नवज्ञहरूलाई सम्बक्तन्धत नवषयको ज्ञान गोष्ठीको सभापनत समेत 
तोकेको छ। 

 

यस के्षत्रमा बसोबास गने जो कोहीले पनन आफ्नो ज्ञानलाइ प्रसु्तत गनयको लानग काययपत्र 
पेश गनय अगर २०, २०२० सम्मको म्याद तोनकएको छ। काययपत्र पेश गनय नबश्वनबधालयका 
नपएचडी नै हुनुपदैन। जो कसैलाई पनन आफ्नो ज्ञान प्रसु्तनत गनयको लानग आब्हान गररएको 
छ। छनोट भएका कययपत्रहरुलाई अगर २५, २०२० सम्म जानकारी गराइनेछ। 

 

काययक्रमको लाइभ संघको आनधकाररक फेसबुक पेज र नवनभन्न संचारका सहकमीहरुको 
नमनडया फेसबुक पेजबाट गररनेछ। िप जानकारी ननयनमत रुपमा गररने छ।  

अगष्ट ९, २०२० 

 


