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पे्रस विज्ञप्ति 

   'शुक्रबारदेखि दोश्रो एनआरएन विश्ि ज्ञान सम्मलेन सुरू हुुंदै' 
 

नेपाललाई  समदृ्धिको मार्गमा अग्रसर र्राउन विदेशमा ससकेको  ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई मातभृूसम नेपालको आधथगक सामाजिक र ददर्ो 
विकासका लाधर् अधिकतम सदपुयोर् र्ने उद्देश्य रै्रआिासीय नेपाली संघको स्थापना कालदेखिकै  हो । सो उद्देश्य प्राजततका लाधर् 
विदेशमा रहेका नेपालीहरुले आिगन र्रेको ज्ञान, सीप, प्रविधि एिं पूूँिीलाई नेपालको विकासमा प्रयोर् र्ने सम्बन्िमा संघल े

 समयसापेक्ष नीततर्त पहलका लाधर् प्रयास र्दै आएको यहाूँहरु सबैलाई विददतै छ ।  विदेशमा रहेका र विदेशबाट फर्कग एका नेपालीको 
ज्ञान, सीप र बौद्धिकतालाई नेपालको विकास एिं समदृ्धिका लाधर् प्रयोर्मा ल्याउन दईु िर्गअतघ विश्ि ज्ञान सम्मेलन आयोिना 
र्नग शुरु र्ररएको धथयो । यसलाई तनरन्तरता ददूँदै दोश्रो एनआरएन विश्ि ज्ञान सम्मलेन  २०२० अक्टोबर ९ देखि ११ सम्म ९असोि 
२३–२५, २०७७० आयोिना र्नग र्इरहेका छौँ ।  सम्मलेनको तयारी अजन्तम चरणमा पुरे्को िानकारी र्राउंदछौँ ।  

भचुगअल माध्यमबाट हुने यस सम्मलेनको उद्घाटन  शकु्रबार, असोि २३ र्ते अपरान्ह सम्माननीय प्रिानमन्री केपी शमाग ओलील े
र्नुगहुनेछ । परराष्ट्र मन्री प्रददप कुमार ज्ञिालीसदहत नेपाल सरकारका उच्च प्रतततनिीसदहत स्िदेश तथा विदेशका विज्ञहरूको 
सहभाधर्ता रहने सम्मेलनमा ४ िटा तलेनरी र विविि विर्यमा १५ िटा ससम्पोजियम सर रहनेछन ्।  

साथ ै २५ भन्दा बढी देशका १०० भन्दा बढी प्रततजष्ट्ित विश्िविद्यालय, अनुसन्िान केन्रहरुबाट ३०० भन्दा बढी प्रस्तोताहरुको 
सहभाधर्ता रहनेछ ।  सम्मलेनमा २०० िटा कायगपर प्रस्तुत र्ररनेछन ्।  

विशेर्तः कोरोनाले नेपालमा पारेको प्रभाि र कोरोनापश्चात ्विश्िभर चासलएका कदम र नेपालले अिलम्बन र्नुगपने रणनीततका बारेमा 
सम्मलेन केजन्रत हुनेछ । साथै संयुक्त राष्ट्रसंघको ददर्ो विकासको लक्ष्य र नेपाल सरकारको १५ औँ पञ्चिर्ीय योिनाका विर्यमा 
विज्ञहरुल ेकायगपर प्रस्तुत र्नेछन ्।  

रै्रआिासीय नेपाली संघको मुख्य आयोिना र नेपाल सरकारको सह–आयोिनामा हुने  सम्मलेनमा कािमाडौँ विश्ि विद्यालयको 
सहकायग रहनेछ । परराष्ट्र मन्रालय,  सशक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्रालय, राजष्ट्रय योिना आयोर्, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा 
 प्रततष्ट्िान, त्ररभुिन विश्ि विद्यालय, राजष्ट्रय अनुसन्िान केन्र एिं तनिी के्षरको महत्िपूणग सहयोर् तथा सहभाधर्ता  रहेको सम्मलेनमा 
रै्रआिासीय नेपाली विज्ञहरु, नेपालमा रहनुभएका विज्ञहरु, र नेपालसूँर् िोडडएका विदेशी विज्ञहरु सहभार्ी हुनेछन ्।  

सम्मलेनको पदहलो ददनका विसभन्न सरमा कृवर् र िाद्य सुरक्षा, प्रविधिमैरी र स्टाटग अप कम्पनी, भौततक पूिागिार विकास, कोरोना 
महामारीको कहर र सािगितनक स्िास््य, व्यािसातयक सशक्षा, अनुसन्िान, प्रविधि तथा बिारीकरणका बारेमा कायगपरहरु प्रस्तुत हुने 
छन ् ।  यस्तै नेपाललाई उपयुक्त हुने नयाूँ प्रविधिको सम्भािना  र यस के्षरमा लर्ानीका साथै नेपालको विकास नीतत तनमागणमा 
डायस्पोराको कस्तो भूसमका हुन्छ भन्ने विर्यमा केजन्रत भएर कायगपरहरु  माधथ घतनभूत छलफल  र्ररनेछन ्।  

सम्मलेनको दोस्रो ददन महामारी तथा प्राकृततक प्रकोप संकट व्यिस्थापन, विज्ञान तथा प्रविधि नीतत तथा  नेपाली अथगतन्रमा कोरोना 
महामारीको प्रभाि र पुनरुत्थान  लर्ायतका सरहरु समािेश र्ररएका छन ्। यस्तै तसे्रो ददन िीिन र स्िास््य विज्ञान, उिाग, आधथगक 
रुपान्तरण, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि , िातािरण र समाि विज्ञान लर्ायतका समानान्तर सरहरुमा विसभन्न विज्ञहरुले आआफ्नो 
कायगपर प्रस्तुत र्नुग हुनेछ  । ती कायगपर माधथ सम्बजन्ित विर्यका विज्ञहरुले छलफल र्नुगहुनेछ । साथै सम्मलेनको समीक्षा, तनष्ट्कर्ग 
र भविष्ट्यको रणनीतत तयार र्ने तथा सोही ददन नेपाल सरकारका विसभन्न तनकाय र विज्ञहरुबीच पतन छलफल र परामशग हुने तय 
भएको छ ।  सम्मेलनको तनष्ट्कर्गलाई एक श्िेतपरमाफग त नेपाल सरकार समक्ष सुझािको रुपमा प्रस्तुत र्ररनेछ ।  
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