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(सभापति, सोनससक १० औ कार्यससिति) 

 
 

सोनससकको विधानले मार्गननरे्दश र्रेअनसुार शकै्षिक, साांस्कृनिक, िथा खेलकुर्द कार्गक्रमका माध्र्मबाट 

कोररर्ामा रहेका सम्परू्ग नेपाली ljBfyL{ हरु बीच पारस्पररक सम्बन्ध विस्िार र्ने र कोररर्ामा रहेका नेपाली 
िथा विरे्दसी र्रै राजनीनिक सांस्थाहरुसांर् ननकट सम्बन्ध विस्िार र हािमेालो र्ने जमको र्दशौFF कार्गससमनिल े 

र्रेको छ . िहृि उरे्दश्र् बोकेको नेपाली ljBfyL{  समाज र्दक्षिर् कोररर्ा (सोनससक) को र्हन जजम्िेिारी पाउर्दा 
खुशीका साथ ् विसिन्न चुनौिीलाई आत्मसाथ र्रै्द, सम्िािना र अिसरलाई सब ै माझ बाड्रै्द कोररर्ाली 
डार्ोस्पोरामा सोनससकलाई एउटा छुटै अनन अझ ैमाथथल्लो स्थानमा लग्न सककन्छ की िनन र्ििर्ग कार्गरम्ि 

र्रेको थथए . आफ्नो पढाई िथा अनसुन्धानको कार्ग व्र्स्ििाका िािजुर्द सोनससकको पररपक्क कार्गर्ोजना 
बनाउन र सधुारात्मक पररििगनका लाथर् थोरै र्ोर्र्दान र्नग हाम्रो र्दशौ कार्गससमनि सफल िर्ो िएन त्र्ो 
ससमिा िबबष्र्ल ेन ैर्लाग . िथापी व्र्जक्िर्ि रुपमा िन्न ुपर्दाग सोनससकले आउर्दा कार्गससमनिका लाथर् अनि 

बढ्न एउटा महत्िपरु्ग आधार स्थापना र्रेको छ र उथचि मार्गननरे्दशन र्रेको छ िन्न हहजककचाउन ुपरै्दन . 

पत्रकार, िदु्दीजजिी, अग्रज िथा ljBfyL{  लर्ार्िको मार्ा, स्नेह र सहर्ोर्ले र्र्दाग र्दशौ कार्गससमनि सम्म 

आइपगु्र्दा शकै्षिक एिम सामाजजक िेत्रमा विविध कार्ग र्रेर कोररर्ामा स्थानीर् मेडडर्ा िथा नेपालका राजष्िर् 

समडडर्ामा सोनससकल ेर्रेका काम र उपलजधध सम्बजन्ध चचाग- पररचचाग िर्ो जसल ेर्स सांस्थाका बारेमा नेपाली 
िथा अन्िराजष्िर् समाज माझ धेरैलाई जानकारी र्राउन सजजलो िर्ो . कुन ै पनन कामको सकारात्मक र 
नकारात्मक हटप्पर्ी हुने क्रम र कुराबाट र्ो कार्ग ससमनि र सांस्था पनन अछुिो िने रहेन . जसल े र्र्दाग 
कार्गिारमा चुनौिी र्म्िीर रुपमा खडा िएिापनन उत्कृष्ट सल्लाहकार ससमनि, विसिन्न महानिुािहरुको 
रचनात्मक सझुाि र ननरन्िर पषृ्ठपोर्र्बाट र्स कार्ग ससमनिको र्दार्रा फराककलो बनाउन ेप्रर्ास र्र्ौ जसलाई 
विसिन्न व्र्जक्ित्िहरुल ेखुला हृर्दर्ल ेसहर्ोर् र्नुगिर्ो . उहाहरुप्रनि हाहर्दगक आिारी छु . कोररर्ामा हाल जािीर्, 

िेबत्रर् लर्ार्िका र्दजगनौ सांिसांस्थाहरुको िीडबाट एउटा पररपक्क शकै्षिक व्र्जक्िहरुको समाजको रुपमा अलर् 

पहहचान बनाउन ेकाम र्रेको छ . विसिन्न फलर्दार्ी कार्गक्रम र्रर कोररर्ाका सम्परू्ग िेत्रमा रहेका नेपाली 
ljBfyL{हरुलाई कक्रर्ाशील बनाउन,े ljBfyL{ को समस्र्ा पहहचान र सामाधानका लाथर् अथधकिम प्रर्ास र्ने िथा 
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ljBfyL{  वििरर् सांकलन लर्ार्िका स-साना काममा मात्र सससमि निएर अन्र् सांिसांस्थाहरु सांर् हािमेालो 
र्रेर सोनससकलाई एउटा सामाजजक सांस्थाको रुपमा पनन अधबल बनाएका छौ . मजर्दरुी र्नग आउने हजारौ 
साथीहरुल े पनन बौथधक िते्रबाट रार् सल्लाहको आशा राखनिुएको हुर्दोरहेछ . साथ ै कोररर्ाली सामाजजक 

सांस्थाहरुल े पनन सोनससकको माध्र्मबाट नेपालमा सहर्ोर् र्नग विचार राखेको हुन्छ . िसथग उनीहरु सांर् 

सहकार्ग र्नुग िनेको सोनसस]कल े एउटा उद्देश्र्बाट विचसलि िएको निएर कोररर्ामा रहेका ljBfyL{हरुको 
असििािक र अन्र् सम्परू्ग कोररर्ाली डार्स्पोरामा रहेका कोररर्ालीहरु माझ सम्माननि सांस्थाको रुपमा अर्ाडी 
बढ्न ुहो . 

अध्र्र्नको समर् ननकालेर समाज सेिामा पनन सकक्रर् िएर लाग्न ljBfyL{हरुलाई सजजलो पक्कै हुरै्दन 

िापनन हाम्रो कार्ग ससमनिले केहह महत्िपरु्ग सांरे्दस हर्दने उर्दाहरणर्र् कामहरु र्रेका छौ . हर्दिगकाल सम्म 

सोनससकल ेर्िग र्ने कामहरु पस्केका छौ िन्न मलाई कुन ैसांकोच छैन . त्र्स्िा केहह कार्गहरु र्स प्रकार छन:्  

१= नेपाली राजदिुावासिा “सोनससक: वियिान िथा भबिष्र्” ववषर्िा अन्िरक्रिर्ा 

सोनससक र्दशौ कार्गससमनिल ेआफ्नो कार्ग र्ोजनाको खाका बनाइ सकेपनछ कार्गन्िर्नमा आिश्र्क 

पने हौशला, सहर्ोर्, स्नेह र सल्लाह पाउन ुजरुरर थथर्ो . िसथग सल्लाहकार ससमनि, नेपाली राजर्दिुािास, एन 

आर एन  कोररर्ा, िपू ूसोनससक कार्गससमनि, विसिन्न सांिसांस्थाका प्रनिननथधहरु, िथा अग्रजहरुसांर् नेपाली 
राजर्दिुािासको सिा किमा, सोनससक कसरर अनि बढ्न ु पछग र एक िर्गको कार्गर्ोजनाको व्र्क्ि विचारल े

कार्गससमनिलाई थप हौसला र उजाग समलेको थथर्ो . र्ो अन्िरकक्रर्ा कार्गक्रमबाट सहिार्ीहरुले र्दशौ 
कार्गससमनिलाई नजजकबाट बझु्ने र थचन्ने मौका पाउनकुा साथ ैसबजैनालाई र्दशौ कार्ग ससमनि प्रनि आशािार्दी 
बनाउन ेप्रर्ास र्र्ौ . 

२= अन्िराष्ट्ष्िर् ljBfyL{  सिाजसंग सोनससक 

सोनससकको पहहचान नेपाली ljBfyL{ हरु माझ मात्र ैनिई अन्िराजष्िर् ljBfyL{ हरु बीच पनन हुन सके 

प्रिक्ष्र् िा अप्रिक्ष्र् रुपमा नेपाल र नेपालीलाई फाइर्दा पगु्ने कुरामा र्दईु मि नहोला . िसथग Korea 

International Students Support Association (KISSA) ले आर्ोजना र्रेको मतै्रीपरु्ग खेल िथा साांस्कृनिक 

कार्गक्रममा अन्िराजष्िर् ljBfyLहरु सांर्-सांर् ैसोनससकले िार् सलएको थथर्ो . र्सले र्र्दाग KISSA सांर् निौ 
कार्गससमनिल ेर्रेको औपचाररक सम्बन्ध (MoU) लाई प्रर्ाढ बढाउन िथा नेपाली कला-सांस्कृनिलाई प्रोत्सार्दन 

र्नग मर्दि परेु्को थथर्ो .  
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३= नेपालिा सोनससक  

नेपालमा कोररर्ाको सशिा प्रर्ाली, विकास, सलन सक्न ेअिसर र आइपने चुनौिीबारे जानकारी हर्दनसके 

नेपाली ljBfyL{ हरु उकच सशिाका लाथर् कोररर्ा आउन ुअनि सब ैकुरा बझु्न पाउथ ेर सोचेको जस्िो र्रर अनि 

बढ्न सक्नेछन िन्ने र्दशौ कार्गससमनिको ठहर छ . िसथग म लर्ार्ि ससमनिका साथीहरु नेपाल र्एको बेला 
स्कूल, कलेज िथा विश्िljBfलर् मा होस ्िा स्थानीर् र्िुा क्लब सांर् समसल रक्िर्दान कार्गक्रम िथा र्िुा सशिा 
अन्िरकक्रर्ा कार्गक्रम र्रर सोनससकल े र्नग सक्न े सहर्ोर् र कोररर्ामा सलन सक्न े अिसर र चुनौिी बारे 
जानकारी हर्दन सफल िर्ौ . त्र्सरै्री उज्र्ालो ९० नेटिकग  एफएम द्िारा रे्दशिर प्रशारर् हुने बर्दसलिँर्दो नेपाल 

कार्गक्रम माफग ि कोररर्ाको सशिा प्रर्ाली र नेपाली ljBfyL{ले सलन सक्न ेलाि र चुनौिीबारे अन्ििागिाग हर्दने काम 

र्र्ौ . र्ो सानो िर महत्िपरु्ग काम मन परेर अन्ििागिाग सनुनसके पनछ धेरै अग्रज र्दाईहर्दर्दीहरु िथा 
ljBfyL{  साथीहरुल ेप्रशांशा र्रेको सनु्र्दा सोनससकका लाथर् काम र्ने थप उजाग प्राप्ि िएको थथर्ो . 

४= सिक्षा िन्रीलाई ज्ञापन पर  

नेपालबाट आउनिुएका सशिा मन्त्रीज्र्लुाई चान्िन नेशनल विश्िljBfलर्मा िेटी कोररर्ामा अध्र्र्न 

पनछ नेपालमा र्नुगपने झन्झहटलो समकििाको प्रमार् पत्र (Equivalency Certificate), नेपालमा खुलेका ठर्ी 
शकै्षिक परामसगर्दािाहरु (Education Consultancy) को ननर्न्त्रर् जरुरर बारे जानकारी र्राएका थथर्ौ . 
त्र्सरै्री नेपाली ljBfyL{ का लाथर् छात्रिनृिको कोटा थप र्नगको लाथर् कोररर्न सरकारको सम्बजन्धि ननकार् 

समि बझु्न र नेपाली शसैशक सांस्थाहरु कोररर्ाली शसैशक सांस्था सांर् सांबन्ध विस्िार र्रर नेपाली सशिा 
विकासका लाथर् कर्दम चाल्न समेि अनरुोध र्रेका थथर्ौ . 

५= ववश्वljBfलर् प्रतितनधिद्वारा ljBfyL{लाई क्रिर्ािील िनाउने प्रर्ास  

कोररर्ामा ५० िन्र्दा बढी विश्िljBfलर् अध्र्र्नरि नेपाली ljBfyL{हरु सम्म पगु्न सके मात्र ै

सोनससकको उरे्दश्र् परुा हुन सक्छ िन्ने विश्िास र्दसौ कार्गससमनिको छ . िसथग सोनससकका सम्परू्ग 
प्रर्निमलुक र्निविथध, ljBfyL{ वििरर् सांर् ै ljBfyL{बीच सम्बन्ध विस्िार र्रै्द सबलैाई कक्रर्ाशील बनाउनका 
लाथर् सब ै विश्िljBfलर्को सोनससक प्रनिननथधको नामािली िर्ार र्र्ौ . कुन ै पनन कार्गक्रम र्र्दाग सध ै

उहाहरुसांर् सल्लाह, अनरुोध र सहर्ोर् माग्रै्द इमेल िा फोनको माध्र्मबाट सोनससक र्दसौ कार्गससमनि नजजक 

रह्र्ो . 
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६= सोनससकको गतिववधि कागजािको असभलेख व्र्वष्ट्थथि राखने काि  

कुन ैपनन सांस्थाल ेजनिसकैु कार्ग र्रेपनन कार्गको उथचि र्दस्िािेज रहेन िने िबबष्र्मा कार्गन्िर्नमा 
विविध समस्र्ा पनुगका साथै आउर्दा कार्गससमनिलाई सहह मार्गननरे्दश र्राउन कहठन हुन्छ . िसथग र्दसौ 
कार्गससमनिल े कार्गक्रम र्र्दागको िर्ारीमा आिस्र्क कार्जाि जस्ि,ै नेम ट्र्ार्, प्रमार्पत्र, व्र्ानर समहटांर् 

माइनटूहरु िथा कार्गक्रम सम्पन्न िसैकेपनछ प्रनिकक्रर्ा िथा प्रनिबेर्दनहरु पीडीअफ फाइल, िथा र्टू्र्बू िीडडर्ो 
फाइलका रुपमा व्र्िजस्थि िररकाल ेअसिलेख राखेको छ . र्ो कार्गमा र्दसौ कार्गससमनिले धेरै समर् र समहेनि 

खच ेपनन आउर्दा कार्गससमनिलाई अिश्र् काम र्नग सजजलो र उथचि मार्गननरे्दश र्नेछ .  

७= सोनससक वेिसाइटको नर्ााँथवरुप, सोनससक फेसिुकको व्र्वथथापन, िथा सोनससक र्ूट्र्ुि 

च्र्ानलको सुरुवाि 

सोनससक िेबसाइट ननमागर्मा अनिल्ला कार्गससमिीको धेरै समहेनि रहेको हामीले बबसेका छैनौ . िथापी 
ljBfyL{ , कार्गससमनि र सोनससक अग्रज हरुको वििरर् राखन ेप्रर्ाली झन्झहटलो थथर्ो . िसथग सि ैसर्दस्र्ले 

आफ्नो जानकारी आफै राख्न र समलाउन सक्न,े छात्रिनृिबारे जानकारी िथा अन्र् शकै्षिक स्रोिहरुलाइ समािेस 

र्री सजजलो र आकर्गर्र्कु्ि नर्ा स्िरुपको िेबसाइट पनुननगमार् र्रेका छौ . त्र्सैर्री सोनससक फेसबकुलाई   
परू्गिः शकै्षिक िथा सोनससकको र्निबबथध जानकारी आर्दान प्रर्दान र्ने सामाजजक समडडर्ाको रुपमा ननर्न्त्रर् 

र्र्ौ . साथै सोनससकल े अहहलेसम्म र्रेका सम्परू्ग कार्गक्रमलाई सिडडर्ो फाईलको रुपमा असिलखे राख्न 

सोनससक र्टू्र्बुको सरुुिाि र्रेका छौ . 

८= सोनससकका चार क्षेरिा चार उत्कृथट कार्यििको आर्ोजना  

कोररर्ामा रहेका सम्परू्ग िेत्रका ljBfyL{लाई कक्रर्ाशील बनाउन सोनससकको विधानमा उल्लखे 

िएअनसुार सोनससक कार्गससमनिका चार जना उपसिापनिलाई जजम्मा हर्दइ आ-आफ्नो िेत्रका श्रोि र साधन 

उपर्ोर् र्री ननम्न सलणखि चार कार्गक्रमहरुको आर्ोजना र्र्ौ . 

 क) नेपाल-कोररर्ा िैरी ददवस-२०१३ (क्र्ोंग्ही-दो, खाङ्गग्वन-दो क्षेर ) 

सोनससकको प्राथसमकिा शकै्षिक र्निबबथध र्री ljBfyL{हरुको ज्ञान असििदृ्दी र्राउन िएिापनन 

सोनससकल े अन्र् सामाजजक पि सांर् ै अर्ाडड बढ्न सक्न ु पछग . िसथग सौल महानर्रपासलकाको आथथगक 

सहर्ोर्मा अनिल्लो कार्गससमनिले र्रै्द आएको नेपाल कोररर्ा मतै्री हर्दिसलाई िार् र्दईुको रुपमा नेपाल हाउस 

सौलमा आर्ोजना र्री ljBfyL{हरु बीच समत्रिा बढाउनकुा साथ ैकेहह आथथगक सांकलन र्र्ौ .  
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ख) सोनससक िेश्रो िैक्षक्षक सेसिनार -२०१४ (छुन्छननाि –दो, छुन्छनिुक-दो क्षेर ) 

आठौ कार्गससमनिल ेकोररर्ामा नेपाली ljBfyL{ले र्रै्द आएका खोज अनसुन्धानका बारेमा छलफल र्नग सरुुिाि 

र्रेको शकै्षिक सेसमनारलाई र्स िर्ग हामीले बहृि रुपमा आर्ोजना र्ने जमको र्र्ौ . सन्मनू विश्िljBfलर्मा 
आर्ोजजि सोनससक िशे्रो शकै्षिक सेसमनारमा कररब २८ िटा विश्िljBfलर्बाट आएका ljBfyL{ सहिार्ीहरुमा 
कोररर्ामा प्राध्र्ापन र्ने नेपाली प्राध्र्ापक, एन आर एन, अन्िरागजष्िर् ljBfyL{लाई सहर्ोर् र्ने सांस्था -
ककन्सा_, अनशुन्धान किाग, नेपाली राजर्दिुािास, सोनससकका पिुग सिापनि, नेपालका प्राध्र्ापक िथा 
ljBfyL{ प्रनिननथधहरुलाई विशरे् आमन्त्रर् र्ररएको थथर्ो . मेरो ज्ञान र सशप मेरो राष्िको लाथर् िन्ने नारालाई 

आत्मसाथ र्री आमजन्त्रि िक्िाहरुल े ljBfyL{ले कोररर्ामा रहांर्दा सम्मको समर्लाई कसरर व्र्जक्िर्ि 

विकासमा सर्दपुर्ोर् र्नग सककन्छ, कोररर्ामा आजेको ज्ञान, शीप र अनिुिलाई कसरर नेपालको विकासमा 
लर्ाउन सककन्छ र नेपाली ljBfyL{हरुका लाथर् शकै्षिक छात्रिनृि, अिसर र चुनौिी बारे प्रस्िनुि हर्दन ुिएको 
थथर्ो . कोररर्ामा पनन नेपालीलाई चाहहने र्दि जनशजक्ि रहेको र र्सबाट रे्दशको लाथर् केहह र्ोर्र्दान हर्दन 

सक्न े रहेछ िन्ने शकै्षिक सेसमनारले प्रष्ट पारर्ो . साथ,ै सहिार्ीहरुबाट िहृि सेसमनारले सोनससकलाई थप 

उचाईमा लरे्को छ िन्ने प्रनिकक्रर्ाल ेहामीलाई थप हौसला प्राप्ि िएको थथर्ो . 

ग ) सोनससक प्रथि िैरी खेल प्रतिर्ोधगिा – (जल्लानाि-दो, जल्लािुक-दो, जेजु-दो क्षेर ) 

अनि व्र्स्ि कोररर्ाली समाज अनन हर्दनराि ननरन्िर िनािपरू्ग अनसुन्धानमा व्र्स्ि नेपाली 
ljBfyL{ जीिनशलैीमा खेलको माध्र्मबाट नर्ािँ स्फूनि ग जर्ाउन र समत्रिाको अिसर प्रर्दान र्नगको लाथर् र्दशौ 
कार्गससमनिल ेपहहलो पटक सोनससक मतै्रीपरू्ग खेल प्रनिर्ोथर्िाको आर्ोजना र्र्ो . १६ िटा विश्िljBfलर्का 
ljBfyL{हरुको उपस्थीनि रहेको प्रनिर्ोथर्िाबाट सोनससकल े नर्ा िेत्रमा कार्गक्रम सफल र्नुगका साथ ै

विश्िljBfलर्, कोररर्ाली िथा नेपाली सांिसांस्था सांर् सम्बन्ध बढाउन ेमौका प्राप्ि र्र्ो . 

घ ) सोनससक ववषर्गि प्रथिुि अन्िरक्रिर्ा कार्यिि (ग्र्ोंग्साननाि– दो, ग्र्ोंग्सानिुक-दो क्षेर ) 

कोररर्ामा मजर्दरूी र्नग आउनिुएका नेपाली साथीहरुल ेसन्मनु विश्िljBfलर्मा आर्ोजना र्ररएको सोनससक 

िसे्रो शकै्षिक सेसमनारमा उपजस्थि हुने ईकछा रे्दखाउन ुिएको थथर्ो . बारम्बार मजर्दरूी र्ने धेरै साथीहरुल ेआफू 

लर्ार्ि आफ्नो िाई- बहहनी, छोरा-छोरीको उकच सशिाका लाथर् कोररर्ामा के कस्िो अिसर र चुनौिी छ िनन 

सोनससक सांर् जजज्ञासा राख्रै्द आएका थथए . िसथग सोनससक एउटा बवुिजीिीको समाज पनन िएकोल ेआफूले 

ससकेको ज्ञान, सशप र अनिुि मजर्दरूी र्ने साथीहरु सांर् साटासाट र्ने हाम्रो कार्गससमनिले ननर्गर् र्र्ो . िर 
सोनससक परू्गि ljBfyL{को सांस्था िएकोल े ljBfyL{मा मात्र ै सससमि हुनपुछग  िन्ने कनिपर्ले सल्लाह पनन 
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हर्दनिुर्ो . अन्िि कार्गक्रम र्नग त्र्नि सजजलो निएिा पनन विसिन्न साथीहरु लर्ार्ि कार्गससमनि को अथक 

प्रर्ासबाट सफल िर्ो . 

“कोररर्ािा नेपालील े सलन सक्न े लाभ र अधिकिि सदपुर्ोग” का बबर्र्मा Migrant सेन्टरका प्रमखु, 

Samsung मा कार्गरि नेपाली म्र्ानेजर, नेपाली प्राध्र्ापक िथा मजर्दरूी र्नग आएका साथील ेसमेि प्रस्िनुि 

हर्दन ुिएको थथर्ो . साथ ैकोररर्ामा नेपालीलाई पने सामाजजक, शारीररक स्िास््र् िथा त्र्स्को व्िस्थापनका 
बारेमा नेपाली िथा कोररर्न डाक्टरहरुको टोली र नेपालीहरुले र्ने आत्महत्र्ाको विर्र्मा अनसुन्धान र्नुग 
िएका विज्ञहरुबाट प्रस्ििुी सहहि पहहलो पल्ट नेपाली ljBfyL{ र मजर्दरूी र्ने साथीहरुबीच समत्रिा र्ास्ने अिसर 
िर्ो . उक्ि कार्गक्रमको सकारात्मक पररर्ाम रे्दर्कुा डाक्टरका टोसलले नेपालीहरुका लाथर् माससक चेकअप िथा 
Online स्िास््र् सम्बजन्ध रार् सल्लाह हर्दने प्रर्ालीको सरुुिाि हुनथालेको छ . 

९= औपचाररक सम्िन्ि ववथिारिा सोनससक  

नेपाली शकै्षिक सांस्था र कोररर्ाली शकै्षिक सांस्था बीचको सम्बन्ध र ljBfyL{ िथा सामग्री साटासाट 

हुनसके नेपालको सशिा िेत्रको विकासमा सहर्ोर् पगु्न सक्छ िन्ने विचारलाई र्दशौ कार्गससमनिल ेआत्मसाथ 

र्रेको थथर्ो . नेपाली ljBfyL{को समाज सोनससकल ेप्रत्र्ि िा अप्रत्र्क्ष्र् रुपमा र्ोर्र्दान परु्ागउन सककन्छ कक 

िन्ने औपचाररक रुपमा सोनससकल े नेपालमा िएको विश्िljBfलर्का अथधकारीसांर् सम्िाधर् सम्बन्ध 

विस्िारका लाथर् विचार र िररका सहहि पत्र लेख्र्ौ . पछी र्दिु ै रे्दशका विश्िljBfलर्का अथधकारी बीचको 
पत्राचार हुन पगु्र्ो . फलस्िरूप पोखरा विश्िljBfलर् र र्ोंग्नाम विश्िljBfलर् बीच ljBfyL{, प्राध्र्ापक र 
अनसुन्धानका सामग्री साटासाट र्ने र्रर MOU हस्िािर िर्ो . र्ो काममा सोनससकल ेनरे्दणखने िसूमका 
खेलेिापनन सम्बन्ध विस्िारको पररर्ाम स्िरूप र्ि जुलाइमा कोररर्ाली विश्िljBfलर्को सहर्ोर्मा नेपालमा 
एउटा ठुलो अन्िराजष्िर् शकै्षिक सम्मेलनको आर्ोजना िएको छ . 

१०=क्रकन्सा संगको सम्िन्ि ववथिार 

सािौ र निौ कार्गससमनिल े कोररर्ाली सांस्था क्रमस: साम्र्दोङ इन्टरनेशनल र KISSA सांर्को 
औपचाररक सम्बन्ध विस्िार र्र्ो . हामीले र्ो सम्बन्धलाई कार्म राखनकुा साथै थप एउटा सांस्था “Korea 
International Students’ Association )KINSA(” सांर् नेपली ljBfyL{लाई प्राथसमकिाका साथै छात्रिनृि, 

ईन्टरनशीपको जानकारी, जाथर्रका लाथर् सांिसांस्था िथा कम्पनी सर् ससफाररस र्ररहर्दने सिगमा औपचाररक 

सम्बन्ध )MoU( स्थापना र्री र्स कार्ग ससमनिल ेअनकुरर्ीर् काम र्रेको छ . 
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११= अन्िराष्ट्ष्िर् संथकृति िथा फेसन-िो िा सोनससक 

नेपाली ljBfyL{हरु अध्र्र्नका अनिररक्ि कला सांस्कृनिक िेत्रमा पनन अर्ाडड हुरै्द आएका छन ्. रे्दर् ुर 
र्ेंग्जुमा िएको अन्िराजस्िर् साांस्कृनिक फेसन शोमा सोनससक हटशटग लर्ाई नेपाली ljBfyL{ समाजको पहहचान 

र्नुगका साथ ैनेपाली िेर्िरू्ामा नतृ्र् िथा फेसन शो प्रनिर्ोथर्िामा िाह ! िाह !!   पाउनलेु पक्कै पनन हामी 
सबकैो स्थान माथथ परेु्को छ . कोररर्ाको मेनल्र्ाण्डबाट टाढा छुटै्ट जेज ु टापमुा रहेका नेपाली ljBfyL{हरुल े

नेपाली खाना पररकार, नेपाली िेर्िरु्ा सहहि अन्िराजस्िर् ljBfyL{ सािँस्कृनिक मेलामा सहिार्ी िएको कार्गलाइ 

सोनससक कार्गससमनिल ेसब ैसाम ुखुलेर प्रसांसा र्नुगले पक्कै पनन उहाहरुलाई थप उजाग समलेको हुनपुर्दगछ . 

१२= सोनससकको भबिष्र् र कार्यर्ोजना  

बेला बेलामा केहह नेपाली ljBfyL{हरु िथा अग्रजबाट सोनससकल ेर्रै्द आएका पनछल्ला र्निविथध प्रनि 

असन्िषु्ट र परू्ग रुपमा व्र्िजस्थि हुन नसकेको कारर्ल ेसोनससकबाट कुन ैअपेिा नरहेको र टाढा हुन खोजेको 
र्नुासो सनु्रै्द आएका थथर्ौ . सोनससक एउटा व्र्िजस्थि समाज िथा सम्परू्ग ljBfyL{हरुले र्िग र्नग लार्कको 
सांस्था हुनपुछग िनन हाम्रो ससमनिल ेसांकल्प र्रेको थथर्ो . िसथग बारम्बार सबसैांर् उथचि रार् सल्लाह पछी 
सोनससकल े र्नुग पने कामहरु सहहि सोनससक वकय िप र्रर सहिार्ीबाट प्राप्ि विचार समेटी सोनससकको 
पञ्चिर्ीर् कार्गर्ोजनाको खाका बनार्ौ . र्ो खाकामा रही आर्ामी कार्ग ससमनिल ेसोनससकलाई अझ ैमाथथल्लो 
स्थानमा परु्ागउने हाम्रो ससमनिले आशा राखेको छ .  

१३= सोनससक राहि कोषको थथापना    

क्र्ान्सरबाट वपडडि समाजसेिी डा थचत्र शमाग िाग्ल े बचाऊ असिर्ानमा कोररर्ामा रहेका नेपाली 
ljBfyL{हरुले सहर्ोर् र्ने इकछा व्र्क्ि र्नुग र सोनससकल ेर्स कार्गमा अग्रसरिा सलरे्दओस िनी धेरै साथीहरुबाट 

अनरुोध आएपनछ अन्ििः सोनससकल ेउपसिापनि सरेुश पन्िको सांर्ोजकत्िमा कररब १२ लाख ८८ हजार िन 

)ने.रु. एक लाख चौबबस हजार( सांकलन र्र्ो ] . डा. िाग्लेलाई बचाउन प्रत्र्ि र्ोर्र्दान हर्दन नसकेिापनन 

उहाका छोराछोरीको सशिाको लाथर् सांकसलि रकम हस्िान्िरर् र्री सामाजजक कार्गमा सोनससकल ेहौसला प्राप्ि 

र्रेको छ .  

सोनससकल ेबेलाबेलामा विसिन्न व्र्जक्ि िथा सांस्थालाई सहर्ोर् र्नग िनी चन्र्दा सांकलन र्रै्द आएको 
कुरा सिगबबहर्दि ैछ . िथावप सोनससकल ेबारम्बार पसैा मार्ीरहनाल े ljBfyL{हरु बीच प्रत्र्ि िा अप्रत्र्ि रुपमा 
आथथगक िार िएको र्नुासो हामीले सनु्रै्द आएका थथर्ौ . िसथग र्दशौ कार्गससमनिल ेljBfyL{बाट चन्र्दा सांकलनको 
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कामलाई सधुार र्रेको छ र एउटा राहि कोर् स्थापना र्रेको छ . कोररर्ामा अध्र्नरि नेपाली ljBfyL{लाई 
परेको स्िास््र् समस्र्ा िथा कहठन शकै्षिक आथथगक अिािका बेला सहर्ोर् र्नग सोनससक कार्ग ससमनिल े

सोनससक राहिकोर्बाट सहर्ोर् र्नेछ . अनि आिश्र्क परेको बेला मात्र ै ljBfyL{हरु िथा सोनससक 

शिुथचन्िकबाट चन्र्दा सांकलन र्ने र्दार्रा बनाएको छ . र्ो कर्दम सब ैठाउिँमा उपर्कु्ि होला नहोला िर र्सले 

पक्कै पनन आउर्दा ससमनिलाई सजजलो महसशु र्राउने छ . 

१४. सोनससक इ-न्र्ूजलेटरको प्रकािन 

सोनससकल ेर्रेका र्निविथधहरुलाई सम्परू्ग ljBfyL{, शिुथचन्िक िथा अन्र् सहर्ोर्ीहरु माझ प्रस्ििु 

र्नग हरेक ३ महहनामा िर्गिरी ४ िटा इ-न्र्जूलेटर प्रकाशन र्र्ो . 

१५= सोनससक वविषे थिाररका प्रकािन  

सोनससकको िावर्गक र्निबबथध विश्लेर्र् र सोनससकसांर् प्रत्र्ि िा अप्रत्र्ि रुपमा जोडीएका 
व्र्जक्िहरुको सोचविचार, रचना िथा अनिुिलाई लेखको रुपमा प्रकाशन र्री सब ैमाझ परु्ागउन सोनससक विशरे् 

स्माररका प्रकाशन र्ने जमको र्र्ो . र्स कार्गमा कोररर्न सरकारको छात्रिनृि प्रर्दान र्ने सांस्था )NIIED( ले 

समेि सहर्ोर् परु्ागउनलेु अिश्र्पनन नेपाली ljBfyL{को पहहचान रे्दणखनकुा साथ ैआर्ामी कार्गससमनिलाई पनन 

सहकार्ग र्नग बाटो खुलेको छ . 

सोनससक स्माररका प्रकाशनको क्रममा विसिन्न सांस्थाहरुबाट प्राप्ि विज्ञापन, शिुकामना सहर्ोर् 

शलु्क िथा पाठकहरुबाट प्राप्ि सहर्ोर् सहहिको सांकसलि रकम ‘सोनससक एक वषय एक र्ोगदान’ को रुपमा 
सर्दपुर्ोर् र्ने उरे्दश्र्ल े “ ‘सोनससक छात्रिनृि कोर्को” स्थापना र नेपालमा रहेको सोनससक अलमु्नी 
एसोससएसनको समन्िर्मा नेपालको वपछडडएको ठाउिँका र्ररब िथा जेहेन्र्दार स्कूले ljBfyL{हरुलाई प्रर्दान र्ने 

व्र्िस्था र्रेका छौ . र्ो कार्ग सोच ेजस्िो सजजलो निएिा पनन थोरै िए पनन नेपाली सशिा िेत्रमा र्ोर्र्दान 

हर्दन चाहना राखन े ljBfyL{ िथा सोनससक अग्रजहरुलाई िरपर्दो र सजजलो माध्र्म िने अिश्र् हुने हाम्रो 
कार्गससमनिल ेविश्िास सलएको छ . 

१६= ग्वान्ग्जु देखख साम्चोक सम्ि  

सोनससक र्दशौ कार्ग ससमनिल ेसोनससकलाई कोररर्ाका सब ैिेत्रमा कक्रर्ाशील बनाइ अनि बढ्ने जमको 
र्रेको थथर्ो . िसथग बसुान, रे्दर्,ु छनान, इक्सान, जन्ज,ु सिुन, सौल, इन्छनका नेपाली ljBfyL{सांर् बेला बेलामा 
छलफल िथा िेटिाट कार्गक्रम र्नुगका साथै बबर्ि केहह िर्ग र्िा कम सकक्रर् िएको मोक्पो, ग्िान्ग्ज ुिते्रका 
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ljBfyL{हरु सांर्को सलनाल )कोररर्न नर्ा िर्ग( मा ग्िान्ग्ज ु UNESCO International सेन्टरको 
आमन्त्रर्मा बिु नेपालमा जन्मेका हुन ्िन्ने प्रबचनमा समेि सहिार्ी िई Temple बसाइ सांर् ैसाथीहरु बीच 

समत्रिा र्ास्ने र्दसौ अिसर कार्गससमनिलाई जुर्ो . साथ ैिर्ग िरीको ठुलो ljBfyL{ मेला अथागि सोनससक एिारौ 
बावर्गक साधारर् सिा आर्ोजनाका लाथर् पहहलो पल्ट खान्र्िोन विश्िljBfलर् साम्चोकमा समेि सोनससकको 
र्निबबथध बढाउन सरुु र्रेका छौ . र्ो कार्गक्रम माफग ि साम्चोक िेत्रका नेपाली ljBfyL{ लर्ार्ि नर्ा सहर्ोर्ी 
सांस्थाहरु सांर् नजजककन र्दशौ कार्गससमनि सिम िएको छ . 

माथथ उल्ल्र्ेणखि कामहरु केहह उर्दाहरर् मात्र हुन ्. र्स कार्गससमनिल ेकार्गक्रम र्नगका लाथर् बझुाएको 
प्रस्िाब विसिन्न विश्िljBfलर्, कोररर्न सरकारको छात्रिनृि कार्गक्रम सांस्था )NIIED(, सौल महानर्रपासलका 
िथा विसिन्न सांि सांस्थाहरुले स्िीकार र्नुगले िािी हर्दनमा सहकार्गका लाथर् िस्िरु्ि आधार समेि िर्ार 
िएको छ .  

सोनससकको र्दशौ कार्गससमनिले कोररर्ामा रहेका ljBfyL{का समस्र्ा लर्ार्िका विसिन्न िेत्रमा हाि हाल्र्दा 
कनि समस्र्ा िए, कनि चनुौिी आए, िी ननश्चर् पनन िोसलका हर्दनमा र्ने कामका लाथर् पाठ हुनेछन . र्ी 
चुनौिीहरु सोनससकका लाथर् सम्िािना हुन,् र्सका लाथर् बाटो रे्दखाई हर्दने विसिन्न िह र िप्काका 
व्र्जक्िहरुलाई धन्र्िार्द हर्दन चाहन्छु . सोनससकल ेकोररर्ाली डार्स्पोरामा पथृक पहहचान बनाएको छ . र्स 

सांस्थाल े के हर्दर्ो, मलैे के हर्दन सके, के र्रे र हाम्रो कार्ग ससमनिको काम कस्िो िर्ो र्सको मलु्र्ाांकन 

िपाईहरुले र समर्ल ेन ैर्ने छ . आशा छ र्ो सांस्था िविष्र्मा थप सधुारात्मक र रचनात्मक कार्ग र्रै्द अर्ाडी 
बढ्ने छ, जसका लाथर् सबकैो सहर्ोर् अपररहार्ग छ . हृर्दर्मा इमान्र्दाररिा अनन काधमा जजम्िेिारी सलएर 
सकारात्मक सोच बबकास र्रौ, जसल ेर्स सांस्थालाई जीिन्ि राख्न्न सकोस ्.   
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