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सोनमसकको सस्र्थाकयण य 
ववस्िाय हाम्रो प्रमास 

नेऩारी बफधाथॉ सभाज कोरयमा SONSIKको ११ औ कामयसमभततको  ऩरु्यतनधायरयत कामयमोजना हाम्रो देश 
नेऩारभा गएको भहाबकूम्ऩका कायण प्रबावर्त हुन ् गइ आकस्मभक रुऩभा हाभीरे मौटा स्जम्भेर्ाय 
सॊमथाको नातारे ऩरयभास्जयत गरय थऩ ससक्त य प्रबार्कायी ढॊगरे  आफ्नो उऩस्मथतत जनाउनऩुने 
अर्मथाको मसजयना हुन ऩगु्मो! 

ऩरयभास्जयत य प्रततकुर अर्मथाभा सोनमसकको मो सहज अर्तयण सोनमसक अग्रज, सदश्म य 
सबुचिन्तकहरुको सहमोग य सद्भार्को उऩज हो य हाभी आजको मो मात्रा उहाॉहरुभान ैसभवऩयत गनय 
िाहनछौ! हाभीरे फर्य २०१४-२०१५ भा केर्र तनयन्तयताका राचग कामयक्रभ बन्दा ऩतन आर्ममकता य 
मथाथयताराई प्राथमभकताभा याखेय कामयक्रभहरु सॊिारन गयेका छौ! 

नेऩारी बफधाथॉ सभाज कोरयमा SONSIKरे फर्य २०१४-२०१५ भा सॊिारन गयेका कामयक्रभ बफशरे्त ११औ  
अचधफेशनका क्रभभा ब्मक्त गरयएका प्रततफद्धताहरुराई आत्भासाथ गदै सॊिारन गयेको चथमो! बफधाथॉ 
हुनकुा आफ्न ै मसमभतताका फाफजुद हाभीर े हाम्रो कामयसम्ऩादनको एक फर्य २०१४-२०१५ गयेका काभ 
तथा कायफाही सोनमसकको इततहासभा भहत्र्ऩणूय खटु्ककरो फन्न ऩगेुको हाभीरे वर्श्र्ास मरएका छौ! 

हाम्रो कामयकारभा बएका भध्म हाभीरे ठानेको भहत्र्ऩणूय कामयराई तनम्न फभोस्जभ सचुिकत त गयेका 
छौ: 

1. सोनमसकको दिाय: िर्था सस्र्थाककयण, 



१. सोनमसकको दिाय: दक्षऺण कोरयमाभा नेऩारी वर्धाथॉहरुको साझा सॊमथाका रुऩभा यहेको 
सोसाइटी अप नेप्रीज मटुडने्ट इन कोरयमा (SONSIK)राई कोरयमाको प्रिमरत  काननुी 
अन्तगयत दतायगनय हाभी मो फर्य सपर बएका छौ। सन २००४ भा मथावऩत हाम्रो 
सभाजराई कोरयमाको मथातनम प्रशासन कामायरम (सेभसु) रे जुन १२ भा दताय प्रभाण ऩत्र 
प्रदान गयेको छ । दतायसॊग ैकोरयमाभा यहेय SONSIKरे वर्मबन्न कामयहरु गनय थऩ सहज 
हुने वर्श्र्ास हाभीरे मरएका छौ।  

२.  

३. नेऩारी याजदिुवास फाट सम्फन्धन प्राप्ि: नेऩारी याजदतुर्ास सौररे मस र्र्य SONSIK 
राई दक्षऺण कोरयमाभा यहेका नेऩारी बफधाथॉहरुको साझा सॊमथाका रुऩभा मर्ीकादै नेऩारी 
बफधाथॉ सभाज कोरयमा सोनमसकराइ सम्फन्धन प्रदान गयेको छ! 

४. सोनमसकको फैंक खािा सचंारन िर्था आर्र्थयक ब्मवास्स्र्थकयण: SONSIKको फधैातनकता 
प्रास्प्त सॊग ै हाभीरे SONSIKको अचधकारयक फैंक खाता सरुु आचथयक कायोफायको  
ब्मर्ास्मथकयण सरुु गयेका  छौ! 

५. सोनमसकराइ wikipediaभा  सचूीकयण: मस ैर्र्य हाभीरे नेऩारी बफधाथॉ सभाज कोरयमा 
सोनमसकराई सॊसायकै रोकवप्रम श्रोतकेन्र wikipediaभा सचुिकत त गयेका छौ! 

 

2. SONSIK छात्रवतृिको सरुुवाि िर्था ववियण: 

नेऩारी बफधाथॉ सभाज दक्षऺण कोरयमा (SONSIK)रे ११औ साधायणसबाभा प्रततफद्धता जनाए 
फभोस्जभ “SONSIK छात्रर्ततत”को मथाऩना तथा वर्तयण गयेको छ l पेब्रअुयी १५ तारयक भा 
तनहु स्जल्राको दगुयभ गाबफस क्मामभन-६ फरायिीभा अर्स्मथत सोभाजन प्रा वर् भा अध्मनयत 
गरयफ तथा जेहन्दाय ऩतष्टबमूभका ८ जना छात्रा तथा ८ छात्र गयी कुर १६ जना बफधाथॉराई 
सोनमसक सबाऩतत, १० औ कामयसमभतत उऩ सबाऩतत तनयन्जन कोइयारा तथा सदश्म सभुन 
ऩौडरे रगामत बफधारम व्मर्मथाऩन समभतत, प्रािामय, मशऺक, अमबबार्क, बफधाथॉ तथा 
मथानीम जनसभदुामको उऩस्मथततभा ऩाठ्मऩमुतक तथा खेरकुद साभग्री हमतान्तयण गयी 
अऩौिारयक रुऩभा SONSIK छात्रर्तततको सरुुआत गरयएको हो! नेऩारी बफधाथॉ सभाज दक्षऺण 
कोरयमा (SONSIK)११औ कामयसमभततर,े ऩाठ्मऩमुतक तथा खेरकुद साभग्री वर्तयण फाट 
सरुुबएको छात्रर्तततराई शकै्षऺक सत्रको सरुुर्ात सॊग ै कोरयमाभा यहेको नेऩारी सभदुामफाट 
आचथयक जोहो गरय सम्फस्न्धत बफधारमको मसपारयशभा सोनमसक कामयसमभतत फाट छनोट 



बएका वर्धाथॉराई फावर्यक रुऩभा आर्ममक ऩोशाक, ऩाठ्मऩमुतक, तथा झोरा वर्तयण 
गरयएको चथमो!  

 

3. नेऩारभा गएको भहाबकूम्ऩ य SONSIKको सहमोग को प्रमास:  

१. याहि िर्था सहमोग सकंरन अमबमानको नेबत्रत्व:  

हाम्रो देश नेऩारभा गएको भहाबकूम्ऩ२०७२ सॊग ै  दक्षऺण कोरयमाभा याहत तथा सहमोग 
सॊकरन अमबमानभा नेऩारी बफधाथॉ सभाज कोरयमा (SONSIK) र े  नेततत्र्दामी बमूभका 
तनर्यहा गदै कोरयमाभा यहेका समथा भध्मे सफ ै बन्दा ऩहहरे बकूम्ऩको केन्रबफन्द ु गोयखा 
स्जल्राभा याहत वर्तयण गयेको चथमो!याहात सॊकरन अमबमानका क्रभभा सॊकमरत झन्ड ै ४ 
कयोड  २५  राख र्ोन राई प्रथभ ियण (आकस्मभक याहत ) य हदत्तीम( हदगयकमरन) बागभा 
बफबाजन गरयएको चथमो ! प्रथभ  ियण नेऩारी रुऩमैाॉ सात राख देहमा फभोस्जभका सॊघ 
समथा भापय त बकूम्ऩ प्रबावर्त ऺेत्रभा खिय गरयएको चथमो बने सो  फाहेक फाॉकक हुन आएको 
यकभ बकूम्ऩ प्रबावर्त बफधारम ऩनुतनयभायणभा खिय गरयने गरय कामयमोजना फनाएको छ ! 

प्रथभ ियणको याहत बफतयण गने सॊघ सॊमथाहरु :  

 ऩत्रकाय भहासॊघ कामकी भापय त गोयखा स्जल्राभा  

 Kehi Garaun Nepal भापय त याहत तथा सहमोग वर्तयण 

 Our Attempt Toward Health भापय त याहत तथा सहमोग वर्तयण 

 BPKIHS भापय त याहत तथा सहमोग वर्तयण 

 IRIS Nepal भापय त याहत तथा सहमोग वर्तयण 

 Bibeksheel Nepali भापय त याहत तथा सहमोग वर्तयण 

 USID Nepal भापय त याहत तथा सहमोग वर्तयण 

२.  ददऩप्रजोरन िर्था श्रदान्जरी सबाको आमोजना: नेऩारी बफधाथॉ सभाज कोरयमा 
(SONSIK)रे नेऩारको भहाबकूम्ऩ २०७२ य त्मस ऩश्िातका ऩयाकम्ऩनफाट ज्मान 
गभुाउन ुहुने नेऩारी दाजुबाई हदहद फहहतनहरुको  सम्झना तथा आत्भाको चिय शास्न्तका 
तनमभत्त दक्षऺण कोरयमाका बफमबन्न मथानभा हदऩप्रजोरन तथा श्रदान्जरी सबाको 



आमोजना गयेको चथमो! 

 

4. नेऩारभा SONSIK िपय  फाट ऩदहरो अऩोचारयक कामयक्रभको आमोजना  गरय SONSIK 
बफधारम ऩनुतनयभायण सहमोग ऩरयमोजनाको सरुुवाि:  

दक्षऺण कोरयमाभा यहेका नेऩारी बफधाथॉहरुको साझा सॊमथा नेऩारी बफधाथॉ सभाज कोरयमा 
(SONSIK)रे अगष्ट ८ तारयकका हदन याजधानी  काठभान्डौभा प्रधानभन्त्री तथा 
भस्न्त्रऩरयर्द्को कामायरमका सचिफ शान्त याज सफेुदीको प्रभखु अचथथ्मता तथा कोरयमाका  
बफमबन्न बफश्र्ोबफधारमभा अध्मनयत बफधाथॉ तथा दीक्षऺत भहानबुार्हरुको उऩस्मथततभा 
सोनमसकको इततहासभा न ै  हाम्रो देश नेऩारभा ऩहहरो अऩोिारयक कामयक्रभ SONSIK 
बफधारम ऩनुतनयभायण समभततको तनणयम फभोस्जभ नेऩारको भहाबकूम्ऩफाट अतत प्रबावर्त 
५स्जल्रा भा एकएक बफधारम तनभायण गने गरय" सोनमसक बफधारम ऩनुतनयभायण अमबमान 
सरुुगयेको छ! उक्त बफधारम ऩनुतनयभायण अमबमान अन्तगयत SONSIKरे गोखाय, मसन्धुऩाल्िोक, 

नरु्ाकोट, दोरखा य काभ्र ेस्जल्राका एक-एक बफधारमराइ ऩनुतनयभायण काराचग प्रतत बफधारम 
५ राख नगद सहमोग गयेको हो! 

मसयी मस अमबमान भापय त सहमोग प्राप्तगने बफधारमहरुभा गोयखा स्जल्राको फयाह प्राफी, 
मसन्धुऩाल्िोक स्जल्राको ऻानज्मोतत प्राफी, दोरखा स्जल्राको भानेडाॊडा उच्ि भाफी, नरु्ाकोट  
स्जल्राको कामरका भाबफ  यहेकाछन ्बने काभ्रे स्जल्रा फाट छनोट अस्न्तभ अर्मथाभा यहेको 
तथा छनोट बएका सम्फस्न्धत बफधारमहरुभा यहेका बकूम्ऩ वऩडडत  बफधाथॉहरुराई रक्षऺत 
गरय  छात्रर्ततत सॊिारन गरयने सोनमसक सोनमसकको मोजना यहेको छ ! 

 

5. “नेऩार ववकासभा प्रवासी नेऩारीको साझदेारयिा” ववषमक अन्र्िकक्रमा िर्था कामयशारा गोष्ठीको 
आमोजना 

„अफ कोया गप हैन देश वर्कासको भहान अमबमानभा सहबागी फनौ, आरोिक भात्र हैन नमाॉ 
नेऩार तनभायणको साझदेाय फनौ‟ बन्ने नायाको साथ दक्षऺण कोरयमाभा यहेका नेऩारी सभदुामभा 
भहाबकूम्ऩ ऩतछको नमाॉ नेऩार तनभायणका तनमभत्त “नेऩार वर्कासभा प्रर्ासी नेऩारीको 
साझेदारयता” बफर्मक अन्तयकक्रमा कामयक्रभ जुराई १२ तारयखको हदन नेशनर एसेम्फरी हर 
सोरभा आमोजना गरयमो। वर्धाथॉ तथा श्रमभक प्रतततनचधफाट अततरयक्त प्रमततु हुनका साथैं 
कोरयमाभा यहेका नेऩारी सभदुामफीि फतहत अन्र्तकक्रमा  सहहत सम्ऩन्न सो कामयक्रभभा 



वर्मबन्न प्राऻ तथा प्रोपेसयहरु प्रो डा ठाकुय सरेु्दी, प्रो डा. भधुसदुन आत्रमे, डा . देफी फहादयु 
फमनेत, डा. रृदमश प्रताऩ भल्र, डा. मशमशय भानन्धय रगामतका रे  आआफ्ना कामयऩत्रहरु 
प्रमततु गनुय बएको चथमो बने उक्त  कामयक्रभभा नेऩारी दतुार्ासका उऩतनमोग प्रभखु याजायाभ 
फतौरा सभन्मर् तथा सहजकताय बमूभका तनबाउन ु बएको चथमो ! उक्त कामयक्रभ नेऩारी 
दतुार्ासको सह आमोजना य एन आई ई डड ,एन आय एन कोरयमा ,सऩोट नेऩार 
पाउन्डसेन,कोरयमा एमसमा फ्रन्डमसऩ पाउन्डसेन सॊगको सहकामयभा आमोजना गरयएको चथमो!  

 

 

6. पोटो िर्था ससं्कृति प्रदशयनी आमोजना 

नेऩारी बफधाथॉ सभाज कोरयमा सोनमसकर े सोर भहानगयऩामरका सॊगको सहकामयभा नेऩारका 
बकूम्ऩ वऩडडत बफधाथॉ एर्ॊ फारफामरकाको सहमोग गनय महह भे १७, आइतफायका हदन सोरभा 
पोटो तथा सॊमकत तत प्रदशयनी आमोजना गयेको चथमो| प्रदशयनीभा नेऩारको बकूम्ऩका क्रभभा 
खखचिएका बफमबन्न पोटोहरु,नेऩारी खान मटर, नेऩारी भौमरक साभग्रीको प्रदशयनी तथा बकूम्ऩक 
क्रभभा हदर्ॊगतहरुको सम्झनाभा सेतो रयफन टामने तथा हदऩ प्रज्ज्र्रन कामयक्रभ यहको चथमो | 
भहाभहहभ नेऩारी याजदतुज्म,ु सोर भहानगयऩामरकाका उऩभेमय,सबासद  रगामत अन्म बफमशमट 
ऩदाचधकायीको सहबाचगता यहेको सो कामयक्रभ सोनमसकको इततहासभा न ैकोरयमन सयकायको तपय  
फाट उच्ितभ प्रतततनचधको सहबाचगता यहेको ऩहहरो कामयक्रभ यहेको जानकायी गयाउदा हाभी ११ 
औ कामयसमभतत खुमस ब्मक्त गदयछौ! 

 

7. SONSIK शकै्षऺक साभग्री सहमोग  

अमबमान: मशऺाको उज्मारो घाभफाट कोहह ऩतन फारफामरका टाढा हुन नऩयोस बन्ने बार्नाक 
साथ नेऩारी बफधाथॉ सभाज कोरयमा (SONSIK)र े सभम सभम बफमबन्न सॊकट ग्रमत 
बफधारमराइ शकै्षऺक साभग्री सहमोग अमबमानको सरुुहात  गयेको छ:, सो अमबमान 
अन्तयगत शकै्षऺक साभग्री सहमोगप्राप्त गने बफधारम तनम्न फभोस्जभ यहेका छन ्: 

१. शकै्षऺक साभग्री सहमोग- सोभाजन तनभाफी, तनहु 

२. शकै्षऺक साभग्री सहमोग- कामकी 

३. शकै्षऺक साभग्री सहमोग- ऻानज्मोतत प्राफी, मसन्धुऩाल्िोक 



४. शकै्षऺक साभग्री सहमोग- कामरका उच्ि भाफी, नरु्ाकोट 

 

8. Online नेऩारी तनफन्ध प्रतिमोर्गिाको आमोजना: 

SONSIKका गततबफचधहरुभा धेयै बन्दा धेयै बफधाथॉहरुको सहबाचगता हुन सक्ने, आचथयक तथा 
सभमका हहसाफरे ककपामती कामयक्रभहरुको तजुयभाका राचग वर्मबन्न सभम सभमभा महाॉहरुरे 
हदन ुबएका सझुाफहरु राई भध्मनजय गदै अॊग्रेजी नमाॉ र्र्य २०१५को उऩरक्ष्मभा “नमाॉ फर्यको 
सरुुर्ात सॊगकैो नमाॉ ऩाइरा, ONLINE तनफन्ध प्रततमोचगता सफकैो ऩहुि, सफकैो सहबचगता”
बन्ने आव्हानको साथ SONSIK सदश्महरु बफि ONLINE भापय त “नेऩारको ऩमयटकीम य 
प्राबफचधक बफकास भा कोरयमाभा यहेका नेऩारी बफद्माथॉको बमूभका” बफर्मक तनफन्ध 
प्रततमोचगता आमोजना गरयएको चथमो!  

 

9. कोरयमाभा यहेका नेऩारी बफधार्थी िर्था मवुाहरुका सभस्माहरुको सभस्माको सभधान य 
सहजीकयणको रार्ग सम्भानतनम मवुा िर्था खेरकुद भन्त्रीभा धमानाक्रषण ऩत्र हस्िान्ियण:  

एमसमारी खेरकुदभा नेऩारी टोमरको नेततत्र् गदै कोरयमा आइऩगु्न ु बएका सम्भाननीम 
मरु्ा तथा खेरकुद भन्त्री श्री ऩरुुर्ोत्तभ ऩौडरेज्मरुाई दक्षऺण कोरयमाका रागी नेऩारी 
याजदतु कभान मसॊह राभाको सभ-उऩस्मथततभा (SONSIK)रे कोरयमाभा यहेका नेऩारी 
वर्धाथॉ तथा मरु्ाहरुका बफबफध सभममा सभाधानको राचग आर्श्मक ऩहर गरयमोस बन्दै 
ऻाऩनऩत्र हमतान्तयण गरय ध्मानकर्यण गयाएको चथमो! सोनमसक रे “नेऩार तथा कोरयमा 
फीिको शकै्षऺक आदानप्रदान गदै कोरयमाको प्राबफचधक मशऺा एर्ॊ आधतुनक प्रबफचध 
नेऩारभा मबत्र्माउन, वर्देशी वर्श्र्वर्द्मारमहरूफाट अध्ममन ऩयुा गयी नेऩार पककय एऩतछ 
नेऩारभा ऩाठ्मक्रभ वर्कास केन्रफाट सम्फन्धन मरइनऩुने अतत न ैझन्झहटरो प्रकक्रमाको 
सहजीकयण, कोरयमाभा अध्ममन ऩयूा गरयसकेका बफधाथॉहरुराई उनीहरुरे प्राप्त गयेका 
सीऩ तथा ऻान वर्देशभा वर्मरन हुन नहदई नेऩारको साभस्जक तथा शकै्षऺक वर्कासभा 
मोगदान ऩमुायउनको राचग उत्प्रेरयत गने, नेऩारभा खुरेका शकै्षऺक ऩयाभशयदाताहरुर े
अन्र्ाममक प्ररोबन देखाई कोरयमाभा ऩणूय र्ा आॊमशक रुऩभा शलु्कततनय रगाई 
बफधाथॉहरुरे सोिेजमतोअरऩत्र ऩयेको अर्गत गयाउदै, तनज बफधाथॉहरु आफ्नो शकै्षऺक 
शलु्क ततनय नसकी गयैकाननु हुने गयेको हुनारे त्ममता ऩयाभशयदाताहरु भाचथ छानबफन 
गरय कायफाही अगाडी फढाउनहुुन मरु्ा तथा खेरकुद भन्त्री भापय त नेऩार सयकाय तथा 
उसका सम्फस्न्धत तनकामहरु सभऺ  ध्मानाकर्यण गयाएको छ!  



 

 

10. नेऩारको प्रस्िाववि सबफधान २०७२ को भस्मौदा उऩय कोरयमाभा यहेका नेऩारी बफधार्थीहरुको 
िपय फाट नेऩारी  याजदिुवास सौर भापय ि सझुाफ व्मक्ि: 

२०१५ जुराई १९ तारयक आइतफाय सौर स्मथत नेऩारी याजदतुर्ासभा आमोस्जत एक 
कामयक्रभभा सोनमसकरे मरखखत तथा भौखखक रुऩभा नेऩारी बफधाथॉ सभाज कोरयमा sonsikका 
तपय  फाट नेऩारको नमा सॊबफधान २०७२ को प्रायस्म्बक भममोदा उऩय सोनमसकका तपय  फाट 
सॊकमरत सझुाफहरु भहाभहहभ कामयफाहक याजदतू श्री याजायाभ फतौराज्म ूसभऺ हमतान्तयण 
गनुयबएको चथमो! नेऩारी वर्धाथॉ सभाज कोरयमा, कोरयमाभा नेऩारको नमा सॊबफधान २०७२ को 
प्रायस्म्बक भममोदाभा तनम्न अनसुाय आर्ममक सॊसोधनकाराचग अनयुोध गयेको छ : - 

१. सम्ऩणूय तहको मशऺा य मर्ामथ्म नागरयकको भौमरक अचधकायको रुऩभा सिुाकक्रत गरय 
प्रत्मक नागरयकराइ तनशलु्क रुऩभा उऩरब्ध गयाउन ुसयकायको काभ तथा कतयव्मक रुऩभा 
उल्रेख गरयमोस! 

२. प्रर्ासभा यहेका नेऩारी बफऻ, जनशस्क्त तथा फौहदक र्गयराई मर्देश पकी देश सेर्ा गने 
फातार्यणको मसजयना गनुय सयकायको काभ तथा कतयव्मक रुऩभा उल्रखे गरयमोस! 

३. नेऩार सयकाय फाट ऩारयश्रमभक प्राप्तकुन ै ऩतन ऩदका तथा प्रान्तीम तथा केन्रीम 
व्मर्मथावऩका सदश्मको राचग न्मनुतभ शकै्षऺक मोग्मताको तनधाययण होस!् व्मर्मथावऩका 
सदश्मको राचग न्मनुतभ मनातक तथा भस्न्त्रऩरयर्द्को सदममको तनमभत्त न्मनुतभ 
मनातकोत्तय उबत्रन्न हुन ऩने गरय सॊसोधन गरयमोस! 

४. बफमबन्न कायणफस प्रर्ाशभा यहेका नेऩारीहरुराई आफ्नो प्रतततनचध आपै िुन्न ऩाउने 
अचधकाय फाट फस्न्ित नगरयमोस य सोको राचग प्रर्ासी नेऩारीको राचग भतदानको नसैचगयक 
अचधकायक रुऩभा सचुिकत त गरयमोस! 

५. गाउॉ ऩामरका य नगयऩामरकाको तथा मथानीम तनकामको सम्ऩणूय सदममको तनर्ायिन 
तनस्श्ित सभम मसभा तनधाययण गरय प्रतक्ष्म दङ्ग फाट हुन ऩने गरय सॊसोधन गरयमोस! 

६. प्रान्तीम तथा केन्रीम व्मर्मथावऩका सदश्मको कुरसॊख्मा अमर्ाबावर्क ढॊगरे ठुरो बएको 
हुदा सोको सॊख्मा कटौती गरयमोस! 

 



 

 

11. कोरयमाभा यहेका बफधार्थीहरुका गतिबफर्धहरुका सभस्मा फाये नेऩारको यास्ष्िम मभडडमा भापय ि 
ध्मानकषयण: 

नेऩारी बफधाथॉ साभाज कोरयमा सोनमसकरे र्र्य २०१४/२०१५ भा नेऩारका यास्मिम मभडडमा 
अन्नऩणुय ऩोमट य सेतोऩाहट अनराइन सॊग सहाकामय गरय कोरयमाभा उच्ि मशऺा अध्ममनभा 
यहेका भ्रभ य मथ्रताहरुराई उजागय गनय ऩहरकदभी मरएको चथमो! 

 

12. भहाभदहभ याजदिु श्री कभानमसहं राभाज्मसुगं “ दशैं दटका िर्था सबु काभना अदान” प्रदान 
कामयक्रभको आमोजना:  

हाभी जता गएऩतन हाम्रो सॊमकाय य सॊमकत तत हाभी सॊग ैयहन्छ य सोको प्रतततनचधत्र् गनुय हाम्रो 
दहहत्तो हो बन्ने बार्ना राई अॊचगकाय गदै नेऩारी बफधाथॉ साभाज कोरयमा सोनमसकरे र्र्य 
२०१४ देखख कोरयमाभा यहेका नेऩारी सभदुामका अमबबार्क भहाभहहभ याजदतुफाट दशैं हटका 
तथा सबु काभना ग्रहण कामयक्रभको सरुुहात गयेको छ! मसफाट हाभीरे बाबत्रतो य फन्धुतो 
वर्कास हुने वर्श्र्ास मरएका छौ! 

 

13. SONSIKका फावषयक कामयक्रभहरुभा सहबार्गिा शलु्क तनशलु्क िर्था आर्र्थयक श्रोि 
व्मवस्र्थाऩनका रार्ग “भ नेऩारी हाभी नेऩारी: दटसटय फेच बफखन अमबमान” को सरुुवाि: 

नेऩारी बफधाथॉ सभाज दक्षऺण कोरयमा (SONSIK)रे वर्मबन्न कामयक्रभभा रगाउदै आएको 
सहबाचगताशलु्क हाभीरे हाम्रा सदश्मज्म ुहरुको सहजताराइ भध्मनजय गदॊ ऩणूयरुऩभा हटाइ 
आचथयक श्रोत जटुाउनका राचग “ भ नेऩारी हाभी नेऩारी : हटसटय फेि बफखन अमबमान” 
सॊिारन गरयएको चथमो! 

 

14. सहकामय:  

नेऩारी बफधाथॉ सभाज कोरयमा (SONSIK)राई प्रबार्कायी तथा सफर फनाउने उदेश्मरे हाभीरे 
ऩहहरो ऩटक कोरयमाभा यहेका मथावऩत सॊगसॊमथा सॊघको सहकामयभा सॊमकु्त कामयक्रभ 



आमोजना गने अभ्मासको थारनी गयेका छौ, सोहह अभ्मास फभोस्जभ तनम्न अनसुाय 
कामयक्रभहरुको आमोजना गरयएको चथमो! 

१. NRNA तथा र्ोभन पय र्ोभन सॊगको सहकामयभा मोगा प्रमशऺण कामयक्रभ सॊिारन 

२. NRNA तथा र्ोभन पय र्ोभन सॊगको सहकामयभा डा. वर्कासानन्द सॊग अन्तयकक्रमा 
कामयक्रभ सॊिारन 

३. नेऩारी याजदतुर्ास सौरद्दया आमोस्जत” प्रथभ याजदतुकऩ पुटफर” प्रततमोचगताभा 
मर्मम्सेर्क रुऩभा सोनमसकको सहबाचगता 

15. सहमोग: 

 सभम सभमभा  हाम्रो देश नेऩार हुने दैफी प्रकोऩ य कोरयमाभा आव्हानबफमबन्न सॊग 
समथाको आव्हानभा सहमात्रीहुने हाम्रो अभ्मासराई हाभीरे सोनमसक  सोनमसक सदश्म राई 
आचथयक बाय नऩने ककमसभ तनयन्तयता हदएका चथमौ! 

१. WATER BUCKET CHLLANGE कामयक्रभ सॊिारन गरय सनुकोशी फाढी तथा ऩहहयो वऩडडतका 
राचग सहमोग सॊकरन गरय Help Nepal Networkभापय त सहमोग  हमतान्तयण 

२. ऩोखया फतद्ध आश्रभभा परपूर वर्तयण तथा नगद सहमोग 

३. कोरयमाभा नेऩार य नेऩारी  चिनाउने नेऩार हाउस तनभायणका राचग सोनमसक कामयसमभतत 
सदश्महरुफाट व्मस्क्तगत रुऩभा सॊकमरत ५०५५५० र्ोन हमतान्तयण 

 

16. SONSIK SPORTMET आमोजना:  

ब्ममत तामरकाभा यहनबुएका यहन ु बएका सोनमसक सदश्म तथा अग्रजहरु राई खरे 
भनोयॊजन भापय त नमाॉ जोश य जाॉगयको मसजयनाका तनमभत्त ११ औ कामयसमभततरे आर्ासीम 
रुऩभा सोनमसक पेस्मटर्रको आमोजना गरय गने मस अतघको कामयमोजना नेऩारको 
भहाबकूम्ऩका कायण ऩरयभास्जयत ब ै सम्ऩणूय सफकैो सबुफधाराइ हहतभा याखी १२ औ 
अचधफेशनको अतघल्रो हदन आमोजना गरयएको चथमो! 

 

17. SONSIK Education Poster Presentation को आमोजना: 



कोरयमाभा यहनबुएका नेऩारी बफधाथॉ, प्राऻहरु फीि एक अको रे गयेका अध्मन अनशुन्धान 
सम्फस्न्ध जानकायी वर्मताय ब ैअऩासी सभन्र्म बफकाश गने उदेश्मरे ११औ कामयसमभतत फाट 
मस कामयक्रभ ऩहहरो ऩटक आमोजना गरयएको हो !  

18. SONSIK Cultural Night को आमोजना: 

 सोनमसक सदश्म य सभाजक वर्मबन्न प्रतततनचध फीि सम्फन्ध वर्मताय, अततरयक्त 
कक्रमाकराऩभा सहबाचगताभा प्रोत्साहन तथा प्रततबा प्रष्पुटनको  उदेश्मका तथा १२ औ 
अचधफेशनभा यौनकता थप्ने उदेश्मका साथ सोनमसकरे कोरयमाको प्रमसद्ध ब्माण्ड सनुखयी 
सॊगको सहकामयभा प्रथभ सोनमसक cultural nightको आमोजना गयेको चथमो! 

 

19. सहबार्गिा:  

१. नेऩारी याजदतुर्ास सौरद्दया आमोस्जत” प्रथभ याजदतुकऩ पुटफर” प्रततमोचगताभा 
सहबाचगता 

२. Korea-Asia Friendship Foundation (KAFF)फाट आमोस्जत Winter  सेमभनायभा 
नेऩारको तपय  फाट सहबाचगता  

३. Asia pacific global Cultural Village Programभा नेऩारको तपय नेऩारी याजदतुर्ास 
सौरको प्रतततनचधत्र् गदै सहबाचगता  

४. ग्मोंगी अन्तयायस्ष्िम बफधाथॉ पेस्मटर्रभा सहबाचगता 

 

20. प्रकाशन:  

१. SONSIK e-Newsletter Volume-5 ,Issue-1 प्रकाशन 

२. SONSIK guide for Immigration and Relatives invitation प्रकाशन 

३. SONSIK e-Newsletter Volume-5 ,Issue-2 प्रकाशन 

४. SONSIK Newsletter  special issue Volume-5 ,Issue-3 प्रकाशन 

५. SONSIK Newsletter Volume-5 ,Issue-4 प्रकाशन 



६. SONSIK Manual -1 ,Issue-1 प्रकाशन 

७. SONSIK Souvenir-3 प्रकाशन 

 

21. ससं्कृतिक कामयक्रभको आमोजना: 

१. बफमबन्न ऺेत्रभा िुसक, दशैँ,होमर कामयक्रभ सम्ऩन्न 

२. नेऩार कोरयमा भतै्री हदर्सको आमोजना-देग ु

 

22. सगंठन्त्भक गतिबफर्ध: 

१. ऺेत्रीम तहभा कामयक्रभ  कामयक्रभहरुको सहजीकयणको राचग उऩादक्ष्म नेततत्र्भा सभन्मर् 
समभतत गठन 

२. सोनमसक सदममको नाभ सॊकरन तथा अध्मबफचध तथा सोनमसक इततहासभा न ै सफ ै
बन्दा फढी व्मस्क्तगत रगत सॊकरन 

३. सोनमसक र्ेफसाइटभा “„Current Scholarship Opportunities” सरुु गरय कोरयमाभा यहेका 
छात्रर्तस्त्तफाये जानकायी वर्मताय 

४. सोनमसकको गततबफचधहरुफाये फामय सॊिाय मर्ॊ प्रिाय प्रसायकाराचग „SONSIK Public Page” 
को सरुुर्ात 

५. बफधाथॉहरुको सहजीकयणको राचग सोनमसक र्ेफसाइटभा “„Curriculum & Syllabus” 
सॊकरनको सरुुर्ात 

 

23. सभन्मव 

१. सोनमसकका सबाऩततहरु फीि तनयन्तय सम्ऩकय  य सभन्मर्का राचग facebook क्रफको 
मथाऩना  को सरुुर्ात  

२. कोरयमाभा यहेका नेऩारी श्रमभक प्रतततनचध बफि बफमबन्न गततबफचध सॊिारनका राचग 
गनु्सान सहयभा सभन्मर्त्भक फठैक 



३. SONSIK तथा  Books For Nepal बफि बफमबन्न गततबफचध सॊिारनका राचग सौरभा 
सभन्मर्त्भक फठैक 

४. SONSIK  य  एमसमा भहादेश फाट कोरयमाभा यहेका बफमबन्न देशक प्रतततनचध बफि  
फठैकभा सहबाचगता  

५. SONSIK  य Seoul City Parliament Members बफि सभन्मर्त्भक फठैक 

६. SONSIK  य Seoul City International Taxi Association बफि सभन्मर्त्भक फठैक 

७. SONSIK  य Korea-Asia Friendship Foundation (KAFF) बफि सभन्मर्त्भक फठैक 

 

24. दौत्म सम्फन्ध ववस्िाय: 

१. SONSIK  य KUAAN   फीि Journal प्रकाशनका तनमभत्त MOUभा हमताऺय 

२. SONSIK  य Seoul Metropolitan Government फीि नेऩार य कोरयमा फीि सम्फन्ध 
वर्मतायको कामयक्रभ आमोजनाका तनमभत्त सोनमसक इततहासभा न ैसबबैन्दा ठुरो सहमोग 
यकभ ६०,००,००० र्ोन (साठी राख र्ोन) सहमोगका राचग MOUभा हमताऺय 

३. SONSIK  य NIIED फीि बफमबन्न कामयक्रभ आमोजनाका तनमभत्त सहमोग यकभ 
१०,००,००० र्ोन (दस राख र्ोन)सहमोगका राचग MOUभा हमताऺय 

४. SONSIK, KAAN य KUAAN फीि आऩसी सहकामयका तनमभत्त MOUभा हमताऺय 

 

25. अन्ियकक्रमा कामयक्रभ: 

१. डा. याभ प्र िोधयी (Executive Director Research Centre for Applied Science and 

Technology (RECAST), बत्रबरु्न वर्श्र्बफधारम 

२. सोनमसक इततहासभान ैऩहहरो ऩटक SONSIK अग्रज, याजदतुर्ास, सल्राकाय तथा बफऻको 
बफि 

३. बत्रबरु्न वर्श्र्बफधारम तथा ऩोखया वर्श्र्बफधारमका प्राध्माऩकज्म ु

४. डा. भहाबफय ऩनु, योभन भेगासासे ऩयुमकाय बफजेता 



५. नेऩारभा TAN, HAN and Tourism boardफीि  

 

26. सेमभनाय िर्था कामयशारा 

१. कोरयमाभा यहेका नेऩारी बफधाथॉ य अन्म सभदुाम फीि “Interactive & Idea Sharing” 

कामयक्रभ-गनु्सान 

२. कोरयमाभा यहेका नेऩारी बफधाथॉ य अन्म सभदुाम फीि “Interactive & Idea Sharing” 

कामयक्रभ-ककम्हे 

३. भनोर्ऻैातनक कामयशारा-जन्जु 

 

27. सम्भान िर्था बफदाइ कामयक्रभको आमोजना 

१. १७औ ममसमारी खेरकुदभा नेऩारको तपय  फाट ऩदक बफजेता बफभरा ताभाॊगको सम्भान 

२. उऩतनमोग प्रभखु श्री याजायाभ फतौराको बफदाई 

३. NIIED and Seoul Metropolitan Government सम्भान 

४. नेऩारको भहाबकूम्ऩ २०७२ को याहत सॊकरनका क्रभभा उरेखनीम मोगदान ऩयुाए फाऩत 
श्री सजुन शे्रष्ठ तथा कॊ ग्र्ोंन बफश्र्बफधारमराई रगामतका भहानबुार्हरुको   सम्भान 

५.  

28.  आधुतनक Computerized online e-voting प्रणारीको  सरुुवाि  

 

SONSIKराइ थऩ ऩरयभास्जयत य ऩरयमकत त गने  उदेश्मरSेONSIK ११औ कामयसमभततर े 
SONSIK अचधफेशनभा यहेदै आएको ऩयम्ऩयागत तनर्ायिन प्रणारीराई बफमथावऩत गरय 
आधतुनक Computerized online e-voting प्रणारीको  सरुुर्ात गयेका छौ! हाभीर ेमस 
प्रणारीको प्रमोग रे SONSIKको आधुतनकीकयण य सॊयिना गत सधुायभा भद्दत ऩगु्ने 
वर्श्र्ास मरएका छौ! 

29. SONSIK इततहासभा न ैसफ ैबन्दा ठुरो य सहबाचगताभरुक अचधफेशनको आमोजना 



नेऩारी वर्धाथॉ सभाज कोरयमा (SONSIK)को १२ औ अचधफेशनभा १७४ जना भतदाता य ४३ 
जना अग्रज तथा अततचथ गरय कुर २१७ जनाको सहबाचगता यहेको चथमो !सहबाचगताक 
आधायभा (SONSIK)को १२ औ अचधफेशनभा सोनमसक इततहासभा सफ ैबन्दा ठुरो अचधफेशन 
यहेका छ ! 

अन्त्मभा, दक्षऺण कोरयमाभा यहेका हाभी सम्ऩणूय नेऩारी बफधाथॉहरुको गरयभाभम सॊमथा, 
नेऩारी वर्धाथॉ सभाज कोरयमा (SONSIK)को२०१४ अगष्ट १६-१७ भा बएको ११औ फावर्यक 
अचधफेशनफाट, हाभीराई स्जम्भेर्ायी फहन गने अर्सय प्रदान गरयहदन ुबएकोभा सभमत सफभैा 
हाहदयक धन्मर्ाद हदन िाहन छौㅣहाभीरे कामयकायी ऩदफाट बफदा मरएऩतन आगाभी हदनभा 
बफमबन्न यिनात्भक एर्ॊ मसजयनशीर कामयहरु भापय त नबफन उजायको सॊिाय गदै SONSIK राई 
नमाॉ उिाई प्रदान गनय प्रततफद्धता ब्मक्त गदयछौㅣधन्मर्ादㅣ 

बफभर सफेुदी  

सबाऩति  

नेऩारी बफधार्थी सभाज कोरयमा (SONSIK)  िर्था सम्ऩणूय  ११ औ कामयसमभति 


