
बेलायत-नेपाल प्रज्ञा परिषदको अध्यक्षमा प्रा. गेल्नि ि महासचिवमा डा. अचिकािी  

बेलायत नेपाल प्रज्ञा परिषद (विएनएसी) को बावषिक साधािण 

सभाले आगामी चाि बषिको लावग अक्सोफोर्ि विश्वविद्यालयका 

प्राध्यापक र्ा. रे्वभर् गेल्निलाई अध्यक्षमा ि नेपाल अध्ययन 

केन्द्र सयंकु्त अवधिाज्यमा आिद्ध भई सोही विश्वविद्यालयमा 

कायिित र्ा. कृष्ण अवधकािीलाई महासवचिमा वनिािवचत गिकेो 

छ । कोषाध्यक्षको पदमा र्ा. सलेयन ्वहटन शे्रष्ठ वनिाि वचत हुन ु

भएको छ । ससं्थाका तीनै पदावधकािीहरू वनविििोध वनिािवचत 

हुन ुभएको वथयो । साथै सो सभाले वनितिमान पदावधकािीहरू: 

अध्यक्ष प्रा माइकल हट, महासवचि र्ा. इयन हापि ि कोषाध्यक्ष र्ा. मािा मालागोर्ीलाई स्ित् कायिसवमवतको सदस्य हुने गिी वनणिय 

गिकेो छ ।  

अवप्रल २४ ि २५ मा अक्सफोर्ि  विश्वविधालयमा सचंावलत १२ औ ं नेपाल अध््यन वदिसको वसलवसलामा परिषदक्ा अध्यक्ष प्रा. 

माइकल हटको अध्यक्षतामा समापन भएको सो सभाले अक्सफोर्ि अध््यन वदिस अत्यन्द्त उपयोगी ि सफल भएको वनष्कषि वनकालेको 

वथयो । सो विश्वविधालयका प्रा. गेल्नि, र्ा. अवधकािी ि र्ा. सोन्द्रा हाउस्निले व्यिस्थापन गिकेो सो कायिक्रममा नेपालसम्बन्द्धी 

विवभन्द्न ७ विधामा बेलायत, यिुोपका विवभन्द्न मलुुक ि नेपालबाट आएका महानभुािहरूले छावनएका २० िटा अनसुन्द्धान पत्र प्रस्तुत 

गनुि  भएको वथयो । ५४ जना नेपाल िा नेपाली सांस्कृवतक संसािसम्बन्द्धी अनसुन्द्धानकताि ि प्राज्ञहरू छलफलमा सहभागी भएका वथए । 

 

प्रा. माइकल हट साधारण सभाको अध्यक्षता गरै्द 

प्रा. डेभभड गेल्नर डा. कृष्ण अधधकारी डा. सलेयन ्हहटन शे्रष्ठ 



साधािण सभाले तेह्रौं नेपाल नेपाल अध््यन वदिस (२०१५) सोआस, यवुनभवसिटी अभ लण्र्नमा यवुनभवसिटी कलेज अभ 

लण्र्नसमेतको विशेष सहयोगमा आयोजना गने तय गिेको छ । उक्त सभामा सभापवतको प्रवतिेदन प्रस्ततु गदै प्रा. हटले परिषदक्ो 

२०१४ को बावषिक नेपाल प्रिचन र्िम विश्वविधालयका प्रा. तथा सह-उपकुलपवत र्ा. िविन कवनङघमले 'वतलौिाकोट-कवपलिस्तु: न्द्य ु

आकोलोजीकल वर्स्कोभिी इन द नेपाल तिाइ' विषयमा वदने जानकािी गिाउन ुभयो ।  उक्त प्रिचन १९ नोभेम्बेिको सााँझ ६ बजे 

सोआस, लण्र्नको द खवलली लेक्चि थेटिमा हुनेछ । त्यसै गरि २०१५ को बावषिक नेपाल प्रिचन 'िाइज् एण्र् फल अभ वसवभल 

सोसाईटी इन ् नेपाल' विषयमा  र्ा. देिेन्द्रिाज पाण्रे्ले वदन ु हुने व्यहोिा पवन जानकािी गिाइएको वथयो । परिषदक्ो सूचनाअनसुाि 

२०१५ नेपाल लेक्चिको आवथिक प्रयोजन होली काउ टेकिेका वनदेशक श्री कुल आचायिले गनुि  हुनेछ ।  

अन्द्तमा सभाले निवनयकु्त पदावधकािीहरूलाई शभुकामना वदनकुो साथै सफलतापूििक कायिकाल सम्पन्द्न गनुि  हुने पदावधकािी त्रयलाई 

विशेष धन्द्यिाद ज्ञापन गिकेो छ ।  

बेलायत-नेपाल प्राज्ञ परिषद नेपालका विविध पक्षहरूमा रुवच िाख्ने बेलायतमा िहेका प्राज्ञ तथा शोधकतािहरूको स्कुल अफ ओरियन्द्टल 

एण्र् अविकन स्टवर्ज, लण्र्नमा २३ मे २००० मा भएको एक आम भेलाले स्थापना गिेको हो । परिषदको उदे्दश्य अनसुन्द्धानमा 

सहकारिता, शैवक्षक आदानप्रदान, बेलायती ि नेपाली प्राज्ञ तथा शोधकतािको आपसी रूवचका विषयमा बावषिक प्रिचन, सेवमनाि आवदको 

आयोजना जस्ता कृयाकलापद्वािा नेपाल ि िेलायतको आपसी प्रावज्ञक ि शैवक्षक सम्बन्द्धको प्रिद्धिन गनुि  हो । परिषदक्ो ससं्थापक 

अध्यक्ष  प्रा. सयुि सिुेदी हुनहुुन्द्छ । उहााँ हाल साँस्थाका एक कायिकािी सवमवतका सदस्य हुनहुुन्द्छ ।  

कायिक्रमका थप फोटोहरूको लावग: चललक गनुिहोस ् 

१२ औ ंनेपाल अध््यन वदिसको कायिक्रम ि कायिपत्रहरूको सािाशं पसु्तकको लावग:  वक्लक गनुिहोस्  

विएनएसीका कायिसवमवतको विििणको लावग: वक्लक गनुिहोस् 

थप जानकािीको लावग : र्ा. कृष्ण अवधकािी (krishna.prasad.adhikari@gmail.com)  

प्रस्तुचत : कृष्ण अचिकािी, महासचिव चवएनएसी 
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