१४ औ ं नेपाल अध्ययन दिवस दलभरपुलमा भब्य रुपमा सम्पन्न
बेलायत नेपाल प्रज्ञा परिषद् (BNAC) को नेपाल अध्ययन ददवस दलभिपल
ु जोन मोि दवश्वदवधालयको एडमण्ड भवनमा यही अदप्रल
१४-१५ मा दईु ददने कायय क्रम गिेि समापन भएको छ ।
हिेक बषय झ ैँ नेपाल वा नेपाली साांस्कृ दतक सांसािका दवदवध पक्षमा गरिएका ताजा अनस
ु न्धानहरू प्रस्ततु ि छलफल हुने यो
कायय क्रममा यो वषय दवदभन्न आठ दवषयमा २३ ओटा शोधपत्र ि ९ ओटा पोस्टि प्रस्ततु , एक ‘प्यानल’ छलफल, ि एक कायय शाला
चलाइएको दियो ।
कायय क्रमको पदहलो ददन बोनय मि दवश्वदवद्यालयका प्रो. एडदवन भ्यान-तेजदलङ् गेनले ‘फोकस ग्रपु दडस्कसन्’ दवषयमा ज्ञान-अदभवृदि
कायय शाला सञ्चालन गिेका दिए । त्यसपदछ स्िानीय आयोजक द्वय प्रो. पदम दसम्खडाको सञ्चालन ि डा. सेिा पाकयिको स्वागत ि
परिषद्का अध्यक्ष प्रो. डेदवड गेल्निको छोटो उदघाटन मन्तव्यसदहत शोधपत्र प्रस्तदु त कायय क्रम सरुु भएको दियो ।

शोधपत्र प्रस्तुतत

पदहलो सत्रको प्रस्तदु त दशक्षा दवषयमा भएको दियो । प्रो.पदम दसम्खडाको सभापदतत्वमा भएको यो सत्रमा यदु सएल लण्डनका डा.
तेजन्े र फे िालीले नेपालको जनयि
ु ि शदक्षक सांस्िाहरूमा नेतत्ृ वको ददु य शा; म्यानचेस्टि दवश्वदवद्यालयका डा. दामोदि खनालले
दवद्यालयमा हुने दवाव ि पदछ पिेका समदु ायका बालबच्चामा पिेको असि; ि डा. दबभा दसम्खडा ि अन्यले नेपालमा मानदसक
स्वास््य ि नदसय ङ दशक्षाको बािेमा शोधपत्र प्रस्ततु गिेका दिए । सोआस लण्डनकी डा. फे जी इस्माइलले अध्यक्षता गिेको दोस्रो
सत्रमा लङदगक ि द्वन्द्व दवषयमा चाि वटा कायय पत्र प्रस्ततु भएको दियो । यदु सएल लण्डनकी डा. एमली मेडेिोसले द्वन्द्वमा सङ् लग्न
बालबादलकामा ददघय कालमा देदखएको असि; दलभिपल
ु जोन मोि दवश्वदवद्यालयका द्वय डा. के स्टादन्डङ ि डा.सेिा पाकयिले
नेपालमा भूकम्पपदछको मदहला दहैँसा; लण्डन स्कूल अभ् इकोनोदमक्सकी डा. पनु म यादवले जनयि
ु पदछ नेपालमा मदहलामा
आएको सामादजक परिवतय न ि ग्लास्गो दवश्वदवधालयकी कुमदु िाणाले तेस्रो दलङ् गी पदहचानको बािेमा शोधपत्र प्रस्ततु गिेका दिए ।
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पदहलो ददनको अदन्तम (तेस्रो) सत्र ‘जात, वगय ि पदहचान’को अध्यक्षता सोआस् लण्डनकी डा. स्टेफानी लोटिले गिेकी दिइन ।
उक्त सत्रमा अक्स्फोडय दवश्वदवद्यालयका द्वय डा. कृ ष्ण अदधकािी ि प्रो. डेदवड गेल्निले ददक्षण एदसयाली परिवेशमा समाजशास्त्री
वोडूयको दडदस्टङक्शनको प्रयोग; ि क्म्प्लटु ेंसे दे म्यादिड दवश्वदवद्यालय, स्पेनकी आन्रेय दे ला रुदवया गोमेज-मोिानले सन् १९५०
को दशकमा आधदु नक नेपाली पदहचानमा पदिमी सांस्कृ दतको प्रभावबािेमा शोधपत्र प्रस्ततु गिेका दिए ।
दोस्रो ददनको सरुु मा (चौिो सत्र) बसाइैँसिाइ ि गदतशीलता दवषयमा तीनओटा शोधपत्रहरू प्रस्ततु गरिएका दिए । डा. कृ ष्ण
अदधकािीको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो सत्रमा दलभिपल
ु दवश्वदवद्यालयका डा. हेमिाज शमाय ले नेपालको सामादजक-आदिय क
दवकासमा नेपाली ‘डायस्पोिा’को योगदान; प्रो. द्वय पदम दसम्खडा ि एडदवन भ्यान-तेजदलङ् गेनले नेपालमा बसाइैँसिाइको प्रभाव; ि
दसएनएसयक
ु े का डा. चन्र लक्सम्बा ि अन्यले बेलायतका नेपालीहरूको सामादजक गदतशीलताको बािेमा शोधपत्र प्रस्ततु गिेका
दिए । प्रो. भ्यान-तेजदलङ् गेनले अध्यक्षता गिेको स्वास््य सम्बन्धी दवषयको छटौं सत्रमा सेदफल्ड दवश्वदवद्यालयका जीवन काकी ि
अन्यले नेपालको प्रािदमक स्वास््य सेवामा सिोकािवालाको सहभादगता; दलभिपल
ु जोन मोि दवश्वदवद्यालयका डा. एकनािायण
पौडेल ि अन्यले नेपालमा एचआईभी/एड् ससम्बन्धी दवभेद; एवदडय न दवश्वदवद्यालयका यज्ञप्रसाद सवु ेदीले नेपालमा पोषण ि आदिय क
क्षेत्रमा परिवतय न; ि वेस्ट अभ् इांग्लैंड दवश्वदवद्यालयका डा. पष्ु पिाज पन्त ि दिष्टल दवश्वदवद्यालयका जल
ु ी दमटनले नेपालमा वेवास्ता
गरिएको चोटपटकको महामािीको बािेमा शोधपत्र प्रस्ततु गिेका दिए ।
रहम दवश्वदवद्यालयका डा. बेन क्याम्पबेलले अध्यक्षता गिेको शदक्त (इनजी), पयाय विण ि सामादजक उद्यम दवषयको छटौं सत्रमा तीन
ओटा शोधपत्रहरू प्रस्ततु गरिएको दियो । िोयल बोटादनकल सोसाईटी एदडनबिाका डा. कोदलन ए पन्िीले नेपालको ऐदतहादसक
पयाय विणीय दनमाणय ; ओस्लो दवश्वदवद्यालय नवेका दमके ल दभन्डेगले नेपालमा इन्धनबािे मानवशास्त्रीय दृदष्टकोण; ि स्वान्जी
दवश्वदवद्यालयका िदवन्र न्यौपानेले नेपालमा सामादजक उद्यम दवषयमा शोधपत्र प्रस्ततु गिेका दिए । डा. सेिा पाकयिले अध्यक्षता
गिेको सन्य तिा श्रम आप्रवासीको अदधकाि सम्बन्धी (सातौं) सत्रमा सोदलडारिटी इन्टन्याय शनलका कृ ष्ण उपाध्यायले कतािका
नेपाली आप्रवासी ि गेसोका डा. चन्रबहादिु गरुु ङले गोखाय भदतय ि नेपाल-बेलायत सम्बन्धमा प्रस्ततु गिेका दिए ।
कायय क्रमको अदन्तम सत्रमा नेपालको भूकम्प ि दवनाशपदछका प्रयासहरूको बािेमा सावजय दनक छलफल चलाइएको दियो । प्रो.
गेल्निले अध्यक्षता गिेको सो सत्रमा दईु ओटा शोधपत्र ि िप दईु प्यानल सदस्य (डा. अदधकािी ि डा. पाकयि) को छोटो प्रस्तदु त
िहेको दियो । शोध प्रस्तदु तमा रहम दवश्वदवद्यालयका माकय मानएु ल ि अन्यको काठमाडौंका क्षदतग्रस्त स्मािकहरूको पिु ातादत्वक
दवश्लेषण; ि डा. क्याम्पबेलको तामाङ बस्तीको ‘घि के हो ? िाज्य के हो ?’ दशषय कको छोटो दफल्म िहेका दिए ।
कायय क्रममा बोनय मि दवश्वदवद्यालयका जीव आचायय ि अन्यको पोषणसम्बन्धी;
सेदफल्ड दवश्वदवद्यालयकी सरिता पाण्डे ि अन्यको मदहला स्वास््य
स्वयसेदवकासम्बन्धी; श्रिा मानन्धि ि अन्यको सतु ीसेवन परित्यागसम्बन्धी;
िस
ु एण्डिसन ि अन्यको बृिबृिासम्बन्धी; दलभिपल
ु जोन मोि
दवश्वदवधालयका भक्त गरुु ङको बृिबृिा गोखाय को सेवामा पहुचैँ सम्बन्धी; डा.
पाकयिको ‘फे यि ट्रेड’सम्बन्धी; डा. स्ट् यादन्डङ ि अन्यको नेपालमा
अनक
ु िणीय मदहलाहरूसम्बन्धी, आदद पोस्टिहरू प्रस्ततु ि छलफल भएको
दियो ।

पोस्टर
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फोटो: साधारणसभा

यसक्रममा पदहलो ददन साैँझमा परिषद्को अनौपचारिक महादधवेशन प्रो. गेल्निको अध्यक्षतामा भएको दियो । परिषद्का अध्यक्ष
प्रो. गेल्नि ि महासदचव डा. अदधकािीले दवगत एक बषय का दवदभन्न गदतदवदधहरू मादि प्रकाश पािेका दिए । परिषदले दनयदमत
बादषय क नेपाल प्रवचनको साि दबदभन्न सेदमनािहरू आयोजना गिेको ि गत माचय मा बेलायत-नेपाल सम्बन्धको दईु सय बषय पूिा
भएको उपलक्ष्यमा उक्त ऐदतहादसक सम्बन्धको बािेमा दवज्ञहरूबाट सात ओटा शोधपत्र प्रस्तदु तसदहत कायय शाला ि सावय जदनक
प्रवचन कायय क्रम गिेको दियो । नेपाल अध्ययन ददवस अलावा परिषदले काठमाडौंमा बषेनी आयोजना हुने नेपालको सबभन्दा ठूलो
समाजशास्त्रसम्बन्धी सम्मेलनमा सहआयोजकको रूपमा भूदमका दनभाउैँद आएको छ । नेपालको दवनाशकािी भूकम्पको बािेमा
चेतना फलाई सहयोग जटु ाउन ि हालको नाकाबन्दीबािे सिोकाि िादख सहजता ल्याउन दवाव ददने दहसाबले परिषदले भूदमका
खेलेको कायय क्रममा जानकािी गिाइएको दियो । सो साैँझ सल्ु तान प्यालेसमा िादत्रभोजको कायय क्रम पदन आयोजना गरिएको दियो ।
दलभिपल
ु अध्ययन ददवसमा बेलायत, स्पेन, नवे ि नेपालबाट आएका करिव ६० जनाको सहभादगता िहेको कायय क्रमका स्िानीय
आयोजक प्रो. दसम्खडाले जानकािी ददनभु यो । सदा झैं शोधपत्र प्रस्ततु गने दवश्वदवद्यालयका दवद्यािीहरूलाई हौसला स्वरूप सानो
आदिय क अनदु ान पदन प्रदान गरिएको, ि दलभिपल
ु नेपाली समाजका सदस्यहरूको सहयोगमा बादहिबाट आएका सहभागीहरूलाई
नेपाली परिवािसैँग बस्ने व्यवस्िा गरिएको उहाैँले बताउनु भयो ।
दवगत १४ बषय देदख हिेक बषय (२०११ देदख दईु ददन) सञ्चालन हुदैँ आएको 'नेपाल अध्ययन ददवस' स्िादपत प्राध्यापकदेदख नयाैँ
दवद्यािी ि नेपालसम्बन्धी रुची हुने जोसक
ु को लादग एक ठाउैँमा जमघट हुने, नयाैँ नयाैँ अनस
ु न्धान प्रस्ततु गने, सन्ु ने ि प्रादज्ञक
बहस गने यिू ोप क्षेत्रम एक मात्र फोिम िहेको परिषदक
ा
महासदचव
डा.
कृ
ष्ण
अदधकािीले
बताउन
्
ु भयो ।
अको बषय को नेपाल अध्ययन ददवस बोनय मि दवश्वदवद्यालयमा गने प्रस्ताव गरिएको बदु झएको छ । नेपालसम्बन्धी अध्ययन वा
प्रादज्ञक कायय मा सांलग्न वा रुची भएका व्यदक्तहरू सानो शल्ु क दतिी परिषद्को सदस्यता दलन सक्ने ि सदस्यलाई परिषद्का
कायय क्रममा दनशल्ु क प्रवेश साि अन्य सदु वधा ददइने व्यहोिा पदन डा. अदधकािीले जानकािी ददनु भयो ।
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