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नेपाल ई
�जनीयस� एशोिसएसनको ःथापना भएको �दनको स�झनामा मनाइने ई
�जनीयर �दवस 

एशोिसएसनको जापान के�िले $योटो र टो�कयो शहरमा बमश: जुलाई १८ र १९ का �दन ,वचार 

गो/ीको आयोजना गर1 भ2यताका साथ स�प�न गरेको छ ।  

 

दई�दने उ7 ,बचार गो/ीको प�हलो चरणको काय�बम ु $योटो ,व:,व;ालयमा र दोौो चरणको काय�बम 

टो�कयो ,व:,व;ालयमा आयोजना ग=रएको िथयो । $योटोमा आयो
जत काय�बममा ई ,वनय कुमार 

िमौ, ई रवी�ि राज िगर1, ई नेऽ ूकाश भAडार1, ई ,बदर िघिमरेु  र ई ब�िभ7 ौ/ेले ,बिभ�न 

,वषयमा अनुस�धानाGमक काय�पऽहH ूःतुत गनु�भएको िथयो । काय�पऽहHले नेपालमा बाढ1को 

पूवा�नुमान, ,बिभ�न ूयोजनमा ूयोग पKातको पानीको िनम�लीकरण, नेपालमा बLदो ूाकृितक 

,वप,N र Oित कम गन�का लािग ई
�जनीय=रPग िशOाको समायानुकूल प=रवत�न, शहर1 Oेऽमा हने ु
जलोGप�न ूकोपको िनय�ऽण, प�हरोज�य Oितको पूवा�नुमान र �यूनीकरण लगायतका ,वषयवःतुहH 

समे�टएका िथए । काय�बममा भांकर गौतमले नेपालको वत�मान राजनीितक वातावरण र 

ई
�जनीयरहHले खेTन स$ने भूिमकाको बारेमा ,वशेष म�त2य राUभुएको िथयो। हरेक काय�पऽहH र 

म�त2य पKात स�ब
�धत ,वषयमा छलफल पिन भएको िथयो । 
 

नेपाल ई
�जिनयस� एशोिसएसन-जापान के�िका उपाXयO ई रोशन भAडार1को सभापितGवमा स�प�न 

उ7 काय�बममा ई रामकृंण रेYमीले सहभागीहHलाई ःवागत गनु�भएको िथयो भने काय�बमको 

स�चालन ई नेऽ भAडार1 र ई वस�त गौतमले गनु�भएको िथयो। काय�बमको ,बचमा सहभागीहHका 

चो�टला क,वता र मु7कले पिन सहभागीहHलाई मनोर�जन गराएका िथए।  

 

Gयसगै=र जुलाई १९ को �दन टो�कयो ,व:,व;ालयको कोमाबा $या�पसमा नेपाली तथा जापानी 

इ
�जनीयर तथा शुभ-िच�तकका ,बच नेपालको पूवा�धार ,बकास तथा वातावरण संरOणसँग 

स�ब
�धत ,वचारगो/ी स�प�न ग=रएको छ। जापानका लािग नेपाली राजदतु डा गणेश यो�जन 

तामाङ^युको ूमुख आित_यता रहेको आयो
जत उ7 काय�बमलाई तीन खAडमा ,बभाजन ग=रएको 

िथयो । जापानके�िका अXयO ई वेद ूसाद का`लेले सभापितGव गनु�भएको प�हलो खAडमा 

महाम�हम डा गणेश यो�जनले काय�बमको उaघाटन गनु� भएको िथयो भने काय�बममा उप
ःथत 

पाहनाु  तथा ई
�जनीयर साथीहHलाई अXयO का`लेले ःवागत गनु� भएको िथयो । उ7 काय�बममा 

जापान िसिभल इ
�जनीयस� सोसाईट1बाट आउनुभएका ूितिनिध ूXयापक फुिम�हको नाकामुराले 

जापानी र नेपाली इ
�जनीयरहH ,बच गन� स�कने ,ब,बध काय�Oेऽ तथा हाल दईु संःथा ,बच भइरहेका 

गित,बिधका बारे चचा� गनु� भएको िथयो। Gयसैगर1 वासेदा ,व:,व;ालयका ूाXयापक �हदेयोशी 



तोिमनागा, गैर-आवािसय नेपाली संगठन जापानका अXयO ौी भबन भcट तथा नेपाल ,व;ाथd 

संगठन जापानका सभापित ौी राजे�ि पराजुलीले शुभकामना म�तeय राU ुभएको िथयो । ई झ,ब�ि 

िघिमरेले स�चालन गनु� भएको उ7 ःवागत तथा उaाटन खAडको अ�तमा जापानके�िका सिचब तथा 

काय�बम संयोजक ई भोज राज प�थले सहभागीहHलाई ध�यवाद fापन गनु� भएको िथयो। काय�बम 

हलमा सहभागीहHको खचाखच उप
ःथित िथयो । 
 

काय�बमको दोौो खAडमा ई सुय� राज आचाय�ले नेपालमा रेलमाग�को स�भा2यताका बारेमा, ई शोभाकर 

ढकालले Yलोबल वािम�Pग र ह=रतगहृ Yयास �यिुनकरणमा नेपालको Oमताका बारेमा,  डा भुबने:र 

ूसाद साहले नेपाल जःतो �हमाली देशमा सडक  रेखांकनमा 
जआईएस ू,विधको उपयोिगताका 

बारेमा, ई र,ब�ि वःतीले नेपालका �हमताल ,वःफोटबाट हन स$ने स�भा,वत ु ,बनाशका बारेमा र ई 

,बंण ु ूसाद पाAडेले काठमाडg उपGयकाको भु-जलसागर र खानेपानी समःयाका बारेमा अ-आ`ना 

अनुस�धान तथा अनुभवहh काय�पऽका hपमा ूःतुत गनु� भएको िथयो। उ7 खAडको काय�बम 

स�चालन ई अ
खलेश कुमार कण�ले गनु� भएको िथयो ।   

 

काय�बमको तेौो खAडमा ,बfहH र उप
ःथत साथीहH ,बच ूiोNर काय�बम ग=रएको िथयो । उ7 

खAडमा नेपालमा रेTमाग� दे
ख बातावरण, पूव�धार ,वकासमा �दइन ु पनj ूाथिमकताका बारेमा 

गरमागरम बहस भएको िथयो। उ7 चरणमा चचा�को के�ि ,ब�द ु भएको िथयो - नेपालको ,बकट 


जTला दाचु�ला । ,बfहHलाई ूi िथयो दाचु�ला जःता ,बकट 
जTलामा प�हले रेTमाग� �क रोड वा 

रोपवे बनाउन आबँयक छ । ूiोNर काय�बम यित उGसाहजनक भएको िथयो �क आयोजकहHलाई 

समय 2यबःथापनमा ह�मे ह�मे परेको िथयो। काय�बमको अ�तमा अXयO ई का`लेले सबैलाई 

काय�बम उप
ःथत भई भ2यतका साथ ् स�प�न गराई�दन ु भएकोमा ध�यवाद fापन गनु� भएको 

िथयो।   


