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ूेस िवज्ञिप्त – असार २७, २०६५ (जुलाई ११, २००८)
अमेिरकन सोसाइटी अफ नेपालीज इिञ्जिनयसर् (American Society of Nepalese
Engineers - ASNEngr) को ऐितहािसक पिहलो वािषर्क भेलाबाट ूथम कायर्कािरणी
पदािधकारीहरू एवं बोडर् िनवार्िचत
िव. सं. २०६५ साल असार २० र २१ गते तदनुसार सन ् २००८ को जुलाई ४ र ५ तािरखका िदन संयुक्त राज्य

अमेिरकाको मेिरल्याण्ड राज्यिःथत बािल्टमोर शहरमा अमेिरकी भूभागमा रहे का नेपाली इिञ्जिनयरहरुको

समाज ‘अमेिरकन सोसाइटी अफ नेपालीज इिञ्जिनयसर्’ (American Society of Nepalese Engineers ASNEngr) को पिहलो वािषर्क भेला सम्पन्न भएको छ। भेलाको पिहलो िदन अथार्त ् शुबबार, जुलाई ४ गते

समाजको ःथापनाका लािग नेत्तत्ृ व गनुह
र् ु ने एवं तत्कािलन िनदेर् शन सिमितका अध्यक्ष डा. रमेश बाबु मल्लले

समाजबारे पिरचयात्मक जानकारी िदनुभयो। साथसाथै उहाँले ःथापना भएपिछ १० मिहनाको छोटो समयमै
िविभन्न महत्त्वपूणर् कायर्हरू सम्पन्न गनर् समाज सफल भएको उल्लेख गनुभ
र् यो। बैठकमा सहभागी नेपाली

इिञ्जिनयर एवं वैज्ञािनकहरूले आफू दक्ष रहे को िविभन्न िवषयमा ूािविधक ूःतुित पिन गरे का िथए।
अमेिरकाको टे क्सस ् िःथत कोनोकोिफिलप्स नामक कम्पनीमा कायर्रत डा. राजेन्ि ौेष्ठले “Petroleum

ु ्
Exploration in Nepal” िवषयक ूःतुित गनुभ
र् यो; मासाचुसेट्सिःथत िडटहकआय
कम्पनीमा कायर्रत िहमाल

कमार्चायर्को ूःतुित “Software Development and Out Sourcing in Nepal – A Case Study” मा िथयो;
युिनभिसर्िट अफ टे क्सस ्, अिःटनमा अध्ययनरत ूदीप खनालले “Reliability of the High-k Gate Stack in
CMOS devices” मा बोल्नु भएको िथयो भने युिनभिसर्िट अफ कनेिक्टकटका ूाध्यापक डा. रमेश बाबु

मल्लको िवषय “Engineering & Construction on the Moon – A New Frontier of Exciting Challenges for
Engineers to Conquer” िथयो।
भेलाको दोॐो िदन अथार्त ् शिनबार, जुलाई ५ का िदन समाजको सदःयहरुको साधारण सभा बसेको िथयो।
त्यसको लगत्तै पिछ कायर्कािरणी पदािधकारीहरू र बोडर् को िनवार्चन सम्पन्न भयो। िनवार्चन/मनोनयन

सिमितका अध्यक्ष डा. ूल्हाद पन्तले िनवार्चनको पिरणाम घोषणा गरे पश्चात ् नविनवार्िचत कायर्कािरणी

सिमित र बोडर् को बैठक बसेको िथयो। बैठकमा समाजको भावी योजना, लआय एवं कायर्बमहरूमा िवशेष
छलफल

भयो।

यसै

बैठकमा

तत्कािलन

िनदेर् शन

सिमित

तथा

िनवार्चन/मनोनयन

सिमितका

पदािधकारीहरूलाई ूमाण पऽ सिहत धन्यवाद ज्ञापन गिरएको िथयो।
िनवार्चनको पिरणाम अनुसार सो इिञ्जिनयिरङ् समाजको अध्यक्षमा डा. रमेश बाबु मल्ल, उपाध्यक्षमा डा.
राजेन्ि ौेष्ठ, महासिचवमा जगन्नाथ िघिमरे , सहसिचवमा ूकाश खनाल, सूचना सिचवमा कोमल दत्त र
कोषाध्यक्षमा ूितभा चौलागाइं फुंयाल िनवार्िचत हनु
ु भएको छ। त्यसैगरी समाजको बोडर् मा – डा. दे वेन्ि

अमात्य, डा. राजेन्ि बळाचायर्, राजेश बळाचायर्, डा. सुबोध भण्डारी, ऋिष भट्टराई, युवराज बुढाथोकी, नवीन
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दत्त, िवमल दे वकोटा, डा. लआमण दे वकोटा, डा. िवंणु फुंयाल, डा. शुख गुरूङ्, उपेन्िलाल जोशी, िवमल
काकीर्, िहमाल कमार्चायर्, ूदीप कणर्, उपेन्ि कणर्, राजु खरे ल, डा. ूकाश बाबु मल्ल, उषा न्यौपाने, सुशील

पौड्याल, जम्बाला रुइत, गोपाल शाह, मिनष शाक्य, डा. ँयाम शमार्, ूद्युम्न ौेष्ठ, डा. ूमेन ौेष्ठ, राजेन्ि
ौेष्ठ, डा. खगेन्ि थापा, डा. िवनोद ितवारी र उपेन्ि वाग्ले िनवार्िचत हनु
ु भयो।
अन्त्यमा,

सबै

इिञ्जिनयिरङ्ग

एवं

इिञ्जिनयिरङ्ग

संबिन्धत

वैज्ञािनक

समुदायका

समःत

नेपाली

तथा यसका िनयिमत
महानुभावहरूलाई यस इिञ्जिनयिरङ्ग समाजको सदःयता महण गिरिदनु हन
ु
िबयाकलापहरूमा सहभागी भई सहयोग पुरयाइिदनु
हु न यसै िवज्ञिप्तमाफर्त आव्हान गिरन्छ। समाजको
्

सदःयता

आवेदन

फारम,

िविवध

कायर्बमहरू

एवं

अन्य

जानकारीका

लािग

समाजको

वेबसाइट

ुर् ोला।
http://www.ASNEngr.org/ हे नह

अमेिरकन सोसाइटी अफ नेपालीज इिञ्जिनयसर् (American Society of Nepalese Engineers - ASNEngr) -

इिञ्जिनयिरङ्ग तथा इिञ्जिनयिरङ्ग संबिन्धत वैज्ञािनक एवं ूािविधक क्षेऽका सम्पूणर् नेपाली र ितनै

िवषयहरूमा संलग्न नेपालका साथी-भाइहरूलाई एक साझा धरातल ूदान गनेर् नाफारिहत संःथा हो, जसको

उद्दे ँय एक-आपसमा िवचारको आदान-ूदान एवं सहयोग कायम गरी समम समाजको िवकास गनुर् रहे को

छ। नेपालको इिञ्जिनयिरङ् र िवज्ञानको क्षेऽलाई अिघ बढाउने उद्दे ँय िलएको यस समाजको आिधकािरक

ःथापना सन ् २००७ सेप्टे म्बर ०२ का िदन संयुक्त राज्य अमेिरकाको जोिजर्या राज्यिःथत एट्लान्टा शहरमा

सम्पन्न भएको अिधवेशनमा भएको हो। यस समाजको दतार् साउथ-क्यारोलाइना राज्यमा सन ् २००७

सेप्टे म्बर २४ मा गिरएको हो। थप जानकारीको लािग संःथाको वेबसाइट http://www.ASNEngr.org/
हे नह
ुर् ोला।
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