सातौं राष्ट्रिय ष्ट्िज्ञान ष्ट्ििस, २०७६ सम्िन्धी जानकारी
१. पृष्ठभूष्ट्ि :
विज्ञान र प्रविवि क्षेत्रको समवु ित विकास र उपयोग िाटै मल
ु क
ु को थप समृवि, विकास तथा शसु ासन सम्भि हुने तथ्यलाइ
मनन गरी विज्ञान र प्रविविको क्षेत्रमा विगत तीन िार दशक देवि संस्थागत, नीवतगत तथा काययगत प्रयासहरू हुदै आएका छन । यसै
क्रममा २०३३ सालिा राष्ट्रिय ष्ट्िज्ञान तथा प्रष्ट्िष्ट्ध पररषि्को स्थापना भएको र विज्ञान तथा प्रविवि क्षेत्रको उवित विकासका
लावग अनक
ु ु ल िातािरण सृजना गरी देशको समन्ु नती र विकासका लावग विज्ञान तथा प्रविवि सम्बन्िी कायय गनय २०३९ िष्ट्ं सर २० गते
तत्काष्ट्लन नेपाल राजकीय ष्ट्िज्ञान तथा प्रष्ट्िष्ट्ध प्रज्ञा प्रष्ट्तष्ठानको (रोनास्ट) स्थापना भएको वथयो । विज्ञान र प्रविविको क्षेत्रमा
कृ याशील सबै वनकायहरू िीि समन्िय ल्याउन र सो सम्बन्िी कृ याकलापहरूलाई प्रभािकारीरूपमा अवि बढाउन प्रथम पटक ष्ट्ि.सं.
२०५३ साल जेष्ठ २ गते ष्ट्िज्ञान तथा प्रष्ट्िष्ट्ध िन्रालयको गठन भएको वथयो ।
नेपालमा विज्ञान तथा प्रविविको विकासमा महत्िपणु य योगदान प¥ु याउने अमृत साइन्स क्याम्पस स्थापनाको अिसर पारी हरे क
बर्य असोज मवहनाको १ गते रावरिय विज्ञान वदिस मनाउने गरी नेपाल सरकार िष्ट्न्रपररषि\बाट ष्ट्िष्ट्त २०६९/०८/०८ मा वनणयय
भएको वथयो । यसै क्रममा ष्ट्ि.सं. २०७० असोज १ गते देवि प्रत्येक िर्य रावरिय विज्ञान वदिस मनाइदै आएको छ ।
२. उद्देश्य:
१. विज्ञान र प्रविविको उपयोगको विस्तार िारे जनिेतना फै लाउने,
२. िैज्ञावनक िोज तथा अनुसन्िानमा संलग्न नि-प्रवतभाहरुलाई प्रोत्सावहत गने,
३. विज्ञान प्रविवि अध्ययन अध्यापनमा विद्याथी तथा वशक्षकहरुलाई आकवर्यत गने,
४. यिु ा जनशविलाई स्िदेशमानै रहेर रोजगारीको िातािरण वसजयना गरी प्रवतभा पलायनको प्रिृविलाई न्यवु नकरण गने ।
३. सहभाष्ट्गता तथा सिन्िय :
१. सातौं राष्ट्रिय ष्ट्िज्ञान ष्ट्ििस, २०७६ लाई व्यिवस्थत र भव्य रुपमा सम्पन्न गनय यस मन्त्रालयका मा. मन्त्रीज्यक
ू ो
सयं ोजकत्िमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविवि प्रज्ञा प्रवतष्ठान, वब.पी. कोईराला मेमोररयल प्लानेटोररयम,विवि विज्ञान प्रयोगशाला,
विश्वविद्यालय तथा िैज्ञावनक/प्रावज्ञक संि/संस्था तथा वनकायका पदाविकारीहरु, विश्वविध्यालयहरुका डीनहरू,
िैज्ञावनकहरुको संलग्नतामा मल
ू समारोह सवमवत गठन भएको छ ।
२. उि वदिसलाई भव्यताका साथ मनाउन सबै प्रदेश र स्थावनय हरुलाई प्रिानमवन्त्र तथा मवन्त्रपररर्दक
् ो कायायलय र संिीय
मावमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय माफय त पत्रािार भईसके को छ भने ७७ िटै वजल्लाका वशक्षा विकास तथा समन्िय
इकाइ लाई पवन आफुँु मातहतका सम्पणु य शैवक्षक सस्ं थाहरुमा वबज्ञान सम्बवन्ि विविि काययक्रम गनय/ गराउन पत्रािार
गररएको छ ।
३. वबज्ञानको क्षेत्रमा वक्रयावशल सरकारी तथा गैरसरकारी सस्ं थाहरुको समेत सहकाययमा मनाउन लावगएको यस सातौं रावरिय
वबज्ञान वदिस २०७६ भाद्र २६ गते देवि असोज १ गते सम्म वबवभन्न काययक्रमका साथ मनाईदै छ ।
४. अपेष्ट्ित उपलब्धी :
1.

विज्ञान तथा प्रविविको क्षेत्रमा भएका नविनतम् िोज तथा आविस्कारहरु बारे सियसािारण ससु वु ित हुने ।

2.

विज्ञान तथा प्रविविको क्षेत्रमा कृ याशील विवभन्न संि/संस्था, वनकाय तथा व्यविहरुको यस क्षेत्रको समवु ित विकास र
उपयोगमा सहभावगता अवभबृवि हुने ।

3.

विज्ञान तथा प्रविविका क्षेत्रमा िासो राख्ने विवभन्त्र व्यवि तथा वनकायहरुलाई यस क्षेत्रमा अझ प्रभािकारी ढगं ले लावगरहन
उत्प्रेररत गने ।

4. विज्ञान तथा प्रविविको महत्ि र उपयोगका सम्बन्िमा जनिेतना जागृत हुने ।
5.

नेपाल सरकारका काययक्रम प्रवत सियसािारण जनता तथा सरोकारिालाहरुको अपनत्ि िृवि हुने ।

6.

विज्ञान प्रविवि तथा आविरकारका सम्बन्िमा अन्तकृय याका लावग साझा मञ्ि प्राप्त हुने ।

सातौं राष्ट्रिय ष्ट्रिज्ञान दििस, २०७६ सप्ताहव्यापी रुपमा भव्यताका साथ मनाउनका लागि सरकारी तथा िैहृसरकारी सं घ
सं स्थाहरुको सहकाययमा गनम्न बमोजिमको काययक्रमहरु प्रस्ताि िररएका छन् :
क्र.सं .
१
२
३
४
५
६

ष्ट्रक्रयाकलाप/काययक्रमको ष्ट्रििरण

सहकायय िने सं स्था/गनकाय

ष्ट्रिज्ञान हाजिरीििाफ प्रगतयोगिता.ष्ट्रि .िनपथ मा :, कलङ्की

ष्ट्रिज्ञान जिक्षक समाि, नेपाल

ष्ट्रिज्ञान कष्ट्रिता प्रगतयोगिता : रत्न राज्य मा. ष्ट्रि, िानेश्वर

ष्ट्रिज्ञान जिक्षक समाि, नेपाल

(गबषय: ष्ट्रिज्ञान निप्रितयन र औद्योिीकरण)

Teacher workshop on “Fostering Creativity with Science” in
King's College and Karkhana
collaboration with Empowerment Academy of King's
College
ष्ट्रिज्ञान आर्य प्रगतयोगिता : सेगलब्रे सन को एड, िोठार्ार

ष्ट्रिज्ञान जिक्षक समाि, नेपाल

(गबषय: ष्ट्रिज्ञान निप्रितयन र औद्योिीकरण)
Workshop on "STEAM Education in 21st Century" for school
leaders in four places (Hetuada, Pokhara, Chitwan and
Kathmandu)
ष्ट्रिज्ञान

गनबन्ध

प्रगतयोगिता : ष्ट्रिश्व गनकेतन मा. ष्ट्रि, गिपुरेश्वर

(गबषय: ष्ट्रिज्ञान निप्रितयन र औद्योिीकरण)

Karkhana

ष्ट्रिज्ञान जिक्षक समाि, नेपाल
नेपाल ष्ट्रिज्ञान तथा प्रष्ट्रिगध प्रज्ञा-

गमगत
भाद्र २१ िते िे जि

भाद्र २६ िते
भाद्र २६ िते
भाद्र २७ िते
भाद्र २७ ितेिेजि भाद्र
३० ितेसम्म

भाद्र २८ िते

७

Science Dialogue (ष्ट्रिज्ञान सं बाि) काययक्रम आयोिना िने,

८

Workshop on Natural Products: Identification, Characterization Tribhuvan University, Kirtipur,
भाद्र २९ र ३० िते
and Utilization Sept. 15-16, 2019,
Kathmandu

प्रगतष्ठान )NAST)

भाद्र

२८ ितेसम्म

भाद्र २९ िते

नेपाल र्े गलगभिनद्वारा मा मजन्िज्यू तथा श्रीमान सजििज्यूको .
९

सहभागितामा ष्ट्रिज्ञान प्रष्ट्रिगध तथा निप्रबतयन सम्बजन्ध पररसम्बाि

गब.पी. कोइराला प्लानेर्ोररयम

भाद्र ३० िते

काययक्रम आयोिना िने,
१०

११

नेपाल घरे ल ु तथा साना उद्योि

"ष्ट्रिज्ञान, प्रष्ट्रिगध र उद्योि सं िसं िै" काययिाला िोष्ठी िने ,

महासं घ तथा RECAST

Seminar on “Scope of Biotechnology in Nepal and its Role in
Nation Development”

भाद्र ३० िते

CENTRAL DEPARTMENT OF
BIOTECHNOLOGY (CDBT) and
NEPALESE SOCIETY OF
भाद्र ३० िते
BIOTECHNOLOGY(NSBCDBT), Tribhuvan University,

Kirtipur
१२

ष्ट्रिज्ञान पररसं बाि काययक्रम आयोिना िने,

१३

One Day KU Science Exhibition at IT Park, Kavre) Including KU
Super Computer, Couple Pendulum: KU Innovative, Amatuer
Radio for Satelite Network, Activities of KU Robotics Clubs, KU

Micro-Biome, Nepal
Janakpurdham

भाद्र ३० िते

Kathmandu University

भाद्र ३० िते

जिक्षा गबभाि

भाद्र ३१ िते

Computer Club, KU Computational Mathematics Club)
रे गडयो नेपालबार् प्रा. डा. रामेश्वर अगधकारी )RECAST), डा.
१४

दिनेिराि भुि,ु प्राज्ञ )NAST) , डा. अगसम ढकाल )PHUTUNG
RESEARCH INSTITUTE) को सहभागितामा ष्ट्रिज्ञान प्रगबगध तथा
निप्रबतयन सम्बजन्ध पररसम्बाि काययक्रम आयोिना िने |

१५

अन्तरष्ट्रिश्वष्ट्रिद्यालय स्तरीय हाजिरी ििाफ प्रगतयोगिताको सञ्चालन

अमृत साईन्स क्याम्पस

भाद्र ३१ िते

१६

Seminar on "Molecular Biology in Conservation"

Environmental Graduates in
Himalaya (EGH)

भाद्र ३१ िते

रोबोष्ट्रर्क्स एसोगसएसन अफ

भाद्र ३१ िे जि आजश्वन १

नेपाल

ितेसम्म

१७

गबज्ञान, प्रष्ट्रिगधमा मष्ट्रहलाहरुको सहभागिता अगभबृष्ट्रि िनय “गबज्ञान,
प्रगबगध र निप्रितयनमा मष्ट्रहला” नामक २ दिने रोबोष्ट्रर्क्स
तागलम सं िालन िने,

1

Advance Technology (AI, Robotics, Drone, 3D printing,
१८

१९
२०

Blockchain, 3D mapping) सम्बजन्ध काययक्रम स्थलमा स्र्लहरु राजि
प्रिियनी िने,

स्थलमा

रोबोष्ट्रर्क्स एसोगसएसन अफ
नेपाल

नेपाल ष्ट्रिज्ञान तथा प्रष्ट्रिगध प्रज्ञा-प्रगतष्ठान )NAST) को हाता गभि

नेपाल ष्ट्रिज्ञान तथा प्रष्ट्रिगध प्रज्ञा-

फलफुलको िृक्षारोपण िने,

प्रगतष्ठान )NAST)

२२

Documentary Exhibition of all Research and Innovation oriented

२३

Water Rocket Demonstration काययक्रम स्थलको प्रांिणमा

institutions.

१०+२ ष्ट्रिज्ञान सं कायमा उत्कृष्ट अंक प्राप्त िने ७ प्रिे िका

२६

नेपाल

LinkedIn मा व्यापक प्रिारप्रसार िने,

Program Lightning using smartphone and Electronics system
instead of Lighter/Matchbox ,

२५

आजश्वन १ िते काययक्रम

Social media िस्तै Facebook, Twitter, Instagram, Youtube,

२१

२४

रोबोष्ट्रर्क्स एसोगसएसन अफ

सामुिाष्ट्रयक र गनजि १/१ िरी िम्मा १४ िना ष्ट्रिद्याथीलाई
पुरस्कृत िने,

आजश्वन १ िते

Phutung Research Institute

आजश्वन १ िते

ष्ट्रिज्ञान जिक्षक समाि, नेपाल

आजश्वन १ िते

जिक्षा, ष्ट्रिज्ञान तथा प्रष्ट्रिगध
मन्िालय
जिक्षा, ष्ट्रिज्ञान तथा प्रष्ट्रिगध

िने,

मन्िालय

यष्ट्रह आगथयक बषयबार् NAST ले कुलपगत राष्ट्रिय निप्रितयन पुरष्कार
दिने घोषणा िने,

आजश्वन १ िते

Living with ICT.

ष्ट्रिज्ञान ष्ट्रिषयमा कलम िलाउने २ िना पिकारहरुलाई पुरस्कृत
Research and Innovation मा उत्कृष्ठ कामिने व्यजि िा सं स्थालाई

आजश्वन १ ितेसम्म

नेपाल ष्ट्रिज्ञान तथा प्रष्ट्रिगध प्रज्ञाप्रगतष्ठान )NAST)

आजश्वन १ िते

आजश्वन १ िते

आजश्वन १ िते

२७

Display/Exhibition Stall at the venue

Robotics Association of Nepal
आजश्वन १ िते
and NAXA Pvt. Ltd.

२८

One day KU SOS Biotech Meet 2019 (organized by KU BioTech
Club)

Kathmandu University

आजश्वन २ िते

२९

Aarohan1.0 )Exhibition of Science, Technology and Innovation)

Everest Engineering College,
Pokhara University

आजश्वन २ र ३ िते

३०

Techstars Global Women Startup Weekend Kathmandu - 2019

Nepal Entrepreneurs’ Hub
(NEHUB)

आजश्वन ३, ४ र ५ िते
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