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गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तरार्ष्ट्रि य समन्वय पररषदको
प्रेस ववज्ञर्ष्टतत
गैरआवासीय नेपाली संघको नयां कायय समितिले ववगिका काययकालिा भएका काययहरुको सिीक्षा, संस्थागि लगायि
अन्य सरोकारका ववषयिा ववस्िि
न ा गनय िीन दर्दने
ृ छलफल गर्दै आगािी २ वषय गनयन पने काययहरुको योजना िजयि
बैठकको आयोजना गरे को थथयो । संघका अध्यक्ष भवन भट्टको सभापतित्विा नोभेम्बर १५ र्दे खि १७ सम्ि भएको

बैठकिा वियिान काययसमितिका पर्दाथिकारी िथा सर्दस्यहरु संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्र िहिो पूवय अध्यक्ष जीवा
लामिछाने पव
ू य उपाध्यक्ष रािेश्वर साह पूवय प्रवक्िा डा हेिराज शिाय लगायिको उपस्स्थति थथयो । उक्ि बैठकका
तनर्ययहरु तनम्नाननसार छन ् ।

१) भूकम्प पीडडिका लाथग गोिाय स्जल्लाको लाप्राकिा ४२ करोडको लगानीिा तनिायर् भैरहेको ५७३ घर

सदहिको लाप्राक निन
ू ा वस्िी यथामशघ्र सम्पन्न गनयका लाथग संघका अध्यक्षको नेित्ृ विा एक समितिको

गठन बैठकले गरेको छ । तनिायर् सम्पन्न गनय िौसिी कदठनाइ, स्थानीयवासीको प्रयात्प सहयोग र
कािर्दारको उपलब्ििा प्रिनि चननौति रहेकोले पदहले िय गररएको सिय सीिा मभत्र सम्पन्न गनय कदठनाइ
भइरहेको छ ।

२) संघको कायायलय भवनको पदहलो चरर्को कायय आगािी बैशाि सम्ि सम्पन्न गरी सथचवालय आफ्नै

भवनबाट संचालन गने ियारी भैरहेको छ । पदहलो चरर्िा सम्पन्न हनने उक्ि भवनको लाथग जग्गा
सदहि कररब २५ करोड रुपैयााँ लागि लाग्ने अननिान छ । उक्ि भवनको र्दोस्रो चरर्को तनिायर् काययलाई
पतन तनरन्िरिा दर्दइने छ । यसका लाथग स्रोि जनटाउनन पने अवस्था छ ।

३) अथिकार सम्पन्न वागिति सफाइ पररयोजना अन्िरगि शंििल
न िा तनिायर् भैरहेको एनआरएन पाकय
आगािी बैशािसम्ि सम्पन्न गने योजना अननसार काि भैरहेको छ ।

४) संघका अगव
न ाहरुको नेित्ृ विा नेपालको पव
ू ायिार ववकासिा उल्लेख्य लगानीको एउटा इन्भेष्टिेन्ट कम्पनी

िडा गने तनर्यय गररएको छ । यस बारेिा एक िदहना मभत्र ववस्िि
ृ अध्ययन गरी काययक्रि अतघ बढाइने
छ ।

५) गैरआवासीय नेपालीहरुको िूल्यांकन िूलि उनीहरुले व्यस्क्िगि, सािनदहक वा संस्थागि रुपिा गररने
लगानी र कल्यार्कारी काययहरुबाट नै हनने हो भन्ने कनरािा हािी सचेि छौं । गैरआवासीय नेपाली
अमभयानले यस्िा कािहरु गनय संघको संजाल अत्यन्ि प्रभावकारी भैरहेको छ भन्ने हाम्रा ववगिका

कािबाट प्रिाखर्ि भैसकेको छ । िसथय अव गैरआवासीय नेपालीहरुले ववगििा भन्र्दा पतन बढी व्यस्क्िगि

र सािनदहक रुपिा लगानी गनय संघले अमभप्रेररि गने छ । गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानीिा बैंक, लघन
बबत्त र सहकारीिा लगानी गररने छ । नेपालिा लगानी बढाउन र ववर्दे शिा नेपालीहरुको लगानीलाई

सनरक्षक्षि र अझै बढी नाफािनलक बनाउन आवश्यक र्देशहरुसाँग बबप्पा सम्झौिा, आथथयक साझेर्दारी सम्झौिा
(EPA) र र्दोहोरो कर िस्न क्ि सम्झौिा (DTA) गराउन सरकारसाँग मिलेर काि गररने छ ।

६) वैर्देमशक रोजगारीिा जाने सिनहलाई लक्षक्षि गरी जनचेिनािनलक सािग्री प्रकाशन गने र वैर्देमशक

रोजगारीका सिस्या, सिािानका लाथग गननय पने कािहरु र सम्भावनाका ववषयिा ववस्िि
ृ अध्ययन गरी
एउटा स्वेि पत्र ियार गररने भएको छ । वैर्देमशक रोजगार कल्यार्कारी कोषलाई रु ५ करोड पनर्याइ
त्यसको तनयिावली ियार गरी संचालनिा ल्याइने छ । वैर्देमशक रोजगारिा गएकाहरुका लाथग संचयकोष
स्थापना गने अमभयानलाई कायायन्वयनिा ल्याउने तनर्यय भएको छ ।

७) नेपाली नागररकिा सदहिका गैरआवासीय िथा नेपाली िल
ू का ववर्देशी नेपालीहरुको नागररकिाको
तनरन्िरिाका लाथग नीतिगि िहिा ववशेष पहल गररने छ ।

८) नेपालको संवविानको िारा २९१ ले स्थायी वसोबास अनि
न ति पाएका नेपाली नागररकहरुले नेपालिा कननै

पतन पर्दिा तनयनस्क्ि, िनोतनि र तनवायथचि हनन नपाउने व्यवस्था गरे को छ । यस्िो व्यवस्थाले
गैरआवासीय नेपालीहरुको नैसथगयक अथिकार हनन भएको िथा गैरआवासीय नेपालीलाई ववर्दे शी नागररकिा
मलन प्रोत्सादहि गरे कोले उक्ि िारा िारे ज गनय राजनीतिक र्दलहरुलाई अनरन ोि गने तनर्यय गरे को छ ।

९) संवविानको िारा १४ ले राजनीतिक बाहेक सबै अथिकार आि नेपाली सरह उपभोग गनय पाउने गरी

गैरआवासीय नेपाली नागररकिा प्रर्दान गने व्यवस्था भैसकेको छ । संवविानको उक्ि व्यवस्था ऐनिा
सनतनस्श्चि गनय अननरोि गररन्छ ।

१०) ववश्वव्यापी िान्यिा अननसार १८३ दर्दन भन्र्दा बढी र्दक्षक्षर् एमसयाली िल
न नक बाहेकका राष्रिा बसोवास गने

ववद्याथी लगायिका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई एनआरएनको पररभाषािा सिावेश गरी गैरआवासीय
नेपाली ऐनिा पररवियन गनय पहल गने तनर्यय गररयो ।

११) गैरआवासीय नेपालीहरुले मसकेको ज्ञान, मशप र नव प्रवियनलाई नेपालको ववकासिा सर्दप
न योग गनय संघले
संचालन गर्दै आएका तनम्नकाययहरु एउटै छािा मभत्र संचालनिा ल्याउनका लाथग एनआरएनए एकेडेिीको
स्थापना गने तनर्यय गररयो ।
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

एनआरएनए साइन्स फाउन्डेशन रष्ट

यात्रन सनरक्षा िथा सडक व्यवस्थापन काययक्रि

ब्लड रान्सफ्यनजन टे क्नोलोजी रान्सफर काययक्रि

हेल्थ र हाइस्जनिा टे क्नोलोजी रान्सफर काययक्रि
नेपाल लाइब्रेरी पररयोजनाको तनरन्िरिा
पोमलसी एकेडेिी संचालन
िनला ववश्वववद्यालय

उद्यिमशलिा िामलि काययक्रि िथा रोजकारी तनिायर् काययक्रि
टे मलिेडडमसन

ववद्यालय भथगनी सम्बन्ि

१२) संघले संचालन गर्दै आएका अतिथथर्दे वो भव, नेपाल फेस्ष्टवल, नेपाली सािानको प्रवियन लगायिका
काययहरुलाई तनरन्िरिा दर्दइने भएको छ ।

१३) नेपालिा अदहले कररब २०० िेघावाट ववद्यनिको अभावले लोड सेडडङ कायि रहेको िथयांकले र्दे िाएको छ ।
यसलाई हटाउन िनरुन्िै ववद्यनि उत्पार्दन बढाउन सककने अवस्था नभएकाले ववद्यनिको िपि घटाएर २००

िेघावाट भन्र्दा बढी उत्पार्दन बचि गनय सकेिा राष्रका लाथग योगर्दान हनन सक्छ भन्ने संघको िान्यिा
छ । यसका लाथग एलइडी बल्बको प्रयोगका लाथग अमभयान संचालन गरे िा तछटै नेपाललाई लोडसेडडङ
िनक्ि गनय सककन्छ । गैरआवासीय नेपाली संघले यस सम्बन्ििा सम्भाव्यिा अध्ययन गरी आवश्यक
सहयोग गने तनर्यय गररएको छ ।

१४) संघको वविानिा मभजन २०-२० ले मसफाररस गरे का एनआरएनए फाउन्डेशनको स्थापना गने, संघका
सर्दस्यलाई पररचय पत्र प्रर्दान गने, वविान सभा आयोजना गने लगायि अन्य संघका आन्िररक ववषयिा
िहत्वपर्
ू य तनर्ययहरु गररएको छ ।

१५) र्दोस्रो पनस्िाका गैरआवासीय यनवा, िदहला, नेपाली भूिपव
ू य गोिाय सैतनक लगायिका गैरआवासीय
नेपालीहरुलाई दृस्श्टगि गर्दै ववमभन्न काययक्रि ल्याइने भएको छ ।

१६) गैरआवासीय नेपाली संघको एउटा सबैभन्र्दा िहत्वपर्
ू य कायय नेपालीहरुका लाथग कल्यार्कारी कािहरुको
अगनवाइ गने हो । त्यसकालाथग संघको केन्रले गने नेपाल मभत्रका काययहरुका अलावा सबै गैरआवासीय
नेपाली संघ स्थापना भएका र्दे शहरुलाई कस्म्ििा एउटा सािास्जक वा कल्यार्कारी काि गराउने गरी

काययक्रि अगाडड बढाइने छ । गैरआवासीय नेपाली संघ मभत्रको िदहला सिूहले गरररहेकका काययहरुलाई
तनरन्िरिा

दर्दर्दै

अरु नयााँ

काययहरु पतन थवपने छ

िथयसंकलनलाई व्यवस्स्थि बनाइने छ ।

र संघका सबै

काययक्रिहरुको अनग
न िन र

१७) ववमभन्न कारर्बस िध्यपव
ू य िथा िलेमसयािा जेल सजाय भोथगरहेका नेपालीहरुको िथयांक संकलन गरी
उद्र्दारको काययक्रि संचालन गनय तनर्यय गररयो । साथै साउर्दी अरबिा जन्ि कैर्द भोथगरहेका थानेश्वर
भूसाललाई उन्िनस्क्ि दर्दलाउन संघले आपिकामलन राहि कोषबाट १२ लाि ५० हजार रुपैया प्रर्दान गने
तनर्यय गररयो ।

ममतत २०१७-११-१७
भूषण तघममरे
प्रवक्ता

गैरआवासीय नेपाली संघ

अन्तरार्ष्ट्रय समन्वय सममतत

