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एनआरएनएको नव ौं के्षत्रीय समे्मलन नू्यजसीमा सम्पन्न, ११ ब ौंदे घोषणापत्र जारी 

 

नू्यजर्सी, रं्सयुक्त राज्य अमेररका । गैरआवार्सीय नेपाली रं्सघको नव  ं के्षत्रिय र्समे्मलन अगष्ट २७ र २८, २०१६ (भाद्र ११ र १२ 

२०७३)मा अमेररकाको नु्यजर्सी शहरमा र्सम्पन्न भएको छ । 
 

“भिजन ट्वान्टी ट्वान्टी एण्ड भबयोण्ड” भने्न मुख्य त्रवषय रहेको र्समे्मलनको उद्घाटन पूवव र्सभामुख माननीय रु्सवार्सचन्द्र नेम्वाङले 

गनुव भएको त्रियो ।  

 

गैरआवार्सीय नेपाली रं्सघका पदात्रिकारी तिा २५ देशका ५०० भन्दा बढी प्रत्रतत्रनत्रिहरुको उपस्थित्रतमा भएको यर्स र्समे्मलन ११ बुुँदे 

घोषणापि जारी गदै र्सत्रकएको छ । 
 

र्समे्मलनमा मुख्यत: गैरआवार्सीय नेपाली रं्सघको आगामी नीत्रत तिा रं्सथिागत रं्सरचनाका त्रबषयमा अध्यक्ष शेष घलेले पेश गनुवभएको 

प्रस्ताव मात्रि छलफल भयो । 
 

एनआरएनएको रं्सथिागत क्षमता अत्रभबृस्ि गरी नेपाल र नेपाली र्समुदायको अपेक्षालाई पररपूती गनेगरी रं्सरचना तयार गने, दोस्रो 

पुस्ताका एनआरएनलाई रं्सथिामा र्सहभागी बनाउने र परोपकारी कामका लात्रग बेगै्ल एनआरएन फाउणे्डर्सन थिापना गने नयां 

नीत्रतमा प्रस्ताव गररएको छ । 
  

र्समे्मलनले र्सो प्रस्ताव प्रत्रत र्सहमत्रत प्रदान गदै गैरआवार्सीय नेपालीहरुको रु्सझाव र प्रत्रतत्रिया त्रलएर कायवन्वयनको प्रकृयामा लैजान 

अन्तरावत्रष्टि य र्समन्वय पररषद्लाई त्रजम्मा त्रदएको छ ।  
 

र्समे्मलनमा पुन:त्रनमावण, गैरआवार्सीय नेपाली रं्सघको भवन त्रनमावण, गैरआवार्सीय नेपाली नागररकता, बैदेत्रशक रोजगार, मत्रहला, 

पयवटन प्रबविन लगायतका त्रबषयमा गहन छलफल भएको छ । ती छलफलबाट प्राप्त त्रनष्कषवहरुलाई र्समावेश गदै र्समे्मलनले ११ 

बुुँदे घोषणापि जारी गरेको छ ।  



 
 

 

 

प्रसु्तत छ: घोषणापिको पूणव पाठ: 
 

गैरआवासीय नेपाली सौंघको नव ौं के्षभत्रय समे्मलनद्वारा जारी 

न्य जसी घोषणापत्र २०१६ 
 

गैरआवार्सीय नेपाली रं्सघको नव  ंके्षत्रिय र्समे्मलन अगष्ट २७ र २८, २०१६ (भाद्र ११ र १२ २०७३)मा अमेररकाको नु्यजर्सी शहरमा 

भब्य रुपमा र्सम्पन्न भयो । “भिजन ट्वान्टी ट्वान्टी  एण्ड भबयोण्ड” भने्न मुख्य त्रवषय रहेको र्समे्मलनको उद्घाटनमा प्रमुख 

अत्रतत्रिको रुपमा पूवव र्सभामुख माननीय रु्सवार्स चन्द्र नेम्वांगको उपस्थित्रत रह्यो । त्यसै्त अत्रतत्रिको रुपमा माननीय र्सदस्यहरु महेन्द्र 

यादव, मोहन बराल, नु्यजर्सीका कंगे्रर्समेन डोनाल्ड पेन जुत्रनयर, अमेररकाकालात्रग नेपाली राजदुत डा. अजुवन काकी, रं्सयुक्त 

राष्टि रं्सघका उपमहार्सत्रचव ज्ञानचन्द्र आचायव, कानून मन्त्रालयका र्सत्रचव टेकप्रर्साद ढंुगाना, रं्सयुक्त राष्टि रं्सघका लात्रग नेपालका थिायी 

प्रत्रतत्रनत्रि डा. दुगाव प्रर्साद भट्टराई, उद्योगपत्रत त्रबनोद च िरी, नेपाल उद्योग बात्रणज्य महारं्सघका र्सदस्य चन्द्र ढकाल लगायत 

रं्सचारकमीहरुको उपस्थित्रत रहेको त्रियो । गैरआवार्सीय नेपाली रं्सघका पदात्रिकारी तिा २५ देशका ५०० भन्दा बढी प्रत्रतत्रनत्रिहरुको 

उपस्थित्रतमा भएको यर्स र्समे्मलनमा व्यक्त त्रबत्रभन्न त्रबचारहरुलाई र्सम्मान गदै यो र्समे्मलन त्रनम्न प्रत्रतविता र्सत्रहतको ‘नु्यजर्सी घोषणा 

पि’ जारी गदवछ ।  
 

१. देशको र्समृस्ि हाम्रो चाहना हो । राजनीत्रतक स्थिरता त्यर्सको पत्रहलो आिार हो । त्यरै्सले यो र्समे्मलन र्सबै पक्षको 

र्सहमतीमा रं्सत्रविान कायावन्वयन गदै देशलाई थिात्रयत्व प्रदान गनव  र्समू्पणव दलहरुलाई आग्रह गदवछ । र्सािै, रं्सत्रविान 

कायावन्वयनको िममा बने्न नागररकता लगायतका ऐनहरुमा गैरआवार्सीय नेपालीहरुको भावना र ममव र्समेट्न पत्रन यो 

र्समे्मलन नेपाल र्सरकारको ध्यानाकषवण गदवछ ।  
 

२. भुकम्प प्रभात्रवतहरुको लात्रग घर त्रनमावण गने प्रत्रतविता अनुर्सार गोखावको लाप्राकमा नमूना बस्ती त्रनमावण गने त्रनष्कषव र्सत्रहत 

र्सोही ठाउंमा नै र्सम्माननीय राष्टि पत्रत त्रबद्यादेत्रव भण्डारीजु्यको उपस्थित्रतमा रात्रष्टि य पुनत्रनवमावण प्रात्रिकरण, शहरी त्रवकार्स 

मन्त्रालय र गैरआवार्सीय नेपाली रं्सघबीच र्समझदारी पिमा हस्ताक्षर भएको प्रत्रत यो र्समे्मलन खुर्सी ब्यक्त गदवछ । र्सािै 

रं्सघले बस्ती त्रनमावणको लात्रग प्रात्रवत्रिक कायव अगात्रड बढाईर्सकेको अवथिामा लाभग्रात्रहले पाउने जग्गा लगायतका र्सरकारी 

पक्षबाट गररत्रदनु पने कायव तत्काल पुरा गररत्रदन यो र्समे्मलन र्सम्बस्ित त्रनकायको ध्यानाकषवण गराउंदछ । 
 

३. गैरआवार्सीय नेपाली रं्सघले लामो र्समय देस्ख भनै्द आएको र र्सरोकारको त्रबषय रहेको खुल्ला त्रबश्वत्रबद्यालय ऐन रं्सर्सदबाट 

पाररत भएकोमा र्सम्बस्ित र्सत्रमत्रत लगायत त्ररं्सगो ब्यवथिात्रपका रं्सर्सद प्रत्रत हात्रदवक आभार प्रकट गदवछ । 
 



 
 

 

४. गैरआवार्सीय नेपाली रं्सघलाई नेपालको आत्रिवक तिा र्सामात्रजक त्रवकार्सको र्साझेदार बनाउने रं्सघको र्सात  त्रबश्व र्समे्मलनको 

घोषणापिको बंुदा नम्बर दुईको त्रनणवयलाई कायावन्वयन गनव यो र्समे्मलनमा ‘भिजन २०२० एण्ड भबयोण्ड’ अबिारणा 

प्रसु्तत गररयो । प्रसु्तत अबिारणा मात्रि भएको छलफलका िममा प्राप्त भएका र पत्रछ प्राप्त हुने रु्सझावहरुलाई र्समेट्दै 

यो अविारणालाई अगात्रड बढाउन अन्तरावत्रष्टि य र्समन्वय पररषद् (आईत्रर्सर्सी)लाई त्रजम्मा त्रदने यो र्समे्मलन त्रनणवय गदवछ । 
 

५. नेपालको उद्यमत्रशलता त्रबकार्स तिा ब्यापार व्यवर्साय प्रबिवनको लात्रग र्सम्बस्ित मुलुकहरुको दुतावार्सरं्सग र्समन्वय गदै 

दोहोरो कर त्रमनाहाको लात्रग पहल गनव यो र्समे्मलन नेपाल र्सरकाररं्सग आग्रह गदवछ । 
 

६. नेपालको पयवटन प्रविवनमा गैरआवार्सीय नेपालीहरुको त्रवशेष भूत्रमका रहनु पदवछ भने्न कुरा आत्मर्सात गदै पयवटन प्रविवन 

र्सम्बिी कायविमहरु हरेक देशमा गने र नेपालको पयवटन त्रबकार्समा एनआरएनएलाई खुलेर र्सहयोग गनव यो र्समे्मलन 

प्रत्रतविता जाहेर गदवछ ।  
 

७. नेपाल र्सरकारको रे्सवालाई बैदेत्रशक रोजगारमा रहेका कामदारहरूर्सम्म र्सहज पानव, लेबनान र इराकमा र्सरकारी उपस्थित्रत 

तिा र्साउदी, युएई जस्ता मुलुकहरूमा त्रनयोगको त्रबस्तार तिा आवश्यक कानूनी रे्सवा र्समेत प्रदान गनेगरी क्षमता 

अत्रभबृस्ि गनव र बैदेत्रशक रोजगारमा न्याय, उिार र क्षत्रतपूत्रतवका लात्रग कानूनले त्रनत्रदवष्ट गरेका पक्षहरूलाई त्रजमे्मवार 

बनाउन नेपाल र्सरकाररं्सग यो र्समे्मलन माग गदवछ ।  र्सािै यो र्समे्मलन, बैदेत्रशक रोजगार नीत्रतत्रनमावण गदाव गैरआवार्सीय 

नेपाली रं्सघको उत्रचत प्रत्रतत्रनत्रित्व गदै पीत्रडत कामदार तिा घरेलु मत्रहलाहरूको तत्काल उिार गनव र्सािन स्रोत र्सत्रहतको 

दु्रत उिार रं्सयन्त्रको त्रनमावण गनव पत्रन माग गदवछ ।  
 

८. स्वदेशमा लगानी बढाई रोजगारका अवर्सरहरू अत्रभबृस्ि गदै बैदेत्रशक रोजगारमा गएकाहरुको  पुनथिावपना एवं र्सामात्रजक 

रु्सरक्षा, रं्सचय कोष र त्रबमा प्रास्प्तको लात्रग नेपाल र्सरकाररं्सग यो र्समे्मलन अनुरोि गदवछ । 
 

९. त्रबदेशमा जस्िएका नेपाली एकल मत्रहलाका र्सन्तान नागररकता त्रबहीन भएको हंुदा त्यस्ता नावालकहरुलाई नागररकता तिा 

टि ाभल डकुमेन्ट प्रदान गनवका लात्रग उपयुक्त कानुन त्रनमावण गनव नेपाल र्सरकाररं्सग अनुरोि गदवछ ।  
 

१०. गैरआवार्सीय नेपालीको उले्लख्य रं्सख्या बढेका देशमा नेपाली दुताबार्स थिापना गनव नेपाल र्सरकाररं्सग यो र्समे्मलन माग 

गदवछ । र्सािै त्यस्ता देशका दुताबार्स नेपालमा थिापना गनव पत्रन यो र्समे्मलन आवस्यक ठानै्द उत्रचत पहलका लात्रग आग्रह 

गदवछ । 
 

११. त्रबदेशमा हुत्रकव रहेको दोस्रो पुस्तालाई गैरआवार्सीय नेपालीरं्सघमा र्समावेश गदै स्वदेशमा रं्सचालन भइरहेका युवा र्सम्बिी 

कायविमहरुमा र्सहभात्रगता गराउादै जान यो र्समे्मलन प्रत्रतविता जाहेर गदवछ ।   
 

।।र्समाप्त।। 

 

रञ्जु िापा वागे्ल 

प्रवक्ता 

गैरआवार्सीय नेपाली रं्सघ, अन्तरात्रष्टि य र्समन्वय पररषद् । 

२८ अगष्ट, २०१६ 

 


