
 

Ref.           

 
Press Note : 

 
गैरआवासीय नेपाली संघको नवननवााचित अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद्को पहिलो बैठक सम्पन्न 

 

श्रममक कल्याणकारी कोषका लागी १ करोड ६ लाख रुपयैााँ प्रदानः 
गैरआवासीय नेपाली संघको नवननवााचित अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद्को पहिलो बैठकमा सदस्यिरुले वैदेशिक रोजगाररमा  
पपडितिरुलाई सियोग गने िेतुले स्थापपत श्रशमक कल्याणकारी कोषका लाचग रु १ करोि ६ लाख रुपैयााँ सियोग गने 
प्रनतवध्दता गरेका छन ् । संघका अध्यक्ष कुमार पन्तको प्रस्तावमा संघका नवननवााचित पदाचिकारी एवं सदस्यले सो रकम 
हदने घोषणा गरेका िुन ्।  स्मरण रिोस यस कोषबाट एक ननष्ट्चित मापदण्िका आिारमा पवदेिमा रोजगारीका दौरानमा 
पपडितिरुलाई सियोग गदै आएको छ ।  

आज सम्पन्न बैठकले १९ वटा एजने्िामाचथ बिृत छलफल गरेको चथयो । बैठकले यस अनघनै थाशलएका कायाक्रम र िुरु 
गररएका पिलिरुलाई ननरन्तरता हदाँदै पवशिन्न मित्वपूणा ननणायिरु गरेको छ । बैठकले सरकारले अनघ सारेको नेपाल 
भ्रमण वषा २०२० मा सिकाया गनाका लाचग ननवतामान अध्यक्ष िवन िट्टको संयोजकत्वमा सशमनत गठन गरेको छ । 
यस्तै पुवाािार पवकािका लाचग रु १० अबाको लगानी   शित्र्याउने अशियान अगािी बढाउन अध्यक्ष कुमार पन्तको 
संयोजकत्वमा एक सशमनत बनाई १ महिनाशित्र काया योजना प्रस्तुत गना बैठकले  ननणाय गरेको छ ।   

संघको ननवाािन पविनुतय पद्दतीबाट प्रत्यक्ष मतदान माफा त गना र ननिुल्क सदस्यता बारे अध्यन गना उपाध्यक्ष मन 
केसीको संयोजकत्वमा एक सशमनत गठन गरेको छ र यस सशमनतमा मिासचिव िा. िेमराज िमाा,  सचिव गौरीराज जोिी 
र कोषाध्यक्ष मिेि शे्ररठ रिनु िएको छ । मिासचिव िा. िेमराज िमााको संयोजकत्वमा पविेष मिाचिवेिन बोलाउने 
तयारी गने ननणाय समेत गरेको छ । पविेष मिाचिवेिनले संघको संस्थागत संरिना र ननवाािन प्रणालीको पररवतान 
गनेछ।  संघको काठमािौ ष्ट्स्थत सचिवालयलाई िुस्त बनाउन िा. िेमराज िमााको नेततृ्वमा एक सशमनत गठन गरेको छ।     

साँस्थाको आचथाक प्रनतवेदन तयार गना कोषाध्यक्ष मिेि शे्ररठको संयोजकत्वमा एक सशमनत ननमााण गने ननणाय गरेको छ। 
आगामी २ वषाका लाचग मागाचित्र कोना ननकट िपवरयमा एक कायािालाको आयोजना गने िएको छ।  

संघमा अब ५ बबभाग 

बैठकले ५ उपाध्यक्षिरुको नेततृ्वमा ५ पविाग (वैदेशिक रोजगार, परोपकारी तथा मावकल्याण, व्यवपार तथा लगानी,  शसप, 
ज्ञान, र नबप्रवतान, नेपाल प्रविान)  ननमााण गने र बबिागमा अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद्का सदस्यिरु र सम्बष्ट्न्ित 
क्षेत्रका पवज्ञिरुको रिने ब्यबस्था गरेको छ। एनआरएनए फाउण्िेसन स्थापना गरी सबै परोपकारी कायाक्रम यसै फाउण्िेसन 
माफा त एकद्वार प्रणालीबाट गने ननणाय गरेको छ ।  एनआरएन पवज्ञ सम्मेलनलाई ननरन्तरता हदाँदै दोश्रो पवज्ञ सम्मेलन 
सन २०२० गने  ननणाय गररएको छ । त्यस्त ैसंघको अगामी क्षते्रीय सम्मेलन मध्यपूवामा आयोजना गने ननणाय समेत 
बैठकले गरेको छ ।  

 

संघका संरक्षक  पररषद गठन 

बैठकले गैरआवासीय नेपाली संघको संरक्षक पररषद्को सदस्य समेत ियन गरेको छ ।  पररषदमा प्रमुख संरक्षक िा. िेष 
घले र अन्य संरक्षकिरुमा  पूवा अध्यक्ष द्वय देवमान हिरािन र जीवा लाशमछाने, ननवतामान अध्यक्ष िवन िट्ट र पूवा 
संरक्षक रामप्रताप थापा  रिनु िुनेछ  । वैठकल े संस्थापक अध्यक्ष िा. उपेन्र मितोलाई संघको उच्ि वररयतामा राख्न े
समेत ननणाय गरेको छ ।  



 

सल्लािकार सममनत गठन 

आज बसेको बठैकले गैरआवासीय नेपाली संघको ११ सदस्यीय सल्लािकार सशमनत समेत गठन गरेको छ । सो सशमनतमा 
ननवतामान उपाध्यक्ष कुल आिाया (यु के), सपपला राजिण्िारी (रशसया), रामेचवर िाि (नेपाल), टी.बी काकी (कतार), सोम 
सापकोटा (माल्टा), बत्रलोक गुरुङ (िङ्कङ), पवचव आदिा पष्ट्ण्ित (युके), पुरप नतमष्ट्ल्सना (स्पेन),  जमुना गुरुङ (अरिेशलया), 
एसी िेपाा (अमरेरका), र िररबोल िण्िारी (अमरेरका) रिनुिुनेछ ।  

वैठक अत्यन्त सौिािापुणा वातावरणमा िएको चथयो र वैठकमा अव ननवाािन सककएको, िुनावको बेला बननएका र गररएका 
कुरा बबशसाएर  अवका हदनमा एक हढक्का िएर अनघ वढनु  पने  कुरामा पुणा मतैक्यता चथयो ।  

 

सचिवालय 

गैरआवासीय नेपाली संघ ।  

शमनत :  २०७६\ ०७ \ ०३ (२० अक्टोवर २०१९) 
  

 
 
 
 
  
 
 


