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प्रेस विज्ञप्ति 
गरैआवासीय नेपाली सघंले स्थापनाकालदेखि न ैनेपालमा लगानी भित्र्याउने र आफूले भसकेको ज्ञान सीप र क्षमताको 
सदपुयोगले मलुकुको समदृ्धिमा हातमेालो गने उद्देश्य भलएर अघघ बढीरहेको छ । “सब ै हाि एकै साथ” िन्ने 
िावनाका साथमा ववश्वका ८० राष्ट्रमा फैभलएको नेपाली डायस्पोराले मलुकुको समदृ्धिको कामना मात्र ैगरेको छैन, बरु 
आ–आफ्नो स्थानबाट यथाशक्य सहयोग र सहकायय गनय समेत तत्पर छ । नेपाल सरकारले लगानीका लाधग घनमायण 
गरेको  अनकुुल वातावरण र पययटन प्रवद्र्िनका लाधग नेपाली समदुाय समेतलाई समु्पपएको म्िपमेवारीलाई यस सघंले 
गहन रुपमा भलएको छ । ‘नेपालीका लाधग नेपाली’ िन्ने मलु नारालाई आत्मसात गदै नेपाल सरकारसँग सहकायय गरेर 
अगाडी बढ्ने सघंको महत्वपणूय उद्देश्य पघन हो ।  
यस ैसन्दियमा “एनआरएनए यरूोपको उद्देश्य देश विकासको लागि लिानी र पययटन प्रिद्र्धन िने लक्ष्य” (Tourism 
and Investment Promotion in Nepal Goals of NRNA in Europe) िन्ने ववषयमा केम्न्ित रही यही अगष्ट्ट ३ 
र ४ ताररिमा (२०१९) इटालीको रोममा १२ औँ यरूोपेली बठैकको आयोिना हँुदैछ । बठैकको सपपणूय तयारी सककएको 
छ ।  
लगानी र पययटन प्रवद्र्िन यस पटकको बठैकको मखु्य केन्िववन्दमुा रहनेछन ्।  नेपाल सरकारले अघघ सारेको समदृ्ि 
नेपाल घनमायणमा आ–आफ्नो स्थानबाट योगदान गनय प्रोत्साहन गरी नेपालमा लगानीका लाधग उपयकु्त वातावरण बनेको 
छ िन्ने सन्देश प्रवाह गनुयका साथै नेपाल सरकारले घोषणा गरेको भिम्िट नेपाल २०२० को प्रचारप्रसार यस बठैकको 
प्रमिु उद्देश्य रहेको छ ।  
 बठैकमा गरैआवासीय नेपाली नागररकताको ववषयमा रहेका द्वववविा सपबन्िी ववशषे सेसन, नेपालमा लगानीका लाधग 
नेपालको मौिुदा घनयम र काननूबारे िानकारी, यरुोप क्षेत्रका लाधग छुट्टै राहत कोषको अविारणा लगायत एिेन्डामा 
समेत बठैक केम्न्ित रहनेछ । यसका साथै बठैकमा यरूोपेली क्षते्रमा रहेका गरैआवासीय नेपाली समदुायले िोग्नपुरेको 
समस्या र त्यसको समािान, यहाँ रहेका नेपालीका ज्ञान सीप र क्षमता नेपालमा भित्र्याउने सरकारको रणनीघत र 
त्यसमा एनआरएनएको िभूमकाबारे पघन  घनीितू रुपमा छलफल गररनेछ ।  
त्यसअघघ बठैकको पवूय सन््यामा अथायत २, अगष्ट्ट (२०१९) मा इटालीका एक सय िन्दा बढी व्यापार एव ं पययटन 
व्यवसायी, स्थानीय नगरपाभलकाका मेयर नेपाल सरकारका प्रघतघनधि, गरैआवासीय नेपाली सघं लगायतको उपम्स्थतीमा 
नेपाल भ्रमण वषय–२०२० यरुोपको औपचाररक शिुारपि गररने छ ।  
इटालीको रोमम ैसघंको १० औ ंमहहला िेलासमेत आयोिना गररँदै छ । यरुोपका झन्ड ै २० वटा मलुकुहरुमा रहेका 
महहलाहरुले िेलामा सहिाधगता िनाउनेछन ्। 
बठैकमा नेपाल सरकारका तफय बाट काननू, न्याय तथा ससंदीय माभमलामन्त्री िानिुक्त ढकाल, नेपाल पययटन बोडयका 
काययकारी अधिकृत दीपकराि िोशी, नेपाल भ्रमण वषय २०२० कायायन्यवन उपसभमघतको उपा्यक्ष तथा राम्ष्ट्रय काययक्रम 
सयंोिक सरुि वदै्य, नेपाली कांग्रेसका नेता शिेर कोइराला, यरूोपम्स्थत नेपाली रािदतूाबासका रािदतू एव ं अन्य 
ववभशष्ट्ट व्यम्क्तत्वहरु सहिागी हुनहुुनेछ । यसका साथै यरूोपका २८ राम्ष्ट्रय समन्वय सभमतीका पदाधिकारी, एनआरएन 
अग्रि, सल्लाहकार, ससं्थापक तथा पवूय एव ं घनवतयमान अ्यक्ष, वतयमान अ्यक्ष, म्यपवूय, अष्ट्रेभलया, अमेररका 
लगायत ववभिन्न मलुकुका आइसीसी एव ं एनसीसी प्रघतघनिी, पत्रकार, कलाकार लगायत गरी करीब ५ सय िना 
प्रघतघनिी सहिागी हुनहुुनेछ ।  



 

यसपटक बठैकमाफय त हामीले तय गने घनणययहरुले समग्र ससं्थालाई ससं्थागत गनय मात्र ै निई मलुकुकै समदृ्धिमा 
समेत योगदान हदन सफल हुने अपेक्षा हामीले रािेका छौँ । नेपालमा लगानी, पययटन, ज्ञान सीप र दक्षता भित्र्याउन े
सन्दियका ववववि ववषयमा हामी सब ैभमलेर घनीितू रुपमा छलफल गनय गइरहेका छौँ ।  तसथय यस १२ औँ यरूोपेली 
िेलामा सहिागी िई आफ्ना महत्वपणूय ववचार र िारणा आदानप्रदान गनय सपपणूय गरैआवासीय नेपाली समदुाय, 
सपबद्ि व्यम्क्त सबमैा सघं हाहदयक अनरुोि समेत गदयछ ।   
 

     
िषूण घघभमरे 
प्रवक्ता 
गरैआवासीय नेपाली सघं  
अन्तरायम्ष्ट्रय समन्वय पररषद । 
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