गैरआवासीय नेपाली संघको पोखरा बैठकका ननर्णय
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तराणनरिय समन्वय पररषदक
् ो प्रत्यक्ष बैठक यही नमनत २०७६ साल माघ ४ र ५ गते (सन्
२०२० जनवारी १८ र १९ताररख) गण्डकी प्रदेशको कास्कीनस्ित रुपाकोटमा भव्यतापूवक
ण सम्पन्न भएको छ ।
संघका अध्यक्ष कुमार पन्तको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको यस बैठकमा नवश्वका नवनभन्न मल
ु क
ु बाट आउनु भएका
अन्तराणनरिय समन्वय पररषदक
् ा पदानिकारी, सदस्य, संरक्षक तिा सल्लाहकारहरु गरी ५८ जनाको सहभागीता रहेको
नियो । बैठक पश्चात गण्डकी प्रदेशमा लगानी प्रवद्र्िन गने सम्बन्िमा प्रदेश सरकार र गैरआवासीय नेपाली सघं बीच
अन्तरनिया कायणिम गररएको नियो । उक्त कायणिममा मख्ु यमन्री पृथ्वी सब्ु वा गरुु ङ लगायतका प्रदेश सरकारका
महत्वपूर्ण ननकायका प्रनतननिीहरु र संघका पदानिकारीको उपनस्िती नियो ।
बैठकबाट भएका महत्वपर्ू ण ननर्णयहरु ननम्नानसु ार छन् ।
१) नेपाल भ्रमर् वषण २०२० सफल बनाउन संघले सनियातापवु क
ण नवनभन्न कायणिमको सरुु वात गररसके को छ ।
यसलाई अझै घनीभतू बनाउन सघं का रानरिय र अन्तराणनरिय समन्वय पररषदक
् ो वानषणक कायणिमको रर्नीनतक
योजनासनहत एकमष्टु नववरर् आगामी १ मनहनानभर सावणजननक गररनेछ ।
२) बैठकमा बृहत छलफल पश्चात २०१९–२०२१ कायणकालका लानग नवस्तृत कायणयोजना तयार पाररएको छ ।
सघं का सबै नवभागहरुको कायणयोजनाको नववरर्को पनु स्तका १ मनहनानभर प्रकाशन गररनेछ ।
३) एनआरएन नवश्व सम्मेलनलाई प्रभावकारी बनाउनका लानग संघको अन्तराणनरिय महानिवेशन नभएको वषण, नवज्ञ
सम्मेलनको सािमा आयोजना गररने छ ।
४) नेपाल सरकारको साझेदारीमा अक्टोवर २०२० मा दोश्रो एनआरएन नवश्व नवज्ञ सम्मेलन गररनेछ । सम्मेलनलाई
पररर्ाममख
ु ी बनाउन नेपाल सरकारका नवनभन्न मन्रालयका प्रनतनननिहरु र संघबीच एक संयक्त
ु सनमनत ननमाणर्
गररनेछ ।
५) बैठकमा परोपकारी एवं मानव कल्यार्कारी कायणका लानग स्िायी प्रकृ नतको श्रोत पररचालन गनणका लानग
स्िापना गनण लानगएको NRNA Foundation को अविारर्ापरमा बृहत छलफल गररएको छ । उक्त फाउण्डेसन
स्िापना गनण के ही वैिाननक तिा काननू ी कनठनाई समेत पनहचान गररएकोले यसको समािान लानग नेपाल
सरकारको सम्बनन्ित ननकायसँग परामशण तिा संवाद गररनेछ । सािै अक्टोवर २०२० नभर NRNA
Foundation दताण प्रनिया समेत अगानड बढाइनेछ ।
६) संघको सदस्यता नवतरर् र व्यवस्िापन, अन्तराणनरिय र रानरिय समन्वय पररषदक
् ा ननवाणचन लगायतका
गनतनविीहरुलाई अत्यािनु नक नडनजटल प्रनवनिमैरी बनाउनका लानग प्रस्ताव गररएको ‘Smart NRNA
पररयोजना’ ६ मनहनानभर सम्पन्न गररनेछ ।
७) Smart NRNA पररयोजना र NRNA Foundation स्िापनाका लानग नविानमा संशोिन गनण आवश्यक
नवषयहरु १ मनहनानभर पनहचान गरी सघं को नवशेष महानिवेशनको नमनत समेत तय गररनेछ ।
८) बैठकमा संघको आनिणक अवस्िा, संघको नवनिय प्रनतवेदन र तेश्रो पक्षबाट गराइएको डीडीए र आन्तररक लेखा
पररक्षर्को प्रारनम्भक प्रनतवेदनमानि बृहत छलफल गररएको छ । आवश्यक सबै प्रनिया परू ा गरी उक्त प्रनतवेदन
यिाशक्य नछटो सावणजननक गररनेछ । संघको नवनिय नववरर्हरु हरे क ३ मनहनामा सावणजननक गने प्रनतवद्धता
अनसु ार पनछल्लो ३ मनहनाको नववरर् १ सातानभर संघको आनिकाररक वेवसाइटमाफण त सावणजननक गररनेछ ।

रानरिय समन्वय पररषदह् रुलाई पनन ३–३ मनहनामा आनिणक नवनिय नववरर्हरु सावणजननक गनण यसै बैठकमाफण त
ननदेशन नदइन्छ ।
९) बैठकले काठमाडौं महानगरपानलकासँग समन्वय गरी नमनू ा सावणजननक शौचालय ननमाणर्को काम अनघ बढाउने
औपचाररक ननर्णय गरे को छ । उक्त योजनाका लानग बैठकमा सहभागीहरुबाट रु ४० लाखको सहयोग संकलन
भएको छ । बैठकले छारा शौचालयको समस्या भएका नवकट तिा ग्रानमर् क्षेरका नवद्यालयसँग सहकायण गरी
शौचालय ननमाणर्को काम अनघ बढाउने ननर्णय गरे को छ ।
१०) बैठकले वैदने शक रोजगारीका समस्या, समािान र सम्भावनाको पनहचान गरी ६ मनहनानभर एक श्वेतपर तयार
गनण नवज्ञहरुको कायणदल गठन गने ननर्णर् समेत गरे को छ । सािै वैदने शक रोजगारीबाट फके का व्यनक्तको सीप र
क्षमताको सदपु योग गनणका लानग उनीहरुको नववरर् संकलनका लानग सरकारले अनघ सारे को श्रम बैंक
कायणिममा सहकायण गने ननर्णय गररएको छ ।
११) गैरआवसीय नेपाली संघद्वारा प्रस्तानवत र नेपाल सरकारले पनन घोषर्ा गररसके को तर कायाणन्वयनमा
नआएको वैदने शक सामानजक सरु क्षा कोषको यिाशीघ्र कायाणन्वयन गनण, तिा मनहला कामदारहरुको समस्या
समािान लगायतका नवषयमा नेपाल सरकारका सम्बनन्ित ननकायसँग पहल गने ननर्णय गररएको छ ।
१२) संसदमा नवचारािीन नागररकता ऐन संसदको यसै नहँउदे अनिवेशनबाट पाररत गरी संनविानमा व्यवस्िा गररए
अनरुु प गैरआवासीय नेपाली नागररकतालाई कायाणन्वयन गनण यो बैठक नेपाल सरकारको ध्यानाकषणर् गराउँदछ ।
यस्तै लगानी, सम्पनि र गैरआवासीय नेपालीको आनिणक, सामानजक र सांस्कृ नतक अनिकारसँग जोनडएको
गैरआवासीय नेपाली सम्बन्िी ऐनको पनु लेखन गनण र त्यसमा संघले पेश गरे का सझु ावहरु समेत समेट्न यसै
बैठकमाफण त नेपाल सरकार समक्ष यो सघं नवशेष अनरु ोि गदणछ ।
१३) संघको संरचना प्रयोग भई प्रवद्धणन भई आएका व्यवसानयक कम्पनीहरुको नाफाको नननश्चत प्रनतशत संघको
कोषमा जम्मा गनणका लानग सम्बनन्ित सबैलाई अनरु ोि गने ननर्णय यस बैठकले गरे को छ ।
१४) अरिेनलयामा लागेको डढेलोको कारर् हुन गएको जनिनको क्षनतप्रनत गनहरो दख
ु ः व्यक्त गदै मृत आत्माको
शानन्तका लानग यो संघ कामना गदणछ । सािै उद्दार कायणमा सनिय सहभानगता जनाउने रानरिय समन्वय पररषद्
अरिेनलयालाई नवशेष िन्यवाद व्यक्त गदणछ ।
िन्यवाद ।
गैरआवासीय नेपाली संघ,
नमनत : २० जनवरी २०२० ।
कास्की, रुपाकोट, गण्डकी प्रदेश, नेपाल ।

