
 

      

        
 

विशेष अन्तर्रावरिय महरवििेशनको सूचनर 

 

गरैआवासीय नेपाली “संघ” को ९ औ ँ अन्तरााष्ट्रिय महाष्ट्िवशेनबाट संघको आष्ट्थाक प्रष्ट्तवदेन एव ं ष्ट्विान संशोिन सम्बन्िमा 

छलफलका लाष्ट्ग ष्ट्वशषे अन्तरााष्ट्रिय महाष्ट्िवशेन आह्वान गन े तय भएको अवगत नै छ । तर, कोष्ट्भड–१९ को ष्ट्वश्वव्यापी 

महामारीका कारण भौष्ट्तक रुपम ैउपष्ट्थथत भएर महाष्ट्िवशेन आयोजना, सञ्चालन एव ंव्यवथथापन गन ेवातावरण अझ ैबन्न सकेको 

छैन । यस ै ष्ट्वषयलाई मनन गरी अनलाईन माफा त ष्ट्डष्ट्जटल सफ्टवयेरको प्रयोग गरी भचचाअल (अनलाईन) ष्ट्वशेष अन्तरााष्ट्रिय 

महाष्ट्िवशेन सञ्चालन अनचमष्ट्तका लाष्ट्ग नेपाल सरकारको पररारि मन्रालय समक्ष माग गररएकोमा ष्ट्मष्ट्त २०७७/०६/१५ तदनचसार 

१ अक्टोबर २०२० (सन)् मा मन्रालयबाट सकारात्मक पर प्राप्त भयो । सोही आिारमा ष्ट्मष्ट्त २०७७/०५/०६ तदनचसार २२ अगथट 

२०२० (सन)् मा सम्पन्न ७४ औ ँबैठक र ष्ट्मष्ट्त २०७७/०८/०७ तदनचसार २२ नोभमे्बर २०२० (सन)् मा सम्पन्न ७५ औ ँबैठकबाट 

ष्ट्वशेष अन्तरााष्ट्रिय महाष्ट्िवशेन ष्ट्वषयसचूी पाररत गररयो । अतः माष्ट्थ उल्लेष्ट्ित ष्ट्मष्ट्तमा सम्पन्न ७५ औ ँबैठकबाट संघको ष्ट्वशेष 

अन्तरााष्ट्रिय महाष्ट्िवेशन ष्ट्नम्न ष्ट्मष्ट्त, समय र माध्यमबाट दहेाय बमोष्ट्जमका ष्ट्वषयहरुमा छलफल तथा ष्ट्नणाय गन ेगरर बथने भएकोले 

सम्बष्ट्न्ित सबैको जानकारीको लाष्ट्ग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । 

 

१. विशेष अन्तर्रावरिय महरवििेशन बस्ने वमवत, समय र् स्थरन: 

वमवतिः    २०७७/१०/१० (सन ्२३ जनवरी २०२१) र ष्ट्मष्ट्त २०७७/१०/११ (सन ्२४ जनवरी २०२१) । 

समयिः    नेपाल समय अनचसार ष्ट्बहान ११:०० बज े। 

मरध्यमिः  ष्ट्वश्वव्यापी रुपमा फैष्ट्लएको कोष्ट्भड-१९ महामारीको जोष्ट्िमका कारण ष्ट्वशषे अन्तरााष्ट्रिय महाष्ट्िवशेन 

अनलाईन/भचचाअल प्रष्ट्वष्ट्ि माफा त हुनेछ । महाष्ट्िवशेनमा सहभाष्ट्गताका लाष्ट्ग प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ि महानचभावहरुलाई ष्ट्वशेष 

अन्तरााष्ट्रिय महाष्ट्िवशेनमा सहभागी हुनका लाष्ट्ग Link, Meeting ID तथा Passcode उपलव्ि गराईनेछ । 

    

२. छलफल तथर वनर्ायकर लरवि वनिरारर्त विषयसूची:  

क)  गरैआवासीय नेपाली संघको अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदक्ो २०१७-२०१९ को ष्ट्मष्ट्त २०७४/०६/३० (सन ् १६ 

अक्टोबर २०१७) दषे्ट्ि ष्ट्मष्ट्त २०७६/०६/२३ (सन ् १० अक्टोबर २०१९) सम्मको आय–व्ययको ष्ट्ववरण र सम्पष्ट्ि–

दाष्ट्यत्वको ष्ट्ववरण, २०७५ र २०७६ आषाढ मसान्तको वासलात, सोही ष्ट्मष्ट्तमा समाप्त क्रमशः आष्ट्थाक वषा 

२०७४/०७५ (२०१७-२०१८) र आष्ट्थाक वषा २०७५/०७६ (२०१८-२०१९) को आय–व्ययको ष्ट्ववरण, सम्पष्ट्ि–

दाष्ट्यत्वको ष्ट्ववरण, नाफा–नोक्सान ष्ट्हसाब तथा नगद प्रवाह ष्ट्ववरण सष्ट्हतको आष्ट्थाक प्रष्ट्तवदेन छलफल गरी पाररत गने 

। आष्ट्थाक प्रष्ट्तवदेन यसै सचूनाका साथ समावशे गररएको ।  

ि) गरैआवासीय नेपाली संघको ष्ट्विान २००३ (२०१७ को संशोिन सष्ट्हत) मा संशोिन गने । ष्ट्विान संशोिन प्रथताव यसै 

सचूनाका साथ समावशे गररएको । 

 

३. विशेष अन्तर्रावरिय महरवििेशनको सम्बन्िमर थप जरनकरर्ीिः 



 

(क) सम्पणूा राष्ट्रिय समन्वय पररषदह्रुलाई ष्ट्नम्नानचसार ष्ट्वशषे अन्तरााष्ट्रिय अष्ट्िवशेनमा भाग ष्ट्लने प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्िहरु पठाउनच 

हुन अनचरोि गररन्छ ।  

(ि) सन ् २०१९ का ९ औ ँ अन्तरााष्ट्रिय महाष्ट्िवशेनमा दताा भएका प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्िहरुले सन ् १ जनवरी २०२० सम्म ष्ट्नम्न 

ष्ट्ववरण सष्ट्हत आफ्नो नाम राष्ट्रिय समन्वय पररषद्मा दताा गनचापने छ । 

नामः 

संघको सदथयता संखयाः 

जन्म ष्ट्मष्ट्तः 

इमेल: 

फोन नम्बरः 

राष्ट्रिय समन्वय पररषद ् वा अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदम्ा काम गरेको भए पद र कायाकालको ष्ट्मष्ट्त 

(उच्चतम पद मार): 

क्षेर वा प्रान्तः 

(ग) ष्ट्वशेष महाष्ट्िवेशनमा भाग ष्ट्लने प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ि गरैआवासीय नेपालीको हषै्ट्सयत कायम रहकेो हुनचपने छ । 

(घ) बचँदा न.ं ३(ि) अनचसार प्राप्त प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्िहरुको संखया ष्ट्विानको अनुसूची ६ मा तोष्ट्कएको संखया भन्दा कम भएमा सो 

संखयाको हद सम्म सम्बष्ट्न्ित राष्ट्रिय समन्वय पररषदले् थप प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ि पठाउन पाउने वा नपाउने पष्ट्छ सषू्ट्चत गररनेछ । 

(ङ) बचँदा न.ं ३(घ) अनचसार प्राप्त प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्िहरुको नामावलीको ष्ट्ववरण सम्बष्ट्न्ित राष्ट्रिय 

समन्वय पररषद्बाट सन ्७ जनिर्ी २०२१, बेलुकी २३:५९ (नेपरल समय) अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद्मा 

पठाउनचपने छ ।  

(च) राष्ट्रिय समन्वय पररषद्बाट प्राप्त प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ि सदथयहरुको नामावलीको प्रकाशन सन ् ९ जनिर्ी २०२१ मा प्रकाशन 

गररनेछ । 

(छ) प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्िको नामावली उपर उजचर गनाका लाष्ट्ग सन ् १० जनिर्ी २०२१ सम्म ष्ट्दईनेछ । 

(ज) प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्िको अष्ट्न्तम नामावली सन ्११ जनिर्ी २०२१ मा प्रकाशन गररनेछ ।  

(झ) प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्िहरुको नामावली अष्ट्न्तम भएपष्ट्छ सम्बष्ट्न्ित प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्िहरुको व्यष्ट्िगत इमेलमा प्रमाणीकरणको लाष्ट्ग इमले 

पठाईनछे ।   

(ञ) इमलेमा प्रमाणीकरण पश्चात ष्ट्वशषे अन्तरााष्ट्रिय महाष्ट्िवेशनमा भाग ष्ट्लनको लष्ट्ग Zoom को Meeting ID तथा 

Passcode प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्िहरुको व्यष्ट्िगत इमलेमा पठाईनेछ । 

 

                                                                             

……………………………                       …………………………… 

डा. हमे राज शमाा                 कच मार पन्त   

महासष्ट्चव                  अध्यक्ष 

 

 २३ ष्ट्डसेम्बर २०२० 


