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पे्रस विज्ञप्ति 

 

अध्यक्ष भट्टद्िारा उद्योग िाणिज्य महासंघलाई धन्यिाद ज्ञापन 

सन ्२०१७ नोभेम्िर २४ का ददन गैरआिासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भिन भट्ट र नेपाल उद्योग िाणिज्य महासंघका 
अध्यक्ष भिानी रािाबीच भेटघाट काययक्रम सम्पन्न भएको छ। नेपाल उद्योग िाणिज्य महासंघमा भएको भेटघाटको 
मुख्य उद्देश्य संघको सचचिालय नागपोखरीमा सनय लागकेकोमा नेपाल उद्योग िाणिज्य महासंघलाई औपचाररका 
जानकारी गराउनु रहेको चियो। उक्ि काययक्रममा अध्यक्ष भिन भट्टले महासंघ अध्यक्ष रािालाई हाददयक धन्यिादको 
पत्रसदहि टोकन अफ एवप्रससयसन प्रदान गनुयभयो।  

 

काययक्रममा बोल्दै अध्यक्ष भट्टले गरैआिासीय नेपालीहरूको क्षमिा र प्रतिभालाई नेपालको सिायङ्गीि विकासमा उपयोग 
गदै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको दहिलाई संरक्षि गने उद्देश्यले गैरआिासीय नेपाली संघको स्िापना गने असभयानको 
िालनी गदायकै ददनदेणख नेपाल उद्योग िाणिज्य महासंघले हाम्रा अग्रजहरूसँग तनरन्िर सहयोग गदै अएको स्मरि 
गनुयभयो। गैरअिासीय नेपाली संघ नेपालमा दिाय हुन लामो समय लागेको सन्दभयमा महासंघले प्रदान गरेको संरक्षि र 
सहयोगप्रति अध्यक्ष भट्टले कृिज्ञिा प्रकट गनुयभएको चियो। सचचिालय सञ्चालनका लाचग भिन ििा विविय कारोिारमा 
सहकायय गरी महासंघले एनआरएन असभयानलाइ िप योगदान पुयायएको उहाँले उल्लेख गनुयभयो।  

सन ्२००३ देणख महासंघको भिनमा एनआरएनए सचचिालय रहँदै अएको चियो। सन ्२०१३ अक्टोिरमा नेपाल सरकार 
परराष्ट्र मन्त्रालयबाट संघ विचधिि रुपमा दिाय भएपतछ बालुिाटारमा आफ्नो भिन तनमायि कायय अगाडि बढ्न सकेको 
अध्यक्ष भट्टले जानकारी ददनुभयो। महासंघको संरक्षकत्िमा रहेको सचचिालय सादाय एकिफय  न्यास्रो लागेको र अकोिफय  
हाम्रो उन्नतिको नया ँ पाइला टेक्न सफल भएकोमा गौरिको अनुभूति समेि हुन गएको उहाँको भनाइ चियो। नेपाल 
उद्योग िाणिज्य महासंघको यस प्रकारको तनस्िािय सहयोग र संरक्षकत्िले संघको विगि १४ िर्यको लामो यात्रालाई 



 
 

 

अविस्मरिीय योगदान पुर् याएको अध्यक्ष भट्टले बिाउनुभयो। सहयोग, सद्भाि र सहकाययका लाचग एनआरएनए नेपाल 
उद्योग िाणिज्य महासंघप्रति सधैँ आभारी रहने भन्दै उहाँले भविष्ट्यमा महासंघसँगको सहकायय अझ प्रगाढ र घतनभूि 
रदहरहने विश्िास व्यक्ि गनुयभयो। 

अध्यक्ष भट्टले आचियक समदृ्चधका लाचग दिैु संस्िा समलेर लगानीको के्षत्रमा सहकायय गने बिाउँदै लागनीका के्षत्र 
पदहचान गनय तनकट भविष्ट्यमा नै एक लगानी सम्बन्धी काययशाला गोष्ट्ठी आयोजना गने जानकारी ददनुभयो।  

महासंघका अध्यक्ष भिानी रािाले गैरआिासीय नेपाली संघसँग सहकायय गनय पाएकोमा संघप्रति आभार प्रकट गदे 
भविष्ट्यमा यस सहकाययलाई अझ ददगो पादै लैजाने बिाउनुभयो। आगामी ददनहरुमा दिैु संस्िाहरुले आचियक ििा 
सामाप्जक के्षत्रमा सहकायय गरेर अगाडि बढ्नु पने उहाँको भनाइ चियो। अफ्नै भिनमा सने ियारीमा रहेको 
एनआरएनएलाई उहाँले उन्नति र प्रगतिको लाचग शुभकामना व्यक्ि प्रदान गनुयभयो। 

 

काययक्रममा नेपाली उद्योग िाणिज्य महासंघ र एनआरएनए अध्यक्ष लगायि महासंघका उपाध्यक्षद्िय उमेश लाल प्रधान 
र चन्र प्रसाद ढकाल, गैरआिासीय नेपाली संघका सचचि डि.बी के्षत्री, मदहला संयोजक रजनी प्रधान, युरोपका उपके्षत्रीय 
संयोजक गोविन्द प्रसाद गौंिम, युकेका आइसससस सदस्य शाप्न्ि कुिँर िापा, युएसएका गैरआिासीय नेपाली सशसशर भट्ट, 

महासंघका महासचचि सुरेशमान शे्रष्ट्ठको सहभाचगिा रहेको चियो।  
 

       

भूर्ि तघसमरे          

प्रिक्िा         
गैरआिासीय नेपाली संघ         

अन्िरायप्ष्ट्रय समन्िय पररर्द् । 

 


