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पे्रस नोटः 
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद्को बैठक पोखरामा आयोजना गररने 
गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद्को प्रत्यक्ष बैठक यही २०२० को जनवरी १८ र १९ मा गण्डकी प्रदेशको 
पोखरामा आयोजना गररने भएको छ । २१ डडसेम्बरका ददन भएको अन्तरााष्ट्रिय कायाकारी सचिवालयको ववद्युततय बैठकले उक्त 
तनर्ाय गरेको हो । अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद्को पोखरा बैठकले संघको सममतत र कायादलको काया ववभाजन गनुाका साथै संघको 
आगामी काया योजनालाई समेत अष्ट्न्तम रुप ददने छ । उक्त २ ददने बैठकले संघको ववशेष महाचिवेशनको ममतत र स्थान समेत 
तोक्ने अपेक्षा गररएको छ । २०१९-२१ कायाकालको अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद्को पदहलो बैठकले संघको तनवाािन प्रक्रिया लगायत 
वविानमा समसामतयक सुिारका लाचग ववशेष महाचिवेशन गने तनर्ाय गरेको चथयो । 

दहजोको बैठकमा संघको काम कारवाही र लेखा प्रर्ालीलाई बदि िुस्त र पारदशी बनाउने र संघको ववद्युततय सूिना प्रर्ालीको यस 
सम्बन्िी ववमशष्ट्रिकृत कंपनीबाि System Security Audit गराउने समेत तनर्ाय गरेको छ । साथै दहजोको बैठकमा चिसको पुरानो 
राष्ट्रिय समन्वय पररषद्लाई तदथा सममततका रुपमा कायम गदै क्षेत्रीय संयोजक र उपसंयोजकहरुको रहोवरमा त्यहााँको राष्ट्रिय 
समन्वय पररषद्को महाचिवेशन गना अनुमतत ददने तनर्ाय समेत गरेको छ । साथै उक्त बैठकले ववमभन्न राष्ट्रिय समन्वय 
पररषद्हरुमा देखखएका समस्या समािानका लाचग पहल गने तनर्ाय समेत गरेको छ । बठैकमा संघको मानाथा पररषद्का सदस्यहरुको 
मनोनयन बारे व्यापक छलफल भएको चथयो र मानाथा पररषद्लाई पोखरामा आयोजना गररने अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदको 
बैठकबाि अष्ट्न्तम रुप ददने तनर्ाय बैठकले गरेको छ । बैठकले ववभाचगय प्रमुख उपाध्यक्षहरुलाई आफ्नो काया क्षेत्रको आगामी योजना 
तयार पाना तनदेशन समेत ददएको छ । 

दहजो नै अन्तरााष्ट्रिय कायाकारी सचिवालयका सदस्यहरुको राष्ट्रिय समन्वय पररषद्का अध्यक्ष एवं महासचिवहरुसंग ववद्युततय बैठक 
आयोजना गररएको चथयो । बैठकमा संघका अध्यक्ष कुमार पन्त द्वारा संघको अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद्ले हालै मलएका तनर्ायहरु 
बारे राष्ट्रिय समन्वय पररषद्हरुलाई जानकारी गराईएको चथयो । उहााँले बमलया राष्ट्रिय समन्वय पररषद् भए नै संघ बमलयो हुने िारर्ा 
राखु्न भएको चथयो । साथै उहााँले संघको ववमभन्न पररयोजनाको संक्षक्षप्त वववरर् समेत ददनु भएको चथयो । शंखमुल पाका  सम्पन्न 
भएको, संघको आफ्नो भवन तनमाार् भईसकेको र आफ्नै भवनबाि संघले काम गरररहेको तथा लाप्राक नमूना वस्ती पतन प्राय सम्पन्न 
भएको जानकारी ददनु भयो ।  उहााँका अनुसार गत कायाकालको ३ ठूला पररयोजना प्राय सम्पन्न भएको जानकारी ददनु भयो । बैठकमा 
अध्यक्ष पन्तले अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद्ले काठमाडौं महानगरपामलकासंग सल्लाह गरी काठमाडौंको केही स्थानमा आिुतनक र 
सफा सौिालयको ववकासका लाचग पहल गरररहेको र यसमा ववमभन्न राष्ट्रिय समन्वय पररषद्लाई स्थान िुनेर सहयोग गना अनुरोि 
गनुा भयो । 

उक्त सम्बाद कायािममा सहभागी राष्ट्रिय समन्वय पररषद्का अध्यक्ष एवं महासचिवहरुले राष्ट्रिय समन्वय पररषद्संगको सम्बाद 
कायािम राखखनु सकारात्मक पहल भएको िारर्ा राखु्नका साथै अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद्का गततववचिहरु बारे िासो राखु्न भएको 
चथयो । उहााँहरुले संघको ववमभन्न मुलुकबाि संघको पररषद्, सममतत, कायादलका सदस्य एव ंसंयोजकहरु मनोतनत गदाा राष्ट्रिय समन्वय 
पररषद् संगको सल्लाहमा हुनु पने िारर्ा राखु्न भएको चथयो । उहााँहरुले अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद् पहलमा सिै नै साथ ददएको र 
संघलाई बदि पारदमशा एवं व्यवष्ट्स्थत बनाउन सहयोग गने प्रततबद्िता व्यक्त गनुा भयो । साथै उहााँहरुले आफ्नो क्षमताले भ्याए सम्म 
संघले आत्मसाथ गरेका पररयोजनामा सहयोग गने बिन बद्िता समेत प्रकि गनुा भयो । 
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