
 
प्रेस विज्ञप्ति । 

 

गरैआवासीय नेपाली सघंले आफ्नो स्थापना कालदेखि न ैववदेशमा रहेका नेपालीहरुले आर्जन गरेका ज्ञान, 

सीप, प्रववधि एव ंप ूँर्ीलाई नेपालको ददगो ववकासमा प्रयोग गनेका सम्बन्िमा समय सापेक्ष नीतिगि पहलका 
लाधग प्रयास गदै आएको सवजववददि ैछ । ववदेशमा रहेका नेपालीहरुले आफ्नो ममदहनेिले ज्ञान र सीपको 
प्रयोग गरी त्यहाूँको अथजिन्रमा महत्वप र्ज योगदान गरररहेका छन ् । त्यस्िो सीपको प्रयोग नेपालको 
रुपान्िरर्को लाधग पतन हुनसक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको छ । गरैआवासीय नेपाली सघंको पहलमा नेपालमा 
प ूँर्ी लगानी मभत्र्याउन केही सफलिा हामसल भएपतन ववदेशमा रहेका नेपालीहरुको ज्ञान सीपलाई नेपालको 
ववकास एव ंसमदृ्धिका लाधग प्रयोगमा ल्याउन िास ैसफलिा हामसल गनज सककएको छैन । यस ैकुरालाई 
मनन गरी गरैआवासीय नेपाली सघंले ववदेशमा बस्ने नेपालीहरुको ज्ञान सीपको प्रयोगका लाधग पहल गने 
तनर्जय सघंले गरेको हो । 

 

मलुकुमा नयाूँ सवंविानअन्िगजि तनवाजचन सम्पन्न भई ठ लो बहुमिका साथ नयाूँ सरकारले मलुकुको सत्ता 
सम्हामलसकेको विजमान पररपेक्ष्यमा आधथजक ववकासले समेि प्राथममकिा पाउने अपेक्षा गररएको छ । यस 
अवस्थामा ववदेशमा रहेका गरैआवासीय नेपालीहरुको ज्ञान, सीप र बौद्धिकिालाई समेि सदपुयोग गने राम्रो 
अवसर र्ुटेको िारर्ा यस सघंको छ । गरैआवासीय नेपाली ववज्ञहरु, नेपालमा रहन ुहुने ववज्ञहरु र नेपालसूँग 
र्ोडिएका ववदेशी ववज्ञहरुलाई एकै थलोमा ल्याउनका लाधग हरेक २ वर्जमा काठमािौंमा एक ववशरे्ज्ञ सम्मेलन 
गने िय भएअनसुार गरैआवासीय नेपाली ददवस २०१८ को अवसर पारेर अक्टोवर १२ र १३ िाररिमा (२ 
ददने ) ववज्ञ सम्मेलन आयोर्ना गने गरी कायजक्रम िय भएको छ । 
 

यसवैवज्ञ सम्मेलनको् ियारीका सन्दभजमा सघंका अध्यक्ष, प वज अध्यक्ष एव ंपदाधिकारीहरुले उपस्स्थिीमा नेपाल 
सरकार, सरोकारवाला तनकायहरु एव ंववज्ञहरु र नेपाल बादहर रहेका ववज्ञ िथा प्राज्ञज्ञक ससं्थाहरुसूँग भेट गरी 
सम्मेलनका बारेमा र्ानकारी ददनकुा साथै उहाूँहरुको सहकायज र सहभागीिाका लाधग अनरुोि समेि गनुजभएको 
छ । भेटघाटका क्रममा सम्मेलनका लाधग स्वास््य, मशक्षा, प वाजिार िथा सहरी ववकास, कृवर् िथा िाद्य 



सरुक्षा, श्रम िथा वदेैमशक रोर्गार, लगानी िथा आधथजक,वािावरर् िथा उर्ाज, ववज्ञान िथा प्रववधि, सशुासन 
लगायिका ववर्यलाई नीतिगि िथा ववर्यगि रुपमा प्रस्ििु गने सम्बन्िमा छलफल भएको छ । भेटघाटको 
क्रममा सघंको प्रतितनधिमिंलले मा. अथजमन्री, मा. कृवर्, भ मम व्यवस्था िथा सहकारी मन्री, मा. श्रम, रोर्गार 
िथा सामास्र्क सरुक्षा मन्री, मा. मशक्षा, ववज्ञान िथा प्रववधि मन्री, लगायि ववश्वववद्यालय, नेपाल ववज्ञान 
िथा प्रववधि प्रतिष्ठान र्स्िा ववमभन्न समार्का ववज्ञ िथा प्रतितनधिहरु एव ं नेितृ्वसगं छलफल एव ं
अन्िकक््ररया गररएको धथयो । भेटघाटका क्रममा माननीय मन्रीज्य  एव ंववमभन्न तनकायका प्रमिुबाट यस्िो 
कायज नेपालका लाधग उपयकु्ि भएको र आफ्नो प र्ज सहयोग रहने िारर्ा व्यक्ि भएको धथयो ।  
 

यस्ि,ै गरैआवासीय नेपाली सघंको सरंचनामा समय–सापेक्ष सिुार गनज, तनवाजचनलाई व्यवस्स्थि बनाउन िथा 
सघंको कायज–प्रर्ालीलाई अझ चुस्ि बनाउन वविानमा व्यापक सशंोिन गनुजपने आवश्यकिा महशसु भएको 
हुूँदा यही आउने १४ अक्टोवर २०१८ का ददन वविानसभा आयोर्ना गररने भएको छ । उक्ि वविानसभामा 
अन्िराजस्ष्िय समन्वय पररर्द्का पदाधिकारी एव ंसदस्य िथा रास्ष्िय समन्वय पररर्द्का प्रतितनधि एव ं
सघंका सरंक्षक, सल्लाहाकार िथा मानाथज सदस्यहरुले भाग मलनहुुनेछ । वविानसभा िथा बौद्धिक सम्मेलनको 
ियारीका लाधग अमेररका (र्नु), यरुोपको लग्र्ेम्वगज (र्ुलाई), एमशयाको थाईल्याण्ि लगायिका अन्य क्षेरहरुमा 
ियारी सम्मेलनहरु आयोर्ना हुने भएका छन ्। 
 

नेपालको आधथजक ववकासमा सहयोग गनजको लाधग गरैआवासीय नेपालीहरुले व्यस्क्िगि िथा साम दहक रुपमा 
नेपालका ववमभन्न क्षेरहरुमा लगानी गररहेका छन ्। लगानीको क्षरेलाई अझ व्यापक र ददगो बनाउनको 
लाधग नेपालमा बहृि एक साम दहक लगानी कोर् ििा गने तनर्जय भएको सवजववददि ैछ । यस ैसन्दभजमा 
गरैआवासीय नेपालीहरुको साम दहक लगानी प्रबद्र्िन गनजका लाधग एक छुट्टै कम्पनी ििा गने सम्बन्िमा 
समेि प्रारस्म्भक अध्ययन ियार भएको र्ानकारी गराउूँ दछौं ।  
 

नेपाल सरकारसूँग छलफल गरी उक्ि अध्ययन प्रतिवेदनलाई अस्न्िम रुप ददइने र एक Special Purpose 

Vehicle का रुपमा एक कम्पनी ििा गरी लगानीको रकम र्म्मा गररने छ र उक्ि कंपनीले नेपालको 
ववकासका लाधग आवश्यक  आिारभ ि सरंचनामा  लगानी गनेछ ।  

 

गरैआवासीय नेपाली सघं । 
२०७४ चरै २३ । 


