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विज्ञप्ति 

फेब्रिुरी २९, २०२० शप्तििारको दिि गरैआिासीय िेपाली सघं अन्तरााविय कायाकारी सप्तििालय (आईएस) बठैक प्तिम्ि 
प्तिर्ायहरु गिै सम्पन्ि भएको छ । 

१. बठैकले कुिेतमा काम गिाा गिै बालिुाले परुरएर मतृ्य ुभएकाहरु प्रप्तत श्रद्धाञ्जिप्तल व्यक्त गरेको छ । साथै 
गञ्म्भर घाईतेहरुको प्तशघ्र स्िास््य लाभको कामिा समेत बठैकले गरेको छ । बठैकले मतृकहरु र 
घाईतेहरुको उप्तित क्षप्ततपतूी दिलाउिका साथै मतृकका शब यथाप्तशघ्र िेपाल पठाउिको लाप्तग पहल गिा 
िेपाल सरकार सगं माग गरेको छ । िघुाटिामा परर मतृ्य ु भएका पररिार र गञ्म्भर घाईते भएका 
िेपालीहरुको लाप्तग अन्तरााविय कायाकारी सप्तििालयका पिाप्तिकारीहरुले सहयोग स्िरुप ििही रु. १ लाख 
प्रिाि गि ेप्तिर्ाय बठैकमा गररएको छ ।  

२. सघंको केञ्न्िय कायाालय रहेको बालिुाटारको घरिग्गा सम्बञ्न्ि वििाि प्तमलाउि काििुी लगायत अन्य 
पहल भईरहेको र विश्वभरीका एिआरएिए सिस्यहरुको सहयोग तथा लगािी खेर िाि िदिि आिश्यक 
छलफल र पहल भईरहेको िािकारी बठैकमा गराईएको प्तथयो । यस सम्बन्िमा अध्ययि गिा बिेको 
सप्तमप्ततलाई सकेसम्म प्तछटो अध्ययि प्रप्ततिेिि पेश गिा बठैकले अिरुोि गरेको छ । 

३. यस कायाकालका लाप्तग गठि हुिे विप्तभन्ि सप्तमप्ततहरुलाई १५ दिि प्तभत्र परु्ाता दििे प्तिर्ाय बठैकले गरेको 
छ । 

४. गोरखा ञ्िल्लाको प्तभमसेि थापा गाउंपाप्तलका िडा िम्िर ५ बगिुामा बन्िै गरेको एकीकृत प्तमलि िमिूा 
िस्तीलाई गरैआिासीय िेपाली सघंले करीि ३० लाख बराबरको िस्तापाता उपलब्ि गराएकोमा िमिूा 
िस्तीको प्तिमाार् काया अप्तघ बढ्ि लागेकोमा बठैकल ेखशुी िाहेर गरेको छ । 

५. िोश्रो पसु्ता (Second Generation) का एिआरएिहरुलाई िेपाल सगं िोड्ि र उिीहरुलाई सामाञ्िक तथा 
सांस्कृप्ततक रुपमा आबद्ध राखी मातभृमूी प्रप्तत ञ्िम्मिेारी बोि गराउि सो सम्बन्िी एउटा छुट्टै सप्तमप्तत 
बिाउिे र गरैआिासीय िेपालीहरुलाई आफू बसेको मलुकुमा समेत राििपै्ततक र सांस्कृप्ततक रुपमा  सदिय 
बिाउि बठैकल ेएक िेग्ल ैसप्तमप्तत बिाउिे प्तिर्ाय पप्ति गरेको छ । 

६. िेपालका िगुाम िस्तीका छात्राहरुको शौिालय प्तिमाार्को सहयोगको लाप्तग मािा ८ ताररखका दिि 
काठमाडौंमा गिा लाप्तगएको च्याररदट दडिर कायािममा सहयोग गिा सब ैएिप्तसप्तसहरुलाई बठैकले अिरुोि 
गरेको छ । 

७. विश्वव्यापी महामारीको रुपमा िेखा परेको कोरोिा भाईरसबाट बच्ि उच्ि शतका ता अपिाउि सबलैाई अवपल 
समेत बठैकले गरेको छ । 
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