
श्री अध्यक्षज्य,ू कायाालय पदाधिकारीज्यहूरु, आइसिसि िदस्यहरु तथा एनसिसिका अध्यक्षज्यहूरु, 

एनआरएन िाथीहरु िबमैा नमस्कार । 
 

गरैआवासीय नेपाली दिवस २०१४ को उपलक्ष्यमा अक्टोवर १२ का दिन होटल याक एण्ड यतिमा नेपाली 
नागररकिा तनरन्िरिा सम्बन्न्ि काययक्रम आयोजना गररएको थियो ।  

सम्माननीय सवंविानसभाका अध्यक्ष सम्माननीय सवुास चन्र नेम्बाङ्गको प्रमखु अतिथिमा आयोजना 
भएको सो काययक्रममा गरैआवासीय नेपालीहरुलाई गरैआवासीय नेपाली ववशषे नागररकिा दिनेबारे 
सवंविानमा  राखखएको जानकारी दिन ु भएको यहााँहरुलाई ववदित्ि ै छ । उहाले आफ्नो सम्बोिनमा 
गरैआवावासीय नेपालीहरुको सरुुको अभभयान िेखख अदहले सम्मको ववन्ि ु सम्म आईपगु्िा कुन ै न कुन ै
रुपमा आफ्नो सलंग्निा रहेको बिाउन ु भयो । आफ्नो सम्बोिनको अन्िमा उहााँले सम्परू्य राजनतैिक 
िलहरुको सहमतिमा "नेपालको नागररकिा त्याग गरी िक्षक्षर् एभशयाली सहयोग संठन बाहेकका अन्य 
िेशमा रहेका नेपली मलूका वविेशी नागररकहरुलाई प्रचभलि काननु बमोन्जम आथियक सामान्जक र 
सााँस्कृतिक अथिकार भएको ववशषे गरैआवासीय नेपाली नागररकिा दिइने“ जानकारी गराउन ुभयो । 
सम्माननीय सवंविानसभाका अध्यक्ष सम्माननीय सवुास चन्र नेम्बाङ्गले काययक्रममा बोल्न ुभएको कुराको 
https://www.youtube.com/watch?v=K7swKHNS_QQ&feature=youtu.be यस भलकंमा हेनय र सनु्न ुसक्न ु
हुनेछ ।  

सो काययक्रममा सभासिज्यहुरुमा मा. लक्ष्मर्लाल कर्य, मा. सरेुन्र पाण्ड,े मा. ववष्र्ु पौडले, मा. रािेश्याम 
अथिकारी, मा. अग्नी खरेल, मा. गोकर्य ववष्ट, मा. रामहरी खतिवडा, मा. रामनारायर् ववडारी, मा. 
अजुयननरभसहं केसी, मा. उिय शम्शरे रार्ा, मा. गीिा वाग्ले र एनेकपा माओवािीय काननु ववि ििा नेिा 
खखमलाल िेवकोटाको  सहभागीिा रहेको थियो । यसका साि ैसम्माननीय प्रिानमन्री शभुसल कोईराला, 
एनेकपा माओवािीका अध्यक्ष पषु्पकमल िाहाल र बररष्ठ नेिा डा. बाबरुाम भट्टराईले पतन गरैआवासीय 
नेपालीहरुलाई ववशषे नागररकिा दिने बारे जानकारी गराउन ुभएको थियो । 
हाम्रो नेपाल र नेपालीको वियमान र भववष्यसगं जोडडएको यस अभभयानमा हामी तनरन्िर लाथगरहेका छौं 
र सब ैसािीहरुलाई हामीले नेपाली नागररकिा तनरन्िरिा सम्बन्न्ि गरेका पहलहरु र काययहरुलाई प्रष्ट 
पानयका लाथग सब ैसािीहरुलाई पनुः यो छोटो नोट प्रकाभशि गियछु । सवंविान समयमा आउने छ त्यसमा 
नेपाली नागररकिा तनरन्िरिाको बारेमा सम्माननीय सवंविानसभाका अध्यक्षले जानकारी दिन ुभएको बुाँिा 
सलंग्न हुनेछ भन्ने कुरामा म ववश्वस्ि रहेको छु । 
CNC को कायय अगाडी बढाउन र टुङ्ग्याउन आवश्यक पनआ आथियक सहयोगको जानकारीका लागी 
Purpose: donation for CNCTF 

Transfer to  NRNA Charitv Fund 

Account No  062500000 I 44 

Beneficiary  NRNA CHARITY FUND 

Bank Bank of Kathmandu, Kamaladi, Kathmandu 

Swift BOKLNPKA 

नयााँ वषयको शमुकामना सदहि, 

 

भविीय 

 

रामप्रिाप िापा 
प्रमखु सरंक्षक एव ंसभापति, नेपाली नागररकिा तनरन्िरिा काययिल, 

गरैआवासीय नेपाली सघं । 

https://www.youtube.com/watch?v=K7swKHNS_QQ&feature=youtu.be

