
 
 

 
प्रेस विज्ञप्ति 

 
मिति ३१ िार्च २०२२ 

 
गैरआिासीय नेपाली सघंका नितनिाचचर्ि पदाचिकारीद्िारा सम्िाननीय प्रिानिन्त्री लगायि विमिन्त्न राजनैतिक 

दलका नेिााहरुसँग िटेघाट  
 

गैरआिासीय नेपाली सघं (एनआरएनए) का नितनिाचचर्ि अध्यक्षरय कुल आर्ायच, रविना थापा िथा डा। बद्री 
केसी लगायि अन्त्य  पदाचिकारीहरुले  सम्िाननीय प्रिानिन्त्री एि ंनपेाली कांग्रेसका पाटी अध्यक्ष शेरिहादरु 
देउिासहहि विमिन्त्न दलका नेिाहरुसँग िटेिािाच गरेका छन ्। सो क्रििा संघका िर्च बाट विमिन्त्न ५ बुँदे ज्ञापनपर 
सिेि बुझाइएको छ । नितनिाचचर्ि पदाचिकारीहरुल ेप्रिानिन्त्री देउिासहहि  कांग्रसेका   िथा िररष्ठ निेा 
रािर्न्त्द्र पौडेल र पिूच प्रिानिन्त्री एिं नकेपा िाओिादी केन्त्द्रका अध्यक्ष पुष्प किल दाहाल (प्रर्ण्ड)सँग िेट 
गरेको छ । 
यसैगरी पूिच प्रिानिन्त्री एि ंनेकपा एिालकेा अध्यक्ष केपी शिाच ओली, पूिच प्रिानिरंी िथा नेकपा (एकीकृि 
सिाजिादी( का िररष्ठ निेा झलनाथ खनाल, कानून न्त्याय िथा एि ंसंसदीय व्यिस्था िंरी हदलेन्त्द्र प्रसाद बडू, 
शहरी विकास िन्त्री रािकुिारी झाकँ्री सञ्र्ार िथा सूर्ना िन्त्री ज्ञानेन्त्द्र बहादरु काकी र गहृ िन्त्री बालकृष्ण 
खाँडसँग िेटघाट गररएको छ । यस्िै, कांग्रसेका  प्रिक्िा डा प्रकाशशरण िहि, राप्ष्िय प्रजािन्त्र पाटीका उपाध्यक्ष 
बुद्हदिान िािाङ र पशुपति क्षेर विकास कोषका सदस्य सचर्ि डा मिलनकुिार थापासँग िेटघाट िएको छ । 
 
उक्ि अिसरिा सघंका िर्च बाट   बुझाइएको ज्ञापनपरिा तनम्नानुसारका िाग गररएको जानकारी गराउँदछौँ ।  

➢ नेपालको सवंििान २०७२ िा व्यिस्था िएको गैरआिासीय नेपाली नागररकिालाई छुट्टै वििेयक 
बनाएर संसदबाट तछट्टै पाररि गररहदने सम्बन्त्ििा । 

➢ पशुपति क्षेरिा एक सय कोठाको आितुनक सुवििायकु्ि एक िदृ्िाश्रि बनाउन जग्गा उपलब्ि 
गराई हदने सम्बन्त्ििा  

➢ कम्िीिा १० अबचको एनआरएन नेपाल विकास कोषको कायाचन्त्ियनिा देखखएका िािा व्यििान 
हटाउने सम्बन्त्ििा । 

➢ िैदेमशक रोजगारबाट प्राति विप्रेषण सटहीिा प्रति अिरेरकन डलर २ पैसा सघंको िदेैमशक 
रोजगार कल्याणकारी कोषिा जम्िा गनचको लाचग सहजीकरण गररदने सम्बन्त्ििा । 

➢ गैरआिासीय नपेाली सम्बप्न्त्ि ऐन को िारा ४ िा उल्लखे िए बिोप्जि गैरआिासीय नपेाली 
पररर्यपर िाहकले प्राति गन े१० िषच अिचि िएको मिसालाई पहहलेको जस्िै व्यिस्था गररहदन े
सम्बन्त्ििा ।   

➢ िैदेमशक रोजगार सुरक्षा कायचक्रि संर्ालनिा ल्याउनका लाचग पहल गररहदने सम्बन्त्ििा ।  
 

➢ िैदेमशक रोजगारीिा जाने र र्र्कच ने श्रमिकहरुलाई अध्यागिनिा सहज िािािरण बनाइहदन े
सम्बन्त्ििा ।  

➢  बेलायििा रहेका िूपू गोखाचको िुद्दालाई टंुगो लगाई सिान िलि,सम्िान र हकअचिकार 
लगायिका विषय सुतनप्चर्ि गनच पहल गररहदने सम्बन्त्ििा ।  



➢ विदेशिा विमिन्त्न कारणबश ज्यान गुिाएकाहरुको शि नपेालिा रहेका पररिारसम्ि पयुाचउन र 
पररिारलाई राहि प्रदान गने सम्बन्त्ििा ।  

➢ वििानस्थलिा एनआरएन डसे्क स्थापना गने सम्बन्त्ििा । 
➢ राहदानीिा जन्त्िस्थान नपेाल लेखखएका विदेशी राहदानी िाहकहरुलाई पयचटकको रुपिा नेपाल 

भ्रिण गनुच पदाच तनकै असहज िहसुस हुने गरेकोले ‘जन्त्िस्थान नपेाल‘ लखेखएका सबै राहदानी 
बाहकहरुलाई प्रिेशाज्ञा र मिसािा सहजीकरण गररहदने सम्बन्त्ििा । 

➢ खाडी िुलुक, िलेमसया, कोररया लगायिका िुलुकहरुबाट नेपाली श्रमिकहरुल ेतनकै मिहेनि गरेर 
बर्ाएको किाईबाट स्िदेश ल्याउन लागेको सािाग्रीहरुिा अत्याचिक िन्त्सार िहशुल लगाई दखु 
हदने गरेको पाइएकोल ेत्यस्िो कायच बन्त्द गरी नपेालको अथचिन्त्रिा उल्लखे्य योगदान पुर् याउँदै 
आएका नपेाली श्रमिकहरुलाई सम्िानपूणच व्यिहार गन ेसम्बन्त्ििा ।  

 
यस लगायि गैरआिासीय नपेालीहरुका सरोकारका विषयिा छलर्ल िएको चथयो । िेटघाटका क्रििा गैरआिासीय 
नेपालीहरुल ेराखेका विषयहरुप्रति सकारात्िक रहेको र राखखएका िागहरुलाई पहल गररहदन ेआचिासन हदनुिएको 
छ । िेटघाटिा िहत्िपूणच सिय हदनुिएको गैरआिासीय नेपाली सघं सबै प्रति हाहदचक आिार प्रकट गदचछ ।  
 
 
 
 

प्रिक्िा सोि सापकोटा       प्रिक्िा मशिकुिार बरुिाल 
गैरआिासीय नेपाली सघं       गैरआिासीय नेपाली सघं 

 


