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एनआरएनएको आधिकाररक नाम र लोगोको अनाधिकृत रुपमा प्रयोग भएको सम्बन्िमा 
प्रेस वक्तब्य 

गैरआवासीय नेपाली संघको दशौं गैरआवासीय नेपाली ववश्व सम्मेलन तथा अन्तरााष्ट्रिय महाधिवेशन मार्ा २६-२७/२०२२ 
मा काठमाण्डौको हहमालय होटलमा सम्माननीय रारिपती वविा देवी भण्डारीज्यूको प्रमुख आततथ्यतामा उद्घाटन र 

सम्माननीय प्रिानमन्री शेर वहादरु देउवाज्यूको प्रमुख आततथ्यतामा समापन समारोह भव्य रुपमा सम्पन्न भएको 
सवैलाई अवगत नै छ ।  
 

उक्त महाधिवेशनवाट सवासहमतीको आिारमा पारीत भएको संशोधित वविानलाई २७ मार्ा २०२२ मा पररारि मंरालयबाट 
प्रमाणीकरण भएको र उक्त संसोधित वविानको अधिनमा रही सवासहमतीको आिारमा संघका पदाधिकारीहरुको र्यन 
भएको जानकारी गराउन र्ाहान्छौं।  
 

संघको वहृत्तर हहतलाई ध्यानमा राख्दै सहमततमा नै संघको दशौं महाधिवेशनवाट कुल आर्ाया, रबबना थापा र डा. बद्री 
केसीको संयुक्त नेततृ्वमा नयां काया सममततको गठन भई उत्साहका साथ संस्थालाई सहमततकै आिारमा सञ्र्ालन गने 
प्रण गदै, गैरआवासीय नेपाली संघले ववमभन्न ववभाग एवं सममततहरु गठन गरेर आफ्ना कायाक्रमहरु सक्रक्रय रुपमा अतघ 
वढाउन लाधगरहेको अवस्थामा संघको आधिकाररक तनकाय वाहेक अन्य जो कोहीले पतन संघको लोगो र लेटर हेड प्रयोग 
सम्वन्िी कायावविी ववपररत गैरआवासीय नेपाली संघको नाम र लोगो दरुुपयोग गरी पे्रवित गररएका परहरु प्रतत हाम्रो 
गम्भीर ध्यानाकिाण भएको छ । 
 

अनाधिकृत रुपमा संघको नाम र लोगोको दरुुपयोग गरी पठाइने कुनै पतन पर गैरआवासीय नेपाली संघको आधिकाररक 
पर नभएकोले यस सम्वन्िी कुनै पतन भ्रममा नपनाका लाधग सम्पूणा एनमसमस लगायत सम्वष्ट्न्ित सबैमा हाहदाक 
अनुरोि गदाछौं।  संघमभर रहेका आन्तररक मतमभन्नता र असहमततहरुलाई संस्था मभरै छलफल गरेर सहमतीमा पुग्न 
सक्रकन्छ र सहमतत र सहकाया गरेरै संस्थालाई एकतावद्ि र मजवूत बनाउन सक्रकन्छ भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता र 
ववश्वास रहह आएकोले आपसी असमझदारीको समािानाथा साथाक वातााका लाधग संवष्ट्न्ित असन्तुरट पक्षलाई आव्हान 
गदै,  संघको आधिकाररक नाम र लोगोको दरुुपयोग नगनुा हुन संवष्ट्न्ित सवै पक्षलाई आग्रह गदाछौं।  
 

संघको लोगो र लेटरहेड प्रयोग गरी संघको नाममा गररने अवाष्ट्ञ्छत गततवविीहरुले नेपाली समाजमा भ्रम सजृना भैरहने 
र संघको तनयममत कायाक्रमहरुमा वािा अड्र्न पदै जाने पररष्ट्स्थतत सजृना भएको खण्डमा संघ कानूनी कारवाहीमा जान 
वाध्य हुने जानकारी गराउंदछौं ।  
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