
महासचिवको प्रतिवेदन 
(२०२१ –२०२३) 

१२ सेप्टेम्बर २०२२ सम्म 
१०औ अन्तर्राष्ट्रिय महरधिवेशन पश्चरत सहमतीको आिरर्मर ननवराधचत भएको करया सममनतबरट भएकर 
मुख्य गनतववधिहरु ननम्न बमोष्ट्िम र्हेकर छन ्।  
१ अन्िरााष्ट्रिय समन्वय पररषद् बैठकः  

• २८ मरचा २०२२ कर दिन यस करयाकरलको पदहलो तथर ८४औ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षिको 
बैठकमर सम्पन्न । मुख्यतयर बदृ्िरश्रम परर्योिनर लगरयतकर ववषयहरुमर छलफल । 

 

• ३० अविल २०२२ कर दिन ८५औ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षिको बठैकमर ववज्ञ सम्मेलन वविरन 
सभर, आइमसमस सिस्य मनोयन, संर्क्षक परर्षि र् सल्लरहकरर् सममनत, सममनत, करयािल गठन  
लगरयतकर ववमभन्न सर्ोकरर्कर ववषयमर छलफल भई ननर्ाय ।  

• २७ अगरट २०२२ कर दिन ८६औ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परर्षिको बठैक भौनतक तथर अनलरईन 
मरध्यम बरट सम्पन्न । मुख्यतर एमशयर िशरन्त भेलर, गैर्आवरसीय नेपरली दिवस, वरवषाक 
सरिरर्र्सभर  लगरयतकर ववमभन्न सर्ोकरर्कर ववषयमर छलफल भई ननर्ाय ।  
 

२ अन्िरााष्ट्रिय कायाकारी सचिवालय बैठक 
• अविल २०२२ कर दिन यस करयाकरलको पदहलो अन्तर्राष्ट्रिय करयाकरर्ी सधचवरलयको बैठक 

सम्पन्न । मुख्यतयर आइमसमसको कयाववधि संचरलन तथर अन्य सर्ोकरर्कर ववषयमर छलफल 
भइ सोको एिेण्डर आइमसमस बैठकमर लधगने ननर्ाय गरर्यो । 

• ११ अविल २०२२ कर दिन आइएसको िोश्रो आकष्ट्स्मक बैठक सम्पन्न । मुख्यतर नेपरलमर 
परर्वनतात मुद्ररमर खरतर खोल्न ेबररे् छलफल । 

• २६ िुन २०२२ कर दिन तशे्रो आइएस बठैक सम्पन्न । मुख्यतयर सम्पन्न भएको सेममनरर् 
लगरयत सर्ोकरर्कर ववषयमर छलफल । 

• १७ िुलरई २०२२ कर दिन चौथो आइएस बैठक सम्पन्न । मुख्यतयर संघको संघकर 
गनतववधिहरु बररे् छलफल । 

• १४ अगरट २०२२ कर दिन परचौं आइएस बैठक सम्पन्न । मुख्यतयर संघको बिेट लगरयतकर 
ववषयमर छलफल । 



• २१ अगरट २०२२ कर दिन छैठौं आइएस बैठक सम्पन्न । मुख्यतयर एनआर्एन फरउण्डेसन, 
सममनत करयािल र् अन्य सघं सम्बन्िी सर्ोकरर्कर ववषयमर छलफल । 

• ९ सेप्टेम्बर् २०२२ कर दिन ७औ ं अन्तर्राष्ट्रिय करयाकरर्ी सधचवरलयको बठैक सम्पन्न । 
मुख्यतयर वरवषाक सरिरर्र्सभर,गैर्आवरसीय नेपरली दिवस, र्रष्ट्रिय खेलकुि िनतयोधगतर 
लगरयतकर अन्य सर्ोकरर्कर ववषयमर छलफल । 

३ कायाालय पदाचिकारी बठैकः  
• २३ अविल २०२२ कर दिन यस करयाकरलको पदहलो पिरधिकरर्ी बठैक सम्पन्न । मुख्यतयर 

आइमसमसमर छलफल गरर्ने आइमसस सिस्य मनोनयन, सल्लरहकरर् परर्षि, संर्क्षक परर्षि, 
मरनरथा परर्षि गठन, करयािल तथर सममनत गठन लगरयतकर ववषयहरुमर छलफल ।  

• १४ अगरट २०२२ कर दिन ८६औ ंकरयरालय पिरधिकरर्ी बैठक सम्पन्न । मुख्यतयर संघको 
बिेट लगरयतकर ववषयमर छलफल । 

४ अन्य बैठक िथा छलफल 
नेपरल सर्करर् तथर सर्ोकरर्वरलरहरुले आयोिनर गरे्को बठैक तथर छलफल करयाक्रममर सहभरगीतर 
र्हेको छ । नत मध्येकर मुख्य बैठकहरुुः 

• १३ अविल २०२२ कर दिन गैर्आवरसीय नेपरलीहरुलरई नेपरलको बैंकमर डलर् खरतर खोल्नको लरधग 
सहिीकर्र् गना नेपरल सर्करर्ले हरलै गरे्को व्यवस्थरबररे् िरनकरर्ी गर्रउन मरननीय अथा मन्री 
िनरिान शमराज्यूको िमुख आधथत्यतमर एक बहृत अन्तर्क्रक्रयर अनलरइन मरध्यमबरट सम्पन्न ।  

• नेपरल सर्करर् उद्योग, वरणर्ज्य तथर आपूनता मन्ररलयद्वरर्र आयोिनर गरर्एको करयाक्रममर 
संघको सहभरगीतर । मुख्यतयर नेपरलको व्यरपरर् एकीकृत र्र्नीनत २०७३ को पुनर्रवलोकन, बढ्िो 
व्यरपरर् घरटर न्युनीकर्र्, कोमभडले व्यरपरर् क्षरेमर पररे्को असर्को न्युननकर्र् लगरयत नेपरलको 
ननयरात व्यरपरर् लगरयतकर ववषय वस्तुमर छलफल । 

 

• ९ मई २०२२ कर दिन उद्योग सधचवसंग मन्ररलयमर बैठक । बैठकमर लगरनीकर सरथ ैएनआर्एन 
नेपरल डेभलपमेण्ट फण्ड नेपरलद्वरर्र गरर्ने लगरनीकर ववषय र् लगरनीमर िेणखएकर करनुनी 
िदटलतरलरई सहिी गरर्दिने सम्बन्िमर छलफल ।  

• १८ िुलरई २०२२ कर दिन ननवराचन आयोगले आयोिनर गरे्को ननवराचन सम्बन्िी वविेयकको 
मस्यौिर सम्बष्ट्न्ि छलफल करयाक्रममर संघको सहभरगीतर । 



 

• १९ िुलरई २०२२ कर दिन गैर्आवरसीय नेपरली संघ र् ननवराचन आयोगकर िनतननधि वीच छलफल 
। मुख्यतयर वविेशमर बस्न ेनेपरली नरगरर्कहरुको मतरधिकरर् बररे् छलफल ।  

 
५ सेममनार सम्मेलन िथा अन्िकका या : 
• १६ िुन २०२२ कर दिन सम्मरननीय ििरनमन्रीज्यूको िमुख आनतथ्यतरमर एक दिने सेममनरर् 

सम्पन्न । गरै्आवरसीय नेपरली नरगरर्कतर, लगरनी तथर वैिेमशक र्ोिगरर्कर ववषयमर ववमभन्न 
शरहरुको आयोिनर गरर्एको धथयो । 



 

• २० िुन २०२२ कर दिन आइओएम द्वरर्र आयोष्ट्ित IOM's Diaspora Engagement in 
Development Process" अन्तकृा यर करयाक्रममर संघकर करयाकरर्ी अध्यक्ष कुल आचरया, अध्यक्ष 
डर बद्री केसी लगरयत पिरधिकरर्ीहरु र् ववमभन्न सर्ोकरर्वरलरहरुको सहभरगीतर र्हेको धथयो । 
मुख्यतयर िवरसी करमिरर्को ज्ञरन र् सीप बररे् छलफल । 

• ३ िुलरई २०२२ कर दिन िनतननधि सभर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्िन सममनतले आयोिनर गरे्को 
छलफल करयाक्रममर सहभरगीतर । मुख्यतयर नेपरलको पर्र्ररि नीनत ननमरार् तथर तिुामरकर 
सम्बन्िमर छलफल । 

• ४ िुलरई २०२२ कर दिन नेपरल र्ररि बैंक आधथाक अनुसन्िरन ववभरगद्वरर्र आयोष्ट्ित अन्तर्क्रक्रयर 
करयाक्रममर । मुख्यतयर आधथाक वषा २०७९/८० को मौदद्रक नीनत तिुामर बररे् छलफल । 

• २१ िुलरई २०२२ कर दिन गैर्आवरसीय नेपरली संघको आयोिनरमर  लमलतपूर्ष्ट्स्थत होटेल 
दहमरलयनमर “वैिेमशक र्ोिगरर्, सरमरष्ट्िक सुर्क्षर, लगरनी तथर ननक्षेप” ववषयक एक दिने 
करयाशरलर सम्पन्न । 

 



• गैर्आवरसीय नेपरली संघ स्वरस्थ्य सममनतको आयोिनर यही आउने २०२२ सेप्टेम्बर् १६ िेखी १८ 
सम्म अरिेमलयरको मसड्नीमर चौथौं ववश्व स्वरस्थ्य सम्मेलनको आयोिनर हुिैछ । उक्त 
सम्मेलनमर नेपरल सर्करर् लगरयत ववमभन्न मुलुककर ववज्ञहरुको सहभरगीतर र्हने छ । 

६ परोपकारी पररयोजनाः 
• पशुपनत क्षेरमर ननमरार् गना लरगेको बदृ्िरश्रमको ननमरार् बररे् पशुपनत ववकरस कोष क्षरे र् गुठी 

संस्थरन लगरयत सर्ोकरर्वरलरहरु संग छलफल । 

 

• १३ अविल २०२२ कर दिन एनमसमस हङ्कंगको सहयोगरथामर अष्ट्क्सिन कन्सन्िेटर् र् सष्ट्िाकल 
मरस्क पोखर्र महरनगर्परमलकरलरई हस्तरन्तर्र्  

• १४ अविल २०२२ कर दिन एनमसमस हङ्कंगको सहयोगरथामर क्रममर ७ थरन आक्सीिन कन्सिेटर् 
मेमसन र् २४ हजरर् वपस सष्ट्िाकल मरस्क म्यरग्िी ष्ट्िल्लरकर िमुख ष्ट्िल्लर अधिकरर्ीलरई 
हस्तरन्तर्र् । 
 

• १७ अविल २०२२ कर दिन एनमसमस िरपरनको पहलमर संघको सधचवरलयमर र्क्तिरन करयाक्रमको 
आयोिनर गरर्यो । उक्त करयाक्रममर कर्ीव ३० िनर व्यष्ट्क्तहरुल ेर्क्तिरन गरे्कर धथए । 

 

 
• २२ िुन २०२२ कर दिन र्रष्ट्रिय आववरकरर् केन्द्रकर संस्थरपक अध्यक्ष डर महरवीर् पुनलरई 

सहयोगको र्कम हस्तरन्तर्र् । 



• सन ्२४ िुलरई २०२२ कर दिन गैर्आवरसीय नेपरली सघंको सधचवरलयमर बरगलंुगकर ममगौलर र्ोगी 
मरन बहरिरु् थरपरलरई गैर्आवरसीय नेपरली संघ र्रष्ट्रिय समन्वय परर्षद् ससेल्सको पहलमर  
सहयोगको र्कम हस्तरतर्र् । 

 

• १७ िुलरई २०२२ कर दिन एनआर्एनए शंखमुल परका मर सर्सफरई करयाक्रम सम्पन्न । 

 
 

• अगरट २०२२ कर दिन शंखमुल परका  सर्सफरइको लरधग आिुननक घरस करट्ने मेमशन र् रुख 
झरर् करट्ने मेमसन वडर नम्बर् ९ कर वडर अध्यक्षलरई हस्तरन्तर्र् । 
 



 
 

७ कोमिड रोकथामः ववश्वव्यरपी रुपमर फैमलर्हेको कोर्ोनरको िकोप अदहले पनन पुरै् ननयन्रर्मर 
आइसकेको छैन । यसको सने क्रम िरर्ी नै छ । संघले यस करयाकरलमर पनन यसको र्ोकथरमको 
लरधग नेपरलकर ववभन्न ष्ट्िल्लरहरुमर स्वरस्थ्य सुर्क्षर सम्बन्िी सरमरग्रीहरु ववतर्र् गरर्र्हेको छ । 

• ११ अविल २०२२ कर दिन एनमसमस हङ्कंगको सहयोगरथामर १० थरन अष्ट्क्सिन कन्सन्िेटर् र् ९३ 
हिरर् सष्ट्िाकल मरस्क भर्तपुर् महरनगर्परमलकर र् िरक्रफक करयरालय भर्तपुर्लरई हस्तरन्तर्र् । 

 

 
• २० अविल २०२२ कर दिन करश्की ष्ट्िल्लर परकरर् महरसंघलरई रु १ लरख बर्रबर्को स्वरस्थ्य 

सुर्क्षर सम्बन्िी सरमरग्रीहरु हस्तरन्तर्र् । 



 
• १० िुन २०२२ कर दिन र्रष्ट्प्त नगर्परमलकरलरई ३ थरन कन्सन्िेटर् र् ६००० थरन मरस्क 

हस्तरन्तर्र् । 

 

• एनमसमस अरिेमलयरको सहयोगरथा आएको अष्ट्क्सिन कन्सन्िेटर्हरु मध्ये संघको सधचवरलयमर 
र्हेको ५६ थरन अष्ट्क्सिन कन्सन्िेट मध्य १३ थरन ववभन्न ष्ट्िल्लरकर स्वरस्थ्य चौकीलरइ ववतर्र् 
गरर्सकेको छ र् अन्य ववतर्र् गने क्रममर र्हेको छ । 

• यसर्ी नै एनमसमस हङ्कंगको सहयोगमर आएको ३ नतन लरख सष्ट्िाकल मरस्कहरु करठमरडौ 
लगरयत नेपरलकर ववमभन्न ष्ट्िल्लरहरुमर ववतर्र् भइसकेको छ । 

 

८ गैरआवासीय नेपाली नागररकिाः 
गैर्आवरसीय नेपरली नरगरर्कतर वविेयक र्ररिपनतज्यू बरट पुनर्ववचरर् गनाको लरधग क्रफतरा गरर्एको 
वविेयक िनतननधि सभर र् र्रष्ट्रिय सभर बरट पररर्त भइ िमरर्ीकर्र्को लरधग सम्मरननीय 
र्ररिपनतज्यू करहर िमरर्ीकर्र्को लरधग पठरईएको छ । र्ररिपनतज्यूबरट िमरणर्कर्र् भए पनछ 
त्यो वविेयक करनुन बन्ने छ । यस िक्रक्रयरमर सहयोग गनाको लरधग संघको नरगरर्कतर 
ननर्न्तर्तर करयािलले आवश्यक करयाहरु गरर्र्हेको छ ।   

   



९ वैदेमिक रोजगार िथा सामाष्ट्जक सुरक्षा 
• १७ अविल २०२२ कर दिन वैिेमशक र्ोिगरर् बोडाकर करयाकरर्ी ननिेशक र्रिन शे्ररठसंग एक 

छलफल करयाक्रम सम्पन्न भयो । मुख्यतयर वैिेमशक र्ोिगरर्मर ववद्यमरन र्हेकर समस्यर तथर 
समरष्ट्िक सुर्क्षर कोष बररे् छलफल । 

 

• २२ िुन २०२२ कर दिन संघको सरमरष्ट्िक सुर्क्षरकोष संग भौनतक र् अनलरईन मरध्यमबरट बैठक 
सम्पन्न । मुख्यतयर वैिेमशक र्ोिगरर्मर िरने करमिरर्हरुको सरमरष्ट्िक सुर्क्षर बररे् छलफल ।  

 

• वैिेमशक र्ोिगरर्को क्षरेलरइ सुव्यवष्ट्स्थत र् मयरादित बनरउनको लरधग वैिेमशक र्ोिगरर् बोडा र् 
सरमरष्ट्िक सुर्क्षरकोष संग सहमतीपरमर हस्तरक्षर् । 

• ३१ अगरटकर दिन संघकर अध्यक्ष लगरयतकर िनतननधिहरुको श्रम र्ोिगरर् तथर सरमरष्ट्िक सुर्क्षर 
मन्ररलयकर सधचव एक नरर्रयर् अयराल, सरमरष्ट्िक सुर्क्षर कोषकर ननिेशक कृरर् अधिकरर्ी 
लगरयत उपसधचवहरु संग भेटघरट । मुख्यतयर वैिेमश र्ोिगरर् तथर सरमरष्ट्िक सुर्क्षर ववषयमर 
छलफल । 

• २ सेप्टेम्बर् २०२२ कर दिन श्रम मन्ररलय र् सरमरष्ट्िक सुर्क्षर मन्ररलयकर िनतननधि र् संघ वीच 
सरमरष्ट्िक सुर्क्षर कोष बररे्  भौनतक तथर िुम मरफा त छलफल । 



१० क्षेत्रीय िथा ववज्ञ िेलाहरु 

• एनमसमस युएसएको ११औ ं सरिरर्र्सभर तथर ववज्ञ सम्मेलन ३ िेखी ४ िलुरई, २०२२ सम्म 
आयोिनर भई सम्पन्न । मुख्यतयर एनमसमस युएसएको वविरन लगरयत गनतववधिहरु र् ज्ञरन 
सीप बररे् छलफल । 

 

• एमशयर िशरन्त क्षरेीय भेलर अरट २६ िेखी २८ सम्म थरइल्यरण्डको बैंकमर आयोिनर भइ १२ बुिे 
घोषर्रपर िरर्ी गर्ी सम्पन्न । 

• युर्ोपको क्षरेीय बैठक एनमसमस स्वीडेनको आयोिनरमर २४ र् २५ सेप्टेम्बर्मर हुिैछ । 
• यस बरहेक अन्य क्षेरहरुमर पनन क्षेरीय बैठकहरु आयोिनर हुिैछ । 

 
११ वविाग, सममति िथा कायादलहरु गठन 

संघको गनतववधिहरुलरई सुचररु रुपल ेसंचरलन गनाको लरगी िेहरय अनुसरर्को ववभरग, सममनत तथर 
करयािलहरु गठन गरर्एको छ । कनतपयले आफ्नो करयायोिनर र् सिस्यहरुको नरमरवली 
आइमसमसबरट अनुमोिन भइसकेको छ भने कनतपय सममनत तथर करयािलले पठरउने क्रममर छन ्। 
यसर्ी नै अनुमोिन भएकर सममनत तथर करयािलले आफ्नर गनतववधिहरु संचरलन गरर्र्हेकर छन ्। 
Flagship Project अन्तगात र्हेको बदृ्िरश्रम परर्योिनर पशुपनत ववकरस क्षेर कोषको िग्गरमर 
आिुननक सुवविर सम्पन्न बदृ्िरश्रम ननमरार् गनाको लरधग िथम चर्र्कर आवश्यक करयाहरु 
भैर्हेको छ । यस्त ैनेपरलको ४ वटर ििेशहरुमर मोबरइल ब्लड बस परर्योिनरकर करयाहरु सुरु भइ 
सकेकर छन ् । त्यस्तै लगरनी र् स्मरटा रे्रट रुम परर्योिनरकर करयाहरु पनन अगरडी बदि र्हेकर 
छन ्। वविरन व्यरख्यर तथर सुझरव सममनतले आगरमी सरिरर्र्सभरमर पेश गनाको लरधग ३ महले 
िस्तरववत वविरनलरई अष्ट्न्तम रुप दिएको छ । 

1 Flagship Projects – Presidents 

1.1 Senior Care Project (Pashupati Bridashram) 

1.2 One Province One Mobile Blood Bus Project 

1.3 Rs 10 Billion Emerging Nepal Fund Taskforce  

1.4 Smart Rest Room Projects ( Metro Rest Room & Rural Area Girls Rest Room ) 



    

2 Foreign Employment 

2.1 Social Welfare of Migrant Workers Committee  

2.2 Foreign Employment Relief Fund Committee   

2.3 Cooperation with Gurkhas Taskforce  

    

3 Welfare of NRNs –  

3.1 Continuation of Nepalese Citizenship Committee 

3.2 NRNA Global Nepali Diaspora Integration Committee  

3.3 Voting Right of NRNs 

3.4 Constitutions 291 Dhara - Task Force 

    

4 Trade and Investment 

4.1 Trade & Investment Promotion Committee  

4.2 Social Enterprenaurship Committee 

4.3 Repartitions and Dual Taxation  

    

5 Nepal Promotions 

5.1 Tourism Promotion Nepal Committee 

5.2 Language,Literature Committee  

5.3 Promotion of Nepali Goods Abroad Committee 

5.4 Culture & Heritage  

    

6 Skill, Knowledge and Technology Transfer Department 

6.1 Nepal Science Foundation Committee 

6.2 Vocational Education Committee 

6.3 Agriculture Promotion Committee 

6.4 Health Committee 

6.5 Blood Transfusion System Taskforce 

    

7 Philanthropy and Humanitarian Assistance 

7.1 One NCC One Charity Committee 

7.2 Nepal Library Project Committee 

7.3 Children Education Support Task Force  

    

8 Women Department 

8.1 Women Health and Education Committee 

8.2 Women Empowerment and Leadership Committee 

8.3 Women Enterprenureship 

    

9 Youth Departments 

9.1 Sports Academy Taskforce 

9.2 Youth Empowerment, Leadership, health, and Education Committee 

9.3 Second Generation Engagement Taskforce 

    

10 Organization and Administration 

10.1 Smart NRNA Committee  



10.2 Project Planning and Adoptions Committee 

10.3 Election Commission 

10.4 Communication and Publication Committee 

10.5 Judiciry and Disciplinary Comissions 

10.6 Constitution Explanation Committee  

10.7 Constitution Amendment Committee 

10.8 Memberships and Delegates Management Committee 

    

11 Policy Institute 

    

12 Financial Sustainability 

12.1 Fund Mobilization Committee 

12.2 Foundation Preparatory Committee  

12.2 Audit Committee  

12.3 Finance Committee  

12.4 Physical Infrastructure and Development Committee 

12.5 Global members’ Benefit Campaign Committee 

    

13 Supervision, Monitoring & Evaluation 

14 Logistics Management 
 

१२ स्माटा एनआरएनए एमआइएस प्रणाली 
उच्चतम िववधिको ियोग गर्ी संस्थरगत रुपरन्तर् गना यस िर्रलीलरई अनघ सररर्एको छ । यस 
िर्रली बरट सिस्यतर िर्रलीलरई अननवरया गरर्एको छ । ववगतमर संचरलन भएको एमआइएस 
िर्रलीलरई अपग्रेड गने करया भइर्हेको र् यसकर लरधग सर्ोकरर्वरलरहरु संग सहकरया र् समन्वय 
भईर्हेको छ । यसकर सरथ ैसंघको एमआइस िर्रली अन्तगात सबै एनमसमसलरई आबद्ि गनाको 
लरधग आइमसमस र् एनमसमस वीच सम्झौतर परमर हस्तरक्षर् गने करया भइर्हेको छ । सम्झौतर पर 
सबै एनमसमसहरुलरई पठरइसकेको र् एनमसमसहरुले हस्तरक्षर् गरर् पठरइर्हेकर छन ् । कनतपय 
पठरउने क्रममर हुनुहुन्छ । 

१३ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोचगिा 
९ र् १० सपे्टेम्बर्मर गैर्आवरसीय नेपरली संघ खलेकुि िनतरठरनको आयोिनरमर करठमरडौंमर 
र्रष्ट्रिय कर्राँते िनतयोधगतर सम्पन्न । यस िनतयोधगतरमर गैर्आवरसीय नेपरली खलेरडी लगरयत ७ 
ििेश र् ४ ववभरगीय टोली गर्ी कुल ३५० खेलरडीले २१ स्वर्ा, २१ र्ित र् ४२ कराँस्य पिककर 
लरधग िनतस्पिरा गरे्कर धथए ।  
 

यसर्ी नै ९औ ंर्रष्ट्रिय खेलकुि िनतयोधगतर अन्तगात ७ सेप्टेम्बर् िेखी १६ सपे्टेम्बर् २०२२ सम 
र्रष्ट्रिय क्रक्रकेट िनतयोगको आयोिनर भइर्हेको र् सघंको क्रक्रकेट टोलीले सुिरु् पष्ट्श्चम ििेशलरई 
पर्रष्ट्ित गिै ववियको सुरुवरत गरे्को छ । यही आउने अक्टोवर् १४ िेखी २० सम्म गण्डकी 
ििेशमर आयोिनर हुन गइर्हेको छ । यस िनतयोधगतरमर गैर्आवरसीय नेपरली संघ खेलकुि 
िनतरठरनल े ववभरगीय टोलीको रुपमर सम्पुर्ा समुहगत खेल वविरहरुमर सहभरगीतर गने छ । 
यसकर लरधग आवश्यक तयरर्ी भईर्हेको छ । 
 
 



 १४ गैरआवासीय नेपाली ददवस र सािारण सिा  
यही आउने अक्टोवर् ११ र् १२ मर गैर्आवरसीय नेपरली दिवसकर सरथै संघको वरवषाक सरिरर्र् 
सभरको आयोिनर गिैछ । सरिरर्सभरमर संघको वविरनकर सरथ ैगनतववधिहरु बररे् छलफल हुने छ 
। यस्तै यस अवसर्मर लगरनी तथर अन्य सर्ोकरर्कर ववषयमर छलफल करयाक्रमको आयोिनर 
गरर्ने छ । यसकर लरधग आवश्यक तयरर्ीहरु भइर्हेकर छन ्। 

१५ िेटघाटः 
• यस करयाकरलमर संघकर नवननवराधचत पिरधिकरर्ीहरुको नेपरल सर्करर्कर सम्मरननीय ििरनमन्री, 

सम्मरननीय र्रष्ट्रिय सभरकर अध्यक्ष, ववमभन्न र्रिनैनतक िलकर अध्यक्षहरु तथर मशषा नेतरहरु, 
मन्रीहरु, नेपरल सर्करर्कर मुख्य सधचव लगरयत सधचवहरु र् सर्ोकरर्वरलरहरु संग भेट घरट ।  
मुख्यतयर गैर्आवरसीय नेपरली नरगरर्कतर, गैर्आवरसीय नेपरली परर्चय पर, विेैमशक र्ोिगरर्, 
सरमरष्ट्िक सुर्क्षर कोष, लगरनी, बदृ्िरश्रम परर्योिनर लगरयत अन्य सर्ोकरर् ववषयमर छलफल 
भएको धथयो । 

 

 

 
 
 

 



 

 

 
 
 

 
 



 

१६ संघको सचिवालयः 
• सधचवरलयबरट सघंकर गनतववधिहरुको संचरलन िैननक रुपमर भईर्हेको छ ।  
• सधचवरलयमर रर्क्त र्हेको िमुख करयाकरर्ी अधिकृत पिमर संघको कमाचरर्ी ननयमरवली अनुसरर् 

ननयुष्ट्क्तकर सबै िक्रक्रयर पुर्र गर्ी नयराँ िमुख करयाकरर्ी पिमर र्वव क्रकर्र् अधिकरर्ी ननयुक्त भई 
करयाभरर् सम्हरमलसक्नु भएको छ । 

• कमाचरर्ीहरुको मुल्यरंकन िक्रक्रयर तथर सधचवरलयको सरंगठरननक संर्चनरको लरधग बरदहर्बरट HR 

AUDIT को लरधग कोटेशन आह्वरन गर्ी ३ वटर फमाले कोटेशन बुझरईसकेको र् ती मध्ये एकलरइ 
चयन गनाको लरधग संघले आवश्यक तयरर्ी गरर्र्हेको छ ।  

 

यसकर अलरवर संर्क्षक परर्षि, सल्लरहकरर् र् मरनरथा परर्षि गठन सम्बन्िमर आवश्यक करयाहरु 
भईर्हेकर छन ्। 
 

।।िन्यवरि।। 
 


