
 

Summary President Report September 2022 

गैरआवासीय नेपाली संघको गत मार्च महिनामा सम्पन्न १० औ ं मिाहिवेशनको म्यान्डेट अनसुार संघको वतचमान 

कायचसहमहतले आफ्नो गहतहवहििरुलाई हतब्ररुपमा अहघ बढाएको छ । ‘समृद्ध नेपालको लागि नेपालीका लागि 

नेपाली’ भन्ने मलुमन्रलाई मध्यनजर गर्दै सघंले स्थापना कालर्देहि उठाउर्दै आएका मदु्दािरुलाई हनश्कर्चमा परु् याउन वतचमान 

कायचसहमहत कहटबद्ध छ ।  मखु्य रुपमा गैरआवासीय नपेाली नागररकता, वैर्देहशक रोजगार, सामाहजक सरुक्षा, लगानी, मघेा 

प्रोजेक्ट, ब्लड बस, संस्थागत हवकास  तथा आन्तररक व्यवस्थापनलाई प्राथाहमकताको रुपमा अहघ बढाइएको छ ।   

आगामी हर्दनमा सघंले उठाएका मागिरुलाई ताहकच क हनष्कर्चमा परु् याउन  नेपाल सरकार तथा सरोकारवालािरुसँग व्यापक 

छलफल गररनेछ । यसैबीर् गत अक्टोवरको पहिलो सातार्देहि संघको नेतत्व समालेपहछ भएका गहतहवहििरु तथा प्रगहत 

प्रहतवेर्दन यिाँिरु समक्ष पेश गररएको छ ।   

 

१.       गैरआवासीय नपेाली संघको हविानमा व्यवस्था भए बमोहजम संघले आफ्नो वाहर्चक सािारणसभा गत अक्टोवर 

१० मा सम्पन्न गर् यो ।  सभाले संघको हविान, सांगठहनक तथा आहथचक प्रहतवेर्दन गहतहवहिमाहथ व्यापक छलफल 

गरेर सवचसम्मतले अनमुोर्दन गरेको छ । हविानलाई परराष्र मन्रालयमा पेश गनचको लाहग आवश्यक कामकारवािी 

भईरिकेो छ ।   

२.      िरेक वर्च जस्तै ११ अक्टोवरका हर्दन संघले हवहवि कायचक्रमिरुको आयोजना गरी गैरआवासीय नपेाली हर्दवस 

मनाउँर्दै आएको छ । यस वर्च पहन उक्त हर्दन पजुाआजा पश्चात ग्लोवल कन्क्लेभको आयोजना गरी सम्पन्न भयो । 

कन्क्लेभको समरु्दघाटन समारोि सम्ममानीय प्रिानमन्री श्री शरेविार्दरु र्देउवा र समापन समारोि पवूच प्रिानमन्री एव ं

नेकपा एमालेका अध्यक्ष श्री केपी शमाचको प्रमिु आहतथ्यतामा सम्पन्न भएको हथयो । कन्क्लेभमा नपेाली 

नागररकता, वैर्दहेशक रोजगार तथा सामाहजक सरुक्षा, लगानी, यवुा, महिला, एनहसहसिरुका गहतहवहिबारे छलफल 

भएको हथयो । उक्त छलफलबाट हनस्केका हनर्ोडिरुले भावी योजना तयार गनच ठूलो सियोग पगु्न ेछ ।  

३.       संहविानमा भएको व्यवस्था अनरुुप गैरआवासीय नपेाली नागररकता हविेयकबारे हवहभन्न राजनीहतक र्दलका पवूच 

सांसर्द तथा काननुहवर्दस्ँग छलफल भएको हथयो । आगामी महंसर ४ गते िुन े प्रहतहनहिसभा र प्रर्देशसभाको 

हनवाचर्नपहछ बन्ने नयाँ सरकारले नागररकताको मागलाई परूा गने प्रहतबद्धता नेपाल सरकारले जनाएको छ ।  

 ४.  गैरआवासीय नपेालीिरुको हसप, ज्ञान र लगानीलाई सरुहक्षत गने उद्दशे्यले सघंले सरोकारवालािरुको संघको 

छलफललाई हतब्रता हर्दएको छ ।  संघको आयोजनामा भएको ग्लोवल कन्क्लेभमा बोल्ने बक्तािरुले संघले 

गैरआवासीय नपेालीिरुको सामहूिक लगानीमा जोड हर्दएको छ । यस लगानीका हवर्य र लगानीमा र्देहिएका काननुी 

जहटलतालाई सिजीकरणको लाहग नपेाल सरकारका सम्बन्िी मन्रालय तथा हनयकायिरुसँग भएको छलफलपहछ 

वैर्देहशक लगानीमा न्यनूतम ५ करोडको लगानीको र्दायरालाई िटाएर नपेाल सरकारले २ करोड रुपैयाँमा कायम 

गरेको छ । गैरआवासीय नपेालीिरुको लगानीलाई नपेाली सरिको लगानी गने वातावरण बनाउन नेपाल सरकारसँग 

हनयहमत रुपमा छलफल जारी रिकेो छ ।  

५.       वैर्देहशक रोजगारीको के्षरलाई मयाचहर्दत र सवु्यवहस्थत गनचको लाहग वैर्दहेशक रोजगार बोडचसँग सिमहत परमा िस्ताक्षर 

भई आवश्यक कायचिरु भइरिकेोछ । यसरी न ै वैर्दहेशक रोजगारमा रिकेा नपेाली कामर्दारिरुलाई सामाहजक 



सरुक्षाकोर्मा आबद्ध गराउनको लाहग सामाहजक सरुक्षाकोर्सगँ सिमहत परमा िस्ताक्षर भई यससम्बन्िी आवश्यक 

कायचयोजनािरु अहघ बढाइएको छ ।   

६.    मघेा पररयजना अन्तगचत मोबाइल ब्लड बस, शौर्ालय पररयोजना, लगानी, बदृ्धाश्रम लगायतका पररयोजनामा 

आवश्यक कायचिरु भईरिकेा छन ्। मोबाईल ब्लड बस प्रर्देश नम्बर १, मिेश प्रर्दशे, लहुम्वनी प्रर्देश, गण्डकी प्रर्दशेमा 

संर्ालनको लाहग ती प्रर्दशेिरुमा संयोजक हनयहुक्त गरी आवश्यक कामिरु अहघ बढीसकेको छ । यसरी न ैपोिरा 

मिानगरपाहलकाबाट मिने्र पलु के्षरमा शौर्ालय हनमाचणको लाहग अनरुोि आएको र यसका लाहग आवश्यक जग्गा 

मिानगरपाहलकाले उपलब्ि गराउन ेप्रहतबद्धता समते आएको छ । यसरी न ैगाईघाटबाट पहन मोबाइल शौर्ालय 

संर्ालन गनच अनरुोि आए अनसुार यसका लागी आवश्यक पिलिरु भइरिकेो छ ।   

७.       संघले तय गरेको नीहत तथा योजनािरुलाई सफल पानच संघका कायचर्दलिरुको गहतहवहििरुलाई सहक्रय पाररएको छ 

। संघका आहथचक पारर्दहशचतामा जोड हर्दइएको छ ।   

८.  नेपाल सरकार लगायत हवहभन्न सरोकालबालािरुसँग भटेघाट भइरिकेो छ । भिचरै प्रिानमन्री, परराष्रमन्री, गण्डकी 

प्रर्देशका मखु्यमन्री, पोिरा मिानगररपालीका मयेरलगायत पोिरामा भएका अन्य सघंसंस्थािरुसँगको भेटघाटमा 

संघको अहभयानबारे जानकारी गराइएको ।   

९.       पोिरामा सम्पन्न भएको ९ औ ंराहष्रय िलेकुर्द प्रहतयोगहतमा संघले भाग हलएको हथयो । सो प्रहतयोहगतमा संघको 

टोलीले १० स्वणच ९ रजत र ७ गरी कूल २६ पर्दक िाहसल गनच सफल भएको छ । िलेकुर्दको माध्यमबाट हवर्देशमा 

रिकेा र्दोश्रो पसु्तालाई नपेालसँग जोड्ने प्रयासमा कोसढंुेगा साहवत िनुेछ ।   

१०.     हवगत केिी महिनार्देहि बन्र्द रिकेो गैरआवासीय नेपाली सघंको मिुपर ग्लोवल एनआरएनएको प्रकाशनको सरुुवात 

गररएको छ ।   

११.     नेपालमा पयचटन प्रविचनको लाहग नयाँ गन्तव्य स्थान िोज्ने उद्दशे्यले पोिरा र गाईघाटमा पयचटन अहभयान संर्ालन 

गररएको हथयो ।  

१२.   गैरआवासीय नपेाली संघ अन्तरगचतको महिला हवभागको सहक्रयतामा ५ िजार हबपन्न हवद्याथीलाई छारबहृद्धको 

घोर्णा गररएको र यसका लाहग आवश्यक कायच अगाहड बढाइएको छ ।   

 

यस बािके अन्य सरोकारका गहतहवहििरु सरं्ालन भईरिकेा छन ्। सम्पन्न भएका गहतहवहिका केिी फोटोिरु संलग्न 

गररएको छ । 

िन्यावार्द । 

 

 

रहवना थापा 

कायचकारी अध्यक्ष 

गैरआवासीय नपेाली संघ । 

 

 



 
 

 
 



 
 

 


