
 

गैर आवासिय नेपाली िंघ, रासरिय िमन्वय पररषदको िातौ असिवेशनमा 

प्रसु्तत महािसिवको प्रसतवेदन । । 

 

नमस्कार, 

आफ्नो प्यारो जन्मभूमम लाई मिमभन्न बाधा व्यिधान पररस्थिमि र उदे्धस्यका साि चटक्क छाडेर मबश्वका  मिमभन्न मुलुकमा 

बसोबास गरररहेका गैर आिामसय नेपाली हरुको महिको पक्षपोषण गने सािै गैर आिासीय नेपाली माध्यम बाट नेपालको 

मबकास र प्रिद्धधनमा टेिा पुयाधउनको लामग फुटेर होइन जुटेर संगमिि रुपले सम्भब छ भमन अमग बढन इश्बी सन् २००३ मा 

लण्डनमा सम्पन्न गैर आिासीय नेपाली हरुको एक भेलामा व्यापक छालफल भइ आफ्नो गमिमबमध हरुलाइ समन्वय एि  

संचालन गनध आधारभूि मानब अमधकारप्रमि प्रमिबद्ध एक मजमे्मबार सथिाको गिन हुनुपने आिस्यकिालाई  मनन गरर एक 

स्विन्त्र ,गैर नाफामुलक, गैर राजनीमिक, गैर सरकारी सथिाको रुपमा थिामपि गैर आिासीय नेपाली संघको बृहत्तर दयारा 

मभत्र रही से्पनमा मिमिध गमिमबमध संचालन गनध सन् २००७ को अमप्रल १३ िाररक सम्पन्न भेलाबाट गमिि गैर आिासीय नेपाली 

संघ रामरि य समन्वय पररषद से्पनले हाल सम्म आफ्ना गमिमबमध गदै यहााँ बसोबास गने नेपाली समुदाय बीच प्रगाड सम्बन्ध 

थिामपि गनध सफल भएको छ। जसको लामग मनबिधमान समू्पणध कायध समममिलाई  मबशेष धन्यिाद मदन चाहन्छु । यमह 

शृ्रङखलालाई २०१९ मा नया जोश,जागर, योजना र नया उदे्धस्यका साि हाम्रो कायध सममिले प्रस्टरुपमा आफ्ना एजेन्डा राख्दै 

यहााँहरु बीच आएको यहााँहरु सबैलाइ सिधमबमधि नै छ। िसिध  रामरि य समािेशी आयोगका माननीय सदस्य श्री पुष्पराज 

मिममस्िना जु्यको प्रमुख आमित्यिामा से्पनका लामग नेपाली माहाममहम राजदुि, गैर आिासीय नेपाली संघका अध्यक्ष्य 

कुमार पन्त जु्य, उपाधक्ष्य डा बमि केसी , महासमचि डा हेमराज शमाध लगायि अन्य मबमशस्ट व्यस्ि हरुको आमित्यमा २५ 

जुलाई २०२१ मा हुन गैरहेको संघको सािौ रामरि य माहामधिेशनमा, मममि ७ र ८ सेपे्टम्बर २०१९ को चुनाब बाट मनिाधमचि यस  

कायधसमममिले हाल सम्म गररएका केमह मियाकलापहरु लाइ जस्ताको िसै्त प्रसु्ति गनध चाहान्छु । 

 

१) २९ सेपे्टम्बर २०१९ को मदन श्री मुि बहादुर गुरुङ जु्यको प्रमुख आमित्यमा दशैं  मिहार शुभ कामना कायधिम भब्य रुपमा 

सम्पन्न गनध सफल भएको छ। । जसको संयोजकत्व संघको उपाधक्ष्य श्री सुममत्र मघममरे सापकोटा जु्य ले गनुध भएको मियो । 

 

२) ०१ ओकु्टबर २०१९ गिेको बैिक बाट के्षत्रीय समममिहरु बाट केन्द्रले मलदै आएको सदस्य शुल्कमा पुनर मिचार गदै प्रते्यक 

समममि लाई  सदस्य संख्याको आधारमा २ यूरोका दरले मसलन्ध खचध मबमनयोजन गररयो । 

 

३) संघका समचब श्री धुबध भट्ट जु्य को नेिृत्वमा १० नोभेम्बर २०१९ गिे के्षत्रीय समममि ममडि ड बाट आयोमजि फुटबल 

प्रमियोमगिामा एनसीसीको िफध बाट आमिधक सहयोग गदै,  प्रमियोमगिामा एनमसमसको  टीम  लाई सहभामगिा गराइएको मियो 

भने उि टीम  प्रिम थिान हामसल गनध सफल भएका मियो ।  

 



 

 

४) १० नोभेम्बर २०१९ गिे हाम्रो कायधसमममिको प्रमुख एजेन्डा कायाधलय खररदको लामग आमिधक सहयोग रकम संकलन गने 

प्रमिया िालनी  गररयो । जस अन्तगधि सहयोग रकम बोल्नु भएको युरोप उप संयोजक श्री मुि बहादुर गुरुङ जु्य , समचब 

श्री धुबध भट्ट जु्य, नेपाली पािशाला लगायि संघ का उपाध्यक्ष श्री मदनेश मगरर जु्य र माडि ीडमा आयोमजि फुटबल प्रमियोमगिामा 

प्रिम थिान हामसल गरेको मटमले प्राप्त रकम कायाधलय खररद प्रयोजनको लामग संघलाइ हस्तान्तरण गनुध भएको मियो। िसिध 

सहयोगी मन सबैलाइ हामदधक धन्यिाद ििा आभार ब्यि गदधछु । 

 

५)  १३  नोभेम्बर २०१९ को मदन के्षत्रीय समममि मामड्डको योजनामा गररएको प्रमियोमगिामा प्रिम थिान हामसल गने एनमसमस 

टीम लाइ धन्यिाद ज्ञापन गदै पुरस्कार स्वरुप प्राप्त आमिधक रकम एन आर एन ए कायाधलय खररदमा उपयोग गने मनणधय 

गररयो । 

 

६)  नेपाली दुिाबास मामडि डको कायाधलय पररसरमा नै प्रयटन पिधद्धन कक्ष संचालन गरर स्वमसेिकको रुपमा संघका 

उपाधक्ष्य श्री उत्तर राइ लाई सयोजक र संघका सदस्य श्री सुरेश बास्तोला र जगि कुमारी गुरुङ् लाइ सदस्यको रुपमा 

मजमे्मिारी मददै पयधटन प्रिद्धन कक्षलाइ मुिधरुप मदन सफल भएका छौ । 

 

७)  २७ नोभेम्बर २०१९  कामदन संघको कायाधलयमा थिानीय कानुनमिद संग कानुनी परामशध सम्बस्न्ध अन्तामिध या ििा 

परामशध कायधिम सम्पन्न गररयो। जसबाट िुलो नेपाली समुदयले सेिा मलएको हामीले महशुल गरेका छौ। 

 

८)  १२ मडसेम्बर  २०१९  गिेको मदन नेपाली दुिािासको  कायाधलय पररसरमा नै ित्कामलन माननीय बन मस्न्त्र  शस्ि बहादुर 

बसे्नि जु्य बाट एन आर एन ए डेस्क उद्दघाटन गदै एन आर एन ए डेस्क थिापना गररयो। उि  उद्घाटनमा संघका अध्यक्ष 

श्री मदनेश  गुरुङ, उपाधक्ष्य श्री उत्तर राई, के्षत्रीय उपाध्यक्ष श्री िुलसी गुरुङ, समचब श्री मेघनाि ढकाल जु्य  लगायि  के्षत्रीय  

सममिी मामड्ड का पदामधकारीको उपस्थििी रहेको मियो । 

  

९)  ३० मडसेम्बर  २०१९  को मदन calle sisilia को हलमा से्पनका लामग नेपाली महाममहम राजदुि दािाफुटी शेपाध जु्य संग 

अन्तरमिया ििा पररचयात्मक कायधिम सम्पन्न  गररयो । जसको लामग ित्कामलन कास्की समाज से्पनका अधक्ष्य श्री केदार 

नाि ढंुगाना जु्यको पहल र समियिामा उि हल मनशुल्क उपलब्ध गराउनु  भएको मियो। 

 



 

 

१०)  संघका समचब श्री धुिध भट्ट जु्यको संयोजकत्वमा नेपाल भमधण बषध  २०२० लाइ लमक्षिगरर नेपाल भमधण िषध २०२० र एन 

आर एन ए को लोगो समहिको टी-शटध छपाई र आयाि सम्पन्न गनध सफल भएका छौ । 

 

११)  ०७ जनिरी २०२०  मा प्रयटन प्रिद्धन िषध २०२० को पाकध  देला मसउदादेलामा समुद्धघाटन कायधिम भब्यरुपमा सम्पन्न 

गनध सफल भएका छौ । 

 

१२)  ०९ फरिरी २०२०  को बैिकबाट समचब श्री धुिध भट्ट जु्यको संयोजकत्वमा आयामिि मट-शटधले कम हुने मुल्ांकन गदैं  

संघका महासमचि श्री उमराज ढकालको संयोजकत्वमा पुन ४०० टी-शटध छपाई गने र संघ का कोषाधक्ष्य श्री गोमिन्द मि 

मिममस्िनाको संयोजकत्वमा नेपाल बाट २५० एन आर एन ए को लोगो समहिको  ब्याज, १ िान बिधमान कायधसमममि, संरक्षक, 

सल्लाहकार ििा आइसीसी जु्य हरु समहिको ब्यानर र मबिामदि भुभाग लाई समेटेर बनाईएको नेपालको नक्शा छपाई गररयो 

। िापी कोमिड का कारण िप गने भमनएको ४०० टी शटध छपाई कायध थिमगि गररयो।  

 

१३) १८ फरिरी २०२० गिेको बैिक बाट २४ ०२ २०२० बाट शुरुहुने बामसधलोना स्थिि अन्तरदेशीय सहभागी फुटबल टीम 

संग एन आर एन ए से्पनको मािहिमा रहने गरर "टीम नेपाल" नामक टीम ियार गरर लीग प्रमियोमगिामा सहभागी गराउने 

मनणधय गदै उि लीग प्रिेश शुल्क िापि लागे्न आमिधक रकम उपलब्ध गराइयो । 

१४) २२ फरिरी २०२० गिे एन आर एन ए से्पनको इमिहासमा नै पमहलो पटक बहालिाला पररारि मस्न्त्र माननीय प्रमदप ज्ञिाली 

जु्यको प्रमुख आमित्यमा से्पनकालामग नेपाली महाममहम राजदुि दिाफुटी शेपाध मबमशर अमिमि र एन आर एन ए केस्न्द्रय 

अधक्ष्य श्री कुमार पन्तको मबशेष उपस्थििमा अन्तकृध या ििा पररचयात्मक कायधिम भब्य रुपमा सम्पन्न गररयो। जस बाट 

यहााँको िुलो नेपाली समुदाय लाई मनकै राहि पुगेको हामीले महसुश गरेका छौ । जसमा मिमभन्न  देश का मिमभन्न संघसथिाका 

अध्यक्ष ििा पदामधकारी सािै से्पन स्थिि मिमभन्न संघसथिा र नेपाली समुदयको उलेख्य उपस्थिमि रहेको िोयो । 

 

१५) २९ फरिरी २०२० मा नेपाल भ्रमण िषध भब्य र सब्य बनाउने उदे्धश्यले संघका अधक्ष्य श्री मदनेश गुरुङ जु्यको 

संयोजकत्वमा से्पन स्थिि समू्पणध संघ सथिाहरु सदस्य रहनेगरर मूल आयोजक समममि गिन गररयो । 

 

१६) ०४ अमप्रल २०२० मा संघका अधक्ष्य श्री मदनेश गुरुङ् जु्य को संयोजकत्वमा से्पन स्थिि िपमशलका संघ सथिाहरु सदस्य 

रहने COVIOD-१९ आपिकालीन सयुि सहयोग समममि गिन गरर मिमभन्न उपसमममि गिन गरर कमको बाड्फाड गरर 

ित्काल कोमिड- १९ बाट प्रभामिि व्यस्िलाइ  प्रत्यक्ष लाभ पुगे्न गरर राहि मििरण कायध  सुरु गररयो र हाल सम्म कररब ४०० 

व्यस्ि ले राहि प्राप्त गनुध भएको छ । 

 



 

 

यस  सममिी ििा उपसममिी र सल्लाहकार जु्य हरु यसप्रकार रहनु भएको मियो। 

समयोजक :- श्री मदनेश गुरंुग 

सदस्य समचि :- श्री उमराज ढकाल 

कोषाध्यक्ष :- श्री गोमिन्द राज मिममलमसना 

सदस्य जु्य हरू :- 

एन आर एन ए से्पन, एल सी सी मामडि ड :- अध्यक्ष श्री सूमजल गोले 

एन आर एन ए से्पन, एल सी सी पाइसभास्को :- अध्यक्ष श्री कमला बराल 

एन आर एन ए से्पन, एल सी सी ग्रानकानाररया :- अध्यक्ष श्री पिनराज लाल राजभण्डारी 

जन सम्पकध  समममि से्पन :- अध्यक्ष श्री इन्द्र प्रसाद शमाध 

प्रिासी नेपाली एकिा मंच :- अध्यक्ष श्री हेम शेपाध 

से्पन नेपाली एकिा समाज  :- अध्यक्ष श्री दुगाध शमाध 

िमु समाज से्पन :- अध्यक्ष श्री गौिम गुरंुग 

मचििन समज से्पन :- अध्यक्ष श्री राजु शमशेर िापा 

मगर समाज से्पन :- अध्यक्ष श्री बुद्ध ममलन िापा 

म्यागदी समाज से्पन :- अध्यक्ष श्री लक्ष्मण खमत्र 

नेपाली पािशाला :- समयोजक श्री सरला सापकोटा 

सं्यग्जा समाज से्पन :- अध्यक्ष श्री  मबमल गुरंुग 

कास्की आदशध समाज से्पन :- अध्यक्ष श्री बल बहादुरम काकी 

पिधि समाज से्पन :-  अध्यक्ष श्री दीनेश राज रेग्मी 

पूिेमल नेपाली एकिा समाज :- अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम भट्टराई 

नेिा: पाश पुचा :- मनलू अिाले शे्रष्ठ 

 

 

 



 

 

बगंु्ङ समाज से्पन :- अध्यक्ष श्री राजु िापा 

मिश्व कलाकार संघ :- अध्यक्ष श्री मडक बहादुर काकी 

िमांग समाज से्पन :- अध्यक्ष श्री मबनोद मोिान 

उत्पीमडि जािीय समाज से्पन :- अध्यक्ष श्री गमबहादुर मबस्वकमाध 

जी. पी फाउणे्डशन से्पन :- अध्यक्ष श्री राम बाबु सापकोटा 

के्षमत्र समाज से्पन :- अध्यक्ष श्री सोनू रािि 

नेपाली समाज कोस्टाब्लान्का : प्रमिमनमध श्री ररिेश शे्रष्ठ 

 

व्यिथिापन समममि : संयोजक श्रीअजुधन आचायध 

 

सूचना ििापरामशध समममि : संयोजक श्री अमनल गुरंुग ििा सदस्य श्री रामकृष्ण पूडासैमन 

 

राहि मििरण समममि : संयोजक श्री शामलक राम डुमे्र ििा सदस्य श्री मबदुर गौिम 

 

यािायाि समममि : संयोजक श्री दुगाध प्रसाद मघममरे 

 

समममिका  सल्लाहकार जु्य हरु 

श्री मुि बहादुर गुरंुग 

श्री एकराज मगरी 

श्री सुनील रानाभाट 

 



 

 

श्री मचन्ताममण सापकोटा 

श्री दीपक खरेल 

श्री शीिल भुिेल भुसाल 

श्री ऋमष शे्रष्ठ 

श्री अमनल गुरुङ 

श्री मडक बहादुर काकी 

श्री गोपाल रेग्मी 

श्री सन्दीप मोहन भट्टराई 

श्री केदार नाि ढुनगाना 

श्री जीिन प्रसाई 

श्री गंगा भुसाल 

श्री रमेश पौडेल 

श्री रमेश मनरौला 

 

यस कोषमा सहयोग प्रदान गनुध हुनेमा 

 

१. एन आर एन ए केन्द्र को कोष बाट आमिधक सहयोग प्राप्त आइमसमस र मडआमसध  हरुको प्रिक्ष्य सहयोगमा हामी ले सहयोग 

प्रप्त गनध सकेका मियौ । 

 

२. महाममहम राजदुि दािाफुटी शेपाध जु्य  बाट आमिधक सहयोग प्राप्त 

 

३. ममहला फोरम को संयोजकत्वा र नेिृत्वमा मसस्न्द ओगार सथिा बाट अिोक ििा कोमिद १९ मा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामाग्री 

प्राप्त 



 

 

४. केिीय सह कोषाधक्ष्य लोक दाहाल जु्य बाट १००० मपस मास्क प्राप्त 

 

५. से्पन स्थिि समू्पणध संघ सथिा बाट आमिधक सहयोग प्राप्त 

 

६. संघका के्षत्रीय सममिी लगायि नेपाल से्पन समाज कोस्टाब्लान्का बाट आमिधक सहयोग प्राप्त 

 

७. banco de alimantacio भने्न सथिा बाट िूलो मात्रामा खाध्यान्न ििा मजन्सी समान प्राप्त । जस्को लागी अहोरात्र खट्नुहुने 

श्री गगा भुसाल जु्य, हेम शेपाध जु्य, मदनेस राज रेग्मी जु्य, र सन्तोष पौडेल जु्य लाई लाइ मबशेष  धन्यिाद मदन चह्न्छु। 

 

१७)  २६ मे  २०२० गिे नेपाल र भारि बीच मसमा मििादमा रहेको कालापानी मलपुलेक सम्बस्न्ध ज्ञापन पत्र भारिीय दुिािाश 

माडि ीडमा पिाइयो । जसमा संघका अधक्ष्य श्री मदनेश गुरुङ जु्यको समयोजकत्वमा से्पन स्थिि समु्पणध संघ सथिाको 

सहभमगिा रहेको मियो । 

 

१८)  COVID-१९ केस्न्द्रय आपिकालीन कोषमा एन आर एन ए से्पन को िफध बाट बाट आमिधक सहयोग प्रदान गररयो । 

 

१९) स्वगीय धन बहादुर केसीको शब् ब्यबथिापन र पररिारलाई आमिधक सहयोगको लामग संघका अधक्ष्य श्री मदनेश गुरुङ 

जु्यको संयोजकत्वमा से्पन स्थिि समू्पणध संघ सथिा संगको सहकायधमा आमिधक संकलन गरर पररिार लाई हस्तान्तरण गररयो 

। 

 

२०) स्वगीय भामबस्यिा न्यौपानेको पररिारलाई आमिधक सहयोगको लामग संघ का अधक्ष्य श्री मदनेश गुरुङ जु्य को 

संयोजकत्वमा से्पन स्थिि समू्पणध संघ सथिा संगको सहकायधमा आमिधक संकलन गरर संघ का अधक्ष्य श्री मदनेश गुरुङ जु्य  

उपाधक्ष्य श्री उत्तर राइ समचब श्री मेघनाि ढकाल जु्य र कोषाधक्ष्य श्री गोमबन्द मिममस्िना जु्य के्षत्रीय अध्यक्ष श्री सुमजल गोले, 

समचि श्री सागर शे्रष्ठ जु्य लगायि, पिधि समाज से्पनका अध्यक्ष श्री मदनेश राज रेग्मी, स्याङ्जा समाज से्पनका अध्यक्ष श्री 

मबमल गुरुङ जु्य, र संघका सदस्य सुन्दर गुरुङ, शमलकराम डुमे्र, संरक्षक श्री अमनल गुरुङ जु्य लगयि अन्य पररिारको 

मनिास मै पुगेर पररिार लाइ हस्तान्तरण गररयो। 

 



 

 

२१)  बागंु्गको ढोर पाटनमा गएको बाडी पमहरो मपमडि लाइ आमिधक सहयोग गररयो । 

 

२२) कास्की आदशध सहयोग समाज से्पनको स्माररका मा आमिधक सहयोग गररयो । 

 

२३)  बेसहारा र बेिाररसे सौरभ शे्रष्ठ लाई बस्न र खानाको लामग आमिधक सहयोग गररयो । सािै सौरभको समस्या पमहचान गरर 

समस्या समाधान पश्याि समू्पणध प्रमिया पुरा गरर सम्बस्न्धि पररिार नेपाल समक्ष पिाउने कायध गररयो जसको लमग संघका 

उपाधक्ष्य श्री मदनेश मगरर जु्यको संयोजकत्वमा गमिि समस्या पमहचान ििा समन्वय समममिका सदस्य श्री  मबदुर गौिम जु्य 

कमिन्द्र शाही जु्य सुमजल गोले जु्य कमल बराल जु्य र पिन राज लाल राजभण्डारी जु्य लाइ मबशेष धन्यिाद ।ििा उि 

अिमधमा सौरभ शे्रष्ठ लाइ खानाको व्यिथिा गरर सहयोग गनुध भएको गान्धी पररिार र मदनेश मगरर जु्य लाइ मबशेष धन्यिाद 

मदन चाहन्छु । सािै यसै्त अिथिामा रहेका युबराज मघममरे लाइ पमन खान र बसे्न व्यिथिाको लामग केमह आमिधक सहयोग 

गररयो।   

 

२४) १९  मडसेम्बर २०२० मा NRNA मा आगामम मदनमा युबाहरुको भुममका मिषयक भचुधअल कायधिममा आमिधक सहयोग 

310  युरो गररयो,  जसमा आयोजक रारि  युके ,से्पन ,डेनमाकध  ,आयरल्ान्ड,अस्टि ीया मिए   

 

२५) कोस्टाब्लान्का, बेमनडि ोम, आमलकने्त प्रान्तमा बसोबास गने नेपाली समुदायको आिस्यकिा र चाहनालाइ मध्यनजर गदै, 

उि थिान्मा, सम्बस्न्धि के्षत्र मनिसी सथिपक आइमससी सदस्य श्री मबरेन्द्र शे्रस्ठ  र संघका के्षत्रीय उपाधयक्ष श्री िुलसी गुरुङ 

जु्यको नेिृत्वमा िदशध सममिी गिन गने प्रकृया सुरु गररयो। 

 

२६) संघको बामषधक साधारणा सभा से्पनका लामग नेपाली दुिािासका महाममहम राजदुि श्री दिाफुटी शेपाध जु्यको प्रमुख 

आमित्य ििा अन्य मबमशस्ट व्यस्ि हरुको मबशेष आमित्यमा ३१ जनिरी २०२१ गिे भचुधिल माफध ि पंजीकृि सदस्यहरुको 

उले्लख्य उपस्थिमिमा बामषधक साधारण सभा सम्पन्न गनध सफल भएका छौ। 

 

२७) से्पनमा बसे्न हरेक नेपालीहरुका माझ गैर आिासीय नेपाली संघ से्पनलाइ पुयाधउने उदे्धस्यले कोस्टाब्लनका के्षत्रमा 

के्षत्रीय समममि मिस्तार गरर से्पनमा जम्मा ४ के्षत्रीय समममि बनाउन सफल भएको छ जस अनुरुप मममि ७ फरिरी २०२१ 

गिे कोस्टाब्लांकामा के्षमत्रय समममि गिन गरी ९  फरिरी २०२१ गिेको बैिकमा अनुमोदन गरीयो । 

 



 

 

२८) ११ अप्रील २०२१ गिे नेपाल रामरि य सभाका अध्यक्ष श्री गणेश प्रसाद मिमिीना ििा अन्य मिमशर ब्यास्िहरुको स्वागि 

भेटघाट कायधिम सम्पन्न गनध सफल भएका छौ । ।  

 

२९)  संघका प्रििा श्री सुन्दर रानाभाट जु्य सयोजकत्वमा एनआरएनको अमफमसयल िेबसाइट मनमाधण गरर 

सन्चालानमा ल्ाउन सफल भएका छौ । 

 

३०) नेपालमा कोमभड १९ सम्वस्न्ध अस्िजन , मशमलन्डर िा अन्य सहयोग उपलब्ध  गराइयो ।  

 

३१)  एनआरएन से्पनको साधारण सदस्य मििरण MIS प्रणाली माफध ि मििरण गररयो ।  

 

३२) आसन्न अमधिेशन भब्य र सभ्य रुपमा सम्पन्न गनधका लामग श्री हेक कुमार शेपाध जु्यको सयोजंकत्वमा मनबाधचन समममि  

र सघंका अध्यक्ष श्री मदनेश गुरुङ्ग जु्यको सयोजकत्वमा समन्वय समममि गिन गररयो । 

 

३३) िमस के्षमत्रय समममि म्यामडि ड, कोराब्लाकां, पाइसभास्को र ग्रान क्यानररयाको मा अमधिेशन ििा मनबाधचन सम्पन्न 

गररयो । 

 

३४) गैर आिासीय नेपाली संघ से्पनको हकमा पमहलो पटक एन आर एन ए अमधिेशन भचुधअल माध्यम बाट ििा मनिाधचन 

ओनलाइन माध्यम बाट सम्पन्न गने मनणधय गररयो । 

 

३५) कागजपत्र प्रमाणीकरण (पासपोटध, पोमलस ररपोटध ििा अन्य कागजपत्र) सम्बस्न्ध समस्यामा परेका नेपाली समुदायको 

समस्यालाई समाधानको पहल अनुरुप एन आर एन ए डेस्क र एन आर एन ए कायाधलय बामसधलोना, सािै नेपाली दुिािास 

मामडि डको पहल र सहकायधमा कररब ५०० भन्दा बढी व्यस्िहरुको कागजपत्रहरु प्रमाणीकरण र कानुमन मान्यिा मदलाई 

सम्बस्न्धि व्यस्िका कागजपत्र  सम्बस्न्ध समस्या समाधान गनध सफल भएका छौ । 

 



 

 

 

३६) सघंका महासमचि श्री उमराज ढकालको सयोजंकत्वमा एनआरएन से्पनको मिधानमा केमह तु्रमट र केही दफाहरुमा 

फेरबदल ििा िपघट गनुधपने भएकोले मिमभन्न चरणमा समममिको छलफल र सिधपमक्षय छलफल गरर मिधान ििा मस्यौदा 

ियार गररयो । 

 

अन्तमा गैर आिासीय नेपाली संघ से्पनको छैिौ अमधिेशन पश्चाि मनिाधमचि यस कायधसमममिलाई आ आफ्नो के्षत्रबाट यस 

महान कायधमा सहयोग गनुध हुने कायधसमममिका समू्पणध पदामधकारी जु्य , सदस्य जु्य, सल्लाहाकार जु्य , संरक्षक जु्य, 

आइसीसी सदस्य जु्य, युरोप उपसंयोजक जु्य, के्षत्रीय समममि हरु, के्षत्रमा रहेका मिमभन्न समूह ििा समाजहरु, से्पन स्थिि 

समू्पणध संघ सथिा, ििा सम्बद्ध व्यस्ित्व हरु, नेपाली ििा मबदेशी समुदाय हरु, नेपाली कनु्सलर, नेपाली दुिािास से्पन, 

सािै गैर आिासीय नेपाली संघ, अन्तरधरामरि य समन्वय पररसद लगायि समू्पणध सहयोगी मन र हाि हरुलाई हृदय देस्ख नै 

धन्यबाद ज्ञापन गनध चाहन्छु। समग्रमा यस कायधसमममिले अगाडी सारेका प्रमुख मुद्दाहरुमा मिषम पररस्थिमिका बाबजुद्ध 

पमन सम्पन्न गनध सफल भएको हामीले महसुश गरेका छौ। सािै यस  मिषम पररस्थिमिमा अकल्पनीय रुपमा घटेका  केमह 

िुला घटना ििा पररघटनामा पमन मनकै धैयध र सहजकिाका साि समू्पणध समुदायको साि, समिधन  र सहयोग द्धारा नै  

सम्पन्न गनध सफल भएकोले यहा हरु समू्पणध लाइ मबशेष धन्यिाद मदन चाहन्छु  ििा सािौ अमधिेशन बाट आउदै गरेको 

नया कायध समममिले मबगिका अधुरा कायधहरुलाई पुरा गदै यहाहरु र नेपाली समुदायको मबचमा सद्धाब कायम गदै अगाडी 

बढ्ने आशाका साि सफलिाको शुभकामना ब्यि गनध चाहन्छु। धन्यिाद। धन्यिाद ।।।। 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


