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गैरआवासीय नेपाली संघ  

दोश्रो माससक प्रतिवेदन नोभेम्बर २०२२ 

 

गैरआवासीय नेपाली संघको अभियानलाई थप बभलयो बनाएर ‘समदृ्ध नेपालको लागग नेपालीका लागग नेपाली’ िन्ने 
मुलमन्र प्रिावकारी बनाउने अभियान जारी रहेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघले यसअघघ प्रमुख रुपमा उठाएका मुख्य 
मागहरु पुरा हुने अवस्थामा रहेका छन ्। मध्यपूववका श्रभमकहरुलाई सामाजजक सुरक्षाकोषमा जोड्को लागग गैरआवासीय 
नेपाली संघले गरै्द आएको माग पुरा िएको छ । माभसक रुपमा ६ हजार िन्र्दा बढी श्रभमहरु सुरक्षाकोषमा जोडिन 
थालेका छन ् । ववश्वश्रम बजारमा नेपालीहरुले बनाएको पभसनाको केही अंश सामाजजक सुरक्षा कोष मार्व त वचत हुने 
बाटो खुलेको छ । यो मागलाई स्थावपत गनवको लागग यसअघघ रे्दखखनै सकृय रुपमा लाग्नु िएका पूववअध्यक्षहरु, वतवमान 
कायवसभमघतका पर्दागधकारीहरु लगायत मुख्य रुपमा मध्यपूववको महत्वपूर्व िूभमका घनवावह गनुवहुने सबै संघका पर्दागधकारी 
प्रघत आिार व्यक्त गर्दवछु । यसै सन्र्दिवमा गैरआवासीय नेपाली संघको कायवकारी अध्यक्षको रुपमा नोिेम्बर महहनामा 
गरेका गघतववगधहरु र उपलजधधहरु यहााँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दवछु ।  

१) वैरे्दभशक रोजगारमा रहेका नेपाली कामर्दारहरुलाई सामाजजक सुरक्षाकोषमा आबद्ध गराउनको लागग सामाजजक 
सुरक्षाकोषसाँग सहमघतपरमा हस्ताक्षर िए बमोजजम मंभसर ११ गते रे्दखख श्रभमकहरुलाई सामाजजक सुरक्षा कोषमा 
सहिागी गराउन औपचाररक रुपमा काम अघघ बढाइएको छ ।  

२) नेपालमा गत साता सम्पन्न प्रघतघनगधसिा तथा प्ररे्दशसिाको घनवावचनमा गैरआवासीय नेपाली संघले पहहलो 
पटक पयवबके्षकको रुपमा सहिागीता जनाएको छ । एक घनवावचन पयवबेक्षर् प्रघतवेर्दन घनवावचन आयोग समक्ष 
पेश गने तयारी गररएको छ ।  

३) सरकारले प्रत्यक्ष वैरे्दभशक लगानी (एर्डिआई) को न्यूनतम सीमा र्दईु करोि रुपैयााँ तोकेको छ । एनआरएनएको 
माग अनुरुप ववरे्दशी लगानी आकवषवत गनव िन्रै्द सरकारले यसअघघको पााँच करोिको सीमालाई घटाएर नयााँ 
सीमा तोकेको हो । चालू आगथवक वषवको बजेटको व्यवस्थाअनुसार सरकारले राजपरमा सूचना प्रकाशन गरै्द 
ववरे्दशी लगानीका लागग नयााँ न्यूनतम सीमा २ करोि तोकेको जानकारी राजपरमा प्रकाभशत िएको छ ।  

४)  िोटीमा हालै िएको िुकम्पमा परेर ज्यान गुमाउनेहरुको सहयोगाथव ५ लाख रुपैयां सहयोग प्रर्दान गररएको छ ।  

५)  गैरआवासीय नेपाली संघको स्वास््य सभमघतको सहकायवमा झापा, सुनसरी, मोरङ र घाईघाटमा घनिःशुल्क स्वास््य 
भशववर सचंालन गने तयारी िएको छ ।  

६) कैलाली उद्योग वाखर्ज्य सघं, रेिक्रस सोसाइटी कैलाली लगायतसंग सहकायवका लागग छलर्ल िएको गथयो ।  

७)  गैरआवासीय नेपाली संघको केन्रीय कायावलयको लागग यसअघघ घनयुक्त प्रमुख कायवकारी अगधकृतलाइ संघको 
ववगधववधान र घनयमभिर रहेर संस्थाप्रघत उत्तरर्दायी हुनको लागग भलखखत रुपमा सचेत गराइएको छ ।  

८)  संघको आयोजनामा नेपाली परम्परा अनुसारका सम्पुर्व चािवािको अवसरमा हाल काठमािौंमा रहनु िएका 
गैरआवासीय नेपालीहरुसंग िेटघाटको उद्रे्दश्यले गचयापान तथा स्वागत कायवक्रममा सहिागीता । यस अवसरमा 
संघको सगचवालयको हलमा आयोजजत कायवक्रममा नवघनवावगचत प्रवासी नेपाली मञ्च अन्तरावजरिय कभमहटको 
कायवसभमघतका पर्दागधकारी तथा सर्दस्यहरुलाई स्वागत गररएको गथयो ।  



 

९)  एनआरएनए पयवटन प्रबद्र्धन सभमघतको आयोजनामा नेपालको पयवटन प्रबद्र्धनमा गैरआवासीय नेपाली संघको 
िूभमका ववषयक एक कायवशालामा सहिागीता िै पयवटन प्रबद्र्धन, नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको भ्रमर् वषव 
२०२३ लगायतका ववषयमा सरोकारवालाहरुसंग छलर्ल सम्पन्न िएको गथयो ।  

१०)  गैरआवासीय नेपाली संघल ेप्ररे्दश सरकारसंग यसअघघ गरै्द आएको सहकायवको घनरन्तरता स्वरुप सुर्दरु पजश्चम 
अन्तगवतको भ्रमर्ताका प्ररे्दशका मुख्यमन्री त्ररलोचन िट्ट र प्ररे्दश प्रमुख रे्दवराज जोशीसंग िेटघाट र छलर्ल 
सम्पन्न ।  

११)  कंचनपुरजस्थत जनिावना आधारिूतका भशक्षकहरु र ववद्याथीहरुसंग एनआरएनएले भशक्षा क्षेरमा गरेका कामहरु 
र त्यहााँका ववद्याथीहरुको समस्याका बारे छलर्ल िएको गथयो ।  

१२)  गण्िकी प्ररे्दशको काश्की जजल्लाको नेपाल रेिक्रस सोसाईटीको घनमार्वगधन धलि बैंकको लागग एनआरएनए 
जापान र कास्की समाज जापानको सहयोगमा २० लाखको लागतको घनमार्व हुने धलि कोल्ि रुमको स्थापना 
गने सम्झौता पर हस्ताक्षर समारोहमा सहिागी ।  

१३)  गैरआवासीय नेपाली संघको केन्रीय कायावलयमा चौवीसै घण्टा टेभलर्ोन हट लाइनको शुरुवात गररएको छ । 
सगचवालयको टेभलर्ोन नम्बर ००९७७ ०१४४११५३० मा चौववसै घण्टा सम्पकव  गनव सककने छ ।  

१४) एनएनएसएम र आइएलओको सहयोगमा संचाभलत पररयोजना तथा त्रबभिन्न बैठकमा सहिागी ।  

१५) गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तरावजरिय कायवकारी सगचवालयको बठैक ४ डिसेम्बरको लागग तय गररएको छ । 

 
 

 
रववना थापा,  
कायवकारी अध्यक्ष  
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 २५ डिसेम्बर २०२२ 
 


