
एनआरएन युरोप भेलामा के भयो?  

डा. हमे राज शमाा 

गरैआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) का राष्ट्रिय समन्वय पररषदहरु (एनष्ट्सष्ट्स) तथा अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद 

(आइष्ट्सष्ट्स)का सदस्यहरुको दोस्रो संयकु्त भलेा केही समय पष्ट्हले बेष्ट्जजयमको आन्टवरेपेनमा सम्पन्न भएको छ। 

यरुोपका २१ दशेमा स्थाष्ट्पत राष्ट्रिय समन्वय पररषदहरु मध्य १६ दशेका प्रष्ट्तष्ट्नधी तथा पयावके्षकहरुको उपष्ट्स्थष्ट्त 

रहकेो यस भलेा गत बषा लण्डनमा सम्पन्न प्रथम भलेाको ष्ट्नरन्तरता ष्ट्थयो। संघको आन्तररक ष्ट्बषयमा केष्ट्न्ित हुने 

ष्ट्वगतको परम्परा अनरुुप यस भलेामा पष्ट्न संघले सञ्चालन गरेका पररयोजनाको सष्ट्मक्षा, सँस्थागत संरचना, संघको 

नेपालमा काननुीरुपमा दताा, संघको ष्ट्दघाायीत्व, एनष्ट्सष्ट्स र आइष्ट्सष्ट्स ष्ट्बचको संबन्ध, सदस्यता ब्यवस्थापन आष्ट्द 

ष्ट्बषयमा बढी समय खचा गररयो। साथमा प्रष्ट्तष्ट्नधीहरुले आ-आफ्नो दशेमा नेपालीको भोग्न ु परेको कष्ट्िनाई र 

ष्ट्तनीहरुलाई न्यषु्ट्नकरण गना एनआरएनएले खेजन सक्ने भषु्ट्मकाबारे आ-आफ्नो ष्ट्बचार राखकेा ष्ट्थए। सशस्त्र 

जनयदु्दकालमा यरुोप ष्ट्भष्ट्िएर सरणाथीको रुपमा रहकेा नेपालीहरुका समस्या, नेपाली दतुाबासमा राहदानी ष्ट्वतरणमा 

हुने गरेका ष्ट्ढला ससु्ती र अष्ट्नयष्ट्मतता, भतूपूवा गोखाा सैष्ट्नकहरुको समान अष्ट्धकार र पेन्सनको समस्या, दोहोरो 

नागररकता आष्ट्द यरुोपका प्रचष्ट्लत समस्याहरु यस भेलामा पष्ट्न उिे।      

सदस्यता शुल्क 

गत मे मष्ट्हनामा बैककमा सम्पन्न आइष्ट्सष्ट्स बैिकमा एनष्ट्सष्ट्सले सदस्यता शजुकबाट प्रष्ट्त सदस्य ष्ट्तन अमरेरकी डलर 

बराबरको रकम आइष्ट्सष्ट्समा पिाउन ुपने ष्ट्नणाय गरेको ष्ट्थयो। यस अगाडी एनष्ट्सष्ट्सले सदस्यता शजुक आफै ष्ट्नधाारण 

गरी यसको २५% केन्िमा पिाउने व्यबस्था ष्ट्थयो। सदस्यता संबन्धी नयाँ ब्यबस्थाले एनष्ट्सष्ट्स ष्ट्नवााचनलाई 

ब्यबष्ट्स्थत गने र कािमाडौ ष्ट्स्थत एनआरएन सष्ट्चवालय सञ्चालनमा आष्ट्थाक सहयोग हुने ष्ट्वश्वास गररएकोछ। यस 

पवुा कष्ट्तपय एनष्ट्सष्ट्सले ष्ट्नधाारण गरेको शजुक अत्यन्तै न्यनु भएकोले ष्ट्नवााचनबाट प्रररत भएर वा ष्ट्नवााचनलाई प्रभाव 

पाने ष्ट्कष्ट्समले सदस्यता ष्ट्वतरण गना सक्ने संभावना रहकेो ष्ट्थयो। नयाँ ब्यबस्थाले यस्ता संभावनालाई न्यनु गनेछ। 

मध्यपवुामा भन्दा यरुोपका दशेमा सदस्यता शजुक कम भएको ष्ट्वगतको असहुाउदो ष्ट्स्थष्ट्त अब रहने छैन।  

 

सदस्यता नविकरण  

बैंकक बैिकले एनष्ट्सष्ट्सलाई प्रत्यक दईु बषामा अष्ट्नबायारुपमा सदस्यता नष्ट्वकरण गनुा पने ष्ट्नदसेन गरेको छ। यस्तो 

वाध्यात्मक ब्यवस्था नभएकोले केही एनष्ट्सष्ट्सहरुले सदस्यता नवीकरण गनुा नपने ष्ट्नणाय गरेका ष्ट्थए। सदस्यता 

नष्ट्वकरण नगदाा केही वषा पछाष्ट्ड दशौ हजार सदस्यहरु पगु्ने (खास गरी बेलायत बेष्ट्जजयम जस्ता धेरै सदस्य भएका 

दशेमा) र साधरणसभा सम्पन्न गनाका लाष्ट्ग गणपरुक सँख्या पयुााउन नसक्ने जस्ता आधारभतु समस्या पने दषे्ट्खन्छ। 

साथै यसले आईष्ट्सष्ट्स नेततृ्व चयनमा पष्ट्न प्रभाव पानेछ। अध्यक्ष लगायतका आइष्ट्सष्ट्सका पदाष्ट्धकारीहरु हरेक 

एनष्ट्सष्ट्सले छानेका प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरुबाट ष्ट्नवााष्ट्चत हुने ब्यबस्था छ। यस्ता प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धहरुको सँख्या एनष्ट्सष्ट्समा रष्ट्जस्िर 
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भएका सदस्यमा आधाररत हुन्छ (दस रष्ट्जस्िर सदस्य बराबर एक अष्ट्धवसेन प्रष्ट्तष्ट्नधी)। यसै गरी हरेक दशेबाट 

आइष्ट्सष्ट्समा प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व गने सदस्यहरुको सँख्या पष्ट्न रष्ट्जस्िर सदस्यहरुमा आधाररत हुन्छ। एक हजार रष्ट्जस्िर 

सदस्यहरु बराबर एक आइष्ट्सष्ट्स सदस्य हुने व्यवस्था छ। (एक दशेबाट बष्ट्ढमा पाँच सदस्य भन्दा बष्ट्ढ नहुने व्यवस्था 

हुन ुपने कुरा ष्ट्वगतमा छलफलमा आए पष्ट्न ष्ट्वधानमा समावसे हुन सकेको छैन।) त्यसैले आइष्ट्सष्ट्स पदाष्ट्धकारीको 

चयनमा कुनै ष्ट्नष्ट्ित दशेको प्रभाव नहुन ष्ट्दनको लाष्ट्ग हरेक दशेमा सदस्यहरुको आवष्ट्धक तथ्याङक राख्न ु जरुरी 

हुन्छ।   

 

सदस्यता संबष्ट्न्ध नयाँ ब्यबस्थाले सबै भन्दा बढी प्रभाव एनआरएन बेलायतलाई परेकोछ ष्ट्कनभने एनआरएन 

बेलायतका हाल सम्मका सम्पणुा सदस्यहरु आजीवन सदस्य रहकेा छन र एक पटक आजीवन सदस्य भएकाहरुलाई 

पनु: शजुक ष्ट्दन आग्रह गना अब्यबहाररक हुनेछ। यस समस्यालाई एनष्ट्सष्ट्स बेलायतले बेष्ट्जजयम भेलामा उिाइ सकेको 

छ र एनष्ट्सष्ट्सबाट औपचाररक पि प्राप्त भए पष्ट्छ आइष्ट्सष्ट्सले यस ष्ट्बषयमा उष्ट्चत ष्ट्नणाय गने अपेक्षा गररएकोछ। तर 

अब उपरान्त बन्ने सदस्यहरुको हकमा भने आइष्ट्सष्ट्सको ष्ट्नणाय बमोष्ट्जम नयाँ शजुक ष्ट्नधाारण गरी सावाजष्ट्नक सचुना 

गना एनष्ट्सष्ट्स बेलायतले ष्ट्ढला गनुा हुदनै। साथमा पष्ट्हले बष्ट्न सकेका आजीवन सदस्यहरुको ष्ट्नशजुक नष्ट्वकरण गरी 

आवष्ट्धक अष्ट्भलेख राख्न ुपदाछ।  

 

संघको आवथिक श्रोत 

एनआरएनले सँस्था सञ्चालन गना हाल सम्म कुनै रकम संकष्ट्लत गरेको छैन। आईष्ट्सष्ट्स सदस्यहरुबाट प्राप्त लेवी तथा 

सहयोग, सम्मलेन सौजन्यहरुबाट प्राप्त रकम आष्ट्दबाट कािमाडौ ष्ट्स्थत सष्ट्चवलायको मसलन्द बेतन आष्ट्द चलेकोछ 

भने नेपाल उध्योग बाष्ट्णज्य महासंघले कायाालय भवनमा प्रदान गरेकोछ। संघलाई आवस्यक पने ष्ट्नयष्ट्मत आय श्रोत 

जटुाउन कािमाडौमा एनआरएन भवन ष्ट्नमााण गने पररयोजना प्रस्ताष्ट्वत गररएको छ। भवन ष्ट्नमााणको लाष्ट्ग आबश्यक 

पने सम्पणुा रकम इच्छुक व्यष्ट्क्त वा संस्थाबाट उिाउने र ष्ट्तनकै नाममा भवनको नामाकरण गररष्ट्दने तर त्यस्तो व्यष्ट्क्त 

वा संस्था नभषे्ट्टएमा अध्यक्ष डा महतोले ब्यष्ट्क्तगत रुपमा सहयोग गने तथा भवन ष्ट्नमााणको लाष्ट्ग जग्गाको बन्दोबस्त 

गना भने एनष्ट्सष्ट्सहरुलाई आह्वान गररने घोषणा भएकोछ। जग्गाको लाष्ट्ग नेपाल सरकारलाई अनरुोध गनुा पने कुरा केही 

सदस्यहरुले बैंकक र बेष्ट्जजयम बैिकमा उिाएका ष्ट्थए। तर यसो गदाा ‘एनआरएनले रारिलाई केही ष्ट्दनकुो सट्टा 

रारिबाट ष्ट्लन खोजकेो’ सन्देश जाने भएकोले यस प्रस्ताव हाललाई अष्ट्स्वकार गररएकोछ। प्रस्ताष्ट्वत भवन ष्ट्नमााण 

पररयोजना सम्पन्न हुने समय सम्मका लाष्ट्ग सदस्यता शजुकबाट प्राप्त रकमले सष्ट्चवालय संचालनमा मद्दत गने ष्ट्नष्ट्ित 

छ।    

एनवसवस वनिािचन-रावरिय अवििेसन 
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गत साल अक्टोवरमा कािमाडौमा सम्पन्न तेश्रो एनआरएन ष्ट्वश्व सम्मेलन (अन्तरााष्ट्रिय अष्ट्धवसेन)बाट पाररत 

ष्ट्वधानले आइष्ट्सष्ट्सका सदस्यहरुको ष्ट्नवााचनको नयाँ ब्यबस्था गरेको छ। जस अनसुार आइष्ट्सष्ट्स सदस्यहरु संबष्ट्न्धत 

दशेको अष्ट्धवसेनबाट चषु्ट्नने छन र यो अष्ट्धवसेन अन्तरााष्ट्रिय अष्ट्धवसेन भन्दा बष्ट्ढमा ६ मष्ट्हना ष्ट्भि (अष्ट्प्रल दषे्ट्ख 

सेप्टेम्वर सम्म) सम्पन्न हुन ु पनेछ। यस पवुा एनष्ट्सष्ट्सले आइष्ट्सष्ट्सको सदस्य छनोट गदाथे भने शरुु शरुुमा ष्ट्वश्व 

सम्मलेनमा उपष्ट्स्थत संबष्ट्न्धत दशेका सहभागीले चनु्ने गथे। आइष्ट्सष्ट्स सदस्य चनु्नको लाष्ट्ग हुने अष्ट्धवसेनले नै 

एनष्ट्सष्ट्सका पदाष्ट्धकारीहरुको पष्ट्न चयन गनुा पने ष्ट्वधानमा ब्यबस्था छ। यस ब्यवस्थाले तेश्रो ष्ट्वश्व सम्मलेनपष्ट्छ 

ष्ट्नवााष्ट्चत भएका एनष्ट्सष्ट्सले आफ्नो दईु वष ेकायाकाल परूा गनुा पवूा नै अको अष्ट्धवशेन गनुा पने भएको छ। यस प्रष्ट्त 

केही एनष्ट्सष्ट्सले भलेामा गनुासो गद ैर एनष्ट्सष्ट्सको अष्ट्धवसेन पवुा ष्ट्नधााररत समयमा (दईु बषा पगु ेपष्ट्छ) र आइष्ट्सष्ट्सको 

सदस्यको ष्ट्नवााचन ष्ट्वश्व सम्मलेन पवुा गनुा पने प्रस्ताव गरे।  

एनष्ट्सष्ट्सका पदाष्ट्धकारी र आइष्ट्सष्ट्स सदस्यको छुट्टा छुटै्ट ष्ट्नवााचन गदाा एनष्ट्सष्ट्सको अष्ट्धकांश समय ष्ट्नवााचनको 

तयारीमा नै खचा हुनेछ। बेलायत बेष्ट्जजयम जस्ता हजारौ सदस्य भएका एनष्ट्सष्ट्सलाई छुट्टा छुटै्ट ष्ट्नवााचन बनाउन 

आष्ट्थाक र ब्यबस्थापष्ट्कय दबैु ष्ट्हसाबले चनुौष्ट्तपणुा हुनेछ। छुट्टा छुटै्ट ष्ट्नवााचन बनाउने चाहना एनष्ट्सष्ट्स पदाष्ट्धकारीले 

राख ेपष्ट्न यसलाई साधरण सदस्यहरुले प्रसंशा नगना सक्छन ष्ट्कनभने स्वभाष्ट्वकरुपमा आफूँले ष्ट्तरेको सदस्यता शजुक 

ष्ट्नवााचनमा भन्दा अन्य रचनात्मक काममा खचा होस भन्ने चाहना सदस्यहरुको हनु्छ। त्यसैले १७-१८ मष्ट्हना भन्दा 

बढी काम गने मौका पाउने बेलायत जापान जस्ता एनष्ट्सष्ट्सले आगामी २००९ अक्टोवर सम्म ष्ट्भि अको ष्ट्नवााचन गना 

तयार हुन ुपदाछ। ष्ट्नकट भष्ट्वरयमा कायाकाल परुा गना लागकेा एनष्ट्सष्ट्स (जस्तै बेष्ट्जजयम) ले अष्ट्धवसेन ५-६ मष्ट्हना 

पछाष्ट्ड साना उपयतु हुनेछ। एनआरएन कतारले यस्तो ष्ट्नणाय गरर सकेकोछ ।    

पष्ट्छजलो समयमा केही एनष्ट्सष्ट्सका ष्ट्नवााचनका क्रममा दषे्ट्खएका गष्ट्तष्ट्वष्ट्धले अष्ट्भयानलाई दीघाकालीन रुपमा 

नकारात्मक असर पाना सक्ने भएकोले यस्ता गष्ट्तष्ट्वष्ट्ध रोक्न एनष्ट्सष्ट्स ष्ट्नवााचन ष्ट्नयमावलीको बनाउने ष्ट्बषयमा 

भलेामा छलफल भयो। ष्ट्नवााचनलाई बष्ट्ढ भन्दा बढी पारदशी, मयााष्ट्दत र प्रजाताष्ट्न्िक बनाउन ष्ट्नवााचन आइष्ट्सष्ट्सको 

पयावके्षणमा हुन ुपने, ष्ट्नवााचनलाई प्रभाव पाने गरी कुनै समहु वा ब्यष्ट्क्तले समहुगतरुपमा शजुक ष्ट्तरी सदस्यता बनाउन 

नपाउने, कुनै समहु वा प्यानलको आधारमा ष्ट्नवााचन लड्न नपाईने वा समहुगत रुपमा सावाजष्ट्नकरुपमा मतको 

आव्हान गना वा प्रचार प्रसार गना नपाइने आष्ट्द प्रस्तावहरु पेश भएका छन।  

 

एनआरएनए दताि 

एनआरएन अझ ैनेपालमा कानषु्ट्नरुपमा दताा हुन नसकेको कारण वारे पष्ट्न भलेामा छलफल भयो। गत वषा अन्तररम 

संसदबाट पाररत एनआरएन संबन्धी ष्ट्वधेयकले गरैआवासीय नेपालीलाई ष्ट्सद्दान्तत सँस्था दताा गना बाटो खोले पष्ट्न 

‘संघसँस्था दताा ऐन’ भने एनआरएन दतााको लाष्ट्ग तघारो बनेको छ। उक्त ऐनका अनसुार नेपालमा सँस्था दताा गना त्यस 
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सँस्थाका कायाकारीहरु नेपाली नागररक हुन ुपदाछ। एनआरएन आइष्ट्सष्ट्सका केही पदाष्ट्धकारीहरुले ष्ट्वदशेी नागररकता 

ष्ट्लई सकेकाले यस ऐनमा रहरे एनआरएन दताा हुन नसक्ने ष्ट्स्थष्ट्त छ। त्यसैले एनआरएन दतााको लाष्ट्ग अब आउने 

एनआरएन ऐनको ष्ट्नयमावलीमा स्पष्ट ब्यबस्था गनुा पने हुन्छ। संष्ट्वधानसभा ष्ट्नवााचन तथा सरकार बन्नमा भएको 

ष्ट्वलम्ब आष्ट्द कारणले यस्तो ब्यबस्था हुन सकेको छैन। एनआरएनको सरकारी पररभाषा पष्ट्न सँस्था दताा गना 

समस्याको रुपमा रहकेोछ। अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनसुार एनआरएनले स्थाष्ट्पत गरेको पररभाषा ष्ट्वपररत सरकारले दईु 

बषा भन्दा बढी ष्ट्वदशेमा बसेकाहरुलाई एनआरएनको पररभाषा ष्ट्दएर अजपकालीन रोजगारीमा जाने बहुसंख्यक नेपाली 

कामदारलाई र ष्ट्वद्याथीलाई एनआरएनबाट अलग राखकेो छ। एनआरएनले प्रचलन अनुसार १८२ ष्ट्दन भन्दा बढी 

ष्ट्वदशेमा बसेका सम्पणुा नेपालीहरुलाई एनआरएनको मान्यता ष्ट्दन ुपने अडान ष्ट्लद ैआएको छ, जनु कुरा तेश्रो ष्ट्वश्व 

सम्मलेनबाट पाररत भएको ष्ट्थयो। नयाँ बनेको सरकार एनआरएनको माग प्रष्ट्त सकरात्मक भएकोले १८२ ष्ट्दनको 

पररभाषालाई स्थाष्ट्पत गने अपेक्षा गररएको छ। तर यसो भएन भने दईु बष ेपररभाषा अनसुार सँस्था गताा गने वा नगने 

भन्ने ष्ट्नणाय गना चौथो ष्ट्वश्व सम्मलेन कुनुा पनेछ, ष्ट्कनभने ष्ट्वधानसँग जोष्ट्डएको यस ष्ट्बषय ष्ट्नणाय गना आइष्ट्सष्ट्सले 

सक्ने छैन।  

एनआरएनको पररभाषा 

भारत लगायतका दष्ट्क्षण एष्ट्शयाली रारिको राहदानी ष्ट्लएर दष्ट्क्षण एष्ट्शया बाहकेका अन्य रारिमा कायारत नेपालीहरु 

एनआरएनको पररभाषा अन्तगात पदाछन वा पदनै भन्ने ष्ट्बषय पष्ट्न बेष्ट्जजय भलेामा उि्यो। एनआरएनको ष्ट्वधानले 

यस्ता नेपालीहरुलाई एनआरएनको सदस्य बन्न अयोग्य िहर गरेको छैन भने नेपाल सरकारको एनआरएन ष्ट्वधयेकमा 

यस्ता नेपालीहरुलाई एनआरएन नमान्ने स्पष्ट गरेकोछ। तर नपेाल सरकारको ष्ट्वधयेक मान्न अष्ट्हले एनआरएनएलाई 

बाध्यात्मक पररष्ट्स्थष्ट्त छैन। यसै भएर नै एनआरएनले १८२ ष्ट्दन भन्दा बढी ष्ट्वदशेमा बसेका ष्ट्वधाथी लगायतका 

सम्पणूा नेपालीलाई एनआरएन मान्द ैआएको छ। ष्ट्बष्ट्भन्न पररष्ट्स्थष्ट्तले भारष्ट्तय राहदानी ष्ट्लएका नेपालीहरुको पष्ट्न 

एनआरएन अष्ट्भयानमा महत्वपणुा योगदान हुने भएकोले यस्ता नेपालीहरुलाई पष्ट्न एनआरएनको पररभाषामा समट्ेन 

सरकारलाई अनरुोध गनुा पदाछ। अको दशेको नागररकता ष्ट्लएको आधारमा नै सच्चा नेपालीलाई एनआरएन नमान्ने हो 

भने संघले उिाउद ैआएको दोहोरो नागररकताको ममा ष्ट्वपररत हुनेछ। एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली भन्ने भावना 

नै गरैआवासीय नेपाली अष्ट्भयानको मलू मन्ि हुनपुछा ।   

 

आइवसवस पररयोजना-विविि 

तेश्रो ष्ट्वश्व सम्मलेनले हरेक राष्ट्रिय समन्वय पररषदलाई एक-एक वटा च्याररष्ट्ट पररयोजना सञ्चालन गना ष्ट्दएको 

ष्ट्नदशेन अनरुुप जमानी, बेलायत र अष्ट्रिया एनष्ट्सष्ट्सले नेपालमा आफ्ना पररयोजना लाग ुगने घोषणा गरे। जमानीले 

मनाङमा अस्पताल, अष्ट्रियाले ष्ट्शक्षा तफा  र बेलायतले पाच हजार पाउण्ड बराबरको एक उपयकु्त पररयोजान गने 

भएका छन। यसै कायाक्रम अन्तरगत अरिेष्ट्लयाले ष्ट्सन्धलुी क्याम्पसमा पसु्तलालय ष्ट्नमााण गने ष्ट्नणाय गरेको छ भने 
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रष्ट्सयाले ष्ट्सन्धपुाजचोक ष्ट्जजलामा ष्ट्वद्यालय ष्ट्नमााण र श्री महावीर पनुद्वारा संचाष्ट्लत गाउँगाउँमा कम्यटुर कायाक्रमलाई 

सहयोग गरर सकेको छ। यसले अन्य दशेका एनष्ट्सष्ट्सहरुलाई पररयोजना जयाउन प्रोत्साहन गरेकोछ। 

 

यी बाहके एनआरएनलाई दोहोरो नागररकता ष्ट्दन दखेा परेका काननुी अफ्िेराहरु, एनआरएन मष्ट्हना संजाल, पयाटन 

बोडा द्वारा सञ्चाष्ट्लत ‘send home a friend’ मा एनआरएनको भषु्ट्मका आष्ट्द ष्ट्बषयमा मनग्य छलफल भयो। 

भलेाले भतूपवूा गोखाा सैष्ट्नकहरुको समान अष्ट्धकार र पेन्सनको लाष्ट्ग गद ैआएको आन्दोलनप्रष्ट्त ऐक्यवद्धता जाहरे 

गद ैआवश्यक सहयोग गने प्रष्ट्तवद्धता गरेको ष्ट्थयो। यसै क्रममा आगामी अक्टोबरमा एनआरएन ष्ट्दवसको अवसरमा 

गरैआवासीय नेपाली संघको एउटा उच्चस्तरीय टोलीले ष्ट्वष्ट्भन्न सरकारी ष्ट्नकायसँग भटे गरी कुराले माि हनै अब 

कामलेपष्ट्न दोहोरो नागररकताको ष्ट्वषयमा गष्ट्म्भर हुन आग्रह गने ष्ट्नणाय गरेकोछ ।  

सारंशमा एनआरएन अष्ट्भयानमा दषे्ट्खएका संभावना र चनूौष्ट्तको सष्ट्मक्षा गना तथा यरुोपमा बसोबास गद ै आएका 

नेपालीहरुष्ट्बच संजाल ष्ट्वस्तार गना र आपसी एकताको अष्ट्भवदृ्धी गना भलेा उपलष्ट्ब्धमलुक रह्यो।   

 

(लेखक गरैआवासीय नेपाली संघका अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदका सदस्य तथा ष्ट्वधान सष्ट्मष्ट्तका सदस्य हुन र 

ष्ट्लभरपलु यषु्ट्नभष्ट्साष्ट्टमा अध्यापन गछान। सम्पका : hem_raj_sharma@hotmail.com) 

 


