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8f x]d /fh zdf{

k"j{ k|jQmf tyf ;+of]hs ljwfg ;+zf]wg 
;'emfj ;ldlt,

u}/cfjf;Lo g]kfnL ;+3,  
cGt/f{li6«o ;dGjo kl/ifb

Pgcf/Pgsf] ;fdfGo1fg
u}/ cfjf;Lo g]kfnL ;+3 -Pgcf/PgP_af6 k'/fgf ;fyLx?n] labf ln+b} ubf{ ;+3sf ljutsf 
ultljlwx? / Oltxf; ljl;{g] xf] ls eGg] dx;'; ub}{ ;g @)!!–@)!# df ;+3sf] k|jQmf /xFbf  
n]vsn] Pgcf/Pgsf] ;fdfGo1fg k|sfzg z'? u/]sf] lyPF. pQm ;fdfGo 1fgnfO{ cBfjlws 
-update_ u/L @)!# / To; kl5 ePsf ultljlwnfO{ ;d]t yk u/]/ of] k|Zgf]Q/L tof/ 
kfl/Psf] xf]. n]vs Pgcf/PgPsf] sfo{sf/L kbdf gePsf]n] k|:t't tYo / tYofÍk|lt ;+3 
lhDd]jf/ /xg] 5}g. t/ oxfF k|:t't k|fo tYofÍsf] >f]t n]vs;Fu ;'/lIft 5. gofF k':tf / 
Pgcf/Pg cleofgdf rf;f] /fVg]x?sf nflu of] k|Zgf]Q/L pkof]uL x'g] ljZjf; 5.

प्रश्न १: एनआरएनएको स्थापनथा ककन, कसरी र ककिले भएको क्यो ?
विदशेमा रहकेा नेपाली र नेपाली मलुका विदशेी नागररकको ज्ान, सीप, प्रविवि र पूँजीको 
पररचालन गददै दशे विकासमा टेिा परु ्याउन सवकने सोचले रवसयामा बसने नेपालीहरुको 
सकृयतामा २००३ अगष्टमा लण्डनमा एक भलेा आयोजना गरी सोही िर्षको अकटोिर 
११-१३ ताररखमा काठमा्डौमा पवहलो विश्व सममलेन गरेर विविितरुपमा गैरआिासीय 
नेपाली संघको स्ापना भएको व्यो। तयसैले एनआरएनएको गभ्ष रवसयामा, जनम 
लण्डनमा र निारान काठमा्डौंमा भएको भनने गररन्छ। लण्डन बैठकको आवतथय 
नेपालबावहर भएको सबै भनदा परुानो नेपाली सँस्ा यवत एसोवशयनले गरेको व्यो 
भने बैठकमा बेलारुसबाट उपेनद्र महतो, रवसयाबाट वभम उदास र जीबा लावम्छाने, 
जम्षनीबाट रामप्रताप ् ापा, अमरेरकाबाट श्ीमान श्ीमती राज उपाधयाय, अष्टे्वलयाबाट 
वदपक ख््डका, कयाना्डाबाट कुञजर  शमा्ष, बेलायतबाट ्डा राघि विताल, वचरञजीवि 
ढकाल, हररविभोर काककी, वनमा लामा, महनत श्षे्ठ, ध्िु केसी, माििलाल श्षे्ठ, बाल 
मकुुनद जोशी लगायतको उपवस्वत 

प्रश्न २: को िुन गैरआवथासीय नेपथाली (एनआरएन) ? 
बावहर बसने नेपालीहरुमा नेपालप्रवतको सावमपयता अवभिवृधि गरी नेपालको सिा्षङ्गीण 
विकासमा सहभागी गराउने उद्शेयका सा् वयिस्ावपका संसदले २००७ अगष्ट 
२७ (२०६४ भाद्र १०) मा एक ऐन जारी गरर उनीहरुलाई ‘गैरआिासीय नेपाली 
(एनआरएन)‘ को रुपमा मानयता वदएको ्छ। नेपाल सरकारको यस ऐन अनसुार 
गैरआिासीय नेपाली भननाले साक्ष को सदसय मलुकु बाहके अनय मलुकुमा कुनै पेशा, 
वयिसाय र रोजगारी गरी कमतीमा दईु िर्ष विदशेमा बसोबास गरेको नेपाली नागररक 
िा साक्ष को सदसय मलुकुबाहके अनय मलुकुको नागररकता वलएका नेपालीमलूका 
नागररकलाई जनाउँद्छ। सरकारी पररभारामा नेपाल सरकारबाट खटीई विदशेवस्त 
कूटनैवतक वनयोग िा महािावणजय दतूािासमा बहाल रहकेो र विदशेवस्त वशक्षण 
संस्ामा अधययन गरररहकेो नेपाली नागररक गैरआिासीय नेपालीमा पददैनन।् 

गैरआिासीय नेपालीसंघले एक आव ््षक िर्षमा १८२ वदन भनदा बढी नेपाल बावहर 
बसने नागररकलाई गैरआिासीय नागररकमा पररभावरत गनने विश्ववयापी मानयता विपररत 
गरेको सरकारको दईु िरने पररभारालाई लामो समय असिीकार ग-यो। यही असहमवतले 
गैरआिासीय नेपाली संघ नेपालमा दता्ष हुन वढलाई भएको व्यो (हनेु्षस प्रश्न १४)। 
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समरणीय रहोस राजा ज्ानेनद्रको पालामा नेपाल सरकारले 
सन ् २००५ सेपटेमबर २ (२०६२ साल भाद्र १७) मा जारी 
गरेको ‘गैरआिासीय नेपालीका समिनिमा वयिस्ा गन्ष 
बनेको अधयादशे’ले समते १८२ वदन भनदा बढी बावहर बसने 
नेपाली नागररकलाई गैरआिासीय नेपालीमा पररभारा गरेको 
व्यो। ततकाल संसद नभएकोले राजा ज्ानेनद्रको सत्ाकालमा 
उक्त अधयादशे जारी गररएको व्यो। पव्छ शाहीकालका 
सबै अधयादशेहरु लोकतावनरिक सरकारले खारेज गदा्ष यो 
अधयादशे पवन खारेज भएको व्यो। राष्ट्ले एक पटक सिीकार 
गरेको पररभारा नै विियेकमा आउने्छ भननेमा संघ विश्वसत 
व्यो तर तयसो हुन सकेन। १८२ वदनको पररभारा अनसुार 
एनआरएनएका सांगठवनक संरचनाहरु विकास भएका व्ए। 
कवतपय रावष्ट्य समनिय परररदह्रु समिवनित राष्ट्हरुमा सोही 
अनरुुप दता्ष पवन भएका व्ए। 
प्रश्न ३: नेपथाल सरकथारको एनआरएनए ऐनले के अकिकथार 
प्रदथान गरेको छ? के िो एनआरएन पररचय पत्र भनेको? 
पररचयपत्र कलन सघंको सदसय बनननु पछ्छ?
सन ् २००७ सालमा वयिस्ावपका संसदले जारी गरेको 
गैरआिासीय नेपाली समिनिी ऐनले पवहलो पटक बावहर बसने 
नेपालीलाई काननूी मानयता वदएको व्यो भने २००९ मा यसै 
ऐन अनतग्षत बनेको गैरआिसीय नेपाली समिनिी वनयमािलीले 
लगानीको िातािरणलाई सहज बनाउनकुा सा्ै गैरआिासीय 
नेपालीलाई पररचयपरिको वयिस्ा गरेको ्छ। पररचयपरि २ 
िर्ष भनदा बवढ विदशेमा बसने नेपाली (एनआरएको पररभाराले 
समट्ेने) र नेपालीम मलूका विदशेी नागररक दबैुले समिवनित 
दशेको नेपाली दतूािास िा परराष्ट् मनरिालयबाट शलुक वतरेर 
प्राप्त गन्ष सक्छन। पररचयपरिको अिवि विदशेमा बसने नेपाली 
नागररकको लावग २ िर्ष र नेपालीम मलूका विदशेी नागररकका 
लावग १० िर्षको ्छ।  पररचयपरि वलन संघको सदसय बनन ुपददैन।

पररचयपरि िाहकले नेपाल आिज जाित गन्ष वभसा वलई रहन ु
पददैन तर सरकारको पव्छललो वयिस्ा अनसुार विमानस्लमा 
आगमनको समयमा फाराम भने भनु्ष प्छ्ष। फाराम भनने 
वयिस्ालाई खकुुलो पान्षलाई संघले सरकारसँग पहल गददै 
आएको ्छ। ऐनले एनआरएनहरुले नेपालमा गरेको लगानी 
चाहकेो समयमा वफता्ष वलन सकने वयिस्ा गरेको ्छ। नेपाली 
मलूका विदशेी नागररकहरुलाई काठमा्डौमा बढीमा दईु रोपनी, 
तराईका नगरपावलका क्षेरिमा आठ कठ्ा, अनय वजललाका 
नगरपावलकामा चार रोपनी, तराईमा गाविसमा एक विगाह 
िा बाँकी क्षेरिमा दश रोपनी समम जगगा खररद गन्ष पाउ्छन। 
तर नेपालीमलूको विदशेी नागररकको हवैसयतले (विदशेी 
नागररकता वलन ु भनदा पवहले) नेपालमा कुनै अचल समपत्ी 
प्राप्त गरेको भए तयसको भोगचलन गन्ष पाउ्छन। ऐन अनसुार 
गैरआिासीय नेपाली संघ नेपालमा दता्ष गन्ष कमतीमा पव्चस 
मलुकुका पचास जना गैरआिासीय नेपाली परराष्ट् मनरिालयमा 

वनिेदन वदन सकने्छन।  

प्रश्न ४: कवश्वकथा ककि देशमथा ककि सखँयथामथा नेपथालीिरु 
बसोबथास गछ्छन वथा कथाय्छरि छन?
यसको एवकन तथयाङ्क नभए पवन ११० भनदा बढी दशेमा 
४०-४५ लाख नेपालीहरु (भारत बाहके तर बमा्षमा भएका 
नेपाली सवहत) रहकेो अनमुान गररएको ्छ। यी मधय दईु 
वतहाई भनदा बढी मधयपिू्ष, मलेवसया, कोररया लगायतका 
दशेमा िैदवेशक रोजगारमा रहकेा ्छन। िैदवेशक रोजगार 
विभागको श्ोत अनसुार हाल समम करीब ४३ लाख जनालाई 
श्मसिीकृवत जारी गररएको ्छ। जस मधये करीब एक वतहाई 
नेपाल फवक्ष सकेको अनमुान ्छ। जस अनसुार करीि २९ लाख 
नेपाली िैदवेशक रोजगारमा ्छन। भारतमा  मारि ५० लाख 
नेपालीहरु काय्षरत िा बसोबास गरेको अनमुान ्छ। तयसकारण 
जममा जनसँखयाको कररि एक वतहाई दशे बावहर रहकेो ्छ भने 
आिा जवत यिुाहरु (िैदवेशक रोजगारमा जाने अविकांश यिुा 
भएकोले) बावहर ्छन। 

खलुा वसमानाको कारणले रोजगारको लावग भारतमा जाने 
चलन िरैे पवहले दवेख व्यो भने सन १९९० मा पनुस्ा्षवपत 
प्रजातनरिपव्छ आमनेपालीले सलुभ वकवसमले पासपोटने वलन 
सकने र अनय मलुकुमा जाने बाटो खलुयो। माओिादी जनयधुि 
ताका (१९९६-२००६) िैदवेशक रोजगारमा जानेहरुको सँखया 
ह्ात् ैबढेको व्यो। माओिादी शावनत प्रकृयामा आए पवन तयस 
पव्छको राजनैवतक अवस्रताले विदशे जाने नेपालीको सँखया 
झन बढ्दो ्छ। श्म विभागले प्रतयेक िर्ष ५ लाख श्मसिीकृवत 
जारी गददै आएको ्छ। नेपालको कूल वजव्डपीको एक वतहाई 
रेवमटेनसले िानेको ्छ। अनय दक्षीण एवशयाली ्डायसपोरा 
दाँजोमा नेपाली ्डायसपोरा कान्छो हो अ्िा गैरआिासीय 
नेपालीहरु पवहलो पसुताका नेपाली हुन। 

प्रश्न ५: गैरआवथासीय नेपथाली सघंकथा प्रमनुख उदे्शयिरु के 
के िुन?
स्ापनाकाल दवेख संघको उद्शेय विदशेमा बसने नेपालीहरुलाई 
एकजटु गददै उनीहरुले आज्षन गरेको ज्ान, सीप, प्रविवि र पूँजी 
नेपालमा वभरिाएर दशेको आव ््षक र सामवजक विकासमा टेिा 
पयुा्षउने रहकेो्छ। संघको विसतार र विकास क्रमसँगै उद्शेयहरु 
्वपद ै गएका ्छन।् संघको हालको वििानले वनमन उद्शेयहरु 
वनिा्षररत गरेको ्छ। तर राष्ट्को अपेक्षा आव ््षक लगानीमा नै 
्छ।
१) विदशेमा बसने नेपालीहरुको वहतलाई संरक्षण गनने एिं  
      नेपालको प्रिधि्षन गनने।
२) संसारभररका नेपाली संघ संगठनहरुसंग समनिय कायम  
  गनने एिं विश्व सञजाल स्ापना गरी गैरआिासीय  
    नेपालीहरुको साझा संस्ाको रुपमा वतनको प्रवतवनविति  
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      गनने ।
३)   गैरआिासीय नेपालीको पूँजी र मानि संसािनको लगानी   
      नेपालको चौतवफ्ष  विकासमा लगानी गन्ष नेपाल सरकार र  
   नेपाली उद्यमीहरुसंग साझदेारी स्ापना गनने र तयसको  
      विकास गनने।
४)   विदशेी मलुकुमा नेपाली संसकृवत र पय्षटनको प्रिधि्षन गनने।
५)  विदशेी प्रतयक्ष लगानीलाई नेपालवभरि आकर्षण गन्षका  
       लावग उतप्रेरकको रुपमा काय्ष गनने।
६)   गैरआिासीय नेपालीहरु बसोबास गरर रहकेा मलुकुहरुमा  
      उनीहरुको स्ावयति, सरुवक्षत िैदवेशक रोजगार र समग्र  
    वहतका लावग वक्रयाशील रहने।

प्रश्न ६: गैरआवथासीय नेपथाली सघंको सथंागठकनक सरंचनथा 
कसिो छ?
गैरआिासीय नेपाली संघको काय्षकारी सवमवतलाई अनतरा्षवष्ट्य 
समनिय परररद ्(International Coordination Council, 
ICC) भवनन्छ। विवभनन दशेमा संघसँग आिधि भएका रावष्ट्य 
समनिय परररद ् (National Coordination Council, 
NCC) ्छन।  २०१५ अकटोिरमा संशोवित वििान अनसुार 
अनतरा्षवष्ट्य समनिय परररदमा एक अधयक्ष, एक मवहला सवहत 
वतन उपाधयक्ष, एक महासवचि, दईु सवचि, एक कोराधयक्ष, 
एक सहकोराधयक्ष, एक प्रिक्ता, एक मवहला संयोजक, एक 
यिुा संयोजक, क्षेवरिय संयोजकहरु (एवशया पयावसवफक, 
अवरिका, अमरेरका, यरूोप, मधयपिू्ष र ओवसयानाबाट एक एक 
जना), क्षेरिीय उपसंयोजकहरु (प्रतयेक क्षेरिबाट कवमतमा एक 
जना), क्षेवरिय मवहला उपसंयोजकहरु र क्षेवरिय यिुा उपसंयोजक 
त्ा हरेक दशेबाट कवमतमा एक जना सदसय रहकेा हुन्छन। 
सदसय बाहकेका पदाविकारीहरुको चयन हरेक दईु िर्षमा 
काठमा्डौमा हुने अनतरावष्ट्य महावििेशनमा उपस्ीत रावष्ट्य 
समनिय परररदक्ा प्रवतवनिीले ग्छ्षन भने सदसयको चयन 
हरेक दशेमा हुने रावष्ट्य महावििेशनले ग्छ्ष। प्रिक्ता र ्प 
२१ जना सदसयलाई अनतरा्षवष्ट्य समनिय परररदले मनोवनत 
ग्छ्ष। मनोवनत २१ सदसयहरु मधये कवमतमा ७ जना मवहला 
सदसय रहन्छन। अधयक्ष दखेी प्रिक्ता सममका पदाविकारी 
रहकेो अनतरा्षवष्ट्य काय्षकारी सवचिालय (International 
Executive Secretariat, IES) हुन्छ, जसले अनतरा्षवष्ट्य 
समनिय परररदक्ो बैठक नबसने अिस्ामा विवभनन विरयमा 
वनण्षय वलन सक्छ तर यसलाई अनतरा्षवष्ट्य समनिय परररदक्ो 
बैठकले पाररत गनु्ष प्छ्ष ।  पदाविकारीहरु संयोजक रहने गरी 
वबवभनन वबरयगत सवमवत, उपसवमवत त्ा काय्षदल गठन 
गररन्छ। हाल १४ सवमवत, ६ उप सवमवत र १०काय्षदल ्छन। 
यसता सवमवत र काय्षदलमा विज्ताको आिारमा जो कोही 
पवन सदसय रहने वयिस्ा ्छ। अनतरा्षवष्ट्य समनिय परररदक्ो 
सदसय िा पदाविकारी हुन एक काय्षकाल  रावष्ट्य समनिय 
परररदमा काम गररको हुन ुप्छ्ष। 

प्रश्न ७: गैरआवथासीय नेपथाली सघंको सञ्थाल ककि 
देशमथा फैकलएको छ?
२०१६ को माच्ष समम ७३ दशेमा रावष्ट्य समनिय परररदहरु 
स्ापना भएका ्छन।  जस मधये एवशया पयावसवफकका १५, 
अवरिकाका १५, अमरेरकाका ३, यरूोपका २७, मधयपिू्षका १० 
र ओवसयानाका ३ दशे ्छन। सबै भनदा जेठो रावष्ट्य समनिय 
परररद रवसया (स्ापना २००३ अकटोिर) हो भने कान्छो 
EQUATORIAL GUINEA  (स्ापना २०१६ माच्ष २०) 
हो। रवसया पव्छ स्ापना हुने रावष्ट्य समनिय परररदहरुमा 
कतार (२००३ व्डसेमबर १२०), जम्षनी (२००४ जनिरी २४), 
जापान  (२००४ फेब्अुरी ११) ्छन। 
एनआरएनको सञजाल विश्वका सबै महाद्ीपमा ्छ। समरणीय 
रहोस नेपाल सरकारा कूटनीवतक वनयोग करीब ३० दशेमा मारि 
्छन।

प्रश्न ८: गैरआवथासीय नेपथाली सघंकथा कनयकमि 
गकिकवकििरु के के िुन? 

गैरआिासीय नेपाली संघले प्रतयेक दईु िर्षमा काठमा्डौंमा 
विश्व सममलेन र नेपाल बावहर क्षेरिीय सममलेनहरु आयोजना 
गददै आएको ्छ। सा्ै गैरआिासीय नेपाली संघको स्ापना 
भएको वदन अकटोिर ११ लाई गैरआिासीय नेपाली वदिस 
(NRN Day) को रुपमा नेपाल वभरि र बावहर मनाईन्छ। यी 
बाहके आिशयक अनसुार विवभनन क्षेरिमा क्षेरिीय बैठकहरु 
आयोजना हुने ग्छ्षन भने रावष्ट्य समनिय परररदका आ-आफनै 
्ुछटै् काय्षक्रमहरु हुन्छन।्  संघको मवहला त्ा यिुा विभागले 
आफनै काय्षक्रमहरु आयोजना ग्छ्ष । जसतै: यरूोपमा बावर्षक 
मवहला सममलेन आयोजना हुन्छ। नेपाल सरकारको यिुा त्ा 
खलेकुद मनरिालय, रावष्ट्य यिुा परररद र गैरआिासीय नेपाली 
संघको संयकु्त आयोजनामा २०१६ अकटोिर १ दवेख ४ समम 
पवहलो अनतरा्षवष्ट्य यिुा सममलेन काठमाण्डौमा आयोजना 
गददै्छ। 

हाल समम सातिटा विश्व सममलेन (२००३ अकटोिर ११-
१३, २००५ अकटोिर ७-९, २००७ अकटोिर १५-१७, 
२००९ अकटोिर १३-१५, २०११ अकटोिर १२-१४, २०१३ 
अकटोिर १९-२२, २०१५ अकटोिर १४-१७) र आठ िटा 
क्षेरिीय सममलेन (२००५ जनिरी २०-१३ दोहा कतार, २००६ 
जनु २-४ बोन जम्षनी, २००८ बैंकक म े२४-२५, २०१० म े
२८-३० ह्सुटन अमरेरका, २०११ जनिरी १४-१६ दबुई 
यएुई, २०११ जलुाई २३-२५ मसको रवसया, २०१२  अगष्ट 
३०-सेपटेमिर १, वस््डनी अष्टे्वलया, १०१४ सेपटेमबर १८-
१९ तातेवसना जापान) हरु समपनन भईसकेका ्छन।् स्ावनय 
वनकाय-िावसनदासँग गैरआिासीय नेपालीहरुको सहकाय्ष 
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बढाउने उद्शेयले गैरआिासीय नेपाली वदिस काय्षक्रम 
काठमा्डौ बावहर पवन आयोजना गररन्छ। हाल समम जनकपरु र 
पोखराले आव्तय गरेको्छ। 

प्रश्न ९: कवश्व सममेलनकथा ककि देशबथाट ककि ्नथाको 
सिभथाकगिथा िुनछ?
विश्वसममलेनमा भाग वलने प्रवतवनवि र राष्ट्हरुको सँखया प्रतयक 
सममलेन बढ्द ैगएको तथयाङ्क ्छ (ग्राफ हनेु्षस)। २००३ मा 
समपनन पवहको विश्व सममलेनमा ३२ दशेबाट २२८ जनाको 
सहभावगता व्यो भने २०१५को सातौ सममलेनमा ५२ दशेबाट 
११९१ को सहभावगता व्यो । चौ्ो र पाचौं सममलेनमा 
चनुािी प्रवतसपदा्षले गदा्ष प्रवतवनिीहरुको सँखया पवहलेका 
सममलेन भनदा दईु-वतन गणुाले बढेको व्यो, जनु क्रम प्छीका 
सममलेनमा पवन जारी ्छ। विश्व सममलेन प्रवतको चासोले कती 
सँखया बढायो एवकन गन्ष सवजलो ्ैछन। नेपालबाट सममलेनमा 
सहभागी हुनेको सँखया घट्दो्छ। भारतका प्रिासीका नेपालीले 
पवहलेका सममलेनहरुमा भाग वलए पवन पव्छलला सममलेनमा 
सहाभगीता ्ैछन।     

प्रश्न १०: कवश्व सममेनलकथा प्रमनुख उदे्शय के के िुन र 
सममेलन कसरी समपनन िुनछ?
प्रतयेक दईु बर्षमा काठमा्डौंमा समपनन हुने विश्व सममलेन 
गैरआिासीय नेपाली संघको मारि नभएर दशे बावहर बसने समपणू्ष 
नेपालीहरुको सममलेन हो। तयसैले यसलाई गैरआिासीय 
नेपाली विश्व सममलेन भवनन्छ (गैरआिासीय नेपाली संघको 
विश्व सममलेन नभनीकन)। सममलेनको आयोजना नेपाल 
सरकार, नेपाल उिोग त्ा बावणजय महासंघ र गैरआिासीय 
नेपाली संघले संयकु्त रुपमा ग्छ्षन र सममलेनमा तीन िटै 
पक्षको सकृय सहभावगता रहन्छ।  प्रश्न ९ मा भने झ ैसममलेनमा 
संसारभरका प्रिासी नेपालीहरुले भाग वलन्छन। सममलेन मखुय 
काय्षक्रम दईु वदनको हुन्छ भने सममलेन सँगै संघको अनतरा्षवष्ट्य 
महावििेशन हुन्छ जसले संघको नयाँ नेततृि चयन ग्छ्ष। 
सममलेन र महवििेशन पिू्ष र प्छी पवन काय्षक्रम हुने भएकोले 
एक हप्ता बवढ नेपाल एनआरएनमय हुने ग्छ्ष। 

विश्व सममलेनले नेपालमा लगानी गन्ष चाहने, नेपालको 
आव ््षक-सामावजक विकास दखेी नेपाली भारा, सावहतय, 
संसकृवतको जगेना्ष गन्ष सहयोग गनने, ज्ान, वसप र प्रविविको 
साटासाट (share) गन्ष चाहने दशे विदशेमा रहकेा नेपालीहरु 
िा सँस्ाहरुलाई विचारको मन्न गनने साझा ् लो (Platform) 
प्रदान ग्छ्ष र आपसी सहकाय्षको संभािनाको खोजी हुन्छ। 
यसको सा्ै गैरआिासीय नेपालीहरुका समसया र संभािनाबारे 
समििीत वनकायको प्रतयक्ष धयानाकर्षण गराईन्छ। वबवभनन 
विरयगत सरिहरु (session) मा नेपाल सरकारका उ्चपदसत 
अविकारी त्ा सरोकारिाला मनरिीहरुलाई आमनरिण गरेर 
गैरआिासीय नेपालीसँग प्रतयक्ष अनतकृ्ष या गररन्छ। सममलेनको 
उधिाटन राष्ट् प्रमखु र समापन सरकार प्रमखुले गनने प्रचलन 
भएकोले गैरआिासीय नेपालीहरुका मदु्ाहरुले रावष्ट्य सञचार 
माधयममा उ्च महति पाउँ्छन।् 

‘Government of the day’ सँग काम गनने गैरआिासीय 
नेपाली संघको वनवत अनसुार जनैु राजनैवतक वयिस्ा िा 
दलको प्रवतवनविति गनने राष्ट्-सरकार प्रमखु सत्ामा भए पवन 
सममलेनमा आमनरिण गररन्छ। दशेको समसामवहक विरयमा 
्छलफल गन्ष विवभनन राजनैवतक दलका नेताहरु र नागररक 
समाजका अगिुाहरुलाई सममेलनमा वनमनरिणा गररन्छ। 

सममलेनमा ्छलफल भएका विरयमा आिाररत भएर 
सममलेनको अनयमा ‘काठमा्डौ घोरणापरि’ जारी गररन्छ, 
जसमा सममलेनका वतनिटै आयोजनहरुको हसताक्षर रहन्छ 
िा सिावमति हुन्छ। यसै घोरणापरिको आिारमा गैरआिासीय 
नेपाली संघले दईु बर्षको काय्षयोजना र पररयोजना वनिा्षरण 
ग्छ्ष। घोरणापरिका प्रवतबद्ताहरुलाई कािा्षनयन गन्ष वबरयगत 
सवमवत र काय्षदलहरु गठन गररन्छ। विगतमाका घोरणापरिमा 
गररएका प्रवतबद्ता अनसुारको काम हुन नसकेको महससु 
भएकोले घोरणापरिहरुको सवमक्षा गनु्ष जरुरी ्छ। सो  काय्षको 
लागी नेपाल सरकार, महासंघ, गैरआिासीय नेपाली संघका 
दईु दईु जना प्रवतवनिी रहने गरी एक सवमवत गठन गनने २०११ 
मा ततकावलन परराष्ट्मनरिी नारायणकाजी श्षे्ठले प्रसताि गरेका 
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विश्व सम्मेलन सहभागी प्रविवनधी र दमेशको 
सँख्ा।

पवहलो विश्व सम्मेलनका सहभागीहरु।

व्ए तर तयो लाग ूभएको ्ैछन। 

प्रश्न ११: कवश्व सममेलन र सघंको अनिरथा्छकट्रिय 
मिथाकिवेशनमथा के फरक छ?
संघको अनतरा्षवष्ट्य महावििेशन विश्व सममलेन सँगसगै 
आयोजना हुने भएकोले िरैेले विश्व सममलेनलाई नै महावििेशन 
हो भनेर बझुने गरेका ्छन। तर यी दबैु फरक काय्षक्रम हुन। 
सममलेनको उद्शेय मा्ी (प्रश्न न १०) उललेवखत भए अनसुार 
हुन्छ भने महाअवििेशनमा संघको आनतररक गवतविविमा 
केवनद्रत हुन्छ, जसतै संघको वििान संशोिन, प्रगवत वििरण, 
आव ््षक प्रवतिेदन आवद पेश गररन्छ। महावििेशनले दईु िरने 
काय्षकालको लावग नयाँ नेततृि पवन चयन ग्छ्ष। महावििेशनका 
प्रवतवनविहरु चनुािमा केवनद्रत हुदा विश्व सममलेन सहभागीता 
कम हुने गरेको ्छ। यसलाई सिुान्ष २०१३ र २०१५मा 
महावििेशन विश्व सममलेन पवहले (पवहलो र दोश्ो वदन) र 
विश्व सममलेन पव्छ (तेश्ो र चौ्ो वदन) गररएको व्यो। तर 
चनुाि सवकए पव्छ प्रवतवनिीहरु विश्व सममलेनमा सहभागी 
नहुने भएको पाईयो। अनतरा्षवष्ट्य महावििेशन नेपाल बावहर 
गनने पवन ्छलफल भएको व्यो तर वभसा आवद कारणले सबै 
प्रवतवनिीहरु सहभावग हुन नसकने कारणले यो संभि नहुने 
वनययौल वनकावलएको व्यो। नेततृि चयनका लावग भौवतकरुपमा 
काठमा्डौमा उपवस्त हुन नसकने प्रवतवनिीहरुलाई अनलाईन 
िा ईलेकट्ोवनक माधयमबाट मत वदन पाउने वयिस्ा गन्ष 
कुरा पवन समय समयमा उठ्ने गरेको ्छ तर यसतो प्रिािानले 
सममलेनमा सहभागीता घट्ने ठानी ्प ्छलफल भएको ्ैछन। 

प्रश्न १२: कवश्व सममेलन र के्त्रीय सममेलनमथा के फरक छ?
क्षेरिीय सममलेनमा नेपाल बावहर विवभनन दशे िा क्षेरिमा 
पालैपालो आयोजा गररन्छ। विश्व सममलेनमा जसतै क्षेरिीय 
सममलेनमा पवन विश्व भरका गैरआिासीय नेपालीहरुको 
सहभावगता रहन्छ। सममलेनमा नेपाल सरकार प्रवतवनिी, 
नेपालका वयिसायीहरु त्ा सञचारकमकीहरुलाई आमनरिण 
गररन्छ। क्षेरिीय सममलेनको आयोजना गैरआिासीय नेपाली 
संघ एकलैले ग्छ्ष। क्षेरिीय सममलेन समिनिी क्षेरिमा बसोबास 
गनने गैरआिासीय नेपालीहरुको समसया र संभािनामा केवनद्रत 
हुन्छ। जसतै, २००५ सालमा कतारको दोहामा समपनन पवहलो 
र २०११ मा दबुईमा पाचौं क्षेरिीय सममलेन माफ्ष त मधयपिू्षमा 
भएका नेपाली कामदारहरुको समसयाबारे पवहचान र समािानका 
सझुािहरु, २००६ मा जम्षनीको बोनमा समपनन दोश्ो क्षेरिीय 
सममलेन दोहोरो नागरीकतामा र २०१० मा अमरेरकामा समपनन 
चौ्ो सममलेन नेपालमा खलुा विश्ववििालयमा स्ापनामा 
केवनद्रत व्यो। 

क्षेरिीय सममलेनमा संघका पररयोजनाहरु र अनय काय्षमा भएका 
प्रगतवतको सवमक्षा गररन्छ। सामानयतया, क्षेरिीय सममलेनमा 

संघको वििान संशोिन त्ा आव ््षक प्रवतिेदन अनमुोदन हुदनै। 
तर पाचौं विश्व सममलेनमा वििानमा ्छलफल गन्ष प्रयाप्त समय 
नभएकोले ततपश्ात वस्डनीमा हुने क्षेरिीय सममलेनमा वििान 
संशोिन गनने अविकार अनतरा्षवष्ट्य महावििेशनले वदएको 
व्यो। तयो सममलेनमा सबै क्षेरिबाट प्रवतवनवितिको सहभावगता 
नरहकेो र िैिावनक प्रकृया पवन पयुा्षउन संभि नभएकोले (खास 
गरी क्षेवरिय सममलेनमा रावष्ट्य समनिय परररदले प्रवतवनविहरु 
नपठाउने भएकोले) क्षेवरिय सममलेनले वििान संशोिन गन्ष 
सकेको व्एन। २००९-२०११ को काय्षकालमा मारि तीनिटा 
क्षेरिीय सममलेनहरु आयोजना गररएको व्यो। यसले संघको 
अविकांश समय र श्ोत सममलेनमा खच्ष भएको महससु गरी 
एक काय्षकालमा एउटा मारि क्षेरिीय सममलेन गनने वििानमा 
वयिस्ा गररएको ्छ। निौ क्षेरिीय सममलेन अमरेरकाको 
नयजुसकीमा २०१६ अगष्ट  २७-२८ मा आयोजना हुद्ैछ। 
अमरेरका दोहोराएर सममलेनको आव्तय गनने पवहलो दशे हो। 
यस सममलेनमा एनआरएनको भािी वदशा कसतो हुने भनने 
वबरयमा ्छलफल हुने्छ, यसको नारा ‘NRNA VISION 
2020 and BEYOND’ रहकेो ्छ। 

प्रश्न १३: सममेलनिरु आयो्नथा गनने लथागने खच्छ कसरी 
न्ुटथाईनछ?

विश्व सममलेन आयोजना गन्ष लागने खच्षको ठुलो वहससा 
सौजनयता (sponsorship) र सहभागीहरुको दता्ष शलुक 
(registration fee) बाट जटुाईन्छ। मधयपिू्ष र मयानमार 
लगायतका दशेबाट सहभागीहुने त्ा विद्या्कीहरुका लागी 
दता्ष शलुक ७५ अमरेरकी ्डलर र अनय सहभागीका लागी १५० 
्डलर वलने गररन्छ (२०१५ को सातौ विश्व सममलेन भनदा पवहले 
दता्ष शलुक ५० ्डलर र १०० ्डलर व्यो) । सौजनयता प्राय 
गैरआिासीय नेपाली संघका पदाविकारीहरुले वयक्तीगतरुपमा 
िा उनीहरुबाट सञचावलत वयिसायी सँस्ाले गद्ष्छन। 

पवहले पवहले विश्व सममलेनको आयोजकको हवैसयतले नेपाल 
सरकारले सममलेनमा लागने खच्ष गनने गरे सरकारले ्ोरै अशं 
(करीि २०%) बेहोनने गथययौ पव्छललो दईु सममलेनमा सबै खच्ष 
संघले बेहोददै आएको ्छ। सममलेनको अकको आयोजक नेपाल 
उिोग त्ा बावणजय महासंघले सममलेनलाई चावहने लवजवसटक 
र मयानपािर उपलवि गराउ्छ। क्षेरिीय सममलेनमा लागने खच्ष 
भने संघले मारि जटुाउ्छ। सममलेन भर सहभागीहरुको खान-
वपनको वयिस्ा गनु्ष पनने, सममलेनमा सहभागी हुने नेपालका 
उ्चपदस् अविकारीका लावग सरुक्षाको लावग उपयकु्त हुने 
ठाउँमा सममलेन आयोजना गनु्ष पनने, सञचार माधयमलाई सहज 
उपवस्वतको लागी वयिस्ा वमलाउन ु पन्ष आवद कारणले 
सममलेन वनकै खवच्षलो हुन्छ। सहभागीको सँखया र महङ्गी 
बढ्द ैगएकोले विश्व सममनेको खच्ष पवन बवर्षनै बढ्दो ्छ । दोश्ो 
सममलेनमा करीब ४३ लाखको खच्ष व्यो भने पव्छललो सातौ 
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सममलेनमा रु १ करो्ड ५७  लाखको हाराहारीमा खच्ष भएको 
व्यो (तलको ग्राफ हनेु्षस)। महङ्गी र सहभागीको सँखया बढ्द ै
गएकोले खच्ष पवन बढेको हो। सममलेनका सबै सहभागीहरु 
(संघको नेततृि समते) ले नेपाल आउने जाने, बसने सबै खच्ष 
आफैं  बेहो्छ्षन। नेपालमा रहदा एक सहभागीले औसतमा 
५-६ सय ्डलर (जहाज खच्ष बाहके) मारि खच्ष गयको भने पवन 
नेपालको अ ््षबजारमा करो्डौं रुपैयाको योगदान रहन्छ, जनु 
सरकारले सममलेनमा लगानी गरे भनदा कयौं गणुा बढी हुन्छ।

विश्व सममलेनमा नेपाल सरकारले गनने खच्षको बारेमा सञचार 
माधयममा नकरातमक वटकावटपपणी आए पव्छ सबै खच्ष आफै 
जटुाउने कुरा परराष्ट्मनरिी समक्ष राखकेो व्यो। सरकारले 
आयोजनको हवैसयतले खच्ष जटुाउने दावयति आफनो पवन 
भएको बताएको व्यो। संघले सरकारबाट सहयोग वलन ्छा्ेड 
पव्छ सरकारले एनआरएनको सिागतमा एउटा लञच िा व्डनर 
वदने ग्छ्ष । यसै गरी, असमान दता्ष शलुकले वनिा्षचनमा एक 
क्षेरिको प्रभाि पनने भएकोले दता्ष शलुक क्षेरिीय आिारमा नभई 
सहभागीको आमदानीको आिारमा हुन ु पनने आिाज पवन 
उठेको ्छ। सममलेनमा हुने खच्ष कसरी कम गनने उपायहरुबारे 
पवन ्छलफल हुन जरुरी भएको ठाननेहरु ्छन। 

प्रश्न १४: गैरआवथासीय नेपथाली सघं नेपथालमथा कथानूनी 
रुपमथा दिथा्छ िुन ककन किलथा भयो? 
विविि कारणले अवभयान शरुु भएको १० िर्ष पव्छ (२०१३ 
मा) मारि गैरआिासीय नेपाली संघ नेपालमा काननूीरुपमा 
दता्ष भयो।  नेपालको संघ सँस्ा दता्ष ऐन अनसुार नेपाली 
नागररकहरुले मारि संघ दता्ष गन्ष सक्छन। अवभयानमा लागेका 
कवतपयले विदशेी नागररकता वलएका कारणले उनीहरुको 
नेपाली नागररकता रद् भएको िा ्छा््डन परेको वस्वत ्छ। तयसैले 
संघको दता्ष गन्ष विशरे काननूी वयिस्ा अ्िा गैरआिासीय 
नेपाली समिनिी विियेकको अपररहाय्ष रह्ो। उक्त विियेक 
२००७ अगष्टमा मारि लाग ु भयो भने विियेक 
अनतग्षतको ऐन बनन अकको दईु िर्ष िा २००९ 
समम कुनु्ष पयको। यसरी आएको विियेकमा पवन 
गैरआिासीय नेपालीको पररभारा विश्वबयापी 
मानयता र संघको वििानसँग नवमलने गरी आयो। 
यो असहमतीको कारणले संघ दता्ष हुन झन 
वढला भयो (हनेु्षस प्रश्न २)।  

संघले विश्वबयापी मानयता अनसुार चाल ू
आव ््षक िर्षमा १८२ वदन भनदा बढी दवक्षण 
एवसयाली सहयोग संगठन अनतग्षतका 
मलुकुहरू िाहकेका अनय दशेहरूमा अधययन, 
पेशा रोजगारी िा वयिसाय गरी बसोिास गनने 
नेपाली नागररकलाई गैरआिासीय नेपाली मानद ै
आएको व्यो। सरकारी पररभाराले वििा्की 

र २ िर्ष भनदा कम समय विदशेमा बसेकोलाई एनआरएनमा 
समटेेन। यसले अलपकालीन िैदवेशक रोजगारमा गएका 
नेपालीहरूले आफूहरू राष्ट्बाट उपेवक्षत भएको ठानेका र 
दईु िर्षको पररभारा वसिकादा्ष गैरआिासीय नेपाली वबचको 
एकता खलबवलने भएकोले पररभारा स्चाएर मारि दता्ष गनने 
अ्डान संघले वलद ैआएको व्यो। तर संघ दता्ष नहुदा संयकु्त 
लगानी, खलुला विश्वविद्यालय जसता पररयोजना अगा्डी 
बढाउन कवठन भएका कारणले अनतत २०१३ मा समपनन ्ैछटौ 
महावििेशनबाट वििानमा एनआरएनको पररभारा पररित्षन 
गरी सोही सममलेन म ै नै परराष्ट्मनरिीले ततकावलन संघका 
अधयक्ष जीिा लावम्छानेलाई दता्ष प्रमाणपरि प्रदान गरेका व्ए 

प्रश्न १५: सघंको कथायथा्छलय भवन किथँा छ?
संघको काया्षलय स्ापना काल दखेी नेपाल उिोग बावणजय 
महासंघको भिन टेकुमा रहकेो ्छ। संघले िरैे पवहले दखेी आफनै 
भिन बनाउने घोरणा गरे पवन २०१३ मा संघ नेपालमा दता्ष भए 
प्छी मारि संघको नाममा जगगा वकनने काननूी बाटो खलेुको 
व्यो। संघले बालिुाटारमा प्रिानमनरिी वनिास र सभामखु 
वनिासको अगाव्ड करीब १३ करो्ड रुपैयाको लागतमा तीन 
रोपनी जगगा वकनेको ्छ। भिनको वशलनयाश २०१५ माच्षमा 
ततलावलन प्रिानमनरिी शवुशल कोईरालाले गनु्ष भएको ्ीयो 
(फोटो हनेु्षस)। तर भकूमप लगायत विविि कारणले भिन 
वनमा्षण शरुु हुन सकेको ्ैछन। भिन वनमा्षणका लावग विवभनन 
दशेमा बसने गैरआिासीय नेपालीले रु १९ करो्डको प्रवतिद्ता 
गरे पवन हाल समम करीब १० करो्ड रुपैया मारि जममा भएको 
्छ। भिन वनमा्षण शरुु भए प्छी प्रवतिद्ता गरेको रकम आउने 
संघले विश्वाश गरेको ्छ। सबै भनदा बवढ रकम सहयोग गननेहरुमा 
्डा उपेनद्र महतो (रु १ करो्ड ५१ लाख) र शरे घले (रु १ करो्ड) 
्छन। उक्त जगगामा घर बनाउन काननूी झणझट भएको कुरा 
वमव्डयामा आए पवन संघले यसको खण्डन गरेको ्छ। आफनै 
काया्षलय भिन बने पव्छ संघको आनतररक वयिस्ा चसुत हुने 
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अपेक्षा गररएको ्छ भने  अकको वतर सवचिालय चलाउन खच्ष 
बढ्ने भएकोले चनुौती ्वपने दवेखन्छ। शरुुका वदनमा भिन 
बनाउने विरयमा ्छलफल हुदा भिनको सममलेन कक्ष, काफे 
आवदबाट प्राप्त हुने आमदानीले सवचिालय चलाउने अििारणा 
अगा्डी साररएको व्यो ।

प्रश्न १६: एनआरएनएको सकचवथालयको खच्छ कसरी 
चलछ? 
काठमा्डौ वस्त सवचिालयको मखुय श्ोत सदसयता शलुक, 
अनतरावष्ट्य समनिय परररदका सदसय त्ा पदाविकारीहरुको 
लेिी, सममलेनको सौजनयताबाट बावकँ रकम आवद ्छन। 
प्रतयेक पवञजकृत सदसय बराबर ५ ्डलर (पवहले ३ ्डलर)  
रावष्ट्य  समनिय परररदले अनतरा्षवष्ट्य  परररदलाई बझुाउ्छन 
भने पदाविकारीले एक काय्षकालमा ५०० ्डलर लेबी 
वत्छ्षन। सँस्ापक अधयक्ष ्डा महतोले आफनो काय्षकाल 
सकाउने समयमा (२००९) सवचिालय सञचालनको 
लावग एक अक्षयकोरको स्ापनाको पहल गरेका व्ए तर 
तयस अक्षयकोरको आकार तयसप्छी बढ्न सकेको ्ैछन। 
सवचिालयको िावर्षक खच्ष रु ५० लाखको हाराहारीमा हुन्छ। 
एनआरएनका पदाविकारीहरुको कुनै तलब सवुिदा हुदनै। भ्रमण 
आवद वनजी खच्षमा ग्छ्षन।

प्रश्न १७:  एनआरएनएकथा पञ्ीकृि सदसय ककि छन?
२०१५-२०१७ को अििीमा कररब ५२ हजार पवञजकृत सदसय 
रहकेा ्छन, जनु बावहर बसने नेपालीको सँखयाको १% भनदा 
्ोरै बढी हुन आउ्छ। रावष्ट्य परररदक्ो चनुािलाई धयानमा 
राखरे सदसय बनाउने चलन रहकेो्छ। सदसयता शलुक कम िा 
वनशलुक गरी बवढ भनदा बढी गैरआिासीय नेपालीलाई संघमा 
आिद् बनाउन ु पनने (खास गरी मधयपिू्षका नेपालीहरुलाई) 
एक ्रीको आिाज रहकेो व्यो तर संघले सदसयता शलुक 
३ ्डलरबाट बढाएर ५ ्डलर परुाएर पव्छ उनीहरु वनराश भएका 
्छन।  तर संघले २००३ मा वनिा्षरण गरेको शलुक १२ िर्ष पवन 
सोही कायम गदा्ष सवचिालय िानन मवुसकल पनने वजवकर गरेको 
्छ। संघ सदसयता शलुकमा वनभ्षर  नभई अनय वनयवमत श्ोतको 
खोजी हुन ुपनने एक ्रीको भनाई ्छ। 

प्रश्न १८: एनआरएनको सदसय कसरी बनन सककनछ?
एनआरएनको पञजीकृत सदसयको वितरण रावष्ट्य समनिय 
परररदले ग्छ्षन। समिवनित दशेको रावष्ट्य समनिय परररदले 
तोकेको शलुक वतरी सदसयताको लावग आिेदन वदन सवकन्छ। 
रावष्ट्य समनिय परररद गठन नभएका दशेका एनआरएनलाई 
अनतरा्षवष्ट्य समनिय परररदले सदसयता प्रदान ग्छ्ष ।  
अनतरा्षवष्ट्य समनिय परररदले अवभयानलाई उललेखवनय 
योगदान गरेका वयक्तीलाई माना ््ष सदसयता प्रदान गन्ष सक्छ भने 
सँस्ाहरु पवन संघको समिद् सदसय हुन सक्छन।   एनआरएनको 

पररभारा अनसुार दक्षीण एवशयाली मलुकु भनदा बावहर  २ िर्ष 
भनदा बढी बसने सबै नेपाली िा नेपाली मलुका विदशेी नागररक 
सबैलाई संघले सािरण सदसयता मानद ै आएको ्छ। रावष्ट्य 
समनिय परररदले जारी गरेका पवञजकृत सदसयहरु बाहके अरु 
सदसयहरुको मतदानको अविकार हुदनै। 

प्रश्न १९: दलगि रथा्नीकिमथा लथागेकथािरु एनआरएनमथा 
सलंगन िुन पथाउछन वथा पथाउदैनन? 
पाउ्छन। उनीहरुको संलगनता वबना एनआरएन सबैको नेपालीको 
साझा संस्ा बनन सकदनै। तर ‘conflict of interest’ नहोस 
भनेर सँघको आचार संवहता  र वनिा्षचन वनयमािलीले संघको 
काय्षकारी पदमा रहनेहरु एकै सा् राजनैवतक, जावतय िा 
िावम्षक सँस्ाको काय्षकारी पद िारण गन्ष नसकने वयिस्ा 
गरेको ्छ। तर यसतो वयिस्ा क्डाईका सा् लाग ुहुन सकेको 
्ैछन। 

प्रश्न २०: एनआरएनले भूकमप पीकििलथाई ककि र कसरी 
सियोग ग-यो?
सन २०१५ को अवप्रलमा आएको महाभकूमप पीव्डतहरुको 
उधिार त्ा राहतका लावग संघका पदाविकारीहरु विवभनन 
क्षेरिमा खटेका व्ए।  विवभनन दशेमा बसने नेपालीहरुबाट हाल 
समम प्राप्त रु ३३ करो्ड सहयोग मधये करीब ३ करो्ड रुपैया राहत 
काय्षमा खच्ष भएको ्छ भने बाँकी रकमल भकूमप पीव्डतहरुका 
लावग घर बनाउन खच्ष गररने ्छ।  संघले १००० िटा घर बनाउने 
प्रवतबधिता गरे अनसुार गोखा्षको लाप्राकमा ६१२ घरको नमनूा 
िसती (घर, विद्यालय, असपताल, खानेपानी, बवत्, बाटोघाटो 
आवदको सवुििा सवहत) बनाउन सरकारसँग संझौता भएको्छ। 
२०१६ अवप्रलमा लाप्राकमा भएको एक काय्षक्रममा राष्ट्पवत 
विद्यादिेी भण्डारीको उपवस्वतमा पनुवन्षमा्षण प्राविकरण, शहरी 
विकास मनरिालय र गैरआिासीय नेपाली संघबीच नमनुा बवसत 
बनाउने समझदारीपरिमा हसताक्षर भएको व्यो । २०१६ अगष्ट 
मवहनासमम गरुु योजना तयार गरी २०१७ को जलुाई मवहना 
अ्िा बरा्षत भनदा पवहले िसती तयार गनने संघले अपेक्षा 
गरेको ्छ।  बाँकी ४०० घरहरु अकको वजललामा बनाउने सोच 
भए पवन संघले वनण्षय गरी सकेको ्ैछन। ३३ करो्ड मधये घले 
दमपतीले MIT Group Foundation को तफ्ष बाट प्राप्त रु २ 
करो्ड सहयोग गनु्ष भएको हो भने अनय पदाविकारीहरुले पवन 
उललेखय सहयोग गरेका ्छन। 

प्रश्न २१: एनआरएनले नेपथालमथा कनु न कनु न के्त्रमथा ककि 
आक ््छक लगथानी गरेकथा छन?
सामावजक सँस्ा भएकोले एनआरएनले आफैं  आव ््षक 
लगानी गददैन। तर लगानीको िातािरणका लावग सरकारलाई 
ऐन, काननू, नीवत वनमा्षण गन्ष सझुाि वदने, गैरआिासीय नेपाली 
त्ा विदशेी लगानीकता्षलाई आकर्षण गनने, उनीहरुको साझा 
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पलेटफम्ष तयार गनने काम संघले ग्छ्ष। एनआरएनहरुले नेपालमा 
कवत लगानी गरेका ्छन भनने यकीन तथयाङ्क ्ैछन तर अवहले 
समम जलविद्यतु, वित्ीय, पय्षटन, कृवर, वशक्षा, सिासथय आवद 
क्षेरिमा ५० अब्ष रुपैया भनदा बढी पगुेको अनमुान गररएको ्छ। 
एनआरएनहरुको संयकु्त लगानीमा भएको ठूलो त्ा पवहलो 
पररयोजना लमजङुको दोदकी खोलाको जलविद्यतु पररयोजना 
हो। ३५ मलुकुका ८०० लगानीकता्षबाट  १ अब्षको लगानीमा 
हुने यो योजनाको वनमा्षण अवनतम रुपमा ्छ।  संघका ित्षमान 
अधयक्ष शरे घलेको लगानीमा काठमा्डौमा ७ अब्ष रुपैंयामा 
५ तारे सेराटन होटल,  ्डा महतोको वयवक्तगत लगानीमा 
बनन लागेको सवुििा समपनन असपताल आवद वयवक्तगत 
ठूला लगानीका उदाहरण हुन। यसै गरी पिू्ष अधयक्ष जीिा 
लावम्छानेले सञचार त्ा बैवकङ, दिेमान वहराचनले कृवर 
त्ा अनय पदाविकारीहरुले विवभनन क्षेरिमा लगानी गरेका ्छन।

नेपाल आव ््षक परिकार मञचले ९ वजललामा गरेको सिनेक्षण 
अनसुार यी वजललाहरुमा मारि एनआरएनले करीि ३० 
अब्षको लगानी गरेका ्छन (सन २०१४ समम)। सिनेक्षण गरेका 
वजललामा काठमा्डौ, भक्तपरु, लवलतपरु, बागलङु, गोखा्ष, 
मकिानपरु, वसराहा, वचतिन र कासकी ्छन।  

राष्ट्ले अपेक्षा गरे अनसुारको नभए पवन आफनो हवैसयत 
अनसुार (पवहलो पसुताका एनआरएन भएकोले) योगदान 
एनआरएनले गरेको ्छ भनदा अनपयकु्त नहोला। राष्ट् द्नदमा 
फसेको बेलामा पवन लगानी ्ुडबने कुनै प्रिाह नगरी लगानी 
वभरिाएका ्पैु्र उदाहरण ्छन। दशेलाई सवजलो परेको बेला 
विदशेीहरुले पवन लगानी गन्ष सक्छन,्  तर अपठेरो परेको बेला 
हामीले नै गनु्ष प्छ्ष भनने भािनाले िरैेले हात फैलयाएका व्ए। 

प्रश्न २२: एनआरएनले नेपथालमथा परोपकथारको के्त्रमथा 
किथँा र ककि लगथानी गरेको छ? 
आव ््षक लगानी जसतै परोपकारमा भएको लगानीको यकीन 
तथयाङ्क उपलबि ्ैछन।  यस क्षेरिमा करीब १ अि्ष ५० करो्ड 
रुपैया लगानी भएको भएको अनमुान ्छ। ‘एक एनवसवस एक 
पररयोजना’ काय्षक्रम अनतग्षत एनवसवसहरुले ्पैु्र ठाउँमा 
लगानी गरेका ्छन। हरेक एनवसवसले एक काय्षकालमा सानो 
िा ठूलो कवमतमा एक पररयोजना लैजाने ग्छ्षन। करो्डको 
हाराहारीमा लगानी गरेका उदाहरणमा रावष्ट्य समनिय परररद 
यकेूले मयागदी र अष्टे्वलयाले पा्ीभरामा वनमा्षण गरेको 
िधृिाश्म पद्ष्छन। भकूमप, बाढी, आगलागी जसता दिैीप्रकोपमा 
एनआरएनले सहयोग पयुा्षउद ै आएको ्छ। यो बाहके घले 
दमपतीको एमआईटी फाउण्ेडसनले सिासथय र वशक्षाको क्षेरिमा 
१ अि्ष लगानी गनने घोरणा गरेको ्छ। ्डा. महतोले आमाको 
नाममा फूलकुमारी महतो ट्ष्ट स्ापना गरी ् पैु्र क्षेरिमा परोपकारी 
काय्षहरु गददै आएका ्छन।् मसुताङ वजललाको मवुक्तना्मा ३२ 
वफट अगलो भगिान बधुिको मवूत्ष वनमा्षणका लावग अमरेरकाको 

नययूोक्ष  वनिासी एनआरएनएका क्षेरिीय संयोजक सोनाम 
लामाले एक करो्ड ४० लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेका ्छन।् 
अनय पदाविकारीहरुले पवन विवभनन क्षेरिमा वयवक्तगत सहयोग 
गददै आएका ्छन।  घले र महतो जसता िनी वयवक्तहरुमा मारि 
वनभ्षर नरहरे बढी भनदा बढी गैरआिासीय नेपालीलाई सहभागी 
बनाउन सके मारि यसता पररयोजनाहरु दीगो हुने्छन। 

प्रश्न २३: सघंकथा िथाल प्रथा्कमकिथामथा  परेकथा पररयो्नथािरु 
के के िुन? 
एनआरएन भिन वनमा्षण र भकूमप पीव्डतका लावग १००० 
घरहरु बनाउने दईु प्रमखु पररयोजना ्छन। यी दबैु पररयोजना 
२०१७ अकटोबरमा हुने विश्व सममलेन भनदा पवहले परुा हुने 
अपेक्षा गररएको ्छ। मवहला विभागको ‘अङ्ग झनने (‘यटेुरस 
प्रोलयापस’ बारे जनचतेना फैलयाउने त्ा सिासथय वशविर 
सञचालन गनने, बागमती सफाइ पररयोजना अनतग्षत शखंमलूमा 
एनआरएन पाक्ष  बनाउने आवद काम हुद्ैछन। ‘एक एनवसवस 
एक पररयोजना’ काय्षक्रमले वनरनतरता पाएको ्छ। कयाना्डा 
वस्वत Nepal Library Foundation सँग संघले सहकाय्ष 
गरी विवभनन वजललामा  ई-पसुतकालयको स्ापना गनने कामले 
पवन वनरनतरता पाएको ्छ।

प्रश्न २४: वैदेकशक रो्गथारमथा गएकथा नेपथालीलथाई 
एनआरएनले कसिो सियोग गरेको छ? 
मधयपिू्ष लगायतका दशेमा िैदवेशक रोजगारमा गएका ३० लाख 
गैरआिासीय नेपालीहरुको एनआरएनबाट ठूलो अपेक्षा ्छ। तर 
अपेक्षा अनसुार सहयोग गनने श्ोत र क्षमता एनआरएनएको 
्ैछन, खासगरी कामदारहरुको दवैनक समसयामा संघले प्रतयक्ष 
सहयोग गन्ष प्राय: असंभि ्छ। तर संघले शरुु दवेख नै िैदवेशक 
रोजगार समिनिी नीवत वनमा्षण गन्ष सरकारसँग सहकाय्ष गनने, 
िैदवेशक रोजगारमा आई पगुने समसया बारे सचतेना फैलयाउने, 
दक्ष कामदार उतपादनमा सहयोग गनने, सरुवक्षत र मया्षवदत 
िैदवेशक रोजगारका लावग रावष्ट्य त्ा अनतरा्षवष्ट्य संघ 
सँस्ाहरुसँग सहकाय्ष गनने ्पैु्र काम गरेको ्छ। 

िैदवेशक रोजगारको विरयले संघका सममलेन र काय्षक्रममा 
प्रा्वमकता पाउद ैआएको ्छ।  िैदवेशक रोजगारमा दवेखएका 
समसयाको पवहचान गन्ष संघको पवहलो क्षेरिीय सममलेन दोहामा 
आयोजना गररएको व्यो। ततपश्ात विवभनन दशेहरुसँग गररने 
श्मसंझौता, बीमा लगायतका नीवतगत कुरामा सरकारलाई 
सझुाि वददं ैआएको ्छ।  िैदवेशक रोजगारबारे जानकारीमलूक 
पसुतक वनशलुक गाउँ गाउँमा परुाउने, एवशया फाउण्ेडसन र 
संघको सहकाय्ष  र योंग इनोभसेनको प्राविविकको सहयोगमा 
मोबाईल एपस बनाउने जसता सचतेनामलूक काय्षक्रम समपनन 
गररसकेको ्छ। संघले आईएलओको सहयोगमा िैदवेशक 
रोजगार काया्षलय काठमा्डौंमा श्म ्ेडसक स्ापना गरी 
िैदवेशक रोजगारमा जानेहरुलाई सझुाि सललाह र काननुी 
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परामश्ष वदन िैदवेशक रोजगार प्रिि्षन बो्ड्षसँग संझौता गरेको 
्छ। यसै गरी िैदवेशक रोजगारलाई मया्षवदत र सवुयिवस्त 
गन्ष यस क्षेरिमा काम गनने गैरसरकारी सँस्ाहरु (जसतै पौरखी 
नेपाल, यएून ओमन) सँग सहकाय्ष गददै आएको ्छ। उद्योग 
िावणजय महासंघले अवघ सारेको दक्ष कामदार उतपादन गन्ष 
तालीममा संघले सहयोग गरेको ्छ। िैदवेशक रोजगारको क्रममा 
विपत्ीमा परेका नेपालीहरुलाई नेपाल फका्षउन सहयोग गनने, 
िैदवेशक रोजगारको क्रममा जेल परेका र मतृयदुण्डको सजाय 
पाएकालाई सहयोग गददै आएको ्छ, जसतै ्डोलमा शपेा्ष अवनश 
खावलङ बचाउ अवभयानमा संघले गरेको सहयोग। 

हालसालै मानि तसकरी रोकन नेपाल प्रहरीको अपराि 
अनसुनिान महाशाखासंग समझदारी सा्ै आइएलओ 
लगायत अनतरा्षवष्ट्य मानि अविकारकमकी संस्ाहरूसंग 
सहकाय्षको शरुु भएको ्छ। प्रिासी नेपाली श्वमकहरूको 
प्रवतवनविति गननेगरी िैदवेशक रोजगार ऐन संशोिन गरेर नीवत 
वनमा्षण तहमा पहुचं राखन प्रयास भएको्छ। कम्षचारी सञचय 
कोरसंग सहकाय्ष गददै िैदवेशक रोजगार पव्छ सिदशे फवक्ष ने 
नेपाली कामदारहरूका लावग पेनसन लगायतका सामावजक 
सरुक्षा काय्षक्रमहरू लयाउने प्रयासमा ्छ। 

संघले िैदवेशक रोजगार राहत कोरको अििारणा अवग सारेको 
्छ।  संघको तफ्ष बाट रु ५ करो्ड र नेपाल सरकार िैदवेशक 
रोजगार प्रिि्षन िो्ड्षले मयावचङ फण्ड (्प रु ५ करो्ड) प्रदान 
गरी १० करो्डको राहत कोर बनाउने प्रवतिधिता गररएको ्छ। 
यस कोरको लावग संघका अधयक्ष घलेले रु १ करो्ड सहयोग 
गरेका ्छन। यस अव्छ संघका संस्ापक अधयक्ष ्डा. महतोले 
पवन िैदवेशक रोजगारको क्रममा घाइते भएका नेपालीहरुको 
सहयोगको लावग रु १ करो्डको राहतकोर स्ापना गनने घोरणा 
गरेका व्ए।     

१० करो्ड रुपैयाको राहत कोर राम्ो शरुुिात हो, तर यो 
रकम िासतविकतामा हात्ीको मखुमा वजरा जसतै हो। तयसैले 
िैदवेशक रोजगारका समसयाहरुका बारेमा एक सिेतपरि तयार 
गन्ष जरुरी ्छ ।

प्रश्न २५: दोिोरो नथागररकिथा वथा नथागररकिथाको 
कनरनिरिथाको अकभयथान के िो र किथँा पनुगेको छ? 
नेपालको काननू अनसुार नेपालको कुनै नागररकले आफू खशुी 
विदशेी नागररकता प्राप्त गरे वनजको नेपालको नागररकता सित: 
रद् हुन्छ।  यसतो वयिस्ाले नेपालमा लगानी वभरिाउन अपठेरो 
पनने र दोश्ो पसुताका गैरआिासीय नेपालीहरुको नेपालसँगको 
सावमपयता कम हुने भएकोले यसलाई हटाई ‘एक पटकको नेपाली 
सँिकैो नेपाली’ हुन पाउने वयिस्ा गन्ष अनरुोि गददै आएको 
्छ। स्ापना काल दवेखको यस अनरुोिलाई २०१५ सेपटेमिरमा 
संवििनासभाबाट जारी गररएको नेपालको संवििानले केही 

रुपमा संबोिन गरेको ्छ। नयाँ संवििान अनसुार नेपालीमलूका 
विदशेी नागररकलाई ्ुछटै् प्रकारको नागररकता ‘गैरआिासीय 
नेपाली नागररकता’को वयिस्ा गरेको ्छ। नयाँ वयिस्ा 
अनसुार विदशेी नागररकता वलए पव्छ साविकको नागररकता 
रद् हुने्छ र यसको सट्ा गैरआिासीय नागररकता वलन सवकने 
्छ।  यसतो नागररकता प्राप्त गनने वयवक्तले राजनैवतक बाहके अनय 
अविकार आम नेपालीहरुले सरह उपभोग गन्ष सकने ्छन।् तर 
नागररकता कसरी जारी गनने; दोश्ो, तेश्ो पसुताका गैरआिासीय 
नेपालीलाई यसले कसतो असर पाला्ष? गैरआिासीय नेपाली 
नागररकता प्राप्त गननेले साविकको राहदानी प्रयोग गन्ष पाउने िा 
्ुछटै् खालको राहदानी जारी गररने आवद ्पैु्र विरयहरु सपष्ट भई 
सकेका ्ैछनन।् संवििान अनतग्षत बनने ऐन काननूमा यी कुराहरु 
सपष्ट हुने अपेक्षा गररएको ्छ। ती ऐन काननू वनमा्षण नहुदँासमम 
यो अवभयानले वनरनतरता पाउने्छ।

प्रश्न २६: गैरआवथासीय नेपथालीलथाई नेपथालमथा िुने 
कनवथा्छचनमथा सिभथागी गरथाउन सघंले के पिल गरेको छ?
बावहर बसने नेपालीलाई नेपालको आमवनिा्षचनमा मतदानको 
वयिस्ा गन्ष वनिा्षचन आयोगले गरेको पहलमा संघले सहयोग 
गददै आएको ्छ। मतदानको संभावयता अधयन गन्ष वनिा्षचन 
आयोगका सवचिको संयोजकतिमा बनेको सवमवतको सदसयमा 
ततकावलन संघका अधयक्ष जीिा लावम्छाने सदसय व्ए (२०१२ 
माच्ष ५ को अनसुार)। अनय सदसयमा अ ््ष, गहृ, परराष्ट्, काननू 
त्ा नयाय मनरिालयका सहसवचिहरुको प्रवतवनविति व्यो।  
यस सवमवतलाई संघले विश्वका वबवभनन दशेमा गैरआिासीय 
नागररकहरुलाई गररने मतदानको वयिस्ाको बारे वलवखत 
रुपमा जानकारी गराएको व्यो। यस सवमवतले तयार गरेको 
प्रवतिेदन पव्छ वनिा्षचन आयकु्तहरुले विवभनन दशेको स्लगत 
भ्रमण गरेका व्ए जसमा संघका रावष्ट्य समनिय परररदहरुले 
सकृय रुपमा ्छलफलमा सहभागी व्ए। वसधिानतत: बावहर 
बसने नेपालीलाई मतदानमा सामले गन्ष वनिा्षचन आयोग 
सहमत भए पवन यसको वयिस्ापनको कवठनाइले यो संभि 
भएको ्ैछन। अधययन प्रवतिेदनमा वनिा्षचन ऐनमा केही काननूी 
वयिस्ा सिुानु्ष पनने सझुाि पवन गररएको व्यो।  सबै दशेमा 
नेपाली कूटनीवतक वनयोग स्ापना नभएको त्ा संसदीय 
वनिा्षचनमा सबै क्षेरिमा बु्  राखन वयिस्ापकीय वहसाबले 
कवठन दवेखएको ्छ। तर समानपुावतक तफ्ष को वनिा्षचनमा 
बावहर बसने नेपालीलाई सहभागी गराउन सवकने संकेत हालका 
प्रमखु वनिा्षचन आयकु्त ्डा अयोिी प्रसाद यादिले वदएका ्छन। 

प्रश्न २७: नेपथाल खनुलथा कवश्वकवद्थालय स्थापनथामथा 
एनआरएनको के भूकमकथा छ? 
नेपालमा खलुा विश्व विद्यालय स्ापनाको लावग संघले 
नेपाल सरकारसँग सन २०१० दवेख पहल गददै आएको व्यो। 
यसको फलसिरुप हालै वयिस्ावपका संसदले ‘नेपाल खलुा 
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विश्वविद्यालय विियेक २०७२’ पाररत गरेको ्छ। ऐन अनसुार 
विश्व विद्यालय सञचालक सवमवतमा ३ जना गैरआिासीय 
नेपाली प्रवतवनिी रहने वयिस्ा गरेको ्छ, संघले ६ क्षेरिबाट ६ 
जना प्रवतवनिी राखन अनरुोि गरेको व्यो। 

Canada Foundation for Nepal (CFFN)  र संघको 
सहकाय्षमा विश्व वििलाय स्ापनाको ्छलफल शरुु भएको 
व्यो भने यसले २०१० मा अमरेरका समपनन क्षेरिीय सममलेनमा 
यसले मतू्ष रुप वलएको व्यो। यसै सालको सेपटेमबरमा संघ, 
CFFN  र   कयाना्डाको अ्िासका विश्व वििालय वबच एक 
संझौतापरिमा हसताक्षर भएको व्यो। २०१० कै अकटोबरमा 
संघ र नेपाल सरकारको वशक्षा मनरिालय वबच एक संझौता 
भई एक सटेररङ कवमवट बनाउने जसको सहअधयक्षता वशक्षा 
मनरिीको सहसवचि र संघका अधयक्ष (ततकावलन रुपमा 
जीिा लावम्छाने) गनने वनण्षय भएको व्यो। नेपाल सरकार र 
अ्िासका विश्व वििालयसँग सहकाय्ष गरी ऐन बनाउने काय्षमा 
संघ सकृय हुद ै आएको व्यो। वबवभनन दशेका विज्हरुलाई 
वनमनरिणा गरी काय्षशाला, गोष्ठीहरु सञचालन गन्ष संघले प्रमखु 
भवूमका खलेेको व्यो, जसतै २०१२ जनिरीमा अ्िासका 
विश्व वििालयको सहयोगमा काठा्डौमा भएको काय्षशाला।  
खलुा विश्ववििलय स्ापनाका लावग ्डा प्रमोद ढकाल 
कयाना्डाबाट नेपाल बसाई सरी वबगत ६ िर्ष समम वनरनतर 
यस काय्षमा लागेका ्छन। ्डा ढकालको संयोजकतिमा रहकेो 
खलुा विश्ववििालय काय्षदलका अनय सदसयहरुले सहयोग गददै 
आएका ्छन। संघले विश्व वििालयमा आ्कीक लगानी नगरी 
प्रावज्क क्षेरिमा सहयोग गददै जाने्छ।

प्रश्न २८: नेपथाल प्रवर््छन गन्छ सघंले के गददैछ? 
नेपालको कला संसकृवत संसारमा वचनाउन एनआरएन 
सकृयरुपमा लागेको ्छ। रावष्ट्य समनिय परररदको सकृयतामा 
विश्वका ठुला शहरमा हरेक िर्ष नेपाल वदिस आयोजना हुद ै
आएको ्छ। ठुला शहरहरुमा नेपाल झलकाउने नेपाली घरको 
स्ापना पवन भएका ्छन।  बधुिभवूम नेपाल भवन वचनाउन 
विवभनन काय्षक्रमहरु सञचालन गनने,  वद नेदरलयाण्डसको हगे 
वस्त अनतरा्षवष्ट्य अदालतमा बधुिको मतूकी स्ापना आवद 
काय्ष गरेको ्छ। पय्षटन प्रिि्षनका लागी पवहले Send Home 
a Friend र अवहले ‘अवतव् दिेो भि’ अवभयान चलाउद ै
आएको ्छ। 

प्रश्न २९: ज्थान, सीप र प्रकवकिको के्त्रमथा सघंले कसिो 
पिल गददै आएको छ?
पूँजीको सा्मा बावहर वसकेको ज्ान, सीपलाई नेपालमा 
वभरिाउन संघले पहल गददै आएको ्छ। यसको लावग संघको 
वििानले Skill, Knowledge and Innovation (SKI) 
नामक एक स्ाई सवमवतको वयिस्ा गरेको ्छ। यस सवमवतले 
खलुा विश्व विद्यालय काय्षदलसँग पवन सहकाय्ष गददै आएको 
्छ। यस सवमवतको पहलमा Nepal Science Foundation 

समते स्ापना गरेको ्छ, जसले नेपालको ग्रासरुट समम विज्ान 
र प्रविविलाई प्रिधि्षन गन्ष विवभनन काय्षकम सञचालन गनने 
उद्शेय राखकेो ्छ।  नेपालमा विज्ान क्षेरिको विकासको लावग 
नेपाल विज्ान प्रविवि प्रज्ा प्रवतष्ठान (NAST) सँग समझदारी 
भएको ्छ। खास गरी नेपालमा पाइने ज्डीबटुी, चीज प्रशोिन 
त्ा िैकवलपक उजा्ष आवदको क्षेरिमा खोज गन्ष सहकाय्ष गनने 
समझदारी भएको ्छ। 

यसैगरी विवभनन वजललामा  ई-पसुतकालयको स्ापना गन्ष 
कयाना्डा वस्त Nepal Library Foundation सँग संघले 
सहकाय्ष गददै आएको ्छ। २०१३-२०१५ मा मारि वचतौन, 
काठमा्डौ, पालपा, गलुमी, सयाङ्जा, िनग्डीमा ई-लाईब्रेी 
स्ापना गन्ष सहयोग प्राप्त भएको ्छ। संघबाट अझ बढी सहयोग 
वमलेमा ्पैु्र काम गन्ष सवकने अपेक्षा फाउण्ेडसनले गरेको ्छ। 

संघ माफ्ष त विज्हरुले समय समयमा नेपाल सरकारलाई विवभनन 
क्षेरिमा सझुाि वदद ैआएका ्छन।् जसतै नेपालको संवििान कसतो 
बनन ुप्छ्ष (रावष्ट्य समनिय परररदबाट प्राप्त सझुाि संकलन गरी 
नमनुा संवििान तयार पेश गरेको), नेपालको समग्र विकासको 
मो्डल कसतो हुन ुप्छ्ष, नेपालको आव ््षक कूटनीवतलाई कसरी 
सफल पान्ष सवकन्छ (२०११), आवद विरयहरुमा संघले 
विज्हरुको वलवखत सझुाि नेपाल सरकारलाई पेश गरेको व्यो।

प्रश्न ३०: दोश्ो पनुसिथाकथा नेपथालीिरुलथाई नेपथालसगँको 
सथामीपयिथा बिथाउन सघंले के पिल गददैछ?
मवहलाहरु जसतै यिुासंबनिी विरय हनेने यिुा विभाग 
्छ जसलाई यू्  फोरम भवनन्छ। विश्वभरी ्छररएर रहकेा 
गैरआिासीय नेपाली यिुाहरुलाई संयोजन गददै नेपालको 
वहतमा सकृय भवूमका वनिा्षह गनने गनने उद्शेय यिुा फोरमको 
रहकेो ्छ। दोश्ो पसुताका गैरआिासीय नेपालीहरुलाई नेपाल र 
नेपालीप्रवत सावमपयता बढाउन विवभनन काय्षक्रम गददै आएको 
्छ। जसतै उनीहरुबीच विश्व सममलेनमा नेपाल समिनिी वनिनि 
प्रवतयोवगता, वचरिकला प्रवतयोवगता गराएको व्यो। यिुा 
फोरम, नेपाल सरकारको यिुा त्ा खलेकुद मनरिालय, रावष्ट्य 
यिुा परररदको संयकु्त आयोजनामा ‘प्र्म विश्व यिुा सममलेन’ 
काठमाण्डौमा आयोजना हुद्ैछ। २०१६ अकटोिर १ दवेख ४ 
समपनन हुने यस सममलेनमा दशे वभरि र बावहरका यिुाहरुको 
सहभावगता हुने्छ, जसमा उनीहरुका साझा मदु्ाहरु, उनीहरुको 
प्रवतभा, उद्यमशीलता, संभािना, चनुौती, बौवधिक पलायन 
आवद विरयमा ्छलफल हुने्छ।    

प्रश्न ३१: एनआरएन बथारे ्प ्थानथाकथारी किथँाबथाट प्रथाप्त 
गन्छ सककनछ?
एनआरएको आविकाररक िेभसाईट http://nrna.org.np/ र 
संघबाट प्रकावशत दसतािेज पवुसतका http://nrna.org.np/
downloads_pdf/nrna_pustikaa.pdf  बाट।
वमवत: २०१६ जलुाई १३
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tTsflng k//fi6«dGqL dfwj k|;fb l3ld/] ;ftf} ljZj ;Dd]ngsf] p43f6g ;df/f]xdf ;+3sf] btf{ k|df0fkq tTsfnLg ;+3sf cWoIf 
hLjf nfld5fg]nfO{ x:tfGt/0f ub}{.  ;fydf ;+3sf k"j{ cWoIfx? 8f pk]Gb| dxtf], b]jdfg lx/frg tyf gjlgjf{lrt cWoIf z]if 

3n]. -x:tfGt/0f ldlt @)!# cS6f]j/ @!_

Pgcf/Pg ejgsf] lznfGof; ub}{ tTsfnLg k|wfgdGqL ;'zLn sf]O/fnf ;fydf ;+3sf cWoIf 
z]if 3n] ;+:yfks cWoIf 8f= pk]Gb| dxtf] k"j{ cWoIf hLjf nfld5fg], k"j{ ;+/Ifs led pbf; tyf kbflwsf/Lx? .
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/fi6«ktL ljwf eG8f/Lsf] pkl:ytLdf uf]vf{sf] nfk|fsdf gd"gf j:tL agfpg k'gM lgdf{0f k|flws/0f, zx/L ljsfz dGqfno 
/ u}/cfjf;Lo g]kfnL ;+3aLr ePsf] ;+emf}tf . :yfg M nfk|fs .

afFof M df]afO{n cfK;sf] z'e/fDe ug]{ sfo{qmddf >d tyf /f]huf/ dGqL bLks af]x/fsf] k|d'v cfltYotfdf ;+3sf cWoIf 
tyf kbflwsf/Lsf] pkl:ytL, ldlt @)!^ d] !*.  

bfofF M ;+3åf/f k|sflzt j}b]lzs /f]huf/ ;DjGwL hfgsf/L d'ns k'l:tsf


