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गैरआवासीय नेपाली संघ 

माससक प्रसिवेदन – ३ 

सिसेम्बर २०२२ 
 

गैरआवासीय नेपाली संघको अभियानलाई थप बभलयो बनाएर ‘समृद्ध नेपालको लासग नेपालीका लासग नेपाली’ िन्ने मलुमन्र 

प्रिावकारी बनाउने अभियान जारी रहकेो छ । गैरआवासीय नेपाली संघले यसअभघ प्रमखु रुपमा उठाएका कभिपय भवषयहरुको 

सम्बोधन नेपाल सरकारले गररसकेको छ  ।  नवगभठि सरकारसंग गैरआवासीय नेपाली संघका थािी रहकेा मदु्धाहरुमा पनुः 

छलफलको लाभग ियारी गररएको छ ।  यसै सन्दिभमा भिसेम्बर मभहनामा िएका मुख्य गभिवभध िथा  उपलभधधहरु यहााँहरु समक्ष 

प्रस्ििु गदभछौ ।  
 

१.  सामाभजक सरुक्षा कोषले अनौपचाररक, स्वरोजगार र वैदभेिक रोजगारीमा रहकेा श्रभमकहरुलाई समेि कोषमा आबद्ध गद ै

योगदानमा आधाररि सामाभजक सरुक्षाको दायरा भवस्िार गने क्रममा अनौपचाररक, स्वरोजगार र वैदभेिक रोजगारीमा रहकेा 

श्रभमकहरुको सामाभजक सरुक्षा योजना कायभभवभध ियार गरी सावभजभनक िएको छ ।  कायभक्रममा संघका कायभकारी अध्यक्ष 

रभवना थापाको सहिागीिा रहेको भथयो । 

२.  नेपाल सरकारद्वारा आयोजना गररएको सामाभजक सरुक्षा भदवसको अवसरमा आयोजना गररएको कायभक्रममा संघका 

कायभकारी अध्यक्ष रभवना थापाको सहिागीिा सो कायभक्रममा सामाभजक सरुक्षा कोषको बारे संघको धारणा प्रस्ििु गररएको 

भथयो । 

३. नवभनवाभभचि प्रभिभनभध सिा िथा प्रदिे सिाका सांसदलाई िुिकामना व्यक्त गद ै  संघले उठाएका कभिपय भवषयहरुको 

संबोधन नेपाल सरकारले गररसकेकोमा धन्यवाद प्रकट गद ैअन्य भवषयहरुको चािै नै संबोधनको लाभग स्मरण गररइएको छ ।  

४. परोपकारी िथा सामाभजक कायभ अन्िगभि संघको िफभ बाट प्रभिभनभधत्व गद ैअध्यक्ष िा. बद्री केसीद्वारा पिपुभि बदृ्धाश्रममा 

रहन ुिएका बदृ्धहरुलाई न्यानो कपिा भविरण गनुभ िएको  र यस कायभका लाभग संघका उपाध्यक्ष आरके िमाभले सहयोग गनुभ 

िएको भथयो । 

५. गैरआवासीय नेपाली संघका  अध्यक्ष िा बद्री केसी लगायिका  प्रभिभनभध र आइएमओका प्रभिभनभधहरु वीच अनलाईन 

बैठक सम्पन । मखु्यिया प्रवासमा रहकेा नेपाली श्रभमकहरुको भहिका लाभग छलफल िएको भथयो ।   

६.  संघको स्वस््य सभमभिको पहलमा दमकमा भनिलु्क स्वास््य भिभवर सम्पन्न । उक्त भिभवरमा १५० जना िन्दा बढीले 

पररक्षण गरेका भथए । भिभवरमा मगृौला, मधमेुह, ह्रदय रोग र उच्च रक्तचाप सम्बन्धी रोगका भवरामीहरुको सहिागीिा रहेको 

भथयो । 

७. यसरी नै गैरआवासीय नेपाली संघ स्वास््य सभमभिको आयोजना िथा पहलमा गाईघाट भरयगुा हाईस्कुलमा भनिलु्क स्वास््य 

भिभवरको आयोजना गररयो । पराष्ट्र मन्री िा नारायण खि्काले उद्घाटन गनुभ िएको कायभक्रममा ३५० िन्दा बढी मभहलाले 

सहिागीिा जनाएका भथए । 

८. अन्िराभभष्ट्रय आप्रवासी श्रभमक भदवसको अवसरमा नेपाल सरकार श्रम रोजगार िथा सामाभजक सरुक्षा मन्रालयले आयोजना 

गरेको कायभक्रममा संघको प्रभिभनभधत्व गद ैसंघका कायभकारी अध्यक्ष रभवना थापाको सहिागीिा िई संघको धारणा प्रस्ििु 

गनुभ ियो । 



 

९. आइओएमका साथै सरुभक्षि आप्रवासनका लाभग राभष्ट्रय संजालले आयोजना गरेको आप्रवासन सम्बन्धी कायभक्रममा संघका 

कायभकारी अध्यक्ष रभवना थपा र अध्यक्ष िा. बद्री केसीद्धारा सम्बोधन ्।   

१०. १० औ ंअन्िराभभष्ट्रय कायभकारी सभचवालयको बैठक सम्पन्न । मुख्यिा  संघको मेघा पररयोजना, भविाग, सभमभि, कायभदल, 

संिोभधि भवधान लगायि अन्य समसामभयक भवषयमा महत्वपणूभ भनणभय सभहि काम अभघ बढेको छ ।   

११. संघको नेपाली सामाग्री प्रबदभधन सभमभिको आयोजनमा भवश्व बजारमा नेपाली सामग्रीको आवश्यकिा, चनुौिी र सम्िावना 

बारे यरुोप र एभिया के्षरका महाभमहि राजदिू िथा अभियन्िासंग  अन्िभक्रया कायभक्रम सम्पन्न । कायभक्रममा कायभकारी 

अध्यक्ष रभवना थापा र अध्यक्ष िा बद्री केसीको सहिाभगिा । 

१२. संघको मभहला भविागको आयोजनामा जुम माफभ ि “लैंसगक सचेिना िथा महीला नेिृत्वमा चुनौिी” बारे एक 

अन्िभक्रभ रया कायभक्रमको आयोजना । यस कायभक्रममा प्रभिभनभधसिाका सांसद श्री जलुी कुमारी महिो र श्री भवद्या िट्टराई 

लगायि संघका पदाधकारीहरु िथा  गैरआवासीय नेपाली अभियन्िाहरुको सहिागीिा रहकेो भथयो । 

१३. संघको पयभटन प्रबधभन सम्बभन्ध अभियानमा एनभसभस चीनको सहयोगाथभ प्राप्त िएको साइकल गैरआवासीय नेपाली संघका 

कायभकारी अध्यक्ष रभवना थापा र एभिया प्रिान्ि के्षरका के्षभरय सभचव प्रभदप न्यौपानेले संयकु्त रुपमा भवश्व साईकलयारी ज्ञान 

महजभनलाई हस्िान्िरण । 

१४. गैरआवासीय नेपाली संघ अन्िराभभष्ट्रय समन्वय पररषदक्ो आयोजनामा “सिसिटल फसडिङ्ग प्रवाह, साथथक सहयोगको 

आग्रह“  कायभक्रमको समदु्घाटन गररएको र सोही अवसरमा राभष्ट्रय समन्वय पररषद क्यानािाको आयोजनामा घभुम्ि रगि 

बस पररयोजना सम्बन्धमा एक छलफल िथा मनोरंजन कायभक्रम   सम्पन्न ।   

१५. संघका कायभकारी अध्यक्षले नवभनयकु्त गहृ मन्री श्री रभव लाभमछानेसंग अनौपचाररक िेटघाट गरर गैरआवासीय नेपालीको 

नागररकिाको भनरन्िरिा र अन्य  गभिभवभध बारे जानकारी  गराइएको  । 

१६. संघका कायभकारी अध्यक्ष रभवना थापाले संभवधान सिाका अध्यक्ष सवुाष नेम्वाङ्गसंग िेटघाट गरर संघको नागररकिा 

अभियान लगायिका भवषयमा छलफल िएको  ।  

१७. मानव वेचभवखनका भबरुद्ध श्रम मन्रालयसंग सहकायभका भवषयमा श्रम सभचवसंग कायभकारी अध्यक्षको  छलफल गररएको  ।  

१८. वैदभेिक रोजगारमा रहकेा श्रभमकहरु समस्या बारे  २७ भिसेम्बर २०२२ का भदन संघका कायभकारी अध्यक्षको वैदभेिक 

रोजगार बोिभका कायभकारी भनदिेकसंग संघको केन्द्रीय कायाभलयमा छलफल ।   

१९. २८ भिसेम्बर २०२२ का भदन संघको ११औ ं अन्िराभभष्ट्रय कायभकारी सभचवालय एवं िेश्रो पदाभधकारी बैठक सम्पन्न । 

मखु्यिया गैरआवासीय नेपाली नागररकिा लगानी, वैदभेिक रोजगार, सदस्यिा भविरण प्रणाली, भवधान, आभथभक प्रणाली 

लगायि भवभिन्न सरोकारका भवषयमा छलफल िई भवभिन्न भनणभय  गररयो । 

२०. ११ र १७ भिसेम्बरका भदन आप्रवासन क्षेरमा काम गने यएुनको छािा संगठन Global Diaspora Confederation 

(GDC) द्वारा आयोजना गररएको ग्लोबल फोरममा संघका अध्यक्ष िा बद्री केसी र संस्थापक अन्िराभभष्ट्रय संयोजक भिम 

उदासको प्यानाभलष्टको रुपमा सहिागीिा । 

 

 
रभवना थापा    िा. बद्री केसी    कुल आचायभ 

कायभकारी अध्यक्ष    अध्यक्ष     अध्यक्ष 

 


