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गैरआवासीय नेपाली संघ युरोप क्षेत्रको  
प्रेस ववज्ञप्ति 

 

पत्रकार मित्रहरु, निस्कार। 
“Partnership in Action,...for Transformation” भन्ने नाराका साथ गैरआवासीय नेपाली संघ युरोप क्षेत्रले यही आउंदो 
सेप्टेम्बर २४ र २५ ताररखिा  युरोपको उत्तरी क्षेत्रिा  अवस्स्थत िुलुक स्स्वडेनको राजधानी शहर   स्टकहोििा १४औ ंयुरोपेली 
क्षेत्रत्रय बैठक संगै युवा सम्िेलन, १२ औ ंिहहला तथा त्रबज्ञ सम्िेलनको आयोजना गनन लागेको जानकारी गराउन चाहन्छौ 
। युरोप क्षेत्रले भेला आयोजनाका ननमित्त आन्तररक तयारीहरु लगभग पुरा गररसकेको व्यहोरा सिेत जानकारी गराउन 
चाहन्छौ ।  भेलालाई सफल तुल्याउनका ननमित्त क्षेत्रीय पदाधधकारीहरुको बैठकले  ववमभन्न समिनत, उपसमिनतहरुको गठन 
गरे संगसंगै भेलालाई उपलस्धधिूलक बनाउनका ननमित्त सरोकार राख्ने व्यस्ततहरु तथा ननकायहरुसंग छलफल गरररहेको  
छ। सोहह छलफललाइ पूर्नता हदएर हािीले कायनक्रिको ववस्ततृ वववरर् नछट्टै साबनजननक गनेछौ।  भेला आयोजनाका 
ननमित्त क्षते्रीय संयोजक द्वयको अध्यक्षतािा युरोप क्षते्रका पधाधधकारीहरु, युरोप क्षेत्रबाट प्रनतननधधत्व गने अन्तरानस्रिय 
सिन्वय पररषद सदस्यहरु, सम्बस्न्धत रास्रिय सिन्वय पररषदका अध्यक्ष र िहासधचवहरुलाई पदेन सदस्य, युरोप क्षेत्रिा 
रहनुभएका अन्तरानस्रिय पदाधधकारीहरुलाई यो समिनतको पदेन सल्लाहकार राखी एक बहृत ् आयोजक कमिहट गठन 
गरेका  छौ ।  यो समिनतको सदस्य सधचवको स्जम्िेवारी ववगतको परम्परालाई  ननरन्तरता हददैं  आयोजक एनसीसी 
स्स्वडेनका  अध्यक्ष राजकुिार पाठकलाई  हदइएको पनन  जानकारी गराउन चाहन्छौ। 
 

गैरआवासीय  नेपाली संघको पनछल्लो कहठन  पररवेशिा हाम्रा सािु थुपै्र  चुनौतीका पहाडहरु छन ्। एकातफन  हाम्रा आफ्ना 
कायनक्रिहरुको ननरन्तरताका ववषयहरु छन ्भने अको तफन  सािूहहक एकताको आवश्यकता  पनन  खडककरहेको छ।  संघल े
आजका हदनसम्ि आजनन गरेको ववश्वासको वातावरर्लाई  जोगाउनुपने आवश्यकता आज हाम्रो सािु छ।  यस्त ै 

चुनौतीहरुका चाङ्गको बावजुद गैरआवासीय नेपालीहरुको एकता र सहकायन नै  आजको आवश्यकता भएको हािीले िहसुस 
गरेका छौं। यही आवश्यकतालाई गन्तधयिा पुराउनु हािी सबैको स्जम्िेवारी हो भन्ने कुरािा कुनै शंका नभएको सिग्र 
गैरआवासीय नेपालीहरुको बुझाई छ। यसै एकता र सहकायनलाई संघले मलएको लक्ष्यसम्ि  पुयानउनका ननमित्त  सियक्रििा 
गैरआवासीय  नेपाली संघलाई यसले आफ्नो स्थापना कालदेखी मलएर हहडडरहेको  कायनहदशालाइ  पररबतनन नगरी  रुपान्तरर् 
गरेर अगाडी बढ्नु पने चाहना यससंग आवद्ध व्यस्तत, सिूह  र  यससंग  सहकायनिा हातेिालो गरररहेका  ननकायहरुिा 
रहेको हािीले िहसुस गरेका छौ। सोही  रुपान्तरर्को हदशािा संघलाई लैजानका ननमित्त यस सम्िेलनले िागनधचत्र कोने 
हाम्रो ववश्वास  रहेको छ । यसै रुपान्तरर्को मसलमसलालाई सुरुवात गननका ननमित्त हािीले युरोप क्षते्रीय भेलाको िुख्य 
नारा  "Partnership in Action,...for Transformation"  राखखएको जानकारी गराउन चाहन्छौं । गैरआवासीय  नेपाली संघ 
नेपाल सरकारको सच्चा साझेदार हो भने नेपाल र नेपालीहरूको ववश्वास प्राप्त संस्था पनन हो । हािी हाम्रा सबै 
गनतववधध र कायनक्रििा सबै ननकाय, संस्था र सरोकारवालाहरूसंग पररर्ाििुखी सहकायन गनन चाहन्छौं। हाम्रा गनतववधधहरू 
रूपान्तरर्को ननस्म्त केस्न्ित गनन चाहन्छौं। हािी यस पटकको क्षेत्रीय भेलाका हरेक कायनक्रि मभत्र युवा र िहहलाको 



 

सकक्रय भूमिका र सहभाधगता खोज्नुका साथ ैकायनक्रििा सबै त्रबषयहरूको सिस्या र सिाधानको बारेिा छलफल गरी  
त्यसबाट आएको ननस्कषनलाई व्यावहाररक जीवनिा रूपान्तरर् गनन प्रयत्नशील रहने  छौं । हाम्रो त्रबश्वास छ, नारा जस्तै 
काि बाट पनन हािीले गैरआवासीय नेपाली हरुको भावानालाइ सिेटने छौ। हािीले आयोजना गने हरेक गनतववधधलाई 
सिग्र गैरआवासीय नेपालीहरु सिक्ष पुयानउन र हाम्रा हरेक कृयाकलापलाइ पारदशी बनाई यहांहरुलाई जानकारी गराउने 
उदेश्यले हािीले एक मिडडया हटि गठन गरेका छौं । उतत हटिको संयोजन  गैरआवासीय नेपाली संघ युरोप क्षते्रका उप 
संयोजक सागर सुवेदीले गनुनभएको जानकारी सिेत  गराउन चाहन्छौ कायनक्रिको सफलतािा यहााँहरूको सकारात्िक भूमिका 
संगै  सहकायनको अपेक्षा गदनछौ। 

 

हाहदनक धन्यवाद। 
 

संयोजक तथा भेला आयोजना समिनतको अध्यक्ष 

           
सन्तोष भट्टराई          धचन्तािर्ी सापकोटा 
युरोप क्षेत्र          युरोप क्षते्र 
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