
 

Ref.           

 
पे्रस नोट: 

मिलाप – गैरआवासीय नेपाली संघ, एमसया प्रशान्त के्षत्रीय भेला बैंकक 

 
आदरमिय पत्रकार मित्रहरु  
तथा एनआरएनकिी साथीहरु 
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तराामरिय सिन्वय पररषद अन्तगात गररने मवमभन्न िहादमेशय भेलाहरु िध्ये एमसया प्रशान्त के्षत्रक  ९औ के्षत्रीय 
भेला थाईल्याण्डक  राजधानी बैकक मथथत मिमलमनयि महल्टन ह टलिा आज मिमत २६ अगष्ट देखी शुरु भै २८ अगष्ट २०२२ िा सिापन हुने 

कायाक्रि रहेक  छ । यस कायाक्रििा के्षमत्रयथतरका सर कारका मवमभन्न मवषयहरुका साथै एनआरएनएले उठान गदै आएका िहत्वपिूा 

िुद्धाहरुिा सिेत मबज्ञहरुबाट प्रथततुीका साथै सहभागीहरुबाट राय संकलन गररने छ ।   

यस भेलािा नेपाल सरकारका तर्ा बाट प्रिखु अमतमथक  रुपिा  श्रि, र जगार तथा सािामजक सुरक्षािन्त्री िाननीय शेर बहादरु कंुवरज्यू क  

उपमथथमत रहने छ  । साथै मबमशष्ट अमतमथक  रुपिा िाननीय सांसद डा सयूा पाठक, गण्डकी प्रदेशका पयाटन, उद्य ग, वामिज्य तथा आपतूी 

िन्त्री िाननीय ििी भद्र कंडेल शिाा, िाननीय परुपराज  मतमिल्सीना (सिाबेसी आय ग), िाननीय मलली थापा (रामरिय िानव अमधकार 

आय ग), िाननीय मिजाा असाद बेग (रामरिय िमुथलि आय ग), िहािमहि गिेश प्रसाद ढकाल (थाईल्याण्डका लागी नेपाली राजदतु), श्री 

राजेन्द्र खेतान (अनररी काउमन्सलर – प र्ुागल) श्री ओि शिाा (केन्द्रीय सदथय तथा मबदेश मबभाग प्रिखु, नेकपा िाओबादी केन्द्र) श्री र्न्द्र 

ढकाल (बररष्ठ उपाध्यक्ष नेपाल उध्य ग ब ामिज्य िहासंघ) लगायत गैरआवासीय आन्द लनका संथथापक अग्रजहरु तथा वतािान नेततृ्व 

बगाहरुक  उल्लेख्य सहभामगता रहने छ । एमसया प्रशान्त के्षत्रका मबमभन्न रामरिय सिन्वय पररषदका प्रमतमनधीहरु, यूर प, अिेरीका ओमसयाना , 
अमिका तथा िध्यपबूाका ३० देशहरुबाट सिेत गरी कररब ३०० प्रमतमनधीहरुक  सहभामगता रहनेछ ।  

सिदृ्ध रारिक  लागी नेपाली प्रवासीहरुक  भमूिका, नागररकता मनरन्तरता, मपएनओका िुद्दा, मबदशेिा बथने नेपाली मबज्ञहरुक  रारि मनिााििा 

भमूिका, सािामजक रुपान्तरिक  लागी लैमगंक सिानता साथै गैरआवासीय नेपाली आन्द लनले उठान गरररहेका िदु्दाहरु खासगरी 

सम्िानजनक बैदेमशक र जगारी तथा सािामजक सुरक्षा, प्रवासबाट ितामधकार, युवा तथा िमहला सवाल तथा पढ्दै किाउंदै  जथता िहत्वपिूा 

कायाक्रिहरुबारे छलर्ल र  मबमभन्न एनसीसी हरुका प्रथतुती रहने कायाक्रि रहनेछ ।  
भाईर्ार अमभबमृद्ध तथा पारथपररक सहय गलाई बढावा मदन ेस र्का साथ ‘मिलाप’ क  अवधारिा अनरुुप य  भेला आय जना गररएक  छ।  

रामरिय तथा थथानीय कलाकारहरुक  मबमभन्न िन रन्जनात्िक सााँथकृमतक कायाक्रि, गजल तथा हांथयब्यंग मबधािा प्रथतुती रहने छ।  
यस ३ मदने कायाक्रिलाई सर्ल बनाउन हािी आय जकहरु अह रात खटेका छौ – यहांहरुक  रर्नात्िक सहय ग र सुझाब सिेतक  अपेक्षा 

गररन्छ । कायाक्रिक  अन्तिा भेलाक  मनर् ड प्रथतुत गररने छ । 

 

धन्यबाद समहत,       

  पारसििी प ख्रेल                                     मडमप कंडेल  
संय जक – एमसया प्रशान्त के्षत्र एनआरएनए 

२६ अगष्ट २०२२ – शुक्रबार मिमलमनयि महल्टन ह टल बैकक, थाईल्याण्ड 


