
ओसेनिया के्षत्रीय बैठक बारे जािकार ीः 

गैरआवासीय नेपाली संघले यही आउने मे महहनाको ११ र १२ ताररखमा ससड्नीमा आयोजना गररने संघको 
ओसेननया के्षत्रीय भेला बारे ससड्नीमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जानकारी गराएको छ ।  

 

यस के्षत्रीय भेला बारे ओसेननया के्षत्रका के्षत्रीय संयोजक तथा के्षत्रीय भेलाका संयोजक श्री धममराज अधधकारीले 
जानकारी गराउनु भयो । उहााँका अनुसार यस भेलामा करीब २० वटा मुलुकबाट कूल ३०० जना प्रनतननधरु 
सहभागी हुने अपेक्षा गररएको छ । "एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली" भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसाथ 
गरै्द यस भेलामा संघका अध्यक्ष, पर्दाधधकारीहरु, संरक्षक पररषद्का पर्दाधधकारीहरु, सल्लाहकारहरु, 
अन्तरामष्ट्रिय समन्वय पररक्षकका सर्दस्यहरु, मानाथम पररषद्का सर्दस्यहरु, ववसभन्न मुलुकका एनससससका 
प्रनतननधधहरुका साथै संचारकमीहरुको उपष्ट्स्थनत रहने छ । 

 
यसरी नै यस भेलाका लाधग नेपाल सरकारका प्रनतननधधहरु, नेपालका प्रमुख राजनीनतक र्दलका नेताहरु र 
सरोकारवाला संघ संस्थाहरुकालाई सहभागीताका लधग ननमन्त्रण गररसकेको बारे जानकारी गराईएको छ । 
 

यस भेलाको मूल ववषय "समदृ्ध िेपालको लागि िैरआवासीय िेपाल , सदैव र सबैको लागि" रहेको छ र 
यस भेलामा नेपालमा वैरे्दसिक लगानी, नेपालको पयमटन ववकास र प्रबधमन अनन ववरे्दिमा ससकेको सीप र 



ज्ञानलाई नेपालमा सभत्र्याउने असभयानलाई केन्रववन्र्दमुा राखेर बहृत छलफल गररने छ । यसका साथै नेपाल 
भ्रमण वषम २०२० लाई सफल बनाउन गैरआवासीय नेपालीहरुले खेल्नु पने भूसमका पहहल्याउन पहलका साथ 
यसलाई कायामन्वयनमा लैजान खाका समेत तयार गररने भएको छ ।  

 

यस भेलाको अष्ट्न्तम हर्दन के्षत्रीय भेलाको ननणमय जारी गररने र अनतधथहरुलाई ससड्नीको अवलोकन भ्रमणको 
समेत व्यवस्था गररएको छ । यस भेला सम्पन्न गनमको लाधग करीव ८० हजार अरिेसलयन डलरको बजेट 
अनुमान गररएको छ । यस कायमक्रमलाई सफलता पूवम सम्पन्न गनमको लाधग व्यवस्थापन हटम खटेर 
कामगरररहेको छ । 
 

पत्रकार सम्मेलनको अन्त्यमा पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी आइससससका पर्दाधधकारीहरु, एनआरएनका 
असभयान्ताहरु, एनससससका पर्दाधधकारी र सर्दस्यहरु, ववसभन्न के्षत्रीय ससमनतका पर्दाधकारी तथा सर्दस्यहरु, 
अरिेसलयमा रहेका ववसभन्न संघसंस्थाहरुका साथै सहभागी हुन आउनु भएका सम्पूणम संचारकमीहरुलाई के्षत्रीय 
भेलाका संयोजक अधधकारीले हाहर्दमक धन्यवार्द व्यक्त गनुम भयो । 
 

गैरआवासीय नेपाली संघ । 
 

समनतिः २२ माचम २०१९ । 


