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!ेस िव'ि( 

जुन २७, २०२२ 
 
गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतका सम5त पि7जकृत सद5यह<, बेलायति5थत सबै संघसं5थाका अ@यABयहु< तथा Dितिनिध Bयहू<, गैरआवासीय 
नेपाली संघ आइसीसीका पवूHअ@यAह<, Dा@यापक डा. सयूH सबुेदी (Lयसूी, ओबीइ), गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतका सOलाहकारह<, Dमखु संरAक, 
गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतका पवूH संरAक तथा पवूH अ@यAह<, बेलायतका काउि7सलरBयहू<, बेलायतका नेपाली योSय तथा िवT 
UयिVितWवBयहु<, खलेकुद सXबि7ध नेपाली संघसं5थाह<, गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतका िविभ7न िवभागीय संयोजकह<, भतूपवूH गोखाH संगठनह<, 
िवगत १९ बषHदिेख संघलाई योगदान गनुHभएका UयिVWवह< तथा शभुिच7तकBयहु<, अbज अिभय7ताह<, काननु Uयवसायी, इि7जिनयर, पcकार साथीह<, 
नेपाली सेफ एसोिसएसन यकेूका DाितिनिधBयहू<, नेपाली डLटसH एसोिसएसन यकेू, नेपिलज निसHङ एसोिसएसन यकेू, नेपाल पcकार महासंघ यकेू, 
नेपिलज िवजनेश फोरम यकेू, नेपाली अकाउ7टे7टह<, नेपिलज यथु यकेू र सबै यवुा साथीह<, इङOया7ड, वेOस, नदHनH आयरOया7ड र 5कटOया7ड  राBय 
पgरसदका साथीह<मा मरेो नम5कार ! 
 
 
म Dेम गाहामगर; गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतको २०२१-२०२३ अबिधको लािग िनवाHिचत अ@यA। यहाँह<लाई सबैलाई गैरआवासीय नेपाली 
संघ बेलायतको पिछOलो घटनाqम र गैरआवासीय नेपाली संघको अ7तरािrsय पgरषदलाइ िलएर आएका केिह िबषयमा जानकारी साथ Dt पानH चाह77छु। 
यो कुरा सबैमा जानकारी गराउन ुसंघको अ@यAको हिैसयतले मरेो कतHuय पिन हो भ7ने संझकेो छु। 
 
यहाँह< सबैलाई थाहा नै छ गैरआवासीय नेपाली संघको अ7तरािrsय सXमलेन गत अLटुवर २०२१ मा हwनपुनx िथयो। बेलायत लगायत थDुै दशेका 
महािधवेशन Dितिनिधकै िबषयलाई िलएर समयमा हwन सकेन। Wयसलाई बेलामा नै सXप7न गनHको लािग मरेो नेतWृवकै एनसीसी बेलायतले पिन थDुै पहल 
गरेको नै हो। 
 
अ7तत िवषम पgरि5थितमा संघ दताH भएको नेपाल सरकारको परराrs म7cलायल ेनै संघका तWकािलन Dमखु संरAक तथा पवूH अ@यA शषे घलेलाई संघको 
रोिकएको १० औ ंमहािधवेशन गनx िजXमवेारी िदएको हो। Wयसगरी संघको ८१ औ ंपgरषद बैठकले पिन उहाँलाइ नै सो िजमवेारी िदएको िथयो। यित माc 
होइन माचH ६, २०२२ मा आयोिजत िब| भgरका रािrsय सम7वय पgरषदह<का अ@यAको भलेाले पिन उहाँलाइ नै सो िजXमवेारी परुा गनH समथHन िदएको 
िथयो। 
 
सोिह अन<ुप गत माचH २२-२५, २०२२ मा संघको १० औ ंमहािधवेशन र िब|ो सXमलेन सXप7न भएको िथयो। एनआरएनए यकेुले सो सXमलेनमा 
Dितिनिध सिहत म अ@यAले पिन भाग िलएको नै हो। सोिह समयमा अक~ पAले छु�ै <पमा होटल िहमालयमा सोिह Dकृितको महािधवेशन गरेको 
सिुनएको हो। म केिह समय नेपाल बसेर बेलायत फकx पिछ पgरि5थितलाइ म@येनगर गदÄ केिह सहज बनाउन पहल गदÄिथए।ँ 
 
सबैभ7दा पिहला त मलैे संघको अ7तरािrsय पgरषदलाइ बेलायतको काननु बमोिजम संझौता गरेर सद5यताको पैसा लैजानको लािग िलिखत <पमा नै 
अनरुोध गरेको हो। Wयो कुरा अिहले सXम पिन परुा भएको छैन। तर बहानाबाजी गरेर फेसबकु र अनलाइन बजारमा आरोप लगाउने काम माc भयो। िबिभ7न 
बहानामा एनआरएनए यकेुलाइ फुटाएर जाने Dयास उÇच तहबाट नै पहल भएका िथए र अिहले पिन भएका छन।् 
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किहले िनवतHमान नेतWृवलाइ बझ-बझुारथ गनH रोLन लगाउने त किहले के। पिछOलो समय आएर एनआरएनए यकेुका उपा@यA रामच7Ñ पोÖलेलाइ नै 
Dयोग गgरयो। ११ भ7दा धरैे पंजीकृत सद5य भएको बेलायतमा वेOस राBयबाट कgरब १५० जना जित पंजीकृत सद5य भएता पिन Wयो समय हामीले 
एकजना UयिVलाइ िब<Üमा अ7य उXमदेवार नउठाएर िनिबHरोध <पमा रामच7Ñ पोÖलेलाइ उपा@यAको िजXमवेारीमा Oयाएका िथयá।   
 
अब उहाँ उपा@यA पोÖले आफà ले नै गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतको िबधान र सं5थागत िबिध नाघरे अनावâयक <पमा संघ फुटाउन गटुको बैठक 
समते बसेर कुल आचायH, गौरी जोशी लगायत पAसँग जनु २६, २०२२ मा पcाचार गरेको पाइयो। Wयसमा मलाइ िविभ7न ६ वटा िनराधार आरोपह< 
लागाएर एनआरएनए यकेु फुटाउने योजना स<ु गgरएको छ। 
 
तर यस िबषयमा मलैे बेलायत र नेपालका काननु िबTसँग परामशH िलएको छु। एनसीसी यकेुका साथीह<, सद5य र आम 5टेको होOडरह<सँग पिन परामशH 
िलएको छु। Wयसैका आधारमा दहेाय अनसुार जानकारी गराउन चाह77छु: 
 
१. पिहलो कुरा, एनआरएनए यकेुको िबधान अन<ुप गितिबिध नगरेको भ7ने मलाइ आरोप लगाउने उपा@यA पोÖले आफैले एउटा गटु बनाएर एनआरएनए 
यकेु नै फुटाउन पहललाइ गनुH चािह ंिबधान अन<ुप भ7न सा7दिभHक होइन। 
 
२. अक~ कुरा संघको अ7तरािrsय पgरषदDित जवाफदिेहता भएन भ7ने कुरा त १०० Dितशत नै झठुा छ। एनआरएनए यकेुको बैठक र पgरि5थित सिहत 
बारंबार संचार गgरएको छ। Wयसको जवाफ भने अिहले सXम आइिसिसले िदएको छैन। गिOत कसको हो ? 
 
३. एनआरएनए यकेुको कायाHसिमितको िनणHय समते कायाH7वयन गनH अड्केको भ7ने कुरामा परैु नभए पिन केिह दम भने छ। कायH सिमितले उपा@यA 
पोÖले र महासिचव खशुी िलXबलुे दोहोरो भिूमका खलेेको, सचूना चहुावट गरेको लगायतका केिह आ7तgरक <पमा 5पt हwनपुनx कुरालाई भने केिह 
िढलाई गरेको हw।ँ Wयो गोपिनयता र सँ5थागत <पमा अ7तgरक कुरा पिन हो। Wयसलाई महासिचव आफà ले नै पिuलक गरेपिछ दोष कताितर जा7छ Wयो 
आफà ले जा7ने कुरा हो। 
 
४. कायHसिमितमा झै-ँझगडा गरेको भ7ने कुरामा म आफू अ@यA हwदँ ैनै परुा २ बषHको लािग अिफस खोलेर ब5छु र एनआरएनए यकेुका काम िनयिमत गछुH 
भनेको हw,ँ गरेको पिन छु। दोहोरो भिूमका खOेने, बझुाउने कुरा नबझुाउने, संघका एLसेस अनािधकृत <पमा Dयोग गनx, गटुको बैठक गरेर एनआरएनए यकेु 
नै फोनH लाSने कुरालाई अ@यAको हिैसयतले फुल मालाले 5वागत गनH सिकंदनै। Wयसलाई मलैे केिह जवाफ िदने र सिह गनH कदम चालेको हw ँWयो िबधान 
र िबिध अन<ुप िथयो र छ। 
 
५. िनवतHमान कायH सिमितले िहसाब बझुाएकोमा के कसो भएको हो, के कसो परुा भयो या भएन Wयो सबै कुराको िब5ततृ gरपोटH िदन ुभ7दा वतHमान 
कोषा@यAले नै gरपोटH D5ततु गरेको छैन। बारंबार ताकेता गदाH पिन निदने अिन उनैसँग िमलेर आफà  उOटा काम गनx उपा@यAजीले य5तो आरोप लगाउन 
िमOछ भ7ने कुरा बैधािनक र uयबहाgरक भएन। हरेक कायHqम र गितिबिधमा बेलायतबासी सबै नेपालीह<को िहतको लािग  गgरएको कायHqमको सबै 
खचH कायHqम संयोजकले पारदशè <पमा राêछ र D5ततु गछH। खचH गनx बैधािनक Dिqया छन ्र Wयसलाई मरेो नेतWृवको कायHसिमितमा पालना गरेको छु।  
 
६. UयिVवादी भएको भ7ने आरोप त पटLकै होइन। िनयिमत बैठक बोलाउन लगाएको छु, बैठकमा एजेëडा अि7तम गरेर पठाएको छु, बैठकमा सबैल ेराय 
िदएका छन।् चार हíा अगाडी तय भएको बैठक एLलै <पमा २ घëटा अगाडी रÜ गनx Wयसमािथ उOटै महासिचवल ेबैठक रोकेको सचूना िबना-जानकारी 
पिuलक गनx अझ ैUयिVवादी भ7ने कुरामा िकिìचत पिन आधार रहने।  
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यी सबै उपरोV कुरा िनराधार माc होइन एनआरएनए यकेुलाइ फुटाएर उनै उपा@यA रामच7Ñ पोÖलेको नेतWृवमा नयाँ एनसीसी बनाएर लैजाने द5ुशाहश 
माc हो। यिद भिवrयमा कुनै पिन य5तो घटना भएमा ित सबै कुराको िजXमवेार पिन उपा@यA पोÖले नै हwने कुराको जानकारी गराउँदछु।  
 
यस बाहकेो म एनआरएनए यकेुको Dचिलत िबधानको पgरÇछेद ८ को दफा १८ अनसुारको ३३ सद5य कायHसिमितको अ@यA हw।ँ Wयसै िबधानको दफा 
१९ अन<ुप मलाइ काम-कतHuय र अिधकार िदईएको छ। यसका अलावा मलाइ कुनै कुरा िबधानले उOलेख नगरेको तर िनणHय गनुHपदाH बैठक बोलाएर 
िनणHय गरेर जाने अिधकार पिन िदएको छ। अ7तरािrsय पgरषदसँग गनx सबै गितिबिध DWयA <पमा अ@यAको हिैसयतमा हw7छन अिन मलै Wयसै गरको छु। 
 
5मरणको लािग एनआरएनए यकेु र एनआरएनए आइसीसीबीच जे जित संझौता र DितिनिधWव हw7छ Wयसको िनणHय गनx कुरा पिन आइसीसी र एनसीसी 
अ@यAमा िनिहत छन। आईसीसीको िबधान २०२१ को दफा १६ अनसुार पिन केिह य5ता कुरा उOलेख छन। आइसीसीको वैठक मा आमि7cत <पमा 
अ@यA उपि5थत हwने कुरा पिन अक~ निजर हो। 
 
एनआरएनए यकेुको अ@यAलाइ िबना आधार आरोप लगाएर िलिखत <पमा आइसीसीमा गgरएको पcाचारले बेलातको काननुमा ठुलो अथH राêदछ। अब 
मलैे यी र य5ता केिह अ< घटना र िवषयलाई पिन कानिुन र संघको बैधािनक Dिqया बîुरे जानकारी गराउने DतीबÜता सिहत अनरुोध गदHछु।  
 
अ7तमा,  
गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतको वािषHक साधारणसभा दशá कायHसिमितले िजXमवेारी िलएको िठक एकह बषH (३६५ िदन) परुा गरेको अवसरमा 
आउँदो ६ अग5ट २०२२,  िबहान १० बजेदिेख श<ु हwन गइरहकेो सवHिविदतै छ। कुनै पिन संघसं5था संचालनमा साधारणसभा एउटा महWवपणूH पाटो हwने 
भएकाले म यसमा सबैको उWसाहजनक सहभािगता र सझुाव सOलाहको अपेAा गदHछु।  
 
गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतको वतHमान चनुौितपणूH घडीमा आस7न वािषHक साधारणसभालाई िबशषे Dाथिमकता िदएर सहभागी भइिदनहुwन म सादर 
िनम7cणा गनH चाह7छु।   
 
ध7यवाद ।   
 
 
 
 
!ेम गाहा मगर 
अ*य, 
 
गैरआवासीय नेपाली संघ यकेू 
 
 


