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श्री अनीिा गुरुं ग लािा  जू्य  

कार्यवाहक अध्यक्ष  

एनआरएनए  जापान 

 

मवषर्  : जानकारी सम्बन्धिा  । 

 

िहोदर्, 

       उपरोक्त सम्बन्धिा गैर आवासीर् नेपाली सुंघ जापानको वृहत्तर महिको लागी  नेपाल आमदवासी 

जनजामि िहासुंघ जापान,नेमिन ले  गैर आवासीर् नेपाली सुंघ जापानको भूि वितमान र भदवस्य दिषयक 

अन्तरदियात्मक कायतिम सन् २०२१]-०७-०४ िाररख -आइिवार सााँझ १८:३० बजे देखी २१ बजे सम्म _ 

सम्पन्न गरेको मिर्ो ।  सो,छलिलबाट गैर आवासीर् नेपाली सुंघ जापानलाइ प्राप्त सुझावहर िपमिल 

बिोमजि रहेका छन् ।   

१, गैर आवासीर् नेपाली सुंघ जापानले आमियक अमनमिर्ििाको मबषर् टुुंगोिा पुर्ायई,आि जनिालाई 

आमियक पारदमियिाबारे प्रस्ट पारेर िात्र १० औुं िहामिबेिन गरेको राम्रो ।   

२, गैर आवासीर् नेपाली सुंघ जापानिा सुंगठनको मबमि र मबिान बुझे्न जिाि भन्दा पनी पैसा र पावरको 

भरिा नेिृत्विा पुगे्न जिाि बढी भएको हाँदा सुंस्िािा ठुलो-ठुलो आमियक घोटाला र सुंस्िागि बेइिानीहर 

देखा परेको हो ।   

३, गैर आवासीर् नेपाली सुंघ जापानिा िमहला,मविािी,नेपालको भौगोमलकिा/के्षत्रगि सिाबेसीिा र 

आमदवासी जनजामिहरलाइ सिेटी सिाबेसी एनआरएनए जापान बनाउन आवश्यक छ।   

४,गैर आवासीर् नेपाली सुंघ जापानिा राजनीमिक हस्तके्षप बढी भएको पाइन्छ, राजनीमिक हस्तके्षपबाट 

सुंस्िालाइ अलग राखखनु राम्रो ।   

५,अिेररका,रू्के र रू्रोप देििा रहेको गैर आवासीर् नेपाली सुंघको नीमि र उदेश्यहर  र जापानिा रहेको 

गैर आवासीर् नेपाली सुंघ जापानको नीमि ििा उदेश्यहरिा िरक पन  हनु पदयछ . मकन भने जापान 

बाहेकको देिहरिा नागररिाको बहस वा पीआरको  िुद्वाहर छन् भने जापानिा त्यो िुद्वाहर नभई 

मविािी र कुक मभजािा िुपै्र नेपालीहर रहनु भएको हाँदा एनआरएनए जापानको नीमि मनर्ि पररिाजयन 

गरर जापानिा रहेका नेपाली िैत्री हन् आवश्यक देखखन्छ।   

६,गैर आवासीर् नेपाली सुंघ जापानको सदस्य िुल्क हाल कार्ि रहेको १००० रे्नबाट घटाई ५०० रे्न 

बनाउनु वा सदस्य िुल्क िुन्य बनाउनु अमि उत्ति ।   
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७, सबैको साझा सस्िाुं एनआरएनए जापान र २१  वषय देखी मनरन्तर मिर्ामिल नेपाल आमदवासी जनजामि 

िहासघुं, जापान दुवैले प्रिस्त भेटवािाय गनुयपदयछ । सुंस्िालाई कसरी सिावेिी बनाउने भनेर ब्यापक 

छलिल गनुयपदयछ र सािै भमवस्यिा गैरआवासीर् नेपाली सुंघ जापानले आर्ोजना गने िेखस्टबलहरूिा 

नेपालको सासृ्ुं मिक मवमवििा झल्कने गरी मलमु्बहरूको िान नाच, िािागुंहरूको सेलो,राईहरूको 

साकेला मसली, िािी नाच, िेपायहरूको स्याबु्र , गुरूगुंहरूको रोिी, िारू नाच , नेवारहरूको लाखे, पने्च 

बाजा समहि अन्य मवमभन्न िौमलक पमहचान समहिको प्रसु्तिीिा जोड मदईनु पदयछ । त्यसैगरी मवमभन्न 

सिुदार्हरूको परम्परागि पररकारहरको  स्टलहरू राखी पमहचान झल्कने भेषभुषा, सािाग्री र पररकार 

प्रदियन गनुय मदएिा नेपाल र नेपालीको महि हने देखखन्छ । 

८, गैर आवासीर् नेपाली सुंघ जापानको लेखा चुस्त र दुरस्त राख्नलाइ आबश्यक पहल ित्काल अमघ बढाए  

सुंस्िाको महि हने देखखन्छ  ।   

९, गैर आवासीर् नेपाली सुंघ जापानको मनवायचन प्रणाली र प्रमिर्ा मनस्पक्ष र जवािदेमहिा हनु आवश्यक 

देखखन्छ।  सािै, एक जनाले अर सािी भाइको भोट लगाउने प्रवृमिलाइ नस्ट पाने मबमि अङ्गीकार गनुय 

आवश्यक देखखन्छ।  आफ्नो भोट बाहेक अरको भोट ििदान गनय नपाउने ब्यबस्िा हनु पदयछ।अरको 

िोबाइल नम्बर र पासवडय काबुिा राखेर ििदान गने चलनलाइ खारेज गररर्ोस।  

 

िन्यवाद ! 

 

आमदवासी अमभवादन ! 

 

बोिािय  : 

एनआरएनए एमसर्ा प्यामसमिक 

एनआरएनए आई सी सी 

 

 

………………………………….                                                                          ……………………………………… 

 lzlz/ lgª\n]s' lnDa"                                                                ;+hLa /fO{ 

  dxf;lrj                                                                            cWoIf 


