
 

 
 

 

विश्िब्यापी नेपाली बिद्यार्थी संगठन (WNSO) को प्रेस बिज्ञप्ती !! 
 
सन्दर्भ: बिदेशी शैक्षिक सस्र्थाहरुमा अध्धयनरत नेपाली बिद्यार्थीहरु लाई सदस्यता बितरण नगनन "गैर-आवासीय नेपाली 
संघ" (NRNA) लाई गररएको आग्रह सम्िन्धमा । 
 
बिगत केही समय यता बिभर्न्न संचार मध्यामहरुमा प्रकाभशत "गैर-आिासीय नेपाली संघ (NRNA)" को सदस्यता 
नपाएपछी नेपाली  बिद्यार्थीहरु असन्तुस्ट र्न्ने खालका समाचारहरु प्रती संसारर्र छररयर रहेका नेपाली बिद्यार्थीहरु को 
साझा सस्र्था यस "विश्िब्यापी नेपाली बिद्यार्थी संगठनको" ध्यानाकर्भण र्एको छ ।  
 
बिगत कररि डढे दशक देखी ननरन्तर रुपमा बिद्यार्थी हक हहत र कल्याणमा लागग परेको यस सस्र्थाको "NRN" को 
सिालमा ननम्न धारणा रहेको स्पस्ट पानभ चाहन्छौ ।  
 

 गैर-आिासीय नेपाली संघ (NRNA)" दताभ हुनु र्न्दा अगाडड : गैर आिभसय नेपाली संघ नेपालमा दताभ हुनु र्न्दा 
अगाडड बिदेशी शैक्षिक सस्र्थाहरुमा अध्धयनरत नेपाली बिद्यार्थी हरु पनन NRN को परीर्ार्ामा अटाउने ब्यिस्र्था 
संघको बिधनमा रहेको अिस्र्थामा नेपाली बिद्यार्थीहरुका बिर्यहरु पनन संघको प्रार्थभमकतामा पनुभ पछभ र्नेर यस 

“विश्िब्यापी नेपाली बिद्यार्थी संगठन (WNSO)” ले  ननरन्तर आिाज उठाइरहेको हो । 
 

 गैर-आिासीय नेपाली संघ (NRNA)" नेपालमा दताभ र्ए पस्चात : गैर-आिासीय नेपाली संघ नेपालमा दताभ गदाभ 
संघको बिधानमा बिदेशी शैक्षिक सस्र्थाहरुमा अध्धयनरत नेपाली बिद्यार्थी हरुले NRN को मान्यता नपाउने 
ब्यिस्र्था गररयो । NRN को पारीर्ार्ामा नेपाली बिद्यार्थीहरु नपने र्एपछी यस “विश्िब्यापी नेपाली बिद्यार्थी 
संगठन (WNSO)” ले बिद्यार्थीहरुलाई “गैर-आिभसय नेपाली संघ” मा आिद्द नहुन अनुरोध गदै आएको छ सारै्थ 
कानुनत: NRN नमाननने बिद्यार्थी जगत लाई आफ्नो सदस्यता नहदन “गैर-आिासीय नेपाली संघ” लाई पनन 
सजग गराउदै आएको जानकारी गराउदछौ ।  
 

यसकारण बिदेशमा अध्यनरत नेपाली बिद्यार्थीहरु “गैर-आिासीय नेपाली संघ” को सदस्यता नपाएपछी असन्तुस्ट रहेको 
र्न्ने समाचार सत्य नर्एको स्पस्ट पानभ चाहन्छौ । तर्था बिदेशी शैक्षिक सस्र्थाहरुमा अध्धयनरत नेपाली नागररक हरुलाई 
सदस्यता बितरण नगनभ हामी “गैर-आिासीय नेपाली संघ” लाई आग्रह गदभछौ । 
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