
�वषय : काय�स�म�त बठैकको माइनटु
�म�त : ०७/२४ /२०२१
समय: �बहान ९ बजे दे�ख म�या�न १२:३० स�म
मा�यम: अनलाइन (जमु )
जलुाई २४,२०२१ मा बसेको बठैकमा भएका छलफल र �वषयह� :

गैर आवासीय नेपाल� स�घ एनआरएनए अमे�रकाका  अ�य� ब�ु�ध सागर सवेुद�को अ�य�ता जलुाई २४ ता�रख २०२१ श�नवार
�बहान   काय�स�म�तको  दो�ो बठैक स�प�न भयो ।बठैक महास�चव अ�जन कुमार चौलगाईले स�चालन गनु� भयो। बठैकलाई दईु
चरणमा �वभाजन ग�रयो ।

प�हलो चरण:

१.बठैकको प�हलो चरणमा स�चव तथा आइट� क�मट�को उप-संयोजक अनपु खनालले स�चवालयको र आइट� क�मट�को हाल स�म
भएको

�ग�त �ववरण पेस गनु� भयो ।
२.कोषा�य� राजीव �े�ठले कोषको हाल स�म भए  गरेका आमदानी खच�को �बबरण पेस गनु� भयो ।

प�हलो चरण क�रब २० �मनेट च�यो ।�ग�त �ववरण प�छ महास�चव अ�जन कुमार चौलगाईले बठैकलाई दो�ो चरणमा �वेश गराउनु
भयो ।

दो�ो चरण:

दो�ो चरणमा रा�खएका बठैकका ��ताव यस �कार रहेका छन ्।

१.महास�चव अ�जन कुमार चौलगाईको नेत�ृवमा स�चवालय बनाउने स�ब�धमा।
२.दोहोरो नाग�रकता, दोहोरो कर �णाल� तथा नेपाल �मण गदा�   ला�ने �वेश श�ुक  स�ब�धमा।
३.स�पणू� के��,�या�टर तथा टा�कफोस�हरलाई  �ग�त �वबरण पेस गन� समय �दने स�दभ�मा
४. काय�स�म�तको २ वष�को काय� योजनाको स�ब�धमा।
५. यस वष� सद�यता श�ुकबाट उठेको रकम यसप�टको ला�ग न�लइ�दन  आईसीसीलाई आ�ह  गन�  स�ब�धमा।
६.स�पणू� एनसीसीका �या�टरह�को दता� ���या स�ब�धमा।
७.सद�यता श�ुक बापतको रकम �या�टरह�लाई �नकासा गन� स�ब�धमा।
८. आ�थ�क स�म�त गठन गन� स�ब�धमा
९.अमे�रकामा अ�ययनरत �व�याथ�ह�लाई एनआरएनएमा सद�यता �दलाउने स�ब�धमा।
१०.एनआरएनए अमे�रकाको स�लाहकार �नयिु�त स�ब�धमा



१.महास�चवको नेत�ृवमा स�चवालय बनाउने स�ब�धमा

��तावक: अनपु खनाल
समथ�क: तोया दाहाल

�नण�य:  स�चवालयको कामलाई च�ुत बनाउन केह� सद�य थप गन� सहज गराउने । सद�य थप गन� िज�मा महास�चव अ�जन कुमार
चौलागाईलाई �दने । –सव�स�मतीबाट पा�रत

२.दोहोरो नाग�रकता, दोहोरो कर �णाल� तथा नेपाल �मण गदा� ला�ने �वेश श�ुक स�ब�धमा

��तावक : अ�जन कुमार चौलागाई
समथ�क: गोपे�� भ�टराई

�नण�य: दोहोरो नाग�रकता, दोहोरो कर �णाल� तथा नेपाल �मण गदा� ला�ने �वेश श�ुक  स�ब�धमा आइसीसीसँग सम�वय गद�
नेपाल
सरकारसँग छलफल अगा�ड बढाउन अ�य� को नेत�ृवमा काय�दल गठन गन�– सव�स�मतीबाट पा�रत

३.स�पणू� के��,�या�टर तथा टा�कफोस�ह�लाई काम र �ग�त �ववरण पेस गन�  समय ता�लका �दने स�ब�धमा ।
��तावक : अ�जन कुमार चौलागाई
समथ�क: अनपु खनाल

�नण�य:  के��का �वभाग र स�म�त दे�ख �या�टर तथा टा�कफोस�ह�लाई ��येक तीन म�हनामा �भ� भए गरेका काम र �ग�त �ववरण
पेस
गन�  समय �दने र �यसलाई स�चवालयले अ�याव�धक गन�–सव�स�मतीबाट पा�रत

४.काय�स�म�तको २ वष�को काय� योजनाको स�ब�धमा

��तावक : अ�जन कुमार चौलागाई
समथ�क: गोपे�� भ�टराई

�नण�य:  दईु वष� काय�योजनाका स�ब�धमा छलफल गद� ता�का�लक र द�घ�काल�न मह�वका  थ�ु ैकाय�योजनाह� पास ग�रएको छ।
–सव�स�मतीबाट पा�रत

५.यस वष� एनआरएनए अमे�रकाको सद�यता श�ुकबाट उठेको रकम  आईसीसीलाई यो पटक न�लन आ�ह गन� स�ब�धमा।

��तावक: अ�जन कुमार चौलागाई
समथ�क: राजीव �े�ठ



�नण�य: एनआरएनए अमे�रकाको भवन �नमा�णको ला�ग आ�थ�क �पमा सहयोग पगुोस भ�नका ला�ग आइसीसीलाई एनसीसी
अमे�रकाका सद�यबाट �ा�तहुने सद�यता श�ुक यो पटक न�लन आ�ह गद� आइसीसीलाई प�पठाउने ।–सव�स�मतीबाट पा�रत

६.एनआरएनए अमे�रकाका �या�टरह�को  दता� स�ब�धमा

��तावक: अ�जन कुमार चौलागाई
समथ�क: �द�ा ब�नेत

�नण�य:  एनआरएनए अमे�रकाको �वधान बमोिजम �या�टरका ला�ग सब ै���या परुा भएका तर अ�हलेस�म दता� हुन नस�करहेका
�या�टरह�लाई स�बि�धत रा�यमा दता� गराउन सहयोग र �ो�सा�हत गन�, यसका ला�ग व�र�ठ  उपा�य� कृ�ण जीवी प�तको
संयोजक�वमा दता� ���या सहयोगी स�म�त गठन गन� –सव�स�मतीबाट पा�रत

७.सद�यता श�ुक �या�टरह�लाई �नकासा गन� स�ब�धमा।

��तावक:-राजीव �े�ठ
समथ�क:-कृ�ण जीवी प�त

�नण�य: एनआरएनए अमे�रकाको सद�यह�बाट �ा�त हुने सद�यता श�ुक २० डलरको पि�चस ��तशत अथा�त ्५ डलर स�बि�धत
�या�टरह�लाई रकम �नकासा गन� । �यसका ला�ग �या�टरह�लाई ���या परुा गन� आव�यक ���या र प�चार गन�–सव�स�मतीबाट
पा�रत

८.आ�थ�क स�म�त गठन गन� स�ब�धमा

��तावक : अ�जन कुमार चौलागाई
समथ�क: गोपे�� भ�टराई

�नण�य: सं�थालाई आ�थ�क �पमा सबल स�म र पारदश� बनाउन कोषा�य� राजीव �े�ठको स�योजक�वमा आ�थ�क स�म�त गठन
गन� । यसका ला�ग आव�यक सद�य कोषा�य�ले न ैचयन गन�–सव�स�मतीबाट पा�रत

९.अमे�रकामा  अ�ययन ग�ररहेका �व�याथ�लाई एनआरएनएमा सद�यता �दलाउन पहल गन� स�ब�धमा

��तावक:-अनपु खनाल
समथ�क:-��भवुन पा�डे



�नण�य:अमे�रकामा   बसेर लामो समय दे�ख अ�ययन ग�ररहेका �व�याथ�ह�लाई एनआरएनएमा सद�यता �दलाउनको ला�ग �व�ध,
�वधान र �नयमावल�मा रहेका �यबधानह�लाई हटाउन आइसीसीसँग सम�वय गद� आव�यक पहल गन� अ�य� ब�ु�ध सागर सवेुद�को
अ�य�तामा स�म�त गठन गन�–सव�स�म�तबाट पा�रत

१०.एनआरएनए अमे�रकाको स�लाहकार �नयिु�त स�ब�धमा

��तावक : अ�जन कुमार चौलागाई
समथ�क:-   स�तोष पहार�/बालाराज �घ�मरे

�नण�य: एनआरएनए अमे�रकाको १७ सद�यीय स�लाकार स�म�तमा हाललाई म�ये १६ सद�यको  ��ता�वत नाममा छलफल भयो
।बाँक� १ जना स�लाहकारमा म�हलालाई  मनोनीत गन�मा सहम�त भयो ।��ता�वत नामलाई काय�स�म�तको बहुमतले अनमुोदन
ग� यो ।
�नण�य :स�लाहकार स�म�तको नाम बहुमतबाट पा�रत

स�लाहकार स�म�तको नामावल� �न�न बमोिजम रहेको छ।
१. गो�व�द �े�ठ
२. डा. दामोदर पौडले
३. नारायण सोमनामे
४. पवन यो�जन
५. व�दना कोइराला
६. वीरे��जङ के.सी
७. वेद खरेल
८.  भगवान ्मनैाल�
९  डा. भरत पोखरेल
१०. भीम काक�
११. म�ज ुसं�ौला
१२. रोशन ढु�गाना
१३. लोक चे�जोङ
१४. सागर कँडले
१५. सवुास �घ�मरे
१६. �ाने�� काक�
१७. म�हला (मनोनीत गन� बाँक� )
(स�लाहकारह�को नाम नेपाल� बणा�न�ुम अनसुार रा�खएको छ । )



बठैकमा उपि�थ�त पदा�धकार� तथा बोड� सद�य �यहु�:
१  ब�ु�ध सागर सबेुद�
२. कृ�ण जीवी प�त
३. समुन थापा
४. गोपे�� राज भ�टराई
५.�दल ुपराजलु�
६.�वकास उ�ेती
७.�द�ा ब�नेत
८.अ�जन कुमार चौलागाई
९.अनपु खनाल
१०.स�ुनता सापकोटा कँडले
११.राजीव �े�ठ
१२.तोया दाहाल
१३.स�ुदर� गु�ङ
१४.��भवुन पा�डे
१५.�वशाल राना
१६.�काश �े�ठ
१७.डोल नाथ �घ�मरे
१८.आशीष सं�ौला
१९.�व�व  राज बा�तोला
२०.दगु�श ज�ग काक�
२१.स�तोष पाहार�
२२.शाि�त वा�ले पौडले
२३.�ाने�� गु�ङ
२४ बाला �घ�मरे
२५ राज ढु�गाना
२६.�भात राज सापकोटा
२७.�ीराम थापा
२८.बादल भजेुल
२९.स�मर बहादरु बढुाथोक�
३०.�करण ब�नेत



बठैकमा अनपुि�थत पदा�धकार� तथा सद�य �यहु� :
१. अि�न ढकाल

भवद�य,
अ�जन कुमार चौलागाई
महास�चव
गैर आवासीय नेपाल� स�घ, राि��य सम�वय पर�षद, अमे�रका


