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िवषय : काय�सिमितको आक��क बैठकको माइनुट 
 
िमित : ०८ –२५ –२०२१ 
 
समय : साँझ ७ .४५ बजेदे�ख ११. ३० स� 
 
मा�म : अनलाइन (जुम बैठक ) 
 
गैर आवासीय नेपाली स� एनआरएनए अमे�रकाका अ�� बु�� सागर सुवेदीको अ��तामा अग� २५  ता�रख 
२०२१ बुधवार साँझ ७ बजेर  ४५ िमनेट दे�ख ११ बजेर ३० िमनेट स� काय�सिमितको आक��क बैठक जुम 
माफ� त स�ालन भयो ।बैठकमा अमे�रका �ेत्रका �ेत्रीय संयोजक राजन ित्रपाठी र उपसंयोजक राम सी पोखरेल पिन 

सहभागी �नु��ो ।बैठक महासिचव अन्जन कुमार चौलागाईले  स�ालन गनु� भयो। 
 
बैठकमा उप�स्थत पदािधकारी तथा बोड� सद� �ूह� 
 
१ बु�� सागर सुवेदी –अ��             उप�स्थत 
 
२ कृ� जीवी प� – व�र� उपा��    उप�स्थत 
 
३ सुमन थापा –उपा��                    उप�स्थत 
 
४ गोपे� भ�राई– उपा��               उप�स्थत 
 
५  िडलु पराजुली–उपा��                उप�स्थत 
 
६  िवकास उपे्रती –उपा��               उप�स्थत  
 
७ िद�ा ब�ेत –मिहला उपा��         उप�स्थत 
 
८ अन्जन कुमार चौलागाई –महासिचव उप�स्थत 
 
९ अनुप खनाल –सिचव                     उप�स्थत 
 
१० सुिनता कँडेल – मिहला सिचव        उप�स्थत 
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११ राजीव शे्र� –कोषा��                   उप�स्थत 
 
१२ अि� ढकाल –सह कोषा��           उप�स्थत 
 
१३ तोया दाहाल –प्रव�ा                    उप�स्थत 
 
१४ सु�री गु�ङ –मिहला संयोजक      उप�स्थत 
 
१५ ित्रभुवन पा�े – युवा संयोजक        उप�स्थत 
 
१६ श्रीराम थापा– पि�म �ेत्रीय संयोजक उप�स्थत 
 
१७ समर बहादुर बुढाथोकी – पूव� �ेत्रीय संयोजक उप�स्थत 
 
१८ िकरण ब�ेत  मीड वे� �ेत्रीय         संयोजक 
 
१९ बादल भुजेल दि�ण �ेत्रीय संयोजक  अनुप�स्थत 
 
२०  िवशाल राना –बोड� सद�              उप�स्थत 
 
२१ प्रकाश शे्र� –बोड� सद�                 उप�स्थत 
 
२२ बालाराज िघिमरे बोड� सद�            उप�स्थत 
 
२३ डोलनाथ िघिमरे– बोड� सद�           उप�स्थत 
 
२४ प्रभात राज सापकोटा –बोड� सद�    उप�स्थत 
 
२५ �ाने� गु�ङ–बोड� सद�               उप�स्थत  
 
२६ स�ोष पाहारी –बोड� सद�            उप�स्थत 
 
२७ आिशष संग्रौला –बोड� सद�           उप�स्थत 
 
२८ शा�ी वा�े पौडेल-बोड� सद�         उप�स्थत 
 
२९ िव� राज बा�ोला– बोड� सद�        उप�स्थत 
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३० दुग�श ज� काक� –बोड� सद�        उप�स्थत 
 
३१ राज ढु�ाना – बोड� सद�               उप�स्थत 
 
 
अग� २५ ,२०२१ मा बसेको आक��क बैठकमा भएका छलफलका िवषय र िनण�यह�   
 
काय�सिमितको आक��क बैठक राि�� य सम�य प�रषद् अमे�रकाको िवधानको धारा तथा अ�रा�ि�� य सम�य 
प�रषद्को िवधान अनु�प िनवा�चनको स�ूण� प्रिक्रया पुरा गरी िनधा��रत समय अग�  २५ िभत्र पठाएको 
आइसीसी डेिलगेटसको िवषयमा गैर आवासीय नेपाली स� अ�रा�ि�� य सम�य प�रषद्को आइइएस बैठकले 
अ�ीकृत गद�  िविधवत् ढ�ले िनवा�चन स�� गरी डेिलगेटस पठाएको भएमा सो को पुि� गन� आधार र डकुमे� 
७ िदन िभत्र पठाउन भिनएको िबषयमा बैठक के��त रहयो । गैर आवासीय नेपाली स� अमे�रकाका 
महासिचवलाई संवोधन गद�  सिचवालयमा पठाइएको पत्रमा उठान ग�रएका िवषय ब�ुमा के��त भएर  बैठकमा 
छलफल ग�रयो ।  
 
अ�� बु�� सागर सुवेदी र महासिचव अन्जन  कुमार चौलागाईले  काय�सिमितको बैठक गनु� अगािड यसै 
िवषयमा गैर आवासीय नेपाली स� अमे�रकाका स�ाहकारह� र गत िनवा�चनमा अ�� पदका 
प्रित�ध�ह�को राय सुझाव िलनु भएको जानकारी बैठकलाई गराउनु भयो ।     
 
अमे�रकाबाट पठाइने कुल प्रितिनिधको २५ प्रितशत अथा�त् ४७ जना आईसीसी डेिलगेट�ा संव�मा अ�रा�ि�� य 
सम�य प�रषद्को पत्रमा ग�रएको मागलाई स�ोधन गन� क्रममा कसरी अगािड बढ्ने िवषयमा पदािधकारी र 
बोड� सद�ह�ले आ-आफ्ना कुराह� बैठकमा राख्नु भयो ।  
 
बैठकमा उप�स्थत पदािधकारी र बोड� सद�ह�ले आ–आफ्नो धारणा रा�े क्रममा  २५ प्रितशत आईसीसीको 
प्रितिनिध छनौट  िविध, िवधान र प्रिक्रया स�त ढ�ले ग�रसिकएको चुनावमा पुन: जान न�ने प�मा 
काय�सिमितका ब�मत पदािधकारी र बोड� सद�ह� रहनु भयो । बैठकमा उप�स्थत ब�मत पदािधकारी र बोड� 
सद�ह�बाट िविधवत् ढ�ले ग�रएको िनवा�चनको िवषयमा आइिससीबाट सोधनी भएका प्र�ह�को जवाफ 
प्रितिनिध छनौट गदा� हामीले अबल�न ग�रएको िविधस�त प्रिक्रयाको जानकारी िदनुपन� प�मा रहनु भयो । 
काय�सिमितको ब�मतबाट उ� िवषयमा फे�र चुनाव नगराई िविध-िवधान र प्रकृया स�त ढंगले भएको िनवा�चन 
प्रिक्रयाका िवषयलाई प्रस्�ाएर पत्रको जवाफ पठाउने प्र�ाव िनणा�यथ� प्र�ुत ग�रयो ।   
 
कोषा�� राजीव शे्र�ले बैठकमा िनण�याथ� प्र�ुत भएको प्र�ावमा समथ�न गद�  िबिधपुव�क स�� चुनावलाई र� 
गद�  जान �ँदैन, सो िनवा�चनबाट  छनौट  भएका प्रितिनिधलाई नै  कायम राख्दै स�� िनवा�चन प्रिक्रयाका 
िवषयलाई प्रस्�ाएर पत्रको जवाफ आईसीसीलाई पठाउनु पछ�  भनी राख्नु भएको प्र�ावलाई उपा�� दीलु 
पराजुलीले समथ�न गनु� भयो । 
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बैठकमा बैठकमा प्र�ुत ग�रएको प्र�ावह�लाई समथ�न गनु� �ने उप�स्थत पदािधकारीह�को नाम यस प्रकार 
छ । 
 
१ सुमन थापा –उपा�� 
 
२ गोपे� भ�राई– उपा�� 
 
३ दीलु पराजुली– उपा�� 
 
४ अन्जन कुमार चौलागाई –महासिचव 
 
५ अनुप खनाल –सिचव 
 
६ राजीव शे्र� –कोषा�� 
 
७ अि� ढकाल –सह कोषा�� 
 
८ तोया दाहाल –प्रव�ा 
 
९ सु�री गु�ङ –मिहला संयोजक 
 
१० ित्रभुवन पा�े – युवा संयोजक 
 
११ श्रीराम थापा– पि�म �ेत्रीय संयोजक  
 
१२ समर बहादुर बुढाथोकी – पूव� �ेत्रीय संयोजक 
 
१३  िवशाल राना –बोड� सद� 
 
१४ प्रकाश शे्र� –बोड� सद� 
 
१५ डोलनाथ िघिमरे– बोड� सद� 
 
१६ प्रभात राज सापकोटा –बोड� सद� 
 
१७  स�ोष पाहारी –बोड� सद� 
 
१८ िव� राज बा�ोला– बोड� सद� 
 
१९  दुग�श ज� काक� –बोड� सद� 
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२०  राज ढु�ाना – बोड� सद� 
 
उप�स्थत ३० जना बोड� सद�ह�म� २० जनाले प्र�ावको समथ�नमा मत जाहेर गनु� भयो।  
 
बैठकमा कोषा�� राजीव शे्र�ले गनु� भएको  प्र�ावको िवप�मा  रहनु भएका पदािधकारी तथा बोड� सद� 
�ुह�को नाम यस प्रकार छ । 
 
१ कृ� जीवी प� – व�र� उपा�� 
 
२ िद�ा ब�ेत –मिहला उपा�� 
 
३ िवकास उपे्रती –उपा�� 
 
४  सुिनता कँडेल –मिहला सिचव 
 
५ आिशष संग्रौला –बोड� सद� 
 
६  �ाने� गु�ङ–बोड� सद� 
 
 
बैठकमा कोषा��ले गनु� भएको प्र�ावको प� र िवप� कतै पिन नलागी गैर आवासीय नेपाली स� अमे�रकाका 
अ�� र आइसीसीका अ�� िबच संवाद गरी २५ प्रितशत डेिलगेटसको अ�ौलता हटाउनु पन� प्र�ाव बोड� 
सद� बालाराज िघिमरेले राख्नु भयो ।  
 
िघिमरेको प्र�ावको प�मा समथ�न गनु��ने सद�ह�को नाम यस प्रकार छ । 
 
१ शा�ी वा�े पौडेल –बोड� सद�  
 
२ िकरण ब�ेत –मीड वे� �ेत्रीय संयोजक 
 
३ बालाराज िघिमरे –बोड� सद�  
 
 
बैठकमा उप�स्थत ३० सद�मा २० जना प्र�ावको समथ�नमा, ६ सद�ले िबप�मा र ३ सद�ले छु�ै राय राख्नु 
भएको जानकारी महासिचवले जानकारी गराउनु भयो।  
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युवा संयोजक ित्रभुवन पा�ेले संस्थाको लोगो, साइन र नामलाई दु�पयोग गन� र पदीय िज�ेवारी र ग�रमाको 
�ाल नगन� उपर छानिबन गरी आव�क कारबाही गनु� पन� िवषयमा प्र�ाव �ाउनु भएको िथयो ।  प्र�ावलाई 
बोड� सद� िव�राज बा�ोला �ु र सिचव अनुप खनाल �ुले समथ�न गनु� भएको िथयो । अ�� बु�� सागर 
सुवेदीले एउटै िवषयमा मात्र छलफल गन� आक��क बैठक रा�खएको कारण यो िवषयमा छलफल गन� नसिकने 
बताए पिछ यो प्र�ाव िनण�यथ� प्र�ुत ग�रएन ।   
 
क�रब साढे चार घ�ा चलेको आक��क बैठकको अ�मा अ�� बु�� सागर सुबेदीले िबिधपुव�क छनौट भै 
आइसीसीमा पिहला  पठाइएको  २५  प्रितशत प्रितिनिधको नामलाई नै मा�ता िदँदै डेिलगेटस िनवा�चन प्रिक्रयाको 
स�ूण� िववरण आइसीसीमा पठाउने िनण�य भएको जानकारी िदंदै बैठक अ� भएको घोषणा गनु� भयो ।   
 
 


