
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदको 

पे्रस ववज्ञष्ट्तत 

 

गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदको हिजो २०१७ डिसेम्बर ८ का हदन संघका 
अध्यक्ष श्री भवन भट्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संरक्षक पररषद, सल्लािकार सममतत, अनररी 
पररषद सममतत र आइमसमसमा मनोतनत सदस्य चयन गने मित्वपूर्ा तनर्ाय सवासम्मत रुपमा गरेको छ 
। अनलाइनमा भएको संघको उक्त ६० औ ं बैठकमा ७५ जना भन्दा बढीको सिभागगता गियो । संघले 
आफ्नो अमभयानमा बढी भन्दा बढीलाई समेट्दै सक्रिय सिभागगताको अवसर प्रदान गने सोचका साि यस 
पटक ५१ सदस्यीय अनररी पररषद सममतत गठन गने नयााँ तनर्ाय गरेको िो ।  

हिजोको बैठकले संस्िापक अध्यक्ष िा. उपेन्र मितो प्रमुख संरक्षक र िा. शेष घले, जीवा लाममछाने, 
देवमान हिराचन र रामप्रताप िापा संरक्षक रिनुभएको संरक्षक पररषद गठन गरेको छ । यसै गरी िा. 
सूया पाठक, सुरेन्र शे्ररठ, िररबोल भण्िारी, िा. िेमराज शमाा, िा. जुगल भूतेल, रामेश्वर साि, भवानी रार्ा, 
गोववन्द आचाया, शेरबिादरु केसी, हदपकराज जोशी र िा. मिाववर पुनलाई सल्लािकारमा चयन गरेको छ ।  

यसैगरी अनररी पररषद सममततमा जमुना गुरुङ, इन्रा वन, हदपक खड्का, मन केसी, चन्र योन्जन, 
भवानी ओली, िा. कृरर् िमाल, बाबुराजा मिजान र हदनेश खड्का ओमसतनयाबाट छातननुभएको छ भने 
मध्यपूवाबाट िा. देवकाजी िंगोल, हटबब काकी, नरेन्र भाट, कमलमणर् गुरागाइाँ, मोिन शमाा, राज ुसएद, 
बबल गुरुङ र मिेन्र चौलागाइाँ चुतननु भएको छ । यस सममततमा अमेररका के्षत्रबाट रतन झा, मशव राई, 
िा. पे्रम अगिकारी, िा. रोर् रसाइली, रामचन्र खरेल, नवराज गुरुङ, ररशी ढकाल र िा ववरर्मुाया पररयार, 
युरोपबाट हदल गुरुङ, सूया गुरुङ, ववश्वआदशा पष्ट्ण्ित, मोिन गुरुङ, गचरन्जीवी ढकाल, पुरप ततममष्ट्ल्सना, 
िरर शमाा पौिेल, गोववन्द सुवेदी, पूर्ा िमाल, िा. मतनराज पोखे्रल, उषा शमाा, िररिर अयााल, युवराज गुरुङ, 
शरर् केसी, मिेन्र काँ िेल र सुभाष अगिकारी, एमसया प्यामसक्रिकबाट रन्जना उदास, वप्रतम शे्ररठ, भारतत 
मलम्बुनी, शंकर पौिेल, िा. कुमार बस्नेत, मेघराज नेपाल र गंगाराज राई तिा अक्रिकाबाट एकनाि 
खततविा, कुलबिादरु काकी र बबदरु खनाललाई मनोतनत गररएको छ ।  

संघको बैठकले अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषदको २१ सदस्यीय मनोतनत सदस्यमा ओमसतनयाबाट िोमनाि 
पाण्िे, हदनेशराज जोशी र बबबता शे्ररठलाई, युरोपबाट रववन्र भट्टराई, िरेन्र वानेम, रामशरर् मसखंिा, 
नारायर् आचाया, मलला शमाा मानन्िर, मशतल भूतेल भूसाल र सुरमा राईलाई र मध्यपूवाबाट ववनोद 
भट्टराई, सुहदप काकी, मनोज कुमार शे्ररठ र देववका केसी गुरुङलाई ल्याउने तनर्ाय गरेको छ । यसैगरी 
अमेररका के्षत्रबाट राजन बत्रपाठी, कुङ्गा शेपाा, अमभमन्यू बस्नेत र सरला काँ िेललाई र एमसया 
प्यामसक्रिकबाट अष्ट्जव (ओम) गुरुङ, िेमराज ढकाल र कन्चन िापालाई मनोतनत गरेको छ ।  

 

 



बैठकले ववशेष प्रस्ताव पाररत गदै नेपालमा संवविानको कायाान्वयनका लागग मित्व मित्वपूर्ा अंग रिेको 
प्रतततनगि सभा र प्रदेश सभाको तनवााचन शाष्ट्न्तपूर्ा र उल्लासमय वातावरर्मा सम्पन्न गराउन नेपाल 
सरकार, तनवााचन आयोग, सुरक्षा तनकायिरु, राजनीततक दलिरु र सम्पूर्ा नेपाली जनताले तनवााि 
गनुाभएको ष्ट्जम्मेवारीपूर्ा भूममकाका लागग िाहदाक िन्यवाद ज्ञापन गरेको छ र तनवााचनको पररर्ाम पतछ 
देशले ष्ट्स्िर सरकार पाउने र राजनीततक संिमर्कालको अन्त्य िुाँदै सबैको सियोग र सिकायामा रारि 
समषृ्ट्ध्दको बाटोमा अतघ बढ्ने ववश्वास संघले मलएको छ । 

 

   भूषर् तघममरे 

     प्रवक्ता 
गैरआवासीय नेपाली संघ  

अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद                                                             ममतत:  ९ डिसेम्बर 
२०१७ 


