
 
 

 
  

Ref. N-41/015-17 

 

एनआरएनए प्रमखु सरंक्षकमा जीवा लाममछाने ननयकु्त  

 

सरंक्षक, सल्लाहकार र सदस्यहरु मनोननत  

 

काठमाण्डौ । गरैआवासीय नेपाली सघं अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद्को १५ नोभेम्बर २०१५ का ददन बसेको वठैकले ससं्थाका 
प्रमखु सरंक्षक, सरंक्षक, सल्लाहकार तथा अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद्का सदस्यहरु मनोनयन गरेको छ ।  
 

वठैकमा अध्यक्ष शषे घलेले ससं्थाको बबधान अनसुार बबभन्न क्षेत्रीय सयंोजकहरुल े ससफाररस गरी पठाउन ुभएका र बबसभन्न 

क्षेत्रका ददग्गज व्यष्ट्ततत्वहरुको नाम प्रस्ताव गनुा भएको थथयो । बठैकल ेसव ैप्रस्तावहरुलाई बहुमतले पाररत गरेको छ ।  
 

जस अनसुार ससं्थाको प्रमखु सरंक्षकमा ससं्थाका पवूा अध्यक्ष जीवा लासमछाने ननयतुत हुनभुएको छ । उहााँ सन ्२०११ देखख १३ 

सम्म ससं्थाको अध्यक्ष हुहुनुहुन््यो । सरंक्षकहरुमा कुलचन्र गौतम, इन्रा वन, डा. देवकाजी डगंोल र ददल गरुुङ मनोनयन 

हुनभुएको छ ।  
 

यसगैरी वठैकल े गरैआवासीय नेपाली सघंमा महत्वपरू्ा भसूमका ननवााह गनुा भएका बबसभन्न क्षेत्रका ११ जना ददग्गज 

ब्यष्ट्ततत्वहरुलाई सल्लाहकारमा ननयतुत गरेको छ ।  
 

जसअनसुार डा. हेमराज शमाा, बत्रलोक गरुुङ,  ववश्व आदशा पष्ट्ण्डत, लोकभतत रार्ा, कन्हैयालाल शे्ररठ, दीपक खड्का, पीजी 
शपेाा, चन्र रोकाहा, नवराज गरुुङ, परुप थापा र एकनाथ खनतवडालाई सल्लाहकार ननयतुत गररएको छ ।  
 

वठैकल े बबधान अनसुार ननयतुत गना सककने १५ जना मनोननत आईसीसी सदस्यहरु पनन ननयतुत गरेको छ । जस अनसुार 

अमेररका क्षेत्रबाट सनुनता शमाा, नववन शरेचन र खगेन्र ष्ट्जसी, एसशया क्षेत्रबाट भषुर् नघसमरे र सोमचाई क्षेत्री, यरुोपबाट 

जयप्रकाश गरुुङ, सोम सापकोटा र जानकी गरुुङ, मध्यपवूाबाट अष्ट्स्मन बेइगम र आरके शमाा, ओससयानाबाट धमाराज अथधकारी 
र जमनुा गरुुङ तथा अन्य क्षेत्रबाट ऋवष काँ डले, भोमादेवी सलम्ब ुर योगेन क्षेत्री ननयतुत हुनभुएको छ ।  
 

यसगैरी वठैकल ेनोभेम्बर ३ ताररखको अकफस बबयररको वठैकल ेगरेको ननर्ाय गरे अनसुार अन्तरााष्ट्रिय समन्वय ससमनतको 
प्रवततामा रन्जु थापा वाग्लेको ननयषु्ट्ततलाई अनमुोदन गरेको छ । वठैकल ेववधान ससंोधन ससमनतको अध्यक्षमा डा. हेमराज शमाा 
र बबधान ब्याख्या ससमनतको अध्यक्षमा कुलचन्र गौतमलाई ननरन्तरता ददने ननर्ाय गरेको छ ।  
 

वठैकल ेनेपालमा आइपरेको मानवीय सकंट समाधानका लाथग सहयोग गना 'ववपत ब्यबस्थापन सममनत' गठन गरेको छ । अध्यक्ष 

शषे घलेको अध्यक्षतामा गदठत ससमनतमा कुलचन्र गौतम, डा. गरे्श गरुुङ, रन्ज ुवाग्ल,े जमनुा गरुुङ, डा. भगवान कोइराला र 

इन्रा बन, सशसशर भट्ट र रजनी प्रधान सदस्य रहनभुएको छ । ससमनतल ेनाकाबन्दीका कारर् नेपालमा उत्पन्न मानवीय सकंटलाई 

समाधान गना अत्याबश्यक औषधी सहयोग गना तदारुकताका साथ काया अगाडी बढाउन ेछ ।  
 

रञ्जु थापा वाग्ल े 

प्रवतता  
गरैआवासीय नेपाली सघं, अन्तरााष्ट्रिय समन्वय पररषद्  

समनतिः २२ नोभेम्बर, २०१५  


