
 

कायर्सिमितको िवशेष अनलाईन बैठक  
माध्यम : : ZOOM  

२०२०/१२/१९ 

अध्यक्षता  : अध्यक्ष श्री देिवलाल भण्डारी  
संचालक   : महासिचव जनक िबक्रम शाही  
िटपोट      :  सिचव िटकाराम खरले   

िमित २०२०/१२/१९ तािरकको िदन गैरआवा सीय नेपाली संघ रािष्ट्रय समन्वय पिरषद जापानको कायर्सिमितको िवशेष 
अनलाइन बैठक अध्यक्ष श्री देिवलाल भण्डारीज्यूको अध्यक्षतामा बस्यो।  

उपिस्थित : 
िवशेष उपिस्थित: श्री महशे कुमार श्रेष्ठ (आइसीसी कोषाध्यक्ष) 
अध्यक्ष    :  श्री देिवलाल भण्डारी  
बिरष्ठ उपाध्यक्ष   :  श्री अिनता गुरुङ  
उपाध्यक्ष    :  श्री नारायण खड्का  
युवा उपाध्यक्ष   :  श्री निबन िनउरे  
क्षेत्रीय उपाध्यक्ष  :  श्री िदपक काकीर्  
क्षेत्रीय उपाध्यक्ष  :  श्री िदपक काकीर्  
मिहला उपाध्यक्ष  :  श्री सिबता श्रेष्ठ  
महासिचव    :  श्री जनक िबक्रम शाही  
सिचव    :  श्री िटकाराम खरेल  
सिचव    :  श्री िबष्ण ुिघिमरे  
कोषाध्यक्ष    :   श्री कालीका थापा  
प्रवक्ता    :  श्री िसद्धाथर् श्रेष्ठ  
युवा संयोजक   :  श्री राम थापा 
मिहला संयोजक  :  श्री संगीता अिधकारी 
सदस्य    :  श्री सुपेन्द्र िघिसङ्ग 
सदस्य    :  श्री राजेश खनाल  
सदस्य    :  श्री जीवन गुरुङ  
सदस्य    :  श्री िदलाराम गैरे  
सदस्य    :  श्री िशबु थापा  
सदस्य    :  श्री राम कृष्ण श्रेष्ठ 



बैठकका प्रस्तावहरु :  

१) IHNO िबद्याथीर् छात्रवृती  
२) NRNA NCC JAPAN Conclave 
३) अिहले सम्मको आिथर् क िववरण   
४) एनआरएनए जापान र िमराई लाइफ इन्स्योरेन्स िवच भयको सम्झौता कायार्न्वयन सम्बन्धमा  
५) िविवध  

िनणर्य नं १ : प्रस्ताव नं एक माथी छलफल गदार् IHNO िबद्याथीर् छात्रवृतीको लागी आबेदन िदने िबद्याथीर् हरु सबैलाइ यिह 
आउदो  शोमबार िडसेम्बर २१ तािरकको िदन IHNO ,एनआरएनए र आवेदक िबद्याथीर् हरुको संयुक्त बैठकबसी छलफल गनेर् 
यहाँ भन्दा पिहला छात्रवृती पािहरहकेा िबद्याथीर्हरुले गरेका त्रुटीहरुलाई नदोहोयार्उन सजक गराउने र योग्य िबद्याथीर्हरुलाई 
मात्र छनौट गनर् IHNO लाई अनुरोध गनेर् िनणर्य गरीयो।  

िनणर्य नं २ : प्रस्ताव नं २ माथी छलफल गदार् महासिचवले प्रस्ताव गरेको NRNA जापान अनलाइन गोष्ठी वारेमा सबैको 
सहमित रहकेो र सोकोलागी महासिचवले NRNA जापानको उच्च स्तरीय सल्लाहकार पिरषद संग समन्वयगरी आवस्यक 
कायर् अगाढी बढाउने िनणर्य गिरयो।  

िनणर्य नं ३ : प्रस्ताव न ं३ अनुसार कोषाध्यक्षले आिथर् क िवषयमा जानकारी गराउनु भयअनुसार बैंकको पासबुक र अन्य 
कागजात आिथर् क अिनयिमतता मािथ बनेको छानिवन सिमित लाइ िदइएकोल ेिबगत एक मिहनाको िहसाब िकताब अपडटे 
नभएको जानकारी गराउनु भएको िथयो।  

िनणर्य नं ४ : प्रस्ताव ४ मािथ छलफल गदार् जापानवासी नेपाली समुदायहरुको िहतकोलागी एनआरएनए जापान र िमराई 
लाइफ इन्स्योरेन्स िवच भयको सम्झौता कायार्न्वयन सम्बन्धमा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री िदपक काकीर्को संयोजकत्वमा पिरषदको 
क्षेत्रीय सिचव, एक जना केिन्द्रय सदस्य र क्षेत्रीय संयोजकहरु सदस्य रहनेगरी १३ सदस्यीय सिमित बनाई हरेक क्षेत्रमा 
बसोवास गनेर् नेपाली दाजुभाइ िदिद बिहनीहरु लाई इन्स्योरेन्स गनर् पहल गराउने िनणर्य गरीयो।  



 
 

जसअनुसार :  
संयोजक : श्री िदपक काकीर् ( क्षेत्रीय संयोजक )  
सदस्य : श्री िबकाश बस्नेत ( क्षेत्रीय सिचव) 
सदस्य :श्री महशे कुमार कटुवाल (सदस्य केिन्द्रय सिमित)   
सदस्य : श्री राकेश रुन्बा  (संयोजक कान्तो) 
सदस्य : श्री देवराज उप्रेती (संयोजक, क्युस्यु) 
सदस्य : श्री कृष्ण गैरे  ( संयोजक, कान्साई) 
सदस्य : श्री श्याम िशतल ( संयोजक नागोया ) 
सदस्य : श्री िदपक सुनार ( संयोजक िनगाता)  
सदस्य : श्री िवजय काकीर् ( संयोजक नागानो )  
सदस्य : श्री िवश्व सुबेदी ( संयोजक िचवा )  
सदस्य : श्री रमेश क्षेत्री ( संयोजक, िसजुवका)  
सदस्य : श्री कुमार लामीछान े( संयोजक, गुन्मा) 
सदस्य : श्री िप्रतम गबुर्जा ( संयोजक, ओिकनावा)  

सिमितको िनम्न देहाय बमोिजमको कामकतर्ब्य र अिधकार रहनेछ।  

१) रािष्ट्रय समन्वय पिरषदको िमराई लाइफ संगको सम्झौताको उदेश्य जापानवासी नेपाली हरुलाई खास गरी िबमारी पदार् र 
कसैको मृत्युहुदा चन्दा उठाउन ुपनेर् र सबैसंग हार गुहार गनुर्पनेर् जस्ता कायर्हरुको न्यूनीकरण र कम खचर्मा स्वास्थ्य िबमा गराई 
यो समस्या बाट उन्मुिक्त पाउनेन ैहो । त्यसैले यसलाई मध्यनजर गदैर् जापानका िबिभन्न प्रान्तमा रहने नेपाली हरुसम्म यो 
जनचेतना फैलाउनु यो सिमितको प्रमुख उदेश्यहो र सिमितले यिह उदेश्य बमोिजम कामकायर् अगाडी बढाउनेछ ।  

२) सिमितको छुटै्ट बैठक बस्न सक्नेछ उक्त बैठकमा अध्यक्ष तथा महासिचव लाई आमिन्त्रत गनर् सक्नेछ।बैठकले सम्बिन्धत 
िवषयमा योजना बनाउन सक्नेछ उक्त योजनालाई केिन्द्रय सिमितमा राखी अनुमोदन भय पश्चात कायार्न्वयन गनर् सक्नेछ।  
  
३) सिमितले िविभन्न क्षेत्रमा इन्स्योरेन्स सम्बिन्ध चेतनामुलक कायर्हरु गनर् सक्नेछ तर प्रतक्ष इन्स्योरेन्स कम्पिनको फारम भनेर् 
भराउने, आिथर् क लेनदेन गनेर् जस्ता कायर्हरु गनर् गराउन पाउने छैन।  

४) आवस्यक जानकारी चािहएमा इन्स्योरेन्स कम्पिनको प्रितिनिध लाई जानकारी गराई जानकारी िदन लगाउन सक्नेछ।  

५) यो सिमितले अन्य उपसिमित अथवा िटम नबनाई यसै सिमितमा रहकेा क्षेत्रीय संयोजक हरुको माध्यम बाट सम्बिन्धत 
क्षेत्रका सिमितहरुलाई पिरचालीत गिर यस सम्बिन्ध चेतनामुलक कायर्क्रम अथवा सुचना िदन सक्नेछ।  



 

िनणर्य नं ५ :  क) प्रस्ताव ४ को िविवध शीषर्क अन्तरगत बैठकमा सहभागी पदािधकारी तथा सदस्यज्यूहरुले िबगत 
एकवषर्को दौरानमा भय गरेका कायर्हरुको मािथ लागयत अब बाँकी कायर्काल भिरमा गनर् सिकने कायर्मािथ  आफ्नो 
धारणा राख्नु भएको िथयो। त्यसै गरी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष िदपक काकीर्ज्यूल ेसमय िमलेअनुसार कायर्सिमितल ेिनगाता अथवा 
अन्य पायक पनेर् ठाउमा भेटघाट कायर्क्रमको आयोजना गनुर्पनेर् प्रस्ताव गरेअनुसार उक्त कायर्क्रम गनेर् तर अिहले लाई अिल 
समयअनुकुल नरहकेो भन्ने सबैको धारणा रहकेो िथयो।  

िनणर्य नं ५ :  ख)  आइसीसी कोषाध्यक्ष महशे श्रेष्ठज्यूले आइसीसीमा भैरहकेा कायर्हरुको िब्रिफंग गनुर्भएको थोयो र 
आइसीसीले एनसीसी जापानको नामको बैंक खाता प्रयोग गदैर् आइरहकेोल ेउक्त कायर् प्रित अिधकांस पदािधकारी तथा 
सदस्यज्यू हरुले यो जापानको कानुन अनुसार िठक भए नभएको वारेमा स्पस्ट पानर् अनुरोध गरेका िथए आइसीसी 
कोषाध्यक्षले सो कायर् जापानको कानुन अनुसार फरक नपनेर् जानकारी गराउनु भएको िथयो। अिधकांस पदािधकारी तथा 
सदस्यले कुनैपिन िलिखत अनुरोध तथा सम्झौता िबना एनसीसी जापानको खाता पयोर्ग गनुर् िठक नभएको र व्यिक्तगत 
पिहचान अथवा मौिखक कुराको भरमा यस्तो कायर्हुनु संस्थागत िहसाबल े गलत भएको सबैको िजिकर रहकेोिथयो र 
जवाफमा अबका िदनमा यस्ताकायर्को िनिम्त िलिखत रुपमै पत्राचार गरीने, र यो कायर्को िनिम्त पिन सम्झौता पत्र 
बनाउनुका साथै एनसीसी जापानले सहयोग गरे वापत प्रसंसा पत्र िदने जानकारी गराइएको िथयो। यसका साथै आइसीसी 
बाट आउने पिरपत्र खास गरी इमेल हरु सबै कायर्सिमित पदािधकारी तथा सदस्यहरुलाई पिन आउनु पनेर् र सोको लािग 
आइसीसी कोषाध्यक्षज्यू माफर् त आइसीसीलाई अनुरोध गिरिदन पिन आग्रह गरीएको िथयो।  

िनणर्य नं ५ : ग) साथै हालैका िदनहरुमा नेपालबाट आउने नेपाली यात्र ुहरुलाई एअरपोटर्गै िबिभन्न ठाउँमा पुयार्इिदन े
बहानामा एनआरएनएको नाम लीइ धेरै पैसा असुल्ने गरेको गुनासो सुिनएकोल ेखास गरी क्युस्यु, कान्साई र नागोया क्षेत्रीय 
सिमितले उक्त सेवा िदइरहकेोले सबै क्षेत्रीय सिमित संग परामषर् गरी सम्बिन्धत क्षेत्रीय सिमितल े िदइरहकेो सेवा बाहके 
अन्य व्यिक्त अथवा संस्थाल ेएनआरएनएको नाम बाट धेरै रकम असुल्ने गरेको पाईएमा एनआरएनए िजम्मेवारी नरहने 
सुचना सिहतको िवज्ञािप्त िनकाल्ने र  यिद कोही व्यिक्त केिन्द्रय सिमित अथवा क्षेत्रीय सिमितको कुनै व्यिक्त त्यस्तो 
कायर्मा संगलग्न रहकेो प्रमाण सिहत आएमा उक्त ब्यिक्तलाई संस्थागत कारवाही गनेर् िनणर्य गरीयो।  

अन्तमा बैठकको क्रममा आएका िजज्ञासा र प्रस्न हरुलाई सम्बोधन गदैर् अध्यक्षज्यूले बैठक समापन गनुर् भएको िथयो।  

जनक िबक्रम शाही  
महासिचव  
एनआरएनए, जापान 


