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महोदय,  

हामीलाई अर्गत नै छ ICC Delegate को Election लाई नलएर नर्गतमा नर्र्ादका कारण ICC अध्यक्ष र 

महासनचर्बाट उक्त प्रनकिृ या स्थनगत गने पत्रचार भए पश्चात तत्कालीन अध्यक्षको पत्र समेतको आधारमा June 

27, 2021 मा ननर्ााचन स्थनगत गररएको नथयो। यस पछी नहजो August 11, 2021 मा मात्र प्राप्त ICC 

महासनचर्को र NCC अध्यक्षको पत्रलाई आधार मानेर Election Commission बाट गना लानगएको ICC 

Delegate को Election प्रनत मेरो पुणा असहमनत रहेको कुरा जाकारी गराउन चहान्छु। मेरो असहमनतका 

मुख्य कारणहरू संनक्षप्तमा उले्लख गदाछु।  

 

1. Election Commission साधारण सभाबाट गनित स्वतन्त्र र ननष्पक्ष ननकाय हो। यसका लानग गनतनर्नध 

पाचै जना सदस्यहरूको ननणायबाट नलईनुपछा । तर न त Election Commission को Delegate 

Election को छलफलको लानग अनहलेसम्म एउटा बैिक बसेको छ न त कुनै नबषयमा सहमती  गररएको 

छ। यो प्रनकिृ या नबनानै Election Notice जारी गनुा आफैमा नर्धी र प्रनियाको उपेक्षा हो। त्यसैले आफ्नो 

जानकारी नबना नै भएको ननणायहरू प्रनत म असहमती   जनाउन चहन्छु।  

 

2. NRNA ICC महासनचर्को पत्रमा उले्लख भए अनुसार ICC नर्धानको दफा १३.७ (क) अनुसार २५% 

(४७ जना) प्रनतनननधहरू पंनजकिृ त सदस्यहरूलाई प्रत्यक्ष ननर्ााचन गरर चयन गने ननदेशन गररएको छ। 

जसमा Election Commission ले नर्गतमा NRN NCC USA को नर्धानको आशयलाई ध्यानमा राख्दै 

२९ जना Chapter बाट र १८ जना Open Election गने ननणाय गरेको नथयो। NRN NCC USA को 

Bylaws को Election सम्बन्धि व्यर्स्थामा कुनै पनन Level को Election गराउनु परेमा Election 

Commission लाई अनधकार प्रदान गरेको छ। त्यसकारण १८ जनाको मात्र Election Commission ले 

Form भराई Fee collect गने तर अन्य २९ जनाको प्रनिया नर्ना चयन गने कुरा असमान र अन्यायपुणा 



पनन हो। त्यसैले २९ जना पनन सहमनतको आधारमै भए पनन Same Process बाट चयन गनुापने हुन्छ जुन 

कुरा ICC को प्रार्धान अनुसार मेल खान्छ।  

 

3. नबगतमा Election Commission द्वारा आव्हान गररएको ICC Delegate Candidacy को समयसम्म र 

आजको नदनसम्म पनन NCC को ६५% को Quota मा पने Delegate हरूको नामार्ली सार्ाजननक नै 

गररएको छैन। त्यसैले ६५% Quota मा नपनेहरूले Delegate को Candidate हुन पाउनुपने साधारण 

सदस्यको आधारभूत अनधकार हो। त्यसैले पनहले ६५% को List publish गरेपनछ मातै्र Delegate को 

Candidacy नदन पाउनु पने प्रार्धान ननर्ााचनको आधारभूत मान्यता हो। ICC तथा NCC ले यसको 

व्यर्हाररक पक्षलाई ध्यानमा राख्दै नर्शेष व्यर्स्था गनुापने देन्धखन्छ।  

 

त्यसबाहेक Election Commission को नाममा गररने व्यन्धक्तगत पक्षपातहरूबाट हामी (Election 

Commission) टाढा रहेर आगामी कायाहरू बढाउन आग्रह गदाछु र अनहले ICC Delegate सम्बिमा 

Election Commission बाट भएका कायाहरूमा मेरो संलग्नता नरहेको र यस्तो प्रर्िृनि जारी रहेमा भनर्ष्यमा 

पनन मेरो संलग्नता नरहने कुरा जानकारी गराउदै समु्पणा पक्षहरूलाई समस्या समाधानको लानग आग्रह गदाछु। 

संस्था र NRN अनभयानको सुधार र  नहतको लानग मेरो सनियता सधै रनहरहनेछ।  
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