
 

 
 

!ेश %ब'(ती 
 

अन-धकृत 1पमा स6थाको लोगो !योग ग<र!का>शत ?ामक समाचार !Aत नासा (NASeA) को आपDE 
 
नेपा%लज एसो%सएशन ईन साउथई0ट अमे4रका (नासा) को लोगो समेत ;योग ग4र ;ेस =व?िAत र केहC Dामक 
समाचार समेत ;का%शत भएकोमा नासा कायGस%मHतको गिIभर JयानाकषGण भएको छ। ;Oयेकदइु बषGमा नासाको 
TेUमा हुने नेपा%लज एसो%सएशन ईन साउथई0ट अमे4रका (NASeA, नासा) र एसो%सएशन अफ नेपा%लज ईन 
%मडवे0ट अमे4रका (ANMA, अXमा) को १६ औ ंसंयू̂ त सIमेलन सेAटेIबर५ तारCख़, २०२१ cलो4रडा राdयको सXुदर 
पयGटeकयशहरओgयाGhडोमा सIपXन गनi गरC सब ैकायGहkअगाडी बढCरहेको कुरा यहाँहk सबलैाई अवगत न ैछ। 
 
१६औ ंसंयु̂ त सIमेलनको अिXतम तयारCमा पoुगसकेको अवpथा र नासाको HनबाGचन सIपXन गनi HनबाGचन 
स%मHतको कायG ता%लका अनkुप न ैअिXतम चरणमा पqुन ैलाqदा डgेटा भे4रएhटको कारण सIमेलन रो^न ु पनi 
दबाब rदन था%लयो। sलो4रडा राdयमा डgेटाको ;कोप tबpतारै देuखएको  भएपHन pथाHनय , राdय तथा संHघय 
सरकारको कुन ैपHन Hनकायले सभा सIमेलन गनG कुन ैपHन बXदेज नगरेको र सIमेलन गनi होटेलसंग सIझौता 
समेत ग4रसeकएको अबpथामा होटलले सIमेलन रो^न ुपनi कुन ैकारण नभएकोले सIमेलन रो^दा आयोजकहkले 
हजाGना बापत ठुल ैरकम HतनुG पनi बाJयाOमक िpथHत हंुदा पHन केहC साथीहkले एकोहोरो kपमा सIमेलन pथगन 
गनुGपनi दबाब बढाउँदै लoग HनबाGचनको कुन ै;e|या बारेमा छलफलसमेत नगरC मJयरातमा असहज eक%समले 
अJयTलाइ बाJयतामा पा4र सIमेलन pथगन ग4रयो। 
 
HनबाGचन स%मHतले आsनो कायGता%लका अनkुप २१ जनाको कायGस%मHतमा १८ जनाको HनtबGरोध भ ै३ जना अJयT,  
ब4र0ठउपाJयT र उपाJयTको माU HनवाGचन गराउन ु पनi गरC उमेदबारह�को अिXतम नामावलC सrहत HनबाGचन 
ता%लका ;का%शत गरेपHछ HनबाGचनबाट पछाडी ह�ने मनसायकासाथ =व=वध गHत=वoध था%लयो । कपोलकिgपत 
एबम �यि^तगत आरोपहk समेत सबGसIमत kपमा चयन ग4रएको HनबाGचन स%मHत माoथ लगाउन था%लयो। कायG 
स%मHतको ब4र0ठ पदाoधकारCमा आ%सन रहँदै आगामी HनबाGचनमा समेत उIमेदवार भइ सकेका �यि^तहk न ै
सIमेलन भाँ�न तथा HनधाG4रत %मHत%भU नासाको नेतOृव चयन हुन नसकेमा ९० rदन पHछ नासा न ैबधैाHनक 
संकटमा पनi जानकारC हँुदा हँुदै पHन संpथालाई स�कटमा पानG उ�यत ्देuखनभुयो। 
 
संpथामाoथ बधैाHनक संकट आउन स^ने अ�कल तथा HनबाGचनको सब ै;e|या परुा भइ सकेको अबpथामा सेAटेIबर 
५ मा न ैHनबाGचन सIपXन गनG सeकने अबpथामा पHन HनबाGचन समेत pथगन गबG दबाब rदइयो । कायG स%मHत%भU 
tबभाजन नहोस भनेर अJयTसमेत सहमत भइ ९० rदन %भU सोrह pथानमा अक� %मHतमा गनi ग4र pथगन 
ग4रयो। सेAटेIवर ५ वाट =वधान वमोिजम तOकालCन कायGस%मHतले काम चलाउ kपमा काम गनi HनणGय भयो। 
pथoगत सIमेलनको ९० rदन%भU न ैअक� rदनको HनणGय गनi तयारC हँुदा हँुदै ए^कासी अJयTको उIमेदवार हुन ु
भएको तOका%लन ब4र0ठ उपाJयT अिIबका लोहनी शमाG सrहत केहC उIमेदवारहkको उIमेदवारC समेत eफताG 
%लएको इमेल ;ाAत भयो। सोrह rदन न ैकायG स%मHतका केहC साथीहkको सामrुहक आफूख%ुश राजीनामाको अक�  
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इमेल ;े=षत ग4रयो। 
 
ए^कासी रािजनामा आएको बारेमा सहमHत खोdन ;OयT तथा अ;OयT ;याशहk ग4रयो, कायGस%मHतको तफG बाट 
अJयTले रािजनामा eफताG गरC छलफलमा आउन र समpयाको समाधान गनG %लuखत �पम ैअ=पल समेत ग4रयो। 
तर यो अ=पलको पHन कुन ैवाpता ग4रएन। तOका%लन ब4र0ठ उपाJयT अिIबका लोहनी शमाG ले अHत न ैग़ैर 
िज़IमेबारC ढंगले आफूलाई तोeकएको िज़IमेबारCको %समाना समेत नाघेर नासाको मौजदूा संpथाको अJयTलाई 
समेत २४ अग0ट २१ मा नासाको संpथागत फ़ेसबकु पेजबाट समेत चलाउन न%मgने गरC संpथागत फेसबकुलाई 
न ैआsनो क़�ज़ामा %लने द0ु;यास गनुG भयो। 
 
समpयाको समाधान गनG tबtबध ;यास गद� १० rदन �यHतत गदाG पHन कुन ैउपलि�ध नभएको र उgटै ;ेश 
tब?िAतको नाममा रािजनामा कै ;चार ग4रएपHछ कायG स%मHतको बठैक बसी रािजनामा pवीकृत गरC pथoगत 
सIमेलनलाई अगाडी बढाउने HनणGय भएबमोिजम अJयT बाट सबकैो रािजनामा pवीकृत गरC �यि^तगत kपमा 
जानकारC समेत पठाइसeकएको छ। 
 
कायGस%मHतबाट आफूख%ुश रािजनामा rदई सो रािजनामा tबoधबत ्तबरबाटै िpवकृत समेत भईसकेपHछ ती सब ै
रािजनामा rदनेह� अब ;OयT �पमा नासाको कायGस%मHतको कुन ैपHन ओहोदा तथा िज़IमेबारCमा नरहन ुभएकोले 
अनाoधकृत kपमा संpथाको नाम, लोगो र आइडीहk समेत ;योग ग4र संpथालाई बदनाम हुने कुन ैe|याकलापहk 
अब उ;ाXत नगनG, नगराउन ुहुनसIबिXधत सबमैा जानकारCकासाथ अनरुोध ग4रXछ। 
 
Hतन दशक भXदा बढ़C गौरवशालC इHतहास बोकेको यो सामािजक संpथा (नासा) लाई कुन ैपHन सामािजक तथा 
राजनHैतक बXदC को घेरामा नराखी tबश�ुदसामािजक संpथाको kपमा ऐHतहा%सक धरातलकोसंरTण गनG हामी 
कrटब�ध एबम वचनव�द छ� र सIपणूG नासाका सदpय तथा शभुoचXतक dयहू�लाई समेत सोrह अनरुोध गदGछौ।  
 
नेपा%लज एसो%सएशन ईन साउथई0ट अमे4रका (NASeA, नासा) र एसो%सएशन अफ नेपा%लज ईन%मडवे0ट अमे4रका 
(ANMA) अXमा को pथगन भएको १६ औ ंसंयू̂ त सIमेलन आगामी नोभेIबेर २१ गतआेईतबार सोrह pथानमा 
गनi HनणGय भएकोले यो सIमेलनलाई भ�यताका साथ सIपXन गनG सबकैो सकाराOमक सहयोग को अपेTा गदGछ�। 
 
धXयवाद। 
 

      
=वनय अयाGल                                      कृ0ण �े0ठ 
अJयT                                         महासoचव 
एवं नासा कायG स%मHत, अमे4रका 
सेAटेIवर २६, २०२१ 
 
 
 
 


