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बैठकको माइनुट 
 
 १०–१०–२०२१ मा कायर्स�म�तको बसेको बैठकमा भएका छलफल र �नणर्य 
 
उपिस्थ�त 
 
१०–१०–२०२१ मा �बहान ११ बजे पूव�य समय अनुसार  अध्य� बुद्�ध सागर सवेुद�को अध्य�ता 
कायर्स�म�तको चौथो बैठक सम्पन्न भयो ।  
 
  प�हलो चरण 
 
१ ) बैठकको प�हलो चरणमा स�चव तथा आइट� क�मट�को उप-सयंोजक अनुप खनालले स�चवालयको र 
आइट� क�मट�को हाल सम्म भएको प्रग�त �ववरण पेस गनुर् भएको �थयो ।साथै महास�चव अन्जन 
कुमार चौलागाईले परराष्ट्र मन्त्री माननीय नारायण खड्काको सयंुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा भाग 
�लन आउनु भएको अवसरमा दोहोरो नाग�रकता, दोहोरो कर प्रणाल� तथा नेपाल भ्रमण गदार्   लाग्ने 
प्रवेशा�ा शुल्क �मनाहा सम्बन्धमा बुझाउनु भएको ध्यान आकषर्ण पत्रका सम्बन्धमा जानकार� गराउनु 
भयो । क�रब २०�मनेट चलेको प�हलो चरणको प्रग�त �ववरण प�छ महास�चवले बैठकलाई दोस्रो 
चरणमा प्रवेश गराउनु भयो । 
 
  दोस्रो चरण 
 

दोस्रो चरणमा रा�खएका बैठकका प्रस्ताव यस प्रकारको रहेको छ। 
१) रािष्ट्रय समन्वय प�रषद्को हरेक बैठकमा च्याप्टर अध्य�हरूलाई आमिन्त्रत सदस्य रूपमा सहभागी 
   बनाउने �वषयमा  
२) टास्कफोसर्हरूलाई पूणर्ता �दने �वषयमा 
३) गरै आवासीय नेपाल� सङ्घको सहयोगमा नेपालको सल्यान िजल्लाको कुमाख गाऊँपाल�कामा 
   �नमार्ण सरुु भएको “�मनी प्रस�ूत गहृ “ को सम्बन्धमा 
४) आउँदो कायर्कालको ला�ग सदस्यता दतार् सम्बन्धमा 
५) गरै आवासीय नेपाल� सङ्घ रािष्ट्रय समन्वय प�रषद्को रकम �नकासा र �व�नयोजन सम्बन्धमा 
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६) एमसीसी का सम्बन्धमा 
 
१) रािष्ट्रय समन्वय प�रषद्को हरेक बैठकमा आमिन्त्रत रािष्ट्रय समन्वय प�रषद्को सदस्य रूपमा                    
   सहभागी बनाउने �वषयमा 
 
प्रस्तावक: गोपेन्द्र भटराई 
समथर्क: राजीव �ेष्ठ 
अध्य� बुद्�ध सागर सबेुद� ज्यू लगायत सबैले यो प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा �लनु भयो । 
ससं्थाको �व�ध �वधानलाई समेत ध्यानमा रा�ु पन� भएको हुनाले  आवश्यक अध्ययन गर� यो 
�वषयलाई प�छल्ला बैठकमा छलफलमा ल्याउन सहम�त भयो । अध्य�ज्युले यस �वषयलाई 
प्राथ�मकतामा राख्दै तीन सदस्य स�म�त बनाउने जानकार� गराउनु भयो ।  स�म�तले सबै प�सँग 
परामशर् गर� सझुाव स�हतको अध्ययन प्र�तवेदन अध्य�लाई बुझाउने छ। त्यसप�छ  अध्य�, व�रष्ठ 
उपाध्य� र महास�चव ज्युले छलफल गर� यसलाई सकारात्मक टुङ्गोमा पुर् याउने जानकार� गराउनु 
भयो। 
 
  
२)टास्कफोसर्हरूलाई पूणर्ता �दने �वषयमा 
 
प्रस्तावक: अनुप खनाल 
समथर्क:  �त्रभवुन पाण्ड े
टास्कफोसर्हरूलाई  चाड ैपूणर्ता �दने �वषयमा छलफल भयो ।  प�हलो चरणमा स�चवालयमा नाम 
पठाइएका योग्य र �व� व्यिक्तहरू मध्येबाट  तल उल्ले�खत  टास्क फोसर्हरुमा िजम्मेवार� �दने �नणर्य 
ग�रयो।  
 
�व�ान तथा प्र�व�ध �वभाग 
सयंोजक: डा. माधब पाण्ड े
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स्वास्थ्य �वभाग 
सयंोजक: डा. प्रकाश शे्रष्ठ 
 
युवा �वभाग 
सयंोजक:  �मलन जङ्ग कटवाल 
उप-सयंोजक : प्र�बन खड्का 
उप-सयंोजक:  समुना दवाडी 
 

 
३)वान एनसीसी वान च्यारेट� अन्तरगत गरै आवासीय नेपाल� सङ्घको सहयोगमा नेपालको सल्यान   
िजल्लाको  कुमाख गाऊँपाल�कामा अ�घल्लो कायर्कालमा नै �नमार्ण सरुु भएको तर पुरा हुन नस�करहेको 
“�मनी प्रस�ूत गहृ “ को सम्बन्धमा 
 
प्रस्तावक: कृष्ण जीवी पन्त 
समथर्क: अन्जन कुमार चौलागाई 
 
'वान एनसीसी वान च्यारेट�' अन्तरगत अ�घल्लो कायर्स�म�तले नै पुरा गनुर् पन�  काम �व�वध कारणले 
पुरा हुन नस�करहेको कामलाई �नरन्तरता �दन ब�रष्ठ उपाध्य� कृष्ण जीवी पन्तको प्रस्ताव गनुर् भयो 
। अ�घल्लो कायर्कालमा  आफै सयंोजक भएर सरुु भएको सो अधुरो काम यस पटक पुरा गनर् मौका 
�दन ुपन� व�रष्ठ उपाध्य� पन्त ज्यकुो मागमा सबैको सहम�त भयो ।   गरै आवासीय नेपाल� सङ्घ 
अमे�रकाको सहयोगमा नेपालको सल्यान िजल्लाको  कुमाख गाऊँपाल�कामा �नमार्ण सरुु भएको “�मनी 
प्रस�ूत गहृ"  �नमार्णको चरणमा छ ।   
 
४)आउँदो कायर्कालको ला�ग सदस्यता दतार् सम्बन्धमा 
 
प्रस्तावक: समुन थापा 
समथर्क : �डल ुपराजलु� 
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आउँदो कायर्कालको ला�ग सदस्यता दतार् सम्बन्धमा चाड ैनै बहृत ्रूपमा छलफल गर� आवश्यकता 
अनुसार सदस्यता �वतरण ग�रने �नणर्य ग�रयो। 
 
५)गरै आवासीय नेपाल� सङ्घ रािष्ट्रय समन्वय प�रषद्को रकम �नकासा र �व�नयोजन सम्बन्धमा 
 
प्रस्तावक: अनुप खनाल 
समथर्क :  तोया दाहाल 
 
गरै आवासीय नेपाल� सङ्घ रािष्ट्रय समन्वय प�रषद्को रकम �नकासा र �व�नयोजन सम्बन्धमा एक 
रुपता बनाउनको लागी कोषाध्य�को सयंोजकत्वमा ३ सदस्यीय स�म�त �नमार्ण गन� �नणर्य ग�रयो 
 
६)एमसीसी का सम्बन्धमा 
 
एमसीसी �ववा�दत र ज�टल �वषय भएको हुनाले यस सम्बन्धमा बहृत ्रूपमा छलफल गर� थप 
अध्ययन पश्चात ्मात्र ैयस �वषयमा एजेन्डाको रूपमा प�छल्ला बैठकहरूमा समावेश गर� छलफल गन� 
�नणर्य ग�रयो। 
 
 

बैठकमा उपिस्थत पदा�धकार� तथा बोडर् सदस्य ज्यूहरू 
 
१.  बुद्�ध सागर सवेुद� –अध्य�         उपिस्थत 
 
२.  कृष्ण जीवी पन्त- व�रष्ठ उपाध्य�   उपिस्थत 
 
३. समुन थापा –उपाध्य�              उपिस्थत 
 
४. गोपेन्द्र भट्टराई– उपाध्य�          उपिस्थत 
 
५. �डल ुपराजलु�–उपाध्य�             उपिस्थत 
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६. �वकास उपे्रती –उपाध्य�            उपिस्थत  
 
७. �द�ा बस्नेत –म�हला उपाध्य�       उपिस्थत 
 
८. अन्जन कुमार चौलागाई –महास�चव   उपिस्थत 
 
९. अनुप खनाल –स�चव               उपिस्थत 
 
१०.स�ुनता कँडले – म�हला स�चव        उपिस्थत 
 
११. राजीव शे्रष्ठ –कोषाध्य�            उपिस्थत 
 

१२. तोया दाहाल –प्रवक्ता              उपिस्थत 
 
१३. सनु्दर� गरुुङ –म�हला सयंोजक       उपिस्थत 
 
१४. �त्रभवुन पाण्ड े– युवा सयंोजक       उपिस्थत 
 
१५. श्रीराम थापा-पिश्चम �ेत्रीय सयंोजक  उपिस्थत 
 
१६. समर बहादरु बुढाथोक�-पूव� �ेत्रीय सयंोजक उपिस्थत 
 
१७. �करण बस्नेत  मीड वेस्ट �ेत्रीय सयंोजक  उपिस्थत 
 
१८.�वशाल राना –बोडर् सदस्य            उपिस्थत 
 
१९. प्रकाश शे्रष्ठ –बोडर् सदस्य           उपिस्थत 
 
२०. प्रभात राज सापकोटा–बोडर् सदस्य     उपिस्थत 

https://nrnusa.org/
mailto:usa@nrna.org
https://www.facebook.com/NRNNCCUSA/


 

 
Web: https://nrnusa.org,      email: usa@nrna.org, and info@nrnusa.org 

Facebook page: https://www.facebook.com/NRNNCCUSA/  
Helpdesk: 844-676-2872 or 844-NRNA-USA 

EIN# 62-1850599 

 
२१.आ�शष सगं्रौला –बोडर् सदस्य          उपिस्थत 
 
२२.शािन्त वाग्ले पौडले-बोडर् सदस्य       उपिस्थत 
 
२३.�वश्व राज बास्तोला– बोडर् सदस्य      उपिस्थत 
 
२४.राज ढुङ्गाना – बोडर् सदस्य           उपिस्थत 
 
बैठकमा उपिस्थत पदा�धकार� तथा बोडर् सदस्य ज्यूहरू 
 
१. अिग्न ढकाल –सह कोषाध्य�         अनुपिस्थत 
 
२. बालाराज �घ�मरे बोडर् सदस्य          अनुपिस्थत 
 
३. सन्तोष पाहार� –बोडर् सदस्य           अनुपिस्थत 
 
४. दगु�श जङ्ग काक� –बोडर् सदस्य        अनुपिस्थत 
 
५. डोलनाथ �घ�मरे– बोडर् सदस्य          अनुपिस्थत 
 
६. बादल भजेुल द��ण �ेत्रीय सयंोजक    अनुपिस्थत 
 
 
अन्जन कुमार चौलागाई 
महास�चव, गरै आवासीय नेपाल� सङ्घ अमे�रका  
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