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िमती अिप्रल १७, २०२२ मा अ�� बुि� सागर सुबेदीको अ��तामा तपिसलमा उप�स्थत सद�ह�को उप�स्थितमा बैठक 
बसी तल उ�ेख ग�रएका प्र�ावह� उपर छलफल गद� िनण�य गरेर स�� भयो।   
 

उप�स्थित 

क्र.सं. नाम,थर पद उप�स्थित 

१ बुि� सागर सुबेदी अ�� उप�स्थत 

२ कृ� जीिव प� ब�र� उपा�� उप�स्थत 

३ सुमन थापा उपा�� उप�स्थत  

४ गोपे� राज भ�राई उपा�� उप�स्थत 

५ िडलुराज पराजुली उपा�� उप�स्थत 

६ िबकाश उपे्रती उपा�� उप�स्थत 

७ िद�ा ब�ेत मिहला उपा�� उप�स्थत 

८ अन्जन कुमार चौलागाईं महासिचव उप�स्थत 

९ अनुप खनाल सिचव उप�स्थत 

१० सुिनता कंडेल मिहला सिचव उप�स्थत 

११ तोया दाहाल प्रब�ा उप�स्थत 

१२ राजीव शे्र� कोषा�� उप�स्थत 

१३ अि� ढकाल सह-कोषा�� अनुप�स्थत 

१४ सु�री गु�ङ मिहला संयोजक अनुप�स्थत 

१५ ित्रभुवन पा�े युवा संयोजक उप�स्थत 

१६ िबशाल राना बोड� सद� उप�स्थत 

१७ बाला िघिमरे बोड� सद� अनुप�स्थत 

१८ प्रकाश शे्र� बोड� सद� अनुप�स्थत 

१९ डोलनाथ िघिमरे बोड� सद� अनुप�स्थत 
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२० प्रभात राज सापकोटा बोड� सद� उप�स्थत 

२१ �ाने� गु�ङ बोड� सद� उप�स्थत 

२२ स�ोष पहारी बोड� सद� उप�स्थत 

२३ आिशष संग्रौला बोड� सद� उप�स्थत 

२४ शा�ी वा�े पौ�ाल बोड� सद� उप�स्थत 

२५ िब�राज बा�ोला बोड� सद� उप�स्थत 

२६ दुग�श जंग काक� बोड� सद� 
 

उप�स्थत 

२७ राज ढंुगाना बोड� सद� उप�स्थत 

२८ िकरण ब�ेत �त्रीय संयोजक - म� पि�म उप�स्थत 

२९ स�र बहादुर बुढाथोकी �त्रीय संयोजक -उ�र उप�स्थत 

३० श्रीराम थापा �त्रीय संयोजक - पि�म उप�स्थत 

३१ बादल भुजेल �त्रीय संयोजक -दि�ण अनुप�स्थत 

 
 
प्र�ावह� : 
 
१)  प�ीकृत सद�ता शु� ५ डलर आइसीसीलाई पठाउन दे�खएको  सम�ाको पिहचान र िनकासका िवषयमा गिठत  
     अ�यन सिमितले गरेका कामको स��मा   
२) सद�ता स��मा 
३) आईटी िटमले ग�ररहेका कामको स��मा  
४)  िविभ� िवभाग, �रजन, टा�फोस� र �ा�रह�बाट भइरहेका काम र भािवयोजनाका स��मा  
५) अमे�रकामा िक्रयाशील पत्रकारह�लाई प्रदान गन� दुई हजार डलरको लेखन वृि� नेपाल अमे�रका पत्रकार स�सँग  
     िमलेर प्रदान गन� संस्थागत नीितलाई अ��म �प िदने स��मा  
६)  �ा�रह�को �ेटमा दता� र आिथ�क गितिविध स��मा 
७) �ा�रका सभापितह� के��य सद� �नु पन� मागका स��मा 
८) िविवध   
 

िनण�यह�  
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प्र�ाव न�र १ उपर छलफल गदा� प�ीकृत सद�ता शु� नेपाल पठाउने तथा सद�को ���गत िबबरणको दु�पयोग 
भएको स��मा छानिबन गन� बनेको सिमितले प्र�ुत गरेको प्रगित िबबरणको समी�ा गद� प्रितवेदनको काय�लाई तीव्रता 
िदने र प�ीकृत सद�ता बापतको रकम पठाउने स��ी काय� अगाडी बढाउने िनण�य ग�रयो।   
 
प्र�ाव न�र २ उपर छलफल गदा� आइटी िटमले भे�रसंग सम�य गरी चाडो सद�ता खु�ा गन� िनण�य ग�रयो। 
 
प्र�ाव न�र ३ उपर छलफल गदा� आइटी िटमले भे�र प�रवत�न गन� वा बत�मानमा रहेको भे�रलाई नै िनर�रता िदने 
स��मा ग�ररहेको काय�ह�को प्रगित िववरण बैठकमा सहसंयोजक अनुप खनाल�ारा प्र�ुत ग�रयो। भे�र प�रवत�न गन� 
वा नगन� स��मा िव�ृत िववरण बुझी �ो�रडा रा�को ओला��ो बैठकले िदएको �ा�ेट बमोिजम काय� गरी आई टी 
िटमले िववरण पेस गन� िनण�य ग�रयो।  
 
प्र�ाव न�र ४ उपर छलफल गदा� अिप्रल ९ ता�रक २०२२ मा  सानफ्रा���ोमा भएको नेपाल डे परेडको बारेमा �ेत्रीय 
संयोजक श्रीराम थापाले प्र�ुत गनु� भएको काय�क्रम स��ी प्रितवेदन काय�सिमित�ारा �ीकार गद� यसलाई द�ाबेजको 
�पमा रा�े िनण�य ग�रयो । अ� िवभाग तथा टा�फोश�ह�लाई समेत समुदाय के��त काय� गद�  प्रितवेदन पेस गन�को 
लािग अनुरोध गन� िनण�य ग�रयो।  
 
प्र�ाव न�र ५ उपर छलफल गदा� एन आर एन ए  अमे�रकाले प्रदान गन� पुर�ार तथा लेखन वृि�  प्रदान गन� स��ी 
िनयमावलीलाई �ीकृत ग�रएको िनण�य ग�रयो। पास भएको िविनयमावलीलाई संस्थाको द�ाबेजको �पमा रा�े िनण�य 
समेत ग�रयो। पास भएको िविनयमावली बमोिजम पत्रकार लेखन वृि� स��ी दुई हजार डलर स�को पुर�ार वा लेखन 
वृि� प्रदान गन� काय� सु� गन�को लािग िमिडया तथा प��केशन किमटीलाई िज�ेवारी प्रदान गन� िनण�य ग�रयो।  
 
प्र�ाव न�र ६ उपर छलफल गदा� स�ूण� �ेट �ा�रह�को स���त �ेटमा दता� गन� काय� २६ वटा �ा�रमा स�� 
भइसकेको र बाकी तीन �ेटमा पिन िछटै स�� गन� पहल गन� र आव�क परे सहयोग उपल� गराउने िनण�य ग�रयो।  
 
प्र�ाव न�र ७ उपर छलफल गदा�  �ा�रका सभापितह�लाई गैर आवासीय नेपाली स� राि�� य सम�य प�रषद् 
अमे�रकाको बैठकमा आम��त सद�को �पमा बोलाउने िनण�य ग�रयो । �ा�र सभापितह�ले आफ्ना एजे�ा  �रजनल 
चेयरले माफ� त सिचवालयमा पठाउनु पन� छ । साथै एउटा बैठकमा कित जना �ा�र सभापितलाई आफ्ना कुरा रा� िदने 
भ�े स��मा मापद� बनाएर �रजनल चेयरले सिचवालयलाई जानकारी गराउने र बाकी िनण�य सिचवालयले गन� छ ।     
 
प्र�ाव न�र ८ िविवध उपर छलफल गदा� संस्थाको वािष�क साधारण सभाको स��मा छलफल गदा� िन�ानुसारको िनण�य 
ग�रयो।  
 
क) संस्थाको साधारण सभा नथ� �ारोिलना रा�मा जुलाई ३ र ४ ता�रकमा गन� िनण�य ग�रयो।  सो साधारण सभाको 
संयोजक (कन्भेनर)मा   उपा�� सुमन थापालाई िज�ेवारी प्रदान गन� र अ�� र संयोजकले आव�कता अनुसार 
सद�ह� थ�े िनण�य ग�रयो।  
 
ख) साधारण सभामा ग�रने बौ��क स�ेलन (नलेज कन्भे�न)को स�ूण� काय� साइ�, टे�ोलोजी ए� इनोभेशन 
किमटीका संयोजक माधव पा�ेले गन� र सो सिमितलाई आव�कता परेको अवस्थामा एन सी सी मा सिचवालयसँग 
सम�य गद�  सहयोग गन�को लािग उपा�� गोपे� भ�राईलाई िज�ेवारी िदने िनण�य ग�रयो।  
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ग) साधारण सभाको प्रचार प्रसार तथा सम�य गन� काय�को संयोजक प्रव�ा तोया दाहाललाई बनाउने िनण�य ग�रयो। सो 
सिमितमा सिचवालय सद� अि� चौलागाईं तथा िमिडया तथा प��केशन किमटीका सद�ह� र आव�क भएमा अ� 
सद� पिन थप गन� स�े समेत िनण�य ग�रयो।  
 
िविवध प्र�ाव उपर अ� कुनै िवषय िनणा�यथ� सिचवालयबाट प्र�ुत नभएको �ँदा आजको बैठक समापन भएको अ�� 
बुि� सागर सुबेदीले घोषणा गनु�भयो। 
  
 
अन्जन चौलागाईं  
महासिचव  
गैर आवासीय नेपाली संघ  
राि�� य सम�य सिमती अमे�रका  
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