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िमित म े११, २०२२ मा अध्यक्ष बिुद्द सागर सुबेदीको अध्यक्षतामा तपिसलमा उपिस्थत सदस्यहरुको 
उपिस्थितमा भचुर्अल बैठक बसी तल उल्लखे गिरएका प्रस्तावहरु उपर छलफल गदैर् िनणर्य गररे 
सम्पन्न भयो।  

उपिस्थित
क्र.स.ं नाम,थर पद उपिस्थित

1 बिुद्द सागर सुबेदी अध्यक्ष उपिस्थत

2 कृष्ण जीिव पन्त बिरष्ठ उपाध्यक्ष उपिस्थत

3 सुमन थापा उपाध्यक्ष उपिस्थत

4 गोपने्द्र राज भट्टराई उपाध्यक्ष उपिस्थत

5 िडलुराज पराजुली उपाध्यक्ष उपिस्थत

6 िबकाश उप्रेती उपाध्यक्ष उपिस्थत

7 िदक्षा बस्नते मिहला उपाध्यक्ष उपिस्थत

8 अन्जन कुमार चौलागाईं महासिचव उपिस्थत

9 अनुप खनाल सिचव उपिस्थत

10 सिुनता कंडेल मिहला सिचव उपिस्थत

11 राजीव श्रेष्ठ कोषाध्यक्ष उपिस्थत

12 अिग्न ढकाल सह-कोषाध्यक्ष अनुपिस्थत

13 तोया दाहाल प्रवक्ता उपिस्थत

14 सनु्दरी गुरुङ मिहला संयोजक उपिस्थत

15 ित्रभुवन पाणे्ड युवा संयोजक अनुपिस्थत

16 िबशाल राना बोडर् सदस्य उपिस्थत

17 प्रकाश श्रेष्ठ बोडर् सदस्य अनुपिस्थत

18 बाला िघिमरे बोडर् सदस्य उपिस्थत
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प्रस्तावहरु
१) साधारण सभाको तयारीका सम्बन्धमा ।  
२) ससं्थालाई क्षित परु्याउने उदे्दश्यले  भइरहकेा गितिविधको सम्बन्धमा    

19 डोलनाथ िघिमरे बोडर् सदस्य अनुपिस्थत

20 प्रभात राज सापकोटा बोडर् सदस्य अनुपिस्थत

21 ज्ञानने्द्र गरुुङ बोडर् सदस्य उपिस्थत

22 सन्तोष पहारी बोडर् सदस्य अनुपिस्थत

23 आिशष संग्रौला बोडर् सदस्य अनुपिस्थत

24 शान्ती वाग्ल ेपौड्याल बोडर् सदस्य उपिस्थत

25 िबश्वराज बास्तोला बोडर् सदस्य उपिस्थत

26 दुगेर्श जंग काकीर् बोडर् सदस्य उपिस्थत

27 राज ढंुगाना बोडर् सदस्य उपिस्थत

28 िकरण बस्नते
क्ष त्री य सं यो ज क म ध्य 
पिश्चम उपिस्थत

29 सम्बर बहादुर बुढाथोकी क्षत्रीय संयोजक -उत्तर उपिस्थत

30 श्रीराम थापा क्षत्रीय संयोजक - पिश्चम उपिस्थत

31 बादल भुजेल क्षत्रीय संयोजक -दिक्षण अनुपिस्थत

आमिन्त्रत उपिस्थत

क्र.स.ं नाम,थर पद उपिस्थित

1 िबकाश देवकोटा फ्लोिरडा च्याप्टर अध्यक्ष उपिस्थत

2 एक देव शमार् क्यािलफोिनर् या च्याप्टर अध्यक्ष उपिस्थत

3 िवमल अिधकारी नबे्रास्का च्याप्टर अध्यक्ष उपिस्थत

4 िदपक थापा िवस्कनिसन च्याप्टर अध्यक्ष उपिस्थत

5 लक्ष्मन दलार्मी ओरगेन च्याप्टर अध्यक्ष उपिस्थत
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३)  सदस्यता सम्बन्धी 
४) िविवध

िनणर्यहरू  

प्रस्ताव नम्बर १  उपर छलफल गदार् नथर् क्यारोलाइना राज्यको र्यालीमा आयोजना  गनर् लािगएको  
गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेिरकाको ११औ ँसाधारण सभाको तयारीका सम्बन्धमा भइरहकेा 
कामहरूको उपाध्यक्ष तथा कन्भनेर सुमन थापा र कोषाध्यक्ष राजीव श्रेष्ठल े कायर्सिमितलाई 
जानकारी गराउन ुभयो । कोषाध्यक्ष राजीव श्रषे्ठल ेसाधारण सभा र नलेज कन्भने्सनका लािग होटेल 
बिुकङ काम सम्पन्न भएको जानकारी गराउन ु भयो । भागिलन चाहानहुुने सदस्यहरूले होटेलमा 
सहुिलयत दरमा रहकेा रुम िछटै न ैिलन सक्न ेव्यवस्था िमलाउन ेजानकारी गराउन ुभयो ।  कन्भनेर 
सुमन थापाल ेसाधारण सभा व्यविस्थत ढङ्गल े  सम्पन्न गनर्को लािग कायर्सिमितका ३१ जना र 
च्याप्टरका अध्यक्षहरू सिहत १०१ सदस्य रहन े मूल आयोजक सिमित िनमार्ण गनेर् साथ ै मूल 
आयोजक सिमितलाई व्यविस्थत पिरचालन गनर्को लागी सानो आकारको कायर् सम्पादन सिमित 
पिन िनमार्ण गनेर् तयारी अिन्तम चरणमा रहकेो जानकारी गराउन ुभयो । साधारण सभामा िविभन्न 
शीषर्कमा काम गनुर् पनेर् हँुदा व्यविस्थत र प्रभावकारी ढङ्गल ेकायर्सम्पादन गनर् अरू सिमितहरू 
गठनको काम भइरहकेो जानकारी गराउन ुभयो । साधारण सभा भव्य रूपमा सफल बनाउन स्थानीय 
र िविभन्न सङ्घ सङ्गठन संग समन्वय गरी सहभािगता व्यापक गनेर् िनणर्य गिरयो।

प्रस्ताव नम्बर २ उपर छलफल गदार् ससं्थालाई क्षित परु्याउने उदे्दश्यले भइरहकेो गितिविधको 
सम्बन्धमा कायर्सिमितका सब ैजनाल ेचासो र िचन्ता व्यक्त गनुर् भयो । गैर आवासीय नेपाली सङ्घ 
अन्तरार्िष्ट्रय समन्वय पिरषद्ल े  यस िवषयमा एनआरएनए अमिेरकाद्वारा जानकारी र जवाफ माग 
गदैर् गिरएको पत्राचारको जवाफ आइनसकेको जानकारी कायर्सिमितलाई िदइयो । अध्यक्ष श्री बुिद्ध 
सागर सुवेदील ेयस िवषयमा  भइरहकेा संवाद र औपचािरक पत्राचारका िवषयमा आइसीसीका 
िजम्मेवार पदािधकारीहरूसँग कुराकानी गिररहकेो जानकारी गराउन ु भयो ।  कायर्सिमितमा पुन 
पत्राचार गरी गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तरार्िष्ट्रय समन्वय पिरषद्सँग औपचािरक जानकारी 
माग गनेर् िनणर्य गिरयो । ससं्थाको लोगो, लेटर हडे र नाम  अनिधकृत रूपमा प्रयोग भएको िवषयमा 
कानुनी परामशर् र आवश्यक कारबाही गनर् कायर्सिमितलाई महासिचव अन्जन कुमार चौलागाईल े
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कायर्सिमितमा ई मल े पठाई कायर्सिमितको स्वीकृित िलइसके पिछ  कानुनी परामशर् गरी 
आवश्यकता अनुसार कानुनी मागर्मा िहँड्ने र िहँडाउने सम्बन्धमा भइरहकेा कामको सम्बन्धमा पिन  

कायर्सिमितलाई जानकारी गराइयो । गैर आवासीय नेपाली सङ्घ रािष्ट्रय समन्वय पिरषद् अमेिरका 
अमिेरकामा िविधवत रूपमा दतार् भएर सञ्चालन भइरहकेा कारण ससं्थाको नाम लेटर प्याड, लोगो,  

ससं्थाका सदस्यहरूको इमेल लगायतका व्यिक्तगत िबबरण कसैलाई प्रयोग गनर् इजाजत 
निदइएका कारण कसैले पिन प्रयोग गनर् नसक्न ेजानकारी गराउँदै  संस्थालाई बदनाम गनर् र क्षित 
परु्याउन गिरएको अवस्थामा कानुनी उपचार र क्षितपूितर्  खोज्न ु राम्रो हुन े कानुनी परामशर् िलँदा 
िवज्ञहरूल े सुझाव िदइएको  कायर्सिमितलाई जानकारी गराइयो । िवज्ञहरूको सुझाव अनरुूप 
अगािड बढ्न ुराम्रो हुने कायर्सिमितका बहुमत सदस्यहरूको भनाइ रहकेो छ ।   कानुनी तयारीका 
साथ बस्न े र आवश्यक परकेो खण्डमा त्यस्ता व्यिक्त र समूह उपर कानुनी कारबाहीको लागी 
अदालती प्रिक्रयामा जानको लािग अध्यक्षलाई िजम्मेवारी िदने िनणर्य गिरयो ।

प्रस्ताव नम्बर ३  उपर छलफल गदार् ससं्थाको सदस्यता िलन चाहनेहरूका लािग िछटै खुला गिरने 
यस अगािड न ैिनणर्य भइसकेको हँुदा सदस्यता खुला गनुर् अगािड सुधार गनुर् पनेर्  सम्बन्धमा सुझाव 
सिमित िनमार्ण गरी प्राप्त सुझावलाई आवश्यकता अनुसार कायार्न्वयन गनेर् िनणर्य गिरयो । तीन 
साता िभत्र सदस्यता खुला गदार् संस्थालाई आिथर् क िहसाबले सम्भव, प्रािविधक रूपमा िवश्वािसलो 
र भरपदार् उपयकु्त िवकल्पहरू , नीितगत र व्यवहािरक रूपमा सम्भव हुन ेसुझाव िदन   ७ सदस्य 
सिमित िनमार्ण गनेर् िनणर्य गिरयो। 

संयोजक:
गोपने्द्र भट्टराई

सदस्यहरू :
कृष्ण िजवी पन्त
िदक्षा बस्नते
सुमन थापा
िदल ुपराजुली
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राजीव क्षषे्ठ
सिुदप बगाले

सिमितल ेकायर्सिमितलाई आबश्यक कायर् अगािड बढाउनको लािग सुझाव िदने छ ।

४) िविवध:

क) स्मािरका प्रकाशन गनर्को लागी िवज्ञापन सङ्कलन, छपाई र साज सज्जाको लािग संयोजन गनर् 
मिहला सिचव सिुनता कँडेललाई िजम्मा िदन े िनणर्य गिरयो । लेख रचना सङ्कलन सम्पादन 
ससं्थाका गितिविधको िववरण सम्पादनको काम गनर् प्रवक्ता तोया दाहाल र िमिडया तथा प्रकाशन 
सिमितलाई िजम्मेवारी प्रदान गिरयो । 

ख) त्यस्त ै गैर आवासीय नेपाली सङ्घ न्युयोक च्याप्टरद्वारा आयोजना गनर् लागेको नेपाल डे 
परडेलाई सभ्य र भव्य रूपमा सफल बनाउन सम्पणूर् अमेिरकामा रहन ु भएका गैर आवासीय 
नेपालीहरूमा अनुरोध गनेर् िनणर्य भयो । 

अन्जन कुमार चौलागाईं 
महासिचव 
गैर आवासीय नेपाली संघ 
रािष्ट्रय समन्वय पिरषद, अमेिरका 
मे १६ , २०२२
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