
िम�त िडस�ेर ११, २०२२ मा अ�� बिु� सागर सबुदेीको अ��तामा तप�सलमा उप��थत

सद�ह�को उप��थ�तमा भचु�अल बठैक बसी तल उ�ेख ग�रएका ��ावह� उपर

छलफल गद� िनण�य गररे स�� भयो।

उप��थ�त

�.सं. नाम,थर पद उप��थ�त

१ बिु� सागर सबुदेी अ�� उप��थत

२ कृ� जीिव प� ब�र� उपा�� उप��थत

३ समुन थापा उपा�� उप��थत

४ गोप�े राज भ�राई उपा�� उप��थत

५ िडलरुाज पराजलुी उपा�� उप��थत

६ िबकाश उ�तेी उपा�� उप��थत

७ िद�ा ब�ते मिहला उपा�� उप��थत

८ अ�जन कुमार चौलागा� महास�चव उप��थत

९ अनपु खनाल स�चव उप��थत

१० सिुनता कंडले मिहला स�चव उप��थत

११ राजीव ��े कोषा�� उप��थत

१२ अि� ढकाल सह-कोषा�� अनुप��थत

१३ तोया दाहाल �व�ा उप��थत

१४ स�ुरी गु�ङ मिहला संयोजक अनुप��थत



१५ ि�भुवन पा�डे यवुा संयोजक उप��थत

१६ िबशाल राना बोड� सद� उप��थत

१७ �काश ��े बोड� सद� अनुप��थत

१८ बाला �घिमरे बोड� सद� अनुप��थत

१९ डोलनाथ �घिमरे बोड� सद� अनुप��थत

२० �भात राज सापकोटा बोड� सद� उप��थत

२१ �ाने� ग�ुङ बोड� सद� उप��थत

२२ स�ोष पहारी बोड� सद� अनुप��थत

२३ आ�शष सं�ौला बोड� सद� अनुप��थत

२४ शा�ी वा�ल ेपौ�ाल बोड� सद� अनुप��थत

२५ िब�वराज बा�ोला बोड� सद� उप��थत

२६ �ग�श जंग काक� बोड� सद� उप��थत

२७ राज ढंुगाना बोड� सद� उप��थत

२८ िकरण ब�ते

��ीय संयोजक-म�

प��चम अनुप��थत

२९ स�र बहा�र बढुाथोक� ��ीय संयोजक -उ�र उप��थत

३० �ीराम थापा ��ीय संयोजक - प��चम अनुप��थत

३१ बादल भुजले ��ीय संयोजक -द��ण अनुप��थत

३२ ल�न दरल�मी �ा�र ��ेसड�े उप��थत



३३ सोिफन थापा �ा�र ��ेसड�े उप��थत

३४ सुबोध रे�मी �ा�र �े�सडे� उप��थत

३५ गो�व�द सवेद� आईसीसी सद�य उप��थत

३६ स�े�� म�ल आईसीसी सद�य उप��थत

३७ सदीुप बगाले सद�य आईट� क�म�ट उप��थत

��ाव

१) सद�ता िबतरण खु�ा गन� बारे ।

२) भौ�तक �पमा काय�लय स�ालन बारे ।

३) स�ूण� किमटीह�लाई पूण�ता िदने बारे ।

४) िबिबध ।

��ािवत िवषय मा�थ छलफल गरी देहाय बमो�जमको िनण�य ग�रयो ।

��ाव न�र १ उपर छलफल गद� गरै आवासीय नपेाली संघ अम�ेरकाको सद�ता जनवरी

१, २०२३ प�चात गरै आवसीय नपेाली संघ अ�राि��य सम�य प�रषद �ारा संचालन

ग�रएको एमआईएस �स�म उपल� गराएको िदनबाट िवतरण गन� िनण�य ग�रयो ।

��ाव न�र २ उपर छलफल गद� गैर आवासीय नपेाली संघको 10520 Warwick Ave, Ste

B6, Fairfax, VA 22030 मा रहकेो भवनमा जनवरी १ २०२३ बाट िनयिमत �पमा काय�लय

संचालन गन� िनण�य ग�रयो। काय�लय संचालन गन�को िनिम� चािहने फ�नचर (टेबलु , कु�स)

लगाएत अती आव�यक सामानह� (टे�लफोन, इ�रनेट आिद )को खरीद, काय�लय

संचालनको लािग पाट� टाईम कम�चारी पिन िनयु� गन�को लािग महास�चब अ�जन कुमार

चौलागाई, स�चब अनुप खनाल र कोषा�� रा�जब ��ेले अ�� बिु� सागर सबुदेीसंग



सम�य गद� स�� गन� �ज�वेारी िदने िनण�य ग�रयो। भवनको पवू� तफ� भागमा रहकेो �ई

कोठा आ�ो अिफस संचालनको लािग रा�े र ब�क� �ई वोटा र आधा कोठा मा�सक प�

सय डलर भाडामा िदने िनण�य ग�रयो।

��ाव न�र ३ उपर छलफल गद� बठैकले संर�क प�रष� , मानाथ� प�रष� , सपुर�भजन

किमिट र भ�ेरफेकेसन किमटीलाई पणू�ता िदन ेिनण�य ग�रयो ।

१.संर�क प�रषदमा मिहलाको लािग �र� रहकेो १ पदमा एनआरएनए अम�ेरकाको पवू�

उपा�� बिनता क�तला लाई मनोिनत गन� िनण�य ग�रयो ।

२. मानाथ� प�रषदमा ३० जना मनोिनत गन� �व�था भए अनसुार थप १३ जना सद� मनोिनत

ग�र किमिटलाई पणू�ता िदन ेिनण�य ग�रयो ।

थप ग�रएका १३ जना मानाथ� सद�ह�:

१. डा. देशराज संयोग ( भ�जिनया)

२. डा . अ�भन ओझा ( नथ��ारो�लना)

३. गोपाल िव�वकम�  ( मे�र�ा�ड)

४. �ा�न लामा ( �ुयोक� )

५. राजे� कुमार सुनार से�ुरी ( राज ) ( मे�र�ा�ड)

६. जय� लामा ( पेि�लभेिनया)

७. मधु खरेल (  टे�ास)

८. सुवे� रानाभाट ( टे�ासका)

९. डो�ा लामा ( लसए�लस )

१०. िविनता लामा ( �ूयोक� )

११. उ�मला �े� ( रोड आइ�ा�ड)

१२. किपल शरण वा�ले  ( जज�या )



१३. रेवती अ�धकारी ( िमनेसोटा)

३.मे�र�सप सपुर�भजन िकिमटी संयोजकमा टेनीसीका डा. भरत पोखरेल लाई �ज�वेारी

िदन ेिनण�य ग�रयो ।

सद�ह�:

१. आईसीसी सद� अमृत सापकोटा ( टे�ास )

२. रोशन अ�धकारी ( लसए�लस)

४.भ�ेरिफकेशन किमटीमा एनआरएनए अम�ेरकाका स�ाहाकार िव�ि�न िनवासी

गोिव� �े�लाई संयोजकको �ज�ेवारी िदने िनण�य ग�रयो ।

सद�ह�:

१. सुदीप बगाले ( कोलोराडो )

२. पदम भ�डारी( टे�ास)

३. �यास बा�ोला ( टे�ास )

४. ल�मी भारती( मे�र�ा�ड)

५. वेगम प��डत ( �ूयोक� )

६.रामजी मरा�सनी( िव�ि�न)

७. िववेक ढकाल ( के�ीक�)

��ाव न�र ४ उपर छलफल गद� गत बष� फे�ुअ�र मिहनामा �ो�रडाको ओ��डोमा

बसकेो काय�सिम�त बठैकबाट सव�समत् �पमा आईिट किमिटलाई वबेसाईट भ�ेडर प�रवत�न

गन� िदएको �ज�ावारी अन�ुप किमटी�ारा ��ािवत ग�रएको �ाउडलाइट टेकिनकल

सलसुन ( CloudLyte Technical Solution - 600 E John W Carpenter FWY, Irving, TX

75062) संग आइटी किमिट�ारा काय�सिम�त बठैकमा ��तु ग�रएका शत�ह�को आधारमा



स�ौता गन� िनण�य ग�रयो। बठैकमा परुानो वेबसाईट भ�ेडरसँग के क�त कारणले गद�

स�ौता खारजे भएको र िकन नया वेबसाईट भ�ेडरसँग स�ौता भएको भिन स�चब तथा

आईिट किमिटका सह- संयोजक अनपु खनाल र आईिट किमिटका सद� सदुीप बगाललेे

�� पानु� भएको �थयो। आईिट किमिटको कामको लािग सबै पदािदकारीह�ले ध�बाद

पिन िदनु भएको �थयो। कोषा�� रा�जब ��ेले कोषको �ग�त िववरण पिन सनुाऊँनु भएको

�थयो ।उपा�� समुन थापा र यथु को-ऑ�डनटेर ि�भुवन पा�डलेे "यथू क�र�े " चाडै िम�त

घोषणा गन� र यथू क�र�े आयोजना गन�को लािग �थानको अ�न भईरहकेो र चाडै नै यस

बारमेा काय�सिम�त लाई जानकारी गराउन ेबताउनु भयो ।

अ�जन कुमार चौलागा�

महास�चव

गरै आवासीय नपेाली संघ

राि��य सम�य प�रषद, अम�ेरका

िम�त : िडस�ेरे ११, २०२२


