
 �म�त  अग�  २१,  २०२२  मा  अ��  बु��  सागर  सुबेदीको  अ��तामा  तप�सलमा  उप��त  सद�ह�को  उप���तमा 
 भचु�अल बैठक बसी तल उ�ेख ग�रएका ��ावह� उपर छलफल गद� �नण�य गर �र स�� भयो। 

 उप���त 

 �.सं.  नाम,थर  पद  उप���त 

 १  बु�� सागर सुबेदी  अ��  उप��त 

 २  कृ� जी�व प�  ब�र� उपा��  उप��त 

 ३  सुमन थापा  उपा��  अनुप��त 

 ४  गोपे� राज भ�राई  उपा��  उप��त 

 ५  �डलुराज पराजुली  उपा��  उप��त 

 ६  �बकाश उ�ेती  उपा��  उप��त 

 ७  �द�ा ब�ेत  म�हला उपा��  उप��त 

 ८  अ�न कुमार चौलागा�  महास�चव  उप��त 

 ९  अनुप खनाल  स�चव  उप��त 

 १०  सु�नता कंड�ल  म�हला स�चव  उप��त 

 ११  राजीव �े�  कोषा��  उप��त 

 १२  अ�� ढकाल  सह-कोषा��  अनुप��त 

 १३  तोया दाहाल  �व�ा  उप��त 

 १४  सु�री गु�ङ  म�हला संयोजक  उप��त 

 १५  ��भुवन पा�े  युवा संयोजक  अनुप��त 

 १६  �बशाल राना  बोड� सद�  उप��त 

 १७  �काश �े�  बोड� सद�  अनुप��त 

 १८  बाला �घ�मर �  बोड� सद�  अनुप��त 

 १९  डोलनाथ �घ�मर �  बोड� सद�  अनुप��त 

 २०  �भात राज सापकोटा  बोड� सद�  उप��त 

 २१  �ाने� गु�ङ  बोड� सद�  उप��त 

 २२  स�ोष पहारी  बोड� सद�  अनुप��त 

 २३  आ�शष सं�ौला  बोड� सद�  अनुप��त 

 २४  शा�ी वा�े पौ�ाल  बोड� सद�  उप��त 

 २५  �ब�राज बा�ोला  बोड� सद�  उप��त 



 २६  �ुग�श जंग काक�  बोड� सद�  उप��त 

 २७  राज ढ� ंगाना  बोड� सद�  उप��त 

 २८  �करण ब�ेत  ��ीय संयोजकम� प��म  उप��त 

 २९  स�र बहा�ुर बुढाथोक�  ��ीय संयोजक -उ�र  अनुप��त 

 ३०  �ीराम थापा  ��ीय संयोजक - प��म  अनुप��त 

 ३१  बादल भुजेल  ��ीय संयोजक -द��ण  अनुप��त 

 ��ावह� 
 ��ावह� 
 १ ११ औ � साधारण सभाको समी�ा 
 २ स�ानमा �मनी �सू�त गृह �नमा�ण पुरा गरी ह�ा�रण ग�रएको बार � 
 ३ म�हला स�ेलन बार � 
 ४युवा स�ेलन बार � 
 ५ स�ाहकार स�म�त र अ� स�म�तह�लाई पूण�ता �दने बार � 
 ६ �व�वध 

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

 ��ाव  न�र  १  मा  गत  जुलाई  ३  र  ४  ता�रक  नथ�  �ारोलाइनामा  आयो�जत  ११  औ �  साधारण  सभाको  स�म�  ग�रयो 
 ।  तयारीका  �ममा  केही  कमीकमजोरी  द��खए  प�न  मह�पूण�  �वषयमा  ठोस  �नण�य  गरी  साधारण  सभा  सफलता 
 पूव�क  स��  भएकोमा  एकमत  र�ो  ।  �वधानमा  मह�पूण�  संशोधन,  आइसीसी  सँगको  एमओयू  लगायतका  �वषयमा 
 साधारण  सभामा  ठोस  �नण�य  भएको  भ�ै  यसलाई  उपल��को  �पमा  �लनु  पन�  सबैको  राय  र�ो  ।  साधारण 
 सभालाई सफल गराउन अहोरा� खट्ने र सहभागी सबैलाई ध�वाद �ापन ग�रयो । 
 ��ै  साधारण  सभाको  मु�  आकष�णको  �पमा  रह �को  नलेज  क�े�  भ�  �पमा  सफल  भएको  बैठकको  �न�ष� 
 र�ो  ।  साइ�  ट��ोलोजी  तथा  इनोभेसन  क�मटीका  चेयर  डा�र  माधव  पा�ेले  संयोजन  गनु�  भएको  नलेज 
 क�े�नमा  ६०  जना  भ�ा  बढी  �वषय  �व�का  काय�प�,  अ�यन  अनुस�ान  र  अनुभवका  �न�ष�ह�  ��ुत  ग�रएको 
 �थयो  ।  �व�  स�ेलनमा  भए,  गर �  र  ग�रएका  �ा�व�धक  कमजोरी  मा�थ  प�न  समी�ा  भयो  ।  �ा�व�धक  कमजोरी 
 बाह �क  �व�  स�ेलन  धेर �  �हसाबले  गैर  आवासीय  नेपाली  ,  नेपाल  र  द�शवासीका  ला�ग  व�उपयोगी  र  मह�पूण� 
 �वषयमा  ��ु�त  र  छलफलह�  भए  ।  �ान  स�ेलन  सफल  बनाउन  खट्नु  �नु  संयोजक  डा�र  माधव  पा�े  स�हतको 
 समूहलाई कृत�ता र ध�वाद �ापन ग�रयो । 

 ��ाव न�र २ उपर छलफल गदा� 
 एनआरएनए  आइसीसीको  वान  एनसीसी  वान  �ार �टी  अ�भयान  अ�रगत  स�ान  �ज�ाको  �पछ�डएको  गाउमा  गैर 
 आवासीय  नेपाली  सङ्घ  अमे�रकाले  �मनी  �सू�त  गृह  �नमा�णको  काम  स��  गर �को  छ  ।  अ��  �ी  बु��  सागर 
 सुवेदीको  नेतृ�मा  रह �को  २०२१–२०२३  को  काय�  स�म�तले  स��  गर �का  मह�पूण�  काय�ह�को  सू�चमा  �मनी  �सू�त 
 गृह  �नमा�णको  कामलाई  दज�  ग�रयो  ।  गैर  आवासीय  नेपाली  सङ्घ  अमे�रकाका  तफ� बाट  यो  कामको  संयोजन  गनु��ने 
 व�र�  उपा��  कृ�  जीवी  प�ले  यसबाट  समुदायलाई  पुगेको  फाइदा  ,  काम  स��  गन�  भएका  स�जला  अ��ारा 
 प�,  आ�थ�क  प�  र  आगामी  �दनमा  गनु�  पन�  थप  सहयोगका  �वषयमा  काय�स�म�तलाई  जानकारी  गराउनु  भयो  । 



 काय�स�म�तले  व�र�  उपा��  प�को  सत  �यासको  स�ाना  गद�  काम  स��  गर �कोमा  ध�वाद  �ापन  ग�रएको  छ 
 । 

 ��ाव न�र ३ उपर छलफल गदा� 
 २०२१–२०२३  को  काय�  स�म�तले  आगामी  से�े�र  १७  ता�रक  �सकागोमा  रा��य  म�हला  स�ेलन  गन�  ��ावलाई 
 काय�स�म�त बैठकले अनुमोदन गर �को छ । 

 ��ाव न�र ४ उपर छलफल गदा� 
 युवा  स�ेलनका  स��मा  �वभागीय  �मुख  र  युवा  संयोजकको  ��ावमा  अ���ूले  आव�क  �नण�य  गरी 
 काय��म अगा�ड बढाउन �नद�श गनु� �ने छ भनी काय�स�म�तमा �नण�य ग�रयो । 

 ��ाव न�र ५ उपर छलफल गदा� 
 संर�क  प�रषद्,  स�ाहकार  स�म�त  र  अनअरी  काउ��ल  मे�रमा  महास�चव  अ�न  कुमार  चौलागाईले  ��ाव  गनु� 
 भएका नामलाई काय�स�म�तले सव�स��त अनुमोदन गर �को छ । 

 संर�क प�रषद् 
 १ खगे� जी सी 
 २ ��ाद केसी 
 ३ �व�ु सुवेदी 
 ४ नवीन शेरचन 
 ५ �व�नाथ बराल 
 ६ �शवराज पौड�ल 

 अनरी काउ��ल मे�र 
 गो�व� ल�ाल 
 आरती �स�ेल 
 जग�ाथ गौतम 
 च� शेखर यादव 
 उ�म काक� 
 वस� पौड�ल 
 डा उ�म गौली 
 पदम गु�ङ 
 गनेश अया�ल 
 �वनोद मो�ान 
 �ाम काजी गु�ङ 
 कुशल यादव 
 सोम नाथ �घ�मर � 
 काम �छ�रङ शेपा� 
 लोक लामा गोले 
 लुइ�सङ वाइबा 



 �करण प� 
 �डके� मा�े 

 स�ाहकार स�म�त 
 गोपाल र ��ी 
 छ�ा गु�ङ 
 �व�ुमान �धान 
 मु�� प� 
 गेह �� केसी 
 राम च� अ�धकारी 
 �सता खर �ल 
 ट�क लामा 
 डा. अनुप �ीवा�व 
 टोमा लामा 
 �वनोद कुइकेल 

 ��ाव न�र ६ उपर �व�वधमा 
 क)  �प  �ृ�त  कप  रा��य  ��केट  ��तयो�गता  मे�र�ा�  रा�को  बा��मोरमा  से�े�र  ३,  ४  र  ५  ता�रक 
 आयोजना  गन�  ग�रएको  ��ावलाई  काय�स�म�तले  अनुमोदन  गर �को  छ  ।  यो  खेलकुद  ��तयो�गता  �ानीय  सं�ा 
 साथी बा��मोरसँगको सहकाय�मा आयोजना �ने छ । 
 ख)  कोषा��  �ी  राजीव  �े�ले  साधारण  सभा  र  �स  अ�घ  प�छका  खच�ह�को  �ववरण  सं�ाको  आ�थ�क 
 अव�ाको फेह�र� ��ुत गनु� भयो । कोषा��को आ�थ�क �ववरणलाई काय�स�म�तल ेअनुमोदन ग�ो । 
 �वना मत �वभाजन सव�स��तमा बैठकमा स�ूण� �नण�यह� ग�रए । 

 अ�न कुमार चौलागा� 
 महास�चव 
 गैर आवासीय नेपाली संघ 
 रा��य सम�य प�रषद, अमे�रका 
 �म�त ८–२२–२०२२ 


