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माच% ०४, २०२२ मा अ*य, ब/ु0द सागर सबुेद6को अ*य,तामा तप;सलमा उपि?थत सद?यहBको उपि?थCतमा जमु 

माफ% त आकि?मक बठैक बसी तल उJलेख गLरएका N?तावहB उपर छलफल गदQ Cनण%य गरेर सTपUन भयो।   
 

उपि$थ&त 

X.स.ं नाम,थर पद उपि?थCत 

१ ब/ु0द सागर सबुेद6 अ*य, उपि?थत 

२ कृ\ण जी]व पUत बLर\ठ उपा*य, उपि?थत 

३ समुन थापा उपा*य, उपि?थत 

४ गोपेU_ राज भ`टराई उपा*य, उपि?थत 

५ dडलरुाज पराजलु6 उपा*य, उपि?थत 

६ gबकाश उNेती उपा*य, उपि?थत 

७ 0द,ा ब?नेत म0हला उपा*य, उपि?थत 

८ अUजन कुमार चौलागाl महासmचव उपि?थत 

९ अनपु खनाल सmचव उपि?थत 

१० सCुनता कंडले म0हला सmचव उपि?थत 

११ राजीव oे\ठ कोषा*य, उपि?थत 

१२ अिqन ढकाल सह-कोषा*य, अनपुि?थत 

१३ तोया दाहाल Nवsता उपि?थत 

१४ सUुदर6 गुBङ म0हला संयोजक उपि?थत 

१५ guभवुन पाvड े यवुा संयोजक उपि?थत 

१६ gबशाल राना बोड% सद?य उपि?थत 

१७ Nकाश oे\ठ बोड% सद?य उपि?थत 

१८ बाला Cघ;मरे बोड% सद?य अनपुि?थत 
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१९ डोलनाथ Cघ;मरे बोड% सद?य उपि?थत 

२० Nभात राज सापकोटा बोड% सद?य उपि?थत 

२१ xानेU_ गुBङ बोड% सद?य उपि?थत 

२२ सUतोष पहार6 बोड% सद?य अनपुि?थत 

२३ आ;शष संyौला बोड% सद?य उपि?थत 

२४ शाUती वाqले पौzयाल बोड% सद?य उपि?थत 

२५ gब{वराज बा?तोला बोड% सद?य उपि?थत 

२६ दगु|श जंग काक} बोड% सद?य उपि?थत 

२७  राज ढंुगाना बोड% सद?य उपि?थत 

२८ ~करण ब?नेत ,uीय संयोजक - म*य पि{चम उपि?थत 

२९ सTबर बहादरु बढुाथोक� ,uीय संयोजक -उ�र उपि?थत 

३० oीराम थापा ,uीय संयोजक - पि{चम उपि?थत 

३१ बादल भजुेल ,uीय संयोजक -द�,ण अनपुि?थत 

                                       
($तावह, : 

१) एनआरएनको सद?यता शJुक बझुाउने पuको सTबUधमा।  
२) gबgबध 
 
&नण/यह, : 
N?ताव नTबर १ उपर छलफल गदा% गैर आवासीय नेपाल6 संघ, राि\�य समUवय पLरषद अमेर6काका सद?यहBलाई गैर 

आवासीय नेपाल6 संघ, आईसीसीबाट अ*य, ब/ुद6 सागर सबुेद6लाई सTबोधन गदQ पिUज~Xत सद?यहBबाट Nा�त 

शJुकको बारेमा पठाइएको पu माथी छलफल गदा% आईसीसीले अमेLरकाका साधारण सद?यहBलाई �यिsतगत 

गोपCनयताको Bपमा रहेको इमेलमा कुन मा*यमबाट इमेल आईडी Nा�त गर6 इमेल पठाएको हो सो सTबUधमा छान]वन 

गर6 �यिsतगत गोपCनयता भंग भए नभएको ब�ुने काय% अगाडी बढाउन ुपन| मत सद?यहBबाट उठेको mथयो।  
 
आईसीसीमा gबधी, gबधान र Nकृया पयुा%एर एनसीसीले सद?यता शJुक बापतको रकम पठाउनपुन| कुरामा सTपणू% 
सद?यहBको सहमCत र�यो।  
 
गैर आवासीय नेपाल6 संघ, राि\�य समUवय पLरषद अमेर6काले आ�नो भवन खLरद गन%को लाmग पिUज~Xत सद?यता 
शJुक बापत आईसीसीलाई Nती सद?य बझुाउन ु पन| ५ डलर भवन खLरद Nयोजनको लाmग Nयोग गन%को लाmग 
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आईसीसीमा अनरुोध गLरएको mथयो । एनसीसीले सद?यता शJुक ;मनाहाको सTबUधमा गरेको पuाचारको gबषयमा 

हालसTम आईईएस/आईसीसीको बठैकमा सो gबषय माmथ  छलफल भ ै सो को आmधकाLरक जवाफ Nा�त नभएकोमा 
िजxासा रा�ु भएको mथयो ।   

आईसीसीलाई रा\�6य समUवय पLरषदले सद?यता शJुक gबmध gबधान र Nकृया परुा गरेर कसर6 पठाउन स~कUछ भUने 
gबषयमा छलफल भयो। अमेLरकामा gबmध पवु%क दता% भएको सं?थाले अमेLरका बा0हर रकम पठाउदा आईआरएस /वारा 
Cनधा%Lरत मापदvड परुा गरेर रकम पठाउनपुन| धारणा सबलैे रा�ुभयो।  
 
आईसीसीले पठाएका NCतCनmधहBको सचूीलाई आफ़ुख;ुश पLरवत%न गन|, पटक-पटक राि\�य समUवय पLरषदसंग 

समUवय नगर6 NCतCनmध फेरेको पाइएको हँुदा राि\�य समUवय पLरषदले गरेका Cनण%यहBलाई माUयता 0दन ुपन| धारणा 
बहुमतले रा� ुभयो ।  
 
गैर आवासीय नेपाल6 संघ, रा?�6य समUवय पLरषद अमेर6काको ]वधानको Article V: INSTITUTIONAL 

AFFILIATION को clause 28 d II अUतग%त आईसीसीलाई रकम पठाउदा एनसीसीलाई 0दन ुपन| PO, invoice, W-8 

BEN र नेपाल सरकारबाट आईसीसी गैर-नाफा मलुक सं?था हो भCन Nमा�णत कागजात एनसीसी अमेLरकाको अdडट 

Nकृयाको लाmग आब{यक पन| भएको हँुदा उपल�ध गराउन पटक-पटक अनरुोध गLरएको, रा\�6य समUवय 

पLरषदलेआब{यक कागजातहB माग गदQ पठाएका पuहBको समयमा जवाफ नपठाउने, अमेLरक� काननु र सं?थाको 
gबधान मतुा]वक रकम पठाउनको लाmग आब{यक कागजात माqदा हालसTम Nा�त गन% नस~कएको  कोषा*य, राजीव 

oे\ठले जानकार6 गराउन ुभयो।  
 
gबगतमा आब{यक कागजात माग गदा% Nा�त नभएको हँुदा आईसीसीमा gबधानत रकम पठाउन आब{यक पन| 
कागजातहB PO, invoice, W-8 BEN र नेपाल सरकारबाट आईसीसी गैर-नाफा मलुक सं?था हो भCन नेपाल सरकारको 
सTबिUधत Cनकायबाट Nमा�णत कागजात तBुUत उपल�ध गराउनको लाmग पuाचार गन| समेत Cनण%य गLरयो।  
 
बत%मान समयमा एनसीसीले पठाएका NCतCनmधको नामावल6लाई आईसीसीले आफूखशुी पLरवत%न गन| gबषय 

तथा  आइसीसीले पठाएको पuसँगै उि�जएका सव ै ]वषयलाई दईु म0हना ;भuमा आब{यक गहृकाय% काय%गर6 ठोस 

समाधान ;सफाLरश गन%को लाmग महा;सmचव अUजन कुमार चौलागाlको संयोजक�वमा, सmचव अनपु खनाल, कोषा*य, 

राजीव oे\ठ, Nवsता तोया दाहाल र यवुा संयोजक guभवुन पाvड ेरहेको ५ सद?य स;मCत Cनमा%ण गन| Cनण%य गLरयो। सो 
स;मCतलाई आई;स;सलाई बझुाउनपुन| सद?यता शJुकको gबषयलाई ]वmध ]वधान सTमत ढंगले टंुqयाउन आइसीसीसँग 

वाता% गर6 यथासTभव चाडो समाधान गन% सTपणू% अmधकार Nदान गन| Cनण%य गLरयो । सो स;मCतले डाटाको  संवUधमा 

छान]वन गर6 दईु म0हना ;भuमा काय% स;मCतलाई   सझुाव 0दने समेत Cनण%य गLरयो।   
 
एन ;स ;स को gबधान तथा आई;स;सको मौजदुा gबधान अनसुार समेत सद?यता शJुक बापतको रकम पठाउन ुपन| 
Cनि?चत समय ;समा नतो~कएको हँुदा सद?यता शJुकको gबषयमा आई;स;ससँग पuाचार भ ैरहेको समयमा एन;स;सलाई 
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खारेज गन| गर6 पठाएको पu आफैँमा अपLरपsव रहेको छ । अपLरपsव पuाचारको सTबUधमा बहुमत सद?यहBले खेद 

Nकट गनु%भयो ।   
 
N?ताव नTबर २ को gबgबध उपर छलफल गदा% अUय gबषय नभएको हँुदा बठैक सTपUन भएको घोषणा गLरयो । 
 
अUजन चौलागाl  

महासmचव  

गैर आवासीय नेपाल6 संघ  

राि\�य समUवय पLरषद, अमेLरका  
 
	


