
�म�त २०१९।०९।०३ का �दन सेलो प�ुतकालयमा नव�नवा��चत अ�य� �ावण खनालको अ�य�ता र महास�चव 
�खमान�द चापागा�को सचंालनमा गैर आवासीय नेपाल� संघ �फ��या�डको बठैक स�प�न भयो। 
 
बठैकको स�ुवातमा बठैकको कोरम �बधानअनसुार रहेकाले बधैा�नक रहेको घोषणा भयो। बठैकका सद�य �वारा 
पा�रत �नण�य �न�न बमोिजम रहेका छन । 
 
�नण�यह� :- 
 १. सं�थाका सब ैिज�मेवार सद�यह�ले सं�थाको उ�दे�य बमोिजम �व�भ�न काय�ह� गर� समाजमा सकारा�मक 
प�रव�तन गन� पहल गन� । 
 
२. भख�रै स�प�न स�ंथाको महा�धवेशनले पा�रत गरेका �व�यानका �व�भ�न दफाह�लाई �लपीब�धगर� स�ंथाको 
�व�यान नेपाल�, अ�ंजी र �फ�नस भाषामा उपल�ध गराउने । यसका लागी �वकेश राज उ�ेती, आ�द�य 
चापागाई र शखेर आचाय�लाई िज�मेवार� �दने �नण�य ग�रयो । 
 
३. सं�थाको काय�ह�लाई न�ैतक �पमा सवल गराउन “कोड अफ क�ड�ट ” बनाउने �नण�य ग�रयको छ । यस 
काय�लाई स�पादन ग�र अक� बठैकमा पेश हुने गर� ��ततु गन� िज�मेवार� स�ुनल सवुाल, शखेर आचाय� र शलै ु
भ�टराईलाई �दने �नण�य ग�रयो ।  
 
४. नँया काय�स�म�तको वधैा�नक�पमा रिज��ेसन गन� िज�मेवार� सं�थाका अ�य�, महास�चव र कोषा�य�लाई 
�दने �नण�य गरेको छ । साथ ैउ�त समहूलाई स�ंथाको ब�ैकंङ स�ब�धी काय�ह� स�पादन गन� प�न िज�मेवार� 
�दने �नण�य ग�रयो ।  
 
५. स�भव भएस�म सं�थाका काय��म र �व�भ�न अवसरह�मा  नेपाल� भाषालाई �थ�मकता �दने �नण�य 
ग�रएको छ । 
 
६. एन आर एन ए को आउँदै गरेको केि��य महा�धवेशनमा भाग �लन इ�छुक एन आर एन �फन�या�डका 
साधारण सद�य साथीह�लाई पि�लक फोरमबाट आ�वान गन� । 
 
७. �म�डया सम�वय गन� स�म�तको �नमा�ण गन� सहम�त । यस स�बि�ध काय� स�पादन गन� शखेर  आचाय�, 
�वण खनाल, �चर�जीवी चापागाई र �न� खरेललाई िज�मेवार� �दने �नण�य गर�यो। यसको  नेत�ृवमा शखेर 
आचाय� रहनहुुने।  
 
८. डाटा सरु�ा स�ब�धमा �व�नत �े�ठ, बस�त गौतम  र जानक� �साद कोइरालालाई िज�मेवार� �दने �नण�य 
गरेको छ ।  
 
९. अक� बोड� बठैक से�टे�बर अ��य(दश� अगाडी) स�म गन� �नण�य भयो। �यस बारे ठाउँ र समय प�छ 
अ�याव�धक ग�रने।  
 
 
उपि�थत सद�यह� :- 

 
१) �वण खनाल, अ�य�  
२) �ब�नता ला�मछाने, उपा�य� 
३) �वकेश राज उ�ेती, उपा�य� 
४) �खमान�द चापागा� (आ�द�य), महास�चव 
५) जानक� �साद कोइराला, कोषा�य� 
६) �काश पोखरेल, स�चव 
७) लव उपा�याय, यवुा संयोजक 
८) ममता थकाल�, म�हला सयंोजक 
९) बस�त गौतम, आई सी सी ��त�न�ध 
१०) �ब�ण ुशमा�, सद�य 

११) घन�याम �ब�वकमा�, सद�य (अनलाइन) 
१२) �ब�नत �े�ठ, सद�य 
१३) शखेर आचाय�, सद�य 
१४) सागर थापा, सद�य 
१५) �चरि�जबी चापागा�, सद�य 
१६) स�ुनल सवुाल, सद�य 
१७) �दपक के सी, सद�य 
१८) स�च�� �रमाल, सद�य 
१९) महेश बहादरु अ�धकार�, सद�य 
२०) �नम�ला खरेल (नी�), सद�य 
२१) शलै ुभ�टराई, सद�य 
 



 
माइनटु �मा�णत ग�रएको  
�खमान�द चापागा� 
�काश पोखरेल 
०३.०९.२०१९ 
 
 
 


