
मगर सँघ कुवेतको पररचय तथा उदे्दश्य 

"ईततहास, भाषा, ससं्कृतत सरंक्षण-सम्बर्द्वन मगरहरुको मलुमन्त्र, जाततय पहहचान र स्वायत्त शासन सहहतको सघंीय 
लोकतान्त्न्त्रक गणतन्त्र" भन्ने मगर जातिहरुद्वारा अति साररएको मलु नारालाई आत्मसाि गरै्द, मगर ससं्कृति, भाषा, 
भेष-भषूा एव ंजातिय उत्थान िथा सरंक्षणको तनम्िी सम्पणूण कुवेिवासी प्रबासी मगरााँिहरु एकजुट हौं र साँिको 
झण्डामनुी गोलबद्द बनौं भन्ने उदे्दश्यका साथ बब.स.ं ०१ असार २०६९ िर्दानसुार १५ जून २०१२ शकु्रबारका दर्दन, 

कुवेिको होटल एतशया-एतशयामा नेपाल मगर साँिका केन्द्न्िय अध्यक्ष श्री महेन्ि थापामगर ज्यकूो रोहवर िथा 
प्रमखु आतिथ्यमा एक बहृि औपचाररक सम्मेलनद्वारा मगर साँि कुवेिको स्थापना भएको हो । यद्दपी, यस मगर 

साँि कुवेि मगर जातिहरुको लातग मात्र नभ ैआम नेपाली समाजको बबकासको खातिर पतन समयानसुार कुवेिन्द्स्थि 
नेपाली राजर्दिूावास लगायि सम्पणूण नेपाली साँि-ससं्थाहरुसाँग सल्लाह, सझुाव तलरैं्द र सहकायण िथा हािेमालो गरै्द 
अगादड बढ्ने स्पष्ट उदे्दश्य बोकेको पतन जानकारी गराईन्छ ।   

मगर सघँ कुवेतको छाप:  

 

नेपाल मगर सघँको लोगो: 

 

सम्मेलनल े३ वष ेकायणकालको ४ सल्लाहाकर सदहि तनम्नानसुार २६ सर्दस्यीय कायणकाररणी सतमति तनवाणतचि गरेको छ । 

सल्लाहाकारहरु: 

1. बम पलुामी मगर 

2. पषु्प पवुणछाने मगर 

3. न्द्खल थापा मगर 

4. श्याम थापा मगर 

 



कायवसतमततका पदातिकारीहरु: 

1. अध्यक्ष – तमत्र तसजंाली मगर 

2. उपाध्यक्ष (प्रथम) – मन ुभजेुल मगर 

3. उपाध्यक्ष (दर्दबिय) – दहरा र्दलाणमी मगर 

4. आरक्षण मदहला उपाध्यक्ष – सशु्री दकरण आल ेमगर 

5. सतचव – जय आल ेमगर 

6. सह-सतचव – शलैेन्ि थापा मगर 

7. कोषाध्यक्ष – बसन्ि थापा मगर 

8. सह-कोषाध्यक्ष – धन थापा मगर  

9. सर्दस्य – जगि िागा मगर 

10. सर्दस्य – नरेश राना मगर 

11. सर्दस्य – बबष्ण ुथापा मगर 

12. सर्दस्य – तलल पनु मगर 

13. सर्दस्य – पखुाण पनु मगर 

14. सर्दस्य – हकण  अगजेा मगर 

15. सर्दस्य – कृति समाल मगर 

16. सर्दस्य – नल बगाल ेमगर 

17. सर्दस्य – दकशन र्दलाणमी मगर 

18. सर्दस्य – बेल ब. पाचे मगर 

19. सर्दस्य – बबर ब. बढुा मगर 

20. सर्दस्य – बबजय पनु मगर 

21. सर्दस्य – खेम थापा मगर 

22. सर्दस्य – तभम सारु मगर, रहन ुभएको छ । 


