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प्रेस िवज्ञिप्त 
 

	  तामाग समाज अमेिरका  र  यस्  संस्थासँग आवद्ध व्यिक्तत्वहरुको मान मदर्न गनेर् प्रकृितको िवज्ञिप्त 
प्रकािशत गनेर् र अकोर्तफर्  तथाकिथत   िववाद  समाधान किमिट गठन भएको भन्ने िवरोधाषापूणर्  िबज्ञप्ती माफर् त 
समाज र समुदायमा भ्रम फैलाउन ेसमाचार   केही  अनलाइन मेिडयामा प्रकाशन भएकोले यस तामाग समाज 
अमेिरका को गिहरो  ध्यान आकषर्ण  भएको छ ।


	 तामाग सामाज अमेिरकाका संरक्षकहरु क्रमश श्री भरत राज लामा, शान्तबावु थोकर, लुईसाङ वाईबा र 
अिभभावक श्री भोजराज थोकर ज्यु लगायतल े सामुिहक रुपमा  TSNA को पद बाट गत्त  िमती २०१८ जुन ३० मा 
नै सयुक्त रुपमा  रािजनामा िदई सकेको अवस्थामा हाल आएर   परािजत मानिसकता बाट िबचिलत भै  नथर् 
अमेिरका तामाग सोसाइटी (TSNA) वाट गिरएको  भिनएको किथत कायर्बाहीको कुनै अौिचत्य नरहकेो यथाथर्ता 
हामी यस िवज्ञिप्त माफर् त स्पष्ट पानर् चाहन्छौ । 


	 यस संस्थाको हालै संपन्न प्रथम अिधवेशन बाट  कायर्सिमित िनवार्िचत भ ैस्पष्ट लछ्य र कायर्िदशाका 
साथ अिघ बढ़ी सकेको अनस्थामा TSNA द्वारा गिठत किथत सिमित को कुनै औिचत्य नभएकों र त्यस्ता किथत 
वातार् किमटी संग वातार् नगिरने ब्यहोरा यसै िबज्ञिप्त माफ़र् त स्पष्ट पादैर् सवर् साधरणलाई भ्रिमत गनेर् कुिन्ठत 
अिभलाषाबाट अिभप्रेिरत यस्ता भ्रमपूणर् र िवरोधभास िवज्ञिप्तबाट िकिन्चत िदग्भ्रिमत नहुनको लािग सम्पूणर् सदस्य, 
िविभन्न संघ संस्था र िवश्व भिर छररे रहकेा तामाङ समुदायलाई हािदर् क अनुरोध गनर् चाहन्छौँ।


	 तामाग सामाज अमेिरका कुन ैसस्थाको िबरुद्ध खोिलएको सस्था नभ ैअमेिरकाको कानुन अन्तगर्त दतार् भई 
सामािजक क्षेत्रमा  स्वत्नत्र र िनस्वाथर्  भावनाले  आफनो समुदायको आिथर् क तथा सामािजक उन्नित को  साथै 
भाषा  धमर्  संस्कार  र संसृ्कितलाई संरक्षण  र  सम्वधर्न गनेर्   पिवत्र उदे्दश्यल े स्थापना भएको  एक  गैर सरकारी 
मुनाफ़ा रिहत सामािजक संस्था भएकोल ेकुनै  सस्था सँग आग्रह अथबा पूवर्ग्रह नरहकेो र अन्य सस्थाहारु सँग यस 
का साझा सवाल हरुमा सदैब सहयोग र सहकायर्गनर् तत्पर रहकेो कुरा यस ैिबज्ञप्ती माफर् त स्पस्ट  पानर् चाहन्छौ । 

 

 	 साथ ैबृहत्तर समाज िनमार्नको सवालमा प्रजातान्त्रीक मुल्य मान्यत्ता अनुरुप तामाङ समाज अमेिरका सधै 
खुला रहने समेत स्पस्ट  पानर् चाहन्छौ । थूज़ेछे!
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