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I.

Preamble
As per the NRNA NCC USA Bylaws article XII, 83, NRNA NCC USA conducted its 10th AGM on 3rd4th of July 2021 in New York. The AGM quorum was constituted and verified.

II.

Term of reference
• Opening of AGM
• Organization Report Presentation
• Financial Report Presentation
• Adjournment of AGM

III.

Organization Report, Presented by General Secretary
The General Secretary, Mr. Pashupati Pandey presented the Organization Activity Report for the
year 2019-2021. In the beginning, Mr. Pandey presented the report and he opened the floor for
the question-and-answer over the organization report. After a detailed discussion, participants
unanimously passed the report presented by the General Secretary.

IV.

Financial Report, Presented by Treasurer
The Treasurer, Mr. Netra (Bandhu) Pokharel, presented the financial report for the year 20192021. After a detailed discussion, participants unanimously passed the report presented by the
treasurer.

V.

No Vote Motion to the Election Committee
Chapter President Mr. Philip KC registered the no-confidence motion at Annual General Meeting
(closed session) against the election committee. The President read no-confidence motion for the
members and tabled. After the discussion, he handed over the no-confidence motion to the
president-elect Buddi Subedi.
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VI.

President Mr. Suneel Sah thanked to all the participants of the historical AGM 2021 and officially
closed the Annual General Meeting. He thanked the participants for their constructive suggestions
and promised that NRNA NCC of the USA is committed to providing quality services to its members
in the USA.
Sincerely,

Sincerely,

Pashupati Pandey
General Secretary
(2019-2021)

Suneel Sah
President
(2019-2021)
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दशौं वार्षिक साधारण सभा (३–४, जुलाई, २०२१)

महासचिव पशुपती पाण्डे द्वारा प्रस्तुत साङ्गठनिक प्रनतवेदि
आदरणीय सदस्यज्यूहरु सम्पू णतमा नमस्कार ।
वर्तमान कायत सष्ट्मष्ट्र्वाट आफ्नो कायतकालमा भए गरे का कायत हरुलाई ष्ट्लष्ट्पवद्व एउटा दस्तावेजको रुपमा यहाँहरू समक्ष महासष्ट्चवको प्रष्ट्र्वेदन
प्रस्तुर् गदत छु ।
ष्ट्नष्ट्र् र्िा कायत योजना
बर्तमान कायत सष्ट्मष्ट्र्ले २०१९ जुलाई ६ मा ष्ट्वष्ट्धवर् रुपमा सपि ग्रहण गरे पश्चार् आफ्नो कायतकाल सुरु
गरे को यंहाहरुमा जानकारी नै छ । शपि ग्रहण पश्चार् ष्ट्मष्ट्र् जुलाई ७, २०१९ मा बसे को वर्तमान
कायतसष्ट्मष्ट्र्को पष्ट्हलो बैठकबाट यस कायतसष्ट्मष्ट्र्ले ष्ट्लनुपने २ वषे ष्ट्नर्ी र्िा कायत क्रमहरुको रुपरे खा
र्यार गरी कायत योजना बनाएर काम सम्पन्न गरे को यहाहरु समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु । २०१९
मा सम्पन्न संघको ष्ट्नवाचतन प्रष्ट्क्रयाको दौरान उम्मेद्वारहरुले सावतजष्ट्नक गनुत भएको ष्ट्वष्ट्भन्न योजनाका
कायतक्रमहरुलाई एकष्ट्त्रर् गदै सबैको सहभाष्ट्गर्ामुलक कायत योजना वर्तमान कायत सष्ट्मष्ट्र्ले २ वषतका
लाष्ट्ग र्य गरी कामहरु गररएको ष्ट्ियो । बर्तमान कायत सष्ट्मष्ट्र्ले गैर आवासीय नेपाली संघ, अन्तराष्ट्रिय
समन्वय पररषद् का एजेन्डाहरू लाई रचनात्मक सहयोग गदै , अमेररकामा बसोबास गने आम गैर
आवाष्ट्सय नेपालीहरूको सहयोष्ट्गको रूपमा भुष्ट्मका ष्ट्नवातह गने कायतलाई प्रािष्ट्मकर्ा ष्ट्दएको ष्ट्ियो ।

पशुपती पाण्डे
महासचिव (2019-2021)

गैर आवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय पररषद् अमेररकाको वर्तमान कायतसष्ट्मष्ट्र्ले प्रमुख रुपमा अमेरीकामा केन्द्रीर् कायतक्रमलाई ष्ट्वशेष महत्व
ष्ट्दएर कामहरु गरे को ष्ट्ियो । सँगसँगै यस बीचमा कोरोना कहरले ष्ट्वश्वनै संकटको अवस्िावाट गुष्ट्िनु परे को अवस्िामा मार्ृभुमी नेपाल पष्ट्न त्यसको
प्रभाववाट अछु र्ो रहन सकेन, त्यसलाई मध्यनजर गदै ष्ट्वष्ट्भन्न ष्ट्कष्ट्समका सहयोगका कायतक्रम मार्ृभुमी नेपालमा गररएको ष्ट्ियो भने दु रगामी
रुपमा नेपाली जनर्ाले लाभ ष्ट्लनसक्ने गरी योजना अनुरुपको सहयोगका कायत क्रम समे र् गररएको ष्ट्ियो । साि सािैं गै र आवासीय नेपाली संघ,
अन्तराष्ट्रिय समन्वय पररषद् ले र्य गने ष्ट्नष्ट्र् र्िा कायत योजना अनुरुप संघले सहयोगी भूष्ट्मका ष्ट्नभाएर कामहरु गरे को ष्ट्ियो ।अमेरीकामा बसोबास
गनुतहुने आम गैर आवाष्ट्सय नेपालीहरुको समस्या पष्ट्हचानका लाष्ट्ग ष्ट्वष्ट्भन्न च्याप्टर र्िा क्षेत्रीय सष्ट्मष्ट्र्मार्तर् स्िानीय संघ संस्िा र्िा गैर आवासीय
नेपाली संघका सदस्य र्िा आम गैर आवासीय नेपालीसाग छलर्ल गरी त्यहाँबाट आएका सुझावहरुलाई समेर् ष्ट्लएर २ वषे

ष्ट्नष्ट्र् र्िा

कायतयोजनामा समावेश गरी कामहरु यस ष्ट्वचमा गररएको ष्ट्ियो ।
गैरआवासीय नेपालीहरुको आवश्यकर्ालाई मध्यनजर गरी ष्ट्वष्ट्भन्नकायतक्रमहरुलाई क्षेत्रगर् रुपमा ष्ट्वभाजन गरे र काम गनतका लाष्ट्ग ष्ट्वभागहरु
गठन गररएको ष्ट्ियो । संघले र्जुतमा गरे को ष्ट्नर्ी र्िा कायत योजनाकै आधारमा गठन गररएको ष्ट्वभागहरु मार्तर् कामहरु कायतकालमा गररएको
यहाँहरु समक्ष जानकारी गराउँ दछु ।
१. ष्ट्वकेन्द्रीकृर् अवधारणा
संस्िाको ष्ट्दगो ष्ट्वकासको लाष्ट्ग केन्द्रीकृर् व्यवस्िापनमा भन्दा ष्ट्वकेन्द्रीकृर् प्रणालीमा जाँदा त्यसको प्रभावकाररर्ा दे खखने पक्षलाई मध्यनजर गदै
संस्िाको काम कारवाहीलाई ष्ट्वकेन्द्रीकृर् ढं गवाट गने र्र्त दु ई वषे कायतकालमा जोड ष्ट्दइएको ष्ट्ियो । यसले संस्िालाई गष्ट्र्ष्ट्शल बनाउनका लाष्ट्ग
पष्ट्न सहयोगी भूष्ट्मका ष्ट्नभाएको ष्ट्ियो भन्ने हाम्रो बुझाइ रहेको छ । ष्ट्वकेन्द्रीर् योजना अन्र्र्गर् ष्ट्वष्ट्भन्न कष्ट्मष्ट्ट, टाक्सर्ोसत र्िा च्याप्टरहरुमार्तर्
कायतक्रमहरुलाई सम्पन्न गररएको ष्ट्ियो ।
ष्ट्वकेन्द्रीर् योजनाको प्रभावकाररर्ाका लाष्ट्ग संघको ष्ट्वधानमा समेर् गर् साधारणसभाले केही पररमाजतन गरे को ष्ट्ियो । गर् साधारणसभावाट
संसोष्ट्धर् ष्ट्वधानले एनआरएनए आइष्ट्ससीको वर्तमान ष्ट्वभाष्ट्गय संरचनासाग मेल खाने गरी ष्ट्वभाष्ट्गय संरचनाहरु बनाउन सष्ट्कने खालको व्यवस्िा
गरे को छ । ष्ट्वभागीय आधारको संरचना ष्ट्नमातणले ष्ट्नवातष्ट्चर् पदाष्ट्धकारीहरुलाई िप ष्ट्जम्मेवार र जवार्दे हीर्ाको वार्ावरण ष्ट्सजतना गनुत का सािै
सरल ढं गवाट कायतहरु गनत सघाउ पुग्ने हामीले ष्ट्वश्वास ष्ट्लएका छौ ।
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२. कपोरे ट अबधारणा
गैर आवासीय नेपाली संघ गैर नार्ा मुलक संस्िा रहेको हामी सबैलाई िाहा नै छ । सेवा मुलक संस्िाको रुपमा रहेर पष्ट्न राज्य र्िा केन्द्रीय
सरकारका ष्ट्वष्ट्भन्न ष्ट्नकायहरुवाट प्राप्त गनत सक्ने ष्ट्वष्ट्भन्न सेवामुलक सुष्ट्वधा (जस्तै कोष्ट्भड–१९ ररष्ट्लर् र्न्ड अन्र् र्गर् ष्ट्पष्ट्पष्ट्प, ईइएष्ट्डसी)
कायतक्रमहरुवाट हामी लाभाखन्वर् हुन सष्ट्करहेका छै नौ ं । यसका लाष्ट्ग संघलाई गैर नार्ामुलक कपोरे ट मोडलमा लैजान सक्दा यसवाट लाभ ष्ट्लन
सष्ट्कने संभावना रहेको यहााहरुमा जानकारी गराउन चाहन्छौ ं । गैर नार्ामुलक कपोरे ट मोडल आर्ैंमा एक नया मोडल भएकाले यसको ष्ट्वस्तृर्
अध्ययन गनत का लाष्ट्ग एउटा ष्ट्वशेष कष्ट्मष्ट्ट बनाएर काम आरम्भ गररएको ष्ट्ियो । जसले प्रारखम्भक कामहरु समेर् सम्पन्न गरी आधार र्यार
गररष्ट्दएको छ । संस्िालाई नन परष्ट्र्ट कपोरे ट ढााचामा लगी कपोरे ट कल्याड, ष्ट्डयु ष्ट्डष्ट्लजेन्स र ष्ट्र्नाखन्सयल एकाउखिष्ट्वष्ट्लटीमा प्रािष्ट्मकर्ा
ष्ट्दएर यस सं स्िालाई अगाडी बधाउनका लागी यस सम्माष्ट्नर् सभामा प्रस्ताब गदत छु ।
३.युवा, ष्ट्वद्यािी र्िा महीलाको सहभाष्ट्गर्ा अष्ट्भवृष्ट्िमा जोड
एनआरएनए सबै का लाष्ट्ग भन्ने भावनालाई आत्मासाि गदै एनआरएनए अमेररकाले युवा, ष्ट्वद्यािी र्िा मष्ट्हलाहरुको एनआरएनएमा सहभाष्ट्गर्ामा
ष्ट्वशेष जोड ष्ट्दइएको ष्ट्ियो । यु वा–ष्ट्वद्यािी र्िा मष्ट्हलाहरु लाई एनआरएनए अष्ट्भयानमा जोड् नका लाष्ट्ग केन्द्र दे खख च्याप्टर सम्म युवा र्िा महीला
कष्ट्मष्ट्ट गठन गने प्रष्ट्क्रयालाई अगाष्ट्ड बढाएर कामहरु गररएको ष्ट्ियो । त्यसै गरी ष्ट्वद्यािीहरुका समस्याहरुलाई ध्यानमा राखी ष्ट्वद्याष्ट्ितको
सहभाष्ट्गर्ामा टास्कर्ोसत गठन गरी प्रत्ये क युष्ट्नभष्ट्सतटीहरुमा ष्ट्वद्यािी दु र्को मनोनयन गरी ष्ट्वद्यािीहरुलाई पष्ट्न एनआरएनए संग जोड् ने काम
अष्ट्घ बढाइएको ष्ट्ियो।
४.सदस्यर्ा ष्ट्वस्तारमा जोड
एनआरएनए अमेररकाको राज्य सष्ट्मष्ट्र्लाई अमेररकाका प्रत्येक राज्यमा ष्ट्वस्तार गने उिे श्यका साि बर्तमान कायतसष्ट्मष्ट्र्ले काम अष्ट्घ बढाएको
ष्ट्ियो । ष्ट्वगर्का ष्ट्दनमा ष्ट्वष्ट्भन्न कारणले सदस्यर्ामा कमी आएको हामी सबैले महसुस गरे का ष्ट्ियौ ं । ष्ट्वगर्मा भएका अनुभवबाट पाठ ष्ट्सक्दै
सदस्यर्ा वृष्ट्िलाई जोड ष्ट्दई ष्ट्वष्ट्भन्न कायतहरुलाई अगाष्ट्ड बढाइएको ष्ट्ियो । च्याप्टरहरुको संख्या समेर् बढाउने कायतमा ष्ट्वशेष जोड ष्ट्दइएको ष्ट्ियो
। जसको र्लस्वरुप संघको सदस्य संख्या कररव २१ हजार पु गेको छ भने २९ वटा राज्यमा च्याप्टर सष्ट्मष्ट्र् गठन हुन सर्ल भएका छन । सािै कायत
कौशलर्ा र गु णात्मक कायतको ष्ट्नष्ट्र्लाई अवलम्बन गदै च्याप्टर नभएको राज्यहरुमा सम्पकत व्यखि ष्ट्नयुि गरी समेर् संघले कामहरु यस ष्ट्वचमा
गरे को ष्ट्ियो ।
५. ष्ट्वभागीय संरचनाको अवधारणा
अमेररका क्षेत्रर्लको ष्ट्हसावले ठूलो दे श हो । सािैं गैर आवासीय नेपालीको वसोबासको ष्ट्हसाबले समेर् अमेररका महत्वपूणत दे श ष्ट्भत्र पदत छ । ५०
राज्य रहेको अमेररकामा कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लाष्ट्ग ष्ट्वभागीय सं रचनामा जानुपने आवश्यकर्ा दे खखएपष्ट्छ त्यसलाई बुझेर ष्ट्वभागीय
संरचना ष्ट्नमातणमा जोड ष्ट्दइएको ष्ट्ियो । गर् साधारण सभाभन्दा अष्ट्घ ष्ट्वधान सं सोधन हुनु पूवत कायत सष्ट्मष्ट्र्को संख्या २५ जना रहने अवस्िा ष्ट्ियो
। संख्यात्मक दृष्ट्रले पष्ट्न सबै राज्यमा केन्द्रीय कायतसष्ट्मष्ट्र् मार्तर् काम गनत का लाष्ट्ग केही असहज जस्तो दे खखएको ष्ट्ियो । यसलाई बुझेर योजनाहरु
सम्पन्न गनत, कामको अनु गमन, अनुशासन र कायत योजना अनु रुपका कायत अझ प्रभावकारी ढं गवाट गनतका लाष्ट्ग आगामी ष्ट्दनमा उपाध्यक्षहरुलाई
ष्ट्वभागीय ष्ट्जम्मेवारी ष्ट्दने ष्ट्नष्ट्र् सहीर् उहाहरु मार्तर् ष्ट्वभागहरु संचालन गने र अनु गमन को वैधाष्ट्नक सं रचना बनाउने र्र्त लाग्न सष्ट्कने अवस्िाको
ष्ट्नमातण गरी कायत स ष्ट्मष्ट्र्को संख्या समेर् गर् साधारणसभावाट बढाइएको छ । मष्ट्हलाको प्रभावकारी उपखस्िष्ट्र् कायतसष्ट्मष्ट्र्मा गराउनका लाष्ट्ग
मष्ट्हला उपाध्यक्ष र्िा मष्ट्हला सष्ट्चवको व्यवस्िा ष्ट्वधानमै गररएको छ । जसको कायतन्वयन समेर् भै सकेको छ । भखत र सम्पन्न ष्ट्नवातचनवाट मष्ट्हला
उपाध्यक्ष र मष्ट्हला सष्ट्चव समेर् ष्ट्नवातष्ट्चर् हुनु भएको छ ।
६. नयां प्रष्ट्बष्ट्धको प्रयोग (स्माटत एनआरएनए)
अष्ट्हलेको शर्ाब्दीमा प्रष्ट्वष्ट्धको उपयोगलाई गैर आवासीय ने पाली संघ, अन्तराष्ट्रिय समन्वय पररषद् ले पष्ट्न प्रािष्ट्मकर्ामा राखेको छ । आइष्ट्ससीले
ल्याएको स्माटत एनआरएनए अवधारणालाई एनआरएनए, एनष्ट्ससी युएसएले स्वागर् गदै त्यसलाई आत्मसार् गरी काम गररएको ष्ट्ियो । दु ई वषतको
कायतकालमा संघले सूचना प्रष्ट्वष्ट्धमैत्री संघ ष्ट्नमातणमा सष्ट्क्रयर्ा दे खाएर काम गरे को ष्ट्ियो । संघको यस अष्ट्घ गो डे डी होस्ट सभतर रहेको
वेभसाइटलाई माइक्रोसफ्ट एजर र अमाजन वकत स्पेस मा रुपान्तरण गने कायतलाई अष्ट्घ बढाइएको ष्ट्ियो । एनआरएनए अमेरीकाको वेब पोटत ल
संरचना नयां प्रष्ट्बष्ट्धयुि ष्ट्नमातण गररएको छ । एनआरएनए अमेरीकाको सुचना सबै सदस्यहरूको पहुंचमा होस भष्ट्न एनआरएनए अमेरीकाको
एप को ष्ट्नमातण गरर संचालनमा ल्याईकेको छ । त्यसै गरी सम्पुणत प्रोर्ेस्नलहरूलाई एनआरएनए अमेरीका सं ग जोड् नका लागी डाटावेस समेर्
ष्ट्नमातण गरीएको छ ।
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७. आष्ट्ितक पारदष्ट्शतर्ा र ष्ट्मर्व्यष्ट्यर्ा
आष्ट्ितक पारदष्ट्शतर्ा र ष्ट्मर्व्यष्ट्यर्ालाई संघको वर्तमान कायत सष्ट्मष्ट्र्ले ष्ट्वशेष रुपमा ष्ट्लई त्यसमा गखम्भर बनी काम गररएको ष्ट्ियो । संघको आष्ट्ितक
गष्ट्र्ष्ट्वष्ट्ध बारे सबै सदस्यहरुले सहज ढं गले जानकारी ष्ट्लन पाउने अवस्िा गररएको ष्ट्ियो भने आष्ट्ितक गष्ट्र्ष्ट्वष्ट्ध सदस्यहरुलाई ष्ट्नयष्ट्मर् रुपमा
इमेल समेर् गररएको ष्ट्ियो । सं घमार्तर् हुने खचतमा ष्ट्मर्व्यष्ट्यर्ा अपनाइएको ष्ट्ियो । अष्ट्र्ररि खचतमा कटौर्ी गने कायत लाई प्रािष्ट्मकर्ा ष्ट्दइएको
ष्ट्ियो । सम्पु णत खचतको ष्ट्बबरण अकाउखिङ सफ्टवेर मार्तर् ब्यवखस्िर् गररएको छ ।
८. सामाष्ट्जक र्िा आष्ट्ितक कायतमा अष्ट्भवृष्ट्ि
गैर आवासीय ने पाली संघ अमेररकाले एनआरएनए आइष्ट्ससीको ष्ट्नष्ट्र्लाई अंष्ट्गकार गदै नेपालको ष्ट्वकास र्िा समृष्ट्िका लाष्ट्ग रचनात्मक सहयोग
गदै आएको सुखद् इष्ट्र्हासले यस कायतसष्ट्मष्ट्र्ले ष्ट्वशेष महत्व ष्ट्दएको ष्ट्ियो । नेपालमा आवश्यक पने सहयोगमा अग्रसरर्ा सँगैं संघले अमेररकामा
बस्नुहुने नेपालीहरुको समस्यालाई पष्ट्हचान गरी उहााहरुको आष्ट्ितक र्िा सामाष्ट्जक ष्ट्वकासमा समेर् सहयोगीको भूष्ट्मका ष्ट्नभाएको ष्ट्ियो । सािैं
उहााहरुका लाष्ट्ग ष्ट्वशेष योजनाका साि अगाष्ट्ड बढ् ने पक्षमा संघको वर्तमान कायतसष्ट्मष्ट्र्ले काम गरे को ष्ट्ियो । संघले ष्ट्वष्ट्भन्न कष्ट्मष्ट्टहरुको गठन
गरी कायतक्रमहरु समेर् संचालन गरे को ष्ट्ियो । ष्ट्सप ष्ट्वकास र्ाष्ट्लम, जानकारी मुलक कायतक्रम, ररटायटत मेि ररष्ट्लर् सम्बन्धी जानकारी, स्वास्थ्य
र्िा ष्ट्जवन ष्ट्वमा सम्बन्धी जानकारी, सुरक्षाका कायतक्रमहरु, सरकारी राहर् सम्बखन्ध कायत क्रमहरुका बारे मा जानकारी ष्ट्दने काम भएको ष्ट्ियो । यी
बाहेक पष्ट्न हेल्प डे स्क मार्तर् ष्ट्वष्ट्भन्न सहयोगका कायतहरु ष्ट्नरन्तर गररएको ष्ट्ियो । सािै सामाष्ट्जक र्िा आष्ट्ितक चुनौर्ी का ष्ट्वषयमा गैर आवासीय
नेपालीलाई चेर्ना अष्ट्भवृष्ट्िका लाष्ट्ग संघले ष्ट्नरन्तर काम गरे को ष्ट्ियो ।
९. संस्िागर् ष्ट्वकास
संघको संस्िागर् ष्ट्वकासलाई कायतसष्ट्मष्ट्र्ले ष्ट्वशेष जोड ष्ट्दएको ष्ट्ियो । संघको आफ्नै भवन नभएको अवस्िाले गदात आइपरे को जष्ट्टलर्ालाई बुझेर
वर्तमान कायतसष्ट्मष्ट्र्ले भवन ष्ट्नमातणको योजनालाई ष्ट्वशेष महत्व ष्ट्ददैं आएको ष्ट्ियो । त्यसका ष्ट्नखि ष्ट्वशेष कष्ट्मष्ट्ट बनाएर आष्ट्ितक सहयोग
संकलनको काम अष्ट्घ बढाइएको ष्ट्ियो । भवन ष्ट्नमातणको लाष्ट्ग समुदायका अगुवाहरुसग अन्तरष्ट्क्रयात्मक कायत क्रम समे र् गररएको ष्ट्ियो । भवन
ष्ट्नमातणको लाष्ट्ग केही बजेट समेर् संकलन भैसकेको छ भने सदस्यर्ा शुल्क वापर्को अन्तराष्ट्रिय समन्वय पररषद् लाई उपलब्ध गराइने जम्मा एक
लाख डलर बराबरको रकम एनआरएनए एनष्ट्ससी युएसएको भवन ष्ट्नमातणको लाष्ट्ग उपयोग गनत अनुरोध गने काम समेर् भएको छ ।
यसका सािै मेम्बरष्ट्सप डि ाइभलाई ष्ट्वशेष महत्व ष्ट्दइएको ष्ट्ियो । जसका कारण १० हजारवाट झण्डै २१ हजार सदस्य बनाउन बर्तमान कायत सष्ट्मष्ट्र्
सर्ल रह्यो र च्याप्टर कष्ट्मष्ट्ट २० बाट २९ वटा गठन भएका छन । सदस्यर्ा भनेको संस्िाको ष्ट्नखि महत्वपूणत आधार भएकाले सदस्यर्ा वृष्ट्िले
संघको संस्िागर् ष्ट्वकासमा महत्वपूणत योगदान पुरयाएको छ । यसका सािै कोरोनाको कहरका ष्ट्बच संस्िाका हरे क गष्ट्र्ष्ट्वष्ट्ध ष्ट्वधानले ष्ट्नदृर
गरे को समयावष्ट्धमै गनत सर्ल भएको छ । संघको नवौ ं साधारण सभा अनलाइन मार्तर् सम्पन्न गररएको ष्ट्ियो । सो सभा बाट ष्ट्वधान समेर्
पररमाजतन भएको ष्ट्ियो, जसका कारण आज एनआरएनए अमेररका अन्य राष्ट्रिय समन्वय पररषद भन्दा समावेशी ढांचाको संस्िा बन्ने अवस्िा बनेको
छ । यसैगरी ष्ट्नवाचतन समेर् समयमै गनत सष्ट्कएको छ, ष्ट्वधानमा रहेर अष्ट्घ बढ् दा संघको संस्िागर् ष्ट्वकासमा त्यसले मिर् गने गदत छ ।
१०. ष्ट्बपत्तीमा नेपाल केन्द्रीर् सहयोग कायत क्रम
मार्ृभुमी नेपालमा ष्ट्वष्ट्भन्न समयमा आइपने ष्ट्वपर्को घडीमा सहयोग गने कायतलाई ष्ट्वशेष प्रािष्ट्मकर्ा ष्ट्दइएको ष्ट्ियो । बाढीपष्ट्हरो जस्ता प्राकृष्ट्र्क
ष्ट्वपष्ट्त्तको असरको समयमा होस वा पष्ट्छल्लो कोरोनाको कहरले पारे को ष्ट्वपर्को घडीमा संघले सहयोग गदै आएको ष्ट्ियो । कोरोना को कहको
समयमा मार्ृभूष्ट्म नेपालको सहयोगमा संघले ष्ट्दघतकाष्ट्लन रुपमा महत्व राख्ने अखक्सजन प्लाि समेर् बनाउने ष्ट्नणत य गरी काम अष्ट्घ बढाएको छ ।
आइशोलेशन से िर ष्ट्नमातण गने दे खख स्वास्थ्य सामाग्राीको संकलन र्िा आष्ट्ितक संकलन गरी सहयोग गने कायत यस ष्ट्वचमा गररएको ष्ट्ियो ।
नेपालमा एनसीसी युएसए को नाम बाट अखक्सजन प्लाि ष्ट्नमातण का लागी एक लाख डलर बरबार को रकम आईसीसी मार्तर् नेपाल्का ष्ट्नकासा
भईसकेको छ भने ष्ट्बस हजार डलर बराबर को रकम आइशोलेसन से िर ष्ट्नमातणका लागी खचत गररएको छ ।
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आदरणीय सदस्य ज्यूहरु,
वर्तमान कायत सष्ट्मष्ट्र्को २०१९ दे खख २०२१ सम्मको कायतकाललाई सहज र सबैको सहभाष्ट्गर्ालाई मध्यनजर राख्दै सेवा र्िा कायतयोजना अनु रुप
दु ई ष्ट्कष्ट्समले टास्क र्ोसत र्िा ष्ट्वष्ट्भन्न कष्ट्मष्ट्टहरु गठन गरे र राष्ट्रिय स्तरका कायत योजनाहरू कायातन्यन मा ल्याईएको ष्ट्ियो भने च्याप्तहतरू मार्तर्
स्िाष्ट्नय स्तरका कायत योजनाहरू कायातन्यनमा ल्याईएको ष्ट्ियो । सािै संघको दु ई वषे कायत कालमा गररएका कामहरु यस प्रकार रहेको छ ।
सम्पन्न गररएका कायतक्रमहरू
१. एनआरएनए आइष्ट्ससीमा ष्ट्वजयीहरुको सम्मान कायतक्रम
एनआरएनए आइष्ट्ससीको ष्ट्नवातचनमा ष्ट्वजयी एनआरएन अमेररकाका अष्ट्भयन्ताहरुको सम्मानमा संघले सम्मान कायत क्रमको आयोजना गरे को
ष्ट्ियो । आइष्ट्ससीको उपाध्यक्ष पदमा ष्ट्वजयी सोनाम लामा, मष्ट्हला उपाध्यक्ष पदमा ष्ट्वजयी रष्ट्वना िापा, सष्ट्चव पदमा ष्ट्वजयी गौरीराज जोशी
लगायर् क्षेत्रीय सं योजक पदमा ष्ट्वजयी राजन ष्ट्त्रपाठी, क्षेत्रीय सह–संयोजक पदमा ष्ट्वजयी रामसी पोखरे ल, क्षेत्रीय मष्ट्हला संयोजक पदमा ष्ट्वजयी
उमा काकी िापा लगायर् आइष्ट्ससी सदस्य र्िा आइष्ट्ससीका ष्ट्वष्ट्भन्न पदमा ष्ट्वजयी अमेररकाका अष्ट्भयन्ताहरुलाई सम्मानका लाष्ट्ग गर् ष्ट्डसेम्बर,
२०१९ मा बधाई ज्ञापन र्िा सम्मान कायत क्रम सम्पन्न भयो ।
२. च्याप्टर र्िा क्षेत्रीय भेला सम्पन्न
वर्तमान कायतसष्ट्मष्ट्र्ले गैर आवासीय ने पाली संघ अमेरीकामा सबैको भावना समेष्ट्टयोस भन्ने उिे श्यले सपि ष्ट्लएको केही महीनामै च्याप्टर र्िा
क्षेत्रीय सष्ट्मष्ट्र्हरुलाई पूणतर्ा ष्ट्दने कायत गररएको ष्ट्ियो । जस अन्तगत र् च्याप्टर र्िा क्षेत्रीय सष्ट्मष्ट्र्हरुको सपि ग्रहण सँगँंंगै स्िानीय रुपमा नेपाली
समूदाय सं ग छलर्ल गरी समुदायका अष्ट्भयन्ताहरुवाट सुझाव ष्ट्लने काम गररएको ष्ट्ियो । जसले संस्िालाई अगाष्ट्ड बढाउन मिर् पुगेको जानकारी
गराउँ दछु । स्िानीय नेपाली समुदायसागको रायसुझावका आधारमा संस्िाको २ वषे कायत योजनालाई आधारभु र् र्हसम्म प्रभाव पने गरी पररमाजतन
गरी कायत क्रम अगाष्ट्ड बढाइएको ष्ट्ियो । यसै अन्र्र्गर् ष्ट्वष्ट्भन्न क्षेत्रमा र्रक ष्ट्कष्ट्समका क्षेत्रीय भेला र्िा अन्तरष्ट्क्रया समेर् सम्पन्न गररएको ष्ट्ियो
।
३. मष्ट्हला सशखिकरण कायत क्रम
क) मष्ट्हला राखस्टि य सम्मेलन
वर्तमान कायत सष्ट्मष्ट्र्ले मष्ट्हलाको गैर आवासीय नेपाली संघमा सहभाष्ट्गर्ा बढाउने कुरालाई ष्ट्वशेष महत्व ष्ट्दएको ष्ट्ियो । यसलाई कायतन्वयन र्हमा
लैजानका लाष्ट्ग संघकी मष्ट्हला संयोजकको सं योजकत्वमा मष्ट्हला सहभाष्ट्गर्ा र्िा सशखिकरण सष्ट्मष्ट्र् बनाएर काम अष्ट्घ बढाइएको ष्ट्ियो । गर्
सेप्टेम्बरमा मष्ट्हनामा राष्ट्रिय मष्ट्हला सम्मेलन सम्मेलन सम्पन्न भएको ष्ट्ियो । त्यो मष्ट्हला सम्मेलन एनआरएनए अष्ट्भयानमा पष्ट्हलो मष्ट्हला
सम्मेलनको रुपमा रहेको ष्ट्ियो । त्यसैगरी मष्ट्हला शसखिकरण कायतक्रम अन्र्र्गर् चेर्ना मु लक कायतक्रम कोष्ट्भड–१९ ले मष्ट्हलामा पारे को प्रभावका
सम्बन्धमा अनलाईन कायत क्रम समेर् गररएको ष्ट्ियो । त्यसै गरी न्यूयोकत च्याप्टरमार्तर् उत्तर पूवी क्षेत्र स्तरीय क्षेत्रीय कायतक्रम यस ष्ट्वचमा सम्पन्न
भएको ष्ट्ियो ।
ख) मष्ट्हला ष्ट्दवसमा कायतक्रम
अन्तराष्ट्रिय मष्ट्हला ष्ट्दवसमा एक अन्तरष्ट्क्रयात्मक कायतक्रम गररएको ष्ट्ियो । अनलाइन मार्तर् गररएको कायतक्रममा मष्ट्हला अष्ट्धकार सम्बन्धमा
व्यापक छलर्ल भएको ष्ट्ियो । नेपाल, अमेररका र ष्ट्वश्वका अन्य दे शमा रहनुभएका अष्ट्धकारकमी मष्ट्हलाहरुको सहभाष्ट्गर्ा सहीर्को कायतक्रम
ष्ट्नकै र्लदायी भएको ष्ट्ियो । सािै अन्तराष्ट्रिय मष्ट्हला ष्ट्दवसको उपलक्षमा मष्ट्हलाहरूका बर्तमान समस्या र समधानका उपायहरू सम्बन्धमा एक
ष्ट्दने अनलाईन कायतसाला गोष्ट्ि सम्पन्न गररएको ष्ट्ियो
ग) त्यसै गरी दीदीबहीनीहरुको समस्या र्िा परामशतका लाष्ट्ग हेल्प डे स्र्क मार्तर् २४ घण्टा हटलाइन सेवा उपलब्ध गराइएको ष्ट्ियो ।

Annual General Meeting Report (July 3-4, 2021)

I

www.nrnusa.org

6|Page

४. नयां प्रष्ट्बष्ट्धको प्रयोग (स्माटत एनआरएनए)
अष्ट्हलेको शर्ाब्दीमा प्रष्ट्वष्ट्धको उपयोगलाई गैर आवासीय ने पाली संघ, अन्तराष्ट्रिय समन्वय पररषद् ले पष्ट्न प्रािष्ट्मकर्ामा राखेको छ । आइष्ट्ससीले
ल्याएको स्माटत एनआरएनए अवधारणालाई एनआरएनए, एनष्ट्ससी युएसएले स्वागर् गदै त्यसलाई आत्मसार् गरी काम गररएको ष्ट्ियो । दु ई वषतको
कायतकालमा संघले सूचना प्रष्ट्वष्ट्धमैत्री संघ ष्ट्नमातणमा सष्ट्क्रयर्ा दे खाएर काम गरे को ष्ट्ियो । संघको यस अष्ट्घ गो डे डी होस्ट सभतर रहेको
वेभसाइटलाई माइक्रोसफ्ट एजर र अमाजन वकत स्पेस मा रुपान्तरण गने कायतलाई अष्ट्घ बढाइएको ष्ट्ियो । जी सुइट र्िा एजरमा लाग्ने प्रष्ट्र् मष्ट्हनाको
शुल्कलाई नार्ारहीर् संस्िाको रुपमा त्यसमा दर्ात गराई माष्ट्सक शुल्क ष्ट्मनाहा गने कायत सर्ल भएको ष्ट्ियो । त्यसैगरी कोष्ट्भड–१९ का कारण
उत्पन्न जष्ट्टल पररखस्िष्ट्र्मा ष्ट्वद्यािीहरुलाई सहयोग पुतयाउने उिे श्यले एनआरएनए स्टु डेन्ड एप ष्ट्नमातण गरी संचालनमा ल्याइएको ष्ट्ियो ।
एनआरएनए अमेरीकाको वेब पोटत ल संरचना नयां प्रष्ट्बष्ट्धयु ि ष्ट्नमातण गररएको छ । एनआरएनए अमेरीकाको सुचना सबै सदस्यहरूको पहुंचमा
होस भष्ट्न एनआरएनए अमे रीकाको एप को ष्ट्नमातण गरर सं चालनमा ल्याईकेको छ । त्यसै गरी सम्पु णत प्रोर्ेस्नलहरूलाई एनआरएनए अमेरीका
संग जोड् नका लागी डाटावेस समेर् ष्ट्नमातण गरीएको छ । वेभसाइट समेर् अपग्रेड गरी अझ सहज ढं गवाट सबै ष्ट्वषयहरु समेष्ट्टने खालको वेभसाइट
पोटत ल ष्ट्नमातण गररएको छ । स्माटत एनआरएनए अष्ट्भयानलाई बल पुग्ने गरी अनलाइन रुपमा साधारण सभा एवं राष्ट्रिय ज्ञान सम्मेलन गर् वषत
सर्लर्ापूवतक सम्पन्न गररएको ष्ट्ियो ।
हामी गैर आवासीय नेपालीले गैर आवासीय नेपाली पररचय पत्र प्राप्त गनुत ष्ट्नकै महत्वको ष्ट्वषय हो । यसलाई मनन गदै यसलाई िप सहज, सरल र
सबैको पहुँचमा पुतयाउन वर्तमान समयमा ष्ट्डष्ट्जटल काडत को प्रबन्ध गनत राष्ट्रिय स्तरमा ररयलटाइम ष्ट्डष्ट्जटल आइडी काडत को व्यवस्िा गरे को छ ।
आजका ष्ट्दनमा आफ्नो मेम्बरष्ट्सप प्रोर्ाईलमा लगइन गरी आफ्नो एनआरएनए पररचय पत्र प्राप्त गनत सक्ने ब्यवस्िा गररएको छ ।
५. कोष्ट्भड–१९ भाइरसका कारण उत्पन्न जष्ट्टल पररखस्िष्ट्र् सं ग अन्तरसम्बखन्धर् कायतक्रम
अष्ट्हले कोष्ट्भड–१९ भाइरसको महामारीले ष्ट्वश्वनै आक्रान्त बनेको अवस्िा छ । यसवाट ष्ट्वश्वले ठूलो जन र धनको क्षष्ट्र् व्यवहोनुत परररहे को छ ।
ष्ट्वश्वनैं प्रभाष्ट्वर् बनेको यो ष्ट्वषम पररखस्िष्ट्र्मा गैर आवासीय नेपालीहरु समेर् यसका कारण समस्यामा परे को अवस्िा छ । नेपाल लगायर् ष्ट्वश्वका
ष्ट्वष्ट्भन्न दे शमा रहनुभएका केही नेपालीको कोष्ट्भड – १९ भाइरसको संक्रमणका कारण ज्यान समेर् गएको दु :खर् घटना समेर् घटे को र यसको
प्रत्यक्ष सं क्रमणवाट समेर् धे रैं नेपाली प्रभाष्ट्वर् बन्न पुगेको अवस्िा छ । अमेररकामा यसको कहर केही कम भएपष्ट्न मार्ृभुमीमा अष्ट्हले पष्ट्न जोखखम
उष्ट्त्तकै रहेको छ । कोरोनाका कारण अमेररकामा रहेको हाम्रो नेपाली समुदायले समेर् आफ्ना सदस्यहरु गुमाउनुपतयो, ज्यान गुमाउनु भएका हरुप्रष्ट्र्
हाष्ट्दतक श्रदाञ्जली व्यि गदै पररवार जनमा गष्ट्हरो समवेदना प्रकट गदत छौ ं ।
कोष्ट्भड–१९ को संक्रमण बढे सँगैं एनआरएनए आइष्ट्ससीले आफ्नो ध्यान गै र आवासीय ने पालीको स्वास्थ्य सुरक्षा र उनीहरुलाई र्त्काल आवश्यक
पने सेवा उपलब्ध गराउने र्र्त केन्द्रीर् गरे को ष्ट्ियो । एनआरएनए अमेररकाले समेर् अमेररकामा रहनुभएका गैर आवासीय नेपाली र नेपाली सबैंको
स्वास्थ्य सुरक्षा र सहयोगका ष्ट्नखि सु रुवार्ी ष्ट्दनदे खख नैं सष्ट्क्रयर्ा दे खाएको सन्धभतमा यं हाहरु सबैमा जानकारी रहेकै छ ।
संघले प्रत्यक्ष रुपमा आवश्यकर्ाको मुल्यांकन गरी आष्ट्ितक र्िा खाद्यान्न सहयोग अष्ट्न आवास व्यवस्िापन सम्मको कायत गरे को ष्ट्ियो । एनआरएनए
अमेररकाको आग्रहलाई स्वीकार गरी स्वयं सेवी रुपमा धेरैं व्यष्ट्त्तत्वहरुले सहयोगको हार् अष्ट्घ बढाउनुभएको ष्ट्ियो । प्रत्यक्ष रुपमा नेपाली समुदायका
घर– घरमा पुगेर अत्यावश्यक सामाग्री उपलब्ध गराउने दे खख ष्ट्लएर आवश्यक सम्पकत स्िाष्ट्पर् गराइष्ट्दने कायतमा संघका ष्ट्वष्ट्भन्न र्ह र्प्कामा
रहनुभएका एनआरएनए अष्ट्भयन्ताहरुवाट सहयोग रहेको ष्ट्ियो । यस बाहेक पष्ट्न संघले स्वास्थ्य संग सम्बखन्धर् ष्ट्वष्ट्भन्न सचेर्नामुखी कायतक्रमहरु
संचालन गरे को ष्ट्ियो । कोष्ट्भड–१९ को असरवाट नेपाली समुदायमा क्षष्ट्र् कम गराउनका लाष्ट्ग संघले कोष्ट्भड–१९ के हो र कसरी बच्न सष्ट्कन्छ भन्ने
सन्दभतमा ष्ट्चष्ट्कत्सा क्षेत्रमा कायतरर् एनआरएनहरुलाई ष्ट्वशेषज्ञको रुपमा ल्याएर अनलाइन कायतक्रमहरु संचालन गने कायत कोष्ट्भड–१९ को संक्रमण
अमेररकामा दे खखएको सुरुवार्ी ष्ट्दनको समयदे खखनैं गरे को ष्ट्ियो, जसले गदात नेपाली समुदाय बढी प्रभाष्ट्वर् हुनवाट यसले जोगाएको हाम्रो ष्ट्वश्वास
रहेको छ ।
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सािैं संघले उच्चस्तरीय समन्वय सष्ट्मष्ट्र्, मेष्ट्डकल रे स्पोन्स ष्ट्टम, स्टु डेि रे स्पोन्स ष्ट्टम, हटलाइन सेवा, क्षेत्रीय कोष्ट्भड–१९ रे स्पोि ष्ट्टम, स्िानीय
स्तरमा च्याप्टर स्तरीय सष्ट्मष्ट्र् बनाएर ष्ट्नरन्तर सेवाको क्षेत्रमा कायतहरु गरे को ष्ट्ियो । कोष्ट्भड–१९ का कारण प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ढं गवाट ष्ट्वष्ट्वध
क्षेत्रमा परे को असर, अमेररकी सरकारको सहुष्ट्लयर्का योजना, वर्तमान जष्ट्टल अवस्िामा कसरी स्वस्ि रहने आष्ट्द ष्ट्वषयहरु मा केन्द्रीर् रहेर दजतनौ ं
कायतक्रमहरु सम्पन्न गरे को सम्माष्ट्नर् यस साधारणसभामा राख्न चाहन्छु । यसबाहेक संघले कोष्ट्भड–१९ लाई केद्रमा राखेर कोष्ट्भड–१९ ष्ट्वशेष
सहयोग कोषको ष्ट्नमातण गरी गो र्न्ड ष्ट्म मार्तर् आष्ट्ितक सं कलनको काम गरे को ष्ट्ियो । सँग सँ गैं दु :खको घडीमा एनआरएनए अमेररकाले संघको
आपर्काष्ट्लन कोषको रकम समेर् समस्यामा परे का नेपालीको सहयोगमा खचत गने ष्ट्नणतय गरी काम गरे को ष्ट्ियो । आम अमेररकाबासी
एनआरएनहरुले समे र् एनआरएनए अमेररकाले खेलेको भूष्ट्मकालाई आत्मसार् गनुतभएको छ भन्ने हाम्रो ष्ट्वश्वास छ ।
सािैं कोष्ट्भड–१९ कारण र्ुलनात्मक रुपका बढी प्रभाष्ट्वर् दे खखएको अमेररकामा रहेको नेपाली ष्ट्वद्यािी (एर् वन) स्टाटसमा रहेकाहरुलाई
सहयोगका लाष्ट्ग संघले ष्ट्नरन्तर पहलकदमी ष्ट्लइरहेको यस सभामा राख्न चाहन्छु । प्रत्यक्ष सहयोग गने दे खख ष्ट्लएर नेपाली ष्ट्वद्यािीलाई परे को र पनत
सक्ने समस्यालाई मध्यनजर गदै ष्ट्डपाटत मेि अर् होमल्याण्ड सेक्युररटी र्िा ष्ट्वष्ट्भन्न ष्ट्वश्व ष्ट्वद्यालय एवं कलेजको व्यवस्िापन सष्ट्मष्ट्र्लाई
ष्ट्वद्यािीहरुले झेल्नुपने समस्यालाई समाधान गनत का लाष्ट्ग सहयोग गनतका लाष्ट्ग अनुरोध सहीर् संघले पत्राचार समेर् गरे को ष्ट्ियो ।
यसबाहेक संघले बन्दाबन्दीका कारण अमेररकामा रोष्ट्कनुभएका र नेपाल जान चाहनुभएकाहरुलाई नेपाल र्कातउनका लाष्ट्ग संघले नेपाल सरकार,
गैर आवासीय नेपाली संघ, आइष्ट्ससी, अमेररकाखस्िर् नेपाली दु र्ावासााग सहकायत गरी उहाँ हरुलाई नेपाल पठाउन सष्ट्कएको यस साधारणसभामा
राख्न चाहन्छौं ।सािै पष्ट्छल्लो समय ष्ट्वष्ट्भन्न संघ संस्िाहरुले संकलन गनुतभएको स्वास्थ्य सामाग्री समेर् अमेररकावाट नेपाल पठाउन सहजीकरणको
व्यवस्िा गररएको ष्ट्ियो । यसरी संघले ष्ट्नरन्तर कोष्ट्भड–१९ का कारण उत्पन्न जष्ट्टल पररस्िष्ट्र्मा नेपाली समुदायलाई कसरी र कुन रुपमा सेवा ष्ट्दन
सष्ट्कन्छ भनेर ष्ट्नरन्तर काम भएको ष्ट्ियो । यो ष्ट्वषम पररखस्िष्ट्र्मा सहयोगको यो पुण्य अष्ट्भयानमा साि, सहयोग र समित न गनुतहुने सबैमा हाष्ट्दतक
आभार व्यि गदत छौ ं ।
६. एनआरएनए युएसएको कायातलय भवन
गैर आवासीय नेपाली संघ अमे ररका संस्िागर् रुपमा ष्ट्दनानुष्ट्दन अष्ट्घइ बष्ट्ढरहेको छ । कायतका क्षेत्रहरु समेर् र्राष्ट्कलो बन्दै गएको अवस्िामा
संघको आफ्नै भवनको आवश्यकर्ा महशुस भएको छ । एनआरएनए युएसए अष्ट्र्स ष्ट्वखिङ इष्ट्नष्ट्सयष्ट्टभ प्रोजेक्ट को सुरुवार् गरी कामको
सुरुवार् भै सकेको यस साधारण सभामा जानकारी गराउन चाहन्र्छौ ।
यस प्रोजेक्टका लाष्ट्ग आष्ट्ितक संकलन नै सबै भन्दा मुख्य पक्ष भएकाले त्यसका लाष्ट्ग काम भैरहेको छ । यसैलाई मध्यनजर गदै उत्तर पूवी क्षेत्रीय
सष्ट्मष्ट्र्को एक कायत क्रमको आयोजना समेर् गरे को ष्ट्ियो । जसमा एनआरएनए अष्ट्भयन्ताहरुवाट १ लाख २० हजार रकम सहयोग गने वचन समेर्
ष्ट्दइसक्नुभएको ष्ट्ियो । प्रष्ट्र्वद्धर्ा गनुतभएको रकम समेर् सं कलन सुरु भएको छ । सािै यसका ष्ट्नखि सदस्यर्ा शु ल्क वापर् आइष्ट्सष्ट्सलाई उपलब्ध
गराउने लगभग एक लाख डलर बरावरको रकम नआरएनए युएसएको कायातलय भवन ष्ट्नवातणमा उपयोग गनत का लाष्ट्ग अनुरोध गने ष्ट्नणत य समेर्
भएको र त्यही अनुरुप जानकारी गराइएको छ । यसका लाष्ट्ग आवश्यक अन्य कायत समे र् अष्ट्घ बढाइएको छ ।
७. नेपाली भाषा ष्ट्शक्षा
भाषा आम गैर आवासीय नेपालीका लाष्ट्ग महत्वपूणत कुरा हो । भाषाले नेपाल सँग गैर आवासीय ने पालीलाई जोड् न महत्वपूणत भूष्ट्मका खेलेको हुन्छ
। अझ नेपाल वाष्ट्हर जखिएर यही हुष्ट्कतरहेको र सानो उमेरमा नै आफ्नो अष्ट्भभावक संग नेपाल वाष्ट्हर आइ बसेको पुस्तालाई नेपालसँ ग जोष्ट्डराख्नका
लाष्ट्ग भाषा र संस्कारको महत्व अहं रहेको हुन्छ । यस पक्षलाई ख्याल गरी संघले केही वषत यर्ादे खख नेपाली भाषाको प्रवद्र्दन र नयाँ पुस्तालाई
त्यसबारे ज्ञान ष्ट्दनका लाष्ट्ग ष्ट्वशेष महत्व ष्ट्दएको छ । संघले ष्ट्वगर्मा प्रकाष्ट्शर् गरे को नेपाली पाठशाला पुस्तकलाई आवश्यकर्ा अनु सारको
पररमाजतन गदै नैष्ट्र्क ज्ञान ष्ट्शक्षालाई पष्ट्न प्रािष्ट्मकर्ा ष्ट्दइएको छ । संघले प्रकाशन गरे को नैष्ट्र्क ज्ञान दशत नको पाठ्यक्रमले यहाँ हुष्ट्कतरहेको हाम्रो
नयाँ पुस्तालाई सही मागतदशतन गनत सघाएको हाम्रो बुझाइ रहेको छ । नेपाली समुदायका ष्ट्वष्ट्भन्न संघ संस्िाहरुले चलाउने नेपाली भाषा कक्षाहरुमा
संघ सदै व सहयोगी बनी संघले आवश्यक सहयोग गरे को ष्ट्ियो ।
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८.नागररक र्िा अध्यागमन
हामी गैर आवासीय नेपालीहरुका धेरै खालका समस्याहरु रहेका छन् । गैर आवासीय भएपष्ट्छ नेपाल साग जोष्ट्डएर आउने खालको समस्या एक
िरी छ भने आप्रवासी हामीहरुका अको खालको समस्या पष्ट्न छ । गैर आवासीय नेपालीलाई सरल ढं गवाट ने पालको नागररकर्ा प्राप्त गने ष्ट्दशामा
महत्वपूणत उपलब्धी हाष्ट्सल भएको अवस्िा छ ।
संघले अमेररका खस्िर् नेपाली दु र्ावाससागको सहकायतमा अमेररकामा ष्ट्वष्ट्भन्न राज्यका शहरहरुमा घुिी सेवा कायतक्रम समेर् सम्पन्न गरे को छ ।
यसले सेवाग्राहीलाई सेवा ष्ट्लन सहज भएको छ भने नेपालसाग जोष्ट्डएर आउने कागजपत्रसाग सम्बखन्धर् समस्याले गदात अप्ठ्यारोमा पनुत भएका गैर
आवासीय नेपालीले आफ्नै नष्ट्जकको ठाउावाट सेवा ष्ट्लन पाउनुभएको ष्ट्ियो । यस ष्ट्वचमा इष्ट्लनोइस राज्यको ष्ट्शकागो , टे क्ससको डलास र ह्युरन,
क्याष्ट्लर्ोष्ट्नतयाको लसएन्जल्स र सानफ्राखन्सस्कामा कन्सुलेट ष्ट्शष्ट्वर आयोजना भएको ष्ट्ियो ।सािै, आप्रवासी कानुनसाग सम्बखन्धर् ष्ट्वष्ट्भन्न
कायतक्रमहरु संचालन गररनुका सािै कानु नी परामशत को कायत समेर् ष्ट्दने गररएको ष्ट्ियो ।
९. अष्ट्र्ररि ष्ट्शक्षा र्िा ष्ट्सप ष्ट्वकास अष्ट्भमुखीकरण कायत क्रम
अमेररकामा बसोवास गदै आउनुभएका कुल नेपालीको संख्याको झण्डै ४० प्रष्ट्र्शर् गैर आवासीय नेपाली आयआजत नको ष्ट्हसावले न्यून आय गनेहरु
रहेको अनुमान गररन्छ । यस पक्षलाई ख्याल गरी अमेररकामा रहने नेपालीलाई ष्ट्वष्ट्भन्न खालको ष्ट्सप र्िा अष्ट्र्ररि ष्ट्शक्षा प्रदान गने खालका
कायतक्रम बर्तमान कायत सष्ट्मष्ट्र्ले अष्ट्घ बढाएको ष्ट्ियो ।
सािै ष्ट्वष्ट्भन्न राज्य र्िा स्िानीय सरकारी ष्ट्नकायहरुमा समे र् ष्ट्वष्ट्भन्न खालका ष्ट्सप ष्ट्वकास र्ाष्ट्लम र्िा ष्ट्वष्ट्भन्न सहुष्ट्लयर्का कायतक्रमहरु रहेका
हुन्छन् । त्यसवाट नेपालीलाई लाभाखन्वर् गराउनका लाष्ट्ग सं घले जानकारी मुलक कायतक्रमलाई अगाष्ट्ड ल्याई कायत क्रमहरु गररएका ष्ट्िए । पष्ट्छल्लो
समय कोष्ट्भड–१९ का कारण उत्पन्न जष्ट्टल पररखस्िष्ट्र्मा अमेररकी सरकार, यसका अं गहरु र्िा गैर सरकारी ष्ट्नकायहरुवाट प्राप्त हुने सहुष्ट्लयर्का
कायतक्रमहरु बारे जानकारी गराउन समेर् संघले ष्ट्वष्ट्भन्न जनचेर्नामुखी कायत क्रमहरु संचालन गरे को ष्ट्ियो । आगामी ष्ट्दनमा समेर् गैर आवासीय
नेपालीहरुको ष्ट्जवनस्तर माष्ट्ि उठाउनका लाष्ट्ग उपयोगी हुने र्ाष्ट्लम र्िा जानकारी मुलक कायतक्रमहरुलाई अगाष्ट्ड बढाउन सक्दा यस्ता
कायतक्रमहरुले गै र आवासीय ने पालीको आष्ट्ितक ष्ट्जवनस्तर वृष्ट्ि गराउन सहयोग पु ग्नेमा हाम्रो ष्ट्वश्वास रहेको छ ।
१०. इन्फरमे शन हेल्प डे स्क सं चालन
अमेररकामा रहनुहुने गैर आवासीय नेपालीको सहयोगका लाष्ट्ग संघले सूचना, जानकारी र सहयोगको हेर्ु हेल्प डे स्क संचालन गररएको ष्ट्ियो । यो
हेल्प डे स्क गैर आवासीय ने पालीलाई परे का समस्यालाई समाधानका लाष्ट्ग ष्ट्नकै उपयोगी ष्ट्सि भएको ष्ट्वश्वास रहेको छ । कानु न सम्बन्धी, रोजगार
सम्बन्धी, घरे लु ष्ट्हंसा सम्बन्धी, स्वास्थ्य सम्बखन्ध, ष्ट्वमा सम्बखन्ध, ट्याक्स सम्बन्धी, व्यवसाय सम्बन्धी, ष्ट्शक्षा र्िा अवसर सम्बन्धी यी यस्ता ष्ट्वष्ट्भन्न
ष्ट्वषयहरु संग सम्बखन्धर् समस्याहरु हेल्प डे स्क आउने गरे को र अमेररकी कानु नको अष्ट्धनमा रही ष्ट्वषयगर् ष्ट्वज्ञ र्िा त्यही क्षेत्रमा कायतरर् हरुको
सहयोगमा परामशत गने कायत संघको हेल्प डे स्कवाट गररएको यस सम्माष्ट्नर् सभामा जानकारी गराउदछु ।
अझ पष्ट्छल्लो समय वर्तमान कोष्ट्भड–१९ भाइरसका कारण उत्पन्न जष्ट्टल पररखस्िष्ट्र्मा यस हेल्प डे स्कवाट ष्ट्नकैं महत्वपूणत सहयोगको काम भएको
ष्ट्ियो ।
११. युवा र्िा ष्ट्वद्यािीको एनआरएनए मा सहभाष्ट्गर्ा र सष्ट्क्रयर्ा
क) एनआरएनएको भष्ट्वष्य जोष्ट्डएको युवा र्िा ष्ट्वद्यािीलाई एनआरएनए अष्ट्भयानमा समावेश गराउन एनआरएनए युएसएको वषत २०१९ दे खख
२०२१ को कष्ट्मष्ट्टले ष्ट्वशेष जोड ष्ट्ददैं आएको ष्ट्ियो । संघमा युवाको प्रष्ट्र्ष्ट्नष्ट्धत्व वढाउन र एनआरएन मु भमेण्टमा सहभाष्ट्गर्ा वृष्ट्ि गनतका लाष्ट्ग
युवा सहभाष्ट्गर्ा सष्ट्मष्ट्र् र स्टु डेण्ट टास्क र्ोसत सष्ट्मष्ट्र् गठन गरी एनआरएनए युएसएले युवा र्िा ष्ट्वद्यािी जोड् ने कामको सुरुवार् गरी र्ी
सष्ट्मष्ट्र्मार्तर् ष्ट्वष्ट्भन्न कायत क्रमहरु गररएको सम्माष्ट्नर् सदस्यहरुमा जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
ख) युवा र्िा ष्ट्वद्यािीहरुको भावना कस्तो छ, उनीहरुको एनआरएनएवाट अपे क्षा के छ भन्ने सम्बन्धमा नष्ट्जकवाट ष्ट्नयालेर युवा र्िा
ष्ट्वद्यािीहरुलाई एनआरएन मुभमेण्टमा समेट्न सहयोगी बन्ने गरी र्ेबुरअरी
२३, २०२० मा टे क्ससको डलास शहरमा राष्ट्रिय युवा र्िा ष्ट्वद्यािी
्
सम्मेलन समेर् सम्पन्न गररएको ष्ट्ियो । भने दोस्रो युवा सम्मेलन २०२१ मा अनलाइन मार्तर् सम्पन्न गररएको ष्ट्ियो । त्यस सम्मेलन पश्चार् र्ुलनात्मक
रुपमा युवा र्िा ष्ट्वद्यािी एनआरएनए अमेररकामा सहभाष्ट्गर्ा र सष्ट्क्रयर्ा समेर् बढे को यहाहरुमा जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
ग) अमेररकाका ष्ट्वष्ट्भन्न ष्ट्वश्वष्ट्वद्यालय र्िा कलेजहरुमा अध्ययनरर् ष्ट्वद्यािीहरुले भोग्नु परे का समस्या, उनीहरुको अपे क्षा र एनआरएनए यु एसएले
उनीहरुका ष्ट्नखि के गनत सक्छ र अष्ट्भभावकीय भूष्ट्मका कसरी खेल्न सक्छ भन्ने कुरा नष्ट्जकवाट बुझ्नका लाष्ट्ग हरे क ष्ट्वश्वष्ट्वद्यालयहरुमा ष्ट्वद्यािी
दु र् (स्टु डेण्ट एम्ब्यासडर) ष्ट्नयुिी गने कायत को सुरुवार् गरर काम गररएको ष्ट्ियो । जसले ष्ट्वद्यािीहरुमा एनआरएनए युएसएप्रष्ट्र्को सम्बन्ध
बढाएको हामीले महशुस गरे का छौ ं ।
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घ) यो ष्ट्बचमा स्टु डेि संजाल ष्ट्नमातण गने दे खख ष्ट्लएर प्रष्ट्वष्ट्धमैत्री संजाल ष्ट्नमातण गने हे र्ु स्टु डेन्ड एप समे र् संचालनमा ल्याइएको छ । यसको
उपयोगीर्ा ष्ट्नकै दे खखएको छ ।
ङ) एनआरएनए युएसएको पहलमा ष्ट्वद्यािीहरुलाई ष्ट्सधै अमेररका खस्िर् नेपाली दु र्ावासमा गुनासो, सहयोग वा जानकारी राख्न र ष्ट्लन सष्ट्जलो
होस् भनी दु र्ावासवाट ष्ट्वद्यािीका ष्ट्नखि छु ट्टै इमेल पत्राचार ठे गानाको व्यवस्िा ष्ट्मलाइ काम अष्ट्घ बढे को छ । यसका ष्ट्नखि अमेररका खस्िर् नेपाली
दु र्ावास पररवारप्रष्ट्र् हाष्ट्दतक धन्यवाद समेर् व्यि गदत छौ ं ।
च) संघमार्तर् प्रदान गररदैं आइएको छात्रवृष्ट्त्तको कायतक्रमलाई ष्ट्नरन्तर राख्दैं िप व्यवखस्िर् र ष्ट्दगो राख्नका लाष्ट्ग युवा ष्ट्वद्यािीको कोषको सुरुवार्
गररएको छ । जसका लाष्ट्ग आष्ट्ितक संकलनको कामको सुरुवार् समेर् भएको छ । युवा र्िा ष्ट्वद्यािी लष्ट्क्षर् कायतक्रम गनतका लाष्ट्ग सघाउ पुगोस्
भनी संघको सदस्य बन्दा सदस्यर्ा वापर् प्राप्त शुल्कवाट केही रकमको व्यवस्िालाई अष्ट्नवायत बनाइएको छ ।
छ) संघले प्रदान गदै आएको छात्रवृष्ट्त्त प्राप्त गने ष्ट्वद्यािीको संख्या िप गररएको छ । अष्ट्हले प्रत्येक क्षेत्रवाट १ छात्र र १ छात्रा गरी कुल ८ जना
ष्ट्वद्यािीलाई छात्रवृष्ट्त्तको प्रबन्ध ष्ट्मलाइएको छ ।
यी यस्ता कायत क्रमका सािैं संघको युवा सहभाष्ट्गर्ा सष्ट्मष्ट्र्, स्टु डेण्ट टास्कर्ोसतमार्तर् सहयोगका कायतक्रमहरु समे र् गररएको ष्ट्ियो ।
१२. एनआरएन अष्ट्भयान र्िा एनआरएनए युएसएमा पेशागर् ष्ट्वज्ञहरुको सहभाष्ट्गर्ा
ष्ट्वगर्का ष्ट्दनमा ष्ट्वज्ञ र्िा व्यवसायीहरुलाई एनआरएनएमा आकष्ट्षतर् गराउन नसष्ट्करहेको अवस्िामा केही वषत यर्ा उहाँहरुको सहभाष्ट्गर्ा राम्रो
दे खखन्छ । २ वषत अगाष्ट्ड सम्पन्न भएको क्षेत्रीय ष्ट्वज्ञ भेलावाट सुरु गररएको यस अष्ट्भयानलाई वर्तमान कायतसष्ट्मष्ट्र्ले ष्ट्नरन्तरर्ा ष्ट्दई ज्ञान सम्मेलन
समेर् सम्पन्न भएको छ । गर् जुलाई ४ मा राष्ट्रिय ज्ञान सम्मे लनको पष्ट्न आयोजना गररएको ष्ट्ियो । अमेररकामा ष्ट्वज्ञ र्िा व्यवसायीहरुको संख्या
उल्लेखनीय रहेको छ । त्यसै कारण राष्ट्रिय ज्ञान सम्मेलन मात्र नभएर क्षेत्रीय ज्ञान सम्मेलनको आयोजना गने उिे श्य ष्ट्लई ष्ट्वज्ञहरुलाई जोड् नका
लाष्ट्ग एक्सपटत डाटा बेस र एक्सपटत नेटवष्ट्कतङ एप ष्ट्नमाणतको कायत पुरा गरी काम अगाष्ट्ड बढाइएको छ । भष्ट्बस्यमा प्रोर्ेसनल नेटवष्ट्कतङ
डाटाबेसको माध्यम बार् सबै पेशागर् ष्ट्वज्ञहरु एन आर एन ए को अष्ट्भयानमा जोष्ट्डनु हुने छ भन्ने ष्ट्बस्वास गररएको छ ।
१३. बुलेष्ट्टन प्रकाशन र्िा सामाष्ट्जक संजालमार्तर् सूचना सम्प्रेषणमा प्रभावकाररर्ा
संघका गष्ट्र्ष्ट्वष्ट्धहरुलाई समेटेर संघको आष्ट्धकाररक बुलेष्ट्टन प्रकाशन गररएको छ । सािैं संघका गष्ट्र्ष्ट्वष्ट्ध र सूचनाामा सबैको पहुच सहज होस्
भनी संघले आफ्नो गष्ट्र्ष्ट्वष्ट्धहरु सामाष्ट्जक संजालमार्तर् पष्ट्न ष्ट्नरन्तर सम्प्रेषण गदै आइएको ष्ट्ियो । अमेररका र्िा अमेररका बाष्ट्हरबाट संचाष्ट्लर्
संचारमाध्यम र्िा आम संचारकमीहरुहरुसँ गको सहकायत लाई बढाउदैं संघको गष्ट्र्ष्ट्वष्ट्धलाई बढी भन्दा बढी समुदायका सदस्यहरुमा पुतयाउने
कायतलाई जोड ष्ट्दइएको ष्ट्ियो । त्यसै गरी ईमेल र्ेसबू क र्िा युटुब जस्ता सामाष्ट्जक संजाललाई सुचना प्रबाहको मुख्य स्रोर् बनाईएको छ ।
१४. अमेररकी जनगणना केन्द्रीर् कायत क्रम
अमेररकामा चष्ट्लरहेको जनगणना वषतमा बढी भन्दा बढी गैर आवासीय नेपाली गष्ट्णर् हुनका लाष्ट्ग अष्ट्भप्रेररर् गनतका लाष्ट्ग संघले जनगणना ष्ट्वशेष
अष्ट्भयाननै संचालन गरे को ष्ट्ियो । संघले सष्ट्मष्ट्र्नैं ष्ट्नमातण गरी अमेररकाका ष्ट्वष्ट्भन्न राज्य र्िा शहरहरुमा अन्तरष्ट्क्रयात्मक र्िा जानकारी मुलक
कायतक्रमहरु संचालन गररएका ष्ट्िए । जसका कारण जनगणनामा नेपालीको संख्या गष्ट्णर् हुने दर बढाउन मिर् पु गेको हाम्रो ष्ट्वश्वास रहेको छ ।
१५. नेपाल भ्रमण वषत २०२० लष्ट्क्षर् कायतक्रम
नेपालको अितर्न्त्रमा महत्वपूणत आधारको रुपमा पयतटन क्षेत्र रहेको छ । नेपालको आष्ट्ितक ष्ट्वकासको सहयोगी पयतटन क्षेत्रलाई लष्ट्क्षर् गरी नेपाल
सरकारले भ्रमण वषत २०२० को घोषणा गरे को ष्ट्ियो । भ्रमण वषत मार्तर् नेपाललाई ष्ट्वश्व माझ पयतटन गन्तव्य दे शको रुपमा पररष्ट्चर् गराउने
सरकारको र्यारी ष्ट्ियो । त्यही अनुरुप भ्रमण वषत लष्ट्क्षर् कायत क्रमहरु समेर् भएको ष्ट्ियो । नेपाल सरकारले भ्रमण वषतलाई सर्ल पानत गै र आवासीय
नेपाली संघ सं ग समेर् सहकायत गरे को ष्ट्ियो । एनआरएनएले समेर् अन्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय सष्ट्मष्ट्र्हरु मार्तर् भ्रमण वषतलाई सर्ल वनाउनका लाष्ट्ग
सहयोगी कायत क्रम गदै आएका ष्ट्िए ।
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यसै क्रममा गैर आवासीय ने पाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय पररषद् अमेररकाले समेर् नेपाल भ्रमण वषतलाई ष्ट्लएर प्रचार प्रसार लगायर् ष्ट्वष्ट्भन्न
कायतक्रमहरु गरे को ष्ट्ियो । र्र ष्ट्वडम्वना कोष्ट्भड १९ को ष्ट्वश्व महामारीका कारण भ्रमण वषत रोक्नुपने बाध्यर्ासँगै नेपाल सरकारले भ्रमण वषतलाई
स्िगन गने ष्ट्नणतय गरे को ष्ट्ियो । यो सँगैं संघले र्य गरे का भ्रमण वषत लष्ट्क्षर् कायत क्रमहरु समे र् ष्ट्बचमा पुगेर स्िगन गररएको ष्ट्ियो ।
१६. दोहोरो नागररकर्ा र्िा गै र आवासीय नेपाली नागररकर्ाका सम्बन्धमा अन्तरष्ट्क्रया कायतक्रम
नेपालमा गैर आवासीय नेपालीलाई नागररकर्ा ष्ट्दने सम्बन्धमा कानु न ष्ट्नमातणको प्रष्ट्क्रयामा अष्ट्घ बष्ट्ढरहादा गैर आवासीय नेपाली नागररकर्ासग
सम्बखन्धर् रहेर संघले ष्ट्वष्ट्भन्न अन्तरष्ट्क्रयात्मक कायत क्रमको आयोजना गरे को ष्ट्ियो । दोहोरो नागररकर्ाको सुष्ट्नष्ट्श्चर्र्ा र गैर आवासीय ने पाली
नागररकर्ाको प्राप्ती पष्ट्छ प्राप्त हुने अष्ट्धकारका सन्दभतमा न्यूयोकत र टे क्ससमा राज्य च्याप्टरहरुको सं योजनमा अन्तरष्ट्क्रया कायतक्रम सम्पन्न गररएका
ष्ट्िए । यसवाट गैर आवासीय ने पाली नागररकर्ासँ ग सम्बखन्धर् ष्ट्वषयबारे जानकारी हाष्ट्सल गनत सघाउ पु गेको ष्ट्वश्वास गररन्छ । सािैं अष्ट्हले प्रष्ट्र्ष्ट्नष्ट्ध
सभाको राज्य व्यवस्िा र्िा सु साशन सष्ट्मष्ट्र्वाट ने पालको नागररकर्ा ऐन, २०६३ लाई सं सोधन गनत बनेको ष्ट्वधेयक पाररर् भएको छ । जसले
आष्ट्ितक,सामाष्ट्जक र सांस्कृष्ट्र्क अष्ट्धकार उपभोग सहीर् गै र आवासीय नेपालीलाई नागररकर्ा प्राप्तीको बाटो खोष्ट्ल ष्ट्दएको छ । अव प्रष्ट्र्ष्ट्नष्ट्ध
सभा र राष्ट्रिय सभाको वैठकमा ष्ट्वधेयक पेश भई पाररर् भए पश्चार् यो लागू हुनेछ । यो ष्ट्वधे यकले गै र आवासीय नेपालीको अष्ट्भयानलाई सम्बोधन
गरे को छ । गै र आवासीय नेपाली नागररकर्ालाई पूणतर्ा ष्ट्दनका लाष्ट्ग एनआरएनए एनष्ट्ससी युएसएले आइष्ट्सष्ट्सलाई रचनात्मक सहयोग गदै
आएको ष्ट्ियो ।
१७. नेपालमा बित सेिर कायत योजना
एनआरएनए आइष्ट्ससीले सुरु गरे को वन एनष्ट्ससी वन च्याररटी अन्र्र्गर् एनआरएनए अमेररकाले नेपालमा ष्ट्वशेष गरी नवजार् ष्ट्शशु र गभतवर्ी
मष्ट्हलाको स्वास्थ्य सुरक्षाका लाष्ट्ग ष्ट्वशेष जोड ष्ट्ददैं सुरष्ट्क्षर् डे ष्ट्लभरी सेवाका लाष्ट्ग बित सेिर ष्ट्नमातणमा जोड ष्ट्दई कायत आरम्भ गरे को छ । संघले
कुमाखत गाउपाष्ट्लकामा बित से िर ष्ट्नमातणको कायत अष्ट्घ बढाएको छ, जसको पूवात धार ष्ट्नमात ण सुरु भएको छ । संघले यस योजनाका लाष्ट्ग जग्गा
र्िा जनशखि उपलब्ध गराउने, उपकरण र औषधीको व्यवस्िा गने काम गनुत ंृका सिै ष्ट्नयष्ट्मर् रुपमा यसको सेवा प्रवाहको अनुगमन समेर् गने छ
।
१८. नेपालमा अखक्सजन प्लाि र्िा आइसोलेशन से िर ष्ट्नमातण
कोष्ट्भड १९ को कहरले मार्ृभुमीमा पुऱ्याएको क्षष्ट्र् र नेपालमा रहनुभएका आमा बुबा , दाजु भाई र्िा ष्ट्ददी बष्ट्हनीहरुमा परे को ष्ट्पडाको घडीमा
केही ष्ट्दघतकाष्ट्लन महत्वको सहयोगको कायतक्रम गरौं भन्ने उिे श्यले संघले नेपालमा अखक्सजन प्लाि ष्ट्नमातण गने कायत को ष्ट्नणतय गरे को ष्ट्ियो ।
नेपालको कुंै न एक अस्पर्ालसगको सहकायतमा संघले प्लाि ष्ट्नमातण गने ष्ट्नणत य गदै त्यसका ष्ट्नखि सहयोग सं कलनको काम गरे को ष्ट्ियो ।
गोर्ण्ड बाट युठेको रकम र त्यसबाट अपुग रकम संस्ठाको ष्ट्बशेष कोषबाट सहयोग पुग्ने गरर जम्मा १ लाख डलर नेपालमा अखक्सजन प्लाि
ष्ट्नमातणका लागी आईसीसी मार्तर् संघले रकम हस्तान्तरण गने कायत गरे को छ । त्यसै गरी संघले जनकपुरमा आइशोलेशन सेिर ष्ट्नमातण गरे को
छ। धेरै दाजु भाई ष्ट्दष्ट्द बष्ट्हष्ट्नहरू यस बाट लाभाखन्वर् हुनु भएको छ । ष्ट्वष्ट्भन्न प्रदे श, क्षेत्र र शहरहरुमा अन्य संघ संस्िाहरुले काम गरररहनुभएको
अवस्िामा सबै सग समन्वय गरी जनकपुरमा संघले आइशोलेसन सेिर ष्ट्नमातण गने ष्ट्नणतय गरे को ष्ट्ियो ।
१९. ने पालमा प्राकृष्ट्र्क प्रकोपका कारण हुने क्षष्ट्र्मा सहयोग
संघले नेपालमा पष्ट्छल्लो समय गएको बाढी पष्ट्हरो जस्ता प्राकृष्ट्र्क ष्ट्वपष्ट्त्तमा सहयोग गनतका लाष्ट्ग सबैमा अष्ट्पल गरे को ष्ट्ियो । प्राकृष्ट्र्क ष्ट्वपष्ट्त्तको
घडीमा के कस्तो सहयोग गनत सष्ट्कन्छ त्यस बारे ध्यान ष्ट्दई सहयोगको सं कलनको काम अष्ट्घ बष्ट्ढरहेको ष्ट्ियो । नेपालको बाष्ट्ढ ष्ट्पडीर्का लागी २०
हजार डलर सहयो गरे को ष्ट्ियो ।
२०. ष्ट्वश्व स्वास्थ्य सम्मेलन सम्पन्न
गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय पररषद् को ष्ट्नष्ट्र् अनु रुप आयोष्ट्जर् ष्ट्वश्व स्वास्थ्य सम्मेलनमा गैर आवासीय नेपाली संघ अमेररकाको
सहकायत रहेको ष्ट्ियो । ष्ट्वश्व स्वास्थ्य सम्मेलनको व्यवस्िापन समेर् एनआरएनए अमेररकाले गरे को ष्ट्ियो । र त्यसको दोस्रो सं स्करण पष्ट्न
अमेररकाको आष्ट्र्थ्यर्ामा सम्पन्न गररएको ष्ट्ियो । अनलाइनमार्तर् यस पटक ष्ट्वश्व स्वास्थ्य सम्मेलन सम्पन्न भयो । कोरोनाको कहरका ष्ट्वच भएको
यो सम्मेलन ष्ट्नकै उपलब्धी मुलक रहेको हाम्रो बुझाई छ ।
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२१. नेपालमा स्माटत ष्ट्सष्ट्ट ष्ट्नमातणमा सहकायत
गैर आवासीय ने पाली संघ अमेररकाले नेपालका २ गाउँ पाष्ट्लकालाई स्माटत ष्ट्सष्ट्ट बनाउनका लाष्ट्ग सहयोगी हार् अष्ट्घ बढाएको छ । संघको साइन्स,
टे क्नोलोष्ट्ज एण्ड इनोभे सन कष्ट्मष्ट्टले नेपालको गोखात ष्ट्जल्लाको पालुङटार गाउापाष्ट्लका र स्याङ् जा ष्ट्जल्लाको वाष्ट्लङ नगरपाष्ट्लकालाई स्माटत
ष्ट्सष्ट्ट बनाउने अष्ट्भयानमा सहयोग गररएको छ । स्माटत ष्ट्सष्ट्ट ष्ट्नमातणमा सहकायत अन्तगतर् प्रष्ट्बष्ट्ध ब्य्बस्िापन रहेको छ ।
२२. ष्ट्सपयुि जनशखि व्यवस्िापन र ष्ट्सपमुलक कायत क्रम संचालन
गैर आवासीय ने पाली संघ अमेररकाले अमेररकामा आउने नेपालीलाई स्वावलम्बी बनाउने अष्ट्भयान केन्द्रीर् कायत क्रम समे र् संचालन गररएको ष्ट्ियो
। संघको एजुकेशन एण्ड खस्कल इन्ह्यान्समेि कष्ट्मष्ट्टले नेपालमा नै ष्ट्सप ष्ट्सकेर अमेररकामा आउनेहरुलाई यहा कसरी त्यही ष्ट्सप अनुसारको काम
पाउन सष्ट्कन्छ त्यसबारे ज्ञान ष्ट्दने खालका कायत क्रम गनुत का सािै अमेररकामैं ष्ट्सप ष्ट्सकेर कसरी स्वालम्बी बन्न सष्ट्कन्छ भन्ने सन्दभतमा केन्द्रीर् रहे र
कायतक्रम संचालन गररएको ष्ट्ियो ।
२३. ज्ञान ष्ट्वज्ञान र्िा सकारात्मक ष्ट्चन्तन कायत क्रम
पष्ट्छल्लो समय कोष्ट्भड १९ को महामारीले धेरै क्षेत्रमा असर पु ऱ्याएको छ । त्यसमध्ये एक मनोष्ट्वज्ञान पष्ट्न हो । माष्ट्नसमा एक प्रकारले डरको जि
गराइष्ट्दएको मनोष्ट्वज्ञहरुले बर्ाउदैं आउनु भएको छ । त्यस पक्षलाई ष्ट्वशेष महत्व ष्ट्दई संघले ज्ञान ष्ट्वज्ञान र्िा सकारात्मक ष्ट्चन्तन कायत क्रम
अनलाइन मार्तर् संचालन गरे को ष्ट्ियो । यसले समाजमा सकारात्मक पररबर्त न गनत सर्ल भएको ष्ट्बस्वास गररएको छ । भोष्ट्लका ष्ट्दनमा पष्ट्न
यस्ता कायत क्रम्हरू अझ बढी संचालन गनुत पने दे खखन्छ ।
२४. दोश्रो पुस्तालाई जोड् ने कायतयोजना हरू सम्पन्न
क) ष्ट्डिम ष्ट्वग कायतक्रम सम्पन्न
अमेररकामा हुष्ट्कतरहेको हाम्रा बालबाष्ट्लकाहरुको अन्तरष्ट्नष्ट्हर् प्रष्ट्र्भालाई प्लाटर्ामत उपलब्ध गराउनका लाष्ट्ग संघले ष्ट्डिम ष्ट्वग कायत क्रम आयोजना
गरे को ष्ट्ियो । यसले संघसग बालबाष्ट्लकाहरुलाई जोड् नका लाष्ट्ग भूष्ट्मका खेलेको ष्ट्ियो भने बालबाष्ट्लकाहरुले आफ्ना ष्ट्वष्ट्भन्न प्रष्ट्र्भा दे खाउने
अवसर समेर् पाएका ष्ट्िए । यो कायतक्रमका दौरान धेरै हाम्रा बालबाष्ट्लकाहरु क्षमर्ावान भएको हामीले अनुभूष्ट्र् गरे का छौ ं । नाष्ट्नहरूले आफ्नो
प्रष्ट्र्भा सोंचे भन्दा धेरै राम्रो प्रस्तुर् गरे का ष्ट्िए ।
ख) कोष्ट्डङ कक्षा संचालन
एनआरएनए अष्ट्भयानमा अमेररकामा हुष्ट्कतरहेको हाम्रो आगामी पुस्तालाई जोड् नका लाष्ट्ग के गदात हुन्छ भन्ने ष्ट्चन्तन हुदैं आएको छ । यसलाई बुझेर
संघले अनलाइन कोष्ट्डग कक्षा संचालन गरे को ष्ट्ियो । यसवाट धेरै वालबाष्ट्लका लाभाखन्वर् भएका छन ।
ग) ईिनतसीप एन्ड कल्चर एक्स्चेन्ज प्रोग्राम
यस कायतक्रम अन्तगत र् अमेरीकामा हुकेका नाष्ट्नहरुलाई नेपालमा लगेर अमेरीकामा ष्ट्सकेको ष्ट्सप र ज्ञान सेयर गने उदे स्य सष्ट्हर्को कायत योजना
कोष्ट्भड १९ का कारण सम्भब रहेन । र्र नेपाल र अमीररकामा हाईस्कूलमा अध्यनरर् बालबाष्ट्लकाहरुलाई अनलाईन मार्तर् अध्यनमा कोष्ट्भड
१९ का कारन पु ग्न गएको प्रभाव सम्बन्धामा नलेज सेयररङ कायतक्रम सम्पन्न गररयो । यस्ता कायतक्रमहरू भष्ट्बस्यमा अनलाईन र्िा ईन प्रसन धेरै
भन्दा धे रै गनुत पने दे खखन्छ ।
२५.अन्तराष्ट्रिय कष्ट्वर्ा र्िा विृत्वकला प्रष्ट्र्योगर्ामा सहभाष्ट्गर्ा
संघले अन्तराष्ट्रय समन्वय पररषद् ले आयोजना गरे को कष्ट्वर्ा प्रष्ट्र्योष्ट्गर्ामा आष्ट्ितक सहयोग समेर् गरे को ष्ट्ियो । सािै अमेररकावाट हाम्रा
बालबाष्ट्लका सहभाष्ट्ग भएका ष्ट्िए । केही पुरस्कृर् पष्ट्न भएका ष्ट्िए यसका सािैं अन्तराष्ट्रिय समन्वय पररषद् ले आयोजना गरे को विृत्वकला
प्रष्ट्र्योष्ट्गर्ा संस्िागर् रुपमा सहयोग हाम्रा बालबाष्ट्लकाहरुको त्यसमा सहभाष्ट्गर्ा रहेको ष्ट्ियो । हाल आईसीसीको आयोजनामा हुन लाष्ट्गरहेको
गायन प्रष्ट्र्योष्ट्गर्ामा पष्ट्न हाम्रो र्र्तवाट सहयोग गररएको छ ।
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२६. योगदानमा आधाररर् सम्मान कायत क्रम
संघले ष्ट्वष्ट्भन्न क्षेत्रमा रही सामाष्ट्जक योगदान ष्ट्दनुभएका व्यखित्वहरुलाई सम्मान कायतक्रम अष्ट्घ सारर त्यसको सुरुवार् गरे को छ । यसले सामाष्ट्जक
व्यखित्वहरुलाई उहाको योगदानको सम्मान गने ष्ट्वश्वास रहेको छ । एनसीसी यु एसएले यस्ता सम्मान कायतक्रम अन्य समाजमा योगदान पुयातउनु
भएका प्रष्ट्र्खस्ठर् ब्यखिहरूलाई गदै जाने छ ।
२७. नेपाल र भारर्को ष्ट्वचको ष्ट्समा ष्ट्ववाद सम्बन्धमा अध्ययन प्रष्ट्र्वेदन ष्ट्नमातण
नेपाल र भारर्का ष्ट्वचमा ष्ट्समा ष्ट्ववादका सम्बन्धमा संघले ष्ट्वज्ञहरुको सहभाष्ट्गर्ामा अध्ययन सष्ट्मष्ट्र् बनाएको ष्ट्ियो । सो अध्ययन सष्ट्मष्ट्र्ले
अध्ययन पश्चार् प्रष्ट्र्वेदन समे र् र्यार गरी संघलाई बुझाएको छ । भारर्ले समय समयमा नेपालको भू भाग ष्ट्मच्ने गरे कोमा नेपाल ष्ट्भत्र मात्र होइन
नेपाल वाष्ट्हर रहेका हामी गैर आवासीय ने पालीले समेर् त्यसको ष्ट्वरोध गदै आएका छौ ं । यसै सन्दभतमा संघको र्र्तवाट सं युि रारि संघ लगायर्का
अन्तराष्ट्रिय ष्ट्नकायमा ज्ञापन पत्र बुझाउने काम समेर् गररएको ष्ट्ियो ।
२८. मेन खस्टि मका लाष्ट्ग सहयोगी
अमेररकामा गैर आवासीय नेपालीको संख्या बढे सँगै यहाँको ष्ट्वष्ट्भन्न क्षेत्रको मुलधारमा नेपालीको सहभाष्ट्गर्ा समेर् बढ् दै गएको छ । यहाँको एक
राज्यको हाउस अर् डे ष्ट्लगेट्स दे खख ष्ट्लएर उपमेयर र्िा ष्ट्वष्ट्भन्न शहरमा काउन्सील म्यान लगायर् ष्ट्वष्ट्भन्न ष्ट्नकायमा गै र आवासीय नेपाली चुष्ट्नने
क्रम बढे को छ । राजष्ट्नष्ट्र्क क्षेत्रमा मात्र नभई अन्य क्षेत्रमा पष्ट्न ष्ट्वस्तारै नेपालीको उपखस्िष्ट्र् बष्ट्ढरहेको छ । यस कायतमा संघले सहयोगी भूष्ट्मका
ष्ट्नभाउदै आएको छ ।
२९.राष्ट्रिय आष्ट्वस्कार केन्द्र सँ गको सहकायत
संघले राष्ट्रिय आष्ट्वस्कार केन्द्र सग औपचाररक रुपमा सहकायत सुरु गरे को छ । सघले केन्द्र संगको समन्वयमा अमेररकामा ष्ट्वष्ट्भन्न ठाउमा कायतक्रम
समेर् गरे को छ भने आगामी ष्ट्दनमा योजनामा केन्द्रीर् रही सहकायत गने भन्ने ष्ट्वषयमा समेर् दु ई संस्िाका बीचमा सहमर्ी समेर् भैसकेको छ ।
संघले नेपालमा आष्ट्वस्कार केन्द्रसँग ष्ट्मलेर कुनै योजनामा काम गनेछ । आगामी ष्ट्दनमा त्यो कायत अगाष्ट्ड बढ् नेछ ।
३०. अत्यावश्यक सहयोगको कायतक्रम
अमेररकाका ष्ट्वष्ट्भन्न राज्य र्िा शहरहरुमा बस्दै आउनुभएका नेपालीहरु जो समस्यामा पनुत भएको छ , उहाँहरुलाई सहयोग गने कायतमा पष्ट्न संघले
पहल गरे को ष्ट्ियो । अमेररकामा मृत्यु भएकाहरु जसको पररवार नेपालमा रहनुभएको छ, र्ी व्यखिहरुको शव पररवारले चाहेको खण्डमा नेपालमा
पठाउन वा अमेररकामै दाहसंस्कार गनत को लाष्ट्ग संघले स्िाष्ट्नय संघ संस्िा संग ष्ट्मलेर सहयोग गदै आएको छ । आष्ट्ितक अभावले उपचारमा समस्या
परे को गै र आवसीय नेपालीलाई समेर् संघले सहयोग गरे को ष्ट्ियो । यसका सािै अत्यावश्यक सहयोग समेर् संघले गदै आएको छ ।
गैर आवासीय नेपाली संघ, अमेरीकाले माष्ट्ि उल्लेख गररएका भन्दा अरू धेरै कायतहरू गरे को छ, र्र माष्ट्ि प्रमुख बुंदाहरूलाई मात्र समेट्ने प्रयास
गरीएको छ । ष्ट्य सबै कायतहरू आम सदस्यहरूको सहयोग र सुझाबमा मत्र सम्पन्न भएको ष्ट्ियो । एनआरएनएको अष्ट्भयानमा हामीलाई सहयोग
र्िा सहकायत गनुत हुने सम्पु णतमा बर्तमान कायत सष्ट्मष्ट्र् ष्ट्बशेष धन्यबाद सष्ट्हर् आभार ब्यि गदत छ । धन्यवाद ।

भवदीय,

पशुपती पाण्डे
महासचिव
गैर आवासीय नेपाली संघ, राचरिय समन्वय पररषद् ,अमेररका (वषष २०१९ दे खि २०२१)
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आचथिक प्रनतबेदि
श्रद्धेय सभाध्यक्ष ज्य,ू
सम्पण
ू ि सदस्यहरु
सादर िमि,
आज भन्दा ठीक २ बषि पहहले हामीले कायिभार सम्हालेका चथयौं । दशौं साधारण
सभाको यस अिुपम क्षणमा म हामीलाई काम गिे अवसर हदिु हुिे र काम गिे
क्रममा पाइला पाइलामा सहयोग गिुि हुिे सम्पूणि गैर आवासीय िेपालीहरु प्रनत

कृतज्ञता जाहे र गिि िाहन्छु । निहदि ष्ट उद्दे श्य र दृढ संकल्पका साथ अगाडी बढ्दै गदाि
र्वश्वलाई िै आक्रान्त पारे को कोरोिाको महामारीले हामीलाई पनि आफ्िो ध्याि त्यता
तर्ि केन्द्न्ित गिुि पिे अनिवायिताको न्द्स्थनत ससजििा भयो जसले गदाि लक्षक्षत कायिक्रम
सम्पन्ि गििमा बबलम्ब वा अबरोध हुिु स्वाभार्वक चथयो ।
दइ
ु क माचथको निभिरतालाई कम गदै अन्यश्रोतको खोजी गिे
ु बषि पहहले सदस्यता शल्

नेत्र बन्धु पोख्रेल
कोषाध्यक्ष

(2019-2021)

र संस्थालाई पूणि रुपमा पारदशी बिाउिे

कायि सम्पादि शरु
ु गदै गदाि रहे को अन्योलतालाई चििि पूबि कोषाध्यक्ष ज्यूहरु लगायतका पूबि पदाचधकारी ज्यह
ू रु, आन्तररक लेखा
पररक्षण ससमनतका पदाचधकारीहरु र सहकमी साथीहरु , आचथिक ससमनतका साथीहरु, संबन्द्न्धत क्षेत्रका साथीहरु र आम गैर आवासीय
िेपालीहरुको एक्यबद्धता र सहयोगले िै यस बबषम पररन्द्श्थनतमा पनि यहॉ सम्म आइ पुग्ि शंभव भएको हो ।
दई
ु बषिको कायिकालमा भए गरे का कामहरु संस्थाले इमेल, न्यूज लेटर र समडडयाको माध्यमबाट यहॉहरु समक्ष राख्दै आएको छ र
महा सचिब ज्यूको कायि प्रगनत प्रनतबेदिमा पनि उल्लेख गररएका छि । कमि भूमी र जन्म भूमीमा कोसभड र्पडडतलाई सहयोग गि,ुि
दई
ु वटा रान्द्ष्िय युवा सम्मेलि गि,ुि र्वद्याथीहरुमा क्षमता असभबद्
ृ चधमा प्रनतस्प्रधात्मक क्षमताको बबकास गिि छात्रबर्ृ िमा बढोिरी,
डिम बबग प्रोजेक्ट जस्ता कायिक्रम संिालि गरर सन्
ु दर र सर्ल भर्वष्य प्रनत संबेदिसील बिाउँ दै एिआरएि प्रनत िासो बढाउि
सक्िु , महहला संमेलि गिि सर्ल हुिु, स्थािीय संघ संस्थासंग समन्वय र सहकायि, संस्थाका हरे क गनतर्वचधमा च्याप्टरलाई
अग्रसर बिाई संबन्द्न्धत राज्यमा गररिे कायि च्याप्टर मार्ित गिे परम्पराको बबकास जस्ता कुराहरु कम महत्वपूणि छै िि ।
हामीले सरकारी/ गैर सरकारी निकायबाट कोष प्राप्त गिि गररएका प्रयास र्वधाि कै कारण सर्ल हुि िसकेता पनि

एमाजोि

स्माइल र र्ेसबुक संबन्द्न्धत िेटवकि र्र गुड जस्ता निकाय संग सम्झौता गिि सर्ल हुिु र सससमत रुपमै भए पनि रकम प्राप्त
हुिु पनि हाम्रा उपलन्द्धधहरु हुि ।

िेपालीहरुले अत्यनघक प्रयोग गिे एमाजोि मा एमाजोि स्माइलमा गएर हाम्रो संस्था लाई छािेर सामाि खररद गिे न्द्स्थनत ससजििा
मात्र गिि सककएमा िेपाली समुदायले आफ्िो हहतमा प्रयोग गिि उल्लेख्य रकम प्राप्त गिि सक्िे कुरामा द्र्वर्वधा छै ि ।

Annual General Meeting Report (July 3-4, 2021)

I

www.nrnusa.org

14 | P a g e

संस्थालाई कपोरे ट अबधारणामा लैजािको लाचग र्वधािमा गररएका गररंदै गरे का पररवतिि/ सध
ु ारले अब कपोरे ट अबधारणामा अगाडी
जािे र संबन्द्न्धत सरकारी गैर सरकारी निकायबाट कोष प्राप्तीका कदमहरु अगाडी बढ्िे छि जसले गदाि सदस्यता शल्
ु क माथीको
निभिरता हट्िे र यसका सदस्यहरु र ससंगो िेपाली समद
ु ाय लाभान्द्न्वत हुिे कुरामा र्वश्वस्त हुि सककन्छ ।
यो आचथिक प्रनतवेदि आवचधक रुपमा यहॉहरुले प्राप्त गरररहिु भएका बबबरणहरु कै संयक्
ु त रुप भएकोले अचधकांस आम्दािी
खििका बबबरणहरुमा यहॉहरुले जािकारी प्राप्त गरर सक्िु भएको छ ता पनि संयक्
ु त रुपमा यहॉहरु समक्ष राख्ने प्रयास गररएको छ
। आचथिक बषि २०२० को पहहलो छ महहिाको प्रनतवेदि गत िवौं साधारण सभाले पाररत गरी सकेको भएता पनि परू ै आचथिक
बषिको संयुक्त रुपमा पनि प्रस्तुत गररएको छ । आचथिक बषि २०२० र आचथिक बषि २०२१ को प्रथम तथा दोश्रो त्रैमाससक प्रनतबेदि
समेत गरी २०१९-२०२१ कायिकालको सम्पण
ू ि आचथिक प्रनतबेदि पाररत गररहदिु हुि हामी हाहदि क अिुरोध गदिछौं ।
नेत्र बन्धु पोख्रेल
कोषाध्यक्ष
गैर आवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय पररषद् ,अमेररका (वषत २०१९ दे खख २०२१)
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Executive Board of 2019-2021
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Regional Committee Chairs

Sanjeev Shrestha

Bikash Uprety

Gobinda Shrestha
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Thank You!
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