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I.

Preamble
As per the NRNA NCC USA Bylaws article XII, 83, NRNA NCC USA conducted its 9th AGM on 3rd –
5th of July 2020 online. The AGM quorum was constituted under the NRNA NCC USA Bylaws
article XII, sub-article 87 and 88, and verified.

II.

Term of reference
• Opening of AGM
• Organization Report Presentation
• Financial Report Presentation
• The Bylaws Amendment Motion
• Appointment of Election Committees under the current bylaw
• Adjournment of AGM

III.

Reports and Amendments
a. Organization Report, Presented by General Secretary

• The General Secretary, Mr. Pashupati Pandey presented the Organization Activity
Report of the year 2019-2020. At the beginning Mr. Pandey presented the report and
he opened the floor for the question and answer over the organization report. After a
tremendous discussion, various suggestions were made. Important suggestions from
the participant are included in the final Organization (General Secretary) Report. After
a detailed discussion, an overwhelmed majority of participants unanimously passed
the report presented by the General Secretary.
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b. Financial Report, Presented by Treasurer
• The Treasurer, Mr. Netra (Bandhu) Pokharel, presented the financial report for the
year 2019-2020 and proposed budget for 2020-2021. After a detailed discussion, an
overwhelmed majority of participants unanimously passed the report presented by the
Treasurer.
c. Bylaws Amendments
• The bylaws committee chair, VP Babu R. (BR) Lama, presented the proposed
amendments to the bylaws of NRNA NCC of USA. After a detailed discussion, all the
proposed amendments were passed by the AGM unanimously.
d. Appointments of Election Commission
• The bylaws committee chair, VP Babu R. (BR) Lama, presented the names of the
probable members of the Election Commission headed by Mr. Biswa Baral. After the
discussion, the following election committee was passed by the 2/3 majority of the
AGM. Three votes were cast against the proposal. Chief Election Officer and Election
Officers’ name are as below:
1.
2.
3.
4.
5.
IV.

Mr. Biswa Baral, NJ, Chief Election Commissioner
Mr. Bashu D Phulara Esq, NY, Member
Mr. Shiva Raj Poudel, MD, Member
Mr. Govinda K. Shrestha, TX, Member
Mr. Kul M Acharya, MD, Member

Following motion have been passed from the AGM and will be sent to International Coordination
Council for necessary action:
a. NRNA membership right for the student
• Nepali students who lived more than two years in the third country (out of SAARC
country) should have the right to get the NRNA membership.
b. Political affiliation
• In International Coordination Council bylaws should define political affiliation means
“anyone taking the official position of the political party”. This bylaw will not be active
for those who are office-bearer of the fraternal organization of any political party.
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c. “Diaspora” and “Non-Resident” wording
• “Diaspora” and “Non-Resident” wording is misleading the origin of Nepali identity, who
lives out of Nepal. “Diaspora” and “Non-Resident” words need to be replaced with the
appropriate words.
d. Foreign born children’s and their participation in the national and international sport
competition
• Government of Nepal should consider foreign-born Nepali children as Nepali and give
permission to participate in the National and International game representing from
Nepal.
V.

President Mr. Suneel Sah thanked the participants of the historic AGM 2020 and all involved in its
preparation and declared the AGM closed. 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

Suneel Sah
President
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नव ौं वार्षिक साधारणसभा (३–५, जुलाई, २०२०)
महासर्िव पशुपती पाण्डे द्वारा प्रस्तुत

महासचिवको प्रचिवेदन
गैर आवासीय नेपाली सौंघ, रार्रिय समन्वय पररषद् , अमेररकाको यस गररमामय साधारण सभाका
अध्यक्ष महोदय, गैर आवासीय नेपाली सौंघ, अन्तरार्रिय समन्वय पररषद् का अध्यक्ष ज्यू, आईएस
पदार्धकारी एवौं आइर्ससी सदस्य ज्यूहरु, एनआरएनए, आइर्ससीका पूवि पदार्धकारी ज्यूहरु,
अनरी काउन्सील सदस्य ज्यूहरु, आइर्ससी टास्क फोसिका सदस्य ज्यूहरु, गैर आवासीय नेपाली
सौंघ, रार्रिय समन्वय पररषद् अमेरीकाका पदार्धकारी एवौं बोर्ि का सदस्य ज्यूहरु, प्रमुख सौंरक्षक
एवौं सौंरक्षक ज्यूहरु, सल्लाहकार ज्यूहरु, क्षेत्रीय सौंयोजक ज्यूहरु, र्वर्भन्न टास्क फोसिका पदार्धकारी ज्यूहरु, च्याप्टरका अध्यक्ष तथा पदार्धकारी
ज्यूहरु, एनआरएनए, अमेररकाका पूवि पदार्धकारी ज्यूहरु, सौंघका सम्मार्नत आर्जवन तथा साधारण सदस्य ज्यूहरु एवौं यस साधारण सभामा
उपस्थथत सम्पूणिमा हार्दि क नमस्कार तथा अर्भवादन व्यक्त गदि छु ।
सविप्रथम, कोर्भर्–१९का कारण र्वश्वभर उत्पन्न जर्टल पररस्थथर्तलाई मध्यनजर गदै अनलाइन माफित गररएको सौंघको यस नव ौं साधारण सभा
सफल पानि सहयोग गनुिहुने सबैमा सौंघको कायिसर्मर्तको तफिवाट र मेरो व्यस्क्तगत तफिवाट समेत हार्दि क आभार व्यक्त गदि छु । गैर आवासीय
नेपालीहरुको साझा सौंथथा गैर आवासीय नेपाली सौंघ, रार्रिय समन्वय पररषद् अमेररकाको वतिमान कायिसर्मर्तले आफ्नो कायिकालको समय अवर्ध
मध्य एक वषि र्बताइसकेको छ ।
यस बीिमा गैर आवासीय नेपालीको आवश्यकता र िाहनालाई प्राथर्मकता र्दएर यस कायिसर्मर्तले र्वर्भन्न कायिहरु गरे को छ । अध्यक्ष सुनील
साह ज्यूको नेतृत्वमा र्नवाि र्ित वतिमान कायिसर्मर्तले र्नवाि र्ित भएपर्छ बसेको कायिसर्मर्त वैठकवाट २ वषे कायियोजना र्नमाि ण गरी त्यसलाई
कायिन्वयनको र्दशामा अर्घ बर्िरहे को छ । गत एक वषिमा ११ पटक कायिसर्मर्तको वैठक सम्पन्न भएको र्थयो । मर्हला, युवा–र्वद्याथी, कायियोजना
र सेवामा केन्द्रीत रहे र र्वर्भन्न सर्मर्त र्नमाि ण गरी सौंघले काम गरररहे को छ । काम गदै जाने द रानमा केही र्सक्ने अवसर पर्न र्मलेको छ भने
तपाईहरुवाट रिनात्मक सुझाव समेत प्राप्त भएको छ । यसलाई मध्यनजर गदै र्वगत एक वषिको सर्मक्षा सागैं यस सम्मार्नत साधारणसभावाट
प्राप्त हुने मागिदशिनलाई टे केर आगामी एक वषिको कायियोजना र्लएर वतिमान कायिसर्मर्त तपाईहरु माझ आउने नै छ ।
सभाका अध्यक्ष एवं सदस्यज्यूहरु,
वतिमान कायिसर्मर्तवाट गत एक वषिमा भए गरे का कायिहरुलाई र्लर्पवद्व गदै बाकी रहे को कायि अवर्धका लागी योजनामा परे का कायिक्रमहरुलाई
एउटा दस्तावेजको रुपमा प्रस्तुत गनिको लार्ग म यहाहरु समक्ष अनुमती िाहन्छु ।

चनचि िथा कार्यर्ोजना
बतिमान कायिसर्मर्तले २०१९ जुलाई ६ मा र्वर्धवत रुपमा सपथ ग्रहण गरे पश्चात आफ्नो कायिकाल सुरु गरे को यहााँ हरुमा जानकारी नै छ । शपथ
ग्रहण पश्चात र्मर्त जुलाई ७, २०१९ मा बसेको वतिमान कायिसर्मर्तको पर्हलो बैठकबाट यस कायिसर्मर्तले र्लनुपने २ वषे र्नती तथा कायिक्रमहरुको
रुपरे खा तयार गरी कायियोजना बनाएर अर्घ बिे को कुरा यौंहाहरु समक्ष जानकारी गराउन िाहन्छु । २०१९ मा सम्पन्न सौंघको र्नवाििन प्रर्क्रयाको
द रान उम्मेद्वारहरुले साविजर्नक गनुिभएको र्वर्भन्न योजनाका कायिक्रमहरुलाई एकर्त्रत गदै सबैको सहभार्गता मुलक कायियोजना वतिमान
कायिसर्मर्तले २ वषिका लार्ग तय गरे को पर्न यहााँ हरुमा उल्लेख गनि िाहन्छु । गैर आवासीय नेपाली सौंघ, रार्रिय समन्वय पररषद् अमेररकाको
वतिमान कायिसर्मर्तले प्रमुख रुपमा अमेरीकामा केन्द्रीत रही कायिक्रम गदै आएको छ । साथ साथैं गैर आवासीय नेपाली सौंघ, अन्तरार्रिय समन्वय
पररषद् ले तय गने र्नर्त तथा कायियोजनामा सदै व सहयोगी भूर्मका र्नभाउाँ दै आएको छ ।
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यसै अन्तगित रही हामीले अमेरीकामा बसोबास गनुिहुने आम गैर आवार्सय नेपालीहरुको समस्या पर्हिानका लार्ग र्वर्भन्न च्याप्टर तथा क्षेत्रीय सर्मत
माफित थथानीय सौंघ सौंथथा तथा गैर आवासीय नेपाली सौंघका सदस्य तथा आम गैर आवासीय नेपाली सौंग छलफल गरी त्यहााँ बाट आएका
सुझावहरुलाई हामीले र्नर्त तथा कायियोजनामा समावेश गरय ौं । त्यसैगरी, गैरआवासीय नेपालीहरुको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी र्वर्भन्न
कायिक्रमहरुलाई क्षेत्रगत रुपमा र्वभाजन गरे र काम गनिका लार्ग र्वभागहरु गठन गररयो । सौंघले तजुिमा गरे को नीती तथा कायियोजनाकै आधारमा
गठन गररएको र्वभागहरु माफित कामहरु भैरहे को यहााँ हरु समक्ष जानकारी गराउाँ दछु ।
१. चवकेन्द्रीकृि अवधारणा
सौंथथाको र्दगो र्वकासको लार्ग केन्द्रीकृत व्यवथथापनमा भन्दा र्वकेन्द्रीकृत प्रणालीमा जाादा त्यसको प्रभावकाररता दे स्खने पक्षलाई मध्यनजर गदै
सौंथथाको काम कारवाहीलाई र्वकेन्द्रीत िौं गवाट गने तफि सौंथथाले जोर् र्ददैं आएको छ । यसले सौंथथालाई गर्तर्शल बनाउनका लार्ग पर्न सहयोगी
भूर्मका र्नभाएको छ । सौंघको वतिमान कायिसर्मर्तले र्वकेन्द्रीकृत योजना अन्तगित बतिमान अवथथामा हामीले र्वर्भन्न कर्मर्ट, टाक्सफोसि तथा
च्याप्टरहरु माफित कायिक्रमहरुलाई अगार्र् बिाइरहे का छ ौं । साथै यस सम्मानीत वार्षिक साधारण सभा पश्चात अझ बिी प्रभावकारी िौं गवाट
कायिक्रमहरु आधारभुत तहसम्म पुरयाउनका लार्ग हामी र्वभागीय योजनामा अगार्र् बि् ने नीती र्लएर अर्घ बि् ने समेत जानकारी गराउन िाहन्छ ौं
। जसको सौंम्बन्धमा र्वभागीय सौंरिना र्वधान सौंसोधनको प्रस्तावमा छलफल गने नै छ । एनआरएनए आइर्ससीको वतिमान र्वभार्गय सौंरिनासाँग
मेल खाने गरी र्नमाि ण गने र्वभार्गय सौंरिनाबारे समेत छलफल हुने नै छ । र्वभागीय आधारको सौंरिना र्नमाि णले र्नवाि र्ित पदार्धकारीहरुलाई थप
र्जम्मेवार र जवाफदे हीताको वातावरण र्सजिना गनुिका साथै सरल िौं गवाट कायिहरु गनि सघाउ पुग्ने हामीले र्वश्वास र्लएका छ ।
२. कर्पोरे ट अबधारणा
गैर आवासीय नेपाली सौंघ गैर नाफा मुलक सौंथथा रहे को हामी सबैलाई थाहा नै छ । सेवा मुलक सौंथथाको रुपमा रहे र पर्न राज्य तथा केन्द्रीय
सरकारका र्वर्भन्न र्नकायहरुवाट प्राप्त गनि सक्ने र्वर्भन्न सेवामुलक सुर्वधा (जस्तै कोर्भर्–१९ ररर्लफ फन्ड अन्र्तगत र्पर्पर्प,ईइएर्र्सी)
कायिक्रमहरुवाट हामी लाभास्न्वत हुन सर्करहे का छै न ौं । यसका लार्ग सौंघलाई गैर नाफामुलक कपोरे ट मोर्लमा लैजान सक्दा यसवाट लाभ र्लन
सर्कने सौंभावना रहे को यहााँ हरुमा जानकारी गराउन िाहन्छ ौं । गैर नाफामुलक कपोरे ट मोर्ल आफैंमा एक नयाा मोर्ल भएकाले यसको र्वस्तृत
अध्ययन गनिका लार्ग एउटा र्वशेष कर्मर्ट बनाइनेछ र त्यो कर्मर्टको अध्ययन, र्वश्लेषण र सुझावको आधारमा यस सौंथथालाई नन परर्फट कपोरे ट
िाािामा लर्गनेछ । कपोरे ट कल्यार्, र्र्यु र्र्र्लजेन्स र र्फनास्न्सयल एकाउस्िर्वर्लटीमा प्राथर्मकता र्दइनेछ ।
३.र्ुवा, चवद्याथी िथा महीलाको सहभाचििा अचभवृचिमा जोड
एनआरएनए सबैका लार्ग भन्ने भावनालाई आत्मासाथ गदै एनआरएनए अमेररकाले युवा, र्वद्याथी तथा मर्हलाहरुको एनआरएनएमा सहभार्गतामा
र्वशेष जोर् र्दौं दै आएको छ । युवा–र्वद्याथी तथा मर्हलाहरुलाई एनआरएनए अर्भयानमा जोर्् नका लार्ग केन्द्र दे स्ख च्याप्टर सम्म युवा तथा महीला
कर्मर्ट गठन गने प्रर्क्रयालाई अगार्र् बिाइएको छ । त्यसैगरी र्वद्याथीहरुका समस्याहरुलाई ध्यानमा राखी र्वद्याथीको सहभार्गतामा टास्कफोसि
गठन गरी प्रत्येक युर्नभर्सिटीहरुमा र्वद्याथी दु तको मनोनयन कायिलाई अर्घ बिाइएको छ र यसलाई आगामी र्दनमा समेत र्नरन्तरता र्दइने छ ।
४.संिठन चवस्तारमा जोड
एनआरएनए अमेररकाको राज्य सर्मर्तलाई अमेररकाका प्रत्येक राज्यमा र्वस्तार गने उद्दे श्यका साथ बतिमान कायिसर्मर्त अगार्र् बर्िरहे को छ ।
र्वगतका र्दनमा र्वर्भन्न कारणले सदस्यतामा कमी आएको हामी सबैले महसुस गरे का छ ौं । र्वगतमा भएका अनुभवबाट पाठ र्सक्दै सदस्यता
वृर्द्दलाई जोर् र्दई र्वर्भन्न कायिहरुलाई अगार्र् बिाइएको छ । भोलीका र्दनमा यस सौंथथलाई अझबिी मयाि र्दत र सबैको र्वश्वासको सौंथथा बनाउन
वतिमान कायिसर्मर्त अझ बिी र्जम्मेवार भई अर्घ बि् नेनैछ । बतिमान कायिसर्मर्तले र्लएको कायि क शलता र गुणात्मक कायिको र्नर्तलाई
अवलम्बन गदै च्याप्टर नभएको राज्यहरुमा सम्पकि व्यस्क्त र्नयुक्तको काम भैरहे को छ, हालसम्म १५ वटा राज्यमा सम्पकि व्यस्क्तको छन ट
गररसर्कएको यस सम्मार्नत साधारणसभामा जानकारी गराउादछु । र आगामी र्दनमा समेत यसलाई बिाउादै लर्गनेछ । साथै सदस्य सौंख्यालाई
१० हजार बाट ३० हजार पुरयाइने लक्ष्य वतिमान कायिसर्मर्तले र्लएको छ, यसमा तपाई हामी सबैंको उर्िकैं भूर्मका र दार्यत्व रहे को छ ।
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५. चवभािीर् संरिनाको अवधारणा
अमेररका क्षेत्रफलको र्हसावले ठूलो दे श हो । साथैं गैर आवासीय नेपालीको वसोबासको र्हसाबले समेत अमेररका महत्वपूणि दे श र्भत्र पदि छ । ५०
राज्य रहे को अमेररकामा कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लार्ग र्वभागीय सौंरिनामा जानुपने आवश्यकता खर्् र्कएको छ । वतिमान र्वधानले
कायिसर्मर्तको सौंख्या २५ जना रहने अवथथा छ । सौंख्यात्मक दृर्रले पर्न सबै राज्यमा केन्द्रीय कायिसर्मर्त माफित काम गनिका लार्ग केही असहज
जस्तो दे स्खएको छ । अर्हले राज्य च्याप्टर तथा र्वर्भन्न टास्क फोसिहरु माफित कामहरु भइरहे का छन् । योजनाहरु सम्पन्न गनि, कामको अनुगमन,
अनुशासन र कायियोजना अनुरुपका कायि अझ प्रभावकारी िौं गवाट गनिका लार्ग आगामी र्दनमा उपाध्यक्षहरुलाई र्वभागीय र्जम्मेवारी र्दएर
उहााहरु माफित र्वभागहरु सौंिालन गने र अनुगमनको वैधार्नक सौंरिना बनाउने तफि ध्यान र्दई त्यसतफि लाग्नुपने आवश्यकता दे स्खएको छ ।
यसको बैधार्नक कावाि नयनको लार्ग र्बधान सौंसोधन को प्रस्तावमा यहाौं हरू समक्ष पेश गररने छ ।
६. स्माटय एनआरएनए
प्रर्वर्ध युक्त अर्हलेको शताब्दीमा प्रर्वर्धको उपयोगलाई गैर आवासीय नेपाली सौंघ,अन्तरार्रिय समन्वय पररषद् ले पर्न प्राथर्मकतामा राखेको छ ।
आइर्ससीले ल्याएको स्माटि एनआरएनए अवधारणालाई एनआरएनए,एनर्ससी युएसएले स्वागत गदै त्यसलाई आत्मसात गरे को छ । सौंघले सूिना
प्रर्वर्धमैत्री सौंघ र्नमाि णमा सर्क्रयता दे खाएको छ । सौंघको यस अर्घ गो-र्े र्ी होस्ट सभिर रहे को वेभसाइटलाई माइक्रोसफ्ट एजरमा रुपान्तरण गने
कायिलाई अर्घ बिाइएको छ । जी-सुइट तथा एजरमा लाग्ने प्रर्त मर्हनाको शुल्कलाई नाफारहीत सौंथथाको रुपमा त्यसमा दताि गराई मार्सक शुल्क
र्मनाहा गने कायि सफल भएको छ ।
त्यसैगरी कोर्भर्–१९ कारण उत्पन्न जर्टल पररस्थथर्तमा र्वद्याथीहरुलाई सहयोग पुरयाउने उद्दे श्यले एनआरएनए स्टु र्ेन्ड एप र्नमाि ण गरी सौंिालनमा
ल्याइएको छ । र्वशेष कारणवश रोर्कएको एनआरएनए एप सौंिालनमा ल्याइदैं छ साथै सदस्यले सदस्यता दताि गरे को केर्ह समयमै प्राप्त गने गरर
ररयल टाईम आईर्ी कार्ि को ब्यवथथा गररने छ । वेभसाइट समेत अपग्रेर् गरी अझ सहज िौं गवाट सबै र्वषयहरु समेर्टने खालको वेभसाइट पोटि ल
र्नमाि ण गनि लार्गएको समेत यस सम्मार्नत सभामा जानकारी गराइन्छ । यसै क्रममा आइर्ट सर्मर्तको सहयोगमा आज स्माटि एनआरएनए
अर्भयानलाई बल पुग्ने गरी अनलाइन रुपमा एउटा ऐर्तहार्सक साधारणसभा सफल गनि लार्गरहे का छ ौं ।
७. आचथयक र्पारदचशयकिा र चमिव्यचर्िा
आर्थिक पारदर्शिता र र्मतव्यर्यतालाई सौंघको वतिमान कायिसर्मर्तले र्वशेष रुपमा र्लई त्यसमा गस्िर बनी काम गदै आएको छ । सौंघको आर्थिक
गर्तर्वर्ध बारे सबै सदस्यहरुले सहज िौं गले जानकारी र्लन पाउने अवथथा रहे को छ भने आर्थिक गर्तर्वर्ध सदस्यहरुलाई इमेल समेत गररदैं
आइएको छ । सौंघमाफित हुने खििमा र्मतव्यर्यता अपनाइएको छ ।अर्तररक्त खििमा कट ती गने कायिलाई प्राथर्मकता र्दइनेछ ।
८. सामाचजक िथा आचथयक कार्यमा अचभवृचि
गैर आवासीय नेपाली सौंघ अमेररकाले एनआरएनए आइर्ससीको र्नर्तलाई अौंर्गकार गदै नेपालको र्वकास तथा समृर्द्दका लार्ग रिनात्मक सहयोग
गदै आएको छ । नेपालमा आवश्यक पने सहयोगमा अग्रसरता साँगैं सौंघले अमेररकामा बस्नुहुने नेपालीहरुको समस्यालाई पर्हिान गरी उहााँ हरुको
आर्थिक तथा सामार्जक र्वकासमा समेत सहयोगीको भूर्मका र्नभाउाँ दैं आएको छ । साथैं उहााँ हरुका लार्ग र्वशेष योजनाका साथ अगार्र् बि् ने
पक्षमा सौंघको वतिमान कायिसर्मर्त रहे को छ । सौंघले र्वर्भन्न कर्मर्टहरुको गठन गरी कायिक्रमहरु समेत सौंिालन गरररहे को छ । र्सप र्वकास
तार्लम, जानकारी मुलक कायिक्रम, ररटायटि मेि ररर्लफ सम्बन्धी जानकारी, स्वास्थ्य तथा र्जवन र्वमा सम्बन्धी जानकारी, सुरक्षाका कायिक्रमहरु,
सरकारी राहत सम्बस्न्ध कायिक्रमहरुका बारे मा जानकारी र्ददैं आइएको छ । यी बाहे क पर्न हे ल्प र्े स्क माफित र्वर्भन्न सहयोगका कायिहरु भैरहे को
छ । सामाजिक तथा आर्थिक चुनौती का विषयमा गैर आिासीय नेपालीलाई चेतना अभििद्
ृ दिका लार्ग संघ ननरन्तर लार्गरहे को छ । आगामी
दिनमा कभमदि ननमािण गरी आउन सक्ने सामाजिक तथा आर्थिक चुनौतीका बारे मा अनस
ु ंधानको कायि अनघ बढाइनेछ ।
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सभामा उर्पस्थथि सम्मानीि सदस्य ज्यूहरु,
वतिमान कायिसर्मर्तले सपथ खाएको भोली पल्ट भ र्तक रुपमा बसेको कायिसर्मर्तको पर्हलो बैठकबाट पाररत र्नर्त तथा कायिक्रममा केन्द्रीत रही
सौंथथाका गर्तर्वर्धहरु अगार्ी बिाइएको कुरा पुन: जानकारी गराउन िाहन्छु । पर्हलो ३ मर्हना सौंथथागत र्वकासका लागी र्नर्त तजुिमा गने तथा
र्वभागहरु गठन गने कायिमा केन्द्रीत रहे को पर्न यस सम्मार्नत सभामा जानकारी गराउन िाहन्छु । त्यस्तै , सोही समयमा गैर आवासीय नेपाली सौंघ,
अन्तरार्रिय समन्वय पररषद् को अर्धवेशन समेत परे काले त्यस अर्धवेशनमा एनआरएनए अमेररकावाट बिी भन्दा बिीको उपस्थथर्त र त्यसमा पर्न
सर्क्रय सहभार्गताका लार्ग वतिमान कायिसर्मर्तले आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गरे को र्थयो । साँग साँगैं आइर्ससीको र्नवाि िनको समयमा उम्मेदवारी
घोषणा गनुिभएका अमेररकाका एनआरएनए अर्भयन्ताहरुलाई र्वजयी बनाउन सौंघले अन्तरार्रिय रुपमा समन्वय गने काममा जोर् र्दइएको र्थयो।
एनआरएनए आइर्ससीको गत र्नवाि िनमा अमेररकावाट आइर्ससीको आइएसका महत्वपूणि ३ पदमा र्वजयी हार्सल भएको छ । अमेररकावाट
र्वर्भन्न पदमा उम्मेद्वारी र्दनुभएका सबै अर्भयन्ता उम्मेद्वारहरुलाई र्वजयी गराउन नसर्कएपर्न हाम्रो यस अमेररकाका ३ जना आइएसका पदमा
र्नवाि र्ित हुनुभयो,यो ऐर्तहार्सक उपलब्धी हो । यो अवसरमा उपाध्यक्ष पदमा र्वजयी सोनाम लामा, मर्हला उपाध्यक्ष पदमा र्वजयी रर्वना थापा,
सर्िव पदमा र्वजयी ग रीराज जोशी लगायत क्षेत्रीय सौंयोजक पदमा र्वजयी राजन र्त्रपाठी, क्षेत्रीय सहसौंयोजक पदमा र्वजयी राम सी. पोखरे ल,
क्षेत्रीय मर्हला सौंयोजक पदमा र्वजयी उमा काकी थापा लगायत आइर्ससी सदस्य तथा आइर्ससीका र्वर्भन्न पदमा र्वजयी अमेररकाका
अर्भयन्ताहरुलाई यसै सम्मार्नत सभामाफित बधाई तथा सफल कायिकालको शुभकामना समेत र्दन िाहन्छ ौं ।
आदरणीर् सदस्य ज्यूहरु,
वतिमान कायिसर्मर्तको २०१९/२०२१ कायिकाललाई सहज र सबैको सहभार्गतालाई मध्यनजर राख्दै सेवा तथा कायियोजना अनुरुप दु ई र्कर्समले
टास्क फोसि तथा र्वर्भन्न कर्मर्टहरु गठन गररएको छ । ती टाक्सफोसि तथा कर्मर्टहरुले धेरै नै महत्वपुणि कायि गरे को र भर्वष्यमा गने
कायियोजनाहरु समेत अगार्र् सारे को यस सम्मार्नत सभामा जानकारी गराउन िाहन्छु । जुलाई २०१९ दे स्ख हाल सम्म गरे का कायिहरु यहााँ हरुसमक्ष
पेश गने अनुमर्त िाहन्छु ।

चविि एक वर्यमा िररएका कार्यक्रम
१.एनआरएनए आइचससीमा चवजर्ीहरुको सम्मान कार्यक्रम
एनआरएनए आइर्ससीको र्नवाि िन माफित र्वजयी एनआरएन अमेररकाका अर्भयन्ताहरुको सम्मानमा सौंघले सम्मान कायिक्रमको आयोजना गरे को
र्थयो । आइर्ससीको उपाध्यक्ष पदमा र्वजयी सोनाम लामा, मर्हला उपाध्यक्ष पदमा र्वजयी रर्वना थापा, सर्िव पदमा र्वजयी ग रीराज जोशी
लगायत क्षेत्रीय सौंयोजक पदमा र्वजयी राजन र्त्रपाठी, क्षेत्रीय सह–सौंयोजक पदमा र्वजयी राम सी. पोखरे ल, क्षेत्रीय मर्हला सौंयोजकमा र्वजयी
उमा काकी थापा लगायत आइर्ससी सदस्य तथा आइर्ससीका र्वर्भन्न पदमा र्वजयी अमेररकाका अर्भयन्ताहरुलाई सम्मानका लार्ग गत र्र्सेम्बर,
२०१९ मा बधाई ज्ञापन तथा सम्मान कायिक्रम सम्पन्न भयो ।
२. च्याप्टर िथा क्षेत्रीर् भेला सम्पन्न
बतिमान कायिसर्मर्तले गैर आवासीय नेपाली सौंघ अमेरीकामा सबैको भावना समेर्टयोस् भन्ने उद्दे श्यले सपथ र्लएको केही महीनामै च्याप्टर तथा
क्षेत्रीय सर्मर्तहरुलाई पूणिता र्दने कायि गररयो । जस अन्र्तगत च्याप्टर तथा क्षेत्रीय सर्मर्तहरुको सपथ ग्रहण सौंगसौंगै थथानीय रुपमा नेपाली
समूदायसाँग छलफल गरी समुदायका अर्भयन्ताहरुवाट सुझाव र्लने काम गररयो । जसले सौंथथालाई अगार्र् बिाउन मद्दत पुगेको जानकारी
गराउाँ दछु । थथानीय नेपाली समुदायसाँगको रायसुझावका आधारमा सौंथथाको २ वषे कायियोजनालाई आधारभुत तहसम्म प्रभाव पने गरर पररमाजिन
गरी कायिक्रम अगार्र् बिाइएको जानकारी गराउादछु । यसै अन्र्तगत २ वटा क्षेत्र मध्य पर्श्चम क्षेत्र र उिर पूवी क्षेत्रमा फरक र्कर्समका दु ईवटा
ठूला क्षेत्रीय भेला समेत सम्पन्न गरी सर्कएको छ भने अन्य २ क्षेत्रमा समेत आगामी र्दनमा क्षेत्रीय भेला तथा कायिक्रमहरु गररने लक्ष्य रास्खएको
छ।
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३.मचहला सशस्िकरण कार्यक्रम
वतिमान कायिसर्मर्तले मर्हलाको गैर आवासीय नेपाली सौंघमा सहभार्गता बिाउने कुरालाई र्वशेष महत्व र्दएको छ । यसलाई कायिन्वयन तहमा
लैजानका लार्ग सौंघकी मर्हला सौंयोजकको सौंयोजकत्वमा मर्हला सहभार्गता तथा सशस्क्तकरण सर्मर्त बनाएर काम अर्घ बिाइएको छ । यस
सर्मर्तले र्वर्भन्न कायिक्रमहरु सौंिालन गदै आएको छ । न्यूयोकि च्याप्टरमाफित उिर पूवी क्षेत्र स्तरीय क्षेत्रीय कायिक्रम सम्पन्न गररएको छ । त्यसैगरी
बोस्टनमा मर्हला रार्रिय भेला गने पूणि तयारी भैरहदा कोर्भर्–१९ को कारण त्यो तोर्कएको र्मर्त भन्दा एक हप्ता पर्हला थथर्गत गनुिपरे को पर्न
यौंहाहरुमा जानकारी गराउन िाहन्छु । त्यसैगरी मर्हला शसस्क्तकरण कायिक्रम अन्र्तगत िेतना मुलक कायिक्रम कोर्भर्–१९ ले मर्हलामा पारे को
प्रभावका सम्बन्धमा अनलाईन कायिक्रम समेत गररएको र्थयो । त्यसैगरी दीदीबहीनीहरुको समस्या तथा परामशिका लार्ग हे ल्प र्े स्र्क माफित २४
घण्टा हटलाइन सेवाको कायि भैरहे को छ । साथै, थथर्गत भएको रार्रिय महीला सम्मेलन सर्हत अन्य कायिक्रमहरु ल्याइने यस सम्मार्नत सभामा
जानकारी गराउादछु ।
४. कोचभड–१९ भाइरसका कारण उत्पन्न जचटल र्पररस्थथचि संि अन्तरसम्बस्िि कार्यक्रम
अर्हले कोर्भर्–१९ भाइरसको महामारीले र्वश्वनै आक्रान्त बनेको अवथथा छ । यसवाट र्वश्वले ठूलो जन र धनको क्षर्त व्यवहोनुि परररहे को छ ।
र्वश्वनैं प्रभार्वत बनेको यो र्वषम पररस्थथर्तमा गैर आवासीय नेपालीहरु समेत यसका कारण समस्यामा परे को अवथथा छ । नेपाल लगायत र्वश्वका
र्वर्भन्न दे शमा रहनुभएका केही नेपालीको कोर्भर्–१९ भाइरसको सौंक्रमणका कारण ज्यान समेत गएको दु खद घटना समेत घटे को र यसको प्रत्यक्ष
सौंक्रमणवाट समेत धेरैं नेपाली प्रभार्वत बन्न पुगेको अवथथा छ । कोरोनाका कारण अमेररकामा रहे को हाम्रो नेपाली समुदायले समेत आफ्ना
सदस्यहरु गुमाउनुपरयो, ज्यान गुमाउनुभएकाहरु प्रर्त हार्दि क श्रदाञ्जली व्यक्त गदै पररवार जनमा गर्हरो समवेदना प्रकट गदि छ ौं ।
कोर्भर्–१९ को सौंक्रमण बिे सौंगैं एनआरएनए आइर्ससीले आफ्नो ध्यान गैर आवासीय नेपालीको स्वास्थ्य सुरक्षा र उनीहरुलाई तत्काल आवश्यक
पने सेवा उपलब्ध गराउने तफि केन्द्रीत गरे को र्थयो । एनआरएनए अमेररकाले समेत अमेररकामा रहनुभएका गैर आवासीय नेपाली र नेपाली सबैंको
स्वास्थ्य सुरक्षा र सहयोगका र्नस्ि सुरुवाती र्दनदे स्ख नैं सर्क्रयता दे खाइरहे को यहाहरु सबैमा जानकारी रहे कै छ । सौंघले प्रत्यक्ष रुपमा
आवश्यकताको मुल्याकौंन गरी आर्थिक तथा खाद्यान्न सहयोग अर्न आवास व्यवथथापन सम्मको कायि गरररहे को बारे यहााँ हरु जानकार नै हुनुहुन्छ ।
एनआरएनए अमेररकाको आग्रहलाई स्वीकार गरी स्वयौंसेवी रुपमा धेरैं व्यर्ित्वहरुले सहयोगको हात अर्घ बिाइरहनुभएको छ । प्रत्यक्ष रुपमा
नेपाली समुदायका घर– घरमा पुगेर अत्यावश्यक सामाग्री उपलब्ध गराउने दे स्ख र्लएर आवश्यक सम्पकि थथार्पत गराइर्दने कायिमा सौंघका र्वर्भन्न
तह तप्कामा रहनुभएका एनआरएनए अर्भयन्ताहरु लागेको सबैमा जानकारी रहे कै छ । यस बाहे क पर्न सौंघले स्वास्थ्यसाँग सम्बस्न्धत र्वर्भन्न
सिेतनामुखी कायिक्रमहरु सौंिालन गदै आइरहे को छ । कोर्भर्–१९ को असरवाट नेपाली समुदायमा क्षर्त कम गराउनका लार्ग सौंघले कोर्भर्–
१९ के हो र कसरी बच्न सर्कन्छ भन्ने सन्दभिमा र्िर्कत्सा क्षेत्रमा कायिरत एनआरएनहरुलाई र्वशेषज्ञको रुपमा ल्याएर अनलाइन कायिक्रमहरु
सौंिालन गने कायि कोर्भर्–१९ को सौंक्रमण अमेररकामा दे स्खएको सुरुवाती र्दनको समयदे स्खनैं गरे को र्थयो, जसले गदाि नेपाली समुदाय बिी
प्रभार्वत हुनवाट यसले जोगाएको हाम्रो र्वश्वास रहे को छ ।
साथैं सौंघले उच्चस्तरीय समन्वय सर्मर्त, मेर्र्कल रे स्पोन्स र्टम, स्टु र्ेि रे स्पोन्स र्टम, हटलाइन सेवा, क्षेत्रीय कोर्भर्–१९ रे स्पोि र्टम, थथानीय
स्तरमा च्याप्टर स्तरीय सर्मर्त बनाएर र्नरन्तर सेवाको क्षेत्रमा कायिहरु गररनै रहे को छ । कोर्भर्–१९का कारण प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष िौं गवाट र्वर्वध
क्षेत्रमा परे को असर, अमेररकी सरकारको सहुर्लयतका योजना, वतिमान जर्टल अवथथामा कसरी स्वथथ रहने आर्द र्वषयहरुमा केन्द्रीत रहे र
दजिन ौं कायिक्रमहरु सम्पन्न गरे को सम्मार्नत यस साधारणसभामा राख्न िाहन्छु । यसबाहे क सौंघले कोर्भर्–१९ केन्द्रीत र्वशेष सहयोग कोषको
र्नमाि ण गरी गो फन्ड र्म माफित आर्थिक सौंकलनको काम गरे को छ । साँग साँगैं दु :खको घर्ीमा एनआरएनए अमेररकाले सौंघको आपतकार्लन
कोषको रकम समेत समस्यामा परे का नेपालीको सहयोगमा खिि गने र्नणिय गरे को छ । आम अमेररकाबासी एनआरएनहरुले समेत एनआरएनए
अमेररकाले खेलेको भूर्मकालाई आत्मसात गनुिभएको छ भन्ने हाम्रो र्वश्वास छ ।
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साथैं कोर्भर्–१९ कारण तुलनात्मक रुपका बिी प्रभार्वत दे स्खएको अमेररकामा रहे को नेपाली र्वद्याथी (F1 Status) हरुलाई सहयोगका लार्ग सौंघले
र्नरन्तर पहलकदमी र्लइरहे को यस सभामा राख्न िाहन्छु । प्रत्यक्ष सहयोग गने दे स्ख र्लएर नेपाली र्वद्याथीलाई परे को र पनि सक्ने समस्यालाई
मध्यनजर गदै र्र्पाटि मेि अफ होमल्याण्ड सेक्युररटी तथा र्वर्भन्न र्वश्व र्वद्यालय एवौं कलेजको व्यवथथापन सर्मर्तलाई र्वद्याथीहरुले झेल्नुपने
समस्यालाई समाधान गनिका लार्ग सहयोग गनिका लार्ग अनुरोध सहीत सौंघले पत्रािार समेत गरे को र्थयो । यसबाहे क सौंघले बन्दाबन्दीका कारण
अमेररकामा रोर्कनुभएका र नेपाल जान िाहनुभएकाहरुलाई नेपाल फकाि उनका लार्ग सौंघले नेपाल सरकार, गैर आवासीय नेपाली सौंघ, आइर्ससी,
अमेररकास्थथत नेपाली दु तावा सौंग सहकायि गरी उहााँ हरुलाई नेपाल पठाउन सर्कएको यस साधारणसभामा राख्न िाहन्छ ौं ।
यसरी सौंघले र्नरन्तर कोर्भर्–१९का कारण उत्पन्न जर्टल पररथथर्तमा नेपाली समुदायलाई कसरी र कुन रुपमा सेवा र्दन सर्कन्छ भनेर र्नरन्तर
कायि गरररहे को छ । यो र्वषम पररस्थथर्तमा सहयोगको यो पुण्य अर्भयानमा साथ, सहयोग र समथिन गनुिहुने सबैमा हार्दि क आभार व्यक्त गदि छ ौं ।
तपाईहरुको सहयोग आगामी र्दनमा पर्न यसरी रहीरहनेछ भन्ने र्वश्वास समेत र्लएका छ ौं । सौंघको वतिमान कायिसर्मर्त यो र्वषम् पररस्थथर्तमा
नेपाली समुदायको सेवामा सदै व तत्पर रहे को पर्न यहाहरुमा प्रर्तवद्वता व्यक्त गदि छ ौं ।
५. एनआरएनए र्पररिर् र्पत्र
हामी गैर आवासीय नेपालीले गैर आवासीय नेपाली पररिय पत्र प्राप्त गनुि र्नकै महत्वको र्वषय हो । यसलाई मनन गदै सौंघको अन्तरार्रिय पररषद् ले
केही वषि दे स्ख पररिय पत्र उपलब्ध गराउादै आएको यहाहरुमा अवगत नै छ । अझ यसलाई थप सहज , सरल र सबैको पहुािमा पुरयाउन वतिमान
समयमा र्र्र्जटल कार्ि को प्रबन्ध गनि आइर्ससीले सुरु गरे को छ । गैर आवासीय नेपाली सौंघ अमेररका र अन्तरार्रिय समन्वय पररषद् को र्विमा
भएको र्वर्भन्न िरणको छलफल पश्चात आइर्ससीले अमेररकालाई उच्च प्राथर्मकतामा राखी ग्लोवल र्र्र्जटल कार्ि र्वतरण गरे कोमा एनर्ससी
युएसए आइर्ससी पररवारमा धन्यवाद सहीत आभारव्यक्त गदि छ । साथै यो अर्भयानमा सर्क्रय रुपले लाग्नुहुने स्माटि एनआरएनए कर्मर्टलाई र्वशेष
धन्यवाद र्दन िाहन्छ ौं । एनआरएनए एनर्ससी युएसएले आम सदस्यहरुको मागलाई मध्यनजर गदै रार्रिय स्तरमा ररयलटाइम र्र्र्जटल आइर्ी
कार्ि को व्यवथथा गने तयारी गरररहे को र त्यो कायि अस्न्तम िरणमा पुगेको पर्न यहाहरुमा जानकारी गराउन िाहन्छ ।
६. एनआरएनए र्ुएसएको कार्ायलर् भवन
गैर आवासीय नेपाली सौंघ अमेररका सौंथथागत रुपमा र्दनानुर्दन बर्िरहे को छ । कायिका क्षेत्रहरु समेत फरार्कलो बन्दै गएको अवथथामा सौंघको
आफ्नै भवनको आवश्यकता महशुस भएको छ । एनआरएनए युएसए अर्फस र्वस्िङ इर्नर्सयर्टभ प्रोजेक्ट को सुरुवात गरी काम भैरहे को यस
साधारण सभामा जानकारी गराउन िाहन्छ ौं । यस प्रोजेक्टका लार्ग आर्थिक सौंकलन नै सबैभन्दा मुख्य पक्ष भएकाले त्यसका लार्ग काम भैरहे को
छ । यसैलाई मध्यनजर गदै उिर पूवी क्षेत्रीय सर्मर्तको एक कायिक्रमको आयोजना समेत गरे को र्थयो । जसमा एनआरएनए अर्भयन्ताहरुवाट
१ लाख २० हजार रकम सहयोग गने विन समेत र्दइसक्नुभएको अवथथा रहे को र यसका लार्ग आवश्यक अन्य कायि समेत अर्घ बिाइने
यहााहरुमा जानकारी गराउन िाहन्छु ।
७. नेर्पाली भार्ा चशक्षा
भाषा आम गैर आवासीय नेपालीका लार्ग महत्वपूणि कुरा हो । भाषाले नेपालसाग गैर आवासीय नेपालीलाई जोर्् न महत्वपूणि भूर्मका खेलेको हुन्छ
। अझ नेपाल वार्हर जस्िएर यही हुर्किरहे को र सानो उमेरमा नै आफ्नो अर्भभावकसाग नेपाल वार्हर आइ बसेको पुस्तालाई नेपाल सौंग
जोर्र्राख्नका लार्ग भाषा र सौंस्कारको महत्व अहौं रहे को हुन्छ । यस पक्षलाई ख्याल गरी सौंघले केही वषि यतादे स्ख नेपाली भाषाको प्रबर्द्ि न र नया
पुस्तालाई त्यसबारे ज्ञान र्दनका लार्ग र्वशेष महत्व र्दएको छ । सौंघले र्वगतमा प्रकार्शत गरे को नेपाली पाठशाला पुस्तकलाई आवश्यकता
अनुसारको पररमाजिन गदै नैर्तक ज्ञान र्शक्षालाई पर्न प्राथर्मकता र्दइएको छ । सौंघले प्रकाशन गरे को नैर्तक ज्ञान दशिनको पाठ्यक्रमले यौंहा
हुर्किरहे को हाम्रो नयााँ पुस्तालाई सही मागिदशिन गनि सघाएको हाम्रो बुझाइ रहे को छ । आगामी र्दनमा पर्न सौंघले यस कायिलाई अर्घ बिाउनेछ
र नेपाली समुदायका र्वर्भन्न सौंघ सौंथथाहरुले िलाउने नेपाली भाषा कक्षाहरुमा सौंघ सदै व सहयोगी सौंथथाको रुपमा रहे र काम गनेछ ।
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८.नािररक िथा अध्यािमन
हामी गैर आवासीय नेपालीहरुका धेरै खालका समस्याहरु रहेका छन् । गैर आवासीय भएपर्छ नेपाल सौंग जोर्र्एर आउने खालको समस्या एक थरी
छ भने आप्रवासी हामीहरुका अको खालको समस्या पर्न छ । गैर आवासीय नेपालीलाई सरल िौं गवाट नेपालको नागररकता प्राप्त गने र्दशामा
महत्वपूणि उपलब्धी हार्सल भएको अवथथा छ ।
सौंघले अमेररका स्थथत नेपाली दु तावाससाँगको सहकायिमा अमेररकामा र्वर्भन्न राज्यका शहरहरुमा घुिी सेवा कायिक्रम समेत सम्पन्न गरे को छ ।
यसले सेवाग्राहीलाई सेवा र्लन सहज भएको छ भने नेपाल सौंग जोर्र्एर आउने कागजपत्र सौंग सम्बस्न्धत समस्याले गदाि अप्ठ्यारोमा पनुिभएका गैर
आवासीय नेपालीले आफ्नै नर्जकको ठाउाँ वाट सेवा र्लन पाउनुभएको र्थयो । यसलाई आगामी र्दनमा अझ वृहत िौं गवाट कायि गररनेछ । साथै,
आप्रवासी कानुनसाँग सम्बस्न्धत र्वर्भन्न कायिक्रमहरु सौंिालन गररनुका साथै कानुनी परामशिको कायि समेत र्दने गररएको छ । यसलाइ पर्न अझ
प्रभावकारी बनाउदैं लर्गनेछ ।
९. अचिररि चशक्षा िथा चसर्प चवकास अचभमुखीकरण कार्यक्रम
अमेररकामा बसोवास गदै आउनुभएका कुल नेपालीको सौंख्याको झण्डै ४० प्रर्तशत गैर आवासीय नेपाली आयआजिनको र्हसावले न्यून आय गनेहरु
रहे को अनुमान गररन्छ । यस पक्षलाई ख्याल गरी अमेररकामा रहने नेपालीलाई र्वर्भन्न खालको र्सप तथा अर्तररक्त र्शक्षा प्रदान गने खालका
कायिक्रम सौंघले अर्घ बिाएको छ ।
साथै र्वर्भन्न राज्य तथा थथानीय सरकारी र्नकायहरुमा समेत र्वर्भन्न खालका र्सप र्वकास तार्लम तथा र्वर्भन्न सहुर्लयतका कायिक्रमहरु रहे का
हुन्छन् त्यसवाट नेपालीलाई लाभास्न्वत गराउनका लार्ग सौंघले जानकारी मुलक कायिक्रमलाई अगार्र् ल्याएको छ । पर्छल्लो समय कोर्भर्–१९ का
कारण उत्पन्न जर्टल पररस्थथर्तमा अमेररकी सरकार, यसका अौंगहरु तथा गैर सरकारी र्नकायहरुवाट प्राप्त हुने सहुर्लयतका कायिक्रमहरु बारे
जानकारी गराउन समेत सौंघले र्वर्भन्न जनिेतनामुखी कायिक्रमहरु सौंिालन गदै आएको छ । आगामी र्दनमा समेत गैर आवासीय नेपालीहरुको
र्जवनस्तर मार्थ उठाउनका लार्ग उपयोगी हुने तार्लम तथा जानकारी मुलक कायिक्रमहरुलाई अगार्र् बिाइनेछ । यस्ता कायिक्रमहरुले गैर
आवासीय नेपालीको आर्थिक र्जवनस्तर वृर्द्द गराउन सहयोग पुग्नेमा हाम्रो र्वश्वास रहे को छ ।
१०. इन्फरमेशन हे ल्प डे स्क संिालन
अमेररकामा रहनुहुने गैर आवासीय नेपालीको सहयोगका लार्ग सौंघले सूिना, जानकारी र सहयोगको हे तु हे ल्प र्े स्क सौंिालन गदै आएको छ । यो
हे ल्प र्े स्क गैर आवासीय नेपालीलाई परे का समस्यालाई समाधानका लार्ग र्नकै उपयोगी र्सद्द भैरहे को छ । कानुन सम्बन्धी, रोजगार सम्बन्धी, घरे लु
र्हौं सा सम्बन्धी, स्वास्थ्य सम्बस्न्ध, र्वमा सम्बस्न्ध, ट्याक्स सम्बन्धी, व्यवसाय सम्बन्धी, र्शक्षा तथा अवसर सम्बन्धी यी यस्ता र्वर्भन्न र्वषयहरुसाँग
सम्बस्न्धत समस्याहरु हे ल्प र्े स्क आउने गरे को र अमेररकी कानुनको अर्धनमा रही र्वषयगत र्वज्ञ तथा त्यही क्षेत्रमा कायिरत हरुको सहयोगमा
परामशि गने कायि सौंघको हे ल्प र्े स्कवाट भैरहे को यस सम्मार्नत सभामा जानकारी गराउदछु ।
अझ पर्छल्लो समय वतिमान कोर्भर्–१९ भाइरसका कारण उत्पन्न जर्टल पररस्थथर्तमा यस हेल्प र्े स्क वाट र्नकैं महत्वपूणि सहयोगको कायि भएको
छ । यस हे ल्प र्े स्कलाई अझ प्रभावकारी िौं गवाट सौंिालन गनि मेर्र्कल रे स्पोन्स र्टम, वोमेन रे स्पोन्स र्टम, स्टु र्ेन्स रे स्पोन्स र्टम जस्ता र्टमहरु
बनाएर काम गररएको र्थयो र आगामी र्दनमा समेत यसलाई अझ प्रभावकारी बनाएर लर्गनेछ ।
११. र्ुवा िथा चवद्याथीको एनआरएनए मा सहभाचििा र सचक्रर्िा
एनआरएनएको भर्वष्य जोर्र्एको युवा तथा र्वद्याथीलाई एनआरएनए अर्भयानमा समावेश गराउन एनआरएनए युएसएले र्वशेष जोर् र्ददैं आएको
छ । सौंघमा युवाको प्रर्तर्नर्धत्व विाउन र एनआरएन मुभमेण्टमा सहभार्गता वृर्द्द गनिका लार्ग युवा सहभार्गता सर्मर्त र स्टु र्ेण्ट टास्क फोसि
सर्मर्त गठन गरी एनआरएनए युएसएले युवा तथा र्वद्याथी जोर्् ने कामको सुरुवात गरी ती सर्मर्त माफित र्वर्भन्न कायिक्रमहरु गदै आएको
सम्मार्नत सदस्यहरुमा जानकारी गराउन िाहन्छ ौं ।
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साथैं युवा तथा र्वद्याथीहरुको भावना कस्तो छ, उनीहरुको एनआरएनएवाट अपेक्षा के छ भन्ने सम्बन्धमा नर्जकवाट र्नयालेर युवा तथा
र्वद्याथीहरुलाई एनआरएन मुभमेण्टमा समेट्न सहयोगी बन्ने गरी फेबुरअरी
२३, २०२० मा टे क्ससको र्लास शहरमा रार्रिय युवा तथा र्वद्याथी
्
सम्मेलन समेत सम्पन्न गररएको र्थयो । त्यस सम्मेलन पश्चात तुलनात्मक रुपमा युवा तथा र्वद्याथी एनआरएनए अमेररकामा सहभार्गता र सर्क्रयता
समेत बिे को यहाहरुमा जानकारी गराउन िाहन्छ ौं ।
साँग साँगैं अमेररकाका र्वर्भन्न र्वश्वर्वद्यालय तथा कलेजहरुमा अध्ययनरत् र्वद्याथीहरुले भोग्नु परे का समस्या, उनीहरुको अपेक्षा र एनआरएनए
युएसएले उनीहरुका र्नस्ि के गनि सक्छ र अर्भभावकीय भूर्मका कसरी खेल्न सक्छ भन्ने कुरा नर्जकवाट बुझ्नका लार्ग हरे क र्वश्वर्वद्यालयहरुमा
र्वद्याथी दु त (स्टु र्ेण्ट एम्ब्यासर्र) र्नयुक्ती गने कायिको सुरुवात गररएको छ । जसले र्वद्याथीहरुमा एनआरएनए युएसएप्रर्तको सम्बन्ध बिाएको
हामीले महशुस गरे का छ ौं । साँग सागै यो र्बिमा स्टु र्ेि सौंजाल र्नमाि ण गने दे स्ख र्लएर प्रर्वर्धमैत्री सौंजाल र्नमाि ण गने हे तु स्टु र्ेन्ड एप समेत
सौंिालनमा ल्याइएको छ । यसको उपयोगीता र्नकै दे स्खएको छ । र एनआरएनए युएसएको पहलमा र्वद्याथीहरुलाई र्सधै अमेररका स्थथत नेपाली
दु तावासमा गुनासो, सहयोग वा जानकारी राख्न र र्लन सर्जलो होस् भनी दु तावासवाट र्वद्याथीका र्नस्ि छु ट्टै इमेल पत्रािार ठे गानाको व्यवथथा
र्मलाइएको छ । यसका र्नस्ि अमेररका स्थथत नेपाली दु तावास पररवारप्रर्त हार्दि क धन्यवाद समेत व्यक्त गदि छ ौं । यी यस्ता कायिक्रमका साथैं सौंघको
युवा सहभार्गता सर्मर्त, स्टु र्ेण्ट टास्कफोसि माफित सहयोगका कायिक्रमहरु समेत भएका छन् । साथैं सौंघमाफित प्रदान गररदैं आइएको छात्रवृर्िको
कायिक्रमलाई र्नरन्तर राख्दैं थप व्यवस्थथत र र्दगो राख्नका लार्ग युवा र्वद्याथीको कोषको सुरुवात गररएको छ । जसका लार्ग आर्थिक सौंकलनको
काम समेत भैरहे को छ ।
१२.एनआरएन अचभर्ान िथा एनआरएनए र्ुएसएमा चवज्ञहरुको सहभाचििा
र्वगतका र्दनमा र्वज्ञ तथा व्यवसायीहरुलाई एनआरएनएमा आकर्षित गराउन नसर्करहे को अवथथामा केही वषि यता उहााँहरुको सहभार्गता राम्रो
दे स्खन्छ । २ वषि अगार्र् सम्पन्न भएको क्षेत्रीय र्वज्ञ भेलावाट सुरु गररएको यस अर्भयानलाई वतिमान कायिसर्मर्तले र्नरन्तरता र्दएको छ । यसै
अन्र्तगत जुलाई ४ मा रार्रिय ज्ञान सम्मेलनको पर्न आयोजना गररएको यहाहरुमा जानकारी नै छ । अमेररकामा र्वज्ञ तथा व्यवसायीहरुको सौंख्या
उल्लेखनीय रहे को छ । त्यसै कारण रार्रिय ज्ञान सम्मेलन मात्र नभएर क्षेत्रीय ज्ञान सम्मेलनको आयोजना गने उद्दे श्य र्लएका छ ौं । र्वज्ञहरुलाई
जोर्् नका लार्ग एक्सपटि र्ाटा बेस र एक्सपटि नेटवर्किङ एप र्नमाणि कायि र्छट्टै नै पुरा गरी सौंिालनमा ल्याउने तयारी गररएको सम्मार्नत
सदस्यहरुमा जानकारी गराउन िाहन्छु ।
१३. बुलेचटन प्रकाशन िथा सामाचजक संजालमार्यि सूिना सम्प्रेर्णमा प्रभावकाररिा
सौंघका गर्तर्वर्धहरुलाई समेटेर सौंघको आर्धकाररक बुलेर्टन प्रकाशनमा ल्याइएको छ । साथैं सौंघका गर्तर्वर्ध र सूिनाामा सबैको पहुि सहज
होस् भनी सौंघले आफ्नो गर्तर्वर्धहरु सामार्जक सौंजालमाफित पर्न र्नरन्तर सम्प्रेषण गदै आएको छ । अमेररका तथा अमेररका बार्हरबाट सौंिार्लत
सौंिार माध्यम तथा आम सौंिारकमीहरुहरु साँगको सहकायिलाई बिाउादैं सौंघको गर्तर्वर्धलाई बिी भन्दा बिी समुदायका सदस्यहरुमा पुरयाउने
कायिलाई जोर् र्दइएको छ ।
१४. अमेररकी जनिणना केन्द्रीि कार्यक्रम
अमेररकामा िर्लरहे को जनगणना वषिमा बिी भन्दा बिी गैर आवासीय नेपाली गर्णत हुनका लार्ग अर्भप्रेररत गनिका लार्ग सौंघले जनगणना र्वशेष
अर्भयाननै सौंिालन गरे को र्थयो । सौंघले सर्मर्तनैं र्नमाि ण गरी अमेररकाका र्वर्भन्न राज्य तथा शहरहरुमा अन्तरर्क्रयात्मक तथा जानकारी मुलक
कायिक्रमहरु सौंिालन गदै आएको छ । जसका कारण जनगणनामा नेपालीको सौंख्या गर्णत हुने दर बिाउन मद्दत पुगेको हाम्रो र्वश्वास रहे को छ ।
साथैं जनगणनामा समावेश हुन पर्न हामी सबै नेपालीमा हार्दि क अनुरोध गदि छ ौं ।
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१५. नेर्पाल भ्रमण वर्य २०२० लचक्षि कार्यक्रम
नेपालको अथितन्त्रमा महत्वपूणि आधारको रुपमा पयिटन क्षेत्र रहे को छ । नेपालको आर्थिक र्वकासको सहयोगी पयिटन क्षेत्रलाई लर्क्षत गरी नेपाल
सरकारले भ्रमण वषि २०२० को घोषणा गरे को र्थयो । भ्रमण वषि माफित नेपाललाई र्वश्व माझ पयिटन गन्तव्य दे शको रुपमा पररर्ित गराउने
सरकारको तयारी र्थयो । त्यही अनुरुप भ्रमण वषि लर्क्षत कायिक्रमहरु समेत भएको र्थयो । नेपाल सरकारले भ्रमण वषिलाई सफल पानि गैर आवासीय
नेपाली सौंघसाँग समेत सहकायि गरे को र्थयो । एनआरएनएले समेत अन्तरार्रिय र रार्रिय सर्मर्तहरु माफित भ्रमण वषिलाई सफल वनाउनका लार्ग
सहयोगी कायिक्रम गदै आएका र्थए । यसै क्रममा गैर आवासीय नेपाली सौंघ, रार्रिय समन्वय पररषद् अमेररकाले समेत नेपाल भ्रमण वषिलाई र्लएर
प्रिार प्रसार लगायत र्वर्भन्न कायिक्रमहरु गरे को र्थयो । कायिक्रमहरू च्याप्टरहरु तथा टि े र् एन्ड टु ररजम कर्मर्ट बाट सम्पन्न गररएको र्थयो । तर
र्वर्म्वना कोर्भर् १९ को र्वश्व महामारीका कारण भ्रमण वषि रोक्नुपने बाध्यतासाँगै नेपाल सरकारले भ्रमण वषिलाई थथगन गने र्नणिय गरे को र्थयो ।
र यो साँगैं सौंघले तय गरे का भ्रमण वषि लर्क्षत कायिक्रमहरु समेत थथगन गररएको र्थयो । तथार्प सौंघ नेपालको आर्थिक र्वकाससाँग जोर्र्एर आउने
कायिक्रम गनि र सौंकटको घर्ीमा नेपाललाई सहयोग गनि सधैं तत्पर नै रहे को छ ।
१६.दोहोरो नािररकिा िथा िैर आवासीर् नेर्पाली नािररकिाका सम्बिमा अन्तरचक्रर्ा कार्यक्रम
नेपालमा गैर आवासीय नेपालीलाई नागररकता र्दने सम्बन्धमा कानुन र्नमाि णको प्रर्क्रयामा अर्घ बर्िरहादा गैर आवासीय नेपाली नागररकता सौंग
सम्बस्न्धत रहे र सौंघले र्वर्भन्न अन्तरर्क्रयात्मक कायिक्रमको आयोजना गयो । दोहोरो नागररकताको सुर्नर्श्चतता र गैर आवासीय नेपाली
नागररकताको प्राप्ती पर्छ प्राप्त हुने अर्धकारका सन्दभिमा न्यूयोकि र टे क्ससमा राज्य च्याप्टरहरुको सौंयोजनमा अन्तरर्क्रया कायिक्रम सम्पन्न गररयो
। यसवाट गैर आवासीय नेपाली नागररकता सौंग सम्बस्न्धत र्वषयबारे जानकारी हार्सल गनि सघाउ र्वश्वास गररन्छ ।
साथैं अर्हले प्रर्तर्नर्ध सभाको राज्य व्यवथथा तथा सुसाशन सर्मर्तवाट नेपालको नागररकता ऐन, २०६३ लाई सौंसोधन गनि बनेको र्वधेयक पाररत
भएको छ । जसले आर्थिक,सामार्जक र साौंस्कृर्तक अर्धकार उपभोग सहीत गैर आवासीय नेपालीलाई नागररकता प्राप्तीको बाटो खोर्ल र्दएको छ
। अव प्रर्तर्नर्ध सभा र रार्रिय सभाको वैठकमा र्वधेयक पेश भई पाररत भए पश्चात यो लागू हुनेछ । यो र्वधेयकले गैर आवासीय नेपालीको
अर्भयानलाई सम्बोधन गरे को छ । गैर आवासीय नेपाली नागररकतालाई पूणिता र्दनका लार्ग एनआरएनए एनर्ससी युएसएले आइर्सर्सलाई
रिनात्मक सहयोग गदै आएको र आगामी र्दनमा पर्न गने नै छ ।
१७.नेर्पालमा बथय सेन्टर कार्यर्ोजना
एनआरएनए आइर्ससीले सुरु गरे को वन एनर्ससी वन च्याररटी अन्र्तगत एनआरएनए अमेररकाले नेपालमा र्वशेष गरी नवजात र्शशु र गभिवती
मर्हलाको स्वास्थ्य सुरक्षाका लार्ग र्वशेष जोर् र्ददैं सुरर्क्षत र्े र्लभरी सेवाका लार्ग बथि सेिर र्नमाि णमा जोर् र्दएको छ । सौंघले कुमाखि
गाउपार्लकामा बथि सेिर र्नमाि णको कायि अर्घ बिाएको छ, जसको सौंरिना र्नवाि ण कायि शुरू भईसकेको जानकारी गराउन िाहन्छु । सौंघले यस
योजनाका लार्ग जग्गा तथा जनशस्क्त उपलब्ध गराउने, उपकरण र औषधीको व्यवथथा गने काम गनुिका सथै र्नयर्मत रुपमा यसको सेवा प्रवाहको
अनुगमन समेत गनेछ ।
१८. चवश्व स्वास्थ्य सम्मेलन सम्पन्न
गैर आवासीय नेपाली सौंघ अन्तरार्रिय समन्वय पररषदको आयोजना र गैर आवासीय नेपाली सौंघको अमीररकाको पाट्ि नरर्सपमा आयोर्जत र्वश्व
स्वास्थ्य सम्मेलन सेप्टेम्बर २०१९ म सम्पन्न भयो । गैर आवासीय नेपाली सौंघ अमेररकाको ब्यवथथापन मा सम्पन्न उक्त कायिक्रम पुणि रूपमा सम्पन्न
भएको कुरा यौंहरू समक्ष जानकारी गराउन िाहन्छु । यस बषि पर्न सम्पन्न हुने कायिक्रममा गैर आवासीय नेपाली सौंघ अमेररकाको पुणि सहयोग
र सहभार्गता रहने छ ।
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१९. नेर्पालमा स्माटय चसचट चनमायणमा सहकार्य
अमेररकामा रहे र स्माटि र्सटी तथा यसका र्वर्भन्न पाटोहरुसौंग सम्बस्न्धत भएर काम गरररहे का र्वज्ञहरूको ज्ञान र अनुभब स्माटि र्सर्ट उिुख
नेपालका र्वर्भन्न गाउाँ पार्लका तथा नगरपार्लकाहरुलाई सहयोग गने उद्दे श्यले गैर आवार्सय नेपाली सौंघ अमेररका अन्तगितको साइन्स टे क्नोलोजी
तथा इन्नोभेसन सर्मर्त अन्तगित कामहरु अगार्र् बिाएको छ। यसै कायिक्रम अन्तगित स्याङ् जा र्जल्लाको वार्लङ्ग नगरपार्लका तथा गोखाि
र्जल्लाको पालुङ्गटार नगरपार्लकालाई प्रार्बर्धक रुपमा सहयोग गने कायि अर्घ बिाइएको छ। यसका लार्ग नगरपार्लकाका प्रमुख तथा
सल्लाहकार सर्मर्तसौंग र्वर्भन्न िरणको छलफल र यस सर्मर्तद्वारा उक्त नगरपार्लका हरुलाई गनि सर्कने सहयोग क्षेत्रहरुको पर्हिान गने काम
सम्पन्न गररएको छ। र्वर्भन्न िरण मा गररने प्रार्बर्धक सहयोगका साथै नगरपार्लका मै कायिरत कमििारीहरुलाई स्माटि र्सर्ट सम्बस्न्ध ज्ञान र
अनुभबहरु साटासाट गनि र्नयर्मतरुपले छलफल अर्घ बिाउने गरर यस सर्मर्तले कायि गरररहे को छ।
२०. चसर्पर्ुि जनशस्ि व्यवथथार्पन र चसर्पमुलक कार्यक्रम संिालन
गैर आवासीय नेपाली सौंघ अमेररकाले अमेररकामा आउने नेपालीलाई स्वावलम्बी बनाउने अर्भयान केन्द्रीत कायिक्रम समेत सौंिालन गरररहे को छ
। सौंघको एजुकेशन, स्स्कल एण्ड इन्यास कर्मर्टले नेपालमा नै र्सप र्सकेर अमेररकामा आउनेहरुलाई यहााँ कसरी त्यही र्सप अनुसारको काम
पाउन सर्कन्छ त्यसबारे ज्ञान र्दने खालका कायिक्रम गनुिका साथै अमेररकामैं र्सप र्सकेर कसरी स्वालम्बी बन्न सर्कन्छ भन्ने सन्दभिमा केन्द्रीत रहे र
कायिक्रम सौंिालन गरररहे को छ ।
सम्माचनि सदस्य ज्यूहरु,
वतिमान कायिसर्मर्तले आफ्नो पर्हलो वैठकवाट २ वषे कायियोजना बनाएर कायिक्रमहरु गदै आएको यस साधारणसभामा जानकारी गराउन िाहन्छु
। झण्डै एक वषिको अवर्धमा र्नधाि ररत कायियोजनाका महत्वपूणि कायिहरु सम्पन्न भैसकेको अवथथा छ, कर्तपय योजनाहरु सुरु भएका छन् भने
कर्तपय सुरुवातको िरणमा रहे का छन् । कर्तपय समयको आवश्यकतालाई मध्यनजर गदै कायिक्रमहरु तत्काल तय गरी कायिन्वयन गररएको छ
। अझ पर्छल्लो समय कोर्भर्–१९को कारण उत्पन्न जर्टल पररस्थथर्तसाँगैं सौंघले आफ्ना सहयोगी कायिक्रमहरुलाई यस प्रबर्द्ि न सौंग अन्तरसम्बस्न्धत
रहे र गदै आएको यहााँ हरुमा सबैमा जानकारी गराउन िाहन्छ ौं । पूवि र्नधाि ररत कायियोजनासागैं तत्काल आवश्यकताको अनुभुर्त गररएका
कायिक्रमहरु वतिमान कायिसर्मर्तले सम्पन्न गरे को छ । अर्हलेसम्म भए गरे का कायिहरुको मुल्याौं कन गदै आगामी र्दनमा कसरी अर्घ बि् ने र के
कस्ता कायिक्रम गने भन्ने सन्दभिमा सम्मार्नत साधारणसभाले मागि दशिन गने नै छ भन्नेमा पूणि र्वश्वास व्यक्त गदै पूवि र्नधाि ररत कायियोजनामा टे केर
आगामी र्दनमा गररने भावी कायिहरु साधारण सभामा पेश गनि िाहन्छु । सौंथथाको उद्दे श्य र सौंथथाले अवलम्वन गरे को र्नर्तलाई अौंर्गकार गदै प्रस्तुत
भावी कायिक्रमहरु यस प्रकार रहे को छ ।
भावी कार्यक्रमहरु
•

एनआरएनए एनर्ससीले युएसएले र्नमाि ण गरे को क्षेत्रगत सौंरिना अन्तगित क्षेत्र स्तरीय क्षेत्रीय र्वज्ञ

•

एनआरएनए अमेररकाको मार्थ उल्लेस्खत सदस्य सौंख्याको लक्ष पुरा गनि सदस्यता वृर्द्दको कायिलाई दु रत
् गर्तमा अर्घ बिाइने छ ।

•

मर्हला सहभार्गता, सशस्क्तकरण, समस्या र िुन तीको सन्दभिमा केन्द्रीत रही रारिीय मर्हला सम्मेलनको आयोजना गररनेछ।

•

र्सप र्वकास तथा उपयोगी तार्लमका कक्षाहरु अनलाइन तथा भ र्तक रुपमा सौंिालन गररनेछ ।

•

नयााँ पुस्तामा नेतृत्व र्वकास गराउनका लार्ग तार्लम सौंिालन गररनेछ । साथैं प्रार्वर्धक दक्षता वृर्द्दका लार्ग समेत रोबोर्टक तार्लम,
नेपाली स्टु र्ेि ईिर कलेज प्रर्तयोर्गता, र्र्ि म र्बग, र्लटल टे लेि प्रर्तयोर्गता जस्ता कायिक्रमहरु सौंिालन गररनेछ।

•

एनआरएनए अमेररकाको क्षेत्रीय सर्मर्तहरुले आयोजना गनि बााकी रहे का क्षेत्रीय सम्मेलनहरु सम्पन्न गररनेछ ।

•

टास्क फोसि तथा च्याप्टर सर्मर्तहरु माफित गररने कल्याणकारी कायिहरुलाई र्तव्रता र्दइनेछ ।

Annual General Meeting Report (July 3-5, 2020)

I

सम्मेलन आयोजना गररने छ ।

www.nrnusa.org

13 | P a g e

•

र्वर्भन्न क्षेत्र, पेशा, र्शक्षा सग सम्बस्न्धत र्वज्ञहरुको तथ्याकौं सौंकलनको कायिलाई सम्पन्न गनिका लार्ग र्ाटावेस र्नमाि ण तथा प्रोफेसनल
नेटवर्किङको कामलाई र्तव्र पाररनेछ । एक्सपटि नेटवर्किङ एपको र्नवाि न कायिलाई अर्घ बिाइनेछ ।

•

युवा तथा र्वद्याथी केन्द्रीत क्षेत्रीय भेलाको आयोजना गररनेछ ।

•

र्वर्भन्न सर्मर्त तथा टास्क फोसिहरुले सुरु गरे का कायिहरुलाई सम्पन्न गनि सहयोग गररनेछ ।

•

अमेररकामा हुर्किरहे को गैर आवासीय नेपाली युवा तथा बाल बार्लकाहरुलाई खेलकुद क्षेत्रमा जोर्् नका लार्ग र्वर्भन्न राज्य स्तरीय
खेलकुद प्रर्तयोर्गताको आयोजना गररनेछ ।

•

जेहेन्दार र्वद्याथीहरुलाई र्वतरण गररदैं आइएको छात्रवृर्िको रकम वृर्द्द गररनेछ । साथै कलेज स्तरीय ट्यालेि कस्म्पटे शन को आयोजना
गररनेछ भने नेपाली र्वद्याथीहरुको सहयोगको लार्ग होस्ट फेर्मली खोज्ने कायिलाई जोर् र्दइनेछ ।

•

एनआरएनए युएसएको भवन र्नमाि णका लार्ग आर्थिक सौंकलनको कायिलाई र्तव्रता पाररनेछ ।

•

एक एनर्सर्स एक रोजगार सम्बस्न्ध कायियोजना प्रस्ताब मार्थ अध्यन गनिका लागी एक सर्मर्त गठन गररने छ । यसको आबस्यकता र
उपयोर्गताका आधारमा यस योजनालाई अगार्ी बिइने छ ।

सम्माचनि र्स सभामा सदस्य ज्यूहरु ,
वतिमान कायिसर्मर्तको ७ जुलाई २०२९ मा बसेको पर्हलो वैठकले तजुिमा गरे को २ वषे कायियोजना यहााँ हरु समक्ष राख्न िाहन्छु ।

१. नेर्पालको चनचमत्त रणनीचिक सचमचि
पर्छल्लो समय अमेररकामा नेपालीको सौंख्यामा र्नकै बृर्द्द भैरहे को छ । सौंख्याको बिोिरीसागै धेरै खालका सीप, ज्ञान, र्शक्षा हामीले यो बीिमा
प्राप्त गरे का छ । यी सबै छररएर रहे का हाम्रा शैर्क्षक, सामार्जक, आर्थिक लगायतका क्षेत्रगत सक्षमतालाई एकर्त्रत गदै आन्तररक रुपमा हाम्रो
समुदायलाई अझ दह्रो बनाएर अमेररकी समाजको एउटा महत्वपूणि समुदायको रुपमा हाम्रो समुदायलाई पररर्ित गराउनु आवश्यक दे स्खएको छ
। अर्धकार प्राप्तीको र्नर्मि समेत हामी सौंगर्ठत हुनु अत्यन्त जरुरी छ । यसको र्नर्मि सवैसाँग समन्वय गदै अमेररकामा रहे का हामी सबै
नेपालीहरुको साझा सौंथथा एन.आर.एन. अमेररकाले नेतृत्वदायी भूर्मका खेल्नुपने दे स्खन्छ । सबैं नेपालीको साझा आवाजलाई प्रर्तर्बस्म्वत गदै
एन.आर.एन. अमेररकाले नेपालसाग महत्वपूणि साझेदारी गदै , अमेररकामा आफ्नो प्रभावकाररतालाई पुरी गनुि पनेछ । यसका लार्ग हामीले आगामी
र्दनमा रार्रिय राजनीर्तमा दखल रहे का र्बषेशज्ञहरुको कुटनीर्तक सौंबाद सर्मर्त गठन गरी प्रर्क्रया अगार्ी बिाइने छ ।
२.नेर्पालमा एन.आर. एन कानून चनमायणमा लचबङ िने
नेपालको सौंर्वधानले गैर आवासीय नेपालीलाई सौंबोधन गरे र नागररकता प्राप्तीको बाटो खोर्लर्दएको छ । तर कर्तपय कानुनी बाधा व्यवधान पर्न
र्वद्यमान रहे को छ । यसलाई सम्बोधन गदै सहज िौं गवाट गैर आवासीय नेपालीले नागररकता प्राप्त गनिका लार्ग कानुन र्नमाि णको काम भैरहे को
छ । यस प्रर्क्रयामा सहजीकरण गनि र नेपाल सरकारलाई सघाउन गैर आवासीय नेपाली सौंघको तफिवाट कानूनी ज्ञान भएका दक्षहरुको कर्मर्टले
कायि गरररहे को छ । त्यस कर्मर्टले गरररहे को कायिमा एनआरएनए अमेररकाको तफिवाट पर्न सहयोग भइरहने छ ।
भर्बष्यमा सो कर्मटीले आइसीसी माफित नेपाल सरकारलाई सुझाव तथा लर्बङ गने कायिलाई र्नरन्तरता र्दनेछ । यस प्रर्क्रयामा अर्हले हामीले
र्नयर्मत र सुक्ष्म िौं गवाट र्नगरानी गनि जरुरी छ र एन.आर.एन.हरुको अर्धकारको र्नर्मि गनुिपने कानून र्नमािणको कायिलाई र्छटो भन्दा र्छटो
सक्न र बिी भन्दा बिी एनआरएनहरुको अर्धकार सुर्नर्श्चतताको कायिलाई प्रभावकारी रुपमा अर्घ बिाउन वतिमान नेतृत्वले अहौं भुर्मका र्नमाि ण
गनेछ ।
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३.अध्यािमन िथा कानुन र्परामशय सम्बिमा
एन.आर.एन.ए. अमेररकाले अध्यागमन सम्बन्धी र्बर्भन्न गर्तर्वर्धहरु सौंिालन गनुिका साथैं नेपालीहरुलाई आवश्यक परे को अवथथामा सक्दो
सहयोगको र्नर्मि लार्गरहे को छ । तर पर्न एन. आर. एन. ए. अमेररकाले अर्हले गरररे को यससाँग सम्बस्न्धत सेवाका कायिहरु प्रयाप्त छै न । यहााँ
अध्यागमनसाँग सम्बस्न्धत र्वर्भन्न समस्याहरु रहे का छन् । अमेररकामा बस्न र काम गनि पाउने खालको वैधार्नकताको पाटो दे स्ख र्लएर अन्य
र्भसासाँग सम्बस्न्ध र्वर्भन्न समस्याहरु यहााँ छन् । अमेररकाका राज्यहरुमा कानून फरक – फरक छन् र समय समयमा कानूनहरु पररवतिन समेत
भईरहन्छन् । यसका र्नर्मि एउटा अमेररकी कानूनमा दख्खल राख्ने र्बज्ञहरुको कर्मटी बनाईने छ । यो कर्मटीले हरे क नेपाली र्बद्याथी, व्यबसायी
र अमेररकामा बस्ने आम नेपालीहरुलाई कानूनी सुझाव तथा सहयोग प्रदान गनेछ । साथै यो कर्मर्टले एन. आर. एन. अमेररकाको नेपालमा गैर–
आवासीय नेपाली नागररकता प्राप्ती सम्बन्धी र्नमाि णार्धन कानुनमा लर्बङ गने सर्मर्तलाई पर्न आवश्यक राय सल्लाह र्दने छ ।
४.चबद्याथीहरुको सामाचजक सहभाचििा
आगामी र्दनमा NRN Student of the Year को सुरुवात गररने छ । साथै र्बद्याथीहरुलाई र्ददैं आइएको छात्रवृर्िको रकम बिाउन र छात्रवृर्िवाट
लाभास्न्वत हुने र्वद्याथीहरुको सौंख्यामा वृर्द्द गनिका लार्ग अर्हले रहे को छात्रवृर्ि कोषमा रकम बिाईने छ । र्बर्भन्न कलेज तथा र्बश्वर्बद्यालयहरुसाँग
समन्वय गरी १० जना भन्दा बिी नेपाली मुलका र्बद्याथी अध्ययनरत र्बश्व र्बद्यालयहरुमा Youth Ambassador र्नयुस्क्तको प्रर्क्रया अर्घ बिाइने छ
। साथै इिनिको र्नर्मि समेत नेटवकि बनाइनेछ । यसरी र्बद्याथीहरुलाई एन.आर.एन. नेटवकिमा सहभागी बनाउनका लार्ग Student Promotion
Committee गठन गररने छ । साथै उच्च र्शक्षा हार्सल गरी भर्वष्य र्नमािण गने सपना बोकी अमेररकाको र्वर्भन्न कलेज तथा र्वश्व र्वद्यालयमा
अध्ययनरत तथा अध्ययन पुरा गरी रोजगारीको खोजीमा रहनु हुने युवा र्वद्याथी शस्क्तलाई र्शक्षा तथा रोजगार मूलक सल्लाह सुझाव प्रस्तुत गनि
र्वज्ञहरू रहने गरी एउटा सहयोगी सौंरिना र्नमाि ण गररनेछ ।
५.कम्प्लाएन्स (कानूनको र्पालना)
अर्हले अमेररकाको २० वटा राज्यमा एन आर एन ए अमेररका अन्तगित राज्य च्याप्टरहरु रहे का छन् । हरे क राज्यका आ–आफ्नै कानून छन् र हाम्रा
सवै राज्य कर्मटीहरुले कानूनी मापदण्ड पूरा गरे –नगरे को वारे जानकारी हार्सल गनि जरुरी छ । यी सवै कुराहरुलाई सुक्ष्म अध्ययन गरी सम्पूणि
च्याप्टरहरुलाई उक्त राज्यको कानूनी प्रर्क्रया र्भत्र ल्याउनु आवश्यक छ । यस कायिको लार्ग एक Compliance Committee गठन गररने छ ।
६.अन्य संघ–संथथाहरुसँिको समन्वर्मा जोड
एनआरएनएको र्वश्वका र्वर्भन्न दे शमा रार्रिय समन्वय पररषद् हरु रहे का छन् । ती रार्रिय समन्वय पररषद् हरुसाँग समेत सहकायि र छलफलको
कायिलाई अर्घ बिाइनेछ । र्वर्भन्न दे शमा रहे का नेपालीलाई अमेररकामा रहे का नेपालीलाई जस्तैं खालको समस्या पर्न रहे को हुन्छ त्यसको पर्हिान
गरी एनआरएनए आइर्ससी माफित समाधानका लार्ग पहल गररनेछ । साथैं अमेररकामैं रहेका अन्य सौंथथाहरुसाँग समेत समन्वय गरी अर्भभावक
सौंथथाको र्हसावले नेतृत्वदायी भूर्मका खेल्दैं सवै अमेररकामा गैर आवासीय नेपालीले पाउने सुर्बधा तथा सहयोगमा हातेमालो गदै कायिहरु अर्घ
बिाईनेछ ।
७.प्रचवचधको समन्वर् र सदु र्पर्ोि
एन.आर.एन.अमेररकाले र्बगत दु ई बषिमा प्रार्बर्धक क्षेत्रमा ठूलो प्लाटफमि र्नमाि ण गरे को छ । एन. आर. एन. ए. को नयााँ वेबसाईट
www.nrnusa.org माफित सौंथथाका सम्पूणि गर्तर्बर्धहरु, सदस्यहरुको र्ववरण ( साविजर्नक गनि सर्कने सम्म), हाम्रा माइन्यूट तथा अन्य दै र्नक
गर्तर्वर्धहरुलाइ र्र्र्जटलाइज्ड गररएको छ र यी सबै र्ाटाहरुलाई सौंभब भएसम्म सुरर्क्षत रास्खएको छ । हाम्रो वेबसाईटको एस्प्लकेशनलाई हरे क
च्याप्टरहरुले आफ्ना गर्तर्वर्धहरुलाई सहज ब्यबथथापन गनि सक्ने उद्दे श्य अनुरूप र्वकेन्द्रीकृत गररने छ । हामी एआइ (आर्टि र्फर्सयल इिे र्लजेन्स)
प्रर्वर्धको माध्यमबाट आफै सदस्यता प्रमर्णकरण हुने र्सस्टम र्नमाि ण प्रर्क्रया लाई पूणिता र्दईनेछ । हाल र्नमाि ण हुादै गरे को मोबाइल एप्स धेरै
उपयोगी बनाई यस सौंथथालाई प्रर्वर्ध मैत्री सौंघको रूपमा र्वकास गररने छ ।
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८. मेनस्रि मका सामाचजक संथथाहरुसँिको सहकार्य र मेनस्रि म मा नेर्पालीको सहभाचििाका लाचि कार्यक्रम
एन.आर.एन.ए.अमेररकाले मेनस्टि ीम सामार्जक सौंघ सौंथथाहरुसाँग सहकायि गनिका लार्ग आफ्ना धेरै कायिक्रमहरुको सुरुवात गररसकेको छ । नेपाली
मूलका धेरै साथीहरुले मेनस्टि ीम माफित समाजसेवाको यात्रा सुुुरु गररसक्नु भएको छ । हाम्रो दोश्रो पुस्तावाट अझ बिी मेनस्टि ीम सामाजसेवामा
प्रवेश बिाउनको र्नर्मि यस सौंघलाई अझ बिी सहज रुपमा उपयोग गनि सर्कने िौं गले र्बकास गररने छ र त्यसका लार्ग Mainstream Integration
Committee गठन गरी त्यस माफित र्बर्भन्न कायिक्रमहरु ल्याईने छ । यस कायिक्रमले हाम्रा धेरै युवाहरुलाई थथानीय सामार्जक सेवामा प्रोत्सार्हत
गनेछ ।
९.नेर्पाली राचरिर्िासँि जोचडएका कार्यक्रमहरुलाई प्रोत्साचहि िररने
नेपाली भाषा, सार्हत्य, सौंस्कृर्त, हाम्रो परम्परा तथा पर्हिानलाई र्िनाउने खालका कायिक्रमलाई प्रोत्साहन गररने छ । नेपाल र्े परे र् जस्ता
कायिक्रमलाई अमेररका भरी एकैर्दन मनाएर रार्रियता पर्हिानको र्नर्मि यसलाई एउटा कोशेिुौंगाको रुपमा र्बकास गररने छ । यस कायिक्रमको
र्नर्मि थथानीय अन्य नेपाली सामार्जक सौंथथाहरुसाँग समन्वय गदै एन.आर.एन.ए. अमेररकाका राज्य च्याप्टरहरुलाई सर्क्रय गराईने छ ।
१०.व्यवसार्ीहरुसँिको समन्वर्
एन.आर.एन.ए. को केन्द्रीय सर्मर्तले एन.आर.एन.अमेररकाका सवै च्याप्टरहरुसाँग समन्वय गरी हरे क राज्यहरुमा व्यवसायीहरुसाँगको समन्वयमा
व्यावसार्यक सौंथथा च्याम्बर अफ कमसिको थथापनाका लार्ग प्रोत्सार्हत गनेछ । यस सौंथथाले अमेररकामा व्यवसायमा आउने समस्या र सो समस्या
समाधान तथा सहजताको र्नर्मि राज्यहरुको कानून बुझ्ने र बुझाउने गरी व्यवसायको प्रवद्र्दनमा सहयोग गनेछ ।
११.सूिना सम्प्रेर्ण र संथथािि र्पारदचशयिा
एनआरएनए, एन. र्स. र्स. बोर्ि ले गरे का सम्पूणि प्रगर्त र्ववरण तथा गर्तर्वर्धहरुलाई पारदशी बनाउन बोर्ि ले गरे का प्रत्येक र्नणियहरु इमेल माफित
सम्पूणि सदस्यहरूमा जानकारी गराउने कायिलाई र्नरन्तरता र्दईने छ । साथै वषिको कस्िमा २ पटक ( ६/ ६ मर्हनामा) एउटा Newsletter पर्न
प्रकाशन गररने छ जसमा Board का र्नणियहरूका साथैं भइरहे का र भर्वस्यमा हुन लागेका काम र च्याप्टर तथा कर्मटी र टास्क फोसिहरुले गरररहे का
कामका बारे मा सूिनाहरू समाबेश गररने छन् । साथै Newsletter मा आम िासोका मुद्दाहरू समेत समावेश गररने छ र यसलाई ई–न्यूजलेटरको
रुपमा प्रकाशन गरी र्वतरण गररने छ । यस कायिका लार्ग केन्द्रीय स्तरमा रहने गरी एउटा प्रकासन तथा सम्पादन सर्मर्त गठन गररने छ ।
१२.आचथयक र्पारदचशयिा
सौंथथाको आय व्यय र्ववरण तथा आर्थिक गर्तर्वर्धसाग सम्बस्न्धत सबैं र्वषयहरुबारे सौंघका सबै सदस्यहरुले जानकारी पाउनु पछि भन्ने मान्यता
अनुरुप अर्घल्लो वषिको र्विीय लेनदे नको लेखा परीक्षण गराई यसको ररपोटि सबैले बुझ्ने िौं गवाट सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पछि भन्ने मान्यता
अनुरूप ६ मर्हना र्भत्रमा अर्घल्लो वषिको लेखा परीक्षण गराई सबैलाई जानकारी गराईने छ । साथै सन् २०२० को January र्भत्रमा सौंथथाको र्विीय
र्नदे र्शका जारी गररने छ जसमा NRNA NCC, USA को कोष के प्रजोजनको लार्ग कसरी गने र के मा खिि गनि र्मल्छ र के मा र्मल्दै न भन्ने बारे मा
व्याख्या गररने छ ।
१३.Bylaws को र्पालना र त्यसमा समर् सार्पेक्ष सुधार
Bylaws लाई सदस्यहरुको िाहना र सुझाब अनुसार पररमाजिन गनिका लार्ग सुझाब सौंकलन गरी पेस गनि एक Bylaws सर्मर्त गठन गररने छ । सबै
सदस्यहरुको सुझावलाई आधार मानी Bylaws सर्मर्तले तयार पारे को सौंशोधन प्रस्ताव बोर्ि मा पेश गररने छ ।
१४.नेर्पाली नािररकिाको चनरन्तरिा र दोहोरो कर प्रणाली खारे ज सम्बिमा
र्भजन २०२० को सपनालाई साकार पानि Duel taxation लाई पुनराबलोकन गरी One Door taxation system लागू गराउन पहल गररने छ । हामी
दोहोरो नागररकता होइन नेपाली नागररकताको र्नरन्तरताको पक्षमा छ ौं । यो विषय कुनै एक कायिकालमा सम्पन्न गनि सककने विषय होइन ।
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नेपाल सरकारसाँग समन्वय गरी सम्पूणि गैर आवासीय नेपालीहरूलाई राजनीर्तक अर्धकार सर्हतको नेपाली नागररकताको र्नरन्तरता र One Door
taxation system का लार्ग सम्बस्न्धत र्नकायहरुसाँग लर्बङ गररने छ ।
१५.सन् 2020 को जनिणना सम्बिमा
सन् 2020 को जनगणनामा भाग र्लन अमेररकामा रहे का सबैं NRN हरूलाई प्रोत्सार्हत गररने छ । सबैलाई Census मा फमि भदाि एर्थर्नर्सर्ट को
थथानमा अदर लेखी नेपाली लेख्न प्रोत्सार्हत गररने छ । यसले अमेररकाको सरकारलाई नेपालीको बसोबास के कती छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सहयोग
गनेछ भने हामी नेपालीहरु जनगणनामा समावेश हुाँ दा हाम्रो बल बि् न पुग्नेछ । अर्धकार प्राप्तीको लर्ाईमा समेत यसले सहयोग गनेछ । यस कायिका
लार्ग USCensus 2020 Committee गठन गररने छ ।
१६.नेर्पालमा Internship कार्यक्रम
अमेररकामा रहे का अन्य सथथाहरुसाँग साझेदारी गदै गमी र्बदाको समयमा सुरु हुने गरी High School/ Clloege मा अध्ययनरत र्बद्याथीहरुको
लार्ग एक Internship कायिक्रम प्रारि गररने छ जसमा र्वद्याथीहरू नेपालका र्वर्भन्न स्कुल वा अन्य Internship मा काम गने छन् । यसले
अमेररकामा रहे का नेपालीहरू जो यहााँ अध्यनन गरररहे का छन् वा अध्ययन सकेर काम गररहे का छन् उनीहरुलाई नेपालमा सेवा गने म का र्मल्नेछ
भने नेपालमा रहे काहरुले नेपाल बार्हर कसरी अध्ययन र काम गने पद्दती रहे छ भन्ने बारे जान्ने अवसर पाउनेछन् । साथै र्वद्याथीहरूले आफ्नो
आमाबाबुको जि दे शको भाषा, सौंस्कृर्त र परम्परालाई नर्जकबाट बुझने अवसर पाउने छन् र यसले नेपालसाँगको नाता कायम राख्न सहयोग पुग्ने
छ।
१७.काम र व्यवसार् सम्बिी प्रचशक्षण कार्यक्रमहरू
अमेररकामा ठु लो अनुपातमा रहे का नेपालीहरूसाँग नेपालको उच्च र्शक्षा र कामका अनुभवहरू छन् तर र्तनीहरूमध्ये धेरैजनालाई आफ्नो पिाई
अनुसारको काम वा र्िि बुझ्दो व्यवसायमा अगार्ी बि् न कर्ठनाइ भइरहे को छ । बोर्ि ले एक कायिसमूहको र्नमाि ण गनेछ जसले थथानीय च्याप्टर
कर्मर्ट साँग र नेपालीहरूका Chamber of Commerce साँग र्मलेर थथानीय रूपमा के कस्ता अवसरहरू हुन सक्छन् भन्ने अध्ययन गने छ र सोही
अनुरूपको कायिक्रम ल्याउने छ । उदाहरणको लार्ग धेरै सामुदार्यक कलेजहरू र र्वश्वर्वद्यालयहरूद्वारा प्रदान गररएको Continuing Education
तथा Vocational Education लाई र्लन सर्कन्छ ।
१८.हे ल्प डे स्क
अमेररकामा नेपालीहरूको जनसौंख्या बि् दै गदाि र्वर्भन्न Violence बाट Victim हुनेहरूको सौंख्या पर्न बि् दै गएको छ । यस्ता अपराधका
घटनाहरूबाट कसरी बच्न सर्कन्छ भन्ने सम्बन्धमा कानुन व्यवसायी साथीहरूबाट नेपालीहरूलाई सूिना तथा जानकारी र्दने खालका कायिहरु
सौंिालन गररनेछ । थथानीय स्तरमा यस्तो अपराधवाट पीर्र्तहरूलाई सहयोग गनिका लार्ग र्क्रयार्शल रहे का सामार्जक सौंथथाहरूको पर्हिान गरी
र यसबारे सामार्जक नेतृत्वमा बसेकालाई सु–सूर्ित गराउने कायि गररने छ ।
र्बर्भन्न समयमा हुने गरे का आकस्स्मक घटना र दु घिटनामा परे का पीर्र्त पररवारलाई उर्ित क्षर्तपूर्तिको लार्ग सम्बस्न्धत पक्षसाँग पहल गनुिका साथै
प्रत्येक सदस्यहरुलाई र्वमा र्लनको लार्ग प्रोत्सार्हत गराइने छ भने साथैं दु घिटना र्बमा गनि र गराउनको लार्ग अमेररकी सरकार, राज्य र र्बमा
कम्पनीसाग आवश्यक पहल र प्रर्क्रया अर्घ बिाउने छ । हे ल्प र्े स्कले र्वगतदे स्ख गदै आएका कायिलाई र्नरन्तरता र्दनुका साथैं र नेपालीहरुलाई
आवश्यक पने अन्य सहयोगका कायिहरु पर्न गररनेछ ।
१९.नलेज सेर्ररङ, अन्टरप्रोनोरचसर्प, िथा चडि म चबि कार्यक्रम
अमेररका आई र्बर्भन्न क्षेत्रमा र्बशेषज्ञता हार्सल गनुिभएका र आ–आफ्नो ज्ञान र सीपको माध्यमबाट नेपालको समृर्द्दको र्नस्ि योगदान गनि तत्पर
अमेररकाबासी नेपालीहरुलाई त्यस्तो योगदान गनि सक्ने वातावरणको र्नमाणि गनि एनआरएनए ले त्यस्ता र्बशेषज्ञहरुको सौंजाल र्नमाणि गरी
उहााँ हरुको र्बशेषज्ञता र नेपाल सरकारको आवश्यकताका बीिमा पुलको काम गने छ । नेपालको आवश्यकता अनुरुपका क्षेत्रहरुसाँग र्मल्दो–
जुल्दो व्यर्ित्वहरुलाई नेपाल सरकारको योजनामा प्रत्यक्ष सहभागी भई कायि गनिका लार्ग सहयोग गररनेछ ।
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यस्ता प्रर्तभाशाली जनशस्क्तलाई नेपाल र नेपालीको र्हतमा जोर्् न अमेररकाको र्वर्भन्न राज्यहरूमा नलेज सेयररङ, अिरप्रोनोरर्सप, तथा र्र्ि म
र्बग जस्ता कायिक्रम आयोजना गररने छ । साथै साइन्स टे क्नोलोजी तथा इनोभेशन कर्मर्ट गठन गरी काम अर्घ बिाइनेछ । अमेररकामा रहनुभएका
र्वज्ञहरूको र्ाटावेस, इन्भायरमेि, बायोटे क्नोलोजी, स्माटि र्सटी, गुर् गभरनेन्स जस्ता कायिक्रमहरूलाई कायाि न्वयनमा ल्याईने छ ।
२०.नेर्पाली राजदू िावासवाट प्रदान हुने सेवालाई सुलभ बनाउनका लाचि र्पहल
अमेररका स्थथत नेपाली राजदू तावास, वार्णज्य दू तावास, अवैतर्नक महावार्णज्यरवार्णज्य दु तावासका कायाि लय तथा अन्य सरकारी कायाि लयका
प्रर्तर्नर्धहरुको काम कारवाहीलाई अझ सविसुलभ र प्रभावकारी बनाउन सम्बस्न्धत र्नकायहरुसाँग समन्वय गरी अमेररकामा रहे का नेपालीहरुले
तुरुन्तै सेवा पाऊन सक्ने गरी व्यवथथा र्मलाउनका लार्ग सौंघ माफित पहल गररनेछ र यसका लार्ग र्बशेष कायि योजना ल्याईने छ । साथै सौंघले
नेपाली दू तावाससाँग समन्वय गरी घुिी सेवा Mobile Service र भर्वष्यमा नेपालीको जनघनत्व बिी रहे का शहरहरुमा क्षेत्रगत रुपमा पायक पने
गरी थथायी कायािलयको थथापनाको लार्ग पहल गररनेछ ।
२१.काठमाण्डंमा एनआरएनए चभलेज थथार्पनाको लाचि र्पहल
एनआरएनए, एन.र्स.र्स. अमेररकाले काठमाण्ड म
ौं ा स्माटि एनआरएनए र्भलेज थथापनाको लार्ग पहल र सहयोग गनेछ । यस कायिले नेपाल सरकार,
एनआरएनए, आइ. र्स. र्स. लाई सघाउ पुग्नेछ भने र्भलेज थथापनासागैं त्यहाा जग्गा र्कन्न एनआरएनहरुलाई प्रोत्सार्हत गनेछ । यस कायिको लार्ग
अध्ययन गनि एउटा कर्मर्ट बनाइनेछ र कर्मर्टले गने अध्ययनको र्नष्कषिको आधारमा यस योजनालाई अर्घ बिाइनेछ ।
२२.मचहलाहरुको सहभाचििा िथा शसस्िकरण सम्बिी कार्यक्रम
एनआरएनए अमेरीकामा मर्हलाको सहभार्गता बिाउनका लार्ग मर्हला सहभार्गता तथा शसक्तीकरण सर्मर्त बनाईने छ । यस सर्मती माफित
मर्हलालाई रोजगारी मुलक तथा स्वालम्बनमुखी कायिक्रम, महीलाहरुको सुरक्षा र अर्धकारको लागी सौंघले र्वर्भन्न कायिक्रम एकल रुपमा तथा
र्वर्भन्न थथानीय सौंघ सौंथथाहरुसाँग र्मलेर अमेररका र नेपालमा आवश्यक जनिेतनामूलक कायिक्रमहरु सौंिालन गनेछ । यस सम्बन्धमा आवश्यकता
अनुसार कानून र्नमाि ण तथा सौंशोधनका लागी नेपाल सरकारलाई सुझाब र्दनुका साथैं नेपालका सरोकारवालाहरुसाँग र्मलेर कायिक्रमहरु सौंिालन
गनेछ । साथैं सन् २०२५ सम्म के गने भनेर लक्ष्य र्नधाि रण गने गरी मर्हला भेलाको आयोजना समेत गररनेछ ।
२३. र्ुवा िथा चवद्याथी केन्द्रीि कार्यक्रम
युवा र्वद्याथीको समस्यासाँग सम्बस्न्धत रहे र र एनआरएनए अमेररकामा युवा र्वद्याथीको सहभार्गता बिाउन युवा र्वद्याथी सर्मर्त गठन गरी युवा
र्वद्याथी केन्द्रीत कायिक्रमलाई प्राथर्मकता र्दइनेछ । सर्मर्त माफित युवा सम्मेलनको आयोजना गररनेछ । सम्मेलनमाफित ठोस योजनाहरुको र्नमाि ण
गरी कायिन्वयन गदै लर्गनेछ । र्वद्याथीहरुको समस्या समाधानका लार्ग अमेररका स्थथत नेपाली दु तावास,नेपाल सरकार तथा अन्य सम्बस्न्धत
र्नकायहरुसाँग समन्वय गररनेछ ।
धन्यवाद !
नोट: महासर्िवद्वारा साधारणसभामा प्रस्तुत मार्थको महासर्िवको प्रर्तवेदन सुझाव सहीत सविसम्मतीले पाश भएको र्थयो । साधारणसभामा प्राप्त
सुझावलाई समेत समेटेर यो प्रर्तवेदनलाई अस्न्तम रुप र्दइएको हो ।
भवदीय,

पशुपती पाण्डे
महासर्िव
गैर आवासीय नेपाली सौंघ
रार्रिय समन्वय पररषद् ,अमेररका
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आिरणीय सिस्य ज्य,ू हादििक नमस्कार
बबषय: आर्थिक प्रनतबेिन

एनआरएन अमेररकालाई पारिभशि रुपमा अगाडी बढाउन यहॉहरुले सुम्पनु िएको जिम्मेिारी
सम्हालेको एक बषि पूरा िएको छ । संस्था प्रनत सबि साधारणको विश्िॉस प्राप्त गिै संस्थागत
बबकासको लार्ग पारिभशिता प्रथम आबस्यकता हो िन्ने कुरालाई हृियंगम गरी संस्थालाई
पारिभशि बनाउन हामीले गरे का प्रयास यहॉहरुलाई विदित नै छ । हरे क पेनी पेनीको दहसाब
सिस्यलाई िानकारी दिनु पछि िन्ने मान्यताका साथ हामी आबबधक रुपमा / माभसक रुपमा
आम्िानी खचिका बबबरणहरु यहॉहरु समक्ष राख्िै आएकाछौं।कोभिड १९ को प्रकोप अबर्धमा
हामीले सो संबजन्ध प्राप्त सहयोग र गररएका सहयोग संबजन्ध खचिको बबबरण साप्तादहक रुपमा
पनन िानकारी गराएका र्थयौं ।

नेत्र बन्धु पोख्रेल, कोषाध्यक्ष

हामीले काम शरु
ु गनािसाथ आजन्तरक लेखा परीक्षण भसभमत संग सम्पकिमा रही िहॉहरुको राय सल्लल्ललाह बमोज िम लेखा िरु
ु स्त गने प्रयास

गररयो । यस नघडमा म आजन्तरक लेखा पररक्षण भसभमतमा रहनु िएका साथीहरु वप्रत आिार व्यक्त गनि चाहन्छु । च्याप्िरहरुलाई सकृय बनाई
च्याप्िरको माध्यमबाि सेिा प्रिाह गनेर ् उद्िे श्यले चाप्िरहरुलाई बैंक खाता संचालन गरी एननससीबाि प्राप्त हुने रकम भलनु हुन अनुरोध गिै

संबबन्धत स्िे िको कानन
ू अनस
ु ार कानन
ू ी प्रकृया परू ा गनुि हुन र सबै आर्थिक कृयाकलापहरुको प्रनतबेिन अनभससीमा पठाउन अनरु ोध गररएको
छ । यसरी आम्िानी खचको पारिभशिता र गरे का कामको रे कडि रहने प्रणालीको बबकास गने प्रयास गररएको छ । हामीले कायििार सह्माल्लनु िन्िा

पदहले ननिािचन प्रयोिनमा िएको खचि पेपलबाि भसधै गररएको र आठौं साधारण सिामा प्रस्तुत र पाररत िै सकेकोले हामीले कायििार सह्माले
पनछ िक्
ु तानी गररएको रकम मात्र ननिािचन खचिमा िे खाइएको कुरा पनन िानकारी गराउन चाहन्छु ।

यहॉहरुको सहयोग र प्रेरणा नै हाम्रो उिािको प्रमख
ु श्रोत हो । संरक्षक सभमनत, सल्ललाहकार सभमनत, अग्रिहरु, कायि सभमनतका साथीहरु, चाप्िरका
साथीहरु,बबभिन्न सभमनत िास्क फोसिमा रहनु िएका साथीहरु, एनआरएन अभियन्ताहरु र शुिेक्षुकहरु लगायत यहॉहरु सबैको मेहनत सहयोग
र सद्िािबाि नै यहॉसम्म आइपुग्न शंिब िएको हो । केदह अभियन्ताहरु त हाम्रो ननयभमत श्रोतको रुपमा रहनु िएको छ िसलाई हामीले यो
काम गिै छौं िन्नासाथ सहयोग गरर दिनु हुन्छ िसले गिाि हामीलाई कायक्रम म तिम
ुि ा गनि उिाि प्राप्त हुन्छ । यहॉहरुको सल्ललाह, सझ
ु ाब र
ननिे शनमा आधाररत रहे र नै हामी अगाज ड बढ्ने हो त्यसैले हामीले असल ननयतले काम गिै गिाि कहीं कतै त्रुिी रहन गएमा सच्याइ दिनु हुनेछ
िन्ने अपेक्षा भलएका छौं र हादिि क कृतज्ञता ज्ञापन गनि चाहन्छौं ।

आर्थिक बषि २०१९ तथा २०२० को िन
ु सम्मको आम्िानी खचकाि बबबरणहरु यस प्रकार रहे को िानकारी गराउन चाहन्छु ।
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Financial Report
For July to December 2019
Receipt
SN

Particulars

1

Membership Fee-L

2

Membership Fee-G

3

Donation Meeting

4

8th AGM

5

Nomination

6

Global Health conference

7

Delegets Contribution

8

Contribution General

9

Interest

10

Previous Balance

Total

Expenses
Amount

Particulars

Amount

$2400.00 Office supply and Software
$800.00

Postage

$1243.25
$29.90

$3,000 Donation USA

$14003.65

$47750.26 Office / General Administration
$800.00 Website Maintenance
$8104.26 Bank charge, other commission
$34000.00 State Membership fund

$1554.55
$8987.32
$1503.29
$14453.69

$8062.59 Election Expenses ( Jul-Dec )

$13968.51

$88.99 Meeting and Conference

$57131.66

$377328.99 Delegates Fee

$30371.03

Donation Non USA

$51451.64

Legal &Professional Services

$27290.97

Event Expenses

$10795.31

Travel Expenses

$867.99

Closing Balance

$245682.33

$479335.09 Total
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Financial Report
For the period from January to June 2020
Receipt
SN

Particulars
Initial Balance

2

Nomination Fee

3

Expenses
Amount

SN

$245682.33

Particulars

Amount

Closing Balance

$212,036.51

$400

2

covid-19 Support

$37809.22

NRN Building Fund

$5000

3

Events and Programs

$6,810.16

4

In person Meeting

$3000

4

office supply/General administration

$3066.21

5

8th AGM

$500

5

ID Card Expenses

$1,500.00

6

9th AGM Donation

$9990

6

Meeting /Conference

$2,271.78

7

9th AGM Registration

$4,160

7

Postage

8

Youth & Student Fund

$4,000.00

8

Software/ office supply

9

Interest

$91.75

9

Chapter fund

10 Youth conference
11 Covid-19 Support
12 Amazon Smile

$40.75
$4,460.57
$23,047.41

$6,231.00 10 Legal and consulant

$7,336.00

$20,683.60 11 Taxes/Licenses

$20.00

$5.00 12 Advertising

$500.00

Global Health
13 conference

$250 .00 13 Bank charge, other commission

14 Membership Fee

2990.00 14 Website maintenance

15 ⎯

⎯ 15 Deligets Fee refund

16 ⎯

⎯ 16 Donation US

Total Receipts

$302983.68

$2007.71
$394.00
$1,000.00

Total Expenses
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Financial Report
For the Year 2019
Receipt
Particulars

SN

Expenses
Amount

SN

Particulars

Amount

$100884.41

1

Closing Balance

$800

2

Delegets fee

$30371.03
$10,795.31

1

Initial Balance

$245,682.33

2

Nomination Fee

3

Contribution

$332962.61

3

Events and Programs

4

Delegets Fee

$34,000.00

4

office supply/General administration

5

8th AGM

47750.26

5

Donation Non USA

$56,974.95

6

Contribution General

8062.59

6

Meeting /Conference

$61,717.26

7

Membership Fee

$3,200

7

Postage

8

Global Health
conference

$8,104.26

8

Software/ office supply

$14,569.05

9

Interest

$88.99

9

Chapter fund

$23,324.83

$3610.39

$29.90

10

10 Legal and consulant

$32,488.47

11

11 Election Expenses

$13968.51

12

12 Travel expenses

13

13 Bank charge, other commission

$1,886.36

14

14 Website and maintenance

$13660.09

16

$867.99

⎯ 16 Donation US

⎯
Total Income (A)

$25,906.65

535853.12 17 Total Expenses (B)
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Budget
For The Period of July to December 2020
SN

Receipt

Expenses

Particulars

Amount Particulars

Amount

1

Contribution &
others

$66,450 Bank Charges & fees

2

Membership -L

$15,000 Donation

3

Membership-G

$12,000 Website & Mobile Apps

4

Amazon Smile
contribution

$500 Legal & Professional Services

5

Facebook
Contribution

$500 Meeting & Conference

$25,000

6

Contribution &
others

$35,000 Office Supply & Software

$7,000

$1,500
$15,000
$7,000
$6,000

7

Office General Administrative

$7,000

8

Travel

$1,000

9

Chapter fund

$7,000

10

New Member fund

$27,000

11

Event Exp

$15,000

12

Youth and Student Program

13

Women Empowerment Program

2700

14

Postage

$250

Total

$129,450 Total
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Budget
SN

Receipt
Particulars

Expenses
Amount

Particulars

Amount

1

Contribution

$190,000 Bank Charges & fees

$5,000

2

Membership -L

$150,000 Donation

$45,000

3

Membership-G

$300,000 Website & Mobile Apps

$30,000

4

Amazon Smile
contribution

$5,000 Legal & Professional Services

$15,000

5

Facebook
Contribution

$5,000 Meeting & Conference

$95,000

6

Nomination Fee

$159,000 Office Supply & Software

$30,000

7

Office General Administrative

8

Travel

9

ICC Fee

10

Chapter fund

11

Life Member fund

12

Election Exp

13

Event Exp

14

Youth and Student Program

30000

15

Nepali Language promotion Program

25000

16

Women Empowerment Program

30000

17

Postage
Total

$2,500
$125,000
$80,000
$130,000
$35,000
$116,000

$500

809000 Total
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Bylaws
15th Amendments, July 5th, 2020

18. The NRNA NCC USA shall have the following categories of memberships.
REGISTERED MEMBER:
a) Membership dues: $ 20 (twenty dollars) to be paid for one term (two years), beginning from the next day after
the election till the day of next election (The Executive Board shall decide registered membership dues if there
are any changes in the ICC portion before the next AGM.)
b) LIFE MEMBER: Membership dues: $ 150 (one hundred fifty dollars) to be paid one time for life.
c) MEMBERSHIP FEE FUND Membership fee shall be distributed as follows:
i. NRNA ICC- $5.00/ (Life-member: Per member/Tenure)
ii. National Board- $5.00/ (Life-member: One time)
iii. State Chapter- $5.00/ (Life-member: One time)
iv. Emergency Fund- NCC- $2.50/(Life-member: One time)
v. Foundation Fund $1.25/ (Life-member: One time)
vi. Youth, Student and Women Empowerment Fund $1.25/ (Life-member: One time)
22. Life Membership Fee Fund:
National Board shall collect and deposit the remaining balance after separate the fund as mentioned at article life
membership fees in a separate account, which will be called the Life Membership Fund account. NRNA NCC USA shall
spend a sum not more than 10% of the total amount in Life Membership Fund in its 2-year tenure, which includes five
dollars of ICC membership fee of each member per term. 10% shall be calculated at the end of the 2-year tenure fund
amount.
36. The officers of the Board shall consist following Positions.
a) President
b) Senior Vice President
c) Vice President- Four
d) Woman Vice President
e) General Secretary
f) Secretary-(open)
g) Secretary- (Woman)
h) Treasurer
i) Joint Treasurer
j) Spokesperson
k) Youth Coordinator
l) Women Coordinator
m) Twelve (12) Directors/Board Members
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n)
o)
p)
q)

Regional Committee Chair (RCC)- North-East
Regional Committee Chair (RCC)- Midwest
Regional Committee Chair (RCC)- South
Regional Committee Chair (RCC)- West

36.1. There shall be 30 (Thirty) elected positions in the Board with a maximum of 31 (Thirty-One) total number of
positions. of above positions shall be elected except Spokesperson by the members of the NRNA NCC USA as described
in these bylaws.
a) Delated
b) Delated
c) Delated
d) Delated
36.2 The vice-presidents shall have one or more departments. The President shall assign the portfolios with the
consultation of the Executive Board, and the Committees and the Taskforce shall form under those departments.
The departments shall be as follows:
a) Government Liaison and public relation affairs. (Sr. Vice-President, by default)
b) Governance, Discipline and, Institutional Development & Expansion Affairs. (Sr. Vice President by default)
c) Woman Empowerment, Gender Equality, Human Rights and Children Welfare affairs (Woman Vice-President,
by Default)
d) Immigration and Mainstream Integration Affairs.
e) Philanthropy, Disaster Management and Humanitarian Assistance Affairs.
f) Capacity Building and Human Capital (Skill, Knowledge and Innovation Affairs).
g) Commercialization, Investment and Business Relationship Developments Affairs.
h) Nepali Language & Literature, Culture, Tradition, and Art Affairs
i) Youth Empowerment, Education and Student Affairs.
j) Resource Development, Nepal House, Tourism and Nepal Promotion Affairs.
k) Public Safety (environment, public health, road safety), Community Support & Institutional Relation Affairs.
l) Membership and Policy Procedure Affairs.
41. SENIOR VICE PRESIDENT:
a) Senior Vice President shall assist the President and facilitate and oversee the growth of memberships, fund
raising, organizing town hall meetings, outreach, coordinating youth affairs, education, internet, press,
publications, and conferences in the USA and Nepal.
b) The Senior Vice President shall act as President in the event of the President's death, resignation, removal or
temporary absence and shall have all the powers and duties of the President.
c) Senior Vice President shall act as a department head as mentioned article 36.2-A-B.
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42. VICE PRESIDENTS:
a) The Vice Presidents shall assist the Senior Vice President and the President and facilitate and oversee the growth
of memberships, fund raising, organizing town hall meetings, outreach, coordinating youth affairs, education,
internet, press, publications, and conferences
b) The vice presidents shall be the head of the department as per the article 36.2
c) (Added) The Vice President in the decision of the Executive Board by simple majority shall act as President in
the event of the President's and Senior Vice President’s death, resignation, or removal
d) Deleted
e) Deleted
f) Deleted
g) Deleted
h) Deleted
i) Deleted
54. Regional Committee:
There shall be four Regional Committees, and the geographical region for the Regional Committees shall be allocated,
and functioned as follows:
a) North-East Regional Committee; which include State of Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rode
Island and Connecticut, New York Pennsylvania and New Jersey.
b) Midwest Regional Committee; which includes State of Wisconsin, Michigan, Illinois, Indiana, Ohio, North Dakota,
South Dakota, Nebraska, Kansas, Minnesota, Missouri and Iowa.
c) South Regional Committee; which includes State of Delaware, Maryland, District of Columbia, Virginia, West
Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida, Kentucky, Tennessee, Mississippi, Alabama,
Oklahoma, Texas, Arkansas, and Louisiana.
d) West Regional Committee; which includes the states of Idaho, Montana, Wyoming, Nevada, Utah, Colorado,
Arizona, New Mexico, Alaska, Washington, Oregon, California and Hawaii.
e) Each region shall consist of Regional Committee Chair (RCC), Chapter Presidents of all Chapter in the region, one
nominated secretary: the secretary must be one out of the elected Chapter President from the respective
Chapters, and two-three (2-3) nominated members, with at least one (1) member being a woman. In
consultation with the respective Regional Committee, the Chair may propose members of the region to fill the
positions appointed. The President may reject the request with a valid reason and request an alternate member
or approve the proposed member for the post. The primary function of the Committee is to coordinate the
activities as well as encourage communication among the chapters in the region and between chapters and
NRNA NCC. The elected officials of the NRNA-USA, Executive Board from the respective zone, shall be advisors
of the Committee. To be a candidate for Regional Committee Chair (RCC) from the region, a member shall be
resident of respective regions and meets other requirements under these Bylaws.
f) NRNA NCC USA's members from the respective region shall have the right to vote for the region's Regional
Committee Chair (RCC) Candidates.
g) Regional Committee Chair (RCC) shall have all the rights as other Executive Board Members and shall be after
BOD in the order of preference.
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67. The State Chapter shall consist of Thirteen (13) Members committee. This State Committee shall be elected by all
NRN members of that State. State Chapter shall have the following positions:
Chapter President
a) Chapter Vice President
b) Chapter Secretary
c) Chapter Joint-Secretary
d) Chapter Treasurer
e) Chapter Woman Coordinator
f) Chapter Youth Coordinator
g) Six (6) Chapter Board Members.
67. State Chapter Executive Board, and Advisors.
I. The State Chapter shall consist of Thirteen (13) Members committee. This State shall be elected by all NRN
members of that State. State Chapter shall have the following positions:
a. Chapter President
b. Chapter Vice President
c. Chapter Secretary
d. Chapter Joint-Secretary
e. Chapter Treasurer
f. Chapter Woman Coordinator
g. Chapter Youth Coordinator
h. Six (6) Chapter Board Members
II. State Chapter shall have an Advisory Committee consisting of individuals whose primary responsibility shall be to
advise the Chapter-President and Chapter-Board on specific matters as and when necessary.
The Advisory Committee shall have a maximum of Eleven (11) individuals. State Board shall have the authority to
constitute such Advisory Committee
68. Function of State Chapter shall be as follows:
a. To function as the State Body of NRNA NCC USA National Board.
b. To coordinate with NRNA NCC USA regional vice president to implement NRN related activities within its State.
Chapter shall work and coordinate the NRNA NCC USA's activities through the local organizations without
duplicating the activities of the local organizations in that State.
c. To implement National Board's NRNA related policies within its State and to make harmonious relationship with
other Social Organizations in that State and support them to make them stronger so that they will become more
helpful to the NRNs in that state.
d. To provide recommendation to NRNA NCC USA's Board concerning State issues and matters;
e. Educate NRNA Members of the State about their rights, privileges, power, duties and obligations.
f. Promote NRNA membership in the state as per these bylaws.
g. State Chapter shall open a bank account and deposit all membership funds to that account. Bank account shall
be operated by State Chapter president and State Chapter Treasurer or authorized by State Chapter Committee.
h. Deleted
i. State Chapter shall perform all other duties delegated by NRNA NCC USA’s Board.
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73. Each State chapter can have a separate, and multiple bank accounts as needed. All state’s fund shall be deposited
in that/those account.
74. Whenever State Board collects fund on behalf of National Board that fund shall be released monthly to the National
Board in accordance with the following criteria:
a. Deleted
b. National Board shall release State Chapter portion membership fee if membership fees were deposited directly
on NRNA National Board's account quarterly.
c. As of December 31, a yearly bank reconciliation of the current year between the National Board and State
Chapter has to be done by January 31 of next year for tax filing and accounting purposes.
83. The Board shall hold at least one Annual General Meeting every year at an appropriate time to transact the NRNA
NCC USA business such as, elections related activities as provided in this bylaw, review the activities for the past year,
receive and adopt amendments, if any, to the bylaws, consider any policy changes or new policies and transact any
other business included in the agenda or allowed by the presiding officer at his or her discretion. All NRNs in the USA
including all classes of members shall be invited to attend this meeting. However, only the registered and life member(s)
have right to vote to pass the agendas.
86. Quorum of Annual General Meeting:
In First Annual General Meeting, if 10 percent of the total members or 500 members or 50 percent of Prime Officers
(office bearers of National board, state boards, and advisors of the National Board.) whichever is less are present in
Annual General Meeting physically or via online and/or virtual and/or other remote means, Annual General Meeting's
Quorum shall be constituted. If the First Annual General Meeting could not be held because of lack of Quorum, second
Annual General Meeting with 5 percent or 300 of total member or 25 percent of delegated officers present either by
physically or via electronic means shall constitute Quorum of Annual General Meetings. If the second Annual General
Meeting Quorum could not be constituted because of lack of Quorum, third Annual General Meeting with a presence
of any number of members shall constitute the Quorum of Annual General Meeting. The Board is authorized to collect
quorum in advance of AGM by above means or shall make provisions in the electronic ballots of the election or
separately to obtain consent for the quorum of the AGM.
90. SPECIAL GENERAL MEETING: If there is any kind of situation where matters need to be resolved by General Meeting
and it is not practical to wait for Annual General Meeting, at least 5% of the total Members (life and registered
members) can make written request to have Special General Meeting of NRNA NCC USA with National Board. At such
condition, Board, shall call Special General Meeting within the 45 days of request received, by sending written notice
to all members to the extent it is possible and notifying all State chapters and providing notices to Nepali Newspapers
and other media to the extent possible describing followings things:
92.
Deleted
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________________________________________________________________________________________________________

110. Eligibility and qualifications for candidates for the position of NRNA NCC USA President
a) To be eligible for candidates for the position of President, one shall be U.S. citizens or legal permanent resident.
One should not be either deputed by the Nepal Government to Foreign Missions or students studying in the
foreign Academic Institutions. The candidate for President should have completed as a general member at least
for 2 years.
b) The candidate for the President should have completed at least one term of office as the Director and/or Officer
of the NRNA NCC USA or the ICC Member and/or Officer of the NRNA ICC.
c) The candidate for the president should not be a party of any legal action against the NRNA NCC of USA while
the election process is ongoing. (Added)
113. Candidates for the NRNA-USA election should establish the proof of residency for two years in the USA. Candidacy
will be automatically disqualified, if the proof is not submitted. Candidates can be disqualified even after being elected.
156. (e)
Youth Scholarship Fund: The Foundation shall maintain Youth
Scholarship Fund with seed money from the NRNA
NCC USA, the seed money will come from the fund as stated in the article 18.c.vi in these bylaws. Additional fund for
the Youth Scholarship can be raised through donations from individuals, families and organizations. This fund should
be awarded to young people who are planning to go to college in the fall of this year or to the young people who are
already in a college. Detailed selection process and criteria for the potential recipients shall be approved by national
board.
134. National and chapter board's election shall be counted in a place as designated by Election Committee.

135. Deleted

143. Vacancy of State Chapter and State Chapter Officer(s).
a) If a state chapter is not formed because of any requirement to form a chapter as mentioned in these bylaws the
Regional Committee Chair (RCC), in consultation with the Regional Committee, may propose a focal committee
maximum of a three members', including one State Coordinator. The NCC President may reject the request with
a valid reason and request alternate member(s) or approve the proposed member(s) for the vacant position(s).
Such Committee members shall act as a Focal Person of the NRNA-USA at the local level and be a guest member
of the respective Regional Committee.
b) If a vacancy of State Chapter Officer(s) occurs at any time, the Chapter president (or Chapter Vice President in
case of chapter president's position is vacant), in consultation with Regional Committee Chair may propose
member(s) to fill the position(s). Each proposed member(s) is/are required to fill in election forms (nomination,
acceptance of nomination, and support form) and pay the nomination fees. The collected nomination fees shall
be deposited to the respective chapter’s bank account. The NCC President may reject the request with a valid
reason and request alternate member(s) or approve the proposed member(s) for the vacant position(s). The
election commission shall award a certificate of nomination to the nominee(s).
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Thank You!
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