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महास�चवको प्र�तवेदन 

 
आदरणीय साथीहरु, 
 
अमे�रकाको पूव�य तटमा रहेको यस सनसाइन फ्लो�रडा राज्यको ओल्यार्न्डोमा भरैहेको यस हाइ�ब्रड बैठकमा 
प्रत्य� रुपमा उपिस्थत तथा अनलाइन माफर् त जो�डनु भएका सा�थहरुलाई मेरो व्यिक्तगत तथा गरै आवासीय 

नेपाल� सघं  रािष्ट्रय समन्वय प�रषद अमे�रकाको तफर् बाट नमस्कार ।   
 
�ब�भन्न �सल�सलामा अमे�रका प्रवेश गरेका हामी नेपाल�हरुमा आफ्नो जन्म स्थलको बारेमा सदैव चासो,�चन्ता 
र माया ममता रहँदै आएको छ। नेपालमा के�ह हँुदा हाम्रो अन्तरात्मामा छुन्छ र हामी सक्दो सहयोग पुयार्उन 

आतुर हुन्छौ । सक्दो सहयोग समेत पुयार्उदै आएका छौ। यस ैसन्दभर्मा �वश्वभर महामार�को रुपमा आक्रान्त 

पारेको को�भड-१९ ले नेपालमा प्रभाव पारेको समयमा  नेपाल सरकारलाई सहयोग पुर् याउने ल�का साथ तीन 

करोड १६ लाख नेपाल� रुपैयाँ भन्दा बढ� मलू्यको स्वास्थ्य उपकरण र सामाग्री नेपाल पठाइएको छ । गरै 

आवासीय नेपाल� सङ्घ अमे�रकाका अध्य� बुद्�ध सागर सबेुद�ले ३ करोड १६ लाख रु�पयाँ मलू्य भन्दा बढ�का 
स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नै कायर्क्रम गर� स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश शे्रष्ठलाई 

हस्तान्तरण ग�रएको �थयो। एनआरएनए अमे�रका र अमे�रकाको सेके्रटर� अफ �डफेन्स अन्तरगत अमे�रक� 
सेना माफर् त सहयोग सामाग्री ढुवानीमा सहम�त भएप�छ अमे�रक� सेनाको जहाजले स्वास्थ्य उपकरण र सामाग्री 
नेपालसम्म ढुवानी गरेको हो। आगामी �दनमा आपत–्�वपद्को समयमा गरै आवासीय नेपाल� सङ्घ अमे�रकाले 

अमे�रक� सेनाको जहाजमा सहयोग सामाग्री नेपालसम्म �नःशुल्क ढुवानी गराउन सक्ने गर� सहम�त भएको छ । 

यो सहम�तसँग ै प्रारम्भ भएको �नःशुल्क ढुवानी गैर आवासीय नेपाल� सङ्घ अमे�रकाको नेपाल र नेपाल�को 
सहयोग अ�भयानका ला�ग कोसेढुङ्गा सा�बत भएको छ । नयाँ ढङ्गले काम आरम्भ गर� छोटो अव�धमा वतर्मान 

कायर्स�म�तले को�भड–१९ �वरुद्धको अ�भयानमा सहयोग पठाउने सफलता प्राप्त गरेको छ । यस अ�भयानमा 
प्रत्य� र अप्रत्य� रूपमा जो�डएर सहयोग गनुर्हुने सबै प्र�त गरै आवासीय नेपाल� सङ्घ रािष्ट्रय समन्वय प�रषद् 

अमे�रका आभार� छ । 
 
गरै आवासीय नेपाल� सघं अमे�रकाबाट अन्तरािष्ट्रय समन्वय प�रषदको महा�धवेशनमा भाग �लने २५ प्र�तशत 

प्र�त�न�ध चयनका ला�ग  एनसीसी तथा आईसीसीको �बधानमा �न�दर्ष्ट गरेको ब्यबस्था बमोिजम �नवार्चन 

सम्पन्न गर� प्र�त�नधीहरुको अिन्तम नामावल� अन्तरािष्ट्रय समन्वय प�रषदमा पठाउने कायर् सम्पन्न 

ग�रएको।   
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सनु्दर भ�वष्यको कल्पनामा अमे�रका आएका युवाहरुको असाम�यक �नधन भएको दखुद घटनामा ससं्थाले 

आबश्यकता अनुसार आ�थर्क सहयोग उठाउन पहल गन� र उपलब्ध गराउने कायर् गरेको छ । गत बषर् मात्र ससं्थाले 

अकालमा ज्यान गमुाउन पुगेका दईु युवाको शव नेपाल पठाउने कायर्मा सहयोग पुयार्एको छ। 
 
अमे�रकाको लजुीयाना राज्यमा गएको आइडा नामक ॲाधीले प्रभा�वत बनाएको अबस्थामा त्यस �ेत्रमा रहन ु

भएका नेपाल�हरुको अबस्था बुझ्ने र आबश्यकता अनुसार सक्दो सहयोग गन� कायर् ससं्थाले गरेको �थयो। उक्त 

कायर्मा सहयोग पुयार्उनु भएका उपाध्य� द्वय समुन थापा र �वकास उपे्रती, युवा सयंोजक �त्रभवुन पाण्ड ेर �ेत्रीय 

सयंोजक बादल भजेुललाई धन्यबाद �दन चाहन्छौ । 
 
गरै आवासीय नेपाल� सघंको बतर्मान कायर् स�मतीले आबश्यक सधुार गन� र अध्य�का प्रत्यासी सयूर् 
लम्सालले  संस्थामा सधुारको माग गद� अदालतमा दायर गनुर् भएको मदु्दा �फतार् �लने सहमती सेप्टेम्बर १३, 

२०२१ मा अमे�रका �ेत्रका सयंोजक राजन �त्रपाठ�, ब�रस्ठ अ�धबक्त खगेन्द्र �ेत्री र बास ु फुलाराको रोहबरमा 
ग�रएको छ।   
 
सेप्टेमबर २७, २०२१ मा गरै आबासीय नेपाल� सङ्घ अमे�रका र नेपाल िस्थत अमे�रक� राजदतूावासको यूथ 

काउिन्सल �बच युवा र �वद्याथ�को �वषयमा अन्तर�क्रया भएको �थयो। सात समनु्द्र पार� �ब�भन्न समयमा 
अबसरको खोजीको रुपमा आएका हामीहरु भावी सन्त�तलाई समेत नेपाल� मलू प्रवाहमा सदैव जोड्न स�कयोस 

भ�न अमे�रका िस्थत नेपाल� दतुावाससँग सो कायर्क्रमको आयोजना ग�रएको �थयो । अमे�रका आइसकेप�छ 

�वद्याथ�हरूले सामना गनुर् पन� भाषा र ससं्कृ�तको समस्या, �वषयगत रु�च र कलेजहरूको जानकार�, बेला बखत 

केह� �वद्याथ�मा दे�खने मान�सक तनाव र स्वास्थ्य समस्या साथै सामना गनुर् पन� अरू चुनौतीका �वषयमा 
दतूावासका प्र�त�न�धहरूलाई अवगत गराउनको ला�ग स�चव अनुप खनालको अगवुाइमा यो कायर्क्रमको 
आयोजना ग�रएको �थयो। यस अन्तर�क्रया कायर्क्रममा ससं्थाको तफ़र् बाट अध्य� बुद्�द सागर  सबेुद� , उपाध्य� 

समुन थापा,  महास�चब अन्जन कुमार चौलागा�, प्रबक्ता तोया दाहाल, युवा संयोजक �त्रभवुन पाण्डकेो उपिस्थ�त 

रहेको �थयो । यसमा सहजीकरण र अत्यावश्यक सहयोग आवश्यक परेको समयमा युवा र �वद्याथ�लाई गरै 

आबासीय नेपाल� सङ्घ अमे�रकाले सहयोग गद� आएको र हेल्प लाइनको माध्यमबाट सम्पकर्  गनर् स�कने र  
 
 
आबश्यकता अनुसार सहयोग पुयार्उदै आएको जानकार� अध्य� बुद्�द सागर सबेुद�ले गराउनु भएको �थयो। गरै 

आवासीय नेपाल� सङ्घ अमे�रका �वद्याथ� टास्कफोसर्ले अमे�रकाका ६० वटा भन्दा बढ� कलेजमा रहेका १५ सय 
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भन्दा बढ� नेपाल� �वद्याथ�हरूसँग  सम्पकर्  स्था�पत ग�रसकेको छ र अन्य कलेजहरुमा समेत आफ्ना ग�त�ब�ध 

बढाउदै गएका छौ।  
 
कायर्स�म�तले आफ्नो कायर्कालको सरुुवातसगं ैनेपालबाट भखर्रै अमे�रका पढ्न आउने तथा यहाँ बसेर पठनपाठन 

ग�ररहेका �बद्याथ�हरुलाई सहयोग पुयार्उने उद्देश्यका साथ हटलाइन नम्बरको सरुुवात गरेको छ।   
  
रुप स्म�ृत प्र�तष्ठानसगं सहकायर् ग�र रुप काक�को नामबाट एनआरएनए अमे�रकाले पे्र�सडने्टल कपको 
आयोजना गन� �नणर्य प�न गरेको छ । एक कायर्क्रम �बच एनआरएनए अमे�रकाका अध्य� बुद्�द सागर सबेुद�ले 

रुप स्म�ृत प्र�तष्ठानलाई सहयोगस्वरुप ५,००० डलरको चेक हस्तान्तरण गनुर् भएको छ।  
 
गरै-आवासीय नेपाल� सघं अमे�रकाको केिन्द्रय स्वास्थ �वभाग प्रमखु �दल ुपराजलु�को सयंोजकत्वमा अक्टोबर ७ 

,२०२१ मा Updates On Covid-19 Variants & Booster Vaccines कायर्क्रमको आयोजना गर� जनचेतना 
जगाउने कायर्को आयोजना ग�रएको छ।   
 
गरै-आवासीय नेपाल� सघं (एनआरएनए) को उद्देश्य प्रािप्तका लागी सबै रािष्ट्रय समन्वय प�रषद् (एनआरएनए 

एनसीसी) हरुको �नय�मत सम्पकर् ,अन्तर�क्रया र साम�ुहक रुपमा मातभृ�ूममा सहयोग पुयार्उन स�कन्छ भन्ने 

बहृत उद्देश्य राखी अध्य� बुद्�द सागर सबेुद�को पहलमा अक्टोबर २४ मा प्रथम र �डसेम्बर १ मा दोश्रो पटक 

रािष्ट्रय समन्वय प�रषदका अध्य�हरुको �वश्व भेलाको आयोजना ग�रयो। यस �बश्व भेलाले सबै 
एनसीसीहरुलाई �नय�मत सम्पकर् मा रा� े र आबश्यकता परेको समयमा एकजटु भएर मातभृ�ूममा सहयोग 

पुयार्उन सक्ने अबस्था �नमार्ण गरेको छ। 
 
एनआरएनए को "ओन एनसीसी ओन च्या�रट�" कायर्क्रमका सयंोजक कृष्ण जी�व पन्तले सल्यानमा 
सरोकारवालाहरु सगं महत्वपूणर् भेटघाट गर� कायर्लाई अगाडी बढाउनु भएको छ। यस कायर्को लगभग असी 
प्र�तशत कायर् स�कन लागेको ब�रष्ठ उपाध्य� कृष्ण जीवी पन्तले जानकार� �दनु भएको छ। यस कायर्ले गदार् 
नेपालमा एनआरएनए अमे�रकाको प�हचान बनाउन सफल भइएको छ। 
 
 
 
अक्टोबर २०२१ मा नेपालको �व�भन्न भागमा भइरहेको भार� वषार्का कारण गएको बाढ� प�हरोमा प�र थुप्र ै

नेपाल�ले ज्यान गमुाउनु परेको अबस्थामा गोफन्ड माफर् त आ�थर्क सहयोग जटुाउदै नेपालमा सहयोग पुयार्उने 

कायर्को सरुुवात ग�रयो।  
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नोभेम्बर १८, २०२१ मा गरै-आवासीय नेपाल� सघं अमे�रकाको केिन्द्रय स्वास्थ्य �बभागद्वारा रक्तदान र 

स्वास्थ्यसगं सबंिन्धत �बषयमा एक कायर्क्रमको आयोजना गर� जानकार� प्रदान ग�रएको �थयो। 
 
�डसेम्बर २, २०२१ मा नेपालमा अमेर�क� सरकारले प्रदान गरेको सहायता कायर्क्रम �मले�नयम च्यालेन्ज 

कप�रेशनको बारेमा जानकार�मलुक कायर्क्रमको आयोजना ग�रएको �थयो। अमे�रक� सरकारले प्रदान गरेको 
एमसीसी कायर्क्रमको बारेमा थप जानकार� �दने उद्देश्यले पुन: जनवर� २३,२०२२ मा कायर्क्रमको आयोजना 
ग�रयो। उक्त  कायर्क्रमहरु  ससं्थाको तफ़र् बाट उपाध्य� गोपेन्द्र राज भट्टराईले सचंालन गनुर् भएको �थयो । 
 
अमे�रकामा बसोबास गन� नेपाल� नाग�रकहरूलाई कम्तीमा दईु वषर्सम्म ट�पीएस अव�ध बढाउन अनरुोध गद� 
माननीय अलेक्ज्यान्डर मेयोकार्स, स�चव, �डपाटर्मेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्यु�रट�, माननीय कांगे्रसवोमन 

जे�नफर वेक्सटन र माननीय �सनेटर माकर्  आर वानर्रलाइ पत्र पठाउने कायर् ग�रयो। 
 
केन्टक�, अकार्न्सास, इ�लनोइस, �म�स�सपी, �मजौर�, टेनेसी लगायत अमे�रकाका अन्य राज्यहरूमा �डसेम्बरमा 
गएको आँधीबेहर�बाट �प�डत भएकाहरुलाई आबश्यकता अनुसार सहयोग पुयार्उने कायर् ग�रयो।  
 
कोलोराडो राज्यको बोल्डर काउन्ट�मा �डसेम्बर ३०, २०२१ मा नेपाल�का दईु घर स�हत क�रब १,००० घरमा 
आगलागी भएको दखुद अबस्थामा गरै आवासीय नेपाल� सङ्घ अमे�रकाका बोडर् अफ डाइरेक्टर तथा हेल्प डसे्क 

क�म�टका सयंोजक  कोलोराडो �नवासी राज ढुङ्गाना, पिश्चम �े�त्रय सयंोजक श्रीराम थापा, कोलोराडो 
च्याप्टरका पवूर् अध्य� तथा हेल्प डसे्क क�म�टका सह -सयंोजक कुमार जङ्ग काक�, हेल्प डसे्क क�म�टका 
सदस्य सशुील दाहाल, कोलोराडो च्याप्टरका अध्य� आरसी पन्तका साथै च्याप्टरका सम्पूणर् पदा�धकार�ले 

�प�डतसगं सम्पकर्  गद� आबस्यकता अनुसार सक्दो सहयोग पुयार्उनु भयो। 
 
ससं्थाको कायर्लाइ चुस्त पाद� अगाडी बढ्नको ला�ग �ब�भन्न �वद्याथ� �वभाग, स्वास्थ्य �वभाग, �व�ान तथा 
प्र�व�ध �वभाग, नेपाल� प्रोडक्ट प्रमोसन क�मट�, ब्लड डोनेसन क�मट�, हेल्प डसे्क क�मट�, आइट� क�मट�, 
इनभाइरोमेन्ट क�मट�, युवा �वभाग,वान एनसीसी वान च्या�र�ट क�मट� ,एनआरएनए फाउन्डसेन क�मट�, 
खेलकुद �बभाग, नेपाल� संकृ�त सरं�क प्रबधर्न �बभाग, कला तथा कलाकार प्रोत्साहान �बभाग, �म�डया तथा  
 
पिब्लकेसन �बभाग,नेपाल� पाठशाला �बभाग जस्ता टास्कफोसर्हरुको गठन ग�रसक�एको छ भने अन्य 

टास्कफोसर्हरुको �नमार्ण कायर् जार�रहेको छ ।   
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वा�सङ्टन डी सी िस्थत नेपाल� राजदतूावासमा गरै आवासीय नेपाल� सङ्घका पदा�धकार�, सल्लाहकारहरुसँग 

�बह�बार 'गरै आवासीय नेपाल� र नेपालमा लगानीको अवसर' �वषयमा अन्तर�क्रया कायर्क्रमको आयोजना गरेको 
�थयो। गरै आवासीय नेपाल� सङ्घले १० अबर् रुपैयाँ नेपालका कृ�ष, पयर्टन र पूवार्धारसँग सम्बिन्धत प�रयोजना 
लगानी गन� तयार� ग�रसकेको छ ।गरै आवासीय नेपाल�हरूको साम�ूहक र व्यिक्तगत लगानीका �वषयमा प�न 

कायर्क्रममा छलफल भएको �थयो । गरै आवासीय नेपाल�हरूको साम�ूहक लगानी कोषमा नेपाल सरकारले ५ 

प्र�तशत, १५ प्र�तशत ससं्थापक र बाँक� ८० प्र�तशत पुँजी साधारण सेयर जार� गर� सङ्कलन ग�रने छ । आईपीओ 

भने साकर्  मलुकु बाहेकका गरै आवासीय नेपाल�ले मात्र ख�रद गनर् पाउने व्यवस्था ग�रएको छ । सो�ह अबसरमा 
गरै आवासीय नेपाल� सङ्घ अमे�रकाका अध्य� बुद्�ध सागर सवेुद�ले नेपालमा लगानी गनर् अ�हले प�न नी�तगत 

र व्यवहा�रक रूपमा थुप्रै उल्झनहरू (दोहोरो कर प्रणाल�को अन्तका ला�ग दईु देश �बच सहम�तका ला�ग तत्काल 

काम सरुु गनुर् पन�, लगानी, मनुाफा र करको �वषयमा रहेका अन्यौलता हटाइनु पन� ,लगानीको दायरा बढाउनु पन�, 
नेपालमा जिन्मएका गरै आवासीय नेपाल�हरूलाई स्वदेश फ�कर् दा �भसा शुल्क हटाइनु पन�) रहेका हँुदा सो हटाउन 

पहल गनुर् पन� लगायतका �वषयमा दतुावासको ध्यान आकषर्ण गराउनु भएको �थयो । 
 
 
उपाध्य� समुन थापाको स�क्रयतामा हेल्प नेपाल प�रयोजनाको काम अगाडी बढाएको, सयंुक्त राज्य अमे�रकामा 
आउने सबै �वद्याथ�हरूको ला�ग NRN फ्लायसर् तयार पानर्का ला�ग नेपाल� दतूावाससँग सहकायर्, युवा र 

�वद्याथ� कायर्दल गठन, खेलकुद कायर्दल गठन गनुर् भएको छ भने ८ जना  �वद्याथ�लाई छात्रव�ृ� �दने तयार� र 

बािल्टमोरमा युवा सम्मेलन गन� तयार� ग�ररहनु भएको छ।  
 
म�हला �बभाग प्रमखु �द�ा बस्नेतले आफु मातहतमा म�हला टास्कफोसर्को गठन पुरा गरेको जानकार� �दनु 
भएको छ।  म�हला टास्क फोसर्ले आगामी माचर् म�हनामा अन्तरािष्ट्रय नार� �दबस मनाउने तथा आगामी 
सेप्टेम्बर म�हनामा दोश्रो रािष्ट्रय म�हला सम्मेलन गन� तयार� गर�रहेको जानकार� �दनुभएको छ। 
  
सन ्२०२१ सम्ममा ७ वोटा च्याप्टरहरु सेके्रटर� अफ स्टेटमा दतार् भसैकेका छन ्। अ�हलले सम्ममा १० वोटा दतार् 
भ ैथप दईु च्याप्टर दतार् प्रकृयामा रहेका छन।्  
 
 
केन्द्र र च्याप्टरलाइ आ�थर्क रुपमा मजबुत गराउन सदस्यता शुल्क बापत प्राप्त हुने २० डलरको पच्चीस प्र�तशत 

अथार्प ५ डलर सम्बिन्धत च्याप्टरलाइ नै �दने �नणर्य कायर्स�म�तले गरेको छ।  
 
�े�त्रय सयंोजकको सयंोजकत्वमा चार वटा �े�त्रय स�म�तहरुलाई पूणर्ता �दने काम भईसकेको छ।  
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१) मध्यपिश्चम �े�त्रय स�म�त 

ग़रै आवासीय नेपाल� सघं राष्ट्र�य समन्वय प�रषद् अमे�रकाको मध्यपिश्चम �े�त्रय स�म�तको प्रथम बैठक 

सम्पन्न भएको छ । एनसीसी �बधानको अनुसार �मडवेस्ट �ेत्रमा रहेका सबै राज्यका अध्य� स�हत मनो�तत 

सदस्यहरुको सहभा�गतामा बनेको १३ सदस्यीय यस स�म�तको बैठक सम्पन्न भएको हो । 
 
मध्यपिश्चम �ेत्रका �े�त्रय सयंोजक �करण बस्नेतको सयंोजकत्वमा बनेको उक्त स�म�त �वस्कन्सन च्याप्टरका 
अध्य� �दपक थापा स�चव रहनु भएको छ भने नेब्रास्काका च्याप्टरका अध्य� �बमल अ�धकार� , �म�नसोटाका 
अध्य� �ववेक झा , इ�लनोयका अध्य� चतुरान्नद चौधर� , ईिन्डयानाका अध्य� खेमराज ख�तवडा ,  ओहायोका 
अध्य� मोहन न्यौपाने , �म�सगनका अध्य� तुलसी �सवाको�ट ,आयोवाका अध्य� ज्यो�त बराल , केन्ससका 
अध्य� �फ�लप केसी  सदस्यहरुमा रहनु भएको छ भने मनो�नत सदस्यहरुमा सरस्वती शमार्, र�वन्द्र उपे्रती र 

चतुरानन्द चौधर� स�हतको स�म�तले पुणर्ता पाएको छ। 
  
 २) पिश्चम �े�त्रय स�म�त 

एनसीसी अमे�रकाको �बधान अनुसार पिश्चम �ेत्रमा रहेका सबै राज्यका अध्य� र एनआरएनएमा योगदान �दनु 
भएका व्यिक्तत्वहरु स�हतलाई मनो�तत गद�  ११ सदस्यीय  स�म�त गठन ग�रएको छ ।पिश्चम �े�त्रय सयंोजक 

श्रीराम थापाको सयंोजकत्वमा बनेको उक्त स�म�त क्याल�फो�नर्या च्याप्टरका अध्य� एकदेव शमार् स�चव रहन ु

भएको छ भने ओरेगन च्याप्टरका अध्य� ल�मण दरलामी , कोलोराडोका अध्य� आरसी पन्त  , वा�शटंनका 
अध्य� टंक दाहाल, न्यु मेिक्सको अध्य� गगंाधर आचायर् , नेवादाका अध्य� बल देव राई सदस्यहरुमा रहनु 
भएको छ भने मनो�नत सदस्यहरुमा एनआरएनए अ�भयान्ताहरु  सबु गदाल काक�, अ�मत शमार्, सयुर् 
बाँस्ताकोट� स�हतको स�म�तले पुणर्ता पाएको छ। 
  
३) द��ण �े�त्रय स�म�त 

द��ण �ेत्रमा रहेका सबै राज्यका अध्य� र एनआरएनएमा योगदान �दनु भएका व्यिक्तत्वहरु स�हतलाई 

मनो�तत गद�  ११ सदस्यीय  स�म�त गठन ग�रएको छ । एनसीसी अमे�रकाको �बधान अनुसार द��ण �ेत्रका  
 
सयंोजक बादल भजेुलको  सयंोजकत्वमा बनेको उक्त स�म�तमा  फ्लो�रडा च्याप्टरका अध्य� �बकाश देवकोटा 
स�चव रहनु भएको छ भने  च्याप्टरका अध्य�हरु क्रमस:  टेक्सासका सो�फन थापा , जिजर्याका �द�लप बा�नया , 
केन्टक�का  केशब लोहनी , मे�रल्याण्डका राज ु पराजलु�, नथर् क्यारो�लनाका बासदेुव भट्ट, टेनसीका सन्तोष 

थापा, भिजर्�नयाका सबुोध रेग्मी रहन ुभएको छ भने मनो�नत सदस्यहरुमा एनआरएनए अ�भयान्ताहरु  सदेश 

उपे्रती र ल�लत गपु्ता स�हतलाई मनो�नत गद� स�म�तलाई पुणर्ता �दईएको छ। 
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४)  पुवर् �े�त्रय स�म�त 

पूवर् �ेत्रमा रहेका सबै राज्यका अध्य� र सामािजक अ�भयन्ता हरु स�हतको ११ सदस्यीय  स�म�त गठन ग�रएको 
छ । एनसीसी अमे�रकाको �बधान अनुसार पूवर् �ेत्रका सयंोजक सम्मर बहादरु बडुाथो�कको  संयोजकत्वमा बनेको 
उक्त स�म�तमा  न्युयोकर्  च्याप्टरका अध्य� आङ् �छ�रगं शेपार् स�चब रहनु भएको छ भने  च्याप्टरका अध्य�हरु 

क्रमस:  न्यु जरसीका सयुर् �तवार� , पेन्सल्वे�नयाका सबुाश बैठ, कनेिक्टकटका मनुा �तवार� , म्यासाचुसेट्सका 
पे्रम तमाङ्, न्यु ह्याम्पशायरका कमल ढंुगाना  रहनु भएको छ भने मनो�नत सदस्यहरुमा एनआरएनए 

अ�भयान्ताहरु बेगम पिण्डत, ,यद ुबन्जारा, उ�मर्ला शे्रष्ठ र डी. �ब राउत स�हतलाई मनो�नत गद� स�म�तले पुणर्ता 
पाएको छ। 
  
एनआरएनए एनसीसी को मेरुदण्डको रुपमा रहेका हाम्रा �ेत्र र च्याप्टरहरुले गरेका कायर्क्रमहरुको �ववरण यहाँ 
प्रस्तुत गनर् चाहन्छु। 
 
�मडवेस्ट �ेत्र   

१) अगस्ट २०२१ मा नेपालमा Covid-19 का ला�ग पठाएको  सहयोग सामान र concentrators  मध्य एउटा 
concentrator Midwest का तफर् वाट ख�रद ग�रएको तथा च्याप्टरहरूले पठाएका concentrators  मध्ये 

Wisconsin chapter र Indiana chapter ले प्र�त chapter $200 सहयोग गरेको। 
 
टेक्सास च्याप्टर 

१) टेक्सास च्याप्टरले सेप्टेम्बर ११, २०२१ मा " कलेज एण्ड क्या�रएर प्ला�नङ्ग, द राइज्ट पाथ टु राइज्ट 

स्कुल"  भन्ने कायर्क्रम आयोजना गर� युवाहरुलाई जानकार� प्रदान गन� कायर् गरेको �थयो। 
२) टेक्सास च्याप्टरले स्थानीय नेपाल� समाज टेक्सास र पाकर् ल्याण्ड अस्पतालको सहकायर्मा �नशुल्क स्वास्थ्य 

�श�वर सचंालन गरेको �थयो। 
 
न्यु मेिक्सको च्याप्टर 

१) न्यु मेिक्सको च्याप्टरले �डसेम्बर ५, २०२१ मा स्वास्थ्य �बमा सम्बिन्ध जानकार� �दने उद्देश्यले एक 

कायर्क्रमको आयोजना गरेको �थयो। 
 
ओरेगन च्याप्टर 

१) ओरेगन च्याप्टरले �डसेम्बर ११,२०२१ मा ट्याक्स फाइलको तयार� गन� सम्बन्धमा एक जानकार� मलुक 

कायर्क्रमको आयोजना गरेको �थयो। 
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�वस्किन्सन च्याप्टर 

१) �वस्किन्सन च्याप्टरले जनवर� २२,२०२२ मा हाइ�ब्रड आम्दानी र अवकाश �बषयमा एक अन्तर�क्रयात्मक तथा 
जानकार�मलूक कायर्क्रमको आयोजना गरेको �थयो। 
 
नेब्रास्का च्याप्टर 

१) नेब्रास्का च्याप्टरले जनवर� २३,२०२२ मा अमे�रकन रेडक्रसको सहयोगमा रक्तदान कायर्क्रमको आयोजना 
गरेको �थयो। 
 
फ्लो�रडा च्याप्टर 

१) स्वास्थ्य �वभागले फ्लो�रडा च्याप्टरको सहयोगमा "Update On Omicron Variant & Health Information" 

कायर्क्रमको आयोजना गरेको �थयो। 
 
नेभाडा च्याप्टर 

१) सबर्प्रथम यस च्याप्टारलाई गरै नाफामखुी ससं्थाको रुपमा दतार् गन� काम सम्पन्न गरेको । 
२) यस ससं्थाको नाममा ब�क खाता खोल्ने काम सम्पन्न गरेको । 
३) ससं्थामा �रक्त रहेका पदहरुमा मनोनयन गर� च्याप्टरलाई पणूर्रूप �दने काम सम्पन्न गरेको । 
४) एनआरएन युएसएले नेपाल सरकारलाई गरेको अिक्सजन �स�लडंर सहयोग गन� कायर्मा यस च्याप्टरले 

यथासक्य आ�थर्क सकंलन गर� १२८० डलर सहयोग ग़न� काम भयो। 
५) च्याप्टरको पहलमा क्यान्सर पी�ड़त धरान �नबाशी श्रीमती रोिजना राईलाई जम्मा रक़म रू  ३,८३,०००  आ�थर्क 

सहयोग गन� काम भयो । 
 
 
६) एनआरएन युएसए तथा अन्य च्याप्टरसगं सयंकु्त रुपमा �ब�भन्न जनचेतनामलूक कायर्क्रमहरु जस्तै Tax 
Preparation Education, Health Insurance information, Omicron Variant and Health information  
जस्ता कायर्क्रमहरुमा सहआयोजकको भ�ूमका �नबार्ह गरेको । 
 
कोलोराडो च्याप्टर 

१) नेपाल आ�बस्कार केन्द्रको ला�ग २१,३९८.०० डलर चन्दा सङ्कलन गरेको । 
२) अमे�रक� कांगे्रस सदस्य जो नागस जलुाई २०२१ सँग भेट गरेको । 
३) खेलकुद प्र�तयो�गता, भ�लबलको जलुाई २०२१ मा आयोजना गरेको । 
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४) अरोरा मेयर माइक कोफम्यान सगं अगस्ट २०२१ मा भेटघाट कायर्क्रमको आयोजना गरेको । 
५) अगस्ट २०२१ मा कोलोराडोमा ३०० भन्दा बढ�को सहभा�गतामा तीज उत्सव मनाइयो जसलाई रे�डयो 
�हमालयबाट प्रत्य� प्रसारण समेत ग�रएको �थयो।  
६) नेपाल� दतूावासको घुम्ती सेवा सेप्टेम्बर ११,२०२१ मा आयोजना गरेको। 
७) कोलोराडोका गभनर्र जारेड पो�लससँग सेप्टेम्बर १०, २०२१ मा भेटघाट कायर्क्रम सम्पन्न गरेको । 
८) कोलोराडोमा नेपाल� सांस्कृ�तक केन्द्र �नमार्णको ला�ग कोष संकलन गन� कायर्मा सहयोग गरेको । 
९)  कोलोराडोमा नेपाल� �वद्यालयको ला�ग सांगी�तक कायर्क्रम गर� ९६३२ सकंलन गर� ५३५९ हस्तान्तरण 

गर�स�कएको। 
१०) नेपाल� सामदुा�यक केन्द्रको ला�ग कोलोराडो च्याप्टर म�हला सयंोजक �दलकुमार� शे्रष्ठ र सल्लाहकार 

शािन्त भसुालको अगवुाइमा देउसी भलैो  कायर्क्रम गर� ११,५७५ संकलन गरेको । 
११) �डसेम्बर १९,२०२१ मा च्याप्टर हो�लड े�डनर कायर्क्रमको आयोजना गरेको । 
 
वा�शगंटन राज्य  

१) माइक्रोसफ्टको सहयोगमा सात हजार डलर आ�थर्क सहायता सकंलन ग�र �तन हजार डलर नेपालमा को�भड 

तथा बाढ� �प�डतको सहयोगाथर् रकम पठाएको।   
२) नेपालमा को�भड सामाग्री  पठाउने कायर्मा अिक्सजन �स�लन्डर सहयोग गरेको।  
३) च्याप्टरलाइ वा�शगंटन राज्यमा दतार् गन� कायर् सम्पन्न ग�रएको।  
 
बािल्टमोर च्याप्टर 

नोभेम्बर २० र २१ मा बािल्टमोरमा रहेका स्थानीय सघंससं्थाहरुको सहयोगमा “स्वास्थ्य �बमा-२०२२” मा 
इनरोलमेन्ट गन� सम्बन्धमा जानकार� प्रदान गनर् एक कायर्क्रमको आयोजना ग�रयो।  
क्या�लफो�नर्या च्याप्टर 

१) अगस्ट २३, २०१७ मा अमे�रकामा पढ्न आएका �वद्याथ�लाई एअरपोटर्बाट �पकअप गर� सहयोग गरेको । 
नेपालबाट नै एनआरएनबाट सहयोग पाउन स�कन्छ भ�न �बद्याथ�लाइ जानकार� प्राप्त भएअनुसार एअरपोटर्बाट 

नै फोन गरेको जानकार� �दनु भएको �थयो।  
२) माया घर अनाथ आश्रमका २५ जना बाल बा�लकालाई पै�तस हजार रकम हस्तान्तरण ग�रएको छ । उक्त रकम 

Covid-१९ को कारण बालबा�लकामा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गद�  रकम हस्तान्तरण ग�रएको हो। दै�नक 

िजबन साथ ैपठन पाठनको सहजताका ला�ग सहयोगाथर् राहत स्वरूप रकम हस्तान्तरण ग�रएको �थयो ।   
३) नेपालमा अिक्सजन �स�लन्डर पठाउनको ला�ग १३५० डलर द�इ सहयोग गरेको छ।   
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४) �डसेम्बर ५, २०२१ मा कानुन ब्यबसायी गोपाल शाहासँग अध्यागमन सम्बिन्ध जानकार� �दने उद्देश्यले 

अन्तकृर् या कायर्क्रमको आयोजना गरेको छ ।   

५) �डसेम्बर १२, २०२१ मा म�हला �हसंा तथा उित्पडन �बषयमा गोष्ठ�को आयोजना गरेको छ ।   

६) गोफण्ड माफर् त सहयोग उठाइ �प�डत प�रवारलाई ५,९५२ डलर सहयोग पुयार्उने कायर् ग�रएको ।   
७) माथी उल्लेख ग�रएका कायर्क्रम बाहेक केन्द्रले गरेका कायर्क्रममा सहभा�गता जनाउने तथा अन्य च्याप्टर 

तथा स्थानीय सघं-ससं्थाहरुसँग �म�ल सामािजक कायर्हरु सम्पन्न ग�रएको छ ।   

 ८) नेपाल� नयाँ बषर्को अबसरमा सानफ्रािन्सस्कोमा पिश्चम �े�त्रय सघंसगं �मलेर नेपाल ड े परेडको आयोजना 
गनर् ला�गएको छ।  
 
�वस्किन्सन च्याप्टर  

१) ह�रता�लका �तजको शुभकामना आदान प्रदान तथा Covid-19/Delta Variant सम्विन्ध जानकार� �दने 

कायर्क्रमको आयोजना।  
२) महा�बर पनुको सहयोगाथर् स्था�नय सघंससं्थासँग �मल� एक कायर्क्रमको आयोजना ।   
३) स्था�नय सघंससं्थासँग �मल� दस�को आयोजना गरेको ।   
४) ओरेगन तथा न्यूमेिक्सको च्याप्टरसँग �मल� शै��क तथा ट्याक्स तयार�को बारेमा कायर्क्रमको आयोजना ।   
५ ) न्यूमेिक्सको च्याप्टरसँग �मल� स्वास्थ्य �बमाको बारेमा जानकार� �दने कायर्क्रमको आयोजना ।   
६) क्या�लफो�नर्या च्याप्टरसँग �मल� म�हला �हसंा तथा �बभेदको �बषयमा एक कायर्क्रमको आयोजना ।   
७) फ्लो�रडा च्याप्टरसँग �मल� ओ�मक्रोन भेर�एन्टको �बषयमा जानकार� �दने कायर्क्रम आयोजना ।   
८ ) हाइ�ब्रड आम्दानी र अबकाश �बषयमा कायर्क्रमको आयोजना गरेको ।   
 
न्युज�सर् च्याप्टर  

१) कायर्स�म�तका �रक्त स्थानहरु पू�त र् ग�र कायर्स�म�तलाई पूणर्ता �दएको।  
२) स्थानीय सघं-ससं्था र "Women For Cause" सँग जिजर् शहरका मेयरको कायार्लयमा दोस्रो पटक नेपाल� झण्डा 
फहराइयो । 
३) द��ण ए�सयाल� सगंठनसँग �मलेर म�हला �हसंा, यौन उत्पीडन तथा सशिक्तकरण सम्बिन्ध कायर्हरु 

�नरन्तर आयोजना ग�ररहेको।   
४) नेपालको को�भडको ला�ग स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग गदार् च्याप्टरको तफर् बाट एउटा अिक्सजन �स�लन्डर 

सहयोग गरेको।   
५) आगामी �दनमा च्याप्टरले अध्यागमन, स्वास्थ्य सचेतना तथा �रयल स्टेट सम्बिन्ध जानकार� मुलक 

कायर्क्रम गन� योजना राखेको छ।  
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sachusett 
म्यासाचुसेट्स च्याप्टर  

 २) सेप्टेम्बर २५-२६, २०२१ मा नेपाल� दतुावासको घुिम्त �सबीर सचंालन गर� २५० जनालाइ सेवा प्रदान गरेको।  
३) अक्टोबर १९, २०२१ मा ४९ म�हला �दद�ब�हनीहरुलाई First Aid र CPR को ता�लमको सेवा �दएको।  
४) अक्टोबर २४, २०२१ मा टेबल टे�नसको टुनार्मेन्ट गर� उठेको रकम नेपाल िस्थत "New peace child 

home"  लाई एक हजार डलर सहयोग गरेको ।  
 
अन्जन कुमार चौलागाई  

महास�चव, 

गरै आवासीय नेपाल� सङ्घ  

रािष्ट्रय समन्वय प�रषद अमे�रका 
जनवर� २९ , २०२२ 
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