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१. कायर्सिमित र िवभागहरूलाई पणूर्ता िदने काम
क)  पिहलो बैठकबाटै प्रवक्ता िनयकु्त गरी कायर्सिमितलाई पूणर्ता िदइयो । 
ख)  ६ मिहना िबचमा किरब ५० प्रितशत टाक्सफोसर् गठन भएका छन ्। 

– टाक्सफोसर्मा मिहला, आपांगता भएका व्यिक्त, िविभन्न जात सम्प्रदाय र 
समुदायका व्यिक्तहरू, िविभन्न क्षेत्रका िवषय िवज्ञहरु, एनआरएनए अमिेरकाको 
अिभयानमा जोिडन ुभएका ब्यिक्तहरु लाई समेट्न प्रयास भएको छ । 
   
– टाक्सफोसर्मा बोडर् अफ डाइरके्टरहरूलाई हामील ेप्राथिमकतामा राखेका छौँ ।



१. कायर्सिमित र िवभागहरूलाई पणूर्ता िदने काम
– केही   टाक्सफोसर्हरुलाई अझ स्पिेसिफक बनाएर जान ुपनेर् भएको छ । 

एनआरएनए अमेिरकाका केही टास्कफोसर्बाट उल्लेखिनय र उदारहिणय काम  भएको 
छ । हाम्रो साइन्स,  टेक्नोलोली एण्ड इनोभेशन टाक्सफोर्सर्ल ेआइसीसीलाई नै बाटो 
देखाइिदएको छ । त्यस्तै नेपाली पाठशाला टास्कफोर्सर्ल ेपिन उदाहरिणय काम गरकेो 
छ । पाठशाला  टास्क फोर्सर्ल ेतयार गरकेो नेपाली पाठ्यक्रमको माग िविभन्न देशवाट  
भइरहेको छ । िहजो मात्र जमर्नबाट नेपाली पठशालका िचयर भोज वहादुर बलायरलाई 
पुस्तक प्रयोगका लािग अनुमित माग भएर पत्र आएको छ । बलायर जी नेपाली पाठ्य 
पुस्तक तयार गनेर् ब्यिक्त पिन  हुनुहुन्छ । यो हाम्रा लािग गवर्को कुरा हो ।



१. कायर्सिमित र िवभागहरूलाई पणूर्ता िदने काम
– अबको दुई मिहना िभत्र अिधकांश टाक्सफोसर्बाट कुनै न कुनै रूपमा  कायर्क्रम र 
गितिविध हुने छन ्।  

– पिहलाका टाक्सफोसर्हरुले अगािड बढाएका र पुरा हुन नसकेका कितपय कायर्क्रमलाई 
िनरन्तरता िदने र यस पटक सम्पन्न गनेर् लक्ष रहेको छ । जसमा वान एनसीसी, वान 
च्यारटेी पिन पछर् । विरष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण जीवी पन्त जीले यो टास्कफोसर्को दोस्रो पटक 
नेततृ्व िलनु भएको छ । जाजरकोटमा िमनी प्रसूित गृह िनमार्णमा सहयोग गनेर् कायर्क्रममा 
एनआरएनए अमिेरका जोिडएको छ ।  यस पटक जसरी पिन पुरा गनुर् हुने छ भन्न ेिवश्वास 
िलएका छौँ । िसङ्गो कायर्सिमित तपाईसँग आसावादी छ ।  



केही टाक्सफोसर्हरुलाई अझ 
स्पेिसिफक बनाएर जानु पनेर् 
भएको छ ।
– अबको दुई मिहना िभत्र अिधकांश टाक्सफोसर्बाट कुनै न कुन ैरूपमा  
कायर्क्रम र गितिविध हुने छन ्। 

– पिहलाका टाक्सफोसर्हरुल ेअगािड बढाएका र पुरा हुन नसकेका कितपय 
कायर्क्रमलाई िनरन्तरता िदने र यस पटक सम्पन्न गनेर् लक्ष रहेको छ । जसमा 
वान एनसीसी, वान च्यारटेी पिन पछर् । विरष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण जीवी पन्त जील े
यो टास्कफोसर्को दोस्रो पटक नेतृत्व िलनु भएको छ । जाजरकोटमा िमनी 
प्रसूित गृह िनमार्णमा सहयोग गनेर् कायर्क्रममा एनआरएनए अमेिरका जोिडएको 
छ ।  यस पटक जसरी पिन पुरा गनुर् हुने छ भन्ने िवश्वास िलएका छौँ । िसङ्गो 
कायर्सिमित तपाईसँग आसावादी छ ।  



२. एनसीसी र च्याप्टर 
क)  ५५ प्रितशत च्याप्टर सिक्रय  

– २९ वटा च्याप्टर मध्ये किरब ५५ प्रितशतले यस िबचमा आफ्ना गितिविध 
सावर्जिनक रूपमा अगािड बढाउनु भएको पाइएको छ ।   

– अव बाकी च्याप्टरहरुलाई पिन आफ्नो च्याप्टर िभत्र नेपाल र नेपाली समुदाय सँग 
जोिडएर काम गनर्, गराउन हामीले प्रिेरत गछौर् ।  कितपयल ेगरकेा काम एनसीसीको 
नोिटसमा नआएको , रकेडर् र िरपोिटर् ङ िसस्टम चुस्त नभएको पिन हुनसक्छ । 



२. एनसीसी र च्याप्टर 
ख)  ६० प्रितशत च्याप्टरहरुलाई से्टटमा दतार् गराउन ेकाम सम्पन्न   

– यो अिघल्लो कायर्सिमितले २ वषर्मा गरकेो काम भन्दा धरे ैहो । िछटै नै सबै 
च्याप्टरहरु लाई से्टटमा दतार् गराउने लक्ष्य रहेको छ । यसमा िवशेष गररे कोषाध्यक्ष 
राजीव जीले प्रशंसनीय काम गनुर् भएको छ ।  

– दतार्सँग ैच्याप्टरहरूले ५८ हजार ३ सय डलर प्राप्त गिरसक्न ुभएको छ । 



२. एनसीसी र च्याप्टर 
ग)  आपत ्िवपतमा सहयोग र रचनात्मक काममा च्याप्टर  

– न्यु योकर् , क्यािलफोिनर् या, मेिरल्यान्ड, टेक्सस लगायतका केही च्याप्टरहरूले 
स्थानीय सङ्घ संस्थासँग िमलेर आपत् िवपतमा सहयोग गिररहनु भएको छ । केही 
रचनात्मक काम र कायर्क्रम पिन गिररहनु भएको छ ।यो प्रशंसनीय छ । यसमा 
एनसीसीको पूणर् सहयोग हुनेछ।कहीँ कमी देिखएको छ भने सुधार गनर् तयार छौँ ।  



२. एनसीसी र च्याप्टर 
घ) च्याप्टर अध्यक्षहरु लाई एनसीसीका सब ैबैठकमा सहभागी गराइने ।  

– च्याप्टरहरूको भूिमकालाई अझ मजबुत बनाउने मेरो घोिषत लक्ष अनुरूप नै सबै 
च्याप्टर अध्यक्षहरूलाई एनसीसीका सब ै बैठकमा सहभागी गराउन मैल े
सिचवालयलाई िनदेर्शन िदइसकेको छु । आजबाटै यो लाग ूभइसकेको छ । च्याप्टर 
लाई गितशील, सबल र सक्षम बनाउन िवधानले िदएका सबै अिधकार प्रत्यायोजन 
गिरएको छ । गुनासो र माग भन्दा अव काम गररे देखाउने बेला हो । 



३. मानवीय सेवा र नेपाल 
सहयोग िमसनमा एनआरएनए 
अमेिरका 
क) ३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको स्वास्थ्य सामाग्री र उपकरण नेपाललाई 
सहयोग  

– कोिभड–१९ महामारी िवरुद्धको अिभयानमा नेपाल र नेपालीका लािग गैर 
आवासीय नेपाली सङ्घ अमेिरकाले गत अगस्ट २७ तािरक २०२१ मा 
अमेिरकी सेके्रटरी अफ िडफेन्स अन्तरगत अमेिरकी सेनाको सहयोगमा सैने 
जहाजबाट िनःशुल्क ढुवानी गराएर नेपाल सरकारलाई सहयोग हस्तान्तरण 
गिरयो । यस अिघका कायर्सिमितले डेन्टोन कायर्क्रम अन्तरगत सहयोग 
सामाग्री नेपाल पठाउन प्रयास गरकेा भए पिन असफल भएको िथयो ।



३. मानवीय सेवा र नेपाल सहयोग िमसनमा 
एनआरएनए अमिेरका 
क) ३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको स्वास्थ्य सामाग्री र उपकरण नेपाललाई सहयोग  

– कोिभड– -सकेे्रटरी अफ िडफेन्सले  डेन्टोन कायर्क्रमका लािग भएका पत्राचार र प्रयासलाई अस्वीकृत 
गिरएको भनी सबै डकुमने्ट िफतार् गरकेो छ । हामीले  फरक ढङ्गले प्रयास गर्यौ । अमिेरकी सेनाको 
सहयोग कायर्क्रममा जोिडएर नेपालमा सहयोग पठाउन सफलता िमल्यो । कोषाध्यक्ष राजीव श्रेष्ठ जी 
युटाहा न ैपुगेर यो िमसन सफल गनर् खट्नु भयो । यहाँलाई धरे ैधेर ैधन्यवाद । १९ महामारी िवरुद्धको 
अिभयानमा नेपाल र नेपालीका लािग गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेिरकाले गत अगस्ट २७ तािरक 
२०२१ मा अमिेरकी सकेे्रटरी अफ िडफेन्स अन्तरगत अमेिरकी सेनाको सहयोगमा सैने जहाजबाट िनःशुल्क 
ढुवानी गराएर नेपाल सरकारलाई सहयोग हस्तान्तरण गिरयो । यस अिघका कायर्सिमितले डेन्टोन 
कायर्क्रम अन्तरगत सहयोग सामाग्री नेपाल पठाउन प्रयास गरकेा भए पिन असफल भएको िथयो ।



३. मानवीय सेवा र नेपाल सहयोग िमसनमा 
एनआरएनए अमिेरका 
क) ३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको स्वास्थ्य सामाग्री र उपकरण नेपाललाई सहयोग  

- यो सहमितको आधार तयार गनर् महत्त्वपणूर् सहयोग गनुर्हुन ेसकेे्रटरी अफ िडफेन्स अन्तरगतको युटाह 
नेशनल गाडर् से्टट पाटर्नरिसप कायर्क्रमका िनदेर्शक मेजर जनरल िविलयम के बेइिसन्जर प्रित गैर 
आवासीय नेपाली सङ्घ अमेिरका पिरवार आभारी छौँ । यस कायर्क्रममा जोड्न र सहयोग जुटाउन अथक 
मेहनत गनुर्हुने अमेिरका िस्थत नेपाली दूतावासका होमकान्त भण्डारी, -डाइरके्ट िरिलफका ड्यािनयल 
होभी, स्मृत कम्वोइ, निेप्लज एशोिसयन अफ ह्युष्टनका अध्यक्ष डा.िवष्ण ुनेपाल, अवकाश प्राप्त अमिेरकी 
सैिनक अिधकृत श्याम ज्ञवाली, महावािणज्य दुत रीशी ढकाल, सेवा इन्टनेशनलका अचलेश अमर, स्वदेश 
कटोच र िशव िमश्र लगायत छोटा समयमा साथ िदएर काम गनुर् हुन ेसबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गदर्छौँ ।  



३. मानवीय सेवा र 
नेपाल सहयोग िमसनमा 
एनआरएनए अमेिरका 
क) ३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको स्वास्थ्य सामाग्री र 
उपकरण नेपाललाई सहयोग  

- यसबाट झनै्ड एक करोड रुपैयाँको ढुवानी खचर् जोिगयो ।
भिवष्यमा आपतकािलन सहयोग नेपाल पठाउन अमेिरकाको 
सेके्रटरी अफ िडफेन्स अन्तरगत अमेिरकी सेनासँग 
एनआरएनए अमेिरकाको िवश्वािसलो सम्बन्ध िवकास 
भएको छ।गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमिेरकाको यो 
सम्बन्ध नेपाल सरकारल ेन ैगवर् गनेर् िवषय हो ।  



३. मानवीय सेवा र नेपाल सहयोग िमसनमा 
एनआरएनए अमिेरका 
ख) नेपालमा शव पठाउन र दाह ससं्कारमा सहयोग  

- अमेिरकामा िविभन्न कारण ज्यान गुमाउनु भएका ७ जना नेपालीहरूको शव नेपाल पठाउन र यही दाहससं्कार 
गनर् गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेिरकाल ेसहयोग गरकेो छ । केही च्याप्टरले आफ्नै नेतृत्वमा र केही च्याप्टरले 
स्थानीय सङ्घ ससं्था सँग िमलेर सहयोग गनुर् भएको छ । 

- च्याप्टर र एनसीसी िमलेर व्यिक्तगत र ससं्थागत रूपमा हामीले ६ मिहनाको िबचमा झनै्ड १ लाख डलर बराबरको 
सहयोग गिरसकेका छौँ । यो उद्धार र मानवीय सेवाका लािग खट्न ुभएका कायर्सिमित र च्याप्टरका साथीहरू, 
सहयोग अिभयानमा जोिडनु भएका सबै सङ्घ ससं्था, अिभयन्ता र व्यिक्तहरूलाई धन्यवाद िदन चाहनु्छ । 



ख) नेपालमा शव पठाउन र दाह संस्कारमा सहयोग  

- अमेिरकामा िविभन्न कारण ज्यान गुमाउनु भएका ७ 
जना नेपालीहरूको शव नेपाल पठाउन र यही 
दाहसंस्कार गनर् गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेिरकाले 
सहयोग गरकेो छ । केही च्याप्टरले आफ्नै नेततृ्वमा र 
केही च्याप्टरले स्थानीय सङ्घ संस्था सँग िमलेर 
सहयोग गनुर् भएको छ ।

३. मानवीय सेवा र 
नेपाल सहयोग िमसनमा 
एनआरएनए अमेिरका 



४. नेपाल सरकार, नेपाली राजदूतावास र 
एनआरएनए अमिेरका 
क) एनआरएनए अमेिरका र नेपाली राजदूतावास िबच िवषयगत छलफल  

– गैर आवासीय नेपालीका धेर ैिवषयमा नेपाली राजदूतावास सँग हामील ेिमलेर काम 
गदैर् आएका छौँ । नेपाली राहदानी, मन्जुरनामा पत्र, एनआरएनए काडर् लगायतका 
सेवा प्रदायक काममा नेपाली राजदूतावासले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ 
अमेिरकासँग िमलेर िविभन्न राज्यमा गएर काम गनेर् गरकेो छ। यसबाट थपु्रै 
नेपालीहरू लाभािन्वत हुनु भएको छ । 



४. नेपाल सरकार, नेपाली राजदूतावास र 
एनआरएनए अमिेरका 
ख) आिथर् क लगानी, ज्ञान िसप र अनुभव नेपालसँग जोड्ने  

- नेपाल भन्दा बािहर रहेको कुल दक्ष जनशिक्तमा ६० प्रितशत दक्ष नेपालीहरू अमेिरकामा 
रहेको अनुमान छ । यस कारण पिन यो िवधा एनआरएनए अमेिरकाका लािग िनकै्क 

महत्त्वको छ । यसलाई बुझेर नै हुनसक्छ , एनआरएनए अमेिरकाको िस्कल ट्रान्स्फर र 

नेपालमा गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानी बढाउन ेअिभयानमा नेपाली राजदूतावासले 
जोिडएर काम गनर् वा सहिजकरणको भूिमकामा बस्न इच्छा देखाएको छ । 



४. नेपाल सरकार, नेपाली राजदूतावास र 
एनआरएनए अमिेरका 
ख) आिथर् क लगानी, ज्ञान िसप र अनुभव नेपालसँग जोड्ने  

- यो हाम्रा लािग गवर्को कुरा हो । गत मिहना वािसङ्टन डी सी िस्थत  नेपाली राजदूतावासको 
सभा हलमा गत जनवरी ६ तािरख २०२२ मा दूतावासका अिधकारी र एनआरएनए अमेिरकाका 
पदािधकारीहरू िबच नेपालमा आिथर् क लगानी बढाउने िवषयमा घिनभूत छलफल भएको छ । 

नेपाली राजदूतावास गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानी नेपालमा बढाउनु पछर् भन्ने पक्षमा 
खुलेर आएको छ ।  नीितगत रूपमा गनुर् पनेर् सुधारहरूका लािग हामीले बहस गरकेा छौँ । 



४. नेपाल सरकार, नेपाली राजदूतावास र 
एनआरएनए अमिेरका 
ग) नेपालमा डलर खाता खोल्न सहज  गराउने प्रयास 

– गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नेपालमा डलर खाता खोल्न सहज गराउन गैर आवासीय 
नेपाली सङ्घ अमेिरकाल े पहल गिररहेको छ । व्यिक्तगत र संस्थागत रूपमा हामीले 
नेपाल सरकारका सरोकारवाला िनकायसँग पहल गिररहेका छौँ । गैर आवासीय 
नेपालीहरूलाई आकिषर् त गनर् नेपाल सरकार नीितगत रूपमा पिरवतर्न गदैर् अगािड बढेको 
छ । नेपालमा डलर खाता खोल्न १० हजार डलरको िसमालाई हटाएर ५ हजार डलरमा 
झािरएको छ । डलर खाता खोल्न १ हजार डलर त्यसमा  अझ ैकेही सुधार गनुर् पनेर् छ । 



४. नेपाल सरकार, नेपाली राजदूतावास र 
एनआरएनए अमिेरका 
घ) अथर्मन्त्री, अथर् सिचव र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभनर्र सकारात्मक  

जनवरी १० तािरख २०२२ मा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेिरका, बेलायत र अस्टे्रिलया लगाएतका ९ ओटा 
एनसीसीहरु को संयुक्त पहलमा अथर् मन्त्री जनादर्न शमार्, अथर् सिचव मध ुमरािसनी, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका 
गभनर्र महा प्रसाद अिधकारी सँग डलर खाता सञ्चालन र आिथर् क लगानीका िवषयमा छलफल गर्यौ । डलर 
खाता खोल्न चािहने डकुमने्ट सहज गनेर्, खाता सञ्चालन गनर् ५००० डलरबाट १००० डलरमा ल्याउने, सिन्चितमा 
ब्याजदर, कारोबार सहज गनेर्  लगायत धेर ैपक्षमा सुधार गनर् उहाँहरू सकारात्मक हुनु भएको छ । यो सँग 
जोिडएका धरे ै िवषयमा मैले उठान गरकेा पक्षहरूलाई सकारात्मक रूपमा िलँदै अथर्मन्त्री, सिचव र गभनर्रल े
संवोधन गनुर् भयो । म आसावादी छु नेपाल सरकारको तफर् बाट गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नेपालमा डलर 
खाता खोल्न नीितगत रूपमा सुधार हुने छ । 



४. नेपाल सरकार, नेपाली राजदूतावास र 
एनआरएनए अमिेरका 
ङ) दोहोरो कर प्रणालीको अन्त गनर् प्रयास 

-नेपाल सरकारले अमेिरकी सरकारसँग दोहोरो कर प्रणालीको अन्तका लािग ठोस पहल 
गरकेो देिखएन । नेपालमा लगानी गनर् यो समस्यालाई संवोधन गनैर् पछर् । साथै लगानीको 
दायरालाई पिन बढाउन ुपछर् । अथर् मन्त्री जनादर्न शमार्, अथर् सिचव मधु मरािसनी, नेपाल 
राष्ट्र बैङ्कका गभनर्र महा प्रसाद अिधकारीसँग मैल े यो कुरा राखेको छु । उहाँहरूले 
सकारात्मक रूपमा िलनु भएको छ । यसलाई गित िदन हामीले शिक्तशाली किमटी 
बनाएर काम गनुर् पछर् । 



४. नेपाल सरकार, नेपाली राजदूतावास र 
एनआरएनए अमिेरका 
च) िभसा शुल्क हटाउन पहल 

– नेपालमा जिन्मएका तर काम र व्यवसायको िसलिसलामा िवदेशी नागिरकता 
िलएकाहरूलाई नेपाल जाँदा िभसा शुल्क निलँदा देशसँगको आत्मीयता अझ बढ्छ । अरू 
देशले पिन यस्तो अभ्यास गरकेा छन् । हामीले गृह मन्त्री, गृह सिचव, परराष्ट्र मन्त्री र 
सरोकारवाला िनकायलाई यो िवषय अवगत गराएका छौँ । उहाँहरूबाट सकारात्मक 
जवाफ पाएका छौँ ।  



४. नेपाल सरकार, नेपाली राजदूतावास र 
एनआरएनए अमिेरका 
छ) एमसीसीबार ेबृहत ्छलफल 

सवार्िधक चासो र चचार्को िवषय रहेको एमसीसीका  सन्दभर्मा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ 
अमेिरकाल ेदुईवटा बहस कायर्क्रम सम्पन्न गरकेो छ । िवषय िवज्ञ, कानुनी परामषर्दाताहरु, सरोकार 
राख्ने पक्ष र समाजका अगुवाहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर यो िवषयमा छलफल गराई सबैलाई 
प्रस्ट गराउन प्रयास गरकेा छौँ । सरुुमा हामी यो िवषयमा बहस गराउँदा ससं्था िववािदत हुन ेहो की 
भनेर डराएका िथयौँ । तर बहस कायर्क्रम पिछ सकारात्मक तरङ्ग आयो । कायर्क्रमको धरेलैे प्रशंसा 
गनुर् भयो ।  उपाध्यक्ष गोपेन्द्र भट्टराई जीले दुवै बहस कायर्क्रमको नेततृ्व गररे सञ्चालन गनुर् भयो । 
गोपेन्द्रजी रचनात्मक र सकारात्मक प्रभाव पानेर्  कायर्क्रमहरू अझ ै अगािड बढाउनुस ् िसङ्गो 
कायर्सिमित तपाइको साथमा छ । 



४. नेपाल सरकार, नेपाली राजदूतावास र 
एनआरएनए अमिेरका 
ज) स्वास्थ्य चेतना मूलक कायर्क्रम  

कोरोनाको महामारी अिहल ेपिन ब्याप्त छ । कोरोना भाइरस स्वास्थ्य समस्या मात्र होइन िवश्वभर कै 
आिथर् क र राजनीितक बहसको िवषय भएको छ । यसको रोकथाम र क्षित न्यूनीकरणका लािग 
भ्यािक्सनको प्रयोग भइरहेको छ । िवकिसत औषिध उपचार र जोिखमको िवषयमा गैर आवासीय 
नेपाली सङ्घ अमेिरकाले बहस कायर्क्रम सञ्चालन गरकेो छ । उपाध्यक्ष िदलु पराजुली जीले आफैले 
यो कायर्क्रम सञ्चालन गनुर् भएको िथयो । िदलु जीले ब्लड डोनेसन सम्बन्धी कायर्क्रम पिन सञ्चालन 
गनुर् भयो ।  यस्ता कायर्क्रमबाट समुदायलाई जागृत गराउन र महामारीबाट सतकर्  रहन 
सहयोग पुयार्उछ । िदलुजी समुदायको िहतका लािग अझै रचनात्मक कायर्क्रम सञ्चालन गनुर्होला  
िसङ्गो कायर्सिमित यहाँको साथमा छ । 



४. नेपाल सरकार, नेपाली राजदूतावास र 
एनआरएनए अमिेरका 
झ) िवद्याथीर् र िभिजट िभसामा अमेिरका आउने  नेपालीलाई सहयोग गनेर् प्रयास  

गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेिरकाको युवा िवभाग हेनेर् उपाध्यक्ष, सुमन थापा 
महासिचव अन्जन चौलागाई, सिचव अनुप खनाल प्रवक्ता तोया दाहाल, युवा संयोजक ित्रभुवन 
पाणे्ड र म आफै उपिस्थत भएर काठमाडंौं िस्थत अमेिरकी राजदूतावासको यूथ काउिन्सलका  
प्रितिनिधसँग छलफल गरकेा छौ । दूतावासले िभसा प्रदान गदार् गैर आवासीय नेपाली सङ्घ 
अमेिरकाको हेल्प डेस्कको फोन नम्बर भएको जानकारी मूलक र सहयोगी पचार् िदएमा अमेिरका 
आउने नेपाली िवद्याथीर् र आगन्तकुलाई अप्ठ्यारो पदार् सहयोग गनर् सिजलो हुने जानकारी 
गराएका छौँ । दूतावासका प्रितिनिधले यसलाई यसलाई सकारात्मक रूपमा िलनु भएको । 



५. सङ्घ संस्थाहरूसँग 
सहकायर्
क) अमेिरकामा स्थानीय सङ्घ संस्थाले 
आयोजना गरकेो नथर् अमेिरका नेपाल 
सुन्दरी प्रितयोिगतालाई पिन हामीले 
सहयोग गरकेा छौँ । 



५. सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकायर्
ख) रूप स्मृित प्रितष्ठानलाई ५ हजार 

– भारोत्तोलन प्रितयोिगतामा दुई पटक िवश्व िवजेता बनेका गोल्ड मेडल प्राप्त गनुर् भएका 
रूप काकीर्को स्मृितमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेिरकाले  रूप स्मिृत प्रितष्ठान ५ 

हजार डलर सहयोग गरकेो छ । साथै उनको स्मृितमा अमेिरका िभत्र रािष्ट्रय खेलकुद 

आयोजना गनेर् हाम्रो लक्ष रहेको छ ।  



५. सङ्घ संस्थाहरूसँग 
सहकायर्
ग) जनजाित िदवसको उपलक्षमा उपिस्थित र सहयोग 

– िवश्व जनजाित िदवसको उपलक्षमा अमेिरकामा 

जनजाित महासङ्घले आयोजना गरको कायर्क्रममा 

गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमिेरकाको तफर् बाट मैले 

आिथर् क र भौितक रूपमा सहयोग गरकेो छु । 



५. सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकायर्
घ) पत्रकारलाई २००० डलरको लेखन वृित्त 

– गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेिरकाल ेनेपाल अमेिरका पत्रकार सङ्घ नेजासँग सहकायर् 
गरी दुई वषर्मा एक पटक  पत्रकारलाई लेखन वृित्त प्रधान गनेर् मैल ेसावर्जिनक गिरसकेको छु 
। लेखन विृत्त प्रधान गनेर् सम्बन्धमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमिेरकाको िमिडया 
किमटीले कायर्िविध बनाउन ेछ । आगामी वािषर् क साधारण सभामा पत्रकारलाई लेखन वृित्त 
प्रधान गिरन ेछ ।  हामी पत्रकारका अरू पिन सङ्घ संस्थासँग िमलेर काम गनेर् छौँ । 



६. एनआइसीसँग 
सहकायर् 
– महावीर पुनले नेततृ्व गनुर् भएको नेपाल इनो 

भेसन सेन्टरका केही कायर्क्रममा सहकायर् 

गनर् गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमिेरका 

तयार छ । नेपालमा नै आिवष्कार र प्रयोग 

गनर् सिकने कितपय क्षेत्रमा हामीले साथ िदन 

पछर् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । 



७. एनआरएनए अमेिरकालाई मदु्दा मामलाबाट 
बािहर िनकाल्न सफल
क) टेबलबाटै समस्याको समाधान  

– गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेिरका सधैँ मुद्दा मामलामा अिल्झएको छ ।  रचनात्मक 
काममा भन्दा पिन झगडामा पैसा खचर् गरकेो छ, भन्ने गुनासो र दुखेसो सवर्त्र िथयो ।  
त्यसबाट संस्थालाई बािहर िनकाल्ने मेरो सोच र चाहाना हो । िविभन्न चरणमा मदु्धारत 
पक्ष सयूर् लम्साल जीसँग वातार् भयो । अदालतबाट भन्दा टेबलबाटै समस्याको समाधान 
गरौँ भनेर मैले गरकेो आग्रहमा सयूर् साल लम्साल जी  सकारात्मक हुनु भयो । हामीले गैर 
आवासीय नेपाली सङ्घ अमेिरकालाई मदु्दा मामलाबाट बािहर िनकाल्न सफल भयौँ । 



७. एनआरएनए अमेिरकालाई मदु्दा मामलाबाट 
बािहर िनकाल्न सफल
ख) मदु्धाले थपेको आिथर् क भारबाट मुक्त 

– सूयर् लम्सालजीको मुद्दा िवरुद्ध कानुनी परामशर् र अदालती प्रिक्रयामा संस्थाले िनकै्क 
ठुलो  धनरािश  खचर् गिरसकेको िथयो । यो िनकै्क ठुलो ब्यायभार हो ।  मुद्दा लिमँ्बदै 
जाँदा यो खचर् अझ बढेर जाने अवस्था िथयो । मदु्दा मामलामा खचर् भइरहेको ठुलो 
धनरािश जोिगएको छ । मेरो नेतृत्वको कायर्सिमितल ेगरकेो यो प्रयास र सफलतालाई 
एउटा उपलिब्धको रूपमा िलनु पछर् ।  गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेिरका िभत्र अव मदु्दा 
मामला हुने पिरवेश नै िनमार्ण नहोस् भनेर हामी पारदशीर् भएर काम गनर् अठोट गरौँ । 



८. गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेिरकालाई 
झोलाबाट अव आफ्न ैकायार्लयमा  

– गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेिरकाको नेतृत्व िलएपिछको मेरो प्राथिमक 
प्रितबद्धता भनेकै संस्थाको आफ्न ैकायार्लय भवन हुनु पछर् भन्ने हो । म लगायत विरष्ठ 
उपाध्यक्ष कृष्ण जीिव पन्त, उपाध्यक्षद्वय सुमन थापा र िदलु पराजुली, महासिचव 
अन्जन चौलागाई, सिचव अनुप खनाल, बोडर् सदस्य डोल नाथ िघिमर ेलगायतका 
पदािधकारीहरू गएर भिजर् िनया र आसपासका क्षेत्रमा केही भवनहरू पिन हेर्यौ । न्यु 
योकर्  लगायतका केही सम्भािवत सहरहरूमा पिन हामीले भवन हेनेर् छौँ । िछटै नै एउटा 
भवन खिरद प्रिक्रया अगािड बढाएर यही कायर्कालमा यो काम सम्पन्न गनुर् पछर् । 



८. गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अमेिरकालाई 
झोलाबाट अव आफ्न ैकायार्लयमा  

- सन् २०१५ देिख एनआरएनए अमिेरकाको भवन खिरद गनेर् भनेर सिमितहरू 
बनेका छन् । कितपय बैठकमा भवन खिरद प्रिक्रया अगािड बढाउने भनेर िनणर्य 
पिन भएका छन् । तर नितजा अिहलेसम्म शून्य छ । यो कायर्सिमितल ेिनणर्य 
कायार्न्वयन गररे देखाउन ुपनेर् अवस्थामा छ । अन्यथा सदस्यज्यूहरूले हामीलाई 
िवश्वास गनुर्हुन्न । आम सदस्यको िवश्वास िजत्न ेछौँ ।  आफ्नै कायार्लय भवनमा 
हामील ेपाइला टेक्ने छौँ ।  सबैको प्रितबद्धता, साथ र िवश्वासल ेअधुरा 
कायर्योजनाहरु यो कायर्सिमितले पुरा गनर् सक्छ मलाई िवश्वास छ । 



गैर आवासीय नेपाली सङ्घ 
अमेिरकालाई झोलाबाट 
अव आफ्नै कायार्लयमा  

प्रितबद्धता,सहकायर् र सुझावको अपेक्षा 
सिहत धन्यवाद   

िमित: जनवरी २९–२०२२ , स्थान: फ्लोिरडा  


