
 

सम्पूर्ण दाता तथा समदुायका सहयोगी सदस्यहरु,  नोभेम्बर २३, २०१८ 

 

नेपाल शिक्षा तथा सााँस्कृततक केन्द्र (एनइसीसी) ले डिसी महानगर क्षेत्रमा िुरु गरेको 
द्यौसी–भलैी कायणक्रमलाई तनरन्द्तरता ददिंदै पााँचौ वर्णमा खेशलएको यस वर्णको 
कायणक्रमबाट एक लाख सो¥ह हजार (११६,०००.००) अमेररकी िलर दान सहयोग सिंकलन 
गरर ऐततहाशसक रुपबाट सपन्द्न गनण सफल भएको छ ।  

  

नोभेम्बर ३, ४, १०, ११, १७ र १८ गरर जम्मा ६ ददन (लगातार ३ वटा सप्ताहन्द्त) 
खेशलएको द्यौसी–भलैी कायणक्रम वाशसङ्गटन डिसी, भर्जणतनया र मेररलणै्ि राज्यका 
ववशभन्द्न २२ स्थानहरुमा सञ्चालन गररएको थथयो । नेपाली समदुायका दोश्रो पसु्ता 
देखख अतिल्लो पुस्तासम्मको सहभाथगता रहेको यस वर्णको उक्त कायणक्रममा अमेररका 
र्स्थत नेपाली राजदतुावास समेतको साथ र सहयोग प्राप्त भएको थथयो ।  

 

द्यौसी भलैी माफण त मर्न्द्दर तनमाणर्मा सहयोग जुटाउने, नेपाली सिंस्कृततलाई समदुायका 
सदस्यहरुको िर आगनमा पु¥याउने र दोश्रो पुस्ताहरुलाई सकेसम्म सहभाथग गराउने 
साथै यस ैमाफण त सिंस्था र समदुायको सम्वन्द्ध अझ बशलयो बनाउने उद्धेश्य सदहत 
सञ्चालन गररएको यो कायणक्रममा यस वर्ण समदुायबाट प्राप्त अपार साथ र सहयोगका 
लाथग एनइसीसी पररवार अत्यन्द्तै हौसशलत भएको छ ।  

 

द्यौसी–भलैो कायणक्रमलाई आफ्नो िरमा सञ्चालन गनण स्वागत गनुणहुने तल उल्लेखखत 
सबै पररवार तथा वहााँहरुका आफन्द्त सबैलाई हाददणक धन्द्यवाद ज्ञापन गदणछौँ । त्यस ै
गरर आफूले सकेको दान सहयोग गनुणहुने सम्पूर्ण दाताहरु प्रतत एनइसीसी सदा आभारर 
रहने छ । आफ्नो वावर्णक कायणक्रममा सिंस्थागतरुपमा न ैतनमन्द्त्रर्ा गरी द्यौसी–भलैो 



कायणक्रम सञ्चालन गनण ददइ उल्लेख्य दान सहयोग गने नेपा पासा पुच अमेररकाय 
(एनपीपीए) प्रतत हामी अत्यन्द्तै आभारी छौँ र वविरे् धन्द्यवा ज्ञापन गदणछौँ । 

 
   

( यस वववरर्मा द्यौसी–भलैी खेशलएको स्थानमा उपर्स्थत दाताहरुबाट उठेको जम्मा 
रकम मात्र उल्लेख गररएको छ । प्रत्येक दाताहरुको नाम र वहााँहरुको दान रकम 
एनइसीसीको अशभलेखमा सरुक्षक्षत छ र तनकट भववष्यमा सिंस्थाको वेभ साइट तथा 
िटेावेसमा उपलब्ध गराइने छ ।)  

 

 आफ्ना सम्पूर्ण कामहरुलाई थाती राखी एनइसीसीको द्यौसी–भलैी कायणक्रमलाई वविरे् 
प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भशूमका तनवाणह गनुणहुने िार्न्द्त न्द्यौपाने, गौरी गजुरेल, 

यिोदा भण्िारी, नारायर् खरेल, रामचन्द्र भट्टराइ, सरस्वती पौिले, ववष्रु् िीतल, नेत्र 
तिशसङ्ग, ििी रायमाझी, कमला थापा, अतनल ततमल्सेना, अजूणन तिशमरे, राजकुमार 
खड्का, आनन्द्द ुलामा, लक्ष्मी िमाण, प्रततमा पौिले, सरला नेपाल, पुष्र्ा तिशमरे, क्षक्षततज 
तिशमरे, दगुाण शसटौला, ररयाना नेपाल  लगायत सम्पूर्ण कलाकारहरुको उच्च सम्मान गदै 
हाददणक धन्द्यवाद ज्ञापन गदणछौँ ।  

 

यस ैगरर व्यवस्थापन कायणमा वविरे् सहयोग गनुणहुने खखलेन्द्र न्द्यौपाने, मधु भण्िारी, 
सरोज प्रजापतत, गोपाल रायमाझी, उमेि तनरौला, पञ्च शे्रष्ठ, खखलराज पर्ण्ित तथा 
चेतन शसटौला लगायत व्यर्क्तहरुलाई वविरे् आभार सदहत धन्द्यवाद ज्ञापन गदणछौँ ।   

 

त्यस्तै हरेक वर्ण यस कायणक्रमका लाथग तनिुल्करुपमा साउण्ि शसस्टम उपलब्ध 
गराइरहनु भएका कृष्र् दहाल अतन साउण्ि शसस्टमलाई व्यवस्थापन गनुणहुने कृष्र् 
प्रजाप्रतत तथा यस वर्ण कलाकारहरुलाई यातायातमा सहज बनाउन ककडि एकािमी अफ 
एसवनणको तफण बाट तनिुल्करुपमा बस उपलब्ध गराउन ुहुने मधु तथा यिोदा भण्िारी 
प्रतत हाददणक आभार व्यक्त गदणछौँ । त्यस्तै एनइसीसीको यो द्यौसी–भलैी कायणक्रमलाई 
शमडिया माफण त ववश्वभरर पु¥याउन सहयोग गनुणहुने डिसी नेपाल र यसका प्रतततनथध 



पिुणराम भण्िारी तथा इनेर्प्लज र यसका प्रतततनथध ववश्व थापा लगायत सम्पूर्ण शमडिया 
हाउस लगायत सञ्चारकशमणहरुलाई समेत वविरे् धन्द्यवाद ज्ञापन गदणछौँ ।  

 

सबैको साथ र सहयोगबाट यस वर्णको द्यौसी–भलैी कायणक्रम हरेक कोर्बाट वविरे् हुन 
सकेको छ । दोश्रो पसु्ता समेतको दान सहयोगको प्रततवद्धता प्राप्त हुन सकेको छ । 
हरेक स्थानमा खेशलएका द्यौसी–भलैी कायणक्रममा साना बालबाशलका तथा युवा वगणको 
उल्लेख्य सहभाथगता रहेको थथयो भने ८ वर्णकी कृपा शसटौलाले २५ सेन्द्ट अ ि ेमा 
सहभाथग भई ट्रर्ष्ट बन्द्ने प्रततवद्धता गरेकी छन ्भने १६ वर्णका ववजय न्द्यौपानेले ५० 
सेन्द्ट अ ि ेमा स्वस्फूतण रुपमा सहभाथग भएका छन ्। यस कायणले आउाँदा ददनहरुमा 
आउाँ दै गरेका पसु्तालाइ उत्पे्ररर्ा प्रदान गने कुरामा हामी आिावादी छौँ ।  

 

डिसी मेट्रो क्षेत्र बादहरका राज्य तथा अमेररका बादहरबाट हरेक वर्ण मर्न्द्दरलाई दान 
सहयोग जुटाउने काम िार्न्द्त न्द्यौपानेले गदै आइरहनु भएको छ । यस वर्ण पतन वहााँकै 
पहलमा अमेररकाका अन्द्य राज्यहरु लगायत अमेररका बादहरबाट समेत गरर १२,००० 
अमेररकी िलर दान प्राप्त भएको छ । एनइसीसीको कुनै पतन प्रत्यक्ष र्जम्मेवारी बहन 
नगरेर पतन वहााँले मर्न्द्दरका लाथग तनवाणह गनुण भएको यस वविरे् भशूमकाको लाथग 
एनइसीसी पररवार श्रीमती न्द्यौपाने प्रतत वविरे् आभार व्यक्त गदणछ ।  

 

मर्न्द्दरले सञ्चालन गरेको यस वर्णको द्यौसी भलैाी कायणक्रमलाई सफल बनाउन प्रत्यक्ष 
वा परोक्षरुपमा सहयोग गनुणहुने सम्पूर्ण व्यक्ती तथा सिंिसिंस्थाहरु सबैलाई हाददणक 
धन्द्यवाद ज्ञापन गदणछौँ । द्यौसी–भलैी कायणक्रममा उपर्स्थत हुन नसक्नु भएका तथा 
मर्न्द्दर तनमाणर् कायणमा सहयोग गनण इच्छुक दाताहरु सबैले जुनसकैु समयमा समेत 
दान सहयोग गनण सक्नुहुनेछ । साथै आगामी ददनमा समेत मर्न्द्दरका हरेक 
गततववथधहरुमा यहााँहरुको यस्तै सकृय साथ र सहयोग प्राप्त भइरहनेछ भन्द्ने कुरामा 
हामी ववश्वस्त छौँ ।   

धन्द्यवाद 

 

परिु ततमर्ल्सना 



सिंयोजक 

द्यौसी–भलैी कायणक्रम २०१८ 

 
 
 

  

 
 
 
  
 


