अन्तर्राष्ट्रिय नेपरली सरष्ट्ित्य समरज
मिरसष्ट्िवको प्रष्ट्िवेदन २०१८-२०२०
गणेश घिघिरे -िहासघिव, केन्द्रीय काययसघिघि

अगष्टको २३-२५ २०१८ िा केन्द्रीय काययसघिघि २०१८-२०२० का लाघग भएको
घिवाय ििबाट घिवाय घिि केन्द्रीय काययसघिघिले सेप्टेम्वर २९ २०१८ िा पदभार घलए पघि घिम्न
विोघििका काययहरु सम्पादि गरे को घियो:
नयराँ च्यरप्टर् गठन:
यो काययसघिघि घिवाय िि भएर आएपघि घिम्न च्याप्टरहरुको गठि भयो:
- डे ििाकय च्याप्टर
- असि च्याप्टर
- पूवयओहायो च्याप्टर
- साउदी अरे घबया च्याप्टर
- इटाली च्याप्टर
- स्पेि च्याप्टर
- कन्सास च्याप्टर
आजीवन सदस्यिरु:
कन्द्रीय काययसघिघिको घिवाय िि २०२० िा सहभागी भएका िम्मा आिीवि सदस्य संख्या:
२२२९
पुरािा आिीवि सदस्य संख्या िम्मा: १६९९
२०१८ िा घिवाय िििा सहभागी: ११७६
२०१८ िा भेररफाइड हुि िु टे का आिीवि सदस्य संख्या: ५२३
ियााँ आिीवि सदस्य २०२०: ५३० ििा
सम्मलेन िथर करयाक्रमिरु:
- िै ट ं अन्तराय घष्टिय िेपाली साघहत्य सम्मेलि - बेलायििा ३-५ अगष्टिा २०१९
- िेश्रो अन्तराय घष्टिय च्याप्टर सम्मेलि - िापाििा ९-११ ििवरी २०२०
- िेश्रो एघसया क्षेत्रीय सम्मेलि भारिको दाघियघलङिा - १८-२० अक्टोवर २०१९
- भािुियन्ती २०१९ क्याघलफोघियया
- दे वकोटा ियन्ती २०१९ - पुरस्कार घविरणसघहि घडसी
- िघियया च्याप्टर र अिेसास केन्द्रले संयुक्त रुपिा िहािन्द सापकोटा ियन्ती काययक्रि
सम्पन्न - २०१९ र २०२०
- िेररल्याण्डिा सहआयोिक भएर ANA सम्मेलििा साघहत्यत्यक सिारोह सम्पन्न - २०१९
- आन्मा िाघसया सम्मेलििा घवशेष कघव गोघष्ट सम्पन्न, ििय क्यारोलाइिा च्याप्टरले
संयोिि गरे को घियो।

- सबै च्याप्टरहरुले घियघिि भािु, िोिी दे वकोटा ििा अन्य साघहत्यत्यक काययक्रहरु
घियिघि रुपिा सम्पन्न गरे का िि् ।
प्रकरशनिरु:
- अन्तर्दयघष्ट ४३, ४४ र ४५ अंक (प्रधाि सम्पादक: दीप पाठक)
- अिेसास दपयण ५ र ६ अंक (सम्पादक: लालगोपाल सुवेदी)
- घसल्भर क्यास्केट २०१९ िा प्रकासि गरी बेलायि सम्मेलििा सावयिघिक गररएको ।
यसिा २० वटा िेपाली किाहरुको अंग्रेिीिा अिुवाद गररएको ि । प्रकासक बुकघहल
(अिुवादक: िहे श प डे ल)
- कोररया सम्मेलिको स्माररका प्रकासि ।
- घसत्यिि िघहला सम्मेलिको स्माररका प्रकासिको ियारी अत्यन्ति िरणिा रहे को ि ।
- पााँ ि अन्तराय घष्टिय िेपाली साघहत्य सम्मेलि पियको स्माररका प्रकाशि ।
- दोश्रो च्याप्टर सम्मलेि न्युह्याम्सायरको स्माररका प्रकाशि
- प्रवासी लेखकहरुको यात्रा संस्मरण अंग्रेिी प्रकाशि अत्यन्ति िरणिा रहेको ि ।
- सस्िापक अध्यक्ष होििाि सुवेदीको सम्पादििा उत्तर अिेररकाको इघिहास प्रकासि
र लोकापयण भएको ि ।
भिचाअल करयाक्रम:
- अिेसास डबली रे घडयो काययक्रिका १३ शंखला संिालि (रे घडयो घहिालय, प्रस्तोिा बुघि
घबश्वकिाय )
- क्वारे त्यिि अिेसास अिलाइि संवादको २० शङ् खलासम्म प्रशारण, १२५ भन्दा बढी
साघहत्यकारहरुसंग अन्तवाय िाय सम्पन्न, क्वारे त्यििको सियिा पघहलो अन्लाइि काययक्रि,
िुिावी आिारसंघहिाको कारण बन्द ।
- घवघभन्न च्याप्टरहरुबाट सिेि भिुयअल काययक्रि संिालि । - संसारभररका घवघभन्न
च्याप्टरहरुले घियघिि भाषा पाठशाला संिालि घियघिि गरररहे को ।
पचर्स्करर्:
- अिेसास बासुदेव िालिी अन्तराय घष्टिय पुरस्कार २०१९ ले वररष्ट साघहत्यकार लीलबहादु र
िे त्रीलाई सम्माि गरे को ि । (यसको प्रायोिक डा. दु गाय दाहाल हुिुहुन्ि)
- अिेसास भवि भट्ट घवघशष्ट िघहला पुरस्कार २०२० ले वररष्ठ िघहला साघहत्यकार
घहरण्यकुिारी पाठकलाई प्रदाि गिे घिणयय गरे को ि । पुरस्कार प्रदाि गिय बााँ घक ि ।
- अिेसासिा पुरस्कारबाट दॆ त्यखएको घववादलाई ध्याि राखेर वररष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश
प डे ल िाइलाको संयोिकत्विा उपाध्यक्ष शात्यन्तराि ढकाल ििा कोषाध्यक्ष घवकास
घवष्टसघहिको पुरस्कार सघिघिले पुरस्कार व्यवस्िापिको प्रघिवेदिलाइ केन्द्रीय
सघिघिले पाररि गरे को ि ।

अनलरइन प्रष्ट्ियोष्ट्गिर:
- अिेसास घवश्वव्यापी खुल्ला अिलाइि कघविा प्रघियोघगिा आयोििा गरे को ि । २५०
बढी कघविाहरु आए पघि िुिावको कारण पररणाि घिकाल्ििा घढला भएको ि ।
- अिेसास अन्तराय घष्टिय बालकघविा प्रघियोघगिाको आयोििा गररएको र सो
प्रघियोघगिाको पररणाि पघि सावयिघिक गररसघकएको ि । प्रघियोघगिािा पोिुयगलका
ििस्वी खराल प्रिि, पुरस्कार राशी अिेररकी डलर ३००.००, अिेररकाका घववेक खरे ल
घििीय, पुरस्कर राशी अिेररकी डलर २००.०० र िापािकी ररआिा बोगटी िृिीय,
पुरस्कर राशी अिेररकी डलर १००.०० अिेररकी डलर रहे को ि ।
अन्त्यमर:
- भाषा र साघहत्यको क्षेत्रिा काि गिे अन्य साघहत्यत्यक संस्िाहरुसंग कसरी सहकायय गदै
िाि सघकन्ि भिेर घभन्न िलफल भएको ि । िेपाल प्रज्ञा प्रघिष्ठाि, एिआरएिए,
िेपाली साघहत्य िहासंि आघद सस्िाहरुघसि सम्पकय गररएको ि ।
- डायस्पोरा डे स्कको लाघग एकेडे िीसंग घिरन्तर िलफल भएको ि ।
- च्याप्टर ििा केन्द्रको घियघिि िलफल र सूििाको लाघग सम्पकय ग्रुप बिाएर सूििा
आदाि प्रदाि भइरहे को ि ।
- अिेसास पेिलाई सूििाको प्रवाहको रुपिा प्रयोग ििा अन्लाइि संवादको प्लेटफि
प्रयोग गरी २२००+ फलोअसय पुयाय एको ।
- घवधाि संसोधिका लाघग िस्य दा सघिघि गठि गरी आवश्यक िलफलपघि घवधाि
संशोधि गिय BOT लाई ३ िघहिाअघग िै िीि िहले िस्य दा बुझाइएको ि ।
- सम्मेलिहरुिा सबैलाई सहभागी गराउि गोलिेि िलफलको िया काययक्रि स्वरुप
िापािबाट सुरु गररएको ि।
- अघहलसम्म भएका सघक्रय, घित्यिय च्याप्टरहरुको अध्ययि गरी आवश्यक अघडट
गररएको ि । अघहले ३९ ओटा च्याप्टरहरुिात्र सघक्रय रुपिा संिालििा रहे का िि् ।
- ियााँ वेबसाइटलाई आधुघिकरण गररी संिालि गिय अत्यन्ति रुपिा रहे को ि ।
- घवशेष साघहत्यत्यक काययक्रि गुहावटी, भारििा सम्पन्न ।
- भारिका घवघशष्ट साि सियकहरुको सम्माि ।
- घवघशष्ट साधकहरु डा. िगिाि गुरुङ, िदिदास श्रेष्ठ र पवि िात्यिङ सम्माि /
अघभिन्दि ।
- अिेसास घहरो अवाडय २०२० प्रदाि ।
- घवघभन्न सम्मेलिका संयोिकहरु प्रकाश प डे ल, गणेश घिघिरे , डा. पुष्पा शिाय ,
शात्यन्तराि ढकाल, कृष्ण घगररको सम्माि ।
- डायस्पोरा डे क्सको ब्यवस्िापिको घिरन्तरिा ।
- घवघभन्न पुस्तकालयलाई पुस्तकहरु हस्तान्तरण ।
- सल्लाहकार सघिघि, बालसाघहत्य सघिघि, घबधाि िस्य दा सघिघि, सास्कृघिक सघिघि
आघदको गठि ।
- बेस्ट च्याप्टर अवाडय प्रदाि । प्रिि: िापाि, घििीय: कोररया, िृिीय: किारलाई प्रदाि
गररएको घियो।

