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प्रसे वक्तव्य  

पसु्िकालयको स्थापना 

विश्वभरि छरिएि िहेका नेपाली भाषीहरूलाई भाषा, सावहत्य, संस्कृवि ि विक्षाको माध्यमबाट एकै सतू्रमा बााँधी उनीहरूको 

िवैक्षक उत्थानमा एक सिक्त अवभयानको थालनी गने उदे्दश्यका साथ स्थापना भएको बौविक संसाि िवैक्षक प्रविष्ठानले 

सन् २०१२ बाट संयुक्त िाज्य अमेरिकाको लस एन्जलस के्षत्रलाई आधाि बनाएि पुस्िकालय व्यिस्थापन, छात्रिवृि विििण 

िथा नेपाली भाषामा छापा पवत्रका प्रकािन गरििहेको कुिा विविि ैछ ।   

प्रविष्ठानले घि आाँगन जेहनिाि छात्रिवृि काययक्रम अन्िगयि नेपालको िुगयम वजल्ला संखुिासभाका िीनिटा विद्यालयहरूमा 

२२ जना विद्याथीहरूलाई  उपलब्ध गिाउाँि ैआएको छात्रिवृि संख्या िवृिको क्रममा छ । त्यसगैिी प्रविष्ठानले नेपाली भाषामा 

समुिाय नामक नेपाली छापा मावसक पवत्रका विगि िीन िषयिेवख वनिन्िि रूपमा प्रकािन गिी अमेरिकाका १८ िटा 

िाज्यका ७०० ग्राहकहरूमा वनिःिुल्क विििण गिै आएको छ ।  

त्यसिी नैं नािी वििस २०१५ को सन्िभय पािेि नािीहरूको वहि ि कल्याणको लावग नािी वहि कल्याण कोषको स्थापना गिी 

झन्ड ै५०जनाको सहभावगिामा िुइ हजाि डलि संकलन भइसकेको ि संकलनको क्रम जािी छ ।  

प्रविष्ठानद्वािा अमेरिकाको नेपाली िवस्ि भएका स्थानमा आफ्न ैपहल िथा सहकाययमा नेपाल स्बन्धी विविध पुस्िकहरू 

संकलन गिी पुस्िकालय विस्िाि गने क्रममा नेपाल विक्षा िथा सांस्कृविक केन्र (एनइवसवस), मेिील्याण्ड िाज्यको 

परिसिमा एक पुस्िकालयको स्थापना गरिएको छ जसको उद्घाटन एनआिएन आइवसवस संिक्षक अव्बकाप्रसाि अवधकािी 

िथा एनआिएन अमेरिकाका अध्यक्ष खगेन्र वजवसले संयुक्त रूपमा  आजकैा वमविमा गनुयभयो । प्रविष्ठानले यस अवघ 

क्यावलफोवनयया िाज्यको आटेविया वसवटमा अिवस्थि लस एन्जलस काउन्टीको सामुिावयक पुस्िकालयसाँग सहकायय गिी 

नेपाल स्बन्धी िथा नेपाली भाषाका पुस्िकहरू उपलब्ध गिाइसकेको छ ।  

हाल मेिील्याण्डमा स्थापनाथय पुस्िकालयमा प्रविष्ठानको िफय बाट ४ थान ििाज प्रिान गरिएको छ भने क्यावलफोवनययाबाट 

एकिाज पाण्डे, बलिाम थापा, िामबाबु पाण्डे, उमा काकी थापा, िावन्ििाम ढकाल, संगीिा वििाकोटी, सुनन्िा थापा, पे्रम 

गुिागाइाँ, चक्रपाणी वमश्र, युििाज खनाल, मुकुन्ि ढंुगाना, कृष्ण कोइिाला, ऋषी ढकाल, सुनयन थापा, सोहन थापा, 

भवजयवनयाबाट विष्णु पौडेल, निेन्रिहािुि कटुिाल, डा. वकिोि उपे्रिी, सुविल नेउपाने, पिुयिाम विवमवल्सना, विपक विश्वकमाय, 

पे्रम संग्रौला, नेत्र वघवसङ िथा मेिील्याण्डबाट वखलेन्रमवण नेउपाने, िावन्ि नेउपाने, बुविप्रसाि िेग्मी, सावित्री छेत्री, वििेक 

नेउपाने, विजय नेउपाने, डा. हरििाज भट्टिाइ, सिला नेपाल िथा गोपाल िायमाझी लगायिको सहयोगमा पुस्िकहरू उपलब्ध 

गिाइएका छन् । प्रविष्ठान वनकट भविष्यमा अमेरिकाको अन्य िहिहरूमा पवन यस प्रकािका पुस्िकालयहरू स्थापना गने 

क्रममा छ ।  

सो अिसिमा प्रविष्ठानले नेपाली भाषाको प्रािव्भक अध्ययनका लावग “नेपाली िणयमाला” वनिःिुल्क रूपमा विििणको 

व्यिस्था  वमलाएको  वथयो ।  
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