
 
  

बाग्लुङ सेवा समाज क्यानाडाको ९ औ बािषर् क साधारण सभामा प्रस्तुत महासिचबको आिथर् क वषर् 
२०१९/२०२० र २०२०/२०२१ को प्रगित र २०२१/२०२२ को प्रस्तािवत प्रितबेदन 

 
िमती: सेपे्टम्बर ६, २०२१ 

 
पृष्ठभूिम 
 
बागु्लङ सेवा समाज क्यानाडा, नेपालको बागु्लङ िजल्लाबाट क्यानाडामा आएर बसोबास गनेर्  र बागु्लङ िजल्लासंग गिहरो 
सद्भाव भएका क्यानाडा बासी नेपालीहरुको साझा संस्था हो। क्यानाडामा रहकेा बागु्लङेहरुलाई एिककृत गिर एक अकार्को  
सुख दु:खमा हातेमालो गनेर्  र आफ्नो जन्मभूिममा संकट पदार् सेवा भावले सहयोग गनेर् यस संस्थाको मूल उदे्दस्य रहकेो छ। 
िबसुद्द सामािजक सेवा गनेर् हतुेले सन् २०११ मा स्थािपत भएको यस संस्थाले अनेकौ उतार चढाब पार गदैर् समू्पणर् सदस्यहरुको 
सदासयताले किरब एक दसक को यात्रा पुरा गनर् लागेको छ। यस िबचमा किरब १ दजर्न कायर्क्रमहरु नेपाल र क्यानाडा मा 
पिरचािलत गिर क्यानािडयन नेपाली समक्ष अिमट छाप पानर् सफल भएको छ।  यस संस्थालाई यो िबनु्द सम्म ल्याउनका लािग 
महत्वपुणर् भूिमका खेलु्न हुने सबैलाई वतर्मान कायर्कारी सिमितको तफ़र्  बाट धन्यवाद ब्यक्त गनर् चाहनु्छ र आगामी वषर्मा पिन 
यहाँहरुको िनरन्तर सहयोग, सद्भाव र सहयोको अपेक्षा गदर्छु ।   
 
संस्थाको स्थापना काल देिख नै प्रते्यक वषर् साधारण सभा र हरके २ वषर्मा कायर्कारी सिमितको चयनका लािग चुनाबी 
अिधबेसन हुने गरकेो यहाँहरुलाई  िबिदतै छ। तर सन् २०२० को सुरुवात बाट फैिलएको कोरोना महामारीको कारण २०२० को 
बािषर् क साधारण सभा र चुनाबी अिधबेसन गनर् हामी असमथर् भयौ। यस िबिशस्ट पिरिस्थितमा वतर्मान कायर्कारी सिमितलाई 
नै िनरन्तरता िदई यो वषर् बािषर् क साधारण सभा संगै चुनाबी अिधबेसन गनर् लागेका छौ। यो िवषम पिरिस्थितलाई बुझेर संस्थाको 
िनरन्तरताको लािग योगदान गनुर् हुने समू्पणर् सदस्य जू्यहरुलाई लाई धन्यवाद ज्ञापन गनर् चाहनु्छ। 
 
अब म संस्थाले बषर् २०१९/२०२० र २०२०/२०२१ म गरकेा िविभन्न िववरणहरु प्रसु्तत गनेर् अनुमित चाहनु्छ।   
 
आकिस्मक राहत िवतरण  
 
नेपालको िविभन्न भूभागमा भैपरी आउदा आफ्नो दक्षता र क्षमताले भ्याए सम्म सहयोग गनेर् यस संस्थाको मुलभूत उदे्दस्य रहकेो 
छ। सोिह अनुरुप यी वषर् (२०१९/२०२० र २०२०/२०२१) हरुमा पिन महामारी र प्राकृितक प्रकोप बाट प्रभािवत भएका घाउहरुमा 
धेरथोर मलम लगाउने प्रयत्न गरकेा छौ। तद अनुसार यस संस्थाको तफर् बाट तपिसल बमोिजम का आकिस्मक राहत िवतरण 
कायर्क्रम सम्पन्न गिरएको छ:   
 
कोिभड-१९ महामारी ब्यबस्थापन: 
 
सन् २०१९ को अन्त्यितर बाट िबश्व भिर फैिलएको कोिभड-१९ को महामारीको प्रभावले नेपाल पिन अछुतो रहने। कोिभड-१९ 
को महामारीको प्रभावलाई नु्यिनकरण गनर्का लागी यस संस्थाले कुल चारहजार पाँचसय (४५००) क्यानेिडयन डलर बराबरको 



 
  
सहयोग प्रदान गरकेो छ । संस्थाको आकिस्मक सहयोग कोष र सदस्यहरुबाट संकिलत सहयोग रक़म िबिभन्न माध्यमबाट 
नेपाल पठाईएको हो । उक्त रकम िविभन्न ठाउमा िविभन्न प्रयोजनका लािग हस्तान्तरण गिरएको छ।  

• पिहलो चरणको महामारीमा बागु्लङमा अबिस्थत प्रादेिशक अस्पताललाई चािहने अत्याबस्यक स्वास्थ्य सामग्री खिरद 
गनर् नेपाली पचास हजार रुपैया (५५० क्यानेिडयन डलर)  

• दोश्रो लहर शुरु भए पिछ बागु्लङमा अविस्थत प्रादेिशक अस्पताललाई अन्तरािस्ट्रय बागु्लङ समाज माफर् त १ लाख 
रुपैया (११०० क्यानेिडयन डलर)   

• एनआरएन क्यानडाको संयोजनमा नेपाल पठाउन २ वटा अिक्सजन कन्सन्टे्रटरका लागी २ हजार क्यानेिडयन डलर  
• गल्कोट नगरपािलका र ताराखोला गाउँपालीकाको कोिभड आईसोलेसन अस्पताल सुदृिढकरणका लागी पचास हजार 

रुपैया (५५० क्यानेिडयन डलर)  
• बढीगाड गाउँपािलका को स्वास्थ्य चौिकको सुदृिढकरणका लागी ४० हजार रुपैया (४५० क्यानेिडयन डलर) 

 
बाढी पिहरो राहात िवतरण: 
 
प्राकृितक/दैबीप्रकोपबाट िबपित्त मा परकेा पिरवार वा समुदायलाई सहयोग गनेर् उदेश्य अनुरुप यो बषर् पिन यस संस्थाले 
आकिस्मक राहत कोष र समाजका सदस्यहरुको सहयोगबाट राहत िवतरण गरकेो छ।  

• बागंु्लग िजल्लाको ढोरपाटन नगरपािलका वाडर् नम्बर ७, ८ र ९ मा सन् २०२० को सेपे्टमे्बरमा भुजी खोलाको बाढीले 
िबस्थािपत किरब १३५ घर पिरवारलाई ३ लाख रुपैया सहयोग 

• सोिह स्थानमा बिस्त पुनिनर् मार्ण का लािग मेयर पुनिनर् मार्ण कोष मा १ लाख ९ हजार रुपैया हस्तान्तरण 
बाढी पिहरो राहत को लािग GoFundMe माफर् त यस संस्था र यस संस्था इतरका महानुभाबहरुले पिन उलेख्य संख्या मा 
सहयोग गनुर् भएको छ। सबै सहयोगी मनहरुलाई यस संस्थाको तफ़र्  बाट हािदर् क कृतज्ञता टक्र्याउन चाहनु्छ।    
 
 
छात्रवृित िबतरण 
 
यस संस्थाले सन् २०१४ देिख नेपालको िविभन्न िजल्लामा आिथर् क िस्थितको अभाबले पढाईबाट बिन्चत भएका गिरब तथा 
जेहने्दार िबद्याथीर्लाई छात्रवृित प्रदान गदैर् आएको छ। ४ जना िबद्याथीर्बाट सुरु भएको यस कायर्क्रमद्वारा २०१९/२०२० सम्म 
आइपुग्दा किरब ३१ जना िबद्याथीर् लाभािन्वत भएका छन भने कुल १०४ छात्रवृित प्रदान गिरएको छ ।  यिह कायर्को िनरन्तरता 
अनुरुप सन् २०१९/२०२० मा १८ जना िबद्याथीर्हरुलाई छात्रवृित प्रदान गिरएको छ।  िबगतका बषर्हरुमा यस समाजका सदस्यहरु 
र शुभिचन्तकबाट यस कायर्क्रम लाई योगदान हुदै आएकोमा सन् २०१९/२०२० मा कोरोनाको महामारीको कारण यस संस्थाकै 
आकिस्मक राहत कोषको ब्याजबाट आएको पैसा लाई प्रयोग गिरएको हो।  सन् २०२०/२०२१ को छात्रवृित कायर्क्रम पिन सुरु 
भैसकेको छ र िछटै्ट नै िबपन्न तथा जेहने्दार िबद्याथीर् पिहचान गिर छात्रवृित रकम नेपाल पठाइने छ।   
 
यस कायर्क्रमलाई आिथर् क र नैितक रुपमा सहयोग गनेर् क्यानाडा बासी हाम्रा सदस्य र शुभिचन्तक साथै नेपालमा यस 
कायर्क्रमको समन्वय गनेर् समू्पणर् व्यिक्तत्व हरुलाई संस्थाको तफ़र्  बाट हािदर् क धन्यवाद प्रकट गदर्छु।  स्मरण रहोस यस छात्रवृित 
कायर्क्रम बागु्लङ िजल्लाका अलावा पबर्त, म्याग्दी, गुल्मी, नुवाकोट िजल्लामा पिन संचालनमा छ।  भिबस्यमा यसको दायरा 
अझ फरािकलो बनाइ थप िजल्लाहरुमा पिन संचालन गनेर् कुरा अवगत गराउदछौ। 
  



 
  
रक्तदान कायर्क्रम 
 
क्यानेिडयन व्लड सिभर् सको सहयोग तथा नेप्लीज ब्लड डोनसर् एसोिसएसन क्यानडाको सहकायर् र बागु्लङ सेवा समाज 
क्यानडाको आयोजनामा अिप्रल १२ अथार्त नेपाली नयाँ बषर् २०७८ को उपलक्ष्यमा स्कारबोरोमा रक्तदान कायर्क्रम सम्पन्न 
गरकेो छ । किरब १२ जना सहभागी भै यस सामािजक र मानिवय कायर्मा सहभागी बनेकोमा सहभागी सबैलाई आभार प्रकट 
गदार्छौ।   
 
 
भिलबल  
 
नेपालको रािष्ट्रय खेल भिलबललाई क्यानाडा (िबशेषत: जी िट ए) मा नेपिलज क्यानािडयन माझमा लोकिप्रय बनाउन यस 
संस्थाको महत्वपुणर् हात रहकेो कुरामा कसैको दुइमत छैन।  नया िपढी लाई पिन यस खेलसंग पिरिचत गराउने अिभप्रायले हरके 
बषर् नया खेलाडीहरुलाई तािलमको व्यवस्था पिन गनेर् गरकेो िथयौ। िबगतका बषर्हरुमा यस संस्था ले नथर् अमेिरका ब्यापी 
भिलबल प्रितयोिगता आयोजना गनेर् गरकेो कुरा पिन यहाँहरुलाई अवगत नै छ।  दुभार्ग्यबस कोरोना महामारीका कारण ले 
िबगत का २ वषर् (२०२० र २०२१) उक्त प्रितयोिगता र तािलमलाई िनरन्तरता िदन हामी असमथर् भयौ।  यद्दिप हाम्रो िटम २०१९ 
को सेपे्टमे्बरमा USA को Buffalo िस्थत िमिचगन तुफानले आयोजना गरकेो भिलबल प्रितयोिगतामा सहभागी भएर हाम्रो 
खेलको दायरा लाई अझ फरािकलो पारकेा छौ।    
 
हिरतािलका तीज  
 
नेपाली मिहलाको महान चाड हिरतािलका को तीजको अवसरमा यस संस्थाका मिहला सदस्यहरुको सिक्रयता मा सन् २०२० 
को तीज कायर्क्रम अगष्ट मा Thomposon Memorial park मा सफलता पुबर्क सम्पन्न गरकेो छ। यस प्रकारका कायर्क्रमले 
नेपाली संसृ्कित संरक्षणमा महत्वपुणर् टेवा पुगे्न यस संस्थाको ठम्माइ छ। यो बषर् पिन यस कायर्क्रमलाई िनरन्तरता िदइने छ।  
 
अन्तरािस्ट्रय बाग्लुङ सेवा समाज गठन र हाम्रो सहभािगता 
 
िबस्वभिर छिरएर रहकेा बागंु्लगेहरुलाई गोलबद्द गनेर् अिभप्रायले सन् २०१९ को नोवेमे्बरमा अन्तरािस्ट्रय बागंु्लग समाज गठन 
भएको छ ।  बागंु्लग िजल्लामा भैपरी आउने समस्यालाई समाधान गनर्का लािग िबस्वभारी बाट उपलब्ध हुने सहयोगलाई 
केिन्द्रकृत गिर प्रभाबकारी ढंगले पिरचालन गनर् लािग यस संस्थाले महत्वपुणर् भूिमका िनबार्ह गनेर् छ। कोरोना महामारीको समयमा 
गदार् यस संस्थाले अन्तरािस्ट्रय बागंु्लग समाज संग समन्वय गिरसकेको । हाम्रो संस्थाको प्रितिनिधत्व गदैर् िनबतर्मान अध्यक्ष 
अिधकारी र िनबतर्मान उपाध्यक्ष िगिर बुढाथोकी सल्लाहकारमा, आजीवन सदस्य िदपक गौतम उपाध्यक्षमा मनोिनत हुनु भएको 
छ। यस संस्था उहाहरुको कायर्कालको सफलताको कामना गदर्छ। 
 
पन्चेबाजा एवम साँसृ्कितक अिभयान 
 



 
  
िबदेशमा पिन नेपाली संसृ्कित लाई जगेनार् गनुर्पछर् भने्न हतुेले नेपालको मौिलक पने्च बाजा पिहलो पटक क्यानाडा मा ल्याएर 
नेपाली समुदाय मा मनोरजंन प्रदान गरकेो कुरा जगजाहरे नै छ। िबगत २ वषर् कोरोना महामारीका कारण हामीले पने्च बाजा 
लाई िनरन्तरता िदन सकेनौ। आशा छ आगामी बषर्हरुमा यस कायर्क्रमलाई थप उचाई मा पुयार्उने छौ।   
 
आगामी वषर्का प्रस्तािवत कायर्क्रमहरु: 

• यस संस्थाबाट संचािलत कायर्क्रमहरु - आकिस्मक राहत, छात्रवृित, खेलकुद र संसृ्कित संरक्षणलाई नयाँ उचाईमा 
पुराउने  

• बालबालीका, युवा र मिहला लिक्षत कायर्क्रम बनाउने 
• आकिस्मक राहत यस संस्थाको मूल  उदे्दस्य रहकेाले आकिस्मक राहत कोष लाई अझ मजबुत गराउने। यस संस्थाको 

आिथर् क अवस्थालाई अझ मजबुत बनाउन आिथर् क कायर् योजना बनाउने 
• नेपाली संसृ्कितको संरक्षणको दायरा फरािकलो पादैर् मौिलक भजन समूह बनाउने 
• यस संस्थाका सदस्यहरुलाई के्षत्र संयोजक तोकी समाजको सदस्यता िवतरण गनेर् र सदस्यहरुको अिभलेख राखे्न  
• यस संस्थामा मिहलाहरुलाई थप िक्रयािसल गराउनका लािग अन्य िक्रयाकलापमा िजमे्मवारी सुम्पने 

 
 
मािथ उले्लिखत प्रस्तािवत कायर्क्रम थप, घट वा संसोधन गनर् आवश्यक लागेमा आजको यो गिरमामय सभाले आफ्ना िवचार, 
िजज्ञासा र सुझाब प्रसु्तत गनर्का लािग आब्हान गदर्छु। यिद केिह नभए ताली बजाएर यस प्रितबेदन पास गिदर् न का लािग िबनम्र 
अनुरोध गदर्छु।   
 
अन्त्यमा,  
 
यो बागु्लङ सेवा समाजको ९ औ साधारण सभा मात्र नभएर चुनाबी अिधबेसन पिन भएकोले सक्षम खालको नेतृत्व र सिमित 
गठन गनर्का लािग यहाहरुको अत्यनै्त महत्वपुणर् भूिमका रहनेछ। सफल नेतृत्व को साथै ओिजलो सिमित बनोस भने्न अिग्रम 
शुभकामना िददै मेरो भनाइ र संस्थाको प्रगित प्रितबेदन प्रसु्तितबाट िबदा हुनु्छ।  
 
धन्यवाद 
 
लक्ष्मण पाणे्ड  
महासिचब 
बागु्लङ सेवा समाज, क्यानाडा 
 
 


