
आगामी नोभे�बर ८ मा हुने जनरल इफे�सनमा मे�र�या�ड �डि���ट ८ बाट हाउस अफ एसे�बेल� सद�य
पदका ला�ग डमेो�े�टक पाट�को तफ� बाट उ�मे�वार रहेको खशुीको खबर सनुाउन पाउँदा गौरवको अनभु�ूत
भएको छ ।

चार वष�अ�घ २०१८ मा डमेो�े�टक �ाइमर� िजतरे जनरल इले�सनमा उ�मे�वार भई �वजयी भएको �ण
सि�झरहेको छु । जनु �ण अमे�रकामा नेपाल� समुदायले हा�सल गरेको प�हलो य�तो ऐ�तहा�सक �ण
�थयो ।
�यह� ऐ�तहा�सक �ण दोहोया�उदै अमे�रकामा नेपाल� दे�खने र स�ुनने बनाउने अ�भयानमा अक� एक इ�टा
थ�न मेरो दो�ो काय�कालको उ�मे�वार�लाई सफलता �म�छ भ�ने मेरो �व�वास रहेको छ ।

म त अमे�रकाको मलूधारमा नेपाल�लाई दे�खने र स�ुनने बनाउने अ�भयानको एक �न�म� मा� हँु, यो
सफलता नेपाल�को हो र �यो यहाँज�त ैनेपाल� मन भएका नेपाल�ह�को स�भावपणू� साथ, सहयोग र
शभुकामनाबाट स�भव भएको हो ।

�बतकेो चार वष�को संसद�य अनभुवले धेरै कुरा �सकाएको छ र एकजना नेपाल� �वधायक हँुदा मा� प�न
क�त फरक पद�रहेछ भ�ने ��टा�त �मलेको छ ।

मलेै यो चार वष�मा अमे�रकाकै सबभै�दा परुानो संसदको त�लो सदन मे�र�या�ड हाउस अफ एसे�बेल�
सद�यको �पमा १४ �वधेयकलाई काननू बनाउने सफलता हात पारेको छु । दशलैाई नेपालमा उ�प�त
भएको सां�कृ�तक चाडका �पमा उ�लेख गरेर दश ै�वधेयक सदनमा ��ततु गरेको छु र त�लो सदनमा
ऐ�तहा�सक बाइपा�ट�सन मतका साथ पा�रत गराएको छु । मे�र�या�डमा भएको एक ब�दकु आ�मणमा
मा�रएका नेपाल� यवुाका नाममा सागर �घ�मरे ए�ट न ै��ततु गरेको छु ।

को�भड कहरको बेला नेपालमा औषधी र �वा��य साम�ी पठाउनेदे�ख सयौ नेपाल�लाई बेरोजगार भ�ाका
ला�ग माग��श�त ग�र�दएको छु । अमे�रकामा द:ुखद �नधन भएका दईु दज�नभ�दा बढ� नेपाल�को शव
�यव�थापनको संयोजन ग�र�दएको छु ।

बाि�टमोरमा रहेका दईु नेपाल� सामािजक-सां�कृ�तक सं�था बाि�टमोर एशो�सयस�स अफ नेि�लज इन
अमे�रका (बाना) का ला�ग दईु लाख ५० हजार र नेपाल� सां�कृ�तक के��का ला�ग ३ लाख डलर रा�य
कोषबाट सहयोग जटुाउने काम गरेको छु ।

यी सब ैकाममाफ� त ्अमे�रकाको मलूधारमा नेपाल� दे�खने र स�ुनने अ�भयानले अ� ग�त �लएको छ । चक�
��त�पधा�को चनुावमा उ�न ुपन�मा डमेो�े�टक पाट�मा एक नेपाल� अनअपो�ड हुने ि�थ�त �सज�ना भएको
छ । यसको �भाव मे�र�या�ड रा�यमा त परेकै छ, अमे�रकाका �व�भ�न रा�यमा प�न सकारा�मक �भाव
परेको छ । आज अमे�रकाका �व�भ�न रा�यका �व�भ�न �नकायका �नवा�चनमा नेपाल�को उ�मे�वारकै
�पमा ब�दो सहभा�गता �यसकैो सा�ी हो ।

मेरो यो अनभुव र मा�यताको प�ृठभमूीमा अमे�रकामा नेपाल�लाई दे�खने र स�ुनने बनाउने अ�भयानलाई
अ� सबल�कृत गद� अगा�ड बढाउन दो�ो काय�कालका ला�ग उ�मे�वार� �दएको छु । �वाइट हाउसमा
डमेो�े�टक �शासन भएको बेला हुन गैरहेको यो म�याव�ध चनुाव डमेो�े�टक पाट�का ला�ग सहज छैन ।



�यसमा प�न मेरो �नवा�चन �े� कुन ैप�न पाट�ले िज�न स�ने पप�ल �नवा�चन �े� हो, तीन �वधायक
�नवा��चत हुने यो �नवा�चन �े�बाट अ�हले दईु डमेो�ेट र एक �रपि�लकन �वधायकले ��त�न�ध�व
ग�ररहेका छ� । �ाय: दईु �रपि�लकन र एक डमेो�ेट िज�ने यस �े�मा २०१८ मा मलेै िज�दा १२ वष�प�छ
दईु डमेो�ेट र एक �रपि�लकनको ��त�न�ध�व हुन सकेको हो ।

आ�वासीह�को पातलो बसोबास रहेको यो �े�मा ३१ ए�सयायी तथा �या�स�फक आइ�या�डरका मलूका
आ�वासीको सं�या ७ ��तशतको हाराहार�मा छ । गत वष� स�प�न जनगणनाका आधारमा �नवा�चन
�े�को पनु: �समा�कन हँुदा परुाना डमेो�ेट बहुल ५ ���स�ट काटेर अ�य �नवा�चन �े�मा पा�रएको छ भने
�रपि�लकन बहुल ५ ���स�ट मेरो �े�मा पा�रएको छ । यस �ममा थोरै सं�यामा रहेका नेपाल�स�हतका
ए�सयाल� मलूका मा�नसको बसोबास �े� प�न अ�य �नवा�चन �े�मा पन� गएको छ ।

डमेो�े�टक पाट��भ�कै अ�तर पाट� डाइना�म�सह� प�न नेपाल�ज�तो अ�य�त ैअ�पमतमा रहेको
समदुायका प�मा हुदैन । �कन�क, अमे�रक� चनुावमा अ�तत : पसैा र सङ�या न ै�नणा�यक हु�छ । हामी
नेपाल� यी दबु ैकुरामा प�छ छ�, �यसलेै चाहेर प�न धेरै रा�यमा उ�मे�वार� �दएका नेपाल� �म�ह�ले
आ�नो प�मा प�रणामा �नका�न स�करहन ुभएको छैन ।

अमे�रकामा ब�दो मह�गी र म�ुाि�फ�तको ठाडो असर चनुावी �या�पेनमा प�न परेको छ । प�हलेको भ�दा
अ�हले चनुाव �यादै महंगो भएको छ ।

��ततु प�ृठभ�ूममा चनुावी ��त�पधा�मा रहेको मेरा ला�ग द:ुख �बसाउने र सहयोगको हात था�ने ठाउँ
भनेको अमे�रकाका �व�भ�न ठाउँमा रहेको नेपाल� समदुाय न ैहो । चार वष�अ�घ भ�दा अ�हलेको सखुद प�
भनेको अमे�रकामा नेपाल�को सं�या प�न बढेको छ र नेपाल�को आ�थ�क है�सयत प�न बढेको छ । यसका
अ�त�र�त अमे�रकामा नेपाल� दे�खने र स�ुनने �म प�न बढेको छ ।

मलेै अमे�रकामा नेपाल� दे�खने र स�ुनने अ�भयानको �नर�तरताका ला�ग प�न यो चनुाव िज�नपैन� हु�छ,
य�द िज�तएन भने यो अ�भयानको �मभ�ग हु�छ र फे�र जो�न सहज हुदैन । यस अथ�मा प�न मलेै यो
चनुाव िज�नपैन� भएको छ । यो मेरो �यि�तगभ�दा प�न अमे�रकाको सम� नेपाल� समदुायकै ��त�ठाको
�वषय भएको छ ।

य�तो पे�चलो अव�थामा भरैहेको चनुावमा यहाँबाट स�भावपणू� सहयोग र साथ �म�नेछ भ�ने मेरो आशा
एवं �व�वास रहेको छ । �यसकैो आधारमा म सम� नेपाल� समुदायको ��त�न�ध�व गद� दो�ो काय�कालका
ला�ग संसदमा जानेछु र नेपाल� समदुायका सम�या र आव�यकता अमे�रक� मलूधारकै साझा सम�या र
आव�यकता बनाउन �य�न गन�छु ।

हा�ो स�भावपणू� सहकाय�बाट यो सब ैस�भव छ ।

स�भावपणू� साथ र सहयोगको हा�द�क अपे�ास�हत,

ड�ेलगेट �यार� (एच. बी.) भ�डार�
उ�मे�वार-
सद�य, मे�र�या�ड हाउस अफ एसे�बेल� �डि���ट ८
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