
नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखा 

सांगठाननक प्रनिबेदन 

युरोपमा नेपाली पत्रकाररताको इततहास 

युरोपपयन युननयन भित्रका देशहरुमा मयााददि पत्रकाररिा अत्यन्ि सम्माननि पेशाको 
रुपमा स्थापपि छ। युरोपपयन युननयनले कानुन बनाएरै पत्रकारहरुको सम्मानपुर्ाक 
ब्यबस्थापन, लेखन र र्ाक स्र्िन्त्रिाको ग्यारेन्टी िथा पत्रकारहरुको  संरक्षण गरेको 
छ। त्यसैले नेपाली पत्रकारहरुले पनन आफ्नो संगठन ननमााण गदै युरोपिरका पर्भिन्न 

देशमा छररएर नेपाली पत्रकारहरुले पनन आफ्नो संगठन ननमााण गरेर अदहले ढुक्कसंग 
पत्रकाररिा गरेका छन।् ।  
युरोप महादेश भित्र नेपाली भमडिया र पत्रकाररिाको ईनिहास हेदै जानेहो िने सन ्२००४ बाट 

"युरो नेपाल अनलाइन िटकम " पदहलो अनलाइन पत्रत्रका  केजजन राई र इजन्दरा चाजम्लङको 
सम्पादनमा पोचुागलबाट ननजस्कएको हो | त्यसको  केही बर्ापछी फ्रान्सबाट "पालुर्ा िटकम 

" दधि सापकोटाको सम्पादनमा र पोचुागलबाटै "पोिो नेपाल िटकम" लक्ष्मण देबकोटाको 
सम्पादनमा अनलाइन पत्रत्रका अखबार प्रकाभशि िएको इनिहास रहेको छ  | त्यसैगरर 

बेजजजयममा िेजबहादरु नेपाली प्रिान सम्पादक रहेको "द एिरेष्ट टायम्स " सन ्२००६ को 
जुन २ िाररखबाट ननस्केको त्यो साप्िादहक पत्रत्रका बेलायि बाहेक युरोपको पदहलो नेपाली 
पप्रन्ट भमडिया हो | 

त्यसपनछ बेजजजयम, जस्र्जरजयाण्ि, स्पेन, पोचुागल, हजयाण्ि, फ्रान्स, अजस्िया, पोजयाण्ि, 

साइप्रस , िनेमाका  , नर्े, जमानी लगायि पर्भिन्न देशहरुमा रहेका नेपाली पत्रकारहरुले 

पर्भिन्न अनलाइन भमडिया मार्ा ि समाचारहरु सम्प्रेर्ण गरररहेका छन ्| 

पूणाकाभलन ब्यबशानयक हुन नसकेपनन युरोपका नेपाली पत्रकारहरुले समाजलाई सूचना 
सम्प्रेर्णको क्षेत्रमा ननकै मेहनिपूर्ाक काम गरररहेको कसैबाट नछपेको छैन | प्रेश भमडियाको 



क्षेत्रमा स्पेनबाट ननस्कने नेपाली र्ेब र हालसालै पोचुागलबाट दोस्रो अंक समेि प्रकाशन गना 
सर्ल " हाम्रो नेपाली " योगेन्र भमलन छन्त्याल सम्पादकमा माभसक  पत्रकाररिाको छेत्रमा 
उजलेख्य र्ड्को हो िन्न सककन्छ | 

नेपाल पत्रकार महासंघको इततहास 

 

छ दशक िन्दा बढी लामो र गौरबमय ईनिहास बोकेको नेपाली  पत्रकारहरुको एक मात्र छािा 
संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको आर्स्यकिा र इनिहास र त्रबगिबारे सबैिन्दा पदहले 

संक्षक्षप्ि िन्नु अपररहाया हुन्छ |युरोपमा रहेका नेपाली समाज -समुदायहरु र संघसंथाहरुका 
कियाकलापहरुको बारेमा नेपाली समुदाय माझ सुचना प्रर्ाह गने गराउने र सामाजजक 

ब्यनिधथ र त्रबसंगनिहरु त्रबरुद्िमा कलम चलाउने पत्रकारहरुलाइ युरोपमा एकाकार हुदै 

श्रमजीबी पत्रकारहरुको हकदहिको ननभमत्त सदैि िम्ियार  रहनका लाधग प्रर्ासमा 
पत्रकारहरुको छािा संगठनको आर्श्यकिा महसुस गदै युरोपमा सबैिन्दा पदहले सन ्

२००७-८ मा पोचुागलमा केजजन राईको अध्यक्ष र महासधचब लक्ष्मण देर्कोटा रहेको ७ 

सदस्यीय पत्रकार महासंघको शाखाको स्थापना िएको धथयो र केन्रले स्र्ीकृि गरेको 
,ित्काभलन  केन्रीय महासधचब पोर्ण केसीको  पत्र र माइन्युट केन्रीय दस्िाबेजको रूपमा 
रदहसकेको भसगंो र जजर्न्ि इनिहास रहेको छ |  



ित्पश्चाि सन ्२०१२ मा ददी  सापकोटाको संयोजकत्र्मा नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप 

िदथा शाखा गठन िएको धथयो |  

स्थापना कालको िदथा सभमनिका सदस्यहरुमा बेजजजयमबाट केजजन राई , 
नेदरजयान्ड्सर्ाट पुष्प बरुर्ाल, पोचुागलर्ाट बाबुराम िुसाल, बेजजजयमर्ाट सन्िोस 
न्यौपाने ,िनेमाका र्ाट सरस्र्िी काकी ,, पोचुागलर्ाट लक्ष्मण देर्कोटा, स्र्ीजरजयाण्िर्ाट 
उर्ा निर्ारी, िनेमाका र्ाट प्रकाश ढकाल , नर्ेर्ाट टेक धगरी  र जमानीर्ाट टेक नेपाली 
रहनु िएको धथयो । 

सन ्२०१२ को सेप्टेम्बर २ िाररख फ्रान्सको  पेररसमा  सम्पन्न पदहलो  अधिबेसन 

महासंघको केन्रीय अध्यक्ष भशर् गाउँलेको उपजस्थिीमा िएको सो अधिर्ेशनले युरोप 
शाखाको लाधग महेश थापाको नेितृ्र्मा नयाँ कायासभमनि चयन गरेको हो  । 
अधिबेशनमा फ्रान्सका लाधग नेपाली राजदिू मोहनकृष्ण शे्रष्ठले त्रबशसे अनिधथ आसनबाट 

पत्रकारहरुले समाज पररर्िान गना सक्ने क्षमिा राख्न ेिर मयााददि रुपमा कलम चलाउनुपने 

बिाएका धथए | उक्ि अधिबेशन  िदथा कायासभमनिका संयोजक दधि सापकोटाको 
अध्यक्षिामा सम्पन्न िएको धथयो | 

 

सन ्२०१४ को सेप्टेम्बर १४ का ददन बेजजजयमको  दोस्रो अधिबेसन पछी केजजन राईको 
अद्यक्ष्यिामा २०१४-१७ को लाधग कायासभमनि चयन गरेको धथयो | सन ्२०१७ को जुन २४ 

िाररखका  लुिेनमा सम्पन्न िेस्रो अधिबेसनले पुनः केजजन राईको नेिृत्र्मा कायासभमनि 

ननमााण िएको धथयो र अदहले त्यदह कायासभमनिले ननरन्िरिा पाइरहेको छ | अपत्तधथहरू  

केन्रीय बररष्ठ उपाध्यक्ष  खखल बहादरु िण्िारी  बररष्ठ पत्रकार कामना प्रकाशन समूह 

अध्यक्ष पुष्करलाल शे्रष्ठ , महासंघ बेलायि अध्यक्ष नरेश खपांगी  हुनुहुन््यो| 
एनआरएन आइसीसी सधचब अजुान कुमार शे्रष्ठ, आइसीसी सदस्य नेत्र मगर , पदम गुरुङ ( 

बेजजजयम ), एनआरएनए बेजजजयमका अध्यक्ष गंगािर गौिम, एनआरएनए पोचुागलका 



अध्यक्ष भिम केसी कमल, नेपाली संनघय समाज बेजजजयमका महासधचब लोक राणा,  

नेपाली जन सम्पका  सभमनि बेजजजयमका महामन्त्री सुिास गुरुङ, नेपाली जन प्रगनिशील 

मंच बेजजजयमका अध्यक्ष जजि लामा, िामांग समाज युरोपका अध्यक्ष बाबुराजा लामा 
लगायिका अनिधथहरुले शुिकामना दददै सहिाधगिा जानाउनु िएको धथयो | 

युरोप महादेशका १५ िन्दा बढी राष्िहरूबाट सहकमी पत्रकार 

 

अदहले युरोप महादेशका १५ िन्दा बढी राष्िहरूबाट सहकमी पत्रकार साथीहरुको युरोप 

शाखामा प्रनिननधित्र् रहेको छ |  

जनार्री ८ ,२०२० मा बसेको  कायासभमनिको बैठकले इन्जामा जाने कायासभमनिका  
सदस्यहरुको राजजनामा स्र्ीकृि गदै खाभल पदहरुमा नयाँ सदस्यहरुलाइ थप जजम्मेर्ारी 
सदहि कायासभमनिमा राखखएको धथयो | सजलाहकारहरुमा पंचम अधिकारी ( बेजजजयम 

),पुष्प बरुर्ाल ( नेदरजयान्ड्स ), अध्यक्ष ; केजजन राई ( बेजजजयम ),बररष्ठ उपाध्यक्ष; 

डिजलीराम आम्माई ( बेजजजयम ), उपाध्यक्ष  राज कुमार ददक्पाल ( पोचुागल ), महासधचब ; 

योगेन्र भमलन छन्त्याल ( पोचुागल), सधचबहरुमा िमशः रोण ररजाल ( नेदरजयान्ड्स ), 

महेश कुमार खािी ( िनेमाका  ), पेम्बा गेलु शपेाा ( पोचुागल ), र्ाई त्रब गुरुङ ( पोचुागल ), 

कोर्ाध्यक्ष; िेज बहादरु  नेपाली ( बेजजजयम ), सदस्यहरुमा िमशः आनन्द गुरुङ ( 

पोचुागल), िोला लाभमछाने ( स्पेन ), त्रबरमान मगर ( बेजजजयम ), ददनेश गौिम ( साइप्रस ), 

ददपेन्र गजुरेल ( स्पेन ), जंगम खड्का ( जस्र्जरजयान्ड्स ), जजि गुरुङ ( बेजजजयम ), 

मदहन्दो र्ाइबा ( इटाली ), प्रेम पररयार ( नर्े), प्रेम पोमु ( जमानी ), राजकुमार थापा ( पोचुागल 

), रपर्चन्र िट्टराई ( अजस्िया ), सरला कट्टेल ( नर्े ), शरे बहादरु छन्त्याल ( बेजजजयम ), 

शरे बहादरु पररयार ( पोजयाण्ि ),युबराज रु्याल ( जस्र्जरजयान्ड्स ) रहनु िएको छ | 

 नोिेम्बर ८ िाररख २०२० मा बसेको कायासभमनिको अठारौँ  बैठकले अको शाखामा 
स्थानान्िरण िएर जानु िएका संस्थामा पुयााउनु िएको योगदानको उच्च मुजयांकन गदै 



बिाई दददै ससम्मान त्रबदाइ गदै  र स्र्ेच्छाले राजजनामा ददनुिएका कायासभमनिका केदह 

सदस्यहरुको  राजजनामा समेि स्र्ीकृि गरर ससम्मान त्रबदाइ गरेको धथयो | अदहले बनेको 
कायासभमनिको जजम्मेर्ारी सदहि युरोप शाखाको र्ेबसाइट 

https://fnjeurope.org/resources   साथै रे्सबुक पेज @Fnjeurope2012  मा  जानकारी 
गराइएको छ |  

 

शाखाका गनिपर्धिहरु :- 

सन ्२०१२ अक्टुबर १९ िाररखका ददन नेकपा माओर्ादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संग 

अन्िरकिया गरेको धथयो | त्यसै गरर भसपप गजुरेल, मोहन बैध्य, नेकपा एमाले नेिा भिम 

रार्ल,एनआरएन आइसीसी अध्यक्ष शरे् घले,िरिपुर महानगरपाभलकाकी मेयर रेणु दाहाल 

लगायि संग अन्िरकिया कायािम गरेको धथयो | 

सन ्२०१२ नोिेम्बर २५ िाररखका ददन नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाको आयोजनामा 
बेजजजयमको आन्त्र्ेरपेन शहरमा " पत्रकारहरुको क्षमिा अभिर्दृ्धि " नामक एक ददने 

प्रभशक्षण कायािम सम्पन्न िएको धथयो | 

२०७३ पुस २६ गिे नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायि शाखाका अध्यक्ष नरेश खपांगी मगरलाई 

प्रर्ासमा रही नेपाली पत्रकाररिामा पुयााएको योगदानका लाधग नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप 

शाखाले सम्मान गरेको धथयो | बेजजजयमको लुिेन सहरमा आयोजजि कायािममा गैर 

आर्ासीय नेपाली संघ बेजजजयमका अध्यक्ष गंगािर गौिम र महासंघ युरोप शाखाका 
अध्यक्ष केजजन राईले संयुक्ि रुपमा श्री मगरलाई सम्मान पत्र हस्िान्िरण गनुािएको धथयो 
| 

 युरोप शाखाका बररष्ठ उपाध्यक्ष ओम शमााको संचालनमा िएको उक्ि कायािममा 
ित्काभलन एनआरएन आइसीसी सदस्यद्र्य जानकी गुरुङ र नेत्र मगर, नेपाली कांगे्रसकी 
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महासभमनि सदस्य भसिा सापकोटा, िामांग समाजका बाबुराजा िामांग र राम लामा, शपेाा 
संघका पपटी शपेाा र आन्ग्रु्री शपेाा, पर्श्र् मगर रे्िरेेशनका अध्यक्ष माके मगर, संनघय 

समाजका महासधचब लोक राना , पत्रकार त्रबरमान मगर लगायिको उपजस्थनि रहेको धथयो | 

लक्जेम्बगामा जुलाई २८,२९ र ३० िाररक सम्म चलेको युरोप क्षेत्रीय बैठक १५ बँुदे 
घोर्णापत्र जारी गदै सम्पन्न िएको धथयो ।कायािमको ढोकामा आएर पत्रकार 
महासंघको ब्यानर उभियो एनआरएनहरुलाई हामीले उनीहरुकै मंच प्रयोग गरेर 
अन्िरकिया गरर गहककलो सन्देश ददयौं। पत्रकारको खबरदारी अभियानकै दहिमा हुन्छ 
िन्ने कुरा उनीहरुलाई महसुस गरायौं ।  

फ्रान्कर्टा जमानी ,बाभसालोना स्पेन , कोपेन्हेगन िनेमाका   आदद एनआरएन यूरोपपयन 

क्षेत्रीय िेलाहरूमा सकृय सहिागी हुदै त्यो िेला पनछ  िायस्पोराका पत्रकारहरुको मुख्य 
अभियानको गुदी एनआरएन अभियान र त्यसको सुद्धिकरण नै हो, त्यसको रक्षा कर्च 
िायस्पोराका नेपाली पत्रकार नै हुन,् त्यसैले यी दबुैको अजस्ित्र् संगसंगै मात्र जीपर्ि 
रहन सक्छन ्िन्ने कुराको महसुस गरायौं ।  
प्रर्ासमा रहेका पत्रकारहरुलाई पर्भिन्न समयमा समाचार लेखे बापि पर्भिन्न िजम्कहरुको 
त्रबरुद्िमा एक स्र्रले त्रबरोि गरेको उदाहरणहरु िेरै छन ्| त्यसैले पनन महासंघ आफ्ना 
पत्रकारहरु माधथ िएका सांघानिक आिमणहरुको त्रबरुद्िमा सदैब आर्ाजबुलुन्द गना पछी 
परेको छैन  | 

हामीले क्यालेन्िर प्रकाभसि गरर संगठनका गनित्रबधि पनन िजस्र्रबाट नेपालीको घरघर 
पुयाायौ। दोश्रो र िेश्रो अधिर्ेशन पश्याि पनन लेखन,पत्रकार सुरक्षा र आचार संदहिाको 
क्षेत्रमा िेरै कामहरु िएका छन।् केदह पत्रकारहरुमाधथ आचारसंदहिाको सर्ालमा कारर्ाही 
समेि ियो िने िेरै पत्रकारहरुले महासंघको िूभमकामा आँरु्लाई सुरक्षक्षि महसुस गरेका 
छन।्  



अदहले पत्रकार महासंघ युरोप साखाले सकिय पत्रकारहरुलाई महासंघको पररचय पत्र 
समेि उपलब्ि गराएको छ िने केदह पत्रकारहरुले अन्िराजष्िय प्रमाणपत्र बोकी ननिाक्क 
पत्रकाररिा गना सक्ने िएका छन।् सबै पत्रकारहरु महासंघको छािामुनी रहेर आँरु्लाई 
सुरक्षक्षि महसुस गना सक्ने िएका छन।्  जसलाई संगठनको ठुलो उपलजब्ि मान्नु पछा।  

 

प्रर्ासमा रहेका नेपाली समुदायमा संघसंथाहरुका गनिपर्धिहरुको सुचना प्रर्ाह गदै ;युरोप 

िररका संचारकमी पत्रकारहरुको सकियिा सबैलाई सबात्रबददिै छ |  

सामाजजक न्यायको ननजम्ि र त्रबकृनि अनन पर्संगनिका  त्रबरुद्दमा पत्रकार महासंघ सदैब 

अग्रपंनिमा रहेर काम गरररहेको छ | पत्रकार महासंघ युरोप शाखाले “युरोपमा नेपाली 
पत्रकाररिा” नामक ककिाब  प्रकाशन गररसकेको र सोही िममा राजष्िय -अन्िरराजष्िय 

जगिबाट शुिकामना प्राप्ि िएको समेि जानकारी गराउन चाहन्छौ | युरोपमा नेपाली 
पत्रकाररिा” नामक ककिाब  उत्कृष्ट रहेको र सानो लाईब्रेरी नै िएको समेि पाठकहरूद्र्ारा 
दटप्पणी गररएको छ  यूरोपमा नेपाली पत्रकाररिाबारे खोज- अनुसन्िानकिाालाई मुजयबान 

हुने दस्िाबेजको रूपमा  युरोपमा नेपाली पत्रकाररिा” नामक ककिाब  रहेको छ|  

 

एनआरएन अभियानमा स्थापना कालदेखी महासंघको सहिधगिा रहेको र सम्मेलन 

सर्लिाकोलाधग पत्रकारहरुले खेलेको िूभमका जागजहेर नै छ | मािृिूभममा िएका दैपर् 

प्रकोप, राजनैनिक अजस्थरिा ,सामाजजक त्रबकृनि , लैधगक पर्िेद र पर्संगनिका का 
त्रबरुद्दमा पत्रकार महासंघ युरोप शाखा सकिय रहेर काम गरेको स्मरण गराउन चाहन्छौ |  

युरोप शाखा पहहलो पटक विश्ि सम्मेलनमा 

 
 



पर्श्र्िरर छररएर रहेका पत्रकारहरुको सबैिन्दा ठुलो शाझा संगठन अन्िराजस्िय पत्रकार 

महासंघले सन ्२०१६ जुन ७ र ८ िाररख फ्रान्समा आयोजना गरेको २९ औ पर्श्र् महासिामा 
पत्रकार महासंघ  युरोप शाखाका अध्यक्ष  केजजन राई र बररस्ठ उपाध्यक्ष  डिजली अम्माई 
को सहिाधगिाले युरोपमा नेपाली पत्रकाररिा जगिलाई अझ उचाइमा लागेको अनुिूनि 

िएको छ |  

 अनघजलो कगे्रस सन ्२०१३ जुन ४-७ देखख िएको धथयो िने अन्िराराष्िीय पत्रकार 

महासंघको पर्श्र् महासिा सन २०१६ जुन ७-१० सम्म फ्रान्सको एन्जसामा सम्पन्न 

िैसकेको उक्ि सिामा नेपालको िर्ा बाट नेपाल पत्रकार महासंघका केन्रीय अध्यक्ष िा 
महेन्र त्रबष्टले नेपालले पत्रकाररिा छेत्रमा िोग्नु परेका समस्याहरुका बारेमा ररपोदटिंग गनुा 
िएको धथयो | 

नेपालबाट पत्रकारहरू गणेश पोखरेल, ददपेन्र शे्रष्ठ, प्रकाश त्रबिम शाह , ककसन संगीि 
समेिले िाग भलनु िएको धथयो | 

अक्टुबर ३ र ४ िाररख २०२० मा गैर आर्ासीय नेपाली संघ अन्िराजस्िय समन्र्य सभमनिको 
१३ औ युरोपपयन सम्मेलन, ११ औ मदहला सम्मेलन साथै दोश्रो त्रबज्ञ सम्मेलनमा शाखाको  
सहिाधगिा रहेको  धथयो | 

यूरोपमा नेपाली पत्रकाररिा पुस्िक प्रकाशन 

नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाले  " युरोपमा नेपाली पत्रकाररिा " नामक स्माररका 
प्रकाशन गररसकेको र सोदह िममा राजस्िय-अन्िराजस्िय जगिबाट शुिकामना प्राप्ि 

िएको र स्माररका उत्कृष्ठ रहेको र सानो लाइब्रेरी नै िएको दटप्पणी गदै युरोपमा नेपाली 
पत्रकाररिा बारे खोज अनुसन्िानकिाा लाइ मुजयर्ान हुने दस्िार्ेजको रुपमा भलईएको 
पाठकहरुको िारणा रहेको पाउनु शाखाको अको सर्लिा मान्नुपछा   | 



युरोपिरी छररएर रहेका पत्रकारहरुलाई गोलबन्द गदै स्थापपि युरोप शाखाले पर्भिन्न 

कायािमको आयोजना गदै जनचेिना अभियान चलाइरहेको छ | 

 

अदहलेको पर्र्म पररजस्थनिमा अग्रपंनिमा रहेर जोखखम मोजदै काम गने िममा पत्रकारहरु 

अशुरक्षक्षि िएका र पर्भिन्न कारणबाट पत्रकाररिा पेशामा लाग्दै गदाा आधथाक रुपमा 
समस्यामा परेका पत्रकारहरुको जीर्नरक्षाकालाधग नेपाल पत्रकार महासंघ केन्रले स्थापना 
गरेको अक्षयकोर्मा युरोप शाखाले उक्ि कोर्को लाधग पर्भिन्न संघसंथाहरु र सामाजजक 

अभियन्िाहरुत्रबच सहयोग संकलनका जारी रहेको छ  | 

कोरोना महामारी र सम्बाद शृंखला 

 

कोभिि १९ को पेंिाभमकबाट युरोप महादेशका पर्भिन्न राष्िहरुमा देखखएको संिमण, 

रोकथामका उपायहरु सम्बजन्िि राष्िका सरकारले लगाएका ननयमहरु र सेर्ा सुपर्िाहरुका 
बारेमा नेपाली समुदायमा सुसुधचि गराउने उदेश्यले पत्रकार महासंघ युरोप शाखाले अपप्रल ३ 

िाररख देखख " कोरोना कहर र नेपालीहरुको अर्स्था " त्रबर्यमा अनलाइन जुम मार्ा ि 

शृंखलाबद्ि लाइि कायािम संचालन गदै आइरहेको र पनछजलो अर्स्थामा कायािमको 
त्रबर्यबस्िुमा केदह पररमाजान गदै कायािम गदै आइरहेको छ |  

सोदह अनुरुप महासंघले युरोप महादेश भित्रका िेरै एन आर एन आइ सी सी र एन सी सी का 
पदाधिकारीहरु, राजनीनिक पाटीका प्रनिननधिहरु, सरकारी ननकायका कमाचारीहरु, 

कुटनीनिक ननयोगका प्रनिननधिहरु, स्र्ास््यकमीहरु, त्रबध्याथीहरु र संबजन्िि राष्िका 
त्रबज्ञ, बुद्धिजीपर्हरु अनन व्यर्सायमा संलग्न महानुिाबहरु संग प्रत्यक्ष अन्िरकिया गरेको 
धथयो र गरररहेको छ |  



यसै िममा अग्रपंनिमा रहेर आफ्नो जीर्न ननर्ााह नगरी मानत्रबय सेर्ामा कायारि सम्पूणा 
संचारकमीहरु, शुरक्षाकमीहरु र स्र्ास््यकमीहरु प्रनि उच्च सम्मान गदै सम्मान स्र्रूप 

नेपाल पत्रकार महासंघ केन्रको ननदेशनमा युरोप शाखाले जुम अनलाइन मार्ा ि िाभल 

बजाएर सम्मान गरेको धथयो | 

२७ औ प्रेस स्र्िन्त्रिा ददर्स मेई ३ िाररख नेपाल पत्रकार महासंघका केन्रीय अध्यक्ष 

गोत्रबन्द आचायाको प्रमुख आनि्यमा र युरोप शाखाका अध्यक्ष केजजन राईको अध्यक्षिामा 
र अनिधथहरु प्रेस काउजन्सलका कायाबाहक अध्यक्ष साथै जनआस्था साप्िादहकका 
सम्पादक ककशोर शे्रष्ठ, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश २ का उपाध्यक्ष के सी लाभमछाने, कुर्ेि 

शाखाका अध्यक्ष हररकृष्ण न्यौपाने, बेलायि शाखाका अध्यक्ष नरेश खपांगी मगर, किार 

शाखाका अध्यक्ष कररम बक्स भमया, दक्षक्षण कोररया शाखाका अध्यक्ष रंजन राज कँुर्र 

सदहि युरोप क्षेत्रका पत्रकारहरुको उपजस्थनिमा  िब्य कायािमका साथ िचुायल माध्यमबाट 

ददर्स  मनाइएको धथयो |  

नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाले कोभिि  पेंिाभमकले उब्जाएको पर्र्म पररजस्थनि र 

सम्बेदनशील अर्स्थामा कोरोना कहर लाइि अन्िरकिया कायािम अभियान मार्ा ि 

संिमण त्रबरुद्ि जनचेिना रै्लाउने र युरोप जस्थि पर्भिन्न राष्िहरुको बस्िुजस्थनि 

जनमानसमा सुसुधचि गराउने उदाहरणीय काया गरेको िन्दै नेपाल त्रबकाश प्रनिष्ठान 

नेदरजयान्ड्स र नेपाल कोर् र्ाउन्िेसन नेदरजयान्ड्सले ५०० युरो  टोकन अर् लर् ले 

सम्माननि गरेको धथयो | उक्ि रकम नेपालमा कोरोना प्रिापर्ि छेत्रलाई सहयोग हुनेगरी 
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्रमा पठाइसकोएको छ | 

नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाले पर्भिन्न समयमा गरेको शृंखलाबद्ि अन्िरकियाहरु 

ननम्न छन ्| 

१) पदहलो शृंखला ३ अपप्रल २०२० मा नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाले पर्भिन्न देशको 



बस्िुजस्थनि र पत्रकारहरुको अर्स्थाको बारेमा जुम अनलाइन मार्ा ि अन्िरकिया गरेको 
धथयो | जस्मा पर्भिन्न देशका २९ जना र बैदेभशक शाखाका ५ गरर जम्मा ३४ जना 
पत्रकारहरुको सहिाधगिा धथयो | 

२) दोस्रो शृंखला १२ अपप्रल २०२० मा कोरोना कहरमा पोचुागलमा नेपालीहरुको अर्स्थाको 
बारेमा त्याहाका समाजजक अभियन्िाहरु संग अन्िरकिया गरेको धथयो | 

३) िेस्रो शृंखला १२ अपप्रल २०२० मा कोरोना कहर र स्पेनमा नेपालीहरुको अर्स्थाको बारेमा 
| 

४) चौथो शृंखला १६ अपप्रल २०२० मा कोरोना कहर र नेदरजयान्ड्समा नेपालीहरुको 
अर्स्थाको बारेमा | 

५) पाचौ शृंखला १८ अपप्रल २०२० मा कोरोना कहर र िनेमाका मा नेपालीहरुको अर्स्थाको 
बारेमा | 

६) छैठौ शृंखला १९ अपप्रल २०२० मा कोरोना कहर र नर्ेमा नेपालीहरुको अर्स्थाको बारेमा | 

७) सािौ शृंखला २२ अपप्रल २०२० मा कोरोना कहर र बेजजजयममा नेपालीहरुको अर्स्थाको 
बारेमा | 

८) आठौ शृंखला २३ अपप्रल २०२० मा कोरोना कहर र साइप्रसमा नेपालीहरुको अर्स्थाको 
बारेमा | 

९) नऔ शृंखला २६ अपप्रल २०२० मा कोरोना कहर र पोजयाण्िमा नेपालीहरुको अर्स्थाको 
बारेमा | 

१०) दशौ शृंखला ३० अपप्रल २०२० मा कोरोना कहर र इटालीमा नेपालीहरुको अर्स्थाको 
बारेमा | 



११) एघारौ शृंखला ४ मेई २०२० मा कोरोना कहर र जमानीमा नेपालीहरुको अर्स्थाको बारेमा 
| 

१२) बाहौ शृंखला ६ मेई २०२० मा कोरोना कहर र जस्र्जरजयाण्िमा नेपालीहरुको अर्स्थाको 
बारेमा | 

१३) िेह्रौ शृंखला १३ मेई २०२० त्रबशेस शृंखला मा प्रर्ासमा िएका त्रबत्रबि समस्याहरुका 
बारेमा एन आर एन केन्रीय पदाधिकारीहरु :- अध्यक्ष; कुमार पन्ि, युरोप संयोजक; 

नारायण आचाया, युरोप उप-संयोजकहरु ; कृष्ण निमजजसना ( बेलायि ), मुक्ि गुरुङ ( स्पेन 

), शुिराज न्यौपाने ( आयरजयाण्ि ) हरुसंग सात्क्षात्कार | 

१४) चौिौ शृंखला २४ मेई २०२० मा कोरोना कहर र लक्जम्बगामा नेपालीहरुको अर्स्थाको 
बारेमा | 

१५) पन्रौ शृंखला ३१ मेई २०२० मा नेपालमा दभलि समुदायमाधथ िएको पर्िेदका त्रबर्यमा 
दभलि अधिकारकमीहरु संग सात्क्षात्कार | 

१६) सोहौ शृंखला २ जुन २०२० मा कोरोना कहर र कर्नजयाण्िमा नेपालीहरुको अर्स्थाको 
बारेमा | 

१७) सत्रौं शृंखला ३ जुन २०२० मा कोरोना कहर र अजस्ियामा नेपालीहरुको अर्स्था | 

१८) अठारौ शृंखला ६ जुन २०२० मा कोरोना कहर र बेलायिमा नेपालीहरुको अर्स्थाको 
बारेमा | 

१९) उन्नाइसौ शृंखला १० जुन २०२० मा कोरोना कहर र फ्रान्समा नेपालीहरुको अर्स्थाको 
बारेमा | 

२०) त्रबशौ शृंखला २५ जुन २०२० मा कोरोना कहर र जमानीमा नेपालीहरुको अर्स्थाको बारेमा 
| 



२१) एकाइसौ शृंखला ७ जुलाई २०२० मा प्रर्ासी नेपाली एकिा मंच युरोपका अध्यक्षहरु र 

पदाधिकारीहरु  संग अन्िरकिया | 

२२) बाइसौ शृंखला १४ जुलाई २०२० मा कोरोना कहर र टकीमा नेपालीहरुको अर्स्थाको 
बारेमा | 

२३ ) िेइसौ शृंखला २९ जुलाई २०२० मा कोरोना कहर र स्पेनमा नेपालीहरुको अर्स्थाको 
बारेमा | 

२४) चौत्रबसौ शृंखला २६ अगष्ट २०२० मा निज कायािमका त्रबर्यमा नेपाल प्लस अनलाइन 

खबरमा समाचार छापपएको त्रबर्यमा अन्िरकिया | 

२५) पधचसौ शृंखला १० सेप्टेम्बर २०२० मा नेपालको समसामादहक त्रबर्यमा राजनीनिज्ञहरु 

श्री  राजेन्र गौिम ( संनघय संसदका सांसद, नेकपा केन्रीय सदस्य एबम प्रेस संगठन 

नेपालका इन्चाजा ) र िा. सुरेश आचाया ( उप - प्रमुख प्रचार त्रबिाग नेपाली कांगे्रस) संग 

सात्क्षात्कार | 

२६) छत्रबसौ शृंखला २३ सेप्टेम्बर २०२० मा युरोपपयन क्षेत्रीय सम्मेलनका त्रबर्यमा एन आर 

एन युरोप सह संयोजकद्र्य श्री मुक्ि गुरुङ(स्पेन) र श्री कृष्ण निमजजसना ( बेलायि ) संग 

अन्िरकिया | 

२७) सत्ताईसौ शृंखला २४ सेप्टेम्बर २०२० मा गैर आर्ासीय नेपाली संघ अन्िराजस्िय 

समन्र्य पररर्दको १३ औ युरोपीय क्षेत्रीय सम्मेलन, ११ औ मदहला सम्मेलन र दोश्रो युर्ा 
सम्मेलनको ियारी र प्राथभमकिा त्रबर्यमा पत्रकार सम्मेलन | 

२८) अठ्ठाईसौ शृंखला १ अक्टुबर २०२० मा गैर आर्ासीय नेपाली संघ अन्िराजस्िय 

समन्र्य पररर्दको १३ औ युरोपीय क्षेत्रीय सम्मेलन, ११ औ मदहला सम्मेलन र दोश्रो युर्ा 
सम्मेलनको ियारी र प्राथभमकिा त्रबर्यमा युरोप संयोजक नारायण आचाया, आई सी सी 



सदस्य रामशरण भसम्खिा र अन्िराष्िीय भमडिया सभमनिका धचरण शमाासंग अन्िरकिया 
| 

२९) उनान्िीसौ शृंखला ८ अक्टुबर २०२० मा युरोपपयन क्षेत्रीय सम्मेलनको दोस्रो त्रबज्ञ 

सम्मेलनका बारेमा एनआ एन आइसीसी महासधचब िा. हेमराज शमाा र हरर दाहालसंग 

अन्िरकिया | 

३०)निसौ शृंखला १५ अक्टुबर २०२० मा नेपाल सरकारका पुर्ा प्रर्क्िा िथा संचारमन्त्री 
गोकुल बास्कोटासंग अन्िरकिया | 

३१) एकिीसौ शृंखला १५ अक्टुबर २०२० मा नेपालीहरुको महान चाि दशैँ लगायि साकेला 
जहोसार, पूजा आददको उपलक्ष्यमा केन्रीय नेितृ्र् र बैदेभशक शाखाका अध्यक्षहरु सदहि  

शुिकामना आदानप्रदान कायािम | 

३२) बनिसौ शृंखला २५ अक्टुबर २०२० मा युरोपमा दोश्रो चरणको लकिाउन िएपनछको 
अर्स्थामा नेदरजयान्ड्सको अर्स्थाको बारेमा नेदरजयान्ड्स सम्बाद  | 

३३) िेनिसौ शृंखला ९ नोिेम्बर २०२० मा कोभिि १९ को बारेमा स्र्ास््यकमीहरु िा रत्रबन्र 

सभमर ( पाण्िे) जन स्र्ास््य त्रबज्ञ नेपाल र िा. सजन्जब सापकोटा ( अमेररका ); संयोजक 

स्र्ास््य सभमनि एन आर एन आइ सी सी संग सम्बाद | 

३४) चौनिसौ शृंखला ८ नोिेम्बर २०२० मा  SPINAL MUSCULAR ATROPHY रोगसंग 

पपडिि बाभलका भसयोनाको उपचारका त्रबर्यमा उनीका बुबा िा. सजन्दप शे्रष्ठ र पोजयान्िका 
िा उदयदेब आचाया संग अन्िरकिया | 

३५) पैनिसौ शृंखला १४ नोिेम्बर २०२० मा शुिददपार्ली, छठ पर्ा, म्ह पुजा साथै नेपाल 

सम्बि को उपलक्षमा शुिकामना आदानप्रदान साथै त्रबशेस अनिधथहरु राजेन्र अयााल( 

अध्यक्ष; न्युनिम पाररश्रभमक ननिाारण सभमनि ,नेपाल ) र त्रबपुल पोखे्रल (उपाध्यक्ष, नेपाल 



पत्रकार महासंघ केन्र ) लगायि अनिधथहरुसंग अन्िरकिया िथा शुिकामना आदानप्रदान | 

३६) छपत्तसौ शृंखला २१ नोिेम्बर २०२० मा नेपाली सादहत्यमा मदहलाहरुको िूभमका 
त्रबर्यमा | 

३७) सैनिसौ शृंखला २२ नोिेम्बर २०२० मा "नेचुराल जजकें िर्ण्ि भ्लान्दरण' अननर्ाया त्रबमा 
कम्पननसंग एनआरएन एनसीसी बेजजजयमले गरेको सम्झौिाको त्रबर्यमा अन्िरकिया | 

३८) अढिीसौ शृंखला २८ नोिेम्बर २०२० मा युरोपमा बसोबास गने राजनीनिक नेत्रत्रत्र्हरू 

संग युरोप सम्बाद | 

३९) उनान्चाभलसौ शृंखला २९ नोिेम्बर २०२० मा प्रिानमन्त्रीका प्रेस सजलाहकार, नेकपाका 
प्रचार त्रबिाग उप-प्रमुख साथै केन्रीय सदस्य श्री सूया थापासंग अन्िरकिया | 

४०) चालीसौ शृंखला १ डिसेम्बर २०२० मा राजस्िय युर्ा संघ नेपालका केन्रीय संयोजक साथै 
नेकपा केन्रीय सदस्य श्री राम प्रसाद सापकोटा ( दीपभशखा ) संग त्रबशेस बहस | 

४१) एकाचाभलसौ शृंखला ५ डिसेम्बर २०२० मा लैधगक पर्िेद र दहशंामा मदहलाको अर्ाज 

त्रबर्यमा अन्िरकिया | 

४२) बयालीसौ शृंखला १० डिसेम्बर २०२० मा नेपालमा संचारक्षेत्रमा कियाशील मदहला 
संचारकमीहरु संग त्रबशेस बहस | 

४३) त्रत्रचाभलसौ शृंखला १२ डिसेम्बर २०२० मा अनलाइन / डिजजटल पत्रकाररिा सम्बजन्ि 

िाभलम | 

४४) चौर्ाभलसौ शृंखला १३ डिसेम्बर २०२० मा नेपाली कांगे्रसका केन्रीय सदस्य िथा मोरंग 

छेत्र नम्बर २ बाट नेपाली कांगे्रस बाट ननर्ााधचि प्रनिननधि सिा सदस्य िा. भमनेन्र ररजाल 

संग सात्क्षात्कार | 



४५) पैिाभलसौ शृंखला १६ डिसेम्बर २०२० मा एनआरएन एनसीसीका पदाधिकारीहरुसंग 

अन्िरकिया | 

४६) छायाभलसौं शृंखला १९ डिसेम्बर २०२० मा युरोपका पांच सकिय एनआरएन एनसीसी हरु 

( अजस्िया, िनेमाका , आयरजयाण्ि, स्पेन र बेलायि ) को संयुक्ि प्रयासमा सहिागी एनसी 
सीका युर्ा संयोजकहरुले दोस्रो पुस्िालाई एनआरएन अभियानमा जोिरे सामाजजक सेर्ामा 
अभिप्रेररि गरर नर् नेपाल ननमााणमा पत्रकार महासंघ युरोप शाखाको सहकायामा 
अन्िरकिया | 

४७) सिचालीसौ  शृंखला २ जनार्री २०२१ मा जनार्री २३ र २४ िाररखका ददन हुन गैरहेको 
एनआरएन आइसीसीको त्रबशेस अधिबेशनको त्रबर्यमा श्री िुर्ण नघभमरे ( संयोजक; त्रबिान 

संसोिन सभमनि ) र श्री महेश शे्रष्ठ ( कोर्ाध्यक्ष; एनआरएन आइसीसी ) संग अन्िरकिया | 

४८) अठ्चालीसौ शृंखला ८ जनर्री २०२१ मा प्रर्ासमा रहेका नेकपाका िात्रसंृगठनमा 
आबद्ि राजनैनिक ब्याजक्ित्र्हरुसंग नेपालको समसामादहक त्रबर्यमा अन्िरकिया | 

४९) उनान्चासौ शृंखला १२ जनार्री २०२१ मा त्रबत्रबसी मास्टर सेर् द प्रोरे्सनल २०२० का 
उप-त्रबजेिा साथै बेलायि ननर्ासी नेपाली चधचाि सेर् सन्िोर् शाह र युरोपका प्रख्याि 

इटाभलयन सेर् पोचुागल ननर्ासी टंक सापकोटासंग अन्िरकिया | 

५०) पचासौ शृंखला २३ जनर्री २०२१ मा नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाको यस 

शृंखलालाइ पत्रकाररिा छेत्रमा उजलेख्य योगदान पुयााउनु िएका पूर्ाज अग्रज पत्रकारहरुलाई 

समपपाि गदै सम्मान स्र्रूप राखखएको धथयो र सम्मान गदै बेनेलक्सका लाधग नेपाली 
महामदहम राजदिू श्री गेहेन्र राजिण्िारीबाट  सम्मान-पत्र प्रदान प्रदान गररएको धथयो |  

सम्माननि हुनुहुनेहरुको नामार्ली :- 

 क) पुर्ा अध्यक्षज्युहरु  ; नेपाल पत्रकार महासंघ केन्र नेपाल | 



१) श्री होमनाथ दाहाल २) श्री हररहर त्रबरही ३) श्री ककशोर नेपाल ४) श्री भशर् गाउँले ५) श्री 
त्रबष्णु ननस्ठुरी ६) श्री िमेन्र झा ७) श्री िारानाथ दाहाल ८) श्री िा. शुरेश आचाया ९) श्री िा. 
महेन्र त्रबष्ट र बिामान अध्यक्ष श्री गोत्रबन्द आचाया | 

ख) संगठन- युननयन- र्ोननज  अध्यक्ष िथा बैदेभशक शाखा अध्यक्षहरु :- 

१) श्री बदर भसग्देल :- अध्यक्ष ; प्रेस युननयन नेपाल २) श्री िन्ि गुरुङ :-अध्यक्ष; र्ोननज 

नेपाल ३) श्री गणेश बस्नेि :- सह-संयोजक; प्रेस संगठन नेपाल ४) श्री  महेश्र्र दाहाल :- 

संयोजक; प्रेस संगठन नेपाल ५) श्री ननिु पजण्िि :- अध्यक्ष; संचाररका समूह नेपाल ६) श्री 
मेघराज सापकोटा :- काबा अध्यक्ष ; महासंघ यु ए इ शाखा ७) श्री नरेश खपांगी मगर :- 

अध्यक्ष; महासंघ बेलायि शाखा ८) श्री रंजन राज कँुर्र :- अध्यक्ष ; महासंघ दक्षक्षण कोररया 
शाखा ९) श्री मोहन घले :- अध्यक्ष; महासंघ जापान शाखा १०) श्री हेमन्ि काफ्ले :- अध्यक्ष 

;महासंघ अस्िेभलया शाखा ११) श्री गोत्रबन्द पोखे्रल :- पूबा अध्यक्ष; महासंघ िारि शाखा १२) 

श्री ओम शमाा :- संयोजक  ; महासंघ प्रस्िापर्क बेजजजयम शाखा १३) श्री योगेन्र भमलन 

छन्त्याल :- संयोजक ; महासंघ पोचुागल शाखा १४) श्री धचरण शमाा :- ननबिामान अध्यक्ष; 

पत्रकार महासंघ बेलायि शाखा  १५) श्री त्रबपपन ननरौला :- अध्यक्ष ; प्रेस युननयन बेलायि 

१६) श्री लक्ष्मण खनाल :- अध्यक्ष युएई  १७) श्री प्रभमला लान्बुंग राई  :- अध्यक्ष ; र्ोननज 

बेलायि | 

ग) शाखाका पदाधिकारीहरु :- 

१) श्री पुष्प बरुर्ाल ( नेदरजयान्ड्स )२) श्री पंचम अधिकारी ( बेजजजयम ) ३) श्री पेम्बा गेलु 

शपेाा ( पोचुागल) ४) श्री महेश कुमार खािी ( िनेमाका  ) ५) श्री र्ाई त्रब गुरुङ ( िनेमाका  ) ६) श्री 
प्रेम पाररयार ( नर्े ) ७) श्री मदहँदो र्ाइर्ा ( इटाली ) ८) श्री प्रेम पोमु ( जमानी ) ९) श्री इजन्दरा 
चामभलगं ( बेजजजयम ) १०) श्री रपर्चन्र िट्टराई ( अजस्िया ) ११) श्री राजकुमार थापा ( 
पोचुागल ) १२) श्री युबराज रु्याल ( जस्र्जरजयाण्ि ) १३) श्री शरे बाहादरु पररयार ( पोजयाण्ि 



) १४) श्री त्रबर मान मगर ( बेजजजयम ) १५) श्री जंगम खड्का ( जस्र्जरजयाण्ि) १६) श्री सरला 
कट्टेल ( नर्े ) १७) श्री ददनेश गौिम ( साइप्रस ) १८) श्री कलश खरेल ( पोचुागल ) १९) श्री 
शाजन्ि अयााल अधिकारी ( पोचुागल ) २०) श्री गोमा खरेल ( इटाली ) २१) श्री बाबा राजेश्र्री 
थापा ( अजस्िया ) २२) श्री िगर्ान धगरर ( पोचुागल ) २३ ) श्री रमण पनेरु ( जमानी ) २४) श्री 
ददपेन्र गजुरेल ( स्पेन ) श्री ददल ननशानी मगर ( बेजजजयम ) र प्रात्रबधिक सहयोग मा शशी 
शे्रष्ठ ( िनेमाका  ), प्रसाननक सहयोगमा खखम गुरुङ ( बेजजजयम ) |  

५१) एकाउन्नौ शृंखला ३० जनार्री २०२१ मा नेपालमा प्रनिननधि सिा त्रबिटन पश्चाि 

उजब्जएको पररजस्थनिका बारेमा प्रर्ासमा रहेका राजनीनिक दलका िात्रसंृगठनका 
राजनीनिज्ञहरु संग त्रबशेस अन्िरकिया | 

अदहले सम्म पत्रकार महासंघ युरोप  शाखाले एकाउन्नौ शृंखला पार गररसकेको अर्स्था छ | 

शाखाका अन्य गनिपर्धिहरु शाखाको आफ्नो र्ेबसाइट https://fnjeurope.org/resources  
र रे्सबुक पेज @Fnjeurope2012 मा हेना सक्नुहुनेछ |  

सस्थाको पारदभशािा र त्रबिान राजपत्रमा प्रकाभशि 

समग्रमा सस्थाको गनित्रबिी संपूणा आय –व्यय र सस्थाको त्रबिान , सदस्यहरूको पर्र्रण  
सबै कुरा पारदशी रूपमा र्ेब साईटमा राखखएको छ र सबैले हामीलाई त्यहाबाट हेना सक्नु 
हुनेछ | 

सस्थाको मुख्य कायाालय बेजजजयममा रहेको र अन्िराष्िीय नेटर्का  रहेको ईंग बैक 
ब्रसेजसमा हाम्रो बैंककंग प्रणालीका ननजम्ि बैक खािा सुचारू  रहेकोछ | 

एर्एनजे यूरोपका सम्पूणा सदस्यहरू झन्िै १ सय ५० देशका ६० लाख बढी सदस्यहरू 
रहेको र ब्रसेजसमा मुख्यालय रहेको संसारकै पत्रकारहरूको ठूलो र त्रबशाल संगठन  
अन्िराष्िीय पत्रकार महासंघ आईएर्जे International Federation of Journalists – IFJ 

https://fnjeurope.org/resources


को सदस्य बन्न सर्ल िई ननभिाक पत्रकाररिाको ननजम्ि युरोपमा छलांग मारेको अनुिूि 
गररएको छ |  

अदहले नेपाल पत्रकार महासंघ यूरोप शाखा Federation of Nepali Journalists Europe  

FNJE को नाममा प्रचभलि यूरोपपयन कानून अनुरुप पत्रकाररिा क्षेत्रमा काम गना र नेपाल 
र यूरोपको सूचना सम्प्रेर्ण र सहकाया गरी नन प्रोकर्ट सस्थाको रूपमा यूरोपको 
राजिानी ब्रसेजसमा दोश्रो पटक  १०-१२-२०२० मा पर्धिर्ि दिाा िइ सोही ददनको 
राजपत्रमा - स्टेट जनालमा उदेश्य –त्रबिान समेि प्रकाभशि िई ियमुक्िकाम गना  र 
ननिर सस्थाको रूपमा स्थापपि गना सर्ल िएका छौ | 

िन्यबाद  

 

 

 

िन्यबाद |  

केजजन राई  

अध्यक्ष  

रोण ररजाल  

कायाबाहक महासधचब : 

 नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखा | 
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