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स्थापना 

मलुकु बाचहर रहकेा नेपाली र नेपालीमलूका चबदशेी नागररकहरुको ज्ञान, प्रचवचध, सीप र पूँजीको लगानी 

गद ैमातभृचुमको आचथाक र सामाचजक चबकासमा टेवा पयुााउने उद्दशे्यका साथ चबश्व ब्यापी सञ्जालको 

रुपमा स्थाचपत गैर-आवासीय नेपाली-संघ (एनआरएन) को जापान शाखा (एनआरएन जापान) ईसं- 

२००४  फेब्रअुरी  १२ दखेी चक्रयाचशल छ । २००३ अक्टोवरमा काठमाडौमा सम्पधन पचहलो चबश्व 

सम्मेलनको लगत्तै एनआरएनको स्थापना गने थोरै दशेहरुमा पदाछ जापान ।यसको लाचग सकृय भचुमका 

खेल्ने अग्रजहरु धधयबादका पात्र हुनहुुधछ । यधपी एनआरएन जस्तो सम्पणुा नेपालीहरुको साझा 

सँस्थाको स्थापना गदाा हतार नगरी जापानवासी नेपालीहरु र स्थाचनय संघ सँस्थाहरुसँग बहृत छलफल 

गरी अगाडी बढेको भए तत्लाचकन समय दखेी एनआरएन प्रभावकारी ढङ्गले बढन ेचथयो । 

तदथत सबमबतको दुई वषत 

स्थापनाकाल दचेख कररव दईु वषा सम्म कायारत तदथासचमचतले गरेका उपलचब्धमलुक कामहरुमा 

सस्थाका गचतचबचधहरु प्रवाह गनाका लाचग चबधतुीय पवुााधारहरुको स्थापान (जस्तै-होमपेज,ईमेल) 

चबचभधन समयमा गरेका अधतरकृया कायाक्रमहरु र २००६ मे ६-७ ताररकमा सम्पधन प्रथम सम्मेलनलाई 

चलन सचकधछ । एनआरएन अधतरााचरिय समधवय सचमचतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोअचडानेटर, 

कोषाध्यक्ष, सदस्यहरु लगायत कररव एक दजान भधदा बढी रारिहरुबाट अचतचथहरु, नेपाल उधोग 

बाचणज्य महासंघ का सभापती, संभाचवत लगानी कतााहरु, पत्रकारहरुको उपचस्थचतल ेगदाा उक्त सम्मेनले 

जापानवासी नेपालीहरु र नेपाली मेचडयाको समेतको ध्यान आकषाण गरेको चथयो । “Knowledge, 

Network and Challenges” नाराका साथ सम्पधन पचहलो सम्मेलन दशेको आचथाक र सामाचजक 



चबकाससंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने चबषयहरुमा समचधधत क्षेत्रका चबशेषज्ञहरुले प्रविन चदन ुभएको चथयो 

। यसै चबि जापानलाचग नेपाली  तत्काचलन राजदतुको उपचस्थचतमा नेपाल उधोग बाचणज्य महासंघ र 

एनआरएन चबि एक सहमती पत्रमा हस्ताक्षर गरी नेपाल उधोग बाचणज्य महासंघले सञ्िालन गदै 

आएको “एक गाँउ एक उत्पादन” पररयोजनालाई नेपालमा प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउन एक 

समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको चथयो । सम्मेलनको अधत्यमा नेपालको आचथाक चबकास र 

गैरआवासीय नेपालीहरुको चहतका लागी चबचभधन कायाक्रम ल्याउने प्रचतबद्दताहरु “टोचकयो घोषणा 

पत्र” माफा त जाहरे गररएको चथयो । सम्मेलनको महत्वपणुा उपलब्धी प्रथम काया सचमतीको चनवाािन 

चथयो जसल ेएनआरएन जापानलाई नया ँढङ्गले अगाचड बढ्न चदशाचनदशे गरेको चथयो । 

 

तदथा सचमचतका माचथ उल्लेचखत कायाहरु प्रसंशचनय भए पचन तदथा सचमचतको आफ्नो मखु्य उद्दशे्य 

कायाकाररणी सचमचत चनमााणका लागी आबश्यक पने पवुााधारको चनमााण गने, चतर प्रयाप्त ध्यान नचदएको 

पाईधछ । टोचकयो घोषणा पत्रका कचतपय प्रचतबद्दताहरु कावााधवयनका संभावनाहरु बारे पवुा अध्यन र 

आबश्यक संयधत्रको सोि चबना आएकाले चयनीहरुलाई ब्यबहारमा उताना चनकै मेहनत गनुा पने दचेखधछ 

।  

प्रथम कायतसबमबतका लक्षहरु 

प्रथम कायाकाररचण सचमचतले एनआरएन जापानलाई बचढ भधदा बचढ सँस्थागत, समाबेशी, पारदशी र 

बैज्ञाचनक बनाउने र एनआरएन केचधिय सचमचतको मलु ममालाइ आत्मासाथ गद ैअगाचड बढ्ने चनचत 

अबलम्वन गरेको छ । जस अनसुार आफ्नो कायाकालको पचहलो बषामा चनम्न लक्षहरु चकटान गररएको 

चथयो ।    

(क)कुनै पचन संगठनको आधार स्तम्भ यसको संरिना हुने कुरालाई मध्य नजर गद ैसंगठनको संरिना 

चबकासका लाचग प्राथचमकता चदने । 

(ख)सापेचक्षतरुपमा एनआरएन एउटा नयाँ सँस्था भएकोले एनआरएन-आधदोलन बारे जागरण 

फैल्याउद ै बचढ भधदा बचढ नेपालीहरुलाई एनआरएनमा संगचठत गद ै लैजान,े सस्थालाई सम्पणुा 

नेपालीहरुको साझा सँस्थाको रुपमा चबकचसत गने ।  

(ग)प्रथम अचधबेशनमा जारी “टोचकयो घोषणापत्र” माफा त जाहरे भएअनसुार दशेको अथातधत्रमा प्रत्यक्ष 

टेवा पयुााउने प्रचतबद्दताहरुलाई ब्यबहारमा ल्याउने ।  

(घ)प्रवासी नेपालीहरुको चहतलाई सम्बोधन गने खालका कायाक्रमहरु लाग ुगने ।   



प्रथम कायतसबमतीको पबहलो िषतका बनती तथा कायतक्रमहरु 

सँगठनका पुवातधार र संरचनासग सम्िबधधत 

कायतसम्पादन बनयमावलीको बनमातण र सँस्थागत सस्कारको बिकास 

कायासचमचतको पचहलो बैठकले कायासचमचतका कामकारवाहीलाई अनशुाचसत, मयााचदत, बैज्ञाचनक र 

पारदशी बनाउन कायासम्पादन चनयमावली चनमााण गरेको चथयो । जस अधतरगत बैठकका चनणायहरुको 

नेपाली भाषामा अचभलेख राख्ने, प्रत्येक दोश्रो मचहनाको पचहलो शचनवार अपराधह चनयचमत बैठक 

बस्ने, चबना सिुना लगातार तीनवटा चनयचमत बैठकमा अनपुचस्थत हुन नहुने, संसथाको आचथाक चस्थचत 

बचलयो बनाउन प्रत्येक कायासचमचत सदस्यले प्रत्येक बैटकमा लेवी प्रदान गने ,सँस्थामा आइपने 

आकचस्मक चनणायहरु गना सक्ने अचधकार सम्पधन सचिवालयको गठन गने आचद पदाछन । बैठकमा 

उठ्ने मदु्दाहरुमा खलुा र बहृत छलफल गने,  कायाक्रमहरुको सचमक्षा र ररपोचटाङ् गने परम्पराको थालनी 

गररएको छ । बैठकमा कुनै पचन चबषयमा ठोस चनणाय चलन सहयोग होस भधने हतेलेु बैठकमा उठ्ने 

चबषयहरु ईमेल माफा त पवुा छलफल (कचम्तमा एक हप्ता पचहले दचेख) हुने गरेको छ । बैठकमा उपचस्थत 

हुन नसक्ने सदस्यहरुको राय पचन समावेस गना सचकन ेयस पद्दतीका सरुुका चदनहरुमा सदस्यहरुको 

सहभाचगता बाक्लै भए पचन पचछल्ला चदनहरुमा यसको प्रभावकारीता घटेको छ । यसै गरी 

कायासचमचतका चनणायहरु बारे ससुचुित हुन पाउने साधारण सदस्यहरुको अचधकारलाई ध्यानमा राखी 

सका ल मेलको स्थापना गरी सोको माध्यम र होमपेजबाट सदस्यहरुलाई चनयचमत रुपमा सिुना प्रवाह 

गने प्रणालीको चबकास गररएको छ । तर चबधचुतय सञ्िारमा पहुि नहुने सदस्यहरुलाई सिुना प्रवाह 

गना तै्रमाचसक छापा पचत्रकाको प्रकाशन गने चनणाय भए पचन कावााधयन हुन सकेको छैन ।चबध्यमान 

चबधान सदस्यहरु चबि बहृत छलफल चबना र केचधिय सचमचतको चबधानसग ताताम्य नचमल्ने गरी चनमााण 

भएकोले त्रचुटहरुलाई सम्पणुरुपमा सच्िाएर चबधान संशोधनको प्रस्ताव गररएको छ ।      

के्षत्रीय सबमबतहरुको बनमातणाथत पुवातधार बनमातण र गठन  

एनआरएनका गचतचबचधहरुलाई टोचकयोमा मात्र चसचमत हुन नचदन र बढी भधदा बढी नेपालीहरुलाई 

एनआरएनमा आबद्द गनाका लागी चबचभधन क्षेत्रमा क्षेत्रीय सचमचतहरु गठन गने चनणाय गररएको छ । 

यसको आबश्यक पवुााधारको तयारी गनाका लागी संगठन चबस्तार सचमती चनमााण गररएको छ । उक्त 

सचमचतको अध्ययन प्रचतबेदनले भौगोचलक र नेपालीहरुको जनसँख्याको आधारमा जापानलाई १० 

भागमा चबभाजन गरी क्षेत्रीय सचमचत गठन गने सझुाव चदएको चथयो । कायासचमचतले चबचभधन समयमा 

छलफल गरी क्षेत्रीय सचमचत गठन चनयमावली पचन तजुामा गरर सकेको छ । हाल सम्म टोचकयो के्षत्र पछी 

बढी सँख्यामा नेपालीहरु बसोबास गद ैआएका तोकाई र चकचधक क्षेत्रहरुमा क्षेत्रीय सचमचत स्थापाना गरी 

सचकएको छ र अधय क्षेत्रहरु पचन चबस्तार गद ैलैजाने पहल भइरहकेो छ ।  



उपसबमबतहरु गठन 

कायासचमचतका साथीहरुको दक्षताको आधारमा चबचभधन उपसचमचत गठन गरर कायाको बाडफाँड 

गररएको छ । काया सम्पादनका लाचग सरलीकरण र कायाको चवकेचधिकरणका लाचग गचठत 

उपसचमचतहरुमा वेब ब्यबस्थापन, सदस्यता ब्यबस्थापन तथा संगठन चबस्तार, चबधान संशोधन, 

प्रकाशन, अधतर संगठन संयोजन, खेल तथा सांस्कृचतक, ब्यापार तथा वाचणज्य, अथा, प्राचज्ञक र सिुना 

तथा प्रचबचध रहकेा छन । यस्ता उपसचमतीहरुमा कायासचमती भधदा बाचहरका साथीहरु पचन आवद्ध हुन 

सक्ने ब्यबस्था गररएकोले कचमचट भधदा बाचहर रहकेा साथीहरुको दक्षतालाई पचन सदपुयोग गना सचकने, 

कायाक्रमहरुमा चबचभधनता आउनकुासाथै संगठानात्मक गचतचबचधहरुमा चतब्रता आउने भएकोले 

उपसचमचतहरुको गठन महत्वपणुा ठहररएको छ । तर संस्थाका गचतचबचधहरु अझ बचढ प्रभावकारीरुपले 

अगाडी बढ्नका लाचग सबै उपसचमचतहरु उचत्तकै रुपमा सजव र कृयाचशल हुन ुपने जरुरी दचेखधछ ।  

सदस्यता बितरण अबभयान 

बढी भधदा बढी नेपालीहरुलाई संगचठत गनाका लागी सदस्यता चवतरणलाई अचभयानकै रुपमा अगाडी 

बढाएको छ । जस अधतरगत सदस्यता चबतरणलाई सलुभ बनाउने, सदस्यता पररिय पत्र जारी गने, 

सदस्यताका लाचग आकषाक सचुवधाहरुको ब्यबस्था गने आचद रहकेा छन । चबधतुीय माध्यममा मात्र 

चसचमत रहकेो सदस्यता फाराम चबतरण पद्दचतलाई चबस्तार गरी ब्रसुर र अधय माध्यमबाट पचन सलुभ 

चकचसमले चबतरण भईरहकेो छ । सदस्यता पररिय पत्र चबतरणमा भने चबचवध कारणले चबलम्ब भएको 

छ । कररव दईु दजान नेपाली ब्यबसायी साथीहरुले उहाँहरुको ब्यबसायमा एनआरएनका सदस्यहरु 

चनचित प्रचतशत छुट प्रदान गना सहमती जनाई सक्न ुभएकोले छ  । नेपाल एअरलाईधसले पचन ओसाका 

काठमाडौ उढानमा चबशेष सहुचलयत चदने चनणाय गररसकेको छ  तर समयमा सदस्यता पररिय पत्र तयारी 

गना नसक्दा यसको कावााधयनमा हुन सचकराखेको छैन । यस्तो सहुचलयत कायाक्रमले एनआरएनको 

सदस्यता चबतरण अचभयानलाई सहयोग गने मात्र होईन चक नेपालीले नेपालीकै व्यपार व्यबसायममा 

खररद उपयोग गना गराउन प्रेररत गराउनकुो साथै नेपालीहरु चबि भाइिाराको चबकास गनामा टेवा 

पयुााएको हामीलाई महससु भएको छ ।  

 

गत वषा सम्पधन पचहलो सम्मेलन पचछ सदस्यहरुको सँख्या दईु गणुाले बढी हाल कररव ३०० जना 

सदस्य हुन ु हुधछ । अचधकांश सदस्यहरु क्षेत्रीय अचधबेशनको समयमा जारी भएका छन भने संगठन 

चबस्तार सचमचतको पहलमा पचन चनकै सदस्यता जारी भएको छ ।  तर ईनटरनेट र हुलाकबाट प्राप्त 

आवेदनको संख्या भने धयनु रहकेो छ । सदस्य सख्या बढाउन कायासचमचतका सदस्यहरुले ब्यचक्तगत 

पहल गनुा पने दचेखधछ । 

एनआरएन िारे प्रचारात्मक जागरण 

चबचभधन माध्यमल े एनआरएन बारे जागरण फैल्याउने काम सकृयरुपमा अगाडी बचढरहकेो छ । 

एनआरएनको छोटो पररिय र यसका गचतचबचध समावेश भएको ब्रसुरको छपाई तथा चबतरण भइसकेको 



छ । चबचभधन समयमा आयोचजत कायाक्रम र गोचिमा एनआरएन बारे सावाजचनक प्रविन र अधतकृया 

सम्पधन भएका छन (टोचकयोमा ४ पटक, नागोया १ पटक, ओसाका १ पटक)। यसै गरी एनआरएनका 

गचतचबचधहरु समाबेश साझा क्यालेण्डर २००७ ९चबक्रम सम्वत २०६३-२०६४० जापानवासी 

नेपालीहरुको चभत्ता-चभत्तामा पयुााइ सचकएको छ । एनआरएन डे को अबसर पारेर प्रस्ततु गररएको 

नेपालका िचिात कलाकारहरु मदनकृरण शे्रि र हररबंश आिायाको हाँस्य ब्यङ्गात्मक कायाक्रमको 

मखु्य उद्दशे्य पचन बचढ भधदा बढी नेपालीहरुलाई आकचषात गने र सोही अवसरमा एनआरएनका 

गचतचबधी बारे प्रकाश पानुा चथयो । जापान कै ईचतहासमा सबै भधदा धेरै नेपालीहरुको जमघट भएको 

यस अवसरमा सहभागीहरुले एनआरएन बारे जानाकारी चलने मौका पाएका चथए । यसै गरी हाम्रो 

जागरण अचभयानलाई सफल पानाका लागी जापान चस्थत नेपाली संिार माध्यमहरुको भचुमका 

महत्वपणुा हुने कुरालाई ध्यानमा राखी जापानबाट प्रकाचशत नेपाली मेचडयाहरु नेपाल समािार 

साप्ताचहक, नेपालजापान डट कम , समुंधिपारर डट कम, र नेपाली संिारसग सहकाया गद ैअगाडी बढ्ने 

चनती अवलम्बन गररएको छ । यसै गरी नेपाल ईधटरधयासनल चटवी च्यानलले समय समयमा हाम्रा 

कायाक्रमहरुको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर हाम्रो अचभयानलाई टेवा पयुााएको छ । बाचषाक साधारण सभाको 

अवसरमा प्रकाशन हुन लागेको “मातभृमूी नेपाल” नामक वाचषाक पचत्रकाको मखु्य उद्दशे्य पचन 

एनआरएनका जल्दा बल्दा मदु्दाहरुलाई पाठक समक्ष पयुााउन ुरहकेो छ। 

आबथतक संकलन 

संगठनलाई आचथाकरुपमा सवल बनाउनका चबचभधन उपायहरुको प्रयोग गररएको छ । कायाकाररणी 

सचमतीका सदस्यहरुबाट लेवी संकलन, मनोरञ्जात्मक कायाक्रमहरु र सेचमनार तथा गोचिको आयोजना, 

सदस्यता शलु्क, हाम्रा प्रकाशनहरु जस्तै क्यालेण्डर, “मातभृमुी नेपाल” मा चबज्ञापन र चबचभधन 

कायाक्रममा ब्यबसायीहरु र अधय संस्थाहरुबाट प्राप्त सौजधयताबाट आचथाक संकलन गररएको छ । जस 

मध्य ब्यबसायीहरुको सौजधयता र चबज्ञापनबाट प्राप्त रकम नै अथा संकलनको मलु श्रोत बनेको छ । 

प्रकाशन 

सँस्थाका चनयचमत गचतचबचधहरु, कायाक्रमको सचमक्षा-ररपोटा, प्रेस बक्तब्य आदी होमपेजबाट प्रकाशन 

गररदै आएको छ भने क्यालेण्डर र ब्रसुरद्वारा पचन हाम्रा प्रचतबद्दता र चबगतमा भएका गचतचबचध बारे 

जानाकारी चदईएको छ । बषा भररका गचतचबचध समाबेश गरेर बाचषाक साधारण सभामा “मातभृमुी नेपाल” 

पचत्रका प्रकाचशत हुदछै । यसरी चबचभधन चकचसमका प्रकाशनले हाम्रो जागरण र पारदशी अचभयानलाई 

टेवा पयुााहने मात्र होईन सदस्यहरुको संगठनका गचतचबचध बारे ससुचुित हुने अचधकारलाई पचन संरक्षण 

गरेको हाम्रो ठहर छ ।  



टोबकयो घोषणा पत्रको प्रबतिद्दता  

प्रबिबध हस्ताधतरणसँग सम्िबधधत 

जापानमा चसकेको चसप र प्रचवचधलाई दशे चबकासमा सदपुयोग गने संभावनाको खोजी गने प्रचतबद्दता 

अनसुार नेपालको सिुना तथा प्रचबचधको क्षेत्रमा के कसरी योगदान गना सचकधछ भधने चबषयसँग 
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नामक कायाशाला गोचि सम्पधन भइसेकेको छ । सम्बचधधत क्षेत्रका चबशेषज्ञ र लगानी कतााको 

सहभाचगता भएको यस कायाशाला पचहलो सम्मेलनमा भएको यस्तै प्रकारको कायाशालाको चनरधतरता 

चथयो । भचवरयमा हुने यस्ता खालका कायाशालाहरु आयोजना पचहले भएका कायाशालाको सचमक्षाको 

आधारमा हुन ुपने जरुरी दचेखधछ । 

अधय संघ-सँस्थाहरु सँग सहकायत 

जापान रहकेा नेपाली संघ सँस्थाहरुको आ-आफ्नो महत्व भएको कुरालाई ध्यानमा राख्दै यी 

सँस्थाहरुसँग प्रचतद्वधदीको भावनाले होइन की हातेमालो गद ै अगाचड बढ्ने टोचकयो घोषणा पत्रको 

प्रचतबद्दता अनरुुप हरेक संघ सँस्थाहरुका बाचषाक कायाक्रमहरु समाबेश भएको २००७ सालको साझा 

क्यालेण्डर प्रकाचशत भइसकेको छ । यसै गरी एनआरएनका चबचभधन कायाक्रमहरुमा अधय सँस्थाहरुलाई 

चनमधत्रणा गने मात्र होइन चक अचभब्यचक्तका लाचग पटक-पटक मञ्ि प्रदान गद ैआएका छौ । यस्ता 

केचह उदाहरणका लाचग, पचहलो सम्मेलनमा भएको सँस्थाहरुचबि अधतरकृया कायाक्रम र टोचकयो मा 

हालै सम्पधन “प्रवासी नेपालीहरुको  मताचधकार” सम्बचधध अधतरकृया कायाक्रमलाई चलन सचकधछ । 

यसै गरी अधय सँस्था सँग भाइिाराको चबकास होस भधन ेउद्दशे्यका साथ अधय संस्थाहरुसग संयकु्तरुपमा 

कायाक्रमहरु सञ्िालन भएका छन । नेपाल जापान सोशाइटी जापान चस्थत नेपाली चबध्याचथा समाज 

९नाज० र एनआरएन जापानको आयोजनामा संयकु्त दश ै कायाक्रम, जापान नेपाल सोसाइटीको 

आग्रहमा टोचकयोको आचकहावारा भएको “नेपाल डे” र शाचधत तथा लोकताचधत्रक नेपाली मञ्ि जापान 

सँग िचिात कलाकार मदन कृरण शे्रि र हररबंश आिायाको अचभनद्दन जस्ता कायाक्रमहरुलाई यसको 

उदाहरणको रुपमा चलन सचकधछ।  

पयतटन बिकास सम्िधधी 

दशेको पयाटन चबकासका लागी जापानबाट गना सचकन ेयोगदानको संभाब्यता अध्ययन शरुु भएको छ, 

जसको प्रारचम्भक अध्ययन प्रचतबेदन गत बषा जलुाईमा सम्पधन एक कायाशालामा प्रस्ततु गररएको चथयो। 

यस अध्ययनलाई अझै अगाचड बढाइ २००७-८ वषाको बाचषाक कायाक्रममा पयाटन चबकाशका लाचग 

चबषेश कायाक्रम ल्याउने सोि भइरहकेो छ । यसैगरी नेपालको संस्कृचतबारे जापानी नागररकहरुलाई 

पररिय गराउने उद्दशे्यले चबचभधन समयमा कायाक्रमहरु सञ्िालन हुद ैआएका छन । चसधजकुुमा नेपालमा 

पयाटन चबकास बारे कायाशाला गोचि संिालान, नेपाल डे मा आचकहावारा भएको चबचभधन जातजातीको 



भेषभषुाको प्रदशानले जापानीजहरुको मन चजत्न सफल भएको चथयो भने टोचकयो बाचहर नागोयामा पचन 

तोकाई क्षेत्रीय सचमचतको पहलमा भएको सांस्कृचतक कायाक्रमले पचन यस्तै महत्व राखेको चथयो। 

प्रवासीहरुको मतदानको अधिकार बारे आवाज 

एनआरएन जापानले शरुुका चदन दचेख प्रवासी नेपाली लाचग मतदानको अचधकारको माग गद ैआएको 

छ । २००६ मे मा सम्पधन कायासचमचतको पचहलो बैठकले मतदान अचधकारको मागलाई चबचभधन 

चकचसमले बलुधध गद ैलैजान ेचनणाय गरेको चथयो । तत ्पिात नेपाल सरकार, नेपाल पत्रकार महासंघ, 

र नागररक समाजलाई ज्ञापन पत्र माफा त मतदान अचधकार बारे ध्यानाकषाण गराइएको चथयो । चशक्षा 

मधत्री मंगल चसचद्द मानधधर र नेपाल पत्रकार महासंघका सभापतीको टोचकयो भ्रमणको क्रममा सभापचत 

माफा त नागररक समाजका नाममा ज्ञापन पत्र हस्ताधतरण गररएको हो । साथमा जमानीको बोनमा भएको 

दोश्रो एनआरएन क्षेत्रीय सम्मेलनमा मतदानका अचधकारको मागमा ऐक्यबद्दता जनाउन चवचभधन दशेमा 

रहकेा एनआरएन राचरिय समधवय सचमचत र अधतराचरिय समधवय सचमचतलाई चलचखत रुपमा आग्रह 

गररएको चथयो । यस मागलाई आत्मसात गद ैअधतरााचरिय समधवय सचमचतको आठौ बैठकले नेपाल 

सरकार समक्ष मतदान अचधकार बारे औपिाररक माग राखेको चथयो । मतदान अचधकारको माग राचरिय 

बहस कै चबषय बधन पगेुको कुरा सवाचबचधत नै छ । राजनैचतक पाचटाका नेताहरु र मधत्रीहरुले मतदानको 

अचधकार सचुनचित गने आश्वाशन चदए पचन संसदबाट मतदान चनयमावली पाररत गदाा प्राचबचधक 

कचठनाई दखेाइ चबदशेीभमुीबाट मतदानको ब्यबस्था नहुने भयो । यसको लगत्तै टोचकयोमा “प्रवासी 

नेपालीहरुलाई मतदानको अवसर नचदन ु कचत औचित्यपणुारु” चबषयक एक  अधतरकृया कायाक्रम 

आयोजना गररयो । जसमा भतुपवुा उपप्रधानमत्री रामिधि पौडेल, राचरिय योजना आयोगका पवुा 

उपाध्यक्ष डा। नारायण खड्का, एनआरएन कोररयाका राचरिय संयोजक, जापान चस्थत नेपाली 

राजनैचतक पाचटाका भातसंृगठनका प्रचतचनचधहरुले तथा चबचभधन व्यचक्तहरुले आ-आफ्नो चबिार ब्यक्त 

गनुा भएको चथयो, भने एनआरएन जापानका तफा बाट चबदशेी भचुममा चनवाािनको ब्यबस्था गदाा आइपना 

सक्ने कचठनाई र यसका समाधानका उपायहरु समाबेश गररएको एक कायापत्र प्रस्ततु गररएको चथयो । 

नेपाल अधतरराचरिय टेचलचभजन (NITV) ले ईधटरनेटको माध्यमबाट संसार भर र एफएम रेचडयोबाट 

नेपालमा प्रत्यक्ष प्रसार गरेर कायाक्रमको चबषयबस्तु प्रचत ध्यानाकषाण गराएको चथयो भने कायाक्रममा 

प्रस्ततु कायापत्र  काचधतपरु राचरिय दचैनक तथा नेपालयकेु डट कम लगायत अधय अनलाईन मेचडयाहरुले 

प्रकाचशत गरेर पाठकहरु समक्ष पयुााएका चथए । 

जापानमा नेपालीहरुको ऐधतहाधसक जमघट 

गैरआवासीय नेपाली चदबश मनाउनका नेपालका िचिात हाँस्य-कलाकार मदनकृरण शे्रि र हररबंश 

आिायालाई चनमनत्रणा गररएको चथयो। माथो उल्लेख गररए अनसुार यस कायाक्रममा जापानमा पचहलो 

पटक सबै भधदा बचढ नेपालीहरुको जमघट गराउन सफलता चमलेको चथयो। यसले एनआरएनको 

जागरण अचभयान र अथा संकलनमा टेवा पयुााएको मात्र चथएन चक एनआरएन को उत्कृि काया शैचलको 

प्रदशान पचन गरेको चथयो।  



एनआरएन रेधियो सञ्चालन बारे 

नेपाल टेचलचभजन लगायत नेपाली संिार माध्यमलाई चबश्र्वभर छररएर रहकेा नेपालीका लाचग 

आमसंिारको मलू प्रभाहमा ल्याउने उद्दशे्यका साथ स्थाचपत एनआइचटभीसग चमली “एनआरएन 

रेचडयो” सञ्िालान गनाका लाचग चनशलु्क प्राचबचधक सहयोग र समय उपलब्ध गराउने सहमती जनाएको 

छ । रेचडयो सञ्िालन गनाका लाचग आबश्यक गहृकायाको शरुुवात भएको छ ।  

नेपालीहरुलाई कदर पत्र, आधथिक तथा मानधवय सहयोग 

नेपाल र नेपालीको लाचग योगदान प-ुयाउने र एनआरएनलाई सहयोग पयुाा-ने ब्यचक्तहरुलाई चबचभधन 

चकचसमले सम्मान गनेरसहयोग पयुााउने (जस्तै- कदर-पत्र प्रदान, आचथाक सहयोग) कायासचमचतको 

चनणायको कावााधयनको शरुुवात भएको छ । नेपालको हाँस्यचबधा क्षेत्रमा योगदान पयुााउने र 

जनआधदोलन दईुमा चबशेष भचुमका चनवााह गरेका कलाकार द्वय मदनकृरण शे्रि र हररबंश आिायालाई 

टोचकयोमा एक कायाक्रम गरी अचभधदन गररएको छ भने चबचभधन समयमा जापानमा आउन ु भएका 

नेपाली चबश्व साईकल यात्रीहरुलाई सम्मान पत्र र आचथाक सहयोग प्रदान गररदै आइएको छ । यसै गरी 

एनआरएको चबचभधन कायाक्रममा सहयोग गनुा हुने स्थाचनय कलाकारहरु र सौज्यकताालाई पचन सम्मान 

गररदै आइएको छ । जापानवासी नेपालीहरुलाई आपतकालीन चस्थचतमा आचथाक सहयोग गनाको लागी 

“आपतकालीन सहयोग कोष” स्थापना गने सैद्दाचधतक चनणाय भएको छ । प्रस्ताचवत कोषको दरुुपयोग 

नहोस भनेर अथा संकलन गनुा पवुा चनचित चनयम बनाउनका लाचग कायासचमचतका सदस्यहरुको राय 

संकलन भइसकेको छ र यसको अचधतमरुप चदन एक सचमचतको गठन भएसकेको छ । 

नेपाल-जापान सम्बन्िलाई प्रगाण बनाउने सम्बन्िमा  

नेपाल र जापन चबिको सम्बधधलाई प्रगाण बनाउन टेवा पयुााहने उद्दशे्यनरुुप नेपाल-जापान मैत्री 

सम्बधधको ५०औ वषा गाँठको उपलक्ष्यमा चबचभधन कायाक्रमहरु आयोजना गररयो। यसै उपलक्ष्यमा 

२००६ सेप्टेम्वरमा आचकहाबारामा एनआरएन जापानको सह-आयोजनामा “नेपाल डे” सम्पधन भयो। 

२००७ सालको चभत्ते पात्रोको आवरण पेजमा “नेपाल-जापान मैत्री सम्बधधको ५०औ वषा गाँठको 

उपलक्ष्यमा” प्रकाचशत हुलाक चटकट समाबेश गरी गरेर नेपाल र जापन चबिको सम्बधधलाई प्रगाण 

बनाउने हाम्रो प्रचतबद्दताको प्रकट गररएको चथयो । २००६ अक्टोवर र चडसेम्वरमा सम्पधन क्रमश 

“एनआरएन डे” र “सिुना तथा प्रचबचध वका सप”मा पचन यस सधदभालाई जोचडएको चथयो। 

अधतराबष्िय समधवय सबमती र यसका बनकायहरुलाई सहयोग तथा सहकायत 

पचहलो वषाको कायाकालमा माचथ उल्लेचखत कायाहरुमा बढी जोड चदन ु पने भएकोले अधतराचरिय 

समधवय सचमतीका पररयोजनाहरु खासै उल्लेखचनय सहयोग पयुााउन सचकएको छैन । यधपी यस 

चबषयमा पटक्कै िासो नभएको भने होइन । प्रस्ताचवत पररयोजना के कसरी सहयोग गना सचकधछ भधने 

चबषयमा कायासचमतीमा पटक पटक छलफल भएको छ र सहयोगका संभावनाका बारे अध्यन गना 

कायासचमचतका साचथहरुलाई चजम्मेवारी चदइएको छ । अधतरााचरिय समधवय सचमतीद्वारा प्रस्ताचवत नेपाल 



ईधभेिमेधट फण्डमा अथा संकलनका संभावना खोज्न अध्यक्षलाई र नलेज बैक स्थापनामा सहयोग गना 

सिुना तथा प्रचबचध सचमचतलाई कायासचमचतले आग्रह गरेको छ। केधिीय सचमचतको सकृयतामा भरखर 

चशलधयास गररएको दवेघाट बदृ्दाश्रम चनमााण गनाका लाचग कायासचमतीका साथीहरुले ब्यचक्तगतरुपमा 

आचथाक सहयोग गनुा भएको चथयो ।  

 

केचधिय सचमतीका चबचभधन गचतचबचधहरुमा सहयोग पयुााउने र चनदशेनको पालना गने काम भएको छ । 

जापान सरकारको “एक गाँउ एक उत्पादन” कायाक्रममा उत्प्रेरणको भचुमका खेल्न बनेको सचमचतलाई 

सहयोग गनालागी राचरिय सचमचतको तफा बाट दईु सदस्यहरुको मनोनयन गररएको छ । मनोचनत एक 

सदस्यले जापान सरकारबाट योकोहामामा प्रदान गररएको “एक गाँउ एक उत्पादन” चबषयक एक हपे्त 

ताचलम प्राप्त गरर सक्न ुभएकोले उँहाले आजान गनुा भएको ज्ञानले सचमचतलाई सहयोग पयुााउने चबश्वाश 

गररको छ । यसै गरी केचधिय सचमचतको चनदशेनमा २००६ अक्टोवरमा टोचकयोमा ५०० जना भधदा बढी 

जापानवासी नेपालीहरुको सहभाचगतामा “गैर-आवासीय नेपाली चदवश” भब्यरुपमा मनाईयो।  

 

'' …….” सँस्थाको सौजधयमा जापानमा म्याराथनु ताचलम चलइरहकेा चहमाली क्षेत्रका धावीकाहरुलाई 

एनआरएन जापानले नैचतक सहयोग गद ैआएको छ ।   

 

अधतरााचरिय यथु फोरम र मचहला फोरमलाई जापानको तफा बाट सहयोग पयुााउन र एनआरएन जापान र 

यी फोरमहरु चबि पलुको भचुमका खेल्न प्रचतचनचधहरु छनौट गररएको छ । तर यी फोरमका गचतचबचधहरु 

बारे हाल सम्म कायासचमती अनचबज्ञ रहन ुपरेको चस्थचत छ ।  

 

एनआरएन जापानले संगठनको गणुात्मक चबकाशका लागी समय समयमा केचधिय सचमतीलाई सझुाव 

चदद ैआएका छौ । यसको एउटा उधाहरणका लाचग २००६ जनु मचहनामा जमानीको बोनमा सम्पधन 

भएको दोश्रो क्षेचत्रय सम्मेलनमा चलचखतरुपमा उठाइएको चनम्न मागलाई चलन सचकधछ । तत्काचलन 

चबधानमा अधतरााचरिय समधवय पररषदमा प्रचतचनचध छाधने अचधकार सम्बचधधत दशेका राचरिय समधवय 

सचमचतमा नभएकोले असक्षम ब्यचक्तले पचन प्रचतचनचधत्व गने संभावना रहने भएकोले चबधानमा 

आबश्यक पररमाचजात गना माग गरेको चथयो । खचुशको कुरा  बोन सम्मेलनकै क्रममा बसेको केचधिय 

सचमतीको आठौ बैठकले प्रचतचनचधत्व छाधने अचधकार राचरिय समधवय सचमचतमा रहने गरी चबधानमा 

संशोधनको प्रस्ताव गरर सकेको छ । एनआरएनमा दचेखएका कचमकमजोरी र िनुौचतहरुका समाधानका 

संभाचवत उपायहरुबारे एनआरएन जापानको तफा बाट आगामी अक्टोबरमा नेपालमा हुने तेश्रो चबश्व 

सम्मेलनमा एक कायापत्रको पेश गना अधतरााचरिय समधवय सचमतीलाई आग्रह भइसकेको छ ।  

 

केचधिय सचमती र राचरिय समधवय सचमती चबि प्रयाप्त प्रत्यक्ष संबादको अभाव तथा केचधिय सदस्यहरुको 

राचरिय समधवय सचमती प्रचत के कस्तो दाचयत्व रहने स्पि ब्यबस्था नहुदा प्रभावकारी सिुना आदान 



प्रदान गना अफ्ठ्यारो भइ रहकेोछ । पचहलो कायासचमतीका चनती तथा कायाक्रमहरु तजुामा गना केचधिय 

सदस्यको खासै भचुमका नरह ेपचन एकाद बैठकहरुमा उपचस्थत भइ चटप्पणीहरु गने काम भएको छ । 

कचहले काही राचरिय समधवय सचमतीको भावनाअनरुुप िल्न नसक्दा असहज वातावरण पचन पैदा हुने 

गरेकोछ ।  

समासामबयक बिषयमा बदईएका पे्रस िक्तब्यहरु 

समसामचयक र जल्दाबल्दा मदु्दाहरुमा चनयचमत रुपमा प्रेस बक्तब्य प्रकाचशत गरी सम्बचधधत 

चनकायहरुको ध्यानाषाण गररएको छ । शाचधतपणूा जनआधदोलन-२ मा नेपाली जनताले गरेको बचलदान, 

जीवन-उत्सगा र सहभाचगताप्रचत उच्ि सम्मान गद,ै स्वतधत्र र सावाभौमसत्ता सम्पधन नेपालको 

राज्यशचक्तको स्रोत जनता मात्र भएको सत्यलाई स्थाचपत गने प्रचतचनचधसभाको घोषणा-२०६३ को 

स्वागत दचेख चलएर प्रवासी नेपालीहरुलाई चबदशेी भचुममा मतदानको ब्यबस्थाको माग गने सम्मका 

बक्तब्यहरुलाई उदाहरणको रुपमा चलन सचकधछ। 

भावी कायतक्रमहरु  

माचथ उल्लेख भए झै कायासचमचतको पचहलो वषाको प्राथचमकता संगठनको संरिनाको चबकास र संगठन 

चबस्तारमा भएको र यस तफा  उल्लेखचनय उपलब्धी हाचसल हुद ैगएकोले आउदो बषा नेपालको आचथाक 

चबकासमा प्रत्यक्ष सम्बधध राख्ने कायाक्रमहरुमा जोड चदने र साथमा हालका पररयोजनाहरुलाई 

चनरधतरता चदने योजना रहकेो छ । भावी कायाक्रमको रुप रेखा यस्तो हुनेछ ।  

 नेपालको जलश्रोतको क्षेत्रमा जापानबासी नेपालीहरुको लगानीको संभावना बारे हाल भइरहकेो 

अनौपिाररक छलफललाई ठोस चनस्कषामा पगु्नलाई यस चबषयमा सेचमनार गोचिको आयोजना 

गरी लगानीका लाचग जापानवासी नेपालीलाई उत्प्रेरण गने । यस चबषयमा जापान-कोररया 

संयकु्त लगानीका संभावनाका चबषयमा छलफल गना एनआरएन कोररया सँग पचन सम्पका  

स्थाचपत भइ सकेकोले आबश्यक परामशा गरी अगाचड बढ्ने ।  

 नेपालमा नयाँ नयाँ क्षेत्रमा लगानीको संभावनाको खोचज गना कायाशालाहरु सञ्िालन गने ।  

 दशेको पयाटन चबकासका लागी जापानबाट गना सचकन ेयोगदानको बारे पचहलो बषामा भएको 

संभाब्यता अध्ययनलाई चनरधतरता चदद ैनेपालमा अचहल ेशाचधत छाएको चस्थचत रहकेोले बचढ 

भधदा बढी जापानी नागररकहरुलाई नेपाल चभत्राई प्राय मतृाबस्थामा रहकेो नेपालको पयाटन 

ब्यबसायलाई टेवा पयुााउने खालको चबशेष कायाक्रम ल्याउने । 

 हाल लाग ुभएका कायाक्रमहरु जस्तै संगठन चबस्तार, बाचषाक क्यालेण्डर प्रकाशन, मातभृमूी 

नेपालको प्रकाशन आदीलाई चनरधतरता चदद ैटोचकयो घोषणा पत्रका बाँकी प्रचतबद्दताहरु लाग ु

गना प्रयत्न गने । 



 अक्टोबरमा नेपालमा सम्पधन हुन गइरहकेो एनआरएनको तेश्रो चबश्व सम्मेलन सफलरुपमा 

सम्पधन गनाका लाचग आबश्यक तयारी गने ।  

 आउदो एक बषाको कायाकाललाई िार तै्रमासीकका रुमा चबभाजन गरी ९२००७ मे-२००७ 

जलुाई, २००७ अगि-२००७ अक्टोबर, २००७ नोभेम्वर-२००८ जनवरी र २००८ फेब्रवरी-

२००८ अप्रील० सो समय ताचलकामा चनम्न कायाक्रमहरुलाई प्राथचमकता चदन े । दोश्रो 

तै्रमासीकमा तेश्रो चबश्व सम्मेलनको तयारी गने, तेश्रो तै्रमासीकमा २००८ क्यालेण्डरको तयारी 

गने, िौथो तै्रमासीकमा एनआरएन जापानको दोश्रो अचधबेशनका लागी तयारी गने । चनयचमत 

कायाक्रमहरु र सेचमनार, गोचि, अधतरकृयाहरु उपयकु्त समयमा गने । 

धधयिाद  

अधत्यमा हाम्रा कायाक्रमहरु सफल पाना सहयोग गनुा हुने सम्पणुा जापानवासी नेपाली दाज ुभाई चददी 

बचहनीहरु, शभु चिधतक, मेचडया, सौजधयकताा, जापान चस्थत नेपाली सँघ सँस्थाहरुलाई हाचदाक धधयबाद 

ब्यक्त गदाछौ ।  

 

(यस लेख एनआरएन जापानको बाचषाक प्रगती प्रचतबेदनको आधारमा “मातभृमूी नेपाल” मा प्रकाशन 

गनाका लागी तयार गररएको हो । यस प्रचतबेदन माचथ आफ्नो बहुमलु्य सझुाव र प्रचतकृया चदनहुुने 

एनआरएन जापानका कायासचमचतका सदस्यहरु प्रचत प्रचतवेदन प्रस्तोता  हाचदाक कृतज्ञता प्रकट गदाछ । 

प्रचतवेदन तयारीको शरुु दचेख सम्पादन सम्म सहयोग गनुा हुने प्रकाशन चबभाग प्रमखु तथा सचिवालय 

सदस्य बेल ुथापा प्रचत लेखक हाचदाक आभार ब्यक्त गदाछु ।) 

 

 


