
एनआरएनको अभियानको आगामी बाटो 

डा. हमे राज शमाा 

गैरआवसीय नेपाली सँघ (एनआरएन)को तेश्रो बिश्व सम्मेलनको तयारीका लाबग अबहल ेसँघल ेबिश्वका 

बिबिन्न क्षेत्रमा िेलाको आयोजना गर्दैछ। केबन्िय नेताहरुको उपबथिबतमा यही १४-१५ मा बसङ्गापरुमा 

एबशया प्याबसबिक िेला ( जापान, कोररया, हङ्कङ्, बसङ्गापरु, लगायतका राष्ट्रका एनआरएन 

प्रबतबनबिहरु सबम्मबलत), जलुाई २२ मा लण्डनमा यरुोबपयन िेला (जमानी, िेबजजयम, पोजयाण्ड, 

आयरजयण्ड, िेलारुस, रबसया, नेर्दरजयाड, थपेन, प्रोर्ुागल, िेलायत, अथरीया, यकेु्रन, साईप्रस, निे, 

फ्रान्स लगायतका राष्ट्रका प्रबतबनिी) सम्पन्न हुर्दैछन। यबत िेरै र्दशेहरुिाट प्रबतबनबित्व हुने यथता िेलामा 

कथता बकबसमका मदु्दाहरु उठ्न ुपछा िन्ने िारे आर्लन गररने छ यस लेखमा।   

िुभमका: उपलब्धी र चुनौतीहरु 

मलुकु िाबहर रहर्द ैआएका नेपालीहरुको पुँजी बित्राएर र्दशेको आिीक तिा सामाजीक बिकाशमा टेवा 

पयुााउने मलु उद्दशे्यका साि २००३ मा थिापीत एनआरएनले बिगत र्ार िर्ामा आफ्नो अबियानका 

िारेमा र्देश बित्र र िाबहर िेरै उर्ाइसम्म जागरण िैजयाउन सिल िएको छ । खासगरी २००३ र २००५ 

सालमा काठमाडौमा सम्पन्न सँघका पबहलो र र्दोश्रो बिश्व सम्मेलनहरुले सरकार र र्दशेिासीको ध्यानार्ाण 

गरेका बिए । पबहलो सम्मेलन पश्चात सरकारल े गैरआवासीय नेपालीका सम्िन्िमा ब्यिथिा गना 

अध्यार्दशे (संसर्दको उपबथिती निएकोले) जारी गरी एनआरएनलाई काननुीरुपमा मान्यता बर्दएको बियो। 

उक्त अध्यार्दशे लगानीको वातावरण िनाउन अपणुा िएको बजकीर गर्द ैर्दोश्रो सम्मेलनमा सँघले पुँजीका 

अलावा बिर्दशेमा बसकेको  ज्ञान, बसप, प्रबविी, र पुँजीलाई सर्दपुयोग गरी राष्ट्रबनमााणमा लगाउने 

वातावरण िनाउन सरकार समक्ष बिबिन्न सिुारका मागहरु पेश गरेको बियो। जनआन्र्दोलन िाग २ पबछ 

िनेको लोकतान्त्रीक सरकारले यी मागहरुलाई अबहल े िाती राखेको छ। गैरआवासीय नेपालीहरुका 

सम्िन्िमा िनेको परीमाजीत बिियक अबहले संसर्दमा बिर्ारािीन अिथिामा रहकेो छ । सरकारको 

बनती तिा कायाक्रममा गैरआवासीय नेपालीको िबुमकाको घोर्णा गरेर गैरआवासीय नेपालीहरुिाट 

लगानी बित्रीने कुरामा सरकार आथवथत रहकेो प्रष्ट पाना खोजेका छ िन े एनआरएनले बसङ्गो मकुुक 

अबहले संबििान सिामा केन्िीत िएकोले आफ्ना मदु्दाहरु अबहले ओझेलमा पना गए पबन बिलो र्ाडो 

सरकारले आफ्ना मागहरु परुा गने  कुरामा आशािार्दी रहकेोछ।   



प्रवासमा पबन एनआरएनले राम्रो तरङ्ग पैर्दा गरेको छ। पाँर् महाराष्ट्र अमेररका, यरुोप, एबशया, अबफ्रका 

र अष्ट्रेबलयाका तीस राष्ट्रहरुमा आफ्नो संगठन बिथतार गना सिल सँघल े मकुुक िाबहर िथने 

नेपालीहरुको हकबहत र समथयाका िारे आवाज उठाएर आम प्रवासी नेपालीहरुको साझा सँथिाको रुपमा 

बिकशीत हुने कोबशस गर्दैछ। २००५ सालमा कतारको र्दोहामा सम्पन्न पबहलो क्षेत्रीय सम्मेलन मािा त 

मध्यपवुामा िएका नेपाली कामर्दारहरुको समथयािारे पबहर्ान र समािानका सझुावहरु, २००६ मा 

जमानीको िोनमा सम्पन्न र्दोश्रो के्षत्रीय सम्मेलन मािा त संबििान सिाको बनवाार्नमा प्रवासीिाट  

मतर्दानको ब्यिथिा हुन ु पने माग र यसै सम्मेलनिाट र्दोहोरो नागरीकताको मदु्दा शसक्तरुपमा उठाएर 

बिर्दशेमा िथने नेपालीका समथयाहरु समािानमा आफ्नो िबुमका रहकेो सन्र्दशे बर्दएको छ।   

यी उपलब्िीका िािजरु्द एनआरएन अबियानकाका आगामी बर्दनहरु िने र्नुौतीपणुा र्दबेखन्छन । एका 

तिा  बिगत र्ार िर्ामा लगानीको लागी पररकबजपत योजनाहरु र आश्वासनलाई कावाान्यनको तहमा 

पयुााउन कबठन गहृकाया गनुा पने र्दबेखन्छ िने अको बतर एनआरएन आन्र्दोनलाई एउटा सजीव सँथिाको 

रुपमा बिकबशत गना नया ँिङ्गले अगाडी िि्न ुपने आवथयक छ । सँघको २००७ अक्टोवर १५-१७ मा 

काठ्माडौमा आयोजना हुन लागेको तेश्रो बिश्व सम्मेलनले एनआरएन आन्र्दोलनलाई एउटा बनबश्चत 

बर्दशाबतर बनर्दबेशत गने र नयाँ नेपालमा एनआरएनको कथतो िबुमकाको हुने हो त्यसको थपष्ट खाका तयार 

पाने अपेक्षा गररएकोछ । 

एनआरएन एबशया प्याबसबिक र यरुोबपयन िेलाहरु एनआरएन आन्र्दोलनको िावी बर्दशा बनिाारण गना 

केबन्ित गनुा पछा। बिगतको आन्र्दोलनको र्रणमा जथतो प्रर्ारिार्दी र  आथवाशनिार्दी शैलीलाई पररवतान 

गरी हाल सम्मको आन्र्दोलनमा र्दबेखएका कबमजोरर र िबवष्ट्यका सम्िाव्य सवै र्नुौतीका िारे गहन 

छलिल गरी ठोस बनष्ट्कर्ामा पगु्न ु पछा । मलुत: बनम्न बिर्यहरुमा एनआरएनको दृबष्टकोण प्रष्ट हुन 

छलिल केबन्ित हुन ुपछा।  

एनआरएनको मुल अवधारणा 

एनआरएनको थिापनाको मखु्य उद्दशे्य नेपालीहरुले बिर्दशेमा आजान गरेको पुँजीको लगानी गर्द ै राष्ट्र 

बनमााण गनुा बियो। सरकार र थवर्दशेिासी नेपालीहरुको आमिारणा र अपेक्षा पनी यही नै रहकेो छ। तर 

२०६२ िाि (२००५ सेप्टेम्वर) मा लालमोहर लागेको “गैरआवासीय नेपालीका सम्िन्िमा ब्यवथिा गना 

िनेको अध्यार्दशे” ले एक आबिाक िर्ामा १८३ वा सो िन्र्दा ििी बर्दन मलुकु िाबहर रहकेा (र्दबक्षण 



एबशयाका राष्ट्रहरु िाहके) नेपाली वा नेपाली मलुका बिर्दशेी नागररकलाई एनआरएनको पररिार्ा बर्दएर 

एनआरएनको र्दाहरेा बनकै ठुलो िनाएको छ। यस पररिार्ा अनसुार कररव १४ लाख िन्र्दा ििी 

एनआरएन रहकेो अनमुान गररएको छ। तर यी सिै नेपालीहरु पुँजी लगानी गना सक्षम छैनन।  

राष्ट्रलाई योगर्दान गने आिारमा एनआरएनहरुलाई र्ार वगामा बििाजन गना सबकन्छ। पबहलो वगामा 

मध्यपवुा र अन्य र्देशहरुमा श्रम गर्द ैआएका नेपालीहरु पर्दाछन। र्दईु बतहाइ िन्र्दा ििीको सँख्यामा रहकेा 

यस वगावाट बित्रीएको िन लगानी िन्र्दा पबन पाररवाररक गबतबिबिमा खबर्ान ुपने बथिबत छ। प्राय बनम्न 

वगीय पषृ्ठिमुी िएका यी नेपालीहरुको आजानिाट नेपालमा िथने पररवारका सर्दथयहरु आबश्रत छन। एक 

पररवारमा औसत ४-५ जना सर्दथय हुने कुरालाई आिार मान्ने हो िने करीव ४० लाख नेपालीहरुको 

रोबजरोटी िाबनएको छ (िारत लगायत र्दबक्षण एबशयामा रहकेा नेपालीिाट आबश्रत िाहके)। र्दोश्रो वगामा, 

नेपालिाट िसाई सरी बिर्देशी नागररकता बलएर थिायी रुपमा िसोिास गर्द ैआएका आप्रवासी नेपालीहरु 

पर्दाछन । र्दईु-र्ार पथुता पबहले र्दबेख वमाामा रहकेा ३ लाख आप्रवासी नेपालीमलुका नेपालीहरु र 

पबछजलो पथुता र्देबख अमेररका, यरुोप, अथरेबलया लगायतका र्दशेमा िसोिास गने नेपालीहरु यस वगामा 

राख्न सबकन्छ। यो वगाको मातिृमूी प्रबतको िािानात्मक सम्िन्ि िाहके अिातन्त्रमा प्रत्यक्ष िाईर्दा 

पयुााउने र्दबेखर्दनै। तर नेपालको कला सथकृती बवर्दशेमा जोगाई राख्न यो वगाले महत्वपणुा िबुमका बनिाउन 

सक्छ ।  तेश्रो िगामा, राष्ट्र बनमााणको लाबग आिश्यक पने र्दक्ष जनशक्ती (डक्टर, ईबन्जबनयर, 

अनसुन्िारकताा, बििािी, योजनाकार र अिाशास्त्री आर्दी) पर्दाछन। राष्ट्रल े ठुलो लगानी गरेर उत्पार्दन 

गरेका यथता जनशक्तीलाई अवसर र अनकुुल वातावरण तयार गरी नया ँनेपाल बनमााणमा सररक िनाउन 

सबकने प्रसथत संिावनाहरु रहकेा छन। र्ौिो वगामा, ठुला तिा साना खालका ब्यापारीक िगा जसले 

र्दशेमा साना-ठुला पररयोजनामा लागानी गना सक्षम छन। सँख्याको बहसावले अत्यन्तै कम िए पबन 

लगानी बित्र्याउने बहसािले अत्यन्तै महत्व राख्छ यस वगाले।  

यर्दी माबि उजलेबखत तथ्याङ्क र अध्यार्दशे द्वारा जारर गररएको १८३ बर्दनको अििारणाको ममाानसुार 

र्जने हो िने, सरकारी बनबत बनयम िनाउर्दा सिै िगालाई समेट्ने खालको िनाउन ु पछा। एनआरएनल े

बसद्दान्तत िाबहर िथने सिै नेपालीहरुलाई समेटेर अगाडी िि्ने प्रबतिद्दता जाहरे गर्द ै आएकोछ । तर 

प्रबतिद्दतालाई ब्यिहारमा जयाउन योजनािद्द बकबसमले अगाडी िि्न ु पछा। गैर आवासीय नेपालीहरु 

सम्िन्िी िनेको हालको सरकारी बनयमावली र एनआरएनले माग गरेको पणुा बनयमावली र्दिैुले पबहलो, 

र्दोश्रो र तेश्रो वगाका एनआरएनहरुसँग खासै सरोकार राख्र्दनै। १८३ बर्दने अविारणा नेपालको आफ्नो 



मौबलक निएर “गैरआवासीय िारती (एनआरआई)” िाट बलईएको छ। तर गैरआवासीय नागररकलाई 

सबुििा बर्दने कुरामा िारतीय सरकारिाट बसको गना कन्जसुाई गना हुर्दैन नेपाल सरकारले।  

लगानीका सम्बन्धमा प्राप्त सुभबधाको सदुपयोग 

एनआरएनले आिुले सोर्े अनसुार लगानीको वातावरण तयार हुन नसक्नमुा सरकारको बनबत-बनयमहरु 

पणुा निएको ठहर गरेको छ। संबििान सिालाई प्रािबमकता राख्ने नाममा राजर्दतुहरुको बनयकु्ती जथतो 

सहज कुरामा अबनणायको िन्र्दीमा रहकेो सरकारले एनआरएनका लागी तत्काल पणुा बनबत बनयम जयाउन 

सिल होला िन्ने कुरामा एनआरएन त्यबत बिश्िशनीय निए हुन्छ। अत: पणुा बनबत बनयमको पखााईमा 

निसेर अबहले सम्म प्राप्त सबुििाको सर्दपुयोग गरी अगाडी िि्न ुपछा। र्दोहोरो नागररकता र एनआरएनको 

आबिकाररक सँथिा र्दताािारे सरकारी बनबतले एनआरएनले अगाडी सारेको १०० बमबलयन अमेररबक 

डलरको ”नेपाल ईन्िेष्टमेन्ट िण्ट” को अििारणाका लागी केही िािक हुने र्देबखन्छ। तर र्दोहोरो 

नागररकता कै कारणले लगानी बिबत्रनै नसक्ने िन्ने होईन । बकन िने संिाबवत लगानी कतााहरु मध्य 

सिैजनाले बिर्दशेी नागररकता बलएका छैनन। एनआरएनद्वारा अनिुबन्र्दत मई खोला जलबिितु पररयोजना 

र जापानवासी नेपालीहरुको संलग्नतामा शरुु गना लागेको हाँडी खोला जलबिितु पररयोजनाले के प्रष्ट 

गछा िने बििमान काननु बित्र रहरे पबन ठुलो खालको लगानी बित्राउन ु संिव छ। एनआरएन को िोन 

सम्मेलनको तथ्याङ्कलाई आिार मान्ने हो िने िाबहर िथने नेपालीहरुले नेपालको बिबिन्न के्षत्रमा ६ 

अरि िन्र्दा ििी लगानी गरर सकेका छन। यबर्द र्दोहोरो नागररकताले कारणले नै कोही लगानी गना 

रोबकएको छ िने ती लगानी कतााको सँख्या र पुँजीको थपष्ट तथ्याङ्क सरकारलाई पेश गरेर उनीहरुको 

लगानीको लाबग िातावरण तयार गना र्दिाि बर्दन ु पछा। यसै गरी सँथिा र्दताा नहुनकुो कारण सँथिामा 

बिर्दशेी नागररकता बलएका सर्दथयहरुको सहिाबगता हो िने यथतो प्राबिबिक समथयाले अबजझरहन ुपने 

र्दबेखर्दनै। यसका िैकबजपक समािानको खोजी गनुा पछा। छोटकरीमा िन्र्दा प्राप्त सबुििाको सर्दपुयोग गर्दै 

सरकारलाई बनबत बनयम पररमाजीत गना लबवङ् गर्द ैजाने र बिर्दशेमा िएका नेपालीहरुलाई लगानी गना 

उत्प्ररेण गने बनतीलाई शसक्त पार्द ैअबियान संर्ालन गनुा पछा।   

सामाजीक भबकाशमा उत्प्पे्ररण 

पशपुतीको बकररयापतु्री िवन र र्दवेघाट िदृ्याश्रम लगायतका पररयोजनाहरु सञ्र्ालन गरेर एनआरएनले 

सामाजीक के्षत्रमा पबन महत्वपणुा िबुमका खेजन सक्ने कुरालाई थिाबपत गरेको छ। यसको सािै प्रत्यके 



एक बजजलामा बशक्षा, थवाथथ्य र खानेपानी जथता आिारितु आिश्यकतासँग सम्िबन्ित पररयोजनाहरु 

सञ्र्ालन गने एनआरएनको घोर्णा प्रसंशनीय छ। यथता पररयोजनाहरु सञ्र्ालन गर्दाा सरकार संग 

सहकाया गरेर अगाबड िि्यो िने ििी प्रिावकारी हुनसक्छ। जथतो िनौ सरकारले कुन बजजलामा कुन 

कुन क्षेत्रहरु बिकाशका लागी प्रािबमकतामा पर्दाछन त्यसको पबहर्ान गने र त्यस क्षेत्रमा पररयोजना 

सञ्र्ालन गनाका लागी बनबश्चत प्रबतशत अनरु्दान “बसड मनी” का रुपमा बर्दने बनती बलने हो िने 

सम्िबन्ित बजजलाका बिर्देशमा िथने नेपालीहरु लगानी गना उत्पे्रररत हुन सक्छन।   

सरकार र पाटीहरुसँगको सम्बन्ध 

सरकारल ेएनआरएनसंग  संिबन्ित बनबत बनयम पररमाबजात गना िीला सबुथत गनुा तिा र्दोहोरो नागररकाता 

र मतर्दान अबिकार जथता मागहरु परुा गना कन्जसुाई गनुाको पछाडी अबिकांश पयािेक्षकहरुले हालको 

नेपालको गबतबहन राजबनबतलाई बजम्मेवार ठहराएका छन िने केही बिष्ट्लेर्कहरुले एनआरएन र 

लोकतान्त्रीक सरकार बिर्को संिन्ि समुिरु निएर यथतो िएको तका  गछान। एनआरएनका सम्मेलनमा 

राजा र यवुराजको सहिाबगता, एनआरएनको नेततृ्व कुनै राजनैबतक पाबटासँग प्रत्यक्ष र्ासो नराख्नेको 

हातमा रहकेो, जनआन्र्दोलन २ को समिानमा मखु खोजन बिलाई गरेको कारणले यथता तका  गनेहरुलाई 

िल बमलेको हुन ुपछा। तर यीन ैकारणले सरकारल ेएनआरएन परैु सँथिालाई शंकाको घेरामा राख्न ुहुर्दनै । 

बकनिन े बहजोका बर्दनहरुमा पाटीका नेताहरु पबन कुनै न कुनै बकबसमले राजाको साबमपमा बिए िने 

एनआरएनले सम्मेलनमा राजालाई सहिागी गराएकै िरमा अलोकतान्त्रीक िनेर हनेुा न्याय संगत हुर्दैन। 

िेरी एनआरएन एउटा गैरराजनैबतक सँथिा िएकोले यसको नेततृ्वलाई राजनैबतक र्श्माले हनेुा हुर्दनै। 

एनआरएनले पबन सरकारसँग राम्रो सम्िन्ि कायम राख्ने वातािरण तयार गनुा पछा। जनआन्र्दोलनको 

िेलामा तत्कालीन सरकारसँग सम्िन्ि बिबिने डरले आन्र्दोलनको पक्षमा िोजन अबन्तम घडी सम्म कुने 

एनआरएनले लोकतान्त्रीक सरकारसँगको संिन्ि राख्न त्यबि कै र्नाखो र्दबेखन ुपछा। िोन सम्मेनलमा 

जनआन्र्दोलन २ पबछ िएको ऐबतहाबसक राजनीबतक पररवतानको थवागतलाई यसको कडीको रुपमा बलन 

सबकन्छ।  

हाल सम्म कुनै पनी राजनैबतक पाबटामा गैरआिासीय नेपालीहरुलाई हनेे दृबष्टकोण कथतो हुने हो िन्ने कुरा 

पाबटामा आबिकारीक रुपमा छलिल िएको छैन खाली लण्डन, मथको वा टोबकयोमा िएका 

एनआरएनका कायाक्रममा सहिागी िएका िेला पाबटा नेताहरुले आफ्ना ब्यबक्तगत दृबष्टकोण बर्दने गरेका 

छन। त्यसैले नेताहरुका ब्यबक्तगत आश्वाशनमा िर गरेर िथन ु िन्र्दा पाटीहरुको गैरआवासीय 



नेपालीहरुलाई हनेे आबिकारीक िारणा िारे थपष्ट पाना एनआरएनले आिह गनुा पछा। एनआरएनले तेश्रो 

बिश्ि सम्मेलनको मखु्य उद्दशे्यमा नेपालका उर्दयमान नेताहरुसँग सञ्जाल थिापना गने घोणणा गरेको छ। 

यो अिश्य राम्रो शरुुवात हो। तर एउटा सँथिाको सम्िन्ि ब्यबक्तगतरुपमा नेताहरुसँग बसबमत राख्न ुिन्र्दा 

पाटीसँग राख्न ु ििी ब्यिहाररक र्दबेखन्छ। िेरी सिाको िागडोर हातमा बलएका पाबटा नेताहरुसँगको 

सम्िन्िसँग र्ासो नराखी उर्दयमान नेताहरुसँग सम्िन्ि ििाउन ु तत्कालका लागी खासै अिा राख्र्दनै। यी 

िाहके, पाबटाहरुसँग राम्रा सम्िन्ि कायम राख्न बिर्देशमा रहकेा पाबटाका जनिगीय संगठनहरुसँग पबन 

एनआरएन राष्ट्रीय समन्वय सबमबतहरुले सहकाया गनुा पछा ।  

एनआरएन र राजभनती 

एनआरएन मलुत गैरराजनैबतक सँथिा हो। एनआरएन बित्र पाटी राजबनबतले प्रवेश नपावस िन्ने र्ाहाना 

राख्नलुाई अथविाबवक मान्न ु हुर्दनै। तर प्राध्यापक, ईबन्जबनयर, डाक्टर जथता बिशदु्द ब्यिसायीक 

सँथिामा त पाटी राजबनबतले प्रवेश पाउने हाम्रो सथकारमा एनआरएन जथतो िहृत र बिबिन्न पषु्टिमुी 

िएका सर्दथयहरु समािेश िएको सँथिामा पाटी राजबनबतिाट टािा राख्न ु कम र्नुौती पणुा छैन। 

मानिअबिकार र लोकतन्त्रको पक्षमा एनआरएनले आवाज उठाउन हुन्छ वा हुर्दनै िन्ने िारे िोन 

सम्मेलन लगायत समय समयमा एनआरएन बित्र उठेको िए पबन एनआरएनका र्दथतािेजहरुमा यस 

बिर्य िारे कतै उजलेख छैन। एनआरएन एउटा बिशदु्द गैरराजबनबतक सँथिाको रुपमा बिकाश िन्ने र्ाहना 

राख्नेहरुले यसलाई अथविाबवक नमाने पबन यसै बिर्यलाई बलएर एनआरएनको आलोर्ना गने वा 

एनआरएन अबियानमा खलेुर लाग्न अफ्ठेरो मानेहरु पबन प्रशथत छन। त्यसैले एनआरएनले राजबनबतका 

सम्िन्र्दमा सिै खालका नेपालीहरुलाई सन्तलुन राख्ने खालको बनबत समयमा बलन ुपछा। लोकतान्त्रीक 

आन्र्दोलनको बिरुद्द खलेुर लागेका मान्छेहरुलाई नेततृ्व िगाले खाली च्यापेर बहड्ने हो िने ठुलो सँख्यामा 

रहकेा लोकतन्त्रिार्दीहरुलाई एनआरएन प्रती बितषृ्ट्णा जाग्ने जगजाहरे नै छ।  

सँस्थागत भबकाश 

एनआरएनले अिको प्रािबमकता आिँुलाई एउटा अन्ताराबष्ट्रय थतरको सँथिाको रुपमा बिकाश गना बतर 

हुन ुपछा। सँथिाका आिारितु पवुाािारहरु (जथतै, प्रर्बलत बनवाार्न पद्दतीिाट नेततृ्वको र्यन, कुनै पबन 

मदु्दामा खजुला िहस र छलिल गरी बनणायमा पगु्ने पररपाबट, सँथिाका उपजलो र तजलो तहका बनकाय 

बिर् समन्वय र पारर्दबशाता, सँथिाका हरेक बनकाय र सर्दथयहरुका लागी आर्ार सँबहता, नेततृ्व 



िथनेहरुको ब्यबक्तगत आर्रण, आर्दी) लाई शरुु र्देबख नै बिकाश नगने हो िने सँथिा बर्दघाजीवी हुनै 

सक्र्दनै। सािै बनबश्चत लक्ष्य, योजनािद्द र प्रािबमकतको आिारमा कायाक्रमहरु तय गने पररपाटी िसाउन ु

पछा। यी िाहके सँथिालाई आबिाक र िौबतक रुपमा िबलयो िनाउन ु पछा। यत्रो ठुलो र आबिाकरुपले 

सम्पन्न िएका ब्यबक्तहरु संलग्न िएको सँथिाको सबर्वालय सञ्र्ालन आफ्नै एउटा िवन बनमाान गना 

सबकयो िने बवश्विरका सारा एनआरएनहरुले गौरव गने ठाउ रहने मात्र बिएन सँथिाका सिै 

गबतबििीहरुलाई यबह केबन्िकृत गना सबकने िएकोले एनआरएन अबियानलाइ िप उजाा बमजने बियो । 

िावी नेतृत्प्व 

एनआरएन अबियानको िबवष्ट्य तेश्रो बिश्ि सम्मेलनिाट बनवााबर्त नेततृ्वमा िर पने बनबश्चत छ। ितामान 

नेततृ्वले बनरन्तरता नबर्दने कुरा छापाहरुमा आइसकेको छ। तर िैकबजपक नेततृ्व िने अझै तयार िइ 

सकेको छैन या अगाडी र्देखा परेको छैन। यसको एउटा िबलयो प्रमाणको रुपमा एनआरएन िेलायतले 

हालै गरेको “ितामान नेततृ्वले नै बनरन्तरता बर्दन ुपने” बनणायलाई बलन सबकन्छ। एनआरएन अबियानमा 

वतामान नेततृ्वले खेलेको िबुमका, एनआरएन प्रबतको लगाव, ब्यवसाबहक र प्राबज्ञक क्षमताको आिारमा 

एनआरएन िेलायतको बनणायलाई अथविाबवक मान्न ुहुर्दनै। यर्दी िमामान नेततृ्वले साबच्र् कै बनरन्तरता 

बर्दन नसक्ने हो िने एनआरएनलाई हाक्न सक्ने थपष्ट दृबष्टकोण िएको िौबद्दक नेततृ्वको खोजी गनुा पछा। 

बकन िने एनआरएनको आगामी बर्दनहरुको आिश्यकता िनेको  बर्न्तन र बिर्ार हो।   

साांराश 

एनआरएनले हाल सम्म गरेका उपलब्िीहरु उत्साहप्रर्द छन। तर थवर्दशेमा िथने नेपालीहरु र सरकारले 

सामाजीक र आबिाक रुपान्तरका लागी एनआरएनसँग गरेको अपेक्षाको पररपतुी गना र आफ्नो 

आन्र्दोलनलाई सािाक िनाउन हालसम्म िएका कमी कमजोररिाट बसक्र्द ैबनबश्चत रोड म्यापको बिकाश 

गरेर मात्र अगाडी िि्न ुपछा। अन्यिा, एनआरएनको अबियान अजमबलने सँिािना ििी छ।  

(लेखक एनआरएन जापानका बनवतामान राबष्ट्रयसंयोजक र हाल िेलायतको यबुनिबसाटी अि 

बलिरपलुमा प्राध्यापन पेशामा छन।) 

 

(नेपालयकेू डट कममा जलुाई २००७ मा प्रकाबशत) 


