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विदशेमा नेपालीहरुको सँख्या बढ्ने क्रमसँग ैनेपाली राजनैविक संगठनहरु खोल्ने क्रम बढ्दोछ। भारिमा वनकै पवहले 

दवेख यस्िा संगठनहरु कृयावसल भए पवन अन्य मलुकुहरु नब्बेको दशकको उत्तरार्धमा शरुुिाि भई जनआन्दोलन-

२ पवछ संगठन खोल्ने गवि विब्र भएकोछ। अवहले मध्यपिूध, एवशया प्यावसविक, यरुोप र अमरेरकाका वबवभन्न 

मलुकुमा नेपालका राजनैविक दललाई समर्धन गने संगठनहरु स्र्ापना भएका छन। नेपाली काग्रेस नवजकको नेपाली 

जनसंपकध  सवमवि र नेकपा एमालेको नेकपा एमाले (प्रिास कवमवि) दवेख वलएर पवछल्लो समयमा जन्मकेा रावरिय 

प्रजािन्र पािीको प्रिासी नेपाली संगठन र नेपाली काग्रसे (प्रजािान्रीक) को नेपाली जनसममपकध  सवमवि 

(प्रजािान्रीक) (हाल अवस्र्त्िमा नरहकेो) सम्मका संगठनहरु शरुु भएका छन। नेकपा (माओबादी) समर्धनहरु पवन 

वबवभन्न नाममा संगठन खोलेर एवककृि हुद ै आएकाछन। यसरी खोवलएका संगठनले दल र रारिलाई वबवभन्न 

वकवसमले योगदान गने प्रसस्ि ठाउँहरु भएिा पवन यी संगठनहरु प्रभारकारी वकवसमले पररचालन हुन सकेका छैनन।  

सामन्यिया जनिवगधय संगठनहरुको उद्दशे्य दलका वनवि िर्ा कायधक्रमहरुलाई आफ्नो बगधको िल्लोिहसम्म पयुाधउने 

र बवढ भन्दा बढी समर्धकहरु जि्ुयाउने हुन्छ। िर विदशेमा यो काम प्रभािकारी हुदनै वकनभने हाल वबदशेमा रहकेा 

नेपाली मध्य ठुलो सँख्या पवहलो पसु्िाको भएकोले उनीहरु नेपालमा हुके बढेकोले कुनै न कुनै दलसँग नवजक वबचार 

राख्द ै आएका हुन्छन। त्यसैले, यी संगठनले दलहरुलाई छुटै्ट वकवसमले सहयोग गनुध पछध। खासगरी, दलहरुको 

अन्िरावरिय संबन्र् विस्िार गनध िर्ा आर्ीक र बैचाररक वकवसमले सहयोग गनध केवन्िि हुन ु पछध। लोकिन्र 

स्र्ायीत्िको लावग लोकिन्रप्रिी समवपधि दलहरु रावरिय-अन्िरावरियरुपमा स्र्ावपि हुन ुजरुरीछ। यी संगठनहरुले 

बावहरी मलुकुमा प्रयोग हुद ैआएका आवर्धक वबकासका नमनुा र अनभुिबारे दलहरुलाई साक्षार गराउन विर सकृय 

हुन ुपछध। दलहरु संचालनको लागी आबश्यक पने अर्ध जिुाउन वनविि वनयम र काननुको अभािमा दलहरु वनवहि 

स्िार्धबाि प्रेररि ब्यक्ती वबशषेको चन्दामा वनभधर हुन ुपरेको छ। जनबगीय संगठनबाि संगवठिरुपमा रकम उपलब्र् 

गराउन सक्ने हो राज्य सञ्चालनमा स्िार्ी चन्दादािाहरुको प्रिाभ कम हुन सक्नेछ।  

 

दलहरुको जनबगीय संगठनले नेपालका दलहरु र समान वबचार राख्ने विदशेी दलहरु वबच दवलय संबन्र् कायम गनध 

विर पवन केवन्िि हुन ुपछध। नेपालको भरुाजनैविक पररवस्र्वि र नेपालको राजनैविक संस्कृिीले भारि-वचन बाहकेका 

दशेमा हुने दवलय सम्बन्र्ले ित्कालीनरुपमा प्रत्यक्ष असर नपने दवेखए पवन वदर्धकालीनरुपमा यस्िो समबन्र्ले 

महत्ि राख्छ। नेपालमा स्र्ायी लोकिन्र, शान्िी र मानि अवर्कारकोपक्षमा विदशेी रारिहरुको समर्धन जिुाउन 

दवलय सम्बन्र्को महत्िपरु्ध भवुमका रहन्छ। 

 



नेपाली कांग्रेसले विवप कोईरालाको सकृयिामा २०१५ साल पिुध दवेख सोसवलष्ट ईन्िरनेक्शन मािध ि वबश्वका 

समाजबादी दहहरुसँग संबन्र् स्र्ावपि गरे पवन कोईरालाको दहेिसान पवछ सोसवलष्ट ईन्िरनेक्शनको बावषधक 

कन्िरेन्समा भाग वलन ुबाहरे नेपाली काग्रेसले अन्य वकवसमले सञ्जाललाई प्रभािकारी वकवसमले सहुपयोग गनध 

सकेको छैन। नेकपा माओबादीले वबश्वका कम्यवुनष्टहरुहरुलाई एककृि गने उद्दशे्यका सार् सन १८८४ मा स्र्ावपि 

ररम मािध ि वबश्वका अन्य कम्यवुनष्ट पाविधहरुसँग सम्बन्र् कायम राख्द ैआएको छ भने नेकपा एमाले एवशयाका 

राजनैविक दलहरुको अन्िररावरिय सम्मलेन (ICAPP) जस्िा सञ्जाल मािध ि सकृय हुद ैआएकोछ।  

यसरी वबवभन्न दलहरुल ेअन्िरावरिय सञ्जालको उपयोग गरेर अन्य दशेका समान वबचार राख्ने दलहरु वबच सम्बन्र् 

राखकेो पषृ्ठभमुीमा दलका जनबगीय संगठनले दलीय संबन्र्लाई अझ बढी प्रभािकारी सकृय भवुमका खले्न सक्छन। 

जनआन्दोलन-१ (वबस २०४६) को बेलामा आन्दोलनलाई बवहरी वबश्वको समर्धन जिुाउन दलहरुले केन्िय स्िरको 

नेिाहरुलाई आिसीयरुपमा विदशे पठाउने चलन वर्यो। यस्िो खालको वजम्बेिारी अब यी संगठनहरुले वलन ुपछध। 

िर जनआन्दोलन-२ िाका जनिगीय संगठनहरुको कुम्भकर्ध प्रबतृ्तीले वबवभन्न अस्र्ायी मोचाधमा संगवठि भएर 

लोकिन्रको पक्षमा आिाज उठाउन ुपरेको पररवस्र्िीले यस ििध  आशाबादी हुने ठाउँ कम छ।  

नेिाहरुलाई समय-समयमा विदशे भ्रमर्को िारिम्य वमलाईवदनेकाम संगठनहरु सकृय भएको पाइन्छ। विदशे 

भ्रमर्मा रहदा नेिाहरु आप्ना कायधकिाधको र्रेा वभर रहरे खान, वपउन, र्मु्न र मनोञ्जनमा मार वसवमि नरहरे त्यहाँका 

राजनैविक दल, सरकार, नेपालको वबकास चासो राख्ने गरै-सरकारी सँर् सँस्र्ाहरुसँग औपचाररक-अनौपचाररक 

संबन्र् कायम गनध ध्यान वदएमा भ्रमर् बढी सार्धक हुन्छ। नेिाहरुको भ्रमर्को क्रममा सािधजवनक कायधक्रमहरु पवन 

हुने गछधन। यस्िा कायधक्रमहरुलाई दशेको राजनैविक, आवर्धक र मानि अवर्कारको वस्र्वि बारे विदशेीलाई 

जानाकारी वदन र विदशेीको अनभुि वलनको लावग उपयोग गनुध पछध। िर सामन्यिया संगठनहरुको कायधक्रममा 

वबदशेीहरुको अनहुार दखे्न पाईदनै। प्राय कायधक्रमका वबषयहरु वनिान्ि संकुवचि खालका हनुे गछधन। विदशेमा रहदा 

पवन वबपक्षी दल प्रिी गने आरोप-प्रत्यारोपले कायधक्रममा सहभागी नेपालीहरुलाई असहज बनाउने गछध। कमसेकम 

रावरिय स्िरका नेिाहरु एउिा दलको नेिा भन्दा नेपाली नेिाका रुपमा प्रिासीमा प्रस्ििु हुनपुछध।  

जनबगीय संगठनहरु प्रभािकारी नहुनकुो पछाविको यी संगठनलाई कसरी पररचालन गने बारे दलहरुको स्पष्ट 

दृष्टीकोर् र प्रकृयाको अभाि पवन हो । जस्िै: स्र्ापना भएको दशकौसम्म पवन नपेाली काग्रेसले आफ्नो विर्ानमा 

जन सम्पकध  सवमविलाई जनिगीय संगठनको रुपमा समािशे नगदाध पािीको कुन वनकायको मािहिमा सवमविलाई 

समन्िय गने भन्ने अन्यौल दवेखन्छ। नेकपा एमाले समर्धनका संगठनहरुको नाममा एकरुपिा दवेखदनै।  

संगठनहरुको अप्रभािकारीिाको अको कारर् हुन सक्छ विदशेमा रहकेा र्ेरै जसो नेपालीहरु दवलय संगठन प्रिी 

आकषधर् नहुन।ु नेपालको राजनैविक वस्र्िी प्रिी वबिरृर्ा िर्ा जनिगीय संगठनहरुको कायधशलैी र वबदशेामा पवन 

आपसी वखचािानीले र्ेरैलाई वचढाएकोछ। दलहरुको झण्िा वभर वसवमवि रहन ुभन्दा नेपाली मार भएर बस्न रुचाउने 

नेपाली समदुाय ठुलो छ। १९९० पिुध विदवेशएर स्र्ावपि भइसकेकाहरुको जनबगीय संगठनमा सहभावगिा कम 

दवेखन्छ भने सन १९९० को पछािीको राजनैविक अनुभि बिुलेर वबदशे आएकाहरु बढी सकृय दवेखन्छन। उसो ि 



नेपालमा रहदा जस्िो जावगर, जजमान, जन्िी, र मलामीका लावग समिे दलमा समावहि हुन ुपने बाध्यिा नहुने र 

राजवनिीमा लाग्नलाई समय पवन नवनस्कने यर्ार्ध पवन आफ्नो ठाँउमाछ।   

अन्त्यमा, विदशेमा स्र्ावपि भएका राजनैविक संगठनहरुले राजनैविक स्िार्ध भन्दा मार्ी उठेर मञ्च, मवेिया, 

(आफ्नो) मिलिमा वसवमि नरवहकन बहृि वहिमा केवन्िि भयो भने मार यीनीहरुको औवचत्य रहनेछ। अन्यर्ा यी 

संगठनहरु प्रिासी नेपालीहरु वबच विभाजन ल्याउने काममा मार वसवमि भएको संकेि जान सक्छ।   

 


