
सन्दर्भ एनआरएन यूक ेः कह ाँ कह ाँ चुक्यौं ह मी? 

डा. हमे राज शमाा 

विदशेमा रहकेा नेपालीहरुलाई नेपालको आवथाक तथा सामावजक विकासमा समावहत गराउने सोचले स्थावपत 

गरैआिासीय नेपाली अवियानलाई छोटो समयमा उचाईमा पयुााउन एनआरएन यकेूको विशषे िवूमका रह्यौ। जसको 

कारणले एनआरएन यकेू अवियानको अग्रस्थान रह्यौ।अवहले दवेिएको वििादले िने बेलायतिासी नेपालीको नरु 

वगराएको छ।  

वििादको मखु्य जड िनेको कसले नेततृ्ि वलने िा कसलाई नेततृ्िमा परुाउने िन्ने हो। नेततृ्िमा पगु्न िा परुाउन वकन 

हामी यवत धेरै लालावहत हुन्छौ –त्यो बढो चाि लाग्दो वबषय छ। एनआरएनमा सबैलाई ढोका िलुा गनुा पछा िन्ने 

उदश् यले जो सकैु बेलायतिासी नेपाली पवन अध्यक्ष पदमा चनुाि लडशन पाउने व्यिस्था गररयो अथिा अध्यक्षको 

उम्मदेिार बन्नका लागी कुनै योग्यता तोवकएन।अन्तराावरिय समन्िय पररषद (आईवसवस) को अध्यक्ष हुनको लागी 

कवम्तमा एक कायाकाल कायासवमवतका काम गरेको हुन ु पने व्यिस्था छ। यस व्यिस्थालाई केही रावरिय समन्िय 

पररषदले लाग ुगरे पवन एनआरएन यकेू िने गरेन। तेश्रो कायासवमवतले यो विषय छलफल गरेर पवन अवस्िकार गयौ।  

विधानमा जस्तो व्यिस्था िए पवन व्यिहारमा िने कायासवमवतको सदस्य, पदावधकारी हुदैं अध्यक्ष हुने परम्परा स्थावपत 

िएको वथयो। छैटौ कायासवमवतको अध्यक्षको चयन हुदा पवन यसले वनरन्तरता पाउन ुपर्थ्यौ तर त्यसो हुन सकेन। यसको 

दोषको िागी धेरै थोरै हामी सबै छौं। दईु दईु पटक उपाध्यक्षका कायारत िएर पवन पवहले िएको िवनएको सहमती अनसुार 

सहज अध्यक्ष बन्ने िातािरण नबन्ने आकलन गररयो र फरक बाटो वलन ुपने अिस्था आयो। वनिााचनको सामाना गरेको 

िए िा अध्यक्ष पदमा मनोनयन मात्र गरेको िए पवन पररणाम आफ्नैं पक्षमा आउन सक्थर्थ्यौ िन्ने आत्मविश्वाश र परविश्वास 

दबैु रहने।   

१५ सेप्टेम्िर २०१३ मा विवधितश रुपमा कायासवमवतको वनिााचन ियो। आईवसवसका तत्कावलन अध्यक्ष (स्काईप 

माफा त), उपाध्यक्ष, प्रिक्ता, के्षत्रीय संयोजक, उपसंयोजक, हालका आईवसवसका अध्यक्ष समेतका पदावधकारीहरु 

उपवस्थवत गरेको उक्त महावधिेशनलाई आईवसवसले मान्यता वदने बाहकेको अको विकल्प वथएन। तर साथमा असन्तषु्ट 

पक्षलाई मलु धारमा ल्याउन ईमान्दार कोवशश ियो। वनिााचनलाई अली पवछ सारेर िए पवन वमलाएर लैजाने विषयमा 

छलफल ियो तर विश्व सम्मलेन नवजकै आएको, वनिााचन नगरी विश्व सम्मेलनमा जादा र प्रकृयालाई अिरुद्द गदाा झन 

समस्या आउने ठानी अगी बढशने वनणाय ियो। वििाद समाधानको लागी आईवसवस सवचिालय र संरक्षक पररषदले एउटा 

उपायको सझुाि गरी पत्राचार गयौ। एनआरएन यकेूको विधान संशोधन गरी उपाध्यक्ष लगायतका पदहरू सजृना गने र 

असन्तषु्ट पक्षलाई वमलाएर लैजाने। महावधिेशनले यसै वनदशेन अनसुार विधान संशोधन गयौ। अध्यक्षका प्रत्याक्षीलाई 

संरक्षक िा आईवसवस सदस्य िा अन्य कुनै सम्मावनत पद वदने र बावकिँ  दाबेदारलाई संशोवधत विधान अनसुार 

कायासवमवतमा मनोनयन गने बाटो िलु्यौं। हामीले त्यो बाटो वलन सकेको िए पवन पररवस्थवत अकै बन्ने वथयो। सदस्यता 



शलु्क लगायतका अनाि्यक वििादमा मवुछन ुपने वथएन, आन्तररक वििादले आईवसवसमा यकेूको तफा बाट सबै पद 

गमुाउन ुपने वथएन। नेपाली डायस्पोराको अगाडी हामी यती धेरै लज्जास्पद हुन ुपने वथएन।     

सवचिालय र संरक्षक पररषदले वदएको सझुािमा हामीहरु लामो समय अवढन सकेनौं । अवन आयो बहुचवचात सेप्टेम्िर 

२९ को संझौता। यस संझौताको पछावड थपु्रै कारणहरु वथए। ती मध्य पवहलो वथयो -तत्कालै हुन लागकेो आईवसवस 

वनिााचनको लेिाजोिा। आफ्नो अनकुुल िातािरण बनाउन एकले अकाालाई उपयोग गने होटबाजी चल्यौ। दोश्रो कारण 

वथयो गरैआिासीय नेपाली संघको वििाजन हुने त्रास। संघ दताा निएको अिस्थामा अरु कसैले दताा गलाा की िन्ने डर 

वथयो। तेश्रो वथयो यकेू लगायतका दशेमा िएका साना वतना वििादले विश्व सम्मलेनमा कुनै प्रिाि नपरोस। दोश्रो र तेश्रो 

कारण दिेाएर तल्कालीन अध्यक्ष जीिा लावमछानेलाई एक वकवसमको ब्लाकमवेलङ गरेको अिस्था वथयो, जसलाई 

उहािँको शालीन व्यवक्तत्िले थेग्न सकेन, गल्न ुियो। यी सबै कारणहरु र पात्रहरु हामी बेलायतिासी वथएनौं।  

ज ेजस्तो कारणले सेप्टेम्िर २९ को संझौता िएको िए पवन हामीले त्यसैलाई आधार बनाएर अगाडी बढशन सक्थन ुपर्थ्यौ। 

त्यो पवन सकेनौं । सेप्टेम्िर २९ को संझौता विवध सम्ित वथयो िा वथएन त्यसको अध्यन गना आईवसवसले एक सवमवत 

बनाएको छ। यसले हाम्रो वशर उचो पारेको छैंन। यो पररवस्थवत ल्याउन पवन हामी नै वजम्मिेार छौं। ‘सेप्टेम्िर २९ को 

संझौता’ लाई उती नै बेला िैधावनक दायरा वित्र हामीले ल्याउन ुपर्थ्यौ। संगठन सधै िािना र सद्भािले चल्न सक्थदनै 

िन्नेमा हके्थका रािनेौं। समाज र संघ कसरी विकवसत िएको छ िन्ने लेिा जोिा गना सकेनौं। ‘संझौता’ को बारे 

जनचासोको प्रश्नको सामना कसरी गने तयारी गरेनौं। संझौताको अपनत्ि वलन सकेनौं।    

‘सेप्टेम्िर २९ को संझौता’ एक वकवसमले प्रसिा बेथा सहन नसकेर वसजररयन गरेर वनकाएको बच्चा जस्तो वथयो। 

वसजररयन गना प्रवतवित डाक्थटरलाई अननुय विनय गररयो। डाक्थटरले सरुवक्षतरुपमा बच्चा वनकाली वदए। स्िास्र्थ्य पररक्षण 

गराउन ुपने वलष्ट र प्रेवस्कप्सन वदए, केही साहो गाह्रो परेमा आिँफुसिँग आउन िने डाक्थटरले। तर हामी िने बच्चा जवन्मयो 

िनेर हषा उत्सि गयौ तर उसलाई त्यसै वदन दवेि िेिाररसे छाडशयौ। न डाक्थटरको सल्लाह अनसुार बच्चाको स्िास्र्थ्य 

जािँच गररयो, न उसको जन्मदताा गररयो, न पालण पोषण गररयो, न अपसेसनको बेलाको वहसाब वकताब वमलाउन वतर 

लावगयो। एकै चोटी एक िषा पवछ जन्म वदन िोज िान आउदा थाहा ियो - बच्चा न मनुा न बाच्नकुो अबस्थामा छ। 

फेरर पवन हामी एक अकोलाई दोष वददछैौ। कोही िन्द ैछौ त्यती ठुलो डाक्थटरले वसजररयन गरेर वनकालेको बच्चा कसरी 

अस्िस्र्थ्य हुन सक्थछ? कसैले वसजररयन गने डाक्थटरको सत्तोश्राि गदछैौ। प्राकृवतक रुपमा बच्चा जवन्मन वदएको िए 

बेथाको अनिुि पवन हुन्र्थ्यौ अपनत्िको महससु हुन्र्थ्यौं। 

यवद सबै पक्ष हृदय दवेि नै सहमत िएको िए सझौताको कािाान्यन गना वहचवकचाहट हुने वथएन। संझौतालाई िधैावनक 

दायरा वित्र ल्याउने कुरा पवन ठुलो वथएन, यो केिल प्राविवधक विषय मात्र वथयो। नेपालको राजवनवत ईवतहासलाई हनेे 

हो िने असंिि जस्ता लाग्ने संझौता िएका छन- जनयदु्दमा हुवमएको माओिादी संसदीय धारमा आयो। तर यसलाई 

िधैावनक धारमा ल्याउन वगररजा प्रसादको हठले मरेेको संसद विउताउन ुपयौ। कमाचारी कायाकारी प्रमिु िए- तर यसको 



लागी पवहले संविधान संशोधन ियो। चार दलका नेताहरुले गरेको सझौंतापत्रको हस्ताक्षर काफी वथएन। विवधविधान 

िनेको िावफक लाईट जस्तो हो। एकजनाले मात्र िावफक लाईटको पालना गरेन िने पवन दघुाटना पना सक्थछ र यसको 

वशकार आफैं  बन्न पवन सवकन्छ- िन्ने हके्थका राख्न ुपछा। िावफक लाईट कहािँ कहािँ राख्ने वनणाय हामीले नै गने हो। तर 

लाईट िडा िई सके पवछ सबैले पालना गनुा पछा। 

‘सेप्टेम्िर २९ संझौता’ को आधार वथयो एकता। फेरर पवन वििाजनको वस्थवत रही रहने हो िने त्यो संझौताको औवचत्य 

स्ितः समाप्त हुनेछ र समस्याको समाधान नयािँ ढंगले वनकाल्न ुपने हुन्छ। कुनै पक्षलाई कनारमा लगाउन िोज्दाको पररणाम 

हामीले िोगी सक्थयौ, अब त्यो गल्ती दोहोराउन ुहुदनै। मरेो गोरुको बाहै्र टक्थका िन्नेहरुले पवन चेती सकेको हुन ुपछा।  

 

मवेडया र समावजक सञ्जाल माफा त एक अकाालाई आरोप लगाउने, संघको प्रवतिामा आचिँ आउने कुराहरु तत्काल बन्द 

गररन ु पछा। एनआरएन यकेूका पिूा अध्यक्षहरु, आईवसवसका संरक्षक तथा सल्लाहकारहरु तथा आईवसवसका पूिा 

पदावधकारीहरुले वििाद समाधान गना विगतमा जस्तै एक मन िएर पहल गनुा पछा। उहािँहरु कुनै पक्ष िा विपक्षमा नगाली 

विबाद िन्दा बावहर बस्न ुपछा। ‘सेप्टेम्िर २९ संझौताको िधैावनकताको प्रश्न उवठ सकेकोले- विशषे साधरणसिा बोलाएर 

यसको अनमुोदन गराउन ुपछा। यसो गना सवकयो िने ‘सेप्टेम्िर २९ संझौताको सम्मान पवन हुन्छ। साधरणसिाले गरेको 

वनणायलाई कसैले औला उठाउन पवन सक्थन ेछैन। यसै साधरणसिाले अको पटकको वनिााचन कसरी गने, अवहले उठेको 

आवथाक विषय लगायत सबै कुराको टुङगो लगाउन ुपछा। साधरणसिामा जान ुिन्दा पवहले सदस्यताको टुङगो लगाउनु 

पने हुन्छ। यसले एनआरएन यूकेका सदस्य को हुन र कती छन िन्ने स्पष्ट गने मौका वमल्नेछ। दबैु पक्ष वमल्न पवन नसक्थने, 

साधरणसिामा जान पवन नमान्ने, आईवसवस र सिँस्थापकहरुको वनदशेनलाई पवन अिज्ञा गना वमल्दनै। वििाद गरर रहने 

हो िने आईवसवसले एनवसवस यकेू िङग गना िाध्य हुन सक्थछ, जनु अवधकार विधानले सरुवक्षत गरेको छ।  

‘सेप्टेम्िर २९ संझौताको आवधकाररकता लगायतका विषयमा छानवबन गना गठन सवमवतको बारेमा वबविन्न 

वटकावटप्पणी उठेका छन। सवमवत गठन गनुा िन्दा पवहले दबैु पक्ष, निए कमसेकम प्रो सयुा सिुदेी, आईवसवसका ितामान 

संरक्षक, सल्लाहकारहरुको परामशामा गनुा पर्थ्यौ। तर सवमवत गठन िई सकेको र सवमवतका िएका सदस्यहरुको 

विश्वसनीयता माथी शकंा गने ठाउिँ निएकोले सवमवतलाई सहयोग गरेर जानकुो अको विकल्प छैन। सवमवतले स्थानीय 

बस्तवुस्थवत बझुरे, सबै पक्षसिँग परामशा गरेर मात्र प्रवतिदेन तयार गनेछ। सवमवतको वसफाररसलाई आईवसवसले अनुमोदन 

गनुा पने हुन्छ।त्यसैले आफ्ना कुराहरु राख्ने र आिँफु साच्ची कै अन्यायमा परेको िएको सनुिुाई हुने प्रसस्त  अिसर छन। 

सवमवतमा संयकु्त रारिसंघका पिूा उपमहासवचि कुलचन्र गौतम, एनआरएन अवियानको अग्रस्थान रहन ुिएका डा 

अवम्बका अवधकारी तथा नेपालका काननू व्यिसायी लोक िक्त राणा रहन ुिएको छ। एउटा एनवसवसको वििादमा यस्तो 

उच्चस्तरीय सवमवत बन्न आि्यक वथएन िन्नेहरु पवन छन। तर हामी यही उच्चस्तरीय सवमवत प्रवत आशकंा गदछैौ र 



आफैं  आिद्द िएको नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त ७० दशेमा फैवलएको सिँस्थाको अवख्तयारी माथी प्रश्न गदछैौ। यस्तो 

सोचले हाम्रा बारे डायस्पोरामा कस्तो सन्दशे जाला त्यो पवन वबचार गरौं।  

‘सेप्टेम्िर २९ संझौताको सबैलाई राजी गराउन प्रो सयुा सिुदेी सफल हुन ुियो। यसै विषयलाई वलएर अनाि्यक रुपमा 

उहािँलाई वििादमा ल्याउन िोज्न ुिा उहािँलाई उपयोग गरेर आफ्नो अनकुुल िातािरण बनाउन िोज्न ुगलत छ। सम्पणूा 

नेपाली डायस्पोराले सम्मान गरेको व्यक्तीलाई अपमान गरेर हाम्रो छाती ठुलो हुदनै। एनआरएन यकेूको वििाद वमलाउन 

उहािँले मध्यस्थता मात्र गनुा िएको हो, तत्कालीन आईवसवस अध्यक्ष र सिँस्थापक अध्यक्षको विशषे अनरुोधमा। संझौता 

गराउन उहािँको व्यवक्तगत स्िाथा वथएन। संझौताको पालना हामीहरुले गना नसक्थने तर यसको दोष उहािँमा थपुाने कुरा 

न्यायौवचत छैन।उक्त संझौतालाई उहािँको मात्र प्रवतिासिँग जोडेर हरेरन ुपवन हुदनै।उहािँलाई सधै झैं गठु उपगठु िन्दा माथी 

रहन सहयोग गयौ िने मात्र उहािँ प्रती सच्चा सम्मान हुनेछ। बेलायत पररारिमन्त्रीका सल्लाहकार, कम्मोवडयाका लागी  

संयकु्त रारि संघको प्रवतवनधी जस्तो उच्च ओहदामा पगुकेो व्यक्ती हामीले पाउन ुगौरिको कुरा हो। उहािँले सामावजक 

दावयत्ििोध गरेर हामीलाई गनुा िएको सहयोगको दरुुपयोग नगरौं।  

 

(डा शमाा गरैआिासीय नेपाली संघ अन्तराावरिय पररषदका पिूा प्रिक्ता तथा हालको विधान संशोधन सझुाि सवमतीका 

संयोजक हुन ।)   

 


