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जापान भवकभसत दशेहरुको सूचीमा पदाछ । त्यहााँ रहकेा नेपालीहरु दक्षता र साधन स्रोतका भहसावले सम्पन्न 

माभनन्छन ्। यसै सन्दिामा पभछललो समयमा र्रैआवासीय नेपाल संघ (एनआरएन) को र्भतभवभधमा पभन जापानमा 

भनकै बढेको छ। के छ त जापानमा र्रैआवासीय नेपालीहरुको अवस्था ? दशेमा हुन लाभर्रहकेो संभवधानसिाका 

बारेमा उनीहरु के सोभचरहकेा छन ्? अब र्रैआवासीय नेपाली संघलाई अभघ बढाउने भवषयमा के सोच्द ैछन ्

जापानवासी एनआरएनहरु ? यसै भवषयमा र्रैआवासीय नेपाल संघ जापानका संयोजक डा. हमेराज शमाासाँर्  

र्ररएको कुराकानी यहााँ प्रस्ततु र्ररएको छ। 

तपाई भवज्ञानको भवद्यार्थी कसरी एनआरएनजस्तो सामाभजक संस्र्थामा लाग्नुियो ? 

भवज्ञानको भवद्याथी िए पभन सामाभजक के्षत्रभतर लाग्ने िावना  पभहलेदभेि नै भथयो । त्यसका लाभर् उपयकु्त समय र 

पररभस्थभतको प्रभतक्षामा भथएाँ । भवदशेमा रहकेा नेपालीहरुले आजान र्रेको ज्ञान, प्रभवभध, सीप र पूाँजीको लर्ानी र्द ै

दशेको आभथाक र सामाभजक भवकासमा टेवा परु् याउने िावनाका साथ अर्ाभड बढेको संस्था एनआरएनमाफा त 

केही र्ना सभकन्छ भक िनेर यस संस्थामा लार्केो हुाँ । 

आफ्नो के्षत्रिन्दा बाभिर काम र्दाग कस्तो अनुिव िएको छ ? 

भवद्याथी जीवनमा भवद्याथीसाँर् सम्बभन्धत संघ/संस्थाहरुमा काम र्रेकाले संस्थाहरुमा काम र्ने अनिुव नयााँ होइन 

। तर, एनआरएन अन्य संर्ठनिन्दा भिन्न प्रकृभतको छ । यसमा भनभित वर्ा भवशषेका माभनसहरु मात्र निएर 

भवभिन्न वर्ा, भवचार र पषृ्ठिभूम िएका साथीहरुसाँर् काम र्नुापने िएकाले आफ्नो के्षत्रिन्दा बाभहर प्रयोर् हुने 

अभ्यास र अनिुव बााँड्न पाइने िएकाले काम र्ना रमाइलो नै लार्केो छ। तर, भिन्न के्षत्रका साथीहरुको कुनै 

मदु्दालाई हनेे दृभिकोण फरक-फरक हुने र भवशे्लषणको र्भहराई पभन फरक हुने िएकाले त्यसमा छलफल र्री 

सहमभत आउन भनकै कसरत र्नुापने हुाँदा कभहले काभहाँ पट्यारलाग्दो पभन हुन्छ । 

जापान अभहले एनआरएनमय िएको छ िभनन्छ, यो एक प्रकारको लहर हो भक तपाईहरुको महेनत हो ?                  

एक थरर साथीहरुले यो समयले ल्याएको लहर हो िन्छन ्। तर, मरेो भवचारमा लहर पभन आफै आउाँदनै, लहर 

ल्याउन पभन सक्नपुछा । लहर आफै आउने हो िने एक लाि नेपालीहरु बस्ने उत्तर अमरेरका आउन ुपदाथ्यो । तर, 

अथक प्रयासका बावजदु त्यहााँ एनआरएन सभिय हुन सकेको छैन ।  एनआरएन जापान च्याप्टर पभन आज िन्दा 

तीन वषा पभहले स्थापना िएको हो । तर, त्यसको लहर भकन अभहले नै िन्ने प्रश्नको जवाफ िोज्न ुजरुरी छ जस्तो 

लाग्छ । जापान एनआरएनमय हुनकुा पछाडी अभहलेको कायासभमभतले भलएको समावशेी र पारदशी नीभत र 

भटमवका  नै भजम्मवेार छ जस्तो लाग्छ । 

समावेशी र पारदशी नीभतबारे प्रष्ट पाररभदनु िुन्छ भक ? 



हामीले अभहले हाम्रा उद्दशे्यहरुलाई दईु िार्मा बााँढेका छौ, तत्कालीन र दीघाकालीन । तत्कालीन र्नुापने 

कामहरुमा एनआरएनबारे जनजार्रण फैलाउने, संर्ठन भवस्तार र भवकास र्ने छन,् जनु समावशेी नीभतसाँर् 

सम्बभन्धत छ । िन्नकुो मतलव हामीले जापानबासी सम्पणूा के्षत्रका नेपालीहरुजस्तै भवद्याथी, अनसुन्धानकताा, 

व्यवसायी साथएहरु, जो एक आभथाक वषामा १ सय ८३ भदनिन्दा बढी भदन जापानमा रहाँद ैआउनुिएको छ, लाई 

एनआरएनमा सम्बद्ध िई काम र्ने बराबरी मौका होस ्िन्ने हतेलेु काम र्द ैआएका छौ । जस्तै एनआरएनका 

र्भतभवभधहरु टोभकयोमा मात्र केन्रीत नहोस ्र जापानको होक्काइदोदभेि ओकोनावासम्म बस्ने नेपालीहरुले समान 

अवसर पाउन ्िनेर जापानलाई दश के्षत्रमा भविाजन र्री के्षत्रीय सभमभत बनाउने भनणाय र्रेका छौ । जसअनसुार 

टोभकयो के्षत्रपभछ बढी संख्यामा नेपाली बसोबास र्द ैआएका ओसाका र नार्ोया के्षत्रहरुमा के्षत्रीय सभमभत 

स्थापना र्री सभकएको छ र अरु के्षत्रहरुमा पभन भवस्तारै र्द ैजाने प्रयासमा छौ । मलू कभमभटिन्दा बाभहर रहकेा 

साथीहरुको ज्ञान र सीपलाई पभन सदपुयोर् र्ना सभकयोस ्िनेर १० िन्दा बढी उपसभमभतहरु र्ठन र्री मलू 

कभमभटबाभहरका साथीहरुलाई समावशे र्ररएको छ। 

त्यसैर्री एनआरएन के हो र के होइन, के र्ना सक्छ , के र्ना सक्दनै, के कायािमहरु कसरी र्दछै जस्ता कुराहरु 

हामीहरुले भवभिन्न माध्यमबाट जापानबासी नेपालीहरुलाई पारदशी भकभसमले लैजाने र्रेका छौ । ब्रभसयरको 

माध्यमबाट होस ्या सेभमनार, भवभिन्न के्षत्रहरुमा र्ोष्ठी आयोजना र्रेर होस ्या मनोरञ्जनात्मक कायािम 

आयोजना र्रेर होस ्हाम्रा बारेमा पारदशी भकभसमले जापानबासी नेपालीहरुबीच राख्द ैआएका छौ । यही कारणले 

होला भवर्त                   ६/७ मभहनामा हाम्रा सदस्यहरुको संख्या तीन र्णुाले बढ्द ैआएको छ । यस्तै अन्य थपु्रै 

कारणहरु पभन छन ्जस्तो लाग्छ एनआरएनमय वातावरण बनाउन । 

नेपालबाट आएका राजनीभतक नेतािरु, एनआरएन-आइसीसीको नेतृत्व वर्गलेसमेत एनआरएन जापान 

अन्य राष्ट्रमा िएका एनआरएनिन्दा पृर्थक छ िनेर प्रशंसा र्रेको सभुनयो, यसमा तपाईको आफ्नो 

मूल्याङ्कन के छ ? 

अन्य दशेका साथीहरु पभन भनकै सभिय हुनहुुन्छ । फेरर हरेक दशेका  एनआरएनको फोकस फरक-फरक हुन्छ र 

सोहीअनसुार कायािम लार् ूर्नुापने हुन्छ । प्रत्यक्ष लर्ानी र्ने भवषयमा हामीहरु अन्य दशेका एनआरएनिन्दा 

पछाडी छौ । जस्तै जमानको एनआरएनले मनाङमा अस्पताल बनाउने जस्ता पररयोजनाहरु हामीले घोषणा र्रेका 

छैनौं । रभसया र जमानीमा जस्तो ठूला िालका व्यापाररक साथीहरु हामीकहााँ निएकाले लर्ानी र्ने सन्दिामा 

हामी प्रभतस्पधाा र्ना सक्द-ैसक्दनैौ । हामी अरु दशेमा िएका एनआरएनहरुिन्दा पछाभड  दभेिनपुछाभड अरु पथु्रै 

कारणहरु हुन सक्छन ्। पभहलो कुरा हामीले लार् ूर्रेका कायािमहरु मौभलका िालका छन ् । दोस्रो संर्ठनको  

र्णुात्मक भवकासमा हामी बढी र्छौ । तेस्रो कुरा प्रवासी  नेपालीहरुका हकभहतमा आवाज उठाउन हामीहरु 

अर्ाभड छौ । अनुमभत पाए िने यसलाई बुाँदार्त रुपमा पभन िन्न सक्छु । 

िजुर संके्षपका केिी बुुँदा बताइभदनुस ्न ? 

मौभलका कायािमहरु एक दईु उदाहरण भदन चाहन्छु, पभहलो कुरा जापानमा रहकेा संघ/संस्थाहरुसाँर्को सहकाया । 

तपाईहरुलाई थाहा िएको कुरा हो एनआरएन स्थापना िएको जम्मा तीन वषा ियो । यसिन्दा                 पभहले 

जापानमा मात्र निएर हरेक दशेमा भनकै परूाना र प्रिावशाली  सामाभजक संस्थाहरु काम र्द ैआएका भथए । 

कभतपय संस्थाहरुले एनआरएनलाई सौताको रुपमा पभन हनेे र्रेका छन ्। कभतपयले एनआरएनको उपभस्थभतमा 

हामी भवभलन हुने हौ भक िन्ने िय पभन व्यक्त र्रेका छन ्। तर, हाम्रो प्रभतवद्धता के रहकेो छ िने जापानमा रहकेा 

तीन दजान िन्दा बढी संघ/संस्थाहरुको आ-आफ्नो महत्व िएकाले प्रभतद्वन्दी होइन भक हातेमालो र्द ैअर्ाभड 



बढ्ने । यही प्रभतवद्धताअनरुुप हामीले २००७ सालको साझा क्यालेण्डर प्रकाभशत र्रेका छौ, जसमा यस वषा हुने 

हरेक संघ/संस्थाहरुका वाभषाक कायािमहरु समावशे छन ्। जसले र्दाा अब कुनै कायािम र्दाा जस्तै दशैं कायािम 

िन्नसु ्सबै संस्था भमलेर एकैचोटी मनाउन सभकने मार् प्रसस्त िएको छ। सायद यस्तो िालको साझा क्यालेण्डर 

प्रकाशन र्ने जापान नै पभहलो दशे होला । 

अको मौभलक कायािममा एनआरएन र जापानबासी नेपाली व्यवसायीहरुबीचको सहकाया हो । नेपालीले 

नेपालीकै व्यापार व्यवसायमा िररद-उपिोर् र्ना र्राउन प्रेररत होस िन्ने मनसायले हामले जापानमा िएका 

नेपाली व्यवसायी साथीहरुलाई उहााँहरुको व्यवसायमा एनआरएनका सदस्यहरुलाई भनभित छुट प्रदान र्ना अनरुोध 

र्रेका छौ, जसमा कररब दईु दजान व्यवसायी साथीहरुले सहमभत  जनाइसक्न ुिएको छ। यसबाट व्यवसायी 

साथीहरु र एनआरएन  दवुलैाई फाइदा हुने मात्र निई नेपालीहरुबीच िाइचाराको भवकास हुनमा मद्दत भमल्न सक्छ 

। 

त्यसैर्री जापानबासी नेपालीहरुको हकभहतमा मातै्र निएर सबै प्रवासी नेपालीहरुको भहतमा हुने मतदानको 

अभधकारको कुरा पभहलो पटक उठाउने एनआरएन जापान पभन हो । एक भतहाईिन्दा बढी मतदाताहरु दशेबाभहर 

रहकेाले भवदशेी िभूममा पभन मतदानको व्यवस्था भमलाउनपुछा िनेर हामीले सरुुका भदनदभेि उठाउाँद ैआएका छौ । 

यस्तै संस्थामा सधुार ल्याउने थुप्रै सझुाव पभन हामीहरुलाई आइसीसीलाई पटक-पटक भदद ैआएका छौ । 

मतदानका भवषयमा एनआरएनले सरकारसुँर् आवश्यक लभवङ र्नग नसकेकाले प्रवासी नेपालीिरुले 

मतदानको अवसरबाट बाभिररनु परेको िन्ने आरोप पभन छ भन ? 

हामीहरुलाई पभन धेरै साथीहरुले यो कुरा िन्न ुिएको छ। लण्डनमा आयोजना र्ररएको आठ पाटीका नेताहरुको 

अन्तरभिया कायािममा बीबीसी नेपाली सेवाको भटप्पणी स्पि शब्दमा िभनएको भथयो, एनआरएनले आफ्नो मदु्दा 

स्पिसाँर् राख्न सकेन । मलाई पभन कता-कता हामीले मतदान अभधकारमा राम्रोसाँर् लभवङ र्ना सकेनौं भक जस्तो 

लग्छ । यसमा हामी नेपालीहरु नेताहरुको सतही आश्वासनमा बढी भवश्वास र्र् यौं भक जस्तो लाग्छ । तर, मरेो 

भवचारमा महत्वपूणा कुरा के हो िने एनआरएनले समयमा नै यसको कुरा उठान र्रेको हो र प्रवासी नेपालीलाई 

मतदानको अभधकारको भवषय राभरिय बहस बभनसकेको भथयो । त्यसमा पभन सरकार प्रवासी नेपालीहरुको बारेमा 

अनभवज्ञ छैन । िारतलर्ायतका दभक्षण एभसयाका दशेहरुबाहके ४६ रारिमा १४/१५ लाि  नेपाली र नेपाली 

मलूका नेपाली बसोबास र्द ैआउन ुिएको छ। यस मध्य ११ लाि जभत योग्य मतदाताहरु रहकेो अनमुान छ । 

िारतमा कररब ५० लाि नेपाली रहकेो अनमुान छ । त्यसैले कररब एक भतहाई मतदाताहरु भवदशेमा बस्द ैआएका 

छन ्। यत्रो ठूलो संख्या मतदाताहरु बाभहर रहकेाले सरकार आफै अग्रसर िएर मतदानको व्यवस्था भमलाउनभतर 

लाग्न ुपदाथ्यो । तर, हामीले पटक-पटक घचघच्याउाँदा पभन सरकारले सनुेजस्तो र्र् यो तर कायान्वयनभतरध्यान नै 

भदएन । 

लािौ संख्यामा रिेका नेपालीिरुलाई छोटो समयमा मतदानको व्यवस्र्था भमलाउनु नेपालजस्तो साधन 

र स्रोतको कमी िएको देशलाई कसरी सम्िव िुन्छ जस्तो लाग्छ ? 

सम्िव छ भक छैन ठोकुवा र्री िन्न अध्ययन र अनसुन्धानको आवश्यकता पछा । तर, सरकारले कुनै अध्ययन र 

अनसुन्धानको आधारमा निई हचवुाको िरमा मतदानको व्यवस्था र्ना प्राभवभधक कभठनाई छ िनेको छ। हामीले 

िारतलाई छोडेर भवदशेी िभूममा मतदानको व्यवस्था भमलाउन सक्ने प्रसस्त सम्िावना दिेकेा छौ । हालै 

टोभकयोमा सम्पन्न अन्तरभिया कायािममा हामीहरुले एक कायापत्रमाफा त मतदान व्यवस्थापन र्ना कस्ता 



भकभसमका प्राभवभधक, आभथाक र अन्य कभठनाई आउन सक्छन ्र यसका लाभर् समाधानका उपाय के हुन सक्छन ्

िन्ने कुरा प्रि पाररसकेका छौ । नेपालीहरु बस्ने दशेहरुमा सचूना प्रभवभधको राम्रो भवकास िएको र हुलाक प्रणाली 

पभन िरपदो िएकाले भयनै प्रभवभधलाई प्रयोर्मा ल्याएर मतदाता नामावली संकलन र्ना सभकने िएकाले नेपालमा 

जस्तो घर-घरमा र्एर नामावली संकलन र्ना हजारौको संख्याको जनपररचालन र्रररहन ुपदनै । नामावली 

संकलनलर्ायत अन्य कायाका लाभर् सम्बभन्धत दशेमा रहकेा नेपाली राजदतूावासको अर्वुाईमा पाटीका 

जनवर्ीय संर्ठन, सामाभजक, जातीय र वर्ीय संघ/संस्थाहरुलाई पररचालन र्ना सभकन्छ । कररब तीन दजान 

रारिमा सञ्जाल फैलाएको एनआरएनले यसका सहयोर् र्ना तत्पर छ । त्यस्तै मतदान व्यवस्थापन र्ना लाग्ने िचा 

जटुाउन पभन एनआरएनले पहल र्ना सक्छ । यसका लाभर् 'मतदान सहयोर् कोष' स्थापना र्री स्वभेच्छक 

डोनेशनको आव्हान र्ना सभकन्छ । एनआरएनले यसिन्दा पभहले दवेघाट वदृ्धाश्रम र लेवनानमा यदु्धको चपेटामा 

परेका नेपालीहरुको सहयोर्का लाभर् लािौ रुपैयाको कोष स्थापना र्रेर अनिुव बटुभलसकेको छ। प्रत्येक प्रवासी 

मतदाताहरुबाट १०/२० डलरको सानो रकमको मतदान सहयोर् शलु्क प्रदान र्ने हो िने पभन लािौ ठुलो 

धनराशी जम्मा हुन्छ । 

तर, िारतमा िएका लािौ नेपालीिरुको सम्बन्धमा भन ? 

हो, वास्तभवक समस्या िनेको िारतमा रहकेा नेपालीहरुको सम्बन्धमा नै हो । त्यहााँ बस्ने नेपालीहरुको अन्य 

मलुकुमा बस्न ेनेपालीहरुको जस्तो पररचय िलु्न कार्जात नहुने हुनाले वास्तभवक मतदाता छुट्याउन र्ाह्रो छ । 

संख्याको भहसावले पभन बढी र सचूना प्रभवभधको पहुाँच नपगु्ने नेपालीहरु पभन बढी िएकाले मतदाता नामावली 

संकलन र्ना प्रायः असम्िव दभेिन्छ । तर, िारत हरेक भकभसमले िौर्ोभलक, काननुी र आभथाक भहसावले िारत-

नेपाल आतेजाते र्ना त्याभत कभठन निएकाले राभरिय पाटीहरु, सरकार, नार्ररक समाज र संचार माध्यमहरुको 

पहलमा िारतमा बस्ने नेपालीहरुलाई स्वदशे फकी मतदान र्ना हाव्हान र्ना 'मतदानका लाभर् स्वदशे फा क 

अभियान' चलाउन सभकन्छ । आतेजातेका लाभर् आभथाक सहयोर् र्ना पभन तयार हुनपुछा । 

िारतमा बस्ने नेपालीलाई मतदानका लाभर् नेपाल जाउ िन्ने भवकभसत  मलुकुमा मतदानको व्यवस्था र्र िन्दा 

िारतमा रहकेा नेपालीहरुमाभथ अन्याय हुाँदनै ? 

पक्कै पभन िारतमा बस्ने नेपालीहरुलाई पभन िारतमा नै मतदानको व्यवस्था होस ्िन्ने चाहन्छौ तर व्यवहाररक 

पक्षलाई पभन हनेुापछा । मलेै माभथ िनेजस्तै िारत बाहकेका प्रवासी नेपालीहरुलाई मतदानका लाभर् स्वदशे फका न 

आभथाक र काननुी भहसावले त्यभत सभजलो छैन । यो कुरा िारतमा बस्ने नेपालीहरुले पभन बुभझभदनपुछा । 

प्रसंर् बदलौं, एनआरएनका अभिलेसम्म र्रेका उपलव्धीिरुलाई कसरी िेनुग िएको छ? 

मरेो भवचारमा तीन वषाको छोटो समयमा एनआरएनले र्रेका महत्वपूणा उपलव्धी िनेको एनआरएनको स्थापनाको 

औभचत्वलाई प्रिाउन सफल िएको छ िासर्री काठमाडौमा सम्पन्न ग्लोबल कन्फरेन्स र भवभिन्न दशेमा िएका 

ररजनल कन्फरेन्सहरुमाफा त । यसबाहके भवदशेमा बस्ने नेपालीहरुलाई एकताको मालामा बााँध्न र नेपालीहरुको 

सञ्जाल संसारिर फैलाउन बाटो िोभलभदएको छ । स्वदशेमा पूाँजी लर्ानी र्ना उत्प्रेरण र्ना केही हदसम्म सफल 

िएको छ। तर, उपलव्धीका साथमा भवभिन्न अप्ठ्याराहरु, कमीकमजोरी र चनुौभत पभन दिेा पररसकेका छन ्। 

जस्तै ? 



यसका बारेमा लामो बहस र्ना सभकन्छ । तर तपाईलाई छोटकरीमा व्याख्या र्ना कोभशस र्छुा  । वास्तवमा 

एनआरउनको जन्म एउटा भनभित कन्सेप्टले ियो त्यो के िने भवदशेमा िएका नेपालीहरु वा नेपाली मलूका 

भवदशेी पूाँजीलाई लर्ानी र्द ैदेशको आभथाक भवकास र्ने । तर पभछ सरकारद्वारा एनआरएनको पररिाषा र्रराँदा 

अभल िरे् भकभसमले आयो १८३ भदनिन्दा बढी भदन नेपाल बाभहर बस्ने नेपालीलाई एनआरउन िनेर । 

जसअनसुार पयाटन र कुटनीभतक भिसामा आउने नेपालीबाहके अन्य नेपालीहरु एनआरएनको पररिाषामा पदाछन ्

। तर, सरकार र बाभहरी दृभिकोणमा एनआरएनलाई अझ ैपभन लर्ानीसाँर् मात्र जोडेर हरेरन्छ । एनआरएनभित्र पभन 

कोही व्यापारी वर्ाले एनआरएनलाई आफ्नो वर्ीय संस्थाको रुपमा हछेान ्। अन्य वर्ालाई सहषा स्वीकाना र सम्मान 

र्ना तयार हुाँदनैन ्। यसले र्दाा एनआरएनभित्र दईु वर्ा -व्यापाररक र अन्य) र हरेक वर्ामा भवभिन्न उपवर्ाहरु दिेा 

परेका छन ्। सबै वर्ा-उपवर्ालाई समायोजन र्रेर अर्ाभड बढ्न अभहले भनकै कभठन िएको छ। अझ ैपभन ठूलो 

भहस्सामा प्राभज्ञक क्षेत्रलाई एनआरएनले आकषाण र्ना सकेको छैन । 

भवभिन्न भवचार, पषृ्ठिभूम, पेसा र अनिुव िएका १४ लाि नेपालीलाईसंर्भठत र्ना सांर्ठाभनक संरचना पभन 

त्यभतकै बभलयो चाभहन्छ। तर, दिुााग्यवस संस्था र्णुत्मक भवकासको भचन्तनभतर भनकै कम ध्यान र्एको पाइन्छ । 

त्यसैर्री आवश्यक र्हृकाया नर्री पररयोजनाको घोषणा र्ने, पररयोजनाको प्राथभमकतामा ध्यान नभदने, काम 

र्रेको आधारमा िन्दा भचनजानको िरमा िएका माभनसहरुलाई मौका भदने आभद थपु्रै कमजोरी छन ्। हामीले यो 

सबै कुरालाई समटेेर अक्टोबरमा हुने ग्लोबल कन्फरेन्समा एक कायापत्र पेस र्ने सोच बनाएका छौ । 

एनआरएन र राजनीभतको सम्बन्धमा तपाईको धारणा के छ ? 

एनआरएनभित्र राजनीभतको भवषयमा बेला-बेलामा भववाद आइरन्छ । मलूतः एनआरएन र्रै राजनीभतक संस्था हो 

। एनआरएनभित्र पाटी राजनीभत हुनहुुाँदनै िन्ने मान्यता रहाँद ैआएको छ र म यसको पक्षपाती हुाँ । तर, यसलाई केही 

माभनसहरुले आफ्नै भकभसमले पररिाभषत र्री एनआरएन अराजनीभतक माभनसले चलाउनपुछा िन्ने मान्यता 

बोकेको पाइन्छ । कतै-कतै लोकताभन्त्रक माभनसहरुलाई अपहलेना र्रेको पभन सनुनमा आएको छ। यो अवधारणा 

परैू र्लत छ । भकनिने हामीले १४ लाि एनआरएनलाई संर्भठत र्ने लक्ष्य भलएका छौ िने राजनीभतक पाटीमा 

आस्था राख्नेलाई बाभहर रािरे यो कसरी सम्िव छ ? बाभहर बस्ने नेपाली मध्य अभधकांश यवुा वर्ा िएकाले कुनै 

न कुनै भकभसमले राजनीभतक पाटीमा आस्था राख्छन ्। ९० को दशकमा िएको प्रजातन्त्रको उदयिन्दा पभहलेदभेि 

भवदशेमा बस्ने केही माभनसबाहके अभधकांश नेपालीहरु पाटी राजनीभतमा समावशे िएका छन ्। यसरी ठूलो  

भहस्सालाई बाभहर रािरे अर्ाभड बढ्ने हो िने एनआरएन भनभित वर्ाको क्लव जस्तो बन्ने छ न भक १४ लाि 

नेपालीको साझा संस्था । 

अन्त्यमा केिी िन्नु िुन्छ भक ? 

एनआरएनबारे मैले बझुकेा कुरा पाठकसमक्ष परु् याउने मौका भदन ुिएकोमा धन्यवाद भदन चाहन्छु । 

 


