
एन आर एन ए फ्रान्स, युवा प्रतितनधि पद र म ! 

 

आर एन ए फ्रान्सको २०१९ - २०२१ कार्यकालका लागि म रु्वा संर्ोजक पदमा ननर्बयरोध 
ननबायगित भएको गिए ! अहिले झन्डै कार्यकालको उत्तरादयमा आइपुग्दा, कहिले कहििँ 
िहिररर्र सोच्छु ! रु्वा संर्ोजकको रुपमा मेरो ननर्बयरोध िर्न, र्िािँका आम नेपाली 
दाजुभाई तिा हदहद बहिननिरुले मलाई िरेको ववश्वास तत ्समर्मा िरेका बािािरुको 
फेिररस्त सम्झेर, कता कता आफै असमंजमा पछुय !  

प्रबासमा नेपाली समाज भभत्र िनुयपने सामाजजक कार्य तिा र्ोिदानका र्बर्बध आर्ामिरु 
छन ्! तर म सधै रु्वा पुस्ताको बीिमा रिी रु्वा पुस्तालाइ नजजक बाट ननर्ालेकोले ! 
बास्तवमा रु्वािरुको के्षत्रमा केहि नर्ा उजाय िप्न सककन्छ भन्ने मेरो ववश्वास गिर्ो, 
त्र्सैले र्हि िुकेर, पढेर आफ्नो छुट्टै पहििान बनाउन सफल व्र्जततत्विरु र िाम्रो िुकय दो 
नर्ा पुस्ताका र्बिमा अन्तरकिर्ा, सामुहिक छलफल, सम्मनबर्का माध्र्मबाट माियदर्यन 
एबम एकाकायमा सिर्ोिी बाताबरण ननमायण िररहदने मेरो र्ोजना पनन गिर्ो ! र्स्तै 
र्िािँ िुककय रिेका रु्वािरुलाइ आफ्नो राष्ट्र प्रनतको लिाव, आफ्नो भाषा, संस्कृनतसंि 
भावनात्मक सम्बन्धमा कसरी र्बकार् िने भन्ने मूल उद्देश्र् र कार्यर्ोजनाका साि म 
र्िािँ आबद्द भएको गिए ! 

आज मैले उठान िनय लािेको र्बषर् बस्तुको पात्र स्वर्म ्म, मैले ग्रिण िरेको पद र 
आबद्द संस्िाको बारेमा छ ! सरसरनत िेदाय र्ो आफैमा ववरोधाभास जस्तो देखिए पनन 
म के सोच्छु भने र्हद समाज पररबतयन िनुयछ भने स्वर्म ्बाटै सुरु िनुय पछय ! मेरो 
आफ्नै मान्र्ता पनन के िो भने ! जब सम्म स्वर्म ्माननस आफु पररबतयन िुन सतदैन 
अरुलाई पररबतयन िनय सतदैन !  माननस स्वर्म ्आफैमा कहिले पूणयता िुदैन, काम िदै 
जादा कहििँ न कहििँ त्रुनत रिन्छ नै ! िामी सबैले िजततिरु बाटै भसतदै जान्छौ ! िोिो 
आडम्बर र अभभमानका लागि िजततिरु लुकाउदै जाने संस्कृनतको ववकास िने िो भने 
न िामी आफै कहिले सजच्िन्छौ न समाज बदतन सतछौ त्र्सैले म स्वर्म ्मेरो आफनो 
आत्म सभमक्षाबाट र्ो लेि प्रारम्भ िनय िािन्छु !  

२०१९-२०२१ को मेरो कार्यकाल लिभि र्सै सककर्ो भन्दा फरक नपलाय र्सको दोष 
समर्  पररजस्िनतलाइ हदउ कक आफैलाइ द्ववववधामा छु ! कार्यकालको पुबायधयमा नै कोभभड 
१९ को संिमणले ववश्व नै लक् डाउन भएकोले कुनै प्रत्र्क्ष जमम्घटको कार्यिम िने 
सम्भावना रिेन,  त्र्सैले समर् प्रनतकुल रह्र्ो भन्दा फरक नपलाय तर सािँच्िै अन्तमयनबाट 



िनय िोज्ने लाइ कुनै बाधा व्र्वधानले रोतछ जस्तो लाग्दैन, अन्र् उपार्िरु अबलम्बन 
िनय सककन््र्ो जस्तो लाग्छ ! र्स मानेमा म कहििँ कतै िुकेकै िो र र्सलाई म आत्म 
आलोिना सहित सिषय स्वीकाछुय !   

तर कहििँ कतै िाम्रो सामाजजक संस्िा िलाउने मौभलक र्बगध, पद्दनत र प्रणालीमा पनन 
केहि त्रुटी छ जस्तो लाग्छ ! र्सका सािै िाम्रो सोिमा पनन केहि िद सम्म संकृनता छ 
कक जस्तो लाग्छ ! िामी संस्िाका लागि कार्य र्ोजना बनाउछौ भने त्र्सको उद्देश्र् 
समाज प्रधान िुनु पछय न कक एउटा झुण्ड र्ा प्रिारमुिी ! िाम्रो समाज भभत्र ब्र्ाप्त र्ो 
कु संस्कारले िदाय, िो र्िािँ ननर िामी िुकेको मैले मिर्ुस िरेको छु ! संिामा व्र्जततिरु 
िौण र संस्िा प्रधान िुन्छ ! संस्िाले िरेको कुनै पनन राम्रो कामको शे्रर् र्ा स्वाभमत्व 
संस्िा मुिी िुनुपछय न कक व्र्जतत र्ा झुण्डमुिी ! िुननएर आएपनछ पनन संस्िाभभत्र 
िुट, उप िुटको ननमायणले राम्रो कार्य र्ोजनालाइ पनन बिुमनतर् आधारमा पास निरी 
हदने प्रवनृतले  संस्िा अलोकवप्रर् िुनुका सािै जन मानसमा र्स प्रनतको ववश्वसनीर्तामा 
ह्रास आएको मैले मिसुस िरेको छु ! 

सबै भन्दा पहिला र्हद संस्िाको ववश्वसनीर्ता र र्सको र्ािलाइ बिाउने िो भने, 
र्सलाई सुद्हदकरणको जरुरर छ ! र्स संस्िाको कार्यसभमनतमा िुननर्र आउदै िदाय, 
िुननएका व्र्जतत र्बर्ेसले राजनीनतक, धाभमयक आस्िाको कोट ढोका बाहिर त्र्ािेर आउनु 
पछय ! सािै र्स एन आर एन ए संस्िा प्रबार्मा आम नेपालीको साझा र अभभभाबककर् 
संिाको रुपमा बस्नु पछय न कक एउटा झुण्डको ननदेर्नमा ितने संस्िाका रुपमा ! त्र्स 
पनछ अभभभाबक संस्िाको दानर्त्व बमोजजम समाजका िरेक ति र तप्कामा भएको  राम्रो 
कामलाइ प्रोत्सािन िने, सिायना िने संस्कारको ववकास िनुय पछय ! आफ्नो झुण्ड भभत्रकोले 
िरेको सानो कामलाइ वाि वाहि र अरुलाइ नजर अन्दाज िने संस्कारलाइ अर्बलम्ब 
िारेज िनुय  पछय ! र्सरी समाजमा सकारात्मक सोिको ववकाससंिै सम्बन्धिरुमा 
सुहिढीकरण भै समाज प्रिनतमाियमा िनतर्ील िुन्छ ! कहिले कािी अमुक व्र्जततका 
आिरणका कारण संस्िा अलोकवप्रर् िुन्छ भने कहिले कािी कुनै अमुक व्र्जततको 
आबद्दताले मात्रै पनन संिाको िररमा बढ्छ ! त्र्सैले समाजको िरेक आर्ामिरुमा 
र्ोिदान िने, सुसुगित िने व्र्जतत र्बर्ेसलाइ सम्मान िनुयपछय र्स ककभसमको कार्यले 
िाम्रा सन्तनतलाई पनन एउटा सरात्मक संदेर् जानेछ ! र्स्तै संस्िा रु्वामैत्री बन्न 
सतनुपछय ! रु्बािरुलाइ िेलकुद कार्यिममा मात्रै प्रर्ोि िने भन्दा पनन समाज प्रनतको 
दानर्त्वमा उनीिरुको सभागिताका लागि प्रेररत िनुयपछय , र्स्तै परोपकारी कार्यमा प्रोत्साहित 
िनुयपछय  ! अहिले सम्म िामीले रु्वािरुका लागि िाली र्ारीररक िेलकुद कार्यिम मात्रै 



आर्ोजना िरेउ, र्सका अनतररतत बौहदक कार्यिमिरु र्स्तै आफ्नो राष्ट्रको इनतिास, 

समाजीक संरिना, भाषा र संस्कृनतिरु जस्तै र्बर्बध जानकारी मुलक कार्यिम आर्ोजना 
िरर िाम्रा बालबाभलकालाइ सुभर्क्षक्षत िनुय पछय जस्तो लाग्छ !  

अन्तमा एन आर एन ए फ्रान्स स्िापना काल देखि नै िनतर्ील छ, र्िािँको िाम्रो समाजको 
िरेक सुि दिुमा प्रर्ावािी नाम जस्तै छ, तर समर् संिै र्सले आफुलाई रिनात्मक र 
िनतर्ील बनाउने िो भने नर्ा र्बिारिरुलाइ स्वाित िदै आफ्नो कार्य र्ोजनामा 
सम्मानजनक ढंिले समार्ोजन िदै लग्न सके अझै र्बर्बध आर्ामिरुमा राम्रो िनय 
सककन्छ र िुमेको सािलाइ फेरी प्रनतस्िापन िनय सककन्छ, भन्ने मेरो बुझाई छ ! 
 


