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नेपाल पत्रकार महासघं, मममिया आन्दोलन 
र अन्तरारामट्रिय मममिया सहयदोग

हररामान महररान 

मिरय प्रिेश
नागररक समाजकदो अररा-राजनीम्तक संरचनामा आउने पररव्तरान यदो आलेखकदो मवषय हदो । 
तयस्तदो पररव्तरानकदो मवमिष्ट कारक अन्तरारामट्रिय ्ा्ताले म्ने सहयदोगमा ्ेमखन्छ । अररा-
राजनीम्तक संरचना भननाले यहाँ नागररक समाजले पाउने मवत्ीय र प्ामवमिक सहयदोगकदो 
सन्भरालाई मलइएकदो ्छ । अरू मुलुकमा जस्ततै नेपालमा पमन सरकारी नीम्त मनयमले राजय 
र गतैरराजय पक्षबाट नागररक समाजले कस्तदो र कसरी आमरराक ्तरा प्ामवमिक सहयदोग 
पाउन सक्छ, भनने मवषयकदो मनिारारण ग्छरा  । 

नेपालकदो सन्भरा मवमिष्ट ्छ, मकनभने नेपालका गतैरसरकारी संसराले ्ेिमभत्रतै सरकारी, 
गतैरसरकारी र सामामजक स्दो्तबाट सहयदोग पाउन गाह्दो ्छ । यस्ता सहयदोग उपर ्लग्त 
र पमहचानग्त स्तरा हाबी भएकदो सपष्ट ्ेमखन्छ । यदो पररमसरम्तमा नेपाली नागररक समाज 
कायराक्रम चलाउन मात्र नभई आफनदो आिारभू्त अमस्ततव जदोगाउन पमन अन्तरारामट्रिय 
्ा्ताकदो सहयदोगमा भर परेका ्छन् । अन्तरारामट्रिय ्ा्ताकदो भूममका अररा र प्ामवमिक मात्र 
नभई, संसराग्त संरचना-प्मक्रया र कायराक्रम मन्देिनसमम हुनसक्छ । सहयदोगमा मसद्ान्त्त: 
म्ने र मलने ्ुवतैबीच बराबरीकदो सहमम्त हुने भमनए पमन िमति सन्तुलन नहुने र ब्मलँ्दो 
सरानीय अररा-राजनीम्तक पररदृशयले सहमम्तकदो रूप जमटल हुन्छ । लमक्ष्त समु्ाय कदो हुने 
र कुन संसरालाई सहयदोग गनदे भनने अमन्तम मनणराय प्ाय: अन्तरारामट्रिय ्ा्ताले मलन्छन् । 
यस्तदो मनणरायमा अन्तरारामट्रिय ्ा्ताकदो ्तरा सरानीय कायारालयका कमराचारीकदो वयमतिग्त 
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रुमच, प्ारममक्ता र समबनिले बमलयदो प्भाव पा्छरा  । सहयदोगकदो अपेक्षा गनदे नागररक 
समाजका िेरतै  स्सय संसरा यस्ततै प्ारममक दृमष्टमा अयदोगय ठामनन सक्छन् । पररणाम्त: 
तयस्ता स्सय संसराले सहयदोग पाउँ्तैनन् र म्तनकदो कायराक्रम सञचालन गनदे क्षम्ता कमजदोर 
बन्छ । जम्त संसरा स्सयले सहयदोग पाउँ्छन्, म्तनका कायराक्रम पमन अन्तरारामट्रिय ्ा्ताले 
एकमुसट रूपमा ्तय ग्छरान् भनने हदोइन । 

सहयदोगकदो सहमम्त बन्तै ग्ारा राजयकदो सवरूप र नीम्त कायराक्रम कस्तदो ्छ, नागररककदो 
एक-अकारासँग समूहबद् हुने अभयास कम्त बमलयदो ्छ, राजय र नागररक बीचका सामामजक 
संसरा (गतैसस) कदो ऐम्तहामसक सवरूप तयदो समाजमा कस्तदो रह्दो र नागररक समाज/गतैरसरकारी 
संसराका अगुवा कस्ता आकांक्षाले पे्रर्त भएका हुन् जस्ता ्तातकामलक अररा-राजनीम्तक र 
समाज-ऐम्तहामसक प्श्नले नागररक समाजका स्सय संसरा (मुखय्त: गतैसस) का कायराक्रम र 
भूममकाले ्तय ग्छरा  । यही कारणले मवमभनन राजनीम्तक र सामामजक आन्दोलन्ताका गतैसस 
र ्ा्ताकदो भूममका मनमरिएर ्ेखाप्छरा  । ्ेिमभत्र आन्दोलन्ताका राजय र समाजका मवमभनन 
घटकबीच िमति-सन्तुलन ब्लन राल्छ । तयसतै अनुरूप महािमति र म्छमेकी िमति राट्रिका 
भू-राजनीम्तक र भू-रणनीम्तक प्ारममक्ता पमन ब्मलन्छन् । म्तनकदो सरानीय सहयदोगकदो 
प्ारममक्ता, लमक्ष्त समु्ाय र नीम्त ्तरा कायराक्रममा पररव्तरान आउँ्छ । कम्तपय अवसरामा 
भने म्तनले “वतैिामनक” सरकारलाई समररान ग्छरान् । यरामसरम्त कायम राखन सरकारी 
सेना र कमराचारी्तनत्रलाई बमलयदो बनाउन समक्रय हुन्छन् । कम्तपय अवसरामा भने म्तनले 
“अप्जा्तामनत्रक” सरकारलाई सम्चन ्बाब म्न्छन् । आन्दोलन अझ जुझारु बनाउन 
सहजक्तारा र सहयदोगीकदो भूममका खेल्छन् । ब्मलँ्दो प्ारममक्ता र नीम्तबीच ्ा्ताराट्रिबाट 
सहयदोग पाउने संसराकदो आफनदो मवत्ीय, पेसाग्त र वयावसामयक आवशयक्ताले नागररक 
समाजकदो कायराक्रममा ्तामत्वक पररव्तरान लयाउने प्सरापना मतैले यस लेखमा गरेकदो ्ुछ । 

राजनीम्तक-सामामजक आन्दोलनबीच नागररक समाज र अन्तरारामट्रिय ्ा्ताकदो समबनि 
खुट्याउन मतैले यस लेखमा नेपाल पत्रकार महासंघकदो “केस” प्स्तु्त गरेकदो ्ुछ । मव.सं. 
२०६२–२०६३ कदो जनआन्दोलन्ताका नेपाल पत्रकार महासंघ पेसाग्त हकमह्तका लामग 
गमठ्त अरू संघ-संसराजस्ततै नेपाली नागररक समाजकदो समक्रय घटक मरयदो । महासंघ, 
नेपाली पत्रकारहरू गदोलबन् भएकदो एक ्छा्ता संगठन हदो । यसकदो औपचाररक िुरूआ्त 
चतै्त १३, २०१२ मा कृट्णप्सा् भट्टराईकदो सभापम्ततवमा गठन गररएकदो नेपाल पत्रकार 
संघबाट भएकदो मामनन्छ ।1 तयदो संघबाट २०४३ सालमा ्ुछरट्टएकदो पञचाय्ती वयवसरासँग 

1 यसकदो इम्तहासलाई मव.सं. २०१२ मा कृट्णप्सा् भट्टराईकदो ने्तृतवमा गठन भएकदो नेपाल 
पत्रकार संघसँग जदोि्ने गररएकदो ्छ (्ाहाल २०६०) । ्तर कसतैले भने मव.सं. २००८ मा बनेकदो 
अकको “नेपाल पत्रकार संघ” बाट नेपाल पत्रकार महासंघकदो इम्तहास िुरू भएकदो ्तकरा  गरेका ्छन ्
(रापा २०७५; ढंुगेल २०६९) ।



नेपाल पत्रकार महासंघ, मममिया आन्दोलन र अन्तरारामट्रिय मममिया सहयदोग | 213

असन्तुष्ट खेमालाई नतै २०५३ सालमा नेपाल पत्रकार महासंघ भमनयदो । मव.सं. २०५७ 
म्तर द्वनद्वग्रस्त क्षेत्रमा ्ततकालीन मवद्दोही नेपाल कमयुमनसट पाटटी माओवा्ी मनकट र अरू 
पत्रकारकदो जीउिन र पेसाग्त सुरक्षाकदो मुद्ामा महासंघ आन्दोमल्त भयदो (पत्रकारर्ता 
२०५७–२०५८) । असदोज २०५९ मा राजा ज्ानेनद्ले प्िानमनत्री िेरबहा्ुर ्ेउवालाई 
“अक्षम” भनी हटाउँ्ा महासंघले तयदो िाही क्मकदो मवरदोि ग्दै वतिवय मनकालयदो । 
यस वतिवयमा “प्जा्तामनत्रक पद्म्तमा मात्र पे्स सव्तनत्र्ता” प्तयाभू्त हुने उललेख मरयदो 
(पत्रकारर्ता २०५९) । सारतै, वमकल, इमनजमनयर र मचमकतसक लगाय्त अरू पेसाग्त 
संसरासँग महासंघ ममलयदो र वतैिाख २०६१ मा िामन्त र लदोक्तनत्रका लामग पेसाग्त सञजाल 
(पापि) गठन गनरा समक्रय भयदो (बसने्त सन् २०१०) । माघ १९, २०६१ मा राजा ज्ानेनद्ले 
िासन सत्ा आफनदो हा्तमा मलएपम्छ महासंघले तयस क्मलाई “कू” कदो संज्ा मात्र म्एन, 
यस क्मकदो मवरदोि गनरा आह्ान ग्दै मवज्मति मनकालयदो र राजनीम्तक आन्दोलनका अरू 
कायराक्रम पमन घदोषणा ग¥यदो (पत्रकारर्ता २०६२क) । आन्दोलनअमघ महासंघकदो मुखय 
नारा “पत्रकारलाई सव्तनत्र्तापूवराक बाँ्न र लेखन ्ेऊ” भनने मरयदो । तयसपम्छ “िामन्त र 
प्जा्तनत्रका लामग पूणरा पे्स सव्तनत्र्ता” भयदो (पत्रकारर्ता २०६२ख) । माघ १९ पम्छ पत्रकार 
महासंघकदो राजनीम्तक र वयावसामयक मुद्ामा मभनन्ता रहेन (बसने्त सन् २०१०) । यस 
मकमसमले राजनीम्तक र पेसाग्त मुद्ालाई संयुति रूपमा आन्दोलनर्त महासंघलाई िेमनस 
सहयदोग मनयदोग (िामनिा) ले २०६२ सालमा क्षम्ता अमभवमृद् पररयदोजना (कयापामसटी 
िेभलपमेनट अफ ् फेिेरेिन अफ नेमपलज जनरामलसटस् फर प्दोटेकिन एणि प्दोमदोिन अफ 
मममिया राइट्स) अन्तगरा्त कररब २ करदोि ५० लाख रुपतैयाँकदो सहयदोग गरेकदो मरयदो । 

मवद्यमान अररा-राजनीम्तक सन्भरामा यस पररयदोजनाका मववरणले नेपालमा अन्तरारामट्रिय 
्ा्ता र नागररक समाज बीचकदो समबनि खुट्याउन सघाउँ्छ भनने अनुमान मतैले यहाँ गरेकदो 
्ुछ । हुन ्त यसअमघ नतै िेनमाकरा मा मुखय कायारालय रहेकदो युनेसकदोकदो इनटरनेिनल मममिया 
सपदोटरा र जमरान संसरा फे्िेररक इवटरा मसटफटुङ जस्ता अन्तरारामट्रिय ्ा्ताले महासंघलाई 
सहयदोग गरेका मरए । ्तर महासंघकदो आन्दोलन्ताका िेमनस मममिया सहयदोगकदो मविेष 
महत्व मरयदो । िामनिाकदो यदो मममिया सहयदोग सपष्ट्त: सत्ा पररव्तरानकदो आकांक्षाले ग्रस्त 
मरयदो । िेनमाकरा  लगाय्त नेपालका ्ा्ताराट्रि राजा ज्ानेनद् र उनकदो सरकारसँग असन्तुष्ट 
मरए (िामनिा सन् २००६) । मवद्दोही माओवा्ी र सरकारबीच वा्तारामा जदोि म्एकदो 
चीन बाहेक अरू िमति राट्रि भार्त, अमेररकाले माघ १९, २०६१ पम्छ राजाकदो क्मकदो 
भतसराना गरे (झा सन् २०१२) । ्ती ्ेिका कुटनीम्तज्ले आन्दोलनकारीद्वारा आयदोमज्त 
भेलामा सरकारकदो प्म्तवा् गनरा खुला अनुरदोि गरे । एक जना िेमनस कुटनीम्तज्ले ्त 
आफनतै मनवासमा आन्दोलनकारीलाई केही म्न िरण समे्त म्ए (बसने्त सन् २०१०) । 
िाही क्मपम्छ िेनमाकरा ले सरकारसँग कुनतै नयाँ कायराक्रमबारे समझझौ्ता गरेन । चमलरहेकदो 
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कर प्िासन समबनिी कायराक्रम बन् ग¥यदो । नागररक समाज, मानवअमिकार र िामन्त 
जस्ता मवषयलाई आफनदो प्ारममक्तामा पा¥यदो । र, यी क्षेत्रमा बजेट बढायदो । युरदोमपयन 
युमनयन र अरू ्ा्ताले पमन सरकारलाई प्जा्तनत्र पुनसरारापना गनरा ्बाब म्ए (िामनिा 
सन् २००६) । मामर उमललमख्त महासंघलाई प्ाति पररयदोजना समबनिी कागजपत्रमा पमन 
िामनिाकदो सहयदोगले महासंघलाई पूणरा पे्स सव्तनत्र्ता र प्जा्तनत्र पुनसरारापनाका लामग 
“लबी” गनरासकने बनाउने भनने ्छ (एफएनजे सन् २००५) । महासंघले चलाएका यस 
अमघका पररयदोजनाभन्ा यदो पररयदोजना सपष्ट्त: राजनीम्तक उद्ेशयले अमभपे्रर्त मरयदो । 
पमहले मे ३ कदो अवसरमा प्ेस सव्तनत्र्ता म्वस मनाउने, वयावसामयक पत्रकारर्ता समबनिी 
गदोष्ी, ्मक्षण एमसयाली पत्रकारकदो आ्ानप््ान गनदे, संकटकालमा पत्रकारकदो अवसराबारे 
पुस्तक मनकालने जस्ता गम्तमवमि गनरा अन्तरारामट्रिय ्ा्ताले सहयदोग गरदे । यस कागजा्तमा 
अमघकदो सरकारले महासंघलाई म्ने भनी वाचा गरेकदो रु. ४५ लाख सहयदोग िाही सरकारले 
रदोकका गरेका हुनाले महासंघलाई “आमरराक नाकाबन्ी” गरेकदो र समानान्तर संसरालाई 
सहयदोग गरी यदो संगठनलाई िरािायी बनाउन उद्य्त भएकदो सन्भरा उललेख ्छ (एफएनजे 
सन् २००५) । यसबाट पमन एउटा मवमिष्ट राजनीम्तक/सामामजक आन्दोलनलाई सिति 
बनाउन अन्तरारामट्रिय ्ा्ताले महासंघलाई सघाएकदो सपष्ट हुन्छ । 

िामनिा-महासंघकदो पररयदोजनालाई “केस” कदो रूपमा केलाउँ्ा साझे्ार संसराबारे 
मवस्तृ्तमा बुझन समकन्छ नतै । यसबाट प्ाति ्तथयले अन्तरारामट्रिय ्ा्ता र नेपाली नागररक 
समाज/गतैसस बीचकदो समबनिका केही नयाँ पाटा पमन उमजलयाउँ्छ । नागररक समाज र ्ा्ता 
बीचकदो समबनिबारे अधययन गनदे केही अधये्ताकदो धयान मवत्ीय र प्ामवमिक सहकायराले 
मवद्यमान राजनीम्तक र सामामजक आन्दोलनलाई सघायदो वा सघाएन भनने्तफरा  ्ेमखन्छ । 
पररयदोजना मविेषले अरवा पररयदोजना समूहले केही क्ताराहरूलाई, चमलरहेकदो राजनीम्तक 
र सामामजक आन्दोलनमा समक्रय उपमसरम्त ्ेखाउन वा ने्तृतव प््ान गनरा पककतै  सहज 
बनाउँ्छ । ्तर यम्तले तयदो आन्दोलनकदो मनट्कषरा नतै प्भामव्त भयदो भएन भनन गाह्दो हुन्छ । 
कुनतै पररयदोजना मविेषले नतै भुई ँ्तहका मामनस आन्दोलनमा सहभागी भएका हुन् वा हदोइनन ्
भनने राहा पाउन अझ कमठन हुन्छ । वयापक रूपमा कायराक्तारा पररचालन गरी चलाइने 
आन्दोलनमा ्त के कारणले जनसहभामग्ता बढेकदो वा घटेकदो हदो, मनकययौल गनरा समकँ्तैन । 
तयसतैले अन्तरारामट्रिय ्ा्ताले सरानीय राजनीम्तक र सामामजक आन्दोलनलाई सघाए सघाएनन ्
भनने प्श्नकदो ्तथयातमक उत्र पाउन गाह्दो हुन्छ । पुस २०६२ ्ेमख पुस २०६४ र पम्छ ्ुई 
ममहना रप गररएकदो िामनिा-महासंघकदो पररयदोजना अवमिभर महासंघले आफतै ले चलाएकदो 
आन्दोलन वा तयसले ऐकयबद््ता जनाएका राजनीम्तक आन्दोलनमा पत्रकारहरूकदो समक्रय 
सहभामग्ता ्ेमखएकदो हदो । फेरर माघ १९, २०६१ पम्छ राजा ज्ानेनद्ले कठदोर मनयनत्रण र 
मनयमन गरेकदो एउटा पक्ष सञचार मरयदो । तयम्त बेला समाचार कक्षमा सेना ्ततैनार गररए । 
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मववा्ासप् सञचार अधया्ेि आयदो । एफएम रेमियदोले समाचार म्न नपाउने र एउटा 
मममियाकदो संसराले एकभन्ा बढी सञचार माधयम चलाउन नपाउने वयवसरा गररयदो । यी 
प्ाविानले नेपाली सञचार जग्त् सरकारसँग मचमढएकदो मरयदो (ढंुगेल २०६४) । ्ततकालीन 
सरकारसँग आफनदो आक्रदोि पदोखन नेपाली मममियाकदो बृहत्र समूह समक्रय भयदो । एफएम 
रेमियदोका लामग पतैरवी गनदे समूह आन्दोमल्त भयदो । मूलिारे मममियाले वयवसरा मवरुद् 
“ममसन पत्रकारर्ता” ग¥यदो (िाह सन् २००८) । नागररक समाजका अरू पेसाग्त संघ-संसरा 
र समूहले गरेकदो आन्दोलनमा महासंघले ऐकयबद््ता जनायदो । महासंघकदो आन्दोलनमा पमन 
्ती समूह र नागररक समाजका अरू स्सय र आन्दोलनका अगुवाहरूकदो समक्रय सहभामग्ता 
्ेमखयदो । यस्तदो घटनाक्रममा अन्तरारामट्रिय ्ा्ताकदो सहयदोगले महासंघकदो आन्दोलनमा 
सहभामग्ता बढेकदो हदो हदोइन ठमयाउन समजलदो ्छतैन । आन्दोलनमतै कसकदो एजेणिा मरयदो 
भनी टंुगदो लगाउन समकने मवषय हदोइन । मेरदो मवचारमा अन्तरारामट्रिय ्ा्ता र नागररक समाज 
बीचकदो समबनि बुझन हामीले प्श्नलाई ब्लनुपनदे हुन्छ । आन्दोलनलाई सघाउने नाममा 
आएकदो एउटा पररयदोजनाले महासंघकदो सांगठमनक संरचना र प्मक्रयामा, तयसकदो कायराक्रम 
समपा्न ितैलीमा, पररयदोजनाकदो प्कृम्त र गम्तमवमिका मवमभनन बुँ्ामा के हेरफेर लयायदो 
भनने प्श्न बढी समािानयदोगय हुनसक्छ । यसकदो उत्रले पमन राजनीम्तक र सामामजक 
आन्दोलनकदो सन्भरामा अन्तरारामट्रिय ्ा्ता र नागररक समाजका स्सय संसराबीच कस्तदो 
सहकायरा मकन हुन्छ र तयस्तदो सहयदोगले नागररक समाजकदो अररा-राजनीम्तक संरचनामा 
कम्त बेला हेरफेर आउँ्छ भनने बुझन समकन्छ । 

यदो लेख नेपाल पत्रकार महासंघलाई िामनिाले मव.सं. २०६२ मा क्षम्ता अमभवमृद् 
पररयदोजना सञचालन गनरा कररब २ करदोि ५० लाख रुपतैयाँकदो सहयदोगकदो वररपरर घुम्छ । 
पररयदोजना आएपम्छ महासंघकदो सांगठमनक सवरूप, क्षम्ता, उद्ेशय र गम्तमवमिमा के 
पररव्तरान लयायदो भनने मवषयलाई यहाँ बुझने प्यास गररएकदो ्छ । यस क्रममा महासंघले 
यसअमघ चलाएका कायराक्रमसँग ्तुलना गररएकदो ्छ । यस पररयदोजनाले महासंघकदो संसराग्त 
सुदृढीकरणका नयाँ कायराक्रम लयायदो । प्ेस सव्तनत्र्ताकदो अनुगमनलाई मनरन्तर्ता म्यदो । 
नयाँ प्कािनकदो िुरूआ्त र पुराना कायराक्रमकदो पररमाजरान ग¥यदो । रामट्रिय र अन्तरारामट्रिय 
मममिया ममसनलाई मनरन्तर्ता म्इयदो । यदो पररयदोजनाकदो नालीबेलीबाट मवत्ीय र प्ामवमिक 
सहयदोग माफरा ्त नागररक समाजकदो एउटा घटककदो रूपमा रहेकदो महासंघमा अन्तरारामट्रिय 
्ा्ताकदो प्भाव बुझन सघाउँ्छ । यदो प्भाव ्ा्ताकदो “मभत्री” मनसायले मात्र आएकदो हदोइन । 
पररयदोजनाका साझे्ार संसराबीच मवद्यमान अररा-राजनीम्तक सन्भरामा जुटेकदो सहमम्तका 
रूपमा आएकदो भनेर बुझनु यराररापरक हुन्छ । 
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सामामरक आन्दोलन, अन्तरारामट्रिय ्ा्ता र गैससकदो सम्बन्ध्बारे ्ुबझाइ
राजनीम्तक र सामामजक आन्दोलनकदो सन्भरामा नागररक समाज/गतैसस र अन्तरारामट्रिय/रामट्रिय 
्ा्ताकदो समबनि बुझन महत्वपूणरा अविारणा “एनजीओआईजेिन” (एनजीओकरण) हदो । 
यदो अविारणा प्यदोग गनदे अधये्ताकदो धयान पररयदोजना माफरा ्त ्ा्ता र नागररक समाजकदो 
स्सय संसरामभत्र र बृहत्र सामामजक क्षेत्रमा के पररव्तरान आयदो भनने्तफरा  हुन्छ । अमन 
गतैसस मकन पररयदोजनामुखी बन्छ भनने्तफरा  पमन यदो अविारणाले मवचार गनरा सघाउँ्छ । केही 
अधये्ताहरूले अन्तरारामट्रिय/रामट्रिय ्ा्ताकदो सहयदोगले मवकमस्त र मवकासिील राट्रिकदो 
सामामजक आन्दोलन र गतैससमा पानदे प्भाव बुझन एनजीओकरणकदो अविारणा प्यदोग गरेका 
्छन् (लनग सन् १९९७; अलभारेज सन् १९९८) । अरूले भने यही अविारणा माफरा ्त गतैससले 
राजय अरवा मनजी क्षेत्रकदो सवाररा मसद् गनरा सामामजक आन्दोलनलाई कमजदोर बनाउने ्तकरा  
गरेका ्छन् (चझौड्ी र कपुर सन् २०१३) । ्तर सामामजक आन्दोलनलाई ्ा्ताले सघाउँ्छ 
वा सघाउँ्तैन र ्ा्ताकतै  एजेणिामा आन्दोलन चल्छ मक चल्तैन भनेर पुमष्ट गनरा गाह्दो हुन्छ । 

सन् १९९० कदो ्िकमा जमरानी र लयामटन अमेररकामा ममहलावा्ी एनजीओ मवमिष्ट 
र संसराग्त भएपम्छ तयहाँकदो ममहला आन्दोलन कमजदोर बनेकदो हुनसकने केही अधये्ताले 
आिंका गरेका ्छन् । सन् १९९० पम्छ जमरानी सरकारले ममहला अमिकार समबनिी 
कररब ्तीन सय ओटा पररयदोजना सञचालन ग¥यदो । यी पररयदोजनामा संलगन हुने वयमति/
समूहले आ-आफू अमघ्ेमख मनरन्तर रहेका ममहला आन्दोलन ्छािे । सरकारी कायराक्रममा 
सहभागी संसराहरूले आफनदो मवत्ीय र वयवसरापकीय क्षम्ता ्त बढाउन पायदो । ्तर म्तनकदो 
राजयउपर मनभरार्ता पमन बढ्यदो । म्तनीहरूबीच प्म्तसपिारा र मनदोमामलनय िुरू भयदो । म्तनकदो 
धयान सवयंसेवी गम्तमवमिमा भन्ा वतै्तमनक सहभामग्तामा बढी हुन रालयदो । सरकारी 
कायराक्रमलाई सघाइरहेका ्ा्तासँग म्तनले पतैसा र समझझौ्ताका लामग मदोलमदोलाइ गनरा राले । 
्ा्ताकतै  ्तकरा  वररपरर पररयदोजना बुने, बनाए । यसरी भुई ँ्तहमा समु्ायमा समक्रय कम्तपय 
गतैससहरू वयावसामयक र संसराग्त हुने प्मक्रयालाई अधये्ता समबन लनगले एनजीओकरण 
भमनन् (लनग सन् १९९७) । समबनले यदो रूपान्तरणमा ्ती गतैससकदो राजनीम्तक पाटटीमभत्र 
र गभराप्तनबारे कानून बनने प्मक्रयामा सहभामग्ता कमजदोर हुँ्तै गयदो भनने उ्ाहरण म्एकी 
म्छन् । उनले एनजीओकरणलाई नकारातमक मवकासकदो रूपमा मलएकदो सपष्टतै ्छ । यसतै 
गरी झणितै उही समयमा लयामटन अमेररकामा एनजीओकरण वयापक भयदो । तयहाँका 
कम्तपय सरकारले ममहलाकदो अवसरा सुिार गनरा मवमभनन मनत्रालय र मनकाय खिा 
गरे । ममहलावा्ी गतैससका स्सयहरू यी सरकारी कायारालयमा र सरकारी आयदोजनालाई 
सघाइरहेका अन्तरारामट्रिय संसरामा मवज् भई परामिरा म्न राले । म्तनकदो यदो संलगन्ताले 
एकम्तर सरकारी र अन्तरारामट्रिय क्षेत्रकदो नीम्त मनयमलाई ममहलामतैत्री बनाउन सघायदो । ्तर 
म्तनीहरू संलगन गतैससहरू भने पमहले अनझौपचाररक र उँचनीच नभएका समु्ायमा समक्रय 
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मरए, सगदोल मुद्ामा अमवभामज्त मरए । अब साँघुरा मुद्ामा लि्ने भए र बढी वयावसामयक 
भए । सरकारी र गतैरसरकारी कायराक्रममा गतैससका स्सयले जेणिर-मवज्का रूपमा काम 
ग्ारा, ्ुवतै क्षेत्रले गतैससलाई नागररक समाजका प्म्तमनमि मान्ा र सरकारले म्तनतै मवज् 
माफरा ्त गतैससलाई ममहला समबनिी सललाह ्तरा कायराक्रम कायारानवयन गनदे मजममा म्ँ्ा 
्ती गतैससले ममहलावा्ी नीम्त र सामामजक पररव्तरानमा सघाउन सकेनन् भनने ्तकरा  सदोमनया 
अलभारेजले गरेकी म्छन् (अलभारेज सन् १९९८, सन् १९९९) । 

िुरूमा एनजीओकरणलाई नकारातमक रूपान्तरणकदो रूपमा प्स्तु्त गनदे यी ्ुवतै 
अधये्ता सन् २००० कदो ्िकसमम आइपुग्ा सकारातमक हुन चाहेकदो ्ेमखन्छ । लयामटन 
अमेररकाकदो सन्भरामा केही आलदोचकले, एनजीओले ममहला आन्दोलनलाई सघाउने भरप्ारा 
्तथयांक र मवशे्षणका सामग्री प्कामि्त गरेकदो, समाजमा ममहलावा्ी मवचार मवमिरा 
वयापक बनाएकदो, केही संसरा ्त पुँजीवा्-मवरदोिी आन्दोलनमा लागेकदो ्तथयलाई उपेक्षा 
गनरा ममल्तैन भने । सदोमनया अलभारेजले यस्ता प्माणलाई सवीकारेर यदो अविारणाले मात्र 
समबमनि्त एनजीओकदो उद्ेशय र गम्तमवमि उमजलयाउन नसमकने भन्तै नयाँ मवशे्षणकदो 
खाँचदो औलँयाइन् (अलभारेज सन् २००८) । समबन लनग (सन् २०१३, सन् २०१६) ले 
पमन एनजीओकरणकदो अविारणालाई पररमामजरा्त गररन् । उनले पमहले ्छरपष्ट र खुकुलदो 
रहेकदो कुनतै सामामजक समूहमभत्र मबस्तारतै  कायरामवमि सपष्ट हुँ्तै जान्छ, वगटीकृ्त संरचना 
बनन राल्छ र वतै्तमनक कमराचारीकदो संखया बढ्न राल्छ भमनन् । तयस्ततै संसरामभत्र ्ा्ताले 
चाहने औपचाररक जबाफ्ेही संयनत्र बनन राल्छ, आन्तररक अनुगमनका पक्ष बमलया 
हुन राल्छन्, लेखा ्ुरुस्त राखने प्मक्रया बन्छ भनेर प्सट पाररन् । मनणराय मलने प्मक्रया 
्तय गररन्छन्, संसराका केही स्सयहरू सरकारी संसरामा मनयुति हुनु सवाभामवक मामनन 
राल्छ र अरू केही स्सय राजनीम्तक पाटटीसँग आबद् भई आन्दोलनकदो एजेणिालाई 
लागू गनरा खदोजन राल्छन् भनी प्काि पाररन् । यदो वयावसामयक, नदोकरिाही र संसराग्त 
हुने प्मक्रया आफतै मा न राम्दो हदो, न नराम्दो हदो (लनग सन् २०१३) । 

नेपाल पत्रकार महासंघ आफनदो इम्तहासमा खुकुलदो, ्छरपसट, भुई  ँ ्तह अरवा 
समु्ायबीच समक्रय संसरा रहेन । न यदो पमहले अनझौपचाररक र उँचनीच नरहेकदो सव्तःसफू्तरा 
आन्दोलनकारीकदो समूह मरयदो । सरापनाकाल्ेमख नतै कानूनी रूपमा ््तारा हुँ्ा यसकदो 
आन्तररक ढाँचा नेपालकदो प्चमल्त कानून अनुसार मरयदो । संस्था दरथाता ऐन, २०३४ अनुसार 
चलेकदो यदो संसरा २०५८ सालपम्छ रथाष्ट्रिय ष्नददेशन ऐन, २०१८ बाट चलन रालयदो । 
नेपालका पत्रकारहरूकदो एक मात्र वतैिामनक ्छा्ता संगठनकदो रूपमा रहेकदो महासंघलाई 
एनजीओकरण अविारणा माफरा ्त अधययन गररएका संघ-संसरामस्त ्तुलना गनरा ममल्तैन । 
्दोस्दो, बाह् सहयदोगकदो स्दो्त र प्कृम्तले सरानीय राजनीम्तक र सामामजक आन्दोलनलाई 
बमलयदो वा कमजदोरमधये के बनाउँ्छ भनेर हेनुराअमघ आन्दोलनमा संलगन संसराकदो सांगठमनक 



218 |  हषरामान महजरान

ढाँचा र प्कृम्त, कायराितैली र वयवसरापकीय क्षम्ता ्तरा उद्ेशय र कायराक्रममा कस्तदो 
फरक लयायदो भनेर हेनुरापनदे हुन्छ । तयस्ता पररव्तरानबारे यरेष्ट मववरण प्कािमा नलयाई 
एनजीओकरण अविारणाकदो उपा्ेय्ता मसद् गनरा समकँ्तैन । 

नभन्तै केही अधये्ताले बामहरी स्दो्तबाट आउने मवत्ीय र भझौम्तक सहयदोगकदो आकषराणमा 
गतैरसरकारी संसराले आफूलाई मटकाइराखन कसरी आन्दोलनमा पररचामल्त हुन कम 
धयान म्न्छन् अरवा म्ँ्तैनन्, भनने मवषय परीक्षण गनुरापनदे ब्ताएका ्छन् (चझौड्ी र कपुर 
सन् २०१३) । यदो गतैसस वयावसामयक र गतैरराजनीम्तक हुने प्मक्रया हदो । यस दृमष्टले 
नेपालकदो सामामजक आन्दोलनबारे अनुसनिान रदोरतै  भएका ्छन् ।2 नेपाली ममहला 
आन्दोलनमा लागेका वयमतिहरूले सरकारी र अन्तरारामट्रिय गतैरसरकारी संसराबाट मवत्ीय 
सहयदोग पाएपम्छ म्तनकदो अगुवाइमा चमलरहेका आन्दोलन मतरर भए भएनन् ? लामदो 
समय ्मल्त आन्दोलनमा हदोममएका वयमति ्मल्त अमिकार, हकमह्त र पतैरवीका लामग 
खदोमलएका सरकारी आयदोग, प्म्तष्ान वा यस्ततै संसरामा भ्तटी हुन जाँ्ा ्मल्त आन्दोलन 
प्भामव्त भयदो भएन ? यस्ता खदोजमबन हुन अझतै बाँकी नतै ्छ । अन्तरारामट्रिय ्ा्ताकदो 
आमरराक सहयदोगलाई ्ेखाएर बेलाबेलामा नेपालमा गतैरसरकारी संसरालाई “िलरखे्ती” 
गरेकदो गमभीर आरदोप लागने गरेकदो ्छ (्ाहाल र शे्ष् २०६७) । सरकारी, सावराजमनक र 
मनजी क्षेत्रबाट सहयदोग नपाउँ्ा नेपाली एनजीओहरू अन्तरारामट्रिय ्ा्तृ मनकायमतै भर पनरा 
बाधय भएकदो ्तथय जगजाहेर नतै हदो । यसरी “िलर” (अरारा्त्, अन्तरारामट्रिय ्ा्तृ मनकायकदो 
मवत्ीय सहयदोग) पाएपम्छ गतैससहरू आफूले चलाइरहेकदो कायराक्रम र गम्तमवमिमा ठ्याककतै  
के असर प¥यदो भनने कुराकदो सांगदोपांगदो लयाएकदो ्ेमखँ्तैन । म्छटपुटमा चचारा भने नभएका 
हदोइनन् । उ्ाहरणका लामग, ्मल्त, जनजाम्त र मिेसीका संसरामा प्ाति ्ा्ताकदो सहयदोगकदो 
उललेख ग्दै महेनद् लाव्तीले ्ा्ताका पतैसा मलँ्ा यी संसरा समु्ायभन्ा ्ा्ताप्म्त बढी 
जबाफ्ेही भएका, ्ा्ताकदो एजेणिा प्ारममक्तामा परेकदो र ्ा्ताले कमहलेकाही ँ म्तनका 
केही गम्तमवमि रदोकने समे्त गरेका ्छन् (लाव्ती २०७०) ।3 पररयदोजनामुखी भएकतै  कारण 
गतैससहरू टुके्रका ्तथय बामहर आएका ्छन् (्तामाङ सन् २००२) । ्ा्ताबाट प्ाति सहयदोगकतै  
कारण ्मल्त समबनिी काम गनदे गतैससले समूहबद् भई काम गनरा नसकेकदो मववरण यसतै 

2 यसतै अविारणा प्यदोग गरी सन् २००२ मा सरामप्त मानवअमिकारकमटीकदो सञजालबारे एक 
अधयनन (महटन-श्ेष् र अमिकारी सन् २०११) गररएकदो ्छ । यसक्रममा एनजीओजस्तदो ्ा्ताकदो 
पतैसामा चलनु, वतै्तमनक कमराचारी हुनुलाई एनजीओकरणका रूपमा बुमझएकदो ्छ । 

3 ्ा्ताले भने अनुसार सन् २०११ मा नेपाल बन् घदोषणा मफ्तारा नगरेपम्छ नेपाल आम्वासी 
जनजाम्त महासंघलाई बेलाय्तकदो अन्तरारामट्रिय मवकास मवभागले जानकारी म्ई सहयदोग रदोकेकदो 
मरयदो । यसबारे रप जानकारीका लामग यसतै पुस्तककदो अधयाय ५ (कतै लाि राईकदो लेख) हेनुराहदोस् ।
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पुस्तककदो अधयाय ६ (जेबी मवश्वकमाराकदो लेख) मा पमन ्छ । ्तर प्संगवि चचारामा आएका 
यस्ता केही आंमिक ्तथय एनजीओकरण अविारणाकदो मूलयांकन गनरा पयाराति ्छतैनन् । 

अन्तरारामट्रिय ्ा्ताकदो मवत्ीय र प्ामवमिक सहयदोग पाएपम्छ महासंघ आफतै  संलगन 
आन्दोलन कमजदोर वा बमलयदो के भयदो यदो नापने सपष्ट आिार ्छतैन । ्तर तयसबारे केही 
अनुमान गनरा समकन्छ । मव.सं. २०६२ मा िामनिाकदो सहयदोगमा क्षम्ता अमभवमृद् पररयदोजना 
िुरू हुनुअमघ पत्रकारकदो पेसाग्त सुरक्षाकदो मुद्ामा महासंघ आन्दोमल्त मरयदो । मव.सं. 
२०५७ म्तर माओवा्ी मवद्दोह चकदे पम्छ सरकारले उति पाटटी मनकट पत्रकारहरूलाई पक्रन 
रालयदो । म्तनमा महासंघका केही स्सय र प्ामिकारी पमन परे । महासंघलाई आन्दोलनमा 
हदोमेकदो एउटा सन्भरा—पत्रकार कृट्ण सेन “इ््ुछक” कदो पक्राउ मरयदो ।4 मंमसर २०५८ 
मा ्ेिमा संकटकाल घदोषणा भएपम्छ अरू िेरतै  पत्रकार पक्राउ परे । महासंघकदो सरकार 
मवरदोिी आन्दोलनले गम्त मलयदो । सारतै, ्ततकालीन राजा ज्ानेनद्ले मनवारामच्त प्िानमनत्रीलाई 
अप्स्त गरी िासनसत्ा आफनतै हा्तमा मलने लदोक्तनत्र मवरदोिी क्म मवरुद् संगमठ्त भई 
महासंघले आन्दोलन पमन चलायदो । माघ १९, २०६१ पम्छ राजाकदो क्मलाई “कू” कदो 
संज्ा म््तै मवज्मति जारी गरेपम्छ महासंघका सभापम्तलाई सुरक्षाकमटीले समातने प्यास गरे 
भने महासमचव समाम्तए (मघममरे र यदोगी सन् २००५; चझौलागाई ं २०७३) । यसरी माघ 
१९ पम्छ महासंघकदो क्म सरकार मवरदोिी राजनीम्तक आन्दोलनसँग प्तयक्ष जदोमिन 
पुगयदो । तयस बेला महासंघकदो ने्तृतवले पेसाग्त हकमह्त/मयारा्ा र पत्रकारहरूकदो सुरक्षासँग 
जदोमिएका सवालकदो समबदोिन राजनीम्तक पररव्तरानबाट मात्र समभव हुन्छ भनने मानय्ता 
मलयदो । महासंघ यसरी राजनीम्तक आन्दोलनमा हदोमम्ा आन्दोलनकारी राजनीम्तक पाटटीसँग 
ममलन पुगेकदो आरदोप लगाउँ्तै पत्रकारकदो वयावसामयक मूलय मानय्तासँग नममलने मवचार 
बदोकेकदो पत्रकारहरूकदो एउटा समूहले साउन १, २०६२ मा रामट्रिय पत्रकार महासंघ गठन 
ग¥यदो (खनाल २०६२; गुरुङ २०६२) । आन्दोमल्त महासंघसँग िाही सरकारकदो समबनि 
मचमसयदो । अमघका सरकारले महासंघलाई म्ने बाचा गरेकदो ४५ लाख रुपतैयाँ िाही सरकारले 
रदोकयदो (गाउँले २०६२; कामन्तपुर २०६२ग) । सरकारी सहयदोग रदोमकए लगत्तै िामनिाले 
महासंघकदो क्षम्ता अमभवमृद् पररयदोजना माफरा ्त कररब २ करदोि ५० लाख रुपतैयाँकदो सहयदोग 
म्यदो ।  यसमा ७ प्म्ति्त प्िासमनक खचरा (ओभरहेि) का लामग ्ुछट््टयाइएकदो मरयदो र 

4 फागुन २५, २०५७ मा सवको्च अ्ाल्तकदो पूणरा इजलासले पत्रकार सेनलाई रुनामा राखन ु
कानून मवरदोिी भएकाले ररहा गनरा आ्ेि म्ँ्ा पमन अ्ाल्तकदो आ्ेि पालना नगरी झन् उनलाई 
बेपत्ा पारेपम्छ महासंघले फागुन २९ मा गृहमनत्रीकदो धयानाकषराण ग्दै मवरदोि पत्र बुझाएकदो मरयदो 
र उनकदो ररहाइका लामग आन्दोलन घदोषणा गरेकदो मरयदो । तयसपम्छ उनी ररहा भए ्तर फेरर पक्राउ 
परे । असार १२, २०५९ मा पत्रकार सेन माररएकदो खुलासा भएपम्छ महासंघले यस घटनाकदो 
मसरम्त सावराजमनक गनरा माग ग्दै आन्दोलनका नयाँ कायराक्रम घदोषणा ग¥यदो ।
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यदो रकमले महासंघका कायराक्रमलाई मात्र हदोइन, तयसमा संलगन कमराचारीहरूलाई मनश्चय 
नतै भररेग गरेकदो हुनुप्छरा  । तयसदो ्त पररयदोजनाकदो कागजा्तमतै महासंघलाई आन्दोलन गनरा 
अझ सक्षम बनाउने भमनएकदो ्छ । संसराग्त सबलीकरण तयस पररयदोजनाकदो मुखय उद्ेशय 
मरयदो । सबल संसराकदो संलगन्ता सफल आन्दोलनकदो पूवरा स्तरा हदो ्तर पयाराति कारण हदोइन । 

िामनिाकदो सहयदोग पाएपम्छ महासंघकदो सांगठमनक र वयवसरापकीय क्षम्ता ्तरा 
कायराितैली र कायराक्रममा के पररव्तरान आयदो ? ्ती पररव्तरान महासंघकदो उद्ेशय अनुकूल भए 
भएनन् ्त ? पररयदोजना िुरू हुनुअमघ नतै आन्दोलनर्त महासंघलाई माघ १९ कदो घटनापम्छ 
नतै पररयदोजना म्ई सहयदोग गनरा अन्तरारामट्रिय पत्रकार महासंघले ्ा्तृ संसराहरूलाई अमपल 
गरेकदो मरयदो । िामनिाकदो क्षम्ता अमभवमृद् पररयदोजनामा अन्तरारामट्रिय पत्रकार महासंघले पम्छ 
सहकायरा पमन ग¥यदो (आईएफजे सन् २००५) । िाही सरकारसँग महासंघकदो कटु समबनि, 
अन्तरारामट्रिय महासंघसँग लामदो सहकायरा र िामनिाकदो महासंघलाई सघाउने चाहनाकदो मममश््त 
फलसवरूप यदो पररयदोजनाले जनम मलयदो । ्ुई वषरा चलेकदो यदो पररयदोजनाले महासंघलाई 
अनुगमन, पतैरवी, ्स्तावेजीकरण गनरा र पत्रकारहरूका रामट्रिय ्तरा अन्तरारामट्रिय रेिि 
युमनयनहरूसँग सहकायरा ग्दै संसराग्त रूपमा सुदृढ बनाउने उद्ेशय राखेकदो मरयदो (एफएनजे 
सन् २००५) । पररयदोजनाकदो मुखय मबन्ु संसराग्त सुदृढीकरण, मवमभनन खाले प्कािन, 
मममिया सव्तनत्र्ताकदो अनुगमन र महासंघकदो आन्दोलनमा अन्तरारामट्रिय समररान मरए । 
िामनिाकदो सहकायरामा चलेकदो यस पररयदोजनाले महासंघका कायराक्रमकदो प्कृम्त, संकरन 
र अभयास ्तीन ओटतै पक्ष हेरेपम्छ मात्र बामहरी मवत्ीय र प्ामवमिक सहयदोगले नागररक 
समाजका स्सय संसरामा ्तरा म्तनले चलाएका सामामजक आन्दोलनमा के प्भाव पा्को 
रहे्छ भनने केही सामानयीकरण गनरा समकने्छ । 

िामनिाकदो क्षम्ता अमििमृधि पररयदोरना र यसका केही कायराक्रम
यदो पररयदोजना अन्तगरा्त महासंघकदो क्षम्ता वमृद् र संसराग्त मवकास, मममिया अमिकार 
हननकदो अनुगमन, ्स्तावेजीकरण र प्चार ्तरा मममिया अमिकारकदो पतैरवीजस्ता कायराक्रम-
समूहकदो चचारा यहाँ गररएकदो ्छ । पररयदोजनाकदो कागजा्तमा उललेख गररए अनुसार यहाँ 
म्तनकदो मवशे्षण गररएकदो ्छ । यस क्रममा ्ती कायराक्रमकदो प्कृम्त, अभयास र मवमिराकदो 
मवशे्षण गररएकदो ्छ । पररयदोजना चलाउने नाममा सञचामल्त ्ती कायराक्रमबाट नेपाल 
पत्रकार महासंघ र िामनिाले के उद्ेशय प्ाति गनरा खदोजेका मरए र ्ती कायराक्रम नेपाल पत्रकार 
महासंघकदो आन्दोलनसँग कसरी गाँमसएकदो मरयदो ्ेखाउन समकन्छ । 
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क्षमता अभिवभृधि र ससं्ागत भवकास 
यी ्ुई कायराक्रम समूहमभत्र िेरतै  ओटा गम्तमवमि पाररएका मरए । क्षम्ता अमभवमृद् अन्तगरा्त 
अन्तरारामट्रिय पत्रकार महासंघका मवज् र नेपाल पत्रकार महासंघकदो ने्तृतव ्तहबाट ्तामलमकदो 
आवशयक्ताबारे अधययन, ्तामलम सामग्री मनमाराण गनदे काम मरयदो । तयस्ततै, मममिया अमिकार 
अनुगमनकदो ्तामलम, ने्तृतवकदो ्तामलम, संसराग्त ्तरा वयावसामयक वयवसरापन सीप 
समबनिी पाठ्यक्रम मनमाराण जस्ता गम्तमवमि रामखएका मरए । मममिया ममसनलाई सहयदोग 
गनदे, सरानीय आवशयक्ता हेरी महासंघका प्ामिकारी, वयवसरापक र कमराचारीलाई 
्तामलम म्ने कुरा यहाँ पाररएका मरए । संसराग्त मवकास अन्तगरा्त महासंघका स्सयकदो 
खदोजी गरी स्सय्ता समबनिी ्तथयांक अद्यावमिक गनदे, महासंघकदो रणनीम्तक यदोजना र 
संसराग्त मवकासकदो यदोजना बनाउने मरयदो । प्िासमनक कमराचारीकदो मवत्ीय मन्देमिका 
बनाई मूलयांकन गनदे र ्तामलमक्तारा प्म्तमनमिकदो यात्रा खचरा पु¥याउने भनने मरयदो । ्तीमधये 
केही गम्तमवमिकदो मवशे्षण ग्ारा क्षम्ता वमृद् र संसराग्त मवकासका कायराक्रमकदो उद्ेशय 
महासंघद्वारा चलाइएकदो आन्दोलनलाई प्भावकारी बनाउनु मरयदो भनने सपष्ट हुन्छ । 

वयवसरापन ्तरा कमराचारी लमक्ष्त ्तामलम र संसराग्त मवकासमा यदो पररयदोजनाअमघ 
महासंघले तयम्त चासदो म्एकदो ्ेमखँ्तैन । पररयदोजनाका काग्तपत्रमा भने अन्तरारामट्रिय पत्रकार 
महासंघका मवज्द्वारा आठ म्नकदो ्तामलमका लामग उपयदोगी सामग्री बनाउने भमनयदो । ्ती 
्तामलम मरए : (क) ्ुई म्ने मममिया अमिकार अनुगमन ्तामलम, (ख) महासंघकदो केनद्ीय 
सममम्त, क्षेत्रीय िाखा र समचवालयलाई चार म्ने ने्तृतव, वयवसरापन सीप र ्तामलम 
सीपकदो ्तामलम, र (ग) ्ुई म्ने संसराग्त र वयावसामयक ्तामलम । मममिया अनुगमन 
्तामलम “क” ले वयवमसर्त अनुगमनका मवमिबारे जानकारी म्एकदो मरयदो । ्तामलम “ख” 
महासंघका कमराचारी, अरू रेिि युमनयनका प्ामिकारीलाई प््ान गररएकदो मरयदो । यसमा 
महासंघकदो मभजन, ममसन, लक्य र उद्ेशयबारे मात्र हदोइन, युमनयनकदो संरचना र सम्ता 
मवषयमा ्छलफल गररएकदो मरयदो । तयस्ततै, संसराग्त मवकास कायराक्रम अन्तगरा्त सञचामल्त 
सभदेबाट नेपाली पत्रकारकदो अवसराकदो जानकारी आयदो । सभदेका क्रममा स्सयकदो समपकरा -
ठेगाना, कायरारलदो, रदोजगारीकदो प्कृम्त, ्तलबमान, काम गनदे वा्तावरण, कायरा सन्तुमष्टकदो 
मापनका ्तामलम, सारतै यदोगय्ता र कलयाणकारी प्ाविान5 कदो सूचना संकलन गररएकदो 
मरयदो । संसराग्त सुदृढीकरण अन्तगरा्त महासंघकदो पाँच वषदे रणनीम्तक यदोजना र संसराग्त 
मवकास यदोजना ्तरा महासंघकदो प्िासमनक, वतैयमतिक र मवत्ीय मन्देमिका बनाउने काममा 
अन्तरारामट्रिय पत्रकार महासंघ संलगन हुने बेहदोरा तयस कागजा्तमा ्छ । यस्तदो मन्देमिकाले 
महासंघमा सपष्ट प्िासमनक र वतैयमतिक प्णाली मवकास गरी प्ीय मजममेवारी, ररपदोमटराङ, 
जबाफ्ेही र सञचार प्णाली समेमटने भमनएकदो मरयदो (एफएनजे सन् २००५) । 

5 यसमा पेनसन र अरू सुमविा प्छरा  । 
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यी कायराक्रम आन्दोलन गनदे महासंघकदो ने्तृतव र संसराग्त क्षम्ता बढाउन बनाइएका 
मरए । जारी आन्दोलनलाई वयवमसर्त ्तररकाले ने्तृतव म्न सक्षम बनाउनु पररयदोजनाकदो 
एउटा उद्ेशय मरयदो । पररयदोजनाकदो कागजा्तमा महासंघकदो ने्तृतवलाई पूणरा पे्स सव्तनत्र्ता 
र प्जा्तनत्र पुनसरारापनाका लामग लबी गनरा सक्षम बनाउने भमनएकतै  मरयदो । ने्तृतव ्तामलमका 
माधयमबाट प्िासक र वयवसरापकलाई महासंघकदो रणनीम्त र मागरामन्देिन बुझाइ आफनदो 
लक्य हामसल गनदे ्तझौर्तररकाबारे जानकारी म्ने आिा गररएकदो मरयदो (एफएनजे सन ्
२००५) । ्तामलमबाट ने्तृतवमा महासंघकदो आवशयक्ता, मभजन, ममसन बदोि हुने र तयसले 
आन्दोलनकदो सफल ने्तृतव म्नसकने अनुमान गररएकदो ्ेमखन्छ । तयस्तदो ्तामलम प्ाति 
ने्तृतवले आन्दोलनका क्रममा आफूले मसकेकदो कुरा कसरी लागू गरे भनने खदोजन सरलग्त 
अनुसनिान (इथनदोग्राफी) गनरासके हुनथयदो । ्तर ्तामलमकदो महत्व बुझन कालपमनक पररदृशय 
उभयाउन समकन्छ । पररयदोजना नहुँ्दो हदो ्त महासंघ ने्तृतवले संगठनलाई हाँकने र स्सय 
पररचालन गनदे मागरामचत्र पाउँथयदो ्त ? नेपाल भररका पत्रकारले वयावसामयक र राजनीम्तक 
उद्ेशय राहा पाउँथयदो ्त ? स्सयकदो सभदेबाट बनेकदो िाटाबेसले समग्र नेपालमा महासंघकदो 
सांगठमनक संरचना कसरी फतै मलएकदो राहा म्नथयदो । महासंघका प्ामिकारीले स्सय 
पत्रकारकदो पेसाग्त मसरम्त अवसरा राहा पाउँ्ा आफनदो िमतिकदो भेउ पाए र स्सयलाई 
महासंघकदो आन्दोलनमा पररचालन गनरा सके हदोलान् । ्ूर्राजका स्सयसँग म्छटदो्छरर्तदो 
सञचार सरामप्त गनदे मवषयमा यस्ता कायराक्रमले सघाउने भमनएकदो मरयदो (एफएनजे सन ्
२००५) । यसबाट महासंघकदो क्षम्ता अमभवमृद् र संसराग्त मवकासका गम्तमवमि माफरा ्त 
पररयदोजनाले महासंघकदो जारी आन्दोलनलाई सघायदो भनने सपष्ट हुन्छ । 

भमभिया अभिकार हननको अनुगमन, दसतावेजीकरण र प्रचार
यसतै पररयदोजनाका क्रममा सञचामल्त मममिया अमिकार हननकदो अनुगमन, ्स्तावेजीकरण 
र प्चार गम्तमवमिकदो मवशे्षण ग्ारा पमन उपरदोति ्तथय बढी सपष्ट हुन्छ । पररयदोजनामा 
उललेख भएका मममिया अमिकार अनुगमन युमनटकदो काम र मममिया अमिकार समबनिी 
प्कािनकदो चचारा ्तल ्छ । पररयदोजनाले मममिया अमिकारकदो अनुगमनका लामग चामहने 
पूवारािार बमलयदो बनायदो भने ्स्तावेजीकरण र प्चारकदो हकमा पुस्तक, ई-बुलेमटन, 
नयूजलेटरकदो वयवमसर्त प्कािन समभव बनायदो । 

पररयदोजना अन्तगरा्त मममिया अमिकार हननका घटना अनुगमनका लामग अकटदोबर 
२००३ (असदोज २०६०) ्ेमख िुरू हटलाइन सेवालाई मनरन्तर्ता म्इएकदो मरयदो (एफएनजे 
सन् २००४) । पररयदोजना रामलएपम्छ पुस २०६२ ्ताका यदो सेवालाई अझ वयवमसर्त गनरा 
खदोमजयदो । २४ घणटा सूचना संकलन गनरा कायारालय बामहर पमन एक जना कमराचारी रहने वा 
आएकदो सूचनालाई कमराचारीकदो मदोबाइलमा मदोि्ने, तयदो समभव नभए “एनसररङ मममसन” 
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मा पठाउने र संकमल्त सूचना समय-समयमा जाँच गररने प्बनि ममलाइयदो (एफएनजे सन ्
२००५) । वेबसाइटलाई वयवमसर्त गररयदो । तयसका लामग ्ुछट्टतै जनिमति ्तरा वेबसपेस 
वयवसरा गररयदो । मममिया अमिकार हननकदो जानकारी समयमतै म्न र वेबसाइटमा बढी 
सामग्री राखन तयहाँ सूचना प्वाह रेगन बढी वेबसपेस चामहनथयदो । सारतै, अनुगमनकदो 
सञजाल पमन बनाइयदो । काठमािझौ,ँ मवराटनगर, बुटवल, नेपालगञज र महेनद्नगर गरी पाँच 
ठाउँमा सूचनाकदो हब बनाइयदो । तयहाँ प्ाति सबतै सूचना र ्तथयांक काठमािझौकँदो अनुगमन 
एकाइमा पुगथयदो । काठमािझौमँा वररष् र सहयदोगी अनुगमनक्ताराले यी ्तथयांककदो नेपाली र 
अंगे्रजीमा अनुवा् गरेर मवमभनन ्छापा र अनलाइनमा पठाउँरे । यस्ततै पररयदोजनाले महासंघकदो 
प्कािनलाई पमन वयवमसर्त गनरा खदोजयदो । मामसक ई-बुलेमटन पमहला प्कामि्त मरएनन्, 
अब हुन राले । पुस्तक र नयूजलेटर पररमामजरा्त ग¥यदो ।6 पररयदोजना अवमिमा जममा २५ 
ओटा ई-बुलेमटन बने । मयागेमजनका रूपमा पूवराप्कामि्त पत्रकथारररथालाई नतै ्तीन ममहने 
नयूजलेटर बनाइयदो ।7 यदो पा्तमलयदो र यसकदो मव्तरण राम्दो बनाउन अमन्तम पृष्मा पाउने र 
पठाउनेकदो नाम लेखन ममलने ठाउँ रामखयदो । पमहले नेपालीमा मात्र ्छामपनरे अब अंगे्रजीमा 
पमन ्छामपन राले । हुलाक मटकटकदो वयवसरा समे्त भयदो । सपष्ट्त: मममिया अमिकार 
हननका घटनाकदो ्स्तवेजीकरण र प्चारलाई प्भावकारी बनाउन यी गम्तमवमि सहायक 
मरए । पररयदोजनाकदो क्रममा एउटा मक्ताब र नेपाली ्तरा अंगे्रजीमा गरी चार ओटा वामषराक 
प्म्तवे्न प्कामि्त भए । मव.सं. २०६४ मा बनददुकको मथारमथा कलम भनने पुस्तक ्छामपयदो 
जसमा तयस बेलासमम नेपालमा २५ जनाभन्ा बढी पत्रकार माररएका मरए, ्तीमधये १५ 
जनाबारे जानकारी म्ई म्तनीहरूलाई कसले, कमहले मा¥यदो भनने सूचना रामखयदो (मघममरे 
र ्ाहाल २०६४) । पररयदोजना अन्तगरा्त महासंघले वामषराक प्म्तवे्न सावराजमनक गनरा 
रालयदो । यसअमघ यदो काम मानवअमिकार ्तरा प्जा्तामनत्रक अधययन केनद् (सेहुिदेस) 
ले सन् २००० ्ेमख २००५ समम गरेकदो मरयदो । पररयदोजनाले ्ती प्म्तवे्नलाई मनरन्तर्ता 
मात्र म्एन, ्तथय प्स्तुम्तमा पररमाजरान गनरा पमन सघायदो । सन् २००५ का प्म्तवे्नमा पे्स 
सव्तनत्र्ता हननका सा्त आिार हतया, मगरफ्तारी/रुना, प्म्तबनि/जफ्त/्छापा, प्िासमनक 

6 मव.सं. २०५९ मा महासंघले िामनिाकतै  सहयदोगमा मंमसर ११, २०५८ मा लागू गररएकदो 
संकटकालले नेपाली पे्सले पारेकदो प्भावबारे नेपाली र अंगे्रजीमा मक्ताब मनकालेकदो मरयदो (काफले 
सन् २००३; मवष्ट २०६०) ।

7 पत्रकार महासंघले चतै्त २०५४ ्ेमख नतै यदो त्रतैमामसक मयागेमजन मनकालन रालेकदो हदो । हुन 
्त असार २०५४ मा मच्तवनमा भएकदो १८ औ ँमहामिवेिनमतै महासंघले यस्तदो प्कािन मनकालन 
खदोजेकदो मरयदो ्तर समय अभावले मनकालन सकेकदो मरएन (आचायरा २०५४) । पमहलदो अंकमा 
पत्रकारर्तामा रहेका मवसंगम्त ्ेखाउने र महासंघकदो गम्तमवमिलाई पार्िटी बनाउने मयागेमजनकदो 
उद्ेशय रहेकदो जानकारी म्इएकदो मरयदो (पत्रकारर्ता २०५४) ।
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कारबाही, आक्रमण ्तरा ्ुवयरावहार र अपहरण मनकययौल गरी कुन आिारमा पत्रकार उपर 
के कारबाही भयदो भनने रामखयदो ।8

्तामलका १ : माघ १९, २०६१ पमिकदो एक िररामा पे्रस सि्तनत्र्ताकदो अिस्ा

पूिाराञ्चल
मधयमाञ्चल

पमचिमाञ्चल
मधय

पमचिमाञ्चल

सु् ूर

पमचिमाञ्चल
रममा

मदोफसल उपतयका

१. हतया १ - - १ - - २

२. या्तना/
कुटमपट

१९ ३ २४ १८ ८ १ ७३*

३. अपहरण ९ - - १ - १ ११

४. पक्राउ ९५ १९ २३० १९ ४३ ३ ४०९

५. ्वुयरावहार/
िमकी

४२ २० १८ २७ ५९ १३ १९७

६. पत्रपमत्रका 
बन्

२४ १९ - १९ २९ १७ १०८

७. प्कािन/
प्सारण 
अवरदोि

११ ४ १५ १९ ५ १ ५५

८. पत्रकार 
मवसरामप्त

९ २ ४ १ २० ३ ३९

९. जामगरबाट 
मनकाला

९७ ३ ६२ ५८ ५ २५ २५०

१०. पेसा/
वयवसायमा 
अवरदोि

४ १४ ६ २३ ७ १ २५

* स्ोरमथा भदुलवश ८३ लेष्िएको छ ।
स्ोर : गथाउँले (सन् २००६ : ३) ।

8 सेहुिदेसले सन् २००० ्ेमख प्कामि्त गरेकदो प्म्तवे्नले प्तयेक वषरा यी आिार पररव्तरान 
हुने गरेकदो ्ेखाउँ्छ । सन् २००० कदो प्म्तवे्नमा यी आिार सपष्ट मरएन (सेहुिदेस सन् २०००) । 
सन् २००१ मा भने अवरदोि िीषराकमा बेपत्ा, काराबास, मगरफ्तारी, प्िासमनक कावाराही, प्म्तबनि 
्तरा जफ्त, आक्रमण, िमकी, हा्तपा्त ्तरा ्ुवयरावहार र कानूनी कारबाही गरी नझौ ओटा आिार 
उललेख ्छ (यदोगी र मघममरे सन् २००१) । सन् २००२ कदो प्म्तवे्नमा काराबास/मगरफ्तारी एकतै  
ठाउँमा लयाई र बेपत्ा हटाई सा्त ओटा आिार बनाइयदो (यदोगी र मघममरे सन् २००२) । सन ्
२००३ मा भने हतया र बेपत्ा रमपयदो (मघममरे सन् २००३) । सन् २००४ मा अपहरण हट्यदो 
(मघममरे सन् २००४) । 
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्तामलका २ : पे्रस सि्तनत्र्ताकदो अिस्ा 
(िैशाख १९, २०६१ ्ेमख िैशाख ११, २०६३ समम)

पूिाराञ्चल
मधयमाञ्चल

पमचिमाञ्चल
मधय

पमचिमाञ्चल

सु् ूर

पमचिमाञ्चल
रममा

मदोफसल उपतयका

१. हतया १ - - १ - - २

२. या्तना/
आक्रमण

५४ १३ ५८ ३२ ११ १५ १८३

३. अपहरण ९ - १ १ - १ १२

४. पक्राउ १६३ ५५ ३८३ ८२ ५१ ११ ७४५

५. ्वुयरावहार/
िमकी

६३ २२ २३ ३१ ६१ २१ २२१

६. पमत्रका बन् २४ १९ - १९ २९ १७ १०८

७. प्कािन/
प्सारण 
अवरदोि

११ ४ १६ २० ६ १ ५८

८. पत्रकार 
मवसरामप्त

९ २ ४ १ २० ३ ३९

९. मनट्कािन ९७ ३ ६२ ५८ ५ २५ २५०

१०. पेसा/
वयवसायमा 
अवरदोि

७ १५ १२ २३ ७ १ ६५

स्ोर : गथाउँले (सन् २००७ : ३) ।

सन् २००६ कदो वामषराक पुस्तक (हेनुराहदोस्, ्तामलका १) मा यी आिार रप मवमिष्टकृ्त 
गररए । अब प्तयेक मवकास क्षेत्रमा पे्स सव्तनत्र्तालाई हतया, या्तना/कुटमपट, अपहरण, 
पक्राउ, ्ुवयरावहार/िमकी, पमत्रका बन्, प्कािन/प्सारणमा अवरदोि, पत्रकार मवसरामप्त, 
जामगरबाट मनकाला, पेसा/वयवसायमा अवरदोिका आिारमा ्तथयांक रामखयदो (गाउँले 
सन् २००६; चापागाई ंसन् २००६) । ्तुलनातमक अधययनका लामग “बेसलाइन” बनाउने 
कुरा पररयदोजनाकदो कागजा्तमा उललेख ्छ (एफएनजे सन् २००५) । सेहुिदेसबाट प्कामि्त 
प्म्तवे्नमा महासंघकदो सन् २००६ मा प्कामि्त प्म्तवे्नमा जस्तदो ्तामलका समावेि मरएन । 
यस्तदो ्तथयांकले पे्स सव्तनत्र्ताकदो अवसराकदो प्गम्त वा ्गुराम्त नापन समकने भयदो । नभन्तै सन ्
२००७ मा प्कामि्त वामषराक पुस्तकमा (हेनुराहदोस्, ्तामलका २ र ३) माघ १९, २०६१ ्ेमख 
वतैिाख ११, २०६३ कदो अवसराकदो पे्स सव्तनत्र्ताकदो अवसरासँग वतैिाख ११, २०६३ ्ेमख 
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वतैिाख ११, २०६४ ्तलुना गनरा समकने गरी एउटतै लेखमा रामखयदो (गाउँले सन ्२००७; चापागाई ं
सन् २००७) र यसका आिारमा पे्स सव्तनत्र्ताकदो अवसरा राम्दो भएकदो मनट्कषरा मनकामलयदो ।

्तामलका ३ : पे्रस सि्तनत्र्ताकदो अिस्ा 
(िैशाख ११, २०६३ ्ेमख िैशाख १०, २०६४ समम)

पूिाराञ्चल
मधयमाञ्चल

पमचिमाञ्चल
मधय

पमचिमाञ्चल

सु् ूर

पमचिमाञ्चल
रममा

मदोफसल उपतयका

१. हतया - - - - - - -

२. या्तना/
आक्रमण

२८ २५ १० २ ३ १ ६९

३. अपहरण - - १ - - - १

४. पक्राउ - - ४ - - - ४

५. ्वुयरावहार/
िमकी

३७ १५ ९ ५ ८ ३ ७७

६. पमत्रका 
बन्

- - - - - - -

७. प्कािन/
प्सारण 
अवरदोि

२८ २ - - १ - ३१

८. पत्रकार 
मवसरामप्त

- १२ - - - - १२

९. मनट्कािन - - - २ १ १ ४

१०. पेसा/
वयवसायमा 
अवरदोि

८ ६ ६ ३ १ - २४

स्ोर : गथाउँले (सन् २००७ : ५) ।

मममिया आन्दोलनसँग यी अनुगमन, ्स्तावेजीकरण र प्चारका गम्तमवमि समबमनि्त 
्छन् । आवमिक अनुगमनबाट संकमल्त सूचनालाई महासंघकदो पतैरवीलाई भररेग गनरा प्यदोग 
गनदे भनी पररयदोजनाकदो कागजा्तमा उललेख ्छ । पतैरवी महासंघकदो आन्दोलनसँग जदोमिएकदो 
मुद्ा हदो । टेमलफदोन हटलाइनकदो मनरन्तर्ता ्तरा वेबसाइट र वेबसपेसमा गररएकदो सुिार पमन 
आन्दोलनलाई धयान म्ई गररएका हुन् । पूवारािारमा लगानी नगररएकदो भए प्ेस सव्तनत्र्ता 
हननकदो सूचना समजलतै अमभलेखीकरण हुँ्तैनथयदो र महासंघकदो पतैरवीलाई सफल बनाई 
आन्दोलनकदो उद्ेशय जनमानसमा र अन्तरारामट्रिय जग्तमा पु¥याउन हममे हुनथयदो । पररयदोजना 
िुरू हुनुअमघ ्तैमनक पाँच सयभन्ा कम “महट” भएकदो वेबसाइटमा अब ्तीन हजार महट 
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पुगे (हुिदेक सन् २००८) । ्ेि भररबाट संकमल्त पे्स सव्तनत्र्ता हननका सूचना ्ेि र 
मव्ेिमा पु¥याउने गरी बनेकदो अनुगमनकदो सञजालले आन्दोलनलाई सघायदो । वामषराक 
प्म्तवे्नका ्तामलकाले पाठकलाई नेपालमा प्ेस सव्तनत्र्ता समबनिी सपष्ट मचत्र म्यदो । यी 
प्म्तवे्न िेरतैजसदो अन्तरारामट्रिय पे्स म्वसकदो मझौका पारी सावराजमनक गररन्छन् । यदो खबर 
नेपाली मममियाले मटपरे नतै । पे्स सव्तनत्र्ताकदो पक्षमा काम गनदे अरू अन्तरारामट्रिय संसराले 
पमन प्चार गरदे । पररयदोजनाका गम्तमवमिबाट प्ेस सव्तनत्र्ता हननका ररपदोटरा र “अलटरा” 
मा मात्रातमक र गुणातमक पररव्तरान लयायदो र यस्ता सामग्रीकदो मव्तरणकदो रफ्तार बढायदो । 
महासंघकदो आन्दोलन प्भावकारी बनाउन यी कायराक्रम सहायक बने । 

मममिया अम्धकारकदो पैरिी 
यस पररयदोजनाका क्रममा सञचामल्त मममिया अमिकार पतैरवीका कायराक्रम अन्तगरा्त रामट्रिय/
अन्तरारामट्रिय ममसन, मजललामा जागरुक्ता गदोष्ी र मममिया अमिकार रामट्रिय सममेलन गरी 
चार ओटा कायराक्रम मरए । यस क्रममा रामट्रिय मममिया ममसन र मजलला जागरुक्ता गदोष्ी 
वयवमसर्त भए । अन्तरारामट्रिय मममिया ममसन र मममिया अमिकार रामट्रिय सममेलनले मनरन्तर्ता 
पायदो । द्वनद्वग्रस्त क्षेत्रमा मममिया अमिकार र अमभवयमति सव्तनत्र्ताका लामग काठमािझौबँाट 
मनरन्तर टदोली जान राले । नेपालमा प्ेस सव्तनत्र्ताकदो अवसरा बुझन अन्तरारामट्रिय संसरा 
नेपाल मनरन्तर आउन राले । म्तनले समभव भएसमम तयही बेला हुने सममेलनमा भाग मलए । 
यसबाट महासंघकदो आन्दोलनमा अन्तरारामट्रिय चासदो र ऐकयबद््ता ्ेमखयदो । 

पुस २०६२ ्ताका यदो पररयदोजना िुरू हुँ्ा महासंघले आयदोजना गरेकदो रामट्रिय मममिया 
ममसन र मजलला जागरुक्ता गदोष्ी यस अमघका भन्ा बढी वयवमसर्त र पररमामजरा्त मरए ।9 
महासंघकदो ममसनकदो मुखय उद्ेशय द्वनद्वग्रस्त क्षेत्रमा मवद्दोही र राजयपक्षबाट बन्ी बनाइएका 
पत्रकारकदो सकुिल उद्ार गनदे हुनथयदो । असार २०६२ मा इलाममा माओवा्ीले अपहरण 
गरी मनयनत्रणमा मलएका पत्रकार सदोम िमारा र आफनतै घरमा बन्ी बनाइएका उमेि गुरुङ र 
सदोही वषराकदो असदोजमा ्तैलेखमा मजलला प्हरी कायारालयमा आ्ंतककारी ऐन अन्तगरा्त मुद्ा 
चलाइएका हररहरमसंह राठझौर महासंघकतै  पहलमा मुति भएका मरए । पुस २०६२ पम्छ भने 
महासंघकदो ममसनले वयमति केमनद््त उद्ेशय मात्र हदोइन मजललाकतै  समग्र वस्तुमसरम्त बुझने 
प्यास गनरा रालयदो । सारसारतै, मधय-पहाि र ्तराईका मवमभनन मजललाकदो पे्स सव्तनत्र्ताकदो 
मसरम्त अनुगमन गररयदो । पुस २०६२ ्ेमख कामत्क २०६४ समम गएका आठ ओटा 
ममसनमधये आिाले यस्तदो अनुगमन ग¥यदो (हेनुराहदोस्, ्तामलका ४) । अमिकांि ममसन ्तराई 

9 माघ १९, २०६१ मा िाही घदोषणाले पारेकदो प्भाव बुझन साउर एमसयन मफ् मममिया 
एिदोमसएिन (साफमा) र महासंघ ममलेर वतैिाख २०६२ मा पाँच मवकास क्षेत्रमा ममसन पठाएकदो 
मरयदो (अननपूणरा पदोष्ट २०६२क) । 
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केमनद््त मरए । अब मममिया ममसनकदो काम फरामकलदो र मवस्तृ्त बनयदो । तयस्ततै, ममसनमा 
सममममल्त स्सयकदो ्ायरा बढ्यदो । असदोज २०६२ मा हररहरमसंह राठझौरलाई ्ुछटाउन 
गएकदो टदोलीमा महासंघका महासमचव र केनद्ीय स्सय, कथाष्नरपदुर र द कथाठमथाडौ ँपोष्टका 
समपा्क र इनसेकका प्म्तमनमि मात्र मरए (कामन्तपुर २०६२क) भने पररयदोजनाकदो क्रममा 
उ्चस्तरीय मममिया ममसन पठाउने भमनयदो । ्ती ममसनमा मममिया सव्तनत्र्ताकदो पुनसरारापना 
वा वयावसामयक पत्रकारर्ताकदो प्वद्रानमा काम गनदे संसराका प्म्तमनमि पमन संलगन भए । 
माघ २०६२ मा कञचनपुर गएकदो टदोलीमा महासंघका सु्ूरपमश्चमाञचल उपसभापम्त, 
मधयपमश्चमाञचल उपसभापम्त, केनद्ीय स्सय र बार एिदोमसएिन ्तरा मानवअमिकार 
संसराका प्म्तमनमिहरू सममममल्त मरए (अननपूणरा पदोष्ट २०६२क) । आन्दोलनकदो मदोचारालाई 
फरामकलदो बनाउने र सहयदोगी संसरासँग साझा मञच बनाउन मममिया ममसन सहायक 
बनयदो । पररयदोजनाकतै  क्रममा िेनमाकरा  मसर्त इनटरनेिनल मममिया समभरासेज र नेपाल पत्रकार 
महासंघले आयदोजना गरेकदो ्तीन ओटा अन्तरारामट्रिय ममसन पमहलेकतै  मममिया ममसनकदो 
मनरन्तर्ता मरयदो । माघ १९, २०६१ पम्छ असार २८, २०६२ बाट १२ ओटा संसरा 
ममली नेपाल आएकदो संयुति मममिया ममसनकतै  ढाँचामा यी ममसनकदो मिजाइन भयदो ।10 
तयदो ममसनले नेपाल पत्रकार महासंघ लगाय्त मानवअमिकार समबनिी काम गनदे अरू 
संसरालाई प्ेस सव्तनत्र्ता हननकदो अनुगमन र ्स्तावेजीकरणबारे ्तामलम म्न नेपालमसर्त 
मानवअमिकारकदो उ्च कममश्नरलाई सुझाव म्एकदो मरयदो (आईएमएस सन् २००५) । 
पररयदोजनाकदो अवमिमा १२ ओटा अन्तरारामट्रिय संसराकदो प्म्तमनमि सममममल्त पमहलदो ममसन 
िामनिाकदो सहयदोगमा २०६२–२०६३ सालकदो जनआन्दोलनकदो कररब एक ममहनाअमघ 
चतै्त २०६२ मा नेपालमा आयदो ।11 आन्दोलन टंुगेकदो कररब पाँच ममहनापम्छ सेपटेमबर 
२००६ मा सा्त ओटा संसरा सममममल्त ्दोस्दो ममसन आयदो ।12 यसकदो मुखय लक्य भने 
पररवम्तरा्त राजनीम्तक माहदोलमा प्जा्तामनत्रक र सुहाउँ्दो सञचार नीम्त बनाउन ्बाब म्ने 
मरयदो । ्ेतस्दो मममिया ममसन संमविान सभाकदो चुनावअमघ जनवरी २००८ मा आयदो ।

10 यदोभन्ा अमघ एकल मममिया ममसन आउने गरेकदो मरयदो । 
11 म्तनीहरूमा युनेसकदो, आमटराकल १९, मफ् भवाइस, आईएफजे, आईफेकस, आईएमएस, 

इनटरनेिनल नयूज सेफटी इमनसट्यूट, इनटरनेिनल पे्स इमनसट्यूट, ररपदोटरासरा सानस फ्मनटयसरा, साउर 
एमसया पे्स कममसन, वलिरा एिदोमसएिन अफ कमयुमनटी रेमियदो ब्दोिकासटसरा (अमाकरा ) र वलिरा 
पे्स मफ्िम कममटी मरए । https://web.archive.org/web/20080703180302/http://www.
fnjnepal.org/mission_2/mission_2.php मा उपलबि; चतै्त १०, २०७६ मा हेररएकदो । 

12  म्तनीहरूमा अमाकरा , आमटराकल १९, आईएफजे, आईएमएस, इनटरनेिनल नयूज 
सेफटी इमनसट्यूट, ओपन सदोसाइटी इमनसट्यूट र युनेसकदो मरए । https://web.archive.org/
web/20080703175719/http://www.fnjnepal.org/Mission3/mission2006_3.php 
मा उपलबि; चतै्त १०, २०७६ मा हेररएकदो । 
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्तामलका ४ : नेपाल पत्रकार महासघंका मममिया ममसनहरू  
(मि.स.ं २०६२–२०६४)

ममम्त मरलला/के्षत्र ममसनका गम्तमिम्ध

कामत्क 
२०६४

कञचनपरु (सु् रूपमश्चम)
बेपत्ा पत्रकार प्काि ठकुरीकदो मसरम्तकदो ्छानमबन ्तरा उनका 
पररवारकदो अवसराकदो अनगुमन ।

असदोज, 
कामत्क 
२०६४

बारा, पसारा (मधय्तराई)
असदोजमा माओवा्ीद्वारा अपहरणपम्छ बेपत्ा पाररएका 
बाराका पत्रकार वीरेनद् साहकदो मसरम्तकदो अनगुमन र 
कामत्कमा वीरेनद्कदो िवमा श्द्ाञजली

चतै्त २०६३ बाँके (मधयपमश्चम ्तराई)
नेपालगञजमा पटक-पटक पत्रकारमामर भएका आक्रमण, 
िमकीका घटनाहरूकदो ्छानमबन । प्ेस सव्तनत्र्ता मसरम्तकदो 
अनगुमन । 

माघ २०६३
मदोरङ, सनुसरी, झापा 
(पवूटी्तराई)

्तराई आन्दोलनकदो क्रममा पत्रकारर्तामामर भएका आक्रमण, 
िमकी र मवसरापनका घटनाहरूकदो ्छानमबन । चार मजललामा 
पे्स सव्तनत्र्ता मसरम्तकदो अनगुमन ।

माघ २०६३
बारा, रझौ्तहट, सलाराही, 
महदोत्री र िनषुा 
(मधय्तराई)

मिसे आन्दोलनकदो क्रममा पत्रकार ्तरा मममिया संसरामामर 
भएका आक्रमण, िमकी, मवसरापनका घटनाहरूकदो ्छानमबन । 
पाँच मजललामा पे्स सव्तनत्र्ता मसरम्तकदो अनगुमन ।

ममंसर २०६३ ्तापलेजङु (पवूटीपहाि)
माओवा्ी कायराक्ताराकदो अगवुाइमा मपमटएका पत्रकार 
िमराप्सा् पझौिेलकदो बारेमा ्छानमबन ्तरा पे्स सव्तनत्र्ता 
मसरम्तकदो अनगुमन ।

माघ २०६२

कञचनपरु, कतै लाली, 
ििेलिरुा, िदोटी, 
अ्छाम र बाजरुा 
(सु् रुपमश्चम ्तराई र 
पहाि)

कञचनपरुका पत्रकार खमे भणिारी र ििेलिरुाका म्लबहा्रु 
ऐर प्हरी महरास्तबाट मतुि । ्छ मजललामा पे्स सव्तनत्र्ता 
मसरम्तकदो अनगुमन ्तरा मवकट मजलला बाजरुामा पे्स 
सव्तनत्र्ता र लदोक्तनत्रकदो मवषयमा बहृ्त ््छलफल कायराक्रम ।

पसु २०६२

मसनिलुी, िनषुा, 
महदोत्री, बारा, पसारा, 
मकवानपरु र मच्तवन 
(मधयपहाि र ्तराई)

सेना र प्िासनकदो िमकीबाट मवसरामप्त भएर काठमािझौमँा 
बस्तै आएका पत्रकारद्वय द्वाररका काफले र कृट्णहरर मघममरेकदो 
पनुसरारापना । सा्त मजललाकदो प्ेस सव्तनत्र्ता मसरम्तकदो 
अनगुमन । 

असदोज 
२०६२

्तैलेख (मधयपमश्चम 
पहाि)

सेनाकदो आ्िेमा मजलला प्हरी कायारालयमा राखरे आ्ंतक 
्तरा मवधवंसातमक कायरा (मनयनत्रण ्तरा सजाय) ऐन अन्तगरा्त 
मदु्ा चलाइएका पत्रकार हररहरमसंह राठझौर मतुि । 

असार 
२०६२

इलाम (पवूटीपहाि)
माओवा्ीले अपहरण गरेर ५६ म्नसमम मनयनत्रणमा राखकेा 
पत्रकार सदोम िमारा मतुि । माओवा्ीद्वारा आफनतै घरमा बन्ी 
बनाइएका रेमियदो नेपालका संवा््ा्ता उमिे गरुुङ मतुि । 

स्ोर : बसनेर (सन् २००८ : ३९) ।
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यसमा १२ ओटा अन्तरारामट्रिय संसरा सहभागी मरए ।13 यी ममसनले महासंघकदो आन्दोलनका 
पेसाग्त र राजनीम्तक पक्षलाई ्ह्दोसँग उठाउने र नेपालकदो नागररक समाजकदो क्षेत्रमा 
महासंघलाई सरामप्त गनरा सघायदो । 

मममिया ममसन माफरा ्त मममिया अमिकारकदो आवमिक अनुगमन र सिति पतैरवी 
भयदो । यसले नेपाली मममियालाई आफनदो अमिकार रक्षा गनरा सक्षम बनायदो । कायराक्रमले 
एकम्तर पत्रकारकदो मनदोबल बढायदो भने अककोम्तर पे्स सव्तनत्र्ता हनन गनदेहरूलाई सचे्त 
बनायदो । रामट्रिय ममसनकदो काम ्तथय संकलन, कमठनाइ पत्ा लगाउनु र वा्तावरण सहज 
बनाउनु मरयदो (बसने्त सन् २००७) । यी गम्तमवमिले महासंघकदो आन्दोलनमा पत्रकारकदो 
संलगन्ता बढायदो । ममसनसँगतै आयदोजना गररने जागरुक्ता गदोष्ी हे्ारा यदो कुरा सपष्ट हुन्छ । 
पररयदोजनाकदो कागजमा ्ती गदोष्ीले पत्रकारहरूलाई पत्रकारर्ताका अन्तरारामट्रिय मानय्ताबारे 
र संवतैिामनक ्तरा मानवअमिकार समबनिी कानूनकदो जानकारी म्ई आफनदो अमिकार 
्तरा क्तरावयप्म्त सजग बनाउने भमनएकदो ्छ । गदोष्ीमा सरानीय सुरक्षा अमिकारीलाई पमन 
बदोलाइ आफनदो कानूनी र नतैम्तक मजममेवारी ्तरा उनीहरूकदो कामकदो अनुगमन भइरहेकदो 
कुरा समझाउने भमनएकदो ्छ । यसले महासंघका स्सयलाई आफू एकलदो नभएकदो महसुस 
गरायदो र मानवअमिकारकदो हनन गनदेलाई सचे्त गरायदो । महासंघसँग ्मक्षण एमसया र 
अन्तरारामट्रिय क्षेत्रमा पे्स सव्तनत्र्ता समबनिी काम गनदे संसराकदो एक्ता/ऐकयबद््ताकदो 
उद्ेशयले पमन अन्तरारामट्रिय ममसनले मनरन्तर्ता पायदो (एफएनजे सन् २००५) । यदो कायराक्रम 
आन्दोलनप्म्त अन्तरारामट्रिय ऐकयबद््ता ्ेखाउने अवसर बनयदो । आन्दोलनर्त केही 
पत्रकारले यस्ता ममसनले पत्रकारमा आिा जगाएकदो लेखेका ्छन् (प्िान सन् २००८) । 
अरूले मममिया आन्दोलन मात्र हदोइन समग्र राजनीम्तक आन्दोलनलाई सघाई नेपालमा 
लदोक्तनत्र सरापनामा समभव बनाएकदो ्ाबी गरेका ्छन् (मघममरे सन् २००७) । ममसनकतै  
कारण नेपाल मयानमारकदो बाटदोम्तर नपुगेकदो लख (कुन् ्ीमक्ष्त उद्ृ्त, कामन्तपुर २०६२ख) 
पमन कामटएकदो ्छ । ममसनका केही प्म्तमनमिले महासंघले चतै्त ९ मा काठमािझौमँा 
आयदोजना गरेकदो प््िरानमा भाग मलई ऐकयबद््ता प्कट गरे (अननपूणरा पदोष्ट २०६२ख) । 
यदो ऐकयबद््ताले मममिया आन्दोलनका सहभागी र ने्तृतवक्ताराकदो हझौसला बढेकदो हुनुप्छरा  । 
ममसन आउनुअमघ पुस २२, २०६२ आयदोजना गररएकदो सममेलनमा यस्ततै आवाज सुमनएकदो 
मरयदो । तयदो सममेलनमा महासंघका ्ततकालीन महासमचव महेनद् मवष्टले “नेपाली मममिया 

13 म्तनीहरूमा ररपदोटरासरा सानस फ्मनटयसरा, अमाकरा , आमटराकल १९, आईएफजे, आईएमएस, ओपन 
सदोसाइटी इमनसट्यूट, युनेसकदो, इनटरनेिलन पे्स इमनसट्यूट, वलिरा पे्स मफ्िम कममटी, फाउणिेिन 
महरदोनिेल, इनटरनयूज र रदोरीमपक रिष्ट मरए । https://web.archive.org/web/20080703175959/
http://www.fnjnepal.org/mission08/mission2008_back.php मा उपलबि; चतै्त १०, 
२०७६ मा हेररएकदो ।



नेपाल पत्रकार महासंघ, मममिया आन्दोलन र अन्तरारामट्रिय मममिया सहयदोग | 231

आन्दोलनकदो आवशयक्ता र प्ारममक्ता” र मममिया समभरासेज इनटरनेिनलका हेमबहा्ुर 
मवष्टले “व्तरामान मममिया आन्दोलनले समबदोिन गनरा नसकेका पक्षहरू” भनने कायरापत्र 
प्स्तु्त गरेका मरए । आन्दोलनमा अन्तरारामट्रिय ममसनबाट प्ाति हुने ऐकयबद््तालाई सदो 
सममेलनमा महेनद् मवष्टले समझेका मरए । कायराक्रममा उनले लेखेका ्छन्, “सीिा कुरा 
्छ, नेपाली पे्सकदो सामु अबकदो मवकलप ‘गर या मर’ मात्रतै ्छ । सक्छझौ आन्दोलन गर र 
आन्दोलनकतै  बलमा आफनदो अमिकार बहाली गराऊ...” (मवष्ट २०६२) । यसरी घमनभू्त 
भएर लागेकदो महासंघलाई यदो पररयदोजनाले सांगठमनक रूपमा आन्दोलन अनुकूल गम्तमवमि 
हाँकने अवसर र सामथयरा म्यदो । 

मनट्कररा
नागररक समाजका स्सय संसराकदो रूपमा गतैसस र अन्तरारामट्रिय ्ा्ताबीच समबनि तयसतै 
पमन जमटल हुन्छ । ्तर सरानीय पेसाग्त, सामामजक र राजनीम्तक आन्दोलनकदो सन्भराले 
तयस्तदो समबनिलाई सन्ेहासप् बनाउँ्छ । िामनिाकदो मवत्ीय र प्ामवमिक सहयदोगमा नेपाल 
पत्रकार महासंघले चलाएकदो पररयदोजनाले महासंघका प्ामिकारीकदो ने्तृतव क्षम्ता बढायदो 
र महासंघकदो ्ेिवयापी सञजाललाई सुदृढ गरायदो । मममिया अमिकारकदो लामदो आन्दोलन 
र राजनीम्तक आन्दोलनकदो ्तातकामलक अवसरामा िामनिाकदो सहाय्ताबाट महासंघले कुनतै 
रणनीम्तक लाभ मलएन भनन ममल्तैन । ने्तृतव समबनिी ्तामलम र नीम्त मनमाराणमा प्ामवमिक 
सहयदोग, महासंघका स्सयहरूकदो पेसाग्त अवसरा र सन्तुमष्ट समबनिी सभदे र आवमिक 
्तथयांकले तयम्त बेलाका प्ामिकारीले महासंघलाई ्ेिवयापी िमति सञजालकदो रूपमा 
कलपना गरेकदो हुनुप्छरा  । पे्स सव्तनत्र्ताकदो प्भावकारी अनुगमनका लामग चामहने हटलाइन 
टेमलफदोन, म्छटदो्छरर्तदो सूचना संग्रह र समपे्षणका लामग वेबसाइट र वेबसपेस ्तरा आवमिक 
प्कािनका नयाँ रूपसजजाले महासंघलाई वयावसामयक संसराकदो ्छमव बनाउन मद््त गरेकदो 
हुनुप्छरा  । महासंघका प्ामिकारीहरूकदो मनयमम्त मजलला भ्रमण र अनुगमनले महासंघकदो 
आन्तररक सूचनाप्वाहमा टेवा ममलेकदो हुनुप्छरा  । महासंघले चलाएकदो पेसाग्त र राजनीम्तक 
आन्दोलनमा अन्तरारामट्रिय उपमसरम्त र ऐकयबद््ताले ्ेिमभत्र महासंघकदो संलगन्ता केही 
ह्समम प्भावकारी बनेकदो हुनुप्छरा  । नेपालमा जारी आन्दोलनका मवषयमा महासंघका 
अन्तरारामट्रिय साझे्ार संसरा माफरा ्त मव्ेिमा पमन प्चार हुँ्ा आन्दोलनर्त वयमति र संसरा 
्ुवतैलाई सन्तदोष ममलेकदो हुनुप्छरा  । यसरी पररयदोजनाका क्रममा सञचामल्त गम्तमवमिले 
मबस्तारतै  राजनीम्तक आन्दोलनमा हदोमम्तै गरेकदो महासंघका प्ामिकारीलाई अतयावशयक 
मझौका, कारण र सामथयरा प््ान गरेकदो हुनुप्छरा  । ्ा्ताकदो सहयदोगबाट उपलबि हुने यदो 
अवसरले आन्दोलनलाई अप्तयक्ष रूपमा भए पमन सघाएकतै  हुनुप्छरा  भन्ा आन्दोलनका 
सरानीय उतपे्रणा र कारकलाई न्ेखे झतै ँ गरेकदो आरदोप लगाउन ममल्तैन । 
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महासंघ, िामनिा र जनआन्दोलन बीचकदो समबनि ्ततकालीन राजनीम्तक अवसरा, 
्ा्ताकदो उद्ेशय, रणनीम्त र कायराक्रममा गररएकदो पररव्तरानले पमन बुझन सघाउँ्छ । मव.सं. 
२०६२ कदो अनतयम्तर सदो पररयदोजना िुरू हुँ् ा अन्तरारामट्रिय ्ा्ताकदो उद्ेशय नेपालमा प्जा्तनत्र 
पुनसरारापना गनरा सरकारलाई ्बाब म्नु र आन्दोलनर्त नागररक समाजलाई सहयदोग गनुरा 
मरयदो । यदो कुरा उनीहरूकदो ्स्तावेजमा सपष्ट उललेख ्छ । ्ा्ताकदो उपरदोति उद्ेशयसँग ममलने 
सन्भरा नेपाल पत्रकार महासंघले चलाएकदो मममिया अमिकारकदो बहस पतैरवी र पापिकदो 
नाममा आन्दोलनर्त नागररक समाजका अरू घटक सँगकदो सहकायराले उपयुति बनेकदो 
मरयदो । तयम्त बेला राजनीम्तक पाटटीहरू राजाकदो मवरदोिमा आन्दोमल्त मरए । पररयदोजना 
िुरू हुँ्ाकदो बृहत्र सामामजक र राजनीम्तक माहदोल नतै ्ा्ताकदो उद्ेशयलाई कायारानवयन 
गनदे र महासंघलाई सबल, समररा ्ेिवयापी सञजालकदो रूपमा मवकमस्त गनदे एवं आफनदो 
आन्दोलनलाई प्भावकारी रूपमा सञचालन गनदे ्तरा यसका प्ामिकारीकदो आकांक्षालाई 
मू्तरा रूप म्ने उपयुति सन्भरा बनयदो । यदो पररयदोजनाले महासंघकदो मममिया अमिकार समबनिी 
पेसाग्त आन्दोलन र िाही सत्ाकदो प्म्तरदोि ग्दै राजनीम्तक सत्ा पररव्तरानकदो ्तातकामलक 
राजनीम्तक आन्दोलन ्ुवतैलाई ्तामकरा क मनट्कषरामा पु¥याउन मवत्ीय र संगठनातमक रूपले 
समररा बनायदो । पररयदोजना माफरा ्त प्ाति मवत्ीय र प्ामवमिक सहयदोगबाट बनेकदो पूवारािारले 
सरानीय आन्दोलनलाई सबल बनाएकतै  हुन्छ । यसले आन्दोलनमा सहभागीकदो मनदोबल 
पमन बढाउँ्छ नतै । पररयदोजनाका यस्ता पररणामकदो वस्तुग्त प्माण भेट्टाउन समकँ्तैन । 
्तर पररयदोजनाबाट प्ाति पूवारािारकदो अभावमा आन्दोलनर्त संसराले जुझनुपनदे कमठनाइ 
अनुभवमसद् कुरा हुन् । 

यस अधययनले ्ा्ताकदो सहयदोगले सामामजक आन्दोलनलाई सघाउँ्छ वा सघाउँ्तैन र 
्ा्ताकदो एजेणिामतै आन्दोलन चल्छ मक चल्तैन भनने प्श्न स्तही भएकदो प्सट ग्छरा  । यस्ता 
प्श्नले जमटल यराररालाई समातन सक्तैन । वास्तवमा सामामजक आन्दोलनमा लागेका 
पात्रहरू र उनीहरूकदो मवमिराकदो मवशे्षणले कम्तपय अवसरामा ्ती आन्दोलन सरानीय 
आवशयक्ताले जनमाउँ्छ भनने ्तकरा  जायज लागन सक्छ । ्ा्ताकदो ्स्तावेज र मवमिरालाई 
केनद्मा राखी अधययन ग्ारा आन्दोलनमा उनीहरूकदो भूममका प्भाविाली ्ेमखन सक्छ । 
मविेष गरी आन्दोलन सफल भएपम्छ यी ्वुतै पक्षले आ-आफना भूममकालाई बढाइचढाइ ग्दै 
नझौला मवमिरा र्न रालेकदो भेमटनु कुनतै आश्चयराकदो कुरदो हदोइन । सामामजक आन्दोलनक्तारा र 
्ा्ता ्ुवतैले साझा रूपमा सवीकारेकदो ्तातकामलक ्स्तावेजकदो अधययन ग¥यदो भने ्ा्ताका 
उद्ेशय र आिय अमन आन्दोलनक्ताराकदो आवशयक्ता र आकांक्षा यी ्ुवतैकदो मेल कस्तदो 
समय पररमसरम्त र कुन मबन्ुमा हुनसकयदो भनने बुझन सहायक हुन्छ । पेसाग्त र राजनीम्तक 
आन्दोलनमा संलगन महासंघका कायराक्ताराले आज आएर िामनिाकदो पररयदोजना ्तातकामलक 
आवशयक्ता मात्र हदोइन तयसले नेपाली पत्रकारकदो पेसाग्त हकमह्तलाई नेपालमा भएकदो 
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राजनीम्तक पररव्तरान माफरा ्त बढी सुरमक्ष्त गनरा सकयदो भनने ्ाबी गनुरा सवाभामवकतै  हुने्छ । 
सारतै, अन्तरारामट्रिय ्ा्ता िामनिाले पमन सरानीय आन्दोलन र राजनीम्तक पररमसरम्तमा 
आएकदो सकारातमक पररव्तरानले लदोक्तनत्रकदो पुनसरारापनामा आफनदो भूममका ्ेखाउँ्ा 
उसकदो गृह-श्दो्तालाई सन्तदोष ममल्छ भनने ठानेकतै  हुने्छ । सझौभागय िाह (सन् २००८) ले 
भने झतै ँ नागररक समाजकदो आन्दोलनमा ्ा्ताकदो भझौम्तक र नतैम्तक ्ुवतै समररान मरयदो ।

यसरी आन्दोलनक्तारा र अन्तरारामट्रिय ्ा्ता ्ुवतैका मवमिरामा नीमह्त सवाररामामर धयान 
म्ने हदो भने सरानीय पेसाग्त, सामामजक र राजनीम्तक आन्दोलन ्ा्ताकदो सहयदोग म्ने र 
मलने एउटा “कारण वा बहाना” बन्छ । मममिया आन्दोलनलाई सघाउने नाममा िामनिा-
महासंघकदो सहकायराले केही पुरानदो कायराक्रमलाई मनरन्तर्ता म्यदो । यदो पररयदोजनाले केही 
पुराना गम्तमवमिलाई पररमामजरा्त ग¥यदो र फतै लायदो । केही नयाँ कायराक्रमकदो िुरूआ्त ग¥यदो । 
संसराग्त सुदृढीकरण प्ावलीमभत्र नेपाल पत्रकार महासंघ जस्तदो पेसाग्त संसरालाई 
वयावसामयक संगठनकदो रूप म्न अन्तरारामट्रिय पत्रकार महासंघ संलगन हुन पायदो । पे्स 
सव्तनत्र्ताकदो मनमश्च्त मानय्ता बदोकेका अन्तरारामट्रिय संसरा यसतै पररयदोजनाकदो अवसरमा 
नेपालमा पे्स सव्तनत्र्ताकदो अवसरामा चासदो ्ेखाउँ्तै नेपाल मभमत्रयदो र महासंघकदो 
पेसाग्त र राजनीम्तक गम्तमवमिमा ऐकयबद््ता ्ेखाउन उमभयदो । मममिया अमिकार र 
मवकासका लामग वतै्ेमिक सहाय्ताकदो उद्ेशय तयसतै पमन सरानीय संघ-संसराले चाहेकदो 
सन्भरा-पररमसरम्तमा सत्ा पररव्तरानकदो उद्ेशयसँग गाँमसन पुग्छ भनने कुरा मसररयामा भएकदो 
अधययनले पमन ्ेखाएकदो ्छ (ब्ाउनले सन् २०१७) ।

नागररक समाज/गतैससका मवमभनन अवयव, वतै्ेमिक ्ा्तृमनकाय र सामामजक ्तरा 
राजनीम्तक आन्दोलन बीचकदो मत्रकदोणातमक समबनिलाई बुझन तयस्ता संसरामा संलगन 
वयमतिहरू र अन्तरारामट्रिय ्ा्ता ्ुवतैकदो मवमिरा, सहाय्ता पररयदोजनका कायराक्रम, ्ती 
कायराक्रम अन्तगरा्त चलाइएका गम्तमवमि र मवमिराकदो मवशे्षण गनरा आवशयक ्छ । ्ा्ताकदो 
एजेणिामा कुनतै सामामजक वा राजनीम्तक आन्दोलन हुने नहुने र तयसबाट ्ेितै कमजदोर 
हुने नहुने अरवा ्ा्ताका चासदो र लगानीले कुनतै प्भाव नपानदे गरी ्ेि मभत्रकतै  सामामजक 
ऐम्तहामसक आवशयक्ताले मात्र सामामजक राजनीम्तक आन्दोलन हुनेजस्ता ्ुवतै उग्र 
्तकरा भन्ा पर जानुप्छरा  । वास्तवमा ्ा्ता र नागररक समाजकदो समबनि सरामप्त हुन कसरी 
“आन्दोलन,” “समसया” र “हस्तक्षेपकदो अमनवायरा्ता” जमनमरहनुप्छरा  भननेम्तर अधये्ताले 
धयान म्न आवशयक ्छ । अधये्ताकदो खदोजीकदो मवषय नतै “सहयदोगकदो अमनवायरा्ता” 
कदो मनमाराण कसरी हुनसक्छ भनने हुनुप्छरा  । यस्तदो अधययनले बमहट्करण, द्वनद्व, िामन्त, 
द्वनद्वदोत्र लदोक्तनत्र बहाली, मवप््, पुनमनरामाण, महामारीजस्ता नागररक समाजले काम गनदे 
क्षेत्र र अन्तरारामट्रिय ्ा्ताका ्स्तावेजमा भमनने क्रस-कमटङ मुद्ामा आउने पररव्तरान मकन 
अतयावशक ्छ भनने बुझन सघाउने ्छ । 
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्धनयिा्
यदो लेख िेरतै  वयमतिहरूकदो सहयदोगकदो प्म्तफल हदो । महासंघका व्तरामान सभापम्त गदोमवन् 
आचायराले संसरामा रामखएका पुराना ्स्तावेज हेनदे वयवसरा गराए र िेषराज खम्तविाले 
्ती ्स्तावेज मात्र उपलबि गराएनन् महासंघकदो इम्तहास पमन ब्ताए । यसका लामग ्वुतैप्म्त 
कृ्तज् ्ुछ । अन्तवारा्ताराका क्रममा महासंघबारे जानकारी म्ने महासंघका पूवरासभापम्त मकिदोर 
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