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नेपाल आफ्नो सयौ वर्ाको राजनैनतक ईनतहासको र्हत्वपणुा क्षणर्ा आइपगुकेो छ, याननकी राष्ट्रको भनवष्ट्य ननर्ाारण 

गने नजम्र्वेारी जनताको हातर्ा आएको छ। यस्तो र्हत्वपुणा घडी र्लुकुको ईनतहासर्ा निरलै आउने गछा। त्यसैले 

सरकार अथिा अनहलेको पररनस्थनतर्ा राजनैनतक पानटाहरुले राष्ट्रननर्ााणको यो सनुौलो अवसरर्ा सम्पणुा 

नेपालीहरुलाई सरीक िन्न सक्ने िातावरणको तयारी गनुा पछा।   

निनिर् पररनस्थतीले भारत लगायत ५० औ राष्ट्रहरुर्ा छररएर िसेको एक नतहाई नेपालीहरुको सर्ािेश निना 

राष्ट्रननर्ााणको अनभयान अपुरो हुन्छ। यसकुरार्ा सम्पणुा राजनैनतक पाटीका नेताहरू नसद्दान्तत सहर्त भएको 

स्वीकायानि गरे पनन नननत ननर्ााणको क्षणर्ा सर्ै हात निकेको हार्ीले पाएका छौ, चाह ेत्यो प्रवासी नेपालीहरुलाई 

र्तिानको अवसर नर्लाउने कुरार्ा होस, चाह ेिोहोरो नागररकताको र्दु्दार्ा होस। यसिाट के प्रष्ट हनु्छ भने नक त 

नेताहरुर्ा यस्ता ननणायहरु गना ईच्छा शनिको कनर् छ नक त गरैआवासीय नेपालीहरुको भनुर्काका िारे कर् 

नजरअन्िाज छ। एकथरी निष्ट्लेर्कहरुले पानटानेताहरुको ईच्छा निपररत नेपालको प्रसासन यन्रले गरैआवासीय 

नेपालीहरुको पक्षर्ा हुने ननणायर्ा िार्ा पयुााएको ठहर गरेका छन। यनि यो सही हो भने नेताहरुले प्रसासन यन्रिाट 

प्रभानवत नभइकन आफ्नो िनुद्द नििेकले ननणायर्ा पगु्न ु पने वा आफ्नो प्रनतिद्दतालाई कावाायनर्ा ल्याउन ु पछा। 

अथवा भनौ कावाायनर्ा ल्याउन सनकने कुराहरुर्ा र्ार आस्वासन िाढ्न ुपछा। 

कुनै पनन राजनैनतक पानटाहरुले हाल सम्र् गरैआवसीय नेपालीहरुलाई हनेे दृनष्टकोण कस्तो हुने भन्ने पानटाको िैठकर्ा 

छलफल गरी सँस्थागत ननणायर्ा पगुकेो पाईिनै। खाली गरैआवासीय नेपालीका कायाक्रर् वा भटेघाटर्ा नेताहरुले 

आफ्ना ब्यनिगत निचार ब्यि गने गरेका छन। त्यसैले गरैआवासीय नेपालीहरुप्रनतको पानटाहरुको दृनष्टकोण 

नेताहरुको भार्णर्ा र्ार नसनर्त नभइ पानटाको िस्तािेजर्ा प्रनतनिनम्ित हुन ुपछा।  

कनतपय नेताहरुले गरैआवासीय नेपालीहरुलाई खाली लगानीसँग र्ार जोडेर हनेे गरेको पाईन्छ। एकथरी 

अनतिािीहरुल ेगरैआवासीय नेपालीहरुलाई राष्ट्रप्रेर् नभएका िशे छाडेका भगौटेहरु भनेर पररभानर्त गने गछान।् 

एनआरएनको अनभयान निुझ्ने िा अनभयानसँग सहर्त नहुनेहरुले नसनर्त ब्यनिहरुको स्वाथानसद्दर्ा पररचानलत 

सँस्था भन्ने गछान। कनतपयले िरवाररया शनिले जन्र्ाएको सँस्था भनेर राजनननतर्ा र्छु्ने गरेको पाईन्छ। 

यस्ताकुराहरुर्ा नेताहरुको अि ैपनन संका आशकंा छ भने यसर्ा स्पष्ट हुन ुजरुरी छ। पक्कै पनन लाखौ प्रवासी 

नेपाली निच २-४ जना नननज स्वाथाका लानग एनआरएनर्ा लागकेा नहोला भन्न सनकिनै। कनतपयहरुको चाहना 

िरिाररया शनि सँग जोडेर हनेे पनन छ होला। तर चार्लर्ा भएका िँय जस्ता यस्ता तत्वहरुलाई नहरेी अनहलेको 

एनआरएनको र्लु प्रवाह कता छ, नेताहरुले त्यसलाई िुझ्न ुपने िनेखन्छ।  

सरकारिाट पाररत निर्ेयक र एनआरएनको निर्ानको पररभार्ा अनसुार प्रवासर्ा िसोिास गने सम्पणुा नेपालीहरु 

(१८३ निन भन्िा िनढ नििशेर्ा िस्ने) एनआरएन हुन, चाह ेत्यो र्ध्यपवुार्ा र्जिरुी गने नेपाली होस, चाह ेरनसयार्ा 

ब्यिसाय गने खरवपनतहरु होस, चाह ेअर्रेरकाको निश्ि निर्ालयका प्राध्यापक हुन वा अनसुन्र्ानकताा हुन, चाह े

जापानर्ा कार् गने सचुना प्रानिनर्ज्ञ हुन। त्यसैले सरकारले गरैआवासीय नेपालीहरु सम्िनन्र् नननत ननयर् िनाउिा 

यी सिै पक्षहरुलाई ध्यान निन ुपछा। खरि पनतको र्न नेपालर्ा नभत्र्याउने नतर र्ार ध्यान निने होईन नक कतारर्ा 



र्जिरुी गनेको हजार रुपैया पनन सलुभ र काननुी नहसािले नेपाल नभनरने िातािरण तयार गनुा पछा। साथर्ा नििेशर्ा 

नसकेको ज्ञान र नसपलाई नेपाल नभत्र्याउनका लानग संयन्रको ननर्ााण गनुा पछा।  

सरकारले एनआरएनले िशेलाई के निन्छ भन्ने कुरार्ा र्ार ध्यान ननिएर एनआरएनलाई के निन सनकन्छ भनेर पनन 

सोच्न ुपने छ। निगतर्ा भएको िशेको राजनैनतक पररनस्थनतले गिाा नै अनर्कांश नेपालीहरु नििनेशन िाध्य भएका 

हुन। जनता प्रनत उत्तरिायी सरकारले सम्पणुा जनताको नपर पकाा र सर्स्यालाई ध्यान निन ुपने कुरा भननरहन ुपिनै, 

चाह ेत्यो नेपाली डोल्पा होस चाह ेत्यो कतारर्ा।  

एनआरएनका र्दु्दाहरुलाई हनेा अनहले ब्यिस्था भएको सनचव स्तरीय ।।।  अपयााप्त भएकोले भारत लगायतका अन्य 

िशेहरुर्ा जस्तै एउटा छुटै्ट र्न्रालयको ब्यिस्था गना सनकयो भने अि प्रिाभ कारी ।।।।।।।।।।।।।। पने िनेखन्छ।  

अन्त्यर्ा िशेर्ा राजनैनतक नस्थरता िढ्न लागकेो अनहलेको पररनस्थतर्ा नििनेशयका एक नतहाई नेपालीहरुलाई 

राष्ट्र ननर्ााणर्ा सररक िनाउन नेताहरु भार्णर्ा र्ार नसनर्त नभई नननत ननर्ााणर्ा पनन ध्यान निन ुपने िनेखन्छ। 

एनआरएन नििेशर्ा िस्ने नेपालीहरुको सर्स्या पईचान गरेर सर्स्याको सर्ार्ान गना, र नननत ननर्ााणर्ा सरकारलाई 

सहयोग एनआरएन गना सर्ै तत्पर रहकेो छ र भनिष्ट्यर्ा पनन यसको अवसर गरु्ाउने छैन।  

 


