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लामो समयको प्रतिक्षा पति अन्िररम व्यवस्थातपका संसदले गरैआवासीय नेपालीसम्बन्धी तवधेयक पाररि गरेको 

ि। तवधेयकले तबदशेमा बस्ने लाखौ नेपालीहरुलाई समट्ेने अपेक्षा गररएको भए पतन त्यो हुन सकेन। यसले प्रवासमा 

रहकेा नेपालीहरुको अत्यन्ि सानो तहसालाई मात्र संबोधन गना सकेको ि। 

गरैआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)को स्थापना कालको मखु्य उद्दशे्य नेपालीहरुले तवदशेमा आजान ठुलो 

पररणामको प ूँजी तभत्र्याउन ु तथयो। िर अतहले एनआरएन अतभयान नयाूँ सोचले अगाडी बति रहकेोि। त्यो हो, 

लगानीका अलावा तवदशेमा तसकेको  ज्ञान, तसप, र प्रतवधीलाई मलुकु तनमााणमा सदपुयोग गने िथा तबश्वभर 

िररएका नेपालीहरु तबच सञ्जाल स्थापना गद ैआपसी भाइचारा बिाउने र प्रवासमा बस्ने नपेालीहरुको हक तहि र 

समस्याका बारे संगतठि भएर आवाज उठाउने िर सरकारले पररबतिाि सोचको आधारमा नभएर उही परुानो लगानी 

तभत्र्याउने सोचबाट प्रेररि भएर तबधेयक ल्याएको ि।  

हाल दतक्षण एतशया बाहकेका राष्ट्रहरुमा १५-१६ लाख गरै आवासीय नेपालीहरु रहकेो अनमुान गररएको ि। िर 

यी सबै नेपालीहरु ठुलो पररणामको प ूँजी लगानी गना सक्षम िैनन। मध्यप वा र अन्य दशेहरुमा श्रम गद ैआएका दईु 

तिहाइको सूँख्यामा रहकेा गरैआवासीय नेपालीहरुवाट तभत्रीएको धन लगानीभन्दा पतन पाररवाररक गतितबतधमा 

खतचान ुपने तस्थति ि। प्राय तनम्न वगीय पषृ्ठभ तम भएका यी नेपालीहरुको आजानबाट नेपालमा बस्ने पररवारका 

सदस्यहरु आतश्रि िन।् एक पररवारमा औसि ४-५ जना सदस्य हुने कुरालाई आधार मान्ने हो भने करीव ४० लाख 

नेपालीहरुको रोतजरोटी धातनएको ि (भारि लगायि दतक्षण एतशयामा रहकेा नेपालीबाट आतश्रि बाहके)। राष्ट्रको 

अथािन्त्रमा यसरी प्रत्यक्ष सहयोग गद ैआएका श्रतमक नेपालीहरुलाई पाररि तबधयक “बेल पाकेर कागलाई हर्ा न 

तवस्माि” जस्िो भएको ि। अन्य दशेमा हुद ैआएका प्रयोगहरु जस्िो भन्सार सतुबधा, तबदशेमा आजान गरेको पजुी ूँ 

सहुतलयि तकतसमले स्वदशेमा पयुााउने ब्यबस्था र एनआरएनले माग गरेको तबमा सतुबधा जस्िा श्रतमक 

नेपालीहरुसूँग सरोकार राख्ने कुनै पतन तबर्यलाई तबधेयकले समाबेश गरेको िैन। उल्टै एनआरएन हुनका लातग दईु 

बर्ा तबदशेमा बसेको हुन ु पने नयाूँ प्रावधानले िोटो समयको लातग रोजगारका लातग तबदेशमा जाने अतधकांश 

नेपालीहरुलाई बेवास्था गररएको ि।   

तबदशेमा कायारि राष्ट्र तनमााणको लातग आबश्यक पने दक्ष जनशक्ती (डाक्टर, ईतन्जतनयर, अनसुन्धारकिाा, तबधाथी, 

योजनाकार र अथाशास्त्री आदी) लाई अवसर र अनकुुल वािावरण ियार गरी नयाूँ नेपाल तनमााणमा सररक बनाउन 

सतकने प्रसस्ि संभावनाहरु हुदा हुद ै पतन तवधेयक तनमााण गदाा यस िर्ा  सोतचएको िैन। यसको साथै तबदेशमा 

अध्यनरि तबध्याथीहरुलाई एनआरएनको पररभार्ामा नसमेट्ने तनणायले के प्रष्ट गिा भने प्रतबतध, ज्ञान र तसपको 

हस्िारणको अवधारणालाई सरकारले आत्मसाथ गना सकेको िैन।  

तबधेयक सम्पणुा पक्षलाई समट्ेन नसके पतन तबदशेमा बस्ने नेपालीलाई कानतुन मान्यिा तदनु आरै्मा स्वागि योग्य 

कुरा हो। साथमा एनआरएन काननुी रुपमा नेपालमा सूँस्थाको रुपमा दिाा हुन सक्न ेनयाूँ प्रावधानले एनआरएन सतजव 

सूँस्थाको रुपमा तबकतसि गना र एनआरएनले अगाडी सारेको संगतठि लगानीको अवधारणा कावाान्यन गना सहयोगी 

हुने दतेखन्ि। एनआरएनले अपेक्षा गरे जस्िै दोहोरो नागररिका प्रणालीलाई लाग ुगना नसके पतन नेपाली नागररकिा 

त्यागरे तबदशेी नागररक बतन सकेकाहरुलाई १० बर् ेतभसा सतुबधा प्रदान गरेर लगानीकिाालाई प्रोत्साहन गरेको ि। 

िर यो सतुबधा कै कारणले मात्र लगानी तभतत्रन सक्ि भन्ने प्रस्ट िैन तकनभने तभसा सतुबधा कै कारणले लगानी गना 



असमथा लगानीकिााको संख्या र प ूँजीको स्पष्ट िथ्याङ्क न ि सरकारलाई नै ि न ि एनआरएनलाई नै। सरसतिा हदेाा 

अतहले एनआरएन अतभयानमा नेितृ्व तलएका अतधकांशले तवदशेी नागररकिा तलएका िैनन। एनआरएनको गि 

साल जमानीको बोनमा भएको के्षतत्रय सम्मलेनको िथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने बातहर बस्ने नेपालीहरुले 

नेपालको तबतभन्न के्षत्रमा ि अरब भन्दा बिी लगानी गरर सकेका िन।् एनआरएनद्वारा अनबुतन्दि मईखोला 

जलतबधिु पररयोजना र तनकट भतवष्ट्यमा शरुु हुन लागकेो हाूँडी खोला जलतबधिु पररयोजनाको लगानी तबदशेमा 

बस्ने नेपाली नागररकहरुको संलग्निा ि । त्यसैले सरकार र एनआरएनले नयाूँ लगानीकािाालाई उत्प्रेरण गनुाको साथ 

साथमा यसरी तभतत्रइ सकेका वा तभतत्रने क्रममा रहकेा लगानीको सरुक्षाको वािावरण ियार गना पतन ध्यान तदन ुजरुरी 

ि।   

तनचोडमा भन्दा पाररि तबधेयक के दखेाउि भने बातहर बस्ने नपेालीहरुलाई नयाूँ नेपालको तनमााणमा कसरी समातहि 

गने सतकन्ि भन्ने सरकारको स्र्स्ट दृतष्टकोणको अभाव रहकेो पाइन्ि। एनआरएनले पतन सरकारलाई यस िर्ा  स्पष्ट  

बाटो दखेाउन असमथा भएको दतेखन्ि। आगामी अक्टोवरमा हुन लागकेो एनआरएनको िेश्रो तबश्व सम्मलेनमा यस 

बारे बहृि रुपमा िलर्ल गरी नयाूँ नेपालमा तबदशेमा बस्ने नेपालीहरुको भतुमका के हुने स्पष्ट हुने अपेक्षा गररएको 

ि।  

(लेखक एनआरएन जापानका तनविामान रातष्ट्रय संयोजक र हाल बेलायिको यतुनभतसाटी अर् तलभरपलुमा 

प्राध्यापन पेशामा िन।्( 
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