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नेपाली डायरस्पोराको ईष्ट्तहास धेरै लामो छैन। नेपाल सधै स्वतन्र भएकोले दष्ट्िण एष्ट्शयाली मलुकुका दशेहरुबाट 

उपष्ट्नवसेमा राख्ने देशमा बसाई सने अवस्था नेपालीमा रहने। १९९० मा भएको राजनैष्ट्तक पररवतान पष्ट्छ सवासाधरण 

नेपाली ष्ट्वदशे जाने क्रम बढ्यो। द्वन्दकालमा यो सँख्या ष्ट्नकै बढ्यो। अष्ट्हले १०० भन्दा बढी दशेमा ३० लाख भन्दा 

बढी र भारतमा मारै ५० लाख भन्दा बढी नेपालीहरु रहकेो अनमुान गररएकोछ। ष्ट्वदेशी भषू्ट्ममा ष्ट्वगत २० वषाको 

छोटो अवधीमा गरेको प्रगष्ट्तले नेपाली डायस्पोराले नेपाल र नेपालीका लागी योगदान गने प्रशस्त संभावना रहकेो 

दखेाएको छ। गरै आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) ले ष्ट्वगत दश दखेी डायस्पोरा नेपालीलाई एककृत गद,ै 

उनीहरुलाई नेपालसँग जोड्द ैनेपालको आथीक र सामाष्ट्जक ष्ट्वकाशमा टेवा परुाउन कोष्ट्शश गरेको छ। रारिले पष्ट्न 

गरैआवासीय नेपालीहरुले दशेको आथीक र सामाष्ट्जक ष्ट्वकाशमा योगदान गना सक्ने   अनभुतू गरेको छ। सन २००७ 

मा ‘एक गरैआवासीय नेपाली ऐन’ र २००९ मस यस अन्तगातको ष्ट्नयमावली ल्याएर बाष्ट्हर बस्ने नेपालीलाई काननूी 

मान्यता ष्ट्दएकोछ भने एनआरएनले डायस्पोराको प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व गद ैदशे ष्ट्वकासमा सहयोग गने प्रयत्न गदछै।  

 

डायस्पोरा वा एनआरएनवाट सरकारको ठुलो अपेिा आष्ट्थाक लगानीमा रहकेो छ। लगानीको वातावरण तयार गना 

गरैआवासीय नेपाली संघले ष्ट्दएका अष्ट्धकांश सझुावहरु सरकारले परुा गरेकोछ। सन ् २०१२/०१३ लाई लगानी 

वषाका रुपमा मनाउन गष्ट्ठत सष्ट्मष्ट्त, नेपाल सरकारको आष्ट्थाक सल्लाहकार पररषद र गरैआवासीय नेपाली सम्वन्धी 

सल्लाहकार वोडामा संघका अध्यिलाई मनोष्ट्नत गरेबाट डायस्पोरालाई ष्ट्जम्मवेार बनाएकोछ। ष्ट्वदशेमा स्थाष्ट्पत हुद ै

गरेका पष्ट्हलो पसु्ताका गरैआवासीय नेपालीहरुले एकल रुपमा नेपालमा ठुलो लगानी ष्ट्भराउन सक्ने ष्ट्स्थष्ट्त छैन। 

यसको महससु सरकारले गनुा पदाछ। यसै कारणले एनआरएनले शरुु दषे्ट्ख नै संयकु्त लगानीमा जोड ष्ट्दएकोछ। हालको 

कायासष्ट्मष्ट्तको पष्ट्हलो बैठकद्धारा सामषू्ट्हक लगानी कोष खडा गरी १०० मगेावाटको एउटा जलष्ट्वद्यतु पररयोजना 

ष्ट्नमााण गने ष्ट्नणाय गरेको छ। अध्यिको दजानौ दशेको दौडाहा र शभुष्ट्िन्तकहरुले सहयोगले एनआरएन ईन्भषे्टमने्ट 

कम्पनी दताा गरी एक अरवको पुँजी जम्मा गरी जलष्ट्वधतु पररयोजनाको छनोट पष्ट्न कररव कररव भई सकेकोछ। एक 

वषा ष्ट्भर भएकोले यस प्रगतीले उत्साह थपेकोछ। अब दोश्रो िरणमा बाष्ट्हर बस्ने जन स्तरका नेपाली डायस्पोराहरुलाई 

लगानीमा सररक गराउन आवश्यक छ।  

 

पुँजीको अलावा बाष्ट्हर ष्ट्सकेको ज्ञान र सीपलाई नेपालमा सदपुयोग गनुा पने एनआरएनले जोड ष्ट्दद ैआएकोछ। नेपाल 

सरकारले पष्ट्न यसको महससु गना थालेकोछ। खलुा ष्ट्वश्व ष्ट्वद्यालय स्थापनाको लागी एनआरएनले खलेेको भषू्ट्मकाका 

कारणले सरकारबाट गष्ट्ठत खलुा ष्ट्वश्व ष्ट्वद्यालय पवुााधार ष्ट्नमााण सष्ट्मष्ट्तमा एनआरएनका प्रष्ट्तष्ट्नधीलाई समावसे 

गररएको छ। ठुला खालका यी पररयोजनाका अलावा ष्ट्वदशेमा ष्ट्सकेको सीपलाई नेपालमा सदपुयोग गरेका थपु्रै 

उदाहरणहरु छन।् ईजरायलबाट फकेर ष्ट्जतपरुफेष्ट्दमा तरकारी खतेी गरेका यवुाहरु अनकुरणीय छन। एनआरएन र नेपाल 

सरकारले उनीहरु जस्ता यवुालाई उपत्प्रेरण गने कायाक्रम ल्याउन सकेकमा अझ बढी यवुाहरु आकष्ट्षात हुनेछन।   



 

सरकारले िासो नराखकेो तर संघले िाहना गरेको अको पि च्याररटी हो। संघका अगवुाहरुको व्यष्ट्क्तगत प्रयासबाट 

ठुला खालका दईुिारवटा पररयोजना सम्पन्न भए पष्ट्न संयकु्तरुपमा ष्ट्ितवनको बदृ्दाश्रम बाहके अरु बन्न सकेको ष्ट्थएन। 

गरै आवासीय  नेपाली ष्ट्दवस २०१२ को अवसरमा पािवटै ष्ट्वकास िेरमा पगुरे ५ करोडका ३४ वटा पररयोजनाको 

ष्ट्शलल्यास वा उद्घटान भएका छन भने यसै ष्ट्दवसमा करीव ३ करोडका अरु पररयोजनाहरुको घोषणा भएका छन। 

सहयोगको भावनाको त्यो मोमने्टमलाई कायम राख्न ुजरुरीछ। आफू जन्म ेहुकेको गाउँ ठाउँ स्कुल अस्पतालमा स-

साना खालका सहयोग प्रशस्त भएका छन। व्यष्ट्क्तगतरुपमा गएका च्याररटीलाई व्यवष्ट्स्थत बनाउन अष्ट्हले पहल 

भएको छ। ष्ट्वदशेीले ष्ट्दने यस्तै सहयोगलाई फूलको मालाले स्वागत गनेहरु-यस्ता कामका लाष्ट्ग आवासीय नेपाली 

काफी छन भन्ने- व्यङगबाण खप्न ुपदाछ। तर उनीहरुको भनाई ष्ट्तर ध्यान नष्ट्दई सहयोगका हातहरु बढाउन ुजरुरीछ। 

च्याररटीका कामहरुको अष्ट्भलेख राखी ष्ट्वश्व सम्मलेनमा सावाजष्ट्नक गने एनआरएनको सोि रहकेो छ। प्राकृष्ट्तक 

प्रकोप लगायत च्याररष्ट्टका लाष्ट्ग संकष्ट्लत रकमलाई सम्वष्ट्न्धत पिसम्म पयुााउन हले्प नेपाल नेटवका सँग सहकाया गने 

संघको ष्ट्नणायले यसको लाष्ट्ग ष्ट्वगतमा जस्तो कष्ट्ठनाइ भोग्न ु पने छैन। हले्प नेपालसँगको सहकायाके नेटवका  र 

डायस्पोराको संवन्धलाई पष्ट्न बढाएकोछ। 

 

वदैषे्ट्शक रोजगारमा रहकेा नेपालीहरुको सहयोगको लागी  एनआरएनबाट धेरै अपेिा गररएकोछ। यस ष्ट्बषयमा 

एनआरएनल ेभावनामा भन्दा आफ्नो िमता र सीमा ष्ट्भर रहरे प्रष्ट्तवद्दता जनाउन ुपदाछ। संघले वदैषे्ट्शक रोजगारमा 

दषे्ट्खएका समस्याको पष्ट्हिान गरी सरकारको नीष्ट्त ष्ट्नमााणमा सझुाव ष्ट्ददं ैआएकोछ। यसैका लाष्ट्ग पष्ट्हलो र पािंौ 

गरैआवासीय नेपाली िेरीय सम्मलेन मध्यपवूामा आयोजना गरेको ष्ट्थयो। त्यहाँ आई पने समस्याका बारे सरकारलाई 

घिघिाउने काम ष्ट्नयष्ट्मतरुपमा भएको छ। त्यस िेरमा कायारत गरैसरकारी सँस्थाहरुसँग सहकाया गने सहमष्ट्त हालै 

भएकोछ। अल्पकाष्ट्लन रोजगारमा जाने नेपालीलाई एनआरएनमा समाष्ट्हत गना संघले १८३ ष्ट्दने पररभाषाको अडान 

राख्द ैसंघको दताा नै नगरर बसेकोछ। तर यस िेरका गरैआवासीय नेपालीहरु यस्ता नीष्ट्तगत र सैद्धाष्ट्न्तक भन्दा दषै्ट्नक 

जीवनमा आईपरेका समस्याहरुमा एनआरएनले सहयोग गरोस भन्ने िाहन्छन। यसको लाष्ट्ग एनआरएनको एक्लेा 

प्रयासले मार संभव छैन। यस िेरमा कायारत गरैसरकारी सँस्था, नेपाली सँघ सँस्थाहरु र नेपाली राजदतूाबासहरुको 

संयकु्त प्रयास हुन ुजरुरी छ। त्यसमा पष्ट्न यस िेरका राष्ट्रिय समन्वय पररषदहरु र अन्तरााष्ट्रिय पररषदका पदाष्ट्धकारीहरु 

बढी सकृय हनु ु जरुरी छ। वदैषे्ट्शक रोजगारमा जाने यवुाहरुलाई जानकारीमलूक ष्ट्कताब र डकुमने्टरी गाउँ गाउँमा 

पयुााउने संघले ष्ट्नणाय गरेकोछ। यसलाई ष्ट्छटै अगाडी बढाउन सक्यौं भने समस्याको रोकथाममा केही सहयोग पगु्नेछ। 

 

ष्ट्वदशेका नेपालीहरुको समस्याका लाष्ट्ग गरैआवासीय नेपाली संघ र संबष्ट्न्धत नपेाली राजदतूावासहरुबीि सहकाया 

महत्वपूणाछ। पररारि् मन्रालयले गरैआवासीय नेपाली सम्वन्धी ष्ट्वषय हनेा नेपाली राजदतूावासहरुमा फोकल प्वाईन्ट 

तोक्न दतूावासहरुलाई ष्ट्दएको ष्ट्नदशेनले संघ र दतूावास ष्ट्बिको सहकायालाई बढी आवश्यक बनाएकोछ। १०० भन्दा 

बढी दशेमा नेपालीहरु बसोबास गद ैआएको अनमुान छ। यष्ट्त धेरै दशेमा नेपाली दतूावासहरुको पहुि पगु्न सक्दनै। 

त्यसैले ६४ दशेमा सञ्जाल फैलाई सकेको एनआरएनले अवैतष्ट्नक दतूावासको काम गना सक्छ। दष्ट्िण पवूी अष्ट्िकी 

दशे मदागास्कारमा रोजगारको ष्ट्सलष्ट्सलामामा ष्ट्विल्लीमा परेका नेपालीलाई एनआरएन नाईजरेरयाले गरेको 

सहयोगको एउटै उदाहरण काष्ट्फ छ एनआरएको उपष्ट्स्थष्ट्तको महत्वका बारेमा।  

 



बाष्ट्हर बस्ने नेपालीलाई नेपालको ष्ट्नवाािनमा सहभागी बनाउने संभावना बारे संघ र ष्ट्नवाािन आयोग बीि भएको 

छलफल पष्ट्छ यसको संभाव्यताबारे अध्ययन गना एक सष्ट्मष्ट्त गठन भएकोछ। सष्ट्मष्ट्तमा संघका अध्यि, गहृ, पररारि, 

काननू मन्रालय र ष्ट्नवाािन आयोगका सहसष्ट्िवहरु सदस्य रहकेा छन।् यसको अध्ययन गना ष्ट्नवाािन आयोगको एक 

प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध मण्डलले कोररया, ष्ट्फष्ट्लष्ट्पन्स लगायतका दशेको भ्रमण थालेको छ। नेपाल बष्ट्हर रहकेा कररव एक ष्ट्तहाई 

मतदातालाई नेपालको राजनैष्ट्तक भष्ट्वरयको ष्ट्नणायमा सररक गराउने मौकाका लाष्ट्ग एनआरएनले आफ्नो भषू्ट्मका 

केन्रमा रहकेोछ।   

 

पष्ट्हलो पसु्ताका गरैआवासीय नेपालीहरुका आफ्नै समस्या संग ैदोश्रो पसु्ताका गरैआवासीय नेपालीहरुबारे अब सोच्न ु

पने बेला भएकोछ। ष्ट्वकष्ट्सत रारिको लगानीमा उत्पादन हुने दोश्रो पसु्ताको जनशक्तीलाई नेपालले सदपुयोग गने 

वतावरण तयार गनुा पदाछ। जहाँ रह े पष्ट्न नेपाल प्रष्ट्तको सदभाव उनीहरुले पष्ट्हलो पसु्ताबाट हरेरटेज गरेकै हुन्छन। 

संभवत: लण्डन ओलष्ट्म्पकको उद्घाटनमा नेपालको झण्डा दखे्दा उनीहरुले जष्ट्त गौरव गरे आफू बसेको दशेको 

झण्डामा त्यष्ट्त गरेनन होला।नेपाल प्रष्ट्तको केही गरौ भन्ने भावनालाई नगाररकताको प्राष्ट्वष्ट्धक कष्ट्ठनाईले ठेस परुाउद ै

आएकोछ।ष्ट्वदेशी नागररकता ष्ट्लदा नेपालको नागररकता स्वत: रद्द हुने व्यवस्थाले अन्तरााष्ट्रिय मञ्िमा उनीहरुको 

प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व प्रष्ट्त प्रश्न उठने गछा। ष्ट्वश्व सनु्दरीको प्रष्ट्तस्पद्धाामा नेपालको  प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्व गरेकी बेलायतमा बसोबास गदै 

गरेकी सषृ्ट्ष्ट श्रेष्ठले ष्ट्नधाक्कसँग नेपाली हु ँभन्ने, नेपालको तफा बाट ओलष्ट्म्पकको बष्ट्क्सङमा भाग ष्ट्लने रहर बोकेकी 

बेलायत कै ष्ट्दना गरुुङले कुनै कष्ट्ठनाई नभोगी छनोट प्रकृयामा भाग ष्ट्लन पाउने वातावरण बन्न सक्यो भने दोश्रो 

पसु्ताका गरैआवासीय नेपालीहरुले दशेका लाष्ट्ग प्रिरु संभावना बोकेका छन जहा ँभए पष्ट्न हामी सबै नेपाली हौं भन्न े

भावनाले एकआपसमा सहयोगका हात फैलाउँ। नेपालीका लाष्ट्ग नेपाली, डायस्पोराका लाष्ट्ग डायस्पोरा।  

(पवुा प्रकाष्ट्शत पररमाष्ट्जात लेख) 

 

 


