दोहोरो नाग रकताको ू
ूा. डा. सूय ूसाद सुवेद
नेपाली राजनीितक र सामा जक बृ मा राॆोसंग नबु झएका ू

म ये गैर आवासीय नेपालीको

दोहोरो नाग रकता स ब धी बषय पिन एक हो। गैर आवासीय नेपालीले दोहोरो नाग रकता सबैका लािग
खुला हनु
ु पदछ भ ने मांगनै गरे का छै नन ्। भारत र िचन जःता दईु ठू ला मुलुकको

वचमा भएको

नेपालले दोहोरो नाग रकता सबैलाई खुला गनु भ दा अगा ड धेरै कुरा सो नु पदछ भ ने गैर आवासीय
नेपालीलाई राॆर

थाहा छ। इितहासका

विभ न कालख डमा नेपालबाट भारतका आसाम, दा जिलंग

िस कम जःता ूदे शमा छ रएर बःन पुगेका नेपाली हन
ु वा भुटान र बमा जःता दे शमा बःन पुगेका
नेपाली हन
ु ् ित सबैलाई आफमा जनसं या बृ को चाप खेपेको नेपालले दोहोरो नाग रकता दनु गा॑ो कुरा
हो भ ने पिन थाहा छ। अंमेज सरकारसंग सुगौली स ध हनु
ु अिघको पूवमा ट ा र प
स म फैिलएको त कािलन वशाल नेपाल िभऽ बसेका नेपाली मुलका

य

ममा कांगडा

का सबै स तितलाई अ हलेको

सानो मुलुक नेपालले नाग रकता दनु धेरै गा॑ो छ भ ने पिन अवगतै छ।
भारतमा दोहोरो नाग रकताको ू
साॆा यका अ य मुलुकमा ौिमकको

उ दा स दय दे ख र खासगर अंमेजह ले शासन गदा बेलायित
पमा लिगएका लाख लाख भारतीय र ितनका पूःतौ पुःतादे ख

अ य दे शको नाग रकता िलएर बसेका

य

को ू

पिन आउं छ। अ हले संसारभर

भारतीय मूलका ूशःत मािनस छन।् तर नेपालीको हकमा
लािग परदे श जान थालेको भखरै हो।

यो लागू हंु दैन। नेपालीह

यो पिन प हलो पुःतामै छ र

भारतको जःतो दोहोरो नाग रकताको ू

२/४ पुःता कै
पेशा

यवसायको

यःतो सं या पिन थोरै छ। तसथ

नेपालको होइन। नेपालमा दोहोरो नाग रकताको

यवःथा गरे र

भारतीय वा िचिनयां नाग रकले भ वंयमा नेपालको नाग रकता िलन स ने ःथित बनोस ् भ ने कदापी
कसैको माग होइन र यो हन
ु पिन स दै न।
गैर आवासीय नेपालीह को भनाई के हो भने नेपाली नाग रकता ऐन २०१९ बनेपिछको आधुिनक
नेपालका नेपाली नाग रकता िलएका नेपालीह ले भूम डिलकरणको यो जमानामा आ ना काम
व का

विभ न मुलुकमा गई काम कारोवार गर

नेपालको नाग रकता छो न नपरोस,
य

यःतो

य

बसी

यवसयाले

य हं को नाग रकता िलनु परे को

ःथितमा

नेपाल ूित बफादार भएरै बःन सकुन र

ले नेपाललाई आिथक र बौ क सहयोग पु याई रा

यःता

सकुन भ ने हो। नेपालको आिथक वकासमा

आिथक र बौ क सहयोग गन ूाथिमक उ े ँयले ःथापना भएको गैर आवासीय नेपाली संघले नेपालसंग
मा ने कुरा होइन नेपाललाई दने कुरा हो । तसथ गैर आवासीय नेपाली संघले दोहोरो नाग रकताको मांग
गरे कै छै न। भईरहे को नेपाली नाग रकले आ नो नाग रकता छो नु नपरोस भनेको माऽ हो।
रहे को नाग रकता छो न नपन

यसर भई

यवःथा गदा नेपाललाई न त कुनै बोझ पदछ न त नेपालको भईरहे को

जनसं यामा कुनै असर नै पदछ। काम र

यवसायको लािग अ

मुलुकमा गएर काम ग ररहे को नेपाली

नाग रकले नेपाल फकन चाहे मा नेपाली नाग रकता न यागेस म ज हले पिन फकन स ने ःथित अ हले
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पिन व मान छ । गैरआवासीय नेपाली संघ िभऽ नेपाली नाग रकता न यागेका मािनसह कै बाहु यता छ
। ितनीह ले चाहे मा अ हले पिन नेपाल फकर जुनसुकै राजनीितक सामा जक बयाकलापमा ला न स ने
ःथित अ हले व मान नै छ ।
दे शको कानून अनुसार
हो।
समाि

यःतो

यःताले आ नो पेशा

यवसायको उ नितको लािग परदे शमा रहं दा

यो

यो दे शको नाग रकता िलनु पन भएमा नेपालको नाग रकता छो नु नपरोस भ ने

यवःथा नाग रकता ऐनमा सामा य संशोधन गरे रै पिन हने
ु कुरा हो। नाग रकताको ूाि

र

स ब धी यवःथा अ हलेको सं वधानले गरे को छै न र भोली पिन गनु पदछ भ ने छै न। यो ू मा

नेपालको भा व सं वधान िनमाण नभएस म पखुनु पन आवँयकता पिन छै न।
नेपाली नाग रकता ऐन २०१९ लागू भएपिछ नेपाली नाग रकता ूा
नाग रकता िलने नेपालीको सं या
मुलुकको नाग रकता िलएका छन र
हु छ र फकमा पिन ूायः

यादै थोरै छ।

गर

वदे शमा गएर

यसर नाग रकता िलएका

यःतो मुलुक छोडे र

यःता

य

य

यह दे शको

ले खास गर उ नत

नेपाल फ कने स भावना थोरै

यःताले नेपालमा आरामको ज दगी वताउन राॆै धनराशी िलएर फ क◌ैने

छन ्। भईरहे को नेपाली नाग रक राॆै धनराशी िलएर वदे शबाट नेपाल फकनु नेपाल जःतो ग रव दे शका
लािग सबै

हसाबले राॆो कुरा हो। नेपाल जःता साना दे श जःतै साइूस, कोःटा रका, मा टा आ द

३०/४० मुलुकले आ ना दे शका नाग रकको कुरै छोड िनता त वदे शी नाग रकलाई पिन य द ित धनी
छन ् भने आ ना दे शमा आएर बसोबास गरे हु
नेपाल सरकारको अदरदश
ू
खासगर गोखाली िसपाह ह

नीितको कारण

यो भ ने आिथक नीितनै बनाएका छन।्
वदे शी नाग रकता िलन यो यता पुगेका धेरै नेपाली र

र ितनका प रवारले नेपालमा भएको आ नो ौीस प

लगानी गन थालेका छन।् गोखालीको आ दानीको कारणले आिथक

बेचेर वदे शमा लगेर

पले राॆो ूगित गद गरे का धरान र

पोखरा जःता शहरबाट धन वदे िशन थालेको छ। नेपाल सरकारले ित गोखालीलाई तपाईह ले नेपालको
नाग रकता छो न पदन भ न सकेको भए यसर धेरै पूंजी वदे श पलायन हने
ु िथएन। नेपालको आिथक
ःथित सुीेला भ ने हे तुले अंमेज सरकारसंग जमानामा भएको गोखा भित स ब धी स धले अ हले आएर
नेपाललाई आिथक फाइदा होइन बेफाइदा माऽ हन
ु थालेको छ र नेपाल सरकार अझै सकारा मक नीित
याउन ढला ग ररहे को छ। तसथ दोहोरो नाग रकताको ू
दन उठाइएको ू

नेपालबाट केह मा न होइन ब

नेपाललाई

हो।

दोहोरो नाग रकता स ब धी

यवःथा गनमा ढलाई हनु
पिन
ू
ु को पछा ड नेपालका नेताह को अददिशता

ज मेवार छ। भखर माऽै नाग रकता ऐनमा संशोधन गर नेपाली नाग रकता धेरैलाई वतरण ग रस कयो।
भारतसंगको १९५० को स धमा भएको एक अकाका नाग रकलाई पारःप रक रा य
भ ने

यवःथाले झ डै सवा अरव भारतीय नाग रकलाई नेपालमा आएर पेशा

यवहार ग रने छ

यवसाय गरे र बःने छुट

छं दै छ र लाखौ. लाख भारतीय नाग रक नेपालमा छन।् नेपालको अथत ऽमा ितनको ठू लो ूभाव छ। तर
िनता त नेपाली

य

जो नेपाल ूित वफादार छ भोली परे मा नेपालका लािग ल न तयार छ, वदे शमा
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बसे पिन तन मन धन नेपाललाई नै

दई रहे को छ

यो रा वाद

नेपालीलाई तपाईह ले नेपालको

नाग रकता छो न पदन भ ने उदारतास म नेपालले दे खाउन सकेको छै न।
भएदे खनै दे शको आिथक फाइदाका लािग आ नो

नेपाल यःतो दे श हो जहां गोखा भित शु
दे शको युवाश

िनकासी गन एक ूकारको ल जाःपद नीित रहे को छ। अ हले पिन नेपाल सरकार र

नेताह

िनकासी गन नीित बनाउन पिछ पदनन ्। तर ितनै नेताह

युवाश

व ा र बु

वदे श गएर पौरख गरे र धन,

आजन गन ूित अनुदार दे खएका छन।् संसारका विभ न उ नत मुलुकमा गएर आ नो

पौरख दे खाएर धन, व ा, बु

आजन गरे का ूित नेपाल सरकारलेनै गौरवा वत भई तपाईह

नेपालको

नाग रकता नछो ड बःनोस र तपाईह को स तितलाई पिन नेपाल ूित माया गन वातावरण दनोस भनेर
अनुरोध गनु पन हो।

यसका लािग नेपालको नाग रकताले एउटा जीव त त तुको काम गदछ। वदे शमा

बसेको नेपाली र ितनका स तित नेपाल ूित वफादार भई रहन सके भने
होइन समृ

ब दछ। नेपाल रा

यसले नेपाल रा

कमजोर

संसारमा फैल छ। दशमा मा यजनले टका लगाउं दा ितॆो स तानले डांडा

कांडा ढाकुन भ ने आिशवाद दए जःतै नेपाल सरकारले गैर आवासीय नेपालीलाई पिन ितॆा स तान
संसारमा फैलुन र नेपाल ूित वफादार भई रहन
ु भ ने शुभ कामना दन स नु पन हो।
अ हलेको भूम डिलकरणको जमानामा दरदश
नेताह
ु

भएका कैय दजन मुलुकह मा दोहोरो माऽ

होइन बहल
ु नाग रकता खुला ग रएको छ। युरोपेली संघका सबै २७ मुलुक, यानडा, अ ेिलया, अमे रका
माऽ नभई नेपाल जःतै साना वा वकासो मुख दे श पा कःतान, ौीलंका, या बो डया आ दमा पिन दोहोरो
नाग रकता खुला छ। ौीलंकाका भखर सेवा िनबृ

भएका ूधान सेनापित जो आगामी िनवाचनमा

रा पितका उ मेदवार पिन छन ् उनी दोहोरो नाग रकता भएका य
र ौीलंकाका रा

संघका लािग राजदतको
पिन दोहोरो नाग रकता छ।
ू

हन।
अ हलेको ौीलंकाका र ा म ऽी
ु
या बो डयाका हालका कानून म ऽी

र संसदमा वप ी दलका नेताको पिन दोहोरो नाग रकता छ। हालका थाईलै डका ूधानम ऽी बेलायतमा
ज मे हक
ु का

य

हन
। ू
ु

नाग रकता िलएको य

दोहोरो नाग रकताको होइन, वफादार को हो। सु वधाका लािग

नेपाल ूित कम होइन ब

वदे शी

बढ वफादार हन
ु स दछ।

चीन र भारतले अ हलेको चरणको आिथक वकास शु

गदा आ ना मुलुकका संसारभर छ रएका

लाई मुलुक फकाउने आकषक नीित बनाएका िथए र

व ा, बृ , शीप र कौसल भएका थुूो सं याका य

गैर आवासीय िचिनयां र भारतीयको ती दे शको वकासमा ठू लो भूिमका रहे को छ।
नेपालके◌ा आिथक, राजनीितक र शै
ला नेह
रा

म ये नेपालको अ वल दजाको जनश
यवःथा गन नसकेमा

रह छ। अ बल दजाको
गाह

क दरावःथाको
कारणले आ नो भा य अजमाउन वदे श
ु

यो जनश

यो जनश

पिन छ। नेपालले

नेपाल फकर रा

िनमाणमा योगदान गन स भावना कम

नेपाल फकाउने योजना नबनेमा नेपालले यथे

हने
ु छ । यःता कमयोगीलाई नेपाल फकर रा

उनीह को नेपाली नाग रकता कायमै रा

यःतालाई नेपालको नाग रकता रा ख
ूगित हािसल गन

िनमाणमा योगदान गन मौका खुला रा

स ने यवःथा गनु नेपालकै लािग ौेयःकर छ।
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पिन

अ हलेको गैर आवासीय नेपाली स ब धी ऐनले गरे को प रचय पऽले गैर आवासीय नेपालीको
आकां ा पुरा गदन । अिधकांश गैर आवासीय नेपालीह ले नेपाली नाग रकता न यागेको वतमान
पर ःथितमा

यःतालाई थप प रचय पऽ िलइरहनु पन आवँयकता छै न ् । सीिमत अिधकार स हतको

दोहोरो नाग रकताले पिन गैरआवासीय नेपाली र ितनका स तितको नेपाल ूितको ूितव तालाई कमजोर
पादछ ।

नाग रकता श दसंग नाग रकका नाग रक

अिधकार अिभ न

पले गािसंएका हु छन ् । पूण

अिधकार बनाको नाग रकता राजनीित शा को िस ा तले क पना गदन । तसथ “एक पटकको नेपाली
नाग रक सधैको नेपाली नाग रक” भ न स कएमा माऽ नेपालले गैर आवासीय नेपालीबाट फाइदा िलन
स नेछ। मािथ उ लेख ग रए झ नेपाली नाग रक सरहको पेशा
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को स ध अ तगत भारतीय नाग रकले पिन पाई रहे का छन ् । के गैर आवासीय नेपालीको ःथान
नेपालमा भारतीय नाग रकको भ दा मािथ हनु
हतमा छै न र? जसर गैर आवासीय
ू
ु नेपालको दरगामी
नेपालीले ल डन र

यूयोकका सडकमा उऽेर नेपालको “जन आ दोलन―२” को प मा ऐ यब ता जनाए र

ूजात ऽको प मा अ तरा य जनमत िनमाणमा सहयोग पु याए

यसै गर भोली नेपाल रा लाई खतरा

भए रा मा फकर वा वा हरै बाटै नेपालको लािग ितनले ल ने छन।् बेलायतका लािग ल न नेपालले पठाउने
गरे को गोखाली भोली नेपालका लािग ल न तयार हने
ु छन।् तर ती सबैलाई ितनको नेपाली नाग रकता रा
दनु पदछ । ितनका स तानलाई पिन

वदे शमा ज मे हक
पिन नेपाल ूित वफादार हने
भावना
ु
ु

िनमाणका लािग पिन नाग रकताको त तु जीव त रा ु ौेयःकर हने
ु छ । उ नत दे शमा अ हले काम गरे र
बसेको र भोली हक
ु ने नेपालीको स तान नेपालको लािग भार हने
ु छै न। ब
हलुका गन योगदान गन छ।

यसले नेपालको आिथक भार

यसैले नेपाल सरकार र अ हलेका नेताह ले सं कणताबाट मािथ उठे र गैर

आवासीय नेपालीको ू मा दरदिशता
ूदशन गन स नु परे को छ।
ू
सुझावः
मािथ उ ले खत कारणह ले गदा अब ब ने नेपालको सं बधानमा िन न अनुसारको
आवासीय नेपालीको दोहोरो नाग रकता स ब ध ू को संतुिलत
" बतमान नेपाली नाग रकता ऐन अ तगत नाग रकता ूा

पमा स बोधन हने
ु छःÐ

गर सके पिछ वदे शी मुलुकको नाग रकता

िलएका गैर आवासीय नेपाली र ितनका आ नै स तितलाई कानुनमा
दन स कनेछ ।" यःतो
खास

यवःथा गदा नाग रकताको ूाि

ेऽ वा मुलुक वशेषका लािग वशेष

यवःथा गरे मा गैर

र समाि

यवःथा भए बमो जम नाग रकता
स ब धी

यवःथा होस वा कुनै

यवःथा गनु पन भ ने लागेमा वधायीकाले नै आवँयक

यवःथा गन स नेछ । साकका केह मुलुकह ले गरे झ नेपालले पिन कुनै मुलुक वा
नाग रकता स ब धी वशेष यवःथा गन यसले बाधा पुयाउने छै न ।
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