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पे्रस विज्ञप्ति 

गैरआवासीय नेपाली नागररकता प्रदान गने सम्बन्धमा संचार माध्यममा आएका खबरमा यस संघको गंभिर 
ध्यानाकर्षण िएको छ र हामी ननम्न कुरा प्रष्ट पानष चाहन्छौं । 

गैरआवासीय नेपाली संघले एक पटकको नेपाली सदाको नेपाली (Once a Nepali, always a Nepali) िन्ने मूल 
िावनालाई आत्मसाथ गदै ववदेशमा गएका र ववववध कारणले ववदेशी मुलुकको नागररकता भलएका नेपाली मूलका 
व्यक्ततहरुलाई नेपालसंग आबद्ध राख्न नेपाली नागररकताको ननरन्तरताको अभियान चलाउँदै आएको हो । गैरआवासीय 
नेपाली संघको प्रयासको पररणाम स्वरुप गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नेपालमा कानुनी मान्यता ददने गैरआवासीय 
नेपाली सम्बन्धी ऐन आएको थथयो । संववधान ननमाषणको बेलामा पनन संघले नेपालको नागररकताको ननरन्तरताको 
लाथग पहल गरेको हो र संववधान सिाले गैरआवासीय नेपाली नागररकताको प्रावधान सदहतको संववधान बनाएकोमा 
संघले सरकार, संववधान सिा लगायत सबै पक्षलाई आिार प्रकट गरेको हो । संववधानको प्रावधान लागु गनष कानुन 
ननमाषण गने प्रकृयामा नेपाली नागररकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गनष बनेको ववधेयकको सुक्ष्म अध्ययन गरी संघको 
तर्ष बाट पनन सुझावहरु पेश गररएको थथयो । यस ववधेयकले नागररकता जस्तो संवेदनशील ववर्यलाई समेटेकोले 
यसमा बहृत्तर छलर्ल र चासो हुनुलाई स्विाववक ठानेका छौं । हाल सम्म सो ववधेयक  संसदको तल्लो सदन 
प्रनतननथध सिाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन सभमनतमा ववचाराथधन छ र संघ संसदको संबक्न्धत सभमनतका 
सिापनतज्यू संग ननरन्तर सम्पकष मा रहेको जानकारी गराउँदछौं । अझै पनन सभमनतको प्रनतवेदन तयार िईनसकेको र 
सभमनतमा िएको ववचार ववमशष एवं छलर्लमा कुरा उठेकै िरमा कुनै ननष्कर्षमा नपुग्न समस्त गरैआवासीय नेपाली 
समक्ष हाददषक अनुरोध गदषछौं । संघको लक्ष्य संपूणष अथधकार सदहतको नेपाली नागररकताको ननरन्तरता नै हो ।  
 

अदहलेको नेपालको कानुनी व्यवस्थामा ववदेशी मुलुकको नागररकता भलए पनछ नेपालको नागररकता स्वतः खारेज हुने 
व्यवस्था छ । गरैआवासीय नेपाली नागररकताको व्यवस्था िएपनछ ववदेशी नागररकता भलएको व्यक्ततले पनन 
गैरआवासीय नेपाली नागररकको हैभसयतमा नेपालमा अन्य नेपाली नागररकले सरह सम्पवत्त राख्न पाउने, नेपालमा 
व्यवसाय गनष पाउने, नेपालको आथथषक सामाक्जक जीवनमा सहिागी हुन पाउने हाम्रो बुझाई हो । तसथष संचार 
माध्यममा आएका कुराहरुकै आधारमै मात्र ननष्कर्षमा नपुग्न र संघको आथधकारीक धारणा पखषन समस्त गैरआवासीय 
नेपालीहरुमा अनुरोध गदषछौं । साथै सरकार एवं संसद र ववशेर् गरी संसदीय सभमनतसंग नागररकता संबन्धी ऐनलाई 
नछटो ननणषयमा पुयाषई सहज रुपमा गरैआवासीय नेपाली नागररकता प्राप्त गने वातावरण यथाशतय चाँडो बनाईददन 
अनुरोध समेत गदषछौं ।  
 
     

िूर्ण नघभमरे  

प्रवतता, 
गैरआवासीय नेपाली संघ-अन्तराषक्ष्िय समन्वय पररर्द । 

१८ माचष २०१९ । 


