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विज्ञप्ति 

गरैआिासीय नेपाली नागररकिा सम्बन्धमा  

 
 

गरैआवासीय नेपाली सघंको अथक प्रयास पश्चात नेपालको सवंवधान २०७२ ले सघंीय काननु बमोजिम आर्थिक, सामाजिक 
र सााँस्कृततक अर्धकार उपभोग गनि पाउने गरी “नेपालको गरैआिासीय नेपाली नागररकिा” प्रदान गनि सककने प्रावधान 
सवंवधानमा राखेको र्थयो । सवंवधानको उक्त प्रावधान लाग ु गनि काननु आश्यक भएकोमा सरकारले ससंदमा नेपाल 
नागररकता ऐन २०६३ लाई सशंोधन गनि बनेको ववधेयक प्रस्ततु गरेको छ । सघंले यसलाई सरकारको सकारात्मक 
पहलका रुपमा ललएको छ र यस पहलको स्वागत गदिछ । स्मरण रहोस गरैआवासीय नेपाली सघंले नेपालको 
नागररकताको तनरन्तरताका लार्ग पहल गदै आएको हो र सघंका सरंक्षक राम प्रताप थापाको सयंोिकत्वमा यस सम्बजन्ध 
छुट्टै एक कायिदल गठन गरी लामो समय देखख प्रयत्नरत छ । गरैआवासीय नेपाली नागररकताले ठुलो सखं्यामा 
बबदेलसएका नेपालीहरुलाई नेपालको सबोब्यापी बबकासमा सगं्लग्न गराउन मद्दत गने छ । ववधेयकमा छुट भएका केहह 
बबषयहरुमा सब ैपक्षको ध्यानाकषिण गराउाँ दछौं । 

 

साथै यस ववधेयकले सबंोधन गनि नसकेका केहह बबषय बस्तमुा सब ैपक्षको ध्यानाकषिण गराउाँ दछ । 

 

१. प्रस्ताववत ववधेयकमा रािनतैतक अर्धकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक र सााँस्कृततक अर्धकार उपभोग गनि पाउने 
गरी गरैआवासीय नेपाली नागररकता पाउन सक्ने छ भतनएको छ । सवंवधानमा रािनतैतक अर्धकार बाहेक भन्ने 
शब्द र्थएन । यसले सवंवधानको भावनालाई सकुंर्चत गनि खोिेको हो की भन्ने भान परेको छ ।  

 

२. प्रस्ताववत ऐनमा गरैआवासीय नेपाली नागररकता प्राप्त गनिका लार्ग “साविकमा नेपालको नागररकिा ललई 
पररत्याग गरेकोमा त्यसको प्रमाण” एक शतिका रुपमा अतघ साररएको छ । हालको ववश्वव्यापी प्रचलनमा धेरै 
मलुकुले नागररकता हददंा साववकको नागररकता त्यागेको प्रमाण माग्दैनन ्। नेपाली नागररकता ऐनले न ैववदेशी 
नागररकता प्राप्त गरेमा नेपालको नागररकता स्वत रद्द हुने प्रावधान राखखसकेकोले पररत्याग गरेको प्रमाणलाई 
अतनवायि पवूि शतिका रुपमा राखखनकुो और्चत्य देखखदैन ।  

 

३. गरैआवासीय नेपाली नागररकतालाई वसंि, िन्मलसद्ध र अरं्गकृत िस्त ैनेपालको नागररकताको एक प्रकार मानी 
यस्तो नागररकताको प्रमाणपत्र भएकाहरुले अन्य नेपाली नागररक सरह सब ैआर्थिक सामाजिक र सााँस्कृततक 
अर्धकार उपभोग गनि पाउने प्रष्ट व्यवस्था हुन ुपदिछ । 

 

४. नागररकता पाउन गहृ मन्त्रालयमा तनवेदन हदने भतनएको छ । गहृ मन्त्रालयमा पहंुच पतन अप्ठेरो हुने र 
मन्त्रालय कायािन्वयन भन्दा पतन नीतत तनमािण गने तनकाय भएकोले यस्तो नागररकता ववदेश जस्थत नेपाली 
तनयोग र सम्बजन्धत जिल्ला कायािलयबाट न ैप्राप्त हुने व्यवस्था गररएमा सहि हुने छ । 

 

५. प्रस्ताववत ऐनले गरैआवासीय नेपाली नागररकका ववदेशी पतत पजत्नको बारेमा केहह बोलेको छैन । गरैआवासीय 
नेपाली नागररकका ववदेशी पतत पजत्नलाई पतन गरैआवासीय नेपाली नागररकता वा यस्त ै प्रकारको स्थायी 
प्रकृततको प्रमाणपत्रको व्यवस्था गररन ुपदिछ । 

 



 

६. गरैआवासीय नेपाली नागररकले चाहेमा अरु नेपाली नागररक सरह नेपाली राहदानी पाउने व्यवस्था गररन ुपदिछ । 

 

७. कुन ैव्यजक्तले गरैआवासीय नेपाली नागररकता प्राप्त गररसकेको रहेछ भने ततनका छोराछोरीले बाब ुवा आमाको 
गरैआवासीय नेपाली नागररकता कै आधारमा गरैआवासीय नेपाली नागररकता पाउने व्यवस्था काननुले गनुि पदिछ 
। यस्तो भएमा दोश्रो र तशे्रो पसु्ताका गरैआवासीय नेपालीलाई पतन नेपालसगं िोडरे राख्न सककन्छ । 

 

८. गरैआवासीय नेपाली नागररकतालाई कसरी र के आधारमा अको प्रकारको नेपाली नागररकतामा पररणत गनि 
सककन्छ त्यो व्यवस्था पतन ऐनले गनुि पदिछ । कुन ैव्यजक्तले पहहले ववदेशी मलुकुको नागररकता ललएकोमा पतछ 
नेपाल न ैफकेर नेपालमा न ैस्थायी बसोबास गने तनष्कषिमा पगेुमा र तनिले ववदेशी नागररकता पररत्याग गरेमा 
स्वतः साववकको नेपाली नागररकता पाउने व्यवस्था गररन ुपदिछ । 

 

९. ववदेशमा रहेका नेपाली चलेीहरुका छोराछोरीलाई पतन आमाको नाममा नागररकता हदने प्रष्ट व्यवस्था नागररकता 
ऐनले गनुि पदिछ । हालको मस्यौदामा नेपालमा बस्ने नेपाली महहला नागररकलाई मात्र समेट्न खोजिएको भान 
हुन्छ । यो व्यवस्था ववदेशमा रहेका नेपाली महहला नागररकको हकमा पतन लाग ुहुन ुपदिछ । 

 
 

भवन भट्ट  

अध्यक्ष 

गरैआवासीय नेपाली सघं  

अन्तरािजष्िय समन्वय पररषद् । 

 

१७ अगष्ट २०१८ । 
 
 

 
 
 

 

 

  

 

 


