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सॊविधानसबा भापफ त देश सॊविधान ननभाफणभा केन्द्रीत बइयहेको छ । हाभी बफश्िभा यहेका 
नेऩारीहरुको प्रभुख सभस्माको रुऩभा यहेको नागरयकताको ननयन्द्तयताराई सॊफैधाननक 
स्िरुऩ प्रदान गयाउने मो नै एक भात्रै अनुकुर सभम हो । जसराई उऩमोग गनफ सककएन 
बने हाभी एनआयएनहरुरे सॊ िैधाननक य कानूनी रुऩभा नेऩारी नागरयककै हैससमतभा 
यहहयहन सक्ने छैनौँ । त्मसैरे सॊविधान ननभाफणको क्रभ चसरयहॉदा हाभीरे अत्मन्द्त 
सतकफ कता ऩूिफक य प्रबािकायी रुऩभा नागरयकता ननयन्द्तयताको रागग विसबन्द्न 
गनतविगधहरुराई अगाडड फढाइयहेको महाॉहरूफीच अिगत गयाउन चाहन्द्छु ।  

मस क्रभभा नागरयकता ननयन्द्तयता सम्फन्न्द्ध कामफदररे याजनीनतक दर , सबासद, 

कानूनविद् सॊचायकभॉ रगामत मससॉग सम्फन्न्द्धत व्मन्क्तत्ि य ननकामहरुसॉग 
ननयन्द्तयरुऩभा छरपर , बेटघाट, अन्द्तयकक्रमा गदै हाम्रो बफषमको गान्म्बमफताको फायेभा 
फुझाउने काभ सॊविधानसबाको गठन बए देखीनै ननयन्द्तय गरययहेको छ ।  कामफदरका 
साथै, अन्द्तयान्रिम सभन्द्िम ऩरयषद्का आदयणीम अध्मऺ शेष घरे , ननितफभान अध्मऺ 
जीिा रासभछाने , सॊस्थाऩक अध्मऺ उऩेन्द्र भहतो , भहासगचि कुभाय ऩन्द्त रगामतरे ऩनन 
मो बफशषराई प्रभुख प्राथसभकताभा याखेय मो बफषमभा आपूराई केन्द्रीत गरययहनु बएको 
छ ।   

अध्मऺ घरेरे हयेक ऩटकको नेऩार भ्रभणका क्रभभा दरका उच्च नेततृ्ि , सॊविधानसबाका 
अध्मऺ देखख अन्द्म सयोकायिारा ब्मन्क्तत्िसॉग छरपर गयेय मसको फायेभा अिगत 
गयाउनुका साथै बईयहको प्रगनतको फायेभा जानकायी सरॉदै आउनुबएको छ ।   

नमाॉ सॊविधान ननभाफणको क्रभभा प्रत्मऺ िा अप्रत्मऺ रुऩभा सहबागगता बईयहनु बएका 
सॊविधानसबाका सदस्मदेखख सॊविधानसबाका अध्मऺसम्भ , याजनीनतक दरका नेता देखख 



दरका प्रभुख नेतासम्भ हाम्रो प्रभुख सयोकायका  व्मन्क्त हुनुहुन्द्छ । त्मस्तै विऻको रुऩभा 
सॊविधासबा सबत्र काभ गरययहनुबएको ब्मवित्ि देखख अन्द्म ऩऺहरु ऩनन हाम्रो सयोकायका 
ऩऺ हुनु बएको छ ।  

त्मसैरे मो सम्ऩूणफ तह य तप्काका सयोकायिारा  व्मन्क्तत्िहरुसॉग विसबन्द्न भाध्मभभापफ त 
हाभी ननयन्द्तय सम्ऩकफ भा छौ , छरपर ऩनन गरययहेका छौँ य हाम्रो बफषमभा सम्ऩूणफ तहभा 
सहभनत गयाउने गरय काभराई ननयन्द्तयता हदईनै यहेका छौँ ।  

 

ऩनिल्रो सॊववधानसबाको गठन बएसॉगै हाभीरे तीन तहको मोजना सहहत काभ गयेका िौँ 
।   

ऩहहरो : नमाॉ सॊविधानसबा गठनसॉगै हाभीरे प्रभुख याजनीनतक दरका उच्च नेततृ्िसॉग 
छरपरराई अगाडी फढामौँ । जुन छरपरको उद्देश्म गथमो अनघल्रो सॊविधानसबाभा 
नागरयकताको ननयन्द्तयताको सम्फन्द्धभा बएको सहभतीराई सम्झाउनु । त्मो सहभती 
कसयी बमो य दरका नेताहरुरे हाभीसॉग के प्रनतिद्धता जनाउनुबएको गथमो बन्द्ने 
उहाॉहरुराई अिगत गयाउॉ दा मस प्रनत उहाॉहरुको ऩूणफ सहमोग यहने फचनफद्धता दोहोमाफउनु 
बमो । ऩरयणभ स्िरुऩ अहहरे सम्भ मो बफषम बफिादीत बफषम सबत्र ऩयेको छैन ।  

दोस्रो तह : हाभीरे सॊविधानसबा सबत्र ऩनन ननणाफमक न्जम्भेिायी ऩाउनु बएका सबासद् य 
नेताहरुसॉग छरपर गयौँ । जसभा उहाॉहरुरे आफ्नो ससभनत य तहफाट एनआयएनराई 
हदइने नागरयकताको बफषमभा सकायात्भक बुसभका खेल्ने प्रनतिद्धता जनाउनु बमो । 
त्मसैको आधायभा ननयन्द्तय मो बफषमभा अन्द्म सम्फन्न्द्धत सबासद्हरुसॉग ऩनन सम्ऩकफ  
फढाउने य मो बफषमराई फुझाउने काभ ननयन्द्तय छ ।  

तेस्रो तह : हाभीरे वििाहदत बएको बफषमहरुराई कसयी सहभती खोज्ने प्रमास गरयॉदैछ य 
हाम्रो नागरयकताको बफषमभा कतै वििाद बैहारेभा असहभनत जनाउने नेता िा सबासद्सॉग 
कसयी तत्कारै कुया  गयेय मसभा सहभती कामभ गयाउने बन्द्ने तहभा काभ गयेका छौँ । 



त्मसैरे सॊविधान ननभाफणको क्रभभा बएका ससभनतका प्रत्मेक प्रभुख फैठकहरुराई हाभीरे 
नन्जकफाट ननमासरयहेका छौँ ।  

मसयी विसबन्द्न तयह य ऺेत्रभा मोजनाका साथ काभ गदाफ हाभी दैननक जसो मो बफषमभा 
अऩडटे बएका छौँ ।   

सॊविधानसबा सबत्रै हाम्रो बफषमभा जानकाय य ऩूणफ सहभत हुनुबएका व्मन्क्तत्िको एउटा 
अनौऩचारयक सभुह ननभाफण गरय त्मस सभुहको सल्राह य सहमोगभा काभराई अगाडड 
फढाएका छौँ ।  

त्मस्तै फाहहयी य सबत्री रुऩभा दैननक रुऩभा सम्ऩूणफ गनतविगधको अनुगभन गदै उगचत 
सल्राह य सुझाि सरई तत्कारै मोजना फनाएय हाभीराई सल्राह हदन पोकर ऩसफनको 
ब्मिस्था गयेका छौँ । जसको सभन्द्िमभा नै नेऩारभा सम्ऩूणफ गनतविगधहरु सॊचारन 
बइयहेका छन ्।  सॊविधानसबा सबत्रको बफशेष हटभसॉगको ननयन्द्तय सल्राहभा नागरयकता 
ननयन्द्तयताका बफषमसॉग जोडडएका विसबन्द्न ऩऺको फायेभा नन्जकफाट ननमाल्ने देखख सफै 
ऩऺको सल्राहभा मस बफषमभा ऩहहरे देखखने मोजना फनाएय रबफॊङका रागग पोकर 
ऩसफन भापफ त काभ अगाडी फहढयहेको छ ।  

सबासद्हरुराई नागरयकताको ननयन्द्तयताको फायेभा जानकायी हदन एनआयएनएको ननमसभत 
प्रकाशन ग्रोफर नेऩारीभा ‘नागरयकता ननयन्द्तयता ककन ?’ बन्द्ने बफषमभा बफशेष रेख 
प्रकासशत गयी सम्ऩूणफ सबासद्हरुराई वितयण गरयसककएको छ ।  

नेऩार भ्रभणका क्रभभा एनआयएनका अन्द्म न्जम्भेिाय साथीहरु सोनाभ राभा , कुर 
आचामफ, नयेश कोइयारा रगामतरे विसबन्द्नऩऺसॉग मस फायेभा छरपर गनुफबएको छ । 
नेकऩा एभारेको भहागध िेशनभा सहबागी कनतऩम साथीहरुरे भहागध िेनफाट नेऩारी 
नागरयकता  ननयन्द्तयताको रागग विशेष प्रस्ताि ऩारयत गनफ दिािनै हदनु बएको गथमो ।  

 

 



आदयणीम मभत्रहरु,  

हो, फाहहयी रुऩभा झटट् हेदाफ नागरयकता ननयन्द्तयता कामफदररे मो बफषमभा ठोष काभ केही 
गये जस्तो राग्दैन । ककनबने हाभीरे सािफजननक रुऩभा गोरठी , बेरा, फैठक गयेका छैनौँ 
नत ताभझाभका साथ ठूरो ठूरो सभुहभा डसेरकेशन नै गएका छौँ । तय मो सफै काभ 
नबएका होइनन ्भात्रै , सािफजननक रुऩभा होइन आन्द्तरयक रुऩभा भात्रै बएका छन ्। 
अनघल्रो सॊविधानसबाको क्रभभा बएका अनुबि य अहहरेको सॊविधानसबाका क्रभभा 
सािफजननक रुऩभा कुनै ऩनन ऩऺरे आफ्ना भाग नयाखखयहेको अिस्थाभा हाभीरे ऩनन 
मसराई पयक ढॊगरे असबमान चराएका हौँ । त्मसभा ऩनन नागरयकता बफषम सफै 
जनभानसको रागग अत्मन्द्त सॊिेदनशीर ऩऺ बएकोरे मसभा रबफॊग गदाफ बफशेष सतकफ ता 
अऩनाउनु ऩछफ बन्द्ने कामफदरको फुझाई छ ।   

आगाभी फाटो  

नागरयकताको ननयन्द्तयता सॊविधानभै उल्रेख बएभा भात्रै साथफक हुने बएकोरे त्मो 
सॊबािनाराई ऩुया गने बनेको सॊविधानसबाका सदस्महरुरे भात्रै हो । मो कुयाराई भनन 
गयेय हाभीरे सफै ऺेत्रफाट ध्मान सॊविधानसबाभा केन्न्द्रत गनुफ ऩयेको हो ।   

मसको रागग नेऩारी नागरयकता ककन आवस्मक ि ? बन्द्ने फायेभा सफै सबासद्हरुका 
रागग थऩ जानकायी हदन एउटा डकुभेन्द्ट तमाय ऩारयॉदै छ ।  

एनआयएनको हैससमतरे प्रत्मेक वऩएनओ य व्मन्क्तराई नेऩारी नागरयकताको प्रान्प्तको 
रागग चराईने सकायात्भक कदभभा बाग सरने स्ितन्द्त्रता छ । त्मसैरे एनआयएन 
साथीहरुरे आफ्नो सम्फन्द्ध बएका सबासद्हरुराई मस फायेभा भौखखक जानकायी ऩनन हदन 
सक्नुहुने छ ।  तय त्मसैगरय सहबागी हुॉदा सभन्द्िमात्भक रुऩभा एनआयएनको 
आईससससरे य कामफदररे ननणफम गयेको फाटोफाट जान जरुयी देखखन्द्छ । जसको रागग 
पोकर ऩसफनको सभन्द्िमभा मो काभ गनफ सककन्द्छ ।   



नम सम्ऩूणफ मोजनाराई ननयन्द्तयता हदॉदै हाभीरे कुनै ऩनन फेरा असहभती हुने बफविकै 
त्मसराई सहभती काभम गनफ विशेष टोरी नेऩार भ्रभणभा ऩुगेय थऩ सल्राह गने मोजना 
फनाएका छौँ । जुन टोरी सॊघका ितफभान य ऩूिफ नेततृ्ि य कामफदरका ऩदागधकायीको गरय 
फढीभा दश जनासम्भको हुनेछ ।  

त्मस्तै हाभीरे सॊविधानसबा सबत्रको सम्फन्न्द्धत ससभनतका सबादस्हरुसॉग य 
सबाऩनतहरुसॉग छुट्टा छुट्टै छरपर कामफक्रभको आमोजना गने छौँ ।  

अहहरे अनौऩचारयक रुऩभा सहमोग गरययहेको सॊविधानसबा सबत्रका सदस्महरुको टोसर य 
फाहहयका टोसरराई थऩ शसक्त बुसभका खेल्ने गरय छरपर अगाडड फढाउने छौँ ।  

सॊविधानको भस्मौदा गदाफ हाम्रो बफषमभा थऩ प्ररट ऩानफ आिस्मक बएभा 
सॊविधानबफद्हरुको सल्राह सरने गरय कानुनविद्हरूको टोसर फनाउने छौँ ।  

पोकर ऩसफनराई हाभीरे सॊविधान जायी नबएसम्भ ऩूणफरुऩभा महह काभभा ध्मान हदनेगरय 
थऩ िाताियण सभराउने छौँ  ।   

आदयणीम मभत्रहरु,  

मस सम्फन्द्धभा आिश्मक ऩयेभा काठभाण्डौँभा जानकायी हाम्रो पोकर ऩसफन सयोज दाहार 
९८५१०८५१८५, भेर dahal.saroj@gmail.com य सगचिारमका कामफकयी ननदेशक 
याजेश याणा (४२६२२५५) सरन सक्नुहुनेछ । कामफदका अध्मऺ याभप्रताऩ थाऩा 
००४९१७८८६७६७६४४३, स्काईऩ rampthapa सॉग कुनै ऩनन फेरा सम्ऩकफ  गनफ सक्नुहुन्द्छ 
।  

नेऩारी नागरयकताको प्रथभ कामफऩत्र (link: 

http://nrna.org.np/downloads_pdf/dualcitizenship_positionpaper.pdf) 
य २००९ –११ को कामफकारभा तमाय गरयएको हाम्रो नागरयकता ननयन्द्तयताको रागग 
सबासद्भा ऩेश गरय गनफ २०१२ भा तमाय गरयएको ड्राफ्ट (link: 



http://nrna.org.np/downloads_pdf/NRN-Citizenship-proposed.pdf) सफैको जानकायीको रागग 
मसै साथ सॊरग्न गरयएको छ ।  

हाम्रो असबमान ऩूणफ रुऩभा सपर हुने अऩेऺा सहहत मसभा सहमोगका रागग मस कामफदर 
एनआयएनएको सम्ऩूणफ ऩदागधकायी रगामत सफैभा आह्िान गदफछ ।  

धन्द्मिाद ।  

नेऩारी नागककता ननयन्तयता सम्फन्न्ध कामयदरका तपय फाट  

अध्मऺ, याभप्रताऩ थाऩा 

मभनत : १५ अगष्ट २०१४ 

मस क्रभभा बएका बेटघाटका केही तस्वीय   

  

भाचफ २०१४ भा सॊघका अध्मऺ शेष घरे नेततृ्िभा कामफदरका सॊमोजक तथा प्रभुख सॊयऺक 
याभप्रताऩ थाऩा , सह सॊमोजक क्मा. हहतभान गुरुङ सहहतको टोरी एभाओिादी अध्मऺ 
ऩुरऩकभर दाहार ‘प्रचण्ड’बेटभा ।  

http://nrna.org.np/downloads_pdf/Nagarikta%20Ain%20draft%202012.pdf


   

सॊविधानसबाका अध्मऺ सुिास नेम्िाॊगसॉगको बेटभा सॊघका अध्मऺ शेष घरे रगामत  ।  

 

 

सॊविधानसबाका अध्मऺसॉगको बेटभा कामफदरका अध्मऺ याभप्रताऩ थाऩा ।  



 

सॊविधानसबाका अध्मऺसॉगको बेटभा ननितफभान अध्मऺ जीिा रासभछाने ।  

  

७ १२ जुराईसम्भ नेऩारभा यहनु बएका नागरयकता कामफदरका अध्मऺ याभप्रताऩ 
थाऩाद्धाया काठभाण्डौभा उऩरब्ध कामफदरका सदस्म रगामतकाफीच गनुफ बएको फैठक ।  



महह भ्रभणका क्रभभा थाऩारे सॊविधानसबाका अध्मऺ , ऩययारटभन्द्त्री, विसबन्द्न याजनीनतक 
दरका नेता रगामतसॉग ऩनन छरपर गनुफ बएको गथमो ।  


