
 
गरैआवासीय नेपाली नागररकताको ननरन्तरताका बारेमा एक अनौपचाररक छलफल:   
 

गत २६ र २७ जुनका दिन नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्त्न मलुकुमा रहेका अितैननक नेपाली 
महािाणिज्यितूहरुको सम्मेलन काठमाडौंमा आयोजना गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा िागभलन नेपाल 
आउन ुिएका अितैननक महािाणिज्य ितूहरुको उपस्थिनतको सिपुयोग गिै गत २७ जुनका दिन  गरैआिासीय 
नेपाली सघंको नागररकताको ननरन्त्तरता सम्बस्न्त्ि काययिलको पहलमा नेपाली मलूका अितैननक नेपाली 
महािाणिज्यितूहरु िीच नेपाली नागररकताको ननरन्त्तरताका बारेमा एक अनौपचाररक छलफलको आयोजना 
गररएको थियो ।  
 

उक्त काययक्रममा हाल नेकपा ससंिीय िलका उपनेता एि ंसवंििान सिाका पिूय अध्यक्ष सिुास नेम्िाङ एि ं
नेपाली कांगे्रसको तफय बाट रास्ष्ट्रय सिा सिथय माननीय रािेश्याम अथिकारीको समपुस्थिनत रहेको थियो । 
उक्त छलफलमा अितनैनक महािाणिज्यितूहरुले हाल ससंिमा रहेको विचाराथिन नागररकता सम्बन्त्िी ऐनमा 
शसंोिन गनय बनेको वििेयकका बारेमा चासो राख्न ुिएको थियो । साि ैनेपाली मलूका वििेशी नागररकहरुले 
िोग्ने समथयाका बारेमा समेत जानकारी गराउन ुिएको थियो ।  
 

छलफलमा मा. नेताज्यहूरुले नेपालको सवंििानले न ै गरैआिासीय नेपालीहरुल े आथियक, सामास्जक र 
सांथकृनतक अथिकार पाउने गरी गरैआिासीय नेपाली नागररकताको व्यिथिा गररसकेकोले सवंििानको विपररत 
जान जो कसलेै नसक्ने थपष्ट्ट पानुय ियो । उहांहरुका अनसुार नागररकता सम्बस्न्त्ि ऐनको सशंोिनमा केही 
दिलाई िएको थिीकार गिै गरैआिासी नेपालीहरुको सवंििानले व्यिथिा गरेको अथिकारमा कमी हुने गरी 
काननु आउन नसक्ने प्रष्ट्ट पानुय ियो । उहांहरुले सवंििानमा आथियक, सामास्जक र सांथकृनतक अथिकारको 
व्यिथिा िएपनछ राजननैतक लगायतका अथिकार सदहतको नागररकता हालको सवंििानको अथिनमा आउन 
नसक्ने प्रष्ट्ट पानुय ियो । सम्पवति  राख्न ेसपंवति को उपिोग लगायतका सम्बन्त्िमा अन्त्य नेपाली नागररक सरह 
न ैगरैआिासीय नेपाली नागररकले अथिकार प्रयोग गनय पाउने प्रष्ट्ट पानुय ियो । साि ैउहांले ससंिीय सभमनतले 
गरैआिासीय नेपाली नागररकको अथिकार कटौनत गनय लागेको जथतो सामास्जक सजंालमा आउने खबरबाट 
भ्रममा नपनय अनरुोि गनुय ियो । सािै उहााँहरुले कुन ैसम्बस्न्त्ित सभमनतको कुन ैसिथयको िारिालाई भलएर 
बनाईएको समाचारको भ्रममा नपनय र सभमनतको आथिकारीक प्रथताि एि ंससंिले बनाउने काननुमा मार 
विश्िास गनय अनरुोि गनुय ियो । 
 
उक्त अन्त्तरक्रक्रयामा गरैआिासीय नेपाली नागररकता ननरन्त्तरता काययिलका सयंोजक राम िापा, अितैननक 
महािाणिज्यितूहरु  : भसयाटल िाभशगंटनका एभस शपेाय, क्याभलफोननययाका ररवि पनु्त्नाकार िकाल, मेलबोनय 
अष्ट्रेभलयाका चन्त्र योञ्जन, भसड्नी अष्ट्रेभलयाका दिपक खड्का, एडडलेड अष्ट्रेभलयाका दिपक िमला, बखुारेष्ट्ट 
रोमाननयाका निराज पोखरेल, थलोिेननयाका अश्िीन कुमार शे्रष्ट्ठ, गरैआिासीय नेपाली नागररकता ननरन्त्तरता 
िलका फोकल पसयन सरोज िाहाल र सथचिालयका प्रमखु काययकारी अथिकृत हेमन्त्त ििाडीको उपस्थिनत 
रहेको थियो । 
 
गरैआिासीय नेपाली सघं 
गरैआिासीय नेपाली नागररकता ननरन्त्तरता काययिल । 


