
 

Ref.           

 
गैरआवासीय नेपाली नागररकता सम्बन्धी ऐन समयमा नै नबनेकोमा गैरआवासीय नेपाली संघको धारणा 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ अनुसार गैरआिासीय नेपाली नागररकताको व्यिस्था सुननश्चित गररएको नेपाली 
नागररकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९, संसदको दबैु सदनबाट पाररत िुुँदा िामी सम्पूर्ण गैरआिासीय नेपालीिरु अत्यन्त ै

िवषणत भएका थथयौं । दिैु सदनिाट पाररत उक्त विधेयकल ेगैरआिासीय नेपालीिरुलाई मातभूृममसंग जोड्नुका साथै नेपाली सरि 

सामाश्जक, आथथणक र सांस्कृनतक अथधकार प्राप्त गने बाटो सुननश्चित गने र गैरआिासीय नेपालीिरु संग रिेको सीप, ज्ञान, साधन 

र श्रोतको लगानी नेपालमा मभत्र्याउन सिज बनाउन ेकुरामा िामी विचिस्त छौं । दिैु सदनबाट पाररत विधेयकमा व्यिस्था भएको 
गैरआिासीय नेपाली नागररकताका विषयमा नेपालका राजनीनतक दलिरुका बीि सिणसिमनत िुुँदा िुुँदै पनन नागररकता विधेयकल े

ऐनको रुप मलएर कायाणन्ियन िुन नसकेको अहिलेको अिस्थाले गैरआिासीय नेपालीिरुलाई दखुित बनाएको छ । 
 

संविधान जारी भएको सात िषण सम्म पनन गैरआिासीय नेपाली नागररकता सम्बन्धी कानून बन्न नसककरिेको पररश्स्थनतमा सिै 

पक्षिरुको अथक प्रयासिाट नेपाल नागररकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ दिैु सदनबाट पाररत भैसकेको अिस्थामा 
गैरआिासीय नेपाली नागररकताको व्यिस्था सम्िन्धी ऐन, ननयमिरु बन्न हिलाई िुने अिस्थाको मसजणना प्रनत गैरआिासीय 

नेपालीिरु अत्यन्त ै थिश्न्तत छन ् र नेपाल नागररकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ ले ऐनको रुपमा कायाणन्ियन िुने 

अिस्थाको अन्यौलताले गैरआिासीय नेपाली संघलाई अत्यन्त ैदखुित बनाएको छ । सघं नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ ले 

व्यिस्था गरे अनुसार नै गैरआिासीय नेपाली नागररकताको लाथग ननरन्तर प्रयासरत रिने छ र नछट्टै यो विषयल ेननकास पाउने 

कुरामा विचिस्त छ । गैरआिासीय नेपाली संघ ितणमान अिस्थाप्रनत सिते छ र यसको गम्भीरतालाई ध्यान हददै सम्पूर्ण 
गैरआिासीय नेपालीिरुलाई केिी समय धैयणधारर् गरी हदनु िुन िाहदणक अपील गदणछ ।  
 

नेपाल र नेपालीको समदृ्थधको लाथग गैरआिासीय नेपाली संघ नेपाल सरकार, राजनीनतक दल, नागररक समाज लगायत समस्त 

नेपालीिरुसंग सिकायण गदै अनघ बढ्ने प्रनतबद्धता व्यक्त गदै, संविधानल ेसुननश्चित गरेको गैरआिासीय नेपाली नागररकताको 
प्रािधानलाई नछटो भन्दा नछटो कायाणन्ियनमा ल्याउन िैकश्ल्पक कानुनी बाटोको अिलम्बन गनण पनन गैरआिासीय नेपाली संघ 

नेपाल सरकार, नेपालका राजनीनतक दलिरु लगायत सम्बश्न्धत सबै समक्ष िाहदणक आग्रि गदणछ । 
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