
एनआरएनलाई दोहोरो नागररकता: एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली  

डा हेम राज शमाा 

गरैआवासीय नेपाली संघको प्रमखु मदु्दाको रुपमा रहकेो दोहोरो नागररकताको बिषयमा अबहले संघ बित्र चको िहस 

शरुु िएको छ। नेपालको नयााँ संबवधान लेखन कायय नबिकै िााँदा यस बिषयमा िनस्तरमा पबन त्यबत कै चासो िढ्द ै

गएकोछ। नेपालको बवधमान काननू अनसुार बवदेशी नागररकता प्राप्त गरे पबछ नेपाली नागररकता स्वत रद्द हुने व्यवस्था 

िएकोले बवबवध कारणले बवदेशी नागररकता बलने नेपालीले नेपाली नागररकता त्याग्न िाध्य हुद ैआएका छन। यस्तो 

व्यवस्थाले बदघयकाबलनरुपमा दशेलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा िेफाइदा गने िएकोले बिबकर गद ै यस्तो काननूको 

खारेि गने माग एनआरएनले शरुु दबेख गद ैआएको बथयो। नयााँ संबवधानमा गरैआवासीय नेपालीलाई कस्तो खालको 

नागररकता बदने िन्ने बिषयमा एनआरएनमा दईु बिन्न मत देखा परेका छन।  

 

पबहलो मत नेपालको नागररकता ऐन २०६३ को दफा १०.१ मा उल्लेबखत ‘नेपालको कुनै नागररकले आफू खशुी कुनै 

बवदशेी नागररकता प्राप्त गरे पबछ बनिको नेपालको नागररकता कायम रहने छैन’ प्रावधान हटाउन ुपदयछ िन्नेछ। यस्तो 

व्यवस्थाले िबिष्यमा बवदशेी नागररकता बलने नेपालीले नेपाली नागररकता कायम राख्न स्नेछन र ‘एक पटकको 

नेपाली सधैको नेपाली’ िन्न पाउने अबधकारको सरुबक्षत हुनेछ िन्नेछ। अको मत िने यस्ता नेपालीलाई आम 

नेपालीको िन्दा फरक खालको नागररकता (प्रस्ताबवत: गरैआवासीय नेपाली नागररकता) प्रदान गने र यस्ता 

नागररकलाई रािनैबतक अबधकार निए पबन हुने छ िन्नेछ। अथायत यस्तो नागररकलाई मतदान गने, चनुाव लड्ने वा 

संवधैाबनक पद धारण गने अबधकार िाहके अन्य अबधकार सामान्य आम नेपाली सहर हुनेछन। दोहोरो नागररकताको 

व्यवस्था निएका िमयनी, िापान िस्ता दशेहरुका गरैआवासीय नेपाली (िसले त्यहााँको नागररकता बलन नेपालको 

नागररकता त्याग्न ुपदयछ) लाई दोश्रो प्रकारको का लाबग यस्तो व्यवस्थाले केही अथय राख्ने छैन। 

बवश्वका धेरै दशेले व्यवस्था गररसकेको दोहोरो नागररकताको व्यवस्था गनय काननूी वा संवधैाबनक िबटलता छन त? 

हामी संबवधान लेखनको क्रममा िएकोले यस्ता िबटलता छन िने हटाउने यो सवुणय अवसर हो। सरसती हदेाय नेपालको 

नागररकता ऐन २०६३ को दफा १०.१ मा उल्लेबखत ‘नेपालको कुनै नागररकले आफू खशुी कुनै बवदेशी नागररकता 

प्राप्त गरे पबछ बनिको नेपालको नागररकता कायम रहने छैन’ प्रावधान हटाउने हो िने िबिष्यमा बवदेशी नागररकता 

बलने नेपालीले नेपाली नागररकता कायम राख्न स्नेछन। तर यस पवूय नेपाली नागररकता त्याबग सकेका नेपालीहरुले 

िने यस्तो सबुवधा प्राप्त गनय स्ने छैनन। तथा दोहोरो नागररकताको व्यवस्था निएका िमयनी, िापान िस्ता दशेहरुका 

गरैआवासीय नेपालीका लाबग यस्तो व्यवस्थाले केही अथय राख्ने छैन। अत: िारतले प्रयोग गद ै आए िस्तो 

“ओिरसीि बसबटिन अफ नेपाल (ओबसएन)” िस्तो व्यवस्था हुने हो िने धेरै गरैआवसीय नेपालीहरुलाई समट्ेन 

सबकनेछ। दलहरुले ससतय दोहोरो नागररकता बदन सबकने संकेत गरेको पाईन्छ। बनवतयमान सरकारको बनबत तथा 

काययक्रममा िबनए झ ै उद्योग, व्यवसाय र पवूायधार संरचनाको बवकासमा लगानी गने नेपालीलाई मात्र दोहोरो 



नागररकताको व्यवस्था गने हो िने एकाद गरैआवासीय नेपालीहरुलाई मात्र उपयोग गनय पाउने छन, यसले धेरैलाई 

बनरास िनाउनेछ।  

 

२००७ को तेश्रो गरैआवासीय बवश्व सम्मलेनमा उपबस्थत दलका बशषयस्थ नेताहरुको प्रबतिद्दता सनु्दा लाग्दथ्यो चौथो 

बवश्व सम्मेलन सम्ममा दोहोरो नागररकताको बिषय उठ्ने छैन। तर यो दईु िषयको अवबधमा संबवधानसिाको मौबलक 

हक सम्वन्धी सबमबतमा एकाद छलफल हुने िाहके यस बिषयमा कुनै प्रगती हुन सकेन। िरु यसै बिचमा आएको 

गरैआवासीय नेपालीका लागी दश िष े पररचयपत्रको व्यवस्थाले दोहोरो नागररकताको मदु्दालाई ओझेलमा पाने त 

होईन िन्ने आशकंा िढकेो छ। 

गरैआवासीय नेपाली संघले उठाउद ै आएको दोहोरो नागररकताको बिषय बवश्वमा अत्यन्तै नौलो प्रयोग िने पट्कै 

होईन। बवश्वव्याबपकरणको प्रिावले एक दशेको नागररक अको दशेमा िस्ने प्रवबृिमा व्यापक वबृि हुद ैगएकोले धेरै 

दशेहरुले दोहोरो नागररकतालाई मान्यता बदन थालेका छन। अमरेरका, अस्रेबलया, िेलायत, ्यानाडा, फ्रान्स, इटली, 

स्वीिरल्याण्ड, रुस, िस्ता बवकबसत राष्रमात्र निएर दबक्षण एबशयाका िारत, श्रीलङ्का पाबकस्तान, िङ्गलादेश, 

माबल्दभ्स तथा अन्य बवकासोन्मखु र अल्पबवकबसत राष्रहरु बफबलबपन्स, मबे्सको, पेरु, घाना, दबक्षण अबफ्रका, 

लेिनान दबेख बलएर बसरीया िस्ता अरि मलुकुका राबष्रयता प्रबत िढी कट्टरपन्थी दशे गरी बवश्वका आधा िन्दा िबढ 

दशेहरुले कुनै न कुनै प्रकारको दोहोरो नागररकता (पणूय वा आंबशक अबधकार प्राप्त) लाई मान्यता बदएका छन।  

बवदशेी नागररकता बलनेहरु देश प्रबत माया निएका पलायनिादी नेपालीहरु हुन ् िन्ने संबकणय बिचार पबन यदाकदा 

सबुनन्छ। तर सिैले दशे प्रबत बवतषृ्णा िएर बवदेशी नागररकता बलएका हुदनैन ् िन्ने िझु्न आवश्यक छ। बवकबसत 

मलुकुको नागररक हुाँदा त्यहााँका नागररक सरह रोिगारी पाउने, व्यपार व्यवसाय सञ्चालनमा सहि हुने, िाल 

िच्चाहरुको बशक्षा स्वास्थमा सहुबलयत पाउने, पेन्सन सबुवधा हुने, विृावस्थामा रेखदखे पाउने, आवात-िावतमा 

सहि हुने आबद कारणले अबिप्रेररत िएर बवदशेी नागररकता बलए पबन उनीहरुको िावना नेपालसाँग िोबडएको हुन्छ 

िन्ने कुरा नेपालको शाबन्त र समबृिमा आफ्नो हबैसयत योगदान गने उिेश्यले सरुु गररएको गरैआवासीय नेपाली 

अबियानले छोटो समयमा बवदशेका नेपालीमाझ हााँबसल गरेको लोकबप्रयताले स्पष्ट गदयछ। मटुु िरी दशेको माया र 

हरेक पल नेपाली संस्कृती अङ्बगकार गरे पबन गरैनेपाली हुन ुपने वाध्यता छ। आफ्नै दशेमा िााँदा पबन बिसा बलएर 

िान ु पन,े म नेपाली िएपबन ख ै त मरेो नेपाली बचनारी िनेर प्रश्न सोध्ने छोराछोरी प्रबत नािवाफ हुन ु पने आबद 

पबस्थबतले बखन्न िनाउने गदयछ।  

िाबहर िस्ने नेपालीहरुका यस्ता िावनािाट प्रेररत िएर िन्दा पबन बयनीहरुिाट दशेमा लगानी बित्र्याउने आशामा 

दलहरु वा सरकारले दोहोरो नागररकताको प्रबतििता दखेाएको िझु्न कबठन छैन। आफ्नो खटु्टामा उबिन प्रयत्नरत 

पबहलो पसु्ताको डायास्पोरा िएकोले गरैआवासीय नेपालीहरु समिृी उन्मखु िएपबन अबहले नै नेपालमा ठूलो 

आबथयक लगानी बित्र्याउन सक्षम छैनन। अबहले दबक्षण एबशया िाहकेका ५५ दशेमा २०-२५ लाख नेपाली वा नेपाली 



मलूका नागररक रहकेो अनमुान गररएको छ। यी मध्ये प्राय बनम्न वगीय पषृ्ठिबूम िएका मध्यपवूय र मलेबसयामा 

अल्पकालीन रोिगारमा गएका १३-१५ लाख नेपालीहरुले आियन गरेको रकम नेपालमा िस्ने पररवारका सदस्यहरुको 

रोिीरोटीमा बसबमत हुने गरेकोछ। यरुोप र अमरेरका लगायतका अन्य दशेहरुमा िएका अबधकांश नेपालीहरु पबन ठूलो 

पररणाममा लगानी गने बस्थबतमा अझ ै पगुेका छैनन। िमयनी, िापान िस्ता दशेमा दोहोरो नागररकताको प्रावधान 

निएकोले त्यहााँका नेपालीहरुिाट बिबत्रने लगानीमा कुनै असर गने छैन। तर अमरेरका, अस्रेबलया, िेलायत, 

्यानाडा, रुस िस्ता दोहोरो नागररकतालाई मान्यता बदएका दशेमा िएका नेपालीहरुिाट िने केही मात्रामा लगानी 

बिबत्रन सहि हुनेछ। दोहोरो नागररकता निईपबन गरैआवासीय नेपालीले नेपालमा स्वास्थ्य, बशक्षा, िलस्रोत, बमबडया, 

संचार, पययटन, आबद बवबवध क्षेत्रमा उल्लखे्य लगानी गरररहकेा छन ्। दोहोरो नागररकताको प्रवाधान निएका कारणले 

लगानीमा गरेको असरको िारे अध्यन गनुय िरुरीछ।  

वास्तवमा दोहोरो नागररकतालाई आबथयक लगानीसाँग मापन गनुय अव्यवहाररक र केही हद सम्म असम्वदेनशील 

दबेखन्छ। अबहले िाबहर िस्नेहरु मध्य ेअबधकांश नेपालीहरु नेपालमा नै हुके िढेकाले उनीहरुको नेपालप्रबत साबमप्यता 

कायम नै छ। दोहोरो नागाररकताको व्यवस्था नहुने हो िने बवदेशमा िन्म े हुकेका दोश्रो पसु्ताका नेपालीहरुले 

नेपालसाँगको िावनात्मक सम्वन्ध र आफ्नो पबहचान दिैु गमुाउने छन। नेपालीको नाता नटुटाउने हो िने यो पसु्ता 

आफूले आियन गरेको ज्ञान, बसप, पुाँिी र प्रबवधी नेपाल बित्र्याउन अबिप्रेररत हुनेछ। नेपाली संकृबत र पबहचान बवश्विर 

फैल्याउन र िीवन्त राख्न यी पसु्ताका नेपालीहरुले अवतैबनक दतूको काम गने छन।् साथै आबथयक, सामाबिक, 

रािनैबतक आबद बकबसमले बवश्वलाई नेपालसाँग िोड्न पलुको काम गनेछन।    

पवूय गोखाय सैबनक र उनीहरुका पररवारलाई नागररकता बदने िेलायत सरकारको बनणययले नेपाललाई आफ्नो नागररकता 

सम्वन्धी नीबतमा पनुबवयचार गनय िाध्य िनाएकोछ। अको दशेको नागररकता बलए पबछ नेपालको नागररकता स्वत; 

समाप्त हुने र नपेालमा सम्पबि राख्ने अबधकारिाट समते वबञ्चत हुने हुाँदा पवूय गोखाय सैबनकमा नेपालको घर खते िेचेर 

पुाँिी सबहत िेलायत आउने लहर िढेकोछ। िेलायती सेनामा हरेक िषय २५० िना सैबनकहरु सेवाबनििृ हुन्छन। एक 

सैबनकको चार िना पररवारका सदस्यहरुको बहसािले हरेक िषय अनमुाबनत एक हिार नेपालीहरु िेलायती नागररक 

हुनेछन अथायत प्रत्यके िषय नपेालले एक हिार नागररक गमुाउनेछ। त्यसैगरर ठूलो मात्रामा गोखाय सैबनकिाट वषनेी 

बिबत्रने रेबमटेन्स पबन उनीहरुको पररिार न ै िेलायत आएपबछ घबटरहकेोछ। अमरेरका, ्यानाडा, अष्रेबलया, आबद 

बवकबसत देशमा स्थायी िसोिास गने नेपालीहरुको साँख्या पबन िढ्दो छ। िषो चल्ने यस प्रकृयाले बयनीहरुिाट प्राप्त 

हुने रेबमटेन्स आबदमा नेपाललाई कती घाटा हुनेछ आफै अनुमान गनय सबकन्छ।  

 

बवश्वमा बिबिन्न खालका दोहोरो नागररकताको व्यवस्था छ। िेलायत अमरेरका िस्ता बिकबसत मलुकुमा दोहोरो 

नागररकता बलने नागररकलाई बिना सतय सामन्य नागररक सरह हक अबधकार प्रदान गररएकोछ। दक्षीण एबशयाका 

मलुकुमा िने फरक व्यवस्था छ। िारतले बसधै दोहोरो नागररकता निनेर “ओिरसीि बसबटिन अफ इबण्डया 



(ओबसआई)” िन्ने गरेकोछ। यस्तो नागररकता बलनेहरुलाई मतदान गने, चनुाव लड्ने वा संवधैाबनक पद धारण गने 

अबधकार िाहके अन्य अबधकार सामान्य िारतीय सरह नै बदइएको छ िने श्रीलङ्काले दशेलाई आबथयक वा अन्य 

बकबसमले योगदान परु् याउन ुपने सतय सबहत दोहोरो नागररकता बदने गरेको छ।   

 

बवश्वका धेरै दशेले व्यवस्था गररसकेको दोहोरो नागररकताको व्यवस्था गनय काननूी वा संवधैाबनक िबटलता छन त? 

हामी संबवधान लेखनको क्रममा िएकोले यस्ता िबटलता छन िने हटाउने यो सवुणय अवसर हो। सरसती हदेाय नेपालको 

नागररकता ऐन २०६३ को दफा १०.१ मा उल्लेबखत ‘नेपालको कुनै नागररकले आफू खशुी कुनै बवदेशी नागररकता 

प्राप्त गरे पबछ बनिको नेपालको नागररकता कायम रहने छैन’ प्रावधान हटाउने हो िने िबिष्यमा बवदेशी नागररकता 

बलने नेपालीले नेपाली नागररकता कायम राख्न स्नेछन। तर यस पवूय नेपाली नागररकता त्याबग सकेका नेपालीहरुले 

िने यस्तो सबुवधा प्राप्त गनय स्ने छैनन। तथा दोहोरो नागररकताको व्यवस्था निएका िमयनी, िापान िस्ता दशेहरुका 

गरैआवासीय नेपालीका लाबग यस्तो व्यवस्थाले केही अथय राख्ने छैन। अत: िारतले प्रयोग गद ै आए िस्तो 

“ओिरसीि बसबटिन अफ नेपाल (ओबसएन)” िस्तो व्यवस्था हुने हो िने धेरै गरैआवसीय नेपालीहरुलाई समट्ेन 

सबकनेछ। दलहरुले ससतय दोहोरो नागररकता बदन सबकने संकेत गरेको पाईन्छ। बनवतयमान सरकारको बनबत तथा 

काययक्रममा िबनए झ ै उद्योग, व्यवसाय र पवूायधार संरचनाको बवकासमा लगानी गने नेपालीलाई मात्र दोहोरो 

नागररकताको व्यवस्था गने हो िने एकाद गरैआवासीय नेपालीहरुलाई मात्र उपयोग गनय पाउने छन, यसले धेरैलाई 

बनरास िनाउनेछ।  

 

गरैआवसीय नेपालीको कुरा गदाय दईु चार पसु्ता पबहले नेपाल छाबडसकेका िमाय लगायतका नेपाली मलूका लाखौ 

नागररक िारे प्रश्न आउन स्छ। तर िहााँ ईच्छा त्यहा उपाय िने झ ै यसको पबन समाधान बनस्कन स्छ। िारतले 

१९५० साल सम्म िारतका नागररक िएका र तत्पश्चात अन्य मलुकुका नागररकता बलएका (िङगलादशे र पाबकस्तान 

िाहके) िारतीयलाई दोहोरो नागररकता बदने व्यवस्था गरे िस्तै कुनै बनबश्चत अवधीसम्म नेपाली नागररक कायम रहकेा 

नेपालीहरु मात्र दोहोरो नागररकताको व्यवस्था गनय सबकन्छ।  

 

नेपालमा दु्रत गबतमा हुद ैगएको रािनैबतक र सामाबिक रुपान्तरणले नागररकताको संवन्धमा िएको परम्परागत सोच र 

समस्या दिैुमा पररवतयन आएको अपेक्षा गनय सबकन्छ। दलगत तथा अन्य रािनैबतक स्वाथयिाट माबथ उठेर आफ्नो 

नागररकको ‘एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली’ िन्न पाउन ुपने आग्रहलाई सिै दलले सकरात्मक रुपमा बलनेछन 

िन्ने कुरामा गरैआवासीय नेपाली समदुाय अबहले बनकै आशावादी छ ।    

 

बलिरपलु, िेलायत 
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