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 आदेश 
०७२-WS-०००७ 

मदु्ाः- उत्प्प्रषेण ।   

नसन्द्धपुाल्चोक न्त्जल्ला, चौतारा नगरपानलका िडा नं. ३ स्थायी घर भै हाल 
लनलतपरु न्त्जल्ला, लनलतपरु उपमहानगरपानलका िडा नं. १२ न्त्स्थत १५ 
डी, कम्फटा हाउन्त्जङ थैि बस्ने बलराम नसंह शे्रष्ठको नानत, गोविन्द्द शे्रष्ठको 
छोरा सरेुन्द्रबहादरु शे्रष्ठ -----------------------------------------------१ 

 

ननिेदक 

विरुद्ध 

सम्माननीय प्रधानमन्द्री, प्रधानमन्द्री तथा मन्त्न्द्रपररषद् को कायाालय, नसंहदरबार, 
काठमाडौं --------------------------------------------------------------१ 

सम्माननीय सभामखु, व्यिस्थावपका संसद सन्त्चिालय, नसंहदरबार, काठमाडौं-१ 

माननीय मन्द्री, कानून, न्द्याय तथा संसदीय व्यिस्था मन्द्रालय, नसंहदरबार, 
काठमाडौं --------------------------------------------------------------१ 

 

 

विपक्षी 

नेपालको संविधानको धारा १३३(१) बमोन्त्जम यस अदालतको असाधारण 
अनधकारके्षर अन्द्तगात दायर हनु आएको प्रस्ततु ररट ननिेदनको संन्त्क्षप्त तथ्य एिं ननणाय 
यसप्रकार छः- 

पुनरावेदक 

प्रत्यर्थी 
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तथ्य खण्डः 
१. ररट ननिेदकले िंशजको नाताले नेपालको नागररकताको प्रमाणपर प्राप्त गरी  

वि.सं. २०५३ सालसम्म नेपालमा कानून व्यिसाय गरी बसोबास गदै आएको 
नथए।ँ २०५३ सालदेन्त्ख बेलायतमा बसोबास गरी बेलायतको अविकृत नागररकता 
प्राप्त गरी हालसम्म मैले स्िेच्छाले नेपाली नागररकता पररत्प्याग गरेको छैन। 
नागररकता ऐन, २०६३ को दफा १० मा रहेको नेपाली नागररकले अन्द्य कुनै 
देशको नागररकता नलएमा नेपालको नागररकता कायम नहनेु प्रािधानले मेरो 
िैयन्त्िक तथा संिैधाननक हक हनन भएको छ । यस सम्बन्द्धमा अमेररकाको 
सिोच्च अदालतले “नागररकले स्िेच्छाले आफ्नो नागररकता त्प्यागमेा बाहेक 
नागररकता बदर गने कानून बनाउन व्यिस्थावपकालाई अनधकार नभएको” भनी 
AFROYIM vs. RUSK, 387 U.S. 253 (1967), (Decided May 29, 1967- Held) मा 
नसद्धान्द्त प्रनतपादन समेत गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा १४ ले 
गैरआिासीय नेपालीलाई गैरआिासीय नेपाली नागररकता प्रदान गना सवकने गरी 
संिैधाननक व्यिस्था गरेको छ। धारा १० ले कसैलाई पनन नागररकताबाट 
बन्त् चत नगररने भन्द् ने व्यिस्था भएको अिस्थामा संविधानको भािना र ममासँग 
बान्त्िने गरी नागररकता ऐन, २०६३ को दफा १० मा रहेको व्यिस्थाले 
संविधानको धारा ४५ अनसुार प्रदत्त देश ननकाला विरुद्धको मौनलक हकसमेत 
हनन हनु गएको हुँदा उि दफा १० बदरका लानग संविधानको धारा १३३(१) 
अनसुार प्रस्ततु ररट नलएर उपन्त्स्थत भएको छु। 

२. अतः विपक्षीहरूले संविधानको प्रस्तािनाको पवहलो िाकयांश र  धारा ३ सँग 
बान्त्िएको नागररकता ऐन, २०६३ को दफा १० लाई संविधानको धारा ३०४ 
अन्द्तरगतको संक्रमणकालीन अिस्था अनसुार नमलान नगरेको हुँदा संविधानको 
धारा १ बमोन्त्जम प्रारम्भदेन्त्ख नै अमान्द्य घोवषत गरी उत्प्प्रषेण, परमादेश लगायत 
जो चावहने उपयिु आदेश जारी गररपाऊँ भन्द् नेसमेत व्यहोराको सरेुन्द्रबहादरु 
शे्रष्ठको ररट ननिेदन। 

३. ननिेदकले नागररकता ऐन, २०६३ को दफा १० बदर घोवषत गररपाऊँ भन्द् ने माग 
गरेको र उि विषयिस्तकुो गम्भीरतालाई विचार गरी यस विषयसँग सान्द्दनभाक 
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कुराहरू अध्ययन गरी दश ददननभर नलन्त्खत बहसनोट पेश गना लगाई ननयमानसुार 
पेश गनुा भन्द् ने यस अदालतको नमनत २०७२।७।१६ को आदेश।  

४. यसमा के कसो भएको हो? ननिेदकको मागबमोन्त्जमको आदेश जारी हनु ु नपने 
कारण भए आदेश प्राप्त भएका नमनतले बाटाका म्याद बाहेक १५ ददननभर नलन्त्खत 
जिाफ पेश गनुा भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना पठाई नलन्त्खत जिाफ आएपनछ 
िा अिनध नाघेपनछ ननयमबमोन्त्जम पेश गनुा भन्द् ने यस अदालतको नमनत 
२०७२।७।२९ को आदेश। 

५. ररट ननिेदकले स्िेच्छाले नेपालको नागररकता पररत्प्याग नगनुा भएकोले ननिेदन गने 
हकदैया पगु्छ। संविधानतः सािाभौभसत्ता नेपाली नागररकमा रहेको हुँदा नागररकले 
स्िेच्छाले पररत्प्याग नगरेसम्म अन्द्य देशको नागररकता नलएको भन्द् ने आधारमा 
नेपालको नागररकता बदर हनेु गरी भएको नागररकता ऐन, २०६३ को दफा १० 
को व्यिस्था विभेदकारी छ। सो कानूनी व्यिस्थालाई संविधानको धारा १४ को 
व्यिस्थाको विपरीत हनेु गरी व्याख्या गना ननमल्ने हुँदा गैरआिासीय नेपालीले 
गैरआिासीय नेपाली नागररकता प्राप्त गना पाउने गरी व्याख्या गनुापछा। अतः 
संविधानको प्रस्तािना, धारा ३, १० र ४५ सँग बान्त्िएको नागररकता ऐन, 
२०६३ को दफा १० लाई उत्प्प्रषेण, परमादेश लगायत उपयिु आज्ञा, आदेश 
जारी गरी अमान्द्य घोवषत गररपाऊँ भन्द् ने ननिेदक सरेुन्द्रबहादरु शे्रष्ठको तफा बाट 
पेश भएको बहसनोट। 

६. व्यिस्थावपका संसदको सभामखुलाई विपक्षी बनाउन ु पने स्पष्ट आधार कारण 
खलुाउन सकन ुभएको छैन । नेपालको संविधानको धारा १३ ले नागररकताको 
प्रानप्त, पनुःप्रानप्त र समानप्तसम्बन्द्धी व्यिस्था संघीय कानूनबमोन्त्जम हनेु भनी स्पष्ट 
उल्लेख गरेको र धारा ३०४ को उपधारा (१) मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका 
बखत कायम रहेका नेपाल कानून खारेज िा संशोधन नभएसम्म लागू रहनेछन ्तर 
यो संविधानसँग बान्त्िएको कानून यो संविधान बमोन्त्जमको संघीय संसदको पवहलो 
अनधिेशन बसेको नमनतले १ िषापनछ बान्त्िएको हदसम्म स्ितः अमान्द्य हनेुछ भन्द् ने 
स्पष्ट व्यिस्था रहेकोमा अवहले नै बान्त्िएको भनी अथा गना नमल्दैन। संविधानको 
धारा १४ बमोन्त्जमको नागररकता िंशजका आधारमा राज्यबाट सबै अनधकार प्राप्त 
गना सकने गरी ददइने नागररकता नभएको र सो अनसुारको नागररकता संिैधाननक 
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व्यिस्था विपरीत नहनेु गरी प्रदान गना सवकने विषय हो । नागररकता ऐन, 
२०६३ को दफा १० मा भएको कानूनी व्यिस्था नेपालको संविधानको धारा १४ 
र प्रस्तािनासँग बान्त्िएको भनी दायर भएको ररट ननिेदन खारेज गरी पाऊँ 
भन्द् नेसमेत व्यहोराको व्यिस्थावपका संसदका सभामखु माननीय ओनसरी घतीको 
तफा बाट परेको नलन्त्खत जिाफ।  

७. नागररकताको प्रानप्त, समानप्त र पनुप्राानप्तको आधार राव य कानूनबाटै ननधााररत हनेु 
विषय हो। एकल िा दै्वध नागररकताको विषय राव य वहतको आधारमा सम्बन्त्न्द्धत 
मलुकुले तय गने विषय भएको र नेपालले शरुुदेन्त्ख नै एकल नागररकताको 
अिधारणालाई स्िीकार गरी आएको छ। नेपालको संविधानले पनन दै्वध 
नागररकतालाई स्िीकार नगरी धारा १४ मा दन्त्क्षण एन्त्शयाली क्षेरीय सहयोग 
संगठनको सदस्य रा बाहेक अन्द्य मलुकुको नागररकता प्राप्त गरेको व्यन्त्िलाई 
संघीय कानून बमोन्त्जम आनथाक, सामान्त्जक र सांस्कृनतक अनधकार उपभोग गना 
पाउने गरी नेपालको गैरआिासीय नागररकता ददन सवकनेसम्म व्यिस्था भएको, 
धारा १३ अनसुार नागररकताको प्रानप्त, पनुःप्रानप्त र समानप्तका आधारहरू 
कानूनबाटै तय हनु्द्छन।् नागररकता ऐन, २०६३ को दफा १० को व्यिस्थाले 
विदेशी नागररकता प्राप्त गरी सकेका व्यन्त्िलाई नेपाली नागररक मानी नेपालको 
नागररकता ददन ननमल्ने भन्द् ने व्यिस्था गरेको हो। त्प्यस्तै धारा १० ले नेपाली 
नागररकलाई नागररकता प्राप्त गने हकबाट बन्त् चत नगररने प्रत्प्याभनूत गरेको हुँदा 
सो व्यिस्था नेपाली नागररकको हकमा मार लागू हनु्द्छ। आफ्नो मलुकुको राव य 
वहत र आिश्यकताको आधारमा नागररकतासम्बन्द्धी व्यिस्था कायम गररन्द्छ। 
विदेशको नागररकता नलएको व्यन्त्िले संविधानको धारा ४८ ले वकटान गरेको 
नागररकका कताव्य पालना गना नसकने हुँदा नागररकता ऐनमा एकै पटक दईु 
देशको नागररकता कायम रहन सकदैन भन्द् ने मान्द्यतालाई आत्प्मसात गरेको हो। 
ररट ननिेदकले बेलायतको नागररकता पाइसकेको भन्ने देन्त्खंदा नेपालको नागररकता 
कायम नरहंदैमा राज्य नबहीन बन्ने न्त्स्थनतसमेत नभएकोले अन्द्तरााव य कानूनको 
मान्द्यताको दृवष्टबाटसमेत नागररकता ऐनको व्यिस्था विभेदकारी नभएकोले ररट 
ननिेदन खारेज गरी पाऊँ भन्द् नेसमेत व्यहोराको सम्माननीय प्रधानमन्द्री श्री के.पी. 
शमाा ओलीको तफा बाट पेश भएको नलन्त्खत जिाफ।  
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८. ररट ननिेदकले बेलायतको नागररकता प्राप्त गरी बेलायतको अविकृत नागररक 
भएको तथ्य स्िीकार गनुा भएको अिस्थामा नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ को 
दफा १०(१) को प्रािधान बमोन्त्जम ननज नेपालको नागररकता कायम नरहेकोले 
प्रस्ततु ररट दायर गने हकदैया नै छैन । नागररकता व्यन्त्ि र राज्यबीच एक 
अकोप्रनत अनधकार तथा कताव्यहरू नसजाना गने प्राकृनतक व्यन्त्ि र राज्यबीचको 
स्थायी, राजनीनतक र िैधाननक सम्बन्द्ध हो। नागररकताको प्रानप्त, समानप्त र 
पनुःप्रानप्तको आधार राव य कानूनबाटै ननधााररत हनु्द्छ। विश् िमा दै्वध नागररकता र 
एकल नागररकताको प्रचलन रहेकोमा कनतपय मलुकुले दै्वध नागररकताको 
मान्द्यतालाई स्िीकार गरेको र कनतपयमा एकल नागररकताको मार व्यिस्था 
भएको पाइन्द्छ। एकल नागररकताको अभ्यास भएको देशको नागररकले विदेशी 
मलुकुको नागररकता नलएमा ननजको राव यताको मलुकुको नागररकता समाप्त 
हनु्द्छ। नेपालले शरुुदेन्त्ख नै एकल नागररकताको अिधारणालाई स्िीकार गरी 
आएको छ। एकल िा दै्वध नागररकताको विषय राव य वहतको आधारमा 
सम्बन्त्न्द्धत मलुकुले तय गने विषय हो। नेपालको संविधानले पनन दै्वध 
नागररकतालाई स्िीकार नगरी धारा १४ मा दन्त्क्षण एन्त्शयाली क्षेरीय सहयोग 
संगठनको सदस्य रा बाहेक अन्द्य मलुकुको नागररकता प्राप्त गरेको व्यन्त्िलाई 
संघीय कानून बमोन्त्जम आनथाक, सामान्त्जक र सांस्कृनतक अनधकार उपभोग गना 
पाउने गरी नेपालको गैरआिासीय नागररकता ददन सवकनेसम्म व्यिस्था भएको, 
धारा १३ मा नागररकताको प्रानप्त, पनुःप्रानप्त र समानप्त सम्बन्द्धी व्यिस्था संघीय 
कानून बमोन्त्जम हनेु व्यिस्था गरी यस सम्बन्द्धमा कानून बनाई आिश्यक शता र 
प्रवक्रया तोकने अनधकार विधावयकालाई प्रदान गरेको हुँदा नागररकताको प्रानप्त, 
समानप्त र पनुःप्रानप्तका आधारहरू कानूनबाटै व्यिन्त्स्थत हनु्द्छन।् नागररकता ऐन, 
२०६३ को दफा १० मा विदेशी नागररकता प्राप्त गरी सकेका व्यन्त्िलाई नेपाली 
नागररक मानी नेपालको नागररकता ददन ननमल्ने भन्द् ने व्यिस्था हो। त्प्यस्तै 
संविधानको धारा १० को व्यिस्था विदेशको नागररकता प्राप्त गरी सकेको 
व्यन्त्िको हकमा लागू हनेु नभई नेपाली नागररकको हकमामार लागू हनु्द्छ। 
विदेशको नागररकता नलएको व्यन्त्िले संविधानको धारा ४८ ले वकटान गरेको 
नागररकका कताव्य पालना गना नसकने हुँदा नागररकता ऐनमा एकै पटक दईु 
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देशको नागररकता कायम रहन सकदैन भन्द् ने मान्द्यतालाई आत्प्मसात गरेको हो। 
ररट ननिेदकले बेलायतको नागररकता त्प्याग गरी नेपालको नागररकता नलन चाहेमा 
नेपालको नागररकतामा कायम रहने गरी नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ को दफा 
११ मा व्यिस्था भएको हुँदा एकैपटक दईु देशको नागररकता कायम रहने 
कुरालाई नेपालले मान्द्यता नददएकोसम्म हो । ररट ननिेदकले बेलायतको 
नागररकता पाइसकेको भन्ने देन्त्खंदा नेपालको नागररकता कायम नरहंदैमा राज्य 
नबहीन बन्ने न्त्स्थनतसमेत नभएकोले अन्द्तरााव य कानूनको मान्द्यताको दृवष्टबाटसमेत 
नागररकता ऐनको व्यिस्था विभेदकारी नभएकोले ररट ननिेदन खारेज गरी पाऊँ 
भन्द् नेसमेत व्यहोराको कानून, न्द्याय तथा संसदीय मानमला मन्द्रालयका माननीय 
मन्द्री श्री अन्त्ग्नप्रसाद खरेलको तफा बाट परेको नलन्त्खत जिाफ।  

ठहर खण्ड 

९. ननयमबमोन्त्जम पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हनु आएको प्रस्ततु ररटमा 
ननिेदक तफा का विद्वान बररष्ठ अनधििाहरू डा. श्री चन्द्रकान्द्त ज्ञिाली र श्री 
मातकृा ननरौला तथा विद्वान अनधििा श्री तेजमान शे्रष्ठले नागररकतासम्बन्द्धी 
अनधकार संिैधाननक अनधकार भएको हो। नेपालले WTO को सदस्यता प्राप्त गरी 
सकेको हुँदा सबै क्षेरमा प्रनतस्पधााका लानग खलु्ला भएको अिस्था छ। ननिेदकले 
िंशजको नाताले नेपालको नागररकता प्राप्त गरी नेपालमा कानून व्यिसायीको 
रूपमा काया गरी आएकोमा २०५३ सालदेन्त्ख बेलायतमा रही व्यिसाय गदै 
आएका र नेपालमा आई कानून व्यिसाय गने उद्ेश्यले ननिेदन ददंदा गैरनेपाली 
भनेर ननजको कानून व्यिसायीको इजाजतपर निीकरण नगरी ननिेदकलाई 
रोजगार व्यिसाय गने हकबाट बन्त् चत गरी संविधानद्वारा प्रदत्त मौनलक हक तथा 
WTO सँग भएको सम्िौतासमेतमा आघात पगुेको छ। नेपालको संविधानले 
िंशजको आधारमा नागररकता प्रदान गदाा Jus Soli र Jus Sanguinis को 
आधार नलएको छ। Jus soli मा नेपालमा जन्द्मेको आधारमा र Jus 
Sanguinis मा िंश अथाात ्रगतको आधारमा नागररकता प्रदान गना सवकने गरी 
प्रािधान रान्त्खएको छ। ननिेदकले िंशजको आधारमा नागररकता प्राप्त गरेको र 
हालसम्म नेपालको नागररकता स्िेच्छाले पररत्प्याग गरेको अिस्था छैन। नेपालको 
संविधानमा गैर आिासीय नेपालीलाई नेपालको गैर आिासीय नागररकता प्रदान गना 
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सकने प्रािधानसमेत रहेको र सो बमोन्त्जमको कानूनसमेत बनी नसकेको अिस्थामा 
अन्द्य मलुकुको नागररकता नलएमा नेपालको नागररकता कायम नरहने भनी नेपाल 
नागररकता ऐन, २०६३ को दफा १० मा भएको व्यिस्था लागू रहेकोले सो 
व्यिस्था संविधानसँग बान्त्िएको हुँदा बान्त्िएको हदसम्म अमान्द्य र बदर घोवषत 
हनुपुछा भनी बहस प्रस्ततु गनुाभयो।  

१०. प्रधानमन्द्री तथा मन्त्न्द्रपररषद् को कायाालयमेतको तफा बाट उपन्त्स्थत विद्वान 
सहन्द्यायानधििा श्री वकरण पौडेलले ररट ननिेदकले नेपालको नागररकता नलएर 
नेपाल आउँदा सरकारले रोकयो भन्द् न सकन ुभएको छैन, नेपाल बारमा प्रमाणपर 
निीकरण गना जाँदा नेपालको नागररक नभएकोले निीकरण गना ननमल्ने भननयो 
भनी देखाउन नसकी विदेशको नागररकता नलएको अिस्थामा नेपालको नागररकता 
कायम नरहने हुँदा नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ को दफा १० संविधानसँग 
बान्त्िएको भननएको छ। तर नागररकतासम्बन्द्धी व्यिस्था ननतान्द्त आफ्नो देशको 
कानूनद्वारा ननयनमत हनेु विषय हो। नेपालको संविधानको धारा १३ मा नागररकता 
प्रानप्त, समानप्त र पनुःप्रानप्तको व्यिस्था संघीय कानूनबमोन्त्जम हनेु भन्द् ने व्यिस्था 
रहेको र धारा ३०४ मा संसदको पवहलो बैठक बसेको १ िषापनछ संविधानसँग 
बान्त्िएका कानून बान्त्िएको हदसम्म स्ितः अमान्द्य हनेु व्यिस्था गरेको अिस्थामा 
अवहले नै उि ऐनको दफा १० संविधानसँग बान्त्िएको भनी अमान्द्य घोवषत गना 
ननमल्ने हुँदा ररट खारेज गरी हनुपुछा भनी बहस प्रस्ततु गनुाभयो।  

११. यस अदालतबाट बहस नोट पेश गना गररएको आदेश बमोन्त्जम ननिेदक 
सरेुन्द्रबहादरु शे्रष्ठको तफा बाट विद्वान िररष्ठ अनधििाहरू डा. श्री चन्द्रकान्द्त 
ज्ञिाली तथा श्री मातकृा ननरौलाबाट पेश हनु आएको बहस नोटमा संविधानसँग 
नबान्त्िने गरी कानून बनाउने अनधकार व्यिस्थावपकालाई रहेको भए पनन कुनै पनन 
नागररकलाई देश ननकाला गने गरी कानून बनाउन पाइँदैन। संविधानसँग 
बान्त्िएका परुाना ऐनहरूलाई संशोधन तथा खारेज गने ननन्त्श् चत समय तोवकएकोमा 
सो समयसमेत व्यनतत भैसकेको अिस्थामा तत्प्काल संक्रमणकालको अल्पकालीन 
व्यिस्थाका लानग ननमााण गररएको नागररकता ऐनको दफा १० संविधानसँग 
बान्त्िएको छ। संविधानको धारा ३ ले नेपालको भभूागभन्द्दा अन्द्यर बसोबास गने 
नेपाली मलुका व्यन्त्िलाई पनन रा को पररभाषानभर समेटी व्यापक राव यताको 
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भािना बोकेको र सोनभर नेपालको नागररकता प्राप्त गररसकेको व्यन्त्ि अको 
देशको नागररकता नलई िा ननलई अन्द्य मलुकुमा बसोबास गरेको र नेपाली 
नागररकको सन्द्तनत रहेका व्यन्त्िहरूलाई सवुिधा स्िरूप गैरआिासीय नागररकता 
ददने व्यिस्था भएको एिं धारा ११(२) मा िंशजका आधारले नेपालको नागररकता 
प्राप्त गना नेपाली नागररकको सन्द्तनत हनुकुो साथै नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको 
हनु ुपने व्यिस्था छ। यसरी नेपाली नागररकले अको देशको नागररकता नलएको 
खण्डमा दईु िा दईुभन्द्दा बढी देशको नागररक हनु सकने व्यिस्था गररएको 
अिस्थामा अन्द्य मलुकुको नागररकता नलएको आधारमा नेपालको नागररकता बदर 
हनेु नागररकता ऐनको व्यिस्था संविधानको भािना विपरीत रहेको छ। आफ्ना 
सन्द्तानलाई गैरआिासीय नागररकता ददलाउन बाब ुआमाले विदेशको नागररकता 
नलएको खण्डमा पनन नेपालको नागररकता नगमु्ने अनभप्रायले धारा १४ को 
व्यिस्था भएको हुँदा नागररकता ऐनको दफा १० ले व्यन्त्िको िैयन्त्िक अनधकार 
हनन गरेको छ। The British Nationality Act, 1948 ले अन्द्य मलुकुको 
नागररकता ग्रहण गरेमा बेलायती नागररकता रद् हनेु भन्द् ने व्यिस्थालाई संशोधन 
गरी बेलायती नागररकता छाड्न चाहेमा परु् याउन ु पने प्रकृयाको व्यिस्था गरेर 
नागररकता त्प्याग्ने विषय नागररकको स्िेच्छामा ननभार हनु्द्छ भन्द् ने मान्द्यतालाई 
स्िीकार गरेको सन्द्दभासमेतको आधारमा नागररकको सािाभौमसत्ता नै खोनसने गरी 
नागररकतासम्बन्द्धी कानूनमा भएको व्यिस्था प्रारम्भदेन्त्ख नै अमान्द्य घोवषत हनु ु
पछा। देशप्रनत कताव्य ननिााह नगने नागररकले स्ियं नागररकता पररत्प्याग गदाछन।् 
तर देशप्रनत कताव्य ननिााह गना चाहने नागररकलाई अन्द्य देशको नागररकता 
नलएकै आधारमा प्राप्त गरी सकेको नागररकताबाट विमखु गराउन ु संविधानको 
भािना र ममा विपरीत छ। नागररकले आफैं  नागररकता पररत्प्याग नगरेको 
अिस्थामा राज्यले नागररकता खोस्न ु भनेको कु्रर सजाय हनेु हुँदा नागररकता 
ऐनको दफा १० को व्यिस्था संविधानले प्रत्प्याभतू गरेको कु्रर सजाय विरुद्धको 
अनधकार विपरीत हनु्द्छ। संविधानले अन्द्य मलुकुको नागररकता ग्रहण गने वक 
नगने भन्द् ने विषय नेपाली नागररकको स्िेच्छामा छाडेको अिस्थामा नागररकता ऐन, 
२०६३ मा भएको आफूखसुी भन्द् ने शव्दलाई नेपाली नागररकता पररत्प्याग गने 
रहेको मनसायका रूपमा व्याख्या गना नमल्दैन। उसको मनसाय नेपालको 
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नागररकता कायम राखी राख् ने नै भएको रूपमा बझु्नपुने र नेपालको नागररकता 
त्प्याग गना चाहेको अिस्थामा त्प्याग गने प्रवक्रया पूरा गरेर छाड्न सकने हुँदा उि 
ऐनको दफा १० अमान्द्य घोवषत हनुपुछा भन्द् नेसमेत व्यहोरा देन्त्खन्द्छ।    

१२. त्प्यस्तै विपक्षी प्रधानमन्द्री तथा मन्त्न्द्रपररषद् को कायाालयसमेतको तफा बाट 
महान्द्यायानधििाको कायाालयबाट पेश भएको बहस नोटमा नेपाल नागररकता ऐन, 
२०६३ को दफा १० मा कुनै नागररकले आफूखशुी कुनै विदेशी मलुकुको 
नागररकता प्राप्त गरेमा ननजको नेपाली नागररकता कायम रहने छैन भन्द् ने व्यिस्था 
भएको, ननिेदकले विदेशी नागररकता नलएको अिस्थासमेत नरहेको अिस्थामा 
ननजको कुनै हक अनधकार हनन भएको भन्द् ने देन्त्खँदैन। राज्यले ननिेदकलाई 
विदेशको नागररकता नलन बाध्य पारेको छैन। नेपालको संविधानको धारा १० मा 
नेपाली नागररकलाई नागररकता प्राप्त गने हकबाट बन्त् चत गररने छैन भन्द् ने 
व्यिस्था गरेको, धारा १३ मा नागररकताको प्रानप्त, पनुःप्रानप्त र समानप्तसम्बन्द्धी 
व्यिस्था संघीय कानून बमोन्त्जम हनेु व्यिस्था गरी नागररकता सम्बन्द्धमा कानून 
बनाई आिश्यक शता र प्रकृया तोकने अनधकार विधावयकालाई नै प्रदान गरेको 
तथा धारा १४ मा दन्त्क्षण एन्त्शयाली क्षेरीय सहयोग संगठनको सदस्य रा  बाहेक 
अन्द्य मलुकुको नागररकता प्राप्त गरेका व्यन्त्िलाई संघीय कानून बमोन्त्जम आनथाक, 
सामान्त्जक र सांस्कृनतक अनधकार उपभोग गना पाउने गरी नेपालको गैरआिासीय 
नागररकता प्रदान गना सवकने व्यिस्था गरेको हुँदा कुनै पनन नेपाली नागररकले 
संघीय कानूनबाट व्यिस्था भए बमोन्त्जम नेपालको नागररकता पनुःप्रानप्त गना सकने 
तथा गैरआिासीय नेपाली नागररकता प्राप्त गना सकने नै हनु्द्छ। ररट ननिेदकले 
उि दफाको कुन व्यिस्थाले ननिेदकको के कस्तो हक अनधकार हनन हनु गयो 
भन्द् ने उल्लेख गना नसकन ुभएको र उि दफा १० बदर घोवषत गदाा नागररकता 
सम्बन्द्धी अन्द्य कनतपय व्यिस्था समेतमा असर पने हुँदा ररट खारेज हनुपुछा 
भन्द् नेसमेत न्त्जकीर नलएको देन्त्खन्द्छ।   

१३. ररट ननिेदक तथा विपक्षीहरूको तफा बाट रहनभुएका विद्वान कानून व्यिसायीहरूले 
गनुाभएको उपयुाि बहस सनुी, पेश भएको बहस नोट एिं नमनसल संलग्न सम्पूणा 
कागजातहरूको अध्ययन गरी मखु्यतः देहायका विषयहरूको सम्बन्द्धमा ननणाय 
ददनपुने देन्त्खयोः 
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क. नेपालको संविधानले नागररकता प्रानप्तका लानग के कस्ता आधारलाई स्िीकार 
गरेको छ? 

ख. नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ को दफा १० संविधानसँग बान्त्िएको छ, छैन? 

ग. ननिेदन माग बमोन्त्जमको आदेश जारी गनुापने हो, होइन?  

१४. ननरूपण गररनपुने पवहलो प्रश् नको सम्बन्द्धमा विचार गनुापूिा प्रस्ततु ननिेदनमा 
उठाइएको विषय र सो सम्बन्द्धमा विपक्षी ननकायहरूले पेश गरेको नलन्त्खत 
जिाफको संन्त्क्षप्त अिलोकन गररन ुसान्द्दनभाक देन्त्खन्द्छ। नेपालको संविधानको धारा 
१४ मा गैरआिासीय नेपाली नागररकहरूलाई गैरआिासीय नेपाली नागररकता 
प्रदान गना सवकने गरी व्यिस्था भएको र धारा १० मा कसैलाई पनन 
नागररकताबाट बन्त् चत नगररने भन्द् ने व्यिस्था भएको अिस्थामा संविधानको भािना 
र ममासँग बान्त्िने गरी नागररकता ऐन, २०६३ को दफा १० मा अन्द्य विदेशी 
मलुकुको नागररकता नलएमा नेपालको नागररकता कायम नरहने गरी भएको 
व्यिस्था नेपालको संविधानको धारा ३, १० र ४५ सँग बान्त्िएको हुँदा अमान्द्य 
घोवषत गररपाऊँ भन्द् ने ररट ननिेदनको मागदािी पाइन्द्छ। 

१५. नेपालले शरुुदेन्त्ख नै एकल नागररकताको अिधारणालाई स्िीकार गरेको, नेपालको 
संविधानको धारा १४ मा भएको व्यिस्था अन्द्य मलुकुको नागररकता प्राप्त गरेको 
गैरआिासीय नेपालीलाई संघीय कानून बमोन्त्जम आनथाक, सामान्त्जक र सांस्कृनतक 
अनधकार उपभोग गना पाउने गरी नेपालको गैरआिासीय नागररकता ददन 
सवकनेसम्म व्यिस्था भएको, धारा १३ अनसुार नागररकता प्रानप्त, पनुःप्रानप्त र 
समानप्तका आधारहरू कानूनबाटै तय हनेु भन्द् ने स्पष्ट व्यिस्था भएको एिं धारा १० 
ले नेपाली नागररकलाई नागररकता प्राप्त गने हकबाट बन्त् चत नगररने भन्द् ने 
व्यिस्था रहेको हुँदा सो व्यिस्था नेपाली नागररकको हकमा मार लागू हनु्द्छ। 
नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ को दफा १० को व्यिस्थाले विदेशी नागररकता 
प्राप्त गरी सकेका व्यन्त्िलाई नेपाली नागररक मानी नेपालको नागररकता ददन 
ननमल्ने भन्द् ने व्यिस्थाले ननिेदकको कुनै हक अनधकार हनन नगरेको एिं धारा 
३०४ बमोन्त्जमको कानूनसमेत बनी नसकेको हुँदा अवहले नै नागररकता ऐनको 
दफा संविधानसँग बान्त्िएको भनी अथा गना नमल्दैन भन्द् ने विपक्षी ननकायहरूबाट 
पेश भएको नलन्त्खत जिाफमा न्त्जकीर नलएको देन्त्खयो। 
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१६. उपयुािानसुारको ननिेदन दािी र नलन्त्खत जिाफको संन्त्क्षप्त अिलोकनपनछ अब 
ननरूपण गररनपुने पवहलो प्रश् नको सन्द्दभामा विचार गदाा नागररकता ऐन, २०६३ 
को दफा १० मा भएको कानूनी व्यिस्थाले नेपालको नागररक भएको कुनै व्यन्त्ि 
अन्द्य मलुकुमा गई बसोिास गरी सो मलुकुको नागररक भएको अिस्थामा 
नेपालको नागररकता कायम नहनेु अिस्था नसजाना गरेको हुँदा सो दफा १० को 
कानूनी व्यिस्था अिैध र बदरभागी भएको भनी ननिेदकले प्रश् न उठाएको हुँदा 
नागररकता प्रानप्तका आधारहरू र सो आधारहरूलाई नेपालको संविधानले के कसरी 
स्थान ददएको छ भन्द् ने बारेमा यहाँ संन्त्क्षप्त वििेचना गररन ुआिश् यक हनु आएको 
छ। यथाथामा नागररकताको विषय कुनै पनन प्राकृनतक व्यन्त्ि कुन देशको 
नागररक हो भन्द् ने कुराको पवहचान गराउने आनधकाररक प्रमाण हो। कुनै पनन 
देशको संविधान र कानूनद्वारा प्रदत्त राजनीनतक, नागररक, आनथाक, सामान्त्जक र 
सांस्कृनतक लगायतका अनधकारको प्रयोग िा उपभोग गनाका लानग प्राकृनतक 
व्यन्त्िको योग्यताको पवुष्ट गने माध्यम पनन नागररकता नै हो। नागररकताको 
माध्यमबाट नै कुनै पनन नागररकले राज्यप्रणालीमा सहभागी भई शासन पद्धनतको 
प्रयोग गने, सहभानगता जनाउने र समग्र राजनीनतक प्रणालीको कायाान्द्ियनमा 
सामेल भई आफ्नो वक्रयाकलाप स चालन गने अिसर प्राप्त गदाछ। त्प्यसैले 
नागररकतालाई राज्य र नागररकका बीचको राजनीनतक सम्बन्द्ध सेतकुो रूपमा 
समेत नलने गररन्द्छ। नागररकताकै माध्यमबाट नागररकले आफ्नो देशको प्रशासन 
गने राजनीनतक प्रनतनननध चयन गना चनुािमा सहभागी हनेु, आफ् नो प्रनतनननध छान्द् ने 
र शासन प्रणालीमा प्रत्प्यक्ष सहभागी भई राजनीनतक अनधकारको उपभोग गने 
गदाछ। त्प्यसैले नागररकताको माध्यमबाट प्राकृनतक व्यन्त्िलाई केिल राजनीनतक 
अनधकार प्राप्त हनेु मार होइन, साथसाथै यसले नागररकका सामान्त्जक, आनथाक, 
साँस्कृनतक र अन्द्य िैयन्त्िक अनधकार समेतलाई सँगसँगै वक्रयाशील गराउँदछ। 
त्प्यसैकारण कुनै पनन देशले आफ्नो देशका नागररकलाई नागररकता प्रदान गने 
कुरा सो देशको राव य कानूनद्वारा ननधााररत हनेु विषय हो।  

१७. नागररकताकै माध्यमबाट प्राकृनतक व्यन्त्ि र राज्यकाबीचमा अनेकौं सम्बन्द्ध, 
दावयत्त्ि र कताव्य समेतको नसजाना भई नतनको ननयमन समेत हनेु भएकोले 
विश् िका अनेकौं मलुकुहरूमा नागररकताको प्रानप्त र समानप्तका लानग खासखास 
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आधार र अिस्थाहरू ननन्त्श् चत गररएको देन्त्खन्द्छ। विश् िका प्रायः धेरै मलुकुहरूमा 
नागररकताको प्रानप्तका आधारहरूमा सामान्द्यतः १. जन्द्मको आधार, २. िंशजको 
आधार, ३. अविकरणको आधार, ४. के्षर विलय (भौगोनलक के्षर प्रानप्त) को 
आधार, ५. पनुस्थापनाको आधार, ६. सम्मानको आधार अन्त् गकार गररएको 
देन्त्खन्द्छ।  

१८. नागररकता प्रानप्तका उन्त्ल्लन्त्खत आधारहरूमध्ये जन्द्मको आधार (Jus soli) धेरै 
मलुकुको राव य कानूनमा नागररकता प्रानप्तको महत्त्िपूणा आधारको रूपमा रहेको 
देन्त्खन्द्छ। जसअनसुार कुनै प्राकृनतक व्यन्त्ि जनु देशमा जन्द्मेको छ, उसलाई 
सोही देशको नागररक माननन्द्छ र आफ्नो भभूागमा जन्द्मेको जनुसकैु व्यन्त्िलाई सो 
राज्यले आफ्नो नागररकको हैनसयतमा राजनीनतक, आनथाक, सामान्त्जक, सांस्कृनतक 
लगायतका सबै अनधकारहरूको प्रत्प्याभनूत गने गदाछ। जनु देशको माटोमा 
जन्द्मेको हो त्प्यो व्यन्त्ि त्प्यही देशको नागररक माननने नसद्धान्द्तलाई आधनुनक 
विश् िका धेरै मलुकुले मान्द्यता ददएको देन्त्खन्द्छ। 

१९. नागररकता प्रानप्तको अको महत्त्िपूणा आधार िंशजको आधार (Jus Sanguinis) हो। 
जसअनसुार कुनै पनन प्राकृनतक व्यन्त्िले आफ्नो जन्द्मददने बाब/ुिा आमाले जनु 
देशको नागररकता प्राप्त गरेको छ, सोही बाब/ुिा आमाले प्राप्त गरेको 
नागररकताको आधारमा उसका सन्द्तनतलाई समेत नागररकता प्रदान गने व्यिस्था 
गररएको हनु्द्छ। बाब ु आमाले नागररकता प्राप्त गरेको आधारमा ननजहरूका 
सन्द्तानले नागररकता प्राप्त गने यसप्रकारको िंशजको आधारलाई कनतपय मलुकुले 
राव य कानूनमा नै नागररकता प्रानप्तको आधार तय गरेको पाइन्द्छ। 

२०. त्प्यसैगरी नागररकता प्रानप्तको अको महत्त्िपूणा आधारको रूपमा अविकरण रहेको 
देन्त्खन्द्छ। अ गीकरणको सामान्द्य अथा कुनै विदेशी रा को नागररक अको रा मा 
गई लामो समयसम्म स्थायी बसोबास गरी बसेमा िा कुनै पेशा व्यिसाय गरी 
लामो समयसम्म बसोिास गरेमा बसोबास रहेको रा ले आफ्नो नागररकको रूपमा 
स्िीकार गरी मान्द्यता ददने प्रवक्रया हो। कुनै पनन मलुकुको राव य कानूनद्वारा 
ननधाारण गरेको खासखास योग्यता र शताहरू पूरा गरेको अिस्थामा विदेशी रा को 
नागररकलाई बसोबास रहेको रा ले नागररकता प्रदान गदाछ। अ गीकरणको 
आधारमा एउटा देशको िास्तविक नागररक विश् िको कुनै अको देशमा बसोिास 
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गरेको आधारबाट नागररक हनेु कुरालाई समेत सम्बन्त्न्द्धत मलुकुको राव य 
कानूनले ननन्त्श् चत आधार र शतामा स्िीकार गरेको हनु्द्छ।  

२१. नागररकता प्रानप्तको अको आधारको रूपमा क्षेरविलयको आधार रहेको हनु्द्छ।  
कुनै पनन मलुकुको भौगोनलक सीमाना िा क्षेरनभर गानभने गरी कुनै अको रा को 
कुनै भभूाग प्राप्त हनु आएको अिस्थामा सो गानभएको भभूागमा बसोबास गने 
व्यन्त्िहरू भभूाग गानभन आएको रा को नागररक हनु पगु्दछन।् यदु्ध, सन्त्न्द्ध िा 
अन्द्य राजनीनतक कारणबाट कुनै रा को सीमाना हेरफेर भई सो रा को कुनै 
भभूाग अको रा मा गानभन गएमा सो भभूागका जनता समेत अको रा का नागररक 
बन्द् न पगु्दछन।्  

२२. पनुस्थापना िा पनुःप्रानप्तको आधार अनसुार कुनै व्यन्त्िले स्िेच्छाले नागररकता 
पररत्प्याग गरेको िा कानूनबमोन्त्जम नागररकता नरहेकोमा पनुः नागररकता प्राप्त गना 
सकने गरी गररएको व्यिस्थालाई बनु्त्िन्द्छ।  

२३. त्प्यसैगरी विदेशी रा को कुनै नागररकले महत्त्िपूणा योगदान परु् याएको आधारमा सो 
योगदानको कदर गदै आफ्नो देशको नागररकता प्रदान गरी सम्मान गने व्यिस्था 
पनन प्रचलनमा रहेको देन्त्खन्द्छ। यसरी सम्मानको खानतर नागररकता प्रदान गने 
व्यिस्था अन्द्तगात प्राप्त हनेु नागररकतालाई अको शब्दमा सम्मानाथा नागररकता 
पनन भन्द् ने गररएको पाइन्द्छ। 

२४. नागररकताको प्रानप्तका उन्त्ल्लन्त्खत आधारहरूलाई हरेक देशले आ-आफ्नो राव य 
पररिेश, भौगोनलक अिन्त्स्थनत, जनसंख्याको आकार, भरूाजनीनतक पररिेश र राव य 
आिश् यकता लगायत अन्द्य कनतपय आन्द्तररक पक्षहरूको सापेक्षतामा कानूनद्वारा 
वक्रयाशील गराउने गरेका हनु्द्छन।् नागररकता प्रानप्तका आधारहरू जे जस्ता भए 
पनन कुन कुन आधारमा नागररकता प्रदान गने भन्द् ने विषय हरेक देशको राव य 
कानूनद्वारा ननधााररत हनेु विषय भएकोले सबै मलुकुमा नागररकता प्रानप्तका 
आधारहरूमा एकरूपता हनैुपछा भन्द् ने हुँदैन। यथाथामा नागररकताको विषय 
नागररक र राज्यका बीचको अन्द्तरसम्बन्द्धलाई दीगो बनाई आफ्नो नागररक 
राज्यप्रनत बफादार रहेसम्म राज्यले सो नागररकको न्त्जम्मेिारी नलने सिामान्द्य 
नसद्धान्द्तमा आधाररत रहेको देन्त्खन्द्छ। रा को सािाभौनमकता, अखण्डता र एकता 
हरेक नागररकको आफ्नो रा प्रनतको सामूवहक बफादारीबाट मार संपोवषत हनेु 
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भएकोले यो सम्बन्द्ध अत्प्यन्द्त्प्य संिेदनशील माननन्द्छ। त्प्यसैले नागररकताको विषय 
राज्य र नागररकका बीचको संिेदनशील र अन्द्तरननहीत सम्बन्द्ध सेतकुो रूपमा 
रहेको हनु्द्छ।    

२५. त्प्यसैगरी नागररकताको समानप्त हनेु अिस्था समेत कुनै पनन मलुकुको ननतान्द्त 
आन्द्तररक पक्षहरूले ननधाारण गने हुँदा सबै मलुकुमा एकै मापदण्डका आधारमा 
नागररकता कायम हनेु र समाप्त हनेु आधारहरू कायम हनुपुछा भनी कुनै सिामान्द्य 
र सािाकानलक धारणा बनाउन सवकने देन्त्खँदैन।  

२६. यस ननिेदनमा ननिेदकले उठाएको विषयिस्तकुो सन्द्दभालाई हेदाा नेपाल नागररकता 
ऐन, २०६३ को दफा १० को कानूनी व्यिस्थाले दोहोरो नागररकताको 
न्त्स्थनतलाई सम्बोधन र स्िीकार गना नसकेको कारण अन्द्य देशको नागररकता प्राप्त 
गनाासाथ नेपालको नागररकता गमुाउन ुपने अिस्था आएकोले सो दफा १० को 
समग्र कानूनी व्यिस्था अमान्द्य रहेको भन्द् ने ननजको दािी देन्त्खन्द्छ। िास्तिमा कुनै 
प्राकृनतक व्यन्त्ि एकै पटक र एकै समयमा एकभन्द्दा बढी अथाात ् कन्त्म्तमा 
दईुिटा देशको नागररक हनु पाउनपुछा भनी व्यन्त्िले अनधकारको रूपमा दािी गने 
विषय भन्द्दा पनन सम्बन्त्न्द्धत मलुकुको संविधान, कानून र राव य नीनतले ननधाारण 
गने विषय देन्त्खन्द्छ। विश् िका कनतपय देशमा एउटा मार देशको नागररकता नलन 
सवकने गरी एकल नागररकताको अिधारणालाई स्िीकार गररएको देन्त्खन्द्छ भने 
कनतपय मलुकुमा एकै व्यन्त्िले दईु भन्द्दाबढी देशको नागररकता एकै पटक नलन 
सवकने गरी दै्वध (दोहोरो) नागररकताको अिधारणा समेत प्रचलनमा रहेको 
पाइन्द्छ। त्प्यसैले नागररकता सम्बन्द्धी विषय विश् िव्यापी रूपमा सबै मलुकुले एउटै 
आधारमा अपनाउने विषय नभई प्रत्प्येक देशको आन्द्तररक नीनतगत विषय भएको 
हुँदा कुन देशमा कस्तो नीनत रहेको छ भन्द् ने कुराले नै एकल नागररकताको 
अिधारणा र दै्वध (दोहोरो) नागररकताको अिधारणामध्ये कुन अिधारणालाई 
स्िीकार गरेको छ भन्द् ने कुरा ननदेन्त्शत गदाछ।  

२७. उदाहरणका लानग अ ेनलया, एण्डोरा, बहराइन, जापान, चीन, भारत, इरान, पेरु 
जस्ता धेरै देशहरूमा एकल नागररकताको अिधारणालाई आत्प्मसात ्गरेको पाइन्द्छ 
भने संयिु राज्य अमेररकाको Immigration and Nationality Act ले दोहोरो 
नागररकता प्राप्त गने व्यिस्था नगरी कुनै पनन व्यन्त्िले कुन देशको नागररकता 
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नलने भनी छनौट गनुापने भनी व्यिस्था गरेको हुँदा संयिु राज्य अमेररकामा समेत 
एकल नागररकताको अिधारणालाई स्िीकार गरेको भन्द् ने देन्त्खन्द्छ। बेलायतको 
The British Nationality Act, 1948 मा अन्द्य मलुकुको नागररकता नलएको व्यन्त्िले 
बेलायतको नागररकता पररत्प्याग गना चाहेमा पररत्प्याग गना सकने व्यिस्था गरी 
सोको प्रवक्रयाको बारेमा समेत उल्लेख गरेको हुँदा त्प्यहाँ कुनै एउटा मार देशको 
नागररकता छनौट गनुापने व्यिस्थालाई बाध्यात्प्मक नबनाई दोहोरो नागररकताको 
अिधारणालाई स्िीकार गरेको देन्त्खन्द्छ। त्प्यस्तै भारतको संविधानको धारा ९ मा 
कुनै व्यन्त्िले स्िेन्त्च्छक रूपमा अन्द्य देशको नागररकता नलएमा त्प्यस्तो व्यन्त्ि 
भारतको नागररक हनु नसकने भन्द् ने व्यिस्था गरी एकल नागररकताको 
अिधारणालाई स्िीकार गरेको पाइन्द्छ।  

२८. यसरी एकल िा दोहोरो नागररकता सम्बन्द्धी विषय प्रत्प्येक राज्यको आन्द्तररक 
राजनीनतक िातािरण, भौगोनलक क्षेरफल, भरूाजनीनतक अिन्त्स्थनत र बनािट, 
रा को आिश् यकता र आन्द्तररक नीनतबाट ननधााररत हनेु विषय भएको हुँदा एकल 
नागररकता िा दोहोरो नागररकतामध्ये कुन अिधारणालाई स्िीकार गने भन्द् ने विषय 
प्रत्प्येक देशले आफ्नो भौगोनलक, आनथाक, सामान्त्जक, राजनीनतक पररन्त्स्थनतको 
आधारमा आफ्नो अनकूुल ननधाारण गने देन्त्खन्द्छ। अतः कुनै देशले दोहोरो 
नागररकताको अिधारणालाई स्िीकार गरेको दृष्टान्द्तका आधारमा कसैले अको 
देशले समेत सोही अिधारणा अपनाई दोहोरो नागररकता स्िीकार गनुापछा भन्द् ने 
आग्रहका साथ दोहोरो नागररकताको अिधारणासँग मेल नखाने प्रकृनतको कुनै 
राव य कानूनी व्यिस्थाको िैधताउपर अन्द्यथा दािी गना नसद्धान्द्ततः नमल्ने समेत 
देन्त्खँदैन। 

२९. मानिानधकारको दृवष्टकोणबाट हेने हो भने कुनै पनन देशले आफ्ना नागररकलाई 
नागररकता नै प्रदान नगने भनी इन्द्कार गना तथा नागररकता विहीन अिस्थामा 
राख् न नमल्दैन। मानि अनधकारको विश् िव्यापी घोषणापर लगायतका अन्द्तरााव य 
महासन्त्न्द्धहरूले समेत कुनै पनन व्यन्त्िको नागररकता पाउने अनधकारको हनन हनेु 
गरी राज्यविहीन अिस्थामा रान्त्खन ु हुँदैन भनी व्यिस्था गरेको पाइन्द्छ। मानि 
अनधकारको विश् िव्यापी घोषणापर, १९४८ को Article १५ मा प्रत्प्येक 
व्यन्त्िलाई राव यताको अनधकार हनेु र कुनै पनन व्यन्त्िलाई ननरंकुशतापूिाक 
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राव यताबाट बन्त् चत नगररने एिं राव यता पररितान गना बाध्य नपाररने भन्द् ने 
व्यिस्था रहेको छ।  त्प्यसैगरी नागररक तथा राजनीनतक अनधकार सम्बन्द्धी 
अन्द्तरााव य अनभसन्त्न्द्ध, १९६६ (International Covenant on Civil and Political 

Rights, 1966) को धारा २४ मा प्रत्प्येक बालकलाई राव यता प्राप्त गने अनधकार 
हनेुछ भन्द् ने व्यिस्था रहेकोछ। मानिानधकारको क्षेरमा विकनसत भएका 
अन्द्तरराव य दस्तािेजहरूले कुनै पनन व्यन्त्िलाई राज्यविहीन न्त्स्थनतमा राख् न ुमानि 
अनधकारको उल्लंघन हो भनी राज्यको दावयत्त्ि र कताव्य समेत सनुनन्त्श् चत 
गरररहेको हुँदा हरेक मलुकुले आफ्ना नागररकलाई नागररकको हैनसयतमा राखी 
विनभन्द् न अनधकारको प्रत्प्याभनूत गनुा अननिाया नै हनु्द्छ। नेपाल पनन मानि 
अनधकारको विश् व्यापी घोषणापर, नागररक तथा राजनीनतक अनधकार सम्बन्द्धी 
अन्द्तराव य अनभसन्त्न्द्ध लगायत मानि अनधकारसम्बन्द्धी विनभन्द् न अन्द्तरााव य 
महासन्द्धीको पक्ष बननसकेको छ। नेपालले अन्द्तरााव य क्षेरमा गरेका प्रनतबद्धता 
पूरा गने सन्द्दभामा नागररकता प्रानप्तका आधारहरूलाई संविधानद्वारा नै व्यिन्त्स्थत 
गरी सो व्यिस्थालाई कायाान्द्ियन गनाको लानग विधावयकालाई कानून बनाउन 
सकने अनधकार नेपालको संविधानले प्रदान गरेको देन्त्खन्द्छ। सो तथ्य संविधानमा 
व्यिन्त्स्थत नागररकता सम्बन्द्धी प्रािधानको अिलोकन गदाा नै स्पष्ट हनु्द्छ।  

३०. ननिेदकले उठाएको विषयको सन्द्दभालाई विचार गदाा नेपालको संविधानले 
नागररकताको सम्बन्द्धमा गरेको व्यिस्थाहरूको समग्र अध्ययन गरी के कुन 
आधारमा नागररकता प्राप्त हनेु व्यिस्था संविधानमा गररएको रहेछ भन्द् ने अको 
ननरूपण हनु ु पने प्रश् नको बारेमा वििेचना गररन ु आिश्यक देन्त्खन्द्छ। त्प्यसतफा  
विचार गदाा  नेपालको नागररकताको सम्बन्द्धमा नेपालको संविधानको भाग-२, 
धारा १०, ११, १२, १३, १४  र १५ मा संिैधाननक व्यिस्था गररएको देन्त्खँदा 
ती व्यिस्थाहरू यहाँ उल्लेख गनुा ननिेदकले उठाएको विषयिस्तकुो प्रकृनतबाट 
समेत सान्द्दनभाक देन्त्खन्द्छ। 

धारा १०. नागररकताबाट बन्त् चत नगररनेः (१) कुनै पनन नेपाली नागररकलाई 
नागररकता प्राप्त गने हकबाट बन्त् चत गररने छैन। 

(२) नेपालमा प्रादेन्त्शक पवहचान सवहतको एकल संघीय नागररकताको व्यिस्था 
गररएको छ। 
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धारा ११. नेपालको नागररक ठहनेः (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत 
नेपालको नागररकता प्राप्त गरेका र यस भाग बमोन्त्जम नागररकता प्राप्त गना योग्य 
व्यन्त्िहरू नेपालको नागररक हनेुछन।् 

(२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोिास भएको 
देहायको व्यन्त्ि िंशजको आधारमा नेपालको नागररक ठहनेछः-  

    (क) यो संविधान प्रारम्भ हनुभुन्द्दा अन्त्घ िंशजको आधारमा नेपालको 
नागररकता प्राप्त गरेको व्यन्त्ि,  

(ख) कुनै व्यन्त्िको जन्द्म हुँदाका बखत ननजको बाब ु िा आमा नेपालको 
नागररक रहेछ भने त्प्यस्तो व्यन्त्ि।  

      (३) यो संविधान प्रारम्भ हनुभुन्द्दा अन्त्घ जन्द्मको आधारमा नेपालको 
नागररकता प्राप्त गरेको नागररकको सन्द्तानले बाब ुर आमा दबैु नेपालको नागररक 
रहेछन ् भने ननज बानलग भएपनछ िंशजको आधारमा नेपालको नागररकता प्राप्त 
गनेछ।  

(४) नेपालनभर फेला परेको वपततृ्प्ि र माततृ्प्िको ठेगान नभएको प्रत्प्येक 
नाबालक ननजको बाब ु िा आमा फेला नपरेसम्म िंशजको आधारमा नेपालको 
नागररक ठहनेछ।  

(५) नेपालको नागररक आमाबाट नेपालमा जन्द्म भई नेपालमा नै बसोबास 
गरेको र बाबकुो पवहचान हनु नसकेको व्यन्त्िलाई िंशजको आधारमा नेपालको 
नागररकता प्रदान गररनेछ। तर बाब ु विदेशी नागररक भएको ठहरेमा त्प्यस्तो 
व्यन्त्िको नागररकता संघीय कानून बमोन्त्जम अंगीकृत नागररकतामा पररणत 
हनेुछ।  

(६) नेपाली नागररकसगँ िैिावहक सम्बन्द्ध कायम गरेकी विदेशी मवहलाले 
चाहेमा संघीय कानून बमोन्त्जम नेपालको अंगीकृत नागररकता नलन सकनेछ। 

(७) यस धारामा अन्द्यर जनुसकैु कुरा लेन्त्खएको भए तापनन विदेशी 
नागररकसगँ वििाह गरेकी नेपाली मवहला नागररकबाट जन्त्न्द्मएको व्यन्त्िको हकमा 
ननज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र ननजले विदेशी मलुकुको नागररकता 
प्राप्त गरेको रहेनछ भने ननजले संघीय कानून बमोन्त्जम नेपालको अंगीकृत 
नागररकता प्राप्त गना सकनेछ । तर नागररकता प्राप्त गदााका बखत ननजका आमा 
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र बाब ु दिैु नेपाली नागररक रहेछन ् भने नेपालमा जन्द्मेको त्प्यस्तो व्यन्त्िले 
िंशजको आधारमा नेपालको नागररकता प्राप्त गना सकनेछ। 

 (८) यस धारामा लेन्त्खएदेन्त्ख बाहेक नेपाल सरकारले संघीय कानून 
बमोन्त्जम नेपालको अंगीकृत नागररकता प्रदान गना सकनेछ।  

(९) नेपाल सरकारले संघीय कानून बमोन्त्जम नेपालको सम्मानाथा 
नागररकता प्रदान गना सकनेछ।  

(१०) नेपालनभर गानभने गरी कुनै क्षेर प्राप्त भएमा त्प्यस्तो क्षेरनभर 
बसोबास भएको व्यन्त्ि संघीय कानूनको अधीनमा रही नेपालको नागररक हनेुछ। 

 धारा १२. िंशीय आधार तथा लैन्त् गक पवहचानसवहतको नागररकताः यो संविधान 
 बमोन्त्जम िंशजको आधारमा नेपालको नागररकता प्राप्त गने व्यन्त्िले ननजको आमा 
 िा बाबकुो नामबाट लैन्त् गक पवहचानसवहतको नेपालको नागररकता प्रमाणपर 
पाउन   सकनेछ। 

 धारा १३. नागररकताको प्रानप्त, पनुः प्रानप्त र समानप्तः नागररकताको प्रानप्त, पनुःप्रानप्त 
 र समानप्त सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्था संघीय कानून बमोन्त्जम हनेुछ।     

 धारा १४. गैरआिासीय नेपाली नागररकता प्रदान गना सवकनेः विदेशी मलुकुको 
 नागररकता प्राप्त गरेको दन्त्क्षण एन्त्शयाली क्षेरीय सहयोग संगठनको सदस्य रा  
 बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साविकमा िंशजको िा जन्द्मको आधारमा ननज 
िा  ननजको बाब ु िा आमा, बाजे िा बज्यै नेपालको नागररक रही पनछ विदेशी 
मलुकुको  नागररकता प्राप्त गरेको व्यन्त्िलाई संघीय कानून बमोन्त्जम आनथाक, 

सामान्त्जक र  सांस्कृनतक अनधकार उपभोग गना पाउने गरी नेपालको गैरआिासीय 
नागररकता प्रदान  गना सवकनेछ।  

 धारा १५. नेपालको नागररकता सम्बन्द्धी अन्द्य व्यिस्थाः नेपालको प्रत्प्येक 
 नागररकको पररचय खलु्नेगरी अनभलेख राख् ने तथा नेपालको नागररकता सम्बन्द्धी 
 अन्द्य व्यिस्था संघीय कानून बमोन्त्जम हनेुछ। 
३१. नेपालको संविधानले नागररकताको सम्बन्द्धमा गरेको उन्त्ल्लन्त्खत व्यिस्थाहरूको 

अिलोकनबाट मूलतः िंशजको आधार (Jus Sanguinis), जन्द्मको आधार (Jus 

Soli), अिीकरणको आधार (Naturalization) , क्षेर विलय (भौगोनलक क्षेर प्रानप्त) 
को आधार र विन्त्शष्ट योगदान िापत सम्मानस्िरूप नागररकता प्रदान गना सवकने 
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गरी विनभन्द् न आधारहरूलाई नागररकता प्रानप्तका आधारको रूपमा अन्त् गकार गरेको 
देन्त्खयो। यसरी नेपालको संविधानले नै नेपालको नागररकता प्रानप्तका आधारहरू 
तय गरी नेपाली नागररकता प्राप्त गनाको लानग नेपाली नागररकका योग्यता, शता र 
अिस्थाहरू समेत तोकेको देन्त्खन्द्छ। उन्त्ल्लन्त्खत आधारहरू बाहेक नागररकताको 
प्रानप्त, समानप्त र पनुःप्रानप्तको अन्द्य आधार संघीय कानूनबमोन्त्जम हनेु भनी व्यिस्था 
गरी संविधानले ननधाारण गरेको मापदण्ड र आधारमा नागररकतासम्बन्द्धी कानून 
बनाउन सकने अनधकार संघीय संसदलाई ददएको हुँदा संघीय संसदले नेपालको 
नागररकताको प्रानप्त, समानप्त र पनुः प्रानप्त लगायतका विषयमा कानून बनाई 
संविधानमा रहेको नागररकता सम्बन्द्धी व्यिस्थाको कायाान्द्ियनका लानग थप 
कानूनी व्यिस्था र त्प्यसको कायाविनध लगायतको विषय व्यिन्त्स्थत गना सकने नै 
देन्त्खन्द्छ। साथै संविधानले ननधाारण गरेका उन्त्ल्लन्त्खत आधारहरूमा टेकी नेपालको 
नागररक हनु योग्य कुनै पनन व्यन्त्िलाई नागररकता प्रदान गना सकने र सोको 
लानग थप कानूनी व्यिस्थाहरू गना सवकने गरी संविधानले नै स्पष्ट गरररहेको हुँदा 
यस विषयमा अब थप चचाा गरररहन ुपनन परेन। 

३२. अब नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ को दफा १० को कानूनी व्यिस्था नेपालको 
संविधानसँग बान्त्िएको छ, छैन? भन्द् ने मूल प्रश् नको सम्बन्द्धमा विचार गनुापूिा सो 
दफा १० को कानूनी व्यिस्थाको यहाँ उल्लेखन गररन ुउपयिु देन्त्खएको छः  

दफा १०. नेपाली नागररकता कायम नरहनेः (१) नेपालको कुनै नागररकले 
आफूखशुी कुनै विदेशी मलुकुको नागररकता प्राप्त गरेपनछ ननजको नेपाली 
नागररकता कायम रहने छैन।  

   (२) नेपाली नागररकले नेपालको नागररकता त्प्याग्न तोवकए बमोन्त्जम 
सूचना गरेपनछ तोवकएको अनधकारीले त्प्यस्तो सूचना दताा गनेछ र त्प्यसरी दताा 
गररएको नमनतदेन्त्ख ननजको नेपाली नागररकता कायम रहने छैन। 

   (३) दफा १४ बमोन्त्जम कुनै व्यन्त्िलाई नेपाली नागररकताबाट 
हटाइएकोमा त्प्यसरी हटाइएको नमनतदेन्त्ख त्प्यस्तो व्यन्त्िको नेपाली नागररकता 
कायम रहने छैन। 

  (४) कुनै व्यन्त्िलाई एकैसाथ नेपालको र विदेशी मलुकुको नागररकता 
प्राप्त हनेु अिस्था भएमा त्प्यस्तो व्यन्त्िले सोह्र िषा उमेर पगुेको दईु िषानभर 
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कुनै एक मलुकुको नागररकता रोज्न ु पनेछ। त्प्यसरी नागररकता नरोजेको 
अिस्थामा सो म्याद नाघेपनछ ननजको नेपाली नागररकता कायम रहने छैन।  

    (५) नेपालको नागररकले विदेशी मलुकुको नागररकता प्राप्त गरेको छ िा 
छैन भन्द् ने प्रश् न उठेमा तोवकएको अनधकारीले प्रचनलत कानून बमोन्त्जम ननणाय 
गनेछ। 

३३. यसरी ननिेदकले िैधताको प्रश् न उठाएको नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ को दफा 
१० को समग्र कानूनी व्यिस्थालाई हेदाा सो अन्द्तगात कुनै पनन व्यन्त्ि नेपालको 
नागररक पनन रहने र सोही समयमा अको विदेशी रा को नागररक पनन हनु सकने  
गरी दोहोरो नागररकताको न्त्स्थनतलाई मान्द्यता ददइएको पाइँदैन। यसरी दोहोरो 
नागररकताको न्त्स्थनतलाई मान्द्यता नददएको भन्द् ने कारण देखाई ननिेदकले सो दफा 
१० को समग्र कानूनी व्यिस्था नेपालको संविधानको धारा १०(१), धारा 
११(७), धारा १४ समेतसँग बान्त्िएको भनी वििाद उठाएको देन्त्खन्द्छ। त्प्यसैले 
नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ को दफा १० को कानूनी व्यिस्थाहरूलाई 
संविधानका उपयुाि प्रािधानहरूसँग सादृश्य गरी वििेचना गररन ु िाछनीय हनु 
आएको छ।  

३४. नेपालको संविधानको धारा १० मा कुनै पनन नेपाली नागररकलाई नागररकता प्राप्त 
गने हकबाट बन्त् चत नगररने भनी गरेको व्यिस्था तथा धारा १४ मा नेपालको 
नागररकता प्राप्त गररसकेको व्यन्त्िले अको देशको नागररकता नलई िा ननलई अन्द्य 
मलुकुमा बसोबास गरेका नेपाली नागररकको सन्द्तनतलाई सवुिधा स्िरूप 
गैरआिासीय नागररकता ददने गरी व्यिस्था गरेकोले नेपालको नागररकता प्राप्त 
गरेपनछ अन्द्य मलुकुको नागररकता नलएको अिस्थामा पनन नेपालको नागररकको 
रूपमा नागररकता कायम हनु सकछ भन्द् ने ररट ननिेदकको दािी हुँदा नेपालको 
संविधानको धारा १० को व्यिस्थाको सामान्द्य अथािोध हनु ुिान्त् छत हनु आएको 
छ। 

३५. नेपालको संविधानको धारा १० (१) मा प्रयिु “कुनै पनन नेपाली नागररकलाई 
नागररकता प्राप्त गने हकबाट बन्त् चत गररने छैन” भन्द् ने व्यिस्थाको अथा नेपालको 
नागररकको रूपमा रहेको हरेक व्यन्त्िलाई नागररकता प्राप्त गने हक हनेुछ र सो 
हकबाट राज्यले कुनै पनन नागररकका बीच कुनै पनन आधारमा विभेद गने िा 
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बन्त् चत गने छैन भन्द् ने हो। सो व्यिस्थाको आशय नेपालको नागररक हनु योग्य 
भएको कुनै पनन व्यन्त्ि नागररकता पाउने अिसरबाट बन्त् चत नहनेु भन्द् ने सारभतू 
हकको प्रत्प्याभनूत हो। तर नागररक हनु अयोग्य व्यन्त्ि िा विदेशी नागररकता 
पाएको व्यन्त्ि पनन अन्द्य नेपाली नागररक सरह नै नागररकताको दािेदार हनु 
पाउँछ िा नेपालको नागररकता प्राप्त गरेको कुनै व्यन्त्िले अन्द्य विदेशी मलुकुको 
नागररकता प्राप्त गररसकेपनछ पनन नेपालको नागररकको हैनसयतमा सबै राजनीनतक 
अनधकारको दािी गने हक रहेको हनु्द्छ भन्द् ने सो संिैधाननक व्यिस्थाको आशय 
देन्त्खँदैन। वकनभने नेपालको नागररकको रूपमा रहेको कुनै व्यन्त्िले अन्द्य देशको 
नागररकता नलएको अिस्थामा समेत सो व्यन्त्िले नेपालको नागररककै हैनसयतमा 
मान्द्यता पाउन सकछ भनी संविधानले स्पष्ट व्यिस्था नगरेको अिस्थामा एक पटक 
नेपालको नागररकता पाएको नेपाली नागररकले अको देशको नागररकता नलएपनछ 
ननजको हैनसयत अन्द्य नेपाली नागररक सरहको हनु्द्छ भनी अथा गना नमल्ने 
देन्त्खँदैन। तसथा संविधानको धारा १० (१) मा रहेको नेपाली नागररक भन्द् ने 
शव्दले नेपालको नागररक सरह अन्द्य देशको नागररकता प्राप्त गररसकेको 
व्यन्त्िलाई समेत समेट्न सकने देन्त्खएन। 

३६. त्प्यस्तै नेपालको संविधानको धारा ११(७) को व्यिस्थाको आलोकमा समेत नेपाल 
नागररकता ऐन, २०६३ को दफा १० को व्यिस्था खारेजभागी छ भनी 
ननिेदकले नलएको न्त्जकीरको सन्द्दभाबाट समेत सो धारा ११(७) को आसयलाई 
हेनुा परेको छ। उि धारा ११(७) मा “यस धारामा अन्द्यर जनुसकैु कुरा 
लेन्त्खएको भए तापनन विदेशी नागररकसगँ वििाह गरेकी नेपाली मवहला नागररकबाट 
जन्त्न्द्मएको व्यन्त्िको हकमा ननज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र ननजले 
विदेशी मलुकुको नागररकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने ननजले संघीय कानून बमोन्त्जम 
नेपालको अंगीकृत नागररकता प्राप्त गना सकनेछ। तर नागररकता प्राप्त गदााका बखत 
ननजका आमा र बाब ु दिैु नेपाली नागररक रहेछन ्भने नेपालमा जन्द्मेको त्प्यस्तो 
व्यन्त्िले िंशजको आधारमा नेपालको नागररकता प्राप्त गना सकनेछ” भन्द् ने व्यिस्था 
रहेको देन्त्खन्द्छ। जसअनसुार विदेशी नागररकसँग वििाह गरेकी नेपाली मवहला 
नागररकबाट जन्त्न्द्मएको सन्द्तानको नेपालमा नै स्थायी बसोबास रहेको र ननजले 
विदेशी मलुकुको नागररकता प्राप्त नगरेको अिस्थामा मार कानूनको अधीनमा रही 



सरेुन्द्रबहादरु शे्रष्ठ विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्द्री, प्रधानमन्द्री तथा मन्त्न्द्रपररषद्को कायाालयसमेत, ररट नं. ०७२-WS-

०००७ ररटः उत्प्प्रषेणसमेत,  पषृ्ठ  22 

 

नेपालको अविकृत नागररकता प्राप्त गना सकने देन्त्खन्द्छ। त्प्यस्तो व्यन्त्िले 
नागररकता प्राप्त गदााको अिस्थामा ननजको बाब ु र आमा दबैुजना नेपालको 
नागररक रहेछन ्भने चावहँ नेपालमा जन्द्मेको त्प्यस्तो व्यन्त्िले िंशजकै आधारामा 
नेपालको नागररकता प्राप्त गना सकने देन्त्खन्द्छ। यस संिैधाननक व्यिस्था अनसुार 
विदेशी मलुकुको नागररकता प्राप्त गरेको अिस्थामा पनन नेपालको नागररक हनु 
सकने कुनै आधार रहेको देन्त्खँदैन। त्प्यसैले ननिेदकले संविधानको धारा ११(७) 
सँग नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ को दफा १० को व्यिस्था मेल नखाएको 
भनी नलएको दािी समेत औन्त्चत्प्यपूणा देन्त्खँदैन। 

३७. त्प्यसैगरी नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ को दफा १० को कानूनी व्यिस्थालाई 
ननिेदकले संविधानको धारा १४ को व्यिस्था विपरीत छ भनी आपन्त्त्त जनाएको 
पररप्रके्ष्यमा समेत सो धारा १४ को व्यिस्थाको अन्द्तयालाई हेनुा आिश् यक भएको 
छ। धारा १४ मा “विदेशी मलुकुको नागररकता प्राप्त गरेको दन्त्क्षण एन्त्शयाली 
के्षरीय सहयोग संगठनको सदस्य रा  बाहेकका देशमा बसोबास गरेको सानबकमा 
िंशजको िा जन्द्मको आधारमा ननज िा ननजको बाब ु िा आमा, बाजे िा बज्यै 
नेपालको नागररक रही पनछ विदेशी मलुकुको नागररकता प्राप्त गरेको व्यन्त्िलाई 
संघीय कानून बमोन्त्जम आनथाक, सामान्त्जक र सासं्कृनतक अनधकार उपभोग गना 
पाउने गरी नेपालको गैरआिासीय नागररकता प्रदान गना सवकनेछ” भन्द् ने व्यिस्था 
रहेको देन्त्खन्द्छ। सो व्यिस्थाबमोन्त्जम नेपालको गैरआिासीय नागररकता प्रदान गने 
विस्ततृ आधार संघीय कानूनबाट व्यिन्त्स्थत हनेु देन्त्खन्द्छ भने संघीय 
कानूनबमोन्त्जम गैरआिासीय नागररकता प्राप्त गरेको व्यन्त्िले नेपालमा सामान्त्जक, 
आनथाक र सांस्कृनतक अनधकारमार प्रयोग गना पाउने गरी संविधानले गैरआिासीय 
नेपाली नागररकको अनधकारको सीमा समेत ननधाारण गरेको देन्त्खन्द्छ। संविधानको 
उपयुाि व्यिस्था अनसुार गैरआिासीय नेपाली नागररकले नेपालको अन्द्य नागररक 
सरहको राजनीनतक अनधकारको दािी र उपभोग गना पाउने देन्त्खँदैन।  

३८. संविधानको धारा १४ को गैरआिासीय नेपाली नागररकको व्यिस्था र मानथका 
प्रकरणहरूमा वििेचना भएको दोहोरो नागररकताको व्यिस्थाबीचमा रहेको सारभतू 
अन्द्तरको पवहचान नगरी ननिेदकले दबैु अिस्थालाई एउटै अथामा अथािोध गरी गैर 
आिासीय नेपाली नागररकतालाई संविधानले स्िीकार गरेपनछ नेपाल नागररकता 
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ऐनको दफा १० ले चावहँ विदेशको नागररकता नलएको अिस्थामा नेपालको 
नागररकता कायम नरहने भनी गरेको व्यिस्था संविधानको भािना विपरीत छ भनी 
देखाउन खोजेको पाइएको छ। तर यथाथामा गैरआिासीय नेपाली भनी संविधानले 
स्पष्टतः साका  रा  बाहेकको अन्द्य देशमा बसोबास गरेको र सानबकमा िंशजको िा 
जन्द्मको आधारमा ननज िा ननजको बाब ुिा आमा, बाजे िा बज्यै नेपालको नागररक 
रही पनछ विदेशी मलुकुको नागररकता प्राप्त गरेको व्यन्त्िलाई इन्त् गत गरेको 
देन्त्खन्द्छ। 

३९. विज्ञान र प्रविनधको विकासले विश् िलाई साँघरुो बनाई संसार नै एक विश् िग्राम 
(Global Village) मा पररणत भएको हनुाले ितामान समयमा कुनै पनन नेपाली 
नागररकले समेत विश् िको कुनै रा मा विचरण गना र सम्बन्त्न्द्धत देशको कानूनको 
अधीनमा रही स्थायी रूपमा विदेशमा बसोिास गना, अध्ययन गना, रोजगारी गरी 
आफ्नो भविष्य ननमााण गना समेत सिछ। यसरी विदेशमा लामो समय स्थायी 
बसोिास गने नेपाली नागररकले सोही देशको कानूनको अधीनमा रही त्प्यस्तो 
स्थायी बसोिास (Domicile) को मलुकुको नागररकता समेत नलन सकने भएकोले 
कनतपय अिस्थामा नेपालको नागररक भएको कुनै व्यन्त्ि अको मलुकुको समेत 
नागररक हनेु न्त्स्थनत आउन सिछ। त्प्यसरी अको देशको नागररकता नलएको 
नेपालीको रगतको नाता यथाथामा नेपालको भए पनन कानूनी रूपमा ननजको 
सम्बन्द्ध स्थायी बसोिास भएको नागररकताकै देशसँग रहने हनु्द्छ र ननजले सबै 
नागररक हक अनधकारको दािी समेत सोही देशको कानून अनसुार गना पाउने 
हनु्द्छ। त्प्यस्ता व्यन्त्िलाई गैरआिासीय नेपालीको रूपमा संिोधन गरी विदेशको 
नागररकता प्राप्त गरेका गैरआिासीय नेपालीहरूलाई ननजहरूले विदेशमा आजान 
गरेको ज्ञान, सीप, पूजँी र प्रविनधको उपयोग गरी नेपालमा उद्योग, व्यापार, 
व्यिसाय गने एिं लगानी गने िातािरणको सनुनन्त्श् चतताको लानग सम्म संविधानले 
नेपालको गैरआिासीय नागररकता प्रदान गना सवकने व्यिस्था गरेको देन्त्खन्द्छ। सो 
व्यिस्थालाई कायाान्द्ियन गना कानून बनाई व्यिन्त्स्थत र ननयनमत गना सकने गरी 
संविधानको धारा १४ ले नै विधावयकालाई अनधकार प्रदान गरेको समेत देन्त्खन्द्छ। 
सो धारा १४ ले नै गैरआिासीय नेपालीलाई प्रदान गररने नागररकतामा राजनीनतक 
अनधकारलाई बाहेक गरेको र यस्ता गैरआिासीय नेपालीलाई अन्द्य नेपाली 
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नागररक सरहको सबै अनधकार नहनेु गरी अनधकारको सीमा नै ननधाारण गरेको 
हुँदा विदेशको नागररकता नलएको गैरआिासीय नेपालीलाई नेपालको 
नागररकतासमेत कायम रहने गरी दोहोरो नागररकता प्राप्त गना सवकने भनी व्याख्या 
गनासमेत नमल्ने देन्त्खँदैन।  

४०. यसरी नेपालको नागररक रहेको व्यन्त्ि िा त्प्यस्तो व्यन्त्िको सन्द्तानले साका  रा  
बाहेकको कुनै पनन विदेशी मलुकुको नागररकता प्राप्त गरेको रहेछ भने ननजको 
हैनसयत स्ितः गैरआिासीय नेपाली हनेु भन्द् ने संविधानको मनशाय रहेको देन्त्खन्द्छ। 
गैरआिासीय नेपाली नागररकलाई नेपालमा राजनीनतक अनधकारबाहेक अन्द्य 
अनधकार उपभोग गना पाउने शतामा गैरआिासीय नेपाली नागररकता प्रदान गना 
सवकने गरी कानून बनाउन संविधानले नै मागा प्रशस्त गरेको र संविधानले नै 
गैरआिासीय नेपालीको हकमा नेपालनभर रहँदाको अिस्थामा उपभोग गना सवकने 
अनधकारको सीमा समेत ननधाारण गररददएको अिस्थामा गैरआिासीय नेपाली 
नागररकको हैनसयत र दोहोरो नागररकता प्राप्त नागररकको हैनसयत समान र एउटै 
हनु सकने देन्त्खँदैन। वकनभने दोहोरो नागररकताको न्त्स्थनत सामान्द्यतः एकभन्द्दा 
बढी िा कन्त्म्तमा दईुिटा मलुकुको नागररकको हैनसयतमा कुनै व्यन्त्िलाई प्राप्त 
हनेु सबै राजनीनतक, आनथाक, सामान्त्जक र सांस्कृनतक अनधकारको दािी गना 
पाउने न्त्स्थनत हो। त्प्यसैले संविधानतः सशता र अनधकारको सीमा सवहतको 
गैरआिासीय नेपाली नागररकताको विषय र दोहोरो नागररकताको विषयलाई समान 
रूपमा अथािोध गना नमल्ने देन्त्खँदैन। 

४१. अकोतफा  नेपालको संविधानको धारा १३ को प्रािधान हेदाा नागररकता पनुः 
प्रानप्तको व्यिस्थासमेत रहेको देन्त्खन्द्छ। यस व्यिस्था बमोन्त्जम अन्द्य मलुकुको 
नागररकता नलएका गैरआिासीय नेपालीले विदेशको नागररकता पररत्प्याग गरेको 
अिस्थामा नेपालको नागररकता पनुः पाउन सकने देन्त्खएको हुँदा कानूनले तोकेको 
शता र अिस्था अनसुार विदेशको नागररकता पररत्प्याग गरी पनुः नेपालको 
नागररकता पाउन सकने नै देन्त्खन्द्छ। यसरी नेपालको नागररकताको सम्बन्द्धमा 
संविधानका प्रािधानहरू ससु्पष्ट रहेका र संविधानले नै विदेशको नागररकता प्राप्त 
गरेपनछ नेपालको नागररकको हैनसयत नै गैरआिासीय नेपाली हनेु र त्प्यस्तो 
गैरआिासीय नेपालीलाई संघीय कानून बमोन्त्जम गैरआिासीय नागररकतासम्म 
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उपलब्ध गराउन सवकने भनी संविधानले विदेशको नागररकता नलएको नेपालीलाई 
नेपालको नागररकको भन्द्दा फरक हैनसयत प्रदान गरेको न्त्स्थनतमा विदेशको 
नागररकता नलएको अिस्थामा नेपालको नागररकता कायम नरहने भन्द् ने समेतको 
नागररकता ऐन, २०६३ को दफा १० को कानूनी व्यिस्था संविधानको भािना र 
मनशाय विपररत देन्त्खँदैन।   

४२. नेपालको विन्त्शष्ट भरूाजनीनत, राव य क्षमता, जनसांन्त्ख्यक विशेषता र आकार, 
भौगोनलक अिस्था, विकासको स्तर र व्यिस्थापकीय क्षमता, नागररक र राज्यका 
बीचको बफादारीपूणा अन्द्तरसम्बन्द्ध समेतलाई दृवष्टगत गरी नागररकताको 
सम्बन्द्धमा नेपालको संविधानमा नै ननन्त्श् चत आधारहरू तोकी संविधानले नै एकल 
नागररकताको अिधारणालाई आत्प्मसात गरेको पाइन्द्छ। अतः संविधानले व्यिस्था 
गरेको गैरआिासीय नेपाली नागररकताको विषयनभर पूणा राजनीनतक हक 
अनधकारसवहतको दै्वध (दोहोरो) नागररकताको अिधारणा नै समेवटएको भनी 
ननिेदकले नलएको दािीलाई औन्त्चत्प्यपूणा मान्द् न नमल्ने देन्त्खएन।  

४३. नेपालको नागररकताको सम्बन्द्धमा संविधानले ननधाारण गरेका आधारहरू, 
नागररकता प्रदान गदाा पूरा गनुापने संिैधाननक मापदण्ड र नागररकताको सम्बन्द्धमा 
संविधानमा अन्द्तरननहीत भािना विपरीत व्यिस्थावपकाले कानून बनाई 
नागररकहरूको मौनलक हकमा अननु्त्चत प्रनतबन्द्ध लगाएको अिस्थामा सो कानून 
अमान्द्य र बदर घोवषत गराई पाउन कुनै पनन नेपाली नागररकले यस 
अदालतसमक्ष ननिेदन ददन पाउने हनु्द्छ। त्प्यसरी ननिेदन परेको अिस्थामा 
न्द्यावयक पनुरािलोकनको माध्यमबाट त्प्यस्तो कानूनको संिैधाननकता परीक्षण गने 
अनधकार संविधानतः यस अदालतलाई रहेको छ। त्प्यसरी ननिेदन परेको अिस्थामा 
चनुौती ददइएको कुनै कानून संविधानसँग बान्त्िएको िा त्प्यसले नेपाली नागररकको 
मौनलक हकमा अननु्त्चत बन्द्देज लगाएको देन्त्खएमा त्प्यस्तो कानूनलाई यस 
अदालतले बदर घोवषत गना सिछ। तर जहाँ देशको मूल कानूनको रूपमा रहेको 
संविधान आफैं मा स्पष्ट र दद्वविधारवहत रहेको छ त्प्यसको अन्द्यथा व्याख् या गरी 
अको ननष्कषामा पगु्न समेत नमल्दैन। साथै कुनै कानूनी व्यिस्थाले संविधान प्रदत्त 
हकमा आघात पारेको िा संविधानको भािना विपरीत नदेन्त्खएको अिस्थामा 
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अनमुान र आशंकाको आधारमा कुनै कानूनलाई चनुौती ददन र अमान्द्य घोवषत गना 
पनन नमल्दैन। 

४४. नेपालले विश् ि व्यापार संगठनको सदस्यतासमेत नलई सकेको अिस्थामा 
ननिेदकलाई नेपालमा कानून व्यिसाय गना रोक लगाउन नमल्दैन भन्द् ने ननिेदकको 
तफा बाट बहसको क्रममा नलएको न्त्जवकरको सन्द्दभामा हेदाा World Trade 

Organization (WTO) मा कानूनी सेिालाई व्यापाररक तथा व्यिसावयक सेिाको 
रुपमा स्िीकार गदै विनभन्द् न सीमाहरूसमेत तोकी ती सीमानभर रही WTO का 
सदस्य रा का कानून व्यिसायीहरूले अन्द्य सदस्य रा हरूमा कानून व्यिसाय 
पररचालन गना पाउने देन्त्खन्द्छ। WTO का सदस्य रा का कानून व्यिसायीले 
नेपालमा पनन कानून व्यिसायको सेिा प्रदान गना नपाउने गरी रोक लगाएको 
अिस्था नभएकोले WTO का सदस्य रा का नागररक िा नेपाली नागररकता प्राप्त 
गरेका कानून व्यिसायीले WTO ले ननधाारण गरेको सीमानभर रही कानून व्यिसाय 
गना हालको नागररकता सम्बन्द्धमा प्रचनलत व्यिस्थाले रोक लगाएको देन्त्खंदैन। 

४५. अतः मानथका प्रकरणहरूमा वििेचना गररएका आधार र कारण समेतबाट नेपाल 
नागररकता ऐन, २०६३ को दफा १० को कानूनी व्यिस्था नेपालको संविधानसँग 
बान्त्िएको नदेन्त्खँदा सो दफा १० को कानूनी व्यिस्था बदर घोवषत हनुसकने 
देन्त्खँदैन। तसथा प्रस्ततु ररट ननिेदन खारेज हनेु ठहछा। प्रस्ततु ननिेदनको 
दायरीको लगत कट्टा गरी नमनसल ननयमानसुार गरी अनभलेख शाखामा बिुाई 
ददनू।  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

    न्द्यायाधीश    

उपयुाि रायमा हामी सहमत छौं।  
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