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cfly{s l6Kk0fL 

       

 g]kfnsf] ;+ljwfgn] lglb{i6 u/] cg'?k ;+3Lo sfg"g adf]lhd Joj:yf 

ug'{kg]{ gful/stf ;DaGwL ljifodf Joj:yf ug{sf nflu g]kfn gful/stf 

P]g, @)^# nfO{ ;+zf]wg ug{ ag]sf] ljw]os th'{df ug'{ k/]sf] / th'{df 

ul/Psf] ljw]ossf] Joj:yfaf6 yk cfly{s Jooef/ kg]{ cj:yf g/x]sf] . 

 

           बालकृष्ण खाण 

                u[xdGqL 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

p2]Zo / sf/0f 

 

   g]kfnsf] ;+ljwfgsf] efu @ cGt{ut wf/f !) b]vL wf/f !% ;Dd 

gful/stf ;DaGwL Joj:yf ul/Psf]df pQm wf/fx?df Joj:yf ul/Pb]lv 

afx]s gful/stf ;DaGwL cGo ljifosf xsdf ;+3Lo sfg"g adf]lhd x'g] 

Joxf]/f pNn]v 5 . ;+ljwfgsf] wf/f !) df s'g} klg g]kfnL gful/snfO{ 

gful/stf k|fKt ug]{ xsaf6 jl~rt gul/g] ;'lglZrttf k|bfg गरिएकोछ। 

;+ljwfgn] lglb{i6 u/] adf]lhd gful/stf ;DaGwL ljifodf Joj:yf ug{sf 

nflu  g]kfn gful/stf P]g, @)^# nfO{ ;+zf]wg ug{ ag]sf] ljw]os o; 

;DdfgLt k|ltlglw ;ef ;dIf k]z u/]sf] 5' . 

 

           बालकृष्ण खाण 

                                  u[xdGqL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गनन बनेको विधेयक 

प्रस्तािना : नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गनन िाञ्छनीय भएकोले, 

 सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । 

१. संक्षिप् त ना  ि प्राि्भ : (१) यस ऐनको ना  “नेपाल नागरिकता (पविलो संशोधन) 
ऐन, २०७९” ििेको छ। 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्राि्भ िनुेछ। 

२. नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३  ा संशोधन : नेपाल नागरिकता ऐन, 
२०६३ (यसपछछ “ ूल ऐन” भछनएको) को दफा ३ को,- 

(१) उपदफा (३) को सट्टा देिायको उपदफा (३) िाक्षखएको छः- 

“(३) नेपालछभत्र फेला पिेको वपततृ्ि ि  ाततृ्िको ठेगान नभएको प्रत्येक 
नाबालक छनजको बाब ुिा आ ाको पत्ता नलागेस्  िंशजको नाताले नेपालको 
नागरिक  ाछननेछ ।”   

(२) उपदफा (३) पछछ देिायका उपदफा (४), (५), (६) ि (७) थवपएका छन ्:- 

“(४) संित ्२०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अक्षि जन् को आधाि ा 
नेपालको नागरिकता प्राप् त गिेको नागरिकको सन्तानले बाब ु ि आ ा दिु  
नेपालको नागरिक ििेछन ्भने छनजको उ ेि सोह्र िर्न पूिा भएपछछ िंशजको 
आधाि ा नेपालको नागरिकता प्राप् त गननेछछ। 

(५) नेपालको नागरिक आ ाबाट नेपाल ा जन्  भई नेपाल ा न  बसोबास 
गिेको ि बाबकुो पविचान िनु नसकेको व्यक्षिले िंशजको आधाि ा नेपालको 
नागरिकता प्राप् त गननेछछ।  

(६) उपदफा (२)  ा जनुसकु  कुिा लेक्षखएको भए तापछन विदेशी 
नागरिकसँग वििाि गिेकी नेपाली  विला नागरिकबाट नेपाल ा जक्षन् एको 
व्यक्षिले नेपाली नागरिकता छलँदाका बखत छनजको आ ा ि बाब ुदिु  नेपाली 
नागरिक ििेछन ्भने नेपाल ा जक्षन् एको त्यस्तो व्यक्षिले िंशजको आधाि ा 
नेपालको नागरिकता प्राप्त गननेछछ । 

 (७) उपदफा (५) ब ोक्षज  नागरिकता प्राप् त गिेको कुन  व्यक्षिको बाब ु
विदेशी ििेको ठििे ा त्यस्तो व्यक्षिले िंशजको आधाि ा छलएको नागरिकता 



काय  ििने छ न ि छनजले बाबकुो नागरिकताको आधाि ा विदेशी  लुकुको 
नागरिकता प्राप् त नगिेको भनी तोवकए ब ोक्षज  स्ििोर्णा गिी िंशजको आधाि ा 
प्राप्त गिेको नागरिकताको प्र ाणपत्र बझुाए ा अविकृत नागरिकता प्राप्त गननेछछ 
।” 

३.  ूल ऐन ा दफा ७क.थपः  ूल ऐनको दफा ७ पछछ देिायको दफा ७क. थवपएको 
छः- 
“७क.  ग ि आिासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गनन सकनेः (१) विदेशी  लुकुको 

नागरिकता प्राप्त गिी दक्षिण एक्षशयाली िेत्रीय सियोग सिठनको सदस्य िाष्ट्र 
बािेकका देश ा बसोबास गिेको ि साविक ा िंशजको िा जन् को आधाि ा 
छनज िा छनजको बाब ुिा आ ा, बाजे िा बज्य  नेपालको नागरिक ििी पछछ 
विदेशी  लुकुको नागरिकता प्राप्त गिेको व्यक्षिले आछथनक, सा ाक्षजक तथा 
सांस्कृछतक अछधकािको उपभोग गनन पाउने गिी ग ि आिासीय नेपाली 
नागरिकता प्राप्त गनन सकनेछ ।   

(२) उपदफा (१) ब ोक्षज  ग ि आिासीय नेपाली नागरिकता छलन 
चािने व्यक्षिले देिायका कागजात संलग्न िाखी  न्त्रालय स ि तोवकए 
ब ोक्षज  छनिेदन ददन ुपननेछछः-  

(क)  छनिेदन ददने व्यक्षि िा छनजको बाब ुिा आ ा, बाजे िा 
बज्य  साविक ा नेपालको नागरिक ििेको प्र ाण, 

(ख)  स्बक्षन्धत व्यक्षिले साछबक ा नेपालको नागरिकता 
छलएको भए सो नागरिकता त्याग गिेको प्र ाण, 

(ग)  विदेशी  लुकुको नागरिकता भएको प्र ाण,   

(ि) दक्षिण एछसयाली िेत्रीय सियोग सिठनका सदस्य िाष्ट्र 
बािेकको देश ा बसोबास गिेको प्र ाण,  

(ङ) नेपालको संविधान ि कानूनको परिपालना गननेछ   
प्रछतबद्धतापत्र । 

(३) साविक ा नेपालको नागरिकता छलई नागरिकताको प्र ाणपत्र 
वफतान नबझुाएको व्यक्षिले ग ि आिासीय नेपाली नागरिकताको लाछग उपदफा 
(२) ब ोक्षज  छनिेदन ददँदा छनजले पविले छलएको नेपाली नागरिकताको 
प्र ाणपत्र स ेत पेश गनुन पननेछछ ।  



 (४) उपदफा (२) ब ोक्षज  छनिेदन प्राप्त भए पछछ  न्त्रालयले 
आिश्यक सबदु प्र ाण बझुी छनजलाई तोवकए ब ोक्षज  ग ि आिासीय नेपाली 
नागरिकता ददनेछ ।  

(५) उपदफा (४) ब ोक्षज  ग िआिासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गननेछ 
व्यक्षिलाई तोवकए ब ोक्षज  शपथ गिाउन ुपननेछछ । 

 (६) यस दफा ब ोक्षज  ग ि आिासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गिेको 
व्यक्षिले झटु्ठो विििण ददई त्यस्तो नागरिकता प्राप्त गिे ा िा छनजले नेपालको 
स्ितन्त्रता, सािनभौ सत्ता, भौगोछलक अखण्डता तथा िाष्ट्र वित विपिीत कायन 
गिेको ठििे ा नेपाल सिकािले त्यस्तो व्यक्षिले प्राप्त गिेको ग ि आिासीय 
नेपाली नागरिकता िद्द गननेछछ ।” 

४.  ूल ऐनको दफा ८  ा संशोधन :  ूल ऐनको दफा ८ को,- 

(१)  उपदफा (१) को खण्ड (क) पछछ देिायको खण्ड (क१) थवपएको छ:- 

“(क१) नेपालको नागरिक आ ाबाट नेपाल ा जन्  भई नेपाल ा न  
बसोबास गिेको ि बाबकुो पविचान िनु नसकेको व्यक्षिको िक ा 
छनजको बाबकुो पविचान िनु नसकेको व्यिोिाको छनज ि छनजको 
आ ाले गिेको तोवकए ब ोक्षज को स्ििोर्णा, 

ति छनिेदन ददँदाका बखत त्यस्तो व्यक्षिको आ ाको  तृ्य ु
भइसकेको िा िोस ठेगान ा नििेको अिस्था ा सोको प्र ाणसवित  
छनिेदकले गिेको स्ििोर्णा संलग्न गनुन पननेछछ।”  

(२)  उपदफा (१) पछछ देिायको उपदफा (१क) थवपएको छः- 
"(१क) उपदफा (१) को खण्ड (क)  ा जनुसकु  कुिा लेक्षखएको भए 

तापछन दफा ३ को उपदफा (४) ि (६) ब ोक्षज  नागरिकताको प्र ाणपत्र छलन 
छनिेदन ददँदा बाब ुि आ ा दिु को नेपाली नागरिकताको प्र ाणपत्रको प्रछतछलवप 
संलग्न गनुन    पननेछछ ।"  

५.  ूल ऐनको दफा २१  ा संशोधन :  ूल ऐनको दफा २१ को उपदफा (३) पछछ 
देिायका उपदफा (३क), (३ख) ि (३ग) थवपएका छन ्:- 

“(३क) कस ले दफा ३ को उपदफा (७) ब ोक्षज  गिेको स्ििोर्णा झटु्टो 
ठििे ा त्यस्तो झटु्टो स्ििोर्णा गननेछ व्यक्षिलाई छ  विनादेक्षख एक िर्नस्  क द िा 
पचास िजाि रुप याँदेक्षख एक लाख रुप याँस्  जरिबाना िा दिु  सजाय िनुेछ। झटु्टो 
स्ििोर्णा गिी नागरिकता प्राप् त गिे बापत यस उपदफा ब ोक्षज  सजाय भए ा त्यसिी 
प्राप् त गिेको नागरिकता स्ितः िद्द िनुेछ । 



(३ख) कस ले झटु्टा विििण ददई दफा ७क. ब ोक्षज  ग ि आिासीय नेपाली 
नागरिकता छलए ा तीन  विना देक्षख एक िर्नस्  क द िा पच्चीस िजाि रुप याँदेक्षख 
पचास िजाि रुप याँस्  जरिबाना िनुेछ । झटु्टो विििण ददई ग ि आिासीय नेपाली 
नागरिकता प्राप् त गिे बापत यस उपदफा ब ोक्षज  सजाय भए ा त्यसिी प्राप् त गिेको 
ग ि आिासीय नेपाली नागरिकता स्ितः िद्द िनुेछ । 

(३ग) कस ले दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क१) ब ोक्षज  गिेको 
स्ििोर्णा झटु्टो ठििे ा त्यस्तो झटु्टो स्ििोर्णा गननेछ व्यक्षिलाई एक िर्नदेक्षख तीन 
िर्नस्  क द िा एक लाख रुप याँदेक्षख तीन लाख रुप याँस्  जरिबाना िा दिु  सजाय 
िनुेछ। झटु्टो स्ििोर्णा गिी नागरिकता प्राप् त गिे बापत यस उपदफा ब ोक्षज  सजाय 
भए ा त्यसिी प्राप् त गिेको नागरिकता स्ितः िद्द िनुेछ ।" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गनन बनेको विधेयकको 
ब्याख्यात् क वटप्पणी 

l;=g+= bkmf bkmf 

lzif{s 

JofVofTds l6Kk0fL 

१ #= (७) उपदफा (५) ब ोक्षज  नागरिकता प्राप् त 
गिेको कुन  व्यक्षिको बाब ुविदेशी ििेको ठििे ा 
त्यस्तो व्यक्षिले िंशजको आधाि ा छलएको 
नागरिकता काय  ििने छ न ि छनजले बाबकुो 
नागरिकताको आधाि ा विदेशी  लुकुको 
नागरिकता प्राप् त नगिेको भनी तोवकए ब ोक्षज  
स्ििोर्णा गिी िंशजको आधाि ा प्राप्त गिेको 
नागरिकताको प्र ाणपत्र बझुाए ा अविकृत 
नागरिकता प्राप्त गननेछछ ।” 

 

िंशजको 
नाताले 
नेपाली 
नागरिकता 
प्राछप्त 

स्ििोर्णाको ढाँचा 
छनय ािली ा तोकन ु
पननेछ भएकोले। 

२ “७क. ग ि आिासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गनन 
सकनेः (१) विदेशी  लुकुको नागरिकता प्राप्त गिी 
दक्षिण एक्षशयाली िेत्रीय सियोग सिठनको सदस्य 
िाष्ट्र बािेकका देश ा बसोबास गिेको ि साविक ा 
िंशजको िा जन् को आधाि ा छनज िा छनजको 
बाब ुिा आ ा, बाजे िा बज्य  नेपालको नागरिक 
ििी पछछ विदेशी  लुकुको नागरिकता प्राप्त गिेको 
व्यक्षिले आछथनक, सा ाक्षजक तथा सांस्कृछतक 
अछधकािको उपभोग गनन पाउने गिी ग ि आिासीय 
नेपाली नागरिकता प्राप्त गनन सकनेछ ।   

   (२) उपदफा (१) ब ोक्षज  ग ि आिासीय 
नेपाली नागरिकता छलन चािने व्यक्षिले देिायका 

ग ि 
आिासीय 
नेपाली 
नागरिकता 
प्राप्त गनन 
सकनेः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ग ि आिासीय नेपाली 
नागरिकता छलन 
छनय ािछल ा प्रविया 
उल्लेख गनुनपननेछ 
भएकोले। 

 

 

 

 



कागजात संलग्न िाखी  न्त्रालय स ि तोवकए 
ब ोक्षज  छनिेदन ददन ुपननेछछः-  

(क)  छनिेदन ददने व्यक्षि िा छनजको 
बाब ुिा आ ा, बाजे िा बज्य  साविक ा 
नेपालको नागरिक ििेको प्र ाण, 

(ख)  स्बक्षन्धत व्यक्षिले साछबक ा 
नेपालको नागरिकता छलएको भए सो 
नागरिकता त्याग गिेको प्र ाण, 

(ग)  विदेशी  लुकुको नागरिकता 
भएको प्र ाण,   

(ि) दक्षिण एछसयाली िेत्रीय सियोग 
सिठनका सदस्य िाष्ट्र बािेकको देश ा 
बसोबास गिेको प्र ाण,  

(ङ) नेपालको संविधान ि कानूनको 
परिपालना गननेछ   प्रछतबद्धतापत्र । 

   (३) साविक ा नेपालको नागरिकता छलई 
नागरिकताको प्र ाणपत्र वफतान नबझुाएको व्यक्षिले 
ग ि आिासीय नेपाली नागरिकताको लाछग उपदफा 
(२) ब ोक्षज  छनिेदन ददँदा छनजले पविले छलएको 
नेपाली नागरिकताको प्र ाणपत्र स ेत पेश गनुन 
पननेछछ ।  

   (४) उपदफा (२) ब ोक्षज  छनिेदन प्राप्त भए 
पछछ  न्त्रालयले आिश्यक सबदु प्र ाण बझुी 
छनजलाई तोवकए ब ोक्षज  ग ि आिासीय नेपाली 
नागरिकता ददनेछ ।  

  (५) उपदफा (४) ब ोक्षज  ग िआिासीय नेपाली 
नागरिकता प्राप्त गननेछ व्यक्षिलाई तोवकए ब ोक्षज  
शपथ गिाउन ुपननेछछ । 

   (६) यस दफा ब ोक्षज  ग ि आिासीय नेपाली 
नागरिकता प्राप्त गिेको व्यक्षिले झटु्ठो विििण ददई 
त्यस्तो नागरिकता प्राप्त गिे ा िा छनजले नेपालको 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ग ि आिासीय नेपाली 
नागरिकताको ढाचा 
छनय ािली तोकनपुननेछ 
भएकोले। 

 

ग ि आिासीय नेपाली 
नागरिकता प्राप्त गननेछ 
व्यक्षिले शपथ 
गनुनपननेछ भएबाट 
शपथको ढाँचा 
छनय ाछल ा तोकनपुननेछ 
भएकोले। 



स्ितन्त्रता, सािनभौ सत्ता, भौगोछलक अखण्डता तथा 
िाष्ट्र वित विपिीत कायन गिेको ठििे ा नेपाल 
सिकािले त्यस्तो व्यक्षिले प्राप्त गिेको ग ि 
आिासीय नेपाली नागरिकता िद्द गननेछछ ।” 

 
३  ८. “(क१) नेपालको नागरिक आ ाबाट 

नेपाल ा जन्  भई नेपाल ा न  बसोबास गिेको ि 
बाबकुो पविचान िनु नसकेको व्यक्षिको िक ा 
छनजको बाबकुो पविचान िनु नसकेको व्यिोिाको 
छनज ि छनजको आ ाले गिेको तोवकए ब ोक्षज को 
स्ििोर्णा, 
   ति छनिेदन ददँदाका बखत त्यस्तो व्यक्षिको 
आ ाको  तृ्य ु भइसकेको िा िोस ठेगान ा 
नििेको अिस्था ा सोको प्र ाणसवित  छनिेदकले 
गिेको स्ििोर्णा संलग्न गनुन पननेछछ।”  

 

नागरिकता
को 
प्र ाणपत्र 
प्राछप्तको 
लाछग 
छनिेदन 
ददन ुपननेछ 

स्ििोर्णाको ढाँचा 
छनय ािछल ा 
तोकनपुननेछ भएकोले ।  

 

.................. 
बालकृष्ण खाण 

गिृ न्त्री 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

नपेाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गनन बनकेो विधेयक 

छतन िले 

 

ि.सं. 
ऐन 

ऐनको  

साविक व्यिस्था  ूल ऐन ा संशोधन प्रस्ताि 

 

 

 

संशोधन पेश गनुन 
पनानको कािण 

दफा    

१. 
 

3 (3) नेपाल सििदछभत्र 
फेला पिेको वपततृ्ि 
 ाततृ्िको ठेगान 
नभएको प्रत्येक नाबालक 
छनजको बाब ुिा आ ाको 
पत्ता नलागेस्  
िंशजको नाताले 
नेपालको नागरिक 
 ाछननेछ। 

६. नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को 
दफा ३  ा संशोधन : नेपाल 
नागरिकता ऐन, २०६३ (यसपछछ 
“ ूल ऐन” भछनएको) को दफा ३ 
को,- 

(२) उपदफा (३) को सट्टा 
देिायको उपदफा (३) 
िाक्षखएको छः- 

“(३) नेपालछभत्र फेला 
पिेको वपततृ्ि ि  ाततृ्िको 
ठेगान नभएको प्रत्येक 
नाबालक छनजको बाब ु िा 
आ ाको पत्ता नलागेस्  
िंशजको नाताले नेपालको 
नागरिक  ाछननछे ।”   

(२) उपदफा (३) पछछ देिायका 
उपदफा (४), (५), (६) ि 
(७) थवपएका छन ्:- 

“(४) संित ् २०७२ 
साल असोज ३ गते भन्दा 
अक्षि जन् को आधाि ा 
नेपालको नागरिकता प्राप् त 
गिेको नागरिकको सन्तानले 
बाब ु ि आ ा दिु  नेपालको 
नागरिक ििेछन ् भन े छनजको 

संि धाछनक व्यिस्था 
काय  गनन। 



उ ेि सोह्र िर्न पूिा भएपछछ 
िंशजको आधाि ा नेपालको 
नागरिकता प्राप् त गननेछछ। 

(५) नेपालको 
नागरिक आ ाबाट नेपाल ा 
जन्  भई नेपाल ा न  बसोबास 
गिेको ि बाबकुो पविचान िनु 
नसकेको व्यक्षिले िंशजको 
आधाि ा नेपालको नागरिकता 
प्राप् त गननेछछ।  

(६) उपदफा (२)  ा 
जनुसकु  कुिा लेक्षखएको भए 
तापछन विदेशी नागरिकसगँ 
वििाि गिेकी नेपाली  विला 
नागरिकबाट नेपाल ा 
जक्षन् एको व्यक्षिले नेपाली 
नागरिकता छलँदाका बखत 
छनजको आ ा ि बाब ु दिु  
नेपाली नागरिक ििेछन ् भने 
नेपाल ा जक्षन् एको त्यस्तो 
व्यक्षिले िंशजको आधाि ा 
नेपालको नागरिकता प्राप्त 
गननेछछ । 

 (७) उपदफा (५) 
ब ोक्षज  नागरिकता प्राप् त 
गिेको कुन  व्यक्षिको बाब ु
विदेशी ििेको ठििे ा त्यस्तो 
व्यक्षिले िंशजको आधाि ा 
छलएको नागरिकता काय  
ििने छ न ि छनजले बाबकुो 
नागरिकताको आधाि ा 
विदेशी  लुकुको नागरिकता 
प्राप् त नगिेको भनी तोवकए 
ब ोक्षज  स्ििोर्णा गिी 
िंशजको आधाि ा प्राप्त गिेको 



नागरिकताको प्र ाणपत्र 
बझुाए ा अविकृत नागरिकता 
प्राप्त गननेछछ ।” 

 
२. 7    िते्र 

गाछभदँाको 
नागरिकता 
: 
नेपालछभत्र 
गाछभने 
गिी कुन  
िेत्र प्राप्त 
भए ा 
त्यस 
िेत्रछभत्रक
ोो व्यक्षि 
यस 
ऐनको 
अधीन ा 
ििी नेपाल 
सिकािले 
नेपाल  
िाजपत्र ा 
सूचना 
प्रकाशन 
गिी 
तोवकददए 
ब ोक्षज  
सोिी 
सूचना ा 
तोकेको 
छ छत देक्षख 
नेपालको 
नागरिक 
 ाछननेछ। 

 ूल ऐन ा दफा ७क.थपः  ूल ऐनको 
दफा ७ पछछ देिायको दफा ७क. 
थवपएको छः- 

“७क. ग ि आिासीय नेपाली नागरिकता 
प्राप्त गनन सकनेः (१) विदेशी  लुकुको 
नागरिकता प्राप्त गिी दक्षिण एक्षशयाली 
िेत्रीय सियोग सिठनको सदस्य िाष्ट्र 
बािेकका देश ा बसोबास गिेको ि 
साविक ा िंशजको िा जन् को आधाि ा 
छनज िा छनजको बाब ुिा आ ा, बाजे िा 
बज्य  नेपालको नागरिक ििी पछछ विदेशी 
 लुकुको नागरिकता प्राप्त गिेको 
व्यक्षिले आछथनक, सा ाक्षजक तथा 
सांस्कृछतक अछधकािको उपभोग गनन 
पाउने गिी ग ि आिासीय नेपाली 
नागरिकता प्राप्त गनन सकनेछ ।   

(२) उपदफा (१) ब ोक्षज  ग ि 
आिासीय नेपाली नागरिकता छलन चािन े
व्यक्षिले देिायका कागजात संलग्न िाखी 
 न्त्रालय स ि तोवकए ब ोक्षज  छनिेदन 
ददन ुपननेछछः-  

(क)  छनिेदन ददन ेव्यक्षि िा छनजको बाब ु
िा आ ा, बाजे िा बज्य  साविक ा 
नेपालको नागरिक ििेको प्र ाण, 

(ख)  स्बक्षन्धत व्यक्षिले साछबक ा 
नेपालको नागरिकता छलएको भए सो 
नागरिकता त्याग गिेको प्र ाण, 

(ग)  विदेशी  लुकुको नागरिकता भएको 
प्र ाण,   

संि धाछनक व्यिस्था 
काय  गनन। 



(ि) दक्षिण एछसयाली िेत्रीय सियोग 
सिठनका सदस्य िाष्ट्र बािेकको 
देश ा बसोबास गिेको प्र ाण,  

(ङ) नेपालको संविधान ि कानूनको 
परिपालना गननेछ   प्रछतबद्धतापत्र । 

(३) साविक ा नेपालको 
नागरिकता छलई नागरिकताको प्र ाणपत्र 
वफतान नबझुाएको व्यक्षिले ग ि आिासीय 
नेपाली नागरिकताको लाछग उपदफा (२) 
ब ोक्षज  छनिेदन ददँदा छनजले पविले 
छलएको नेपाली नागरिकताको प्र ाणपत्र 
स ेत पेश गनुन पननेछछ ।  

 (४) उपदफा (२) ब ोक्षज  
छनिेदन प्राप्त भए पछछ  न्त्रालयले 
आिश्यक सबदु प्र ाण बझुी छनजलाई 
तोवकए ब ोक्षज  ग ि आिासीय नेपाली 
नागरिकता ददनेछ ।  

(५) उपदफा (४) ब ोक्षज  
ग िआिासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गननेछ 
व्यक्षिलाई तोवकए ब ोक्षज  शपथ 
गिाउन ुपननेछछ । 

 (६) यस दफा ब ोक्षज  ग ि 
आिासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गिेको 
व्यक्षिले झटु्ठो विििण ददई त्यस्तो 
नागरिकता प्राप्त गिे ा िा छनजले 
नेपालको स्ितन्त्रता, सािनभौ सत्ता, 
भौगोछलक अखण्डता तथा िाष्ट्र वित 
विपिीत कायन गिेको ठििे ा नेपाल 
सिकािले त्यस्तो व्यक्षिले प्राप्त गिेको 
ग ि आिासीय नेपाली नागरिकता िद्द 
गननेछछ ।” 

 



३. 8    नभएको १.  ूल ऐनको दफा ८  ा संशोधन :  ूल 
ऐनको दफा ८ को,- 

(१)  उपदफा (१) को खण्ड (क) पछछ 
देिायको खण्ड (क१) थवपएको छ:- 

“(क१) नेपालको नागरिक आ ाबाट 
नेपाल ा जन्  भई नेपाल ा न  बसोबास 
गिेको ि बाबकुो पविचान िनु नसकेको 
व्यक्षिको िक ा छनजको बाबकुो 
पविचान िनु नसकेको व्यिोिाको छनज 
ि छनजको आ ाले गिेको तोवकए 
ब ोक्षज को स्ििोर्णा, 

   ति छनिेदन ददँदाका बखत त्यस्तो 
व्यक्षिको आ ाको  तृ्य ुभइसकेको िा 
िोस ठेगान ा नििेको अिस्था ा सोको 
प्र ाणसवित  छनिेदकले गिेको 
स्ििोर्णा संलग्न गनुन पननेछछ।”  

(२)  उपदफा (१) पछछ देिायको 
उपदफा (१क) थवपएको छः- 

"(१क) उपदफा (१) को खण्ड (क)  ा 
जनुसकु  कुिा लेक्षखएको भए तापछन दफा 
३ को उपदफा (४) ि (६) ब ोक्षज  
नागरिकताको प्र ाणपत्र छलन छनिेदन 
ददँदा बाब ु ि आ ा दिु को नेपाली 
नागरिकताको प्र ाणपत्रको प्रछतछलवप 
संलग्न गनुन    पननेछछ ।"  

संि धाछनक व्यिस्था 
काय  गनन। 

4. 21    नभएको  ूल ऐनको दफा २१  ा संशोधन 
:  ूल ऐनको दफा २१ को 
उपदफा (३) पछछ देिायका 
उपदफा (३क), (३ख) ि (३ग) 
थवपएका छन ्:- 

“(३क) कस ले दफा ३ को 
उपदफा (७) ब ोक्षज  गिेको 
स्ििोर्णा झटु्टो ठििे ा त्यस्तो झटु्टो 
स्ििोर्णा गननेछ व्यक्षिलाई छ 

संि धाछनक व्यिस्था 
काय  गनन। 



 विनादेक्षख एक िर्नस्  क द िा 
पचास िजाि रुप याँदेक्षख एक लाख 
रुप याँस्  जरिबाना िा दिु  सजाय 
िनुेछ। झटु्टो स्ििोर्णा गिी 
नागरिकता प्राप् त गिे बापत यस 
उपदफा ब ोक्षज  सजाय भए ा 
त्यसिी प्राप् त गिेको नागरिकता 
स्ितः िद्द िनुेछ । 

(३ख) कस ले झटु्टा विििण 
ददई दफा ७क. ब ोक्षज  ग ि 
आिासीय नेपाली नागरिकता छलए ा 
तीन  विना देक्षख एक िर्नस्  क द 
िा पच्चीस िजाि रुप याँदेक्षख पचास 
िजाि रुप याँस्  जरिबाना िनुेछ । 
झटु्टो विििण ददई ग ि आिासीय 
नेपाली नागरिकता प्राप् त गिे बापत 
यस उपदफा ब ोक्षज  सजाय भए ा 
त्यसिी प्राप् त गिेको ग ि आिासीय 
नेपाली नागरिकता स्ितः िद्द िनुछे 
। 

(३ग) कस ले दफा ८ को 
उपदफा (१) को खण्ड (क१) 
ब ोक्षज  गिेको स्ििोर्णा झटु्टो 
ठििे ा त्यस्तो झटु्टो स्ििोर्णा गननेछ 
व्यक्षिलाई एक िर्नदेक्षख तीन 
िर्नस्  क द िा एक लाख 
रुप याँदेक्षख तीन लाख रुप याँस्  
जरिबाना िा दिु  सजाय िनुछे। झटु्टो 
स्ििोर्णा गिी नागरिकता प्राप् त गिे 
बापत यस उपदफा ब ोक्षज  सजाय 
भए ा त्यसिी प्राप् त गिेको 
नागरिकता स्ितः िद्द िनुेछ ।" 

 
 

 


