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नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ 

प्रमाणीकिण हमहत 

२०७८।२।९ 

             संवत् २०७८ सालको अध्यादेश नं. ११ 

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गनन बनेको अध्यादेश 

प्रस्तावना : नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई तत्काल संशोधन गनन वाञ्छनीय 

भएको ि िाल सङ् घीय संसदको अहधवेशन नभएकोले, 

 नेपालको संहवधानको धािा ११४ को उपधािा (१) बमोहिम 

मन्त्रिपरिषद्को हसफारिसमा िाष् ् र पहतबा् यो अध्यादेश िािी भएको छ। 

१. संहिप् त नाम ि प्रािम्भ : (१) यस अध्यादेशको नाम “नेपाल नागरिकता 

(पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८” ििेको छ। 

(२) यो अध्यादेश तुरुन्त प्रािम्भ हुनेछ। 

२. नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा संशोधन : नेपाल 

नागरिकता ऐन, २०६३ (यसपहछ “मूल ऐन” भहनएको) को दफा ३ को,- 

(१) उपदफा (३) मा ििेका “नेपाल सििदहभत्र” भन् ने शब्दिरूको 

सट्टा “नेपालहभत्र” भन् ने शब्द िाखी सोिी उपदफामा ििेका 

“हपतृत्व मातृत्वको” भन् ने शब्दिरूको सट्टा “हपतृत्व ि मातृत्वको” 

भन् ने शब्दिरू िान्त्रखएका छन्।  

(२) उपदफा (३) पहछ देिायका उपदफा (४), (५) ि (६) थहपएका 

छन् :- 

  “(४) संवत् २०७२ साल असोि ३ गते भन्दा अहघ 

िन्मको आधािमा नेपालको नागरिकता प्राप् त गिेको नागरिकको 

सन्तानले बाबु ि आमा दुवै नेपालको नागरिक ििेछन् भने 

हनिको उमेि सोह्र वषन पूिा भएपहछ वंशिको आधािमा 

नेपालको नागरिकता प्राप् त गनेछ। 
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   (५) नेपालको नागरिक आमाबा् नेपालमा िन्म भई 

नेपालमा नै बसोबास गिेको ि बाबुको पहिचान हुन नसकेको 

व्यन्त्रिले वंशिको आधािमा नेपालको नागरिकता प्राप् त गनेछ।  

   (६) उपदफा (५) बमोहिम नागरिकता प्राप् त गिेको 

कुनै व्यन्त्रिको बाबु हवदेशी ििेको ठििेमा त्यस्तो व्यन्त्रिले 

वंशिको आधािमा हलएको नागरिकता कायम ििने छैन ि 

हनिले बाबुको नागरिकताको आधािमा हवदेशी मुलुकको 

नागरिकता प्राप् त नगिेको भनी तोहकएबमोहिम स्वघोषणा गिेमा 

हनिको नागरिकतालाई अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत 

गरिनेछ।” 

३. मूल ऐनको दफा ८ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा ८ को,- 

(१)  उपदफा (१) को खण्ड (क) पहछ देिायको खण्ड (क१) थहपएको 

छ :- 

“(क१) नेपालको नागरिक आमाबा् नेपालमा िन्म भई 

नेपालमा नै बसोबास गिेको ि बाबुको पहिचान 

हुन नसकेको व्यन्त्रिको िकमा हनिको बाबुको 

पहिचान हुन नसकेको व्यिोिाको हनि ि 

हनिको आमाले गिेको तोहकए बमोहिमको 

स्वघोषणा, 

ति हनवेदन हदिँदाका बखत त्यस्तो 

व्यन्त्रिको आमाको मृतु्य भइसकेको वा िोस 

ठेगानमा नििेको अवस्थामा सोको प्रमाणसहित  

हनवेदकले गिेको स्वघोषणा संलग्न गनुन पनेछ।”  

(२)  उपदफा (१) पहछ देिायको उपदफा (१क) थहपएको छः- 

"(१क) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा िुनसुकै कुिा 

लेन्त्रखएको भए तापहन दफा ३ को उपदफा (४) बमोहिम 

नागरिकताको प्रमाणपत्र हलन हनवेदन हदिँदा बाबु ि आमा दुवैको 

नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रहतहलहप संलग्न गनुन पनेछ ।"  
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४. मूल ऐनको दफा २१ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा २१ को उपदफा (३) 

पहछ देिायका उपदफा (३क) ि (३ख) थहपएका छन् :- 

“(३क) कसैले दफा ३ को उपदफा (६) बमोहिम गिेको 

स्वघोषणा झुट्टो ठििेमा त्यस्तो झुट्टो स्वघोषणा गने व्यन्त्रिलाई छ 

महिनादेन्त्रख एक वषनसम्म कैद वा पचास ििाि रुपैयािँदेन्त्रख एक लाख 

रुपैयािँसम्म िरिबाना वा दुवै सिाय हुनेछ। झुट्टो स्वघोषणा गिी 

नागरिकता प्राप् त गिे वापत यस उपदफा बमोहिम सिाय भएमा 

त्यसिी प्राप् त गिेको नागरिकता स्वतः िद्द हुनेछ । 

(३ख) कसैले दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क१) 

बमोहिम गिेको स्वघोषणा झुट्टो ठििेमा त्यस्तो झुट्टो स्वघोषणा गने 

व्यन्त्रिलाई एक वषनदेन्त्रख तीन वषनसम्म कैद वा एक लाख रुपैयािँदेन्त्रख 

तीन लाख रुपैयािँसम्म िरिबाना वा दुवै सिाय हुनेछ। झुट्टो स्वघोषणा 

गिी नागरिकता प्राप् त गिे वापत यस उपदफा बमोहिम सिाय भएमा 

त्यसिी प्राप् त गिेको नागरिकता स्वतः िद्द हुनेछ ।" 

 
 
 


