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नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई सशंोधन गनन बनेको विधेयक 

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

 सङ्घीय ससंदले यो ऐन बनाएको छ । 

१. सकं्षिप् त नाम ि प्रािम्भ : (१) यस ऐनको नाम “नेपाल नागरिकता (पहिलो 
सशंोधन) ऐन, २०७९” ििेको छ। 

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रािम्भ िुनेछ। 

२. नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा सशंोधन : नेपाल नागरिकता ऐन, 
२०६३ (यसपछछ “मलू ऐन” भछनएको) को दफा ३ को,- 

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

“(३) नेपालभभत्र फेला पिेको वपततृ्ि ि माततृ्िको ठेगान नभएको 
प्रत्येक नाबालक छनजको बाबु िा आमाको पत्ता नलागेसम्म िंशजको 
नाताले नेपालको नागरिक माछननेछ ।”   

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

“(४) सिंत ्२०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अछघ जन्मको आधािमा 
नेपालको नागरिकता प्राप् त गिेको नागरिकको सन्तानले बाबु ि आमा दिुै 
नेपालको नागरिक ििेछन ् भने छनजको उमेि सोह्र िर्न पूिा भएपछछ 
िंशजको आधािमा नेपालको नागरिकता प्राप् त गनेछ। 

(५) नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै 
बसोबास गिेको ि बाबुको पहिचान िुन नसकेको व्यक्ततले िंशजको 
आधािमा नेपालको नागरिकता प्राप् त गनेछ।  

(६) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुिा लेखिएको भए तापछन विदेशी 
नागरिकसँग वििाि गिेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जक्न्मएको 
व्यक्ततले नेपाली नागरिकता भलँदाका बित छनजको आमा ि बाबु दिुै 
नेपाली नागरिक ििेछन ् भने नेपालमा जक्न्मएको त्यस्तो व्यक्ततले 
िंशजको आधािमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गनेछ । 

 (७) उपदफा (५) बमोक्जम नागरिकता प्राप् त गिेको कुनै व्यक्ततको 
बाबु विदेशी ििेको ठििेमा त्यस्तो व्यक्ततले िंशजको आधािमा भलएको 
नागरिकता कायम ििने छैन ि छनजले बाबुको नागरिकताको आधािमा 
विदेशी मलुकुको नागरिकता प्राप् त नगिेको भनी तोककए बमोक्जम 
स्िघोर्णा गिी िंशजको आधािमा प्राप्त गिेको नागरिकताको प्रमाणपत्र 
बुझाएमा अङ्गगकृत नागरिकता प्राप्त गनेछ ।” 
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३. मलू ऐनमा दफा ७क.थपः मलू ऐनको दफा ७ पछछ देिायको दफा ७क. 
थवपएको छः- 
“७क.  गैि आिासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गनन सतनेः (१) विदेशी मलुकुको 

नागरिकता प्राप्त गिी दक्षिण एभशयाली िेत्रीय सियोग सङ्गठनको 
सदस्य िाष्ट्र बािेकका देशमा बसोबास गिेको ि साविकमा िंशजको िा 
जन्मको आधािमा छनज िा छनजको बाबु िा आमा, बाजे िा बज्यै 
नेपालको नागरिक ििी पछछ विदेशी मलुकुको नागरिकता प्राप्त गिेको 
व्यक्ततले आगथनक, सामाक्जक तथा सांस्कृछतक अगधकािको उपभोग गनन 
पाउने गिी गैि आिासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गनन सतनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोक्जम गैि आिासीय नेपाली नागरिकता भलन 
चािने व्यक्ततले देिायका कागजात सलंग्न िािी मन्त्रालय समि 
तोककए बमोक्जम छनिेदन हदनु पनेछः-  

(क)  छनिेदन हदने व्यक्तत िा छनजको बाबु िा आमा, 
बाजे िा बज्यै साविकमा नेपालको नागरिक ििेको 
प्रमाण, 

(ि)  सम्बक्न्धत व्यक्ततले साबबकमा नेपालको 
नागरिकता भलएको भए सो नागरिकता त्याग 
गिेको प्रमाण, 

(ग)  विदेशी मलुकुको नागरिकता भएको प्रमाण,   

(घ) दक्षिण एभसयाली िेत्रीय सियोग सङ्गठनका 
सदस्य िाष्ट्र बािेकको देशमा बसोबास गिेको 
प्रमाण,  

(ङ) नेपालको सवंिधान ि कानूनको परिपालना गने   
प्रछतबद्धतापत्र । 

(३) साविकमा नेपालको नागरिकता भलई नागरिकताको प्रमाणपत्र 
कफतान नबुझाएको व्यक्ततले गिै आिासीय नेपाली नागरिकताको लागग 
उपदफा (२) बमोक्जम छनिेदन हदँदा छनजले पहिले भलएको नेपाली 
नागरिकताको प्रमाणपत्र समेत पेश गनुन पनेछ ।  

 (४) उपदफा (२) बमोक्जम छनिेदन प्राप्त भए पछछ मन्त्रालयले 
आिश्यक सबुद प्रमाण बुझी छनजलाई तोककए बमोक्जम गिै आिासीय 
नेपाली नागरिकता हदनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोक्जम गैिआिासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त 
गने व्यक्ततलाई तोककए बमोक्जम शपथ गिाउनु पनेछ । 
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 (६) यस दफा बमोक्जम गैि आिासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त 
गिेको व्यक्ततले झटु्ठो विििण हदई त्यस्तो नागरिकता प्राप्त गिेमा िा 
छनजले नेपालको स्ितन्त्रता, सािनभौमसत्ता, भौगोभलक अिण्डता तथा 
िाष्ट्र हित विपिीत कायन गिेको ठििेमा नेपाल सिकािले त्यस्तो 
व्यक्ततले प्राप्त गिेको गैि आिासीय नेपाली नागरिकता िद्द गनेछ ।” 

४. मलू ऐनको दफा ८ मा सशंोधन : मलू ऐनको दफा ८ को,- 

(१)  उपदफा (१) को िण्ड (क) पछछ देिायको िण्ड (क१) थवपएको छ:- 
“(क१) नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै 

बसोबास गिेको ि बाबुको पहिचान िुन नसकेको व्यक्ततको 
िकमा छनजको बाबुको पहिचान िुन नसकेको व्यिोिाको छनज 
ि छनजको आमाले गिेको तोककए बमोक्जमको स्िघोर्णा, 

ति छनिेदन हदँदाका बित त्यस्तो व्यक्ततको आमाको 
मतृ्यु भइसकेको िा िोस ठेगानमा नििेको अिस्थामा सोको 
प्रमाणसहित  छनिेदकले गिेको स्िघोर्णा सलंग्न गनुन 
पनेछ।”  

(२)  उपदफा (१) पछछ देिायको उपदफा (१क) थवपएको छः- 
"(१क) उपदफा (१) को िण्ड (क) मा जनुसकैु कुिा लेखिएको भए 

तापछन दफा ३ को उपदफा (४) ि (६) बमोक्जम नागरिकताको प्रमाणपत्र 
भलन छनिेदन हदँदा बाबु ि आमा दिुैको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको 
प्रछतभलवप सलंग्न गनुन    पनेछ ।"  

५. मलू ऐनको दफा २१ मा सशंोधन : मलू ऐनको दफा २१ को उपदफा (३) पछछ 
देिायका उपदफा (३क), (३ि) ि (३ग) थवपएका छन ्:- 

“(३क) कसैले दफा ३ को उपदफा (७) बमोक्जम गिेको स्िघोर्णा झटु्टो 
ठििेमा त्यस्तो झटु्टो स्िघोर्णा गने व्यक्ततलाई छ महिनादेखि एक िर्नसम्म 
कैद िा पचास िजाि रुपैयाँदेखि एक लाि रुपैयाँसम्म जरिबाना िा दिुै सजाय 
िुनेछ। झटु्टो स्िघोर्णा गिी नागरिकता प्राप् त गिे बापत यस उपदफा बमोक्जम 
सजाय भएमा त्यसिी प्राप् त गिेको नागरिकता स्ितः िद्द िुनेछ । 

(३ि) कसलेै झटु्टा विििण हदई दफा ७क. बमोक्जम गैि आिासीय 
नेपाली नागरिकता भलएमा तीन महिना देखि एक िर्नसम्म कैद िा पच्चीस 
िजाि रुपैयादेँखि पचास िजाि रुपैयाँसम्म जरिबाना िुनेछ । झटु्टो विििण हदई 
गैि आिासीय नेपाली नागरिकता प्राप् त गिे बापत यस उपदफा बमोक्जम सजाय 
भएमा त्यसिी प्राप् त गिेको गैि आिासीय नेपाली नागरिकता स्ितः िद्द िुनेछ 
। 
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(३ग) कसैले दफा ८ को उपदफा (१) को िण्ड (क१) बमोक्जम गिेको 
स्िघोर्णा झटु्टो ठििेमा त्यस्तो झटु्टो स्िघोर्णा गने व्यक्ततलाई एक िर्नदेखि 
तीन िर्नसम्म कैद िा एक लाि रुपैयाँदेखि तीन लाि रुपयैाँसम्म जरिबाना िा 
दिुै सजाय िुनेछ। झटु्टो स्िघोर्णा गिी नागरिकता प्राप् त गिे बापत यस 
उपदफा बमोक्जम सजाय भएमा त्यसिी प्राप् त गिेको नागरिकता स्ितः िद्द 
िुनेछ ।" 


