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नपेाल नागरिकता ननयमावली, २०६३ 

 

नेपाल िाजपत्रमा प्रकाशित नमनत 

         २०६३।८।२९ 

संिोधन 

१. नेपाल नागरिकता (पहिलो संिोधन) ननयमावली, २०६३        २०६३।१०।१५ 

२. नेपाल नागरिकता (दोस्रो संिोधन) ननयमावली, २०७८  2078।02।24 

 

     नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २३ ले ददएको अनधकाि प्रयोग गिी नेपाल 
सिकािले देिायका ननयमिरू बनाएको छ ।  

 

१. संशिप्त नाम ि प्रािम्भः (१) यी ननयमिरूको नाम “नेपाल नागरिकता ननयमावली, २०६३”  
ििेको छ ।  

(२) यो ननयमावली तरुुन्त प्रािम्भ िनुेछ । 

 

२. परिभाषाः हवषय वा प्रसले अको अर्थ नलागेमा यस ननयमावलीमा,– 

(क) “ऐन” भन्नाले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ सम्झन ुपछथ । 

(ख)   “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सिकाि गिृ मन्त्रालय सम्झन ुपछथ ।  

(ग) “स्र्ानीय ति” भन्नाले ................... गाउँपानलका वा नगिपानलका 
सम्झन ु पछथ ि सो िब्दले उपमिानगिपानलका ि 
मिानगिपानलकासमेतलाई जनाउँछ । 

 

३. वंिजको नाताले नपेाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गने कायथहवनधः (१) वंिजको नाताले 
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नलन चािने सोह्र वषथ उमेि पूिा भएको नेपाली नागरिकले 
सम्बशन्धत प्रमखु शजल्ला अनधकािीसमि देिायका कागजात संलग्न िाखी अनसूुची–१ 
बमोशजमको ढाँचामा ननवेदन ददन ुपनेछः– 

(क) बाब ुवा आमा वा आफ्ना वंितफथ का तीन पसु्तानभत्रको नातेदािको 
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, 

(ख) जन्मस्र्ान ि नाता खलु्ने गिी सम्बशन्धत स्र्ानीय तिले गरिददएको 
नसफारिस वा जन्मदताथ प्रमाणपत्र, 

                                                           
   दोस्रो संिोधनद्वािा नभहकएको । 
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(ग) खण्ड (क) बमोशजम तीन पसु्तानभत्रको नातेदािको नागरिकताको 
प्रमाणपत्र पेि गिेको अवस्र्ामा उक्त नातेदािसँगको नाता खलु्ने 
नाता प्रमाशणत पत्र, 

(२) उपननयम (१) बमोशजमका प्रमाण ननवेदनसार् पेि गनथ नसक्ने नेपाली 
नागरिकलाई देिायका कागजातका आधािमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र ददन 
सहकनेछः– 

(क) ननवेदकका बाब ुवा आमा नेपाली नागरिक भएकोले ननज वंिजको 
नाताले नेपालको नागरिक भएको ि नेपालमा जन्म भई ननिन्ति 
रूपमा नेपालनभत्र स्र्ायी रूपमा बसोबास गिी आएको व्यिोिा 
खलु्ने गिी स्र्ानीय तिका प्रनतनननधको िोिबिमा अनसूुची–३ 
बमोशजमको ढाँचामा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त स्र्ानीय 
बानसन्दािरूले गरिददएको स्र्लगत सजथनमन, 

(ख) सम्बशन्धत वडामा बसोबास गने तीन जना नेपाली नागरिकताको 
प्रमाणपत्र प्राप्त नेपाली नागरिकले अनसूुची–४ बमोशजमको ढाँचामा 
सजथनमनस्र्लमै गरिददएको सनाखत । 

ति नागरिकताको नसफारिस गने वा नागरिकता प्रदान गने 
अनधकािीलाई सनाखत गने व्यशक्तले िंकास्पद रूपमा सनाखत 
गिेको लागेमा त्यस्तो अनधकािीले त्यस उपि र्प छाननबन गनथ 
सक्नेछ । 

(३) नेपालनभत्र फेला पिेको हपततृ्व ि माततृ्वको ठेगान नभएको नेपाली 
नागरिकताको प्रमाणपत्र नलन चािन े सोिथ वषथ उमेि पूिा भएको व्यशक्तले देिायका 
कागजात संलग्न िाखी अनसूुची–१ बमोशजमको ढाँचामा सम्बशन्धत प्रमखु शजल्ला 
अनधकािीसमि ननवेदन ददन ुपनेछः– 

(क) नेपाल सिकािबाट स्वीकृनत प्राप्त बालमशन्दि वा अनार् 
बालबानलका संििण गने संघसंस्र्ा वा अनार्ालयको संििणमा 
िकेु बढेको भए त्यस्तो संस्र्ाको नसफारिस, 

(ख) कुनै व्यशक्त हविेषले प्रचनलत कानूनबमोशजम संििकत्व प्राप्त गिी 
पालनपोषण गिेको भए पालनपोषण गने व्यशक्तको नागरिकताको 
प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप, 
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(ग)  खण्ड (क) बमोशजमको संस्र्ामा पालनपोषण गने संस्र्ाका 
प्रमखुबाट गरिददएको सनाखत वा खण्ड (ख) बमोशजम पालनपोषण 
गने व्यशक्तले गरिददएको सनाखत, 

(३क) ऐनको दफा 3 को उपदफा (4) बमोशजम वंिजको आधािमा नेपालको 

नागरिकता नलन चािने सोह्र वषथ उमेि पूिा भएको व्यशक्तले देिायका कागजात संलग्न िाखी 

अनसूुची-1 बमोशजमको ढाँचामा सम्बशन्धत प्रमखु शजल्ला अनधकािी समि ननवेदन ददन ुपनेछ:- 

(क) जन्मदताथ प्रमाणपत्र, 

(ख) बाब ुि आमा दवैुको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, 

(ग) जन्मस्र्ान ि नाता खलु्ने गिी सम्बशन्धत स्र्ानीय तिले गरिददएको 

नसफारिस । 

(३ख) ऐनको दफा 3 को उपदफा (5) बमोशजम नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा 

जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गिेको ि बाबकुो पहिचान िनु नसकेको सोह्र वषथ उमेि पूिा 

भएको व्यशक्तले वंिजको आधािमा नेपालको नागरिकता नलन चािेमा देिायका कागजात संलग्न 

िाखी अनसूुची-1 बमोशजमको ढाँचामा सम्बशन्धत प्रमखु शजल्ला अनधकािी समि ननवेदन ददन ु

पनेछ:- 

(क) जन्मदताथ प्रमाणपत्र, 

(ख) आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, 

(ग) जन्मस्र्ान ि नाता खलु्ने गिी सम्बशन्धत स्र्ानीय तिले गरिददएको 

नसफारिस, 

(घ) ननजको जन्म नेपालमा भई नेपालमा नै बसोबास गदै आएको ि 

ननजको बाबकुो पहिचान िनु नसकेको व्यिोिा खलु्न े गिी 

सम्बशन्धत स्र्ानीय तिले गरिददएको नसफारिस, 

(ङ) बाबकुो पहिचान िनु नसकेको व्यशक्तले अनसूुची-४क. बमोशजमको 

ढाँचामा ि ननजको आमाले अनसूुची-४ख. बमोशजमको ढाँचामा 

                                                           
 दोस्रो संिोधनद्वािा र्प । 
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प्रमखु शजल्ला अनधकािी वा ननजले तोकेको अनधकृत समि गिेको 

स्वघोषणा, 

ति ननवेदन ददँदाका बखत त्यस्तो व्यशक्तको आमाको मतृ्य ु
भईसकेकोमा मतृ्य ु दताथको प्रमाणपत्र ि िोस ठेगानमा नििेकोमा 
स्वीकृत शचहकत्सकले गिेको नसफारिस सहित ननवेदकले गिेको 
अनसूुची-४क. बमोशजमको स्वघोषणा संलग्न गनुथ पनेछ।  

(४) उपननयम (३), (३क) वा (३ख) बमोशजम प्राप्त ननवेदनको सम्बन्धमा र्प कुिा 
बझु्न ुपने भएमा आवश्यकता अनसुाि स्र्ानीय तिको नसफारिस वा प्रििी प्रनतवेदन माग 
गनथ सहकनेछ ।        

(५) उपननयम (१), (३), (३क) वा (३ख) बमोशजम प्राप्त ननवेदनउपि छानहवन गदाथ 
ननवेदक वंिजको नाताले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन योग्य देशखएमा ननजलाई 
वंिजको नाताले नागरिकताको प्रमाणपत्र जािी गनथ सहकनेछ ।  

(६) हपततृ्व ि माततृ्वको ठेगान नभएको व्यशक्तको नागरिकताको प्रमाणपत्रको 
बाब ु वा आमाको नाम उल्लेख िनु ु पने स्र्ानमा हपततृ्व ि माततृ्वको ठेगान नभएको 
व्यिोिा जनाई संििकको नाम, र्ि ि ठेगाना उल्लेख गनुथ पनेछ । 

(६क) उपननयम (३ख) बमोशजम पिेको ननवेदन बमोशजम बाबकुो पहिचान 
नभएको व्यशक्तलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र जािी गदाथ कायाथलयको अनभलेखमा बाब ु
पहिचान नभएको व्यिोिा उल्लेख गिी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबकुो नाम, 
र्ि तर्ा ठेगाना उल्लेख िनु ुपने स्र्ानमा कुनै व्यिोिा उल्लेख नगिी जािी गनुथ पनेछ । 

(७) यो ननयम प्रािम्भ िनुभुन्दा अशघ समयसमयमा खहटएका नागरिकता टोलीले 
तयाि गिेको दताथ अनभलेख ि हवतिण गिेको अस्र्ायी ननस्सालाई समेत आधाि नलई 
नागरिकताको प्रमाणपत्र जािी गनथ सहकनेछ । 

(८) उपननयम (२) बमोशजम नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गनथ ननवेदन 
ददने व्यशक्तिरूको सूची सोिी ददन सावथजननक गनुथ पनेछ ।   

 

४. जन्मको आधािमा नपेाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गने कायथहवनधः (१) ऐनको दफा 
४ को उपदफा (१) बमोशजम जन्मको आधािमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नलन 
चािने सोह्र वषथ उमेि पूिा भएको नेपाली नागरिकले सम्बशन्धत प्रमखु शजल्ला 

                                                           
   दोस्रो संिोधनद्वािा संिोनधत । 
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अनधकािीसमि देिायका कागजात संलग्न िाखी अनसूुची–१ बमोशजमको ढाँचामा ननवेदन 
ददन ुपनेछः– 

(क) ननवेदकको जन्म नेपालनभत्र भएको ि ननजले ननिन्ति नेपालमा 
स्र्ायी रूपमा बसोबास गदै आएको व्यिोिा खलु्ने गिी सम्बशन्धत 
स्र्ानीय तिले गरिददएको नसफारिस, 

(ख) आफ्नो वा परिवािको नामको जग्गाधनी दताथ प्रमाणपूजाथ वा 
मोिीयानी िकको प्रमाणपत्र वा घिधिुी प्रमाण वा ननवाथचन 
आयोगले तयाि गिेको मतदाता नामावलीमा ननजको वा ननजको 
बाब ुवा आमाको नाम समावेि भएको प्रमाण । 

स्पष्टीकिणः यस खण्डको प्रयोजनको लानग “परिवाि” भन्नाले 
एकाघिका वा छुदिई नभन्न बसेका बाब,ु आमा, सौतेनी आमा, छोिा, 
अहववाहिता छोिी ि छोिाबिुािीसमेतलाई सम्झन ुपछथ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गनथ चािने व्यशक्तले 
संहवधानसभाको ननवाथचन िनुअुगावै प्रमखु शजल्ला अनधकािीसमि ननवेदन ददन ुपनेछ । 

(३) उपननयम (१) बमोशजमका प्रमाण ननवेदनसार् पेि गनथ नसक्ने व्यशक्तलाई 
ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोशजम देिायका कागजातका आधािमा नेपाली 
नागरिकताको प्रमाणपत्र जािी गनथ सहकनेछः– 

(क) ननवेदक नेपालमा जन्म भई ननिन्ति रूपमा नेपाल सििदनभत्र 
स्र्ायी रूपमा बसोबास गिी आएको व्यिोिा खलु्न ेगिी स्र्ानीय 
तिका प्रनतनननधको िोिबिमा अनसूुची–५ बमोशजमको ढाँचामा 
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त स्र्ानीय बानसन्दािरूले 
गरिददएको स्र्लगत सिजनमन, 

(ख) सम्बशन्धत वडामा बसोबास गने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र 
प्राप्त तीन जना नेपाली नागरिकले अनसूुची–६ बमोशजमको ढाँचामा 
सजथनमनस्र्लमै गरिददएको सनाखत । 

ति नागरिकताको नसफारिस गने वा नागरिकता प्रदान गने 
अनधकािीलाई सनाखत गने व्यशक्तले िंकास्पद रूपमा सनाखत 
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गिेको लागेमा त्यस्तो अनधकािीले त्यस उपि र्प छाननबन गनथ 
सक्नेछ । 

(४) ऐनको दफा ४ को उपदफा (३) बमोशजमको समयावनधनभत्र प्राप्त भएका 
ननवेदनिरूका सम्बन्धमा त्यस्ता ननवेदन दताथ भएको नमनतले एक महिनानभत्र प्रमखु 
शजल्ला अनधकािीले ननणथय गरिसक्न ुपनेछ । 

(५) उपननयम (१) वा (३) बमोशजम प्राप्त ननवेदनउपि छाननबन गदाथ ननवेदक 
जन्मको आधािमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन योग्य देशखएमा ननजलाई 
जन्मको आधािमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जािी गनथ सहकनेछ । 

(६) उपननयम (३) बमोशजम नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गनथ ननवेदन 
ददने व्यशक्तिरूको सूची सोिी ददन सावथजननक गनुथ पनेछ । 

 

५. वैवाहिक सम्बन्धको आधािले अङ्गीकृत नपेाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गने कायथहवनधः 
(१) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी हवदेिी महिलाले नेपालको नागरिकता 
प्राप्त गनथ चािेमा देिायका कागजात संलग्न गिी सम्बशन्धत प्रमखु शजल्ला अनधकािीसमि 
अनसूुची–७ बमोशजमको ढाँचामा ननवेदन ददन ुपनेछः– 

(क) नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्ध खलु्ने गिी सम्बशन्धत 
स्र्ानीय तिले गरिददएको नसफारिस,  

(ख) ननजले हवदेिी नागरिकता त्याग्ने कािबािी चलाएको ननस्सा । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम प्राप्त ननवेदनउपि छानहवन गदाथ ननवेदक अङ्गीकृत 
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन योग्य देशखएमा ननजलाई अङ्गीकृत नेपाली 
नागरिकताको प्रमाणपत्र जािी गनथ सहकनेछ । 

 

६.   ननवेदकलाई जानकािी ददन ुपनेः  ननयम ३ वा ४ बमोशजम प्राप्त ननवेदनउपि छाननबन 
गदाथ कुनै ननवेदक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन योग्य नदेशखएमा सात ददननभत्र 
ननणथय गिी ननजलाई सोको जानकािी ददन ुपनेछ । 
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७. अङ्गीकृत नपेाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गने अन्य कायथहवनधः (१) हवदेिी 
नागरिकसँग हववाि गिेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जशन्मएका सन्तानको िकमा 
देिायका कागजातसहित अनसूुची–७ बमोशजमको ढाँचामा प्रमखु शजल्ला अनधकािीसमि 
ननवेदन ददन ुपनेछः– 

(क) आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप, 

(ख) नेपालमा जन्म भई स्र्ायी बसोबास गिेको व्यिोिा खलु्न े
सम्बशन्धत स्र्ानीय तिको नसफारिस, 

(ग) बाबकुो नागरिकताको आधािमा ननजले हवदेिी मलुकुको 
नागरिकता ननलएको ननस्सा । 

(२) ऐनको दफा ५ को उपदफा (४) मा उशल्लशखत ितथ ि अवस्र्ा पूिा गिेको 
कुनै हवदेिी नागरिकले नेपालको नागरिकता प्राप्त गनथ चािेमा आफू बसोबास गिी आएको 
वासस्र्ानसँग सम्बशन्धत स्र्ानीय तिको नसफारिससार् सम्बशन्धत प्रमखु शजल्ला 
अनधकािीसमि अनसूुची–७ बमोशजमको ढाँचामा ननवेदन ददन ुपनेछ ।  

(३) उपननयम (१) वा (२) बमोशजम ननवेदन प्राप्त भएपनछ प्रमखु शजल्ला 
अनधकािीले आवश्यक देखेमा सम्बशन्धत नगिपानलकाको प्रमखु वा गाउँपानलकाको 
अध्यिसँग आवश्यक कुिािरू बझुी ननवेदकले ऐनको दफा ५ को उपदफा (४) मा 
उशल्लशखत ितथ तर्ा अवस्र्ा पूिा गिेको देशखएमा आफ्नो िायसहित ननवेदन 
मन्त्रालयसमि पठाउन ुपनेछ । 

(४) उपननयम (३) बमोशजम प्राप्त ननवेदनउपि छानहवन गिी मन्त्रालयले 
अनसूुची–८ बमोशजमको ढाँचामा अङ्गीकृत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गनथ 
सक्नेछ । 

(५) ऐनको दफा ५ को उपदफा (५) बमोशजम अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त 
गिेको व्यशक्तको सन्तानमध्ये ननजले सो नागरिकता प्राप्त गनुथभन्दा पहिले जन्मेका 
सन्तानले अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गनथ चािेमा अनसूुची–७ बमोशजम सम्बशन्धत 
प्रमखु शजल्ला अनधकािीसमि ननवेदन ददन सक्नेछ । ननवेदनसार् नाता प्रमाशणत पत्र, 

बाब ु वा आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप ि ननज नेपालमा बसोबास 
गरिििेको व्यिोिाको स्र्ानीय तिले गरिददएको नसफारिस संलग्न गनुथ पनेछ । 
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(६) उपननयम (५) बमोशजम प्राप्त ननवेदनउपि छानहवन गदाथ ननवेदक अङ्गीकृत 
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन योग्य देशखएमा ननजलाई अङ्गीकृत नेपाली 
नागरिकताको प्रमाणपत्र जािी गनथ सहकनेछ । 

(७) ऐनको दफा ३ को उपदफा (5) बमोशजम वंिजको आधािमा नेपाली नागरिकता 

प्राप् त गिेको कुनै व्यशक्तको बाब ु हवदेिी ििेको ठििेमा ि ननजले बाबकुो नामबाट हवदेिको 

नागरिकता ननलएको भएमा वंिजको आधािमा प्राप्त गिेको नागरिकतालाई अङ्गीकृत नेपाली 

नागरिकतामा परिणत गनथ बाब ु हवदेिी ठििेको पैंतीस ददननभत्र देिायका कागजात संलग्न गिी 

अनसूुची-८क. बमोशजमको ढाँचामा सम्बशन्धत प्रमखु शजल्ला अनधकािी समि ननवेदन ददन ुपनेछः 

(क) आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप, 

(ख) वंिजको नाताले प्राप्त गिेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल, 

(ग) ननज नेपालमा बसोबास गदै आएको व्यिोिा खलु्ने गिी स्र्ानीय तिले 

गरिददएको नसफारिस, 

(घ) बाब ुहवदेिी ििेको व्यिोिा खलु्ने कागजात, 

(ङ) बाबकुो नामबाट हवदेिको नागरिकता ननलएको भनी अनसूुची-८ख. 

बमोशजमको ढाँचामा प्रमखु शजल्ला अनधकािी वा ननजले तोकेको अनधकृत 

समि गिेको स्वघोषणा । 
(८) उपननयम (७) बमोशजम प्राप्त ननवेदन उपि छाननबन गिी ननवेदकले वंिजको 

नाताले प्राप्त गिेको नागरिकताको प्रमाणपत्र शखची ननजलाई अङ्गीकृत नेपाली नागरिकताको 

प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ ।  

(९) उपननयम (८) बमोशजम अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गदाथ नागरिकताको 

प्रमाणपत्र तर्ा सोको अनभलेखमा पहिले वंिजको आधािमा नेपाली नागरिकता पाएको नमनत तर्ा 

नागरिकता नम्बि ि अङ्गीकृत नेपाली नागरिकतामा परिणत भएको व्यिोिा समेत खलुाउन ु  

पनेछ । 

                                                           
  दोस्रो संिोधनद्वािा र्प । 
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८.  नागरिकताको प्रमाणपत्र जािी गने अनधकािीः (१) वंिजको नाताले, जन्मको आधािमा ि 
वैवाहिक अङ्गीकृत ि अङ्गीकृत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गिेको व्यशक्तले 
त्यस्तो नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गनुथअशघ जशन्मएका ननजका सन्तानलाई अङ्गीकृत 
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जािी गने अनधकाि प्रमखु शजल्ला अनधकािीलाई िनुेछ ।  

(२) उपननयम (१) बमोशजम प्रमखु शजल्ला अनधकािीले आफूलाई प्राप्त भएको 
अनधकाि आफ्नो मातितको अनधकृत कमथचािी वा समय समयमा नेपाल सिकािले 
नागरिकता हवतिण गनथ खटाएको टोली प्रमखुलाई प्रत्यायोजन गनथ सक्नेछ । 

 (३) ............... 

(४) उपननयम (१) मा उल्लेख भएदेशख बािेक अन्य प्रकािको अङ्गीकृत नेपाली 
नागरिकताको प्रमाणपत्र जािी गने अनधकाि मन्त्रालयलाई िनुेछ ।  

(५) ऐनको दफा ६ बमोशजम प्रदान गरिने सम्मानार्थ नेपालको नागरिकता प्रदान 
गने अनधकाि नेपाल सिकाि, मशन्त्रपरिषद्लाई िनुेछ । 

(६) उपननयम (५) बमोशजम नागरिकता प्रदान गने ननणथय भएपनछ मन्त्रालयले 
सम्मानार्थ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जािी गनेछ । 

(७) यस ननयमावली बमोशजम नागरिकताको प्रमाणपत्र जािी गने अनधकािीले 
वंिजको नाताले वा जन्मको आधािमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जािी गदाथ 
अनसूुची–२ बमोशजम ि अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता जािी गदाथ अनसूुची–८ बमोशजमको 
ढाँचामा जािी गनुथ पनेछ । 

 

९.   नपेाली नागरिकता त्याग गने कायथहवनधः (१) कुनै नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता 
त्याग्न चािेमा ननज नेपालनभत्र बसेको भए सम्बशन्धत प्रमखु शजल्ला अनधकािीसमि ि 
हवदेिमा बसेको भए सम्बशन्धत नेपाली िाजदूत वा नेपाली ननयोग प्रमखु वा 
मिावाशणज्यदूत वा वाशणज्यदूतसमि आफूले प्राप्त गिेको नेपाली नागरिकताको 
प्रमाणपत्रको सक्कलप्रनत संलग्न गिी अनसूुची–९ बमोशजमको ढाँचामा सूचना ददन ुपनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम हवदेिमा सूचना ददएको भए सात ददननभत्र पूिा 
हवविण खोली नेपाली िाजदूत वा नेपाली ननयोग प्रमखु वा मिावाशणज्यदूत वा 
वाशणज्यदूतले पििाष्ट्र मन्त्रालयमाफथ त मन्त्रालयमा लेखी पठाउन ुपनेछ । 

                                                           


  पहिलो संिोधनद्वािा संिोनधत । 


  पहिलो संिोधनद्वािा शझहकएको । 
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(३) उपननयम (२) बमोशजम प्राप्त भएको सूचना मन्त्रालयले सम्बशन्धत प्रमखु 
शजल्ला अनधकािीसमि पठाउन ुपनेछ । 

(४) उपननयम (१) बमोशजम सूचना प्राप्त भएपनछ प्रमखु शजल्ला अनधकािीले 
त्यस्तो सूचना अनसूुची–१० बमोशजमको ढाँचाको दताथ हकताबमा दताथ गनुथ पनेछ ि त्यसिी 
दताथ भएको नमनतदेशख त्यस्तो व्यशक्तको नेपाली नागरिकता समाप्त िनुेछ । 

 

१०.  ननणथय गने अनधकािीः ऐनको दफा १० को उपदफा (५) बमोशजम नेपालको नागरिकले 
हवदेिी मलुकुको नागरिकता प्राप्त गिेको छ, छैन भने्न प्रश्न उठेमा सो को ननणथय 
मन्त्रालयले गनेछ । 

 

११.   पनुः नपेाली नागरिकता कायम गने कायथहवनधः (१) ऐनको दफा ११ बमोशजम नेपालको 
नागरिकता त्यागी हवदेि गएको कुनै व्यशक्तले पनुः नेपाली नागरिकता प्राप्त गनथ चािेमा 
हवदेिको नागरिकता त्यागेको ननस्सासहित ननजलाई पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान 
गने मन्त्रालय वा सम्बशन्धत शजल्ला प्रिासन कायाथलयसमि अनसूुची–११ बमोशजमको 
ढाँचामा ननवेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजमको सूचनाको ननवेदन प्राप्त भएपनछ अनसूुची–१२ 
बमोशजमको ढाँचामा सूचना दताथको जानकािी ददई ननयम ८ बमोशजमको अनधकािीले 
साहवककै नागरिकताको हवविणसहितको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जािी गनेछ । 

 

१२.   नागरिकता प्रमाणपत्र िद्द गने कायथहवनधः ऐनको दफा १२ बमोशजम कसैले झिुो हवविण 
ददई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नलएको प्रमाशणत िनु आएमा देिायबमोशजमका 
ननकायले त्यस्तो नपेाली नागरिकताको प्रमाणपत्र िद्द गनुथ पनेछः– 

(क) मन्त्रालयबाट जािी भएको भए सो मन्त्रालयले, 

(ख) शजल्ला प्रिासन कायाथलय वा अन्य ननकायबाट जािी भएको भए सम्बशन्धत 
प्रमखु शजल्ला अनधकािीले, 
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(ग) खण्ड (ख) बमोशजम प्रमखु शजल्ला अनधकािीले िद्द गिेको नेपाली 
नागरिकता प्रमाणपत्रको हवविण सहितको जानकािी .......... मन्त्रालयमा 
पठाउन ुपनेछ । 

 

१३.  नागरिकताको प्रमाणपत्रको अनभलेख िाख्ःे ऐनको दफा १५ बमोशजम नागरिकताको 
प्रमाणपत्रको अनभलेख देिाय बमोशजम िाशखनेछः– 

(क) नागरिकता सम्बन्धी हवविणलाई व्यवशस्र्त रूपमा अनभलेखीकिण गिी 
िाख् ुपनेछ ि यो हवविण हवद्यतुीय माध्यममा समेत िाख् सहकनेछ । 

(ख) शजल्ला प्रिासन कायाथलयिरूले नागरिकता प्रमाणपत्र हवतिणको मानसक 
हवविण .......... मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

 

१४.  हवविण सच्याउन ेकायथहवनधः (१) ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) ि (३) बमोशजम 
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको हवविणमा उशल्लशखत कुनै कुिा सच्याउन चािन े
व्यशक्तले मन्त्रालय वा प्रमखु शजल्ला अनधकािीसमि ननवेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम हवविण सच्याउन वा संिोधन गनथ ननवेदन ददएमा 
मन्त्रालय वा प्रमखु शजल्ला अनधकािीले ऐनको दफा १७ को उपदफा (२) बमोशजम 
आवश्यक कुिा बझुी पहिले नलएको नागरिकताको प्रमाणपत्र शखची संिोधनसहित अको 
नागरिकताको प्रमाणपत्र ददन सक्नेछ । 

 

१५.  नागरिकता टोली खटाउन सक्नःे (१) ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) बमोशजम नेपाल 
सिकािले नागरिकताको प्रमाणपत्र हवतिण गनथ टोली खटाउन सक्नेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोशजम टोली खटाउँदा कम्तीमा िाजपत्राहित ततृीय शे्रणीको 
कमथचािी प्रमखु िनुे गिी सो टोलीमा ननजामती सेवाकै अन्य कमथचािीिरूलाई खटाउन ु
पनेछ। 

(३) उपननयम (१) बमोशजम खटाइएको टोलीले ऐनको दफा २२ को उपदफा 
(२) बमोशजम नेपाल सिकािले ददएको ननदेिनको अधीनमा ििी नेपाली नागरिकताको 
प्रमाणपत्र हवतिण गनेछ । 

                                                           
   दोस्रो संिोधनद्वािा नभहकएको । 
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(४) उपननयम (१) बमोशजम खटाइएको टोलीले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र 
नददने गिी गिेको ननणथयमा शचत्त नबझु्ने व्यशक्तले तीस ददननभत्र सम्बशन्धत प्रमखु शजल्ला 
अनधकािीसमि ननवेदन ददन सक्नेछ । यस सम्बन्धमा प्रमखु शजल्ला अनधकािीले ददएको 
ननणथय अशन्तम िनुेछ । 

(५) नागरिकता प्रमाणपत्र हवतिण टोलीले नागरिकता प्रमाणपत्र ननलएका 
नाबालक ि टोली खहटएको समयमा छुट भएका उमेि पगेुका नागरिकता प्राप्त गनथ योग्य 
व्यशक्तिरूको हवविण नलई अनभलेख िाख् ुपनेछ । 

 

१६.  कमथचािीको परिवािले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गने कायथहवनधः (१) कुनै कमथचािीका 
परिवािले त्यस्तो कमथचािी कायथित ििेको शजल्लाको शजल्ला प्रिासन कायाथलयबाट नेपाली 
नागरिकताको प्रमाणपत्र नलन चािेमा देिायका कागजात संलग्न गिी प्रमखु शजल्ला 
अनधकािीसमि अनसूुची–१ बमोशजमको ढाँचामा ननवेदन ददन ुपनेछः– 

(क) बाब ुवा आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, 

(ख) कमथचािी विाल ििेको कायाथलयको नसफारिस, 

(ग) हववाहित महिलाको िकमा पनतको नागरिकता ि हववाि दताथ 
प्रमाण। 

(२) उपननयम (१) बमोशजम प्राप्त कागजातका आधािमा नागरिकताको प्रमाणपत्र 
प्रदान गिी त्यसिी प्रदान गरिएको नागरिकता प्रमाणपत्रको अनभलेख उक्त नागरिकता 
जािी गने कायाथलयमा िाखी सम्बशन्धत कमथचािीको स्र्ायी ठेगाना भएको शजल्ला प्रिासन 
कायाथलयलाई समेत जानकािी ददन ुपनेछ । 

 स्पष्टीकिणः यस ननयमको प्रयोजनको लानग –  

(१)  “कमथचािी” भन्नाले नेपाल सिकािको कोषबाट तलब भत्ता खाने कमथचािी 
वा संस्र्ानका कमथचािी वा शििक वा प्राध्यापक सम्झन ुपछथ । 

(२)  “परिवाि” भन्नाले खण्ड (१) मा उशल्लशखत कमथचािीसँग बस्ने तर्ा ननज 
आफैले पालनपोषण गनुथपने पनत, पत्नी, छोिा, अहववाहिता छोिी, धमथपतु्र, 

अहववाहिता धमथपतु्री, बाब,ु आमा, वा सौतेनी आमा सम्झन ु पछथ ि सो 
िब्दले परुुष ि अहववाहिता महिला कमथचािीको िकमा ननजको बाजे, बज्यै 
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तर्ा हववाहिता महिला कमथचािीको िकमा ननजको सास,ु ससिुासमेतलाई  
जनाउँछ। 

 

१७.   ननदेशिका ि कायथहवनधसम्बन्धी व्यवस्र्ाः मन्त्रालयले ऐन ि यस ननयमको परिनधनभत्र ििी 
आवश्यक ननदेशिका जािी गनथ ि आवश्यकता अनसुाि कायथहवनध बनाइ लागू गनथ   
सक्नेछ। 

 

१८.  अनसूुचीमा िेिफेि गनथ सक्नःे नेपाल सिकािले नपेाल िाजपत्रमा सूचना प्रकािन गिी 
आवश्यकता अनसुाि अनसूुचीमा िेिफेि वा र्पघट गनथ सक्नेछ । 

  

१९.   खािेजी ि बचाउः (१) नपेाल नागरिकता ननयमावली, २०४९ खािेज गरिएको छ । 

(२) नेपाल नागरिकता ननयमावली, २०४९ बमोशजम भए गिेका काम कािबािी 
यसै ननयमावली बमोशजम भए गिेको मानननेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

द्रष्टव्यः- 

नेपाल नागरिकता (दोस्रो संिोधन) ननयमावली, 2078 द्वािा ठाउँ ठाउँमा ििेका देिायका िब्दिरुको सिा देिायका 
िब्दिरु िाखी रुपान्ति गरिएको छः- 

(क) “गाउँ हवकास सनमनत” भन्ने िब्दिरुको सिा “गाउँपानलका” भन्ने िब्द,  

(ख) “स्र्ानीय ननकाय” भन्ने िब्दिरुको सिा “स्र्ानीय ति” भन्ने िब्दिरु, 

(ग) “गा.हव.स.” भन्ने िब्दको सिा “गा.पा.” भन्ने िब्द । 
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अनसूुची–१ 

(ननयम ३ को उपननयम (१), (३), (३क) ि (३ख), ननयम ४ को उपननयम (१) ि ननयम १६ को 
उपननयम (१) सँग सम्बशन्धत) 

 

श्री प्रमखु शजल्ला अनधकािीज्यू, 

शजल्ला प्रिासन कायाथलय, 

................................ । 

हवषयः– नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँ । 

मिोदय, 

 म वंिजको नाताले ⁄ जन्मका आधािले नेपाली नागरिक भएकोले देिायको हवविण खोली नेपाली 
नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनको लानग नसफारिस सार् रु.५।– को हटकट टाँसी यो ननवेदन पत्र पेि 
गिेको छु । मैले यसअशघ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नलएको छैन ।  

१. नाम, र्िः–.................................. 
Full Name (in Block) .................. 

२. नलङ्ग–..................... 

Sex..................... 
३. जन्मस्र्ानः........... 

Place of Birth(Block) 

४. स्र्ायी बासस्र्ानः शजल्ला................... 
     गा.पा.⁄ उ.प.न.पा.......... वडा नं..... 
          Permanent Address:  District........... 
       VDC/Municipality/Sub/Metropolis........Ward No........... 
    ५. जन्म नमनतः– .......साल.......महिना........ गते 

      (िैशिक प्रमाणपत्र िनुेले सोिी नमनत उल्लेख गने) 

     Date of Birth (AD) ......year........Month...... Day 

 

६.बाबको नाम र्िः........................... 
   ठेगानाः............. 
   नागरिकताः ............................. 
७. आमाको नाम,र्िः ...................... 
    ठेगानाः .............. 
    नागरिकताः ......................... 
८. पनत⁄पत्नीको नाम र्िः ......................... 
    ठेगानाः .............. 
    नागरिकताः ......................... 
९. संििकको नाम, र्ि ि ठेगानाः– .......... 

मैले मानर् लेशखददएको व्यिोिा ठीक साँचो िो । झिुा ठििे कानून बमोशजम सिुँला बझुाउँला । 

औठंाको छाप 

भवदीय, 

        ननवेदकको दस्तखतः–  

        नमनतः–.......................... 
                                                           

  नमनत २०६६।४।१९ को नेपाल िाजत्रपमा प्रकाशित सूचना बमोशजम िेिफेि भएको ।  
   दोस्रो संिोधनद्वािा संिोनधत । 
 
 

ननवेदकको दवैु 
कान देशखन े

पासपोटथ साइजको 
फोटा 

दायाँ         बाँया 
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गाउँपानलका ⁄ उप ⁄ मिा ⁄ नगिपानलकाको नसफारिस 

 

................... गाउँपानलका ⁄ नगिपानलका ⁄ उपमिानगिपानलका ⁄ मिानगिपानलका वडा नं. 

............मा नमनत..............................मा जन्म भई िाल गाउँपानलका ⁄ नगिपानलका ⁄ 
उपमिानगिपानलका ⁄ मिानगिपानलका वडा नं.....................मा स्र्ायी रूपमा बसोबास गिी 
आएका यसमा लेशखएका श्रीमान⁄श्रीमती..................................को छोिा⁄छोिी⁄पत्नी 
वषथ...........को श्री ⁄ सशु्री ⁄ श्रीमती.............................................लाई म िाम्रिी शचन्दछु । 
उपयुथक्त लेशखए बमोशजमको ननजको व्यिोिा मैले जानेबझेुसम्म साँचो िो । ननजलाई वंिज ⁄ 
जन्मका आधािले नागरिकताको प्रमाणपत्र ददए िनु्छ । उक्त हवविण झिुा ठििे कानून बमोशजम 
सिुँला बझुाउँला । 

नमनतः–         नसफारिस गनेकोः–  

कायाथलयको नाम ि छापः– ..........    दस्तखतः– ................................. 

..........................................     नाम, र्िः– ................................ 

        पदः– ...................................... 

 

.............................. गाउँपानलका ⁄ उप ⁄ मिा ⁄ नगिपानलकाबाट सजथनमन ि सनाखतका लानग 
प्रहेषत 

......................... गाउँपानलका ⁄ नगिपानलका ⁄ उपमिानगिपानलका ⁄ मिानगिपानलका वडा 
नं.........बस्ने......................................................को छोिा ⁄ छोिी ⁄ पत्नी वषथ.........को 
श्री ⁄ सशु्री ⁄ श्रीमती.........................................................ले ऐन ि ननयमले तोकेको 
प्रमाण पेि गनथ नसकेकोले ननजलाई स्र्लगत सजथमीन ि सनाखतको प्रहिया अवलम्वन गिी 
वंिजको नाता ⁄ जन्मको आधािमा नागरिकता सम्बन्धी ननणथय िनु प्रहेषत गरिएको छ ।  

नमनतः–    

कायाथलयको छापः– ..........................   दस्तखतः– ................................. 

..................................................   नाम, र्िः–.................................. 

       पदः–.........................................  
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कायाथलयले भनेः 

ननवेदक⁄ ननवेददका................................मेिो 
आफ्नो..........................................नाताका िनु ् । 
ननजलाई वंिजको नाताले ⁄ जन्मको आधािले नेपाली 
नागरिकताको प्रमाणपत्र ददएमा पनछसम्म फिक पने छैन 
। फिक पिेमा कानून बमोशजम सिुँला बझुाउँला भनी 
कायाथलयमा उपशस्र्त भई सनाखत सहिछाप गनेको 

नामः ................................................ 

ना.प्र.प.नं............................................ 

सहिछापः ........................................... 

नमनतः ............................................... 

मानर्को हवविण बमोशजम मेिो िोिविमा सनाखत सिी 
छाप भएको ठीक साँचो िो । मानर्को हवविण ठीक 
दरुुस्त छ, फिक छैन । फिक पिेमा कानून बमोशजम 
सिन बझुाउन मञ्जुि छु भनी सिीछाप गने ननवेदकको 

 नामः ............................................ 

सहिछापः ........................................ 

नमनतः ............................................. 
 

 

  

सजथनमनमा बस्नकेो नाम, र्ि, ठेगाना 
१.  

२. 
३. 
४. 
५. 
 

सनाखत गने व्यशक्तको नाम, र्ि, ठेगाना 
१.  

२. 
३. 

 

ननणथय 

यो अनसूुचीमा भएको नसफारिस, ननवेदकको ............................. को सनाखत सहिछाप ि 
संलग्न ननम्न प्रमाणिरूको आधािमा ननवेदकलाई वंिजको नाताले ⁄ जन्मको आधािले नेपाली 
नागरिकताको प्रमाणपत्र ददन उपयकु्त िनुे देशख ननणथयार्थ पेि गिेको छु । 

संलग्न प्रमाणिरू 

१.  

२. 
३. 
हवतरित ना.प्र.प.नं.  सनाखत गिाउन े  पेि गने      सदि गने 

नमनतः– 
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अनसूुची–२ 

(ननयम ८ को उपननयम (७) सँग सम्बशन्धत) 
नेपाल सिकाि 
गिृ मन्त्रालय 

शजल्ला प्रिासन कायाथलय,............. 

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र 

ना.प्र.नं. 
             नाम,र्िः                                           नलङ्गः 

             जन्मस्र्ानः  

             स्र्ायी बासस्र्ानः शजल्ला  

              गा.पा.⁄उ.म.न.पा.                                 वडा नः 

             जन्म नमनतः         साल         महिना       गते  

             बाबकुो नाम, र्िः  

             ठेगानाः                                      नागरिकताः 

             आमाको नाम र्िः  

             ठेगानाः                                     नागरिकताः 

            पनत⁄पत्नीको नाम र्िः  

             ठेगानाः                                      नागरिकताः 

 

 

                                                           

  ldlt @)^^.$.!( sf] g]kfn /fhqkdf k|sflzt ;"rgf adf]lhd x]/km]/ ePsf] .  

 

दवैु कान देशखन े
िालसालै शखचेको 
२.५ ३ से.मी. 
साइजको फोटा 
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नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ बमोशजम यो नागरिकताको प्रमाणवत्र ददइएको छ । 

प्रमाणपत्र पाउनेको दस्तखतः                          नागरिकताको हकनसमः 
          औठँाको छाप 

                                          प्रमाणपत्र ददने अनधकािीको 
                           दस्तखतः 
                           नाम, र्िः 
                           दजाथः  

                          नमनतः 
यो प्रमाणपत्र कसैले फेला पानुथ भएमा  नशजकको शजल्ला प्रिासन कायाथलय  वा प्रििी कायाथलयमा 
बझुाइददनिुोला । 

Government of Nepal has issued the Citizenship Certificate with following details: 

Citizenship Certificate No. 

Full Name (in block): Sex: 

Date of Birth (AD): Year Month Day 

Place of Birth (in block): 

Permanent Address (in block): District  

VDC/Municipality/Sub/Metropolis:   Ward No: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दाया ँ     बाँया 



www.lawcommission.gov.np 

19 
 

अनसूुची–३ 

(ननयम ३ को उपननयम (२) को खण्ड (क) सँग सम्बशन्धत) 

स्र्लगत सजथनमन मचुलु्काको ढाचँा 
(वंिजको नाताले) 

 

नलशखतम तपनसल बमोशजमका िामीिरू आगे शजल्ला प्रिासन कायाथलय, ..............................समि 

⁄बाट नागरिकता हवतिण कायथको लानग खहटई आएको टोली 
नम्बि........................................समि यस शजल्लाको................................ गा.प.⁄ 
न.पा.⁄उ.म.न.पा.⁄म.न.पा. को वडा नं..........................मा बसोबास गने 
श्रीमान⁄श्रीमती...............................................................को छोिा⁄छोिी⁄श्रीमती 
.....................................................ले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनका लानग 
ननवेदन ददन ु भएको सम्बन्धमा िामीिरूलाई सोधनी िुँदा िाम्रो शचत्त बझु्यो । ननज ननवेदक 
श्री⁄श्रीमती..............................................का छोिा⁄छोिी⁄पत्नी िनु ्। ननज ननवेदक वंिजको 
नाताले नेपाली नागरिक िनु ्। ननजलाई वंिजको नाताले नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र ददएमा 
फिक पने छैन ्। व्यिोिा फिक पिेमा प्रचनलत कानून बमोशजम िनुे सजाय सिुँला बझुाउँला 
भनी िामी तपनसलका व्यशक्तिरूले सहिछाप गिी यो सजथनमन मचुलु्का शजल्ला प्रिासन 
कायाथलय,.............................⁄ नागरिकता हवतिण टोली नम्बि..............माफथ त नेपाल सिकािमा 
चढायौं । 

 

नस.नं. नामर्ि  वतन ना.प्र.नं. ⁄  

जािी नमनत 

लेखात्मक ि 
िेखात्मक सहिछाप 

१     

२     

३     

४     

५     

 

                                                           
 दोस्रो संिोधनद्वािा संिोनधत 
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िोिबिमा बस्न ेव्यशक्त     काम तामेल गने व्यशक्तको 

       नाम, र्िः– 

       दजाथः– 

       दस्तखतः– 

       नमनतः– 

गाउँपानलका⁄ नगिपानलका⁄ उपमिानगिपानलका⁄ मिानगिपानलकाका अध्यि⁄ प्रमखु वा प्रनतनननधः 

१) 

२) 

३) 
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अनसूुची–४ 

(ननयम ३ को उपननयम (२) को खण्ड (ख) सँग सम्बशन्धत) 

सनाखतको ढाचँा 
(वंिजको नाताले) 

 

कायाथलय प्रयोजनको लानग 

 

...........................शजल्ला..................................गा.पा.⁄न.पा.⁄उ.म.न.पा.⁄म.न.पा., वडा 
नं...........मा स्र्ायी बसोबास भएका श्रीमान⁄श्रीमती........................................का 
छोिा⁄छोिी⁄श्रीमती.................................. वास्तहवक नेपाली नागरिक िनु ् । ननज ननवेदक 
वंिजका सन्तनत िनु ्। ननजलाई वंिजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र ददएमा फिक 
पने छैन । उक्त हवविण फिक पिेमा प्रचनलत कानून बमोशजम िनुे सजाय सिुँला, बझुाउँला भनी 
आफ्नो िाशजखिुीले शजल्ला प्रिासन कायाथलय,..........................⁄नागरिकता हवतिण टोली नं. 
................... समि सजथनमनस्र्लमा उपशस्र्त भै िामी तपनसलका नेपाली नागरिकिरूले सिी 
सनाखत गरिददयौं । 

 

नस.नं. नामर्ि वतन ना.प्र.नं.⁄ 
जािी नमनत 

लेखात्मक ि 
िेखात्मक सहिछाप 

 

१.     

२.     

३.     

     

सनाखत गिाउन ेकमथचािीको     प्रमाशणत गने 

नामः–        नामः– 

पदः–        पदः– 

दस्तखतः–       दस्तखतः– 

नमनतः–        नमनतः– 
 

  



www.lawcommission.gov.np 

22 
 

 अनसूुची-४क. 

(ननयम ३ को उपननयम (३ख) को खण्ड (ङ) सँग सम्बशन्धत) 

स्वघोषणा 

(बाब ुपहिचान नभएको व्यशक्तले गने) 

................ प्रदेि ............. शजल्ला............. गा.पा./न.पा. ........... वडा नं. ...... मा बस्न े

............. (आमाको नाम) को छोिा/छोिी म.................. को बाब ुिालसम्म पहिचान िनु नसकेको 

व्यिोिा स्वघोषणा गदथछु ।  

मैले बाबकुो पहिचान िनु नसकेको भनी गिेको स्वघोषणा साँचो िो । झठु्ठा ठििेमा कानून बमोशजम 

सिुँला/बझुाउँला । 

स्वघोषणा गने व्यशक्तको आमाको,- 

नाम, र्िः 

नागरिकता नम्बिः............... जािी शजल्ला ............ जािी नमनत ..............  

स्वघोषणा गने व्यशक्तको-,        

नाम, र्िः 

जन्मनमनतः       स्वघोषणा गिाउने अनधकृतको,- 

सहिछापः        नाम र्िः  

औठंाको छाप       पदः  

        सहिछापः 

        नमनतः 

 

नमनतः          

 

 

                                                           
  दोस्रो संिोधनद्वािा र्प । 

दाया ँ बाया ँ



www.lawcommission.gov.np 

23 
 

 अनसूुची-४ख. 

(ननयम ३ को उपननयम (३ख) को खण्ड (ङ) सँग सम्बशन्धत) 

स्वघोषणा 

(बाब ुपहिचान नभएको भनी आमाले गने) 

............... प्रदेि ............. शजल्ला............. गा.पा./न.पा. ........... वडा नं. ...... मा बस्न े

............. म ........................................ को छोिा/छोिी .................. को बाब ु िालसम्म 

पहिचान िनु नसकेको व्यिोिा स्वघोषणा गदथछु । 

 

मैले मेिो छोिा/छोिीको बाबकुो पहिचान िनु नसकेको भनी गिेको स्वघोषणा साँचो िो । झठु्ठा ठििेमा 

कानून बमोशजम सिुलँा/बझुाउँला । 

 

स्वघोषणा गने व्यशक्तको छोिा/छोिीको,- 

नाम, र्िः- 

जन्म नमनतः 

 

स्वघोषणा गने व्यशक्तको,-        

नाम, र्िः 

नागरिकता नम्बिः............... जािी शजल्ला ............ जािी नमनत ..............    

सहिछापः        

औठंाको छाप    स्वघोषणा गिाउने अनधकृतको,-   

नाम, र्िः  

        पदः  

        सहिछापः 

नमनतः        नमनतः  

                                                           
  दोस्रो संिोधनद्वािा र्प । 

दाया ँ बाया ँ
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अनसूुची– ५ 

(ननयम ४को उपननयम (३) को खण्ड (क) सँग सम्बशन्धत) 

स्र्लगत सजथनमन मचुलु्काको ढाचँा 
(जन्मको आधािमा) 

 

नलशखतम तपनसल बमोशजमका िामीिरू आगे शजल्ला प्रिासन कायाथलय,................... समिबाट 
नागरिकता हवतिण कायथको लानग खहटई आएको टोली नम्बि.................समि यस 
शजल्लाको............................. गा.पा.⁄ न.पा.⁄ उ.म.न.पा.⁄ म.न.पा. को वडा नं...........मा 
बसोबास गने श्रीमान⁄ श्रीमती........................को छोिा⁄ छोिी⁄ श्रीमती 
....................................ले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनका लानग ननवेदन ददन ु
भएको सम्बन्धमा िामीिरूलाई सोधनी िुँदा िाम्रो शचत्त बझु्यो । ननज ननवेदक 
श्री⁄श्रीमती............................................................का छोिा⁄छोिी⁄पत्नी िनु ् । ननज 
ननवेदकको जन्म हविम सम्वत ्२०४६ साल चैत्र मसान्तनभत्र नेपाल सििदनभत्र भएको ठीक 
साँचो िो । ननज ननवेदक जन्मदेशख िालसम्म उशल्लशखत स्र्ानमा स्र्ायी बसोबास ििी आएको 
सत्य साँचो िो । ननज ननवेदक वास्तहवक रूपमा जन्मका आधािले नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र 
पाउने व्यशक्त िनु ्। ननज ननवेदकलाई जन्मका आधािले नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र ददएमा 
पनछ सम्म फिक पने छैन । व्यिोिा फिक पिेमा प्रचनलत कानून बमोशजम िनुे सजाय सिुँला 
बझुाउँला भनी िामी तपनसलका व्यशक्तिरूले सहिछाप गिी यो सजथनमन मचुलु्का शजल्ला प्रिासन 
कायाथलय,...........................⁄नागरिकता हवतिण टोली नम्बि.........................माफथ त नेपाल 
सिकािमा चढायौं । 

नस.नं. नामर्ि वतन ना.प्र.नं.⁄ 
जािी नमनत 

लेखात्मक ि 
िेखात्मक सहिछाप 

१.     

२.     

३.     

४.     

५.     

िोिबिमा बस्न ेव्यशक्त    काम तामेल गने व्यशक्तको 
      नाम, र्िः– 

      दजाथः– 

      दस्तखतः– 

      नमनतः– 

गाउँपानलका ⁄नगिपानलका⁄ उपमिानगिपानलका ⁄मिानगिपानलकाका अध्यि ⁄ प्रमखु वा प्रनतनननधः 
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अनसूुची– ६ 

सनाखतको ढाचँा 
(जन्मको आधािमा) 

कायाथलय प्रयोजनको लानग 

 

.........................शजल्ला.............................. गा.पा.⁄न.पा.⁄उ.म.न.पा.⁄म.न.पा., वडा नं. .......... 
मा स्र्ायी बसोबास भएका श्रीमान⁄श्रीमती...........................................का छोिा⁄छोिी⁄श्रीमती 
.......................................................वास्तहवक नेपाली नागरिक िनु ्। ननज ननवेदकको 
जन्म हविम सम्वत ्२०४६ साल चैत्र मसान्तनभत्र नेपाल सििदनभत्र भएको दठक साँचो िो । 
ननज ननवेदक जन्मदेशख िाल सम्म उशल्लशखत स्र्ानमा स्र्ायी बसोबास गिी आएको व्यिोिा 
सत्य साँचो िो । ननजलाई जन्मको आधािमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र ददएमा पनछ सम्म 
फिक पने छैन । उक्त हवविण फिक पिेमा प्रचनलत कानून बमोशजम िनुे सजाय सिुँला, 
बझुाउँला भनी आफ्नो िाशजखिुीले शजल्ला प्रिासन कायाथलय,........................⁄नागरिकता हवतिण 
टोली नं. ................... समि सजथनमनस्र्लमा उपशस्र्त भै िामी तपनसलका नेपाली 
नागरिकिरूले सहि सनाखत  गरिददयौं । 
नस.नं. नामर्ि वतन ना.प्र.नं.⁄ जािी 

नमनत 

लेखात्मक ि 
िेखात्मक सहिछाप 

 

१.     

२.     

३.     

 

सनाखत गिाउने     कमथचािीको प्रमाशणत गने 

नामः–      नामः– 

पदः–      पदः– 

दस्तखतः–     दस्तखतः– 

नमनतः–      नमनतः– 

  

 

 

(ननयम ४ को उपननयम (३) को खण्ड (ख) सँग सम्बशन्धत) 
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अनसूुची–७ 

(ननयम ५ को उपननयम (१) ि ननयम ७ को उपननयम (१), (२) ि (५) सँग सम्बशन्धत) 
 

 

श्री प्रमखु शजल्ला अनधकािी, 
शजल्ला प्रिासन कायाथलय 

.............................. । 

हवषयः–  नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँ । 

मिोदय, 

  मैले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ५ बमोशजमको ितथ तर्ा अवस्र्ा 
पूिा गरिसकेकोले⁄नेपाली नागरिकको छोिा, छोिी⁄नपेाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको 
हवदेिी महिलाको िैनसयतले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनको लानग देिायको 
हवविण खोली नसफारिस सार् रु.५।– को हटकट टाँसी यो ननवेदनपत्र पेि गिेको छु ।  

१. मेिो हवविणः– 

(क) पूिा नाम, र्िः– 

 Full Name (in Block) 

(ख) नलङ्गः  

 Sex:- 

(ग) जन्मस्र्ानः– 

 Place of Birth (in Block):- 

(घ) जन्म नमनतः– .................साल .............. महिना .......... गते  

 Date of Birth (AD):- ……………….year…………..Month………..Day  

(ङ) बाबकुोः– (क) नाम, र्िः–   (च) आमाकोः–  (क) नाम, र्िः 
    (ख) ठेगानाः–      (ख) ठेगानाः  
  

  (ग) नागरिकताः–      (ग) नागरिकताः 
(छ) पूिा गिेको उमेिः– 

(ज) धमथः 
(झ) पनत⁄पत्नीकोः 
 (क) नाम, र्िः 

                                                           

  नमनत २०६६।४।१९ को नेपाल िाजत्रपमा प्रकाशित सूचना बमोशजम िेिफेि भएको ।  

दबैु कान 
देशखने पासपोटथ 
साइजको फोटो 
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  (ख) ठेगानाः 
  (ग) नागरिकताः 
२. नपेालमा बसोबास गिेको वषथः– 

(क) नेपाली नागरिकको छोिा वा छोिीको िकमा – 

  १) हपताको िाहष्ट्रयता 
  २) हपताको मलुकुबाट नागरिकता प्रमाणपत्र नलए ननलएको ननस्सा   

(ख) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको हवदेिी महिलाको िकमा – 

  (श्री ........................................... सँग हववाि भएको नमनत) 

(ग) अरू हवदेिीको िकमा (कम्तीमा पन्र वषथ)– 

३. नपेालमा बसोबास गिेको ठाउँ ि नमनतः– 

(क) शजल्ला ........................... गा.पा.⁄उ.म.न.पा. ............................... 
  वडा नं. ........................ टोल⁄गाउँ .................................. 
  District……………………………VDC/Municipality/Sub/Metropolis 

  Ward…………………………..Tole………………………………………… 

(ख) खण्ड (क) मा लेशखएको स्र्ानमा आई अटुट रूपमा बसेको नमनतः– 

४. िाल सार्मा ििेको परिवािको हवविण ि संखयाः– 

(क) पनत वा पत्नी     (ख) छोिा   (ग)   छोिी 
१.    १.    १. 
    २.    २. 
    ३.    ३. 

५. मैले नेपाली वा नेपालमा प्रचनलत .................... भाषा बोल्न ि लेख् जानेको छु । 

६. मेिो जीवन ननवाथि गनेः 
(क) साधनः– 

(ख) योग्यताः– 

(ग) िालको व्यवसायः– 

७. हवदेिी मलुकुको नागरिकता ननलएको वा त्यागेको वा त्याग्न कािबािी चलाएको 
हवविणः– 

(क) म पहिले नागरिक ििेको हवदेिी मलुकुको नामः– 

                                                           
  नमनत २०६९।३।४ को नेपाल िाजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनसुाि िेिफेि गरिएको । 
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(ख) खण्ड (क) मा लेशखएको मलुकुको नागरिकता ननलएको वा सो मलुकुको कानून 
बमोशजम नमनत ...........................मा त्यानगसकेको वा त्याग्न कािबािी 
चलाएको।  

(ग) खण्ड (क) मा लेशखएको मलुकुको नागरिकता िालसम्म ननलएको वा 
त्यानगसकेको वा त्याग्न कािबािी चलाएको िीतपूवथकको ननस्सा नेपाल 
सिकािलाई नमनत .................. मा ददएको । त्यसिी ददएको ननस्साको 
प्रनतनलहप यसैसार् संलग्न छ।  

८. मैले नैनतक पतन देशखन ेकुनै फौज्दािी मदु्दामा सजाय पाएको छैन । मैले मानर् लेखी 
ददएको व्यिोिा ठीक साँचो िो । झिुा ठििे कानून बमोशजम सिुँला बझुाउँला ।  

 

नमनतः– ......................     भवदीय, 

        ननवेदकको दस्तखतः– 

        औठंाको छाप 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 दायाँ         बायाँ 
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गाउँपानलका ⁄उप⁄मिा⁄नगिपानलकाको नसफारिस 

 

 ........................देिमा जन्म भई.................................................. गाउँपानलका⁄ 
नगिपानलका⁄उपमिानगिपानलका⁄मिानगिपानलका...............................वडा नं....... मा स्र्ायी 
बसोबास गदै आएको यसमा लेशखएका श्री ...............................................को 
छोिा⁄छोिी⁄पत्नी वषथ ............. को श्री⁄सशु्री⁄श्रीमती .............................................लाई म 
िाम्रिी शचन्दछु । उपयुथक्त लेशखए बमोशजमको ननजको व्यिोिा मैले जाने बझेुसम्म साँचो िो । 
झिुा ठििे कानून बमोशजम सिुँला बझुाउँला ।  

 

नमनतः–        नसफारिस गनेकोः– 

कायाथलयको नाम ि छापः– ....................   दस्तखतः– ................................ 

        नाम, र्िः– ....................... 

        पदः–  .............................. 
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अनसूुची– ८ 

(ननयम ७ को उपननयम (४) ि ननयम ८ को उपननयम (७) सँग सम्बशन्धत) 

खण्ड (क) 

नेपाल सिकाि 
गिृ मन्त्रालय 

शजल्ला प्रिासन कायाथलय,............. 

अङ्गीकृत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र 

ना.प्र.नं. 
             नाम,र्िः                                           नलङ्गः 

             जन्मस्र्ानः  

             स्र्ायी बासस्र्ानः शजल्ला  

             गा.पा.⁄उ.म.न.पा.                                 वडा नः 

             जन्म नमनतः         साल         महिना       गते  

             बाबकुो नाम, र्िः  

             ठेगानाः                                      नागरिकताः 

             आमाको नाम र्िः  

             ठेगानाः                                     नागरिकताः 

            पनत⁄पत्नीको नाम र्िः  

             ठेगानाः                                      नागरिकताः 

 

                                                           

  नमनत २०६६।४।१९ को नेपाल िाजत्रपमा प्रकाशित सूचना बमोशजम िेिफेि भएको । 

 

दवैु कान देशखन े
िालसालै शखचेको 
२.५−३ से.मी. 
साइजको फोटा 
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नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ बमोशजम अङ्गीकृत नपेाली नागरिकताको प्रमाणवत्र ददइएको छ । 

 

प्रमाणपत्र पाउनेको दस्तखतः                           ननणथय नमनतः 
 

          औठँाको छाप 

                                          प्रमाणपत्र ददने अनधकािीको 
                           दस्तखतः 
                           नाम, र्िः 
                           दजाथः  

                          नमनतः 
यो प्रमाणपत्र कसैले फेला पानुथ भएमा  नशजकको शजल्ला प्रिासन कायाथलय  वा प्रििी कायाथलयमा 
बझुाइददनिुोला । 

Government of Nepal has issued the Citizenship Certificate with following details: 

Citizenship Certificate No. 

Full Name (in block): Sex: 

Date of Birth (AD): Year Month Day 

Place of Birth (in block): 

Permanent Address (in block): District  

VDC/Municipality/Sub/Metropolis:   Ward No: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दाया ँ     बाँया 
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खण्ड (ख) 
नेपाल सिकाि 
गिृ मन्त्रालय 

शजल्ला प्रिासन कायाथलय,............. 

वैवाहिक अङ्गीकृत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र 

ना.प्र.नं. 
             नाम,र्िः                                           नलङ्गः 

             जन्मस्र्ानः  

             स्र्ायी बासस्र्ानः शजल्ला  

             गा.पा.⁄उ.म.न.पा.                                 वडा नः 

             जन्म नमनतः         साल         महिना       गते  

             बाबकुो नाम, र्िः  

             ठेगानाः                                      नागरिकताः 

             आमाको नाम र्िः  

             ठेगानाः                                     नागरिकताः 

            पनत⁄पत्नीको नाम र्िः  

             ठेगानाः                                      नागरिकताः 

 

 

दवैु कान देशखन े
िालसालै शखचेको 
२.५−३ से.मी. 
साइजको फोटा 
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नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ बमोशजम वैवाहिक अङ्गीकृत नेपाली नागरिकताको प्रमाणवत्र ददइएको 
छ । 

 

प्रमाणपत्र पाउनेको दस्तखतः                           ननणथय नमनतः 
 

          औठँाको छाप 

                                          प्रमाणपत्र ददने अनधकािीको 
                           दस्तखतः 
                           नाम, र्िः 
                           दजाथः  

                          नमनतः 
यो प्रमाणपत्र कसैले फेला पानुथ भएमा  नशजकको शजल्ला प्रिासन कायाथलय  वा प्रििी कायाथलयमा 
बझुाइददनिुोला । 

Government of Nepal has issued the Citizenship Certificate with following details: 

Citizenship Certificate No. 

Full Name (in block): Sex: 

Date of Birth (AD): Year Month Day 

Place of Birth (in block): 

Permanent Address (in block): District  

VDC/Municipality/Sub/Metropolis:   Ward No: 

 

 

  

दाया ँ     बाँया 
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 अनसूुची-८क. 

(ननयम 7 को उपननयम (7) सँग सम्बशन्धत) 

अङ्गीकृत नपेाली नागरिकतामा परिणत गनथ ददइन ेननवेदन 

श्री प्रमखु शजल्ला अनधकािी, 

शजल्ला प्रिासन कायाथलय 

........................ । 

हवषयः- वंिजको आधािमा नलएको नागरिकतालाई अङ्गीकृत नपेाली नागरिकतामा परिणत गिी पाउँ। 

मिोदय, 

 मैले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (५) बमोशजम वंिजको आधािमा 

नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गिेकोमा मेिो बाब ुनमनत ............. मा ........ देिको नागरिक भएको ठिि 

भएको िुँदा सोिी ऐनको दफा ३ को उपदफा (६) बमोशजम अङ्गीकृत नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनको 

लानग वंिजको आधािमा प्राप्त सक्कलै नागरिकता यसैसार् संलग्न िाखी देिायको हवविण खोली नसफारिस 

सार् रु.५।- को हटकट टाँसी यो ननवेदनपत्र पेि गिेको छु । 

१. मेिो हवविण 

(क) पूिा नाम, र्िः- 

Full Name (in Block Letter): 

(ख) नलङ्गः- 

Sex:- 

(ग) जन्मस्र्ानः- 

Place of Birth (in Block Letter):- 

(घ) जन्म नमनत (हव.सं.) :- ................. साल ................. महिना ............... गते 

Date of Birth (AD) …………Year……………Month………….. Day 

(ङ) वंिजको आधािमा प्राप्त नागरिकताको हवविणः- 

 (क) ना.प्र.प.नं.  
                                                           
  दोस्रो संिोधनद्वािा र्प । 

दवैु कान 
देशखने पासपोटथ 
साइजको फोटो 
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 (ख) जािी नमनतः- 

 (ग) जािी शजल्लाः- 

(च) बाबकुो हवविणः- 

 (क) नाम, र्िः- 

 (ख) िाहष्ट्रयताः- 

 (ग) ठेगानाः- 

(छ) आमाको हवविणः- 

  (क) नाम, र्िः- 

 (ख) ठेगानाः- 

       (ग) नागरिकताः- 

२. नपेालमा बसोबास गिेको स्र्ानः- 

शजल्ला .......... गा.पा./न.पा./मिा/उपमिा न.पा. ................ वडा नं. .......... टोल/गाउँ ............. 

District ............ VDC/Municipality/Sub/Metropolis .............Ward ............ Tole .............. 

३. िाल सार्मा ििेको परिवािको हवविण ि सङ्खयाः-  

(क) पनत वा पत् नी  (ख) छोिा   (ग) छोिी 

१.    1.    1. 

    2.    2. 

    3.    3. 

४. मैले मानर् लेशखददएको व्यिोिा ठीक साँचो िो । झिुा ठििे कानून बमोशजम सिुँला बझुाउँला । 
 

औठंाको छाप   भवदीय,    

 ननवेदकको दस्तखतः- 

      नमनतः-

बाया ँ

 

दाया ँ
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गाउँपानलका/नगिपानलकाको नसफारिस 

................ गाउँपानलका/नगिपानलका/उपमिानगिपानलका/मिानगिपानलका वडा नं. ..... मा नमनत ...... 

मा जन्म भई िाल  ..................... गाउँपानलका/नगिपानलका/उपमिानगिपानलका/मिानगिपानलका वडा 

नं. ..... मा स्र्ायी रुपमा बसोबास गिी आएका यसमा लेशखएका श्रीमती .................................. का 

छोिा/छोिी/अन्य वषथ .............. को श्री/सशु्री/श्रीमती ..............................लाई म िाम्रिी शचन्दछु । 

ननजको बाब ुहवदेिी नागरिक भएको ठििे पनन ननज िाल नेपालमा नै बसोबास गदै आएको ि उपयुथक्त 

लेशखए बमोशजमको ननजको व्यिोिा मैले जानेबझेुसम्म साँचो िो । ननजले प्राप्त गिेको वंिजको 

नागरिकतालाई अङ्गीकृत नेपाली नागरिकतामा परिणत गरिददए िनु्छ । उक्त हवविण झिुा ठििे कानून 

बमोशजम सिुलँा बझुाउँला ।  

नमनतः   नसफारिस गनेको,- 

कायाथलयको नाम ि छापः    दस्तखतः 

   नाम, र्िः 

   पदः 
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 अनसूुची-८ख. 

(ननयम 7 को उपननयम (7) को खण्ड (ङ)  सँग सम्बशन्धत) 

स्वघोषणा 

(बाबकुो नामबाट हवदेिको नागरिकता ननलएको भनी सम्बशन्धत व्यशक्तले गने) 

..........प्रदेि ........... शजल्ला.......... गा.पा./न.पा. ........... वडा नं. ........बस्ने म 

.....................ले नेपाल नागरिकता ऐन, 2063 को दफा ३ को उपदफा (५) बमोशजम वंिजको 

आधािमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गिेकोमा मेिो बाब ु हवदेिी नागरिक भएको ठििेको ि  

मैले बाबकुो नामबाट हवदेिको नागरिकता प्राप्त नगिेको स्वघोषणा गदथछु ।  

मैले बाबकुो नामबाट हवदेिको नागरिकता प्राप्त नगिेको भनी गिेको स्वघोषणा साँचो िो । झठु्ठा 
ठििेमा कानून बमोशजम सिुलँा/बझुाउँला । 

स्वघोषणा गने व्यशक्तको आमाको,- 
नाम, र्िः- 
नागरिकता नम्बिः............... जािी शजल्ला ............ जािी नमनत ..............  

स्वघोषणा गने व्यशक्तको बाबकुो,- 
नाम, र्िः- 
िाहष्ट्रयताः- 

स्वघोषणा गने व्यशक्तको,- 
नाम, र्िः 
जन्मनमनतः 
वंिजको नाताले नलएको नेपाली नागरिकताको नागरिकता नम्बिः............... जािी शजल्ला ............ 
जािी नमनत ..............  
सहिछापः        

औठंाको छाप    स्वघोषणा गिाउने अनधकृतको,-   
नाम, र्िः  

        पदः  
        सहिछापः 
 

 
नमनतः        नमनतः     
                                                           
  दोस्रो संिोधनद्वािा र्प । 

दाया ँ बाया ँ
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अनसूुची–९ 

(ननयम ९ को उपननयम (१) सँग सम्बशन्धत) 

 

श्री .........................................., 
......................................... । 

 

मिोदय, 

 

 ननम्न नलशखत व्यिोिाले गदाथ मैले नेपालको नागरिकता त्याग गनथ आवश्यक भएकोले 
त्याग गिेको सूचना गिेको छु । यो सूचना दताथ गरिददनिुनु अनिुोध गदथछु । 

 

(१)  

(२)  

(३)  

 

अरु हवविणः 
 

िालमा मेिो बसोबास भएको ठाउँ ............................................ मेिो ना.प्र.नं.–   

बाबकुो नामः– ............................   ना.प्र.प. जािी नमनतः– 

बाजेको नामः– ...................................................    

ना.प्र.प. जािी स्र्ानः– 

मेिो उमेिः– ....................................................... 

 

मेिो परिवािका सदस्यिरूको संशिप्त हवविणः 
 

नाम  उमेि   ठेगाना  ना.प्र.प. सम्बन्धी हवविण 

 

१) 

२) 

३) 
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 औठंाको छाप     नागरिकता त्याग गनेको फोटो 
 

 

       

 

 

      

  

नागरिकता त्याग गनेको दस्तखतः– 

      नाम, र्िः– 

      साहवक ठेगानाः– 

      िालको बसोबासको ठेगानाः– 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दाया ँ         बाँया 

 

दबैु कान देशखने 
पासपोटथ साइजको 

फोटो 
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अनसूुची–१० 

(ननयम ९ को उपननयम (४) सँग सम्बशन्धत) 

 

नागरिकता त्याग गनेको हवविण 

िम 
संखया 

दताथ 
नमनत 

नाम 
र्ि 

ना.प्र.नं ना.प्र. 
जािी 
नमनत 
ि 
स्र्ान 

िालको 
बसोबासको 
ठाउँ 

नेपालमा 
बसोबासको 
ठाउँ 

नेपाली 
नागरिकता 
परित्याग 
गनुथ पने 
कािण 

परिवािका 
सदस्यमध्ये 
नेपाली 
नागरिक भै 
वस्नेिरूको 
नाम 
ठेगाना 

दताथ 
गनेको 
िस्तािि 

 

        
 

  

 

   .         
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अनसूुची–११ 

(ननयम ११ को उपननयम (१) सँग सम्बशन्धत) 

 

श्री ............................................ 
............................................... । 

 

हवषयः नपेाली नागरिकता पनुः कायम िनुको लानग दताथ गिी पाउँ । 

मिोदय, 

 म नेपाली नागरिक..........................मलुकुको नागरिकता परित्याग गिी नेपालमा आई 
बसोबास गिेकोले देिायमा लेशखएका हवविणिरू नपेाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ 
बमोशजम दताथ गरिददनिुनु अनिुोध गदथछु । 

१. पूिा नाम ि र्िः– ............................................................. 

२. जन्मस्र्ानः– ......................................................... 

३. जन्म नमनतः– ................................................... 

४.    पूिा गिेको उमेिः– ..................................................... 

५. नागरिकता प्रमाणपत्र नं.–..................................................... 

६. नागरिकता प्रमाणपत्र जािी नमनतः– ..................................................... 

७. नागरिकताको हकनसमः– ..................................................... 

८. नेपालमा आई बसोबास गिेको नमनत ........................ 
९. िाल बसोबास गिेको स्र्ान .......................... शजल्ला ................ 

गा.पा.⁄न.पा.⁄उ.म.न.पा.⁄म.न.पा.  

१०. बाबकुो नाम, र्ि ि ठेगाना ........................................................ 
११. बाबकुो नागरिकता नं. ............................................................ 
        भवदीय, 

नमनतः–        सूचना गनें व्यशक्तको 
        दस्तखत ..................... 
                 औठाको छाप 

  

 

 

 

 

दायाँ             बायाँ 

सचुना गने ब्यशक्तको 
फोटो दबैु कान 
देखीने पासपोटथ 
साइजको  
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अनसूुची–१२ 

(ननयम ११ को उपननयम (२) सँग सम्बशन्धत) 

 

नेपाल सिकाि 

........................... कायाथलय 

 

हवषयः– सूचनाको दताथ । 

 

 

 ................... शजल्ला .................... गा.पा⁄न.पा.⁄उ.म.न.पा.⁄म.न.पा. वडा नं. ........... 
मा वस्ने श्री .............................. को छोिा⁄छोिी िाल नेपालको ..................... अञ्चल 
..................... शजल्ला ..................... गा.पा.⁄न.पा.⁄उ.म.न.पा.⁄म.न.पा. वडा नं. ............ 
मा वस्ने वषथ ..................... को सशु्री⁄श्रीमती ..................... को नेपाल नागरिकता ऐन, 

२०६३ को दफा ११ बमोशजमको सूचना दताथ गरिएको छ । 

 

 

सूचना गने व्यशक्तको   

दस्तखतः.................   

औठंाको छाप 

 

 

 

 

 

       

 

सूचना दताथ गने अनधकािीको 
      दस्तखतः– 

सूचना दताथ गिेको नमनतः–   नाम ि र्िः– ........................... 

      दजाथः– .............................. 

      कायाथलयः– .............................. 

दायाँ           बायाँ 

 

सचुना गने ब्यशक्तको 
फोटो दबैु कान देखीने 
पासपोटथ साइजको  

 


