नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादे श, २०७८ सम्बन्धमा प्रेस वक्तव्य
सम्माननीय िाष्टपततज्यूवाट नेपाल सिकाि मन्रीपरिषद्को तसफारिसमा तमतत २०७८ जेष्ठ ९ गते जािी गननु
भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो सं शोधन) अध्यादे श, २०७८ मा समावेश भएका हवषयमा सं चाि
माध्यमिरुमा आएका समाचाििरुका सम्बन्धमा मिान्यायातधवक्ताको कायाुलयको गम्भीि ध्यानाकषुण भएको
छ।यस सम्बन्धमा नेपालको सं हवधान तथा सवोच्च अदालतबाट भएका व्याख्या ि प्रततपाददत तसद्धान्त
समेतका आधािमा अध्यादे शमा कानूनी व्यवस्था भएको ि यो कननै नयााँ व्यवस्था अध्यादे शबाट गरिएको नभै
नेपालको सं हवधानमा भएको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था कायाुन्वयन गनु गरिएको कायुतबतधगत व्यवस्था
भएकोले दे िाय अननसाि स्पष्ट गनु यो प्रेस वक्तव्य जािी गरिएको छ ।
जन्मको आधािमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गिे को नागरिकको सन्तानले वंशजको आधािमा नेपालको
नागरिकता पाउने
न न्दा अघि जन्मको आधािमा
नेपालको सं हवधानको धािा ११ को उपधािा (३) मा यो सं हवधान प्रािम्भ िननभ
नेपालको नागरिकता प्राप्त गिे को नागरिकको सन्तानले बाबन ि आमा दनवै नेपालको नागरिक ििेछन भने तनज
बातलग भएपतछ वंशजको आधािमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गनेछ भन्ने व्यवस्था ििेको छ।यसै गिी धािा
१२ मा नागरिकता प्राप्ती ि समाप्ती सम्बन्धी व्यवस्था सं िीय कानून बमोघजम िननेछ भन्ने व्यवस्था ििेको छ।
उघललघित व्यवस्था कायाुन्वयन गनु सं िीय कानून आवश्यक ििेको ि सं बैधातनक व्यवस्थाले नै त्यो कानूनको
अतनवायुता दे घिन्छ । यस सम्बन्धमा सं िीय सं सदमा पेश भै तबचािातधन ििेको तबधेयक पारित िनन नसकेको
ि िाल प्रतततनतध सभा हविटन भएको अवस्था छ ।
नेपालको सं हवधानको नागरिकता सम्बन्धी उक्त व्यवस्था लामो समय सं िीय कानून नबन्दा कायाुन्वयन िनन
नसकको ि त्यस्ता व्यघक्तिरुले नागरिकता प्राप्त गनु कदिनाई भै ििेको अवस्था छ ।सम्मातनत सवोच्च
अदालतले सो सं बैधातनक व्यवस्था अननसािको योग्यता पनगेका व्यघक्तलाई नेपालको नागरिकता प्रदान गनु
हवतभन्न रिट तनवेदनमा आदे श समेत गिे को ि नेिा दास समेतको रिटमा यस सम्बन्धमा सबैका लातग लागू
िननेगिी नागरिकता प्रातप्तमा सिज व्यवस्थाका लातग आवश्यक प्रबन्ध गनु समेत नेपाल सिकािका नाममा
आदे श जािी गिे को छ । तसथु सं हवधानको उक्त व्यवस्था ि सवोच्च अदालतका आदे श समेतका आधािमा
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ को उपदफा (३) पतछ उपदफा (४) थप गरि सं वत् २०७२
साल असोज ३ गते भन्दा जन्मको आधाािमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गिे को नागरिकको सन्तानले बाबान
वा आमा दानवै नेपालको नागरिक

ििेछन् भने तनजको उमाेि सोह्र वषु पूिा भएपछघा वं शजको आधािमा

नेपालको नागरिकता प्राप्त गि ्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको िो ।

नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेको सन्तानले नागरिकता पाउने हवषय
नेपालको सं हवधानको धािा ११ को उपधािा (५) मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भै नेपालमा
नै बसोबास गिे को ि बाबनको पहिचान िनन नसकेको व्यघक्तलाई वं शजको आधािमा नेपालको नागरिकता प्रदान
गरिनेछ ति बाबन हवदे शी नागरिक भएको िििे मा त्यस्तो व्यघक्तको नागरिकता सं िीय कानून बमोघजम
अंतगकृत नागरिकतामा परिणत िननेछ भन्ने व्यवस्था ििेको छ ।
सं हवधानको उक्त व्यवस्थाका आधािमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ मा अध्यादे शबाट उपदफा
(५) ि (६) थप गिी नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गिे को ि
बाबानकाो पहिचान िनन

नसकेको व्यघक्तले वं शजको आधािमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गि ्नेछ। यसिी

नागरिकता प्राप्त गिे को कननै व्यघक्तको बाबन वघादे शी ििेको िििे मा त्यस्तो व्यघक्तले वंशजको आधाािमा
लघाएको नागरिकता कायम नििने ति नघाजले बाबानको नागरिकताको आधािमा वघादे शी
नागरिकता

प्राप्त

नगिे को

भनी

तोकघाए

बमोघजम स्विोषणा

गिे मा

तनजको नागरिकतालाई

मलनकनको
अङ्गीकृत

नागरिकतामा परिणत गरिनाे व्यवस्था गरिएको िो ।यस्तो स्विोषणा झनट्टा िििे मा स्विोषणा गनेलाई सजाय
िनने ि नागरिकता स्वतः िद्द िनने व्यवस्था समेत अध्यादे शमा गरिएको छ ।
यसिी नागरिकता प्राप्त गनु सिजता लातग नागरिकता ऐनको दफा ८ मा उपदफा (१क) अध्यादे शबाट थप
गरि नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गिे को ि बाबानकाो पहिचान िनन
नसकेको व्यघक्तको िकमा तनजको बाबानकाो पहिचान िनन

नसकेको व्यिोिाको तनज ि तनजको आमाले

गिे को तोकघाए बमोघजमको स्विोषणा समेत आवश्यक िनने ि आमाको मृत्यन भईसकेको भए सोको प्रमाण
सहित तनवेदकले गिे को स्विोषणा सं लग्न गननप
ु ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसिी नेपालको सं हवधानमा भएको व्यवस्था ि सवोच्च अदालतबाट हवतभन्न मनद्दामा प्रततपादन भएका
तसद्दान्तिरुको कायाुन्वयनका लातग नेपाल नागरिकता (पहिलो सं शोधन) अध्यादे श तत्काल जािी गनु अतनवायु
ििेको ि अध्यादे शमा समावेश हवषय नेपालको सं हवधान प्रततकनल नििेको व्यिोिा समेत सबैमा जानकािी
गिाउन चािान्छौ ।
धन्यवाद ।
तमततः २०७८ जेष्ठ १० गते

मिान्यायातधवक्ताको कायाुलय नेपाल

