
१२ नेपालमा नाग रकताको ई तहास क तो छ ?  

ब.सं. १९१० को मुलुक  ऐन, पृ वीनारायण शाहको द योपदेश, राणाकाल न सनद सवालह मा 
नेपाल  नाग रक र गैर नेपाल  नाग रकको वभेदबारे उ लेख छ । सो भ दा प हला नेपाल  
नाग रक र गैर नेपाल  नाग रक छु याउन स कने प ट आधार भे टँदैन । नेपाल सरकार 
वैधा नक कानून २००४ र नेपालको अ त रम शासन वधान, २००७ मा नेपाल  नाग रकताको 
माणप को स ब धमा प ट यव था नभएप न नाग रकको न म  एकै क समको देवानी ऐन 

जार  गन यव थालाई हेदा नाग रक र गैर नाग रक छु टएको दे ख छ । नेपालमा 
नाग रकताको नी तगत थालनी व.सं. २००९/०१/२६ बाट लागू भएको नेपाल नाग रकता ऐन, २००९ 
बाट भएको दे ख छ । 

नेपालमा नाग रकतास ब धी कानूनको ऐ तहा सक वकास मः 

म त ववरण कै फयत 

२००९/०१/२६ प हलो नाग रकता ऐन जार  भई लागू   

२०१९ नाग रकतास ब धी वषयलाई थमपटक सं वधानमा समावेश नेपालको सं वधान 

२०२०/११/१६ नेपाल नाग रकता ऐन, २०२० लागू   

२०२५ 
नेपाल नाग रकता नयमावल , २०२५ लागू भई नाग रकताको ढाँचा 
अनुसूची म नधारण 

  

२०४६/०७/२३ भाग २ मा नाग रकतास ब धी यव थास हत नयाँ सं वधान जार  
नेपाल अ धरा यको 
सं वधान 

२०४८ नाग रकता ऐन   

२०४९ नाग रकता नयमावल    

२०६३ 

भाग २ मा नाग रकतास ब धी यव थास हत नयाँ सं वधान जार , 

२०४६ साल चै  मसा तलाई आधार बष मानी ज मको आधारमा 
नाग रकता दान गन यव था 

नेपालको अ त रम 
सं वधान 

२०६३/०८/१० नेपाल नाग रकता ऐन, २०६३ जार  भई लागू   

२०६३ नेपाल नाग रकता नयमावल , २०६३ जार  भई लागू   

२०६३ नाग रकता माणप  वतरण काय व ध नद शका, २०६३   

२०६६/०४/१९ 
राजप मा नाग रकता नयमावल मा रहेका अनुसूची हेरफेरस ब धी 
सूचना काशन (अं ेजीमा ववरण समावेश गन लगायत) 

  

२०६३ िज ला शासन कायालयह ले व भ न स टवेयरह  नमाण एवं   



प चात ् योग गर  स चालयमा याईएको 

२०६८ 

प हलोपटक म ालयबाट नै CCDS (Citizenship Card Distribution 

System) स टवेयर बनाई तीनवटा िज ला शासन कायालयह  
ल लतपुर, भ तपुर र मु ताङमा क युटरमाफत नाग रकता माणप  
वतरण कायको थालनी 

  

२०६८ 

CCDS मा थप सुधार गर  थप ५८ वटा िज ला शासन 
कायालयह मा व तार तथा अ य णाल मा भएका डाटा समेत 
CCDS मा Migration 

  

२०६९ 

Desktop Based CCDS मा रहेका सम या समाधान गर  
क युटरमाफत नाग रकता माणप  वतरण गन कायलाई थप 
यवि थत र भावकार  बनाउन Web-based Citizenship 

Information Management System (CIMS) नमाण गर  
स चालनमा याईएको । उ त णाल मा िज ला/इलाका/सीमा 
शासन कायालयह मा Local पमा Server Set Up गर  म ालयमा 

रहेको Central Server मा Data Synchronize हुने यव था 
मलाईएको । 

  

२०६६/०८/०१ 
नाग रकता माणप मा अं ेजीमा समेत ववरण समावशे गन 
यव था लागू, 

  

२०६९/०९/१६ 

यौ नक तथा लै गक अ पसं यक समुदायका यि तह लाई 
ल गको महलमा “अ य” जनाई नाग रकता जार  गन स बि ध 
नद शका, २०६९ वीकृत भई लागू 

  

२०७० नाग रकता माणप  वतरण टोल को कायस चालन नद शका जार    

२०७५ 
नाग रकता माणप को डाटा हेनमा  पहँुच दनेस ब धी काय व ध 
जार  

  

२०७७ 

CIMS लाई Upgrade गर  कुनै एक िज लाबाट जार  भएको 
नाग रकता माणप को गैर िज लाबाट त लपी जार  गन स कन,े 

फोटो अनुसूची लगायतका कागजातह  System मा Upload गन 
स कनेज ता Features थप 

  

२०७८ नाग रकतास ब धी Centralized System नमाण हँुदै  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


