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पृष्ठभुष्ट्म 

सबै नेपालीलाई राजरिय पररचयपर प्रदान गना नेपाल सरकारको आ.व. ०६६।६७ को वाजषाक 

नीजि िथा कायाक्रममा नेपाली िनिालाई बहुपयोगी वायोमेिीक स्मार्ा कार्ा उपलब्ध गराउने नीजिगि 

घोषणा भएको जथयो । राजरिय पररचयपर जनमााण िथा जविरणका नीजिगि, काननुी, प्राजवजधक र 

संस्थागि संरचना खलु्ने गरी प्रजिवेदन पेश गना २०६६।६।२५ गिे प्रधानमन्त्री िथा मजन्त्रपररषदक्ो 

कायाालयका सजचवको संयोिकत्वमा कायादल गठन भएको कायादलले पररचयपरकोजवजवध जवषयमा 

जवस्ििृ अध्ययन गरी प्रजिवेदन पेश गरेको जथयो। 

सोही जसलजसलामा २०६६/०८/२१ मा कानुन सजचवको संयोिकत्वमा गजठि काननु ििुामा 

सजमजिले पररचयपरका जवजवध लाभलाई स्पष्ट पाद ै पररचयपर सम्बन्त्धी प्रस्िाजवि प्रावधानले धेरै 

काननुहरू प्रभाजवि हुने िथा सबै ऐनहरूलाईसंशोधन र पररमािान गनुाभन्त्दा यस जवषयमा छुट्टै ऐन बनाई 

सोही आधारमा यसप्रणालीको कायाान्त्वयन गना उपयकु्त हुने सझुाव जदएको जथयो । यसरी कानुनबनाउँदा 

व्यजक्तका आवास, सम्पजि आजद व्यजक्तगि कुराहरूको गोपनीयिा प्रत्याभजूिका लाजग आजधकाररक 

अजधकारी बाहके अन्त्य कसैले िानकारी जलन नसक्ने, गना रसचूनादरुूपयोग भएमा उक्त काया दण्र्नीय 

हुने गनुापने समेि सझुावजदएको जथयो। 

राजरिय पररचयपरको प्रयोगले िनसंख्याको राजरिय िथ्याङ्क, गैरआवासीय नेपालीको 

िथ्याङ्क समेिका िथ्याङ्क प्राप्त हुनाका साथै नागररकलाई गणुस्िरीय सेवा सजुवधा प्रदान गना, लजिि 

वगामा जवकासका कायाक्रमहरू लैिान, साथै शाजन्त्ि सरुिा कायम राख् ने िथा अपराध जनयन्त्रण गना 

सजकने र संकजलि सचूनाहरूको प्रशोधन, भण्र्ारण र प्रयोग गरी जवद्यिुीय सशुासन लाग ुगना सहयोग 

पगु्ने एवं यसबार् स्रोि र साधनको बचि हुन िान्त्छ। 

व्यजक्तका वैयजक्तक र िैजवक सचूनालाई आजधकाररक रुपमा संकलन गरी प्रत्येक नागररकलाई 

एकअकाासंग मेल नखाने (Unique) पररचय नम्बर जदई बहुउपयोगी र आधजुनक प्रजवजधयकु्त राजरिय 

पररचयपर जविरण गने केन्त्रको मखु्य उद्दशे्य रहकेो छ। यजह उद्दशे्यअनरुूप काननूी, प्राजवजधक िथा 

भौजिक पवूााधार ियार गने, राजरिय पररचयपर व्यवस्थापनसम्बन्त्धी अनुजशिण कायाक्रम संचालन गने 

लगायिका कायाहरू अगार्ी बढाइएको छ। 

  

१) राष्ट्रिय पररचयपत्र भनेको के हो ? 

• राष्ट्रिय पररचय पत्र भनेको नागररकहरुको वैयष्ट्िक तथा जैष्ट्वक ष्ट्ववरण समावेश 

भएको राष्ट्रिय पष्ट्हचान सष्ट्हतको बायोमेष्ट्िक सुष्ट्वधायुि बहुउपयोगी प्रमाणपत्र हो 

।  



२) राष्ट्रिय पररचयपत्र तथा पष्ट्जजकरण ष्ट्बभागको स्थापनाको उदे्दश्य के हो ? 

• नेपाली नागररकको वैष्ट्यिक तथा जैष्ट्वक ष्ट्ववरण सष्ट्हतको पररचय खुल्ने गरी 

ष्ट्वदु्यतीय प्रणालीबाट तथयाांक तथा अष्ट्भलेख तयार गरी सुरष्ट्ित भण्डारण 

व्यवस्थापन, उपयोग र ष्ट्नयन्त्रण गने सो तथयाांकको आधारमा राष्ट्रिय पररचय नम्बर 

सष्ट्हतको बहुउपयोगी राष्ट्रिय पररचयपत्र उपलब्ध गराउने , 

• व्यष्ट्िगत घटना जस्तै जन्म, मृत्यु, बसाइसराइ, ष्ट्ववाह, सम्बन्ध ष्ट्वच्छेद आष्ट्दको दताा 

तथा अष्ट्भलेख व्यवस्थापन लगायत पष्ट्जजकरण सम्बन्धी काम गने , 

• सामाष्ट्जक सुरिा भत्ता ष्ट्बतरण सम्बन्धी काम गने 

• राष्ट्रिय पररचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको ष्ट्वकास गरर नागररकका सूचना था 

ष्ट्ववरणहरु एकीकृत रुपमा राख्ने र यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुष्ट्वधामा 

आवद्व गने । 

 ३) राष्ट्रिय पररचयपत्रमा के के ष्ट्ववरण समावेश हुन्छ ? 

      पररचयपत्रमा देहायका ष्ट्ववरण समावेश हुन्छन ्– 

• व्यष्ट्िगत ष्ट्ववरणहरू (नाम, थर, जन्म ष्ट्मष्ट्त, ष्ट्लङ्ग, आमाबुबाको नाम, ठेगाना, 

नागररकताको ष्ट्कष्ट्सम, पष्ट्त/पत्नो नाम, बाजेको नाम) 

• औ ांला-छाप (१० वटा औ ांला) 

• आखााँको नाष्ट्न (Iris)  

• पररचय नम्बर 

• फोटो 

• राष्ट्रियता 

• हस्तािर 

• ष्ट्चप्स 

 ४) राष्ट्रिय पररचयपत्र प्रणालीको उदे्दश्य के हो ? 

• नेपाली नागररकहरूको वैयष्ट्िक र जैष्ट्वक ष्ट्ववरणहरूको केन्रीकृत रूपमा भन्डारण 

तथा अष्ट्भलेख गरी सबै नागररकहरूलाई पररचय खुल्ने र नदोहररने गरी बहुउपयोगी 

राष्ट्रिय पररचय नम्बर (Unique Digital Identification) प्रदान गने। 

• नेपाली नागररकहरूलाई राष्ट्रिय पष्ट्हचान सष्ट्हतको बहुपयोगी बायोमेष्ट्िक स्माटाकाडा 

प्रदान गने । 

•  राष्ट्रिय पररचयपत्र प्रदान गना आवश्यक पने पूवााधारहरू, नीष्ट्त तथा कानूनहरूको 

तजुामा गने । 



• नेपाल सरकारबाट नेपाली नागररकहरूलाई प्रदान गने सेवा सुष्ट्वधाहरूलाई राष्ट्रिय 

पररचयपत्र प्रणालीमा आवद्व गनुाका साथै सो प्रणालीबाट प्राप्त हुने तथयाङ्क तथा 

अष्ट्भलेखहरूलाई नीष्ट्त तथा योजना ष्ट्नमााणमा प्रयोग गने ।  

५) राष्ट्रिय पररचयपत्र पाउनका लाष्ट्ग कस्तो योग्यता चाष्ट्हन्छ र प्राप्त गना के गनुापछा ? 

     राष्ट्रिय पररचयपत्र पाउनका लाष्ट्ग ष्ट्नम्न ष्ट्लष्ट्खत योग्यता चाष्ट्हन्छ – 

• १६ वर्ा उमेर पुरा भएको 

• नेपाली नागररकताको प्रमाण- पत्र ष्ट्लएको । 

• पररचयपत्र प्राप्त गना योग्य व्यष्ट्िले राष्ट्रिय पररचयपत्र तथा पजजीकरण ष्ट्वभागले 

तोकेको ष्ट्नकाय वा अष्ट्धकारी समि तोष्ट्कए बमोष्ट्जमको ढााँचामा ष्ट्नवेदन ष्ट्दनु पछा । 

ष्ट्नवेदन ष्ट्दाँदा पररचयपत्र प्राप्त गना चाहने व्यष्ट्िले वा ष्ट्वभागले तोकेको ष्ट्नकाय वा 

अष्ट्धकारीलाई ष्ट्डष्ट्जटल तष्ट्स्वर, दुवै हातका १० औलाको रेखा सष्ट्हतको ष्ट्डष्ट्जटल 

ल्याप्चे छाप, हस्तािर लगायतका व्यैष्ट्िक तथा जैष्ट्वक ष्ट्ववरण उपलब्ध गराउनुपछा 

।  

६) राष्ट्रिय पररचयपत्रबाट नेपाली नागररकलाई के फाइदा हुन्छ ? 

     राष्ट्रिय पररचयपत्रलाई नागररकहरूले ष्ट्नम्न प्रयोजनका लाष्ट्ग उपयोग गना सक्नेछन ्- 

•  ब्यष्ट्िको राष्ट्रिय पष्ट्हचानपत्रको रूपमा । 

•  मतदाता पररचयपत्रको रूपमा । 

• सबै ष्ट्कष्ट्समका सावाजष्ट्नक सेवा प्राप्त गने आधारको रुपमा । 

•  सामाष्ट्जक सुरिा काडाका रूपमा । 

• सुरिा व्यवस्थापनको लाष्ट्ग सहयोगी अष्ट्भलेखका रूपमा । 

• अन्य सावाजष्ट्नक सेवा साँग राष्ट्रिय पररचयपत्र प्रणालीलाई आवद्ध गरेपष्ट्छ 

सावाजष्ट्नक सेवा प्रदायक ष्ट्नकायहरुले झन्झट रष्ट्हत, छोटो समय र कम लागतमा सेवा 

प्रदान गने सम्भव हुन्छ । 

७) राष्ट्रिय पररचयपत्रको प्रयोगकताा को को हुन सक्छन ्? 

     ष्ट्नम्न ब्यष्ट्िहरूले राष्ट्रिय पररचयपत्रको प्रयोग गदाछन ्- 

• नेपाली नागररकहरू 

• सेवा प्रदायक ष्ट्नकायहरु· 

• सुरिा अनुसन्धान र न्याष्ट्यक ष्ट्नकायहरु 

• कानूनले तोकेका अन्य व्यष्ट्ि तथा सांस्थाहरु  



८ ) राष्ट्रिय पररचयपत्र कहााँबाट ष्ट्वतरण गररन्छ ? 

• ष्ट्सांहदरबारमा रहेको राष्ट्रिय पररचयपत्र तथा पजजीकरण ष्ट्वभागबाट पररचयपत्र तयार 

गरी प्रत्येक ष्ट्जल्लामा ष्ट्जल्ला प्रशासन कायाालयहरूबाट वा राष्ट्रिय पररचयपत्र तथा 

पजजीकरण ष्ट्वभागले तोकेको स्थानबाट ष्ट्वतरण गररन्छ ।  

९) जैष्ट्वक तथा वैयष्ट्िक पष्ट्हचान भनेको के हो ? 

• राष्ट्रिय पररचयपत्रको सन्दभामा जैष्ट्वक पष्ट्हचान भन्नाले व्यष्ट्िको फोटो र दश 

औ ांलाको छाप (Finger Print) भन्ने वुष्ट्झन्छ । वैयष्ट्िक पष्ट्हचान अन्तगात व्यष्ट्िको 

नाम, थर, ठेगाना, उमेर, ष्ट्लांग तथा त्यस्तै अन्य व्यष्ट्िगत ष्ट्ववरणहरू पदाछन ्।  

१०) ष्ट्चप्स भनेको के हो र ष्ट्कन प्रयोग गररन्छ ? 

• राष्ट्रिय पररचयपत्रको पषृ्ठ भागमा राष्ट्खएको तथयाांक सुरष्ट्ित राख्ने ष्ट्वधषु्ट्तय साधन 

ष्ट्चप्स हो । ष्ट्चप्समा ष्ट्वष्ट्भन् न प्रकृष्ट्तका ष्ट्ववरण र तथयाांकलाई पयााप्त पररमाणमा सांग्रह 

गरेर राख्न ष्ट्मल्छ । यसमा राष्ट्रिय पररचयपत्रसाँग सम्बष्ट्न्धत ष्ट्ववरणको अष्ट्तररि अन्य 

ष्ट्ववरणहरु जस्तै PAN, सवारी चालक अनुमष्ट्तपत्र (Driving license), गरीव 

पररचयपत्र सेमत राख्न सष्ट्कन्छ ।  

११) राष्ट्रिय पररचयपत्रमा रहने व्यष्ट्िगत ष्ट्ववरणहरूको गोपनीयता कसरी सुष्ट्नष्ट्ित 

        गररएको हुन्छ ? 

• आवश्यक परेको अवस्थामा सम्बष्ट्न्धत व्यष्ट्िले आफ्नो ष्ट्ववरण उपयोग गना सक्दछ 

तर ष्ट्वष्ट्भन्न ष्ट्नकायले कानूनद्वारा तोष्ट्कए बमोष्ट्जम मात्र प्रयोग गना सक्ने गरी 

गोपष्ट्नयता सषु्ट्नष्ट्ित गररएको हुन्छ । 

• राष्ट्रिय पररचयपत्र प्रणालीमा रहेको ष्ट्ववरण कसले कुन प्रयोजनको लाष्ट्ग हेयो, सोको 

अष्ट्भलेखीकरण समेत प्रणालीले गने व्यवस्था रहेको छ ।  

१२) राष्ट्रिय पररचयपत्र हराएमा कसरी प्रष्ट्तष्ट्लष्ट्प ष्ट्लन सष्ट्कन्छ ? 

• राष्ट्रिय पररचयपत्र हराएमा, नाष्ट्सएमा वा झुत्रो भई काम नलाग्ने भएमा वा कुनै 

कारणबाट प्रयोगमा आउन नसक्ने भएमा सोको कारण सष्ट्हत तोष्ट्कए बमोष्ट्जम 

स्थानीय ष्ट्नकायबाट ष्ट्सफाररस गराई सम्बष्ट्न्धत ष्ट्जल्ला प्रशासन कायाालय माफा त 

ष्ट्वभाग समि ष्ट्नवेदन ष्ट्दएमा अष्ट्भलेख रूजु गरी प्रष्ट्तष्ट्लपीको रूपमा राष्ट्रिय 

पररचयपत्र उपलब्ध गराइन्छ ।  



१३) नागररकता नभएको व्यष्ट्िले कसरी पररचयपत्र पाउाँदछन ्? 

• हाललाई नागररकताको प्रमाणपत्र ष्ट्लएर सोही आधारमा मात्र राष्ट्रिय पररचयपत्र प्राप्त 

गने ब्यवस्था छ । 

 १४) राष्ट्रिय पररचय नम्बर भनेको के हो ? 

• प्रत्येक व्यष्ट्िको पष्ट्हचानलाई सष्ट्जलोसांग प्रस्तुत गना प्रयोग गररएको साांकेष्ट्तक 

नम्वरलाई राष्ट्रिय पररचय नम्बर भष्ट्नन्छ । प्रत्येक ब्यष्ट्िलाई फरक-फरक रूपमा 

उपलब्ध गराइएको साांकेष्ट्तक अांक राष्ट्रिय पररचयपत्रमा राष्ट्खएको हुन्छ जसलाई 

Individual Unique Number पष्ट्न भष्ट्नन्छ ।  

१५) राष्ट्रिय पररचयपत्र ष्ट्वतरणमा कुन कुन ष्ट्नकायको कस्तो भूष्ट्मका रहन्छ ? 

• राष्ट्रिय पररचयपत्रका लाष्ट्ग आवश्यक पने ष्ट्ववरण सांकलन गरी ष्ट्वभागमा पठाउने र 

ष्ट्वभागमा प्रशोधन भई ष्ट्नष्ट्मात राष्ट्रिय पररचयपत्र ष्ट्वतरण गने काम ष्ट्जल्ला प्रशासन 

कायाालयले तथा स्थानीय तहबाट गररन्छ । राष्ट्रिय पररचयपत्रका लाष्ट्ग ष्ट्सफाररश गने 

तथा व्यष्ट्िगत घटना ष्ट्ववरणहरू (जन्म, मृत्यु, बसाइसराइ, ष्ट्ववाह, सम्बन्ध ष्ट्वच्छेद 

आष्ट्द) दताा गरी सो को ष्ट्ववरण ष्ट्वभागमा उपलब्ध गराउने काया स्थानीय तहबाट 

गररन्छ । अन्य ष्ट्वष्ट्भन्न ष्ट्नकायले समेत यस कायामा सहयोग गना सक्दछन ्।  

१६) राष्ट्रिय पररचयपत्र लागु भएपष्ट्छ नागररकता प्रमाण पत्रको प्रयोग कसरी गररन्छ ? 

• नेपाली नागररकता प्रमाणपत्र तथा राष्ट्रिय पररचयपत्र व्यवस्थापन सचुना प्रणाली दुवै 

सांवैधाष्ट्नक व्यवस्था भएकोले प्रचष्ट्लत कानून अनुसार दुवैको उपयोग हुन्छ । हाल 

कानून अनुसार जारी गररएका पष्ट्हचान काडाहरु सम्बष्ट्न्धत कानून अनुसार प्रयोग तथा 

उपयोग हुन सक्दछन ्। 

 


