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१ -याष्ट्रिम ऩरयचमऩर ऩरयचम
नागरयकहरुको िैमक्तिक तथा जैष्ट्रिक ष्ट्रिियण िभािेश बएको याष्ट्रिम ऩष्ट्रहचान िष्ट्रहतको फामोभेष्ट्रिक
िुष्ट्रिधामुि फहुउऩमोगी प्रभाणऩर राई

याष्ट्रिम ऩरयचम ऩर बसनन्त्छ । मिभा व्मक्तिको ऩरयचम खुल्ने

िूचना, िामोभेष्ट्रिक िूचना, ऩृथक नम्फय, िुयक्षण क्तचन्त्हहरु य क्तचऩ यहे को हुन्त्छ ।
२ -याष्ट्रिम ऩरयचम ऩरभा िभािेश हुने ष्ट्रिियणहरु
व्मक्तिगत ष्ट्रिियणहरू नाभ थय, जन्त्भ सभसत , सरङ्ग, आभाफुफाको नाभ , ठे गाना, नागरयकताको ष्ट्रकसिभ ,
ऩसतऩत्नीको नाभ, फाजेको नाभथय


औरा छाऩ (१० िटा औरा)



आखाॉको नासन (Iris)



ऩरयचम नम्फय



पोटो



याष्ट्रिमता



हस्ताक्षय



क्तचप्ि

३ - याष्ट्रिम ऩरयचमऩर तथा ऩक्तिकयण सफबाग स्थाऩनाको उद्देश्म


नेऩारी नागरयकको िैष्ट्रमिक तथा जैष्ट्रिक ष्ट्रिियण िष्ट्रहतको ऩरयचम खुल्ने गयी ष्ट्रिद्युतीम
प्रणारीफाट तथमाॊक तथा असबरे ख तमाय गयी

िुयक्तक्षत बण्डायण व्मिस्थाऩन , उऩमोग य

सनमन्त्रण गने िो तथमाॊकको आधायभा याष्ट्रिम ऩरयचम नम्फय िष्ट्रहतको फहुउऩमोगी याष्ट्रिम
ऩरयचमऩर उऩरब्ध गयाउने ,


व्मक्तिगत घटना जस्तै जन्त्भ , भृत्मु, फिाइियाइ, ष्ट्रििाह, िम्फन्त्ध ष्ट्रिच्छे द आददको दताा तथा
असबरेख व्मिस्थाऩन रगामत ऩक्तिकयण िम्फन्त्धी काभ गने ,



िाभाक्तजक िुयक्षा बत्ता सफतयण िम्फन्त्धी काभ गने ,



याष्ट्रिम ऩरयचमऩर व्मिस्थाऩन िूचना प्रणारीको ष्ट्रिकाि गरय नागरयकका िूचना ष्ट्रिियणहरु
एकीकृत रुऩभा याख्ने य मिराई याज्मफाट उऩरब्ध हुने िेिा िुष्ट्रिधाभा आिद्व गने ।



िभग्रभा िुयक्तक्षत बण्डायण ,ऩृथक नम्फय िष्ट्रहतको ऩरयचमऩर उत्ऩादन, ष्ट्रितयण ,िेिा आिद्धता /
उऩमोसगता,कानून य िङ्गठनको सनयन्त्तय िुधाय गने ।
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४ -याष्ट्रिम ऩरयचमऩर प्राप्त गने हुनऩु ने भाऩदण्ड (Criteria )


१६ िर्ा उभेय ऩुया बएको



नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩर सरएको । -



ऩरयचमऩर प्राप्त गना मोग्म व्मक्तिरे याष्ट्रिम ऩरयचमऩर तथा ऩिीकयण ष्ट्रिबागरे तोकेको

सनकाम िा असधकायी िभक्ष तोष्ट्रकए फभोक्तजभको ढाॉचाभा सनिेदन ददनु ऩछा । सनिेदन ददॉदा
ऩरयचमऩर प्राप्त गना चाहने व्मक्तिरे िा ष्ट्रिबागरे तोकेको सनकाम िा असधकायीराई सडक्तजटर

तक्तस्िय, दुिै हातका १० औराको ये खा िष्ट्रहतको सडक्तजटर ल्माप्चे छाऩ , हस्ताक्षय रगामतका
व्मैक्तिक तथा जैष्ट्रिक ष्ट्रिियण उऩरब्ध गयाउनुऩछा ।
५

-याष्ट्रिम ऩरयचमऩरको प्रमोगकताा को हुन ?


नेऩारी नागरयकहरू



िेिा प्रदामक सनकामहरु·



िुयक्षा अनुिन्त्धान य न्त्माष्ट्रमक सनकामहरु



कानूनरे तोकेका अन्त्म व्मक्ति तथा िॊ स्थाहरु

६ नेऩारभा -याष्ट्रिम ऩरयचमऩर ष्ट्रितयण
शुरुभा ऩयीक्षण स्िरूऩ ऩष्ट्रहरो चयणभा :ऩाॉचथय क्तजल्रा य सिॊ हदयफाय ऩरयिय
दोस्रो चयण )क्तजल्रा १५(:
ु ािबा, िप्तयी, भहोत्ततयी, रसरतऩुय, यिुिा, क्तचतिन, स्माङ्जा, तनहुॉ, कष्ट्रऩरिस्तु, गुल्भी,
 झाऩा, िॊ खि
िल्मान, जुम्रा, अछाभ य कञ्चनऩुय कामाक्रभ शुरु बईिकेको ।
 तेश्रो चयण फाकी ििै(क्तजल्राहरुभा ): नेऩार ियकाय भ सभसत .ऩ.२०७५को सनणाम ०३/११/
अनुिाय

याष्ट्रिम ऩरयचमऩर व्मिस्थाऩन िम्फन्त्धभा नेऩारभा बएको नीसतगत व्मिस्था
 नेऩारको िॊ ष्ट्रिधानको
•

धाया १५ - नेऩारको प्रत्मेक नागरयकको ऩरयचम खुल्ने गयी असबरेख याख्ने ।

•

धाया ५१ एकीकृत -याष्ट्रिम ऩरयचम व्मिस्थाऩन िूचना प्रणारी ष्ट्रिकाि गयी नागरयकका िफै
प्रकायका िूचना य ष्ट्रिियणहरु एकीकृत रुऩभा व्मिस्थाऩन गने तथा मिराई याज्मफाट
उऩरब्ध हुने िेिा िुष्ट्रिधा य याष्ट्रिम ष्ट्रिकाि मोजनािॉग आिद्ध गने ।
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ॉ े ८४( –
 गृह प्रशािन िुधाय भागाक्तचर २०७४ )फुद
याष्ट्रिम ऩरयचमऩर ष्ट्रितयण गने कामाक्रभ यहे को ।

७ याष्ट्रिम ऩरयचमऩरका पाईदा
व्मक्तिराई पाईदा याज्मराई हुने पाइदााः
कानूनी पाईदााः
 व्मक्तिको जैष्ट्रिक तथा िैमक्तिक ष्ट्रिियण प्राप्त हुने

, प्रत्मेक व्मक्तिराई कताव्मफ (

ााट फाध्ने

आधाय प्राप्ती हुन्त्छ ।
आसथाक पाईदााः
 आसथाक च ुहािट योक्न य याजश्व छरी य दुरुऩमोग घटाउॉछ ।
Government Effectiveness:
 याष्ट्रिम ष्ट्रिकािका रासग मथाथाऩयक मोजना सनभााण

, कामाक्रभ िञ्चारन य िुयक्षा कामभ गना

िक्तजरो हुन,े
 िभम स्रोत िाधनको उच्चतभ प्रमोग हुन्त्छ ।
 व्मक्तिको ऩष्ट्रहचानिम्फन्त्धी िभस्मा िभाधान हुने,
 प्रष्ट्रिसधको उऩमोग,
 िेिा िुष्ट्रिधा िहज य सछटो प्रासप्त,
 िेिा िुष्ट्रिधा प्राप्त गना कभ रागत राग्ने
 कागजात िोकेय ष्ट्रहड्ने झन्त्झट नहुने,
 काजगात हयाउने, नासिने िभस्माको अन्त्त्म हुन,े
 आफ्नो नाभभा अको व्मक्तिरे ष्ट्रकते गने, िेिा िुष्ट्रिधा प्राप्त गने जस्ता िभस्माहरु नयहने,
 दोहोयो ऩरयचम िा नक्करी ऩरयचम फनाउने जस्ता अऩयाध सनमन्त्रण हुने,
 नेऩार ियकायका ष्ट्रिसबन्न सनकामरे ष्ट्रिसबन्न काभका रासग
िुयक्षा काडा , राइिेन्त्ि रगामत

जस्तै ाः भतदाता ऩरयचमऩर(, िाभाक्तजक

छु ट्टाछु ट्टै जायी गये का )ऩरयचमऩरको िट्टा मि ऩरयचमऩर

प्रणारीभा ती अनुभती िा ऩरयचमऩरका ष्ट्रिियण याखी एउटै काडाराई उऩमोग गना िष्ट्रकने,
 कोही नदोहोरयने य कोही नछु ट्ने गयी स्िच्छ , सनष्ऩक्ष, ऩायदशॉ ष्ट्रकसिभरे िभान रुऩभा िेिाको
ष्ट्रितयण गयी िुशािनको प्रत्माबूती ददराउन िहमोग ऩुग्ने,
 िेिाग्राहीको ऩष्ट्रहचानभा ियरता हुन गई िेिा प्रिाहराई भमााददत य क्तजम्भेिाय फनाउन िघाउने,
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याजनीसतक पाईदााः
 तथमाङ्कको दुरुऩमोग हुन नददई स्रोतिाधनको उक्तचत ठाउॉभा उच्चतभ प्रमोग बई जनता य
ियकायफीच िुभधुय िम्फन्त्ध कामभ गयाउन िघाउने ।
Use of Advanced Technology:
 आधुसनक प्रष्ट्रिसधको प्रमोग गयी ष्ट्रिियण प्राप्त गने

, Authenticate गने य िेिा प्रिाह गदाा

िॊ गठनहरुरे छोटो छरयतो िेिा प्रिाह गना िक्दछन ।

याष्ट्रिम ऩरयचमऩर कहाॉफाट ष्ट्रितयण गरयन्त्छ ?
िॊ करन गये को ष्ट्रिियणको आधायभा

सिॊ हदयफायभा यहे को याष्ट्रिम ऩरयचमऩर तथा ऩिीकयण

ष्ट्रिबागफाट याष्ट्रिम ऩरयचमऩर तमाय गयी प्रत्मेक क्तजल्राभा , क्तजल्रा प्रशािन कामाारमहरूफाट िा
याष्ट्रिम ऩरयचमऩर तथा ऩिीकयण ष्ट्रिबागरे तोकेको स्थानफाट ष्ट्रितयण गरयन्त्छ ।


याष्ट्रिम ऩरयचमऩरको िन्त्दबाभा जैष्ट्रिक ऩष्ट्रहचान बन्नारे व्मक्तिको पोटो य दश औ ॊराको छाऩ (finger
Print) बन्ने िुक्तझन्त्छ । िैमक्तिक ऩष्ट्रहचान अन्त्तगात व्मक्तिको नाभ , थय, ठे गाना, उभेय, सरॊ ग तथा त्मस्तै
अन्त्म व्मक्तिगत ष्ट्रिियणहरू ऩदाछन् ।



याष्ट्रिम ऩरयचमऩरको ऩृष्ठ बागभा याक्तखएको तथमाॊक िुयक्तक्षत याख्ने ष्ट्रिधुसतम िाधन क्तचप्ि हो ।

क्तचप्िभा ष्ट्रिसबन्नय प्रकृसतका ष्ट्रिियण य तथमाॊकराई ऩमााप्त ऩरयभाणभा िॊ ग्रह गये य याख्न सभल्छ । मिभा
याष्ट्रिम ऩरयचमऩरिॉग िम्फक्तन्त्धत ष्ट्रिियणको असतरयि अन्त्म ष्ट्रिियणहरु जस्तै

PAN, ििायी चारक

अनुभसतऩर (Driving license), गयीि ऩरयचमऩर िेभत याख्न िष्ट्रकन्त्छ ।
नागरयकता नबएको व्मक्तिरे कियी ऩरयचमऩर ऩाउॉदछन्?
हारराई नागरयकताको प्रभाणऩर सरएय िोही आधायभा भार याष्ट्रिम ऩरयचमऩर प्राप्त गने ब्मिस्था
छ ।
याष्ट्रिम ऩरयचम नम्फय बनेको के हो ?
प्रत्मेक व्मक्तिको ऩष्ट्रहचानराई िक्तजरोिॊ ग प्रस्तुत गना प्रमोग गरयएको िाॊकेसतक नम्ियराई याष्ट्रिम

ऩरयचम नम्फय बसनन्त्छ । प्रत्मेक ब्मक्तिराई पयक पयक रूऩभा उऩरब्ध गयाइएको िाॊकेसतक अॊ कयाष्ट्रिम ऩरयचमऩरभा याक्तखएको हुन्त्छ जिराई Individual Unique Number ऩसन बसनन्त्छ ।
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याष्ट्रिम ऩरयचमऩर ष्ट्रितयणभा कुन कुन सनकामको कस्तो बूसभका यहन्त्छ?
याष्ट्रिम ऩरयचमऩरका रासग आिश्मक ऩने ष्ट्रिियण िॊ करन गयी ष्ट्रिबागभा ऩठाउने य ष्ट्रिबागभा
प्रशोधन बई सनसभात याष्ट्रिम ऩरयचमऩर ष्ट्रितयण गने काभ क्तजल्रा प्रशािन कामाारमरे तथा स्थानीम
तहफाट गरयन्त्छ । याष्ट्रिम ऩरयचमऩरका रासग सिपारयश गने तथा व्मक्तिगत घटना ष्ट्रिियणहरू
जन्त्भ(, भृत्मु, फिाइियाइ, ष्ट्रििाह, िम्फन्त्ध ष्ट्रिच्छे द आदद दताा गयी िो को ष्ट्रिियण ष्ट्रिबागभा उऩरब्ध )
गयाउने कामा स्थानीम तहफाट गरयन्त्छ । अन्त्म ष्ट्रिसबन्न सनकामरे िभाेत मि कामाभा िहमोग गना

िक्दछन् ।

याष्ट्रिम ऩरयचमऩर रागु बएऩसछ नागरयकता प्रभाण ऩरको प्रमोग कियी गरयन्त्छ?
नेऩारी नागरयकता प्रभाणऩर तथा याष्ट्रिम ऩरयचमऩर व्मिस्थाऩन िुचना प्रणारी दुिै िॊ िैधासनक

व्मिस्था बएकोरे प्रचसरत कानून अनुिाय दुिैको उऩमोग हुन्त्छ । हार कानून अनुिाय जायी
गरयएका ऩष्ट्रहचान काडाहरु िम्फक्तन्त्धत कानून अनुिाय प्रमोग तथा उऩमोग हुन िक्दछन् ।
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प्रगसत (२०७७ श्रािण ५ दे क्तख श्रािण २५ गतेिम्भ)
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अन्त्त्मभा
फहुउऩमोगी तथा प्रष्ट्रिसधमुि याष्ट्रिम ऩरयचम व्मिस्थाऩन िूचना प्रणारी स्थाऩना य ष्ट्रिकाि गने नेऩार
ियकायको ददघाकासरन िोच यहे को छ । जिको भाध्मभफाट प्रष्ट्रिसधभैरी

, िुशासित य िुदृढ िेिा

प्रिाहभा नेऩारको िान , फहुउऩमोगी याष्ट्रिम ऩरयचमऩर हाम्रो ऩष्ट्रहचान हुनेछ । मिफाट गुणस्तयीम
िािाजसनक िेिा तथा शाक्तन्त्त , िुयक्षा य िुशािन प्रिद्धान गदै आधुसनक िूचना प्रष्ट्रिसधभा आधारयत

याष्ट्रिम ऩरयचम व्मिस्थाऩन िूचना प्रणारीको अिरम्िन गयी िभृद नेऩार िुखी नेऩारी असबमानभा
िहमोग ऩुग्दछ ।
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नेपाऱ सरकार
गह
ृ मन्त्राऱय

क्तजल्रा प्रशािन कामाारम, ऩाल्ऩा

Website: http://daopalpa.moha.gov.np
Email : daopalpa@gmail.com
Facebook page: https://www.facebook.com/dao.palpa.148
Facebook Id : जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, पाल्पा
Contact Number: 075-520125 / 520124
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