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संवत ्२०७६ सालको ऐन नं. १८  

राष्ट्रिय पररचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनकेो ष्ट्रवधेयक 
प्रस्तावना: प्रत्येक नेपाली नागररकको पररचय खलु्ने गरी अभिलेख राख्न,े व्यक्तिका 
वैयक्तिक र जैष्ट्रवक ष्ट्रववरण तथा राष्ट्रिय पररचय नम्बर सष्ट्रितको बिउुपयोगी राष्ट्रिय 
पररचयपत्र प्रदान गने, एकीकृत राष्ट्रिय पररचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको ष्ट्रवकास गरी 
सो प्रणालीलाई राज्यबाट उपलब्ध सेवा सषु्ट्रवधा र राष्ट्रिय ष्ट्रवकास योजना एवं सरुक्षा 
व्यवस्थासँग आबद्ध गने तथा व्यक्तिगत घटना दतान गने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गनन 
वाञ्छनीय िएकोले,  

सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। 
 

पररच्छेद-१ 
प्रारक्तम्िक 

1. संक्तक्षप्त नाम र प्रारम्ि: (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण 
ऐन, २०७६” रिेको छ। 

(२) यो ऐन तरुून्त प्रारम्ि िनुेछ। 
2. पररिाषा:  ष्ट्रवषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “जैष्ट्रवक ष्ट्रववरण” िन्नाले दफा ७ को उपदफा (३) 
बमोक्तजमको जैष्ट्रवक ष्ट्रववरण सम्झन ुपछन। 

(ख) “तथ्याङ्क िण्डार” िन्नाले दफा 30 बमोक्तजमको ष्ट्रवद्यतुीय 
तथ्याङ्क िण्डार (इलेक्ट्रोभनक डाटा) सम्झन ु पछन र सो 
शब्दले तथ्याङ्क िण्डारण गने प्रयोजनका लाभग खडा गररएको 
अभिलेख पकु्तस्तका वा ष्ट्रवद्यतुीय अभिलेखलाई समेत जनाउँछ।  

(ग)  “तोष्ट्रकएको” वा “तोष्ट्रकए बमोक्तजम” िन्नाले यस ऐन अन्तगनत 
बनेको भनयममा तोष्ट्रकएको वा तोष्ट्रकए बमोक्तजम सम्झन ुपछन। 

(घ)  "दतान ष्ट्रकताब" िन्नाले पञ्जीकरण तथा नागररक अभिलेख राख्न 
खडा गररएको अभिलेख दतान पकु्तस्तका सम्झन ु पछन र सो 
शब्दले आधभुनक सूचना प्रष्ट्रवभधको प्रयोग गरी भनमानण 
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गररएको तथ्याङ्क िण्डारलाई समेत जनाउँछ।  
(ङ)  "पञ्जीकरण" िन्नाले नागररकको पररचय खलु्ने गरी अभिलेख 

राख्न ेतथा व्यक्तिगत घटना दतान गने कायन सम्झन ुपछन।  
(च)  "पक्तञ्जकाभधकारी" िन्नाले दफा १७ अनसुारको पक्तञ्जकाभधकारी 

(रक्तजिार) सम्झन ुपछन।  
(छ)  “पररचय नम्बर” िन्नाले दफा ६ बमोक्तजम प्रदान गररएको 

राष्ट्रिय पररचय नम्बर सम्झन ुपछन। 
(ज) “पररचयपत्र” िन्नाले दफा ९ बमोक्तजम प्रदान गररएको राष्ट्रिय 

पररचयपत्र सम्झन ुपछन।  
(झ)  “पररचयपत्र प्राप्त गनन योग्य व्यक्ति” िन्नाले दफा ४ बमोक्तजम 

योग्यता पगुेको व्यक्ति सम्झन ुपछन। 
(ञ)  “बसाइँ सराइ” िन्नाले नेपालभित्र एक स्थानीय तिबाट अको 

स्थानीय तिको क्षेत्रमा वा एउटै स्थानीय तिको एक 
वडाबाट अको वडामा स्थायी रुपमा बसाइँ सने कायन सम्झन ु
पछन र सो शब्दले ष्ट्रवदेशमा बसाइँ सरी जाने वा ष्ट्रवदेशबाट 
बसाइँ सरी नेपालमा आउन े कायन तथा एक सय असी 
ददनिन्दा बढी अवभधको लाभग अस्थायी रुपमा बसाइँ सने 
कायनलाई समेत जनाउँछ। 

(ट) “मन्त्रालय” िन्नाले नेपाल सरकारको गिृ मन्त्रालय सम्झन ु
पछन। 

(ठ)  “मिाभनदेशक” िन्नाले ष्ट्रविागको मिाभनदेशक सम्झन ुपछन।  
(ड)  “राष्ट्रिय पररचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली” िन्नाले राष्ट्रिय 

पररचयपत्र ष्ट्रवतरणका लाभग नागररकका सूचना र ष्ट्रववरणिरु 
एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गने तथा यसलाई राज्यबाट 
उपलब्ध िनुे सेवा, सषु्ट्रवधा र ष्ट्रवकास योजनासँग आबद्ध गने 
प्रयोजनका लाभग नेपाल सरकारले स्थापना गरेको ष्ट्रवद्यतुीय 
प्रष्ट्रवभधमा आधाररत तथ्याङ्क िण्डारण प्रणाली सम्झन ुपछन। 
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(ढ)  “ष्ट्रविाग” िन्नाले राष्ट्रिय पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण ष्ट्रविाग 
सम्झन ुपछन। 

(ण)  “वैयक्तिक ष्ट्रववरण” िन्नाले व्यक्तिको पररचय खलु्ने नाम, थर, 
ठेगाना, भलङ्ग, जन्म भमभत, बाब,ु आमा, पभत, पत्नी, बाजे, 
बज्यैको नाम तथा सोसँग सम्बक्तन्धत ष्ट्रववरण सम्झन ुपछन र 
सो शब्दले नेपाल सरकारको कुनै कायानलय वा भनकायमा 
रिेको व्यक्तिको योग्यता, पेशा, व्यवसाय, आय, स्वाभमत्व 
सम्बन्धी व्यक्तिगत ष्ट्रववरणलाई समेत जनाउँछ। 

(त) "व्यक्तिगत घटना" िन्नाले कुनै व्यक्तिको जन्म, मतृ्य,ु 
ष्ट्रववाि, सम्बन्ध ष्ट्रवच्छेद तथा बसाइँ सराइ सम्झन ुपछन।  

(थ) “समन्वय सभमभत” िन्नाले दफा ३७ बमोक्तजमको समन्वय 
सभमभत सम्झन ुपछन। 

(द)  “ स्थानीय अभधकारी”  िन्नाले सम्बक्तन्धत क्तजल्लाको प्रमखु 
क्तजल्ला अभधकारी सम्झन ुपछन र सो शब्दले नेपाल सरकारले 
नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य 
अभधकारीलाई समेत जनाउँछ। 

(ध) “स्थानीय ति” िन्नाले गाउँपाभलका वा नगरपाभलका सम्झन ु
पछन। 

 
पररच्छेद-२ 

राष्ट्रिय पररचयपत्र तथा पररचय नम्बर 
3. पररचयपत्र लागू िनु:े  नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 

तोकेको क्तजल्लामा त्यस्तो सूचनामा तोष्ट्रकएको भमभत देक्तख राष्ट्रिय पररचयपत्र लागू 
िनुेछ। 

4. पररचयपत्र प्राप्त गने योग्यता: (१) प्रचभलत कानून बमोक्तजम नेपालको नागररकता 
प्राप्त गरेको वा नेपालको नागररकता प्राप्त गनन योग्यता पगुेको व्यक्ति यस ऐन 
बमोक्तजम राष्ट्रिय पररचयपत्र प्राप्त गनन योग्य िनुेछ। कुनै पभन नेपाली 
नागररकलाइन राष्ट्रिय पररचयपत्र प्राप्त गननबाट वक्तित गररने छैन।  
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(2) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको िए तापभन नागररकता 
प्राप्त गने उमेर पूरा निएको नेपाली नागररकले तोष्ट्रकए बमोक्तजमको नाबालक 
राष्ट्रिय पररचयपत्र प्राप्त गनन सक्ट्नेछ।  

5. जानकारी गराउन ेदाष्ट्रयत्व:  पररचय नम्बर र पररचयपत्रको लाभग आवश्यक पने 
ष्ट्रववरण उपलब्ध गराउने, पररचयपत्र नम्बर सष्ट्रितको पररचयपत्र भलने तथा 
पररचयपत्रमा उक्तल्लक्तखत ष्ट्रववरणमा िेरफेर िएमा वा कुनै कारणबाट प्रयोगमा 
आउन नसक्ट्न े िएमा सोको जानकारी स्थानीय अभधकारीलाई गराउन े दाष्ट्रयत्व 
सम्बक्तन्धत व्यक्तिको िनुेछ। 

6. पररचय नम्बर: (१) पररचयपत्र प्रदान गने क्रममा पररचयपत्र प्राप्त गनन योग्य 
व्यक्तिलाई नदोिोररने गरी मिाभनदेशकबाट राष्ट्रिय पररचय नम्बर प्रदान 
गररनछे।  

  (२) पररचय नम्बरप्राप्त व्यक्तिको मतृ्य ु िएको वा कुनै कारणबाट 
त्यस्तो व्यक्तिको पररचयपत्र रद्द िएको वा कायम नरिेको अवस्थामा समेत 
उपदफा (१) बमोक्तजमको पररचय नम्बर कायमै रिनेछ।  

  (३) दफा ३ बमोक्तजम पररचयपत्र लागू िएको क्तजल्लामा बसोबास गने 
नेपाली नागररकका सन्तानको जन्मदतान गदानको बखत स्थानीय पक्तञ्जकाभधकारीले 
ष्ट्रविागबाट तोष्ट्रकए बमोक्तजम पररचय नम्बर प्राप्त गरी सम्बक्तन्धत व्यक्तिलाई 
त्यस्तो पररचय नम्बर प्रदान गनुन पनेछ। 

  (४) उपदफा (३) बमोक्तजम पररचय नम्बर प्रदान गनन सम्बक्तन्धत 
व्यक्तिको जैष्ट्रवक ष्ट्रववरण आवश्यक पने छैन।  

  (५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको िए तापभन नाबालक 
राष्ट्रिय पररचयपत्र प्रदान गनुन पने अवस्थामा तोष्ट्रकए बमोक्तजमका वैयक्तिक तथा 
जैष्ट्रवक ष्ट्रववरण समेत उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

  तर नाबालक राष्ट्रिय पररचयपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले यस ऐन बमोक्तजम 
राष्ट्रिय पररचयपत्र भलँदा पनुः जैष्ट्रवक ष्ट्रववरण उपलब्ध गराउन ुपनेछ।  

  (६) पररचय नम्बर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोक्तजम िनुेछ। 
7. पररचयपत्र प्राप्त गनन भनवेदन ददन ुपने: (१) दफा ३ बमोक्तजम पररचयपत्र लागू 

िएको क्तजल्लामा बसोबास गने र त्यसरी पररचयपत्र लागू िुँदाका बखत सोह्र 
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वषन उमेर पगुेका व्यक्तिले सो क्तजल्लामा पररचयपत्र लागू िएको भमभतले दईु 
वषनभित्र र पररचयपत्र लागू िएपभछ सोह्र वषन उमेर पगु्ने व्यक्तिले उमेर पगुेको 
भमभतले दईु वषनभित्र पररचयपत्र प्राप्त गननको लाभग स्थानीय अभधकारी समक्ष 
भनवेदन ददन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम भनवेदन ददने व्यक्तिले पररचय नम्बर प्राप्त 
गरेको िए त्यस्तो पररचय नम्बर र पररचय नम्बर प्राप्त नगरेको िए सोिी 
ब्यिोरा खलुाउन ुपनेछ।   

(३) उपदफा (१) बमोक्तजमको भनवेदन प्राप्त िएपभछ स्थानीय 
अभधकारीले भनवेदन ददने व्यक्तिको स्पष्ट मखुाकृभत देक्तखने गरी ष्ट्रवद्यतुीय 
(भडक्तजटल) तस्वीर, दवैु िातका दश औलंाको ष्ट्रवद्यतुीय छाप, आखँाको नानी 
(आइररस), िस्ताक्षर लगायतका तोष्ट्रकए बमोक्तजमका वैयक्तिक तथा जैष्ट्रवक 
ष्ट्रववरण भलन ुपनेछ।  

तर जैष्ट्रवक ष्ट्रववरणिरू सङ्कलन गदान कुनै वा सबै औलंा निएका 
व्यक्तिका िकमा सो व्यिोराको कैष्ट्रफयत जनाई सम्िव िएसम्मका जैष्ट्रवक 
ष्ट्रववरण भलइनेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोक्तजमको अवभधभित्र पररचयपत्रको लाभग भनवेदन 
नददन े व्यक्तिले सो अवभधपभछ पररचयपत्र माग गरी भनवेदन ददएमा त्यस्तो 
व्यक्तिले तोष्ट्रकए बमोक्तजमको ष्ट्रवलम्ब दस्तरु समेत बझुाउन ुपनेछ।  

(५) यस दफा बमोक्तजम ददने भनवेदनको ढाँचा तथा भनवेदन साथ पेश 
गनुन पने कागजातको ष्ट्रववरण तोष्ट्रकए बमोक्तजम िनुेछ।  

(६) यस दफा बमोक्तजम भनवेदन ददँदा तोष्ट्रकए बमोक्तजम ष्ट्रवद्यतुीय 
ढाँचामा समेत ददन सक्ट्ने व्यवस्था भमलाइनेछ। 

8. भनवेदन उपर छानभबन गने: (१) दफा ७ बमोक्तजम पनन आएको भनवेदनको 
आधारमा स्थानीय अभधकारीले आवश्यक छानभबन गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम स्थानीय अभधकारीले आवश्यक 
छानभबनको क्रममा कुनै थप कागजात वा ष्ट्रववरण आवश्यक िएमा भनवेदकसँग 
त्यस्तो कागजात वा ष्ट्रववरण माग गनन तथा थप छानभबन गनन सक्ट्नेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोक्तजम स्थानीय अभधकारीले गरेको छानभबनबाट 
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भनवेदक पररचयपत्र प्राप्त गनन योग्य िएमा यस ऐन बमोक्तजम आवश्यक पने 
वैयक्तिक र जैष्ट्रवक ष्ट्रववरण प्राप्त िएपभछ पररचयपत्र उपलब्ध गराउनका लाभग 
ष्ट्रविाग समक्ष भसफाररस गनेछ।  

9. पररचयपत्र प्रदान गने: (१) दफा ७ बमोक्तजम प्राप्त भनवेदन तथा दफा ८ 
बमोक्तजम पररचयपत्र उपलब्ध गराउनको लाभग भसफाररस िएका व्यक्तिको 
भनवेदन सष्ट्रितको ष्ट्रववरण अभिलेख राख्न े तथा प्रशोधन गने प्रयोजनका लाभग 
स्थानीय अभधकारीले ष्ट्रविागमा पठाउन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम प्राप्त ष्ट्रववरणको अभिलेख कायम गरी 
मिाभनदेशकले जैष्ट्रवक ष्ट्रववरण, ष्ट्रवद्यतुीय क्तचप्स र सरुक्षण सष्ट्रितको स्माटनकाडन 
प्रष्ट्रवभधमा आधाररत राष्ट्रिय पररचयपत्र जारी गनेछ। 

(३) पररचयपत्रको दृश्य िागमा सम्बक्तन्धत व्यक्तिको देिायका ष्ट्रववरण 
देक्तखने गरी उल्लेख गररनेछः- 

(क)  नाम, थर, 
(ख)  जन्मभमभत, 
(ग)  भलङ्ग,  
(घ)  राष्ट्रियता, 
(ङ) पररचय नम्बर, 
(च)  फोटो, 
(छ)  पररचयपत्र जारी भमभत र जारी गने अभधकारी, 
(ज)  स्थायी ठेगाना, 
(झ)  नागररकताको ष्ट्रकभसम र नागररकता नम्बर   

  (नागररकताको प्रमाणपत्रप्राप्त व्यक्तिको िकमा)।  
(४) पररचयपत्र प्राप्त गनन भनवेदन ददने नेपाली नागररकताप्राप्त 

व्यक्तिलाई नागररकताको आधारमा र नागररकता प्राप्त नगरेको तर नेपाली 
नागररकता प्राप्त गनन योग्य व्यक्तिलाई तोष्ट्रकए बमोक्तजमका प्रमाणको आधारमा 
पररचयपत्र प्रदान गररनेछ। 

(५) नाबालक राष्ट्रिय पररचयपत्रको लाभग संलग्न गनुन पने ष्ट्रववरण, 
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पररचयपत्रको ढाँचा लगायतका अन्य प्रष्ट्रक्रया तोष्ट्रकए बमोक्तजम िनुेछ। 
10. पररचयपत्रको मान्यता र प्रयोग: (१) प्रचभलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको 

िए तापभन पररचयपत्र लागू िएपभछ नेपाल सरकारको स्वाभमत्वमा रिेको 
भनकाय, संस्था तथा भनजी क्षेत्रबाट प्रदान गररने कुनै पभन सेवा सषु्ट्रवधा प्राप्त गनन 
वा त्यस्तो सेवा सषु्ट्रवधाको माग गदान पररचयपत्र पेश गनुन पनेछ। 

तर पररचय नम्बरको आधारमा भनजको ष्ट्रववरण िेनन भमल्न ेअवस्थामा 
पररचयपत्र निए पभन पररचय नम्बरको आधारमा त्यस्तो सषु्ट्रवधा प्राप्त गनन 
सक्ट्नेछ। 

(२) पररचयपत्रलाई सावनजभनक सेवा प्राभप्तको लाभग मखु्य आधार तथा 
व्यक्तिको पष्ट्रिचानको प्रमाणको रुपमा मान्यता ददइनेछ। 

(३) सरकारी तथा भनजी संस्थाले कुनै सेवा ददनको लाभग कुनै 
पररचयपत्र जारी गरेको वा सोको लाभग कुनै पररचयपत्र आवश्यक पने व्यवस्था 
रिेकोमा त्यस्तो पररचयपत्रको सट्टा यस ऐन बमोक्तजमको पररचय नम्बर वा 
पररचयपत्रलाई उपयोग गनन सष्ट्रकनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोक्तजम पररचय नम्बर वा पररचयपत्र उपयोग गने 
प्रयोजनको लाभग सरकारी तथा भनजी संस्थाले आवश्यक पूवानधार भनमानण गरी 
यस ऐन बमोक्तजम सङ्कलन िएको ष्ट्रववरणमध्ये तोष्ट्रकए बमोक्तजमका ष्ट्रववरणमा 
त्यस्तो संस्थालाई तोष्ट्रकए बमोक्तजमको दस्तरु भलइन मन्त्रालयले पिुँच उपलब्ध 
गराउन सक्ट्नेछ। 

(५) प्रचभलत कानून बमोक्तजम कुनै प्रयोजनको लाभग जारी िएका 
पररचयपत्र वा प्रमाणपत्रमा समावेश िनुे ष्ट्रववरण यस ऐन बमोक्तजम राष्ट्रिय 
पररचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समावेश िइसकेपभछ त्यस्ता पररचयपत्र वा 
प्रमाणपत्रको काम राष्ट्रिय पररचयपत्रबाटै िनु सक्ट्ने गरी नेपाल सरकारले नेपाल 
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक व्यवस्था भमलाउन सक्ट्नेछ। 

(६) पररचयपत्रको मान्यता र प्रयोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोष्ट्रकए 
बमोक्तजम िनुेछ। 

11. अभिलेख राख्न:े (१) यस ऐन बमोक्तजम प्रदान गररने पररचयपत्रको ष्ट्रवद्यतुीय चीप्स 
र राष्ट्रिय पररचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा पररचयपत्र वा पररचय नम्बर 
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प्रदान गररएको व्यक्तिको देिाय बमोक्तजमको ष्ट्रववरणको अभिलेख राख्न ुपनेछः- 
(क)  नाम, थर,  
(ख)  जन्म भमभत, 
(ग)  भलङ्ग, 
(घ)  राष्ट्रियता, 
(ङ)  राष्ट्रिय पररचय नम्बर, 
(च)  पररचयपत्र जारी भमभत र जारी गने अभधकारी, 
(छ)  फोटो, 
(ज)  ठेगाना (स्थायी र अस्थायी), 
(झ) नागररकताको ष्ट्रकभसम र नागररकता नम्बर   

  (नागररकताको प्रमाणपत्रप्राप्त व्यक्तिको िकमा),  
(ञ)  जैष्ट्रवक ष्ट्रववरण, 
(ट)  बाब,ु आमाको नाम, 
(ठ)  बाजे, बज्यैको नाम, 
(ड)  पभत वा पत्नीको नाम, 
(ढ)  तोष्ट्रकए बमोक्तजमका अन्य ष्ट्रववरण। 
(२) पररचयपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिको वैयक्तिक तथा जैष्ट्रवक ष्ट्रववरण 

अद्यावभधक गने र त्यसको आधारमा अद्यावभधक पररचयपत्र उपलब्ध गराउन े
कायनष्ट्रवभध तोष्ट्रकए बमोक्तजम िनुेछ। 

12. ष्ट्रववरण सच्याउन सक्ट्न:े (१) पररचयपत्रमा उक्तल्लक्तखत ष्ट्रववरणमा कुनै त्रषु्ट्रट 
िएमा वा ष्ट्रववरण थपघट गनुन पने िएमा सम्बक्तन्धत व्यक्तिले त्यस्तो ष्ट्रववरण 
सच्याउन वा थपघट गनन तोष्ट्रकए बमोक्तजमको ढाँचामा तोष्ट्रकएको भनकाय वा 
अभधकारी समक्ष भनवेदन ददन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको भनवेदनको आधारमा ष्ट्रववरण सच्याउन 
सष्ट्रकनेछ। 

(३) यस दफा बमोक्तजम ष्ट्रववरण सच्याउँदा पररचय नम्बर पररवतनन िनुे 
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छैन। 
13. पररचयपत्र रद्द गने: (१) मन्त्रालयले देिायको कुनै अवस्थामा पररचयपत्र रद्द 

गनन सक्ट्नेछ:- 
(क) दफा ४ बमोक्तजम योग्यता नपगुेको व्यक्तिले पररचयपत्र 

भलएमा, 
(ख)  झटु्टा ष्ट्रववरण पेश गरी पररचयपत्र भलएमा,  
(ग)  ष्ट्रवदेशी नागररकले यस ऐन ष्ट्रवपरीत पररचयपत्र भलएमा, 
(घ)  पररचयपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति नेपालको नागररक नरिेमा।   
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम पररचयपत्र रद्द गने भनणनय उपर क्तचत्त 

नबझु्ने व्यक्तिले त्यस्तो भनणनयको जानकारी पाएको भमभतले पैंतीस ददनभित्र 
सम्बक्तन्धत उच्च अदालतमा पनुरावेदन गनन सक्ट्नेछ। 

14. पररचयपत्र कायम नरिन:े (१) पररचयपत्रप्राप्त व्यक्तिको मतृ्य ुिएमा मतृकको 
पररचयपत्र कायम रिने छैन।   

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम पररचयपत्र कायम नरिेको अवस्थामा 
सोको अभिलेख अद्यावभधक गरी तथ्याङ्क िण्डार तथा अभिलेखमा रिेको 
मतृकको ष्ट्रववरण सरुक्तक्षत राक्तखनेछ। 

15. छानभबनको अभिलेखीकरण: (१) कुनै व्यक्तिले प्राप्त गरेको पररचयपत्र दफा १३ 
बमोक्तजम रद्द गने कारबािी प्रारम्ि िएकोमा कारबािीको टुङ्गो नलागेसम्म 
पररचयपत्रको प्रयोग गनन नपाइने गरी कारबािीको क्रममा रिेको व्यिोरा 
ष्ट्रविागले सम्बक्तन्धत व्यक्तिको पररचयपत्र सम्बन्धी ष्ट्रवद्यतुीय अभिलेखमा 
जनाउनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको कारबािीबाट पररचयपत्र कायम िनुे 
देक्तखएमा सो छानभबनको अभिलेख तथ्याङ्क िण्डारमा मात्र रिने व्यवस्था 
भमलइनेछ। 

16. प्रभतभलष्ट्रप सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोक्तजम भलएको पररचयपत्र िराएमा, 
नाभसएमा, काम नलाग्ने िएमा, पररचयपत्रको दृश्य िागमा रिेको ष्ट्रववरण 
पररवतनन गनुन पने िएमा वा अन्य कारणबाट पररचयपत्रको प्रयोग िनु नसक्ट्ने 
अवस्थामा सोको प्रभतभलष्ट्रप भलन सम्बक्तन्धत व्यक्तिले तोष्ट्रकएको ढाँचामा स्थानीय 
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अभधकारी समक्ष भनवेदन ददन ुपनेछ। 
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम भनवेदन परेमा र सो सम्बन्धमा छानभबन 

गदान व्यिोरा साँचो ठिररएमा स्थानीय अभधकारीले भसफाररस सष्ट्रित ष्ट्रविागमा 
पठाउन ु पनेछ र ष्ट्रविागले सोको अभिलेख जनाई तोष्ट्रकए बमोक्तजमको दस्तरु 
भलई भनजलाई पररचयपत्रको प्रभतभलष्ट्रप प्रदान गनेछ। 

(३) पररचयपत्रको प्रभतभलष्ट्रप सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोक्तजम 
िनुेछ। 
 

पररच्छेद-३ 
पञ्जीकरण सम्बन्धी व्यवस्था 

17. पक्तञ्जकाभधकारी: (१) यस ऐनको प्रयोजनको लाभग ष्ट्रविागको मिाभनदेशक 
केन्रीय पक्तञ्जकाभधकारी (रक्तजिार) को रुपमा रिनेछ।  

(२) प्रत्येक गाउँपाभलका वा नगरपाभलकाको वडा कायानलयको 
प्रशासकीय प्रमखुको रुपमा कामकाज गनन अभधकारप्राप्त कमनचारी, ष्ट्रवदेशक्तस्थत 
नेपाली भनयोगमा पञ्जीकरण सम्बन्धी कायन गनन तोष्ट्रकएको अभधकृत तथा 
मिाभनदेशकले तोकेका अन्य पदाभधकारीले केन्रीय पक्तञ्जकाभधकारीको मातितमा 
रिने गरी स्थानीय पक्तञ्जकाभधकारी (रक्तजिार) को रुपमा कायन गनुन पनेछ।  

(३) पञ्जीकरण व्यवस्थापनका लाभग प्रत्येक वडा कायानलय तथा 
मन्त्रालयले तोष्ट्रकददएका अन्य कायानलयले स्थानीय पञ्जीकरण कायानलयको रुपमा 
कायन गनेछ।   

18. व्यक्तिगत घटनाको सूचना: (१) देिायको अवस्थामा देिायका व्यक्तिले 
व्यक्तिगत घटना दतान गराउनको लाभग त्यस्तो घटना घटेको पैंतीस ददनभित्र 
तोष्ट्रकए बमोक्तजमको फाराम िरी स्थानीय पक्तञ्जकाभधकारीको कायानलयमा सूचना 
गनुन पनेछः-  

(क) जन्मको सूचना बाब ुवा आमाले र भनजिरुको अनपुक्तस्थभतमा 
पररवारको अठार वषन उमेर पगुेको व्यक्तिले,  

(ख) मतृ्यकुो सूचना बाब,ु आमा, पभत, पत्नी, छोरा वा छोरीले र 
भनजिरुको अनपुक्तस्थभतमा पररवारको अठार वषन उमेर पगुेको 
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व्यक्तिले, 
(ग)  ष्ट्रववािको सूचना पभत पत्नी दवैुले,  
(घ) सम्बन्ध ष्ट्रवच्छेदको सूचना सम्बन्ध ष्ट्रवच्छेद िएका सम्बक्तन्धत 

व्यक्तिमध्ये कुनै एकले, 
(ङ) बसाइँ सराइको सूचना पररवारको अठार वषन उमेर पगुेको 

व्यक्तिले। 
 (२) व्यक्तिगत घटना नेपालबाष्ट्रिर घटेको िए उपदफा (१) बमोक्तजम 

सूचना ददन ुपने कतनव्य िएको व्यक्तिले पैंतीस ददनभित्र सम्बक्तन्धत भनयोगमा वा 
नेपाल आएपभछ पैंतीस ददनभित्र स्थानीय पक्तञ्जकाभधकारीको कायानलयमा सूचना 
ददन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोक्तजम व्यक्तिगत घटनाको सूचना ददन ु पने 
कतनव्य िएको व्यक्तिले त्यस्तो सूचना दतान गराउनको लाभग कुनै व्यक्तिलाई 
अभधकृत वारेसनामा ददन सक्ट्नेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोक्तजम व्यक्तिगत घटनाको सूचना ददन ु पने 
कतनव्य िएको व्यक्ति निएको अवस्थामा तोष्ट्रकए बमोक्तजमको व्यक्तिले त्यस्तो 
सूचना ददन ुपनेछ। 

(५) यस दफा बमोक्तजम व्यक्तिगत घटनाको सूचना ददँदा तोष्ट्रकए 
बमोक्तजम ष्ट्रवद्यतुीय माध्यमबाट ददने व्यवस्था भमलाउन सष्ट्रकनेछ।  

19. व्यक्तिगत घटना दतान गने: (१) दफा १८ बमोक्तजमको सूचना प्राप्त िनुासाथ 
स्थानीय पक्तञ्जकाभधकारी वा भनयोगको अभधकारप्राप्त कमनचारीले देिाय बमोक्तजम 
गरी त्यस्तो घटना सम्बक्तन्धत दतान ष्ट्रकताबमा दतान गनेछः-  

(क)  सूचना ददन आउने व्यक्तिले िरेको फाराम ठीक छ छैन 
जाँची ठीक निए ठीक गनन लगाई, र  

(ख)  सूचना गनन आउने व्यक्ति लेखपढ गनन नजान्ने िए भनजले िने 
बमोक्तजम आफैं ले फाराम िरी वा िनन लगाई पढी वाची 
भनजको ल्याप्चे सिीछाप गराई। 

(२) सम्बन्ध ष्ट्रवच्छेदको सूचना दतान गदान सो सम्बन्धमा अदालतबाट 
िएको भनणनय समेत िेरी दतान गनुन पनेछ।  
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(३) दफा १८ को उपदफा (१) वा (२) बमोक्तजमको म्याद नाघेपभछ 
व्यक्तिगत घटनाको दतान गराउन आएमा तोष्ट्रकए बमोक्तजमको ष्ट्रवलम्ब शलु्क 
भलई त्यस्तो व्यक्तिगत घटना दतान गनुन पनेछ।  

(४) यस दफा बमोक्तजम व्यक्तिगत घटना दतान िएपभछ स्थानीय 
पक्तञ्जकाभधकारी वा भनयोगले सोको ष्ट्रववरण ष्ट्रविाग समक्ष पठाउन ुपनेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोक्तजम प्राप्त ष्ट्रववरणको आधारमा ष्ट्रविागले 
सम्बक्तन्धत व्यक्तिको वैयक्तिक अभिलेखमा ष्ट्रववरण अद्यावभधक गनुन पनेछ। 

(६) नेपालमा रिेको ष्ट्रवदेशीको कुनै व्यक्तिगत घटना दतान गनुन पने 
िएमा तोष्ट्रकए बमोक्तजमको प्रमाण सष्ट्रित आफू बसोबास गरेको स्थानको स्थानीय 
पक्तञ्जकाभधकारी समक्ष सूचना गनुन पनेछ। 

(७) उपदफा (६) बमोक्तजम सूचना गदान नेपालमा कूटनीभतक भनयोग 
रिेको ष्ट्रवदेशी नागररकको िकमा सम्बक्तन्धत कूटनीभतक भनयोगको भसफाररस 
समेत पेश गनुन पनेछ। 

(८) उपदफा (६) बमोक्तजम सूचना प्राप्त िएपभछ स्थानीय 
पक्तञ्जकाभधकारीले आवश्यक जाँचबझु गरी त्यस्तो ष्ट्रवदेशीको व्यक्तिगत घटना 
दतान गनुन पनेछ। 

(९) नेपालमा रिेका ष्ट्रवदेशीको व्यक्तिगत घटनाको सूचना ददने तथा 
व्यक्तिगत घटना दतान गने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोक्तजम िनुेछ। 

20. प्रमाणपत्र ददन:े (१) दफा १९ बमोक्तजम व्यक्तिगत घटनाको सूचना दतान 
िएपभछ स्थानीय पक्तञ्जकाभधकारीले दफा १८ को उपदफा (1) बमोक्तजमका 
व्यक्तिलाई व्यक्तिगत घटना दतानको प्रमाणपत्र ददनेछ। 

 (२) दफा ३ बमोक्तजम पररचयपत्र लागू िएको क्तजल्लामा बसोबास 
गने व्यक्तिको मतृ्य ु दतान बािेक अन्य व्यक्तिगत घटना दतान गदान यस ऐन 
बमोक्तजम पररचय नम्बर प्राप्त िएपभछ मात्र त्यस्तो व्यक्तिगत घटना दतानको 
प्रमाणपत्र जारी गनुन पनेछ।  

(३) यस दफा बमोक्तजम व्यक्तिगत घटनाको प्रमाणपत्र जारी गने 
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोक्तजम िनुेछ। 

21. दतान गनन तथा प्रमाणपत्र ददन निनु:े (१) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा 
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लेक्तखएको िए तापभन प्रचभलत कानून बमोक्तजम स्वत: बदर िनुे ष्ट्रववाि 
लगायतका व्यक्तिगत घटनाको दतान गनन तथा सोको प्रमाणपत्र ददन ुिुँदैन। 

(2) उपदफा (१) बमोक्तजम व्यक्तिगत घटना दतान गनन ल्याएमा सो 
घटनाको छुटै्ट अभिलेख राखी सो सम्बन्धमा प्रचभलत कानून बमोक्तजमको कारबािी 
गनन सम्बक्तन्धत भनकाय वा अभधकारी समक्ष पेश गनुन पनेछ। 

(3) यस दफामा लेक्तखएको कुनै कुराले स्वत: बदर िनुे ष्ट्रववािको 
पररणामबाट जक्तन्मएका क्तशशकुो जन्म दतान गनुन पने ष्ट्रवषयलाई प्रभतकूल असर पाने 
छैन। 

22. दतानको प्रमाणपत्रको नक्कल ददन सष्ट्रकन:े (१) दफा २० बमोक्तजम प्रदान गररएको 
दतानको प्रमाणपत्र िराएमा वा कुनै प्रकारले नष्ट िएमा वा प्रयोगमा आउन 
नसक्ट्ने कुरा प्रमाक्तणत िएमा सरोकारवाला व्यक्तिले सम्बक्तन्धत स्थानीय 
पक्तञ्जकाभधकारीको कायानलयमा भनवेदन ददन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम परेको भनवेदनको व्यिोरा मनाभसब देखेमा 
सम्बक्तन्धत स्थानीय पक्तञ्जकाभधकारीले तोष्ट्रकएको दस्तरु भलई दतानको प्रमाणपत्रको 
नक्कल ददनेछ।  

23. पररवारको लगत तयार गनन कमनचारी खटाउन सष्ट्रकन:े (१) व्यक्तिगत घटना 
दतान गने तथा नागररक अभिलेख तयार गने प्रयोजनको लाभग लगत तयार पानन 
आवश्यक देक्तखएमा मन्त्रालयले सो कामको लाभग कमनचारी खटाउन सक्ट्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम खष्ट्रटएको कमनचारीले मागेको ष्ट्रववरण वा 
सोभधएको प्रश्नावलीको जवाफ ददन ुसम्बक्तन्धत व्यक्तिको कतनव्य िनुेछ।  

24. दतानको मान्यता: दफा २० बमोक्तजम प्रदान गररएको दतानको प्रमाणपत्र व्यक्तिगत 
घटना िएको प्रमाण िनुेछ। त्यस्तो प्रमाण कुनै पभन कायानलय र अदालतमा 
पेश गनन तथा वैयक्तिक कारोबारमा प्रयोग गनन सष्ट्रकनेछ।  

तर कुनै व्यक्तिले झटु्टा ष्ट्रववरण दाक्तखल गरी दतानको प्रमाणपत्र भलएको 
रिेछ िन्ने कुरा प्रमाक्तणत िएमा स्थानीय अभधकारीबाट त्यस्तो दतानको प्रमाणपत्र 
रद्द िनुेछ।  

25. ष्ट्रववरण सच्याउन सक्ट्न:े (१) यो ऐन लागू िएपभछ जन्मेको बच्चाको उमेर, 
नाम, थर वा अन्य ष्ट्रववरण यस ऐनबमोक्तजम एक पटक दतान िई दतानको 
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प्रमाणपत्र प्रदान गररएपभछ सच्याउन ु परेमा त्यसको लाभग सम्बक्तन्धत व्यक्तिले 
त्यस्तो प्रमाणपत्र भलएको एक वषनभित्र स्थानीय पक्तञ्जकाभधकारीको कायानलयमा 
तोष्ट्रकएको ढाँचामा दरखास्त ददन सक्ट्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम ददएको दरखास्त प्राप्त िनु आएपभछ 
स्थानीय पक्तञ्जकाभधकारीले सो सम्बन्धमा छानभबन गरी उपयिु देक्तखएमा दतान 
ष्ट्रकताब र दतानको प्रमाणपत्रमा रिेको उमेर, नाम, थर वा अन्य ष्ट्रववरण सच्याई 
ददन सक्ट्नेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोक्तजमको ष्ट्रववरण सच्याएको जानकारी स्थानीय 
पक्तञ्जकाभधकारीले ष्ट्रविागलाई समेत उपलब्ध गराउन ु पनेछ। यसरी प्राप्त 
ष्ट्रववरणको आधारमा ष्ट्रविागले सम्बक्तन्धत व्यक्तिको पररचय नम्बर रिेकोमा सो 
पररचय नम्बरमा रिेको त्यस्तो व्यक्तिको ष्ट्रववरणमा समेत सो ष्ट्रववरण सच्याउन ु
पनेछ।  

(४) प्रचभलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको िए तापभन यस ऐन 
बमोक्तजमको दतान ष्ट्रकताबमा र प्रदान गररएको दतानको प्रमाणपत्रमा रिेको कुनै 
व्यक्तिको उमेर एकपटकिन्दा बढी सच्याउन पाइने छैन।  

26. व्यक्तिगत घटना दतान ष्ट्रकताब भनरीक्षण गनन सष्ट्रकन:े सम्बक्तन्धत व्यक्तिले 
सम्बक्तन्धत स्थानीय पक्तञ्जकाभधकारीको कायानलयमा रिेको व्यक्तिगत घटना तथा 
नागररक अभिलेख दतान ष्ट्रकताब िेनन चािेमा तोष्ट्रकएको दस्तरु भलई सम्बक्तन्धत 
पक्तञ्जकाभधकारीले दतान ष्ट्रकताब िेनन ददन ुपनेछ।  

27. ष्ट्रववरण पठाउन ुपने: (१) स्थानीय पक्तञ्जकाभधकारीले प्रत्येक मष्ट्रिना दतान िएको 
व्यक्तिगत घटनाको ष्ट्रववरण केन्रीय पक्तञ्जकाभधकारी तथा प्रदेश सरकारको 
सम्बक्तन्धत भनकाय समक्ष यथाशीघ्र पठाउन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम प्राप्त िएको ष्ट्रववरणको आधारमा केन्रीय 
पक्तञ्जकाभधकारी तथा प्रदेश सरकारको सम्बक्तन्धत भनकायले अभिलेख अद्यावभधक 
गरी वाष्ट्रषनक प्रभतवेदन प्रकाशन गनुन पनेछ।  

28. सियोग गनुन पने: (१) यो ऐन बमोक्तजम दतान गराउन ु पने व्यक्तिगत घटना 
िएको थािा पाएमा सम्बक्तन्धत गाउँपाभलका वा नगरपाभलका वा वडा कायानलयले 
सम्बक्तन्धत व्यक्तिलाई सम्झाइ बझुाइ त्यस्तो घटनाको सूचना दतान गने 
सम्बन्धमा आवश्यक सियोग गनुन पनेछ।  
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(२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको भनयम बमोक्तजम गनुन पने 
राष्ट्रिय पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धी कामको भसलभसलामा खष्ट्रटएका 
कमनचारी वा पक्तञ्जकाभधकारीलाई आवश्यक सियोग परु् याउन ु सम्बक्तन्धत 
गाउँपाभलका तथा नगरपाभलका र स्थानीय प्रशासन सिालन गने भनकायको 
कतनव्य िनुेछ। 

29. घटना दतान सम्बन्धी ष्ट्रवशेष व्यवस्था: (१) प्रचभलत कानून बमोक्तजम धमनपतु्र वा 
धमनपतु्री राख्न े व्यक्तिले सम्बक्तन्धत स्थानीय पक्तञ्जकाभधकारी समक्ष सोको सूचना 
दतान गनुन पनेछ।  
 (२) कुनै व्यक्तिको मतृ बच्चा जक्तन्मएको वा बच्चा जक्तन्मनासाथ मतृ्य ु
िएकोमा स्थानीय पक्तञ्जकाभधकारी समक्ष सोको सूचना दतान गराउन सष्ट्रकनेछ।  
 (३) उपदफा (१) वा (२) बमोक्तजम परेको सूचना दतान गने तथा सो 
बमोक्तजमको घटना दतान गरी प्रमाणपत्र ददने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोष्ट्रकए 
बमोक्तजम िनुेछ। 

 
पररच्छेद-4 

ष्ट्रवद्यतुीय तथ्याङ्क िण्डार व्यवस्थापन 

30.  ष्ट्रवद्यतुीय तथ्याङ्क िण्डार स्थापना गने: (१) यस ऐन बमोक्तजम सङ्कलन गररएका 
 वैयक्तिक तथा जैष्ट्रवक ष्ट्रववरणिरुको एकीकृत िण्डार तथा उपयोग गनन केन्रीय 
 ष्ट्रवद्यतुीय तथ्याङ्क िण्डार रिनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम स्थापना िएको तथ्याङ्क िण्डार र ष्ट्रवभिन्न 
सरकारी कायानलय तथा भनकायिरुमा रिेका तथ्याङ्क िण्डारबीच सम्पकन  
(भलङ् क) को व्यवस्था गररनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोक्तजमको तथ्याङ्क िण्डारमा प्रचभलत कानून 
बमोक्तजम प्रदेश, क्तजल्ला तथा स्थानीय तिले सङ्कलन गरेको ष्ट्रववरणलाई आबद्ध 
(भलङ् क) गनन सष्ट्रकनेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोक्तजम िण्डारण िएको तथ्याङ्कलाई ष्ट्रविागमा 
तथा नेपाल सरकारले तोकेको सरकारी डाटा केन्रमा समेत अभतररि िण्डारण 
(ब्याक अप) को व्यवस्था गररनेछ।  
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(५) यस दफा बमोक्तजम तथ्याङ्क िण्डारमा ष्ट्रववरणको प्रष्ट्रवष्ट्रष्ट, अभतररि 
िण्डारण, तथ्याङ्क प्रशोधन तथा प्रयोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोक्तजम 
िनुेछ। 

31. अन्य भनकायले सङ्कलन गरेको ष्ट्रववरण प्रयोग गनन सष्ट्रकन:े यो ऐन प्रारम्ि िुँदाका 
बखत प्रचभलत कानून बमोक्तजम अभधकारप्राप्त भनकायले सङ्कलन गरेको व्यक्तिको 
वैयक्तिक वा जैष्ट्रवक ष्ट्रववरण, ष्ट्रवद्यतुीय स्वरूपमा रिेका ष्ट्रववरण र तथ्याङ्क 
पररचयपत्र प्रयोजनका लाभग नेपाल सरकारको भनणनयानसुार ष्ट्रविागले प्रयोग गनन 
सक्ट्नेछ।  

32.  ष्ट्रववरण अद्यावभधक गने: (१) ष्ट्रविागले देिायको आधारमा तथ्याङ्क िण्डारलाई 
 अद्यावभधक गनन सक्ट्नेछ:-  
  (क)  यस ऐन तथा प्रचभलत कानून बमोक्तजम दतान िएका व्यक्तिगत 
   घटनािरु, 
  (ख)  तोष्ट्रकए बमोक्तजम सम्बक्तन्धत कायानलय वा भनकायबाट प्राप्त 
   ष्ट्रववरण। 
  (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लाभग दफा ३ बमोक्तजम पररचयपत्र 
 लागू िएको क्तजल्लाको िकमा व्यक्तिगत घटना दतान िएको आधारमा तथ्याङ्क 
 िण्डारमा िएको त्यस्तो व्यक्तिको ष्ट्रववरण स्वतः अद्यावभधक िनुेछ। 
  (३) पररचयपत्र लागू निएको क्तजल्लाको िकमा व्यक्तिगत घटना दतान 
 िई कायम रिेको ष्ट्रववरणलाई ष्ट्रवद्यतुीय माध्यमबाट अभिलेख गररनेछ र त्यस्तो 
 अभिलेखलाई तथ्याङ्क िण्डारसँग आबद्ध (भलङ् क) गरी ष्ट्रववरण अद्यावभधक  
 गररनेछ। 
  (४) तथ्याङ्क िण्डारमा रिेको ष्ट्रववरण अद्यावभधक गदान जनु व्यक्तिको 
 ष्ट्रववरण अद्यावभधक गनुन पने िो सोिी व्यक्तिको पररचय नम्बरको आधारमा 
 अद्यावभधक गररनेछ। 
  (५) कुनै व्यक्तिले दतान गराएको ष्ट्रववरणको सम्बन्धमा दिष्ट्रवधा उत्पन्न 
 िएमा ष्ट्रवद्यतुीय तथ्याङ्क िण्डारमा िएको ष्ट्रववरणलाई मखु्य आधार माभननेछ। 

33.  जैष्ट्रवक तथा वैयक्तिक ष्ट्रववरण गोप्य रिन:े (१) तथ्याङ्क िण्डारमा रिेको 
 व्यक्तिको जैष्ट्रवक तथा वैयक्तिक ष्ट्रववरण गोप्य राक्तखनेछ र दफा ३४ 
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 बमोक्तजमको अवस्थामा बािेक अन्य कुनै भनकायलाई उपलब्ध गराइने छैन।  
(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेक्तखएको िए तापभन देिायको 

प्रयोजनको लाभग तथ्याङ्क िण्डारमा रिेका व्यक्तिको ष्ट्रववरण ष्ट्रविागले गोप्य 
रुपमा रूज ु (िेररष्ट्रफकेशन), भिडान (भडडकु्तप्लकेशन) र पष्ट्रिचान 
(आइडेक्तन्टष्ट्रफकेशन) गरी सोको पररणाम कानून बमोक्तजम सम्बक्तन्धत भनकाय वा 
अभधकारीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पने छैन:- 

(क) कसरुको अनसुन्धान तथा अभियोजनको लाभग प्रचभलत कानून 
बमोक्तजम अभधकारप्राप्त अभधकारीले माग गरेमा, 

(ख)  अदालतले माग गरेमा,  
(ग)  सम्बक्तन्धत व्यक्तिले माग गरेमा। 

34. तथ्याङ्क िण्डारको पिुँच तथा उपयोग: (१) सावनजभनक सेवा प्रदान गननको 
भनभमत्त नेपाल सरकारले तोकेको भनकायले ष्ट्रविागमा रिेको तथ्याङ्क तथा 
ष्ट्रववरणलाई व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयता कायम रिन े गरी आवश्यकता 
अनसुार उपयोग गनन सक्ट्नेछ। 

(२) व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयता कायम रिने गरी सरकारी भनकाय 
तथा नेपाल सरकारको पूणन स्वाभमत्व रिेका संस्थालाई ष्ट्रविागमा रिेको तथ्याङ्क 
तथा ष्ट्रववरण तोष्ट्रकए बमोक्तजम उपयोग गनन ददन सष्ट्रकनेछ।  

(३) प्रचभलत कानून बमोक्तजम नागररकलाई सेवा प्रवाि गने भनकायले 
सम्बक्तन्धत व्यक्तिको ष्ट्रववरण यष्ट्रकन (िेररष्ट्रफकेशन) गने प्रयोजनको लाभग त्यस्तो 
भनकायलाई ष्ट्रविागमा रिेको तथ्याङ्कमा तोष्ट्रकए बमोक्तजम भनयक्तन्त्रत पिुँच ददन 
सष्ट्रकनेछ।  

(४) यस ऐन बमोक्तजम सङ्कलन तथा िण्डारण गररएका तथ्याङ्क एवं 
ष्ट्रववरणमा अन्य भनकायको पिुँच रिन सक्ट्ने वा त्यस्तो तथ्याङ्क वा ष्ट्रववरण अन्य 
भनकायले उपयोग गनन सक्ट्न ेसीमा दफा ३३ को प्रभतकूल निनुे गरी नेपाल 
सरकारले तोके बमोक्तजम िनुेछ। 

35. तथ्याङ्क िण्डारको सरुक्षा: (१) तथ्याङ्क िण्डारलाई व्यवक्तस्थत र सरुक्तक्षत राख्नको  
 
लाभग देिाय बमोक्तजमको एक तथ्याङ्क सरुक्षा सभमभत रिनेछ:- 
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(क)  मन्त्रालयको सक्तचव - अध्यक्ष  
(ख)  सक्तचव, प्रधानमन्त्री तथा मक्तन्त्रपररषद्को 

कायानलय - सदस्य 
(ग)  मिाभनदेशक - सदस्य-सक्तचव 
(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको तथ्याङ्क सरुक्षा सभमभतले तथ्याङ्क 

िण्डारमा रिेका व्यक्तिका सम्पूणन ष्ट्रववरण यस ऐनको प्रयोजनको लाभग एकै 
पटक प्राप्त गनुन पने अवस्था आएमा सो सभमभतका सबै सदस्यको अभनवायन 
उपक्तस्थभतमा तथ्याङ्कको प्राभप्त गनुन पनेछ। 

(३) ष्ट्रवपद् परेको वा प्रणालीमा आएको प्राष्ट्रवभधक गडबडीको पररणाम 
स्वरूप ष्ट्रविागमा रिेको प्राथभमक तथ्याङ्क िण्डारबाट भनयभमत कायन सम्पादन 
िनु नसकेमा उपदफा (१) बमोक्तजमको तथ्याङ्क सरुक्षा सभमभतले ष्ट्रविाग वा 
सरकारी डाटा केन्रमा रिेको अभतररि तथ्याङ्क िण्डारण (ब्याकअप) बाट कायन 
सचुारू गनन आवश्यक व्यवस्था भमलाउनेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोक्तजमको तथ्याङ्क सरुक्षा सभमभतले पररचयपत्र 
तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापन प्रणालीमा तथ्याङ्क िण्डारको सरुक्षण, व्यक्तिगत 
घटना दतान अभिलेखको सरुक्षण, पररचयपत्रको सरुक्षण, नेटवकन  स्तरमा 
अपनाइने सरुक्षण, एक्तप्लकेसन स्तरमा अपनाइने सरुक्षण लगायतका प्राष्ट्रवभधक 
सरुक्षणको लाभग आवश्यक व्यवस्था भमलाउन लगाउनेछ।  

(५) तथ्याङ्क िण्डारमा रिेको कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक ष्ट्रववरणमा कुनै 
भनकाय वा व्यक्तिले पिुँच प्राप्त गरेको ष्ट्रववरण सम्बक्तन्धत व्यक्तिले तोष्ट्रकए 
बमोक्तजम िेनन पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था भमलाउन सष्ट्रकनेछ। 

(६) उपदफा (१) बमोक्तजमको सभमभतको बैठक वषनमा कम्तीमा दईु 
पटक बस्न ुपनेछ। सभमभतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनष्ट्रवभध सभमभत आफैं ले 
भनधानरण गरे बमोक्तजम िनुेछ। 

 
 

पररच्छेद-५ 
संस्थागत व्यवस्था 
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36. भनदेशन ददन सक्ट्न:े नेपाल सरकारले राष्ट्रिय पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण 
प्रणालीको सिालन, व्यवस्थापन, सरुक्षण लगायतका नीभतगत ष्ट्रवषयिरुमा 
आवश्यक भनणनय गनन तथा भनदेशन ददन सक्ट्नेछ।  

37. समन्वय सभमभत: (१) राष्ट्रिय पररचयपत्र तथा पञ्जीकरणको व्यवस्थापन, 
कायानन्वयन एवं तथ्याङ्क िण्डारको पिुँच र उपयोग सम्बन्धमा सम्बक्तन्धत 
भनकायिरू बीच समन्वय कायम गनन र पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण कायानन्वयन 
सम्बन्धी आवश्यक कायन गननको लाभग देिाय बमोक्तजमको एक राष्ट्रिय पररचयपत्र 
तथा पञ्जीकरण समन्वय सभमभत रिनेछ:- 

(क)  सक्तचव, मन्त्रालय - अध्यक्ष 
(ख) प्रिरी मिाभनरीक्षक, नेपाल प्रिरी -सदस्य 
(ग) सिसक्तचव, प्रधानमन्त्री तथा मक्तन्त्रपररषद्को 

कायानलय (सम्बक्तन्धत मिाशाखा िेने) - सदस्य 
(घ) सिसक्तचव, मन्त्रालय (सम्बक्तन्धत मिाशाखा िेने)  - सदस्य 
(ङ) सिसक्तचव, नेपाल सरकारको अथन मन्त्रालय 

(सम्बक्तन्धत मिाशाखा िेने) - सदस्य 
(च) सिसक्तचव, नेपाल सरकारको सङ्घीय माभमला तथा 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (सम्बक्तन्धत मिाशाखा 
िेने) - सदस्य 

(छ) सिसक्तचव, नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा 
संसदीय माभमला मन्त्रालय (सम्बक्तन्धत मिाशाखा 
िेने) -सदस्य 

(ज) सिसक्तचव, नेपाल सरकारको श्रम, रोजगार तथा 
सामाक्तजक सरुक्षा मन्त्रालय (सम्बक्तन्धत मिाशाखा 
िेने) - सदस्य 

(झ) मिाभनदेशक, केन्रीय तथ्याङ्क ष्ट्रविाग - सदस्य 
(ञ) मिाभनदेशक, सूचना प्रष्ट्रवभध ष्ट्रविाग - सदस्य 
(ट) मिाभनदेशक -सदस्य-सक्तचव 
(२) समन्वय सभमभतको बैठक सम्बन्धी कायनष्ट्रवभध सो सभमभत आफैं ले 

भनधानरण गरे बमोक्तजम िनुेछ। 
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(3) समन्वय सभमभतको बैठकमा आवश्यकता अनसुार अन्य 
सरोकारवाला भनकायका पदाभधकारीलाई आमन्त्रण गनन सष्ट्रकनेछ। 

38. समन्वय सभमभतको काम, कतनव्य र अभधकार: समन्वय सभमभतको काम, कतनव्य 
र अभधकार देिाय बमोक्तजम िनुेछ:- 

(क)  पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापन कायनको समन्वय गने, 
(ख)  ष्ट्रविागको काम कारबािीको अनगुमन तथा सपुररवेक्षण गने, 
(ग)  पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापन सम्बन्धमा 

मन्त्रालयबाट प्राप्त भनदेशनिरू कायानन्वयन गनन आवश्यक 
समन्वय गने, 

(घ)  तथ्याङ्क सरुक्षा सभमभतले भनधानरण तथा अध्यावभधक गरेका 
सरुक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाको कायानन्वयन गने, 

  तर प्रणालीको सरुक्षाका लाभग भनधानरण तथा 
अद्यावभधक गररएका यस्ता सरुक्षण ष्ट्रवभधिरू गोप्य रिनेछन।्  

(ङ) पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण प्रणालीको स्तरोन्नभत, कायनक्षेत्र 
ष्ट्रवस्तार, प्रणालीको पररवतनन, प्रणालीको समग्र व्यवस्थापन 
सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष भसफाररस गने, 

(च) तोष्ट्रकए बमोक्तजमका अन्य कायन गने।  
39. राष्ट्रिय पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण ष्ट्रविाग: (१) यस ऐन बमोक्तजम राष्ट्रिय 

पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गने प्रयोजनको लाभग 
मन्त्रालय अन्तगनत राष्ट्रिय पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण ष्ट्रविाग रिनेछ।   

(2) नेपाल सरकारको भनणनय अनसुार ष्ट्रविागले शाखा कायानलय वा 
इकाइ स्थापना गरी कायन सिालन गनन सक्ट्नेछ।  

40. मिाभनदेशक: (१) नेपाल प्रशासन सेवाको राजपत्राष्ट्रङ्कत प्रथम शे्रणीको अभधकृतले 
ष्ट्रविागको मिाभनदेशकको रुपमा काम गनेछ।  

(२) पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण प्रणालीको सिालन, व्यवस्थापन, 
सरुक्षण, समन्वय र सपुररवेक्षण गने मखु्य क्तजम्मेवारी मिाभनदेशकको िनुेछ। 

(३) यस ऐनमा अन्यत्र लेक्तखएका काम, कतनव्य र अभधकारको 
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अभतररि मिाभनदेशकको काम, कतनव्य र अभधकार देिाय बमोक्तजम िनुेछः- 
(क) राष्ट्रिय पररचयपत्र तथा पञ्जीकरणका लाभग भनवेदनिरू सङ्कलन 

गने गराउन,े 
(ख) राष्ट्रिय पररचयपत्र तथा पञ्जीकरणका लाभग ददइएका भनवेदन 

उपर छानभबन गरी पञ्जीकरण गने तथा पररचय नम्बर र 
पररचयपत्र जारी गने,  

(ग) तथ्याङ्क िण्डार एवं पररचयपत्र तथा पञ्जीकरणसँग सम्बक्तन्धत 
अभिलेखिरू सरुक्तक्षत र व्यवक्तस्थत रूपमा राख्नको लाभग 
आवश्यक प्रबन्ध भमलाउने,  

(घ) तथ्याङ्क िण्डार तथा सोसँग सम्बक्तन्धत अभिलेखिरूको 
गोपनीयता कायम राख्न,े  

(ङ) राष्ट्रिय पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण प्रणालीसँग अन्य 
भनकायिरूको तथ्याङ्क िण्डार तथा सूचना प्रष्ट्रवभध प्रणालीबीच 
सूचना आदान प्रदानको प्रबन्ध भमलाउने,  

(च) ष्ट्रविागको प्रशासकीय प्रमखुको रूपमा ष्ट्रविागबाट सम्पादन 
िनुे काम कारबािीको समन्वय, अनगुमन, सपुररवेक्षण र 
मूल्याङ्कन गने, 

(छ) राष्ट्रिय पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण प्रणाली व्यवस्थापनको 
क्रममा सरुक्षा भनकायको समन्वयमा आवश्यक सरुक्षा 
व्यवस्था समेत भमलाई कायन सम्पादन गने गराउने,   

(ज) नेपाल सरकारको राष्ट्रिय पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण र 
सामाक्तजक सरुक्षा सम्बन्धी नीभतको कायानन्वयन गने गराउने,  

(झ) नेपाल सरकारको स्वीकृभत भलई पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण 
प्रष्ट्रवभधसँग सम्बक्तन्धत राष्ट्रिय, अन्तरानष्ट्रिय भनकाय, संघ 
संस्थासँग सम्पकन  तथा समन्वय गने, त्यस्ता भनकाय वा संघ 
संस्थासँग प्रष्ट्रवभधको ष्ट्रवकास तथा क्षमता ष्ट्रवकासको लाभग 
आवश्यक सियोग आदान प्रदान गने,  

(ञ)  राष्ट्रिय पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण र सामाक्तजक सरुक्षा 
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सम्बन्धी ऐन, भनयम, भनदेक्तशका, भनदेशन, कायनष्ट्रवभध र 
मापदण्डको कायानन्वयन गने गराउने, 

(ट) नेपाल सरकार, समन्वय सभमभत र तथ्याङ्क सरुक्षा सभमभतले 
समय समयमा तोकेका अन्य कायनिरू गने गराउने। 

 
पररच्छेद-६ 

कसरु र सजाय 
41. कसरु र सजाय: (१) कसैले देिायको कायन गरेमा यस ऐन अन्तगनतको कसरु 

गरेको माभननेछ:- 
(क) राष्ट्रिय पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धी अभिलेख तथा 

तथ्याङ्क िण्डारमा रिेको कुनै ष्ट्रववरण वा सूचनालाई नष्ट गने, 
क्षभत परु् याउन,े मेटाउन,े िेरफेर गने, काम नलाग्ने बनाउने, 
अनभधकृत व्यक्तिलाई ददने, गलत सूचना भनमानण गने, तथ्याङ्क 
िण्डारको ष्ट्रववरण वा सूचना चोरी गने वा नष्ट गने उद्देश्यले 
तथ्याङ्क िण्डार, कम्प्यूटर प्रणाली वा नेटवकन  संरचना 
लगायतका िौभतक पूवानधार, ष्ट्रवद्यतुीय तथ्याङ्क वा तथ्याङ्क 
प्रणालीमा क्षभत परु् याउन,े  

(ख) तथ्याङ्क िण्डार, सिार नेटवकन  वा पररचयपत्र छपाइमा प्रयोग 
िएको कुनै कम्प्यूटर कायनक्रम, कम्प्यूटर सफ्टवेयर, 
कम्प्यूटर प्रणाली वा नेटवकन का लाभग प्रयोग िनुे कम्प्यूटर 
स्रोत सङे्कत (सोसनकोड) चोरी गने, क्षभत परु् याउने, नष्ट गने वा 
अनभधकृत रुपमा पररवतनन गने,  

(ग) पररचयपत्र तथा व्यक्तिगत घटना दतानको प्रमाणपत्र प्राभप्तको 
लाभग झटु्टा ष्ट्रववरण पेश गने वा त्यसको लाभग गलत वा झटु्टा 
कागजात तयार गने,  

(घ) पररचयपत्र तथा व्यक्तिगत घटना दतानको प्रमाणपत्रको नक्कल 
वा कीते गने, 

(ङ) यो ऐन वा प्रचभलत कानून बमोक्तजम बािेक तथ्याङ्क िण्डार, 
पररचयपत्र तथा सम्बद्ध अभिलेखमा रिेको ष्ट्रववरणिरुको 
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गोपनीयता िङ्ग गने, 
(च) झटु्टा ष्ट्रववरण िो िन्ने स्पष्ट आधार िुँदािुँदै पररचयपत्र तथा 

व्यक्तिगत घटना दतान प्रमाणपत्र ददने वा ददन लगाउन,े 
(छ) राष्ट्रिय पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धी ष्ट्रववरण सङ्कलन, 

प्रशोधन वा िण्डारण सम्बन्धी काम वा सेवा प्रवाि वा सो 
सम्बन्धी कायनमा बाधा अवरोध परु् याउने,   

(ज) पररचयपत्र तथा व्यक्तिगत घटना दतान प्रमाणपत्रमा िएको 
ष्ट्रववरण आफुखसुी थपघट गने, केरमेट गने वा सच्याउने, 

(झ) झटु्टा ष्ट्रववरण ददई दफा ४७ बमोक्तजमको पररचयपत्र भलएमा 
वा त्यस्तो पररचयपत्रको ष्ट्रववरण आफूखशुी थपघट गरेमा, 
केरमेट गरेमा वा सच्याएमा, 

(ञ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको भनयम प्रभतकूलको अन्य 
कुनै कायन गने।   

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ख) बमोक्तजमको कसरु गने 
व्यक्तिलाई क्षभत पगुेको भबगो र भबगो बमोक्तजमको जररबाना असूल उपर गरी 
पाँच वषन देक्तख दश वषनसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँदेक्तख दश लाख रुपैयाँसम्म 
जररबाना िनुेछ।  

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ग), (ङ) वा (च) बमोक्तजमको कसरु 
गने व्यक्तिलाई दईु वषनदेक्तख पाँच वषनसम्म कैद र बीस िजार रुपैयाँदेक्तख पचास 
िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ।  

(४) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोक्तजमको कसरु गने व्यक्तिलाई 
प्रचभलत कानून बमोक्तजम जालसाजी वा ष्ट्रकते गरे बापत िनुे सजायमा थप 
पच्चीस प्रभतशत सजाय िनुेछ। 

(५) उपदफा (१) को खण्ड (छ), (ज), (झ) वा (ञ) बमोक्तजमको 
कसरु गने व्यक्तिलाई तीन मष्ट्रिनादेक्तख छ मष्ट्रिनासम्म कैद र दश िजार 
रुपैयाँदेक्तख पचास िजार रुपैयाँसम्म जररबाना िनुेछ। 

(6) उपदफा (१) बमोक्तजमको कुनै कसरु गनन सघाउन ेवा अन्य कुनै 
व्यिोराले मभतयार िई कायन गने व्यक्तिलाई मखु्य कसरुदारलाई िनुे सजायको 
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आधा सजाय िनुेछ। 
42. मदु्दा िेने अभधकारी: (१) दफा ४1 को उपदफा (१) को (छ), (ज), (झ) वा 

(ञ) बमोक्तजमका मदु्दाको सरुु कारबािी र ष्ट्रकनारा गने अभधकार सम्बक्तन्धत 
प्रमखु क्तजल्ला अभधकारीलाई िनुेछ।  

(२) उपदफा (१) मा उक्तल्लक्तखत मदु्दा बािेक यस ऐन बमोक्तजमका 
अन्य मदु्दाको सरुु कारबािी र ष्ट्रकनारा गने अभधकार सम्बक्तन्धत क्तजल्ला 
अदालतलाई िनुेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोक्तजम प्रमखु क्तजल्ला अभधकारीले सरुु कारबािी 
र ष्ट्रकनारा गरेको मदु्दाको पनुरावेदन सम्बक्तन्धत क्तजल्ला अदालतमा र उपदफा 
(२) बमोक्तजम क्तजल्ला अदालतले सरुु कारबािी र ष्ट्रकनारा गरेको मदु्दाको 
पनुरावेदन सम्बक्तन्धत उच्च अदालतमा लाग्नेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोक्तजम पनुरावेदन गदान भनणनय िएको पैतीसं ददन 
भित्र गनुन पनेछ। 

43. संक्तक्षप्त कायनष्ट्रवभध अपनाउन:े यस ऐन अन्तगनतको मदु्दाको कारबािी गदान प्रमखु 
क्तजल्ला अभधकारीले संक्तक्षप्त कायनष्ट्रवभध ऐन, २०२८ अनसुारको कायनष्ट्रवभध 
अपनाउन ुपनेछ। 

44. नपेाल सरकार वादी िनुे: यस ऐन अन्तगनतको मदु्दा नेपाल सरकार वादी िई 
चल्नेछ र सो मदु्दा मलुकुी फौजदारी कायनष्ट्रवभध संष्ट्रिता, २०७४ को अनसूुची-१ 
मा समावेश िएको माभननेछ।  

 

पररच्छेद-७ 
ष्ट्रवष्ट्रवध 

45. ष्ट्रववरण  सङ्कलन तथा  राष्ट्रिय पररचयपत्र  ष्ट्रवतरण: ष्ट्रविागले आफ्नो शाखा 
कायानलय वा इकाई वा स्थानीय अभधकारीबाट राष्ट्रिय पररचयपत्रको लाभग 
नागररकका वैयक्तिक तथा जैष्ट्रवक ष्ट्रववरणिरू सङ्कलन गने र पररचयपत्र ष्ट्रवतरण 
गने व्यवस्था भमलाउन सक्ट्नेछ।   

46. शाक्तन्त सरुक्षाको व्यवस्था: मन्त्रालयले राष्ट्रिय पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण 
व्यवस्थापनको लाभग आवश्यक शाक्तन्त सरुक्षाको व्यवस्था भमलाउन ुपनेछ।  
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47.  छुटै्ट पररचयपत्र जारी गनन सष्ट्रकन:े  (१) गैर आवासीय नेपाली नागररकताप्राप्त 
 व्यक्ति वा तोष्ट्रकएको अवभधिन्दा बढी बसोबास गने अन्य ष्ट्रवदेशीलाई तोष्ट्रकए 
 बमोक्तजमको दस्तरु भलई तोष्ट्रकए बमोक्तजमको ढाँचामा अवभध तोकी अस्थायी 
 प्रकृभतको छुटै्ट पररचयपत्र जारी गनन सष्ट्रकनेछ। 
  (२) उपदफा (१) बमोक्तजम अन्य ष्ट्रवदेशीलाई पररचयपत्र प्रदान गदान 
 नेपालमा कूटनीभतक भनयोग रिेको ष्ट्रवदेशीको िकमा सम्बक्तन्धत कूटनीभतक 
 भनयोगको भसफाररस समेतलाई आधार माभननेछ।  
  (३) उपदफा (१) बमोक्तजमको पररचयपत्र ददने, नवीकरण गने, 
 उपयोग गने तथा रद्द गने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोष्ट्रकए बमोक्तजम िनुेछ। 

48. एकीकृत प्रणाली अवलम्बन गररन:े यो ऐन बमोक्तजम व्यक्तिगत घटना दतान र 
पररचयपत्र तथा पररचय नम्बर प्रदान गने सम्बन्धमा एकीकृत प्रणाली अवलम्बन 
गररनेछ। 

49. अभधकार प्रत्यायोजन: यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको भनयम बमोक्तजम 
मिाभनदेशकलाई प्राप्त अभधकारमध्ये आवश्यकता अनसुार केिी वा सबै अभधकार 
नेपाल सरकारको कुनै अभधकृत वा कायानलय प्रमखु िई काम गने कमनचारीलाई 
प्रत्यायोजन गनन सक्ट्नेछ। 

50. भनयम बनाउन ेअभधकार: यो ऐन कायानन्वयन गनन नेपाल सरकारले आवश्यक 
भनयम बनाउन सक्ट्नेछ। 

51. भनदेक्तशका वा कायनष्ट्रवभध बनाउन े अभधकार: मन्त्रालयले यो ऐन तथा यस ऐन 
अन्तगनत बनेको भनयम प्रभतकूल निनुे गरी आवश्यकता अनसुार भनदेक्तशका वा 
कायनष्ट्रवभध बनाई लागू गनन सक्ट्नछे।  

52. प्रचभलत कानून बमोक्तजम िनु:े  यस ऐनमा लेक्तखएको कुरामा यसै बमोक्तजम र 
अरुमा प्रचभलत नेपाल कानून बमोक्तजम िनुेछ।  

53. खारेजी र बचाउ: (१) जन्म, मतृ्य ुतथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दतान गने) ऐन, 
२०३३ खारेज गररएको छ।  

(२) जन्म, मतृ्य ुतथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दतान गने) ऐन, २०३३  
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बमोक्तजम िए गरेका काम कारबािी यसै ऐन बमोक्तजम िए गरेको माभननेछ।  
(३) यो ऐन प्रारम्ि िनुअुक्तघ तत्काभलन राष्ट्रिय पररचयपत्र व्यवस्थापन 

केन्र केन्रीय पञ्जीकरण ष्ट्रविाग र राष्ट्रिय पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण ष्ट्रविागबाट 
िए गरेका काम कारबािी यसै ऐन बमोक्तजम िए गरेको माभननेछ। 

िदौ १०, २०७६ मा बसेको प्रभतभनभध सिाको बैठकले संशोधन सष्ट्रित पाररत गरेको, िदौ 
३१, २०७६ मा बसेको राष्ट्रिय सिाको बैठकले संशोधन सष्ट्रित पाररत गरी ष्ट्रफतान  पठाएको 
र असोज २, २०७६ मा बसेको प्रभतभनभध सिाको बैठकले राष्ट्रिय सिाको संशोधन सष्ट्रित 
यो ष्ट्रवधेयकलाई पनुः पाररत गरेको व्यिोरा नपेालको संष्ट्रवधानको धारा ११३ (१) बमोक्तजम 
प्रमाक्तणत गदनछु।  

 

 
(अक्तग्न प्रसाद सापकोटा) 

सिामखु 
प्रभतभनभध सिा 

भमभतः 
 
 
 
 
 

प्रभतभनभध सिाका सिामखुबाट प्रमाक्तणत यो ष्ट्रवधेयक  
नपेालको संष्ट्रवधानको धारा ११३ को उपधारा (२) 
बमोक्तजम प्रमाणीकरण गदनछु। 

 

 

 

                (ष्ट्रवद्यादेवी िण्डारी) 
भमभतः २०७६/१०/२८          रािपभत 


