सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५ उऩदपा ३ य सूचनाको हक सम्फन्धी ननमभावरी, २०६५ को ननमभ
३ अनुसाय याहदानी ववबागको दे हाम फभोजजभ सूचना सूजचकृत (Proactive Disclosure) गरयएको छ।
क.

ननकामको स्वरुऩ य प्रकृनत

अन्तयााविम नागरयक उड्डमन सॊ गठन (ICAO) को प्रावधान अनुसाय मन्रवाचक याहदानी (Machine Readable Passport)
जायी गने कामाराई सुव्मवजस्थत गना २०६७ जेठ ११ गते केजन्िम याहदानी कामाारमको स्थाऩना बएको नथमो ।
नेऩार सयकाय, भजन्रऩरयषदको ननणामानुसाय उक्त कामाारमराई ऩरयवतान गयी ऩययाि भन्रारम अन्तगात नेऩार ऩययाि
सेवा, या. ऩ. प्रथभ श्रे णी

(सहसजचव) का अनधकृत भहाननदे शक कामाारम प्रभुख यहने गयी २०६८ भाघ १० गते

याहदानी ववबागको स्थाऩना गरयएको हो । नेऩारी याहदानीराई अन्तयााविम नागरयक उड्डमन सॊ गठन

(ICAO) भाऩदण्ड

अनुसाय वनाई मसको अन्तयााविम ववश्वासराई उच्च याखी नेऩारी याहदानी फाहकहरुरे झञ्झट यवहत अन्तयााविम मारा
गना सकुन् बन्ने उद्देश्मरे याहदानी जायी गने रगामतका याहदानी सम्फन्धी काभ कायवाहीराई व्मवजस्थत रूऩरे सॊ चारन
गना गयाउनका रानग याहदानी ववबागको स्थाऩना बएको हो ।
ख. ननकामको काभ, कताव्म य अनधकाय
याहदानी ननमभावरी २०६७ (तेस्रो सॊ शोधन सभेत ) ऄनुसार राहदानी विभागको वनम्न काभ, कताव्म य अनधकाय
यहेको छ ।
क.

अन्तयााविम नागरयक उड्डमन सॊ गठन

(ICAO) को नरखत ९३०३ रे तोकेको भाऩदण्ड वभोजजभको

मन्रवाचक याहदानी (Machine Readable Passport), ववद्युतीम याहदानी (e-Passport), आकजस्भक याहदानी
(Emergency Passport) जायी गने,
ख.

याहदानीको ढाॊचा तमाय गयी स्वीकृनतका रानग नेऩार सयकाय सभऺ ऩेश गने य स्वीकृत ढाॉचा अनुरुऩको
याहदानी ववतयण गने,

ग.

याहदानीका रानग ऩये को ननवेदन उऩय आवश्मक छानववन गयी याहदानी जायी गने,

घ.

मारा अनुभनत ऩरका रानग ननवेदन नरने य मारा अनुभनत ऩर जायी गने,

ङ.

जायी गये को याहदानी तथा मारा अनुभनत ऩर सम्फन्धी अनबरे ख ववद्युतीम स्वरुऩभा सुयजऺत याख्ने,

च.

याहदानी छऩाई तथा व्मवस्थाऩन सम्वन्धी आवश्मक अन्म कामा गने ,

छ.

याहदानीका रानग ऩये का ववद्युतीम ननवेदन तथा वववयण सॊ करन गने,

ज.

ववद्युतीम याहदानीभा याहदानी वाहकको व्मजक्तगत वववयण सवहतको उऩकयण (Chips or Micro-chips) याख्ने,

झ.

नेऩार सयकायरे तोकेको अन्म कामा गने ।

याहदानी ववबागरे साधायण याहदानी जायी गने अनधकाय नेऩार सयकायका अन्म कुनै ननकाम वा
ननमोगहरुराई प्रत्मामोजन गना सक्ने कुया सभेत ननमभावरीभा व्मवस्था गरयएको छ । जसअनुसाय ववबागरे MRP
ववतयण कामाराई सयर, सहज य ववकेजन्ित फनाई सवासाधायणको ऩहुॉचभा ऩुमााPउन ववबागका अनतरयक्त ववदे शजस्थत
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नेऩारी ननमोगहरू , ७७ वटै

जजल्रा प्रशासन कामाारमहरू तथा १९ वटा ईराका प्रशासन कामाारमहरूवाट

याहदानी जायी गने व्मवस्था नभराईएको छ । याहदानी सेवा प्रवाहराई उऩमुक्त प्रववनधको भाध्मभफाट गुणस्तयीम ,
ववश्वसनीम य छरयतो फनाउने उद्देश्मरे ववबाग तथा ववदे श जस्थत नेऩारी ननमोगहरू भध्मे १० वटा ननमोगभा
आवेदन सॊ करनको काभ प्रत्मऺ दताा प्रणारी (Live Enrollment) फाट गने गरयएको छ ।
ग. ननकामभा यहने कभाचायी सॊ ख्मा य कामा वववयण
अ. सॊ ख्मा
चारू आ.व. ०७५/७६ भा मस ववबागको ववद्यभान स्वीकृत स्थामी ऩद तपाको ४९ य अस्थामी सेवा कयाय तपाको
५३ जना।
1. स्थामी अनधकृत/कभाचायीहरु
नस. नॊ.

ऩद, सेवा य श्रे णी

सॊ ख्मा

१

कामाारम प्रभुख, सहसजचव, नेऩार ऩययाि सेवा, या.ऩ.प्रथभ श्रे णी

१

२

उऩसजचव, नेऩार ऩययाि सेवा, या.ऩ.द्वितीम श्रे णी

३

३

रे खा अनधकृत, नेऩार प्रशासन सेवा, रे खा सभूह, या.ऩ.तृतीम श्रे णी

१

४

शाखा अनधकृत, नेऩार ऩययाि सेवा, या.ऩ.तृतीम श्रे णी

१८

५

कानून अनधकृत, नेऩार न्माम सेवा, या.ऩ.तृतीम श्रे णी

१

६

रे खाऩार, नेऩार प्रशासन सेवा, रे खा सभूह, या.ऩ.अन.प्रथभ श्रे णी

१

७

नामफ सुब्फा, नेऩार ऩययाि सेवा, या.ऩ.अन.प्रथभ श्रे णी

२४

जम्भा

४९

2. कयायभा ननमुक्त बएका कभाचायीहरु
नस.नॊ

ऩद

सॊ ख्मा

१.

कम््मूटय ईजन्जननमय

१

२.

आई.टी. अवपसय

१

३.

कम््मुटय अऩये टय

३०

४.

कामाारम सहमोगी

१५

५.

सवायी चारक

५

६.

ईरे जक्िनसमन

१
जम्भा
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आ. कामा वववयण (Job Description)
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१) भहाननदे शक, ऩद-सहसजचव
क) याहदानी ववबागको सञ्चारन य व्मवस्थाऩनभा सफै ऩऺको जजम्भेवायी फहन गने ।
ख) Oberthure Technologies सॉग बएको सम्झौताका अधीनभा यही उक्त कम्ऩनीफाट गुणस्तयीम, ननमनभत य
ववश्वसनीम सेवा नरन सभन्वम गने ।
ग) गृह भन्रारम तथा अन्तगातका ननकामसॉग MRP ववतयणसॉग सम्फजन्धत नफषमभा कामागत सम्फन्ध य सभन्वम
सुदृढ गने ।
घ) MRP ववतयणराई सयर, सहज य ववकेजन्ित फनाई सवासाधायणको ऩहुॉचभा ऩुमाामउन ववनबन्न ननकामसॉग सभन्वम
गयी उऩमुक्त यणनीनत तजुभ
ा ा गयी रागू गने ।
ङ) सेवा प्रवाहराई उऩमुक्त प्रववनधको भाध्मभफाट बयऩदो य ववश्वसनीम फनाउनका साथै मस सम्फन्धी प्रकृमाराई
ऩायदशॉ, भमााद्वदत य अनुशानसत गयाउने ।
च) सॊ गठन य व्मवस्थाऩनराई सभमको भाग अनुसाय च ुस्त य प्रबावकायी याख्ने ।
छ) नेऩारफाट जायी बएको

MRP राई अन्तयााविम जगतभा भान्मता य प्रनतष्ठा द्वदराउन सेवा प्रवाहराई

स्तयीमकयण गदै रै जाने ।
ज) याहदानी ववबागफाट सम्ऩादन गरयने कामाको ननमनभत सुऩरयवेऺण, अनुगभन, ननदे शन, ननमन्रण तथा भूल्माङ्कन
गने ।
झ) याहदानी ववबागरे सम्ऩादन गने काभ सम्फन्धभा आवनधक प्रनतवेदन तमाय गयी सम्फजन्धत ननकामराई
जानकायी गयाउने।
२) साभान्म प्रशासन तथा व्मवस्थाऩन शाखा, शाखा प्रभुख- ननदे शक, उऩसजचव
क) कभाचायी प्रशासन सम्फन्धी सम्ऩूणा कामा।
ख) ववनबन्न मूननट/काउन्टयहरुभा काभ गना व्मवजस्थत रुऩरे कभाचायी खटाउने ।
ग) कामाारमनबर तथा ऩरयसयभा ननभााण, भभात तथा सयसपाईको ये खदे ख गने ।
घ) प्रहयी सुयऺाकभॉ सभेतको भद्दत नरई सेवा प्रवाहराई सयर, सुरब, भमाादत य अनुशानसत फनाउने।
ङ) रे खा शाखासॉग सभन्वम गयी सावाजननक खरयद, जजन्सी व्मवस्थाऩन गने ।
अ) प्रशासन शाखा
क) कभाचायी प्रशासन सम्फन्धी सम्ऩूणा कामा ।
ख) कामाारमको तपाफाट अन्म ननकामहरुसॉग गरयने ऩराचाय सम्फन्धी कामा।
ग) ववनबन्न ननकामसॉग सभन्वम गयी कामाारम बवन य ऩरयसयको सयसपाई सम्फन्धी कामा।
आ) रे खा शाखा
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क) साभान्म प्रशासन तथा व्मवस्थाऩन शाखासॉग सभन्वम गयी आनथाक प्रशासन सम्फन्धी सम्ऩूणा कामा।
इ) स्टोय शाखा
क) रे खा शाखासॉग सभन्वम गयी सावाजननक खरयद, जजन्सी व्मवस्थाऩन गने ।
ख) कामाारमनबर तथा ऩरयसयभा ननभााण, भभात तथा सयसपाईको ये खदे ख गने ।
ई) सवायी चारक एकाई
क) कामाारमका सवायी साधन चराउने तथा सवायी साधनको अवस्था ठीक हारतभा याख्ने।
उ) सुयऺा एकाई
क) कामाारमको आन्तरयक सुयऺा व्मवस्था सुदृढ गने ।
ख) कामाारम ऩरयसयभा आवेदन पायाभ फुझाउन, तमायी याहदानी नरन तथा अन्म प्रमोजनका रानग आउने
सेवाग्राहीको बीडराई व्मवजस्थत गने ।
३) आवेदन सॊ करन, प्रभाणीकयण तथा जनगुनासो व्मवस्थाऩन शाखा, शाखा प्रभुख- ननदे शक, उऩसजचव
क) आवेदन सॊ करन तथा सॊ कनरत पायाभको प्रायजम्बक ऩयीऺण प्रकृमाको सञ्चारन य सभन्वम गने ।
ख) दे शनबर य फावहयका ववनबन्न ननकामफाट याहदानीको ववषमभा प्रभाणीकयणका रानग तथा अनबरे ख
नबडाउनका रानग आएका अनुयोधहरुराई कामाान्वमन गने ।
ग)

कामाारमका प्रोशेनसङ्ग, डाटा इन्िी, भ्मानरडे सन रगामतका काउन्टय वा एकाइफाट उल्रे ख बई आएका
कागजात, वववयण सम्फजन्धत ननकामफाट प्रभाजणत गयाई उऩरब्ध गयाउने ।

घ)

सेवा प्रवाहका नसरनसराभा आउन सक्ने जनगुनासाहरु सुन्ने, सभस्मा सभाधान गने ।

ङ)

ितु सेवा सम्फन्धी भाऩदण्डका आधायभा यही सेवा प्रवाहराई व्मवजस्थत गने तथा सेवाग्राहीको भकाा फुझ्ने ।

च)

ववनबन्न जजल्रा तथा सॊ मोजन केन्िहरु तथा ववदे शजस्थत ननमोगहरुफाट आएका आवेदनहरु
व्मवजस्थत तवयरे सम्फजन्धत काउन्टय वा एकाइभा ऩुगे, नऩुगेको अनुगभन गने।

अ) आवेदन सॊ करन एकाई
क) सेवाग्राहीरे ऩेस गने आवेदन पायाभहरु (Online)को वववयण रुजु गयी जजल्रा प्रशासन कामाारमको प्रभाणीकयण
तथा नागरयकताको प्रनतनरवऩ हेयी आवेदन पायाभ स्वीकृत गने ।
ख) भानथ उजल्रजखत कुनै यीत नऩुगेकारे कुनै पायाभ अस्वीकृत हुने ऩरयजस्थनत आएभा सेवाग्राहीराई यीत ऩुमाायएय
ऩुन् पायाभ ऩेस गने ।
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ग) यीत ऩुगेय स्वीकृत बएका आवेदन पायाभहरुको रानग सेवाग्राहीराई तोवकएको दस्तुय फुझाउन रगाई सॉगैको
फैङ्क काउन्टयफाट यनसद द्वदराउने ।
घ) यनसद नरएका सेवाग्राहीराई पोटो जखच्न सहमोग गने य तमायी याहदानी नरन आउने नभनत तथा सभमको
जानकायी द्वदने ।
ङ) हये क द्वदन सङ्करन बएको आवेदनहरुको रगत याखी पायाभहरु सम्फजन्धत प्रोशेनसङ्ग एकाइभा तथा सॊ ख्मात्भक
वववयण रे खा शाखाभा ऩठाउने ।
आ) अनबरे ख जाॉच तथा प्रभाणीकयण शाखा
क) आवेदन सङ्करन तथा प्रोशेनसङ एकाइभा प्राप्त आवेदन तथा सॊ रग्न कागजात केराएय हेदाा शङ्का रानग
नागरयकता वा प्रभाजणत हस्ताऺय वा प्रभाजणत बएको कागजातको आनधकारयकता जाॉच्नुऩने दे जखएभा
आवश्मकता अनुसाय ववनबन्न सञ्चाय भाध्मभको प्रमोग गयी सम्फजन्धत जजल्रा प्रशासन कामाारमफाट
आनधकारयकताको जाॉच गना रगाई सम्फजन्धत एकाइराई जानकायी द्वदने ।
ख) ववदे शजस्थत नेऩारी ननमोग, नेऩार अध्मागभन तथा नेऩार प्रहयी रगामतका ननकामफाट कुनै ऩनन नेऩारी
याहदानीको आनधकारयकताको रानग अनुयोध बई आएभा अनबरे ख नबडाई वा सम्फजन्धत ननकामसङ्ग सम्ऩका
गयी सो को जानकायी सम्फजन्धत ननमोगराई द्वदने ।
ग)

गृह भन्रारम, प्रहयी, अध्मागभन वा अन्म सम्फजन्धत ननकामहरुफाट नेऩारी नागरयकको याहदानीको
आनधकारयकताको रानग अनुयोध बई आएभा अनबरे ख नबडाई जाॉच गयी सो को जानकायी सम्फजन्धत
ननकामराई द्वदने ।

घ)

जजल्रा प्रशासन कामाारमहरुफाट याहदानीको रानग नसपारयस गरयएका व्मजक्तहरूको साप्तावहक वववयण प्राप्त
गयी सोको अनबरे ख दुरुस्त याख्ने ।

ङ)

जजल्रा प्रशासन कामाारमहरूफाट याहदानीको रानग नसपारयस गने अनधकायप्राप्त अनधकायीको हस्ताऺय नभूना
प्राप्त गयी सो को अनबरे ख दुरुस्त याख्ने ।

च)

ववनबन्न भन्रारम तथा अन्म ननकामहरुफाट प्राप्त बएका हस्ताऺय नभूनाको अनबरे ख याख्ने ।

छ) याहदानीभा अत्मावश्मक कायण दे खाई सॊ शोधनको रानग अनुयोध बएभा ननमभानुसाय सॊ शोधन गने ।
इ) जनसम्ऩका एकाई
क) सेवाग्राहीराई कामाारम, कामासम्ऩादन प्रकृमा तथा सेवा ऩाउने उऩमुक्त शाखा य व्मजक्तको फाये भा
जानकायी द्वदने ।
ख) कामाारमभा आउने फाह्य टे नरपोन सञ्चायराई सम्फजन्धत शाखा एकाई वा व्मजक्तराई

ववतयण गने ।

ग) काभ ववशेषरे , फैठकभा सहबागी हुन वा औऩचारयक बेटघाटको रानग कामाारमभा आउनुहन
ु े
भहानुबावहरुराई स्वागत गयी उऩमुक्त शाखा तथा ऩदानधकायीको कामाकऺभा ऩुमााटउने ।
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घ) कामाारमभा प्राप्त हुने ऩरहरुको दताा गयी सम्फजन्धत शाखा वा ऩदानधकायीराई उऩरब्ध गयाउने ।
ङ) कामाारमभा प्रवेश गना चाहनुहन
ु े व्मजक्तराई ननमभानुसाय गेटऩास उऩरब्ध गयाउने ।
ई) टोकन ववतयण तथा प्रायजम्बक ऩयीऺण एकाइ
क) सेवाग्राहीको सॊ ख्मा य आवश्मकता हेयी टोकन य बौचय ववतयण गने ।
ख) सेवाग्राहीराई नसरनसराफद्ध तथा व्मवजस्थत रुऩरे ऩवहरे आउनेराई ऩवहरे सेवा द्वदने गयी टोकन ववतयण गने।
ग) पायाभ फुझाउनका रानग आवश्मक कागजातहरु बए नबएको चेकजाॉच गयी नऩुगक
े ा कागजात ऩुया गयी आउन
अनुयोध गने ।
४) MRP उत्ऩादन, ववतयण तथा सभन्वम शाखा, शाखा प्रभुख- ननदे शक, उऩसजचव
क. ववनबन्न प्रोशेनसङ्ग काउन्टय वा मुननटको कामाको ननमनभत रुऩभा सुऩरयवेऺण, अनुगभन य ननमन्रण

गने य सो

का रानग ववनबन्न व्मवस्थाऩन ववनध अऩनाउने ।
ख. साधायण सेवा वा ितु सेवा फाट याहदानी ववबागभा नसधै आउने आवेदन तथा ववनबन्न जजल्राराई प्रनतनननधत्व
गने सॊ मोजन केन्ि एवॊ ववदे शजस्थत नेऩारी ननमोगहरूफाट प्राप्त हुने MRP आवेदनका आधायभा प्रोशेनसङ्ग, डाटा
इन्िी, भ्मानरडे सन, ऩसानराईजेसन रगामतका उत्ऩादनका हये क ऩऺराई सभेटी रागत-ऩरयभाण-सभम (InputOutput Time) को तानरका फनाई सोही अनुसाय बए, नबएको अनुगभन गने ।
ग. Oberthure Technologies का प्राववनधकहरूसॉग सभन्वम गयी MRP Personalization कामाहरूको ननयीऺण तथा
अनुगभन गने ।
घ. MRP उत्ऩादन प्रकृमाभा सॊ रग्न ववनबन्न एकाइहरुफीच सहमोग य सभन्वम जुटाउने ।
ङ. जजल्राफाट प्राप्त हुने आवेदन पायाभहरुको गुणस्तय, प्रभाणीकयणको वैधता य उऩमुक्तता, प्रनतवेदनहरुको
साभवमकता य उऩमुक्तता तथा नभूना हस्ताऺय अद्यावनधक तुल्माउने सम्फन्धभा जजल्रा प्रशासन कामाारमहरु
तथा गृह भन्रारमसॉग सभन्वमात्भक रुऩभा कामा सम्ऩादन गने ।
च. ननमनभत रुऩभा कामाारम प्रभुखराई शाखाको कामा सम्ऩादनका प्रनतवेदन तथा ऩृष्ठऩोषण द्वदने कामा।
अ) MRP प्रशोधन तथा ववतयण एकाई
क)

जजल्राहरुफाट प्राप्त साधायण याहदानी आवेदन पायाभ प्रायजम्बक तथा ऩूणा ऩयीऺण गयी प्रकृमा नऩुगेको
पायाभहरु सम्फजन्धत सॊ मोजन केन्िहरुभापात सम्फजन्धत जजल्राहरूभा मथाशक्म चाॉडो आवश्मक प्रकृमा
ऩुमााहई ऩुन: ऩेस गनाका रानग ऩठाउने।

ख)

जजल्राहरूफाट प्राप्त बएका प्रकृमा ऩुगेका आवेदन पायाभहरू आवश्मक प्रोशेनसङ्ग ऩश्चात याहदानी तमायीको
रानग Personalization Center भा ऩठाउने तथा तहाॉफाट याहदानी तमाय बएऩनछ सम्फजन्धत सॊ मोजन
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केन्िहरुसॉग सभन्वम गयी ती केन्िभापात सम्फजन्धत जजल्राहरुभा मथासक्म चाॉडो ववतयणका रानग तमायी
याहदानी ऩठाउने।
ग)

सॊ मोजन केन्िहरुसॉग याहदानी आवेदन पायाभ प्राप्त गने तथा तमायी याहदानी सभमभै ववतयण गने सम्फन्धभा
ननयन्तय सभन्वम गने ।

घ)

कामाारमभा प्राप्त हुने ितु सेवाको रानग ऩेस गरयएका आवेदनभा बएका वववयण य जजल्राको प्रभाणीकयणको
जाॉच गने ।

ङ)

जाॉच ऩश्चात उऩमुक्त ठहरयएका आवेदन पायाभहरुको रगत याखी फायकोड टाॉसी याहदानी तमाय गनाका
रानग Personalization Center भा ऩठाउने।

च)

गुणस्तय ऩयीऺण एकाईफाट तमायी याहदानी प्राप्त बएऩनछ तोवकएको सभमभा सवासाधायणराई व्मवजस्थत
तवयरे याहदानी ववतयण गने ।

नोट:- आवश्मकतानुसाय ितु सेवा, साधायण सेवा तथा जजल्राहरुको सभूहराई ऩुमााउने सेवाका आधायभा एभआयऩी
प्रशोधन तथा ववतयण एकाइराई काउन्टय १,२,३,४,५ वा ए, नफ, नस, नड, इ आद्वदभा ववबाजन गयी कामाऺेर य
दावमत्व तोक्न सवकनेछ।
आ) स्क्माननङ्ग, दताा तथा डाटा इजन्ि एकाई
क) प्रोशेनसङ्ग एकाइफाट याहदानी तमायीका रानग प्राप्त बएका प्रशोनधत पायाभहरु दताा गने ।
ख) दताा गरयएका आवेदन पायाभभा बएका वववयणहरुको कम््मुटयभा (Data Entry) डाटा ईजन्ि गने।
ग) Scan हुन नसकेका भाऩदण्ड नऩुगेका याहदानी पायाभहरु सम्फजन्धत Processing Counter भा ऩठाउने।
घ) स्क्मान गरयसकेका Original पायाभहरुराई प्रशासन शाखासङ्ग सभन्वम गयी उजचत वकनसभरे बण्डायणको
व्मवस्था नभराउने।
ङ) कामाारम प्रभुख तथा अन्म जजम्भेवाय अनधकृतहरुराई ननमनभत रुऩभा प्रनतवेदन ऩेश गने।
इ) भ्मानरडे सन एकाई
क)

डाटा ईजन्ि बैसकेका आवेदन पायाभभा सॊ रग्न वववयण, पोटो तथा हस्ताऺयको सत्मता, वैधता य शुद्धता
जाॉच्ने।

ख)

डाटा इजन्ि प्रकृमाफाट चेकजाॉच गयी आवेदनभा ननवहत वववयणराई वैधता द्वदने।

ग)

वैधता प्रभाजणत बैसकेका आवेदन पायाभका वववयणराई याहदानी वप्रजन्टङ्गको ढाॉचाभा तमाय गयी
Oberthure Technologies िाया सॊ चानरत ऩसानराइजेसन एकाईभा ऩठाउने।

ई) गुणस्तय ऩयीऺण एकाइ
क)

वप्रजन्टङ बैसकेका याहदानीहरूको गुणस्तय ICAO भाऩदण्ड फभोजजभ बए नबएको जाॉच गने ।
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ख)

भाऩदण्ड ऩुगेका तमायी याहदानीको ्मावकङ गयी याहदानी ववतयणको रानग सम्फजन्धत प्रोशेनसङ्ग ववतयण
एकाईराई जजम्भा रगाउने।

ग)

गुणस्तयको भाऩदण्ड नऩुगेका याहदानीहरु ऩुन: Printing कामाभा रै जाने।

घ. ननकामफाट प्रदान गरयने सेवा
-याहदानी तथा मारा अनुभनत ऩर जायी गने तथा सोसॉग सम्फजन्धत अन्म कामाहरु।
ङ. सेवा प्रदान गने ननकामको शाखा य जजम्भेवाय अनधकायी
-शाखाहरुको वववयण भानथ 'ग' भा उल्रे ख गरयएअनुसाय ।
-ववबाग अन्तगात जजल्रास्तयभा कुनै ऩनन शाखा नबएको।
च. सेवा प्राप्त गना राग्ने दस्तुय य अवनध तथा नागरयक फडाऩर
अ. याहदानीका रानग राग्ने दस्तुय
१. दश वषा भुननका नावानरगहरु
सेवाको प्रकाय

नमाॉ तथा

हयाएको, ववनग्रएको तथा

आवेदकको रुवटरे ऩुन् दस्तुय

तीन द्वदन

रु 5,000।-

रु 10,000।-

रु 2,500 ।-

दुई द्वदन

रु 7,000।-

रु 12,000।-

रु 4,500 ।-

एक द्वदन

रु 10,000।-

रु 15,000।-

रु 7,500 ।-

नवीकयण (New
and Renewal)

ऩाना च्मानतएको
(Damaged)

फुझाई आवेदन ऩेश गना
(Personal Error)

२. दश वषा भानथका सवै
सेवाको प्रकाय

तीन द्वदन
दुई द्वदन
एक द्वदन

नमाॉ तथा

हयाएको, ववनग्रएको तथा ऩाना आवेदकको रुवटरे ऩुन् दस्तुय
च्मानतएको
(Damaged)

फुझाई आवेदन ऩेश गना
(Personal Error)

रु 10,000।-

रु 15,000।-

रु 5,000।-

रु 12,000।-

रु 17,000।-

रु 7,000।-

रु 15,000।-

रु 20,000।-

रु 10,000।-

नवीकयण (New
and Renewal)

३. मारा अनुभनत ऩर(Travel Document)
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रु. ४,०००।४. आवेदकको रुटीरे याहदानीको वववयण ववनग्रएय ऩुन् याहदानी फनाउनु ऩदाा ववनग्रएको याहदानी प्रमोग बै सकेको
वा एक वषा म्माद नाघेको बएभा
 भानथ उल्रे जखत नमाॉ नवीकयण सयह शुल्क राग्ने।
आ. नागरयक फडाऩर
नस.

सेवाको

नॊ.

वकनसभ

१

टोकन प्रदान

सम्ऩका अनधकायी

आवश्मक कागजातहरु

राग्ने

सभम

दस्तुय

उजुयी
गने
अनधकायी

२

टोकन काउन्टय

यीतऩूवक
ा बयी सम्फजन्धत जजल्रा प्रशासन कामाारमफाट प्रभाजणत

थऩ

नफहान

ननदे शक

अनराईन याहदानी पायाभ-१ प्रनत

दस्तुय

८.३० फजे

(कोठा नॊ .

नराग्ने

दे जख

६४)

साधायण

दताा काउन्टय

क.

भानथ

नफहान ९

ननदे शक

याहदानीका

१,२,३ य ४

उल्रेख

फजे दे जख

(कोठा नॊ .

रानग आवेदन

(सम्फजन्धत

ख. नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको सक्कल र सोको प्रवतवलवप १
प्रवत,
ग. सम्बवधधत वजल्ला िा इलाका प्रशासन कायावलयबाट जारी
गररएको फोटो सवहतको वसफाररस (नागररकता/ नाबालक
पररचयपत्रको अवधकाररकता प्रमावणकरण)
तर एक पटक नेपालको सरहद वभत्रबाट प्रक्रिया पुरा गरी एमअरवप
िनाइ सके को भएमा अिश्यकता ऄनुसार मात्र वजल्ला प्रशासन
कायावलयको वसफाररस माग गनव सक्रकनेछ ।

अनुसाय

दताा

अनधकृत)

रीतपूिवक भररएको ऄनलाइन अिेदन फाराम १ प्रवत,

बए

६४)

घ. नाबावलगको हकमा सम्बवधधत वजल्ला िा इलाका प्रशासन
कायावलयबाट जारी भएको नाबालक पररचय पत्र र वनजको
बाबु/अमाको नागररकताको प्रमाण पत्र तथा सोको प्रवतवलवप सवहत
िाबु/अमा मध्ये कु नै एक िा संरक्षक िा माथिर व्यवि स्ियं ईपवस्थत
हुनु पनेछ । संरक्षक िा माथिर व्यवि वनयुि भएकोमा ईि व्यहोरा
खुल्ने वलखतको सक्कल प्रवत र संरक्षक िा माथिर व्यविको
नागररकताको प्रमाणपत्र तथा त्यसको प्रवतवलवप सवहत संरक्षक िा
माथिर व्यवि स्ियं ईपवस्थत हुनु पनेछ ।
ङ. पवहले राहदानी बनाआ सके को भए सोको सक्कल र प्रवतवलवप १
प्रवत ।
अन्म आवश्मक कागजातहरु
क. नागररकता वलएको वजल्ला िा इलाका प्रशासन कायावलय िाहेक
ऄधय वजल्ला िा इलाका प्रशासन कायावलयबाट राहदानीको वसफाररस
वलइ अईने अिेदकहरुले िसाइ सराइको प्रमाणपत्र िा ऄधय कु नै
कागजातको अधारमा भए सोही ऄनुसारका कागजात पेस गनुवपने ।
ख. नागररकतामा रहेको जधमवमवत र शैवक्षक योग्यतामा रहेको जधम
वमवत फरक परे मा शैवक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रमा रहेको जधमवमवत
कायम गरी राहदानी वलनु पने ऄिस्थामा एसएलसी िा सो सरह िा सो
भधदा मावथल्लो तहको शैवक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र ।
ग. नागररकतामा रहेको जधमवमवत र विरटश/भारतीय अर्मम तथा
ससगापुर पुवलसको पेधसनपट्टा (वडस्चाजव सर्टटक्रफके ट) मा कायम जधम
वमवत फरक परे कोमा पेधसनपट्टाको जधमवमवत कायम गरी राहदानी वलनु
पने भएमा बृरटस/भारतीय सैवनकको वडस्चाजव प्रमाणपत्र ।
घ. विदेशी नागररकसँग वििाह गरी विदेशको नागररकता नवलएको
मवहलाको हकमा वनजको पुरानो राहदानीमा विदेशी पवतको थर समेत
ईल्लेख रहेछ भने सोही बमोवजम र विदेशी नागररकसँग वििाह गरी
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विदेशको नागररकता नवलएको र पवहलो पटक एमअरपीका लावग
अिेदन पेस गने मवहलाको हकमा नागररकता ऄनुसारकै थर मात्र
कायम हुधछ ।
ङ. वििावहत मवहलाले नागररकतामा रहेको थरको ऄलािा पवतको थर
कायम गरी राहदानी िनाईनु पने भएमा वििाह दतावको प्रमाणपत्र र
पवतको नागररकताको प्रमाणपत्र ।
च. नागररकतामा िर्व मात्र ईल्लेख भएको ऄिस्थामा जारी गने क्रदनको
अधारमा जधम वमवत गणना गररने हुधछ । यक्रद नागररकतामा जारी गने
क्रदन भधदा जधम वमवत ऄधय क्रदनमा रहेछ भने सो प्रमावणत हुने
कागजात (जधम दताव प्रमाण पत्र िा जधमवमवत खुलेको SLC िा सो सरह
िा सो भधदा मावथल्लो तहको शैवक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र) ।
३

४

कुटनैनतक/अ

कुटनैनतक/अवपनसम

क) सम्फजन्धत सम्फैधाननक ननकाम वा भन्रारमको ऩर

वपनसमर

र याहदानी शाखा

याहदानी

(कोठा नॊ. ६०)

नन:शुल्क

आवेदन

ननदे शक

ख) ननणामको प्रभाजणत प्रनतनरवऩ

फुझाएको

(कोठा नॊ .

ग) नागरयकता य सोको प्रनतनरवऩ-१ प्रनत

द्वदन वा

५१/64

घ) यीतऩूवक
ा बरयएको अनराईन याहदानी पायाभ १ प्रनत

बोनरऩल्ट

तमाय

ववतयण काउन्टय

क) नेऩारी नागरयकता वा नाफानरग ऩरयचमऩरको सक्कर

थऩ

आवेदन

ननदे शक

याहदानी फुझ्ने

२१,२३,२६

प्रभाणऩर

शुल्क

फुझाएको

(कोठा नॊ .

ख) याजश्वको बौचयको सक्कर प्रनत

नराग्ने

१।२।३

५१)

ग) ऩवहरा याहदानी नरएको बए सो याहदानी सभेत

कामा

घ) भन्जुयीनाभा बए सो सभेत

द्वदनभा

(याहदानी नरन आउॉ दा स्वमभ् उऩजस्थत हुनऩु ने, नाफानरगको
हकभा सॊ यऺकसभेत उऩजस्थत हुनऩु ने)

(ऩुनश्च:- तोवकएको सभमभा याहदानी नरन नआई छु टाएय ऩनछ नरन
आउॉ दा ऩनन भानथ उजल्रजखत कागजात नरई सोही काउन्टयभा
सम्ऩका याख्ने)
५

जजल्राभा

क) प्रदे श नम्वय १

क) जजल्रा प्रशासनफाट रेजखएको ऩर

थऩ

जजल्राफाट

ननदे शक

याहदानीको

य २ , ३ र ४ तथा

ख) यीतऩूवक
ा बयी जजल्रा प्रशासन कामाारमफाट प्रभाजणत

शुल्क

आवेदन

(कोठा नॊ .

नननभत्त

५, ६ य ७ नॊ .

याहदानी पायाभ-2 प्रनत

नराग्ने

पायाभ

५१/64

आवेदन द्वदइ

प्रदे श अन्तगातका

ग) नागरयकता य सोको प्रनतनरऩी-१ प्रनत

प्राप्त बएका

सो ननभरेका

जजल्राहरु क्रभश्

घ) नाफानरग बएभा नाफारक ऩरयचमऩर य सोको -१ प्रनत

आधायभा

कायण स्वमभ्

कोठा नॊ. ५६ , ६७

आवेदन

य ५७

फुऺाउने।
६

ववदे शजस्थत

नभसन शाखा

क) नेऩारी नागरयकता वा नाफानरग ऩरयचमऩरको सक्कर

थऩ

ननमोगफाट

ननदे शक

नेऩारी

(कोठा नॊ. ४५)

प्रभाणऩर

शुल्क

पायाभ

(कोठा नॊ .

ननमोगभा

ख) ननमोगभा याजश्व फुझाएको बौचयको सक्करप्रनत

नराग्ने

प्राप्त बएको

५१/64

आवेदन द्वदई

ग) ऩवहरा याहदानी नरएको बए सो याहदानी सभेत

आधायभा

ववबागफाट
याहदानी
नरने।

छ. ननणाम गने प्रवक्रमा य अनधकाय
- भहाननदे शकको साथै ननदे शक तथा शाखा अनधकृतभा अनधकाय प्रत्मामोजन बएको।

10

ज. ननणाम उऩय सुन्ने अनधकायी
- ननदे शक य भहाननदे शक
झ. सम्ऩादन गये को काभको वववयण
अ.

आ.व. ०७५/७६ (असाय भसान्त सम्भ ) जायी याहदानीको वववयण

Fiscal Year

DoP

District

Mission

Total

067/68

162,558

9,747

1,457

173,762

068/69

206,639

195,510

5,383

407,532

069/70

229,404

304,549

34,174

568,127

070/71

450,671

426,380

135,688

1,012,739

071/72

452,155

542,409

342,274

1,336,838

072/73

269,944

473,795

126,607

870,346

073/74

192,375

344,564

20,249

557,188

074/75

189,635

328,655

13,343

531,633

075/76

171,267

333,062

10,817

515,146

Grand Total

2,324,648

2,958,671

689,992

5,973,311

Year

Female

Male

Other

Total

2067/68

29,498

144,264

-

173,762

2068/69
2069/70

71,204
87,186

336,328
480,941

-

407,532
568,127

2070/71

151,593

861,146

-

1,012,739

2071/72
2072/73
2073/74
2074/75

187,575
169,279
132,735
148,630

1,149,263
701,051
424,449
383,000

16
4
3

1,336,838
870,346
557,188
531,633

2075/76

154,675

360,465

6

515,146

Grand Total

1,132,375

4,840,907

29

5,973,311

Report according to Document Type (075/076)
Year / Month

Diplomatic

Official

Ordinary

Travel
Document

Total

11

As of Srawan, 2075
Bhadra
Asoj
Kartik
Mangsir
Poush
Magh
Falgun
Chaitra
As of Baisakh, 2076
Jestha
Ashadh

79
93
52
72
61
36
38
68
67
65
51
59

105
134
141
71
67
71
103
85
110
98
111
139

46,462
43,740
36,006
30,332
45,515
52,312
49,448
43,173
38,115
38,711
44,790
44,434

20
8
12
6
3
15
6
8
17
13
11
13

46,666
43,975
36,211
30,481
45,646
52,434
49,595
43,334
38,309
38,887
44,963
44,645

Grand Total

741

1,235

513,038

132

515,146

आ. वावषाक कामामोजना अन्तगातका कामाहरु
क्र.सॊ .
1
2

सुधायको ऺेर

जजम्भेवाय

सहमोगी

सभम

अऩेजऺत

ननकाम

ननकाम

सीभा

ननतजा

ववद्युतीम याहदानी रागू गना

याहदानी

ऩययाि

ऩूव ा तमायी गने

ववबाग

भन्रारम

सेवा प्रवाहराई दऺ , नभतव्ममी,

याहदानी

ऩययाि

नेऩारभा हवाईजहाज भापात याहदानी तथा

ववबाग

भन्रारम

पायाभ ढु वानी गने व्मवस्था गयी

ु ानमोग्म
प्रबावकायी य ऩूवाानभ
तुल्माउने

जोजखभ

प्रगनत
तमायीका कामाहरु बैयहेको

जजल्रा/ईराका प्रशासन कामाारमफाट

याहदानी जायी प्रकृमा च ुस्त फनाइएको,
3

याहदानी ऐन, ननमभावरी तथा

याहदानी

ऩययाि

याहदानी ऐनको भस्मौदा सॊ सदभा

ननदे जशका सॊ शोधन

ववबाग

भन्रारम

ववचायाधीन यहेको

इ. मस आनथाक वषाभा ववबागरे जजल्रा/ईराका प्रशासन कामाारमभा सञ्चारन गये का कामाक्रभहरु
 १ नम्वय प्रदे शका जजल्राहरुभा अन्तयवक्रमा तथा छरपर कामाक्रभ -207५ आजश्वन १६ दे जख २२ सम्भ
तथा 2076 जेष्ठ 8 दे जख 15सम्भ
 २ नम्फय प्रदे शका जजल्राहरुभा अन्तयवक्रमा तथा छरपर कामाक्रभ -207५ भॊ नसय ०२ दे जख ८ सम्भ
तथा 2076 फैशाख 20 दे जख 26 सम्भ
 ३ नम्वय प्रदे शका जजल्राहरुभा अन्तयवक्रमा तथा छरपर कामाक्रभ -

207५ पाल्गुन 1२ दे जख 18

सम्भ, 2075 चै र 20 गते तथा 2076 फैशाख 23 गते
 गण्डकी प्रदे शका जजल्राहरुभा अन्तयवक्रमा तथा छरपर कामाक्रभ 207५ असोज १४ दे जख २० तथा
२०७६ असाय ५ दे जख ११ सम्भ
 ५ नम्वय प्रदे शका जजल्राहरुभा अन्तयवक्रमा तथा छरपर कामाक्रभ -207५ ऩौष २२ दे जख २८ सम्भ
 ६ नम्वय प्रदे शका जजल्राहरुभा अन्तयवक्रमा तथा छरपर कामाक्रभ -207५ असोज ७ दे जख १३ सम्भ
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 ७ नम्वय प्रदे शका जजल्राहरुभा अन्तयवक्रमा तथा छरपर कामाक्रभ -207५ भॊ नसय ९ दे जख १५ तथा
2076 फैशाख 30 दे जख जेष्ठ 5 गतेसम्भ

ई. मस आनथाक वषाभा ववबागरेगये का सुधायका कामाहरु्
१. सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी वनाउने सम्फन्धभा
 नफहान ८:३0 फजेदेजख टोकन रगाउने य ९ फजेदेजख याहदानी आवेदन पायाभ सॊ करन

कामा गरयएको।

 जजल्रा/ईराका प्रशासन कामाारमहरु य ववदे शजस्थत नेऩारी ननमोगहरुफाट आवेदन ऩेश गने
आवेदकहरुराई याहदानी जायी गना राग्ने सभम कभ गना ववनबन्न कामामोजना फनाई रागू गये को । सो
कामामोजना फभोजजभ जजल्रा/ईराका प्रशासन कामाारमको हकभा ववबागभा पायाभ प्राप्त बएको एक हप्ता
नबरभा य ववदे शजस्थत ननमोगहरुको हकभा ५ कामा द्वदन नबर याहदानी तमाय गयी सम्फजन्धत
कामाारमहरुभा याहदानी ऩठाउने व्मवस्था नभराइएको ।
 जजल्रा/ईराका प्रशासन कामाारमहरुभा सॊ कनरत पायाभहरु मस अजघ कभाचायी भापात ढु वानी गने
गरयएकोभा हार उऩत्मकाफाट टाढाको दुयीभा यहेका य हवाई मातामार सम्ऩका बएका अनधकाॊश
जजल्राहरुभा हावाई जहाज भापात ढु वानी गने व्मवस्था नभराईएको । जसफाट जजल्रा/ईराका प्रशासन
कामाारमफाट जायी गरयने याहदानीका रानग मस अजघ २ भवहना सम्भ राग्ने गये कोभा सो सभमभा उल्रे ख्म
कभी आई स्थान अनुसाय तयाईका जजल्राहरुभा आवेदन ऩेश गये को १०-२० द्वदनभा य ऩहाडका
जजल्राहरुभा एक भवहना सम्भभा याहदानी जायी गने गरयएको ।
२. याहदानी सम्फन्धी सूचना य याहदानीको अवस्था सम्फन्धी जानकायी गयाउने कामा
:
 याहदानी ववबाग तथा जजल्रा भापात आवेदन द्वदनुहन
ु े आवेदकहरुराई याहदानी पायाभ, पोटो तथा अन्म
वववयणहरु ननभरे को खण्डभा तुरुन्त सच्माउनको रानग

SMS भापात जानकायी गयाउने कामा गरयएको

छ।
 जजल्रा/ईराका प्रशासन कामाारम य ववदे शजस्थत नेऩारी ननमोगहरुफाट प्राप्त याहदानी पायाभ प्राप्त बएको
वववयण, उक्त पायाभहरु तमाय बएऩनछको ववस्तृत वववयण य

Reject List मस ववबागको वेबसाइट

www.nepalpassport.gov.np भा अद्यावनधक गने गरयएको।
 भोफाईर एप्स ‘Nepal Passport’ तमाय गयी रागु गरयएको ।
 स्वमॊ उऩजस्थत हुने वा टे नरपोनभापात सम्ऩका गने सेवा ग्राहीहरुराई आवश्मक जानकायी उऩरब्ध
गयाउन छु ट्टै सोधऩुछ कऺको व्मवस्था गरयएको , ईभेरफाट जानकायी नरन चाहने सेवाग्राहीको रानग
communication@nepalpassport.gov.np

य dg@nepalpassport.gov.np को व्मवस्था गयी सोनधएका

जानकायीहरुको शीघ्र जवाप द्वदने गरयएको ।
 ववबागको पेसफुक ऩेज

Department of Passport, Nepal य Twitter Account को स्थाऩना गयी

याहदानीको अवस्था, याहदानी सम्फन्धी पेसफुक य जववटय प्रमोगकतााको सवारहरुराइ सभाधान गना
ननमनभत रुऩभा उजचत सभाधान सवहतको जवाप द्वदने गरयएको।
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 याहदानी ववबागफाट ववनबन्न टोरीहरु खटाई जजल्रा प्रशासन कामाारम तथा सॊ मोजन केन्िहरुभा ववववध
ववषमभा जानकायी गयाउन अनबभुखीकयण तथा अन्तयवक्रमा कामाक्रभहरु सञ्चारन गने गरयएको छ।
 याहदानी सम्फन्धी जानकायी तथा सुयजऺत वैदेजशक योजगाय सम्फन्धी जानकायी तथा सूचनाहरु प्रवाह गना
ववबागभा योजगाय केन्िको स्थाऩना गयी सञ्चारनभा ल्माइएको।
 याहदानी सम्फन्धी ववववध सूचनाहरु Digital Display Board फाट प्रवाह गरययहेको।
 याहदानी सम्फन्धी जनचेतनाभूरक रघुचरजचर

"ऩासऩोटा " ननभााण गयी मुट्युफ भापात प्रशायण

गरययहेको।
३. हयाएका याहदानी सम्फन्धभा (Stolen and Lost Travel Documents -SLTD)
 हयाएका तथा चोयी बएका याहदानीहरुराई नेऩार प्रहयी ईन्टयऩोर शाखा भापात ईन्टयऩोरको
वेबसाईटभा याख्ने व्मवस्था नभराईएको । 207६ असाय भसान्त सम्भ 2 ,०३,६९७.०० (दुईराख तीन
हजाय छ सम सन्तानब्वे)

हयाएका याहदानीको वववयण याजखएको ।

 ववबागरे सन् २०१० दे खी ईन्टयऩोरभा SLTD दताा गदाा भानव टाईऩ गने गये को य टाईवऩङ्गका कायण
केही रुटी यहेको ऩाईएकोरे ववबागफाट कम््मूटयाईज अटोभेवटक प्रववनधको प्रमोग गयी त्मस प्रकायका
२९४ रुटीऩूणा प्रववविराई सुधाय गरयएको ।
४. फोरऩर कागजात तमायी
 हारको मन्र वाचक याहदानीराई थऩ ऩरयभाजान गयी ववद्युतीम याहदानीभा स्तयोन्ननत गने नेऩार
सयकायको नीनत अनुसाय अन्तययाविम फोरऩर आह्वान गनाका रानग फोरऩर सम्फन्धी कागजात तमाय
अन्तयगत अनधकाॊश कामा सवकएको ।
५. सफ्टवेमय ववकास
 याहदानी ववबागरे छु ट्टै डाटा व्माङ्कको ववकास गनाका रानग सफ्टवेमय ननभााण गयी रागू गये को ।
मसफाट ववबागको भुर डाटाभा कुनै सुयऺा च ुनौनत नहुने गयी याहदानी जायी

, कागजऩर व्मवस्थाऩन ,

ववद्युतीम बुक्तानी, नेऩार सयकायका अन्म ननकामहरुसॉग अन्तय आवद्धता जस्ता कामा गना सवकने बएको
।
 ववबागरे आफ्नै प्राववनधक कभाचायीहरुको सकृमताभा कभाचायी सूचना प्रणारी सफ्टवेमय ननभााण गयी
रागू गये को ।
६. याहदानी सम्फन्धी हाते ऩुजस्तका प्रकाशन
 ववबागरे याहदानी सम्फन्धी जानकायी सभेवटएको याहदानी सम्फन्धी हाते ऩुजस्तका प्रकाशन गये को य
मसको प्रनतराई ववबागको वेव ऩेजभा सभेत याजखएको । याहदानीको नननभत्त आवेदन गने आवेदकराई
भार नबई मसफाट याहदानी जायी गने अनधकायीराई सभेत सहजता बएको । याहदानी सम्फन्धी सम्ऩूणा
जानकायी यहेको मस ऩुस्तकफाट सेवा प्रवाहभा सभेत एकरुऩता आएको ।
७. कभाचायीहरुराई तानरभ
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 याहदानी जायी गदाा अऩनाउनु ऩने कामाववनध , सेवाग्राहीहरुसॉग गनुऩ
ा ने जशि व्मवहाय लगायतका जानकारी
प्रदान गनव ववबागरे कभाचायीहरुराई सभम सभमभा अनबभुखीकयण तानरभ प्रदान गये को ।
ञ. कामाारम प्रभूख य सूचना अनधकायीको नाभ य ऩद
अ. कामाारम प्रभुख - श्री याभकाजी खड्का, भहाननदे शक
आ. सूचना अनधकायी - श्री नतथायाज अमाार, ननदे शक
ट. ऐन, ननमभ, ववननमभ वा ननदे जशकाको सूजच


याहदानी ऐन,2024



याहदानी ननमभावरी (तेस्रो सॊ शोधन), 20६७



याहदानी ननदे जशका (ऩवहरो सॊ शोधन), 20६७

ठ. आम्दानी, खचा तथा आनथाक कायोफाय सम्फन्धी अध्मावनधक वववयण
अ. ननकासा तथा खचाको वववयण:
ख. चारु खचा तपा आनथाक वषा :2075/076 असाय भसान्तसम्भ
वावषाक फजेट

खचा

ने.रु. 10,63,79,460।00

ने. रु. ६,५७,४०,३७९।९२

ग. ऩूजॉ जगत खचा तपा आनथाक वषा :2075/076 असाय भसान्तसम्भ
वावषाक फजेट
ने.रु. ९४,00,000।00

खचा
ने.रु. ५४,९०,०९९।१८

आ. याजश्व आम्दानीको वववयण:
क. चारु आनथाक वषा 2075/076 असाय भसान्तसम्भ
कुर आम्दानी

कुर दाजखरा

ने.रु. 1,52,92,51,000।00

ने.रु. 1,52,92,51,000।00

इ. याजश्व वपतााको वववयण
क. चारु आनथाक वषा 2075/076 असाय भसान्तसम्भ
कुर सेवाग्राहीको सॊ ख्मा

कुर यकभ

१६ जना

ने.रु. 1,52,000।00
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ई. फेरुजु पछामौटको वववयण
आनथाक वषा

फेरुजु पछामौट प्रनतशत

2071/072

100

2072/073

100

2073/074

15.85

2074/075

19.67

ढ) ववबागको वेफसाईट तथा अन्म :
Website
: www.nepalpassport.gov.np ,
App
: Nepal Passport (Android and IOS Applications)
Facebook ID : Department of Passport, Nepal
Twitter
: @ DG Passport
ण) सावाजननक ननकामरे प्राप्त गये को वैदेजशक सहामता, ऋण, अनुदान एवॊ प्राववनधक सहमोग य सम्झौता सम्फन्धी
वववयण
चारु आ.फ. भा कुनै ऩनन वैदेजशक सहामता, ऋण, अनुदान एवॊ प्राववनधक सहमोग प्राप्त नगये को।

-

थ) सावाजननक ननकामभा ऩये का सूचना भाग सम्फन्धी ननवेदन य सो उऩय सूचना द्वदईएको वववयण
-

चारु आ.फ.भा सूचनाको हक अन्तयगत ननधाारयत प्रकृमा अनुसाय सूचना भाग गये को य उऩरब्ध गयाईएको
सॊ ख्मा


-

चारु आ.फ.भा ईभेर तथा अन्म भाध्मभफाट भाग गरयएका सूचना तथा जानकायी उऩरब्ध गयाईएको सॊ ख्मा


-

३५१ फटा

चारु आ.फ.भा भाग गरयएका सूचना उऩरब्ध गयाउन नसवकएको सॊ ख्मा


-

५ वटा

० (कुनै ऩनन नयहेको)

ववबागभा सूचनाको रानग भाग हुॉदा मथा शीघ्र (साभान्मत् तत्कार) सूचना उऩरब्ध गयाउने गरयएको ।
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अनुसूजच १

राहदानीका लावग लाग्ने दस्तुर
ऄ. नेपालमा अिेदन क्रदनेहरु (१० िर्व पुगेका) को हकमाः
१) नयाँ र निीकरण (New / Renew) का लावग:क. वजल्ला / इलाका प्रशासन कायावलयमा अिेदन पेश गदावः
रु ५, ०००।ख. विभागमा अिेदन पेस गदावः
नस.नॊ.

वववयण

दस्तुय

१

तीन द्वदनभा याहदानी नरनका रानग

रु. १०,०००/-

२

दुई द्वदनभा याहदानी नरनका रानग

रु. १२,०००/-

३

एक द्वदनभा याहदानी नरनका रानग

रु. १५,०००/-

२) राहदानीमा भएको वििरण फरक परी पुनः िनाईनु परे माः
क. कायावलयको त्रुटी भै फाराममा भरे को वििरण र राहदानीमा भएको वििरण फरक परे माः
राहदानीको प्रयोग नभएको र एक िर्व वभत्रै भएमा वनःशुल्क ऄधयथा नयाँ िनाईँ दा लाग्ने शुल्क
ख. अिेदकको गल्तीले वबविएर पुनः राहदानीबनाईनु परे मा
वजल्ला प्रशासन कायावलयमा अिेदन पेश गदाव रु ५,०००।विभागमा अिेदन पेश गदाव÷
तीन क्रदनमा रु. ५,०००/-, दुइ क्रदनमा रु. ७,०००/- हजार र एक क्रदनमा रु. १०,०००/(तर प्रयोग भै सके को िा एक िर्व म्याद नाघेको भएमा नयाँ सरह शुल्क लाग्ने छ ।
३) विशेर् पररवस्थवत (अगलागी, भूकम्प, बाढी जस्ता प्राकृ वतक प्रकोप) परे कोमा िाहेक पाना च्यावतएको, के रमेट भएको
िा ऄधय कारणले राहदानीमा क्षवत पुयावनएको िा हराएको कारणले नयाँ राहदानी वलनु पदावः
मावथ ईवल्लवखत रकममा थप रकम रु ५, ०००।अ. १० िर्व मुवनका नाबालकको हकमा:१

तीन क्रदनमा राहदानी वलनका लावग

रु. ५,०००/-

२

दुइ क्रदनमा राहदानी वलनका लावग

रु. ७,०००/-

३

एक क्रदनमा राहदानी वलनका लावग

रु. १०,०००/-

४

अिेदकको गल्तीले वबविएर पुनः राहदानी
बनाईनु परे मा

तीन क्रदनमा रु. २,५००/-,२ क्रदनमा रु. ४,५००/- र एक क्रदनमा रु.
७,५००/- शुल्क लाग्नेछ ।
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५

विभागको गल्तीले वबविएर पुनः राहदानी
बनाईनु परे मा

वनःशुल्क (राहदानी बनाएको एक िर्ववभत्र) । एकिर्व नाघेमा
वनयमानुसार शुल्क लाग्नेछ ।

आ. हराएको, वबविएको, च्यावतएको हकमा (१० िर्व मुवनका नाबावलगको लावग):१

तीन क्रदनमा राहदानी वलनका लावग

रु. १०,०००/-

२

दुइ क्रदनमा राहदानी वलनका लावग

रु. १२,०००/-

३

एक क्रदनमा राहदानी वलनका लावग

रु. १५,०००/-

इ. यात्रा ऄनुमवत पत्र (Travel Document):१

वनयवमत सेिा

रु. ४,०००/-

२

अिेदकको गल्तीले पुनः बनाईनु परे मा

रु. ४,०००/-

ई. विदेशवस्थत वनयोगहरूमा
क. राहदानीको लावग
१

उत्तय य दजऺण अभेरयकी दे शहरू, अिेनरमा,

अभेरयकी डरय १५० (एक सम

जस्थत ननमोगहरुभा आवेदन ऩेस गदाा

भुिा ।

२

मुयोऩेरी यािहरु जस्थत ननमोगहरुभा आवेदन ऩेश गदाा

मुयो १२० (एक सम फीस) वा सो

३

ु (कताय, साउदी
भरे नसमा तथा भध्मऩूवक
ा ा भुरक

अभेरयकी डरय ५० (ऩचास) वा सो

न्मूजजल्माण्ड, जाऩान, दजऺण कोरयमा, ईजयामर य हङ्गकङ्ग ऩचास) वा सो फयाफयको स्थानीम

ु अयव ईनभये वस, वहयाईन, ओभन,
अये ववमा, सॊ मक्त
रे वनान, ईयाक, ईयान, कुवेत, ईजयाईर, नसरयमा,

फयाफयको स्थानीम भुिा ।
फयाफयको स्थानीम भुिा ।

जोडान य मभन) जस्थत ननमोगहरुभा आवेदन ऩेस गदाा
४

अन्म एनसमन, अविकन य फाॊकी सफै दे शहरु जस्थत
ननमोगहरुभा आवेदन ऩेश गदाा प्रनत याहदानी

अभेरयकी डरय ८० (असी) वा सो
फयाफयको स्थानीम भुिा ।

 पुरानो राहदानी हराएमा िा च्यावतएमा िा के रमेट भै प्रयोग गनव नवमल्ने भएमा मावथ ईवल्लवखत दरको दोव्बर दस्तुर लाग्नेछ
।
 दश िर्व मुवनका नािावलगको हकमा मावथ ईवल्लवखत रकमको अधा रकम र
ख. यात्रा ऄनुमवत पत्रका लावगः
एकपाने यात्रा ऄनुमवत पत्रको लावग ऄमेररकी डलर ४० (चावलस) िा सो बराबरको स्थानीय मुद्रा । तर विदेशमा बेखची
िा बेसहारा भै ऄलपत्र परे को कारण ईद्धार गरी नेपाल पठाईनको लावग वनयोगले वनशुल्क एकपाने यात्रा ऄनुमवत पत्र
जारी गनव सक्नेछ ।
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