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:
नेऩार सयकाय, भन्रीऩरयषदको नभनत २०६७।०२।१२ को ननणणमानुसाय ऩययाष्ट्र भन्रारम अन्तगणत नेऩार
ऩययाष्ट्र सेवा, या. ऩ. प्रथभ श्रे णी

(सहसजचव) का अनधकृत भहाननदे शक कामाणरम प्रभुख यहने गयी याहदानी

ववबागको स्थाऩना गरयएको हो। याहदानी ववबाग अन्तगणत जजल्रास्तयभा हारसम्भ कुनै ऩनन शाखा तथा
इकाई कामाणरमहरु यहेका छै नन।
ख) ननकामको काभ, कतणव्म य अनधकाय:

क. याहदानी ववबागको सञ्चारन य व्मवस्थाऩनभा सफै ऩऺको जजम्भेवायी फहन गने कामण।
ख. सेवा ग्राहीराई गुणस्तयीम, ननमनभत य ववश्वशनीम सेवा प्रदान गनण सुननजित गने कामण ।
ग. गृह भन्रारम तथा अन्तगणतका ननकामसॉग MRP ववतयणसॉग सम्फजन्धत नफषमभा कामणगत सम्फन्ध
य सभन्वम सुदृढ गने कामण।

घ. MRP ववतयणराई सयर, सहज य ववकेजन्ित फनाई सवणसाधायणको ऩहुॉचभा ऩुमाणउन ववनबन्न
ननकामसॉग सभन्वम गयी उऩमुक्त यणनीनत तजुभ
ण ा गयी रागू गने कामण।

ङ. सेवा प्रवाहराई उऩमुक्त प्रववनधको भाध्मभफाट बयऩदो य ववश्वसनीम फनाउनका साथै ससम्फन्धी
प्रकृमाराई ऩायदशॉ, भमाणददत य अनुशानसत गयाउने कामण।

च. सॊ गठन य व्मवस्थाऩनराइ सभमको भाग अनुसाय च ुस्त य प्रबावकायी याख्ने कामण।

छ. अन्तयाणवष्ट्रम जगतभा नेऩारफाट जायी बएको MRP राई भान्मता य प्रनतष्ठा ददराउन सेवा प्रवाहराई
स्तयीमकयण गदै रै जाने कामण।

ज. याहदानी ववबागफाट सम्ऩादन गरयने कामणको ननमनभत सुऩरयवेऺण, अनुगभन, ननदे शन, ननमन्रण
तथा भूल्माङ्कन गने कामण।

झ. याहदानी ववबागरे सम्ऩादन गने काभ सम्फन्धभा आवनधक प्रनतवेदन तमाय गयी सम्फजन्धत
ननकामराई जानकायी गयाउने।

ग) ननकामभा यहने कभणचायी सॊ ख्मा य कामण वववयण:
चारू आ.व. ०७४/७५भा मस ववबागको ववद्यभान स्वीकृत स्थामी ऩद तपणको ४९ य अस्थामी सेवा कयाय
तपणको ७३ जना।
नस. नॊ.

ऩद, सेवा य श्रे णी

सॊ ख्मा

१

कामाणरम प्रभुख, सहसजचव, नेऩार ऩययाष्ट्र सेवा, या.ऩ.प्रथभ श्रे णी

१

२

उऩसजचव, नेऩार ऩययाष्ट्र सेवा, या.ऩ.दितीम श्रे णी

३
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३

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

१

४

शाखा अनधकृत, नेऩार ऩययाष्ट्र 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 ऩययाष्ट्र सेवा, या.ऩ.अन.प्रथभ श्रे णी

२४

जम्भा

४९

कामण वववयण (Job Description)
१) भहाननदे शक, ऩद-सहसजचव
क. याहदानी ववबागको सञ्चारन य व्मवस्थाऩनभा सफै ऩऺको जजम्भेवायी फहन गने कामण।
ख. सेवा ग्राहीराई गुणस्तयीम, ननमनभत य ववश्वशनीम सेवा प्रदान गनण सुननजित गने कामण ।
ग. गृह भन्रारम तथा अन्तगणतका ननकामसॉग MRP ववतयणसॉग सम्फजन्धत नफषमभा कामणगत सम्फन्ध य
सभन्वम सुदृढ गने कामण।
घ. MRP ववतयणराई सयर, सहज य ववकेजन्ित फनाई सवणसाधायणको ऩहुॉचभा ऩुमाणउन ववनबन्न ननकामसॉग
सभन्वम गयी उऩमुक्त यणनीनत तजुभ
ण ा गयी रागू गने कामण।
ङ. सेवा प्रवाहराई उऩमुक्त प्रववनधको भाध्मभफाट बयऩदो य ववश्वसनीम फनाउनका साथै मससम्फन्धी
प्रकृमाराई ऩायदशॉ, भमाणददत य अनुशानसत गयाउने कामण।
च. सॊ गठन य व्मवस्थाऩनराइ सभमको भाग अनुसाय च ुस्त य प्रबावकायी याख्ने कामण।
छ. अन्तयाणवष्ट्रम जगतभा नेऩारफाट जायी बएको MRP राई भान्मता य प्रनतष्ठा ददराउन सेवा प्रवाहराई
स्तयीमकयण गदै रै जाने कामण।
ज. याहदानी ववबागफाट सम्ऩादन गरयने कामणको ननमनभत सुऩरयवेऺण, अनुगभन, ननदे शन, ननमन्रण तथा
भूल्माङ्कन गने कामण।
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. कभणचायी प्रशासन सम्फन्धी सम्ऩूणण कामण।
ख. ववनबन्न मूननट/काउन्टयहरुभा काभ गनण व्मवजस्थत रुऩरे कभणचायी खटाउने कामण।
ग. कामाणरमनबर तथा ऩरयसयभा ननभाणण, भभणत तथा सयसपाईको ये खदे ख गने कामण।
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घ. प्रहयी सुयऺाकभॉ सभेतको भद्दत नरई सेवा प्रवाहराई सयर, सुरब, भमाणदत य अनुशानसत फनाउने
कामण।
ङ. रे खा शाखासॉग सभन्वम गयी सावणजननक खरयद, जजन्सी व्मवस्थाऩन गने कामण।
अ) प्रशासन शाखा
क. कभणचायी प्रशासन सम्फन्धी सम्ऩूणण कामण।
ख. कामाणरमको तपणफाट अन्म ननकामहरुसॉग गरयने ऩराचाय सम्फन्धी कामण।
ग. ववनबन्न ननकामसॉग सभन्वम गयी कामाणरम बवन य ऩरयसयको सयसपाई सम्फन्धी कामण।
आ) रे खा शाखा
क. साभान्म प्रशासन तथा व्मवस्थाऩन शाखासॉग सभन्वम गयी आनथणक प्रशासन सम्फन्धी सम्ऩूणण कामण ।
इ) स्टोय शाखा
क. रे खा शाखासॉग सभन्वम गयी सावणजननक खरयद, जजन्सी व्मवस्थाऩन गने कामण।
ख. कामाणरमनबर तथा ऩरयसयभा ननभाणण, भभणत तथा सयसपाईको ये खदे ख गने कामण।
ई) सवायी चारक एकाई
क. कामाणरमका सवायी साधन चराउने तथा सवायी साधनको अवस्था ठीक हारतभा याख्ने।
३) आवेदन सॊ करन, प्रभाणीकयण तथा जनगुनासो व्मवस्थाऩन शाखा, शाखा प्रभुख- ननदे शक,उऩसजचव
क. आवेदन सॊ करन तथा सॊ कनरत पायाभको प्रायजम्बक ऩरयऺण प्रकृमाको सञ्चारन य सभन्वम गने
कामण।
ख. दे शनबर य फावहयका ववनबन्न ननकामफाट याहदानीको ववषमभा प्रभाणीकयणका रानग तथा अनबरे ख
नबडाउनका रानग आएका अनुयोधहरुराई कामाणन्वमन गने कामण।
ग. कामाणरमका प्रोशेनसङ्ग, डाटा इन्री, भ्मानरडे सन रगामतका काउन्टय वा एकाइफाट उल्रे ख बई
आएका कागजात, वववयण सम्फजन्धत ननकामफाट प्रभाणीत गयाई उऩरब्ध गयाउने कामण।
घ. सेवा प्रवाहका नसरनसराभा आउन सक्ने जनगुनासाहरु सुन्ने, सभस्मा सभाधानभा दत्तजचत्त यहने
कामण।
ङ. ितु सेवा सम्फन्धी भाऩदण्डका आधायभा यही सेवा प्रवाहराई व्मवजस्थत गने तथा सेवाग्राहीको
भकाण फुझ्ते कामण।

3

च. ववनबन्न जजल्रा तथा सॊ मोजन केन्िहरु तथा ववदे शजस्थत ननमोगहरुफाट आएका आवेदनहरु
व्मवजस्थत तवयरे सम्फजन्धत काउन्टय वा एकाईभा ऩुगे, नऩुगेको अनुगभन गने।
अ) आवेदन सॊ करन एकाई
क. सेवाग्राहीरे ऩेश गने आवेदन पायाभहरु(Online)को वववयण रुजु गयी जजल्रा प्रशासन कामाणरमको
प्रभाणीकयण तथा नागरयकताको प्रनतनरवऩ हेयी आवेदन पायाभ जस्वकृत गने कामण ।
ख. भानथ उजल्रजखत कुनै यीत नऩुगक
े ारे कुनै पायाभ अस्वीकृत हुने ऩरयजस्थनत आएभा सेवाग्राहीराई
यीत ऩुमाणई ऩुन पायाभ ऩेश गने कामण ।
ग. यीत ऩुगेय स्वीकृत बएका आवेदन पायाभहरुको रानग सेवाग्राहीराई तोवकएको दस्तुय फुझाउन
रगाई सॉगैको फैङ्क काउन्टयफाट यनसद ददराउने कामण।
घ. यनसद नरएका सेवाग्राहीराई पोटो जखच्न सहमोग गने य तमायी याहदानी नरन आउने नभनत तथा
सभमको जानकायी ददने कामण।
ङ. हये क ददन सङ्करन बएको आवेदनहरुको रगत याखी पायाभहरु सम्फजन्धत प्रोशेनसङ्ग एकाईभा
तथा सॊ ख्मात्भक वववयण रे खा शाखाभा ऩठाउने कामण।
आ) अनबरे ख जाॉच तथा प्रभाणीकयण शाखा
क. आवेदन सङ्करन तथा प्रोशेनसङ एकाईभा प्राप्त आवेदन तथा सॊ रग्न कागजात केराएय हेदाण शङ्का
रानग नागरयकता वा प्रभाजणत हस्ताऺय वा प्रभाजणत बएको कागजातको आनधकारयकता जाॉच्नुऩने
दे जखएभा आवश्मकता अनुसाय ववनबन्न सञ्चाय भाध्मभको प्रमोग गयी सम्फजन्धत जजल्रा प्रशासन
कामाणरमफाट आनधकारयकताको जाॉच गनण रगाई सम्फजन्धत एकाईराई जानकायी ददने कामण।
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 सम्ऩकण गयी सो को जानकायी सम्फजन्धत ननमोगराई ददने कामण।
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 ददने कामण।
घ. जजल्रा प्रशासन कामाणरमहरुफाट याहदाननको रानग नसपारयस गरयएका व्मजक्तहरुको साप्तावहक वववयण
प्राप्त गयी सो को अनबरे ख दुरुस्त याख्ने कामण।
ङ. जजल्रा प्रशासन कामाणरमहरुफाट याहदाननको रानग नसपारयस गने अनधकायप्राप्त अनधकायीको
हस्ताऺय नभूना प्राप्त गयी सो को अनबरे ख दुरुस्त याख्ने कामण।
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च. ववनबन्न भन्रारम तथा अन्म ननकामहरुफाट प्राप्त बएका हस्ताऺय नभूनाको अनबरे ख याख्ने कामण।
छ. याहदानीभा अत्मावश्मक कायण दे खाई सॊ शोधनको रानग अनुयोध बएभा ननमभानुसाय सॊ शोधन गने
कामण।
इ) जनसम्ऩकण एकाई
क. सेवाग्राहीराई कामाणरम, कामणसम्ऩादन प्रकृमा तथा सेवा ऩाउने उऩमुक्त शाखा य व्मजक्तको फाये भा
जानकायी ददने कामण।
ख. कामाणरमभा आउने फाह्य टे नरपोन सञ्चायराई सम्फजन्धत शाखा एकाई वा व्मजक्तराई ववतयण गने
कामण।
ग. काभ ववशेषरे , फैठकभा सहबागी हुन वा औऩचारयक बेटघाटको रानग कामाणरमभा आउनुहन
ु े
भहानुबावहरुराई स्वागत गयी उऩमुक्त शाखा तथा ऩदानधकायीको कामणकऺभा ऩुमाणउने कामण।
घ. कामाणरमभा प्राप्त हुने ऩरहरुको दताण गने य ती ऩरहरु सम्फजन्धत शाखा वा ऩदानधकायीराई
उऩरब्ध गयाउने कामण।
ङ. कामाणरमभा प्रवेश चाहनुहन
ु े व्मजक्तराई ननमभानुसाय गेटऩास उऩरब्ध गयाउने कामण।
ई) टोकन ववतयण तथा प्रायजम्बक ऩरयऺण एकाई
क. सेवाग्राहीको सॊ ख्मा य आवश्मकता हेयी टोकन य बौचय ववतयण गने कामण।
ख. सेवाग्राहीराई नसरनसराफद्ध तथा व्मवजस्थत रुऩरे ऩवहरे आउनेराई ऩवहरे सेवा ददने गयी टोकन
ववतयण गने कामण।
ग. पायाभ फुझाउनका रानग आवश्मक कागजातहरु बए नभएको चेकजाॉच गयी नऩुगेका पायाभराई
ऩुन ऩेश गनण रगाउने।
४) MRP उत्ऩादन, ववतयण तथा सभन्वम शाखा, शाखा प्रभुख- ननदे शक,उऩसजचव
क. ववनबन्न प्रोशेनसङ्ग काउन्टय वा मुननटको कामणको ननमनभत रुऩभा सुऩरयवेऺण, अनुगभन य ननमन्रण गने
य सो का रानग ववनबन्न व्मवस्थाऩन ववनध अऩनाउने कामण।
ख. साधायण सेवा वा ितु सेवा फाट केन्िीम याहदानी कामाणरमभा नसधै आउने आवेदन तथा ववनबन्न
जजल्राराई प्रनतनननधत्व गने सॊ मोजन केन्ि एवॊ ववदे शजस्थत नभसनहरुफाट प्राप्त हुने

MRP आवेदनका

आधायभा प्रोशेनसङ्ग, डाटा इन्री, भ्मानरडे सन, ऩसणनराईजेसन रगामतका उत्ऩादनका हये क ऩऺराई
सभेटी रागत-ऩरयभाण-सभम (Input-Output Time) को तानरका फनाई सोही अनुसाय बए, नबएको
अनुगभन गने कामण।
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ग. Oberthure Technologies का प्राववनधकहरुसॉग सभन्वम गयी

MRP Personalization कामणहरुको

ननयीऺण तथा अनुगभन गने कामण।
घ. MRP उत्ऩादन प्रकृमाभा सॊ रग्न ववनबन्न इकाईहरुनफच सहमोग य सभन्वम जुटाउने कामण।
ङ. जजल्राफाट प्राप्त हुने आवेदन पायाभहरुको गुणस्तय, प्रभाणीकयणको वैधता य उऩमुक्तता,
प्रनतवेदनहरुको साभवमकता य उऩमुक्तता तथा नभूना हस्ताऺय अद्यावनधक तुल्माउने सम्फन्धभा जजल्रा
प्रशासन कामाणरमहरु तथा गृह भन्रारमसॉग सभन्वमात्भक रुऩभा कामण सम्ऩादन गने कामण।
च. ननमनभत रुऩभा कामाणरम प्रभुखराई शाखाको कामण सम्ऩादनका प्रनतवेदन तथा ऩृष्ठऩोषण ददने कामण।
अ) MRP प्रशोधन तथा ववतयण एकाई
क. जजल्राहरुफाट प्राप्त साधायण याहदानी आवेदन पायाभ प्रायजम्बक तथा ऩूणण ऩयीऺण गयी प्रकृमा
नऩुगेको पायाभहरु सम्फजन्धत सॊ मोजन केन्िहरुभापणत सम्फजन्धत जजल्राहरुभा मथाशक्म चाॉडो
आवश्मक प्रकृमा ऩुयाई ऩुन: ऩेश गनणका रानग ऩठाउने कामण।
ख. जजल्राहरुफाट प्राप्त बएका प्रकृमा ऩुगेका आवेदन पायाभहरु आवश्मक प्रोशेनसङ्ग ऩिात याहदानी
तमायीको रानग Personalization Center भा ऩठाउने तथा तहाॉफाट याहदानी तमायी बएऩनछ सम्फजन्धत
सॊ मोजन केन्िहरुसॉग सभन्वम गयी ती केन्िभापणत सम्फजन्धत जजल्राहरुभा मथासक्म चाॉडो ववतयणका
रानग तमायी याहदानी ऩठाउने कामण।
ग. सॊ मोजन केन्िहरुसॉग याहदानी फावेदन पायाभ प्राप्त गने तथा तमायी याहदानी सभमभै ववतयण गने
सम्फन्धभा ननयन्तय सभन्वम गने कामण।
घ. कामाणरमभा प्राप्त हुने ितु सेवाको रानग ऩेश गरयएका आवेदनभा बएका वववयण य जजल्राको
प्रभाणीकयणको जाॉच गने कामण।
ङ. जाॉच ऩिात उऩमुक्त ठहरयएका आवेदन पायाभहरुको रगत याखी फायकोड टाॉसी याहदानी तमाय
गनणका रानग Personalization Center भा ऩठाउने कामण।
च. गुणस्तय ऩयीऺण एकाईफाट तमायी याहदानी प्राप्त बएऩनछ तोवकएको सभमभा सवणसाधायणराई
व्मवजस्थत तवयरे याहदानी ववतयण गने कामण।
नोट:- आवश्मकतानुसाय ितु सेवा, साधायण सेवा तथा जजल्राहरुको सभूहराई ऩुमाणउने सेवाका आधायभा
एभआयऩी प्रशोधन तथा ववतयण एकाईराई काउन्टय १,२,३,४,५ वा ए, नफ, नस, नड, इ आददभा ववबाजन गयी
कामणऺेर य दावमत्व तोक्न सवकनेछ।
आ) स्क्माननङ्ग तथा दताण एकाई
क. प्रोशेनसङ्ग एकाइफाट याहदानी तमायीका रानग प्राप्त बएका प्रशोनधत पायाभहरु दताण गने कामण।
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ख. दताण गरयएका आवेदन पायाभहरु स्क्मान गने कामण ।
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. कामाणरम प्रभुख तथा अन्म जजम्भेवाय अनधकृतहरुराई ननमनभत रुऩभा प्रनतवेदन ऩेश गने।
इ) भ्मानरडे सन एकाई
क. स्क्मान बैसकेका आवेदन पायाभभा सॊ रग्न वववयण, पोटो तथा हस्ताऺयको शुद्धता य दुरुस्तता मवकन
गयी वववयण रुजु गने तथा हस्ताऺय य पोटो नभराउने कामण।
ख. वववयण शुद्ध य दुरुस्त बएका आवेदन पायाभहरु ऩसणनराईजेशनका रानग ऩठाउने ।
ग. वववयण शुद्ध य दुरुस्त नबएका आवेदन पायाभहरु ऩुन् प्रोसेनसङ्गका रानग वपताण ऩठाउने ।
ई) गुणस्तय ऩयीऺण एकाई
क. वप्रजन्टङ बैसकेका याहदानीहरुको गुणस्तय ICAO भाऩदण्ड फभोजजभ बए नबएको जाॉच गने , पोटो तथा UV
रगामतको वववयण भाऩदण्ड अनुसाय बए नबएको जाॉचवुझ गयी स्वीकृत/अस्वीकृत गने कामण ।
ख. भाऩदण्ड ऩुगेका तमायी याहदानीको प्मावकङ गयी याहदानी ववतयणको रानग सम्फजन्धत प्रोशेनसङ्ग ववतयण
एकाईराई जजम्भा रगाउने कामण।
ग. गुणस्तयको भाऩदण्ड नऩुगेका याहदानीहरु ऩुन: Printing कामणभा रै जाने।
घ) ननकामफाट प्रदान गरयने सेवा:
-याहदानी, मारा अनुभनतऩर ऩसणनराईजेसन तथा जायी गने कामण ।
ङ) सेवा प्रदान गने ननकामको शाखा य जजम्भेवाय अनधकायी
:
- नागरयक फडाऩरभा उल्रे ख बए अनुसाय ।

च) नागरयक फडाऩर्
नागरिक वडापत्रका लागग यहााँ गललक गननुहोस
छ) ननणणम गने प्रविमा य अनधकाय:
- भहाननदे शकफाट अनधकाय प्रत्मामोजन बए अनुसाय ।
ज) ननणणम उऩय गुनासो सुन्ने अनधकायी :
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- भहाननदे शक य ननदे शक
झ) आ.व. ०७४/७५ भा प्रस्ताववत कामणिभ य हारसम्भ बएको प्रगनत
:
ि.सॊ .
1

2

सुधायको

जजम्वेवाय

सहमोगी

सभम

ऺेर

ननकाम

ननकाम

नसभा

पननणचय

याहदानी

वपक्चसण

ववबाग

भेजशनयी

याहदानी

औजाय

ववबाग

074/075

074/075

अऩेजऺत ननतजा

जोजखभ

प्रगती

कभणचायी हरुराई

ववबागभा आवश्मक ऩने

कामण सम्ऩादनभा

पननणचय अवपस जचमय

सहजीकयण हुने

यमाक प्राप्त बएको ।

सेवा प्रवाहभा

ववबागभा आवश्मक ऩने

सहजीकयण

भेजशनयी औजाय
कम्प्मुटय, स्क्मानय Led
TV प्राप्त बएको

3

ऩुजजगत

याहदानी

सुधाय

ववबाग

074/075

शौचारम

ववबागको ऩछाडी

सुधाय,काउन्टय भभणत

ऩवट्टको ऩानी जभेको

य दजऺण ऩट्टीको

शौचारम,याहदानी

बवनभा यॊ गयोगन बई

आफेदन सॊ करन

सेवा ग्राही तथा

काउन्टय भभणत य

कामणयत

दजऺण ऩट्टीको बवन

कभचाणयीहरुराई

भभणत तथा यॊ गयोगन

कामणसम्ऩादन गनण

सम्ऩन्न बएकको

सहज हुने
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याहदानी

याहदानी

जजल्रा

सम्फन्धी

ववबाग

प्रशासन

अन्तविणमा

कामाणरम /

कामणिभ

ईराका
प्रशासन
कामाणरमहरु

2074
ऩौष
दे जख
075 जेष्ठ
सम्भ

याहदानी सेवाराई

चारु आ.फ.074/075 को

नछटो छरयतो,

जेष्ठ भसान्त सम्भ प्रदे श

गुणस्तरयम य

न. 1 को ववयाटनगय,

प्रबावकायी फनाउन

प्रदे श न. 2 को धनुषा ,

जजल्रागतरुऩभा

प्रदे श नॊ. 4 को ऩोखया

सॊ करन बै आउने

प्रदे श नॊ. 5 को रुऩन्दे ही

पायभ सवहत

य नेऩारगॊज, प्रदे श नॊ.6

आवश्मक ऩने

को सुखेत य प्रदे श नॊ.

कागजात रुटी यवहत

७ को धनगढीभा

बई सेवा प्रवाहभा

अन्तविणमा कामणिभ

सहजीकयण हुने

आमोजना बै 7 वटा
कामणिभ सम्ऩन्न बएको
।

8

5

अनुगभन

याहदानी

जजल्रा

याहदानी जायी तथा

ववकट वहभारी

भुल्माॊकन

ववबाग

प्रशासन

आवेदन

जजल्राहरु तथा याहदानी

तथा

कामाणरम /

सॊ करन,याहदानी

आवेदन पायभ ऩठाउने

कामणिभ

ईराका

ववतयण, य याजश्व

जजल्राहरु भध्मे

कामाणन्वम

प्रशासन

असुरी सम्फन्धी

अत्मनधक रुऩभा

भ्रभण

कामाणरमहरु

सहजजकयण हुने

पायभहरु रुवट हुने

जजल्राहरुभा अनुगभन
तथा अवरोकन भ्रभणरे
याहदानी सेवा प्रवाहभा
सहजीकयण बएको

ञ. आ.व. ०६९/70 दे जख आ.व. 073/74 सम्भ जायी बएको याहदानी सॊ ख्मा
:
ि.सॊ .

आ.व.

जम्भा जायी याहदानी सॊ ख्मा

१

०६९/70

11,59,421

२

०70/71

10,50,739

३

071/72

13,36,838

४

072/73

8,70,346

५

073/74

5,57,188

६

07४/7५ ( पागुन भसान्त सम्भ)
49,74,532

२. Public Service Delivery सम्फन्धभा :
-नफहान ७:३0 फजेदेजख कागजात हेयी आवश्मक ऩयाभशण ददने य टोकन ववतयणको कामण गने गरयएको ।
- कामाणरम सभम नफहान ९ :00 फजेदेजख गयी याहदानी पायाभ सॊ करन, याहदानी ववतयण रगामतका सम्ऩूणण
कामणहरु गने गरयएको।
- जजल्रा प्रशासन कामाणरमहरु य ववदे शजस्थत नेऩारी ननमोगहरुफाट प्राप्त हुने याहदानी आवेदन पायाभहरुराई
प्रभुख प्राथनभकता ददई ववबागरे ५ ददने कामणमोजना फनाई रागू गये को । सो कामणमोजना फभोजजभ ववबागभा
पायाभ प्राप्त बएको ३ ददनसम्भभा याहदानी तमाय गयी सम्फजन्धत जजल्रा प्रशासन कामाणरमहरु य ५ ददनभा
ववदे शजस्थत नेऩारी ननमोगहरुभा याहदानी ऩठाउने व्मवस्था नभराइएको ।
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३. याहदानी सम्फन्धी सूचना य याहदानीको अवस्था सम्फन्धी जानकायी गयाउने कामण
:
 याहदानी ववबाग तथा जजल्रा भापणत आवेदन ददनुहन
ु े आवेदकहरुराई याहदानी पायाभ, पोटो तथा
अन्म वववयणहरु ननभरे को खण्डभा तुरुन्त सच्माउनको रानग

SMS भापणत जानकायी गयाउने कामण

गरयएको ।

४. याजश्व आम्दानी तथा फेरुजु प्रगनत:

चारु खचण तपण
आ.फ.
फावषणक फजेट

ननकासा

आ.फ.
फावषणक फजेट

/
खचण

/

को जेष्ठ भसान्त सम्भ

ननकासा

खचण

ऩूजजगत खचण तपण
आ.फ.
फावषणक फजेट

ननकासा

आ.फ.
फावषणक फजेट

/
खचण

/

को जेष्ठ भसान्त सम्भ

ननकासा

खचण

याजश्व आम्दानी
आ.फ.
कुर आम्दानी

/
कुर दाजखरा
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आ.फ.

/

को जेष्ठ भसान्त सम्भ

कुर आम्दानी

कुर दाजखरा

फेरुजु पछणमौंट
आ.व.

/

. %

आ.व.

/

. %

आ.व.

/

%

 जजल्रा प्रशासन कामाणरमहरु य ववदे शजस्थत नेऩारी ननमोगहरुफाट प्राप्त याहदानी पायाभ प्राप्त बएको
वववयण, उक्त पायाभहरु तमाय बएऩनछको ववस्तृत वववयण य

Rejected List मस ववबागको वेबसाइट

www.nepalpassport.gov.np भा अद्यावनधक गने गरयएको।
 ववबागको पेसफुक ऩेज

Department of Passport, Nepal य Twitter Account को स्थाऩना गयी

याहदानीको अवस्था, याहदानी सम्फन्धी पेसफुक य जववटय प्रमोगकताणको सवारहरुराइ सभाधान गनण
ननमनभत रुऩभा उजचत सभाधान सवहतको जवाप ददने गरयएको।
 याहदानी ववबागफाट ववनबन्न टोरीहरु खटाई जजल्रा प्रशासन कामाणरम तथा सॊ मोजन केन्िहरुभा
ववववध ववषमभा जानकायी गयाउन अन्तयविमा कामणिभहरु गरयएको ।
 याहदानी सम्फन्धी जानकायी तथा सुयजऺत वैदेजशक योजगाय सम्फन्धी जानकायी तथा सूचनाहरु प्रवाह
गनण ववबागभा सुयजऺत योजगाय सूचना केन्िको स्थाऩना गयी सञ्चारनभा ल्माइएको ।
 याहदानी सम्फन्धी ववववध सूचनाहरु Digital Display Board फाट प्रवाह गरययहेको।
 याहदानी सम्फन्धी जनचेतनाभूरक रघुचरजचर

"ऩासऩोटण" ननभाणण गयी मुट्युफ भापणत प्रशायण

गरययहेको ।
 भाईती नेऩारसॉगको सहकामणभा भवहरा तथा वारवानरका तस्कयी ननमन्रणभा सभेत सघाउ ऩुमाणुुउन
रगत नरने य सुचना/ऩयाभशण प्रदान गने कामण गरययहेको ।
5. हयाएका याहदानीहरुराई नेऩार प्रहयी ईन्टयऩोर शाखा भापणत ईन्टयऩोरको वेबसाईटभा याख्ने व्मवस्था
नभराईएको । 207५ जेष्ठ भसान्तसम्भ करयफ 1 राख ६३ हजाय हयाएका एभआयऩीको वववयण याजखएको ।
६. याहदानी ऐन, ननदे जशका तथा ननमभावरी सॊ शोधन कामण
 याहदानी ननमभावरी, 2067 को दोश्रो सॊ शोधन बै रागू बैसकेको (2071)
 याहदानी ननदे जशका, 2067 को प्रथभ सॊ शोधन बै रागू बैसकेको (2071)
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 याहदानी ऐन, 2024 को सॊ शोधनको रानग भस्मौदा उऩय कानून, न्माम तथा सॊ सदीम व्मवस्था
भन्रारमको सहभनत प्राप्त बै भन्रारम भापणत भजन्रऩरयषद्ा प्रस्ताव ऩेस गरयएको ।
७. प्रनतवेदन तमायी कामण:
याहदानी ववबागको कामणराई थऩ व्मवजस्थत फनाउन दे हाम फभोजजभका ववषमहरुभा प्रनतवेदन तमाय गयी
ऩययाष्ट्र भन्रारमभा ऩेश गरयएकोक) ववद्युतीम याहदानी जायी गने सम्फन्धभा अध्मामन तथा भुल्माङ्कन गनण गदठत सनभनतको प्रनतवेदन
भन्रारमभा ऩेश गरयएको ।
ट) सूचना अनधकायी य प्रभुखको नाभ य ऩद:
-सूचना अनधकायी- श्री तीथण याज अमाणर, ननदे शक
-प्रभुख - श्री याभकाजी खड्का, भहाननदे शक
ठ) ऐन, ननमभ, ववननमभ वा ननदे जशकाको सूच:ी
-याहदानी ऐन,2024
-याहदानी ननमभावरी (दोश्रो सॊ शोधन),2071
-याहदानी ननदे जशका (ऩवहरो सॊ शोधन),2071
ड) अजघल्रो आनथणक फषणभा ववबागरे गये का कामणिभ य सोको वववयण:
- ववनबन्न जजल्राहरुभा अन्तयविमा तथा छरपर कामणिभ सम्ऩन्न गरयएको य वावषणक कामणिभ अन्तयगत
मसराई हये क वषण ननयन्तयता ददईएको ।
ढ) ववबागको वेफसाईट:
www.nepalpassport.gov.np
ण) सावणजननक ननकामरे प्राप्त गये को वैदेजशक सहामता, ऋण, अनुदान एवॊ प्राववनधक सहमोग य सम्झौता
सम्फन्धी वववयण:
- छै न।
त) सावणजननक ननकामरे सञ्चारन गये को कामणिभ य सो को प्रगनत प्रनतवेद:न
- झाऩा, भोयङ्ग, रुऩन्दे ही, सुखेत, कास्की, कैरारी, फाॉके य धनुषाभा अनुगभन तथा अन्तयविमात्भक
कामणिभ गयी कामणिभहरुको प्रनतवेदन
थ) सावणजननक ननकामभा ऩये का सूचना भाग सम्फन्धी ननवेदन य सो उऩय सूचना ददईएको वववयण
:
- ववबागभा सूचना भाग हुॉदा सभमभै सूचना उऩरब्ध गयाउने गरयएको ।
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