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राि य प रचयप  काय म स चालन कायिविध, २०७७ 

 

राि य प रचयप  तथा प जीकरण ऐन, २०७६ को दफा ५१ ले िदएको अिधकार योग गरी नेपाल सरकार, म ालयले 

यो कायिविध बनाई लाग ूगरेको छ । 

१. संि  त नाम र ार भः (१) यस कायिविध को नाम “राि य प रचयप  काय म स चालन कायिविध, २०७७ “ 

रहकेो छ । 

(२) यो कायिविध गहृ म ालयबाट ार भ हनेछ ।  

२.  प रभाषाः िवषय वा सङ्गले अक  अथ नलागेमा यस कायिविधमा,– 

(क) “ऐन” भ नाले राि य प रचयप  तथा प जीकरण ऐन, २०७६ स झन ुपछ । 

(ख) “जैिवक िववरण” भ नाले राि य प रचयप को लािग यस कायिविध बमोिजम संकलन ग रने िनवदेन िदने 
यि को प  मखुाकृित दिेखने गरी िव तुीय (िडिजटल) त वीर, दवु ैहातका दश औलंाको िव तुीय छाप, 

आखँाको नानी (आइ रस), ह ता र लगायतका िववरणलाई स झन ुपछ । 

(ग) “ णाली” भ नाले ऐनको दफा २ बमोिजमको राि य प रचय यव थापन सचूना णाली स झन ुपछ । 

(घ) “राि य प रचय न बर” भ नाले ऐनको दफा ६ बमोिजम दान ग रएको राि य प रचय न बर स झन ुपछ । 

(ङ) “राि य प रचयप  काय म” भ नाले राि य प रचयप का लािग नेपाली नाग रक वा नेपाली नाग रकता ा  त 

गन यो य यि को िववरण संकलन गन वा संकिलत िववरणको शोधन गन वा राि य प रचयप  छपाई गन 

वा राि य प रचयप  िवतरण गनका लािग िवभागबाट संचालन हने जनुसकैु काय मलाई स झनपुछ । साथै, 

सो श दावलीले राि य प रचय यव थापन सचूना णालीको थापना, िवकास  एव ंस चालन र अ य सेवा 

दायकका णालीसँग ग रने आव ता समेतलाई स झन ुपछ । 

(च) “राि य प रचयप  इकाई” भ नाले राि य प रचयप का लािग नाग रकका िववरण संकलन तथा दता गन र 

राि य प रचयप  िवतरण गनका लािग िवभागबाट थापना भएको दफा ३ बमोिजमको राि य प रचयप  

इकाई स झन ुपछ । सो श दले नाग रकको िववरण संकलन तथा राि य प रचयप  िवतरण गन िज ला शासन 

कायालयको सम वयमा संचालन ग रएको घु ती टोली समतेलाई जनाउँछ । 

(छ) “ ज ुगन अिधकारी” भ नाले दफा २० बमोिजम तोिकएको अिधकारी स झन ुपछ । 

(ज) “िववरण दता अपरेटर” भ नाले राि य प रचयप को िववरण संकलन तथा प रचयप  िवतरण गनका लािग 

खटाईएका यि  स झन ुपछ ।  

(झ) “वयैि क िववरण” भ नाल े यि को प रचय खु ने नाम, थर, ठेगाना, िलङ्ग, ज म िमित, बाबु, आमा, पित, 
प नी, बाज,े ब यैको नाम तथा सोसँग स बि धत िववरण स झन ु पछ र सो श दले नपेाल सरकारको कुन ै
कायालय वा िनकायमा रहकेो यि को यो यता, पेशा, यवसाय, आय, वािम व स ब धी यि गत 
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िववरणलाई समेत जनाउँछ । 

 (ञ) “सेवा दायक” भ नाले राि य प रचयप का लािग नाग रकका वयैि क वा जैिवक वा दवु ैिववरण संकलन 

गन िवभागसँग स झौता ग र काय गन अधसरकारी िनकाय वा कानून बमोिजम थािपत संगिठत सं थालाई 

स झन ु पछ । 

(ट) “ थानीय तह” भ नाले गाउँपािलका वा नगरपािलका स झन ुपछ । 

 

प र छेद–२ 

इकाई थापना, िववरण सकंलन तथा दता  

 

३.  राि य प रचयप  इकाई थापना: (१) िवभागले राि य प रचयप को वैयि क तथा जिैवक िववरण संकलन र 

प रचयप  िवतरणको लािग िज ला शासन कायालय, आव यकता अनसुार इलाका शासन कायालय र अ य 

िनकायमा राि य प रचयप  इकाई थापना गनछ । 

(२) िज ला शासन कायालय र इलाका शासन कायालयबाट दान ग रन े िनयिमत सेवा िलन आउने 

नाग रकह लाई राि य प रचयप का लािग उपदफा (१) बमोिजमको राि य प रचयप  इकाईमा िववरण दता गराउन े

यव था स बि धत कायालय मखुले गन ुपनछ । 

(३) िवभागले मखु िज ला अिधकारी वा कुन ैसरकारी वा सावजिनक िनकाय वा संगिठत सं थासँग सम वय 

गरी तोकेका थानबाट नपेाली नाग रकता ा  त यि को राि य प रचयप का लािग वयैि क तथा जिैवक िववरण 

संकलन गन यव था िमलाउन स नेछ ।  

 (४) िवभागले यस दफा बमोिजम वैयि क तथा जिैवक िववरण संकलन गन काय सवेा दायक माफत समेत 

गराउन स नेछ । यसरी सेवा दायक माफत िववरण संकलन गराउँदा िवभागल ेआ ना उपकरणह  समते आिंशक वा 

पणू पमा योग गन गरी यव था गन स नेछ । 

(५) िवभागले आव यकता अनसुार अिभयानका पमा नाग रकका वयैि क तथा जिैवक िववरण संकलन एव ं

राि य प रचयप  िवतरण गन घु ती टोली प रचालन गन स नेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोिजम  प रचालन ग रन ेघु ती टोलीको अविध एक थानमा दईु ह  ता भ दा बढी हनेछैन ।  

तर िवभागले िज ला शासन कायालयको सम वयमा य तो टोली रहने अविध थपघट गन स नेछ । 

(७) िववरण दता ईकाईको कि फ यरेुसन िज ला, थानीय तह र वडा कायालयको आधारमा गनु पनछ । 

४.  राि य प रचयप का लािग िनवेदन िदनुपन: दफा ३ बमोिजम वयैि क तथा जिैवक िववरण संकलनको यव था 

िमलाइएको थानबाट नेपाली नाग रकता ा  यि ले अनुसूची-१ बमोिजमको ढाँचामा दहेाय बमोिजमका कागजात 

सिहत यि  वयं उपि थत भई िनवदेन िदन ुपनछ: 
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(क) नेपाली नाग रकताको स कल माणप  । 

(ख)  नाग रकताको माणप मा ज म िमित नखलेुकाको हकमा सो खु ने माण । 

(ग)  नाग रकका माणप मा उ लेख भएको ठेगाना भ दा फरक ठेगाना भएमा य तो ठेगाना मािणत 

गन बसाई सराई  वा बसोबास मािणत भएको कागज । 

(ङ)  नाग रकताको माणप मा पित प नीको नाम नखलेुमा िववाह दता माणप  वा िववाह मािणत 

भएको कागज वा नाता मािणत वा पित प नी भएको मािणत हने अ य  कागजात । 

(च)  नाग रकताको माणप मा अं ेजीमा नाम नखलुकेो भए स भव भएस म अं ेजीमा नाम खु ने 

कागजात । 

(छ)  िववरण पिु  गन अ य कागजातह  । 

५.  अनलाईन णालीबाट िनवेदन िदन सिकने: (१) दफा ४ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन नेपाली नाग रकता 

ा  त यि ले िवभागले स चालन गरेको अनलाईन िनवदेन णालीबाट समते आ नो वयैि क िववरण वयं वा सेवा 

दायक माफत ् िव  गरी राि य प रचय सूचना यव थापन णालीमा िनवदेन दता गराउन स नेछ । यसरी िनवेदन 

दता गराउने यि ले दफा ४ बमोिजमको कागजात िलई अनलाईन िनवदेन णालीमा आफूल ेछनौट गरेको थान, 

िमित र समयमा जैिवक िववरण िदन जान ुपनछ । 

६.  वैयि क िववरण िव  गन कायिविध: (१) िनवदेकले िनवेदन फाराम भरी आ नो वयैि क िववरण णालीमा 

िव  गराउन वा अनलाईनबाट वैयि क िववरण भरी अनलाइनको िनवेदन नंवर (Application ID) वा णालीबाट 

जारी भएको यआूर कोड सिहत िववरण दता अपरेटर सम  उपि थत हन ुपनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदकबाट िनवदेन फाराम ा  त भए पिछ िनवेदन फाराममा भ रएका वयैि क िववरण 

पिु  गन कागजात िनवेदकबाट िलई फाराममा उ लेिखत िववरणह  संभव भएस म ज ुअिधकारीबाट ज ुगराई िुट 

दिेखएमा स याई िव  गनपुनछ ।  

(३) अनलाईन िनवदेनको आधारमा िववरण िव  गदा णालीमा ा  त िववरण पिु  गन कागजात िनवदेकबाट 

िलई संभव भएस म ज ुअिधकारीबाट ज ुगराई िुट देिखएमा स याई िव  गन ुपनछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोिजम वयैि क िववरण ज ुगदा कुनै कुरामा शकंा लािग ि िवधा भई त काल िन य ल हन 

नसकेमा िवभागबाट थप ज ुगन इिकंत (More Verification needed) गरी िववरण िव  गन ुपनछ । 

७. कागजात यान गनु पन: (१) िनवदेकको िववरण णालीमा िव  गरे पिछ िनवदेकको नाग रकता माणप को 

स कल ित यान गरी िनवदेकको िववरण साथ रा न ुपनछ ।  

(२) दफा ९, १०, ११, १२ र १३ बमोिजम िनवेदकको नाग रकतामा भएको िववरण भ दा फरक िववरण िव  

ग रएको अव थामा जनु कागजको आधारमा य तो िववरण िव  ग रएको हो सो कागज समते यान गरी णालीमा 

रा न ुपदछ । 
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८.  जैिवक िववरण िलने र ज ुगनु पन: (१) दफा ६ को उपदफा (२) र (३) बमोिजम णालीमा वयैि क िववरण 

िव  भएको िनवदेकको दफा १७ बमोिजमको जैिवक िववरण समते िलई णालीमा िव  गन ुपनछ । 

(२) दफा ६ को उपदफा (२) र (३) बमोिजमको वयैि क िववरण र यस दफा बमोिजमको जिैवक िववरणह  िव  

भएपिछ णालीबाट वचािलत पमा उ पादन हने क फमशन पेज िनवदेकलाई ज ुगन लगाउन ुपनछ । िनवेदकले 

पिन सो पेजमा उ लेख भएका िववरणह  दु त भए नभएको ज ुगरी दु त भए द तखत गरी िववरण दता अपरेटरलाई 

िदनु पनछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम िनवदेकले ज ुगदा कुनै कुरा स याउन ुपन दखेमेा िववरण दता अपरेटरलाई सो को 

जानकारी गराउनु पनछ र िववरण दता अपरेटरले पिन सो बमोिजम िववरण स याई क फमशन पेज ि ट गरी 

िनवदेकबाट मािणत गराई सो पेज ज ुअिधकारी सम  पेश गन ुपनछ । ज ुअिधकारीले आफू सम  पेश भएको पेज 

ज ुगरी ठीक दिेखए द तखत गरी िववरण दता अपरेटरलाई िफता िदन ुपनछ । ज ुअिधकारीबाट ा  त पेज िववरण 

दता अपरेटरल े यान गरी िनवदेकको िववरणसँगै राखी आफूले समते मािणत गरी भपाई व प िनवदेकलाई िदन ु

पनछ । 

(४) क फमशन पेजमा िुट भई स याउन ुपदा सोही कागजको पनु: योग गरी ि ट गन ुपछ । पनु: योग गन 

नसिकने अव थामा मा  नयाँ कागजमा गन ुपदछ । 

९. नाग रकता माणप लाई आधार िलनु पन: राि य प रचयप का लािग िववरण संकलन गदा नेपाली 

नाग रकताको माणप लाई मु य आधारको पमा िलन ुपनछ । 

१०. नाग रकतामा ज मिमित प  नभएमा ज मिमित कायम गन िविध: (१) कसैको नाग रकता माणप मा 

ज मिमित प  नभएमा देहाय बमोिजम ज मिमित कायम गरी िववरण िव  गन ुपनछ: 

(क) नाग रकतामा ज म िमितको स ा यि ले नाग रकता ा  त गदाको उमरे उ लेख भएको (ज तै: ज म िमितको 

ठाउँमा २० बष लिेखएको) अव थामा िनवेदकको कि तमा एस.एल.सी. वा सो सरहको शिै क यो यताको 

माणप मा उ लेख भएको ज म िमित वा पे सनप ा वा राहदानी िलएको भए राहदानीमा उ लेख भएको 

ज मिमितलाई कायम ग रनेछ । िनवदेकले शिै क यो यताको माणप  वा पे सनप ा वा राहदानी उपल ध 

गराउन नसके नाग रकता माणप  जारी िमितलाई आधार मानी ज मिमित कायम ग रनेछ । (ज तै: कुनै 

यि को नाग रकतामा िनजको ज म िमितको थानमा २० बष लिेखएको र सो नाग रकतामा  नाग रकता 

जारी गन अिधकारील े  २०३८ साल असोज ३ गते द तखत गरेको रहछे भने नाग रकता जारी िमित 

२०३८।०६।०३ बाट २० घटाउने (२०३८।०६।०३- २०=२०१८।०६।०३) र ज म िमित कायम गन) 

(ख) नाग रकतामा ज मिमितको थानमा परूा िमित नलेखी कुनै साल मा  उ लेख भएको (ज तै: ज म िमितको 

ठाउँमा २०२२ साल लेिखएको) अव थामा िनवदेकको कि तमा एस.एल.सी. वा सो सरहको शिै क 

यो यताको माणप मा उ लेख भएको ज म िमित वा पे सन प ा वा राहदानी िलएको भए राहदानीमा उ लेख 
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भएको ज मिमितलाई कायम गन ुपनछ । िनवदेकल ेशिै क यो यताको माणप  वा पे सनप ा वा राहदानी 

उपल ध गराउन नसके नाग रकता माणप  जारी िमितलाई आधार मानी ज मिमित कायम गन ुपनछ । (ज तै: 

कुनै यि को नाग रकतामा िनजको ज म िमितको थानमा २०२२ साल लेिखएको र सो नाग रकतामा  

नाग रकता जारी गन अिधकारीले  २०३८ साल असोज ३ गते द तखत गरेको रहछे भने नाग रकता जारी गदा 

उ लेख भएको असोज मिहनाको ३ गते लाई ज म मिहना र गते मानी िनजको ज मिमित २०२२।०६।०३  

कायम गन) 

(ग) ख ड (क) र (ख) बमोिजम ज म िमित कायम हन नसकेको अव थामा स बि धत कायालयबाट ज म िमित 

खलेुको ितिलिप नाग रकता िलएर आए पिछमा  िववरण िव  गन ुपनछ ।  

११. नाग रकतामा रहेको ठेगाना भ दा फरक ठेगाना रा नु पदाको िविध: नाग रकता माणप मा उ लेख भएको 

ठेगाना भ दा फरक ठेगाना िनवदेनमा उ लेख भएको अव थामा य तो फरक ठेगाना मािणत गन सरकारी कागज 

ज तै: बसाई ंसराईको माणप  वा बसोबास मािणत कागजका आधारमा ठेगाना कायम गनु पनछ । तर थानीय 

तहको पनुसरचनाका कारण प रवतन भएको ठेगानाको हकमा य तो माणप  वा कागज नभए पिन नयाँ ठेगाना कायम 

गन सिकनेछ । 

१२. पित प नीको नाम रा ने िविध: नाग रकता माणप मा पित/प नीको नाम उ लेख नभएको अव थामा िववाहदता 

माणप  वा नाता मािणत वा पे सन प ा वा राहदानी वा ज गा धनी माणपजूा वा बसाई ं सराई माणप  वा 

छोराछोरीको ज मदता माणप मा उि लिखत नाताको आधारमा पित प नीको नाम िव  गन ु पनछ । तर एउटै 

यि को एक भ दा बढी प नीको नाम िव  ग रन ेछैन ।  

१३. अं ेजी नामको िह जे रा ने िविध: नाग रकता माणप मा अं ेजी अ रमा नाम नलेिखएको तर िनवदेनमा अं ेजी 

नामको िह जे निम दो वा नसहुाउँदो दिेखएमा य तो िह जे मािणत गन कि तमा एस.एल.सी. वा सो सरहको शिै क 

यो यताको माणप  वा राहदानी िलएको भए राहदानीमा उ लेख भएको िह जे अनसुार अं ेजी नाम िव  गनु       

पनछ । 

१४. नाम/थर कायम गन कायिविध: (१) कुनै यि को नाग रकतामा नामको अगािड उपसग जोिडएको (ज तै:फलानो 

भ ने फलानो) अव थामा पिछ लो नाम राखी िववरण िव  गन ुपनछ ।  

(२) आिधका रक माणप  भ दा नाग रकतामा फरक नाम भई िज ला शासन कायालय वा ईलाका शासन 

कायालयबाट दईु फरक नाम भएका यि  एकै हन भ ने मािणत भएको प  पेश गरेमा नाग रकतामा भएको नाम 

िव  गन ुपनछ । 

(३) कुनै यि को नाग रकतामा पिहलो नामको अगािड कुनै उपािध वा िवशषेण ज तै ी/ ीमती/डा./ ा./ई./पं. 

आिद  रहछे भने य तो अव थामा उपािध हटाई नाम मा  िव  गन ुपनछ ।  
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(४) कुनै मिहलाको नाग रकतामा पितको थर राखी नाग रकता िलएको तर पिछ स ब ध िब छेद गरी सो थर रा न 

नचाहमेा पितको थर हटाई नाग रकता माणप  िलए पिछ सो नाग रकता अनसुारको थर कायम गरी िववरण िव  

गन ुपनछ ।  

१५. नाग रकताको माणप को ितिलिप पेश गनु पन: नाग रकताको माणप  झु ो भई लेिखएको िववरण नविुझने 

भएमा वा नाग रकताको माणप  नंवर उ लेख नभएमा वा स कल नाग रकता हराएको भनी फोटोकपी मा  पेश गरेमा 

स बि धत िज ला शासन कायालय वा इलाका शासन कायालयबाट जारी भएको नाग रकताको माणप को 

ितिलिप पेश गन ुपनछ । 

१६. जैिवक िववरण िलँदाको कायिविध:(१) जैिवक िववरण िलदँा सबैभ दा पिहले दहेाय बमोिजम िनवेदकको फोटो 

िलन ुपदछ: 

(क)  िनवदेकको फोटो िख दा पछािडको भाग सफा सेतो रंग र कोठामा पया  त मा ामा काश पुगकेो हन ु

पछ ।  

(ख)  फोटोको आकार अ तराि य नाग रक उड्डयन संगठन(ICAO) को मापद ड बमोिजमको हनु      

पछ ।  

(ग)  फोटो िख दा िनवेदकको दवु ैकान दिेखने गरी टोपी, ाट, याप, काफ, मा क र च मा ज ता 

कुराह  नलगाई फोटो िख न ुपछ । 

(घ)  मिहला िनवदेकले नाक कानमा सामा य खालका गहना बाहके मखुाकृितलाई असर गन कुनै पिन 

कारका गहना लगाउन हदँनै । 

(२) दो ो चरणमा देहाय बमोिजम िनवदेकको औलंाको छाप यान गन ुपछ: 

(क)  सबै भ दा पिहले दािहने हातको बढुी औलंा बाहकेको चारवटा औलंा यस पिछ दे े हातको बुढी 

औलंा बाहकेको चारवटा औलंा र ते ो चरणमा दवु ै हातका बुढी औलंाको ह त रेखा यान गन ु    

पछ । 

(ख)  कसैल ेऔलंामा चोटलािग प ी बाँधेर औलंाको छाप िदन आए य तो चोट िनको भई प ी खोलेपिछ 

आउने जानकारी गराई य तो यि को िववरण िव ी थिगत गन ुपछ ।  

(ग)  कसैको हातका कुनै वा सबै औला नभई औलंाछाप िदन नस ने अव था भएमा ज ु अिधकारीले 

हातका सबै औला वा कुन हातको कुन औलंा नभएको हो मािणत गन ुपदछ । 

(घ)  कसैको हातका औलंाको रेखा  ट नभएको कारण औलंाछाप क तीमा तीन पटकस म यास गदा 

समते िलन नसिकए कैिफयत (Damage) जनाई औलंाछाप निलई अक  जिैवक िववरण िलन ेचरणमा 

वशे गन ुपछ ।    
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(३) ते ो चरणमा िनवेदकको दवु ैआखँाको नानी यान गन ु पदछ । आखँाको नानी यान गदा देहाय 

बमोिजम गन ुपदछ: 

(क)  आखँाको नानीको यान गदा दवु ैआखँाको एकै पटक गन ुपछ । 

(ख)  िनवदेकको कुनै आखँाको आकार सानो भएको कारण यान हन नसकेमा सो को कैिफयत 

(Damage) जनाई एउटामा  आँखाको यान गन ुपदछ । 

(ग)  िनवदेकको कुनै आखँाको अपरेशन गरेको कारण प ी बाँिधएको भए वा आँखामा औषिध हािलएको 

कारण यान गन नसिकने भएमा प ी खोलेर वा औषिधको असर हटे पिछ मा  िववरण िव  गन 

स ने जानकारी गराई िनजको िववरण िव ी थगन गन ुपदछ । 

(घ)  िनवदेकको दवु ैवा कुनै आखँामा फूलो परी वा मोतीिव द ूभई वा कानो भएको वा न कली आँखा 

लगाएको कारण नानी यान गन नसिकएमा ज ु अिधकारीबाट कैिफयत मािणत गराई यान 

हनस ने आँखाको नानीमा  यान गरी वा दवु ै आँखाको नानी यान हन नसकेको कैिफयत 

(Damage/Missing) जनाई अक  जिैवक िववरण िलने चरणमा वशे गन ुपछ ।  

(४) चौथो चरणमा िनवदेकको द तखत िलन ुपदछ । ले न नजा ने यि को द तखत नगराई िववरण दताको 

अक  चरणमा वशे गन ुपदछ । 

१७.  राि य प रचय नंवर दान ग रने: (१) णालीमा य  पमा आव  भएका राि य प रचयप  इकाईबाट िववरण 

दता काय समा  भए पिछ दफा ८ को उपदफा (३) बमोिजम िनवदेकलाई उपल ध गराइने भपाई सँगै राि य प रचय 

नंवर समते उपल ध गराइनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम उपल ध गराईएको राि य प रचय नंवर के ीय णालीबाट िनवेदकको त यांक शोधन 

भए प  चात वीकृत भएको मािननेछ ।  

(३) िवभागबाट थप ज ुभई कुनै यि को िनवदेन अ वीकृत भएमा यस दफा बमोिजम जारी ग रएको राि य प रचय 

नंवर समते अ वीकृत भएको मािनने छ र स बि धत यि लाई सो को जानकारी िदन ुपनछ ।  

तर णालीमा य  पमा आव  नभएका (off line) राि य प रचयप  ईकाईबाट िववरण दता ग रएको 

अव थामा िनवदेकको िववरण णालीमा अपलोड गरे पिछ त यांकको आव यक शोधन तथा थप ज ुगन ुपन भए 

सो समते गरी िनवदेकको मोवाइल नंवरमा एस.एम.एस. माफत राि य प रचय नंवर उपल ध गराइनेछ ।   

१८. घु ती टोली स चालन गन स ने:(१) िवभागले राि य प रचयप का लािग नेपाली नाग रकता ा  त यि ह को 

वयैि क तथा जैिवक िववरण संकलन गन आव यकता अनसुार िज ला छनौट गरी सो िज लाको थानीय तहका 

वडास म अिभयानका पमा घु ती टोली संचालन गन स नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम खिटने घु ती टोलीलाई थानीय तहल े आ नो े िभ का नगर कायपािलकाको 

कायालय वा गाउँ कायपािलकाको कायालय वा वडा कायालय वा अ य कुनै उपयु  ठाउँमा िववरण दता गन थान 

उपल ध गराउनु पनछ ।  

(३) यसरी अिभयानका पमा घु ती टोली खटाउँदा सामा यतया एउटा टोलीमा कि तमा दईुवटा िववरण दता 

टेशन रहने गरी खटाउन सिकने छ ।  

तर कुनै सं ामक रोग वा ाकृितक िवपि  वा अ य य तै कुनै कारणले मािनस भेला हन नस ने अव था भएमा 

िवभागले एउटा टोलीमा एउटा मा  िववरण दता टेशन रा ने गरी यव था िमलाउन स नेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम घु ती टोलीमा िववरण दता अपरेटरह लाई खटाउँदा अनसुचूी- २ बमोिजमको ढाँचामा 

अिभलेख रा न ु   पनछ । 

१९. नाबालक प रचयप  स ब धी यव था: (१) नेपाली नाग रकताको माणप  ा  त गन उमरे नपगुकेा नेपाली 

नाग रक बाबु आमाका स तानले नाबालक राि य प रचयप  िलन चाहमेा अनसुचूी- ३ बमोिजमको ढाँचामा िज ला 

शासन कायालय वा इलाका शासन कायालयमा रहकेो राि य प रचयप  इकाईमा िनवदेन िदन ु पनछ । 

(२) नाबालक राि य प रचयप का लािग िनवदेन िलने, छपाई गन र िवतरण गन स ब धी अ य कायिविध राि य 

प रचयप का लािग यसै कायिविध बमोिजम हनेछ । 

२०. जु अिधकारी स ब धी यव था : राि य प रचयप को लािग ा  त दरखा त फाराम वा दफा ... बमोिजमको 
क फमशन िशटमा िव  िववरणको ज ुगन योजनका लािग दहेाय बमोिजम ज ुअिधकारीको यव था ग रनेछ: 

(क)  िज ला शासन कायालयमा रहने राि य प रचयप  इकाईका लािग मखु िज ला अिधकारी वा िनजले 

तोकेको सोही कायालयको कमचारी,  
(ख)  इलाका शासन कायालयमा रहने राि य प रचयप  इकाईका लािग कायालय मखु वा िनजले तोकेको 

कमचारी,  
(ग)  दफा ३ को उपदफा (१) बमोिजम अ य िनकायमा थापना भएका राि य प रचयप  इकाई र सोही दफाको 

उपदफा (३) बमोिजम वयैि क तथा जैिवक िववरण संकलन गन यव था िमलाइएको थानमा य तो 
कायालयका मखुले तोकेको कमचारी र 

(घ)  दफा १८ को उपदफा (१) बमोिजमको घु ती टोलीका लािग मखु िज ला अिधकारी वा घु ती टोली 

स चालन हने थानीय तहको मखु शासक य अिधकृतल ेउपल ध भएस म रा.प.ततृीय ेणी वा छैठ  
तहको अिधकृत वा स बि धत वडा सिचव वा नातक तह उतीण भएको िव ालय िश क वा नातक 
तह उतीण िनजामती सवेाको रा.प.अनिंकत कमचारी वा अिधकृत पदबाट सवेा िनवृ  िनजामती 
कमचारी वा नातक तह उतीण गरेको सवेा िनवृ  राजप  अनिंकत िनजामती कमचारी । 

२१. जु अिधकारीको काम कत य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेछ: ज ुअिधकारीको काम, कत य र अिधकार 
दहेाय बमोिजम हनेछ- 
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(क) िववरण दता गनका लािग आएका नाग रकह ले पेश गरेका दरखा त लगायतका िववरणह  ज ुगन, 

(ख) राि य प रचयप  काय म स चालनका लािग थानीय तह, थानीय संघ सं था, सेवा दायक, नाग रक 

समाज लगायतको सहयोग र सम वय एवं काय मको सम  यव थापन तथा काय ममा जनसहभािगता 

बढाउन चार सार गन, 

(ग) वडा तरमा िववरण संकलन गन अिभयान स चालन गन घु ती टोलीमा खिटएका िववरण दता अपरेटर 

(क यटुर अपरेटर) ह लाई आव यक सहयोग गन,  

(घ) राि य प रचयप  इकाईको य  स पकमा रही काम गन, 

(ङ) िववरण दताका लािग आव यक णाली सचूा  पमा स चालन गनका लािग िव तु, इ टरनेट, क यटुर, 

नेटवक लगायतका आव यक पवूाधारह को यव थापन गन, 

(च) घु ती टोलीमा िववरण दताका ममा संकलन ग रएका फारम लगायतका कागजातह  सरुि त पमा 

भ डारण गन यव था गन र सो को ितवदेन अनसुचूी-१४ को ढाँचामा भरी सुरि त पमा िज ला 

शासन कायालयमा पठाउने यव था िमलाउने, 

(छ) घु ती टोलीमा िववरण संकलन गदा थप आिधका रकता आव यक भएमा थानीय तहबाट थप िववरण 

िलई ज ुगन, 

(ज) घु ती टोलीमा नाग रकलाई िनवेदन फारम िवतरण गन, फारम भनका लािग सहयोग गन वयं 

सेवक/सहयोगी कमचारीको यव था गन सम वय गन, फाराम भन सहयोग क  यव थापन गन तथा 

मािनसह को भीड िमलाउने लगायतका कायमा जनशि  प रचालन गन, 

(झ) आव यकता अनुसार तोकेबमोिजमका अ य कायह  गन । 

२२. उपकरणह  घु ती टोलीमा पठाउँदा लगत रा  न ु पन: िववरण दता उपकरणह  घु ती टोलीमा पठाउँदा कुन 

उपकरण कुन थानीय तहको कुन िववरण दता थलका लािग कुन यि ले योग गन गरी पठाइयो भ ने कुराको 

अनसुचुी-४ बमोिजम लगत राखी मा  पठाउन ुपनछ । 

२३. उपकरणह  अपरेटरलाई वुझाउँदा भपाई गराउनु पन: (१) घु ती टोली वा राि य प रचयप  इकाईमा योग गन 

गरी छुट्याइएको िववरण दता उपकरणह  अनसुचूी- ५ बमोिजमको ढाँचामा भपाई गरी िववरण दता अपरेटरलाई 

बुझाउन ुपनछ । 

 (२) िववरण दताको काम स प न भए पिछ वा कुनै कारणले िववरण दता अपरेटरको िज मवेारी हरेफेर भई वा 

िनज सेवाबाट अलग भई उपकरण चलाउन ुपन अव थाको अ य भएमा िनजले उपदफा (१) बमोिजमको भपाईमा 

उि लिखत उपकरणह  सिह र दु त हालतमा अनसुचूी-६ बमोिजमको ढाँचामा िवभाग वा िज ला शासन 

कायालयमा वझुाउन ुपनछ ।  
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२४. अपरेटर प रवतन गन सिकने: (१) िवभागले कुनै थानका लािग खटाएको िववरण दता अपेटरलाई अक  थानमा 

काम गन गरी खटाउन स नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम अपरेटर प रवतन गदा दफा २५ बमोिजम  काय गरी  सो को अिभलेख अनसुचूी -७  

बमोिजमको ढाँचामा रा न ुपनछ । 

(३) िववरण दता अपरेटरलाई सािवकको थानबाट नया थानमा थाना तरण गदा िववरण दता णालीको 

कि फगरेुशन मा डेलीभरी लोकेशन र ज ुअिधकारीको नाम प रवतन गरी पठाउनु पन छ । 

(३) िववरण दता अपरेटरलाई एक पटक दान गरेको िववरण दता ईकाईका उपकरणह  (क यटूर, ि टर, यमरेा 

आिद) स भव भए स म प रवतन गन ुहदनै ।  

तर िववरण दता अपरेटरले काम छोडेमा वा अ य प रि थितले गदा प रवतन गन ु परेमा यो उपदफाले वाधा 

पु  याएको मािननेछैन । 

२५. िववरण अपलोड  गनपुन: (१) िववरण दता इकाई वा घु ती टोलीमा संकलन भएको नाग रकको वयैि क तथा 

जैिवक िववरण हरेक प /प  िदनमा के ीय णालीमा अपलोड गरी अनसुचूी- ८ बमोिजमको ढाँचामा लगत रा  नु 

पनछ ।  

तर के ीय णालीमा पहचँ नभएको अव थामा िवभागको वीकृित िलई ए सटनल भ डारणमा िववरण रा न 

सिकनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम िववरण अपलोड गनु पवू िवभागले दान गरेको ए टीभइरस यान लगायतका सरु ा 

िविध परुा गन ुपनछ । 

२६. ितवेदन पेश गन ुपन: (१) िववरण दता अपरेटरले आफूले गरेको कामको दिैनक ितवदेन िवभाग सम  पेश गन ु

पनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम ितवदेन पेश गन ढाँचा अनसुचूी-९  बमोिजम हनेछ । 

 

प र छेद–३ 

राि य प रचयप को शोधन, छपाई तथा जारी  

 

२७. राि य प रचयप  शोधन तथा छपाई इकाई रहने: (१) घु ती टोली वा राि य प रचयप  इकाईबाट णालीमा 

संकिलत नेपाली नाग रक वा नेपाली नाग रकताको माणप  ा  गन यो य यि को िववरणह को शोधन गरी 

राि य प रचयप  छपाई गन महािनदशकको य  िनगरानीमा रहने गरी िवभागमा राि य प रचयप  शोधन तथा 

छपाई इकाई  रहनेछ । 

(२)  राि य प रचयप को शोधन तथा छपाई इकाईको काम दहेाय बमोिजम हनेछ: 
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(क)  णालीको स चालन गन, 

(ख) णाली र यसका सबै अवयवह लाई एक कृत गन, 

(ग)  णालीको यव थापन स ब धी काय गन, 

(घ)  राि य प रचयप का लािग संकिलत िववरणको ज ुएव ं शोधन गन, 

(ङ)  राि य प रचयप को छपाई गन, 

(च)  णालीमा आव यकता अनुसार अ य िनकाय वा सो को णालीलाई िव तुीय पहचँ िदने र  

सेवाको  आब ता दान गन, 

(छ) णालीमा भएका िववरणह को गो य र सरुि त भ डारण गन, 

(ज)  राि य प रचयप को सरुि त ढुवानी स ब धी आव यक यव था गन, 

(ट)  राि य प रचयप सँग स बि धत य  उपकरणह को सरु ा  गन र 

(ठ)  महािनदशकबाट तोिकएका अ य काय गन । 

२८.  पुन: जु गराउनु पन: (१) कुनै यि को िनवेदनमा उ लेख भएका िववरणह  िववरण घु ती टोली वा राि य 

प रचयप  इकाईमा ज ुगरी िनणयमा पु न नसिकएको अव थामा थप मािणकताको लािग णालीबाटै िवभागमा 

अनरुोध गरी पठाउन ुपनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम थप माणीकरणको लािग अनरुोध भई आएमा य ता िववरणह  िवभागले अ य 

माणको आधारमा पनु: ज ूगरी आएको नितजा स बि धत िववरण दता थलमा पठाउनु पनछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम िवभागबाट पुन: ज ूगरी पठाइएको िववरण राि य प रचयप  ईकाईले प रचयप  

छपाइका लािग णालीमा पठाउन ुपनछ । 

२९. प रचयप को छपाई तथा गुण तर परी ण: (१)  दफा २५ बमोिजम राि य प रचयप  यव थापन ईकाईबाट 

णालीमा िव (अपलोड) वा दता ग रएका नाग रकका वा नाग रकता ा  गन यो य यि ह को िववरणह  ठीक 

र दु त दिेखए य ता यि ह को राि य प रचयप  छपाई ग रने छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम प रचयप को छपाई गदा सामा यतया पिहले िव  भएको िववरणको प रचयप  पिहले 

छपाई ग रनेछ ।  

तर कुनै राि य प रचयप  ईकाईबाट पिहलो ाथिमकतामा छपाई गन भिन अज ट ट्याग लगाएर पठाएको 

िववरण पिहल ेछपाइ गन यस दफाले बाधा पु  याएको मािनने छैन । 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोिजम छपाई ग रएको राि य प रचयप को िवभागले उपयु  देखेको िविधबाट गणु तर 

परी ण गन ुपनछ । 
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(४) उपदफा (१) र (२) बमोिजम छपाई भई उपदफा (३) बमोिजम गुण तर परी ण गदा ठीक दिेखएका राि य 

प रचयप लाई िज लागत पमा प रचयप  िवतरण हने इकाई अनसुार कोिडङ गरी पोका पारी सरुि त पमा रा नु 

पनछ । 

(५) उपदफा (१) र (२) बमोिजम छपाई गदा िुट भएका र उपदफा (३) बमोिजम गुण तर परी ण गदा अ वीकृत 

भएका काडलाई अिभलेिखकरण गरी सरुि त रा न ुपनछ । 

(६) उपदफा (५) बमोिजम सरुि त रािखएका काडह  न  गन ि या सरकारी कागज धु याउने स ब धी चिलत 

नेपाल काननू बमोिजम हनेछ । 

३०. महािनदशकबाट राि य प रचयप  जारी हने : यस कायिविध बमोिजम संकिलत नाग रकका वैयि क तथा 

जैिवक िववरणह को शोधन पिछ महािनदशकबाट स बि धत यि का नाममा राि य प रचयप  जारी हनेछ ।   

 

प र छेद–४ 

राि य प रचयप  िवतरण 

 

 ३१. राि य प रचयप को ढुवानी: (१) िवभागले दफा २९ बमोिजम छपाई तथा पोका पारी रािखएको राि य प रचयप  

स बि धत िज लाको स बि धत िवतरण थलमा पु  याउने यव था गनछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोिजमको राि य प रचयप  स बि धत िज लाको स बि धत िवतरण थलमा पु  याउनका 

लािग िवभागले सकेस म सरकारी सवारी साधनबाटै ढुवानीको यव था गन ुपनछ । सरकारी सवारी साधन उपल ध 

हन नस ने अव था भएमा िनजी े का सेवा दायक सं थासँग संझौता गरी ढुवानी गराउन सिकनेछ ।  

(३)  िवभागले राि य प रचयप को ढुवानी तथा िवतरण गन आव यकता अनसुार िज ला शासन 

कायालयको सहयोग िलन स नेछ । 

(४)  दफा १९ बमोिजम घु ती टोली संचालन गरी संकलन ग रएको िववरण बमोिजम छपाई ग रएको प रचय 

प  य तो टोली स चालन भएको थानमा नै िवतरण गन गरी ढुवानीको यव था िमलाइने छ । 

(५)  यस दफामा अ य  जनुसकैु कुरा लिेखएको भएता पिन दफा ३ को उपदफा (१) र (३) बमोिजम थापना 

ग रएका राि य प रचयप  ईकाईमा संकलन भएका िववरणको राि य प रचयप  िवभागबाट ा  त गरी िवतरण गन 

दािय व स बि धत कायालय वा िनकायको हनेछ । 

३२. राि य प रचयप  िवतरण गन िदनको जानकारी गराउनु पन:(१) दफा १९ बमोिजम घु ती टोलीबाट संकिलत 

िववरण अनसुार छपाई भएका राि य प रचयप  दफा ३१ को उपदफा (४) बमोिजम िवतरण गन यव था ग रएकोमा 

य तो राि य प रचयप  िवतरण हन ु भ दा कि तमा सात िदन अगािड नै स बि धत थानीय तहलाई िवभागल े

जानकारी गराउनु पनछ ।  
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(२)  उपदफा (१) बमोिजम ा  त जानकारी स बि धत यि लाई संचार गन ु थानीय तहको दािय व हनेछ । 

३३. राि य प रचयप को िवतरण: (१) दफा ३ को उपदफा (१) र (३) बमोिजमका इकाईमा दफा २७ बमोिजम ा  त 

भएको राि य प रचयप  िवतरणका लािग स बि धत कायालय वा िनकायह ले स बि धत यि को मोवाइल फोनमा 

एसएमएस वा अ य कुनै मा यमबाट सिूचत गन ुपनछ । 

(२)  दफा ३१ को उपदफा (४) बमोिजम घु ती टोलीबाट िवतरण गनु पन राि य प रचयप  िवतरणको लािग 

टोली खटाउँदा एक थानमा बढीमा एक ह ाको लािग मा  हने गरी खटाइनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजमको अविधमा िवतरण गन नसिकएका राि य प रचयप ह  स बि धत िज ला शासन 

कायालय वा इलाका शासन कायालयले ज ुगरी बुिझिलई िवरतण गन ुपनछ ।  

(४) राि य प रचयप  िवतरण गन कमचारीले स बि धत यि को ह तरेखा  र अनहुारसँग फोटो िभडाई मा  

राि य प रचयप  दान गन ुपनछ । 

 (५) राि य प रचय प  बु न आउँदा स बि धत यि ले दफा ८ को उपदफा (३) बमोिजमको भपाई पेश गनु 

पनछ ।  

तर  ह तरेखा िभडेमा भपाई पेश गन नसकेपिन स बि धत यि लाई प रचयप  उपल ध गराउन वाधा पनछैन ।  

 

प र छेद–५ 

िविवध 

 

३४.  राि य प रचयप  र  हने : राि य प रचयप  ा  त गरेको कुनै यि ल ेनेपालको नाग रकता याग गरेमा िनजको 

राि य प रचयप  र  हनेछ ।   

३५. राि य प रचयप  काय मको यव थापन : (१) िज लामा राि य प रचयप  काय मको यव थापन स व धी 

काय िवभागसँगको सम वयमा मखु िज ला अिधकारीबाट हनेछ ।  

(२) िज लामा अिभयान स चालन भएको बखत मखु िज ला अिधकारीले सहायक मखु िज ला अिधकारी 

वा शासक य अिधकृतलाई संयोजक तोक  काम गराउन ुपनछ । 

(३) ईलाका शासन कायालय र दफा ३ को उपदफा (३) बमोिजम थापना ग रएको इकाइमा य तो कायालयको 

मखु वा िनजले तोकेको सोही कायालयको कमचारीले राि य प रचयप  इकाईको संयोजकको पमा काम  गन ु 

पनछ ।  

३६. माण पेश गनु पन: िवभागल ेकुनै सरकारी िनकाय वा काननू बमोिजम थापना भएका संगिठत सं थासँग स झौता 

गरी य तो िनकाय वा सं थाको सेवा ा  त गन राि य प रचय नंवर वा णालीमा िववरण दता भएको माण पेश गनु 

पन यव था गन स नेछ । 



 
 

14 

 

३७. िववरण स याउन सिकने: (१) णालीमा य  पमा आव  नभएका (अफ लाईन) राि य प रचयप  ईकाईबाट 

िववरण दता ग रएको र णालीमा अपलोड नग रएको वयैि क वा जिैवक िववरणमा कुनै िुट दिेखए य तो िुट 

स याउन िनवदेकले अनसुचूी-१० बमोिजमको ढाँचामा िनवेदन िदन ुपनछ ।  

(२) उपदफा(३) िनवदेन परेमा दफा ४० बमोिजमको राि य प रचयप  काय मको संयोजकबाट मािणत गराई 

पिहले िव  भएका िववरण जनु िज लाबाट िव  ग रएको हो सोही िज लाको राि य प रचयप  इकाईबाट स याउन 

सिकनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको वयैि क वा जिैवक िववरण वा णालीमा अपलोड भएको िववरण वा राि य 

प रचयप मा रहकेो िववरण कुनै कारणल ेहरेफेर भए वा िववरण दता गदा न ैगलत िववरण णालीमा िव  हन गएको 

कारण कुनै यि को िववरण संशोधन गन ुवा स याउन ुपरेमा य तो यि ले माण सिहत अनसुचूी-११ बमोिजमको 

ढाँचामा िवभाग वा दफा ३ बमोिजमको राि य प रचयप  इकाईमा िनवदेन िदन स नेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोिजम दफा ३ बमोिजमको राि य प रचयप  इकाईमा परेको िनवेदन य तो इकाईको मखुले 

जाँचबझु गदा िनवेदनको यहोरा मनािसव दखेमेा णालीमा अपलोड भइ नसकेको भए िववरण दता अपरेटरलाई 

स याउन आदेश िदन ुपदछ ।  

तर वयैि क वा जिैवक िववरण अपलोड भइसकेको अव थामा णालीबाटै िववरण संशोधन गन वा स याउन 

िवभाग सम  िसफा रस गरी पठाउनु पनछ । 

(५) उपदफा (१) बमोिजम िनवदेन वा उपदफा (४) बमोिजमको िसफा रस ा  त भएपिछ िवभागले आव यक 

जाँचबझु गदा िनजको िववरण संशोधन गन वा स याउन मनािसव दखेेमा य तो िववरण संशोधन गरी वा स याई 

णालीमा अ याविधक गरी राि य प रचयप  उपल ध गराइनेछ । 

३८. ितिलपी स ब धी यव था: (१) कुनै यि को राि य प रचयप  हराई वा चोरी भइ वा िबि इ वा अ य कुनै 

कारणले प रचयप मा लिेखएका कुराह  पढ्न नसिकन ेभएमा िनजले प रचयप को ितिलिपको लािग अनसुचूी- १२ 

बमोिजमको ढाँचामा िवभाग वा दफा ३ बमोिजमको राि य प रचयप  इकाईमा िनवदेन िदन स नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम राि य प रचयप  इकाईमा परेको िनवेदन य तो इकाईको मखुले जाँचबुझ गदा 

िनवदेनको यहोरा मनािसव दखेमेा ितिलिप उपल ध गराइ िदन णालीबाटै िवभागसम  िसफा रस गरी पठाउन ु   

पनछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम िनवदेन वा उपदफा (२) बमोिजमको िसफा रस ा  त भएपिछ िवभागले आव यक 

जाँचबझु गदा िनवदेकको यहोरा मनािसव दखेमेा िनजलाई तोिकए बमोिजमको शु क िलई राि य प रचयप को 

ितिलिप उपल ध गराउने छ ।  
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३९. िववरण अ याविधक गन: (१) राि य प रचयप मा रहकेो कुनै यि को िववरणमा पिछ कुनै कुरा हरेफेर भएमा 

यसरी हरेफेर भएको िववरण अ याविधक गनका लािग स बि धत यि ले िववरणमा हरेफेर भएको माण सिहत 

राि य प रचयप  इकाई वा िवभाग सम  अनसुचूी-१३ बमोिजमको ढाँचामा िनवेदन िदन ुपनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम राि य प रचयप  इकाईमा ा  त भएको िनवेदन णाली माफत िवभाग सम  पठाउनु 

पनछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम िवभागमा ा  वा उपदफा (२) बमोिजम राि य प रचयप  इकाईबाट पठाइएको 

िनवदेनको  यहोरा मनािसव देिखए महािनदशकले य तो िववरण अ ाविधक गरी णालीमा रा न रा न लगाउनु 

पनछ ।  

४०. राि य प रचयप  काय मको सयंोजकको काम, कत य र अिधकार: राि य प रचयप  काय मको 

संयोजकको काम, कत य र अिधकार दहेाय वमोिजम हनेछ: 

(क)  राि य प रचयप  काय म स चालनका लािग िज ला वा इलाका शासन, थानीय तह, थानीय संघ, 

सं था, सेवा दायक तथा नाग रक समाज लगायतको सहयोग र सम वय एव ंकाय मको यव थापन     

गन , 

(ख)  घु ती टोलीमा खिटने ज ुगन अिधकारीको पिहचान गन, ज ुअिधकारी र िववरण दता अपरेटरलाई तािलम 

दान गन सहयोग गन, घु ती टोलीको प रचालन गन, सेवा दायकलाई आव यक सहयोग उपल ध 

गराउने, 

(ग)  राि य प रचयप  इकाईको दैिनक िववरण िलई सो िववरण िवभागमा िनयिमत पमा ितवेदन गन, 

(घ)  िववरण दताका लािग आव यक णाली सचूा  पमा स चालन गनका लािग िव तु, इ टरनेट, क यटुर, 

नेटवक लगायतका पवूाधारह को आव यक यव थापन गन, 

(ङ)  राि य प रचयप  काय ममा जनसहभािगता बढाउनका लािग िज ला वा इलाका शासन, थानीय तह, 

थानीय संघसं था, सेवा दायक, नाग रक समाज, थानीय स चारकम , स चार मा यम आिदसँग 

सम वय गरी चार सार गन, 

(च)  िववरण दताका ममा संकलन ग रएका फाराम लगायतका कागजातह  सरुि त पमा भ डारण गन 

यव था गन, 

(छ) संकिलत िववरणह को थप आिधका रकता आव यक भएमा स बि धत िज ला शासन कायालयमा 

भएको िववरणसँग ज ुगन गराउने, 

(ज)  संकिलत िववरणह  राि य प रचयप  छपाईका लािग िवभागको छपाई तथा शोधन इकाईमा णाली 

माफत ्पठाउने यव था िमलाउने र सो को अिभलेख  रा ने तथा पठाइएको िववरण समते िवभागमा पठाउने 

यव था िमलाउने, 
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(झ) छपाई भई आएका राि य प रचयप ह  स बि धत यि लाई िवतरणको यव था िमलाउने, 

(ञ)  भयरिहत वातावरणमा घु ती टोली स चालनका लािग शाि त सुर ाको ब ध गन थानीय तहसँगको 

सम वयमा सरु ाकम  प रचालन गन आव यक सचूनाह  मखु िज ला अिधकारी सम  पेश गन तथा 

राि य प रचयप  स व धी काय म तयार गरी पेश गन, 

(ट)  वीकृत काय म काया वयन गन आव यक योजना िनमाण गरी पेश गन र  

(ठ)  आव यकता अनुसार िवभाग तथा मखु िज ला अिधकारीले तोकेका अ य कायह   गन । 

४२. िववरण दता अपरेटरको काम, कत य र अिधकार: िववरण दता अपरेटरको काम, कत य र अिधकार दहेाय 

बमोिजम हनेछ: 

(क) राि य प रचयप  ईकाइ मखु र ज ुगन अिधकारीको य  िनदशनमा रही काम गन, 

(ख) ज ुअिधकारीबाट वीकृित ा  यि ह को वयैि क िववरणह  राि य प रचय यव थापन सचूना 

णालीमा दता गन वा िववरण िव  ग रए पिछ णालीबाट वचािलत पमा छािपने क फमशन पेजमा 

ज ुगराउने, 

(ग) िववरण दताका लािग आव यक णाली सचूा  पमा स चालन गनका लािग िव तु, इ टरनेट, क यटुर, 

नेटवक लगायतका पवूाधारह को आव यक यव थापन गन, 

(घ) िववरण दताका ममा संकलन ग रएका फाराम लगायतका कागजातह  सरुि त पमा भ डारण गन,  

(ङ) संकिलत िववरणह  णाली माफत ्िवभागमा पठाउने र सो को अिभलेख रा ने, 

(छ) घु ती टोलीमा खिटने यि ह ले ज ुअिधकारीबाट िववरण दताका लािग खिटएको अविध मािणत 

गराई िववरण संकलनका लािग खिटएको अविधको िनयम अनसुारको पा र िमक िज ला शासन 

कायालयबाट ा  गन, 

(ज) िवभाग वा िज ला शासन कायालयबाट उपल ध गराएका िववरण दतासँग स बि धत उपकरणह को 

सरु ा र िहफाजत गन ु।  

(झ) िववरण दता णालीमा िववरण दता अपरेटरको पहचँ िवभागले के ीय णालीमा तोके बमोिजमको   

हनेछ । णालीमा तोिकएको पहचँ भ दा बािहरको पहचँ गन यास गरेमा वा िववरण दता ईकाईमा 

अनिधकृत पमा पेन ाइभ ज ता उपकरणह को पहचँ, िवभागको नेटवक भ दा अ य नेटवक मा जडान 

गन वा आ नो े डेि सयल अनिधकृत यि लाई िदने वा संकलन ग रएका वयैि क तथा जैिवक 

िववरणह  तथा स बि धत फारमह मा अनिधकृत यि को पहचँ गराएमा वा गन यास गरेमा ऐन 

बमोिजम कसरू ठह रने छ ।  

(ञ) तोिकएको अ य कायह  गन । 
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४३. राि य प रचयप  इकाईमा रहने उपकरण: िवभागले राि य प रचयप  इकाईमा ित िववरण दता टेशनमा 

दहेायका उपकरणह  उपल ध गराउनेछ: 

(क) डे कटप क यटुर सेट वा यापटप, 

(ख) ि टर, 

(ग) यानर, 

(घ) औलंाछाप यानर र आइ रस यानर 

(ङ) िस नेचर याड, 

(च) यामरा, 

(छ) िवजलुीको िनयिमत यव था (वकैि पक सिहत), 

(ज) इ टरनेट यव था, 

(झ) राि य प रचयप  छपाई तथा शोधन इकाईसँग नेटवक थापना, 

(ञ) टेबल वा फोि डङ टेबल (क तीमा ३/ ५ िफट) 

(ट) कुस  वा फोि डङ कुस (१ टेबल बराबर २ कुस ) 

(ठ) फोटो िख ने पृ भिूमको यव था, 

(ड) िसिसिटभी यामरा, 

(ढ) आव यक मसल द साम ी, 

(ण) पंखा वा एसी वा िहटर (आव यकता अनसुार) । 

४४. भ डारणको यव थाः (१) राि य प रचयप का लािग घु ती टोली स चालन हने िज लाको िज ला शासन 

कायालयल ेसावजिनक िनकायका भवन वा आव यकता अनुसार कोठा भाडामा िलएर राि य प रचयप  काय म 

स चालनसँग स बि धत दफा ४३ मा उ लेख भए बमोिजमका साम ी, मसल द, िनवदेन लगायतका अ य 

कागजातह को सरुि त भ डारण गन ुपनढ । 

४५. सुर ाको ब धः राि य प रचयप का लािग िववरण संकलन गन घु ती टोली स चालन हने िज लाको िज ला 

शासन कायालयल ेघु ती टोलीको सरु ाको यव था िमलाउन ुपनछ । 

४६. राि य प रचयप  काया वयन तथा अनुगमन सिमित: (१) राि य प रचयप  काय मको काया वयन तथा 

अनगुमन गन एवं राि य प रचयप  काय म स चालनमा कुनै ि िवधा भएमा सो को समाधान गन िवभागमा दहेाय 

बमोिजमको राि य प रचयप  काय मको काया वयन तथा अनगुमन सिमित रहनेछ:- 

(क) महािनदशक          संयोजक 

(ख) उपसिचव, गहृ म ालय(राि य प रचयप  हने)      सद य 

(ग) िनदशक, राि य प रचयप  तथा प जीकरण िवभाग( शासन, योजना तथा अनगुमन शाखा) सद य 
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(घ) िनदशक, राि य प रचयप  तथा प जीकरण िवभाग(सूचना िविध शाखा)    सद य 

(ङ) िनदशक, राि य प रचयप  तथा प जीकरण िवभाग( राि य प रचयप  शाखा)    सद य सिचव  

(२) उपदफा(१)बमोिजमको सिमितको काम कत य र अिधकार दहेाय बमोिजम हनेछ: 

(क)  राि य प रचयप  काय म काया वयन गन सझुाव िदन,े 

(ख)  राि य प रचयप  काय म संचालनको ममा कुनै सम या आएमा समाधानका उपयु  उपायह  

िसफा रस गन,। 

(ग)  म ालय र अ य िनकायसँग आव यक सम वय गन, 

(घ)  राि य प रचयप  काय म काया वयन काययोजना तयार गरी वीकृत गराउने, 

(ङ)  राि य प रचयप  काय म काया वयनको अनगुमन तथा मू यांकन गन, 

(च)  राि य प रचयप  काय म काया वयन गन जनशि  यव थापन गन, 

(छ)  आव यकता अनुसार म ालय तथा स बि धत िनकायमा सचूनाह  उपल ध गराउने । 

४७. िज ला तरीय सम वय सिमितः (१) येक िज लामा राि य प रचयप को काय म भावकारी पमा स चालन 

गनका लािग स बि धत िज लाका मखु िज ला अिधकारीको संयोजक वमा दहेाय बमोिजमको िज ला त रय 

सम वय सिमित रहनेछ: 

(क) मखु िज ला अिधकारी      - संयोजक 

(ख) िज ला सम वय अिधकारी       -सद य 

(ग) मखु, िज ला हरी कायालय       -सद य 

(घ) िज ला ि थत सश  हरी बल, नेपालको मखु     -सद य 

(ङ) मखु, राि य अनुस धान िवभाग िज ला कायालय    -सद य 

(च) दफा ३४ बमोिजमको राि य प रचयप  काय मको संयोजक  -सद य सिचव 

(२) िज लामा स चालन हने काय म भावकारी पमा स चालन गनका लािग थानीय तह एव ंअ य 

सरोकारवाला िनकायसँग सम वय गरी काय म स चालनका लािग आव यक िनदशन िदन ुसिमितको मखु काय 

हनेछ । 

(३) सिमितले आव यक दखेेमा िज लाि थत अ य सरकारी िनकाय वा संघसं थाका ितिनिधह लाई 

िव को पमा बैठकमा आम ण गन स नेछ । 

(४) सिमितको बैठक आव यकता अनसुार ब न स नेछ । 

(५) सिमितल ेबैठक कायिविध आफ िनधारण गन स नेछ । 

४८. जनशि  छनौट स ब धी यव था:  (१) घु ती टोलीमा खटाइने िववरणदता अपरेटरको छनौट ित पधाको 

आधारमा िवभागले गनछ । 
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(२)  उपदफा (२) बमोिजम जनशि  छनौट गन िवभागले उपयु  िविध अपनाउन स नेछ । 

४९. अनुसूचीमा हेरफेर: िवभागले आव यकता अअनसुार यस कायिविधको अनसुचूीमा हरेफेर र संशोधन गन स नेछ । 

५०. वाधा अड्काउ फुकाउनेः यो कायिविध काया वयन गदा कुनै वाधा, अड्चन वा ि िवधा आएमा म ालयको 

सहमित िलई िवभागले य तो वाधा, अड्चन वा ि िवधा फुकाउन स नेछ । 

५१. खारेजी र बचाउ: (१) राि य प रचयप  िवतरणका लािग नेपाली नाग रकता ा  त यि को िववरण दता तथा 

राि य प रचयप  यव थापन कायिविध, २०७५ खारेज ग रएकोछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम खारेज भएको कायिविध बमोिजम भए गरेका काम कारवाही यसै कायिविध अ तगत 

भए गरेको मािननेछ । 
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अनसुचूी-१ 

(दफा ४ सँग स बि धत) 

राि य प रचयप को लािग िनवदेनको ढाँचा 

(नेपाली नाग रकताको माणप  ा  त यि को लािग मा )  

ीमान ्महािनदशक य,ू 

राि य प रचयप  तथा प जीकरण िवभाग  

िसंहदरबार, काठमाड  ।  

िवषयः- नेपाली राि य प रचयप  पाऊँ । 

महोदय, 

 म नेपाली नाग रक भएकोले दहेायको िववरण खोली  राि य प रचयप  पाउनको लािग यो िनवदेन पेश गरेको छु 

। मलेै यसअिघ राि य प रचयप  िलएको छैन ।  

१. राि य प रचय नं./National Identity Number(NIN)  

२. आवेदकको यि गत िववरण  

पिहलो नाम :   First Name :   

बीचको नाम :   Middle Name :   

थर  :   Last Name :   

ज म िमित (िव.सं.) :    Date of Birth (AD):  

नाग रकता  नः                                      जारी िमित:                         जारी िज लाः 

नाग रकताको िकिसम  ज मिस  ज मको आधारमा वशंज स मानाथ अगंीकृत ववैािहक अगंीकृत 

(पिहले अ य देशको नाग रक भएमा) 

अिघ लो नाग रकता याग िमित:     अिघ लो राि यता (देशको नाम):  

३. ठेगाना  थायी    अ थायी ( थायी ठेगाना भ दा फरक भएमा मा  भनहुोस । 

दशे :      :    

िज ला :    :  

गा.पा./न.पा. :    :   

वडा नं. :     :   

गाउँ टोल  :     :    
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फोन नं.:   मोवाइल नं. :   

४. अ य िववरण   

जात :    िलङ्ग :  धम :  

शिै क यो यता :   पेशा    :  

ववैािहक ि थित : िववािहत अिववािहत अ य  

िपतृ वको ठेगान नभएको हकमा संर कको नामः  

५. बाबु/िपताको िववरण 

नाग रकता माणप  नं.:  जारी िमितः जारी िज लाः  

राि य प रचय नं./NIN:  

पिहलो नाम :   First Name:   

बीचको नाम :   Middle Name :   

थर  :   Last Name :   

ठेगाना(आवेदकको ठेगाना भ दा फरक ठेगाना भएमा मा  भनहुोस् ।) 

दशे  :    िज ला  :   

गा.पा./न.पा. :   वडा नं.  :   

गाउँ टोल  :    

बाबु िवदेशी भएबाब ुनाग रक रहकेो मलुकुको नाम :  

६. आमाको िववरण 

नाग रकता माणप  नं.: जारी िमितः जारी िज लाः  

राि य प रचय नं./NIN:  

पिहलो नाम :   First Name :   

बीचको नाम :   Middle Name :   

थर  :   Last Name :   

ठेगाना(आवेदकको ठेगाना भ दा फरक ठेगाना भएमा मा  भनहुोस् ।)   

दशे  :    िज ला  :   

गा.पा./न.पा. :   वडा नं.  :   

  Y Y Y M M D D 

  Y Y Y M M D D 
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गाउँ टोल  :    

आमा िवदशेी भएआमा नाग रक रहकेो मलुकुको नाम :  

७. बाजेको िववरण 

पिहलो नाम :   First Name :   

बीचको नाम :   Middle Name :   

थर  :   Last Name :   

८. ब यैको िववरण 

पिहलो नाम :   First Name :   

बीचको नाम :   Middle Name :   

थर  :   Last Name :   

९. पित/प नीको िववरण 

पिहलो नाम :   First Name :   

बीचको नाम :   Middle Name :   

थर  :   Last Name :   

ठेगाना(आवेदकको ठेगाना भ दा फरक ठेगाना भएमा मा  भनहुोस् ।) 

दशे  :    िज ला  :   

गा.पा./न.पा. :   वडा नं.  :   

गाउँ टोल  :    

मलेै मािथ उ लेख गरेको यहोरा साँचो हो । झु ा ठहरे काननू बमोिजम सहलँा बुझाउँला ।  

 
आव यक कागजातह ः 

(क) नेपाली नाग रकताको माणप को स कल । 

दायाँ बायाँ 

 

औठंाको छाप 

 
भवदीय, 

िनवेदकको द तखतः- 

िमितः............................................... 

जु गन अिधकारीः 

पदः.................................................. 

द तखतः........................................... 

िमितः.............................................. 
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(ख) नाग रकताको माणप मा ज मिमित नखलेुको हकमा सो खु ने माण प  वा गाउँपािलका/नगरपािलकाको 

िसफा रस । 

(ग) राहदानी िलएको भए सोको स कल वा ितिलिप ।  

(घ) बसाइ-ँसराइ गरेकाह को हकमा बसाइसराई माणप  । 

(ङ) िववािहतको हकमा  नाग रकतामा पित/प नीको नाम उ लेख नभएमा िववाह दता माणप  अिनवाय ।



 
 

24 

 

 

अनसुचूी-२ 

(दफा १९ को उपदफा (३) सँग स बि धत) 

िववरणदता अपरेटरलाई घु ती टोलीमा खटाउँदा रा नपुन अिभलेखको ढाँचा 

 म यो यता म  नाम थर स पक मोवाईल नं Given Name Last Name UserName 
Role 

(Operator/Supervisor) 
WorkStation 

No.  

खिटएको िववरण 

न.पा./गा.पा. वडा नं. Delivery Location िमित देिख 
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अनसुचूी-३ 

(दफा २० को उपदफा (१) सँग स बि धत) 

नाबालक राि य प रचयप को लािग िनवदेनको ढाँचा 

 

िमित:   

ीमान ् ीमान ्महािनदशक य,ू 

राि  य प रचयप  तथा प  जीकरण िवभाग  
िसंहदरबार, काठमाड  ।  

िवषयः- नाबालक राि  य प रचयप  पाऊँ ।  
िन न अनसुारको िववरण भएको मरेो..................... को  नाबालक राि  य प रचयप को लािग आव यक कागजात सिहत 
िनवदेन पेश गरेको छु । मरेो...................को  यसअिघ नाबालक राि  य  प रचयप  िलएको छैन ।  
१. राि  य प रचय नं./National Identity Number(NIN)  
२. ज म दता न बर 
३. नाबालकको  यि गत िववरण  

पिहलो नाम :    First Name :   

बीचको नाम :    Middle Name :   

थर  :    Last Name :   

ज म िमित (िव.सं.) :    Date of Birth (AD):  
४. ठेगाना थायी                    

दशे:    िज ला :    

गा.पा./न.पा:     वडा नं. :   

गाउँ टोल :    गाउँ टोल (अङ् ेजीमा) :   

आिभभाबक फोन नं. :  अभीभावकको मोवाइल नं.:  
 

५. अ थायी  ( थायी ठेगाना भ दा फरक भएमा मा  भनहुोस । 

 दशे :           िज ला  :   

गा.पा./न.पा:    वडा नं. :   

गाउँ टोल  :   गाउँ टोल (अङ् ेजीमा) :   

आिभभाबक फोन नं. :   अभीभावकको मोवाइल नं.:   
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६. अ य िववरण   
जात  :   िलङ्ग :  धम :  
िपतृ वको ठेगान नभएको हकमा संर कको नामः  

७. बाबु/संर कको िववरण 

नाग रकता माणप  नं.:  जारी िमितः   
जारी िज लाः  
राि  य प रचय नं./NIN:  
पिहलो नाम :  First Name:   
बीचको नाम :    Middle Name:   
थर :     Last Name:   

बाबु िवदेशी भए बाबु नाग रक रहकेो मलुकुको नाम :  
८. आमाको िववरण 

नाग रकता माणप  नं.: जारी िमितः जारी िज लाः  
राि  य प रचय नं./NIN:  
पिहलो नाम :  First Name:   
बीचको नाम :    Middle Name :   

थर  :    Last Name :   

आमा िवदशेी भए आमा नाग रक रहकेो मलुकुको नाम :  
९. बाजेको िववरण 

पिहलो नाम :  First Name :   
बीचको नाम :    Middle Name :   
थर  :    Last Name :   

१०. ब यैको िववरण 
पिहलो नाम :  First Name :   
बीचको नाम :    Middle Name :   
थर  :    Last Name :   
  

 
 
 
 
 
मलेै मािथ उ लेख गरेको यहोरा साँचो हो । झु ा ठहरे काननू बमोिजम सहलँा बुझाउँला ।  

Y Y Y Y M M D D 
 

Y Y Y Y M M D D 
 

नाबालकको औठंाको छाप 

 दाया ँ बायाँ 
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आव यक कागजातह ः 

(क)  िनवेदकको नेपाली नाग रकता माणप को स कल । 
(ख)  नाबालकको ज म दता माणप  । 
(ग) राहदानी िलएको भए सो को स कल वा ितिलिप ।  
(क) बसाइ-ँसराई गरेकाह को हकमा बसाइसराई माणप  । 

  

दायाँ बायाँ 

 

िनवेदकको औठंाको छाप 

 
भवदीय, 

िनवेदकको द तखतः- 

िमितः............................................... 

जु गन अिधकारीः 

पदः.................................................. 

द तखतः........................................... 

िमितः.............................................. 
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अनसुचूी-४ 

(दफा २२ सँग स बि धत) 

घु ती टोलीमा उपकरण पठाउँदा रा न ुपन लगतको ढाँचा 

 

िस.नं. उपकरणको नाम संकेत नंबर उपकरण बु ने यि  उपकरण पठाइएको 
थानीय तह र वडा नं. 

कैिफयत 

१ डे कटप क यटुर सटे 
वा यापटप 

    

२ ि टर 
३ यामरा 
४ िस नेचर याड 
५ औलंाछाप यानर 
६ आइ रस यानर 
७ यानर 

 

 

मािणत गन कमचारीको नाम: 

द तखत: 

िमित: 
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अनसुचूी-५ 

(दफा २३ को उपदफा (१) सँग स बि धत) 

िववरण दता अपरेटरलाई उपकरण बुझाउने भपाईको ढाँचा 

अपरेटरको नामः  खिटएको थानः  
स पक न बरः    

 म  उपकरणको नाम न बर  सं या अव था 

१ 
Laptop Computer Set (HP 
Probook G6)       

२ 
Fingerprint Scanner 
(MorphoTop 100)       

३ Iris Scanner (BMT-20)       

४ Digital Camera Set        

५ Digital Camera Tripod       

६ Power Adapter for Camera       

७ USB HUB       

८ Signature Pad (TOPAZ)       

९ Scanner CanoSxan LiDE 300       

१० Printer HP M14       

११ keyboard and Mouse       

१२ Power Distribution Unit       

 

 
 
 
 
     

 
बुिझिलने बुझाउने  

 
नामः नामः   

 
ह ता र ह ता र   

 
िमित िमित   
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अनसुचूी-६ 

(दफा २३ को उपदफा (२) सँग स बि धत) 

उपकरण िफता गन ढाँचा 

अपरेटरको नामः  खिटएको थानः  
स पक न बरः    

 म  उपकरणको नाम न बर  सं या अव था 

१ 
Laptop Computer Set (HP 
Probook G6)       

२ 
Fingerprint Scanner 
(MorphoTop 100)       

३ Iris Scanner (BMT-20)       

४ Digital Camera Set        

५ Digital Camera Tripod       

६ Power Adapter for Camera       

७ USB HUB       

८ Signature Pad (TOPAZ)       

९ Scanner CanoSxan LiDE 300       

१० Printer HP M14       

११ keyboard and Mouse       

१२ Power Distribution Unit       

 

 
 
 
 
     

 
बुिझिलने बुझाउने  

 
नामः नामः   

 
ह ता र ह ता र   

 
िमित िमित   
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अनसुचूी-७ 

(दफा २४ सँग स बि धत) 

िववरणदता अपरेटर प रवतन गन ढाँचा 

 म 
िववरण दता 

अपरेटरको नाम 

हाल खिटएको थान वा राि य प रचयप  यव थापन ईकाई नया खिटएको थान वा राि य 
प रचयप  यव थापन ईकाई 

िनणय गन 
अिधकारीको 

नाम 
द तखत िमित 

खिटएको थान िमित दिेख िमित स म  संकलन गरेका िववरणको सं या 
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अनसुचूी-८ 

(दफा २५ सँग स बि धत) 

नाग रकका वैयि क तथा जैिवक िववरण के ीय णालीमा अपलोड गदा रा  न ुपन लगतको ढाँचामा 

 म 
िववरण दता 

अपरेटरको नाम 
Workstatio

n No. 

Full Scanning 
by McAfee 
Antivirus 

भएको/नभएको 

थान Laptop मा सकंिलत िववरणह  
के मा पठाईएका 

िववरणह  
िमित कैिफयत 

न.पा./गा.
पा. 

वडा 
नं. 

Completed&Pending Aborted&Pending 
Sent 

Status 
Error 
Status 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 
 
िववरण पठाउने           

नामः 
          

ह ता र           

िमितः 
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अनसुचूी-९ 

(दफा २६ सँग स बि धत) 

दिैनक ितवेदनको ढाँचा 

  [मिहना] 

 म. नाम थर स पक मोवाईल न. 
User 

Name 
Workstation No. न.पा./गा.पा. वडा नं. खिटएको िमित काम सु  गरेको िमित गते १ गते २ गते ३ गते ४ गते ५ 
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अनसुचूी-१० 

(दफा ३७ को उपदफा (१) सँग स बि धत) 

वयैि क तथा जिैवक िववरणमा िव  ग रएको िववरण स याउन िदइने िनवेदनको ढाँचा 

 

िमित: 

ी राि य प रचयप  काय म संयोजक य,ू 

राि य प रचयप  इकाई, 

....................... । 

 

िवषय: िववरण स याई पाउँ । 

 

महोदय, 

िमित ...................................... मा  राि य प रचयप  इकाई ................./.......................... 

महानगरपािलका/उपमहानगरपािलका/नगरपािलका/गाउँपिलकाको वडा नं. ....... मा सचंािलत घु ती टोलीमा राि य 

प रचयप का लािग मरेो िववरण दता गराउँदा दहेायको िववरणमा दहेाय बमोिजम फरक पन गएकोले दहेाय बमोिजम स याइ 

पाउन माण सिहत िनवदेन गरेको छु ।  

दहेाय 

फरक परेको यहोरा हन ुपन यहोरा 
  
  

 

संल न माण 
१. भपाईको फोटोकपी 
२. ................... 

िनवदेक 
नाम, थर: 
ठेगाना: 
िमित: 
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अनसुचूी-११ 

(दफा ३७ को उपदफा (२) सँग स बि धत) 

णालीमा अपलोड भएको िववरण स याउनको लािग िदइने िनवेदनको ढाँचा 

 

िमितः................................. 

 

ीमान ्महािनदशक य,ू 

राि य प रचयप  तथा प जीकरण िवभाग  

िसंहदरबार, काठमाड  ।  

िवषयः- िववरण स याई पाऊँ ।  

महोदय, 

 मलेै िमित ......................................मा राि य प रचयप का लािग िनवेदन िदएकोमा उ  िनवदेन राि य 

प रचय यव थापन सूचना णालीमा अपलोड भएको तर प रचयप  छपाई हन बाँक  रहकेो हदँा िन न बमोिजमको िववरण 

स याई पाउनका लािग िनवदेन गदछु ।  

 

फरक परेको िववरण     हनुपन िववरण  

१. ........................................   १. .............................................. 

२. ........................................   २. …………………………….. 

३. …………………………   ३. .............................................. 

 

 
कमचारीले भन 

िववरण फरक पनुको कारण      

१. आफैले गलत िववरण िदएको      

िनवेदक 

नाम/थरः.................................. 

ठेगानाः................................... 

सिहः..................................... 

स पक नं................................. 

जु/ मािणत गन अिधकारी 

पदः.................................................. 

द तखतः........................................... 

िमितः.............................................. 
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२. कमचारीले गलत िवि  गरेको     

३. अ य ........................................... 

 

अनसुचूी-१२ 

(दफा ३८ को उपदफा (१) सँग स बि धत) 

राि य प रचयप को ितिलिप िलनको लािग िदइने िनवदेनको ढाँचा 

 

िमितः................................. 

ीमान ्महािनदशक य,ू 

राि य प रचयप  तथा प जीकरण िवभाग  

िसंहदरबार, काठमाड  ।  

िवषयः- राि य प रचयप को ितिलिप पाऊँ ।  

महोदय, 

 मरेो  न बरको राि य प रचयप  काड िन न कारणले ितिलिप िलनपुन 

भएको हदाँ ितिलिप उपल ध गराई िदनहुन अनरुोध गदछु ।  

ितिलिप िलनपुन कारण    यो भ दा पिहला ितिलिप िलएको  

१. हराएको     १. एक पटक   

२. चोरी भएको     २. दईु पटक   

३. िववरण फरक परेको   ३. ितन पटक   

४. काड िवि एको    ४. अ य (उ लेख गनहुोस्)............ 

५. अ य (उ लेख गनहुोस्) ............................ 

िववरण फरक परेको भएमा  

फरक परेको िववरण     हनपुन िववरण  

१. ........................................    १. .............................................. 

२. ........................................    २. …………………………….. 

३. …………………………     ३. .............................................. 

काड जारी भएको समय र हाल ितिलिप िलन आउँदाको समय िवचमा आ नो अ य कुनै िववरण अ ाविधक गनपुन 

भए सो समते उ लेख गनहुोस् ।  

          



 
 

37 

 

परुानो काडमा भएको िववरण     अ ाविधक हनपुन िववरण  

१. ........................................    १. .............................................. 

२. ........................................    २. …………………………….. 

३. …………………………      ३. .............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

  

िनवेदक 

नाम/थरः.................................. 

ठेगानाः................................... 

सिहः..................................... 

स पक नं................................. 

जु गन अिधकारी 

पदः.................................................. 

द तखतः........................................... 

िमितः.............................................. 
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अनसुचूी-१३ 

दफा ३९ को उपदफा (१) सँग स बि धत 

राि य प रचयप को थप िववरण अ ाविधक गन िनवेदनको ढाँचा 

 

िमितः................................. 

ीमान ्महािनदशक य,ू 

राि य प रचयप  तथा प जीकरण िवभाग  

िसंहदरबार, काठमाड  ।  

िवषयः- राि य प रचयप कोिववरण अ ाविधक गरी पाऊँ ।  

महोदय, 

 मरेो  न बरको राि य प रचयप मा िन न िववरण अ ाविधक गन यव थाको 

लािग अनरुोध गदछु ।  

 

अ ाविधक गनुपन िववरण 

    

१. ........................................     

२. ........................................ 

३. …………………………     

 

 

 

          

िनवेदक 

नाम/थरः.................................. 

ठेगानाः................................... 

सिहः..................................... 

स पक नं................................. 

जु गन अिधकारी 

पदः.................................................. 

द तखतः........................................... 

िमितः.............................................. 
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अनसुचूी-१४ 

(दफा ४१ को ख ड (च) सँग स बि धत) 

घु ती टोलीबाट िज ला शासन कायालयमा ितवेदन गन ढाँचा 

ज ुअिधकारीको नामः         
पदः          
कायालयः         
स पकः          

 म िमित 
राि  य प रचयप  स बि ध आवेदन जु स बि ध िववरण िववरण दता सं या स बि ध िववरण िववरण दता अपरेटर स बि ध िववरण 

मािणत िववरणह को 
सं या 

थप मािणकरण गन ुपन 
िववरणह को सं या 

अ वीकृत भएका 
िववरणह को सं या 

दता ग रएको सं या 
दता हन बािक  

अनमुािनत सं या 
उपि थत िवदा अनुपि थत 

                    
                    
                    
                    

                    

                    

                    
 

नोटः ज ुअिधकारीले िववरण दता कायको लािग आव यक थप टेशनरी, आईटी उपकरणह को अव था तथा िववरण दता अपरेटर स बि ध िववरणह  िज ला 

शासन कायालयमा पठाउन ुपन छ ।
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