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नाग�रकता �माणप�को डाटा हेन� मा� पहुँच �दन े

स�ब�धी काय��व�ध, २०७५ 
 

नेपाल सरकार (माननीय गहृम��ी�तर) बाट �वीकृत �म�तः2075/06/09  

��तावना :  गहृ म��ालयको के���य सभ�रमा रहेको नेपाल� नाग�रकह�को नाग�रकता 

�माणप�को डाटामा सेवा �वाह गन� �नकायह�लाई हेन� मा� पहुँच (Read Only 

Access) �दने स�ब�धी ���यालाई �यवि�थत, सरुि�त, सरल, पारदश� र उपयोगी 

बनाउन सशुासन (�यव�थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ को दफा १४ र सशुासन 

(�यव�थापन तथा संचालन) �नयमावल�, २०६५ को �नयम ९ को �यव�था बमोिजम  

गहृ म��ालयले यो काय��ब�ध बनाएको छ। 

 

प�र�छेद : एक 

�ारि�भक 

१. संि�� नाम र �ार�भ:  (१) यस काय��ब�धको नाम “नाग�रकता �माणप�को 

डाटा हेन� मा� पहुँच �दने स�ब�धी काय��वधी, २०७५” रहेको छ। 

 

   (२) यो काय��ब�ध त�ु�त �ार�भ हनुेछ। 

 

२. प�रभाषाः �बषय वा �सं�ले अक� अथ� नलागेमा यस काय��ब�धमा, 

 

(क) “म��ालय” भ�ाले नेपाल सरकार, गहृ म��ालय स�झन ुपछ�। 

 

(ख) “नाग�रकताको डाटा” भ�ाले �च�लत नाग�रकता ऐन, �नयम बमोिजम 

स�टवेयरको �योग गर� क��यटुर �णाल�बाट �बतरण ग�रएको 
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नाग�रकताको �बबरण भएको डाटा एबम ् ह�त�लिखत �पमा �बतरण 

ग�रएको नाग�रकताको �बबरणलाई क��यटुर �णाल�मा ��व� गर� 

के���य सभ�रमा सरुि�त रािखएको डाटालाई स�झन ुपछ�। 

  

(ग) “हेन� मा� पहुँच” भ�ाले �य�तो पहुँच �ा� �नकायह�ले नाग�रकता 

�माण��को आधारमा सेवा �बतरण गदा� नाग�रकता �माण��को 

�माणीकरण (Verification) गनु� पन� भएमा के���य डाटाबेस सभ�रमा 

भएको नाग�रकताको रेकड� हेन� र सोको ���ट गन� मा� स�कने 

अनमु�तलाई स�झन ुपछ�। 

 

(घ) “के���य सभ�र” भ�ाले रा��य सूचना ��ब�ध के��मा रहेको म��ालयको 

डाटा सभ�रलाई स�झन ुपछ�। 

 
 

प�र�छेद : दईु 

हेन� मा� पहुँच �दइन े�े� र आधार 

३. हेन� मा� पहुँच �दइने �े�: (१) नाग�रकताको के���य डाटाबेस सभ�रमा 

नाग�रकताको �माणप�को आधारमा सेवा �वतरण गन� देहायका �े�मा हेन� 

मा� पहुँच �दइने छ। 

(क) नाग�रकता, राहदानी र �ाभ�स डकुमे��स, 

(ख)  घरज�गा लगायतका भमूी �यव�थापन, 

(ग)  बै��ङ एवं �वि�य कारोवार, 

(घ)  पि�करण/�यि�गत घटना दता�, 
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(ङ)  �माणीकरण एवं �सफा�रस  

(च)  उ�ोग, �यवसाय र रोजगार�, 

(छ)  िश�ा, �वा��य लगायतका अ�याव�यक �े�, 

(ज)  �या�यक �न�पण र अनसु�धानका ��े, 

(झ)  नाग�रकताको �माणप� आव�यक पन� अ�य �े�।  

 

४. हेन� मा� पहुचँ �दइने आधार र सीमाह�: (१) के���य सभ�रमा हेन�मा� पहुँच 

�दँदा देहायका आधारह� �लइने छ। 

(क) सेवा �बतरणमा नाग�रकताको �माणप�को आब�यकता। 

(ख) के���य सभ�र �णाल�को �मता।  

(ग) डाटा एबम ्नटेवक� को सरु�ाको स�ुनि�तता। 

(घ) पहुँच �लन चाहने �नकायह�मा Dedicated Lease Line जडान गर� 

VPN (Virtual Private Network) को जडान। 
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प�र�छेद : तीन 

हेन� मा� पहुँच �दइने ���या 

५. देहायका �नकायह�लाई नाग�रकता �माणप�को डाटा रहेको के���य सभ�रमा 

देहायको ���या अपनाई सिचव�तरको �नण�यबाट "हेन� मा� पहुँच" �दइने छः 

(क) गहृ म��ालय मातहतका �नकायह�काला�ग नाग�रकताको �णाल�मा 

पहुँचकोला�ग स�वि�धत �नकायको �मखुबाट पहुँच आव�यक पनु�का 

कारण खलुाई अनरुोध भै आउन ुपन�छ। 

(ख) गहृ म��ालय मातहतका �नकायह� बाहेक संघीय सरकार मातहतका 

अ�य �नकायह�काला�ग गहृ म��ालयको के���य सभ�रमा रहेको 

नाग�रकताको डाटामा हेन� मा� पहुँच आव�यक पनु�को कारण खलुाई 

स�वि�धत म��ालयको सिचव�तरको �नण�यबाट अनरुोध भई आउन ु

पन�छ। 

(ग) �देश सरकार मातहतका सरकार� �नकायह�काला�ग �देश सरकारको 

स�बि�धत म��ालयको सिचव�तरको �नण�यबाट हेन� मा� पहुँच आव�यक 

पनु�को कारण उ�लेख गर� गहृ म��ालयमा अनरुोध भई आउन ुपन�छ। 

(घ) �थानीय तहका गाउँपा�लका, नगरपा�लका र िज�ला सम�वय 

स�म�तह�काला�ग संघीय मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालय माफ� त 

हेन� मा� पहुँच आव�यक पनु�को कारण उ�लेख गर� गहृ म��ालयमा 

अनरुोध गर� आउन ु पन�छ। साथै �थानीय तहका काया�लय एंव वडा 

काया�लयह�ले स�बि�धत िज�ला �शासन काया�लय, ईलाका �शासन 

काया�लय, सीमा �शासन काया�लय र ए�ककृत सेवा के��सँग नटेव�क� ङ 

समेत कायम गरेको हनुपुन�छ। 
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(ङ) साव�ज�नक सं�थान, ब�क, �वि�य एबम ् सहकार� स ं�थाह�, पि�लक 

क�पनी एबम ् �ाईभेट �ल�मटेड क�पनीह�ले नाग�रकताको डाटाको 

के���य सभ�रमा हेन� मा� पहुँच �ा� गन� �न�न कागजात संल�न गर� 

गहृ म��ालयमा अनरुोध गनु� पन�छ। 

(1) स ंचालक स�म�त, बोड� वा काय�स�म�तको �नण�य, 

(2) हेन� मा� पहुँच आव�यक पनु�का कारण स�हत स�वि�धत 

संघ/�देश म��ालयको सिचव�तरबाट �नण�य भएको �सफा�रशप�, 

(3) सं�था दता� स�व�धी कागजातह�, 

(4) नाग�रकता डाटाको गोपनीयता र सरु�ाको ला�ग ��तव�ता प�। 

(च) नेपाल� कुटनी�तक �नयोगले राहदानी, �भसा लगायतका सेवा �वाहको 

ला�ग नाग�रकताको �ववरण भएको �णाल�मा पहुँच �लन आव�यक भएमा 

नेपाल सरकार पररा� म��ालयको सिचव�तरबाट �नण�य भै �सफा�रश 

स�हत गहृ म��ालयमा अनरुोध भई आउन ुपन�छ। 

६. नाग�रकताको के���य सभ�रमा पहुँचको ला�ग यजुरनेम र पासवड�को 

आव�यकता पन� भएकोले यजुरनेम र पासवड� म��ालयबाट हेन� मा� पहुँच �दने 

�नण�य भए प�छ म��ालयको सूचना ��व�ध शाखाबाट उपल�ध हनुेछ। 

७. साव�ज�नक सेवा �दान गन� �नकायह�लाई के���य सभ�रमा हेन� मा� पहुँच �दँदा 

स�बि�धत �नकायह�सँग डाटाको सरु�ा, गोपनीयता र उपयोगका स�ब�धमा 

��तब�ता �लइनेछ। 
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८. "हेन� मा� पहुँच" एक आ�थ�क वष�को ला�ग मा� �दान ग�रनेछ। ��येक 

आ�थ�क बष� श�ु भएको ३ म�हना�भ� स�बि�धत �नकायबाट दफा ५,६ र ७ 

को ���या प�ु याई �याद थपको ला�ग अनरुोध भै आएमा आव�यकता र 

उपयो�गताको आधारमा �याद थप गन� स�कनेछ। 

 

प�र�छेद : चार 

बा�ष�क सेवा श�ुक, �ा�व�धक �यव�थापन र मम�त संभार 

९. हेन� मा� पहुँच सरकार� �नकायलाई �नःश�ुक उपल�ध गराइनेछ। तर सो 

�योजनको ला�ग स�वि�धत �नकायमा आव�यक पन� �ा�व�धक तथा भौ�तक 

साम�ीको �यव�था र मम�त संभारको �यव�थापन तथा संचालन खच� स�वि�धत 

�नकायह�लेनै गनु� पन�छ। 

१०. नाग�रकताको के���य सभ�रमा हेन� मा� पहुँचको स�ुवधा �लने साव�ज�नक 

सं�थान, ब�क, �वि�य एबम ्सहकार� स ं�थाह�, पि�लक क�पनी एबम ्�ाईभेट 

�ल�मटेड क�पनीह�ले सेवा श�ुक वापत मा�सक �. 1,000।–  (एक हजार 

�प�या) नेपाल सरकारको राज�व खातामा ज�मा गनु�पन�छ। साथै "हेन� मा� 

पहुँच" को ला�ग आव�यक �ा�व�धक तथा भौ�तक साम�ी एंव मम�त संभारको 

�यव�थापन तथा संचालन खच� स�वि�धत �नकायह�ले नै गनु� पन�छ। 
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प�र�छेद : पाचं 

�व�वध 

११. कुनै �नकाय वा सं�थालाई हेन� मा� पहुँच �दने न�दने स�पूण� अ�धकार नेपाल 

सरकार गहृ म��ालयमा रहनेछ । 

१२. नाग�रकताको डाटामा हेन� मा� पहुँचको �योगको स�ब�धमा गहृ म��ालयबाट 

�नय�मत �पमा अनगुमन ग�रनेछ। नाग�रकताको डाटा मह�वपूण� एबम ्

संबेदनशील भएको र नाग�रकह�को �यि�गत �ववरण भएको हुँदा कसैले प�न 

डाटाको द�ुपयोग गनु� गराउन ुहदैुन। कसैले नाग�रकताको डाटाको द�ुपयोग 

गरे गराएको पाइएमा त�काल हेन� मा� पहुँचलाई म��ालयले र� गर� �च�लत 

काननु वमोिजम कारवाह� समेत गन� स�नेछ। 

 


