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नागिरकता ूमाणपऽको डाटा हेन माऽ पहुँच िदने 
सम्बन्धी कायर्िविध, २०७५ 

 

नेपाल सरकार (माननीय गहृमन्ऽीःतर) बाट ःवीकृत िमितः2075/06/09  

ूथम संशोधन: 2077/02/23 

ूःतावना :  गहृ मन्ऽालयको केन्िीय सभर्रमा रहेको नेपाली नागिरकह को नागिरकता 
ूमाणपऽको डाटामा सेवा ूवाह गन िनकायह लाई हेन माऽ पहुँच (Read Only 
Access) िदने सम्बन्धी ूिबयालाई ब्यविःथत, सरुिक्षत, सरल, पारदशीर् र उपयोगी 
बनाउन सशुासन (ब्यवःथापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ को दफा १४ र सशुासन 
(ब्यवःथापन तथा संचालन) िनयमावली, २०६५ को िनयम ९ को ब्यवःथा बमोिजम  
गहृ मन्ऽालयले यो कायर्िबिध बनाएको छ। 

 
पिरच्छेद : एक 

ूारिम्भक 

१. संिक्ष  नाम र ूारम्भ:  (१) यस कायर्िबिधको नाम “नागिरकता ूमाणपऽको 
डाटा हेन माऽ पहुँच िदने सम्बन्धी कायर्िवधी, २०७५” रहेको छ। 

 

   (२) यो कायर्िबिध तु न्त ूारम्भ हनेुछ। 

 

२. पिरभाषाः िबषय वा ूसं ले अक  अथर् नलागेमा यस कायर्िबिधमा, 
 

(क) “मन्ऽालय” भ ाले नेपाल सरकार, गहृ मन्ऽालय सम्झन ुपछर्। 
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(ख) “नागिरकताको डाटा” भ ाले ूचिलत नागिरकता ऐन, िनयम बमोिजम 
सफ्टवेयरको ूयोग गरी कम्प्यटुर ूणालीबाट िबतरण गिरएको 
नागिरकताको िबबरण भएको डाटा एबम ् हःतिलिखत पमा िबतरण 
गिरएको नागिरकताको िबबरणलाई कम्प्यटुर ूणालीमा ूिव  गरी 
केन्िीय सभर्रमा सरुिक्षत रािखएको डाटालाई सम्झन ुपछर्। 

  

(ग) “हेन माऽ पहुँच” भ ाले त्यःतो पहुँच ूा  िनकायह ले नागिरकता 
ूमाणूऽको आधारमा सेवा िबतरण गदार् नागिरकता ूमाणूऽको 
ूमाणीकरण (Verification) गनुर् पन भएमा केन्िीय डाटाबेस सभर्रमा 
भएको नागिरकताको रेकडर् हेनर् र सोको िून्ट गनर् माऽ सिकने 
अनमुितलाई सम्झन ुपछर्। 

 

(घ) “केन्िीय सभर्र” भ ाले राि य सूचना ूिबिध केन्िमा रहेको मन्ऽालयको 
डाटा सभर्रलाई सम्झन ुपछर्। 

 
 

पिरच्छेद : दईु 

हेन माऽ पहुँच िदइने क्षेऽ र आधार 

३. हेन माऽ पहुँच िदइने क्षेऽ: (१) नागिरकताको केन्िीय डाटाबेस सभर्रमा 
नागिरकताको ूमाणपऽको आधारमा सेवा िवतरण गन देहायका के्षऽमा हेन 
माऽ पहुँच िदइने छ। 

(क) नागिरकता, राहदानी र शाभल्स डकुमेण्ट्स, 

(ख) घरजग्गा लगायतका भमूी व्यवःथापन, 

(ग)  बैि ङ एवं िवि य कारोवार, 
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(घ) पि करण/व्यिक्तगत घटना दतार्, 

(ङ)  ूमाणीकरण एवं िसफािरस  

(च) उ ोग, व्यवसाय र रोजगारी, 

(छ) िशक्षा, ःवाःथ्य लगायतका अत्यावँयक के्षऽ, 

(ज) न्याियक िन पण र अनसुन्धानका के्षऽ, 

(झ) नागिरकताको ूमाणपऽ आवँयक पन अन्य के्षऽ।  

 

४. हेन माऽ पहुँच िदइने आधार र सीमाह : (१) केन्िीय सभर्रमा हेनर्माऽ पहुँच 
िदँदा देहायका आधारह  िलइने छ। 

(क) सेवा िबतरणमा नागिरकताको ूमाणपऽको आबँयकता। 

(ख) केन्िीय सभर्र ूणालीको क्षमता।  

(ग) डाटा एबम ्नेटवकर् को सरुक्षाको सिुनि तता। 

(घ) मन्ऽालयले तोकेको अन्य ूािविधक (Technical) शतर्ह  परुा गरेको।*  

 
 

 
* ूथम संशोधनबाट संशोिधत 
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पिरच्छेद : तीन 

हेन माऽ पहुँच िदइने ूिबया 

५. देहायका िनकायह लाई नागिरकता ूमाणपऽको डाटा रहेको  केन्िीय सभर्रमा 
देहायको ूिबया अपनाई सिचवःतरको िनणर्यबाट "हेन माऽ पहुँच" िदइने छः 

(क) गहृ मन्ऽालय मातहतका िनकायह कालािग नागिरकताको ूणालीमा 
पहुँचकोलािग सम्विन्धत िनकायको ूमखुबाट पहुँच आवँयक पनुर्का 
कारण खलुाई अनरुोध भै आउन ुपनछ। 

(ख) गहृ मन्ऽालय मातहतका िनकायह  बाहेक संघीय सरकार मातहतका 
अन्य िनकायह कालािग गहृ मन्ऽालयको केन्िीय सभर्रमा रहेको 
नागिरकताको डाटामा हेन माऽ पहुँच आवँयक पनुर्को कारण खलुाई 
सम्विन्धत मन्ऽालयको सिचवःतरको िनणर्यबाट अनरुोध भई आउन ु
पनछ। 

(ग) ूदेश सरकार मातहतका सरकारी िनकायह कालािग ूदेश सरकारको 
सम्बिन्धत मन्ऽालयको सिचवःतरको िनणर्यबाट हेन माऽ पहुँच आवँयक 
पनुर्को कारण उल्लेख गरी गहृ मन्ऽालयमा अनरुोध भई आउन ुपनछ। 

(घ) ःथानीय तहका गाउँपािलका, नगरपािलका र िजल्ला समन्वय 
सिमितह का लािग संघीय मािमला तथा सामान्य ूशासन मन्ऽालय 
माफर् त हेन माऽ पहुँच आवँयक पनुर्को कारण उल्लेख गरी गहृ 
मन्ऽालयमा अनरुोध गरी आउन ुपन छ।†  

 
†  ूथम संशोधनबाट संशोिधत 
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(ङ) सावर्जिनक संःथान, बक, िवि य एबम ् सहकारी स ंःथाह , पिब्लक 
कम्पनी एबम ् ूाईभेट िलिमटेड कम्पनीह ले नागिरकताको डाटाको 
केन्िीय सभर्रमा हेन माऽ पहुँच ूा  गनर् िनम्न कागजात संलग्न गरी 
गहृ मन्ऽालयमा अनरुोध गनुर् पनछ। 

(1) स ंचालक सिमित, बोडर् वा कायर्सिमितको िनणर्य, 

(2) हेन माऽ पहुँच आवँयक पनुर्का कारण सिहत सम्विन्धत 
संघ/ूदेश मन्ऽालयको सिचवःतरबाट िनणर्य भएको िसफािरशपऽ, 

(3) संःथा दतार् सम्वन्धी कागजातह , 

(4) नागिरकता डाटाको गोपनीयता र सरुक्षाको लािग ूितव ता पऽ। 

(च) नेपाली कुटनीितक िनयोगले राहदानी, िभसा लगायतका सेवा ूवाहको 
लािग नागिरकताको िववरण भएको ूणालीमा पहुँच िलन आवँयक भएमा 
नेपाल सरकार पररा  मन्ऽालयको सिचवःतरबाट िनणर्य भै िसफािरश 
सिहत गहृ मन्ऽालयमा अनरुोध भई आउन ुपनछ। 

६. नागिरकताको केन्िीय सभर्रमा पहुँचको लािग यजुरनेम र पासवर्ड लगायत अन्य 
बेडेिन्सयल (Credentials)  िववरण  हेन माऽ पहुँच िदने िनणर्य भए पिछ 
मन्ऽालयको सम्बिन्धत शाखाबाट उपलब्ध हनेुछ।‡ 

७. सावर्जिनक सेवा ूदान गन िनकायह लाई केन्िीय सभर्रमा हेनर् माऽ पहुँच िदँदा 
सम्बिन्धत िनकायह सँग डाटाको सरुक्षा, गोपनीयता र उपयोगका सम्बन्धमा 
ूितब ता िलइनेछ। 

 
‡ ूथम संशोधनबाट संशोिधत 
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८. "हेन माऽ पहुँच"  एक आिथर्क वषर्को लािग माऽ ूदान गिरनेछ। ूत्येक 
आिथर्क बषर् शु  भएको ३ मिहनािभऽ सम्बिन्धत िनकायबाट दफा ५,६ र ७ 
को ूिबया परु् याई म्याद थपको लािग अनरुोध भै आएमा आवँयकता र 
उपयोिगताको आधारमा म्याद थप गनर् सिकनेछ। 

 

पिरच्छेद : चार 

बािषर्क सेवा शलु्क, ूािविधक व्यवःथापन र ममर्त संभार 

९. हेन माऽ पहुँच सरकारी िनकायलाई िनःशलु्क उपलब्ध गराइनेछ। तर सो 
ूयोजनको लािग सम्विन्धत िनकायमा आवँयक पन ूािविधक तथा भौितक 
साममीको व्यवःथा र ममर्त संभारको व्यवःथापन तथा संचालन खचर् सम्विन्धत 
िनकायह लेनै गनुर् पनछ। 

१०. नागिरकताको केन्िीय सभर्रमा हेन माऽ पहुँचको सिुवधा िलने सावर्जिनक 
संःथान, बक, िवि य एबम ्सहकारी स ंःथाह , पिब्लक कम्पनी एबम ्ूाईभेट 
िलिमटेड कम्पनीह ले सेवा शलु्क वापत मािसक . 1,000।–  (एक हजार 
पया) नेपाल सरकारको राजःव खातामा जम्मा गनुर्पनछ। साथै "हेन माऽ 
पहुँच" को लािग आवँयक ूािविधक तथा भौितक साममी एंव ममर्त संभारको 
व्यवःथापन तथा संचालन खचर् सम्विन्धत िनकायह ले नै गनुर् पनछ। 
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पिरच्छेद : पाचं 

िविवध 

११. कुनै िनकाय वा संःथालाई हेन माऽ पहुँच  िदने निदने सम्पूणर् अिधकार नेपाल 
सरकार गहृ मन्ऽालयमा रहनेछ । 

१२. नागिरकताको डाटामा हेन माऽ पहुँचको ूयोगको सम्बन्धमा गहृ मन्ऽालयबाट 
िनयिमत पमा अनगुमन गिरनेछ। नागिरकताको डाटा महत्वपूणर् एबम ्
संबेदनशील भएको र नागिरकह को व्यिक्तगत िववरण भएको हुँदा कसैले पिन 
डाटाको दु पयोग गनुर् गराउन ुहदैुन। कसैले नागिरकताको डाटाको दु पयोग 
गरे गराएको पाइएमा तत्काल हेन माऽ पहुँचलाई मन्ऽालयले र  गरी ूचिलत 
काननु वमोिजम कारवाही समेत गनर् सक्नेछ। 

 


