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१. अध्मागभन कामाारमको स्वरुऩ य प्रकृति

हिाइ मागा हुँदै

नेपाल वभर विदेशीहरुको प्रिेश

र प्रस्थानलाई व्यिवस्थत ,

वनयवमत एिं वनयन्त्रण गना तथा नेपाली नागररकहरुको आगमन तथा
प्रस्थानलाई व्यिवस्थत गने उद्देश्यले अध्यागमन कायाालय , वरभुिन अन्त्तरााविय
विमानस्थल, गौचर, काठमाण्डौको स्थापना वि .सं. २०४६ सालमा भएको हो ।
यो कायाालयले अध्यागमन ऐन २०४९

, अध्यागमन वनयमािली २०५१ र

अध्यागमन कायाविवध २०६५ तथा मन्त्रालय , विभागबाट समय समय मा जारी
भएका पररपरहरुको अवधनमा रही काया सञ्चालन गरररहेको छ ।
अध्यागमन कायाालयलाई व्यिवस्थत गना अध्यागमन ऐन

, वनयम, कायाविवध,

विभागीय पररपरहरु र मूल्य मान्त्यताको पररवधवभर रहेर यस कायाालयले
आर्ू लाई तोक्रकए बमोवजमको कायासम्पादन गरररहेको छ । नेपालको अध्यागमन
व्यिस्थालाई अन्त्तरााविय मापदण्ड अनुसार दक्ष , प्रभािकारी तथा सेिाग्राही मैरी
बनाई नेपालको छवि अन्त्तराावियस्तरमा उच्चर राख्नभयस कायाालयको महत्िपूणा
भूवमका रहेको छ ।
वरभुिन विमानस्थल हाल सम्म नेपालको एक मार अन्त्त रााविय विमानस्थल रवह
आएको छ । हिाईमागा हुँदै नेपाल प्रिेश गने एक मार नाका वरभुिन अन्त्तरााविय
विमानस्थल भएकोले यस नाकाबाट आितजाित गने स्िदेशी तथा विदेशी
यारुहरुले वलई आउने राहदानी/यारा अनुमवत पर, वभसा चेक जाुँच गरी आगमन
तथा प्रस्थान अनुमवत क्रदने र विदेशीहरुलाई कानूनले तोके बमोवजमको वभसा
प्रदान गने मुख्य वजम्मेिारी यस कायाालयको रहेको छ ।
२. अध्मागभन ऩन
ु संयचना २०७६

नेपालमा अध्यागमन सम्बन्त्धी अवभलेख चुस्त दुरूस्त हन नसेकोको आिाज समय
समयमा आई रहने गरे को छ । यसो हन नसक्नु मा अध्यागमनमा प्रयोग हने
भौवतक पूिााधार र प्रविवधमा समयानुसार सुधार हन नसक्नुा नै प्रमुख कारण
रवह आएको कु रामा दुई मत छैन । अध्यागमन सम्बन्त्धी कायालाई अन्त्तरााविय
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स्तरको बनाउन , यारुहरूको यारा अवभलेखलाई सुरवक्षत र भरपदो बनाउन

,

अपराधीहरू तथा आतंकबादीहरूलाई सीमा वभर रोक्नई भरपदो प्रविवध
आिश्यक रहेको महशुस गरी अध्यागमन विभागको अगुिाईमा अध्यागमन
पुनसंरचना २०७६ लाई कायाान्त्ियनमा ल्याईएको छ । यस कायािमबाट
अध्यागमन कायाालयमा प्रयोगमा आएको Immi Software लाई प्रवतस्थापन गरी
यारुहरूको Biometric Data (Fingerprint, Eye Scan, Photo) वलने तथा यारुहरूको
Flight Details समेत समािेश गना सक्रकने गरी तयार गररएको Nepali Port नामक
सफ्टिेयर माघ १३ , २०७६ तदनुसार Jan 28, 2020 मा सम्माननीय प्रधानमन्त्री
के पी शमाा ओलीज्यूबाट समुद्घाyटन गरी प्रयोगमा ल्याईएको छ । यसको साथै
यस कायाालयमा प्रयोगमा आएको

Network System लाई समेत पुरै नयाुँ

बनाईएको,Power Backup System जडान गरी सेिा प्रिाहमा विद्युतको आपूर्ततलाई
Uninterrupt हने व्यिस्था गररएको छ । साथै यस कायाालयमा सञ्चादलनमा रहेको
CCTV System लाई विस्तार गने तथा क्षमता बढाउने काया समेत यस आ.ब.मा
गररएको छ । जसबाट हाल आगमन तर्ा २२ िटा र प्रस्थान तर्ा १० िटा CCTV
Camera सञ्चााालनमा ल्याईएको रCCTV Recordning System(NVR) को क्षमता समेत
बृवि गररएको छ ।
यस कायािमबाट अध्यागमनमा प्रयोग हुँदै आएको क्याविनलाई हटाई

e-Gate

जडान भएको अत्याधुवनक Cabin समेत रावखएको छ । अध्यागमन कायाालयमा
कायारत सबै कमाचारीहरूलाई नयाुँ Nepali Port को पवहलो चरणको तावलम क्रदई
सक्रकएको छ भने

Refreshment तावलम समय समयमा हने गरर व्यिस्था

वमलाईएको छ ।
३. नेऩारको अध्मागभन य Covid-19

विश्वभर महामारीको रूपमा र्ै वलएको Covid-19 जस्तो प्राण घातक रोग Corona
नामको Virus को संिमणबाट लाग्नेु गदाछ । सबाप्रथम चीनको बुहान शहरमा
4

२०७६-७७ को रेमावसक प्रवतिेदन

अध्यागमन कायाालय, वर.अ.वि.

वब.सं.२०७६ को पौषको पवहलो साता

(31 December 2019) बाट देवखएको यो

Virus को संिमणबाट चीन , अमेररका, ब्रावजल, इटली, स्पेन, फ्रान्त्स, बेलायत
लगायतका युरोवपयन देशहरुमा धेरै मावनसहरूको ज्यान वलएको छ भने वछमेकी
मुलुक भारतमा समेत संिमणको अिस्था विकराल रहेको छ । नेपालमा पवन
संिवमतहरुको संख्याण क्रदन प्रवतक्रदन बढ्दै गई मानिीय क्षवत समेत भएको छ ।
यस रोगको संिमणबाट बच्न नेपालको अध्यागमनमा विशेष साबधानी
अपनाउने नेपाल सरकारको रणनीवत बमोवजम अध्यागमन विभाग लगायत सबै
अध्यागमन कायाालयहरुले विवभन्न साबधानीका उपायहरु अिलम्िन गदै आएको
छ । सिाप्रथम २०७६ माघ ८ मा एक जना नेपालीलाई यस रोगको संिमण पुष्टी
भए पवछ नेपालको अध्यागमन कायाालयहरुमा कायारत सबै कमाचारीहरूलाई
मास्क, स्यावनटाईजर र ग्लोबको अवनिाया प्रयोग गरी काम गना वनदेशन भए
अनुरूप हाल उक्त स्िास््य सामाग्रीहरुको प्रयोग अवनिाया गररएको छ ।
यस Covid-19 रोगको महामारीलाई अध्यागमन विन्त्दु देवख नै वनयन्त्रण गना
अध्यागमन विभागबाट सबाप्रथम र्ागुन १९ मा नेपालको अध्यागमन
कायाालयहरुबाट जारी गररदै आएको

On arrival visa बन्त्द गने र विदेश वस्थत

नेपाली कु टनैवतक वनयोगहरुबाट नेपालको वभसा वलने सबैले अवनिायारूपमा
Corona Virus बाट संिमण नभएको पुष्टी हने गरी

PCR पररक्षण गरे को Medical

Certificate अवनिाया गने गरी सूचना जारी गयो । त्यस्तै विश्वभर रहेका नेपाली
तथा विदेशीहरूलाई नेपालले वलएको अध्यागमन सम्बन्त्धी रणनीवतको
जानकारी क्रदन तथा गुनासोहरू सम्बोधन गना अध्यागमन विभाग र यस
कायाालयमा Hotline को व्यिस्था गररयो भने नेपालबाट क्रदईने सबै प्रकारका Visa
Suspend गने सूचना अध्यागमन विभागबाट जारी भयो । साथै नेपाल सरकारले
२०७६ चैर ११ बाट शुरू गरे को देशव्यापी Lockdown ले अध्यागमनको पुरै काम
प्रभावित भयो र राविय र अन्त्तरााविय सबै हिाई सेिा बन्त्द भयो ।
नेपाल सरकारबाट Covid-19 को महामारीको संिमणलाई वनयन्त्रण गना
अिलम्िन गररएको Lockdown बाट अन्त्तरााविय हिाई सेिा बन्त्द भएकोले यस
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अिवधमा नेपालमा रहेका आफ्ना नागररकहरुलाई उिार गना सम्बवन्त्धत
देशहरूबाट गररएको के ही चाटार उडानहरू भएका वथए भने विदेशमा अलपर
परे का नेपालीहरूलाई पवन सोही अनुरूप उिार गरी नेपाल ल्याउने काम
वनयवमत रूपमा हुँदै आएको छ ।
४. अध्मागभन कामाारम बि.अ.वव.को काभ, किाव्म य अधधकाय

अध्यागमन कायाालय , वरभुिन अन्त्तरााविय विमानस्थलले अध्यागमन ऐन
२०४९, अध्यागमन वनयमािली , २०५१ र अध्यागमन कायाविवध

, २०६५

अनुसार विदेशीको नेपाल प्रिेश , उपवस्थवत र प्रस्थानलाई वनयवमत र वनयन्त्रण
गना तथा नेपाली नागररकको आगमन र प्रस्थान ब्यिवस्थत गने

सम्बन्त्धी काया

गदाछ ।
अध्यागमन कायाविवध , २०६५ को पररच्छेद २ दर्ा २

.२ ले अध्यागमन

कायाालयको काम तोक्रकक्रदएको छ । यस अनुसार कायाालयको कामहरु

देहाय

बमोवजम रहेका छन्: कु टनैवतक वभसा , औपचारीक वभसा , पयाटक वभसा र अन्त्तररम वभसा जारी
गने,
 राहदानी र वभसा शंकास्पद देवखएकालाई नेपालको वभसा क्रदन िा
नेपालवभर प्रिेश क्रदन इन्त्कार गने,
 िैध राहदानी र प्रस्थान गने देशको वभसा नभएका

(Visa On Arrival System

नभएमा) व्यवक्तलाई प्रस्थान अनुमवत नक्रदने ,
 अध्यागमन ऐन िा वनयमािली िमोवजम वनष्काशन भएका िा नेपालमा
प्रिेश गना रोक लगाईएका विदेशीलाई नेपालको वभसा क्रदन िा नेपालवभर
प्रिेश क्रदन इन्त्कार गने,
 नाकाबाट प्रस्थान र प्रिेश गने प्रत्येक व्यवक्तको राहदानीमा सोही अनुरुप
आगमन िा प्रस्थान छाप लगाईक्रदने ।
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५. कामाारमभा यहने कभाचायी संख्मा य कामा वववयण

पवछल्लो संगठन तथा व्यिस्थापन सभेक्षण िमोवजम यस कायाालयमा रा

.प.

प्रथम श्रेणीको प्रमुख अध्यागमन अवधकृ तको नेतृत्िमा विवभन्न सेिा समूह र
श्रेणीका गरी कु ल १६२ जनाको दरिन्त्दी स्िीकृ त रहेको छ । जसको वििरण
देहाय अनुसार रहेको छ ।
५.१ स्वीकृि दयवन्दी य ऩदऩि
ू ी
ि.सं
१
२

स्िीकृ त
पदपूती ररक्त कै क्रर्यत
दरिन्त्दी

पद

सेिा/समूह

प्रमुख
अध्यागमनअवधकृ त
बररष्ठ
अध्यागमनअवधकृ त

नेपाल
प्रशासन/सा.प्र.

१

१

०

प्रशासन/सा.प्र.

६

६

०

३

अध्यागमन अवधकृ त

प्रशासन/सा.प्र.

१२९

८४

३५

४

लेखा अवधकृ त

प्रशासन/लेखा

१

१

०

५

कम््यूटर इवन्त्जवनयर

विविध

२

२

०

६

कम््यूटर अवधकृ त

विविध

१

१

०

७

बररष्ठ अध्यागमन
सहायक

प्रशासन/सा.प्र.

९

१२

0

८

लेखापाल

प्रशासन/लेखा

१

१

०

९

कम््यूटर अपरेटर

विविध

३

१

२

१०

सहायक कम््यूटर
अपरेटर

विविध

१

२

०

११

हलुका सिारी
चालक

इवन्त्जवनयररङ

२

६

०

१२

कायाालय सहयोगी

प्रशासन/सा.प्र.

६

९

०
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५ जना मन्त्रालय
,विभाग तथा
वज.प्र.का.मा काजमा
रहेका ।
१ जना विभागमा
काजमा रहेको

३ जना काज

१ जना काजमा
आएको, १ जना
काजमा गएको
१ जना सेिा करार
तथा १ जना काजमा
रहेको
३ जना सेिा करार ३
जना काज
३ जना सेिा करार

२०७६-७७ को रेमावसक प्रवतिेदन
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जम्मा

१६२

१२७

५.२ अध्मागभन ववबागफाट कयाय सम्झौिा गयी खटाईएका कभाचायीहरू
ि.सं.
१.
२.

पद

सेिा

संख्या

कै क्रर्यत

कम््युटर ईवन्त्जवनयर

विविध

३

२०७६ कार्ततक बाट

२

२०७६ पौषबाट

कु वचकार

५.३ कभाचायीको कामा वववयण

प्रमुख अध्यागमन अवधकृ त
 वर.अ.वि.बाट यारा गने यारुहरुलाई आगमन र प्रस्थान अनुमवत
क्रदने कायालाई ब्यिवस्थत र वनयवमत गने , गराउने ।
 कायाालय प्रमुखको हैवसयतले कायाालयका दैवनक प्रशासन संचालन
गने र वर.अ.वि. वस्थत विवभन्न वनकायहरुसुँग समन्त्िय कायम राख्नेवा
।
 नेपाल सरकार र अध्यागमन विभागबाट भएका वनणाय र
वनदेशनहरुलाई कायाान्त्ियन गने/गराउने।
 कमाचारीहरुको कामको सुप रीिेक्षण र मूल्यांकन गने ।
 शंकास्पद कागजातसवहत यारा गने विदेशीहरुलाई
Entry Refuse
गने/गराउने ।
 शंकास्पद कागजात सवहत यारा गने नेपाली नागररकलाई
अनुसन्त्धानको लावग अध्यागमन विभाग िा सम्िन्त्धीत वनकायमा
लेखी पठाउने/ पठाउन लगाउने ।
 आगमन तथा प्रस्थानको रे कडा अद्यािवधक राख्ना लगाउने ।
 महावनदेशकज्यूबाट प्रत्यायोवजत अवधकार बमोवजमका काया
हरु
गने।
बररष्ठ अध्यागमन अवधकृ त
 प्रमुख अध्यागमन अवधकृ तको प्रत्यक्ष वनयन्त्रण र वनदेशनमा रही
प्रत्यायोवजत अवधकार बमोवजमको काया गने ।
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 तोक्रकएको वसफ्टको इन्त्चाजा भई वर
.अ.वि.बाट यारा गने
यारुहरुलाई आगमन र प्रस्थान अनुमवत क्रदने कायालाई ब्यिवस्थत र
वनयवमत गने, गराउने ।
 यारुलाई प्रस्थान अनुमवत र आगमन अनुमवत क्रदने/नक्रदने सम्बन्त्धमा
अध्यागमन अवधकृ तिाट पेश भएको विषय उपर वनणाय क्रदने
िा
प्रमुख अध्यागमन अवधकृ त समक्ष पेश गने ।
 मातहतका कमाचारीहरुको सुपरीिेक्षक भई काया गने ।
अध्यागमन अवधकृ त
 आगमन वभसाको वनिेदन








क्रदएका विदेशी हरुलाई वनयमानुसार

अनअराइभल वभसा (Visa On Arrival)जारी गने ।
प्रस्थानका लागी आएका यारुको आिश्यक कागजात हेरी प्रस्थान
अनुमवत क्रदने ।
यारीहरुको यारासंग सम्िवन्त्धत कागजात शंकास्पद देवखएमा
सम्िवन्त्धत यारी िा शंकास्पद कागजात थप अनुसन्त्धानको लावग
बररष्ठ अध्यागमन अवधकृ त समक्ष पेश गने र वनदेशन िमोवजम
अध्यागमन विभाग िा सम्िवन्त्धत वनकायमा पठाउने ।
शंकास्पद कागजात िोकी यारा गना खोज्ने यारीहरुको राहदानी
लगायतका कागजात हेरी यारा अनुमवत नक्रदने र त्यस्तो शंकास्पद
कागजात बोकी आगमन हन खोज्ने विदेशी यारीहरुलाई कारिाही
गनुापने देवखएमा विभागमा पठाउने तथा नेपाली यारीहरुको हकमा
थप कारिाहीको लावग सम्िवन्त्धत वनकायमा पठाउने ।
प्रमुख अध्यागमन अवधकृ त तथा वसफ्टका बररष्ठ अध्यागमन
अवधकृ तले क्रदएको वनदेशन कायाान्त्ियन गने ।
आगमन तथा प्रस्थान हन आउने यारीको वििरण अवनिायारुपमा

Nepali Port प्रणालीमा राख्नेा ।
 यारासुँग सम्िवन्त्धत कागजातहरु अपयााप्त देवखएमा पुरा गना
लगाउने ।
 समूह वभरका आगमन र प्रस्थानका सबै काया सञ्चालनको लावग
आिश्यक सबै काया सुपररिेक्षकलाई वनयवमत जानकारी गराउने ।
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 आगमन र प्रस्थान व्यिस्थापन सुचारु िनाउन वनरन्त्तर
रहने ।

क्रियावशल

िररष्ठ अध्यागमन सहायक
 प्रस्थान अनुमवत का लावग आएका यारीहरुको यारा सम्िन्त्धी
कागजात पुरा गना लगाउने ।
 यारीहरुको रे कडा राख्ने तथा
(राहदानी बाहकहरुलाई ) अध्यागमन
सम्िन्त्धी आिश्यक सहयोग गने ।
 कायाालयमा आइपने दैवनक प्रशासनीक कायाहरु गने ।
 प्रमुख अध्यागमन अवधकृ त , बररष्ठ अध्यागमन अवधकृ त तथा
सुपररिेक्षकले क्रदएको वनदेशन पालन गने ।
लेखा अवधकृ त/लेखापाल
प्रचवलत आर्तथक ऐन, वनयम िमोवजम आर्तथक प्रशासन सञ्चालन गने ।
राजश्व तथा विवनयोजनको लेखा ठीक सुँग राख्ने ।
समयमै आन्त्तररक तथा अवन्त्तम लेखा परीक्षण गराउने व्यिस्था गने ।
विवनयोजन तर्ा को वनकासा खचाको वहसाि अध्यािवधक राख्ने् ।
िेरुजुको लगत तयार गरी र् र्छ्यौट गना गराउन कारिाही अगा डी
िढाउने ।
 लेखा सम्िन्त्धी नीवतगत कु राहरुमा कायाालय प्रमुखलाई सुझाि क्रदने ।
 प्रमुख अध्यागमन अवधकृ तको वनदेशन िमोवजम गने ।






 आगमन, प्रस्थान तथा वभसा वस्टकरको आम्दानी र खचाको वहसाि
दुरुस्त राख्नेय ।
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कम््यूटर इवन्त्जवनयर /कम््यूटर अवधकृ त /कम््यूटर अपरे टर /सहायक कम््यूटर
अपरे टर/कम््युटर टेक्रक्नकवसयन
 कम््यूटर प्रणाली, नेटिकीङ र सफ्टियरको
सुपरीिेक्षण गने ,
वनयवमत अपडेट गने गराउने ।
 सरूिा भई आउने अध्यागमन अवधकृ त तथा आिश्यकता अनुसार
अन्त्य कमाचारीहरूलाई Nepali Port सञ्चालन गना सहयोग गने ।
 वनयवमतरुपमा प्रणाली जाुँच गने र दुरुस्त अिस्थामा राख्ने

।

आिश्यकता अनुसार सुधार गने । कम््यूटरहरुको ममात सम्भार ,
सरसर्ाइ आक्रदको वनयवमत रे खदेख गने ।
 प्रस्थान तथा आगमन कक्षमा समय समयमा देखा पने कम््यूटर
सम्िन्त्धी समस्या समाधान गने / गराउने ।
 आगमन तथा प्रस्थानमा अनलाइन प्रणाली संचालन गराउने , सो
हन नसक्ने भएमा वसफ्ट प्रमुख र प्र.अ.अ. लाई जानकारी गराउने ।
 शंकास्पद राहदानीलाई FDU (Forgery Detection Unit) मा परीक्षण गने
र Fault देवखएका व्यवक्त तथा राहदानी लगायत अन्त्य उपकरण
सवहत वनयन्त्रणमा वलई थप अनुसन्त्धान तथा कारिाहीको लावग
वसर्ाररस गने ।
 FDU मा रहेका मेवशनरी उपकरणहरूको उवचत प्रयोग , ममात संभार
गने गराउने ।
 अध्यागमन अवधकृ तहरूलाई विविधा परे का Visa, e-Visa तथा अन्त्य
विद्युतीय माध्यममा रहेका सूचना सम्बन्त्धी जानकारी क्रदन सहयोग
गने ।
 Offload/Entry Refuse को प्रवतिेदन तयार गरी प्रमुख अध्यागमन
अवधकृ त समक्ष पेश गने ।
 यारीहरुको यारासुँग सम्बवन्त्धत वििरण कम््यूटरमा अध्यािवधक
भए/नभएको एक्रकन गने ।
 वनणायानुसार Black List राख्नेक र हटाउने सम्बन्त्धी काया गने ।
 प्रमुख अध्यागमन अवधकृ त तथा बररष्ठ अध्यागमन अवधकृ तहरूलाई
कामको वसलवसलामा आिश्यक
विद्युतीय सूचना क्रदई वनणाय
प्रकृ यामा सघाउने ।
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 आगमन, प्रस्थान सम्बन्त्धी त्याङ्क प्र .अ.अ. को वनदेशन अनुसार
तयार गने ।
 कायाालयको आिश्यक वचठ्ठीपर, रट्पणी तयार गने ।
 तोके अनुसार अन्त्य काया गने ।
हलुका सिारी चालक
 तोक्रकएको सिारी साधन समय र आिश्यकता अनुसार चलाउने ।
 सिारीको ममात सम्भार गनुापने भएको भए सो को जानकारी
प्रशासन/स्टोरमा क्रदने ।
 आदेश अनुसार ममात सम्भार गराउने ।
 तोक्रकए अनुसारका अन्त्य कायाहरु गने ।
कायाालय सहयोगी
 ड्यूटी सुरु हनु भन्त्दा १५ वमनेट अगािै कायाालयमा उपवस्थत भइ
काउन्त्टर, क्याविन लगायतका क्षेरमा सरसर्ाइ गने ।
 यारुहरुको लाइन वमलाउने।
 GD/PM र्ायल गने रुजु गने र व्यिवस्थत र्ाईवलङ गने ।
 आगमन/प्रस्थान कक्षका कागजात, छाप आक्रदको रे खदेख गने ।
 कायाालयका वचठ्ठीपर ओसार पसार गने ।
 कारिाहीको लावग विवभन्न् वनकायमा लैजानुपने व्यवक्तहरूलाई
प्रहरीको साथ वलई सम्बवन्त्धत वनकाय समक्ष बुझाउने ।
 तोक्रकए अनुसारका अन्त्य कायाहरु गने ।
वस्िपर
 अध्यागमन क्षेरको आगमन तथा प्रस्थान तर्ा को
Floor तथा
क्यावबनको सरसर्ाइ गने ।
 सरसर्ाईलाई वनयवमतरूपमा विहान ७ बजेबाट साझ ५ बजे सम्म
गने
 तोके अनुसार अन्त्य काया गने ।
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सुरक्षा गाडा
 कायाालय सुरु हनु भन्त्दा अगािै कायाालयमा तोक्रकएको पोशाकमा
उपवस्थत हने ।
 यारुहरुलाई सम्बवन्त्धत क्यावबन पवहचान गरर लाइन वमलाउने ।
 बृि, बच्चात तथा अपांगहरूलाई तोक्रकएको डेक्स लैजाने
 लाईन वमलाउदा हल गने तथा वनयम कानून वबपररत गना खोज्ने जो
कोवहलाई सचेत गराउने , भीड वनयन्त्रण गने ।
 प्रवतिवन्त्धत भवन तोक्रकएको काया गनेलाई बररष्ठ अध्यागमन
अवधकृ त समक्ष पेश गने ।
 तोके अनुसार अन्त्य काया गने ।

13

२०७६-७७ को रेमावसक प्रवतिेदन

अध्यागमन कायाालय, वर.अ.वि.

६. हार कामायि कभाचायीहरु
ु
प्रभुख अध्मागभन अत्रधकृत श्री गौरोचन िैं ज(9851140010)
फरयष्ठ अध्मागभन अत्रधकृत
अन्नऩूण ा

कन्चनजॊ गा

िगयभाथा

१

श्री वकयण थाऩा

२. श्री गॊगा प्रिाद न्मौऩाने

३. श्री िुश्विर फैद्य

४

श्री त्रफत्रनता बट्टयाई

५. श्री नायामण ऩाण्डेम

६. श्री कृष्ण प्रिाद बण्डायी

अध्मागभन अत्रधकृत (प्रिािन िभन्िम तथा िहजीकयण िाखा)
१

क.अत्रधकृत श्री िुदिान न्मौऩाने

२

श्री यविन्र भानन्धय

३

श्री खेभयाज िाऩकोटा

अध्मागभन अत्रधकृत(डे स्क ड्यूटी)
अन्नऩूण ा
त्रि.नॊ.

नाभ

कन्चनजॊ गा
त्रि.नॊ.

नाभ

िगयभाथा
त्रि.नॊ.

नाभ

१

श्री ईिय व्मञ्जनकाय

१

श्री अश्वबफका खिी

१

श्री अप्िया खिी

२

श्री ऋविकेि खत्रतिडा

२

श्री अिोक प्रिाद दाहार

२

श्री अबमिेखय अत्रधकायी

३

श्री गौतभ रयभार

३

श्री कभर आचामा

३

श्री एक नायामण बण्डायी

४

श्री श्वचयन्जीिी िाऩकोटा

४

श्री गोऩार श्रे ष्ठ

४

श्री कभर प्रिाद कोईयारा

५

श्री जुन ु हभार ढकार

५

श्री जगदीि दाहार

५

श्री कृष्ण याज जोिी

६

श्री टु क्टी िेऩाा

६

श्री ढाकायाभ अमाार

६

श्री कृष्णप्रिाद खत्रतिडा

७

श्री त्रडक प्रिाद दाहार

७

श्री ताया फहादुय कॉ ु िय

७

श्री गुरुप्रिाद ढकार

८

श्री ददनेि िभाा

८

श्री तेजनायामण त्रतिायी

८

श्री गोभा ऩौडेर

९

श्री ऩदभ याज चटौत

९

श्री ददऩक कुभाय आचामा

९

श्री चन्र प्रकाि फस्नेत

१०

श्री प्रभेि श्वििा

१०

श्री दीऩेन्र ऩौडेर

१०

श्री ठानेिय ऩयाजुरी

११

श्री प्रिान्त कुभाय िभाा

११

श्री दुगाा थाऩा

११

श्री तुरिी याभ बगत

१२

श्री फभ फ. नेऩारी

१२

श्री धत्रनयाभ िभाा

१२

श्री ददऩेि त्रफडायी

१३

श्री त्रबिभ याई

१३

श्री त्रफक्रभ त्ररबफु

१३

श्री ऩदभा श्रे ष्ठ

१४

श्री भौिभ ढुॊ गेर

१४

श्री त्रफष्णु यॊ जन फयार

१४

श्री फारकृष्ण अत्रधकायी

१५

श्री यभेिप्रिाद गौतभ

१५

श्री फैकुण्ठ ऩौडेर

१५

श्री भश्वणकुभाय याई

१६

श्री याजन श्वघत्रभये

१६

श्री बयतयाज ऩाण्डेम

१६

श्री त्रभिरार रुइटे र

१७

श्री याजन श्रे ष्ठ

१७

श्री भभता कुभायी ओझा

१७

श्री माभ फहादुय बट्टयाई

१८

श्री ये खा दाि

१८

श्री भुयायी त्रनयौरा

१८

श्री यजनी ठाकुय

१९

श्री विक्रभ िभाा

१९

श्री याज कुभाय दुरार

१९

श्री यभेि वििकभाा िुनाय

२०

श्री िबिेय फहादुय याई

२०

श्री याभयाज गौतभ

२०

श्री ये भोण्ड थाऩा भगय

२१

श्री श्विि फहादुय गुरुङ्ग

२१

श्री रोकयाज िुिेदी

२१

श्री रोकहयी थाऩा

२२

श्री श्रीकृष्ण विडायी

२२

श्री श्वितर फहादुय यािर

२२

श्री विष्णु कुभायी बट्टयाई

२३

श्री िुन्दय िान्तिा

२३

श्री श्विियाज कोईयारा

२३

श्री श्माभ कृष्ण श्रे ष्ठ
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२४

श्री िुयेन्र थाऩा

२४

श्री िजम कुभाय ऩोखये र

२४

श्री िॊ जम कुभाय याजरिट

२५

श्री िुष्भा ऩोखये र (ढु ङ्गेर)

२५

श्री ियस्िती खनार

२५

श्री िुयेि याज ऩन्थी

२६

श्री िोवपन िाह

२६

श्री िविन श्रे ष्ठ

२६

श्री िौगात िबफाहाबपे

२७

श्री हेभ याज जोिी

२७

श्री हरय प्रिाद चऩाई

२७

श्री हुतयाज त्रनयौरा

२८

२८

श्री िेयफहादुय थाऩा

२८

श्री उद्धफ भान त्रिॊह

२९

२९

२९

३०

३०

३०

३१

३१

३१

३२

३२

३२

बररष्ठ अध्यागमन सहायक
अन्नऩूणा

कन्चनजॊ गा

१

श्री फरफहादुय राभा

२

श्री भोहन त्रधतार

वऩ.ए

िगयभाथा

१

श्री प्रेभप्रिाद ऩौडेर

१

श्री यश्वञ्जता कुभायी ऩोख्रेर

२

श्री िुश्विरा त्रतश्वबिना

२

श्री दे ियाज गौतभ
खुियाज श्रे ष्ठ

३

३

३

४

४

४

प्रिािन/रे खा/स्टोय
१

रे.अ.श्री ध्मान कुभाय याई

१

ि.क.अ.श्री एकयाज केिी

१

का.ि. नियाज भहजान

२

रक्ष्भण गुयागाई

३

का.ि. श्री इन्रफहादुय फोहया

२

का.ि.श्री यत्रभता नेऩारी

िूचना प्रवित्रध IT
अन्नऩूणा

कन्चनजॊ गा

िगयभाथा

१

क.ई. श्री िुिाि ऩाण्डे

क.ई. श्री जनक ढकार

क.ई. श्री उत्िि ये ग्भी

२

क.ई. श्री िॊ तोि ऩोखये र

क.अ. श्री ऩुरुिोत्तभ ऩौडेर

क.अ. श्री गणेि फहादुय श्रे ष्ठ

३

ि.क.अ. श्री प्रबात कुभाय भश्वलरक

ि.क.अ. श्री प्रिेि टण्डन

कायाालय सहयोगी
अन्नऩूणा

कन्चनजॊ गा

िगयभाथा

१

श्री त्रररानाथ प्माकुये र

१

श्री कुभायी ताभाङ

१

श्री ऩोिप्रिाद खत्रतिडा

२

श्री अभृत थाऩा

२

श्री श्वििफहादुय फस्नेात

२

श्री जानु थाऩा

ििायी चारक
१

श्री फुवद्ध फहादुय चिार

१

श्रीयाभ त्रिरिार

१

२

श्री गुञ्ज फुढाथोकी

२

श्री विजम तुराधय

२
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७. कामाारमफाट प्रदान गरयने सेवाहरु

वरभुिन अन्त्तरााविय विमानस्थलबाट यारा गने स्िदेशी तथा विदेशी यारुहरूको
अध्यागमन व्यिस्थापन एिं वनयन्त्रण गने काया यस कायाालयले गदाछ । यस
कायाालयले प्रदान गने सेिा वनम्नारनुसार रहेका छन् ।
 (On Arrival) वभसा जारी गनेाः- (Tourist Visa/Transit Visa/Gratis Visa)
 आगमन/प्रस्थान छाप लगाइक्रदनेाः - नाकाबाट प्रस्थान र प्रिेश गने प्रत्येक
व्यवक्तको राहदानीमा सोही अनुरुप आगमन िा प्रस्थान छाप लगाईक्रदने।
 वभसा क्रदन िा प्रिेश क्रदन इन्त्कार गनेाः- राहदानी र वभसा शंकास्पद देवखएका
वबदेशी नागररकलाई नेपालको वभसा क्रदन िा नेपालवभर प्रिेश क्रदन इन्त्कार
गने । अध्यागमन ऐन िा वनयमािली िमोवजम वनष्काशन भएका िा
नेपालमा प्रिेश गना रोक लगाईएका विदेशीलाई नेपालको वभसा क्रदन िा
नेपालवभर प्रिेश क्रदन इन्त्कार गने,
 प्रस्थान अनुमवत नक्रदनेाः -िैध राहदानी र प्रस्थान गने देशको वभसा नभएका
(On Arrival Visa System नभएमा) व्यवक्तलाई प्रस्थान गना नक्रदने ,
 सम्बवन्त्धत वनकायमा िुझाउनेाः -अदालत, प्रहरी लगायतका वनकायिाट लेवख
आए अनुसारका व्यवक्तलाई वनषेधसूची
(Blacklist) मा राखी प्रिेश र
आगमनको समयमा रोक लगाउने र सम्बवन्त्धत वनकायमा बुझाइक्रदने ।
८. सेवा प्रदान गने तनकामको शाखा य जजम्भेवाय अधधकायी

यस कायाालयले प्रदान गने सेिा सञ्चालन ३ वसफ्टमा रहेको छ । हरे क आइतिार
देवख समूह आलोपालो हने गरी वसफ्ट सञ्चालन गररएको

छ । यस अनुसार

वबहानी समूह वबहान ०६ :०० बजे देवख क्रदउुँ सो १२:०० बजेसम्म , क्रदिा समूह
क्रदउुँ सो १२:०० बजे देवख साुँझ ७:०० बजेसम्म र रारी समूह साुँझ ७:०० बजे
देवख राती जहाज आिागमन भइञ्जेलसम्म रहेको छ ।
प्रत्येक वसफ्ट सुरु हनु भन्त्दा अगाडी वबद्युतीय विवध

(elottery) बाट अध्यागमन

अवधकृ तहरूलाई डेस्क अक्रर्सर, वडपाचार अक्रर्सर र अराइभल अक्रर्सरका रुपमा
खटाउने गररएको । िररष्ठ अध्यागमन अवधकृ तहरूलाई आगमन तर्ा १ र प्रस्थान
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तर्ा १ जनाको दरले वसफ्ट वपच्छै २/२
गररएको छ ।

जना तोक्रकने गरी काया विभाजन

समग्र व्यिस्थापन र समन्त्ियको काया प्रमुख अध्यागमन

अवधकृ तबाट हने गरे को छ। कम््युटर सम्बन्त्धी प्राविवधक समस्या समाधानका
लावग प्रत्येक वसफ्टमा

१/१ जना कम््युटर ईवन्त्जवनयर , कम््युटर अपरे टर र

कम््युटर टेक्रक्नर्वसयनहरूको व्यिस्था गररएको छ ।
यस कायाालयको Arrival र Departure तर्ा गरी जम्मा ३ ८ िटा काउन्त्टरहरु बाट
काया सम्पादन हुँदै आइरहेको छ ।
८.१ आगभन (Arrival) कऺ

विदेशी तथा स्िदेशी यारीहरुको आगमनलाई प्रचवलत अध्यागमन ऐन , वनयम र
कायाविवध अनुसार यारु को कागजपर जाुँच गरी आगमन छाप लगाई आगमन
क्रदने । हाल यस कायाालयको आगमन कक्ष तर्ा जम्मा २२ िटा आगमन डेस्कहरु
रहेका छन् ।
तावलकााः आगमन तर्ा का डेस्कहरु
काउन्त्टर

डेस्क

काम सम्बन्त्धी वििरण

वजम्मेिार कमाचारी

SIO

वसफ्ट
इन्त्चाजा

आफ्नो वसफ्टको आगमन तर्ा को
कायाको सुपरीिेक्षण गने र वनणाय
क्रदन वसफ्ट इन्त्चाजाको व्यिस्था
रहेको छ ।

ड्यूटीको बररष्ठ
अध्यागमन
अवधकृ त

AO

आगमन
अक्रर्वसयल
(Arrival
Official)

आफ्नो वसफ्टको सिै आगमन
डेस्कहरुको कायाको समन्त्िय गदै
मावथल्लो अवधकारी समक्ष पेश गने

ड्यूटी खरटएको
अध्यागमन
अवधकृ त

र व्यिस्थापन गने कायाको लावग AO
रहेको हन्त्छ ।
AO का मुख्य- मुख्य कायाहरू
- आफ्नो वसफ्टको समयमा आगमन
हन आएका उडान सम्बि यारु
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वििरण र सम्बवन्त्धत उडानबाट
आएका यारुलाई आगमन अनुमवत
क्रदइएको िा नक्रदइएको यारुको
संख्या यकीन गने ।
- आगमन हन आएका यारुहरूलाई
आगमन अनुमवत प्रदान गने
सम्बन्त्धमा थप अनुसन्त्धान गनुापने
भएमा सम्बवन्त्धत Desk Officer सुँग
समन्त्िय गरी वनणायका लावग
ब.अ.अ, प्र.अ.अ. समक्ष सहयोग
वलने ।
- आगमन अनुमवत क्रदन नसक्रकने
भएमा Entry Refuse गने ।
- Black List मा रहेका यारुहरूलाई
सम्बवन्त्धत वनकायको वजम्मा
लगाउने । यस कायाका लावग
आिश्यकता अनुसार प्रशासन
शाखाको सहयोग वलने र प्रशासन
शाखालाई प्रवतिेदन गने ।
- मातहतमा रहने बररष्ठ अध्यागमन
सहायक, कायाालय सहयोगीको
पररचालन गने ।
A1-

सहयोग
आिश्यक
पने यारु र
िु मेम्िर
(Special
Crew)

जुन सुकै देशबाट आउने सहयोग
आिश्यक पने यारुहरू र जहाजमा
आउने िु मेम्िरहरूलाई आगमन
छाप लगाउने ।

ड्यूटी खरटएको
अध्यागमन
अवधकृ त

A2/NRN
A3
A4

वनशुल्क
साका का सदस्य रािका नागररक,
वभसा डेस्क वचवनया नागररक, NRN Card Holder
(Gratis Visa)

ड्यूटी खरटएको
अध्यागमन
अवधकृ त
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र १० बषा मुवनका (अमेररका बाहेक)
िालिावलकाले यी डेस्कहरुबाट
वनाःशुल्क आगमन वभसा प्राप्त गदाछन्
। चेक जाुँच गरी रवजष्टरमा लगत
राखी Gratis वभसा छाप राहदानीमा
लगाई वभसा जारी गररन्त्छ ।
A5- A13

पयाटक वभसा
१५।३०।९०
क्रदन र
अन्त्तररम
वभसा १ क्रदन
(Tourist Visa
15/30/90
Days/Transit
Visa 1 Day)

A14-A16

वभसा वलई
आएका
विदेशी
डेस्क
(Foreigner
with Visa)

विदेशवस्थत कु टनीवतक वनयोगिाट ड्यूटी खरटएको
वभसा वलई नेपाल आएका
अध्यागमन
विदेशीलाई यी डेस्कहरुबाट आगमन अवधकृ त
प्रदान गररन्त्छ ।

A17- A18

भारतीय
नागररक
डेस्क
(Indian
Citizan)

नेपाल आउने भारतीय
नागररकहरुको आगमन
व्यिस्थापनका लावग हाल दुइिटा
डेस्क रहेका छन् ।

ड्यूटी खरटएको
अध्यागमन
अवधकृ त

A19-A21

नेपाली
नागररक
डेस्क
(Nepali
Citizan)

अन्त्यर मुलुकिाट आएका
नेपालीहरुलाई आगमन क्रदन तीन
िटा डेस्कको व्यिस्था गररएको छ ।

ड्यूटी खरटएको
अध्यागमन
अवधकृ त

अन अराइभल वभसा पाउन नसक्ने
देश िाहेक वभसा आिश्यक पने सिै
देशका नागररकले वभसा आिेदन
र्ारम र शुल्क वतरे को रवसद वलई
यी डेस्कहरुमा राहदानी सवहत आए
पवछ आिश्यक प्रकृ या पुरा गरी
वभसा जारी गररन्त्छ ।
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A22

कु टनीवतक
र विषेश
राहदानी

कू टनैवतक र अक्रर्वसयल राहदानी
िाहकलाई यस डेस्कबाट आगमन
प्रदान गररन्त्छ ।

ड्यूटी खरटएको
अध्यागमन
अवधकृ त

Diplomat/Spec
ial

८.२ प्रस्थान (Departure) कऺ

नेपाली र विदेशी नागररकहरुले विदेश प्रस्थान गने िममा आफ्नो
राहदानी/वभसा सवहतका कागजात सम्बवन्त्धत काउण्टरमा सम्पका राख्छन् ।
त्यसरी आएका यारुहरुको

प्रस्थान परसुँगै वनजको राहदानी तथा वभ

सा

लगायतका कागजात चेकजाुँच गरी नाम तथा मुख्य वििरण राहदानीबाट
स्क्यान गरी कम््युटरमा प्रविष्ट गरी गमन छाप लगाई प्रस्थान अनुमवत क्रदने
गररएको छ ।
प्रस्थान कक्ष तर्ा हाल १

४ िटा काउण्टरहरू छन् । यी काउण्टरहरु

कु टनैवतक एिं औपचाररक राहदानी वलएका

Crew,

, विशेष सेिा क्रदनुपने यारु

,

विदेशीहरु, िैदवे शक रोजगारमा जाने नेपाली र अन्त्य नेपालीहरुका लावग छु ट्टा
छु ट्टै काउण्टर व्यिस्था गररएको छ ।
तावलकााः प्रस्थान (DEPARTURE) तर्ा का डेस्कहरु
काउन्त्टर

डेस्क

काम सम्बन्त्धी वििरण

वजम्मेिार कमाचारी

SIO

वसफ्ट इन्त्चाजा

आफ्नो वसफ्टको प्रस्थान तर्ा को
कायाको सुपररिेक्षण गने र वनणाय
क्रदन वसफ्ट इन्त्चाजाको व्यिस्था
रहेको छ ।

DO

प्रस्थान
अक्रर्वसयल
(Departure

आफ्नो वसफ्टको प्रस्थान डेस्कहरुको ड्यूटी खरटएको
कायाको समन्त्िय गदै मावथल्लो
अध्यागमन
अवधकारी समक्ष पेश गने र
अवधकृ त
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Official)

व्यिस्थापन गने कायाको लावग DO
रहेको हन्त्छ ।
DO का मुख्य- मुख्यT कायाहरू
- आफ्नो वसफ्टको समयमा प्रस्थान
हन आएका उडान सम्बि यारु
वििरण र सम्बवन्त्धत उडानका
लावग आएका यारुलाई प्रस्थान
अनुमवत क्रदइएको िा नक्रदइएको
(यारुको संख्या) यक्रकन गने ।
- यारा अनुमती नपाएका (Offload)
यारुको अनुमती नपाउने कारण
खुलाई वचठी पर तयार गराउने र
सम्बवन्त्धत यारुलाई क्रदने ।
- उडान बमोवजम GD Clear गने
- यारा अनुमती नपाएका
(Offload) यारुहरू र पुनाः यारु
अनुमवत
(Reload)
पाएका
यारुहरुको वििरण खुलाई
प्रशासन शाखामा प्रवतिेदन
बुझाउने ।
- मातहतमा
रहने
बररष्ठ
अध्यागमन सहायक , कायाालय
सहयोगीको पररचालन गने ।

D1

कु टनीवतक र
विषेश

कू टनैवतक र सरकारी राहदानी
ड्यूटी खरटएको
िाहक साथै जहाजका चालकदलका अध्यागमन
सदस्यहरु साथै सहयोग आिश्यक
अवधकृ त

राहदानी/िु
(Diplomat/Speci पने बृि/बालबावलका एिं
al/Crew)
अपांगहरूलाई यस डेस्कबाट
प्रस्थान प्रदान गररन्त्छ ।
D2 – D4 विदेशी

सिै विदेशी नागररकहरुको प्रस्थान
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नागररक
(Foreigner)
D5 - D9 नेपाली
नागररक
अध्ययन/भ्रमण
(Nepali
Citizen/Student/
Visit )
D10बैदवे शक
D14
रोजगारीमा
जाने नेपाली
नागररक
(Nepali Citizen
Foreign
Employment)

प्रदान गनाका लावग यो डेस्कको
व्यिस्था रहेको छ ।

अध्यागमन
अवधकृ त

िैदवे शक रोजगारीमा जाने िाहेक
अन्त्य सिै प्रयोजनका लावग विदेश
जाने नेपालीहरुको प्रस्थान यस
डेस्कबाट हने गरे को छ ।

ड्यूटी खरटएको
अध्यागमन
अवधकृ त

िैदवे शक रोजगारीमा जान श्रम
ड्यूटी खरटएको
स्िीकृ वत वलई आएका नेपालीहरुको अध्यागमन
प्रस्थान यस डेस्कबाट हन्त्छ ।
अवधकृ त

प्रत्येक एअरलाइन्त्सले यारु संख्या र याराको वििरण सवहतको कागजातहरु
प्रस्थान कक्षमा प्रस्तुत गने र यसलाई अध्यागमन कमाचारीले अवभलेख क्रकतािमा
दताा गरी General Declaration मा सहीछाप गररने गररएको छ ।
८.३ प्रशासन, सभन्वम िथा सहजजकयण शाखा

ड्यूटी खटनपटन र कायाालय संचालन सम्बन्त्धी कामको लावग यो शाखा रहेको
छ। यसले आगमन तथा प्रस्थान तर्ा कमाचारीलाई ड्यूटी खटाउने र सहवजकरण
सम्बन्त्धी काया गदाछ । कमाचारी प्रशासन सम्बन्त्धी काम गनुाका साथै विवभन्न
वनकायहरुमा सम्पका र समन्त्िय गदै यसले कायाालय व्यिस्थापन तथा दैवनक
प्रशासन संचालन गदाछ ।
कायाालयको सूचना प्रविवधको व्यिवस्थत संचालनका लावग यस शाखा अन्त्तगात
सूचना प्रविवध इकाइ रहेको छ । यसले सूचना प्रविवध उपकरणहरुको संचालन ,
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ममात सम्भारका साथै कायाालयको लावग प्राविवधक सपोटा उपलब्ध गराउने र
यस सम्बन्त्धी अवभमूखीकरण समेत प्रदान गदै आएको छ ।
तावलकााः प्रशासन समन्त्िय तथा सहवजकरण शाखा
डेस्क/इकाइ/शाखा

काम सम्बन्त्धी वििरण

वजम्मेिार कमाचारी

प्रशासन, समन्त्िय कमाचारी प्रशासन , कायाालयको अध्यागमन अवधकृ त
र सहवजकरण
सामान्त्य प्रशासन संचालन गने
, कम््युटर अवधकृ त
ड्यूटी खटाउन समन्त्िय गने र समग्र
व्यिस्थापन गने ।
सूचना प्रविवध

कायाालयको प्राविवधक संरचना
उपकरण र प्रविवधको संचालन
रे खदेख र व्यिस्थापन गने ।

स्टोर

वजन्त्सी व्यिस्थापन र वभसा

, कम््युटर
इवन्त्जवनयर/ ड्यूटी
खरटएको कम््युटर
अपरे टर

बररष्ठ अध्यागमन
वस्टकरहरु संचय , संरक्षण र वितरण सहायक
गने ।

८.४ आधथाक प्रशासन शाखा/ जजन्सी शाखा

यस शाखाले कायाालयको आर्तथक प्रशासन संचालन गनुाका साथै राजश्वको
वहसाि क्रकताि चुस्त रूपमा राख्ने् काया गदाछ । वजन्त्सी शाखाले वजन्त्सी
सामानको साथै वभसा तथा आगमन र प्रस्थान वस्टकर
अध्यागमन अवधकृ तलाई वितरण गने काया गदाछ ।

राख्नेर र सम्बवन्त्धत
यस कायाका लावग लेखा

अवधकृ त/ लेखापाल र ब.अ.स. वजम्मेिार कमाचारीका रुपमा रहेका छन् ।
८.५ Forgery Detection Unit (FDU)

आगमन तथा प्रस्थान तर्ा का डेक्सहरूमा शंका लागेका राहदानी लगायत अन्त्य
आिश्यक कागजातहरूको उच्च स्तरीय प्रविवधबाट पररक्षण तथा

Forgey भएको

िा नभएको पुवष्ट गने काया यस युवनटबाट गररन्त्छ । यस युवनटमा आ
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वसफ्टमा खरटएका कम््युटर ईवन्त्जवनयर , प्रशासन , समन्त्िय तथा सहजीकरण
शाखाका अवधकृ त तथा कम््युटर अपरे टरहरू कागजातको बैधता जाच्न मुख्य
भूवमका वनिााह गदाछन् ।
८.६ Isolation Room

शंकास्पद यारुहरूलाई सोधपुछ गना , तथा उनीहरूले प्रयोग गरे को विद्युतीय
उपकरणहरू र अन्त्य कागजातहरू वनयन्त्रणमा वलनको लावग

Isolation Room को

व्यिस्था गररएको छ । यस कोठामा आिश्यकता अनुसार सुरक्षाकमीको व्यिस्था
गररएको छ ।
८.७ Detention Unit

यो नाका भएर विदेश यारा गदाा आिश्यक पने कागजातहरू (Passport, Visa, evisa, NOC, Relationship verification, Hotel Booking, Recomendation letter, Welcome
Letter) मावथ प्रस्थान अनुमती क्रदने अध्यागमन अवधकृ तलाई शंका भएमा थप
सोधपुछ तथा कागजातको बैधता पररक्षण गनाको लावग लाईनबाट अलग्गै राख्नए
प्रस्थान कक्षको क्याविन नवजकै Detention Unit को व्यिस्था रहेको छ ।
यसका साथै अध्यागमन पुनसंरचना , २०७६ कायािमले अध्यागमन कायाालय
वरअविमा कायारत कमाचारीहरूलाई खाजा वचया पानी खान

Pantry Room को

समेत व्यिस्था गरे को छ । साथै मवहला कमाचारी र पुरूष कमाचारीहरूलाई
आराम गना र युवनर्मा चेन्त्ज गना छु ट्टा छु ट्टै कोठाको समेत व्यिस्था रहेको छ ।
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९. सेवा प्राप्ि गना राग्ने दस्िुय य अवधध

यस कायाालयले प्रदान गने सेिा मध्ये वभसा जारी गना र वनयवमत गना शुल्क वतनुा
पदाछ । अन्त्य सेिाहरु वनशुल्क रहेका छन् । प्र

चवलत कानून बमोवजम

यस

कायाालयबाट शुल्क वलई प्रदान गररने सेिाहरु देहाय बमोवजम रहेका छन् :
तावलकााः विदेशी नागररकको हकमा नेपाल प्रिेशका लावग वभसा शुल्क
वस.नं. वभसाको प्रकार

वभसा क्रदन वभसा शुल्क

सेिा प्राप्त गना लाग्ने अिवध

१

30 Days

Gratis

सम्बवन्त्धत डेस्कमा
आएपवछ ३ वमनेट

Diplomatic

२

Official

30 Days

(वनाःशुल्क)
Gratis
(वनाःशुल्क)

३

Tourist VISA

15 Days

$30

सम्बवन्त्धत डेस्कमा
आएपवछ ३ वमनेट

30 Days

$50

सम्बवन्त्धत डेस्कमा
आएपवछ ३ वमनेट

90 Days

$125

सम्बवन्त्धत डेस्कमा
आएपवछ ३ वमनेट

24 hours

$5

सम्बवन्त्धत डेस्कमा
आएपवछ ३ वमनेट

४

Transit VISA

सम्बवन्त्धत डेस्कमा
आएपवछ ३ वमनेट

नेपालको वभसा अिवध समाप्त भई प्रस्थान हन आएका विदेशी नागररकलाई
प्रस्थानको समयमा िढीमा १५ क्रदनसम्मको वभसा वनयवमत गरी प्रस्थान
सहवजकरण गने गररएको छ । यसको शुल्क देहाय अनुसार रहेको छ ।
तावलकााः विदेशी नागररकको वभसा म्याद थप र वनयवमत शुल्क(प्रस्थानको समयमा)
वस.नं. वभसाको प्रकार

वभसा क्रदन

सेिा प्राप्त गना लाग्ने अिवध

१

वभसा शुल्क ४५ र
विलम्ब शुल्क
प्रवतक्रदन ५
अमेररकी डलर

सम्बवन्त्धत डेस्कमा आएपवछ
१० वमनेट

वभसा म्याद थप
(१५ क्रदन सम्मको)
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२

वभसा

वनयवमत प्रवतक्रदन
अमेररकी डलर
(१५ क्रदन भन्त्दा

८ सम्बवन्त्धत डेस्कमा आएपवछ
१० वमनेट

बढी अिवध)
३

आगमन प्रमावणत

२ अमेररकी डलर

सम्बवन्त्धत डेस्कमा आएपवछ
३ वमनेट ।
(श्रीमान्
महावनदेशकज्यूबाट समथान
हनेगरी महावनदेशकज्यूसुँग
समन्त्िय गरी जररिाना
समेत एक्रकन गरे र






ऐनको,१०.४ बमोवजम)
म्याद थपका लावग १५ क्रदनभन्त्दा कम अिवध भएपवन १५ क्रदन नै
गणना गने (45US$+5US$/Perday)
गणना रकममा महावनदेशकले तोके बमोवजमको जरीिाना थप गने ,
यस कायाालयले बढीमा १५ क्रदनको मार वभसा वनयवमत गना सक्ने ।
तावलकााः नेपाली नागररकको हकमा सेिा वलन लाग्ने शुल्क

वस.नं. सेिाको क्रकवसम

लाग्ने शुल्क सेिा प्राप्त गना लाग्ने
अिवध

१

आगमन क्रदने

वनाःशुल्क सम्बवन्त्धत डेस्कमा

२

प्रस्थान अनुमवत क्रदने
o िैदवे शक रोजगारमा जाने
o विदेशमा अध्ययन गना जाने
विद्याथीहरुका लावग
o पयाटकीय िा अन्त्य प्रयोजनका
लावग विदेश जाने
o संस्थागत प्रयोजनमा जाने
नेपालीहरुका लावग

वनाःशुल्क सम्बवन्त्धत डेस्कमा

आएपवछ ३ वमनेट
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९.१ तनणाम गने प्रक्रिमा य अधधकायी

सामान्त्यतयााः आगमन र प्रस्थान क्रदने एिं वभसा जारी गने सम्बन्त्धी काम
कारिाही सम्बवन्त्धत अध्यागमन डेस्कबाटै सम्पन्न हन्त्छ । विशेष अिस्था
रहेकोमा बररष्ठ अध्यागमन अवधकृ त समक्ष पेश भई वनणायमा पुग्ने गररन्त्छ ।
देहायका प्रकृ या अनुसार ड्युटीमा खरटएको अध्यागमन अवधकृ त
अध्यागमन अवधकृ तिाट वनणाय हने गरे को छ ।
आगमन तर्ा को काया सम्पादन प्रकृ या
२
२

१

Visa आवेदन बने (KIOSK
Arrival Card बने
Machine/Online/)

मात्रु आगभन

३
भबसा शुल्क बुक्तानी (फैंक
काउन्टय)

४

५

अध्मागभन डेस्कभा ऩेश

अध्मागभन अधधकृतवाट जााँच

(सम्फन्न्धत डेस्कभा)

७

६

आगभन छाऩ, भबसा सहित

काभ सम्ऩन्न

कागजात फपताा

 नेपाली र भारतीय नागररकले २ र ३ को प्रकृ या पुरा गना नपने ।
 वभसा वलइ आएका विदेशीले २ र ३ को प्रकृ या पुरा गना नपने ।
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९.२ आगभन िपाको कामा सम्ऩादन चेकलरष्ट

काया सम्पादन सहजताका लावग कानूनी व्यिस्था

, कायाविवध एिं अभ्यासका

आधारमा यस कायाालयले चेकवलष्ट वनधाारण गरे को छ । अध्यागमन सम्बन्त्धी
काम कारिाही यसै िमोवजम गने गररएको छ । यसै अनुसार विवध प्रकृ या र
शुल्क खुलाई डेस्कमा रावखएको हुँदा यस अनुसार ड्युटीमा खरटएको अध्यागमन
अवधकृ त, बररष्ठ अध्यागमन अवधकृ तिाट वनणाय हने गरे को छ ।
आगमन तर्ा को काया सम्पादन चेकवलष्ट
वस.नं. विषयिस्तु

वििरण

१.

वभसाको क्रकवसम

पयाटकीय/गैर पयाटकीय

२.

एक वभसा िषामा क्रदन
सक्रकने पयाटकीय वभसा
अिवध
अध्यागमन अवधकृ तले
आगमन विन्त्दम
ु ा क्रदन
सक्ने वभसाको अिवध र
सो को दस्तुर

बढीमा १५० क्रदन (पाुँच मवहना)

३.

१५ क्रदने पयाटकीय वभसा-३० अमेररकी डलर
३० क्रदने पयाटक्रकय वभसा-५० अमेररकी डलर

४.

९० क्रदने पयाटक्रकय वभसा-१२५ अमेररकी
डलर
आगमन विन्त्दम
ु ा
On Afganistan, Cameroon, Ethiopia, Ghana, Iraq,
Liberia, Nigeria, Palestine, Siria, Somalia,
Arrival Visa जारी गना
Swaziland, Zimbabwe
नसक्रकने मुलुकहरु

५.

आगमन विन्त्दम
ु ा

On (क) वभसा आिेदन /राजश्वa रकम बुझाएको
Arrival Visa जारी गदाा बैंक भौचर
(ख) राहदानीको िैधता
हेनुापने विषयहरुाः
(ग) माग गररएको वभसा अिवध
(घ) एक वभसा िषामा यस पूिा नेपालमा
िसेको अिवध
(ङ) वनष्काशन िा Red Corner Notice जारी
भए/नभएको

28

२०७६-७७ को रेमावसक प्रवतिेदन

अध्यागमन कायाालय, वर.अ.वि.

६.

आगमन विन्त्दम
ु ा विन्त्दम
ु ा (क) १० िषा मुवन उमेर समूहका
Gratis Visa वभसा क्रदन
बालबावलका(अमेररकन बाहेक)
सक्रकने अिस्थाहरु
(ख) साका रािका राहदानी बाहक
(अर्गावनस्तान बाहेक ) लाई एक वभसा
िषामा १ पटकमा िढीमा ३० क्रदनसम्म,
(ग) वचनीया राहदानी बाहकलाई एक वभसा
बषामा बढीमा ९० क्रदनसम्म,
(घ) विदेशी राहदानी बाहक गैर आिासीय
नेपाली(NRN) पररचयपर भएका,

७.

वनयमानुसारको आगमन
छाप लगाउने

देहायका मुलुकका अक्रर्वसयल

(क)

/

कु टनीवतक राहदानी बाहकहरुाः Brazil, China,
Combodia, Georgia, Mangolia, Myanmar, Russia,
Thailand, Vietnam and Georgia.
(ख) परराि मन्त्रालय /गृह मन्त्रालय मार्ा त
वसर्ाररश भइ आएका राहदानी बाहकहरु,
(ग) संयुक्त राि संघले जारी गरे को लेसेपेसे
िाहकहरु ।

८.

अध्यागमन वनयमािली , २०५१ को अनुसूची –१ अनुसारको वनिेदन
प्राप्त भए पवछ सो को अवभलेख रावख वभसा जारी गने सम्बन्त्धमााः
वनिेदनमा हेनुापने
नाम थर , रावियता , जन्त्म वमवत , स्थायी
विषयहरुाः
ठे गाना, राहदानी नं , राहदानी जारी वमवत ,
राहदानी बहाल रहने वमवत , भ्रमणको उद्देश्य,
नेपालमा रहने अिवध
कायाालयका तर्ा बाट
वभसा जारीपूिा यक्रकन
गनुापने विषयहरुाः

वभसाको क्रकवसम , वनाःशुल्क भए सो को
आधार, प्रिेश वभसा नं ., वभसा बहाल रहने
वमवत, वभसा जारी गरे को वमवत, वभसा वस्टकर
नं., अध्यागमन अवधकृ तको दस्तखत

९.

विदेशीहरुलाई वभसा
(क) राहदानी र वभसा शंकास्पद देवखएमा ,
जारी गना िा नेपाल वभर
अध्यागमन ऐन , वनयम र प्रचवलत कानून
29

२०७६-७७ को रेमावसक प्रवतिेदन

अध्यागमन कायाालय, वर.अ.वि.

प्रिेश क्रदन इन्त्कार गना
सक्रकने अिस्थाहरु

विपरीत काम गरे िापत यस पूिा नै
वनष्काशन गररएका िा नेपालमा प्रिेश
गना वनषेध गररएका,
(ख) नेपालमा िस्न पाउने अिवध व्यवतत
गररसके को,
(ग) यारा सम्िन्त्धी कागजातहरु शंकास्पद
देवखएमा ।
उपयुाक्त आधारमा प्रिेश विन्त्दम
ु ा प्रिेश
अनुमवत क्रदन नसक्रकने गरी भएको वनणायको
प्रवत सम्बवन्त्धत व्यवक्तलाई क्रदने ।

९.३ प्रस्थान िपाको कामा सम्ऩादन चेक लरष्ट

आगमनको जस्तै प्रस्थान तर्ा को काया समेत वनधााररत चेकवलष्टका आधारमा
सम्पादन गने गररएको छ । यस अन्त्तगात कामलाई प्रयोजन अनुसार िर्तगकृ त गरी
चेकवलष्ट तयार भएको छ ।
प्रस्थान तर्ा को काया सम्पादन प्रकृ या
सम्फन्न्धत
Departure Card
अध्मागभन डेस्कभा
बने
ऩेश

प्रस्थानका राधग

मात्रु

अध्मागभन
अधधकृतवाट जााँच

प्रस्थान छाऩ,सहित

काभ सम्ऩन्न

कागजात फपताा
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वस.नं. विषयिस्तु

वििरण

क) पयाटकीय वभसा (वभवजट)

१.

प्रस्थान अनुमवत
दददा

मुख्य आधार:क) राहदानीको िैधता,
ख) दुइतर्फर् हिाइ रटकट,
ग) यारा प्रयोजन खुलेको वभसा,
घ) तोक्रकए बमोवजमको विदेशी मुद्रा सटहीको
प्रमाण िा विदेशी मुद्रा िा खचा व्यहोने व्यवक्त िा
संस्थाको सबै व्यहोरा खुलेको पर,
ङ) बोर्तडङ्ग पास,
च) होटल बुदकङ्ग
छ) प्रस्थान अनुमवत रोक्रकएको (Black list/Offload)
छ िा छैन यक्रकन ।
सहायक आधार ( विषेशत खाडी मुलुकहरुाः
साउदी अरि , कु िेत,ओमान, कतार, संयुक्त अरि
इा वमरे टस, िहराइन तथा मलेवसयाका लावग):क) विदेशमा रहेको आर्न्त्त िा साथमा लान
लागेको पररिारजनसुँगको नाता प्रमावणत
कागजात, िा
ख) गन्त्तव्य मुलुकमा रहेका आर्न्त्तले स्पोन्त्सर
गरी पठाएको दुतािासको प्रमावणत कागजात
िा
ग) ट्राभल एजेन्त्सीको टु र ्याके जमा लवगएको
भनी लेवखएको पर, िा
घ) स्िघोषणाको वलखत, िा
ङ) पटक पटक पयाटक वभ सामा ती मुलुकको
भ्रमण गररसके को व्यवक्त ।
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नािालकको हकमा
 अविभािक साथमा नभएमा अवभभािकको
मञ्जुरीनामा,
 धमापुर िा धमापुरी भए सम्िवन्त्धत सरकारी
वनकायको आवधकारीक कागजात र
 नािालक एक्लै जाने अिस्थामा सम्िवन्त्धत
हिाई सेिालाई वजम्मेिारी क्रदएको भए सो
को आवधकारीक पर ।
२.

प्रस्थान अनुमवत
क्रदन नसक्रकने
अिस्थााः

क) िैध राहदानी नभएमा,
ख) प्रस्थान गने देशको वभसा Valid नभएमा,
ग) नेपालबाट प्रस्थान अनुमवतमा रोक
लगाउनका लावग कु नै अवधकार प्राप्त
अवधकारीबाट कारण सवहत जानकारी प्राप्त
भएमा,

३.

घ) अनुसन्त्धानको िममा भ्रमणको उद्देश्य
र
यारसंग सम्बवन्त्धत कागजात शंकास्पद लागेमा ।
ख) संस्थागत प्रयोजनका लावग विदेश जाने नेपाली नागररकको हकमा
प्रस्थान अनुमवत
क) राहदानीको िैधता,
दददााः
ख) दुईतर्फर् हिाई रटकट,
ग) यारा प्रयोजन सम्िन्त्धी वभसा,
घ) आमन्त्रण पर,
ङ) बोर्तडङ्ग पास,
च)प्रस्थान अनुमवत रोक्रकएको

(Black

list/Offload) छ िा छैन,
छ) संस्थागत आििता खुल्ने कागजात ।
४.

प्रस्थान अनुमवत
क्रदन नसक्रकने

क) िैध राहदानी नभएमा ,

अिस्था-

ग) नेपालबाट प्रस्थान अनुमवतमा रोक
लगाउनका लावग कु नै अवधकार प्राप्त

ख) प्रस्थान गने देशको वभसा Valid नभएमा,

32

२०७६-७७ को रेमावसक प्रवतिेदन

अध्यागमन कायाालय, वर.अ.वि.

अवधकारीबाट कारण सवहत जानकारी प्राप्त
भएमा,
घ) अनुसन्त्धानको िममा भ्रमणको उद्देश्य
र
यारसुँग सम्बवन्त्धत कागजात शंकास्पद लागेमा ।

५.

ग) अध्ययनको लावग विदेश जाने नेपाली नागररकको हकमा

प्रस्थान अनुमवत
दददााः-

क) राहदानीको िैधता,
ख) अवन्त्तम गन्त्तव्य स्थल सम्मको हिाई रटकट,
ग) सम्िवन्त्धत मुलुकको वभसा,
घ) वशक्षा मन्त्रालयको No objection Certificate
(NOC),
ङ) बोर्तडङ्ग पास,
च) प्रस्थान अनुमवत रोक्रकएको (Black list/Offload)
छ िा छैन,
छ) सम्िवन्त्धत वशक्षण संस्थाको Offer/Admission
Letter ।

६.

७.

प्रस्थान अनुमवत
क्रदन नसक्रकने
अिस्थााः-

क) िैध राहदानी नभएमा ,
ख) प्रस्थान गने देशको Valid वभसा नभएमा,
ग) नेपालबाट प्रस्थान अनुमवतमा रोक
लगाउनका लावग कु नै अवधकार प्राप्त
अवधकारीबाट कारण सवहत जानकारी प्राप्त
भएमा,

घ) अनुसन्त्धानको िममा भ्रमणको उद्देश्य
र
यारासंग सम्बवन्त्धत कागजात शंकास्पद लागेमा।
घ) िैदेवशक रोजगारीमा जाने नेपाली नागररकहरुको हकमा
प्रस्थान अनुमवत
क) राहदानीको िैधता,
क्रदन मुख्य
ख) अवन्त्तम गन्त्तव्यसम्मको हिाइ रटकट,
आधारहरुाः
ग) सम्िवन्त्धत मुलुकको वभसा,
घ) नेपाल सरकारबाट श्रम स्िीकृ वत प्राप्त,
ङ) बोर्तडङ्ग पास,
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च) प्रस्थान अनुमवत रोक्रकएको (Black list/Offload)
छ िा छैन ।
८.

प्रस्थान अनुमवत
क्रदन नसक्रकने
अिस्थााः-

क) िैध राहदानी नभएमा ,
ख) प्रस्थान गने देशको Valid वभसा नभएमा,
ग) नेपालबाट प्रस्थान अनुमवतमा रोक
लगाउनका लावग कु नै अवधकार प्राप्त
अवधकारीबाट कारण सवहत जानकारी प्राप्त
भएमा,
घ) अनुसन्त्धानको िममा भ्रमणको उद्देश्य
र
यारासुँग सम्बवन्त्धत कागजात शंकास्पद लागेमा
।

ङ) श्रम स्िीकृ वतको म्याद ९० क्रदन भन्त्दा कम
भएमा ।
ङ) विदेशी नागररकहरुको हकमा
९.

प्रस्थान अनुमवत

क) िैध राहदानी,

दददााः-

ख) प्रस्थान गने क्रदन भन्त्दा अवघल्लो क्रदनसम्मको
वभसाको वनयवमतता,
ग) वभसा वनयवमत नभए कानून अनुसार
वनयवमत गने,
घ) बोर्तडङ्ग पास
ङ) राहदानी तथा बोर्तडङ्ग पासमा प्रस्थान छाप
लगाउने,
च) विदेश प्रस्थान गने विदेशी नािालक एक्लै
भए सम्िवन्त्धत हिाई सेिाले वजम्मेिारी वलएको
पर,
छ) भारतीय नागररकको हकमा पवहलो पटक
तेश्रो मुलुकका लावग प्रस्थान अनुमवत दददा
भारतीय दूतािासको No Objection Letter (NOC),
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ज) No Objection Letter (NOC)जारी भए/नभएको ।
१०.

वभसा वनयवमत
गदाा

(क) शुल्काः १. म्याद थप गदाा प्रवतक्रदन
अमेररकी डलर

५

(२) वनयवमत गदाा प्रवतक्रदन ८ अमेररकी डलर,
ख) म्याद थपका लावग १५ क्रदनभन्त्दा कम अिवध
भएपवन १५ क्रदन नै गणना गने (45US$+5US$/per
day)
ग)

गणना रकममा महावनदेशकले तोके

बमोवजमको जरीिाना थप गने ,
घ) यस कायाालयले बढीमा १५ क्रदनको मार
वभसा वनयवमत गना सक्नेय ।
११.

आगमन प्रमावणताः

कु नै पवन व्यवक्तको प्रिेश विन्त्दब
ु ाट आगमन
प्रमावणत हन छु ट भएमा वनयमानुसार शुल्क
(2US$) वलई प्रस्थान प्रमावणत गदाा :
क) हिाई रटकट /यारा सम्िन्त्धी वमवत खुलेको
आवधकारीक कागजात,
ख) हिाई मागाबाट प्रिेश गरे को देवखएमा
Passenger Manifesto,
ग) अको मुलुकमा आगमन भएको भए
आगमन/प्रस्थान छाप,
घ) आगमन सम्िन्त्धी अन्त्य कागजात ।

१२.

प्रस्थान अनुमवत
क्रदन नसक्रकने
अिस्थााः

क) िैध राहदानी नभएमा,
ख) प्रस्थान गने देशको Valid वभसा नभएमा,
ग) नेपालबाट प्रस्थान अनुमवतमा रोक
लगाउनका लावग कु नै अवधकार प्राप्त
अवधकारीबाट कारण सवहत जानकारी प्राप्त
भएमा,
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घ) अनुसन्त्धानको िममा भ्रमणको उद्देश्य
र
यारुसुँग सम्बवन्त्धत कागजात शंकास्पद लागेमा ।
च) अन्त्य विषय

१३.

क) On Arrival Visa पाउने देशमा जानको लावग
वभसा अवनिाया नभएको,
ख) भारत सम्म जानको लावग वभसा जरुरी
नभएको, राहदानी नहने व्यवक्त नागररकताका
आधारमा यारा गना सक्ने,
ग) यारा सम्बन्त्धी कु नै शंका लागेमा सम्बवन्त्धत
अध्यागमन अवधकारीले थप पुष्याईका लावग
थप कागजात , वििरण एिं जानकारी माग गना
सक्नेछ,
घ) कु नै यारुलाई प्रस्थान िा आगमन अनुमवत
प्रदान गना नसक्रकने िा नवमल्ने भएमा सोको
कारण उल्लेख गरी सम्बवन्त्धत व्यवक्तलाई
वलवखत जानकारी क्रदने गररएको छ ।

१०. तनणाम उऩय उजुयी सन
् े अधधकायी
ु न

यस कायाालयबाट हने विवभन्न वनणाय उक्त कायाका लावग तोक्रकएका कमाचारीको
तहबाट हन्त्छ । यस्तो वनणाय उपर देहाय अनुसार उजुरी सुन्ने संयन्त्र रहेको छ ।
वस.नं. वनणाय गने तह

वनणाय उपर उजुरी सुन्नेर अवधकारी

१

ड्यूटीका आगमन

२

अध्यागमन डेस्कमा आगमन
प्रस्थानको व्यिस्थापन सम्बन्त्धमा

अक्रर्वसयल/प्रस्थान अक्रर्वसयल

वसफ्टका सम्बवन्त्धत बररष्ठ
आगमन/प्रस्थान सम्बन्त्धी
विषयिस्तुका सन्त्दभामा ड्यूटी डेस्कका अध्यागमन अवधकृ त
अध्यागमन अवधकृ तबाट भएका
वनणायहरु
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३

सूचनाको हक सम्बन्त्धी विषयिस्तुका
सन्त्दभामा

सूचना अवधकारी

४

सूचना अवधकारीबाट भएका
वनणायहरु

प्रमुख अध्यागमन अवधकृ त

५

वसफ्टका बररष्ठ अध्यागमन
अवधकृ तबाट भएका वनणायहरु

६

प्रशासन समन्त्िय तथा सहवजकरण
शाखाबाट भएका वनणायहरु

७

प्रमुख अध्यागमन अवधकृ तबाट भएका महावनदेशक अध्यागमन
वनणायहरु
विभाग

ब.अ.अ.लाई तोक्रकने

११. प्रस्थानअनभ
ु ति नददइएको (Offload)

यस कायाालय हुँदै प्रस्थान हन आएका यारुहरु मध्ये वभसा नभएको

, यारसुँग

सम्बवन्त्धत कागजात शंकास्पद देवखएको, श्रमको म्याद ९० क्रदन भन्त्दा कम
भएको लगायत कारणले के ही यारुहरुलाई प्रस्थान अनुमवत नक्रदने गररएको छ ।
प्रस्थान अनुमवत प्राप्त नगरे का यारुले पुनाः माग गरे को कागजात पेश गरे मा
प्रस्थान भइ जान सक्ने् व्यिस्था रहेको छ ।

आर्तथक बषा २०७७ /७८ को श्रािण

१ देवख असोज सम्ममा जम्मा २१३ जना यारुहरू विवभन्न कारणले

Offload

भएका छन् ।
यस अिवधमा यारुहरुलाई प्रस्थान अनुमवत प्रदान गना नसक्रकएका मुल कारणहरु
देहाय अनुसार रहेका छन्त् : श्रम स्िीकृ वत नवलएको/श्रम वस्टकर नभएको,
 बैदवे शक रोजगारीमा जाने श्रवमकको हकमा श्रमको म्याद ९० क्रदन भन्त्दा
कम भएको,
 यारासुँग सम्बवन्त्धत कागजात शंकास्पद देवखएको,
 भ्रमणको उद्देश्य स्पवष्ट नभएको,
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 गन्त्तव्य मुलुकको वभसा नभएको,
 दुतािासको प्रमावणत कागजात नभएको,
 क्रदल्ली जान लागेको भनी कागजात पेश भएकोमा अनुसन्त्धानको िममा
तेस्रो मुलुक जाने देवखएको,
 तोक्रकए अनुसार विदेशी मुद्रा नभएको , होटल बुक्रकङ्ग िा िस्ने स्थानको
जानकारी नभएको,
 अध्ययनको लावग जाने भनेकोमा वशक्षा मन्त्रालयको NOC नभएको,
 पवहलो पटक नेपाल हुँदै तेस्रो मुलुक प्रस्थान हन आएका भारतीय
नागररकको हकमा भारतीय दुतािासको No Objection Letter नभएको ।
१२. लबसा ददन वा नेऩारलबि प्रवेश ददन इन्काय (Entry Refuse)

प्रचवलत अध्यागमन कानून िमोवजम राहदानी र वभसा शंकास्पद देवखएका
व्यवक्तलाई नेपालको वभसा क्रदन िा नेपालवभर प्रिेश क्रदन इन्त्कार गने काया यस
कायाालयले गने गदाछ । राहदानी र वभसा शंकास्पद देवखएमा साथै यस
कायाालयमा जवडत इन्त्टरपोलको डाटािेस (Mind Device) मा रहेको अवभलेखका
आधारमा खोजी सूवचमा रहेका
, विवभन्न आपरावधक पृष्ठभूमी भएका
व्यवक्तहरुलाई नेपाल प्रिेश क्रदन इन्त्कार गरी क्रर्ताा गररने गरे को छ ।
०७७।०४।०१ देवख असोज मसान्त्तसम्म मा जम्मा
१४७ जना यारुहरूलाई
विवभन्न कारणले यस अध्यागमन कायाालयले नेपाल प्रिेशमा रोक (Entry Refuse)
लगाएको वथयो ।
१३. ववलबन्न भर
ु क
ु फाट क्रपिाा (Entry Refuse/Deport)

विवभन्न मुलुकमा आगमन अनुमवत नपाएका िा

Deport भई नेपाल र्कााइएका

नेपाली नागररकको अवभलेख राखी आगमन अनुमवत प्रदान गने िा थप
छानविनका लावग विभाग पठाउने गररएको छ । खास गरी विकवसत देशहरूमा
वभसाको समयािवध भन्त्दा बढी लुकेर बस्नेा , खाडी मुलुकमा पवन वभसाको म्याद
समाप्तक भए पश्चादत पवन काममा बसेको भेरटएमा त्यस्ता मुलुकले क्रर्ताा गने
गरे को पाईन्त्छ साथै नेपालबाट नक्क ली वभसा

/पासपोटा बनाएर विदेश यारा

गनेलाई सम्बवन्त्धत देशको कानून बमोवजम विमानस्थलबाटै नै क्रर्ताा पठाउने
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गररएको पाईन्त्छ । आ .ब.२०७७/७८ को श्रािण १ देवख असोज सम्ममा

जम्मा

३७ जना विवभन्नट कारणले नेपाल क्रर्ताा(Deport) भएका छन् ।

तावलकााः विवभन्न मुलुकबाट नेपाली नागररक र्कााइने प्रमुख कारणहरु
वस.नं र्र्फक आउने कारण

र्कााउने मुलुक

१

Overstay/Sponser not accept/Intension of Stay in Japan/ जापान
Immigration Reason

२

Malaysia, Immi Section 8(3) Act 1959

मलेवशया

३

वभसा भएर पवन प्रिेश क्रदन इन्त्कार

जापान

४

विदामा आएर समयमा र्र्फक नजाने कामदारहरुलाई
Blacklisted गरी र्कााइएका

कतार, साउदी अरि

५

Unclear about visiting place / Illegal stay/ अनअराइभल वभसा विवभन्न देशहरु
क्रदन इन्त्कार
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१४. आधथाक प्रतिवेदन
१४.१ िैभालसक कामािभ य खचा

आ.ब.२०७७/०७८ मा यस कायाालयको कु ल बजेट रू.११,५३,१९,०००।- रहेको
वथयो । यसमा चालू तर्ा वबवनयोवजत रू.११,४७,१९,०००।- मध्ये
रू.३७,५३९,६४०।९० खचा भएको वथयो भने पुुँजीगत तर्ा वबवनयोवजत
रू.६,००,०००।– मध्ये १,५९,०१६।– खचा भएको वथयो । कु ल बजेटको
९७.०४% खचा कायम भएकोमा पुुँजीगत तर्ा भने ८०.५९% खचा भएको छ ।
१४.२ आ.फ.२०७७/७८ को िैभालसक कामािभको प्रगति य खचाको वववयण
ब उ वश नं

कायािम रैमावसक बजेट वनकासा

खचा

३१४०३०१२३

चालू

११,४७,१९,०००।- ३७,५३९,६४०।९० ३७,५३९,६४०।९० ७७१७९३५९।१०

97.04

३१४०३०१२४

पुुँजीगत

६,००,०००।००

80.59

१,५९,०१६।००

१,५९,०१६।००

बाुँकी/क्रर्ताा

४४०९८४।००

खचा %

१४.३ याजश्व असर
ु ीको अवस्था

आि

वभषा शुल्क

२०७7।७8 3479300.00

अन्त्य प्रशासवनक

प्रशासवनक जररिाना

सेिा शुल्क

र जर्त

9459938.65 00

२०७६।७७ 1238567862.44 17723790.92 18656.98
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बेरुजु

जम्मा

21699.09

12960937.74

202787.25 1256513097.59
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१४.४ फेरूजु
वििरण

वनयवमत गने

असुल गने

जम्मा

र्र्छ्यौट
प्रवतशत

गत आ ि सम्मको

150867.55

456894.91

607762.46

जम्मा

150867.55

456894.91

607762.46

यस आ. ि. मा गररएको

235360.00

36739.25

272099.25

बाुँकी बेरुजु

298982.55

456894.91

755877.46

आ ि २०७६।७७ को

26.46%

१५. आ.फ.२०७७/०७८ को िैभालसक आगभन िथा प्रस्थानको सायांश

आ.फ.२०७७/०७८ भा मस अध्मागभन कामाारम त्रत्र.अ.त्रफ.बएय ववदे श जाने तथा
नेऩार भबत्रत्रने मात्रि
ु रुको नेऩार, बायत य अन्म भुरुकको मात्रु वववयण मस प्रकाय छ
।
वब.सं.२०७७-०४-०१ देवख २०७७-०६-३० सम्मको सारांश
देश

आगमन

प्रस्थान

जम्मा

नेपाल

८५९९४

३०१५१६

११६१५०

भारत

१३१

२५९

३९०

वबदेशी

१७२३

६९५७

८६८०

जम्मा

87848

३७३७२

१२५२२०
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१५.१ २०७७।०४।०१ दे खख २०७७।०६।३० सम्भको िैभालसक दे श अनस
ु ायको मािक
ु ो
वववयण

यस अध्यागमन कायाालय वरअवब भएर वब

.सं.२०७७ श्रािण १ देवख

वब.सं.२०७७ असोज ३० गते सम्म यारा गनेहरूको देशगत अनुसारको आगमन
तथा प्रस्थान वििरण वनम्ना०नुसार रहेको छ ।
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१६. कामाारम प्रभख
ु य सच
ू ना अधधकायी

कायाालय प्रमुख
नाम : श्री गौलोचन सैंजू
पद : प्रमुख अध्यागमन अवधकृ त
Phone : +977-01-4113045
Mobile: 9851140010
Email : golouchansaiju@gmail.com
सूचना अवधकारी
नाम : श्री कृ ष्ण प्रसाद भण्डारी
पद : िररष्ठ अध्यागमन अवधकृ त
Phone : +977-01-4113045
Mobile:
Email :
१७. कामाारमको वेबसाईटको वववयण

कायाालयको िेभसाइट
अनलाइन वभसा आिेदनका लावग
अनलाइन पोटाल
अध्यागमन कायाालय वर .अ.वि. को
िेभसाइट
कायाालयको इमेल
औपचाररक पर व्यिहारको लावग
अध्यागमन डेस्क/यारु वििरण
सूचना प्रविवध

online.nepalimmigration.gov.np
tia.nepalimmigration.gov.np

immitiaktm.moha.gov.np
immitiadesk@gmail.com
immitiait@gmail.com
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िभाप्तभ
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