नेपाल सरकार
रक्षा मत्रालय
नागररक बडापत्र
सस.नं.

सेवा प्राप्त गनन पूरा गननप
न ने

प्रदान गररने सेवा

लाग्ने समयावसि

कायनववसि/सं लग्न हननपन ने कागजात

क. सैसनक व्यक्तिको सनयनक्ति/

१.

सरुवा/बढन वा/राजीनामा/अध्ययन

बढन वा

सबदा/कसमशन ददने/पदावसि थप

प्रिानसेनापसतको

सम्बन्िी ।

आवश्यक कागजात ।
२.

सनयनक्ति/बढन वा/कसमशनको
ससमसतको

सरुवाको

सेवा प्रदान गने

लाग्ने

सेवासम्बन्िी उजनरी

पदासिकारी/शाखा

दस्तनर

सनन्ने असिकारी

-

सम्बक्तन्ित महाशाखा

लासग

ससफाररस

र

समथननसवहतका
लासग

सैसनक

सेवा

सनयमावली २०६९ को सनयम २९ को
उपसनयम ४ बमोक्तजमका कागजात सवहत
प्रिानसेनापसतको ससफाररस।

शाखामा पत्र प्राप्त भएको
समसतले २ ददनसभत्र पेश गने
र सनर्नय भएको समसतले १

कमनचारी

प्रशासन

शाखा

उपसक्तचव/शाखा असिकृत

ददनसभत्र पत्राचार गने।

३. राजीनामा/अध्ययन सबदाको लासग
सम्बक्तन्ित सनकायको ससफाररस पत्र।
१.
ख. सैसनक सेवामा सेवा पररवतनन
सम्बन्िी ।

१.पदावसि

थपको

कागजातसवहत

लासग

आवश्यक

प्रिानसेनापसतको

ससफाररसपत्र ।
२.आवश्यक कागजात सवहत सम्बक्तन्ित
सनकायको ससफाररस पत्र ।

ग. ड्रोन प्रयोगको लासग
ससफाररस।

शाखामा पत्र प्राप्त भएको
समसतले २ ददनसभत्र पेश गने

कमनचारी

प्रशासन

शाखा

उपसक्तचव/शाखा असिकृत

र सनर्नय भएको समसतले १

प्रमनख

ददनसभत्र पत्राचार गने।

१ .सञ्चार तथा सूचना प्रववसि मन्त्रालय

शाखामा पत्र प्राप्त भएको

एवं आवश्यकता अननसार अन्य

समसतले २ ददनसभत्र पेश गने

सनकायको ससफाररस पत्र ।

र सनर्नय भएको समसतले १
ददनसभत्र पत्राचार गने।

कमनचारी

प्रशासन

शाखा

उपसक्तचव/शाखा असिकृत

जङ्गी अड्डा एवं अन्तगनत सनकायको
वावषनक
२.

स्वीकृसत

कायनक्रम

र

कायनक्रम सं शोिन सम्बन्िी ।

१. LMBIS मा बजेट प्रवववि भएको प्रमार्

शाखामा पत्र प्राप्त भएको

नीसत,

योजना

अननसन्िान

खनल्ने कागजात।

समसतले २ ददनसभत्र पेश गने

तथा सैसनक कल्यार् शाखा

२. कायनक्रम सं शोिनको औक्तचत्य खनल्ने

र सनर्नय भएको समसतले १

उपसक्तचव/शाखा असिकृत

कागजात।

ददनसभत्र पत्राचार गने।

सम्बक्तन्ित महाशाखा
-

३. प्रस्ताववत वा सं शोिन गनन खोक्तजएको

प्रमनख

कायनक्रम २ प्रसत ।
क.

जङ्गी

समेतको

अड्डा

एवं

रकमान्तर

अन्तगनत
एवं

१ अथन मन्त्रालयको सनकासापत्र।

थप

सनकासा ।

शाखामा पत्र प्राप्त भएको

आसथनक

प्रशासन

समसतले २ ददनसभत्र पेश गने

उपसक्तचव

र सनर्नय भएको समसतले १

असिकृत

शाखा

(लेखा)/लेखा

ददनसभत्र पत्राचार गने।
३.

सम्बक्तन्ित महाशाखा
ख.

जङ्गी

अड्डा

र

मातहत

_

अथन मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त
भएको समसतले १ ददनसभत्र ।

सनकायलाई बजेट कायानन्वयनको

आसथनक

प्रशासन

उपसक्तचव

शाखा

-

प्रमनख

(लेखा)/लेखा

असिकृत

अक्तततयारी र मागनदशनन पठाउने
।

४.

सैसनक व्यक्ति अध्ययन, तासलम वा

१.जङ्गी अड्डाको पत्र ।

शाखामा पत्र प्राप्त भएको

शासकीय सनिार तथा मानव

अध्ययन भ्रमर्मा जााँदा पासपोटन

२. सनजी प्रयासमा अध्ययन गनन जाने

समसतले २ ददनसभत्र पेश गने

सं शािन ववकास शाखा

र सभसाको लासग पत्राचार ।

भए पूव न स्वीकृसत सलएको पत्र।

र सनर्नय भएको समसतले १

उपसक्तचव/शाखा असिकृत

३. सभसाको लासग पासपोटनको प्रसतसलवप

ददनसभत्र पत्राचार गने।

सम्बक्तन्ित महाशाखा
-

प्रमनख

।

५.

ववकास

सनमानर्का

लासग

१. रायका लासग लेखी आएको गृह

-पत्र प्राप्त भएको २ ददनसभत्र

आवश्यक

ववस्फोटक

पदाथन

मन्त्रालयको पत्र ।

नेपाली सेनाको रायका लासग

२. नेपाली सेना, जङ्गी अड्डाको राय ।

लेखी पठाउने।

खररद/आयात
सम्बन्िी।

ससफाररस

-शाखामा राय प्राप्त भएको २
ददनसभत्र पेश गने।

खररद

व्यवस्थापन

शाखा

उपसक्तचव/शाखा असिकृत

सम्बक्तन्ित महाशाखा
-

प्रमनख

- सनर्नय भएको १ ददनसभत्र
राय/

प्रसतवक्रया

गृह

मन्त्रालयमा पठाउने।
न
क. सं यि
राष्ट्रसं घको आह्वानमा

१.जङ्गी अड्डाको पत्र।

शाक्तन्त स्थापनाथन शाक्तन्त समशनमा

२.शाक्तन्त सेनामा खवटनेहरुको नामावली

खटाइने

लगत ।

नेपाली

सकलदजानहरुको
६.

सेनाका
मनोनयन

३.सैसनक सेवा सनयमावली र शाक्तन्त सेना

स्वीकृसत तथा पासपोटन ससफाररस

छनौट कायनववसिले तोकेका आिार र

।

शतनहरुसमेत सं लग्न गरे को जङ्गी अड्डाको

शाखामा पत्र प्राप्त भएको

शाक्तन्त सेना समन्वय तथा

समसतले २ ददनसभत्र पेश गने

अन्तरानवष्ट्रय सम्बन्ि शाखा

र सनर्नय भएको समसतले १

उपसक्तचव/शाखा असिकृत

ददनसभत्र पत्राचार गने।

मनोनयन ससफाररस पत्र ।

न
ख. सं यि
राष्ट्रसं घको आह्वानमा
शाक्तन्त स्थापनाथन शाक्तन्त समशनमा
सहभागी

हनन

जान

मनोनयन

शाखामा पत्र प्राप्त भएको

१.जङ्गी अड्डाको पत्र।

समसतले २ ददनसभत्र पेश गने

२.पासपोटनको प्रमाक्तर्त प्रसतसलवप ।

र सनर्नय भएको समसतले १
ददनसभत्र पत्राचार गने।

स्वीकृत भएका नेपाली सेनाका
सकलदजानहरुको

शाक्तन्त सेना समन्वय तथा
अन्तरानवष्ट्रय सम्बन्ि शाखा

सम्बक्तन्ित महाशाखा
-

प्रमनख

उपसक्तचव/शाखा असिकृत

सभसा

ससफाररस।
क. जग्गा असिग्रहर् कायनहरु गने

१.जग्गा

गराउने व्यवस्थाका लासग शनरु

सनयमावलीले समेटेका कागजातहरु।

कारबाही

चलाउने

प्रासप्त

ऐन,

२०३४

असिकारी

तोकी सोको जानकारी ददने।
७.

ख.नेपाली सेनाबाट व्यवस्थापन
गररने राशन/डाइटस्केल पररवतनन
सम्बन्िमा स्वीकृसतका लासग पेश

र

शाखामा पत्र प्राप्त भएको

प्रबन्ि

तथा

असभलेख

समसतले २ ददनसभत्र पेश गने

व्यवस्थापन

र सनर्नय भएको समसतले १

उपसक्तचव/शाखा असिकृत

शाखा

ददनसभत्र पत्राचार गने।
१.सम्बक्तन्ित यनसनट/PSO बैठकको
सनर्नय/डाइवटससयनको ससफाररस र
पनष्ट्याइाँका कागजातहरु।

शाखामा पत्र प्राप्त भएको
समसतले २ ददनसभत्र पेश गने
र सनर्नय भएको समसतले १
ददनसभत्र पत्राचार गने।

प्रबन्ि

तथा

व्यवस्थापन

सम्बक्तन्ित महाशाखा

असभलेख
शाखा

उपसक्तचव/शाखा असिकृत

-

प्रमनख

गरी सनर्नय कायानन्वयनका लासग
सम्बक्तन्ित सनकायमा पठाउने ।
क.नेपाली सेना सम्बन्िमा परे का

१.उजनरी तथा क्तशकायतपत्र र सोलाई पनवि

शाखामा पत्र प्राप्त भएको

मानव

मानव असिकार उल्लं घनसम्बन्िी

गने प्रमार् कागजातहरु।

समसतले २ ददनसभत्र ।

तथा

असिकार
गननासो

अननगमन
व्यवस्थापन

उजनरी, क्तशकायत उपर आवश्यक

शाखा

कारबाहीको

उपसक्तचव/शाखा असिकृत

लासग

सम्बक्तन्ित

सनकायमा पत्राचार गने।
मानव असिकार अननगमन
ख.उजनरी,
८.

क्तशकायत

उपर

कारबाही

भएको

सम्बक्तन्ित

सनकायबाट

प्राप्त

भएपसछ

सम्बन्िमा
सो

जवाफ

१.सम्बक्तन्ित

सनकायबाट

प्राप्त

भएको

जवाफपत्र ।

शाखामा पत्र प्राप्त भएको

तथा गननासो व्यवस्थापन

समसतले २ ददनसभत्र ।

शाखा
उपसक्तचव/शाखा असिकृत

क्तशकायतको फर्छ्यौट गने ।

ग.गननासो व्यवस्थापन

सम्बक्तन्ित महाशाखा

उजनरी
-

१.ववसभन्न व्यक्ति, सं स्था वा सनकायबाट

शाखामा पत्र प्राप्त भएको २

प्राप्त गननासो ।

ददनसभत्र सम्बक्तन्ित सनकायमा
लेखी पठाउने।

मानव
तथा

असिकार
गननासो

अननगमन
व्यवस्थापन

शाखा
उपसक्तचव/शाखा असिकृत

प्र

