
नपेाल सरकार 
पराराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभाग 

नागररक बडापर 
 

 

 

क्र. सं. उपलब्ध सेिाहरू सम्पकक  अधधकारी र 
स्थान /कोठा 

आिश्यक कागजातहरू लाग्ने शलु्क लाग्ने समय गनुासो सनु्न े
अधधकारी 

कैवियत 

१. सोधपछु कम््यटुर अपरेटर/ 
कायाकलय सहायक 
सोधपछु कक्ष 

 

 
धनिःशलु्क क्रमबद्ध रूपमा धनदेशक,  

कोठा नं  
८/३०२/३०३ 

 

२. • आिेदकहरूलाई क्रम सङ्ख्या 
प्रदान गने 

• रुजू काउन्त्टरमा जान सहयोग 
गने 

प्रहरी /कायाकलय 
सहायक 

१. रीतपूिकक भरेको अनलाइन िाराम 

२. नेपाली नागररकताको प्रमाणपर 

३. रावष्ट्रय पररचयपरको कागजात 

४. परुानो राहदानी भए सक्कल 

५. नाबालकको हकमा नाबालक पररचयपर 

धनिःशलु्क  

 

 

क्रमबद्ध रूपमा 

धनदेशक,  

कोठा नं  
८/३०२/३०३ 

 

३. 
 
 

 

क. 
 
 

 
ख. 
 

 

 

 

 

 

 

ग. 
 

 

 

घ. 

द्रतु राहदानी सेिाको आिदेन दताक  र 
तयार भएको राहदानी सङ्कलन 

 

रुजू/Verification 

 

 

 

राजस्ि भकु्तानी 
 

 

 

 

 

 

 

लाइभ इनरोलमेन्त्ट 

 

 

 

तयार भएको राहदानी सङ्कलन 

 

 

 

 

नास ु/शाखा अधधकृत 

काउन्त्टर नं. २,३,४,५ 
 
 

बैँकका कमकचारीहरू,   
काउन्त्टर नं. ६,७,८ 

अथिा, विद्यतुीय 
भकु्तानी प्रणाली मािक त 
धतनक सवकने 
 

कम््यटुर अपरेटर, 
कोठा नं.९,१० 

 

कम््यटुर अपरेटर/ 
नास/ु कम््यटुर 
अपरेटर / कायाकलय 
सहायकहरू 

वितरण काउन्त्टर 

रुजू, राजस्ि भकु्तानी र लाइभ 
इनरोलमेन्त्ट को धनमम्तिः 
१. रीतपूिकक भरेको अनलाइन िाराम 

२. नेपाली नागररकता/नाबालक 
पररचयपरको  सक्कल र नाबालकको 
हकमा मजल्लाको धसिाररस/प्रमाणीकरण 

३. रावष्ट्रय पररचयपरको कागजात (बाधलगको 
हकमा) 

४. परुानो राहदानी भए सक्कल 

५. अन्त्य आिश्यक कागजातहरू (विस्ततृ 
वििरण बडापरको अमन्त्तममा रामखएको 
छ) 

६. रीतपूिकक भरेको बैङ्कको भौचर 

 

तयार भएको राहदानी सङ्कलन गनकको 
धनमम्त (आिदेक स्ियम ्आउनपुने) 
१. अनलाइन िाराम, आिेदकको 

नागररकताको सक्कल, राजस्ि बझुाएको 
रधसद, परुानो राहदानी भए सो को सक्कल 

 

 

 

 

 

 

 

३४ पषृ्ठको लाधग 
रु.१२,०००/- तर, 
दश िर्क भन्त्दा कम 
उमेरको नाबालकको 
धनमम्त रु ९,५००/- 
मार 

 

६६ पषृ्ठको लाधग 

रु.२०,०००/- 
 

थप वििरण 
कैवियतमा उल्लेख 
गररएको छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२ कायक ददनपधछ 

 

तर, 
 

आिेदकबाट 
रवुटपूणक वििरण 
भररएको, वििरण 
छुटाइएको, दोहोरो 
नागररकता 
देमखएको, अन्त्य 
व्यमक्तसँग वििरण 
जधेुको, कालो 
सूचीमा परेको 
जस्ता विर्यहरूले 
अनसुन्त्धानमा गए 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

धनदेशक,  

कोठा नं  
८/३०२/३०३ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

हराएको, 
च्याधतएको, 
धबधिएको 
राहदानीको 
सट्टामा नयाँ 
राहदानी जारी 
गदाक थप राजस्ि 
रु. ५,०००/- 
लाग्नेछ। 



नपेाल सरकार 
पराराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभाग 

नागररक बडापर 
 

 

 

नं.१२,१३,१४  थप अन्त्य ददनहरू 
लाग्नेछ। 

४. नाबालक पररचय परको मजल्लाबाट 
प्रमाणीकरण मझकाउने/नागररकताको 
वििरण मझक्ने 

नास ु/ कम््यटुर 
अपरेटर 

कोठा नं. ६ 

नाबालक पररचयपर/ 

नागररकताको प्रमाण 
धनिःशलु्क  क्रमबद्ध रूपमा धनदेशक,  

कोठा नं  
८/३०२/३०३ 

 

६. मेसेज/SMS नआएको िा नबमुझएको 
बझु्न 

कम््यटुर अपरेटर 
कोठा नं. ११ A 

आिेदन िाराम र  SMS/मेसेज धनिःशलु्क  क्रमबद्ध रूपमा धनदेशक,  

कोठा नं  ८ 

 

७. रावष्ट्रय पररचय पर सँग सम्बमन्त्धत 
समस्याहरूको सम्बोधन 

रावष्ट्रय पररचय परको 
कायाकलयको प्रधतधनधध, 
काउन्त्टर नं. १ 

१.रावष्ट्रय पररचय परको कागजात 

२. रावष्ट्रय पररचय परको विर्यमा यस 
विभाग बाट मेसेज/SMS आएको भए सो 
समेत 

धनिःशलु्क 

 
क्रमबद्ध रूपमा धनदेशक,  

कोठा नं  ८ 

 

८. हराएको राहदानीको वििरण धलने कम््यटुर अपरेटर 

कोठा नं. ११ B 

नागररकताको प्रमाणपर सक्कल / 

रावष्ट्रय पररचयपरको कागजात 
धनिःशलु्क 

 
क्रमबद्ध रूपमा धनदेशक,  

कोठा नं  
८/३०२/३०३ 

 

९. गनुासो सनुिुाइ तथा प्राविधधक सहयोग शाखा अधधकृत/  

कम््यटुर इमन्त्जधनयर/  
सूचना प्रविधध अधधकृत, 
कोठा नं. २१० 

अनलाइन िाराम र अन्त्य सम्बमन्त्धत 
कागजात एिं जानकारी स्रोतहरू 

धनिःशलु्क 

 
क्रमबद्ध रूपमा धनदेशक,  

कोठा नं  ८ 

 

१०. विधभन्न प्रशासधनक सेिाहरू शाखा अधधकृत/  नास/ु 
कम््यटुर अपरेटर/  
कायाकलय सहायकहरू 

कोठा नं. १०५ 

सेिाको प्रकृधत अनसुार सम्बमन्त्धत 
कागजातहरू 

धनिःशलु्क 

 
सेिाको प्रकृधत 
अनसुार 

धनदेशक,  

कोठा नं  
३०२/३०३/८ 

 

११. धभसा(VISA) भएको परुानो राहदानीमा 
जन्त्म धमधत िरक परेमा पर जारी 
गने िा सानोधतनो वििरण िरक परी 
धसिाररस पर जारी गने 

शाखा अधधकृत/ नास/ु 
कम््यटुर अपरेटर/ 
कायाकलय सहायक 

कोठा नं. १०५/१०७ 

१.राहदानी 
२.धभसा (VISA) 

३. I.D 

४. अन्त्य सम्बमन्त्धत कागजातहरू 

धनिःशलु्क एक कायक ददन धनदेशक,  

कोठा नं  
३०२/३०३/८ 

 

१२. मजल्लामा आिेदन ररजेक्ट भई 
सकेपधछ बाँकी कायक राहदानी 

धनदेशक, कोठा नं  
३०२/३०३/८ 

१.ररतपूिकक भरेको अनलाइन िाराम 

२.मजल्लामा राजस्ि बझुाएको रधसदको सक्कल 

मजल्लामा बझुाएको 
राजस्ि बाहेकको 

२ कायक ददन धनदेशक,  

कोठा नं  
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विभागबाट सम्पन्न गनुक परेमा ३. नागररकता प्रमाणपरको सक्कल 

४. परुानो राहदानी भए सो को सक्कल 
बाँकी रकम ३०२/३०३/८ 

१३. मजल्लामा दताक गररएको आिेदनको 
मस्थधत बझु्न े

नास.ु/ कम््यटुर 
अपरेटर/ कायाकलय 
सहायक 

कोठा नं. ११० 

१.अनलाइन िाराम 

२.नागररकता प्रमाणपर सक्कल 
धनिःशलु्क क्रमबद्ध रूपमा धनदेशक,  

कोठा नं  
३०२/३०३/८
िा ११० 

 

१४. अनसुन्त्धानमा परेको आिेदनहरूको 
मस्थधत िा वििरण बझु्ने 

शाखा अधधकृत 

कोठा नं. १११ 

(केन्त्द्रीय अनसुन्त्धान 
एकाइ) 

१.अनलाइन िाराम 

२. नागररकता प्रमाणपर सक्कल 

३. परुानो राहदानी 
२.अन्त्य सम्बमन्त्धत कागजातहरू 

धनिःशलु्क क्रमबद्ध रूपमा धनदेशक,  

कोठा नं  
३०२/३०३/८ 

 

१५. छुटेको राहदानी बमुझधलने (तोवकएको 
धमधतमा तयार राहदानी बझु्न 
नआएमा) 

वितरण काउन्त्टर 
नं.१२,१३,१४ 

१.अनलाइन िाराम, 
२.आिेदकको नागररकताको सक्कल, 
३.राजस्ि बझुाएको रधसद, 
४.परुानो राहदानी भए सो को सक्कल 

थप शलु्क नलाग्ने सोही ददन धनदेशक,  

कोठा नं  
३०२/३०३/८ 

 

१६. यारा अनमुधतपर शाखा अधधकृत/नास/ु 
कम््यटुर अपरेटर/  
कायाकलय सहायकहरू 

कोठा नं.१०५/ १०७ 

१.गहृ मन्त्रालयको धसिाररस पर 

२.गहृ मन्त्रालयको धनणकयको प्रधतधलवप 

३. अन्त्य आिश्यक कागजातहरू 

रु.४०००/- ७ कायक ददन धनदेशक,  

कोठा नं  
३०२/३०३ 

 

१७. कूटनीधतक/विशेर् राहदानी नास/ु कम््यटुर 
अपरेटर 

कोठा नं. १०८ 

१.सम्बमन्त्धत संिैधाधनक धनकाय िा मन्त्रालय 
िा समचिालय िा अदालत िा कायाकलयको 
धसिाररस पर (कायकक्रमको नाम, अिधध, 
भ्रमण गने मलुकु र बाटोमा पने मलुकु 
साथै अिकाश हनुे धमधत, पदाधधकारीको 
नाम, थर, पद र सङे्कत नं., उल्लेख 
गनुकपने) 

२.धनणकयको प्रधतधलवप 

३.नेपाली नागररकताको सक्कल 

४. रीतपूिकक भरेको अनलाइन िाराम 

धनिःशलु्क २ कायक ददन धनदेशक,  

कोठा नं  
३०२/३०३/८ 

 



नपेाल सरकार 
पराराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभाग 
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५.पवहले कूटनीधतक िा विशेर् राहदानी 
धलएको भए सक्कल राहदानी 

१८. व्यमक्त र कागजातहरूको 
आधधकाररकताको िरेमन्त्सक परीक्षण 
(Forensic test) 

िरेमन्त्सक अधधकृत 
कोठा नं. १०४ 
(िरेमन्त्सक एकाइ) 

सम्बमन्त्धत व्यमक्त र कागजातहरू धनिःशलु्क क्रमबद्ध रूपमा धनदेशक,  

कोठा नं  
३०२/३०३/८ 

 

१९. पसु्तकालय (३०६) शाखा अधधकृत/ नास/ु 
कम््यटुर अपरेटर/ 
कायाकलय सहायक 

कोठा नं. १०५/  
१०७ 

आधधकाररक पररचयपर धनिःशलु्क क्रमबद्ध रूपमा धनदेशक,  

कोठा नं  
३०२/३०३/८ 

 

२०. राहदानी सङ्खिहालय (३०७,३०८) शाखा अधधकृत/ नास/ु 
कम््यटुर अपरेटर/ 
कायाकलय सहायक 

कोठा नं. १०५/  
१०७ 

आधधकाररक पररचयपर धनिःशलु्क क्रमबद्ध रूपमा धनदेशक,  

कोठा नं  
३०२/३०३/८ 

 

२१. राजस्ि र लेखा/ आधथकक प्रशासनसँग 
सम्बमन्त्धत विर्यहरू बझु्न 

लेखा अधधकृत/   

लेखापाल 
कोठा नं. ३०९ 

सम्बमन्त्धत कागजातहरू धनिःशलु्क क्रमबद्ध रूपमा धनदेशक,  

कोठा नं  
३०२/३०३/८ 

 

२२. स्टोर नास/ुकायाकलय सहायक 
कोठा नं. 312 

 धनिःशलु्क क्रमबद्ध रूपमा धनदेशक,  

कोठा नं  
३०२/३०३/८ 
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आिश्यक कागजातहरू: 
• नागररकतामा रहेको जन्त्म धमधत र शैमक्षक योग्यतामा रहेको जन्त्म धमधत िरक परेमा शैमक्षक योग्यताको प्रमाणपरमा रहेको जन्त्म धमधत कायम गरी राहदानी धलनपुने अिस्थामा 

एसएलसी/एसईई िा सो सरह िा सो भन्त्दा माधथल्लो शैमक्षक योग्यताको प्रमाणपर।(नेपालको शैमक्षक धनकायले जारी गरेका िा प्रमामणत गरेका कागजात मार मान्त्य हनुेछ) (राहदानी 
धनयमािली २०७७, धारा ४(३)) 

• नागररकतामा रहेको नाम, थर र जन्त्म धमधत र धिवटस/भारतीय सैधनक िा धसंगापरु पधुलसको पेन्त्सन पट्टा (धडस्चाजक सवटकविकेट) मा कायम नाम, थर र जन्त्म धमधत िरक परेकोमा पेन्त्सनपट्टा 
बमोमजम राहदानी धलन ुपने भएमा धिवटस/भारतीय सैधनकको धडस्चाजक प्रमाणपर र सम्बमन्त्धत मजल्ला प्रशासन कायाकलयबाट जारी भएको दबैु नाम, थर र जन्त्म धमधत भएको व्यमक्त एउटै हो 
भनी प्रमामणत गरेको पर।(राहदानी धनयमािली २०७७, धारा ४(४)) 

• वििावहत मवहलाले नागररकतामा रहेको थरको अलािा पधतको थर कायम गरी राहदानी बनाउन ुपने भएमा वििाह दताकको प्रमाणपर र पधतको नागररकताको प्रमाणपर।(राहदानी धनयमािली 
२०७७, धारा ४(२)(च)) 

• सम्बन्त्ध विच्छेद भएको मवहलाले पूिक पधतको थर नराखी राहदानी धलनको लाधग सम्बन्त्ध विच्छेदको प्रमाणपर।(राहदानी धनयमािली २०७७, धारा १६(१)(ङ)) 
• नागररकतामा िर्क मार उल्लेख भएको अिस्थामा जारी भएको ददनको आधारमा जन्त्म धमधत गणना गररने हनु्त्छ। यदद नागररकतामा जारी भएको ददन भन्त्दा जन्त्म धमधत अन्त्य ददनमा रहेछ भन े

सो प्रमामणत हनुे कागजात (जन्त्म दताक प्रमाण पर िा एसएलसी िा सो सरहको शैमक्षक प्रमाणपर िा धडस्चाजक सवटकविकेट िा मजल्ला प्रशासन कायाकलयको धसिाररस पर)। 

• नागररकताको प्रमाणपर धलएको मजल्ला बाहेक अन्त्य मजल्ला प्रशासन कायाकलयबाट राहदानीको लाधग आिेदन ददनेको हकमा वििाह दताकको प्रमाणपर िा बसाइँ-सराइको प्रमाणपरको 
सक्कल।(राहदानी धनयमािली २०७७, धारा ४(२)(ङ)) 

• नाबालकको हकमा धनिेदक बाब,ु आमा, संरक्षक िा माथिर व्यमक्तको नागररकताको प्रमाणपरको सक्कल र संरक्षक िा माथिर खलु्ने प्रमाण।(राहदानी धनयमािली २०७७, धारा ५) 
राहदानी शलु्किः 
नं. प्रकार पषृ्ठ दस्तरु पषृ्ठ दस्तरु 

१. नयाँ (new)/ निीकरण (renew) ३४ रु. १२,०००/- ६६ रु.२०,०००/- 

२. नयाँ (new)/ निीकरण (renew) 

(१० िर्क भन्त्दा कम उमेरका नाबालक) 
३४ रु.९,५००/- ६६ रु.१४,५००/- 

(राहदानी धनयमािली २०७७, अनसूुची-४(१)ज) 
३. हराएको (lost) िा पाना च्याधतएको, केरमेट भएको िा अन्त्य कुनै 

कारणले राहदानी बकुलेट प्रयोग हनु नसक्न ेभएको (damaged) 

३४ रु.१७,०००/- 

 

६६ रु.२५,०००/- 

४. Lost / damaged 

(१० िर्क भन्त्दा कम उमेरका नाबालक) 
३४ रु.१४,५००/- ६६ रु.१९,५००/- 

५. व्यमक्तगत गल्ती (personal error) (१ िर्क धभरमा) ३४ थप रु.५,०००/- ६६ थप रु.५,०००/- 

६. कायाकलयको गल्ती (official error) (१ िर्क धभरमा) ३४ धनिःशलु्क ६६ धनिःशलु्क 

 

 

 



नपेाल सरकार 
पराराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभाग 

नागररक बडापर 
 

 

 

महाधनदेशकसँग सम्पकक का लाधगिः   

• महाधनदेशकसँग सम्बमन्त्धत कामका लाधग महाधनदेशकको कायककक्ष कोठा नं. ३०१ मा सम्पकक  गनक सवकने छ। 

• धनदेशकबाट समेत गनुासो समाधान नभएमा महाधनदेशकसँग सम्पकक  गनक सवकने छ।  

 

आिेदन गने समयिः 
• धबहान १० बजे देमख ५ बजे सम्म - (माघ १६ देमख काधतकक १५ गते सम्म) 
• विहान १० बजे देमख ४ बजे सम्म - (काधतकक १६ देमख माघ १५ गते सम्म) 
 

आिेदनको मस्थधतको जानकारीका लाधगिः 
• ई-पासपोटक आिेदनको मस्थधत (status) नेपाल ई-पासपोटक एप (Nepal ePassport app) बाट हेनक सवकने छ। 

• अथिा विभागको िेबसाइट https://nepalpassport.gov.np/ बाट समेत हेनक सवकने छ। 

 

अन्त्यिः 
• आिेदकको रवुटले राहदानीको वििरण धबधिएर पनुिः राहदानी बनाउन ुपदाक धबधिएको राहदानी प्रयोग भै सकेको िा एक िर्क म्याद नाघेको भएमा नयाँ/निीकरण सरह शलु्क लाग्नेछ। 

• विभागबाट राहदानी सम्बन्त्धी द्रतु सेिा मार प्रदान गररन्त्छ।  

• धनयधमत सेिाको लाधग सम्बमन्त्धत मजल्ला प्रशासन कायाकलय िा ईलाका प्रशासन कायाकलयमा सम्पकक  गनुकहोला। 

 

राहदानी विभागको सम्पकक  नम्बर, िेबसाइट र सामामजक सञ्जालहरू सम्बन्त्धी जानकारीिः 
क. िेभसाईटिः https://nepalpassport.gov.np 

ख. ईमेलिः communication@nepalpassport.gov.np, dg@nepalpassport.gov.np 

ग. िेसबकुिः https://www.facebook.com/dopmofa 

घ. मविटरिः@DGPassport 

ङ. सम्पकक  नम्बरहरूिः 
सोधपछु कक्ष: +97715970330,+97715970331,+97715970332 

प्रशासन: +97715970325,  

धमसन शाखा: +97715970322, 

मजल्ला शाखा: +97715970328 

 

 

https://nepalpassport.gov.np/
mailto:communication@nepalpassport.gov.np
mailto:dg@nepalpassport.gov.np
https://www.facebook.com/dopmofa

