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सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा (५) उऩदपा (३) य सूचनाको हक सम्फन्धी ननमभावरी, २०६५ को 
ननमभ ३ अनसुाय याहदानी ववबागको देहाम फभोजजभ सूचना सूजचकृत   (Proactive Disclosure) गरयएको छ। 

क.  ननकामको स्वरुऩ य प्रकृनत 
अन्तयाावष्डम नागरयक उड्डमन सॊगठन (ICAO) को प्रावधान अनसुाय मन्रवाचक याहदानी (Machine Readable 

Passport) जायी गने कामाराई सवु्मवजस्थत गना २०६७ जेठ ११ गते केजन्िम याहदानी कामाारमको स्थाऩना 
बएको नथमो । नेऩार सयकाय, भजन्रऩरयषदको ननणामानसुाय उक्त कामाारमराई ऩरयवतान गयी ऩययाष्ड भन्रारम 
अन्तगात नेऩार ऩययाष्ड  सेवा, या. ऩ. प्रथभ शे्रणी (सहसजचव) का अनधकृत भहाननदेशक कामाारम प्रभखु यहने गयी 
२०६८ भाघ १० गते याहदानी ववबागको स्थाऩना गरयएको हो ।  

नेऩारी याहदानीराई अन्तयाावष्डम नागरयक उड्डमन सॊगठन (ICAO) का भाऩदण्डहरु अनसुाय वनाई मसको 
अन्तयाावष्डम ववश्वासराई उच्च याखी नेऩारी याहदानी फाहकहरुरे झञ्झट यवहत अन्तयाावष्डम मारा गना सकुन ्बने्न 
उद्देश्मरे याहदानी जायी गने रगामतका याहदानी सम्फन्धी काभ कायवाहीराई व्मवजस्थत रूऩरे सॊचारन गना 
गयाउनका रानग याहदानी ववबागको स्थाऩना बएको हो ।  

ख. ननकामको काभ, कताव्म य अनधकाय 
याहदानी ननमभावरी, २०77 ऄनुसार राहदानी विभागको काभ देहाम अनसुाय यहेको छ् 

क. याहदानी, मारा अनभुनतऩर, नसम्मान्स अनबरेख वकताफ(नसम्मान्स ऩासऩोटा) को खारी ऩजुस्तका (डकुभेन््स 
ब्ल्माङ्क) छऩाई तथा आऩूनता, वैमक्तीकयण (ऩसानराइजेशन), गणुस्तय ऩयीऺण, तथ्माङ्क व्मवस्थाऩन, सयुजऺत 
बण्डायण रगामतका व्मवस्थाऩकीम कामा गने, 

ख. अन्तयाावष्डम नागरयक उड्डमन सॊगठन (ICAO) को नरखत ९३०३ य सो सम्फद्ध अनसूुची सभेतको आधायभा 
नेऩारी याहदानी तथा मारा अनभुनतऩरभा याजखएको सयुऺा ववशेषता वा सॊकेतराई (सेक्मरुयवट वपचय) 
सभम सभमभा ऩनुयावरोकन गयी नेऩार सयकायफाट स्वीकृत गयाई अद्यावनधक गने, 

ग. याहदानी जायी गने प्रमोजनका रानग आवश्मक ऩने फामोभेविक रगामतका व्मजक्तगत वववयण सॊकरन, 
प्रशोधन, गणुस्तय ऩयीऺण य सयुजऺत बण्डायण रगामतका व्मवस्थाऩकीम कामा गने, 

घ. ववबागफाट जायी गयेको याहदानी तथा मारा अनभुनतऩर सम्फन्धी अनबरेख सयुजऺत याख्न,े 
ङ. हयाएका याहदानीको वववयण नेऩार प्रहयीको इन्टयऩोर शाखा भापा त अद्यावनधक गयी इन्टयऩोरको 

डाटावेसभा प्रववष्ट गना रगाउने, 
च. नेऩार सयकायरे तोकेका अन्म कामा गने। 

 याहदानी ववबागरे साधायण याहदानी जायी गने अनधकाय नेऩार सयकायका अन्म कुनै ननकाम वा 
ननमोगहरुराई प्रत्मामोजन गना सक्ने कुया सभेत ननमभावरीभा व्मवस्था गरयएको छ । जसअनसुाय याहदानी   
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ववतयण कामाराई सयर, सहज य ववकेजन्ित फनाई सवासाधायणको ऩहुॉच स्थावऩत गना ववबागका अनतरयक्त 
ववदेशजस्थत नेऩारी ननमोगहरू , ७७ वटै  जज्रा प्रशासन कामाारमहरू तथा १९ वटा ईराका प्रशासन 
कामाारमहरूवाट याहदानी जायी गने व्मवस्था नभराईएको छ । याहदानी सेवा प्रवाहराई उऩमकु्त प्रववनधको 
भाध्मभफाट गणुस्तयीम , ववश्वसनीम य छरयतो फनाउने उद्देश्मरे ववबाग तथा ववदेशजस्थत नेऩारी ननमोगहरू भध्मे 
१० वटा ननमोगभा आवेदन सॊकरनको काभ प्रत्मऺ दताा प्रणारी (Live Enrollment System) फाट गने गरयएको 
छ ।  

ग. ननकामभा यहने कभाचायी सॊख्मा य कामा वववयण 
अ. सॊख्मा 

चारू आ.व. ०७7/७8 भा मस ववबागको ववद्यभान स्वीकृत स्थामी ऩद तपा को ४९ य अस्थामी सेवा कयाय तपा को 
५३ जनाको दयफन्दी यहेको। 

1. स्थामी कभाचायीहरु 

नस. नॊ. ऩद, सेवा य शे्रणी सॊख्मा 
१ कामाारम प्रभखु, सहसजचव, नेऩार ऩययाष्ड सेवा, या.ऩ.प्रथभ शे्रणी १ 

२ उऩसजचव, नेऩार ऩययाष्ड सेवा, या.ऩ.द्वितीम शे्रणी ३ 

३ शाखा अनधकृत, नेऩार ऩययाष्ड सेवा, या.ऩ.ततृीम शे्रणी १८ 

4 रेखा अनधकृत, नेऩार प्रशासन सेवा, रेखा सभूह, या.ऩ.ततृीम शे्रणी १ 

५ कानून अनधकृत, नेऩार न्माम सेवा, या.ऩ.ततृीम शे्रणी १ 

६ नामफ सबु्लफा, नेऩार ऩययाष्ड सेवा, या.ऩ.अन.प्रथभ शे्रणी २४ 

७ रेखाऩार, नेऩार प्रशासन सेवा, रेखा सभूह, या.ऩ.अन.प्रथभ शे्रणी १ 

जम्भा ४९ 

 

2. कयायभा ननमकु्त बएका कभाचायीहरु  

नस.नॊ ऩद सॊख्मा 
१. कम््मूटय ईजन्जननमय १ 
२. आई.टी. अवपसय १ 
३. कम््मटुय अऩयेटय ३० 
४. कामाारम सहमोगी १५ 
५. सवायी चारक ५ 
६. ईरेजक्िनसमन १ 

जम्भा 53 
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आ. कामा वववयण (Job Description) 

१) भहाननदेशक, ऩद-सहसजचव 

क) याहदानी ववबागको सञ्चारन य व्मवस्थाऩनभा सफै ऩऺको जजम्भेवायी फहन गने । 

ख) याहदानी छऩाई गने Vendor सॉग बएको सम्झौताका अधीनभा यही उक्त कम्ऩनीफाट गणुस्तयीम, ननमनभत य 
ववश्वसनीम सेवा नरन सभन्वम गने । 

ग) गहृ भन्रारम तथा अन्तगातका ननकामसॉग MRP  ववतयणसॉग सम्फजन्धत नफषमभा कामागत सम्फन्ध य सभन्वम 
सदुृढ गने । 

घ) MRP  ववतयणराई सयर, सहज य ववकेजन्ित फनाई सवासाधायणको ऩहुॉचभा ऩमुाासउन ववनबन्न ननकामसॉग सभन्वम 
गयी उऩमकु्त यणनीनत तजुाभा गयी रागू गने । 

ङ) सेवा प्रवाहराई उऩमकु्त प्रववनधको भाध्मभफाट बयऩदो य ववश्वसनीम फनाउनका साथै मस सम्फन्धी प्रकृमाराई 
ऩायदशॉ, भमााद्वदत य अनशुानसत गयाउने । 

च) सॊगठन य व्मवस्थाऩनराई सभमको भाग अनसुाय चसु्त य प्रबावकायी याख्न े। 

छ) नेऩारफाट जायी बएको MRP राई अन्तयाावष्डम जगतभा भान्मता य प्रनतष्ठा द्वदराउन सेवा प्रवाहराई     
स्तयीमकयण गदै रैजाने । 

ज) याहदानी ववबागफाट सम्ऩादन गरयने कामाको ननमनभत सऩुयीवेऺण, अनगुभन, ननदेशन, ननमन्रण तथा भू्माङ्कन 
गने । 

झ) याहदानी ववबागरे सम्ऩादन गने काभ सम्फन्धभा आवनधक प्रनतवेदन तमाय गयी सम्फजन्धत ननकामभा ऩेश गने। 

२) साभान्म प्रशासन तथा व्मवस्थाऩन शाखा, शाखा प्रभखु- ननदेशक, उऩसजचव 

क) कभाचायी प्रशासन सम्फन्धी सम्ऩूणा कामा। 

ख) ववनबन्न मूननट/काउन्टयहरुभा काभ गना व्मवजस्थत रुऩरे कभाचायी खटाउने । 

ग) कामाारमनबर तथा ऩरयसयभा ननभााण, भभात तथा सयसपाईको येखदेख गने । 

घ) प्रहयी सयुऺाकभॉ सभेतको भद्दत नरई सेवा प्रवाहराई सयर, सरुब, भमााद्वदत य अनशुानसत फनाउने। 

ङ) रेखा शाखासॉग सभन्वम गयी सावाजननक खरयद, जजन्सी व्मवस्थाऩन गने । 

अ) प्रशासन शाखा 

क) कभाचायी प्रशासन सम्फन्धी सम्ऩूणा कामा । 

ख) कामाारमको तपा फाट अन्म ननकामहरुसॉग गरयने ऩराचाय सम्फन्धी कामा। 

ग) ववनबन्न ननकामसॉग सभन्वम गयी कामाारम बवन य ऩरयसयको सयसपाई सम्फन्धी कामा। 

आ) रेखा शाखा 
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क) साभान्म प्रशासन तथा व्मवस्थाऩन शाखासॉग सभन्वम गयी आनथाक प्रशासन सम्फन्धी सम्ऩूणा कामा। 

इ) स्टोय शाखा 

क) रेखा शाखासॉग सभन्वम गयी सावाजननक खरयद, जजन्सी व्मवस्थाऩन गने । 

ख) कामाारमनबर तथा ऩरयसयभा ननभााण, भभात तथा सयसपाईको येखदेख गने । 

ई) सवायी चारक एकाई 

क)  कामाारमका सवायी साधन चराउने तथा सवायी साधनको अवस्था ठीक हारतभा याख्न।े 

उ) सयुऺा एकाई 

क) कामाारमको आन्तरयक सयुऺा व्मवस्था सदुृढ गने । 

ख) कामाारम ऩरयसयभा आवेदन पायाभ फझुाउन, तमायी याहदानी नरन तथा अन्म प्रमोजनका रानग आउने 
सेवाग्राहीको बीडराई व्मवजस्थत गने । 

३) आवेदन सॊकरन, प्रभाणीकयण तथा जनगनुासो व्मवस्थाऩन शाखा, शाखा प्रभखु- ननदेशक, उऩसजचव 

क) आवेदन सॊकरन तथा सॊकनरत पायाभको प्रायजम्बक ऩयीऺण प्रकृमाको सञ्चारन य सभन्वम गने । 

ख) देशनबर य फावहयका ववनबन्न ननकामफाट याहदानीको ववषमभा प्रभाणीकयणका रानग तथा अनबरेख       
नबडाउनका रानग आएका अनयुोधहरुराई कामाान्वमन गने । 

ग) कामाारमका प्रोशेनसङ्ग, डाटा इन्िी, भ्मानरडेसन रगामतका काउन्टय वा एकाइफाट उ्रेख बई आएका 
कागजात, वववयण सम्फजन्धत ननकामफाट प्रभाजणत गयाई उऩरब्लध गयाउने । 

घ) सेवा प्रवाहका नसरनसराभा आउन सक्ने जनगनुासाहरु सनेु्न, सभस्मा सभाधान गने । 

ङ) ितु सेवा सम्फन्धी भाऩदण्डका आधायभा यही सेवा प्रवाहराई व्मवजस्थत गने तथा सेवाग्राहीको भकाा फझु्ने । 

च) ववनबन्न जज्रा तथा सॊमोजन केन्िहरु तथा ववदेशजस्थत ननमोगहरुफाट आएका आवेदनहरु      
व्मवजस्थत तवयरे सम्फजन्धत काउन्टय वा एकाइभा ऩगेु, नऩगेुको अनगुभन गने। 

अ) आवेदन सॊकरन एकाई 

क) सेवाग्राहीरे ऩेस गने आवेदन पायाभहरुको वववयण रुज ुगयी जज्रा प्रशासन कामाारमको प्रभाणीकयण तथा 
नागरयकताको प्रनतनरवऩ  हेयी आवेदन पायाभ स्वीकृत गने । 

ख) भानथ उज्रजखत कुनै यीत नऩगुी कुनै पायाभ अस्वीकृत हनुे ऩरयजस्थनत आएभा सेवाग्राहीराई यीत ऩमुााउएय ऩनु् 
पायाभ ऩेस गना रगाउने। 
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ग) यीत ऩगेुय स्वीकृत बएका आवेदन पायाभहरुको रानग सेवाग्राहीराई तोवकएको दस्तयु फझुाउन रगाई सॉगैको 
फैङ्क काउन्टयफाट यनसद द्वदराउने । 

घ) यनसद नरएका सेवाग्राहीराई पोटो जखच्न सहमोग गने य तमायी याहदानी नरन आउने नभनत तथा सभमको 
जानकायी द्वदने । 

ङ) हयेक द्वदन सङ्करन बएको आवेदनहरुको रगत याखी पायाभहरु सम्फजन्धत प्रोशेनसङ्ग एकाइभा तथा सॊख्मात्भक 
वववयण रेखा शाखाभा ऩठाउने । 

आ) अनबरेख जाॉच तथा प्रभाणीकयण शाखा 

क) आवेदन सङ्करन तथा प्रोशेनसङ एकाइभा प्राप्त आवेदन तथा सॊरग्न कागजातभा शङ्का रानग  नागरयकता वा 
प्रभाजणत हस्ताऺय वा प्रभाजणत बएको कागजातको आनधकारयकता जाॉच्नऩुने देजखएभा आवश्मकता अनसुाय 
सम्फजन्धत जज्रा प्रशासन कामाारमफाट आनधकारयकताको जाॉच गना रगाई सम्फजन्धत एकाइराई जानकायी 
द्वदने । 

ख) ववदेशजस्थत नेऩारी ननमोग, नेऩार अध्मागभन तथा नेऩार प्रहयी रगामतका ननकामफाट कुनै ऩनन नेऩारी 
याहदानीको आनधकारयकताको रानग अनयुोध बई आएभा अनबरेख नबडाई वा सम्फजन्धत ननकामसङ्ग सम्ऩका  
गयी सो को जानकायी सम्फजन्धत ननमोगराई द्वदने । 

ग) गहृ भन्रारम, प्रहयी, अध्मागभन वा अन्म सम्फजन्धत ननकामहरुफाट नेऩारी नागरयकको याहदानीको 
आनधकारयकताको रानग अनयुोध बई आएभा अनबरेख नबडाई जाॉच गयी सो को जानकायी सम्फजन्धत 
ननकामराई द्वदने । 

घ) जज्रा प्रशासन कामाारमहरुफाट याहदानीको रानग नसपारयस गरयएका व्मजक्तहरूको साप्तावहक वववयण प्राप्त 
गयी सोको अनबरेख दरुुस्त याख्न े। 

ङ) जज्रा प्रशासन कामाारमहरूफाट याहदानीको रानग नसपारयस गने अनधकायप्राप्त अनधकायीको हस्ताऺय नभूना 
प्राप्त गयी सो को अनबरेख दरुुस्त याख्न े। 

च) ववनबन्न भन्रारम तथा अन्म ननकामहरुफाट प्राप्त बएका हस्ताऺय नभूनाको अनबरेख याख्न े। 

छ) अत्मावश्मक कायण देखाई याहदानीभा सॊशोधनको रानग अनयुोध बएभा ननमभानसुाय सॊशोधन गने ।  

इ) जनसम्ऩका  एकाई 

क) सेवाग्राहीराई कामाारम, कामासम्ऩादन प्रकृमा तथा सेवा ऩाउने उऩमकु्त शाखा य व्मजक्तको फायेभा   
जानकायी द्वदने । 

ख) कामाारमभा आउने फाह्य टेनरपोन सञ्चायराई सम्फजन्धत शाखा एकाई वा व्मजक्तराई   ववतयण  गने । 

ग) काभ ववशेषरे, फैठकभा सहबागी हनु वा  औऩचारयक बेटघाटको रानग कामाारमभा आउनहुनुे 
भहानबुावहरुराई स्वागत गयी उऩमकु्त शाखा तथा ऩदानधकायीको कामाकऺभा ऩमुााााउने व्मवस्था नभराउने। 
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घ) कामाारमभा प्राप्त हनुे ऩरहरुको दताा गयी सम्फजन्धत शाखा वा ऩदानधकायीराई उऩरब्लध गयाउने । 

ङ) कामाारमभा प्रवेश गना चाहनहुनुे व्मजक्तराई ननमभानसुाय गेटऩास उऩरब्लध गयाउने । 

ई) टोकन ववतयण तथा प्रायजम्बक ऩयीऺण एकाई 

क) सेवाग्राहीको सॊख्मा य आवश्मकता हेयी टोकन य बौचय ववतयण गने । 

ख) सेवाग्राहीराई नसरनसराफद्ध तथा व्मवजस्थत रुऩरे ऩवहरे आउनेराई ऩवहरे सेवा द्वदने गयी टोकन ववतयण गने। 

ग) पायाभ फझुाउनका रानग आवश्मक कागजातहरु बए नबएको चेकजाॉच गयी नऩगेुका कागजात ऩयुा गयी आउन 
अनयुोध गने ।  

४) MRP उत्ऩादन, ववतयण तथा सभन्वम शाखा, शाखा प्रभखु- ननदेशक, उऩसजचव 

क. ववनबन्न प्रोशेनसङ्ग काउन्टय वा मनुनटको कामाको ननमनभत रुऩभा सऩुरयवेऺण, अनगुभन य ननमन्रण   गने य सो 
का रानग ववनबन्न व्मवस्थाऩन ववनध अऩनाउने । 

ख. साधायण सेवा वा ितु सेवाअन्तगात याहदानी ववबागभा नसधै आउने आवेदन तथा ववनबन्न जज्राराई प्रनतनननधत्व 
गने सॊमोजन केन्ि एवॊ ववदेशजस्थत नेऩारी ननमोगहरूफाट प्राप्त हनुे MRP  आवेदनका आधायभा प्रोशेनसङ्ग, डाटा 
इन्िी, भ्मानरडेसन, ऩसानराईजेसन रगामतका उत्ऩादनका हयेक ऩऺराई सभेटी रागत-ऩरयभाण-सभम (Input-

Output Time) को तानरका फनाई सोही अनसुाय बए, नबएको अनगुभन गने । 

ग. याहदानी छऩाई गने Vendor का प्राववनधकहरूसॉग सभन्वम गयी MRP Personalization कामाहरूको ननयीऺण तथा 
अनगुभन गने । 

घ. MRP उत्ऩादन प्रकृमाभा सॊरग्न ववनबन्न एकाइहरुफीच सहमोग य सभन्वम जटुाउने । 

ङ. जज्राफाट प्राप्त हनुे आवेदन पायाभहरुको गणुस्तय, प्रभाणीकयणको वैधता य उऩमकु्तता, प्रनतवेदनहरुको 
साभवमकता य उऩमकु्तता तथा नभूना हस्ताऺय अद्यावनधक तु् माउने सम्फन्धभा जज्रा प्रशासन कामाारमहरु 
तथा गहृ भन्रारमसॉग सभन्वमात्भक रुऩभा कामा सम्ऩादन गने । 

च. ननमनभत रुऩभा कामाारम प्रभखुराई शाखाको कामा सम्ऩादनका प्रनतवेदन तथा ऩषृ्ठऩोषण द्वदने। 

अ) MRP प्रशोधन तथा ववतयण एकाई 

क) जज्राहरुफाट प्राप्त साधायण याहदानी आवेदन पायाभ प्रायजम्बक तथा ऩूणा ऩयीऺण गयी प्रकृमा नऩगेुको 
पायाभहरु सम्फजन्धत सॊमोजन केन्िहरुभापा त सम्फजन्धत जज्राहरूभा मथाशक्म चाॉडो आवश्मक प्रकृमा 
ऩमुााहई ऩनु: ऩेस गनाका रानग ऩठाउने। 

ख) जज्राहरूफाट प्राप्त बएका प्रकृमा ऩगेुका आवेदन पायाभहरू आवश्मक प्रोशेनसङ्ग ऩश्चात ्याहदानी तमायीको 
रानग Personalization Center भा ऩठाउने तथा याहदानी तमाय बएऩनछ सम्फजन्धत सॊमोजन केन्िहरुसॉग 
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सभन्वम गयी ती केन्िभापा त सम्फजन्धत जज्राहरुभा मथासक्म चाॉडो ववतयणका रानग तमायी याहदानी 
ऩठाउने। 

ग) सॊमोजन केन्िहरुसॉग याहदानी आवेदन पायाभ प्राप्त गने तथा तमायी याहदानी सभमभै ववतयण गने सम्फन्धभा 
ननयन्तय सभन्वम गने । 

घ) कामाारमभा प्राप्त हनुे ितु सेवाको रानग ऩेस गरयएका आवेदनभा बएका वववयण य जज्राको प्रभाणीकयणको 
जाॉच गने । 

ङ) जाॉच ऩश्चात ्उऩमकु्त ठहरयएका आवेदन पायाभहरुको रगत याखी फायकोड टाॉसी याहदानी तमाय गनाका 
रानग Personalization Center भा ऩठाउने व्मवस्था नभराउने। 

च) गणुस्तय ऩयीऺण एकाईफाट तमायी याहदानी प्राप्त बएऩनछ तोवकएको सभमभा सवासाधायणराई व्मवजस्थत 
तवयरे याहदानी ववतयण गने व्मवस्था नभराउने। 

नोट:- आवश्मकतानसुाय ितु सेवा, साधायण सेवा तथा जज्राहरुको सभूहराई ऩमुााउने सेवाका आधायभा एभआयऩी 
प्रशोधन तथा ववतयण एकाइराई काउन्टय १,२,३,४,५ वा ए, नफ, नस, नड, इ आद्वदभा ववबाजन गयी कामाऺ ेर य 
दावमत्व तोक्न सवकनेछ। 

आ) स्क्माननङ्ग, दताा तथा डाटा इजन्ि एकाई 

क) प्रोशेनसङ्ग एकाइफाट याहदानी तमायीका रानग प्राप्त बएका प्रशोनधत पायाभहरु दताा गने । 

ख) दताा गरयएका आवेदन पायाभभा बएका वववयणहरुको कम््मटुयभा (Data Entry) डाटा ईजन्ि गने। 

ग) Scan हनु नसकेका भाऩदण्ड नऩगेुका याहदानी पायाभहरु सम्फजन्धत Processing Counter भा ऩठाउने। 

घ) स्क्मान गरयसकेका Original पायाभहरुराई प्रशासन शाखासॉग सभन्वम गयी उजचत वकनसभरे बण्डायणको 
व्मवस्था नभराउने। 

ङ) कामाारम प्रभखु तथा अन्म जजम्भेवाय अनधकृतहरुराई ननमनभत रुऩभा प्रनतवेदन ऩेश गने। 

इ) भ्मानरडेसन एकाई 

क) डाटा ईजन्ि बैसकेका आवेदन पायाभभा सॊरग्न वववयण, पोटो तथा हस्ताऺयको सत्मता, वैधता य शदु्धता 
जाॉच्ने। 

ख) डाटा इजन्ि प्रकृमाफाट चेकजाॉच गयी आवेदनभा ननवहत वववयणराई वैधता द्वदने। 

ग) वैधता प्रभाजणत बैसकेका आवेदन पायाभका वववयणराई याहदानी वप्रजन्टङ्गको ढाॉचाभा तमाय गयी 
Oberthure Technologies िाया सॊचानरत ऩसानराइजेसन एकाईभा ऩठाउने। 

ई) गणुस्तय ऩयीऺण एकाइ  

क) वप्रजन्टङ बैसकेका याहदानीहरूको गणुस्तय ICAO भाऩदण्ड फभोजजभ बए नबएको जाॉच गने । 
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ख) भाऩदण्ड ऩगेुका तमायी याहदानीको ्मावकङ गयी याहदानी ववतयणको रानग सम्फजन्धत प्रोशेनसङ्ग ववतयण 
एकाईराई जजम्भा रगाउने। 

ग) गणुस्तयको भाऩदण्ड नऩगेुका याहदानीहरु ऩनु: Printing कामाभा रैजाने। 

 

घ. ननकामफाट प्रदान गरयने सेवा 

 -याहदानी तथा मारा अनभुनत ऩर जायी गने तथा सोसॉग सम्फजन्धत अन्म कामाहरु।  

ङ. सेवा प्रदान गने ननकामको शाखा य जजम्भेवाय अनधकायी 

-शाखाहरुको वववयण भानथ 'ग' भा उ्रेख गरयएअनसुाय । 

-ववबाग अन्तगात जज्रास्तयभा कुनै ऩनन शाखा नबएको। 

च. सेवा प्राप्त गना राग्ने दस्तयु य अवनध तथा नागरयक फडाऩर 
अ. याहदानीका रानग राग्ने दस्तयु  
१. दश वषा भनुनका नावानरगहरु 

सेवाको प्रकाय  नमाॉ तथा 
नवीकयण (New 

and Renewal) 

हयाएको, ववनग्रएको तथा 
ऩाना च्मानतएको  
(Lost and Damaged) 

आवेदकको रवुटरे ऩनु् दस्तयु 
फझुाई आवेदन ऩेश गना 
(Personal Error) 

तीन द्वदन रु 5,000।- रु 10,000।- रु 2,500 ।- 
दईु द्वदन रु 7,000।- रु 12,000।- रु 4,500 ।- 
एक द्वदन रु 10,000।- रु 15,000।- रु 7,500 ।- 

 

२. दश वषा भानथका सवै 

सेवाको प्रकाय  नमाॉ तथा 
नवीकयण (New 

and Renewal) 

हयाएको, ववनग्रएको तथा ऩाना 
च्मानतएको  
(Lost and Damaged) 

आवेदकको रवुटरे ऩनु् दस्तयु 
फझुाई आवेदन ऩेश गना 
(Personal Error) 

 

तीन द्वदन 
रु 10,000।- रु 15,000।- रु 5,000।- 

 

दईु द्वदन 
रु 12,000।- रु 17,000।- रु 7,000।- 

 

एक द्वदन 
रु 15,000।- रु 20,000।- रु 10,000।- 
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३. मारा अनभुनत ऩर (Travel Document)  

रु. ४,०००।– 

४. नसम्मान्स अनबरेख वकताफ (नसम्मान्स ऩासऩोटा) 
रु. 5,000।- 

आ. नागरयक फडाऩर  

नस.
नॊ. 

सेवाको 
वकनसभ 

सम्ऩका  अनधकायी आवश्मक कागजातहरु राग्ने 
दस्तयु 

सभम उजयुी 
गने 
अनधकायी 

१ टोकन प्रदान टोकन काउन्टय यीतऩूवाक बयी सम्फजन्धत जज्रा प्रशासन कामाारमफाट प्रभाजणत 
अनराईन याहदानी पायाभ-१ प्रनत 

थऩ 
दस्तयु 
नराग्ने  

नफहान 
८.३० फजे 
देजख 

ननदेशक 
(कोठा नॊ. 
६४) 

२ साधायण 
याहदानीका 
रानग आवेदन 
दताा 

दताा काउन्टय 
१,२,३ य ४ 

(सम्फजन्धत 
अनधकृत) 

क. रीतपूिवक भररएको ऄनलाइन अिेदन फाराम १ प्रवत,  

ख. नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको सक्कल र सोको प्रवतवलवप १ 

प्रवत,  

ग. सम्बवधधत वजल्ला िा इलाका प्रशासन कायावलयबाट जारी 

गररएको फोटो सवहतको वसफाररस (नागररकता/ नाबालक 

पररचयपत्रको अवधकाररकता प्रमावणकरण)  

तर एक पटक नेपालको सरहद वभत्रबाट प्रक्रिया पुरा गरी एमअरवप 

िनाइ सकेको भएमा अिश्यकता ऄनुसार मात्र वजल्ला प्रशासन 

कायावलयको वसफाररस माग गनव सक्रकनेछ ।  

घ. नाबावलगको हकमा सम्बवधधत वजल्ला िा इलाका प्रशासन 

कायावलयबाट जारी भएको नाबालक पररचय पत्र र वनजको 

बाबु/अमाको नागररकताको प्रमाण पत्र तथा सोको प्रवतवलवप सवहत 

िाबु/अमा मध्ये कुनै एक िा संरक्षक िा माथिर व्यवि स्ियं ईपवस्थत 

हुनु पनेछ । संरक्षक िा माथिर व्यवि वनयुि भएकोमा ईि व्यहोरा 

खुल्ने वलखतको सक्कल प्रवत र संरक्षक िा माथिर व्यविको 

नागररकताको प्रमाणपत्र तथा त्यसको प्रवतवलवप सवहत संरक्षक िा 

माथिर व्यवि स्ियं ईपवस्थत हुनु पनेछ । 

ङ. पवहले राहदानी बनाआ सकेको भए सोको सक्कल र प्रवतवलवप १ 

प्रवत । 

अन्म आवश्मक कागजातहरु 
क. नागररकता वलएको वजल्ला िा इलाका प्रशासन कायावलय िाहके 

ऄधय वजल्ला िा इलाका प्रशासन कायावलयबाट राहदानीको वसफाररस 

वलइ अईने अिेदकहरुल े िसाइ सराइको प्रमाणपत्र िा ऄधय कुन ै

कागजातको अधारमा भए सोही ऄनुसारका कागजात पेस गनुवपने ।  

ख. नागररकतामा रहकेो जधमवमवत र शैवक्षक योग्यतामा रहकेो जधम 

वमवत फरक परेमा शैवक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रमा रहकेो जधमवमवत 

कायम गरी राहदानी वलन ुपन ेऄिस्थामा एसएलसी िा सो सरह िा सो 

भधदा मावथल्लो तहको शैवक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र ।  

ग. नागररकतामा रहकेो जधमवमवत र विरटश/भारतीय अर्मम तथा 

ससगापुर पुवलसको पेधसनपट्टा (वडस्चाजव सर्टटक्रफकेट) मा कायम जधम 

वमवत फरक परेकोमा पेधसनपट्टाको जधमवमवत कायम गरी राहदानी वलनु 

पने भएमा बृरटस/भारतीय सैवनकको वडस्चाजव प्रमाणपत्र ।  

घ. विदेशी नागररकसँग वििाह गरी विदेशको नागररकता नवलएको 

मवहलाको हकमा वनजको पुरानो राहदानीमा विदेशी पवतको थर समेत 

भानथ 
उ्रेख 
बए 
अनसुाय 

नफहान ९ 
फजे देजख  

ननदेशक 
(कोठा नॊ. 
६४) 



10 

 

ईल्लेख रहछे भने सोही बमोवजम र विदेशी नागररकसँग  वििाह गरी 

विदेशको नागररकता नवलएको र पवहलो पटक एमअरपीका लावग 

अिेदन पेस गने मवहलाको हकमा नागररकता ऄनुसारकै थर मात्र 

कायम हुधछ ।  

ङ. वििावहत मवहलाले नागररकतामा रहकेो थरको ऄलािा पवतको थर 

कायम गरी राहदानी िनाईनु पने भएमा वििाह दतावको प्रमाणपत्र र 

पवतको नागररकताको प्रमाणपत्र ।  

च. नागररकतामा िर्व मात्र ईल्लेख भएको ऄिस्थामा  नागररकता जारी 

भएको क्रदनको अधारमा जधम वमवत गणना हुधछ । यक्रद नागररकतामा 

जारी गने क्रदन भधदा जधम वमवत ऄधय क्रदनमा रहछे भने सो प्रमावणत 

हुने कागजात (जधम दताव प्रमाण पत्र िा जधमवमवत खुलेको SLC िा सो 

सरह िा सो भधदा मावथल्लो तहको शैवक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र) ।  

३ कुटनैनतक/अ
वपनसमर 
याहदानी 

कुटनैनतक/अवपनसम
र याहदानी शाखा 
(कोठा नॊ. ६०) 

क) सम्फजन्धत सम्फैधाननक ननकाम वा भन्रारमको ऩर 

ख) ननणामको प्रभाजणत प्रनतनरवऩ 

ग) नागरयकता य सोको प्रनतनरवऩ-१ प्रनत 

घ) यीतऩूवाक बरयएको अनराईन याहदानी पायाभ १ प्रनत 

नन:शु् क आवेदन 
फझुाएको 
द्वदन वा 
बोनरऩ्ट 

ननदेशक 
(कोठा नॊ. 
५१/64
) 

४ तमाय 
याहदानी फझु्न े

ववतयण काउन्टय 
२१,२३,२६ 

क) नेऩारी नागरयकता वा नाफारक ऩरयचमऩरको सक्कर 
प्रभाणऩर 

ख) याजश्वको बौचयको सक्कर प्रनत 

ग) ऩवहरा याहदानी नरएको बए सो याहदानी सभेत 

घ) भन्जयुीनाभा बए सो सभेत 

(याहदानी नरन आउॉदा स्वमभ ्उऩजस्थत हनुऩुने, नाफानरगको 
हकभा सॊयऺकसभेत उऩजस्थत हनुऩुने) 

(ऩनुश्च:- तोवकएको सभमभा याहदानी नरन नआई छुटाएय ऩनछ नरन 
आउॉदा ऩनन भानथ उज्रजखत कागजात नरई सोही काउन्टयभा 
सम्ऩका  याख्न)े 

थऩ 
शु् क 
नराग्न े

आवेदन 
फझुाएको 
१।२।३ 
कामा 
द्वदनभा 

ननदेशक 
(कोठा नॊ. 
५१) 

५ जज्राभा 
याहदानीको 
नननभत्त 
आवेदन द्वदइ 
सो ननभरेका 
कायण स्वमभ ्
आवेदन 
फझुाउने। 

क) प्रदेश नम्वय १ 
य २ , ३  र ४ तथा 

५, ६ य ७ नॊ. 
प्रदेश अन्तगातका 
जज्राहरु क्रभश् 
कोठा नॊ. ५६ , ६७ 
य ५७ 

क) जज्रा प्रशासनफाट रेजखएको ऩर 

ख) यीतऩूवाक बयी जज्रा प्रशासन कामाारमफाट प्रभाजणत 
याहदानी पायाभ-2 प्रनत 

ग) नागरयकता य सोको प्रनतनरऩी-१ प्रनत 

घ) नाफानरग बएभा नाफारक ऩरयचमऩर य सोको -१ प्रनत 

थऩ 
शु् क 
नराग्न े

जज्राफाट 
आवेदन 
पायाभ 
प्राप्त बएका 
आधायभा 

ननदेशक 
(कोठा नॊ. 
५१/64 

६ ववदेशजस्थत 
नेऩारी 
ननमोगभा 
आवेदन द्वदई 
ववबागफाट 
याहदानी 
नरने। 

नभसन शाखा  
(कोठा नॊ. ४५) 

क) नेऩारी नागरयकता वा नाफारक ऩरयचमऩरको सक्कर 
प्रभाणऩर 

ख) ननमोगभा याजश्व फझुाएको बौचयको सक्करप्रनत 

ग) ऩवहरा याहदानी नरएको बए सो याहदानी सभेत 

 

थऩ 
शु् क 
नराग्न े

ननमोगफाट 
पायाभ 
प्राप्त बएको 
आधायभा 

ननदेशक 
(कोठा नॊ. 
५१/64 
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छ. ननणाम गने प्रवक्रमा य अनधकाय 

-  भहाननदेशकको साथै ननदेशक तथा शाखा अनधकृतभा अनधकाय प्रत्मामोजन बएको। 

ज. ननणाम उऩय सनु्ने अनधकायी  

- ननदेशक य भहाननदेशक 

झ. सम्ऩादन गयेको काभको वववयण 
अ.  आ.व. ०७6/७7 (असाय भसान्त सम्भ ) जायी याहदानीको वववयण 

Fiscal Year DoP District Mission Total 

067/68 162,558 9,747 1,457 173,762 

068/69 206,639 195,510 5,383 407,532 

069/70 229,404 304,549 34,174 568,127 

070/71 450,671 426,380 135,688 1,012,739 

071/72 452,155 542,409 342,274 1,336,838 

072/73 269,944 473,795 126,607 870,346 

073/74 192,375 344,564 20,249 557,188 

074/75 189,635 328,655 13,343 531,633 

075/76 171,267 333,062 10,817 515,146 

076/77 141,305 244,587 12,950 398,842 

Grand Total 2,465,953 3,203,258 702,942 6,372,153 

 

नरङ्गका आधायभा याहदानी जायी वववयण 

Year  Female Male Other Total 

2067/68 29,498 144,264 - 173,762 

2068/69 71,204 336,328 - 407,532 

2069/70 87,186 480,941 - 568,127 

2070/71 151,593 861,146 - 1,012,739 

2071/72 187,575 1,149,263 - 1,336,838 

2072/73 169,279 701,051 16 870,346 

2073/74 132,735 424,449 4 557,188 

2074/75 148,630 383,000 3 531,633 
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2075/76 154,675 360,465 6 515,146 

2076/77 123,852 274,986 4 398,842 

Grand Total 1,256,227 5,115,893 33 6,372,153 

 

आवेदन प्रकायका आधायभा याहदानी जायी वववयण  

Year / Month Diplomatic Official Ordinary 
Travel 

Document 
Total 

As of Srawan, 
2076 

30 230 42,454 17 42,731 

Bhadra 126 191 43,431 12 43,760 

Ashwin 62 120 34,091 5 34,278 

Kartik 33 228 55,574 8 55,843 

Mangsir 40 132 64,671 19 64,862 

Poush 32 71 47,867 7 47,977 

Magh 26 97 46,062 10 46,195 

Falgun 18 87 39,642 7 39,754 

Chaitra 1 5 10,948 0 10,954 

As of Baisakh, 
2077 

0 36 1,519 0 1,555 

Jestha 9 16 790 0 815 

Ashadh 66 47 10,004 1 10,118 

Grand Total 443 1,260 397,053 86 398,842 

 

आनथाक वषा २०७७/७८ भा कामाान्वमन गरयने कामाक्रभहरुको वावषाक कामामोजना 

क्र.सॊ. कामाक्रभ/वक्रमाकराऩ कामाक्रभको उद्देश्म जजम्भेवाय 
ननकाम 

सहमोगी 
ननकाम 

सभम सीभा अऩेजऺत ननतजा 

१ ववद्यतुीम याहदानी 
कामाान्वमन गने 

ववद्यतुीम याहदानी 
कामाान्वमन गना 
नभनत २०७६ 
पागनु १९ गते 
आह्वान गरयएको 
खरुा अन्तयाावष्डम 
फोरऩर भापा त्  
फोरऩरको स म्ऩूणा 
चयणहरु ऩयुा गयी 
उऩमकु्त कम्ऩनीको 
छनौट गने य 
ववद्यतुीम याहदानी  

याहदानी 
ववबाग 

यावष्डम 
ऩरयचमऩर 
तथा ऩजिकयण 
ववबाग, सफै 
जज्रा तथा 
इराका 
प्रशासन 
कामाारमहरु य 
ववदेशजस्थत 
नेऩारी 
ननमोगहरु 

आनथाक वषा 
२०७७/७८ 
नबर 

ववद्यतुीम याहदानी 
रागू बई नेऩारी 
याहदानीको गणुस्तय 
तथा ववश्वसनीमताभा 
वृवद्ध बएको हनुे। 
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छऩाई गयी रागू 
गने। 

2. सेवा प्रवाहराई दऺ, 
नभतव्ममी, प्रबावकायी 
य ऩूवाानभुानमोग्म 
तु् माउन े

याहदानी सम्फन्धी 
सेवाराई व्मवजस्थत 
गयी जनअऩेऺा 
अनरुुऩ तु् माउन 
सूचना प्रववनधको  
अनधकतभ उऩमोग 
गयी मसको 
गणुस्तय अनबवृवद्ध 
गने। 

याहदानी 
ववबाग 

सफै जज्रा 
प्रशासन 
कामाारमहरु, 
ववदेशजस्थत 
नेऩारी 
ननमोगहरु 

आनथाक वषा 
२०७७/७८ 
नबर 

याहदानीको 
Personalization, 

Dispatch, Delivery 

को प्रवक्रमाभा देजखने 
सफै वकनसभका 
सभस्माहरुको 
सभाधान बै शीघ्र य 
ववश्वसनीम सेवा प्रवाह 
बएको हनुे। 

3. याहदानी कामाववनध 
तमाय गने 

याहदानी ऐन, 
2076 य 
ननमभावरी 
२०७७ फभोजजभ 
याहदानी कामाववनध 
तमाय गयी रागू 
गने। 

याहदानी 
ववबाग 

ऩययाष्ड 
भन्रारम, 
कानून न्माम 
तथा सॊसदीम 
व्मवस्था 
भन्रारम 

आनथाक वषा 
२०७७/७८ 
नबर 

याहदानी ऐन, 2076 
य ननमभावरी २०७७ 
भा बएका व्मवस्था 
तथा प्रावधानहरु थऩ 
प्रष्ट बै सेवा ऩायदशॉ 
य स्ऩष्ट बएको हनुे। 

4. तमाय याहदानीको 
Dispatch and 

Delivery प्रणारी राई 
थऩ व्मवजस्थत गने 

याहदानी आवेदन 
पायाभ सॊकरन य 
तमाय याहदानी 
ववतयण फीचको 
सभम घटाउन े

याहदानी 
ववबाग 

याहदानी 
ववबाग, जज्रा 
प्रशासन 
कामाारमहरु य 
इराका 
प्रशासन 
कामाारमहरु 

आनथाक वषा 
2077/78 
नबर 

याहदानीहरु 
जज्रासम्भ ऩमुाासउन 
य याहदानी पायाभहरु 
जज्राफाट ववबागसम्भ 
्माउन ढुवानी 
सेवाका रानग हवाइ 
सेवा प्रदामक 
कम्ऩनीसॉग 
सम्झौताको ननयन्तयता 
बएको हनुे। 

5. कूटनैनतक थैरी 
ओसाय-ऩसायका रानग  
कुरयमय सेवा खरयद 
गने। 

ऩययाष्ड भन्रारम, 
याहदानी ववबाग  य 
ववदेशजस्थत नेऩारी 
ननमोगहरुफीच 
याहदानी, याहदानी 
आवेदन पायाभ 
रगामतका अन्म 

याहदानी 
ववबाग 

ऩययाष्ड 
भन्रारम ननजी 
ऺेर 

आनथाक वषा 
2077/78 
नबर 

कूटनैनतक थैरी 
सञ्चारन प्रचनरत 
कानून फभोजजभको 
प्रवक्रमा ऩारना बै थऩ 
सयर, व्मवजस्थत, 
नछटो-छरयतो य 
बयऩदो बएको हनुे। 
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कागजातहरु 
कूटनैनतक 
थैरीभापा त ्
्माउन- रैजान 
यावष्डमस्तयको खरुा 
फोरऩरभापा त ्
उऩमकु्त कुरयमय 
सेवा प्रदामक 
छनौट गने। 

6. याहदानी सम्फन्धी 
अन्तयवक्रमा 
कामाक्रभको 
आमोजना गने। 

ववद्यतुीम याहदानी 
सम्फन्धी साऺयता 
प्रवद्धान गने य 
याहदानी ववतयण 
प्रवक्रमाराई थऩ 
प्रबावकायी फनाई 
याहदानी ववतयण 
सेवाराई जनभखुी 
एवभ ्ऩायदशॉ 
फनाउने। 

याहदानी 
ववबाग 

याहदानी 
ववबाग जज्रा 
प्रशासन 
कामाारमहरु य 
इराका 
प्रशासन 
कामाारमहरु 

आनथाक वषा 
२०७७/७८ 
नबर 

याहदानी ववबागरे 
रागू गना रागेको 
ववद्यतुीम याहदानीफाये 
अनबभखुीकयण गने य 
जज्रा प्रशासन 
कामाारमहरु य 
इराका प्रशासन 
कामाारमहरुफाट प्रदान 
गरयॉदै आएको 
याहदानी ववतयण 
प्रवक्रमा थऩ सहज, 
सयर ऩायदशॉ एवॊ 
अनभुानमोग्म बएको 
हनुे। 

7. Online Verification 

System रागू गने। 
ितु सेवा अन्तगात 
ववबागभा 
याहदानीका रानग 
आवेदन गने 
आवेदकहरुको 
नागरयकता 
प्रभाणऩर तथा 
नाफारक 
ऩरयचमऩर 
सम्फजन्धत जज्रा 
प्रशासन 
कामाारमहरु तथा 
इराका प्रशासन 

याहदानी 
ववबाग 

सफै जज्रा 
प्रशासन 
कामाारमहरु य 
इराका 
प्रशासन 
कामाारमहरु 

आनथाक वषा 
२०७७/७८ 
नबर 

ितु सेवा अन्तगात 
याहदानीका रानग 
जज्रा प्रशासन 
कामाारमहरु य 
इराका प्रशासन 
कामाारमहरुफाट 
आवेदकहरुरे नरई 
आउने याहदानी 
नसपारयस य 
अनराइनभा अऩरोड 
बएको नसपारयस 
नबडान गना सम्बव 
हनुे बएकारे सभग्र 
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कामाारमहरुरे 
ववबागरे ववकास 
गयेको इ -ऩोटार 
भापा त अऩरोड 
गना सक्ने व्मवस्था 
नभराई 
प्रभाणीकयण 
प्रवक्रमाराई ऩूणा 
रुऩभा अनराइन 
फनाउने। 

याहदानी जायी प्रवक्रमा 
थऩ ववश्वसनीम य 
बयऩदो बएको हनुे। 

8. Quality 

Management 

System (QMS) & 

ISO Certificate को 
ननयन्तयताको रानग 
आवश्मक कामा गने। 

याहदानी ववबागरे 
प्राप्त गयेको 
अन्तयाावष्डम 
गणुस्तय प्रभाणऩर 
NS/ISO 

9001:2015 को 
भान्मताको 
ननयन्तयता कामभ 
गने। 

याहदानी 
ववबाग 

ऩययाष्ड 
भन्रारम य 

नेऩार गणुस्तय 
तथा नाऩतौर 

ववबाग 

आनथाक वषा 
2077/78 

नबर 

१. ववबाग 
ऩायदशॉ, नागरयक 

भैरी तथा गणुस्तयीम 
सेवा प्रदान गने 
सॊस्थाको रुऩभा 
ऩरयजचत बएको 

हनुे। 

 

२. QMS को 
Requirement 

अनसुाय ननमनभत 
कामासम्ऩादन 
बएको हनुे। 

9. याहदानी ववबाग 
आफ्नै बवनभा 
स्थानान्तयण गने। 

नायामणवहटी 
ऩरयसयभा यहेको 
याहदानी 
ववबागराई 
नरऩयेुश्वयजस्थत 
ननभााणानधन 
बवनभा साने। 

याहदानी 
ववबाग 

ऩययाष्ड 
भन्रारम, अथा 
भन्रारम य 
शहयी ववकास 
भन्रारम 

आनथाक वषा 
2077/78 

नबर 

याहदानी छऩाईका 
रानग आवश्मक 
सफै भेजशन, 
औजाय जडान बै 
उत्ऩादनस्थर 
सयुजऺत य सेवा 
प्रवाहका रानग 
उऩमकु्त Layout 
सवहतको बै सेवा 
प्रवाह थऩ 
गणुस्तयीम बएको 
हनुे  

10. COVID-19  फाट ववबागभा याहदानी याहदानी कन्सरुय सेवा आनथाक वषा सॊक्रभणको उच्च 
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सयुजऺत यहने गयी 
सेवा प्रवाह गना 
 

सेवा नरन आउने 
सेवाग्राही य 
ववबागका 
कभाचायीहरु 
COVID-19 फाट 
सयुजऺत हनुे 
तवयरे आवश्मक 
ऩूवातमायीका 
सम्ऩूणा उऩामहरु 
अवरम्फन गने। 

ववबाग ववबाग/नेऩार 
प्रहयी 

2077/78 
नबर 

जोजखभको ऺेर 
बएताऩनन 
ववबागको उच्च 
सतका ताका 
प्रमासका कायण 
ववबागका 
कभाचायीहरु तथा 
सेवाग्राहीहरु 
COVID-19 को 
सॊक्रभणको 
जशकाय हनुे 
सम्बावना न्मून 
बएको हनुे। 

11. Experience Sharing 

Session सञ्चारन गने 
ववबागभा कामायत 
कभाचायीहरु 
वैदेजशक अध्ममन, 
तानरभ वा 
सेनभनायभा बाग 
नरई आएभा 
त्मस्ता 
कभाचायीहरुको 
अनबुव 
आदानप्रदान गने। 

याहदानी 
ववबाग 

 आनथाक वषा 
2077/78 

नबर 

वैदेजशक अध्ममन, 
तानरभ वा 
सेनभनायभा बाग 
नरई आएका 
कभाचायीहरुको 
अनबुव 
आदानप्रदानरे 
अध्ममन, तानरभका 
अन्तयवस्तकुा 
ववषमभा छरपर 
तथा अन्तयवक्रमा 
बई कभाचायीको 
ऺभतावृवद्धभा 
सहमोग ऩगेुको 
हनुे। 

12. LMIS (Logistics 

Management 

Information System)  

सफ्टवेमयको ननभााण 
गयी कामाान्वमन 
गने। 

ववबागको जजन्सी 
प्रणारीराई सूचना 
प्रववनधभा आधारयत 
फनाउन LMIS 

सफ्टवेमयको 
ननभााण गयी 
कामाान्वमनभा 
्माउने। 

याहदानी 
ववबाग 

ऩययाष्ड 
भन्रारम 

आनथाक वषा 
2077/78 

नबर 

LMIS सफ्टवेमय 
को ननभााण गयी 
कामाान्वमनभा 
्माउॉदा ववबागको 
जजन्सी तथा 
रेखाप्रणारी थऩ 
आधनुनक, 
व्मवजस्थत, 
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ववश्वासीरो हनुकुो 
साथै सम्बावनत 
चहुावट   
न्मूनीकयण बएको 
हनुे। 

13. आन्तरयक ननमन्रण 
ननदेजशका तजुाभा 
गने। 

ववबागको नाभभा 
ववननमोजजत 
फजेटको नभतव्ममी 
य औजचत्मऩूणा खचा 
गयी आन्तरयक 
प्रशासनराई 
व्मवजस्थत गने। 

याहदानी 
ववबाग 

ऩययाष्ड 
भन्रारम 

आनथाक वषा 
2077/78 

नबर 

ननदेजशका तमाय 
गयी 
कामाान्वमनभा 
्माउॉदा खचा 
ननमन्रण, फेरुज ु
न्मूनीकयण, 
आन्तरयक तथा 
अजन्तभ 
रेखाऩयीऺण य 
फेरुज ुपछामौटभा 
सहमोग ऩगु्ने। 

 

 

आ. आ.व. 2076/77 भा ववबागरे जज्रा/ईराका प्रशासन कामाारमभा सञ्चारन गयेका कामाक्रभहरु 

 १ नम्वय प्रदेशका जज्राहरुभा अन्तयवक्रमा तथा छरपर कामाक्रभ -2076 आजश्वन 29-काजत्तक 5 सम्भ 
य 2076 पा्गनु 18-24 सम्भ 

 २ नम्फय प्रदेशका जज्राहरुभा अन्तयवक्रमा तथा छरपर कामाक्रभ -2076 पा्गनु 16-22 सम्भ 

 फागभती प्रदेशका जज्राहरुभा अन्तयवक्रमा तथा छरपर कामाक्रभ -2076 बदौ 23- असोज 1 सम्भ 

 गण्डकी प्रदेशका जज्राहरुभा अन्तयवक्रमा तथा छरपर कामाक्रभ 2076 भाघ 3-9 सम्भ ५ 

 सदूुयऩजश्चभ प्रदेशका जज्राहरुभा अन्तयवक्रमा तथा छरपर कामाक्रभ -2076 असोज 11-17 सम्भ  
इ. गत आनथाक वषाभा ववबागरे गयेका सधुायका कामाहरु ्

१. सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी वनाउने सम्फन्धभा 
 नफहान ८ :३0 फजेदेजख टोकन ववतयण गने य 10 फजेदेजख याहदानी आवेदन पायाभ सॊकरन कामा 

गरयएको। 

 जज्रा/ईराका प्रशासन कामाारमहरु य ववदेशजस्थत नेऩारी ननमोगहरुफाट आवेदन ऩेश गने 
आवेदकहरुराई याहदानी जायी गना राग्ने सभम कभ गना कामामोजना फनाई रागू गयेको । सो 
कामामोजना फभोजजभ जज्रा/ईराका प्रशासन कामाारमको हकभा ववबागभा पायाभ प्राप्त बएको एक हप्ता 
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नबरभा य ववदेशजस्थत ननमोगहरुको हकभा ५ कामा द्वदन नबर याहदानी तमाय गयी सम्फजन्धत 
कामाारमहरुभा याहदानी ऩठाउने व्मवस्था नभराइएको । 

 जज्रा/ईराका प्रशासन कामाारमहरुभा सॊकनरत पायाभहरु मस अजघ कभाचायी भापा त ढुवानी गने 
गरयएकोभा हार उऩत्मकाफाट टाढाको दयुीभा यहेका य हवाई मातामात सम्ऩका  बएका अनधकाॊश 
जज्राहरुभा हावाईजहाज भापा त ढुवानी गने व्मवस्था नभराईएको । जसफाट जज्रा/ईराका प्रशासन 
कामाारमफाट जायी गरयने याहदानीका रानग मस अजघ २ भवहना सम्भ राग्ने गयेकोभा सो सभमभा उ्रेख्म 
रुऩभा कभी आई स्थान अनसुाय तयाईका जज्राहरुभा आवेदन ऩेश गयेको १०-२० द्वदनभा य ऩहाडका 
जज्राहरुभा एक भवहना सम्भभा याहदानी जायी गने गरयएको ।    

२. याहदानी सम्फन्धी सूचना य याहदानीको अवस्था सम्फन्धी जानकायी गयाउने कामा: 

 याहदानी ववबाग तथा जज्रा भापा त ्आवेदन द्वदनहुनुे आवेदकहरुराई याहदानी पायाभ, पोटो तथा अन्म 
वववयणहरु ननभरेको खण्डभा तरुुन्त सच्माउनको रानग SMS भापा त जानकायी गयाउने कामा गरयएको।  

 जज्रा/ईराका प्रशासन कामाारम य ववदेशजस्थत नेऩारी ननमोगहरुफाट प्राप्त याहदानी पायाभ प्राप्त बएको 
वववयण, उक्त पायाभहरु तमाय बएऩनछको ववस्ततृ वववयण य Reject List मस ववबागको वेबसाइट 
www.nepalpassport.gov.np भा अद्यावनधक गने गरयएको। 

 भोफाईर एप्स ‘Nepal Passport’ तमाय गयी राग ुगरयएको । 

 स्वमॊ उऩजस्थत हनुे वा टेनरपोनभापा त सम्ऩका  गने सेवाग्राहीहरुराई आवश्मक जानकायी उऩरब्लध 
गयाउन छुटै्ट सोधऩछु कऺको व्मवस्था गरयएको , ईभेरफाट जानकायी नरन चाहने सेवाग्राहीको रानग 
communication@nepalpassport.gov.np   य dg@nepalpassport.gov.np को व्मवस्था गयी सोनधएका 
जानकायीहरुको शीघ्र जवाप द्वदने गरयएको ।  

 ववबागको पेसफकु ऩेज Department of Passports, Nepal य Twitter Account  भापा त ्याहदानीको 
अवस्था, याहदानी सम्फन्धी पेसफकु य ज्वटय प्रमोगकतााको सवारहरुराइ सभाधान गना ननमनभत रुऩभा 
उजचत सभाधान सवहतको जवाप द्वदने गरयएको। 

 याहदानी ववबागफाट ववनबन्न टोरीहरु खटाई जज्रा प्रशासन कामाारम तथा सॊमोजन केन्िहरुभा ववववध 
ववषमभा जानकायी गयाउन अनबभखुीकयण तथा अन्तयवक्रमा कामाक्रभहरु सञ्चारन गने गरयएको छ। 

 याहदानी सम्फन्धी जानकायी तथा सयुजऺत वैदेजशक योजगाय सम्फन्धी जानकायी तथा सूचनाहरु प्रवाह गना 
ववबागभा योजगाय केन्िको स्थाऩना गयी सञ्चारनभा ्माइएको। 

 याहदानी सम्फन्धी ववववध सूचनाहरु Digital Display Board फाट प्रवाह गरययहेको। 

 याहदानी सम्फन्धी जनचेतनाभूरक रघचुरजचर "ऩासऩोटा" ननभााण गयी मटु्युफ भापा त प्रशायण 
गरययहेको। 
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३. हयाएका याहदानी सम्फन्धभा (Stolen and Lost Travel Documents -SLTD) 

 हयाएका तथा चोयी बएका याहदानीहरुराई नेऩार प्रहयी ईन्टयऩोर शाखा भापा त ईन्टयऩोरको 
वेबसाईटभा याख्न ेव्मवस्था नभराईएको । 2077 असाय भसान्त सम्भ 2,24,593  (दईु राख चौनफस 
हजाय ऩाॉच सम नरमानब्लफे)  हयाएका याहदानीको वववयण याजखएको । 

४. ववद्यतुीम याहदानी कामाान्वमनका रानग फोरऩरको सूचना प्रकाशन 
 मन्र वाचक याहदानीराई थऩ ऩरयभाजान गयी ववद्यतुीम याहदानीभा स्तयोन्ननत गने नेऩार सयकायको नीनत 

अनसुाय नेऩार सयकाय, भजन्रऩरयषद्को नभनत 2076/11/12 को ननणामानसुाय नभनत 
2076/11/19 गते ववद्यतुीम याहदानी (e-Passport  )को खारी फकुरेट ,सोको प्रणार ाी  ,प्रववनध ,

उऩकयण य ऩसानराइजेशन कामासभेत अन्तयाावष्डमस्तयको फोरऩरको भाध्मभफाट खरयद गनाको रानग 
फोरऩर आह्वान बएको। कोनबड-19 रे सजृना गयेको असहज ऩरयजस्थनतका फाफजदु नभनत 
2076/12/18 गते सम्बाववत फोरऩरदाताहरुका स्थानीम तथा अन्तयाावष्डम प्रनतनननधहरुको 
उऩजस्थनतभा ऩययाष्ड भन्रारमको फैठक कऺभा नबनडमो कन्पेयेजन्सङ भापा त ् Pre-Bid Meeting आमोजना 
गरयएको। कोनबड-19 का कायण सजृजत असहज ऩरयजस्थनत य सम्बाववत फोरऩरदाताहरुको अनयुोधराई 
सभेत भध्मनजय गयी फोरऩरको  म्माद ऩटक-ऩटक थऩ बई हार नभनत 2077/04/16 गते सम्भ 
कामभ यहेको। 

५. ववबाग य यावष्डम ऩरयचमऩर तथा ऩजिकयण ववबागफीच सम्झौता 

 ववबागरे ववद्यतुीम याहदानी कामाान्वमन गदाा यावष्डम ऩरयचमऩर तथा ऩजिकयण ववबागको National ID 

Management Information System (NIDMIS) को ववद्यतुीम सेवा उऩमोग गने फाये दईु ववबागफीच नभनत 
2077/03/26 गते सभझदायीऩरभा हस्ताऺय बएको।  

६. याहदानी दस्तयु Online भापा त ्नतनासक्ने प्रणारीको शरुुवात 
 नेऩार जक्रमरयङ हाउस नरनभटेडरे ववकास गयेको "Connect IPS" प्रणारी भापा त ्याहदानी फाऩतको 

दस्तयु नतना सवकने गयी मसराई नेऩार सयकायको Revenue Management Information System (RMIS) 

सॉग interlink गरयएको। 

७. याहदानी ऐन तथा ननमभावरीभा सॊशोधन 
 याहदानी ऐन, 2024 य याहदानी ननमभावरी,2067 राई प्रनतस्थाऩन गदै क्रभश् याहदानी ऐन, 

2076 य ननमभावरी, 2077 जायी बएको छ। सॊशोनधत ऐन तथा ननमभावरीरे  याहदानी सम्फन्धी 
सभकानरन आवश्मकता तथा ववश्वव्माऩी अभ्मास य भान्मताहरुराई सभावेश गयी याहदानी सम्फन्धी 
कानूनहरुराई सभमानकूुर फनाउन भद्दत गयेको छ।  

८. सफ्टवेमय ववकास  
 याहदानी ववबागरे छुटै्ट डाटा व्माङ्कको ववकास गनाका रानग सफ्टवेमय ननभााण गयी रागू गयेको । 

मसफाट ववबागको भरु डाटाभा कुनै सयुऺा चनुौनत नहनुे गयी याहदानी जायी , कागजऩर व्मवस्थाऩन , 
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ववद्यतुीम बकु्तानी, नेऩार सयकायका अन्म ननकामहरुसॉग अन्तय आवद्धता जस्ता कामा गना सवकने बएको 
।  

 ववबागरे आफ्नै प्राववनधक कभाचायीहरुको सकृमताभा Online Verification System सफ्टवेमय ननभााण 
गयेको।मो System रागू बएऩश्चात ्जज्रा तथा इराका प्रशासन कामाारमहरुरे याहदानीका रानग गने 
नसपारयस ववबागरे तमाय गयको e-portal भा अऩरोड गनासक्नेछन ्जसरे गदाा ववबागका जजम्भेवाय 
कभाचायीरे उक्त ऩोटारभा Log in गयी नसपारयस रुज ुगने सक्ने व्मवस्था नभराइएको। मो प्रणारी रागू 
बएऩश्चात ्सभग्र याहदानी जायी प्रवक्रमा थऩ ववश्वसनीम य बयऩदो हनुे ववश्वास नरइएको। 

९. याहदानी सम्फन्धी हाते ऩजुस्तका प्रकाशन  
 ववबागरे ननकट बववष्मभै रागू गना रागेको याहदानी सम्फन्धी जानकायी सभेवटएको याहदानी सम्फन्धी 

हाते ऩजुस्तका प्रकाशन गयेको य मसको प्रनतराई ववबागको वेव ऩेजभा सभेत याजखएको । याहदानीको 
नननभत्त आवेदन गने आवेदकराई भार नबई मसफाट याहदानी जायी गने अनधकायीराई सभेत सहजता 
बएको । याहदानी सम्फन्धी सम्ऩूणा जानकायी यहेको मस ऩसु्तकफाट सेवा प्रवाहभा सभेत एकरुऩता 
आएको । 

  

१०.  नागरयक अनधकाय एऩसॉग ववबागको API Connectivity 

 प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामाारमरे ववकास गयेको नागरयक अनधकाय एऩका प्रमोगकताारे 
ववबागको Database को तोवकएका Field हरु भा access गयी याहदानी फने/नफनेको जानकायी ऩाउन 
सक्ने व्मवस्था नभराइएको। 

ञ. कामाारम प्रभूख य सूचना अनधकायीको नाभ य ऩद 
अ. कामाारम प्रभखु - श्री याभकाजी खड्का, भहाननदेशक 

आ. सूचना अनधकायी - श्री शरधु्वन प्रसाद शभाा ऩोखयेर, ननदेशक 

 

ट. ऐन, ननमभ, ववननमभ वा ननदेजशकाको सूची 
 याहदानी ऐन,2076 

 याहदानी ननमभावरी (तेस्रो सॊशोधन), 2077 

 याहदानी ननदेजशका (ऩवहरो सॊशोधन), 20६७ 

ठ. आम्दानी, खचा तथा आनथाक कायोफाय सम्फन्धी अध्मावनधक वववयण 
अ. ननकासा तथा खचाको वववयण: 

ख. चार ुखचा तपा  :आनथाक वषा 2076/77 असाय भसान्तसम्भ 

वावषाक फजेट खचा 

न.ेरु. 78,72,00,000।00 ने. रु. ६,63,7०,18९।81 
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ग. ऩूॉजजगत खचा तपा  :आनथाक वषा 2076/077 असाय भसान्तसम्भ 

वावषाक फजेट खचा 

न.ेरु. 55,00,000।00 न.ेरु. 23,59,713।१5 

आ. याजश्व आम्दानीको वववयण: 
क. चार ुआनथाक वषा 2076/077 असाय भसान्तसम्भ 

कुर आम्दानी कुर दाजखरा 

न.ेरु. 1,55,15,45,839।56 ने.रु. 1,55,15,45,839।56 

 

इ. याजश्व वपतााको वववयण (अथा भन्रारमभा ननकासाका रानग रेखी ऩठाइएको) 
क. चार ुआनथाक वषा 2076/077 असाय भसान्तसम्भ 

कुर सेवाग्राहीको सॊख्मा कुर यकभ 

7 जना ने.रु. 92,000।00 

 

ई. फेरुज ुपछामौटको वववयण  

आनथाक वषा फेरुज ुपछामौट प्रनतशत 

2071/072 100 

2072/073 100 

2073/074 15.85 

2074/075 19.67 

2075/76 40 
 

ढ) ववबागको वेफसाईट  तथा अन्म : 
Website :  www.nepalpassport.gov.np  

App  :  Nepal Passport (Android and IOS Applications) 

Facebook ID :  Department of Passport, Nepal 

Twitter  : @ DG Passport  

 

ण) सावाजननक ननकामरे प्राप्त गयेको वैदेजशक सहामता, ऋण, अनदुान एवभ ्प्राववनधक सहमोग य सम्झौता सम्फन्धी 
वववयण 

http://www.nepalpassport.gov.np/


22 

 

- चार ुआ.फ. भा कुनै ऩनन वैदेजशक सहामता, ऋण, अनदुान एवभ ्प्राववनधक सहमोग प्राप्त नगयेको। 

 

थ) सावाजननक ननकामभा ऩयेका सूचना भाग सम्फन्धी ननवेदन य सो उऩय सूचना द्वदईएको वववयण 

- चार ुआ.फ.भा सूचनाको हक अन्तयगत ननधाारयत प्रकृमा अनसुाय सूचना भाग गयेको य उऩरब्लध गयाईएको 
सॊख्मा 

 0 वटा 
- चार ुआ.फ.भा ईभेर तथा अन्म भाध्मभफाट भाग गरयएका सूचना तथा जानकायी उऩरब्लध गयाईएको सॊख्मा  

 550 

- चार ुआ.फ.भा भाग गरयएका सूचना उऩरब्लध गयाउन नसवकएको सॊख्मा  
 ० (कुनै ऩनन नयहेको) 

- ववबागभा सूचनाको रानग भाग हुॉदा मथाशीघ्र (साभान्मत् तत्कार) सूचना उऩरब्लध गयाउने गरयएको । 
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अनसूुजच १ 
 

राहदानीका लावग लाग्ने दस्तुर 

ऄ. नेपालमा अिेदन क्रदनेहरु (१० िर्व पुगेका) को हकमाः 

१) नयाँ र निीकरण (New / Renew) का लावग:- 

क. वजल्ला / इलाका प्रशासन कायावलयमा अिेदन पेश गदावः 

रु ५, ०००।- 

ख. विभागमा अिेदन पेस गदावः 

 

नस.नॊ. वववयण दस्तयु 

१ तीन द्वदनभा याहदानी नरनका रानग रु. १०,०००/- 

२ दईु द्वदनभा याहदानी नरनका रानग रु. १२,०००/- 
३ एक द्वदनभा याहदानी नरनका रानग रु. १५,०००/- 

 

 

२) राहदानीमा भएको वििरण फरक परी पुनः िनाईनु परेमाः  

क. कायावलयको त्रुटी भै फाराममा भरेको वििरण र राहदानीमा भएको वििरण फरक परेमाः 

राहदानीको प्रयोग नभएको र एक िर्व वभतै्र भएमा वनःशुल्क  ऄधयथा नयाँ िनाईँदा लाग्ने शुल्क 

ख. अिेदकको गल्तीले वबविएर पुनः राहदानी बनाईनु परेमा  

वजल्ला प्रशासन कायावलयमा अिेदन पेश गदाव रु ५,०००।- 

विभागमा अिेदन पेश गदाव÷ 

तीन क्रदनमा रु. ५,०००/-, दइु क्रदनमा रु. ७,०००/- हजार र एक क्रदनमा रु. १०,०००/-  

(तर प्रयोग भै सकेको िा एक िर्व म्याद नाघेको भएमा नयाँ सरह शुल्क लाग्ने छ । 

३) विशेर् पररवस्थवत (अगलागी, भूकम्प, बाढी जस्ता प्राकृवतक प्रकोप) परेकोमा िाहेक पाना च्यावतएको, केरमेट भएको 

िा ऄधय कारणले राहदानीमा क्षवत पयुाव/एको िा हराएको कारणले नयाँ राहदानी वलनु पदावः  

मावथ ईवल्लवखत रकममा थप रकम रु ५, ०००।- 

अ. १० िर्व मुवनका नाबालकको हकमा:- 

१ तीन क्रदनमा राहदानी वलनका लावग रु. ५,०००/- 

२ दइु क्रदनमा राहदानी वलनका लावग रु. ७,०००/- 

३ एक क्रदनमा राहदानी वलनका लावग रु. १०,०००/- 

४ अिेदकको गल्तीले वबविएर पुनः राहदानी 

बनाईनु परेमा 
तीन क्रदनमा रु. २,५००/-,२ क्रदनमा रु. ४,५००/- र एक क्रदनमा रु. 

७,५००/- शुल्क लाग्नेछ । 
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५ Validation, Personalization तथा 

वितरणका िममा हुने प्राविवधक गल्तीले 

वबविएर पुनः राहदानी बनाईनु परेमा 

वनःशुल्क (राहदानी बनाएको एक िर्ववभत्र) । एकिर्व नाघेमा 

वनयमानुसार शुल्क लाग्नेछ । 

 

आ. हराएको, वबविएको, च्यावतएको हकमा (१० िर्व मुवनका नाबावलगको लावग):- 

१ तीन क्रदनमा राहदानी वलनका लावग रु. १०,०००/- 

२ दइु क्रदनमा राहदानी वलनका लावग रु. १२,०००/- 

३ एक क्रदनमा राहदानी वलनका लावग रु. १५,०००/- 

 

इ. यात्रा ऄनुमवत पत्र (Travel Document):- 

१ वनयवमत सेिा रु. ४,०००/- 

२ अिेदकको गल्तीले पुनः बनाईनु परेमा रु. ४,०००/- 

ई.  वसम्याधस ऄवभलेख क्रकताब (Seamans Passport) रु. ५,०००/- 

 

उ. विदेशवस्थत वनयोगहरूमा  

क. राहदानीको लावग 

१ उत्तय य दजऺण अभेरयकी देशहरू, अषे्डनरमा, 
न्मूजज्माण्ड, जाऩान, दजऺण कोरयमा, ईजयामर य हङ्गकङ्ग 

जस्थत ननमोगहरुभा आवेदन ऩेस गदाा 

अभेरयकी डरय १५० (एक सम 
ऩचास) वा सो फयाफयको स्थानीम 
भिुा । 

२ मयुोऩेरी याष्डहरु जस्थत ननमोगहरुभा आवेदन ऩेश गदाा मयुो १२० (एक सम फीस) वा सो 
फयाफयको स्थानीम भिुा । 

३ भरेनसमा, कताय, साउदी अयेववमा, सॊमकु्त अयव 
ईनभये्स, वहयाईन, ओभन, रेवनान, ईयाक, ईयान, 
कुवेत, ईजयाईर, नसरयमा, जोडान य मभनजस्थत 
ननमोगहरुभा आवेदन ऩेस गदाा 

अभेरयकी डरय ५० (ऩचास) वा सो 
फयाफयको स्थानीम भिुा । 

४ अन्म एनसमन, अविकन य फाॊकी सफै देशहरु जस्थत 
ननमोगहरुभा आवेदन ऩेश गदाा प्रनत याहदानी 

अभेरयकी डरय 80 (असी) वा सो 
फयाफयको स्थानीम भिुा । 

 

ख. वसम्याधस ऄवभलेख क्रकताब (वसम्याधस पासपोटव) को लावग 

१ ववदेशजस्थत नेऩारी ननमोगहरुभा आवेदन गदाा अभेरयकी डरय १0० (एक सम) 
वा सो फयाफयको स्थानीम भिुा । 
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ग. ऄस्थायी राहदानी 

१ ववदेशजस्थत नेऩारी ननमोगहरुभा आवेदन गदाा अभेरयकी डरय 50 (ऩचास) वा सो 
फयाफयको स्थानीम भिुा । 

 

 पुरानो राहदानी हराएमा िा  च्यावतएमा िा केरमेट भै प्रयोग गनव नवमल्ने भएमा मावथ ईवल्लवखत दरको दोव्बर दस्तुर लाग्नेछ 

। 

 दश िर्व मुवनका नािावलगको हकमा मावथ ईवल्लवखत रकमको अधा रकम र 

घ. यात्रा ऄनुमवत पत्रका लावगः 

एकपाने यात्रा ऄनुमवत पत्रको लावग ऄमेररकी डलर ४० (चावलस) िा सो बराबरको स्थानीय मुद्रा । तर विदेशमा बेखची 

िा बेसहारा भै ऄलपत्र परेको कारण ईद्धार गरी नेपाल पठाईनको लावग वनयोगले वनशुल्क एकपाने यात्रा ऄनुमवत पत्र 

जारी गनव सके्नछ । 


