१. राहदानीको लागि ननवेदन कसरी ददने ?
अनिवार्यरुपमा फाराम भरी अिलाइिबाट ममनि र समर् बुक गिुय पर्य छ । बुककङ्ग गरे को ममनि र समर् भन्र्ा

अगाडि आएर सीधै लाइि बसेको आधारमा सेवा उपलब्ध हुिे छै ि । आफ्िो बकु कङ्गको दर्ि िोककएको समर्मा
मात्र आउिु पछय । हरे कआधा घण्टाको बकु कङ्ग हुिे, आधा घण्टामाकररब सर् जिा सेवाग्राही हुिे र हाल ववभागमा
२२ वटा लाइभ इिरोलमेन्ट अर्ायि िस्ववर खिच्िे ठाउँ भएकोले धेरै लाइि बविै आवश्र्क छै ि । अदहले र्ो

ब्र्ववर्ा किाइका सार् लागू गररएकोले िोककएको ममनि र समर्मा मात्र आउिु होला ।जविै, दर्उसो ३ बजेको
बुककङ्ग छ िर ववहाि १० बजे िै ववभागमा आएमा अिावश्र्क रुपमा पाँच घण्टा बढी पखियिु पिे हुन्छ ।

सोही दर्िको बकु कङ्ग भएका सेवाग्राहीहरूलाई पदहलो प्रार्ममकिा दर्इ ववभागले प्रनिदर्ि राहर्ािी जारी गिय सक्िे

क्षमिाको आधारमा ववाव्र् उपचार, सम्बस्न्धि मुलक
ु को मभसा र दटकट भएको जविा अत्र्ावश्र्क काम र
प्रमाणको आधारमा मात्र पनछका बकु कङ्गलाइय अगाडि ल्र्ाएर अत्र्न्ि सीममि सेवाग्राहीहरूलाई सेवा उपलब्ध
गराउि सक्िेछ ।

िेपालमा फाराम बुझाउिेहरुको हकमा ठाउँ छिौट गर्ाय राहर्ािी ववभाग (DOP) वा स्जल्ला वा िोककएका इलाका

प्रशासि छान्ि सककिे र स्जल्ला वा इलाका प्रशासि कार्ायलर्मा निवेर्ि दर्िंर्ा आफूले िागररकिा मलएको वा

बसाइसराइ गरे को स्जल्लामा मात्र निवेर्ि दर्ि सककिे छ । पुरािो मेमशि ररिेबल राहर्ािी हुिेहरुले िबीकरण
(Renewal) र पदहलो पटक राहर्ािी बिाउिे वा हविमलखिि हुिेहरुले िर्ाँ (New) भन्िे Option छािेर फाराम
भिुय होला । फाराम भिप
ुय व
ू य िल उस्ल्लखिि महत्वपण
ू य सच
ू िाहरू अनिवार्य पढ्रिह
ु ु ि अिरु ोध छ ।
फाराम भनप
नु ूवु तल उल्ललखित महत्वपूर्ु सूचनाहरू अननवार्ु पढ्ननहनन अननरोध छ ।
ववद्र्ुिीर् राहर्ािीको लागग फारम भिय र्ो मलिंक िोल्िुहोला ।
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जान्नै पने थप कनराहरु अननवार्ु पढ्ननहोला
२. ल्जलला प्रशासन कार्ाुलर् वा अन्र् कननै ननकार्को ससफाररस वा पत्र सलएर आएमा ववभािबाट नछटो
राहदानी बनाउन सककन्छ वा सककदै न ?

सककर्ै ि । आफूले बुक गरे को ममनि र समर्मा मात्र आउिै पिे हुिाले पनछको बकु कङ्ग भएका सेवाग्राहीलाई
अगाडि ल्र्ाएर सेवा प्रर्ाि गिय सककर्ै ि । त्र्सैले स्जल्लाबाट पदहले ममनि र समर् बक
ु गरे र सोही ममनि र
समर्मा मात्र ववभागमा आउिु पिे हुन्छ । र्सरी आएमा कुिै मसफाररस आवश्र्क पर्ै ि । ववाव्र् उपचार
जविो अत्र्ावश्र्क अववर्ामा मात्र निकै सीममि सेवाग्राहीलाई ववभागको क्षमिाले भ्र्ाएमा सेवा प्रर्ाि हुि सक्छ
।
३. फाराम भदाु धेरै सेवाग्राहीहरुले िने िरे का त्रट
न ीहरु के के हनन ?
निवेर्िका प्रकार गलि छिौंट: जविै पदहलो पटक राहर्ािी मलि, िवीकरण गिय, हराएको बबग्रेको सट्टामा मलि
(निवेर्िका प्रकार गलि छिौंट गरी फाराम भरे मा त्र्ो फारामले काम गर्ै ि । पुिः भिुय पिेछ ) ।

वववरर् िलत भरे को: पुरािा र्न्त्रबाचक राहर्ािी भएको िर वववरण उल्लेि िगरे को । प्रणालीबाट सबै कुरा सबै
कुरा मभिाि हुिे हुिाले कुिै वववरण लुकाउिु हुँर्ैि ।
४. नािररकता नम्बर िलत टाइप िरे को ।
िलत पष्ृ टको राहदानी छनौट िरे मा: ३४ र ६६ पष्ृ ठका राहर्ािीको र्विुर फरक फरक छ । ववभागमा निवेर्ि
दर्िंर्ा ३४ पष्ृ ठको राहर्ािीको १२ हजार र ६६ पष्ृ ठको राहर्ािीको २० हजार र्विुर लाग्छ । स्जल्ला र निर्ोगमा

निवेर्ि दर्िंर्ा छुट्टै र्विुर लाग्छ । १२ हजार र्विुर नििय चाहे को िर ६६ पष्ृ ठ छिौंट गरी फाराम भरे मा त्र्ो
फारामले काम गर्ै ि । पि
ु ः भिुय पिेछ ।

जन्मस्थान िलत उललेि िरे को : आफू जन्मेको स्जल्ला लेख्ने ठाउँ मा िागररकिा जारी गरे को स्जल्ला छिौट गरी
त्रट
ु ी हुिे गरे को । जि
ु स्जल्लामा आफू जन्मेको हो सोही स्जल्ला उल्लेि गिुय पर्य छ ।

जरुरी परे मा सम्पकु िने वववरर्ः आफ्िै िाम ठे गािा लेख्नु हुँर्ैि । पररवारका सर्वर् वा िािेर्ारको लेख्नु पर्य छ
।

नाम र थर लेख्दा त्रट
न ी : िाममा शरु
ु को िाम र बीचको िाम लेख्नु पर्य छ । र्रमा र्र मात्र लेख्नु पर्य छ । जविै

राम बहार्रु मगर िाम भएमा िाममा राम बहार्रु र र्रमा मगर लेख्नु पर्य छ । िाम राम बहार्रु घिी मगर
भएमा िामको महलमा राम बहार्रु र र्रको महलमा धनिय मगर लेख्नु पर्य छ ।

नामको स्पेसलङ्ि िलत हनने िरे को : आफ्िो िागररकिा, आफूले अध्र्र्ि गरे को प्रमाणपत्र िर्ा पुरािो राहर्ािीमा
उल्लेि भएको िामको वपेमलङ्गलाई ख्र्ाल गरे र टाइप गिुय पर्य छ ।
फाराम भरी सकेपनछ निवेर्िको प्रकार र आफूले चाहे भन्र्ा फरक पष्ृ ठ सिंख्र्ाको राहर्ािी छिौट गरे को अववर्ा
बाहे क अन्र् वववरणहरुमा सामान्र् त्रट
ु ी भएमा रुजु अगधकारी वा लाइभ इिरोलमेन्ट गिे अगधकारीले सिंशोधि

गिय सक्िेछि । िर िस्ववर खिची फाराम ठीक छ भिेर हविाक्षर गरे पनछ कुिै वववरण सिंशोधि हुिे छै ि । र्स
पनछ कुिै त्रट
ु ी भएको भए पि
ु ः फाराम भरी र्प र्विुर नििुय पिे हुँर्ा ववशेष ध्र्ाि दर्िु होला ।
५. ववभािमा ववद्र्नतीर् राहदानी बनाउन कनत समर् लाग्छ ?
सामान्र् अववर्ामा अिलाइिबाट फाराम भरी बक
ु गरे को ममनि र समर्मा गएर लाइभ इन्रोलमेन्ट गरे पनछ र्ई
ु
कार्य दर्ि लाग्छ । पछाडिको बुककङलाई अगाडि ल्र्ाउि सककिे छै ि । त्र्सैले ववर्े श जािे समर्लाई पूवय आकलि
गरे र र्र्ासमर्मा िै इिरोलमेन्टको लागग समर् बक
ु गिुय होला ।

िागररकिा, रास्ष्िर् पररचर्पत्र, परु ािो राहर्ािीसँग वववरण रुजु िभएमा, र्प अिस
ु न्धाि गिुय पिे भएमा, ICAO

को मापर्ण्िअिुसार िस्ववर आदर् िभएर प्रणालीले ववीकार िगरे मा राहर्ािी बिाउि र्प समर् लाग्िे हुन्छ ।
त्र्सैले राहर्ािी हािमा िपरे सम्म दटकट बक
ु गिे वा भ्रमण िर् गिे कार्य िगिुय होला । सिंकलि गिय िर्ारी
भएको एसएमएस आए पनछ आफूले लाइभ इन्रोलमेन्ट गिय बकु कङ्ग जुि समर्मा गरे को हो सोही समर्मा मात्र
मलि आउिु होला । सामान्र्िर्ा र्ई
ु कार्य दर्ि मभत्र एसएमएस आउिं छ । र्दर् ररजेक्ट भर्ो भिे कारण बिाइएको

हुन्छ । सोहीअिस
ु ार गिुय होला । र्ई
ु न्धािमा गएको
ु कार्य दर्ि मभत्र कुिै पनि एसएमएस िआएमा निवेर्ि अिस
हुन्छ । कररब चार पाँच दर्ि धैर्य गिुय होला । त्र्सपनछ मात्र ववीकृि भएको वा अववीकृि भएको एसएमएस
आउिे छ । कदहलेकाही ववमभन्ि निकार्मा बझ्
ु िु पिे हुँर्ा र्प समर् पनि लाग्ि सक्छ ।

६. बनककङ्ि समनत पछाडिको मात्र पाइएको तर आफूलाई जरुरी परे को अवस्थामा ल्जलला तथा इलाका प्रशासन
कार्ाुलर्हरुमा अननरोध िरी अिाडि लर्ाउन सककन्छ वा सककदै न ?

बकु कङ्गबाट फाराम भरे का सेवाग्राहीलाई प्रार्ममकिा दर्िंर्ै आफ्िो जिशस्क्ि र क्षमिाले भ्र्ाएमा जरुरी भएको
अववर्ामा मात्र सीममि सेवाग्राहीलाई त्र्विो सेवा दर्ि सक्छि ् ।

७. बनककङ्ि फनल भएर वा अन्र् कारर्ले फाराम भरे र अनलाइनबाट पेश िनु नै नसककएमा के िने ?
सामान्र्िर्ा बकु कङ्ग फुल भएको अववर्ामा फाराम पेश गिय िसककएको हुि सक्छ । र्विो भएमा िरु
ु न्ि
सम्बस्न्धि स्जल्ला प्रशासि कार्ायलर् वा ववभागमा जािकारी गराउिु पर्य छ । कुिै व्र्स्क्ि वा साइबरले अिगधकृि

रुपमा बकु कङ्ग होल्ि गरे को पाइएमा स्जल्ला प्रशासि कार्ायलर् वा ववभागमा जािकारी गराउिु हुि अिुरोध छ ।
बुककङ्ग कार्ायलर् समर्मा मात्र िोमलन्छ ।
८. कसैले आफूले भन्दा पनछ फारम भरे को तर पालो आफ्नो भन्दा अिाडि आउन सक्छ कक सक्दै न?
कुिै निवेर्कले बुककङ्ग रद्र् गरे को अववर्ामा सो बकु कङ्ग िाली हुिे हुँर्ा अगाडि पालो पनि आउि सक्छ ।
कदहले काही ववभाग वा स्जल्ला वा इलाका प्रशासि कार्ायलर् वा निर्ोगहरुले आफ्िो क्षमिाले भ्र्ाएमा र बकु कङ्ग
कम भएको पाइएमा सिंख्र्ा र्प्ि सक्छि ् । सो अववर्ामा पनि अगाडिको ममनि पाउि सककन्छ ।

९. लाइभइनरोलमेन्ट केन्र पररवतुन िरे र एउटा भरे को फाराम हनुंदा हनुंदै अको नर्ााँ फाराम भनु समलछ कक
समलदै न ?
ममल्छ । निस्श्चि समर् पनछ फाराम आफै डिमलट हुन्छ । आफूले पदहले भरे को फाराम आवश्र्क िपिे भएर
हटाएमा अरु कसैले सो बकु कङ्ग पाउछ । फारम भरे कै भरमा राहर्ािी बन्र्ै ि । लाइभ इिरोलमेन्ट केन्र्मा गएर
रुजु गिे, राजवव नििे, िस्ववर खिच्िे, औठा छाप दर्िे आदर् कार्य गिप
ुय र्य छ ।
१०. ववद्र्नतीर् र मेसशन ररिेबल राहदानीको दस्तनर के कनत छ ?
ववद्र्ि
ु ीर् र मेमशि ररिेबल राहर्ािीहरुको र्विरु एउटै छ । िर ६६ पष्ृ ठको साधारण राहर्ािीको र्विरु भिे

फरक छ । ववभागमा पदहले १ दर्िे २ दर्िे र ३ दर्िे सेवा भएकोमा हाल सिंशोगधि राहर्ािी निर्मावली अिस
ु ार
र्ई
ु कार्य दर्ि मभत्र जारी हुिे गरी एउटै र्रि
ु ् सेवा कार्म गररएको छ । र्ई
ु दर्िमा लाग्िे गरे को साबबककै १२
हजार र्विुर िोककएको छ । स्जल्ला प्रशासि कार्ायलर्हरुमा निवेर्ि दर्िंर्ा ३४ पष्ृ ठको राहर्ािीको लागग साववककै

पाँच हजार र ६६ पष्ृ ठको लागग र्श हजार राजवव लाग्छ । ववभागमा ६६ पष्ृ ठको राहर्ािीको लागग निवेर्ि दर्िंर्ा

बीस हजार राजवव लाग्छ । ववर्े शस्वर्ि कुटिीनिक निर्ोगहरुमा छुट्टै र्विरु िोककएको छ । हराएको, च्र्ानिएको
र १० बषय भन्र्ा कम उमेरका बच्चाको हकमा फरक फरक र्विुर लाग्छ ।

११. ल्जललाहरूमा लाइभ इनरोलमेन्ट िरी सकेपनछ ववद्र्त
न ीर् राहदानी पाउन कनत समर् लाग्छ ?
काठमािौं उपत्र्काका िीिवटै स्जल्लाहरूमा कररब १ हप्िा मभत्र िै राहर्ािी उपलब्ध हुिे छ । काठमािौं बादहर
महे न्र राजमागय र आसपासका स्जल्ला र हवाई सुववधा भएका स्जल्लामा कररब ७ दर्ि र्े खि १५ दर्ि मभत्र
राहर्ािी उपलब्ध हुिेछ । स्जल्ला प्रशासि कार्ायलर्हरुमा राहर्ािी प्राप्ि भइसकेपनछ मलि आउिको लागग
मोबाइलमा एसएमएस आउिे छ ।

१२. के राल्ष्िर्पररचर्पत्र वा नम्बर आवश्र्क पछु ?
१६ बषय मागर्का र िेपालमा निवेर्ि दर्िेहरुको लागग रास्ष्िर्पररचर्पत्र आवश्र्क पछय । ववर्े शबाट निवेर्ि दर्िे

र १६ बषय भन्र्ा कम उमेरका आवेर्कहरुको हकमा अनिवार्य छै ि । भौनिक कािय आउि समर् लागे पनि िम्बर

िरु
ु न्ि पाउि सककन्छ र सो िम्बर मात्र भए राहर्ािी बिाउि सककन्छ । भौनिक कािय िै भएमा अझ सस्जलो
हुन्छ । िाबालकको हकमा स्जल्लामा िाबालक पररचर्पत्रको आगधकाररकिा पष्ु टी गरे को िस्ववर सदहिको पत्र
अनिवार्य आवश्र्क पछय । र्दर् िेपालमा िै र्न्त्रवबाचक राहर्ािी बिाएको भए र्विो पत्र आवश्र्क पर्ै ि ।
१३. ररजेक्सन वा ननवेदन स्वीकृत नभएको मेसेज आएमा के िने ?
ववभागको हकमा मुख्र् प्रनिक्षा हलमा रहे को ररजेक्सि काउन्टरमा (ििं २) सम्पकय गिुय होला, पुिः लाइि बविु
पर्ै ि । ररजेक्सिको कारण र्ाहा भएमा िोकेअिुसारको कार्य गरे र पि
ु ः लाइभ इन्रोलमेन्ट गिुय पिे हुिसक्छ ।
सुरक्षाको कारणले एक पटक पेश भइसकेको फमय पि
ु ः सिंशोधि सक्र्ै ि । अिः फमयमा ववबरण भर्ाय होमशर्ारीसार्
भिुय होला ।

१४. दत
न ेको पत्र आवश्र्क पछु कक पदै न ?
ू ु सेवाको लागि राल्ष्िर् पररचर्पत्रको अलावा आगधकाररकता बझ
केही सेवाग्राहीहरुको रास्ष्िर् पररचर्पत्रको वववरण िमभिेको कारण राहर्ािी बन्ि िसकेको हुिाले स्जल्लाबाट
िागररकिा वा िाबालक पररचर्पत्रको आगधकाररकिा िल
ु ेको पत्र सार्ै मलएर आउि उपर्क्ि हुन्छ । रास्ष्िर्

पररचर्पत्र पेश गरे पनि वववरण िमभिेमा ववभागले आगधकाररकिा िल
ु ेको पत्र माग गिय सक्िेछ । िाबालक
पररचर्पत्रको हकमा र्ो अनिवार्य गररएको छ ।

१५. म्र्ाद भएको मेसशन ररिेबल राहदानी भएकाहरुको हकमा के हनन्छ ?
हालको मेमशि ररिेबल राहर्ािीको म्र्ार् भएसम्म ववद्र्ुिीर् राहर्ािी बिाउिु पर्ै ि । त्र्सैले काम गछय ।
हराएको, बबग्रेको जविो अववर्ा बाहे क एक बषय भन्र्ा बढी म्र्ार् भएका राहर्ािीको सट्टामा िर्ाँ बिाउि पाइँर्ैि
।

१६. साथमा तल्स्वर र फोटोकपीहरु लर्ाउन पदु छ कक पदै न ?
िस्ववर लाइभ इिरोलमेन्ट सेन्टरमा खिगचिे हुिाले िस्ववर ल्र्ाउिु पर्ै ि । सार्ै िोककएका कागजािको सक्कल
ल्र्ाउिु पर्य छ । फोटोकपीहरु आवश्र्क पर्ै ि ।
१७. ववद्र्नतीर् राहदानी के हो ?
हालको राहर्ािीमा भएका कुराहरुको अनिररक्ि ववद्र्ि
ु ीर् राहर्ािी (e-Passport) मा ववद्र्ुिीर् गचप र एन्टे िा
समेि जिाि गररएको हुन्छ । गचपमा औठाछाप, िस्ववर लगार्िका व्र्स्क्िगि वववरणहरु हुन्छि ् । र्ी वववरणहरु
रािेर गचप लक गरीसकेपनछ कसैले र्पघट वा फेरबर्ल गिय सक्र्ै ि । र्ो हालसम्म सिंसारमा ववमभन्ि मुलक
ु हरुमा

जारी भएको अत्र्ाधनु िक राहर्ािी मध्र्ेमा पर्य छ । ICAO PKD माफयि सच
ु िाहरु रुजु हुिे हुँर्ा ववमभन्ि मल
ु क
ु का
अध्र्ागमि कार्ायलर्हरुमा निकै सहज र नछटो हुन्छ । ववद्र्ुिीर् गेटहरु भएका ठाउँ मा ववि: िल्
ु िे व्र्ववर्ा
समेि गररएको हुन्छ ।

१८. ववद्र्नतीर् राहदानी जारी भएका ल्जलला/इलाका प्रशासन कार्ाुलर्हरु र ववर्े शस्वर्ि नेपाली ननर्ोिहरु :
प्रदे श न. १ – सबै स्जल्लामा सेवा पुगेको ।
मधेश प्रदे श – सबै स्जल्लामा सेवा पग
ु े को ।
िण्िकी प्रदे श – सबै स्जल्लामा सेवा पुगेको ।
लनल्म्बनी प्रदे श – सबै स्जल्लामा सेवा पुगेको ।
कर्ाुली प्रदे श – सबै स्जल्लामा सेवा पुगेको ।
सद
न रू पल्श्चम प्रदे श – सबै स्जल्लामा सेवा पग
ु ेको ।
ववदे शल्स्थत सम्पूर्ु नेपाली ननर्ोिहरुमा सेवा पनिेको ।

