नेऩार सयकाय, ऩययाष्ट्र भन्त्रारम
याहदानी विबाग

राहदानी
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"राहदानी" प्रकाशन ककन?

भन्त्रीको सन्त्दे श-२
ऩययाष्ट्र सचचिको
सन्त्दे श-२
नेऩारी याहदानी
एभ आय ऩी फाट
ई-याहदानीको
माराभा-३
प्राम सोचधने प्रश्न
य

pQ/

(FAQ &

Answer) - ४

विदे श मारा गनष अत्मािश्मक ऩने कागजात नै याहदानी हो। योजगायी, अध्ममन, स्िास्थोऩचाय,
व्मऩाय य ऩमषटन प्रमोजनको राचग विदे श भ्रभणभा जाने नेऩारीहरुको सॊख्मा ददनानुददन फदढयहे को
छ। बभ
ू ण्डलरकयण य वि. सॊ २०४६ ऩर्छ विदे श जान नेऩारीहरुराई याहदानी प्रदान गनष याज्मरे
सयलरकयण गये ऩर्छ विदे श जाने नेऩारीको सॊख्मा अत्माचधक फढदै गएको छ। विदे श भ्रभणभा
जाने नेऩारीहरुको माराराई सुर्नश्श्चत कागजात प्रदान गयी उनीहरुराई आपुरे फोकेको

कागजातरे ददनु ऩने लशष्ट्टाचाय य सुविधा प्रर्त आश्िस्त हुने गयी याहदानी जायी गनुष सयकायको
दार्मत्ि हुन आउॉ छ। आपुरे जायी गये को कागजातको विश्िसनीमता विश्िका कुनै ऩर्न भुरुकराई
गयाउनु य आफ्ना नागरयक त्मस्ता कागजातको आधायभा सवु िस्तासाथ आफ्नो विदे श मारा य
गन्त्तव्मभा जाने य पर्कषन सक्ने गयी बयोसामोग्म, प्रभाणणकयण गनष सर्कने य विश्िस्नीम

कागजात जायी गनुष ऩने सन्त्दबषभा याहदानी विबागरे "याहदानी" नाभक मो न्त्मुजरेटय चौभालसक
रुऩभा प्रकाशन गने , सेिाग्राहीराई याहदानी रगामतका कागजात फाये मथेष्ट्ठ जानकायी उऩरब्ध
गयाउने य विबागका र्िमाकराऩ िाये सिैराई अिगत गयाउने उद्देश्मका साथ "याहदानी" नाभक
न्त्मज
ु रेटय प्रकाशन गरयएको हो।
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माननीय ऩरराष्ट्र मन्त्री श्री माधव प्रसाद घिममरे ज्यूको सन्त्दे श
ऩययाष्ट्र भन्त्रारमको सािषजर्नक छिीको रुऩभा यहे को याहदानी विबागरे विश्िका
विलबन्त्न गन्त्तव्मभा योजगायी, अध्ममन, व्मिसाम आदद उद्धेश्मरे भ्रभणभा जाने
नेऩारीहरुको
विश्िालसरो

सॊख्मा फढे को सन्त्दबषभा उनीहरुको सयु क्षऺत

दस्तािेज जायी

माराको

lgldQ

गने कामष गरययहे को छ । सेिाग्राहीको फढ्दो

भागराई ध्मानभा याख्दै सिषसुरब तरयकाफाट अत्माधुर्नक मन्त्ररे ऩढ्न सर्कने
याहदानी (एभआयवऩ) जायी गदै आएको याहदानी विबागको सेिाभा स्तयोन्त्नश्त्त

गने कामषभा भेयो ध्मान केश्न्त्ित छ। मसै लसरलसराभा नेऩारका सिै ७५ श्जल्रा प्रशासन कामाषरम य विदे श श्स्थत
कुटनैर्तक र्नमोगहरुफाट अनराइन पायाभ बने य लशघ्र एभआयवऩ प्राप्त गनष सक्ने आिश्मक व्मिस्था लभराउन मस

िषषको फजेटभा उल्रेख बएको छ बने याहदानी जस्तो सॊिेदनशीर कागजात प्रोसेलसङ य उत्ऩादन गनष िाताियणीम रुऩभा
ऩर्न सुविधा सम्ऩन्त्न एिॊ सिषसाधायणराई एकै छानोफाट सिै सेिा उऩरब्ध गयाउन सक्ने सुविधामुक्त याहदानी

विबागको आफ्नै बिनको र्नभाषण कामषको ऩर्न मसै िषष शुरुिात गरयने बएको छ। मसफाट सेिाग्राहीरे सयर तियभा
सेिा प्राप्त गनष सक्ने भैरे विश्िास लरएको छु।

याहदानी विबागरे “याहदानी” नाभक न्त्मुजरेटय जनभानसराई आिश्मक सूचना य जानकायी प्रिाह गने उद्धेश्मका साथ
िेफसाइट य छऩाई भापषत प्रकाशन गनष रागेकोभा खुशी व्मक्त गदै मस प्रकाशनको सपरताको काभना ऩर्न गनष
चाहन्त्छु।

ऩरराष्ट्र सचिव श्री अर्न
जु बहादरज थाऩाज्यक
ू ो सन्त्दे श
याहदानी एक भहत्िऩूणष कागजात हो । विश्िका विलबन्त्न भुरुकभा विलबन्त्न
कायणरे भ्रभणभा जानको

lgldQ

याहदानी एक अत्मािश्मक कागजातको

रुऩभा विकलसत हुदैँ आएको छ । सॊसाय एक विश्िग्राभभा ऩरयणत हुने िभ
सॊगै नेऩारी नागरयकहरु अध्ममन, योजगायी, व्मिसाम आददको lgldQ विलबन्त्न
भुरुकको भ्रभणभा जाने िभ फढ्दो छ य मो िभ जायी नै यहने दे णखन्त्छ।

नागरयकराई आिश्मक ऩने कागजात उऩरब्ध गयाउनु याज्मको दार्मत्ि लबर

ऩने बएकोरे उनीहरुराई विश्िालसरो कागजात उऩरब्ध गयाएय उनीहरुको मारा सुर्नश्श्चत गनुष सयकायको प्रभुख काभहरु
भध्मे एक बएकोरे याहदानी विबागरे नेऩारी नागरयकहरुराई आिश्मकता अनुशाय याहदानी रगामतका कागजात

(Document) उऩरब्ध गयाउॉ दै आएको छ। मसै िभभा सन ् २०१० को डडसेम्फय २६ दे णख मन्त्रफाट ऩढ्न सर्कने याहदानी
(MRP) जायी गनष थालरएको हो। अत्माधुर्नक तियको मो याहदानीरे फाहकराई भ्रभणभा सुविधा ऩुग्ने य अध्मागभन
विन्त्दभ
ु ा छोटो सभम राग्ने बै सहज मारा तम गनष सश्जरो ऩनष जाने हुन्त्छ।
याहदानीका विषमभा विविध सच
ू ना य जानकायीको सॊगारोको रुऩभा याहदानी विबागरे “याहदानी” नाभक न्त्मज
ु रेटय

प्रकाशन गनष रागेकोभा भ विबागको मस प्रकायको काभको प्रशॊसा गदै मस न्त्मुजरेटयफाट सम्िश्न्त्धत सिैरे याहदानीका
विलबन्त्न ऩऺ फाये मथेष्ट्ठ जानकायी प्राप्त गनष सकुन बन्त्ने काभना व्मक्त गनष चाहन्त्छु।
“याहदानी” को सपरताको शुबकाभाना !
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राहदानी ववभाग: एक ऩररिय

ऩययाष्ट्र भन्त्रारमको याहदानी शाखा, केन्त्िीम याहदानी कामाषरम हुॉदै सन ् २०१२ भा नेऩार सयकायरे एभ आय ऩी
तथा ई-ऩासऩोटष जायी गने कामषको भर
ु श्जम्भेिायी ददॉ दै ऩययाष्ट्र भन्त्रारम अन्त्तगषत याहदानी विबाग स्थाऩना
गरयएको हो। याहदानी विबागभा एक भहार्नदे शक, दई
ु र्नदे शक (दयिन्त्दी तीन) य अन्त्म अचधकृत य कभषचायीहरु
गयी जम्भा ४२ स्थामी कभषचायी छन ्। त्मसै गयी कम्प्मुटय अऩये टय, कामाषरम सहमोगी, सुयऺा सहमोगी गयी
सेिा कयाय अन्त्तगषत ४६ जना कामषयत छन ्। विबागको याहदानी आिेदन सॊकरन य प्रोसेलसन्त्ङ काउन्त्टयहरु,

श्जल्रागत शाखाहरु, कुटनैर्तक य अर्पलसमर याहदानी शाखा, र्नमोग शाखा, प्रशासन य रेखा जस्ता मर्ु नटहरु
छन ् बने याहदानी उत्ऩादन गने ऩसषनराइजेसन सेन्त्टय ओियथयसॊग सॊमक्
ु त रुऩभा यहे को छ। विबाग हार

नायामणदहटी सॊग्राहरम अन्त्तगषतको ऩूिष याजदयिाय सचचिारम बिन नायामणदहटीभा अिश्स्थत छ बने मस
िषषको फजेटभा विबागको अत्माधुर्नक

बिन र्नभाषण गने प्रायश्म्बक कामष शुरु गरयने प्रर्तफद्धता जनाइएको छ।

नेऩाऱी राहदानी: हस्तमऱखितबाट एम आर वऩ हजदै ई-राहदानीको यारामा

अन्त्तयाश्ष्ट्रष म नागरयक उड्डमन सॊगठन (ICAO) सॊमक्
ु त याष्ट्र सॊघ अन्त्तगषतको एक विलशश्ष्ट्टकृत सॊस्था हो। ICAO
राई सदस्म याष्ट्रका नागरयकहरुको भ्रभण गनष प्रमोग गरयने कागजातको सुयऺा सुर्नश्श्चत हयाउने श्जम्भेिायी
प्रदान बए फभोश्जभ मारा सुयक्षऺत ऩाने उद्देश्मकासाथ मन्त्रद्धाया ऩढ्न सर्कने एभ आय ऩी य ई-याहदानी जायी

गनुष ऩने अर्निामष प्रािधान रागू गये फभोश्जभ हस्तलरणखत याहदानीफाट नेऩार सन ् २०१० डडसेम्ियफाट एभ आय
ऩीको माराभा दहडेको छ बने शीघ्र नै ई-याहदानी तपष ऩाइरा चाल्दै विश्िका अन्त्म भुरुक सयह आफ्नो स्तय
विकास गनुष ऩने चन
ु ौती य अिसय नेऩार साभू यहे को छ।
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याहदानीका विषमभा प्राम सोचधने प्रश्न य र्तनको जिाप (FAQ & A)
1. एम आर वऩ भनेको के हो?

- एभ आय वऩ बन्त्नारे Machine Readable Passport (MRP) बन्त्ने फुणझन्त्छ । मो भेलशनरे ऩढ्न
सक्ने आधुर्नक याहदानी हो ।

2. हस्तमऱखित राहदनीको म्याद अझै बाकक छ । के मैऱे बाॉकक म्याद रहदै एमआरवऩ बनाउनज

ऩछु ? वा बनाउन ऩाॉउछज ?

- हस्तालरणखत याहदानीको म्माद फाॉर्क यहदै ऩर्न एभ आय वऩ फनाउन सर्कन्त्छ । नेऩार

सयकायरे नोबेम्फय २०१५ फाट ऩुणरु
ष ऩभा एभ आय वऩ प्रमोगभा ल्माउने प्रर्तिद्धता जनाएको छ।
3. ककन बनाउनज ऩयो एमआरवऩ, म हस्तमऱखित राहदानीमा नै बबदे श भ्रमण गनु सक्ददन र?

-म्माद बएको हस्तलरणखत याहदानीभा बफदे श भ्रभण गनष सर्कन्त्छ , तय अन्त्तयाश्ष्ट्रम अभ्मास य

नेऩार सयकायरे गये को प्रर्तफद्धताका कायण सन ् २०१५ सम्भ एभ आय वऩरे हस्तलरणखत
याहदानीराई बफस्थाऩन गनुष ऩने दे णखन्त्छ ।

4. कजन ममघत मभर मैऱे एमआरवऩ बनाइसदनज ऩछु ?

- तऩाईराई आिश्मक ऩये को िेरा । ऩुयानो हस्तलरणखत याहदानी बए नोबेम्फय २०१५ अगाफै

फनाइसक्नु ऩछष ।

5. बबदे शबाट ऩघन एम आर वऩ बनाउन सककन्त्छ?

- बफदे श श्स्थत नेऩारी दत
ु ािास अथिा र्नमोगहरुफाट ऩर्न तोर्कएको सभमभै एभ आय वऩको

राचग आिेदन गनष सर्कन्त्छ। र्नमोगहरुरे प्राप्त आिेदन याहदानी विबागभा ऩठाउॉ छन ् य त्मही

आधायभा विबागरे एभ आय वऩ फनाई वितयणको र्नलभत्त सम्िश्न्त्धत र्नमोगभा ऩठाउने गछष ।
6. एम आर वऩ प्राप्त गनु मैऱे के गनजऩ
ु छु ?

- एभ आय वऩ प्राप्त गनष श्जल्रा प्रशासन कामाषरमभा आिश्मक कागाजात नागरयकताको

सक्कर नक्कर, पोटो, ऩुयानो याहदानी बएभा सो को सक्कर नक्कर सदहत तोर्कएको आिेदन
पायाभ बयी त्मदहॉ फुझाएय तोर्कएको सभमभा एभ आय वऩ प्राप्त गनष सर्कन्त्छ । मो र्नमलभत
प्रकायको सेिा हो।

अनुयोध

मो न्त्मुजरेटयको विषमभा तऩाईको सुझाि, याम तथा सल्राह हाम्रा र्नश्म्त अभूल्म हुने बएकोरे ई-भेर िा हुराक
भापषत हाभीराई ऩराचाय गनष अनुयोध गदष छौँ।
सवाुचधकार राहदानी ववभागमा सजरक्षऺत ।

याहदानी विबाग, नायामणदहटी, काठभाण्डौ, पोन: ०१-४४१६०११, फ्माक्स: ०१-४४११०२८
ई-भेर: communication@dopmofa.gov.np िेबसाइट: http://www.dopmofa.gov.np
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