राहदानीको दस्तुर बुझाउनु अघघ अघनवायय थाहा पाउनु पने कु राहरुः
१. राहदानीका लाघग दस्तुर बुझाई सके पघछ फिताय गनय वा संशोधन गनय नसफकने भएकोले आिू ले घतनुय पने
रकम यफकन गरे र मात्र राजश्व घतनुय पनेछ ।
२. राहदानीका लाघग दस्तुर बुझाउनु पूवय राहदानी आवेदनका साथ पेश गनुय पने सम्पूर्य कागजात भएको
सुघनघित गनुय पनेछ । (राहदानीका लाघग आवश्यक कागजातहरको जानकारीका लाघग घवभागको वेव पेज
https://nepalpassport.gov.np/ मा लगईन गरी हेनुयहोला)
३. एकपटक राहदानी जारी भै सके को राहदानी वाहकलाई घनम्न अवस्थामा बाहेक घनजको नाममा रहेको
राहदानी वहाल रहेको अवघधभर अको राहदानी जारी गररने छैनुः
क) कू टनीघतक वा घवशेष राहदानी वाहकले साधारर् राहदानी प्राप्त गनय घनवेदन फदएमा,
ख) साधारर् राहदानी वाहकले कू टनीघतक वा घवशेष राहदानी प्राप्त गनय घनवेदन फदएमा,
ग) राहदानी पुरानो भई पढ्न नसफकने भएमा , च्याघत एमा, झुत्रो भएमा वा घववरर्मा त्रुटी भई
प्रयोग गनय नघमल्ने भएमा,
घ) राहदानी बहाल रहने अवघध बााँकी हाँदै राहदानी हराएमा,
ङ) राहदानीको सबै पानाहर भररई घभषा जारी गनयको लाघग प्रयाप्त पाना नभएमा,
च) व्यघिको थर पररवतयन भएमा वा पघहले घलएको नागररकतामा भएको कु नै घववरर् पररवतयन भई
नयााँ नागररकता घलएमा,
छ) राहदानीमा रहेको घववरर्मा कु नै त्रुटी हन गई सच्याउनु पने भएमा,
ज) हस्तघलघखत राहदानी बुझाई नयां राहदानी घलन घनवेदन फदएमा,
झ) नावालकले नागररकता प्राप्त गरी सो को आधारमा राहदानी घलन चहेमा,
४. राहदानी वनाउनका लाघग आवश्यक सम्पूर्य कागजात भएमा मात्र राहदानीको लाघग लाग्ने राजश्व दस्तुर
यफकन गरी राजश्व बुझाउनु पनेछ । सबै कागजात भए/नभएको यफकन नभएमा वा राजश्व रकम यफकन गनय
नसफकएमा घवभागमा सम्पकय गनयका लाघग अनुरोध छ ।
५. जसको राहदानी वनाउनु पने हो सोही व्यघिको नाममा राजश्व वुझाएको हनु पनेछ । एक व्यघिको नाममा
बुझाएको राजश्व रकम अको व्यघिको नाममा पररवतयन गनय पाईने छैन ।
६. राहदानी लाघग घनवेदन फदने प्रत्येक घनवेदकले अलग अलग रपमा राजश्व वुझाउनु पनेछ । दुई वा सो भन्दा
बढी व्यघिको राजश्व रकम एकमुष्ठ बुझाउन पाईने छैन ।
७. घजल्ला/ईलाका प्रशासन कायायलयमा बुझाएको राजश्व तथा घवभागमा बुझाएको राजश्व अलग अलग
घहसाव हने हाँदा घवभागबाट सेवा घलन चाहने सेवाग्राहीले तोफकएको पुरै राजश्व रकम घतनुय पनेछ ।
घजल्ला/ईलाका प्रशासन कायायलयमा बुझाएको राजश्व रकम घवभागमा गर्ना गररने छैन ।
८. राहदानी घवभागमा सेवा घलन चाहने सेवाग्राहीले मात्र यस पोटयलबाट रकम भुिानी गनुयहोला ।
घजल्ला/ईलाका प्रशासन कायायलय तथा घवदेश घस्थत नेपाली घनयोगबाट सेवा घलनको लाघग सम्बघन्धत
कायायलयले तोके अनुसार राजश्व घतनुय पनेछ ।
९. कु नै कारर्वस रकम तोफकएको खातामा जम्मा हन नसके मा वा तोफकएको भन्दा कम/बढी रकम जम्मा
भएमा घवभाग घजम्मेबार हने छैन ।
१०.यसमा लेघखए बाहेकका कु राहर प्रचघलत कानून अनुसार हनेछन् ।

राहदानी घवभागबाट राहदानीका लाघग लाग्ने दस्तुरुः
क) दश वषष मुनिका िाबाऱकहरुका ऱानगिः
सेवाको प्रकार

ियाॉ तथा िवीकरण
(New and Renewal)

हराएको, ववनिएको तथा पािा

निवेदकको त्रुविऱे पुििः दस्तुर बुझाई निवेदि पेश गिष

च्यानतएको (Damaged)

(एक वषष नित्र र राहदािी प्रयोग ििएको िएमा मात्र
)

नति ददि

रु 5,000।-

रु 10,000।-

रु 2,500 ।-

दुई ददि

रु 7,000।-

रु 12,000।-

रु 4,500 ।-

एक ददि

रु 10,000।-

रु 15,000।-

रु 7,500 ।-

ियाॉ तथा िवीकरण
(New and Renewal)

हराएको, ववनिएको तथा पािा

निवेदकको त्रुविऱे पुििः दस्तुर बुझाई निवेदि पेश गिष

च्यानतएको (Damaged)

(एक वषष नित्र र राहदािी प्रयोग ििएको िएमा मात्र
)

रु 10,000।-

रु 15,000।-

रु 5,000।-

रु 12,000।-

रु 17,000।-

रु 7,000।-

रु 15,000।-

रु 20,000।-

रु 10,000।-

ख) दश वषष मानथका सवै
सेवाको प्रकार

नति ददि
दुई ददि
एक ददि

ग) यात्रा अिुमनत पत्र(Travel Document)
रु. ४,०००।-

घ) कायाषऱयको त्रुिीऱे राहदािी वववरण ववनिएर पुििः राहदािी बिाउिु पदाष
( एक वषष नित्र र राहदािी
प्रयोग ििएको िएमा मात्र
नििःशुल्क

ङ) आवेदकको त्रुिीऱे राहदािीको वववरण ववनिएर पुििः राहदािी बिाउिु पदाष ववनिएको राहदािी
प्रयोग िै सकेको वा एक वषष म्याद िाघेको िएमा


मानथ उल्ऱेखखत ियाॉ िवीकरण गदाष ऱाग्िे शुल्क सरह ऱाग्िे ।

