१. साधारण राहदानी वनाउन के गने ?

 साधायण याहदानी फनाउनका रागि जुन जजल्रा वा इराका प्रशासन कामाारमफाट नािरयकता वा
नावारक ऩरयचमऩत्र जायी बएको हो , सोही कामाारमभा आवेदक स्वमॊ उऩजस्थत बई आवेदन

पायाभ ऩेश िनुा ऩदा छ । रयत ऩव
ा ऩेश िये को आवेदन पायाभ स्वीकृत बएभा साभान्मत् जजल्रा
ू क
वा इराका प्रशासन कामाारमभा आवेदन ऩेश िये को मभततरे १५ दे खि ४५ ददन मबत्रभा याहदानी

प्राप्त हुन्छ । कतत ददनभा याहदानी प्राप्त हुने बन्ने कुया ववबािफाट जजल्रासम्भको दयु ी अनस
ु ाय
पयक ऩदा छ ।
२. कसैऱाई जरुरी भै तरु
ु न्त राहदानी बनाउनु ऩरे मा के गने ?

 नेऩारभा यहे का आवेदकराई तत्कार याहदानी आवश्मक ऩये भा सम्फजन्धत जजल्रा वा इराका

प्रशासन कामाारमफाट ववबािरे सभम सभमभा तोककददए अनस
ु ाय पोटो सदहतको मसपारयस मरई
याहदानी ववबाि नायामणदहटी , काठभाण्डौंभा आवेदन ऩेश िना सककन्छ । ववबािभा द्रत
ु सेवा
भापात १ ददने, २ ददने य ३ ददने सेवाको याहदानी जायी हुन्छ ।

द्रत
ु सेवाका रागि ववबािभा आवेदन ऩेश िदाा दे हामका कािजातहरु सदहत स्वमॊ उऩजस्थत
हुनु ऩनेछ । नावामरिको हकभा तनज य तनजको अमबबावक वा सॊयऺक/ भाथवय
उऩजस्थत हुनु ऩनेछ।


व्मजतत सभेत

यीतऩव
ा बरयएको अनराईन आवेदन पायाभ १ प्रतत,
ू क

(Online पायाभ बना ववबािको वेवऩेज https://nepalpassport.gov.np/ भा रिईन िनह
ुा ोरा)



नेऩारी नािरयकताको प्रभाणऩत्रको सतकर य सोको प्रततमरवऩ १ प्रतत,

सम्फजन्धत जजल्रा वा इराका प्रशासन कामाारमफाट जायी िरयएको पोटो सदहतको मसपारयस
(नािरयकता/ नाफारक ऩरयचमऩत्रको आगधकारयकता प्रभाखणकयण)

३. जजल्ऱा वा इऱाका प्रशासन कायााऱयमा राहदानीका ऱागग आवेदन ऩेश गने तररका के हो ?
जजल्रा वा इराका प्रशासन कामाारमभा याहदानीको तनमभत्त आवेदन ऩेश िना चाहने आवेदकरे

जुन कामाारमफाट नािरयकता वा नावारक ऩरयचम मरएको हो, सोही कामाारमभा स्वमॊ उऩजस्थत बै
आवेदन ददनु ऩदा छ । मसयी आवेदन ऩेश िदाा दे हाम अनस
ु ायका कािजातहरु सॉरग्न िनुा ऩदा छ ।
नाफामरिको हकभा तनज य तनजको फाफ/ु आभा वा सॊयऺक/भाथवय व्मजतत सभेत उऩजस्थत हुनु
ऩदा छ ।


यीतऩव
ा बरयएको दयिास्त पायाभ २ प्रतत
ू क



नेऩारी नािरयकताको प्रभाणऩत्रको सतकर य सोको प्रततमरवऩ १ प्रतत



६ भदहना मबत्र खिचेको भाऩदण्ड मभरेको पोटो ४ प्रतत, (पोटोको भाऩदण्डका रागि अनस
ु गू च १ भा
हे नुा होरा)



याहदानी दस्तयु ततये को यमसद (दस्तयु सम्फन्धी जानकायी अनस
ु गू च २ भा हे नुा होरा)



नाफामरिको हकभा सम्फजन्धत जजल्रा वा इराका प्रशासन कामाारमफाट जायी िरयएको नाफारक
ऩरयचम ऩत्र, तनजको फाफ/ु आभाको नािरयकताको प्रभाण ऩत्र य सोको प्रततमरवऩ सदहत वाफ/ु आभा
भध्मे कुनै एक स्वमॊ उऩजस्थत हुनु ऩदा छ । सॊयऺक/ भाथवय व्मजतत तनमत
ु त बएकोभा सॊयऺक/
भाथवय व्मजतत बएको व्महोया िल्
ु ने मरितको सतकर प्रतत य सॊयऺक/ भाथवय व्मजततको
नािरयकताको प्रभाणऩत्र तथा त्मसको प्रततमरवऩ सदहत सॊयऺक/ भाथवय व्मजतत उऩजस्थत हुनु
ऩदा छ ।



ऩदहरे याहदानी फनाइ सकेको बए सोको सतकर य प्रततमरवऩ १ प्रतत ।



सम्फजन्धत जजल्रा / इराका प्रशासन कामाारमरे तोके अनस
ु ाय स्थानीम तनकामको मसपारयस ।

४. ववदे शजथथत नेऩाऱी ननयोगमा राहदानीका ऱागग कसरी आवेदन ऩेश गने ?

ववदे शभा यहे का नेऩारीहरुको हकभा आपू फसोवास िने भर
ु क
ु जस्थत नेऩारी तनमोि वा उतत

भर
ु क
ु भा नेऩारी तनमोि नबएभा सो भर
ु क
ु हे ने जजम्भेवायी तोककएको नेऩारी तनमोिभा याहदानी
आवेदन पायाभ ऩेश िनुा ऩदा छ । ववदे शजस्थत नेऩारी तनमोिहरुको सम्ऩकाका रागि ऩययाष्ट्र

भन्त्रारमको वेव ऩेज https://mofa.gov.np भा रिईन िनह
ुा ोरा । ववदे श जस्थत तनमोिभा आवेदन
ऩेश िदाा अऩनाउनु ऩने प्रकिमा य आवश्मक कािजात ववमबन्न भर
ु क
ु हरुभा यहे का नेऩारी

तनमोिवऩच्छे केही पयक ऩना सतने बएकोरे याहदानी आवेदन ऩेश िने वाये भा सम्फजन्धत

तनमोिफाट जानकायी मरन उऩमत
ु त हुन्छ ।
तनमोिहरुभा आवेदन िदाा साभान्मत् दे हाम अनस
ु ायका कािजात सदहत आवेदक स्वमॊ उऩजस्थत

हुनु ऩने हुन्छ । तय Live Enrollment System रािू नबएका य बौिोमरक रुऩभा टाढा यहे का
आवेदकहरुको हकभा तनमोिहरुरे हुराक सेवा रिामत अन्म सयु क्षऺत भाध्मभफाट आवेदन ऩठाउन
सतने व्मवस्था िना सतछन ् । तनमोिहरुभा आवेदन ऩेश िदाा तनम्न कािजातहरु ऩेश िनुा ऩदा छ
।


यीतऩव
ा बरयएको आवेदन पायाभ २ प्रतत वा प्रत्मऺ दताा प्रणारी रािु िरयएका तनमोिको हकभा
ू क
यीतऩव
ा बरयएको अनराईन दयिास्त पायाभ १ प्रतत,
ू क



नेऩारी नािरयकताको प्रभाणऩत्रको सतकर प्रतत य सोको प्रततमरवऩ १ प्रतत,



ऩयु ानो याहदानीको सतकर य प्रततमरवऩ एक प्रतत,



स्वमॊ उऩजस्थत नहुने आवेदकको हकभा आवेदक उतत दे शभा यहे को प्रभाणजनाउने कािजात
(जस्तै, ये मसडेन्ट काडा, कम्ऩनी ऩरयचमऩत्र, entry stamp सदहतको मबसाको प्रतत आदद)



६ भदहना मबत्र खिचेको भाऩदण्ड मभरेको पोटो ४ प्रतत , (पोटोको भाऩदण्डका रागि अनस
ु गू च १ भा
हे नुा होरा) । तय प्रत्मऺ दताा प्रणारी रािू िरयएका तनमोिको हकभा अततरयतत पोटो ऩेश िनुा
ऩनेछैन ।



याहदानी दस्तयु (दस्तयु सम्फन्धी जानकायी अनस
ु गू च २ भा ददईएको छ ।)



नाफामरिको हकभा सम्फजन्धत जजल्रा वा इराका प्रशासन कामाारमफाट जायी िरयएको नाफारक
ऩरयचम ऩत्र य तनजको फाफ/ु आभाको नािरयकताको प्रभाण ऩत्र य सोको प्रततमरवऩ सदहत वाफ/ु आभा
भध्मे कुनै एक स्वमॊ उऩजस्थत हुनु ऩदा छ ।

५. एक ऩटक एमआरऩी लऱईसके ऩनि नयाॉ एमआरवऩ लऱन के गने ?

 एक ऩटक एभआयऩी मरएको बएताऩतन नमाॉ याहदानी वनाउन सम्ऩण
ू ा प्रकिमा ऩयु ा िनुा ऩदा छ ।
मदी नेऩार सयहद मबत्रफाट एक ऩटक एभआयऩी जायी बएको छ बने ववबािभा आवेदन दददाॉ
जजल्राइराका प्रशासन कामाारमको मशपारयस बने आवश्मक ऩदै न ।/
६. राहदानीमा भएको वववरणमा त्रट
ु ी दे खिएमा के गने ?

याहदानी छऩाइ हुॉदा कुनै त्रट
ु ी बएभा नमाॉ याहदानी मरनु ऩदा छ । मदद ववबािकामाारमको िल्तीका/
कायण पायाभभा बएको वववयण बन्दा याहदानीभा छावऩएको वववयण पयक ऩये भा एक वषामबत्र य
याहदानी प्रमोि नबएको बएभा ऩन
ु ् दस्तयु राग्दै न । अन्मथा तनमभानस
ु ाय दस्तयु राग्ने हुन्छ ।
मस प्रकायको त्रट
ु ी सच्माउन रागि सम्फजन्धत कामाारम वा ववबािभा आवेदन ददन सककन्छ ।

७. राहदानी हरायो, के गने ?

याहदानी हयाएभा नमाॉ याहदानी मरनु ऩदा छ ।

मसका रागि नमाॉ याहदानी फनाउॉ दा अऩनाउन ऩने

सम्ऩण
ु ा प्रकिमा अऩनाउनु ऩदा छ । स्भयण यहोस ,् ऩयु ानो याहदानी हयाएभा वा च्माततएभा वा केयभेट
बै प्रमोि िना नमभल्ने बै सो को सट्टा नमाॉ याहदानी मरनु ऩये भा नेऩारभा थऩ रु ५०००

ववदे शजस्थत नेऩारी तनमोिहरुभा तोककएको दस्तयु को दोब्फय दस्तयु ततनुा ऩदा छ ।

य

-/

हयाएको याहदानी बेदटएभा जुन स्थानवाट याहदानी वनाइएको हो , त्महाॉ सम्ऩका ियी याहदानी यद्ध

ियाउनु ऩदा छ । हयाएको याहदानी बेदटएताऩतन हयाएको जानकायी Interpol भापात ववदे शभा सभेत
ऩठाइने बएकोरे त्मस्तो याहदानी मरइ मात्रा िना मभल्दै न । हयाएको याहदानी मरई मात्रा िये भा
सम्फजन्धत भर
ु क
ु को अध्मािभन तनमभ अनस
ु ाय कायवाही हुन्छ ।

