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१. राहदानी भनेको के हो? 

 

कुनै सार्वभौम मुलुकको सरकारल े अफ्ना नागररकलाइ वर्दशे यात्रा गनव तथा यात्राका क्रममा 

र्ाहकलाइ संरक्षण प्रदान गनव वनजको पररचय सवहत जारी गरेको अवधकारीक कागजातलाइ राहदानी 

भवनन्छ । र्ाहकलाइ ईसको पररचय ददने हुँदा ऄन्तरावविय यात्राका लावग ऄन्यथा व्यर्स्था भएकोमा र्ाहके 

राहदानी ऄवनर्ायव हन्छ । राहदानी ऐन, २०२४ ऄनुसार "राहदानी भन्नाले वर्दशे भ्रमणमा जाने नेपाली 

नागररकलाइ त्यस्तो भ्रमण गनव ऄनुमवत प्रदान गरी त्यस्तो भ्रमणमा जान ेदशेहरू तथा समय तोकी नेपाल 

सरकारबाट ददआने वलखत सम्झनुपछव ।" भनी पररभावित गररएको छ । राहदानी वनयमार्ली, २०६७ 

ऄनुसार कुटनीवतक (रातो रङ्ग), वर्शेि (वनलो रङ्ग) र साधारण (हररयो रङ्ग) गरी तीन प्रकारका 

राहदानी हन्छन् । यस ऄवतररक्त वर्भागल ेयात्रा ऄनुमवतपत्र (कालो रङ्ग) पवन जारी गदवछ । 

 

२. यन्त्रर्ाचक राहदानी (Machine Readable Passport, MRP) भनेको के हो? 

 

यन्त्रर्ाचक राहदानीलाइ संवक्षप्त रुपमा एमअरपी (Machine Readable Passport-MRP) भवनन्छ । 

यस्तो राहदानीको डाटा पेज (फोटो सवहत ऄन्य वर्र्रण भएको पेज नं २) मा रहकेा नाम, रावियता, 

जन्मवमवत जस्ता वर्र्रणहरु वर्िेश प्रकारको राहदानी पढ्ने मेवसनमा राखे पश्चात वर्र्रणहरु कम््यूटरमा 

हनेव सदकन्छ । एमअरपी वर्शेि प्रकारको प्रवर्वध ऄपनाइ तयार गररन े हदाुँ यस्तो रहदानी सुरवक्षत, 

गुणस्तरीय तथा वर्श्वसनीय हनुको साथै वर्दशे यात्राका क्रममा ऄध्यागमन वर्न्द ु पार गदाव हस्तवलवखत 

राहदानीको तुलनामा वनकै सहज हन्छ । 

ऄन्तरावविय नागररक ईड्डयन संगठन ICAO को दस्तार्ेज ९३०३ को प्रार्धान ऄनुसार सन ् २०१५ 

नोभेम्बर २४ पवछ वर्दशे भ्रमण गनवका लावग एमअरपी मात्र मान्य हने हुँदा वर्दशे यात्रा गनव चाहने सबैल े

एमअरपी बनाईनु पदवछ । यस प्रार्धानलाइ दषृ्टीगत गरी नेपाल सरकारल े२६ वडसेम्बर २०१० दवेख यन्त्र 

र्ाचक राहदानी (Machine Readable Passport - MRP) जारी गद ैअएको छ ।  
 

३. साधारण राहदानी र्नाईन के गने? 

साधारण राहदानी बनाईनका लावग जुन वजल्ला र्ा आलाका प्रशासन कायावलयबाट नागररकता र्ा 

नार्ालक पररचयपत्र जारी भएको हो, सोही कायावलयमा अर्ेदक  स्र्यं ईपवस्थत भइ अर्ेदन फाराम पेश 

गनुव पदवछ । ररत पूर्वक पेश गरेको अर्ेदन फाराम स्र्ीकृत भएमा सामान्यतः वजल्ला र्ा आलाका प्रशासन 

कायावलयमा अर्ेदन पेश गरेको वमवतल े १५ दवेख ४५ ददन वभत्रमा राहदानी प्राप्त हन्छ । कवत ददनमा 

राहदानी प्राप्त हने भने्न कुरा वर्भागबाट वजल्लासम्मको दरुी ऄनुसार फरक पदवछ । 

४. कसैलाइ जरुरी भ ैतुरुन्त राहदानी बनाईन ुपरेमा के गनुव पदवछ ? 
 

नेपालमा रहकेा अर्ेदकलाइ तत्काल राहदानी अर्श्यक परेमा सम्बवन्धत वजल्ला र्ा आलाका प्रशासन 

कायावलयबाट वर्भागले समय समयमा तोदकददए ऄनुसार फोटो सवहतको वसफाररस वलइ राहदानी वर्भाग 

नारायणवहटी, काठमाण्डौंमा अर्ेदन पेश गनव सदकन्छ । वर्भागमा द्रतु सेर्ा माफव त १ ददने, २ ददने र ३ ददन े

सेर्ाको राहदानी जारी हन्छ । वजल्ला प्रशासन कायावलय, आलाका प्रशासन कायावलय तथा वर्दशेवस्थत 

नेपाली वनयोगहरुमा द्रतु सेर्ा ईपलब्ध छैन ।  
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द्रतु सेर्ाका लावग वर्भागमा अर्ेदन पेश गदाव  दहेायका कागजात हरु सवहत स्र्यं ईपवस्थत हनु    

पनछे ।  नार्ावलगको हकमा वनज र वनजको ऄवभभार्क  र्ा संरक्षक/ माथर्र व्यवक्त समेत ईपवस्थत हनु   

पनेछ । 

क. रीतपूर्वक भररएको ऄनलाइन अर्ेदन फाराम १ प्रवत,  

(Online फाराम भनव वर्भागको र्ेर्पेज http://nepalpassport.gov.np मा लगइन गनुवहोला)   

ख. नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको सक्कल र सोको प्रवतवलवप १ प्रवत,  

ग. सम्बवन्धत वजल्ला र्ा आलाका प्रशासन कायावलयबाट जारी गररएको फोटो सवहतको वसफाररस 

(नागररकता/ नाबालक पररचयपत्रको अवधकाररकता प्रमावणकरण )  

तर एक पटक नेपालको सरहद वभत्रबाट प्रदक्रया पुरा गरी एमअरपी र्नाइ सकेको भएमा अर्श्यकता 

ऄनुसार मात्र वजल्ला प्रशासन कायावलयको वसफाररस माग गनव सदकनेछ ।  

घ. राहदानीको वनवमत्त लाग्न ेदस्तुर (दस्तुर सम्बन्धी जानकारी ऄनुसूवच २ मा ददइएको छ ।) 

ङ. नाबावलगको हकमा सम्बवन्धत वजल्ला र्ा आलाका प्रशासन कायावलयबाट जारी भएको नाबालक 

पररचय पत्र र वनजको बाबु/अमाको नागररकताको प्रमाण पत्र तथा सोको प्रवतवलवप सवहत 

र्ाबु/अमा मध्ये कुनै एक र्ा संरक्षक र्ा माथर्र व्यवक्त स्र्यं ईपवस्थत हनु पनेछ । संरक्षक र्ा माथर्र 

व्यवक्त वनयुक्त भएकोमा ईक्त व्यहोरा खुल्ने वलखतको सक्कल प्रवत र संरक्षक र्ा माथर्र व्यवक्तको 

नागररकताको प्रमाणपत्र तथा त्यसको प्रवतवलवप सवहत संरक्षक र्ा माथर्र व्यवक्त स्र्य ंईपवस्थत हन ु

पनेछ । 

च. पवहले राहदानी बनाआ सकेको भए सोको सक्कल र प्रवतवलवप १ प्रवत । 

छ. ऄन्य अर्श्यक कागजातहरु (ऄनुसूवच ३ मा हनेुव होला) । 

द्रष्टब्यः- राहदानी वर्भाग  र्ा ऄन्य जुनसुकै कायावलयबाट हस्तवलवखत राहदानी  वलएको भएतापवन  

राहदानी वर्भागबाट MRP अर्ेदन पेश गदाव  वजल्ला /आलाका प्रशासन कायावलय को वसफाररस ऄवनर्ायव 

सुँलग्न गनुवपदवछ । साथै  वर्दशेवस्थत नेपाली वनयोगहरुबाट एमअरपी वलएको तर नेपालको सरहदवभत्रबाट 

एकपटक पवन एमअरपी नबनाएको हकमा पवन वजल्ला वसफाररस अर्श्यक  पदवछ ।  
 

५. वजल्ला र्ा आलाका प्रशासन कायावलयमा राहदानीका लावग अर्ेदन पेश गने तररका के हो ? 
 

वजल्ला र्ा आलाका प्रशासन कायावलयमा राहदानीको वनवमत्त अर्ेदन पेश गनव चाहन े अर्ेदकल े जुन 

कायावलयबाट  नागररकता र्ा नार्ालक पररचय वलएको हो, सोही कायावलयमा स्र्य ंईपवस्थत भै अर्ेदन 

ददनु पदवछ । यसरी अर्ेदन पेश गदाव दहेाय ऄनुसारका कागजातहरु सुँलग्न गनुव पदवछ । नाबावलगको हकमा 

वनज र वनजको बाबु/अमा र्ा संरक्षक/माथर्र व्यवक्त समेत ईपवस्थत हन ुपदवछ ।  

क. रीतपूर्वक भररएको दरखास्त फाराम २ प्रवत   

ख. नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको सक्कल र सोको प्रवतवलवप १ प्रवत 

ग. ६ मवहना वभत्र वखचेको मापदण्ड वमलेको फोटो ४ प्रवत, (फोटोको मापदण्डका लावग ऄनुसूवच १ मा हनेुव 

होला) 

घ. राहदानी दस्तुर वतरेको रवसद (दस्तुर सम्बन्धी जानकारी ऄनुसूवच २ मा हनेुव होला) 

ङ. नाबावलगको हकमा सम्बवन्धत वजल्ला र्ा आलाका प्रशासन कायावलयबाट जारी गररएको नाबालक 

पररचय पत्र, वनजको बाबु/अमाको नागररकताको प्रमाण पत्र र सोको प्रवतवलवप सवहत र्ाबु/अमा मध्य े

कुनै एक स्र्यं ईपवस्थत हन ुपदवछ । संरक्षक/ माथर्र व्यवक्त वनयुक्त भएकोमा संरक्षक/ माथर्र व्यवक्त 

भएको व्यहोरा खुल्ने वलखतको सक्कल प्रवत र संरक्षक/ माथर्र व्यवक्तको नागररकताको प्रमाणपत्र तथा 

त्यसको प्रवतवलवप सवहत संरक्षक/ माथर्र व्यवक्त ईपवस्थत हन ुपदवछ । 

http://nepalpassport.gov.np/
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च. पवहले राहदानी बनाआ सकेको भए सोको सक्कल र प्रवतवलवप १ प्रवत । 

छ. सम्बवन्धत वजल्ला / आलाका प्रशासन कायावलयले तोके ऄनुसार स्थानीय वनकायको वसफाररस । 

ज. ऄन्य अर्श्यक कागजात (ऄनुसूवच ३ मा हनेुव होला) । 
 

६. जजल्रा/इराका प्रशासन कामाारम फाट याहदानीको रागि पायाभ ऩेश ियेको भा तुरुन्त याहदानी 
चाहहएभा के िने? 
 

वजल्ला/आलाका प्रशासन कायावलयबाट राहदानीको अर्ेदन ददएको तर राहदानी प्राप्त नहद ैवर्शेि 

पररवस्थवत परी तुरुन्त राहदानी  चावहने ऄर्स्था अएमा सोवह व्यहोरा खुल्ने वजल्ला/आलाका प्रशासन 

कायावलयको पत्र वलइ वर्भागमा स्र्यं सम्पकव  गनुव पदवछ । फाराम पेश गरेको १० ददन नाघी सकेको र 

वर्भागमा फाराम प्राप्त भै राहदानी तयार भै सकेको भएमा सम्बवन्धत कायावलयबाट जारी हने गरी हस्ते 

बुझीवलन सदकन्छ । ऄन्यथा , पुनः नयाुँ र्नाईुँदा लाग्ने दस्तुर वलइ वर्भागबाटै राहदानी जारी गनव सदकन्छ । 

यदद वजल्ला /आलाका प्रशासन कायावलयबाट राहदानीको अर्ेदन ददइ राहदानी र्नी सकेको भएमा राहदानी 

वर्भागमा अइ नयाुँ प्रदक्रया गरी राजश्व बुझाए पवन दोहोरो पने भएकोले राहदानी जारी हन सक्दनै ।  
 

७. जजल्रा/इराका प्रशासन कामाारमफाट याहदानीका रागि ऩेश ियेको आवेदन अनुसाय  याहदानी 
फने/नफनेको जानकायी कसयी लरन सककन्छ ? 
 

यसका लावग सम्बवन्धत वजल्ला/आलाका प्रशासन कायावलयमा सम्पकव  गनव र्ा वर्भागको र्ेर्साइट 

www.nepalpassport.gov.np मा हनेव सदकन्छ । बेर्पेजमा फेला नपरेमा वर्भागबाट जानकारी वलन 

सदकन्छ । 
 

८. याहदानी ववबािफाट कपताा बएका पायाभहरुको हकभा ऩुनः याहदानी फनाउने प्रकिमा के हो ?  

वजल्ला/आलाका प्रशासन कायावलयबाट राहदानीका लावग बुझाएको अर्ेदन फाराम नवमलेमा र्ा फोटो 

र्ा वर्र्रण ऄपूणव भएमा सम्बवन्धत कायावलयमा दफताव पठाइने भएकोले अर्ेदकले पुनः सम्बवन्धत 

कायावलयमा सम्पकव  गरी अर्ेदन फाराम भनुव पदवछ । यसका लावग थप दस्तुर वतनुव पदनै ।  

 

९. वर्दशेवस्थत नेपाली वनयोगमा राहदानीका लावग कसरी अर्ेदन पेश गने ?  

  वर्दशेमा रहकेा नेपालीहरुको हकमा अफू बसोर्ास गने मुलुकवस्थत नेपाली वनयोग र्ा ईक्त मुलुकमा 

नेपाली वनयोग नभएमा सो मुलुक हनेे वजम्मेर्ारी तोदकएको नेपाली वनयोगमा राहदानी अर्ेदन फाराम पेश 

गनुव पदवछ । वर्दशेवस्थत नेपाली वनयोगहरुको सम्पकवका लावग परराि मन्त्रालयको र्ेर् पेज 

https://mofa.gov.np मा लगइन गनुवहोला । वर्दशे वस्थत वनयोगमा अर्ेदन पेश गदाव ऄपनाईनु पने प्रदक्रया 

र अर्श्यक कागजात वर्वभन्न मुलुकहरुमा रहकेा नेपाली वनयोगवपच्छे केही फरक पनव सके्न भएकोले राहदानी 

अर्ेदन पेश गने र्ारेमा सम्बवन्धत वनयोगबाट जानकारी वलन ईपयुक्त हन्छ ।  

वनयोगहरुमा अर्ेदन गदाव सामान्यतः दहेाय ऄनुसारका कागजात सवहत अर्ेदक स्र्यं ईपवस्थत हनु पने 

हन्छ । तर Live Enrollment System लागू नभएका र भौगोवलक रुपमा टाढा रहकेा अर्ेदकहरुको हकमा 

वनयोगहरुले हलाक सेर्ा लगायत ऄन्य सुरवक्षत माध्यमबाट अर्ेदन पठाईन सके्न व्यर्स्था गनव सक्छन् । 

वनयोगहरुमा अर्ेदन पेश गदाव वनम्न कागजातहरु पेश गनुव पदवछ ।   

क. रीतपूर्वक भररएको अर्ेदन फाराम २ प्रवत र्ा प्रत्यक्ष दताव प्रणाली लाग ुगररएका वनयोगको हकमा 

रीतपूर्वक भररएको ऄनलाइन दरखास्त फाराम १ प्रवत,   

http://www.nepalpassport.gov.np/
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ख. नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको सक्कल प्रवत र सोको प्रवतवलवप १ प्रवत,  

ग. पुरानो राहदानीको सक्कल र प्रवतवलवप एक प्रवत,  

घ. स्र्यं ईपवस्थत नहन े अर्ेदकको हकमा अर्ेदक ईक्त दशेमा रहकेो प्रमाणजनाईन ेकागजात (जस्त,ै 

रेवसडने्ट काडव, कम्पनी पररचयपत्र, entry stamp सवहतको वभसाको प्रवत अदद) 

ङ. ६ मवहना वभत्र वखचेको मापदण्ड वमलेको फोटो ४ प्रवत, (फोटोको मापदण्डका लावग ऄनुसूवच १ मा 

हनेुव होला) । तर प्रत्यक्ष दताव प्रणाली लाग ूगररएका वनयोगको हकमा ऄवतररक्त फोटो पेश गनुव पनेछैन 

।   

च. राहदानी दस्तुर (दस्तुर सम्बन्धी जानकारी ऄनुसूवच २ मा ददइएको छ ।), 

छ. नाबावलगको हकमा सम्बवन्धत वजल्ला र्ा आलाका प्रशासन कायावलयबाट जारी गररएको नाबालक 

पररचय पत्र र वनजको बाबु/अमाको नागररकताको प्रमाण पत्र र सोको प्रवतवलवप सवहत र्ाबु/अमा 

मध्ये कुनै एक स्र्यं ईपवस्थत हनु पदवछ ।  

तर वर्दशेमै जवन्मएका नेपाली अमा-बारु्का सन्तानको हकमा जन्मदतावको प्रमाणपत्र (Birth  

Registration Certificate) लाइ मुख्य अधार मानी राहदानी जारी गररने हुँदा राहदानीको लावग अर्ेदन 

पेश गदाव वनम्न कागजातहरु अर्श्यक पदवछन् । 

ऄ) ररत पूर्वक भररएको दरखास्त फाराम २ प्रवत, 

अ) अमा बाबु दरु्ैजनाको नागररकताको प्रवतवलवप, 

आ) अमा बाबु दबुजैनाको नेपाली राहदानीको प्रवतवलवप, 

इ) अमा बाबुको वर्र्ाह दतावको प्रमाणपत्र, 

ई) नार्ालकको जन्मदतावको सक्कल प्रवत र सोको प्रवतवलवप १ प्रवत, 

उ) ६ मवहना वभत्र वखचेको तोदकएको मापदण्ड बमोवजमको रंवगन फोटो ४ प्रवत , (फोटोको मापदण्डका 

लावग ऄनुसूवच १ मा हनेुव होला) । 

ऊ) ऄन्य अर्श्यक कागजातहरु (ऄनुसूवच ३ मा हनेुव होला) । 

 

१०. कूटनीततक तथा ववशषे याहदानीका रागि के िने ?  

 

कुटनीवतक र वर्शेि राहदानीका लावग सम्बवन्धत मन्त्रालय, अयोग, सवचर्ालय र्ा कायावलयको वसफाररस पत्र 

तथा वनणवय सवहत वर्भागमा सम्पकव  गनुव पदवछ ।  

 

११. याहदानी हयामो, के िने ?  
 

राहदानी हराएमा नयाुँ राहदानी वलनु पदवछ ।  यसका लावग नयाुँ राहदानी बनाईुँदा ऄपनाईन पने 

सम्पुणव प्रदक्रया ऄपनाईनु पदवछ । स्मरण रहोस् , पुरानो राहदानी हराएमा र्ा  च्यावतएमा र्ा केरमेट भै 

प्रयोग गनव नवमल्ने भै सो को सट्टा नयाुँ राहदानी वलनु परेमा नेपालमा थप रु ५००० /-  र वर्दशेवस्थत 

नेपाली वनयोगहरुमा तोदकएको दस्तुरको दोब्बर दस्तुर वतनुव पदवछ ।  
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१२. याहदानी हयामो, ऩत्र ऩत्रत्रकाभा सुचना हदनु ऩदाछ  ? 

पदनै । राहदानी हराएमा पत्रपवत्रकामा सूचना नवनकाले तापवन र्ा प्रहरी प्रवतर्ेदन नभएता पवन 

राहदानीका लावग अर्ेदन ददन सदकन्छ । वर्भागले हराएको राहदानीलाइ रद्ध गरेको सूचना Interpol  

लाइ ददने व्यर्स्था छ । 
  

१३. हयाएको याहदानीको सट्टा नमाॉ याहदानी फनाइ सकेऩतछ ऩुयानो याहदानी बेहटमो, के िने ?  

हराएको राहदानी भेरटएमा जुन स्थानर्ाट राहदानी र्नाआएको हो, त्यहाुँ सम्पकव  गरी राहदानी रद्ध 

गराईनु पदवछ । हराएको राहदानी भेरटएतापवन हराएको जानकारी Interpol माफव त वर्दशेमा समेत 

पठाआने भएकोले त्यस्तो राहदानी वलआ यात्रा गनव वमल्दनै । हराएको राहदानी वलइ यात्रा गरेमा 

सम्बवन्धत मुलुकको ऄध्यागमन वनयम ऄनुसार कारर्ाही हन्छ । 
 

१४. याहदानीभा बएको वववयणभा त्रटुी देखिएभा के िने ? 

राहदानी  छपाआ हुँदा कुनै त्रुटी भएमा नयाुँ राहदानी वलनु पदवछ । यदद वर्भाग/कायावलयको गल्तीका 

कारण फाराममा भएको वर्र्रण भन्दा राहदानीमा छावपएको वर्र्रण फरक परेमा एक र्िववभत्र र 

राहदानी प्रयोग नभएको भएमा पुनः दस्तुर लाग्दनै । ऄन्यथा वनयमानुसार दस्तुर लाग्ने हन्छ । यस 

प्रकारको त्रुटी सच्याईन लावग सम्बवन्धत कायावलय र्ा वर्भागमा अर्ेदन ददन सदकन्छ ।   
 

१५. याहदानी फुझ्न आउदा कुन सभमभा आउनु ऩछा? के तोककएकै हदनभा आउनु ऩछा ?  

राहदानी वलन तोदकएको ददनमा अर्ेदक अफै सक्कल नागररकताको प्रमाणपत्र , राजश्व बुझाएको 

रवसद र पुरानो राहदानी भएमा सो समेत वलआ अईनु पदवछ ।  ईक्त ददन अईन नसकेमा यथाशक्य वछटो 

कायावलय समय वभत्र राहदानी वलन अईनु पदवछ । कथम कदावचत स्र्यं ईपवस्थत हन नसकेमा राहदानी 

अर्ेदन र्ुझाईुँदाकै र्खत मन्जुरीनामा र्नाआ सम्बवन्धत ऄवधकृतबाट रुजु गराआ नवजकको कुनै 

अफन्तलाइ मन्जुरीनामा ददन सदकन्छ । 
  

१६. पोटो खिच्दा िहना रिाउन लभल्छ ? 

सामान्यतः फोटो वखच्दा घाुँटी र घाुँटीभन्दा मावथका सर्ै गहना फुकाल्नु पदवछ । तर सुँधै लगाईने र 

गहनाको कारण व्यवक्तको प्राकृवतक स्र्रुपमा कुनै फरक नपने दकवसमका साना अकारका गहना (जस्तैः 

नाकमा लगाईने सानो फुली) लगाईन सदकन्छ । 
 

१७. के याहदानी नववकयण िदाा ऩुयानो नम्वयकै याहदानी फन्दछ ? भेयो याहदानीभा लबसा छ, 
नववकयण िदाा के हुन्छ  ?  

बन्दनै । राहदानी  नवर्करण गदाव नयाुँ नम्र्रको  राहदानी बन्दछ ।  राहदानी नवर्करण गदाव नयाुँ 

राहदानीमा पुरानो राहदानीको नम्र्र अईने भएकोले सामान्यतः पुरानो राहदानीमा भएको वभसाको 

अधारमा भ्रमण गनव सदकन्छ । यो वर्िय भ्रमण गने मुलुकको वनयममा वनभवर गने भएकोले जुन मुलुकको 

भ्रमण गने हो, सो मुलुकको अवधकारीक वनकायसुँग बुझ्नु राम्रो हन्छ । 
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१८. नािरयकता प्रभाणऩत्र /नावारक ऩरयचमऩत्र प्रभाणीकयण कसयी िने ? के मो आवश्मक नै    
हो ? 

नागररकता प्रमाणपत्र/नार्ालक पररचयपत्र जुन वजल्ला/आलाका प्रशासन कायावलयबाट जारी भएको 

हो, सोही वजल्ला /आलाका प्रशासन कायावलय बाट प्रमावणत गररन्छ । यसमा अर्ेदकको फोटो टाुँसी 

सम्बवन्धत ऄवधकारीको दस्तखत गररएको हन्छ । नागररकता /नावाऱक पररचयपत्र  प्राप्त गरेको 

वजल्लाबाट बसाइ सरेको ऄर्स्थामा बसाइसराइको कागजात वलइ हाल बसोबास गरेको वजल्लाबाट पवन 

प्रमाणीकरण गनुव पदवछ । नागररकता/नार्ालक पररचयपत्र प्रमवणकरण नभै राहदानी वर्भागमा अर्ेदन 

स्र्ीकार हदनै । 
 

१९. भोफाईर एप्स ‘Nepal Passport’ कसयी डाउनरोड िने ? 

मोबाइल ए्स ‘Nepal Passport’ डाईनलोड गनवका लावग एनड्रोइड वसस्टम हनेहरुले गुगल ्ले र्ा 

अइफोन हनेहरुले एप स्टोरबाट र्ा वर्भागको र्ेर् पेज http://nepalpassport.gov.np/ बाट सोझै 

डाईनलोड गरी इन्सटल गनव सदकन्छ ।  
 

२०. हस्तलरखित याहदानीको म्माद वहार छ, के एभआयऩी फनाउनु अतनवामा छ ? 

एमअरपी वलनु ऄवनर्ायव छ   । अन्तररााष्ट्रिय नागररक ईड्डयन सुँगठनको वनयम ऄनुसार नोभेम्बर 

२४,२०१५ दवेख एमअरपी नभइ वर्दशे भ्रमण गनव पाइदनै । 

 

२१. याहदानीका रागि अनराईन आवेदन पायाभ कसयी बने ? 
राहदानीका लावग ऄनलाइन अर्ेदन फाराम भनवको लावग www.nepalpassport.gov.np 

मा वभजीट गरी Apply Online (Pre-enrollment) मा Click गरी ददएको मागवदशवन ऄनुसार फाराम 

भरी वप्रन्ट प्रवत एक वलएर अईनु पदवछ ।  

 

२२. ववदेश जस्थत नेऩारी तनमोिभा आवेदन हदएकोभा याहदानी प्राप्त नहुदै नेऩार पका नु ऩयेभा 
के िने ? 

वर्दशे वस्थत नेपाली वनयोगमा राहदानीका लावग अर्ेदन ददएकोमा ईक्त राहदानी जारी नहद ै

नेपाल फकव नु परेमा दतूार्ासको वसफाररस पत्र , सम्बवन्धत वजल्ला/आलाका प्रशासन कायावलयद्वारा 

वनधावररत ढाुँचामा जारी गररएको नागररकता प्रामावणकरण , पुरानो राहदानी/यात्रा ऄनुमवतपत्र र रवसद 

वलइ वर्भागमा सम्पकव  राख्न सदकन्छ । वर्भागबाट कागजात रुजु गरी राहदानी जारी गररन्छ ।   

 

२३. ववदेशभा तुरुन्त याहदानी जरुयी ऩयेभा आपन्त भापा त नेऩारफाट याहदानी वनाउन सककन्छ? 
सदकदनै । वर्दशेमा रहकेा र्खत तुरुन्त राहदानी वलन परेमा सम्बवन्धत नेपाली वनयोगमा 

अर्ेदन ददइ द्रतु मेलबाट वर्भागमा फाराम पठाईन सदकन्छ । यसरी फाराम प्राप्त भए पश्चात वर्भागले 

तुरुन्त राहदानी तयार गरी वनयवमत सेर्ा माफव त सम्बवन्धत नेपाली वनयोगमा पठाईछ । तुरुन्तै पठाईन 

परेमा अर्ेदकका अफन्तहरुले राहदानी बुझीवलआ द्रतु मेलबाट पवन पठाईन सक्दछन् ।  

http://www.nepalpassport.gov.np/
https://online.nepalpassport.gov.np/
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२४. ववदेशभा यहेको वित वच्चा जजन्भएभा के िने ? 

नेपाली बाबु-अमाबाट वर्दशेमा रहकेा र्खत र्च्चा जवन्मएमा राहदानीका लावग अफु बसोबास 

गरररहकेो मुलुक हनेे सम्बवन्धत नेपाली वनयोगमा अर्श्यक कागजात सवहत सम्पकव  राख्नु पदवछ । यदद 

बच्चासवहत तत्काल नेपाल फकव नु पने भएमा यात्रा ऄनुमवत पत्रका लावग सम्बवन्धत नेपाली वनयोगमा 

अर्ेदन पेश गनुव पदवछ । वर्दशेी बाबु र नेपाली अमाबाट जवन्मएका बच्चाको हकमा राहदानीका लावग 

बाबु नागररक रहकेो मुलुकको सम्बवन्धत वनकायमा सम्पकव  राख्नु पदवछ । 
 

२५. एभआयऩी वहार यहेको अवस्थाभा नमाॉ फनाउन सककन्छ? 
अफुसुँग र्हाल ऄर्स्थामा राहदानी भएमा नयाुँ राहदानी वर्नाईन सदकदनै । तर राहदानी 

हरायो र्ा च्यावतइ, जवल, मसी पोवखइ र्ा ऄन्यकारणले राहदानीमा क्षवत पुगेमा र्ा पाना भररएमा भने 

नयाुँ राहदानी र्नाईन सदकन्छ ।   
 

२६. एक ऩटक एभआयऩी लरईसके ऩतछ नमाॉ एभआयवऩ लरन के िने ? 
एक पटक एमअरपी वलएको भएतापवन नयाुँ राहदानी र्नाईन सम्पूणव प्रदक्रया पुरा गनुव पदवछ । 

यदी नेपाल सरहद वभत्रबाट एक पटक एमअरपी जारी भएको छ भने वर्भागमा अर्ेदन दददाुँ 

वजल्ला/आलाका प्रशासन कायावलयको वशफाररस भने अर्श्यक पदनै ।  
 

२७. याहदानी सम्फन्धभा थऩ जानकायी आवश्मक ऩयेभा काॉहा सम्ऩका  िने?  
यसका लावग सम्बवन्धत वजल्ला/आलाका प्रशासन कायावलय र्ा वर्दशेमा भए सम्बवन्धत नेपाली वनयोगमा सम्पकव  गनुव पदवछ ।  

 

वर्भागमा सम्पकव का लावगः 

टेवलफोनः ०१–४४१६०१०/११/१२/१३/१४,१५ 

इ–मेलः dg@nepalpassport.gov.np; communication@nepalpassport.gov.np 
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ऄनुसूची÷१ 
 

राहदानीका लावग अर्श्यक फोटोको मापदण्ड 
 

राहदानीमा छावपने तवस्र्र सहजरुपमा पवहचान हन सकोस भन्नाका लावग ऄन्तरावविय नागररक ईड्डयन 

सुँगठन (ICAO) ल ेमापदण्ड तोकेको छ जसलाइ संक्षेपमा वनम्नानुसार प्रस्तुत गररएको छ ।  

१. तवस्र्र ÷ छ मवहना वभत्र वखचेको, रंवगन र वडवजटल रुपमा प्रशोधन र्ा पररर्तवन नगरेको ।  

२. दबु ैकान दवेखने गरी वसधा क्यामरामा हरेेको, मुहारको हरेाइ प्राकृवतक भएको, प्राकृवतक र्ाहके कुन ै

दाग नभएको । 

३. अखा खुला हनुको साथै स्पष्ट दवेखने । यदद चस्मा लगाईनु पने भएमा चस्माको फे्रम पातलो र हलुका 

रंगको हनुको साथ ैअखा स्पष्ट दवेखने र टवल्कएको हन नहन े। 

४. वर्शेि धार्ममक कारण र्ाहके टाईको खुला भएको र गहना नलगाएको ।  

५. तवस्र्रको पृष्ठभूवम साधा र हलुका रङ्ग भएको तथा बोडवर नभएको ।  

६. मुहारमा समानुपावतक रुपले ईज्यालो भएको, छाुँया नपरेको, प्रकास ठीक मात्रामा भएको र 

फ्लयासका कारण अखा रातो नभएको । 

७. फोकस वमलेको  र स्तरीय कागजमा फोटो वप्रन्ट भएको ।  

८. तवस्र्रको साइज वनम्नानुसार भएको । 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 तर , ववभाग वा Live Enrollment System ऱागू भएका ववदेशष्ट्थित नेपाऱी ननयोगहरुमा 
आवेदक थवयम ्उपष्ट्थित भै फोटो खिचाउनु पने भएकोऱे वाहहरबाट फोटो खिचरे ल्याउनु पदैन । 
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ऄनुसूची÷२ 
 

राहदानीका लावग लाग्ने दस्तुर 

 

ऄ. नेपालमा अर्ेदन ददनेहरु (१० र्िव पुगेका) को हकमाः 

१) नयाुँ र नर्ीकरण (New / Renew) का लावग:- 

क. वजल्ला / आलाका प्रशासन कायावलयमा अर्ेदन पेश गदावः 

रु ५, ०००।- 

ख. वर्भागमा अर्ेदन पेश गदावः 

वस.नं. वर्र्रण दस्तुर 

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

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

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

२) राहदानीमा भएको वर्र्रण फरक परी पुन र्नाईनु परेमाः  

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

राहदानीको प्रयोग नभएको र एक र्िव वभत्रै भएमा वनःशुल्क  

ऄन्यथा नयाुँ र्नाईदा लाग्ने शुल्क 

ख. अर्ेदकको गल्तीले वबविएर पुनः राहदानी बनाईनु परेमा  

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

वर्भागमा अर्ेदन पेश गदाव÷ 

तीन ददनमा रु. ५,०००/-, दइु ददनमा रु. ७,०००/- हजार र १ ददनमा रु. १०,०००/-  

(तर प्रयोग भै सकेको र्ा एक र्िव म्याद नाघेको भएमा नयाुँ सरह शुल्क लाग्ने छ । 

३) वर्शेि पररवस्थवत (अगलागी, भूकम्प, बाढी जस्ता प्राकृवतक प्रकोप ) परेकोमा र्ाहेक पाना 

च्यावतएको, केरमेट भएको र्ा ऄन्य कारणले राहदानीमा क्षवत पयुावबएको र्ा हराएको कारणले नयाुँ 

राहदानी वलनु पदावः  

मावथ ईवल्लवखत रकममा थप रकम रु ५, ०००।- 

अ. १० र्िव मुवनका नाबालकको हकमा:- 

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

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

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

४ अर्ेदकको गल्तीले वबविएर पुनः 

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

ददनमा रु. ७,५००/- शुल्क लाग्नेछ । 
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५ वर्भागको गल्तीले वबविएर पुनः 

राहदानीबनाईनु परेमा 

वनःशुल्क (राहदानी बनाएको एक र्िववभत्र) । एकर्िव 

नाघेमा वनयमानुसार शुल्क लाग्नेछ । 

 

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

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

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

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

 

इ. यात्राऄनुमवतपत्र (Travel Document):- 

१ वनयवमत सेर्ा रु. ४,०००/- 

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

 

ई. वर्दसेवस्थत वनयोगहरुमा  

क. राहदानीको लावग 

१)  ईत्तर र दवक्षण ऄमेररकी दशेहरु, ऄिवेलया, 

न्यूवजल्याण्ड, जापान, दवक्षण कोररया , इ जरायल र 

हङ्गकङ्ग वस्थत वनयोगहरुमा अर्ेदन पेश गदाव 

ऄमेररकी डलर १५० (एक सय पचास) र्ा सो 

बराबरको स्थानीय मुद्रा । 

२)  युरोपेली रािहरु वस्थत वनयोगहरुमा अर्ेदन पेश गदाव  युरो १२० (एक सय  बीस) र्ा सो बराबरको 

स्थानीय मुद्रा । 

३)  मलेवसया तथा मध्यपूर्वका मुलुक (कतार, साईदी 

ऄरेवर्या, संयुक्त ऄरर् इवमरेट्स, र्हराइन, ओमन, 

लेर्नान, इराक, इरान, कुर्ेत, इजराइल, वसररया, 

जोडवन र यमन) वस्थत वनयोगहरुमा अर्ेदन पेश गदाव 

ऄमेररकी डलर ५० ( पचास) र्ा सो 

बराबरको स्थानीय मुद्रा । 

४)  ऄन्य एवसयन , ऄदफ्रकन र बांकी सबै दशेहरु वस्थत 

वनयोगहरुमा अर्ेदन पेश गदाव प्रवत राहदानी  

ऄमेररकी डलर ८० (ऄसी) र्ा सो 

बराबरको स्थानीय मुद्रा । 

 पुरानो राहदानी हराएमा र्ा  च्यावतएमा र्ा केरमेट भै प्रयोग गनव नवमल्ने भएमा मावथ ईवल्लवखत दरको 

दोव्बर दस्तुर लाग्नेछ । 

 दश र्िव मुवनका नार्ावलगको हकमा मावथ ईवल्लवखत रकमको अधा रकम र 

ख. यात्रा ऄनुमवतपत्रका लावगः 

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

तर वर्दशेमा बेखची र्ा बेसहारा भै ऄलपत्र परेको कारण ईद्धार गरी नेपाल पठाईनको लावग वनयोगले 

वनशुल्क एकपाने यात्रा ऄनुमवत पत्र जारी गनव सके्नछ । 
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ऄनुसूची÷३ 
 

ऄन्य अर्श्यक कागजातहरु 

 

क. नागररकता वलएको वजल्ला र्ा आलाका प्रशासन कायावलय र्ाहके ऄन्य वजल्ला र्ा आलाका 

प्रशासनकायावलयबाट राहदानीको वसफाररस वलइ अईने अर्ेदकहरुले र्साइ सराइको प्रमाणपत्र र्ा 

ऄन्य कुनै कागजातको अधारमा भए सोही ऄनुसारका कागजात पेश गनुवपने ।  

ख. नागररकतामा रहकेो जन्मवमवत र शैवक्षक योग्यतामा रहकेो जन्म वमवत फरक परेमा शैवक्षक 

योग्यताको प्रमाणपत्रमा रहकेो जन्मवमवत कायम गरी राहदानी वलन ुपने ऄर्स्थामा एसएलसी र्ा 

सो सरह र्ा सो भन्दा मावथल्लो तहको शैवक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र ।  

ग. नागररकतामा रहकेो जन्मवमवत र र्ृरटस/भारतीय अर्मम तथा ससगापुर पुवलसको पेन्सनपट्टा 

(वडस्चाजव सर्टटदफकेट) मा कायम जन्म वमवत फरक परेकोमा पेन्सनपट्टाको जन्मवमवत कायम गरी 

राहदानी वलन ुपने भएमा बृरटस/भारतीय सैवनकको वडस्चाजव प्रमाणपत्र ।  

घ. वर्दशेी नागररकसुँग वर्र्ाह गरी वर्दशेको नागररकता नवलएको मवहलाको हकमा वनजको पुरान े

राहदानीमा वर्दशेी पवतको थर समेत ईल्लेख रहछे भन े साही बमोवजम र वर्दशेी नागररकसुँग  

वर्र्ाह गरी वर्दशेको नागररकता नवलएको र पवहलो पटक एमअरपीका लावग अर्ेदन पेश गन े

मवहलाको हकमा नागररकता ऄनुसारकै थर मात्र कायम हन्छ ।  

ङ. वर्र्ावहत मवहलाले नागररकतामा रहकेो थरको ऄलार्ा पवतको थर कायम गरी राहदानी र्नाईन ु

पने भएमा वर्र्ाह दतावको प्रमाणपत्र र पवतको नागररकताको प्रमाणपत्र ।  

च. नागररकतामा र्िव मात्र ईल्लेख भएको ऄर्स्थामा जारी गने ददनको अधारमा जन्म वमवत गणना 

गररने हन्छ । यदद नागररकतामा जारी गन े ददन भन्दा जन्म वमवत ऄन्य ददनमा रहछे भन े सो 

प्रमावणत हने कागजात (जन्म दताव प्रमाण पत्र र्ा जन्मवमवत खुलेको SLC र्ा सो सरह र्ा सो भन्दा 

मावथल्लो तहको शैवक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र) ।  

 

 

 

 


