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विद्यतुीय राहदानी जारी गने सम्बन्धी काययविधध, २०७८ 
 

 

नेपाल सरकारले विद्यतुीय राहदानी जारी गने कायय शरुु गररसकेको सन्दर्यमा साधारण विद्यतुीय राहदानीको 
लाधग आिेदन गने, आिेदनको छानविन गने, प्रमाणीकरण गने र राहदानी जारी गने कायय सहज, 

सरल,व्यिस्थित, र्रपदो तिा प्रर्ािकारी हनेु व्यिथिा गनय िाञ्छनीय र्एकोले, 

 राहदानी ऐन, २०७६ को दफा ३४ ले ददएको अधधकार प्रयोग गरी परराष्ट्र मन्रालयले यो काययविधध 
जारी गरेको छ । 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारस्म्र्क 

 

१. संस्िप्त नाम र प्रारम्र्ः (१) यस काययविधधको नाम “विद्यतुीय राहदानी जारी गने सम्बन्धी 
काययविधध,२०७८” रहेको छ ।  

(२) यो काययविधध परराष्ट्र मन्रालयले स्वीकृत गरेको धमधतदेस्ि लागू हनेुछ। 

 

२. पररर्ाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अिय नलागेमा यस काययविधधमा- 
(क) "विर्ाग” र्न्नाले राहदानी विर्ाग सम्झन ुपछय । 

(ि) "मन्रालय” र्न्नाले परराष्ट्र मन्रालय सम्झनपुछय ।  

(ग) “धनयमािली” र्न्नाले राहदानी धनयमािली,२०७७ सम्झन ुपछय । 

(घ) "धनयोग” र्न्नाले विदेशस्थित नेपाली राजदूतािास, महािास्णज्यदूतािास, थिायी धनयोग िा 
विशेष धनयोग सम्झन ुपछय । 

(ङ) "कायायलय” र्न्नाले स्जल्ला प्रशासन कायायलय तिा तोवकएका ईलाका प्रशासन कायायलय 
सम्झन ुपछय । 

(च) "वप्रईनरोलमेन्ट" र्न्नाले अनलाइनबाट सेिाग्राही आफैले र्नुय पने आिेदन सम्झन ुपछय । 

(छ) "एमआरपी" र्न्नाले यन्रिाचक राहदानीलाई सम्झन ुपछय । 

(ज) "विद्यतुीय राहदानी" र्न्नाले यस काययविधधको प्रयोजनको लाधग विद्यतुीय स्चप सवहतको 
राहदानीलाई सम्झन ुपछय । 

 

पररच्छेद-२ 

विद्यतुीय राहदानीका लाधग आिेदन सम्बन्धी व्यिथिा 
३. विद्यतुीय राहदानीका लाधग आिेदन गनय सक्ने: (१) देहायको अिथिाका नेपाली नागरिकले 
विद्यतुीय राहदानीका लाधग आिेदन गनय सक्नेछन ्।  
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(क) सामान्यत यस पूिय राहदानी नधलएका र अब राहदानी धलन चाहने जो कोही नेपाली 
नागररक, 

(ि) यस पूिय हथतधलस्ित राहदानी िा यन्रिाचक राहदानी धलएका तर सोको बहाल 
अबधध समाप्त र्एका नेपाली नगाररक, 

(२) उपदफा (१) को िण्ड (ि) मा जनुसकैु कुरा उल्लेि र्एको र्ए तापधन यन्रिाचक 
राहदानीको म्याद बहाल रहनु्जेलसम्म सोही राहदानी  मान्य हनेु हनुाले विद्यतुीय राहदानीको लाधग 

आिेदन गनय सवकने छैन ।   

  तर देहायको अिथिामा र्ने यन्रिाचक राहदानीको म्याद बहाल र्ए तापधन राहदानी 
निीकरणको लाधग विद्यतुीय राहदानीमा धनिेदन गनय सवकनेछ,- 

(ग) अध्ययन, भ्रमण तिा रोजगारीको लाधग एक िषयर्न्दा बढी बहालम्यादको राहदानी 
आिश्यक पने र्नी सम्बस्न्धत धनकायबाट लेस्िएको प्रमाण पेश गरेमा, 

(घ) ऐनको दफा १४ तिा धनयमािलीको धनयम १६ को उपधनयम (१) को िण्ड 
(क) देस्ि (ङ) सम्मको अिथिा परेमा । 

 

४. नयााँ सरह प्रकृया पूरा गनुय पने: साविकमा धलएको राहदानीको म्याद समाप्त र्ई राहदानी 
निीकरण गदाय िा राहदानीको म्याद समाप्त नर्ई कुनै पधन कारणले अको राहदानी बनाउन ुपदाय 
नयााँ राहदानी बनाए सरहका सबै प्रकृया पूरा गनुयपनेछ ।  

 

५. आिेदन गने थिान: साधारण विद्यतुीय राहदानीका लाधग नेपालमा र्ए द्रतुसेिामा विर्ागमा 
र धनयधमत सेिामा स्जल्ला प्रशासन कायायलयमा आिेदन गनय सवकनेछ । 

(२) विदेशमा रहेका नेपाली नागरीकहरुले साधारण विद्यतुीय राहदानीको लाधग सम्बस्न्धत 

नेपाली धनयोगमा आिेदन गनय सक्नेछन ्। 

 

पररच्छेद-३ 

 

विद्यतुीय राहदानीका लाधग अनलाईन अधग्रम दताय (Pre-enrollment) फाराम सम्बन्धी 
व्यिथिा 

 

६. विद्यतुीय राहदानीका लाधग अनलाईन अधग्रम दताय (Pre-enrollment) फाराम र्नुयपनेः (१) राहदानी 
आिश्यक पने नेपाली नागररकले विद्यतुीय राहदानीका लाधग धनिेदन गदाय अनलाईन प्रणाली माफय त 
गनुयपनेछ । 

(२) विद्यतुीय राहदानीका लाधग अनलाईन प्रणाली माफय त धनिेदन गदाय अनलाईन अधग्रम 
दताय (Pre-enrollment) फाराम र्नुय पनेछ । 
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(३) अनलाईन अधग्रम दताय (Pre-enrollment) फाराम र्नय राहदानी विर्ागको 
िेिसाईटमा गई अनलाईन फाराम र्ने पोटयलबाट धबिरणहरु र्नुय पनेछ । यथतो वििरण सही र 
आधधकारीक हनु ुपनेछ । 

(४) अनलाईन अधग्रम दताय (Pre-enrollment) फाराम विद्यतुीय राहदानीको धनिेदनको 
पवहलो चरण हो र लाइर् इन्रोलमेन्ट नगरेसम्म यसका आधारमा मार राहदानी जारी हनेुछैन । 

 

७. लाईर् ईनरोलमेन्ट केन्द्रमा उपस्थित हनु ुपने: (१) दफा ७ को उपदफा (३) बमोस्जम अनलाईन 
अधग्रम दताय (Pre-enrollment) माध्यमबाट आिेदन फाराम र्ररसकेपधछ उक्त फारामको वप्रन्ट प्रधत 
र अन्य आिश्यक सक्कल कागजात सवहत आफूलाई प्राप्त धमधत र समयमा विर्ाग, धनयोग र स्जल्ला 
प्रशासन कायायलयमा रहेको लाइर् इन्रोलमेन्ट (Live Enrollment केन्द्रमा उपस्थित र्ई प्रत्येि दताय 
गनुयपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम लाइर् इन्रोलमेन्ट केन्द्रमा उपस्थित र्ए पश्चात सक्कल 
कागजातहरु जााँचबझु गरी/गराई राहदानी पाउन योग्य र्एमा तस्थिर स्िचाउने, राजथि बझुाउने 
लगायतको अस्न्तम प्रकृया पूरा गनुयपनेछ । 

 

८. वप्रईनरोलमेण्ट गनुय अस्घ ध्यान ददन ुपने कुरा:(१) विद्यतुीय राहदानीको अनलाइन अधग्रम दताय (Pre-

enrollment) फाराम र्नुय अस्घ धनम्न कुरामा ध्यान ददनपुनेछ,- 
(क) विद्यतुीय राहदानीका लाधग राहदानी विर्ागको िेिसाइटमा गई राहदानीको लाधग आिेदन 

(Apply for Passport) मा स्क्लक गने । 

(ि) तत्पश्चात आउने चारिटा विकल्पहरु ((a) पवहलो पटक राहदानी धलन (New) (b) म्याद 
सवकएको राहदानी निीकरण गनय (Renewal) (c) हराएको/चोररएको राहदानीको सट्टमा राहदानी 
धलन (Replacement-Lost/Stolen) (d) धबग्रकेो राहदानीको सट्टामा (Damaged) मध्ये 
धनिेदकको अिथिा र कागजातबमोस्जम एउटा विकल्पको छनौट गनुयपनेछ । 

(ग) पूरानो राहदानी हथतधलस्ित र्एका र यन्रिाचक राहदानी नबनाएका आिेदकले पवहलो पटक 
राहदानी धलन (New) र्न्ने विकल्प छान्नु पनेछ । 

(घ) नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी लगायतका धनकायमा काययरत रही शास्न्त धमशनमा जानको लाधग 
ग्रावटश सवुिधामा यन्रिाचक राहदानी प्राप्त गरेका तर हाल सो राहदानी आफ्नो सािमा नर्एका 
आिेदकले राहदानी नम्बर आिेदन फाराममा उल्लेि गरी म्याद सवकएको राहदानी निीकरण 
गनय (Renewal) र्न्ने विकल्प छान्नु पनेछ । 

(ङ) अवफधसयल र कूटनीधतक राहदानी धलएकाले साधारण राहदानी बनाउाँदा आफ्नो अवफधसयल र 
कूटनीधतक राहदानीको नम्बर उल्लेि गनुयनपने र्एकोले पवहलो पटक राहदानी धलन (New) 

र्न्ने विकल्प छान्नु पने छ । 
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(च) कायायलयको िा व्यस्क्तगत गल्ती र्ई पनुः विद्यतुीय राहदानी बनाउनपुने र्एमा आिेदकले निीकरण 
(Renewal) र्न्ने विकल्प छान्नु पनेछ । 

(छ) तत्पश्चात् प्राप्त हनेु सूचनाको अध्ययन गरी आफूले कधत पेजको राहदानीका लाधग आिेदन गनय 
लागेको सो को छनौट गिी Proceed button मा click गरी अगाधड बढ्न ुपदयछ । 

(ज) त्यस पधछ आिेदन फाराममा पधुगनेछ र आिेदन फारममा आिेदकले आफ्नो  वििरण र्नुयपनेछ। 

(झ) आिेदन केन्द्र छान्दा द्रतुसेिामा र्ए राहदानी विर्ाग, धनयधमत सेिामा र्ए आफ्नो नागररकता जारी 
र्एको स्जल्ला प्रशासन कायायलय र विदेशमा रहाँदाको अिथिामा आफू रहेको मलुकु तिा नस्जकको 
मलुकुमा रहेको नेपाली धनयोग छान्नुपनेछ। 

(ञ) फारम र्री सकेपधछ प्रष्ट बसु्झने गरी बारकोड सवहतको फाराम वप्रन्ट गनुयपनेछ। 

(ट) फाराम पेश (Submit) गनुयअस्घ राहदानीका लाधग आिश्यक दफा १० को उपदफा (१) मा 
उल्लेि र्एबमोस्जमका सबै सक्कलै कागजातहरु थक्यान गरी अपलोड गनुयपनेछ । 

(ठ) आफूसाँग र्एका र अपलोड गरेका कागजातबमोस्जम अनलाईन फाराममा वििरणहरु प्रविष्ट 
गनुयपनेछ । तिावप सामान्य रटुी र्एको पधछ िाहा हनु गएमा यथतो वििरण रे्ररवफकेशन िा 
लाइर् इनरोलमेन्ट  केन्द्रमा अनरुोध गरी सच्याउन सवकने छ ।लाइर् इनरोलमेन्ट गरेर 
फाराममा हथतािर गरी सकेपधछ वििरण सच्चाउन सवकने छैन । फरक वििरण र्ररएमा 
धनिेदक थियम ्जिाफदेही हनुपुनेछ । 

(ड) सम्पूणय फाराम र्ररसकेपधछ र्ररएको सबै वििरण आफूले चाहे िा पेश हनेु कागजातबमोस्जम र्ए 
नर्एको रुज ुगनुयपनेछ । 

(ढ) सबै वििरण रुज ुर्एमा त्यसलाई सरुस्ित (Save)गरी अनलाईन पेश (Submit) गनुयपनेछ । 
(ण) अनलाईन पेश (Submit) गररसकेपधछ त्यसलाई वप्रन्ट गरी माधि पेश गरेका सबै कागजातहरु 

धलएर धनिेदक आफूले छानेको लाइर् इनरोलमेन्ट  केन्द्रमा तोवकएको धमधत र समयमा उपस्थित 
हनुपुनेछ । 

(त) धनिेदकको नाम, िर तिा ठेगानालाई अङ्ग्ग्रजेी र्ाषामा लेख्दा वहज्जे फरक पनय सक्ने हुाँदा 
पूरानो राहदानी  र्एमा  सोअनसुार  र  शैस्िक  योग्यताको  प्रमाणपरमा  उस्ल्लस्ित 
वहज्जेलाई ध्यान ददनपुनेछ । 

 

९. अपलोड गनुय पने तिा धनिेदन साि पेश गनुय पने कागजातहरु: (१) विद्यतुीय राहदानीको अनलाइन 
अधग्रम दताय (Pre-enrollment) धनिेदन फाराम साि लाइर् इनरोलमेन्ट केन्द्रमा उपस्थित हुाँदा 
देहायका कागजातहरु अपलोड गरेका कागजात सािमै धलएर आउन ुपनेछ । 

(क) रावष्ट्रय पररचयपर िा रावष्ट्रय पररचयको नम्बर देस्िने कागजात र नेपाली नागररकताको 
प्रमाणपरको सक्कल । 
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(ि) नािालककको हकमा नािालक पररचयपरको सक्कल र नािालकको आमाबबुाको नागररकता र 
वििाह दताय । 

(ग) पवहले यन्रिाचक राहदानी धलएको र्ए सोको सक्कल। 
(घ) हराएको राहदानीको नम्बर तिा प्रधतधलवप नर्एमा विर्ागबाट वििरण धलई सो देस्िने कागजात। 
(ङ) वििावहत मवहला धनिेदकले पधतको िर कायम गरी राहदानी धलन चाहेमा वििाहदताय प्रमाणपरको 

सक्कल । 
(च) पधतको िर हटाउनपुने र्एमा सम्बन्ध विच्छेदको प्रमाण । 

(ि) शैस्िक प्रमाणपरअनसुार नाम र जन्म धमधत कायम गनुयपने र्ए सो प्रमाणपरको सक्कल। 

(द) विर्ागमा द्रतु सेिामा नयााँ आिेदन गदाय नागररकता तिा नािालक पररचयपरको तस्थिर सवहतको 
स्जल्ला प्रमाणीकरण पर । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा उल्लेि र्एको र्ए तापधन पवहले कुनै प्रकारको 
यन्रिाचक राहदानी धलएका व्यस्क्तहरुको हकमा र्ने रावष्ट्रय पररचयपर िा रावष्ट्रय परिचयपत्रको 
नम्बर र नागररकता िा नािालक पररचयपरको तस्थिर सवहत स्जल्ला प्रमाणीकरण पर नर्ए तापधन 
प्रविया अस्घ बढाउन बाधा पने छैन ्। 

 

१०. वप्रईनरोलमेण्टको चरणमा ध्यान ददन ुपने कुरा: (१)विद्यतुीय राहदानीको अधग्रम अनलाइन (Pre-

enrollment) धनिेदन फाराममा १८ िण्डहरु रहेका छन।् ती िण्डहरुलाई धनम्नानसुार िमैसाँग 

कुनैपधन िण्ड नछोडी र्नुयपनेछ,- 
(१) िर (Surname) र्दाय धनिेदकको नेपाली नागररकताको प्रमाणपर/नािालक पररचयपर, वििाह 

दताय िा पूरानो राहदानीमा उल्लेि र्एको िर लेख्नपुनेछ । 

(२) धनयमािलीको धनयम (४) को उपधनयम (४) बमोस्जम धिवटश िा र्ारतीय सैधनक िा धसंगापरु 
पधुलस फोसयको पेन्सन पट्टामा र्एको नाम िर र धनजको नेपाली नागररकताको प्रमाणपरमा 
उल्लेस्ित नाम िर र्एको व्यस्क्त एकै हनु र्नी सम्बस्न्धत स्जल्ला प्रशासन कायायलय/ईलाका 
प्रशासन कायायलयबाट प्रमास्णत गरेको परको सािमा धनिेदन ददएमा त्यथतो पेन्सनपट्टा 
अनसुारकै नाम िर लेख्न सवकनेछ । 

(३) नाम (Given Names) र्दाय धनिेदकको नागररकताको प्रमाणपर, नािालक पररचयपर, वििाह 
दताय िा पूरानो राहदानीमा उल्लेि र्एको नामको पवहलो र बीचको नाम लेख्नपुनेछ । 

(४) जन्मथिान (Place of Birth) सम्बन्धी िण्ड र्दाय धनिेदकको नागररकताको प्रमाणपरमा 
उस्ल्लस्ित जन्मथिान र्नुयपनेछ।नेपालमा जस्न्मएका धनिेदकले आफू जस्न्मएको स्जल्लाको 
नाम र विदेशमा जस्न्मएका धनिेदकले आफू जस्न्मएको देशको नाम अंग्रजेीमा र्नुयपनेछ । 

(५) रावष्ट्रयता (Nationality) सम्बन्धी िण्ड र्दाय अङ्ग्ग्रजेीमा NEPALI र्नुयपनेछ । यारा अनमुधतपरको 
हकमा रावष्ट्रयता फरक र्एमा सोही अनसुार र्नुयपनेछ ।  
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(६) जन्मधमधत (Date of Birth) िण्ड र्दाय धनिेदकले नागररकताको प्रमाणपर, नािाधलग   
पररचयपर िा पूरानो राहदानीमा उल्लेि र्एको जन्मधमधत धबिम सम्ितमा र त्यसलाई 
रुपान्तरण गरी इश्वी सम्ितमा समेत लेख्नपुनेछ।  

(७) धलङ्ग (Sex) िण्ड र्दाय धनिेदकको नागररकताको प्रमाणपरमा उस्ल्लस्ित धलङ्ग र्नुयपनेछ । 

(८) नागररकता िा अनमुधत नं. (Citizenship or Permit No.) सम्बन्धी िण्ड र्दाय धनिेदकको 
नेपाली नागररकताको प्रमाणपर िा नािालक पररचयपरको नम्बर र्नुयपनेछ । नेपाली 
नागररकताको प्रमाणपर िा नािालक पररचयपरको नम्बर ददएको िण्डमा नअट्ने र्ई केही 
अंक िा अिर िा संकेत छुट्न जाने अिथिा र्एमा त्यथतो नागररकताको प्रमाणपर िा 
नािालक पररचयपरको नम्बर उल्लेि गदाय दायााँतफय का अंक िा अिर नछुट्ने गरी 
अटाएसम्म बायााँतफय का सबै अंक िा अिर र्दै जानपुनेछ । उदाहरणका लाधगः ०७२-

३१२-१३७९२/४३२७९६ नम्बरको नेपाली नागररकता िा नाबालक पररचयपर र्एको 
धनिेदकले जम्मा १४ िटा मार नम्बर अट्न सक्ने िाली कोठा र्एको र्ागमा ३१२-

१३७९२४३२७९६ मार र्नुयपनेछ ।  

(९) जारीधमधत (Date of Issue) मा नेपाली नागररकताको प्रमाणपर र नािालकको हकमा नािालक 
पररचयपर जारी र्एको धमधत धबिम सम्बतमा उल्लेि गनुयपनेछ । प्रधतधलवप नागररकता 
धनकालेको र्एमा सो प्रधतधलवप नागररकतामा उल्लेस्ित सबैर्न्दा पवहले नागररकता जारी गरेको धमधत 
तिा थिान उल्लेि गनुयपनेछ ।   

(१०) जारी र्एको थिान (Place of Issue) मा नागररकताको प्रमाणपर र नािालकको हकमा 
नािालक पररचयपरमा उल्लेस्ित जारी र्एको स्जल्लाको नाम अंग्रजेीमा लेख्नपुनेछ । विदेशमा 
जस्न्मएका नेपाली नागररकका निजात सन्तानका लाधग नेपाल गई नाबालक पररचयपर 
बनाउन नसकेको अिथिा र्एमा पवहलो पटक राहदानी बनाउने प्रयोजनका लाधग विदेशस्थित 
नेपाली कूटनीधतक धनयोगमा जन्म अधर्लेि िडा गरी त्यथतो अधर्लेि कायम गररएको नम्बर 
उल्लेि गरी राहदानी जारी गनुयपने अिथिामा नेपाली कूटनीधतक धनयोग रहेको शहरको नाम 
र जारी धमधतमा अधर्लेि तयार गररएको धमधत लेख्न सवकनेछ । 

(११) रावष्ट्रय पररचयपर नम्बर (National Identity No) र्एको थिानमा रावष्ट्रय पररचयपरको नम्बर 
उल्लेि गनुयपनेछ ।  

(१२) पूरानो राहदानी िा यारा अनमुधतपर (Old Passport or Travel Document No.) सम्बन्धी 
िण्ड र्दाय पवहले राहदानी िा यारा अनमुधतपर धलएको र्ए उक्त राहदानी/यारा 
अनमुधतपरको नम्बर, पवहले एक र्न्दा बढी राहदानी/यारा अनमुधतपर धलएको र्एमा 
पधछल्लो राहदानी/यारा अनमुधतपरको नम्बर उल्लेि गनुयपनेछ । 

(१३) धबद्यतुीय राहदानी धलईसकेपधछ कुनै तु्रटी र्ई सच्याउन ुपरेमा पूरानो राहदानी िण्डमा विद्यतुीय 

राहदानीको नम्बर उल्लेि गनुयपनेछ। 
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(१४) (११ए) मा जारी र्एको धमधत (Date of Issue)सम्बन्धी िण्ड र्दाय पूिानो राहदानी िा यारा 
अनमुधतपर जारी र्एको धमधत उल्लेि गनुयपनेछ ।  

(१५) (११वि) मा जारी र्एको थिान (Place of Issue) सम्बन्धी िण्ड र्दाय पूरानो राहदानी िा 
यारा अनमुधतपर जारी र्एको स्जल्ला उल्लेि गनुयपनेछ । 

(१६) ठेगाना (Address)  सम्बन्धी िण्ड र्दाय धनिेदकको नागररकताको प्रमाणपर िा रावष्ट्रय 
पररचय परमा उल्लेि र्एको ठेगाना र्नुयपनेछ । राज्य पनुःसंरचना हनु ु अगािै नेपाली 
नागररकताको प्रमाणपर बधनसकेकाको हकमा राज्य पनुःसंरचना पश्चात कायम हनु गएको 
ठेगाना उल्लेि गनुयपनेछ । बसाइाँसराइ गरी ठेगाना पररितयन र्एकोमा बसाइाँसराइको 
प्रमाणपर िा धनिायचन आयोगले जारी गरेको मतदाता पररचयपरको प्रधतधलवप पेश गरी 
बसाइाँसरेको ठाउाँको ठेगाना िा वििावहत मवहलाको हकमा वििाहदताय पेश गरी पधतको हालको 
ठेगाना लेख्न सवकनेछ । 

(१७) ठेगाना अन्तगयतका उप-िण्डहरु र्दाय धनिेदकको थिायी ठेगाना र्एको प्रदेश, स्जल्ला, 
नगरपाधलका  िा  गाउाँपाधलका,  िडा  नम्बर,  टोल  िा  गाउाँको  नाम र घर नम्बर िा 
ब्लक नम्बर र्एमा सो समेत िमैसाँग लेख्नपुनेछ । घर नम्बर िा ब्लकन म्बर नहनेुले घर 
नम्बरको ठाउाँ िाली छाड्न सवकनेछ ।  

(१८) इमेल (email) सम्बन्धी िण्डमा धनिेदकको सम्पकय  इमेल ठेगाना र्एमा प्रष्टसाँग उल्लेि 
गनुयपनेछ । 

(१९) फोन नं.(Phone No.) सम्बन्धी िण्डमा धनिेदकको फोन नं. र्एमा प्रष्टसाँग उल्लेि गनुयपनेछ 
। आफ्नो फोन नर्एमा पररिारका सदथय िा नस्जकका स्चनजानका व्यस्क्तको नम्बर ददन 
सवकनेछ । 

(२०) बाबकुो पूरा नामिर (Father’s Full name) र्एको िण्डमा नेपाली नागररकता प्रमाणपरमा 
उल्लेि र्एको आफ्नो वपताको पूरा नामिर उल्लेि गनुयपनेछ । 

(२१) आमाको पूरा नामिर (Mother's Full name) र्एको िण्डमा नेपाली नागररकता प्रमाणपरमा 
उल्लेि र्एको आफ्नो आमाको पूरा नामिर उल्लेि गनुयपनेछ । 

(२२) जरुरी परेमा सम्पकय  गने वििरण (Contact details in case of Emergency) िण्डमा 
धनिेदक विदेशमा छाँदा जरुिी परेमा िबर गनय सवकने धनिेदकको पररिारको सदथय िा 
आफन्तको नाम र ठेगाना र्नुयपनेछ ।  

(२३) िण्ड (२२) बमोस्जम नाम, ठेगाना र्दाय (१७ए) मा पूरा नाम िर (१७धस) मा प्रदेश (१७धड) 

मा स्जल्ला (१७इ) गाउाँपाधलका/नगरपाधलका (१७एफ) मा िडा नम्बर (१७स्ज) मा गाउाँ, 
टोलको नाम (१७एच) मा घर नम्बर (१८) मा ईमेल ठेगाना र (१९) मा फोन नम्बर 
र्नुयपनेछ ।  
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(२४) यन्रिाचक राहदानी बनाईसकेको र्ए विद्यतुीय राहदानी बनाउाँदा यन्रिाचक राहदानीमा उल्लेि 

र्एको जन्मधमधत, नाम, िर, नागररकता नम्बर/व्यस्क्तगत नम्बर रािी आिेदन गनय सवकनेछ। 

 

११. धबदेशमा जन्म र्एका नािालकका सम्बन्धमा:(१) विदेशमा जस्न्मएका नेपाली नागररकका निजात 
सन्तानका लाधग नेपाल गई नाबालक पररचयपर बनाउन नसवकएको अिथिा र्एमा राहदानी बनाउने 
प्रयोजनका लाधग देहायका कागजात सवहत विदेशस्थित नेपाली कूटनीधतक धनयोगमा उपस्थित र्ईजन्म 
दताय अधर्लेि िडा गराउन ुपने छ ।  

(क) बाबकुो नागररकता प्रमाणपर,  

(ि) वििाह दताय प्रमाणपर,  

(ग) नािालकको विदेशमा प्राप्त जन्मदताय प्रमाण । 

(२)उपदफा (१) बमोस्जम िडागररएको जन्म दताय अधर्लेिमा कायम गररएको दताय 
नम्बर उल्लेि गरी राहदानी जारी गनय सवकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम जारी गररएको राहदानी निीकरण अगािै धनिेदकले अधनिायय 
रुपमा नेपालमा गई नािालक पररचयपर प्राप्त गररसक्न ुपनेछ र राहदानी निीकरण गदाय सो समेत 
पेश गनुयपनेछ । सो कुराको जानकारी धनिेदकका माििर ब्यस्क्तलाई धनयोगले जानकारी गराउन ु
पनेछ । 

१२. यारा अनमुधतपर सम्बन्धमा: (१) यारा अनमुधतपरका लाधग धनिेदन ददाँदा नागररकता िा अनमुधत नं. 
िण्डमा धनजको नाममा गहृ मन्रालय िा मातहतका धनकायले जारी गरेको Permit ID No. राख्नपुनेछ 
।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको Permit ID नर्एको अिथिामा शरणािीको यारा 
अनमुधतपरका लाधग गहृमन्रालयले धसफाररस गरेको परको चलानी नं. र जारी धमधत उल्लेि गनय 
सवकनेछ ।  

 

पररच्छेद-४ 

आिेदन फाराम रुज ु(Verification) र राजश्व सम्बन्धी व्यिथिा 
 

१३. आिेदन फाराम रुज ु (Verification): (१) विद्यतुीय राहदानीका लाधग वप्रइनरोलमेन्ट फाराममा 
उस्ल्लस्ित धमधत र समयमा आफुले छानेको आिेदन केन्द्रमा उक्त फाराम र थक्यान गररएका सबै 

कागजातको सक्कल सवहत आिेदक  थियम ्उपस्थित हनुपनेछ। 

(२) आिेदन केन्द्रमा रहेका फाराम रुज ुगने कमयचारीहरुले सम्बस्न्धत आिेदक  थियम ्उपस्थित 

र्एको एवकन गरी फाराम रुजगुने र फाराम रुज ुगदाय धनम्नानसुारका कागजात थक्यान गिी प्रष्ट बसु्झने 

गरी अपलोड र्ए नर्एको र उक्त कागजातहरुको सक्कलै प्रधत धलई उपस्थित र्ए नर्एको हेरी रुज ु
गनुयपनेछ, 
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(क) सक्कल नागररकता र सोको स्जल्ला प्रमाणीकरण पर िा रावष्ट्रय पररचयपर िा सोको नम्बर र्एको 
कागजात िा निीकरण र्एमा राहदानीको सक्कल । 

(ि) नािालकको हकमा नािालक पररचयपर र सोको स्जल्ला प्रमाणीकरण िा पूरानो राहदानी र 
बाब ुर आमाको नागररकताको सक्कल । 

(ग) पधतको िर राख्न ुपदाय वििाह दताय र पधतको िर हटाउनपुने र्एमा सम्बन्ध विच्छेदको प्रमाण । 

(घ) शैस्िक प्रमाणपरअनसुार नाम र जन्म धमधत कायम गनुयपने र्ए सो प्रमाणपरको सक्कल कागजात । 

(३) रावष्ट्रय पररचयपर िा सोको नम्बर देस्िने कागजात नर्एको तर रावष्ट्रय पररचयपर नम्बर 

जानकारी र्ई उल्लेि गरेको र्एमा रे्ररवफकेशन गनय सवकनेछ । 

(४) राहदानी हराएको तर आिेदकसाँग सोको प्रधतधलवप नर्एको र्ए कायायलय र धनयोगले 

आिेदकको नाम, नागररकता नं, स्जल्ला, जन्म धमधत वििरण उपलव्ध गराई हराएको राहदानीको वििरण 

विर्ागमा माग र्एमा विर्ागले हराएको राहदानीको वििरण उपलव्ध गराउनपुनेछ।राहदानी आिेदकले 

सोही वििरण वप्रइनरोलमेन्ट फाराममा उल्लेि गनुयपनेछ । 

(५) आिेदकले राहदानी निीकरणको लाधग आिेदन गदाय नागररकतार्न्दा सामान्य वििरण 

फरक परे पधन पूरानो राहदानीको वििरणबमोस्जम राहदानी निीकरण गनय चाहेमा सोहीबमोस्जम रुज ुगनय 
सवकनेछ । 

(६) रुज ुगने कमयचारीले फाराममा वििरण रुज ुगदाय नयााँ आिेदन र्ए नागररकता र रावष्ट्रय 

पररचयपरमा वििरण फरक परेमा नागररकताअनसुार रुज ुगनुयपनेछ।नागररकता र शैस्िक प्रमाणपर तिा 
पेन्सन पट्टामा वििरण फरक परेमा शैस्िक प्रमाणपर तिा पेन्सन पट्टाअनसुार वििरण रुज ुगनय सवकनेछ । 

(७) पवहले कूटनीधतक र विशेष राहदानी पाइसकेका तिा राहदानी धनयमािली बमोस्जम 

कूटनीधतक र विशेष राहदानी पाउन योग्य व्यस्क्त तिा नेपाल सरकारका सबै धनकायका थिायी 
कमयचारीहरुको रावष्ट्रय पररचयपर िा सोको नम्बर नर्एमा िा रावष्ट्रय पररचयपरसाँग वििरण धर्डान नर्एमा 
आिेदकको पूरानो कूटनीधतक िा विशेष राहदानी पेश गरेमा रावष्ट्रय पररचयपर िा सोको नम्बर नर्ए पधन 

आिेदन रुज ुगनय सवकनेछ । 

१४. िप कागजात माग गनय सक्ने: (१) द्रतु सेिामा विर्ागमा राहदानीको लाधग नयााँ आिेदन गने आिेदकसाँग 

नागररकता तिा नािालक पररचयपरको तस्थिर सवहतको स्जल्ला प्रमाणीकरणपर माग गनय सवकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम विर्ागबाट स्जल्ला प्रमाणीकरण पर माग र्एमा सम्बस्न्धत 

आिेदकले सो वििरणसमेत वप्रइनरोलमेन्ट गदाय थक्यान गरी अपलोड गनुयपनेछ। 

१५. राजश्व सम्बन्धी: (१) आिेदकले राजश्व धतनुयअस्घ दफा १४ बमोस्जम आिेदन फारम रुज ुर्एको 
हनुपुनेछ । 

(२) वििरण रुज ुनगराई राजश्व धतरेको अिथिामा विर्ाग जिाफदेही हनेुछैन । 
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पररच्छेद-५ 

प्रत्यि दताय प्रणाली (Live Enrollment), आिेदन थिीकृधत (Validation) र केन्द्रीय अनसुन्धान तिा 
भ्याधलडेशन (Central Investigation and Validation)सम्बन्धी व्यिथिा 

 

१६. प्रत्यि दताय प्रणाली (Live Enrollment): प्रत्यि दताय प्रणालीमा रहेका कमयचारीले देहायमा उस्ल्लस्ित 
कायय गनुय गराउन ुपनेछ,- 
(क) आिेदक  थियम ्उपस्थित र्एको एवकन गनुयपनेछ। 

(ि) रे्ररवफकेशन शािाले कुनै कमेन्ट पठाएको र्ए सोहीबमोस्जम कागजात थक्यान गनुयपनेछ। 

(ग) आिेदकसाँग सोधपछु गरी राहदानीमा छावपने वििरणहरु एकचोटी एवकन गरेरमार तस्थिर, 

औठंाछाप, दथतित धलने कायय गनुयपदयछ। 

(घ) आिेदकलाई राहदानी धलन आउने धमधत र ररजेक्ट हनुसक्ने अिथिाबारेमा जानकारी ददनपुनेछ। 

(ङ) कुनै आिेदकको प्राविधधक कारणिश औठंाछाप धलन नसवकएमा वा औठंाछाप प्रष्ट नभएमा 

स्जम्मेिार अधधकृतको थिीकृतीमा औठंाछाप बाइपास गनय सवकनेछ । 

(च) ५ िषयर्न्दा कम उमेरका नािालकको तस्थिर थक्यान गरी अपलोड गनय सवकनेछ। 

(छ) बायोमेविक वििरण रावष्ट्रयपररचयपरसाँग रुजगुदाय दईुिटामध्ये एउटामार बढुीऔलाको औठंाछाप 

धमलेमा अन्य वििरण हेरेर इनरोल गनन सककनेछ । कुनै कारणबस बढुी औला नधमलेमा 
कस्म्तमा एक औलाको छाप धमलेको आधारमा पधन प्रत्यक्ष दतान गनय सक्ने ब्यिथिा गनय 
सवकनेछ । 

(ज) रावष्ट्रयपररचयपरसाँग कुनै पधन औठंाछाप नधमलेमा रावष्ट्रय पररचय तिा पञ्जीकरण विर्ागमा 
पराचार गरी तहााँबाट लेिी आएअनसुार िा तस्थिर र अन्य वििरण धर्डान गरी प्रत्यि दताय गनय 
सवकनेछ । 

(झ) तस्थिर सवहत वप्रन्ट हनेु फाराममा हथतािर गराई थक्यान गरेर राख्न ेर सक्कल सरुस्ित साि िोजेको 
समयमा पाउने गरी राख्नपुनेछ । 

 

१७. आिेदन थिीकृधत (Validation): आिेदन थिीकृधत प्रणालीमा रहेका कमयचारीले देहायमा उस्ल्लस्ित 
कायय गनुय गराउन ुपनेछ,- 
(क) आिेदकको रावष्ट्रय पररचयपरको वििरण तिा औठंाछापसाँग राहदानी फारामको वििरण तिा 

औठंाछाप पूणय मेल िाएमा आिेदन थिीकृत गनुयपनेछ । राहदानी फारामको वििरण रावष्ट्रय 

पररचयपरको वििरण तिा औठंाछापसाँग आंस्शक मेल िाएमा नागररकता िा पूरानो राहदानीको 
वििरणअनसुार धर्डान गरी सो साँग मेल िाएमा आिेदन थिीकृत गनुयपनेछ । 
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(ि) आिेदकको औठंाछाप र अन्य वििरण रावष्ट्रय पररचयपरसाँग नधर्डेपधन राहदानी फारामसाँग अपलोड 

र्एको कागजातबाट धनज आधधकाररक र्एको एवकन र्एमा तिा धनजको राहदानी फाराममा उल्लेि 

वििरण यन्रिाचक राहदानीको वििरणसाँग धमलेमा आिेदन थिीकृत गनुयपनेछ । 

(ग) नयााँ आिेदकहरुको आिेदन फारामको वििरण रावष्ट्रय पररचयपरको वििरण परैु मेल निाएमा 
विर्ागले नागररकताको तस्थिर सवहतको स्जल्ला प्रमाणीकरण पर माग गरेर िा नाधगरकताको 
केन्द्रीय सूचना ब्यबथिापन प्रणाली तिा फरेस्न्सक ल्याबबाट रुज ुगरी आिेदन थिीकृत गनुयपनेछ 
। 

(घ) धनयोगबाट आिेदन गदाय रावष्ट्रय पररचयपर िा सोको नम्बर फाराममा र्नुयपने व्यिथिा अधनिायय 
नगररएको हुाँदा नागररकता र पूरानो राहदानीको वििरणलाई आधार मानी आिेदन थिीकृत गनुयपनेछ 
। 

(ङ) पवहले कूटनीधतक र विशेष राहदानी पाइसकेका तिा राहदानी धनयमािली बमोस्जम कूटनीधतक र 

विशेष राहदानी पाउन योग्य ब्यस्क्तहरू एिं नेपाल सरकारका थिायी कमयचारीहरुको रावष्ट्रय 

पररचयपर िा सोको नम्बर नर्एमा िा रावष्ट्रय पररचयपरसाँग वििरण धर्डान नर्एमा आिेदकको 
पूरानो कूटनीधतक िा विशेष राहदानी िा सम्बस्न्धत कायायलयको पर र्एमा आिेदन थिीकृत गनुयपनेछ 
।  

(च) नाबालकको हकमा नाबालक पररचयपर, तस्थिर सवहतको स्जल्ला प्रमाणीकरण पर, बबुा िा 
आमा मध्ये एक जनाको नागररकताको प्रमाणापरअनसुार आिेदन थिीकृत गनुयपनेछ । 

(छ) आिेदकले परुानो राहदानी नम्बर र रावष्ट्रय पररचयपर नम्बर उल्लेि गरेको तर कागजात 
थक्यान नगरेको र्ए तापधन आिेदन थिीकृत गनुयपनेछ । 

(ज) कुनै आिेदकको प्राविधधक कारणिश लाइर् इनरोलमेन्ट गदाय   अधधकृतको थिीकृतीमा औठंाछाप 

बाइपास र्एको अिथिामा आिेदन थिीकृत गनुयपनेछ । 

 

१८. केन्द्रीय अनसुन्धान तिा भ्याधलडेशन (Central Investigation and Validation): केन्द्रीय अनसुन्धान 
तिा भ्याधलडेशन प्रणालीमा रहेका कमयचारीले देहायमा उस्ल्लस्ित कायय गनुय गराउन ुपनेछ,- 
(क) विर्ाग, स्जल्ला प्रशासन कायायलय र धनयोगबाट भ्याधलडेशन र्एपधछ पूरानो राहदानी, नागररकता, 

रावष्टय पररचयपर लगायतका अन्य कागजातसाँग वििरण नधमलेका, झटुो वििरण पेश र्एका 
आिेदनहरु केन्द्रीय अनसुन्धान पद्धधतमा आउने र्एकोले अनसुन्धान अधधकारीहरुले सम्बस्न्धत 
इनरोलमेन्ट केन्द्रमा सम्पकय  गरी आिेदनको आधधकाररकता सम्बन्धमा पवहचान गरी थिीकृत 
िा ररजेक्ट गनुयपनेछ । 

(ि) झटुो र गलत वििरण वििरण पेश गरी राहदानी धलन िोजेमा त्यथतो आिेदन ररजेक्ट गरी 
विर्ागले अनसुन्धानको लाधग सम्बस्न्धत धनकायमा पठाउनेछ ।  
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(ग) आिेदकको वििरण फरक परेमा विर्ागको केन्द्रीय अनसुन्धान तिा भ्याधलडेशन शािामा 
आिेदनको अनसुन्धान र्ई उक्त शािाबाट अनरुोध गरेबमोस्जम विर्ाग, स्जल्ला प्रशासन कायायलय 

र धनयोगले आिेदकको आधधकाररकता एवकन गरी जानकारी गराउन ुपनेछ ।आिेदकको वििरण 
र संलग्न अपलोड र्एका कागजातबाट धनज आधधकाररक देस्िएमा आिेदन थिीकृत गनुयपनेछ 
। 

(घ) दफा १७ मा उल्लेस्ित भ्याधलडेशनको िण्ड (क) देस्ि िण्ड (ज) सम्म उल्लेस्ित प्राबधान 
बमोस्जम रूज ुगरी आिेदन थिीकृत गनुयपनेछ । 
 

पररच्छेद- ६ 

राहदानीको छपाई, गणुथतर धनयन्रण, प्याकेस्जङ्ग, धडथप्याच र वितरणसम्बन्धी व्यिथिा 
 

१९. राहदानीको छपाई: विर्ाग, स्जल्ला प्रशासन कायायलयहरु र धनयोगमा विद्यतुीय राहदानीका लाधग आिेदन 

प्राप्तर्एपधछ आिेदनको रुज,ु राजश्व प्राधप्त, लाइर् इनरोलमेन्ट र भ्याधलडेशन लगायतका सम्पूणय प्रकृया 
पूरा गरी थिीकृत र्एको आिेदकको मार राहदानी छपाई गनुयपनेछ ।  

२०. गणुथतर धनयन्रण:(१) दफा २० बमोस्जम छपाई र्एको राहदानी प्याकेस्जङ्ग र धडथप्याच गनुय अस्घ 
देहायबमोस्जम र्ए नर्एको परीिण गनुय पनेछ,- 

(क) राहदानीमा वििरणहरु राम्रोसाँग वप्रन्ट र्ए नर्एको सधुनस्श्चत गने। 

(ि) राहदानी बकुलेटको गणुथतर राम्रो र्ए नर्एको एवकन गने। 

(२) राहदानी बकुलेटको गणुथतर र छावपएका वििरण आइकाओ मापदण्ड अनसुारको 
नर्एको पाइएमा ररजेक्ट गरी तरुुन्त सम्बस्न्धत अधधकारीलाई जानकारी गराउनपुनेछ। 

 

२१. प्याकेस्जङ्ग: राहदानीको छपाई पश्चात उक्त राहदानी गणुथतरको र्ए नर्एको र्नी दफा २१ 
बमोस्जमको गणुथतर परीिणको कायय समाप्त र्ए पधछ मार इनरोलमेन्ट केन्द्रअनसुार प्याकेस्जङ्ग गरी 
सम्बस्न्धत शािामा चलानीको लाधग पठाउनपुदयछ। 

 

२२. चलानी सम्बन्धीः दफा २२ बमोस्जम चलानीको तयार र्एका राहदानीका प्याकेटलाई विर्ागमा र्ए 
सम्बस्न्धत वितरण काउन्टर तिा धनयोग र स्जल्लाको र्ए सम्बस्न्धत धनयोग तिा स्जल्लाको नाममा 
चलानी गरी सोको प्रमाण संलग्न गरी राख्न ुपनेछ । 

 

 

२३. वितरणसम्बन्धीः (१) दफा २३ बमोस्जम राहदानीप्राप्त र्एपधछ सम्बस्न्धत काउन्टर, धनयोग तिा 
कायायलयले विद्यतुीय राहदानी प्रणालीमा राहदानी ररधसर् गरी राहदानी वितरण केन्द्रमा/शािामा 
प्रणालीबाट धडथप्याच गरेर मार राहदानी वितरण गनुयपदयछ। 
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(२) राहदानी वितरण गदाय सम्र्ि र्एसम्म आिेदक थियंलाई धनजको राहदानी वितरण 
गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा उल्लेि र्एको र्ए तापधन आिदेक  थियं राहदानी 
वितरण केन्द्रमा उपस्थित हनु असमिय र्एको अिथिामा आिेदकको थिीकृधत तिा मन्जरुीनामाको 
आधारमा धनजको आफन्तलाई राहदानी वितरण गनय सवकनेछ । 

 
पररच्छेद- ७ 

विविध 
 

२४. नेपाली धनयोगहरुबाट राहदानी जारी सम्बन्धीः (१) विदेशमा रहाँदा नेपाली नागररकको राहदानीको म्याद 

समाप्त हनु लागेमा, राहदानी हराएमा र धबधग्रएमा राहदानी बनाउनको लाधग वप्रइनरोलमेन्ट फाराम र्री 
आिेदक बसोबास गरररहको मलुककोलाधग प्रमाणीकरण र्एको नेपाली धनयोगिा नस्जकको धनयोगमा 
आिेदक  थियम ्उपस्थित र्ई राहदानीको लाधग आिेदन ददनपुदयछ। 

(२) काब ुबावहरको पररस्थिधत धसजयना र्ई आिेदक धनयोगमा उपस्थित हनु नसक्ने र धनयोगका 
कमयचारी तत्कालै आिेदक रहेका थिानमा पगु्न नसक्ने अिथिामा अथिायी हथतधलस्ित राहदानी िा 
याराअनधुमतपर जारी गनय सवकने छ ।  

 

२५. धबद्यतुीय राहदानीको धनिेदनका लाधग मोबाईल वकट सञ्चालनः (१) अधत अशक्त, गम्र्ीर विरामी तिा 
विदेशस्थित नेपाली धनयोग रहेको थिानर्न्दा टाढा रहेका नेपालीहरुका लाधग सेिा प्रदान गनय प्रत्यि 

दताय प्रणाली (Live Enrollment) का लाधग मोबाईल वकट सञ्चालन गनय सवकने छ ।  

(२) मोबाईल वकटबाट अफलाईनमा सूचनाहरु संकलन गने र्एकाले तरुुन्त राहदानी 
जारी हनेुछैन ।  

(३) मोबाईल वकटबाट सेिा पाउनका लाधग पधन वप्रईनरोलमेन्ट लगायतका अनलाईन 
प्रणालीमा गररएका सबै प्रकृयाहरु पूरा गनुयपनेछ । 

 

२६. कमयचारीको Login Details पठाउन ुपनेः (१) धनयोग तिा कायायलयबाट राहदानीको धनिेदन फारामा 
उस्ल्लस्ित वििरण रुज ुगने, लाईर् ईनरोलमेण्ट गने तिा प्रमास्णत (Validate) गने अधधकारीहरुको 
नाम िर , कमयचारी संकेत नम्बर तिा Login Details धनयधमत रुपमा राहदानी विर्ागमा पठाउन ु

पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम प्राप्त अधर्लेि विर्ागले सरुस्ित साि राख्ने व्यिथिा गनुयपनेछ। 
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२७. धनरीिण तिा सपुररिेिणः (१) परराष्ट्र मन्रालय िा राहदानी विर्ागले राहदानीको वितरण र 
अधर्लेि व्यिथिा सम्बन्धमा कस्म्तमा अधधकृतथतरको कमयचारीबाट िषयको एकपटक राहदानी जारी 
गने कायायलयहरुको धनरीिण तिा सपुररिेिण गनय/गराउन सक्नेछ ।  

(२) सपुररिेिकले धनधायररत ढााँचामा धनरीिण तिा सपुररिेिण गरी मन्रालय तिा विर्ाग 
समि आफ्नो प्रधतिेदन पेश गनुयपनेछ । 

 

२८. बाधा अड्काउ फुकाउः यस काययविधध बमोस्जम कायय सम्पादन गदाय कुनै दिविधा िा बाधा उत्पन्न 
र्एमा त्यसको अस्न्तम धनणयय मन्रालयले गनेछ ।  

 

 

 

 

 


