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राहदानी ननयमावली, २०७७

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत
2077/04/26
सं िोधन
१. राहदानी (पहहलो सं िोधन) ननयमावली, २०७८

२०७८/०७/२९

राहदानी ऐन, २०७६ को दफा ३३ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले
दे हायका ननयमहरु बनाएको छ ।

१.

संशिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी ननयमहरूको नाम “राहदानी ननयमावली, २०७७” रहे को
छ।
(२) यो ननयमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषाः हवषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ नलागेमा यस ननयमावलीमा,–
(क) “ऐन” भन्नाले राहदानी ऐन, २०७६ सम्झनु पछथ ।
(ख) “शजल्ला प्रिासन कायाथलय“ भन्नाले प्रचलनलत काननन बमोशजमको शजल्ला
प्रिासन कायाथलय सम्झनु पछथ र सो िब्दले शजल्ला प्रिासन कायाथलय
मातहतमा रहे को ईलाका प्रिासन कायाथलयलाई समेत जनाउँछ।
(ग)

"पररवार” भन्नाले राहदानी प्राप्त गने व्यशिसँग बस्ने तर्ा ननज आफैंले
पालन पोषण गनुथ पने पनत, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु, आमा, सासु, ससुरा
सम्झनु पछथ ।

(घ)

"महाननदे िक" भन्नाले हवभागको महाननदे िक सम्झनु पछथ।

(ङ)

"हविेष काम" भन्नाले नेपाल सरकार, मशन्त्रपररषद्ले तोकेको हविेष काम
सम्झनु पछथ ।

(चल)

"सरकारी काम" भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदे ि सरकार वा स्र्ानीय
तहको कुनै सरकारी ननकायका पदानधकारी वा कमथचलारीले भाग नलनु
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पने हवदे िी सरकार, अन्तराथहिय सं घ, सं स्र्ाको आयोजनामा हुने बैठक,
सम्मेलन, गोष्ठी, सेनमनार, कायथिाला वा यस्तै प्रकारको कायथक्रम
सम्झनु पछथ र सो िब्दले सरकारी ननकायका पदानधकारी वा कमथचलारीले
भाग नलने अध्ययन, अध्ययन भ्रमण वा तानलमलाई समेत जनाउँछ।

३.

हवभागको कामः ऐनमा उशल्लशखत कामका अनतररि हवभागको काम दे हाय बमोशजम
हुनेछः(क) राहदानी, यात्रा

अनुमनतपत्र, नसम्यान्स अनभले ख हकताब (नसम्यान्स

पासपोर्थ) को खाली पुशस्तका (डकुमेन्र्स् ब्ल्याङ्क) छपाई तर्ा आपननतथ,
वैयिीकरण (पसथनलाइजेिन), गुणस्तर परीिण, तथ्याङ्क व्यवस्र्ापन,
सुरशित भण्डारण लगायतका व्यवस्र्ापकीय कायथ गने,
(ख) अन्तराथहिय नागररक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को नलखत ९३०३
र सोको सम्बद्ध अनुसनचली समेतको आधारमा नेपाली राहदानी तर्ा यात्रा
अनुमनतपत्रमा

राशखएको सुरिा

हविेषता

वा

सं केतलाई

(सेक्युररहर्

हफचलर) समय समयमा पुनरावलोकन गरी नेपाल सरकारबार् स्वीकृत
गराई अद्यावनधक गने ,
(ग)

राहदानी

जारी

गने

प्रयोजनका

लानग

आवयकयक

पने

वायोमेहिक

लगायतका व्यशिगत हववरण सङ्कलन, प्रिोधन, गुणस्तर परीिण र
सुरशित भण्डारण लगायतका व्यवस्र्ापकीय कायथ गने,


(ग१) हवद्युतीय

(इले क्ट्िोननक)

राहदानीको

हस्तािर

प्रमाणीकरण

ननकाय

(साईननङ सहर्थहफकेिन अर्ोररर्ी) को रुपमा कायथ गने, गराउने,
(घ)

हवभागबार् जारी गरे को राहदानी तर्ा यात्रा अनुमनतपत्र सम्बन्धी
अनभले ख सुरशित राख्ने,

(ङ)

हराएका राहदानीको हववरण नेपाल प्रहरीको इन्र्रपोल िाखा माफथत
अद्यावनधक गरी इन्र्रपोलको डार्ावेसमा प्रहव्ट  गनथ लगाउने,

(चल)



नेपाल सरकारले तोकेका अन्य कायथ गने ।

पहहलो सं िोधनद्वारा र्प।
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४.

साधारण राहदानीको लानग ननवेदन ददनेः (१) साधारण राहदानी नलन चलाहने नेपाली
नागररकले अनुसनचली-१ बमोशजमको ननकायमा अनुसनचली-२ बमोशजमको ढाँचलामा दुई प्रनत
ननवेदन फाराम पेि गनुथ पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम ननवेदन ददँदा दे हायका कागजात सं लग्न गनुथ पनेछ:÷
(क) नागररकताको प्रमाणपत्रको

सक्ट्कल र सोको प्रनतनलहप वा

राहिय

पररचलयपत्रको सक्कल वा राहिय पररचलयपत्र प्राप्त नगरे को तर राहिय
पररचलय नम्बर प्रदान गररएको भए पररचलय नम्बर,
(ख) नाबालकको हकमा नाबालक पररचलयपत्रको सक्ट्कल र सोको प्रनतनलहप,
(ग)

नागररकताको प्रमाणपत्र र नाबालक पररचलयपत्र जारी गने ननकायबार्
आनधकाररकता प्रमाशणत गररएको पत्र,
तर राहिय पररचलयपत्र लागन भई सोको प्रणालीमा राहदानी
प्रणाली आवद्ध भएपनछ त्यस्तो आनधकाररकता प्रमाशणत गररएको पत्र
आवयकयक पने छै न।

(घ)

पहहले राहदानी नलएको भए त्यस्तो राहदानी र सोको फोर्ो पृष्ठको
प्रनतनलहप,

(ङ)

नागररकताको प्रमाणपत्र नलएको शजल्ला बाहे क अन्य शजल्ला प्रिासन
कायाथलयबार् राहदानीको लानग नसफाररस नलई आउने ननवेदकको हकमा
हववाह दताथ प्रमाणपत्र वा बसाइँ÷सराइको प्रमाणपत्रको सक्ट्कल,

(चल)

हववाहहत महहलाले पनतको र्र समेत समावेि गरी राहदानी नलनु पने
भएमा हववाह दताथको प्रमाणपत्र तर्ा पनतको नागररकताको प्रमाणपत्रको
सक्ट्कल र सोको प्रनतनलहप,

(छ)
(ज)

अनुसनचली-३ बमोशजमको फोर्ो चलार प्रनत, र
अनुसनचली–४

बमोशजमको

बुझाएको
प्रमाण ।



पहहलो सं िोधनद्वारा सं िोनधत।
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(३) कसै को नागररकताको प्रमाणपत्रमा उशल्लशखत नाम, र्र वा जन्म नमनत र
िैशिक योग्यतामा उशल्लशखत नाम, र्र वा जन्म नमनतमा सामान्य हहज्जे वा अङ्क फरक
पनथ गई िैशिक योग्यताको प्रमाणपत्र बमोशजम राहदानी नलनु पने भएमा प्रवेशिका वा सो
सरह वा सो भन्दा मानर्ल्लो तहको िैशिक योग्यताको प्रमाणपत्र र सोको प्रनतनलहप समेत
ननवेदनसार् पेि गनुथ पनेछ ।
(४) कसै को नागररकताको प्रमाणपत्रमा उशल्लशखत जन्म नमनत र निहर्स वा
भारतीय सै ननक वा नसँगापुर पुनलसको पेन्सनपट्टा (नडस्चलाजथ सहर्थहफकेर्) मा कायम रहे को
नाम, र्र र जन्म नमनत फरक परे को र पेन्सनपट्टा (नडस्चलाजथ सहर्थहफकेर्) बमोशजम
राहदानी नलनु पने भएमा निहर्स वा भारतीय सै ननक वा नसँगापुर पुनलसको पेन्सनपट्टा
(नडस्चलाजथ सहर्थहफकेर्) र सम्बशन्धत शजल्ला प्रिासन कायाथलयबार् जारी भएको दुबै नाम,
र्र र जन्म नमनत भएको व्यशि एउर्ै हो भनी प्रमाशणत गरे को पत्र समेत ननवेदनसार्
पेि गनुथ पनेछ ।

५.

नाबालकको लानग साधारण राहदानी नलन ननवेदन ददनेः सोह्र वषथ उमेर नपुगक
े ा
नाबालकको हकमा साधारण राहदानी नलन चलाहे मा ननजको बाबु, आमा, सं रिक वा
मार्वर व्यशिले दे हाय बमोशजमको कागजात सं लग्न गरी

अनुसनचली-१ बमोशजमको

ननकायमा अनुसनचली–२ बमोशजमको दुई प्रनत ननवेदन फाराम पेि गनुथ पनेछः(क) ननवेदकको नागररकताको प्रमाणपत्रको सक्ट्कल र सोको प्रनतनलहप,
(क१)

ननवेदक बाबु, आमा, सं रिक वा मार्वर व्यशिको नागररकताको
प्रमाणपत्रको सक्कल र सोको प्रनतनलहप वा राहिय पररचलयपत्रको सक्कल वा
राहिय पररचलयपत्र प्राप्त नगरे को तर राहिय पररचलय नम्बर प्रदान गररएको
भए पररचलय नम्बर,

(ख)

नाबालक

पररचलयपत्रको

सक्कल

र

सोको

प्रनतनलहप

वा

राहिय

पररचलयपत्रको सक्कल वा राहिय पररचलयपत्र प्राप्त नगरे को तर राहिय
पररचलय नम्बर प्रदान गररएको भए पररचलय नम्बर,



पहहलो सं िोधनद्वारा र्प।



पहहलो सं िोधनद्वारा सं िोनधत।
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तर हवदे िमा रहे को कारण नाबालक पररचलयपत्र बनाउन नसकेको
र ननजको बाबु नेपाली नागररक रहे को भए नागररकताको प्रमाणपत्रको
सक्कल र सोको प्रनतनलहप पेि गनुथ पनेछ।
(ग)

सं रिक वा मार्वर खुल्ने प्रमाण,

(घ)

नाबालकको अनुसनचली-३ बमोशजमको फोर्ो चलार प्रनत,

(ङ)

अनुसनचली–४

बमोशजमको

दस्तुर

बुझाएको

बैङ्क

भौचलर

वा

नगद

बुझाएको प्रमाण।

६.

साधारण राहदानी जारी गने: (१) ननयम ४ वा ५ बमोशजम साधारण राहदानीको लानग
प्राप्त ननवेदन जाँचलबुझ गरी हवभागले नेपाली नागररकलाई साधारण राहदानी जारी गनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम जाँचलबुझ गदाथ रीत नपुगेको वा आवयकयक कागजात
पेि नगरे को कारण साधारण राहदानी जारी गनथ ननमल्ने भएमा हवभागले ननवेदनमा सोही
व्यहोरा जनाई सोको जानकारी ननवेदकलाई ददनु पनेछ । त्यसरी साधारण राहदानी जारी
हुन नसकेमा ननवेदनसार् दाशखल गरे को दस्तुर हफताथ हुने छै न ।
(३) साधारण राहदानी हवभागबार् जारी भएको नमनतले एक वषथनभत्र सम्बशन्धत
व्यशिले बुझेर लै जानु पनेछ। एक वषथसम्म बुझी ननलएमा त्यस्तो साधारण राहदानी
हवभागले

रद्द

गनथ सक्ट्नेछ ।

(४) साधारण राहदानीको लानग अनुसनचली-४ बमोशजमको दस्तुर लाग्नेछ ।
(५) हवभागले सामान्यतः ननवेदन परे को सातददननभत्र साधारण राहदानी जारी
गनेछ।
(६)

उपननयम (५) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापनन कसै ले हवभागबार्ै द्रतु

रुपमा राहदानी जारी गरी पाउन ननवेदन ददएमा हवभागले अनुसनचली-४ बमोशजमको दस्तुर
नलई दुई कायथददननभत्र साधारण राहधानी जारी गनथ सक्ट्नेछ।
तर ननवेदकले पेि गरे का कागजातको सम्बन्धमा र्प हववरण वा कागजात पेि
गनुथ पने भएमा वा प्राहवनधक वा अन्य हविेष कारण परे मा सोको लानग दुई ददनभन्दा बढी
समय लाग्न सक्ट्नेछ।


पहहलो सं िोधनद्वारा सं िोनधत।
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(७)

उपननयम (६) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापनन हवभागले प्रनतददन

साधारण राहदानी जारी गनथ सक्ट्ने प्राहवनधक िमताको आधारमा उपननयम (६) बमोशजम
द्रतु रुपमा जारी हुन सक्ट्ने साधारण राहदानी सङ््या ननधाथरण गरी सोको लानग ननवेदन
ददन सक्ट्ने व्यवस्र्ा गनथ वा द्रतु रुपमा राहदानी आवयकयक पने कारण खुलाई त्यस्तो
कारण मनानसब भएका व्यशिलाई मात्र द्रतु रुपमा साधारण राहदानी जारी हुने व्यवस्र्ा
गनथ सक्ट्नेछ।

७.

साधारण राहदानी हवतरणः (१) ननयम ६ बमोशजम जारी भएको साधारण राहदानी जुन
ननकायमा ननवेदन ददएको हो सोही ननकायबार् हवतरण गररनेछ ।
(२) हवदे िशस्र्त नेपाली ननयोग माफथत साधारण राहदानीको लानग ननवेदन पेि
गरे का ननवेदकले हवभागबार् साधारण राहदानी बुशझनलन चलाहे मा सोको कारण खुलाई
दे हाय बमोशजमका कागजात सहहत हवभागमा ननवेदन ददएमा हवभागले ननवेदकलाई
साधारण राहदानी हवतरण गनथ सक्ट्नेछः(क) सम्बशन्धत ननयोगको नसफाररस,
(ख)

(ग)

ननयोगमा दस्तुर बुझाएको रनसद, र

(घ)

.................

✂

८.

नागररकताको प्रमाणपत्रको सक्ट्कल वा राहिय पररचलयपत्रको सक्ट्कल,

नाबालकको नाममा साधारण राहदानी जारी गनथ सक्ट्नेः नाबालकको नाममा साधारण
राहदानी नलनको लानग कसै ले ननवेदन नददएको भए तापनन ऐनको दफा १० को उपदफा
(३) को खण्ड (क) को अनतररि दे हायको अवस्र्ामा हवभागले नाबालकको नाममा
साधारण राहदानी जारी गनथ सक्ट्नेछ :(क) दीघथ रोगी भई स्वदे िमा उपचलार हुन नसक्ट्ने अनार् नाबालकको हकमा
हवदे िी सं स्र्ा वा व्यशिले हवदे िमा नन:िुल्क उपचलार गरी नेपाल



पहहलो सं िोधनद्वारा र्प।
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ु हे ने नेपाली
फकाथइ ददने प्रनतबद्धता पत्र र हवदे िशस्र्त सम्बशन्धत मुलक
ननयोगको नसफाररस सहहत अनुरोध गरे मा,
(ख) अनार् नाबालकको हहत तर्ा सं रिणका लानग प्रचलनलत काननन बमोशजम
स्र्ापना भएका सं स्र्ाले त्यस्ता नाबालकको िारीररक, माननसक, बौहद्धक,
िैशिक, चलाररनत्रक वा नैनतक हवकासको लानग हवदे िमा आयोजना हुने
कायथक्रममा सहभानगता जनाई स्वदे ि फकाथउने प्रनतबद्धता सहहत महहला,
बालबानलका तर्ा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयको नसफाररस सहहत अनुरोध
गरे मा,
(ग)

प्रचलनलत काननन बमोशजम दताथ भएको िैशिक तर्ा खेलकनद सम्बन्धी
सं स्र्ाले कुनै नाबालकलाई हवदे िमा आयोजना हुने बौहद्धक, िैशिक,
प्रशििण, खेलकुद वा अन्य कुनै प्रनतस्पधाथत्मक प्रनतयोनगतामा सहभानगता
जनाउन वा िैशिक भ्रमणमा लै जान चलाहे मा त्यस्ता नाबालकलाई स्वदे ि
फकाथउने

प्रनतबद्धता

र

नेपाल

सरकारको

सम्बशन्धत

मन्त्रालयको

नसफाररस सहहत अनुरोध गरे मा,
(घ)

नाबालकको बाबु, आमा, सं रिक वा मार्वर हवदे िमा रहे को भनी
सम्बशन्धत स्र्ानीय तहबार् नसफाररस सहहत अनुरोध गरे मा।

९.

कुर्नीनतक वा हविेष राहदानीको लानग ननवेदन ददनेः (१) ऐन तर्ा यस ननयमावली
बमोशजम कुर्नीनतक वा हविेष राहदानी जारी गररने व्यशिले अनुसनचली-१ बमोशजमको
ननकायमा अनुसनचली–२ बमोशजमको ढाँचलामा दुई प्रनत ननवेदन फाराम पेि गनुथ पनेछ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम ननवेदन ददँदा दे हायका कागजात सं लग्न गनुथ पनेछ:÷
(क)

नागररकताको प्रमाणपत्रको सक्ट्कल र सोको प्रनतनलहप वा राहिय
पररचलयपत्रको सक्ट्कल वा राहिय पररचलयपत्र प्राप्त नगरे को तर राहिय
पररचलय नम्बर प्रदान गररएको भए पररचलय नम्बर,

(ख)



अनुसनचली-३ बमोशजमको फोर्ो एक प्रनत,
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(ग)

सम्बशन्धत ननकायबार् कुर्नीनतक वा हविेष राहदानी जारी गररददन
ले शखएको नसफाररसपत्र,

(घ)

सम्बशन्धत

ननकायबार्

मनोनयन

गररएको

मनोनयनपत्रको

प्रमाशणत

प्रनतनलहप,
(ङ)

पहहला कुर्नीनतक वा हविेष राहदानी नलएको भए सक्ट्कल राहदानी र
सोको प्रनतनलहप।

१०.

कुर्नीनतक राहदानी जारी हुनःे सरकारी काम वा हविेष कामको लानग हवदे ि भ्रमणमा
जाने दे हायका पदानधकारीलाई हवभागले कुर्नीनतक राहदानी जारी गनेछः–
(क)

रािपनत,

(ख)

उपरािपनत,

(ग)

प्रधानमन्त्री,

(घ)

प्रधानन्यायाधीि,

(ङ)

प्रनतनननधसभाका सभामुख, राहिय सभाका अध्यि

(चल)

उपप्रधानमन्त्री,

(छ) नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदे ि सरकारका मु्यमन्त्री, प्रदे ि प्रमुख,
प्रनतनननध सभाका हवपिी दलका नेता, प्रनतनननधसभाका उपसभामुख,
राहिय सभाका उपाध्यि,
(ज)

नेपाल सरकारका राज्य मन्त्री, राहिय योजना आयोगका उपाध्यि,
सवोच्चल अदालतका न्यायाधीि, सं वैधाननक ननकायका प्रमुख, न्याय
पररषद्का सदस्य, महान्यायानधविा, राहिय सभामा हवपिी दलको नेता,
प्रदे ि सभाका सभामुख,

(झ)

नेपाल सरकारका सहायक मन्त्री, प्रनतनननध सभाका सदस्य, राहिय
सभाका सदस्य, उच्चल अदालतका मु्य न्यायाधीि, प्रदे ि सरकारका
मन्त्री,

प्रदे ि

सभाका
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काठमाडौ महानगरपानलकाका प्रमुख, नेपाल सरकारका मु्य सशचलव,
प्रधान सेनापनत
(ञ)

प्रदे ि सरकारका सहायक मन्त्री, प्रदे ि सभाका सदस्य, काठमाडौं
महानगरपानलका बाहे कका महानगरपानलकाका प्रमुख, शजल्ला समन्वय
सनमनतका प्रमुख,

(र्)

सं वैधाननक ननकायका सदस्य तर्ा आयुि, राहिय योजना आयोगका
सदस्य, सङ्घीय सं सदका महासशचलव, सवोच्चल अदालतका मु्य रशजिार,
नेपाल राि बैङ्कको गभनथर, प्रज्ञा प्रनतष्ठानका कुलपनत, हवश्वहवद्यालयका
उपकुलपनत,

(ठ)

नेपाल सरकारका सशचलव एवम् हवशि्ट  श्रे णीका अनधकृत, नेपाली राजदन त,
स्र्ायी प्रनतनननध, रर्ी, प्रहरी महाननरीिक, सिस्त्र प्रहरी महाननरीिक,
राहिय अनुसन्धान हवभागको मु्य अनुसन्धान ननदे िक, प्रज्ञा प्रनतष्ठानका
उपकुलपनत,

उपमहानगरपानलकाका

प्रमुख,

काठमाडौं

महानगरपानलकाको उपप्रमुख,
(ड)

उच्चल अदालतका न्यायाधीि, मु्य न्यायानधविा,

(ढ)

प्रदे ि लोकसेवा आयोगका अध्यि, प्रदे ि न्यायसेवा आयोगका अध्यि,

(ण)

प्रचलनलत काननन बमोशजम स्र्ापना भएका स्र्ायी प्रकृनतका आयोग,
प्रनतष्ठानमा पनरा समय काम गने गरी ननयुि भएका नेपाल सरकारका
हवशि्ट  श्रे णी वा सोभन्दा मानर्का पदानधकारी सरहको पदमा ननयुि
प्रमुख, अध्यि वा पदानधकारी, हवश्वहवद्यालय अनुदान आयोगका अध्यि,

(त)

नेपालको तफथबार् ननयुि दशिण एशियाली िेत्रीय सहयोग सङ्गठन
(साकथ) का महासशचलव, बहुपिीय प्राहवनधक तर्ा आनर्थक सहायताका
लानग बंगालको खाडीका रािहरुको प्रयास (नबमस्र्े क) का महासशचलव,

(र्)

महावाशणज्यदन त,

परराि

मन्त्रालय

र

यस

अन्तगथतका

कायाथलयमा कायथरत राजपत्राहित अनधकृत कमथचलारी,
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(द)

रािपनतको राजकीय, औपचलाररक वा अनौपचलाररक हवदे ि भ्रमण एवम्
उपरािपनत र प्रधानमन्त्रीको औपचलाररक वा अनौपचलाररक हवदे ि भ्रमणमा
सं लग्न हुने भ्रमण दलका सदस्य,

(ध)

ु राि सं घ लगायत अन्य अन्तराथहिय,
नेपाल पि वा सदस्य रहे को सं यि
िेत्रीय तर्ा उपिेत्रीय सं घ सङ्गठनको शिखर सम्मेलन वा अन्य
सम्मेलन, बैठक वा समारोहमा नेपाल सरकारको ननणथय बमोशजम
रािाध्यि तर्ा सरकार प्रमुख तहमा नेपाल राज्य वा नेपाल सरकारको
तफथबार् सहभागी हुने प्रनतनननध मण्डलका सदस्य,

(न)

ननयोगमा खहर्ई जाने नेपाल सरकारका कमथचलारी,

(प)

राजदन त, स्र्ायी प्रनतनननध, खण्ड (त) बमोशजमका पदानधकारी तर्ा खण्ड
(न) बमोशजमका कमथचलारीको सार्मा जाने पररवारका सदस्य,

(फ) नेपाल सरकारको प्रनतनननधत्व गरी हविेष ननयोगमा खहर्ई जाने व्यशि।

११.

अनलाइनबार् ननवेदन ददन वा प्रत्यि दताथ प्रणाली माफथत हववरण नलन सहकनेः (१)
हवभागले अनलाइन माफथत राहदानीको लानग ननवेदन ददने सम्बन्धमा आवयकयक व्यवस्र्ा
गनथ सक्ट्नेछ ।
(२) हवभागले राहदानीको लानग ननवेदन ददने व्यशिको बायोमेहिक लगायतका
व्यशिगत हववरण प्रत्यि दताथ प्रणाली (लाइभ इनरोलमेण्र् नसस्र्म) माफथत नलन
सक्ट्नेछ।
(३) उपननयम (१) बमोशजम अनलाइन माफथत ननवेदन ददने, सोसार् कागजात
पेि गने तर्ा उपननयम (२) बमोशजम हववरण नलने सम्बन्धी अन्य व्यवस्र्ा मन्त्रालयले
ननधाथरण गरे बमोशजम हुनेछ ।

१२.

कुर्नीनतक राहदानी जारी गनथ सक्ट्नेः (१) ननयम १० मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए
तापनन दे हायका व्यशिले सरकारी काम वा हविेष कामको लानग हवदे ि भ्रमणमा जान
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सम्बशन्धत मन्त्रालय, सं वैधाननक ननकाय वा सशचलवालयको नसफाररस सहहत कुर्नीनतक
राहदानी माग गरे मा हवभागले कुर्नीनतक राहदानी जारी गनेछः–
(क) पनव थ रािपनत, पनव थ उपरािपनत, पनव थ प्रधानमन्त्री, मशन्त्रपररषद्का पनव थ
अध्यि,
(ख) पनव थ प्रधानन्यायाधीि, सं हवधानसभाका अध्यि, व्यवस्र्ाहपका-सं सदका
पनव थ सभामुख,

प्रनतनननध

सभाका पनव थ सभामुख, राहिय सभाका पनव थ

अध्यि,
(ग)

पनव थ पररािमन्त्री ।

(२) उपननयम (१) बमोशजम कुर्नीनतक राहदानी नलएका व्यशिसँग सोही
कायथक्रममा ननजको पनत वा पत्नी समेत सहभागी हुने भई ननजको नाममा कुर्नीनतक
राहदानी जारी गनथ सम्बशन्धत मन्त्रालय, सं वैधाननक ननकाय वा सशचलवालयबार् नसफाररस
भएमा हवभागले त्यस्तो पनत वा पत्नीको नाममा कुर्नीनतक राहदानी जारी गनथ सक्ट्नेछ ।
(३) ननयम १० बमोशजम कुर्नीनतक राहदानी पाउने पदानधकारीको पनत वा
पत्नीलाई कुर्नीनतक राहदानी प्राप्त व्यशि सहभागी हुने कायथक्रममा ननमन्त्रणा भई
सहभागी हुने व्यहोरा खुलाई कुर्नीनतक राहदानी प्राप्त पदानधकारी कायथरत मन्त्रालय,
सं वैधाननक ननकाय वा सशचलवालयबार् नसफाररस भएमा हवभागले त्यस्तो पनत वा पत्नीको
नाममा कुर्नीनतक राहदानी जारी गनथ सक्ट्नेछ ।
ु
(४) सं यि
राि सङ्घ वा सोको हवशि्ट ीकृत ननकाय, एनसयाली हवकास बैङ्क
लगायत नेपाल सदस्य रहे को अन्य अन्तरसरकारी सं घ सं स्र्ामा सहायक महासशचलव वा
सो सरह वा सोभन्दा मानर्को पदमा कायथरत नेपाली नागररक र ननजको पनत वा पत्नीलाई
हवभागले कुर्नीनतक राहदानी जारी गनथ सक्ट्नेछ ।
(५) यस ननयमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापनन कायथक्रमको
ु को हहतका
महत्व, कायथक्रममा सम्बशन्धत व्यशिको सहभानगताको सान्दनभथकता, मुलक
लानग सम्बशन्धत व्यशिले खेल्न सक्ट्ने भननमका तर्ा राहिय जीवनमा ननजको योगदान
समेतको आधारमा कुनै व्यशि वा पदानधकारीलाई कुर्नीनतक राहदानी ददने गरी नेपाल
सरकार, मशन्त्रपररषदबार् ननणथय भएमा हवभागले त्यस्तो व्यशि वा पदानधकारीको नाममा
कुर्नीनतक राहदानी जारी गनथ सक्ट्नेछ ।
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(६) यस ननयमावली बमोशजम कुर्नीनतक राहदानी नलई हवदे िमा कायथरत रहे को
व्यशि कायथरत रहे कै समयमा ननजको पदावनध समाप्त हुने रहे छ भने हवभागले ननज
अवकाि हुने नमनतमा बढीमा छ महहना र्प गरी ननज र ननजको पररवारको नाममा
कुर्नीनतक राहदानी जारी गनथ सक्ट्नेछ।

१३.

हविेष राहदानी जारी गनेः (१) नेपाल सरकार, प्रदे ि सरकार वा कुनै सरकारी
ननकायबार् मनोनयन भई सरकारी काममा हवदे ि भ्रमणमा जाने दे हायका पदानधकारी तर्ा
कमथचलारीलाई हवभागले हविेष राहदानी जारी गनेछ :(क)

नगरपानलकाको

प्रमुख, प्रदे ि

लोकसेवा

आयोगका

सदस्य, प्रदे ि

न्यायसेवा आयोगका सदस्य, प्रदे ि योजना आयोगका सदस्य,
(ख)

काठमाडौं महानगरपानलका बाहे कका महानगरपानलकाको उपप्रमुख,
शजल्ला

समन्वय

सनमनतका

उपमहानगरपानलकाको

उपप्रमुख,

गाउँपानलकाको

उपप्रमुख, नगरपानलकाको

अध्यि,

उपप्रमुख, नेपाल

सरकारका सहसशचलव एवम् राजपत्राहित प्रर्म श्रे णी वा सो सरहका
अनधकृत, शजल्ला न्यायाधीि,
(ग)

कुर्नीनतक राहदानी पाउने पदानधकारी बाहे कका ननजामती सेवा, नेपाल
स्वास्थ्य सेवा, सं सद सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सिस्त्र प्रहरी बल,
नेपाल, नेपाल

हविेष सेवा, प्रदे ि सरकार

र स्र्ानीय तहका

अनधकृतस्तरका कमथचलारी, गाउँपानलकाको उपाध्यि,
(घ)

ु ी गभथनर,
नेपाल राि बैङ्कको डे पर्

(ङ)

प्रचलनलत

काननन

बमोशजम

गदठत

आयोग,

सनमनत

तर्ा

बोडथका

पदानधकारीहरु,
(चल)

नेपाल सरकारबार् मनोनयन भई छात्रवृशिमा अध्ययन गनथ वा अध्ययन
भ्रमण वा तानलममा भाग नलन हवदे ि जाने सरकारी ननकायका अन्य
कमथचलारी,

(छ)

ु
सं यि
राि सङ्घको िाशन्त नमिनमा खहर्ई जाने नेपाली सेना, नेपाल
प्रहरी तर्ा सिस्त्र प्रहरी बल, नेपालका कमथचलारी।
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(२) उपननयम (१) बमोशजम जारी हुने राहदानी बाहक नेपाल सरकारबार् हवदे िमा
खहर्ई कायथरत रहे कै अवस्र्ामा ननजको पदावनध वा सेवा अवनध समाप्त हुने रहे छ भने
ननजको हकमा पदावनध वा सेवा अवनध समाप्त हुने नमनतमा बढीमा छ महहना र्प गरी
हविेष राहदानी जारी गररनेछ ।

१४.

हविेष राहदानी जारी गनथ सहकनेः यस ननयमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले शखएको भए
तापनन कायथक्रमको महत्व, कायथक्रममा सम्बशन्धत व्यशिको सहभानगताको सान्दनभथकता,
ु को हहतका लानग सम्बशन्धत व्यशिले खेल्न सक्ट्ने भननमका तर्ा राहिय जीवनमा
मुलक
ननजको योगदान समेतको आधारमा कुनै व्यशि वा पदानधकारीलाई हविेष राहदानी ददने
गरी परराि मन्त्रीबार् ननणथय भएमा हवभागले त्यस्तो व्यशि वा पदानधकारीको नाममा
हविेष राहदानी जारी गनथ सक्ट्नेछ ।

१५.

सनभथस राहदानीः (१) हवदे िशस्र्त नेपाली ननयोगमा खर्ी जाने राजदन त, स्र्ायी प्रनतनननध,
हविेष प्रनतनननध, महावाशणज्यदन त वा राजपत्राहित तहका कमथचलारीका सार् जाने ननजी
सहयोगी र श्रे णी हवहीन कमथचलारीले मन्त्रालयको नसफाररस र सार्मा लै जाने पदानधकारी
वा कमथचलारीले आफ्नो कायथकाल समानप्तपनछ त्यस्ता ननजी सहयोगी र श्रे णी हवहीन
कमथचलारीलाई आफनसँगै हफताथ ल्याउने भनी गरे को प्रनतबद्धता पत्र सहहत सनभथस राहदानीका
लानग अनुसनचली-२ बमोशजमको ढाँचलामा हवभागमा ननवेदन ददनु पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम प्राप्त ननवेदन जाँचलबुझ गरी हवभागले सनभथस राहदानी
जारी गनथ सक्ट्नेछ।
(३) उपननयम (२) बमोशजम जारी हुने सनभथस राहदानी ननजलाई सार्मा नलई जाने
पदानधकारी वा कमथचलारीले आफ्नो कायथकाल पनरा गरी नेपाल हफताथ आएको पन्र ददननभत्र
हवभागमा बुझाउनु पनेछ ।
(४) उपननयम (३) बमोशजम हवभागमा प्राप्त भएको राहदानी हवभागले अनभले ख
राखी रद्द गनेछ ।
(५) स्र्ानीय कमथचलारीको रुपमा ननयोगमा कायथरत नेपाली नागररकलाई ननयोगको
नसफाररस सहहत मन्त्रालयबार् ले खी आएमा हवभागले सनभथस राहदानी जारी गनथ सक्ट्नेछ।
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(६) कुनै कारणले उपननयम (५) बमोशजमको सनभथस राहदानी प्राप्त गने व्यशि
ननयोगको सेवाबार् अलग भएमा ननजको नाममा जारी भएको सनभथस राहदानी सम्बशन्धत
ननयोगले हफताथ नलई रद्द गनुथ पनेछ र सोको जानकारी हवभाग, ननयोगको प्रमाशणकृत तर्ा
ु को परराि मन्त्रालय र हवदे िी ननयोगलाई ददनु पनेछ ।
सहप्रमाशणकृत मुलक
(७) उपननयम (६) बमोशजम सनभथस राहदानी रद्द भएको जानकारी प्राप्त भएपनछ
हवभागले उि राहदानी रद्द गरी सोको अनभले ख राख्नु पनेछ ।

१६.

नयाँ राहदानी जारी गनथ सहकने: (१) ऐनको दफा १४ मा उशल्लशखत अवस्र्ाका अनतररि
राहदानी बाहकको नाममा जारी भएको राहदानीको बहाल अवनध एक वषथभन्दा बढी
बाँकी रहे को भए तापनन दे हायका अवस्र्ामा नयाँ राहदानी जारी गनथ सहकनेछ:(क) राहदानी हराएको कारण दे खाई ननवेदन ददएमा,
(ख) कुनै घर्ना, उपचलार वा अन्य कारणबार् राहदानीमा रहे को फोर्ोभन्दा
राहदानी बाहकको मुखाकृनत फरक हुन गई सोको कारण सहहत ननवेदन
ददएमा,
(ग)

बाहकको राहदानीमा उल्ले ख भएको

ननकर्तम

व्यशि वा जरुरी परे मा

सम्पकथ गने व्यशिको नाम, र्र तर्ा ठे गाना पररवतथन गनुथ पने भई सोको
कारण र प्रमाण सहहत ननवेदन ददएमा।
(घ)

राहदानीको पाना केरमेर् भएको, च्यानतएको वा हविेष पररशस्र्नतको
कारणले राहदानी प्रयोग हुन नसक्ट्ने भई सोको प्रमाण सहहत ननवेदन
ददएमा,
स्प्ट ीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लानग “हविेष पररशस्र्नत” भन्नाले
बाढी, पहहरो, भनकम्प, हवष्फोर्, आगलागीजस्ता हवपद्जन्य अवस्र्ा सम्झनु
पछथ।



(ङ) सम्बन्ध हवच्छे द भएको महहलाले पनव थ पनतको र्र नराखी राहदानी नलनको
लानग सम्बन्ध हवच्छे दको प्रमाण सहहत ननवेदन ददएमा।



पहहलो सं िोधनद्वारा सं िोनधत।



पहहलो सं िोधनद्वारा र्प।
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(२) कसै को राहदानी जारी भई हवदे िमा ननजको नाम, र्र, जन्म नमनत वा स्र्ायी
ठे गाना सम्बन्धी अनभले ख खडा भइसकेको अवस्र्ामा नयाँ राहदानीको लानग ननवेदन ददँदा
ननजको नाम, र्र, जन्म नमनत वा स्र्ायी ठे गानामा सामान्य हहज्जे वा अङ्क फरक पनथ
गएकोमा ननजलाई साहवककै अनभले ख बमोशजम नयाँ राहदानी जारी गनथ सहकनेछ।
(३) ऐनको दफा १४ को खण्ड (घ) को अवस्र्ामा बाहे क उपननयम (१) बमोशजम
नयाँ राहदानी जारी गदाथ अनुसनचली–४ बमोशजमको दस्तुर लाग्नेछ।
तर हवभाग, ननयोग वा शजल्ला प्रिासन कायाथलयको

✂

............. त्रुर्ीका कारण

जारी भएको राहदानी प्रयोग हुन नसक्ट्ने भई कसै ले नयाँ राहदानी माग गरे मा हवभागले
कुनै दस्तुर ननलई नयाँ राहदानी जारी गनुथ पनेछ।
(४)

उपननयम (३) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापनन उपननयम (१) को

खण्ड (घ) बमोशजम हविेष पररशस्र्नतको कारणले बाहे क राहदानी हराएको, पाना
च्यानतएको, केरमेर् भएको वा अन्य कुनै कारणले राहदानी प्रयोग हुन नसक्ट्ने भएको
कारणले नयाँ राहदानी नलनु पदाथ अनुसनचली-४ बमोशजमको र्प दस्तुर लाग्नेछ।

१७.

राहदानी बहाल रहने अवनध: यस ननयमावलीमा राहदानी बहाल रहने अवनधका बारे मा छु ट्टै
व्यवस्र्ा भएकोमा बाहे क दे हायको राहदानी दे हायको अवनधसम्म बहाल रहने गरी जारी
हुनेछ:(क)

साधारण राहदानी दि वषथ,
तर दि वषथभन्दा कम उमेरका नाबालकको राहदानी जारी
भएकोमा जारी भएको नमनतदे शख पाँचल वषथसम्म मात्र बहाल रहनेछ ।

(ख)

हविेष राहदानी जारी हुने व्यशिको उमेर, सेवा अवनध र पदावनध
समेतलाई हवचलार गरी बढीमा दि वषथ,

(ग)

कुर्नीनतक

राहदानी

जारी

हुने

व्यशिको

समेतलाई हवचलार गरी बढीमा दि वषथ,

✂

पहहलो सं िोधनद्वारा शझहकएको।



पहहलो सं िोधनद्वारा र्प।
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तर ननयम १० को खण्ड (द) र (ध) बमोशजम भ्रमण दलमा
समावेि हुने व्यशिको नाममा जारी हुने राहदानीको अवनध बढीमा
एक वषथको हुनेछ।
(घ)

ननयम १२ बमोशजम कुर्नीनतक राहदानी जारी हुने व्यशिको उमेर
तर्ा पदावनध समेतलाई नबचलार गरी बढीमा पाँचल वषथ,

(ङ)

१८.

सनभथस राहदानी बढीमा पाँचल वषथ ।

राहदानी हफताथ गनुथ पने: (१) ननयम १०, १२, १३ र १४ बमोशजम कुर्नीनतक वा
हविेष राहदानी प्राप्त सरकारी पदमा रहे को व्यशि कुनै कारणले आफ्नो पदबार् अलग
भएमा आफन पदबार् अलग भएको र हवदे िमा रहे को भए नेपाल फहकथएको नमनतले एक
महहनानभत्र आफ्नो र आफ्नो पररवारका सदस्यको नाममा जारी भएको कुर्नीनतक वा
हविेष राहदानी हवभागमा हफताथ गनुथ पनेछ ।
(२) ननयम १० को खण्ड (द) बमोशजम रािपनत, उपरािपनत वा प्रधानमन्त्रीको
हवदे ि भ्रमण दलमा सं लग्न हुने भ्रमण दलका अन्य सदस्य र खण्ड (ध)

बमोशजमका

भ्रमण दलका प्रनतनननध मण्डलका सदस्यले त्यस्तो भ्रमण समाप्त भएको नमनतले एक
महहनानभत्र आफ्नो नाममा जारी भएको कुर्नीनतक राहदानी हवभागमा हफताथ गनुथ पनेछ।
(३) उपननयम (१) वा (२) बमोशजम हफताथ भएको राहदानी हफताथ भएपनछ र सो
अवनधनभत्र हफताथ नभएका कुर्नीनतक वा हविेष राहदानी उपननयम (१) वा (२)
बमोशजमको अवनध पनछ हवभागले रद्द गरी सोको अनभले ख राख्नेछ।

१९.

अस्र्ायी राहदानी: (१) ऐनको दफा १९ बमोशजम अस्र्ायी राहदानी नलन चलाहने व्यशिले
अनुसनचली-४ बमोशजमको दस्तुर र ननयम ४ बमोशजमका कागजात सं लग्न गरी सम्बशन्धत
ननयोगमा ननवेदन ददनु पनेछ ।
(२)

उपननयम (१) बमोशजम प्राप्त ननवेदनको जाँचलबुझ गदाथ व्यहोरा मनानसब

दे शखएमा सम्बशन्धत ननयोगले ननजलाई हवभागले ननधाथरण गरे बमोशजमको अस्र्ायी राहदानी
जारी गनेछ ।



पहहलो सं िोधनद्वारा सं िोनधत।
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(३) उपननयम (२) बमोशजम जारी भएको अस्र्ायी राहदानी ननयोगले नयाँ राहदानी
जारी गदाथका बखत रद्द गनेछ।
२०.

राहदानीको प्रयोगः (१) राहदानी बाहकले कुर्नीनतक, हविेष वा सनभथस राहदानी जुन
प्रयोजनको लानग जारी भएको हो सोही प्रयोजनको लानग प्रयोग गनुथ पनेछ।
(२) सरकारी काम वा हविेष कामको नसलनसलामा हवदे ि भ्रमण गने पदानधकारीले
आफ्नो ओहदा अनुसार जारी हुने राहदानी प्रयोग गनुथ पनेछ।

२१.

यात्रा अनुमनतपत्रः (१) दे हायको अवस्र्ामा हवभागले यात्रा अनुमनतपत्र जारी गनथ
सक्ट्नेछः–
(क)

हवदे िमा रहे को कुनै नेपाली नागररकको राहदानी हराएको वा नानसएको
कारणले नेपाल फकथन असमर्थ भएको र राहदानी नलनको लानग समय
ु मा
अभाव भएको कारण दे खाई सोको प्रमाण सहहत सम्बशन्धत मुलक
रहे को ननयोगमा ननवेदन ददएमा,

(ख)

ु मा नेपाली ननयोग नभएमा ननजको पररवारको
राहदानी बाहक रहे को मुलक
सदस्यले सम्बशन्धत गाउँपानलका वा नगरपानलका र शजल्ला

प्रिासन

कायाथलयको नसफाररस सहहत हवभागमा ननवेदन ददएमा,
(ग)

नेपालमा रहे का िरणार्ीले गृह मन्त्रालयको नसफाररस बमोशजम नेपाल
सरकारबार् स्वीकृनत प्राप्त गरी हवदे ि भ्रमणमा जानको लानग हवभागमा
ननवेदन ददएमा,

(घ)

हवभागबार् यात्रा अनुमनतपत्र प्राप्त गरी हवदे ि भ्रमणमा गएका िरणार्ी वा
अन्य नेपाली यात्रा अनुमनतपत्र बाहकले यात्रा अनुमनतपत्रको अवनध समाप्त
भएको भनी पुन: यात्रा अनुमनतपत्र नलनको लानग गृह मन्त्रालयको
ु मा रहे को ननयोग र सो मुलक
ु मा ननयोग
नसफाररस सहहत सम्बशन्धत मुलक
नभएमा नशजकको ननयोगमा ननवेदन ददएमा,

(ङ)

ु वा ननयोग भए पनन राहदानी वा यात्रा
नेपालमा ननयोग नभएको मुलक
ु को हवदे िी नागररकले राहदानी हराएको वा
अनुमनतपत्र जारी नगने मुलक
नानसएको कारणले आफ्नो दे िमा हफताथ हुन नसकेको कारण दे खाई
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राहदानी हराएको वा नानसएको प्रहरी प्रनतवेदन तर्ा अन्य आवयकयक
प्रमाण सहहत हवभागमा ननवेदन ददएमा,
(चल)

ु वा ननयोग भए पनन राहदानी वा यात्रा
नेपालमा ननयोग नभएको मुलक
ु को नागररकले धमथपत्र
ु वा धमथपत्र
ु ी ग्रहण
अनुमनतपत्र जारी नगने मुलक
गरे का नेपाली बालबानलका आफनसँगै लै जानको लानग महहला, बालबानलका
तर्ा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालयको नसफाररस सहहत हवभागमा ननवेदन
ददएमा,

(छ)

नेपाली आमा र हवदे िी बाबुबार् जन्मेको छोरा वा छोरीलाई बाबु
ु सम्म जानका लानग नाबालक छोरा वा छोरीको
बसोबास गरे को मुलक
हकमा नेपाली आमा र उमेर पुगेका छोरा वा छोरी भए त्यस्तो छोरा वा
छोरीले गृह मन्त्रालयको नसफाररस सहहत हवभागमा ननवेदन ददएमा।

(२)

यात्रा

अनुमनतपत्रको

लानग

अनुसनचली-२

बमोशजमको

ढाँचलामा

अनुसनचली-४

बमोशजमको दस्तुर समेत सं लग्न गरी ननवेदन ददनु पनेछ।
(३) उपननयम (१) बमोशजम ननयोग समि ननवेदन ददएकोमा ननयोगले ननवेदन र
सं लग्न कागजात जाँचलबुझ गरी रीत पुगेको भए हवभाग समि पठाउनु पनेछ ।
(४) उपननयम (१) वा (३) बमोशजम प्राप्त भएको ननवेदन जाँचलबुझ गदाथ
ननवेदकलाई यात्रा अनुमनतपत्र जारी गनथ उपयुि दे शखएमा हवभागले बढीमा तीन वषथ
बहाल रहने यात्रा अनुमनतपत्र जारी गनेछ ।
(५) उपननयम (४) बमोशजम ननवेदन जाँचलबुझ गदाथ रीत नपुगेको वा आवयकयक
कागजात पेि नभएको कारण यात्रा अनुमनतपत्र जारी हुन नसक्ट्ने भएमा हवभागले
ननवेदनमा सोही व्यहोरा जनाई सोको जानकारी ननवेदकलाई ददनु पनेछ। त्यसरी यात्रा
अनुमनतपत्र जारी हुन नसकेमा ननवेदनसार् दाशखल गरे को दस्तुर हफताथ हुने छै न ।

२२.

एकतफी यात्रा अनुमनतपत्र जारी गनथ सक्ट्ने: (१) यस ननयममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा
लेशखएको भए तापनन दे हायको अवस्र्ामा सम्बशन्धत ननयोगले अनुसनचली-५ बमोशजमको
ढाँचलामा एकतफी यात्रा अनुमनतपत्र जारी गनथ सक्ट्नेछ:-
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(क)

कुनै नेपाली नागररकको राहदानी हराएको, नानसएको वा च्यानतएको कारण
हवदे िमा अलपत्र परी ननजको तत्काल उद्धार गरी नेपाल पठाउनु पने
भएमा,

(ख)

नेपाली

बाबु

आमाबार्

हवदे िमा

जन्मेको

राहदानी

प्राप्त

नगरे को

नाबालकलाई बाबु वा आमासँगै नेपाल फकाथउन परे मा,
(ग)

नेपाली बाबु र हवदे िी आमाबार् हवदे िमा जन्म भएको वा नेपाली
आमाबार् हवदे िमा जन्म भई बाबुको पहहचलान हुन नसकेको नाबालकलाई
बाबु वा आमासँगै नेपाल फकाथउन परे मा ।

(२) उपननयम (१) को खण्ड (क) बमोशजमको यात्रा अनुमनतपत्र नलन चलाहने
व्यशिले आफन नेपाली नागररक भएको र आफ्नो राहदानी हराएको, नानसएको वा
च्यानतएको प्रमाण सं लग्न गरी सम्बशन्धत ननयोगमा ननवेदन ददनु पनेछ ।
(३) उपननयम (१) को खण्ड (ख) वा (ग) बमोशजम यात्रा अनुमनतपत्र नलन चलाहने
नाबालकका बाबु वा आमाले दे हायका कागजात सं लग्न गरी सम्बशन्धत ननयोगमा ननवेदन
ददनु पनेछः(क) बाबु वा आमाको नागररकताको प्रमाणपत्र वा

राहिय

पररचलयपत्रको

सक्ट्कल वा राहिय पररचलयपत्र प्राप्त नगरे को तर राहिय पररचलय नम्बर
प्रदान गररएको भए पररचलय नम्बर,
(ख) बाबु वा आमाको राहदानी,
(ग)

ु को सम्बशन्धत ननकायबार् जारी भएको नाबालकको
सम्बशन्धत मुलक
जन्मदताथको प्रमाणपत्र,

(घ)

हवदे िी आमा भए ननजको नाममा सम्बशन्धत दे िबार् जारी भएको
राहदानी।

(४) उपननयम (२) वा (३) बमोशजम प्राप्त ननवेदन जाँचलबुझ गरी ननयोगले
अनुसनचली-५ बमोशजमको ढाँचलामा एकतफी यात्रा अनुमनतपत्र जारी गनथ सक्ट्नेछ।
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(५) उपननयम (१) को खण्ड (क) बमोशजमको यात्रा अनुमनतपत्रका लानग कुनै
दस्तुर लाग्ने छै न र उपननयम (१) को खण्ड (ख) वा (ग) बमोशजमको यात्रा
अनुमनतपत्रको लानग अनुसनचली-४ बमोशजमको दस्तुर लाग्नेछ ।
(६) उपननयम (२) वा (३) बमोशजम प्राप्त ननवेदन जाँचलबुझ गदाथ रीत नपुगेको वा
आवयकयक कागजात पेि नभएको कारण एकतफी यात्रा अनुमनतपत्र जारी हुन नसक्ट्ने
भएमा हवभागले ननवेदनमा सोही व्यहोरा जनाई सोको जानकारी ननवेदकलाई ददनु पनेछ।
त्यसरी एकतफी यात्रा अनुमनतपत्र जारी हुन नसकेमा ननवेदनसार् दाशखल गरे को दस्तुर
हफताथ हुने छै न ।
(७) यस ननयम बमोशजम जारी भएको यात्रा अनुमनतपत्रको अवनध बढीमा तीन
महहनाको हुनेछ ।

२३.

नसम्यान्स अनभलेख हकताब (नसम्यान्स पासपोर्थ): (१) ऐनको दफा १८ को उपदफा (१)
र (२) बमोशजम नसम्यान्स अनभले ख हकताब (नसम्यान्स पासपोर्थ) नलन चलाहने व्यशिले
दे हाय

बमोशजमका

कागजात

र

अनुसनचली-२क.

बमोशजमको

ढाँचलामा

अनुसनचली-४

बमोशजमको दस्तुर सं लग्न गरी हवभाग वा ननयोगमा ननवेदन ददनु पनेछ:(क)

नागररकताको प्रमाणपत्रको सक्ट्कल वा



राहिय पररचलयपत्रको सक्ट्कल

वा राहिय पररचलयपत्र प्राप्त नगरे को तर राहिय पररचलय नम्बर प्रदान
गररएको भए पररचलय नम्बर,
(ख)

बहाल अवनध बाँकी रहे को साधारण राहदानीको सक्ट्कल र सोको
प्रनतनलहप,

(ग)

ननवेदक कायथरत कम्पनीको पत्र र सोको पररचलयपत्रको प्रनतनलहप,

(घ)

पहहले कुनै नसम्यान्स अनभले ख हकताब (नसम्यान्स पासपोर्थ) नलएको भए
नसम्यान्स अनभले ख हकताब (नसम्यान्स पासपोर्थ) को सक्ट्कल र सोको
प्रनतनलहप,
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(ङ)

ननवेदक जुन पदमा कायथरत हो सो पदका लानग नलएको तानलमको
प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप

र

कायथरत सं स्र्ा वा ननकायको नसफाररसपत्र।

(२) उपननयम (१) बमोशजम प्राप्त ननवेदन जाँचलबुझ गरी हवभाग वा ननयोगले
नसम्यान्स अनभले ख हकताब (नसम्यान्स पासपोर्थ) जारी गनेछ ।
(३) उपननयम (२) बमोशजम जारी गररने नसम्यान्स अनभले ख हकताब (नसम्यान्स
पासपोर्थ) को बहाल अवनध ननजको सेवा अवनध र उमेर समेतलाई नबचलार गरी बढीमा
दि वषथको हुनेछ ।
(४) उपननयम (२) बमोशजम ननयोगबार् जारी गररएको नसम्यान्स अनभले ख हकताब
(नसम्यान्स पासपोर्थ) को हववरण ननयोगले मानसक रुपमा हवभागमा पठाउनु पनेछ।
(५) उपननयम (२) बमोशजम ननवेदन जाँचलबुझ गदाथ रीत नपुगेको वा आवयकयक
कागजात पेि नभएको कारण नसम्यान्स अनभले ख हकताब (नसम्यान्स पासपोर्थ) जारी हुन
नसक्ट्ने भएमा हवभाग वा ननयोगले ननवेदनमा सोही व्यहोरा जनाई सोको जानकारी
ननवेदकलाई ददनु पनेछ। त्यसरी नसम्यान्स अनभलेख हकताब (नसम्यान्स पासपोर्थ) जारी
हुन नसकेमा ननवेदनसार् दाशखल गरे को दस्तुर हफताथ हुने छै न ।

२४.

हविेष अवस्र्ामा राहदानी जारी गनेः (१) ऐनको दफा २० बमोशजम हविेष अवस्र्ाको
राहदानी नलन चलाहने व्यशिले अनुसनचली-४ बमोशजमको दस्तुर र दे हायका कागजात सं लग्न
गरी सम्बशन्धत ननयोग समि ननवेदन ददनु पनेछ:(क)

नाबालक पररचलयपत्र वा जन्मदताथ प्रमाणपत्रको प्रनतनलहप,

(ख)

पहहले राहदानी नलएको भए सोको प्रनतनलहप,

(ग)

ननवेदकको बाबु, आमा, सं रिक वा मार्वर व्यशिको राहदानीको
प्रनतनलहप,

(घ)

ननवेदकको बाबु, आमा, सं रिक वा मार्वर व्यशिको नागररकताको
प्रमाणपत्रको सक्ट्कल र प्रनतनलहप वा राहिय पररचलयपत्रको सक्ट्कल वा
राहिय पररचलयपत्र प्राप्त नगरे को तर राहिय पररचलय नम्बर प्रदान
गररएको भए पररचलय नम्बर,



पहहलो सं िोधनद्वारा र्प।
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(ङ)

ु को नागररकता ननलएको र नागररकताको लानग ननवेदन
हवदे िी मुलक
नददएको व्यहोराको कागजात।

(२) उपननयम (१) बमोशजम प्राप्त ननवेदन जाँचलबुझ गरी ननयोगले ननवेदकलाई
ऐनको दफा २० बमोशजमको अवनधको लानग राहदानी जारी गनेछ ।
(३) उपननयम (२) बमोशजम ननवेदन जाँचलबुझ गदाथ रीत नपुगेको वा आवयकयक
कागजात पेि नभएको कारण राहदानी जारी हुन नसक्ट्ने भएमा ननयोगले ननवेदनमा सोही
व्यहोरा जनाई सोको जानकारी ननवेदकलाई ददनु पनेछ । त्यसरी राहदानी जारी हुन
नसकेमा ननवेदनसार् दाशखल गरे को दस्तुर हफताथ हुने छै न।

२५.

सम्बशन्धत ननकायमा बुझ्न सहकनेः ऐन तर्ा यस ननयमावली बमोशजम राहदानी जारी गने
ननकायले

राहदानी जारी गनुथ अशघ राहदानीको लानग ननवेदन ददने व्यशिको हकमा

ऐनको दफा १२ बमोशजमको अवस्र्ा भए नभएको यहकन गनथ सम्बशन्धत ननकायमा ले खी
पठाउन सक्ट्नेछ र त्यसरी ले खी आएमा सम्बशन्धत ननकायले भएको व्यहोरा खुलाई
राहदानी जारी गने ननकायमा पठाइददनु पनेछ।

२६.

राहदानी हराएमा: (१) दे हायका राहदानी हराएमा त्यस्तो राहदानी बाहकले राहदानी जारी
गने दे हायका ननकायमा तुरुन्त जानकारी गराउनु पनेछ:(क)

कुर्नीनतक राहदानी, हविेष राहदानी वा साधारण राहदानी हराएमा
हवभाग वा ननयोगमा,

(ख)

सनभथस राहदानी र नसम्यान्स अनभले ख हकताब (नसम्यान्स पासपोर्थ)
हराएमा हवभाग र सम्बशन्धत ननयोगमा,

(ग)

अस्र्ायी राहदानी हराएमा ननयोगमा।

(२) उपननयम (१) बमोशजम राहदानी हराएको जानकारी ननयोगमा प्राप्त हुन आएमा
ननयोगले सोको जानकारी हवभागलाई ददनु पनेछ ।
(३) उपननयम (१) वा (२) बमोशजम जानकारी प्राप्त हुन आएमा हवभागले सोको
हववरण तुरुन्त नेपाल प्रहरीको इन्र्रपोल िाखा माफथत अद्यावनधक गरी इन्र्रपोलको
डार्ावेसमा प्रहव्ट  गराउनु पनेछ।
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(४) उपननयम (१) बमोशजमको जानकारी हवभागलाई ददएपनछ कुनै व्यशिले नयाँ
राहदानी वा नसम्यान्स अनभले ख हकताब (नसम्यान्स पासपोर्थ) नलनु परे मा यस ननयमावली
बमोशजम अपनाउनु पने प्रहक्रया पनरा गनुथ पनेछ ।

२७.

राहदानीको रङ्ग,

ढाँचला,

आकार र पृष्ठसङ््या: (१) ऐनको दफा ५, १७, १८ र १९

बमोशजम जारी गररने राहदानीको बाहहरी पृष्ठको रङ्ग दे हाय बमोशजम हुनेछ:(क)

कुर्नीनतक राहदानी नसनिक रातो रङ्ग,

(ख)

हविेष राहदानी आकािे नीलो रङ्ग,

(ग)

सनभथस राहदानी सुन्तला रङ्ग,

(घ)

साधारण राहदानी चलकले र्ी खै रो रङ्ग,

(ङ)

यात्रा अनुमनतपत्र कालो रङ्ग ,

(चल)

नसम्यान्स अनभले ख हकताब (नसम्यान्स पासपोर्थ) स्ले र् खै रो रङ्ग,

(छ)

अस्र्ायी राहदानी चलकले र्ी खै रो रङ्ग।

(२) उपननयम (१) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापनन हवभागले मेशिन ररडे वल
वा अन्य प्रहवनधको राहदानी प्रयोगमा नल्याएसम्म वा यो ननयमावली प्रारम्भ भएपनछ नयाँ
राहदानी छपाई प्रयोगमा नल्याएसम्म यो ननयमावली प्रारम्भ हुन ु पनवक
थ ो रङ्गको राहदानी
जारी गनथ र प्रयोग गनथ बाधा पने छै न।
(३) राहदानी, यात्रा अनुमनतपत्र, नसम्यान्स अनभले ख हकताब (नसम्यान्स पासपोर्थ) र
अस्र्ायी राहदानीको आकार र ढाँचला अन्तराथहिय नागररक उड्डयन सङ्गठनको प्रचलनलत
मापदण्डको आधारमा अनुसनचली‒६ बमोशजम हुनेछ ।
(४) राहदानीको बाहहरी पृष्ठमा जुन प्रकारको राहदानी हो सोको पहहचलान जनाउने
हववरण र नेपाल सरकारको ननिाना छाप रहनेछ ।
(५)

साधारण राहदानी चलौतीस र छै सठ्ठी पृष्ठको गरी दुई प्रकारको हुनेछ र अन्य

राहदानीको पृष्ठ सङ््या हवभागले ननधाथरण गरे बमोशजम हुनेछ।



पहहलो सं िोधनद्वारा सं िोनधत।



पहहलो सं िोधनद्वारा र्प।
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(६)

उपननयम (५) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापनन हवभागले आवयकयकता

अनुसार साधारण राहदानीको पृष्ठ सङ््या र्पघर् गनथ सक्ट्नेछ।
२८.

हवद्युतीय अनभलेख राख्नु पने: हवभागले राहदानी, यात्रा अनुमनतपत्र तर्ा नसम्यान्स अनभले ख
हकताब (नसम्यान्स पासपोर्थ) को अनुसनचली–७ बमोशजमको ढाँचलामा अनभले ख राखी सोको
हवद्युतीय अनभले ख समेत राख्नु पनेछ ।

२९.

कागजात धुल्याउनु पने: (१) हवभागले रद्द भएका राहदानी, यात्रा अनुमनतपत्र, नसम्यान्स
अनभले ख हकताब (नसम्यान्स पासपोर्थ) तर्ा सोको लानग ददएका ननवेदन लगायत सं लग्न
अन्य कागजात महाननदे िकको स्वीकृनतमा दे हायको अवनधमा धुल्याउनु पनेछ:(क)

पसथनलाइजेिन (वैयशिकरण) गने वा हवतरण गने क्रममा रद्द भएका
वा अदालत वा अन्य सरकारी ननकायबार् रद्द गनथ नसफाररस भई
आएका वा हवभागबार् तयार भईसकेको राहदानी जारी भएको नमनतले
सम्बशन्धत व्यशिले एक वषथसम्म बुझी ननलएको कारण रद्द भएका
राहदानीको वाहषथक हववरण तयार गरी प्रत्येक वषथ,

(ख)

ऐनको दफा २६ बमोशजम बाहकले हवभागमा हफताथ गरे को राहदानीको
वाहषथक हववरण तयार गरी हवभागको ननणथयानुसार हफताथ गरे को नमनतले
एक वषथ नभत्र,

(ग)

हवभागमा रहे का राहदानी वा यात्रा अनुमनतपत्रको लानग ददएका
ननवेदन लगायत सं लग्न कागजातहरु जारी भएको नमनतले बाह्र
वषथपनछ ।

(२) उपननयम (१) मा उशल्लशखत बाहे क अन्य कागजात धुल्याउने सम्बन्धी अन्य
व्यवस्र्ा प्रचलनलत काननन बमोशजम हुनेछ ।

३०.

अनुसनचलीमा संिोधन: मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सनचलना प्रकािन गरी अनुसनचलीमा
आवयकयकता अनुसार सं िोधन गनथ सक्ट्नेछ ।



पहहलो सं िोधनद्वारा र्प।
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३१.

खारे जी र बचलाउः (१) राहदानी ननयमावली, २०६७ खारे ज गररएको छ ।
(२) राहदानी ननयमावली, २०६७ बमोशजम भए गरे का काम कारबाही यसै
ननयमावली बमोशजम भए गरे को मानननेछ ।
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अनुसनचली–१
ँ सम्बशन्धत)
(ननयम ४ को उपननयम (१), ननयम ५ र ननयम ९ को उपननयम (१) सग
राहदानीको लानग ननवेदन ददन सहकने ननकायहरु

राहदानीको लानग दे हायका ननकायमा ननवेदन ददनु पनेछः–
१.

कुर्नीनतक राहदानी, हविेष राहदानी र सनभथस राहदानीको लानग हवभाग वा ननयोगमा,

२.

साधारण राहदानीको लानग हवभाग, ननयोग वा ननवेदकको स्र्ायी ठे गाना भएको शजल्ला
प्रिासन कायाथलयमा,

३.

साधारण राहदानीको लानग दे हायको अवस्र्ामा दे हायको प्रहक्रया पनरा गरी दे हायको
ननकायमाः–
(क)

पनत वा पत्नीको हकमा स्र्ायी बसोबास रहे को शजल्लाशस्र्त शजल्ला
प्रिासन कायाथलय वा ननजले नागररकता प्राप्त गरे को शजल्ला प्रिासन
कायाथलयमा,

(ख)

नागररकता प्रमाणपत्र जारी भएको शजल्लाबार् बसाइँसराई भई आएकाको
हकमा हाल बसोबास रहे को शजल्लाको शजल्ला प्रिासन कायाथलयमा,

(ग)

जन्मस्र्ान, ठे गाना र नागररकता प्रमाणपत्र नभन्ना नभन्नै शजल्लाको भएमा
नागररकता प्रमाणपत्र जारी गने शजल्लाको शजल्ला प्रिासन कायाथलयमा,

(घ)

सरकारी कायाथलयमा कायथरत कमथचलारी र ननजका पररवारको हकमा ननज
कायथरत ननकायको नसफाररसमा सोही शजल्लाको शजल्ला प्रिासन कायाथलय
वा हवभागमा,

(ङ)

हवश्वहवद्यालय वा सामुदाहयक हवद्यालयमा कायथरत शििक, कमथचलारी र
ननजहरुका पररवारको हकमा सम्बशन्धत शििण सं स्र्ाको नसफाररसमा ननज
कायथरत शजल्लाको शजल्ला प्रिासन कायाथलयमा ।

४.

अस्र्ायी राहदानीको लानग ननयोगमा।
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अनुसनचली-२

(ननयम ४ को उपननयम (१), ननयम ५, ननयम ९ को उपननयम (१), ननयम १५ को उपननयम
ँ सम्बशन्धत)
(१), ननयम २१ को उपननयम (२) सग

राहदानी र यात्रा अनुनमतपत्र,को लानग ददने ननवेदनको ढाँचला
“क”



पहहलो सं िोधनद्वारा सं िोनधत।
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“ख”
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अनुसनचली-२क

ँ सम्बशन्धत)
(ननयम २३ को उपननयम (१) सग
नसम्यान्स अनभलेख हकताब (नसम्यान्स पासपोर्थ) को लानग ददने ननवेदनको ढाँचला



पहहलो सं िोधनद्वारा र्प।
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अनुसनचली–३
(ननयम ४ को उपननयम (२) को खण्ड (छ), ननयम ५ को खण्ड (घ) र ननयम ९ को उपननयम
ँ सम्बशन्धत)
(२) को खण्ड (ख) सग
राहदानी, यात्रा अनुमनतपत्र र नसम्यान्स अनभलेख हकताब (नसम्यान्स पासपोर्थ) को लानग संलग्न
गनुथ पने फोर्ोको हववरण

फोर्ो M

छ महहना नभत्र शखचलेको रहङ्गन फोर्ो

आकारः

४५ नम.मी. x ३५ नम.मी. (४.५ से.मी. x ३.५
से.मी.)

पृष्ठभननमः

सादा र हलुका रङ्ग

अवशस्र्नत(Pose):

ँ ाले
पनण थ रुपमा अगानड फकेको, दुवै कान दे शखने, आख
क्यामेरा हे रेको, र्ाउको पनरा र काँधको केही भाग
ँ ा (Red
दे शखने, छायाँ (Shadow) नदे शखने, रातो आख
Eye) नभएको, सार्मा अरु व्यशि नभएको, मुख बन्द
भएको, चलहहकलो रङ्गको लुगा नलगाएको

स्वरुप (Image) को शस्र्नत

अनुहारले सिरी दे शख असी प्रनतितसम्म फोर्ो ढाकेको

गुणस्तर

प्र्ट  (Sharp Focused), उच्चल गुणस्तरको, नखुशम्चलएको,
मसी वा दाग धब्बा नलागेको, स्तरीय कागजमा तर्ा
उच्चल Resolution मा छाहपएको

चलयकमा प्रयोग गनुथ पने भएमा

ँ ा प्र्ट  दे शखने, मनसनो फ्रेम, प्रकाि परावतथन
आख
(Reflection) नभएको तर्ा शििा रङ्गीन नभएको

शिरपोि

हविेष धानमथक, साँस्कृनतक एवम् स्वास्थ्य
कारण

बाहे क र्ाउको खुला हुनपु ने
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अनुसनचली-४

(ननयम ४ को उपननयम (२) को खण्ड (ज), ननयम ५ को खण्ड (ङ), ननयम ६ को उपननयम
(४) र (६), ननयम १६ को उपननयम (३) र (४) , ननयम १९ को उपननयम (१), ननयम २१
को उपननयम (२), ननयम २२ को उपननयम (५), ननयम २३ को उपननयम (१) र ननयम २४
ँ सम्बशन्धत)
को उपननयम (१) सग
दस्तुर
१. साधारण राहदानीको लानगः
(क) हवभाग वा शजल्ला प्रिासन कायाथलयमा ननवेदन ददँदा दे हायको राहदानीको लानग दे हाय
बमोशजम:(१) ननयम ६ को उपननयम (४) बमोशजम राहदानीको लानग शजल्ला प्रिासन
कायाथलयमा ननवेदन ददएकोमा चलौतीस पृष्ठको हकमा पाँचल हजार रुपैयाँ र
छै सट्ठी पृष्ठको हकमा दि हजार रुपैयाँ,
(२) ननयम ६ को उपननयम (६) बमोशजम राहदानीको लानग हवभागमा ननवेदन
ददएकोमा चलौतीस पृष्ठको हकमा बाह्र हजार रुपैयाँ र छै सट्ठी पृष्ठको हकमा
बीस हजार रुपैयाँ,
(३) राहदानी हराएको, पाना च्यानतएको, केरमेर् भएको वा अन्य कारणले राहदानी
प्रयोग हुन नसक्ट्ने भएकोमा यस खण्ड बमोशजम लाग्ने दस्तुरमा र्प पाँचल हजार
रुपैयाँ।
(ख) उिर र दशिण अमेररकी महादे ि अन्तगथतका दे िहरू, अिे नलया, न्यन शजल्याण्ड, जापान,
दशिण कोररया र हङकङशस्र्त नेपाली ननयोगमा ननवेदन ददँदा प्रनत राहदानी चलौतीस
पृष्ठको हकमा एक सय पचलास अमेररकी डलर र छै सट्ठी पृष्ठको हकमा दुई सय
अमेररकी डलर वा सो बराबरको स्र्ानीय मुद्रा।
(ग)

ु र साइप्रसको
रुसी महासङ्घ र नेपाली राजदन तावास मस्कोको सहप्रमाणीकृत मुलक
लानग नेपाली ननयोगमा ननवेदन ददँदा प्रनत राहदानी चलौतीस पृष्ठको हकमा असी युरो र
छै सट्ठी पृष्ठको हकमा एक सय तीस युरो वा सो बराबरको स्र्ानीय मुद्रा ।
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(घ)

खण्ड (ग) बाहे कका युरोपेली दे िशस्र्त नेपाली ननयोगमा ननवेदन ददँदा प्रनत राहदानी
चलौतीस पृष्ठको हकमा एक सय बीस युरो र छै सट्ठी पृष्ठको हकमा एक सय सिरी
युरो वा सो बराबरको स्र्ानीय मुद्रा ।

(ङ)

ु
मले नसया, कतार, साउदी अरे नबया, सं यि
अरब इनमरे ट्स, बहराइन, ले बनान, इराक,
इरान, कुबेत, इजरायल, नसररया, जोडथन, ओमान र यमनशस्र्त ननयोग र सो ननयोगको
ु को लानग ननयोगमा ननवेदन ददँदा प्रनत राहदानी चलौतीस पृष्ठको
सहप्रमाणीकृत मुलक
हकमा पचलास अमेररकी डलर र छै सट्ठी पृष्ठको हकमा एकसय अमेररकी डलर वा
सो बराबरको स्र्ानीय मुद्रा ।

(चल)

खण्ड (ख), (ग) र (ङ) बाहे कका अन्य एनसयाली, अहफ्रकी र बाँकी सबै दे िशस्र्त
ननयोगमा ननवेदन ददँदा प्रनत राहदानी चलौतीस पृष्ठको हकमा असी अमेररकी डलर र
छै सट्ठी पृष्ठको हकमा एक सय तीस अमेररकी डलर वा सो बराबरको स्र्ानीय
मुद्रा ।

(छ)

राहदानी हराएको, पाना च्यानतएको, केरमेर् भएको वा अन्य कारणले राहदानी प्रयोग
हुन नसक्ट्ने भएकोमा ननयोगबार् नयाँ राहदानी नलनु पदाथ खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ)
र (चल) बमोशजम लाग्ने दस्तुरको दोब्बर रकम ।

(ज)

दि वषथभन्दा कम उमेरका नाबालकको राहदानीको लानग ननवेदन ददँदा खण्ड (क)
को उपखण्ड (१), खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ) र (चल) बमोशजम लाग्ने दस्तुरको आधा
रकम।
तर दि वषथभन्दा कम उमेरका नाबालकले खण्ड (क) को उपखण्ड (२)
बमोशजम राहदानीको लानग हवभागमा ननवेदन ददँदा चलौतीस पृष्ठको राहदानीको हकमा
नौ हजार पाँचल सय रुपैयाँ र छै सट्ठी पृष्ठको राहदानीको हकमा चलौध हजार पाँचल सय
रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ।

२. यात्रा अनुमनतपत्रको लानग:
(क) हवभागबार् जारी गररने प्रनत यात्रा अनुमनतपत्रको चलार हजार रुपैयाँ ।
(ख) ननयोगबार् जारी गररने प्रनत यात्रा अनुमनतपत्रको पचलास अमेररकी डलर वा सो
बराबरको स्र्ानीय मुद्रा ।
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३. हवभागबार् जारी गररने नसम्यान्स अनभले ख हकताब (नसम्यान्स पासपोर्थ) को लानग बाह्र हजार
रुपैयाँ र ननयोगबार् जारी गररने नसम्यान्स अनभलेख हकताब (नसम्यान्स पासपोर्थ) को लानग
एक सय बीस अमेररकी डलर वा सो बराबरको स्र्ानीय मुद्रा ।
४. अस्र्ायी राहदानीको लानग पचलास अमेररकी डलर वा सो बराबरको स्र्ानीय मुद्रा ।
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अनुसनचली-५
ँ सम्बशन्धत)
(ननयम २२ को उपननयम (१) र (४) सग
एकतफी यात्रा अनुमनतपत्रको ढाँचला
Government of Nepal
Embassy/Permanent Mission/Consulate General/Consulate of Nepal
………………………………………..
TD No.:

Date:
ONE WAY TRAVEL DOCUMENT

The Embassy/Permanent Mission/Consulate General /Consulate of Nepal
at……..requests and requires all those whom it may concern to allow
Mr./Ms……………with the following description, to pass freely, without let or
hindrance, and to afford him/her all necessary help and cooperation he/she may stand in
need of.
This travel document is valid till……………for one way travel to Nepal and
countries en route.

Description
Name :
Address :
Sex :
Date of Birth :
Old Passport no. :
Photograph

Issuing Authority:
Name:
Signature:

Signature of t he Issuing
Authority
STAMP
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अनुसनचली–६
ँ सम्बशन्धत)
(ननयम २७ को उपननयम (३) सग
राहदानीको ढाँचला र आकार
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अनुसनचली

–७

ँ सम्बशन्धत)
(ननयम २८ सग
अनभलेखको ढाँचला
राहदानी

जारी

बाहकको

बाहकको

भौचलर

नम्बर

नमनत

नाम, र्र र

नागररकता प्रमाणपत्र

नम्बर

ठे गाना

नम्बर वा राहिय
पररचलयपत्र नम्बर र
शजल्ला
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दस्तुर

जरुरी परे मा सम्पकथ

जारी गने

गने व्यशिको नाम,

अनधकारीको

र्र र ठे गाना

नाम

कैहफयत

