g]kfnL /fhb”tfjf;
h]]g]ef, :jL^h/Nof)*
cfb/)fLo g]kfnL bfh’efO tyf lbbLalxgLx?,
g]kfn ;b:o /x]sf] International Civil Aviation Organization (ICAO) sf] k|fjwfg adf]lhd g]kfn
;/sf/n] d]lzg l/*]an /fxbfgL (MRP) hf/L ug]{ t}of/L ul//x]sf] Joxf]/f oxf+x?nfO{ cjut} % . k//fi^È
dGqfno, s]Gb|Lo /fxbfgL sfof{no (Central Passport Office) tyf cGo ;/f]sf/jfnf lgsfosf]
pbfx/)fLo k|of;kl% cGttM MRP hf/L ug]{ t}of/L k”/f eO;s]sf] % . kl/)fd:j?k cfufdL xKtfb]lv MRP
sf nflu lgj]bg lng] s]Gb|Lo /fxbfgL sfof{nosf] lg)f{o adf]lhd o; /fhb”tfjf;n] klg cfufdL ;f]daf/
- tbg’;f/ 20 l*;]Da/ 2010_ b]lv MRP sf] kmf/fd a’em\g] Joxf]/f cg’/f]w % .
MRP sf nflu cfj]bg lb+bf k]z ePsf sfuhftx?sf] ;Totf ;DalGwt lgsfoaf^ k|dfl)ft ePkl% dfq
lgof]un] cfj]bg kmf/fd s]Gb|Lo /fxbfgL sfof{nodf k&fpg] / s]Gb|Lo /fxbfgL sfof{non] lgj]bg k|fKt ePsf] 6
b]lv 8 xKtfdf /fxbfgL hf/L ug]{ ePsf]n] gof+ /fxbfgLsf] k|lqmofdf ;do nfUg] b]lvG% .
d]lzg l/*]an /fxbfgL (MRP) ;DaGwL cfjZos hfgsf/L
वदे शमा बसोबास ग%ररहे का नेपाल, नाग%रकले राहदानीको ला.ग निजकको नेपाल, 1नयोगमा 1नवेदन 3दन
स4नेछन ् ।
राहदानीका लाग नवेदन दँ दा पेश गनु पन कागजपह
(क) र,तपव
: भ%रएको दरखा>त फाराम २ A1त,
ू क
(ख)

k’/fgf] ;Ssn /fxbfgL . cfjZos b]lvPdf

नेपाल, नाग%रकताको AमाणपCको स4कल A1त

dfu ug{

;lsg]% .
(ग) ६ म3हनाEभC Fखचेको तल उिIलFखत ववरणअनस
ु ारको रLगीन फोटो ४ A1त,

b|i^Jo M d]lzgn] k(\
k(g’\gk’ g]{ x’gfn] /fxbfgL cfj]bg kmf/fd tyf ;Ssn sfuh
sfuhkqsf k|dfl)ft k|ltlnlk
;d]t gk^\
\ofO{ ;Unf] ?kdf k]z ug{
gk^ofO{
ug{ :d/)f u/fOG% .
राहदानी हराएमा
(१) राहदानी हराएको कारणले नयाँ राहदानी Eलनुपदा: मा.थ उिIलFखत कागजातको अ1त%र4त 1नRन
बमोिजमका कागजात समेत संलTन गनप
ु: नUछ :
(क) राहदानी हराएको पुिVट हुनेगर, jfxssf]

gfd / /fxbfgL gDa/ ;d]t pNn]v ePsf] >थानीय Aहर, काया:लयले

3दएको A1तवेदन,
(२) राहदानी हराएको कारण नयाँ राहदानी जार, गनु: पूव: हराएको राहदानीको नRबर र जसको नाममा राहदानी
जार, ग%रएको हो सोको सूचना नेपाल Aहर,, नेपालि>थत इXटरपोलको काया:लय, अYयागमन काया:लय तथा
नेपालि>थत वदे शी 1नयोगलाई 3दएप1छ माC नयाँ राहदानी जार, गन: स[कनेछ ।
(3) हराएको राहदानीको हकमा दो\बर द>तरु लाTनेछ ।
कागजात छान"वन स$ब&धी (यव*था

(१) 1नवेदन साथ पेश भएका नेपाल, नाग%रकताको AमाणपC/नाता AमाFणत कागजपC/ववाह दता:
AमाणपC/नावाEलग AमाणपC वा अXय कुनै Aमाण वा कागजातको स_यताबारे शंका लागेमा सRबिXधत
काया:लयमाफ्: t _यसको स_यताबारे छानaबन गराउन सlsg]छ ।
(२) 1नवेदन साथ A1तEलप नाग%रकताको AमाणपC पेश ग%रएको अव>थामा आवcयक दे Fखएमा सRबिXधत
1नकायबाट _य>तो नाग%रकताको AमाणपCको आ.धका%रकता AमाFणत भई आएप1छ माC राहदानी जार,ug]{

k|lqmof cufl* a(fOg] छ ।
(३) 1नवेदकले पेश गरे को पूरानो राहदानीमा अन.धकृत तर,काले फेरबदल गरे को वा अXय कारणबाट राहदानी
जार, गनU अ.धकृतलाई सो राहदानीको स_यताबारे शंका लागेमा _य>तो राहदानी जार, गनU 1नकायबाट स_यता
AमाFणत भई आएप1छ माC नयाँ राहदानी जार,ug]{

k|lqmof cufl* a(fOg] छ ।

(४) आवcयक दे Fखएमा राहदानी 1नवेदकको बारे मा Aहर, A1तवेदन Eलन सlsg]छ ।
राहदानी द*तरू

साधारण राहदानीको

nflu o; /fhb”tfjf;ddf

1नवेदन 3दँ दा A1त राहदानी

:jL; k|m}+s 170 (एक सय ;Q/L)

द>तरू बुझाउनप
ु नUछ .
राहदानी नवीकरण र जार. स$ब&धी (यव*था
(१) साधारण राहदानी बहाल रहने अव.ध पूरा भएप1छ

;f]xL /fxbfgLdf

नवीकरण हुनेछैन । Rयाद समाgत

भएप1छ बाहकले आवcयक Aकृया पूरा गर, नयाँ राहदानी EलनुपनUछ ।
राहदानीको नवेदन फाराम भन त2रका
(क) राहदानीको ला.ग जन
: नUछ ।
ु काया:लयमा 1नवेदन पेश ग%रएको हो सो काया:लयको नाम उIलेख गनुप
(ख) राहदानी अLhेजी भाषामा तयार ग%रने हुनाले राहदानी माग गनU 1नवेदकले सकेसRम तो[कएबमोिजमको
फाराम अLhेजी भाषामा टाइप गर, पेश गनु: पनUछ । टाइप गन: संभव नभएमा गाढा कालो मEसले बुFझने गर,
फाराममा माग ग%रएको सबै सूचना 3दने गर, फाराम भनु: पनUछ । फाराम भदा: एक कोठा EभC एक अlर माC पनU
गर, सफा र शुmसँग अLगे ्जी ठूलो अlरमा भनप
ु: नUछ । य3द >पेस 3दनु परे मा सो को ला.ग एक कोठा खाल,
छाnनुपनUछ ।
(ग) 1नवेदकको नाम, थर तथा ठे गानालाई अLhेजी भाषामा लेoदा 3हpजे फरक पन: स4ने हुँदा पूरानो राहदानी
भएमा सो अनस
ु ार र शैqlक योTयताको AमाणपCमा उिIलFखत 3हpजेलाई Yयान 3दनप
ु नUछ ।
(घ) राहदानीको 1नवेदन फाराममा १९ खtडहv रहे का छन ् । ती खtडहvलाई 1नRनानुसार wमैसँग कुनैप1न खtड
नछोडी भनप
ु: नUछः
(१) थर (Surname) भदा: 1नवेदकको नाग%रकताको AमाणपCमा उिIलFखत थर लेoनुपनUछ ।
(२) नाम (Given Name) भदा: 1नवेदकको नाग%रकताको AमाणपCमा उIलेख भएको नामको प3हलो र बीचको
नाम लेoनु पनUछ । उदाहरणका ला.गः पूरा नाम कृVण बहादरु थापा भएका 1नवेदकले थरमा Thapa र नाममा
Krishna Bahadur लेoनुपनUछ ।

#/ दवु ैको थर लेoन चाहे मा _यसो गन: स[कनेछ । ज>तैः गीता कुमार,
गौतम खनाल पूरा नाम भएक{ 1नवेदकले थरमा Gautam Khanal / नाममा Geeta Kumari लेoनु पनUछ ।

aबवा3हत म3हलाले आyनो माइती र

_य>तोमा ववाह दता:को AमाणपC पेश गनप
ु: नUछ ।

aबवा3हत म3हलाले आyनो माइती तफ:sf] माC थर लेoन चाहे मा _यसो गन: स[कनेछ । तर #/ तफ:sf] थर राoन
चाहे मा ववाह दता:को AमाणपC पेश गनप
ु: नUछ ।
(३) जXम>थान (Place of Birth) सRबXधी खtड भदा: 1नवेदकको नाग%रकताको AमाणपCमा उिIलFखत
जXम>थान भनप
ु: नUछ ।
(४) रािV|यता (Nationality) सRबXधी खtड भदा: अLhेजीमा NEPALESE भनु: पनUछ ।
(५) (क) जXमEम1त (Date of Birth) खtड भदा: 1नवेदकले नाग%रकताको AमाणपCमा उिIलFखत जXमEम1त
aबwम सRवतमा र _यसलाई vपाXतरण गर, इcवी सRवतमा समेत लेoनु पनUछ । aबwम सRवतबाट इcवी
सRवतमा vपाXतरण गदा: ७ 3दन सRमको फरक परे मा सो को पुVयाइ गनU Aमाण पेश गरे मा सो बमोिजमको
जXमEम1त राहदानीमा उIलेख गन: स[कनेछ । aबwम सRवतबाट इcवी सRबतमा जXमEम1त vपाXतरण गदा: ३
3दन सRम फरक परे मा _यसको पुVयाइ गनU थप Aमाण पेश गनु: पनUछैन ।
(ख) नाग%रकताको AमाणपC र एस.एल.सी. वा सो भXदा मा.थको शैqlक योTयताको AमाणपCमा उिIलFखत
जXमEम1त फरक परे मा शैqlक योTयताको AमाणपCमा उिIलFखत जXमEम1तलाई माXयता 3दन स[कनेछ ।
_यसका ला.ग 1नवेदकले शैqlक योTयताको AमाणपCको स4कल र एक A1त A1तEलप समेत पेश गनु: पनUछ ।
(ग) नाग%रकताको AमाणपCमा जXम Eम1त उIलेख हुँदा जXमेको वष:माC उIलेख भएकोमा वा य1त वष:उमेरको
भनी उIलेख भएकोमा 1नवेदकले पूरा जXमEम1त उIलेख गन: नचाहे को AVट कारण र Aमाण खुलाई 1नवेदन
गरे मा बाहे क सामाXयतः वष:फरक नपनU गर, 1नवेदकले जानकार, गराएको म3हना र गते उIलेख गन: स[कनेछ ।
_यसर, उIलेख गन: नसकेको अव>थामा नाग%रकताको AमाणपC जार, भएको Eम1तबाट उमेर घटाइ कायम हुन
आउने जXमEम1तलाई 1नजको जXमEम1त मानी राहदानीमा उIलेख ग%रनेछ । नाग%रकताको AमाणपCमा उमेर
वा जXम वष:माC उIलेख भएको तर 1नवेदकको अXय AमाणपCमा पूरा जXमEम1त रहे को पाइएमा बष:फरक
नपनU गर, सो AमाणपC अनस
ु ारको Eम1तलाई "राहदानीमा" उIलेख गन: स[कनेछ ।
(घ) बेलायती तथा भारतीय सेनामा काम गरे का भूतपर्◌ूव सै1नकको नाग%रकताको AमाणपCमा उिIलFखत
जXमEम1त र 1नजको पेXसनपामा उिIलFखत जXमEम1तमा फरक परे मा ब3ढमा १ वष:सRमको ला.ग
सRबिXधत गा.व.स. वा नगरपाEलकाको Eसफा%रसका आधारमा िजIला Aशासन काया:लयबाट लेखी आएमा सो
अनस
ु ारको जXमEम1त कायम गन: स[कनेछ ।
(६) EलLग (Sex) खtड भदा: 1नवेदकको नाग%रकताको AमाणपCमा उिIलFखत EलLग भनु: पनUछ ।
(७) नाग%रकता वा अनम
ु 1त नं. (Citizenship or Permit No.) सRबXधी खtड भदा: 1नवेदकको नाग%रकताको
AमाणपCको नRबर भनप
ु: नUछ ।
(८) जार,Eम1त (Date of Issue) मा नाग%रकताको AमाणपC जार, भएको Eम1त उIलेख गनप
ु: नUछ ।
(९) जार, भएको >थान (Place of Issue) मा नाग%रकताको AमाणपC जार, भएको िजIलाको नाम लेoनुपनUछ ।
(१०) पूरानो राहदानी वा याCा अनम
ु 1तपC नं (Old Passport or Travel Document No.) सRबXधी खtड भदा:
प3हले राहदानी Eलएको भए उ4त राहदानीको नRबर, प3हले एक भXदा बढ, राहदानी Eलएको भएमा प1छIलो
राहदानीको नRबर उIलेख गनुप
: नUछ ।
(१०A) जार, भएको Eम1त (Date of issue) सRबXधी खtड भदा: पूरानो राहदानी वा याCा अनम
ु 1त पC जार, भएको
Eम1त उIलेख गनप
ु: नUछ ।

(१०B) जार, भएको >थान (Place of Issue) सRबXधी खtड भदा: पूरानो राहदानी वा याCा अनम
ु 1तपC जार,
भएको ठाउँ उIलेख गनप
ु: नUछ ।
(११) ठे गाना (Address) सRबXधी खtड भदा: 1नवेदकको नाग%रकताको AमाणपCमा उIलेख भएको ठे गाना
भनप
ु: नUछ । बसाइँ सराइ गर, ठे गाना प%रवत:न भएकोमा बसाइँ सराइको AमाणपC वा 1नवा:चन आयोगले जार,
गरे को मतदाता प%रचयपCको A1तEलप पेश गर, बसाइँ सरे को ठाउँ को ठे गाना लेoन स[कनेछ ।
(११A-E) ११A दे Fख E सRमका खtड भदा: 1नवेदकको >थायी ठे गाना भएको िजIला, नगरपाEलका वा गा.व.स.,
वडा नRबर, टोल वा गाउँ को नाम र घर नRबर / \लक नRबर भएमा सो समेत wमैसँग लेoनुपनUछ । घर नRबर /
\लक नRबर नहुनेले घर नRबरको ठाउँ खाल, छाnन स[कनेछ ।
(१२) इमेल (E-mail) सRबXधी खtडमा 1नवेदकको सRपक: इमेल ठे गाना भएमा AVटसँग उIलेख गनप
ु: नUछ ।
(१३) फोन नं. (Phone No.) सRबXधी खtडमा 1नवेदकको फोन नं◌ं भएमा AVटसँग उIलेख गनुप
: नUछ । आyनो
फोन नभएमा प%रवारका सद>य वा निजकका .चनजानका यि4तको नRबर 3दन स[कने छ ।
(१४) आपत परे मा खबर गनU 1नकटतम यि4तको (Next of Kin) खtडमा 1नवेदक वदे शमा छँ दा कुनै संकट
परे मा खबर गन: स[कने 1नवेदकको प%रवारको सद>य वा आफXत वा EमCको नाम र ठे गाना भनप
ु: नUछ ।
(१४A-G) १४A दे Fख १४G सRमका खtडमा 1नवेदक वदे शमा छँ दा आपत परे मा खबर गनU यि4तको पूरा नाम
थर, ठे गाना, िजIला, गा.व.स./न.पा., वडा नं, टोल/गाँउ, घर नRबर, समेत wमैसँग भनप
ु: नUछ ।
(१५) नाता (Relationship) सRबXधी खtडमा आपत परे को बेलामा खबर गनप
ु: नU यि4तसँग 1नवेदकको के नाता
पछ: सो उIलेख गनप
ु: नUछ ।
(१६) फोन नं.(Phone No.) सRबXधी खtडमा आपत परे मा खबर गनप
ु: नU यि4तको फोन नRबर भएमा सो
लेoनुपनUछ ।
(१७) इमेल (E-mail) सRबXधी खtडमा आपत परे मा खबर गनप
ु: नU यि4तको इमेल भएमा सो AVटसँग
लेoनुपनUछ ।
(१८) फारामको अX_यमा 1नवेदकको दायाँ र बायाँ बुढ, औंलाको छाप AVटसँग लगाउनुपनUछ । 1नवेदकको सह,
(Applicant's Signature) सRबXधी कोठामा 1नवेदकले पूरा ह>ताlर गनप
ु: नUछ । उ4त ह>ताlर डिजटल
Aव.धबाट 1नवेदकको राहदानीमा राoनुपनU हुँदा ह>ताlर पूरा र AVट नभएमा 1नवेदक >वयं िजRमेवार
हुनप
ु नUछ । 1नरlर भएमा ह>ताlर गनप
ु: नU ब4समा × .चXह लगाउनु पनUछ ।

/fxbfgL cfj]bg kmf/fd
/fxbfgL cfj]bg kmf/fd j]a;fO^ M www.cpo.gov.np df pknJw % .
/fxbfgL jf ofqf cg'dltkqsf] nflu ;+nUg ug'{ kg]{ kmf]6f]sf] ljj/0f
kmf]6f]M
cfsf/M
k[i7e"ldM
cjl:ylt (Pose)MM

^ dlxgf leq lvr]sf] /+lug
$% ld=dL= x #% ld=dL= -$=% ;]=dL= x #=% ;]=dL=_
;fbf / xn'sf /+u
k"0f{ ?kdf cufl8 kms]{sf], b'j} sfg b]lvg], cf+vfn] Sofd]/f x]/]sf], 6fpsf] k"/f
/ sfFwsf] s]xL efu b]lvg], 5fof+ (Shadow) gb]lvg], /ftf] cf+vf (Redeye)
gePsf], ;fydf c? JolQm gePsf], d'v aGb ePsf], rxlsnf] /+usf] n'uf gnufPsf]
:j?k (Image) sf] l:ylt cg'xf/n] &) b]lv *) k|ltzt;Dd kmf]6f] 9fs]sf]

u'0f:t/

k|i6 (Sharp focused), pRr u'0f:t/sf], gv'lDrPsf], d;L jf bfu wAaf gnfu]sf],
:t/Lo sfuhdf tyf pRr Resolution df 5flkPsf]
rZdf k|of]u ug'{ kg]{ ePdf cf+vf k|i6 b]lvg], dl;gf] k|m]d, k|sfz k/fjt{g (Reflection) gePsf] tyf lzzf
/+uLg gePsf]
lz/kf]z
ljz]if wfld{s, ;f+:s[lts Pj+ :jf:Yo ;DjGwL sf/0f jfx]s 6fpsf] v'nf x'g'kg]{
याा अनम
ु तप स$ब&धमा
दे हायको अव>थामा /fhb”tfjf;af^ याCा अनम
ु 1तपC जार, गन: सlsg]छ।
(१) वदे शमा रहे को कुनै नेपाल, नाग%रकको राहदानी हराएको वा नाEसएको कारणले नेपाल

kms{g c;dy{

भएको कारण र Aमाणस3हत राहदानी Aाgत गन:का ला.ग आवcयक पनU Aकृया पूरा गर, सRबिXधत दे श वा
निजकको 1नयोग समl 1नवेदन 3दएमा,
(२) _य>तो दे शमा नेपालको 1नयोग नभएमा _य>तो नाग%रकको प%रवारको सद>यले सRबिXधत गाउँ वकास
सEम1त वा नगरपाEलकाको Eसफा%रसको आधारमा सRबिXधत िजIला Aशासन काया:लयको पC स3हत साधारण
राहदानी Aाgत गन:का ला.ग अपनाउनु पनU सबै Aकृया पूरा गर, काया:लय समl 1नवेदन 3दएमा .
याा अनम
ु तप द*तरू स$ब&धी

/fhb”tfjf;बाट जार, ग%रने A1त याCा अनम
ु 1तपC :jL; k|m}+s 130.00 बुझाउनु पनUछ ।
राहदानी र याा अनम
ु तपमा संशोधन
(१) राहदानी 1नयमावल,, २०६७ बमोिजम जार, भएको मेEशन %रडेबल राहदानी वा याCा अनम
ु 1तपCमा उIलेख
भएको ववरणमा सामाXयतया कुनै संशोधन ग%रने छै न ।
(2_ राहदानी वा याCा अनम
ु 1तपCमा उिIलFखत कुनै ववरण संशोधन गनप
ु: रे मा राहदानी वा याCा अनम
ु 1तपC
वाहकले सो Aयोजनकाला.ग कारण खुलाई 1नवेदन 3दनप
ु नUछ ।
(३) 1नवेदकले राहदानी वा याCा अनम
ु 1तपCका ला.ग 3दएको 1नवेदनमा गIती ववरण उIलेख गरे को वा कुनै
ववरण उIलेख गन: छुटाएको कारणले तयार भइसकेको राहदानीमा संशोधन गनुप
: रे मा 1नयमावल, बमोिजम
पुनः द>तरू स3हत नयाँ राहदानी वा याCा अनम
ु 1तपCका ला.ग 1नवेदन 3दनप
ु नUछ ।
(४) Aाgत भएको 1नवेदन छानवन गदा: संशोधन स3हत नयाँ राहदानी वा याCा अनम
ु 1तपC जार, गन: उपय4
ु त
दे Fखएमा राजcव द>तरू दाFखला गन: लगाई नयाँ राहदानी वा याCा अनम
ु 1तपC जार, गन: स[कनेछ ।
(५) काया:लयको Cट
ु ,को कारणले राहदानी संशोधन गनप
ु: रे मा 1नवेदकले राहदानी बुFझEलएको एक म3हना EभC
1नवेदन गन: आएमा सो यहोरा vजु गर, काया:लयको Cुट,ले _य>तो हुन गएको दे Fखएमा Cुट, भएको राहदानी र
गर, 1नःशुIक नयाँ राहदानी जार, गन: स[कनेछ ।

g]kfnL /fhb”tfjf;, h]g]ef
2067.09.02 -17.12.2010_ .

