
मेसिन रिडेवल िाहदानी (MRP) िम्बन्धी जानकािी 

१) नेपाल िदस्य िहेको International Civil Aviation Organization (ICAO) प्रावधान बमोजजम नेपाल ििकािले तदनिुाि 
२० सडिेम्बि २०१२० देजि Machine Readable Passport(MRP) जािी गदै आएको व्यहोिा यहााँहरुलार्इ अवगतै छ 
।मेसिन रिडेवल िाहदानीका लासग िाहदानी सनयमावली, २०६७ को अनिूुची २ मा नयाां दििास्त फािामको नमनुा 
तोककएको छ । उक्त फािाम यहाां जललक गिेि डाउनलोड गनइ िककने छ । सनवेदकले MRP का लासग सनवेदन ददाँदा 
उक्त फािामलार्इ कम््यूटिमा टार्प गिी कप्रन्ट गिेि िाजदूताबािमा पेश गनुइ पनेछ । कम््यूटिबाट भिी कप्रन्ट गनइ 
िांभव नभएमा उक्त फािामलार्इ गाढा कालो मिीले िफा शदु्ध ि पूर्इ रुपले भिी दरु्इ प्रसत फािाम पेश गनुइ पनेछ 
।फािाम भने तरिका यहाां जललक गिेि हेनइ िककने छ ।फािाम कप्रन्ट गदाइ वेविार्इटमा लेजिएको सनदेशन अनशुिर् 
(Follow) गिी कप्रन्ट गरिएको फािाम मात्र मेसिनले पढ्न िलन ेहुाँदा  उक्त सनदेशन पालन गिी फािाम कप्रन्ट गनुइहनु 
अनिुोध छ ।  

२) िाहदानी सनवेदन फािाममा भरिने कवविर्, औ ांठा छाप तथा हस्ताक्षि सडजजटल प्रकवसधद्वािा स्लयान गिी िाहदानी 
तयाि गनइ प्रयोग गरिन ेहुाँदा फािाम भदाइ केिमेट गनुइ हुाँदैन । सनवेदन फािाममा तोककएको Applicant’s Signature 

बलिमा गाढा कालो मिीले सनवेदकको पूिा दस्तित गरिएको हनु ुपनेछ । उक्त दस्तितलार्इ सडजजटल प्रकवसधबाट 
Capture गिी सनवेदकको िाहदासनमा िाजिने हुाँदा िो दस्तित सनवेदकले िांधै गने दस्तितिाँग समल्ने ि परु्इ हनुपुने छ 
। फिक पिेमा सनवेदक स्वयां जजम्मेवाि हनुछे ।  

३) MRP का लासग सनवेदकले चाि प्रसत फोटो पेश गनुइपनेछ ि फोटो िम्बन्धी कवविर्को लासग यहााँ जललक गनइ िककने 
छ । उक्त कवविर्मा उल्लेजित मापदण्ड पगु्ने फोटो मात्र MRP का लासग ग्राह्य हनु ेहुाँदा फोटोको मापदण्ड पिुा गिेि 
मात्र सनवेदन पठाउन ुहनु अनिुोध छ । तिथइ िाहदानी सनवेदनिाथ तोककएको मापदण्ड पगु्ने फोटो मात्र स्वीकाि 
गरिनेछ । 

िाहदानी तयाि हनु लाग्न ेिमय 

४) िाजदतुावािमा िाहदानीका लासग प्राप्त हनु आएका सनवेदनिाथ फोटो लागयतका कागजातहरु पयाइप्त भएमा मात्र 
कप्रन्टका लासग िाहदानी कवभाग, काठमाण्डौंमा उक्त कागजातहरु पठार्इनछे । सनवेदनिाथ प्राप्त कुनै कागजातको ित्यता 
बझु्न िाजदूताबािलार्इ आवश्यक लागेमा नेपालको िम्बजन्धत सनकायमा बझुी प्रमाजर्त भएि आएपसछ मात्र त्यस्तो 
सनवेदन िाहदानी कवभागमा पठार्इनेछ । िाहदानी कवभागमा सनवेदकको फािाम िाहदानी कवभागले आफूकहााँ सनवेदन प्राप्त 
भएको समसतले िामान्यतया ६ देजि ८ हप्ता सभत्रमा MRP तयाि गिी िाजदूताबािमा प्रकेित गनेछ। िाजदूताबािमा MRP 

प्राप्त भएपसछ सनवेदकले िाजदूताबािमा स्वयां उपजस्थत भर्इ बझुी सलन वा सनवेदकले तोकेको ठेगानामा उक्त िाहदासन 
पठाउन िककनेछ । 

 

अस्थायी िाहदानी 

५) नेपाली िाहदानी बाहकको िाहदानी बहाल िहने अवसध िमाप्त भएमा, िाहदानी हिाएमा वा नासिएमा वा झतु्रो भएको 
कािर्ले प्रयोग गनइ निककने भर्इ नयााँ िाहदानी बनाउनको लासग िाजदूताबािमा सनवेदन ददएमा आवश्यक पिेको 
अवस्थामा त्यस्ता िाहदानी बाहकलार्इ मेसिन रिडेवल िाहदानी जािी नहनुजेलिम्मका लासग िाजदूताबािबाट अस्थायी 
िाहदानी जािी गनइ िककनछे। त्यस्तो िाहदानी जािी भएको समसतबाट ६ मकहनािम्म बहाल िहनेछ।  

 



िाहदानी शलु्क तथा िांशोधन प्रकिया 

१) िाधािर् िाहदानी, यात्रा अनमुसतपत्र (Travel Document) तथा अस्थायी िाहदानीको लासग देहाय बमोजजम 
शलु्क लाग्नेछ । 

• िाधािर् िाहदानी   - यूिो १२० (एक िय बीि) 

• यात्रा अनमुसत पत्र   - यूिो ३५ (पैंतीि) 

• अस्थायी िाहदानी    - यूिो १७ (ित्र) 

नोट: दश बिइभन्दा कम उमेिका नाबालकको िाहदानीको लासग शलु्क बापत सनधाइरित शलु्कको आधा िकम 
सलर्इनछे । 

ति पाना च्यासतएको, केिमेट भएको वा अन्य कािर्ले िाहदानीमा क्षसत पगेुको वा हिाएको कािर्ले नयााँ 
िाहदानी सलन पदाइ उपिोक्त शलु्कको दोब्बि दस्तिु लाग्नछे । 

२) मेसिन रिडेवल िाहदानी वा यात्रा अनमुसतपत्रमा उल्लेि भएको कवविर्मा िामान्यतया कुनै िांशोधन गरिने 
छैन । िाहदानी वा यात्रा अनमुसतपत्रमा उल्लेजित कुनै कवविर् िांशोधन गनुइ पिेमा िाहदानी वा यात्रा 
अनमुसतपत्र बाहकले िो प्रयोजनका लासग कािर् िलुार्इ यि िाजदूतावािमा सनवेदन ददन ुपनेछ । सनवेदनिाथ 
िक्कल िाहदानी वा यात्रा अनमुसतपत्र पसन िांलग्न गनुइपनेछ । सनवेदकले िाहदानी वा  यात्रा अनमुसतपत्रका 
लासग ददएको सनवेदनमा गल्ती कवविर् उल्लेि गिेको वा कुनै कवविर् उल्लेि गनइ छुटाएको कािर्ले तयाि 
भैिकेको िाहदानीमा िांशोधन गनुइ पिेमा नयााँ िाहदानी वा यात्रा अनमुसतपत्रको लासग सनवेदन ददन ुपनेछ । 
यििी नयााँ िाहदानी वा यात्रा अनमुसतपत्र बनाउन ुपदाइ मासथ उल्लेि भए बमोजजम पनु: दस्तिु लाग्नेछ ।
   

३) िाहदानी वा यात्रा अनमुसतको लासग सनवेदन ददाँदा सनवेदक स्वयां िाजदूतावािमा उपजस्थत भर् वा हलुाक 
माफइ त सनवेदन पठाउन िककनेछ । हलुाक माफइ त सनवेदन पठउाँदा हलुाक िचइ सनवेदक स्वयांले व्यहोनुइ 
पनेछ । यििी हलुाक माफइ त सनवेदनका िाथ कागजातहरु पठाउाँदा िाहदानी तयाि भै िकेपसछ 
सनवेदकको ठेगानामा प्रकेित गनइ द्रतु िेवा ददने कुनै कम्पनी माफइ त तयािी िाम (Prepaid envelop) पसन 
िांलग्न गिी पठाउन ुपनेछ। सनवेदकको ठेगानामा िाहदासन वा यात्रा अनमुसत पत्र प्रकेित गनइ प्रयोग गरिन े
िाम बसलयो ि उपयकु्त आकािाको हनु पनेछ ।अपयाइप्त हलुाक शलु्क वा कमजोि िाम, गलत ठेगानाका 
वा अन्य कािर्ले गदाइ िाहदानी गन्तव्यमा पगु्न निकेको अवस्थामा िाजदूताबाि जजम्मेवाि हनुे छैन ्। 

 

४) िाहदानी सनवेदन फािाम तथा िांलग्न कागजातहरु िाजदूताबािमा पठाउाँदा नपट्यार्इ िग्लो रुपमा पठाउन ु
पनेछ । िाथै, िाहदानी वा यात्रा अनमुसत पत्रको लासग लाग्ने शलु्क सनवेदनिाथ िाममा िािेि हलुाक 
वा अन्य द्रतु िेवा माफइ त नपठाउन ुहनु अनिुोध गरिन्छ । 

 

५) अल्बासनया, बोजस्नया ि हजइगोसभना, िोएसिया, म्यािेडोसनया, मोन्टेनेग्रो ि स्लोभेसनयामा बसििहेका 
सनवेदकहरुले िाहदानी तयाि भै िकेपसछ कफताइ पठाउनका लासग िामको आकाि ि तौलको आधािमा 



शलु्क सनधाइिर् हनुे भएकोले असतरिक्त हलुाक िचइको रुपमा यूिो ५ देजि १० िम्मको िकम 
िाजदूताबािको उपिोक्त बैंक िातामा जम्मा गनुइ पनेछ । 

िाहदानी वा यात्रा अनमुसतपत्रको शलु्क बझुाउन ेतथा सनवेदन पठाउन ेतरिका 

 िाहदानी वा यात्रा अनमुसत पत्रको लासग लाग्ने हलु्क सनवेदकले स्वयां िाजदूताबािमा उपजस्थत भै नगदमा 
बझुाउन िककनेछ । िाजदतुाबािमा उपजस्थत हनु िम्भव नभएमा देहायको वैंकमा िहेको िाजदूताबािको 
िातामा तोककएको शलु्क जम्मा हनुे गिी Transfer गनइ िककनेछ । व्यजक्तगत चेक (Personal Cheque) 

स्वीकाि गरिने छैन ्। 

BLZ 12000 Bank Austria-Unicredit 

IBAN: AT 341200010021628184,      BIC: BKAUATWW 

Beneficiary Name: Permanent Mission of Nepal to the United Nations, 

Vienna 

 

िाहदानी वा यात्रा अनमुसतपत्रको लासग िाजदूताबािमा सनवेदन ददांदा िांलग्न गनुइपने 
कागजातहरु 

िाहदानी फािाम डाउनलोड गनइ http://nepalpassport.gov.np/ क्लिक गर्नहुोस । 

१) हाल प्रयोग गरििहेको िाहदानीको आधािमा नयाां िाहदानीको लासग सनवेदन दददााँ देहायका कागजातहरु 
िांलग्न गनुइ पनेछ । 

• रितपूवइक भरिएको िाहदानी फािाम दरु्इ प्रसत 

• हाल प्रयोगमा िहेको िाहदानीको िक्कल 

• हालिालै जिजचएको पािपोटइ िार्जको  ४ (चाि) प्रसत फोटो 
• नेपाली नागरिकता प्रमार्पत्रको िक्कल 

 

 

२) नावालकको लासग छुटै्ट िाहदानीको लासग सनवेदन ददाँदा देहायका कागजातहरु िांलग्न गनुइ पनेछ । 

• िाजदूताबािलार्इ िम्बोधन गिी नाबालकको बाब ुवा आमाले बच्चाको लासग छुटै्ट िाहदानी आवश्यक 
पिेको कािर् िकहतको सनवेदन 

• रितपूवइक भरिएको िाहदानी फािाम दरु्इ प्रसत 

• नाबालक परिचय पत्र वा जन्मदताइ प्रमार्पत्रको िक्कल ि फोटोकपी 
• नाबालकको बाबकुो नेपाली नागरिकता प्रमार्पत्रको िक्कल 

• हालिालै जिजचएको पािपोटइ िार्जको  ४ (चाि) प्रसत फोटो 

http://nepalpassport.gov.np/


• नाबालकको बाब ुआमाको कववाह दताइ प्रमार्पत्रको िक्कल ि फोटोकपी 
 

३) हिाएको वा च्यासतएको िाहदानीको आधािमा नयााँ िाहदानीको लासग सनवेदन ददाँदा देहायका कागजातहरु 
िांलग्न गनुइ पनेछ । 

• रितपूवइक भरिएको िाहदानी फािाम दरु्इ प्रसत 

• हिाएको िाहदानीको फोटोकपी 
• िाहदानी हिाएको स्थानको प्रहिी प्रसतवेदन (Police Report) 

• हालिालै जिजचएको पािपोटइ िार्जको  ४ (चाि) प्रसत फोटो 
• नेपाली नागरिकता प्रमार्पत्रको िक्कल 

• १६ बिइ मसुनको बच्चाको हकमा मासथ नां २ मा उल्लेि भएका कागजातहरु 

 

यात्रा अनमुसतपत्र(Travel Document) 

यात्रा अनमुसतपत्रको लासग सनवेदन ददाँदा देहायका कागजातहरु िांलग्न गनुइ पनेछ । 

• रितपूवइक भरिएको िाहदानी फािाम दरु्इ प्रसत 

• नेपाली नगारिकताको प्रमार्पत्र वा िाहदानीको फोटोकपी 
• िाहदानी हिाएको भएमा स्थानीय प्रहिी प्रसतवेदन (Police Report) 

• हालिालै जिजचएको पािपोटइ िार्जको  ४ (चाि) प्रसत फोटो 
• िाजदूताबािलार्इ िम्बोधन गिी नेपाली िाहदानी कवकहन हनुकुो कािर् िोसलएको सनवेदन 

नाबालकको हकमा  

• नाबालक परिचय पत्र वा जन्मदताइ प्रमार्पत्रको िक्कल ि फोटोकपी 
• नाबालकको बाबकुो नेपाली नागरिकता प्रमार्पत्रको िक्कल 

• नाबालकको बाब ुआमाको कववाह दताइ प्रमार्पत्रको िक्कल ि फोटोकपी 
• हालिालै जिजचएको पािपोटइ िार्जको  ४ (चाि) प्रसत फोटो 

 

 

िाहदानी वा यात्रा अनमुसतपत्रको शलु्क बझुाउन ेतथा सनवेदन पठाउन ेतरिका 

िाहदानी वा यात्रा अनमुसतपत्रको लासग लाग्न ेशलु्क सनवेदकले स्यवां िाजदूताबािमा उपजस्थत भै नगदमा बझुाउन 
िककनछे ।िाजदूताबािमा उपजस्थत हनु िम्भव नभएमा देहायको बैंकमा िहेको िाजदूताबािको िातामा तोककएको 
शलु्क जम्मा हनुे गिी Transfer गनइ िककनछे । व्यजक्तगत चेक स्वीकाि गरिने छैन । 

 

 



थप जानकािीका लासग कायाइलय िमयमा िाजदूतावािमा िम्पकइ  गनइ िककनछे । 

कायाइलय िमय : िोमबाि देजि शिुबाि  कवहान ९ बजे देजि ददउाँिो १ बजे िम्म ि ददउाँिो २ बजे देजि 
५ बजेिम्म  

िम्पकइ  नां - +४३१२३५०२७५०१(िामान्य जानकािी) 
   +४३१२३५०२७५१४/+४३१२३५०२७६-२१ (कन्िलुि) 

 

 


