नेपाली राजदूतावास, पेिरसबाट ूदान गिरने सेवा
राजदूतावासबाट ूदान गिरने सेवाह

र सो को लािग आबँयक पन कागजात तथा शुल्क

१) पयर्टक िभषा:
िभषा फारामको लािग यहां िक्लक गनुर् होला

नेपाल ॅमणमा जाने िबदे शीह लाइ एक ॅमण वषर् ( जनवरी १ दे िख िडसेम्बर ३१
सम्म) मा १५० िदन सम्मको लािग पयर्टक िभषा जारी यस राजदू ताबासबाट गनर्
सिकनेछ ।

¾ पयर्टक िभषाको लािग आवँयक कागजात र दःतुर
¾ कम्तीमा ६ मिहना अविध म्याद रहे को राहदानी
¾ हालसालै िखिचएको फोटो एक ूित
¾ राहदानी आवेदन फमर् र
¾ दे हाय बमोिजम राजःव दःतुर
 १५ िदने पयर्टन िभषाको लािग युरो २५/ ३० िदने पयर्टन िभषाको लािग युरो ४०/ ९० िदने पयर्टन िभषाको लािग युरो १००/-

२) शाभल डकुमन्ट िलएका शरणाथीर्ह लाइ नेपाल ूवेश िभषा सम्बन्धमा

शरणाथीर्को

पमा शाभल डकुमन्ट ूा

मन्ऽालयको सहमित ूा
दे हायको बुदाँमा ःप

गरे कालाइ नेपाल ूवेश गन िभषा गृह

भए पिछ ूदान गिरने छ । गृह मन्ऽालयको सहमितको लािग

जानकारी सिहत गृह मन्ऽालयमा अनुरोध गनुर् पन भएकोले िभषाको

लािग सम्पकर् राख्न पूबर् दे हायका जानकारी तथा कागजातह को साथ यस राजदू ताबासमा
सम्पकर् राख्न ज री छ।
क) शाभल डकुमन्ट पाउनु भन्दा अगािडको
ख) सािवकमा नेपालमा ितव्वती शरणाथीर्को

राि यता के हो ?

पमा रहे को भए शरणाथीर् पिरचय पऽ

नम्वर
ग) नातेदारलाइ भेट्न आउने हो भने नातेदारको नाम र ठे गाना एवं नातेदारको
राि यता
घ) नेपाली नागिरक नै अन्य दे शमा शरणाथीर्का

पमा बसेको भए आउनु पन

कारण
ङ) शरणाथीर्का
खुलाउने ।

मा किहले दे िख बसोबास गद आएको हो ( साल र मिहना

३) मेिशन िरडेबल राहदानी (MRP)
मेिशन िरडेबल राहदानी (MRP)लािग फारामको लािग यहां िक्लक गनुर् होला

ुर् ल, मीस र मोनाकोमा िबिभ
ृान्स, ःपेन, पोचग

व्यबसाय गरी बसोवास गरी बःनु भएका

नेपाली नागिरकह को राहदानीको म्याद ६ मिहनाभन्दा कम भएमा वा म्याद सिकएमा
आबँयक कागजातह

तथा तोिकएको शुल्क राजदुतावासमा बुझाएपिछ नयां मेिशन

िरडे बल राहदानी (MRP) को लािग िसफािरससाथ केन्िीय राहदानी कायार्लय,

काठमाण्डौमा पठाइने र राहदानी ूा

भएपिछ सम्बिन्धतलाइ बुझाइनेछ । सो को लािग

िनम्न कागजात आबँयक पन।
राहदानीका लािग िनवेदन िदँदा पेश गनुर् पन कागजपऽह
 िरतपूवक
र् भिरएको दरखाःत फाराम २ ूित ।

 नेपाली नागिरकताको ूमाणपऽको सक्कल ूित र सोको एक ूित ूितिलिप।
 पुरानो राहदानी वा सोको ूितिलिप।

 ६ मिहनािभऽ िखचेको तल उिल्लिखत िववरणअनुसारको र ीन फोटो ३
ूित।
 मेिशन िरडेबल राहदानी (MRP) दःतूरवापत युरो १२० को Postal
Draft वा राजदू ताबासमा युरो १२० दःतुर ितरे को रिसद ।
 नेपाली बाबुका िवदे शमा जन्मेका छोरा छोरीलाइ पिहलो पटक राहदानी
जारी गदार् जन्म ूमाणपऽ ( Birth Certificate) र बाबुको नेपाली
नागिरकताको ूमाणपऽ र राहदानीको ूितिलिप।
मेिशन िरडे बल राहदानी ( MRP ) का लािग िनवेदकले पेश गनुर् पनेर् फोटो सम्बन्धी
िववरण कायार्लयको वेवसाइट www.cpo.gov.np
उल्लेिखत मापदण्ड पुग्ने फोटो माऽ

मा रािखएको छ । उक्त िववरणमा

MRP का लिग गाह्य हुने हुँदा फोटोको मापदण्ड

दे हाय बमोिजम भएको जानकारी गराइन्छ ।

राहदानी वा याऽा अनुमितपऽको लािग संलग्न गनुर् पनेर् फोटोको िववरण
¾ फोटोः ६ मिहना िभऽ िखचेको रं िगन
¾ आकारः ४५ िम.मी. ह ३५ िम.मी. -४.५ से.मी. ह ३.५ से.मी.)
¾ पृष्ठभू िमः सादा र हलुका रं ग
¾ अविःथित(Pose) : पूणर् रुपमा अगािड फकेर्को, दव
ु ै कान दे िखने, आंखाले
क्यामेरा हे रेको, टाउको पूरा र काँधको केही भाग दे िखने, छायां

(Shadow) नदे िखने, रातो आंखा (Red eye) नभएको, साथमा अरु व्यिक्त
नभएको, मुख बन्द भएको, चहिकलो रं गको लुगा नलगाएको
¾ ःवरुप (Image) को िःथित अनुहारले ७० दे िख ८० ूितशतसम्म फोटो
ढाकेको
¾ गुणःतर ूष्ट (Sharp focused), उच्च गुणःतरको, नखुिम्चएको, मसी वा
दाग धब्बा नलागेको, ःतरीय कागजमा तथा उच्च Resolution मा
छािपएको
¾ चँमा ूयोग गनुर् पनेर् भएमा : आंखा ूष्ट दे िखने, मिसनो ृेम, ूकाश
परावतर्न (Reflection) नभएको तथा िशशा रं गीन नभएको
¾ िशरपोश िवशेष धािमर्क, सांःकृ ितक एवं ःवाःथ्य सम्वन्धी कारण वाहे क
ु नेर्
टाउको खुला हुनप

४) राहदानी हराइ मेिशन िरडेबल राहदानी (MRP) जारी गन सम्बन्धमा

कुनै नेपाली नागिरकले राहदानी िबदे शमा हराइ मेिशन िरडे बल राहदानी (MRP) लािग
यस राजदू ताबासमा िनवदे न पनर् आएमा त्यःतो हराएको राहदानीको नम्बर र जसको
नाममा राहदानी जारी गिरएको हो सो िववरण खुलाइ हराएको राहदानी र

गिरएको

सूचना केिन्िय राहदानी कायार्लय, काठमाण्डौमा र राहदानी हराएको दे शको अध्यागमन

(Immigration office) कायार्लय तथा सो दे शको पररा

मन्ऽालय वा राजदूताबासलाइ

जानकारी िदएपिछ माऽ नयाँ राहदानीको लािग िसफिरस गिरनेछ ।
राहदानी हराइ मेिशन िरडेबल राहदानी (MRP) लािग िनवेदन िदँदा पेश गनुर् पन कागजपऽह
 िरतपूवक
र् भिरएको दरखाःत फाराम २ ूित ।
 नेपाली नागिरकताको ूमाणपऽको सक्कल ूित र सोको एक ूित ूितिलिप।
 पुरानो राहदानीको ूितिलिप।

 ूहरी ूितवेदन । तर यसरी हराएको राहदानीको म्याद समा

भइसकेको भए िनवेदकले ूहरी ूितवेदन पेश गनुप
र् नछै न ।

 ६ मिहनािभऽ िखचेको मािथ उिल्लिखत िववरणअनुसारको र ीन फोटो ४
ूित।

 मेिशन िरडेबल राहदानी (MRP) दःतूरवापत युरो २४० को Postal
Draft वा राजदू ताबासमा युरो २४० दःतुर ितरे को रिसद ।

५) याऽा अनुमित पऽः

ुर् ल, मीस र मोनाकोमा रहे का कुनै नेपाली नागिरकको राहदानी
ृान्स, ःपेन, पोचग
हराएको वा न

भएको र तु न्तै नेपाल फकर्न आबँयक भएको कारण जनाई

सम्बिन्धत व्यिक्तले दे हायका कागजात पेश गरी यस राजदुतावासमा िनवेदन िदएमा
िनयम बमोिजम याऽा अनुमित पऽ जारी गनर् सिकने छ ।
याऽा अनुमित पऽको लािग िनवेदन िदँदा पेश गनुर् पन कागजपऽह
 िरतपूवक
र् भिरएको दरखाःत फाराम २ ूित ।

 नेपाली नागिरकताको ूमाणपऽको सक्कल ूित र सोको एक ूित ूितिलिप।
 पुरानोको ूितिलिप।
 ६ मिहनािभऽ िखचेको मािथ उिल्लिखत िववरणअनुसारको र ीन फोटो ३
ूित।
 याऽा अनुमित पऽ वापत दःतूर युरो ३५ को Postal Draft वा
राजदूताबासमा युरो ३५ दःतुर ितरे को रिसद ।

६) अिधकृत वारे सनामाः
 अिधकृत वारे सनामा िदने व्यिक्त ारा व्यहोरा खुलाई िनवेदन पेश गनुर् पन।
 आफ राजदूतावासमा उपिःथत भई िनयोग ूमुखको रोहवरमा अिधकृत
वारे सनामामा सहीछाप गनुर् पन।

 कानून बमोिजम दुइूित िलखत -अिधकृत वारे सनामा आवँयक पन।
 अिधकृत वारे सनामा िदने र िलने दुवैको नागिरकताको ूमाण पऽको
ूितलिप ।

 अिधकृत वारे सनामा िदने र िलने दुवैको हालै िखिचएको २/२ ूित
फोटो।

 िकनारा सांक्षीमा दुइ जनाको नाम, ठे गाना तथा सही।

 अिधकृत वािरसनामा ूमािणत वापत लाग्ने शुल्क २० युरो।

७) कागजात ूमाणीकरणः
नेपाल

सरकारको

पररा

मन्ऽालयबाट

ूमाणीकरण गिरएको

कागजातह

सम्बिन्धतलाई आबँयक परे मा यस राजदू तावासबाट ूमाणीकरण गिरने छ ।
सो को लािग िनम्नानुसार कागजात आबँयक पन।

 कुन कुन कागजात ूमाणीकरण गन हो सो उल्लेख गिरएको िनवेदन
 ूमाणीकरण गनुर् पन पररा मन्ऽालयबाट ूमािणत हरे क कागजातको
सक्कल तथा ूितिलिप।
 कागज ूमािणत बापत लाग्ने शुल्कः ूित कागजात २० युरो
८) नागिरकता पिरत्यागः

नागिरकता पिरत्यागको लािग भनुर् पन फाराम को लािग यहां िक्लक गनुर् होला
नेपाली नागिरकता पिरत्याग गनर् चाहने नेपाली नागिरकले आबँयक िनवेदन
फाराम

भरी राजदुतावासमा पेश गनुर् पन । ूा

िनवेदनमा राजदू तावासले

आबँयक कारवाही गरी ूकृया पुरा भएपिछ सम्बिन्धतलाइ जानकारी उपलव्ध

गराउने छ।
गै॑ आवासीय नेपालीह को पिरचय पऽ सम्बन्धमा
क) िबदे शमा बःने नेपाली नागिरकहरूका रूपमा नाम दतार् गदार् पेश गनर् पनेर् आवँयक
कागजातहरू (गैर आवासीय नेपालीको है िसयतमा नाम दतार् गराउन िदएको िनवेदन -

नेपाली मूलको िवदे शी नागिरकको ूयोजनको लािग) िनदे वनको नमुनाको लािग यहां
िक्लक गनुर् होला ।
¾

नेपाली नागिरकताको ूमाणपऽको ूितिलिप,

¾

नेपाली राहदानीको ूितिलिप,

¾

िवदे शमा कुनै व्यवसाय गरी वसेको भए सो व्यवसाय दतार् सम्बन्धी कागजात,

¾

िवदे शमा पेशा वा रोजगारी गरी वसेको भए सो पुष्टी गनेर् कागजात,

¾

कुनै अन्तरार्िष्टर्य संघ संःथामा कायर्रत रहे को भए सो संःथाको िनयुिक्तपऽ तथा
हाल कायर्रत रहे को भन्ने व्यहोरा खुल्ने कागजात,

¾
¾

हालसालै िखिचएको पासपोटर् साइजको फोटो २ ूित

गै॑ आवासीय नेपालीका रूपमा नाम दतार् गनर् िनवेदन िददा लाग्ने दःतुर युरो
१६

ख) नेपाली मूलको िवदे शी नागिरकको रूपमा नाम दतार् गदार् पेश गनर् पनेर् आवँयक
कागजातहरू र दःतुर (गैर आवासीय नेपालीको है िसयतमा नाम दतार् गराउन िदएको

िनवेदन िबदे शमा बःने नेपाली नागिरकहरूको ूयोजनको लािग) िनदे वनको नमुनाको लािग
यहां िक्लक गनुर् होला ।
¾

बसोवास गिररहे को मुलुकको नागिरकता खुल्ने कागजात,

¾

नेपालको नागिरकता पिरत्याग गरे को भए सो नागिरकता पिरत्याग गरे को
ूमाण,

¾

बाबु/आमा/बाजे/बज्यैको नागिरकताको ूमाणपऽ नं. िजल्ला वा िनज
नेपालको नागिरक भएको व्यहोरा खुल्ने कागजात,

¾

नेपाल भन्दा बािहर कुनै दे शमा कुनै पेशा वा व्यवसाय गरी वसेको भए सो
व्यवसाय दतार् सम्बन्धी कागाजत,

¾

नेपालभन्दा बािहर कुनै दे शमा रोजगारी गरी बसेको भए सो पुष्टी गनेर्
कागजात,

¾
¾

हालसालै िखिचएको पासपोटर् साइजको दइ
ु ूित फोटो र

गै॑ आवासीय नेपालीका रूपमा नाम दतार् िनवेदन िददा लाग्ने दःतुर युर १६

नोट: १) गै॑ आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ र िनयमावली, २०६६, नाम दतार्को लािग पेश गन
िनवेदनको नमूना पररा

मन्ऽालयको wesite http://www.mofa.gov.np/nrn/ वाट download

गनर् सिकने ।
२) राहदानी वा अन्य कागजात वापतको शुल्क पठाउदा Postal Draft को लािग निजकको हुलाक
वा अन्य ित
ू डेिलभरी सेवामा सम्पकर् गन । Postal Draft बापतको रिसदको ूितिलिप सिहत
मािथ उल्लेिखत कागजात सं लग्न गरी हुलाक वा अन्य ितु डे िलभरी सेवा माफर्त यस
राजदूताबासमा पठाउनु पन । राहदानी तथा कागजात सम्बिन्धत ठे गानामा पुन पठाउनु पन
भएमा सो सेवाको लािग आवँयक कागजात वा सेवा रकम समेत Postal Draft मा समाबेश गनुर्
पन।
३)

हुलाक माफर्त चेक तथा नगद नपठाउने ।

