९. राहदानी (MRP) स ब धी
िनवेदकको ना. . िज ला शासन
कायालय काठमा डौबाट जारी भएको
हकमा
१. रीतपूवक भ रएको दरखा त फाराम
२ ित
२. नेपाली नाग रकताको माणप को
स ल ित र सो को २ ित ितिलिप
(ना. .शाखाबाट ना. . माणप
िभडेको नु पनछ)
३. हालसालै िखचेको िनधा रत ढाँचाको
फोटो ३ ित
४. राहदानी द तूर ५०००।– ितरे को
रिसद र नाबालकको हकमा १० बष
मुिनको हकमा २५००।– (राहदानी
हराएको÷ याितएको वा कु नै किसमले
िव ेको भएमा दो बर द तुर ला ेछ ।
५. नाबालकको हकमा िज ला शासन
कायालय काठमा डौबाट जारी ग रएको
नाबालक प रचय प र िनजको बाबु वा
सहायक
आमा म ये कु नै एक जनाको
िनबेदन
.िज.अ.
नाग रकताको माण प र सो को
पेश
९.१ साधारण (Normal) राहदानी ितिलिप । संर क िनयु भएकोमा गरे को
संर क भएको होरा खु ने िलखतको ४२ दन ५,००० शासक य
अिधकृ त/शाखा
स ल ित र संर कको नाग रकताको पछी
हेन ना.सु.
माणप तथा यसको ितिलिप
६. पिहले राहदानी िलएको भए सो को
स ल ित र ितिलिप

अ य िज लाबाट बसाई सराई ग र
आउनेको हकमा मािथ उ लेिखत
कागजातह बाहेक िन कागजातह
पेश गनुपनछ
१. थानीय पि कािधकारीको
कायालयबाट जारी भएको बसाई
सराईको माणप ।
२. ज गाधनी माण पूजा ।
३. घरको न सा पास माणप ।
४. बसाई सरे र आउनेह को लािग
वसाइ सरी आएको िज लाबाट
नाग रकताको अिभलेख बुिझनेछ ।

स. .िज.अ.
को हकमा
.िज.अ. र
अय
कमचारीको
हकमा
स. .िज.अ..

५ अन्य जिल्लाबाट नाबालक
बिनसके को हकमा स बि धत
िज लाबाट अिभलेख बुिझनेछ ।
अ य िज लाबाट नाग रकता िलई
काठमा डौ िज लामा िववाह गरी
आउनेको हकमा
१. िववाह दता माणप
२. पितको ना. . माणप को
ितिलिप
३. स बि धत िज लाबाट नाग रकताको
अिभलेख बुिझनेछ

काठमा डौ िज ला ि थत सरकारी
िनकायमा कायरत कमचारी र कमचारी
प रवारको हकमा
१. स बि धत िनकायको िसफा रस प
२. स बि धत िज लाबाट नाग रकताको
अिभलेख बुिझनेछ
३ अ य िज लाबाट नाबालक
बिनसके को हकमा स बि धत
िज लाबाट अिभलेख बुिझनेछ ।
१. त
ु सेवा मागको .१० को टकट
टाँस गरी िनवेदन संगै िनवेदक वयम्
उपि थत नुपन छ ।
९.२

त
ु सेवाको राहदानी िसफा रस

२. मािथ दफा १०.१ मा
उ लेिखत राज ितरे को रिसद
बाहेक सबै कागजातह
३ online form दुई ित (पछािड
िसफारीस होरा भएको)

स. .िज.अ.
को हकमा
.िज.अ. र
१०।–
अय
को टकट शासक य
कमचारीको
अिधकृ त/शाखा
हकमा
हेन ना.सु.
स. .िज.अ..
सहायक
.िज.अ.

१. सािबकको राहदानीको ितिलिप

९.३

हराएको राहदानी पुन ा ी
स ब धी

२. िवदेशमा राहदानी हराएकाको
हकमा ाभल डकु मे ट

स. .िज.अ.
सहायक
को हकमा
.िज.अ.
.िज.अ. र
१० को
अय
टकट
शासक य
कमचारीको
अिधकृ त/शाखा
हकमा
हेन ना.सु.
स. .िज.अ..

राहदानी
हराएको
हकमा
मनािसव
आधार
बेगर त
ु
सेवा
िसफा रस
ग रने छैन

