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४. अध्यागमन (चौथो सं िोधन) ननयमावली, २०६०
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५.

२०६५।३।२



अध्यागमन (पााँचौ सं िोधन) ननयमावली, २०६४

अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा १८ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले
दे िायका ननयमिरू बनाएको छ ।
पररच्छे द–१
प्रारशभिक
१.

संशिप्त नाम र प्रारभिः (१) यी ननयमिरूको नाम “अध्यागमन ननयमावली, २०५१” रिे को
छ।
(२) यो ननयमावलीको ननयम २९ र ३९ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना
प्रकािन गरी तोकेको नमनत दे शि प्रारभि िुने छ र अन्य ननयमिरू तुरुन्त प्रारभि
िुनेछन् ।*

२.


*

पररिाषाः हवषय वा प्रसं गले अको अथथ नलागेमा यो ननयमावलीमा,–
नमनत २०६५।३।१६ को सूचनाद्धारा नमनत २०६५।४।१ दे शि प्रारभि िुने गरी तोहकएको ।

नमनत २०५१।२।२३ को सूचनाद्वारा ननयम ३९ सोिी नमनतदे शि र ननयम २९ नमनत २०५१।३।१७ (१ जुलाई
१९९४) दे शि प्रारभि िएको
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(क)

“ऐन” िन्नाले अध्यागमन ऐन, २०४९ सभझनु पछथ ।

(ि)

“पयथटक” िन्नाले कशभतमा एक रात वा चौहवस घण्टा नेपालमा हवताउने
हवदे िी सभझनु पछथ ।

(ग)

“पररवार” िन्नाले लोग्ने, स्वास्नी तथा आमा, बाबु



आशित छोरा, छोरी सभझनु

पछथ ।
(घ)

“पदयात्रा िेत्र” िन्नाले पदयात्रा गनथ अनुमनत नलनु पने गरी नेपाल सरकारले
तोकेको िेत्र सभझनु पछथ ।

(ङ)

“ननयोग” िन्नाले हवदे ि शस्थत नेपाली राजदू तावास, नेपाली मिावाशिज्य दू तावास
र नेपाली वाशिज्य दूतावास सभझनु पछथ र सो िब्दले स्थायी वा अस्थायी
रूपमा नेपाल सरकारको हवदे िमा प्रनतनननधत्व गने सं गठन वा अनधकारीलाई
समेत जनाउाँछ ।

(च)

“एजेन्सी” िन्नाले हवदे िीिरूको आगमन, उपशस्थनत र प्रस्थानसभमको अवनधमा
हवदे िीलाई सेवा उपलब्ध गराउने व्यशि वा नेपाल सरकारको ईजाजत प्राप्त
सं स्था तथा यात्रुिरुको आवागमन गराउने सं स्था सभझनु पछथ ।

(छ)

“निसा वषथ” िन्नाले यस ननयमावलीको प्रयोजनको लानग कुनै सालको जनवरी
१ दे शि निसेभबर ३१ सभमको अवनध सभझनु पछथ ।

पररच्छे द–२
निसा सभबन्धी व्यवस्था


३.

निसा ददने वा नददने नेपाल सरकारको अनधकारः (१) कुनै हवदे िीलाई निसा ददने वा नददने
सभपूि थ अनधकार नेपाल सरकारमा ननहित रिनेछ ।



पहिलो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।
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(२) नेपाल सरकारले कुनै नमत्र राष्ट्रका नागररकलाई पारस्पररकताको आधारमा निसा
ननलई नेपालनित्र प्रवेि गनथ ददन सक्नेछ ।
४.

कूटनैनतक निसाः (१) नेपाल सरकारले हविेष आदे ि जारी गरे को अवस्थामा बािे क कुनै
ु बाट कूटनैनतक रािदानी प्राप्त गरी सभबशन्धत हवदे िी कूटनैनतक ननयोगबाट
पनन मुलक
कूटनैनतक निसाको नननमत्त नसफाररस गरी पठाएको व्यशि, नेपाल सरकारबाट कूटनैनतक
सुहवधा प्रदान गनथ उपयुि ठिर ्याएको व्यशि तथा त्यस्तो कूटनैनतक रािदानी प्राप्त
व्यशिको पररवारका सदस्यलाई कूटनैनतक निसा ददइनेछ ।
(२) कूटनैनतक निसा नेपालमा काम गरुन्जेलसभमको लानग पारस्पररकताको आधारमा
एकैपटक वा पटक पटक भयाद थप गरी ददइनेछ ।
(३) कूटनैनतक निसाको लानग अनुसूची–१ बमोशजमको ढााँचामा ननवेदन ददनु पनेछ ।
तर हवदे िी कूटनैनतक ननयोग वा सो कायथको लानग अनधकार प्राप्त ननकायबाट हववरि
सहित अनुरोध वा नसफाररस िई आएमा अनुसूची—१ बमोशजम ननवेदन ददनु आवश्यक
िुनेछैन ।

५.

औपचाररक निसा (अहफनसयल निसा) (१) नेपाल सरकारले उपयुि ठिर ्याएका व्यशि र
नतनका पररवार तथा सभबशन्धत हवदे िी कूटनैनतक ननकायको नसफाररसमा दे िायका हवदे िी र
नतनका पररवारलाई औपचाररक (अहफनसयल) निसा ददइनेछ ।
(क)

नेपालका लानग आवासीय वा गैर आवासीय कूटनैनतक ननयोग, वाशिज्य
दू तावासमा काम गने प्रिासननक, प्राहवनधक तथा गैर कूटनैनतक
ु बाट नेपाल घुभन आउने विालवाला नेपाली
कमथचारी तथा बाह्य मुलक
अवैतननक मिावाशिज्यदू तिरू, वाशिज्यदू तिरू र नतनका पररवार,

(ि)

नेपाल

सरकारसं ग

िएको

सल्लािकार हविेषज्ञिरू,
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(ग)

ु
सं यि
राष्ट्र सं घ वा त्यस अन्तगथतका सं स्थािरूका नेपाल शस्थत
ु
कायाथलयमा काम गने कमथचारीिरू र सं यि
राष्ट्र सं घद्वारा प्रदान
गररएको ले सेपेसे प्राप्त व्यशििरू,

(घ)

नेपाल शस्थत अन्तराथहष्ट्रय सं स्था वा िेत्रीय सं गठनिरूमा काम गने
कमथचारीिरू,



(ङ) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वानमत्व िएको ननकाय वा
ु
सं यि
राष्ट्र सं घ वा िेत्रीय सं गठन वा सो अन्तगथतका अन्य
ननकायद्वारा आयोशजत सिा सभमेलन, प्रशििि वा बैठकमा सििागी
िुन आउने व्यशििरु ।

(२) औपचाररक निसाको लानग अनुसूची–१ बमोशजमको ढााँचामा ननवेदन ददनु पनेछ।
तर हवदे िी कूटनैनतक ननयोग वा सो कायथको लानग अनधकार प्राप्त ननकायबाट हववरि
सहित अनुरोध वा नसफाररस िई आएमा अनुसूची–१ बमोशजमको ननवेदन ददनु पनेछैन ।
६.

पयथटक निसाः (१) नेपाल भ्रमिमा आउने हवदे िी पयथटकलाई पयथटक निसा ददइनेछ ।
(२) पयथटक निसा एक निसा वषथमा बढीमा

एकसय पचास ददनका लानग ददइनेछ ।



(३) एक निसा वषथमा जारी गररएको निसामा तोहकएको अवनध पूरा नगदै प्रस्थान
गरे को पयथटकले बांकी अवनध अको निसा वषथमा जोिी उपयोग गनथ पाउने छै न ।
(४) एक निसा वषथको अन्त्य नतर नेपाल प्रवेि गरी अको निसा वषथको पयथटक
निसामा बस्न पाउने अवनध पनन कुनै हवदे िीले उपिोग गनथ चािे मा सो सुहवधा ननजले उपयोग
गनथ सक्नेछ । तर त्यस्तो अवनधको दस्तुरको गिना िने ननज बसेको कूल अवनधका
आधारमा

गररनेछ ।

(५) पयथटक निसाको लानग अनुसूची–१ बमोशजमको ढााँचामा ननवेदन ददनु पनेछ ।



पहिलो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।



चौथो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।
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७.

अध्ययन निसाः (१) नेपाल सरकारको स्वीकृनत प्राप्त गरी नेपालको कुनै शििि सं स्थामा
अध्ययन, अध्यापन वा अनुसन्धान गनथ आउने हवदे िीिरू, नतनका पररवारलाई अध्ययन निसा
ददइने छ ।


(२) नेपाल सरकारबाट प्राप्त छात्रबृशत्त अन्तगथत वा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत

कायथक्रम अन्तगथत वा दुई हवश्वहवद्यालय बीच िएको सभझौता अन्तगथत अध्ययन तथा
अनुसन्धान गनथ आउने वा दशिि एशियाली िेत्रीय सियोग सं गठन (साकथ) का सदस्य
राष्ट्रिरुबाट अध्ययन गनथ आउने हवदे िी वा माध्यनमक तिसभमको अध्ययन गनथ आउने
हवदे िी बािेक आफू िुिी अध्ययन तथा अनुसन्धान गनथ चािने अन्य हवदे िीलाई नेपालमा
रिाँदा एकै पटक वा मानसक दामासािीमा वाहषथक न्यू नतम तीन िजार अमेररकी िलर वा सो
बराबरको नेपाली मुद्रा र ननजका पररवारको िकमा वाहषथक न्यू नतम दुई िजार अमेररकी
िलर वा सो वरावरको नेपाली मुद्रा िचथ गनथ सक्ने आनधकाररक स्रोत वा सो वरावरको
वैदेशिक मुद्राको सटिी रनसद वा सो बराबरको नेपाली मुद्रा स्थानीय वैंकमा मौज्दात रिे को
कागजात पेि गरे को आधारमा मात्र अध्ययन निसा ददइनेछ ।
(३) अध्ययन निसा एक पटकमा एक वषथको लानग ददइनेछ । सो िन्दा बढी
अवनधको लानग ददन परे मा त्यस्ता व्यशिको अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रगनत हववरि तथा
हक्रयाकलाप लगायत अन्य आवश्यक कुरािरूलाई समेत हवचार गरी भयाद थप गनथ
सहकनेछ ।
तर अनुसन्धानकताथ र अध्ययनकताथको िकमा यस्तो भयाद थप अनुसन्धान अवनध वा
अध्ययनरत िैशिक उपाधी अवनधसभमका लानग मात्र िुनेछ ।


(३क) उपननयम (३) मा जुनसुकै कुरा ले शिएको िए तापनन प्राहवनधक हवषयमा

अध्ययन गनेिरुको िकमा सभबशन्धत हवषयमा िैशिक उपानध अबनधसभमको लानग एकैपटक
अध्ययन निसा ददन सहकनेछ ।



पााँचौ सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।



पााँचौ सं िोधनद्वारा थप ।
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(४) अध्ययन निसाको लानग



सभबशन्धत मन्त्रालयको नसफाररस पेि गनुथ पनेछ ।

(५) अध्ययन निसाको लानग अनुसूची–२ बमोशजमको ढााँचामा ननवेदन ददनु पनेछ ।
८.

गैर पयथटक निसाः (१) दे िायका हवदे िी र नतनका पररवारका सदस्यिरूलाई गैर पयथटक
निसा ददइनेछ ।
(क)

हवदे िी नमत्र राष्ट्रका सरकारी वा गैर सरकारी सं स्थाबाट िचथ व्यिोने
गरी नेपाल सरकारको स्वीकृनत प्राप्त सामाशजक वा आनथथक हवकास
कायथमा सं लग्न हवदे िीिरू,

(ि)

नेपाल शस्थत हवदे िी ननयोगद्वारा सं चानलत सं स्थामा काम गनथको लानग
परराष्ट्र मन्त्रालयबाट नसफाररस प्राप्त हवदे िीिरू,

(ग)

हवदे िी पत्रपनत्रका तथा समाचार सनमनतमा काम गनथको लानग सूचना
तथा सं चार मन्त्रालयबाट नसफाररस प्राप्त हवदे िी प्रनतनननधिरू,

(घ)

कूटनैनतक वा औपचाररक निसा प्राप्त हवदे िीको पररचारकको रूपमा
काम गनथ सभबशन्धत मन्त्रालयबाट नसफाररस प्राप्त हवदे िीिरू,

(ङ)

नेपालनित्र कुनै फमथ, कभपनी, सं स्था, उद्योग वा व्यवसायमा पाररिनमक
पाउने गरी काम गनथ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त हवदे िीिरू,

(च)

नेपालशस्थत कुनै अन्तराथहष्ट्रय िवाई सं स्थामा काम गनथ



सभबशन्धत

मन्त्रालयबाट नसफाररस प्राप्त हवदे िीिरू,


ु को उद्योग वाशिज्य सं घ वा
(छ) हवदे िी सरकारी ननकाय वा हवदे िी मुलक
ु बाट नेपाल आउने
च्याभवर अफ कमसथको नसफाररसमा ते िो मुलक
हवदे िी आयातकताथ,



पहिलो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।



दोस्रो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।
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(ज)

नेपाली नागररकसं ग वैवाहिक सभबन्ध िई हववाि दताथको प्रमािपत्र
पेि गने हवदे िीिरू ।



(ज१) नेपाली मूलका हवदे िी वा नेपाली बाबु वा आमाको हवदे िी रािदानी
वािक सन्तान नेपालमा कुनै नाते दार िेट्न आउने िएमा वा नेपाली
नागररकसाँग वैवाहिक सभबन्ध िएका हवदे िीका बाबु, आमा, दाजु, िाइ,
दददी वा वहिनी सभबशन्धत दू तावासको नाता िुलेको नसफाररससहित
ननजलाई िेट्न आउने िएमा,
स्पष्टीकरिः यस िण्िको प्रयोजनका लानग “नातेदार” िन्नाले बाबु वा
आमापदिको तीन पुस्तानित्रको व्यशिलाई जनाउनेछ ।

(झ)

सरकारी वा गैर सरकारी स्तरमा सभपन्न सभझौता वा सिमनत अनुसार
सभबशन्धत मन्त्रालयको नसफाररसमा काम गनथ आएका हवदे िीिरू,

(ञ) उद्योग

वा

व्यवसायको

सभिाव्यता

अध्ययन

गनथ

बढीमा

६

महिनासभमका लानग सभबशन्धत मन्त्रालयको नसफारि प्राप्त हवदे िीिरु,
तर यस िण्ि बमोशजमका हवदे िीिरुले निसा ननवेदन फाराम
साथ लगानीको स्रोत िुलेको कागजात, लगानीकताथको योग्यता तथा
अनुिव सभबन्धी हववरििरु समेत पेि गनुप
थ नेछ ।
(ट)

समूिगत रूपमा पयथटकिरूदलाई नेपाल भ्रमि गराउन



सभबशन्धत

मन्त्रालयको नसफाररस सहित आवेदन गने हवदे िीिरूको टोली नेता,


(ट१)समाजकल्याि पररषद् वा सभबशन्धत मन्त्रालयसाँग सभपन्न सभझौता
अनुसार

गैर

सरकारी

सं स्थामा

काम

मन्त्रालयको नसफाररस प्राप्त हवदे िीिरु,



पााँचौ सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।



पहिलो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।



पहिलो सं िोधनद्वारा थप ।
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(ठ)

नेपाल सरकारले उपयुि ठिर ्याएका हवदे िीिरू ।

(२) गैर पयथटक निसा एक पटकमा बढीमा एक वषथको लानग प्रदान गररनेछ र
आवश्यकता अनुसार पुनः भयाद थप गनथ सहकनेछ ।
(३)

.......



(४) गैर पयथटक निसा नलनको लानग अनुसूची—२ बमोशजमको ढााँचामा ननवेदन ददनु
पनेछ ।
तर

उपननयम

(१)

को

िण्ि

(ज)

बमोशजमका

हवदे िीिरूले

अनुसूची—२क

बमोशजमको ढााँचामा ननवेदन ददनु पनेछ ।
९.

व्यावसाहयक निसाः (१) दे िायका हवदे िीिरू र नतनका पररवारलाई



सभबशन्धत ननकायको

नसफाररसमा व्यावसाहयक निसा ददइनेछः–
(क)

नेपालनित्र व्यापाररक वा औद्योनगक व्यवसायमा लगानी गने ईजाजत
प्राप्त हवदे िीिरू वा त्यस्ता व्यापाररक वा औद्योनगक सं स्थाको अनधकृत
प्रनतनननध ।

(ि)


नेपालबाट ननकासी व्यापार गनथ लगानी गने इजाजत प्राप्त हवदे िीिरू।

ु बाट नेपालमा आई नेपालमा उत्पाददत मालसामान िरीद
(ग) तेस्रो मुलक
गरी

ननकासी

गने

वा

ननकासीको

लानग

िरीद

आदे ि

ददने

हवदे िीिरू।
(२) यस ननयमावलीमा अन्यथा व्यवस्था िएकोमा बािे क व्यावसाहयक निसा एक
पटकमा बढीमा पााँच वषथका लानग प्रदान गररनेछ र आवश्यकता अनुसार यसको भयाद थप
गनथ सहकनेछ ।



पााँचौ सं िोधनद्वारा शझहकएको ।



पहिलो सं िोधनद्वारा थप ।



दोस्रो सं िोधनद्वारा थप ।
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(२क) उपननयम (२) मा जुनसुकै कुरा ले शिएको िएतापनन उपननयम (१) को

िण्ि ग) बमोशजमको हवदे िीलाई एक पटकमा नब्बे ददनसभम नेपालमा बस्न पाउने गरी
पााँच वषे बिु प्रवेिी व्यावसाहयक निसा ददइनेछ ।
(२ि) उपननयम (२क) बमोशजम नेपालमा बस्न पाउने गरी ददइएको भयादनित्र



निसा वािकले व्यावसाहयक काम कारोबार सभपन्न िुन नसकेको कारि र सभबद्ध प्रमाि
समेत रािी ननवेदन ददएमा ननजको कायथ दिताको आधारमा उपननयम (२क) मा उल्ले ि
िए बमोशजम नेपालमा बस्न पाउने अवनधसभमको लानग निसा नवीकरि गनथ सहकनेछ ।
(३) व्यावसाहयक निसाको लानग अनुसूची २ बमोशजमको ढााँचामा ननवेदन ददनु
पनेछ।


ु जाने गरी िवाई
१०. अन्तररम (ट्राशन्जट) निसाः (१) नेपालको हवमानस्थल िई कुनै अको मुलक
हटकटसहित रात हवताउने गरी नेपालमा प्रवेि गरे का हवदे िीलाई वा कुनै कारिवि
आकशस्मक रुपमा नेपालको हवमानस्थलमा अवतरि गरे को बायुयानमा यात्रा गरररिे को
हवदे िीलाई एक ददनका लानग अन्तररम निसा ददइनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजमको निसाको लानग अनुसूची – ३ बमोशजमको ढााँचामा
ननवेदन ददनु पनेछ ।



१०क.गैर आवासीय नेपाली निसा (नन् रे शजनियन्सल नेपालीज निसा) : (१) हवदे िमा बसोबास गने
नेपाली मूलका हवदे िीले नेपालमा बसोबास गनथ वा व्यापार व्यवसाय वा कुनै हवषयमा
अध्ययन अध्यापन वा अनुसन्धान गनथ चािे मा ननज र ननजको पररवारलाई गैर आवासीय
नेपाली निसा ददन सहकनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजमको निसाको लानग अनुसूची–३क. बमोशजमको ढााँचामा
हवदे िशस्थत नेपाली ननयोग माफथत वा हविागमा सोझै ननवेदन ददन सहकनेछ ।



दोस्रो सं िोधनद्वारा थप ।



पााँचौ सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।



दोस्रो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।
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(३) उपननयम (१) बमोशजमको निसा एकपटकमा बढीमा दिवषथसभमको लानग प्रदान
गनथ सहकनेछ र आवश्यकता अनुसार यसको भयाद थप गनथ सहकनेछ ।
(४) गैर आवासीय नेपाली निसाको ढााँचा अनुसूची—३ि. बमोशजमको िुनेछ ।
११.

आवासीय (रे शजिेशन्सयल) निसाः (१) नेपालमा जीवन हवताउन चािने दे िायका हवदे िीिरु र
नतनका पररवारलाई आवासीय निसा ददइनेछ ।
(क)

अन्तराथहष्ट्रय ख्यानत प्राप्त व्यशि,

(ि)

नेपालको आनथथक, सामाशजक र सांस्कृनतक समुन्ननतमा हविेष योगदान
पुर ्याउन सक्ने व्यशि,



(ग)



=......,

(घ) नेपालको औद्योनगक व्यवसायमा कशभतमा एकलाि अमेररकी िलर वा
सो बराबरको पररवत्र्य हवदे िी मुद्रा एकैपटक लगानी गने व्यशि,

(ङ)


नेपालमा कुनै व्यवसाय नगरी जीवनयापन गनथ चािने हवदे िी ।

(२) उपननयम (१) को िण्ि (घ) मा उल्ले ि िएका हवदे िी बािे क अन्य िण्िमा

उल्लेि िएका हवदे िीलाई आवासीय निसा नसफाररस गने ननयोगले परराष्ट्र मन्त्रालय माफथत
त्यस्तो हवदे िीले िरे को ननवेदन सहित हविागमा पठाउनु पनेछ ।


(३) उपननयम (१) को िण्ि (ङ) को आधारमा आवासीय निसा प्राप्त गनथ

चािने

हवदे िीले एकमुष्ट वाहषथक बीस िजार अमेररकी िलर वा सो वरावरको पररवत्र्य हवदे िी मुद्रा
नेपालमा िचथ गने स्रोत प्रमाशित िुने कागजात र नवीकरि गनथ चािने हवदे िीले सो
कागजात सहित एकमुष्ट वा पटक पटक उि रकम िचथ गरे को पुहष्ट िुने प्रमाि पेि गनुथ
पनेछ ।



दोस्रो सं िोधनद्वारा शझहकएको ।



पहिलो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।



पााँचौ सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।
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(४) आवासीय निसा नलन चािने हवदे िीले अनुसूची–४ बमोशजमको ढााँचामा हविाग वा
सभबशन्धत ननयोगमा ननवेदन ददनु पनेछ ।
(५) आवासीय निसाको ढााँचा अनुसूची–४क बमोशजम िुनेछ ।
१२.

निसा ददने र नवीकरि गने अनधकारीः (१) दे िायको निसा दे िायको अनधकारीद्वारा ददइने र
नवीकरि गररनेछ ।
निसाको हकनसम

निसा ददने र नवीकरि गने अनधकारी

(क) कूटनैनतक निसा

परराष्ट्र मन्त्रालय,
तर तीस ददनसभमको लानग ननयोग वा
प्रवेि

स्थलशस्थत

अध्यागमन

कायाथलयले

प्रवेि निसाको रूपमा) कूटनैनतक निसा ददन
सक्नेछ ।
(ि) औपचाररक निसा

परराष्ट्र मन्त्रालय
तर तीस ददनसभमको लानग ननयोग वा
प्रवेि

स्थलशस्थत

अध्यागमन

कायाथलयले

प्रवेि निसाको रूपमा) औपचाररक निसा ददन
सक्नेछ ।


(ग) पयथटक निसा

(१)

निसा वषथमा पन्र ददन, तीस ददन र नब्बे
ददनको प्रवेि निसाका लानग ननयोग वा प्रवेि
हवन्दुको अध्यागमन अनधकृत,

(२)

नेपाल प्रवेि गररसकेका पयथटकिरुको निसा
भयाद थप तथा ननयनमत गररददनका लानग
मिाननदे िक



पााँचौ सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।
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तर प्रस्थानका समयमा एकसय पचास
ददनको अबनधनित्रको िए पन्र ददनसभमको
निसा प्रस्थान हवन्दुमा अध्यागमन अनधकृतले
ननयनमत गररददन सक्नेछ ।
(घ) अध्ययन निसा


(ङ) गैर पयथटक निसा

मिाननदे िक,
(१)

ननयम

८

हवदे िीको
राजदू तावास

को
िकमा
वा

िण्ि

(छ)

हवदे ि
स्थायी

बमोशजमको

शस्थत

नेपाली

नेपाली

कूटनैनतक

(ठ)

बमोशजमको

ननयोग वा मिाननदे िक,
(२)

ननयम

८

को

िण्ि

हवदे िीको िकमा नेपाल सरकारको स्वीकृनत
नलई मिाननदे िक,
(३)

ननयम

८

को

अन्य

िण्ि

बमोशजमको

हवदे िीको िकमा मिाननदे िक
(च) व्यावसाहयक निसा

मिाननदे िक,



(छ) अन्तररम निसा

अध्यागमन अनधकृत,



(ज) आवासीय निसा

पहिलो एक वषथको लानग गृि मन्त्रालयको शस्वकृनत
नलई हविाग र नवीकरिको लानग हविाग
तर ननयम ११ को उपननयम (१) को िण्ि
(घ)



दोस्रो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।



पााँचौ सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।



पहिलो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।
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आशित

पररवारलाई

उद्योग

हविागको

नसफाररसमा

हविाग ।


(झ) गैर आवासीय नेपाली निसा

पहिलो पटकका लानग गृि मन्त्रालयको स्वीकृनतमा
ननयोग

वा

मिाननदे िक

र

नवीकरिका

लानग

मिाननदे िक ।
(२) उपननयम (१) को िण्ि (क) र (ि) बमोशजम निसा ददइएको व्यशििरूको
नाम, राहष्ट्रयता, रािदानी नभवर र निसा अवनध िुलेको हववरि मानसक रूपमा परराष्ट्र
मन्त्रालयले हविागलाई ददनु पनेछ ।
(३) उपननयम (१) को िण्ि (क) र (ि) बािे क अन्य िण्ििरू बमोशजम
ननयोगबाट निसा जारी गदाथ उठे को राजश्वको हववरि मानसक रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयले
हविागमा पठाउनु पनेछ ।


(४)



निसा ददने अनधकारीले सभबशन्धत ननकायिरुबाट निसाको लानग नसफाररस

िई आएकोमा त्यस्तो नसफाररस दताथ िएको नमनतले सामान्यतया ७ ददननित्र



निसा सभबन्धी

ननिथय गनुप
थ नेछ ।
१३.

निसा ददन वा नेपालनित्र प्रवेि गनथ ददन इन्कार गनथ सहकनेः यस ननयमावलीमा अन्यत्र
जुनसुकै कुरा लेशिएको िएतापनन दे िायका हवदे िीिरूलाई निसा ददन वा नेपालनित्र प्रवेि
गनथ ददन अध्यागमन अनधकृतले प्रवेि हवन्दुमा नै इन्कार गनथ सक्नेछः–
(क)

रािदानी र निसा िंकास्पद दे शिएका,

(ि)

ऐन वा यस ननयमावलीको हवपररत काम गरे वापत ननष्कािन गररएका वा
नेपालमा प्रवेि गनथ ननषेध गररएका ।



(ग) यस ननयमावली बमोशजम बस्न पाउने अबनध व्यनतत गररसकेका ।



पहिलो सं िोधनद्वारा थप ।



दोस्रो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।
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१४.

(घ) प्रवेि गनथ आउने हवदे िीको यात्रा सभबन्धी कागजात िंकास्पद दे शिएमा ।

नेपालबाट प्रस्थान गनथ रोक लगाउन सहकनेः दे िायका



व्यशिलाई नेपालबाट प्रस्थान गनथ

हविाग वा अध्यागमन कायाथलयले रोक लगाउन सक्नेछः–
(क)

बैध रािदानी र प्रस्थान गने िएको दे िमा प्रवेि गनथको लानग निसा निएका,

(ि)

नेपालबाट प्रस्थान गनथबाट रोक लगाउनको लानग कुनै अनधकार प्राप्त
अनधकारीबाट कारि सहितको जानकारी प्राप्त िुन आएका ।

१५.

प्रवेि वा प्रस्थान स्थलः निसा नलई नेपालनित्र प्रवेि गनथ र नेपालबाट प्रस्थान गने हवदे िीको
प्रयोजनको लानग प्रवेि तथा प्रस्थान स्थल अनुसूची–५ बमोशजम िुनेछ ।

१६.

आगमन तथा प्रस्थान फाराम िनुप
थ नेः (१) प्रत्येक हवदे िीले नेपालनित्र प्रवेि गदाथ अनुसूची–६
बमोशजमको आगमन फाराम र नेपालबाट बाहिर प्रस्थान गदाथ अनुसूची–६क बमोशजमको
प्रस्थान फाराम िरी अध्यागमन कायाथलयमा बुझाउनु पनेछ ।


(१क) अन्तराथहष्ट्रय हवमानस्थल प्रयोग गरी नेपाल बाहिर प्रस्थान गने र नेपालनित्र

प्रवेि गने प्रत्येक नेपालीले क्रमिः अनुसूची– ६ि र अनुसूची – ६ग बमोशजमको ढााँचामा
प्रस्थान वा आगमन फाराम िरी कायाथलयमा बुझाउनु पनेछ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम बुझाएको फारामको आधारमा अध्यागमन कायाथलयले
प्रत्येक ददन हवदे िीिरूको आगमन अनिले ि अनुसूची–७ बमोशजमको ढााँचामा र प्रस्थान
अनिलेि अनुसूची – ७क बमोशजमको ढााँचामा तयार गरी हविागमा पठाउनु पनेछ ।
१७.

आगमन तथा प्रस्थान प्रमाशित गनेः नेपालमा प्रवेि वा नेपालबाट प्रस्थान गने प्रत्येक
व्यशिले प्रवेि वा प्रस्थान स्थलमा आफ्नो प्रवेि वा प्रस्थान प्रमाशित गराउनु पनेछ । यसरी
प्रस्थान वा प्रवेि प्रमाशित िुन छु ट िएको व्यशिको िकमा कारि सहित ननजको ननवेदन
पनथ आएमा हविागले छानवीन गरी उशचत दे िेमा आगमन वा प्रस्थान प्रमाशित गरी ददनेछ ।




पााँचौ सं िोधनद्वारा थप ।
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१८.

कागजात दे िाउनु पनेः हविाग वा सो अन्तगथतका कायाथलयका कमथचारीिरू र त्यस्ता
कमथचारीिरू निएका ठाउाँमा शजल्ला प्रिासन कायाथलयका अनधकृत कमथचारी, प्रिरी कमथचारी
तथा सीमा प्रिासन कमथचारीले कुनै हवदे िीको रािदानी, निसा, पदयात्रा अनुमनत पत्र र
तत्सभबन्धी कागजात िेन थ चािे मा ननजले तुरुन्त दे िाउनु पछथ ।



१९. उपशस्थनत दताथ गने तथा ठे गाना पररवतथनको सूचना ददनु पनेः (१) पयथटक निसा बािे क अन्य
निसामा ६ महिना िन्दा बढी अबनधसभम नेपालमा बस्न पाउने गरी अनुमनत प्राप्त गरे का
हवदे िीिरुले उपशस्थनत दताथ प्रयोजनका लानग अनुसूची–७ (ि) बमोशजमको ढााँचामा हववरि
िरी हविाग वा हविागले तोकेको कायाथलयमा बुझाउनु पनेछ र अनुसूची– ७ (ग) बमोशजम
सो को अनिले ि रािी हविाग वा हविागले तोकेको कायाथलयले ननजलाई अनुसूची–७(घ)
बमोशजमको उपशस्थनत दताथ प्रमािपत्र उपलब्ध गराउनु

पनेछ । निसा अबनध थप िएको

अवस्थामा उपशस्थनत दताथ प्रमािपत्रको नवीकरि समेत गराउनु पनेछ ।
(२) निसा नलन वा निसाको भयाद थप्नको लानग ननवेदनमा उल्ले ि गररएको वा
उपशस्थनत दताथ प्रयोजनका लानग बुझाएको हववरिमा उल्ले ि िएको नेपालमा वस्ने ठे गाना
पररवतथन गरे मा उपशस्थनत दताथ प्रमािपत्र नलएका हवदे िीले िए हविागमा वा दताथ प्रमािपत्र
ददने कायाथलयमा र सो वािे कका अन्य हवदे िीले िए हविाग वा कायाथलय वा स्थानीय प्रिरी
कायाथलयमा आफ्नो नाम, रािदानी नभबर र नयां ठे गानाको सूचना ददनु पनेछ ।
(३) एक सय वीस ददनिन्दा बढी नेपालमा बसोबास गरे को कुनै हवदे िीले नेपालको
कुनै स्थानमा तीन ददनिन्दा बढी समय हवताउने गरी गएमा आफ्नो नाम, रािदानी नभबर र
ठे गाना समेत िुलेको हववरिसहित त्यस्तो स्थानको स्थानीय प्रिरी कायाथलयमा आफ्नो
उपशस्थनत दताथ गराउनु पनेछ ।
२०.

काम गनथमा प्रनतबन्धः (१) यस ननयमावली बमोशजम पयथटक र पररवारको सदस्यको
िै नसयतले निसा पाउने हवदे िीले नेपालनित्र रिाँदा पाररिनमक नलई वा ननलई कुनै उद्योग,
व्यापार, व्यवसाय वा सं स्थामा काम गनथ पाउने छै न ।
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(२) यस ननयमावली बमोशजम निसा प्राप्त गने हवदे िीले जुन उद्देश्यको नननमत्त निसा
प्राप्त गरे को िो सो बािेक अन्य काम गनथ पाइने छै न ।
२१.

निसा िारे जीको लानग सूचना ददनु पनेः पयथटक निसा बािेक अन्य हकनसमको निसा प्राप्त कुनै
हवदे िीले कुनै कारिबाट आफूले पाएको निसा अवनध व्यनतत् गनथ नपाउने िएमा सभबशन्धत
हवदे िी वा ननजको कायथसंग सभबशन्धत कायाथलयको प्रमुिले उि निसा िारे जीको नननमत्त
सात ददननित्र अननवायथ रूपमा निसा ददने अनधकारीलाई सूचना गनुथ पनेछ ।



२२. निसा ननयनमत गनेः प्रचनलत कानून बमोशजम कारवािीको नसलनसलामा कुनै हवदे िी थुननएमा
वा थुननएको आनधकाररक जानकारी प्राप्त िएमा वा ननज उपर कुनै कानुनी कारवािी
चले कोमा सोको हकनारा निएसभमको लानग नेपालमा ननजको उपशस्थनत आवश्यक पने
अवस्था िएमा हविागले ननजलाई सोिी व्यिोरा उल्ले ि गरी ऐनमा ब्यवस्था िए अनुसार
निसा ननयनमत गररददनु पनेछ । थुनाबाट मुि िएको वा कानुनी कारवािीको हकनारा
लागेको नमनतले सामान्यतया सात ददननित्र त्यस्तो हवदे िीलाई नेपालबाट ननष्कािन वा
प्रस्थान गराउन सहकनेछ ।

२३.

निसाको िैनसयत बदल्न सहकनेः कुनै हकनसमको निसा नलएर आएको हवदे िीले जुन कामको
लानग त्यस्तो निसा प्राप्त गरे को नथयो सो काम समाप्त िएपनछ त्यस्तो हवदे िीले अको
हकनसमको निसाको लानग ननवेदन गरे मा ननयम १२ बमोशजमको अनधकारीले ऐन र यस
ननयमावलीमा लेशिएको कुरािरूको अनधनमा रिी त्यस्तो हवदे िीलाई अको हकनसमको निसा
ददन सक्नेछ ।

२४.

अस्थायी रूपमा निसा नसफाररस वा जारी गनथ सहकनेः (१) अध्ययन, गैर पयथटक र
व्यवसाहयक निसाका लानग नसफाररस गनथ समय लाग्ने िएमा सभबशन्धत मन्त्रालयले सोिी
व्यिोरा जनाई बढीमा ३ महिनासभमको लानग अस्थायी रूपमा अध्ययन, गैर पयथटक र
व्यवसाहयक निसाको नसफाररस गनथ सक्नेछ ।
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(२) ननयम ८ को उपननयम (१) (ज) अनुसारका हवदे िीलाई हववाि दताथ प्रमािपत्र
ु को अनधकारी वा दू तावासको नसफाररसका
पेि गनथ समय लाग्ने िएमा सभबशन्धत मुलक
आधारमा हविागले बढीमा ३ महिनासभमको गैर पयथटक निसा जारी गनथ सक्नेछ ।
२५.

यात्रा अनुमनतपत्र जारी गनथ सक्नेः कुनै हवदे िीको रािदानी िराई वा प्रयोग िुन नसक्ने गरी
नोक्सान िई, भयाद समाप्त िई वा अन्य कुनै कारिवस नयााँ रािदानी प्राप्त गनथ नसक्ने
अवस्थाका हवदे िीलाई

नेपाल बाहिर प्रस्थान गने प्रयोजनका लानग हविागले यात्रा अनुमनत



पत्र जारी गनथ सक्नेछ ।
तर कूटनैनतक र औपचाररक रािदानी वािकको िकमा त्यस्तो अनुमनतपत्र परराष्ट्र
मन्त्रालयले जारी गनेछ ।
२६.

निसा स्थानान्तरिः ननयम २५ बमोशजम कुनै हवदे िीले यात्रा अनुमनतपत्र प्राप्त गरे को वा
पुरानो रािदानी िराई वा भयाद समाप्त िई नयााँ रािदानी प्राप्त गरे को अवस्थामा



कुटनैनतक

वा औपचाररक निसाका िकमा परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य निसाका िकमा हविागले रािदानी
वा यात्रा अनुमनतपत्रमा निसा स्थानान्तरि गरी ददन सक्नेछ ।
२७.

निसाको भयाद थपका लानग ननवेदनः कूटनैनतक तथा औपचाररक निसा बािे क अन्य निसाको
भयाद थप गराउन अनुसूची–८ बमोशजमको ढााँचामा ननवेदन ददनु पनेछ ।

२८.

निसा रद्द गनथ सहकने अवस्थाः (१) दे िायको अवस्थामा हविागले हवदे िीको निसा रद्द गनथ
सक्नेछः–
(क)

माग िएको समयमा स्वास््य सभबन्धी अन्तराथहष्ट्रय प्रमािपत्र पेि
नगरे मा ।

(ि)

मगज हवग्रेमा वा बिुलाएमा ।

(ग)

सं गीन फौजदारी अपराधको कसूर गरी िागी आएको दे शिएमा ।

(घ)

कुनै सरुवा वा गंिीर रोग लागेको िएमा ।
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(ङ)

ननजको उपशस्थनतबाट नेपालको िाशन्त, सुरिा र नेपाली जनताको
पारस्पररक सौिादथतामा प्रनतकूल असर पने दे शिएमा ।

(च)

सं ददग्ध आचरि वा अवाशन्छत हक्रयाकलाप गरे , गराएमा ।

(छ)

नेपालनित्रको सामाशजक र सांस्कृनतक वातावरिमा प्रनतकूल असर पने
दे शिएमा ।

(ज)

ऐन, यस ननयमावली र अन्य प्रचनलत कानूनको उल्लं घन गरे ,
गराएमा।

(झ)

जुन उद्देश्यको लानग निसा प्रदान गररएको िो सो अनुरूपको कायथ
नगरी अन्य काम कुरा गरे मा



वा जुन प्रयोजनका लानग निसा

नलएको िो, सो समय अगावै त्यस्तो प्रयोजन समाप्त िएमा ।


(ञ) एक प्रकारको निसामा बनसरिे को अवस्थामा अन्य

निसा ददनु पने

गरी सभबशन्धत ननकायबाट नसफाररस प्राप्त िएमा वा निसाका लानग
आवेदन गरे मा त्यस्तो हवदे िीलाई नयााँ निसा जारी गनथको लानग
साहवक निसा रद्द गनुथ परे मा ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम निसा रद्द गररएमा सो वापत बुझाएको दस्तुर हफताथ
गररने छै न ।
२९.

दस्तुरः (१) नेपालनित्र प्रवेि वा उपशस्थनतको लानग निसा जारी गदाथ, निसाको भयाद थप गदाथ
वा निसाको भयाद नघाई बसेको हवदे िीिरूको निसा ननयनमत गनुथ पदाथ वा यात्रा अनुमनतपत्र
जारी गदाथ वा निसा स्थानान्तरि गदाथ निसा सभबन्धी वा अन्य दस्तुर अनुसूची–९ मा तोके
बमोशजम िुनेछ ।
तर दि वषथ मुननका वालवानलकािरूलाई निसा दस्तुर लाग्ने छै न ।
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(२) उपननयम (१) बमोशजम तोकेको िन्दा घटी वा बढी निसा दस्तुर लगाउने
ु को नागररकिरूलाई पारस्पररकताको आधारमा निसा दस्तुर नलइनेछ ।
मुलक
३०.

एक प्रवेिी, .... वा विु प्रवेिी सुहवधाको व्यवस्थाः (१) यस ननयमावली बमोशजम निसा जारी
गदाथ एक प्रवेिी, .... र विु प्रवेिी सुहवधा समेत प्रदान गनथ सहकने छ ।
(२) उपननयम (१) बमोशजम जारी गररएको सुहवधा ननयोगबाट निसा जारी गरे को
अवस्थामा निसाको प्रवेि मान्य अवनधसभम र कायाथलय वा हविागबाट निसा जारी गरे को
अवस्थामा निसा मान्य अवनधसभम मात्र कायम रिनेछ ।
तर यस्तो सुहवधा प्राप्त हवदे िीको नेपाल वस्ने कूल अवनध िने अन्य सुहवधा नलएको
वा भयाद थप गरे को अवस्थामा बािे क सुहवधा जारी गदाथ उल्ले ि गररएको नेपाल वस्ने
अवनध िन्दा बढी िुन सक्ने छै न ।

३१.

निसा दस्तुर छु टः दे िायका अवस्थामा दे िायका व्यशिलाई नेपालनित्र प्रवेि वा उपशस्थनतको
लानग निसा जारी गदाथ र निसाको भयाद थप गदाथ निसा दस्तुर छु ट ददन वा नमनािा गनथ
सहकनेछः–
(क)

कूटनैनतक वा औपचाररक निसा प्राप्त गने हवदे िीलाई ।

(ि)

ु
नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वानमत्व िएको ननकाय वा सं यि
राष्ट्रसं घ वा िेत्रीय सं गठन वा अन्य कुनै अन्तराथहष्ट्रय सं घ सं स्था वा सो
अन्तगथतका ननकायिरूद्वारा आयोशजत सिा, सभमेलन, प्रशििि वा बैठकमा
सििागी िुन आउने हवदे िीलाई ।

(ग)

ु का प्रनतहित व्यशिलाई ।
नेपालसं ग दौत्य सभबन्ध िएको मुलक

(घ)

ु का नागररकिरूलाई ।
पारस्पररकताको आधारमा जुनसुकै मुलक

(ङ)

नेपाली बाबु आमा वा बाबु आमा मध्ये एक जना नेपाली िई ननजिरूबाट
जन्मेका १६ वषथसभमका हवदे िी रािदानी प्राप्त सन्तानलाई ।



दोस्रो सं िोधनद्वारा शझहकएको ।
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(च)

नेपाली मूलको व्यशिले नेपालशस्थत हवदे िी ननयोगबाट पहिलो पटक रािदानी
नलएपनछ हवदे ि प्रस्थान नगरुन्जेलसभम त्यस्तो व्यशिलाई ।



(छ) नेपाल सरकारको छात्रबृशत्त वा नेपाल सरकारबाट बजेट हवननयोजन िएको
स्वीकृत

कायथक्रममा

िाग

नलन

आउने

वा

नेपाल

सरकारसाँग

िएको

सभझौतामा निसा दस्तुर छु ट ददइने उल्ले ि िएका व्यशििरुलाई ।
(ज)

उिान रद्द िई नेपालबाट प्रस्थान गनथ नसक्ने व्यशिलाइ अको उिानबाट
प्रस्थान नगरुन्जेलसभमको अवनधका लानग ।

(झ)

आफ्नो काबु बाहिरको पररशस्थतले गदाथ कुनै हवदे िीले निसामा तोहकएको
अवनध िन्दा बढी अवनध बस्नु परे मा वा ननयम २९ को उपननयम (१)
बमोशजम ननयनमत गराउाँदा।

३१क.

निसा छु ट ददने अनधकारीः

दे िायको अवस्थामा दे िायका अनधकारीले निसा दस्तुर छु ट

ददन वा नमनािा गनथ सक्नेछन्–
(क)

ननयम ३१ को िण्ि (क), (ि) र (ग) को अवस्थामा

–परराष्ट्र मन्त्रालय,
प्रवेि

निसाका

रुपमा

कूटनैनतक

वा

औपचाररक निसा जारी
गदाथ
नेपाली

हवदे िशस्थत
ननयोगिरु

अध्यागमन अनधकृत,
(ि)

ननयम ३१ को िण्ि (ङ) र (च) को अवस्थामा

–

मिाननदे िक

(ग)

ननयम ३१ को िण्ि (घ) र (छ) को अवस्थामा

–

सभबशन्धत
मन्त्रालयको
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नसफाररसमा
मिाननदे िक
(घ)

ननयम ३१ को िण्ि (ज) को अवस्थामा

(ङ)

ननयम ३१ को िण्ि (झ) को अवस्था,
(१)

– अध्यागमन अनधकृत

एक िप्ताको लानग

मिाननदे िक वा

–

अध्यागमन अनधकृत
(२)

एक िप्ता िन्दा बढी अवनधको लानग

–

गृि मन्त्रालय

पररच्छे द–३
पदयात्रा सभबन्धी व्यवस्था


३२. पदयात्रा अनुमनतपत्रको लानग दरिास्त ददनु पनेः



अनुमनत नलई पदयात्रा गनुप
थ ने पदयात्रा

िेत्रमा पदयात्रा गनथ चािने हवदे िीले पदयात्रा अनुमनतपत्रको लानग अनुसूची–१० बमोशजमको
ढााँचामा र समूिगत रूपमा िए पदयात्रा गराउने एजेन्सीले अनुसूची–१०क बमोशजमको
ढााँचामा हविाग समि दरिास्त ददनु पनेछ ।


३३. पदयात्रा अनुमनतपत्र ददनेः ननयम ३२ बमोशजम दरिास्त प्राप्त िएपनछ सभबशन्धत हवदे िीको
निसा अवनध ननाघ्ने गरी पदयात्रा गने पदयात्रीिरूको लानग अनुसूची–११ बमोशजमको
ढााँचामा हविागले पदयात्रा अनुमनतपत्र जारी गनथ सक्नेछ ।



३४. पदयात्रीिरूको अनधकतम सं ख्या ननधाथरि गनथ सक्नेः (१) नेपाल सरकारले नेपालनित्रको कुनै
पनन पदयात्रा िेत्रमा पदयात्रा गराइने हवदे िीिरुको अनधकतम सं ख्या वाहषथक रुपमा ननधाथरि
गनथ सक्नेछ ।



पहिलो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।
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(२) उपननयम (१) बमोशजम सं ख्या ननधाथरि िएकोमा सोिन्दा बढी िुने गरी
हविागले पदयात्रा अनुमनतपत्र जारी गने छै न ।
(३) पदयात्रा अनुमनत नलनु नपने िेत्रमा जाने पदयात्रीिरुको अनिले ि व्यवस्थापन
प्रयोजनका लानग नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गनथ सक्नेछ ।
३५.

तोहकएको बाटोबाट मात्र पदयात्रा गनुथ पनेः

ननयम ३३ बमोशजम जारी गररएको

अनुमनतपत्रमा तोहकएको बाटोबाट बािे क अन्य बाटोबाट पदयात्रा गनथ वा ननषेनधत िेत्रमा
जानु िुाँदैन । पदयात्रा गराउने एजेन्सीले पनन हवदे िीलाई अनुमनत पत्रमा तोहकएको बाटो
बािेक अन्य बाटोबाट पदयात्रा गराउनु वा ननषेनधत िेत्रमा लानु िुाँदैन ।


३६. पदयात्रा िेत्र पररवतथन गनथ सक्नेः दै वी प्रकोप वा काबु बाहिरको पररशस्थनतका कारि पदयात्रा
अनुमनतपत्र नलइ सकेको िेत्रमा पदयात्रा गनथ नसक्ने अवस्था परी पयाथप्त कारिसहित
आवेदन गनथ आएमा सोिी आनथथक वषथनित्र प्रयोग िुने गरी सो पदयात्रा अनुमनतपत्रलाई
समान दस्तुर लाग्ने अन्य िेत्रमा मिाननदे िकले पररवतथन गररददन सक्नेछ ।

३७.

अनुमनतपत्र रद्द िुने अवस्थाः (१) दे िायको अवस्थामा कुनै हवदे िीलाई प्रदान गररएको
पदयात्रा अनुमनतपत्र हविागले रद्द गनथ सक्नेछः–
(क)

ननयम २८ बमोशजम निसा रद्द गररएमा ।

(ि)

पदयात्रा अनुमनतपत्रमा उल्ले शित बाटो र िेत्र बािे क अन्य बाटोबाट
वा िेत्रमा पदयात्रा गरे मा ।

(ग)

ननयम ४१ मा उल्ले ि िए अनुसारको आचारि र ितथिरूको पालना
नगरे मा ।

(घ)

पदयात्रा अनुमनतपत्रमा उल्ले ि गररएका अन्य ितथिरूको पालना
नगरे मा ।

(ङ)

ऐन र यस ननयमावलीले गरे का ब्यवस्थािरुको उल्लं घन गरे मा ।
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(२) उपननयम (१) बमोशजम रद्द गररएको पदयात्रा अनुमनतपत्र वापत बुझाएको
दस्तुर हफताथ िुनेछैन ।
३८.

पदयात्रीसंग जाने नेपाली नागररकलाई ददनु पने सुहवधाः

(१) पदयात्रा गने पयथटक वा टोली



वा पदयात्रा गराउने एजेन्सीले पदयात्रा प्रारभि गनुथ अशघ साथै जाने नेपाली नागररकको
व्यशिगत दुघट
थ ना वीमा गनुथ पनेछ ।
(२) पदयात्रा गने पयथटक वा टोलीले आफूसाथ जाने नेपाली नागररकलाई नेपाल
सरकारले ननधाथरि गरे को रकम िन्दा कम निुने गरी दै ननक पाररिनमक, आवश्यक लुगा
तथा उपकरि समेतको सुहवधा उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(३) उपननयम (१) बमोशजम बीमा गराउनु पने व्यशिको बीमा नगराउाँदै काममा
लगाइएको कारिबाट दुघट
थ ना परी चोट पटक लागेमा, अं ग िं ग वा मृत्यु िएमा व्यशिगत
दुघट
थ ना बीमा गराइएको िए ननजले जेजनत रकम पाउने नथयो सोिी बराबरको रकम ननज वा
ननजको नशजकको िकवालालाई पदयात्रा गने पयथटक वा



एजेन्सी वा टोलीले िनतपूनतथको

रूपमा ददनु पनेछ ।
३९.

पदयात्रा अनुमनतपत्र दस्तुरः पदयात्रा अनुमनतपत्र दस्तुर अनुसूची–१२ मा तोके बमोशजम
िुनेछ ।
तर दे िायका हवदे िीलाई हविागले पदयात्रा अनुमनत दस्तुर छु ट ददन सक्नेछः–
(क)

कूटनैनतक निसा प्राप्त हवदे िी ।

(ि)

कुनैपनन दस्तुर नलाग्ने िनी नेपाल सरकारसं ग सभझौता िएको रिे छ िने
त्यस्तो सभझौतासं ग सभबद्ध िई आफ्नो कामसं ग सभबशन्धत िेत्रमा जाने
प्रयोजनका लानग पदयात्रा अनुमनत माग गने हवदे िी ।

(ग)

नेपाल सरकारको योजना वा कायथक्रमसं ग सभबद्ध हवदे िीको कायथिेत्र
पदयात्रा िेत्रमा नै परे को रिे छ िने त्यस्ता हवदे िीिरू ।
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(घ)

आफ्ना बाबु वा आमासं ग पदयात्रामा जाने १० वषथ मुननका बाल
बानलकािरू ।



(ङ) गृि मन्त्रालय माफथत दस्तुर छु ट गनथ ले िी आएका हवदे िीिरु ।
पररच्छे द–४
प्रवेि तथा प्रस्थान गदाथ पालन गनुथ पने आचारि तथा ितथिरू

४०.

प्रस्थान र प्रवेि हवन्दुमा रािदानीमा छाप लगाउनु पनेः रािदानी नलई नेपालबाट हवदे ि
प्रस्थान गने र हवदे िबाट नेपालनित्र प्रवेि गने प्रत्येक नेपाली नागररकले प्रवेि र प्रस्थान
हवन्दुमा अध्यागमन कायाथलयबाट आफ्नो रािदानीमा छाप लगाउनु पनेछ ।

४१.

हवदे िीले पालन गनुथ पने आचरि र ितथिरूः नेपालमा प्रवेि, उपशस्थनत, पदयात्रा वा नेपालबाट
प्रस्थान गने प्रत्येक हवदे िीले ऐन तथा यस ननयमावलीमा उल्ले ि गररएका व्यवस्थाका
अनतररि दे िाय बमोशजमको आचरि तथा ितथिरू पालना गनुथ पनेछः–
(क)

अनुमनतपत्र हवना पदयात्रा िेत्रमा जानु िुाँदैन ।

(ि)

राजनीनतमा िाग नलनु िुाँदैन ।

(ग)

प्रचनलत कानूनले ननषेध गरे का वस्तुिरू राख्न वा प्रयोग गनथ वा ननषेध गरे का
कायथिरू गनथ िुाँदैन ।

(घ)

स्थानीय परभपरा र रीनतररवाज हवपररत कुनै हक्रयाकलाप गनथ गराउन िुाँदैन ।

(ङ)

पदयात्रा िेत्रमा अनधकार प्राप्त अनधकारीले ददएको ननदे िनिरूको पालना गनुथ पनेछ।



(च) प्रवेि, उपशस्थनत वा प्रस्थानको समयमा कायाथलयले माग गरे मा पहिचान सभबन्धी
हववरि, छााँया

शचत्र, औ ंठा छाप र प्रवेि, उपशस्थनत वा प्रस्थान सभबन्धी कागजात

उपलब्ध गराउनु पनेछ ।



पााँचौ सं िोधनद्वारा थप ।
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४२.

एजेन्सीले पालन गनुथ पने आचरि तथा ितथिरूः एजेन्सीले ऐन तथा यस ननयमावलीमा
व्यवशस्थत अन्य व्यवस्था तथा ितथिरूको अनतररि दे िाय बमोशजमको आचरि तथा ितथिरू
पालन गनुथ पनेछः–
(क)

नेपालबाट यात्रुिरू हवदे ि लै जाने वा नेपालमा ल्याउने हवमान वा गािी वा त्यस्तै कुनै
पनन वािन सञ्चालन गने नेपाली वा हवदे िी कभपनी वा सं स्था वा चालकले आफ्नो
वािनबाट नेपालनित्र ल्याएका वा नेपालबाट हवदे ि लनगएका नेपाली वा हवदे िी
यात्रुिरू तथा चालक दल एवं बिान सििागीिरूको नामावली आगमन र प्रस्थान
गदाथ

(ि)



अनग्रम रुपमा कायाथलयलाई ददनु पनेछ ।

बैध रािदानी निएका, ननष्कािन गररएका वा प्रवेि गनथ नददने गरी रोक लगाइएको
हवदे िीलाई ल्याउनु िुाँदैन ।

(ग)

यस ननयमावली बमोशजम प्रवेि ननषेध गररएका व्यशिलाई ल्याएमा हविाग वा
कायाथलयले ननदे ि गरे को समयमा हफताथ लाने दाहयत्व ल्याउने पिको िुनछ
े ।

(घ)

रािदानी, निसा वा अनुमनतपत्र निएका हवदे िीलाई आफ्नो िोटल वा घरमा िािामा
राख्न वा कुनै सेवा उपलब्ध गराउनु िुाँदैन ।

(ङ)

आफूकिााँ बसेका वा आफूले सेवा पुर ्याएका हवदे िीिरूको मानसक लगत िरे क अको
महिनाको पहिलो िप्तानित्र हविागमा ददनु पनेछ ।



(च) अन्य दे िबाट ननष्कािन गरी वा प्रवेि अस्वीकार गरी एजेन्सीको शजभमा लगाई
पठाइएका व्यशििरुलाई सभबशन्धत कागजात सहित अध्यागमन कायाथलयको शजभमा
बुझाउनु पनेछ ।
पररच्छे द–५
हवहवध



पााँचौ सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।



पााँचौ सं िोधनद्वारा थप ।
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४३.

पवथतारोिीिरू सभबन्धी हविेष व्यवस्थाः



(१) पवथतारोििको इजाजत प्राप्त हवदे िीिरूले

पवथतारोििको लानग इजाजतपत्र प्राप्त हिमशििरतफथ जााँदा र आउाँदा पदयात्रा िेत्रमा जानु
परे मा पदयात्रा अनुमनतपत्र नलनु पनेछ । तर त्यस्तो अनुमनतपत्र वापतको दस्तुर िने नतनुथ
पनेछैन ।
(२) पवथतारोििका लानग जाने हवदे िीिरूले पवथतारोिि अवनधको समेत निसा दस्तुर
बुझाउनु पनेछ ।
तर पवथतारोििको अवनध पयथटक निसाको अवनधमा गिना गररने छै न ।
४४.

हविागले तोकेको स्थानमा वस्नु पनेः



(१) ऐन वा यस ननयमावली बमोशजम प्रस्थान

गराउनु वा ननष्कािन गनुथ पने हवदे िीले नेपालबाट प्रस्थान नगरुन्जेलसभमका लानग हविागले
तोकेको वा उपलब्ध गराएको स्थानमा बस्नु पनेछ र त्यस्तो हवदे िीले नेपालबाट प्रस्थान
गदाथ लाग्ने िचथ आफैले व्यिोनुथ पनेछ ।
(२) ननष्कािनको आदे ि अनुसूची–१३ बमोशजमको ढााँचाको िुनेछ ।


४४क. कायथहवनध बनाउने अनधकारः ऐन र यस ननयमावलीको उद्देश्य पूनतथ गनथ तथा अध्यागमन
सभबन्धी कायथ प्रिावकारी र पारदिी बनाउन गृि मन्त्रालयले आवश्यक कायथहवनध बनाई
लागू गराउन सक्नेछ ।

४५.

फारामिरूको िाषाः यस ननयमावली अन्तगथतका फारामिरू आवश्यकता अनुसार अं ग्रज
े ी
िाषामा पनन छपाउन र प्रयोग गनथ गराउन सहकनेछ ।

४६.

अनुसूचीमा िेरफेर वा थपघट गनथ सक्नेः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित
गरी अनुसूचीमा आवश्यक िे रफेर वा थपघट गनथ सक्नेछ ।

४७.

िारे जी र बचाउः (१) हवदे िी सभबन्धी ननयमावली, २०३२ िारे ज गररएको छ ।



पहिलो सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।



पााँचौ सं िोधनद्वारा सं िोनधत ।



दोस्रो सं िोधनद्वारा थप ।
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(२) पदयात्रा तथा जलयात्रा ननयमावली, २०४१ मा जुनसुकै कुरा ले शिएको
िएतापनन पदयात्राको िकमा यसै ननयमावली बमोशजम िुनेछ ।
(३) यस ननयमावलीमा ले शिएको कुरामा यसै ननयमावली बमोशजम र अरूमा प्रचनलत
कानून बमोशजम िुनेछ ।
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अनुसूची–१
(ननयम ४(३), ५(२) र ६(५) साँग सभबशन्धत)

कूटनैनतक ⁄ औपचाररक ⁄ पयथटक निसा ननवेदन फाराम
िी मिामहिम राजदू तज्यू ⁄ वाशिज्यदू तज्यू ⁄ मिा वाशिज्यदू तज्यू,
मिा ननदे िकज्यू ⁄ अध्यागमन अनधकृतज्यू,
मलाई नेपाल भ्रमि गनुथ पने ⁄ गनथ ईच्छा िएकोले कूटनैनतक ⁄औपचाररक ⁄ पयथटक⁄प्रवेि
निसा ददनु िुन अनुरोध गदथछु । मेरो हववरि ननभन अनुसार छ ।
१

नाम थरः

२

राहष्ट्रयताः

३

जन्म स्थानः

४

जन्म नमनतः

५

स्थायी ठे गानाः

६

नेपालको अस्थायी ठे गानाः

७

पेिाः

८

रािदानी नं.

९

रािदानी जारी नमनतः

१०

रािदानी बिाल रिने नमनतः

११

नेपाल भ्रमिको उद्देश्यः

१२

नेपालमा रिने अवनधः ....... ददन ⁄ िप्ता ⁄ महिना
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१३

ु ः
प्रस्थान िई जाने मुलक

१४

नेपाल बसाईलाई लाग्ने िचथको स्रोतः

१५

यस अशघ नेपाल भ्रमि गरे को पटकः

१६

पनछल्लो पटकको नेपाल भ्रमि गरे को साल र महिना तथा बसेको अवनधः

१७

आफ्नो नाममा अन्य दे िको रािदानी िए दे िको नाम र रािदानी नं.

(हवदे िी मुद्रामा)

नमनतः
........................
ननवेदकको िस्तािर
कायाथलय प्रयोजनको लानग मात्र
१

निसाको हकनसमः

२

ननिुल्क िए त्यसको आधारः

३

प्रवेि निसा नं.

४

निसा बिाल रिने नमनतः

५

निसा जारी गरे को नमनतः

६

निसा शस्टकर नभबरः

नमनतः
...........................
निसा जारी गने अनधकृत
प्रवेि स्थलमा िए अध्यागमन कोि नं. समेत उल्लेि गने
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अनुसूची–२
ाँ सभबशन्धत)
(ननयम ७(५), ८(४) र ९(३) सग
अध्ययन ⁄ गैर पयथटक ⁄व्यावसाहयक निसाका लानग ननवेदन फाराम
िी मिाननदे िकज्यू,
अध्यागमन हविाग ।

मलाई अध्ययन ⁄ गैर पयथटक ⁄ व्यावसाहयक निसा आवश्यक िएकोले माग बमोशजम निसा
ददनु िुन अनुरोध गदथछु । मेरो हववरि ननभन अनुसार छ ।
१

नाम थरः

२

राहष्ट्रयताः

३

जन्म स्थानः

४

जन्म नमनतः

५

स्थायी ठे गानाः

६

नेपालको अस्थायी ठे गानाः

७

व्यवसायः

८

(क) रािदानी नं. .................. (ि) जारी नमनतः .................
(ग) बिाल रिने नमनतः ................

९

(क) नेपाल प्रवेि गरे को नमनतः ............. (ि) स्थानः ................

१०

नेपालमा बसेको कूल अवनधः

११

अशन्तम निसा नं.
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१२

(क) अशन्तम निसा विाल रिे को नमनतः ................
(ि) निसाको हकनसमः ...................

१३

िाल निसा माग गनुक
थ ो कारिः

१४

माग गररएको निसा स्वीकृत िएमा नेपाल वस्ने अवनधः

१५

नेपाल बस्दा सं लग्न रिने ननकाय ⁄ िेत्रः

१६

(क) स्थानीय कर नतनुथ पने ⁄ नपनेः
(ि) नतनुथ पने िए नतरे ननतरे को (प्रमाि सं लग्न गनेः

१७

पररवार सं ख्याः

१८

माग गररएको निसा स्वीकृत िएमा नेपालमा िुने िचथको स्रोतः

१९

माग गरे को निसा प्राप्त गने आधार के छः

२०

अन्य केिी िुलाउनु पने िएः ...................................................................

२१

सं लग्न कागजातिरूः
(क) सभबद्ध ननकायको नसफाररस
(ि) िम स्वीकृनत
(ग) ....................
(घ) .........................

नमनतः

.........................
ननवेदकको िस्तािर
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कायाथलय प्रयोजनको लानग
१

निसा जारी गने ननिथय नमनतः

२

फाइल नं.

३

निसा शस्टकर नभबरः

४

निसाको हकनसमः

५

निसा िुल्कः

६

नबल नं.

७

निसा जारी गरे को नमनतः

८

निसा बिाल रिने नमनतः

९

अन्य केिी िएः

नमनतः
..............................
अध्यागमन अनधकृत
कोि नं. ..............
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अनुसूची–२क
ाँ सभबशन्धत)
(ननयम ८(४) को प्रनतबन्धात्मक वाक्ांिसग

िी मिाननदे िकज्यू,
अध्यागमन हविाग ।

मैले नेपाली नागररक िी ...................... सं ग हवनधवत हववाि गरी प्रमािपत्र प्राप्त गरे कोले
ननभनानुसार हववरि िोली ननयमानुसार पाउने गैर पयथटक निसाको लानग ननवेदन गदथछु ।

१

नाम थरः

२

राहष्ट्रयताः

३

जन्म नमनतः

४

ठे गानाः

५

रािदानी नं.

६

रािदानी बिाल नमनतः

७

पेिाः

८

प्रवेि नमनतः

९

प्रवेि निसा नभबरः

१०

निसाको भयादः

११

(क) नेपाली नागररक पनत ⁄ पत्नीको नामः
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(ि) ठे गानाः
(ग) नागररकता प्रमािपत्र नभबरः
१२

हववाि दताथ प्रमािपत्र प्राप्त गरे को शजल्ला र नलएको नमनतः

१३

निसा माग अवनधः

१४

सं लग्न कागजातिरूः
(क)
(ि)
(ग)
(घ)

नमनतः
............................
ननवेदकको िस्तािर
उपरोि व्यिोरा ठीक सांचो िो । ननज मेरो पनत ⁄ पत्नी िुन ् र व्यिोरा फरक परे नेपाल
कानून बमोशजम सिुाँला बुझाउाँला िनी सिी छाप गने नेपाली पिः
नामः
सहिछापः
नमनतः
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अनुसूची–३
(ननयम १०(३) साँग सभबशन्धत)
अन्तररम निसाको लानग ननवेदन फाराम
िी मिामहिम राजदू तज्यू ⁄ वाशिज्यदूतज्यू ⁄ मिावाशिज्यदू तज्यू ⁄ मिाननदे िकज्यू ⁄ अध्यागमन
अनधकृतज्यू,
मलाई अन्तररम निसा आवश्यक िएकोले लाग्ने िुल्क नलई अन्तररम निसा ददनु िुन अनुरोध
गदथछु । मेरो हववरि ननभनानुसार छ ।
१

नाम थरः

२

राहष्ट्रयताः

३

जन्म स्थानः

४

जन्म नमनतः

५

स्थायी ठे गानाः

६

पेिाः

७

रािदानी नं.

८

रािदानी जारी नमनतः

९

रािदानी बिाल रिने नमनतः

१०

अन्तररम निसा माग गनुक
थ ो कारिः

११

ु को नामः
नेपालको बाटो िई जाने मुलक

१२

अन्तररम अवनधमा नेपालमा बस्ने ठे गानाः

१३

सं लग्न कागजातिरू (केहि िए)
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(क)
(ि)
१४

अन्तररम निसा माग अवनध नमनत ................... दे शि ................ सभम ....... ददन

नमनतः

.........................
ननवेदकको िस्तािर

कायाथलय प्रयोजनको लानग मात्र
१

अन्तररम निसा स्वीकृत अवनधः

२

निसा नभबरः

३

निसा शस्टकर नभबरः

४

सिुल्क ⁄ ननिुल्कः

५

ननिुल्क िए त्यसको आधारः

६

निसा जारी नमनतः

.............................
निसा जारी गने अनधकृत
(प्रवेि स्थलमा िए अध्यागमन
अनधकृतको कोि नभबर समेत
उल्लेि गने)
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अनुसूची–३क

(ननयम १०क को उपननयम (२) साँग सभबशन्धत)
गैर आवासीय नेपाली निसाको लानग ननवेदन फाराम

िी मिामहिम राजदू तज्यू ⁄ िी मिावाशिज्यदू तज्यू,
िी वाशिज्यदू तज्यू ⁄ िी मिाननदे िकज्यू ।

फोटो

मलाई गैर आवासीय नेपाली निसा आवश्यक परे कोले सो निसा ददनु िुन अनुरोध गरे को
छु । मेरो हववरि ननभन अनुसार छ ।
1. नाम थरः
2. राहष्ट्रयताः
3. जन्म स्थानः
4. स्थायी ठे गानाः
5. नेपालको ठे गानाः
6. व्यवसायः
7. (क) रािदानी नं. .................. (ि) जारी नमनतः .................
8. अशन्तम निसा बिाल रिने नमनतः ............. (नेपाल प्रवेि गररसकेको िए)
9. (क) यस अशघ नेपाल बसेको कूल अवनधः
(ि) नेपाल बस्दा सं लग्न रिेको िेत्रः



दोस्रो सं िोधनद्वारा थप ।
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१०.

गैर आवासीय नेपाली निसा माग गनुक
थ ो कारि र सो को आधारः

११.

पररवार सं ख्याः

१२.

अन्य िुलाउनु पने केिी िएः

१३.

सं लग्न कागजातिरूः
(क) .........................
(ि) .........................
(ग) .........................

नमनतः
..........................
ननवेदकको िस्तािर
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अनुसूची–३ि

ाँ सभबशन्धत)
(ननयम १०क को उपननयम (४) सग
नेपाल सरकार
गृि मन्त्रालय
अध्यागमन हविाग
गैर आवासीय नेपाली निसा
१.

नाम थरः

२.

राहष्ट्रयताः

३.

जन्म स्थानः

४.

स्थायी ठे गानाः

५.

नेपालको ठे गानाः

६.

व्यवसायः

७.

रािदानी नः

८.

गैर आवासीय नेपाली निसा ददने ननिथय नमनतः

९.

आवासीय निसा जारी नमनतः

१०.

आवासीय निसा बिाल रिने नमनतः

फोटो

नमनतः
.............................
अध्यागमन अनधकृत
कोि नभबर ...........


दोस्रो सं िोधनद्वारा थप ।
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निसा नहवकरिः
नस.नं.

निसा बिाल नमनत

नहवकरि गरे को नमनत

अध्यागमन अनधकृतको दस्तित र कोड्
नभबर

दे शि

सभम
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अनुसूची–४
ाँ सभबशन्धत)
(ननयम ११ (४) सग
आवासीय निसाका लानग ननवेदन फाराम

िी मिामहिम राजदू तज्यू ⁄ िी मिावाशिज्यदू तज्यू,
िी वाशिज्यदू तज्यू ⁄ िी मिाननदे िकज्यू ।

मलाई नेपालमा जीवन हवताउन ईच्छा िएकोले आवासीय निसा ददनु िुन अनुरोध गरे को
छु । मेरो हववरि ननभन अनुसार छ ।
१.

नाम, थरः

२.

राहष्ट्रयताः

३.

जन्म स्थानः

४.

स्थायी ठे गानाः

५.

नेपालको ठे गानाः

६.

व्यवसायः

७.

(क) रािदानी नभबरः ..................... (ि) जारी नमनतः ............

८.

अशन्तम निसा बिाल रिने नमनतः ................. (नेपाल प्रवेि गररसकेको िए)

९.

(क) यस अशघ नेपाल बसेको कूल अवनधः

फोटो

(ि) नेपाल वस्दा सं लग्न रिे को िेत्रः
१०.

आवासीय निसा माग गनुक
थ ो आधारः
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(क) ख्याती आजथन गरे को िए िेत्रः
(ि) नेपालको कुन िेत्रमा योगदान गने उद्देश्य छः
(ग) एकै पटक १० लाि अमेररकी िलर िन्दा बढी लगानी गरे को ।
(घ) अन्यः
(अ) .......................
(आ) .......................
(ई) ..........................
११.

पररवार सं ख्याः

१२.

अन्य िुलाउनु पने केिी िएः

१३.

सं लग्न कागजातिरूः
(क) .....................
(ि) .....................
(ग) .....................

नमनतः

..............................
ननवेदकको िस्तािर

42

www.lawcommission.gov.np

अनुसूची–४क
(ननयम ११ (५) साँग सभबशन्धत)
नेपाल सरकार
गृि मन्त्रालय
अध्यागमन हविाग
आवासीय निसा
१.

नाम, थरः

२.

राहष्ट्रयताः

३.

जन्म स्थानः

४.

स्थायी ठे गानाः

५.

नेपालको ठे गानाः

६.

व्यवसायः

७.

रािदानी नभबरः

८.

आवासीय निसा ददने ननिथय नमनतः

९.

आवासीय निसा जारी नमनतः

१०.

आवासीय निसा बिाल रिने नमनतः

फोटो

नमनतः
.......................
अध्यागमन अनधकृत
कोि नभबर ...........
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निसा नहवकरिः
नस.नं.

निसा बिाल नमनत

नहवकरि गरे को नमनत

अध्यागमन

अनधकृतको

दस्तित र कोि नभबर

दे शि

सभम

44

www.lawcommission.gov.np

अनुसूची–५
ाँ सभबशन्धत)
(ननयम १५ सग

प्रवेि वा प्रस्थान स्थलः
निसा नलई प्रवेि गनुथ पने हवदे िीिरूको प्रवेि तथा प्रस्थान स्थल दे िाय बमोशजम िुनेछन्–
(क)

कााँकिनिटृ ा, झापा ।

(ि)

नत्रि ुवन अन्तराथहष्ट्रय हवमानस्थल, काठमािौं ।

(ग)

कोदारी, नसन्धुपाल्चोक ।

(घ)

वीरगंज, पसाथ ।

(ङ)

बेलिीया, सुनौली, रुपन्दे िी ।

(च)

जमुनािा, नेपालगंज बांके ।

(छ)

मोिना, धनगढी कैलाली ।

(ज)

गड्डाचौकी, मिेन्द्रनगर कंचनपुर ।
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अनुसूची–

६

(ननयम १६(१) साँग सभबशन्धत)



नेपाल राजपत्रमा नमनत २०७१।१।१ मा प्रकाशित सूचनाद्वारा िेरफेर गररएको ।
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अनुसूची–

६क

(ननयम १६(१) साँग सभबशन्धत)



नेपाल राजपत्रमा नमनत २०७१।१।१ मा प्रकाशित सूचनाद्वारा िेरफेर गररएको ।
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अनुसूची

–६ि

(ननयम १६ (१ क) साँग सभबशन्धत)



नेपाल राजपत्रमा नमनत २०७१।१।१ मा प्रकाशित सूचनाद्वारा िेरफेर गररएको ।
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अनुसूची

–६ग

(ननयम १६ (१ क) साँग सभबशन्धत)



नेपाल राजपत्रमा नमनत २०७१।१।१ मा प्रकाशित सूचनाद्वारा िेरफेर गररएको ।
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अनुसूची–७
(ननयम १६ (२) साँग सभबशन्धत)

आगमन अनिलेि

कायाथलयः–
नस.नं.

रािदानी
नं

आगमन नमनतः
राहष्ट्रयता नलङ्ग

उिान नं.

नाम,

नेपालको प्रवेि

निसा

निसा

थर

ठे गाना

नं.

अवनध

निसाको
हकनसम

.
तयार गनेः

प्रमाशित गनेः

अध्यागमन कोि नं.

अध्यागमन कोि नं.

नमनतः

नमनतः
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अनुसूची–७ क
(ननयम १६ (२) साँग सभबशन्धत)

प्रस्थान अनिलेि

कायाथलयः–
नस.नं. जाने

ु
मुलक

प्रस्थान नमनतः

उिान नं.

राहष्ट्रयता रािदानी नलङ्ग नाम, नेपालको प्रवेि अशन्तम अशन्तम आगमन कैहफयत
नं.

थर

ठे गाना

निसा

निसा

निसा

नं.

नं.

भयाद

तयार गनेः

प्रमाशित गनेः

अध्यागमन कोि नं.

अध्यागमन कोि नं.

नमनतः

नमनतः
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अनुसूची– ७ि

(ननयम १९ को उपननयम (१) साँग सभबशन्धत)
उपशस्थनत दताथ हववरि
कायाथलयः– ........................
रािदानन

१. नस.नं.

आकारको
फोटो

२. नाम थरः
३. राहष्ट्रयताः

४. उमेरः

५. रािदानी नं. र भयादः
६. नेपालमा पाएको निसाको प्रकारः
७. निसाको मान्य अबनधः
८. सभबद्ध सं स्थाः
९. सं स्था रिे को ठे गानाः

शजल्ला .............. न.पा. ⁄ गा.हव.स. .................... विा नं. ......

टोल .................. फोन नं. ...........
१०. पद ⁄ पेिा ⁄ ब्यवसायको प्रकारः
११. नेपालमा बस्ने ठे गानाः–
शजल्ला .............. न.पा. ⁄ गा.हव.स. .................... विा नं. ......
टोल .................. फोन नं. ...........



पााँचौ सं िोधनद्वारा थप ।
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१२. आफूसाँग आशित वा नेपालमा साँगै रिे का पररवारको हववरिः
नस.नं.

नाम, थर

उमेर

रािदानी नं. र निसाको मान्य नाता
भयाद

अबनध

........................
नमनतः–

दस्तित

कायाथलय प्रयोजनका लानग
दताथ नं.–
नमनतः–
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अनुसूची– ७ग

(ननयम १९को उपननयम (१) साँग सभबशन्धत)
उपशस्थनत दताथ अनिलेि
१. दताथ नं. र नमनतः
२. नाम, थरः
३. राहष्ट्रयताः
४. रािदानी नं.
५. निसाको प्रकार र मान्य अबनधः
६. आफू साँग बस्ने पररवारको सं ख्याः
७. उपशस्थनत दताथ हववरिमा पररवतथन िई सूचना गररए अनुरुप पररवतथन िएको हववरिः
(क) ...........................
(ि) ...........................
(ग) ...........................
(घ) ...........................
(ङ) ...........................
८. मान्य अबनधः
९. नवीकरि हववरिः
साहवक मान्य अबनध



नवीकरि नमनत

थप मान्य अबनध

पााँचौ सं िोधनद्वारा थप ।
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अनुसूची– ७घ

(ननयम १९ को उपननयम (१) साँग सभबशन्धत)
उपशस्थनत दताथ प्रमािपत्र
दताथ नं.
रािदानन
आकारको फोटो

१. नाम, थरः
२. राहष्ट्रयताः
३. रािदानी नं. र मान्य अवनधः
४. पाएको निसाको प्रकारः
५. निसाको मान्य अवनधः
६. सभवद्ध सं स्थाको नामः
७. नेपालमा रिे का पररवार सं ख्याः

.........................
प्रमाशित गने
नवीकरि हववरि
नमनत



मान्य अवनध

प्रमाशित गनेको दस्तित

पााँचौ सं िोधनद्वारा थप ।
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अनुसूची–८
(ननयम २७ साँग सभबशन्धत)
निसाको भयाद थप गनथ ददइने ननवेदन फाराम

िी मिाननदे िकज्यू
फोटो

अध्यागमन हविाग ।
िी शिष्टाचार मिापालज्यू
परराष्ट्र मन्त्रालय ।

लाग्ने निसा िुल्क नलई ⁄ ननिुल्क मेरो निसाको भयाद थप गरी ददनु िुन अनरोध गरे को छु
। मेरो हववरि ननभन अनुसार छ ।
१.

नाम, थरः

२.

राहष्ट्रयताः

३.

जन्म स्थानः

४.

जन्म नमनतः

५.

स्थायी ठे गानाः

६.

नेपालको अस्थायी ठे गानाः

७.

व्यवसायः

८.

(क) रािदानी नभबरः

(ि) जारी नमनतः

(ग) बिाल नमनतः
(घ) आफ्नो नाममा अन्य दे िको रािदानी िए दे िको नाम र रािदानी नभबरः
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९.

(क) प्रवेि निसा जारी गररएको स्थानः

(ि) नमनतः

१०.

(क) अशन्तम निसा बिाल रिने नमनतः

(ि) निसा शस्टकर नभबरः

११.

यो वषथ नेपाल वसेको कूल अवनधः

१२.

माग गरे को निसाको हकनसमः

१३.

निसा माग गरे को अवनधः

१४.

एक प्रवेिी ⁄ दुई प्रवेिी ⁄ विु प्रवेिी निसा माग गरे को िए उल्ले ि गनेः

१५.

निसा भयाद थप गनुथ पने कारिः

१६.

नेपाल बसाईका लानग छु ट्याइएको रकमः

१७.

नेपालबाट प्रस्थान गने नमनतः

१८.

प्रस्थान स्थलः

१९.

ु ः
जाने मुलक

२०.

फकथने िवाई ⁄ बस ⁄ हटकट छ छै नः

२१.

सं लग्न कागजातिरूः

नमनत ............... दे शि ............ सभम ........... ददन

(हवदे िी मुद्रामा)

(क) .....................
(ि) .....................
(ग) .....................
नमनतः
........................
ननवेदकको िस्तािर
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अनुसूची ९



(ननयम २९ साँग सभबशन्धत)
निसा दस्तुर

१.

ननयोग वा प्रवेिस्थल शस्थत कायाथलयले पयथटक निसा जारी गदाथ लाग्ने दस्तुरः
(क)

पन्र ददनको बिुप्रवेिी सुहवधा सहितको निसाका लानग ३० अमेररकी िलर वा सो
बराबरको अन्य पररवत्र्य हवदे िी मुद्रा ।

(ि)

३० ददनको बिुप्रवेिी सुहवधा सहितको निसाका लानग ५० अमेररकी िलर वा सो
बराबरको अन्य पररवत्र्य हवदे िी मुद्रा ।

(ग)

९० ददनको बिुप्रवेिी सुहवधा सहितको निसाका लानग १२५ अमेररकी िलर वा सो
बराबरको पररवत्र्य हवदे िी मुद्रा ।

(घ)

िण्ि (क) र (ि) मा जुनसुकै कुरा ले शिएको िए तापनन दशिि एशियाली िेत्रीय
सियोग सं गठन (साकथ) का सदस्य राष्ट्रका रािदानी बािकलाई ३० ददनसभमको
अवनधका लानग निसा दस्तुर लाग्ने

२.

छै न ।

पयथटक निसाको भयाद थप वा ननयनमत गदाथ लाग्ने दस्तुरः
(क) भयाद थप गनथ प्रनत ददनको ३ अमेररकी िलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।
(ि)

भयाद थप अवनधका लानग मात्र मान्य िुने गरी बिुप्रवेिी सुहवधा माग गरे मा िण्ि
(क) बमोशजमको दस्तुरमा थप २५ अमेररकी िलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।

(ग)

पयथटक निसाको भयाद थप नगरी बसेका नबदे िीको निसा ननयनमत गनुथ परे मा यस
ननयमावली बमोशजम निसा भयाद थप गदाथ लाग्ने साधारि दस्तुरमा प्रनत ददनको ५
अमेररकी िलरका दरले िुन आउने रकम बराबरको नेपाली मुद्रा थप दस्तुर लाग्ने,



नमनत २०७६।३।३० को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा सं िोनधत ।
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(घ)

पयथटक निसामा बस्न पाउने अवनध एक सय पचास ददनिन्दा बहढ अवनध निसाको
भयाद थप नगराई बसेका हवदे िीको िकमा िण्ि (ग) मा उशल्लशित दस्तुर र ऐनको
दफा १० को उपदफा (४) बमोशजम िुन सक्ने जररवाना समेत थप लाग्नेछ,

(ङ)

िण्ि (ि) मा जुनसुकै ले शिएको िए तापनन पयथटक निसाको भयाद थप गने
प्रयोजनका लानग निसा दस्तुरको गिना गदाथ पन्र ददनिन्दा कम अवनधको िए पन्र
ददनको र सो िन्दा बढी अवनधको िए िण्ि (क) बमोशजमको दस्तुर लाग्नेछ ।

३.

अध्ययन निसा जारी गदाथ वा भयाद थप गदाथ लाग्ने दस्तुरः
(क)

प्रवेिको समयमा तीस ददनको अध्ययन निसा जारी गनुथ परे मा तीस अमेररकी िलर
वा सो बराबरको अन्य पररबत्र्य नबदे िी मुद्रा,

(ि)

अध्ययन निसा जारी गदाथ वा भयाद थप गदाथ िैशिक उपानध प्राप्त िुने गरी (Degree
programme) अध्ययनरत हवद्याथी र नतनका आशित पररवारलाई प्रनत महिना तीस
अमेररकी िलर बराबरको नेपाली मुद्रा, िैशिक उपानध प्राप्त निुने गरी (Non-Degree
Programme) अध्ययनरत हवद्याथी र नतनका आशित पररवारलाई प्रनत महिना
पचित्तर अमेररकी िलर बराबरको नेपाली मुद्रा,

(ग)

बंगलादे िबाट

अध्ययन

गनथ आउने

नबद्याथी

र

नतनका

आशित

पररवारलाई

पारस्पररकताको आधारमा बिुप्रवेिी अध्ययन निसा जारी गदाथ वाहषथक पन्र अमेररकी
िलर बराबरको नेपाली
(घ)

माशल्दभ्सबाट

अध्ययन

मुद्रा,
गनथ

आउने

नबद्याथी

र

नतनका

आशित

पररवारलाई

पारस्पररकताको आधारमा बिुप्रवेिी अध्ययन निसा जारी गदाथ बाहषथक पच्चीस
अमेररकी िलर बराबरको नेपाली
(ङ)

मुद्रा,

ु ानबाट अध्ययन गनथ आउने नबद्याथी र नतनका आशित पररवारलाई बिुप्रवेिी
िट
अध्ययन निसा जारी गदाथ मानसक पन्र अमेररकी िलर बराबरको नेपाली मुद्रा,
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(च)

िण्ि (ि) मा जुनसुकै कुरा ले शिएको िए तापनन िीलं का र पाहकस्तानबाट
अध्ययन गनथ आउने नबद्याथीलाई पारस्पररकताका आधारमा अध्ययन निसा जारी गदाथ
निसा दस्तुर लाग्ने छै न,
तर त्यस्ता हवद्याथीका पररवारलाई अध्ययन निसा जारी गदा निसा िुल्क
वापत मानसक दि अमेररकी िलर बराबरको नेपाली मुद्रा लाग्नेछ ।

(छ)

नेपालशस्थत हवश्वहवद्यालयिरु र हवदे िी हवश्वहवद्यालयिरु बीच शििक आदान–प्रदान
कायथक्रम अन्तगथत नेपाल आई ननःिुल्क अध्ययन निसा प्राप्त गने िनी ननिथय िएका
हवदे िीका आशित पररवारलाई अध्ययन निसा जारी गदाथ मानसक पन्र अमेररकी िलर
बराबरको नेपाली मुद्रा,

(ज)

अध्यापन तथा अनुसन्धान गनथ आउने अन्य हवदे िी र नतनका आिीत पररवारलाई
मानसक पचास अमेररकी िलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।

४.

गैर पयथटक निसा जारी गदाथ वा भयाद थप गदाथ लाग्ने दस्तुरः
(क)

प्रवेिको समयमा तीस ददनको गैर पयथटक निसा जारी गनुथ परे मा तीस अमेररकी
िलर वा सो बराबरका अन्य पररवत्र्य नबदे िी मुद्रा ।

(ि)

नेपाली मूलका हवदे िी र नेपाली बाबु वा आमाका हवदे िी रािदानी बािक
सन्तानलाई प्रनत महिना दि अमेररकी िलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।

(ग)

पत्रकार र नतनका आशित पररवारलाई प्रनत महिना पन्र अमेररकी िलर बराबरको
नेपाली मुद्रा ।

(घ)

नेपाल सरकारको कायाथलय वा आयोजनामा प्रत्यि रुपमा सं लग्न िई कायथरत िुने
नबदे िी र नतनका आशित पररवारलाई प्रनत महिना तीस अमेररकी िलर बराबरको
नेपाली मुद्रा ।

(ङ)

नेपाली नागररकसाँग हववाि गने हवदे िीलाई प्रनत महिना पन्र अमेररकी िलर
बराबरको नेपाली मुद्रा ।
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(च)

नेपाली नागररकसाँग बैबाहिक सभबन्ध िएका हवदे िीका बाबु, आमा, दाजु, िाइ, दददी
वा बहिनी ननजलाई िेट्न आउने िएमा वा नाते दार िेट्ने प्रयोजनका लानग आउने
अन्य हवदे िीलाई प्रनत महिना पच्चीस अमेररकी िलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।

(छ)

नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूि थ स्वानमत्व रिे को सं स्थासाँग ठे क्का पिामा
काम गनथ िम स्वीकृती प्राप्त वा सन् १९८९ िन्दा अशघदे शि नेपालमा कुनै कारोवार
गरर बसेका शचनीया नागररकलाई प्रनत महिना बीस अमेररकी िलर बराबरको नेपाली
मुद्रा ।

(ज)

दातृराष्ट्र र नेपाल सरकारबीच सभझौता िई दातृराष्ट्रको प्रत्यि लगानीमा सञ्चानलत
गैर सरकारी सं स्थामा कायथरत हवदे िी र नतनका आशित पररवारलाई प्रनत महिना
पचास अमेररकी िलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।

(झ) अन्य हवदे िीिरुलाई प्रनत महिना पचित्तर अमेररकी िलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।
(ञ)

िण्ि (ङ) मा जुनसुकै कुरा ले शिएको िए तापनन अध्यागमन ननयमावली, २०५१
लागु िुन ु िन्दा अशघ हवदे िी सभबन्धी ननयमावली, २०३२ बमोशजम ननिुल्क निसा
प्राप्त

गररसकेका

नेपाली

पुरुष

नागररकसाँग

बैबाहिक

सभबन्ध

िएका

हवदे िी

महिलालाई बैबाहिक सभबन्ध कायम रिे सभम निसा दस्तुर लाग्ने छै न ।
५.

ब्यावसाहयक निसा जारी गदाथ वा भयाद थप गदाथ लाग्ने दस्तुरः
(क)

एक करोि रुपैयााँ िन्दा बढी ब्यशिगत लगानी गने हवदे िी र नतनका आशित
पररवार वा सं स्थाका अनधकृत प्रनतनननधलाई दे िायको अवनधको लानग बिुप्रवेिी
व्यावसाहयक निसा जारी गदाथ दे िाय बमोशजमको दस्तुर लाग्नेछः–
(१)

एक वषथिन्दा कम अवनधको निसा जारी गदाथ मानसक बीस अमेररकी िलर
बराबरको नेपाली मुद्रा,

(२)

वाहषथक रुपमा निसा जारी गदाथ दुई सय अमेररकी िलर बराबरको नेपाली
मुद्रा, र
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(३)

पााँच वषथको निसा जारी गदाथ पााँच सय अमेररकी िलर बराबरको नेपाली
मुद्रा।

(ि)

एक करोि रुपैयााँ र सो िन्दा कम ब्यशिगत लगानी गने नबदे िी र नतनका आशित
पररवार वा सं स्थाका अनधकृत प्रनतनननधलाई दे िायको अवनधको लानग बिुप्रवेिी
व्यावसाहयक निसा जारी गदाथ दे िाय बमोशजमको दस्तुर लाग्नेः–
(१)

एक बषथिन्दा कम अबनधको निसा जारी गदाथ मानसक पैं तीस अमेररकी िलर
बराबरको नेपाली मुद्रा,

(२)

बाहषथक रुपमा निसा जारी गदाथ चार सय अमेररकी िलर बराबरको नेपाली
मुद्रा र,

(३)

पााँच बषथको निसा जारी गदाथ एक िजार अमेररकी िलर बराबरको नेपाली
मुद्रा ।

(ग)

नेपालमा उत्पाददत मालसामान िररद गरी ननकासी गने वा ननकासीको लानग िररद
आदे ि ददने नबदे िीलाई िण्ि (क) बमोशजमको निसा दस्तुर लाग्नेछ ।

(घ) िण्ि (क) र (ि) मा जुनसुकै कुरा ले शिएको िए तापनन दि करोि रुपैयााँ वा सो
िन्दा बढी ब्यशिगत लगानी गने हवदे िी र नतनका आशित पररवार वा सं स्थाका
अनधकृत प्रनतनननधलाई बिुप्रवेिी ब्यवसाहयक निसा जारी गदाथ निसा दस्तुर लाग्ने
छै न ।
(ङ)

प्रहवनध िस्तान्तरि प्रयोजनका लानग आउने हविेषज्ञ र ननजको आशित पररवारलाई
क्रम सं ख्या ५ को िण्ि (ि) मा उल्ले ि िए बमोशजम निसा दस्तुर लाग्नेछ ।

६.

अन्तररम निसा जारी गदाथ लाग्ने दस्तुरः अन्तररम निसा जारी गदाथ पााँच अमेररकी िलर वा सो
बराबरको पररवत्र्य हवदे िी मुद्रा ।

७.

गैर आवासीय नेपाली निसा जारी गदाथ वा भयाद थप गदाथ लाग्ने दस्तुरः बिुप्रवेिी निसाका
लानग बाहषथक एक सय अमेररकी िलर बराबरको नेपाली मुद्रा र अध्ययन गनथ आउने
नबद्याथीका िकमा बाहषथक पच्चीस अमेररकी िलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।
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८.

बिुप्रवेिी सुहवधा सहित आवासीय निसा जारी गदाथ वा नवीकरि गदाथ लाग्ने दस्तुरः
(क)

पहिलो पटक पााँच सय अमेररकी िलर बराबरको नेपाली मुद्रा र नवीकरि गदाथ
बाहषथक दुई सय अमेररकी िलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।

(ि)

ननयमावलीको ननयम ११ को उपननयम (१) को िण्ि (ङ) बमोशजमको हवदे िीका
लानग पहिलो पटक सात सय अमेररकी िलर बराबरको नेपाली मुद्रा र नवीकरि
गदाथ बाहषथक बाह्र सय अमेररकी िलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।

(ग)

िण्ि (ि) मा जुनसुकै कुरा ले शिएको िए तापनन अध्यागमन ननयमावली, २०५१ मा
िएको प्रथम सं िोधन, (२०५८।२।२२) लागु िुन ु पूव थ सो ननयमावलीको ननयम ११
को उपननयम (१) को िण्ि (ङ) बमोशजम आवासीय निसा प्राप्त गरी नेपालमा बनस
आएका हवदे िीलाई नवीकरि दस्तुर बापत बाहषथक एक सय अमेररकी िलर
बराबरको नेपाली मुद्रा ।

९.

व्यावसाहयक, अध्ययन र गैर पयथटक निसाको भयाद थप नगरी बसेका हवदे िीको निसा ननयनमत
गदाथ लाग्ने दस्तुरः
(क)

व्यावसाहयक, अध्ययन र गैर पयथटक निसाको नसफाररस हविागमा दताथ िएको
नमनतदे शि मात्र नसफाररस गररए बमोशजमको निसा प्राप्त िुने िएकाले समयमै निसाको
भयाद थप नगरी बसेका हवदे िीका िकमा सभबशन्धत ननकायबाट पुनः सोिी निसाको
नसफाररस प्राप्त िएमा भयाद थप नगरी बसेको अवनधका िकमा पहिले जुन निसामा
बसेको िो सो निसाबापत यस ननयमावली बमोशजम लाग्ने दस्तुरमा सत प्रनतित थप
दस्तुर लाग्नेछ,
तर साहवक निसा पयथटक निसा िएमा एक सय पचास ददनको अबनध नित्रको
िए क्रम सं ख्या २ बमोशजम पयथटक निसाको भयाद थप वा ननयनमत गदाथ लाग्ने
दस्तुर सरिको दस्तुर लाग्नेछ ।

(ि)

िण्ि (क) बमोशजम पुनः नसफाररस प्राप्त निएमा एक सय पचास ददनको
अबनधनित्रको िए क्रम सं ख्या २ अनुसार पयथटक निसाको भयाद थप वा ननयनमत
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गदाथ लाग्ने दस्तुर सरिको दस्तुर र सो अबनध िन्दा बढी िए ऐनको दफा १० को
उपदफा (४) बमोशजम जररवाना समेत लाग्नेछ ।
१०.

पयथटक निसा बािेक

अन्य निसाको मान्य अवनधसभम मात्र कायम रिने गरी एक प्रवेिी र

बिुप्रवेिी सुहवधा नलनु परे मा लाग्ने दस्तुरः एक प्रवेिीका लानग बीस र बिुप्रवेिीका लानग
साठी अमेररकी िलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।
११.

अन्य दस्तुरः
(क)

प्रवेिस्थलबाट निसा ननलई प्रवेि गने हवदे िीलाई पयथटक निसा जारी गनुथ परे मा यस
ननयमावली बमोशजम लाग्ने दस्तुरमा पचास प्रनतित थप गरी सो बराबरको नेपाली
मुद्रा लाग्नेछ ।

(ि)

यात्रा अनुमनतपत्र जारी गदाथ तीस अमेररकी िलर बराबरको नेपाली मुद्रा लाग्नेछ ।

(ग)

आगमन वा प्रस्थान प्रमाशित गदाथ वा निसा स्थानान्तरि गनुथ परे मा २ अमेररकी िलर
बराबरको नेपाली मुद्रा लाग्नेछ ।

(घ)

ु ै ले शिएको िए तापनन यस ननयमावली बमोशजम प्रवेि निसा
िण्ि (क) मा जेसक
दस्तुर नलाग्ने ब्यवस्था िएका हवदे िी (दि वषथ मुननका बािे क) प्रवेिस्थलबाट निसा
ननलई प्रवेि गरे मा नबिागबाट प्रवेि निसा जारी गदाथ क्रम सं ख्या १ को िण्ि (क)
वा (ि) वा (ग) बमोशजमको दस्तुर बराबरको नेपाली मुद्रा र

यस ननयमावली वा

नेपाल सरकारले निसा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरे का हवदे िीले निसाको भयाद थप
नगरी बसेमा निसा ननयनमत गदाथ सोह्र वषथ मुननका हवदे िीका िकमा ननजका
अनििावक र सोह्र वषथ मानथका हवदे िीका िकमा रािदानी बािकलाई ऐनको दफा
१० को उपदफा (४) अनुसार जररवाना िुन सक्नेछ ।
१२.

निसा दस्तुरको गिनाः पयथटक निसा बािे क अन्य निसाको दस्तुर गिना गने प्रयोजनका
लानग अबनध गिना गदाथ पन्र ददन िन्दा कम अबनधको िए पन्र ददनसभमको र पन्र
ददनिन्दा बढी एक महिना िन्दा कम अबनधको िए एक महिनाको निसा दस्तुर लाग्ने गरी
दस्तुरको गिना गररने छ ।
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१३.

आवासीय निसाको नवीकरि नगरी बसेका हवदे िीलाई लाग्ने दस्तुरः आवासीय निसा
नवीकरि नगरी बसेका हवदे िीको निसा नवीकरि गदाथ ननयम बमोशजम लाग्ने दस्तुरमा
मानसक तीस अमेररकी िलर बराबरको नेपाली मुद्रा थप दस्तुर लाग्ने छ ।

१४.

गैर आवासीय नेपाली निसाको भयाद थप नगरी बसेका हवदे िीलाई लाग्ने दस्तुरः गैर
आवासीय नेपाली निसाको भयाद थप नगरी बसेका हवदे िीको भयाद थप गनुथ परे मा यस
ननयमावली बमोशजम लाग्ने दस्तुरमा मानसक दि अमेररकी िलर बराबरको नेपाली मुद्रा थप
दस्तुर लाग्नेछ ।
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अनुसूची १०
(ननयम ३२ सं ग सभबशन्धत)

पदयात्रा अनुमनतका लानग ननवेदन फाराम

िी मिाननदे िकज्यू,
अध्यागमन हविाग ।

मलाई नेपालको ननभन स्थानमा पदयात्रा गने ईच्छा िएकोले ननभन हववरि िुलाई ननवेदन
ददएको छु । उल्ले शित िेत्रमा पदयात्रा गनथ अनुमनत ददइएमा प्रचनलत कानून तथा अध्यागमन
ननयमावली, २०५१ को पररनधनित्र रिी पदयात्रा गने व्यिोरा अनुरोध गदथछु ।

तपनसल
१.

पयथटकको हववरि

नाम थरः

राहष्ट्रयताः

जन्म नमनतः

स्थायी ठे गानाः

व्यवसायः

अस्थायी ठे गानाः

रािदानी नभबरः

रािदानी जारी गरे को नमनतः

प्रवेि निसा जारी गररएको स्थानः

नमनतः

निसा बिाल रिने नमनतः
२.

पदयात्राको उद्देश्यः
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३.

पदयात्रा गने िेत्रः

४.

पदयात्रा गने बाटोः

५.

पदयात्राको अवनधः

६.

पदयात्रा िुरु गने स्थानः

७.

पदयात्रा समाप्त िुने स्थानः

८.

पदयात्राको लानग अनुमाननत िचथः

नमनत .................. दे शि ........... सभम ..... ददन

(पररवत्र्य हवदे िी मुद्रामा उल्ले ि गने)

नमनतः

........................
ननवेदकको िस्तािर

द्रष्टव्यः उल्लेशित स्थानमा जाने बाटोको नक्सा माग िएमा यसै साथ बुझाउनु पनेछ ।

67

www.lawcommission.gov.np

अनुसूची–१०(क)
(ननयम ३२ साँग सभबशन्धत)
एजेन्सी माफथत पदयात्रा अनुमनत ननवेदन फाराम

हवषयः– पदयात्रा अनुमनत उपलब्ध गराइददने ।
िी मिाननदे िकज्यू,
अध्यागमन हविाग, काठमािौं ।
िाम्रो इजाजत प्राप्त ट्रेहकङ्ग एजेन्सी माफथत ननभन पयथटकिरूले पदयात्रा गनथ जान इच्छा
गरे कोले ननजिरूलाई पदयात्रा अनुमनत उपलब्ध गराई ददनु िुन अनुरोध गदथछु । अनुमनत दस्तुर
वापत रकम रू. ........ सं लग्न छ ।
पदयात्रा गराएवापत सेवा िुल्क जभमा रकम ....... (पररवत्र्य हवदे िी मुद्रा उल्ले ि गने)
नलएका ⁄ नलनेछौं । ऐन तथा ननयमावलीले ननदे िन गरे का सभपूि थ ितथिरूको पालना गरी ननधाथररत
िेत्र र बाटोमा पदयात्रा गराउनेछौं ।
पयथटकिरूको हववरि ननभनानुसार छ
नस.नं. नाम, राहष्ट्रयता
थर

रािदानी प्रवेि

आगमन निसा

पदयात्रामा

पदयात्रा

पदयात्राको

नं. र

निसा

स्थल र बिाल

जाने िेत्र र

िुरु र

मागथ

बिाल

जारी

नमनत

रिने

जाने अवनध

समाप्त

रिने

गरे को

नमनत

.........

नमनत

स्थल र

दे शि .......

िुने

नमनत

सभम
ददन........

१.
२.
३.
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बोधाथथः
िी कर कायाथलय, ................... शजल्ला ।

इजाजत प्राप्त एजेन्सीको अनधकार

िी नेपाल राष्ट्र बैंक ।

प्राप्त अनधकारीको

हवदे िी हवननमय हविाग ।

नाम, थर

िी पयथटन हविाग, नत्रपुरेश्वर, काठमािौं ।

दस्तितः
नमनतः
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अनुसूची ११
(ननयम ३३ साँग सभबशन्धत)
नेपाल सरकार
गृि मन्त्रालय
अध्यागमन हविाग
पदयात्रा अनुमनतपत्र

अध्यागमन ननयमावली, २०५१ को ननयम ३३ बमोशजम ननभन पयथटकलाई ननभन िेत्र (उि
िेत्रमा पने ननषेनधत ईलाका बािे क) मा नमनत ......................... दे शि .................. सभम
पदयात्रा गनथ अनुमनत प्रदान गररएको छ ।
१.

नाम थरः

२.

राहष्ट्रयताः

३.

स्थायी ठे गानाः

५.

रािदानी नभबरः

६.

नेपाली निसाको भयादः

७.

पदयात्रा गनथ अनुमनत ददइएको िेत्रः

८.

पदयात्राको लानग ननधाथररत बाटोः

९.

पदयात्रा िुरु िुने स्थानः

११.

ट्रेहकङ्ग एजेन्सी माफथत पदयात्रा गने िए एजेन्सीको नामः

४.

१०.
१२.

नेपालको अस्थायी ठे गानाः

पदयात्रा समाप्त िुने स्थानः
पदयात्रा अनुमनत नभबरः

नमनतः
.....................
अध्यागमन अनधकृत
कोि नभबरः
द्रष्टव्यः (१) ननधाथरीत िेत्र वा बाटो बािेक अन्य िेत्र वा बाटोबाट पदयात्रा गराएमा कानूनको उल्लं घन गरे को
मानननेछ ।
(२) पदयात्रामा जााँदा यो अनुमनत पत्र साथमा राख्नु पछथ ।
(३) अध्यागमनका कमथचारी वा प्रिरी कमथचारीले अनुमनत पत्र माग गरे मा दे िाउनु पनेछ।
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अनुसूची १२



(ननयम ३९ साँग सभबशन्धत)
पदयात्रा अनुमनत दस्तुर
क्र.सं .

गाउाँपानलका ⁄नगरपानलकाको हववरि (ननषेनधत िेत्र)

पदयात्रा अनुमनत दस्तुर

१.

मानथल्लो मुस्ताङ

पहिलो दि ददनका लानग प्रनत

(क) लोमान्थाङ गाउाँपानलकाः

ब्यशि पााँच सय अमेररकी िलर र

(१) विा नं.१ दे शि विा नं. ५ सभमको सभपूि थ त्यस पनछ प्रनत ददन पचास अमेररकी
िूिाग,

िलर वा सो बराबरको अन्य

(२) साहवकका लोमान्थाङ, छोसेर र छोन्िुप गाउाँ पररवत्र्य हवदे िी

मुद्रा ।

हवकास सनमनतका सभपूि थ िूिाग

(ि) लो–घेका दामोदरकुण्ि गाउाँपानलकाः
(१) विा नं. १ दे शि विा नं. ५ सभमको
सभपूिथ िूिाग,

(२) साहवकका चाराङ्ग, घमी र सुिाथङ गाउाँ
हवकास सनमनतका सभपूि थ िूिाग

(ग) वारागुङ्ग मुशििेत्र गाउाँपानलकाः

(१) विा नं. ३ का सभपूि थ िूिाग र विा नं ५
को

साङता गाउाँ,

(२) साहवकको छु साङ गाउाँ हवकास सनमनतको

सभपूिथ िूिाग र साहवकको कागबेनी गाउाँ

हवकास सनमनत, विा नं. १ को साङ्ता गाउाँ
मात्र ।
२.

मानथल्लो िोल्पा

पहिलो

(क) िोल्पो बुद्ध गााँउपानलकाः

ब्यशि पााँच सय अमेररकी िलर र

(१) विा नं.४ दे शि विा नं. ६ सभमको सभपूि थ
िूिाग,

(२) साहवकको नतन्जे गाउाँ हवकास

नमनत २०७६।३।३० को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा सं िोनधत ।
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पररवत्र्य हवदे िी

सभपूिथ िूिाग


ददनका

लानग

प्रनत

त्यसपनछ प्रनत ददन पचास अमेररकी
िलर

सनमनतको

दि

बराबरको
मुद्रा ।
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(ि) िे फोक्सुण्िो गाउाँपानलकाः
(१) विा नं.१ दे शि विा नं. ७ सभमको सभपूि थ
िूिाग,

(२) साहवकको साल्दाङ्ग र निजेर गाउाँ हवकास
सनमनतका सभपूिथ िेत्र ।

(ग) छाकाथ ताङसोङ गाउाँपानलकाः
(१)

विा नं.१ दे शि विा नं. ६ सभमको सभपूि थ
िूिाग,

(२)

साहवकको छाकाथ र मुकोट गाउाँ हवकास
सनमनतका सभपूिथ िूिाग ।

३.

गोरिा मनास्लु िेत्र

(क)

च ुमनुब्री गाउाँपानलकाकोः

सेप्टे भबरदे शि

नोिेभबरसभम

पहिलो एक िप्ताको लानगप्रनत

(१) विा नं.१,२,४ र ५ को सभपूि थ िूिाग

(२) साहवकका सामागाउाँ ल्िो, प्रोक र हविी गाउाँ
हवकास सनमनतका सभपूि थ िूिाग ।

व्यशि एक सय अमेररकी िलर
वा सो बराबरको अन्य पररवत्र्य
हवदे िी मुद्रा

र त्यसपनछ प्रनत

ददन प्रनत ब्यशि पन्र अमेररकी
िलर वा सो बराबरको अन्य
पररवत्र्य हवदे िी मुद्रा ।
(ि)निसेभबरदे शि अगस्तसभम पहिलो
एक िप्ताको लानग प्रनत ब्यशि
पचह्त्त्तर अमेररकी िलर वा सो
बराबरको अन्य पररवत्र्य हवदे िी
मुद्रा र त्यसपनछ प्रनत ददन प्रनत
ब्यशि दि अमेररकी िलर वा
सो

बराबरको

अन्य

पररवत्र्य

हवदे िी मुद्रा ।
४.

िुभला

पहिलो एक िप्ताको लानग प्रनत

(क) नसमकोट गाउाँपानलकाकोः

ब्यशि पचास अमेररकी िलर वा सो

(१) विा नं.१,६ र ७ को सभपूि थ िूिाग

बराबरको अन्य पररवत्र्य हवदे िी

(२) साहवकका ठे िे गाउाँ हवकास सनमनतको विा मुद्रा र त्यसपनछ प्रनत ददन

नं. ६ दे शि विा नं. ९ सभमको सभपूिथ प्रनतब्यशि दि अमेररकी िलर वा
िूिाग,

सो बराबरको अन्य पररवत्र्य हवदे िी
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(३) साहवकका नसनमकोट गाउाँ हवकास सनमनतको मुद्रा ।
विा

नं.

१

र

२

सहित

िााँिाफाया गाउाँ हवकास सनमनतको

साहवकको
सभपूि थ

िूिाग ।

(ि) नाभिा गाउाँपानलकाः
(१) विा नं.१ दे शि विा नं. ६ सभमको सभपूि थ
िूिाग

(२) साहवकको िेप्का, िगालगाउाँ, मुच ु र नलनम
गाउाँ हवकास सनमनतका सभपूि थ िूिाग ।

(ग) चं िेली गाउाँपानलकाः

(१) विा नं.३ दे शि विा नं. ५ सभमको सभपूि थ
िूिाग

(२) साहवकको नमनम र िीमाष्टा गाउाँ हवकास
सनमनतका सभपूिथ िूिाग ।
५.

ु
ताप्ले गङ

पहिलो

(क) फिाङलुङ गाउाँपानलकाः

चार िप्तासभम प्रनत ब्यशि

प्रनत िप्ता बीस अमेररकी िलर वा

(१) विा नं.६ र ७ को सभपूि थ िूिाग

सो बराबरको अन्य पररवत्र्य हवदे िी

(२) साहवकको लेलेप र ओलाङचोङगोला गाउाँ मुद्रा र त्यसपनछ
हवकास सनमनतका सभपूि थ िूिाग,

(ि) नमक्वािोला गाउाँपानलकाः

(२) साहवकको पापुङ गाउाँ हवकास सनमनतको
सभपूिथ

प्रनत

िप्ता पच्चीस अमेररकी िलर वा सो
बराबरको

(१) विा नं.५को सभपूिथ िूिाग

प्रनत ब्यशि

अन्य

पररवत्र्य

हवदे िी

मुद्रा ।

िूिाग।

(ग) नसरीजङ्घा गाउाँपानलकाः

(१) विा नं.८ को सभपूिथ िूिाग

(२) साहवकका याभफुददन गाउाँ हवकास सनमनतको
सभपूिथ िूिाग ।
६.

तल्लो िोल्पा िेत्र

पहिलो

एक िप्ताको लानग प्रनत

(क) ठु लीिेरी नगरपानलकाः

ब्यशि बीस अमेररकी िलर वा सो

(१) विा नं.१ दे शि विा नं. ११ सभमको सभपूि थ बराबरको
िूिाग

मुद्रा

र

अन्य

पररवत्र्य

त्यसपनछ

प्रनत

हवदे िी
ददन

(२) साहवकको दुनै, माझफत, जुफाल र रि गाउाँ प्रनतब्यशि पााँच अमेररकी िलर वा
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हवकास सनमनतका सभपूि थ िूिाग,

सो बराबरको अन्य पररवत्र्य हवदे िी

(ि) नत्रपुरासुन्दरी नगरपानलकाः

मुद्रा ।

(१) विा नं.१ दे शि विा नं. ११ सभमको
सभपूिथ िूिाग

(२) साहवकका नत्रपुराकोट, सु,ाँ ल्िााँ, पिािा र नलकु
गाउाँ हवकास सनमनतको सभपूि थ िूिाग ।

(ग) िोल्पो बुद्ध गाउाँपानलकाः

(१) विा नं.१ दे शि विा नं. ३ सभमको सभपूि थ
िूिाग

(२) साहवकको धो गाउाँ हवकास सनमनतको सभपूि थ
िूिाग ।

(घ) िे फोक्सुन्िो गाउाँपानलकाः
(१) विा नं.८ र ९ को सभपूि थ िूिाग

(२) साहवकको फोक्सुन्िो गाउाँ हवकास सनमनतको
सभपूिथ िूिाग ।

(ङ) जगदुल्ला गाउाँपानलकाः
(१) विा नं.१ दे शि विा नं. ६ सभमको सभपूि थ
िूिाग

(२) साहवकको काई गाउाँ र ररनम गाउाँ हवकास
सनमनतको सभपूिथ िूिाग ।

(च) मुड्केच ुला गाउाँपानलकाः

(१) विा नं.१ दे शि विा नं. ६ सभमको सभपूि थ
िूिाग

(२)

साहवकको

कानलका, नकथ ु

हवकास सनमनतको सभपूि थ

(ङ) काईके गाउाँपानलकाः

र

समी

गाउाँ

िूिाग ।

(१) विा नं.१ दे शि विा नं. ७ सभमको सभपूि थ
िूिाग

(२) साहवकको ििरतारा र लावन गाउाँ हवकास
सनमनतका सभपूिथ िूिाग ।
७.

दोलिा

प्रनत व्यशि प्रनत िप्ता बीस अमेररकी

(क) गौरीिंकर गाउाँपानलकाः

िलर वा सो बराबरको हवदे िी मुद्रा
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(१) विा नं. ९ को सभपूि थ िूिाग

(२) साहवक गौरीिंकर गाउाँ हवकास सनमनतको

।

विा नं.१को िूिाग मात्र ।

(ि) हवगु गाउाँपानलकाः

(१) विा नं.१ को सभपूि थ िूिाग

(२) साहवकका लामावगर गाउाँ हवकास सनमनतको
विा

नं.१

को

िूिाग

मात्र

(गैरिंकर

गाउाँपानलकाको वेदाङ, ना र च्छो रोल्पा िेत्र
र हवगु गाउाँपानलकाको ले प्चे िेत्र समेत) ।
८.

गोरिा च ुमभ्याली िेत्र

(नसददथवास–लोक्पा–च ुमनलङ–छे कभपार–ननले–छु ले )
च ुमनुव्री गाउाँपानलकाः

(क)सेप्टे भबरदे शि
पहिलो

एक

नोिेभबरसभम

िप्ताको

लानग

प्रनत

व्यशि चालीस अमेररकी िलर वा

(१) विा नं. ३, ६ र ७ को सभपूि थ िूिाग

सो बराबरको अन्य पररवत्र्य हवदे िी

(२) साहवकका नसददथवास, च ुभचेत र छे कभपार गाउाँ मुद्रा,
हवकास सनमनतका सभपूि थ िूिाग मात्र ।

(ि)निसेभबरदे शि अगस्तसभम पहिलो
एक िप्ताको लानग प्रनत ब्यशि तीस
अमेररकी िलर वा सो बराबरको
अन्य

पररवत्र्य

हवदे िी

मुद्रा

र

त्यसपनछ प्रनत ददन प्रनत ब्यशि सात
अमेररकी िलर वा सो बराबरको
अन्य पररवत्र्य हवदे िी मुद्रा ।
९.

सङ्खुवासिा

पहिलो

(क) िोटिोला गाउाँपानलकाः

चार िप्तासभम प्रनत ब्यशि

प्रनत िप्ता बीस अमेररकी िलर वा

(१) विा नं. १ दे शि विा नं. ५ सभमको सभपूि थ सो बराबरको अन्य पररवत्र्य हवदे िी
िूिाग

मुद्रा र त्यसपनछ

प्रनत ब्यशि

प्रनत

ु ा र िहटयाका िप्ता पच्चीस अमेररकी िलर वा सो
(२) साहवकका हकमाथांका, चेपव
सभपूिथ िूिाग सहित साहवकको पावािोला बराबरको
गाउाँ हवकास सनमनत विा नं १ दे शि ३ को मुद्रा ।
सभपूिथ िूिाग ।

(ि) मकालु गाउाँपानलकाः

(१) विा नं.४ को सभपूि थ िूिाग

(२) साहवकको पावािोला गाउाँ हवकास सनमनतको
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विा नं.४ दे शि विा नं ९ सभमको सभपूि थ
िूिाग ।
१०.

सोलुिभु वु

पहिलो

िुभबु पासाङ ल्िामु गाउाँपानलकाः

चार िप्तासभम प्रनत ब्यशि

प्रनत िप्ता बीस अमेररकी िलर वा

(१) विा नं.५ को सभपूिथ िूिाग

सो बराबरको अन्य पररवत्र्य हवदे िी

(२) साहवकको नाभचे गाउाँ हवकास सनमनतको विा मुद्रा र त्यसपनछ
नं.८ र ९को सभपूिथ िूिाग ।

प्रनत ब्यशि

प्रनत

िप्ता पच्चीस अमेररकी िलर वा सो

(३) साहवकको नाभचे गाउाँ हवकास सनमनतको चामे बराबरको

अन्य

पररवत्र्य

हवदे िी

दे शि नाङपाला जाने उत्तर पशिमको सभपूि थ िूिाग मुद्रा ।
।
११.

रसुवा

प्रनत व्यशि प्रनत िप्ता बीस अमेररकी

गोसाईकुण्ि गाउाँपानलकाः

िलर

वा

सो

बराबरको

अन्य

(१) विा नं.१ को सभपूिथ िूिाग र विा नं. २ को पररवत्ये हवदे िी मुद्रा ।
आंशिक िूिाग,

(२) साहवकको थुमन गाउाँ हवकास सनमनतको सभपूि थ
िूिाग र हटमुरे गाउाँ हवकास सनमनतको आंशिक
िूिाग ।
१२.

मनाङ

(क)सेप्टे भबरदे शि नोिेभबरसभम

(क) नापाथ िूनम गाउाँपानलकाः

पहिलो एक िप्ताको लानगप्रनत

(१) विा नं. १ दे शि विा नं. ५ सभमको सभपूि थ
िूिाग

(२) साहवकका नार र फु गाउाँ हवकास सनमनतको
सभपूिथ

िूिाग ।

व्यशि एक सय अमेररकी िलर
वा सो बराबरको अन्य पररवत्र्य
मुद्रा र त्यसपनछ प्रनतददन
प्रनतव्यशि पन्र अमेररकी िलर

(ि) नािो गाउाँपानलकाः

वा सो बराबरको अन्य पररवत्र्य

(१) विा नं.६ र ७ को सभपूि थ िूिाग

हवदे िी मुद्रा ।

(२)साहवकको थोचे गाउाँ हवकास सनमनतको विा (ि) निसेभबरदे शि अगस्तसभम
नं.१ दे शि विा नं ५ सभमको सभपूि थ िूिाग

पहिलो एक िप्ताको लानग प्रनत

(नतल्चे उत्तर िेत्रको िूिाग) ।

ब्यशि पचित्तर अमेररकी िलर
वा सो बराबरको अन्य पररवत्र्य
हवदे िी मुद्रा र त्यसपनछ प्रनत
ददन प्रनत ब्यशि पन्र अमेररकी
िलर वा सो बराबरको अन्य
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पररवत्र्य हवदे िी मुद्रा ।
१३.

बझाङ

पहिलो एक िप्ताका लानग प्रनत

क) साइपाल गाउाँपानलकाः

व्यशि नब्बे अमेररकी िलर वा

(१) विा नं. १ दे शि विा नं. ५ सभमको सभपूि थ सोबराबरको अन्य पररवत्र्य हवदे िी
िूिाग

मुद्रा र थप प्रनत ददनको प्रनत व्यशि

(२) साहवकका कााँिा गाउाँ हवकास सनमनतको पन्र अमेररकी िलर वा सो

सभपूिथ िूिाग (सै पाल र धुली िेत्र समेत) बराबरको अन्य पररवत्र्यहवदे िी मुद्रा
।

।

(ि) नािो गाउाँपानलकाः
(१) विा नं.६ र ७ को सभपूि थ िूिाग
१४.

मुग ु

पहिलो एक िप्ताका लानग प्रनत

ु कामाथरोग गाउाँपानलकाः
मुगम

व्यशि एक सय अमेररकी िलर वा

(१) विा नं. १ दे शि विा नं. ९ सभमको सभपूि थ सोबराबरको अन्य पररवत्र्य हवदे िी
िूिाग

मुद्रा र थप प्रनत ददनको प्रनत व्यशि

(२) साहवकको िोल्फु, मुग,ु हकम्री, पुल ु र मांग्रीगाउाँ पन्र अमेररकी िलर वा सो
हवकास सनमनतका सभपूि थ

िूिाग ।

बराबरको अन्य पररवत्र्यहवदे िी मुद्रा
।

१५.

ुथ ा
दाचल

पहिलो

व्यााँस गाउाँपानलकाः

एक

िप्ताका

लानग

प्रनत

व्यशि नब्बे अमेररकी िलर वा सो

(१) विा नं. १ को सभपूिथ िूिाग

बराबरको

अन्य पररवत्र्य हवदे िी

(२) साहवकको ब्यास गाउाँ हवकास सनमनतको विा मुद्रा र थप प्रनत ददनको प्रनत व्यशि
नं १ दे शि विा नं. ९ सभमको सभपूि थ िूिाग पन्र
।

अमेररकी

बराबरको

अन्य

िलर
पररवत्र्य

वा

सो

हवदे िी

मुद्रा ।
द्रष्टव्यः १.

फरक दस्तुरमात्र बुझाउनु पनेः

मानथल्लो मुस्ताङ र मानथल्लो िोल्या िेत्रमा रिे का हिमाल आरोिि

गदाथ नतररएको रोयल्टी दस्तुर पदयात्रा दस्तुर िन्दा कम िएमा कम िए बराबरको फरक रकम
बुझाउनु पनेछ ।
२.

नेपाली मुद्रामा दस्तुर बुझाउन सक्नेः यस अनुसूचीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेशिएको िए तापनन
िारतीय नागररकले यस अनुसूचीको सभबशन्धत क्रम सङ्ख्यामा उशल्लशित अमेररकी िलर बराबरको
रकम नेपाली मुद्रामा बुझाउन सक्नेछन् ।
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अनुसूची–१३



(ननयम ४४(२) साँग सभबशन्धत)

फोटो

ननष्कािन आदे ि

िी

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

बषथ

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

नागररक

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

रािदानी

नभबर

................. जारी नमनत ...................

तपाईको दे िायको काम कुराबाट अध्यागमन सभबन्धी ऐन, ननयम र प्रचनलत नेपाल कानूनको
उल्लघंन िएकोले अध्यागमन ननयमावली, २०५१ को ननयम ४४ (२) अनुसार तपाईलाई नेपालबाट
.................... दे शि ................. सभम बषथ ....... पुनः आउन नपाउने गरी ननष्कािन गने नमनत
.................... को ननिथयानुसार ननष्कािन गररएकोले सूचना गररएको छ ।
गरे को काम

....................
अध्यागमन अनधकृत



नमनत २०५३।६।२८ को सूचनाद्वारा सं िोनधत ।
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