
                                                                                       मित िः 
 

श्री नेपाली राजद ूावास 

वामसङ्गटन डि.सी । 

ववषयिः राहदानी हरएकोले नयााँ राहदानी पाउाँ भन्ने सम्बन्धिा। 

 

 ि हाल संयकु्  राज्य अिेररकाको ................................................िा बसोबास गरररहेको छु । िेरो नाििा जारी एको तनम्नवववरणको 
राहदानी हराएकोले िर िेरव नेपली नागररक ाको प्रिाणपत्रको सक्कल  था हराएको राहदानीको प्रत मलवप सहह  नयााँ राहदानी बनाउनका 
लागग तनवेदन गददछु । िैले पेश गरेको वववरणको आगधकाररक ा सम्बन्न्ध  तनकायिा बझुि राहदानी जारी गरी हदन ुहुन अनरुोध गददछु ।  

वववरण (प्रष्ट बझुिनेगरी भनुदहोस)           

१. नाि 

२. नेपालको ठेगानािः न्जल्ल  गा.वव.स:                          विा न:ं  

३. राहदानी न ं                                                          जारी मित :                                                     वहाल रहने मित िः                                       जारी स्थान: 

   बाबकुो नाि, थरिः 
४. राहदानी हराएको कारण खुलाउनेिः   

 
 

५. राहदानी हराएको मित :                                              हराएको स्थानिः 
६. पलुीस ररपोटद मलन नसक्नकुो कारण खुलाउनहुोस ् 
 
 

७. राहदानी कुन ैव्यन्क्  वा संस्थाले मलएको भए कसले कहााँ मलएको हो नाि र ठेगानािः 
८. अिेररका प्रवेश गदाद मभषा गथयो या गथएन (गथयो भने मभषाको ककमसि) 

९. अिेररका प्रवेश गनुदअतिको देशिः 
१०. अिेररकािा प्रवेश गरेको मित िः                          नेपालबाट प्रस्थान मित िः 
११. नेपालबाट प्रस्थान गदाद कुन देशको मभषा गथयो:                                         मभषा कहााँबाट मलएको: 

१२. नेपालबाट अिेररकासम्ि आउाँदा बाटोिा कुन-कुन देश हुाँदै आउन ुभएकव हो  ी देशहरुको नाि क्रिशिः 
 
 

१३.  ी देशहरुिा वव ाएको सियिः 
१४.  ी देशहरुिा मभषा गथयो वा गथएन (गथएन भने एक देशबाट अको देशिा कसरी प्रवेश गरेको हो खुलाउनेिः 
 

िागथ उल्लेझख  वववरण/व्यहोरा  था संलग्न कागजा  सााँचो हो, िुठा ठहरे काननु बिोन्जि सहुाँला बिुाउाँला ।  

संलग्न कागजातः 
(क) नागररक ाको प्रिाणपत्रको सक्कल र प्रत मलवप 

(ख) परुानो राहदानीको सक्कल र प्रत मलवप 

 (ग) अिेररकी िलर ३००।०० को Money Order/Cashier Check (Personal Check र Cash िान्य हुने छैन) 

(ि) राहदानीको लागग आवेदन फाराि २ प्रत  र फोटो ३ प्रत  

(ङ) नाबालकको हकिा जन्ि द ाद वा नावालक पररचयपत्र एव ंबाब ुआिाको नागररक ाको प्रिाणपत्रको सक्कल र प्रत मलवप 

(च) Tracking Number भएको Paid Return Envelope (हुलाकबाट कागजा  पठाउन ुपने भएिा)  

 

      िागथ उल्लेझख  वववरण/व्यहोरा  था संलग्न कागजा  सााँचो हो, िुठा ठहरे काननु बिोन्जि सहुाँला बिुाउाँला ।  

 

  तनवेदक 
सहह 
 नाििः 

         नेपालको ठेगानािः 
           अिेररकाको ठेगानािः 

        सम्पकद  नम्बरिः 
(विशेष ध्यानाकषषण: दतूािासमा ननिदेनसँग पेश गरिने सक्कल कागजातहरुको प्रनतललवप संलग्न गिी प्रत्येक पानाको पछाडिपट्टि खाली ठाउँमा 
“सक्कल बमोजजम नक्कल दरुुस्त ठीक छ।” भन्ने व्यहोिा लेखेि हस्ताक्षि गिी लमनत अननिायष रुपमा उल्लेख गनुषपनेछ । अन्यथा अपणूष 
ननिेदन दताष हुनेछैन।) 


