
हजको दरखास्त फारम 

(हज १४४४-तद् अनसुार सन ्२०२३-को लागि) 

(फारममा भएको सम्पूर्ण वििरर् नछुट्ने िरी स्पष्टसँि उल्लेख िनुणहोला) 
 

श्रीमान ्अध्यक्षज्यू, 

नेपाल हज सगमगत, काठमाण्डौ 
माफण त- जजल्ला प्रशासन कायाणलय,............... 
 

 
 
 
वि.सं. २०८० साल (सन ्२०२३) मा साउदी अरबको मक् कामा हज िनण जान मेरो ईच्छा भएकोले त्यस सगमगतबाट प्रकाजशत सूचना अनसुार हाल बझुाउनपुने 
रकम रू.२,२५,०००।- (दईु लाख पच् चीस हजार मात्र) दाजखला िरी यो देहाय िमोजजम वििरर् सवहत गनिेदन पेश िरेको छु । गब.सं. २०७९ (सन ्
२०२२) र त्यस भन्दा अिागडका िर्णहरूमा हज िनण हज सगमगतमा रकम जम्मा िरी जान नपाएका व्यजि कररब ५०० जना रहेको जानकारी पाँए । 
हजयात्रामा जान छनोटमा परेमा हज सगमगतले थप बझुाउन ुपने भनी यकीन िरेको रकम सूचना प्राप् त हनुासाथ जम्मा िनेछु । हजयात्रीहरूको छनोट 
प्रविया र हजयात्रा सम्बन्धमा हज सगमगतले िने गनर्णय र गनदेशनहरु प्रगत मेरो मञ् जरुी हनुेछ ।  

१.यो भन्दा अिागड हज िएको भए साल खलुाउनेेः   साल 

२.गनिेदकको नाम,थर (देिनािरी र अङ्ग्रजेी ठुलो अक्षरमा) 
नाम (नािररकता प्रमार्पत्र अनसुार लेख् नहुोस)् 

Name (According to Passport) 

३.नािररकताको वििरर् 

नािररकता नं.    जारी गमगतेः   जारी जजल्लाेः 
४.राहदानी वििरर्  

राहदानी नं.    जारी गमगतेः   म्याद सवकने गमगतेः 
५.बैबावहक जस्थगतेः() लिाउन े   (   )  वििावहत   (   ) अवििावहत 

६.गलङ िेः() लिाउन े (   ) परुूर्   (   ) मवहला (१५ नं.महलमा मेहरमको वििरर् भने)  (   ) अन्य 

७.जन्म वििरर् 

वििम संितेः-         साल  मवहना  िते  

८.राविय पररचयपत्र नं. 
९.पशेाेः    

१०.सम्पकण  वििरर्ेः (क) मोिाइल नं.    (ख) ई-मेलेः  

११.हगुलयाेः 
१२.गनिेदको स्थायी ठेिानाेः    प्रदेश   जजल्ला     न.पा./िा.पा. िडा नं. 
          अस्थायी ठेिानाेः   प्रदेश   जजल्ला     न.पा./िा.पा. िडा नं. 
१३.गनिेदकको (क) बाबकुो नाम, थरेः-            (ख)आमाको नाम, थरेः-    

(ि) पगत/पत् नीको नाम, थर    (घ) अगभभािक/संरक्षकको नाम, थरेः-   

१४.गनिेदक विदेशमा रहँदा कुनै जरूरी कुरा पनण िएमा नपेालमा खबर िनुण पने व्यजिेः 
 नाम,थरेः-     जजल्ला   न.पा./िा.पा.    िडा नं.  

नाताेः   सम्पकण  मोिाइल/फोन नं.(अगनिायण राख् न ुहोला)   इमेलेः 
 

१५.गनिेदक मवहला भए साथमा जान ेमेहरमको नाम, थरेः- 
 जजल्लाेः   न.पा./िा.पा.   िडा नं.   सम्पकण  नं. 
 नाताेः       राहदानी नं.  

जजल्ला प्रशासन कायाणलयले भनेेः-   आिेदकको वकगसम  लिाउनेेः      नयाँ  परुानो   

दताण नं.   दताण गमगतेः   राहदानी नं. 
गनिेदकको नामेः          भौचर रकम(रु.)माेः  

    

पासपोटण साईजको 
हालसालै जखजचएको 

सेतो ब्याक 
राउण्डको फोटो 

टाँस्नहुोला 



१६.गनिेदकको बैंक खाताको विविरर्ेः  

क) खाता रहेको बैंकको नाम र ठेिानाेः  

ख) खाता नं. 
ि) खातामा रहेको गनिेदकको नाम अङ्ग्रजेीमाेः 

१७.आिेदन साथ अगनिायण संलग्न राख् न ुपने आिश्यक कािजातहरूेः 
क) सूचना बमोजजम पवहलो वकस्ता िापत  रू.२,२५,०००।- यस सगमगतको खातामा दाजखला िरेको बैंकको सक् कल भौचर िा 
परुानो आिेदकहरूको हकमा पवहले जम्मा िरेको रकममा थप िरी रू.२,२५,०००।- परु् याएको सक् कल भौचर र परुानो भौचरको फोटोकवप 

ख) राहदानीको फोटोकवप  

ि) नेपाली नािररकता प्रमार्-पत्रको अिागड पछागड दिैु तफण  देजखएको फोटोकवप 

घ) मवहलाको हकमा मेहरमको राहदानीको फोटोकवप  

ङ) हालसालै जखचेको पासपोटण साईजको फोटो (सेतो ब्याकराउण्डमा जखचेको) २ प्रगत 

च)  Covie-19 विरूद्ध पूर्ण मात्रा लिाएको खोपको क्यू.आर.कोड सवहतको प्रमार्पत्र  

छ)  आिेदकको बैंक खाताको चेकको फोटोकवप (श्रीमान ्श्रीमतीको एकै भए हनुे)   
 

१८. म गनम्न बुदँाहरु पालना िनण प्रगतबद्ध रहनछुे ।  

क) इस्लाम धमण अनसुार हजयात्रा िनण मञ् जरु िदणछु । हजको अकाणन (गनयम) र व्यिहाररक कुरा बारे सचेतना गलएको छु/गलनेछु 

ख) नेपालको कानून बमोजजम फौजदारी अगभयोि लागि तोवकएको/जररिाना भिुान िनण बाँकी छैन । 
ि) म हज यात्राको लागि शारीररक एिं मानगसक रूपमा स्िस्थ भएको घोर्र्ा िदणछु ।  

   घ) म विित ३(तीन) बर्ण गभत्र हज िनण िएको छैन ।  

ङ) यात्रा सन्दभणमा नेपालमा रहँदा हज सगमगतको व्यिस्थापन पालना िनण तयार छु ।  

च) नेपाल सरकार, (मा.िहृमन्त्रीस्तर) को गमगत २०७८।०५।२२ को गनर्णयानसुार स्िीकृत आचार संवहता पूर्ण पररपालना िनेछु । 
छ) नेपाल र साउदी अरब सरकारको प्रचगलत गनयम कानूनको पररपालन िनेछु ।  

ज) हजयात्राको िममा हिाई जहाजमा आउँदा जादँा एयरलायन्सको गनयम मान् नेछु ।  

झ) मक् का मददनामा मलाई कुनै असवुिधा आएमा सकेसम्म आफै समाधान िने कोजशस िनेछु । यदद नसकेमा हज प्रगतगनगध मण्डललाई पवहले जानकारी 
िराउनेछु ।   

ञ) हजयात्राको िममा गमना र अरफातमा रहँदा मोलजल्लमको व्यिस्था अनसुार चल्नेछु ।  

ट) हजयात्राको अिगधभर कुनै असामाजजक र अमयाणददत वियाकलाप िने छैन यदद िरेमा नेपाल हज सगमगतले िरेको गनर्णय मान् न तयार छु।  

१९.मागथ लेजखएको वििरर् सबै साचँो हो, झठुा ठहरे कानून बमोजजम सहुँला बझुाउँला भगन सवहछाप िनेेः 

 

 

 

 

गमगतेः .......... ......  ...... 
 

नोटेः 
१.हजयात्राको फमण बझुाउन ेअजन्तम गमगत २०७९ चैत्र ०४ िते सम्म रहेको छ ।  

२.सन ्२०२२ र सो भन्दा अिागडका िर्णहरूमा हज िनणका लागि आिदेन ददएका आिदेकहरू मध्ये हजयात्रा िनण नपाएका एिं हालसम्म रकम वफताण नगलएकाहरु परुाना 
आिदेकहरूले गब.सं. २०८०(सन ्२०२३) मा हज िनण जान चाहेमा गनजले जजल्ला प्रशासन कायाणलयमा यो आिदेन फारम बझुाउन ुपनेछ । पनुेः आिदेन नददएमा 
हजयात्रामा समािशे िररन ेछैन ।  

औठा छाप 

दाया ँ बायँा 

गनिेदकको 
नाम,थर: 

हस्ताक्षर: 

ठेिाना: 

व्यजिको सम्पकण  नं. 

पररिारको सम्पकण  नं. 


