रराहदराननीकको ननववेदन फरारराम भनर्ने तररकरा

(क) फराररामकको शशिरमरा रराहदराननीकको लरानगि जजुन कराररार्यालरमरा ननववेदन पवेशि गिररएकको हको सको कराररार्यालरककोवे नराम उल्लवेख गिनजुप
र्या नर्नेछ ।

ख) रराहदराननी अङङ् गवेजनी भराषरामरा तररार गिररनवे हुनरालवे रराहदराननी मरागि गिनर्ने ननववेदकलवे तकोनकएबमकोजजमकको फरारराम कम्प्रजुटर टराइप गिरनी
पवेशि गिनजुर्या पनर्नेछ । फरारराम भदरार्या एक ककोठरा भभत्र एक अक्षर मरात्र पनर्ने गिरनी सफरा र शिजुद्धससँगि भनजुर्यापनर्नेछ । रदद स्पवेस ददनजु परवेमरा सको
कको लरानगि एक ककोठरा खरालनी छराडङ् नजुपनर्नेछ ।

(गि) ननववेदककको नराम, थर तथरा ठवे गिरानरालराई अङङ् गवेजनी भराषरामरा लवेख्दरा नहज्जवे फरक पनर्या सक्नवे हुसँदरा पजुररानको रराहदराननी भएमरा सको
अनजुसरार र शिशैभक्षक रकोग्रतराकको प्रमराणपत्रमरा उलल्लखखत नहज्जवेलराई ध्ररान ददनजुपनर्नेछ ।

(घ) रराहदराननीकको ननववेदन फरारराममरा १७ खण्डहरु रहवेकरा छनङ् । तनी खण्डहरुलराई ननम्नरानजुसरार क्रमशैसगि
सँ भनजुर्यापनर्नेछ । फरारराममरा ८
चचिन्ह ददइएकरा खण्डहरु अननवरारर्या रुपमरा भनजुर्यापनर्नेछ ।

(१) थर (Surname) भदरार्या ननववेदककको नरागिररकतराकको प्रमराणपत्रमरा उलल्लखखत थर लवेख्नजुपनर्नेछ ।
(२) नराम (Given Name) भदरार्या ननववेदककको नरागिररकतराकको प्रमराणपत्रमरा उल्लवेख भएकको नरामकको पनहलको र बनीचिकको नराम लवेख्नजु
पनर्नेछ । उदराहरणकरा लरानगिग

पपूररा नराम ककृष्ण बहरादुर थरापरा भएकरा ननववेदकलवे थरमरा Thapa र नराममरा Krishna Bahadur लवेख्नजुपनर्नेछ ।
नबवरानहतमनहलरालवेआफ्नको मराइतनी र पनत दुवशैकको थर लवेख्न चिराहवेमरा त्रसको गिनर्या सनकनवेछ । जस्तशैग गिनीतरा कजुमरारनी गिगौतम खनराल पपूररा
नराम भएककी ननववेदकलवे थरमरा Gautam Khanal नराममरा Gita Kumari लवेख्नजु पनर्नेछ । त्रस्तकोमरा नववराह दतरार्याकको प्रमराणपत्र पवेशि
गिनजुर्यापनर्नेछ ।

नबवरानहत मनहलरालवे आफ्नको मराइतनी तफर्फो मरात्र थर लवेख्न चिराहवेमरा त्रसको गिनर्या सनकनवेछ । तर पनत तफर्फो थर रराख्न चिराहवेमरा नववराह
दतरार्याकको प्रमराणपत्र पवेशि गिनजुर्यापनर्नेछ ।

(३) जन्मस्थरान (Place of Bi rth) सम्बन्धनी खण्ड भदरार्या ननववेदककको नरागिररकतराकको प्रमराणपत्रमरा उलल्लखखत जन्मस्थरानकको
जजल्लरा भनजुर्यापनर्नेछ ।

(४) ररानष्ट्रिरतरा (Nationality) सम्बन्धनी खण्ड भदरार्या अङङ् गवेजनीमरा NEPALESE भनजुर्या पनर्नेछ ।

५) (क) जन्मचमनत (Date of Birt h) खण्ड भदरार्या ननववेदकलवे नरागिररकतराकको प्रमराणपत्रमरा उलल्लखखत जन्मचमनत नबक्रम सम्वतमरा
र त्रसलराई रुपरान्तरण गिरनी इशनी सम्वतमरा समवेत लवेख्नजु पनर्नेछ ।

नवक्रम सम्वतबराट इशनी सम्वतमरा रुपरान्तरण गिदरार्या ७ ददन सम्मकको फरक परवेमरा सको कको पजुष्टराइ गिनर्ने प्रमराण पवेशि गिरवेमरा सको
बमकोजजमकको जन्मचमनत रराहदराननीमरा उल्लवेख गिनर्या सनकनवेछ । नबक्रम सम्वतबराट इशनी सम्बतमरा जन्मचमनत रुपरान्तरण गिदरार्या ३ ददन
सम्म फरक परवेमरा त्रसकको पजुष्टराइ गिनर्ने थप प्रमराण पवेशि गिनजुर्या पनर्नेछशैन ।
मराशथखण्ड-क) कको अचधनमरा रहनी जन्म चमनत भदरार्या S.L.C. वरा सको भन्दरा मराशथकको शिशैभक्षक प्रमराणपत्रमरा उलल्लखखत जन्म चमनत र
पनहलवे रराहदराननी शलइ सकवेकको भए त्रसमरा उलल्लखखत जन्म चमनतलराई ध्ररान ददनजु पनर्नेछ ।

(६) शलङ्ग (Sex) खण्ड भदरार्या ननववेदककको नरागिररकतराकको प्रमराणपत्रमरा उलल्लखखत शलङ्ग भनजुर्या पनर्नेछ ।

(७) नरागिररकतरा वरा अनजुमनत नन. (Citizenship or Permit No.) सम्बन्धनी खण्ड भदरार्या ननववेदककको नरागिररकतराकको प्रमराणपत्रकको
नम्बर भनजुर्यापनर्नेछ ।

(८) जरारनीचमनत (Date of Issue) मरा नरागिररकतराकको प्रमराणपत्र जरारनी भएकको चमनत उल्लवेख गिनजुर्यापनर्नेछ ।

(९) जरारनी भएकको स्थरान (Place of Issue) मरा नरागिररकतराकको प्रमराणपत्र जरारनी भएकको जजल्लराकको नराम लवेख्नजुपनर्नेछ ।

(१०) पपूररानको रराहदराननी वरा ररात्ररा अनजुमनतपत्र नन (Old Passport or Travel Document No.) सम्बन्धनी खण्ड भदरार्या पनहलवे
रराहदराननी शलएकको भए उक्त रराहदराननीकको नम्बर, पनहलवे एक भन्दरा बढढी रराहदराननी शलएकको भएमरा पचछल्लको रराहदराननीकको नम्बर
उल्लवेख गिनजुप
र्या नर्नेछ ।

१० A) जरारनी भएकको चमनत (Date of issue) सम्बन्धनी खण्ड भदरार्या पपूररानको रराहदराननी वरा ररात्ररा अनजुमनत पत्र जरारनी भएकको चमनत
उल्लवेख गिनजुप
र्या नर्नेछ ।

(१० B) जरारनी भएकको स्थरान (Place of Issue) (११) ठवे गिरानरा (Address) सम्बन्धनी खण्ड भदरार्या पपूररानको रराहदराननी वरा ररात्ररा
अनजुमनतपत्र जरारनी भएकको ठराउसँ उल्लवेख गिनजुर्यापनर्नेछ ।

(११ A-E) ११ A दवे खख E सम्मकरा खण्ड भदरार्या ननववेदककको स्थरारनी ठवे गिरानरा भएकको जजल्लरा, नगिरपराशलकरा वरा गिरा.नव.स., वडरा नम्बर,
टकोल वरा गिराउसँकको नराम र घर नम्बररब्लक नम्बर भएमरा सको समवेत क्रमशैससँगि लवेख्नजुपनर्नेछ । घर नम्बररब्लक नम्बर नहुनवेलवे घर
नम्बरकको ठराउसँ खरालनी छराडङ् न सनकनवेछ ।

(१२) इमवेल (E-mail) सम्बन्धनी खण्डमरा ननववेदककको सम्पकर्या इमवेल ठवे गिरानरा भएमरा प्रष्टससँगि उल्लवेख गिनजुर्यापनर्नेछ ।

१३) फकोन नन. (Phone No.) सम्बन्धनी खण्डमरा ननववेदककको फकोन ननन भएमरा प्रष्टससँगि उल्लवेख गिनजुप
र्या नर्नेछ । आफ्नको फकोन नभएमरा
पररवरारकरा सदस्र वरा नजजककरा चचिनजरानकरा व्यशक्तकको नम्बर ददन सनकनवेछ ।

(१४) आपत परवेमरा खबर गिनर्ने ननकटतम व्यशक्तकको ( Next of Kin) खण्डमरा ननववेदक नवदवे शिमरा छसँ दरा कजुनशै सनकट परवेमरा खबर गिनर्या
सनकनवे ननववेदककको पररवरारकको सदस्र वरा आफन्त वरा चमत्रकको नराम र ठवे गिरानरा भनजुर्यापनर्नेछ ।

(१४ A-G) १४ A दवे खख १४ G सम्मकरा खण्डमरा ननववेदक नवदवे शिमरा छसँ दरा आपत परवेमरा खबर गिनर्ने व्यशक्तकको पपूररा नराम थर, ठवे गिरानरा,
जजल्लरा, गिरा.नव.स.रन.परा., वडरा ननन, टकोलरगिरासँउ, घर नम्बर, समवेत क्रमशैसगि
सँ भनजुर्यापनर्नेछ ।

(१५) नरातरा (Relationship) सम्बन्धनी खण्डमरा आपत परवेकको बवेलरामरा खबर गिनजुप
र्या नर्ने व्यशक्तससँगि ननववेदककको कवे नरातरा पछर्या सको
उल्लवेख गिनजुप
र्या नर्नेछ ।

(१६) फकोन नन.(Phone No.) सम्बन्धनी खण्डमरा आपत परवेमरा खबर गिनजुप
र्या नर्ने व्यशक्तकको फकोन नम्बर भएमरा सको लवेख्नजुपनर्नेछ ।

(१७) इमवेल (E-mail) सम्बन्धनी खण्डमरा आपत परवेमरा खबर गिनजुर्यापनर्ने व्यशक्तकको इमवेल भएमरा सको प्रष्टससँगि लवेख्नजुपनर्नेछ ।

(१८) फराररामकको अन्त्रमरा ननववेदककको दराररासँ र बराररासँ बजुढढी औंलराकको छराप प्रष्टससँगि लगिराउनजुपनर्नेछ । ननववेदक कको स हनी (A
pplicant's Signature) सम्बन्धनी ककोठरामरा ननववेदकलवे पपूररा हस्तराक्षर गिनजुर्यापनर्नेछ । उक्त हस्तराक्षर चडजजटल प्रनवचधबराट ननववेदककको

रराहदराननीमरा रराख्नजुपनर्ने हुसँदरा हस्तराक्षर पपूररा र प्रष्ट नभएमरा ननववेदक स्वरन जजम्मवेवरार हुनजुपनर्नेछ । ननरक्षर भएमरा हस्तराक्षर गिनजुप
र्या नर्ने
बक्समरा × चचिन्ह लगिराउनजु पनर्नेछ ।

