गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ननयमावली २०६६ को
अनुसूची १ (नियम ३ को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)
गैर आवासीय नेपालीका है ससयतमा नाम दताा गराउन ददने ननवेदन
खण्ड (क)

बबदे शमा बस्ने नेपाली नागररकहरुको प्रयोजनको लागग
महामहहम राजदत
ू ज्यू ¸
िेपाली राजदत
ू ावास
प्रिटोररया¸ दक्षिण अफ्रिका ।
म दे हायको प्रववरण तथा कागजात संलग्ि गरी गैर आवासीय िेपाली सम्बधिी ऐि¸२०६४ को दफा ३ को
उपदफा (१) तथा गैर आवासीय िेपाली सम्बधिी नियमाबली¸२०६६ को नियम ३ को उपनियम (१) बमोन्जम गैर
आवासीय िेपालीका रुपमा िाम दताा गराउिको लागग यो निवेदि गरे को छु ।
१. ननवेदकको
(क) िाम¸ थरः
(ख) िेपालको स्थायी ठे गािाः
(ग) बाबु/आमाको िाम¸ थर र ठे गािाः

(घ) निवेदकको उमेरः
(ङ) िागररकताको िमाणपत्र िम्बर¸ जारी भएको न्जल्ला र ममनतः
(च) िेपाली राहदािी िम्बरः
(छ) राहदािी जारी गिे कायाालयको िाम¸ स्थाि र ममनतः
२. बसोबास गरररहे को ववदे शी मुलुककोोः
(क) िाम र ठे गािाः
(ख) सो मुलुकमा बसोबास गिा शुरु गरे को ममनतः

(एकभधदा बढी मुलुक भए क्रमशः उल्लेख गिेः)

३. ववदे शमा कुनै पेशा व्यवसाय गरी बसोबास गरररहे को भएोः
(क) पेशा व्यवसायको प्रववरणः (प्रवदे शमा बस्दा गरे को पेशा व्यवसाय क्रमशः उल्लेख गिेः)
(ख) हालको पेशा व्यवसाय दताा भएको मुलुक र स्थािः
(ग) औषत बाप्रषाक कारोबार (अमेररकी डलरमा)

४. ववदे शमा कुनै रोजगार गरी बसेको भएोः
(क) रोजगार सम्बधिी प्रववरण

(प्रवदे शमा रहं दा गरे को रोजगार क्रमशः उल्लेख गिे)
(ख) हालको रोजगार हदिे संस्थाः
(ग) हाल रोजगार गरररहे को ठाउँ को ठे गािाः
(घ) हाल रोजगार गरररहे को संस्थामा कहहलेदेखी कायारत भएको हो र कहहलेसम्म कायारत रहिे हो सो अवगिः

(ङ) मामसक/बाप्रषाक पाररश्रममक तथा अधय सुप्रविाः
५. कुनै अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थामा कायारत रहे को भएोः
(क) संघ¸ संस्थाको िामः
(ख) कायारत रहे को मुलुकः
(ग) कायारत रहे को स्थािः
(घ) कायारत रहे को अवगि र कहहलेसम्म कायारत रहिे हो सो अवगिः
(ङ) संघ संस्थाबाट िाप्त गिे पाररश्रममकः
६. ववदे शमा हाससल गरे को ज्ञान¸ अनुभव वा शीपोः
७. नेपालमा लगानी गना इच्छा गरे को क्षेत्र र अनुमाननत लगानीोः

ननवेदकको¸
सही…………………………..
ममनतः…………………………
संलग्न कागजातोः
१.

िेपाली िागररकता िमाणपत्रको िनतमलप्रप¸

२.

िेपाली राहदािीको िनतमलप्रप¸

३.

प्रवदे शमा कुिै व्यवसाय गरी बसेको भए सो व्यवसाय दताा सम्बधिी कागजात¸

४.

प्रविेशमा पेशा वा रोजगारी गरी बसेको भए सो पुन्टट गिे कागजात¸

५.

कुिै अधतराान्टिय संघ संस्थामा कायारत रहे को भए सो संस्थाको नियुन्ततपत्र तथा हाल कायारत रहे को भधिे व्यहोरा खुल्िे
कागजात¸

६.

हालसालै खखगचएको पासपोटा साइजका दईु िनत फोटा ।

