
 

記載例

（中長期在留者用）

१ ६ महिना हित्र हिइएको फोटो

२ अगाहि अनुिार, टोपी वा सनग्लास निगाएको पछािीको

िागमा केिी निएको (तपाईिें ब्लाक एंि वाइट फोटोिरू पहन

प्रयोग गनन सकु्नहुन्छ।) 

३ आकार उचाई ४.५ सेमी र चौिाइ ३.५ सेमी।

४ सामान्य अबस्था अनुिारको खिहचएको फोटो

५ न धेरै सानो न धेरै ठूिा अनुिार आएको फोटो

६ अनुिारको छाया नपरेको र िेनन सहििो िािको।

× िराब फोटो उदािरण

तेसो अनुिार िएको सनग्लास र टोपी

िगाएको
पछािीको िागमा

सामान्य अनुिार िन्दा

फरक अनुिार
छाया परेको क्यामेरा िले्लको कारण

तखिरिरू धहमिो फोटो

〇 राम्रो फोटो उदािरण



यस स्तम्भमा, व्यक्तिगत नम्बर कार्डको

को नम्बर लेख्नुहोस्।

नाम, जन्म मममत, र मलङ्ग तपाईको

राहदानी वा मनवास कार्डमा लेक्तिए जसै्त

लेख्नुहोस्। ठेगना तपाईंको मनवास

कार्डमा लेक्तिएको यो आवेदनको

समयमा तपाईं बसु्नहुने हालको ठेगाना

लेख्नुहोस ।

सबैभन्दा समजलै सम्पकड हुने फोन नम्बर

लेख्नुहोस्।
यस िण्डको मममतको लामग, तपाईंले यो

कागजात जारी गने मममत लेख्नुहोस्, र

नामको लामग, तपाईंको आफ्नै नाम

लेख्नुहोस्।
अध्यागअध्यागमन प्रमियाका लामग

अनलाइन आवेदन मदन चाहनेहरूले यी

दुईवटा चेक बाकसहरू िाली छोर््नुपछड ।

तपाइँको बसाइको अवमि, आमदको

लामग म्याद समकने मममत छ भने, स्तम्भ

① मा "उपलब्ध" लेख्नुहोस्, र स्तम्भ

② मा तपाइँको मनवास कार्डको

अगामर्को मममत लेख्नुहोस्।

तपाईंको मनवास कार्डमा तपाईंको पुरानो नाम वा

उपनाम छ भने मात्र यो स्तम्भ भनुडहोस्।

यो स्तम्भ 14 वर्ड सम्मका मामनसहरू र

वयस्क वार्डहरूको लामग हो।＜＝

मानमसक मवकार आमदको कारणले

अपयाडप्त मनणडय क्षमता भएको व्यक्ति लागू

हँुदा यो कागजात पेश गने व्यक्तिको

(कानूनी प्रमतमनमि) बारे लेख्नुहोस्।

यो सबैले लेखे्न स्तम्भ होइन।

यस स्तम्भमा, यो कागजात पेश गने व्यक्ति (वैिामनक प्रमतमनमि) 

मनवेदकसँग कस्तो सम्बन्ध छ लेख्नुहोस्।

बायाँको उदाहरणमा,

आवेदक (= बच्चा)：ＥＬＩＺＡＢＥＴＨजी

वैिामनक प्रमतमनमि (= आमा)：ＶＩＣＴＯＲＩＡजी

हुनेछ।
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①

तपाई बसु्नभएको नगरपामलकाको नाम लेख्नुहोस्।

②


