RI 22 - DOCUMENTS CHECK DURING REGISTRATION
PRs NPP
पी. आर. को नागररक
प्रमाणपत्र

•
•

PR must be Nepali Citizen to apply for BA and GCSPF.
ब्रिब्रिश गोर्ााज र ब्र िंगापुर पुब्रि मा भब्रता हुनुको िाब्रग नेपािी नागररक हुनु पर्ा छ ।

•

PRs home address and his father’s permanent address must be same
on NPP & MRP
नेपािी नागररक प्रमाणपत्र र पा पोिा मा बाबुको अब्रन पी. आर. ( म्भाब्रित रे क्रुि) को
ठे गाना एकै हुनु पर्ा छ।

•

•
•

•
•

DOB on the migration certificate must be matched with PRs’ NPP &
MRP
ब ाइ राईको प्रमाणपत्रमा, नेपािी नागररक प्रमाण पत्रमा अब्रन पा पोिा मा जन्म
ब्रमब्रत ब्रमिेको हुनु पर्ा छ।

•
•

Birthplace can be anywhere.
जन्मेको ठाउिं जहााँ भए पब्रन फरक पर्ै न।

•

If VDC has been renamed by the new government than a certifying
letter form Woda is required.
एर्ी नया ारकार द्वारा गाऊाँ ब्रबका
ब्रमब्रत (भी. ब्रि. ी.) को नया नामकरण
भएको छ भने ििा कायािय बाि ब्र फारर ल्याउनु पर्ा छ ।

•

•
•

Parents NPP
आमा र बाबु र्ु बैको
नागरररक प्रमाणपत्र

If the address is different, PR must produce a migration certificate
from Local Gov Office.
नेपािी नागररक प्रमाणपत्र र पा पोिा मा बाबुको अब्रन पी. आर. को ठे गाना फरक भए
ब ाइ राईको प्रमाणपत्र ल्याउनु पर्ा छ। (ब्रजल्ला तथा िोड़ा अब्रफ बाि)

If NPP is given from different district than his home district, required
proof that his father was in Nepal Gov Service.
एर्ी आफ्नो ब्रजल्ला बाहे क अरु कुनै ब्रजल्लाबाि नागररकता ब्रनकािेको भए, बाबा
रकारी कमाचारी भएको प्रमाणपत्र ल्याउनु पर्ा छ।

•
•

Age: between 19 to 21 on 1st of January 2022.
१ जनिरी २०२२ मा न्यूनतम उमेर १९ र अब्रिकतम उमेर २१ बर्ा नाघेको हुनु हुिं र्ैन ।
(पोिे नब्र अि रे क्रुि हरु 01/01/2001 र्े खर् 01/01/2003 ब्रभत्र जन्मेको हुनु पर्ा छ)

•
•

Both, mother’s and father’s original NPP required.
आमा र बाबु र्ु बैको क्किी नागरररक प्रमाणपत्र ल्याउनु पर्ा छ।

•
•

NPP of Next of Kin required, If Next of Kin on your passport is other
than your parents (last page of the passport).
एर्ी पस्स्पोिा मा ब्रनकितम व्यखि को ठाउिं मा आमा र बाबा बाहे क अरु कुनै
पररिारको र्स्य को नाम छ भने उ को क्किी नागररक प्रमाणपत्र पब्रन ल्याउनु
पर्ा छ।

•
•

Death Certificate required if expired.
एर्ी आमा तथा बाबु स्वोगाबा भएको भए मृत्यु र्ताा को प्रमाण पत्र ल्याउनु पर्ा छ।

•
•

Missing parents – Certified letter from CDO required.
एर्ी आमा तथा बाबु िापत्ता (हराएको) भएकोभए िापत्ता को प्रमाणपत्र ी. ब्रि. ओ.
को अब्रफ (ब्रजल्ला प्र ाशन) बाि ल्याउनु पर्ा छ।

•
•

Divorced parents – Divorce certificate required.
एर्ी आमा र बाबुको म्बन्ध ब्रिच्छे र् भएको भए म्बन्ध ब्रिच्छे र्को प्रमाणपत्र
म्बखन्धत ब्रनकाय बाि ल्याउनु पर्ा छ।

•

Parents’ Marriage
Certificate
बाबा-आमाको ब्रबबाह
र्ताा प्रमाण पत्र

PRs Passport
पी. आर. को
मेब्र न रीिएबि
पा पोिा

•

If PR’s and Parents’ Caste is different – Caste verification letter from
CDO or NPP issuing Office required.
एर्ी नागरररक प्रमाणमा तथा पस्स्पोिा मा आमा-बाबुको र पी आर को जात फरक
फरक िेखर्एको छ भने जात प्रमाणीकरणको प्रमाण पत्र ब्रजल्ला प्र ाशन ( ी. ब्रि.
ओ.) बाि चाब्रहन्छ ।

•
•

Stepmother’s NPP will not be accepted.
ौतेनी आमा को नागररक प्रमाणपत्र स्वीकार हुने छै न।

•

If mother’s name is on PRs NPP or father’s name is on mother’s NPP,
parent’s marriage certificate is not required.
एर्ी पी. आर. को नागररकतामा आमाको नाम उल्लेर्ीत छ अब्रन बाबाको नागररकता
मा आमाको उल्लेखर्त छ भने बाबा आमाको ब्रबबाह र्ताा ल्याउनु पर्ै । एर्ी माब्रथ भने
जस्तो छै न भने ब्रबबाह र्ताा चाब्रहन्छ ।

•

•
•

If PR is married, marriage certificate and wife’s NPP is required.
एर्ी पी. आर. को ब्रबबाह भएको छ भने ब्रबबाह र्ताा पत्र तथा श्रीमतीको क्किी
नागररक प्रमाणपत्र पब्रन चाब्रहन्छ ।

•
•

If PR is married and has children – children’s birth certificate required.
एर्ी पी. आर. को ब्रबबाह भएको छ र न्तान पब्रन जन्मेकोछ भने न्तानको जन्म र्ताा
पब्रन चाब्रहन्छ ।

•

PRs MRP (machine readable passport) required and must be valid for
at least one and half years from the date of registration.
पी. आर. िंग मेब्र न रीिएबि पा पोिा अब्रनिाया हुनु पर्ा छ अब्रन य को म्यार्
कखिमा िे ढ बर्ाको हुनु पर्ा छ ।

•

•
•

Passport must be stamped and signed by the Issuing Authority.
मेब्र न रीिएबि पा पोिा मा जारी गने अब्रिकृत को हस्ताछार तथा मोहर छाप
अब्रनिाया हुनु पर्ा छ ।

•

Accurate NPP number must be printed on the passport. Child, birth
registration number is not accepted.
मेब्र न रीिएबि पा पोिा मा आफ्नो नाररक प्रमाण पत्र नम्बर र्ु रुस्त िेखर्एको हुनु
पर्ा छ। जन्म र्ताा नम्बर िेखर्एको हुनुहुर्ै न।

•
•

Child Passport will not be accepted.
नाबािक पापोिा खस्वकाया हुने छै न ।

•

Expired parents’ name must not be written on the Next of Kin column
on the passport (last page of the passport).
मेब्र न रीिएबि पा पोिा मा अब्रभभािक (Next of Kin) को ठाउिं मा स्वोगाबा
भएको आमा बाबुको नाम िेखर्एको हुनु हुिं र्ैन (आफ्नै पररिार ब्रभत्र को अरु कुनै
र्स्य को नाम उल्लेखर्त हुनु पर्ा छ) ।

•

Education
Certificates/Mark
Sheet
ए . एि. ी. तथा
ए . ई. ई. को
प्रमाणपत्र

•
•

SLC Certificate up to the year 2016 – minimum 3rd Division required.
२०१६ ाि म्मको ए . एि. ी. को प्रमाणपत्र हो भने न्यूनतम तेस्रो श्रेणी मा पा
भएको भए हुन्छ (ब्र िंगापूर र ब्रिब्रिश आमी र्ु िै को िाब्रग)

•

BA/GC - SEE certificate from year 2016 onwards – In overall,
minimum of 5 x C grades required. Must have minimum C grade in
English and Maths.

•

ब्रिब्रिश आमी तथा ब्र िंगापूर पुब्रि को िाब्रग २०१६ ाि पब्रछको ए . ई. ई. को
प्रमाणपत्र हो भने कखि मा ५ िोिा C ग्रेि हुनु पर्ा छ। अिंग्रेजी र ब्रह ाबमा कखि मा C
ग्रेि हुनु पनेछ।

•
•

Duplicate Copy of the Certificate must be verified and stamped by the
Education Authority.
येब्रर् ए . एि. ी. तथा ए . ई. ई. को प्रमाणपत्रको प्रब्रतब्रिब्रप बनाएको भए म्बखन्धत
ब्रनकाय बाि त्य प्रामाब्रणत गरर ब्रनकाय को छाप पब्रन िगाएको हुनुपर्ा छ।

•
•

CTEVT Certificates will be NOT be accepted.
प्राब्रिब्रिक ब्रशक्षा तथा व्यि ायीक ताब्रिम पररर्र् को प्रामाण पत्र स्वीकाया हुने छै न।

•
•

Open learning (OL) and private SLC/SEE certificates will be accepted.
प्राइभेि ए . एि. ी. तथा र्ुिा ब्रशक्षा को प्रमाणपत्र िाइ स्वीकार गररनेछ।

•
•

Compartmental pass certificates will also be accepted.
आिं खिक प्रमाणपत्र िाइ पब्रन स्वीकार गररनेछ।

•

GCSE, O level or other National Certificates equivalent to SLC/SEE
must have minimum of 5 x C grades. Must have minimum of C grade
in English and Math.
जी. ी. ए . ी., ओ. िेिि तथा अन्य ए . एि. ी. रह अन्तराखरि य प्रामाणपत्र
हरु भए, न्यूनतम ५ x िोिा C ग्रेि हुनुपने र अिंग्रेजी र गब्रणतमा कखि मा C ग्रेि
हुनुपने।

•

Character
Certificate
चाररब्रत्रक प्रमाणपत्र

•
•

Must bring Character Certificate and DOB must be matched with NPP.
चाररब्रत्रक प्रमाणपत्र पब्रन ल्याउनु पनेछ ज मा नागररक प्रमाणपत्र िंग जन्मब्रमब्रत
ब्रमिेको हुनु पनेछ ।

•

Parents name and caste on the Character Certificate must be
matched with their NPP.
चाररब्रत्रक प्रमाणपत्रमा आमा बाबुको नाम अब्रन जात उनीहरुको नागररक प्रमाणपत्र
िंग ब्रमिेको हुनु पनेछ।

•

Indian Certificates
भारत र्े शको
प्रमाणपत्र

•
•

Indian Certificates will be accepted but their grades and marks must
meet the criteria.
भारत र्े शको प्रमाणपत्र स्वीकार गररन्छ तर ग्रेब्रििंग मापर्ण्ड अनु ार हुनुपनेछ ।

•
•

Must have character certificate from their Schools/Colleges.
भारत र्े शको प्रमाणपत्र ल्याउनेिे चाररब्रत्रक प्रमाणपत्र पब्रन ल्याउनु पनेछ।

Sons of Ex
Servicemen
(BA/GC) living in
Kathmandu
Valley
भू. पु. ैब्रनकका
छोराहरु

•

Sons of serving or retired BA and GCSPF members issued with NPP
from Kathmandu valley are to bring their fathers’ service or discharge
certificates.
ब्रिब्रि आमी र ब्र िंगापूर पुब्रि बहाििािा तथा भू. पु. ैब्रनकका छोराहरु जो
काठमािौाँ, िब्रितपुर र भिपुरमा स्स्थाई रुपमा ब ोबा गरे काछन अब्रन उि
ठाउाँ बाि नागररक प्रमाणपत्र ब्रनकाकेका छन् भने बाबाको आमी ेिीब्रफकि ल्याउनु
पनेछ।

Passport Size
Photo
पस्स्पोिा ाइजको
फोिो

•

•

•

2 x PP size (35 x 45mm) colour photo (without hat or TOPI) must be
brought during Regional Selection.
ररजनि शेिेक्शन मा आउिं र्ा २ प्रब्रत पस्स्पोिा ाइजको रिं ब्रगन फोिो ल्याउनु पर्ा छ
(केश कािे को, ब्रबना िोपीको तथा हािै मा खर्चेको हुनुपने)

Note

•
•

All above mentioned documents must be original and each document
should be scanned and uploaded during the online registration.
म्पूणा माब्रथ उल्लेखर्त कागजपत्रहरु क्किी हुनु पनेछ। र्ताा गर्ाा अनिाइन फारम
भरी आफ्नो परिस्थिति अनु ार आफुिाइ िागुहुने
ईमेि माफात पठाउनु पने छ।

बै कागत पत्रहरु स्स्यान गरी

