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नङ िवशेष सीप प्रिशक्षाथीर् आवेदन

शीघ्र तथा सहज प्रिक्रयाका लािग, इजाजतपत्र सेवा िवभागले आवेदकह लाई
अनलाइन आवेदन िदन प्रो सािहत गदर् छ। अनलाइन सेवा प्रयोग गनार्ले
तपाईंको आवेदन प्रिक्रया तथा अ याविधकह िछटो हुनक
ु ा साथै, तपाईंले
इजाजतपत्र प्रिक्रया अविधभिर आ ना इजाजतपत्र स ब धी रे कडर्ह हे नर् र
पहुँच गनर् पिन िम छ।(यस दतार्का लािग अनलाइन सेवाह िनकट
भिव यमा उपल ध हुनेछन ्।)
हाम्रो यो वेबसाइट हे नह
ुर् ोस:् www.dos.ny.gov
थप जानकारीका लािग कृपया यी िनदशनह को अनलाइन ख ड हे नह
ुर् ोस ्।
आवेदन भनअ
र् प नह
ुर् िघ िनदशनह यानपव
ू क
ु ोस ्। सबै क्षेत्रह भनुर्
अिनवायर् छ, अपण
ू र् आवेदनह िफतार् पठाइनेछन,् तथा इजाजतपत्र प्रदान
गनर्मा िढलाई हुनेछ। आवेदन वा सहायक कागजातह मा कुनैकुरा
छुटे मा, अशद्ध
ु भएमा वा पण
ू र् खल
ु ासा गनर् नसकेमा इजाजतपत्र िदन
अ वीकार गन उपयक्
त
कारण
पिन हुनसक्छ, वा, यिद इजाजतपत्र जारी
ु
भइसकेको छ भनेपिन इजाजतपत्रमा िनल बन वा बदर हुनसक्छ।

नङ िवशेष सीप यवसाय कुन-कुन कुराह समे दछ?
नङ िवशेष सीप यवसाय भनेको शु क िलएर वा कुनै अ य प्रितफल

मेरा सुपेरीवेक्षण गन नङ स ब धी िवशेषज्ञ पिरवतर्न हुनुभयो
भने के हु छ?

तपाईंले इजाजतपत्र सेवा िवभागलाई पिरवतर्नको बारे मा जानकारी
गराउनु पदर्छ। यसले गदार् तपाईंको दतार् प्रमाणपत्र यस िवभागमै जारी
छ भ ने कुराको सुिनि चत गदर्छ।

मैले कागजी आवेदनमा मेरो इमले ठे गाना प्रदान गनर् िकन
आव यक छ?

तपाईंको इमेल ठे गाना तपाईंको NYS इजाजतपत्र के द्र खाता (एकाउ ट)
खो न प्रयोग गिरनेछ। अिधकांश सच
ू नाह इमेल माफर्त पठाइनेछन ्।
यिद तपाईंले भिव यमा आ नो इमेल ठे गाना पिरवतर्न गनभ
ुर् यो भने,
तपाईंले आ नो खातामा लग इन गरे र आ नो नयाँ इमेल ठे गाना
अ याविधक गनप
ुर् नछ।

नङ सैलून तथा कामदारह लाई प्रभािवत गन आव यकताह
(requirements) स ब धी थप जानकारी मैले कहाँबाट प्रा त
गनर् सक्दछु?

िलएर हात र खट्ट
ु ाका नङह का ने, आकृित िमलाउने वा सौ दयर्ता विृ द्ध
गन ज ता सेवाह प्रदान गनुर् हो। नङ िवशेष सीप अ तगर्त िचत्रा मक वा
कृित्रम नङह बनाउने वा हटाउने कामह पिन पदर् छन ्।

कामदारका उपकरण आव यकताह र नङ कला प्रिशक्षाथीर्को अिधकार
पत्र स ब धी थप जानकारी प्रा त गनर् हाम्रो वेबसाइट www.dos.ny.gov
मा हे नह
ुर् ोस ्।

नङ िवशेष सीप प्रिशक्षाथीर् दतार्का लािग क-कसले आवेदन िदनु
पदर् छ?

दतार् हुनका लािग के मैले शारीिरक परीक्षण गराउनु पदर् छ?

सौ दयर् विृ द्ध यवसायमा लागेका नङ स ब धी िवशेषज्ञको रे ख-दे ख,
सरु पेरीवेक्षण, तथा िनदशनमा इमा दारपव
र् नङ िवशेष सीप
ू क
यवसायको पा यक्रमको अ यन गिररहे को यिक्तले NYS रा य
िवभागबाट दतार्को प्रमाणपत्र प्रा त गनप
ुर् छर् ।

दतार् शु क र अविध कित छ?

आवेदन शु क लाग्दै न। तपाईंको दतार् प्रमाणपत्र एक वषर्का लािग मा य
हुनेछ र यसलाई दो ो वषर्का लािग नवीकरण गनर् सिक छ।

के दतार् प्रमाणपत्रले मलाई सौ दयर् विृ द्ध यवसाय स चालन गन
अनुमित िद छ?

िदँ दैन। नङ िवशेष सीप प्रिशक्षाथीर्को पमा रहे को दतार् प्रमाणपत्रले
तपाईंलाई सौ दयर् विृ द्ध यवसाय वा एिरया रे टर इजाजतपत्रको अिधकार
िदँ दैन।

मैले नङ िवशेष सीप इजाजतपत्रका लािग के-क ता योग्यताह को
तरविृ द्ध (अपग्रेड) गनप
ुर् छर् ?

पदर् छ। नङ िवशेष सीप प्रिशक्षाथीर्मा दतार्का लािग आवेदन िदन तपाईंले
िचिक सक, िचिक सक सहयोगी वा नसर् िचिक सकबाट शारीिरक जाँच
गराउनु पदर्छ। तपाईंको िचिक सक, िचिक सक सहयोगी वा नसर्
िचिक सक ले आवेदनको वा य प्रमाणीकरण ख ड वा यिद तपाईं
अनलाइन आवेदन िदइरहनु भएको छ भने वा य प्रमाणीकरण फाराम
(DOS-1948) िमित सिहत उ लेख गरी भनुर् पदर् छ। तपाईंले प्रमाणपत्रमा
िमित उ लेख गरी ह ताक्षर गरे को 30 िभत्रमा आवेदन पेश गनुर् पदर् छ।

बाल सहायता िववरण

तपाईंका बालबािलकाह वा सहायता दािय व भएपिन वा नभएपिन यूयोकर्
रा यमा (साधारण दािय व कानन
ू ) बाल सहायता िववरण अिनवायर् छ। कुनै
यिक्तले बाल सहायतामा चार वा सोभ दा बढी मिहना स मको कुनै रकम
ितनर् बाँकी छ भने, उक्त यिक्तको यवसाियक, पेशागत तथा सवारी
चालक इजाजतपत्र िनल बनको िवषय अ तगर्त पनर् सक्छ। सहायता
दािय वह को कानूनी प्रवतर्नलाई कुि ठत वा िन फल पान उ े यले
जानीजनी झठ
ु ो िलिखत िववरण पेश गनुर् द ड िवषयक कानन
ू को §175.35
अ तगर्त द डनीय मािन छ। ठगी गन उ े यले रा य वा थानीय
सरकारलाई दायर गराउनका लािग गलत साधन (द तावेज) प्रदान गनुर् वगर्
E को महाअपराध हो।

यिद प्रिशक्षाथीर्ले एक वषर्को अविधस म सिक्रय पमा प्रिशक्षाथीर्
कमर्चारीको पमा काम गरे को छ र मा यता प्रा त 26-घ टे पा यक्रमको
अ यन पूरा गरी िलिखत र प्रयोगा मक परीक्षा गरे को छ भने नङ िवशेष
सीप प्रिशक्षाथीर्ले नङ िवशेष सीप यवसाय गनर् इजाजतपत्र प्रा त गनर्
सक्छन ्। य तो पा यक्रम िव यिु तय मा यबाट पिन प्रदान गनर् सिक छ।
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नङ िवशेष सीप प्रिशक्षाथीर् आवेदन
अनलाइन सेवाह बारे जानकारी:
शीघ्र तथा सहज प्रिक्रयाका लािग, इजाजतपत्र सेवा िवभागले
आवेदकह लाई अनलाइ आवेदन िदन प्रो सािहत गदर् छ। अनलाइन
सेवा प्रयोग गनार्ले तपाईंको एि लकेसन प्रिक्रया तथा अ याविधकह
िछटो हुनुका साथै, तपाईंले इजाजतपत्र प्रिक्रया अविधभिर आ ना
इजाजतपत्र स ब धी रे कडर्ह हे नर् र पहुँच गनर् पिन िम छ।
प्र नह ) हे नह
ुर् ोस ्

तपाईं NYS इजाजतपत्र के द्रमा लगइन भइसकेपिछ, ‘Home
(घर)’ याबमा ‘Apply now for a new license or permit (नयाँ
लाइसे स वा अनुमितको लािग अिहले आवेदन िदनुहोस)’ नामक
िशषर्क चयन गनह
ुर् ोस ्
●
अनलाइनमा उपल ध आवेदन िनदशनह को पालना गनुह
र् ोस ्
●
सहायक द तावेजह अपलोड गनह
र्ु ोस ्
भुक्तानी गनुह
र् ोस ् र पुि टकरण प ृ ठ छा नुहोस ् (िप्र ट)
●
तपाईं आ नो खातामा लग इन गरे र आ नो आवेदनको थित हे नर् सक्षम
हुनुहुनेछ।

अनलाइनमा के-क ता कायर्ह र जानकारी उपल ध छन ्?

मैले अनलाइनमा अितिरक्त इजाजतपत्र कसरी िसजर्ना गन?

थप पण
ू र् िनदशनह र अ य अनलाइन जानकारीका लािग
http://www.dos.ny.gov/licensing/lc-faq.htmlमा FAQ's (प्राय: सोिधने

●
●
●
●
●
●
●

पण
ू र् प्रारि भक आवेदन
आवेदनको ि थित जाँच
तपाईंको इजाजतपत्रको नवीकरण
परीक्षाको समय तािलका र नितजा हे न
इजाजतपत्रको ि थित जाँच
इजाजतपत्र स ब धी जानकारी संशोधन
प्रितिलिप इजाजतपत्रका लािग अनुरोध

मैले NYS इजाजतपत्र के द्र (NYSLC) मा कसरी खाता दतार् गन?

NYS इजाजतपत्र के द्र (NYSLC) मा खाता दतार् गराउनका लािग, तपाईं
सवर्प्रथम My NY.gov मा दतार् हुनुपछर् । यिद तपाईं अिहले My NY.gov मा
दतार् हुनभ
ु एको छै न भने, My NY.gov को दतार् साइट
https://aca.licensecenter.ny.gov/aca/ मा जानह
ु ोस ् र ‘I need a NY.gov
ID (मलाई यय
ोक
र्
सरकारको
आइडी
चािह
छ)’
नामक िलङ्कमा िक्लक
ू
गनह
ुर् ोस ्। तपाईं My NY.gov मा दतार्
ुर् ोस ् र My NY.gov दतार् परू ा गनह
भइसकेपिछ, तपाईंलाई My NY.gov मा उपल ध हुने िवक पह बाट NYS
इजाजतपत्र के द्र िवक प चयन गनह
ुर् ोस ्। NYS License Center (NYS
लाइसे स से टर) मा गएर, दायाँ पट्टी मािथ लो कुनामा रहे को ‘Account
Management’ नामक िलङ्कमा िक्लक गनह
ुर् ोस ्
ुर् ोस ्। आव यक क्षेत्रह भनह
र यो डाटा तपाईंको खाता प्रयोग गरी िसजर्ना गिरने सबै नयाँ आवेदनह मा
अिग्रम पमा गएर ब नेछ (आफै भिरनेछ)। तपाईंले भरे र यो डाटा सुरिक्षत
(save) गिरसकेपिछ, आगािड ब न ‘Home’ याबमा िक्लक गनह
ुर् ोस ्।

यिद मसँग पिहले दे िख नै My NY.gov खाता छ भने के हु छ?

यिद तपाईंले My NY.gov मा पिहले नै दतार् गिरसक्नु भएको छ भने, My
NY.gov मा गएर साइन इन गनह
ुर् ोस ्, यसपिछ तपाईंलाई My NY.gov मा
उपल ध िवक पह बाट NYS इजाजतपत्र के द्र िवक प चयन गनह
ुर् ोस ्।
यसले तपाईंको NYS इजाजतपत्र के द्र खात िसजर्ना गनछ। NYS
इजाजतपत्र प्रा त के द्रमा गएर, दायाँ पट्टी मािथ लो कुनामा रहे को
‘Account Management (खाता यव थापना)’ नामक िलङ्कमा िक्लक
गनह
ुर् ोस ्। आव यक क्षेत्रह भनह
ुर् ोस ् र यो डाटा तपाईंको खाता प्रयोग गरी
िसजर्ना गिरने सबै नयाँ आवेदनह मा अिग्रम पमा गएर ब नेछ (आफै
भिरनेछ)। तपाईंले भरे र यो डाटा सुरिक्षत (save) गिरसकेपिछ, आगािड ब न
‘Home (घर)’ याबमा िक्लक गनह
ुर् ोस ्।

NYS इजाजतपत्र के द्रमा मैले इजाजतपत्रका लािग कसरी आवेदन
िदने?

NYS इजाजतपत्र के द्रमा इजाजतपत्रका लािग आवेदन िदन, तपाईंले खाता
िसजर्ना गनप
ुर् दर्छ वा िव यामान खातामा लगइन गनप
ुर् दर् छ। अनलाइनमा
आ नो इजाजतपत्रका लािग आवेदन िदन यी चरणह को पालना गनह
ुर् ोस ्:
●
खाता दतार् गनह
र्ु ोस ् वा आ नो खातामा लगइन गनह
र्ु ोस ् (मािथको “मैले
NYS इजाजतपत्र के द्र (NYSLC) मा कसरी खाता दतार् गन” हे नह
ुर् ोस ्)
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●

अितिरक्त इजाजतपत्रका लािग आवेदन िदन, आ नो खातामा लगइन
गनह
ुर् ोस ् र ‘Manage My Licenses’ नामक याबमा िक्लक गनह
ुर् ोस ् र
यसपिछ ‘Apply now! For a New License or Permit’ नामक िलङ्क
चयन गनह
ुर् ोस ्। िनयम तथा शतर्ह पढे र वीकार गनह
ुर् ोस ् र िस टमले
तपाईंलाई यहाँबाट िनदिशत गनछ।

मैले अनलाइनमा इजाजतपत्र कसरी नवीकरण गन?

यिद तपाईंसँग पिहले कै NYS इजाजतपत्र के द्र खाता छ भने, तपाईंको
इजाजतपत्रको याद सिकन तीन मिहना बाँकी छँ दै तपाईं इमेल माफर्त
नवीकरण सच
ू ना प्रा त गनह
ुर् ु नेछ। इमेलमा तपाईंको खाताको िलङ्क
समावेश भएको हु छ। लङ्कमा िक्लक गनह
ुर् ोस ् र नवीकरण आवेदन
माफर्त अगािड प नुहोस ्।
यिद तपाईंसँग पिहले कै NYS इजाजतपत्र के द्र खाता छै न भने, तपाईंको
इजाजतपत्रको याद सिकन तीन मिहना बाँकी छँ दै तपाईं पत्र माफर्त
आ नो नवीकरण सच
ू ना प्रा त गनह
ुर् ु नेछ। यस पत्रमा NYS इजाजतपत्र
के द्रमा काता िसजर्ना गन िनदशनह समावेश हुनेछन ्।

अनलाइन िस टमका लािग मेरो प्रयोगकतार् आइडी के हो?

जब तपाईं My NY.gov मा आ नो खाता िसजर्ना गनह
ुर् ु छ, तपाईं एउटा
िवशेष (अ सँग निम ने) प्रयोगकतार् आइडी िसजर्ना गनह
ुर् ु नेछ र आ नो
इमेल प्रयोग गनह
र्ु ु नेछ। यसपिछ तपाईं प्रयोगकतार् आइडी माफर्त आ नो
खातामा पहुँच गनर् सक्षम हुनुहुनेछ।

मैले कसरी मेरो अनलाइन खाता जानकारी अ याविधक गन?

तपाईंले दई
ु वटा थानह मा आ नो अनलाइन खाता जानकारी
अ याविधक गनप
ुर् दर् छ। तपाईंले आ नो डाटा My NY.gov र आ नो
NYS इजाजतपत्र के द्र खातामा अ याविधक गनर् आव यक हुनेछ।
My NY.gov मा, आ नो खाता यव थापन स ब धी जानकारीका लािग
FAQs हे नह
ुर् ोस ्।
आ नो NYS इजाजतपत्र के द्र खातामा लगइन गनह
ुर् ोस ्, मािथ लो
पङ्िक्तमा तपाईं ‘Manage My Licenses (मेरो लाइसे सह यवि थत
गनह
ुर् ोस)’ िशषर्कको एउटा िलङ्क दे ख्नुहुनेछ। यहाँबाट तपाईं स पकर्
जानकारी पिरवतर्न स ब धी संशोधन गरी आ नो खाता जानकारी
अ याविधक गनर् सक्नुहुनेछ।

म अनलाइन आवेदन िदइरहे को छ, मैले यस िवभागलाई मेरो
शारीिरक परीक्षणको बारे मा कसरी सूिचत गराउने?

नङ िवशेष सीप प्रिशक्षाथीर्मा दतार्का लािग आवेदन िदन सबै आवेदकह ले
िचिक सक, िचिक सक सहयोगी वा नसर् िचिक सकबाट शारीिरक जाँच
गराउनु पदर्छ। आवेदन िचिक सक, िचिक सक सहयोगी, वा नसर्
िचिक सक वारा शारीिरक परीक्षण गिरएको 30 िदन िभत्रमा पेश गनुर्
पदर् छ र आवेदनमा ितनीह को नाम र स पकर् जानकारी समावेश भएकै
हुनुपछर् । वा य प्रमाणीकरण फाराम (DOS-1948) पूरा गनपछर् र
यसलाई रा य िवभागको वेबसाइटबाट डाउनलोड गनर् सिक छ।
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नङ िवशेष सीप प्रिशक्षाथीर् आवेदन
तपाईंको अनलाइन आवेदनमा NYS इजाजतपत्र के द्र प्रयोग गरे र, तपाईंले
परू ा भिरएको वा य प्रमाणीकरण फारमा समावेश जानकारीको प्रयोग
गनपछर् । तपाईंले यस फारामबाट िस टम िभत्र रहे का वा य प्रमाणीकरण
क्षेत्रह मा जानकारी भनुर् पदर्छ।
कृपया यान िदनह
ु ोस ्: आव यकताह को पालना गिरएको छ िक छै न भनी
सिु नि चत गनर् पण
ू र् पमा भिरएको यो वा य प्रमाणीकरण फाराम
अनुस धानकतार्को परीक्षणको िवषय ब न सक्छ। परीक्षणको उ े यका
लािग यस फारामको प्रमाण तपाईंको कायार्लय पिरसरमा कायम रािखनु
पदर् छ।

गोपनीयता सच
ू ना
के मैले आवेदनमा आ नो सामािजक सुरक्षा तथा संघीय आइडी
न बरह प्रदान गनुर् आव यक छ?

छ, यिद तपाईंसँग सामािजक सरु क्षा न बर वा संघीय आइडी न बर छ भने,
तपाईंले यो न बर उपल ध गराउनु आव यक छ। यिद तपाईंसँग सामािजक
सुरक्षा न बर वा संघीय आइडी न बर छै न भने, कृपया िलिखत प टीकरण
िदनुहोस ्।
सबै इजाजतपत्रह का संघीय सामािजक सरु क्षा न बर र रोजगारदाता पिहचान
न बर सङ्कल गनुर् रा य िवभागको आव यकता हो। य तो यिक्तगत
जानकारीको अनरु ोध गन तथा अनुरक्षण गन िवभागको अिधकार कर कानन
ू को
§5 र साधारण दािय व कानूनको §3-503 मा पाइ छ। तपाईंले अिनवायर् पमा
खुलासा गनप
ुर् दर्छ। यो जानकारी कर िनधार्रण तथा िव त िवभागलाई कर
िववरणी पेश गन कतर् यलाई बेवा ता गिररहे का वा आ ना कर दािय वह को
कम आकलन गरे का हुन सक्ने यिक्त, यवसाय र अ यह लाई पिहचान गनर्
र कर िनधार्रण तथा िव त आयक्
ु तले प्रभावमा याएको कर वारा प्रभािवत
यिक्तह लाई यापक पमा पिहचान गनर्मा सहायता गनर्को लािग सङ्कलन
गिरएको हो। यो कर प्रसाशनका उ े यह र कर कानूनले अिधकार प्रदान गरे को
अ उ े यको लािग यसको प्रयोग गिरनेछ र यसलाई सहायताको आदे श
थािपत गनर्, संशोधन गनर्, वा प्रवतर्न गनर् सामािजक सुरक्षा ऐनको िशषर्क IVD अनुसार थािपत यस रा यका वा अ य रा यका बाल सहायता प्रवतर्न
िनकायह वा यसका आिधकारीक प्रितिनिधह वारा पिन प्रयोग गिरन
सक्छन ्, तर यस जानकारीलाई सावर्जिनक गिरने छै न। यो जानकारीलाई
प्रशासन तथा यव थापन िनदशक वारा One Commerce Plaza, 99
Washington Avenue, Albany, NY 12231-0001 ि थत लाइसेि सङ
जानकारी प्रणालीमा रािखनेछ।

तपाईं मतदान गनर्का लािग आ नो नाम दतार् गराउन चाहनह
ु ु छ?

कृ पया www.elections.ny.gov/votingregister.html बाट NY टे ट बोडर् अफ इलेक्श स (NY State
Board of Elections) मा जानह
ु ोस ् वा NYS भोटर रिज ट्रे सन फमर् (NYS Voter Registration

form) अनुरोध गनर्का लािग 1-800-FOR-VOTE मा फोन गनुह
र् ोस ्।

अनलाइनमा दतार् गराउनको लािग, कृपया www.ny.gov/services/register-vote मा जानुहोस्।
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____ - ______________
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Division of Licensing Services
Appearance Enhancement
P.O. BOX 22049
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ग्राहक सेवा: (518) 474-4429
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नङ िवशेष सीप प्रिशक्षाथीर् आवेदन

तपाईंले प्र येक प्र नको उ तर िदनुपछर् र प्रितिक्रयाह लाई मसीमा मुद्रण गनप
ुर् छर् । यो आवेदन पूणर् गनअ
ुर् िघ िनदशनह प नुहोस ्।

आवेदक िववरण
नाम

थर

बीचको नाम

घर ठे गाना (ि ट्रट न बर र ि ट्रट नाम प्रदान गनह
ुर् ोस ्)
शहर

प्र यय

सइ
ु ट, अपाटर् मे ट, यिु नट
रा य

हुलाक कोड+4

काउ टी

रा ट्र

शहर

रा य

हुलाक कोड+4

काउ टी

रा ट्र

इ-मेल ठे गाना

सामािजक सरु क्षा न बर (यिद जारी गिरएको छ)

मेिलङ ठे गाना (यहाँ पो ट बक्स प्रदान गनह
ुर् ोस ्)

ज म िमित

घरको फोन

संघीय करदाता आइडी (यिद जारी गिरएको छ)

मोबाइल फोन

यवसाय फोन

प ृ ठभूिम त याङ्क

छ वा होईन

तपाईंलाई किह यै यय
ू ोकर् रा य नङ िवशेष सीप प्रिशक्षाथीर् दतार् जारी गिरएको छ?

➔यिद “छ” भने, दतार् UID न बर र याद समाि त िमित प्रदान गनह
ुर् ोस ्:
नङ िवशेष सीप प्रिशक्षाथीर् दतार् िवशेष आइडी न बर

UID #

याद समाि त िमित

नङ िवशेष सीप प्रिशक्षाथीर्ले इजाजतपत्र प्रा त नङ िवशेषज्ञको िनगरानीमा काम गदर् छन ् र इजाजतपत्र प्रा त सौ दयर् विृ द्ध यवसाय वारा रोजगारीमा रािखएको छ।
तपाईंले िन न जानकारी प्रदान गनप
ुर् छर् :
िनरीक्षण गन नङ िवशेषज्ञको नाम

िनरीक्षण गन नङ िवशेषज्ञको इजाजतपत्र िवशेष आइडी न बर*

सौ दयर् विृ द्ध यवसाय नाम

सौ दयर् विृ द्ध यवसाय इजाजतपत्र िवशेष आइडी न बर*

* इजाजतपत्र िवशेष आइडी न बर इजाजतपत्रको प्रमाणपत्रको मािथ लो बायाँ कुनामा फेला पानर् सिक छ
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नङ िवशेष सीप प्रिशक्षाथीर् आवेदन

वा

य प्रमाणीकरण — तपाईंले यस आवेदनलाई आ नो शारीिरक जाँच गरे को 30 िदन िभत्रमा पेश गनप
ुर् छर् ।

म योग्य इजाजतपत्र प्रा त िचिक सक, िचिक सक सहायक वा नसर् यवसायी हुँ र यस आवेदनमा नामांिकत
यिक्तलाई
(शारीिरक जाँचको िमित) मा िनयिमत जाँच गदार्, मैले आवेदकको पेशा स चालन गदार्

नागिरकको सद यको वा

प्रमाण फेला पािरन।

य वा सुरक्षालाई साथर्क जोिखम वा प्र यक्ष खतरा पानर् सक्ने सङ्क्रामक वा स वा रोगको उपि थितको कुनैपिन िक्लिनकल

िचिक सकको नाम
यवसाय गन ठे गाना

िचिक सकको ह ताक्षर

िमित

बाल सहायता बयान —
यस आवेदनमा ह ताक्षर गरे र, म प्रमािणत गदर् छु िक यस आवेदनको िमितदे िख, म बाल सहायताको लािग भुक्तानी गन दािय वमा छै न वा यिद मसँग बाल सहायतको
लािग भुक्तानी गन दािय व छ भने, म बाल सहायताको भुक्तानीको बचतको लािग चार वा थप मिहनास म हुनेछैन वा मैले आय कटौती वा अदालत वारा वीकृत

भक्
ु तानी वा पुन: भुक्तानी योजना वा पक्षह वारा वीकृत योजना वारा भुक्तानी गदछु वा मेरो बाल सहायता दािय व िवचाराधीन अदालय कायर्वाहीको पात्र हो वा मैले
सावर्जिनक सहायता वा पूरक सुरक्षा आय प्रा त गदछु।

आवेदक प्रितज्ञा — म िम या शपथको द डह को अ तगर्त रहे र वीकार गदर् छु िक यस आवेदनमा रहे का बयनाह साँचो र सही छन ्। म
थप वीकार गदर् छु िक मैले सामा य यवसाय कानन
ू को धारा 27 को यव था र यहाँ प्रकािशत िनयमह र िनयमनह पढे को तथा

बुझक
े ो छु।

आवेदकको ह ताक्षर
िमित

X

तपाईंले नवीकरण सूचनाह र तपाईंको इजाजतपत्रमा उपयुक्त रहे का कुनैपिन
अ य सूचनाह प्रा त गनर् तपाईंले यस िवभागको

कुनैपिन पिरवतर्नह लाई आ नो आवास र इमेल ठे गाना सिू चत गनुर् मह वपण
ू र् हु छ।
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