
श्री नेपाली राजदतूावास कोपेनहगेन  

डेनमाकक   

The Embassy of Nepal  

Copenhagen Denmark 

 ववषय: कागजातहरू प्रमाणीकरण गरी ददनु हुन ।  

मेरा वनम्न बमोवजमका कागजात प्रमाणीकरण गनुकपने भएकोले वनयमानुसारको दस्तुर वतरेको वनस्सा तथा प्रमावणत 

गनुकपने कागजातका सक्कलै र वतनका प्रवतवलवपहरू यसै साथ संलग्न राखी म स्वयंले/मेरा नतेदार/वारेस मार्क त वनवेदन गरेको/गरेकी 

छु । उक्त कागजात आविकाररक वनकायहरू/पदाविकाररहरूबाट जारी भई प्रमावणत वा रुज ूगराइएका छन् । 

प्रमावणत गनुकपने कागजातको वववरण (उपयुक्त कोठा वा कोठाहरूमा विन्ह ☒ लगाउनुहोस्।) 

क्र. सं. विन्ह प्रमाणपत्र क्र. सं.  विन्ह प्रमाणपत्र 

१.  ☐ नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र  २.  ☐ नाबावलग पररियपत्र 

३.  ☐ जन्म दताकको प्रमाणपत्र ४.  ☐ वववाह दताकको प्रमाणपत्र 

५.  ☐ बैवावहक अवस्थाको प्रमाणपत्र ६.  ☐ नाता प्रमावणत प्रमाणपत्र 

७.  ☐ बसाई सराई प्रमाणपत्र ८.  ☐ सम्बन्ि ववच्छेदको प्रमाणपत्र 

९.  ☐ शैविक प्रमाणपत्र १०.  ☐ प्रहरी प्रवतवेदन  

११.  ☐ मृत्यु दताकको माणपत्र १२.  ☐ वनरोवगताको प्रमाणपत्र 

१३.  ☐ नेपाली राहदानीको प्रवतवलवप १४.  ☐ व्यवसाय सञ्चालन इजाजत पत्र 

१५.  ☐ सवारी िालक अनुमवतपत्र १६.  ☐ वकपत्र (Affidavit) 

१७.  ☐  १८.  ☐  

१९.  ☐  २०.  ☐  

२१.  ☐  २२.  ☐  

 प्रमावणत गनुकपने जम्मा कागजातको संखयााः …...                  दस्तुर डे. क्रो. ........... 

प्रमाणीकरणको लावग पेश गरेका कागजातहरू र वतनमा उवललवखत व्यहोरा सत्य हुन् ।  कागजातको व्यहोरा/वववरण 

झुट्टा ठहररएमा वा दकते वा जालसाजी गरेको पाइएमा कानुन बमोवजमको सजाय भोग्न म कागजात वाला वनवेदक स्वयं तथा म 

कागजात वालाको आर्न्त वा वाररस हुने वनवेदकलाई मञ्जुर छ ।   

 कागजात वालाको नाम, थराः- ....................................... 

 name in block letters:- ……………. 

ठेगानााः-  ...................... र्ोन नं: ...........   

वनवेदकको नाम, थराः- ....................................... 

ठेगानााः-  ...................... र्ोन नं: ...........   

ठेगानााः- ............... कागजात वालासँगको नातााः ......... 

दस्तखताः  वमवताः-   

द्रष्टव्यः  १.  अर्कार्ो  झुट्टक  वक  कर्रे्त  र्कगजकर्त  प्रमकणीर्रण  गरकइकिन  कनविेन  गिका  कनवेिर्  समेर्त सजकय भकगी  हुने  एवं  रकजिरू्तकवकसले  पकन  प्रमककणर्त  गनुा अकि  

र्कगजकर्तर्ो  सत्यर्तकर्ो  जकाँच  गने भएर्ोल े र्कनुनी र्करवकहीबकट बच्न र  नेपकलीर्ो प्रकर्तष्ठकमक आंच आउने र्कम नगनुा नगरकउनू होलक  । 

२.  साँगै  बस्न,े  र्कम  वक  अध्ययन  गने पररकचर्त  व्यकिर्ो  र्कगजकर्त  प्रमकणीर्रणर्ो  लककग  कनविेन  पेश  गरेर्ो  भए र्कगजकर्तवकलक र कनवेिर् िवुै जनक 

साँगै संगै  वस्ने,  र्कम  वक  अध्ययन गरेर्ो खलुकउने प्रमकण पेश गनुा पनेछ । 

३.  नकर्तेिकर र रीर्त पूवार् कनयुि वकरेस बकहरे् आफन्र्त वक सकथी हु ंभन्ने कनविेर्ले पेश गरेर्क र्कगजकर्त प्रमकणीर्रण गना िरू्तकवकस बकध्य हुने छैन ।  


