अनुसूची -3
दपा 6 को उऩदपा ३ सॊ ग सम्फन्धधत
(साभान्जक सूयऺा बत्ता नाभ दतााका रागग ददने दयखास्तको ढाॉचा )

राबग्राहीको हारसारै

(गनवेदकरे बने)

खखचेको ऩासिडण

श्री वडा अध्मऺज्मू,
, थासाङ गाउॉऩागरका , भुस्ताङ न्जल्रा, गण्डकी प्रदे श

वडा नॊ.

साइजको पोटो

भहोदम,
गनम्न गरन्खत वववयण खुराई साभान्जक सुयऺा बत्ताको रागग गनवेदन ददन आएको छु ।
गनमभ अनुसाय दताा गयी

१.

आगथाक वषाको ऩवहरो/ दोस्रो/ तेस्रो चौभागसकदे न्ख साभान्जक सुयऺा बत्ता ऩाॉऊ ।

व्मन्िगत वववयण

ऩवहरो नाभ

फीचको नाभ

First Name

थय

Middle Name

Surname

जधभ गभगत : वव.सॊ . भा (सार- भवहना- गते)
गनवेदन गभगत : वव.सॊ . भा (सार- भवहना- गते)

लक्षऺत समूह (कुनै एकमा चिनो लगाउने):
o

जेष्ठ नागरयक अन्म

o

o

जेष्ठ नागरयक दलरत

o

फारफालरका

o

एकर भहहरा

o

o

विधिा भहहरा

ऩूर्ण अऩाङ्ग

o

लरङ्ग:

ऩुरुष

भहहरा

नागरयकता नॊ.

अन्म

रोऩोन्भख
ु आहदिासी जनजातत

अतत अशक्तअऩाङ्ग

सम्ऩकण नॊ.
जायी जजल्रा

जायी लभतत :
उभेय १६ िषण बन्दा कभ बएभा (िारिालरका,ऩूर्ण अऩाङ्ग,
जन्भ दताण नॊ.

२. फाजेको वववयण

अतत अशक्तअऩाङ्ग य रोऩोन्भुख आहदिासी जनजाततको हकभा)

ऩहहरो नाभ

फीचको नाभ

थय

First Name

Middle Name

Surname

फीचको नाभ
Middle Name

थय
Surname

फीचको नाभ
Middle Name

थय
Surname

३. फाफु आभाको वववयण
फाफुको नाभ:
ऩवहरो नाभ
First Name

आभाको नाभ:
ऩवहरो नाभ
First Name

4.ववधवा बत्ताको रागग: ऩगतको भृत्मु दताा नॊ.

ऩगतको भृत्मु बएको गभगत

5. ऩूणा अऩाङ्ग/अगत अशि अऩाङ्गको बत्ताको रागग: अऩाङ्गता ऩरयचम ऩत्र नॊ .

, ऩरयचम ऩत्र जायी गभगत

6. सॊ यऺकको वववयण फारफागरका य ऩूणा अऩाङ्गको हकभा ।

ऩवहरो नाभ

फीचको नाभ

First Name

Middle Name

राबग्राहीसॊ गको नाता

थय
Surname

नागरयकता प्रभाणऩत्र नॊ .

जायी न्जल्रा

जायी गभगत

भैरे नेऩार सयकाय वा नेऩरा सयकायवाट भाधमता प्राप्त सङ्घ सॊ स्था तथा अधम कुनै अधतयाविम सयकाय वा सङ्घ सॊ स्थाफाट भागसक रुऩभा
तरफ, बत्ता, ऩेधसन वा मस्तै प्रकायका अधम कुनै भागसक सुववधा ऩाएको छै न । व्महोया दिक साॉचो हो, झुिो िहये प्रचगरत कानून
वभोन्जभ सहुॉरा फुझाउॉरा ।
कामाारम प्रमोजनको रागग

सवहछाऩ

गनवेदकहरुको व्महोया दिक छ बनी प्रभान्णत गने
वडा अध्मऺको दस्तखत:
नाभ:
नाभ दताा गनणाम गभगत:
बत्ताको वकगसभ:
ऩरयचम ऩत्र नॊ .
बत्ता ऩाउने शुरू गभगत: आ. व. २०...../.....को

दामाॉ

फामाॉ

...................................................
राबग्राही / सॊ यऺकको हस्ताऺय

ऩवहरो/दोश्रो/तेश्रो चौभागसक दे न्ख

सॊरग्न गनुऩ
ण ने कागजात
(क) सफै राबग्राहीको हकभा २ प्रतत ऩासऩोटण साइजको पोटो,
(ख) नेऩारी नागरयकताको प्रभार् ऩत्रको प्रततलरवऩ,
(ग) फारफालरकाको हकभा जन्भ दताण प्रभार् ऩत्रको प्रततलरऩीका साथै आभा िा आभा नबए सॊयऺकको
नागरयकताको प्रभार् ऩत्रको प्रततलरवऩ य नजजकको स्िास््म सॊस्थाभा खोऩ रगाएको िा तौर जाॉच गयाएको
प्रभार्,
(घ) एकर भहहराको हकभा सम्फन्ध विच्छे द दताणको प्रभार् ऩत्रको प्रततलरवऩ िा अवििाहहतको प्रभाॊर् ,
(ङ) विधिाको हकभा ऩततको भत्ृ मु दताण प्रभार् ऩत्रको प्रततलरवऩ,
(च) अऩाङ्गताको हकभा प्रचलरत कानून फभोजजभ जायी बएको अऩाङ्गता ऩरयचम ऩत्रको प्रततलरऩी ।

