अनुसूची -2

(दफा 4 को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
परिचयपत्र नवीकिणका लागग ददने गनवेदनको ढाँचा
गिगत : 2078/....../........

ववषय: परिचयपत्र नवीकिण सम्बधििा ।
श्री अध्यक्षज्यू

फोटो

बूढानीलकण्ठ नगिपागलका
वडा नं. ............
न्िल्ला : काठिाण्डौ,

प्रदे श : बागिती

प्रस्तुत ववषयिा चालु आगथिक वषििा सािान्िक सुिक्षा भत्ता प्राप्त गनिको लागग परिचयपत्र नवीकिण गरिददनुहन
ु दे हायको
ववविण सवहत गनवेदन पेश गिे को छु ।
ि सिकािी वा सावििगनक पदिा गनयुन्ि, गनवािन्चत, िनोगनत भएको व्यन्ि होइन ि िैले नेपाल सिकाि, प्रदे श सिकाि
ि स्थानीय तहको पूणि वा आंन्शक स्वागित्विा भएको सं गदठत सं स्थाबाट गनयगित रुपले पारिश्रगिक, गनवृतभिण,
अवकाश सुवविा वा अधय सुवविा पाएको छै न । व्यहोिा ठीक साँचो हो, झुट्ठा ठहिे प्रचगलत कानून बिोन्िि सहुँला
बुझाउँला ।

(६० वषि भधदा िूगनका वविवा िवहला लाभग्राहीको हकिा अको वववाह नभएको ि सािान्िक सुिक्षा भत्ता पाउन कुनै
कानूनले अयोग्य नभएको व्यहोिा प्रिान्णत भएको हुनपु नेछ ।)
लाभग्राहीको ववविण:
नाि थि:-

गलङ्ग: पुरुष / िवहला

िधिगिगत:-

लन्क्षत सिूह:-

बाबुको नाि:-

बािेको नाि:-

आिाको नाि:-

पगत/पत्नीको नाि:-

सम्पकि िोवाइल नं.:-

सािान्िक सुिक्षा परिचयपत्र नं.

नागरिकता प्रिाणपत्र नं.:-

िािी गिती ि न्िल्ला:-

वविवा िवहलाको हकिा
पगतको िृत्यू दताि नं.
िृत्यु गिगत:-

दताि गिगत:-

अपाङ्गको हकिा

अपाङ्गको प्रकाि :- पूणि अपाङ्ग / अगत असि अपाङ्ग

अपाङ्गता परिचयपत्र नं.

दताि गिगत:-

बालबागलकाको हकिा
िधिदताि नं. :-

दताि गिगत:-

दस्तखत:-

गिगत :-

सं िक्षक/ िाथवि/ स्याहािसुसाि गने व्यन्िको ववविण (बालबागलका वा आफैं उपन्स्थत हुन
नसक्ने व्यन्िको हकिा)

यस गनबेदनिा भएको लाभग्रहीको दस्तखत/सवहछाप िेिो िोहवििा भएको दठक साँचो हो ।
यसिा भएको दस्तखत वा गिगतिा फिक पिे िा कानून बिोन्िि सहुँला बुझाउँला भनी सवहछाप गने
इच्छाएको व्यन्िको:नाि थि:-

दस्तखत:-

भत्ता प्राप्त गने व्यन्ि सँगको नाता:-

सम्पकि िोबाईल नं. :-

नागरिकता प्रिाणपत्र नं. :-

िािी भएको न्िल्ला ि गिगत:-

आवश्यक कागिातहरु
1= सािान्िक सुिक्षा परिचयपत्रको फोटोकपी
2= नागरिकता प्रिाणपत्रको फोटोकपी

3= बसाईसिाईको हकिा बसाईसिाई प्रिाणपत्रको फोटोकपी
4= वविवा िवहलाको हकिा पगतको िृत्यूदतािको फोटोकपी

5= बालबागलकाको हकिा िधिदताि प्रिाणपत्र ि सं िक्षकको नागरिकताको फोटोकपी
6= अपाङ्गताको हकिा अपाङ्गताको प्रिाणपत्र ि सं िक्षकको नागरिकताको फोटोकपी

कायािलय प्रयोिनको लागग
दताि नं. :रुिु गने कििचािी:नाि थि:-

दस्तखत :-

पद:-

गिगत:-

