
 

 

अनुसूची – ३ (क) 
(दफा ६ को उपदफा ३ सँग सम्बन्धित) 

नाम दतााका लागग दरखास्त 

ममतत: .........................  

श्री अध्यक्ष  

वडा नं. ..... को कायाालय ।  

बबषय:- नाम दर्ाा सम्बन्धमा। 

महोदय,  

उपरोक्त ववषयमा सामान्िक सुरक्षा भत्ता पाउनका लागी नयाँ नाम दताा गरी ददनु हुन देहायका वववरण सदहत 
यो दरखास्त पेश गरेको छु । मैले राज्य कोष वाट मामसक पाररश्रममक, पेधसन वा यस्तै प्रकारका कुनै अधय 
सुवविा पाएको छैन । व्यहोरा ठीक साँचो हो, झुट्ठा ठहरे प्रचमलत कानून वमोन्िम सहँूला बुझाऊँला ।  

 

लक्षक्षत समूह:- जषे्ठनागरिक (दलिर्) /जेष्ठ नागरिक (अन्य) / एकिमहििा / विधिा / िोपोन्मूख आहदिालस 
जनजार्ी 
(उपयुक्त कुनै एकमा गचधह लगाउने)  
ननिेदक 

नाम, थर :-       मलङ्ग :-  

बाबुको नाम :-       आमाको नाम :-  
ठेगाना :-        िधम ममतत :-  

ना.प्र.नं.....................      िारी न्िल्ला :- ...............  

िेष्ठ नागररकको हकमा उमेर पुग्ने ममतत :-             सम्पका  मोबाईल न :-  
 

बबधिाकोिकमा  
पततको मतृ्युदताा न :-..................     पततको मतृ्यू भएको ममतत :-   

दस्तखत :-.................................  
अवववादहत प्रमाणीत न :-................................. 

 

कायाािय प्रयोजनको िागग 

      नाम दताा तनणाय ममतत:          भत्ताको ककमसम :- 
      पररचयपत्र नं. 

           भत्ता पाउने सुरु ममतत: आ.व. २०_ _/ _ _  को पदहलो/दोश्रो/तश्रो चौमामसक देखख 

 

 



 

अनुसचूी – ३ (ख) 
(दफा ६ को उपदफा ३ सँग सम्बन्धित) 

नाम दतााका लागग दरखास्त 

ममतत: .........................  

श्री अध्यक्ष / प्रमखज्यू,  

................................  गाउँपामलकाको कायाालय ।  

बबषय:- नाम दर्ाा सम्बन्धमा। 

महोदय,  

उपरोक्त ववषयमा सामान्िक सुरक्षा भत्ता पाउनका लागी नयाँ नाम दताा गरी ददनु हुन देहायका वववरण सदहत 
यो दरखास्त पेश गरेको छु । मैले राज्य कोष वाट मामसक पाररश्रममक, पेधसन वा यस्तै प्रकारका कुनै अधय 
सुवविा पाएको छैन । व्यहोरा ठीक साँचो हो, झुट्ठा ठहरे प्रचमलत कानून वमोन्िम सहँूला बुझाऊँला ।  

लक्षक्षत समूह:- अनर् अशक्र् अपाङ्गर्ा / पुर्ा अशक्र् अपाङ्गर्ा 
 (उपयुक्त कुनै एकमा गचधह लगाउने)  
ननिेदक          संिक्षकको विििर् 
नाम, थर :-मलङ्ग:-     नाम, थर :-मलङ्ग :-  

बाबुको नाम :-      ठेगाना :- 
आमाको नाम :-      बाबुको नाम :- 
बािेको नाम :-     ना.प्र.नं.....................  
ठेगाना :-      िारी न्िल्ला :-        

िधम ममतत :-          तनवेदक सगंको नाता :- 

िधम दताा वा ना.प्र.नं ……………….     

िारी न्िल्ला                   

गाँउपामलकाको कायाालयबाट िारी भएको            दस्तखत.................................
 अपाङ्गताको पररचयपत्र नं. :-                 सम्पका  मोबाईल न:-  
दस्तखता :- .................................  
 

कायाािय प्रयोजनको िागग 

    नाम दताा तनणाय ममतत:        भत्ताको ककमसम :- 
      पररचयपत्र नं. 

           भत्ता पाउने सुरु ममतत: आ.व. २०_ _/ _ _  को पदहलो/दोश्रो/तश्रो चौमामसक देखख 

 

 



अनुसचूी – ३ (ग) 
(दफा ६ को उपदफा ३ सँग सम्बन्धित) 

नाम दतााका लागग दरखास्त 

ममतत: .........................  

श्री अध्यक्ष / प्रमखज्यू,  

................................गा.पा / ……वडा कायाालय ।  
 

बबषय:- नाम दर्ाा सम्बन्धमा। 

महोदय,  

उपरोक्त ववषयमा सामान्िक सुरक्षा भत्ता पाउनका लागी नयाँ नाम दताा गरी ददनु हुन देहायका वववरण सदहत 
यो दरखास्त पेश गरेको छु । म तनवेदक ( नाम ………………………. ) को छोरा/छोरी ( नाम 
………………….) सामान्िक सुरक्षा अधतगात बालपोषण भत्ता पाउन योग्य भएको अनुरोि गदाछु । हामी 
दम्पती दवैु िना वा हामी मध्ये कुनै एक मात्र पतन कुनै सरकारी वा औपचाररक सेवामा कायारत छैनौँ । साथ ै
कुनै व्यवसाय दताा गरी सञ्चालन गरररहेका पतन छैनौँ । उल्लखेखत वववरण साँचो हो, झुटा ठहररए मलएको 
रकम कफताा गनुाका साथै कानुन बमोन्िम सिाय भोग्न तयार छु । 
 

लक्षक्षत समूह: ५ वषा ननाघेका बालबामलका 
लाभग्राहीको वववरण 

नाम, थर :–        मलङ्ग :–  
बाबुको नाम :–       आमाको नाम :–  
ठेगानााः–        िधम ममतत:–  
िधम दताा प्रमाणपत्र नं. :–      िारी गने गा.पा/न.पा :–  
न्िल्ला :–        वडा नं.:-  

संरक्षक (तनवेदक) को वववरण  
नाम, थर :–        ठेगानााः– 

बाबुको नाम :–       बािेको नाम :-  

ना.प्र.नं.       िारी न्िल्ला :-                   

लाभग्राही संगको नाता :-     तनवेदकको दस्तखत :- 

सम्पका  मोबाईल न:-  
 
 
 
 
 
 
 


