अनुसूची:- १
ुँ ा नं.३(१) सुँग सम्बन्धित)
(बुद

अभििावक वा सं रक्षकले पेश गनुु पनआ शवयक क कागतात
भिभत २०७८ िाघ १ गते पभि तधिेका िोरीहरुलाई न्शक्षा बीिा/िुद्दती बचत खाता
का क्र
ु ििा सं लग्न गराउन अभििावक वा सं रक्षकले न्शक्षा ववकास भनदआ शनाल ले प्रकान्शत
गरे को सूचनाको म् ाद भित्र तपभसल बिोन्तिका कागतात सवहतको भनवेदन न्शक्षा ववकास
भनदआ शनाल िा ददनुपनआि:तपभसल:१. अनुसूची:- २ बिोन्तिको ढाुँचािा भनवेदन पत्र ।
२. अनुसूची:- ३ बिोन्तिको ढाुँचािा प्रभतबद्धता पत्र।
३. िोरीको तधि दताु प्रिण पत्रको प्रभतभलवप।
४. िोरी न्शक्षा बीिा/िुद्दती बचत खाता का क्र
ु ििा सहिागी गराइददने व् होराको सम्बन्धित
स्थानी

तहको भसफाररस पत्र।

५. अभििावक िध् े एक वा दुवैको नागररकताको प्रिाण पत्रको प्रभतभलवप ।
६. अभििावको पासपोर्ु साईतको फोर्ो -६ प्रभत
७. का क्र
ु ििा सहिागी हुने िोरीको पासपोर्ु साईतको फोर्ो-६ प्रभत।
८. िोरीको अस्पतालको तधि प्रिाण पत्रको प्रभतभलवप, तधि दताु प्रिाण पत्र निएको
खण्डिा िोरीको उिेर प्रिान्णत हुने अध

कागतात तस्तै :- खोप लगाएको काडु शदी।

ु ीको हकिा भनतका ििुवपता वा ििुशिाले ििुपत्र
ु ी भलएको कानून बिोन्तिको
९. ििुपत्र
भलन्खतको प्रभतभलवप।
१०. वैकन्पपक स् ाहारिा रहे को व् न्िको हकिा सं रक्षण गनआ सं स्थाका प्रिुखको नागररकता
प्रिाण पत्रको प्रभतभलवप, सं स्थाले सं रक्षकत्व ग्रहण गरे को प्रिाणको प्रभतभलवप र सं स्था
दताुको प्रिाण पत्रको प्रभतभलवप।
११. व् न्ि सं रक्षक िएको हकिा व् न्िको नागररकता प्रिाणपत्रको प्रभतभलवप र सं रक्षकत्व
ग्रहण गरे को प्रिाणको प्रभतभलवप।
तर शिा वा बुवा निएको अवस्थािा भनत िोरीको एकाघरका हतुरवुवा वा
हतुरशिाको नागररता प्रिाणपत्र सवहत भनवेदन ददनु पनआि ।

अनुसूची:- २

(अनुसूची-१(१) सुँग सम्बन्धित)
श्रीिान भनदआ शक ज् ू,
न्शक्षा ववकास भनदआ शनाल , ििेस प्रदे श, तनकपुरिाि िनुषा।
िाफुत
....................................... गा.पा/न.पा./उ.ि.न.पा................
..................................न्तपला

नाि:-..........................

नाि:-२०७९।

।

भबष :- बचत िुद्दती खाता खोपन भसफाररस गरी पाँुँ ।
प्रस्तुत ववष िा िुख् िधत्री बेर्ी पढाँुँ, बेर्ी बचाउुँ अभि ान अधतगुतको िोरी न्शक्षा बीिा/िुद्दती
बचत का क्र
ु ििा सहिाभग हुन भिभत ............................ िा तधिेको ............................
नाभतनी................................ (शिा) ......................... (बाबु) को ..........................
िवहनाको िोरी ................................... को अनुसून्च-१ बिोन्तिका प्रिान्णत कागतात सं लग्न
राखी िोरीको नाििा बचत िुद्दती खाता खोपने न्शफाररस गरर ददनु हुन अनुरोि गदुिु । िैले
भनवेदनको साथिा पेश गरे का कागतातहरु वकतआ /झुठ्ठा ठहररएिा कानून बिोन्ति सहुुँला बुझाउुँला।
सहीिाप
दा ाुँ

भनवेदक
बा ाुँ

नाम :

ठे गाना:

हस्ताक्षर
ममतत

अनुसूची:- ३

प्रभतवद्धता पत्रको ढाुँचा

(अनुसूची-१(२) सुँग सम्बन्धित)
ि ..................................... न्तपला ................................... उ.ि.न.पा./न.पा./गा.पा.
वडा नं. ....................... बस्ने/ नावालक श्री ................................................... को
अभििावक/सं रक्षक ......................................... ले िुख् िधत्री बेर्ी पढाँुँ, बेर्ी बचाउुँ
अभि ान अधतगुत िोरी न्शक्षा बीिा/िुद्दती बचत का क्र
ु ििा सहिागी हुन भनम्न अनुसारका
शतुहरुको अभिनिा रवह प्रभतबद्धता गदुिु ।
शतुहरु

१. ि िोरी पढाउने प्रभतवद्धता व् ि गदुिु र कन्म्तिा ववद्याल
सरह) पूरा गराउन प्रभतवद्ध िु ।

न्शक्षा (१२ कक्षा वा सो

२. प्रचभलत कानूनको अभिनिा रवह िोरीको उिेर २० (वीस) वषु पूरा निएसम्ि वववाह
गराउने िै न ।

३. िुद्दती बचत का क्र
ु िका शतु, भन ि तथा भनदआ शन, प्रभतबद्धता बावहर अध
सुवविा दाबी गनआ िै न ।

कुनै सेवा

४. ि िोरा िोरी बीच लैं विक वविेद रवहत सिान व् वहार गनआिु।

५. का वु वभि बिोन्तिको अवभि वा अवस्था िएपभि प्राप्त हुने िुद्दती बचत रकि िोरीको
क्षिता ववकासका का ि
ु ा खचु गनु प्रोत्सावहत गरर भनतको उज्वल िववष्
सह ोग गनआ प्रभतबद्धता व् ि गदुिु।

भनिाुणिा पूणु

प्रभतवद्धता ताहेर गनआको वववरण

नाि थर :................................................ ठे गाना ..................................

बाभलकासुँगको नाता ..................................... नागररता प्र.प.नं.......................
हस्ताक्षर .................. भिभत २०७९।
साक्षीहरुको वववरण:

।

सम्पकु नं.

(१) नाि थर.....................................

ठे गाना .....................................

(२) नाि थर.....................................

ठे गाना .....................................

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

भिभत २०७९।

भिभत २०७९।

।

।

सम्पकु नं.......................

सम्पकु नं.......................

