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फैंक खाता छोयीको, सयुऺा जीवन बयीको कामयक्रभ सॊचारन कामयववधध 

प्रदेश सयकायको नीधत तथा कामयक्रभ फभोजजभ कणायरी प्रदेशका छोयीहरुको आधथयक साभाजजक सयुऺाको 
राधग प्रदेश धबत्र फैंक खाता छोयीको, सयुऺा जीवन बयीको कामयक्रभ सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन गनयका राधग 
कामयववधध आवश्मक बएकोरे प्रशासकीम कामयववधध (धनमधभत गने) ऐन, २०७५ को दपा ३ रे ददएको 
अधधकाय प्रमोग गयी प्रदेश सयकायरे मो कामयववधध  फनाएको छ । 

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायजभबक 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायभब् (१) मस कामयववधधको नाभ “फैंक खाता छोयीको, सयुऺा जीवन बयीको कामयक्रभ 
सॊचारन कामयववधध, २०७६” यहेको छ । 

(२) मो कामयववधध तरुुन्त राग ुहनुेछ। 

२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयववधधभा्- 

(क) “अधबबावक” बन्नारे कामयक्रभभा सहबागी बएका छोयीको फाफ ु वा आभा वा दवैुराई 
सभझनऩुछय य सो शब्दरे धभयफाफ ुवा धभयआभा वा छोयीको ऩारन ऩोषण गने एकाघयको 
भखु्म व्मजि सभेतराई जनाउॉदछ। 

(ख) “कामयक्रभ” बन्नारे फैंक खाता छोयीको, सयुऺा जीवन बयीको कामयक्रभराई सभझनऩुछय । 

(ग) “खातावारा” बन्नारे फैंक खाता छोयीको, सयुऺा जीवन बयीको कामयक्रभ अन्तगयत  खाता 
खोधरएको छोयीराई सभझन ुऩछय ।  

(घ) “प्रदेश” बन्नारे कणायरी प्रदेश सभझन ुऩछय । 

(ङ) “भन्त्रारम” बन्नारे साभाजजक ववकास भन्त्रारम सभझन ुऩदयछ । 

(च) “सभझौता” बन्नारे सभफजन्धत स्थानीम तह य सेवा प्रदामक सॊस्था फीच बएको 
सभझौताराई सभझन ुऩछय । 

(छ) “सभफजन्धत स्थानीम तह” बन्नारे खातावाराको स्थामी फसोवाय यहेको गाॉउऩाधरका वा 
नगयऩाधरकाराई सभझन ुऩदयछ । 

(ज) “सॊयऺक” बन्नारे अधबबावक ववहीन छोयीको ऩारन ऩोषण तथा सॊयऺण गने उद्देश्मरे 
कानून फभोजजभ सॊचाधरत अनाथारम वा वैकजपऩक स्माहाय ददने सॊस्थाका प्रभखुराई 
सभझनऩुछय य सो शव्दरे व्मजि सॊयऺक बएकोभा त्मस्ता व्मजि सभेतराई जनाउनेछ। 

(झ) “सेवा प्रदामक सॊस्था” बन्नारे नेऩार याष्ट्र फैङ्कफाट इजाजत प्राप्त गयी कणायरी प्रदेश 
अन्तगयतका स्थानीम तहभा शाखा कामायरम यहेको वाजणज्म फैंक वा स्थानीम तहरे 
फैवङ्कङ्ग कायोवाय गरययहेको फैङ्कराई सभझन ुऩछय। 

ऩरयच्छेद-२ 

फैंक खाता छोयीको, सयुऺा जीवन बयीको कामयक्रभ 

३. कामयक्रभभा आवद्ध हनुे्  (१) सॊवत ्२०७६ सार श्रावण १ गते वा सो धभधतबन्दा ऩधछ जन्भेका छोयीहरु 
भात्र कामयक्रभभा आवद्ध हनु सक्नेछन।छोयीराई कामयक्रभभा आवद्ध गयाउनका राधग धनजका 
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अधबबावक वा सॊयऺकरे जन्भदताय य आवश्मक अन्म कागजातहरु सॊरग्न गयी आपू फसोवास 
गरययहेको स्थानीम तहभा अनसूुची -१ फभोजजभको ढाॉचाभा धनवेदन ददन ुऩनेछ। 

(२) सभफजन्धत स्थानीम तहरे उऩदपा (१) फभोजजभ प्राप्त धनवेदन तथा कागजातको जाॉचफझु 
गयी मस कामयववधध फभोजजभ आवश्मक कागजात य प्रवक्रमा ऩरु् माइ कामयक्रभ अन्तगयत खाता खोपनको 
राधग कागजात सवहत सभफजन्धत अधबबावक वा सॊयऺक भापय त सेवा प्रदामक सॊस्थाभा अनसूुची -२ 
फभोजजभको ढाॉचाभा धसपारयस गयी ऩठाउन ुऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ धसपारयस बइ आए ऩश्चात सेवा प्रदामक सॊस्थारे कामयक्रभ 
अन्तगयत धनमभानसुाय खाता खोरी खातावाराराई खाता खरेुको धनस्सा जायी गनेछ य सोको खाता नॊफय 
सवहतको ववफयण अधनवामय रुऩभा सभफजन्धत स्थानीम तहभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

 (४) सॊवत ्२०७६ साउन १ गते वा सो धभधतऩधछ जजन्भएका छोयीराई कामयक्रभभा आवद्ध 
गनुय धनजका अधबबावकको कतयव्म हनुेछ। 

(५) प्रचधरत कानून फभोजजभ स्थावऩत अनाथारम वा वैकजपऩक स्माहायभा आजश्रत यहेका 
नवजात छोयीराई कामयक्रभभा आवद्ध गनुय त्मस्तो सॊस्थाका प्रभखु वा सॊयऺकको कतयव्म हनुेछ। 

(६) मस दपा फभोजजभ कामयक्रभभा आवद्ध हनुको राधग सॊवत ् २०७६ सार साउन १ 
गतेदेजख ऩौष भसान्तसभभ जन्भेका छोयीको हकभा २०७६ पपगणु १५ गतेसभभ य २०७६ सार ऩौष 
भसान्त ऩधछ जन्भेका छोयीको हकभा जन्भेको धभधतरे ऩैँचाधरस ददनधबत्र सभफजन्धत स्थानीम तहभा 
धनवेदन ददइसक्न ुऩनेछ। 

४. प्रदेश सयकायरे यकभ उऩरब्ध गयाउन ेतथा यकभ खाताभा जभभा हनुे्  (१) सॊवत ्२०७६ सार साउन १ 
गते वा सो धभधतऩधछ जजन्भएका कणायरी प्रदेश धबत्रका छोयीराई कामयक्रभ अन्तगयत प्रदेश सयकायरे 
धनज छोयी २० वषयको हुॉदासभभ जन्भेको ऩवहरो भवहनाको रु.१०००.०० (एक हजाय रुऩैमा) य 
त्मसऩधछ भाधसक रु. ५००.०० (ऩाॉचसम रुऩैमा) का दयरे यकभ उऩरब्ध गयाउनछे।मसयी उऩरब्ध 
गयाउने यकभ प्रदेश सयकायरे आवश्मकतानसुाय हेयपेय गनय सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको यकभ खातावाराको फैङ्क खाताभा जभभा हनुे गयी भन्त्रारमरे 
सभफजन्धत स्थानीम तहराई उऩरब्ध गयाउनछे।मस्तो यकभ भन्त्रारमरे अधिभ वा सोधबनायको रुऩभा 
एकभषु्ट वा ऩटक ऩटक गयी उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ भन्त्रारमफाट यकभ प्राप्त गयी वा प्राप्त गने गयी सभफजन्धत 
स्थानीम तहरे दपा ३ को उऩदपा (३) फभोजजभ सेवा प्रदामक सॊस्थाफाट प्राप्त ववफयण अनसुायका 
खातावाराको फैङ्क खाताभा उऩदपा (१) फभोजजभ हनुे गयी धनमधभत रुऩभा जभभा गरयददन ुऩनेछ। 

 (४) उऩदपा (२) य (३) फभोजजभ भन्त्रारमफाट सभफजन्धत स्थानीम तहरे यकभ प्राप्त गने 
ववधध (अधिभ वा सोधबनायको रुऩभा एकभषु्ट वा ऩटक ऩटक) भन्त्रारम य सभफजन्धत स्थानीम 
तहफीचको सभन्वमफाट धनधाययण गनय सवकनछे। 

(५) मस कामयववधध फभोजजभ खोधरएको फैङ्क खाताभा सभफजन्धत खातावारा वा धनजका 
अधबबावक वा सॊयऺकरे आफ्नो तपय फाट सभेत यकभ जभभा गनय सक्नछेन। 
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 (६) उऩदपा (१) फभोजजभको यकभ एक दभऩतीको फढीभा दईु छोयीराई भात्र उऩरब्ध 
गयाइने छ। तय सॊयऺकको सॊयऺणभा यहेका छोयीहरुको राधग मो सीभा राग ुहनुे छैन। 

(७)  देहामको अवस्थाभा उऩदपा (१) फभोजजभको यकभ खातावाराराई उऩरब्ध हनु ेछैन :  

(क)   छोयीको उभेय २० (धफस) वषय ऩगेुभा वा  

(ख)  कामयक्रभभा सहबागी छोयीरे भाध्माधभक तहसभभको अध्ममन ऩयुा नगयेभा वा 
अध्ममन फीचैभा छोडेभा वा  

(ग)   उभेय २० (धफस) वषय नऩगु्दै धफवाह गयेको अवस्थाभा । 

(८) उऩदपा (७) अनसुायको अवस्था बएभा त्मस्तो जानकायी सभफजन्धत स्थानीम तहराई ददन ु
सभफजन्धत खातावारा वा अधबबावक वा सॊयऺकको कतयव्म हनुेछ। सभफजन्धत स्थानीम तहरे मसयी 
जानकायी प्राप्त हनु आएभा वा अन्म स्रोतफाट प्राप्त जानकायीको आधायभा सभेत अधबरेख व्मवजस्थत गनुय 
ऩनेछ।  

५. खातावारारे ऩाउन े सेवा सवुवधा सभफन्धी व्मफस्था् (१) कामयक्रभ अन्तगयत खातावारारे ऩाउन े सेवा 
सवुवधा सभवजन्धत स्थानीम तह य सेवा प्रदामक सॊस्थाफीचको सभझौता फभोजजभ हनुछे ।  

(२) सेवा प्रदामक सॊस्थारे उऩदपा (१) फभोजजभको सभझौता अनसुाय खातावारारे ऩाउन े
ब्माज तथा अन्म नगद सवुवधाहरु सभफजन्धत व्मजिको खाताभा नै जभभा गनुय  ऩनेछ। 

(३) सभझौता फभोजजभ खातावाराराई नगद फाहेकका जजन्सी साभिी वा अन्म सवुवधाहरु 
उऩरब्ध गयाउन ुऩने अवस्थाभा सेवा प्रदामक सॊस्थारे सभफजन्धत स्थानीम तहसॊग सभन्वम गयी धनजश्चत 
ववधध अऩनाई त्मस्ता सवुवधाहरु उऩरब्ध गयाउन सक्नछे । 

६. खाताभा जभभा बएको यकभ बिुानी सभफन्धी व्मवस्था् (१) खाताभा जभभा बएको यकभ बिुानीको 
राधग खातावारारे ववस वषय ऩयुा बएको य भाध्माधभक जशऺा ऩयुा गयेको प्रभाण सवहतको धनवेदन 
सभफजन्धत स्थानीम तहभा ऩेश गनुय ऩनेछ । मस्तो धनवेदन प्राप्त बएऩधछ सभफजन्धत स्थानीम तहरे 
यकभ बिुानी ददनको राधग सेवा प्रदामक सॊस्थाराई रेखी ऩठाउनछे।सभफजन्धत स्थानीम तहफाट रेजख 
आएऩधछ भात्र सेवा प्रदामक सॊस्थारे खातावाराको खाताभा जभभा बएको यकभ तथा धनमभानसुाय प्राप्त 
हनुे ब्माज य अन्म  यकभ  एकभषु्ट रुऩभा सभफजन्धत खातावाराराई बिुानी गनेछ ।  

 (२) मस कामयक्रभभा आवद्ध खातावाराको खाताभा दपा (४) को उऩदपा (७) अनसुायको 
अवस्थाभा सभेत यकभ जभभा बएको यहेछ बन ेत्मस्तो यकभ धनजराई बिुानी ददइन ेछैन।  

(३) सभफजन्धत स्थानीम तहरे उऩदपा (१) य (२) फभोजजभको व्महोया आफ्नो अधबरेखभा 
जनाई सो को जानकायी भन्त्रारमराई सभेत ददन ुऩनेछ।  

 (४) मस कामयववधधभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩधन देहामको अवस्थाभा त्मस्तो 
व्महोया ऩषु्टी हनुे कागजात सवहत खातावारा वा धनजका अधबबावक वा सॊयऺकरे खाताको भमाद ऩगु्न ु
अगावै वा छोयीको भाध्मधभक जशऺा ऩयुा नहुॉदै ऩधन खाताभा यहेको यकभ बिुानीको राधग सभफजन्धत 
स्थानीम तहभा धनवेदन ददन सक्नेछ।सभफजन्धत स्थानीम तहरे फझु्दा सो व्महोया ऩवुष्ट हनु आएभा 
भन्त्रारमको सहभधत धरई खाताको सभमावधध सभाप्त हनु ुअगावै ऩधन खाताभा यहेको यकभ सभफजन्धत 
खातावाराराई बिुानी ददनको राधग सेवा प्रदामक सॊस्थाराई धरजखत जानकायी गयाउने छ । मसयी 
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जानकायी प्राप्त हनु आएभा सेवा प्रदामक सॊस्थारे सभफजन्धत खातावारा वा अधबबावक वा सॊयऺकराई 
भमाद ऩगु्न ुअगावै ऩधन यकभ बिुानी ददन ुऩनेछ ।   

क) खातावारा छोयीको भतृ्म ुबएभा वा  

ख) असाध्म वा कडा योग रागेको वा गभबीय प्रकृधतको अऩाङ्गता बएको बनी 
सयकायी अस्ऩतारफाट प्रभाजणत बइ सोही कायणरे ववद्यारम जशऺा ऩूया गनय 
नसकेको वा नसक्ने अवस्था बएभा वा 

ग) अधबबावक वा सॊयऺक (व्मजि सॊयऺक बएको अवस्थाभा) को भतृ्म ु बई 
आधथयक कदठनाईका कायणरे ववद्यारम जशऺाराई धनयन्तयता ददन वा ऩयुा गनय 
नसकेको वा नसक्ने अवस्था बएभा । 

(५) खाताको सभमावधध सभाप्त हनु ु अगावै उऩदपा (४) को खण्ड (क) फभोजजभ यकभ 
बिुानी बएको अवस्थाभा त्मस्तो खाताको धनयन्तयता यहने छैन । तय खण्ड (ख) य (ग) को अवस्थाभा 
बन ेखाताको सभमावधध सभभ यकभ धनयन्तय जभभा बईयहनेछ। 

(६) उऩदपा (४) य दपा ३ को उऩदपा (१) फभोजजभ ऩेश हनु आएको व्महोया वा 
कागजात य प्रभाणहरु झठु्ठा वा वकते ठहरयएभा सभफजन्धत स्थानीम तहरे सेवा प्रदामक सॊस्थाराई सोको 
जानकायी गयाउनेछ ।मस्तो अवस्थाभा खाता खोधरने छैन।खोधर सवकएको खाताको हकभा त्मस्तो 
खाताभा यहेको यकभ खातावाराराई बिुानी गरयने छैन। मसयी झठु्ठा व्महोया वा कागजात वा 
प्रभाणहरु ऩेश गने व्मजिराई प्रचधरत कानून फभोजजभ कायवाही सभेत हनुेछ । 

(७) उऩदपा (२) य (६) फभोजजभ सभफजन्धत खातावाराराई बिुानी हनु नसकेको यकभ 
सेवा प्रदामक सॊस्थाफाट सभफजन्धत स्थानीम तहरे वपताय धरइ सोही कमयक्रभभा खचय हनुे व्मफस्था 
धभराउन ुऩनेछ। 

ऩरयच्छेद-३ 

सेवा प्राप्ती सभफन्धी व्मवस्था 

७. सेवा प्राप्त गने:  (१) सभफजन्धत स्थानीम तहरे आफ्नो फैवङ्कङ्ग कायोवाय गरययहेको सेवा प्रदामक सॊस्थासॉग 
अनसूुची -३ भा उजपरजखत ववषमहरु सभेत सभेवटने गयी सभझौता गयी कामयक्रभ अन्तगयत खाता 
सञ्चारनको सेवा प्राप्त गनेछन।् 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभको सेवा प्रदामक सॊस्थासॉग सेवा प्राप्त गनय सक्ने अवस्था नबएभा 
सभफजन्धत स्थानीम तहरे अन्म सेवा प्रदामक सॊस्थासॉग सभेत सेवा प्राप्त गनय सक्नछेन।्  

८. सभझौता यद्द हनुे्  (१) दपा ७ फभोजजभ स्थानीम तह य सेवा प्रदामक सॊस्थाफीच बएको सभझौता 
देहामको अवस्थाभा यद्द हनुछे्- 

(क) सेवा प्रदामकरे सभझौता अनसुाय खातावाराराई सेवा प्रदान नगयेभा। 

(ख) सभझौताका शतय तथा मस कामयववधध फभोजजभका व्मवस्थाको ऩारना नहनुारे 
कुनै ऩऺराई असवुवधा ऩनय गएभा सोको जानकायी अको ऩऺराई गयाइ 
सभझौता यद्द गनय सवकने छ। 
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(ग)  प्रदेश सयकायफाट कामयक्रभ खायेज गरयएभा वा कामयक्रभराई धनयन्तयता ददन 
नसवकन े अन्म कुनै कायण ऩयेभा भन्त्रारमसॊग सभन्वम गयी सभफजन्धत 
स्थानीम तहरे कुनै ऩधन सभमभा सभझौता यद्द गनय सक्नछे।  

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (ग) फभोजजभ सभझौता यद्द बएको अवस्थाभा खाताभा जभभा 
यहेको यकभ सभफजन्धत खातावाराराई मस कामयववधध फभोजजभको प्रवक्रमा ऩयुा गयी बिुानी ददइनेछ य 
खण्ड (क) य (ख) फभोजजभ सभझौता यद्द बएको अवस्थाभा खाताभा यहेको यकभ अन्म सेवा प्रदामक 
सॊस्थाभा खाता खोरी स्थानान्तयण गरयनेछ।  

ऩरयच्छेद-४ 

ववववध  

९. अधबरेख तथा प्रधतवेदन: (१)  सभफजन्धत स्थानीम तहरे कामयक्रभभा आवद्ध छोयीहरुको आधायबतू 
अधबरेख अनसूुची -४ फभोजजभको ढाॉचाभा अद्यावधधक गयी याख्न ु ऩनेछ। मसयी अद्यावधधक गयेको 
वववयण प्रत्मेक भवहना भन्त्रारमभा ऩठाइ आफ्नो वेवसाइट य सूचना ऩाटीभा सभेत प्रकाजशत गनुय 
ऩनेछ। 

(२) भन्त्रारमरे सभफजन्धत स्थानीम तहफाट प्राप्त वववयणको आधायभा कामयक्रभभा आवद्ध 
छोयीको प्रदेशबयको एवककृत अधबरेख अद्यावधधक गयी याख्न ुऩनेछ। 

(३) कामयक्रभको सञ्चारन, प्रधतवेदन य अधबरेख रगामतको कामयराई व्मवजस्थत गनयको राधग 
भन्त्रारमरे व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीको ववकास गयी प्रमोगभा पमाउन सक्नेछ। 

१०.अनगुभन, भपुमाङ्कन तथा धनदेशन् (१)  कामयक्रभको अनगुभन तथा भपुमाङ्कन सभफजन्धत स्थानीम तहको 
हकभा सोही स्थानीम तहरे य सभि रुऩभा भन्त्रारम वा भखु्मभन्त्री तथा भजन्त्रऩरयषद् को कामायरमरे 
सभेत गनय सक्नछे। 

(२) भखु्मभन्त्री तथा भजन्त्रऩरयषद्को कामायरमरे कामयक्रभ सञ्चारनका सभफन्धभा आवश्मक 
धनदेशन ददन सक्नेछ। 

११.कामयक्रभको सभन्वम तथा खचय व्मवस्थाऩन्  (१)  कामयक्रभको सञ्चारन प्रदेश सयकाय, स्थानीम तह य 
अन्म सभफजन्धत धनकामसॊगको सभन्वमफाट हनुछे।मस्तो सभन्वम भन्त्रारमरे गनेछ। 

(२) कामयक्रभ सञ्चारनका क्रभभा अनसूुचीहरुको तमायी तथा मस्तै प्रकायको अन्म साभान्म 
खचय व्मवस्थाऩनको राधग भन्त्रारमरे केही यकभ सभफजन्धत स्थानीम तहराई उऩरब्ध गयाउन 
सक्नेछ। 

१२.रेखा ऩयीऺण: मस कामयक्रभको रेखा ऩयीऺण प्रचधरत कानूनफभोजजभ हनुछे। 

१३.अधधकाय प्रत्मामोजन: मस कामयववधध फभोजजभ कामयक्रभ कामायन्वमन गने सभफन्धभा भन्त्रारमराई प्राप्त 
अधधकाय भन्त्रारमरे भातहत धनकामराई प्रत्मामोजन गनय सक्नेछ। 

१४.फाधा अड्काउ पुकाउ तथा सॊशोधन: (१) मस कामयववधध फभोजजभ कामयक्रभ कामायन्वमन गनय फाधा 
अड्काउ ऩयेभा भन्त्रारमरे त्मस्तो फाधा अड्काउ पुकाइ कामयक्रभ सचुारु गनय सक्नछे। 

 (२) कामयववधधभा कुनै सॊशोधन गनय आवश्मक बएभा प्रदेश सयकायफाट सॊशोधन हनुेछ । 
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अनसूुजच-१ 

(दपा ३ को उऩदपा (१) सॉग सभफजन्धत) 

आवद्धताका राधग स्थानीम तहभा ददने धनवेदनको ढाॉचा 

 

 

 

 

धभधत्........................... 

श्रीभान ्प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतज्मू, 

…………………………….. नगय/गाउॉ कामयऩाधरकाको कामायरम,   

कणायरी प्रदेश, सखेुत। 

 

ववषम्- कामयक्रभभा आवद्धता सभफन्धभा । 

 प्रस्ततु ववषमभा कणायरी प्रदेश सयकायको फैंक खाता छोयीको, सयुऺा जीवन बयीको कामयक्रभभा 
सहबागी हनु भञु्जय बइ आवद्धताका राधग मो धनवेदन गयेको छु ।  

छोयीको नाभ :    ......................................... 
जन्भ धभधत :  ......................................... 

जन्भ दताय नभफय  ......................................... 

जन्भ दताय धभधत  ......................................... 

फाफकुो नाभ :  ......................................... 

आभाको नाभ :  ......................................... 

फाजेको नाभ्   ......................................... 

मस कामयक्रभभा सहबागी हनु धनभन शतयहरु ऩारना गने प्रधतफद्बता व्मि गदयछु। 

१. भ छोयी ऩढाउने य कजभतभा भाध्मधभक जशऺा ऩयुा गयाउने प्रधतफद्बता व्मि गदयछु । 

२. प्रचधरत कानूनको अधधनभा यही छोयीको उभेय २० वषय ऩूया नबएसभभ वववाह गयाउने छैन । 

३. कामयक्रभका शतय, धनमभ तथा धनदेशन य प्रधतफद्बता फावहय अन्म कुनै सेवा य सवुवधाको दाफी गने छैन 
। 

४. भ छोया य छोयीफीच रारनऩारन, हेयचाह य सॊयऺणभा कुनै असभान व्मवहाय गनेछैन ।   

 

अधबबावक वा 
सॊयऺकको 
पोटो 

 
 

छोयीको पोटो 
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५. मो कामयववधध फभोजजभको अवधध वा अवस्था ऩयुा बएऩधछ प्राप्त हनु े यकभ छोयीको ऺभता ववकासका 
कामयभा खचय गनय प्रोत्सावहत गयी धनजको उज्ज्वर बववष्म धनभायणभा ऩूणय सहमोग गने प्रधतफद्बता व्मि 
गदयछु । 

६. उऩयोि शतयहरु ऩयुा नबएको अवस्थाभा कामयक्रभ अन्तयगत भन्त्रारमरे उऩरव्ध गयाईएको फैङ्क खाता 
योक्का गनय वा खाता फन्द गयी सो खाताभा बएको सभऩूणय यकभ वपताय गने सहभती व्मि गदयछु ।  

आवेदनभा ऩेश बएको ब्महोया य कागजातहरु साॉचो हनु ्। झठु्ठा ठहये कानून फभोजजभ सहुॉरा फझुाउॉरा ।  

            छाऩ        धनवेदक 

 दामाॉ फामाॉ  

                                                                  

                                                                  

                          
  

             

ऩेश गनुयऩने कागजातहरुको वववयण 

१. छोयीको जन्भ दताय प्रभाण ऩत्रको प्रभाजणत प्रधतधरवऩ । 

२. अधबबावकभध्मे एक वा दवैु जनाको नागरयकताको प्रभाण ऩत्रको प्रभाजणत प्रधतधरवऩ । 

३. छोयीको ऩासऩोटय साइजको पोटो थान - ६  

४. अधबबावक वा सॊयऺकको ऩासऩोटय साइजको पोटो थान - ६ 

५. वैकजपऩक स्माहायभा यहेको छोयीको हकभा सॊयऺण गने सॊस्थारे सॊयऺकत्व िहण गयेको अवस्थाभा 
सॊयऺकत्व गयेको प्रभाणको प्रभाजणत प्रधतधरवऩ य सॊस्था दतायको प्रभाण ऩत्रको प्रधतधरवऩ ।  

६. व्मजि सॊयऺक बएको अवस्थाभा व्मजिको नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ य सॊयऺकत्व िहण 
गयेको प्रभाणको प्रधतधरवऩ। 

७. अस्ऩतार वा स्वास््म केन्र वा ताधरभ प्राप्त सुॉडेनीको सेवाफाट प्रसतुी बएको बए सभबव बएभा 
सोको प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ। 

 

 

 

 

 

 

 

  

हस्ताऺय्-  

नाभ्-  

ठेगाना्-  

धभधत्- 

कामायरम प्रमोजनका रागी 
दताय धभधत ………………………   व्म.सू.प्र.को कोड ……………………… 

कामयक्रभभा आवद्ध गयाउने धनणयम बएको धभधत………………………   

प्रभाजणत गने अधधकायीको हस्ताऺय:     

नाभ् 
दजाय्  

धभधत:   
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अनसूुची - २  

(दपा ३ को उऩदपा (२) सॊग सभफजन्धत) 

खाता खोपनको राधग स्थानीम तहरे सेवा प्रदामक सॊस्थाभा धसपारयस गने ढाॉचा 

 

..........................नगयऩाधरका/गाउॉऩाधरका 

नगय/गाॉउ कामयऩाधरकाको कामायरम 

..................... 
श्री प्रवन्धकज्मू, 
.............................फैङ्क 

...................कणायरी प्रदेश।                                                             
 धभधत्.............
. 
 

ववषम्- खाता खोधरददन ेफाये । 

 

 प्रस्ततु ववषमभा कणायरी प्रदेश सयकायको फैंक खाता छोयीको, सयुऺा जीवन बयीको कामयक्रभ 
अन्तगयत देहामका व्मजिहरुको खाता खोधरददनहुन आवश्मक कागजात सवहत धसपारयस गयी ऩठाइएको छ 
। धनजहरुको खाता खोरी खाता नॊफय सवहतको जानकायी मस कामायरमभा ऩठाईददन ुहनु अनयुोध छ ।  

देहाम् 

क्र.सॊ. 
खातावारा छोयीको 

नाभ 
जन्भ धभधत 

जन्भ दताय 
नॊ य दताय 
धभधत 

अधबबावक वा 
सॊयऺकको 

नाभ 

ठेगाना कैवपमत 

१       

२       

३       

 

 

 

दस्तखत् 

नाभ् 

ऩद् प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत 
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अनसूुची- ३ 

(दपा ७ सॊग सभफजन्धत) 

सभफजन्धत स्थानीम तह य सेवा प्रदामक सॊस्थाफीच हनु ेसभझौताभा खरुाउन ुऩने ववषमहरु 

 

१. सभझौताको अवधध् कामयववधध फभोजजभ यद्द नहुॉदासभभ। 

२. खाता खोपदा न्मूनतभ भौज्दात् शनु्म भौज्दात। 

३. व्माजदय् सेवा प्रदामक सॊस्थारे उऩरब्ध गयाउन सक्ने उच्चतभ व्माजदय। 

४. फीभा् कामयक्रभ अन्तगयत खोधरएका खाताभा यहेको फचत यकभ कुनै ऩधन अवस्थाभा जोजखभभा नऩने 
व्मवस्था। 

५. थऩ फोनस वा अन्म कुनै राब् खाताभा भौज्दात यहने यकभको व्माजका अधतरयि थऩ फोनस वा अन्म 
कुनै राब।  

६. नगद वा साभिी सहमोग् सेवा प्रदामक सॊस्थारे अध्ममनयत छोयीहरुको रधग उऩरब्ध गयाउन सक्न े
छात्रफजृि (नगद वा साभिी)। 

७. सेवा शपुक् यकभ जभभा गने/जझक्ने रगामतका अन्तय फैङ्क सेवा धरॉदा शपुक नराग्न ेव्मवस्था। 

८. सयुजऺत रगानी् फैङ्करे नै भनुापा हनुे ऺेत्रभा रगानी गयी खाताभा यकभ फढाइददने व्मवस्था। 

९. सूचना आदान प्रदान तथा खाताभा यकभ जभभा गने सभफन्धी् फैङ्करे खाता खरेुको जानकायी रगामतका 
सूचना सभफजन्धत स्थानीम तहराई सभमभै उऩरब्ध गयाउने य सभफजन्धत स्थानीम तहरे धनमधभत 
रुऩभा यकभ जभभा गनुयऩने। 

१०. अन्म ववषमहरु् 
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अनसूुची - ४ 

(दपा  ९ को उऩदपा (१) सॊग सभफजन्धत) 

सभफजन्धत स्थानीम तहरे याख्न ेअधबरेखको ढाॉचा 

 

..........................नगयऩाधरका/गाॉउऩाधरकाभा 

नगय/गाॉउ कामयऩाधरकाको कामायरम 

..................... 

 

क्र.सॊ. 

खातावारा 
छोयीहरुको 

नाभ 
जन्भ 
धभधत 

जन्भ 
दताय नॊ 
य दताय 
धभधत 

फाफ ुय 
आभाको 
नाभ 

अधबबावक 
वा 

सॊयऺकको 
नाभ 

ठेगाना 
खाता 
खोरेको 
धभधत 

खाता 
खोरेको 

फैङ्कको नाभ 

फैंक खाता 
नॊफय 

खाताको 
अवधध ऩगु्न े

धभधत 

कैवपमत 

            

            

            

 


