
अनसूुची:- १ 

(बुुँदा नं.३(१) सुँग सम्बन्धित) 

अभििावक वा संरक्षकले पेश गनु ुपने आवश्यक कागजात 

भिभत २०७८ िाघ १ गते पभि जधिेका िोरीहरुलाई न्शक्षा बीिा/िदु्दती बचत खाता 
कायकु्रििा संलग्न गराउन अभििावक वा संरक्षकले न्शक्षा ववकास भनदेशनालयले प्रकान्शत 
गरेको सूचनाको म्याद भित्र तपभसल बिोन्जिका कागजात सवहतको भनवेदन न्शक्षा ववकास 
भनदेशनालयिा ददनपुनेि:- 

तपभसल:- 

१. अनसूुची:- २ बिोन्जिको ढाुँचािा भनवेदन पत्र । 

२. अनसूुची:- ३ बिोन्जिको ढाुँचािा प्रभतबद्धता पत्र। 

३. िोरीको जधि दताु प्रिण पत्रको प्रभतभलवप। 

४. िोरी न्शक्षा बीिा/िदु्दती बचत खाता कायकु्रििा सहिागीको लाभग िोरीको उिेर खलु्ने 
गरी स्थानीय तहको भसफाररस पत्र। 

५. अभििावक िध्ये एक वा दवैुको नागररकताको प्रिाण पत्रको प्रभतभलवप । 

६. अभििावको पासपोरु् साईजको फोर्ो । 

७. कायकु्रििा सहिागी हनुे िोरीको पासपोरु् साईजको फोर्ो । 

८. राविय पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण वविागबार् online िाफुत िोरीको जधि दताु 
गराइएका जधि दताु प्रिाण पत्रको प्रभतभलवप। 

९. ििपुतु्रीको हकिा भनजका ििवुपता वा ििआुिाले ििपुतु्री भलएको कानून बिोन्जिको 
भलन्खतको प्रभतभलवप। 

१०. वैकन्ल्पक स्याहारिा रहेको व्यन्िको हकिा संरक्षण गने संस्थाका प्रिखुको नागररकता 
प्रिाण पत्रको प्रभतभलवप, संस्थाले संरक्षकत्व ग्रहण गरेको प्रिाणको प्रभतभलवप र संस्था 
दताुको प्रिाण पत्रको प्रभतभलवप। 

११. व्यन्ि संरक्षक िएको हकिा व्यन्िको नागररकता प्रिाणपत्रको प्रभतभलवप र संरक्षकत्व 
ग्रहण गरेको प्रिाणको प्रभतभलवप। 

 तर आिा वा बवुा निएको अवस्थािा भनज िोरीको एकाघरका हजरुववुा वा 
हजरुआिाको नागररता प्रिाणपत्र सवहत भनवेदन ददन ुपनेि ।  



अनसूुची:- २ 

(अनसूुची-१(१) सुँग सम्बन्धित) 
 

श्रीिान भनदेशक ज्यू, 

न्शक्षा ववकास भनदेशनालय, ििेस प्रदेश, जनकपरुिाि िनषुा। 

िाफुत 

....................................... गा.पा/न.पा./उ.ि.न.पा................ 

..................................न्जल्ला 

 

नाि:-..........................     नाि:-२०७९।    ।   

 

  भबषय:- बचत िदु्दती खाता खोल्न भसफाररस गरी पाऊुँ  । 

 

प्रस्ततु ववषयिा िखु्यिधत्री बेर्ी पढाऊुँ , बेर्ी बचाउुँ अभियान अधतगतुको िोरी न्शक्षा बीिा/िदु्दती 
बचत कायकु्रििा सहिाभग हनु भिभत ............................ िा जधिेको ............................ 
नाभतनी................................ (आिा) ......................... (बाब)ु को .......................... 
िवहनाको िोरी ................................... को अनसूुन्च-१ बिोन्जिका प्रिान्णत कागजात संलग्न 
राखी िोरीको नाििा बचत िदु्दती खाता खोल्ने न्शफाररस गरर ददन ुहनु अनरुोि गदुिु । िैले 
भनवेदनको साथिा पेश गरेका कागजातहरु वकते/झठु्ठा ठहररएिा कानून बिोन्जि सहुुँला बझुाउुँला। 

सहीिाप        भनवेदक 

दायाुँ  बायाुँ 

 

  

नाम : 
ठेगाना: 
हस्ताक्षर 

ममतत 
 



अनसूुची:- ३ 

प्रभतवद्धता पत्रको ढाुँचा 
(अनसूुची-१(२) सुँग सम्बन्धित) 

 

ि ..................................... न्जल्ला ................................... उ.ि.न.पा./न.पा./गा.पा. 
वडा नं. ....................... बस्ने/ नावालक श्री ................................................... को 
अभििावक/संरक्षक ......................................... ले िखु्यिधत्री बेर्ी पढाऊुँ , बेर्ी बचाउुँ 
अभियान अधतगतु िोरी न्शक्षा बीिा/िदु्दती बचत कायकु्रििा सहिागी हनु भनम्न अनसुारका 
शतहुरुको अभिनिा रवह प्रभतबद्धता गदुिु । 

शतहुरु 

१. ि िोरी पढाउन ेप्रभतवद्धता व्यि गदुिु र कन्म्तिा ववद्यालय न्शक्षा (१२ कक्षा वा सो 
सरह) पूरा गराउन प्रभतवद्ध िु । 

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

३. िदु्दती बचत कायकु्रिका शत,ु भनयि तथा भनदेशन, प्रभतबद्धता बावहर अधय कुनै सेवा 
सवुविा दाबी गने िैन । 

४. ि िोरा िोरी बीच लैंविक वविेद रवहत सिान व्यवहार गनेिु। 

५. कायवुवभि बिोन्जिको अवभि वा अवस्था िएपभि प्राप्त हनुे िदु्दती बचत रकि िोरीको 
क्षिता ववकासका कायिुा खच ुगन ुप्रोत्सावहत गरर भनजको उज्वल िवव्य भनिाुणिा पूण ु 
सहयोग गने प्रभतबद्धता व्यि गदुिु। 

 

प्रभतवद्धता जाहेर गनेको वववरण 

नाि थर :................................................ ठेगाना .................................. 
बाभलकासुँगको नाता ..................................... नागररता प्र.प.नं....................... 
हस्ताक्षर .................. भिभत २०७९।    ।       सम्पकु नं. 
साक्षीहरुको वववरण: 
(१) नाि थर.....................................  ठेगाना ..................................... 

हस्ताक्षर   भिभत २०७९।    ।   सम्पकु नं....................... 
        

(२) नाि थर.....................................  ठेगाना ..................................... 
हस्ताक्षर   भिभत २०७९।    ।   सम्पकु नं....................... 


