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भएमा

नाम दता तथा नवीकरण
•

इ ु क र यो< नाग,रकले अिनवाय =पमा नगरपािलका कायालयमा दे हायको िमितिभ. दरखा? िदनुपन@:
– आगामीआवको फागुन मसाDिभ. उमेर पुEे जेF नाग,रकह0ले उमे र पुEे िमित उGेख गरी H$ेक
–

•
•
•

आिथक वषको Jावण १ गते दे Kख म+िसर १५ िभ.।
लोपो7ुखआिदवासी जनजातीले H$ेक आिथक वषको Jावण १ गतेदेKख माग १५ िभ.। तर ५ वष मुिनका
बालबािलकाका हकमा ज7दता भएपिछ जिहले सुकै।
अ लाभNाहीलेआOनो Hमाण सिहत जिहले सुकै

–
भPा पाउन यो< कुनै पिन नाग,रकले Qे ाले भPा निलने घोषणा गन सRे र य?ा नाग,रकह0लाइ Sथानीय
िनकायले सTान गन@।
हाल भPा पाइ रहे का सबैले आगामी आव मा भPा HाU गन Jावण १ गते दे Kख म+िसर १५ िभ. आOनो नाम
नवीकरण गराउनु पन@।
आगामीआवमा भPा पाउने को संWाXक िववरण माघ मसाD िभ. िवभागमाअनुसूची ७ अनुसार पठाउनु पन@

भ6ा पाउने सु
•
•
•
•

िमित

जेF नाग,रकका हकमा उमे र पुगेको पिछ Gो चौमािसक दे Kख ।
एकल तथा िवधवाको हकमा स
िव े द वा पितको मृ $ू दता Hमाणप. सिहत दरखा? िदएको पिछ Gो
चौमािसकदे Kख।
अपां+ता भएको [K3को हकमाअपां+ता प,रचयप. सिहत दरखा? िदएको पिछ Gो चौमािसकदे Kख।
बालबािलकाको हकमा ज7दता Hमाणप. सिहत दरखा? िदएको पिछ Gो चौमािसकदे Kख

