धेरै सोवधिे प्रश्नहरु
मार्न िम्बर काडन िभएको ब्यक्तिले अिलार्ि आिेदि वदि पाईन्दै ि वक ?
अनलार्इन माफात आवेिन दिनको लादग व्यक्तिगत नम्बर काडा (मार्इा नम्बर काडा ) को
आवश्यकता पिा छ । यदि मार्इा नम्बर काडा नभएमा कृपया हुलाक माफात आवेिन दिनुहोला
।

घरे लु वहं सा(DV) का कारणले हाल बसे को ठाउँ को र आिास प्रमाण पत्रमा
ऊ्े क्तखत िगरपावलका फरक फरक छ । के गदान वठक होला ?
अनुिान प्राप्त गनाको लादग,सकभर तु रून्तै अदहले बसेको स्थानीय नगरपादलकामा गएर
घरे लु दहिं सा(DV)लगायतका कारणले अदहले को स्थानमा आश्रय दलएर बसेको भन्ने तथ्यको
िानकारी गराई आफ्नो अवस्था बारे सु-सुदचत गनुाहोस् ।
दवस्तृत िानकारीको लादग कृपया नगरपादलकामा सम्पका गनुाहोस् ।

विदे शीलार्न पवि अिुदाि वदईन्छ वक ?
सन् २०२० सालको अदप्रल मदहनाको २७ ताररख सम्ममा स्थानीय बदसन्दा िताा फाईलमा नाम
भएका व्यक्तिलाई दविे शी भएपदन अनुिान दिईनेछ ।
यद्ददप, छोटो अवदधको लादग बसोबास गरे का दबिे शी वा गैर-कानुनी रूपमा बसीरहे का
दबिे शीको सम्बन्धमा स्थानीय बादसन्दा रे दिटर फाईलमा नाम िताा नहुने हुँ िा ऊि ब्यक्तिले
अनुिान पाउँ ने छै न ।

आिेदि फारम बाहेक अरू तयार गिुनपिे कागजातहरू छि् वक?
आवेिन दबदध अनुसार दनम्न कागिातहरूको आवश्यकता पिा छ ।
१) व्यक्तिगत पररचय प्रमावणत गिे कागजातहरू

मार्इा नम्बर काडा ), गाडीको लाईसेन्स, स्वास्थ्य दबमापत्रहरूको फोटो कपी

हुलाक माफनत

२) रकम जम्मा गिे बैंक खाता प्रमावणत गिे कागजातहरू

बैंक तथा दविीय सिंस्थाको नाम, खाता नम्बर, खातावालको नाम सुदनदित गने चेकबुक अथवा
एदटएम काडा , र्इन्टरने ट बैंदकिंग को कपी ईत्यादि ।(यदि धारा/पानीको शुल्क दतना प्रयोग गरररहे को
खाता वा खातावाल प्रमादणत भएमा मादथ ऊल्लेक्तखत प्रमाणहरुको आवश्यकता पिै न )

अिलार्ि
माफनत

विस्तृत जािकारीको
लावग यहाँ सम्पकन
गिुनहोला

विषे श तथा विवित रकम
अिुदाि कल सेन्टर

२) रकम जम्मा गिे बैंक खाता प्रमावणत गिे कागजातहरू

※माई नम्बर काडा भएको ब्यक्ति बारे र्इलेक्ट्रोदनक सहीबाटै प्रमादणत हुने भएकाले १) व्यक्तिगत
पररचय प्रट गने कागिातहरू चादहिं िैन ।

०१२०-२६००२०
(मे मवहिाको २ ताररख ऊपरान्त)

०३-५६३८-५८५५ (मे मवहिाको १ ताररख सम्म )

