
◇

सहायताको लािग आवेदन गनुर् अिघ तीन (3) मिहना िभत्र जारी गिरएका प्रमाणपत्र

○

सहायताको लािग आवेदन गनुर् अिघ तीन (3) मिहना िभत्र जारी गिरएका प्रमाणपत्र

◇

○

◇

○

सहायताको लािग आवेदन गनुर् अिघ तीन (3) मिहना िभत्र जारी कागजात

सहायताको लािग आवेदन गनुर् अिघ तीन (3) मिहना िभत्र जारी कागजात

वतर्मान ि थितको सही जानकारी समावेश गिरएको

○

तलबको िववरण पिछ लो दईु मिहनाको लािग

बोनस िववरण हालसालको कागजात

हालसालको कागजात

हालसालको कागजात

हालसालको कागजात

○

िवगत एक वषर्को लािग, कर प्रािधकरणद्वारा वीकृित दखेाउने छापसिहत (अथवा ई-कर आवेदनको 
मामलामा वीकृित सचूना)

○

पे सनको रेिमटे सको सचूना हालसालको कागजात

पे सनको भकु्तानीको सचूना हालसालको कागजात

पे सन प्रमाणपत्र हालसालको कागजात

○

हालसालको कागजात

रोजगार बीमा लाभाथीर् प्रमाणपत्र प्रित िदनको रकम × 28

बेरोजगारी काडर्

रोजगार समाि को सचूना

अचल स पि  रिज ट्रीमा दतार् सबै जानकारीको प्रमाणपत्र आव यक पमा पेश गनुर्पछर्।

अचल स पि  रिज ट्रीमा दतार् सबै जानकारीको प्रमाणपत्र आव यक पमा पेश गनुर्पछर्।

◇

*1

*2

स पि को िवभाजन

ट्रािफक दघुर्टनाको मु ा

िचिक सा दु यर्वहार मु ा

प्रितवादी मु ा, आिद

स ब ध िव छेदको मु ा

अचल स पि  मु ा, संरक्षण मु ा, आिद।

िनवास काडर्

िवदेशी नागिरकह

जाँचको लागी आव यक पनेर् कागजातह

िनवास प्रमाणपत्र (िनवासको ि थित, रहने अविध, रहने अविधको समाि )

िव ीय योग्यताको घोषणा

िनवास प्रमाणपत्र ( थायी बसोबाससिहत, घरका प्रमखु र पिरवारका प्रमखु संग स ब ध; 
पिरवारका सबै सद यह को लािग)

भारी ऋणको मु ा * ऋणह को सचूी

कर छुट (आय) प्रमाणपत्र

बेरोजगारी भ ा स ब धी कागजातह

अि तम कर िफतार्को एक प्रित

कर प्रमाणपत्र

यिद आवेदकले रोजगार बीमा लाभ प्रा  गिररहकेो छ भने यी म ये एक 
पेश गनुर्होस।्

यी म ये एक
अचल स पि  मू यांकन प्रमाणपत्र

अचल स पि  कर भकु्तानी सचूना

आय प्रमािणत गनेर् कागजातह

आवेदकको लागी जो एक सावर्जिनक सहायता प्रा कतार् हो *2

सावर्जिनक सहायता प्रा कतार् नभएको आवेदकको लािग(दफा 20, िव तृत िनयमको ख ड 2)

िव ीय योग्यता प्रमािणत गनर्का लािग कागजातह  (िव तृत िनयम, दफा 20, ख ड 3 )*1

तलब पाउने कामदार

यी म ये एक

सावर्जिनक सहयोगको प्रमाणपत्र

सावर्जिनक सहायतामा िनणर्य (अनदुान वा पिरवतर्नको सु वात)

सावर्जिनक सहायता लाभाथीर् प्रमाणपत्र

तलब िववरण, बोनस िववरण

रोिकएको प्रमाणपत्र

कर (आय) प्रमाणपत्र

कर छुट (आय) प्रमाणपत्र

जनु प्रा  गनर् सिजलो छ। यिद यी कागजातह  म येबाट आव यक 
जानकारीको पता लगाउनको लािग पयार्  नभएको ख डमा , 
आवेदकलाई यी म ये दईु वा बढी कागजातह  पेश गनर्को लािग 
ज री हुन सक्छ।

वरोजगार यिक्त

बेरोजगार यिक्त

पे सन पाउने यिक्त *आधारभूत पे सन न बर िबनाको कागजात

यी म ये एक

यी म ये एक

सावर्जिनक पे सनको हक प्रमािणत गनेर् कागजात

पिरवार दतार्को प्रमािणत प्रित

[िव ीय योग्यताको प्रमाण] यिद आवेदकले यो प्रमाण पेश गनर्को गा ो छ भने, विकल वा भावी विकल वा सेवा प्रदायक वा आवेदकको िव ीय योग्यता प्रमािणत कुनै अ य कागजातद्वारा यो प्रितवेदनसँग प्रित थापन गनर् सिक छ।

पिरवारको प्रमखुको नाम मात्र समावेश भएको कागजात (जो आवेदक होइन) आवेदकले सावर्जिनक सहायता प्रा  गिररहकेो प्रमाणको पमा योग्य हुदँनै। आवेदकले आ नै नाम सिहतको कागजात आफै पेश गनुर्होस्

* "MyNumber" िबनाको कागजातह

यातायात दघुर्टनाको प्रमाण पत्र, िचिक सा प्रमाणपत्र

िचिक सा प्रमाणपत्र

उजरुीको प्रितिलिप

* पिरवार दतार्को प्रमािणत प्रित (जहाँ सहायता प्रा कतार् एक प्रितवादी हो, यो उजरुीको एक प्रितसँग प्रित थािपत गनर् सिक छ)।

अचल स पि  कर िनधार्रण प्रमाणपत्र, अचल स पि  रिज ट्रीमा दतार् सबै जानकारीको प्रमाणपत्र (इलेक्ट्रोिनक अचल स पि  जानकारी पिन वीकायर् छ)

आवेदक र उनको/उनको पिरवारका सद यह  सँगै ब ने प्रमािणत गनर्को लागी कागजात (िव तृत िनयमह  को दफा 20, ख ड 1)

पिरवारको हकमा
एक मात्र सद य भएको छ भने, प्रमाणपत्रले घरका सबै सद यह  
दखेाएको ख डमा "घरको प्रमखुसँगको स ब ध" हटाउन सिक छ।

यी म ये एक

िव ीय योग्यता प्रमािणत गनर्का लािग कागजात

मु ाको त य प्रमािणत गनर्को लािग कागजातह  (मु ा िज नको लागी संभावनाह को िनधार्रणको लागी आव यक हदस म; तथािप, "*" िच ह भएका कागजात अिनवायर् छ)

स पि  प्रमािणत गनेर् कागजातह


