
सिस्न ेगाउँपासिकाको नारी बचत कार्यक्रम िञ्चािन 
कार्यविसि-२०७८ 

 
सिस्ने गाउँकार्यपासिकाको सनसत तथा कार्यक्रम बमोजिम सिस्ने गाउँपासिकाका छोरीहरुको आसथयक 
िामाजिक िरुक्षाको िासग गाउँपासिका सित्र छोरीको स्िास््र् र जिक्षाको िागी कार्यक्रम िंचािन 
तथा व्र्िस्थापन गनयका िागी कार्यविसि आिश्र्क िएकोिे प्रिािवकर् कार्यविसि (सनर्समत गने) ऐन, 
२०७५ को दफा ३ िे ददएको असिकार प्रर्ोग गरर सिस्ने गाउँपासिकािे र्ो कार्यविसि बनाएको छ।                      

पररच्छेद -१ 
    प्रारजभिक 

१. िंजक्षप्त नाम र प्रारभि: (१) र्ि कार्यविसिको नाम नारर बचत कार्यक्रम िंचािन कार्यविसि २०७८ 

रहेको छ। 

                      (२) र्ो कार्यविसि तरुुन्त िाग ुहनेुछ। 

२. पररिाषा: विषर् िा प्रिङ्गिे अको अथय निागेमा र्ि कार्यविसिमा: 

(क) "असििािक" िन्नािे कार्यक्रममा िहिागी िएका छोरीको बाब ुिा आमा िा दबैुिाई िभझनपुछय 

र िो िव्दिे िमयबाब ुिा िमयआमा िा छोरीको पािन पोषण गने एकाघरको मखु्र् व्र्जि िमेतिाई 

िनाउँदछ । 

(ख) "कार्यक्रम" िन्नािे नारी बचत कार्यक्रमिाई िभझनपुदयछ। 

(ग) "खातािािा" िन्नािे बैङ्क खाता नारी िचत कार्यक्रम अन्तगयत कार्यक्रम अन्तगयत खाता खोसिएको 

छोरीिाई िभझनपुदयछ। 

(घ) "गाउँपासिका" िन्नािे सिस्ने गाउँपासिका िभझनपुदयछ। 

(ङ) "मन्त्रािर्" िन्नािे िामाजिक विकाि मन्त्रािर् िभझनपुदयछ। 

(च) "िभझौता" िन्नािे िभिजन्ित स्थासनर् तह र िेिा प्रदार्क िंस्था विच िएको िभझौतािाई 

िभझनपुदयछ। 



(छ)"िभिजन्ित स्थासनर् तह" िन्नािे खातािािाको स्थार्ी बिोिाि रहेको सिस्ने गाउँपासिका  

िभझनपुदयछ। 

(ि) "िंरक्षक" िन्नािे असििािक विवहन छोरीको पािन पोषण तथा िंरक्षण गने उदेश्र्िे काननु 

िमोजिम िंचासित अनाथािर् िा िैकजपपक स्र्ाहार ददने िंस्थाका प्रमखुिाई िभझनपुदयछ र िो िव्दिे 

व्र्जि िरक्षक िएकोमा त्र्स्ता व्र्जि िमेतिाई िनाउनेछ। 

(झ) "िेिा प्रदार्क िंस्था" िन्नािे नेपाि राष्ट्र बैङ्कबाज जिाित प्राप्त गरर िजुभिसन प्रदेि अन्तगयतका 

स्थासनर् तहमा िाखा कार्ायिर् रहेको कृवष विकाि बैंक िा स्थासनर् तहिे बैवङ्कक कारोिार गरररहेको 

बैङ्किाई िभझनपुदयछ। 

पररच्छेद-२ 

नारर बचत कार्यक्रम 

३ कार्यक्रममा आिद्ब हनेु: (१) िंित २०७७ िाि श्रािण १ गते िा िो समसतिन्दा पसछ िन्मेका 

छोरीहरु मात्र कार्यक्रममा आिद्ब हनु िक्नेछन।् छोरीिाई कार्यक्रममा आिद्ब गराउनका िासग सनिका 

असििािक िा िंरक्षकिे िन्मदताय र आिश्र्क अन्र् कागिातहरु िंिग्न गरी आफू बिोिाि गरररहेको 

स्थानीर् तहमा अनिूुची १ बमोजिमको ढाँचामा सनिेदन ददन ुपनेछ।  

(२) िभबजन्ित िथासनर् तहिे उफदफा १ बमोजिम प्राप्त सनिेदन तथा कागिातको िाँचबझु गरी र्ि 

कार्यविसि बमोजिम आिश्र्क कागिात र प्रवक्रर्ा परु् र्ाज कार्यक्रम अन्तगयत खाता खोपनकुो िासग 

कागिात िवहत िभबजन्ित असििािक िा िंरक्षक माफय त िेिा प्रदार्क िंस्थामा अनिूुची २ बमोजिमको 

ढाँचामा सिफाररि गरी पठाउन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिम सिफाररि िज आए पश्चात िेिा प्रदार्क िंस्थािे कार्यक्रम अन्तगयत 

सनर्मानिुार खाता खोिी खातािािािाई खाता खिेुको सनस्िा िारी गनेछ र िोको खाता नंभबर 

िवहतको वििरण असनिार्य रुपमा िभबजन्ित स्थानीर् तहमा पठाउन ुपनेछ।  



(४) िंित ्२०७७ िाउन १ गते िा िो समसतपसछ िजन्मएका छोरीिाई कार्यक्रममा आिद्ध गनुय सनिका 

असििािकको कतयव्र् हनेुछ।  

(५) प्रचसित कानून बमोजिम स्थावपत अनाथािर् िा िैकजपपक स्र्ाहारमा आजश्रत रहेको नििात 

छोरीिाई कार्यक्रममा आिद्ब गनुय त्र्स्तो िंरक्षकको कतयव्र् हनेुछ ।  

(६) र्ि दफा बमोजिम कार्यक्रममा आिद्ब हनुको िासग िंित ्२०७७ िाि िाउन १ गतेदेखी 

िन्मेका िभपूणय छोरीहरुिाई ४५ ददनसित्र िन्म दताय र ितु्केरी स्िास््र् िंस्थामा िएको िाथै गियिती 

िाँच चारपजक िएको कार्यको (फोजोकपी) प्रसतसिपी पेि गनुयपनेछ।  

४. सिस्ने गाउँपासिका रकम उपिब्ि गराउने तथा रकम खातामा िभमा हनेुेः (१) िंित ्२०७७ िाि 

िाउन १ गते िा िो समसतपसछ िजन्मएका सिस्ने गाउँपासिकासित्रका छोरीिाई कार्यक्रम अन्तगयत सिस्ने 

गाउँपासिकािे सनि छोरी २० िषयकोिासग एकमषु्ट रु. ५००० (अक्षरुपी पाँच हिार मात्र) एक पजक 

राजखददनेछ। र्िरी उपिब्ि गराउने रकम स्थानीर् िरकारिे आिश्र्कतानिुार हेरफेर गनय िक्नेछ।  

(२) उफदफा (१) बमोजिमको रकम खातािािाको बैङ्क खातामा िभमा हनेु गरी र्ि गाउँपासिकािे 

उपिब्ि गराउनेछ। र्स्तो रकम गाउँपासिकािे असिम िा िोििनायको रुपमा एकमषु्ट िा पजक पजक 

गरी उपिब्ि गराउन िक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोजिम स्थानीर् तहिे दफा (३) को उपदफा (३) बमोजिम िेिा प्रदार्क िंस्थाबाज 

प्राप्त विबरण अनिुारका खातािािाको बैङ्क खातामा उपदफा (१) बमोजिम हनेु गरी सनर्समत रुपमा 

िभमा गररददन ुपनेछ।  

(४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम सिस्ने गाउँपासिकाबाज िभबजन्ित स्थानीर् तहिे रकम प्राप्त गने 

विसि असिम िा िोििनायको रुपमा एकमषु्ट िा पजक पजक िभबजन्ित स्थानीर् तहबीचको िमन्िर्बाज 

सनिायरण गनय िवकनेछ।  



(५) र्ि कार्यविसि बमोजिम खोसिएको बैङ्क खातामा िभबजन्ित खातािािा िा सनिका असििािक िा 

िंरक्षकिे आफ्नो तफय बाज िमेत रकम िभमा गनय िक्नेछन।  

(६) उपदफा (१) बमोजिमको रकम एक दभपतीको बढीमा दईु छोरीिाई मात्र उपिब्ि गराजने छ। 

तर िंरक्षकको िंरक्षणमा रहेका छोरीहरुको िासग र्ो िीमा िाग ुहनेु छैन।  

(७)  देहार्को अिस्थामा उपदफा १ बमोजिमको रकम खातािािािाई उपिब्ि हनेु छैनेः  

(क)  छोरीको उमेर २० (सबि) िषय पगेुमा िा  

(ख) कार्यक्रम िहिागी छोरीिे माध्र्ासमक तहिभमको अध्र्र्न परुा नगरेमा िा अध्र्र्न सबचैमा 

छारे्मा िा  

(ग)  उमेर २० (सबि) िषय नपगु्दै सबबाह गरेको अिस्थामा।  

(८) उपदफा (७) अनिुारको अिस्था िएमा त्र्स्तो िानकारी िभबजन्ित स्थानीर् तहिाई ददन ु

िभबजन्ित खातािािाई िा असििािक िा िंरक्षकको कतयव्र् हनेुछ। िभबजन्ित स्थानीर् तहिे र्िरी 

िानकारी प्राप्त हनु आएमा िा अन्र् स्रोतबाज प्राप्त िानकारीको आिारमा असििेख व्र्िजस्थत गनुय 

पनेछ।  

५. खातािािािे पाउने िेिा िवुििा िभबन्िी व्र्बस्थाेः  (१) कार्यक्रम अन्तगयत खातािािािे पाउने 

िेिा िवुििा िभबजन्ित स्थानीर् तह र िेिा प्रदार्क िंस्थाबीचको िभझौता बमोजिम हनेुछ।  

(२)  िेिा प्रदार्क िंस्थािे उपदफा (१) बमोजिमको िभझौता अनिुार खातािािािे पाउने ब्र्ाि तथा 

अन्र् नगद िवुििाहरु िभबजन्ित व्र्जिको खातामा नै िभमा गनुय पनेछ। 

(३) िभझौता बमोजिम खातािािािाई नगद बाहेकका जिन्िी िामिी िा अन्र् िवुििाहरु उपिब्ि 

गराउन ुपने अिस्थामा िेिा प्रदार्क िंस्थािे िभबजन्ित स्थानीर् तहिंग िमन्िर् गरी सनजश्चत विसि 

अपनाई त्र्स्ता िवुििाहरु उपिब्ि गराउन िक्नेछ।  



६. खातामा िभमा िएको रकम ििुानी िभबन्िी व्र्िस्थाेः (१) खातामा िभमा िएको रकम ििुानीको 

िासग खातािािािे सबि िषय परुा िएको र माध्र्ासमक जिक्षा परुा गरेको प्रमाण िवहतको सनिेदन 

िभबजन्ित स्थानीर् तहमा पेि गनुय पनेछ। र्स्तो सनिेदन प्राप्त िएपसछ िभबजन्ित स्थानीर् तहिे रकम 

ििुानी ददनको िासग िेिा प्रदार्क िंस्थािाई िेखी पठाउनेछ। िभबजन्ित स्थानीर् तहबाज िेजख 

आएपसछ मात्र िेिा प्रदार्क िंस्थािे खातािािाको खातामा िभमा िएको रकम तथा  सनर्मानिुार 

प्राप्त हनेु ब्र्ाि र अन्र् रकम एकमषु्ट रुपमा िभबजन्ित खातािािािाई ििुानी गनेछ।  

(२) र्ि कार्यक्रममा आिद्ब खातािािाको खातामा दफा (४) को उपदफा (७) अनिुारको अिस्थामा 

िमेत रकम िभमा िएको रहेछ िने त्र्स्तो रकम सनििाई ििुानी ददजने छैन।  

(३) िभबजन्ित स्थानीर् तहिे उपदफा (१) र (२) बमोजिमको व्र्होरा आफ्नो असििेखमा िनाई िो 

को िानकारी मन्त्रािर्िाई िमेत ददन ुपनेछ।  

(४) र्ि कार्यविसिमा अन्र्त्र िनुिकैु कुरा िेजखएको िए तापसन देहार्को अिस्थामा त्र्स्तो व्र्होरा 

पषु्टी हनेु कागिात िवहत खातखिािा िा सनिका असििािक िा िंरक्षकिे खाताको भर्ाद पगु्न ुअगािै 

िा छोरीको माध्र्समक जिक्षा परुा नहुँदै पसन खातामा रहेको रकम ििुानीको िासग िभबन्िीत स्थानीर् 

तहमा सनिेदन ददन िक्नेछ। िभबजन्ित स्थानीर् तहिे बझु्दा िो व्र्होरा पषु्टी हनु आएमा मन्त्रािर्को 

िहमसत सिई खाताको िमर्ािसि िमाप्त हनु ुअगािै पसन खातामा रहेको रकम िभबजन्ित खातािािािाई 

ििुानी ददनको िासग िेिा प्रदार्क िंस्थािाई सिजखत िानकारी गराउने छ र र्िरी िानकारी प्राप्त 

हनु आएमा िेिा प्रदार्क िंस्थािे िभबजन्ित खातािािा िा असििािक िा िंरक्षणिाई भर्ाद पगु्न ु

अगािै पसन रकम ििुानी ददन ुपनेछ। 

(क) खातािािा छोरीको मतृ्र् ुिएमा िा 
(ख) अिाध्र्ा िा कर्ा रोग िागेको िा गजभिर प्रकृसतको अपाङ्गता िएको िनी िरकारी   

अस्पतािबाज प्रमाजणत िज िोही कारणिे वििािर् जिक्षा परुा गने निकेको िा निक्ने 
अिस्था िएमा िा  



(ग) अवििािक िा िरक्षक (व्र्जि िंरक्षक िएको अिस्थामा) मतृ्र् ुिई आसथयक कदठनाईका 
कारणिे वििािर् जिक्षािाई सनरन्तरता ददन िा परुा गने निकेको िा निक्ने अिस्था िएमा। 

(५) खाताको िमर्ािसि िमाप्त हनु ुअगािै उपदफा (४) को खण्र् (क) बमोजिम रकम ििुानी िएको 
अिस्थामा त्र्स्तो खाताको सनरन्तरता रहने छैन। तर खण्र् (ख) र (ग) को अिस्थामा िने खाता 
सनरन्तर हनेुछ। 

(६) उपदफा (४) र दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम पेि हनु आएको व्र्होरा िा कागिात र 
प्रमाणहरु झठु्ठा िा वकते ठहररएमा िभबजन्ित िर्ािे िेिा प्रदार्क िंस्थािाई िोको िानकारी 
गराउनेछ। र्स्तो अिस्थामा खाता खोसिने छैन खोसि िवकएको खाताको हकमा त्र्स्तो खातामा रहेको 
रकम खातािािािाई ििुानी गररने छैन र्िरी झठु्ठा व्र्होरा िा कागिात िा प्रमाणहरु पेि गने 
व्र्जििाई प्रचसित कानून बमोजिम कारिाही िमेत हनेुछ। 

(७) उपदफा (२) र दफा (६) बमोजिम िभबजन्ित खातािािाई ििुानी हनु निकेको रकम िेिा 
प्रदार्क िंस्थाबाज स्थानीर् तहिे वफताय सिज िोही कार्यक्रममा खचय हनेु व्र्िस्था समिाउन ुपनेछ। 

 
पररच्छेद ३ 

िेिा प्रासप्त िभबजन्ि व्र्िस्था 
(८) िभझौता रद्ध हनेुेः (१) दफा ७ बमोजिम स्थासनर् तह र िेिा प्रदार्क िंस्थाविच िएको िभझौता 
देहार्को अिस्थामा रद्ध हनेुछनेः 

(क) िेिा प्रदार्किे िमझौता अनिुार खातािािाई िेिा प्रदान नगरेको। 

(ख) िभझौताका ितय तथा र्ि कार्यविसि बमोजिमका व्र्िस्थाको पािना नहनुािे कुनै पक्षिाई 
अिवुििा पनय गएमा िोको िानकारी अको पक्षिाई गराई िभझौता रद्ध गने िवकने छ। 

(ग) स्थानीर् िरकारबाज कार्यक्रम खारेि गररएमा िा कार्यक्रमिाई सनरन्तरता ददन निवकने अन्र् 
कुनै कारण परेमा कार्यपासिकाबाज िमन्िर् गरी िभिजन्ित स्थानीर् तहिे कुनै पसन िमर्मा िभझौता 
रद्द गनय िक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) को खण्र् (ग) बमोजिम िभझौता रद्द िएको अिस्थामा खातामा िभमा रहेको रकम 
िभिजन्ित खातािािािाई र्ि कार्यविसि बमोजिमको प्रवक्रर्ा परुा गरी ििुानी ददजनेछ र खण्र् (क) 



र (ख) बमोजिम िभझौता रद्द िएको अिस्थामा खातामा रहेको रकम अन्र् िेिा प्रदार्क िंस्थामा 
खाता खोिी स्थानान्तरण गररनेछ। 

                                 

पररच्छेद-४ 
                                   विविि 
 
९. असििेख तथा प्रसतिेदनेः (१) िभिजन्ित स्थासनर् तहिे कार्यक्रममा आिद्ध छोरीहरुको आिारितू 
असििेख अनिूुची-४ बमोजिमको ढाँचामा अद्यािसिक गरी राख्न ु पनयछ। र्िरी अद्यािसिक गरेको 
वििरण प्रत्रे्क मवहना मन्त्रािर्मा पठाई आफ्नो िेििाजज र िूचना पाजीमा िमेत प्रकाजित गनुय 
पनेछ। 

(२) िभिजन्ित स्थानीर् तहबाज प्राप्त वििरणको आिारमा कार्यक्रममा आिद्ध छोरीको सिस्ने 
गाउँपासिकाको एवककृत असििेख अद्यािसिक गरी राख्न ुपनेछ।  

(३) कार्यक्रमको िञ्चािन, प्रसतिेदन र असििेख िगार्तको कार्यिाई व्र्िजस्थत गनयको िासग 
मन्त्रािर्को व्र्िस्थापन िूचना प्रणािीको विकाि गरी प्रर्ोगमा पर्ाउन िक्नेछ। 

१०. अनगुमन, मपुर्ाङ्कन तथा सनदेिनेः (१) कार्यक्रमको अनगुमन तथा मपुर्ाङ्कन िभिजन्ित स्थानीर् 
तहको हकमा िोही स्थानीर् तहिे र िमि रुपमा मन्त्रािर् तथा मूख्र्मन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को 
कार्ायिर्िे िमेत गनय िक्नेछ। 

(२) मूख्र्मन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कार्ायिर्िे कार्यक्रम िञ्चािनका िभिन्िमा आिश्र्क सनदेिन 
ददन िक्नेछ। 

११. कार्यक्रम िमन्िर् तथा खचय व्र्िस्थापनेः (१) कार्यक्रमको िञ्चािन प्रदेि िरकार, स्थानीर् तह 
र अन्र् िभिजन्ित सनकार्िंगको िमन्िर्बाज हनेुछ। र्स्तो िमन्िर् मन्त्रािर्िे गनेछ। 

(२) कार्यक्रम िञ्चािनका क्रममा अनिूुचीहरुको तर्ारी तथा र्स्तै प्रकारको अन्र् िामान्र् खचय 
व्र्िस्थापनको िासग गाउँपासिकािे उपिव्ि गराउन िक्नेछ। 

१२. िेखा पररक्षणेः र्ि कार्यक्रमको िेखा पररक्षण प्रचसित कानूनबमोजिम हनेुछ। 



१३. असिकार प्रत्र्ार्ोिनेः र्ि कार्यविसि बमोजिम कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गने िभिन्िमा मन्त्रािर्िाई 
प्राप्त असिकार मन्त्रािर्िे मातहत सनकार्िाई प्रत्र्ार्ोिन गनय िक्नेछ। 

१४. बािा अड्काउ फुकाउ तथा िंिोिनेः (१) र्ि कार्यविसि बमोजिम कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गनय 
बािा अड्काउ परेमा मन्त्रािर्िे त्र्स्तो बािा अड्काउ फुकाज कार्यक्रम िचुारु गनय िक्नेछ। 

 (२) कार्यविसिमा कुनै िंिोिन गनय आिश्र्क िएमा स्थानीर् िरकारबाज िंिोिन हनेुछ।   

             
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 



अनिूुची-१ 
                     (दफा ३ को उपदफा (२) िंग िभिजन्ित ) 
          खाता खोपनेको िासग स्थासनर् तहिे िेिा प्रदार्क िंथामा सिफाररि गने ढाँचा 

        सिस्ने गाउँपासिका 
      गाउँपासिकाको कार्ायिर्, 
      रुकुमकोज, रुकुम पूिय। 

                                                                     
समसत............................ 

                 
श्री प्रबन्िक ज्रू्, 
.............................बैङ्क 
........................िजुभबनी प्रदेि। 
                              विषर्ेः- खाता खोसिददने बारे । 

प्रस्ततु विषर्मा िजुभिसन प्रदेि िरकारको बैंक खाता छोरीको, िरुक्षा जििन िरीको कार्यक्रम अन्तगयत 
देहार्का व्र्जिहरुको खाता खोसिददनहुनु आिश्र्क कागिात िवहत सिफाररि गरी पठाजएको छ। 
सनिहरुको खाता खोिी खाता  नंबर िवहतको िानकारी र्ि कार्ायिर्मा पठाईददन ुहनु अनरुोि छ। 

देहार्ेः 

क्र.ि. 
खातािािा 
छोरीहरुको नाम 

िन्म 
समसत 

िन्म दताय नं 
र दताय समसत 

असििािक िा 
िंरक्षकको नाम 

ठेगाना कैवफर्त 

       

       
                                                         
                                                      दस्तखतेः 
                                                      नामेः जचन्तामजण दाहाि 
                                                      पदेः प्रमखु प्रिािकीर् असिकृत 
 

 



अनिुचुी ३ 
(दफा ७ िंग िभबजन्ित) 

   िभबजन्ित स्थानीर् तह र िेिा प्रदार्क िंस्थाविच हनेु िभझौतामा खुिाउन ुपने विषर्हरु 

 िभझौताको अिसिेः कार्यविसि बमोजिम रद्ध नहुँदािभम । 
 खाता खोपदा न्र्नुतम मौज्दातेः िनु्र् मौज्दात । 
 व्र्ािदरेः िेिा प्रदार्क िंस्थािे उपिब्ि गराउन िक्ने उच्चतम व्र्ािदर । 
 बीमाेः कार्यक्रम अन्तगयत खोसिएका खातामा रहेको बचत रकम कुनै पसन अिस्थामा िोजखममा 

नपने व्र्िस्था। 
 थप िोनि िा अन्र् कुनै िािेः  खातामा मौज्दात रहने रकमको व्र्ािका असतररि थप बोनि 

िा अन्र् कुनै िाि। 
 नगद िा िामािी िहर्ोगेः िेिा प्रदार्क िंस्थािे अध्र्ार्नरत छोराछोरीको िासग उपिब्ि 

गराउन िक्ने छात्रिसृत (नगद िा िामािी)। 
 िेिा िपुकेः रकम िभमा गने जझक्ने िगार्तका अन्तर बैङ्क िेिा सिदँा िपुक निाग्ने व्र्िस्था। 
 िरुजक्षत िगानीेः बैङ्किे नै मनुाफा हनेु क्षेत्रमा िागनी गरी खातामा रकम बढाजददने व्र्िस्था। 
 िूचना आदान प्रदान तथा रकम िभमा गने व्र्िस्थाेः बैङ्किे खाता खुिेको िानकारी िगार्तका 

िूचना िभबजन्ित स्थानीर् तहिाई िमर्मै उपिब्ि गराउने र िभबजन्ित स्थानीर् तहिे 
सनर्समत रुपमा रकम िभमा गनुयपने। 

 अन्र् विषर्हरुेः



अनिूुची ४ 
(दफा ९को उपदफा (१) िंग िभबजन्ित) 

िभबजन्ित स्थानीर् तहिे राख्ने असििेखको ढाचँा 
सिस्ने गाउँपासिका 
गाउँ कार्यपासिकाको कार्ायिर् …………………………. 

क्र.ि. खातािािा 
छोरीहरुको 
नाम 

िन्म  
समसत 

िन्म 
दताय नं 
र दताय 
समसत 

बाब ुर 
आमाको 
नाम 

असििािक िा 
िंरक्षकको 
नाम 

ठेगाना खाता 
खोिेको 
समसत 

खाता 
खोिेको 
बैङ्कको नाम 

बैङ्क खाता 
नंभबर 

खाताको 
अिसि पगु्ने 
समसत  

कैवफ
र्त 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 


