
अनसूुची १ 
अपा ता भएका यि को प रचयप  पाउनको ला ग दने नवेदनको ढाँचा 

 

 

ी कायालय मखु यू 

माफत............................ 

………………………………………. गाउँपा लका 
म त:.................. ........ 

 
वषय:अपा ता भएका यि को प रचयप  पाउँ। 

महोदय, 

म अपा ता भएका यि को प रचयप  पाउन यो य भएकोले न न लिखत ववरण रािख 
प रचयप  पाउन यो नवेदन पेश गरेको छु।मैले पेस गरेको ववरण ठ क साँचो छ, झु ा ठहरेमा 
च लत काननु बमोिजमको सजाय भो न म ुर छु। 

१. नाम थर ..................... ................... उमेर .................. ......... ल  .................... 

२. देश: 
३. ठेगाना  :  

(क) थायी ठेगाना:  ...................पा लका,  वडा नं............... टोल .............. 

(ख) अ थायी ठेगाना: .................पा लका, वडा नं...................टोल .............. 

(ग) स पक टे लफोन वा मोबाइल नं. ............... .................. ................. 

३. संर क/अ भभावकको नामथर .................... .............. नवेदकको नाता ............... 
४. संर क/अ भभावकको टे लफोन वा मोबाइल नं. .............. ................... ............. 

५. नेपाल सरकारको प रभाषा र वग करण अनसुार अपा ताको कार ...................... 
६.  नेपाल सरकारको प रभाषा र वग करण अनसुार अश ताको आधारमा  अपा ताको कार 

............................ 

७.  शर रको अंग,संरचना, णाल मा आएको तको ववरण 

.....................................……………………….. ……………………………. 

……………………………………………… …………………………………. 

८.  त भएपछ  दै नक याकलापमा आएको अवरोध वा स मतताको ववरण 

.......... .......... ............................ …………………………………………….. 

……………………………………………………………………. ……………. 

९. अपा ताको कारण उपयु  थानमा िचनो लगाउनहुोस।् 

क) रोगको द घअसर  ख) दघुटना   ग) ज मजात 

फोटो 



घ) सश   ङ) वंशानगुत कारण  च) अ य .............. 

१० सहायक साम ी योग गनपुन आव यकता भएको वा नभएको: उपयु  थान मािचनो
 लगाउनहुोस ्।क) भएको  ख) नभएको 

११. आव यकता भएको भए क तो कारको सहायक साम ीको योग गनपुन हु छ 

………………………………………………………………………….................. 

१२. सहायक साम ी योग गन गरेको/नगरेको (उपयु  थान मािचनो लगाउनहुोस 

क) गन गरेको   ख) गन नगरेको 

१३.  सहायक साम ी योग गन गरेको भए साम ीको नाम: ......................... ........... 
१४. अ य यि को सहयोग वना आ ना क ताक ता दै नक काय गनस नहुु छ 

क) ........................   ख)............................ ग) .......................... 

घ) ..........................  ङ)........................ च) ........................... 

१५.  अ य यि को सहयोग लनहुु छ भन ेकुनकुन कामको ला ग लनहुु छ( 

क) ........................ ख)............................ ..... ग) .......................... 

घ)......................... ङ).............................च)........................... 

१६. प छ लो शैि क यो यता ाथ मक तह  घ) न न मा य मक तह 

ङ) मा य मक तह च) उ च मा य मक तह  छ) नातक तह 

ज) नातको रतह झ) व ावा रधीतह 

१७. कुनै ता लम ा  गन ुभएको भए मु य ता लमह को नाम ले हुोस 
………………………….………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

१८.  हालको पेशा: 
क) अ ययन ख) कृ ष यवसाय ग) वरोजगार  घ) अ ययन 

ङ) सरकार  सेवा च) नजी े मा सेवा ज) केह  नगरेको झ)अ य ... 

 

नवेदक 

नाम, थर .............................. 

ह ता र .............................. 

म त .............................. 
 


