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यो प्रश्नावली चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपानलकाले शहिद पररवार लक्षित योजना तथा कायकक्रम सञ्चालन गनकको लानग तयार पाररएको िो । सं कनलत तथ्याङ्क सो प्रयोजन बािे क अन्य उद्देश्यको लानग
प्रयोग गररने छै न र प्राप्त तथ्याङ्कको गोपननयता कायम राक्षिने छ ।
१

शहिदको नाम

शिादत प्राप्त गरे को नमनत

२

नेपाल सरकारबाट शहिद घोषणा भएको नमनत

शिादत प्राप्त गरे को स्थान

३

शहिद पररवारको मुख्य सदस्यको नाम

स्थायी ठे गाना

सम्पकक नं

चौतारा सााँगाचोकगढी न.पा.
टोल

आमाको नाम थर :

उमेर

स्थायी ठे गाना

पेशा

वाहषकक अनुमाननत आय

बुवाको नाम थर :

उमेर

स्थायी ठे गाना

पेशा

वाहषकक अनुमाननत आय

उमेर

स्थायी ठे गाना

पेशा

वाहषकक अनुमाननत आय

श्रीमान/श्रीमतीको
नाम थर :

वडा नं. :

छोराछोरीको हववरण
शैक्षिक

अध्ययनरत भए
४

छोरा/छोरीको नामथर

उमेर

शैक्षिक

छात्रवृक्षि

शैक्षिक

योग्यता

सं स्था/हवध्यालयको किा वा ति

पाइरिे को भए

पेसाको नाम

वाहषकक अनुमाननत आय

सो िुलाउने

नाम ठे गाना

५

पेसा वा व्यवसायको हववरण

आयमुलक वा नसपमुलक तानलम आवश्यकता भएको भए शहिद पररवारको कुन सदस्यलाइ कस्तो हकनसमको तानलम आवश्यक भएको भए उल्लेि गने

आयमुलक/नसपमुलक तानलम नलन आवश्यक भएको शहिद

तानलमको नाम

अवनि

यस भन्दा अगाडी नलएको तानलमको नाम

शैक्षिक छात्रवृिी आिारभूत तिदे क्षि स्नातक तिसम्म अध्ययनरत गररव तथा जेिन्दार शहिद पररवारको लानग आवश्यक भए माग गने
६

नामथर

उमेर

शैक्षिक
योग्यता

अध्ययनर किा वा

अध्ययनरत भए
शैक्षिक सं स्था/हवध्यालयको नाम ठे गाना

किा वा ति

तिमा लाग्ने वाहषकक

मानथ उल्लेक्षित तथ्याङ्क बािेक थप हववरण शहिद पररवार तथा वडा कायाकलयबाट थप गनक आवश्यक दे िेमा यो फारमको पछाडी उल्ले ि गनक सहकने छ ।
मानथ उल्लेक्षित हववरणिरु सहि र सत्य भएको व्यिोरा प्रमाक्षणत गने पररवारको सदस्यको

७
नामथर

दस्तित

ठे गाना
नमनत

मानथ भररएका तथ्याङ्किरु मेरो जानकारी भएसम्म सहि र सत्य भएको व्यिोरा प्रमाक्षणत गदकछु ।

८
वडा अिक्ष्यको नामथर

नमनत

दस्तित

कायाकलयको छाप

शुल्क

