
  मिमि: ……………… 

श्रीिान ्प्रिुख मिल्ला अमिकारी ज्यू, 

मिल्ला प्रशासन कायाालय,गोरखा । 

                               मिषय: पमिको नाि थर ठेगाना कायि गरी नागररकिा प्रमिमलमप उपलब्ि गराई पाउँ  

महोदय, 

मेरो वििाह पिूव वमवि ………………….मा …………………………विल्लाबाट नागररकिा प्रमाणपत्र 

न…ं……………………को नागररकिा वलएको र सो नागररकिा वलई सकेपवि वमवि………………. मा  

………………….विल्ला……………….गा.पा./न.पा. िडा नं………………………. बस्ने  नागररकिा 

प्रमाण पत्र न.ं, ……………………… का श्री………………..संग बैिावहक सम्बन्ध कायम भएको हुदााँ मेरो 

माइिी िर्व बाट  वलएको मावि उल्लेविि सक्कल नागररकिा र वनम्न कागिाि समेि संलग्न रािी नागररकिा 

प्रमाणपत्रमा पविको नाम िर ििा  पविको स्िायी ठेगाना र साविक िरमा पविको िर 

बमोविम……………………….. िर समेि  कायम गरी नेपाली नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रविवलवप पाउन रु. १० 

को वटकट टााँसी यो वनिेदन पशे गरेको िु ।  

मनम्न कागिािहरु: 

१) पविको नागररकिा प्रमाण पत्रको प्रविवलवप 

२) वििाह दिाव प्रमाण पत्रको प्रविवलवप 

३) अनसुवूि र्ाराम, 

४) गा.पा/ न.पा.को वसर्ाररस पत्र 

    मनिेदक 

                                                                                                  नाि: 

                                                                                               ठेगाना: 

                                                                                             दस्िखि: 

                                                                                           सम्पका  नं.: 

 

  

 

 

 



 

 

                                                                                                      मिति:…………………. 

श्रीिान ्प्रिुख जिल्ला अधिकारी ज्यू, 

जिल्ला प्रशासन कायाालय,गोरखा । 

                                                   विषय: आिश्यक सहयोग राहि उपलब्ि गराइ पााँउ । 

िहोदय, 

 गोरखा जिल्ला…………………. गाउाँपामलका/ नगरपामलका िडा नं………बस्ने  ………………… 

को छोरा/छोरी ि ………………..को मिति……………….. िा परेको  अविरल िषाा/चट्याङ/ 

पहहरोिा परी 

………………………….. क्षति भएको हुदााँ  आिश्यक राहि/ सहयोग/ िारिाली/ त्रिपाल उपलब्ि 

गराई पाउाँ  भतन सो संग सम्बजधिि  कागिाि प्रिाणपिहरु तनम्न बिोजिि संलग्न राखी रु. १० को 
हिकि िााँसी  यो  तनिेदन  पेश गरेको छु ।  

 तनम्न कागिािहरु: 

१ . …………………….. गाउाँपामलका/नगरपामलका…….. न.ं िडा 
कायाालयको मसफाररस पि 

२. प्रहरी सिामिन िूचुल्का 
३. नागररकिा प्रिाणपिको प्रतिमलवप 

४. ………………………………. 

        मनिेदक 

                                                                                                                                                                                नाि: 

                                                                                                                          ठेगाना: 

                                                                                                                   दस्िखि 

                                                                                                      मिमि:…………………. 



श्रीिान ्प्रिुख मिल्ला अमिकारी ज्यू, 

मिल्ला प्रशासन कायाालय,गोरखा । 

                                                   मिषय: पाररिाररक मििरण प्रिामणि गराइ पाउँ । 

िहोदय, 

          गोरखा मिल्ला ………………………. गाउँपामलका/ नगरपामलका िडा नं………… मनिासी  

भारिीय भ.ुपु. सैमनक  नं……………………………………. का …………………. को पेन्सन खादै 

आएको अिस्थािा िृत्यु भएकोले मनिको हकदार  िेठी/ कान्छी/ एकिात्र 

श्रीििी/छोरा/छोरी………………………………………………….. भएकोले मनि पेन्सनरले खाइपाई 

आएको पेन्सन लगायिका सेिासमुििा िथा रहलपहल प्रामिको लामग िपमशलको पाररिाररक मििरण 

प्रिामणि गरीपाउँ भमन  यो मनिेदन पेश गरेको छु । 

िपमशल: 

मस.नं. नाि,थर नािा िन्िमिमि मििाह/ मिमि कैमियि 

१      

२      

३      

४      

५      

६      

७      

८      

९      

 

        मनिेदक 

                                                                                                                        नाि:                                                          

                                                                                                                     ठेगाना: 

                                                                                                                   दस्िखि: 

 


