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       प.स.ं०७३/७४ मोरङ लमति: २०७३।०५।०७ 
        च.नं.   

         

 

    विषय : समाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेहरुकोकव वििरन र्निरकरन सबन्धी र सनार्ना   
            श्रर सबन्जधी त स्ैका लागग ।  

       प्रस्ििु विषर्मा र्स न.पा. अन्िगाि बसोिास गरी र्स नगरपालिकाबाट सामाजिक सरुक्षा भत्ता 
प्राप्ि गने िाभग्राहहहरुिे र्स आ.ब.मा गनुा पने निीकरणको कार्ा देहार्को लमतिमा देहार्को िडा अनसुार 
गने भनी लमति २०७३।०५।०७ मा बसेको स्थानीर् सामाजिक सरुक्षा समन्िर् सलमिको बठैकबाट तनणार् 
भएकािे सोही अनसुार गररने हंुदा आफ्नो िडाको निीकरण गने पािोमा १ प्रति फोटो, नागररकिाको 
प्रमाण पत्र िथा सा.स.ु पररचर्पत्र ( भत्ता काडा समेि ) लिइ आफू स्र्म ्उपजस्थि भइ आफ्नो वििरण 
निीकरण गराउन ु हुन अनरुोध गररन्छ । साथ ै इच्छाएको व्र्जति कार्म गराउन ु पने हुुँदा इच्छाएको 
व्र्जतिको नागररकिा र २ प्रति फोटो समेि लिइ आउन ुहुन र्स ैसाथ िानकारी गराइन्छ । 
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