
 

प्रधानमन्त्री सुरक्षा ा सुरक ीमा सुरका  ना  

्हमती सुरकएव ंसुरकघ षणा सुरकपर 

“नामाङ्कनक  सुरक्मा” सुरका् सुरका  नामा सुरक्ामले सुरकहुन ेसुरक्दस्ाहरूद्वााा सुरकभनषपुनछे। 

ए ेन्न्त््/ ब सुरक ी्ी सुरकक . सुरक.................................... सुरक 

वचत सुरकखाता सुरक्ंख्ाा: सुरक सुरक सुरक 

ा  नामा सुरक ्ामेल सुरक भएक  सुरक ताराक सुरक: सुरक.१ सुरक ून/ ब षलाई/ बअगस्त/ बन््तम् ा, सुरक२०१५ सुरक 

१. सुरकपषाा सुरकनाम सुरक: ५. सुरकम  ाइल/ ब सुरक्म्पकु सुरकनम् ा सुरक: सुरक 

२. सुरकठेगाना सुरक: सुरक.................................................................... सुरक 

.................................................................................... सुरक 

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

६. सुरकआधाा सुरकनम् ा सुरक(ादद सुरकछ सुरकभने) सुरक 

३. सुरक  न्त्म सुरक ताराक सुरक (केवाई्ी सुरक प्रमणक  सुरक आधाामा) सुरक

ताराक/ बमन्हना/ बवषु/ ब 

७. सुरककष नै सुरकशाराराक सुरकअ् मताले सुरकन्प.ीत सुरकछ सुरक....... सुरक 

छ सुरकभने, सुरकन्ववाण सुरकददनषह ् सुरक......... सुरक 

४. सुरकई-मेल सुरक ८. सुरक मन नीत सुरक (न न्मनी) सुरक व्यन्िक  सुरक नाम सुरक अन्न सुरक ठेगाना सुरक अन्न सुरक ऊ सुरक

्ँगक  सुरक्म् न्त्ध सुरक: सुरक.......... सुरक 

९. सुरकअन्भभावकक  सुरकनाम सुरकअन्न सुरकठेगाना, सुरकमन नीत सुरक(न न्मनी) सुरक सुरकव्यन्ि सुरकना ालक सुरकभए सुरक................... 

 

म, सुरक‘प्रधानमन्त्री सुरक्षा ा सुरक ीमा सुरका  ना’क  सुरकएक सुरक्दस्ा सुरक न्नक  सुरकन्नन्म्त सुरकआफ्न  सुरकस्वीकृन्त सुरकदददछष , सुरक षन सुरकमाथी सुरकउल्लेन्खत सुरक ैंकद्वााा सुरकप्रचान्लत सुरकमषख्ा सुरक(मास्टा) सुरक

प न्ल्ी सुरकधााक सुरकह । सुरक 

म, मेा  सुरकवचत सुरक ैंक सुरकखाता ाट सुरकरू सुरक१२/ ब- सुरक ( ाह्र सुरकरून्पााँ सुरकमार) सुरक्ाथै सुरक्ेवा सुरकका सुरक (लागेक  सुरकखण्.मा) सुरकप्रत्ाेक सुरक न्नधाुरात सुरकवषुक  सुरक३१ सुरकमई सुरक न्भरमा सुरकअथवा सुरक

त्ा्भन्त्दा सुरकअन्घ सुरकनै सुरककटौती सुरकगने सुरकस्वीकृती सुरकदददछष  सुरक षन सुरकचाही ँसुरकत्ा् सुरकअन्तराि सुरकअन्त्ा सुरकअनषदशे सुरक(अनावश्ाकलाई सुरकछ न्.ददनषह ्) सुरक ााे सुरकरून्पााँ सुरक ाह्र सुरकअथवा सुरक

्ंश न्धत सुरकााशी सुरक्म् न्न्त्ध सुरकतत्काल सुरकमलाई सुरक्ून्चत सुरकगराददाा ाओ्। सुरक 

म, सुरकमेा  सुरकमृत्ाष सुरकभएक  सुरकखण्.मा सुरकमाथी सुरकउल्लेन्खत सुरका  ना सुरकअनषरूप सुरक न्नाषन्ि सुरकव्यन्िक  सुरकनाम सुरकलाभाथीक  सुरकरूपमा सुरकनामन्ङ्कत सुरकगने सुरक स्वीकृती सुरक दददछष । सुरकादद सुरक

मद्वााा सुरकन्नाषन्ि सुरकगराएका सुरकव्यन्ि सुरकमेा  सुरकमृत्ाष सुरकहुन सुरकअन्घ सुरक१८ सुरकवषुक  सुरकछैन सुरकभने सुरकउि सुरका  नाक  सुरकलाभ सुरकन्लन सुरकनामान्ङ्कत सुरकव्यन्िक  सुरकवैधान्नक सुरकअन्भभावकलाई सुरक

न्नाषन्ि सुरकगदछुष । सुरक 

म सुरकघ षणा सुरकगदछुष  सुरकदक सुरकमैले सुरकअन्त्ा सुरककष नै सुरकवचत सुरकखाता सुरकभएक  सुरक ैंक ाट सुरकप्रधानमन्त्री सुरक्षा ा सुरक ीमा सुरका  ना सुरकन्लएक  सुरकछैन। सुरकादद सुरकास्त  सुरकभएक  सुरकखण्.मा सुरक ीमा सुरक

दकस्ती सुरक न्त्द सुरकगरानेछ सुरकअन्न सुरककष नै सुरकदा ी सुरकस्वीकाा सुरकगराने सुरकछैन। सुरक 

म सुरका् सुरका  ना सुरकअन्त्तगुत सुरकनामाङ्कन सुरकगाेक  सुरकपन्हल  सुरकमन्हना सुरकपन्छदने्ख सुरकमारै सुरक्षान् त सुरकहुनेछष  सुरकभन्ने सुरकन्वषालाई सुरकपूणु सुरकरूपले सुरकस्वीकादछुष । सुरक 

म, सुरकमषख्ा सुरक(मास्टा) सुरकप न्लन्् सुरकघ षणा सुरकभए सुरकपन्छ सुरकादद सुरका् सुरका  नामा सुरकआवद्ध सुरकभए सुरकपन्न सुरकवार्षषक सुरक ीमा सुरक दकन्स्त सुरकपूणुरूपले सुरकभषिानक  सुरक न्नन्म्त सुरकपूणुरूपले सुरक

स्वीकृती सुरक नाउँदछष । सुरक 

म सुरक मेा  सुरक ्दस्ाता सुरक त ्म्म सुरक  ीन्वत सुरक ाहनेछ सुरक भन्ने सुरक कष ाामा सुरक ्हमत सुरक छष , सुरक   ्म्म सुरक मेा  सुरक ्म्पूणु सुरक न् मा सुरक दकन्स्त सुरक भषिान सुरक गरान्त्दनै सुरक अथवा सुरक मेा  सुरक वार्षषक सुरक

नन्वन्नकाणक  सुरकउमेा सुरक७० सुरकवषु्म्म सुरकपषगेक  सुरकहुँदनै। सुरक 

म सुरक ा् सुरक ा  ना सुरक अनषरूप सुरक ्म्पूण ुसुरक न्नामहरूले सुरक  ाँन्धएक  सुरक छष  सुरक भन्ने सुरक कष ाामा सुरक ्हमत सुरक छष । सुरक म सुरक तपाईंलाई सुरक माे  सुरकव्यन्िगत सुरक न्ववाण, सुरकआवश्ािा सुरक अनषरूप, सुरक

प्रधानमन्त्री सुरक्षा ा सुरक ीमा सुरका  ना सुरकअन्त्तगुत सुरकभनाु सुरक्म् न्न्त्ध सुरक‘नशेनल सुरकईन्त्श्ा ाेन्त्् सुरककम्पनी सुरकन्लन्मटे.’लाई सुरकउपलब्ध सुरकगााउन सुरक्हमती सुरक नाउँदछष । सुरक 

म सुरक्त्ा सुरकन्नष्ठाक  सुरक्ाथमा सुरका  सुरकघ षणा सुरकगदछुष  सुरकदक सुरकमान्थ सुरकददइएका सुरक्म्पूण ुसुरकन्ववाणहरू सुरकपूणुरूपले सुरक्त्ा सुरकहुन् सुरकअन्न सुरका् सुरक्म् न्त्धमा सुरकम सुरकपूणुरूपले सुरक्हमत सुरक न्त्द ैसुरक

ा  सुरकघ षणा सुरकगदछुष  सुरकदक सुरकउि सुरक्म्पूणु सुरक ानकााी सुरकमाथी सुरकउल्लेन्खत सुरका  ना सुरकअन्धनस्थ सुरकभनाुक  सुरकआधाामा सुरकगराएक  सुरकह । सुरकादद सुरककष नै सुरक ानकााी सुरकभूल सुरकभए सुरकमेा  सुरक

उि सुरका  ना सुरकअनषरूप सुरक्दस्ाता सुरकखााे  सुरकहुनेछ। सुरक 

 

ददनाङ्क सुरक: सुरक.........................................................................................................................................खाता सुरकधााकक  सुरकहस्ता ा सुरक 

 

हस्ता ा सुरक्त्ाापन 

( ैंक सुरकशाखा सुरकअन्धकााी) सुरक 

 

...................................................................................................................................................................................... सुरक 

स्वीकृती सुरकपर सुरकएव ंसुरक ीमा सुरकप्रमाणपर 

 

श्री/ बश्रीमती सुरक.................................................. सुरकक  सुरकतरु् ाट सुरकहामी सुरक्हमती सुरकएवं सुरकघ षणा सुरकपर सुरकप्राप्त सुरकभएक  सुरकस्वीकृती सुरकपर सुरकदददछौ ँसुरक ्क  सुरकवचत सुरक ैंक सुरक

खाता सुरक्ंख्ाा सुरक..............................आधाा सुरक्ंख्ाा सुरक.......................... सुरकअन्न सुरकन्नन्ित सुरकवचत सुरकखाता ाट सुरकप्रधानमन्त्री सुरक ीवन सुरक्ा न्त सुरक ीमा सुरका  ना्ँग सुरक

आ द्ध सुरक न्नका सुरक न्नन्म्त सुरक माष्टा सुरक ्ंख्ाा २४०६००/४२/१५/८२००००००६१ अनषरूप सुरक ‘नशेनल सुरक ईन्त्श्ा ाेन्त्् सुरककम्पनी सुरक न्लन्मटे.’ सुरक लाई सुरक स्वत सुरक पै्ा सुरक कटौती सुरक हुन ेसुरक

स्वीकृती सुरकपर, सुरकउपलब्ध सुरकगराएक  सुरक ानकााीक  सुरकन्वषामा सुरक्षद्धता सुरकअन्न सुरका ग्ाता सुरक्ाथै सुरकपै्ा सुरकप्राप्त सुरकभएक  सुरक ानकााी सुरकददन्त्छौ।ँ सुरक 

 

अन्धकृत सुरक ैंक सुरकअन्धकााीक  सुरकन््ल सुरकछाप सुरक्न्हत सुरकहस्ता ा सुरक 

 

                

 

पीएमएसबीवाईको लोगो  
 


