
  
 

मिम िः२०७  ।    । 

श्री............................................उप-िहानगरपामिका/नगरपामिका/गाउँपामिका 
.........नं. वडा कार्ाािर्,.......................... 
 

ववषर्: सरुक्षि    नागररक  आवास  मनिााण सम्वन्धिा। 

िहोदर्, 

उपरोक्त सम्बन्धिा “सरुक्षि  नागररक आवास कार्ाक्रि” अन् गा  त्र्स.............................उप-
िहानगरपामिका/नगरपामिका/गाउँपामिका............नं.वडा कार्ाािर्बाट मिम  ................................िा  प्रकाक्षि    सचुना   बिोक्षिि  

“सरुक्षि   नागररक  आवास  कार्ाान्वर्न  (पवहिो संिोधन)  कार्ा   ववमध, २०७५”  को   पररच्छेद  २  को  दफा  ३  र  ४  को  िक्षि   वगा  एवं  

िाभग्राहीको  छनौटका  आधारहरु  (Criteria)  मभत्र  आफु  पमन  पने  भएकोिे  िेरो  पमन  घरको  स्थिग   मनररिण  गरी  िेरो  घरपररवारिाई 

िस् ापा ाको  छानािमुन ल्र्ाउने  गरी  बसोबासको  व्र्वस्था  मििाई ददन हनुको िामग  पमसिका कागिा हरु र्सै मनवेदन साथ संिग्न गरी र्ो 
मनवेदन पेि गरेको छु।िैिे पेि गरेको  प्रिाणहरु सही छ, झठुा ठहरे कानून  बिोक्षिि सहुँिा  बझुौँिा। 

 पक्षिि: 

क्र.स. संिग्न कागिा हरुको वववरण कैवफर्  

१ नागररक ा  प्रिाणपत्रको  प्रम मिवप वा ि दा ा  पररचर्पत्रको  प्रिाक्षण   प्रम मिवप। छ/छैन 

२ िाभग्राही  बसोबास  गदै  आएको  घरको  छाना पराि/खर/स्र्ाउिा/आसवेसटस आदद आगो, पानी  था 
हरुीबाट  प्रभावव   हनु सक्ने सािाग्रीीबाट  छाएको प्रिाक्षण  प्रम मिवप । 

छ/छैन 

३ गररबीको  रेखािनुी  रहेका  आफैँ िे  सरुक्षि  आवास  मनिााण  गना चाहेको   था  मनिााण  गरररहेको  घर  

पररवार भएको प्रिाक्षण  प्रम मिवप । 
छ/छैन 

४ िग्गा  धनी  प्रिाण  पूिाा  वा  घर  िग्गाको  म रो  वा  िलु्क  बझुाएको  प्रिाण  वा  मबििुी,  धारा  वा  अन्र्  

सवुवधा  िलु्क  बझुाएको  प्रिाणको  प्रम मिवप। 
छ/छैन 

५ ववग   देखी  त्र्स  स्थानिा  स्थाई  बसोबास  गदै  आएको  प्रिाणको  प्रिाक्षण   प्रम मिवप। छ/छैन 

6 प्रकोपका  कारण  घरवार  ववहीन  भएको  हकिा  क्षिल्िा  ववपद   व्र्वस्थापन  समिम को  मनणार्  सवह   

सम्वक्षन्ध   क्षिल्िा  प्रिासन  कार्ाािर्को  मसफाररसको प्रिाक्षण   प्रम मिवप। 
छ/छैन 

7 गरीवीको  रेखा  िनुीरहेका  िाभग्राहीको  सम्वन्धिा  सम्वक्षन्ध   स्थानीर्   हको  मसफाररसको  प्रिाक्षण   

प्रम मिवप। 
छ/छैन 

8 वववरण खुल्न े अन्र्  कुनै  प्रिाण  भए  सोको  प्रिाक्षण   प्रम मिवप । छ/छैन 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नोट :एउटै  चलु्होिा  पकाएर  खाना  खाने   था  एउटै  घरको  छानािनुी  बस्ने  पररवारका  सबै  सदस्र्हरुिाई  सगोि  पररवार  िामननेछ।खाना  
पकाउन े  अको  चलु्हो  भएको    र  छुदिएर  अको  घरिा  बसेकाहरुिाई  सगोिको  पररवार  िामनंदैन।एउटा  सगोिको  पररवारिे  एउटा  
फिा  िात्र  भना  पाईनेछ।झटुो वववरण पेि गरेको पाईएिा सो कार्ाक्रिबाट बक्ष च  गरी कानूनी कारवाही गररनेछ । 

 

मनवेदककोऔठंाछाप 
दाँर्ा बाँर्ा 

 

 

 

 

 

मनिलु्क मनवेदन 

मनवेदकको: 
सही:  ................................................ 
नाि थर :........................................... 
बवुा/पम /पत्नीकोनाि:.................................. 
बािे/ससरुाकोनाि:................................ 
क्षिल्िा:............................................. 
गा.पा./न.पािः........................ वडानं....... 
गाउँ/टोि:........................................... 
सम्पका िोवाईि नं.: ................................. 
 


