
 

मिमि: २०७७/....../....... 
श्री केपिलासगढी गाउँिामलका 
...... नं. वडा कार्ाालर्, ................. । 

 

पवषर्: सरुक्षिि नागररक आवास मनिााण सम्वन्धिा। 

िहोदर्, 

उिरोक्त सम्बन्धिा “सरुक्षिि नागररक आवास कार्ाक्रि” अन्िगाि केपिलासगढी गाँउिामलकाको कार्ाालर्वाट मिमि 
२०७७।०८।१४ िा प्रकाक्षिि सचुना बिोक्षिि  “सरुक्षिि नागररक आवास कार्ाान्वर्न कार्ापवमध, २०७५” को िररच्छेद २ को दफा ३ र 

४ को लक्षिि वगा एवं लाभग्राहीको छनौटका आधारहरु (Criteria) मभत्र आफु िमन िने भएकोले िेरोिमन घरको स्थलगि मनररिण गरी िेरो 
घर िररवारलाई िस्िा िािाको छानािमुन ल्र्ाउन ेगरी बसोबासको व्र्वस्था मिलाई ददनहनुको लामग ििमसलका कागिािहरु र्सै मनवेदन 
साथ संलग्न गरी र्ो मनवेदन िेि गरेको छु।िैले िेि गरेको प्रिाणहरु सही छ, झठुा ठहरे कानून बिोक्षिि सहुँला बझुौँला। 

ििक्षिल: 

क्र.स
. 

संलग्न कागिािहरुको पववरण कैपफर्ि 

१ नागरीकिा प्रिाणित्रको प्रमिमलपि वा ििदािा िररचर्ित्रको प्रिाक्षणि प्रमिमलपि। छ       छैन 

२ 
लाभग्राही बसोबास गदै आएको घरको छाना िराल/खर/स्र्ाउला/आसवेसटस आदद आगो, िानी 
िथा हरुी वाट सहिै प्रभापवि हनु सक्ने सािाग्री वाट छाएको प्रिाक्षणि प्रमिमलपि । छ       छैन 

३ 
गररबीको रेखािनुी रहेका आफैँ ले सरुक्षिि आवास मनिााण गना चाहेको िथा मनिााण गरररहेको 
घरिररवार भएको प्रिाक्षणि प्रमिमलपि । छ       छैन 

४ 
िग्गा धनी प्रिाणिूिाा वा घर िग्गाको मिरो वा िलु्क बझुाएको प्रिाण वा मबिलुी, धारा वा 
अन्र् सपुवधा िलु्क बझुाएको प्रिाणको प्रमिमलपि। छ       छैन 

५ पवगि देखी त्र्स स्थानिा स्थाई बसोबास गदै आएको प्रिाणको प्रिाक्षणि प्रमिमलपि। छ       छैन 

6 
प्रकोिका कारण घरवार पवहीन भएको हकिा क्षिल्ला पविद्वव्र्वस्थािन समिमिको मनणार् सपहि 
सम्वक्षन्धि क्षिल्ला प्रिासन कार्ाालर्को मसफाररसको प्रिाक्षणि प्रमिमलपि। छ       छैन 

7 
गरीवीको रेखािनुी रहेका लाभग्राहीको सम्वन्धिा सम्वक्षन्धि स्थानीर्िहको मसफाररसको प्रिाक्षणि 
प्रमिमलपि। छ       छैन 

8 पववरण खुल्न ेअन्र् कुन ैप्रिाण भए सोको प्रिाक्षणि प्रमिमलपि । छ       छैन 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

नोट :  एउटै चलु्हो िा िकाएर खाना खाने िथा एउटै घरको छानािनुी बस्न ेिररवारका सबै सदस्र्रुलाई सगोलका िररवार िामननेछ।खाना िकाउन े
अको चलु्हो भएको र छुपिएर अको घरिा बसेकाहरुलाई सगोलको िररवार िामनंदैन।एउटा सगोलको िररवारले एउटा फिा िात्र भना िाईनछे । 
झटुो पववरण िेि गरेको िाईएिा सो कार्ाक्रिवाट बंक्षचि गरी कानूनी कारवाही गररनेछ । 

मनवेदकको औठंा छाि 
दाँर्ा बाँर्ा 

 

 

 

 

 

मनवेदकको: 
सही:  .................................................... 
नाि थर :................................................ 
बवुा/िमि/ित्नीको नाि:.................................. 
बािे/ससरुाको नाि:....................................... 
क्षिल्ला:.................................................... 
गा.िा./न.िााः........................ वडानं............. 
गाउ/टोल:................................................ 
सम्िका  िोवाईल नं.: .................................... 
 


