
  



 

श्री चन्द्रपरु नगरपालिका,           लिल िः २०७७/०८/....... 

……...नं. वडा कार्ाािर्, ……………………………. । 

ववषर्िः सरुक्षि  नागरीक आवास लनिााण सम्बन्द्धिा । 

िहोदर्, 

    उपरोत्त सम्बन्द्धिा सरुक्षि  नागरीक आवास कार्ाक्रि अन ाग  चन्द्रपरु नगरपालिकाको वडा कार्ाािर्बाट लिल  .................... 
िा प्रकाक्षि  सचुना बिोक्षिि सरुक्षि  नागरीक आवास कार्ाान्द्वर्न कार्ाववलध, 2075 को पररच्छेद 2 को दफा 3 र 4 को िक्षि  बगा 
एवं िाभग्रावहको छनौटका आधारहरु (Criteria) लभत्र आफु पलन पने भएकोिे िेरो पलन घरको स्थिग  लनरीिण गरी िेरो घरपरीवारिाइ 
िस् ापा ाको छानािनुी ल्र्ाउन ेगरी बसोबासको ब्र्वस्था लििाइददनहुनुको िागी  पलसिका कागिा हरु र्सै लनवेदन साथ संिग्न गरी 
र्ो लनवेदन पेि गरेको छु । िैिे पेि गरेको प्रिाणहरु सही छ, झठुा ठहरे काननु बिोक्षिि सहुुँिा बझुौंिा । 

 पक्षिििः 
क्र.सं.             संिग्न कागिा हरुको वववरण कैवफर्  

1 नागरीक ा प्रिाणपत्रको प्रल लिपी वा ि दा ा परीचर्पत्रको प्रिाक्षण  प्रल लिपी । छ      छैन  

2 िाभग्राही बसोबास गदै आएको घरको छाना पराि/खर/स्र्ाउिा/आसवेसटस आदद आगो, पानी  था 
हरुीबाट सहिै प्रभावव  हनु सक्ने सािाग्री बाट छाएको प्रिाक्षण  प्रल लिपी । 

छ      छैन  

3 गरीबीको रेखािनुी रहका आफैँ िे सरुक्षि  आवास लनिााण गना चाहेिा  था लनिााण गरीरहेका घरपररवार 
भएको प्रिाक्षण  प्रल लिपी । 

छ      छैन  

4 िग् गाधनी प्रिाणपूिाा वा घरिग् गाको  रो वा िलु्क बझुाएको प्रिाण वा लबििुी धारा वा अन्द्र् सवुवधा 
िलु्क बझुाएको प्रिाणको प्रल लिपी । 

छ      छैन  

5 लबग  देक्षख त्र्स स्थानिा स्थाइ बसोबास गदै आएको प्रिाणको प्रिाक्षण  प्रल लिपी । छ      छैन  

6 प्रकोपका कारण घरवारवववहन भएको हकिा क्षिल् िा ववपद व्र्वस्थापन सलिल को लनणार् सवह  
सम्बक्षन्द्ध  क्षिल्िा प्रिासन कार्ाािर्को लसफारीसको प्रिाक्षण  प्रल लिवप । 

छ      छैन  

7 गरीवीको रेखािनुी रहेका िाभग्राहीको सम्बन्द्धिा सम्बक्षन्द्ध  स्थालनर्  हको लसफारीसको प्रिाक्षण  
प्रल लिपी । 

छ      छैन  

8 वववरण खुल्ने अन्द्र् कुनै प्रिाण भए सो को प्रिाक्षण  प्रल लिवप । छ      छैन  

 

लनवेदककोिः 
सवहिः .............................................     
  

नाि थरिः ....................................... 
बवुा/पल /पत् नीको नाििः ...................................... 
बािे/ससरुाको नाििः ........................................... 
क्षिल् िािः ............................... 
गा.पा./न.पािः ........................ 
गाउ टोििः ........................... 
सम्पका  िोवाइि नं. ........................ 
नोटिः एउटै चलु्होिा पकाएर खानाखाने  था एउटै घरको छानािनुी बस्ने परीवारका सबै सदस्र्हरुिाइ सगोिका परीवार िालननेछ । 
खाना पकाउने अको चलु्हो भएको र छुविएर घरिा बसेकाहरुिाइ सगोिको परीवार िालनदैंन । एउटा सगोिको पररवारको एउटा 
फिािात्र भना पाइनेछ । झटुो वववरण पेि गरेको पाइएिा सो कार्ाक्रिबाट बंक्षच  गरी काननुी कारवाही गरीनेछ । 

 

लनवेदकको औठंाछाप 
दाुँर्ा बाुँर्ा 

 

 

 

 

 

 

 

 


