
 

 

मिमि: २०७७/..../..... 
श्री.............................गााँउपामिका/नगरपामिका, 
...... नं. वडा कार्ाािर्, ................. । 

 

ववषर्:सरुक्षिि नागररक आवास मनिााण सम्वन्धिा। 

िहोदर्, 

उपरोक्त सम्बन्धिा “सरुक्षिि नागररक आवास कार्ाक्रि”अन्िगाि त्र्स..........................गााँउपामिका/नगरपामिकाको वडा कार्ाािर्वाट 
मिमि .............. िा प्रकाक्षिि सचुना बिोक्षिि “सरुक्षिि नागररक आवास कार्ाान्वर्न कार्ाववमध, २०७५” को पररच्छेद २ को दफा ३ 
र ४ को िक्षिि वगा एवं िाभग्राहीको छनौटका आधारहरु(Criteria) मभत्र आफु पमन पने भएकोिे िेरो पमन घरको स्थिगि मनररिण 
गरी िेरो घरपररवारिाई िस्िापािाको छानािमुन ल्र्ाउने गरी बसोबासको व्र्वस्था मििाई ददनहनुको िामग िपमसिका कागिािहरु र्सै 
मनवेदन साथ संिग्न गरी र्ो मनवेदन पेि गरेको छु।िैिे पेि गरेको प्रिाणहरु सही छ, झठुा ठहरे कानून बिोक्षिि सहुाँिा बझुौँिा। 

िपक्षिि: 

क्र.स. संिग्न कागिािहरुको वववरण कैवफर्ि 

१ नागरीकिा प्रिाणपत्रको प्रमिमिवप वा ििदािा पररचर्पत्रको प्रिाक्षणि प्रमिमिवप। छ   /छैन 

२ िाभग्राही बसोबास गदै आएको घरको छाना पराि/खर/स्र्ाउिा/आसवेसटस आदद आगो, पानी िथा हरुीवाट सहिै 
प्रभाववि हनुसक्न ेसािाग्रीवाट छाएको प्रिाक्षणि प्रमिमिवप । 

छ   /छैन 

३ गररबीको रेखािनुी रहेका आफैँ िे सरुक्षिि आवास मनिााण गना चाहेको िथा मनिााण गरररहेको घरपररवार भएको 
प्रिाक्षणि प्रमिमिवप । 

छ   /छैन 

४ िग्गाधनी प्रिाणपूिाा वा घरिग्गाको मिरो वा िलु्क बझुाएको प्रिाण वा मबििुी, धारा वा अन्र् सवुवधा िलु्क 
बझुाएको प्रिाणको प्रमिमिवप। 

छ   /छैन 

५ ववगि देखी त्र्स स्थानिा स्थाई बसोबास गदै आएको प्रिाणको प्रिाक्षणि प्रमिमिवप। छ   /छैन 

6 प्रकोपका कारण घरवार ववहीन भएको हकिा क्षिल्िा ववपद्वव्र्वस्थापन समिमिको मनणार् सवहि सम्वक्षन्धि क्षिल्िा 
प्रिासन कार्ाािर्को मसफाररसको प्रिाक्षणि प्रमिमिवप। 

छ   /छैन 

7 गरीवीको रेखािनुी रहेका िाभग्राहीको सम्वन्धिा सम्वक्षन्धि स्थानीर् िहको मसफाररसको प्रिाक्षणि प्रमिमिवप। छ   /छैन 

8 वववरण खलु्न ेअन्र् कुनै प्रिाण भए सो को प्रिाक्षणि प्रमिमिवप । छ   /छैन 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नोट :एउटै चलु्होिा पकाएर खानाखान ेिथा एउटै घरको छानािनुी बस्ने पररवारका सबै सदस्र्हरुिाई सगोिका पररवार िामननेछ।खाना पकाउन े
अको चलु्हो भएको र छुविएर अको घरिा बसेकाहरुिाई सगोिको पररवार िामनंदैन।एउटा सगोिको पररवारिे एउटा फिा िात्र भना 
पाईनेछ।झटुो वववरण पेि गरेको पाईएिा सो कार्ाक्रिवाट बंक्षचि गरी कानूनी कारवाही गररनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

मनवेदकको औठंाछाप 
दााँर्ा बााँर्ा 

 

 

 

 

 

(मनिलु्क मनवेदन) 

मनवेदकको: 
सही:  ................................................ 
नाि थर :........................................... 
बवुा/पमि/पत्नीको नाि:.................................. 
बािे/ससरुाको नाि:................................ 
क्षिल्िा:............................................. 
गा.पा./न.पााः........................ वडानं....... 
गाउ/टोि:........................................... 
सम्पका  िोवाईि नं.: ................................. 
 



 

 

नेपाि सरकार 

िहरी ववकास िन्त्रािर् 

िहरी ववकास िथा भवन मनिााण ववभाग 

सघन िहरी िथा भवन मनिााण आर्ोिना,ओखिढुङ्गा  
सरुक्षिि नागररक आवास कार्ाक्रि 

िाभग्राही सवेिण फारि 

(आ.व.२०७७/७८को नर्ााँ कार्ाक्रि) 

 

क्षिल्िा   .................               गााँउपामिका /नगरपामिका ................ 
 

1. सवेिण घरधनी क्रि संख्र्ा  

व्र्क्षक्तगि वववरण 

नाि, थर (अंग्रिेीिा):................................... 
नाि, थर (नेपािीिा):................................... 
ठेगाना : 

क्षिल्िा: .................. गा.पा./न.पााः................वडानं.............गााँउ/टोि:............... 

बाब/ुपमिको नाि, थराः......................... 
बािे/ससरुाको नाि, थराः....................... 
सम्पका  फोन नं. : ............................... 
 

 

क. िाभग्राहीको पररवारको संख्र्ा : 

ख. मनवेदकसंग िपक्षिि बिोक्षििको कुन प्रिाण छ, सोिा क्षचन्न िागाउने। 

क्र.स. िपक्षिि कैवफर्ि 

1 नागरीकिा प्रिाणपत्रको प्रमिमिवप वा ििदािा पररचर्पत्रको प्रिाक्षणि प्रमिमिवप छ   /छैन 

2 

िाभग्राही बसोबास गदै आएको घरको छाना पराि/खर/स्र्ाउिा/ आसवेसटस आदद आगो, पानी िथा 
हरुीवाट सहिै प्रभाववि हनुसक्ने सािाग्रीवाट छाएको प्रिाक्षणि प्रमिमिवप। 

छ   /छैन 

3 
गररबीको रेखािनुी रहेका आफैँ िे सरुक्षिि आवास मनिााण गना चाहेको िथा मनिााण गरररहेको घरपररवार 
भएको प्रिाक्षणि प्रमिमिवप। छ   /छैन 

4 
िग्गाधनी प्रिाणपूिाा वा घरिग्गाको मिरो वा िलु्क बझुाएको प्रिाण वा मबििुी, धारा वा अन्र् सवुवधा 
िलु्क बझुाएको प्रिाणको प्रमिमिवप। छ   /छैन 

5 
ववगिदेखी त्र्स स्थानिा स्थाई बसोबास गदै आएको प्रिाणको प्रिाक्षणि प्रमिमिवप। 

छ   /छैन 

6 

प्रकोपका कारण घरवार ववहीन भएको हकिा क्षिल्िा ववपद्वव्र्वस्थापन समिमिको मनणार् सवहि सम्वक्षन्धि 
क्षिल्िा प्रिासन कार्ाािर्को मसफाररसको प्रिाक्षणि प्रमिमिवप। छ   /छैन 

7 
गरीवीको रेखािनुी रहेका िाभग्राहीको सम्वन्धिा सम्वक्षन्धि स्थानीर्िहको मसफाररसको प्रिाक्षणि 
प्रमिमिवप। छ   /छैन 

8 वववरण खलु्ने अन्र् कुनै प्रिाण भए सोको प्रिाक्षणि प्रमिमिवप। छ   /छैन 

 

 

2. हाि उपभोग/बसोवास गरररहेको घरको वववरण: 

क. मनवेदकिे प्रर्ोग गरररहेको घरको संख्र्ा: 
ख. घरको िम्वाई............... घरको चौडाई .............घरको िेत्रफि ............... वगावफट 

 

3. घरको गारो/पखाािको वकमसि(५०प्रमिििसम्ििा िे छ त्र्सैिाई िाने्न): 



क. बााँस, क्षचरपट/कप्टेरो आदद वा त्र्सिा पराि/स्र्ाउिाको टाटी  

ख. नमििेको दङु्गाको गारो, बााँस, कप्टेरो, भकारी आददिा िाटोिे पोिेको िथा काठ/फल्र्ाक, कााँचोईंटािा 
िाटोको िोनी 

 

ग. मििेको दङु्गाको गारो िथा पाकेका ईंटािा िाटो/मसिेन्टका िोनी 
 

 

  

4. घरको छानाको वकमसि: 

क. फुस, आसवेटस, स्र्ाउिा, प्िाविक मसट आदद  

ख. खपडा, टार्ि  
ग. ढिान, कका ट पािा  

  

5. िग्गाको स्वामित्व: 

क. िाि पिुाा भएको वा गााँउ ब्िक(स्वामित्व पाउन सवकन)ेवा स्थानीर् मनकार्को मसफाररस(स्वाबासी र वववाद 
रवहि िग्गा) 

 

ख. नदी/नहर/िाि वकनारिा बसोवास गरीरहेको  
  

6. घरिूिीको हकिा: 

क. अमि ववपन्न, असहार्, असक्त, वदृ्धवदृ्धा, अनाथ बािबामिका,  एकि िवहिा िस्िा घरिूिी िाभग्राही भएका  

ख. अन्र्  
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नोट :सगोिको पररवारका सवै व्र्क्षक्तहरुको िामग एउटै िाभग्राही सवेिण फिा िात्र भनुा पनेछ।पररवारसंग छुविएर बसेको भए सम्पमि अंिवण्डा भएको प्रिाण वा गााँउपामिका/नगरपामिकको प्रिाण पेि गनुापनेछ।एउटै 
चलु्होिा पकाएर खाना खाने िथा एउटै घरको छानािनुी बस्ने पररवारका सबै सदस्र्रुिाई सगोिका पररवार िामननेछ।खाना पकाउने अको चलु्हो भएको र छुविएर अको घरिा बसेकाहरुिाई सगोिको पररवार 
िामनंदैन।सवेिणकिाािे मनवेदको घरको स्थिगि मनररिण गरी हाि प्रर्ोग गरररहेको घर एवं िग्गाको बास्िववक सत्र् िथ्र् अनसुार िात्र फिा भनुापनेछ।सम्वक्षन्धि गााँउपामिका/नगरपामिका कार्ाािर्िे पमन 
सत्र्िथ्र्को आधारिा रही िात्र सगोि पररवार भए/नभएको मसफाररस गनुापनेछ।झटुो वववरण पेि गरेको पाईएिा सो कार्ाक्रिवाट बंक्षचि गरी कानूनी कारवाही गररनेछ। 

 

        

 

 

 

 

 

 

िाभग्राहीको औठंाछाप 
दााँर्ा बााँर्ा 

 

 

 

 

 

(िाथी उल्िेक्षखि सम्पूणा वववरण एवं िानकारीहरु सााँचो हनु, उक्त वववरण ि आफै राक्षिखसुी साथ र्थाथा रुपिा कुनै दवाव ववना ददएको 
हुाँ।र्सिा झठुा ठहर भएिा कानून बिोक्षिि सहुाँिा, बझुाउाँिा भनी र्स सवेिण फारि सवह गने।) 

सवेिणकिााको: 
सही:  ............................................... 
नाि:.......................................... 
पद : ............................................... 
कार्ाािर्को नाि : ............................... 
मिमि : .............................................. 
सम्पका  िोवाईि नं.: ............................. 
 

िाभग्राहीको: 
सही:  
 

नाि:................................... 
िोवाईि..................... 
 


