
 



 

 

मभमत: २०७७/..../..... 
 

श्री जन्तेढुङ्गा गाउॉऩामरका, 
...... नॊ. वडा कामाारम, ............................ । 

 

ववषम:सयुक्षऺत नागरयक आवास मनभााण सम्वन्धभा। 

भहोदम, 

उऩयोक्त सम्फन्धभा “सयुक्षऺत नागरयक आवास कामाक्रभ” अन्तगात त्मस .......................... गाॉउऩामरकाको वडा कामाारमवाट 
मभमत ........................ भा प्रकाक्षित सचुना फभोक्षजभ “सयुक्षऺत नागरयक आवास कामाान्वमन कामाववमध, २०७५”को ऩरयच्छेद २ को 
दपा ३ य ४ को रक्षऺतवगा एवॊ राबग्राहीको छनौटका आधायहरु (Criteria) मबत्र आपु ऩमन ऩने बएकोरे भेयो ऩमन घयको स्थरगत 
मनरयऺण गयी भेयो घयऩरयवायराई जस्ताऩाताको छानाभमुन ल्माउने गयी फसोफासको व्मवस्था मभराई ददनहनुको रामग तऩमसरका 
कागजातहरु मसै मनवेदन साथसॊरग्न गयी मो मनवेदन ऩेि गयेको छु।भैरे ऩेि गयेको प्रभाणहरु सही छ, झठुाठहये कानून फभोक्षजभ 
सहुॉरा फझुौँरा। 

तऩक्षिर: 

क्र.स. सॊरग्न कागजातहरुको वववयण कैवपमत 

१ नागयीकता प्रभाणऩत्रको प्रमतमरवऩ वा भतदाता ऩरयचमऩत्रको प्रभाक्षणत प्रमतमरवऩ। छ/छैन 

२ राबग्राही फसोफास गदै आएको घयको छाना ऩयार/खय/स्माउरा/आसवेसटस आदद आगो, ऩानी 
तथा हयुीवाट सहजै प्रबाववत हनु सक्ने साभाग्री वाट छाएको प्रभाक्षणत प्रमतमरवऩ । 

छ/छैन 

३ गरयफीको येखाभनुी यहेका आपैँ रे सयुक्षऺत आवास मनभााण गना चाहेको तथा मनभााण गरययहेको 
घयऩरयवाय बएको प्रभाक्षणत प्रमतमरवऩ । 

छ/छैन 

४ जग्गाधनी प्रभाण ऩूजाा वा घय जग्गाको मतयो वा िलु्क फझुाएको प्रभाण वा मफजरुी, धाया वा 
अन्म सवुवधा िलु्क फझुाएको प्रभाणको प्रमतमरवऩ। 

छ/छैन 

५ ववगत देखी त्मस स्थानभा स्थाई फसोफास गदै आएको प्रभाणको प्रभाक्षणत प्रमतमरवऩ। छ/छैन 

6 प्रकोऩका कायण घयवाय ववहीन बएको हकभा क्षजल्रा ववऩद व्मवस्थाऩन समभमतको मनणाम सवहत 
सम्वक्षन्धत क्षजल्रा प्रिासन कामाारमको मसपारयसको प्रभाक्षणत प्रमतमरवऩ। 

छ/छैन 

7 गयीवीको येखाभनुी यहेका राबग्राहीको सम्वन्धभा सम्वक्षन्धत स्थानीम तहको मसपारयसको 
प्रभाक्षणत प्रमतमरवऩ। 

छ/छैन 

8 वववयण खलु्ने अन्म कुनै प्रभाण बए सोको प्रभाक्षणत प्रमतमरवऩ । छ/छैन 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नोट :एउटै चलु्होभा ऩकाएय खाना खाने तथा एउटै घयको छानाभनुी फस्ने ऩरयवायका सफै सदस्मरुराई सगोरका ऩरयवाय भामननेछ।खाना ऩकाउन े
अको चलु्हो बएको य छुविएय अको घयभा फसेकाहरुराई सगोरको ऩरयवाय भामनॊदैन।एउटा सगोरको ऩरयवायरे एउटा पभा भात्र 
बनाऩाईनेछ।झटुो वववयण ऩेि गयेको ऩाईएभा सो कामाक्रभवाट फॊक्षचत गयी कानूनी कायवाही गरयनेछ । 

मनवेदककोऔॊठाछाऩ 
दाॉमा फाॉमा 

 

 

 

 

 

मनवेदकको: 
सही:  ................................................ 
नाभ थय :........................................... 
फवुा/ऩमत/ऩत्नीकोनाभ:.................................. 
फाजे/ससयुाको नाभ:................................ 
क्षजल्रा:............................................. 
गा.ऩा./न.ऩा्........................ वडानॊ....... 
गाउ/टोर:........................................... 
सम्ऩका  भोवाईर नॊ.: ................................. 



नेऩार सयकाय 
िहयी ववकास भन्त्रारम 

िहयी ववकास तथा बवन मनभााण ववबाग 

सघन िहयी तथा बवन मनभााण आमोजना,ओखरढुङ्गा  
सयुक्षऺत नागरयक आवास कामाक्रभ 

राबग्राही सवेऺण पायभ 

(आ.व.२०७७/७८ को नमाॉ कामाक्रभ) 

 

क्षजल्रा  : खोटाङ               गाॉउऩामरका : जन्तेढुङ्गा गाउॉऩामरका 
 

1. सवेऺणघयधनीक्रभसॊख्मा  

व्मक्षक्तगतवववयण 

नाभ, थय (अॊग्रजेीभा):................................... 
नाभ, थय (नेऩारीभा):................................... 
ठेगाना : 

क्षजल्रा: .................. गा.ऩा./न.ऩा्................वडानॊ.............गाॉउ/टोर:............... 

फाफ/ुऩमतको नाभ, थय्......................... 
फाजे/ससयुाको नाभ, थय्....................... 
सम्ऩका  पोन नॊ. : ............................... 
 

 

क. राबग्राहीको ऩरयवायको सॊख्मा : 

ख. मनवेदकसॊग तऩक्षिर फभोक्षजभको कुन प्रभाण छ, सोभा क्षचन्न रागाउने। 

क्र.स. तऩक्षिर कैवपमत 

1 
नागयीकता प्रभाणऩत्रको प्रमतमरवऩ वा भतदाता ऩरयचमऩत्रको प्रभाक्षणत प्रमतमरवऩ 

छ/छैन 

2 

राबग्राही फसोफास गदै आएको घयको छाना ऩयार/खय/स्माउरा/ आसवेसटस आदद आगो, ऩानी तथा 
हयुीवाट सहजै प्रबाववत हनु सक्न ेसाभाग्रीवाट छाएको प्रभाक्षणत प्रमतमरवऩ। 

छ   /छैन 

3 
गरयफीको येखाभनुी यहेका आपैँ रे सयुक्षऺत आवास मनभााण गना चाहेको तथा मनभााण गरययहेको 
घयऩरयवाय बएको प्रभाक्षणत प्रमतमरवऩ। छ/छैन 

4 
जग्गा धनी प्रभाण ऩूजाा वा घय जग्गाको मतयो वा िलु्क फझुाएको प्रभाणवा मफजरुी, धाया वा अन्म 
सवुवधा िलु्क फझुाएको प्रभाणको प्रमतमरवऩ। छ/छैन 

5 
ववगतदेखी त्मस स्थानभा स्थाई फसोफास गदै आएको प्रभाणको प्रभाक्षणत प्रमतमरवऩ। 

छ/छैन 

6 

प्रकोऩका कायण घयवाय ववहीन बएकोहकभा क्षजल्रा ववऩद व्मवस्थाऩन समभमतको मनणाम सवहत 
सम्वक्षन्धत क्षजल्रा प्रिासन कामाारमको मसपारयसको प्रभाक्षणत प्रमतमरवऩ। छ/छैन 

7 
गयीवीको येखाभनुी यहेका राबग्राहीको सम्वन्धभा सम्वक्षन्धत स्थानीम तहको मसपारयसको प्रभाक्षणत 
प्रमतमरवऩ। छ/छैन 

8 वववयण खलु्ने अन्म कुनै प्रभाण बए सोको प्रभाक्षणत प्रमतमरवऩ। छ/छैन 

 

 

2. हार उऩबोग/फसो वास गरय यहेको घयको वववयण: 

क. मनवेदकरे प्रमोग गरययहेको घयको सॊख्मा: 



ख. घयको रम्वाई............... घयको चौडाई .............घयको ऺेत्रपर ............... वगा वपट 

 

3. घयको गायो/ऩखाारको वकमसभ (५०प्रमतितसम्भभाजे छ त्मसैराई भान्न)े: 

क. फाॉस, क्षचयऩट/कप्टेयो आदद वा त्मसभा ऩयार/स्माउराको टाटी  

ख. नमभरेको दङु्गाको गायो, फाॉस, कप्टेयो, बकायी आददभा भाटोरे ऩोतेको तथा काठ/पल्माक, काॉचोईंटाभा 
भाटोको जोनॉ 

 

ग. मभरेको दङु्गाको गायो तथा ऩाकेका ईंटाभा भाटो/मसभेन्टका जोनॉ 
 

 
  

4. घयकोछानाकोवकमसभ: 

क. पुस, आसवेटस, स्माउरा, प्राविकमसट आदद  

ख. खऩडा, टामर  
ग. ढरान, कका टऩाता  

  

5. जग्गाको स्वामभत्व: 

क. रारऩजुाा बएको वा गाॉउब्रक(स्वामभत्व ऩाउन सवकन)ेवा स्थानीम मनकामको मसपारयस (स्वाफासी य वववाद 
यवहत जग्गा) 

 

ख. नदी/नहय/तार वकनायभा फसोवास गयीयहेको  
  

6. घयभूरीको हकभा: 
क. अमतववऩन्न, असहाम, असक्त, वदृ्धवदृ्धा, अनाथ फारफामरका,  एकर भवहरा जस्ता घयभूरी राबग्राही बएका  

ख. आन्म  
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नोट :सगोरको ऩरयवायका सवै व्मक्षक्तहरुको रामग एउटै राबग्राही सवेऺण पभा भात्र बनुाऩनुाछ।ऩरयवायसॊग छुविएय फसेको बए सम्ऩमत अॊिवण्डा बएको प्रभाण वा गाॉउऩामरका/नगयऩामरकको प्रभाण ऩेि गनुाऩनेछ।एउटै 
चलु्होभा ऩकाएय खाना खाने तथा एउटै घयको छानाभनुी फस्ने ऩरयवायका सफै सदस्मरुराई सगोरका ऩरयवाय भामननेछ।खाना ऩकाउने अको चलु्हो बएको य छुविएय अको घयभा फसेकाहरुराई सगोरको ऩरयवाय 
भामनॊदैन।सवेऺणकताारे मनवेदको घयको स्थरगत मनरयऺण गयी हार प्रमोग गरययहेको घय एवॊ जग्गाको फास्तववक सत्मतथ्म अनसुाय भात्र पभा बनुाऩनेछ।सम्वक्षन्धत गाॉउऩामरका/नगयऩामरका कामाारमरे ऩमन सत्मतथ्मको 
आधायभा यही भात्र सगोर ऩरयवाय बए/नबएको मसपारयस गनुाऩनेछ।झटुो वववयण ऩेि गयेको ऩाईएभा सो कामाक्रभवाट फॊक्षचत गयी कानूनी कायवाही गरयनेछ। 

 

 

       

 

राबग्राहीको औॊठा छाऩ 
दाॉमा फाॉमा 

 

 

 

 

 

(भाथी उल्रेक्षखत सम्ऩूणा वववयण एवॊ जानकायीहरु साॉचो हनु, उक्त वववयणभ आपै याक्षजखसुी साथ मथाथा रुऩभा कुनै दवाव ववना ददएको 
हुॉ।मसभा झठुा ठहय बएभा कानून फभोक्षजभ सहुॉरा, फझुाउॉरा बनी मस सवेऺण पायभ सवह गने।) 

सवेऺणकतााको: 
सही:  ............................................... 
नाभ:.......................................... 
ऩद : ............................................... 
कामाारमको नाभ : ............................... 
मभमत : .............................................. 
सम्ऩका  भोवाईर नॊ.: ............................. 
 

राबग्राहीको: 
सही:  
 

नाभ: 
भोवाईर:  

 



जन्तेढुङ्गा गाॉउऩामरका 
...... नॊ. वडा कामाारम,....... 

 

सूचना !         सूचना !!          सूचना !!! 

 

मभमत : २०७७/...../........ 
 

सॊघीम आमोजना कामाान्वमन इकाई/सघन िहयी तथा बवन मनभााण आमोजना................को च.नॊ...... मभमत 
२०७७/....../....... ऩत्रानसुाय तथा सयुक्षऺत नागरयक आवास सभन्वम समभमतको मभमत २०७७/..../...... 
गतेभा फसेको फैठकको मनणाम नॊ. ...... अनसुाय नेऩारको सॊववधान प्रदत्त नागरयकको भौमरक हकअन्तगात 

आवासको अमधकाय सम्वन्धी ऐन, २०७५फभोक्षजभ उऩमकु्त, सयुक्षऺतय वातावयण भैत्री आवासको अमधकायको सम्भान, 

सॊयऺण तथा ऩरयऩूमता गना गरयफीको येखाभनुी यहेका, प्रकोऩका कायण घयवाय वववहन बएका घय ऩरयवायहरुरे सयुक्षऺत 

आवास मनभााण आपैं रे गना चाहेभा जस्ताऩाता य सहमुरमत दयको काठर गामतका साभाग्री खरयदको रामग य गरयवीको 
येखाभनुी यहेका, ऩयारवाखयको छाना बएका घयऩरयवायराई जस्ताऩाताको छाना भमुन ल्माउन ेगयी सयुक्षऺत नागरयक 

आवास कामाक्रभ यहेको हनुारे ''सयुक्षऺत नागरयक आवास कामाान्वमन कामाववमध,२०७५'' को दपा १० (ख) अनसुाय 

सम्वक्षन्धत वडा कामाारम भापा त १०(दि) ददन ेसूचना जायी गने मनणाम बएकोरे मस वडा कामाारमको ऺते्र मबत्र 
उऩयोक्त अनसुायको घयधनीहरुरे मस कामाारमवाट मनिलु्क रुऩभा मनवेदनको नभनुा प्राप्त गयी आवश्मक 
वववयण बयी १० (दि) ददन मबत्र वडा कामाारमभा फझुाउन ुहनु सम्वक्षन्धत सवैराई अनयुोध गरयन्छ।साथै 
म्माद सभाप्त बए ऩश्चात प्राप्त हनुे मनवेदन उऩय कुनै वकमसभको कायवाही नहनुे व्महोया सभेत अनयुोध छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................... 
वडा अध्मऺ 

 

 


