
-ननिःशुल्क ननवेदन_ 

 

श्री लालीगुरााँस नगरपानलका,                                                                                                   नमन िः २०७७।   । 

........नं. वडा कायाालय 

................ ेह्रथुम ।  

 

                                      नवषयिः सुरनि  नागररक आवास ननमााण सम्बन्धमा । 

 

महोदय, 

 

उपरोक्त सम्बन्धमा सुरनि  नागररक आवास कायाक्रम अन्तगा  त्यस लालीगुरााँस नगरपानलकाबाट नमन  २०७७।०८।१७ मा प्रकानश  

सूचना बमोनजम सुरनि  नागररक आवास कायान्वयन कायानवनध , २०७५ -संशोधन सनह _ को पररचे्छद २ को दफा ३ र ४ को लनि  वगा 

एवं लाभग्राहीको छनौटका आधारहरु -Criteria) नभत्र आफू पनन पने भएकोले मेरो पनन घरको  स्थलग  ननररिण गरी मेरो 
घरपररवारलाई जस्तापा ाको छानामुनन ल्याउने गरी बसोबासको व्यवस्था नमलाई नदनु हुनको लानग  पनसलका कागजा हरु यसै 

ननवेदनसाथ संलग्न गरी यो ननवेदन पेश गरेको छु । मैले पेश गरेका प्रमाणहरु सही छ झुठा ठहरे कानुन बमोनजम सहुाँला बुझौला । 

 पनसलिः 

 

 ननवेदककोिः 

सहीिः.............................................. 

नाम थरिः......................................... 

बुवा/पन /पत्नीको नामिः...................... 

बाजे/ससुराको नामिः........................... 

नजल्ािः........................................... 

गा.पा./न.पा...................................... 

वडा नं......................गाउ/टोलिः........... 

सम्पका  मोवाइल नं................................. 

 

नोटः एउटै चुल्होमा पकाएर खाना खाने तथा एउटै घरको छानामुनन बस्ने पररवारका सवै सदस्यऱाई सगोऱका पररवार मानननेछ । खाना 
पकाउने अको चुल्हो भएको र छुट्टटएर अको घरमा बसेकाऱाई सगोऱको पररवार माननदैन । एउटा सगोऱको पररवारऱे एउटा फमम 
मात्र भनम पाइने छ । झठूो वववरण पेश गरेको पाईएमा सो कायमक्रमबाट बट्चचत गरी कानुनी कारबाही गररनेछ ।  

क्र.सं. संलग्न कागजा हरुको नववरण कैनफय  

१. नागररक ा प्रमाणपत्रको प्रन नलपी वा म दा ा पररचयपत्रको प्रमानण  प्रन नलपी छ     / छैन  
२. लाभग्राही बसोबास गदै आएको घरको छाना पराल/खर/स्याउला/आसवेसटस आदी आगो 

पानी  था हुरीबाट सहजै प्रभानव  हुन सके्न सामग्रीबाट छाएको प्रमानण  प्रन नलपी 
छ     / छैन 

३. गररवीको रेखामुनन रहेका आफैले सुरनि  आवास ननमााण गना चाहेको  था ननमााण गरर 

रहेको घरपररवार भएको प्रमानण  प्रन नलपी 
छ     / छैन 

४. जग्गाधनी प्रमाण पूजाा वा घर जग्गाको न रो वा शुल्क बुझाएको प्रमाण वा नवजुली धारा वा 

अन्य सुनवधा शुल्क बुझाएको प्रमाणको प्रन नलपी 
छ     / छैन  

५. नवग देखख त्यस स्थानमा स्थायी बसोबास गदै आएको प्रमाणको प्रमानण  प्रन नलपी छ     / छैन  

६. प्रकोपका कारण घरवार नवनहन भएको हकमा नजल्ा नवपद व्यवस्थापन सनमन को ननणाय 

सनह  सम्बखन्ध  नजल्ा प्रशासन कायाालयको नसफाररसको प्रमानण  प्रन नलपी 
छ     / छैन  

७. गररवीको रेखामुनन रहेका लाभग्राहीको सम्बन्धमा सम्बखन्ध  स्थानीय  हको नसफाररसको 

प्रमानण  प्रन नलपी 
छ     / छैन  

८. नववरण खुल्ने अन्य कुनै प्रमाण भए सो को प्रमानण  प्रन नलपी छ     / छैन  

 ननवेदकको औठाको छाप 

      दााँया                  बााँया 


