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सरुक्षित नागररक आर्ास कार्यक्रमबारे अत्र्न्त जरुरी सचुना

सचुना प्रकाक्षित मममतः २०७७ ०८ २३ गते  
बौदीकाली गाउँपामलका िेत्र मित्रका गररबीको रेखामनुी रहेका  पराल र्ा खरको छाना िएका घर पररर्ारलाई 
जस्तापाताको छानामनुी ल्र्ाउनको लामग सरुक्षित नागररक आर्ास कार्ायन्र्र्न कार्यषर्मध  २०७५ बमोक्षजम 
२७० घरपररर्ारको सरुक्षित आर्ास मनमायण कार्यक्रम सँचालन गनयको लामग लक्षित र्गय पषहचान गनुयपने 
िएकोले सरुक्षित नागररक आर्ास समन्र्र् समममतको मममत २०७७ ०८ ०८ गते तथा बौदीकाली गाउँ 
कार्यपामलकाको मममत २०७७ ०८ १९ गतेको मनणयर् अनसुार सचुना प्रकाक्षित िएको १५ ददन मित्र तपमसल 
बमोक्षजमका लक्षित बगयहरुले सम्बक्षन्धत र्डा कार्ायलर्मा मनर्ेदन ददनहुनु सम्बक्षन्धत सबैको जानकारीको लामग 
र्ो सचुना प्रकाक्षित गररएको छ ।
तपमसलः

क. लािग्राही बसोबास गदै आएको घरको छाना पराल  स्र्ाउला  आसर्सेटस  षर्टुममन ड्रम र्ा र्स्तै 
प्रकृमतका आगो  पानी तथा हरुीर्ाट सहजै प्रिाषर्त हनु सक्ने अन्र् सामाग्रीर्ाट छाएको

ख. गररबीको रेखामनुी रहेका आफैं ले सरुक्षित आर्ास मनमायण गनय चाहेको तथा मनमायण गरररहेको 
घरपररर्ार

ग. जग्गाधनी प्रमाणपूजाय र्ा घर जग्गाको मतरो र्ा िलु्क बझुाएको रमाण र्ा मबजलुी  धारा र्ा अन्र् 
सषुर्धा िलु्क बझुाएको प्रमाण

घ. षर्गत देखी सो स्थानमा स्थार्ी बसोर्ास गदै आएको प्रमाण
ङ. प्रकोपका कारण घरर्ारषर्षहन िएको हकमा क्षजल्ला षर्पद् व्र्र्स्थापन समममतको मनणयर् सषहत 

सम्बक्षन्धत क्षजल्ला प्रिासन कार्ायलर्को मसफाररस
च. गररबीको रेखामनुी रहेका लािग्राहीको सम्बन्धमा मनर्मानसुारको मसफाररस ।

पनुश्चः लािग्राहीको छनौट तथा मलु्र्ाङकनका आधारहरु  अनदुान सम्झौता र षर्त्तीर् प्रबन्ध आदी सरुक्षित 
नागररक आर्ास कार्ायन्र्र्न कार्यषर्मध  २०७५ बमोक्षजम हनुेछ ।  
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सरुक्षित नागररक आवास कार्यक्रमको लागग आवेदन फाराम 

 

दताय नं…… ….. .. … 

गमगतिः ….. . . . . . . . . . . . .  . .. फोटो 
 

श्री वडा अध्र्ि ज्रू्, 
….. नं. वडा कार्ायलर्, बौदीकाली गाउँपागलका 

ववषर्िः सरुक्षित नागररक आवास कार्यक्रम छनौटको लागग गनवेदन । 

महोदर्, 

उपरोक्त ववषर्का सम्बन्धमा नेपाल सरकारको आगथयक बषय २०७७/७८ को “सरुक्षित आवास कार्यक्रम” 
अन्तगयत नवलपरासी (ब.स.ुपू.) क्षिल्ला बौदीकाली गाउँपागलका वडा नं. …. . ….  मा सरुक्षित आवास गनमायण गरी 
बसोवासको ब्र्बस्था गने सरुक्षित नागररक आवास कार्ायन्वर्न कार्यववगध, २०७५ को अनसुचुी १ को दफा ४ 
को उपदफा १ को लक्षित बगय एवं लाभग्राहीको पवहचान आधारहरु गभत्र आफु पगन पने भएकोले मेरो पररवारको 
लागग सरुक्षित आवास गनमायण गरी बसोवासको ब्र्बस्था गमलाई ददनहुनुको लागग तपगसलका कागिातहरु र्सै 
गनवदेन साथ सलँग्न गरी र्ो गनवदेन पेश गरेको छु । 

क्र.स. वववरण उपर्कु्तमा () क्षचन्ह लगाउने 
१ हाल प्रर्ोगमा 

रहेको घरको 
िेत्रफल, 
प्रगतब्र्क्षक्त 
बगयवफटमा 

• ३० व.वफ. भन्दा कम  

• ३०-६० व.वफ. सम्म 

• ६० व.वफ. भन्दा बढी 

२ घरको गारो • बाँस, क्षचरपट/कप्टेरो आदी वा त्र्समा पराल/स्र्ाउलाको टाटी 
• नगमलेको ढुङ्गाको गारो, बाँस, कप्टेरो, भकारी आदीमा माटोले  

पोतेको तथा काठ/फल्र्ाक, काँचो ईंटामा माटोको िोनी 
• गमलेको ढुङ्गाको गारो तथा पाकेको ईंटामा माटो/गसमेन्टको िोनी 

३ घरको छानो • फुस, आसवेटस, स्र्ाउला, पलाविक गसट आदी 
• खपडा, टार्ल 

• ढलान, ककय ट पाता 
४ िग्गाको 

स्वागमत्व 

• लालपिुाय भएको वा गाउँ व्लक (स्वामीत्व पाउन सवकन)े वा स्थानीर्  

तहको गसफाररस (स्ववासी र वववाद रवहत) 

• नदद/ताल वकनारामा बसोवास गरेको 
५ घरमलुीको 

हकमा 
• अगत ववपन्न, असहार्, बदु्धबदृ्धा, अनाथ बालबागलका, एकल  

मवहलािस्ता घरमलुी लाभग्राही भएका 
• अन्र् 

६ प्रकोप वपगडत • कुनै प्रकोपवाट घरपररवार वववहन भएको हो              होईन  
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उपरोक्त बमोक्षिम मैले पेश गरेका वववरणहरु/प्रमाणहरु सही छ, झठु्ठा ठहरे काननु बमोक्षिम सहँुला 
बझुाउँला । 

गनवेदकको 

दस्तखतिः ………………………………………………… 

नामथरिः ………………………………………………… 

बवुा/पगतको नामिः ………………………………………………… 

बािे/ससरुाको नामिः ………………………………………………… 

ठेगानािः नवलपरासी (ब.स.ुपू.) क्षिल्ला बौदीकाली गाउँपागलका वडा नं.. ……… टोल ……………… 

सम्पकय  नं. : ………………………………………………… 

गनवेदकको औठंाको छाप 

दारँ्ा बारँ्ा 
  

 
 
 
 
 
 

 

पनुश्चिः 

१. ढलान र िस्तापाताले छाएको छाना भएको आवास धनी घरपररवारलाई र्स कार्यववगध अन्तगयत 
लाभग्राहीको रुपमा समावेश गररने छैन । 

२. उपरोक्त सबै वववरणहरु स्पष्ट्रसँग भनुयपनेछ, अन्र्था मलु्र्ाङकनमा समावशे गररनेछैन । 

३. घरको छानो देक्षखने गरी रंगगन फोटो पेश गनुय पनेछ । 

४. नागररकताको प्रमाणपत्र, लालपिुाय आदी कागिातको प्रगतगलवप पेश गनुयपनेछ । 

५. र्ो फाराम भरी पेश गदाय कुनै शलु्क लाग्नछैेन । 
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