
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सरुक्षित विपन् न आिास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ 

  

विपन्न समदुार्का नागररकको संरिण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लाधग क्षशिा, स्िास््र्, 

आिास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाक्षजक सरुिामा विशेष अिसर तथा लाभ पाउने हक नेपालको 
संवििान, २०७२मा व्र्िस्था भए  बमोक्षजम विपन् न घरिरुीहरुलाई सरुक्षित आिासको व्र्िस्थाको 
लागी स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ र  ठाकुरबाबा नगरपाधलकाको प्रशासकीर् कार्यविधि 
(धनर्धमत गने) धनर्मािली, २०७५ को दफा ३ ले ददएको अधिकार बमोक्षजम र्ो कार्यविधि 
बनाईएको छ । 
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पररच्छेद १ 

प्रारक्षभभक 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारभभ : 
(क) र्स कार्यविधिको नाम “सरुक्षित विपन् न आिास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५” रहेको छ 

। 

(ख) र्ो कार्यविधि ठाकुरबाबा नगर कार्यपाधलकाबाट पाररत भई स्थानीर् राजपत्रमा प्रकाशन भएको 
धमधत देक्षख लाग ुहनुेछ । 

२. पररभाषा : विषर् िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्स कार्यविधिमा : 
(क) “नगरपाधलका ” भन्नाले ठाकुरबाबा नगरपाधलका लाई सभझनपुछय । 

(ख) “छनौट तथा कार्ायन्िर्न सधमधत” भन् नाले दफा 11 को उपदफा (क) बमोक्षजम गठन भएको 
सधमधत सभझन ुपछय । 

(ग) “सरुक्षित विपन् न आिास” भन्नाले र्स कार्यविधि बमोक्षजम विपन् न िगयहरुका लागी गररएको 
धिजाईज अनसुार अनदुान सहर्ोगमा धनमायण गररने सरुक्षित घर सभझन ुपछय । 

(घ) “लाभग्राही” भन्नाले दफा 5 बमोक्षजम छनौट भएको लाभग्राही (घरिनी) लाई सभझन ुपछय । 

(ङ) "विपन् न पररिार" भन् नाले अनसुकु्षच १ बमोक्षजम छनौटमा परेको घरपररिारलाई सभझन ुपछय ।  

 

पररच्छेद २ 

विपन् न घर पररिार पवहचान र कार्यक्रम संचालन स्थान 

३. कार्यक्रम संचालन स्थान  

(क) सरुक्षित विपन् न आिासका लाधग अनदुान कार्यक्रम ठाकुरबाबा नगरपाधलकाको ९ िटै 
ििाहरुमा संचालन गररनेछ ।  

(ख) कार्यक्रम संचालन स्थान पवहचान गदाय संभभि भए सभम विपन् न पररिारको एवककृत आिास 
धनमायणमा जोि ददईनेछ । 

(ग) र्थास्थानमा पनुःधनमायण गररने सरुक्षित विपन् न आिास लाई प्राथधमकता ददने गरर धनमायण 
गररनेछ। 

 

४) सरुक्षित विपन् न आिास अनदुान प्राप्त गनयका लागी तपधसल बमोक्षजमका कागजात पेश गनुयपने छ 
।  

(क) नेपाली नागररकताको प्रधतधलवप । 

(ख) विगतदेक्षख सो स्थानमा स्थार्ी बसोबास गदै आएको प्रमाण ।  

(घ) जग्गािनी प्रमाण पूजाय िा घर जग्गाको धतरो िा शलु्क बझुाएको भए सो सभिन्िी कागजात 
िा आफू स्थार्ी रुपमा सो स्थानमा बसोबास गदै आएको भन्ने सभबक्षन्ित ििाको धसफाररस । 

(ङ) धबजलुी, िारा िा अन्र् सवुििा शलु्क बझुाएको कागज/रधसद । 
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(च) सभबक्षन्ित ििाले विपन् न पररिार भनी गरेको धसफाररस । 

(छ) ठाकुरबाबा नगरपाधलकामा घर अधभलेक्षखकरण गरेको प्रमाणपत्र । 

५. लाभग्राहीको छनौट प्रवक्रर्ा :  

(क) सरुक्षित विपन् न आिास कार्यक्रमबाट अनदुान प्राप्त गनय इच्छुक र मापदण्ि पगेुका सेिा 
ग्रावहबाट अनसुकु्षच÷३ बमोक्षजमको ढााँचामा ििामा आिेदन ददन सक्नेगरर नगरपाधलकाबाट १५ 
ददनको साियजाधनक सूचना जारर गररनेछ ।  

(ख) उपदफा (क) बमोक्षजम पनय आएका आिेदनहरु मध्रे्बाट लाभग्राही छनौट गनयका लाधग 
सभबक्षन्ित ििा सधमधतबाट अनसुकु्षच १ मा भएका सचुकहरुको आिारमा अंक प्रदान गररनेछ 
।  

(ग) उपदफा (ख) बमोक्षजमका सचुकहरुबाट सबै भन्दा बवढ अंक प्राप्त गने घर पररिार पवहलो 
प्राथधमकतामा पने गरर क्रमश: उच्च अंक प्राप्त सकु्षचको आिारमा विपन् न घर पररिारको छनौट 
गरर ििा सधमधतले नगरपाधलकामा धसफाररस गनुय पनेछ ।  

(घ) उपदफा (ग) बमोक्षजम विपन् न घरपररिार धसफाररस भइ आएपधछ सोको आिारमा अक्षन्तम 
लाभग्रावहहरुको र्वकन गरर कार्यक्रम कार्ायन्िर् गने कार्य दफा 11 बमोक्षजमको सधमधतले गनेछ 
।   

(ङ) लाभग्रावह छनौट गदाय बदृ्ध, एकल मवहला, दधलत, विपन् न ,अनाथ बालबाधलका, जंगधल 
जनािरबाट धनरन्तर वपधित भई रहने तथा अपाङ्गता भएका घर पररिारलाई विशेष प्राथधमकता 
ददइनेछ ।  

(च) सगोलमा रहेका पररिारले एउटै आिासमा मात्र अनदुान प्राप्त गनय सक्नेछन । 

(छ) एकै पररिारलाई आिास प्रर्ोजनका लाधग सरकारी कोषबाट दोहोरो सवुििा ददइने छैन, तर 
सरकारी कोष बाहेक अन्र् संघ सस्था िा धनकार्बाट ददईने सहर्ोग िा समपरुक कोषका 
लाधग बािा पगेुको माधनने छैन ।  

 

पररच्छेद ३ 

सभझौता, धनमायण तथा रकम धनकासा सभिन्िी 
6. सभझौता: 
क) दफा ५ बमोक्षजम सरुक्षित विपन् न आिासका लाधग अनदुान प्राप्त गनय छनौट भएका सहभाधगहरु 

संग अनसुकु्षच २ बमोक्षजमको ढााँचामा सभझौता गररनेछ ।  

ख) सभझौता गने / गराउने तथा खचय सभबक्षन्ि सभपणुय क्षजभमेिारर नगरपाधलकाको आधथयक प्रशासन 
शाखाको हनुेछ ।  

7. धनमायण कार्य र लागत सहभाधगता:  

क) लाभग्रावह र नगरपाधलका धबच सभझौता पश् चात नगरपाधलकाबाट उपलब्ि गराईएको धिजाईन, 
इक्षस्टमेट बमोक्षजमको ढााँचामा सलुभ शौचालर् सवहतको  घर धनमायण गनुयपनेछ ।  
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 (नोट: आिश्र्कता अनसुार शौचालर् छुटै्ट धनमायण गनय सवकनेछ)  

ख) उपदफा (क) बमोक्षजमको घरको कुल लागतमा नगरपाधलकाले सभझौता बमोक्षजम उपलब्ि 
गराउने रकम बाहेक थप रकम सेिाग्रावह स्िमले लागत सहभाधगता गनुय पनेछ ।  

ग) उपदफा (क) बमोक्षजमको ढााँचामा पररितयन गरी थप धनमायण गनुयपने भएमा नगरपाधलकाको पिुय 
क्षस्िकृधत धलन ुपनेछ ।  

घ) उपदफा (क) बमोक्षजमको धनमायणका लाधग प्राविधिक सहर्ोग ठाकुरबाबा नगरपाधलकाबाट 
उपलब्ि गराईनेछ । 

८. पूिायिार :  

सामवुहक रुपमा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न हनुे भएमा त्र्स्तो स्थानका लाधग आिश्र्क पने भौधतक 
पूिायिारहरु जस्तै सिक, खानेपानी, ढल, खलु्ला िते्र आददको धनमायण कार्य समेत आिश्र्कता 
अनसुार गनय सवकनेछ । 

९. अन्र् धनकार्ले सहर्ोग गने :  

(क) सरुक्षित विपन् न आिास कार्यक्रमको थप विस्तारका लाधग प्रदेश तथा संघीर् सरकारमा 
(प्रस्तािना) र्ोजना पेश गरी कार्यक्रम विस्तार गनय सवकनेछ ।   

(ख) सरुक्षित विपन् न आिास कार्यक्रममा थप सहर्ोग र विस्तारका लाधग विधभन् न संघ संस्था र 
दात ृधनकार् संग समन्िर् र सहकार्य गररनेछ ।  

(ग) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको पूिायिार तथा अन्र् सेिा संग सभिक्षन्ित धनकार्हरु संग 
कार्यक्रम संचालन िेत्रमा भौधतक सेिा तथा पूिायिार विस्तार तथा विकासका लाधग कार्य संचालनका 
लाधग सहर्ोग धलन सवकनछे । 

१०. रकम धनकासा: 

क) सभझौता पश् चात लाभग्रावहले नगरपाधलकाबाट धसफाररस गरेको बैकमा खाता खोल्न ुपनेछ ।  

ख) नगरपाधलकाले लाभग्रावहलाई कार्यप्रगधत र सभझौताको आिारमा बैक माफय त दईु वकस्तामा 
रकम उपलब्ि गराउनेछ ।   

ग) सरुक्षित विपन् न आिासका लाधग उपलब्ि गराइने  अनदुान रकम प्रधत आिास (प्रधत पररिार) 
रु. १ लाख सभम हनुेछ ।  

घ) कुनै लाभग्रावहले विशेष कारण बस धनमायण कार्य सभपन् न गनय नसकेमा धनमायण कार्यको मलु्र्ाङ्कन 
गरर उक्षचत ठहरे बमोक्षजमको रकम मात्र फरफारक गररनेछ ।  
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पररच्छेद ४ 

सधमधत सभिन्िी व्र्िस्था 
11. नगर स्तररर् सरुक्षित विपन् न आिास छनौट तथा कार्ायन्िर्न सधमधत :  

(क) कार्यक्रम संचालन सभबन्िी आिश्र्क व्र्िस्था गनय तथा कार्यक्रमको समन्िर्, व्र्िस्थापन. 
अनगुमन मलु्र्ाङ्कन गनयका लाधग देहार् बमोक्षजमको एक सरुक्षित विपन् न आिास छनौट तथा 
कार्ायन्िर्न सधमधत रहनेछः 

 (१) नगर प्रमखु      ÷संर्ोजक 

 (२) कार्यपाधलकाबाट मनोधनत मवहला सदस्र् १ ÷सदस्र्   

 (३) रेिक्रस प्रधतधनधि १ जना    ÷सदस्र्  

 (४) ईक्षन्जधनर्र       ÷सदस्र् 

 (५) र्ोजना शाखा प्रमखु    ÷सदस्र् सक्षचि 

(ख) नगर स्तररर् सरुक्षित विपन् न आिास छनौट तथा कार्ायन्िर्न सधमधतको काम, कतयव्र् र अधिकार 
देहार् बमोक्षजम हनुछे: 

(क) कार्यक्रम संचालन सभबन्िी ििा िेत्रमा कार्ायन्िर्न गररने आिास संख्र्ा धनिायरण गने ।  

(ख) विपन् न आिास प्राप्त गनय लाभग्राही छनौटका लागी सूचना आह् िान गने ।  

(ग) प्राप्त दरखास्तहरु बाट दफा ४ बमोक्षजम छानविन गरी लक्षित घरिधनको धसफाररस गनय 
ििालाई धनदेशन गने ।   

(घ) ििा तहबाट धसफाररस भई आएका लाभग्राही पररिारको अक्षन्तम टंुगो लगाउने ।  

(ङ) कार्यक्रम संचालनको क्रममा कुनै बािा आईपरेमा फुकाउन सहक्षजकरण गने । 

(ज) कुनै कारणबस धनमायण कार्य सभपन् न हनु नसकेमा सोको मलु्र्ाङ्कन गनय लगाई उक्षचत ठहरे 
बमोक्षजमको रकम फरफारक गने ।  

(झ) सरुक्षित विपन् न आिास धनमायण कार्य र भौधतक पिुायिारका लाधग सभबक्षन्ित धनकार्हरु संग 
समन्िर् सहकार्य र र्ोजना माग गने । 

(ञ) लेखा शाखा माफय त लाभग्राही पररिारको सभझौता गनय/गराउन लगाई कार्यक्रम कार्ायन्िर्न 
गने ।  

(ट) आिश्र्कता अनसुार अनगुमन मलु्र्ाङ्कन गरी सोको प्रधतिेदन तर्ार गने ।  

 (ग) बैठक र सवुििा सभबन्िी व्र्िस्था :  

(१) सरुक्षित विपन् न आिास छनौट तथा कार्ायन्िर्न सधमधतको िैठक आिश्र्कता अनसुार बस्न 
सक्नेछ।  

(२) बैठकमा आिश्र्कता अनसुार विज्ञ िा सभिक्षन्ित संस्थालाई आमन्त्रण गनय सवकनेछ । 

(३) सरुक्षित विपन् न आिास छनौट तथा कार्ायन्िर्न सधमतीका पदाधिकारीहरुको बैठक तथा 
अनगुमन खचय कार्यपाधलकाको बैठक सरह हनुेछ।  
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पररच्छेद 5 

विविि 

१२. बेच धबखन गनय नपाउन े: 
 लाभग्राहीले आिास धनमायण सभपन् न भएको धमधतले पााँच बषयसभम उक्त आिास बेचविखन गनय पाउने 
छैन । 

१३. कारबाही हनु े: 

सरुक्षित विपन् न आिास कार्यक्रमबाट लाभाक्षन्ित हनुे उदे्दश्र्ले कुनै व्र्क्षक्तले झटु्टा वििरण पेश गरी 
सवुििा धलएको ठहर हनु आएमा त्र्स्ता व्र्क्षक्तले धलएको सवुििा सरकारी बावक सरह असलु उपर 
गरी प्रचधलत कानून बमोक्षजम कारिाही हनुेछ । 

1४. बचाउ : 

 क) र्समा उल्लेख नभएका अन्र् व्र्िस्था नगर कार्यपाधलकाको धनणयर् बमोक्षजम हनुेछ । 

 ख) र्स कार्यविधिको व्र्ाख्र्ा, संशोिन र पररमाजयन गने अक्षन्तम अधिकार नगर कार्यपाधलकामा 
रहनेछ ।   
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अनसूुची १ 

दफा ५ (ख) संग सभिक्षन्ित  

लाभग्राहीहरूको छनौटका आिारहरू  

क्र.सं. वििरण ददइन ेअङ्क कैवफर्त 

1 हाल प्रयोगमा रहेको  

घरको क्षेत्रफल  

प्रतिव्यक्ति वगगफफटमा  

३० भन्दा कमलाई - १०  

३० देखी ६० सभम - ५  

६० भन्दा बढी - ० 

 

2 हाल उपभोगमा रहेको 
घर सगं ै

जग्गाको क्षेत्रफल, 
प्रतिव्यक्ति प्रतिधुर 

१ िरु सभम - १० 

५ िरु सभम - ८ 

१० िरु सभम - ५ 

२० िरु सभम ÷ २ 

२० िरु भन्दा माधथ ÷० 

 

3  

घरधभत्रको भईू 
माटो - ५ 

ईटा, ढुङ्गा आदी - ३ 

धसमेन्ट - ० 

जभमा फ्लोर एररर्ाको ५० 
% िा सो भन्दा बढी 
िेत्रफल भएकालाई अङ्क 
ददन े

4  

घरको गारो 
बााँस, क्षचरपट/कप्टेरो, आदी िा त्र्समा पराल/ 
खरको टाटी   - १०  

बााँस, कप्टेरो, भकारी आदीमा माटोले पोतेको 
तथा काठ/फल्र्ाक, कााँचो  

ईटामा माटोको जोनी -५  

धमलेको ब्लकको गारो तथा  पाकेको ईटामा 
माटो/धसमेन्टको जोनी - ० 

५० प्रधतशत सभममा जे छ 
त्र्सैलाई माने्न । 

५  

घरको छानो 
फुस,  धत्रपाल, प्लाविक धसट आदी -10 

अल्िेिर, खपटा, टार्ल, वटन - ५ 

ढलान -० 

मखु्र् बसोबास गने घरलाई 
आिार मान् ने ।  

6  

जग्गाको स्िाधमत्ि 
लालपूजाय भएको िा धनरन्तर बसोबास गदै 
आएको (स्िाधमत्ि पाउन सवकने) िा ििाको 
धसफाररस (स्िबासी र वििाद रवहत) - १० 

नदीताल वकनारामा बसोबास गरेको - ० 

 

7  

खेधतर्ोग्र् जग्गा 
अन्र्त्र जग्गा नभएको - १० 

५ कठ्ठा सभम जग्गा भएको ÷५ 

५ कठ्ठा भन्दा बवढ जग्गा भएको - ० 

 

8  

घरमधुलको हकमा 
अधत विपन् न, असहार्, असक्त, िृद्धिृद्धा, अनाथ 
बालबाधलका, एकल मवहला, धनरन्तर जंगधल 
जनािरबाट वपधित जस्ता घरमूली लाभग्राही  

भएका - 5 

अन्र् - ० 
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९ व्र्िसार् (पररिारमा 
िावषयक मनुाफा) 

२५ हजार सभम ÷ 5 

५० हजार सभम ÷ 3 

५० हजार देक्षख माधथ÷ ० 

 

१० नोकरी ( पररिार धभत्र 
सरकारी, गैह्र सरकारी, 
धनजी) 

नगरेको ÷ ५ 

संघसस्था ÷३ 

सरकारी/INGO ÷० 

 

११ शैक्षिक अिस्था ( सबै 
पररिार, ५० प्रधतशत 
सभम) 

धनरिर ÷ 5 

सभम सािर ÷ 3 

प्रमाणपत्र तह सभम ÷० 

 

१२ साियक्षजक पद िारण कुनैपधन साियजाधनक पद िारण नगरेका ÷5 

समदुार्मा आिाररत संघ सस्था ÷ 3 
जनप्रधतधनधि/राजनैधतक दलका प्रमखु ÷ ० 

 

१३ बालबाधलकाको शैक्षिक 
अिस्था 

सामदुावर्क विद्यालर् मा पठनपाठन गने गरेको 
भए ÷5 

धनजी विद्यालर्मा पठनपाठन गने गरेको भए÷० 

 

१४ जंगधल जनािरबाट 
वपधित 

धनरन्तर वपधित हनुे पररिार ÷५ 

कवहलेकावह वपधित हनुे पररिार ÷ ३ 

वपधित नहनुे÷० 

 

 

नोट: उपरोक्त १४ िटा सचुकहरुको आिारमा नभबर दददा प्राप्त हनेु अधिकतम अंकको आिारमा 
सेिाग्रावहको प्राथधमकता क्रम धनिायरण गररने ।   
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अनसूुची-२ 

दफा ६ (क) संग सभिक्षन्ित 

ठाकुरबाबा नगरपाधलका र सरुक्षित विपन् न आिास कार्यक्रमका लाभग्रावह धबच अनदुान उपलब्ि 
गराउन ेसभबक्षन्ि सभझौता पत्र । 

१. कार्यक्रम स्थल :- क्षजल्ला :-......... नगरपाधलका :-.......ििा न:........................ 
२. उदे्दश्र् : आिास धनमायण ।  

३. कुल लागत : ...................... न.पा. अनदुान:...............  लाभग्राहीको सहभाधगता............. 
४. प्रस्तावित धनमायण कार्य अिधि :  

 (क) शरुु हनुे धमधत :- २०...../...../......  

 (ख) परुा हनुे धमधत :- २०................. सभम  

५. धनमायण कार्य सभबक्षन्ि सेिा र शतयहरु:  

क) लाभग्रावह र नगरपाधलका धबच सभझौता पश् चात नगरपाधलकाबाट उपलब्ि गराईएको धिजाईन 
इक्षस्टमेट बमोक्षजमको ढााँचामा सलुभ शौचालर् सवहतको  घर धनमायण गनुयपनेछ ।  

 (नोट: आिश्र्कता अनसुार शौचालर् छुटै्ट धनमायण गनय सवकनेछ)  

ख) उपदफा (क) बमोक्षजमको घरको कुल लागतमा नगरपाधलकाले सभझौता बमोक्षजम उपलब्ि 
गराउने रकम बाहेक थप रकम सेिाग्रावह स्िमले लागत सहभाधगता गनुय पनेछ ।  

ग) उपदफा (क) बमोक्षजमको ढााँचामा पररितयन गरी थप धनमायण गनुयपने भएमा नगरपाधलकाको पिुय 
क्षस्िकृधत धलन ुपनेछ ।  

घ) उपदफा (क) बमोक्षजमको धनमायणका लाधग प्राविधिक सहर्ोग ठाकुरबाबा नगरपाधलकाबाट 
उपलब्ि हनुेछ । 

ङ) सभझौता पश् चात लाभग्रावहले नगरपाधलकाबाट धसफाररस गरेको बैकमा खाता खोल्न ुपनेछ ।  

च) नगरपाधलकाले लाभग्रावहलाई कार्यप्रगधत र संभझौताको आिारमा स्िीकृत धिजाइन, लागत 
ईविमेटमा धनमायण स्थलको आिश्र्कता बमोक्षजम प्लीन्थ (धि.वप.धस.) को काम सभपन्न भए 
पधछ ५० % र छाना तथा झ्र्ाल ढोका र शौचालर् धनमायणको कार्य सभपन्न भएपधछ बााँकी 
५०% रकम बैक माफय त दईु वकस्तामा उपलब्ि गराउनेछ । 

छ) सरुक्षित विपन् न आिासका लाधग उपलब्ि गराइने  अनदुान रकम प्रधत आिास ( प्रधत पररिार) 
रु. १ लाख सभम हनुेछ ।  

 (ज) र्स सभझौतामा उल्लेक्षखत बाहेक अन्र् कुराहरुको हकमा नगर कार्यपाधलकाको धनणयर् र 
प्रचधलत काननु बमोक्षजम हनुेछ ।  

६. सभझौताका पिहरु :  

कार्ायलर्को तफय बाट लाभग्राहीको तफय बाट 

नाम: लाभग्राहीको नाम : 
पद: प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृत ठेगाना :  

दस्तखत :  दस्तखत :  

धमधत : धमधत : 
सािी : (१)  

श्री................ पद.............. 
सािी :(१) 
 श्री.................. ठेगाना 
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अनसूुची-३ 

दफा ५ (क) संग सभिक्षन्ित 

लाभग्राहीले ददन ेधनिेदनको ढााँचा 
 

श्रीमान.्.............................. 
....................................... 
........................ बददयर्ा 
 

 

विषर्: सरुक्षित विपन् न आिास अनदुान सभबन्िमा । 

 

  म ठाकुरबाबा नगरपाधलका ... नं. ििा  ......... टोलमा स्थार्ी बसोबास गरररहेको 
र मेरो आथीक अिस्था कमजोर रहेको हुंदा नगरपाधलकाबाट उपलब्ि गराइने सरुक्षित विपन् न 
आिास कार्यक्रममा समािेश गराई मेरो वक.न.............को.................िेत्रफलमा घर धनमायणका 
लाधग अनदुान रकम उपलब्ि गराई ददनहुनु धनिेदन गदयछु ।  

संलग् न कागजातहरु (भएकोमा मात्र  क्षचन्ह लगाउनहुोस)   

(  ) नेपाली नागररकताको प्रधतधलवप । 

(  ) विगतदेक्षख सो स्थानमा स्थार्ी बसोबास गदै आएको प्रमाण ।  

(  ) जग्गािनी प्रमाण पूजाय िा घर जग्गाको धतरो िा शलु्क बझुाएको कागजात िा आफू विगत देक्षख 
स्थार्ी रुपमा सो स्थानमा बसोबास गरी आएको भन्ने सभबक्षन्ित ििाको धसफाररस । 

(  ) धबजलुी, िारा िा अन्र् सवुििा शलु्क बझुाएको कागज/रधसद । 

(  ) सभबक्षन्ित ििाले विपन् न पररिार भनी गरेको धसफाररस । 

(  ) ठाकुरबाबा नगरपाधलकामा घर अधभलेक्षखकरण गरेको प्रमाणपत्र । 

              

              धनिेदक 

नाम थर............................ 

ठेगाना:............................... 

सभपकय  नं. ......................... 
हस्तािर............................. 

 
 

 

आज्ञाले 

वपत्री भक्त धगरी 
धन.प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृत 


