अर्जन
ु धारा नगरपाललका

नगर कार्ुपाललकाको कार्ाुलर्
शलनश्चरे , झापा, प्रदे श नं १, नेपाल
सूचना नं ..... /२०७७/२०७८

भूलमहीन दलल , भूलमहीन सजकजम्बासी

था अव्र्वस्थथ

बसोबासीको लग

लमल ः २०७७/११/२८

संकलनका लालग आवश्र्क कागर्ा

गने सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुको र्ानकारीका लालग र्ारी गररएको अत्र्न्

प्रथ ज

र्रुरी सूचना

लबषर्मा र्स नगरपाललकामा भूलमहीन दलल , भूलमहीन सजकजम्बासी र अव्र्वस्थथ

सं कलन सम्बन्धी कामको लालग र्स नगरपाललकाका

र्ारी

बसोबासीको लग

थ्र्ाङ्क सङ्कलकहरु आगामी चै त्र महहनाको पहहलो हप्ताबाट

ज न्ज छ । उक्त फारम अनजसारको र्थाथु एवं वथ लज नष्ठ हववरण पलछसम्म फरक नपने
घर-घरमा आउँदै हजनह

गरी

सं कलन गनजप
ु ने भएकाले र्स नगरपाललका रहनजभएका सम्पूणु भूलमहीन दलल , भूलमहीन सजकजम्बासी र अव्र्वस्थथ
बसोबासीहरुले

पलसल बमोस्र्मका कागर्ा हरु

र्ार गरी राख्नज हजन र्सै सूचना माफु

सम्बस्न्ध

सबैमा अनजरोध

छ ।साथै, उक्त कार्ुमा सहर्ीकरण गररददनजहन
ज वडाथ रीर् सहर्ीकरण सलमल , रार्नील क दलका व्र्स्क्तत्वहरु,
नागररक समार्, स्शक्षक

था सञ्चारकमीहरुमा अर्जन
ु धारा नगर कार्ुपाललकाको कार्ाुलर् हाददुक अनजरोध गदुछ ।

थ्र्ाङ्क सं कलनको समर्मा

थ्र्ाङ्क उपलब्ध नभएमा सोको र्वाफदे हह ा घरमूलीमा नै रहने व्र्होरा समे

र्सै

सूचनाबाट सबैमा र्ानकारी गराइन्छ ।
पलसलः
१. पररवारका सबै सदथर्को नागररक ा प्रमाणपत्रको छार्ाँप्रल

१/१ प्रल

२. लबर्जली, पानी आददको महशजल ल रे को रलसद
३. पररवारमूलीको ४ प्रल

था पररवारमूलीको पल

वा पत्नीको २ प्रल

हालसालै स्िचेको पासपोटु साइर्को फोटो

४. थथार्ी बसोवास गरररहेको हकमा बसेको थथानको वहाल हवटौरी प्रमाण वा १० वषु भन्दा अस्घदे िी आवाद
कमो

गरे को वडा कार्ाुलर्को लसफाररस पत्र १ प्रल

५. अव्र्वस्थथ

बसोवासीको हकमा नम्बरी र्ग्गा भए धनी पजर्ाुको छार्ाँप्रल

६. श्रीमान् हवदे शमा भई श्रीम ीले फाराम भनजप
ु ने अवथथा भएमा

१ प्रल

।

था श्रीम ीको नागररक ा प्रमाणपत्र नभएमा

श्रीम ीलाई पररवारमूली भई फाराम भने अनजमल का लालग श्रीमानको मन्र्जरीनामा ।

.............................
(महेन्रकजमार िाम्र्ाहाङ्ग)

प्रमजि प्रशासकीर् अलधकृ
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