
अनुसूची ७(क)

(दफा ९ उपदफा (३) खण्ड (च) तथा दफा ११ को उपदफा (२) को प्रयोजन को लािग)

अब्यब�स्थत बसोब�सको हकमा वडा तहमा प्रकाशन ह�ने सूचनाको ढांचा 

�ी देवचुली नगरपा�लकाको काया�लय

१० न ंवडाको काया�लय

७ (सात) िदने साव�जिनक सूचना प्रकाशन ग�रएको सम्बन्धमा 

प्रस्तुत िबषयमा िमित ..................मा यस स्थानीय तहमा प्रकािशत सूचना अनुसार िमित .................. दे�ख .................
सम्म वडा न ं१० मा पेश भएका िनबेदन अनुसार देहाए अनुसारका व्यि�हरुले सो वडाको सरकारी, ऐलानी, पित� वा सरकारी
अिभलेखमा वन जिनएको भए तापिन आवादीमा प�रणत भएको जग्गामा क�म्तमा १० वष� दे�ख आवाद कमोत गरी घर टहरा
बनाई बसोबास गरकेा र २०७६ माघ २८ पिछ आफु र आफ्नो प�रवारका सदस्यलाई नेपाल सरकारले कुन ैप्रकारले कुन ैजग्गा
वा जग्गाको स्वािमत्व सिहतको आवास उपलब्ध नगराएको भिन आफुलाई अब्यब�स्थत बसोबासीको रूपमा दािब ग�र आफुले
आवाद कमोत गद� आइरहेको जग्गा पाउन स्थानीय तह माफ� त आयोगमा िनवेदन पेश गरकेोले सबकैो जानकारीको लािग यो
सूचना प्रकाशन ग�रएको छ । यस सम्बन्धमा िनबेदनमा उ�ेख गर ेअनुरूप िववरण फरक पर ेसम्ब�न्धत व्यि�ले तथा कुन ैउजुर
बाजुर भए जोसुकैले १५ (पन्ध्र) िदन िभत्र (२०७..../...../..... सम्म) प्रमाण सिहत वडा काया�लयमा िनबेदन दता� गराउनु ह�न
वा उजुर गन� जानकारी गराइन्छ । 

�स.नं
िनवेदन फारम

न.ं

िनवेदन दता�(कोड)

न.ं

प�रवारमूलीको र िनजको पित /

पत्नीको नाम
प�रवारमूलीको ना. प्र. प.

न.ं

सरकारी जग्गा आवाद कमोत गरकेो भए जग्गाको

कैिफयत
िक�ा कोड

जग्गाको अनुमािनत �ेत्रफल(स्थानीय
एकाइ)

आवाद कमोतको
अव�ध

1
१०-

AB००१०
AB२२३६१५ प्रेम कुमारी �ेष्ठ / कृष्ण प्रसाद �ेष्ठ ७-२२६९

१०-

AB००१०१
0-0-10 ४0

2 १०-AB००७ AB२२३६१६ भीमलाल पाण्डे / िवष्ण ुमित पाण्डे ६१४ १०-AB००७1 0-4-0 ४2

3 १०-AB००८ AB२२३६१२ ठुनाखर पाण्डे / �सता पाण्डे ५४० १०-AB००८1 0-4-0 ४2

4 १०-AB००१ AB२२३२९८ गगंा िव क / २६५३४ १०-AB००११ 0-9-0 ४०

5 10-AB००५ AB२२३३०० सेर बहादरु िव.क / ईना िव.क ३३३८७ 10-AB००५1 0-9-0 ४0

6 १०-AB००६ AB२२३६१३ शान्ती दवी �ेष्ठ / ५/१५४५ १०-AB००६१ 0-1-10 ३0

7 10-AB००३ AB२२३३०२ ओम बहादरु िब.क. / खगीसरा िब.क. ६३२३८ 10-AB००३१ 0-9-0 १5

8 १०-AB००४ AB२२३३०१
यम कला खनाल / कृष्ण प्रसाद

खनाल
३८४९८

१०-

AB००४०1
0-0-10-0 २5

9 १०-AB००२ AB२२३२९९
मुक्त बहादरु िवश्वकमा� / रखेा

िवश्वकमा�
३६३०१४/४२१ १०-AB००२१ 0-9-0 ४0
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