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आम्दा नेपाल 

घरभाडामा लिने सम्बन्धि सूचना 

 

आम्दा माइण्डस्को आर्थिक सहयोगमा आम्दा नेपालले के्षत्र नं. ५ अन्तरगत दाङ र्िल्लाको गढवा 

गाउँपार्लका के्षत्रमा सञ्चालन गने प्रस्तार्वत मातृर्ििु स्वास्थ्य पररयोिनाको कायािलय प्रयोिनको लार्ग गढवा 

गाउँपार्लका कायािलयको ५०० र्मटर दुरी वरपर र्नम्न ितिको अर्िनमा रही घर भाडामा र्दन इिचु्छक 

घरिनीले यो सूचना प्रकार्ित भएको र्मर्तले १५ र्दन र्भत्रमा मनिायपत्र पेि गनुिहुनयो सुचना प्रकािन 

गररएको छ । यस सूचना सम्बन्धि थप र्ििरणका लार्ग आम्दा नेपालमा सम्पकि  राख्नुहुन समेत अनुरोि छ 

। 

 

१. घरभाडामा लिन र्इचु्छक घरधनीिे मनशायपत्र पेश गिाइ पािना गनुइ पने शर्इहरू । 

क. प्रस्तार्वत घर, कन्धिमा ५ र्मटर फरार्कलो सडकसँग िोर्डएको हुनुपनेछ । 

ख. प्रस्तार्वत घरमा र्ििुली वत्ती, टेर्लफोन, पानी लगायतका सुर्विा िडान भइि सकेको वा िडान गनि 

योग्य हुनुपनेछ । 

ग. प्रस्तार्वत घर भाडाको स्वार्मत्वको र्वषयमा कुनै प्रकारको र्ववाद नरहेको र प्रचर्लत कानून 

िमोर्िम भाडामा र्लन र्दन कुनै प्रकारको वािा नरहेको हुनुपनेछ । 

२. मनशायपत्रका साथ संिग्न राखी पेश गनुइपने कागजार्हरुः   

क. घरको मुख्य मोहडा स्पष्ट देन्धखने फोटो । 

ख. घर भएको के्षत्र स्पष्ट हुने नक्सा ।  

ग. घरको चारर्कल्ला खुलेको र्ववरण 

घ. िग्गािनी प्रमाणपत्रको प्रर्तर्लर्प  

ङ. घरिनीको नागरीकताको प्रर्तर्लर्प । 

च. घरको नाप सर्हतको नक्सा र समू्पणि तल्लाको र्ववरण (कोठाहरूको नाप सर्हत) 

छ. घर र्नमािण गनि इिाित र्लएको भए इिाित प्रत्रको प्रर्तर्लर्प  

 

३. मनशायपत्रको ढााँचा 

घर भाडामा र्दन इचु्छक घरिनीले अनुसुची १ िमोर्िमको र्ववरण भरेर तोर्कएको र्मर्त र्भत्र र्नम्न 

ठेगानामा पेि गनुिपनेछ । अनुसुची १ मा तोर्कएको र्ववरणमा थप िानकारी उपलब्ध गराउन चाहेमा, 

उक्त समेत थप र्ववरण पेि गनुि पनेछ ।  

४. प्रस्ताव पेश गने ठेगानाुः 

घर भाडामा र्दन इचु्छक घरिनीले आवश्यक र्ववरण एवं कागिात सर्हत र्नम्न ठेगानामा तोर्कएको 

र्मर्त र्भत्र आइपुगे्न गरी इमेल वा हुलाक वा र्निको प्रर्तर्नर्ि माफि त मनिायपत्र िुझाउन सके्नछन् । 

 

प्रस्ताव पेश गने ठेगानाुः 

आम्दा नेपाल 

गोकणेश्वर ६, िोरपाटी, काठमाड  ं

फोन नं. ०१-४९१०२३५ 
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अनुसुची १ 

श्री आम्दा नेपाल 

िोरपाटी, काठमाण्ड  ं। 

 

र्वषयः घरभाडामा लगाउन मनिायपत्र पेि गरेको । 

महोदय, 

र्मर्त ......................... गते ........................... मा प्रकार्ित आम्दा नेपालको सुचना िमोर्िम, आम्दा नेपालले 

तोकेको ितिको अर्िनमा रही मेरो/हाम्रो एकल/संयुक्त स्वार्मत्वमा रहेको र्नम्न र्ववरणको घर भाडामा र्दन 

इचु्छक रहेकोले यो मनिायपत्र पेि गरेको छु/छ  ं। यस मनिायपत्र छन ट भएमा तोकेको र्मर्त देखी घर 

भाडा र्दन मञ्िुर गदिछु/ गदिछ ।  

 

क्र.सं. लववरण 

१ घरको ठेगाना  

 घर न्धथथत मुल सडकको नाम  

२ 
गाउँपार्लका कायािलयिाट दुरी 

(र्मटर) 
 

३ घरको िम्मा के्षत्रफल  

४ घरको िम्मा तला  

५ भाडामा र्दन इचु्छक िम्मा तला  

६ 
भाडामा र्दन इचु्छक तलाहरूमा 

रहेको िम्मा कोठा संख्या 
 

७ 
भाडामा र्दन इचु्छक तलाहरूमा 

रहेको िम्मा ि चालय संख्या 
 

८ 

पररयोिनाको आवश्यकता 

अनुरूप कोठाहरूको स्वरूप 

पररवतिन गनि र्मल्ने/नर्मल्ने  

 

९ 
स्वार्मत्वको प्रकार (एकल, 

संयुक्त) 
 

 

मनिायपत्र पेि गनेको नामः 

दस्तखतः 

सम्पकि  टेर्लफोन नं.  

सम्पकि  मोिाइल नं.  

इमेल ठेगानाः 

र्मर्तः 

 


