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खाध बैंक कार्जक्रमलाई िंघीर् िामुदायर्क विकाि ब्लाक अनुदान (CDBG) कोषबाट िंरु्क्त िाज्र् अमेरिकाको आिाि तथा शहिी विकाि विभाग 

(HUD) द्िािा विट्िबगज शहि मार्ज त प्रदान गरिएको थथर्ो। 
CDBG कार्जक्रमलाई िरििािको आकाि ि आर्को र्ानकािी चाहहन्छ र्िल ेगदाज र्ो स्िष्ट हुन्छ कक कार्जक्रममा भाग सलनेहरूको एक हहस्िा कम 

ि मध्र्म आर् भएका िरििािहरूबाट आएका हुन।् र्ो र्ािाम िूिा गनज तिाईंको िहर्ोगको ििाहना गरिन्छ। 
 

हकवालाको जानकािी: 
 

थि: हकवालाको परिचिपत्र (उपिुक्त भएमा): 
 

परिवािको आकाि ि कुल आि स्ति प्रयतयनधित्व गने बक्समा ठीक लगाउनहोस:् (लागु ०७।०१।२० 

परिवाि 

आकाि 
जम्मा वार्षिक पारिवारिक 

कुल आय ३०% 

जम्मा वार्षिक पारिवारिक कुल 

आय (५०%) 
जम्मा वार्षिक पारिवारिक कुल 

आय (८०%) 

वार्षिक पारिवारिक 

कुल आय 

(८०% भन्दा बढी) 

१ $० - $१७,४५० $१७,४५१ - $२९,०५० $२९,०५१ - $४६,५०० $४६,५०१+ 

२ $० - $१९,९५० $१९,९५१ - $३३,२०० $३३,२०१ - $५३,१५० $५३,१५१+ 

३ $० - $२२,४५० $२२,४५१ - $३७,३५० $३७,३५१ - $५९,८०० $५९,८०१+  

४ $० - $२४,९०० $२४,९०१ - $४१,५०० $४१,५०१ - $६६,४०० $६६,४०१+ 

५ $० - $२६,९०० $२६,९०१ - $४४,८५० $४४,८५१ - $७१,७५० $७१,७५१+ 

६ $० - $२८,९०० $२८,९०१ - $४८,१५० $४८,१५१ - $७७,०५० $७७,०५१+ 

७ $० - $३०,९०० $३०,९०१ - $५१,५०० $५१,५०१ - $८२,३५० $८२,३५१+ 

८ $० - $३२,९०० $३२,९०१ - $५४,८०० $५४,८०१ - $८७,६५० $८७,६५१+ 

 

१ र्ो “िावषजक आर्” यनधाजिण गनज प्रर्ोग गरिएको हकिालाको सलखखत बर्ान हो, र्िले आउने १२ महहनाको अिथधमा प्राप्त हुने आशा गरिएको िरििािका िबै िर्स्क 

िदस्र्हरूको (भनाजको िमर्मा) कुल आम्दानी हो ि घिको प्रत्रे्क िदस्र्को प्रािंथगक बबशेषताहरु िमािेश गदजछ। “िावषजक आर्” २४ CFR भाग ५.६०९ मा िरिभावषत 

छ। संलग्न गरिएको पारिवारिक आि यनदेशशका हेनुयहोस।्   

र्ो बर्ान िूिा गनजका लाथग, तलका कर्ल्डहरू भनुजहोि,् ि प्रत्रे्क िदस्र्लाई लागू हुने बक्िहरूमा मात्र ठीक लगाउनुहोि।् िर्स्क हकिाला 
िदस्र्हरूले त्र्िियछ र्ानकािी िूणज ि िही छ, ि अनुिोधमा स्रोत कागर्ात प्रदान गरिनेछ भनेि र्ो बर्ानमा हस्ताक्षि गनुजिनेछ। 

 

परिवाि सदस्िको जानकािी : 
 

पहहलो नामहरू: सदस्िको परिचिपत्र 

(उपिुक्त भएमा): 
HH CH DIS ६२+ S≥१८ <१८ <१५ 

         

         

         

         

         

         

         

HH = घिको मूली; CH = घिको िह-मूली; DIS = अशक्तता भएका व्र्क्ती; ६२+ = ६२ बषज भन्दा माथी उमेि का व्र्क्ती; S≥१८ = १८ बषज िा माथीका िूणजकालीन विद्र्ाथी;  

<१८ =१८ बषज मुयनका बालबासलका; १५ = १५ बषज मुयनका नाबालक 
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सम्पकय  जानकािी: 
 

नाम: 

ठेगाना लाईन १: शहि: 
ठेगाना लाइन २: प्रान्त: जर्ि कोड: 

 

कृपिा तपाईंको जातीिता जााँच 

गनुयहोस:् 

हहस्िायनक्  िा गैि-हहस्प्र्ायनक 

 

कृपिा तपाईंको बिय जााँच गनुयहोस:् 
 

गोिो  काला िा जअफ्रकन अमेिीकन 
 

एसिर्न ि गोिो  अमेरिकन ईजन्डर्न िा अलास्का मूल 
 

मूल हिाई िा अन्र् प्रशान्त टािुिािी  अन्र् 
 

काला/अफ्रीकन अमेरिकन ि गोिो  अमेरिकन ईजन्डर्न/ अलास्का मूल ि गोिो  
 

एसिर्न  अमेरिकन ईजन्डर्न/अलास्का मलु ि काला 
 

के तिाईको घिमा महहला परिवाि प्रमुख (मलु) यिन?् हो होईन 
 

यनवेदकको बिान। “म / हामी प्रमाखणत गदजछौं कक र्ि र्ािाममा हदइएका र्ानकािीहरू मेिो उत्तममा ज्ञानको आधािमा उत्तममा िही ि ठीक छन।् 
म िचते छु कक िंघीर् िा िाज्र् कोषहरूको लागी आिेदनमा र्ानार्ानी गलत र्ानकािी हदनेको लागी दण्डहरु छन।् झूटा र्ानकािीका लाथग प्राप्त 

िबै िंघीर् िा िाज्र् कोषहरूको तुरुन्त िुन: चकुौती ि / िा कानून अनुरूि कािाही िमािेश छन।् म बुझ्दछु कक र्ि र्ािममा भएका र्ानकािी 
प्रमाणीकिण गरिन िककन्छ।”  

 

परिवािको मूलीको नाम  _______________________________________________________________________  
 

      
परिवािको मूलीको हस्ताक्षि शमयत 

 
 

अन्ि विस्क हकवाला प्रमाणिकिि / बिान 

हस्ताक्षि िावपएको नाम शमयत 

हस्ताक्षि िावपएको नाम शमयत 

हस्ताक्षि िावपएको नाम शमयत 

हस्ताक्षि िावपएको नाम शमयत 

 

* र्हद अयतरिक्त हस्ताक्षि लाइनहरू आिश्र्क छ भने र्ि िषृ्ठको अको प्रयतसलवि िंलग्न गनुजहोि।् 
 

चेतावनी: र्ि र्ािममा प्रदान गरिएको र्ानकािी कुनै ियन िमर् HUD द्िािा प्रमाखणकिण गनज िककनछ, ि रु् एि कोडको शीषजक १८, िेक्िन १००१ ले 
भन्दछ कक कुनै ियन व्र्जक्त अििाधको लाथग दोषी हुनिक्छ ि िहर्ोगलाई कटौयत गरिनेछ र्हद िंरु्क्त िाज्र् ििकािको विभागलाई र्ानार्ानी ि स्िेच्छाल े

गलत िा किटिूणज बर्ानको प्रदान गिेको खण्डमा। 


