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आगलागीजन् विपद् प्रभावित मनजी आिास पनुमन्यमा्यण तथा पनुसथा्यपना अनदुान वितरण का््यविमि, २०७८

प्रसतािनाः नेपालमा आगलागीबाट क्षमत भएका मनजी आिासलाई मम्यत, पनुमन्यमा्यण िा पनुसथा्यपना गन्य अनदुान 
प्रदान गनने नीमतगत व्िसथा गरी  विपद्  प्रभावितलाई समबोिन  गन्य िाञ्छनी् भएकाले विपद् जोखिम 
न य्ूनीकरण तथा व्िसथापन ऐन, २०७४ को दफा ४८ ले ददएको अमिकार प्र्ोग गरी का््यकारी समममतले ्ो 
का््यविमि जारी गरेको ्छ। 

पररच्ेछद- १

प्रारखमभक
१. संखक्षप्त नाम, विसतार र प्रारमभः

(१) ्ो का््यविमिको नाम "आगलागीजन् विपद् प्रभावित मनजी आिास पनुमन्यमा्यण तथा पनुसथा्यपना अनदुान 
वितरण का््यविमि, २०७८" रहेको ्छ।

(2) ्ो का््यविमि २०७७ मंसीर १ गतेदेखिका आगलागीबाट मनजी आिास क्षमतग्रसत भएका िा गमुाएका      
तर अन्त् आिासगहृ नभएका घरपररिारलाई सरुखक्षत सथानमा आिास मम्यत, पनुमन्यमा्यण तथा पनुसथा्यपना 
गन्य लागयू हनेु्छ।तर अन् अिमिका विपदका घटनाहरूका सनदभ्यमा नेपाल सरकारले मनण््य  गरेपश्ात ्मात् 
्ो का््यविमि लागयू हनेु्छ।  

(3) ्ो का््यविमि तरुुनत लागयू हनेु्छ। 

२. पररभाषाः विष् िा प्रसङ्गले अकको अथ्य नलागेमा ्स का््यविमिमा:

(क) “का््यविमि” भन्ाले आगलागीजन् विपद् प्रभावित मनजी आिास पनुमन्यमा्यण तथा पनुसथा्यपना अनदुान वितरण 
का््यविमि, २०७८ लाई सम्झनपु्छ्य।

(ि) “आिास इकाई” भन्ाले सिीकृत मापदण्ड, नकसा एिम ्म्डजाइनअनसुारको प्रविमि अिलमबन गरी मनमा्यण 
गररएका आिासी् घर सम्झनपु्छ्य।

(ग) “का््यकारी समममत” भन्ाले विपद् जोखिम न य्ूनीकरण तथा व्िसथापन ऐन, २०७४ को दफा ६ बमोखजम 
गदित का््यकारी समममत सम्झनपु्छ्य।  

(घ) “खजलला विपद् व्िसथापन समममत” भन्ाले विपद् जोखिम न य्ूनीकरण तथा व्िसथापन ऐन, २०७४ को 
दफा १६ बमोखजम गदित खजलला विपद् व्िसथापन समममत सम्झनपु्छ्य।  

(ङ) “प्रामिकरण” भन्ाले विपद् जोखिम न य्ूनीकरण तथा व्िसथापन ऐन, २०७४ को दफा १० बमोखजम गदित 
विपद् जोखिम न य्ूनीकरण तथा व्िसथापन प्रामिकरण सम्झनपु्छ्य।  

(च) “आगलागी” भन्ाले असाििानी िा दघु्यटनािश व्खतिको मनजी घरमा लागेको आगो सम्झनपु्छ्य।सो शबदले 
िनबाट आए को अमन्खनत्त ्डढेलो, चट्ाङ तथा अन् कारणले घरबसतीमा लागेको आगोलाई समेत 
सम्झनपु्छ्य।

(्छ) “पनुमन्यमा्यण” भन्ाले आगलागीबाट क्षमत भएको मनजी आिास घरिनीको साविककै िा मनजको अन् कुनै 
जोखिमरवहत जगगामा निमनमा्यण गनने का््यलाई सम्झनपु्छ्य।

(ज) “पनुसथा्यपना” भन्ाले भयू-गभ्यविद् िा समबखनित प्राविमिकको अध््न प्रमतिेदनको आिारमा िा मनजको अन् 
कुनै जोखिमरवहत जगगामा पनुसथा्यपना गनु्यपनने का््यलाई सम्झनपु्छ्य।

(्झ) “लाभग्राही” भन्ाले ्स का््यविमिको दफा ३ बमोखजम ्छनौट भएका व्खति िा पररिार सम्झनपु्छ्य।
(ञ) “हकिाला” भन्ाले पैतकृ समपखतिमा अंश हक पाउने व्खति सम्झनपु्छ्य।
(ट) “पररिार” भन्ाले पीम्डतका पमत िा पत्ी, ्छोरा, बहुारी, ्छोरी, िम्यपतु्, िम्यपतु्ी, बाब,ु आमा, सौतेनी आमा र 

आफयू ले पालनपोषण गनु्यपनने दाज,ु भाउजयू, भाइ, बहुारी र दददी, बवहनी सम्झनपु्छ्य।तर सो शबदले अंशबण्डा 
गरी िा मानो ्ुछदटिई आ-आफनो पेशा व्िसा् गरी बसेको पररिारको सदस्लाई जनाउने्ैछन।
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पररच्ेछद- २

लाभग्राही पवहचान तथा अनदुान सम्झौता
३. लाभग्राही पवहचानः (१) आगलागीजन् विपद् बाट प्रभावित लाभग्राहीको पवहचान देहा्बमोखजम हनेु्छः- 

(1) आगलागीजन् विपद् बाट भएको क्षमतको समबनिमा विपद् बाट प्रभावित पररिारको खजममेिार व्खतिले 
घटनालगतैि समबखनित सथानी् तह र नखजकको प्रहरी का्ा्यल्मा आिश्क प्रमाणसवहत ददएको मलखित 
मनिेदन िा जानकारी,

(2) आगलागीलगतैि सो विपद् बाट भएको मानिी्, पशचुौपा्ा, अन्बाली तथा आिास क्षमत समबनिी प्रहरी 
मचुलुका, तर िन ्डढेलोको हकमा समबखनित म्डमभजन िन का्ा्यल्बाट मसफाररस भई खजलला विपद् 
व्िसथापन समममतबाट मनण््य  भएको, 

(3) अनसुयूची -१ बमोखजमको ढाँचामा संकलन गररएको लगत र सो बमोखजमको क्षमत विश्षेण,

(4) आगलागीबाट  क्षमत भएको घरबाहेक सोही सथान िा अन्त् बसोिास ्ोग् अकको घर, आिास नभएको 
व्खति िा पररिार,

(5)  लाभग्राही का्म गनु्यपनने व्खति िा पररिार हो भनी समबखनित ि्डामाफ्य त समबखनित सथानी् तहले गरेको 
मसफाररस, 

(6) समबखनित व्खतिको नागररकताको प्रमाणपत्को प्रमतमलवप िा  राव्रि् पररच्पत्,

(7)  जगगािनी प्रमाणपयूजा्यको प्रमतमलवप िा बसोिासको प्रमाण िलुने कुनै कागजात िा भोगचलन िलेुको सज्यममन 
मचुलुका,

(8) ्स का््यविमि बमोखजमको जोखिम िग्यमा पनने भए सोको पवुटि हनेु सरकारी मनका्बाट जारी भएको कागज 
प्रमाण।

्स समबनिी थप मापदण्ड अनसुयूची-१ अनसुार हनेु्छ।

(२) उपदफा (१) बमोखजम लाभग्राही पवहचान गदा्य एक पररिारबाट एकभनदा बढी लाभग्राही नपनने गरी 
गनु्यपनने्छ। तर विपदको घटना हनुभुनदा अगािै अंशबण्डा गरेका िा मानो ्ुछदटिई मभन् बसेका घरपररिारलाई 
्ुछटैि घरपररिारमा गणना गन्य बािा परु ्् ाएको मामनने्ैछन।

४. लाभग्राही का्म गननेः

(१) खजलला विपद् व्िसथापन समममतले दफा ३ को उपदफा (१) बमोखजम समबखनित गाउँपामलका, नगरपामलका, 
उपमहानगरपामलका र महानगरपामलकाको मसफाररस र िन ्डढेलोको हकमा म्डमभजन िन का्ा्यल् समेतको 
मसफाररस संलगन गरी अनसुयूची १ बमोखजम व्खतिको सङ्कमलत लगत र सोको क्षमत विश्षेणको आिारमा 
विपद् प्रभावित पररिार मात् समािेश हनेु गरी लाभग्राही का्म गनु्य पनने्छ।्सरी लाभग्राही का्म गदा्य 
मम्यत िा असथा्ी आिास, पनुमन्यमा्यण र पनुसथा्यपनाका लाभग्राही भनी ्ुछटिा्ुछटैि रूपमा िगगीकरण गरी कुनै 
लाभग्राही जोखिम िग्यमा पनने भए सो समेत िलुाई वििरण त्ार गनु्य पनने्छ। 

(२) साि्यजमनक िा सरकारी जगगा ओगटी मनजी आिास बनाई बसोिास गरेको कुनै व्खति िा पररिारको मनजी 
आिास आगलागीजन् विपद् बाट क्षमत िा नटि भएको तर मनजको नेपालभर अन् सथानमा जगगा र मनजी 
आिास नभएको भन्े ब्होरा प्रमाणबाट निलेुसमम आगलागीजन् विपद् बाट प्रभावित व्खति िा पररिारलाई 
अन्त् पनुःसथापना गररने्ैछन।  
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(३) खजलला विपद् व्िसथापन समममतले दफा ३ को अिीनमा रही देहा्बमोखजमका थप आिारहरूमा लाभग्राही 
का्म हनेु व्खति ्छनौट गन्य सकने्छः

(क) एकाघर पररिारको सदस्को नाममा घरजगगा भएको तर घरजगगाको सिाममति भएको सदस् विदेशमा 
भएको अिसथामा घर बनाउनका लामग दोहोरो लाभग्राही का्म नहनेु गरी घरपररिारको नाता प्रमाखणत 
भएका हकिाला व्खति,

(ि) कुनै िाउँमा जगगा नापी नै नभएको तर बसती बसेको अिसथामा त्सता बसतीका क्षमतग्रसत घरका 
घरिनीहरूको हकमा त्सतो बसोिास भएको जगगा व्खतिगत भए नापी गरी गराई मन्मअनसुार जगगािनी 
प्रमाणपयूजा्य प्राप्त गरेको व्खति िा समबखनित सथानी् तहको मसफाररस र सज्यममन मचुलुकाको आिारमा 
क्षमतग्रसत आिासले चचनेको जममन िहर हनेु समबखनित व्खति,

(ग) आगलागीजन् विपद् बाट क्षमतग्रसत आिास भएकै सथानमा िा खजललामभत्कै अन् उप्तुि सथानमा िा 
क्षमतग्रसत घर भएको खजललाबावहर अन् खजललामा रहेको लाभग्राहीका जगगामा मनजी आिास पनुमन्यमा्यण 
गन्य चाहने व्खति,

(ङ) जगगािनीको मतृ् ुभई हकिालाहरूमा नामसारी हनु बाँकी भएको अिसथामा मतृकको हकिालाले मतृ् ुदता्य 
प्रमाणपत् सवहत मनिेदन ददएकोमा सबै हकिालाहरूको मञ्ुरीमा हकिालामध्े कुनै एक व्खति।

(४) लाभग्राही का्म गनने प्र्ोजनका लामग समबखनित सथानी् विपद् व्िसथापन समममतले त्ार गरेको 
सयूचीमध्े खजलला विपद् व्िसथापन समममतको बैिकले प्राविमिक कम्यचारीको मयूल्ाङ्कन प्रमतिेदनका 
आिारमा पनुमयू ्यल्ाङ्कन गरी लाभग्राही पवहचान गनु्यपनने ्छ। 

(५) प्रमिु खजलला अमिकारीले उपदफा (१) बमोखजम का्म भएको लाभग्राहीको सयूची अनदुान सम्झौताका 
लामग सथानी् तहमाफ्य त समबखनित ि्डा का्ा्यल्मा र लाभग्राहीको िाता िोलने प्र्ोजनको लामग पा्क 
पनने बैंकमा पिाउन ुपनने्छ।

पररच्ेछद- ३

वितिी् प्रबनि र अनदुान व्िसथा
५. वितिी् प्रबनिः

(१) प्रामिकरणले आफनो कोषमा उपलबि भएको रकमबाट आगलागीजन् विपद् बाट प्रभावित लाभग्राही अनदुान 
प्र्ोजनका लामग खजलला विपद् व्िसथापन कोषमा आिश्कताअनसुार रकम उपलबि गराउने्छ। 

(२) उपदफा (१) को प्र्ोजनका लामग खजलला विपद् व्िसथापन समममतको अध्क्षले समभाव् लाभग्राहीको 
सयूची सवहतको रकम प्रामिकरणमा माग गनु्यपनने्छ।  

(३) ् स का््यविमि बमोखजम प्रदान गररने अनदुानमध् सथानी् तहका हकमा महानगरपामलका/ उपमहानगरपामलकाले 
बीस प्रमतशत, नगरपामलकाले पनध्र प्रमतशत र गाउँपामलकाले दश प्रमतशत व्होनने तथा तीस प्रमतशत प्रदेश 
सरकारले र बाँकी संघी् सरकारले ब्होनने गरी लागत सहभामगताका आिारमा तीनै तहका सरकारबाट 
प्रबनि गररने्छ। ्सरी प्रदेश िा सथानी् तहबाट लागत सहभामगता व्होन्य नसकने भए पमन क्षमतग्रसत 
मनजी आिास मम्यत िा असथा्ी आिास र पनुमन्यमा्यण गनने काममा बािा पनने्ैछन।

 (४) प्रदेश र सथानी् तहले लागत सहभामगताको रकम उपलबि गराउने विमि प्रामिकरणले मनिा्यरण गरेबमोखजम 
हनेु्छ।

(५) खजलला प्रशासन का्ा्यल्ले उपदफा (१) बमोखजम प्राप्त रकमको आमदानी तथा िच्यको ्ुछटैि वििरण त्ार 
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गरी राख्पुनने्छ।

६. अनदुान रकमः

(१) ्स का््यविमि बमोखजम का्म भएका लाभग्राहीले दोहोरो नपनने गरी आफयू  का्म भएको लाभग्राही िग्यको 
एउटा मात् अनदुान रकम बैंक िातामाफ्य त प्राप्त गनने्छ:

(क)  आगलागीजन् विपद् बाट क्षमतग्रसत मनजी आिास मम्यत िा असथा्ी आिास अनदुानः मम्यत िा असथा्ी 
आिासका लाभग्राहीले सम्झौताअनसुार काम शरुु गरेको अिसथामा पचचीस हजार र का््य समपन् गरेको 
प्राविमिक जाँचपास प्रमतिेदनको आिारमा पचचीस हजार गरी जममा पचास हजार रुपै्ाँ,

(ि) आगलागीजन् विपद् बाट क्षमतग्रसत मनजी आिास पनुमन्यमा्यण िा पनुसथा्यपना अनदुानः पनुमन्यमा्यण िा 
पनुसथा्यपनाका लाभग्राहीले मनजी आिास पनुमन्यमा्यण िा पनुसथा्यपनाका लामग क्षमतको ्थाथ्य प्राविमिक 
मयूल्ाङ्कनका आिारमा वहमाली खजललामा बढीमा पाँच लाि रुपै्ाँ, पहा्डी खजललामा बढीमा चार लाि रुपै्ाँ 
र तराईका खजललामा बढीमा तीन लाि रुपै्ाँ तीन वकसतामा देहा् बमोखजमको रकम:

१. सम्झौता हनुासाथ पवहलो वकसताबापत पचास हजार, 

२. ख्लनथ लेभलसमम आिास मनमा्यण समपन् गररसकेपम्छ अनसुयूची-६ बमोखजम मनमा्यण समपन् गरेको प्राविमिक 
जाँच प्रमतिेदनको आिारमा दोस्ो वकसताबापत वहमाली खजललामा दईु लाि पचास हजार रुपै्ाँ, पहा्डी 
खजललामा दईु लाि रुपै्ाँ र तराईका खजललामा एक लाि पचास हजार,

३. मनमा्यण समपन् गररसकेपम्छ प्राविमिकको अखनतम जाँच प्रमतिेदनको आिारमा अखनतम वकसताबापत वहमाली 
खजललामा दईु लाि रुपै्ाँ, पहा्डी खजललामा एक लाि पचास हजार रुपै्ाँ र तराईका खजललामा एक 
लाि रुपै्ाँ।

(३) तर सरकारी मनका् िा संसथाबाट अनदुान प्राप्त गनने गलत मनसा्ले जानाजानी िा लापबा्यहीपयूि्यक घर 
आगलागी गरेमा िा िन ्डढेलो िा आगलागीजन् अन् का््य गरेको पाइएमा कुनै पमन अनदुान रकम 
उपलबि गराइने्ैछन।्सरी जानाजानी िा लापबा्यहीपयूण्य का््य गननेलाई प्रचमलत कानयूनबमोखजम क्डा 
कारबाही गररने्छ।

७. अनदुान सम्झौताः

(१) दफा ४ को उपदफा (४) बमोखजम प्राप्त भएको लाभग्राहीहरूको सयूचीका आिारमा समबखनित ि्डाध्क्षले 
ि्डा का्ा्यल्मा मम्यत िा असथा्ी आिासका लाभग्राहीसँग अनसुयूची-२ को ढाँचामा र पनुमन्यमा्यण र 
पनुःसथापनाका लाभग्राहीसँग अनसुयूची-३ को ढाँचामा अनदुान सम्झौता गरी सोको एक/एक प्रमत खजलला 
प्रशासन का्ा्यल्मा पिाउन ु पनने्छ।खजलला प्रशासन का्ा्यल्ले अनदुान सम्झौताको वििरण मन्ममत 
रूपमा प्रामिकरणमा पिाउन ुपनने्छ।

(२) उपदफा (१) बमोखजमको सम्झौताको आिारमा खजलला प्रशासन का्ा्यल्ले लाभग्राहीहरूलाई पा्क पनने 
बैंकमा पवहलो वकसताबापतको रकम समबखनित कोष तथा लेिा मन्नत्क का्ा्यल्माफ्य त लाभग्राहीको 
िातामा मनजले भतुिानी पाउने गरी मनकासा गनु्य पनने्छ।

(३) सम्झौतापत् तथा िच्य वििरण समबनिी अमभलेि खजलला प्रशासन का्ा्यल्ले राख्पुनने्छ र सोको वििरण 
मन्ममत रूपमा प्रामिकरणमा पिाउनपुनने्छ।

८. लाभग्राहीले अनदुान रकम प्राप्त गनने समबनिी अन् व्िसथाः

(१) अनसुयूची-१ बमोखजम सङ्कमलत विपद् प्रभावितहरूको तथ्ाङ्क विश्षेण गदा्य क्षमतको सतर (ग्र्ेड) २ (साथै 
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प्राविमिक समािान–मेजर ररपे्र गनु्यपनने भएको र क्षमतको सतर (ग्र्ेड) ३ (साथै प्राविमिक समािान–माइनर 
ररपे्र गनु्यपनने िग्यका) घरिनीहरूलाई सथा्ी आिास मम्यत अनदुान उपलबि गराइने्छ।तर सो विश्षेणमा 
क्षमतको सतर (ग्र्ेड) तीन (मेजर ररपे्र), चार िा पाँचमा सयूचीकृत हनुकुा साथै प्राविमिक समािान (मेजर 
ररपे्र िा पनुमन्यमा्यण) गनु्यपनने िग्यका घरिनीहरूलाई भने पनुमन्यमा्यण अनदुान रकम उपलबि गराइने्छ।

(२) कुनै लाभग्राहीले मनजले पाउने अनदुान रकमभनदा बढी रकम िच्य गरी मम्यत गन्य, पनुमन्यमा्यण गन्य िा 
पनुसथा्यवपत हनु चाहेमा िा िच्य गरेमा मनजले पाएको अनदुान रकमभनदा जमत बढी रकम िच्य गरे तापमन 
त्सरी िच्य गरेको रकम लाभग्राही सि्ंले व्होनु्य पनने्छ।

 (३) सथा्ी आिास मम्यत अनदुान रकम थप व्िसथा देहा्का अनसुार हनेु्छः-

(क) मम्यत गन्य ्ोग् घरहरू मापदण्डअनसुार मम्यत भइसकेको भएमा प्राविमिक मनरीक्षण प्रमतिेदनको 
आिारमा एकमटुि अनदुान रकम उपलबि गराउन सवकने्छ।तर क्षमतको सतर (ग्र्ेड) १ भई प्राविमिक 
समािान जनुसकैु भएको र क्षमतको सतर (ग्र्ेड) २ को प्राविमिक समािान सािारण मम्यत गनु्यपनने भनी 
्वकन भएका घरका घरिनीहरूले ्स का््यविमि बमोखजम मम्यतबापतको अनदुान रकम पाउने्ैछनन।् 

(ि) लाभग्राही सयूचीमा सयूचीकृत क्षमतग्रसत आिास पनुमन्यमा्यण गन्यका लामग अनदुान प्राप्त गनने गरी सम्झौता 
गरेका तर पनुमन्यमा्यण हनेु क्रममा घर भतकाउन ुनपनने भई विपद् उतथानशील प्रविमि प्र्ोग गरी मम्यत 
गरेको अिसथामा उति घरिनी लाभग्राहीलाई मम्यतको िग्यमा रािी सोही अनरुूप अनदुान सम्झौता 
पररमाज्यन गरी मम्यत का््य समपन् गरेको अिसथामा प्राविमिक जाँचको आिारमा प्रामिकरणले तोकेको 
मम्यत अनदुान रकम उपलबि गराइने्छ।

तर कुनै लाभग्राहीले उति रकमबाट मम्यत नगरेमा िा समबद्ध प्राविमिकबाट मनरीक्षणको क्रममा मापदण्डअनरुूप 
मम्यत गरेको नदेखिएमा प्रचमलत कानयून बमोखजम कारबाही हनेु्छ।

(४) मनजी आिास मम्यत गन्यका लामग अनदुान प्राप्त गननेगरी सम्झौता गरेका तर काम गनने क्रममा उति घर 
भखतकएमा िा भतकाउनपुनने अिसथा भई पनुमन्यमा्यण गनु्यपनने भनी प्राविमिक प्रमतिेदनबाट प्रमाखणत भएमा 
उति घरिनी लाभग्राहीहरूलाई पनुमन्यमा्यणको िग्यमा रािी सोही अनरुूप अनदुान सम्झौतामा पररमाज्यन गरी 
अनदुान सह्ोग उपलबि गराउन सवकने्छ ।

(५) क्षमत भएको लाभग्राहीको एकासगोलका व्खतिहरूको अकको आिासी् घर भएमा अनदुान रकम ददइने्ैछन।तर 
सो विपदको घटना हनुअुगािै मनजहरूको अंशबण्डा भइसकेको िा पररिार ्ुछदटिई मभन् भई घर क्षमतग्रसत 
भएको र लाभग्राहीको सयूचीमा नाम समािेश भएकाहरूको हकमा अन्त् िा सोही सथानमा क्षमत नभएको 
बसोिास ्ोग् घर रहेको घरिनी बाहेक अन् लाभग्राही घरिनीहरूले पनुमन्यमा्यणबपतको अनदुान रकम 
पाउन सकने्छन।्तर मम्यत अनदुानका लामग भने एउटा घरमा जमतसकैु घरिनीको सिाममति भए पमन 
एकजना मात् लाभग्राही हनेु्छन।्

(६) आगलागीजन् विपदको घटना घटनअुगािै समबखनित मालपोत का्ा्यल्मा अंशबण्डा कागज पाररत गरी 
िा अंशबण्डा कागज अड्ाबाट पाररत नगरेको भए तापमन सो घटनाअगािै मानो ्ुछदटिई ्ुछटैि घर बनाई 
बसेको रहे्छ र आगलागीजन् विपद् प्रभावित तथ्ाङ्कमा परेको र ्ुछदटिई मभन् भई अलग अलग घर बनाई 
बसोिास गरेको अिसथामा सथानी् गाउँपामलका/नगरपामलका/उप-महानगरपामलका/महानगरपामलका 
प्रमिु िा मनजले तोकेको कम्यचारीको रोहिरमा हनेु सज्यममनको आिारमा पवुटि भएमा त्सतो विपद् प्रभावित 
घरिनीलाई समेत ्ुछटैि घरपररिारमा गणना गरी अनदुान उपलबि गराउन सवकने्छ।

(७) आगलागीजन् विपद्  प्रभावित लाभग्राहीको सयूचीमा परेका भयूममहीन विपद् पीम्डतहरूले घरिासका लामग 
सथानानतरण हनु नचाही परमपरादेखि भोग गददै आएको साविकको बसोिास गरेको जगगामा नै मनजी आिास 
पनुमन्यमा्यण गन्य चाहेको अिसथामा मनजहरूले भोग गरेको जगगामा मनजी आिास पनुमन्यमा्यण गन्य अनदुान रकम 
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उपलबि गराउन सवकने्छ।सोको लामग घरिासको क्रममा ज्डान भएका िारा, विद्तु,् टेमलफोन आददको 
प्रमाण सवहत साि्यजमनक मचुलुकाको आिारमा सथानी् तहबाट मसफाररस भै खजलला विपद् व्िसथापन 
समममतको मनण््य  गनु्यपनने्छ।्सतो जगगामा पनुमन्यमा्यण गन्य मनजी आिासको घरको लमबाइ, चौ्डाइ, उचाइ, 
साइट ्लान, स्डकको अमिकार क्षेत्मभत्बाट दयूरी लगा्त वििरणहरू पेश गरी घर मनमा्यण सिीकृमतका 
लामग ददएको मनिेदन सथानी् तहले अमभलेिीकरण गरी मनमा्यण सिीकृमत ददन सकने्छ। तर ्सतो 
सिीकृमतलाई जगगा दता्यको प्रमाणको रूपमा मलइने्ैछन।

(८) साि्यजमनक जगगा र सरकारी जगगा बाहेक विमभन् वकमसमका गिुी, मबता्य र गिुी अिीनसथ जगगा, मोही 
लागेको जगगा, सििासी, बेमनससा, गाउँ बलक, कोदाली, आकँ्डा, मबटौरी, उि्डा समेतका जगगामा बसोिास 
भई घर क्षमत भएका लाभग्राहीका हकमा मनज बसोिासीसँग घरिास भएको जगगाको भोगसमबनिी कुनै 
मनससा, रमसद िा पयूजगी भए सो मनससा रमसद िा पयूजगीको आिारमा सथानी् तहले गररददएको मसफाररस र 
त्सतो मनससा रमसद िा पयूजगी नभएको अिसथामा सोही व्होराको मसफाररस एिं क्षमतग्रसत घरिास भएको 
जगगाको कमतीमा दईुजना सँमि्ारहरूले घरिास भएको जगगाको, भोगचलन गरेको हो भनी गररददएको 
सज्यममन मचुलुकाका आिारमा त्सता घरिनी लाभग्राहीसँग घरमनमा्यण अनदुान सम्झौता गन्य सवकने्छ।तर 
्सतो सम्झौतालाई जगगा दता्यको प्रमाणको रूपमा मलइने्ैछन।आगलागीजन् विपद् बाट प्रभावित लाभग्राहीले 
मनमा्यण गनने मनजी आिासको हकमा घरहरूको लमबाइ, चौ्डाइ, उचाइ, साइट ्लान, स्डक सीमा (Right 
of Way) बाट दयूरी लगा्त वििरणहरू पेश गरी घरमनमा्यण सिीकृमतका लामग ददइएको मनिेदन सथानी् 
तहले हेरी जाँची अमभलेिीकरण गरी मनमा्यण गन्य सिीकृमत ददनसकने्छ।

(९) आगलागीजन् विपद् बाट क्षमतग्रसत बसती क्षेत्का मनजी आिास पनुमन्यमा्यणका लाभग्राहीको घर भतकाउने 
क्रममा जोम्डएका घरहरू भतकन गएमा त्सरी भखतकन गएका घरका घरिनीलाई प्रवक्र्ा पयूरा गरी 
लाभग्राही का्म गन्य सवकने्छ।

(१०) आगलागीजन् विपद् बाट मनजी आिास पनुमन्यमा्यणका लाभग्राहीले पवहला बसोिास गरेका जगगामा नै 
पनुमन्यमा्यण गन्य चाहेमा र मनमा्यणको क्रममा भेवटएका परुाताखतिक महतिका सामानहरू बाहेकका अन् 
बहमुयूल् सामानहरू मनजको सिाममतिमा नै रहने्छ।

(११) आगलागीजन् विपद् बाट क्षमत पगेुका प्राचीन बसती क्षेत्का लाभग्राही घरिनीहरू बहतुले एिं बहसुिाममतिको 
संरचनामा जान चाहेमा सथानी् तहको मसफाररसको आिारमा प्रामिकरणले मनण््य  गरी त्सता घरिनीहरूलाई 
लाभग्राही का्म गरी ्स का््यविमि बमोखजमको अनदुान रकम उपलबि गराउन सकने्छ।

(१२) खजलला विपद् व्िसथापन समममतद्ारा लाभग्राही का्म गररएको लाभग्राही सयूचीमा समािेश भएका तर 
अनदुान सम्झौता हनुअुगािै घरिनी सि्ंले घर मनमा्यण का््य प्रारमभ गररसकेका घरिनी लाभग्राहीको हकमा 
मनमम्यत िा मनमा्यणािीन घर खजलला विपद् व्िसथापन समममतले तोकेको संसथा, मनका् िा प्राविमिकहरूले 
चेकजाँच गदा्य विपद् उतथानशील प्रविमिको प्र्ोग भएको पाइएमा त्सको अमभलेि रािी अनदुान उपलबि 
गराउन सवकने्छ।

पररच्ेछद- ४

विविि
९. विपद् उतथानशील प्रविमिको प्र्ोगः

(१) आगलागीजन् विपद् बाट क्षमतग्रसत मनजी आिास मनमा्यण िा मम्यत िा असथा्ी आिासका लामग सिीकृत 
राव्रि् भिन संवहता तथा मापदण्डको प्र्ोग र पालना गनु्य पनने्छ। 
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(२) मनजी आिास पनुमन्यमा्यण तथा मम्यत िा असथा्ी आिासको प्राविमिक मापदण्ड शहरी विकास मनत्ाल्ले 
मनिा्यरण गरे बमोखजम हनेु्छ।

(३) लाभग्राहीले उपदफा (२) बमोखजमको प्राविमिक मापदण्डको प्र्ोग र पालना गरी आफयू ले चाहेको अनसुयूची 
-५ मा संलगन भएको नमयूना आिासको नकसा अनसुारको बनाउन सकने्छन।् 

(४) लाभग्राहीले घर मनमा्यण िा मम्यत िा असथा्ी आिास अमनिा््यरूपमा भयूकमप प्रमतरोिी प्रविमि अनसुरण गनने 
गरी र भिन संवहताले तोकेबमोखजम गणुसतर का्म गनने गरी सम्झौता गनु्यपनने्छ।

(५) खजलला प्रशासन का्ा्यल् िा प्रामिकरणबाट तोवकएका अन् उप्तुि का्ा्यल्, मनका् िा प्राविमिकले 
प्रामिकरणबाट तोवकएको ढाँचाअनसुार मनरीक्षण र प्रमाणीकरण गनने्छ।सो बमोखजम का््य भए/नभएको 
समबनिमा प्रामिकरण, प्रदेश सरकार र सथानी् तहले आिश्कता अनसुार अनगुमन गनने्छ।

१०. जोखिम िग्यका लाभग्राहीका लामग विशेष व्िसथा गनु्यपननेः (१) आगलागीजन् विपद्  जोखिम िग्यका 
लाभग्राहीले आफयू ले चाहेको कुनै प्रमतमनमिद्ारा सि्ंसेिकको रूपमा अनसुयूची-४ बमोखजमको ढाँचामा 
प्रमतमनमि तोकी का््य गराउन सकने्छ। ्दद त्सतो व्खति नभएमा समबखनित सथानी् तहले कम्यचारी 
िटाउन सकने्छ।

(२) जोखिम िग्यमा पनने लाभग्राहीहरूमध्े मनजहरूले अनदुान रकम मलएर पमन घर पनुमन्यमा्यण गन्य नसकने 
अिसथामा सथानी् तहले आिश्क सह्ोग गन्य सकने्छ। 

११. दोहोरो सह्ोग नपाउनेः

 सिदेशी िा विदेशी सा्ेझदार संसथाको सह्ोगमा मनजी आिास मम्यत िा असथा्ी आिास िा पनुमन्यमा्यण 
गन्य अनदुान पाएको लाभग्राहीलाई ्स का््यविमि बमोखजम आिास अनदुान उपलबि गराइने ्ैछन।तर मनजी 
आिास पनुमन्यमा्यण गन्यका लामग प्रामिकरणबाट पवहलो वकसता अनदुान ददएका लाभग्राहीलाई कुनै सा्ेझदार संसथाले 
प्रामिकरणको अनमुमतमा मनखश्त मापदण्ड र प्रवक्र्ा पयूरा गरी बाँकी वकसता ददई मनजी आिास मम्यत िा असथा्ी 
आिास िा पनुमन्यमा्यण गन्य सकने्छन।्विपद् पम्छ मनजी आिास भिन नै प्राप्त गरेका लाभग्राहीले भने ्ो सवुििा 
प्राप्त गनने ्ैछनन।्

१२. मनमा्यण सामग्री उपलबि गराउन सह्ोग गननेः

 आगलागीजन् विपद्  प्रभावित लाभग्राहीले मनमा्यण गनने मनजी आिासका लामग आिश्क पनने जसतापाता, 
मसमेनट र काि लगा्तका मनमा्यण सामग्रीहरू सथानी् बजारमा  प्ा्यप्त मात्ामा उपलबि गराउन, गणुसतर 
का्म गन्य /गराउन तथा सो को मन्मन गन्य गराउन समबखनित खजलला विपद् व्िसथापन समममतले आपयूमत्य 
व्िसथापन तथा सहजीकरण गनु्य पनने्छ।्ो समममतले मनमा्यण सामग्रीहरूको गणुसतरको समेत आिश्क अनगुमन 
गन्य सकने्छ। ्समा खजलला िन पैदािार आपयूमत्य समममतले मन्मानसुार काि आपयूमत्यमा प्राथममकता ददनपुनने्छ। 

१३. जीविकोपाज्यन समबनिी का््यक्रम सञ्ालन गननेः

 सथानी् सरकार, प्रदेश सरकार तथा संघी् सरकारका मनका्हरूले गैरसरकारी क्षेत्हरूसँग समनि् 
गरी आगलागीजन् विपद् प्रभावित भएका लाभग्राहीहरूलाई उनीहरूको जीिन मनिा्यहका लामग सीपमयूलक 
का््यक्रमहरू सञ्ालन गनु्य गराउन ुपनने्छ।्सता का््यक्रम त् गदा्य एकल मवहला, बालबामलका, विपन्, ज्ेष्ठ 
नागररक, अपांगता भएका व्खतिको जीविकोपाज्यन तथा आ् आज्यनलाई प्राथममकता ददन ुपनने्छ।  

१४. सम्मै का््य समपन् गनु्यपननेः

 आगलागीजन् विपद्  प्रभावित लाभग्राहीले अनदुान सम्झौता गरेको मममतले दईु िष्यमभत् सम्झौता 
बमोखजमको मनमा्यण का््य समपन् गनु्यपनने्छ।तर पवहलो वकसता प्राप्त गरेका लाभग्राहीहरूले दईु िष्यमभत् का््य 
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समपन् नगरेमा उति रकम सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गररने्छ।

१५. प्राथममकता ददनपुनने:

  ्ो का््यविमि का्ा्यनि्न गदा्य विपन्, सीमानतकृत, अलपसंख्क र जोखिम िग्यमा पनने लाभग्राहीलाई 
प्राथममकता ददइने्छ।

१६. सथानी् श्रममयूलक प्रविमिलाई प्रोतसाहन गनने:

 ्ो का््यविमि का्ा्यनि्न गदा्य सथानी् स्ोतसािन, ज्ान, सीप, श्रम र प्रविमिलाई प्रोतसाहन गररने्छ।

१७. दोहोरो सवुििा नपाउने:

 ्ो का््यविमि अनसुार आगलागीजन् विपद् बाट क्षमतग्रसत मनजी आिास मम्यत िा असथा्ी आिास र 
पनुमन्यमा्यण अनदुान रकम प्राप्त गनने लाभग्राहीलाई नेपाल सरकारबाट जारी भएका अन् का््यविमि र मापदण्ड 
बमोखजम उखललखित अनदुान रकम उपलबि गराइने्ैछन।्दद प्राप्त गररसकेको रहे्छ भने प्राप्त गरेको अनदुान 
रकम घटाएर मात् ्स का््यविमि बमोखजमको अनदुान प्रदान गररने्छ।

१८. कम्यचारी िटाउन तथा अनगुमन गन्य सकनेः

(१) कुनै खजललामा अनदुान समबनिी का््यमा सह्ोग गन्य आिश्क भएमा प्रामिकरणले आिश्क समनि् गरी 
प्रामिकरण िा अन् मनका्बाट मनखश्त अिमिका लामग कम्यचारी काजमा िटाउन सकने्छ।अन् मनका्िाट 
काज िटाउँदा समबखनित मनका्सँग प्रामिकरणले कम्यचारी माग गरी िटाउनपुनने्छ।

(२) ्स का््यविमिको प्रभािकारी का्ा्यनि्नका लामग प्रामिकरणले सम्-सम्मा अनगुमन तथा आिश्क 
सहजीकरण गनने्छ।

१९. मनदनेशन ददन सकनेः प्रामिकरणले ्ो का््यविमि बमोखजमको काम कारबाहीका समबनिमा खजलला विपद् 
व्िसथापन समममत र सथानी् विपद् व्िसथापन समममतलाई आिश्क मनदनेशन ददन सकने्छ।त्सतो मनदनेशनको 
पालना गनु्य ती समममतको कत्यव् हनेु्छ।

२०. कारबाही हनेुः ्स का््यविमि अनतग्यतको व्िसथाबाट लाभाखनित हनु ्झयूटा वििरण पेश गरेमा िा 
्झयूटा मसफाररस गरेको पाइएमा मनजसँग मनजी आिास अनदुान सम्झौता भइसकेको रहे्छ भने त्सतो सम्झौता 
रद्द तथा अनदुान मलएको भए सो रकम सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गरी त्सता व्खतिहरूलाई प्रचमलत 
कानयून बमोखजम क्डा कारबाही हनेु्छ।

२१. सिदेशी िा विदेशी संघ संसथाबाट गररने सहा्ता समबनिी व्िसथाः

(१) कुनै सिदेशी िा विदेशी संघ संसथा िा व्खतिले लाभग्राहीलाई आगलागीजन् विपद् बाट क्षमतग्रसत मनजी 
आिास भिन मम्यत र पनुमन्यमा्यणका लामग अनदुान वितरण गदा्य ्ो का््यविमि बमोखजम हनेु्छ।

(२) कुनै सिदेशी िा विदेशी संघ संसथा िा व्खतिले आगलागीजन् विपद् बाट क्षमतग्रसत मनजी आिास मम्यत गन्य 
िा पनुमन्यमा्यण िा अन् प्राविमिक सह्ोग गदा्य समबखनित खजलला प्रशासन का्ा्यल्माफ्य त प्रामिकरणको 
सिीकृमत मलनपुनने्छ।

२२. अनसुयूचीमा हेरफेर तथा संशोिन गन्यसकनेः प्रामिकरणले ्ो का््यविमिका अनसुयूचीहरूमा 
आिश्कताअनसुार हेरफेर, थपघट तथा संशोिन गन्य सकने्छ ।
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दफा ३ को उपदफा (१) क सँग समबखनित

 आगलागीजन् विपद् बाट प्रभावित मनजी आिास पनुमन्यमा्यण तथा पनुसथा्यपना अनदुान वितरण लगत संकलन प्रश्ािली

 नेपाल सरकार
गहृ मनत्ाल्

राव्रि् विपद् जोखिम न य्ूनीकरण तथा व्िसथापन प्रामिकरण
कािमा्डौँ

 आगलागीजन् विपद् बाट प्रभावित पररिारको लगत संकलन का््यक्रम
(समभि भएसमम घरिनीबाट वििरण मलनपुद्य्छ)

पररच्ातमक वििरण

सिनेक्षकको नाम, थरः……………………………………                                              सिनेक्षकको 
को्डः……………….. (३ अंकको)

सिनेक्षण मममतः ………।………।………  

घरको िेगानाः

प्रदेश खजलला गाउँपामलका/ 
नगरपामलका

ि्डा 
नं.

ि्डा 
िण्ड नं.

गाउँ /
बसती/ टोल

घर रहेको सथान
(GPS Location)

अक्षांशः

देशानतरः

१. घरिनी समबनिी वििरण

१.१ हालैको (आगलागीजन् विपद् ) बाट तपाईँका कमतिटा घरमा क्षमत भ्ो ?  संख्ा……………………

१.२ विपद् बाट क्षमत भएको तपाईँको घरमा कमतिटा पररिारको सिाममति मथ्ो ?   संख्ा……………………      

अनसुयूची-१
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१.३  आगलागीजन् विपद् बाट क्षमत भएका घरको घरिनीको नाम, थर र मलङ्ग लेख्हुोस ्।

क्र. 
सं.

पवहलो 
नाम

बीचको 
नाम

थर मलङ्ग
१. परुुष
२. मवहला
३. अन्

उमेर
पयूरा 
गरेको 
िष्य

नागररकता 
प्र.प नं. /
खजलला, जारी 
भएको मममत

बाबकुो नाम 
थर

्ुछदटिई 
मभन् 

भएको िा 
नभएको

्दद ्ुछदटिई 
मभन् भएको 
भए ्ुछदटिई 
मभन् भएको 

मममत

१

२

३

१.४ घरिनी र उतिरदाता एकै व्खति हो ?  

   १. हो  (  १.६ मा मसिै जानहुोस)्       २.  होइन

१.५ उतिरदाताको नाम, थर लेख्हुोस।्

क्र. 
सं.

पवहलो नाम बीचको नाम थर मलङ्ग

१. परुुष

२. मवहला

३. अन्

उमेर

(पयूरा 
गरेको 
िष्य)

नागररकता 
प्र.प.नं. /
खजलला, 
जारी भएको 
मममत

उतिरदाताको घरिनीसँगको 
नाता के हो ?

१. श्रीमान/्श्रीमती

२. ्छोरा/बहुारी

३. बाब/ुआमा

४. सासयू/ससरुा

५. ्छोरी/जिाइँ

६. नामत/नामतनी

७. अन्

१.६ उतिरदाताको फोटो 
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१.७ घरिनीको सिाममतिमा रहेका आिासी् घर समबनिी वििरणः

१. प्रश् १.३ मा उललेि भएका घरिनीहरूको िा एकाघर पररिारका सदस्को सिाममतिमा ्स विपद् 
प्रभावित ि्डामा कमतिटा आिासी् घर ्छन ्?    संख्ा ………………

२. प्रश् १.३ मा उललेि भएका घरिनीहरूको िा एकाघर पररिारका सदस्को सिाममतिमा ्स विपद् 
प्रभावित ि्डाबाहेक अन्त् कमतिटा आिासी् घर ्छन ्?   संख्ा ………………

३. ्स ि्डा बाहेक अन्त् भएका घरहरुको आिासी् घरको वििरण ददनहुोस ्

घर 
क्र. 
सं.

घरिनीको नाम, थर …………….
प्रश् १.३ मा 
उखललखित 
घरिनीसँग के 
नाता प्छ्य ?

खजलला गाउँपामलका/ 
नगरपामलका

ि्डा 
नं.

बसती/ 
टोल

घरको अिसथा

१.प्र्ोगमा रहेको

२.प्र्ोगमा नरहेको

३. क्षमत भएको

४. तपाईँका पररिारका सदस्को नाममा ्स विपद् प्रभावित क्षेत् बाहेक अन्त् घ्ेडरी िा जगगा/जममन ्छ ?

१. ्छ    २. ्ैछन

५. ्दद ्छ भने कहाँ कहाँ  (कुन िाउँमा) ्छ उललेि गनु्यहोस।्

क्र 
सं

जगगािनीको नाम थर …………….
प्रश् १.३ मा 
उखललखित 
घरिनीसँग के 
नाता प्छ्य ?

खजलला गाउँपामलका/ 
नगरपामलका

ि्डा 
नं

बसती 
टोल

जगगाको 
क्षेत्फल 
िग्यममटर

(मबघा- 
कट्ा- िरु) 

िा (रोपनी- 
आना-पैसा) 

जगगाको 
एकाइ र 
उप्ोग

१ िेती

२ घ्ेडरी

 

१.८ घरिनीको सिाममतिमा आगलागीजन् विपद् बाट प्रभावित क्षेत्मा रहेका आिासी् घरहरू बाहेक अन् संरचना 
(गोि/मतान /िनसार आदद) के कमत ्छन ्?

पयूण्य क्षमत भएको संख्ा आंखशक क्षमत भएको संख्ा क्षमत नभएको संख्ा
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१.९ हालैको (आगलागीजन् विपद्) का कारण तपाईँले घरा्सी प्र्ोजनका लामग गरेको पशपुालनमा क्षमत पगु्ो ? 

१. पगु्ो       २. पगेुन

१.१० हालैको विपद् बाट पशपुालनमा के कमत क्षमत पगुन ग्ो ? (संख्ा लेख्हुोस)्

गाई गोरु भैँसी राँगा कुिरुा िसी/ बोका बंगरु/ 
सुँगरु

अन्

१.११ घरिनी िा उतिरदाताको समपक्य  नं………………………

२. घर समबनिी वििरणः

जममा घर संख्ा :   …………………..

संरचना / भिन नं  :  …………………….

(१.७ को १ मा उललेि गररएका जमत सबै आिासी् घरहरूको घर समबनिी वििरण अलग अलग भनु्यप्छ्य)

२.१ तपाईँको क्षेत्मा कसतो विपदको घटना घट्ो ? (वटक खचह्न लगाउनहुोस)्

  १. िन ्डढेलो       २. आगलागी           ३. अन् (िलुाउने)

२.२ ्ो घर रहेको जगगाको कानयूनी सिाममति के हो ? (वटक खचह्न लगाउनहुोस)्

  १. मनजी    २. संसथागत    ३. गिुी    ४. सरकारी/ साि्यजमनक   ५. अन्

२.३ ्दद तपाईँको घर रहेको जगगाको कानयूनी सिाममति सरकारी/ साि्यजमनक/पतगी हो भने तपाईँ कमत 
िष्यदेखि ्स िाउँमा बमसरहन ुभएको ्छ ?

   िष्य …………………..

२.४ हालैको आगलागीजन् विपदपश्ात ्तपाईँको आिासी् घरको अिसथा कसतो ्छ ? (वटक खचह्न लगाउनहुोस)्

1. क्षमत भएको र भगनािशेष हटाई भिन सथल सफा गररएको

2. क्षमत भएको र भगनािशेष नहटाएको

3. पयूण्य रूपमा क्षमत भएको

4. क्षमत भएको भिन ्थासथानमै रहेको तर पररिार हाल बसोिास नगरेको

5. क्षमत भएको भिन ्थासथानमै रहेको पररिार हाल जोखिमपयूि्यक बमसरहेको

6. क्षमत भएको घर मम्यत गरी हाल घरमै बमसरहेको 
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7. घरमा कुनै क्षमत नभएको

२.५ विपद्अखघको घरको वििरण ददनहुोस।् (विपद् बाट क्षमत भएको घरको वििरण मलने।)

घरको आ् ु
(कमत िष्य 
परुानो) हो ? 

घरको तला 
संख्ा

घरको 
कोिा 
संख्ा

घरको ख्लनथ 
एरर्ा कमत ्छ/ 
मथ्ो ?

घर रहेको 
जगगाको सतह 
कसतो मथ्ो ?

१. समम परेको

२. अमल मभरालो

३. िा्डो मभरालो

घर अनदुान मलई बनेको हो ?

१. पनुमन्यमा्यण प्रामिकरण

२. जनता आिास

३. प्रदेश/सथानी् अनदुान

४. अन्

५. होइन

२.६ घरको जगको वकमसम कसतो ्छ/ मथ्ो ?

१. माटोको जो्डाइमा पाकेको ईटा/ढुङ्गा  २. मसमेनट जो्डाइमा ईटा/ढुङ्गा

३. ढलान वपलर सवहतको    ४. बाँस /कािको िमबा गा्ेडको

५. अन्

२.७ घरको ्छानाको मनमा्यण कसतो ्छ, मथ्ो ?

१. काि, बाँस र फलामको संरचनामा हलकुा ्छाना (िर /पराल/ छिाली /जसता/ वटन/ च्ादर /काि)

२. काि, बाँस र फलामको संरचनामा मामथ (्छाना/ टा्ल/ िप्डा/ ख्झगँटी/ ढुङ्गा/ माटो 

३. कंवक्रट सल्ाब (RCC) / ईटा सवहतको सल्ाब (RB)/ ईटा कंवक्रट सवहतको सल्ाब (RBC)

२.८ घरको भईुं केबाट बनेको ्छ, मथ्ो ? 

१. माटो     २. ईटा/ ढुङ्गा ्छापेको    ३. काि     

४. कंवक्रट सल्ाब   ५. अन्

२.९ घरको भईुं र ्छाना बाहेक अन् तला केले बनेको ्छ, मथ्ो? 

 १. कािको संरचनामामथ फल्ाक

 २. काि बाँस / ईटा मामथ माटो ्छापेको

 ३. कंवक्रट सल्ाब (RCC) / ईटा सवहतको सल्ाब (RB)/ ईटा कंवक्रट सवहतको सल्ाब (RBC)

 ४. लागयू नहनेु (एकतले घर) 

२.१०  घरको फोटो (क्षमत भएको घरको न य्ूनतम २ िटा/ अमिकतम ६ िटा)  (घर आगलागीबाट धिसत 
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भएको भए िलुाउने)

३. घर समबनिी अन् कुराः

(एक घरमा एकभनदा बढी पररिारहरू बसेको िण्डमा प्रत्ेक पररिारको वििरण ्ुछटिा्ुछटैि भनु्यप्छ्य)

घरमा बसने जममा पररिार संख्ा :     ……………

पररिार क्रम संख्ा :  ………………

३.१ तपाईँको घर रहेको जगगा जोखिमक्षेत्को रूपमा पवहचान गररएको ्छ ? (वटक खचह्न लगाउनहुोस)्

    १ . ्छ    २. ्ैछन   ३. थाहा ्ैछन

३.२ ्दद ्छ भने जोखिमको बारेमा सरकारी मनका्बाट अध््नको प्रमाणपत् िा प्रमाण ्छ ? (वटक खचह्न   
     लगाउनहुोस)्

    १. ्छ     २. ्ैछन

३.३ तपाईँ ्स क्षेत्बाट सरुखक्षत िाउँमा सान्य चाहनहुनु्छ ? (वटक खचह्न लगाउनहुोस)्

   १. चाहन्ुछ     २. चाहन्

३.४ ्दद चाहनहुनु् भने वकन सन्य चाहनहुनु् ? (वटक खचह्न लगाउनहुोस)्

    १. जीविकोपाज्यनको समस्ा भएर       २. सांसकृमतक कारण    ३. पाररिाररक कारण ४. अन्

३.५ तपाईँको घर विपदका कारण क्षमत भएकाले पनुमन्यमा्यण तथा सथानानतरणको कुन मो्डलमा जान 
चाहनहुनु्छ ?  प्रामथमकताक्रम तोकनहुोस ्। 

 १. अन्त् रहेको आफनै सरुखक्षत घ्ेडरीमा पनुमन्यमा्यण अनदुान मलई घर मनमा्यण गन्य

 २. समदुा् ममलेर एकीकृत बसतीमा सनने र पनुमन्यमा्यण अनदुान मलई घर मनमा्यण गन्य

 ३. सरकारले विकास गरेको एकीकृत बसतीमा सनने

िण्ड २ :   आगलागीजन् विपद् बाट प्रभावित पररिारको सामाखजक आमथ्यक वििरण  (एक घरमा एकभनदा बढी 
पररिारहरू बसेको िण्डमा प्रत्ेक पररिारको वििरण ्ुछटिा्ुछटैि भनु्यप्छ्य)

घरमा बसने जममा पररिार संख्ा     …………….

पररिार क्रम संख्ा  ………………

१. तपाईँको पररिारमा कमत जना सदस् हनुहुनु्छ ? …………………….

२. पररिारमयूलीबाट क्रमैसँग पररिारका सबै सदस्को वििरण मलनहुोस।्
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 (प्रश् १.३ मा उखललखित घरिनीको वििरण अमनिा््य लेख्हुोस)्

क्र. 
सं.

पररिारका सदस्को नाम थर ………को 
मलङ्ग के 
हो ?

१. परुुष

२. मवहला

३. अन्

……
पररिारमयूलीको 
के नाता 
पनु्यहनु्छ ?

१.पररिारमयूली

२.श्रीमान/्
श्रीमती

२. ्छोरा/बहुारी

३. बाब/ुआमा

४. सासयू/ससरुा

५. ्छोरी/जिाइँ

६. नामत/नामतनी

७. अन्

……….को पररिारमा 
उपखसथमतको 
अिसथा के हो ?

१. अकसर बसोिास

२. अनपुखसथत 
(सिदेश)

३. अनपुखसथत 
(विदेश)

४. थाहा नभएको

………..को जनम मममत 
के हो ?

…….ले पयूरा 
गरेको 
उमेर (िष्य) 
कमत हो ?

पवहलो नाम बीचको नाम थर साल मवहना गते

क्र. 
सं.

५ िष्य िा सोभनदा मामथका लामग १० िष्य िा सोभनदा 
मामथका लामग

 ………….मा कुनै वकमसमको 
अपाङ्गता ्छ ?

1. ्ैछन

2. ्छ/ रातो का्ड्य 
पाएको

3. ्छ/ नीलो का्ड्य 
पाएको

4. ्छ /पहेंलो का्ड्य 
पाएको

5. ्छ/ सेतो का्ड्य 
पाएको

6. ्छ/ का्ड्य नपाएको 

१० िष्य िा सोभनदा 
मामथका लामग

…………..ले विगत 
१२ मवहनामा 
कुनै प्रकारको 
सामाखजक सरुक्षा 
भतिा पाउन ु
भ्ो ?

………..ले पयूरा गरेको शैखक्षक तह 
कुन हो ?

1. मनरक्षर

2. सािारण साक्षर

3. प्राथममक (कक्षा ८ 
भनदा कम )

4. माध्ममक (कक्षा ९ 
- १२)

5. सनातक

6. सनातिकोतिर

7. एमवफल / वपएच्डी

8. थाहा ्ैछन

………को िैिावहक खसथमत 
के हो ?

1. अवििावहत

2. वििावहत

3. वििरु/विििा

4. पारापाचकेु

5. ्ुछदटिएको

…….रोजगारीको 
अिसथा के हो ?  

1. तलबी 
रोजगार

2. आफनै 
व्िसा्

3. घरिनदा

4. बेरोजगारी

5. अन्

१
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पररिारमा दीघ्यरोगी हनुहुनु्छ भने िलुाउनहुोस-्
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३. तपाईँको पररिारको विपदपम्छको आिासको अिसथा कसतो हो ? (वटक खचह्न लगाउनहुोस)्

     १. आफनै घरमा बसेको     २. ्ेडरामा/ भा्डामा बसेको

            ३. संसथागत/ आफनत/ साथीको घरमा बसेको  ४. असथा्ी िाससथानमा पालमा बसेको

   ५. अन् िाससथानमा बसेको

४. तपाईँको पररिारको विपदपश्ात ्बसोिास गरररहेको सथान कहाँ हो ? (वटक खचह्न लगाउनहुोस)्

     १. ्ही गाउँपामलका/ नगरपामलका   २. ्ही खजललाको अकको गाउँपामलका/  नगरपामलका

           ३. अकको खजलला (िलुाउने)  ………………….  

५. तपाईँको पररिारले कुनै राहत रकम प्राप्त गनु्य भ्ो ? (वटक खचह्न लगाउनहुोस)्

१. प्राप्त गरेँ              रु……………………………. 

२. प्राप्त गररन ँ

६. प्राप्त गनु्य भएको राहत कसले ददएको हो ?  (एकभनदा िढी मनका्ले ददएको भए िलुाउने) 
(वटक खचह्न लगाउनहुोस)्
 १. सथानी् तह

 २. खजलला प्रशासन का्ा्यल्

 ३. प्रदेश सरकार

 ४. अन् संघ संसथा

७. तपाईँको पररिारको मामसक सरदर आमदानी कमत ्छ ? (वटक खचह्न लगाउनहुोस)्

१. रु. १० हजारभनदा कम

२. रु. १० हजारदेखि रु. ३० हजारसमम

३. रु. ३० हजारदेखि रु. ५० हजारसमम

४. रु. ५० हजार भनदा मामथ 

८. तपाईँको पररिारको सदस्को नाममा कुनै बैंक तथा वितिी् संसथामा िाता ्छ ? (वटक खचह्न 
लगाउनहुोस)्

      १. ्छ      २. ्ैछन

९. ्दद ्छ भने कमतजना सदस्को िाता ्छ ? (वटक खचह्न लगाउनहुोस)्

     संख्ा………..      परुुष ………………….. मवहला…………………. 

10. तपाईँको पररिारले सरकारबाट वितरण गररएको गररबी पवहचान प्रमाणपत् पाउनभुएको ्छ ?  (वटक 
खचह्न   लगाउनहुोस)्

       १. ्छ    २. ्ैछन      ३. लागयू नहनेु 
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१1. तपाईँको पररिारमा हालैको विपद् बाट कुनै सदस्को मतृ् ुभएको मथ्ो ? (वटक खचह्न लगाउनहुोस)्
  १. मथ्ो       संख्ा……………..     २. मथएन 

१२. ्दद मतृ् ुभएको मथ्ो भने मतृ् ुभएका व्खतिको वििरण ददनहुोस।्

क्र. सं. मतृ् ुभएको व्खतिको 
नाम, थर

………..को मलङ्ग के 
मथ्ो  ?

१. परुुष

२. मवहला

३. अन्

………..को मतृ् ु
भएको मममत कुन 
हो ?

(साल/मवहना /
गते)

……….को मतृ् ु
हुँदाको उमेर 
(िष्यमा) कमत 
मथ्ो ?

………को मतृ् ु
कहाँ भएको 
मथ्ो ?

१. घटनासथलमा

२. असपतालमा

१३. तपाईँको पररिारमा हालैको आगलागीजन् विपद् बाट कुनै सदस् गमभीर घाइते भएका मथए ?

क्र. सं. गमभीर घाइते व्खतिको 
नाम, थर

………..को मलङ्ग 
के मथ्ो  ?

१. परुुष

२. मवहला

३. अन्

……….को उमेर 
(िष्यमा) कमत 
मथ्ो ?

…………….  घाइतेको प्रकार

१. गमभीर प्रकृमतको घाइते 
लागेको

२. सामान् घाइते 

१४. हालैको विपद् बाट तपाईँको पररिारमा तलका मध्े के केमा कमत क्षमत पगु्ो ?

 १. टेमलमभजन     संख्ा ……………………..

 २. केबलु टेमलमभजन           संख्ा ..........

 ३. कम््टुर/ ल्ापटप      संख्ा .........

 ४. इनटरनेट
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 ५. टेमलफोन     संख्ा .........

 ६. मोबाइल फोन   संख्ा ...........

 ७. रेवरिजरेटर    संख्ा ..........

 ८. मोटरसाइकल   संख्ा .........

९. पाररिाररक प्र्ोजनको चारपांग्र ेसािन    संख्ा ..........

१०. व्ािसाव्क प्र्ोजनको चारपांग्र ेसािन       संख्ा ……………………

११. नगद रु.  ………………………..

१२. उतपादन गरी घरमा राखिएको अन् (केजी) …………………….

१३. िेतबारीमा लगाएको अन् अनमुामनत (केजी ) ……………………….

१४. पशपुालन (अनमुामनत रु.) …………………………. 

पररिारलाई उपलबि गराइएको मनससाको खसलपको फोटो

पररिारको सिनेक्षण मनससा नमबर नं :  
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नेपाल सरकार
गहृ मनत्ाल्

राव्रि् विपद् जोखिम न य्ूनीकरण तथा व्िसथापन प्रामिकरण
कािमा्डौँ

विपद् प्रभावित पररिारको लगत संकलन का््यक्रम समपन् मनससा
(पवहलो प्रमत)

 मनससा नं: 

मैले राव्रि् विपद् जोखिम न य्ूनीकरण तथा व्िसथापन प्रामिकरणबाट सञ्ामलत विपद् प्रभावित पररिारको लगत संकलन 
का््यक्रममा समािेश भई मेरो घर र पररिारसमबनिी सबै वििरण िासतविक र सही उपलबि गराएको ्ुछ। ्झयूटो वििरण 
पेश गरी लाभग्राहीका लामग सरकारले उपलबि गराउने राहत सवुििा प्राप्त गरेमा प्रचमलत कानयून बमोखजम तोवकएका सजा् 
मेरा लामग मञ्ुर ्छ र सहने/ब्ुझाउने ्ुछ।्स का््यक्रमअनतग्यत संकमलत मेरो घर र पररिारसमबनिी व्खतिगत वििरण 
नेपाल सरकारले विपद् पीम्डतको पनुमन्यमा्यण, पनुःसथापना, मम्यत लगा्त अन् सामाखजक सरुक्षा समबनिी का््यमा प्र्ोग 
गन्य मेरो पयूण्य सिीकृमत ्छ।
उतिरदाताको नाम, थर   : ………………………………………………
घरिनीको नाम, थर  : ………………………………………………
पररिारमयूलीको नाम, थर  : …………………………………………….
िेगाना :

प्रदेश   : ………………………..   खजलला : …………………….
गा.पा. /न.पा.  : ………………………..    ि्डा नं: ……………………..

लगत संकलन समपन् मममत : ……………………………….

सिनेक्षकको हसताक्षरः …………………………………..               सिनेक्षकको को्ड नं. : …………………………………

(्स मनससाको एक प्रमत लगत संकलन पररिारलाई ददनपु्छ्य र एक प्रमत आफैँ सँग सरुखक्षत राख्पु्छ्य।)
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नेपाल सरकार

गहृ मनत्ाल्
राव्रि् विपद् जोखिम न य्ूनीकरण तथा व्िसथापन प्रामिकरण

कािमा्डौँ
विपद् प्रभावित पररिारको लगत संकलन का््यक्रम समपन् मनससा

(दोस्ो प्रमत)

 मनससा नं: 

मैले राव्रि् विपद् जोखिम न य्ूनीकरण तथा व्िसथापन प्रामिकरणबाट सञ्ामलत विपद् प्रभावित पररिारको लगत 
संकलन का््यक्रममा समािेश भई मेरो घर र पररिारसमबनिी सबै वििरण िासतविक र सही उपलबि गराएको 
्ुछ। ्झयूटो वििरण पेश गरी लाभग्राहीका लामग सरकारले उपलबि गराउने राहत सवुििा प्राप्त गरेमा प्रचमलत 
कानयून बमोखजम तोवकएका सजा् मेरा लामग मञ्ुर ्छ र सहने/ब्ुझाउने ्ुछ।्स का््यक्रमअनतग्यत संकमलत मेरो 
घर र पररिारसमबनिी व्खतिगत वििरण नेपाल सरकारले विपद् पीम्डतको पनुमन्यमा्यण, पनुःसथापना िा मम्यत लगा्त 
अन् सामाखजक सरुक्षा समबनिी का््यमा प्र्ोग गन्य मेरो पयूण्य सिीकृमत ्छ।
उतिरदाताको नाम, थर   : ………………………………………………
घरिनीको नाम, थर  : ………………………………………………
पररिारमयूलीको नाम, थर  : …………………………………………….
िेगाना :

प्रदेश   : ………………………..   खजलला : …………………….
गा.पा. /न.पा.  : ………………………..    ि्डा नं: ……………………..

लगत संकलन समपन् मममत : ……………………………….

उतिरदाताको नाम, थर :  …………………………….        हसताक्षर : ………………………………………….

 औिँा्छाप :        दा्ाँ              बा्ाँ

                             सिनेक्षकको हसताक्षरः ……………………………     सिनेक्षकको को्ड नं. : 
………………………

( ्स मनससाको एक प्रमत लगत संकलन पररिारलाई ददनपु्छ्य र एक प्रमत आफैँ सँग सरुखक्षत राख्पु्छ्य।)

अनसुयूची-२
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दफा ७ को उपदफा १ सँग समबखनित

1) क्षमतग्रसत मनजी आिास भिन मम्यत िा असथा्ी आिासका लामग अनदुान सम्झौता ढाँचा

सिनेक्षण मनससा नं.    सिनेक्षण घरिनी संख्ाः 

लाभग्राही क्रम संख्ाः   सम्झौता क्रमाङ्क संख्ाः 

विपद् बाट क्षमतग्रसत भएका मनजी आिास मम्यत िा असथा्ी आिासका लामग ............... खजलला ..................... 
गा.पा./न.पा. ि्डा नं. ........................गाउँ/टोल ..... ..... ...... बसने श्री ..................................
....................... को नामत/नामतनी/बहुारी           श्री ........................................................
.................... को ्छोरा/्छोरी/श्रीमती        िष्य  ........................ को लाभग्राही श्री . ..... ..... 
..................... (्सपम्छ प्रथम पक्ष भमनने) र ........................................................... गाउँ विकास 
समममत/नगरपामलका का्ा्यल् (्सपम्छ दोस्ो पक्ष भमनने) बीच देहा् बमोखजमका शत्यहरूको अिीनमा रही 
सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोखजम आिास मम्यत िा असथा्ी आिासका लामग मममत २० ......साल ........ 
मवहना ........ गतेका ददन ्ो अनदुान सम्झौतापत्मा सही ्छाप दसतित गरेका ्छौँ।

प्रथम पक्ष (लाभग्राही) ले मञ्ुर गरेका शत्यहरू : 

(६) मनमा्यण सामग्रीको िररद गनने तथा ्डकमगी, मसकमगी, ्लमबर, इलेखकरिमस्न तथा अन् मनमा्यण का््य गनने 
कम्यचारी तथा श्रममक जटुाउने एिं काममा लगाउने खजममेिारी मेरो हनेु्छ।

(७) मैले प्राप्त गनने आिास अनदुान रकम घर मम्यत िा असथा्ी आिासका लामग मात् िच्य गनने्ुछ।

(८) मेरो घर मम्यत िा असथा्ी आिासका मनखमत उपलबि अनदुानका अमतररति लागने लागत म आफैँ ले थप 
लगानी गरी िा अन् स्ोत जटुाई मनमा्यण का््य समपन् गनने्ुछ।

(९) मम्यत िा िा असथा्ी आिासका का््यक्रमअनतग्यत ददइने अमभमिुीकरण तथा तामलम का््यक्रममा म सहभागी 
हनेु्ुछ।

(१०) मैले तोवकएको गणुसतर र प्रविमिबमोखजम मम्यत िा असथा्ी आिास समपन् गरेको कुरा प्राविमिकबाट    
प्रमाखणत भएपम्छ मात् मम्यत िा असथा्ी आिासका लामग एकमषु्ठ रकम पचास हजार रुपै्ाँ अनदुान 
प्राप्त गनने्ुछ ।

(११) मेरो घर मम्यत िा असथा्ी आिासको तोवकएको गणुसतर, मापदण्ड र प्रविमिअनरुूप नभएमा मेरो आफनो 
स्ोत, सािन र सामग्री प्र्ोग गरी सिुार गन्य मञ्ुर ्छ।

(१२) मामथ उखललखित व्होरा िीक साँचो हो।्झयूटो िहरे प्रचमलत कानयून बमोखजम सहुँला ब्ुझाउँला। 

दोस्ो पक्ष (सथानी् मनका्) ले मञ्ुर गरेका शत्यहरू : 

(१) प्रथम पक्षबाट उखललखित शत्यहरू पयूरा भएको अिसथामा तोवकएअनसुारको मनजी आिास मम्यत िा असथा्ी 
आिासका अनदुान रकम सरकारका तफ्य बाट लाभग्राहीको बैंक िातामा उपलबि गराइने्छ।
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प्रथम पक्ष (लाभग्राही) 

(क) लाभग्राहीको व्खतिगत वििरण 

लाभग्राहीको नाम, थर (अंग्रजेमा) ......... ......... ......... ......... ......... ..........

लाभग्राहीको नाम, थर (नेपालीमा) ......... ......... ......... ......... ......... ..........

  

नागररकतामा उखललखित िेगाना 

खजलला : ....................... गा.पा./न.पा. ................ ि्डा ..........

ना.प्रा.न.. : ............... जारी खजलला ...................... 

जारी मममत ..............।..... ।

जनम मममत : .......... ।..... ।  समपक्य  फोन नं. ...............................................

सथा्ी िेगाना र नागररकतामा उखललखित िेगाना फरक भएमा

(बसाइँसराइको वििरण उललेि गनने)

बसाइँसराइको प्रमाणपत् नं. ............................... बसाइँसराइको मममत …………........ लाभग्राहीको फोटो 

सम्झौतापत्मा हसताक्षर गन्य अमिकार/मञ्ुरी प्राप्त व्खतिको वििरण 

(लाभग्राही उपखसथत हनु नसकेको अिसथामा मनजको प्रमतमनमि)

संरक्षक/अमिकारपत् िा मञ्ुरी प्राप्त व्खतिको नाम, थर ........................................

सथा्ी िेगाना : 

खजलला ..................... गा.पा./न.पा. ........................... ि्डा नं. .....................     गाउँ/टोल ....
................................................................

ना.प्र.नं. .......................  जारी खजलला..........................

जारी मममत ....................     जनम मममत ................................  

बाजेको नाम, थर .............................................................................

बाब/ुआमाको नाम, थर ..............................................................................

लाभग्राहीसँगको नाता .............................................................

समपक्य  फोन नं. .....................................................

लाभग्राही/संरक्षक/अमिकार प्राप्त व्खतिको औिँा्छाप

         दा्ा  बा्ाँ

लाभग्राही/संरक्षक/अमिकार प्राप्त व्खतिको हसताक्षर ............................................
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मममत : 

(ि) बैंक िाता वििरण (तोवकएको बैंकमा िाता िोलेकोमा वििरण उललेि गनने)

बैंक िाता नं. : ..............................................

िाताको प्रकारः .................................................

िातािालाको नाम, थर : ..........................................
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बैंकको नाम : .....................................................

शािा : .............................................................

(ग) मम्यत गररने घर िा असथा्ी आिास रहेको जगगाको वििरण :

वकतिा नं. ................... क्षेत्फल ....... िग्य ममटर .............................

िेगाना : खजलला ..................... गा.पा./न.पा. ..................... ि्डा नं. ..... टोल…………………….

मम्यत गररने घरको वकमसम :

क) गारो िा वपलरको वकमसम नं. ...................................

ि) तला िा ्छानोको वकमसम नं. ..................................

ग) नकसा पास भएकोमा नकसा पास नं. ...................... अन् ..................

तोवकएको न य्ूनतम मापदण्डअनसुार मेरो मनजी आिास मम्यत िा प्रबलीकरण गन्य सहमत ्ुछ।

घ) इच्छाइएको व्खतिको नाम, थर ........................................................

   लाभग्राहीसँगको नाता ................................

ङ) साक्षीको नाम, थर .........................................................

   हसताक्षर .......................................

दोस्ो पक्ष (सथानी् तह) का्ा्यल्को ्छाप 

गा.पा./न.पा. का्ा्यल्को नाम, िेगाना : ............................................................

अमिकार प्राप्त पदामिकारीको नाम : ...............................................

पद : ...................................

हसताक्षर : .......................................

मममत   । ।

आिश्क कागजातहरू :

१. नागररकता प्रमाणपत्को प्रमतमलवप   २. जगगािनी दता्य प्रमाणपयूजा्यको प्रमतमलवप ३. अनहुार प्रटि देखिने फोटो  
४. सिनेक्षण मनससा     

५. प्रमतमनमिको हकमा अमिकार प्रत्ा्ोजन िा मञ्ुरीनामाको कागजात                                

 ६. सथानी् तहको मसफाररस र सज्यममन मचुलुका

७. अन् कागज प्रमाण भए उललेि गननेः

अनसुयूची-३
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दफा ७ को उपदफा १ सँग समबखनित

विपद् बाट क्षमतग्रसत मनजी आिास भिन पनुमन्यमा्यण/पनुःसथापनाका लामग

अनदुान सम्झौता-पत्

सिनेक्षण मनससा नं.    सिनेक्षण घरिनी संख्ाः 

लाभग्राही क्रम संख्ाः   सम्झौता क्रमाङ्क संख्ाः 

विपद् बाट क्षमतग्रसत भएको मनजी आिास पनुमन्यमा्यण/पनुरः्सथाका लामग ............... खजलला .............. गा.पा/न.
पा. ि्डा नं. ........... गाउँ/टोल ............ बसने    श्री .. .. .. .. ............ को नामत/नामतनी/बहुारी श्री ....
............................ को ्छोरा/्छोरी/श्रीमती िष्य ..... को लाभग्राही  श्री ............................... (्सपम्छ 
प्रथम पक्ष भमनने) र ........................ गाउँपामलका, नगरपामलका का्ा्यल् (्सपम्छ दोस्ो पक्ष भमनने) 
बीच देहा्बमोखजमका शत्यहरूको अिीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डबमोखजम आिास पनुमन्यमा्यण/
पनुःसथापना गराउन मममत २०……....... साल ....... मवहना ........... गतेका ददन ्ो अनदुान सम्झौता-पत्मा 
सही ्छाप दसतित गरेका ्छौँ।

प्रथम पक्ष लाभग्राहीले मञ्ुर गरेका शत्यहरूः

(१) मेरो घर मममत …………………………. को विपद् बाट क्षमतग्रसत भएको िीक साँचो हो।

(२) मेरो बसोिास ्ोग् अकको घर ्ैछन। मैले एउटा घर पनुमन्यमा्यण/पनुःसथापना गन्यका लामग मात् अनदुान 
माग गरेको ्ुछ।

(३) मैले अरू मनका् िा संसथाबाट घर पनुमन्यमा्यण/पनुःसथापना िा मम्यतका लामग अनदुान प्राप्त गरेको ्ैछन र 
गनने पमन ्ैछन।

(४) म/मेरो पररिारका लामग घर पनुमन्यमा्यण/पनुःसथापना गन्यका मनखमत मेरो/मेरो पररिारको नाममा उप्तुि र 
प्ा्यप्त घ्ेडरी जगगा ्छ।

(५) मैले पनुमन्यमा्यण/पनुःसथापना गनने घर विपद् प्रभावित मनजी आिास पनुमन्यमा्यण तथा पनुःसथापना अनदुान 
वितरण का््यविमि, २०७८ एिं ्स सम्झौता-पत्मा उखललखित शत्य, मापदण्ड, प्रविमि र गणुसतर अनरुूप 
बनाउने्ुछ।

(६) मनमा्यण सामग्री िररद गनने तथा ्डकमगी, मसकमगी, ्लमबर, इलेखकरिमस्न तथा अन् मनमा्यण का््य गनने 
कम्यचारी तथा श्रममक जटुाउने एिं काममा लगाउने खजममेिारी मेरो हनेु्छ।

(७) मैले प्राप्त गनने आिास पनुमन्यमा्यण/पनुरः्सथा अनदुान रकम घर पनुमन्यमा्यणका लामग मात् िच्य गनने्ुछ।

(८) मेरो घर पनुमन्यमा्यणका मनखमत उपलबि अनदुानका अमतररति लागने लागत म आफैँ ले थप लगानी गरी िा 
अन् स्ोत जटुाई मनमा्यण का््य समपन् गनने्ुछ।

(९) पनुमन्यमा्यण का््यक्रमअनतग्यत ददइने अमभमिुीकरण तथा तामलम का््यक्रममा म सहभागी हनेु्ुछ।

(१०) मैले पनुमन्यमा्यणका लामग तोवकएको बैंकमा िोमलएको िातामाफ्य त मात् पचास हजार रुपै्ाँको पवहलो 
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वकसता प्राप्त गनने्ुछ।

(११) मैले तोवकएको गणुसतर र प्रविमिबमोखजम ख्लनथ तहसममको मनमा्यण समपन् गरेको कुरामा प्रमिु खजलला 
अमिकारीले तोकेको प्राविमिकबाट प्रमाखणत भएपम्छ मात् दोस्ो वकसताको एक लाि पचास हजार रुपै्ाँ 
प्राप्त गनने्ुछ।

(१२) मैले तोवकएको गणुसतर र प्रविमिबमोखजम मनमा्यण समपन् गरेको कुरा प्राविमिकबाट प्रमाखणत भएपम्छ 
मात् तेस्ो वकसता एक लाि रुपै्ाँ प्राप्त गनने्ुछ।

(१३) ्छाना मनमा्यण समपन् भएपम्छ घरको पनुमन्यमा्यण का््य सिीकृत मापदण्ड र प्रविमिबमोखजम भए/नभएको 
समबनिमा प्रमाणीकरण गन्य गराउन मेरो मञ्ुरी ्छ। 

(१४) मेरो घरको मनमा्यण का््य तोवकएको गणुसतर, मापदण्ड र प्रविमिअनरुूप नभएमा मेरो आफनो स्ोत-सािन 
र सामग्री प्र्ोग गरी सिुार गन्य मञ्ुरी ्छ।

(१५) मामथ उखललखित व्होरा दिक साँचो हो।्झयूटो िहरे प्रचमलत कानयून बमोखजम सहुँला ब्ुझाउँला। 

दोस्ो पक्ष (सथानी्) ले मञ्ुरी गरेका शत्यहरूः

१) प्रथम पक्षबाट उखललखित शत्यहरू पयूरा भएको अिसथामा तोवकएअनसुारको आिास पनुमन्यमा्यण अनदुान 
सरकारका तफ्य बाट बैंकमाफ्य त उपलबि गराइने्छ।

प्रथम पक्ष (लाभग्राही)

क) लाभग्राहीको व्खतिगत वििरण

लाभग्राहीको नाम, थर 

अंग्रजेीमा ..................................................................................

लाभग्राहीको नाम, थर 

नेपालीमा ....................................................................................... नागररकतामा उखललखित 
िेगाना

खजलला ........................ गा.पा./न.पा.................................... ि्डा नं. ...

ना.प्र.न. ................जारी खजलला ................ जारी मममत………………।………  ।…………….

जनम मममत मममत.......।.......।.......   समपक्य  फोन नं. ..........................

सथा्ी िेगाना र नागररकतामा उखललखित िेगाना फरक भएमा 

(बसाइँसराइको वििरण उललेि गनने)

बसाइँसराइ प्रमाणपत् नं. ....... बसाइँसराइको मममत.......। .......। .......

लाभग्राहीको फोटो 

सम्झौता-पत्मा हसताक्षर गन्य अमिकार/मञ्ुरी प्राप्त व्खतिको वििरण

(लाभग्राही उपखसथमत हनु नसकेको अिसथामा मनजको प्रमतमनमि) 
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संरक्षक/अमिकार प्राप्त/मञ्ुरी प्राप्त व्खतिको नाम, थर ..................................

सथा्ी िेगाना 

खजलला........................... गा.पा./न.पा............................. ि्डा नं. ...

ना.प्र.न. .............. जारी खजलला ...................... जारी मममत.......। .......। .......

बाजेको नाम, थर ................................ बाब/ुआमाको नाम, थर .................................

लाभग्राहीसँगको नाता ................ समपक्य  फोन नं. ......................

म लाभग्राही/संरक्षक/अमिकार प्राप्त व्खतिको औिँा्छाप

       दा्ाँ  बा्ाँ

लाभग्राही/संरक्षक/अमिकार प्राप्त व्खतिको हसताक्षर ...........................

मममत ............ ।     ।   

 ि) बैंक िाता वििरण (तोवकएको बैंकमा िाता िोलेकोमा वििरण उललेि गनने)

बैंक िाता नं. ................................................................

िातािालाको नाम, थर .....................................................

बैंकको नाम .......................................................

शािा ............................................................

ग) घर मनमा्यण हनेु जगगाको वििरण : 

वकतिा नं. ....................... क्षेत्फल .............. िग्यममटर ........................

िेगाना : खजलला ..................... गा.पा/न.पा. ........................ ि्डा नं. ......

मनमा्यण हनेु घरको वकमसमः 

म्डजाइन क्ाटलगबाट ्छामनएको म्डजाइन भए म्डजाइन नं. ................. िा आफनो बेगलै म्डजाइन बनाउने 
भए,

क) गारो िा वपलरको वकमसम नं. ......................................

ि) तलो िा ्छानोको वकमसम नं. ............................

ग) नकसा पास भएकोमा नकसा पास नं. ............... अन् .......................... तोवकएको न य्ूनतम 
मापदण्डअनसुार आिास पनुमन्यमा्यण गन्य सहमत ्ुछ।

घ) इच्छाइएको व्खतिको नाम, थर ................. ..... ..... ..... ..... ..... ..... लाभग्राहीसँगको नाता  
................ 
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साक्षीको नाम, थर .................................................

    हसताक्षर ................................

दोस्ो पक्ष (सथानी् तह)          का्ा्यल्को ्छाप 

..... ..... ..... .....गा.पा/न.पा.         

का्ा्यल्को नाम ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....         िेगाना 
.................... ..... ..... ..... ..... ..... .....

अमिकार प्राप्त पदामिकारीको नाम ....................................

पद ................................. 

हसताक्षर ........................

मममत ......................। ..... । ..... 

आिश्क कागजातहरूः

१. नागररकता प्रमाणपत्को प्रमतमलवप  २. जगगािनी दता्य प्रमाणपयूजा्यको प्रमतमलवप  ३. अनहुार प्रटि देखिने फोटो   
४. सिनेक्षण मनससा   ५. प्रमतमनमिको हकमा अमिकार प्रत्ा्ोजनको कागजात    ६. सथानी् तहको मसफाररस 
र सज्यममन मचुलुका

७. अन् कुनै प्रमाण भए उललेि गननेः

अनसुयूची-३
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दफा १० को (१) सँग समबखनित

अनदुान सम्झौताका लामग प्रमतमनमि तोकने फाराम  

मममतः ....................

जो जससँग समबखनित ्छ

म................ खजलला....................... गाउँपामलका/नगरपामलका ि्डा नं. ......... गाउँ/टोल .......... मनिासी श्री ...................

................नामत/नामतनी/बहुारी श्री ....................... को ्छोरा/्छोरी/श्रीमती िष्य ................को श्री/श्रीमान/्श्रीमती/सशु्री .....

.............................. को आगलागी प्रभावित लाभग्राही.............................. खजलला ..................... गाउँपामलका/नगरपामलका 

ि्डा नं........ गाउँ/टोल ................... मनिासी श्री ....................सँग नाता समबनि का्म रहेको ्छ। 

आगलागी प्रभावित लाभग्राही श्री/श्रीमान/्श्रीमती/सशु्री...................................... सिनेक्षण मनससा नं. ......................... ले उहाँको 

तफ्य बाट मलाई ् स मनजी आिास पनुमन्यमा्यण, पनुःसथापना एिम ्मम्यत िा असथा्ी आिास का््यक्रमअनतग्यत लाभग्राहीसँगको सम्झौतापत्मा 

हसताक्षर गन्य अखखत्ारीमामथ समबखनित गाउँपामलका/नगरपामलकाले आिश्क जाँचब्ुझ गरी प्रमाखणत गरेकाले लाभग्राहीसँगको अनदुान 

सम्झौतापत्मा हसताक्षर गररपाऊँ भनी ्ो मनिेदन पेश गद्य्ुछ। 

मामथ उखललित वििरण िीक ्छन ््झयूटा िहररए कानयूनबमोखजम सजा् भोगन त्ार ्ुछ। 

अखखत्ारिाला मनिेदकको हसताक्षरः अखखत्ारी ददने लाभग्राहीको हसताक्षर
नामः .................................... नामः .................................
िेगानाः .................................. िेगानाः ...................................
ना.प्र.प.नं. .................................. सिनेक्षण मनससा नं. .......................

प्रमाखणत गनने गाउँपामलका/नगरपामलका अमिकारीको

हसताक्षरः .............................

नामः ..................................

पदः.....................................

संलगन हनुपुनने कागजातः

1. नागररकताको प्रमाणपत्

2. नाता प्रमाखणत गररएको समबखनित गाउँपामलका/ नगरपामलकाको पत्

दफा ९ को (३) सँग समबखनित

अनसुयूची-५

अनसुयूची-६
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नमयूना नकसा 

शहरी विकास मनत्ाल्को िेबसाइटको 

(https://www.dudbc.gov.np/download/cat/19 मा उपलबि ्छ)

दफा ६ को उपदफा (१) को (ि-२) सँग समबखनित

सपेमसवफकेशन

शहरी विकास मनत्ाल्को िेबसाइटको 

(https://www.dudbc.gov.np/uploads/default/
files/945fbff43121355eead2401e84446cb5.pdf मा उपलबि ्छ)
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