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पु नष्ट्निर्ािण सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कायिष्ट्वष्ट्ि, २०७४
मिमि २०७२ वैशाख १२ गिे को मवनाशकारी भूकम्प िथा त्यसपमिका परकम्पका कारणबाट क्षमिग्रस्त मनजी
आवास पुनमनििाि ण, अन्य भौमिक पूवाि धारहरुको पु नमनििाि ण, आमथिक िथा सािामजक पुनर्सथाि पना सम्बन्धी
गुनासोहरु सरल एवं व्यवस्र्सथि िवरबाट व्यवर्सथापन गरी सम्बोधन गनि वाञ्छनीय भएकोले,
भूकम्पबाट प्रभामवि संरचनाको पुनमनि िाि ण सवन्न्धी ऐन, २०७२ को दफा ३१ ले मदएको अमधकार प्रयोग गरी
रामरिय पुनमनििाि ण प्रामधकरणको कायिकारी समिमिले दे हायको पुनमनििाि ण सम्बन्धी गुनासो व्यवर्सथापन कायिमवमध,
२०७४ बनाएको ि ।
१.सिंष्ट्िप्त नार् र प्रारभ:(१) यस कायिमवमधको नाि “पुनष्ट्निर्ािण सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कायिष्ट्वष्ट्ि,
२०७४”रहे को ि ।
(२) यो कायिमवमध कायिकारी समिमिले स्वीकृि गरे को मिमि दे स्ख लागू हुनेि ।
२. पररभाषा: मवषय वा प्रसंगले अको अथि नलागेिा यस कायिमवमधिा,–
(क) "ऐन" भन्नाले भूकम्पबाट प्रभामवि संरचनाको पुनमनििाि ण सम्बन्धी ऐन,२०७२ सम्झनु पिि ।
(ख) "प्रामधकरण" भन्नाले ऐनको दफा ३ बिोमजि गमिि रामरिय पु नमनििाि ण प्रामधकरण सम्झनु पिि ।
(ग) “पुनमनििाि ण” भन्नाले भूकम्पबाट भएको क्षमिको दीगो, दररलो र योजनाबद्ध रुपिा आमथिक,
सािामजक वा भौमिक मवकास, नवमनिाि ण िथा पुनर्सथाि पना सम्बन्धी कायि सम्झनु पदि ि ।
(घ) "गुनासो" भन्नाले कायिमवमधको दफा ३ बिोमजि लाभग्राहीले दफा ४ िा उल्लेख भएका िाध्यिबाट
प्रामधकरणिा दिाि गनि सक्ने उजुरीलार्ि सम्झनुपिि ।
(ङ) "लाभग्राही" भन्नाले भूकम्पबाट प्रभामवि मनजी आवास पुनमनििाि ण अनुदान मविरण (पमहलो संशोधन)
कायिमवमध, २०७४ को दफा ३ बिोमजि पमहचान गररएका मनजी घरका घरधनीलाई बुझाउँ दि ।
(च) “र्सथानीय िह” भन्नाले गाउँ पामलका, नगरपामलका, उप-िहानगरपामलका र िहानगरपामलकालाई
जनाउँ दि ।
(ि) “वडाध्यक्ष” भन्नाले र्सथानीय िहको गाउँ पामलका/नगरपामलकाको मनवाि मचि वडाध्यक्षलाई जनाउँ दि ।
(ज) “नगरपामलका” भन्नाले नगरपामलका, उप-िहानगरपामलका र िहानगरपामलकालाई जनाउँ दि ।
३. गुनासोकर्ाि : भूकम्पबाट प्रभामवि ३१ मजल्लाका व्यस्िहरुले प्रामधकरणको पुनमनििाि ण सम्बन्धी काििा मचत्त
नबुझेिा गुनासो गनि सक्ने िन् । यस्ता गुनासोहरु र्सथानीय िहको गाउँ पामलका/नगरपामलका िथा वडा
कायाि लयहरुिा र प्रामधकरणका मजल्ला एवं केन्द्रीय मनकायहरुिा दिाि गनि समकने ि।
४. गुनासो ष्ट्दने र्ाध्यर्: गुनासोहरु गदाि मवद् यु िीय िाध्यि वा मनवेदनिाफिि दिाि गनि समकनेि।
५. गुनासोको वगीकरण: प्राप्त भएका गुनासोहरुलाई दे हायबिोमजि वगीकरण गररनेि:
(१)
मनजी आवास पुनमनि िाि णसँ ग सम्बन्धी गुनासो,
(२) अन्य गुनासोहरु (जस्तै : हे लो सरकार, प्रामधकरणको टोल फ्री सेवा वा अन्य मनकाय वा
संर्सथाबाट प्राप्त गुनासो)
६. गुनासो दर्ाि गराउने सम्बन्धी व्यवस्था:(१) भूकम्पबाट प्रभामविमनजी घरका घरधनीहरुले मनजी अवास
पुनमनििाि णसँ ग सम्बस्न्धि िोमकएको फाराि भरी गुनासो दिाि गराउन सक्नेिन् ।
(२) कायाि लयिा प्राप्त गुनासोहरु िु ट्टै रमजररिा दिाि गनुिपनेि। गुनासो दिाि गरे पमि गुनासो दिाि मनस्सा
सम्बस्न्धि व्यस्िलाई मदनु पनेि ।
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(३) गुनासो दिाि गनि का लामग दे हायका मनकायहरुलाई िोमकएको ि:
(क) भूकम्पबाट प्रभामवि व्यस्ि बसोबास गरे को गाउँ पामलका/नगरपामलकाका वडा
कायाि लयहरु,
(ख) र्सथानीय िहिा रहे का गाउँ पामलका एवं नगरपामलकाका कायाि लयहरु,
(ग) रामरिय पु नमनि िाि ण प्रामधकरणका मजल्ला एवं केन्द्रीय मनकाय ।
७. गुनासो दर्ाि गदाि सिंलग्न गनुिपने कागजार्हरु: गुनासोकिाि ले मनजी अवास पु नमनििाि ण सम्बन्धी गुनासो दिाि
गदाि गुनासो फारािसाथ दे हायको कागजाि संलग्न गनुि पनेि ।
(१) सवेक्षण मनस्सा,
(२) लाभग्राहीको सूचीिा नाि सिावेश भएको भए सो सम्बन्धी मववरण,
(३) सभेक्षण िु टे को िथा अन्य गुनासोको हकिा मनवेदन िात्र मदए पुग्ने ।
८. गुनासो व्यवस्थापन प्रष्ट्िया: (१) गुनासो दिाि गने प्रत्येक कायाि लयले प्राप्त गुनासो व्यवर्सथापनका लामग
सम्बस्न्धि समिमििा पिाउने। समिमिले गुनासो व्यवर्सथापन गरी आफै मनणि य गने र नसमकने भए कारण
समहि गुनासो दिाि भएको पन्ध्र मदनमभत्र सम्बस्न्धि गुनासो व्यवर्सथापन समिमििा पिाउनु पनेि ।
(२) यसरी गुनासो सवन्स्न्धि समिमििा पिाईएकोिा सोही व्यहोरा खोली सो को जानकारी गुनासोकिाि लाई
मदनु पनेि ।
९.वडास्तरीय गुनासो व्यवस्थापन सष्ट्र्ष्ट्र्: (१) वडास्तरीय गुनासो व्यवर्सथापन समिमिको गिन दे हायबिोमजि
हुनेि :
(क) गाउँ पामलका/नगरपामलकाको वडाको वडाध्यक्ष
-संयोजक
(ख) सम्बस्न्धि वडािा प्रामधकरणबाट खटार्एको/िोमकएको ईस्जजनीयर/सव ईस्जजनीयर-सदस्य
(ग) सम्बस्न्धि वडा कायाि लयको समचव
- सदस्य समचव
(२) समिमिको समचवालय गाउँ पामलका/नगरपामलकाको सम्बस्न्धि वडा कायाि लयिा रहनेि ।

(३) समिमिको वैिकिा आवश्यकिा अनुसार सम्बस्न्धि व्यस्िलाई आिन्त्रण गनि समकनेि ।
(४) सदस्य समचवको काि, कििव्य र अमधकार दे हायबिोमजि हुनेि:
(क) वडा कायाि लयिा प्राप्त गुनासोहरुको सं कलन गने,
(ख) अन्य मनकायहरुिा दिाि भई कारवाहीको लामग प्राप्त हुन आएका गुनासोहरुको संकलन गने,
(ग) संकमलि गुनासोको मवषय अनुसार वगीकरण गरी वडास्तरीय गुनासो व्यवर्सथापन समिमिको
बैिकिा पे श गने ।

(घ) समिमिले गरे का मनणियहरु कायाि न्वयन गने, गराउने ।
(५) वडास्तरीय गुनासो व्यवर्सथापन समिमिको काि, कििव्य र अमधकार दे हायबिोमजि हुनेि :
(क) वगीकरण गररएका िध्ये सािान्य मववरणात्मक त्रुमट (जस्तै: लाभग्राहीको नाि वा थर वा
िे गाना वा नागररकिा नम्बर वा नागररकिा जारी मिमि वा जन्म मिमि वा बावु वा बाजेको नाि
वा थर वा ससुरा वा पमिको नाि वा थर आमदिा सािान्य त्रुटी) भएका कारणले सम्झौिा गनि
नसकेको गुनासोको हकिा केन्द्रीय आयोजना कायाि न्वयन र्काईले मजल्लािा उपलब्ध
गराएको लाभग्राहीको नाि नािेसी, िीनपुस्ते र लाभग्राही पमहचान नम्बरसँग अन्य मववरण

2

मभडान गरी लाभग्राहीसँ ग सम्झौिा गने गरी यकीन गने । सोको जानकारी
गाउँ पामलका/नगरपामलका, मजल्ला सिन्वय समिमि एवं प्रामधकरणको मजल्ला सिन्वय
समिमिको समचवालयिा उपलब्ध गराउने ।

(ख) प्रामधकरणबाट गररएको सभेक्षणको आधारिा मनजी आवास पुनमनििाि ण गनिका लामग िीन
लाख रुपैय
ँ ा अनुदान प्राप्त गने गरी सम्झौिा गरे का िर पुनमनििाि ण हुने क्रििा घर भत्काउनु
नपने भई प्रामवमधकको मसफाररशिा भूकम्प प्रमिरोधी प्रमवमध प्रयोग गरी प्रबलीकरण गनुि पने
अवर्सथािा उि घरधनी लाभग्राहीलाई प्रबलीकरणको वगििा राखी सोही अनुरुप अनुदान
सम्झौिा पररिाजिन गने । सो बिोमजिको मववरण प्रामधकरणको केन्द्रीय सूचना प्रणालीिा
अद्यावमधक गनि यथाशीघ्र सम्बस्न्धि गाउँ पामलका/नगरपामलकािाफिि प्रामधकरणिा उपलब्ध
गराउने , सोको जानकारी मजल्ला सिन्वय समिमिको समचवालयलाई मदने ।केन्द्रीय सूचना
प्रणालीिा अद्यावमधक भई आएपमि सोको कायाि न्वयन गने, गराउने ।
(ग)

िामथ बुँदा नं. (ख) िा उल्लेख भएबिोमजि कुनै लाभग्राहीले उि रकिबाट प्रबलीकरण
नगरे िा वा सम्बद्ध प्रामवमधकबाट मनरीक्षणको क्रििा भूकम्प प्रमिरोधी प्रमवमध अनुरुप
प्रबलीकरण गरे को नदे स्खएिा प्रचमलि कानून बिोमजि कारवाही गने, गराउने वा समिमिबाट
कारवाही गनि नसमकने मवषयहरु कारण खोली गाउँ पामलका/नगरपामलकािा मसफाररश गरी
पिाउने ।

(घ)

नेपाल

सरकार,

प्रामधकरणको

मनदे शक

समिमि,

कायिकारी

समिमि,

गाउँ पामलका/नगरपामलकास्तरीय गुनासो व्यवर्सथापन समिमि एवं केन्द्रीय गुनासो व्यवर्सथापन
समििले मवमभन्न मिमििा गरे का मनणियहरु र स्वीकृि कायिमवमधहरु बिोमजि गुनासो फर्छ्यौट
गने ।
(ङ) समिमिले

फर्छ्यौट गनि

नसकेका गुनासोहरु

कारण खुलाई

राय प्रमिवेदनसमहि

गाउँ पामलका/नगरपामलकास्तरीय गुनासो व्यवर्सथापन समिमििा पिाउने ।

(च) िामथ बुँदा नं (क) बाहे कको अवर्सथा परी नाि नािेसी नमभडे िा समिमिको रोहवरिा सजिमिन
िुचुल्का उिाई लाभग्राहीको यकीनसाथ मसफारीश गरी मनणियको लामग
गाउँ पामलका/नगरपामलकास्तरीय गुनासो व्यवर्सथापन समिमििाफिि प्रामधकरणको केन्द्रीय
गुनासो व्यवर्सथापन समिमििा पिाउने र लाभग्राहीको सूचीिा सिावेश गने मनणिय भई आएिा
लाभग्राहीसँ ग सम्झौिा गने , गराउने ।

(ि) कुनै लाभग्राहीको एक भन्दा बढी िाउँ बाट सूचीिा नाि सिावेश भएको अवर्सथािा सम्बस्न्धि
दु वै मनकायको सिन्वयिा लाभग्राहीलाई कुनै एक र्सथानिा आवास मनिाि ण गनि िनौट गराई
अको र्सथानबाट लाभग्राहीको सूचीबाट मनजको लगिकट्टा गरी गराई सोको जानकारी
गाउँ पामलका वा नगरपामलकािाफिि प्रामधकरणिा पिाउने। यस्तो अवर्सथािा मनजी आवास
पुनमनििाि णको लामग मलएको अनुदान रकि असुल उपर गरी गराई सम्बस्न्धि
गाउँ पामलका/नगरपामलका/मजल्ला सिन्वय समिमिको मनजी आवास अनुदान जाने खािािा
जम्मा गरी गराई सोको एक प्रमि भौचर प्रामधकरणको केन्द्रीय कायाि लयिा पिाउने ।

(ज) वडास्तरीय गुनासो व्यवर्सथापन समिमिको बैिकबाट मनणिय हुन नसकेका मवषयसँग सम्बस्न्धि
गुनासोहरु सम्बस्न्धि गाउँ पामलका वा नगरपामलकास्तरीय गुनासो व्यवर्सथापन समिमििा
पिाउने ।
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(झ) सभेक्षणिै नाि िु टे को वा लाभग्राही सूचीिा नाि नआएको िर घर भूकम्पले क्षमिग्रस्त भएको
भन्ने प्रकृमिका गुनासोहरुको हकिा भूकम्पले घर क्षमि भए नभएको यकीन गरी पुनसिभेक्षण
गनुिपने वा पुन र्सथलगि जाँ च गनुिपने/नपने यकीन गरी स्पर मसफाररशसमहि सम्बस्न्धि
गाउँ पामलका वा नगरपामलकास्तरीय गुनासो व्यवर्सथापन समिमि र प्रामधकरणिा पिाउने ।

(ञ) मनजी आवास प्रबलीकरण गनिका लामग एक लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गने गरी सम्झौिा
गरे का िर प्रबलीकरणका क्रििा उि घर भस्त्कएिा वा भत्काउनु पने अवर्सथा भई
पुनमनििाि ण गनुिपने भनी ईस्जजमनयरबाट प्रिामणि भएिा वडास्तरीय गुनासो व्यवर्सथापन
समििले सजिमिन िुचुल्का उिाई उि घरधनी लाभग्राहीहरुलाई पुनमनििाि णको वगििा राख् न
मसफाररस साथ गाउँ पामलका/नगरपामलकािाफिि स्वीकृमिका लामग प्रामधकरणको केन्द्रीय
कायाि लयिा पिाउने र सो को जानकारी प्रामधकरणको मजल्ला सिन्वय समिमिको
समचवालयलाई मदने । केन्द्रीय गुनासो व्यवर्सथापन समिमिबाट मनणिय भै सूचना प्रणालीिा
अद्यावमधक भई आएपमि सोको कायाि न्वयनका लामग सम्बस्न्धि वडा समचवलाई पिाउने ।

(ट) फर्छ्यौट भएका िथा गाउँ पामलका वा नगरपामलकास्तरीय गुनासो व्यवर्सथापन समिमििा
पिार्एका गुनासोको बारे िा गुनासोकिाि लाई जानकारी मदने ।
१०. गाउँ पाष्ट्लका/ नगरपाष्ट्लकास्तरीय गुनासो व्यवस्थापन सष्ट्र्ष्ट्र् (१) गाउँ पामलका/नगरपामलकास्तरीय
गुनासो व्यवर्सथापन समिमिको गिन दे हायबिोमजि हुनेि :
(क) प्रिुख, गाउँ पामलका/नगरपामलका
–संयोजक
(ख) उप-प्रिुख, गाउँ पामलका/नगरपामलका
- उप-संयोजक
(ग) प्रामधकरणबाट गाउँ पामलका/नगरपामलकािा खटार्एको/िोमकएकोईस्जजमनयर –सदस्य
(घ) प्रिुख, नमजकको नेपाल प्रहरीको र्काई
–सदस्य
(ङ) कायिकारी अमधकृि, गाउँ पामलका/नगरपामलका
- सदस्य समचव
(२) गुनासोको मवषयसंग सम्बस्न्धि अन्य व्यस्ि वा पदामधकारीलाईअवश्यकिा अनुसार गुनासो
व्यवर्सथापन समिमिको बैिकिा आिन्त्रण गनि समकने ि ।
(३) संयोजकको अनुपस्र्सथमििा उप-संयोजकले बैिकको अध्यक्षिा गनेिन् ।
(४) गाउँ पामलका/नगरपामलकास्तरीय गुनासो व्यवर्सथापन समिमिको समचवालय गाउँ पामलका/
नगरपामलकाको कायाि लयिा रहने ि ।
(५) गाउँ पामलका/नगरपामलकाका गुनासो व्यवर्सथापन समिमिको सदस्य समचवको काि, कििव्य र
अमधकार दे हायबिोमजि हुनेि :
(क) गाउँ पामलका/नगरपामलकािा दिाि भएका गुनासोहरु एवं वडास्तरीय िथा अन्य मनकायिाफिि
प्राप्त गुनासोहरुको अमभलेख राख्ने,
(ख) प्राप्त गुनासोको वगीकरण गने र प्रकृमि िु ट्याउने ,
(ग) वगीकृि गुनासोहरु गाउँ पामलका/नगरपामलकास्तरीय गुनासो व्यवर्सथापन समिमिको बैिकिा
पेश गने
(घ) गुनासो व्यवर्सथापन समिमिको बैिकबाट भए गरे का मनणियहरु कायाि न्वयन गने, गराउने ।
(६) गाउँ पामलका/नगरपामलकास्तरीय गुनासो व्यवर्सथापन समिमिको काि, कििव्य र अमधकार
दे हायबिोमजि हुनेि:
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(क) मब. सं. २०७२ साल बैशाख १२ गिे अगावै सम्बस्न्धि िालपोि कायाि लयिा अं शबण्डा कागज
पाररि गरे का र लाभग्राही सूचीिानाि सिावेश भएका घर पररवारलाई िु ट्टै घर पररवारिा
गणना गरी अलग घर मनिाि णका लामग अनुदान रकि उपलब्ध गरार्नेि । िर अंशबण्डा
कागज अड्डाबाट पाररि नगरे को भएिापमन २०७२ बैशाख १२ गिे अगावै िानो िु मट्टई िु ट्टै घर
बनाई बसेको रहे ि र केन्द्रीय िथ्याङ्क मवभागद्वारा भू कम्प प्रभामवि लगि सं कलन कायिक्रि
अन्तगिि संकलन गररएको िथ्यां किा सिावेश भई लाभग्राही सूचीिा नाि सिावेश भएको
रहे ि भने िु मट्टमभन्न भई अलग अलग घर बनाई बसोबास गरे को सजिमिन िुचुल्काको
आधारिा पु री भएिा अलग/अलग घर पुनमनििाि णका लामग त्यस्तो भू कम्प प्रभामवि
घरधनीलाई सिेि िु ट्टै घर पररवारिा गणना गने ।
(ख) साविजमनक जग्गामविाि र गुिी ,सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा बाहे क मवमभन्न मकमसिका गुिी ,
,गाउँ ब्लक ,वेमनस्सा ,स्वबासी ,िोही लागेको जग्गा ,अमधनर्सथ जग्गा शहर ब्लक, कोदाली ,
उखडा सिेिका जग्गािा ,मबटौरी ,आँ कडाबसोबास भई घर क्षमि भएका लाभग्राहीका हकिा
मनज बसोबासीसँग घरबास भएको जग्गाको भोग सम्बन्धी कुनै मनस्सारमसद वा पू जी भए सो ,
मनस्सा रमसद वा पूजीको आधारिा र्सथानीय मनकायले गररमदएको मसफाररश र त्यस्तो मनस्सा
रमसद वा पूू जी नभएको अवर्सथािा सोही व्यहोराको मसफाररश एवं क्षमिग्रस्त घरबास भएको
हकिा कस्ििा दु ई जना संमधयारहरुले घरबास भएको िथा भोगचलन गरे को हो भनी
गररमदएको सजिमिन िुचुल्काका आधारिा त्यस्ता घरधनी लाभग्राहीसँग घर मनिाि ण अनुदान
सम्झौिा गनि स्वीकृमि मदने ।
(ग)

वडास्तरीय गुनासो ब्यवर्सथापन समिमिबाट प्रामधकरणको केन्द्रीय कायाि लयिा पिाउन
मसफाररससाथ आएका गुनासोहरुउपर िानवीन गरी आवश्यक िहरे मसफाररस समहि
प्रामधकरणको केन्द्रीय कायाि लयिा पिाउने।

(घ)

नेपाल सरकार, प्रामधकरणको मनदे शक समिमि एवं कायिकारी समिमिले मवमभन्न मिमििा गरे का
मनणियहरु र स्वीकृि कायिमवमधहरु बिोमजि गुनासो फर्छ्यौट गने , गराउने ।

(ङ) वडास्तरीय गुनासो व्यवर्सथापन समिमिको मनणियउपर केही गुनासोहरु भएिा त्यस्ता
गुनासोहरु फर्छ्यौट गने ।
(च) समिमिले फर्छ्यौट गनि नसकेका गुनासोहरु कारण खुलाई राय प्रमिवेदनसमहि प्रामधकरणिा
पिाउने ।
११.केन्द्रीय स्तरर्ा गुनासो व्यवस्थापन (१) केन्द्रीयस्तरिा प्राप्त गुनासो व्यवर्सथापनको संयोजन प्रामधकरणको
सूचना िथा संचार शाखासँ गको सिन्वयिा सािामजक पररचालन िथा व्यवर्सथापन िहाशाखाले गनेि।
गुनासो ब्यवर्सथापनका सम्बन्धिा उि िहाशाखाको कायि दे हायबिोमजि हुनेिः
(क) र्सथानीय िहका गुनासो व्यवर्सथापन समिमिबाट मसफाररशसाथ प्राप्त हुन आएका
गुनासोहरुको अमभलेख राख्ने ,
(ख) प्रामधकरण एवं र्सथानीय िहबाट प्राप्त गुनासोहरुको वगीकरण गने र प्रकृमि िु ट्याउने ,
(ग) मनजी आवास पुनमनििाि णसँग सम्बस्न्धिव्य वर्सथापकीय सूचना प्रणाली (MIS) िा रहे को
गुनासोकिाि कोक्षमिग्रस्त भमनएको मनजी आवासको िामलका (Matrix), मनजी आवासको
िस्स्वर (image) आमद सू चनाहरु िथा आवश्यकिा अनुसार अन्य सूचनाहरु सिेि मलई
मवश्लेषण गने ।
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(घ)
(ङ)

(च)
(ि)

(ज)
(झ)

(ञ)
(ट)

िामथ बुँदा नं. (ग) बिोमजिको मनणिय मलँदा आवश्यकिा अनुसार मवज्ञहरुको सिेि राय
परािशि मलन समकने ।
िामथ बुँदा नं. (ग) बिोमजि पुनमनििाि ण िथा प्रबलीकरणको लाभग्राही सूचीिा सिावेश हुने /
नहुने दे स्खएका मनजी घरधनीको मववरण मसफाररशसाथ केन्द्रीय गुनासो व्यवर्सथापन
समिमिको बैिकिा पेश गने ।
मवश्लेषणको आधारिा पुनसिभेक्षण एवं र्सथलगि जाँ च र मनरीक्षण गनुि पने दे स्खन आएिा
केन्द्रीय गुनासो व्यवर्सथापन समिमिको बैिकिा पेश गने ।
र्सथानीय िहका गुनासो व्यवर्सथापन समिमिहरुबाट रायसाथ प्राप्त मसफाररशहरुको
मवश्लेषणको आधारिा फर्छ्यौट गने। फर्छ्यौट गनि नसमकने प्रकृमिका मवषयहरु केन्द्रीय
गुनासो व्यवर्सथापन समिमिको बैिकिा पेश गने ।
कायिकारी समिमि िथा िथा केन्द्रीय गुनासो ब्यवर्सथापन समिमिको बैिकबाट भए गरे का
मनणियहरु कायाि न्वयन गने, गराउने ।
मनजी आवास पुनमनििाि ण भन्दा फरक मवषयका प्रामधकरणसँग सम्बस्न्धि अन्य गुनासोहरुको
सम्बन्धिा नेपाल सरकार, प्रामधकरणको मनदे शक समिमि एवं कायि कारी समिमिले मवमभन्न
मिमििा गरे का मनणिय िथा िौजुदा कायिमवमध बिोमजि आवश्यक मनणियका लामग
प्रामधकरणका समचवसिक्ष पेश गने ।
वगीकृि गुनासोहरुिध्ये प्रशासमनक प्रकृमिका गुनासोहरु आवश्यक कारवाहीका लामग
सम्बस्न्धि पदामधकारी/मनकाय/समिमिलाई लेखी पिाउने ।
गाउँ पामलका/नगरपामलकास्तरीय गुनासो व्यवर्सथापन समिमिको मनणियउपर केही गुनासोहरु
भएिा त्यस्ता गुनासोहरु फर्छ्यौटका लामग मसफाररस साथ कायिकारी समिमििा पे श गने ।

१२. केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन सष्ट्र्ष्ट्र् (१) केन्द्रीय गुनासो व्यवर्सथापन समिमिको गिन दे हायबिोमजि
हुनेि :
(क) प्रामधकरणले िोकेको कायि कारी समिमि सदस्य
- संयोजक
(ख) गुनासोसँग सम्बस्न्धि िहाशाखा प्रिुख, रामरिय पुनमनििाि ण प्रामधकरण
- सदस्य
(ग) सहसमचव (प्रा.) रामरिय पु नमनि िाि ण प्रामधकरण
- सदस्य
(घ) सूचना िथा सञ्चार शाखा प्रिुख, रामरिय पुनमनििाि ण प्रामधकरण
- सदस्य
(ङ) उप-समचव, सािामजक पररचालन िथा गुनासो व्यवर्सथापन शाखा
- सदस्यसमचव
(२) समिमिको बैिकिा अवश्यकिा अनुसार कायिकारी समिमि सदस्य, सम्बस्न्धि मवज्ञ िथा
पदामधकारीलाई आिन्त्रण गनि समकने ि ।
(३) केन्द्रीय गुनासो व्यवर्सथापन समिमिको काि, किि व्य र अमधकार दे हायबिोमजि हुनेि:
(क) गुनासो ब्यवर्सथापन िहाशाखाबाट पेश हुन आएका बुँदा नं ११ (ङ), (च) र (ि) बिोमजिका
मबषयिा नेपाल सरकार, प्रामधकरणको मनदे शक समिमि र कायिकारी समिमिका मनणियहरु
िथा स्वीकृि कायिमवमध बिोमजि मनणिय मलने। कुनै गुनासोकिाि लाभग्राहीको सूचीिा पने
दे स्खएिा अथवा प्रवलीकरणको सूचीिा रहे को गुनासोकिाि नयाँ आवास पुनमनििाि णको सूचीिा
पने भै आमथिक दामयत्व थमपने दे स्खएिा मनणियाि थि कायि कारी समिमििा मसफाररस साथ पेश गनि
मनणिय मलने ।
(ख) गाउँ पामलका/नगरपामलकास्तरीय गुनासो व्यवर्सथापन समिमिको मनणियउपर केही गुनासोहरु
भएिा त्यस्ता गुनासोहरु फर्छ्यौट गने ।
१३.ष्ट्वष्ट्वि: (१) जुनसुकै िहको गुनासो व्यवर्सथापन समिमिले कुनै व्यस्िले झुट्ठा मववरण पेश गरी मनजी आवास
अनुदानिफिको रकि मलएको पाएिा मनजबाट त्यस्तो रकि सरकारी बाँ की सरह असू ल उपर गने सिेिको
प्रचमलि कानून बिोमजि कारवाही गनि सम्बस्न्धि मजल्ला प्रशासन कायाि लयिा लेखी पिाउनेि।
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(२) आवश्यकिा अनुसार प्रामधकरणले गुनासो सम्बन्धी कायिको अनुगिन गनि /गराउन सक्नेि ।
(३) प्राप्त गुनासोको उमचि सियमभत्र फियौट गनुि सम्बस्न्धि मनकायको कििव्य हुनेि ।
(४) गुनासोको मवषयिा भएको मनणियको जानकारी गुनासोकिाि लाई मदर्नेि ।
(५) ररस ईवी िथा पूवाि ग्रह राखी असत्य वा झुट्ठा मववरण मदने , गाली वा धम्की मदने वा कायाि लयको सिय
र स्रोि खेर जाने गरी दु :ख मदने मनयिले गुनासो गने व्यस्िउपर प्रचमलि कानून बिोमजि कारवाही
हुनेि ।
१४.कायिष्ट्वष्ट्िर्ा पररर्ाजिन र्था सिंशोिन: (१)यस कायिमवमधको कायाि न्वयनिा कुनै सिस्या दे स्खएिा
कायिकारी समिमिले आवश्यकिा अनुसार पररिाजिन िथा संशोधन गनि सक्ने ि ।
(२) यो कायिमवमध अन्य प्रचमलि कानूनसँग बामझन गएिा बामझएको हदसम्म प्रचमलि कानून बिोमजि
हुनेि ।
१५. खारे जी र बचाउ: पुनमनििाि ण र पुनर्सथाि पना सम्बन्धी गुनासो व्यवर्सथापन सम्बन्धी कायिमवमध, २०७३ खारे ज
गररएको ि। उि कायिमवमध अनुसार भए गरे का काि कारवाहीहरु यसै कायि मवमध बिोमजि भए गरे को
िामननेि
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अनुसूची- १
आवासपुनमनि िाि णकायिक्रि

गुनासोदर्ाि फारार्
कायािलयप्रयोजनकोलाष्ट्गर्ात्र
गु नासोफारार् िर् सिंख्ााः- _______________
दर्ािनिं________________
गु नासोदर्ाि स्थानाः- ष्ट्जल्ााः-.................
गाउँ पाष्ट्लका/नगरपाष्ट्लका:-......................
वडानिं .-.......
ष्ट्र्ष्ट्र्ाः- ________________

टोल/बस्तीाः-.................

१. गु नासो गनि चाहने व्यक्तिको ष्ट्ववरणाः
नाि, थरः-

लालपूजाि प्रिाणपत्रनं:-

जारी मिमिः

बाबुको नाि, थरः-

नागररकिा प्रिाणपत्र नं:

जारी मिमिः-

बाजे को नाि, थरः-

मजल्लाः-

जम्मा पररवार संख्ाः-

गाउँ पामलका/नगरपामलका:-

सवेक्षण मनस्सा नं .-

टोल/बस्तीःसम्पकि फोननं .-

२.आफु वसेको जग्गाको कानू नी स्वाष्ट्र्त्व केहो ? १. मनजी २. सर्सथां गि/गुिी ३. सरकारी/ साविजमनक ४. अन्य..................................

३.गुनासोको ष्ट्कष्ट्सर् (लागू हुने जष्ट्र् सबैर्ा ष्ट्चन्ह लगाउने)

गुनासोको ष्ट्ववरणसिंिेपर्ाउल्ेख गने
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वडाः-

१. सवेक्षण िु टे को
२. सवेक्षण गररएको मववरण त्रुटीपूणि रहेको
३. एक भन्दा बढी व्यस्ि घरधनीको रुपिा रहे को
४. आवश्यक कागजाि पेश गनि नसमकएको
५. भत्केको घर रहेकोजग्गा आफ्नो नाििा नरहे को
६. जग्गा सम्बन्धी अन्य सिस्या
७. बस्ती र्सथानान्तरण वा पुनर् र्सथापना गनुि पने
ख) बैंकखार्ा र्था भुिानी सम्बन्धी
१. बैंकिा खािा खोल्न सिस्या भएको
२. बैक खािािा रकि जम्मा नभएको
३. बैक खािािा प्रयाप्त रकि जम्मा नभएको
४. अन्य...................
ग) आवास पुनष्ट्निर्ािण सम्बन्धी
१. बनी रहे को घरको जाँचपास गनि सिस्या भएको
२. आवास अनु दान मलनु भन्दा पमहले नै घर बनाएको र जाचँपासिा सिस्या भएको ।
घ. अन्य गुनासो
१........................................................................
२..................................................................................................................................................

४.गुनासोकर्ाि वा ष्ट्नजको पररवारको स्वाष्ट्र्त्वर्ा अन्य स्थानर्ा आवासीय घर ?
१. ि
२. िै न
ि भने , घरधनीको नािः-घर रहे को मजल्लाःगाउँ पामलका/नगरपामलका:भुकम्प पष्ट्ि घरको अवस्थााः
१. क्षमि नभएको
२. आमशंक क्षमिभएको

वडा नं .:३. पूणिक्षमि भएको

टोलः-

५.गुनासो फारार्सिंगै प्रर्ाण स्वरूप पेस गररएका कागजार्हरु:
१. नागररकिा प्रिाणपत्रको प्रमिमलमप २. जगाधनी लालपूजाि प्रिाणपत्रको प्रमिमलप ३. सवेक्षण मनस्सा ४. बसाई–सराई प्रिाणपत्र प्रमिमलपी
६. अकैको नाििा भएको जग्गािा घर मनिािणको लामग पूविस्वीकृमि ७.नािा प्रिामणि प्रिाणपत्र ८.अन्य(उल्लेखगने )..........................

गुनासोकर्ािकोहस्तािराः................................-मिमिः____________________ (सार्ाष्ट्जकपररचालक ष्ट्सफाररसकर्ाि को)नाि ,थरःहस्तािर ...............................................

मिमिः____________________ -

[कायािलयप्रयोजनकोलाष्ट्गर्ात्र]
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५.लाभग्राही/घरधनी वारे शनािा

ि.स.

१.

दर्ािभएकोगुनासोकाप्रकृष्ट्र्

गुनासोसम्बोिन
भएको/ नभएको

भएकोभए, गुनासो
सम्बोिन गने ष्ट्नकाय

नभएकोभएष्ट्सफाररसगररएको
ष्ट्नकाय

क.भयो
ख.भएन
ग.मसफाररसगररएको

क.गाउँ पामलका
ख. नगरपामलका
ग.रा.पु.प्रा. (रामरिय पुनिमनिािण

क.गाउँ पामलका
ख. नगरपामलका
ग.रा.पु.प्रा.
(रामरिय

पुनिमनिािण

क.गाउँ पामलका
ख. नगरपामलका
ग.रा.पु.प्रा. (रामरिय पुनिमनिािण

क.गाउँ पामलका
ख. नगरपामलका
ग.रा.पु.प्रा.
(रामरिय

पुनिमनिािण

क.गाउँ पामलका
ख.नगरपामलका
ग.रा.पु.प्रा.(रामरिय

क.गाउँ पामलका
ख. नगरपामलका
ग.रा.पु.प्रा.(रामरिय

पुनिमनिािण

प्रामधकरण)

२.

क.भयो
ख.भएन
ग.मसफाररसगररएको

प्रामधकरण)

३.

क.भयो
ख.भएन
ग.मसफाररसगररएको

पुनिमनिािण

प्रामधकरण)

र्ाष्ट्थल्ो ष्ट्नकायर्ा
पठाएको प्रर्ाष्ट्णर् गने
अष्ट्िकारी

सम्बोिन भएपष्ट्ि खबर
गरे को वा र्ाष्ट्थल्ो
ष्ट्नकायर्ा पठाएको ष्ट्र्ष्ट्र्

प्रामधकरण)

प्रामधकरण)

प्रामधकरण)

गुनासो सम्बोधनको मववरण..................................................................................................................................सम्बोधन गने अमधकारीको नाि, थर ...............................................
पद

...........................................................

हस्ताक्षर

........................................................................................................................
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मिमि..........................................................

अनुसूची -२

नेपाल सरकार
राष्ट्रिय पु नष्ट्निर्ािण प्राष्ट्िकरण
आवास पु नष्ट्निर्ािण कायििर्
गुनासो दर्ाि रष्ट्सद

गुनासो दिाि नं : .......................................
गुनासो किाि को नाि र थरः ..........................................................................
सम्बस्न्धि लाभग्राहीको नाि र थरः .................................................................
र्सथायी िे गानाः ...........................................................................................
गुनासो दिाि गररएको मनकायः ............................ मजल्लाः ................................
गाउँ पामलका÷न.पा.................................. वडा नं: ...............................
गुनासोको मकमसिः ..........................................
गुनासो दिाि गनेको नाि र थरः ........................................ पदः .........................
हस्ताक्षरः ................................................................. मिमिः ..=====================
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अनुसूची - ३
कायिमवमध कायाि न्वयनका लामग स्वीकृि थप व्याख्ा िथा फारािहरु
आवास पुनष्ट्निर्ािण सम्झ र्ार्ा रहेका ष्ट्वष्ट्भन्न अस्परर्ाहरु र त्यसको सर्ािान सम्बन्धी व्याख्ा
लाभग्राहीकोसूचीिा नाि भएको र आफै आउन सक्ने िथा घर बनाउने जग्गा पमन आफ्नै नाििा भएको व्यस्िले नेपाली नागररकिाको प्रिाणपत्र,
जग्गाधनीदिाि प्रिाणपूजाि (लालपूजाि ) र सभेक्षणको मनस्सा मलएर आएको अवर्सथािा ित्काल अनुदान सम्झौिा हुन सक्नेि। अन्य अवर्सथािा मनम्न विोमजि
हुनेि ।
ि.सिं.

अस्परर्ाको प्रकृष्ट्र्

सर्ािानको उपाय

पेश गनुिपने कागजार्हरु

१

लाभग्राहीको सूचीिा नाि भएको,
जग्गा आफ्नो नाििा नभएको िर
आफ्नो एकाघर पररवारको अन्य
सदस्यको नाििा भएको

यस्तो आवर्सथािा जग्गाको लालपूजाि जसको नाििा ि उसले
लाभग्राहीलाई घर बनाउने स्वीकृमि मदएको कागज पेश गरे को हकिा
र अन्य आवश्यक कागजपत्रहरू ने पाली नागररकिाको प्रिाणपत्र,
सभे क्षणको मनस्सा र सम्बस्न्धि लालपूजाि पेश गरे िा अनु दान सम्झौिा
िुरुन्तै हुन सक्नेि ।

२

लाभग्राहीको सूचीिा नाि भएको,
घरिा भएको िर आफै आउन
नसक्ने, जग्गा धनीदिाि प्रिाणपूजाि
(लालपूजाि ) आफ्नै नाििा भएको

३

लाभग्राहीको सूचीिा नाि भएको िर
यहाँ नभएर बामहर भएको र श्रीिान
वा श्रीििी सम्झौिा को लामग
आएको

४

लाभग्राहीको सूचीिा नाि भएको िर
भोगचलन गदै आएको जग्गाको
जग्गा
धनी
दिाि
प्रिाण

यस्तो अवर्सथािा एकाघर पररवारको सदस्य वा अन्य मवश्वासको
व्यस्िलाई प्रमिमनमध िोक्न सक्ने, प्रमिमनमध िोकेको फाराििा
दु वैजनाले सही गरे को हुनु पने , यसका अमिररि दु वैजनाको
नागररकिाको प्रिाणपत्र र सभे क्षणको मनस्सा पेश गरे को अवर्सथािा
प्रमिमनमधले
अनु दान
सम्झौिािा
हस्ताक्षर
गनि
सक्नेि ।
यस्तो अवर्सथािा यहाँ रहे को श्रीिान/श्रीििीलाई प्रमिमनमध िोक्न सक्ने
र प्रमिमनमध िोकेको फारििा हस्ताक्षर गरे को हुनु पने , लाभग्राही
मवदे शिा रहे को हकिा हुलाकबाट कागजाि िगाई पेश गनि सक्ने,
िथा अन्य आवश्यक कागजाि पेश गरे को खण्डिा अनु दान
सम्झौिापत्रिा
प्रमिमनमधले
हस्ताक्षर
गनि
सक्ने ।
यस्तो अवर्सथािा मजल्लानापी कायाि लयबाट नापी गराई लालपूजाि मलएर
आएपमि अनु दान सम्झौिा हुन सक्नेि।यसको लामग जग्गाप्रास्प्त र
जग्गा दिाि सम्बस्न्ध बेग्लै कायिमवमध ियार भएको ि ।

जग्गा प्रयोग गनि स्वीकृमि मदएको
कागजाि,ने पाली नागररकिाको प्रिाणपत्र,
सभे क्षणको मनस्सा, जग्गाधनी दिाि प्रिाण
पूजाि (लालपूजाि )जग्गा प्रयोग गनि स्वीकृमि
मदने फाराि अनु सूचीिा सिावेश रहे को
ि।
प्रमिमनमध िोकेको फाराि, दु वैजनाको
नागररकिाको प्रिाणपत्र, जग्गाधनी पूजाि
(लालपूजाि ), सभे क्षणको मनस्सा, प्रमिमनमध
िोक्नेफाराि अनु सूचीिा सिावेश रहे को
ि।
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प्रमिमनमध िोकेको फाराि, दु वैजनाको
ने पालीनागररकिाको प्रिाणपत्र, जग्गाधनी
दिाि प्रिाण पूजाि , सभे क्षणको मनस्सा

ने पाली नागररकिाको प्रिाण पत्र, जग्गाधनी
दिाि प्रिाण पूजाि , सवेक्षणको मनस्सा

५

पूजाि (लालपूजाि ) नभएको
आफ्नो नािपमहलो घरधनी को
रुपिा भएको, एउटा िोरा वा
िोराहरुको नाि दोश्रो, िेस्रो
घरधनीको रुपिा भएको, अंशबन्डा
प्रस्ट नभएको

यस्तो अवर्सथािा पमहलो लाभग्रामहको रुपिा नाि दिाि रहेको व्यस्िले
अनु दान सम्झौिा गनि सक्ने । दोश्रो, िेश्रो घरधनीको रुपिा नाि रहे को
व्यस्िको केमह दाबी मवरोध भएिा गुनासोिा जान सक्ने र बैशाख १२
भन्दा पमहलानै अंशबण्डा भएको हकिा, कागजपत्र प्रिाण पुरा गरे को
हकिा बेग्लै अनु दान सम्झौिा हुन सक्ने अन्यथा एउटै िात्र अनु दान
सम्झौिा हुन सक्ने।
सम्बस्न्धि लाभग्रामहको नाििा जग्गा दिाि ि भने सबै कागजाि पेश
गरे को खण्डिा ित्काल अनुदान सम्झौिा हुनसक्ने ।गुिीकै रुपिा
िात्र जग्गा दिाि रहे को अवर्सथािा गुिी जग्गाको लामग िु ट्टै कायिमवमध
बमनरहे को र सो कायिमवमध अनु सार हुने । हाललाई गुनासोको रुपिा
दिाि गनि समकने ि।
घरधनीले सिे ि घरजग्गाको स्वामित्व रहे को बेग्लै कागजाि पेश
गरे को खण्डिा अनु दान सम्झौिा हुन सक्ने । गुनासोिा दिाि गराई
आवश्यक कागजाि प्रिाणपत्र पुरा भएपमि अनु दान सम्झौिा गनि
सक्ने ।

ने पाली नागररकिाको प्रिाण पत्र, जग्गाधनी
दिाि प्रिाण पूजाि ,
सभे क्षणको मनस्सा,
गुनासो दिाि को लामग अंशबण्डा भएको
कागजपत्र

श्रीिानले श्रीििीलाई वाश्रीििीले श्रीिानलाई प्रमिमनमध िोकी प्रमिमनमध
िोकेको फारििा हस्ताक्षर भएको अवर्सथािा अनु दान सम्झौिा हुन
सक्ने ।
यस्तो अवर्सथािा एउटा िात्र अनु दान सम्झौिा हुने ि दु वैजनाको
संयुि स्वामित्विा अनु दान सम्झौिा हुने ि वा एकले अकोलाई
प्रमिमनमध िोक्न सक्नेि ।
घर क्षमि भएर ढल्यो िर पमि घर यस्तो अवर्सथािा आफ्नो जग्गािा जिा पमन घर बनाउन पाईजि,
बनाउदा त्यमह िाउँ िा बनाउनु पिि नमजकको अको मकत्तािा पमन घर बनाउन पाईजि, त्यमह मकत्तािा पमन
मक पदै न
जग्गा खाली ि भने घर बनाउन पाईजि र मििे की गा. मव.स. िा पमन
घर बनाउन पाईजि।
गाउँ ब्लकको नै जग्गा दिाि यस्तो अवर्सथालाई सम्बोधन गनि , भू कम्प प्रभामवि संरचनाको
नभएको/जग्गाको लालपूजाि नभएको पुनमनि िाि णको लामग जग्गा प्रास्प्त सम्बन्धी कायिमवमध जारी भएको ि ।
खण्डिा
सो कायिमवमध अनु सार जग्गा दिाि को प्रमक्रया अगामड बढाई दिाि भई
लालपूजाि जारी भएपमि िात्र अनु दान सम्झौिािा हस्ताक्षर हुन सक्ने ।
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प्रमिमनमध िोकेको फाराि, दु वैजनाको
ने पाली नागररकिाको प्रिाण पत्र,जग्गाधनी
दिाि प्रिाण पूजाि , सभे क्षणको मनस्सा,
ने पाली
नागररकिाको
प्रिाणपत्र,
सभे क्षणको मनस्सा र जग्गाधनी दिाि प्रिाण
पूजाि
ने पाली
नागररकिाको
प्रिाणपत्र
,
सवेक्षणको मनस्सा र जग्गाधनी दिाि प्रिाण
पूजाि

६

लाभग्राहीको सूचीिा नाि भएको िर
गुिीको रुपिा दिाि भएको जग्गा
स्वप्रयोजनको लामग प्रयोग गनि
चाहे को

७

दु ईवटा जोमडएको घरको िाना
एउटै भन्ने जस्तो दे खी दु र्वटा
घरलाई लाभग्राहीको सूचीिा
पमहलो र दोश्रो घरधनीको रुपिा
रास्खएको
श्रीिान/श्रीििीको हकिा श्रीिानले
श्रीििीको वा श्रीििीले श्रीिानको
प्रमिमनमध बस्नुपने अवर्सथा
एउटै घरिा एक भन्दा बढी
व्यस्िको स्वfमित्त्व रहे को

८

९

१०

११

ने पाली नागररकिाको प्रिाण पत्र, जग्गाधनी
दिाि प्रिाण पूजाि , सवेक्षणको मनस्सा

ने पाली नागररकिाको प्रिाणपत्र, जग्गाधनी
दिाि प्रिाण पूजाि , सवेक्षणको मनस्सा

१२

१३

१४

१५

१६

१७

बाबुको नाि अथवा दाजु को नाि
पमहलो लाभग्राहीको रुपिा र
िोराको अथवा भार्को नाि दोश्रो
लाभग्राहीको रुपिा भएको खण्डिा
िर अंशवण्डा भई बेग्लाबेग्लै बसेको,
आवश्यक कागजाि भएको अवश्था
भु र्ँचालो अमघ कागजाि भएको,
लाभग्राहीको सूचीिा पमन नाि
भएको िर भु र्ँचालोको कारणले वा
अन्य
कुनै
कारणले
ने पाली
नागररकिा अथवा जग्गा धनी दिाि
प्रिाण पूजाि (लालपूजाि ) हराएको
अथवा नस्ट भएको अवर्सथा
घर भएको र्सथानिा पमहरो गई वा
अन्य भौगोमलक, भौगमभि क कारणले
जग्गा प्रयोग गनि नमिल्ने भएको,
र्सथानान्तरण गनुि पने भएको खण्डिा
सभे क्षणको मनस्सा भएको िर
लाभग्राहीको सूचीिा नाि नआएको

यस्तो अवर्सथािा पमहलो लाभग्राहीले अनु दान सम्झौिा गनि सक्ने। दोश्रो जग्गाधनी
दिाि प्रिाण पूजाि , ने पाली
लाभग्राहीले गुनासोिा दिाि गराई वैशाख १२ गिे भन्दा अगामडनै नागररकिाको प्रिाणपत्र र सभे क्षणको
अंशवण्डा भै सकेको हो भने अंशवण्डाको कागजपत्र पेश गरे र मनस्सा, अंशबण्डा भै सकेको कागज
प्रिामणि भएिा दु बैजनाले सम्झौिा पत्रिा हस्ताक्षर गनि सक्ने िन् ।

सम्बस्न्धिकायाि लयबाटप्रमिमलमपकागजािहरूप्राप्तगरीअनु दानसम्झौिा जग्गाधनी
दिाि प्रिाण पूजाि , ने पाली
पत्रिा हस्ताक्षर गनि समकने ि।
नागररकिाको प्रिाणपत्र र सभे क्षणको
मनस्सा

यस्तो अवर्सथािा र्सथानान्तरण गनि िथा जग्गा प्राप्त गनि भू कम्प
प्रभामवि संरचनाको पुनमनििाि णको लामग जग्गा प्रास्प्त सम्बन्धी
कायिमवमध अनु सार गनि समकजि र हाललाई गुनासोको रुपिा दिाि गनि
समकने ि ।
यस्तो अवर्सथािा घरको क्षमिको स्तर ग्रेड ३ भन्दा कि भएको ले
लाभग्राहीको सूचीिा पनि योग्य नभएको हुनसक्ने र सोमह कारणले
सूचीिा नाि नपरे को हुन सक्ि िर आफुलाई कुनै शं का लागेिा,
आफ्नो क्षमि धेरै ि भन्ने लागेिा घर धनीले गुनासोको रुपिा दिाि गनि
सक्िन् िर सभेक्षणको मबस्तृ ि मववरण हे रेर सो मनमिि गरे पमि
लाभग्राहीको सूचीिा पनि सक्ने हो अथवा पनि नसक्ने हो मनर्क्योल गरे
पमि सोमह अनु सार जानकारी हुने ि। गुनासो दिाि गदै िा लाभग्राहीको
सूचीिा पनै पिि भन्ने हुदै न ।
भू कम्पले क्षमिग्रस्त भएको घर त्यस्तो अवर्सथािा गुनासोिा दिाि गराउन समकजि र त्यसको लामग पमि
आफ्नै नाििा भएको िर सभे क्षणिै गाउँ सरजमिनबाट घर सवेक्षण गनि िु टे को हो भन्ने प्रिामणि भई
नाि िु टे को
आएको खण्डिा थप सम्बोधनका लामग िामथल्लो मनकायिा पेश
हुनसक्ि र सवेक्षण हुन सक्ि।
सभे क्षण

मनस्सा

र

जग्गाधनी
दिाि प्रिाण पू जाि , ने पाली
नागररकिाको प्रिाणपत्र,र सभे क्षणको
मनस्सा
जग्गाधनी
दिाि प्रिाण पूजाि , ने पाली
नागररकिाको प्रिाणपत्र र सभे क्षणको
मनस्सा

जग्गाधनी
दिाि प्रिाण पूजाि , ने पाली
नागररकिाको प्रिाणपत्र र सभे क्षणको
मनस्सा, सरजमिनको प्रिाण

लाभग्राही सभे क्षणिा भएको त्रु टीले यस्तो भएको हुनसक्दि ।नािा प्रिाणीि जग्गाधनी
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दिाि प्रिाण पूजाि , ने पाली

नािावलीिा नाि, थर
भएको/पररवार संख्ािा
परे को

फरक भएको कागजाि वा ने पाली नागररकिाको प्रिाणपत्रबाट समह नाि नागररकिाको प्रिाणपत्र र सभे क्षणको
फरक खु लेको अवर्सथािा अनु दान सम्झौिा हुन सक्नेि ।
मनस्सा, नािा प्रिाण वा नािथर खु ल्ने अन्य
कागजपत्र

उल्लेस्खि सिाधानको प्रमक्रयालाई सहज बनाउन अनु सूची बिोमजका फारािहरु स्वीकृि गने मनणिय सिेि गररयो ।
क) अनुदान सम्झौिाको लामग प्रमिमनमध िोक्ने फाराि
ख) जग्गािा आवास मनिाि ण गनि मदने स्वीकृमि फाराि
ग) गुनासो दिाि फाराि
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