
1 
 

पुनर्ननममाण तथम पुनर्सथमापनम सम्बन्धी गुनमसो व्यवर्सथमपन कमयावववध, २०७३ 

 

मभमत २०७२ वैशाख १२ गतेको ववनाशकायी बकूम्ऩ तथा त्मसऩमछका ऩयकम्ऩका कायणफाट 
ऺमतग्रस्त मनजी आवास ऩनुमनिभािण , अन्म बौमतक ऩूवािधायहरुको ऩनुमनिभािण, आमथिक तथा साभाजजक 
ऩनुरुत्थान, एवॊ ऩनुस्थािऩना सम्वन्धी गनुासो सनुवुाई गयी सम्वोधन गनि वमन्छनीय भएकोले,  

      बकूम्ऩफाट प्रबाववत सॊयचनाहरुको ऩनुमनिभािण गने सम्वन्धी ऐन , २०७२ को दपा ३१ रे 
ददएको अमधकाय प्रमोग गयी याविम ऩनुमनभािण प्रामधकयणरे देहमयको पुनर्ननममाण तथम पुनर्सथमापनम 

सम्बन्धी गुनमसो व्यवर्सथमपन कमयावववध, २०७३ बनमएको छ ।  

 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) यस कमयावववधको नमम " पुनर्ननममाण तथम पुनर्सथमापनम सम्बन्धी 

गुनमसो व्यवर्सथमपन कमयावववध, २०७३" रहेको छ ।  

(२)  मो कामिववमध प्रामधकयणरे स्वीकृत गयेको मभमतदेजख रागू हनेुछ ।  

२ . ऩरयबाषा: ववषम वम प्रसंगले अको अथा नलमगेमम मस कामिववमधभा,–  

   (क) "ऐन" भन्नमले भूकम्पबमट प्रभमववत संरचनमहरुको पुनर्ननममाण सम्वन्धी ऐन, २०७२ सम्झनु 
पछा । 

(ख) "प्रमवधकरण" भन्नमले ऐनको दफम ३ बमोवजम गठित रमविय पुनर्ननममाण प्रमवधकरण सम्झनु 

पछा । 

(ग) "गुनमसो" भन्नमले: कमयावववधको दफम ३ बमोवजम लमभग्रमहीले दफम ४ मम उल्लेख भएकम 

ममध्यमबमट प्रमवधकरणमम दतमा गना सके्न वलवखत उजुरीलमइा  सम्झनु पछा । 
(घ) "लमभग्रमही" भन्नमले भूकम्पबमट क्षवतग्रर्सत भएकम वनजी आवमस पुनर्ननममाण अनुदमन 

ववतरण सम्बन्धी कमयावववध, २०७३ को दफम ३ बमोवजम पवहचमन गठरएकम व्यविहरुलमई बुझमउछ 

।  

 ३. गनुासोकताि: भूकम्पबमट प्रभमववत भई लमभग्रमही सूचीमम नमम सममवेश भएकम व्यविहरु गुनमसोकतमा 

हुनेछन् । यस बमहकेकम अन्य व्यविहरुले पवन प्रमवधकरणको सेवम प्रवमहको सम्बन्धमम दफम ५ मम 
उल्लेवखत ववषयमम गुनमसो दतमा गरमउन  

सके्नछन् ।  

 ४. गनुासो ददने भाध्मभहरु: गुनमसो दतमा गदमा ववद्युतीय ममध्यम वम वनवेदन ममफा त गना सककनेछ ।  

५ गनुासोको वगॉकयण: मनजी आवास अनदुान ववतयण सम्वन्धभा तथा अन्म ऩूवािधायहरुको 
ऩनुस्थािऩना तथा ऩनुमनिभािण य आमथिक , साभाजजक ऩनुरािब  सम्फन्धी प्राप्त बएका गनुासोराई 
मनम्नानसुाय वमगिकयण गनि सवकने छ । 

(क) मनजी आवास मनभािणसॊग सम्फजन्धत गनुासो,  
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    (ख) अन्य गुनमसोहरु (जस्तै हेरो सयकाय वा अन्म मनकाम वा सॊस्थाफाट प्राप्त गनुासो) 
६. गुनमसो दतमा गरमउन ेसम्बन्धी व्यवर्सथम :(१) बकूम्ऩफाट प्रबाववत व्मजिहरुरे मनजी अवाससॊग 

सम्फजन्धत तोवकएको पायाभ बयी गनुासो दताि गयाउन सक्नेछन ्। 

       (२) कामािरमभा प्राप्त गनुासाहरु छुटै्ट यजजष्टयभा दताि गनुि ऩनेछ । गनुासो दताि गयेऩमछ 
 गनुासो दताि मनस्सा सम्फजन्धत व्मजिराई ददन ुऩनेछ । 

     (३) गुनमसो दतमा गनाकम लमवग  देहमयकम वनकमयहरुलमई तोककएको छ:  

(क) बकूम्ऩफाट प्रबाववत व्मजि वसोवास गयेको गाववस/नऩा / नऩा वडा 
कामािरम,  
(ख) सम्फजन्धत जजल्राको जजल्रा प्रशासन कामािरम/जजल्रा ववकास समभमतको 

कामािरम, 
       (ग) याविम ऩनुमनिभािण प्रामधकयणको सम्फजन्धत उऩ-ऺेत्रीम कामािरम , 

(घ) याविम ऩनुमनिभािण प्रामधकयण । 

७. गनुासो दताि गदाि सॊरग्न गनुिऩने कागजातहरु: गनुासोकतािरे मनजी अवास अनदुान सम्फन्धी 
गनुासो दताि गदाि गनुासो पायाभसाथ देहामको कागजात सॊरग्न  गनुिऩनेछ । 

(क)  सवेऺण मनस्सा (मनजी आवास ऩनुमनिभािण सम्फन्धी गनुासोको हकभा), 

(ख)  राबग्राहीको सूचीभा नाभ सभावेश बएको वववयण ।  

(ग)  अन्म गनुासोको हकभा मनवेदनभात्र ददए ऩगु्ने ।  

८. गुनमसो व्यवर्सथमपन प्रकियम  : (१) गनुासो दताि गने प्रत्मेक कामािरमरे प्राप्त गनुासो 
सनुवुाइि गयी आपै मनणिम गने य नसवकने बए कायण सवहत गनुासो दताि बएको ऩन्र 
ददनमबत्र दपा ९ फभोजजभका मनकामहरुभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

    (२) मसयी गनुासो सम्वजन्धत मनकामभा ऩठाईएकोभा सोही व्महोया खोरी सो को 
जानकायी गनुासोकतािराई ददन ुऩनेछ ।  

   

 

 

९. गुनमसो व्यवर्सथमपन गन ेसंयन्रहरु: (१)गुनमसो सुनुवमइा गना देहमयको संयन्र रहनेछ । 

(क) गाववस/नऩा/वडा स्तयीम गनुासो व्मवस्थाऩन समभमत: 
   (१) गाववस/नऩा/नऩा वडाभा प्राप्त गनुासो सनुवुाई  गनि देहाम फभोजजभको गाववस/नऩा/नऩा 

वडास्तयीम गनुासो सनुवुाई समभमत यहनेछ । 
  (क) गाववस अध्मऺ /नऩा प्रभखु                   - सॊमोजक 
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  ( ख) साभाजजक ऩरयचारक         - सदस्म  

  ( ग सम्फजन्धत गाववस/नऩाभा कामियत इजन्जमनमय  - सदस्म         

  (घ) सम्वजन्धत वडा नागरयक भन्चको अध्मऺ     - आभजन्त्रत सदस्म 

  

  ( ङ) प्राववमधक सहामक गाववस/नऩा               - सदस्म सजचव 

             तय भहानगयऩामरका , उऩ -भहानगय ऩामरका  र नगय ऩामरकाको को हकभा वडा 
सजचवरे समभमतको सॊमोजक बई काभ गनेछ । 

    मस दपाको प्रमोजनको रामग गाववस अध्मऺ य नऩा प्रभखु बन्नारे गाववस अध्मऺ /नऩा 
प्रभखुको काभकाज गनि तोवकएको व्मजि सभेतराइि फझुाउनेछ । 

  (२) समभमतको सजचवारम सम्फजन्धत गाववस/नऩा/नऩा वडा सजचवको कामािरमभा यहनेछ । 

  (३) समभमतको फैठकभा आवश्मकतानसुाय सम्फजन्धत व्मजिराई आभन्त्रण गनि सवकनेछ।     

     (४) गा.वव.स./न.ऩा/ नऩा वडास्तयीम गनुासो व्मवस्थाऩन समभमतको काभ , कतिव्म  य 
अमधकाय देहामवभोजजभ हनेुछ : 
(क) गा.वव.स./न.ऩा / नऩा वडा कामािरमभा प्राप्तग गनुासो सॊकरन गने,  

(ख) सॊकमरत गनुासोको ववषम अनसुाय वगॉकयण गने, 

(ग) वगॉकयण गरयएका भध्मे साभान्म प्रविमागत त्रटुी बएका गनुासो जस्तै नाभ , थय 
नमभरेको, वडा नॊ . पयक ऩयेको , दइुि ठाउॉफाट सेवा सवुवधा ऩाउने गयी नाभ 
आएको गनुासो प्रभाण हेयी पर्छ्यौट गने  

(घ) गनुासो पर्छ्यौट गदाि बकूम्ऩफाट ऺमतग्रस्त बएका मनजी आवास ऩनुमनिभािण अनदुान 
ववतयण सम्फन्धी कामिववमध , २०७२ भा उल्रेजखत कामिववमध कामािन्वमनका रामग 
स्वीकृत व्माख्मा अनसुाय पर्छ्यौट गने । 

(ङ) गा.वव.स./न.ऩा/ न.ऩा वडा स्तयफाट पर्छ्यौट गनि नसवकएका गुनमसोलमई पर्छ्यौट 

गनि नसवकएको कायण खरुाई  जजल्रा गनुासो सनुवुाई समभमतभा रेखी ऩठाउने,  

(च) संकवलत गुनमसोको अवभलेख अध्यमववधक गने र फर्छ्यौट भएकम तथम वजल्लम गुनमसो 

सुनुवमइा सवमवतमम पिमईएकम गुनमसोको वमरेमम गुनमसोकतमालमई जमनकमरी कदने, 

(छ) सवेक्षणमै नमम छुटेको वम लमभग्रमहीकम सूचीमम नमम नआएको तर घर भूकम्पले क्षवतग्रर्सत 

भएको भन्ने प्रकृवतकम गुनमसमहरु संकलन गरी गमववस/नगरपमवलकम वडमर्सतरीय गुनमसो 

व्यवर्सथमपन सवमवतले सोको सुनुवमईको लमवग केन्रीयर्सतरको गुनमसो सवमवतमम पिमउने । 

   (ख) जजल्रा गनुासो  सनुवुाई समभमत  (१) गमववस/ नपम/ नपम वडमर्सतरबमट आएकम गुनमसोको 

फर्छ्यौट गनाको लमवग प्रत्येक वजल्लममम देहमयवमोवजमको वजल्लम गुनमसो सुनुवमइा सवमवत रहनेछ 

। 
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 ( क) प्रमुख वजल्लम अवधकमरी         – संयोजक 

 ( ख) र्सथमनीय ववकमस अवधकमरी       – सदर्सय 

 ( ग) प्रमुख, वजल्लम प्रहरी कमयमालय         – सदर्सय 

 ( घ) वजल्लम आयोजनम कमयान्वयन इकमई प्रमुखहरु       – सदर्सय  

 ( ङ) वजल्लम समन्वय उप-सवमवतको सदर्सय सवचव     – सदर्सय सवचव 

 (२)  गुनमसोको ववषयसंग सम्बवन्धत अन्य व्यविलमई अवश्यकतम अनुसमर सुनुवमइा सवमवतको 

बैिकमम आमन्रण गना सककनेछ ।  

  

(३) वजल्लमर्सतर गुनमसो सुनुवमइा सवमवतको कमम, कताव्य र अवधकमर देहमय बमोवजम  हुनेछ :- 

क)  गम.वव.स./न.पम/ नपम वडमर्सतरीय सवमवतबमट प्रमप्त गुनमसोको अवभलेख रमखे्न, 

ख)  प्रमप्त गुनमसोको वगीकरण गने र प्रकृवत छुट्टमउने, 

ग)  वजल्लमर्सतरबमट सुनुवमइा भइा फर्छ्यौट हुन सके्न गुनमसोलमई फर्छ्यौट गने, 

घ) गुनमसो फर्छ्यौट गदमा भूकम्पबमट क्षवतग्रर्सत भएकम वनजी आवमस पुनर्ननममाण अनुदमन 

ववतरण सम्बन्धी कमयावववध,२०७२ मम उल्लेवखत कमयावववध कमयमान्वयनकम लमवग र्सवीकृत 

व्यमख्यम अनुसमर फर्छ्यौट गने । 

ङ) वजल्लमर्सतरबमट फर्छ्यौट भएकम वम नभएकम गुनमसो कमरण सवहत उप-के्षरीय कमयमालयमम 

पिमउने र सोको जमनकमरी गमववस/नपमलमई कदने,  

च)  उप-के्षरीय कमयमालयमम पिमइएको गुनमसोको सुनुवमइा भइा फर्छ्यौट भए नभएको बुझी 

गमववस/नपमलमई जमनकमरी कदने ।  

  (४) वजल्लमर्सतर गुनमसो सुनुवमइा सवमवतको सवचवमलय संयोजकले तोकेको र्सथमनमम रहने छ ।  

  (५) उपके्षरीय कमयमालयले वजल्लम गुनमसो सुनुवमइा सवमवतबमट आएकम गुनमसोलमई फर्छ्यौट 

गनेछ । फर्छ्यौट हुन नसके्न गुनमसोको कमरण सवहतको रमय प्रवतवेदन सवहत प्रमवधकरणमम 

पिमउनेछ । 

       (६) उप-के्षरीय कमयमालयले गुनमसो फछ्ायौट गदमा देहमय बमोवजम गनुा पनेछ : 

क) आफ्नो कमयाके्षर अन्तगातकम गुनमसो सुनुवमइा सवमवतबमट प्रमप्त गुनमसो दतमा गरी अवभलेख 

रमखे्न, 

ख) गुनमसोको वगीकरण गने,  

ग) र्सथमनीय तहमम गुनमसो फर्छ्यौटको िममम प्रमवधकरणको नीवतगत व्यवर्सथम र वनणाय बमरे 

जमनकमरी कदने,  

घ) गमववस/नपम एवं वजल्लम र्सतरीय सवमवतको गुनमसो फर्छ्यौट सम्बन्धी कमयामम  समन्वय 

एवं सहजीकरण गने, 

ङ) फर्छ्यौट हुन सके्न गुनमसमहरु फर्छ्यौट गरी सोको जमनकमरी वजल्लम गुनमसो सुनुवमइा 

सवमवतमम पिमउने, 

च) उप-के्षरीय कमयमालयबमट फर्छ्यौट हुन नसकेकम नीवतगत रुपमम टुङ्ग्यमउनुपन े गुनमसो 

प्रमवधकरणको केन्रीय कमयमालयमम रमयसमथ पिमउने, 
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छ) केन्रीय कमयमालयमम पिमइएकम गुनमसोहरुको फर्छ्यौटकम गने सम्बन्धमम प्रमप्त  वनकमसम 

बमोवजम वजल्लम सवमवतमम लेखी पिमउने, 

     (७) वजल्लम र्सतरीय गुनमसो सुनुवमइा सवमवत तथम उपके्षरीय कमयमालयहरुबमट रमय प्रवतवेदन 

सवहत प्रमवधकरणमम आएकम र प्रमवधकरणमम दतमा भएकम गुनमसो सुनुवमइा गना देहमयबमोवजमको  

केन्रीय गुनमसो सुनुवमइा सवमवत रहने छ:  

(क) कमयाकमरी सवमवतले तोकेको कमयाकमरी सवमवत सदर्सय  - सॊमोजक 

(ख) सह-सजचव प्राववमधक, याविम ऩनुमनिभािण प्रामधकयण  - सदस्म 

          (ग) अमोजना प्रभखु, सम्फजन्धत ववषम  केन्रीम आमोजना कामािन्वमन इकाई        
                                               - सदस्म 

(घ) गनुासोसॊग सम्फजन्धत भहाशाखा प्रभखु, रमविय पुनर्ननममाण प्रमवधकरण       
        - सदस्म 

(ङ)  व्मवस्थाऩकीम सूचना प्रणारीसॉग सम्फजन्धत अमधकृत, रमविय पुनर्ननममाण 
प्रमवधकरण                           - सदस्म  

(च) प्रमतमनमध, केन्रीम तथमाॊक ववबाग     - सदस्म  

(छ) उऩ-सजचव, साभाजजक ऩरयचारन तथा गनुासो व्मवस्थाऩन शाखा   

          - सदस्म  सजचव 

(८) समभमतको वैठकभा अवश्मकता अनसुाय   सम्फजन्धत ववऻराई आभन्त्रण गनि सवकने छ 
। 

     (९) केन्रीम गनुासो सनुवुाइि समभमतको काभ, कतिव्म य अमधकाय देहामफभोजजभ हनेुछ:- 

      (क)गनुासोको फगॉकयण गने , गयाउने गाववस/नऩा एवॊ जजल्रा स्तयीम गनुासो सनुवुाइि 
समभमतफाट पर्छ्यौट हनु सक्ने गनुासो सोही तहभा ऩठाउने । 

       (ख)व्यवर्सथमपकीय सूचनम प्रणमली (MIS)मम रहकेो गुनमसोकतमाको क्षवतग्रर्सत भवनएको वनजी आवमसको 

तमवलकम (Matrix) लमइा उि तमवलकम प्रणमलीबमट हनेा सककने बनमउने । 

       (ग)गुनमसोकतमाको क्षवतग्रर्सत भवनएको वनजी आवमसको तवर्सवर (Image) हरेी ववश्लेषण गने । 

       (घ) पुन: सवेक्षण गनुापन,े नपने यककन गरी पुन: सवेक्षण गनुापने भए सो सम्बन्धमम प्रवतवेदन सवहत 

कमयाकमरी सवमवतमम वसफमठरस गने । 

      (ङ) वनजी अवमस अनुदमन ववतरण सम्बन्धी प्रमप्त भएकम गुनमसोहरुको सुनुवमइा गदमा देहमयकम प्रमवववधक 

पक्षहरुलमइा अधमर बनमउनु पनेछ ।  

        (१)गुनमसो सुनुवमइाको िममम व्यवर्सथमपकीय सूचनम प्रणमली ( MIS) व्यववर्सथत गने  

गरमउने । MIS मम जमाँच गरमउाँ दम सवेक्षण भएको देवखएमम लमभग्रमहीमम नपनुाको आधमर 

जमाँच गने । सम्भमववत कमरणहरुुः- भवन अर्सथमयी टहरो, गोि इत्यमदी भएमम, घरधनीको 

सोही िमउाँमम एक भन्दम बढी घर भई अको कुनै एक भवन क्षवत नभएको भएमम,  घरधनीको 
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अको वजल्लममम पवन घर भई त्यर्सतो घर क्षती नभएको भएमम, क्षतीको र्सतर ( Damaged 

Grade) DG-1, DG-2 वम DG-3 भइा समममन्य ममात गनुापन े वम केही गनुा नपन ेभएमम 

उपयुि कमरण मध्ये क्षवतको र्सतर DG-1, DG-2 वम DG-3 भइा समममन्य ममात गनुापने वम 

केही पवन गनुा नपने भएको तथ्यमङ्गक देवखएमम सो एककन गना MIS System मम उपलब्ध 

क्षवतको ववर्सतृत वववरण र क्षवत भएको भवनको तवर्सवरसाँग मेलखमने-नखमने जमाँच गने । 

यसरी जमाँच गदमा मेल (Match) खमएको देवखएमम क्षवतको न्यूनर्सतर (DG-1, DG-2 वम DG-

3 भइा समममन्य ममात गनुापने वम केही पवन गनुा नपन)े भई लमभग्रमहीको सूचीमम सो घर 

धनीको घर नपरेको भन्ने वववरण गमववस/न.पम.र्सतरीय गुनमसो सुनुवमई सवमवतमम आवश्यक 

कमयमाथा पिमउने । 

       (२) तथ्यमङ्गकमम उपलब्ध क्षवतको र्सतर, फोटो र वववरण फरक देवखएमम सो को र्सथलगत 

वनरीक्षण गरी प्रवतवेदन तयमर गनुापने भए सो को लमवग वजल्लमर्सतर गुनमसो 

सुनुवमइा सवमवतमम पिमउने । वजल्लम र्सतरीय गुनमसो सुनुवमई सवमवतले प्रमवववधक 

टोली बनमई र्सथलगत वनरीक्षण गरमई प्रवतवेदन तयमर भएपवछ सो प्रवतवेदन 

केन्रीय गुनमसो सुनुवमइा सवमवतमम पिमउने । 

       (३) यसरी प्रमप्त र्सथलगत वनरीक्षण प्रवतवेदनको आधमरमम घरधुरी सवेक्षण सम्बन्धी डमटमवेसमम 

रमवखएको तथ्यमङ्गक सच्यमउनु पने भए प्रमवधकरणले लमभग्रमहीको संशोवधत तथ्यमङ्गक छुटै्ट 

रहने गरी रमखे्न व्यवर्सथम वमलमउने । यसरी संशोवधत तथ्यमङ्गक तयमर भएपवछ घरको 

क्षवतको र्सतर अनुसमर लमभग्रमही सूचीमम रमखे्न वम नरमखे्न प्रकृयममम लैजमने तर तथ्यमङ्गक 

सच्यमउनु नपने भएमम सोही अनुसमरको जमनकमरी गम.वव.स./नपम/ नपम वडम र्सतरीय 

गुनमसो सुनुवमइा सवमवत ममफा त सम्बवन्धत गुनमसोकतमालमई कदने । 

                  घरधुरी सवेक्षणको िममम नै घरको सवेक्षण छूट भएको खण्डमम त्यर्सतो प्रकृवतको घरधुरीहरुको 

ववर्सतृत सवेक्षण गरमउने तथम डमटमवेसमम सममवेश गने व्यवर्सथम प्रमवधकरणले वमलमउने र 

सवेक्षणको प्रवतवेदनको अधमरमम लमभग्रमही सूचीमम रमखे्न वम नरमखे्न प्रकृयममम लैजमने । 

यसरी डमटमवेसमम सममवेश गठरएको र लमभग्रमहीको सूचीमम नमम परे नपरेको जमनकमरी 

गम.वव.स./नपम/ नपम वडम र्सतरीय गुनमसो सुनुवमइा सवमवत ममफा त सम्बवन्धत 

गुनमसोकतमालमइा कदने । 

     (४) प्रमवधकरणको कममकम अन्य गुनमसोहरुको सम्बन्धमम आवश्यक वनणाय वलने   र वनणाय 

वलन नसके्न ववषयहरुको वनणायमथा सुझमव सवहत पेश गने । 

 

 

     (५) सवमवतले आवश्यकतम अनुसमर गुनमसो फछयौट गना आवश्यकतम अनुसमर  प्रमवववधक वम ववज्ञ 

जनशविको सेवम वलन सके्नछ । 

    (६) प्रचवलत कमनून एवं कमयावववधको अवधनमम रही गुनमसो फर्छ्यौटमम आवमश्यक वनणाय वलने । 
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   १०. ववववध: (१) कुनै व्यविले झूिम वववरण पेश गरी वनजी आवमस अनुदमन तफा को रकम वलएको पमईएमम 

वनजबमट त्यर्सतो रकम सरकमरी बमाँकी सरह असूल उपर गरी वनजलमई प्रचवलत कमनून वमोवजम 

कमरवमही गना सम्बवन्धत वनकमयमम लेखी पिमइनेछ। 

              (२) गुनमसो फर्छ्यौट हुन नसकी रमय सवहतको प्रवतवेदन पेश गरेको अवर्सथममम बमहके 
उप-के्षरीय कमयमालयले आफ्नो कमयाके्षरवभर गुनमसो फर्छ्यौटको सम्वन्धमम अनुगमन गना 

सके्नछ । 

       (३) आवश्यकतम अनुसमर प्रमवधकरणले गुनमसो सम्वन्धी कमयाको अनुगमन 

गना/गरमउन सके्नछ । 

        (४) प्रमप्त गुनमसोको उवचत समय वभर फछयौट गनुा सम्ववन्धत कमयमालयको दमवयत्व हुनेछ 
। 

            (५) ठरसइवी तथम पुवमाग्रह रमखी पेश भएकम झूटम गुनमसो पवहचमन गरी 

तममेलीमम रमवखनेछ । 

             (६) गुनमसोको ववषयमम भएको वनणायको जमनकमरी वनवेदकलमई कदइानेछ । 

            (७) असत्य वम झुिम वववरण कदने, गमली वम धम्की कदने वम कमयमालयको समय 
य  स्रोत खेर जमने गरी द:ुख कदने वनयतले गुनमसो गने व्यवि उपर प्रचवलत कमनून 

वमोवजम कमरवमही हुनेछ ।  

 ११. कमयावववधमम पठरममजान तथम संशोधन: (१) यस कमयावववधको कमयमान्वयनमम कुनै समर्सयम 
देवखएमम कमयाकमरी सवमवतले आवश्यकतम अनुसमर पठरममजान तथम संशोधन गना सके्नछ । 

             (२) यो कमयावववध अन्य प्रचवलत कमनूनसाँग बमवझन गएमम प्रचवलत कमनून वमोवजम हुनेछ 

।  
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अनुसूची- १ 

आवमस पुनर्ननममाण कमयािम 

गुनमसो दतमा फमरम 
कमयमालय प्रयोजनको लमवग ममर 

गुनमसो फमरमम िम संख्यमुः-    _______________                                                                                दतमान-ं        ________________ 
गुनमसोदतमा र्सथमनुः- वजल्लमुः-.................        गमववस/नपमुः-......................           वडमन.ं-.......        टोल/बर्सतीुः-................. 
वमवतुः-  ________________ 

 

१. गुनमसो गना चमहन ेव्यविको वववरणुः 

नमम, थरुः- लमलपूजमा प्रममणपरन:ं-                   जमरी वमवतुः 

बमबुको नमम, थरुः- नमगठरिम प्रममणपरन:ं  जमरीवमवतुः- 
बमजेको नमम, थरुः- वजल्लमुः- 
जम्मम पठरवमर संख्यमुः-                  गमववस/नपमुः-वडमुः- 
सवेक्षण वनर्ससम नं.-      टोल/बर्सतीुः- 
 सम्पका  फोननं.- 

 

२.आफु वसेको ज्गमको कमनूनी र्सवमवमत्व केहो ?  १.  वनजी २. सर्सथमंगत/गुिी ३. सरकमरी/ समवाजवनक ४. अन्य.................................. 

३.गुनमसोको ककवसम (लमग ूहुन ेजवत सबैमम वचन्ह लगमउन)े 
 

गुनमसोको वववरण सकं्षपेमम उल्लेख गन े
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१. सवेक्षण छुटेको 
२. सवेक्षण गठरएको वववरण रुटीपूणा रहेको 
३. एक भन्दम बढी व्यवि घरधनीको रुपमम रहेको 
४. आवश्यक कमगजमत पेश गना नसककएको  
५. भत्केको घर रहेको ज्गम आफ्नो नमममम नरहेको 
६. ज्गम सम्बन्धी अन्य समर्सयम  
७. बवर्सत र्सथमनमन्तरण वम पुनर्सथमापनम गनुापने 
ख) बैंकल ेखमतम तथम भुिमनी सम्बन्धी 

१. बैंकले खमतम खोल्न समर्सयम भएको 
२. बैक खमतममम रकम जम्मम नभएको  
३ बैक खमतममम प्रयमप्त रकम जम्मम नभएको  
ग) आवमस पुनर्ननममाण सम्बन्धी 
१. बनी रहेको घरको जमाँचपमस गना सम्यम भएको  
२. आवमस अनुदमन वलनु भन्दम पवहल ेनै घर बनमएको र जमचाँपमसमम समर्सयम भएको । 

घ. अन्य गुनमसो 

१........................................................................ 
२.................................................................................................................................................. 

 
 
 

 

४.गुनमसोकतमा वम वनजको पठरवमरको र्सवमवमत्वमम अन्य र्सथमनमम आवमसीय घर ?   
१. छ  २. छैन 
छ भने, घरधनीको नममुः-घर रहेको वजल्लमुः-          गमववस/नपमुः-  वडमनुः-         टोलुः- 
भुकम्प पवछ घरको अवर्सथमुः  १.   क्षवत नभएको   २.  आशशक क्षवतभएको    ३.  पूणाक्षवत भएको 
५.गुनमसो फमरममसंगै प्रममण र्सवरूप पेस गठरएकम कमगजमतहरु: 
१.  नमगठरकतम प्रममणपरको प्रवतवलवप २. जगमधनी लमलपुजमा प्रममणपरको प्रवतवलप ३. सवेक्षण वनर्ससम ४. बसमई–सरमई प्रममणपर प्रवतवलपी  ५. घरधनी वमरेशनममम 
६. अकैको नमममम भएको ज्गममम घर वनममाणको लमवग पुवार्सवीकृवत ७.नमतमप्रममवणत प्रममणपर ८.अन्य(उल्लेखगने).......................... 

 

गुनमसोकतमाकोहर्सतमक्षरुः................................- वमवतुः____________________ - 

 
वसफमठरसकतमाको( समममवजकपठरचमलक) नमम ,थरुः-     वमवतुः____________________ -  
हर्सतमक्षर ................ ...............................  

[कमयमालयप्रयोजनकोलमवगममर] 
ि.स. दतमाभएकोगुनमसोकमप्रकृवत गुनमसोसम्बोधन 

भएको/ नभएको 
भएकोभए, गुनमसो सम्बोधन 

गन ेवनकमय 
नभएको भएवसफमठरसगठरएको 

वनकमय 
ममवथल्लो वनकमयमम पिमएको 

प्रममवणत गन ेअवधकमरी 

सम्बोधन भएपवछ खबर गरेको 

वम ममवथल्लो वनकमयमम 
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पिमएको वमवत 

 
१. 
 

 क.भयो 
ख.भएन 

ग.वसफमठरस गठरएको 

क.गम.वब.स./नगरपमवलकम 

ख.स्रोतकेन्र 

ग. वज वव स 

घ.रम.पु.प्रम.(रमविय पुनावनममाण 

प्रमवधकरण) 

क.गम.वब.स./नगरपमवलकम 

ख.स्रोतकेन्र 

ग. वज वव स 

घ.रम.पु.प्रम.(रमविय पुनावनममाण 

प्रमवधकरण) 

  

२. 
 

 क.भयो 
ख.भएन 

ग.वसफमठरस गठरएको 

 

क.गम.वब.स./नगरपमवलकम 

ख.स्रोतकेन्र 

ग. वज वव स 

घ.रम.पु.प्रम.(रमविय पुनावनममाण 

प्रमवधकरण) 

क.गम.वब.स./नगरपमवलकम 

ख.स्रोतकेन्र 

ग. वज वव स 

घ.रम.पु.प्रम.(रमविय पुनावनममाण 

प्रमवधकरण) 

  

३.  क.भयो 
ख.भएन 

ग.वसफमठरस गठरएको 

क.गम.वब.स./नगरपमवलकम 

ख.स्रोतकेन्र 

ग. वज वव स 

घ.रम.पु.प्रम.(रमविय पुनावनममाण 

प्रमवधकरण) 

क.गम.वब.स./नगरपमवलकम 

ख.स्रोतकेन्र 

ग. वज वव स 

घ.रम.पु.प्रम.(रमविय पुनावनममाण 

प्रमवधकरण) 

  

 

 

गुनमसो सम्बोधनको वववरण..............................................................................................................................................................................    सम्बोधन गने अवधकमरीको नममथर 

.............................................................................................पद........................................................... 
हर्सतमक्षर......................................................................................................................................वमवत..........................................................       
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अनुसूची -२  
g]kfn ;/sf/ 

/fli6«o k'glg{df{0f k|flws/0f 

cfjf; k'glg{df{0f sfo{qmd 

  

  u'gf;f] btf{ /l;b 

u'gf;f] btf{ g+=M ======================================= 

u'gf;f] stf{sf] gfd / y/M ========================================================================== 

;DalGwt nfeu|fxLsf] gfd / y/M ================================================================= 

:yfoL 7]ufgfM =========================================================================================== 

u'gf;f] btf{ ul/Psf] lgsfoM ============================ lhNnfM ================================ 

uf=lj=;=÷g=kf=÷lh=lj=;================================= j8f g+=M =============================== 

u'gf;f]sf] lsl;dM ========================================== 

u'gf;f] btf{ ug]{sf] gfd / y/M ======================================== kbM ========================= 

x:tfIf/M ================================================================= ldltM ======================= 
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अनसूुची - ३ 

कामिववमध कामािन्वमनका रामग स्वीकृत थऩ व्माख्मा तथा पायाभहरु 
cfjf; k'glg{df{0f ;Demf}tfdf /x]sf ljleGg c:ki6tfx? / To;sf ;dfwfg सम्फन्धी व्माख्मा 

 

 ldlt @)&@ ;fn kmfu'g #) ut] b]lv e"sDk k|efljt जजल्राका s]xL uf=lj=;=sf nfeu|fxLx?;Fu ;'? ul/Psf] cg'bfg ;Demf}tfsf 
qmddfcfPsf ljleGg k|s[ltsf u'gf;fx?sf] ljZn]if0f u/L cg'bfg ;Demf}tfdf /x]sf ljleGg c:ki6tfx?nfO{ lgDgfg';f/ ug]{ lg0f{o ul/of] .  

राबग्राहीको सूचीभा नाभ बएको य आपै आउन सक्ने तथा घय फनाउने जग्गा ऩमन आफ्नै नाभभा बएको व्मजिरे नेऩारी  नागरयकताको प्रभाणऩत्र, 
जग्गाधनी दताि प्रभाणऩूजाि (रारऩूजाि) य सबेऺणको मनस्सा मरएय आएको अवस्थाभा तत्कार अनदुान सम्झौता हनु सक्नेछ। अन्म अवस्थाभा मनम्न वभोजजभ 
हनेुछ । 

 
ि.सॊ. c:ki6tfsf] k|s[lt ;dfwfgsf] pkfo ऩेश गनुिऩने कागजातहरु 

१ राबग्राहीको सूचीभा नाभ बएको, 
जग्गा आफ्नो नाभभा नबएको तय 
आफ्नो एकाघय  ऩरयवायको अन्म 
सदस्मको नाभभा बएको 

मस्तो आवस्थाभा जग्गाको रारऩजुाि जसको नाभभा छ उसरे 
राबग्राहीराई घय फनाउने स्वीकृमत ददएको कागज ऩेश गयेको 
हकभा य अन्म आवश्मक कागजऩत्रहरू नेऩारी नागरयकताको 
प्रभाणऩत्र, सबेऺणको मनस्सा य सम्फजन्धत रारऩजुाि ऩेश गयेभा 
अनदुान सम्झौता तरुुन्तै हनु सक्नेछ । 

जग्गा प्रमोग गनि  स्वीकृमत ददएको 
कागजात, नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्र,  
सबेऺणको मनस्सा , जग्गाधनी दताि प्रभाण 
ऩूजाि (रारऩूजाि) जग्गा प्रमोग गनि 
स्वीकृमत ददने पायाभ अनसूुचीभा सभावेश 
यहेको छ । 

२ राबग्राहीको सूचीभा नाभ बएको, 
घयभा बएको तय आपै आउन 
नसक्ने, जग्गा धनी दताि प्रभाण 
ऩूजाि (रारऩजुाि) आफ्नै नाभभा 
बएको 

मस्तो अवस्थाभा एकाघय ऩरयवायको सदस्म वा अन्म ववश्वासको 
व्मजिराई प्रमतमनमध तोक्न सक्ने, प्रमतमनमध तोकेको पायाभभा 
दवुैजनारे सही गयेको हनुऩुने, मसका अमतरयि दवुैजनाको  
नागरयकताको प्रभाणऩत्र य सबेऺणको  मनस्सा ऩेश गयेको 
अवस्थाभा प्रमतमनमधरे अनदुान सम्झौताभा हस्ताऺय गनि  
सक्नेछ । 

प्रमतमनमध तोकेको पायाभ, दवुैजनाको 
नागरयकताको प्रभाणऩत्र, जग्गाधनी ऩूजाि 
(रारऩूजाि), सबेऺणको  मनस्सा, प्रमतमनमध 
तोक्ने पायd cg'r"rLdf ;dfj]z /x]sf] 5 

. 
 

३ राबग्राहीको सूचीभा नाभ बएको मस्तो अवस्थाभा महाॉ यहेको श्रीभान/श्रीभतीराई प्रमतमनमध तोक्न प्रमतमनमध तोकेको पायाभ, दवुैजनाको 
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तय महाॉ नबएय फावहय बएको य 
श्रीभान वा श्रीभती सम्झौता को 
रामग आएको  

सक्ने य प्रमतमनमध तोकेको पायभभा हस्ताऺय गयेको हनुऩुने, 
राबग्राही ववदेशभा यहेको हकभा हरुाकफाट कागजात भगाई 
ऩेश गनि सक्ने, तथा अन्म आवश्मक कागजात ऩेश गयेको 
खण्डभा अनदुान सम्झौताऩत्रभा प्रमतमनमधरे हस्ताऺय गनि  
सक्ने । 

g]kffnL नागरयकताको प्रभाणऩत्र, 
जग्गाधनी  दताि प्रभाण ऩूजाि, सबेऺणको 
मनस्सा 

४ राबग्राहीको सूचीभा नाभ बएको 
तय बोगचरन गदै आएको 
जग्गाको जग्गा धनी दताि प्रभाण 
ऩूजाि (रारऩूजाि) नबएको  

मस्तो अवस्थाभा जजल्रानाऩी कामािरमफाट नाऩी गयाई रारऩजुाि 
मरएय आएऩमछ अनदुान सम्झौता हनु सक्नेछ।मसको रामग 
जग्गाप्रामप्त य जग्गा दताि सम्फजन्ध फेग्रै कामिववमध तमाय बएको 
छ । 

 

नेऩारी नागरयकताको प्रभाण ऩत्र, 
जग्गाधनी  दताि प्रभाण ऩूजाि,  सवेऺणको 
मनस्सा 

५ आफ्नो नाभऩवहरो घयधनी को 
रुऩभा बएको, एउटा छोया वा 
छोयाहरुको नाभ दोश्रो, तेस्रो 
घयधनीको रुऩभा बएको, अॊशफन्डा 
प्रस्ट नबएको 

मस्तो अवस्थाभा ऩवहरो राबग्रावहको रुऩभा नाभ दताि यहेको 
व्मजिरे अनदुान सम्झौता गनि सक्ने । दोश्रो, तेश्रो घयधनीको 
रुऩभा नाभ यहेको व्मजिको केवह दाफी ववयोध बएभा गनुासोभा 
जान सक्ने य फैशाख १२ बन्दा ऩवहरानै अॊशफण्डा बएको 
हकभा, कागजऩत्र प्रभाण ऩयुा गयेको हकभा फेग्रै अनदुान 
सम्झौता हनु सक्ने अन्मथा एउटै भात्र अनदुान सम्झौता हनु 
सक्ने। 

नेऩारी नागरयकताको प्रभाण ऩत्र, 
जग्गाधनी  दताि प्रभाण ऩूजाि,  सबेऺणको 
मनस्सा, गनुासो दतािको रामग अॊशफण्डा 
बएको  कागजऩत्र 

६ राबग्राहीको सूचीभा नाभ बएको 
तय गठुीको रुऩभा दताि बएको 
जग्गा स्वप्रमोजनको रामग प्रमोग 
गनि चाहेको  

सम्फजन्धत राबग्रावहको नाभभा जग्गा दताि छ बने सफै कागजात 
ऩेश गयेको खण्डभा तत्कार अनदुान सम्झौता हनुसक्ने ।गठुीकै 
रुऩभा भात्र जग्गा दताि यहेको अवस्थाभा गठुी जग्गाको रामग 
छुटै्ट कामिववमध फमनयहेको य सो कामिववमध अनसुाय हनेु । 
हारराई गनुासोको रुऩभा दताि गनि सवकनेछ। 

नेऩारी नागरयकताको प्रभाण ऩत्र, 
जग्गाधनी  दताि प्रभाण ऩूजाि,  सवेऺणको 
मनस्सा 

७ दईुवटा जोमडएको घयको छाना 
एउटै बने्न जस्तो देखी दइुवटा 
घयराई राबग्राहीको सूचीभा  
ऩवहरो य दोश्रो घयधनीको रुऩभा 

घयधनीरे सभेत घयजग्गाको स्वामभत्व यहेको फेग्रै कागजात ऩेश 
गयेको खण्डभा अनदुान सम्झौता हनु सक्ने । गनुासोभा दताि 
गयाई आवश्मक कागजात प्रभाणऩत्र ऩयुा बएऩमछ अनदुान 
सम्झौता गनि सक्ने । 

नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्र, जग्गाधनी  
दताि प्रभाण ऩूजाि,  सवेऺणको  मनस्सा 
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याजखएको  
८ श्रीभान/श्रीभतीको हकभा श्रीभानरे 

श्रीभतीको वा श्रीभतीरे श्रीभानको 
प्रमतमनमध फस्नऩुने अवस्था 

श्रीभानरे श्रीभतीराई वा श्रीभतीरे श्रीभानराई प्रमतमनमध तोकी 
प्रमतमनमध तोकेको पायभभा हस्ताऺय बएको अवस्थाभा अनदुान 
सम्झौता हनु सक्ने । 

प्रमतमनमध तोकेको पायाभ, दवुैजनाको 
नेऩारी नागरयकताको प्रभाण ऩत्र,जग्गाधनी  
दताि प्रभाण ऩूजाि,  सबेऺणको  मनस्सा,   

९ एउटै घयभा एक बन्दा फढी 
व्मजिको स्वfमभत्त्व यहेको  
 

मस्तो अवस्थाभा एउटा भात्र अनदुान सम्झौता हनेुछ दवुैजनाको 
सॊमिु स्वामभत्वभा अनदुान सम्झौता हनेुछ वा एकरे अकोराई 
प्रमतमनमध तोक्न सक्नेछ । 

नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्र, 
सबेऺणको मनस्सा य जग्गाधनी  दताि 
प्रभाण ऩूजाि 

१० घय ऺमत बएय ढल्मो तय ऩमछ घय 
फनाउदा त्मवह ठाउॉभा फनाउन ुऩछि 
वक ऩदैन  
 

मस्तो अवस्थाभा आफ्नो जग्गाभा जता ऩमन घय फनाउन ऩाईन्छ, 
नजजकको अको वकत्ताभा ऩमन घय फनाउन ऩाईन्छ, त्मवह 
वकत्ताभा ऩमन जग्गा खारी छ बने घय फनाउन ऩाईन्छ य 
मछभेकी गा. वव.स. भा ऩमन घय फनाउन ऩाईन्छ। 

नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्र , 
सवेऺणको मनस्सा य जग्गाधनी  दताि 
प्रभाण ऩूजाि 

११ गाउॉ ब्रकको नै जग्गा दताि 
नबएको/जग्गाको रारऩूजाि 
नबएको खण्डभा 

मस्तो अवस्थाराई सम्फोधन गनि, बकूम्ऩ प्रबाववत सॊयचनाको 
ऩनुमनिभािणको रामग जग्गा प्रामप्त सम्फन्धी कामिववमध जायी बएको 
छ । सो कामिववमध अनसुाय जग्गा दतािको प्रविमा अगामड फढाई 
दताि बई रारऩजुाि जायी बएऩमछ भात्र अनदुान सम्झौताभा 
हस्ताऺय हनु सक्ने ।  

 

१२ फाफकुो नाभ अथवा दाजकुो नाभ 
ऩवहरो राबग्राहीको रुऩभा य 
छोयाको अथवा बाइको नाभ दोश्रो 
राबग्राहीको रुऩभा बएको खण्डभा 
तय अॊशवण्डा बई फेग्राफेग्रै 
फसेको, आवश्मक कागजात बएको 
अवश्था  

मस्तो अवस्थाभा ऩवहरो राबग्राहीरे अनदुान सम्झौता गनि 
सक्ने। दोश्रो राबग्राहीरे गनुासोभा दताि गयाई वैशाख १२ गते 
बन्दा अगामडनै अॊशवण्डा बैसकेको हो बने अॊशवण्डाको 
कागजऩत्र ऩेश गयेय प्रभाजणत बएभा दफैुजनारे सम्झौता ऩत्रभा 
हस्ताऺय गनि सक्ने छन ् । 

जग्गाधनी  दताि प्रभाण ऩूजाि, नेऩारी 
नागरयकताको प्रभाणऩत्र य सबेऺणको 
मनस्सा, अॊशफण्डा बैसकेको कागज   

१३ बइुॉचारो अजघ कागजात बएको, 
राबग्राहीको सूचीभा ऩमन नाभ 
बएको तय बइुॉचारोको कायणरे वा 

सम्फजन्धत कामािरमफाट प्रमतमरवऩ कागजातहरू प्राप्त गयी अनदुान 
सम्झौता ऩत्रभा हस्ताऺय गनि सवकनेछ। 
 

जग्गाधनी  दताि प्रभाण ऩूजाि, नेऩारी 
नागरयकताको प्रभाणऩत्र य सबेऺणको 
मनस्सा 
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अन्म कुनै कायणरे नेऩारी  
नागरयकता अथवा जग्गा धनी दताि 
प्रभाण ऩूजाि (रारऩजुाि) हयाएको 
अथवा नस्ट बएको अवस्था  

१४ घय बएको स्थानभा ऩवहयो गई वा 
अन्म बौगोमरक, बौगमबिक कायणरे 
जग्गा प्रमोग गनि नमभल्ने बएको, 
स्थानान्तयण गनुिऩने बएको खण्डभा 

मस्तो अवस्थाभा स्थानान्तयण गनि तथा जग्गा प्राप्त गनि बकूम्ऩ 
प्रबाववत सॊयचनाको ऩनुमनिभािणको रामग जग्गा प्रामप्त सम्फन्धी 
कामिववमध अनसुाय गनि सवकन्छ य हारराई गनुासोको रुऩभा 
दताि गनि सवकनेछ । 

जग्गाधनी  दताि प्रभाण ऩूजाि, नेऩारी 
नागरयकताको प्रभाणऩत्र, य सबेऺणको 
मनस्सा 

१५ सबेऺणको मनस्सा बएको तय 
राबग्राहीको सूचीभा नाभ नआएको 

मस्तो अवस्थाभा घयको ऺमतको स्तय ग्रडे ३ बन्दा कभ बएको 
रे राबग्राहीको सूचीभा ऩनि मोग्म नबएको हनुसक्ने य सोवह 
कायणरे सूचीभा नाभ नऩयेको हनु सक्छ तय आपुराई कुनै 
शॊका रागेभा, आफ्नो ऺमत धेयै छ बने्न रागेभा घय धनीरे 
गनुासोको रुऩभा दताि गनि सक्छन ्तय सबेऺणको मफस्ततृ 
वववयण हेयेय सो मनजित गयेऩमछ राबग्राहीको सूचीभा ऩनि सक्ने 
हो अथवा ऩनि नसक्ने हो मनक्मोर गये ऩमछ सोवह अनसुाय 
जानकायी हनेुछ। गनुासो दताि गदैभा राबग्राहीको सूचीभा 
ऩनैऩछि बने्न हदैुन । 

जग्गाधनी  दताि प्रभाण ऩूजाि, नेऩारी 
नागरयकताको प्रभाणऩत्र य सबेऺणको 
मनस्सा 

१६ बकूम्ऩरे ऺमतग्रस्त बएको घय 
आफ्नै नाभभा बएको तय सबेऺणभै 
नाभ छुटेको 

त्मस्तो अवस्थाभा गनुासोभा दताि गयाउन सवकन्छ य त्मसको 
रामग ऩमछ गाउॉ सयजमभनफाट घय सवेऺण गनि छुटेको हो बने्न 
प्रभाजणत बई आएको खण्डभा थऩ सम्फोधनका रामग भामथल्रो 
मनकामभा  ऩेश हनुसक्छ य सवेऺण हनु सक्छ  . 
 

जग्गाधनी  दताि प्रभाण ऩूजाि,  नेऩारी 
नागरयकताको प्रभाणऩत्र य सबेऺणको 
मनस्सा,  सयजमभनको प्रभाण  

१७ सबेऺण मनस्सा य राबग्राही 
नाभावरीभा नाभ, थय पयक 
बएको/ऩरयवाय सॊख्माभा पयक 
ऩयेको 

सबेऺणभा बएको त्रटुीरे मस्तो बएको हनुसक्दछ ।नाता 
प्रभाणीत बएको कागजात वा नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रफाट 
सवह नाभ खरेुको अवस्थाभा अनदुान सम्झौता हनु सक्नेछ । 

 

जग्गाधनी  दताि प्रभाण ऩूजाि, नेऩारी 
नागरयकताको प्रभाणऩत्र य सबेऺणको 
मनस्सा, नाता प्रभाण वा नाभथय खलु्ने 
अन्म  कागजऩत्र 
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 pNn]lvt ;dfwfgsf] k|lqmofnfO{ ;xh agfpg cg';"rL adf]lhdsf kmf/fdx? :jLs[t ug]{ lg0f{o ;d]t ul/of] . 

s_ cg'bfg ;Demf}tfsf] nfluk|ltlglwtf]Sg] kmf/fd 

v_ hUufdf cfjf; lgdf{0f ug{ lbg] :jLs[lt kmf/fd 

u_ u'gf;f] btf{ kmf/d  
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अनुसूची-४ 

 

मनणिम नॊ .१ बकूम्ऩफाट ऺमतग्रस्त बएका मनजी आवास ऩनुमनिभािण अनदुान ववतयण 
सभवन्धी कामिववमध , २०७२ को अनसूुची १ भा ऩरयभाजिन गयी बकूम्ऩफाट ऺमतग्रस्त 
मनजी आवास ऩनुमनिभािण अनदुानका रामग राबग्राही छनौट भाऩदण्डभा देहाम अनसुाय थऩ 
य सॊशोधन गने मनणिम गरयमो ।  

 

२.१  २०७२ सार वैशाख १२ गते अगावै सम्वजन्धत भारऩोत कामािरमभा अॊशवण्डा 
कागज ऩारयत गयेका घय ऩरयवायराई छुटै्ट घय ऩरयवायभा गणना गयी अनदुान यकभ 
उऩरब्ध गयाइने छ । तय अॊशवण्डा कागज अड्डाफाट ऩारयत नगयेको बएता ऩमन २०७२ 
वैशाख १२ गते अगावै भानो छुट्टा छुटै्ट घय फनाई फसेको यहेछ य केन्रीम तथमाॊक 
ववबागद्वाया बकूम्ऩ प्रबाववत रगत सॊकरन कामििभ अन्तगित सॊकरन गरयएको तथमाॊकभा 
ऩयेको य छुवट्ट मबन्न बई अरग अरग घय फनाई फसोफास गयेको अवस्थाभा स्थानीम 
गाववस /नऩा का प्रभखु वा मनजरे तोकेको कभिचायीको योहफयभा हनेु सयजमभनको 
आधायभा ऩवुष्ट बएभा त्मस्तो बकूम्ऩ प्रबाववत घयधनीराई सभेत छुटै्ट घय ऩरयवायभा गणना 
गयी अनदुान उऩरब्ध गयाउने । 

२.२ जग्गाधनीको भतृ्म ुबई हकवाराहरुभा नाभसायी हनु फाॉकी बएको अवस्थाभा 
भतृकको हकवारारे भतृ्म ुदताि प्रभाण सवहत मनवेदन ददएभा सवै हकवाराहरुको सॊमिु 
वा मनजहरुको भन्जयुीभा हकवाराभध्मे एक जनाको नाभभा अनदुान ददन मरन सवकने ।  

२.३ केन्रीम तथमाॊक ववबागद्वाया सॊकमरत बकूम्ऩ प्रबाववत रगत सॊकरन कामििभ 
अन्तगित सॊकरन गरयएको तथमाॊकभा सभावेश बएका तय अनदुान सम्झौता हनु अगावै 
घयधनी स्वमॊरे घय मनभािण कामि प्रायम्ब गरयसकेका घयधनी राबग्राहीको हकभा मनमभित 
वा मनभािणामधन उि घय तोवकएका प्राववमधकहरुरे चेकजाॉच गदाि बकूम्ऩ प्रमतयोमध बएभा 
तोवकए फभोजजभ छुटै्ट अमबरेख याखी अनदुान उऩरब्ध गयाउन सवकने ।  

 

 

 (१) राबग्राही सवेऺण गदाि छुटेका गनुसोहरु सम्फन्धी,  

 (२) लमभग्रमही सूचीमम नमम सममवेश हुनुपने तर नमम सममवेश नभएकम, 
 (३) लमभग्रमही सूचीमम नमम सममवेश नहुनुपने तर सममवेश भएकम,  
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 (४) भवन वनममाण प्रवववध नक्सम, वडजमइन सममग्रीको गुणर्सतर सम्वन्धमम, 

 (५) वनममाण जमाँच पमस र वनममाण सम्पन्न प्रवतवेदन, 

 (६) बर्सती र्सथमनमन्तरण सम्वन्धी, 
 (७)लमभग्रमही सूचीमम नमम परेर पवन वववरण फरक परेको सम्बन्धी, 
 (८) अनुदमन सम्झौतम हुनु अगमवै वनममाण कमया भईरहकेो वम वनममाण सम्पन्न भएकम 

वनजी आवमस सम्बन्धमम, 

 


