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मनसुनजन्य विपद् प्रभावित ननजी आिास पुनननिमािण तथा पुनर्सथािपना अनुदान कायिविनि, २०७७
र्सिीकृत नमनत: २०७७।०९।२६
प्रर्सतािनाः मनसुनजन्य विपद्बाट क्षनतग्रर्सत ननजी आिासलाई सुरखक्षत तररकाले ममित, प्रिनलकरण, पुनननिमािण र
पुनर्सथािपना गने कायिलाई व्यिखर्सथत रुपले सञ्चालन गरी विपद् प्रभावितलाई प्रदान गररने अनुदानलाई व्यिखर्सथत गनि
बान्छनीय भएकोले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिर्सथापन ऐन, २०७४ को दफा ४८ बमोखजम कायिकारी सनमनतले
यो कायिविनि बनाई जारी गरे को छ।
पररच्छे द- १
प्रारखभभक
१. सं खक्षप्त नाम, विर्सतार र प्रारभभः (१) यस कायिविनिको नाम “मनसुनजन्य विपद् प्रभावित ननजी आिास पुनननिमािण
तथा पुनर्सथािपना अनुदान कायिविनि, २०७७” रहे को छ ।
(२) यो कायिविनिले २०७७ जेष्ठ ३० गतेदेखि पनछका मनसुनजन्य बाढी पवहरोका घटनाहरुिाट प्रभावितहरुलाई
मार समेट्नेछ।अन्य विपद् प्रभावितहरुको हकमा नेपाल सरकारले ननणिय गरे बमोखजम हुनेछ।
(३) यो कायिविनि तुरुन्त लागु हुनेछ ।
२. पररभाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस कायिविनिमा,–
(क) “आिास इकाई” भन्नाले र्सिीकृत मापदण्ड, नक्शा एिम् नडजाइन अनुसारको प्रविनि अिलभबन गरी ननमािण
गररएका आिासीय घर सभझनुपछि ।
(ि) “ऐन” भन्नाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिर्सथापन ऐन, २०७४ लाई सभझनुपछि।
(ग) “कायिकारी सनमनत” भन्नाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिर्सथापन ऐन, २०७४ को दफा ६ बमोखजम
गठठत कायिकारी सनमनत सभझनु पछि ।
(घ) “खजल्ला विपद् व्यिर्सथापन सनमनत” भन्नाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिर्सथापन ऐन, २०७४ को दफा
१६ बमोखजम गठठत खजल्ला विपद् व्यिर्सथापन सनमनत सभझनु पछि ।
(ङ) “खजल्ला विपद् व्यिर्सथापन कोष” भन्नाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिर्सथापन ननयमािली, २०७६ को
ननयम ११ बमोखजमको खजल्ला विपद् व्यिर्सथापन कोषलाई सभझनु पछि ।
(च) “जोखिम िगि” भन्नाले पररिारमा एकल मवहला िा अपाङ्गता भएका व्यखि िा ज्येष्ठ नागररक िा दीघिरोगी िा
बालबानलका मार भएको लाभग्राहीलाई सभझनु पछि ।
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ु , िमिपर
ु ी, बाबु, आमा, सौतेनीआमा र आफूले
(छ) “पररिार” भन्नाले पीनडतको पनत िा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, िमिपर
पालन पोषण गनुप
ि ने दाजु, भाउजू, भाइ, बुहारी र ठददी, बवहनी सभझनुपछि।सो शब्दले एकासगोलमा बसोबास
गने पररिारका अन्य सदर्सय समेत जनाउनेछ।
(ज) “पुनननिमािण” भन्नाले विपद्बाट क्षनत भएको ननजी आिास लाभग्राहीको साविककै िा ननज िा ननजको
पररिारको कुनै सदर्सयको र्सिानमत्िमा रहे को अन्य कुनै उपयुि जग्गामा सुरखक्षत निननमािण गने कायिलाई
सभझनुपछि ।
(झ) “पुनर्सथािपना”

भन्नाले विपद्बाट क्षनत भएको सं रचना रहे को र्सथानमा पुनननिमािण गनि ननमल्ने र ननजको

बसोबास योग्य जनमन अन्यर कतै नभएको िा विपद् प्रभावित भूनमवहन पररिारलाई अन्यर बसोबास
गराउनुपने अबर्सथालाई सभझनुपछि ।
(ट)

“प्रबलीकरण”

भन्नाले विपद्बाट प्रभावित सं रचनाहरूमा भएको क्षनतको प्राविनिक मूल्याङ्कनबाट मेजर ररपेयर

(ग्रेड२) र माइनर ररपेयर (ग्रेड ३) गनुि पने भनी यवकन भएको ममित सं भार सभबन्िी कामलाई सभझनु पछि
र सो शब्दले विपद्बाट प्रभावित आिास पुनननिमािण लगत सं कलनको लानग प्रयोग गररने सं लग्न अनुसूची-१
बमोखजमको प्रश्नािलीमा उल्लेि भएको ग्रेड र प्राविनिक समािान समेतलाई जनाउनेछ ।
(ठ) “प्रानिकरण” भन्नाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिर्सथापन ऐन, २०७४ को दफा १० बमोखजम गठठत राविय
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिर्सथापन प्रानिकरण सभझनु पछि।
(ड) “सामान्य ममित सभभार” भन्नाले पुनननिमािण िा प्रबलीकरण गनि नपने प्रकृनतको क्षनतको ममित सभभारलाई
सभझनुपछि ।
(ढ) “र्सथानीय विपद् व्यिर्सथापन सनमनत” भन्नाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिर्सथापन ऐन, २०७४ को दफा
१७ बमोखजम गठठत र्सथानीय विपद् व्यिर्सथापन सनमनत सभझनु पछि ।
(ण) “लाभग्राही” भन्नाले यस कायिविनिको दफा ३ र ४ बमोखजम छनौट भएका व्यखि िा पररिार सभझनुपछि ।
(त) “विपद् उत्थानशील प्रविनिको प्रयोग” भन्नाले भूकभप उत्थानशील प्रविनि प्रयोग भएको, कटान तथा पवहरोको

जोखिम आँकलन गरी सुरखक्षत ठाननएको, डुिानको जोखिम आँकलन गरी न्यूनीकरणका उपायहरु अिलभबन
गररएको पुनननिमािण सभझनु पछि ।

ृ सभपखिमा अंशहक पाउने व्यखि सभझनुपछि।
(थ) “हकिाला” भन्नाले पैतक
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पररच्छे द- २
लाभग्राही पवहचान तथा अनुदान सभझौता
३. लाभग्राही पवहचानः (१) र्सथानीय विपद् व्यिर्सथापन सनमनतले दे हायको आिारमा लाभग्राहीको पवहचान गरी सूची
सवहतको वििरण खजल्ला विपद् व्यिर्सथापन सनमनतमा पठाउनु पनेछः
(क) अनुसूची -१ बमोखजमको ढाँचामा सं कलन गररएको लगत र सोबमोखजमको क्षनत विश्लेषण,
(ि)

विपद्का घटनाबाट क्षनत भएको घर बाहे क सोही र्सथान िा अन्यर बसोबास योग्य अको घर, आिास

नभएको ब्यखि िा पररिार,

(ग) सभबखन्ित िडाले लाभग्राही कायम गनि गरे को नसफाररस,

(घ) सभबखन्ित व्यखिको नागररकताको प्रमाणपरको प्रनतनलवप िा राविय पररचयपर,

(ङ) जग्गािनी प्रमाण पूजािको प्रनतनलवप िा बसोबासको प्रमाण िुल्ने कुनै कागजात िा भोगचलन िुलेको सजिनमन
मुच ुल्का,

(च) यस कायिविनि बमोखजम जोखिम बगिमा पने भए सो को पुवि हुने सरकारी ननकायिाट जारी भएको कागज
प्रमाण।

(२) उपदफा (१) बमोखजम लाभग्राही पवहचान गदाि एक पररिारबाट एकभन्दा बढी लाभग्राही नपने गरी गनुप
ि नेछ
ु न्दा अगािै अंशिण्डा गरे का िा मानो छु विई नभन्न बसेका घर पररिारलाई छु िै
। तर विपद्को घटना हुनभ
घर पररिारमा गणना गनि िािा पुयािएको माननने छै न ।
४. लाभग्राही कायम गनेः (१) खजल्ला विपद् व्यिर्सथापन सनमनतले दफा ३ को उपदफा (१) बमोखजम प्राप्त भएको
सूचीमा समािेश भएको व्यखिको सङ्कनलत लगत र सो को क्षनत विश्लेषण तथा नसफाररसको अध्ययन गरी विपद्
प्रभावित पररिार मार समािेश हुने गरी लाभग्राही कायम गनुि पनेछ। यसरी लाभग्राही कायम गदाि
प्रबलीकरणका लाभग्राही, पुनननिमािणका लाभग्राही र पुनर्सथािपनाका लाभग्राही भनी छु िाछु िै रुपमा बगीकरण गरी
कुनै लाभग्राही जोखिम बगिमा पने भए सो समेत िुलाई वििरण तयार गनुि पनेछ ।
(२) खजल्ला विपद् व्यिर्सथापन सनमनतले दफा ३ को अिीनमा रही दे हाय बमोखजमका थप आिारहरुमा लाभग्राही
कायम हुने व्यखि छनौट गनि सक्नेछः
(क) एकाघर पररिारको सदर्सयको नाममा घरजग्गा भएको तर घर जग्गाको र्सिानमत्ि भएको सदर्सय
विदे शमा भएको अिर्सथामा घर बनाउनका लानग दोहोरो लाभग्राही कायम नहुने गरी घर पररिारको
नाता प्रमाखणत भएका हकिाला व्यखि,
(ि) कुनै ठाउँ मा जग्गा नापी नै नभएको तर बर्सती बसेको अिर्सथामा त्यर्सता बर्सतीका क्षनतग्रर्सत घरका
घरिनीहरुको हकमा त्यर्सतो बसोबास भएको जग्गा व्यखिगत भए नापी गरी गराई ननयम अनुसार
जग्गािनी प्रमाणपूजाि प्राप्त गरे को व्यखि िा सभबखन्ित र्सथानीय तहको नसफाररस र सजिनमन मुच ुल्काको
आिारमा क्षनतग्रर्सत आिासले चचे को जनमन ठहर हुने सभबखन्ित व्यखि,
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(ग) विपद्बाट क्षनतग्रर्सत आिास भएकै र्सथानमा िा खजल्ला नभरकै अन्य उपयुि र्सथानमा

िा क्षनतग्रर्सत

घर भएको खजल्ला बावहर अन्य खजल्लामा रहे को लाभग्राहीका जग्गामा ननजी आिास पुनननिमािण गनि
चाहने ब्यखि,
(घ) विपद् प्रभावित खजल्लाका जोखिमयुि र्सथानमा जग्गा भएको िा जग्गानै नभएको कारणले

र्सथानान्तरण

हुनपु ने ब्यखि,
(ङ) जग्गािनीको मृत्यु भई हकिालाहरूमा नामसारी हुन बाँकी भएको अिर्सथामा मृतकको हकिालाले मृत्यु
दताि प्रमाणपर सवहत ननिेदन ठदएकोमा सबै हकिालाहरूको मञ्जुरीमा हकिालामध्ये कुनै एक
ब्यखि ।
लाभग्राही कायम गने प्रयोजनका लानग सभबखन्ित र्सथानीय विपद् व्यिर्सथापन सनमनतले तयार गरे को

(३)

सूचीमध्ये खजल्ला विपद् व्यिर्सथापन सनमनतको बैठकले प्राविनिक कमिचारीको मूल्याङ्कन प्रनतिेदनका
आिारमा पुनमूल्ि याङ्कन गरी लाभग्राही पवहचान गनुप
ि ने छ।
(४) प्रमुि खजल्ला अनिकारीले उपदफा (१) बमोखजम कायम भएको लाभग्राहीको सूची अनुदान सभझौताका लानग
र्सथानीय तह माफित सभबखन्ित िडा कायािलयमा र लाभग्राहीको िाता िोल्ने प्रयोजनको लानग पायक पने
बैंकमा पठाउनु पनेछ ।
पररच्छे द- ३
वििीय प्रबन्ि र अनुदान व्यिर्सथा
५. वििीय प्रबन्िः (१) प्रानिकरणले आफ्नो कोषमा उपलब्ि भएको रकमबाट लाभग्राही अनुदान प्रयोजनको लानग
खजल्ला विपद् व्यिर्सथापन कोषमा आिश्यकता अनुसार रकम उपलब्ि गराउनेछ।
(२)

उपदफा (१) को प्रयोजनका लानग खजल्ला विपद् व्यिर्सथापन सनमनतको अध्यक्षले सभभाव्य लाभग्राहीको
सूची सवहत प्रानिकरणमा रकम माग गनुि पनेछ ।

(३)

अनुदान

प्रयोजनको

लानग

हुने

कुल

लागत

मध्ये

र्सथानीय

तहका

हकमा

महानगरपानलका/

उपमहानगरपानलकाले २० प्रनतशत, नगरपानलकाले १५ प्रनतशत र गाउँ पानलकाले १० प्रनतशत व्यहोने
तथा ३० प्रनतशत प्रदे श सरकारले र बाँकी सं घीय सरकारले ब्यहोने गरी लागत सहभानगताका
आिारमा तीनै तहका सरकारबाट प्रबन्ि गररनेछ। यसरी प्रदे श िा र्सथानीय तहिाट लागत सहभानगता
व्यहोनि नसक्ने भएपनन ननजी आिास ममित, प्रिनलकरण, पुनननिमािण र पुनर्सथािपना गने काममा िािा पने
छै न।
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(४) प्रदे श र र्सथानीय तहले लागत सहभानगताको रकम उपलब्ि गराउने विनि प्रानिकरणले ननिािरण
गरे बमोखजम हुनेछ ।
(५)

खजल्ला प्रशासन कायािलयले उपदफा (१) बमोखजम प्राप्त रकमको आभदानी तथा िचिको छु िै वििरण
तयार गरी राख्नुपनेछ ।

६. अनुदान रकमः (१)यस कायिविनि बमोखजम कायम भएका लाभग्राहीले दोहोरो नपने गरी आफू कायम भएको
लाभग्राही बगिको एउटा मार अनुदान रकम बैंक िातामाफित प्राप्त गनेछ:
(क) ननजी आिास ममित िा प्रबलीकरण अनुदानः ममित िा प्रिनलकरणका लाभग्राहीले सभझौता अनुसार
कायिसभपन्न गरे को प्राविनिक जाँचपास प्रनतिेदनको आिारमा एकमुष्ठ पचास हजार रुपैयाँ,
(ि) ननजी आिास पुनननिमािण अनुदानः पुनननिमािणका लाभग्राहीले ननजी आिास पुनननिमािणको लानग क्षनतको यथाथि
प्राविनिक मुल्याङ्कनका आिारमा बवढमा वहमाली खजल्लामा पाँच लाि रुपैयाँ, पहाडी खजल्लामा चार लाि रुपैयाँ र
तराईका खजल्लामा तीन लाि रुपैयाँ तीन वकर्सतामा दे हाय बमोखजमको रकम:
१. सभझौता हुनासाथ पवहलो वकर्सता बापत पचास हजार,
२. खललन्थ लेभलसभम आिास ननमािण सभपन्न गररसकेपनछ अनुसूची -६ बमोखजम ननमािण सभपन्न गरे को प्राविनिक
जाँच प्रनतिेदनको आिारमा दोस्रो वकर्सता बापत वहमाली खजल्लामा दुई लाि पचास हजार रुपैयाँ, पहाडी
खजल्लामा दुई लाि रुपैयाँ र तराईका खजल्लामा एक लाि पचास हजार,
३. ननमािण सभपन्न गररसकेपनछ प्राविनिकको अखन्तम जाँच प्रनतिेदनको आिारमा अखन्तम वकर्सता िापत वहमाली
खजल्लामा दुई लाि रुपैयाँ, पहाडी खजल्लामा एक लाि पचास हजार रुपैयाँ र तराईका खजल्लामा एक लाि
रुपैयाँ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनन दे हायका लाभग्राहीलाई दे हाय बमोखजमको अनतररि
घडेरी जग्गा िा अनुदान रकम उपलब्ि गराइनेछः
(क) पुनननिमािण िा पुनर्सथािपनाका लाभग्राहीको हकमा ननजी आिास पुनननिमािण अनुदानको अनतररि अर्सथायी
आिास ननमािणको लानग सभझौता हुनासाथ पवहलो वकर्सता पखच्चस हजार र अर्सथायी आिास बनाइसके
पनछ कायि सभपन्न प्रनतिेदनका आिारमा थप पखच्चस हजार गरी जभमा पचास हजार रुपैयाँ समेत
उपलब्ि गराइनेछ।
(ि) पुनर्सथािपनाका लाभग्राहीका लानग नेपाल सरकारले आिास ननमािणको लानग उपयुि जग्गा (घडेरी)
उपलब्ि गराउनेछ ।यठद सरकारले जग्गा (घडेरी) उपलब्ि गराउन नसकेमा िा लाभग्राहीले चाहे मा
ननजलाई ननजी जग्गा (घडेरी) िररदको लानग रखजिेशन दर्सतुर नतरे को प्रमाखणत नलितको आिारमा
5

बढीमा तीनलाि रुपैयाँ सभम जग्गादाताको बैंक िातामा अनुदान बापतको रकम उपलब्ि
गराईनेछ।
७. अनुदान सभझौताः (१) दफा ४ को उपदफा (४) बमोखजम प्राप्त भएको लाभग्राहीहरुको सूचीका आिारमा सभबखन्ित
िडाअध्यक्षले िडा कायािलयमा ममित िा प्रिनलकरणका लाभग्राहीसँग अनुसूची- २ को ढाँचामा र पुनननिमािण िा
ु ी- ३ को ढाँचामा अनुदान सभझौता गरी सो को एक/एक प्रनत खजल्ला प्रशासन
पुनर्सथािपनाका लाभग्राहीसँग अनुसच
कायािलयमा पठाउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोखजमको सभझौताको आिारमा खजल्ला प्रशासन कायािलयले लाभग्राहीहरुलाई पायक पने
बैंकमा पवहलो वकर्सता बापतको एकमुि रकम सभबखन्ित कोष तथा लेिा ननयन्रक कायािलय माफित
लाभग्राहीको िातामा ननजले भुिानी पाउने गरी रकम ननकासा गनुि पनेछ ।
(३) सभझौता पर तथा िचिवििरण सभबन्िी अनभलेि खजल्ला प्रशासन कायािलयले राख्नुपनेछ र सो को वििरण
ननयनमत रुपमा प्रानिकरणमा पठाउनुपनेछ।
८. लाभग्राहीले अनुदान रकम प्राप्त गने सभबन्िी अन्य ब्यिर्सथाः(१) अनुसूची-१ बमोखजम सङ्कनलत विपद्
प्रभावितहरुको तथ्याङ्क विश्लेषण गदाि क्षनतको र्सतर (ग्रेड) २ (साथै प्राविनिक समािान–मेजर ररपेयर गनुप
ि ने भएको
र क्षनतको र्सतर (ग्रेड) ३ (साथै प्राविनिक समािान–माइनर ररपेयर गनुप
ि ने िगिका) घरिनीहरूलाई प्रबलीकरण
अनुदान उपलब्ि गराइनेछ । तर सो विश्लेषणमा क्षनतको र्सतर (ग्रेड) तीन (मेजर ररपेयर), चार िा पाँचमा
ु ो साथै प्राविनिक समािान (मेजर ररपेयर िा पुनननिमािण) गनुप
सूचीकृत हुनक
ि ने िगिका घरिनीहरूलाई भने
पुनननिमािण अनुदान रकम उपलब्ि गराइनेछ।
(२) कुनै लाभग्राहीले ननजले पाउने अनुदान रकमभन्दा बढी रकम िचि गरी जग्गा िररद गनि, ममित िा
प्रबलीकरण गनि, पुनननिमाण गनि िा पुनर्सथािवपत हुन चाहेमा िा िचि गरे मा ननजले पाएको अनुदान रकमभन्दा
जनत बढी रकम िचि गरे तापनन त्यसरी िचि गरे को रकम लाभग्राही र्सियंले व्यहोनुि पनेछ।
(३) जोखिमयुि बर्सतीबाट अन्यर बसोबास सानुप
ि ने भनी वकटान भएका घरिनीहरू मध्ये कुनै घरिनीले आफ्नो
इच्छा अनुसार अन्यर सुरखक्षत र्सथानमा बसोबास गनि चाहे मा ननजलाई पनन पुनर्सथािपनाको लाभग्राही कायम
गरी ननजी आिास पुनननिमािणका लाभग्राही सरह अनुदान रकम उपलब्ि गराइनेछ ।
(४) र्सथायी आिास ममित िा प्रबलीकरण अनुदान रकम थप ब्यिर्सथा दे हायका अनुसार हुनेछः(क) प्रबलीकरण िा ममित गनि योग्य घरहरू मापदण्ड अनुसार ममित िा प्रबलीकरण भइसकेको भएमा
प्राविनिक ननरीक्षण प्रनतिेदनको आिारमा एकमुि अनुदान रकम उपलब्ि गराउन सवकनेछ। तर
क्षनतको र्सतर (ग्रेड) १ भई प्राविनिक समािान जुनसुकै भएको र क्षनतको र्सतर (ग्रेड) २ को प्राविनिक

6

समािान सािारण ममित गनुप
ि ने भनी यकीन भएका घरका घरिनीहरूले यस कायिविनि बमोखजम
प्रबलीकरण गनि अनुदान रकम पाउने छै नन् ।
(ि) लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत भई ननजी आिास पुनननिमािण गनिका लानग अनुदान प्राप्त गने गरी सभझौता
गरे का तर पुनननिमािण हुने क्रममा घर भत्काउनु नपने भई विपद् उत्थानशील प्रविनि प्रयोग गरी
प्रबलीकरण गरे को अिर्सथामा उि घरिनी लाभग्राहीलाई प्रबलीकरणको िगिमा रािी सोही अनुरूप
अनुदान सभझौता पररमाजिन गरी प्रबलीकरण कायिसभपन्न गरे को अिर्सथामा प्राविनिक जाँचको आिारमा
प्रानिकरणले तोकेको प्रिनलकरण अनुदान रकम उपलब्ि गराईनेछ ।
तर कुनै लाभग्राहीले उि रकमबाट प्रबलीकरण नगरे मा िा सभबद्ध प्राविनिकबाट ननरीक्षणको क्रममा
मापदण्ड अनुरूप प्रबलीकरण गरे को नदे खिएमा प्रचनलत कानून बमोखजम कारबाही हुनेछ ।
(५) ननजी आिास ममित िा प्रबलीकरण िा ममित गनिका लानग अनुदान प्राप्त गनेगरी सभझौता गरे का तर काम गने
क्रममा उि घर भखत्कएमा िा भत्काउनुपने अिर्सथा भई पुनननिमािण गनुप
ि ने भनी प्राविनिक प्रनतिेदनबाट
प्रमाखणत भएमा उि घरिनी लाभग्राहीहरूलाई पुनननिमािणको िगिमा रािी सोही अनुरूप अनुदान सभझौतामा
पररमाजिन गरी अनुदान सहयोग उपलब्ि गराउन सवकनेछ ।
(६) क्षनत भएको लाभग्राहीको एकासगोलका व्यखिहरुको अको आिासीय घर भएमा अनुदान रकम ठदइने छै न तर
सो विपद्को घटना हुन ु अगािै ननजहरूको अंशिण्डा भइसकेको िा पररिार छु वि नभन्न भई घर भखत्कएको र
लाभग्राहीको सूचीमा नाम समािेश भएकाहरूको हकमा अन्यर िा सोही र्सथानमा क्षनत नभएको बसोिास योग्य
घर रहे को घरिनी बाहे क अन्य लाभग्राही घरिनीहरूले पुनननिमािण िा पुनर्सथािपना िापतको अनुदान रकम
पाउन सक्नेछन् । तर ममित िा प्रबलीकरणको अनुदानका लानग भने एउटा घरमा जनतसुकै घरिनीको
र्सिानमत्ि भएपनन एकजना मार लाभग्राही हुनेछन्।
(७) विपद्को घटना घट्नु अगािै सभबखन्ित मालपोत कायािलयमा अंशिण्डा कागज पाररत गरी िा अंशिण्डा कागज
अड्डाबाट पाररत नगरे को भएतापनन सो घटना अगािै मानो छु विई छु िै घर बनाई बसेको रहे छ र विपद्
प्रभावित तथ्याङ्कमा परे को र छु वि नभन्न भई अलग अलग घर बनाई बसोबास गरे को अिर्सथामा र्सथानीय
गाउँ पानलका/नगरपानलका/उप-महानगरपानलका/महानगरपानलका

प्रमुि

िा

ननजले

तोकेको

कमिचारीको

रोहिरमा हुने सजिनमनको आिारमा पुवि भएमा त्यर्सतो विपद् प्रभावित घरिनीलाई समेत छु िै घरपररिारमा
गणना गरी अनुदान उपलब्ि गराउन सवकनेछ ।
(८) लाभग्राहीको सूचीमा परे का भूनमवहन विपद् पीनडतहरुले घरबासको लानग र्सथानान्तरण हुन नचाही परभपरादे खि
भोग गदै आएको साविकको बसोबास गरे को जग्गामा नै ननजी आिास पुनननिमािण गनि चाहे को अिर्सथामा
ननजहरुले भोग गरे को जग्गामा ननजी आिास पुनननिमािण गनि अनुदान रकम उपलब्ि गराउन सवकनेछ । सो
को लानग घरिासको क्रममा जडान भएका िारा, विद्युत, टे नलफोन आठदको प्रमाण सवहत साििजननक मुच ुल्काको
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आिारमा र्सथानीय तहबाट नसफाररश भै खजल्ला विपद् व्यिर्सथापन सनमनतको ननणिय गनुप
ि नेछ । यर्सतो
जग्गामा पुनननिमािण गनिननजी आिासको घरको लभबाई, चौडाई, उचाई, साइट ललान, सडकको अनिकार
क्षेरनभरबाट दूरी लगायत वििरणहरु पेश गरी घर ननमािण र्सिीकृनतका लानग ठदएको ननिेदन र्सथानीय तहले
अनभलेिीकरण गरी ननमािण र्सिीकृनत ठदन सक्नेछ । तर यर्सतो र्सिीकृनतलाई जग्गा दतािको प्रमाणको रुपमा
नलइनेछैन ।
(९) साििजननक जग्गा र सरकारी जग्गा बाहे क विनभन्न वकनसमका गुठी, विताि र गुठी अिीनर्सथ जग्गा, मोही लागेको
जग्गा, र्सििासी, िेननर्ससा, गाउँ ब्लक, कोदाली, आँकडा, विटौरी, उिडा समेतका जग्गामा बसोबास भई घर क्षनत
भएका लाभग्राहीका हकमा ननज बसोबासीसँग घरबास भएको जग्गाको भोग सभबन्िी कुनै ननर्ससा, रनसद िा
पूजी भए सो ननर्ससा रनसद िा पूजीको आिारमा र्सथानीय तहले गररठदएको नसफाररस र त्यर्सतो ननर्ससा रनसद िा
पूजी नभएको अिर्सथामा सोही व्यहोराको नसफाररस एिं क्षनतग्रर्सत घरिास भएको जग्गाको कभतीमा दुई जना
सं नियारहरूले घरबास भएको जग्गाको, भोग चलन गरे को हो भनी गररठदएको सजिनमन मुच ुल्काका आिारमा
त्यर्सता घरिनी लाभग्राहीसँग घरननमािण अनुदान सभझौता गनि सवकनेछ । तर यर्सतो सभझौतालाई जग्गा
दतािको प्रमाणको रुपमा नलइनेछैन । विपद् प्रभावित लाभग्राहीले ननमािण गने ननजी आिासको हकमा
घरहरूको लभबाई, चौडाई, उचाई, साइट ललान, सडक सीमा (Right of Way) बाट दूरी लगायत वििरणहरू पेश
गरी घरननमािण र्सिीकृनतका लानग ठदइएको ननिेदन र्सथानीय तहले हे री जाँची अनभलेिीकरण गरी ननमािण गनि
र्सिीकृनत ठदनसक्नेछ ।
(१०) विपद्बाट क्षनतग्रर्सत बर्सती क्षेरका ननजी आिास पुनननिमािणका लाभग्राहीको घर भत्काउने क्रममा जोनडएका
घरहरु भत्कन गएमा त्यसरी भखत्कन गएका घरका घरिनीलाई प्रवक्रया पूरा गरी लाभग्राही कायम गनि
सवकनेछ।
(११) विपद्बाट क्षनत पुगक
े ा प्राचीन िर्सती क्षेरका लाभग्राही घरिनीहरु बहुतल्ले एिं बहुर्सिानमत्िको सं रचनामा
जान चाहे मा र्सथानीय तहको नसफाररशको आिारमा प्रानिकरणले ननणिय गरी त्यर्सता घरिनीहरुलाई लाभग्राही
कायम गरी अनुदान रकम उपलब्ि गराइनेछ।
(१२) खजल्ला विपद् व्यिर्सथापन सनमनतद्वारा लाभग्राही कायम गररएको लाभग्राही सूचीमा समािेश भएका तर अनुदान
सभझौता हुन ु अगािै घरिनी र्सियंले घर ननमािण कायि प्रारभभ गररसकेका घरिनी लाभग्राहीको हकमा नननमित िा
ननमािणािीन घर खजल्ला विपद् व्यिर्सथापन सनमनतले तोकेको सं र्सथा, ननकाय िा प्राविनिकहरूले चेकजाँच गदाि
विपद् उत्थानशील प्रविनिको प्रयोग भएको पाईएमा त्यसको अनभलेि रािी अनुदान उपलब्ि गराउन
सवकनेछ ।
पररच्छे द- ४
विविि
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९. विपद् उत्थानशील प्रविनिको प्रयोगः

(१)

ननजी आिास ननमािण िा प्रबलीकरण गदाि र्सिीकृत राविय भिन सं वहता

तथा मापदण्डको प्रयोग र पालना गनुि पनेछ ।
(२) ननजी आिास पुनननिमािण तथा प्रबलीकरणको प्राविनिक मापदण्ड शहरी विकास मन्रालयले ननिािरण गरे
बमोखजम हुनेछ ।
(३) लाभग्राहीले उपदफा (२) बमोखजमको प्राविनिक मापदण्डको प्रयोग र पालना गरी आफूले चाहे को अनुसूची -५
मा सं लग्न भएको नमूना आिासको नक्सा अनुसारको िा भूकभप प्रनतरोिात्मक प्रविनि अनुसार अन्य
नडजाइनहरूको घर बनाउन सक्नेछ ।
(४) प्रमुि खजल्ला अनिकारीले ननजी आिास पुनननिमािण, प्रबलीकरण िा ममित कायिको प्रगनत ननरीक्षण र
प्रमाणीकरण गनिको लानग खजल्लामा उपलब्ि सं घ, प्रदे श िा र्सथानीय तहको सभबखन्ित प्राविनिक कमिचारीलाई
िटाउनेछ ।
१०. जोखिम बगिका लाभग्राहीका लानग विशेष व्यिर्सथा गनुप
ि नेः (१) जोखिम बगिका लाभग्राहीले आफूले चाहे को कुनै
प्रनतनननिद्वारा र्सियंसेिकको रुपमा अनुसूची -४ बमोखजमको ढाँचामा प्रनतनननि तोकी कायि गराउन सक्नेछ। यठद
त्यर्सतो व्यखि नभएमा सभबखन्ित र्सथानीय तहले कमिचारी िटाउन सक्नेछ।
(२) जोखिम िगिमा पने लाभग्राहीहरु मध्ये ननजहरुले अनुदान रकम नलएर पनन घर पुनननिमािण गनि नसक्ने
अिर्सथामा र्सथानीय तहले आिश्यक सहयोग गनि सक्नेछ।
११. दोहोरो सहयोग नपाउनेः र्सिदे शी िा विदे शी साझेदार सं र्सथाको सहयोगमा ननजी आिास पुनननिमािण, पुनर्सथािपना
एिम् प्रबलीकरण गनि अनुदान पाएको लाभग्राहीलाई यस कायिविनि बमोखजम आिास अनुदान उपलब्ि गराइने
छै न।तर ननजी आिास पुनननिमािण गनिको लानग प्रानिकरणबाट पवहलो वकर्सता अनुदान ठदएका लाभग्राहीलाई कुनै
साझेदार सं र्सथाले प्रानिकरणको अनुमनतमा ननखित मापदण्ड र प्रवक्रया पूरा गरी बाँकी वकर्सता ठदई ननजी आिास
पुनननिमािण, पुनर्सथािपना एिम् प्रबलीकरण गनि सक्नेछन् । विपद् पनछ ननजी आिास भिन नै प्राप्त गरे का
लाभग्राहीले भने यो सुवििा प्राप्त गने छै नन्।
१२. एकीकृत बर्सती र पूिाििार विकासका लानग अनुदानः (१) एकै र्सथानका ५ िा सोभन्दा बढी लाभग्राहीहरुको
घरहरु क्षनतग्रर्सत भई नयाँ सुरखक्षत ठाउँ मा सामुवहक र्सथानान्तरणको लानग राजी भई र्सथानीय तहबाट नसफाररस
भई आएमा खजल्ला विपद् व्यिर्सथापन सनमनतले दुबै र्सथानको भौगनभिक अध्ययन गराई उपयुि भएमा सो
र्सथानमा जग्गा िररद गनि रखजिेशन दर्सतुर नतरे को प्रमाखणत नलितको आिारमा प्रनत लाभग्राही बढीमा तीन
लाि रुपैंयाँ सभम अनुदान उपलब्ि गराउनेछ। सोभन्दा बढी रकमको जग्गा िररद गनुि पने भएमा
लाभग्राहीहरु र्सियं ले थप रकम व्यिर्सथा गनुि पनेछ । यस सभबन्िी सहजीकरण र सभझौता र्सथानीय तहबाट
हुनछ
े ।
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(२) एक र्सथानीय तहको बर्सती अको र्सथानीय तहमा र्सथानान्तरण हुन चाहे मा दुबै र्सथानीय तहको आपसी
समन्ियमा बर्सती र्सथानान्तररत हुने र्सथानीय तहले सभझौता गनेछ । सभझौता बमोखजमको रकम खजल्ला
विपद् व्यिर्सथापन कोष माफित उपलब्ि हुनेछ ।
(३) सामुवहक र्सथानान्तरण भइ पुनर्सथािपना हुन चाहने लाभग्राहीहरुले नयाँ र्सथानमा ननजी आिास ननमािण गनि
पुनननिमाण

अनुदान

पनन

प्राप्त

गनेछन्

।

यठद

र्सथानान्तरण

भई

गएमा

साविकको

जग्गा

साििजननक/सरकारी भएमा सो जग्गा िा सं रचना नेपाल सरकारको हुनेछ।
(४) मानथ उपदफा (१) अनुसार सामुवहक र्सथानान्तरण भएको र्सथानमा पुिाििार विकास गनुप
ि ने भएमा पुिाििार
विकासको लानग र्सथानीय तह, प्रदे श सरकार र सं घीय सरकारका ननकायहरुिाट सहभानगताका आिारमा
स्रोतको व्यिर्सथापन गनि सवकनेछ ।

१३. ननमािण सामग्री उपलब्ि गराउन सहयोग गनेः लाभग्राहीले ननमािण गने ननजी आिासका लानग आिश्यक
जर्सतापाता, नसमेन्ट र काठ

लगायतका

ननमािण सामग्रीहरू

र्सथानीय

बजारमा

पयािप्त

पने

मारामा उपलब्ि

गराउन, गुणर्सतर कायम गनि गराउन तथा सो को ननयमन गनि गराउन सभबखन्ित खजल्ला विपद् व्यिर्सथापन
सनमनतले आपूनति व्यिर्सथापन तथा सहजीकरण गनुि पनेछ। यो सनमनतले ननमािण सामाग्रीहरुको गुणर्सतरको समेत
आिश्यक अनुगमन गनि सक्नेछ ।
१४. जीविकोपाजिन सभबन्िी कायिक्रम सञ्चालन गनेः र्सथानीय सरकार, प्रदे श सरकार तथा सं घीय सरकारका
ननकायहरुले गैर सरकारी क्षेरहरुसँग समन्िय गरी विपद् प्रभावित भई र्सथानान्तरण भएका लाभग्राहीहरुलाई
उनीहरुको जीिन ननिािहको लानग सीपमुलक कायिक्रमहरु सञ्चालन गनुि गराउनु पनेछ। यर्सता कायिक्रम तय
गदाि एकल मवहला, बालबानलका, विपन्न, जेष्ठ नागररक, अपांगता भएका व्यखिको जीविकोपाजिन तथा आय
आजिनलाई प्राथनमकता ठदनु पनेछ।
१५. समयमै कायि सभपन्न गनुि पनेः लाभग्राहीले अनुदान सभझौता गरे को नमनतले दुई िषि नभरमा सभझौता बमोखजमको

ननमािण कायि सभपन्न गनुि पनेछ । तर पवहलो वकर्सता प्राप्त गरे का लाभग्राहीहरुले दुई िषिनभर कायि सभपन्न
नगरे मा उि रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गररने छ।

१६. प्राथनमकता ठदनुपने:

यो कायिविनि कायािन्ियन गदाि विपन्न, नसमान्तकृत, अल्पसं ख्यक र जोखिम िगिमा पने

लाभग्राहीलाई प्राथनमकता ठदईनेछ।
१७. र्सथानीय श्रममुलक प्रविनिलाई प्रोत्साहन गने: यो कायिविनि कायािन्ियन गदाि र्सथानीय स्रोतसािन, ज्ञान, सीप र
श्रमलाई प्रोत्साहन गररनेछ।
१८. दोहोरो सुवििा नपाउने:

यो कायिविनि अनुसार ननजी आिास ममित िा प्रिलीकरण, पुनननिमािण र पुनर्सथािवपत

अनुदान रकम प्राप्त गने लाभग्राहीलाई नेपाल सरकारिाट जारी भएका अन्य कायिविनि र मापदण्ड िमोखजम
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उखल्लखित अनुदान रकम उपलब्ि गराईने छै न। यठद प्राप्त गरर सकेको रहे छ भने प्राप्त गरे को अनुदान रकम
घटाएर मार यस कायिविनि िमोखजमको अनुदान प्रदान गररनेछ।
१९. कमिचारी िटाउन तथा अनुगमन गनि सक्नेः (१) प्रानिकरणले कुनै खजल्लामा अनुदान सभबन्िी कायिमा सहयोग
गनि आिश्यक समन्िय गरी प्रानिकरण िा अन्य ननकायिाट ननखित अिनिको लानग कमिचारी काजमा िटाउन
सक्नेछ।अन्य ननकायिाट काज िटाउँ दा सभबखन्ित ननकायसँग प्रानिकरणले कमिचारी माग गरी िटाउनु
पनेछ ।
(२) प्रानिकरणले यस कायिविनि कायािन्ियन अिर्सथाको अनुगमन तथा आिश्यक सहखजकरण गनेछ।
२०. ननदे शन ठदन सक्नेः प्रानिकरणले यो कायिविनि बमोखजमको काम कारबाहीका सन्दभिमा खजल्ला विपद् व्यिर्सथापन
सनमनत र र्सथानीय विपद् व्यिर्सथापन सनमनतलाईि ननदे शन ठदन सक्नेछ । त्यर्सतो ननदे शन पालना गनि ती
सनमनतको कतिव्य हुनेछ ।
२१. कारबाही हुनेः यस कायिक्रमबाट लाभाखन्ित हुन झुठ्ठा वििरण पेश गरे मा िा झुठा नसफाररस गरे को पाइएमा
ननजसँग ननजी आिास अनुदान सभझौता भइसकेको रहे छ भने त्यर्सतो सभझौता रद्द तथा अनुदान नलएको भए सो
रकम सरकारी िाँकी सरह असुल उपर गरी त्यर्सता व्यखिहरुलाई प्रचनलत कानून बमोखजम कारबाही हुनेछ ।
२२. र्सिदे शी िा विदे शी सं घ सं र्सथाबाट गररने सहायता सभबन्िी व्यिर्सथाः (१) कुनै र्सिदे शी िा विदे शी सं घ सं र्सथा िा
व्यखिले लाभग्राहीलाई ननजी आिास भिन पुनननिमािण, पुनर्सथािपना, र्सथानान्तरण, ममित िा प्रबलीकरणका लानग
अनुदान वितरण गदाि यो कायिविनि बमोखजम हुनेछ ।
(२) कुनै र्सिदे शी िा विदे शी सं घ सं र्सथा िा व्यखिले ननजी आिास ननमािण गनि िा जग्गा िररद गनि िा त्यर्सतो
कामको लानग अन्य प्राविनिक सहयोग गदाि सभिखन्ित खजल्ला प्रशासन कायािलय माफित प्रानिकरणको
र्सिीकृनत नलनुपनेछ ।
२३. अनुसूचीमा हे रफेर तथा सं शोिन गनिसक्नेः प्रानिकरणले गृह मन्रालयसँगको समन्ियमा यो कायिविनिका
अनुसूचीहरुमा आिश्यकता अनुसार हे रफेर, थपघट तथा सं शोिन गनि सक्नेछ ।
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अनुसूची १
दफा ३ को उपदफा (१) क सँग सभबखन्ित
विपद् प्रभावित ननजी आिास पुनननिमािण तथा पुनर्सथािपना अनुदान वितरण लगत सं कलन प्रश्नािली

नेपाल सरकार
गृह मन्रालय
राविय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिर्सथापन प्रानिकरण
काठमाडौं
विपद् प्रभावित पररिारको लगत सं कलन कायिक्रम
(सभभि भएसभम घरिनीबाट वििरण नलनुपदिछ)

पररचयात्मक वििरण
सिैक्षकको नाम, थरः……………………………………

सिेक्षकको कोडः……………….. (३ अंकको)

सिेक्षण नमनतः २०७७/………/………
घरको ठे गानाः
प्रदे श

खजल्ला

गाउँपानलका/

िडा नं.

िडा िण्ड

गाउँ /बर्सती/

घर रहे को र्सथान

नं.

टोल

(GPS Location)

नगरपानलका

अक्षांशः
दे शान्तरः

१. घरिनी सभबन्िी वििरण
१.१ हालै को (विपद्) बाट तपाईको कनतिटा घरमा क्षनत भयो ?

सं ख्या……………………

१.२ विपदबाट क्षती भएको तपाईको घरमा कनतिटा पररिारको र्सिानमत्ि नथयो ? सं ख्या……………………
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ु ोस् ।
१.३ विपदबाट क्षती भएका घरको घरिनीको नाम, थर र नलङग लेख्नह

क्र.
सं .

पवहलो
नाम

बीचको
नाम

थर

नलङग

उमेर

नागररकता

बाबुको नाम

छु िी नभन्न

१. पुरुष

(पुरा

प्र.प नं.

थर

भएको िा

२. मवहला
३. अन्य

गरे को
िषि

/खजल्ला,

नभएको

जारी भएको

यठद छु िी
नभन्न भएको
भए छु टी
नभन्न भएको
नमनत

नमनत
१
२
३

१.४ घरिनी र उिरदाता एकै व्यखि हो ?
१. हो ( १.६ मा नसिै जानु होस )

२. होइन

ु ोस् ।
१.५ उिरदाताको नाम, थर लेख्नह
उिरदाताको घरिनी सं गको नाता
के हो ?
क्र. सं .

पवहलो नाम

बीचको नाम

थर

नलङग

उमेर

१. पुरुष

(पुरा
गरे को िषि)

२. मवहला

नागररकता

१. श्रीमान्/श्रीमती

प्र.प.नं.

२. छोरा/बुहारी

/खजल्ला,
जारी भएको
नमनत

३. अन्य

३. िािु/आमा
४. सासु/ससुरा
५. छोरी/ज्िाँई
६. नाती/नानतनी
७. अन्य

१.६ उिरदाताको फोटो
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१.७ घरिनीको र्सिानमत्िमा रहे का आिासीय घर सभबन्िी वििरणः
१. प्रश्न १.३ मा उल्लेि भएका घरिनी हरुको िा एकाघर पररिारका सदर्सयको र्सिानमत्िमा यस विपद् प्रभावित िडामा कनतिटा
आिानसय घर छन् ?

सं ख्या ………………

२. प्रश्न १.३ मा उल्लेि भएका घरिनी हरुको िा एकाघर पररिारका सदर्सयको र्सिानमत्िमा यस विपद् प्रभावित िडा बाहे क
अन्यर कनतिटा आिानसय घर छन् ?

सं ख्या ……………………..

३. यस िडा बाहेक अन्यर भएका घरहरुको आिानसय घरको वििरण ठदनुहोस्
घर क्र. सं .

घरिनीको

…………….प्रश्न

नाम, थर

१.३ मा

खजल्ला

गाउँपानलका/

िडा

बर्सती/

नगरपानलका

नं.

टोल

घरको अिर्सथा
१.प्रयोगमा रहे को

उल्लेखित
घरिनीसँग के

२.प्रयोगमा नरहे को

नाता पछि ?

३. क्षनत भएको

४. तपाईको पररिारको सदर्सयको नाममा यस विपद् प्रभावित क्षेर बाहेक अन्यर घडेरी िा जग्गा/जनमन छ ?
१. छ

२. छै न

५. यठद छ भने कहाँ कहाँ (कुन ठाउँ मा) छ उल्लेि गनुह
ि ोस ।
क्र

जग्गािनीको

…………….प्रश्न

सं

नाम थर

१.३ मा उल्लेखित

खजल्ला

गाउँपानलका/
नगरपानलका

घरिनीसँग के नाता
पछि ?

िडा नं

बर्सती

जग्गाको

जग्गाको

टोल

क्षेरफल

एकाई र

िगिनमटर

उपयोग

(विघा- कठ्ठा- िुर)

१ िेती

िा (रोपनी- आना-

२ घडेरी

पैसा)
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१.८ घरिनीको र्सिानमत्िमा विपद् प्रभावित क्षेरमा रहे को आिानसय घरहरु बाहे क अन्य सं रचना (गोठ/ मतान /िनसार आठद) के
कनत छन् ?
पूणि क्षनत भएको सं ख्या

आंखशक क्षनत भएको सं ख्या

क्षनत नभएको सं ख्या

१.९ हालै को (विपद्) का कारण तपाईले घरायसी प्रयोजनका लानग गरे को पशुपालनमा क्षती पुग्यो ?
१. पुग्यो

२. पुगेन

ु ोस )
१.१० हालैको विपदबाट पशुपालनमा के कनत क्षती पुग्न गयो ? (सं ख्या लेख्नह
गाई

गोरु

भैसी

राँगा

कुिुरा

िसी/ बोका

बँगरु / सुँगरु

अन्य

१.११ घरिनी िा उिरदाताको सभपकि नं ………………………
२. घर सभबन्िी वििरणः
जभमा घर सं ख्या : …………………..
सं रचना / भिन नं : …………………….

(१.७ को १ मा उल्लेि गररएका जनत सबै आिासीय घरहरुको घर सभबन्िी वििरण अलग अलग भनुि पछि)
२.१ तपाईको क्षेरमा कर्सतो विपद्को घटना घटयो ? (वटक खचन्ह लगाउनुहोस)
१. भूकभप

२. बाढी

३. पवहरो

४. आगलागी

५. अन्य (िुलाउने)

२.२ यो घर रहेको जग्गाको कानूनी र्सिानमत्ि के हो ? (वटक खचन्ह लगाउनुहोस)
१. ननजी

२. सं र्सथागत

३. गूठी

४. सरकारी/ साििजननक

५. अन्य

२.३ यठद तपाईको घर रहे को जग्गाको कानूनी र्सिानमत्ि सरकारी/ साििजननक/ पती हो भने तपाई कनत िषि दे खि यस ठाउँ मा
बनसरहनु भएको छ ?
िषि …………………..
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२.४ हालै को विपद् पिात तपाईको आिासीय घरको अिर्सथा कर्सतो छ ? (वटक खचन्ह लगाउनुहोस)
१. क्षनत भएको र भग्नािशेष हटाई भिन र्सथल सफा गररएको
२. क्षनत भएको र भग्नाबशेष नहहटाएको
३. पूणि रुपमा क्षनत भएको
४. पवहरोले भिन पुररएको
५. पवहरोले बगाएर लगेको
६. क्षनत भएको भिन यथार्सथानमै रहेको तर पररिार हाल बसोबास नगरे को
७. क्षनत भएको भिन यथार्सथानमै रहेको पररिार हाल जोखिमपूिक
ि बनसरहेको
८. क्षनत भएको घर ममित गरर हाल घरमै बनसरहेको
९. घर क्षनत नभएको तर जोखिम क्षेरमा परे को
१०. घरमा कुनै क्षनत नभएको

२.५ विपद् अखघको घरको वििरण ठदनुहोस । (विपदबाट क्षनत भएको घरको वििरण नलने ।)
घर रहे को
घरको आयु

घरको तला

घरको

घरको खललन्थ

(कनत िषि

सं ख्या

कोठा

एररया कनत छ/

सं ख्या

नथयो ?

पुरानो) हो ?

जग्गाको सतह
कर्सतो नथयो ?
१. सभम परे को
२. अनल नभरालो
३. ठाडो नभरालो

घर अनुदान नलई बनेको हो ?
१. पुनननिमािण प्रानिकरण
२. जनता आिास
३. प्रदे श/र्सथानीय अनुदान
४. अन्य
५. होइन

२.६ घरको जगको वकनसम कर्सतो छ/ नथयो ?
१. माटोको जोडाईमा पाकेको ईटा/ ढु ङगा

२. नसमेन्ट जोडाईमा ईटा/ ढु ङगा

३. ढलान वपल्लर सवहतको

४. बाँस /काठको िभबा गाडे को

५. अन्य
२.७ घरको छानाको ननमािण कर्सतो छ नथयो ?
१. काठ, बाँस र फलामको सं रचनामा हलुका छाना (िर /पराल/ छिाली /जर्सता/ वटन/ च्यादर /काठ)
२. काठ, बाँस र फलामको सं रचनामा मानथ (छाना/ टायल/ िपडा/ खझंगटी/ ढु ङगा/ माटो
३. कंवक्रट र्सल्याब (RCC) / ईटा सवहतको र्सल्याब (RB)/ ईटा कंवक्रट सवहतको र्सल्याब (RBC)
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२.८ घरको भूई के बाट बनेको छ नथयो ?
१. माटो

२. ईटा/ ढु ङगा छापेको

३. काठ

४. कंवक्रट र्सल्याब

५. अन्य

२.९ घरको भुई र छाना बाहेक अन्य तल्ला के ले बनेको छ नथयो
१. काठको सं रचना मानथ फ्ल्याक
२. काठ बास / ईटा मानथ माटो छापेको
३. कंवक्रट र्सल्याब (RCC) / ईटा सवहतको र्सल्याब (RB)/ ईटा कंवक्रट सवहतको र्सल्याब (RBC)
४. लागू नहुने (एक तले घर)
२.१०

घरको फोटो ( क्षनत भएको घरको न्यूनतम २ िटा / अनिकतम ६ िटा) (घर जग्गानै बगाएको भए िुलाउने)

३. घर र्सथानान्तरण सभबन्िीः
(एक घरमा एक भन्दा बढी पररिारहरु बसेको िण्डमा प्रत्येक पररिारको वििरण छु िाछु िै भनुप
ि छि)
घरमा बर्सने जभमा पररिार सं ख्या :

…………….

पररिार क्रम सं ख्या : ………………
३.१ तपाईको घर रहे को जग्गा जोखिमक्षेरको रुपमा पवहचान गररएको छ ? (वटक खचन्ह लगाउनुहोस)
१. छ

२. छै न

३. थाहा छै न

३.२ यठद छ भने जोखिमको बारे मा सरकारी ननकायबाट अध्ययनको प्रमाणपर िा प्रमाण छ ? (वटक खचन्ह लगाउनुहोस)
१. छ

२. छै न

३.३ तपाई यस क्षेरबाट सुरखक्षत ठाउँ मा सानि चाहनुहन्ु छ ? (वटक खचन्ह लगाउनुहोस)
१. चाहन्छु

२. चाहन्न

३.४ यठद चाहनुहन्न
ु भने वकन सनि चाहनुहन्न
ु ? (वटक खचन्ह लगाउनुहोस)
१. जीविकोपाजिनको समर्सया भएर

२. सांर्सकृनतक कारण
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३. पाररिाररक कारण

४. अन्य

३.५ तपाईको घर विपद्का कारण क्षती भएकाले पुनननिमािण तथा र्सथानान्तरणको कुन मोडलमा जान चाहनुहन्ु छ ?
प्रानथमकताक्रम तोक्नुहोस् ।
१. अन्यर रहेको आफ्नै सुरखक्षत घडेरीमा पुनननिमािण अनुदान नलई घर ननमािण गनि
२. घडेरी िररदकालानग पाउने नगद अनुदान र पुनननिमािण अनुदान नलई घर ननमािण गनि
३. समुदाय नमलेर एवककृत िर्सतीमा सने र पुनननिमािण अनुदान नलई घर ननमािण गनि
४. सरकारले उपलव्ि गराएको जग्गामा सने र पुनननिमािण अनुदान नलई घर ननमािण गनि
५. सरकारले विकास गरे को एकीकृत िर्सतीमा सने
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िण्ड २ : विपदबाट प्रभावित पररिारको सामाखजक आनथिक वििरण (एक घरमा एक भन्दा बढी पररिारहरु बसेको िण्डमा प्रत्येक पररिारको वििरण छु िाछु िै
भनुप
ि छि)
घरमा बर्सने जभमा पररिार सं ख्या

…………….

पररिार क्रम सं ख्या ………………
ु न्ु छ ? …………………….
१. तपाईको पररिारमा कनत जना सदर्सय हुनह
२. पररिारमूलीबाट क्रमैसँग पररिारका सबै सदर्सयको वििरण नलनुहोस् ।

(प्रश्न १.३ मा उखल्लखित घरिनीको वििरण अननिायि लेख्नहु ोस)
क्र. सं .

पररिारका सदर्सयको नाम थर

पवहलो नाम

नबचको नाम

थर

………को

……पररिारमूली

……….को पररिारमा

………..को जन्म नमनत के हो

…….ले पुरा

नलङ के हो

को के नता

उपखर्सथनतको अिर्सथा के

?

गरे को उमेर

?

पनुह
ि न्ु छ ?

हो ?

१.पररिारमूली

१. पुरुष
२. मवहला
३. अन्य

२.श्रीमान्/श्रीमती

१. अक्सर बसोिास
२. अनुपखर्सथत (र्सिदे श)

२. छोरा/बुहारी

३. अनुपखर्सथत (विदे श)

३. िािु/आमा

४. थाहा नभएको

४. सासु/ससुरा
५. छोरी/ज्िाँई
६. नाती/नानतनी
७. अन्य
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साल

मवहना

गते

(िषि) कनत हो
?

क्र. सं .

५ िषि िा सो भन्दा मानथका

१० िषि िा सो भन्दा

लानग

मानथका लानग

………..ले पुरा गरे को शैखक्षक तह
कुन हो ?
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.

ननरक्षर

सािारण साक्षर

प्राथनमक ( कक्षा ८ भन्दा
कम )

माध्यनमक ( कक्षा ९ - १२)
र्सनातक

………….मा कुनै

१० िषि िा सो भन्दा मानथका

…………..ले विगत १२

वकनसमको अपाङगता छ ?

लानग

मवहनामा कुनै प्रकारको

………को बै िावहक खर्सथनत

१.

छै न

…….रोजगारीको अिर्सथा के हो ?

के हो ?

२.

छ/ रातो काडि पाएको

३.

छ/ ननलो काडि पाएको

२.

४.

छ /पहें लो काडि पाएको

४.

१.
२.
३.
४.

अवििावहत
वििावहत

वििुर वििुिा
पारापाच ुके

५. छु विएको

५.

छ/ सेतो काडि पाएको

६.

छ/ काडि नपाएको

र्सनािकोिर

एमवफल / वपएचडी
थाहा छै न

१

ु न्ु छ भने िुलाउनुहोस्पररिारमा ठदघिरोगी हुनह
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१.

तलबी रोजगार

३.

घर िन्दा

५.

आफ्नै व्यिसाय
बेरोजगारी
अन्य

सामाखजक सुरक्षा भिा पाउनु
भयो ?

३. तपाईको पररिारको विपद् पनछको आिासको अिर्सथा कर्सतो हो ? (वटक खचन्ह लगाउनुहोस)
१. आफ्नै घरमा बसेको

२. डेरामा/ भाडामा बसेको

३. सं र्सथागत/ आफन्त/ साथीको घरमा बसेको

४. अर्सथायी बासर्सथानमा पालमा बसेको

५. अन्य बासर्सथानमा बसेको
४. तपाईको पररिारको विपद् पिात बसोिास गरररहे को र्सथान कहाँ हो ? (वटक खचन्ह लगाउनुहोस)
१. यवह गाउँ पानलका/ नगरपानलका

२. यवह खजल्लाको अको गाउँ पानलका/ नगरपानलका

३. अको खजल्ला (िुलाउने) ………………….
५. तपाईको पररिारले कुनै राहत रकम प्राप्त गनुि भयो ? (वटक खचन्ह लगाउनुहोस)
१. प्राप्त गरेँ

रु…………………………….

२. प्राप्त गररन
६. प्राप्त गनुि भएको राहत कसले ठदएको हो ? (एक भन्दा िढी ननकायले ठदएको भए िुलाउने)

(वटक खचन्ह लगाउनुहोस)
१. र्सथानीय तह
२. खजल्ला प्रशासन् कायािलय
३. प्रदे श सरकार
४. अन्य सं घ सं र्सथा
७. तपाईको पररिारको मानसक सरदर आभदानी कनत छ ? (वटक खचन्ह लगाउनुहोस)
१. रु. १० हजार भन्दा कम
२. रु. १० हजार दे खि रु. ३० हजार सभम
३. रु. ३० हजार दे खि रु. ५० हजार सभम
४. रु. ५० हजार भन्दा मानथ
८. तपाईको पररिारको सदर्सयको नाममा कुनै बैंक तथा विखिय सं र्सथामा िाता छ ? (वटक खचन्ह लगाउनुहोस)
१. छ

२. छै न

९. यठद छ भने कनतजना सदर्सयको िाता छ ? (वटक खचन्ह लगाउनुहोस)
सं ख्या………..

पुरुष ………………….. मवहला………………….
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10. तपाईको पररिारले सरकारबाट वितरण गररएको गररबी पवहचान प्रमाणपर पाउनुभएको छ ?

(वटक खचन्ह लगाउनुहोस)
१. छ

२. छै न

३. लागु नहुने

१1. तपाईको पररिारमा हालैको विपद्बाट कुनै सदर्सयको मृत्यु भएको नथयो ? (वटक खचन्ह लगाउनुहोस)
१. नथयो

सं ख्या……………..

२. नथएन

१२. यठद मृत्यु भएको नथयो भने मृत्यु भएका व्यखिको वििरण ठदनुहोस् ।
क्र. सं .

मृत्यु भएको व्यखिको

………..को नलङग

………..को मृत्यु

……….को मृत्यु

………को मृत्यु

नाम, थर

के नथयो ?

भएको नमनत कुन

हुँदाको उमेर

कहाँ भएको

हो ?

(िषिमा) कनत

नथयो ?

१. पुरुष
२. मवहला

(साल/मवहना /गते )

नथयो ?

१. घटनार्सथलमा
२. अर्सपतालमा

३. अन्य

१३. तपाईको पररिारमा हालैको विपदबाट कुनै सदर्सय गखभभर चोटपटक, अंगभं ग िा बेपिा भएको नथयो ?
क्र. सं .

गखभभर चोटपटक, अं गभं ग

………..को नलङ

……….को उमेर

िा बेपिा भएको व्यखिको

के नथयो ?

(िषिमा) कनत

नाम, थर

नथयो ?

१. पुरुष
२. मवहला

……………. को क्षनतको प्रकार
१. गखभभर प्रकृखिको चोटपटक लागेको
२. अंगभं ग अपाङग भएको
३. बेपिा/ हराएको

३. अन्य

१४. हालै को विपदबाट तपाईको पररिारमा तलका मध्ये के के मा कनत क्षनत पुग्यो ?
१. जग्गा/ जमीन क्षेरफल, बगिनमटर

(………..विघा……. कठ्ठा…… िुर) / (……..रोपनी……. आना……पैसा…..दाम )

२. टे नलनभजन

सं ख्या ……………………..

३. केबुल टे नलनभजन

सं ख्या ……………………..

४. कभलयुटर/ ल्यापटप

सं ख्या ……………………..

५. इन्टरनेट
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६. टे लीफोन

सं ख्या ……………………..

७. मोबाईल फोन

सं ख्या ……………………..

८. रे विजरे टर

सं ख्या ……………………..

९. मोटरसाईकल

सं ख्या ……………………..

१०.पाररिाररक प्रयोजनको चार पांग्रे मोटर सािन

सं ख्या ……………………..

११.व्यिसावयक प्रयोजनको चार पांग्रे मोटर सािन

सं ख्या ……………………

१२. नगद रु. ………………………..
१३. उत्पादन गरी घरमा राखिएको अन्न (केजी) …………………….
१४. िेतबारीमा लगाएको अन्न अनुमाननत (केजी ) ……………………….
१५. पशुपालन (अनुमाननत रु.) ………………………….

पररिारलाई उपलव्ि गराईएको ननर्ससाको खर्सलपको फोटो

पररिारको सिेक्षण ननर्ससा नभबर नं :
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नेपाल सरकार
गृह मन्रालय

राविय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिर्सथापन प्रानिकरण
काठमाडौं

विपद् प्रभावित पररिारको लगत सं कलन कायिक्रम सभपन्न ननर्ससा
(पवहलो प्रनत)
ननर्ससा नं:

मैले राविय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिर्सथापन प्रानिकरणबाट सञ्चानलत विपद् प्रभावित पररिारको लगत
सं कलन कायिक्रममा समािेश भई मेरो घर र पररिारसभबन्िी सबै वििरण िार्सतविक र सही उपलव्ि गराएको छु ।
झुठा वििरण पेश गरी लाभग्राहीका लानग सरकारले उपलव्ि गराउने राहत सुवििा प्राप्त गरे मा प्रचनलत कानून
बमोखजम तोवकएका सजाय मेरो लागी मञ्जुर छ र सहने बुझाउने छु । यस कायिक्रम अन्तगित सं कनलत मेरो घर र
पररिारसभबन्िी व्यखिगत वििरण नेपाल सरकारले विपद् पीनडतको पुनननिमािण,पुनर्सि थािपना, प्रबलीकरण िा ममित
लगायत अन्य सामाखजक सुरक्षा सभबन्िी कायिमा प्रयोग गनि मेरो पूणि र्सिीकृनत छ ।
उिरदाताको नाम, थर
घरिनीको नाम, थर
पररिारमूनलको नाम, थर

: ………………………………………………
: ………………………………………………
: …………………………………………….

ठे गाना :
प्रदे श

: ………………………..

खजल्ला : …………………….

गा.पा. /न.पा.

: ………………………..

िडा नं: ……………………..

लगत सं कलन सभपन्न नमनत : ……………………………….

सिेक्षकको हर्सताक्षरः …………………………………..

सिेक्षकको कोड नं. : …………………………………

(यस ननर्ससाको एक प्रनत लगत सं कलन पररिारलाई ठदनु पछि र एक प्रनत आफैसँग सुरखक्षत राख्नुपछि ।)
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नेपाल सरकार

गृह मन्रालय
राविय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिर्सथापन प्रानिकरण
काठमाडौं
विपद् प्रभावित पररिारको लगत सं कलन कायिक्रम सभपन्न ननर्ससा
(दोश्रो प्रनत)
ननर्ससा नं:

मैले राविय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिर्सथापन प्रानिकरणबाट सञ्चानलत विपद् प्रभावित पररिारको लगत
सं कलन कायिक्रममा समािेश भई मेरो घर र पररिारसभबन्िी सबै वििरण िार्सतविक र सही उपलव्ि गराएको छु ।
झुठा वििरण पेश गरी लाभग्राहीका लानग सरकारले उपलव्ि गराउने राहत सुवििा प्राप्त गरे मा प्रचनलत कानून
बमोखजम तोवकएका सजाय मेरो लागी मञ्जुर छ र सहने बुझाउने छु । यस कायिक्रम अन्तगित सं कनलत मेरो घर र
पररिारसभबन्िी व्यखिगत वििरण नेपाल सरकारले विपद् पीनडतको पुनननिमािण,पुनर्सि थािपना, प्रबलीकरण िा ममित
लगायत अन्य सामाखजक सुरक्षा सभबन्िी कायिमा प्रयोग गनि मेरो पूणि र्सिीकृनत छ ।
उिरदाताको नाम, थर
घरिनीको नाम, थर

: ………………………………………………
: ………………………………………………

पररिारमूनलको नाम, थर

: …………………………………………….

ठे गाना :
प्रदे श

: ………………………..

खजल्ला : …………………….

गा.पा. /न.पा.

: ………………………..

िडा नं: ……………………..

लगत सं कलन सभपन्न नमनत : ……………………………….
उिरदाताको नाम, थर : …………………………….
ओंठा छाप :

दायाँ

हर्सताक्षर : ………………………………………….

िायाँ

सिेक्षकको हर्सताक्षरः ……………………………

सिेक्षकको कोड नं . : ………………………

( यस ननर्ससाको एक प्रनत लगत सं कलन पररिारलाई ठदनु पछि र एक प्रनत आफैसँग सुरखक्षत राख्नुपछि ।)
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अनुसूची-२
दफा ७ को उपदफा १ सँग सभबखन्ित
क) क्षनतग्रर्सत ननजी आिास भिन ममित िा प्रबलीकरणका लानग अनुदान सभझौता ढाँचा
सिेक्षण ननर्ससा नं.

सिेक्षण घरिनी सं ख्याः

लाभग्राही क्रम सं ख्याः

सभझौता क्रमाङ्क सं ख्याः

विपदबाट क्षनतग्रर्सत भएका ननजी आिास ममित, प्रबलीकरण पुनननिमािण/पुनर्सथािपनाका लानग ............... खजल्ला
.....................

गा.पा./न.पा.

िडा

नं.

........................गाँउ/टोल

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

को

को

लाभग्राही

श्री

.

.....

.....

......

बर्सने

नाती/नातीनी/बुहारी

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

.....

.....

को

श्री

छोरा/छोरी/श्रीमती

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

श्री

(यस

िषि

पनछ

प्रथम

पक्ष

भननने)

र

........................................................... गाउँ विकास सनमनत/नगरपानलका कायािलय (यस पनछ दोश्रो पक्ष
भननने) बीच दे हाय बमोखजमका शतिहरुको अनिनमा रही सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोखजम आिास पुनननिमािण
गराउन नमनत २० ......साल ........ मवहना ........ गतेका ठदन यो अनुदान सभझौता परमा सही छाप दर्सतित
गरे का छौं ।
प्रथम पक्ष (लाभग्राही) ले मञ्जुर गरे का शतिहरु :

(१) मेरो घर नमनत ……………………………कोो विपदबाट क्षनत भएको ठीक साँचो हो ।
(२) मेरो अको बसोबास योग्य घर छै न । मैले एउटा घर प्रबलीकरण गनिको लानग मार अनुदान माग गरे को छु ।
(३) मैले अरु ननकाय िा सं र्सथाबाट घर पुनननिमािण, पुनर्सथािपना एिं प्रबलीकरणका लानग अनुदान प्राप्त गरे को छै न र
गने पनन छै न ।

(४) म/मेरो पररिारका लानग घर पुनननिमािण िा घर प्रबलीकरण गनिका ननखभत मेरो र मेरो पररिारको नाममा उपयुि
र पयािप्त घडेरी जग्गा छ ।

(५) मैले प्रबलीकरण गने घर विपद प्रभावित ननजी आिास पुनननिमािण तथा पुनर्सथािपना

अनुदान वितरण कायिविनि,

२०७७ एिं यस सभझौता-परमा उखल्लखित शति, मापदण्ड, प्रविनि र गुणर्सतर विपद् उत्थाननसल प्रविनि अनुरुप
बनाउने छु ।

(६) ननमािण सामग्रीको िररद गने तथा डकमी, नसकमी, ललभबर, इलेखक्िनसयन तथा अन्य ननमािण कायि गने कमिचारी
तथा श्रनमक जुटाउने एिं काममा लगाउने खजभमेिारी मेरो हुनेछ ।
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(७) मैले प्राप्त गने आिास प्रबलीकरण अनुदान रकम घर प्रबलीकरण गनिका लानग मार िचि गनेछु ।
(८) मेरो घर प्रबलीकरण ननभती उपलब्ि अनुदानका अनतररि लाग्ने लागत म आफैले थप लगानी गरी िा अन्य
श्रोत जुटाई ननमािण कायि सभपन्न गनेछु ।

(९) ममित िा प्रबलीकरण कायिक्रम अन्तगित ठदईने अनभमुखिकरण तथा तानलम कायिक्रममा म सहभानग हुनेछु ।
(१०) मैले तोवकएको गुणर्सतर र प्रविनि बमोखजम प्रबलीकरण सभपन्न गरे को कुरा प्राविनिकबाट प्रमाखणत भएपनछ मार
ममित िा प्रबलीकरणको लानग एकमुि रकम पचास हजार रुपैंया अनुदान प्राप्त गनेछु ।

(११) मेरो घर ममित िा प्रबलीकरणमा तोवकएको गुणर्सतर, मापदण्ड र प्रविनि अनुरुप नभएमा मेरो आफ्नो स्रोत,
सािन र सामग्री प्रयोग गरी सुिार गनि मञ्जुर छ ।

(१२) मानथ उखल्लखित व्यहोरा ठीक साँचो हो । झुठ्ठा ठहरे प्रचनलत कानून बमोखजम सहुँला बुझाउँ ला ।

दोश्रो पक्ष (र्सथानीय ननकाय) ले मञ्जुर गरे का शतिहरु :

(१) प्रथम पक्षबाट उखल्लखित शतिहरु पूरा भएको अिर्सथामा तोवकए अनुसारको ननजी आिास प्रबलीकरण अनुदान
रकम सरकारका तफिबाट लाभग्राहीको बैंक िातामा उपलब्ि गराइनेछ ।

प्रथम पक्ष (लाभग्राही)

(क) लाभग्राहीको व्यखिगत वििरण
लाभग्राहीको

नाम, थर (अंग्रज
े ीमा) ......... ......... ......... ......... ......... ..........

लाभग्राहीको

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

नागररकतामा उल्लेखित ठे गाना
खजल्ला : ....................... गा.पा./न.पा. ................ िडा ..........
ना.प्रा.न.. : ............... जारी खजल्ला ......................
जारी नमनत ............../ ..... /
जन्म नमनत : .......... /..... / सभपकि फोन नं. ...............................................
र्सथायी ठे गाना र नागररकतामा उखल्लखित ठे गाना फरक भएमा

(बसाई सराईको वििरण उल्लेि गने)
बसाई सराईको प्रमाण-पर नं. ............................... बसाई सराईको नमनत …………........ लाभग्राहीको फोटो
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सभझौता परमा हर्सताक्षर गनि अनिकार/मञ्जुरी प्राप्त व्यखिको वििरण

(लाभग्राही उपखर्सथत हुन नसकेको अिर्सथामा ननजको प्रनतनननि)
सं रक्षक/अनिकारपर िा मञ्जुरी प्राप्त व्यखिको नाम, थर ........................................
र्सथायी ठे गाना :
खजल्ला ..................... गा.पा./न.पा. ........................... िडा नं. .....................
....................................................................
ना.प्र.नं. .......................

जारी खजल्ला..........................

जारी नमनत ....................

जन्म नमनत ................................

बाजेको नाम, थर .............................................................................
बाबु/आमाको नाम, थर ..............................................................................
लाभग्राहीसँगको नाता .............................................................
सभपकि फोन नं. .....................................................

लाभग्राही/सं रक्षक/अनिकार प्राप्त व्यखिको औ ंठा छाप
दाँ

बाँ

लाभग्राही/सं रक्षक/अनिकार प्राप्त व्यखिको हर्सताक्षर ............................................
नमनत :

(ि) बैं क िाता वििरण (तोवकएको बैं कमा िाता िोले कोमा वििरण उल्लेि गने)
बैंक िाता नं. : ..............................................
िाताको प्रकारः .................................................
िाता िालाको नाम, थर : ..........................................
बैंकको नाम : .....................................................
शािा : .............................................................
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गाँउ/टोल

(ग) प्रबलीकरण गररने घर रहेको जग्गाको वििरण :
वकिा नं. ................... क्षेरफल ....... िगि नमटर .............................
ठे गाना : खजल्ला ..................... गा.पा./न.पा. ..................... िडा नं. ..... टोल…………………….
प्रबलीकरण गररने घरको वकनसम :
क) गारो िा वपलरको वकनसम नं. ...................................
ि) तला िा छानोको वकनसम नं. ..................................
ग) नक्शा पास भएकोमा नक्शा पास नं. ...................... अन्य ..................
तोवकएको न्यूनतम मापदण्ड अनुसार मेरो ननजी आिास प्रिबीकरण गनि सहमत छु ।

घ) ईच्छाइएको व्यखिको नाम , थर ........................................................
लाभग्राहीसँगको नाता ................................
ङ) साक्षीको नाम, थर .........................................................
हर्सताक्षर .......................................

दोश्रो पक्ष (र्सथानीय तह) कायािलयको छाप
गा.पा./न.पा. कायािलयको नाम, ठे गाना : ............................................................
अनिकार प्राप्त पदानिकारीको नाम : ...............................................
पद : ...................................
हर्सताक्षर : .......................................
नमनत

/

/

आिश्यक कागजातहरु :
१. नागररकता प्रमाणपरको प्रनतनलवप

२. जग्गा िनी दताि प्रमाण पूजािको प्रनतनलवप ३. अनुहार प्रि दे खिने फोटो

४. सिेक्षण ननर्ससा
५. प्रनतनननिको हकमा अनिकार प्रत्यायोजन िा मञ्जुरीनामाको कागजात
६. र्सथानीय तहको नसफाररश र सजिनमन मुच ुल्का
७. अन्य कागज प्रमाण भए उल्लेि गनेः
30

अनुसूची-३
दफा ७ को उपदफा १ सँग सभबखन्ित
विपदबाट क्षनतग्रर्सत ननजी आिास भिन पुनननिमािण/पुनर्सथािपनाका लानग
अनुदान सभझौता-पर

सिेक्षण ननर्ससा नं.

सिेक्षण घरिनी सं ख्याः

लाभग्राही क्रम सं ख्याः

सभझौता क्रमाङ्क सं ख्याः

विपदबाट

क्षनतग्रर्सत

भएको

ननजी

आिास

पुनननिमािण/पुनर्सथािपनाका

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

लानग

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

खजल्ला

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

श्री .. .. .. .. ............ को नाती/नातीनी/बुहारी

श्री ................................ को छोरा/छोरी/श्रीमती िषि ..... को लाभग्राही श्री ............................... (यस
पनछ प्रथम पक्ष भननने) र ........................ गाउँ पानलका, नगरपानलका कायािलय (यस पनछ दोश्रो पक्ष भननने) बीच
दे हायबमोखजमका शतिहरुको अनिनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोखजम आिास पुनननिमािण/पुनर्सथािपना
गराउन नमनत २०……....... साल ....... मवहना ........... गतेका ठदन यो अनुदान सभझौता-परमा सही छाप दर्सतित
गरे का छौं ।
प्रथम पक्ष लाभग्राहीले मञ्जुर गरे का शतिहरुः

(१) मेरो घर नमनत …………………………. को विपदबाट क्षनतग्रर्सत भएको ठीक साँचो हो ।
(२) मेरो अको बसोिास योग्य घर छै न । मैले एउटा घर पुनननिमािण/पुनर्सथािपना गनिको लानग मार अनुदान माग
गरे को छु ।

(३) मैले अरु ननकाय िा सं र्सथाबाट घर पुनननिमािण/पुनर्सथािपना िा प्रबलीकरणका लानग अनुदान प्राप्त गरे को छै न र
गने पनन छै न ।

(४) म/मेरो पररिारका लानग घर पुनननिमािण/पुनर्सथािपना गनिका ननभती मेरो/मेरो पररिारको नाममा उपयुि र पयािप्त
घडेरी जग्गा छ ।

(५) मैले पुनननिमािण/पुनर्सथािपना गने घर विपद प्रभावित ननजी आिास पुनननिमािण तथा पुनर्सथािपना अनुदान वितरण
कायिविनि, २०७७ एिं यस सभझौता-परमा उल्लेखित शति, मापदण्ड, प्रविनि र गुणर्सतर अनुरुप बनाउने छु ।

(६) ननमािण सामग्रीको िररद गने तथा डकमी, नसकमी, ललभबर, ईलेखक्िनसयन तथा अन्य ननमािण कायि गने कमिचारी
तथा श्रनमक जुटाउने एिं काममा लगाउने खजभमेिारी मेरो हुनेछ ।

(७) मैले प्राप्त गने आिास पुनननिमािण/पुनर्सथािपना अनुदान रकम घर पुनननिमािणका लानग मार िचि गनेछु ।
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(८) मेरो घर पुनननिमािणका ननभती उपलब्ि अनुदानका अनतररि लाग्ने लागत म आफैले थप लगानी गरी िा अन्य
श्रोत जुटाई ननमािण कायि सभपन्न गनेछु ।

(९) पुनननिमािण कायिक्रम अन्तगित ठदईने अनभमुखिकरण तथा तानलम कायिक्रममा म सहभानग हुनेछु ।
(१०) मैले पुनननिमािणका लानग तोवकएको बैंकमा िोनलएको िातामाफित मार पचास हजार रुपैंयाँको पवहलो वकर्सता
प्राप्त गनेछु ।

(११) मैले तोवकएको गुणर्सतर र प्रविनि बमोखजम खललन्थ तहसभमको ननमािण सभपन्न गरे को कुरामा प्रमुि खजल्ला
अनिकारीले तोकेको प्राविनिकबाट प्रमाखणत भएपनछ मार दोश्रो वकर्सताको एक लाि पचास हजार रुपैंया प्राप्त
गनेछु ।

(१२) मैले तोवकएको गुणर्सतर र प्रविनि बमोखजम ननमािण सभपन्न गरे को कुरा प्राविनिकबाट प्रमाखणत भए पनछ मार
तेश्रो वकर्सता एकलाि रुपैंया प्राप्त गनेछु ।

(१३) छाना ननमािण सभपन्न भए पनछ घरको पुनननिमािण कायि र्सिीकृत मापदण्ड र प्रविनि बमोखजम भएनभएको
सभबन्िमा प्रमाखणकरण गनि गराउन मेरो मञ्जुरी छ ।

(१४) मेरो घरको ननमािण कायि तोवकएको गुणर्सतर, मापदण्ड र प्रविनि अनुरुप नभएमा मेरो आफ्नो श्रोत–सािन र
सामग्री प्रयोग गरी सुिार गनि मञ्जुरी छ ।

(१५) मानथ उखल्लखित व्यहोरा ठठक साँचो हो । झुठ्ठा ठहरे प्रचनलत कानून बमोखजम सहुला बुझाउला ।
दोश्रो पक्ष (र्सथानीय) ले मञ्जुरी गरे का शतिहरुः
१) प्रथम पक्षबाट उखल्लखित शतिहरु पुरा भएको अिर्सथामा तोवकए अनुसारको आिास पुनननिमािण अनुदान सरकारको
तफिबाट बैंक माफित उपलब्ि गराईने छ ।
प्रथम पक्ष (लाभग्राही)
क) लाभग्राहीको व्यखिगत वििरण
लाभग्राहीको नाम, थर
अंग्रज
े ीमा ..................................................................................
लाभग्राहीको नाम, थर
नेपालीमा ....................................................................................... नागररकतामा उखल्लखित ठे गाना
खजल्ला ........................ गा.पा./न.पा.................................... िडा नं. ...
ना.प्र.न. ................जारी खजल्ला ................ जारी नमनत………………/……… /…………….
जन्म नमनत नमनत......./......./....... सभपकि फोन नं. ..........................
र्सथायी ठे गाना र नागररकतामा उखल्लखित ठे गाना फरक भएमा
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(बसाई सराईको सराईको वििरण उल्लेि गने)
बसाई सराई प्रमाण-पर नं. ....... बसाई सराईको नमनत......./ ......./ .......
लाभग्राहीको फोटो
सभझौता-परमा हर्सताक्षर गनि अनिकार/मञ्जुरी प्राप्त व्यखिको वििरण

(लाभग्राही उपखर्सथनत हुन नसकेको अिर्सथामा ननजको प्रनतनननि)
सं रक्षक/अनिकार प्राप्त/मञ्जुरी प्राप्त व्यखिको नाम, थर ..................................
र्सथायी ठे गाना
खजल्ला........................... गा.पा./न.पा............................. िडा नं. ...
ना.प्र.न. .............. जारी खजल्ला ...................... जारी नमनत......./ ......./ .......
बाजेको नाम, थर ................................ बाबु/आमाको नाम, थर .................................
लाभग्राहीसँगको नाता ................ सभपकि फोन नं. ......................
म लाभग्राही/सं रक्षक/अनिकार प्राप्त व्यखिको औ ंठा छाप
दाँया

बाँया

लाभग्राही/सं रक्षक/अनिकार प्राप्त व्यखिको हर्सताक्षर ...........................
नमनत ............ /

/

ि) बैंक िाता वििरण (तोवकएको बैंकमा िाता िोलेकोमा वििरण उल्लेि गने)
बैंक िाता नं. ................................................................
िाता िालाको नाम, थर .....................................................
बैंकको नाम .......................................................
शािा ............................................................
ग) घर ननमािण हुने जग्गाको वििरण :
वकिा नं. ....................... क्षेरफल .............. िगिनमटर ........................
ठे गाना : खजल्ला ..................... गा.पा/न.पा. ........................ िडा नं. ......
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ननमािण हुने घरको वकनसमः
नडजाईन क्याटलगबाट छाननएको नडजाईन भए नडजाईन नं. ................. िा आफ्नो बेग्लै नडजाईन बनाउने
भए,
क) गारो िा वपलरको वकनसम नं. ......................................
ि) तलो िा छानोको वकनसम नं. ............................
ग) नक्सा पास भएकोमा नक्सा पास नं. ............... अन्य .......................... तोवकएको न्यूनतम मापदण्ड
अनुसार आिास पुनननिमािण गनि सहमत छु ।
घ) ईच्छाईएको व्यखिको नाम, थर ................. ..... ..... ..... ..... ..... ..... लाभग्राहीसँगको नाता
................
साक्षीको नाम, थर .................................................
हर्सताक्षर ................................

दोश्रो पक्ष (र्सथानीय तह)

कायािलयको छाप

..... ..... ..... .....गा.पा/न.पा.
कायािलयको नाम ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

ठे गाना

.................... ..... ..... ..... ..... ..... .....
अनिकार प्राप्त पदानिकारीको नाम ....................................
पद .................................
हर्सताक्षर ........................
नमनत ....................../ ..... / .....
आिश्यक कागजातहरुः
१. नागररकता प्रमाण-परको प्रनतनलवप
४. सिेक्षण ननर्ससा

२. जग्गा िनी दताि प्रमाणपूजािको प्रनतनलवप

५. प्रनतनननिको हकमा अनिकार प्रत्यायोजनको कागजात

सजिनमन मुच ुल्का
७. अन्य कुनै प्रमाण भए उल्लेि गनेः
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३. अनुहार प्रि दे खिने फोटो
६. र्सथानीय तहको नसफाररश र

अनुसूची– ४
दफा 10 को (१) सँग सभबखन्ित
अनुदान सभझौताको लानग प्रनतनननि तोक्ने फाराम
नमनतः ....................
जो जससँग सभबखन्ित छ
म................

खजल्ला.......................

गाउँ पानलका/नगरपानलका

...................................नानत/नानतनी/बुहारी
श्री/श्रीमान्/श्रीमती/सुश्री

श्री

िडा

नं.

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

को

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

को

बाढी/पवहरो

.........

गाउँ /टोल

छोरा/छोरी/श्रीमती

प्रभावित

..........
िषि

ननिासी

श्री

................को

लाभग्राही..............................

खजल्ला

..................... गाउँ पानलका/नगरपानलका िडा नं........ गाउँ /टोल ................... ननिासी श्री ....................सँग नाता
सभबन्ि कायम रहेको छ ।
िाढी/पवहरो प्रभावित लाभग्राही श्री/श्रीमान्/श्रीमती/सुश्री...................................... सिेक्षण ननर्ससा नं. .........................
ले उहाँको तफिबाट मलाई यस ननजी आिास पुनननिमािण, पुनर्सथािपना एिम् प्रबलीकरण कायिक्रम अन्तगित लाभग्राहीसागको सभझौता
परमा हर्सताक्षर गनि अखख्तयारी मानथ सभबखन्ित गाउँ पानललका/नगरपानलकाले आिश्यक जाँचबुझ गरी प्रमाखणत गरे काले
लाभग्राहीसँगको अनुदान सभझौता परमा हर्सताक्षर गररपाउँ भनी यो ननिेदन पेश गदिछु ।

मानथ उखल्लित वििरण ठीक छन् झुठ्ठा ठहररए कानून बमोखजम सजाय भोग्न तयार छु ।
अखख्तयारिाला ननिेदकको हर्सताक्षरः

अखख्तयारी ठदने लाभग्राहीको हर्सताक्षर

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

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

ठे गानाः ..................................

ठे गानाः ...................................

ना.प्र.प.नं. ..................................

सिेक्षण ननर्ससा नं. .......................

प्रमाखणत गने गाउँ पानलका/नगरपानलका अनिकारीको
हर्सताक्षरः .............................
नामः ..................................
पदः.....................................

सं लग्न हुन ु पने कागजातः
१.

नागररकताको प्रमाणपर

२.

नाता प्रमाखणत गररएको सभबखन्ित गाउँ पानलका/ नगरपानलकाको पर
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अनुसूची–5
दफा ९ को (३) सँग सभबखन्ित

नमूना नक्सा

शहरी विकास मन्रालयको िेिसाइटको

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

अनुसूची– 6
दफा ६ को उपदफा (१) को िण्ड (ग) सँग सभबखन्ित

र्सपेनसवफकेशन

शहरी विकास मन्रालयको िेिसाइटको

(https://www.dudbc.gov.np/uploads/default/files/945fbff43121355eead2401e844
46cb5.pdf मा उपलब्ि छ)
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