(अर्नस
ु च
ु ी १ क)
गयनासो सयनयवाईबाट गैरलाभग्राही कार्ि भएकाहरुको हकिा लाभग्राही कार्ि गनुका
लागग मसफाररसपत्र
मित िः २०७…….../….…./….…..
श्री पन
य रावेदन समित ,
राजरिर् पयनतनुिाुण प्रागधकरण,
मसंहदरवार, काठिाडौं ।
ववषयः ससफाररस गररएको सम्िन्द्िमा ।

उपर्यक्
ु

सम्बन्धिा २०७२ वैशाख १२ िा गएको भूकम्प

भई राजरिर् पयनतनुिाुण प्रागधकरणबाट संचामल
िाँच

सवेक्षणिा

सवेक्षण

भई

था

पश्चा का परकम्पहरुका कारण आवसीर् घरिा क्ष ी

भूकम्प प्रभावव

राजरिर्

पयनतनुिाुण

आवास लग
प्रागधकरणबाट

संकलन कार्ुक्रि र छयट
गैरलाभग्राहीिा

सूचीकृ

……………………………………िहानगरपामलका/उपिहानगरपामलका/नगरपामलका/गाउँ पामलका………………………..

था पयनिः
जिल्ला
वडा

नं…………… टोल…………………………..वस्ने सवेक्षण तनस्सा नं…………………………… श्री…………………………………………..
का नात

श्री …………………………………..

वैशाखिा

गएको

भूकम्पका

का छोरा वषु …………… का श्री/श्रीि ी ……………………………………….. २०७२

वास् ववक

पीडड

पररवार

िहानगरपामलका/उपिहानगरपामलका/नगरपामलका/गाउँ पामलका
टोल………………………….. िा रहे को घर भक
ू म्पबाट क्ष ीग्रस्
उल्लीखख
व्र्जक्

हयन

। तनि

पीडड को

जिल्ला……………………..

……………….………………………..

वडा

भई बस्न नमिल्ने भएको र तनिको एकाघर पररवारको

बाहे क अको बस्नर्ोग्र् घर नेपालिा अन्र्त्र क ै नरहे को कयरा मसफाररस गररन्छ । र्सरी मसफाररस गररएका

वास् ववक भक
ू म्प पीडड

रहे काले तनिलाई पन
य तनुिाुण / प्रवलीकरण लाभग्राही कार्ि गररहदनय हयनका लागग

मसफाररस गररन्छ । तनि लाभग्राही कार्ि भएिा लाभग्राहीले साववकको घर भत्काई प्रागधकरणले
अनस
य ार

प्रचमल

कानून बिोजिि सहयला बयझाउँ ला ।

पीडड को घरको अवस्थािः …………………………………………

•
२.

ोकेको िापदण्ड

ोककएको सिर्िा घर पन
य तनुिाुण / प्रवलीकरण गने छन । र्सरी मसफाररस गररएको वववरण झट्
य टा ठहररएिा

लाभग्राहीलाई अनयदानको रकि कफ ाु गनु लगाई हािीलेसिे
१.

नं…………

अस्थार्ी टहरािा बसेको / क्ष ीग्रस्

घर भत्काई नर्ाँ बनाएको / क्षत ग्रस्

घर भत्काई अन्र्त्र

बसेको / वहयस्वामित्व

संलग्न कागिपत्रहरुिः

•

नेपाली नागररक ाको प्रिाणपत्र

•

सवेक्षण तनस्साको प्रत मलवप

•

गैरलाभग्राही कार्ि भएको जि.आ.का.ई.को पत्र

•

वहयस्वामित्वको हकिा २०७२ वैशाख १२ अगावै सम्बजन्ध
प्रिाखण
संख्र्ा

िालपो

कार्ाुलर्िा गररएको अंशवण्डाको

प्रत मलवप र पररवारको अको सदस्र् लाभग्राही भएकोिा तनिको नाि , थर र संझौ ा क्रि

ससफाररश गर्नेः
१.

सम्बजन्ध

वडा अध्र्क्षको सही/ नाि,थर: …………………………………………………………../…………………………….

२.

वडा सगचवको सही/नाि,थर:

३.

प्रियख प्रशासककर् अगधकृ को सही/ नाि,थर: …………………………………………………………../…………………………………………….

४.

प्रियख/ अध्र्क्षको सही/ नाि,थर: …………………………………………………………../…………………………………………………………….

५.

िहानगरपामलका/उपिहानगरपामलका/नगरपामलका/गाउँ पामलका कार्ाुलर्को छापिः

६.

मित िः २०७……./………../……………

…………………………………………………………../……………………………………………

नोटिः १. िहानगरपामलका र उपिहानगरपामलकाको हकिा प्रियख प्रशासककर् अगधकृ को साटोिा
श्रेणीको अगधकृ
२

ोककएको रा.प. हद ीर्

किुचारीले मसफाररश गनु सक्ने छन ।

र्सरी मसफाररस गररएका व्र्जक् हरुको पयनरावेदन समित ले आफ्नो कार्ुववगध अनयसार आवश्र्क् ा अनयसार
स्थलग

परीक्षण गनु सक्ने छ ।

(अर्नुसुची १ ख)
गन
य ासो सन
य व
य ाईबाट गैरलाभग्राही कार्ि भएकाहरुको हकिा लाभग्राही दावी गनुका
लागग कबमय लर् नािा
मित िः २०७…….../….…./….…..
श्री पन
य रावेदन समित ,
राजरिर् पयनतनुिाुण प्रागधकरण,
मसंहदरवार, काठिाडौं ।
उपर्यक्
ु

ववषयः किसु लयतर्नामा सम्िन्द्िमा ।

सम्बन्धिा २०७२ वैशाख १२ िा गएको भूकम्प

भई राजरिर् पयनतनुिाुण प्रागधकरणबाट संचामल
िाँच

सवेक्षणिा

सवेक्षण

भई

था

पश्चा का परकम्पहरुका कारण आवसीर् घरिा क्ष ी

भूकम्प प्रभावव

राजरिर्

पयनतनुिाुण

आवास लग
प्रागधकरणबाट

संकलन कार्ुक्रि र छयट
गैरलाभग्राहीिा

सूचीकृ

……………………………………िहानगरपामलका/उपिहानगरपामलका/नगरपामलका/गाउँ पामलका………………………..

था पयनिः
जिल्ला
वडा

नं…………… टोल…………………………..वस्ने सवेक्षण तनस्सा नं…………………………… श्री…………………………………………..
का नात

श्री ………………………………….. का छोरा वषु ………… को ि श्री/श्रीि ी ……………………………………….. २०७२

वैशाखिा गएको भूकम्पका वास् ववक पीडड

पररवार हयँ । िेरो जिल्ला ………………………………………..िहानगरपामलका

/उपिहानगरपामलका/ नगरपामलका/ गाउँ पामलका………………………..……………………….. वडा नं…………
िा रहे को घर भूकम्पबाट क्ष ीग्रस्

टोल…………………………..

भई बस्न नमिल्ने भएको र र्स बाहे क अको बस्नर्ोग्र् घर नेपालिा अन्र्त्र क ै

नरहे को कयरा िानकारी गराउँ छय । ि वास् ववक भक
ू म्प पीडड

रहे काले तनिलाई पन
य तनुिाुण / प्रवलीकरण लाभग्राही

कार्ि गररहदनय हयनका लागग तनवेदन गदु छय । ि लाभग्राही कार्ि भएिा साववकको घर भत्काई प्रागधकरणले
िापदण्ड अनयसार

ोककएको सिर्िा घर पयनतनुिाुण / प्रवलीकरण गने छय । िैले पेश गरे को वववरण झयट्टा ठहररएिा

अनयदानको रकि कफ ाु गरी प्रचमल
१.

कानून बिोजिि सहयला बयझाउँ ला ।

घरको अवस्थािः …………………………………………

•
२.

ोकेको

अस्थार्ी टहरािा बसेको / क्ष ीग्रस्

घर भत्काई नर्ाँ बनाएको / क्षत ग्रस्

घर भत्काई अन्र्त्र

बसेको / वहयस्वामित्व

संलग्न कागिपत्रहरुिः

•

नेपाली नागररक ाको प्रिाणपत्र

•

सवेक्षण तनस्साको प्रत मलवप

•

गैरलाभग्राही कार्ि भएको जि.आ.का.ई.को पत्र

• वहयस्वामित्वको हकिा २०७२ वैशाख १२ अगावै सम्बजन्ध िालपो कार्ाुलर्िा गररएको अंशवण्डाको
प्रिाखण

प्रत मलवप र पररवारको अको सदस्र् लाभग्राही भएकोिा तनिको नाि , थर र संझौ ा क्रि

संख्र्ा / भक
ू म्प पीडड

•

र्र्नवेदकः

नाि, थरिः
ठे गानािः
नागररक ा प्रिाण पत्र निः
हस् ाक्षरिः
मित िः

भएको परय टी गने प्रिाण

