
(अनुसुची १ क)  

गुनासो सुनुवाईबाट गैरलाभग्राही कायम भएकाहरुको हकमा लाभग्राही कायम गननका 
लागग ससफाररसपत्र 

 

समत िः २०७…….../….…./….….. 

श्री पनुरावेदन ससमत ,  

राष्ट्रिय पनुतननमानण प्रागिकरण, 

सस िंहदरवार, काठमाडौं । 
 

विषयः ससफारिस गरिएको सम्बन्धमा । 

 

उपयुनक्  सम्बन्िमा २०७२ वशैाख १२ मा गएको भूकम्प  था     पश्चा का परकम्पहरुका कारण आवसीय घरमा क्ष ी 
भई राष्ट्रिय पनुतननमानण प्रागिकरणबाट सिंचासल  भकूम्प प्रभावव  आवास लग  सिंकलन कायनक्रम र छुट  था पनुिः 
जााँच सवेक्षणमा सवेक्षण भई राष्ट्रिय पनुतननमानण प्रागिकरणबाट गरैलाभग्राहीमा सूचीकृ  ष्ट्जल्ला   
……………………………………महानगरपासलका/उपमहानगरपासलका/नगरपासलका/गाउाँपासलका……………………….. वडा 
निं……………  टोल…………………………..वस्ने सवेक्षण तनस्सा निं…………………………… श्री………………………………………….. 
का नात  श्री …………………………………..  का छोरा वर्न …………… का श्री/श्रीम ी ……………………………………….. २०७२ 
वशैाखमा गएको भकूम्पका वास् ववक पीडड  पररवार हुन   । तनज पीडड को ष्ट्जल्ला…………………….. 
महानगरपासलका/उपमहानगरपासलका/नगरपासलका/गाउाँपासलका ……………….……………………….. वडा निं…………  
टोल………………………….. मा रहेको घर भकूम्पबाट क्ष ीग्रस्  भई बस्न नसमल्ने भएको र तनजको एकाघर पररवारको 
उल्लीखख  बाहेक अको बस्नयोग्य घर नेपालमा अन्यत्र क ै नरहेको कुरा ससफाररस गररन्छ । यसरी ससफाररस गररएका 
व्यष्ट्क्  वास् ववक भकूम्प पीडड  रहेकाले तनजलाई पनुतननमानण / प्रवलीकरण लाभग्राही कायम गररददन ुहुनका लागग 
ससफाररस गररन्छ । तनज लाभग्राही कायम भएमा लाभग्राहीले साववकको घर भत्काई प्रागिकरणले  ोकेको मापदण्ड 
अनसुार  ोककएको समयमा घर पनुतननमानण / प्रवलीकरण गने छन   । यसरी ससफाररस गररएको वववरण झुट्टा ठहररएमा 
लाभग्राहीलाई अनदुानको रकम कफ ान गनन लगाई हामीलेसमे  प्रचसल  काननू बमोष्ट्जम सहुला बझुाउाँला । 

१. पीडड को घरको अवस्थािः ………………………………………… 

 अस्थायी टहरामा बसेको  / क्ष ीग्रस्  घर भत्काई नयााँ बनाएको / क्षत ग्रस्  घर भत्काई अन्यत्र 
बसेको / वहुस्वासमत्व  

२. सिंलग्न कागजपत्रहरुिः  

 नेपाली नागररक ाको प्रमाणपत्र     

 सवेक्षण तनस्साको प्रत सलवप 



 गरैलाभग्राही कायम भएको ष्ट्ज.आ.का.ई.को पत्र 

 वहुस्वासमत्वको हकमा २०७२ वशैाख १२ अगाव ैसम्बष्ट्न्ि  मालपो  कायानलयमा गररएको अिंशवण्डाको 
प्रमाखण  प्रत सलवप र पररवारको अको सदस्य लाभग्राही भएकोमा तनजको नाम, थर र सिंझौ ा क्रम 
सिंख्या 

ससफारिश गननः 

१. सम्बष्ट्न्ि  वडा अध्यक्षको सही/ नाम,थर: 

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

२. वडा सगचवको सही/नाम,थर:           …………………………………………………………../…………………………………………… 

३. प्रमुख प्रशासककय अगिकृ को सही/ नाम,थर: …………………………………………………………../……………………………………………. 

४. प्रमुख/ अध्यक्षको  सही/ नाम,थर: 

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

५. महानगरपासलका/उपमहानगरपासलका/नगरपासलका/गाउाँपासलका कायानलयको छापिः 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

६. समत िः २०७……./………../…………… 

नोटिः १.  महानगरपासलका र उपमहानगरपासलकाको हकमा प्रमखु प्रशासककय अगिकृ को साटोमा  ोककएको रा.प. दद ीय 
शे्रणीको अगिकृ  कमनचारीले ससफाररश गनन सक्ने छन   ।  

२ यसरी ससफाररस गररएका व्यष्ट्क् हरुको पनुरावेदन ससमत ले आफ्नो कायनववगि अनसुार आवश्यक् ा अनसुार 
स्थलग  परीक्षण गनन सक्ने छ । 

 


