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

8

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

