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लङु्ग्री गाउँपाललका 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड:                       संख्या:                लिलि: २०७९।०९।०१ 

भाग-२ 

लङु्ग्री गाउँपाललकाको फुसको छाना विस्थापन काययक्रि कायायन्ियन सम्बन्धी काययविलध, 

२०७९ 
 
प्रस्िािना: 
लङु्ग्री गाउँपाललकालभत्र रहेका आलथयक, सािाजजक िा शैजिक दृविले पछालड परेका िवहला, दललि, आददिासी जनजालि अल्पसङ्ग्ख्यक, 
सीिान्िीकृि, अपाङ्गिा भएका व्यजि, वकसान, श्रलिक, उत्पीलडि िथा वपछलडएको िेत्रका नागररक र आलथयक रुपले लबपन्न खस 
आयय घर पररिारलार्य सािाजजक न्याय िथा सरुिाको रूपिा जस्िापािा वििरण गने र गाउँपाललका लभत्र फुसको छानो लबस्थापन 
गने िलु उद्देश्यका साथ गाउँपाललकाले जस्िापािा वििरण गने काययकि राखेको छ। लङु्ग्री गाउँपाललकालाई सिदृ्ध र सिनु्ि 
बनाउनका िथा विपन्न नागररकलार्य जस्िापािा वििरण काययक्रि सञ्चालन िाफय ि जीिनस्िर सधुार गरी गाउँपाललकालाई सिािशेी 
िथा सिनु्िि बनाउदै जान ेउद्दशे्य गाउँपाललकाको रहेको छ।गररब, असहाय, विस्थावपि, द्वन्द पीलडि, एकल िवहला, विपि ्बाट 
विस्थावपि नागररकको आिश्यक सरुजिि घर नभएको र भएको घरपलन फुसको छानोले छाएको हदुाँ त्यस्िा नागररकको वपडालार्य 
संबोधन गदै सिदुाय केन्रीि सािाजजक न्याय िथा सरुिाको काययक्रि रहेको जस्िापाि वििरण काययक्रिलार्य िैज्ञालनक िापदण्ड 
र विलध बनाई कायायन्ियन गदाय अझ बवि प्रभािकारी हनु ेदेखी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ११ को उपदफा ७ 
िथा प्रशासकीय काययविलध लनयलिि गने ऐन ले ददएको अलधकार प्रयोग गरी  लङु्ग्री गाउँकाययपाललकाले यो काययविलध जारी गरेको 
छ । 

१. संजिप्त नाि र प्रारजम्भकः (१) यो  काययविलधको  नाि  "लङु्ग्री गाउँपाललकाको फुसको छाना विस्थापन काययक्रि कायायन्ियन 
सम्बन्धी काययविलध, २०७९" रहेको छ ।  

(२) यो काययविलध काययपाललकाले स्िीकृि गरेको लिलि देजख लागू हनुछे । 

२. पररभाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा यस काययविलधिा:- 
(क) "अध्यि” भन्नाले गाउँपाललकाको अध्यि सम्झन ुपछय । 

(ख) "असहाय" भन्नाले कसैको संरिण नभएका  र आम्दानीको कुनै स्थायी स्रोि नभएको व्यजि िा पररिार सम्झन ुपनेछ।  

(ग) "उपाध्यि"  भन्नाले लङु्ग्री गाउँपाललकाका उपाध्यि लाई सम्झन ुपदयछ । 

(घ)  काययक्रि भन्नाले  फुसको छानो विस्थापन गनय जस्िापािा वििरण गने काययलाई सम्झन ुपने छ। साथै फुसको छानो नभएपलन 
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जोजखििा रहेको घरको संरिणको लालग जस्िापािा वििरण गने काययलाई सिेि जनाउनछे। 

(ङ) "काययपाललका” भन्नाले लङु्ग्री गाउँपाललकाको गाउँ काययपाललका सम्झनपुछय । 

(च) "कायायलय” भन्नाले  गाउँ काययपाललकाको कायायलय सम्झन ुपछय र सो शब्दले गाउँपाललका अन्िगयिका िडा कायायलय, 
सेिा केन्र, विषयगि शाखा िा लनकाय सििेलार्य बझुाउने छ ।  

(छ) गररब" " भन्नाले दैलनक जजविकोपाजयन गनयको लालग कुन ैआम्दानीको स्रोि नभए, बेरोजगार व्यजि िा पररिारलाई सम्झन ु
पदयछ । 

(ज) "जस्िापिा" भन्नाले प्रविलधक र्जस्टिेट िथा लागि अनिुानिा उल्लेजखि िापदण्डको जस्िापािा र प्नने लसट सििेलाई 
जनाउँछ । 

(झ) "द्वन्द पीीलडि" भन्नाले विलभनन् सियिा भएका द्वन्दले घरबार विहीीन भर्य हाल सािान्य फुसको छाना भएको आिसिा 
बसोिास गने व्यजि िा पररिार सम्झन ुपदयछ । 

(ञ) "प्रकोप पीलडि" भन्नाले बािी पवहरो, भकुम्प, आगोलागी जस्िा विपद्बाट विस्थावपि भई आफ्नो िौललक थाकथलो छोलड 
अस्थायी फुसको छानो िा यस्िै प्रकारको सािरीले घर बनाई बसेको व्यजि िा पररिार सम्झन ुपदयछ । 

(ट) "प्रिूख प्रशासकीय अलधकृि" भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ििोजजि गाउँपाललका प्रशासकीय कायय गनय 
नेपाल सरकारबाट खवटएकको अलधकृि कियचारी सम्झन ुपछय । 

(ठ) "लाभको पद" भन्नाले कुन ैसरकारी िा संगदिि गैरसरकारी लनकायिा कािकाज गरी िलब सवुिधा ललएको व्यजि िा 
त्यस्िो लनकायको लनणयय गने िहिा रहेको व्यजि सम्झन ु  पदयछ । 

(ड) "लाभराही" भन्नाले लङु्ग्री गाउँपाललकाबाट फुसको छानो विस्थापन गने काययक्रििा यसै काययविलध ििोजजि जस्िापािा 
प्राप्त गने िा साँझेदारीिा सहभालग गाउँपाललका लभत्र स्थायी बसोबास भएका गररब, असहाय, विस्थावपि, द्वन्द पीलडि आलथयक, 

सािाजजक िथा सांस्कृलिक रूपिा पछालड परेका व्यजि िा पररिारलाई सम्झन ुपदयछ । 

(ढ) "िडा अध्यि" भन्नाले लङु्ग्री गाउँपाललकाको िडाको अध्यिलाई सम्झन ुपदयछ । 

३. गाउँपाललकाले काययक्रि सञ्चालन गनेः (१) गाउँपाललका लभत्र फुसको िथा फुसको छाना विस्थापन गनय गाउँपाललकाले िावषयक 
काययक्रि िथा बजेट व्यिस्थापन गनय सक्नछे। 

(२) गाउँपाललकाले उपदफा (१) अनसुारको काययक्रि देहायको व्यिस्था बिोजजि सञ्चालन गनय सक्नेछः 
(क) गाउँपाललकाको लनयलिि बजटेबाट विलनयोजन गरेर, 
(ख) नेपाल सरकार िथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनुे लबशेष अनदुानको काययक्रििा प्रस्िाि गरेर 
(ग) गाउँपाललकाबाट विशषे िगयको लालग सञ्चालन हनुे लजिि काययक्रििा व्यिस्था गरेर, 
(घ) गाउँपाललकाबाट गैर सरकारी संस्थासँग साझेदारी काययक्रि सञ्चालन गरेर, 
(ङ) स्थानीय उपभोगिासँग लागि साझेदारी गरेर, 

(३) उपदफा (१) बिोजजि स्िीकृि भएको काययक्रि अनसुार साियजलनक खररद ऐन िथा लनयिािली बिोजजि िावषयक खररद 
योजना अनसुार गणुस्िरीय जस्िापािा खररद गरी िा लागि साँझेदारीिा लनजिि रकि प्राथलिकिाको आधारिा लाभराहीको 
छनौट गरी वििरणको व्यिस्था लिलाउन ुपनेछ । 

(४) गाउँपाललकाले सम्भाविि लाभराहीले गनय सक्ने लागि साझेदारी िथा अन्य लनकायबाट हनुे साझेदारीको आधारिा लाभराही 
सिूदायको सिूहलार्य काययक्रििा सहभालगिा गराउन सक्नेछ । 

(५) उपदफा (४) बिोजजि काययक्रििा सहभालगिा जनाउने प्रकृया र भिुानी प्रवक्रया प्रचललि आलथयक काययविलध कानून 
अनसुारको हनुेछ । 
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४. प्राथलिकिाको आधारिा लाभराही छनोट गनुयपनेः (१) गाउँपाललकाले काययक्रि सञ्चालन गदाय लजिि सिदुायको छनोट 
देहायको प्राथलिकिाको आधारिा गनुय पनेछ । 

(क) प्राकृलिक िथा अन्य विपद्ले घरबार विवहन भएको व्यजि िा पररिार, 
(ख) गाउँपाललकालभत्र अपाङ्ग घरिूली भएको व्यजि िा पररिार, 
(ग) गाउँपाललका लभत्र पवहचान भएका विपन्न, गररि घर िथा पररिार,  
(घ) पररिारिा संरिक नभएको असाहाय, ज्येष्ठ नागररक, िवहला िथा बालबाललका भएको पररिार,  
(ङ) गाउँपाललका लभत्र स्थायी बसोबास भएका एकल िवहला भएको घर िथा पररिार, 
(च) आलथयक, सािाजजक र साँस्कृलिक पिबाट पछालड परेका दललि, आददिासी जनजालि िथा अल्पसंख्य सिूदाय र 
(छ) गाउँपाललकालभत्र खर िथा अन्य अन्य यस्िै सािरीले छाना लनिायण गरी बसेको घर िथा पररिार,  

(२) कायायलयले उपदफा (१) बिोजजिको प्राथलिकिाको आधारिा क्रिश गाउँपाललका लभत्रका लाभराहीलार्य यस काययक्रििा 
सिािशे गनुय पनेछ । 

५. लाभराही सिूहिा सहभागी हनु नसक्नःे गाउँपाललकाकाले वििरण गने जस्िापािा िथा फुसको छाना विस्थापन काययक्रिा 
देहायका व्यजि िा पररिार लाभराही सिूहिा सहभागी हनु सक्ने छैन्नः 
(क) गाउँपाललकालभत्र एक भन्दा बवि घर रहेको र कजम्ििा एक घर फुसको छाना विस्थापन भएको पररिार, 
(ख) घर खरले र गोि िथा भण्डारण घर जस्िापािा िा िुङ्गाले छाएका पररिार, 
(ग) जस्िापािा पाउन िथा लाभराही सिूहिा सहभालगिा जनाउन छुट्टीएको व्यजि िा पररिार, 
(घ) लाभको पद ललएका (सरकारी िा गैर सरकारी संघ संस्थािा) व्यजि िा पररिार 
(ङ) एक भन्दा ििी घर जजल्ला लभत्र िा बावहर सिेि भएका व्यजि िथा पररिार,  
(च) गाउँपाललकालभत्र कजम्ििा एक घर पदि घर भएको व्यजि िथा पररिार, 
(छ) िडा कायायलयबाट लाभराहीको रूपिा लसफाररश नभएको घर िथा पररिार । 

६. िडा कायायलयले वििरण ियार गनुयपनेः प्रत्यक िडा कायायलयले आफ्नो िडा लभत्रका लाभराहीको देहायको वििरण ियार गनुय  
पनेछ । 

(क) िडा लभत्र रहेका जम्िा लाभराहीको संख्या, 
(ख) आफ्नो िडालभत्र लाभराहीको प्राथलिकिाक्रिको सूजच, 
(ग) साझेदारी गरी काययक्रि सहभालगिा जनाउन सक्ने सम्भाविि लाभराहीको संख्या, 
(घ) गैर सरकारी संस्थाको साझेदारीिा काययक्रििा सहभालगिा गराउन सवकने लाभराहीको संख्या, 
(ङ) लाभराहीको अन्य आिश्यक वििरण, 

७. लाभराहीले काययक्रििा सहभालगिा जनाउन सक्नःे  
(१) लाभराहीले िडा कायायलय िाफय ि फुसको छानो विस्थापन काययक्रििा सहभालग हनु फुसको छानो िा यस्िै सािरीले 

लनिायण भएको घरको छानाको फोटो, नेपाली नागररकिा प्रिाणपत्रको प्रलिललवप सवहि लनिेदन पेश गनुय पनेछ ।  
(२) िडा कायायलयले िडािा प्राप्त लनिेदनको आधारिा प्राथलिकीकरण गरी गाउँपाललकािा लसफाररस गनुय पनेछ। प्राप्त सूची 

बिोजजि गाउँपाललकाले एकीकृि वििरण ियार गनुय पनेछ । 
(३) गाउँपाललकाले उपदफा (२) ििोजजिको एकीििृ वििरण सवहिको सूची सिैको जानकारीको लालग िभेसाईटिा प्रकाशन 

गनुय पनेछ । 
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(४) उपदफा (१) बिोजजि काययक्रििा सहभालगिा जनाउने उपदफा(३) बिोजजिका लाभराही घर िथा पररिारले अनसूुजच–
१ िा िोवकएको िाँचािा किलुलयिनािा गनुय पनेछ । 

(५) लागि साझेदारी िा लाभराही उपभोिाको सिूहबाट काययक्रििा सहभालग हनुे सिूदायलार्य िोवकएको खररद प्रकृया 
अनसुार लगि जस्टिेट गरी सम्झौिाको आधारिा काययक्रििा सहभालगिा गरार्नछे ।  

(६) यस काययक्रिका लालग गाउँपाललकाले व्यहोने अनदुानको वहस्सा गाउँकाययपाललकाले िोके ििोजजिको हनुछे । 

(७) लागि अनिुान अनसुारको जस्िापािा काि वकला िार लगायि अन्य सािरी िापि लाग्न ेअनदान िाहेकको थप रकि 
स्ियं लाभराहीले व्यहोनुय पने छ। 

(८) लाभराहीले लागि अनिुानिा िोवकएको िापदण्ड अनसुारको जस्िापािा स्ियंले खररद गरी घर छाउन ुपने छ।काययसम्पन्न 
भए पिाि प्राविलधक िूल्यांकनका आधारिा िात्र गाउँपाललकािाट प्राप्त हनुे अनदुानको भिुानी गररनछे। 

७क. गाउँपाललकाले जस्िापािा खररद गरी वििरण गनय सक्नेः  
(१) गाउँपाललकाले स्िीकृि बजेटको अलधनिा रही जस्िापािा खररद गरी यस काययविलधले िोकेबिोजजि सम्बजन्धि लाभराहीलाई 

वििरण गनय सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजजि जस्िापािा वििरणको लालग दफा १० बिोजजिको िडास्िरीय अनगुिन िथा सहजीकरण सलिलिले 
आफ्नो िडालभत्रका लाभराहीको प्राथलिकिाक्रि अनसुार सूची ियार गनुयपनेछ। उि सूची िडा कायायलय िथा गाउँ 
काययपाललकाको कायायलयिा टाँस िथा प्रकाशन गनुयपनेछ। 

(३) गाउँपाललकाले खररद गरेको जस्िापािा लाभराही संख्याको आधारिा सिानपुालिक रुपिा वििरणको लालग िडा 
कायायलयलाई उपलब्ध गराउनेछ। 

(४) िडास्िरीय अनगुिन िथा सहजीकरण सलिलिले िडा कायायलयिा प्राप्त जस्िापािालाई लाभराहीको प्राथलिकिाको 
क्रिअनसुार प्राविलधक लागिको आधारिा वििरणको व्यिस्था लिलाउनपुनेछ। 

(५) जस्िापािा वििरण गदाय सम्बजन्धि घरधनी र घर देजखने फोटो सििे जस्िापािा वििरणको भरपार्का साथ संलग्न 
गनुयपनेछ। 

(६) जस्िापािा वििरणपिाि त्यसको सदपुयोग भए नभएको बारेिा लनरन्िर अनगुिन िडा स्िरीय अनगुिन िथा सहजीकरण 
सलिलिले गरी गाउँ काययपाललकािा प्रलििदेन गनुयपनेछ। 

८. अनालधकृि प्राप्त गनय िथा दरुुपयोग गनय नहनुेः (१) लाभराहीले कायायलयबाट प्राप्त जस्िापािा अनालधकृि रूपिा प्रयोग गरेिा, 
बेचविखन गरेिा त्यस्िा लाभराहीलार्य गाउँपाललकाबाट सञ्चालन हनुे यस्िै प्रकृलिका सािाजजक सरुिाको काययक्रििा सहभालगिा 
गरार्ने छैन। 

(२) उपदफा (१) बिोजजि गाउँपाललकाबाट प्राप्त गरेको जस्िापाि अनालधकृि प्रयोग िथा बेचविखन गरेिा त्यस्िो जस्िापािा 
खररद िूल्य बराबरको रकि गाउँपाललकाले सरकारी बाँकी सरह असूलउपर गनेछ। 

९. गाउँपाललकास्िरीय लनदेशक सलिलि रहनेः(१) गाउँपाललकालभत्र रहेका लाभराही पवहचान, प्राथलिवकरण गनय िथा जस्िापािा 
वििरण र काययक्रि सञ्चालन गनय देहाय बिोजजिको लनदेशक सलिलि रहने छः 
(क) गाउँपाललकाको अध्यिः                                     संयोजक 

(ख) गाउँपाललकाको उपाध्यिः                                     सदस्य 

(ग) काययपाललकाले िोकेको दरु्यजना काययपाललका सदस्यः           सदस्य 

(घ) प्रिखु प्रशासकीय अलधकृिः                                   सदस्य 

(ङ) पूिायधार शाखा प्रिखुः                                         सदस्य 

(च) योजना शाखा प्रिखुः                                  सदस्य सजचि 
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(२) संयोजकले आिश्यकिा अनसुार साझेदारी गने लनकाय, गैर सरकारी संस्था िथा शाखा प्रिखुलार्य सलिलििा आिन्त्रण 
गनय सक्नछे, 

(३) सलिलिको काि, कियव्य र अलधकार देहाय बिोजजि हनुेछः 
(क) गाउँपाललकालभत्र रहेका सम्भाविि लाभराहीको संख्या पवहचान गने, 
(ख) काययक्रि सञ्चालनिा स्रोिको खोजी गने िथा साझेदारीको िाँचा पवहचान गने, 
(ग) काययक्रिबाट लाभ प्राप्त गने सेिाराहीको प्राथलिवकरण गनय सहयोग गने, 

१०. िडास्िरीय सहजजकरण िथा अनिुगिन सलिलिः (१) िडालभत्र रहेका लाभराही पवहचान, प्राथलिवकरण गनय िथा जस्िापािा 
वििरण र काययक्रि सञ्चालन गनय देहाय बिोजजिको िडास्िरीय सहजीकरण िथा अनगुिन सलिलि रहनछेः 

(क) िडा अध्यिः                                              संयोजक 

(ख) िडा सलिलिका सिै सदस्य                                     सदस्य 

(ग) िडा सजचि                                                   सदस्य 

(घ) िडािा रहेको िा िडाको जजम्िेिारी भएको प्राविलधक कियचारीः    सदस्य सजचि 

(२) संयोजकले आिश्यकिा अनसुार िडािा साझेदारी गने लनकाय, गैर सरकारी संस्था िथा अन्य कियचारीलार्य सलिलििा 
आिन्त्रण गनय सक्नछे, 

(३) सलिलिको काि, कियव्य र अलधकार देहाय बिोजजि हनुेछः 
(क) िडालभत्र रहेका सम्भाविि लाभराहीको संख्या पवहचान गने, 
(ख) िडािा काययक्रि सञ्चालनको लालग साझेदारको पवहचान गने, 
(ग) िडालभत्र रहेकाको लाभराही प्राथलिवकरण गने, 
(घ) िडालभत्र रहेका लाभराहीको प्राथलिकिाको आधारिा जस्िापािा प्राप्त गनय गाउँपाललकािा लसफाररश गने 

(ङ) आिश्यकिा अनसुार गाउँपाललकाबाट प्राप्त जस्िापािा िडािा वििरण गनय सहजीकरण गने, 
(च) िडािा वििरण भएको जस्िापािाको लाभराही िथा पररिाणको वििरण राख्न,े 
(छ) वििरण भएको जस्िापािाको प्रलििदेन गाउँपाललकािा लनयलिि रूपिा गने, 
(ज) वििरण हनुे जस्िापािाको दरुूपयोग रोक्ने िथा प्रभािकारी रूपिा काययक्रिको सञ्चालन गनय सहजजकरण िथा अनगुिान 

गने, 
११.  विपद्को सियिा अन्य कोषबाट रकि विलनयोजन गरी काययक्रि सञ्चालन गनय सवकनेः गाउँपाललका हनुे कुन ैप्रकृलिक 

विपद्को सियिा विपद् पीलडि सिूदायलार्य ित्काल राहि उपलब्ध गराउन ुपने भएिा गाउँपाललकिा रहेको अन्य राहिकोषको 
रकिबाट जस्िा खररद गरी यस काययविलधको प्राथलिकिा र िापदण्डको आधारिा वििरण गनय सवकनेछ । 

१२. एकीकृि अलभलेख ियार गरी साियजलनक गनुयपनेः गाउँपाललकाबाट काययक्रििा सहभालग भर्य अनदुान प्राप्त गने लाभराहीको 
वििरण अनसूुजच २ अनसुार गाउँपाललकाले िावषयक रूपिा ियार गनुयपनेछ । 

१३. थपघट र हेरफेरः  यस काययविलधको कायायन्ियनको क्रििा कुनै िाधा अिरोध र अस्पििा भएिा त्यस्िो बाधा  अड्चन 
फुकाउन े प्रयोजनका लालग काययपाललकाले यस काययविलधिा आिश्यकिा अनसुार ब्याख्या, थपघट, संसोधन िा हेरफेर गनय 
सक्नेछ । 
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अनसूुजच-१ 

किलुलयिनािा 
 

लङु्ग्री गाउँपाललका, िडा कायायलय, िडा नं. ....(जसलार्य यसपलछ प्रथि पि भलननेछ) र लङु्ग्री गाउँपाललका, िडा नं..... टोल। 
बस्िी। गाउँ.............. िस्ने श्री ................................ (जसलाई यस पलछ दोखो पि भलननछे)  दबैु बीच लनम्न शियहरुको 
पूणय पालन गने गरी दबैु पि िन्जरु भई यो किलुलयिनािा पत्रिा सही गरी ददयौँ,   ललयौ । 

(क) दोस्रो पिले िडा कायायलयिा आफु यस काययक्रििा सहभागी भई अनदुान सहायिा प्राप्त गनुय पने कारण सवहि घरको 
छानाको फोटो, नेपाली नागररकिाको प्रिाणपत्रको प्रलिललवप संलग्न राजख लागि साँझेदाररका आधारिा काययक्रििा सहभालग 
हनु लनिदेन ददन ुपनेछ। 

(ख) पवहलो पिले दोस्रो पिलाई लागि अनिुानको वििरण उपलव्ध गराउन ुपनेछ।लागि अनिुानिा उल्लेख भए ििोजजि 
कजम्ििा ०.३८ mm को रंलगन जस्िापािा र धरुीको हकिा सादा प्लेन जस्िा पािाको प्रयोग दोस्रो पिले गनुय पनेछ। 

(ग) पवहलो पिले दोस्रो पिलाई लालग एक घरको लालगिात्र जस्िापािा छाउने गरी काययपाललकाले िोके ििोजजि लनजिि 
रकि उपलब्ध गराउने छ। यदद कुनै जालसाझी गरी झटुा वििरण पेश गरर काययक्रिको अनजुचि लाभ ललएको प्रिाजणि 
हनु आएिा गाउँपाललकाको अनदुान सहयोग सरकारी िाँवक सरह असलुउपर गररनछे।  

(घ) दोस्रो पिले घर छाउने कायय सम्पन्न गरी प्राविलधक जाँच गराई भिुानीका लालग विल भरपाई सवहि गाउँपाललकािा 
फार्ल पेश गरर सक्न ुपनेछ।म्याद नाघी प्राप्त हनु ेफार्ल उपर कुनै कारिाही नहनुे र पवहलो पि भिुानीका लालग 
जजम्िेिार हनु ेछैन।  

(ङ) कायायलयबाट प्राप्त गने नगद सहायिा िाहेकको लागि अनिुान अनसुारको िाँकी रकि स्ियं लाभराहीले व्यहोनुय पने छ। 

 

उजल्लजखि बिोजजि गनय गराउन हािी दिैु पि िञ्जरु छौ । 

 

 

बलुभललने घरिूली िथा व्यजिको नािः    बझुाउने िडा कायायलयको प्रलिलनलधको 
हस्िािरः       नािः 
 

        हस्िािर
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अनसूुजच-२ 

जस्िापािा वििरण सम्बन्धी अलभलेख फारि 

लङु्ग्री गाउँपाललका, रोल्पा 
 

िडा नं. .................. आलथयक िषय २०....।...२० 

 क्र.स. लिलि लाभराही नाि 
घरको आकर 
(िगय वफट) लागि अनिुानको रकि 

गाउँपाललकाको 
अनदुान रकि 

लाभराहीले व्यहोने 
रकि 

कैवफयि 

१.         

२.         

३.         

४.         

 

प्रिाजणि गनेको हस्िािरः 
लिलिः  



8 

 

 


