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सामा�य  सव��ण ख�ड 
१. तपा�ले �णाल�बाट �ा�त गनु�भएको यजुर आईडी 
��व�ट गनु�होस ्। 

 

 

२ . घरधनी /लाभ�ाह�को  अनदुान  स�झौता  न�बर  ��व�ट 
गनु�होस ् । 

२२ -१ -१ -० -१  = �नय�मत 
G-२२ -१ -१ -० -१  = गनुासो 
R-२२ -१ -१ -० -१  = �बल�करण 

 

      

 

३. घरधनी /लाभ�ाह�  ? 
     हो              १ 
     होइन              २ 
३.१  य�द होइन भने उ�रदाताको नाम । 
 

३.२  लाभ�ाह�सँग  उ�रदाताको  नाता स�ब�ध । 
 

 
 
 

४ . उपल�ध  भए  लाभ�ाह�को  फोन  न�बर  ��व�ट 
गनु�होस ् । 
           

५ . ब�क  उपल�ध  छैन  भने  कृपया  कारण  ले�हुोस ् । 
 

६ . उपल�ध  भएमा  घरधनी /लाभ�ाह�को  ब�कको  नाम 
ले�हुोस ् । 
 

७ . कृपया  ब�कको  शाखा  ��व�ट  गनु�होस ् । 
 

 

आवासीय ि�थ�त ख�ड 
�नर�तर बसीरहेको  १ 
�थायी �पमा बसाईसराई 

 २ 
बसाईसराई तर प�रवार बसीरहेका 
३ 
मौसमी माइ�ेसन

  ४   

य�द  मौसमी माइ�ेसन  
मौसमी माइ�ेसन कहाँ? 

 
मौसमी माइ�ेसन �कन?  

 
�यि�त क�हले उपल�ध हु�छ?  

 
क�त म�हना? 

 

 

 
पनु�न�मा�ण ख�ड 
तपा� स�ूचकृत हुनभुएको छ  ?  
छ १ 
छैन २ 

य�द  छ  भने  तपा�ले  कुन ्  कुन ् �क�ता  �ा�त  गनु�भयो  ? 

प�हलो        १ दो�ो               २ 

त�ेो           ३ कुन ै प�न  छैन     ४ 
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पनु�न�मा�णको  ि�थती 
१ - अझै  स�ु  नभएको २ - स�ु  भएको  (�मागत/बीचमैा  रोकेको) ३ - �नमा�ण  स�प�न  भएको 
 
१ - अझै  स�ु  नभएको 
ब�नको  ला�ग  बकैि�पक  घर  छ ब�नको  ला�ग  बकैि�पक  घर  छैन  

 

ब�नको  ला�ग  बकैि�पक  घर  छ 
बकैि�पक  घर  �यह�  �थानमा 
बकैि�पक  घर  अक�  �थानमा 
�भा�वत  नभएको  िज�लामा  बसाइ  सराइ 
गरेको 

* अब  तपा�  �सध ै गैर-सरंचना�मक  ख�डको  ��नमा  जान  स�नहुु�छ  

ब�नको  ला�ग  बकैि�पक  घर  छैन 

तपा�सँग  भ�ूमको  सवाल  (सम�या ) छ  ?  
 
छ १ 
छैन २ 

य�द  छ  भने , भ�ूम  स�ब�धी  सवालको  �कार 
भ�ूमह�न १ 
जो�खमय�ुत  �े� २ 
गठु� ३ 
बहु�वा�म�व ४ 
अ�य  सवालह�  … ५ 

 

 

 

अ�त  ग�रब  ? 
हो           १ 
होइन       २ 

बालबा�लका  ? 
छन ्         १ 
छैनन ्      २ 

�ये�ठ  नाग�रक  ? 
छन ्          १ 
छैनन ्        २ 

एकल  म�हला  ? 
छन ्          १ 
छैनन ्        २ 

अपांगता  भएका  �यि�त 
? 
छन ्         १ 
छैनन ्      २ 

य�द  छन ् भने  अपांगताको  �कार  र  काड�को  रंग  खलुाउनहुोस ्
 

 

अपांगता  काड�  ?  
छ १ 
छैन        २ 

पनु�न�मा�ण  गन�  समय 
छैन  ? 
छ          १ 
छैन       २ 

पनु�न�मा�ण  लाभ�ाह�बाट  �बल�करण 
लाभ�ाह�  भएको  हो  ? 
हो           १ 
होइन       २ 

�बरामी  भएको  कारण 
�हँडडुलमा  सम�या  छ  ? 
छ           १ 
छैन         २ 

�क�ता  खच�  गनु�भयो  ? 
गर�              १ 
गरेको  छैन    २ 

य�द  गनु�भएको  छ  भने  केमा  ? 

प�रवारको 
उपचारमा 

आव�यक  व�त ु ख�रद 
गन� 

�वदेश  �मण 
गन� 

अ�य 
उपभोगमा 

* अब  तपा�  �सध ै गरै-संरचना�मक  ख�डको  ��नमा  जान  स�नहुु�छ 
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२ - स�ु  भएको  (�मागत/बीचमैा  रोकेको) 
घर  �नमा�णको  �कार 
आर�स�स -ए  १ आर�स�स - �ब/�स  २  एसएमएम ३ 
 
�बएमएम    ४ �बएम�स     ५      काठ      ६ 
�म�ण        ७ बकैि�पक  साम�ीह�      ८ 
अ�य ...      ९ 

घर  �नमा�णको  �कार  अ�य ... 
 

 

तपा�ले  कुन ै �ा�व�धक  सहयोग  �ा�त  गनु�भएको  छ  ? छ १ 
छैन २ 

य�द  छ  भने  कसबाट  �ा�त  गनु�भयो  ? 

 

�नमा�णको  ि�थती 
�नमा�ण  स�ु  भई  �मागत  छ      १ �नमा�ण  स�ु  भई  बीचमैा  रोकेको    २ 

१ �नमा�ण स�ु भई �मागत छ  
 
तहगत  आधारमा 
ि�ल�थ तह  (जमीनको सतहदे�ख र भवनको भईु 
तलाको सतह स�मको भाग) 

ि�ल�थ  र  छाना  छाउने  तहको  बीच 

छाना  छाउने  तह छाना  छाउने  तहदे�ख  छानाको  बीच 

�नर��णका �ममा मापद�ड पालना ग�रएको पाइयो ? 
�नर��ण भएको छैन   १ �नर��ण भएको र मापद�ड 

पालना गरेको पाइएको २ 
�नर��ण भएको तर मापद�ड 
पालना गरेको नपाइएको 
३ 

 

य�द पालना गरेको नपाइएको भए �ा�व�धक टोल�ले स�याउन कुन ैसझुाव �दए ?  
�दए       १  
�दएनन ्       २ 

य�द �दएको भए �ा�व�धक टोल�ले कुन ्कुन ्प�ह� स�याउन भने ? 
 

 
तपा�ले �नमा�ण क�हले स�ु गनु�भयो ? 
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वष�: म�हना: 
�मागत अव�थामा भए क�हले स�प�न हुने अपे�ा गनु�भएको छ ? 
वष�: म�हना: 

* अब तपा� �सध ैगरै-सरंचना�मक ख�डको ��नमा जान स�नहुु�छ 
�नमा�ण स�ु भई बीचमैा रोकेको      २  
कुन ्तहमा ? 

ि�ल�थ तह  (जमीनको सतहदे�ख र भवनको भईु 
तलाको सतह स�मको भाग) 

ि�ल�थ र छाना छाउने तहको बीच 

छाना छाउने तह छाना छाउने तहदे�ख छानाको बीच 
य�द �नमा�ण काय� बीचमैा रोकेको भए क�हले �यसो गनु�भयो ? 
वष�: म�हना: 
य�द �नमा�ण काय� बीचमैा रोकेको भए �कन �यसो गनु�भयो ? 
रकमको अभाव मानव�ोतको अभाव �नमा�ण साम�ीह�को अभाव 

प�छ जो�खमय�ुत �थान भनी 
प�हचान भएको 

�ा�त �क�ता अ�य �योजनमा 
खच� भएको 

�बरामी /अपांगताको कारण 
�हँडडुलमा सम�या 

लाभ�ाह�को म�ृय ु अ�य कारण भए...  
* अब तपा� �सध ैगरै-संरचना�मक ख�डको ��नमा जान स�नहुु�छ 

 

३ - �नमा�ण  स�प�न  भएको 
�नमा�ण  स�प�न  भएको 
वष� : म�हना : 

 

�नमा�ण  स�प�न  �माणप� 
�ा�त  गनु�भयो  ? 
गर�    १ 
गरेको  छैन    २  

* अब  तपा�  �सध ै गैर-सरंचना�मक  ख�डको  ��नमा  जान  स�नहुु�छ  
गैर-सरंचना�मक  ख�ड 
भकू�पले  तपा�को  जी�वकोपाज�न 
�भा�वत  भयो  ? 
भयो १ 
भएन २ 
य�द  भयो  भने  कसर�  �भा�वत  
भयो  ? 
 
 
 
 
 
 

 

तपा�को  आयको  �ाथ�मक  �ोत  के  हो 
? 
 
कृ�ष             १  
�यापार  �यवसाय २  
तलब ३  
घरभाडा                         ४  
ज�गा  �लज ५  
बदेै�शक  रोजगार             ६  
अ�य  ...             ७

 
य�द  अ�य  भए  ... 
 

तपा�को  मा�सक  खच�  क�त  हु�छ 
? 
 

तपा�को  मा�सक  बचत  क�त  हु�छ 
? 
 

तपा�ले  कुन ै अ�त�र�त  अनदुान 
�ा�त  गनु�भएको  छ  ? 
छ १ 
छैन २ 
य�द  छ  भने  कोबाट  ? 
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तपा�ले  ब�क /सहकार�बाट  ऋण  �लने 
�यास  गनु�भएको  छ  ? 
छ १ 
छैन २ 
 
य�द  छ  भने  कुन ् बाट  ?  
 

 

तपा�ले  कुन ै जी�वकोपाज�न  सहायता 
�ा�त  गनु�भएको  छ  ? 
छ १ 
छैन २ 
य�द  छ  भने  क�तो  सहायता  �ा�त 
गनु�भएको  छ  ? 
 

र  कसबाट  ? 
 

 

अि�तम  भनाइ /कथन 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

तपा�  यो  सव��ण  �वीकार  गनु�हु�छ 
? 

गछु�  ग�द�नँ 

 


