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१.  हवषय प्रवेर् : 
 नेपाल सिकाि, भमूम व्यवस्था सिकािी तथा गरिबी मनवािण मन्त्त्रालयद्वािा स्थानीय 
तििरुसँगको समन्त्वय ि सिकाययमा सञ्चालित गरिब परिवाि पहिचान तथा परिचयपत्र हवतिण 
काययक्रम अन्त्तगयत हवमभन्न शिल्लािरुमा गरिब परिवाि पहिचान गने सन्त्दभयमा तथ्याङ्क सिंकलन तथा 
ljZn]if0f गिी प्रािशभभक रुपमा पहिचान भएका गरिब परिवाििरुको सूशच स्थानीय तिमा प्रकार्न 
गने ि उक्त सूशच उपि सभबशन्त्ित परिवाि वा अन्त्य कसैको गनुासो भएमा सो गनुासोलाई समेत 
सभबोिन गिी गरिब परिवािको सूशच स्वीकृत गने तथा परिचयपत्र िािी गने प्रयोिनका लामग 
गरिब परिवाि पहिचान तथा परिचयपत्र हवतिण मनदेशर्का, २०७५ को दफा १३ कायायन्त्वयन गने 
सभबन्त्िमा स्थानीय तिबाट गनुासो सनुवुाइ प्रहक्रया व्यवशस्थत बनाउन ि एकरुपता कायम गनय 
आवश्यक देशिएकोले यो मागयदर्यन तयाि गरिएको छ । 

 

२. प्रािशभभक सूशच प्रकार्न गने : 
(क)  मन्त्त्रालयबाट गरिब परिवािको प्रािशभभक सूशच प्राप्त भएपमछ स्थानीय तिले त्यसको 

अमभलेिीकिण गनेछ।  
(ि)  मन्त्त्रालयबाट प्राप्त गरिब परिवािको प्रािशभभक सूशच काययपामलकाको कायायलय ि वडा 

कायायलयमा ििेका सूचना पाटीका साथै मखु्य मखु्य सावयिमनक स्थानिरु (िस्तै हवद्यालय, 
अस्पताल, स्थानीयवासी िमघट िनुे चोक, पसल आदद) मा टाँस गिी सावयिमनक गनुय 
गिाउन ुपनेछ ।  

(ग)  मन्त्त्रालयबाट प्राप्त प्रािशभभक सूशच स्थानीय तिको वेबसाइट ि सूचना पाटीमा टास्न ु
पनेछ। साथै स्थानीय तिले गनुासो सनुवुाइ सभबन्त्िी िानकािीमूलक सूचना 
स्थानीयस्तिबाट प्रकार्न िनुे पत्र-पमत्रका वा िेमडयोमा समेत प्रकार्न/प्रसािण गनुय पनेछ। 

 

३. गनुासो दताय गने आिाि : 
(क) गरिब परिवािमा समावेर् िनुपुनेमा प्रािशभभक सूशचमा नपिेको भने्न लागेमा सभबशन्त्ित 

परिवािको १८ वषय उमेि पूिा भएको सदस्यले अनसूुशच-१ बमोशिमका सूचकमा आिारित 
भई kof{Kt आिाि ि कािण िोली गनुासो दताय गनय सक्नेछ ।   

(ि) गरिब परिवािमा समावेर् निनु ु पनेमा सो सूशचमा प्रकार्न भएको देशिएमा सभबशन्त्ित 
स्थानीय तिमा बस्ने िोसकैु व्यशक्तले अनसूुशच-१ बमोशिमका सूचकमा आिारित भई 
kof{Kt आिाि ि कािण िोली उििुी ददन सक्नेछ ।   

(ग) गरिब परिवािको वगीकिण गदाय एक वगयमा समावेर् गनुयपने परिवािलाई अको वगयमा 
वगीकिण गिेको भने्न हवषयमा उििुी ददन ु पिेमा सभबशन्त्ित व्यशक्तले अनसूुशच-१ 
बमोशिमका सूचकमा आिारित भई kof{Kt आिाि ि कािण िोली उििुी ददन सक्नेछ ।   

 

४. उििुी गने : 
(क) कुनै व्यशक्तले उििुी ददन ुपदाय सभबशन्त्ित स्थानीय ति वा वडा कायायलय वा सावयिमनक 

स्थानमा सूचना टाँस भएको मममतले १५ ददनमभत्र सभबशन्त्ित स्थानीय तिमा गनुासो सनुवुाइ 
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अमिकािी समक्ष अनसूुशच-२ वा अनसूुशच-३ बमोशिमको ढाँचामा सभपूणय हवविणिरू 
स्पष्टसँग भिी मनबेदन ददन ुपनेछ । 

(ि) गरिब परिवािको प्रािशभभक सूशचमा समावेर् भएको कुनै परिवािले अनसूुशच-४ बमोशिम 
गरिब परिवािको सूशचबाट िटाउन अनिुोि गिी स्वघोषणा गनय सक्नेछ । यसिी स्वघोषणा 
गिेमा उक्त परिवािको हवविण अनसूुशच-५ बमोशिम दताय अमभलेिीकिण गनुयपनेछ ।  

(ग) तोहकएको भयाद मभत्र प्राप्त भएका उििुीिरू गनुासो सनुवुाइ अमिकािीले अनसूुशच-५ 
बमोशिमको ढाँचामा दताय अमभलेिीकिण गिी उििुी मनबेदन ि सोसँग सभबशन्त्ित प्रमाणिरू 
सिंलग्न िािी सभबशन्त्ित स्थानीय तिको गनुासो सनुवुाइ समममतमा पेर् गनुयपनेछ ।  

 

५.  दताय भएका उिूिीमामथ प्रािशभभक छानमबन : 
(क) गनुासो सनुवुाइ अमिकािीले प्रािशभभक सूशच टाँस भएको मममतले १५ ददनसभम प्राप्त भएका 

उििुीलाई दफा ८ बमोशिम गदठत गनुासो सनुवुाइ समममत समक्ष पेर् गनुय पनेछ।यसिी 
पेर् गदाय गनुासोकतायको अनसूुशच-६ बमोशिमको k|ZgfjnL समेत भिी सिंलग्न िाख्न ुपनेछ। 

(ि) गनुासो सनुवुाइ अमिकािीले पेर् गिेका परिवािको गनुासो सभबन्त्िमा गनुासो सनुवुाइ 
समममतले आवश्यक छानहवन गिी त्यस्ता परिवािलाई गरिब परिवािको सूशचमा समावेर् गनय 
आवश्यक देशिएमा अनसूुशच-६ बमोशिमको k|ZgfjnL सहित प्रािशभभक सूशच टाँस भएको 
मममतले ३० ददनसभममा काययपामलकामा पेर् गनुय पनेछ। 

(ग) गनुासो सनुवुाइ समममतलाई गनुासो छानमबनको क्रममा आबश्यक देशिएमा दफा ९ 
बमोशिमको वडास्तिीय गनुासो सनुवुाइ सििीकिण समममत गठन गिी पेर् भएका गनुासो 
उपि छानमबनका लामग सियोग मलन सक्नेछ ।  

(घ) वडास्तिीय गनुासो सनुवुाइ सििीकिण समममतको समेत िाय मलई गनुासो सनुवुाइ समममतले 
गनुासो उपि छानमबन गदाय गरिब परिवािको रुपमा सूशचकिण भएको परिवािलाई सो 
सूशचबाट िटाउन ुपने देशिएमा आिाि ि कािण समेत िलुाई काययपामलकामा प्रमतवेदन परे् 
गनुय पनेछ । 

 

६. उििुी उपि मनणयय : 
(क) गरिब परिवाि पहिचान तथा परिचयपत्र हवतिण मनदेशर्का, २०७५ को दफा १३ को 

उपदफा (५) बमोशिम प्राप्त उििुी मामथ काययपामलकाले गनुासो सनुवुाइ समममतबाट पेर् 
भएको मममतले बढीमा १५ ददन मभत्रमा छानमबन गिी आवश्यक मनणयय गनुयपनेछ ।  

(ि) प्राप्त उििुी उपि सभबशन्त्ित स्थानीय तिले आवश्यक छानहवन गिी मनणयय गिेको मममतले 
बहढमा १५ ददन मभत्रमा भमूम व्यवस्था, सिकािी तथा गरिबी मनवािण मन्त्त्रालयमा प्राप्त िनु े
गिी पठाउन ुपनेछ ।  

(ग) प्रािशभभक सूशच टाँस भएको मममतबाट दईु महिनासभममा पमन स्थानीय तिबाट कुन ै
मसफारिस प्राप्त नभएमा प्रािशभभक नमतिालाई नै अशन्त्तम नमतिा मानी मन्त्त्रालयले गरिब 
परिवािको अशन्त्तम नमतिा प्रकार्न गनय आवश्यक प्रहक्रया अगामड बढाउन सक्नेछ ।  
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(घ) मन्त्त्रालयमा पठाउँदा प्रािशभभक सूशचमा गरिबको बगीकिणमा पिेको परिवािलाई गरिब 
परिवािको सूशचबाट िटाउनपुने भएमा स्पष्ट आिाि ि कािण िलुाई पठाउन ुपनेछ।  

(ङ)  कुनै परिवाि गरिब परिवािको प्रािशभभक सूशचमा नपिेको ि सो परिवािलाई गरिब 
परिवािको सूशचमा समावेर् गनय आवश्यक छ भने्न सभबन्त्िमा गनुासो सनुवुाइ समममतको 
छानहवन kZrft\ मसफारिस भएमा काययपामलकाबाट मनणयय गिी अनसूुशच-६ बमोशिमको 
k|ZgfjnL सहित मन्त्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

 

७.  गनुासो सनुवुाइका लामग कमयचािीको व्यवस्था : 
(क) उििुी सनुवुाइको क्रममा सनुवुाइ समममतलाई सियोग गनय आवश्यक कमयचािीको व्यवस्था 

गरिब परिवाि पहिचान तथा परिचयपत्र हवतिण मनदेशर्का, २०७५ को दफा २२ को 
उपदफा (५) बमोशिम िनुेछ । 

(ि) उििुी सनुवुाइको क्रममा सनुवुाइ समममतलाई सियोग गनय आवश्यक कमयचािीको समुबिा 
गरिब परिवाि पहिचान तथा परिचयपत्र हवतिण मनदेशर्का, २०७५ को दफा २३ को 
उपदफा (३) बमोशिम िनुेछ । 

(ग) गनुासो सनुवुाइमा सियोग गनय भनाय गरिने कमयचािीको योग्यता लोक सेवा आयोगले िािपत्र 
अनिंहकत प्रथम शे्रणी (अप्राहवमिक तफय ) को पदको लामग तोके बमोशिम िनुेछ । 

(घ) गनुासो सनुवुाइ अमिकािीको छनौट गदाय यस अशघ गरिब परिबाि पहिचान तथा परिचयपत्र 
हवतिण काययक्रम अन्त्तगयत स्थलगत तथ्याङ्क सिंकलन काययका लामग मनयकु्त भई कायय 
अनभुब प्राप्त सपुरिबेक्षक तथा गणकलाई प्राथममकता ददन ुपनेछ। 

(ङ)  गनुासो सनुवुाइ अमिकािीको छनौट गदाय अपनाइने काययमबमि स्थानीय तिले मनिायिण गिे 
बमोशिम िनुेछ । 

 

८.  गनुासो सनुवुाइ समममत : स्थानीय तिमा गनुासो सनुवुाइ काययलाई सििीकिण गनय तपमसल 
बमोशिमका समममत गठन गने व्यवस्था गरिएको छ ।  
(क) स्थानीय तिको उपप्रमिु वा उपाध्यक्ष       सिंयोिक  
(ि) सभबशन्त्ित स्थानीय तिको प्रमिु प्रर्ासकीय अमिकृत          सदस्य 

(ग) गाउँकाययपामलका वा नगिकाययपामलकाको प्रमिु वा अध्यक्षले तोकेको  
    सभबशन्त्ित काययपामलकाको महिला सदस्य मध्ये १ िना         सदस्य 

(घ) गनुासो सनुवुाइ अमिकािी १ िना           सदस्य सशचव 

 

९.  वडास्तिीय गनुासो सनुवुाइ सििीकिण समममत : वडास्तिीय गनुासो सनुवुाइ सििीकिण समममतको 
काम गनुासो सनुवुाइ समममतको काययमा आवश्यक सििीकिण गने िनुेछ । वडा तिमा गनुासो 
सनुवुाइ काययलाई सििीकिण गनय तपमसल बमोशिमका समममत गठन गने व्यवस्था गरिएको छ ।  
(क) सभबशन्त्ित वडा अध्यक्ष        सिंयोिक  
(ि) दमलत वा महिला वडा सदस्य मध्ये १ िना     सदस्य 

(ग) तथ्याङ्क सिंकलन गनय सभबशन्त्ित वडामा िहटएको गणक १ िना   सदस्य  
(घ) सभबशन्त्ित वडाको वडा सशचव           सदस्य सशचव 
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१०. गनुासो सनुवुाइ समममतको काम, कतयव्य ि अमिकाि : 
  गनुासो सनुवुाइ समममतको काम, कतयव्य ि अमिकाि देिाय बमोशिम िनुछे: 

(क) प्राप्त भएका उििुी/गनुासो उपि छानहवन गने ।  
(ि) छानहवनको आिािमा गरिब परिवािको सूशचमा परिमाियन गनुय पने देशिएमा सोको हवविण 

िोली स्थानीय काययपामलका समक्ष मसफारिस गने ।  
(ग) स्थानीय तिमा पेर् भएका उिूिीका सभबन्त्िमा छानमबन गने क्रममा िानकािी ददई कुनै 

व्यशक्तको घि वा सभपशि भएको स्थानमा उपशस्थत भई सोिपछु गनय सक्ने । 

(घ)  छानमबनको क्रममा कुन ैव्यशक्तको व्यशक्तगत वा पारिवारिक हवविण सोध्न वा प्रमाण माग 
गनय सक्ने ।  

(ङ) कुनै व्यशक्त वा परिवािसँग सभबशन्त्ित हवविण वा प्रमाणको सत्यताको सभबन्त्िमा अन्त्य कुन ै
आमिकारिक व्यशक्त वा ति वा सिंस्थाबाट प्रचमलत ऐन मनयमको परिमिमभत्र ििी 
आवश्यकतानसुाि थप छानहवन गनय सक्ने।  
 

११. गनुासो सनुवुाइ प्रहक्रयामा सिंलग्न व्यशक्त वा पदामिकािीिरूको आचिण : गनुासो सनुवुाइ प्रहक्रयामा 
सिंलग्न िनुसकैु व्यशक्त वा पदामिकािीले गनुासो सनुवुाइ प्रहक्रयाको सभपूणय अवमिभि मनभनानसुािको 
आचिण पालना गनुयपनेछ: 
(क) गनुासो सभबन्त्िी सभपूणय हवविण, सूचना एविं तथ्यिरूलाई आमिकारिक मनकाय बािेक 

कसैलाई पमन प्रवाि गनुय गिाउन ुिदैुन।  
(ि) प्रचमलत काननुमा व्यवस्था भएकोमा बािेक सामाशिक सद भाव वा कुनै पमन व्यशक्तको 

व्यशक्तगत आचिण वा स्वतन्त्त्रतामा िलल पने गिी वा सिंहविान प्रदि मौमलक िकिरूको 
िनन ्िनुे गिी कुनै अमभव्यशक्त ददन ि त्यस्ता प्रकािका व्यविाि गनुय िदैुन ।  

(ग) गनुासो सनुवुाइमा सिंलग्न िनुे पदामिकािी वा कमयचािीले कसैप्रमत कुनै पमन प्रकािको 
भेदभाव गनुय िुँदैन ।  
 

१२. परिमाियन तथा सिंर्ोिन : 
 यो मागयदर्यनमा व्यवस्था भएका कुनै हवषयमा परिमाियन तथा सिंर्ोिन गनय आवश्यक 
देशिएमा भमूम व्यवस्था, सिकािी तथा गरिबी मनवािण मन्त्त्रालयले सिंर्ोिन गनय सक्नेछ ।  

 

१३. सूचना सभपकय  : 
 गरिब परिवाि पहिचान वा गनुासो सनुवुाइ सभबन्त्िी िानकािी आवश्यक भएमा मनभनानसुाि 
सभपकय  गनय सहकनेछ । 

नेपाल सिकाि 
भमूम व्यवस्था, सिकािी तथा गरिबी मनवािण मन्त्त्रालय 

मसिंिदिबाि, काठमाडौँ 
फोन निं. : ४२००२३९, ४२११७५४ 

इमेल: poverty@molcpa.gov.np  

वेभसाइट: www.molcpa.gov.np 
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अनसूुशच - १ 

गरिब परिवाि पहिचानका सूचकिरु 

 

(१) Proxy Means Test (PMT) हवमिबाट गरिब परिवाि पहिचान गदाय आिाि मलइएका सूचकिरु : 

(क) िनसािंशख्यक तथा मानवीय अवस्था: परिवािको आकाि, परिवािको रै्शक्षक अवस्था, परिवािमा मनशि 
स्कुलमा अध्ययनित बालबामलका, परिवािको औसत आय,ु 

(ि) परिवािका सदस्यिरुको िोिगािीको अवस्था, आभदानीको स्रोत, परिवािमा आशश्रत व्यशक्तिरुको 
सिंख्या 

(ग) बसोबास (घि) को भौमतक अवस्था: घिको स्वाममत्व, घिको छाना, घिको मभिा, घिको िगको 
प्रकाि, घिमा भएका कोठा सिंख्या 

(घ)  घियासी सहुविा: हपउने पानीको उपलब्िता, र्ौचालयको सहुविा ि प्रकाि, िाना पकाउने इन्त्िन, 
बिीको स्रोत 

(ङ)  घिायसी सभपशि: गाडी, इन्त्टिनेट िडान, केबल टेमलमभिन, टेमलफोन, िेहिििेटि, पर् ुचौपाया ि 
चिाचरुुङ्गीको सिंख्या आदद, 

(च)  भौगोमलक क्षते्र तथा क्षेत्रगत गरिबीको अवस्था भौगोमलक क्षेत्रगत अवस्था (हिमाल, पिाड, तिाई) 
(छ) िातिामतगत गरिबीको अवस्था: सीमान्त्तकृत िातिामतगत समूि, 
(ि) िग्गा िममनको अवस्था ि त्यसको अनमुामनत मूल्य, 
(झ) परिवािको आभदानी: मामथ उल्लेशित चििरुलाई आिाि मानेि परिवािको समग्र अनमुामनत 

आभदानीको प्रके्षपण गने । 

 

(२) स्वत: गरिब परिवािको रुपमा सूशचकिण गनय (Automatic Inclusion) आिाि मलइएका सूचकिरु : 

(क) नेपालभिी कहिँ कतै घि नभएको 
(ि) घि भएको भएतापमन प्लाहष्टक, शझिंक्रो वा बाँसले बािेको ि कच्ची छानो भएको 
(ग) आभदानीको कुनै पमन स्रोत नभएको 
(घ) मागेि गिुािा चलाउन ेपरिवाि 
(ङ) घिेल ुकामदािको रुपमा ििेको परिवाि 
(च) परिवािका सबै सदस्य १८ वषय ममुनका भएको परिवाि 
(छ) परिवािका सबै सदस्य अपाङ्ग भएका वा गभभीि रुपमा हविामी भएका वा सबैको उमेि ६५ वषय 

मामथ ििेको परिवाि ।  
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अनसूुशच - २  

गनुासो दताय फािाम 

(गरिब परिवािको प्रािशभभक सूशचमा हवविण समावेर् नभएको ि फिक पिेको अवस्थामा पारिवारिक हवविण समावेर् 

गनय÷सच्याउनको लामग ददइने मनवेदनको ढाँचा)   

मनवेदन 

श्री ..............................................  

................................... गाउँपामलका/नगिपामलकाको कायायलय  

................................... शिल्ला । 

   हवषय :-गरिब परिवािको प्रािशभभक सूशचमा हवविण समावेर् नभएको÷फिक पिेको सभबन्त्िमा।  

........................ शिल्ला .......................... गाउँपामलका/नगिपामलका....... निं. वडा ..................... 

गाउँ÷बस्ती बस्ने ................................... को नामत÷नामतनी .................................. को छोिा÷छोिी 

वषय ..... को ................................... परिवािमूली ििेको  परिवािको  पारिवारिक हवविण भमूम व्यवस्था 

सिकािी तथा गरिबी मनवािण मन्त्त्रालयबाट प्रकाशर्त प्रािशभभक सूशचमा छुट भएको÷फिक पनय गएकोले 

तपमसलमा उशल्लशित हवविणअनसुाि उक्त परिवािको हवविण समावेर् गिी÷सच्याई पाऊँ ।   

गनुासोसँग सभबशन्त्ित परिवाि: आफ्नै   अरुको 

 

गनुासोको कािण : 

प्रािशभभक सूशचमा परिवाि समावेर् िनुपुनेमा समावेर् नभएको । समावेर् िनुपुने कािण (बिउुिि 
सभभव)  

(क) परिवाि बसोबास गिेको घिको अवस्था िाम्रो निनु ु।  

(ि) घिमा िानेपानी, चपी आददको सहुविा निनु ु।  

(ग) घिमा बिीको स्रोत तथा िाना पकाउने इन्त्िनको अभाव िनु ु।  

(घ) परिवािमूली लगायत अन्त्य सदस्यिरू अशर्शक्षत िनु ु।  
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(ङ) परिवािमूली लगायत अन्त्य सदस्यिरू बेिोिगाि िनु ु।  

(च) पयायप्त कृहषयोग्य िग्गा निनु ुवा कृहष उत्पादन परिवािको उपभोगको लामग अपयायप्त िनु ु।  

(छ) सहुविािरू िस्तैैः यातायात, स्वास्थ्य, शर्क्षा आददमा पिुँच निनु ुवा पिुँच कदठन िनु ु।  

(ि) अन्त्य (िलुाउने)  ..............................................................  
  

सिंलग्न प्रमाणिरू 

क) ...................................................................................................................... 
ि) ...................................................................................................................... 
ग) ......................................................................................................................  
 

प्रमाणीकिण 

मैले उपयुयक्त बमोशिमको हवविण आफ्नो पूणय िानकािीमा उपलब्ि गिाएको िुँ । आफ्नो वा अरूको झटुो 
हवविण िानीिानी वा अन्त्य कुनै कािण मनयतवर् गरिब परिवाि पहिचान काययक्रमको उद्देश्य ि प्रकाशर्त 
नमतिालाई प्रभाहवत पाने गिी उपलब्ि गिाएको छैन । त्यसिी गिाएको प्रमाशणत भएमा प्रचमलत ऐन, काननु 
बमोशिम गरिने िनुसकैु प्रकािको काननुी कािवािी गरिए मेिो मञ्जरुी छ भनी सिीछाप गनेको  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

परिवाि सिंकेत निं.: ...........................................     औठँा छाप  

नाम, थिैः................................................. ठेगानाैः ............................................... ल्याण्डलाइन 
टेमलफोन नभबिैः ............................. मोबाइल टेमलफोन नभबिैः ......................... िस्ताक्षिैः ......... 
मममतैः .......................................   

  

दायाँF  afया ँ
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अनसूुशच - ३ 

गनुासो दताय फािाम 

(गरिब परिवािको प्रािशभभक सूशचमा हवविण समावेर् भएको ि फिक पिेको अवस्थामा पारिवारिक हवविण 

समावरे् गनय÷सच्याउनको लामग ददइने मनवदेनको ढाँचा)   

मनवेदन 

श्री ..............................................  
................................... गाउँपामलका/नगिपामलकाको कायायलय  
................................... शिल्ला । 

 

   हवषय :-गरिब परिवािको प्रािशभभक सूशचमा हवविण समावेर् नभएको÷फिक पिेको सभबन्त्िमा।  

........................ शिल्ला .......................... गाउँपामलका/नगिपामलका....... निं. वडा ..................... 

गाउँ÷बस्ती बस्ने ................................... को नामत÷नामतनी .................................. को छोिा÷छोिी वषय 

..... को ................................... परिवािमूली ििेको  परिवािको  पारिवारिक हवविण भमूम व्यवस्था सिकािी 

तथा गरिबी मनवािण मन्त्त्रालयबाट प्रकाशर्त प्रािशभभक सूशचमा छुट भएको÷फिक पनय गएकोले तपमसलमा उशल्लशित 

हवविणअनसुाि उक्त परिवािको हवविण समावेर् गिी÷सच्याई पाऊँ ।   

गनुासोसँग सभबशन्त्ित परिवाि: आफ्नै   अरुको 

 

गनुासोको कािण : 

प्रािशभभक सूशचमा परिवाि समावेर् निनु ु पनेमा समावेर् भएको । समावेर् निनुपुने कािण (बिउुिि 
सभभव)  

(क)  परिवाि बसोबास गिेको घिको अवस्था िाम्रो िनु ु (िस्तैैः पक्की मसमेन्त्टको ढलान, िग वा गािो 
भएको घि) ।  

(ि)  घिमा िानेपानी, चपी आददको िाम्रो सहुविा िनु ु।  
(ग)  घिमा भिपदो बिीको स्रोत (मबिलुी आदद) तथा सिुारिएको िाना पकाउने इन्त्िन (मसमलण्डि 

ग्यास आदद) िनु ु।  
(घ)  परिवािमूली लगायत अन्त्य सदस्यिरू सशुर्शक्षत िनु ु।  
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(ङ)  परिवािमूली लगायत अन्त्य सदस्यिरूको िाम्रो िोिगािी (स्थायी सिकािी िामगि आदद) िनु ु। (च) 
पयायप्त कृहषयोग्य िग्गा िनु ुवा कृहष उत्पादन परिवािको उपभोगको लामग पयायप्त िनु ु।  

(छ)  सहुविािरू िस्तैैः यातायात, स्वास्थ्य, शर्क्षा आददमा िाम्रो पिुँच िनु ु(यी सहुविािरू घि नशिकको 
दूिीमा िनु)ु ।  

(ि) अन्त्य िस्तैैः गाडी, ल्याण्डलाइन फोन, एयिकशण्डसन िडान आदद िनु ु (िलुाउने) 
......................................   

 

सिंलग्न प्रमाणिरू 

क) ......................................................................................................................  

ि) ......................................................................................................................  

ग) ......................................................................................................................  

 

प्रमाणीकिण 

मैले उपयुयक्त बमोशिमको हवविण आफ्नो पूणय िानकािीमा उपलब्ि गिाएको िुँ । आफ्नो वा अरूको झटुो हवविण 
िानीिानी वा अन्त्य कुनै कािण, मनयतवर् गरिब परिवाि पहिचान काययक्रमको उद्देश्य ि प्रकाशर्त नमतिालाई 
प्रभाहवत पाने गिी उपलब्ि गिाएको छैन । त्यसिी गिाएको प्रमाशणत भएमा प्रचमलत ऐन, काननु बमोशिम गरिन े
िनुसकै प्रकािको काननुी कािवािी गरिए मेिो मञ्जरुी छ भनी सिीछाप गनेको  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

परिवाि सिंकेत निं.: ...........................................     औठँा छाप  

नाम, थिैः................................................. ठेगानाैः ............................................... ल्याण्डलाइन 
टेमलफोन नभबिैः ............................. मोबाइल टेमलफोन नभबिैः ......................... िस्ताक्षिैः ......... 
मममतैः .......................................   

दायाँF  afया ँ
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अनसूुशच - ४ 

स्वघोषणा 

 

म/मेिो परिवाि ................................ को नाम गरिब परिवािको सूशचमा पिेकोमा म उक्त सूशचमा ििन इच्छुक 

नभएको िुँदा उक्त सूशचबाट म/मेिो परिवािको नाम िटाई ददन ुिनु स्वघोषणा गदयछु ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

परिवाि सिंकेत निं.: ...........................................     औठँा छाप  

नाम, थिैः................................................. ठेगानाैः ............................................... ल्याण्डलाइन 

टेमलफोन नभबिैः ............................. मोबाइल टेमलफोन नभबिैः ......................... िस्ताक्षिैः ......... 

मममतैः .......................................   

  

दायाँF  afया ँ
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अनसूुशच - ५ 

गनुासो दताय िशिष्टि 

(गनुासो दताय िशिस्टिको ढाँचा) 
नेपाल सिकाि 

भमूम व्यवस्था, सिकािी तथा गरिबी मनबािण मन्त्त्रालय 

मसिंिदिबाि, काठमाडौं 
गरिब परिवािको प्रािशभभक सूशच सभबन्त्िमा गरिने गनुासोिरूको दताय हकताब 

पाना सिंख्या ...........  को ..................  
  ........................शिल्ला ..............................गाउँपामलका÷न.पा ........ निं. वडा   

क्र.सिं. 
(दताय 
निं.) 

गनुासो गनेको 
नाम, थि 

ठेगाना 
टेमलफोन/मोबाइल 

नभबि 

गनुासोसँग 
सभबशन्त्ित परिवाि 
१. आफ्नै २. 

अरूको     
परिवािमूलीको 
नाम, थि) 

गनुासोको 
हवविण 

गनुासो दताय 
गनेको नाम, 
थि ि ठेगाना 

गनुासो दताय 
गनेको 
दस्तित 

 

कैहफयत 
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अनसूुशच - ६ 

गैि गरिबमा सूशचकृत भएका परिवािलाई गरिब परिवािका रुपमा सूशचकिणका लामग 
प्रश्नावली 

प्रकाशर्त सूशचमा गरिब परिवािको रुपमा पहिचान नभएको परिवािलाई गरिब परिवािको रुपमा 
पहिचान गनय आवश्यक छ भने्न कुिा छानहवनबाट देशिन आएमा यो प्रश्नावली भिी मसफारिस साथ 
मन्त्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ ।  

गरिब परिवािको रुपमा सूशचकिण गनय मसफारिस गरिएको परिवािको हवविण 

१. परिवाि सिंकेत निं.:          (१३ अिंकको सिंकेत निं. लेख्न)े 
२. परिवािमूलीको नाम : 
३. परिवािमूलीको बाबकुो नाम : 
४. फोन/मोबाइल निं. : 
५. सूचकिरु: गरिब परिवािको रुपमा छनौट गनयका लामग यस परिवािमा तलका सूचकिरुमध्ये 
कुन कुन सूचकिरु ममल्दछन,् सबैमा शचन्त्ि लगाउनपुदयछ ।  
(क) नेपालभिी कहिँ कतै घि नभएको 
(ि) घि भएको भएतापमन प्लाहष्टक, शझिंक्रो वा बाँसले बािेको ि कच्ची छानो भएको 
(ग) आभदानीको कुनै पमन स्रोत नभएको        

(घ) मागेि गिुािा चलाउन ेपरिवाि  

(ङ) s'g} wgf9\o kl/jf/df sfddf ;3fpg] u/L घिेल ुकामदािको रुपमा ििेको परिवाि 
(च) परिवािका सबै सदस्य १८ वषय ममुनका भएको परिवाि 
(छ) परिवािका सबै सदस्य अपाङ्ग भएका वा गभभीि रुपमा हविामी भएका परिवाि 
(ि) सबैको उमेि ६५ वषय मामथ ििेको परिवाि  
(झ) परिवािको आभदानीले परिवािलाई कशभतमा वषयमा आठ महिनासभम पमन िान  
 लगाउन नपगु्न े  

(ञ) परिवािको कुनै पमन सदस्य स्वदेर् वा हवदेर्मा कतै पमन कुनै िोिगािीमा नििेको  

(ट) नेपालभिी किी ँकतै िग्गा िममन नििेको परिवाि  
(ठ) नेपालभिी किी ँकतै कुनै व्यवसाय नभएको परिवाि  

(ड) परिवािको कुनै सदस्यको नाममा स्वदेर् वा हवदेर्मा कुनै पमन बैंकमा  िकम नभएको 
 

 

प्रमाशणत गने : 
 
____________________________________________________  _________________________________________________________________________ _____________________________________________________________ 

गनुासो सनुवुाइ अमिकािी  गनुासो सनुवुाइ समममतको सिंयोिक     गाउँ/नगिपामलका प्रमिु/अध्यक्ष 


