प्रदे श याजऩत्र
प्रदे श नॊ. ३ प्रदे श सयकायद्वाया प्रकाशशत
खण्ड २) हेटौंडा, भकवानऩुय, चैत ०२ गते, २०७५ सार (अततरयक्ताङ्क २६(क)

बाग 3

प्रदे श सयकाय

बौततक ऩूवााधाय ववकास भन्त्त्रारम
प्रदे श नॊ. ३, हे टौंडाको

सूचना
प्रदे श नॊ. ३ को प्रदे श सयकायरे तर रे शखए फभोशजभको कामाववतध
फनाएकोरे मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ।

जनता आवास कामाक्रभ कामाान्त्वमन कामाववतध, २०७५
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प्रस्तावना: नेऩारको सॊ ववधानको धाया ४२ को उऩधाया (२) भा आतथाक
ु
रूऩरे ववऩन्न तथा रोऩोन्त्भख
सभुदामका नागरयकको सॊ यऺण, उत्थान,

सशशक्तकयण य ववकासका रातग शशऺा, स्वास््म, आवास, योजगायी, खाद्यान्न

य साभाशजक सुयऺाभा ववशेष अवसय तथा राब ऩाउने हक हुने व्मवस्था

बएकोरे रोऩोन्त्भुख, अतत सीभान्त्तकृत सभुदामका ववऩन्न वगाराई आवासको
व्मवस्थाको रातग नेऩार सयकायरे “जनता आवास कामाक्रभ कामाान्त्वमन

कामाववतध, २०७३” फभोशजभ कामाान्त्वमन गदै आईयहेकोभा आतथाक वषा
२०७५/७६ दे शख प्रदे शभा हस्तान्त्तयण बई आएको य प्रदे श सयकायफाट
कामाान्त्वमन गने गयी नीतत तथा कामाक्रभभा व्मवस्था बए फभोशजभ

जनता

आवास कामाक्रभ कामाान्त्वमन तनदे शशका २०७४ फभोशजभ छनौट बैसकेका
राबग्राहीहरुको आवास तनभााण कामा बौततक ऩूवााधाय ववकास भन्त्त्रारम

भापात कामाान्त्वमन गनुऩ
ा ने दे शखएकोरे प्रदे श सयकाय (भशन्त्त्रऩरयषद) रे मो
कामाववतध फनाइ रागू गये को छ।

ऩरयच्छे द-१
प्रायशभबक

1.

सॊ शऺप्त नाभ य प्रायभब: (१) मस कामाववतधको नाभ “जनता आवास
कामाक्रभ कामाान्त्वमन कामाववतध, २०७५” यहेको छ।

(२) मो कामाववतध प्रदे श सयकाय, भशन्त्त्रऩरयषद्फाट स्वीकृत

2.

बएऩतछ प्रायभब हुनछ
े ।

ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अकको  अथा नरागेभा मस कामाववतधभा,(क) “आवास इकाई” बन्नारे राबग्राही घयधनीरे
ऩाउने घय सभझनु ऩछा।

(ख) “कामाक्रभ कामाान्त्वमन इकाई” बन्नारे दपा
१० को उऩदपा (४) फभोशजभको कामाक्रभ
कामाान्त्वमन इकाई सभझनु ऩछा।
2
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(ग) “कामाक्रभ सभन्त्वम इकाई” बन्नारे दपा १०
को

उऩदपा

(१)

फभोशजभको

कामाक्रभ

सभन्त्वम इकाई सभझनु ऩछा।

(घ) “कामाारम” बन्नारे प्रदे श अन्त्तगातको सभफशन्त्धत

सहयी ववकास तथा बवन कामाारम सभझनु
ऩछा।

(ङ) “जनता

आवास”

स्वीकृत

बन्नारे

अनुसायका आवास इकाई सभझनु ऩछा।

तडजाईन

(च) “जनता आवास सभन्त्वम सतभतत” बन्नारे दपा
११ को उऩदपा (१) फभोशजभ गठन बएको
सतभतत सभझनु ऩछा।

(छ) “जनता आवास

सभन्त्वम

सतभतत

कामाक्रभ”

बन्नारे जनता आवास कामाक्रभ सभझनु ऩछा।

(ज) “तनभााण सतभतत” बन्नारे दपा १७ फभोशजभको
सतभतत सभझनु ऩछा।

(झ) “प्रदे श

सबा

तनवााचन

ऺेत्र

जनता

आवास

सभन्त्वम सतभतत” बन्नारे दपा १४ फभोशजभ
गठन बएको सतभतत सभझनु ऩछा।

(ञ) “भन्त्त्रारम” बन्नारे प्रदे श सयकायको बौततक
ऩूवााधाय ववकास भन्त्त्रारम सभझनु ऩछा।

(ट) “रशऺत

वगा” बन्नारे

कामाक्रभ

रागू

हुने

स्थानभा ववगत दे शख स्थामी रुऩभा फसोफास

गये का याविम दतरत आमोगको सूचीभा सूशचकृत
बएका

दतरत,

ववऩन्न

वक्तव्म

भापात

सभफोधन

सारवसारी

3

रुऩभा

नेऩार

भुसरभान

सयकायरे
गयी

तथा

फजेट

सभेट्ने
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रोऩोन्त्भुख

य

अतत

सीभान्त्तकृत

जातत

सभुदामका ववऩन्न वगाहरु सभझनु ऩछा।

वा

(ठ) “राबग्राही” बन्नारे दपा ४ फभोशजभ छनौट
बएको राबग्राही घय धनी सभझनु ऩछा।
ऩरयच्छे द-२

रशऺत वगाको ऩवहचान य कामाक्रभ कामाान्त्वमन
3.

रशऺत वगाको ऩवहचान: (१) रशऺत वगाको ऩवहचान दे हामका
आधायभा गरयने छ:-

(क)

ववगतदे शख

सभफशन्त्धत

स्थानभा

(ख)

जग्गाधनी प्रभाण ऩुजाा वा घय जग्गाको

फसोफास गदै आएको प्रभाण,
ततयो

वा

शुल्क

फुझाएको

स्थामी

बए

सो

सभवन्त्धी कागजात वा आपू ववगत दे शख
सो स्थानभा फसोफास गयी आएको बन्ने
(ग)
(घ)
(ङ)

स्थानीम तहको तसपारयस,

तफजुरी, धाया वा अन्त्म सुववधा शुल्क
फुझाएको कागजात,

राबग्राही फसोफास गदै आएको घयको
बौततक अवस्था,

सभफशन्त्धत स्थानीम तहरे रशऺत वगातबत्र
ऩये को बनी गये को तसपारयस।

(२) उऩयोक्त अनुसायका रशऺत वगाको ऩवहचानको रातग

व्मवस्था बएको उऩदपा (१) को खण्ड (क), (ख) य (ग) भध्मे
कुनै एक भात्र आधाय तरई रशऺत वगाको ऩवहचान गना सवकनेछ।
4
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4.

5.

राबग्राहीको छनौटका आधाय: हार नेऩार सयकायको स्वीकृत
कामाक्रभ फभोशजभको आतथाक वषा २०७४/७५ भा छनौट बएका
राबग्राहीहरु नै राबग्राही हुनेछन्।

कामाक्रभ कामाान्त्वमन स्थर: (१) साधायणतमा दश राबग्राही

ऩरयवाय फसोफास बएको स्थान वा फस्तीभा कामाक्रभ कामाान्त्वमन
गरयनेछ।

तय छरयएय फसोफास गये को डोभ, अतत सीभान्त्तकृत तथा

रोऩोन्त्भुख जातीको फस्तीको हकभा मो फन्त्देज रागू हुने छै न।

(२) कामाक्रभ कामाान्त्वमन स्थर ऩवहचान गदाा रशऺत

वगाको घय मथास्थानभा ऩुन्तनाभाण हुने गयी गरयनेछ।
ऩये को

तय प्राकृततक प्रकोऩको जोशखभभा यहेको, वन सीभा ऺेत्रभा

वा

कुनै

कायणफाट

वववाददत

कामाक्रभ कामाान्त्वमन गरयने छै न।

घडे यी

बएको

स्थानभा

ऩरयच्छे द-३

यकभ तथा तनभााण साभग्री सभवन्त्धी
6.

यकभ उऩरव्ध गयाउने: (१) कामाारम वा कामाक्रभ कामाान्त्वमन

इकाईरे राबग्राहीराई आवास तनभााण गना राबग्राहीको खाताभा
सोझै यकभ उऩरब्ध गयाउने छ।

(२) यकभ प्राप्त गना राबग्राहीरे यकभ प्राप्त गने सहयी

ववकास तथा बवन कामाारम वा कामाक्रभ कामाान्त्वमन इकाईरे
तसपारयस गये को फैङ्कभा खाता खोल्नु ऩनेछ।

(३) राबग्राहीराई यकभ उऩरव्ध गयाउने सभवन्त्धभा

कामाारम वा कामाक्रभ कामाान्त्वमन इकाई य राबग्राही फीच
अनुसूची–१ फभोशजभको ढाॉचाभा सभझौता गनुा ऩनेछ।
5
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(४) मो कामाववतध रागू हुन ु बन्त्दा ऩवहरा साववक

कामाववतध फभोशजभको सभझौता बएऩतछ कामाारमरे तनभााण साभग्री

उऩरव्ध गयाएको बए सो फाऩतको यकभ कटाई फाॉकी यकभ
सोझै यकभ प्राप्त गने राबग्राहीको फैंक खाता भापात उऩरब्ध
गयाउने छ।

(५) सहयी ववकास तथा बवन कामाारम वा कामाक्रभ

कामाान्त्वमन इकाई य सोझै यकभ प्राप्त गने राबग्राही फीच बएको
सभझौता फभोशजभ सहयी ववकास तथा बवन कामाारमरे सोझै

यकभ प्राप्त गने राबग्राहीराई कामा प्रगततका आधायभा तफर

बयऩाई प्राप्त बएको तभततरे तीस ददन तबत्रभा वकस्ता फन्त्दीभा
यकभ उऩरब्ध गयाउने छ।

(६) सभझौता तथा खचा सभफन्त्धी सभऩूणा पाॉटवायी याख्ने

तथा रे खाऩयीऺण गयाउने शजभभेवायी सभफशन्त्धत सहयी ववकास
7.

8.

तथा बवन कामाारमको हुनछ
े ।
तनभााण

सभऩन्न

बएको

भातनने:

सभझौता

फभोशजभ

शौचारम

सवहतको आवास इकाई तनभााण बएऩतछ भात्र आवास तनभााण कामा
सभऩन्न बएको भातननेछ।

रागत सहबातगता मोगदान य व्मवस्थाऩन: (१) राबग्राहीरे कुर

अनुदानको दश प्रततशत यकभ रागत सहबातगता फाऩत व्महोनुा
ऩनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको रागत सहबातगता श्रभदान,

नगद वा तनभााण साभग्री जुनसुकै हुन सक्नेछ।
फाऩत

(३) उऩदपा (१) भा उशल्रशखत रागत सहबातगता

राबग्राहीरे

कभतीभा

सुरब

शौचारम

शौचारम अतनवामा रुऩभा तनभााण गनुा ऩनेछ।

6

स्तयको

एउटा
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(४) उऩदपा (३) फभोशजभको शौचारम तनभााणका रातग

सहयी ववकास तथा बवन कामाारम वा कामाक्रभ कामाान्त्वमन
9.

इकाईफाट प्राववतधक सहमोग उऩरब्ध हुनेछ।

तनभााण साभग्री उऩरब्ध गयाउने: (१) आवास इकाई तनभााणको

रातग आवश्मक ऩने जस्ताऩाता, तसभेन्त्ट, हुक, कब्जा, जस्ता तनभााण
साभग्रीहरू राबग्राही आपैरे खरयद गनुा ऩनेछ।

(२) राबग्राहीरे बुकभऩ प्रततयोधी प्रववतधको प्रमोग गयी

आवास इकाई तनभााण गनुा ऩनेछ।

(३) तनभााण साभग्री ऩरयवतान गदाा थऩ यकभ आवश्मक

ऩने बएभा सभफशन्त्धत राबग्राहीरे नै व्महोनुा ऩनेछ य कभ यकभ
10.

राग्ने बएभा सोही अनुसाय भूल्माङ्कन गयी बुक्तानी गरयनेछ।

कामाक्रभ कामाान्त्वमन गने तनकामहरूको बूतभका: (१) कामाक्रभ
कामाान्त्वमनको रातग सहमोग ऩुर्माउन प्रदे श सयकायको बौततक
ऩूवााधाय ववकास
यहनेछ।
हुनेछ :-

भन्त्त्रारमभा

एक कामाक्रभ सभन्त्वम

इकाई

(२) कामाक्रभ सभन्त्वम इकाईको काभ दे हाम फभोशजभ
(क) कामाक्रभ कामाान्त्वमन गने तह फीच सभन्त्वम
गने,

(ख) आवास

इकाईाको

नक्सा

तमाय

गने

तथा

आवश्मकता अनुसाय प्राववतधक सहमोग उऩरब्ध
गयाउने,

(ग) कामाक्रभको अनुगभन य भूल्माङ्कन गने य बावी
कामाक्रभको

रातग

प्रदे श

जनता

सभन्त्वम सतभततभा तसपारयस गने,

7

आवास

खण्ड 2) अततरयक्ताङ्क 26(क) प्रदे श याजऩत्र बाग ३ तभतत २०७5।12।०2

(घ) आवास तनभााण सभऩन्न नबएसभभ सभफशन्त्धत
सहयी

ववकास

कामाक्रभ

तथा

कामाान्त्वमन

बवन

कामाारम

इकाईरे

वा

तोकेको

कभाचायीरे तनभााण कामाको ये खदे ख तथा प्रगतत
प्रभाशणत गने।

(३) सहयी ववकास तथा बवन कामाारमरे कामाक्रभको

प्रगततको आधायभा फजेट तनकासा ददने य तनभााण कामाको प्रगतत
तरई कामाक्रभ सभन्त्वम इकाईभा प्रगतत वववयण ऩठाउनु ऩनेछ।

(४) सहयी ववकास तथा बवन कामाारमभा आवश्मकता

अनुसाय कामाक्रभ कामाान्त्वमन इकाई यहनेछन्।

(५) कामाक्रभ कामाान्त्वमन इकाईको काभ य कताव्म

दे हाम फभोशजभ हुनेछ्-

(क) कामाक्रभ कामाान्त्वमन गरयने स्थरको अध्ममन

गयी उऩरब्ध जग्गा अनुसाय आवास इकाई
तनभााण कामा कामाान्त्वमन गयाउने,

(ख) आवास

इकाई

तनभााणका

रातग

प्राववतधक

इकाईाहरुको

अनुगभन,

सहमोग उऩरव्ध गयाउने,

(ग) तनभााणाधीन

भूल्माङ्कन गने,

आवास

ॉ सभन्त्वम गने,
(घ) सभवशन्त्धत स्थानीम तहहरूसग
(ङ) कामाक्रभको

अध्मावतधक

कामाको

भेजयभेन्त्ट

फुक याखी सोका आधायभा बुक्तानीका रातग
सहयी ववकास तथा बवन कामाारमभा तसपारयस
गने,

(च) कामाक्रभको प्रगतत प्रततवेदन तमाय गयी सहयी
ववकास तथा बवन कामाारमभा ऩेश गने,
8
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(छ) कामाक्रभ

सभफन्त्धी

जानकायी

वगाराई ऩरयचारन गने।

गयाई

रशऺत

ऩरयच्छे द-४

11.

सतभतत सभवन्त्धी व्मवस्था

प्रदे श जनता आवास सभन्त्वम सतभतत: (१) कामाक्रभ कामाान्त्वमन
सभफन्त्धी आवश्मक व्मवस्था गना तथा कामाक्रभको सभन्त्वम य

व्मवस्थाऩन गनाका रातग प्रदे श स्तयभा दे हाम फभोशजभको एक
प्रदे श जनता आवास सभन्त्वम सतभतत यहनेछ्-

(क) भन्त्त्री, बौततक ऩूवााधाय ववकास
भन्त्त्रारम

-सॊ मोजक

(ख) सशचव वा प्रतततनतध, भुख्मभन्त्त्री
तथा भशन्त्त्रऩरयषदको कामाारम

-सदस्म

(ग) सशचव, बौततक ऩूवााधाय ववकास
भन्त्त्रारम

-सदस्म

भातभरा तथा मोजना भन्त्त्रारम

-सदस्म

भन्त्त्रारम

-सदस्म

(घ) सशचव वा प्रतततनतध, आतथाक

(ङ) सशचव वा प्रतततनतध, साभाशजक ववकास
(च) भहाशाखा प्रभुख, बौततक ऩूवााधाय
(२)

ववकास भन्त्त्रारम

प्रदे श

बौततक

ऩूवााधाय

ववकास

-सदस्म सशचव

भन्त्त्रारमभा

याज्मभन्त्त्री तथा सहामक भन्त्त्री यहेभा तनजहरु प्रदे श जनता
आवास सभन्त्वम सतभततको सदस्मको रूऩभा यहने छन्।

9
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12.

प्रदे श जनता आवास सभन्त्वम सतभततको काभ, कताव्म य अतधकाय:
प्रदे श जनता आवास सभन्त्वम सतभततको काभ, कताव्म य अतधकाय
दे हाम फभोशजभ हुनेछ:-

(क) कामाक्रभ कामाान्त्वमन सभफन्त्धी आवश्मक नीतत,
फजेट तजुभ
ा ा तथा सभवशन्त्धत
ऺेत्रभा

कामाान्त्वमन

तनधाायण गने,

गरयने

प्रदे श तनवााचन

आवास

सङ्खख्मा

(ख) कामाक्रभ कामाान्त्वमनको क्रभभा सहयी ववकास
तथा बवन कामाारम तथा प्रदे श तनवााचन ऺेत्र
प्रदे श

जनता

आवास

आवश्मक तनदे शन ददने,

सभन्त्वम

सतभततराई

(ग) प्रदे श सबा तनवााचन ऺेत्र जनता आवास सभन्त्वम
सतभततफाट कामाक्रभ कामाान्त्वमन हुने गाउॉऩातरका

वा नगयऩातरकाहरुको सूची सभफन्त्धी जानकायी
तरने,

(घ) कामाक्रभको प्रगतत सभीऺा गने,

(ङ) कामाक्रभ कामाान्त्वमनसॉग सभफशन्त्धत तनकामहरूफीच
सभन्त्वम गने,

(च) कामाक्रभ कामाान्त्वनको क्रभभा आई ऩये का फाधा
अड्चन पुकाउने,

(छ) ज्मेष्ठ नागरयक, एकर भवहरा, अनाथ फारफातरका

य अऩाङ्गता बएका राबग्राहीरे व्महोनुा ऩने रागत
सहबातगता यकभ प्रदे श सबा तनवााचन ऺेत्र जनता
आवास सभन्त्वम सतभततको तसपारयस सभेतका
आधायभा छु ट ददने,
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(ज) कामाक्रभ रागू बएको स्थानभा आवश्मक ऩने

ऩूवााधाय ववकासको रातग सभफशन्त्धत तनकामभा
तसपारयस गने,

(झ) आवश्मकता अनुसाय अनुगभन उऩसतभतत गठन
13.

गयी कामाक्रभको अनुगभन गने, गयाउने।

फैठक सभफन्त्धी कामाववतध: (१) प्रदे श जनता आवास सभन्त्वम
सतभततको फैठक सभफन्त्धी कामाववतध सो सतभतत आपैरे तनधाायण
गये फभोशजभ हुनेछ।

(२) प्रदे श जनता आवास सभन्त्वम सतभततरे फैठकभा

14.

आवश्मक ववऻ वा सभफशन्त्धत सॊ स्थाराई आभन्त्त्रण गना सक्ने छ।
प्रदे श

सबा

तनवााचन

ऺेत्र

जनता

आवास

सभन्त्वम

सतभतत:

(१) कामाक्रभ कामाान्त्वमनभा सहमोग ऩुर्माउन प्रत्मेक प्रदे श सबा

तनवााचन ऺेत्रभा दे हाम फभोशजभ एक प्रदे श सबा तनवााचन ऺेत्र
जनता आवास सभन्त्वम सतभतत यहनेछ :-

(क) प्रदे श सबाको सभफशन्त्धत तनवााचन
ऺेत्रको प्रत्मऺ तनवााशचत प्रदे श
सबा सदस्म

-सॊ मोजक

(ख) सभफशन्त्धत प्रदे श तनवााचन ऺेत्रभा

भतदाता नाभावरीभा नाभ बएका

साभानुऩाततक प्रदे श सबा सदस्महरु

-सदस्म

तोकेको प्रतततनतध

-सदस्म

(ग) प्रभुख शजल्रा अतधकायी वा तनजरे
(घ) शजल्रा सभन्त्वम सतभततको शजल्रा
सभन्त्वम अतधकायी वा तनजरे
तोकेको प्रतततनतध
11
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(ङ) सभफशन्त्धत ऺेत्रको भहानगयऩातरका/
उऩभहानगयऩातरका/नगयऩातरका/

गाउॉऩातरकाको प्रभुख वा तनजहरुरे
तोकेको प्रतततनतध

-सदस्म

(च) सभफशन्त्धत सहयी ववकास तथा
बवन कामाारमका प्रभुख वा
तनजरे तोकेको कामाक्रभ
कामाान्त्वमन कामाारमका

अतधकृतस्तयको प्राववतधक
प्रतततनतध

-सदस्म सशचव

(२) सतभततको सॊ मोजकको अनुऩशस्थततभा उऩशस्थत प्रदे श

सबा सदस्मभध्मे जेष्ठ प्रदे श सबा सदस्मरे सॊ मोजक बई कामा
गनेछ।

नबएको
15.

(३) शजल्राभा कुनै प्रदे श सबा सदस्म नयहेको वा
अवस्थाभा

प्रभुख

सॊ मोजकको रुऩभा कामा गनेछ।

शजल्रा

अतधकायीरे

सतभततको

प्रदे श सबा तनवााचन ऺेत्र जनता आवास सभन्त्वम सतभततको काभ,
कताव्म

य

अतधकाय:

प्रदे श

तनवााचन

ऺेत्र

जनता

आवास

सभन्त्वम सतभततको काभ, कताव्म य अतधकाय दे हाम फभोशजभ
हुनेछ:-

(क) प्रदे श जनता आवास सभन्त्वम सतभततफाट प्राप्त
तनदे शन कामाान्त्वमन गने, गयाउने,

(ख) सभफशन्त्धत प्रदे श तनवााचन ऺेत्रको तत्कार कामभ
यहेका

रशऺत

सफै

वगा

गाउॉऩातरका
सभेटी

वा

नगयऩातरकाका

गाउॉऩातरका

वा

नगयऩातरकाभा छनौट बएका गाउॉऩातरका वा
12
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नगयऩातरकाको

सूची

प्रदे श

सभन्त्वम सतभततभा ऩठाउने,

(ग) कामाक्रभ

कामाान्त्वमनका

जनता

क्रभभा

तनवााचन ऺेत्रभा सभन्त्वम कामभ गने,

आवास

प्रदे श

सबा

(घ) कामाक्रभ कामाान्त्वमन गना सहयी ववकास तथा
बवन कामाारम, तनभााण सतभतत य राबग्राहीराई
आवश्मक सहमोग तथा तनदे शन ददने,

(ङ) कामाक्रभको कामाान्त्वमन सभफन्त्धभा अनुगभन गने,
(च) कामाक्रभ

कामाान्त्वमनभा

सभाधान गने,

(छ) वृद्ध,

एकर

भवहरा,

दे खा

अनाथ

ऩये का

सभस्मा

फारफातरका

य

अऩाङ्गता बएका राबग्राहीरे व्महोनुा ऩने रागत
सहबातगता

छु टका

रातग

तनभााण

सतभतत

वा

राबग्राहीफाट भनातसव कायण तथा प्रभाण सवहत
अनुयोध बई आएभा प्रदे श जनता आवास सभन्त्वम

सतभतत सभऺ सो यकभ छु टका रातग तसपारयस
16.

गने।

फैठक सञ्चारन सभफन्त्धी कामाववतध: (१) प्रदे श सबा तनवााचन ऺेत्र
जनता आवास सभन्त्वम सतभततको वैठक सभफन्त्धी कामाववतध सो
सतभततरे तनधाायण गये

फभोशजभ हुनेछ।

(२) प्रदे श सबा तनवााचन ऺेत्र जनता आवास सभन्त्वम

सतभततरे आवश्मकता अनुसाय फैठकभा अन्त्म ववऻ तथा सभफशन्त्धत
17.

सॊ स्थाराई आभन्त्त्रण गना सक्नेछ।

तनभााण सतभतत: (१) न्त्मूनतभ दश राबग्राही ऩरयवाय बएको प्रत्मेक
फस्तीभा दे हाम फभोशजभको तनभााण सतभतत यहनेछ:-

(क) सभफशन्त्धत वडाको वडा अध्मऺ वा
13
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तनजरे तोकेको प्रतततनतध

(ख) सभफशन्त्धत वडाको वडा अध्मऺको

-सॊ मोजक

योहवयभा राबग्राहीहरू भध्मेफाट

छनौट बएका कभतीभा एक जना
भवहरा सवहत फढीभा तीन जना

(ग) सभफशन्त्धत सहयी ववकास तथा बवन

-सदस्म

कामाारम वा कामाक्रभ कामाान्त्वमन
इकाईफाट खटाईएको प्राववतधक
कभाचायी

-सदस्म सशचव

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (क) य (ख) फभोशजभ

सॊ मोजक य सदस्म छनौट हुन नसकेभा प्रदे श सबा तनवााचन ऺेत्र

जनता आवास सभन्त्वम सतभततरे सॊ मोजक य सदस्म छनौट
18.

गनेछ।

तनभााण सतभततको काभ, कताव्म य अतधकाय: तनभााण सतभततको
काभ, कताव्म य अतधकाय दे हाम फभोशजभ हुनेछ :-

(क) प्रदे श सबा तनवााचन ऺेत्र जनता आवास सभन्त्वम

सतभतत य सहयी ववकास तथा बवन कामाारम वा
कामाक्रभ कामाान्त्वमन इकाईफाट प्राप्त तनदे शन
अनुरूऩ तनभााण कामा गयाउने,

(ख) आवास तनभााणका रातग आवश्मक तनभााण साभग्री
प्राप्त गयाउने,

(ग) ऩूवााधाय

य

आवास

तनभााण

राबग्राहीसॉग सहभतत कामभ गने,

(घ) तनभााण कामाको गुणस्तय कामभ

गने

ववषमभा

गयाउने,

(ङ) राबग्राहीरे व्महोने रागत सहबातगता फाऩत दपा
८ को उऩदपा (३) फभोशजभको कामा गयाउने,
14
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(च) वृद्ध,

एकर

भवहरा,

अनाथ

फारफातरका

य

अऩाङ्गता बएका राबग्राहीरे व्महोनुा ऩने रागत

सहबातगता छु ट ददन प्रदे श तनवााचन ऺेत्र जनता
आवास सभन्त्वम सतभततराई तसपारयस गयाउने,

(ज) सहयी ववकास तथा बवन कामाारम वा कामाक्रभ

कामाान्त्वमन इकाईको प्रत्मऺ तनदे शनभा तनभााण
कामा व्मवशस्थत ढङ्गरे सञ्चारन गने,

(झ) सहयी ववकास तथा बवन कामाारमफाट स्वीकृत

नाऩ नक्सा फभोशजभ आवास इकाई तनभााण गना
सहजीकयण गने,

(ञ) स्वीकृत नाऩ नक्सा फभोशजभ आवास इकाई
तनभााण बए नबएको फाये प्रततवेदन ददने।
ऩरयच्छे द-५
तातरभ सभवन्त्धी व्मवस्था
19.

तातरभको व्मवस्था: (१) सहयी ववकास तथा बवन कामाारमरे

प्रत्मेक प्रदे श सबा तनवााचन ऺेत्रभा बूकभऩ प्रततयोधी आवास
तनभााण प्रववतध सभफन्त्धी तातरभको व्मवस्था गनुा ऩनेछ।

(२) सहयी ववकास तथा बवन कामाारमरे आवास इकाई

तनभााणभा सॊ रग्न हुने जनशशक्तराई कामागत तातरभको व्मवस्था
गनेछ।

(३) आवास इकाई तनभााण तातरभभा राबग्राहीहरूराई

प्राथतभकता ददइने छ।

(४) सहयी ववकास तथा बवन कामाारमरे राबग्राहीहरुराई

कामाक्रभ सभफन्त्धभा सूसूशचत गना अतबभूखीकयण तातरभ सञ्चारन
गना सक्नेछ।
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ऩरयच्छे द-६
ववववध

20.

21.

तनदे शन

ऩारना

गनुा

ऩने:

सभन्त्वम

सतभततरे

कामाक्रभ

कामाान्त्वमनको तसरतसराभा ददएको तनदे शन सभफशन्त्धत तनकामरे
ऩारना गनुा ऩनेछ।

वववादको सभाधान: कामाक्रभ कामाान्त्वमन गयाउने तनकाम य
तनभााण सतभतत वा राबग्राहीहरु फीच कुनै वववाद उत्ऩन्न बएभा

प्रदे श जनता आवास सभन्त्वम सतभततफाट ददइने तनणाम अशन्त्तभ
22.

23.
24.

हुनेछ।

पयपायक हुन:े कुनै राबग्राहीरे कुनै कायणवश तनभााण कामा
फीचै भा छाडे भा तनभााण बएको कामाको भूल्माङ्कन गयी सोको खचा
पयपायक गरयनेछ।

फेच तफखन गना नहुन:े राबग्राहीरे आवास इकाई तनभााण सभऩन्न
ॉ ै न।
बएको तभततरे दश फषासभभ फेचववखन गना गयाउन हुद

कायफाही हुन:े आवास कामाक्रभफाट राबाशन्त्वत हुने उद्देश्मरे कुनै

व्मशक्तरे झुठ्ठा वववयण ऩेश गये भा वा त्मस्तो व्महोया तसपारयस

गये को ठहय हुन आएभा त्मस्ता व्मशक्तराई प्रचतरत कानून
25.

फभोशजभ कायवाही हुनेछ।

ऩूवााधाय: कामाक्रभ कामाान्त्वमन हुने स्थानका रातग आवश्मक ऩने

बौततक ऩुवााधायहरु जस्तै सडक, खानेऩानी, ढर, खुल्रा ऺेत्र
रगामतको

26.

सवकनेछ।

तनभााण

कामा

सभेत

आवश्मकता

अनुसाय

गना

अन्त्म तनकामरे सहमोग गने: प्रदे श सयकायको ऩूवााधाय तथा अन्त्म
ॉ
सेवासग
सभफशन्त्धत तनकामहरुरे
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ऺेत्रभा सेवा तथा ऩूवााधाय ववस्ताय तथा ववकासका रातग सहमोग
27.

ऩुर्माउनु ऩनेछ।

दोहोयो आवास सुववधा नऩाउने: नेऩार सयकाय, प्रदे श सयकाय वा
स्थानीम

सयकायफाट

आवास

इकाईको

सुववधा

प्राप्त

गने

राबग्राहीरे मस कामाववतध फभोशजभ वा प्रदे श सयकायफाट मस्ता
28.

कुनै सुववधा ऩाउने छै न।

पेयफदर गना सक्ने: राबग्राहीरे स्वीकृत नभुना आवास तडजाइनभा
केही पेयफदर गयी तनभााण गना सक्नेछ।तय कभ ऺेत्रपरको

आवास इकाई तनभााण गये को बएभा सोही अनुऩातभा खचा घटाई
29.

30.

31.

अनुदान यकभ उऩरब्ध गयाईने छ।

प्रचतरत कानून फभोशजभ हुन:े मस कामाववतधभा रे शखएको ववषमभा
मसै कामाववतध फभोशजभ य नरे शखएको ववषमभा प्रचतरत कानून
फभोशजभ हुनेछ।

असुर उऩय गरयने: जनता आवास तनभााण गने यकभ तरएऩतछ घय
नफनाएभा उक्त यकभ सयकायी तनमभ अनुसाय असुर गरयनेछ।

बुक्तानीको ढाॉचा: अनुदान यकभ तीन वकस्ताभा उऩरब्ध गयाइने
छ।सभझौता बएऩतछ ऩवहरो वकस्ता 25 प्रततशत यकभ उऩरब्ध

गयाइनेछ।शलरन्त्थ रे वर तमाय बएऩतछ दोस्रो वकस्ता 60 प्रततशत
यकभ उऩरब्ध गयाइने छ।छाना तथा झ्मार ढोका य शौचारम
तनभााणको
32.

कामा सभऩन्न बएऩतछ

फाॉकी 15

राबग्राहीको खाताभा उभरब्ध गयाइने छ।

प्रततशत

यकभ

सभझौताका शताहरु: सभझौताका शताहरु दे हाम फभोशजभ हुनेछन्:-

(क) स्वीकृत नाऩ नक्शा अनुसायको तनभााण गनुा
ऩनेछ।
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(ख) रागत

सहबातगता

वाऩत

कशभतभा

सुरब

शौचारम स्तयको एउटा शौचारम तनभााण गनुा
ऩनेछ।

(ग) तनभााण

स्थर

ऺेत्रभा

यहेका

सॊ यचनाहरु

बत्काउने य सो फाऩत राग्ने खचा राबग्रावहरे

33.

ब्महोनुा ऩनेछ।

सभझौताका ऩऺहरु: सभझौताका ऩऺहरु दे हाम फभोशजभ हुनेछन्:सहयी ववकास तथा बवन कामाारम
वा कामाक्रभ कामाान्त्वमन इकाईको

राबग्राहीको तपाफाट

तपाफाट
कामाक्रभ प्रतततनतध:

राबग्राहीको नाभ:

ठे गाना:

ठे गाना:

दस्तखत:

दस्तखत:

तभती:

तभती:

साऺी:

साऺी:

(१) श्री ..........................

34.

(१) श्री .............................

फचाउ: नेऩार सयकायफाट ववगतभा जनता आवास कामाक्रभ
कामाान्त्वमन

कामाववतध, २०७३

फभोशजभ

नेऩार

सयकायफाट

हस्तान्त्तयण बएका य सो फभोशजभ कामाक्रभ सञ्चारन गना छनौटभा

ऩये का स्थानीम तह, सभवशन्त्धत स्थानीम तहको रातग तनधाायण
गरयएको राबग्राही सङ्खख्मा य राबग्राहीको छनौट मसै कामाववतध
फभोशजभ बए गये को भातनने छ।
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अनुसूची–१

(दपा ६ को उऩदपा (३) सॉग सभवशन्त्धत)
सहयी ववकास तथा बवन कामाारम वा कामाक्रभ कामाान्त्वमन इकाई तथा सोझै
यकभ प्राप्त गने राबग्राहीफीच गरयने सॊ झौताको ढाॉचा
1. सभझौता गने ऩऺहरु : ........................ य....................................।

2. कामाक्रभ स्थर:- शजल्रा:-.............गाउॉऩातरका/नगयऩातरका:-..................
वडा नॊ. :3. उद्देश्म :- आवास तनभााण।
4. कुर रागत : ............................. (राबग्राहीको सहबातगता फाऩतको अॊ श
सभेत।)
5. प्रस्ताववत तनभााण कामा सभऩन्न हुने अवतध :

(क) शुरु हुने तभतत :– ............./......./.......

(ख) ऩुया हुने तभतत :-.............../....../........ सभभ
6. खचा व्महोने श्रोत :

(क) कामाक्रभफाट व्महोरयने :(१) नगद रुऩैमाॉ :-...............
(2) तनभााण साभग्री :-.............

(ख) राबग्राहीफाट व्महोरयने यकभ :(१) नगद रुऩैमाॉ.......................
(२) तनभााण साभग्री (भूल्मभा).............
(३) श्रभ (भूल्मभा):-......................

(४) कूर यकभ :-..........................
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अनुसूची–२
जनता आवास कामाक्रभ अन्त्तगात आवास तनभााण कामाको रातग उऩरब्ध गयाउने
अनुदान यकभ
1. तभतत २०७४/०४/२२ बन्त्दा अशघ सभझौता बएका क्रभागत यहेका आवास
तनभााणको रातग तऩतसरभा उल्रेख बए अनुसायको अनुदान यकभ उऩरब्ध
गयाउने।
तऩशशर :
प्रतत आवास इकाई तनभााणको
तस.नॊ.

ऺेत्र÷वववयण

रातग उऩरब्ध हुने अनुदान यकभ

कैवपमत

(कन्त्टे न्त्जेन्त्सी सभेत)

1.
2.
3.

तयाई ऺेत्र
तबत्री भधेश एवॊ
ऩहाडी ऺेत्र
वहभारी एवॊ
दुगभ
ा ऺेत्र

2,26,000/2,46,000/2,67,000/-

2. तभतत २०७४/४/२२ बन्त्दा ऩतछ सभझौता बई आवास तनभााण कामा
बइयहे को य फाॉकी सभझौता हुन फाॉकी यहेको आवास तनभााणको रातग
तऩतसरभा उल्रे ख बए फभोशजभको अनुदान यकभ उऩरब्ध गयाउने।
3. तयाई, ऩहाड य वहभारी ऺेत्रका सफै शजल्राको रातग रु. ३ राख ५० हजाय
(कशन्त्टजेन्त्सी सवहत)।

प्रदे श सयकायफाट स्वीकृत तभतत् २०७५।१२।०२
आऻारे,

तेजयाज बट्ट

प्रदे श सयकायको सशचव
20

आन्त्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, प्रदे श नॊ. ३, हेटौंडाभा भुदित।
भूल्म रु. १०।-

