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जनता आवास कामयक्रभ कामायन्वमन कामयववधध, २०७५ 

 

प्रदेश याजऩरभा प्रकाशशत धभधत 

 

         २०७५।१२।०२ 

 

सॊशोधन गने कामयववधध 

 

जनता आवास कामयक्रभ कामायन्वमन   २०७६।०८।२३ 

(ऩवहरो सॊशोधन) कामयववधध, २०७६  
 

प्रस्तावना: नेऩारको सॊववधानको धाया ४२ को उऩधाया (२) भा आधथयक 
रूऩरे ववऩन्न तथा रोऩोन्भखु सभदुामका नागरयकको सॊयऺण, उत्थान, 

सशशिकयण य ववकासका राधग शशऺा, स्वास््म, आवास, योजगायी, खाद्यान्न 
य साभाशजक सयुऺाभा ववशषे अवसय तथा राब ऩाउन ेहक हनु े व्मवस्था 
बएकोरे रोऩोन्भखु, अधत सीभान्तकृत सभदुामका ववऩन्न वगयराई आवासको 
व्मवस्थाको राधग नेऩार सयकायरे “जनता आवास कामयक्रभ कामायन्वमन 
कामयववधध, २०७३” फभोशजभ कामायन्वमन गदै आईयहेकोभा आधथयक वषय 
२०७५/७६ देशख प्रदेशभा हस्तान्तयण बई आएको य प्रदेश सयकायफाट 
कामायन्वमन गने गयी नीधत तथा कामयक्रभभा व्मवस्था बए फभोशजभ  जनता 
आवास कामयक्रभ कामायन्वमन कामयववधध,२०७३ फभोशजभ छनौट बैसकेका  
य मस कामयववधध फभोशजभ नमाॉ छनौट हनुे राबग्राहीहरुको आवास 
धनभायण कामय बौधतक ऩूवायधाय ववकास भन्रारम भापय त कामायन्वमन गनुयऩने 
देशखएकोरे प्रदेश सयकाय (भशन्रऩरयषद) रे मो कामयववधध फनाइ रागू 
गयेको छ।    
 

                             


 ऩवहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोधधत। 

 ऩवहरो सॊशोधनद्वाया थवऩएको। 
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ऩरयच्छेद-१ 

प्रायशभबक 

1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायभब: (१) मस कामयववधधको नाभ “जनता आवास 
 कामयक्रभ कामायन्वमन कामयववधध, २०७५” यहेको छ। 

(२) मो कामयववधध प्रदेश सयकाय, भशन्रऩरयषद् फाट स्वीकृत 
बएऩधछ प्रायभब हनुछे। 

2. ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अकको  अथय नरागेभा मस कामयववधधभा,- 
(क) “आवास इकाई” बन्नारे राबग्राही घयधनीरे 

ऩाउने घय सभझन ुऩछय। 

(ख)  “कामयक्रभ कामायन्वमन इकाई” बन्नारे दपा 
१० को उऩदपा (४) फभोशजभको कामयक्रभ 
कामायन्वमन इकाई सभझन ुऩछय।   

(ग) “कामयक्रभ सभन्वम इकाई” बन्नारे दपा १० 
को उऩदपा (१) फभोशजभको कामयक्रभ 
सभन्वम इकाई सभझन ुऩछय। 

(घ) “कामायरम” बन्नारे प्रदेश अन्तगयतको सभफशन्धत 
सहयी ववकास तथा बवन कामायरम सभझन ु
ऩछय। 

(ङ) “जनता आवास” बन्नारे स्वीकृत धडजाईन 
अनसुायका आवास इकाई सभझन ुऩछय।  

(च) “जनता आवास सभन्वम सधभधत” बन्नारे दपा 
११ को उऩदपा (१) फभोशजभ गठन बएको 
सधभधत सभझन ुऩछय। 

(छ) “जनता आवास सभन्वम सधभधत कामयक्रभ” 

बन्नारे जनता आवास कामयक्रभ सभझन ुऩछय। 
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(ज) “धनभायण सधभधत” बन्नारे दपा १७ फभोशजभको 
सधभधत सभझन ुऩछय। 

(झ) “प्रदेश सबा धनवायचन ऺेर जनता आवास 
सभन्वम सधभधत” बन्नारे दपा १४ फभोशजभ 
गठन बएको सधभधत सभझन ुऩछय। 

(ञ) “भन्रारम” बन्नारे प्रदेश सयकायको बौधतक 
ऩूवायधाय ववकास भन्रारम सभझन ुऩछय। 

(ट) “रशऺत वगय” बन्नारे कामयक्रभ रागू हनु े
स्थानभा ववगत देशख स्थामी रुऩभा फसोफास 
गयेका याविम दधरत आमोगको सूचीभा सूशचकृत 
बएका दधरत, ववऩन्न भसुरभान तथा 
सारवसारी रुऩभा नेऩार सयकायरे फजेट 
विव्म भापय त सभफोधन गयी सभेट्न े
रोऩोन्भखु य अधत सीभान्तकृत जाधत वा 
सभदुामका ववऩन्न वगयहरु सभझन ुऩछय।  

(ठ) “राबग्राही” बन्नारे दपा ४ फभोशजभ छनौट 
बएको राबग्राही घय धनी सभझन ुऩछय। 

 

ऩरयच्छेद-२ 

रशऺत वगयको ऩवहचान य कामयक्रभ कामायन्वमन 

 

3. रशऺत वगयको ऩवहचान: (१) रशऺत वगयको ऩवहचान देहामका 
 आधायभा गरयने छ:- 

(क) ववगतदेशख सभफशन्धत स्थानभा स्थामी 
फसोफास गदै आएको प्रभाण, 

(ख) जग्गाधनी प्रभाण ऩजुाय वा घय जग्गाको 
धतयो वा शलु्क फझुाएको बए सो 
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सभवन्धी कागजात वा आपू ववगत देशख 
सो स्थानभा फसोफास गयी आएको बने्न 
स्थानीम तहको धसपारयस, 

(ग) धफजरुी, धाया वा अन्म सवुवधा शलु्क 
फझुाएको कागजात, 

(घ) राबग्राही फसोफास गदै आएको घयको 
बौधतक अवस्था, 

(ङ) सभफशन्धत स्थानीम तहरे रशऺत वगयधबर 
ऩयेको बनी गयेको धसपारयस। 

(२) उऩयोि अनसुायका रशऺत वगयको ऩवहचानको राधग 
व्मवस्था बएको उऩदपा (१) को खण्ड (क), (ख) य (ग) भध्मे 
कुनै एक भार आधाय धरई रशऺत वगयको ऩवहचान गनय सवकनछे।  

4. राबग्राहीको छनौटको आधाय: (१) राबग्राही छनौट गने 
प्रमोजनका राधग राबग्राहीरे हार प्रमोग गरययहेको घयको 
ऺेरपर, बईुं, गायो तथा छानाकऺ वकधसभ य प्रमोग बएको 
जग्गाको ऺेरपरको आधायभा अनसूुची-१ फभोशजभ अङ्क प्रदान 
गरयने छ। 

  तय अनसूुची-1 को क्रभसॊख्मा ४, 5 य ७ फाट कुनै अङ्क 
प्राप्त नगनेराई राबग्राहीका रुऩभा छनौट गरयने छैन। 

  (२) उऩदपा (१) फभोशजभ सफैबन्दा फढी अङ्क प्राप्त गने 
घयधनीरे ऩवहरो प्राथधभकता ऩाउने छ त्मसऩधछ क्रभैसॊग न्मूनतभ 
३५ अङ्क प्राप्त गने घयधनीराई राबग्राहीको रुऩभा छनौट 
गरयनेछ। 

  (३) राबग्राहीको छनौट प्रदेश सबा धनवायचन ऺेर जनता 
आवास सभन्वम सधभधतरे गनेछ। 

                             


 ऩवहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोधधत। 
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  (४) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩधन 
राबग्राही छनौट गदाय फदृ्ध, एकर भवहरा, अनाथ फारफाधरका 
तथा अऩाङ्गता बएका घयधनीराई ऩवहरो प्राथधभकता ददइनेछ। 

  (५) सगोरभा यहेको ऩरयवायरे एक आवास भार ऩाउन े
छन  । 

  (६) उऩदपा (1) देशख (५) फभोशजभ छनौट बएका 
राबग्राहीहरुको राधग ववगत आधथयक वषय देशख गत आधथयक वषय 
2075/76 सभभ नेऩार सयकायफाट जनता आवास कामयक्रभ 
अन्तगयत सञ्चारन बई क्रभागत वा अधयुा यहेका आवास इकाईहरु 
सभऩन्न गनय आवश्मक फजेट ववधनमोजन गये ऩधछ भार नमाॉ 
राबग्राहीराई फजेट ववधनमोजन गनय सक्नछे। 

5. कामयक्रभ कामायन्वमन स्थर: (१) साधायणतमा दश राबग्राही 
 ऩरयवाय फसोफास बएको स्थान वा फस्तीभा कामयक्रभ कामायन्वमन 
 गरयनछे। 

तय छरयएय फसोफास गयेको डोभ, अधत सीभान्तकृत तथा 
रोऩोन्भखु जातीको फस्तीको हकभा मो फन्देज रागू हनु ेछैन। 

(२) कामयक्रभ कामायन्वमन स्थर ऩवहचान गदाय रशऺत 
वगयको घय मथास्थानभा ऩनु्धनयभाण हनुे गयी गरयनेछ। 

तय प्राकृधतक प्रकोऩको जोशखभभा यहेको, वन सीभा ऺेरभा 
ऩयेको वा कुनै कायणफाट वववाददत घडेयी बएको स्थानभा 
कामयक्रभ कामायन्वमन गरयन ेछैन।  
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ऩरयच्छेद-३ 

यकभ तथा धनभायण साभग्री सभवन्धी 
6. यकभ उऩरव्ध गयाउन:े (१) कामायरम वा कामयक्रभ कामायन्वमन 
 इकाईरे राबग्राहीराई आवास धनभायण गनय राबग्राहीको खाताभा 
 सोझै चाय वकस्ताभा यकभ उऩरब्ध गयाउने छ। 

(२) यकभ प्राप्त गनय राबग्राहीरे यकभ प्राप्त गने सहयी 
ववकास तथा बवन कामायरम वा कामयक्रभ कामायन्वमन इकाईरे 
धसपारयस गयेको फैङ्कभा खाता खोल्न ुऩनेछ। 

(३) राबग्राहीराई यकभ उऩरव्ध गयाउने सभवन्धभा 
कामायरम वा कामयक्रभ कामायन्वमन इकाई य राबग्राही फीच 
अनसूुची–३ फभोशजभको ढाॉचाभा सभझौता गनुय ऩनेछ। 

(४) मो कामयववधध रागू हनु ु बन्दा ऩवहरा साववक 
कामयववधध फभोशजभको सभझौता बएऩधछ कामायरमरे धनभायण साभग्री 
उऩरव्ध गयाएको बए सो फाऩतको यकभ कटाई फाॉकी यकभ 
सोझै यकभ प्राप्त गने राबग्राहीको फैंक खाता भापय त उऩरब्ध 
गयाउने छ। 

(५) सहयी ववकास तथा बवन कामायरम वा कामयक्रभ 
कामायन्वमन इकाई य सोझै यकभ प्राप्त गने राबग्राही फीच बएको 
सभझौता फभोशजभ सहयी ववकास तथा बवन कामायरमरे सोझै 
यकभ प्राप्त गने राबग्राहीराई कामय प्रगधतका आधायभा धफर 
बयऩाई प्राप्त बएको धभधतरे तीस ददन धबरभा वकस्ता फन्दीभा 
यकभ उऩरब्ध गयाउने छ।  

                             


 ऩवहरो सॊशोधनद्वाया थवऩएको। 


 ऩवहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोधधत। 
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(६) सभझौता तथा खचय सभफन्धी सभऩूणय पाॉटवायी याख्न े
तथा रेखाऩयीऺण गयाउन े शजभभेवायी सभफशन्धत सहयी ववकास 
तथा बवन कामायरमको हनुछे।  

7. धनभायण सभऩन्न बएको भाधनन:े सभझौता फभोशजभ शौचारम 
 सवहतको आवास इकाई धनभायण बएऩधछ भार आवास धनभायण कामय 
 सभऩन्न बएको भाधननेछ। 

8. रागत सहबाधगता मोगदान य व्मवस्थाऩन: (१) राबग्राहीरे कुर 
 अनदुानको दश प्रधतशत यकभ रागत सहबाधगता फाऩत व्महोनुय 
 ऩनेछ।  

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

नगद वा धनभायण साभग्री जनुसकैु हनु सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (१) भा उशल्रशखत रागत सहबाधगता 
फाऩत राबग्राहीरे कभतीभा सरुब शौचारम स्तयको एउटा 
शौचारम अधनवामय रुऩभा धनभायण गनुय ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोशजभको शौचारम धनभायणका राधग 
सहयी ववकास तथा बवन कामायरम वा कामयक्रभ कामायन्वमन 
इकाईफाट प्राववधधक सहमोग उऩरब्ध हनुेछ।  

9. धनभायण साभग्री उऩरब्ध गयाउन:े (१) आवास इकाई धनभायणको 
 राधग आवश्मक ऩने जस्ताऩाता, धसभेन्ट, हकु, कब्जा, जस्ता धनभायण 
 साभग्रीहरू राबग्राही आपैरे खरयद गनुय ऩनेछ। 

   (१क.) उऩदपा (१) फभोशजभका धनभायण साभाग्रीहरु 
धनभायण सधभधत वा राबग्राहीरे खरयद गनय नसकी सहयी ववकास 
तथा बवन कामायरम वा कामयक्रभ कामायन्वमन इकाईभा धरशखत 
अनयुोध गयेभा सहयी ववकास तथा बवन कामायरम वा कामयक्रभ 
कामायन्वमन इकाईरे त्मस्तो साभाग्री उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

                             


 ऩवहरो सॊशोधनद्वाया थवऩएको। 
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(२) राबग्राहीरे बकुभऩ प्रधतयोधी प्रववधधको प्रमोग गयी 
आवास इकाई धनभायण गनुय ऩनेछ। 

(३) धनभायण साभग्री ऩरयवतयन गदाय थऩ यकभ आवश्मक 
ऩने बएभा सभफशन्धत राबग्राहीरे नै व्महोनुय ऩनेछ य कभ यकभ 
राग्ने बएभा सोही अनसुाय भूल्माङ्कन गयी बिुानी गरयनछे।  

10. कामयक्रभ कामायन्वमन गने धनकामहरूको बधूभका: (१) कामयक्रभ 
 कामायन्वमनको राधग सहमोग ऩरु् माउन प्रदेश सयकायको बौधतक 
 ऩूवायधाय ववकास भन्रारमभा एक कामयक्रभ सभन्वम इकाई 
 यहनेछ। 

(२) कामयक्रभ सभन्वम इकाईको काभ देहाम फभोशजभ 
हनुेछ :- 

(क) कामयक्रभ कामायन्वमन गने तह फीच सभन्वम 
गने, 

(ख) आवास इकाईयको नक्सा तमाय गने तथा 
आवश्मकता अनसुाय प्राववधधक सहमोग उऩरब्ध 
गयाउने, 

(ग) कामयक्रभको अनगुभन य भूल्माङ्कन गने य बावी 
कामयक्रभको राधग प्रदेश जनता आवास 
सभन्वम सधभधतभा धसपारयस गने, 

(घ) आवास धनभायण सभऩन्न नबएसभभ सभफशन्धत 
सहयी ववकास तथा बवन कामायरम वा 
कामयक्रभ कामायन्वमन इकाईरे तोकेको 
कभयचायीरे धनभायण कामयको येखदेख तथा प्रगधत 
प्रभाशणत गने। 
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(३) सहयी ववकास तथा बवन कामायरमरे कामयक्रभको 
प्रगधतको आधायभा फजेट धनकासा ददने य धनभायण कामयको प्रगधत 
धरई कामयक्रभ सभन्वम इकाईभा प्रगधत वववयण ऩठाउन ुऩनेछ।  

(४) सहयी ववकास तथा बवन कामायरमभा आवश्मकता 
अनसुाय कामयक्रभ कामायन्वमन इकाई यहनछेन । 

(५) कामयक्रभ कामायन्वमन इकाईको काभ य कतयव्म 
देहाम फभोशजभ हनुेछ्- 

(क) कामयक्रभ कामायन्वमन गरयन े स्थरको अध्ममन 
गयी उऩरब्ध जग्गा अनसुाय आवास इकाई 
धनभायण कामय कामायन्वमन गयाउन,े 

(ख) आवास इकाई धनभायणका राधग प्राववधधक 
सहमोग उऩरव्ध गयाउन,े 

(ग) धनभायणाधीन आवास इकाईयहरुको अनगुभन, 

भूल्माङ्कन गने, 

(घ) सभवशन्धत स्थानीम तहहरूसॉग सभन्वम गने, 

(ङ) कामयक्रभको अध्मावधधक कामयको भेजयभेन्ट 
फकु याखी सोका आधायभा बिुानीका राधग 
सहयी ववकास तथा बवन कामायरमभा धसपारयस 
गने, 

(च) कामयक्रभको प्रगधत प्रधतवेदन तमाय गयी सहयी 
ववकास तथा बवन कामायरमभा ऩेश गने, 

(छ) कामयक्रभ सभफन्धी जानकायी गयाई रशऺत 
वगयराई ऩरयचारन गने।  

 

 

 

 

 



 

10 

ऩरयच्छेद-४ 

सधभधत सभवन्धी व्मवस्था 
11. प्रदेश जनता आवास सभन्वम सधभधत: (१) कामयक्रभ कामायन्वमन 
 सभफन्धी आवश्मक व्मवस्था गनय तथा कामयक्रभको सभन्वम य 
 व्मवस्थाऩन गनयका राधग प्रदेश स्तयभा देहाम फभोशजभको एक 
 प्रदेश जनता आवास सभन्वम सधभधत यहनेछ्- 

(क) भन्री, बौधतक ऩूवायधाय ववकास 

भन्रारम         -सॊमोजक 

(ख) सशचव वा प्रधतधनधध, भखु्मभन्री 
तथा भशन्रऩरयषदको कामायरम          -सदस्म                      

(ग) सशचव, बौधतक ऩूवायधाय ववकास 

भन्रारम                    -सदस्म 
(घ) सशचव वा प्रधतधनधध, आधथयक 

भाधभरा तथा मोजना भन्रारम       -सदस्म 
(ङ) सशचव वा प्रधतधनधध, साभाशजक ववकास 

भन्रारम                    -सदस्म 
(च) भहाशाखा प्रभखु, बौधतक ऩूवायधाय 

ववकास भन्रारम         -सदस्म सशचव 

(२) प्रदेश बौधतक ऩूवायधाय ववकास भन्रारमभा 
याज्मभन्री तथा सहामक भन्री यहेभा धनजहरु प्रदेश जनता 
आवास सभन्वम सधभधतको सदस्मको रूऩभा यहने छन । 

(३) प्रदेश जनता आवास सभन्वम सधभधतरे आवश्मकता 
अनसुाय सभवशन्धत धनकाम तथा ववऻराई आभन्रण गनय सक्नेछ। 

 

                             


 ऩवहरो सॊशोधनद्वाया थवऩएको। 
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12. प्रदेश जनता आवास सभन्वम सधभधतको काभ, कतयव्म य अधधकाय: 
 प्रदेश जनता आवास सभन्वम सधभधतको काभ, कतयव्म य अधधकाय 
 देहाम फभोशजभ हनुेछ:- 

(क) कामयक्रभ कामायन्वमन सभफन्धी आवश्मक नीधत, 

फजेट तजुयभा तथा सभवशन्धत प्रदेश धनवायचन 
ऺेरभा कामायन्वमन गरयने आवास सङ्खख्मा 
धनधाययण गने, 

(ख) कामयक्रभ कामायन्वमनको क्रभभा सहयी ववकास 
तथा बवन कामायरम तथा प्रदेश धनवायचन ऺेर 
प्रदेश जनता आवास सभन्वम सधभधतराई 
आवश्मक धनदेशन ददन,े 

(ग) प्रदेश सबा धनवायचन ऺेर जनता आवास सभन्वम 
सधभधतफाट कामयक्रभ कामायन्वमन हनु ेगाउॉऩाधरका 
वा नगयऩाधरकाहरुको सूची सभफन्धी जानकायी 
धरन,े 

(घ) कामयक्रभको प्रगधत सभीऺा गने, 

(ङ) कामयक्रभ कामायन्वमनसॉग सभफशन्धत धनकामहरूफीच 
सभन्वम गने, 

(च) कामयक्रभ कामायन्वनको क्रभभा आई ऩयेका फाधा 
अड्चन पुकाउन,े 

(छ) ज्मेष्ठ नागरयक, एकर भवहरा, अनाथ फारफाधरका 
य अऩाङ्गता बएका राबग्राहीरे व्महोनुय ऩने रागत 
सहबाधगता यकभ प्रदेश सबा धनवायचन ऺेर जनता 
आवास सभन्वम सधभधतको धसपारयस सभेतका 
आधायभा छुट ददने, 
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(ज) कामयक्रभ रागू बएको स्थानभा आवश्मक ऩने 
ऩूवायधाय ववकासको राधग सभफशन्धत धनकामभा 
धसपारयस गने, 

(झ) आवश्मकता अनसुाय अनगुभन उऩसधभधत गठन 
गयी कामयक्रभको अनगुभन गने, गयाउने। 

13. फैठक सभफन्धी कामयववधध: (१) प्रदेश जनता आवास सभन्वम 
 सधभधतको फैठक सभफन्धी कामयववधध सो सधभधत आपैरे धनधाययण 
 गये फभोशजभ हनुेछ। 

(२) प्रदेश जनता आवास सभन्वम सधभधतरे फैठकभा 
आवश्मक ववऻ वा सभफशन्धत सॊस्थाराई आभन्रण गनय सक्ने छ।  

14. प्रदेश सबा धनवायचन ऺरे जनता आवास सभन्वम सधभधत:      
 (१) कामयक्रभ कामायन्वमनभा सहमोग ऩरु् माउन प्रत्मेक प्रदेश सबा 
 धनवायचन ऺेरभा देहाम फभोशजभ एक प्रदेश सबा धनवायचन ऺेर 
 जनता आवास सभन्वम सधभधत यहनेछ :- 
  

(क) प्रदेश सबाको सभफशन्धत धनवायचन 

ऺेरको प्रत्मऺ धनवायशचत प्रदेश 

सबा सदस्म                             -सॊमोजक  

(ख) सभफशन्धत प्रदेश धनवायचन ऺेरभा 
भतदाता नाभावरीभा नाभ बएका 
साभानऩुाधतक प्रदेश सबा सदस्महरु -सदस्म 

(ग) प्रभखु शजल्रा अधधकायी वा धनजरे 

तोकेको प्रधतधनधध                     -सदस्म 
(घ) शजल्रा सभन्वम सधभधतको शजल्रा 

सभन्वम अधधकायी वा धनजरे 

तोकेको प्रधतधनधध            -सदस्म 
(ङ) सभफशन्धत ऺेरको भहानगयऩाधरका/ 
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उऩभहानगयऩाधरका/नगयऩाधरका/ 

गाउॉऩाधरकाको प्रभखु वा धनजहरुरे 

तोकेको प्रधतधनधध   -सदस्म 
(च) सभफशन्धत सहयी ववकास तथा  

बवन कामायरमका प्रभखु वा 
धनजरे तोकेको कामयक्रभ  
कामायन्वमन कामायरमका  
अधधकृतस्तयको प्राववधधक 

प्रधतधनधध    -सदस्म-सशचव   

(२) सधभधतको सॊमोजकको अनऩुशस्थधतभा उऩशस्थत प्रदेश 
सबा सदस्मभध्मे जेष्ठ प्रदेश सबा सदस्मरे सॊमोजक बई कामय 
गनेछ।   

(३) शजल्राभा कुनै प्रदेश सबा सदस्म नयहेको वा 
नबएको अवस्थाभा प्रभखु शजल्रा अधधकायीरे सधभधतको 
सॊमोजकको रुऩभा कामय गनेछ। 

15. प्रदेश सबा धनवायचन ऺरे जनता आवास सभन्वम सधभधतको काभ, 
 कतयव्म य अधधकाय: प्रदेश धनवायचन ऺेर जनता आवास 
 सभन्वम सधभधतको काभ, कतयव्म य अधधकाय देहाम फभोशजभ 
 हनुेछ:- 

(क) प्रदेश जनता आवास सभन्वम सधभधतफाट प्राप्त 
धनदेशन कामायन्वमन गने, गयाउन,े 

(ख) सभफशन्धत प्रदेश धनवायचन ऺेरको तत्कार कामभ 
यहेका सफै गाउॉऩाधरका वा नगयऩाधरकाका 
रशऺत वगय सभेटी गाउॉऩाधरका वा 
नगयऩाधरकाभा छनौट बएका गाउॉऩाधरका वा 
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नगयऩाधरकाको सूची प्रदेश जनता आवास 
सभन्वम सधभधतभा ऩठाउन,े 

(ग) कामयक्रभ कामायन्वमनका क्रभभा प्रदेश सबा 
धनवायचन ऺरेभा सभन्वम कामभ गने, 

(घ) कामयक्रभ कामायन्वमन गनय सहयी ववकास तथा 
बवन कामायरम, धनभायण सधभधत य राबग्राहीराई 
आवश्मक सहमोग तथा धनदेशन ददन,े 

(ङ) कामयक्रभको कामायन्वमन सभफन्धभा अनगुभन गने, 

(च) कामयक्रभ कामायन्वमनभा देखा ऩयेका सभस्मा 
सभाधान गने, 

(छ) वृद्ध, एकर भवहरा, अनाथ फारफाधरका य 
अऩाङ्गता बएका राबग्राहीरे व्महोनुय ऩने रागत 
सहबाधगता छुटका राधग धनभायण सधभधत वा 
राबग्राहीफाट भनाधसव कायण तथा प्रभाण सवहत 
अनयुोध बई आएभा प्रदेश जनता आवास सभन्वम 
सधभधत सभऺ सो यकभ छुटका राधग धसपारयस 
गने। 

16. फैठक सञ्चारन सभफन्धी कामयववधध: (१) प्रदेश सबा धनवायचन ऺेर 
 जनता आवास सभन्वम सधभधतको वैठक सभफन्धी कामयववधध सो 
 सधभधतरे धनधाययण गये  फभोशजभ हनुेछ।  

(२) प्रदेश सबा धनवायचन ऺेर जनता आवास सभन्वम 
सधभधतरे आवश्मकता अनसुाय फैठकभा अन्म ववऻ तथा सभफशन्धत 
सॊस्थाराई आभन्रण गनय सक्नेछ। 

17. धनभायण सधभधत: (१) न्मूनतभ दश राबग्राही ऩरयवाय बएको प्रत्मेक 
 फस्तीभा देहाम फभोशजभको धनभायण सधभधत यहनेछ:-   

(क) सभफशन्धत वडाको वडा अध्मऺ वा 
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धनजरे तोकेको प्रधतधनधध        -सॊमोजक 

(ख) सभफशन्धत वडाको वडा अध्मऺको 
योहवयभा राबग्राहीहरू भध्मेफाट 

छनौट बएका कभतीभा एक जना 
भवहरा सवहत फढीभा तीन जना       -सदस्म 

(ग) सभफशन्धत सहयी ववकास तथा बवन 

कामायरम वा कामयक्रभ कामायन्वमन 

इकाईफाट खटाईएको प्राववधधक 

कभयचायी         -सदस्म-सशचव 

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (क) य (ख) फभोशजभ 
सॊमोजक य सदस्म छनौट हनु नसकेभा प्रदेश सबा धनवायचन ऺेर 
जनता आवास सभन्वम सधभधतरे सॊमोजक य सदस्म छनौट 
गनेछ। 

18. धनभायण सधभधतको काभ, कतयव्म य अधधकाय: धनभायण सधभधतको 
 काभ, कतयव्म य अधधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ :- 

(क) प्रदेश सबा धनवायचन ऺेर जनता आवास सभन्वम 
सधभधत य सहयी ववकास तथा बवन कामायरम वा 
कामयक्रभ कामायन्वमन इकाईफाट प्राप्त धनदेशन 
अनरुूऩ धनभायण कामय गयाउन,े 

(ख) आवास धनभायणका राधग आवश्मक धनभायण साभग्री 
प्राप्त गयाउन,े 

(ग) ऩूवायधाय य आवास धनभायण गने ववषमभा 
राबग्राहीसॉग सहभधत कामभ गने, 

(घ) धनभायण कामयको गणुस्तय कामभ  गयाउन,े 

(ङ) राबग्राहीरे व्महोने रागत सहबाधगता फाऩत दपा 
८ को उऩदपा (३) फभोशजभको कामय गयाउन,े 
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(च) वृद्ध, एकर भवहरा, अनाथ फारफाधरका य 
अऩाङ्गता बएका राबग्राहीरे व्महोनुय ऩने रागत 
सहबाधगता छुट ददन प्रदेश धनवायचन ऺेर जनता 
आवास सभन्वम सधभधतराई धसपारयस गयाउन,े 

(ज) सहयी ववकास तथा बवन कामायरम वा कामयक्रभ 
कामायन्वमन इकाईको प्रत्मऺ धनदेशनभा धनभायण 
कामय व्मवशस्थत ढङ्गरे सञ्चारन गने, 

(झ) सहयी ववकास तथा बवन कामायरमफाट स्वीकृत 
नाऩ नक्सा फभोशजभ आवास इकाई धनभायण गनय 
सहजीकयण गने, 

(ञ) स्वीकृत नाऩ नक्सा फभोशजभ आवास इकाई 
धनभायण बए नबएको फाये प्रधतवेदन ददन।े 

 

 

ऩरयच्छेद-५ 

ताधरभ सभवन्धी व्मवस्था 
 

19. ताधरभको व्मवस्था: (१) सहयी ववकास तथा बवन कामायरमरे 
 प्रत्मेक प्रदेश सबा धनवायचन ऺेरभा बकूभऩ प्रधतयोधी आवास 
 धनभायण प्रववधध सभफन्धी ताधरभको व्मवस्था गनुय ऩनेछ। 

(२) सहयी ववकास तथा बवन कामायरमरे आवास इकाई 
धनभायणभा सॊरग्न हनुे जनशशिराई कामयगत ताधरभको व्मवस्था 
गनेछ। 

(३) आवास इकाई धनभायण ताधरभभा राबग्राहीहरूराई 
प्राथधभकता ददइने छ। 
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(४) सहयी ववकास तथा बवन कामायरमरे राबग्राहीहरुराई 
कामयक्रभ सभफन्धभा सूसूशचत गनय अधबभूखीकयण ताधरभ सञ्चारन 
गनय सक्नेछ।  

ऩरयच्छेद-६ 

ववववध 

 

20. धनदेशन ऩारना गनुय ऩने: सभन्वम सधभधतरे कामयक्रभ 
 कामायन्वमनको धसरधसराभा ददएको धनदेशन सभफशन्धत धनकामरे 
 ऩारना गनुय ऩनेछ। 

21. वववादको सभाधान: कामयक्रभ कामायन्वमन गयाउन े धनकाम य 
 धनभायण सधभधत वा राबग्राहीहरु फीच कुनै वववाद उत्ऩन्न बएभा 
 प्रदेश जनता आवास सभन्वम सधभधतफाट ददइने धनणयम अशन्तभ 
 हनुेछ। 

22. पयपायक हनु:े कुनै राबग्राहीरे कुनै कायणवश धनभायण कामय 
 फीचैभा छाडेभा धनभायण बएको कामयको भूल्माङ्कन गयी सोको खचय 
 पयपायक गरयनेछ। 

23. फेच धफखन गनय नहनु:े राबग्राहीरे आवास इकाई धनभायण सभऩन्न 
 बएको धभधतरे दश फषयसभभ फेचववखन गनय गयाउन हुॉदैन। 

24. कायफाही हनु:े आवास कामयक्रभफाट राबाशन्वत हनु ेउद्दशे्मरे कुनै 
 व्मशिरे झठु्ठा वववयण ऩेश गयेभा वा त्मस्तो व्महोया धसपारयस 
 गयेको ठहय हनु आएभा त्मस्ता व्मशिराई प्रचधरत कानून 
 फभोशजभ कायवाही हनुेछ। 

25. ऩूवायधाय: कामयक्रभ कामायन्वमन हनुे स्थानका राधग आवश्मक ऩने 
 बौधतक ऩवुायधायहरु जस्तै सडक, खानेऩानी, ढर, खलु्रा ऺेर 
 रगामतको धनभायण कामय सभेत आवश्मकता अनसुाय गनय 
 सवकनछे। 
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26. अन्म धनकामरे सहमोग गने: प्रदेश सयकायको ऩूवायधाय तथा अन्म 
 सेवासॉग सभफशन्धत धनकामहरुरे कामयक्रभ कामायन्वमन बएका 
 ऺेरभा सेवा तथा ऩूवायधाय ववस्ताय तथा ववकासका राधग सहमोग 
 ऩरु् माउन ुऩनेछ।  
27. दोहोयो आवास सवुवधा नऩाउन:े नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा 
 स्थानीम सयकायफाट आवास इकाईको सवुवधा प्राप्त गने 
 राबग्राहीरे मस कामयववधध फभोशजभ वा प्रदेश सयकायफाट मस्ता 
 कुनै सवुवधा ऩाउने छैन। 

28. पेयफदर गनय सक्न:े राबग्राहीरे स्वीकृत नभनुा आवास धडजाइनभा 
 केही पेयफदर गयी धनभायण गनय सक्नेछ।तय कभ ऺेरपरको 
 आवास इकाई धनभायण गयेको बएभा सोही अनऩुातभा खचय घटाई 
 अनदुान यकभ उऩरब्ध गयाईने छ। 

29. प्रचधरत कानून फभोशजभ हनु:े मस कामयववधधभा रेशखएको ववषमभा 
 मसै कामयववधध फभोशजभ य नरेशखएको ववषमभा प्रचधरत कानून 
 फभोशजभ हनुेछ। 

30. असरु उऩय गरयन:े जनता आवास धनभायण गने यकभ धरएऩधछ घय 
 नफनाएभा उि यकभ सयकायी धनमभ अनसुाय असरु गरयनेछ। 

 

31. बिुानीको ढाॉचा: (1) राबग्राहीराई आवास धनभायण यकभ जभभा 
चाय वकस्ताभा उऩरब्ध गयाइने छ।आवास धनभायण सभऩन्न 
नबएसभभ सभफशन्धत सहयी ववकास तथा बवन कामायरम वा 
कामयक्रभ कामायन्वमन इकाईरे तोकेको कभयचायीरे धनभायण कामयको 
येखदेख तथा धनभायण कामयको प्रगधत प्रभाशणत गनेछ। 

                             


 ऩवहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोधधत। 
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   (२) उऩदपा (१) फभोशजभ उऩरब्ध गयाइन े वकस्ता 
देहाम फभोशजभ हनुे छ। 

(क) स्वीकृत धडजाइन, रागत ईविभेटभा धनभायण 
स्थरको आवश्मकता अनसुाय ऩरयभाजयन गरयए 
फभोशजभ जग खने्न कामय सभऩन्न बए ऩधछ 25 
प्रधतशत यकभ,  

(ख)  प्रीन्थ (धड.वऩ.धस.) को काभ सभऩन्न बए ऩधछ 
थऩ 30 प्रधतशत यकभ,  

(ग)  गायो तमाय बएऩधछ थऩ 35 प्रधतशत यकभ,  

(घ)  छाना तथा झ्मार ढोका य शौचारम धनभायण 
कामय सभऩन्न बएऩधछ फाॉकी 10 प्रधतशत यकभ,  

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ यकभ उऩरब्ध गयाउॉदा 
सभफशन्धत राबग्रावहको खाताभा उऩरब्ध गयाईनेछ। 

(४) मस दपा फभोशजभ बिुानी ददॊदा उऩरब्ध गयाईएका 
धनभायण साभग्रीको यकभ कट्टा गयी फाॉकी यकभ भार ददईनेछ। 

32. ---- 
33. ---- 
 

34. फचाउ: नेऩार सयकायफाट ववगतभा जनता आवास कामयक्रभ 
 कामायन्वमन कामयववधध, २०७३ फभोशजभ नेऩार सयकायफाट 
 हस्तान्तयण बएका य सो फभोशजभ कामयक्रभ सञ्चारन गनय छनौटभा 
 ऩयेका स्थानीम तह, सभवशन्धत स्थानीम तहको राधग धनधाययण 

                             


 ऩवहरो सॊशोधनद्वाया खायेज। 
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 गरयएको राबग्राही सङ्खख्मा य राबग्राहीको छनौट मसै कामयववधध 
 फभोशजभ बए गयेको भाधनन ेछ। 
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अनसूुची–१ 

 (दपा ४ को उऩदपा (१) सॉग सभफशन्धत) 
राबग्राहीको छनौटका आधायहरु 

 

क्र.सॊ. वववयण ददइन ेअङ्क कैवपमत 

1 हार प्रमोगभा 
यहेको घयको 
ऺेरपर, प्रधत 
व्मशि वगय 
वपटभा   

30 बन्दा कभराई -10 

30 देखी 60 सभभ -5 

60 बन्दा फढी -0 

 

2 हार उऩबोगभा 
यहेको जग्गाको 
ऺेरपर, प्रधत 
व्मशि वगय 
वपटभा 

60 बन्दा कभ -10 

60 देखी 100 -5 

100 बन्दा फढी -0 

 

3 घय धबरको बईु भाटो -10 

ईटा ढुङ्गा आदी -5 

धसभेन्ट -0 

जभभा फ्रोय एरयमाको 50 
प्रधतशत वा सो बन्दा फढी 
ऺेरपर बएकाराई अङ्क 
ददने। 

4 घयको गायो फाॉस, शचयऩट/कप्टेयो, आदद 
वा त्मसभा 
ऩयार/स्माउराको टाटी-
10 

नधभरेको ढुङ्गाको गायो, 
फाॉस, कप्टेयो, बकायी 
आदीभा भाटोरे ऩोतेको तथा 
काठ/पल्माक, काॉचो 
ईटाभा भाटोको जोनॉ -5 

धभरेको ढुङ्गाको गायो तथा 
ऩाकेको ईटाभा 
भाटो/धसभेन्टको जोनॉ -0 

50 प्रधतशत सभभभा जे छ 
त्मसैराई भान्ने। 

 

                             


 ऩवहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोधधत। 
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5 घयको छानो  पुस, आसवेटस, स्माउरा, 
प्राविक धसट आदी -10 

खऩटा, टामर, वटन -5 

ढरान, ककय ट ऩाता -0 

आसवेटस छाना स्वास््मको 
राधग हाधनकायक छ। 

6 घय वस्तीभा 
साधायणतमा 10 
घय यहेको वा 
नयहेको 

बएको -10 

नबएको -0 
तय डोभ, अधत सीभान्तकृत 
तथा रोऩोन्भखु जाधतको घय  
जधत सॊख्माभा बए ऩधन -10 

7 जग्गाको स्वाधभत्व रारऩूजाय बएको वा गाॉउ 
ब्रक (स्वाधभत्व ऩाउन 
सवकने) वा स्थाधनम तहको 
धसपारयस (स्वफासी य 
वववाद यवहत ) -10 

नदीतार वकनायाभा फसोफास 
गयेको -0 

 

8 खेती मोग्म जग्गा  अन्मर जग्गा नबएको -10 

अन्मर जग्गा बएको -0 
 

9 घयभूरीको हकभा  अधत ववऩन्न, असहाम, 
असि, वदृ्धवदृ्धा, अनाथ, 
फारफाधरका, एकर 
भवहराजस्ता घयभूरी 
राबग्राही बएका -10 

अन्म -0 
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अनसूुची–२ 

जनता आवास कामयक्रभ अन्तगयत आवास धनभायण कामयको राधग उऩरब्ध गयाउन े
अनदुान यकभ 

1. धभधत २०७४/०४/२२ बन्दा अशघ सभझौता बएका क्रभागत यहेका आवास 
धनभायणको राधग तऩधसरभा उल्रेख बए अनसुायको अनदुान यकभ उऩरब्ध 
गयाउन।े  

तऩशशर : 

धस.नॊ. ऺेर÷वववयण 

प्रधत आवास इकाई धनभायणको 
राधग उऩरब्ध हनुे अनदुान यकभ 

(कन्टेन्जेन्सी सभेत) 

कैवपमत 

 

1. तयाई ऺेर 2,26,000/-  

2. 
धबरी भधेश एवॊ 
ऩहाडी ऺेर 

2,46,000/-  

3. 
वहभारी एवॊ 
दगुयभ ऺेर 

2,67,000/-  

 

 

2. धभधत २०७४/४/२२ बन्दा ऩधछ सभझौता बई आवास धनभायण कामय 
बइयहेको य फाॉकी सभझौता हनु फाॉकी यहेको आवास धनभायणको राधग 
तऩधसरभा उल्रेख बए फभोशजभको अनदुान यकभ उऩरब्ध गयाउने।  

3. तयाई, ऩहाड य वहभारी ऺेरका सफै शजल्राको राधग रु. ३ राख ५० हजाय 
(कशन्टजेन्सी सवहत)। 
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अनसूुची-3 

(दपा ६ को उऩदपा (३) सॉग सभफशन्धत) 
सहयी ववकास तथा बवन कामायरम वा कामयक्रभ कामायन्वमन इकाई तथा सोझै 

यकभ प्राप्त गने राबग्राही फीच गरयन ेसभझौताको ढाॉचा 
 

1= सभझौता गने ऩऺहरु : ........................ य............................। 

2= कामयक्रभ स्थर : शजल्रा :.................गाउॉऩाधरका/नगयऩाधरका :........वडा 
नॊ. :........ 

3= उद्देश्म : आवास धनभायण।  
4= कुर रागत : ............................. (राबग्राहीको सहबाधगता फाऩतको अॊश 

सभेत)  
5= प्रस्ताववत धनभायण कामय सभऩन्न हनुे अवधध : 

(क) शरुु हनुे धभधत : ............./......./....... 
(ख) ऩयुा हनुे धभधत :.............../....../........ सभभ  

6= खचय व्महोने श्रोत : 
(क) कामयक्रभफाट व्महोरयने : 

   (१) नगद रुऩैमा :............... 
(2) धनभायण साभग्री :............. 

(ख) राबग्राहीफाट व्महोरयने यकभ : 
(१) नगद. रु....................... 
(२) धनभायण साभग्री (भूल्मभा)............. 
(३) श्रभ (भूल्मभा):...................... 
(४) कूर यकभ :..........................   

7= बिुानीको ढाॉचा : अनदुान यकभको बिुानी दपा ३२ भा उल्रेख बए 
अनसुाय हनुेछ। 

8= सभझौताका शतयहरु : 
(क) स्वीकृत नाऩ नक्शा अनसुायको धनभायण गनुय ऩनेछ। 

                             


 ऩवहरो सॊशोधनद्वाया थवऩएको। 
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(ख) रागत सहबाधगता वाऩत कशभतभा सरुब शौचारम स्तयको 
एउटा शौचारम धनभायण गनुय ऩनेछ। 

(ग) धनभायण स्थर ऺेरभा यहेका सॊयचनाहरु बत्काउने य सो 
फाऩत राग्ने खचय राबग्राहीरे व्महोनुय ऩनेछ। 

9= सभझौताका ऩऺहरु:  

सहयी ववकास तथा बवन कामायरम वा कामयक्रभ 
कामायन्वमन इकाईको तपय फाट 

राबग्राहीको तपय फाट 

कामयक्रभ प्रधतधनधध : राबग्राहीको नाभ : 

ठेगाना : ठेगाना :  

दस्तखत :  दस्तखत :  
धभधत : धभधत : 
साऺी :  
(१) श्री .......................... 

साऺी : 
(१) श्री ......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


