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सरुिक्षत नाग�रक आवास कायार्न्वयन कायर्�व�ध, २०७५ 
नेपाल राजपतर्मा पर्कािशत �म�त  

२०७५/१०/०७ 

संशोधन 
1. सरुिक्षत नाग�रक आवास कायार्न्वयन (प�हलो संशोधन)  २०७७/०१/०८ 
 कायर्�व�ध, २०७६      

पर्स्तावना : नेपालको सं�वधान पर्द� नाग�रकको मौ�लक हक अन्तगर्त आवासको 
अ�धकार सम्वन्धी ऐन, २०७५ बमोिजम उपय�ु, सरुिक्षत र वातावरणमैतर्ी आवासको 
अ�धकारको सम्मान, संरक्षण तथा प�रपू�तर् गनर् ग�रबीको रेखामनुी रहेका, पर्कोपका 
कारण घरवार �व�हन भएका घर प�रवारहरुले सरुिक्षत आवास �नमार्ण आफ� ले गनर् 
चाहेमा जस्तापाता र सह�ुलयत दरको काठ लगायतका सामागर्ी ख�रदको ला�ग र 
ग�रबीको रेखामनुी रहेका, पराल वा खरको छाना भएका घर प�रवारलाई 
जस्तापाताको छानाम�ुन ल्याउने गर� सरुिक्षत नाग�रक आवास �नमार्णको ला�ग 
आ�थर्क वषर् २०७५/०७६ को बजेट तथा कायर्कर्ममा उल्लेख भएको �वषयलाई 
कायार्न्वयन गनर् वाञ्छनीय भएकोले, 

नेपाल सरकारले देहायको कायर्�व�ध बनाएको छ । 
  

प�रच्छेद-१ 

पर्ारिम्भक 
1. संिक्ष� नाम र पर्ारम्भ : (१) यस कायर्�व�धको नाम “सरुिक्षत नाग�रक आवास 

कायार्न्वयन कायर्�व�ध, २०७५” रहेको छ । 

(२)  यो कायर्�व�ध तरुुन्त पर्ारम्भ हनुेछ ।  
 
2. प�रभाषा : �वषय वा पर्स�ले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमा,  

(क) “आवास व्यवस्थापन समन्वय एकाइ” भ�ाले दफा ९ बमोिजमको 
आवास व्यवस्थापन समन्वय एकाइ सम्झन ुपछर् ।  

(ख) “केन्दर्�य सरुिक्षत नाग�रक आवास समन्वय स�म�त” भ�ाले दफा 
१२ बमोिजमको केन्दर्�य सरुिक्षत नाग�रक आवास समन्वय स�म�त 
सम्झन ुपछर् ।  

(ग) “मन्तर्ालय” भ�ाले नेपाल सरकारको शहर� �वकास मन्तर्ालय 
सम्झन ुपछर् ।  
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(घ) “�वभाग” भ�ाले शहर� �वकास तथा भवन �नमार्ण �वभाग सम्झन ु
पछर् ।  

(ङ) “लिक्षत वगर्” भ�ाले दफा ३ बमोिजम प�हचान भएका ग�रबीको 
रेखामनुी रहेका पराल वा खरको छाना भएका घरप�रवार र 
पर्कोपका कारण घरवार �व�हन भएका प�रवार सम्झन ुपछर् ।  

(च) “लाभगर्ाह�” भ�ाले दफा ४ बमोिजम प�हचान ग�रएका व्यि� वा 
प�रवार सम्झन ुपछर् ।  

(छ) “संघीय आयोजना कायार्न्वयन एकाइ वा सघन शहर� तथा भवन 
�नमार्ण आयोजना” भ�ाले �वभाग अन्तगर्तको संघीय आयोजना 
कायार्न्वयन गनर् स्थापना भएको एकाइ वा आयोजना कायार्लय 
सम्झन ुपछर् । 

(ज) “सरुिक्षत नाग�रक आवास” भ�ाले आगलागी तथा हावा, पानी थेग्न 
सक्न े गर� �नमार्ण ग�रएका काठ, ईटा, ढु�ा वा ब्लक आ�दको 
गारो भई पराल खर बाहेकका छानाय�ु आवासीय भवन सम्झन ु
पछर् ।  

(झ) “सरुिक्षत नाग�रक आवास समन्वय स�म�त” भ�ाले दफा १५ को 
उपदफा (१) बमोिजमको स�म�त सम्झन ुपछर् ।  

(ञ) ֎“स्थानीय तह” भ�ाले महानगरपा�लका, उप-महानगरपा�लका,  
नगरपा�लका वा गाउँपा�लका सम्झन ुपछर् ।  

  

प�रच्छेद-२ 

लिक्षत वगर्को प�हचान र छनौटका आधार 
 

3. लिक्षत वगर्को प�हचान : लिक्षत वगर्को प�हचान देहाय बमोिजमको आधारमा 
ग�रनेछ:-   

(क) ֎लाभगर्ाह� बसोबास गद� आएको घरको छाना पराल, खर, स्याउला, 
आसवेसटस, �वटु�मन डर्म वा यस्तै पर्कृ�तका आगो, पानी तथा 
हरु�वाट सहजै पर्भा�वत हनु सक्ने अन्य सामागर्ीवाट छाएको, 

(ख) ग�रबीको रेखामनुी रहेका आफ� ले सरुिक्षत आवास �नमार्ण गनर् 
चाहेको तथा �नमार्ण ग�ररहेको घरप�रवार, 

 
֎  प�हलो संशोधन�ारा संशो�धत । 
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(ग) जग्गाधनी पर्माण पूजार् वा घर जग्गाको �तरो वा शलु्क बझुाएको 
पर्माण वा �बजलु�, धारा वा अन्य स�ुवधा शलु्क बझुाएको पर्माण, 

(घ) �वगतदेिख सो स्थानमा स्थायी बसोवास गद� आएको पर्माण, 

(ङ) पर्कोपका कारण घरवार�वह�न भएको हकमा िजल्ला �वपद् 
व्यवस्थापन स�म�तको �नणर्य स�हत सम्विन्धत िजल्ला पर्शासन 
कायार्लयको �सफा�रस, 

(च) गर�वीको रेखामनुी रहेका लाभगर्ाह�को सम्वन्धमा सम्विन्धत 
स्थानीय तहको �सफा�रस ।  

  
4. लाभगर्ाह�को छनौटको आधार तथा �व�ध : (१) सम्विन्धत स्थानीय तहको 

समन्वयमा संघीय आयोजना कायार्न्वयन एकाइ वा सघन शहर� तथा भवन 
�नमार्ण आयोजनाले लाभगर्ाह� छनौट गन� पर्योजनको ला�ग लाभगर्ाह�ले हाल 
पर्योग ग�ररहेको घरको क्षेतर्फल, गारो आ�दको आधारमा अनसूुची-१ बमोिजम 
अंक पर्दान गर� पर्ाथ�मकता कर्म स�हत लाभगर्ाह�को सूची तयार गर� “सरुिक्षत 
नाग�रक आवास समन्वय स�म�त” मा पेश गनुर् पन�छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम लाभगर्ाह� छनौट गदार् ब�ृ, एकल म�हला, 
अनाथ बालबा�लका तथा अपा�ता भएका घरमलु�लाई पर्ाथ�मकता �दईनेछ । 
त्यसैगर� पर्कोपका कारण घरवार�वह�न भएका प�रवारले आवास �नमार्ण गनर् 
चाहेमा त्यस्तो प�रवारलाई समेत पर्ाथ�मकता �दईनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम बढ� अंक पर्ा� गन� र उपदफा (२) 
बमोिजम पर्ाथ�मकता पर्ा� गन�लाई सरुिक्षत नाग�रक आवास समन्वय स�म�तले 
कर्मैसंग लाभगर्ाह�को रुपमा छनौट गन�छ । 

 (४) सरुिक्षत नाग�रक आवास समन्वय स�म�तले संघीय आयोजना 
कायार्न्वयन एकाइ वा सघन शहर� तथा भवन �नमार्ण आयोजनावाट प�हचान 
भई आएका लाभगर्ाह�को सूची पर्ाथ�मकताको आधारमा छनौट गन�छ । 

(५) उपदफा (३) बमोिजम लाभगर्ाह� छनौट गदार् सगोलमा रहेका 
प�रवारले एउटा आवासको ला�ग मातर् अनदुान रकम पाउने गर� छनौट 
गनुर्पन�छ । 
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प�रच्छेद-३ 

अनदुान रकम तथा कायर्कर्म कायार्न्वयन सम्वन्धी व्यवस्था 
 
5. अनदुान सम्झौता र �व�ीय पर्बन्ध :  (१) कायर्कर्म संचालन गन� �नकायहरुलाई 

आवश्यक पन� कायर्कर्म संचालन खचर् नपेाल सरकारको अथर् मन्तर्ालयसंग 
�नकासा माग गर� व्यवस्थापन ग�रनेछ। 

֎(२) केन्दर्�य सरुिक्षत नाग�रक आवास समन्वय स�म�तले तोकेको संख्या 
बमोिजम मन्तर्ालयको �सफा�रसको आधारमा अथर् मन्तर्ालयले सम्विन्धत 
स्थानीय तहलाई आवश्यक अनदुान रकम उपलब्ध गराउनेछ।   

 ֎(३) सम्विन्धत स्थानीय तहले छनौट भएका लाभगर्ाह�संग अनसूुची-२ 
बमोिजमको ढाचँामा अनदुान सम्झौता गर� लाभगर्ाह�को सूची सम्विन्धत 
ब�कलाई उपलब्ध गराउनेछ । 

֎(४) छनौट भएका लाभगर्ाह�ले सम्विन्धत स्थानीय तहले �सफा�रस 
गरेको ब�कमा खाता खोल्न ुपन�छ र यसर� खो�लएको खातामा स्थानीय तहले 
अनदुान सम्झौता भईसकेका लाभगर्ाह�लाई जस्तापाता, काठ लगायतको �नमार्ण 
सामागर्ी ख�रद गनर् अनदुान वापतको रकम दईु �कस्तामा उपलब्ध गराउनेछ । 

 (५) 

(६)  

֎(७) उपदफा (४) बमोिजम अनदुान उपलब्ध गराउँदा सम्विन्धत 
स्थानीय तहसंग सम्झौता भएप�छ प�हलो �कस्ता वापत साठ� पर्�तशत रकम 
उपलब्ध गराईनेछ र लाभगर्ाह�ले सो रकम जस्तापाता र काठ लगायतको 
सामागर्ी ख�रद गर� �नमार्ण कायर् अिघ वढाउनको ला�ग खचर् गनुर् पन�छ । 

֎(८) उपदफा (७) बमोिजम पर्ा� प�हलो �कस्ताको रकमबाट जस्तापाता 
र काठ लगायतको सामागर्ी ख�रद गर� �नमार्ण कायर् सम्प� भएको भनी 
सम्विन्धत स्थानीय तहको पर्ा�व�धकवाट अनसूुची-३ बमोिजमको पर्ा�व�धक 
पर्�तवेदन स�हतको �सफा�रसको आधारमा सम्विन्धत स्थानीय तहवाट 
लाभगर्ाह�लाई दोसर्ो तथा अिन्तम �कस्ता वापत चा�लस पर्�तशत अनदुान रकम 
उपलब्ध गराईनेछ ।  

 
֎  प�हलो संशोधन�ारा संशो�धत । 
   प�हलो संशोधन�ारा िझ�कएको । 
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6. अनदुान रकम असलु उपर गराइन े : कुनै व्यि�ले झठुा �ववरण पेश गर� 
अनदुान रकम �लएको पाईएमा वा जनु पर्योजनका ला�ग अनदुान रकम 
उपलब्ध गराईएको हो सोह� पर्योजनमा खचर् नगर� अन्य पर्योजनमा खचर् गरेको 
पाईएमा ֎वा �कस्ता बमोिजमको गनुर्पन� कायर् पर्ग�त अनदुान उपलब्ध 
गराईएको �म�तले तीन म�हना �भतर् नगरेमा लाभगर्ाह�वाट अनदुान रकम 
स्थानीय तहले असलु उपर गन�छ । 

 

7. �नमार्ण सम्प� भएको मा�नने : ֎स्थानीय तहको पर्ा�व�धकबाट अनसूुची-३ 
बमोिजम पर्�तवदेन पेश भई स्थानीय तहले पर्मािणत गरेप�छ �नमार्ण कायर् 
सम्प� भएको मा�ननेछ । 

७क ⊕स्थानीय तहले आवश्यक ठानेमा संघीय आयोजना कायार्न्वयन एकाइ वा 
सघन शहर� तथा भवन �नमार्ण आयोजनावाट पर्ा�व�धक सहयोग माग गनर् 
सक्नेछ र यसर� सहयोग माग भएमा सम्विन्धत संघीय आयोजना कायार्न्वयन 
एकाइ वा सघन शहर� तथा भवन �नमार्ण आयोजनाले पर्ा�व�धक सहयोग 
उपलव्ध गराउन ुपन�छ ।     

प�रच्छेद-४ 

कायर्कर्म कायार्न्वयन गन� �नकायहरु 
 

8. मन्तर्ालयको काम, कतर्व्य र अ�धकार : यो कायर्�व�ध कायार्न्वयन गन� सन्दभर्मा 
मन्तर्ालयको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछ :- 

(क) केन्दर्�य सरुिक्षत नाग�रक आवास समन्वय स�म�तको बैठकको 
ला�ग आवश्यक व्यवस्था गन�, 

(ख) �वभाग माफर् त माग भएको कायर्कर्म तथा बजेट स्वीकृत गर� 
नेपाल सरकारको अथर् मन्तर्ालयमा बजेट मागको ला�ग अनरुोध 
गन�,  

(ग) कायर्कर्म कायार्न्वयन गन� �सल�सलामा आईपरेका समस्याहरु 
समाधान गन� र यस कायर्�व�धमा प�रमाजर्न तथा संशोधन गनुर् 
परेमा आवश्यक तयार� गर� स्वीकृ�तको ला�ग पेश गन�, 

 
֎  प�हलो संशोधन�ारा संशो�धत । 

⊕  प�हलो संशोधन�ारा थप । 
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(घ) कायर्कर्म कायार्न्वयनको ला�ग आवश्यक नी�त तजुर्मा गन� तथा 
बजेट व्यवस्थाको ला�ग आवश्यक समन्वय गन�, 

(ङ) कायर्कर्म अनगुमन मूल्या�न गर� आवश्यक �नद�शन �दने । 

9. आवास व्यवस्थापन समन्वय एकाइको काम, कतर्व्य र अ�धकार : (१) 
कायर्कर्म कायार्न्वयनको ला�ग सहयोग परु् याउन �वभागको आवास महाशाखा 
अन्तगर्त आवास व्यवस्थापन समन्वय एकाइ रहनेछ । 

(२) आवास व्यवस्थापन समन्वय एकाइको काम, कतर्व्य र अ�धकार 
देहाय बमोिजम हनुेछ :- 

(क) कायर्कर्म कायार्न्वयन गन� �सल�सलामा सम्विन्धत मन्तर्ालय, �वभाग 
र कायर्कर्म कायार्न्वयन गन� तहहरूबीच समन्वय गन�, 

(ख) कायर्कर्मको अनगुमन र मूल्या�न गन� र भावी कायर्कर्मको ला�ग 
योजना तयार गन�, 

(ग) ֎संघीय आयोजना कायार्न्वयन एकाइ वा सघन शहर� तथा भवन 
�नमार्ण आयोजना माफर् त स्थानीय तहवाट लाभगर्ाह�को �ववरण 
पर्ा� गन�, 

(घ) केन्दर्�य सरुिक्षत नाग�रक आवास समन्वय स�म�तको बैठकबाट 
भएको �नणर्य बमोिजम पर्ा� �नद�शन कायार्न्वयन गन� गराउन े र 
कायर्कर्म कायार्न्वयन गन� �नकायहरुलाई आवश्यक �नद�शन �दन,े 

(ङ) कायर्कर्मको पर्ग�त �ववरण पर्ा� गर� तयार गन� र समीक्षा एवं 
सम्बिन्धत �नकायहरु बीच समन्वय गन� । 

10. संघीय आयोजना कायार्न्वयन एकाइ वा सघन शहर� तथा भवन �नमार्ण 
आयोजनाको काम, कतर्व्य र अ�धकार : संघीय आयोजना कायार्न्वयन एकाइ 
वा सघन शहर� तथा भवन �नमार्ण आयोजनाको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय 
बमोिजम हनुेछ :- 

(क) केन्दर्�य सरुिक्षत नाग�रक आवास समन्वय स�म�तको �नणर्य तथा 
�नद�शन र सरुिक्षत नाग�रक आवास समन्वय स�म�तको बैठकको 
�नणर्य कायार्न्वयन गन�,  

 
֎   प�हलो संशोधन�ारा संशो�धत । 
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(ख)  

(ग) ֎सम्विन्धत स्थानीय तहवाट सव�क्षण गर� संक�लत �नवेदनहरुको 
सव�क्षण फारमको �ववरणका आधारमा अनसूुची-१ बमोिजम अंक 
पर्दान गर� त्यस्ता लिक्षत वगर् वा प�रवारको सूची तयार गर� 
लाभगर्ाह�को �ववरण सरुिक्षत नाग�रक आवास समन्वय स�म�तमा 
स्वीकृ�तको ला�ग पेश गन�, 

(घ)   

(ङ) कायर्कर्मको पर्ग�त पर्�तवेदन तयार गर� सम्बिन्धत �नकायहरु बीच 
समन्वय गन� र सोको �ववरण �वभागमा पेश गन�, 

(च) कायर्कर्म कायार्न्वयनको ला�ग ֎सम्विन्धत स्थानीय तहलाई 
आवश्यकता अनसुार पर्ा�व�धक सहयोग उपलब्ध गराउने, 

(छ)  
(ज)  

(झ) ֎स्थानीय तहको समन्वयमा कायर्कर्मको अनगुमन र मूल्या�न गन� । 

 

11. सम्पकर्  एकाइ सम्बन्धी व्यवस्था : (१) पर्स्ततु कायर्कर्मको सम्पकर्  एकाइको 
रुपमा सम्बिन्धत स्थानीय तहले कायर् गन�छ ।  

(२) सम्पकर्  एकाइको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुछे :- 

(क) ֎सरुिक्षत नाग�रक आवास समन्वय स�म�तमा पर्�त�न�धत्व गर� 
सम्विन्धत लाभगर्ाह�को प�हचान गनर् आवश्यक कायर् गन�, 

(ख) ֎सरुिक्षत नाग�रक आवास समन्वय स�म�तको �नणर्य बमोिजम 
लाभगर्ाह�को �नवेदन संकलन गनर् दश �दने सूचना जार� गर� 
�नवेदन संकलन गन�, 

(ग) ֎पर्ा� �नवेदन अनसुार लाभगर्ाह�को सव�क्षण गनर् सम्विन्धत 
स्थानीय तहवाट पर्ा�व�धक खटाउने, 

 
  प�हलो संशोधन�ारा िझ�कएको । 
֎   प�हलो संशोधन�ारा संशो�धत । 
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(ग१) ⊕�ववरण स�हतको लाभगर्ाह� सव�क्षण फारम अंक पर्दान गनर् संघीय 
आयोजना कायार्न्वयन एकाइ वा सघन शहर� तथा भवन �नमार्ण 
आयोजनामा पठाउने, 

(घ) ֎पर्ा� अनदुान रकमको प�र�धमा सम्झौता भएका लाभगर्ाह�लाई 
प�हलो र दोसर्ो तथा अिन्तम �कस्ता वापतको अनदुान रकम 
उपलब्ध गराउने, कायर् सम्प� भएको अ�भलेख रा� ेर अ�भलेख 
बमोिजमको �ववरण संघीय आयोजना कायार्न्वयन एकाइ वा सघन 
शहर� तथा भवन �नमार्ण आयोजनामा  उपलब्ध गराउने,  

(ङ) ֎�नमार्णा�धन आवास एकाइहरुको �नमार्ण कायर् समयमै सम्प� 
गनर्को ला�ग आवश्यक सहयोग �लइर् कायर् गन� गराउन े। 

(च) ⊕पर्त्येक स्थानीय तहले आफ्नो कायर्क्षेतर्�भतर् यस कायर्�व�ध 
बमोिजमका सम्भा�वत लाभगर्ाह�को संख्या (वडागत आधारमा) �म�त 
२०७७ असोज मसान्त�भतर् संघीय आयोजना कायार्न्वयन एकाइ 
वा सघन शहर� तथा भवन �नमार्ण आयोजना माफर् त �वभागमा 
उपलब्ध गराउने।    

 

प�रच्छेद-५ 

स�म�त सम्वन्धी 
 

12. केन्दर्�य सरुिक्षत नाग�रक आवास समन्वय स�म�त :  सरुिक्षत नाग�रक आवास 
कायर्कर्म कायार्न्वयनको ला�ग केन्दर्�य स्तरमा देहाय बमोिजमको एक केन्दर्�य 
सरुिक्षत नाग�रक आवास समन्वय स�म�त रहनेछ : 
(क)  नेपाल सरकारको शहर� �वकास मन्तर्ी - संयोजक 
(ख)  सदस्य, रा��य योजना आयोग - सदस्य 
(ग)  सिचव, मन्तर्ालय - सदस्य 

(घ)  सिचव, नेपाल सरकारको संघीय मा�मला तथा 
सामान्य पर्शासन मन्तर्ालय 

- सदस्य 

(ङ)  सह-सिचव, नेपाल सरकारको अथर् मन्तर्ालय - सदस्य 

 
⊕  प�हलो संशोधन�ारा थप । 
֎   प�हलो संशोधन�ारा संशो�धत । 
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(च)  सह-सिचव, आवास तथा भवन महाशाखा, मन्तर्ालय - सदस्य 
(छ)  महा�नद�शक,  �वभाग - सदस्य 
(ज)  उप-महा�नद�शक, आवास महाशाखा, �वभाग - सदस्य सिचव 

 

13. बैठक सम्बन्धी कायर्�व�ध : (१) केन्दर्�य सरुिक्षत नाग�रक आवास समन्वय 
स�म�तको वैठक संयोजकले तोकेको �म�त र समयमा आवश्यकता बमोिजम 
बस्नेछ । 

(२) केन्दर्�य सरुिक्षत नाग�रक आवास समन्वय स�म�तको वैठक 
सम्वन्धी कायर्�व�ध स�म�त आफ� ले �नधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ । 

 

14. केन्दर्�य सरुिक्षत नाग�रक आवास समन्वय स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार 
: केन्दर्�य सरुिक्षत नाग�रक आवास  समन्वय स�म�तको काम, कतर्व्य र 
अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछ :- 

(क) उपलब्ध बा�षर्क बजेट र आवश्यकताको आधारमा कायर्कर्म 
कायार्न्वयनका ला�ग कायर्कर्म लाग ु गन� िजल्ला र स्थानीय तह 
तोक्ने र स्थानीय तहगत रुपमा अ�धकतम आवास संख्या �नधार्रण 
गन�, 

(ख) लाभगर्ाह�हरुलाई उपलब्ध गराईने अनदुान रकमको �नधार्रण तथा 
पनुरावलोकन गन�, 

(ग) कायर्कर्म कायार्न्वयनको कर्ममा आई परेका बाधा अड्चन 
फुकाउने, 

(घ) आवश्यकता अनसुार कायर्कर्मको अनगुमन गन�, गराउने, 
(ङ) कायर्कर्मको पर्ग�त समीक्षा गन� र कायार्न्वयन संग सम्बिन्धत 

केन्दर्�य �नकायहरुबीच समन्वय गन� । 
 

15. सरुिक्षत नाग�रक आवास समन्वय स�म�त : (१) कायर्कर्म कायार्न्वयनमा 
सहयोग परु् याउन कायर्कर्म कायार्न्वय हनु े �नवार्चन क्षेतर्मा देहाय बमोिजम 
सरुिक्षत नाग�रक आवास समन्वय स�म�त रहनेछ :- 

(क)  प�हलो हनु े �नवार्िचत हनु े �नवार्चन पर्णाल� 
बमोिजम सम्विन्धत �नवार्चन क्षेतर्वाट पर्�त�न�ध 
सभामा �नवार्िचत  सदस्य 

 - संयोजक 

(ख)  िजल्ला समन्वय स�म�तको पर्मखु  - सदस्य 



10 

(ग)  सम्विन्धत स्थानीय तहको पर्मखु  - सदस्य 
(घ)  संघीय आयोजना कायार्न्वयन एकाइ वा सघन 

शहर� तथा भवन �नमार्ण आयोजना पर्मखु वा 
�नजले तोकेको अ�धकृतस्तरको पर्ा�व�धक 
पर्�त�न�ध 

 - ֎सदस्य सिचव  
 

(२) सरुिक्षत नाग�रक आवास समन्वय स�म�तको वैठक 
संयोजकले तोकेको �म�त र समयमा आवश्यकता बमोिजम बस्नेछ । 

(३) सरुिक्षत नाग�रक आवास समन्वय स�म�तको वैठक सम्वन्धी 
कायर्�व�ध सो स�म�त आफ� ले �नधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ । 

 
 

16. सरुिक्षत नाग�रक आवास समन्वय स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार : 
सरुिक्षत नाग�रक आवास समन्वय स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय 
बमोिजम हनुेछ :- 

(क) केन्दर्�य सरुिक्षत नाग�रक आवास समन्वय स�म�तबाट पर्ा� �नद�शन 
कायार्न्वयन गन�, गराउने, 

(ख) संघीय आयोजना कायार्न्वयन एकाइ वा सघन शहर� तथा भवन 
�नमार्ण आयोजनावाट पेश भएको �ववरणका आधारमा केन्दर्�य 
सरुिक्षत नाग�रक आवास समन्वय स�म�तबाट तो�कएका स्थानीय 
तह �भतर्का कायर्कर्म कायार्न्वयन ग�रन ेस्थानीय तहका वडाहरु र 
अ�धकतम आवास संख्या तोक्ने, 

(ग) कायर्कर्म कायार्न्वयनको ला�ग संघीय आयोजना कायार्न्वयन एकाइ 
वा सघन शहर� तथा भवन �नमार्ण आयोजनावाट पर्ा� लिक्षत 
वगर्को सूिचवाट दफा (४) को आधारमा लाभगर्ाह� छनौट गन�, 

(घ) कायर्कर्म कायार्न्वयनका कर्ममा सम्विन्धत �नकायहरु वीच 
समन्वय कायम गन�, 

(ङ) कायर्कर्मको कायार्न्वयन सम्वन्धमा अनगुमन गन�, 
(च) कायर्कर्म कायार्न्वयनमा देखापरेका समस्या समाधान गन�, 
(छ) लाभगर्ाह�का गनुासोहरुको व्यवस्थापन गन� । 

 
֎   प�हलो संशोधन�ारा संशो�धत । 
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प�रच्छेद-६ 

�व�वध 
17. किन्टन्जेन्सी खचर्को व्यवस्था : 9

֎(१) कायर्कर्मको पर्ा�व�धक व्यवस्थापन गनर् 
चार पर्�तशत सम्म किन्टन्जेन्सी वापत रकम छु�ाउन स�कनेछ र सो रकम 
मध्ये दईु पर्�तशत सम्म सम्विन्धत स्थानीय तहले तथा दईु पर्�तशत सम्म 
संघीय आयोजना कायार्न्वयन एकाइ वा सघन शहर� तथा भवन �नमार्ण 
आयोजनाले खचर् गनर् सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम किन्टन्जेन्सी खचर्को बाँडफाडँ गदार् कायर्कर्म 
संचालन, स�म�तको बैठक संचालन, लागत ई�मेट, मूल्यांकन र अनगुमन, 

सपु�रवेक्षण, स�मक्षा लगायतका कायर्मा मातर् छु�ाउन स�कनछे । 
 

18. �नद�शन पालना गनुर् पन� : केन्दर्�य सरुिक्षत नाग�रक आवास समन्वय स�म�तले 
कायर्कर्म कायार्न्वयनको �सल�सलामा �दएको �नद�शन सम्विन्धत सवै 
�नकायहरुले पालना गनुर् पन�छ । 

 

19. �ववादको समाधान : कायर्कर्म कायार्न्वयनको सन्दभर्मा कुनै �ववाद उत्प� 
भएमा केन्दर्�य सरुिक्षत नाग�रक आवास समन्वय स�म�तबाट �दइन े �नणर्य 
अिन्तम हनुेछ । 

 

20. कारबाह� हनु े : अनदुान कायर्कर्मबाट लाभािन्वत हनु ेउ�शे्यले कुनै व्यि�ले 
झ�ुा �ववरण पशे गरेमा वा त्यस्तो व्यहोरा �सफा�रस गरेको ठहर हनु आएमा 
त्यस्ता व्यि�लाई पर्च�लत कानून बमोिजम कारवाह� हनुेछ । 

 
21. स�ुवधा नपाउन े: नपेाल सरकारवाट भकूम्प पून�नर्मार्ण,  पर्कोप व्यवस्थापन वा 

जोिखम वस्ती स्थानान्तरण जस्ता कायर्कर्मवाट लाभािन्वत लाभगर्ाह�लाई यस 
कायर्�व�ध बमोिजम अनदुान उपलब्ध गराईन ेछैन । 

 

 
֎   प�हलो संशोधन�ारा संशो�धत । 
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अनसूुची १ 

(दफा ४ को उपदफा (१)  संग सम्विन्धत) 
लाभगर्ाह�हरूको छनौटका आधारहरू 

  

कर्.स �ववरण �दइने अ� कै�फयत 

1 
हाल पर्योगमा रहेको घरको 
क्षेतर्फल, पर्�तव्यि� 
वगर्�फटमा 

֎३० भन्दा कमलाई -१०  

३० देिख ६० सम्म -५  

६० भन्दा वढ� -० 

  

2 घरको गारो 

बाँस, िचरपट/कप्टेरो आ�द वा त्यसमा पराल/स्याउलाको 
टाट� -१०   

न�मलेको द�ुाको गारो, बाँस, कप्टेरो, भकार� आ�दमा 
माटोले पोतेको तथा काठ/फल्याक, काँचो �टामा माटोको 
जोन� -५   

�मलेको द�ुाको गारो तथा पाकेका �टामा माटो/�समेन्टका 
जोन� -० 

५० पर्�तशत सम्ममा 
जेछ त्यसैलाई मा�े  

3 घरको छानो 

֎फुस, आसवेटस, स्याउला, प्ला��क �सट आ�द -१०  

खपडा, टायल - ५  

ढलान, ककर् ट पाता -०   

आसवटेस छाना 
स्वास्थ्यको ला�ग 
हा�नकारक छ ।   

4 जग्गाको स्वा�मत्व 

लालपूजार् भएको वा गाउँब्लक  (स्वामीत्व पाउन स�कन)े 
वा  स्थानीय तहको �सफा�रस (स्वबासी  

र �ववाद र�हत) -१०  

नद�/ताल �कनारामा बसोबास गरेको -० 

  

5 घरमूल�को हकमा 

अ�त �वप�, असहाय, अस�, व�ृव�ृा, अनाथ बालबा�लका,  
एकल म�हलाजस्ता घरमूल� लाभगर्ाह� भएका -१०  

अन्य -०   

  

नोट : (१) ढलान र जस्तापाताले छाएको छाना भएको आवास धनी घरप�रवारलाई यस कायर्�व�ध अन्तगर्त 
लाभगर्ाह�को रुपमा समावेस ग�रने छैन । 

(२) पर्कोपका कारण घरवार �व�हन भएका घरप�रवारलाई दफा ४ को उपदफा (२) बमोिजम प�हलो 
पर्ाथ�मकतामा रािखनेछ र यस अनसूुची बमोिजम मूल्या�न ग�रने छैन । 

(३) ग�रबीको रेखामनुी रहेका आफ� ले सरुिक्षत आवास �नमार्ण ग�ररहेको हकमा उपरो� अनसूुची बमोिजम 
मूल्या�न ग�रन े छैन । स्थानीय तहको �सफा�रसको आधारमा सरुिक्षत नाग�रक आवास समन्वय स�म�तले 
लाभगर्ाह� छनौट गन�छ । 

 
֎   प�हलो संशोधन�ारा संशो�धत । 
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अनसूुची २ 
(दफा ५ को उपदफा (३) संग सम्विन्धत) 

सरुिक्षत नाग�रक आवास �नमार्णको ला�ग लाभगर्ाह�संग गर�ने 

अनदुान सम्झौता-पतर् (घर बनाउने वा छाना छाउने) 
 

सव�क्षण घरधनी कर्म संख्या   

सम्झौता कर्मा� संख्या   

  

पराल तथा खरको छाना भएको घर प�रवारलाई जस्तापाताको छानाम�ुन ल्याउने गर� 
सरुिक्षत नाग�रक आवास �नमार्णका ला�ग ....................िजल्ला 
............................ म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा./गा.पा.,वडा नं. ........... 
गाँउ/टोलको लाभगर्ाह� शर्ी ..................................................................... 
(यस प�छ पर्थम पक्ष भ�नन)े र ............................. 11

֎नगर कायर्पा�लकाको 
कायार्लय/गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय (यस प�छ दोसर्ो पक्ष भ�नन)े बीच देहाय 
बमोिजमका शतर्हरुको अ�धनमा रह� नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोिजम 
सरुिक्षत नाग�रक आवास �नमार्ण गनर् गराउन �म�त २०७ ...... साल ......... 
म�हना...... गतेका �दन यो अनदुान सम्झौता-पतर्मा सह� छाप दस्तखत गरेका छ� । 

.................... बस्ने शर्ी ........................ को नाती/नातीनी/बहुार� शर्ी 

.................. को छोरा/छोर�/शर्ीमती वषर् .......  
 
पर्थम पक्ष (लाभगर्ाह�) ले म�रु गरेका शतर्हरूः- 
1. मेरो घर पराल तथा खरको छाना रहेको ठ�क साचँो हो ।मैले मेरो घर पराल 

तथा खरको छाना रहेकोले सरुिक्षत नाग�रक आवास �नमार्ण सम्बन्धी कायर्�व�ध, 

२०७५ एवं सम्झौता-पतर्मा उिल्लिखत शतर् अनरुुप बनाउनछुे ।  

2. �नमार्ण सामागर्ीको ख�रद गन� तथा डकम�, �सकम�, प्लम्बर, इलेिक्टर्�सयन र अन्य 
�नमार्ण कायर् गन� �नमार्णकम� तथा शर्�मक जटुाउन े एवं काममा लगाउन े
िजम्मेवार� मेरो हनुेछ । 

 
֎   प�हलो संशोधन�ारा संशो�धत । 
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3. मैले पर्ा� गन� सरुिक्षत नाग�रक आवास पनु�नर्मार्ण अनदुान रकम घरको 
छानाका ला�ग आवश्यक सामागर्ी जस्तापाता, सह�ुलयत दरको काठ लगायतका 
सामागर्ीका ला�ग मातर् खचर् गन�छु ।  

4. मैले तो�कएको ब�कमा खो�लएको खातामाफर् त अनदुान रकम रु. 
......................... (अक्षरुपी ......................................................... 
मातर्) पर्ा� गन�छु । 

5. मैले प�हलो �कस्ता वापत ६०% रकम पर्ा� गन�छु । सो रकम जस्तापाता र 
सह�ुलयत दरको काठ लगायतको सामागर्ी ख�रद गर� �नमार्ण कायर् अिघ 
बढाउनको ला�ग खचर् गन�छु । 

6. मैले प�हलो �कस्ताको रकमबाट जस्तापाता र काठ लगायतको �नमार्ण सामागर्ी 
ख�रद गर� �नमार्ण कायर् सम्प� भई 12

֎पर्ा�व�धक पर्�तवेदन पर्ा� भई आएप�छ 
दोसर्ो तथा अिन्तम �कस्ता वापत ४०% रकम पर्ा� गन�छु । 

7. मा�थ उल्लेिखत व्यहोरा ठ�क साँचो हो । झ�ुा ठहरे पर्च�लत कानून बमोिजम 
सहुँला  बझुाउँला ।  

 
दोसर्ो पक्ष (............................ ֎नगर कायर्पा�लकाको कायार्लय/गाउँ 
कायर्पा�लकाको कायार्लय) ले म�रु गरेका शतर्हरु  

पर्थम पक्षबाट उल्लेिखत शतर्हरु परुा भएको अवस्थामा �नम्न अनसुारको सरुिक्षत 
नाग�रक आवास �नमार्ण अनदुान दोसर्ो पक्षले ब�कमाफर् त उपलब्ध गराउनेछ । 
 
 

पर्थम पक्ष (लाभगर्ाह�) 
(क) लाभगर्ाह�को व्यि�गत �ववरण 

लाभगर्ाह�को नाम, थर (अंगर्जेीमा):.............................................................. 
लाभगर्ाह�को नाम, थर (नेपाल�मा):.............................................................. 
नाग�रकतामा उल्लेिखत ठेगाना 
िजल्लाः .................म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा./गा.पा.,.................... वडा ंनं. ....... 
ना.पर्.नं.: ............  जार� िजल्लाः .................... जार� �म�त ........................ 
जन्म �म�तः .............................  सम्पकर्  फोन नं.: .................................. 
 

 
֎   प�हलो संशोधन�ारा संशो�धत । 
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स्थायी ठेगाना र नाग�रकता उल्लेिखत ठेगाना फरक भएमा  

(बसाइसराइको �ववरण उल्लेख गन�) 
बसाइसराइ पर्माणपतर् नं. .............................  

बसाइसराइ �म�त ....................................... 
 
लाभगर्ाह�को फोटो  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सम्झौता पतर्मा हस्ताक्षर गन� अ�धकार/म�रु� पर्ा� व्यि�को �ववरण 

(लाभगर्ाह� उपिस्थत हनु नसकेको अवस्थामा �नजको पर्�त�न�ध) 
संरक्षक/अ�धकार/म�ुर� पर्ा� व्यि�को नाम, थर :............................................ 
स्थायी ठेगाना 

िजल्लाः ..................... म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा./गा.पा. .................... 

वडा ......................... गाँउ/टोल : ........................... 

ना.पर्.नं.  .................... जार� िजल्ला : ....................... 

जार� �म�तः .................. जन्म �म�तः ............................ 
 

बाजेको नाम, थरः.............................................................................. 
बाबकुो नाम, थरः.............................................................................. 
लाभगर्ाह�सँगको नाता :....................................................................... 
सम्पकर्  फोन नं. : .............................................................................. 
 

 

फोटो 
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 लाभगर्ाह�/संरक्षक/अ�धकार पर्ा� व्यि�को औठंा छाप 
 
 
 
 
 
 
 
 
लाभगर्ाह�/संरक्षक/अ�धकार पर्ा� व्यि�को हस्ताक्षर  ……………………….. 

�म�तः ............................ 
 

(ख) ब�क खाता �ववरण (तो�कएको ब�कमा खाता खोलेकोमा �ववरण उल्लेख गन�) 
ब�क खाता नं. :.............................................................................. 
खातावालाको नाम, थर :.................................................................. 
ब�कको नाम :................................................................................ 
शाखा :....................................................................................... 
 
(ग) घर �नमार्ण हनु ेजग्गाको �ववरणः 
�क�ा नं. ............................ क्षेतर्फल ................................... वगर् �मटर 

ठेगानाः िजल्ला ............................. गा.�व.स./न.पा .................................. 

(घ) इच्छाएको व्यि�को नाम, थरः .......................................................... 
लाभगर्ाह�सँगको नाता : .......................................................................... 

(ङ) साक्षीको नाम, थरः ........................................................................ 
हस्ताक्षर : ................................................................................. 

 

दोशर्ो पक्ष (........................................................   
13

֎नगर कायर्पा�लकाको कायार्लय/गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय) 
कायार्लयको 
छाप 

 
֎   प�हलो संशोधन�ारा संशो�धत । 

bfofF afofF 
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कायार्लयको नाम, ठेगानाः ............................................... 
अ�धकार पर्ा� कमर्चार�को नामः ....................................... 
पद : ........................................................................ 
हस्ताक्षर : .................................................................. 
�म�तः ............................. 
 

 

 

आवश्यक कागजातहरु 

1. लाभगर्ाह�को नाग�रकताको पर्माणपतर्को पर्�त�ल�प 

2. जग्गाधनीको दतार् पर्माण पजुार्को पर्�त�ल�प 

3. लाभगर्ाह�को पासपोटर् साइजको फोटो । 
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⊕अनसूुची-३ 

(दफा ७ संग सम्विन्धत) 

पर्ा�व�धक पर्�तवेदन 
 

शर्ीमान पर्मखु पर्शासक�य अ�धकृतज्यू, 

……………………………..नगर कायर्पा�लका/गाउँपा�लकाको कायार्लय । 
 

�वषय : पर्ा�व�धक पर्�तवेदन पशे गरेको वारे । 
 

उपरो� सम्वन्धमा देहायको �ववरणहरु स�हत पर्ा�व�धक पर्�तवेदन पेश 
गरेको छु । 

 
लाभगर्ाह�को नाम :  

लाभगर्ाह�को कर्मसंख्या : 
लाभगर्ाह�को सम्झौताको कर्मसंख्या : 
(जनु अवस्था हो सो मा रेजा     लगाउन)े 
 
हालको अवस्था :   सामान साईटमा उपलब्ध भएको (दोसर्ो �कस्ताको ला�ग) 

    कायर् सम्प� (कायर् सम्प�को हकमा)। 
 
�सफा�रस :  संलग्न फोटो बमोिजम कायर् भएकोले    

अनदुानको दोसर्ो �कस्ता उपलब्ध गराउन �सफा�रस गदर्छु । 

  �नमार्ण सम्प� भएको व्यहोरा �सफा�रस गदर्छु । 
 
(नोटः- पर्ग�तको अवस्था देिखने गर� हालको फोटो पर्�तवेदनसँग संलग्न गन�।) 
 
 

 
⊕  प�हलो संशोधन�ारा थप । 

पर्�तवेदकको :- ................................ 
दस्तखत : .................................... 
नाम, थर : .................................... 
पद: ............................................. 
      �म�त : 
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1. j{]If0f lg:;f 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

कायार्न्वयन फ्लो चाटर् 

 

स्था�नय तह 

केिन्दर्य सरुिक्षत नाग�रक 

आवास समन्वय स�म�त 

सरुिक्षत नाग�रक आवास 

समन्वय स�म�त 

 

शहर� �वकास मन्तर्ालय 

शहर� �वकास तथा भवन 

�नमार्ण �वभाग  

संघीय आयोजना कायार्न्वयन 
इकाई /सघन शहर� तथा 
भवन �नमार्ण आयोजना 
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