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प्रस्तावना  ्

नेऩारको सॊववधानरे नागरयको स्वास््म, योजगायी तथा आवसराई भौधरक हकको रुऩभा 
स्वीकाय गरयएको ऩरयप्रेऺ भा मस कनकाई नगयऩधरका ऺेत्र धबत्र तोवकएका भाऩदण्ड धबत्र 
ऩयेका अधतववऩन्न, दधरत, अल्ऩसॊख्मक, रोऩोन्भखु घयवाय वववहन सभूदामराई सयुक्षऺत 
आवासको ब्मवस्था गने उदे्घश्मरे कनकाई नगयऩाधरकाको प्रशासकीम कार्रमयववधध धनमधभत 
गने ऐन २०७४ रे ददईएको अधधकाय प्रमोग गयी  मो कामयववधध तमाय गरयएको छ । 

  

ऩरयच्छेद १ 

प्रायक्षभबक 

१. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायभब्  

१) मो कामयववधधको नाभ भेमय आवास कामयक्रभ कामायन्वमन कामयववधध २०७४ यहने 
छ।  

२) मो कामयववधध कनकाई नगयकामयऩाधरका फाट स्वीकृत बए ऩधछ रागू हनुे छ ।  
 

२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा  

(क)ऐन बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ राई सभझन ुऩदयछ । 

(ख)धनमभावरी बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४राई आधाय भानी 
कामायन्वमनभा आउन े   धनमभावरीराई सभझन ुऩदयछ । 

(ग) नगयऩाधरका बन्नारे कनकाई नगय कामयऩाधरकाको कामायरमराई सभझन ुऩदयछ । 

(घ) नगयसबा बन्नारे कनकाई नगयऩाधरकाको नगयसबाराई सभझन ुऩदयछ । 

(ङ) प्रभखु बन्नारे कनकाई नगय कामयऩाधरकाको प्रभखुराई सभझन ुऩछय । 

(च) उऩप्रभखु बन्नारे कनकाई नगय कामयऩाधरकाको उऩप्रभखुराई सभझन ुऩछय । 

(छ)  नगयकामयऩाधरका बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा २ (ङ) 
भा बएको उल्रेक्षखत व्मवस्थाराई सभझन ुऩदयछ । 

(ज) कामायरम बन्नारे कनकाई नगय कामयऩाधरकाको कामायरमराई सभझन ुऩदयछ । 

(झ) धनदेशन, सभन्वम तथा अनगुभन सधभधत बन्नारे वुॉदा नॊ. ११ फभोक्षजभको सधभधतराई 
सभझन ुऩदयछ ।  
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(ञ)  कोष बन्नारे फुॉदा नॊ. १५ फभोक्षजभको कोषराई सभझन ुऩदयछ ।  

 

ऩरयच्छेद २ 

रक्षऺत फगयको ऩवहचान य कामयक्रभ कामायन्वमन स्थर 

 

३. रक्षऺत फगयको ऩवहचान  

क) आधथयक रुऩरे अधत ववऩन्न,  अऩागॊ, दधरत, अल्ऩसॊख्मक, रोऩोन्भखु सभूदाम 

ख) वव.सॊ. २०५० सार चैत्र बन्दा अगावै देक्षख कनकाई नगय ऺेत्र धबत्र रगाताय 
फसोवास गरययहेको  

ग) नेऩार याज्म धबत्र एकाघयको कुनैऩधन  सदस्मको नाभभा घय जग्गा  हक बोग 
नबएको  

 एकाघय बन्नारे वाव,ु आभा, छोया, नाती, श्रीभान, श्रीभती,  धभयऩत्र, धभयऩतु्री, भवहराको हकभा 
धनजको सास ुससयुा सभेतराई फझुाउने छ ।  

 

४. कामयक्रभ कामायन्वमन स्थर 

क) कक्षभतभा १० घय ऩरयवायराई हनुे गयी साभूवहक वक्षस्त धनभायण गरयने  

ख) मस्तो साभवुहक वस्ती धनभायण गदाय राबग्राहीहरुराई जाधत, सभूदाम, फणय, ऺेत्र सकबय 
एकै प्रकायको हनु ेब्मवस्था धभराइने  छ 

ग) मस्तो वस्ती धनभायण गनय प्रकृधतक प्रकोऩको जोक्षखभभा नयहेको सावयजधनक जग्गाको 
ऩवहचान गरयन ेछ  

घ) हार फसोवास गरययहेको वाडाभा नै राबग्राहीराई साभवुहक वसोवासको राधग 
प्राथधभकता ददईन ेछ ।   

 

ऩरयच्छेद ३ 

राबग्राहीहरुको छनौट तथा प्राथधभवककयण 

 

५. राबग्राहीहरुको छनौट  

क) राबग्राहीको छनौटको  भाऩदण्ड फभोक्षजभाका राबग्राहीहरुफाट धनवेदन आहान गरयने  
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ख) प्राप्त बएका धनवेदनहरुराई अनगुभन सधभधतरे प्रत्मेक राबग्राहीहरुको स्थरगत 
अनगुभन गयी भाऩदण्ड फभोक्षजभ बएकोहरुको सूची धनभायण गने  

ग) धनभायण गरयएको सूक्षच धबत्र यहेका राबग्राहीहरुको उल्रेक्षखत भाऩदण्डको आधायभा 
प्राथधभवककयण गने 

 

६.राबग्राहीहरुको प्राथधभवककयणका आधाय  

क) मस नगयऩाधरका ऺेत्र धबत्र फसोवास गने राबग्राहीहरु राई एकैऩटक आवास सेवा 
उऩरब्ध गयाउन नसवकने बएकोरे उनीहरुराई प्राथधभवककयण गयी क्रधभकरुऩभा आवास 
सेवा उऩरब्ध गयाइन ेछ ।  

ख) प्राथधभवककयणको आधाय देहाम फभोक्षजभ हनुे छन ्  

 

धस.नॊ. सूचक/आधाय अङ्क बाय 

१ आधथयकरुऩभा अधत ववऩन्न ( ववहान फेरकुाको छाक टानय 
नसक्न)े 

४० 

२ दधरत,  अल्ऩसॊख्मक, रोऩउन्भखु, सन्थार  १० 
३ अऩागॊ तथा असक्त ऩरयवाय ५ 
४ जेष्ठ नागरयक भात्र बएको ऩरयवाय  ५ 
५ एकर भवहरा घयभूरी बएको ऩरयवाय ५ 
६ नेऩार याज्म धबत्र एकाघय धबत्रको सदस्मको घय जग्गा 

नबएको 
२५ 

७ प्रकोऩ वऩधडत   १० 
८ जभभा १०० 

 

७. प्राप्ताङ्कको आधायभा देहाम फभोक्षजभ राबग्राहीहरुराई प्राथधभवककयण गरयने छ । मो 
प्राथधभवककयण तत्काधरन ऩरयक्षस्थधतको ववश्लषेण गयी धनदेशन तथा सभन्वम सधभधतरे 
सॊशोधन गनय सक्न ेछ ।  
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क) ९० वा बन्दा भाधथ अॊक प्राप्त गने राबग्राहीराई  क फगयभा फधगयकयण गरयन े य  
ऩवहरो फषय आवास उऩरब्ध गयाइन ेछ ।  

ख)  ८० वा बन्दा भाधथ अॊक प्राप्त गने राबग्राहीराई  ख फगयभा फधगयकयण गरयने य 
दोस्रो  फषय आवास उऩरब्ध गयाइन ेछ ।  

ग) ७० वा बन्दा भाधथ अॊक प्राप्त गने राबग्राहीराई  ग फगयभा फधगयकयण गयीने य क्रभस 
आवास उऩरब्ध गयाउदै रधगने छ ।  

ऩरयच्छेद ४ 

घय तथा जग्गाको भाऩदण्ड तथा रागत 

 

८. धनभायण गरयन ेघयहरुको भाऩदण्ड तथा रागत देहाम फभोक्षजभ यहने छ  

क) घय धडजामन यङ तथा फनौट अनसूुक्षचभा तोवकए फभोक्षजभ एकै प्रकायको हनु ेछ । 

ख) एक ऩरयवायको राधग जग्गा न्मूनतभ  ५४७ फगय वपट यहने छ ।  

ग) एक ऩरयवायको राधग न्मूनतभ एक वकचन, दईु फेडरुभ यहने छ ।  

घ) आवश्मक्ता अनसुाय वामो ग्मास सवहतको साभवुहक सौचारम य धाया ।  

ङ) ववधतु वा सोराय सवुवधा , 

च) मो भाऩदण्ड फभोक्षजभ धनभायण हनुे घयको रागत प्रधत घय रु दईु राख सभभ हनुे छ 
।  

ऩरयच्छेद ५ 

कामायक्रभ कामायन्वमन तथा रागत सहबाधगता 
 

९. कामयक्रभ कामायन्वमन तरयका  

(क) आवास धनभायण कामय राबग्राहीहरु भध्मेवाट धनभायण सधभधत गठन गरय सोही सधभधत 
भापय त गरयन ेछ ।  

(ख) धनभायण सधभधतराई नगयऩाधरकारे उऩरब्ध गयाएको धडजामन, भाऩदण्ड फजेटको 
ऩरयधध धबत्र यहेय सधभधतरे धनभायण कामय गनुय ऩने छ ।  

१०. रागत सहबाधगता्  

(क) घय धनभायण कामयको राधग श्रभ सहबाधगता राबग्राहीफाट हनु ेछ ।  
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(ख)राबग्राही भध्मे सऺभ तथा इच्छुक राबग्राहीहरुको छनौट गयी घय धनभायण सभवक्षन्ध 
धभस्त्री ताधरभ ददइन ेछ।  

(ग) ताधरभ प्राप्त दऺ जनशक्षक्तराई तोवकएको  ज्माराभा घय धनभायणभा प्रमोग गरयने छ।  

(घ) अदऺ श्रधभकको राधग राबग्राहीको श्रभ सहबाधगताफाट ऩरयऩूधतय गरयने छ । सो वाट 
ऩयुा नबएको खण्डभा भात्र वावहयवाट खोक्षजने छ ।  
 

ऩरयच्छेद ६ 

सधभधत गठन 

 

११. कामयक्रभ कामायन्वमन सभवक्षन्ध धनदेशन, सभन्वम, तथा ब्मवस्थाऩन गनय एक 
नगयस्तयीम धनदेशन, सभन्वम तथा ब्मवस्थाऩन सधभधत यहने ।  

 नगय प्रभखु     क.न.ऩा    सॊमोजक 

 उऩप्रभखु     क.न.ऩा   सदस्म 

 सवै वडाअध्मऺ    क.न.ऩा   सदस्म 

 सवै कामयऩाधरका सदस्म   क.न.ऩा   सदस्म 

 अध्मऺ     उधोग वाक्षणज्मसॊघ  सदस्म 

 अध्मऺ     धनभायण ब्मवसामी सॊघ  सदस्म 

 सबाऩधत        नेऩार येडक्रस   सदस्म 

 अध्मऺ      साभदुावमक फन   सदस्म 

 प्रभखु वा प्रधतधनधध   सॊभवक्षन्धत गैय सयकायी सॊथा सदस्म 

 प्रधतधनधध     नेऩार ऩत्रकाय भहासॊघ  सदस्म 

 प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत  क.न.ऩा.   सदस्म 

 प्रभखु, प्राववधधक शाखा   क.न.ऩा.   सदस्म सक्षचव 

सॊभवक्षन्धत ऺेत्रका प्रधतधनधध सबा सदस्म य प्रदेश सबा सदस्म भानीनम ज्मूहरु आभक्षन्त्रत 
सदस्म यहन ुहनुे छ ।  

  

१२. धनदेशन तथा सभन्वम सधभधतको काभ कतयब्म य अधधकाय 

 कामयक्रभ कामायन्वमको राधग नीधत तथा फजेट तजुयभा गने, 
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 उऩसधभधतरे ऩेश गयेको कामयक्रभ स्वीकृत गयी अनभुोदनको राधग 
नगयऩाधरकाभा ऩेश गने, 

 प्राप्त बएका कागजात तथा ववर बयऩाइको आधायभा बकु्षक्तधनको राधग धसपारयश 
गने, 

 कामयक्रभ कामायन्वमनको राधग आफश्मक सभन्वम तथा धनदेशन ददन,े 

 कामयक्रभ कामायन्वमनको राधग जग्गा ऩवहचान, रागत अनभुान स्वीकृत, घयको 
धडजामन स्वीकृत, 

 राबग्राहीहरुको छनौट तथा प्राथधभवककयण, 

 कामयक्रभको प्रगधत सधभऺा , 

 वाधा अड्काउ पुकाउ , 

 आवश्मकता अनसुाय अनगुभन तथा रेखा उऩसधभधत रगामत अन्म उऩसधभधत 
गठन, 

 अन्म सयकायी तथा गैयसयकायी ऺेत्र सॊग सभन्वम ।  

 

१३. कामयक्रभ कामायन्वमनको राधग न्मूनतभ दश घयऩरयवाय बएको वक्षस्तभा देहाम 
फभोक्षजभको एक धनभायण सधभधत गठन गरयने छ  ।   

  राबग्राहीहरु भध्मेवाट छनौट बएको एक ब्माक्षक्त  सॊमोजक 

  राबग्राहीहरु भध्मेवाट छनौट बएको एक भवहरा  सदस्म 

  धनदेशन तथा सभन्वम सधभधतरे तोवकददएको ववषम सभवक्षन्ध ऻान बएको २ 
ब्माक्षक्तसदस्म 

   नगयऩाधरकाको प्राववधधक कभयचायी    सदस्म सक्षचव 

 

 १४. धनभायण सधभधतको काभ, कतयब्म य अधधकाय 

 कामायरमफाट प्राप्त धनदेशन फभोक्षजभ धनभायण कामय गने 

 आवास धनभायणको राधग आवश्मक कागजात तमाय गयी  सॊझौता गने, 

 आवास धनभायण गने ववषमभा राबग्राहीहरुसॊग सहभधत कामभ गने, 

 आवश्मक धनभायण साभाग्री उऩरब्धता तथा गणुस्तय कामभ गने 

 राबग्राहीहरुको श्रभ सहबाधगता सूधनक्षित गने, 
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 तोवकएको भाऩदण्ड फभोक्षजभ खचय गयी धनकासा भाग गने ।  

  

ऩरयच्छेद ७ 

कोष सभवक्षन्ध ब्मवस्था 
१५. भेमय आवास कोष 

क) हार स्थानीम धनकामहरुरे छुटै्ट कोष स्थाऩना गनय नसक्ने ब्मवस्था बएकोरे मो 
कामयको राधग हार सञ्चारनभा यहेका कोषहरु भध्मे कामयप्रकृधत धभल्ने प्रकोऩ 
ब्मवस्थाऩन.कोषभा यकभ जभभा गरयने छ  य मसको रेखा से्रस्ता तथा वहसाव छुटै्ट याक्षखने 
छ ।  

ख) कोषभा यकभ जभभा गनय सावयजधनक आब्हान गरयने छ ।  

१६. कोषभा प्राप्त हनुे यकभ 

 सॊघीम य  प्रदेश सयकायवाट प्राप्त हनुे यकभ 

 नगयऩाधरकावाट ववधनमोजन बएको यकभ 

 गैय सयकायी धनकामहरुवाट प्राप्त हनुे यकभ 

 इच्छुक ब्माक्षक्त तथा सॊघ सॊस्थाहरुफाट प्राप्त हनुे यकभ 

 १७. कोषभा यकभ जभभा गने ब्माक्षक्त, पभ, सॊघ सॊस्थाहरुको नाभावरी सावयजधनक 
सञ्चायभाध्मफाट प्रकाक्षशत तथा प्रसारयत गरयने छ ।  

१८. कोषभा जभभा बएको तथा खचय बएको यकभ वायेभा प्रत्मेक भवहना जानकायी 
गयाइने छ ।  

१९. कोषभा यकभ जभभा गने सवै दाताहरुको ब्माक्षक्तगत वववयण खरुाई कसैरे चाहेभा 
सहजरुऩभा हेनय सवकन ेगरयने अधबरेख कामायरमभासयुक्षऺत याक्षखने छ ।  

२०.  इच्छुक दातारे आफ्नो नाभभा वा कसैको सॊझनाभा कक्षभतभा एक घय धनभायणको 
राधग आश्मक यकभ उऩरब्ध गयाएभा सो ब्महोया उल्रेख गयी उक्त घय अगाडी 
क्षशरारेख याखी दाताफाटै उक्त घय हस्तान्तयणको ब्मवस्था धभराइने छ ।  

२१. रु. ११ हजाय बन्दा भाधथ यकभ उऩरब्ध गयाउने दाताहरुको नभावरी 
साभूवहकरुऩभा क्षशरारेखभा उल्रेख गरयने छ ।  
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ऩरयच्छेद ८ 

ववववध 

 

२२. राबग्राहीरे आवास हस्तान्तयण बए ऩिात ववक्र ववतयण गनय ऩाउने छैन  तय 
स्वइच्छारे घय छोड्न चाहेभा नगयऩाधरकाराई हस्तान्तयण गनुय ऩने छ ।  

२३. मस कामयक्रभफाट राब धरनको राधग झटुा वववयण ऩेश गयेको ऩषु्टी बएभा धनजराई 
उऩरब्ध गयाइएको घय नगयऩाधरकारे वपताय धरने छ ।  

२४. मो कामयक्रभफाट सवुवधा प्राप्त गयेको ऩरयवायरे अन्म कुनै आवास कामयक्रभफाट कुनै 
सवुवधा ऩाउने छैन ।  

२५. धनभायण बएका आवास तथा अन्म सॊयचनाहरुको सभम सभमभा गनुय ऩने भभयतको 
राधग राबग्राहीहरुको  वावषयकरुऩभा  रागत सहबाधगतभा एक भभयत सॊबाय कोष स्थाऩना 
गरयने छ । मो कोषको सञ्चारन राबग्राहीहरु भध्मेवाट धनभायण गरयने भभयत सॊबाय सधभधत 
भापय त गरयन ेछ ।   
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अनसूुक्षच १ 

नभनुा आवेदन पायभभा खरुाउन ुऩने धफवयणहरु 

 

१) आवेदन पायभभा उल्रेख हनु ुऩने ववषमहरु 

 घयभूरीको नाभ थय ठेगना, उभेय, ऩरयवाय सॊख्मा, अन्म सदस्मको नाभ थय उभेय 

 फसोवास गनय थारेको धभधत, हार फसोवास गरययहेको घय तथा जग्गाको वववयण 

 महाॉ फसोवास हनु ुऩूवयको अवस्था 
 अशक्त, अऩाङ्ग, एकर भवहरा, दीघय योगी , अववबावक वववहन नावारक बए सो को 

वववयण 

 प्रकोऩफाट घयवाय वववहन बएको बए सो को वववयण 

२) ऩेश गनुय ऩनै कागजात  

 नेऩारी नागरयकताको प्रधतधरऩी  

 वसोवास गनय थारेको धभधत ऩषु्ठी हनुे कागजातहरु् — बोट धरष्टको नाभावरी वा 
खानेऩानी वा ववजरुीको यकभ धतयेको प्रभाण वा ववध्मारमभा ऩठन ऩाठन गयेको 
प्रभाणऩत्र वा साववकका गाववसहरु वा अन्म धनकामहरुवाट गरयएका  
धसपारयशहरु वा अन्म कागजातहरु 

 

 
  

  

आऻारे  
रुद्रप्रसाद न्मौऩाने 

प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत 
 


