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सरुक्षित नागररक आवास कार्ाान्वर्न कार्ाववधि, २०७५ 
 

 

प्रस्तावना : नेपालको संवविान प्रदत्त नागररकको मौधलक हक अन्तगात आवासको अधिकार 
सम्वन्िी ऐन, २०७५ बमोक्षिम उपर्कु्त, सरुक्षित र वातावरणमैत्री आवासको अधिकारको 
सम्मान, संरिण तथा पररपूधता गना गररबीको रेखामनुी रहेका, प्रकोपका कारण घरवार वववहन 
भएका घर पररवारहरुले सरुक्षित आवास धनमााण आफैं ले गना चाहेमा िस्तापाता र सहधुलर्त 
दरको काठ लगार्तका सामाग्री खररदको लाधग र गररबीको रेखामनुी रहेका, पराल वा खरको 
छाना भएका घर पररवारलाई िस्तापाताको छानामधुन ल्र्ाउन े गरी सरुक्षित नागररक आवास 
धनमााणको लाधग आधथाक वर्ा २०७५/०७६ को बिेट तथा कार्ाक्रममा उल्लेख भएको 
ववर्र्लाई कार्ाान्वर्न गना वाञ्छनीर् भएकोले, 

नेपाल सरकारले देहार्को कार्ाववधि बनाएको छ । 

  

पररच्छेद-१ 

प्रारक्षम्भक 

1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्स कार्ाववधिको नाम “सरुक्षित नागररक आवास कार्ाान्वर्न 
֎(पवहलो संशोिन) कार्ाववधि, २०७६” रहेको छ । 

(२) र्ो कार्ाववधि तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ ।  

 

2. पररभार्ा : ववर्र् वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा र्स कार्ाववधिमा,  
(क) “आवास व्र्वस्थापन समन्वर् एकाइ” भन्नाले दफा ९ बमोक्षिमको 

आवास व्र्वस्थापन समन्वर् एकाइ सम्झन ुपछा ।  

(ख) “केन्रीर् सरुक्षित नागररक आवास समन्वर् सधमधत” भन्नाले दफा १२ 
बमोक्षिमको केन्रीर् सरुक्षित नागररक आवास समन्वर् सधमधत सम्झन ु
पछा ।  

                                                           
֎   पवहलो संशोिनद्बारा संशोधित । 

नपेाल रािपत्रमा प्रकाक्षशत धमधत  

२०७५/१०/०७ 

संशोिन 
1. सरुक्षित नागररक आवास कार्ाान्वर्न (पवहलो संशोिन) कार्ाववधि, 

२०७६ 
२०७७/०१/०८ 
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(ग) “मन्त्रालर्” भन्नाले नेपाल सरकारको शहरी ववकास मन्त्रालर् सम्झन ु
पछा ।  

(घ) “ववभाग” भन्नाले शहरी ववकास तथा भवन धनमााण ववभाग सम्झन ुपछा ।  

(ङ) “लक्षित वगा” भन्नाले दफा ३ बमोक्षिम पवहचान भएका गररबीको 
रेखामनुी रहेका पराल वा खरको छाना भएका घरपररवार र प्रकोपका 
कारण घरवार वववहन भएका पररवार सम्झन ुपछा ।  

(च) “लाभग्राही” भन्नाले दफा ४ बमोक्षिम पवहचान गररएका व्र्क्षक्त वा 
पररवार सम्झन ुपछा ।  

(छ) “संघीर् आर्ोिना कार्ाान्वर्न एकाइ वा सघन शहरी तथा भवन धनमााण 
आर्ोिना” भन्नाले ववभाग अन्तगातको संघीर् आर्ोिना कार्ाान्वर्न गना 
स्थापना भएको एकाइ वा आर्ोिना कार्ाालर् सम्झन ुपछा । 

(ि) “सरुक्षित नागररक आवास” भन्नाले आगलागी तथा हावा, पानी थेग्न 
सक्ने गरी धनमााण गररएका काठ, ईटा, ढुङ्गा वा ब्लक आददको गारो भई 
पराल खर बाहेकका छानार्कु्त आवासीर् भवन सम्झन ुपछा ।  

(झ) “सरुक्षित नागररक आवास समन्वर् सधमधत” भन्नाले दफा १५ को 
उपदफा (१) बमोक्षिमको सधमधत सम्झन ुपछा ।  

(ञ) ֎“स्थानीर् तह” भन्नाले महानगरपाधलका, उप-महानगरपाधलका,  
नगरपाधलका वा गाउँपाधलका सम्झन ुपछा ।  

  

पररच्छेद-२ 

लक्षित वगाको पवहचान र छनौटका आिार 

 

3. लक्षित वगाको पवहचान : लक्षित वगाको पवहचान देहार् बमोक्षिमको आिारमा गररनेछ:-   

(क) ֎लाभग्राही बसोबास गदै आएको घरको छाना पराल, खर, स्र्ाउला, 
आसवेसटस, ववटुधमन ड्रम वा र्स्तै प्रकृधतका आगो, पानी तथा हरुीवाट 
सहिै प्रभाववत हनु सक्ने अन्र् सामाग्रीवाट छाएको, 

(ख) गररबीको रेखामनुी रहेका आफैँ ले सरुक्षित आवास धनमााण गना चाहेको 
तथा धनमााण गरररहेको घरपररवार, 

(ग) िग्गािनी प्रमाण पूिाा वा घर िग्गाको धतरो वा शलु्क बझुाएको प्रमाण 
वा धबिलुी, िारा वा अन्र् सवुविा शलु्क बझुाएको प्रमाण, 

(घ) ववगतदेक्षख सो स्थानमा स्थार्ी बसोवास गदै आएको प्रमाण, 

                                                           
֎  पवहलो संशोिनद्बारा संशोधित । 
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(ङ) प्रकोपका कारण घरवारववहीन भएको हकमा क्षिल्ला ववपद् व्र्वस्थापन 
सधमधतको धनणार् सवहत सम्वक्षन्ित क्षिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को 
धसफाररस, 

(च) गरीवीको रेखामनुी रहेका लाभग्राहीको सम्वन्िमा सम्वक्षन्ित स्थानीर् 
तहको धसफाररस ।  

  

4. लाभग्राहीको छनौटको आिार तथा ववधि : (१) सम्वक्षन्ित स्थानीर् तहको समन्वर्मा 
संघीर् आर्ोिना कार्ाान्वर्न एकाइ वा सघन शहरी तथा भवन धनमााण आर्ोिनाले 
लाभग्राही छनौट गने प्रर्ोिनको लाधग लाभग्राहीले हाल प्रर्ोग गरररहेको घरको 
िेत्रफल, गारो आददको आिारमा अनसूुची-१ बमोक्षिम अंक प्रदान गरी प्राथधमकता क्रम 
सवहत लाभग्राहीको सूची तर्ार गरी “सरुक्षित नागररक आवास समन्वर् सधमधत” मा पेश 
गनुा पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्षिम लाभग्राही छनौट गदाा बदृ्ध, एकल मवहला, अनाथ 
बालबाधलका तथा अपाङ्गता भएका घरमलुीलाई प्राथधमकता ददईनेछ । त्र्सैगरी 
प्रकोपका कारण घरवारववहीन भएका पररवारले आवास धनमााण गना चाहेमा त्र्स्तो 
पररवारलाई समेत प्राथधमकता ददईनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोक्षिम बढी अंक प्राप्त गने र उपदफा (२) बमोक्षिम 
प्राथधमकता प्राप्त गनेलाई सरुक्षित नागररक आवास समन्वर् सधमधतले क्रमैसंग 
लाभग्राहीको रुपमा छनौट गनेछ । 

 (४) सरुक्षित नागररक आवास समन्वर् सधमधतले संघीर् आर्ोिना कार्ाान्वर्न 
एकाइ वा सघन शहरी तथा भवन धनमााण आर्ोिनावाट पवहचान भई आएका 
लाभग्राहीको सूची प्राथधमकताको आिारमा छनौट गनेछ । 

(५) उपदफा (३) बमोक्षिम लाभग्राही छनौट गदाा सगोलमा रहेका पररवारले 
एउटा आवासको लाधग मात्र अनदुान रकम पाउने गरी छनौट गनुापनेछ । 

 

 

पररच्छेद-३ 

अनदुान रकम तथा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न सम्वन्िी व्र्वस्था 
 

5. अनदुान सम्झौता र ववत्तीर् प्रबन्ि :  (१) कार्ाक्रम संचालन गने धनकार्हरुलाई आवश्र्क 
पने कार्ाक्रम संचालन खचा नेपाल सरकारको अथा मन्त्रालर्संग धनकासा माग गरी 
व्र्वस्थापन गररनेछ। 
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֎(२) केन्रीर् सरुक्षित नागररक आवास समन्वर् सधमधतले तोकेको संख्र्ा 
बमोक्षिम मन्त्रालर्को धसफाररसको आिारमा अथा मन्त्रालर्ले सम्वक्षन्ित स्थानीर् 
तहलाई आवश्र्क अनदुान रकम उपलब्ि गराउनेछ।   

֎(३) सम्वक्षन्ित स्थानीर् तहले  छनौट भएका लाभग्राहीसंग अनसूुची-२ 
बमोक्षिमको ढाँचामा अनदुान सम्झौता गरी लाभग्राहीको सूची सम्वक्षन्ित बैंकलाई 
उपलब्ि गराउनेछ । 

֎(४) छनौट भएका लाभग्राहीले सम्वक्षन्ित स्थानीर् तहले धसफाररस गरेको बैंकमा 
खाता खोल्न ु पनेछ र र्सरी खोधलएको खातामा स्थानीर् तहले अनदुान सम्झौता 
भईसकेका लाभग्राहीलाई िस्तापाता, काठ लगार्तको धनमााण सामाग्री खररद गना अनदुान 
वापतको रकम दईु वकस्तामा उपलब्ि गराउनेछ । 


(५) 

(६)  

֎(७) उपदफा (४) बमोक्षिम अनदुान उपलब्ि गराउँदा सम्वक्षन्ित स्थानीर् 
तहसंग सम्झौता भएपधछ पवहलो वकस्ता वापत साठी प्रधतशत रकम उपलब्ि गराईनेछ र 
लाभग्राहीले सो रकम िस्तापाता र काठ लगार्तको सामाग्री खररद गरी धनमााण कार्ा 
अक्षघ वढाउनको लाधग खचा गनुा पनेछ । 

֎(८) उपदफा (७) बमोक्षिम प्राप्त पवहलो वकस्ताको रकमबाट िस्तापाता र काठ 
लगार्तको सामाग्री खररद गरी धनमााण कार्ा सम्पन्न भएको भनी सम्वक्षन्ित स्थानीर् 
तहको प्राववधिकवाट अनसूुची-३ बमोक्षिमको प्राववधिक प्रधतवेदन सवहतको धसफाररसको 
आिारमा सम्वक्षन्ित स्थानीर् तहवाट लाभग्राहीलाई दोस्रो तथा अक्षन्तम वकस्ता वापत 
चाधलस प्रधतशत अनदुान रकम उपलब्ि गराईनेछ ।  

 

6. अनदुान रकम असलु उपर गराइन े: कुनै व्र्क्षक्तले झठुा वववरण पेश गरी अनदुान रकम 
धलएको पाईएमा वा िनु प्रर्ोिनका लाधग अनदुान रकम उपलब्ि गराईएको हो सोही 
प्रर्ोिनमा खचा नगरी अन्र् प्रर्ोिनमा खचा गरेको पाईएमा ֎वा वकस्ता बमोक्षिमको 
गनुापने कार्ा प्रगधत अनदुान उपलब्ि गराईएको धमधतले तीन मवहना धभत्र नगरेमा 
लाभग्राहीवाट अनदुान रकम स्थानीर् तहले असलु उपर गनेछ । 

 

7. धनमााण सम्पन्न भएको माधनन े : ֎स्थानीर् तहको प्राववधिकबाट अनसूुची-३ बमोक्षिम 
प्रधतवेदन पेश भई स्थानीर् तहले प्रमाक्षणत गरेपधछ धनमााण कार्ा सम्पन्न भएको माधननेछ 
। 

                                                           
֎  पवहलो संशोिनद्बारा संशोधित । 
 पवहलो संशोिनद्बारा क्षझवकएको । 
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७क  स्थानीर् तहले आवश्र्क ठानेमा संघीर् आर्ोिना कार्ाान्वर्न एकाइ वा सघन शहरी 
तथा भवन धनमााण आर्ोिनावाट प्राववधिक सहर्ोग माग गना सक्नेछ र र्सरी सहर्ोग 
माग भएमा सम्वक्षन्ित संघीर् आर्ोिना कार्ाान्वर्न एकाइ वा सघन शहरी तथा भवन 
धनमााण आर्ोिनाले प्राववधिक सहर्ोग उपलव्ि गराउन ुपनेछ ।   

  

पररच्छेद-४ 

कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गने धनकार्हरु 

 

8. मन्त्रालर्को काम, कताव्र् र अधिकार : र्ो कार्ाववधि कार्ाान्वर्न गने सन्दभामा 
मन्त्रालर्को काम, कताव्र् र अधिकार देहार् बमोक्षिम हनुेछ :- 

(क) केन्रीर् सरुक्षित नागररक आवास समन्वर् सधमधतको बैठकको लाधग 
आवश्र्क व्र्वस्था गने, 

(ख) ववभाग माफा त माग भएको कार्ाक्रम तथा बिेट स्वीकृत गरी नेपाल 
सरकारको अथा मन्त्रालर्मा बिेट मागको लाधग अनरुोि गने,  

(ग) कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गने धसलधसलामा आईपरेका समस्र्ाहरु समािान 
गने र र्स कार्ाववधिमा पररमािान तथा संशोिन गनुा परेमा आवश्र्क 
तर्ारी गरी स्वीकृधतको लाधग पेश गने, 

(घ) कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नको लाधग आवश्र्क नीधत तिुामा गने तथा बिेट 
व्र्वस्थाको लाधग आवश्र्क समन्वर् गने, 

(ङ) कार्ाक्रम अनगुमन मूल्र्ाङ्कन गरी आवश्र्क धनदेशन ददन े। 

 

9. आवास व्र्वस्थापन समन्वर् एकाइको काम, कताव्र् र अधिकार : (१) कार्ाक्रम 

कार्ाान्वर्नको लाधग सहर्ोग परु् र्ाउन ववभागको आवास महाशाखा अन्तगात आवास 
व्र्वस्थापन समन्वर् एकाइ रहनेछ । 

(२) आवास व्र्वस्थापन समन्वर् एकाइको काम, कताव्र् र अधिकार देहार् 
बमोक्षिम हनुेछ :- 

(क) कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गने धसलधसलामा सम्वक्षन्ित मन्त्रालर्, ववभाग र 
कार्ाक्रम कार्ाान्वर्न गने तहहरूबीच समन्वर् गने, 

                                                           
  पवहलो संशोिनद्बारा थप । 
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(ख) कार्ाक्रमको अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन गने र भावी कार्ाक्रमको लाधग र्ोिना 
तर्ार गने, 

(ग) ֎संघीर् आर्ोिना कार्ाान्वर्न एकाइ वा सघन शहरी तथा भवन धनमााण 
आर्ोिना माफा त स्थानीर् तहवाट लाभग्राहीको वववरण प्राप्त गने, 

(घ) केन्रीर् सरुक्षित नागररक आवास समन्वर् सधमधतको बैठकबाट भएको 
धनणार् बमोक्षिम प्राप्त धनदेशन कार्ाान्वर्न गने गराउने र कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न गने धनकार्हरुलाई आवश्र्क धनदेशन ददन,े 

(ङ) कार्ाक्रमको प्रगधत वववरण प्राप्त गरी तर्ार गने र समीिा एवं सम्बक्षन्ित 
धनकार्हरु बीच समन्वर् गने । 

 

10. संघीर् आर्ोिना कार्ाान्वर्न एकाइ वा सघन शहरी तथा भवन धनमााण आर्ोिनाको काम, 
कताव्र् र अधिकार : संघीर् आर्ोिना कार्ाान्वर्न एकाइ वा सघन शहरी तथा भवन 
धनमााण आर्ोिनाको काम, कताव्र् र अधिकार देहार् बमोक्षिम हनुेछ :- 

(क) केन्रीर् सरुक्षित नागररक आवास समन्वर् सधमधतको धनणार् तथा धनदेशन 
र सरुक्षित नागररक आवास समन्वर् सधमधतको बैठकको धनणार् 
कार्ाान्वर्न गने,  

(ख)  

(ग) ֎सम्वक्षन्ित स्थानीर् तहवाट सवेिण गरी संकधलत धनवेदनहरुको 
सवेिण फारमको वववरणका आिारमा अनसूुची-१ बमोक्षिम अंक प्रदान 
गरी त्र्स्ता लक्षित वगा वा पररवारको सूची तर्ार गरी लाभग्राहीको 
वववरण सरुक्षित नागररक आवास समन्वर् सधमधतमा स्वीकृधतको लाधग 
पेश गने, 

(घ)   

(ङ) कार्ाक्रमको प्रगधत प्रधतवेदन तर्ार गरी सम्बक्षन्ित धनकार्हरु बीच 
समन्वर् गने र सोको वववरण ववभागमा पेश गने, 

(च) कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नको लाधग ֎ सम्वक्षन्ित स्थानीर् तहलाई आवश्र्कता 
अनसुार प्राववधिक सहर्ोग उपलब्ि गराउने, 

(छ)  
(ि)  

(झ) ֎स्थानीर् तहको समन्वर्मा कार्ाक्रमको अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन गने । 

 

                                                           
֎  पवहलो संशोिनद्बारा संशोधित । 
  पवहलो संशोिनद्बारा क्षझवकएको । 
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11. सम्पका  एकाइ सम्बन्िी व्र्वस्था : (१) प्रस्ततु कार्ाक्रमको सम्पका  एकाइको रुपमा 
सम्बक्षन्ित स्थानीर् तहले कार्ा गनेछ ।  

(२) सम्पका  एकाइको काम, कताव्र् र अधिकार देहार् बमोक्षिम हनुेछ :- 
(क) ֎सरुक्षित नागररक आवास समन्वर् सधमधतमा प्रधतधनधित्व गरी सम्वक्षन्ित 

लाभग्राहीको पवहचान गना आवश्र्क कार्ा गने, 

(ख) ֎सरुक्षित नागररक आवास समन्वर् सधमधतको धनणार् बमोक्षिम 
लाभग्राहीको धनवेदन संकलन गना दश ददन े सूचना िारी गरी धनवेदन 
संकलन गने, 

(ग) ֎प्राप्त धनवेदन अनसुार लाभग्राहीको सवेिण गना सम्वक्षन्ित स्थानीर् 
तहवाट प्राववधिक खटाउने, 

(ग१) वववरण सवहतको लाभग्राही सवेिण फारम अंक प्रदान गना संघीर् 
आर्ोिना कार्ाान्वर्न एकाइ वा सघन शहरी तथा भवन धनमााण 
आर्ोिनामा पठाउन,े 

(घ) ֎प्राप्त अनदुान रकमको पररधिमा सम्झौता भएका लाभग्राहीलाई पवहलो र 
दोस्रो तथा अक्षन्तम वकस्ता वापतको अनदुान रकम उपलब्ि गराउने, 
कार्ा सम्पन्न भएको अधभलेख राख्न े र अधभलेख बमोक्षिमको वववरण 
संघीर् आर्ोिना कार्ाान्वर्न एकाइ वा सघन शहरी तथा भवन धनमााण 
आर्ोिनामा  उपलब्ि गराउने,  

(ङ) ֎धनमााणाधिन आवास एकाइहरुको धनमााण कार्ा समर्मै सम्पन्न गनाको 
लाधग आवश्र्क सहर्ोग धलइा कार्ा गने गराउने । 

(च) प्रत्रे्क स्थानीर् तहले आफ्नो कार्ािेत्रधभत्र र्स कार्ाववधि बमोक्षिमका 
सम्भाववत लाभग्राहीको संख्र्ा (वडागत आिारमा) धमधत २०७७ असोि 
मसान्तधभत्र संघीर् आर्ोिना कार्ाान्वर्न एकाइ वा सघन शहरी तथा 
भवन धनमााण आर्ोिना माफा त ववभागमा उपलब्ि गराउने।    

 

                                                           
֎ पवहलो संशोिनद्बारा संशोधित । 
 पवहलो संशोिनद्बारा थप । 
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पररच्छेद-५ 

सधमधत सम्वन्िी 
 

12. केन्रीर् सरुक्षित नागररक आवास समन्वर् सधमधत :  सरुक्षित नागररक आवास कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्नको लाधग केन्रीर् स्तरमा देहार् बमोक्षिमको एक केन्रीर् सरुक्षित नागररक 
आवास समन्वर् सधमधत रहनेछ : 

(क)  नेपाल सरकारको शहरी ववकास मन्त्री - संर्ोिक 

(ख)  सदस्र्, राविर् र्ोिना आर्ोग - सदस्र् 

(ग)  सक्षचव, मन्त्रालर् - सदस्र् 

(घ)  सक्षचव, नेपाल सरकारको संघीर् माधमला तथा सामान्र् 
प्रशासन मन्त्रालर् 

- सदस्र् 

(ङ)  सह-सक्षचव, नेपाल सरकारको अथा मन्त्रालर् - सदस्र् 

(च)  सह-सक्षचव, आवास तथा भवन महाशाखा, मन्त्रालर् - सदस्र् 

(छ)  महाधनदेशक,  ववभाग - सदस्र् 

(ि)  उप-महाधनदेशक, आवास महाशाखा, ववभाग - सदस्र् सक्षचव 

 

13. बैठक सम्बन्िी कार्ाववधि : (१) केन्रीर् सरुक्षित नागररक आवास समन्वर् सधमधतको 
वैठक संर्ोिकले तोकेको धमधत र समर्मा आवश्र्कता बमोक्षिम बस्नेछ । 

(२) केन्रीर् सरुक्षित नागररक आवास समन्वर् सधमधतको वैठक सम्वन्िी 
कार्ाववधि सधमधत आफैँ ले धनिाारण गरे बमोक्षिम हनुेछ । 

 

14. केन्रीर् सरुक्षित नागररक आवास समन्वर् सधमधतको काम, कताव्र् र अधिकार : केन्रीर् 
सरुक्षित नागररक आवास  समन्वर् सधमधतको काम, कताव्र् र अधिकार देहार् बमोक्षिम 
हनुेछ :- 

(क) उपलब्ि बावर्ाक बिेट र आवश्र्कताको आिारमा कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्नका लाधग कार्ाक्रम लाग ुगने क्षिल्ला र स्थानीर् तह तोक्न ेर 
स्थानीर् तहगत रुपमा अधिकतम आवास संख्र्ा धनिाारण गने, 

(ख) लाभग्राहीहरुलाई उपलब्ि गराईने अनदुान रकमको धनिाारण तथा 
पनुरावलोकन गने, 

(ग) कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नको क्रममा आई परेका बािा अड्चन फुकाउन,े 

(घ) आवश्र्कता अनसुार कार्ाक्रमको अनगुमन गने, गराउने, 
(ङ) कार्ाक्रमको प्रगधत समीिा गने र कार्ाान्वर्न संग सम्बक्षन्ित केन्रीर् 

धनकार्हरुबीच समन्वर् गने । 
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15. सरुक्षित नागररक आवास समन्वर् सधमधत : (१) कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नमा सहर्ोग 
परु् र्ाउन कार्ाक्रम कार्ाान्वर् हनुे धनवााचन िेत्रमा देहार् बमोक्षिम सरुक्षित नागररक 
आवास समन्वर् सधमधत रहनेछ :- 

(क)  पवहलो हनु े धनवााक्षचत हनुे धनवााचन प्रणाली बमोक्षिम 
सम्वक्षन्ित धनवााचन िेत्रवाट प्रधतधनधि सभामा धनवााक्षचत  

सदस्र् 

 - संर्ोिक 

 

(ख)  क्षिल्ला समन्वर् सधमधतको प्रमखु  - सदस्र् 
(ग)  सम्वक्षन्ित स्थानीर् तहको प्रमखु  - सदस्र् 
(घ)  संघीर् आर्ोिना कार्ाान्वर्न एकाइ वा सघन शहरी तथा 

भवन धनमााण आर्ोिना प्रमखु वा धनिले तोकेको 
अधिकृतस्तरको प्राववधिक प्रधतधनधि 

 - ֎सदस्र् सक्षचव  

 

(२) सरुक्षित नागररक आवास समन्वर् सधमधतको वैठक संर्ोिकले तोकेको 
धमधत र समर्मा आवश्र्कता बमोक्षिम बस्नेछ । 

(३) सरुक्षित नागररक आवास समन्वर् सधमधतको वैठक सम्वन्िी कार्ाववधि सो 
सधमधत आफैं ले धनिाारण गरे बमोक्षिम हनुेछ । 

 
 

16. सरुक्षित नागररक आवास समन्वर् सधमधतको काम, कताव्र् र अधिकार : सरुक्षित नागररक 
आवास समन्वर् सधमधतको काम, कताव्र् र अधिकार देहार् बमोक्षिम हनुेछ :- 

(क) केन्रीर् सरुक्षित नागररक आवास समन्वर् सधमधतबाट प्राप्त धनदेशन 
कार्ाान्वर्न गने, गराउने, 

(ख) संघीर् आर्ोिना कार्ाान्वर्न एकाइ वा सघन शहरी तथा भवन धनमााण 
आर्ोिनावाट पेश भएको वववरणका आिारमा केन्रीर् सरुक्षित नागररक 
आवास समन्वर् सधमधतबाट तोवकएका स्थानीर् तह धभत्रका कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्न गररन े स्थानीर् तहका वडाहरु र अधिकतम आवास संख्र्ा 
तोक्ने, 

(ग) कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नको लाधग संघीर् आर्ोिना कार्ाान्वर्न एकाइ वा 
सघन शहरी तथा भवन धनमााण आर्ोिनावाट प्राप्त लक्षित वगाको 
सूक्षचवाट दफा (४) को आिारमा लाभग्राही छनौट गने, 

                                                           
֎ पवहलो संशोिनद्बारा संशोधित । 
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(घ) कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नका क्रममा सम्वक्षन्ित धनकार्हरु वीच समन्वर् 
कार्म गने, 

(ङ) कार्ाक्रमको कार्ाान्वर्न सम्वन्िमा अनगुमन गने, 

(च) कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नमा देखापरेका समस्र्ा समािान गने, 

(छ) लाभग्राहीका गनुासोहरुको व्र्वस्थापन गने । 

 

पररच्छेद-६ 

ववववि 

17. कक्षन्टन्िेन्सी खचाको व्र्वस्था : ֎(१) कार्ाक्रमको प्राववधिक व्र्वस्थापन गना चार 
प्रधतशत सम्म कक्षन्टन्िेन्सी वापत रकम छुयाउाउन सवकनेछ र सो रकम मयेरे् दईु 
प्रधतशत सम्म सम्वक्षन्ित स्थानीर् तहले तथा दईु प्रधतशत सम्म संघीर् आर्ोिना 
कार्ाान्वर्न एकाइ वा सघन शहरी तथा भवन धनमााण आर्ोिनाले खचा गना सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षिम कक्षन्टन्िेन्सी खचाको बाँडफाँड गदाा कार्ाक्रम 
संचालन, सधमधतको बैठक संचालन, लागत ईष्टमेट, मूल्र्ांकन र अनगुमन, सपुररवेिण, 

सधमिा लगार्तका कार्ामा मात्र छुयाउाउन सवकनेछ । 

 

18. धनदेशन पालना गनुा पने : केन्रीर् सरुक्षित नागररक आवास समन्वर् सधमधतले कार्ाक्रम 
कार्ाान्वर्नको धसलधसलामा ददएको धनदेशन सम्वक्षन्ित सवै धनकार्हरुले पालना गनुा 
पनेछ । 

 

19. वववादको समािान : कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नको सन्दभामा कुनै वववाद उत्पन्न भएमा 
केन्रीर् सरुक्षित नागररक आवास समन्वर् सधमधतबाट ददइने धनणार् अक्षन्तम हनुेछ । 

 

 

20. कारबाही हनु े : अनदुान कार्ाक्रमबाट लाभाक्षन्वत हनुे उदे्दश्र्ले कुनै व्र्क्षक्तले झटु्ठा 
वववरण पेश गरेमा वा त्र्स्तो व्र्होरा धसफाररस गरेको ठहर हनु आएमा त्र्स्ता 
व्र्क्षक्तलाई प्रचधलत कानून बमोक्षिम कारवाही हनुेछ । 

 

21. सवुविा नपाउन े: नेपाल सरकारवाट भकूम्प पूनधनामााण,  प्रकोप व्र्वस्थापन वा िोक्षखम 
वस्ती स्थानान्तरण िस्ता कार्ाक्रमवाट लाभाक्षन्वत लाभग्राहीलाई र्स कार्ाववधि बमोक्षिम 
अनदुान उपलब्ि गराईने छैन । 

 

                                                           
֎ पवहलो संशोिनद्बारा संशोधित । 
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अनसूुची १ 

(दफा ४ को उपदफा (१)  संग सम्वक्षन्ित) 
लाभग्राहीहरूको छनौटका आिारहरू 

  

क्र.स वववरण ददइन ेअङ्क कैवफर्त 

1 
हाल प्रर्ोगमा रहेको 
घरको िेत्रफल, प्रधतव्र्क्षक्त 
वगावफटमा 

֎३० भन्दा कमलाई -१०  

३० देक्षख ६० सम्म -५  

६० भन्दा वढी -० 

  

2 घरको गारो 

बाँस, क्षचरपट/कप्टेरो आदद वा त्र्समा 
पराल/स्र्ाउलाको टाटी -१०   

नधमलेको दङु्गाको गारो, बाँस, कप्टेरो, भकारी आददमा 
माटोले पोतेको तथा काठ/फल्र्ाक, काँचो ईंटामा 
माटोको िोनी -५   

धमलेको दङु्गाको गारो तथा पाकेका ईंटामा 
माटो/धसमेन्टका िोनी -० 

५० प्रधतशत 
सम्ममा िेछ 
त्र्सैलाई मान्ने  

3 घरको छानो 
֎फुस, आसवेटस, स्र्ाउला, प्लावष्टक धसट आदद -१०  

खपडा, टार्ल - ५  

ढलान, कका ट पाता -०   

आसवेटस छाना 
स्वास््र्को लाधग 
हाधनकारक छ ।   

4 िग्गाको स्वाधमत्व 

लालपूिाा भएको वा गाउँब्लक  (स्वामीत्व पाउन 
सवकने) वा  स्थानीर् तहको धसफाररस (स्वबासी  

र वववाद रवहत) -१०  

नदी/ताल वकनारामा बसोबास गरेको -० 

  

5 घरमूलीको हकमा 

अधत ववपन्न, असहार्, असक्त, वदृ्धवदृ्धा, अनाथ 
बालबाधलका,  एकल मवहलािस्ता घरमूली लाभग्राही 
भएका -१०  

अन्र् -०   

  

नोट : (१) ढलान र िस्तापाताले छाएको छाना भएको आवास िनी घरपररवारलाई र्स कार्ाववधि 
अन्तगात लाभग्राहीको रुपमा समावेस गररन ेछैन । 

(२) प्रकोपका कारण घरवार वववहन भएका घरपररवारलाई दफा ४ को उपदफा (२) बमोक्षिम पवहलो 
प्राथधमकतामा राक्षखनेछ र र्स अनसूुची बमोक्षिम मूल्र्ाङ्कन गररने छैन । 

(३) गररबीको रेखामनुी रहेका आफैँ ले सरुक्षित आवास धनमााण गरररहेको हकमा उपरोक्त अनसूुची 
बमोक्षिम मूल्र्ाङ्कन गररने छैन । स्थानीर् तहको धसफाररसको आिारमा सरुक्षित नागररक आवास 
समन्वर् सधमधतले लाभग्राही छनौट गनेछ । 

                                                           
֎ पवहलो संशोिनद्बारा संशोधित । 



12 

 

अनसूुची २ 

(दफा ५ को उपदफा (३) संग सम्वक्षन्ित) 
सरुक्षित नागररक आवास धनमााणको लाधग लाभग्राहीसंग गरीन े

अनदुान सम्झौता-पत्र (घर बनाउन ेवा छाना छाउन)े 
सवेिण घरिनी क्रम संख्र्ा   

सम्झौता क्रमाङ्क संख्र्ा   

  

पराल तथा खरको छाना भएको घर पररवारलाई िस्तापाताको छानामधुन ल्र्ाउने गरी सरुक्षित 
नागररक आवास धनमााणका लाधग ....................क्षिल्ला ............................ 
म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा./गा.पा.,वडा नं. ........... गाँउ/टोलको लाभग्राही श्री 
..................................................................... (र्स पधछ प्रथम पि भधनन)े र 
............................. ֎नगर कार्ापाधलकाको कार्ाालर्/गाँउ कार्ापाधलकाको कार्ाालर् (र्स 
पधछ दोस्रो पि भधनन)े बीच देहार् बमोक्षिमका शताहरुको अधिनमा रही नेपाल सरकारले 
तोकेको मापदण्ड बमोक्षिम सरुक्षित नागररक आवास धनमााण गना गराउन धमधत २०७ ...... 
साल ......... मवहना......... गतेका ददन र्ो अनदुान सम्झौता-पत्रमा सही छाप दस्तखत गरेका 
छौं । 

.................... बस्ने श्री ........................ को नाती/नातीनी/बहुारी श्री .................. को 
छोरा/छोरी/श्रीमती वर्ा .......  

 

प्रथम पि (लाभग्राही) ले मञ्जरु गरेका शताहरुुः- 
1. मेरो घर पराल तथा खरको छाना रहेको ठीक साँचो हो ।मैले मेरो घर पराल तथा खरको 

छाना रहेकोले सरुक्षित नागररक आवास धनमााण सम्बन्िी कार्ाववधि, २०७५ एवं सम्झौता-
पत्रमा उक्षल्लक्षखत शता अनरुुप बनाउनेछु ।  

2. धनमााण सामाग्रीको खररद गने तथा डकमी, धसकमी, प्लम्बर, इलेक्षक्िधसर्न र अन्र् धनमााण 
कार्ा गने धनमााणकमी तथा श्रधमक िटुाउने एवं काममा लगाउने क्षिम्मेवारी मेरो हनुेछ । 

3. मैले प्राप्त गने सरुक्षित नागररक आवास पनुधनामााण अनदुान रकम घरको छानाका लाधग 
आवश्र्क सामाग्री िस्तापाता, सहधुलर्त दरको काठ लगार्तका सामाग्रीका लाधग मात्र खचा 
गनेछु ।  

4. मैले तोवकएको बैंकमा खोधलएको खातामाफा त अनदुान रकम रु. ......................... 
(अिरुपी ......................................................... मात्र) प्राप्त गनेछु । 

                                                           
֎ पवहलो संशोिनद्बारा संशोधित । 
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5. मैले पवहलो वकस्ता वापत ६०% रकम प्राप्त गनेछु । सो रकम िस्तापाता र सहधुलर्त 
दरको काठ लगार्तको सामाग्री खररद गरी धनमााण कार्ा अक्षघ बढाउनको लाधग खचा गनेछु 
। 

6. मैले पवहलो वकस्ताको रकमबाट िस्तापाता र काठ लगार्तको धनमााण सामाग्री खररद गरी 
धनमााण कार्ा सम्पन्न भई ֎प्राववधिक प्रधतवेदन प्राप्त भई आएपधछ दोस्रो तथा अक्षन्तम वकस्ता 
वापत ४०% रकम प्राप्त गनेछु । 

7. माधथ उल्लेक्षखत व्र्होरा ठीक साँचो हो । झटु्ठा ठहरे प्रचधलत कानून बमोक्षिम सहुँला  
बझुाउँला ।  

 

दोस्रो पि (............................ ֎नगर कार्ापाधलकाको कार्ाालर्/गाउँ कार्ापाधलकाको 
कार्ाालर्) ले मञ्जरु गरेका शताहरु  

प्रथम पिबाट उल्लेक्षखत शताहरु परुा भएको अवस्थामा धनम्न अनसुारको सरुक्षित नागररक 
आवास धनमााण अनदुान दोस्रो पिले बैंकमाफा त उपलब्ि गराउनेछ । 
 
 

प्रथम पि (लाभग्राही) 
(क) लाभग्राहीको व्र्क्षक्तगत वववरण 

लाभग्राहीको नाम, थर (अंग्रिेीमा):................................................................... 
लाभग्राहीको नाम, थर (नेपालीमा):................................................................... 
नागररकतामा उल्लेक्षखत ठेगाना 
क्षिल्लाुः .............  

म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा./गा.पा.,........................ वडां नं. .......................... 
ना.प्र.नं.: ................  िारी क्षिल्लाुः ....................... िारी धमधत ...................... 
िन्म धमधतुः .............................  

सम्पका  फोन नं.: ....................... 
 

स्थार्ी ठेगाना र नागररकता उल्लेक्षखत ठेगाना फरक भएमा  

(बसाइसराइको वववरण उल्लेख गने) 
बसाइसराइ प्रमाणपत्र नं. .............................  

बसाइसराइ धमधत ....................................... 
 

                                                           
֎ पवहलो संशोिनद्बारा संशोधित । 
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लाभग्राहीको फोटो  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

सम्झौता पत्रमा हस्तािर गने अधिकार/मञ्जरुी प्राप्त व्र्क्षक्तको वववरण 

(लाभग्राही उपक्षस्थत हनु नसकेको अवस्थामा धनिको प्रधतधनधि) 
संरिक/अधिकार/मञ्जुरी प्राप्त व्र्क्षक्तको नाम, थर :............................................. 
स्थार्ी ठेगाना 
क्षिल्लाुः ......................... म.न.पा./उ.म.न.पा./न.पा./गा.पा. ........................ 
वडा ......................... गाँउ/टोल : ........................... 
ना.प्र.नं.  .................... िारी क्षिल्ला : ....................... 
िारी धमधतुः .................. िन्म धमधतुः ............................ 

 

बािेको नाम, थरुः.............................................................................. 
बाबकुो नाम, थरुः.............................................................................. 
लाभग्राहीसँगको नाता :....................................................................... 
सम्पका  फोन नं. : .............................................................................. 
 

 लाभग्राही/संरिक/अधिकार प्राप्त व्र्क्षक्तको औठंा छाप 

 

 

 

 

 

लाभग्राही/संरिक/अधिकार प्राप्त व्र्क्षक्तको हस्तािर  ……………………….. 

धमधतुः ............................ 
 

(ख) बैंक खाता वववरण (तोवकएको बैंकमा खाता खोलेकोमा वववरण उल्लेख गने) 
बैंक खाता नं. :.............................................................................. 
खातावालाको नाम, थर :.................................................................. 
बैंकको नाम :................................................................................ 
शाखा :....................................................................................... 
 

 

फोटो 

bfofF afofF 
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(ग) घर धनमााण हनु ेिग्गाको वववरणुः 
वकत्ता नं. ................................ िेत्रफल .................................... वगा धमटर 

ठेगानाुः क्षिल्ला ............................. गा.वव.स./न.पा ......................... 
 

(घ) इच्छाएको व्र्क्षक्तको नाम, थरुः ................................................................ 
लाभग्राहीसँगको नाता : ........................................................................ 

(ङ) सािीको नाम, थरुः ................................................................... 
हस्तािर : ............................................................................. 

 

दोश्रो पि (............................................   ֎नगर 
कार्ापाधलकाको कार्ाालर्/गाउँ कार्ापाधलकाको कार्ाालर्) 

कार्ाालर्को छाप 

कार्ाालर्को नाम, ठेगानाुः ............................................... 
अधिकार प्राप्त कमाचारीको नामुः ....................................... 
पद : ........................................................................ 
हस्तािर : .................................................................. 
धमधतुः ............................. 
 

 

 

आवश्र्क कागिातहरु 

1. लाभग्राहीको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप 

2. िग्गािनीको दताा प्रमाण पिुााको प्रधतधलवप 

3. लाभग्राहीको पासपोटा साइिको फोटो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
֎ पवहलो संशोिनद्बारा संशोधित । 
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अनसूुची-३ 

(दफा ७ संग सम्वक्षन्ित) 

प्राववधिक प्रधतवेदन 

 

 

श्रीमान प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृतज्रू्, 

……………………………..नगर कार्ापाधलका/गाँउपाधलकाको कार्ाालर् । 

 

ववर्र् : प्राववधिक प्रधतवेदन पेश गरेको वारे । 

 

 

उपरोक्त सम्वन्िमा देहार्को वववरणहरु सवहत प्राववधिक प्रधतवेदन पेश गरेको छु । 

 

लाभग्राहीको नाम :  

लाभग्राहीको क्रमसंख्र्ा : 
लाभग्राहीको सम्झौताको क्रमसंख्र्ा : 
(िनु अवस्था हो सो मा रेिा     लगाउने) 
 

हालको अवस्था :   सामान साईटमा उपलब्ि भएको (दोस्रो वकस्ताको लाधग) 

     कार्ा सम्पन्न (कार्ा सम्पन्नको हकमा)। 

 

 

धसफाररस :  संलग्न फोटो बमोक्षिम कार्ा भएकोले    

अनदुानको दोस्रो वकस्ता उपलब्ि गराउन धसफाररस गदाछु । 

   धनमााण सम्पन्न भएको व्र्होरा धसफाररस गदाछु । 

 

(नोटुः- प्रगधतको अवस्था देक्षखने गरी हालको फोटो प्रधतवेदनसँग संलग्न गने।) 
 

 

                                                           
 पवहलो संशोिनद्बारा थप । 

प्रधतवेदकको :- 
दस्तखत : 

नाम, थर : 

पद : 

         धमधत : 
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1. j{]If0f lg:;f 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

कार्ाान्वर्न फ्लो चाटा 

 

स्थाधनर् तह 

केक्षन्रर् सरुक्षित नागररक 
आवास समन्वर् सधमधत 

सरुक्षित नागररक आवास 
समन्वर् सधमधत 

 

शहरी ववकास मन्त्रालर् 

शहरी ववकास तथा भवन धनमााण 
ववभाग  

संघीर् आर्ोिना कार्ाान्वर्न इकाई  

/सघन शहरी तथा भवन धनमााण 
आर्ोिना 


