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िचशंखगुढी गाउँपािलका 

स्थानीय राजपत्र 
         खण्ड ३                             संख्याः७                      िमितः२०७७/१०/०७ 

 
भाग-२ 

िचशंखुगढी गाउँपािलका 

 

िचशंखगुढी गाउँ कायर्पािलका कायार्लयको  
 

सूचना 
 

िचशंखुगढी गाउँपािलकाको सुरि�त नाग�रक आवास कायर्क्रम 
कायार्न्वयन कायर्िविध, २०७७ 

 



 

िचशंखुगढी गाउँपािलकाको सुरि�त नाग�रक आवास कायर्क्रम 

कायार्न्वयन कायर्िविध, २०७७ 
 स्थानीय कायर्पािलकाबाट िस्वकृत िमितः २०७७/०९/१३ 

स्थानीय राजपत्रमा प्रकािशत िमितः२०७७/१०/०७ 

प्रस्तावना :  
नेपालको संिवधान प्रद� नाग�रकको मौिलक हक अन्तगर्त आवासको अिधकार सिुनि�त गदैर् उपय�ु, सरुि�त र 
वातावरणमैत्री आवासको अिधकारको सम्मान, संर�ण तथा प�रपिूतर् गनुर् यस िचशंखुगढी गाउँपािलका अन्तगर्तका 
ग�रबीको रेखामनुी रहकेा, प्रकोपका कारण घरवार िविहन भएका घर प�रवारह�ले सरुि�त आवास िनमार्ण आफैं ले 
गनर् चाहमेा जस्तापाता र सह�िलयत दरको काठ लगायतका सामाग्री ख�रदको लािग र ग�रबीको रेखामनुी रहकेा, 
पराल वा खरको छाना भएका घर प�रवारलाई जस्तापाताको छानामिुन ल्याउन े गरी सुरि�त नाग�रक आवास 
िनमार्णको लािग आिथर्क वषर् २०७७/०७८ को बजेट तथा कायर्क्रममा उल्लेख भएको िवषयलाई कायार्न्वयन गनर् 
वाञ्छनीय भएकोले,  

िचशंखगुढी गाउँ कायर्पािलकाले दहेायको कायर्िविध बनाएको छ ।  

 

प�रच्छेद-१  

प्रारिम्भक 

१. संि�� नाम र प्रारम्भ : (१) यस कायर्िविधको नाम “सरुि�त नाग�रक आवास कायर्क्रम कायार्न्वयन कायर्िविध, 
२०७७” रहकेो छ ।  

(२) यो कायर्िविध त�ुन्त प्रारम्भ ह�नछे ।  

२. प�रभाषा : िवषय वा प्रसङ्गले अकोर् अथर् नलागेमा यस कायर्िविधमा,  

(क) “आवास व्यवस्थापन समन्वय एकाइ” भन्नाले दफा ९ बमोिजमको आवास व्यवस्थापन समन्वय एकाइ 
सम्झन ुपछर् ।  

(ख) “िचशंखुगढी गाउँपािलकाको नाग�रक आवास समन्वय सिमित” भन्नाले दफा १२ बमोिजमको सरुि�त 
नाग�रक आवास समन्वय सिमित सम्झन ुपछर् ।  

(ग) “गाउँपािलका” भन्नाले िचशंखगुढी गाउँ कायर्पािलका सम्झन ुपछर् ।  

(घ) “लि�त वगर्” भन्नाले दफा ३ बमोिजम पिहचान भएका ग�रबीको रेखामनुी रहकेा पराल वा खरको छाना 
भएका घरप�रवार र प्रकोपका कारण घरवार िविहन भएका प�रवार सम्झन ुपछर् । 

(ङ) “लाभग्राही” भन्नाले दफा ४ बमोिजम पिहचान ग�रएका व्यि� वा प�रवार सम्झन ुपछर् । 



 

(च) “सरुि�त नाग�रक आवास” भन्नाले आगलागी तथा हावा, पानी थेग्न सक्ने गरी िनमार्ण ग�रएका काठ, 
ईटा, ढुङ्गा वा ब्लक आिदको गारो भई पराल खर बाहकेका छानाय�ु आवासीय भवन सम्झन ुपछर् । 

(छ) “सरुि�त नाग�रक आवास कायर्क्रम कायार्न्वयन समन्वय सिमित” भन्नाले दफा १५ को उपदफा (१) 
बमोिजमको सिमित सम्झन ुपछर् । 

 

प�रच्छेद-२  

लि�त वगर्को पिहचान र छनौटका आधार 
 

३. लि�त वगर्को पिहचान : लि�त वगर्को पिहचान दहेाय बमोिजमको आधारमा ग�रनेछ:-  

(क) लाभग्राही बसोबास गदैर् आएको घरको छाना पराल, खर, स्याउला, आसवेसटस, िवटुिमन ड्रम वा यस्तै 
प्रकृितका आगो, पानी तथा ह�रीवाट सहजै प्रभािवत ह�न सक्ने अन्य सामाग्रीवाट छाएको,  

(ख) ग�रबीको रेखामनुी रहकेा आफँैले सरुि�त आवास िनमार्ण गनर् चाहकेो तथा िनमार्ण ग�ररहकेो घरप�रवार,  

(ग) जग्गाधनी प्रमाण पजूार् वा घर जग्गाको ितरो वा शुल्क बुझाएको प्रमाण वा िबजलुी, धारा वा अन्य सिुवधा 
शलु्क बझुाएको प्रमाण,  

(घ) िवगतदिेख सो स्थानमा स्थायी बसोवास गदैर् आएको प्रमाण,  

(ङ) प्रकोपका कारण घरवारिवहीन भएको हकमा िजल्ला िवपद ् व्यवस्थापन सिमितको िनणर्य सिहत 
सम्बिन्धत िजल्ला प्रशासन कायार्लयको िसफा�रस,  

(च) ग�रबीको रेखामनुी रहकेा लाभग्राहीको सम्बन्धमा सम्बिन्धत वडाको िसफा�रस ।  

 

४. लाभग्राहीको छनौटको आधार तथा िविध:  

(१)  सरुि�त नाग�रक आवास कायर्क्रम कायार्न्वयन सिमितले लाभग्राही छनौट गनेर् प्रयोजनको लािग 
लाभग्राहीले हाल प्रयोग ग�ररहेको घरको �ेत्रफल, गारो आिदको आधारमा अनसुचूी-१ बमोिजम अंक 
प्रदान गरी प्राथिमकता क्रम सिहत लाभग्राहीको सचूी तयार गरी “सरुि�त नाग�रक आवास समन्वय 
सिमित” मा पेश गनुर् पनेर्छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम लाभग्राही छनौट गदार् बदृ्ध, एकल मिहला, अनाथ बालबािलका तथा अपाङ्गता 
भएका घरमुलीलाई प्राथिमकता िदईनेछ । त्यसैगरी प्रकोपका कारण घरवारिवहीन भएका प�रवारले 
आवास िनमार्ण गनर् चाहमेा त्यस्तो प�रवारलाई समेत प्राथिमकता िदईनेछ ।  



 

(३) उपदफा (१) बमोिजम बढी अंक प्रा� गनेर् र उपदफा (२) बमोिजम प्राथिमकता प्रा� गनेर्लाई सरुि�त 
नाग�रक आवास समन्वय सिमितले क्रमैसँग लाभग्राहीको �पमा छनौट गनेर्छ ।  

(४) सरुि�त नाग�रक आवास समन्वय सिमितले सरुि�त नाग�रक आवास कायर्क्रम कायार्न्वयन सिमितबाट 
पिहचान भई आएका लाभग्राहीको सचूी प्राथिमकताको आधारमा छनौट गनेर्छ ।  

(५) उपदफा (३) बमोिजम लाभग्राही छनौट गदार् संगोलमा रहकेा प�रवारले एउटा आवासको लािग मात्र 
अनदुान रकम पाउन ेगरी छनौट गनुर् पनेर्छ ।  

 

प�रच्छेद-३  

अनुदान रकम तथा कायर्क्रम कायार्न्वयन सम्बन्धी व्यवस्था 
 

५. अनुदान सम्झौता र िव�ीय प्रबन्ध :  

(१) कायर्क्रम संचालन गनर्  आवश्यक पनेर् खचर् गाउँपािलकाले आवश्यकता तथा औिचत्यताका आधारमा नेपाल 
सरकार एवं प्रदशे सरकारसँग बजेट व्यवस्थाको लािग रकम माग गनेर्छ । साथै प्रत्येक आिथर्क वषर्मा सरुि�त 
नाग�रक आवास कायर्क्रमका लािग आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गनर् सक्नेछ । 

 (२) िचशंखगुढी गाउँपािलकाको सरुि�त नाग�रक आवास समन्वय सिमितले तोकेको संख्या बमोिजम 
गाउँपािलकाले आवश्यक रकमको व्यवस्था गनेर्छ ।  

(३) गाउँपािलकाले छनौट भएका लाभग्राहीसँग अनसुूची-२ बमोिजमको ढाँचामा अनदुान सम्झौता गरी 
लाभग्राहीको सचूी सम्बिन्धत बैंकलाई उपलब्ध गराउनेछ ।  

(४) छनौट भएका लाभग्राहीले गाउँपािलकाले िसफा�रस गरेको बैंकमा खाता खोल्न ुपनेर्छ र यसरी खोिलएको 
खातामा गाउँपािलकाले अनदुान सम्झौता भईसकेका लाभग्राहीलाई जस्तापाता, काठ लगायतको िनमार्ण 
सामाग्री ख�रद गनर् अनदुान वापतको रकम दईु िकस्तामा उपलब्ध गराउनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोिजम अनुदान उपलब्ध गराउँदा सम्बिन्धत लाभग्राहीलाई पिहलो िकस्ता वापत साठी प्रितशत 
रकम उपलब्ध गराईनेछ र लाभग्राहीले सो रकम जस्तापाता र काठ लगायतको सामाग्री ख�रद गरी िनमार्ण 
कायर् अिघ बढाउनको लािग खचर् गनुर् पनेर्छ ।  

(६) उपदफा (५) बमोिजम प्रा� पिहलो िकस्ताको रकमबाट जस्तापाता र काठ लगायतको सामाग्री ख�रद गरी 
िनमार्ण कायर् सम्पन्न भएको भनी गाउँपािलकाको तोिकएको प्रािविधकबाट अनसुचूी-३ बमोिजमको 
प्रािविधक प्रितवेदन सिहतको िसफा�रसको आधारमा सम्बिन्धत लाभग्राहीलाई दोस्रो तथा अिन्तम िकस्ता 
वापत चािलस प्रितशत अनदुान रकम उपलब्ध गराईनेछ ।  

 



 

६. अनुदान रकम असलु उपर गराइने : कुन ैव्यि�ले झठुा िववरण पेश गरी अनदुान रकम िलएको पाईएमा वा जनु 
प्रयोजनका लािग अनदुान रकम उपलब्ध गराईएको हो सोही प्रयोजनमा खचर् नगरी अन्य प्रयोजनमा खचर् गरेको 
पाईएमा वा िकस्ता बमोिजमको गनुर्पनेर् कायर् प्रगित अनदुान उपलब्ध गराईएको िमितले तीन मिहना िभत्र नगरेमा 
लाभग्राहीबाट अनदुान रकम गाउँपािलकाले असुल उपर गनेर्छ ।  

७. िनमार्ण सम्पन्न भएको मािनने : गाउँपािलकाको प्रािविधकबाट अनसुचूी-३ बमोिजम प्रितवेदन पेश भई प्रमािणत 
गरेपिछ िनमार्ण कायर् सम्पन्न भएको मािननेछ ।  

७. (क) गाउँपािलकाले आवश्यक ठानेमा संघीय आयोजना कायार्न्वयन एकाइ वा सघन शहरी तथा भवन िनमार्ण 
आयोजनावाट प्रािविधक सहयोग माग गनर् सक्नेछ । 

 

प�रच्छेद-४  

कायर्क्रम कायार्न्वयन गनेर् िनकायह� 
 

८. गाउँ कायर्पािलका कायार्लयको काम, कतर्व्य र अिधकार : यो कायर्िविध कायार्न्वयन गनेर् सन्दभर्मा गाउँ 
कायर्पािलका कायार्लयको काम, कतर्व्य र अिधकार दहेाय बमोिजम ह�नछे :-  

(क) िचशंखुगढी गाउँपािलकाको सरुि�त नाग�रक आवास समन्वय सिमितको बैठकको लािग आवश्यक व्यवस्था 
गनेर्,  

(ख) कायर्क्रम कायार्न्वयन गनेर् िसलिसलामा आईपरेका समस्याह� समाधान गनेर् र यस कायर्िविधमा प�रमाजर्न 
तथा संशोधन गनुर् परेमा आवश्यक तयारी गरी स्वीकृितको लािग गाउँ कायर्पािलकामा पेश गनेर्,  

(ग) कायर्क्रम कायार्न्वयनको लािग आवश्यक नीित तजुर्मा गनेर् तथा बजेट व्यवस्थाको लािग आवश्यक समन्वय 
गनेर्,  

(घ) कायर्क्रम अनगुमन मलु्याकंन गरी आवश्यक िनदेर्शन िदने ।  

 

९. आवास व्यवस्थापन समन्वय एकाइको काम, कतर्व्य र अिधकार : (१) कायर्क्रम कायार्न्वयनको लािग 
सहयोग पयुार्उन गाउँपािलकाको प्रािविधक शाखा अन्तगर्त आवास व्यवस्थापन समन्वय एकाइ रहनेछ ।  

(२) आवास व्यवस्थापन समन्वय एकाइको काम, कतर्व्य र अिधकार दहेाय बमोिजम ह�नेछ: -  

(क) कायर्क्रम कायार्न्वयन गनेर् िसलिसलामा सम्बिन्धत प�ह�बीचमा समन्वय गनेर्,  

(ख) कायर्क्रमको अनुगमन र मलु्याकंन गनेर् र भावी कायर्क्रमको लािग योजना तयार गनेर्,  



 

(ग) िचशंखुगढी गाउँपािलकाको सरुि�त नाग�रक आवास समन्वय सिमित माफर् त वडावाट लाभग्राहीको िववरण 
प्रा� गनेर्,  

(घ) िचशंखुगढी गाउँपािलकाको सरुि�त नाग�रक आवास समन्वय सिमितको बैठकबाट भएको िनणर्य बमोिजम 
प्रा� िनदेर्शन कायार्न्वयन गनेर् गराउने र सम्बिन्धत लाभग्राहीलाई आवश्यक िनदेर्शन िदन े।  

(ङ) कायर्क्रमको प्रगित िववरण प्रा� गरी तयार गनेर् सिम�ा एवं सम्बिन्धत प�ह� बीच समन्वय गनेर् ।  

१०. गाउँ कायर्पािलका कायार्लयको काम, कतर्व्य र अिधकार :  
गाउँपािलकाको काम, कतर्व्य र अिधकार दहेाय बमोिजम ह�नेछ :-  

(क) िचशंखगुढी गाउँपािलकाको सरुि�त नाग�रक आवास समन्वय सिमितको िनणर्य तथा िनदेर्शन र सरुि�त 
नाग�रक आवास कायर्क्रम कायार्न्वयन सिमितको बैठकको िनणर्य कायार्न्वयन गनेर्,  

(ख) वडाबाट सवेर्�ण गरी संकिलत िनवेदनह�को सवेर्�ण फारमको िववरणका आधारमा अनसुचूी-१ बमोिजम 
अंक प्रदान गरी त्यस्ता लि�त वगर् वा प�रवारको सचूी तयार गरी लाभग्राहीको िववरण सरुि�त नाग�रक 
आवास समन्वय सिमितमा स्वीकृितको लािग पेश गनेर्,  

(ख१) सरुि�त नाग�रक आवास कायर्क्रम कायार्न्वयन सिमितको िनणर्य बमोिजम लाभग्राहीको आवेदन संकलन 

गनर् १५ िदने सचूना जारी गरी िनवेदन संकलन गनेर्,  

(ग) कायर्क्रमको प्रगित प्रितवेदन तयार गरी सम्बिन्धत प�ह� बीच समन्वय गनेर्, 

(घ) कायर्क्रम कायार्न्वयनको सम्बिन्धत लाभग्राहीलाई आवश्यकता अनसुार प्रािविधक सहयोग उपलब्ध गराउने,  

(ङ) कायर्क्रम कायार्न्वयन सिमितको समन्वयमा कायर्क्रमको अनगुमन र मुल्याकंन गनेर् ।  

 

११. सम्पकर्  एकाइ सम्बन्धी व्यवस्था :  

(१) प्रस्तत ुकायर्क्रमको सम्पकर्  एकाइको �पमा गाउँपािलकाको योजना तथा प्रािविधक शाखाले कायर् गनेर्छ ।  

(२) सम्पकर्  एकाइको काम, कतर्व्य र अिधकार दहेाय बमोिजम ह�नेछ: -  

(क) सरुि�त नाग�रक आवास कायर्क्रम कायार्न्वयन समन्वय सिमितमा प्रितिनिधत्व गरी सम्बिन्धत लाभग्राहीको 
पिहचान गनर् आवश्यक कायर् गनेर्,  

(ख) प्रा� आवेदन अनसुार लाभग्राहीको सवेर्�ण गनर् सम्बिन्धत वडामा प्रािविधक खटाउने,  

(ग) िववरण सिहतको लाभग्राही सवेर्�ण फारम अंक प्रदान गनर् गाउँपािलकाको कायार्लयमा पेश गनेर्,  

(घ) प्रा� अनदुान रकमको प�रिधमा सम्झौता भएका लाभग्राहीलाई पिहलो र दोस्रो तथा अिन्तम िकस्ता वापतको 
अनदुान रकम उपलब्ध गराउन समन्वय गनेर्, कायर् सम्पन्न भएको अिभलेख राख्ने,  



 

(ङ) िनमार्णािधन आवास एकाइह�को िनमार्ण कायर् समयमै सम्पन्न गनर्को लािग आवश्यक सहयोग िलई कायर् 
गनेर् गराउने ।  

(च) प्रत्येक वडा माफर् त आफ्नो कायर्�ेत्रिभत्र यस कायर्िविध बमोिजमका सम्भािवत लाभग्राहीको संख्या 
(वडागत आधारमा) तोिकएको समयिभत्र गाउँपािलका कायार्लयमा उपलब्ध गराउन आवश्यक समन्वय 
गनेर् ।   

प�रच्छेद-५ 

सिमित सम्बन्धी 
 

१२. िचशंखुगढी गाउँपािलकाको सुरि�त नाग�रक आवास समन्वय सिमित : सरुि�त नाग�रक आवास 
कायर्क्रम कायार्न्वयनको लािग पािलका स्तरमा दहेाय बमोिजमको एक िचशंखगुढी गाउँपािलकाको सरुि�त 
नाग�रक आवास समन्वय सिमित रहनेछ :  

(क) गाउँपािलका अध्य�        - संयोजक  

(ख) गाउँपािलका उपाध्य�        - सदस्य  

 (ग) कायर्पािलकाको पवूार्धार िवकास सिमितको संयोजक   - सदस्य 

 (घ) कायर्पािलकाको वातावरण तथा िवपद ्व्यवस्थापन सिमितको संयोजक  - सदस्य  

 (ङ) प्रमुख प्रशासक�य अिधकृत       - सदस्य सिचव  

 

१३. बैठक सम्बन्धी कायर्िविध :  

(१) िचशंखगुढी गाउँपािलकाको सरुि�त नाग�रक आवास समन्वय सिमितको वैठक संयोजकले तोकेको िमित 
र समयमा आवश्यकता बमोिजम बस्नेछ ।  

(२) िचशंखुगढी गाउँपािलकाको सरुि�त नाग�रक आवास समन्वय सिमितको वैठक सम्बन्धी कायर्िविध सिमित 
आफँैले िनधार्रण गरे बमोिजम ह�नछे ।  

 

  



 

१४. िचशंखुगढी गाउँपािलकाको सुरि�त नाग�रक आवास समन्वय सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकारः 
िचशंखगुढी गाउँपािलकाको सरुि�त नाग�रक आवास समन्वय सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार दहेाय 
बमोिजम ह�नछे :-  

(क) उपलब्ध बािषर्क बजेट र आवश्यकताको आधारमा कायर्क्रम कायार्न्वयनका लािग कायर्क्रम लाग ुगनेर् वडा 
तोक्ने र वडागत �पमा अिधकतम आवास संख्या िनधार्रण गनेर्,  

(ख) लाभग्राहीह�लाई उपलब्ध गराईने अनदुान रकमको िनधार्रण तथा पनरुावलोकन गनेर्,  

(ग) कायर्क्रम कायार्न्वयनको क्रममा आई परेका बाधा अड्चन फुकाउने,  

(घ) आवश्यकता अनसुार कायर्क्रमको अनुगमन गनेर्, गराउने,  

(ङ) कायर्क्रमको प्रगित सिम�ा गनेर् र कायार्न्वयनसँग सम्बिन्धत प�ह� बीच समन्वय गनेर् ।  

 

१५. सुरि�त नाग�रक आवास कायर्क्रम कायार्न्वयन सिमित :  

(१) कायर्क्रम कायार्न्वयनमा सहयोग पयुार्उन दहेाय बमोिजम सरुि�त नाग�रक आवास कायर्क्रम कायार्न्वयन 
सिमित रहनेछ :-  

(क) गाउँपािलका अध्य�                - संयोजक  

(ख) गाउँपािलका उपाध्य�                                  -सदस्य 

(ग) प्रमख ुप्रशासक�य अिधकृत      - सदस्य  

(घ) प्रािविधक शाखा प्रमखु     - सदस्य  

(ङ) योजना शाखा प्रमुख      - सदस्य सिचव  

(२) सरुि�त नाग�रक आवास कायर्क्रम कायार्न्वयन सिमितको वैठक संयोजकले तोकेको िमित र समयमा 
आवश्यकता बमोिजम बस्नेछ ।  

(३) सरुि�त नाग�रक आवास कायर्क्रम कायार्न्वयन सिमितको वैठक सम्बन्धी कायर्िविध सो सिमित आफैं ले 
िनधार्रण गरेबमोिजम ह�नछे ।  

 

१६. सुरि�त नाग�रक आवास कायर्क्रम कायार्न्वयन सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार : सरुि�त नाग�रक 
आवास कायर्क्रम कायार्न्वयन सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार दहेाय बमोिजम ह�नछे :-  

(क) िचशंखगुढी गाउँपािलकाको सरुि�त नाग�रक आवास समन्वय सिमितबाट प्रा� िनदेर्शन कायार्न्वयन गनेर्, 
गराउने,  



 

(ख) गाउँपािलका कायार्लयमा पेश भएको िववरणका आधारमा िचशंखगुढी गाउँपािलकाको सरुि�त नाग�रक 
आवास समन्वय सिमितबाट तोिकएका वडाह�मा कायर्क्रम कायार्न्वयन गनर् अिधकतम आवास संख्या 
तोक्ने,  

(ग) कायर्क्रम कायार्न्वयनको लािग लि�त वगर्को सिूचबाट दफा (४) को आधारमा लाभग्राही छनौट गनेर्,   

(घ) कायर्क्रम कायार्न्वयनका क्रममा सम्बिन्धत प�ह� बीच समन्वय कायम गनेर्,  

(ङ) कायर्क्रमको कायार्न्वयन सम्बन्धमा अनगुमन गनेर्,  

(च) कायर्क्रम कायार्न्वयनमा दखेापरेका समस्या समाधान गनेर्,  

(छ) लाभग्राहीका गनुासोह�को व्यवस्थापन गनेर् ।  

 

प�रच्छेद -६ 

िविवध 
 

१७. किन्टन्जेन्सी खचर्को व्यवस्थाः  

(१) कायर्क्रमको प्रािविधक व्यवस्थापन गनर् ४ % सम्म किन्टन्जेन्सी वापत रकम छुट्याउन सिकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम किन्टन्जेन्सी खचर्को बाँडफाँड गदार् कायर्क्रम संचालन, लागत ई�मेट, मलु्यांकन र 
अनगुमन, सपु�रवे�ण, समी�ा लगायतका कायर्मा मात्र छुट्याउन सिकनेछ । 

१८. िनदेर्शन पालना गनुर् पनेर्ः िचशंखगुढी गाउँपािलकाको सरुि�त नाग�रक आवास समन्वय सिमितले कायर्क्रम 
कायार्न्वयनको िसलिसलामा िदएको िनदेर्शन सम्विन्धत सबै प�ले पालना गनुर् पनेर्छ । 

१९. िववादको समाधानः कायर्क्रम कायार्न्वयनको सन्दभर्मा कुनै िववाद उत्पन्न भएमा िचशखगुढी 
गाउँपािलकाको सरुि�त नाग�रक आवास समन्वय सिमित माफर् त गाउँ कायर्पािलकाबाट िदइने िनणर्य अिन्तम 
ह�नेछ । 

२०. कारबाही ह�नेः अनदुान कायर्क्रमबाट लाभािन्वत ह�ने उदशे्यले कुनै व्यि�ने झठ्ुटा िववरण पेश गरेमा वा त्यस्तो 
व्यहोरा िसफा�रस गरेको ठहर ह�न आएमा त्यस्ता व्यि�लाई प्रचिलत काननु बमोिजम कारबाही ह�नेछ ।  

२१. सुिवधा नपाउनेः  

    (१) नेपाल सरकारको भकुम्प पनुिनर्मार्ण, प्रकोप व्वस्थापन वा जोिखम वस्ती स्थानान्तरण जस्ता कायर्क्रमबाट 
लाभािन्वत लाभग्राहीलाई यस कायर्िविध बमोिजम अनदुान उपलब्ध गराईने छैन । 



 

  (२) िचशंखुगढी गाउँपािलका िभत्र वा अन्यत्र कुनैपिन स्थानमा एक भन्दा बढी आवास भई पक्क� वा जस्तापाताले 
आवास िनमार्ण गरी स्वािमत्व ग्रहण गरेका नाग�रकह�को खरको छाना भएका अन्य आवास गहृ भएता पिन 
उ� नाग�रक यस सरुि�त नाग�रक आवास कायर्क्रमका लािग ग्रा� ह�ने छैन । 

२२. अनुदान रकमः  यस सरुि�त नाग�रक आवास कायर्क्रम कायर्िविध, २०७७ बमोिजम  छनौट भएका 
लाभग्राहीह�ले आवास व्यवस्थापन प्रयोजनका लािग �.५० (किन्टन्जेन्सी समेत) हजार अनदुान प्रा� गनेर्छन ्
। 

२३. कायर्सम्पादन गनुर् पनेर्ः   नपेाल सरकार एवं प्रदशे सरकारले तोकेको ड्रइङ, िडजाईन, प्रािविधक नम्सर् तथा 
मापदण्डको आधारमा सम्बिन्धत कायार्लयसँग समन्वय गरी गाउँ कायर्पािलका कायार्लयको प्रािविधक 
शाखाले सरुि�त आवास िनमार्ण सम्बिन्धको प्रािविधक कायर् गनुर् पनेर्छ । 

२४. अन्यः  संघीय समपरूक तथा प्रदशे समपरूक अनदुानबाट यस िचशंखगुढी गाउँपािलका अन्तगर्त सञ्चालन 
ह�न ेआवास व्यवस्था कायर्क्रम एवं सरुि�त नाग�रक आवास कायर्क्रम यिह कायर्िविध बमोिजम सञ्चालन 
ग�रनेछ ।    

 

   

 

        

 

 

  



 

अनुसुिच १ 
(दफा ४ को उपदफा (१) संग सम्बिन्धत ) 

लाभग्राहीह�को छनौटका आधारह� 
क्र.स.  िववरण  िदइने अङ्क कैिफयत  
१ हाल प्रयोगमा रहकेो घरको 

�ेत्रफल, प्रितव्यि� 
वगर्िफटमा 

३० भन्दा कमलाई   -१०  
३० दिेख ६० सम्म   -५ 
६० भन्दा वढी         -० 

 

२ घरको गारो  बाँस िचरपट /कप्टेरो आिद वा त्यसमा 
पराल/स्याउलाको टािट - १० 
निमलेको ढुङ्गाको गारो, बाँस कप्टेरो भकारी 
आिदमा माटोले पोतेको तथा काठ/फल्याक 
काँचो ईटामा माटोको  
जोनीर् - ५  
िमलेको दङ्ुगाको गारो तथा पाकेका ईटामा 
माटो /िसमेन्टका जोनीर् - ० 

५० प्रितशत सम्ममा जेच 
त्यसैलाई मान्ने  

३ घरको छानो  फुस आसवेटस, स्याउला, प्लािस्टक िसट 
आिद  -१०  
खपडा,  टायल  - ५  
ढलान, ककर् ट पाता - ० 

आसवेटस छाना स्वास्थ्यको 
लािग हािनकारक छ । 

४ जग्गाको स्वािमत्व  लालपजूार् भएको वा गाउँव्लक (स्वािमत्व 
पाउन सिकने) वा स्यानीय तहको िसफा�रस 
(स्वबासी र िववाद रिहत )             - १० 
नदी/ताल िकनारामा बसोबास गरेको - ०  

 

५ घरमलूीको हकमा अित िवपन्न, असहाय, अस�,  वदृ्दवदृ्धा, 
अनाथ बालबािलका, एकल मिहला जस्ता 
घरमलुी लाभग्रािह भएका   - १० 
अन्य  -० 

 

 

नोटः (१) ढलान र जस्तापाताले छाएका छाना भएको आवास धनी घरप�रवारलाई यस कायर्िविध अन्तगर्त लाभग्राहीको 
�पमा समावेस ग�रने छैन । 

(२) प्रकोपका कारण घरवार िविहन भएका घरप�रवारलाई दफा ४ उपदफा (२) बमोिजम पिहलो प्राथिमकतामा रािखनछे र 
यस अनसुचुी बमोिजम मूल्याकंन ग�रने छैन । 

(३) ग�रबीको रेखामनुी रहकेा आफँैले सरुि�त आवास िनमार्ण ग�ररहकेो हकमा उपरो� अनसुचूी बमोिजम मलू्याकंन ग�रन े
छैन । वडाको िसफा�रसको आधारमा सरुि�त नाग�रक आवास कायर्क्रम कायार्न्वयन सिमितले लाभग्राही छनौट गनेर्छ 
।   



 

 

अनुसूची २  
(दफा ५ को उपदफा (३) संग सम्बिन्धत) 

सुरि�त नाग�रक आवास िनमार्णको लािग लाभग्राहीसँग गरीने 
अनुदान सम्झौता-पत्र (घर बनाउने वा छाना छाउने) 

सवेर्�ण घरधनी क्रम संख्या   
सम्झौता क्रमाङ्क संख्या  

 

पराल तथा खरको छाना भएको घर प�रवारलाई जस्तापाताको छानामनुी ल्याउने गरी सुरि�त नाग�रक आवास 
िनमार्णका लािग यस गाउँ कायर्पािलकाको कायार्लय  (यस पिछ प्रथम प� भिनन)े र .................... िजल्ला 
............................ गा.पा.,वडा नं. ........... गाँउ/टोलको लाभग्राही श्री .................................................... 
(यस पिछ दोस्रो प� भिनन)े बीच दहेाय बमोिजमका शतर्ह�को अिधनमा रही  तोिकएको मापदण्ड बमोिजम सरुि�त 
नाग�रक आवास िनमार्ण गनर् गराउन िमित २०७ ...... साल ......... मिहना......... गतेका िदन यो अनदुान सम्झौता-
पत्रमा सही छाप दस्तखत गरेका छौं ।  

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

दोस्रो प� (लाभग्राही) ले मञ्जुर गरेका शतर्ह�ः-  

१. मेरो घर पराल तथा खरको छाना रहकेो ठीक साँचो हो । मैले मेरो घर पराल तथा खरको छाना रहकेोले सरुि�त 
नाग�रक आवास कायर्क्रम कायार्न्वयन कायर्िविध, २०७७ एवं सम्झौता-पत्रमा उकल्लेिखत शतर् अन�ुप बनाउनेछु ।  

२. िनमार्ण सामाग्रीको ख�रद गनेर् तथा डकमीर्, िसकमीर्, प्लम्बर, इलेिक्ट्रिसयन र अन्य िनमार्ण कायर् गनेर् िनमार्णकमीर् 
तथा श्रिमक जटुाउने एवं काममा लगाउने िजम्मेवारी मेरो ह�नछे ।  

३. मैले प्रा� गनेर् सरुि�त नाग�रक आवास कायर्क्रम कायार्न्वयन कायर्िविध बमोिजमको अनुदान रकम घरको छानाका 
लािग आवश्यक सामाग्री जस्तापाता, सह�िलयत दरको काठ लगायतका सामाग्रीका लािग मात्र खचर् गनेर्छु ।  

४. मैले तोिकएको बैंकमा खोिलएको खातामाफर् त अनदुान रकम �. ......................... (अ�रेपी 
......................................................... मात्र) प्रा� गनेर्छु ।  

५. मैले पिहलो िकस्ता वापत ६०% रकम प्रा� गनेर्छु । सो रकम जस्तापाता र सह�िलयत दरको काठ लगायतको 
सामाग्री ख�रद गरी िनमार्ण कायर् अिघ बढाउनको लािग खचर् गनेर्छु ।  

६. मैले पिहलो िकस्ताको रकमबाट जस्तापाता र काठ लगायतको िनमार्ण सामाग्री ख�रद गरी िनमार्ण कायर् सम्पन्न   
भई प्रािविधक प्रितवेदन पेश गरे पिछ दोस्रो तथा अिन्तम िकस्ता वापत ४०% रकम प्रा� गनेर्छु ।  

७. मािथ उल्लेिखत व्यहोरा ठीक साँचो हो । झटु्ठा ठहरे प्रचिलत काननू बमोिजम सह�लँा बझुाउँला ।  



 

 

प्रथम प� (............................गाँउ कायर्पािलकाको कायार्लय) ले मञ्जुर गरेका शतर्ह�   

दोस्रो प�बाट उल्लेिखत शतर्ह� परुा भएको अवस्थामा िनम्न अनसुारको सरुि�त नाग�रक आवास िनमार्ण अनदुान 
दोस्रो प�ले बैंक माफर् त उपलब्ध गराउनेछ ।  
 

दोस्रो प� (गाउँ कायर्पािलकाको कायार्लय) कायार्लयको छाप 
कायार्लयको छाप कायार्लयको नाम, ठेगाना : 
...............................................  
अिधकार प्रा� कमर्चारीको नाम : ......................................  
पद  :........................................................................   
हस्ता�र .................................................................. :  
िमित : .............................   
 

 

 

दोस्रो प�  )लाभग्राही(  
(क) लाभग्राहीको व्यि�गत िववरण  

लाभग्राहीको नाम, थर(अग्रेजीमा)……………………………….. 
लाभग्राहीको नाम, थर(नेपालीमा)………………………………...  
नाग�रकतामा उल्लेिखत ठेगाना  
िजल्लाः .............  
गा .पा. ,...................................                              वडा नं ......................... .  
ना.प्र.नं…………………                                     जारी िजल्लाः  ....................... 
जारी िमित ......................  
जन्म िमित : .............................                               सम्पकर्  फोन न.ं...................... :.  
स्थायी ठेगाना र नाग�रकता उल्लेिखत ठेगाना फरक भएमा  
(बसाइसराइको िववरण उल्लेख गनेर्) 
बसाइसराइ प्रमाणपत्र नं............................. .  
बसाइसराइ िमित : .......................................   

लाभग्राहीको फोटो  
 



 

सम्झौता पत्रमा हस्ता�र गनेर् अिधकार /मञ्जुरी प्रा� व्यि�को िववरण  
(लाभग्राही उपिस्थत ह�न नसकेको अवस्थामा िनजको प्रितिनध) 

संर�क/अिधकार/ मञ्जरुी प्रा� व्यि�को नाम थर  ............................................: 
स्थायी ठेगाना िजल्लाः  ......................... 
गा.पा………………………………  
वडा ...........................................  
गाँउ/टोल……………………….. 
ना.प्र.नं………………… जारी िजल्ला ....................... : जारी िमित :  ..................  
जन्म िमित : ........................  
बाजेको नाम, थर :..............................................................................   
बाबकुो नाम, थर :..............................................................................   
लाभग्राही सँगको नाता ...........................................................:............   
सम्पकर्  फोन नं.................................................................. : .  
लाभग्राही/संर�क/अिधकार प्रा� व्यि�को औठंाको छाप  
 
 
 
लाभग्राही/संर�क/अिधकार प्रा� व्यि�को हस्ता�र ..………………………  
िमित : ............................   
बैंक खाता िववरण(तोिकएको बैंकमा खाता खोलेकोमा िववरण उल्लेख गनेर्  
बैंक खाता नं..............................................................................: .  
खातावालाको नाम, थर ............................................: ......................   
बैंकको नाम ................................................................................:  
शाखा .......................................................................................:  
घर िनमार्ण ह�न ेजग्गाको िववरण:  
िक�◌ा नं………………………………�ेत्रफल…………….वगर् िमटर  
ठेगाना: िजल्ला……………….. गाउँपािलका……………………...  
(इच्छाएको व्यि�को नाम, थर : ................................................................   
लाभग्राहीसँगको नाता ........................................................................ :  
(ङ) साँ�ीको नमथर……………………………………………  
हस्ता�र ........................................... :..................................   

 
आवश्यक कागजातह�  
१. लाभग्राहीको नाग�रकताको प्रमाणपत्रको प्रितिलिप  
२. जग्गाधनीको दतार् प्रमाण पजुार्को प्रितिलिप । 
३. लाभग्राहीको पासपोटर् साइजको फोटो ।  

दायाँ    बाया ँ



 

 अनुसूची-३  
(दफा ७ संग सम्बिन्धत) 

 

प्रािविधक प्रितवेदन 
 

श्रीमान ्प्रमख ुप्रशासक�य अिधकृत ज्य,ू  
……………… गाँउ कायर्पािलकाको कायार्लय, सेनार् ओखलढुंगा ।  
 
      िवषय : प्रािविधक प्रितवेदन पेश गरेको वारे ।  

 
उपरो� सम्बन्धमा दहेायको िववरणह� सिहत प्रािविधक प्रितवेदन पेश गरेको छु ।  
लाभग्राहीको नाम:  
लाभग्राहीको क्रमसंख्या :  
लाभग्राहीको सम्झौताको क्रमसंख्या :  
(जनु अवस्था हो सो मा रेजा         लगाउने)  
 
हालको अवस्था :             सामान साईटमा उपलब्ध भएको (दोस्रो िकस्ताको लािग)  
                                    कायर् सम्पन्न (कायर् सम्पन्नको हकमा) ।  
 
 
िसफा�रस : संलग्न फोटो बमोिजम कायर् भएकोले  
        अनदुानको दोस्रो िकस्ता उपलब्ध गराउन िसफा�रस गदर्छु ।  
        िनमार्ण सम्पन्न भएको व्यहोरा िसफा�रस गदर्छु ।  
 
(नोट: -प्रगितको अवस्था दिेखने गरी हालको फोटो प्रितवेदनसँग संलग्न गनेर् ।)  
 
प्रितवेदकको :-  

दस्तखत :  

नाम, थर :  

पद :  

िमित :  

 



 

कायार्न्वयन फ्लो चाटर् 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गाउँ कायर्पािलका 
 

िचशंखुगढी गाउँपािलकाको सुरि�त  
नाग�रक आवास समन्वय सिमित 

 

सुरि�त नाग�रक आवास कायर्क्रम 
कायार्न्वयन सिमित 

 

   वडा कायार्लय 
 

   प्रािविधक शाखा 
 

    योजना शाखा 
 

गाउँ कायर्पािलकाको कायार्लय 
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