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प्रस्तावनााः 

नेपािको संचवधानको धारा ४२ उपधारा (२) िा आचथयक रुपिे चवपन्न  था िोपन्िखु सिदुायका नागररकको संरक्षण, 

उत्थान, सशचिकरण र चवकासका िाचग चशक्षा, स्वस््य, आवास, रोजगार, खाद्यान्न र सािाचजक सरुक्षािा चवशेष 

अवसर  था िाभ पाउने हक हुने व्यवस्था भएकोिे दचि , चवपन्न  था सािवसािी रुपिा नेपाि सरकारिे बजेट 

विव्य िार्य   सम्बोधन गरी सिेट्ने िोपोन्िखु र अच  सीिान् कृ  जाच   था सिुदायका चवपन्न वगयहरुिाई 

आवासको व्यवस्थाको िाचग चिशंखगुढी गाउँपाचिकाको जन ा आवास काययक्रिका िाचग चवनयोचज  बजेट  था 

काययक्रि एवं गाउँपाचिका अन् गय  नेपाि सरकार  था प्रदशे सरकारबाट जन ा आवास काययक्रिका िाचग 

चवच योचज  बजेट  था काययक्रििाई कायायन्वयन गनय चिशंखगुढी गाउँपाचिकाको प्रशासकीय काययचवचध (चनयचि  

गने) ऐन, २०७५ को दर्ा ४ (१) िे चदएको अचधकार प्रयोग गरी चिशंखुगढी गाउँ काययपाचिकािे यो काययचवचध 

बनाएको छ । 

 

परिच्छेद – १ 

प्रािचभभक 

१. संचिप्त नाम ि प्रािभभ:  

(क) यस काययचवचधको नाि "चिशंखगुढी गाउँपाचिकाको जन ा आवास काययक्रि कायायन्वयन काययचवचध, 

२०७७" रहकेो छ । 

(ख) यो काययचवचध चिशंखगुढी गाउँ काययपाचिकािे स्वीकृ  गरी रापत्रिा प्रकाशन पश्चा  प्रारम्भ हुनेछ । 

 

२. परिभाषा: चवषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा यस काययचवचधिा: 

(क) चिशंखगुढी गाउँपाचिका भन्नािे चिशंखगुढी गाउँ काययपाचिका सम्झन ुपदयछ । 

(ख) "जन ा आवास सिन्वय सचिच " भन्नािे दर्ा ११ को उपदर्ा (१) बिोचजि गठन भएको सचिच  सम्झन ु

पछय । 

(ग) "जन ा  आवास काययक्रि कायायन्वयन सचिच " भन्नािे दर्ा १४ को उपदर्ा (१) बिोचजि गठन भएको 

सचिच  सम्झन ुपछय । 



(घ) "काययक्रि सिन्वय इकाई" भन्नािे दर्ा १० को उपदर्ा (१) बिोचजिको काययक्रि सिन्वय इकाई 

सम्झन ुपछय । 

(ङ) "काययक्रि कायायन्वयन इकाई" भन्नािे दर्ा १० को उपदर्ा (४) बिोचजिको काययक्रि कायायन्वयन इकाई 

सम्झन ुपछय । 

(ि) "जन ा आवास" भन्नािे स्वीकृ  चडजाईन अनसुारको आवास इकाई सम्झन ुपछय । 

(छ) "काययक्रि" भन्नािे जन ा आवास काययक्रि सम्झन ुपछय । 

(ज) "आवास इकाई" भन्नािे िाभग्राही घरधनीिे पाउने घर सम्झन ुपछय । 

(झ) "िाभग्राही" भन्नािे दर्ा ४ उपदर्ा (१) बिोचजि छनौट भएको िाभग्राही घरधनी सम्झनु पछय । 

(ञ) "िचक्ष  वगय" भन्नािे काययक्रि िाग ुहुने स्थानिा चवग  दचेख स्थायी रुपिा बसीबास गरेका राचरिय 

दचि  आयोगको सिूीिा सचूिकृ  भएका दचि , चवपन्न  था सािवसािी रुपिा नेपाि सरकार  था 

प्रदशे सरकारिे बजेट विव्य िार्य   सम्बोधन गरी सिेट्ने िोपोन्िखु र अच  सीिान् कृ  जाच  वा 

सिदुायका चवपन्न वगयहरु सम्झन ुपछय । 

(ट) "जन ा आवास सिन्वय सचिच " भन्नािे दर्ा १४ को उपदर्ा (१) बिोचजि गठन भएको सचिच  सम्झन ु

पछय । 

परिच्छेद –२ 

िचित वगयको परिचान ि कार्यक्रम कार्ायन्वर्न स्थि 

३.  िचित वगयको परिचान: िचक्ष  वगयको पचहिान दहेाय बिोचजिको आधारिा गररने छ:-  

(क)  चवग दचेख सो स्थानिा स्थायी बसोबास गद ैआएको प्रिाण । 

(ख)  जग्गाधनी प्रिाण पजूाय वा घर जग्गाको च रो वा शलु्क बझुाएको भए सो सम्बन्धी कागजा  वा आरू् 

चवग  दचेख सो स्थानिा बसोबास गरी आएको भन्ने वडाको चसर्ाररस । 

(ग) चबजिुी, धारा वा अन्य सचुवधा शलु्क बझुाएको प्रिाण । 

(घ) िाभग्राही बसोबास गद ैआएको घरको भौच क अवस्था । 

(ङ) सम्बचन्ध  वडािे िचक्ष  वगय चभत्र परेको भनी गरेको चसर्ाररस । 

(ि) उपरोि अनसुारका िचक्ष  वगयको पचहिानको िाचग व्यवस्था भएको यस दर्ाको खण्ड क, ख, ग िध्ये 

कुनै एक िात्र आधारिा सिे  िचक्ष  वगयको पचहिान गनय सचकने छ । 

४. िाभग्राहीको छनौटको आिाि:  

(१) सम्बचन्ध  वडाको चसर्ाररस (आवेदनका साथ) 

(२) आचथयक अवस्था किजोर भएको भनी स्वघोषणा गररएको पत्र । 

(३) बास् चवक िाभग्रही एचकन गनयका िाचग आवास इकाइ चनिायण स्थिको पाँि जना सचम्िचि  स्थिग  

सजयचिन ििुलु्का । 

 



 

५. कार्यक्रम कार्ायन्वर्न स्थिाः  

(१) िाभग्राही पररवार बसोवास भएको स्थान वा बस् ीिा काययक्रि कायायन्वयन गररने छ ।  

(२) काययक्रि कायायन्वयन स्थि पचहिान गदाय िचक्ष  वगयको घर यथास्थानिा पनुाः चनिायण हुने गरी गररने छ ।   र 

प्राकृच क प्रकोपको जोचखि रहकेो, वन सीिा के्षत्रिा परेको वा कुनै कारणबाट चववाचद  घडेरी भएको स्थानिा 

काययक्रि कायायन्वयन गररने छैन ।  

(३) गाउँपाचिकािे आवश्यक जग्गा उपिव्ध गराई उि जग्गािा जन ा आवास काययक्रि सञ्िािन गनय सक्नेछ ।  

परिच्छेदाः ३ 

िकम तथा चनमायण सामाग्री सभबन्िी 

६. िकम उपिव्ि गिाउनेाः 

(१) गाउँ काययपाचिकाको कायायियिे वडा  था प्राचवचधकको चसर्ाररसको आधारिा िाभग्राहीको खा ािा रकि 

जम्िा गनेछ ।  

(२) िाभग्राहीिे गाउँपाचिकाको चसर्ाररसिा चिशंखगुढी गाउँपाचिका चस्थ  कुिारी बैंक चिचिटेडिा खा ा 

खोल्न ुपने पनेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बिोचजि खोचिने खा ा गाउँपाचिकािे  ोकेको अचधकृ  स् रको कियिारी र िाभग्राहीको 

संयिु दस् ख िा संिािन हुनेछ ।  

(४) गाउँपाचिकािे संयिु खा ा संिािनको िाचग कियिारी  ोक्दा आवास इकाई चनिायणको िलू्याङकन गरी 

चबिपास गने कियिारीिाई  ोक्न पाईने छैन ।  

(५) िाभग्राहीिाई रकि उपिव्ध गराउन गाउँपाचिकाको कायायिय र िाभग्राही चवि अनसुूिी-२ बिोचजिको 

ढाँिािा सम्झौ ा गनुय पनेछ ।  

(६) उपदर्ा(५) बिोचजिको सम्झौ ा भएपचछ गाउँपाचिकािे चनिायण सािाग्री उपिव्ध गराएको भए सो वाप को 

रकि कटाई बाँकी रकि प्राप्त गने िाभग्राहीको बैकँ खा ा िार्य   उपिव्ध गराउने छ ।  

(७) गाउँपाचिका र िाभग्राही वीििा भएको सम्झौ ा बिोचजि प्राचवचधक िुल्याङ्कनका आधारिा रकि प्राप्त गने 

िाभग्राहीिाई कायय प्रगच  अनुसार चबि भरपाई प्राप्त भएको चिच िे ३० चदन चभत्रिा चकस् ावन्दीिा रकि उपिव्ध 

गराउने छ ।  



(८)  सम्झौ ा  था खिय सम्बन्धी सम्पणूय र्ाँटवारी राखने  था िेखापरीक्षण गराउने चजम्िेवारी गाउँ 

काययपाचिकाको कायायियको हुनेछ ।  

७. चनमायण सभपन्न भएको माचननेाः सम्झौ ा बिोचजिको शौिािय सचह को आवास इकाई चनिायण भएपचछ िात्र 

आवास चनिायण कायय सम्पन्न भएको िाचनने छ ।  

८. िागत सहभाचगता र्ोगदान ि व्र्वस्थापनाः  

(१) िाभग्राहीिे कुि अनदुानको १० प्रच श  िाग  सहभाचग ा वाप  व्यहोनुय पनेछ ।  

(२) उपदर्ा(१) बिोचजिको िाग  सहभाचग ा श्रिदान, नगद वा चनिायण सािाग्री जनुसुकै हुन सक्नेछ ।  

(३) उपदर्ा(१) िा उचल्िचख  िाग  सहभाचग ा वाप  िाभग्राहीिे कम् ीिा सिुभ शौिािय स् रको एउटा 

शैिािय अचनवायय रुपिा चनिायण गनुय पनेछ ।  

 (४) उपदर्ा(३) बिोचजिको शौिािय चनिायणका िाचग गाउँ काययपाचिकाबाट प्राचवचधक सहयोग उपिव्ध हुनेछ ।  

९. चनमायण सामाग्री उपिव्ि गिाउनेाः  

(१) आवास इकाई चनिायणका िाचग आवश्यक पने जस् ापा ा, चसिेन्ट, कव्जा सिे का चनिायण सािाग्रीहरु 

प्राचवचधक स्पेचसचर्केसनका आधारिा िाभग्राही आर्ैं िे खररद गनुय पनेछ ।  

(२) उपदर्ा(१) बिोचजिका चनिायण सिाग्रीहरु िाभग्राहीिे खररद गनय नसकी गाउँ काययपाचिकाको कायायियिा 

चिचख  अनरुोध गरेिा गाउँ काययपाचिकािे त्यस् ा सािाग्री उपिव्ध गराउन ुपनेछ ।  

(३) िाभग्राहीिे भकुम्प प्रच रोधी प्रचवचधको प्रयोग गरर आवास इकाई चनिायण गनुय पनेछ । 

(४) चनिायण सािाग्री पररव यन गदाय थप रकि आवश्यक पने भएिा सम्बचन्ध  िाभग्राहीिे नै व्यहोनुय पनेछ र कि 

रकि िाग्ने भएिा सोचह अनुसार िलू्याङ्कन गरर भिुानी गररनेछ ।  

१०.कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने सभवद्ध पिहरुको भूचमकााः  

(१) काययक्रि कायायन्वयनका िाचग सहयोग पयुायउन गाउँ काययपाचिका कायायियको प्राचवचधक शाखा प्रिखु  था 

उि शाखा अन् गय को १ जना प्राचवचधक कियिारी रहने गरी एक काययक्रि सिन्वय इकाई रहनेछ ।  

(२) काययक्रि सिन्वय इकाईको काि दहेाय बिोचजि हुनेछाः- 

(क) जन ा आवास काययक्रिसँग सम्बचन्ध  केन्रीय एवं प्रादचेशक चनकायसँग सिन्वय गरी  ोचकएको 

िापदण्डका आधारिा काययक्रि कायायन्वयन गनय सिन्वय गने, 

(ख) आवास इकाईहरुको नक्सा  यार गने  था आवश्यक ा अनसुार प्राचवचधक सहयोग उपिव्ध गराउने ।  



(ग) काययक्रि अनगुिन  था िूल्याङ्कन गने र भावी काययक्रिका िाचग जन ा आवास सिन्वय सचिच िा 

चसर्ाररस गने,  

(३) गाउँ काययपाचिकाको कायायियिे काययक्रिको प्रगच का आधारिा बजेट चनकासा चदने र चनिायण काययको 

प्रगच  चिई जन ा आवास सिन्वय इकाइिा जानकारी गाराउन ुपनेछ ।  

(४) गाउँ काययपाचिका कायायियको योजना  था प्राचवचधक शाखािा काययक्रि कायायन्वयन इकाई/शाखा रहनेछ ।  

(५) काययक्रि कायायन्वयन इकाईको काि क यव्यहरु दहेाय बिोचजि हुनेछाः-  

(क) काययक्रि कायायन्वयन गररने स्थिको अध्ययन गरी उपिव्ध अनसुार आवास इकाई चनिायण कायय 

कायायन्वयन गराउने ।  

(ख) आवास इकाई चनिायणका िाचग प्राचवचधक सहयोग उपिव्ध गराउने ।  

(ग) चनिायणाधीन आवास इकाईको अनगुिन, िलू्याङ्कन र आवश्यक सिन्वय गने ।  

(घ) काययक्रिको अध्यावचधक काययको िेजरिेन्ट बकु राखी सोका आधारिा भिुानीका िाचग कायायिय प्रिखु 

सिक्ष चसर्ाररस गने ।  

(ङ) काययक्रिको प्रगच  प्रच वेदन  यार गरी जन ा आवास काययक्रि कायायन्वयन सचिच िा पेश गने ।  

(ि) काययक्रि सम्बन्धी जानकारी गराई िचक्ष  वगय/िाभग्राहीिाई पररिािन गने ।  

परिच्छेदाः४ 

  सचमचत सभबन्िी व्र्वस्था 

११. जनता आवास समन्वर् सचमचताः  

(१) काययक्रि कायायन्वयन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गनय  था काययक्रिको सिन्वय र व्यवस्थापन गनयका िाचग 

चिशंखगुढी गाउँपाचिकािा देहाय बिोचजि एक जन ा आवास सिन्वय सचिच  रहने छाः- 

(क) गाउँपाचिका अध्यक्ष                 -संयोजक 

(ख) गाउँपाचिका उपाध्यक्ष      -सदस्य 

(ग) गाउँ काययपाचिकाको पवूायधार चवकास सचिच को संयोजक                         -सदस्य  

(घ) गाउँ काययपाचिकाको चवपद ्व्यवस्थापन सचिच को संयोजक                       -सदस्य 

(ग) प्रिुख प्रशासकीय अचधकृ                 -सदस्य-सचिव 



 

 

१२.जनता आवास समन्वर् सचमचतको काम, कतयव्र् ि अचिकािाः 

चिशंखगुढी गाउँपाचिकाको जन ा आवास सिन्वय सचिच को काि, क यव्य र अचधकार दहेाय बिोचजि हुनेछाः- 

(क) काययक्रि कायायन्वयन सम्बन्धी आवश्यक नीच , बजेट  जुयिा  था गाउँपाचिका अन् गय का वडािा 

कायायन्वयन गररने आवास संखया चनधायरण गने । 

(ख) काययक्रि कायायन्वयनको क्रििा गाउँ काययपाचिकाको कायायियिाई आवश्यक चनदशेन चदने । 

(ग)  हाि कायि रहकेो प्रच  आवास इकाई अनदुान रे्रबदि गनुय परेिा गाउँ काययपाचिकाको सहिच  चिई गनय 

सक्ने छ ।  

(घ)  गाउँपाचिका अन् गय  प्रत्येक वडाबाट  िाभग्राही सिूी सम्बन्धी जानकारी चिने । 

(ङ) काययक्रिको प्रगच  सिीक्षा गने । 

(ि)  काययक्रि कायायन्वयन सम्बन्धिा आवश्यक सिन्वय गने ।  

(छ)  बदृ्द, एकि िचहिा, अनाथ बािवाचिका र अपांग ा भएका िाभग्राहीिे व्यहोनुय पने िाग  सहभाचग ा 

रकि गाउँ काययपाचिकाको चनणययका आधारिा छुट चदने ।  

(ज)  काययक्रि िाग ूभएको स्थानिा आवश्यक पवूायधार चवकासको िाचग गाउँ काययपाचिका िार्य   गाउँ सभािा 

पेश गने ।  

(झ)  आवश्यक ा अनसुार अनुगिन उप सचिच  गठन गरी काययक्रिको अनगुिन गने, गराउने । 

(ञ)  काययक्रिको कायायन्वयनको क्रििा आई परेका बाधा अड्िन रु्काउने । 

१३. बैठक सभबन्िी कार्यचवचिाः  

(१)  जन ा आवास सिन्वय सचिच को वैठक सम्बन्धी काययचवचध सो सचिच  आरै्िे चनधायरण गरे बिोचजि हुनेछ ।  

(२)  जन ा आवास सिन्वय सचिच िे बैठकिा चवज्ञ वा सम्बचन्ध  व्यचििाई आिन्त्रण गनय सक्नेछ ।  

१४.जनता आवास कार्यक्रम कार्ायन्वर्न सचमचताः 

(१) काययक्रि कायायन्वयनिा सहयोग पयुायउन दहेाय बिोचजि जन ा आवास काययक्रि कायायन्वयन सचिच  रहनेछाः-  

 (क) गाउँपाचिका अध्यक्ष   -संयोजक 

 (ख) गाउँपाचिका उपाध्यक्ष   -सदस्य 

 (ग) प्रिखु प्रशासकीय अचधकृ                         -सदस्य 

 (घ) प्राचवचधक शाखा प्रिखु    -सदस्य 



 (ङ) योजना शाखा प्रिुख                                -सदस्य-सचिव 

(२) सचिच को संयोजकको अनपुचस्थच िा गाउँपाचिकाको उपाध्यक्षिे संयोजक भई कायय गनेछ ।  

१५. जनता आवास कार्यक्रम कार्ायन्वर्न सचमचतको काम, कतयव्र् ि अचिकािाः  

चिशंखगुढी गाउँपाचिकाको  जन ा आवास काययक्रि कायायन्वयन सचिच को काि, क यव्य र अचधकार दहेाय 

बिोचजि हुनेछाः- 

(क) दर्ा ४ को आधारिा िाभग्राहीको छनौट गने ।  

(ख) गाउँपाचिकाका िचक्ष  वगय सिेटी छनौट भएका िाभग्राहीहरुको सिूी जानकारीका िाचग जन ा 

आवास सिन्वय सचिच िा पठाउने ।  

(ग)  काययक्रि कायायन्वयन गनय गाउँ काययपाचिका कायायिय र िाभग्राहीिाई आवश्यक सहयोग  था चनदशेन 

चदने ।  

(घ)  काययक्रिको कायायन्वयन सम्बन्धिा अनगुिन गने ।  

(ङ) काययक्रि कायायन्वयनिा दखेा परेका सिस्या सिाधान गने ।  

(ि) बदृ्ध, एकि िचहिा, अनाथ बािवाचिका र अपांग ा भएका िाभग्राहीिे व्यहोनुय पने िाग  सहभाचग ा 

छुटका िाचग िाभग्राहीबाट िनाचसव कारण  था प्रिाण सचह  अनरुोध भई आएिा जन ा आवास 

सिन्वय सचिच  सिक्ष सो रकि छुटका िाचग चसर्ाररस गने ।  

(छ) जन ा आवास सिन्वय सचिच बाट प्राप्त चनदशेन कायायन्वयन गने, गराउने । 

१६. बैठक सञ्चािन सभबन्िी कार्यचवचिाः 

(१)  जन ा आवास काययक्रि कायायन्वयन सचिच को बैठक सम्बन्धी काययचवचध सो सचिच िे चनधायरण गरे 

बिोचजि हुनेछ ।  

(२) जन ा आवास काययक्रि कायायन्वयन  सचिच िे आवश्यक ा अनसुार बैठकिा चवज्ञ  था सम्बचन्ध  

संस्थािाई आिन्त्रण गनय सक्नेछ ।  

१७. छनौट भएका िाभग्राहीहरुको काम, कतयव्र् ि अचिकािाः 

(क) गाउँपाचिकाको कायायियबाट प्राप्त चनदशेन अनरुुप चनिायण कायय गने ।  

(ख) आवास चनिायणका िाचग आवश्यक चनिायण सािाग्री प्राप्त गने । 

(ग) पवूायधार र आवास चनिायण गने चवषयिा आवश्यक सिन्वय गने ।  

(घ) गाउँपाचिकाबाट रकि प्राप्त गने ।  

(ङ) चनिायण काययको  गुणस् र कायि गने । 



(ि) िाभग्राहीिे व्यहोने िाग  सहभाचग ा बाप  दर्ा ८ को उपदर्ा(३) बिोचजिको कायय गने । 

(छ)  गाउँपाचिकाको कायायियको प्रत्यक्ष चनदशेनिा चनिायण कायय व्यवचस्थ  ढंगिे संिािन गने ।  

(ज) गाउँ काययपाचिका कायायियको प्राचवचधक शाखािे गरेको चडजाइन, नाप-नक्सा एवं प्राचवचधक िाग  

अनिुानका आधारिा आवास इकाई चनिायण गने ।  

(झ)  ोचकएको चडजाइन, नाप-नक्सा एवं प्राचवचधक िाग  अनिुान बिोचजि आवास इकाई चनिायण भए 

नभएको बारे जाँि  गनय िगाई चकस् ा भिूानीको िाचग रकि िाग गने । 

 

परिच्छेदाः ५ 

ताचिम सभबन्िी  

१८.ताचिमको व्र्वस्थााः  

(१) गाउँ काययपाचिका कायायियिे गाउँपाचिका अन् गय का वडाहरुिा आवास चनिायण प्रचवचध सम्बन्धी 

 ाचििको व्यवस्था गनुय पनेछ ।  

(२) गाउँ काययपाचिका कायायियिे आवास इकाई चनिायणिा संिग्न हुने जनशचििाई  ाचििको व्यवस्था 

गनेछ ।  

(३) आवास इकाई चनिायण  ाचिििा िाभग्राहीहरुिाई प्राथचिक ा चदइनेछ । 

(४) गाउँ काययपाचिका कायायियिे िाभग्राहीहरुिाई काययक्रि सम्बन्धिा ससुचूि  गनय अचभिुचखकरण  ाचिि 

संिािन गनय सक्नेछ ।  

परिच्छेदाः६ 

चवचवि 

१९. चनदेशन पािना गनुय पनेाः  जन ा  आवास सिन्वय सचिच िे काययक्रि कायायन्वयनको चसिचसिािा 

चदएको चनदशेन सम्वद्ध पक्षिे पािना गनुय पनेछ ।  

२०. चववादको समािानाः काययक्रि कायायन्वयन गराउने चनकाय गाउँ काययपाचिकाको कायायिय र िाभग्राहीहरु 

वीि कुनै चववाद उत्पन्न भएिा जन ा आवास सिन्वय सचिच  िार्य   गाउँ काययपाचिकाबाट चदईने चनणयय अचन् ि 

हुनेछ ।  

 



२१. फिफािक हुनेाः कुनै िाभग्राहीिे चवशेष कारणवश चनिायण कायय सम्पन्न गनय नसकेिा चनिायण गरेको काययको 

िलू्याङ्कन गरी सोको खिय जन ा आवास सिन्वय सचिच को चनणयय बिोचजि र्रर्ारक गनय सचकनेछ ।  

२२. बेच चवखन गनय नपाउनेाः िाभग्राहीिे आवास इकाई चनिायण सम्पन्न भएको चिच िे पाँि बषयसम्ि 

वेिचवखन गनय पाउने छैन ।  

२३. कािवाही हुनेाः आवास काययक्रिबाट िाभाचन्व  हुने उद्दशे्यिे कुनै व्यचििे झटु्ठा चववरण पेश गरेिा वा 

त्यस् ो व्यहोरा चसर्ाररस गरेको ठहर हुन आएिा त्यस् ा व्यचििाई प्रिचि  काननू बिोचजि कारवाही हुनेछ ।  

२४. पूवायिािाः काययक्रि कायायन्वयन हुने स्थानका िाचग आवश्यक पने भौच क पवूायधारहरु जस् ैाः सडक, 

खानेपानी, ढि, खलु्िा के्षत्र आचदको चनिायण कायय सिे  आवश्यक ा अनुसार गनय सचकनेछ ।  

२५. अन्र् चनकार्िे सहर्ोग गनेाः स्थानीय सरकारको पवूायधार  था अन्य सेवासँग सम्बद्ध पक्षिे काययक्रि 

कायायन्वयन भएका के्षत्रिा सेवा  था पवूायधार चवस् ार  था चवकासका िाचग सहयोग पयुायउन ुपनेछ ।  

२६. सुचविा नपाउनेाः यस काययचवचध बिोचजि आवास इकाई प्राप्त गनेिाभग्राहीहरुिे स्थानीय सरकारको अन्य 

काययक्रिबाट आवास सचुवधा पाउने छैन ।  

२७. फेिबदि गनय सकनेाः िाभग्राहीिे स्वीकृ  निनूा आवास चडजाइनिा गाउँ काययपाचिका कायायियको 

सहिच  चिई केही रे्रवदि गरी चनिायण गनय सक्नेछ ।  

 र कि के्षत्रर्िको आवास इकाई चनिायण गरेको भएिा सोही अनपुा िा खिय घटाई अनदुान रकि उपिव्ध 

गराईने छ ।  

२८. गैि सिकािी संस्थाको सहर्ोग चिन सकनेाः काययक्रि कायायन्वयनको िाचग गैर सरकारी संस्थाबाट 

प्राचवचधक सहयोग चिन सचकनेछ ।  

२९. ग  चवग  दचेख  नेपाि सरकार  था प्रदशे सरकारबाट संिािन भई क्रिाग  वा अधरुा रहकेा आवास 

इकाईहरु सम्पन्न गनय आवश्यक बजेट िाग गने एवं नेपाि सरकार  था  प्रदशे सरकारबाट बजेट चवचनयोजन 

नभएको खण्डिा उि क्रिाग /अधरुा रहकेा आवास इकाईहरु सम्पन्न गनय गाउँपाचिकािे आवश्यक बजेट 

चवचनयोजन गनय सक्नेछ ।  

   ३०.अनुदान िकमाः चिशंखगुढी गाउँपाचिका अन् गय का िाभग्राहीहरुिाई प्रच  आवास इकाई चनिायणका िाचग रु 

३ िाख (कचन्टनजेन्सी बाहके) उपिव्ध गराइनेछ ।  

३१. कचन्टनजेन्सी खचयको व्र्वस्थााः (१) काययक्रिको प्राचवचधक व्यवस्थापन गनय ३% सम्ि कचन्टनजेन्सी वाप  

रकि छुट्याउन सचकनेछ । 



          (२) उपदर्ा (१) बिोचजि कचन्टनजेन्सी खियको बाँडर्ाँड गदाय काययक्रि संिािन, िाग  इचििेट, अनगुिन 

िलू्यांकन र अनगुिन, सपुरीवेक्षण, सिीक्षा िगाय  काययिा िात्र छुट्याउन सचकनेछ । 

 ३२.आवास इकाइ चनमायणको प्राचवचिक पिाः चिशंखगुढी गाउँ काययपाचिका कायायिय अन् गय को प्राचवचधक 

शाखािे नेपाि सरकार एवं प्रदशे सरकारिे जन ा आवास काययक्रिका िाचग  ोकेको चडजाइन, प्राचवचधक 

नम्सय िाइ आधारिानी गाउँपाचिका अन् गय का िाभग्राहीहरुको भकुम्प प्रच रोधी आवास इकाइको चनिायण 

गराउन ुपनेछ ।  

३३.कार्यक्रम कार्ायन्वर्न : जन ा आवास काययक्रि सँग सम्बचन्ध  आवास चनिायण काययक्रि अन् गय  नेपाि 

सरकार  था प्रदशे सरकारको सिपरूक अनदुानबाट कायायन्वयन हुने जन ा आवास काययक्रि यसै काययचवचध 

बिोचजि संिािन गररनेछ ।  

३४. प्रचचित कानून बमोचजम हुनेाः यस काययचवचधिा िेचखएको चवषयिा यस काययचवचध बिोचजि र निेचखएको 

चवषयिा प्रिचि  काननू बिोचजि हुनेछ ।  

३५. बािा अड्काउ फुकाउाः यो काययचवचध कायायन्वयन गदाय कुन ै बाधा अड्काउ परेिा गाउँ काययपाचिकािे 

काययचवचधको प्रच कूि नहुने गरी बाधा अड्काउ रु्काउन सक्नेछ ।  

  



अनुसिूी-१ 

दर्ा ४ को उपदर्ा(१) सँग सम्बचन्ध  

िाभग्राही छनौटका आधारहरु 

क्र.स. चववरण चदइने अंक कैचर्य  

१ हाि प्रयोगिा रहकेो घरको क्षेत्रर्ि, प्रच व्यचि 

वगयचर्टिा 

३० भन्दा कििाई-१० 

३० दचेख ६० सम्ि-५ 

६० भन्दा बढी-० 

 

२ हाि प्रयोगिा रहकेो जग्गाको क्षेत्रर्ि, प्रच व्यचि 

वगयचर्टिा 

६० भन्दा कििाई-१० 

६० दचेख १०० सम्ि-५ 

१०० भन्दा बढी-० 

 

३ घरचभत्रको भुँई िाटो-१० 

ईटा ढुगंा आचद-५ 

चसिेन्ट-० 

 

४ घरको गारो बाँस चिरपट/कप्टेरो आचद वा त्यसिा 

पराि/स्याउिाको टाटी-१० 

नचििेको ढुंगाको गारो बाँस कप्टेरो भकारी 

आचदिा िाटोि ेपो ेको  था काठ/र्ल्याक 

काँिो ईटािा िाटोको  जोनी-५ 

चििकेो ढुंगाको गारो  था पाकेका ईटािा 

िाटो/चसिेन्टका जोनी-० 

 

५ घरको छानो रु्स आसवेटस, स्याउिा प्िाचिक आचद- 

१० 

खपडा टायि चटन-५ 

ढिान, ककय ट पा ा-० 

 

 

६ घर बस् ीिा साधारण या १० घर रहकेो वा नरहकेो  भएको-१० 

नभएको-० 

 

७ जग्गाको स्वाचित्व िािपजुाय भएको वा गाउँव्िक(स्वाचित्व 

पाउन सचकने) वा स्थानीय  हको 

चसर्ाररस(स्ववासी र चववाद रचह )-१० 

नदी/ ाि चकनारिा बसोवासगरेको-० 

 

८ खे ी योग्य जग्गा  अन्यन्त्र जग्गा नभएको-१० 

अन्यत्र जग्गा भएको-० 

 

९ घरििूीको हकिा अच  चवपन्न, असहाय, असि वदृ्धवदृ्धा 

अनाथ बािवाचिका, एकि िचहिा जस् ा 

घरििुी िाभग्राही भएका-१० 

अन्य-० 

 

 



अनुसिूी-२ 

दर्ा ६ उपदर्ा (५) सँग सम्बचन्ध  

गाउँपाचिका कायायिय  था रकि प्राप्त गने िाभग्राही बीि गररन ेसम्झौ ाको ढािँा 

१. सम्झौ ा गन ेपक्षहरु ................................... र ........................................ 

२. काययक्रि स्थिाः चजल्िा................. गाउँपाचिका.................................वडा नं. ....... 

३. उद्देश्याः आवास चनिायण । 

४. कुि िाग ाः..........................................(िाभग्राहीको सहभाचग ा बाप को अंश सिे ) 

५. प्रस् ाचव  चनिायण कायय सम्पन्न हुन ेअवचधाः 

(क) शरुु हुन ेचिच ............................. 

(ख) परुा हनुे चिच .............................. 

६. खिय व्यहोने श्रो , 

(क) काययक्रिबाट व्यहोररनाेः 

(१) नगद रुपैया............. 

(२) चनिायण सािाग्री......................................... 

(ख) िाभग्राहीबाट व्यहोररन ेरकिाः 

(१)  नगद रुपैया................... 

(२)  चनिायण सािाग्री(िलु्यिा)................... 

(३)  कूि रकिाः .................................... 

७. भिुानीको ढािँााः  

(क) िाभग्राहीिाई आवास चनिायण रकि जम्िा दईु चकस् ािा उपिव्ध गराइने छ । आवास चनिायण सम्पन्न नभए सम्ि 

गाउँपाचिकाको कायायियबाट  ोकेको कियिारीि ेचनिायण काययको रेखदखे  था चनिायण काययको प्रगच  सिे  प्रिाचण  

गनेछ ।  

(ख) स्वीकृ  चडजाइन, िाग   ईचििेटिा चनिायण स्थिको आवश्यक ा अनुसार जग खन्न ेकायय, प्िीन्थ(चड पी चस) को 

काि, गारो िगाउने कायय गनय ६० प्रच श  रकि पेश्की स्वरुप प्रथि चकस् ा बाप  उपिव्ध गराईनेछ ।  

(ग) छाना  था झ्याि ढोका र शौिािय चनिायणको कायय सम्पन्न भएपचछ प्राचवचधक िलू्याङ्कनको आधारिा काययसम्पन्न 

पश्चा  बाँकी ४० प्रच श  रकि िाभग्राहीको खा ािा उपिव्ध गराईनछे ।  

(घ) भिुानी चददँा उपिव्ध गराइएको चनिायण सािाग्रीको रकि कट्टा गरी बाकँी रकि िात्र चदइनछे । 

८. सम्झौ ाका श यहरुाः 

(क) स्वीकृ  नाि नक्शा अनुसारको आवास चनिायण गनुय पनछे । 

(ख) िाग  सहभाचग ा वाप  कचम् िा सिुभ शौिािय स् रको एउटा शौिािय चनिायण गनुय पनेछ । 

(ग) चनिायणस्थि क्षते्रिा रहकेा संरिनाहरु भत्काउन ेर सो बाप  िाग्न ेखिय िाभग्राहीि ेव्यहोनुय पनछे । 

 

 

 



९. सम्झौ ाका पक्षहरुाः  

गाउँपाचिकाको  र्य बाट िाभग्राहीको  र्य बाट 

प्रच चनचधाः नािाः 

ठेगानााः ठेगानााः 

दस् ख ाः दस् ख ाः 

चिच ाः चिच  

साक्षीाः साक्षीाः 

श्री श्री 

                      


