
 

 

योङ गाउॉऩालरकाको भनसनुजन्म विऩद् प्रबावित लनजी आिास ऩनुलनिभािण तथा ऩनुर्सथािऩना अनदुान 
कामिविलध, २०७७ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/f]ª ufpFkflnsf 

/f]ª /fhkq 
v08 M                       ;+VofM              k|sflzt ldltM २०७७/१२/२५ 

efu– 



योङ गाउॉऩालरकाको भनसनुजन्म विऩद् प्रबावित लनजी आिास ऩनुलनिभािण तथा ऩनुर्सथािऩना अनदुान 
कामिविलध, २०७७ 

र्सिीकृत लभलत: २०७७/१२/२५ 

 

प्रर्सतािना्  

भनसनुजन्म विऩदफाट ऺलतग्रर्सत लनजी आिासराई सयुक्षऺत तरयकारे भभित, प्रिलरकयण, ऩनुलनिभािण 
य ऩनुर्सथािऩना गने कामिराई व्मिक्षर्सथत रुऩरे सञ्चारन गयी विऩद् प्रबावितराई प्रदान गरयन े
अनदुानराई व्मिक्षर्सथत गनि फान्छनीम बएकोरे योङ गाउॉ कामिऩालरकारे मो कामिविलध फनाई 
राग ुगयेको छ । 

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायक्षभबक 

१. सॊक्षऺप्त नाभ, विर्सताय य प्रायभब् (१) मस कामिविलधको नाभ “ योङ गाउॉऩालरकाको भनसनुजन्म 
विऩद् प्रबावित लनजी आिास ऩनुलनिभािण तथा ऩनुर्सथािऩना अनदुान कामिविलध, २०७७” यहेको छ । 

(२) मो कामिविलधरे भनसनुजन्म फाढी ऩवहयोका घटनाहरुिाट प्रबावितहरुराई भात्र सभेट्नेछ। 

(३) मो कामिविलध तरुुन्त राग ुहनुेछ । 

२. ऩरयबाषा् विषम िा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा मस कामिविलधभा, 
क) “आिास इकाई” बन्नारे र्सिीकृत भाऩदण्ड, नक्शा एिभ ्लडजाइन अनसुायको प्रविलध अिरभफन  

गयी लनभािण गरयएका आिासीम घय सभझनऩुछि । 

ख) “कामिऩालरका” बन्नारे योङ गाउॉऩालरकाको कामिऩालरकाराई सभझन ुऩछि। 

ग)“प्रकोऩ व्मिर्सथाऩन कोष” बन्नारे गाउॉऩालरकाको प्रकोऩ व्मिर्सथाऩन कोषराई सभझन ु
 ऩछि । 

घ) “जोक्षखभ िगि” बन्नारे ऩरयिायभा एकर भवहरा िा अऩाङ्गता बएका व्मक्षि िा ज्मेष्ठ नागरयक 
िा दीघियोगी, फारफालरका भात्र बएको िगिराई सभझन ुऩछि ।  

ङ) “अध्मऺ” बन्नारे योङ गाउॉऩालरकाको अध्मऺराई सभझनऩुदिछ ।  

च) “उऩाध्मऺ” बन्नारे योङ गाउॉऩालरकाको अध्मऺराई सभझनऩुदिछ ।  

छ) “प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत” बन्नारे गाउॉऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतराई 
सभझनऩुदिछ ।  

ज) “ऩरयिाय” बन्नारे ऩीलडतको ऩलत िा ऩत्नी, छोया, फहुायी, छोयी, धभिऩतु्र, धभिऩतु्री, फाफ,ु आभा, 
सौतेनीआभा य आपूरे ऩारन ऩोषण गनुिऩने दाज,ु बाउजू, बाइ, फहुायी य दददी, फवहनी सभझनऩुछि 
। सो शब्दरे एकासगोरभा फसोफास गने ऩरयिायका अन्म सदर्सम सभेत जनाउनेछ। 

झ) “ऩनुलनिभािण” बन्नारे विऩद्बाट ऺलत बएको लनजी आिास राबग्राहीको साविककै िा लनज िा 
लनजको ऩरयिायको कुनै सदर्समको र्सिालभत्िभा यहेको अन्म कुनै उऩमिु जग्गाभा सयुक्षऺत 
निलनभािण गने कामिराई सभझनऩुछि ।  



ञ) “ऩनुर्सथािऩना” बन्नारे विऩद् फाट ऺलत बएको सॊयचना यहेको र्सथानभा ऩनुलनिभािण गनि नलभल्ने य 
लनजको फसोफास मोग्म जलभन अन्मत्र कतै नबएको िा विऩद् प्रबावित बलूभवहन ऩरयिायराई 
अन्मत्र फसोफास गयाउनऩुने अफर्सथाराई सभझनऩुछि ।  

ट) “प्रफरीकयण” बन्नारे विऩद् फाट प्रबावित सॊयचनाहरूभा बएको ऺलतको प्राविलधक भूल्माङ्कनफाट 
भेजय रयऩेमय(ग्रडे२) य भाइनय रयऩेमय (ग्रडे ३) गनुि ऩने बनी मवकन बएको भभित सॊबाय 
सभफन्धी काभराई सभझन ु ऩछि य सो शब्दरे विऩद् फाट प्रबावित आिास ऩनुलनिभािण रगत 
सॊकरनको रालग प्रमोग गरयने सॊरग्न अनसूुची-१ फभोक्षजभको प्रश्नािरीभा उल्रेख बएको ग्रडे य 
प्राविलधक सभाधान सभेतराई जनाउनेछ । 

ढ) “र्सथानीम विऩद् व्मिर्सथाऩन सलभलत” बन्नारे विऩद् जोक्षखभ न्मूनीकयण तथा व्मिर्सथाऩन ऐन, 

२०७४ को दपा १७ फभोक्षजभ गदठत र्सथानीम विऩद् व्मिर्सथाऩन सलभलत सभझन ुऩछि । 

ण) “राबग्राही” बन्नारे मस कामिविलधको दपा ३ य ४ फभोक्षजभ छनौट बएका व्मक्षि िा ऩरयिाय 
सभझनऩुछि । 

त) “विऩद् उत्थानशीर प्रविलधको प्रमोग” बन्नारे बकूभऩ उत्थानशीर प्रविलध प्रमोग बएको, कटान 
तथा ऩवहयोको जोक्षखभ आॉकरन गयी सयुक्षऺत ठालनएको, डुिानको जोक्षखभ आॉकरन गयी 
न्मूनीकयणका उऩामहरु अिरभफन गरयएको ऩनुलनिभािण सभझन ुऩछि । 

थ) “हकिारा” बन्नारे ऩैतकृ सभऩक्षिभा अॊश हक ऩाउने व्मक्षि सभझनऩुछि। 

 

ऩरयच्छेद-२ 

राबग्राही ऩवहचान तथा अनदुान सभझौता 
 

३. राबग्राही ऩवहचान् (१) र्सथानीम विऩद् व्मिर्सथाऩन सलभलतरे सभफक्षन्धत िडाराई देहामको 
आधायभा राबग्राहीको ऩवहचान गनि रगाइ सूची सवहतको विियण गाउॉ कामिऩालरकाभा ऩेश गनुि 
ऩनेछ् 
 

(क) अनसूुची-१ फभोक्षजभको ढाॉचाभा सॊकरन गरयएको रगत य सो फभोक्षजभको ऺलत विश्लषेण,  

(ख) विऩद्का घटनाफाट ऺलत बएको घय फाहेक सोही र्सथान िा अन्मत्र फसोफास मोग्म अको 
घय, आिास  नबएको ब्मक्षि िा ऩरयिाय,  

(ग) सभफक्षन्धत िडारे राबग्राही कामभ गनि गयेको लसपारयस,  

(घ) सभफक्षन्धत व्मक्षिको नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ िा याविम ऩरयचमऩत्र,  

(ङ) जग्गाधनी प्रभाण ऩूजािको प्रलतलरवऩ िा फसोफासको प्रभाण खलु्ने कुनै कागजात िा बोगचरन 
खरेुको सजिलभन भचुलु्का,  
(च) मस कामिविलध फभोक्षजभ जोक्षखभ फगिभा ऩने बए सो को ऩवुि हनुे सयकायी लनकामिाट जायी 
बएको कागज प्रभाण।  



(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ राबग्राही ऩवहचान गदाि एक ऩरयिायफाट एकबन्दा फढी राबग्राही 
नऩने गयी गनुिऩनेछ ।तय विऩद्को घटना हनुबुन्दा अगािै अॊशिण्डा गयेका िा भानो छुविई लबन्न 
फसेका घय ऩरयिायराई छुिै घय ऩरयिायभा गणना गनि िाधा ऩमुािएको भालनने छैन । 

४. राबग्राही कामभ गने् (१) र्सथानीम विऩद् व्मिर्सथाऩन सलभलतरे दपा ३ को उऩदपा (१) 
फभोक्षजभ प्राप्त बएको सूचीभा सभािेश बएको व्मक्षिको सङ्कलरत रगत य सो को ऺलत विश्लषेण 
तथा लसपारयसको अध्ममन गयी विऩद् प्रबावित ऩरयिाय भात्र सभािेश हनुे गयी राबग्राही कामभ 
गनुि ऩनेछ। मसयी राबग्राही कामभ गदाि प्रफरीकयणका राबग्राही, ऩनु लनिभािणका राबग्राही य 
ऩनुर्सथािऩनाका राबग्राही बनी छुिाछुिै रुऩभा फगीकयण गयी कुनै राबग्राही जोक्षखभ फगिभा ऩने 
बए सो सभेत खरुाई विियण तमाय गनुि ऩनेछ । 

 

(१) राबग्राही कामभ गने प्रमोजनका रालग सभफक्षन्धत र्सथानीम विऩद् व्मिर्सथाऩन सलभलतरे 
तमाय गयेको सूचीभध्मे गाउॉ कामिऩालरका फैठकरे प्राविलधक कभिचायीको भूल्माङ्कन 
प्रलतिेदनका आधायभा ऩनुभूिल्माङ्कन गयी राबग्राही ऩवहचान गनुिऩने छ। 

 
ऩरयच्छेद-३ 

वििीम प्रफन्ध य अनदुान व्मिर्सथा 
५. वििीम प्रफन्ध् (१) गाउॉ कामिऩालरकारे गाउॉऩालरकाको कोषभा उऩरब्ध बएको यकभफाट 
राबग्राही अनदुान प्रमोजनको रालग यकभ उऩरब्ध गयाउनेछ। 

६. अनदुान यकभ् (१)मस कामिविलध फभोक्षजभ कामभ बएका राबग्राहीरे दोहोयो नऩने गयी 
आपू कामभ बएको राबग्राही फगिको एउटा भात्र अनदुान यकभ फैंक खाताभापि त प्राप्त गनेछ:  

(क) लनजी आिास भभित िा प्रफरीकयण अनदुान् भभित िा प्रिलरकयणका राबग्राहीरे सभझौता 
अनसुाय कामिसभऩन्न गयेको प्राविलधक जाॉचऩास प्रलतिेदनको आधायभा एकभषु्ठ ऩचास हजाय रुऩैमा, 
(ख) लनजी आिास ऩनुलनिभािण अनदुान् ऩनुलनिभािणका राबग्राहीरे लनजी आिास ऩनुलनिभािणको रालग 
ऺलतको मथाथि प्राविलधक भलु्माङ्कनका आधायभा फवढभा एक राख रुऩैमाॉ दइु वकर्सताभा देहाम 
फभोक्षजभको यकभ उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

१. सभझौता हनुासाथ सभफक्षन्धत िडाको लसपारयसभा ऩवहरो वकर्सता फाऩत साठी हजाय,  

२. लनभािण सभऩन्न गरयसके ऩलछ प्राविलधकको अक्षन्तभ जाॉच प्रलतिेदनको आधायभा अक्षन्तभ वकर्सता 
िाऩत ४० हजाय रुऩैंमा । 

७. अनदुान सभझौता् (१) दपा ४ को उऩदपा (३) फभोक्षजभ प्राप्त बएको राबग्राहीहरुको 
सूचीका आधायभा सभफक्षन्धत िडाअध्मऺरे िडा कामािरमभा भभित िा प्रिलरकयणका राबग्राहीसॉग 
अनसूुची- २ को ढाॉचाभा य ऩनुलनिभािण िा ऩनुर्सथािऩनाका राबग्राहीसॉग अनसुचुी-३ को ढाॉचाभा 
अनदुान सभझौता गनि गाउॉ कामिऩालरकाको कामािरमभा ऩठाउन ुऩनेछ ।  



(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभको सभझौताको आधायभा गाउॉऩालरकारे राबग्राहीहरुराई ऩामक ऩने 
फैंकभा ऩवहरो वकर्सता फाऩतको एकभिु यकभ सभफक्षन्धत फैंक भापि त राबग्राहीको खाताभा लनजरे 
बिुानी ऩाउने गयी यकभ लनकासा गनुि ऩनेछ । 

(३) सभझौता ऩत्र तथा खचि विियण सभफन्धी अलबरेख गाउॉऩालरकारे याख्नऩुनेछ य सो को 
विियण लनमलभत रुऩभा गाउॉ कामिऩालरकाभा ऩेशगनुिऩनेछ । 

८. राबग्राहीरे अनदुान यकभ प्राप्त गने सभफन्धी अन्म ब्मिर्सथा्(१) कुनै राबग्राहीरे लनजरे 
ऩाउने अनदुान यकभबन्दा फढी यकभ खचि गयी जग्गा खरयद गनि, भभित िा प्रफरीकयण गनि, 
ऩनुलनिभाण गनि िा ऩनुर्सथािवऩत हनु चाहेभा िा खचि गयेभा लनजरे ऩाएको अनदुान यकभबन्दा जलत 
फढी यकभ खचि गयेता ऩलन त्मसयी खचि गयेको यकभ राबग्राही र्सिमॊरे व्महोनुि ऩनेछ। 

(२) जोक्षखभमिु फर्सतीफाट अन्मत्र फसोफास सानुिऩने बनी वकटान बएका घयधनीहरू भध्मे कुनै 
घयधनीरे आफ्नो इच्छाअनसुाय गाउॉऩालरका लबत्रको कुनै सयुक्षऺत र्सथानभा फसोफास गनि चाहेभा 
लनजराई ऩलन ऩनुर्सथािऩनाको राब ग्राही कामभ गयी लनजी आिास ऩनुलनिभािणका राबग्राही सयह 
अनदुान यकभ उऩरब्ध गयाइनेछ । 

(३) ऺलत बएको राबग्राहीको एकासगोरका व्मक्षिहरुको अको आिासीम घय बएभा अनदुान 
यकभ ददइने छैन तय सो विऩद्को घटना हनु ुअगािै लनजहरूको अॊशिण्डा बइसकेको िा ऩरयिाय 
छुवि लबन्न बई घय बक्षत्कएको य राबग्राहीको सूचीभा नाभ सभािेश बएकाहरूको हकभा अन्मत्र 
िा सोही र्सथानभा ऺलत नबएको फसोिास मोग्म घय यहेको घयधनी फाहेक अन्म राबग्राही 
घयधनीहरूरे ऩनुलनिभािण िा ऩनुर्सथािऩना िाऩतको अनदुान यकभ ऩाउन सक्नेछन ्। तय भभित िा 
प्रफरीकयणको अनदुानका रालग बने एउटा घयभा जलतसकैु घयधनीको र्सिालभत्ि बएऩलन एकजना 
भात्र राब ग्राही हनुेछन।् 

ऩरयच्छेद- ४  

विविध 

९. विऩद् उत्थानशीर प्रविलधको प्रमोग् (१) लनजी आिास लनभािण िा प्रफरीकयण गदाि र्सिीकृत 
याविम बिन सॊवहता तथा भाऩदण्डको प्रमोग य ऩारना गनुि ऩनेछ ।  

(२) लनजी आिास ऩनुलनिभािण तथा प्रफरीकयणको प्राविलधक भाऩदण्ड शहयी विकास भन्त्रारमरे 
लनधाियण गयेफभोक्षजभ हनुेछ । 

(३) राबग्राहीरे उऩदपा (२) फभोक्षजभको प्राविलधक भाऩदण्डको प्रमोग य ऩारना गयी आपूरे 
चाहेको बकूभऩ प्रलतयोधात्भक प्रविलध अनसुाय अन्म लडजाइनहरूको घय फनाउन सक्नेछ ।  

(४) गाउॉऩालरकारे लनजी आिास ऩनुलनिभािण, प्रफरीकयण िा भभित कामिको प्रगलत लनयीऺण य 
प्रभाणीकयण गनिको रालग गाउॉऩालरकारे सभफक्षन्धत प्राविलधक कभिचायीराई खटाउनेछ । 

१0.जीविकोऩाजिन सभफन्धी कामिक्रभ सञ्चारन गने् र्सथानीम सयकायरे विऩद् प्रबावित बई 
र्सथानान्तयण बएका राबग्राहीहरुराई उनीहरुको जीिन लनिािहको रालग सीऩभरुक कामिक्रभहरु 
सञ्चारन गनि गयाउन सक्नेछ। मर्सता कामिक्रभ तम गदाि एकर भवहरा, फारफालरका, विऩन्न, जेष्ठ 
नागरयक, अऩाॊगता बएका व्मक्षिको जीविकोऩाजिन तथा आम आजिनराई प्राथलभकता ददन ुऩनेछ। 



१1. सभमभै कामि सभऩन्न गनुि ऩने्राबग्राहीरे अनदुान सभझौता गयेको लभलतरे एक िषि लबत्रभा 
सभझौता फभोक्षजभको लनभािण कामि सभऩन्न गनुि ऩनेछ ।तय ऩवहरो वकर्सता प्राप्त गयेका 
राबग्राहीहरुरे एक िषि लबत्र कामि सभऩन्न नगयेभा उि यकभ सयकायी फाॉकी सयह असरु उऩय 
गरयने छ।  

१2. प्राथलभकता ददनऩुने: मो कामिविलध कामािन्िमन गदाि विऩन्न, लसभान्तकृत, अल्ऩसॊख्मक य 
जोक्षखभ िगिभा ऩने राबग्राहीराई प्राथलभकता ददईनछे। 

१3. र्सथानीम श्रभभरुक प्रविलधराई प्रोत्साहन गने: मो कामिविलध कामािन्िमन गदाि र्सथानीम 
स्रोतसाधन, ऻान, सीऩ य श्रभराई प्रोत्साहन गरयनेछ। 
14. लनदेशन ददन सक्ने् गाउॉऩालरकारे मो कामिविलध फभोक्षजभको काभ कायफाहीका सन्दबिभा 
र्सथानीम विऩद् व्मिर्सथाऩन सलभलतराई लनदेशन ददन सक्नेछ । त्मर्सतो लनदेशन ऩारना गनुि त्मस 
सलभलतको कतिव्म हनुेछ । 

15. कायफाही हनुे् मस कामिक्रभफाट राबाक्षन्ित हनु झठुा विियण ऩेश गयेभा िा झठुा लसपारयस 
गयेको ऩाइएभा लनजसॉग लनजी आिास अनदुान सभझौता बइसकेको यहेछ बने त्मर्सतो सभझौता यद्द 
तथा अनदुान लरएको बए सो यकभ सयकायी िाॉकी सयह असरु उऩय गयी त्मर्सता व्मक्षिहरुराई 
प्रचलरत कानून फभोक्षजभ कायफाही हनुेछ । 

16. कामिविलध हेयपेय, सॊसोधन तथा खायेजी् गाउॉ कामिऩालरकारे आि्मकता अनसुाय मस 
कामिविधीभा हेयपेय, सॊसोधन तथा खायेजी गनि सक्नेछ । 

 

 


