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सरक्षित आबास  काययक्रम काययन्वयन काययववधी, २०७७ 

  नेपालको संववधानको धारा ३७ को आवासको हक तथा धारा ४२ उपधारा (२) र (५) मा आर्थयक  

रुपले ववपन्न, लोपोन्मखु समदुाय , द्धन्द्ध पीर्डत, शवहद तथा घाइतेहरुको संरिण , उत्थान , सशक्षिकरण र 
ववकासका लार्ि क्षशिा, स्वास््य, आवास रोजिारी , खाद्यान्न र सामाक्षजक सुरिामा ववशेष अवसर तथा 
प्राथर्मकता पाउने हक हुने व्यवस्था भएकोले यस निरपार्लका अन्तितयका दर्लत, जनजाती , 
अल्पसंख्यक, एकल मवहला, आर्थयक रुपमा अर्तववपन्न वियहरुलाई  सुरक्षित आवासको लार्ि खरका 
छाना भएका घरहरुमा जस्तापाताका छाना लिाउने व्यवस्था िनय केक्षन्िय सरकार, प्रदेश सरकार र 
निर सभाबाट स्वीकृत बजेट तथा काययक्रमलाई काययन्वयन िनय चौदण्डीिढी निरपार्लकाको निर 
सभाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को छ (९) को 
अधीनमा रही ऐ. ऐनको दफा १०२ बमोक्षजम प्रस्ततु काययववर्ध वनाएको छ।  

पररच्छेद १ 

प्रारक्षभभक 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारभभ:  
क.  यस काययववर्धको नाम “ सरुक्षित अबास काययक्रम कायायन्वयन काययववधी, २०७७” रहेको छ ।  
ख. यो काययववर्ध चौदण्डीिढी निरपार्लकाको राजपत्रमा भए पर्छ प्रारभभ हनुेछ । 

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसंिले अको अथय नलािेमा यस काययववर्धमााः– 
क) “निर सभा” भन्नाले चौदण्डीिढी निरपार्लकाको निर सभा सभझन ुपदयछ।  
ख) “काययपार्लका” भन्नाले चौदण्डीिढी निर काययपार्लका सभझन ुपदयछ।  
ि) “समन्वय तथा सहजीकरण अनिुमन सर्मर्त” भन्नाले दफाको उपदफा (१) बमोक्षजम िठन भएको सर्मर्त 
सभझन ुपदयछ ।  
घ) “ सरुक्षित आवास काययक्रम” भन्नाले यस काययक्रम काययन्वयनका लार्ि छनोट भएका लाभग्राहीका घरमा 
जस्तापाता लिाउने कायय तथा वस्ती ववकासका लार्ि सहयोि पगु्ने अन्य वक्रयाकलापहरु जस्तै पेटी र्नमायण, 

िोरेटो बाटो र्नमायण आदद सभझन ुपदयछ ।  
 ङ) “लाभग्राही” भन्नाले दफा (४) वमोक्षजम छनोट भएको लाभग्राही घरधनी सभझन ुपदयछ ।  
 

                                     
                                                पररच्छेद २ 

                          लाभग्राहीको पवहचान त्याङ्क संकलन 

३. लाभग्राहीको पवहचान  
१) लाभग्राही वियको पवहचान देहायका आधारमा िररने छ: 



क) ववित २ वषय देक्षख सो स्थानमा बसोवास िदआ आएको प्रमाण। 

ख) जग्िाधनी प्रमाण पजुाय वा ववित देक्षख वसोवास िदै आएको भन्ने वडा कायायलयको र्सफाररस। 

ि) लाभग्राही वसोवास िदै आएको घरको भौर्तक अवस्था।  
(२) उपदफा (१) वमोक्षजम पवहचान भएका लाभग्राहीको लित सभबक्षन्धत वडा कायायलय माफय त संकलन िररन े
छ।  
४. लाभग्राही छनौटका आधाराः 
१) लाभग्राही छनौट सभबक्षन्धत वडा कायायलयसँि समन्वय िरी निरपार्लकाले िने छ ।  
२) लाभग्राही छनौट िने प्रयोजनका लार्ि लाभग्राहीले हाल प्रयोि िररएको घरको िेत्रफल, भईु, िारो तथा 
छानाको साईज तयारी िररने छ  वा नयाँ घर र्नमायणका लार्ि साईज उपलब्ध न.पा.ले िने छ । 

३) लाभग्राही छनौट िदाय दर्लत, अल्पसंख्यक, जनजाती, असाहय, जेष्ठ नािररक, एकल मवहला, अनाथ तथा 
वालवार्लका, अपाङ्गता भएका व्यक्षि, आर्थयक रुपले अक्षिववपन्न, शवहद पररवारलाई पवहलो प्राथर्मकता ददईने छ। 

स्पक्षस्टकरण: र्नबदेकले आर्धकाररक र्नकायबाट जारी भएको पररचय खलु्ने कािजात वा पररचय पत्र र 
सभबक्षन्धत वडाको र्सफाररश समेत पेश िनुय पने छ। 

४) सिोलमा रहेका पररवारले एक घरका लार्ि मात्र सवुवधा पाउने छन ्।  
५. काययक्रम काययन्वयन स्थलाः  
क) चौदण्डीिढी निरपार्लका र्भत्रका दफा (४) उपदफा (१) वमोक्षजम निरपार्लकाले छनौट िरेका 
लाभग्राहीका घरहरुमा काययन्वयन िररने छ ।  
२) दर्लत, अल्पसंख्यक तथा अक्षि ववपन्नको वसोवास रहेको र्नक्षित वस्ती वा टोल। 

 

 

  

                                          
पररच्छेद –३ 

बजेट व्यवस्था, िणुस्तर पवहचानका आधार तथा खररद प्रवक्रया 
६. बजेट व्यवस्थााः 
१) वस्ती ववकास क्षशषयकमा केक्षन्िय सरकार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट र निर सभाबाट स्वीकृत बजेट 
निरपार्लकाले उपलब्ध िराउने छ ।  
७. िणुस्तर पवहचानका आधार: 
१) वस्ती ववकास काययक्रम अन्र्तित प्रयोि िररने जस्तापाताको िणुस्तर निरपार्लकाको प्राववर्धक स्टीमेट 
वमोक्षजम काययपार्लकाले र्नधायरण िरे अनसुार मान्यता कभतीमा ३९ एम.एम. र ४६ एम.एम. सभमको रंर्िन 
रातो/र्नलो जस्तापाता हनुछे । सो जस्तापातामा निरपार्लकाको पवहचाहन खलुाईने छ ।  
२) लाभग्राहीलाई जस्ता पाता ववतरण िदाय लाभग्राही व्यक्षि समदुायले छाउने योग्य वनाई सकेपर्छ प्राववर्धक 
जाँच सभबन्धीत लाभग्राहीको र्नवेदन र वस्ती ववकास काययक्रम समन्वय सर्मर्तको र्सफाररस सवहतको प्रर्तवेदन 



तथा सभबक्षन्धत वडाको र्सफाररसको आधारमा प्रर्त घर अर्धकतम २२.५×१३.५ र न्यनतम प्राववर्धक 
मूल्याङ्कनको आधारमा वा हाल वसोवास िदआ आएको घर वरावरको ववतरण िररने छ ।  
३) दफा (४) अनसुार लाभग्राही छनौट िररसकेपर्छ निरपार्लकाले स्वीकृत बजेट अन्तितय रही एक मसु्ट 
रुपमा जस्तापाता साबयजर्नक खररद ऐन, २०६३ अनसुार िररने छ ।  
८. सहभािीता र व्यवस्थापन:  
१) लाभग्राहीले सवुवधा प्राप्त िनुय अिावै घरमा जस्तापाता लिाउन आवश्यक र्नमायण कायय परुा िरीसनन ु
पनेछ।  
२) जस्तापाता प्राप्त िररसकेपर्छ छाउने लिाएत घरको सभभार िने क्षजभवेवारी लाभग्राहीको हनुेछ ।  
९. काययक्रम काययन्वयन:  
१) लाभग्राही जस्तापाता उपलब्ध िराउदा देहायका प्रवक्रया परुा िनुयपने हनु्छ । 

क) घरमा जस्तापाता तयार भएको प्राववर्धकको मूल्याकन सवहतको र्सफाररस ।  
ख) लाभग्राहीलाई नािररकताको प्रर्तर्लपी   
ि) सभबक्षन्धत जग्िाधनीको पूजाय वा भोिचलन िरेको वडाको र्सफाररस ।  
घ) स्थायी बसोबास भएको सभबक्षन्धत वडाको र्सफाररस । 

२) उपदफा (१) बमोक्षजमको प्रवक्रया परुा िररसकेपर्छ दफा (१०) अनसुार िदठत सर्मर्तको र्नणयय अनसुार 
लाभग्राहीलाई जस्ता पाता उपलब्ध िराईने छ ।  
३) निरपार्लकाको कुनै वस्ती सधुार िदाय कुनै वडामा रहेको दर्लत तथा अक्षि ववपन्न विय बसोबास रहेका 
वस्ती ववस्तार तथा सधुार िनुय पने आवश्यकता देक्षखएका उपभोिा सर्मर्त िठन िरी प्राववर्धक मूल्याकन तथा 
र्सफाररसको आधारमा उि वस्ती सधुार काययक्रमको भिुानी ददइने छ ।  
                                        पररच्छेद ४ 

                                       सर्मर्त सभबन्धी 
१०. समन्वय अनिुमन तथा सहजीकरण सर्मर्ताः 
१) काययक्रम कायायन्वयन सभबन्धी आवश्यक व्यवस्था तथा समन्वय अनिुमन तथा सहजीकरण िनय देहाय 
बमोक्षजमको सर्मर्त रहनेछ ।  
क) निरपार्लका प्रमखु:     -- संयोजक 

ख) निरपार्लका उपप्रमखु:   -- सदस्य  
 सभपूणय वडा अध्यि:       -- सदस्य  
घ) सभबक्षन्धत वडाले र्सफाररस िरेको वडा सदस्य मध्येबाट वडा अध्यिले र्सफाररस िरेको वडा सदस्य १÷१ 
जना  
ङ) काययपार्लकाका मवहला सदस्य १ जना: सदस्य  
च) प्रमखु प्रशासकीय अर्धकृत: सदस्य  
छ) लेखा प्रमखुाः सदस्य  



ज) क्षजन्सी योजना प्रमखु: सदस्य  
झ) प्रमखु प्रशासकीय अर्धकृत वा र्नजले तोकेको अर्धकृत स्तरको १ जना: सदस्य सक्षचव  
११. सर्मर्त काम, कतयव्य र अर्धकार: 
१.समन्वय सर्मर्तको काम, कतयव्य र अर्धकार देहाय बमोक्षजम हनुेछ ।  
क) काययक्रम कायायन्वयन सभबन्धी आवश्यक नीर्तित व्यवस्था िने । 

ख) काययक्रम कायायन्वयनको लार्ि आवश्यक समन्वय िनय वडा काययलयहरुलायय आवश्यक र्नदेशन ददने । 

ि) काययक्रम प्रिर्त समीिा िने । 

घ) काययक्रम काययन्वयनको क्रममा आईपने बाधा अड्चन फुकाउने । 

ङ) काययक्रमको अनिुमन मूल्याकन िरी निरपार्लकालाई पषृ्ठपोषण ददने ।  
१२. बैठक सभबन्धी काययववर्ध: 
१) समन्वय सर्मर्तको बैठक सभबन्धी काययववर्ध सो सर्मर्त आफैले र्नधायरण िरे बमोक्षजम हनुेछ ।  
                                        पररच्छेद ५ 

                                      ववववध 

१३. र्नदेशन पालाना िनुयपने: निरपार्लकाले समन्वय अनिुमन सहजीकरण सर्मर्तलाई काययक्रम कायायन्वयनको 
र्सलर्सलामा ददएको र्नदेशन सर्मर्तले पालाना िनुय पनेछ ।  
१४. वववादको समाधानाः काययक्रम कायायन्वयनको र्सलर्सलामा समन्वय सर्मर्त र लाभग्राही बीच कुनै वववाद 
उत्पन्न भएमा समन्वय सहजीकरण अनिुमन सर्मर्तबाट ददएको र्नदेशन अक्षन्तम हनुेछ ।  
१५.फरफारकाः लाभग्राहीले कुनै कारणवस परुा काम निरी बीचमै छोडेमा िरेको कामको मलु्याकन िरी खचय 
फरफारक िररनेछ ।  
१६. बेचववखन िनय नपाउन:े लाभग्राहीले आवास र्नमायण सभपन्न िरे पिात ५ वषय सभम बेचववखन िनय पाउने 
छैन । 

१७. सवुवधा नपाउन:े यस काययववर्ध बमोक्षजम एक पटक सवुवधा प्राप्त िररसकेका लाभग्राहीले पनु आवास पाउने 
छैन । 

१८. प्रचर्लत कानून बमोक्षजम हन:े यस काययववर्धमा लेक्षखएको ववषयमा यसै बमोक्षजम र नलेक्षखएको ववषयमा 
प्रचर्लत कानून बमोक्षजम हनुेछ ।  
 

आज्ञाले 

स्वीकृती र्मर्त २०७७/९/२४                                        ध्रबुराज काकी 
                                                           प्रमखु प्रशासकीय अर्धकृत 

 

 

 
 



 


