
 

पैय ूँ गाउूँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड M 6                संखयााः 1            लिल ाः 207९/06/31 
              भाग-2 

सरुक्षि  नागररक आवास (पैय ूँ) काययक्रि संचािन काययववलि, २०७९ 

प्रस् ावनााः 

नेपािको संवविान प्रदत्त नागररकको िौलिक हक अन् गय  उपयकु्त, सरुक्षि  र वा ावरणिैत्री 
आवासको अलिकारको सम्िान, संरिण  था पररप ल य गनय गाउूँपालिका िेत्रलभत्रका अल  गररब, लबपन्न, 
ववपद्का कारण घरवार वववहन भएका,  प्रकोपको अल  जोक्षखििा परेकका पररवारहरुको सरुक्षि  
नागररक आवास लनिायणको गनय वाञ्छनीय भएकोिे स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७५ को ११ 
(छ) (९) बिोक्षजि पैय ूँ गाउूँपालिका गाउूँकाययपालिकािे देहायको काययववलि बनाएको छ । 

 
पररच्छेद १ 

प्रारक्षम्भक 

१. संक्षिप्त नाि र प्रारम्भाः 
क) यस काययववलिको नाि "सरुक्षि  नागररक आवास (पैंय ूँ) काययक्रि संचािन काययववलि, 

२०७९" रहको छ ।  

ख) यो काययववलि पैय ूँ गाउूँपालिका गाउूँ काययपालिकािे पारर  भएको लिल  देक्षख िाग ुहनुेछ 
।  

२. पररभाषााः ववषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा यस काययववलििााः 
क) "गाउूँपालिका"भन्नािे पैय ूँ गाउूँपालिकािाई सम्झनपुपछय ।  

ख) "छनौट  था लसफाररस सलिल " भन्नािे दफा १० को उपदफा (क) बिोक्षजि गठन 
भएको सलिल  सम्झनपुछय ।  



ग) सरुक्षि  नागररक आवास भन्नािे आगिागी  था हावापानी थेग्न सक्नेगरी लनिायण 
गररएका काठ, इट्टा, ढंुगा, ब्िकिे बनेको पराि खर बाहेकका छानायकु्त आवासीय घर 
सम्झन ुपदयछ ।  

घ) िाभग्राही भन्नािे दफा ५ बिोक्षजि छनौट भएको िाभग्राहीिाई सम्झन ुपछय ।  

ङ) िक्षि  वगय भन्नािे पवहचान भएका गाउूँपालिका िते्रलभत्रका अल  गररब, लबपन्न, प्रकोपका 
कारण घरवार वववहन भएका, प्रकोपको अल  जोक्षखििा परेकका,  पराि वा खरको छाना 
भएका घर पररवार र प्रकोपका कारण घरवार वववहन भएका पररवार सम्झनपुछय ।  

पररच्छेद २ 

िक्षि  वगय घर पररवार पवहचान र काययक्रि संचािन स्थान 

३. काययक्रि संचािन स्थान 

(क)  सरुक्षि  नागररक आवासका िालग अनदुान काययक्रि पैय ूँ गाउूँपालिकाको ७ वटै 
वडाहरुिा क्रिशाः संचिान गररनेछ । आलथयक वषय २०७९।८० को िालग निनुा 
काययक्रि स्वरुप १ नं. र ५ नं. वडािा िात्र श्रो  सलुनक्षि  ाको आिारिा सञ्चािन 
गररनेछ ।  

 

(ख) काययक्रि संचािन स्थान पवहचान गदाय संभव भए सम्ि ववपन्न पररवारको एवककृ  
आवास लनिायणिा जोड ददइनेछ ।  

(ग) यथास्थानिा पनुाः लनिायण गररने सरुक्षि  नागररक आवासिाई प्राथलिक ा ददने गरर 
लनिायण गररनेछ ।  

४.  सरुक्षि  नागररक आवास अनदुान प्राप्त गनयका िागी  पलसि बिोक्षजिका सम्वक्षन्ि  वडा 
कायायियिा  कागजा  पेश गनुयपने छ ।  

(क) अनसुचुी – १ बिोक्षजि ढाूँचािा सम्वक्षन्ि  वडािा आवेदन । 

(ख) नेपािी नागररक ाको प्रल लिपी ।  

(ग) ववग देक्षख सो स्थानिा स्थायी बसोवास गदै आएको प्रिाण ।  

(घ) जग्गािनी प्रिाण पजुाय वा घर जग्गाको ल रो वा शलु्क बझुाएको भए सो सम्बन्िी 
कागजा  वा आूँफ  स्थायी रुपिा सो स्थानिा बसोवास गदै आएको खरको छाना भएको, 
प्रकोपको अल  जोक्षखििा रहेको ,अल ववपन्न, दलि  भएको भलन खलु्न े सम्बक्षन्ि  वडाको 
लसफाररस ।  

 



५. िाभग्राहीको छनौट प्रवक्रयााः 
(क) सरुक्षि  नागररक आवास काययक्रिबाट अनदुान प्राप्त गनय इच्छुक र िापदण्ड पगेुका 

सेवा ग्रावहबाट ददन सक्नेगरी गाउूँपालिकाबाट १५ ददनको सावयजलनक सचुना जारर 
गररनेछ ।  

(ख)  उपदफा (क) बिोक्षजि पनय आएका आवेदनहरु िध्येबाट िाभग्राहीको प्रारक्षम्भक छनौट 
गरी सम्बक्षन्ि  वडा सलिल िे श्रो  सलुनक्षि  ाको आिारिा दफा (१०) बिोक्षजि गदठ  
गाउूँपालिका  स् रीय सरुक्षि  नागररक आवास िाभग्राही छनौट  था लसफाररस सलिल िा 
पेश गने छ ।  

(ग) उपदफा (ख) बिोक्षजि वडा सलिल िे प्रकोपका कारण घरवार लबवहन भएका , प्रकोपको 
अल  जोक्षखििा परेका  पररवार,  अल  ववपन्न घर पररवारको छनौट गरर  पेश गनुयपने छ 
।  साथै िाभग्राही छनौट गदाय बदृ्ध, एकि िवहिा, दलि , ववपन्न, अनाथ बािबालिका, 
जंगलि जनावरबाट लनरन् र वपलड  भई रहने  था अपाङ्ग ा भएका घर पररवार साथै यस 
भन्दा अगाडी खरको छाना भएको िक्षि  पररवार पवहचान भई स्वीकृ  भएर 
आएकाहरुिाई पवहिो प्राथलिक ािा ददइनेछ ।  

(घ) संगोििा रहेका पररवारिे एउटै आवासिा िात्र अनदुान प्राप्त गनय सक्नेछन ्।  

(ङ) एकै पररवारिाई आवास प्रयोजनका िालग सरकारी कोषबाट दोहोरो सवुविा ददइने छैन, 
 र सरकारी कोष बाहेक अन्य संघ संस्था वा लनकायबाट ददइने सहयोग वा सिपरु 
कोषका िालग बािा पगेुको िालनने छैन ।  

 

पररच्छेद ३ 

सम्झौ ा, लनिायण  था रकि लनकासा सम्बक्षन्ि 

६. सम्झौ ााः 
(क) दफा ५ बिोक्षजि सरुक्षि  नागररक आवासका िालग अनदुान प्राप्त गनय छनौट भएका 
सहभालगहरुसूँग अनसुकु्षच २ बिक्षजिको ढाूँचािा स्रो  सलुनक्षि  ाका आिारिा सम्झौ ा 
गररनेछ ।  

(ख) सम्झौ ा गने/गराउने  था काययि ल्याङ्कन गरी रकि उपिब्ि गराउने क्षजम्िेवारी 
गाउूँपालिका गाउूँकाययपालिकाको कायायियको हनुेछ ।  

७. लनिायण कायय र िाग  सहभालग ााः 



(क)  िाभग्राही र गाउूँपालिकाबीच सम्झौ ा पिा  गाउूँपालिकाबाट उपिब्ि गराईएको 
लडजाईन, इक्षस्टिेट बिोक्षजिको ढाूँचािा घर लनिायण गनुयपनेछ ।  

(ख) उपदफा (क) बिोक्षजिको घरको कुि िाग िा गाउूँपालिकािे सम्झौ ा बिोक्षजि 
उपिब्ि गराउने रकि बाहेक थप सेवाग्राही स्वयंिे िाग  सहभालग ा गनुय पनेछ ।  

(ग) उपदफा (क) बिोक्षजिको ढाूँचािा पररव यन गरी थप लनिायण गनुयपने भएिा 
गाउूँपालिकाको प वय क्षस्वकृल  लिनपुनेछ ।  

(घ) उपदफा (क) बिोक्षजिको लनिायणका िालग प्राववलिक सहयोग पैय ूँ गाउूँपालिकाबाट 
उपिब्ि गराइनेछ ।  

८. अन्य लनकायिे सहयोग गनेाः 
(क) सरुक्षि  नागररक आवास काययक्रिको थप ववस् ारका िालग प्रदेश  था संघीय सरकारिा  

(प्रस् ावना) योजना पेश गरी काययक्रि ववस् ार गनय सवकनेछ ।  

(ख)  सरुक्षि  नागररक आवास काययक्रििा थप सहयोग र ववस् ारका िालग ववलभन्न संघ 
संस्था र दा  ृलनकायसंग सिन्वय र सहकायय गररनेछ ।  

(ग) नेपाि सरकार प्रदेश सरकारको प वायिार  था अन्य सेवासूँग सम्बक्षन्ि  लनकायहरुसूँग 
काययक्रि संचािन िेत्रिा भौल क सेवा  था प वायिार ववस् ार  था ववकासका िालग कायय 
संचािनका िालग सहयोग लिन सवकनेछ ।  

९. रकि लनकासााः 
(क) सम्झौ ा पिा  िाभग्राहीिे गाउूँपालिकाबाट लसफाररस गरेको बैंकिा खा ा खोल्ि ु

पनेछ ।  

(ख) गाउूँपालिकािे िाभग्राहीिाई काययप्रगल  र सम्झौ ाको आिारिा बैंक िाफय   दईु 
वकस् ािा रकि उपिब्ि गराउनेछ ।  

(ग)     सरुक्षि  नागररक आवासका िालग उपिब्ि गराइने अनदुान रकि प्रल  आवास (प्रल  
पररवार) रु ३ िाख सम्ि हनुेछ ।  

(घ) कुनै िाभग्राहीिे ववशेष कारण आवास लनिायण कायय सम्पन्न गनय नसकेिा लनिायण 
काययको िलु्याङ्कन गरर उक्षच  ठहरे बिोक्षजिको रकि िात्र प्रदान गररनेछ ।  

 
                              

 

 

 



  पररच्छेद ४ 

सलिल  सम्बन्िी व्यवस्था 
१०. गाउूँ स् रीय सरुक्षि  नागररक आवास छनौट  था लसफाररश सलिल ाः 
(क)  काययक्रि संचािन सम्बन्िी ब्यवस्थापन  था सपुररवेिण गनयका िालग देहाय 

बिोक्षजिको एक सरुक्षि  नागररक आवास छनौट  था लसफाररश सलिल  रहनेछाः 
१) गाउूँपालिका अध्यि           - संयोजक 

२) गाउूँपालिका उपाध्यि      - सदस्य 

३) सम्बक्षन्ि  वडाको वडा अध्यि    - सदस्य 

४) काययपालिकाबाट िनोलन  १ जना िवहिा सदस्य  - सदस्य 

५) प्राववलिक शाखा प्रिखु      - सदस्य  

६) योजना शाखा प्रिखु      -  सदस्य सक्षचव 

(ख) गाउूँस् ररय सरुक्षि  नागररक आवास छनौट  था लसफाररस  सलिल को काि, क यव्य 
र अलिकार देहाय बिोक्षजि हनुेछाः 
(क) काययक्रि संचािन सम्बन्िी वडा िेत्रिा कायायन्वयन गररने आवास संखया लनिायरण 

गने  । 

(ख) ववपन्न आवास प्राप्त गनय िाभग्राही छनौटका िालग सचुना आह्वान गने ।  

(ग) प्राप्त दरखास् हरुबाट दफा (४) बिोक्षजि छानववन गरी िक्षि  घरिलनको लसफाररस 
गनय वडा िाई लनदेशन गने । 

(घ) वडा  हबाट लसफाररस भई आएका िाभग्राही पररवारको अक्षन् ि टंुगो िगाउने र 
गाउूँकाययपालिकािाई िाभग्राही छनौट स्वीकृल का िालग पेश गने । 

(ङ) काययक्रि संचािनको क्रििा कुनै बािा आईपरेिा फुकाउन सहक्षजकरण गने ।  

(च) कुनै कारणवस लनिायण कायय सम्पन्न हनु नसकेिा सोको िलु्याङ्कन गनय िगाई उक्षच  
ठहरे बिोक्षजिको रकि फरफारक गराउने ।  

(छ) सरुक्षि  नागररक आवास लनिायण कायय र भौल क प वायिारका िालग सम्बक्षन्ि  
लनकायहरुसूँग सिन्वय, सहकायय र योजना िाग गने ।  

(ज) पैंय ूँ गाउूँपालिका गाउूँकाययपालिकाको कायायियिाई िाभग्राही पररवारको सम्झौ ा 
गनय/गराउन िगाई काययक्रि कायायन्वयन गने ।  

(झ) काययक्रिको सपुररवेिण गने/ गराउने  ।  

 



(ग) बैठक र सवुविा सम्बन्िी व्यवस्थााः 
(१) सरुक्षि  नागररक आवास छनौट  था कायायन्वयन सलिल को बैठक आवश्यक ा 

अनसुार बस्न सक्नेछ ।  

(२) बैठकिा आवश्यक ा अनसुार लबज्ञ वा सम्बक्षन्ि  संस्थािाई आिन्त्रण गनय 
सवकनेछ ।  

(३) सरुक्षि  नागररक आवास छनौट  था कायायन्वयन सलिल का पदालिकारीहरुको 
बैठक  था अनगुिन खचय उपिब्ि हनुे छैन । 

 

पररच्छेद ५ 

ववववि 

११. बेच लबखन गनय नपाउने 
िाभग्रावहिे आवास लनिायण सम्पन्न भएको लिल िे पाूँच बषयसम्ि उक्त आवास बेचववखन गनय 
पाउने छैन ।  

१२. कारवावह हनुेाः 
सरुक्षि  नागररक आवास काययक्रिबाट िाभाक्षन्व  हनुे उद्धेश्यिे कुनै ब्यक्षक्तिे झठु्ठा वववरण 
पेश गरी सवुविा लिएको ठहर हनु आएिा त्यस् ा व्यक्षक्तिे लिएको सवुविाका सम्वन्ििा 
काययपालिकाको लनणययानसुार हनुे । 

१३. बचाउाः 
(क) यसिा उल्िेख नभएका अन्य व्यवस्था गाउूँकाययपालिकाको लनणयय बिोक्षजि हनुेछ ।  

(ख) काययक्रि कायायन्वयनका क्रििा कुनै दिवविा उत्पन्न भएिा सरुक्षि  नागररक आवास  
काययक्रि (पैंय ूँ )सञ्चािन  काययववलि २०७९ संशोिन सवह िाई ििु आिार िालनने छ 
।  

(ग) यस काययववलिको व्याखया, संशोिन र पररिाजयन गने अक्षन् ि अलिकार गाउूँकाययपालिकािा 
रहनेछ ।  

 
         

  



    अनसु क्षच- १ 

           (दफा ४ क संग सम्वक्षन्ि ) 

लनवेदनको ढाूँचा 
 

लिल ाः 
श्री वडा अध्यि ज्य , 
...... नं. वडा कायायिय, पैय ूँ गाउूँपालिका गाउूँकाययपालिकाको कायायिय 

हवुास, पवय  

ववषयाः सरुक्षि  नागररक आवास अनदुान सम्बन्ििा । 

 

ि पैय ूँ गाउूँपालिका..............नं. वडा ................ टोििा स्थायी बसोबास गरररहेको र 
िेरो आलथयक अवस्था किजोर रहेको हुूँदा घरको छाना खर, फुस/परािबाट छाएको / 
ववपदबाट िल  पगेुको/ प्रकोप जोक्षखििा रहेको छ  सथय गाउूँपालिकाबाट उपिब्ि गराइने 
सरुक्षि  नागररक आवास काययक्रि (पैंय )िा सिावेश गराई िेरो वक.नं ...........को 
िेत्रफििा रहेको घर लनिायणको िालग अनदुान रकि उपिब्ि गराई ददनहुनु गराई लनवेदन 
गदयछु ।  

 

संिग्न कागजा हरु (भएकोिा िात्र क्षचन्ह िगाउनहुोस)् 
(१) नेपािी नागररक ाको प्रल लिवप ।  

(२) ववग देक्षख सो स्थानिा स्थायी बसोबास गदै आएको प्रिाण । 

(३) जग्गािनी प्रिाण पजुाय वा घर जग्गाको ल रो वा शलु्क बझुाएको कागजा  वा 
आफु 

(४) ववग  देक्षख स्थायी रुपिा सो स्थानिा बसोबास गरी आएको खर, फुस/ पराि 
बाट छाएको भन्ने सम्बक्षन्ि  वडाको िाभ ग्राही लसफाररस पत्र ।  

लनवेदक   

नाि थर.................... 
 ठेगाना.................... 
सम्पकय  नं.................... 
हस् ािर....................... 



      अनसु ची- २ 

दफा ६ (क) सूँग सम्बक्षन्ि  

पैय ूँ गाउूँपालिका र सरुक्षि  नागररक आवास काययक्रिका िाभग्राही बीच अनदुान उपिब्ि गराउने 
सम्बक्षन्ि सम्झौ ा पत्र । 

१.  काययक्रि स्थि    क्षजल्िााः  पवय    गाउूँपालिकााः पैय ूँ     वडा नं ---------------- 

२.  उद्धेश्याः आवास लनिायण । 

३.  कुि िाग ाः ------------------ गा.पा अनदुान ................... िाभग्राहीको सहभालग ा 
................ 

४. प्रास् ावव  लनिायण कायय अवलिाः 
(क) शरुु हनुे लिल ाः २०......../............/......... 
(ख) परुा हनुे लिल ाः २०......../............/......... 

५. लनिायण कायय सम्बक्षन्ि सेवा र श यहरुाः 
(क) िाभग्रावह र गाउूँपालिका लबच सम्झौ ा पिा  गाउूँपालिकाबाट उपिब्िाः गराइएको 

लडजाइन इक्षस्टिेट बिोक्षजिको ढाूँचािा आवास/छाना लनिायण गनुयपनेछ ।  

(ख) उपदफा (क) बिोक्षजिको घरको कुि िाग िा गाउूँपालिकािे सम्झौ ा बिोक्षजि 
उपिब्ि गराउने रकि बाहेक थप रकि सेवाग्रावह स्वयंिे िाग  सहभालग ा गनुय पनेछ 
।  

(ग) उपदफा (क) बिोक्षजिको लनिायणका िालग प्राववलिक सहयोग पैय ूँ गाउूँपालिकाबाट 
उपिब्ि हनुेछ ।  

(घ) सम्झौ ा पिा  िाभग्राहीिे गाउूँपालिकाबाट लसफाररस गरेको बैकिा खा ा खोल्नपुनेछ 
।  

(ङ) गाउूँपलिकािे िाभग्राहीिाई काययप्रगल  र सम्झौ ाको आिारिा सरुक्षि  आवास 
बनाउनको िालग ५०% र आवास लनिायण कायय सम्पन्न भएपलछ बाूँकी ५०% रकि बैंक 
िाफय   दईु वकस् ािा उपिब्ि गराउनेछ ।  

(च) सरुक्षि  नागररक आवासका िालग उपिब्ि गराइने अनदुान रकि प्रल  आवास (प्रल  
पररवार ) रु ३ िाख सम्ि हनुेछ ।  

(छ) यस सम्झौ ािा उल्िेक्षख  बाहेक अन्य कुराहरुको हकिा गाउूँकाययपालिकाको लनणयय 
र प्रचलि  काननु बिोक्षजि हनुेछ ।  

६. सम्झौ ाका पिहरुाः 



कायायियको  फय बाट िाभग्राहीको  फय बाट 

नािाः िाभग्राहीको नािाः 

पदाः प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  ठेगानााः 

दस् ख  दस् ख  

लिल  लिल  

सािीाः 
श्री...........................   पद...........  

सािीाः 
श्री...........................   पद...........  

 
 

 

 

 

 

आज्ञािे, 
केशव िालिछाने 

प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  

 


