प्रदेश याजऩत्र
फागभती प्रदे श सयकायद्वाया प्रकाशशत

खण्ड ४) हे टौंडा, भकवानऩुय, वैशाख ०४ गते, २०७७ सार (अततरयक्ताङ्क १

बाग ३
प्रदे श सयकाय

बौततक ऩूवााधाय ववकास भन्त्त्रारम
फागभती प्रदे श, हे टौंडाको

सूचना

एकीकृत फस्ती ववकास सम्फन्त्धी कामााववतध, 207७
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प्रस्तावना: नेऩारको सॊ ववधान प्रदत्त नागरयकको आवासको हक तथा
आवासको

अतधकाय

व्मवस्थाऩनका

रातग

सम्वन्त्धी

एकीकृत

ऐन,

फस्ती

2075

ववकासको

फभोशजभ

अवधायणा

आवासको व्मवस्था तभराउन वाञ्छनीम बएकोरे,

आवश्मक

अनुरूऩ

आवास अतधकाय सम्फन्त्धी ऐन, 2075 को दपा 31 को

अतधकाय प्रमोग गयी प्रदे श सयकायरे दे हामको कामाववतध फनाई रागू गये को
छ।

ऩरयच्छे द-१
प्रायशम्बक

1.

सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस कामाववतधको नाभ “एकीकृत
फस्ती ववकास सम्फन्त्धी कामाववतध, 207७” यहेको छ।
(२) मो कामाववतध तुरुन्त्त प्रायम्ब हुनेछ।

2.

ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस कामाववतधभा,(क) “एकीकृत

फस्ती” बन्नारे

कुनै

फस्ती

ववशेषभा

उऩरब्ध हुन सक्ने बौततक, साभाशजक, आतथाक
साॊस्कृततक रगामतका ऩूवााधायहरु सभेतराई सभेटी
व्मवशस्थत

रुऩभा

सम्झनु ऩछा।

(ख) “कामाारम” बन्नारे
सम्फशन्त्धत

फनाइएको
प्रदे श

शहयी ववकास

सम्झनु ऩछा।

मोजनावद्ध

भन्त्त्रारम

फस्ती

अन्त्तगातको

तथा बवन कामाारम

(ग) “ऩूवााधाय” बन्नारे कुनै फस्ती ववशेषभा उऩरब्ध हुन
सक्ने फाटो, ढर, ववद्युत जस्ता बौततक ऩूवााधाय,
फैं क तथा ववत्तीम सॊ स्था, उद्योग, करकायखाना

जस्ता सभृवद्ध य सभुन्नततसॉग सम्वशन्त्धत आतथाक
2
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ऩूवााधाय तथा स्थानीम भूता तथा अभूता सम्ऩदासॉग
सम्फशन्त्धत साॊस्कृततक ऩूवााधायहरू सम्झनु ऩछा ।

(घ) “प्रदे श” बन्नारे फागभती प्रदे श सम्झनु ऩछा।

(ङ) “बौगोतरक रुऩभा ववकट फस्ती” बन्नारे भानवीम
फसोवास प्रमोजनको रातग व्मवशस्थत ऩूवााधाय ववना

नै तनतभात बौगोतरक रुऩभा ववकट, असुयशऺत स्थान
य

छरयएय

यहेका

तथा

ऩूवााधायहरु

ववकास

गना

(च) “भन्त्त्रारम”

बन्नारे

प्रदे श

फस्तीराई सम्झनु ऩछा।

न्त्मूनतभ

कठठन

हुने

आवश्मक

सयकायको

ऩूवााधाय ववकास भन्त्त्रारम सम्झनु ऩछा।

ऺेत्रका

बौततक

(छ) “मोजना” बन्नारे बौगोतरक रुऩभा ववकट तथा

ववऩद्को उच्च जोशखभमुक्त स्थानभा फसोफास गये का

घय ऩरयवाय फाढी ऩीतडत, ब ुकम्ऩ ऩीतडत, बूतभहीन
(सुकुम्वासी),
फसोफास

दतरत,

गये का

तसभान्त्तकृत

व्मशक्तराई

य

व्मवशस्थत

छरयएय
रुऩभा

फसोफास गयाउने प्रमोजनको रातग एकीकृत फस्ती

ववकास गना प्रदे श भन्त्त्रारम वा शहयी ववकास तथा

बवन कामाारमफाट सञ्चारन हुने मोजना सम्झनु
ऩछा।

(ज) “राबग्राही” बन्नारे दपा १7 फभोशजभ ऩवहचान
गरयएका घयऩरयवायराई सम्झनु ऩछा।

(झ) “सतभतत” बन्नारे दपा 10 को उऩदपा (1)
फभोशजभ गठन बएको प्रदे श एकीकृत वस्ती ववकास
तनदे शक सतभतत सम्झनु ऩछा।

(ञ) “स्थानीम तह” बन्नारे गाउॉ ऩातरका वा नगयऩातरका
सम्झनु ऩछा।
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ऩरयच्छे द-२
एकीकृत फस्ती ववकासका आधायहरु
3.

जोशखभमुक्त फस्ती तथा सभुदामको ऩवहचान: (1) कामाारमरे

स्थानीम तहको सभन्त्वमभा जोशखभमुक्त फस्ती तथा सभुदामको
ऩवहचान गनेछ।

(२) जोशखमुक्त फस्तीको ऩवहचान दे हाम फभोशजभ हुनेछ्(क) ववऩतको

उच्च

स्थानभा यहेको,

जोशखभ

तथा

(ख) बौगोतरक ववकटको कायणरे

असुयशऺत

सेवा सुववधा

ऩुर्माउन नसवकने दुगभ
ा , ववकट तथा छरयएय
यहेको।

(३) कामाारमरे जोशखभमुक्त सभुदामको ऩवहचान गदाा

उऩदपा (2) फभोशजभको स्थानभा स्थामी वसोवास गने आतथाक

ु सभुदाम, फाढी ऩवहयो वऩडीत, ब ुकम्ऩ
रुऩरे ववऩन्न, रोऩउन्त्भख
ऩीतडत,

बूतभहीन

(सुकुम्फासी),

तसभान्त्तकृत,

दतरत,

बएका, अशक्त य असहाम सभुदामराई सभेट्नु ऩनेछ।
(४)

जोशखभमुक्त

कामाारमरे

फस्ती

तथा

उऩदपा

सभुदामको

(2)

प्रततवेदन सतभततभा ऩेस गनेछ।

य

ऩवहचान

(3)
गयी

अऩाङ्गता

फभोशजभ

प्रायशम्बक

(५) कामाारमफाट प्राप्त वववयण तथा अध्ममन प्रततवेदनको

आधायभा सतभततरे प्राथतभकता तनधाायण गयी प्रदे श तबत्र एकीकृत

फस्ती ववकासको मोजना सवहत स्थानान्त्तयण गरयने फस्तीहरु
कामाान्त्वमनका रातग छनौट गनेछ।
4.

फस्ती स्थानान्त्तयण: कामाारमरे बौगोतरक रुऩभा ववकट फस्ती तथा
ववऩद्को

उच्च

जोशखभमुक्त
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स्थानभा

वसोवास

गये का

घय
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ऩरयवायको रातग दे हामको ववकल्ऩ अनुरुऩ फस्ती ववकास गने
व्मवस्था तभराउनेछ्-

(क) ऩूण ा फस्ती स्थानान्त्तयण् बौगोतरक वा अन्त्म कायणरे

साववक स्थानभा फस्ती फस्न सुयशऺत नहुने बएभा
स्वीकृत

ववस्तृत

प्रततवेदनको

आधायभा

फस्तीराई

न्त्मूनतभ ऩूवााधाय सेवा सुववधा सभेत उऩरब्ध हुने गयी
एकीकृत रुऩभा एक वा ववतबन्न स्थानभा स्थानान्त्तयण

गरयनेछ। जोशखभमुक्त बनी ऩवहचान गरयएका फस्तीको
जग्गाभा कुनै ऩतन ऩरयवायराई प्रचतरत कानूनको
अधीनभा यही आवासीम प्रमोग गना ठदइने छै न।

(ख) आॊशशक

फस्ती

स्वीकृत

स्थानान्त्तयण्

ववस्तृत

प्रततवेदनको आधायभा फसोफास गयाउनु ऩने ऩरयवाय

सङ्ख्मा य मोजना स्थरको सम्बाव्मता हेयी उऩमुक्त
बएभा केही ऩरयवायराई साववककै स्थानभा फसोफास
गयाई स्थानान्त्तयण गना सवकनेछ।

(ग) छरयएय यहेका आवास/फस्ती स्थानान्त्तयण् स्वीकृत

ववस्तृत प्रततवेदनको आधायभा सेवा सुववधा ऩुर्माउन य
प्राप्त गना कठठन, वासका तनशम्त फाधक, अऩामक य

असुयशऺत स्थानभा यहेका आवास तथा फस्तीराई
नशजकको एकीकृत फस्ती ववकास बएको स्थानभा
स्थानान्त्तयण गना सवकनेछ।
5.

एकीकृत फस्ती

ववकास:

(१)

एकीकृत

फस्ती

ववकास

गयी

बौगोतरक रुऩभा ववकट फस्ती तथा ववऩद्को उच्च जोशखभमुक्त
स्थानभा फसोफास गये का दपा 3 को उऩदपा (2) फभोशजभको

स्थानभा फस्ने घय ऩरयवायहरुको तनतभत्त आधायबूत आवासको

आवश्मकता ऩूया गनाको रातग आवास तथा घडेयीको व्मवस्था गना
य अन्त्म शहयी विमाकराऩको रातग भन्त्त्रारमरे शहयी ववकासको
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अवधायणा अनुरुऩ दे हाम फभोशजभ एकीकृत फस्ती ववकास सञ्चारन
गनेछ्-

(क) जग्गा प्रातप्त् प्रचतरत कानून फभोशजभ जग्गा प्रातप्त
गरयनेछ।

(ख) जग्गा ववकास् दपा 5 को उऩदपा (1) को खण्ड
(क) फभोशजभ प्राप्त जग्गाभा
ववकास

सम्वन्त्धी

भाऩदण्ड

भन्त्त्रारमरे

अनुसाय

शहयी

ऩूवााधायमुक्त

सूचकहरु (घडेयी, खुरा ऺेत्र, सडक सञ्जार, ववद्युत,
प्राथतभक ववद्यारम, स्वास््म चौकी य प्रहयी चौकी,

फैं क तथा ववत्तीम सॊ स्था, ऩसर, साना उद्योग आठद)
सवहत जग्गा ववकासको मोजना तमाय गनेछ।

(ग) ऩूवााधाय ववकास् एकीकृत फस्ती ववकासको िभभा

आवश्मक ऩूवााधायहरु तनभााणको रातग भन्त्त्रारमफाट
फजेट व्मवस्था गयी कामाारमरे सम्वशन्त्धत तनकाम
तथा स्थानीम तहसॉग आवश्मक सभन्त्वम गयी तनभााण

(२)

गनेछ।

सतभततको

तनणामको

अधीनभा

यही

भन्त्त्रारमरे

सम्फशन्त्धत स्थानीम तहसॉग आवास तथा ऩूवााधाय ववकास कामाका
रातग

सभझदायी

ऩत्र

(एभ.ओ.मू.)

व्मवस्थाऩनको रातग ठदन सक्नेछ।

गयी

एकीकृत

फस्ती

ऩरयच्छे द-३

मोजना तजुभ
ा ा, प्रस्ताव स्वीकृतत य कामाान्त्वमन सम्वन्त्धी
6.

मोजना तजुभ
ा ा: (१) सतभततफाट फस्ती स्थानान्त्तयण गना छनौट
बएका एकीकृत फस्ती ववकासको रातग बू-उऩमोग ऺेत्र तनधाायण

गने, त्मस्तो ऺेत्रभा गना ऩाइने बौततक ववकासको भाऩदण्ड तोक्ने
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तथा त्मस्तो ऺेत्रको जनघनत्वको आधायभा सडक, मातामात,
तफजुरी, ढर तनकास, सयसपाइ, खुरा ऺेत्र रगामतका सेवा तथा
सुववधा उऩरब्ध गयाउने गयी मोजना तजुभ
ा ा गरयनेछ।
गनेछ्-

(२) कामाारमरे दे हाम फभोशजभ प्रायशम्बक मोजना तजुभ
ा ा
(क) फस्तीको अध्ममन् स्थानान्त्तयण गरयने सम्बाववत
फस्तीको

अवशस्थतत,

बौगोतरक

सॊ यचना,

जग्गाको वकत्ता, नक्शा, जग्गाधनीको वववयण,

ववद्यभान आतथाक य साभाशजक शस्थती, उऩरब्ध
ऩूवााधाय

तथा

सेवा

सुववधाहरु,

उऩरब्ध

स्रोतसाधन आठदको ववषमभा स्थरगत अध्ममन
गयी आवश्मक त्माङ्क सङ्करन गने ।

(ख) त्माङ्क

ववश्लेषण्

सॊ ङ्करन

गरयएको

त्माङ्क

ववश्लेषण तथा अध्ममन गयी फस्ती ववकासको
रातग उऩमुक्त ववकल्ऩ छनौट गने।

7.

मोजना प्रस्ताव: कामाारमरे दपा 6 को उऩदपा (2) फभोशजभ
एकीकृत फस्ती ववकासको प्रायशम्बक मोजना तजुभ
ा ा गयी सतभततभा
स्वीकृततको रातग तनम्न कागजात सवहत ऩेश गनुा ऩनेछ्-

(क) प्रायशम्बक मोजना स्वीकृततको रातग तनवेदन,

(ख) एकीकृत फस्ती ववकास मोजनाभा सहबागी हुन

चाहने अन्त्म साववक फातसन्त्दाहरु बएभा तत्
सम्वन्त्धी

वववयण

य

त्मस्ता

व्मशक्तहरुको

भञ्जुयीनाभा सवहत नागरयकताको प्रतततरवऩ,

(ग) फस्ती

ववकास

सम्वन्त्धी

अवधायणा

सवहतको बौततक ववकास मोजना,

(घ) प्रायशम्बक

मोजनाको

रागत,

स्रोत य कामाान्त्वमन सॊ मन्त्त्र,
7

रागत

नक्शा

व्महोने
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(ङ) अन्त्म

सान्त्दतबाक

य

आवश्मक

ववषमहरु

स्वीकृतत

सतभततको

सवहतको मोजना प्रततवेदन।

8.

मोजना

स्वीकृती:

9.

मोजना

कामाान्त्वमन:

प्रस्ताववत

मोजनाहरुको

तसपारयसभा भन्त्त्रारमफाट हुनछ
े ।
कामाान्त्वमन गनेछ।

मोजना

स्वीकृत

बएऩतछ

कामाारमरे

ऩरयच्छे द-4

सतभतत सम्वन्त्धी
10.

प्रदे श एकीकृत फस्ती ववकास तनदे शक सतभतत: (१) एकीकृत फस्ती
ववकासको कामाभा सभन्त्वम य व्मवस्थाऩनका रातग प्रदे श स्तयभा
दे हाम फभोशजभको एक प्रदे श एकीकृत फस्ती ववकास तनदे शक
सतभतत यहने छ्-

(क) भन्त्त्री, बौततक ऩूवााधाय
ववकास भन्त्त्रारम

(ख) सदस्म, प्रदे श नीतत तथा

-सॊ मोजक

मोजना आमोग

-सदस्म

तथा कानून भन्त्त्रारम

-सदस्म

तथा मोजना भन्त्त्रारम

-सदस्म

ववकास भन्त्त्रारम

-सदस्म

(ग) सशचव, आन्त्तरयक भातभरा
(घ) सशचव, आतथाक भातभरा
(ङ) सशचव, बौततक ऩूवााधाय
(च) फस्ती ववकास हुने स्थानीम
तहको प्रभुख वा तनजरे
तोकेको प्रतततनधी
8

-सदस्म
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(छ) प्रभुख, सम्फशन्त्धत भहाशाखा,
बौततक ऩूवााधाय ववकास
भन्त्त्रारम

-सदस्म-सशचव

(२) सतभततको फैठकभा आवश्मकता अनुसाय सम्वशन्त्धत

ववऻराई आभन्त्त्रण गना सक्नेछ।
11.

फैठक सम्फन्त्धी कामाववतध: (1) सतभततको फैठक सॊ मोजकरे
तोकेको तभतत य सभमभा आवश्मकता फभोशजभ फस्नेछ।

(२) सतभततको वैठक सम्वन्त्धी कामाववतध सतभतत आपैंरे

तनधाायण गये फभोशजभ हुनेछ।
हुनेछ।
12.

(३)

सतभततराई

तनमभानुसाय

वैठक

बत्ता

उऩरब्ध

प्रदे श एकीकृत फस्ती ववकास तनदे शक सतभततको काभ, कताव्म य
अतधकाय: प्रदे श एकीकृत फस्ती ववकास सभन्त्वम सतभततको काभ,
कताव्म य अतधकाय दे हाम फभोशजभ हुनेछ्-

(क) कामािभ कामाान्त्वमन सम्फन्त्धी आवश्मक तनततगत
तनणाम गने,

(ख) कामाािभ

कामाान्त्वमनको

िभभा

भन्त्त्रारम,

कामाारम तथा कामािभ कामाान्त्वमन इकाईराई

(ग)

तनदे शन ठदने तथा स्थानीम तहसॉग सभन्त्वम गने,
फस्ती

ववकासभा

भाऩदण्ड तोक्ने,

एकरुऩता

ल्माउन

आवश्मक

(घ) आमोजना कामाान्त्वमन इकाईफाट कामािभ सञ्चारन
हुने स्थानीम तहहरुको ऺेत्र सम्फन्त्धी जानकायी
तरने,

(ङ) कामािभको प्रगतत सभीऺा गने,
9
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(च) कामािभ कामाान्त्वमनसॉग सम्फशन्त्धत तनकामहरू फीच
सभन्त्वम गने,

(छ) कामािभ कामाान्त्वमनका िभभा आई ऩये का वाधा
अडचन पुकाउने,

(ज) कामािभ रागु बएको
ऩूवााधाय

ववकासको

तसपारयस गने,

स्थानभा

रातग

आवश्मक ऩने

सम्फशन्त्धत

तनकामभा

(झ) आवश्मकता अनुसाय अनुगभन उऩसतभतत गठन गयी
कामािभको अनुगभन गने गयाउने,

(ञ) सतभततरे उऩमुक्त ठानेका अन्त्म कामाहरु गने ।
13.

कामािभ कामाान्त्वमन सतभतत: शजल्राभा कामािभ सञ्चारन गना
दे हाम फभोशजभको कामािभ कामाान्त्वमन सतभतत यहनेछ्(क) सम्फशन्त्धत शजल्राको शजल्रा
सभन्त्वम सतभततको प्रभुख

(ख) कामािभ सञ्चारन हुने स्थानीम
तहको प्रभुख वा तनजरे
तोकेको प्रतततनतध

-सदस्म

तोकेको अतधकृत प्रतततनतध

-सदस्म

वडा अध्मऺ

-सदस्म

(ग) प्रभुख शजल्रा अतधकायी वा तनजरे
(घ) कामािभ सञ्चारन हुने वडाको
(ङ) कामािभ कामाान्त्वमन गने
कामाारमको प्रभुख

14.

-सॊ मोजक

-सदस्म-सशचव

कामािभ कामाान्त्वमन सतभततको काभ कताव्म य अतधकाय: प्रदे श
एकीकृत फस्ती ववकास कामािभ कामाान्त्वमन सतभततको काभ,
कताव्म य अतधकाय दे हाम फभोशजभ हुनेछ्10
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(क) कामािभ कामाान्त्वमनको रातग सयोकायवाराहरुफीच
सभन्त्वम य छरपर गने,

(ख) सम्फशन्त्धत स्थानीम तहहरुसॉग सभन्त्वम गने,
(ग) एकीकृत

फस्ती

ववकास

तनभााण

कामाको

उऩमुक्त मोजना कामाान्त्वमनभा सहमोग गने,

(घ) रशऺत

गयाउने,

(ङ) कामािभ

वगाराई

कामािभ

कामाान्त्वमनको

भूल्माङ्कन गने,

सम्फन्त्धी

तनमतभत

रातग

जानकायी

अनुगभन

य

(च) आवश्मकता अनुसाय कामाारमभा वा सॊ मोजकरे
तोकेको स्थानभा वैठक सञ्चारन गने।
ऩरयच्छे द-5
कामािभ कामाान्त्वमन गने तनकामहरूको बूतभका
15.

भन्त्त्रारमको काभ, कताव्म य अतधकाय: भन्त्त्रारमको काभ, कताव्म
य अतधकाय दे हाम फभोशजभ हुनेछ्-

(क) सतभततको फैठकको रातग आवश्मक सहमोग गने,
(ख) कामािभ

कामाान्त्वमनको

रातग

आवश्मक

नीतत

तजुभ
ा ा गने तथा फजेट व्मवस्थाको रातग आवश्मक
सभन्त्वम गने,

(ग) कामाारम भापात भाग बएको कामािभ तथा फजेट
स्वीकृत

गयी

आतथाक

भातभरा

तथा

मोजना

भन्त्त्रारमभा फजेट व्मवस्थाको रातग अनुयोध गने,

(घ) कामािभ कामाान्त्वमन गने तसरतसराभा आईऩये का

सभस्माहरु सभाधान गने तथा कामािभ अनुगभन
भूल्माङ्ककन गयी आवश्मक तनदे शन ठदने,
11
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(ङ) मस कामाववतधभा ऩरयभाजान तथा सॊ शोधन गनुा ऩये भा
आवश्मक तमायी गयी स्वीकृततको रातग ऩेश गने।

16.

कामाारमको काभ, कताव्म य अतधकाय: (1) कामाारमको काभ,
कताव्म य अतधकाय दे हाम फभोशजभ हुनछ
े :(क) सतभततको

फैठकको

कामाान्त्वमन गने,

तनणाम

तथा

तनदे शन

(ख) सतभततरे छनौट गये का जोशखभमुक्त फस्तीहरुको

प्रायशम्बक मोजना तजुभ
ा ा गयी सतभततभा ऩठाउने,

(ग) सतभततरे छनौट गये का, स्थानान्त्तयण गनुा ऩने

जोशखभमुक्त फस्तीहरूको स्थानान्त्तयणका रातग

आवश्मक जग्गा प्राप्त गना साथै स्वीकृत मोजना
कामाान्त्वमन
भन्त्त्रारम

गना

ऩठाउने

वजेट
य

ऐन

व्मवस्थाको

आवश्मक जग्गा प्राप्त गने,

कानून

रातग

वभोशजभ

(घ) सम्फशन्त्धत स्थानीम तहसॉग सभन्त्वम गने,

(ङ) प्रचतरत ऐन, तनमभ फभोशजभ एकीकृत फस्ती
तनभााण गने,

(च) राबग्राहीहरुको ऩवहचान गयी स्थानान्त्तयण हुने
जग्गा तथा आवास ववतयण सम्फन्त्धी सम्झौता
गने,

(छ) एकीकृत

फस्ती

प्रभाणीकयणको

तनभााणको

रातग

आवश्मकता

प्राववतधकहरु ऩरयचारन गने,

(ज) कामािभको
कामािभको

अनुगभन,

प्रगततको

तनयीऺण

भूल्माङ्कन

प्रततवेदन

य

अनुसाय

गने

तमाय

तथा

गयी

भन्त्त्रारमभा ऩेश गने य सम्वशन्त्धत तनकामहरु
फीच सभन्त्वम गने,
12
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एकीकृत

(झ) तोवकएका

फस्ती

कामाहरू गने।

अनुसाय

सम्फन्त्धी

अन्त्म

(२) कामाारमभा कामािभ कामाान्त्वमन गना आवश्मकता
कामािभ

कामाान्त्वमन

कामाान्त्वमन

एकाइको

रातग

उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ।

एकाइ

आवश्मक

यहनेछ

जनशशक्त

य

कामािभ

भन्त्त्रारमरे

ऩरयच्छे द-६

एकीकृत फस्ती ववकासको ववतध
17.

राबग्राहीको ऩवहचान तथा रगत सङ्करन: (1) कामाारमरे दपा 3
को उऩदपा (5) फभोशजभ छनौट बएका फस्तीभा यहने सभुदामको
घय ऩरयवायराई राबग्राहीको रुऩभा ऩवहचान गनेछ।

(२) कामाारमरे उऩदपा (1) फभोशजभ ऩवहचान बए ऩतछ

राबग्राहीको दे हामको वववयण ऩेश गना रगाई रगत सङ्करन
गनेछ्-

(क) सम्फशन्त्धत स्थानीम तहको सो स्थानभा स्थामी
फसोफास गदै
तसपारयस,

(ख) घय

जग्गा

जोशखभभा

आएको कुनै प्रभाण सवहतको

नबएको

यहेको

बन्ने

वा

ववऩदको

प्रभाण

स्थानीम तहरे गये को तसपारयस,

खुल्ने

उच्च
गयी

(ग) राबग्राही फसोफास गदै आएको घयको बौततक
अवस्था

पोटो।

य

13

घय

धतनको

ऩरयवाय

सवहतको
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18.

कामािभ कामाान्त्वमन स्थान: (1) फागभती प्रदे शका तेह्र शजल्राभा
आवश्मकताका

एकीकृत

आधायभा

सञ्चारन गरयने छ।

फस्ती

ववकास

कामािभ

(२) कामािभ कामाान्त्वमन स्थान ऩवहचान गदाा सडक,

खानेऩानी, ढरतनकास, ववद्युत,स्वास््म सॊ स्था, ववद्यारम रगामतका

आधायबूत ऩूवााधाय ववकास गना सहज हुने स्थानभा कामािभ
सञ्चारन गरयनेछ।

(३) एकीकृत फस्ती ववकास गना आवश्मक ऩने जग्गा

सम्फशन्त्धत स्थानीम तहरे उऩरब्ध गयाउने सुतनशितता बएको
स्थानभा कामािभ कामाान्त्वमन गनुा ऩनेछ।

(४) उऩदपा (3) फभोशजभ उऩरब्ध बएको जग्गाको

सम्फन्त्धभा उऩमुक्त ववऻ सभूहको अध्ममनको आधायभा फसोफास
कामािभ सञ्चारन हुनछ
े ।

(५) गैय कृवष वा व्मवसावमक कृवषभा योजगायी सृजना

हुन सक्ने अवस्थाराई भध्मनजय गयी नमाॉ फस्ती ववकासको
मोजना तमाय गना सवकनेछ।
19.

तनभााण सम्फन्त्धी कामा: एकीकृत फस्ती ववकासका रातग आवश्मक

20.

एकीकृत फस्ती ववकासभा खचा गने स्रोत: एकीकृत फस्ती ववकासका

तनभााण सम्फन्त्धी कामा प्रचतरत कानून फभोशजभ गरयनेछ।

सम्ऩुण ा कामा प्रदे श सयकायको अनुदानभा गरयनेछ।जसका रातग
आवश्मक

यकभ

गयाउनेछ।मसयी

प्रदे श

सयकायरे

उऩरब्ध बएको

भन्त्त्रारमराई

यकभ सम्फशन्त्धत

उऩरब्ध

कामाारम

भापात मो कामाववतधको अतधनभा यही एकीकृत फस्ती ववकासका
21.

रातग खचा गरयनेछ।

तनभााण सम्ऩन्न बएको भातनने: एकीकृत फस्ती ववकासका रातग
आधायबूत

ऩूवााधाय

सवहतको
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प्राववतधकफाट कामा सम्ऩन्न प्रततवेदन प्राप्त बएऩतछ तनभााण सम्ऩन्न
22.

बएको भातननेछ।

आवास हस्तान्त्तयण बएको भातनने: राबग्राहीराई प्रदे श एकीकृत
फस्ती ववकास सभन्त्वम सतभततरे तनणाम गये फभोशजभ आवास
हस्तान्त्तयण

गनुा

हस्तान्त्तयण

गनेछ।मसयी

फभोशजभको

ऩनेछ।आवास

ढाॉचाभा

सम्फशन्त्धत

हस्तान्त्तयण

सम्झौता

कामाारमरे

हस्तान्त्तयण बएको भातननेछ।

बई

गदाा

अनुसूची

सम्झौता

आवास

तरए

गयी

ऩतछ

ऩरयच्छे द-७
ववववध

23.

कशन्त्टन्त्जेन्त्सी

खचाको

व्मवस्था:

(1)

कामािभको

प्राववतधक

व्मवस्थाऩन गना कामाारमरे प्रचतरत कानून फभोशजभको यकभ
कशन्त्टन्त्जेन्त्सी खचा वाऩत छु ्ाउन सक्नेछ।
फाॉडपाॉड

(२)

गदाा

उऩदपा

(1)

कामािभ

फभोशजभ

सञ्चारन,

कशन्त्टन्त्जेन्त्सी

भूल्माङ्कन

य

खचाको

अनुगभन,

सुऩरयवेऺण, सभीऺा रगामतका कामाभा भात्र छु ्ाउन सवकनेछ।
24.

25.

स्तय कामभ गनुा ऩने: आवास तनभााण गदाा त्मस प्रमोजनको रातग
सयकायरे तनधाायण गये को न्त्मूनतभ भाऩदण्ड, गुणस्तय, तनभााण
सॊ वहता आठदको ऩूण ा ऩारना गनुा ऩनेछ।

कायवाही हुने: आवास व्मवस्थाफाट राबाशन्त्वत हुने उद्देश्मरे कुनै

व्मशक्तरे झुट्ठा वववयण ऩेश गये भा वा त्मस्तो व्महोया तसपारयस
गये को ठहय हुन आएभा त्स्ता व्मशक्तराई प्रचतरत कानून फभोशजभ
कायवाही हुनेछ।
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26.

27.

सुववधा

नऩाउने:

मस

कामाववतध

फभोशजभ

आवास

प्राप्त

गने

राबग्राहीहरूरे प्रदे श सयकायका अन्त्म कामािभफाट आवास सुववधा
ऩाउने छै न।

स्वातभत्व हस्तान्त्तयण नहुने: मस कामाववतध फभोशजभ उऩरब्ध

गयाएको घय जग्गा बए सो आवास इकाईको स्वातभत्व बौगोतरक
रुऩभा ववकट फस्ती तथा ववऩद्को उच्च जोशखभमुक्त स्थानभा
वासोवास गये का घय ऩरयवायको नाभभा कामभ बएको दस फषाको
अवतध सम्भ प्रचतरत कानून फभोशजभको अॊ शशमायका तफचभा

अॊ शफण्डा गना य तनजको शेषऩतछ तनजको हकवाराको नाभभा
नाभसायी

दाशखर खाये ज वा

अन्त्म कुनै व्महोयारे स्वातभत्व

हस्तान्त्तयण गने फाहेक अरु कुनै ऩतन तवयरे अन्त्म कुनै व्मशक्त वा
सॊ स्थाको नाभभा हस्तान्त्तयण तथा तफिी ववतयण गना ऩाइने छै न।

28.

वाधा अडकाउ पुकाउने: कामाववतधको कामाान्त्वमनभा कुनै वाधा

अवयोध य अस्ऩष्टता आएभा प्रदे श भन्त्त्रारमरे आवश्मकता अनुसाय
कामाववतधको

व्मवस्थाको प्रततकूर नहुने गयी

पुकाउन सक्नेछ।
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अनुसूची
(दपा 2२ सॉ ग सम्वशन्त्धत)
आवास हस्तानान्त्तयण-ऩत्र
सवेऺण घयधनी िभ सङ्ख्मा
सम्झौता िभाङ्क सङ्ख्मा
बौगोतरक रुऩभा ववकट तथा ववऩद्को जोशखभ फस्ती स्थानान्त्तयण गयी एकीकृ त फस्ती ववकास
सम्फन्त्धी कामािभ अन्त्तगात आवास तनभााणका रातग ................................................ शजल्रा
............................भ.न.ऩा./उ.भ.न.ऩा./न.ऩा./गा.ऩा., वडा नॊ. ...........................गाॉउ/टोर

.....................फस्ने श्री......................................................... को नातत/नाततनी/फुहायी श्री
........................................................... को छोया/छोयी/श्रीभती वषा...... को राबग्राही श्री

.....................(मस ऩतछ प्रथभ ऩऺ बतनने ) य .......................... शहयी ववकास तथा बवन

कामाारम (मस ऩतछ दोस्रो ऩऺ बतनने ) फीच दे हाम फभोशजभका शताहरुको अतधनभा यही तभतत
20.......... सार .............. भवहना........ गते का ठदन आवास तरनका रातग भञ्जुय बई सही छाऩ
दस्तखत गये क ो छु ।

प्रथभ ऩऺ (राबग्राही) रे भञ्जुय गये का शताहरू्
1.

भ आतथाक रुऩरे ववऩन्न/उच्च जोशखभ/फाढीवऩडीत/सुकुभवासी/दतरत/तसभान्त्तकृत/छरयएय

2.

दपा 2७ भा उल्रे ख बएको व्मवस्था फाहे क मस कामाववतध फभोशजभ उऩरब्ध गयाएको

फसोफास गये को/ बौगोतरक रुऩभा ववकट/ववऩद्को जोशखभभा यहे को ठीक साॉ चो हो ।

आवास इकाईको स्वातभत्व कुनै ऩतन तवयरे अन्त्म कुनै व्मशक्त वा सॊ स् थाको नाभभा
हस्तान्त्तयण गने छै न।

3.

भातथ उल्रे शखत व्महोया ठीक साॉचो हो। झुट्ठा ठहये प्रचतरत कानू न फभोशजभ सहुॉरा
फुझाउॉ रा।

दोस्रो ऩऺ (शहयी ववकास तथा बवन कामाारम........................) रे भञ्जुय गये का शताहरू
प्रथभ ऩऺफाट उल्रे शखत शताहरू ऩुया बएको अवस्थाभा तनम्न अनुसायको सुयशऺत नागरयक आवास
उऩरब्ध गयाईमो।

प्रथभ ऩऺ (राबग्राही)
(क)राबग्राहीको व्मशक्तगत वववयण्
राबग्राहीको नाभ, थय(ने ऩारीभा): ............................................................................
राबग्राहीको नाभ, थय(अॊग्रेजीभा): ............................................................................
नागरयकताभा उल्रे शखत ठेगाना
शजल्रा्.............................

भ.न.ऩा./उ.भ.न.ऩा./न.ऩा./गा.ऩा.,.......................................वडा नॊ.......................
ना.प्र.नॊ.: ................. जायी गने शजल्रा् ..................... जायी तभतत्...........................
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जन्त्भ तभतत् ........................................
सम्ऩका पोन नॊ. :
स्थामी ठेगाना य नागरयकताभा उल्रे शखत ठेगाना पयक बएभा
(फसाइसयाइको वववयण उल्रे ख गने )

फसाइसयाई प्रभाणऩत्र नॊ. .................................................................
फसाइसयाई तभतत ...........................................................................
राबग्राहीको पोटो
पोटो
आवास हस्तान्त्तयण-ऩत्रभा हस्ताऺय गने अतधकाय/भञ्जुय ी प्राप्त व्मशक्तको वववयण
(राबग्राही उऩशस्थत हुन नसकेको अवस्थाभा तनजको प्रतततनधी)
सॊयऺक/अतधकाय/भञ्जुय ी प्राप्त व्मशक्तको नाभ, थय् .........................................................
स्थामी ठेगाना
शजल्रा्........................................ भ.न.ऩा./उ.भ.न.ऩा./न.ऩा./गा.ऩा् ...........................
वडा्.........................

गाउॉ /टोर्................................

ना.प्र.न् .......................

जायी गने शजल्रा् ............................

जायी तभतत् ....................

जन्त्भ तभतत् ............................

फाजेको नाभ, थय् .............................................................................
फाफुको नाभ, थय् .............................................................................
आभाको नाभ, थय् ............................................................................
राबग्राहीसॉगको नाता् ............................................सम्ऩका पोन नॊ. : ...........................
राबग्राही/सॊ यऺक/अतधकाय प्राप्त व्मशक्तको औ ॊठा छाऩ
दामाॉ

फामाॉ

राबग्राही/सॊयऺक/अतधकाय प्राप्त व्मशक्तको हस्ताऺय .......................
तभतत्- .....................................................
(ख) घय तनभााण बएको जग्गाको वववयण्
वकत्ता नॊ. ................................ ऺेत्रपर.......................................वगा तभटय
ठेगाना् शजल्रा........................ गा.वव.स./न.ऩा.........................................
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(ग) इच्छाएको व्मशक्तको नाभ, थय् .....................................................
राबग्राहीसॉगको नाता् .............................................................................
(घ) साऺीको नाभ, थय् ......................................................................
हस्ताऺय् ....................
दोश्रो ऩऺ (..................................... शहयी ववकास तथा बवन कामाारम)

कामाारमको छाऩ

कामाारमको नाभ, ठेगाना् ........................................................

अतधकाय प्राप्त कभाचायीको नाभ् .................................................
ऩद् ................................
हस्ताऺय् ..........................
तभतत् ................................

भशन्त्त्रऩरयषद्फाट स्वीकृत तभतत: २०७७।०१।०४
आऻारे,

तेजयाज बट्ट

प्रदे श सयकायको सशचव
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आन्त्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौंडाभा भुठित।
भूल्म रु. १०।-

