
  

 

 

प्रदेश राजपत्र 
कर्ााली प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड 4) वीरेन्द्रनगर, सखेुत, फागनु २६ गते, 2078 साल (अततररक्ताङ्क ३० 

भाग-३ 
कर्ााली प्रदेश सरकार 

मखु्यमन्द्त्री तथा मशन्द्त्रपररषद्को कायाालयको 
सूचना 

 

एकीकृत बस्ती ववकास कायाक्रम सञ् चालन कायाववति, २०७८ 

प्रस्तावनााः कर्ााली प्रदेशका छररएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत 
पूवाािारमा आवद्ध गना, ववपद्को उच्च जोशखममा रहेका, ववपद्का कारर् 
घरबास गमुाएका वा पूर्ा क्षतत भएका बस्तीलाई सरुशक्षत स्थानमा 
स्थानान्द्तरर् गना र नागररकको लातग सरुशक्षत आवास व्यवस्थापन तथा 
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आिारभतू सेवा सवुविा ववतरर्को लागत न्द्यूनीकरर् गना एकीकृत बस्ती 
ववकास कायाक्रमलाई व्यवशस्थत र प्रभावकारी रुपमा सञ् चालन गना 
वाञ्छनीय भएकोले, 

ववतनयोजन अध्यादेश, २०७८ को दफा ९ को उपदफा (१) 
ले ददएको अतिकार प्रयोग गरी कर्ााली प्रदेश सरकारले यो कायाववति 
बनाएको छ। 

पररच्छेद-१ 

प्रारशभभक 

1. संशक्षप्त नाम र प्रारभभाः (१) यस कायाववतिको नाम "एकीकृत बस्ती 
ववकास कायाक्रम सञ् चालन कायाववति, २०७८" रहेको छ। 

 (२) यो कायाववति तरुुन्द्त प्रारभभ हनुेछ। 

2. पररभाषााः  ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस कायाववतिमा,- 
(क) ''आयोजना" भन्नाले यस कायाववति बमोशजम तनमाार् 

हनुे एकीकृत बस्ती ववकास आयोजना सभझन ुपछा। 

(ख) ''एकीकृत बस्ती" भन्नाले कर्ााली प्रदेशतभत्रको कुनै 
भौगोतलक क्षते्रमा भौततक, सामाशजक, आतथाक एवम ्
सााँस्कृततक पूवाािारलाई समेटी व्यवशस्थत रूपमा 
तनमाार् गररने योजनावद्ध बस्ती सभझन ुपछा। 

(ग) “कायाक्रम” भन्नाले एकीकृत बस्ती ववकास कायाक्रम 
सभझन ुपछा। 

(घ) “कायाालय” भन्नाले कर्ााली प्रदेश सरकार, मखु्यमन्द्त्री 
तथा मशन्द्त्रपररषद्को कायाालय सभझन ुपछा। 
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(ङ)  “छररएर रहेका बस्ती” भन्नाले बसोवास प्रयोजनका 
लातग व्यवशस्थत योजना तथा पूवाािार ववना तनतमात, 
भौगोतलक रूपमा ववकट र असरुशक्षत स्थानमा 
रहेका, ववतभन्न स्थानमा छररएर रहेका न्द्यूनतम 
आवश्यक पूवाािार र सेवा सवुविा परु् याउन कदिन 
हनुे बस्ती सभझन ुपछा। 

(च) “जोशखमयकु्त बस्ती” भन्नाले दफा ६ बमोशजम पवहचान 
भएका बस्ती सभझन ुपछा। 

(छ) “तनदेशक सतमतत” भन्नाले तनदेशशकाको दफा ९ 
बमोशजमको तनदेशक सतमतत सभझन ुपछा।  

(ज) “तनदेशशका” भन्नाले कर्ााली प्रदेश ववशेष कायाक्रम 
सञ् चालन तथा व्यवस्थापन तनदेशशका, 2077 

सभझन ुपछा। 

(झ) “तनवााचन क्षेत्र” भन्नाले कर्ााली प्रदेशमा रहेका प्रदेश 
तनवााचन के्षत्र सभझन ुपछा। 

(ञ) “पूवाािार” भन्नाले कुनै बस्ती ववशेषमा उपलब्ि हनु 
सक्ने बाटो, ढल, ववद्यतु जस्ता भौततक पूवाािार, 
हेल्थपोष्ट, अस्पताल, ववद्यालय, सेवा केन्द्र, 
सामूदावयक भवन, सरुक्षा जस्ता सामाशजक पूवाािार, 
बैंक तथा ववत्तीय संस्था, उद्योग, कलकारखाना जस्ता 
समवृद्ध र उन्नततसाँग सभबशन्द्ित आतथाक पूवाािार तथा 
स्थानीय मूता तथा अमतुा सभपदासाँग सभबशन्द्ित 
सााँस्कृततक पूवाािार सभझन ुपछा।  

(ट) “पूवाािार कायाालय” भन्नाले कर्ााली प्रदेश सरकार, 
भौततक पूवाािार तथा शहरी ववकास मन्द्त्रालय 
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अन्द्तगातको पूवाािार ववकास कायाालय सभझन ुपछा र 
सो शब्दले पूवाािार ववकास तनदेशनालयलाई समेत 
जनाउाँछ। 

(ि) “लाभग्राही” भन्नाले दफा ७ बमोशजम छनौट भएका 
लाभग्राही घरपररवार सभझन ुपछा। 

(ड) “समन्द्वय सतमतत” भन्नाले दफा २५ बमोशजमको 
कायाक्रम कायाान्द्वयन समन्द्वय सतमतत सभझन ुपछा। 

(ढ) “स्थानीय तह” भन्नाले कर्ााली प्रदेशमा रहेका 
नगरपातलका वा गाउाँपातलका सभझन ुपछा।  

 

पररच्छेद-२ 

एकीकृत बस्ती ववकास, जोशखमयकु्त बस्ती तथा लाभग्राही पवहचान 

3. एकीकृत बस्ती ववकासाः (१) भौगोतलक रूपमा ववकट, छररएर रहेको, 
सावाजतनक सेवा सवुविा परु् याउन र प्राप्त गना कदिन, अपायक र 
ववपद्को उच्च जोशखममा रहेको, ववपद्को कारर् क्षतत पगुी सरुशक्षत 
स्थानमा स्थानान्द्तरर् गनुा पने बस्तीको पवहचान गरी एकीकृत बस्ती 
ववकास गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको एकीकृत बस्ती ववकास गदाा 
सभबशन्द्ित स्थानीय तहले जोशखमयकु्त बस्ती तथा लाभग्राहीको पवहचान 
गरी समन्द्वय सतमततको तसफाररस सवहत प्रस्ताव गरेको आयोजना 
तनदेशक सतमततले छनौट गनेछ।  

4. जग्गा व्यवस्थापनाः (१) एकीकृत बस्ती ववकासका लातग आवश्यक 
पने सरुशक्षत र वववाद रवहत जग्गाको व्यवस्था सभबशन्द्ित स्थानीय 
तहले गनुा पनेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोशजम जग्गा व्यवस्था गदाा सडक, 

खानेपानी, ढल तनकास, ववद्यतु, स्वास््य  संस्था, ववद्यालय लगायतका 
आिारभतू पूवाािार ववकास गना सहज हनुे जग्गा छनौट गनुा पनेछ। 

5. बस्ती ववकास योजनााः (१) दफा ४ बमोशजमको जग्गामा सभबशन्द्ित 
स्थानीय तहले बस्ती ववकासका लातग आवश्यक पने घडेरी ववकास, 
सडक सञ् जाल, खलुा स्थान, ववद्यतु, खानेपानी, टेतलफोन, पाका  
लगायतका बस्ती ववकासका लातग आवश्यक पने सवुविा सवहतको 
बस्ती ववकासको योजना तजुामा गनुा पनेछ।  

(२) उपदफा (1) बमोशजम एकीकृत बस्ती ववकास योजना 
तजुामा गदाा  सभभव भएसभम गैरकृवष वा व्यावसावयक कृवषमा 
रोजगारी सजृना हनु सक्ने अवस्थालाई ध्यान ददन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको बस्ती ववकास योजना बमोशजम 
बस्ती ववकास हनुे भएमा तनदेशक सतमततबाट स्वीकृत गराई 
कायाान्द्वयन गनुा पनेछ।  

6. जोशखमयकु्त बस्तीको पवहचानाः (1) आयोजना कायाान्द्वयनका लातग 
जोशखमयकु्त बस्ती तथा लाभग्राही समदुायको पवहचान सभबशन्द्ित 
स्थानीय तहले शजल्ला ववपद् व्यवस्थापन सतमततको तसफाररस समेतका 
आिारमा गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको जोशखमयकु्त बस्ती तथा 
लाभग्राही समदुायको पवहचान गदाा देहायका आिारमा गनुा पनेछ:- 

(क) ववपदको उच्च जोशखम तथा असरुशक्षत स्थानमा 
रहेको बस्ती, 
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(ख) भौगोतलक ववकटता तथा दगुामताका कारर् सेवा 
सवुविा परु् याउन र प्राप्त गना असहज, अपायक वा 
कदिन हनुे ववकट तथा छररएर रहेका बस्ती तथा 
समदुाय, 

(ग) ववपद् घटनाका कारर् घरबास गमुाएका वा पूर्ा 
क्षतत भएका बस्ती वा समदुाय, 

(घ) ववपद् जोशखम नक्शाङ्कन, 

(ङ) एकीकृत बस्ती ववकासका लातग तयार गररएको 
ववस्ततृ आयोजना प्रततवेदन, 

(च) शजल्ला ववपद् व्यवस्थापन सतमततको तसफाररस 
तथा तनर्ाय। 

7. लाभग्राहीको पवहचान तथा छनौटाः (१) सभबशन्द्ित स्थानीय तहले 
दफा 6 बमोशजम पवहचान गरेको जोशखमयकु्त बस्ती, स्थान तथा 
समदुायमा रहेका घरपररवार मध्येबाट बस्ती ववकासका लातग 
लाभग्राहीको पवहचान तथा छनौट गनुा पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम लाभग्राहीको पवहचान तथा 
छनौट गदाा देहायको आिारमा गनुा पनेछाः-   

(क) जोशखमयकु्त स्थानमा बसोबास गरररहेको व्यहोरा 
खलु्ने तसफाररस, 

(ख) घर जग्गा नभएको वा ववपदको उच्च जोशखममा 
रहेको व्यहोरा खलु्ने गरी वडाले गरेको तसफाररस, 

(ग) ववपद् घटनाका कारर् घरबास गमुाएको वा पूर्ा 
क्षतत भएको शजल्ला ववपद् व्यवस्थापन सतमततको 
अतभलेख वा तनर्ाय वा तसफाररस, 
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(घ) लाभग्राही बसोबास गदै आएको घरको हालको 
अवस्थाको स्थलगत तनरीक्षर् प्रततवेदन, 

(ङ) एकीकृत बस्ती ववकास सभबन्द्िी ववस्ततृ अध्ययन 
प्रततवेदनमा पवहचान गररएका लाभग्राही। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम लाभग्राही पररवार छनौट गदाा 
ववपदको उच्च जोशखम, बाढी पीतडत, सकुुभबासी, दतलत, सीमान्द्तकृत 
र छररएर बसोबास गरेको के्षत्रलाई पवहलो प्राथतमकता ददई 
लाभग्राही छनौट गनुा पनेछ। 

(४) सगोलमा रहेका एक घरपररवारको लातग एक आवास 
मात्र उपलब्ि हनुे गरी लाभग्राही छनौट तथा बस्ती ववकास गनुा 
पनेछ। 

(५) उपदफा (२), (३) र (४) बमोशजमका आिारमा 
स्थानीय तहको कायापातलकाबाट तनर्ाय गरी लाभग्राहीको पवहचान 
तथा छनौट गनुा पनेछ ।  

(६) समन्द्वय सतमततले कुनै वववाद नभएको सामान्द्य 
अवस्थामा सभबशन्द्ित स्थानीय तहबाट पवहचान तथा छनौट भएका 
लाभग्राहीलाई बस्ती ववकासका लातग तनदेशक सतमततमा तसफाररस 
गनुा पनेछ। 

पररच्छेद-३ 

आयोजना छनौट र कायाान्द्वयन 

8. आयोजना प्रस्तावाः (१) दफा 6 र 8 बमोशजम पवहचान भएको 
जोशखमयकु्त बस्ती तथा लाभग्राहीको लातग एकीकृत बस्ती ववकास 



खण्ड ४) अततररक्ताङ्क ३० कर्ााली प्रदेश राजपत्र भाग ३ तमतत 207८/११/2६ 

 

 

 
8 

 

गना सभबशन्द्ित स्थानीय तहले भार मसान्द्ततभत्र देहायका कागजात 
सवहतको आयोजना प्रस्ताव समन्द्वय सतमततमा पेश गनुा पनेछ:- 

(क) अनसूुची-१ बमोशजमको आयोजना प्रस्ताव, 

(ख) जोशखमयकु्त बस्ती तथा लाभग्राहीको छनौट, 
आयोजना कायाान्द्वयनका लातग जग्गा र आयोजना 
कायाान्द्वयन गने सभबन्द्िी स्थानीय तहको 
कायापातलकाले गरेको तनर्ायको प्रमाशर्त प्रतततलवप, 

(ग) लाभग्राही पररवारको वववरर्। 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त आयोजना प्रस्तावको 
ववश् लेषर् गरी असोज मसान्द्ततभत्र समन्द्वय सतमततले आयोजनाको 
अशन्द्तम छनौट तथा स्वीकृततका लातग तनदेशक सतमततमा पिाउन ु
पनेछ। 

9. आयोजनाको छनौटाः (१) दफा 8 को उपदफा (2) बमोशजम 
समन्द्वय सतमततको तसफाररस, भौगोतलक अवशस्थतत, सडक, 
खानेपानी लगायतको पूवाािारको अवस्था, जनताको तत्कालीन 
आवश्यकता, ववपद्को जोशखमको अवस्था समेतको आिारमा 
आयोजनाको अशन्द्तम छनौट तनदेशक सतमततले गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम आयोजना छनौट गदाा ववपद्को 
उच्च जोशखम, ववपद् पीतडत र छररएर बसोबास गरेको बस्तीलाई 
प्राथतमकता ददई छनौट गनुा पनेछ। 

10. आयोजनाको कायाान्द्वयनाः (१) दफा 9 बमोशजम स्वीकृत 
आयोजनाको कायाान्द्वयन सभबशन्द्ित स्थानीय तहबाट हनुेछ। 
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(२) सभबशन्द्ित स्थानीय तहले स्वीकृत आयोजना 
बमोशजमको आवास, सडक, खानेपानी, ढल तनकास, ववद्यतु, स्वास््य 
संस्था, ववद्यालय लगायतका आिारभतू पूवाािारको तनमाार् गनुा 
पनेछ। 

11. रतुमागावाट बस्ती ववकास गना सवकनाेः बाढी, पवहरो, भकुभप, 
आगलागी जस्ता ववपद्का कारर् घरबास गमुाएका वा पूर्ा क्षतत 
भएको बस्ती तत्काल स्थानान्द्तरर् गनुा पने अवस्थामा सभबशन्द्ित 
स्थानीय तह र शजल्ला ववपद् व्यवस्थापन सतमततको तसफाररसको 
आिारमा तनदेशक सतमततले तोकेको स्थानमा ववपद् पीतडत 
समदुायका लातग रतुमागाबाट एकीकृत बस्ती ववकास गना 
सवकनछे। 

12. प्राववतिक सहायता उपलब्ि गराउन ुपनेाः आयोजना कायाान्द्वयनलाई 
प्रभावकारी र व्यवशस्थत बनाउन आयोजना कायाान्द्वयन गने स्थानीय 
तहले सभबशन्द्ित शजल्लाको पूवाािार कायाालयसाँग प्राववतिक सहायता 
माग गना सक्नेछ। त्यसरी माग गरेमा पूवाािार कायाालयले 
प्राववतिक सहायता उपलब्ि गराउन ुपनेछ।  

13. बजेट सभबन्द्िी व्यवस्थााः (१) कायाक्रमको लातग मखु्यमन्द्त्री रोजगार 
कायाक्रम र सहतुलयत कजााका लातग व्याज अनदुान कायाक्रम बजेट 
उपशीषाकमा ववतनयोशजत बजेटबाट कायाालयले आवश्यक बजेट 
व्यवस्थापन गनेछ।  

(२) मन्द्त्रालयमा रहेको एकीकृत बस्ती ववकास कायाक्रम 
बजेट उपशीषाकमा ववतनयोशजत बजेट कायाालयले एकीकृत गरी 
कायाान्द्वयन गना सक्नेछ। 
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(३) तनदेशक सतमतत र समन्द्वय सतमततको बैिक तथा 
अनगुमन खचाका लातग आवश्यक बजेट तनदेशक सतमततले तनिाारर् 
गरे बमोशजम हनुेछ। 

(४) आयोजना कायाान्द्वयन गने सभबशन्द्ित स्थानीय तहको 
सञ् चालन, व्यवस्थापन तथा अनगुमन कायाका लातग आयोजनाको 
लातग ववतनयोशजत रकम मध्येबाट एक प्रततशत रकम कशन्द्टन्द्जेन्द्सी 
छुट् याउन ुपनेछ। 

14. बजेट उपलब्ि गराउनाेः (१) कायाालयले दफा ९ बमोशजम छनौट 
भएको आयोजना कायाान्द्वयनका लातग आतथाक मातमला तथा योजना 
मन्द्त्रालयबाट प्रदेश मन्द्त्रालयगत बजेट सूचना प्रर्ाली माफा त 
सभबशन्द्ित स्थानीय तहमा बजेट उपलब्ि गराउनछे। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम बजेट उपलब्ि गराउाँदा प्रतत 
आवास इकाई तनमाार्का लातग देहाय बमोशजम सीमामा 
कायाक्रमबाट बजेट उपलब्ि हनुेछाः- 

(क) हभुला, डोल्पा र मगु ुशजल्लामा प्रतत आवास तनमाार् 
अतिकतम छ  लाख रुपैयााँ,  

(ख) जभुला, कातलकोट, रुकुम पशश् चम, सल्यान, दैलेख 
र जाजरकोट शजल्लामा प्रतत आवास तनमाार् पााँच 
लाख रुपैयााँ, 

(ग) सखेुत शजल्लामा प्रतत आवास तनमाार् चार लाख 
रुपैयााँ।  

(३) आवास संरचना बाहेकका पूवाािार तनमाार्का लातग 
सभबशन्द्ित आयोजनाको ववस्ततृ आयोजना प्रततवेदनमा उल्लेख 
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भएको रकम मध्ये तनदेशक सतमततले स्वीकृत गरेको रकम 
उपलब्ि हनुेछ। 

15. लागत सहभातगतााः आयोजनाका लाभग्राहीले प्रतत आवास इकाईको 
कुल लागतको कभतीमा पााँच प्रततशत बराबरको श्रमदान, नगद वा 
सामग्री लागत सहभातगता बापत योगदान गनुा पनेछ। 

16. समझदारी गनुा पनेाः स्थानीय तह माफा त एकीकृत बस्ती ववकास 
कायाक्रम कायाान्द्वयन गनुापूवा पूवाािार कायाालय र स्थानीय तह बीच 
अनसूुची-२ बमोशजमको ढााँचामा समझदारी गनुा पनेछ। 

17. सभझौता गनुा पनेाः कायाक्रम कायाान्द्वयन गने स्थानीय तह र 
लाभग्राही बीच अनसूुची-३ बमोशजमको ढााँचामा सभझौता गनुा 
पनेछ। 

18. तनमाार् सभबन्द्िी काया: (१) आयोजनाको तनमाार् सभबन्द्िी काया 
प्रचतलत खररद सभबन्द्िी कानून बमोशजम गनुा वा गराउन ुपनेछ। 

(२) कायाक्रम माफा त तनमाार् हनुे आवास तथा अन्द्य 
पूवाािारको नक्सा तथा तडजाइन ववस्ततृ आयोजना प्रततवेदनमा 
उल्लेख भए बमोशजम हनुेछ। 

(३) कायाक्रम माफा त तनमाार् हनुे भवन संरचनाको 
एकरूपता र प्रदेश पवहचान समेत झल्कन े गरी तनदेशक 
सतमततले भवन संरचनाको तडजाईन र रङ्गरोगन तनिाारर् गना 
सक्नेछ। 

(४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
लाभग्राहीका तनशभत आवास तनमाार् प्रयोजनका लातग तोकेको 
नमनुा आवासको ड्रइङ्ग, तडजाइन, मापदण्ड र लागत अनमुानको 
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अिीनमा रही तोकेको प्राववतिकको सपुररवेक्षर्मा सभबशन्द्ित 
लाभग्राही स्वयभ ले आवास तनमाार् गना सक्नेछ। तनमाार् 
प्रगततको आिारमा बढीमा तीन वकस्तामा सभबशन्द्ित स्थानीय 
तहले सभबशन्द्ित लाभग्राहीको बैङ्क खाता माफा त प्रचतलत कानून 
बमोशजम रकम भकु्तानी गना सक्नेछ। 

(५) वकस्ताको संरचना र पररमार् तथा भकु्तानी प्रकृया 
सभबन्द्िी अन्द्य व्यवस्था तनदेशक सतमततले तनिाारर् गरे 
बमोशजम हनुेछ। 

19. अनगुमन तथा मूल्याङ्कनाः (१) आयोजना कायाान्द्वयन सभबन्द्िमा 
सभबशन्द्ित स्थानीय तह, समन्द्वय सतमतत, तनदेशक सतमतत, मन्द्त्रालय 
र कायाालयले अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गना सक्नेछ। 

(२) पूवाािार कायाालयले मातसक रूपमा आयोजना 
कायाान्द्वयनको प्राववतिक अनगुमन, मूल्याङ्कन तथा सपुरीवेक्षर् गनुा 
पनेछ। 

20. आवास तथा पूवाािार हस्तान्द्तरर्: (१) आयोजना कायाान्द्वयन गने 
स्थानीय तहले प्रचतलत कानून बमोशजम आवास इकाई तथा पूवाािार 
तनमाार् सभपन्न गरी लाभग्राहीलाई हस्तान्द्तरर् गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम हस्तान्द्तरर्बाट प्राप् त गरेको 
जग्गा तथा आवास पन्द्र वषासभम कुनै पतन प्रकारले तबक्री 
ववतरर्, तितो, बन्द्िक तथा हक हस्तान्द्तरर् गना पाइने छैन। 

21. सहयोग गनुापने: प्रदेश सरकारका पूवाािार तथा अन्द्य सेवासाँग 
सभबशन्द्ित तनकाय र स्थानीय तहले कायाक्रम कायाान्द्वयन भएका 



खण्ड ४) अततररक्ताङ्क ३० कर्ााली प्रदेश राजपत्र भाग ३ तमतत 207८/११/2६ 

 

 

 
13 

 

के्षत्रमा सेवा एवम ् पूवाािार ववस्तार तथा ववकास गदाा एकीकृत 
बस्ती ववकास योजना अनसुार सञ् चालन गना आवश्यक सहयोग गनुा 
पनेछ। 

22. कायाक्रम कायाान्द्वयन भएको मातननाेः एकीकृत बस्ती ववकासका 
लातग आिारभतू पूवाािार सवहतको आवास तनमाार् भई सभबशन्द्ित 
प्राववतिकबाट काया सभपन्न प्रततवेदन प्राप्त भएपतछ कायाक्रम 
कायाान्द्वयन भएको मातननछे।  
 

 

पररच्छेद-४ 

सतमतत सभबन्द्िी व्यवस्था 
23. तनदेशक सतमतताः कायाक्रमको प्रदेशस्तरमा समन्द्वय तथा नीततगत 

मागादशान तनदेशक सतमततले गनेछ।  
24. तनदेशक सतमततको काम, कताव्य र अतिकाराः तनदेशशकाको दफा १० 

मा लेशखएको काम, कताव्य र अतिकारको अततररक्त तनदेशक 
सतमततको काम,  कताव्य र अतिकार देहाय बमोशजम हनुछे:- 

(क) एकीकृत बस्ती ववकासका लातग तयार गररन े
आवास लगायतका संरचना तनमाार्को सभबन्द्िमा 
एकरुपता कायम गना र स्थानीय स्रोत सािनको 
अतिकतम ् उपयोग हनुे गरी त्यस्ता संरचनाको 
तनमाार्का सभबन्द्िमा ड्रइङ्ग, तडजाइन तथा 
मोडातलटी, न्द्यूनतम आिार र मापदण्ड तोक्ने, 

(ख) कायाक्रम कायाान्द्वयनसाँग सभबशन्द्ित तनकाय तथा 
सरोकारवाला पक्षबीच समन्द्वय गने, 
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(ग) कायाक्रम  लागू  भएको  स्थानमा  आवश्यक  
पने  पूवाािार  ववकासको  लातग  सभबशन्द्ित 
तनकायमा तसफाररस गने, 

(घ) कायाक्रमको प्रगतत समीक्षा गने, 

(ङ) कायाक्रमको अनगुमन गने वा गराउने। 

25. कायाक्रम कायाान्द्वयन समन्द्वय सतमतताः (1) कायाक्रम कायाान्द्वयनको 
लातग प्रत्येक शजल्लामा समन्द्वय र व्यवस्थापन गना देहाय 
बमोशजमको एक कायाक्रम कायाान्द्वयन समन्द्वय सतमतत रहनेछ:- 

(क) सभबशन्द्ित शजल्लाबाट प्रदेश सभामा प्रतततनतित्व 
गने ज्येष्ठ सदस्य          -संयोजक 

(ख) शजल्ला समन्द्वय सतमततको प्रमखु वा तनजले 
तोकेको सो सतमततको सदस्य -सदस्य 

(ग) प्रमखु शजल्ला अतिकारी वा तनजले तोकेको 
अतिकृत प्रतततनति      -सदस्य 

(घ) कायाक्रम कायाान्द्वयन हनुे स्थानीय तहको प्रमखु 
वा अध्यक्ष        -सदस्य 

(ङ) प्रमखु, पूवाािार कायाालय      -सदस्य-सशचव 

(२) समन्द्वय सतमततको सशचवालय पूवाािार कायाालयमा 
रहनेछ। 

(३) समन्द्वय सतमततले आवश्यकता अनसुार बढीमा दईुजना 
ववषय ववज्ञ, प्राववतिक वा ववषयगत कायाालयका प्रतततनतिलाई सो 
सतमततको बैिकमा आमन्द्त्रर् गना सक्नेछ।  
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(४) समन्द्वय सतमततको बैिक संयोजकले तोकेको तमतत, 
समय र स्थानमा बस्नेछ। 

(५) समन्द्वय सतमततको बैिक सभबन्द्िी कायाववति सो सतमतत 
आफैले तनिाारर् गरे बमोशजम हनुेछ। 

26. समन्द्वय सतमततको काम, कताव्य र अतिकाराः समन्द्वय सतमततको 
काम, कताव्य र अतिकार देहाय बमोशजम हनुेछ:- 

(क) आयोजनाको पवहचान गरी कायाालयमा तसफाररस 
गने, 

(ख) आफ्नो क्षेत्रतभत्र कायाक्रम कायाान्द्वयनको 
सभबन्द्िमा देखा परेका वववादको तनरुपर् गने र 
तनरुपर् हनु नसक्न े वववादको सभबन्द्िमा 
समािानका लातग कायाालयमा लेखी पिाउने, 

(ग) कायाक्रम कायाान्द्वयनको तनयतमत अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन गने वा गराउने, 

(घ) ववषयगत कायाालय वा स्थानीय तहसाँग आवश्यक 
समन्द्वय र सहजीकरर् गने, 

(ङ) कायाक्रम कायाान्द्वयन गररन ेस्थान तथा लाभग्राही 
छनौट सभबन्द्िी काया गने, 

(च) कायाक्रम कायाान्द्वयनको सभबन्द्िमा समीक्षा गने। 
 

पररच्छेद-५ 

ववववि 

27. खचाको लेखाङ्कन, अतभलेख, प्रततवेदन तथा लेखापरीक्षर्ाः आयोजना 
कायाान्द्वयनमा भएको खचाको प्रचतलत कानून बमोशजम लेखाङ्कन गने, 
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फााँटवारी तथा से्रस्ताको अतभलेख राख् ने, प्रततवेदन गने तथा 
लेखापरीक्षर् गराउने शजभमेवारी आयोजना कायाान्द्वयन गने 
सभबशन्द्ित स्थानीय तहको हनुेछ। 

28. तनदेशन पालना तथा समन्द्वयाः (१) तनदेशक सतमततले कायाक्रम 
कायाान्द्वयनको  तसलतसलामा ददएको तनदेशन सभबशन्द्ित कायाक्रम 
कायाान्द्वयन गने तनकाय वा व्यशक्तले पालना गनुा पनेछ। 

(२) स्थानीय तहले कायाक्रम सञ् चालन गदाा प्रदेश सरकारसाँग 
समन्द्वय गरी गनुा पनेछ। 

29. प्राववतिक जनशशक्ताः आयोजनाको प्रभावकारी कायाान्द्वयनका लातग 
आवश्यक सङ्खख्यामा जनशशक्त नभएको वा उपयकु्त सेवा वा 
समूहको जनशशक्त उपलब्ि नभएको अवस्थामा सञ् चालन खचा  
(कन्द्टेन्द्जेन्द्सी) मा व्ययभार हनुे गरी छोटो समयावतिको लातग 
सभबशन्द्ित स्थानीय तहले प्रचतलत कानून बमोशजम उपयकु्त प्राववतिक 
जनशशक्त एकमषु्ठ वा मातसक ज्यालादारी वा सेवा करार गरी  तलन 
सक्नेछ। 

30. सावाजतनक सनुवुाईाः स्थानीय तहले कायाक्रम सभपन्न भएपतछ 
सावाजतनक सनुवुाई गरी कायाक्रमको सभपूर्ा पक्षको बारेमा 
सरोकारवालालाई जानकारी गराउन ुपनेछ। 

31. कारबाही हनुाेः  कायाक्रमबाट लाभाशन्द्वत हनु ेउद्दशे्यले कुनै व्यशक्तले 
झटु्ठा वववरर् पेश गरेमा वा त्यस्तो व्यहोरा तसफाररस गरेको िहर 
हनु आएमा त्यस्तो कायामा संलग्न व्यशक्तलाई प्रचतलत कानून 
बमोशजम कारबाही हनुेछ। 
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32. सवुविा नपाउनाेः यस कायाववति बमोशजम आवास प्राप्त गने 
लाभग्राहीले प्रदेश सरकारका अन्द्य कायाक्रमबाट आवास सवुविा 
पाउने छैन। 

33. प्रचतलत कानून बमोशजम हनु:े यस कायाववतिमा लेशखएको ववषयमा 
यसै कायाववति बमोशजम र नलेशखएका ववषयमा प्रचतलत कानून 
बमोशजम हनुेछ। 

34. बािा अड्काउ फुकाउन सक्नाेः यस कायाववति बमोशजम कायाक्रम 
कायाान्द्वयन गदाा कुनै वािा अड्काउ उत्पन्न भएमा तनदेशक 
सतमततले त्यस्तो बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ।  

35. खारेजी र बचाउाः (1) एकीकृत बस्ती ववकास कायाक्रम कायाान्द्वयन 
कायाववति, २०७७ खारेज गररएको छ। 

(2) एकीकृत बस्ती ववकास कायाक्रम कायाान्द्वयन 
कायाववति, २०७७ बमोशजम भए गरेको सभपूर्ा काम कारबाही 
यस कायाववति बमोशजम भए गरेको मातननेछ।  
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अनसूुची-१ 

(दफा 8 को उपदफा (1) को खण्ड (क) साँग सभबशन्द्ित) 

आयोजना प्रस्तावको ढााँचा 
1. आयोजना/ कायाक्रम पेश गने स्थानीय तहको 

(क) नामाः 
(ख) िेगानााः 
(ग) सभपका  नं. र इमेल िेगानााः 

2. आयोजनाको नामाः 
3. आयोजनाको उद्दशे्याः 
4. आयोजना कायाान्द्वयन हनु ेस्थानाः 
5. लाभग्राहीको पररवार र व्यशक्तको संख्यााः   

(क) पररवार संख्यााः       (ख) जनसंख्यााः 
6. आयोजना सभपन्न गना लाग्न ेसमयाः 
7. लागत रकम रु.  

8. आयोजना कायाान्द्वयनबाट प्राप्त हनु ेमखु्य उपलब्िी वा प्रततफलाः 
9. संलग्न कागजाताः 

(क) सभबशन्द्ित स्थानीय तहको एकीकृत बस्ती ववकास 
आयोजना कायाान्द्वयन गने सभबन्द्िी कायापातलकाको 
तनर्ायको प्रमाशर्त प्रतततलवप, 

(ख) लाभग्राही पररवारको वववरर्, 

(ग)  आयोजना कायाान्द्वयन हनुे जग्गाको चारवकल्लाको 
वववरर्, 
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(घ) आयोजना अन्द्तगात तनमाार् हनुे आवास लगायतका 
पूवाािार संरचनाको ड्रइङ्ग, तडजाइन, स्पेशशवफकेशन 
र लागत अनमुान सवहतको ववस्ततृ वववरर्, 

(ङ)  आयोजना कायाान्द्वयनको ववति, 

(च)  आयोजना कायाान्द्वयनको प्रारशभभक वातावरर्ीय 
अध्ययन वा वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रततवेदन, 

 

स्थानीय तहको,       स्थानीय तहको, 
प्रमखु प्रशासकीय अतिकृतको    प्रमखु वा अध्यक्षको 
दस्तखताः      दस्तखताः 
नामाः       नामाः 
पदाः       पदाः 
तमतताः       तमतताः 
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अनसूुची-२ 
 (दफा १6 साँग सभबशन्द्ित) 

समझदारीपत्रको ढााँचा 
एकीकृत बस्ती ववकास कायाक्रम सञ् चालनका सभबन्द्िमा कर्ााली 
प्रदेश, मखु्यमन्द्त्री तथा मशन्द्त्रपररषद्को कायाालय वा 
....................... शजल्ला पूवाािार ववकास कायाालय र 
.............................. नगरपातलका/गाउाँपातलका बीच भएको 

समझदारी-पत्र 

कर्ााली प्रदेश सरकारको एकीकृत बस्ती ववकास कायाक्रम 
सञ् चालन कायाववति, 207८ बमोशजम एकीकृत बस्ती ववकास 
सभबन्द्िी कायालाई प्रभावकारी रुपमा कायाान्द्वयन गनाका लातग 
प्रदेश सरकार,  प्रदेश सरकारको शजल्लाशस्थत पूवाािार ववकास 
कायाालय र स्थानीय तहबीचको समन्द्वय र सहकाया गरी ववकट 
के्षत्रमा छररएर रहेका बस्ती, बाढी, पवहरो लगायतका प्राकृततक 
ववपदको उच्च जोशखममा रहेका र आफ्नो घरजग्गा नभएका 
व्यशक्तको संरक्षर्, उत्थान एवं सशक्तीकरर् गदै आिारभतू एवं 
सरुशक्षत आवासको व्यवस्थाका लातग बस्ती ववकास कायाक्रम 
सञ् चालन गना शजल्ला पूवाािार ववकास कायाालय (यसपतछ 
“कायाालय” भतनएको) र ................. गाउाँपातलका/नगरपातलका 
(यसपतछ “स्थानीय तह” भतनएको) बीच यो समझदारी पत्र  
गररएको छ। 

एकीकृत बस्ती ववकास कायाक्रमको प्रभावकारी रुपमा 
कायाान्द्वयनमा आ-आफ्नो तहबाट एकीकृत बस्ती ववकास कायाक्रम 
सञ् चालन कायाववति, 207८ (यसपतछ “कायाववति” भतनएको), 
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तनदेशक सतमतत र कायाक्रम कायाान्द्वयन समन्द्वय सतमततले तोके 
बमोशजमको शजभमेवारी पूर्ा रुपले तनवााह गना र बस्ती ववकास 
सभबन्द्िी कायाक्रम सञ् चालन तथा व्यवस्थापन गना हामी दवैु पक्ष 
यो समझदारी माफा त प्रततवद्धता व्यक्त गदै यस समझदारीमा 
उल्लेशखत व्यवस्थाको पूर्ा पालना गना सहमत भएका छौँ। 

कायाक्रमको प्रभावकारी कायाान्द्वयनमा हामी दवैु सभझौता-पत्रका 
पक्षले तपतसलमा उल्लेख भएका ववषयहरूलाई पूर्ा पालना 
गनेछौं। 

(क) जोशखमयकु्त बस्ती तथा समदुाय र लाभग्राहीको पवहचानाः 
कायाववतिमा उल्लेख भए बमोशजमको आिार र प्रवक्रया 
बमोशजम जोशखमयकु्त बस्ती तथा समदुाय र लाभग्राहीको 
पवहचान गना जोशखमयकु्त समदुाय तथा बस्ती र बस्ती 
ववकास गररने स्थानको सभबन्द्िमा आवश्यक अध्ययन 
गने, आफ्नो के्षत्रतभत्र लाभग्राही पररवार र जोशखमयकु्त 
स्थानको सभबन्द्िमा यथाथा त्याङ्क तथा वववरर् संकलन 
गने र त्यस्तो त्याङ्क अद्यावतिक गरी राख् नेछौँ। त्यस्तो 
सूचना एक अकाामा आवश्यकतानसुार ववद्यतुीय तथा 
अन्द्य माध्यमबाट आदान प्रदान गनेछौँ। त्यस्तो 
त्याङ्कलाई व्यवशस्थत गनाका लातग एक आपसमा 
सहयोग र सहकाया गदै एकीकृत अनलाईन सूचना 
प्रर्ालीको ववकास गनेछौँ। 
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(ख) योजना तजुामा र स्वीकृतताः कायावतिको दफा ५ बमोशजम  
एकीकृत बस्ती ववकासको योजना तजुामा गदाा दोहोरोपना 
नपने गरी आवश्यकता र औशचत्यको आिारमा आफ्नो 
के्षत्रतभत्रका नागररकलाई न्द्यूनतम आिारभतू आवासको 
सवुविा प्राप्त गने गरी योजना तजुामा गनेछौँ। योजना 
तजुामा गदाा ददगो, रोजगारमलुक, लागतप्रभावी, वातावरर् 
तथा ववपद् व्यवस्थापन मैत्री र स्थानीय श्रम र स्रोत 
सािनको अतिकतम उपयोग हनुे योजना तजुामा र 
त्यस्ता योजना स्वीकृत गनेछौँ। आफ्नो क्षते्रतभत्र 
सभभाववत एकीकृत बस्ती ववकास योजनाहरुको 
आयोजना बैङ्क तयार सहभातगतामलुक ववतिबाट 
गनेछौँ।स्थानीय तहले अन्द्य योजना छनौट गदाा 
एकीकृत बस्ती ववकास कायाक्रमले तलएको उद्देश्य परुा 
हनुे गरी योजना छनौट गनेछौँ। 

(ग) योजना कायाान्द्वयनाः योजना कायाान्द्वयनको सभबन्द्िमा 
कायाववतिमा उल्लेख भए बमोशजम आफ्नो भतूमका तनवााह 
गनेछौँ। योजना कायाान्द्वयन गदाा कायाववतिमा उल्लेख 
भए बमोशजम तनदेशक सतमतत, कायाक्रम कायाान्द्वयन 
समन्द्वय सतमतत र पूवाािार कायाालयले ददएको तनदेशन 
र मागादशानको पूर्ा रुपमा पालना गनेछौँ। 
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(घ) तनमाार् सभबन्द्िी कायााः कायाववतिमा उल्लेख भए 
बमोशजम तनमाार् सभबन्द्िी काया गदाा सहरी ववकास तथा 
भवन तनमाार् सभबन्द्िी प्रचतलत मापदण्डहरूको पूर्ा 
पालना गनेछौँ। तनमाार्को गरु्स्तर कायम गना एक 
आपसमा सहयोग तथा सहकाया गनेछौँ। 

(ङ) सहयोग र समन्द्वयाः पूवाािार कायाालय र स्थानीय तहले 
कर्ााली प्रदेश सरकारको एकीकृत बस्ती ववकास 
कायाक्रमका लातग मन्द्त्रालय, तनदेशक सतमतत, कायाक्रम 
कायाान्द्वयन समन्द्वय सतमततबाट भएका तनर्ायको 
कायाान्द्वयन गना तथा बस्ती ववकास कायाक्रमलाई 
प्रभावकारी रुपमा कायाान्द्वयन गना आवश्यक सहयोग र 
समन्द्वय गनेछौँ। बस्ती ववकास योजना तजुामा तथा 
कायाान्द्वयनका सबै चरर्मा एक अकाामा सहयोग र 
समन्द्वय गनेछौँ। 

(च) अनगुमन तथा मूल्याङ्ककनाः प्रदेश सरकारबाट सञ् चातलत 
एकीकृत बस्ती ववकास कायाक्रम  मन्द्त्रालय वा 
कायाक्रम कायाान्द्वयन समन्द्वय सतमतत वा स्थानीय तह 
वा संयकु्त रुपमा अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गना सहमत 
भएका छौँ। अनगुमन तथा मूल्याङ्कनका लातग 
मन्द्त्रालयले ववकास गने अनलाईन अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन प्रर्ालीमा त्याङ्क तथा वववरर्हरु तनयतमत 
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रुपमा प्रववष्ट गनेछौँ। अनगुमन तथा मूल्याङ्कनको 
प्रततवेदन मन्द्त्रालयमा उपलब्ि गराउनेछौँ। 
कायाक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने सभबन्द्िमा 
आवतिक सतमक्षा, छलफल तथा अन्द्तरवक्रया गनेछौँ। 
कायाक्रमको चाल,ु मध्यावति र अशन्द्तम मूल्याङ्कन 
सहभातगतामलुक ववतिबाट गनेछौँ। 

(छ) उत्तरदावयत्वाः स्थानीय तह आफैले सञ् चालन गरेको 
कायाक्रमको उत्तरदावयत्व स्थानीय तहमा रहनेछ। 
कायाक्रमको सभबन्द्िमा सरोकारवाला प्रतत उत्तरदायी र 
जवाफदेही हनु कायाक्रम पूवा, कायाक्रमको चरर् र 
कायाक्रम सभपन्न भए पश् चात सावाजतनक सनुवुाई तथा 
सामाशजक परीक्षर् गनेछौँ।  

(ज) बजेट र जनशशक्त व्यवस्थााः आयोजना कायाान्द्वयनका 
लातग आवश्यक बजेट मन्द्त्रालयले कायाववतिमा उल्लेख 
भए बमोशजम उपलब्ि गराउनेछ। लागत सहभातगता, 
जग्गा प्रातप्त र बस्ती ववकासको काया कायावतिमा 
उल्लेख भए बमोशजम गनेछौँ।  

2. ववत्तीय अनशुासन र लेखापरीक्षर्ाः एकीकृत बस्ती ववकास 
कायाक्रम कायाान्द्वयन सभबन्द्िमा भएको खचाको प्रचतलत काननु 
बमोशजम लेखाङ्कन गने,  फााँटबारी तथा से्रस्ताको अतभलेख राख्न े
र प्रततवेदन गने तथा लेखापरीक्षर् गराउने शजभमेवारी सभबशन्द्ित 
स्थानीय तहको हनुेछ। 
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3. प्रततवेदनाः कायाक्रम कायाान्द्वयनको सभबन्द्िमा भएको प्रगतत 
प्रततवेदन स्थानीय तह र ववषयगत कायाालयले तनयतमत रुपमा 
मन्द्त्रालयमा पिाउनेछन।् 

4. वववाद समािानाः कायाक्रम कायाान्द्वयनको सभबन्द्िमा वववाद 
उत्पन्न भएमा कायाववतिमा उल्लेख भए बमोशजमको ववतिबाट 
वववाद समािान गना सहमत भएका छौँ। समझदारी पत्र 
कायाान्द्वयनको क्रममा दवुविा भएमा एक अकाामा छलफल 
गरेर दवैु पक्षको सहमततबाट वववाद समािान गररनेछ। त्यसरी 
वववाद समािान नभएमा प्रचतलत कानून बमोशजम हनुेछ। 

हामी देहायका पक्षहरूले यस सभझौताका व्यवस्थाहरूको पूर्ा 
पालना गने प्रततवद्धता सवहत हस्ताक्षर गरी एक/एक प्रतत 
बशुझतलयौँ। 
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अनसूुची-३ 

(दफा १7 साँग सभबशन्द्ित) 
स्थानीय तह र लाभग्राही बीच हनु ेसभझौताको ढााँचा 

…….......…....... गााँउपातलका/नगरपातलका (यसपतछ “प्रथम पक्ष” 
भतनएको) र …….................…. बस्ने ….........………. को नाती/नातततन 
……….........…… को छोरा/छोरी/बहुारी ............................. को 
पतत/पत् नी वषा …............……….. को श्री ...…….........…… (यसपतछ 
“दोस्रो पक्ष” भतनएको) बीच कर्ााली प्रदेश सरकारद्वारा कायाान्द्वयन 
भएको एकीकृत बस्ती ववकास कायाक्रम अन्द्तगात तनजी आवास तनमाार् 
गने सभबन्द्िमा देहायका शताको अिीनमा रही काम गना मञ् जरु भई 
…............……. नगर/गाउाँ कायापातलकाको कायाालयमा राजीखसुीले यो 
सभझौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी एक/एक प्रतत तलयौँ ददयौँ। 

शताहरुाः 
१. कामको वववरर्ाः प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई तनिााररत क्षेत्रमा 

आवास तनमाार्का लातग आवास तनमाार् हनु े स्थान, आवासको 
ड्रईङ्ग तडजाईन र लागत अनमुान तयार गरी उपलब्ि 
गराउनेछ। दोस्रो पक्षले प्राप्त लागत अनमुान र ड्रइङ्ग, 
तडजाइनका आिारमा यो सभझौता भएको तमततले पन्द्र ददनतभत्र 
आवास तनमाार्को काया सरुु गनुा पनेछ। 

२. प्राववतिक सेवा तथा परामशााः प्रथम पक्षले आवास तनमाार्का 
लातग आवश्यक पने प्राववतिक सेवा तथा परामशा दोस्रो पक्षलाई 
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उपलब्ि गराउनछे। दोस्रो पक्षले आवास तनमाार्को सभबन्द्िमा 
प्रथम पक्षले ददएको सल्लाह तथा तनदेशनको परु्ा रुपमा पालना 
गनुा पनेछ। 

३. तनमाार् काया सरुु गनुा पनेाः दोस्रो पक्षले सभझौता भएको एक 
मवहनातभत्र आवासको तड.वप.तस. तहको काम (यसपतछ “पवहलो 
चरर्को काम” भतनएको), दईु मवहनातभत्र घर तनमाार्को 
प्रारशभभक काया सभपन्न (यसपतछ “दोस्रो चरर्को काम” 
भतनएको)  र तीन मवहनातभत्र घर तनमाार्को सभपूर्ा काया 
सभपन्न (यसपतछ “तेस्रो चरर्को काम” भनीएको) गरी 
फरफारकका लातग कायाालयमा पेश गरी सक्न ुपनेछ।  

४. रकम भकु्तानीाः प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई प्राववतिक प्रततवेदन, 
वडा कायाालय र नगरपातलका स्तरीय अनगुमन तथा सपुरीवेक्षर् 
सतमततको तसफाररस र कायाप्रगततको अवस्था देशखन े गरी 
तलएको तस्वीरको आिारमा पवहलो चरर्को काम सभपन्न 
भएपतछ सभझौता रकमको पच्चीस प्रततशत रकम, दोस्रो 
चरर्को काम सभपन्न भएपतछ पचास प्रततशत र तेस्रो चरर्को 
काम सभपन्न भएपतछ बााँकी पच्चीस प्रततशत रकम बैङ्क खाता 
माफा त भकु्तानी गनेछ।  

५. तोवकएको प्रयोजनको लातग उपयोग गनुा पनेाः प्रथम पक्षलाई 
दोस्रो पक्षले आवास तनमाार् काया सभपन्न भएपतछ आवास 
हस्तान्द्तरर् प्रमार् पत्र सवहत आवास हस्तान्द्तरर् गनेछ। यस 
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सभझौता बमोशजम बनाईएको आवासमा दोस्रो पक्षको पररवारले 
आवास प्रयोजनको लातग मात्र उपयोग गना पाउनेछ।तर दोस्रो 
पक्ष वा तनजको पररवारको सदस्यले सानाततना व्यापार व्यवसाय 
र उद्यम सञ् चालन गना भने यस बुाँदाले बािा पने छैन।  

६. बेचववखन गना नपाइनाेः दोस्रो पक्षलाई हस्तान्द्तरर् गररएको 
जग्गा तथा आवास हस्तान्द्तरर् गररएको तमततले पन्द्र वषा सभम 
कुनै पतन कारर्बाट तबवक्र ववतरर् तथा हक हस्तान्द्तरर् गना 
पाइने छैन। 

७. कारबाही हनुाेः दोस्रो पक्षले बस्ती ववकास कायाक्रमबाट 
लाभाशन्द्वत हनुे उद्देश्यले झटुिा वववरर् पेश गरेमा वा झटु्ठा 
व्यहोरा तसफाररस गरेको िहर हनु आएमा प्रथम पक्षले त्यस्तो 
कायामा संलग्न व्यशक्तलाई प्रचतलत कानून बमोशजम कारबाहीका 
लातग तसफाररस गरी पिाइनछे। झटु्टा वववरर् वा तसफाररसका 
आिारमा प्राप् त गरेको जग्गा तथा आवास जफत गररनछे। 

८. शजभमेवार हनुाेः आवास तनमाार्को गरु्स्तर कायम गने र 
समयमा सभपन्न गने सभपूर्ा शजभमेवारी दोस्रो पक्षको हनुछे। 

९. वववाद समािानाः सभझौताको कायाान्द्वयनमा कुनै वववाद उत्पन्द् न 
भएमा आपसी सहमततबाट समािान गररनछे।त्यसरी वववाद 
समािान नभएमा प्रचतलत कानून बमोशजम हनुेछ।  

१०. सभझौताको अवतिाः यो सभझौताको अवति तमतताः .................. 
देशख ....................... सभम बहाल रहनेछ। 



खण्ड ४) अततररक्ताङ्क ३० कर्ााली प्रदेश राजपत्र भाग ३ तमतत 207८/११/2६ 

 

 

 
29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

स्वीकृत तमतताः २०७८/१०/१२  
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आनन्द्द सारु 
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