
 
 

 प्रदेश राजपत्र 
 कर्ााली प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत  

खण्ड 3) सखेुत, फाल्गनु २६ गते, 2077 साल (संख्या २४ 

भाग-३ 
कर्ााली प्रदेश सरकार 

मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद्को कायाालय 
 

एकीकृत बस्ती विकास कायाक्रम कायाान्त्ियन कायाविधि, २०७७ 

प्रस्तािनााः कर्ााली प्रदेशका छररएर रहेका िा बाढी पवहरो लगायतका 
प्राकृधतक विपदको उच्च जोशखममा रहेका बस्ती एिं आफ्नो घरजग्गा 
नभएका नागररकको संरक्षर्, उत्थान एिं सशक्तीकरर् गदै आिारभतू 

एिं सरुशक्षत आिासको व्यिस्थाका लाधग एकीकृत बस्ती विकास 
कायाक्रम कायाान्त्ियन गना आिश्यक भएकोले आिासको अधिकार 

सम्बन्त्िी ऐन, 2075 को दफा 31 तथा प्रशासकीय कायाविधि 

धनयधमत गने ऐन, २०७५ को दफा ३ को अधिकार प्रयोग गरी 
कर्ााली प्रदेश सरकारले यो कायाविधि बनाएको छ । 
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पररच्छेद-१ 

प्रारशम्भक 

 

1. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस कायाविधिको नाम æएकीकृत बस्ती 
विकास कायाक्रम कायाान्त्ियन कायाविधि, २०७७Æ रहेको छ। 

   (२) यो कायाविधि तरुुन्त्त प्रारम्भ हनुेछ। 
2. पररभाषााः  विषय िा प्रसंगले अको अथा नलागेमा यस कायाविधिमा, 

(क) æएकीकृत बस्ती विकासÆ कर्ााली प्रदेश 
अन्त्तगातको कुनै भौगोधलक के्षत्रमा आिारभतू 
पूिाािार सहीत धनमाार् गररने योजनािद्ध बस्ती 
विकासलाई सम्झनपुछा। 

(ख) æकायाक्रमÆ भन्नाले कर्ााली प्रदेश सरकारद्धारा 
सञ्चाधलत एकीकृत बस्ती विकास कायाक्रम 
सम्झनपुछा। 

(ग) æकायाक्रम कायाान्त्ियन सधमधतÆ भन्नाले दफा २० 
बमोशजमको कायाक्रम कायाान्त्ियन सधमधत 
सम्झनपुछा। 

(घ) æधनदेशक सधमधतÆ भन्नाले कर्ााली प्रदेश विशेष 
कायाक्रम सञ्चालन तथा व्यिस्थापन धनदेशशका, 
२०७७ को दफा ९ बमोशजमको धनदेशक 
सधमधत सम्झनपुछा। 

(ङ) æमन्त्त्रालयÆ भन्नाले मखु्यमन्त्त्री तथा 
मशन्त्त्रपररषद्को कायाालय सम्झनपुछा। 
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(च) æलाभग्राहीÆ भन्नाले दफा 6 बमोशजम छनौट 
भएका लाभग्राही घरपररिार सम्झनपुछा। 

(छ) æविषयगत कायाालयÆ भन्नाले कर्ााली प्रदेश 
सरकार अन्त्तगातको पूिािार विकास 
कायाालयलाई सम्झनपुछा र सो शब्दले पूिािार 
विकास धनदेशनालयलाई समते जनाउँनेछ। 

(ज) æधनिााचन क्षेत्रÆ भन्नाले कर्ााली प्रदेशमा रहेका 
प्रदेश धनिााचन के्षत्रलाई सम्झनपुछा। 

(झ) æस्थानीय तहÆ भन्नाले कर्ााली प्रदेशमा रहेका 
नगरपाधलका िा गाँउपाधलकालाई सम्झनपुछा।  

 

पररच्छेद-२ 

एकीकृत बस्ती विकासका आिार तथा लाभग्राही छनौट प्रकृया 
 

3. जोशखमयकु्त बस्ती तथा समदुायको पवहचानाः (1) जोशखमयकु्त बस्ती 
तथा समदुायको पवहचान देहाय अनसुार गनुा पनेछ। 

(2) धनदेशक सधमधतले स्थानीय तह एिं कायाक्रम कायाान्त्ियन 
सधमधत सँगको समन्त्िय िा धसफाररसका आिारहरुलाई विश्लषेर् गरी 
जोशखमयकु्त बस्तीको पवहचान गनेछ। 

(3) जोशखमयकु्त बस्ती िा समदुाय िा के्षत्रको पवहचान गदाा 
मलुभतू रुपमा धनम्न आिार धलन ुपनेछ: 

(क) विपदको उच्च जोशखम तथा असरुशक्षत स्थानमा 
रहेको। 
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(ख) भौगोधलक विकटता तथा दगुामताका कारर् सेिा 
सवुििा परु् याउन र प्राप्त गना असहज, अपायक र 
कठिन हनु े विकट तथा छररएर रहेका बस्ती 
तथा समदुाय। 

 (4) धनदेशक सधमधतले उपदफा (3) बमोशजम बस्ती 
विकासको पवहचान गदाा एकीकृत बस्ती विकासको सम्बन्त्िमा 
विषयगत कायाालय िा स्थानीय तहबाट प्राप्त वििरर् र आिश्यक 
भएमा प्राविधिक प्रधतिदेनका आिारमा विपदको उच्च जोशखम, बाढी 
पीडीत, सकुुम्बासी (भधूमवहन), दधलत, अपाङ्गता भएका, असाहय, 
अशक्त, सीमान्त्तकृत र लोपोन्त्मखु समदुाय तथा छररएर बसोबास 
गरेको क्षेत्रलाई उच्च प्राथधमकता ठदई योजना कायाान्त्ियनका लाधग 
छनौट गनेछ। 

4. एकीकृत बस्ती विकासाः (१) दफा ३ बमोशजम छनौट भएको 
स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गदाा देहाय बमोशजमको काया 
गररनेछ:- 

(क) जग्गा प्राप्तीाः एकीकृत बस्ती विकासका लाधग 
आिश्यक पने जग्गाको सधुनशितता सम्बशन्त्ित 
स्थानीय तहले गनुा पनेछ। 

(ख) जग्गा विकासाः खण्ड (क) बमोशजम प्राप्त 
जग्गामा विषयगत कायाालय िा स्थानीय तहले 
बस्ती विकासका लाधग आिश्यक पने घडेरी, 
सडक सञ्जाल, खलुा स्थान, विद्यतु, खानेपानी, 
टेधलफोन, पाका  आदी बस्ती विकासका लाधग 
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आिश्यक पने सवुििाहरु सवहतको जग्गा 
विकासको योजना तयार गरी सम्बशन्त्ित 
कायाक्रम कायाान्त्ियन सधमधतबाट स्िीकृत 
गराउन ुपनेछ। 

(ग) पूिाािार विकासाः एकीकृत बस्ती विकासको 
लाधग आिास लगायतका पूिाािार धनमाार्का 
लाधग आिश्यक बजेट मन्त्त्रालयले विषयगत 
कायाालय िा सम्बशन्त्ित स्थानीय तहमा 
हस्तान्त्तरर् गनेछ। 

5. लाभग्राहीको पवहचानाः दफा ३ बमोशजम बस्ती विकासका लाधग 
छनौट भएको स्थान तथा समदुायमा रहेका पररिारलाई लाभग्राहीको 
रुपमा पवहचान गदाा देहायको आिारमा गररनेछाः   

(क) सम्बशन्त्ित स्थानीय तहको सो स्थानमा बसोबास 
गरररहेको व्यहोरा खलु्न े कुनै प्रमार् िा 
धसफाररस। 

(ख) घर जग्गा नभएको िा विपदको उच्च जोशखममा 
रहेको व्यहोरा खलु्नेगरी स्थानीय तहले गरेको 
धसफाररस। 

(ग) लाभग्राही बसोबास गदै आएको घरको हालको 
भौधतक अिस्था र घरिनीको पररिार सवहतको 
तस्िीर।  
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6. लाभग्राहीको छनौटका आिार: (१) आिश्यक भएमा सम्बशन्त्ित 
प्राविधिकले हाल बसोबास गरररहेको स्थानको सम्बन्त्िमा गरेको 
अध्ययन प्रधतिदेनका आिारमा एकीकृत बस्ती विकास कायाक्रमका 
लाधग लाभग्राही छनौट गररनछे।   

(२) उपदफा (१) बमोशजम लाभग्राही पररिार छनौट गदाा 
विपदको उच्च जोशखम, बाढी पीडीत, सकुुम्बासी, दधलत, सीमान्त्तकृत 
र छररएर बसोबास गरेको क्षेत्रलाई पवहलो प्राथधमकता ठदई 
लाभग्राही छनौट गररनछे। 

(३) स्थानीय तहको कायापाधलकाबाट धनर्ाय गरी लाभग्राही 
छनौटका लाधग कायाक्रम कायाान्त्ियन सधमधतमा धसफाररस गनुा पनेछ 
र सधमधतले कुनै वििाद नभएको सामान्त्य अिस्थामा धसफाररस भएका 
लाभग्राहीहरुलाई छनौट गनेछ। 

(४) संगोलमा रहेका एक पररिारको लाधग एक आिास मात्र 
उपलब्ि गराईनेछ। 

7. कायाक्रम कायाान्त्ियन स्थान: (१) कर्ााली प्रदेशका दश शजल्ला 
अन्त्तगातका स्थानीय तहमा आिश्यकता र औशचत्यका आिारमा 
एकीकृत बस्ती विकास कायाक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

(२) कायाक्रम कायाान्त्ियन स्थान पवहचान गदाा सडक, 

खानेपानी, ढल धनकास, विद्यतु, स्िास््य संस्था, विद्यालय लगायतका 
आिारभतू पूिाािार विकास गना सहज हनु े स्थानमा कायाक्रम 
सञ्चालन गररनेछ। 
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(३) एकीकृत बस्ती विकास गना आिश्यक पने जग्गा 
सम्बशन्त्ित स्थानीय तहले उपलब्ि गराउने सधुनशितता भएको 
स्थानमा कायाक्रम कायाान्त्ियन गनुापनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोशजम उपलब्ि भएको जग्गाको 
सम्बन्त्िमा भगूभाविद, िातािरर्विद, समाजशास्त्री तथा प्राविधिक 
विज्ञको विस्ततृ अध्ययनको आिारमा बसोबास कायाक्रम सञ्चालन 
हनुेछ। 

(५) गैरकृवष िा व्यिसावयक कृवषमा रोजगारी सजृना हनु 
सक्ने अिस्थालाई मध्यनजर गरी नयाँ बस्ती विकासको योजना 
तयार गनुापनेछ।  

पररच्छेद-३ 

बस्ती विकास योजना तजुामा र कायाान्त्ियन प्रकृया 
 

8. योजना तजुामााः दफा 7 बमोशजम पवहचान भएको स्थानमा भौगोधलक 
अिशस्थधत, सडक, खानेपानी लगायतको पूिाािारको अिस्था, 
जनताको तत्काधलन आिश्यकता, विपदको जोशखमको अिस्था 
समेतको आिारमा बस्ती विकास सम्बन्त्िी अध्ययन तथा विश्लषेर् 
गरी उपयकु्त विकल्पको आिारमा योजनाको पवहचान गने काया 
सम्बशन्त्ित स्थानीय तहको समन्त्ियमा कायाक्रम कायाान्त्ियन सधमधतले 
गनेछ। 
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9. योजना प्रस्तािाः दफा 8 बमोशजम पवहचान भएको योजनाका 
सम्बन्त्िमा धनम्न कागजात सवहतको वििरर् सम्बशन्त्ित स्थानीय 
तहले कायाक्रम समन्त्िय ईकाइ, मन्त्त्रालयमा पेश गनुा पनेछाः 

(क) योजना सम्बन्त्िी प्रस्ताि। 

(ख) कायाक्रम कायाान्त्ियन सधमधतको धनर्ायको 
प्रमाशर्त प्रधतधलवप। 

(ग) बस्ती विकासमा सहभागी हनुे व्यशक्तहरुको 
तीनपसु्ते सवहतको नामािली, नागररकता 
प्रमार्पत्रको प्रधतधलवप र धनजहरुको 
मञ्जुरीनामाको कागज। 

(घ) बस्ती विकासको योजना सवहतको भौधतक 
पूिाािार विकासको ड्रईङ्ग धडजाईन, लागत 
अनमुान र लागत व्यहोने स्रोत खलेुको 
कागजात। 

(ङ) बस्ती विकास गररने स्थानको जग्गाको चार 
वकल्ला प्रमाशर्त, टे्रस नक्सा र जग्गािनी 
पजुााको प्रमाशर्त प्रधतधलवप। 

(च) बस्ती विकास गररने स्थानीय तहको एकीकृत 
बस्ती विकास गने सम्बन्त्िी कायापाधलकाको 
धनर्ायको प्रमाशर्त प्रधतधलवप। 
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10. योजनाको स्िीकृधताः  (१) एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्त्िी प्रस्तावित 
योजना तथा कायाक्रम सम्बन्त्िी नीधतगत धबषयहरु धनदेशक सधमधतले 
स्िीकृत गनेछ। 

(२) धनदेशक सधमधतको बैंिक तत्काल बस्न नसक्न े
अिस्थामा धनदेशक सधमधतको संयोजकले योजना तथा आिश्यक 
विषयहरु स्िीकृत गरी धनदेशक सधमधतको बैंिकबाट अनमुोदन 
गराउन ुपनेछ।  

11. योजनाको कायाान्त्ियनाः (१) दफा १० बमोशजम स्िीकृत योजनाको 
कायाान्त्ियन धनदेशक सधमधतले तोके बमोशजम विषयगत कायाालय िा 
सम्बशन्त्ित स्थानीय तहले गनेछ। 

(२) मन्त्त्रालयले स्िीकृत बस्ती विकास योजना कायाान्त्ियनका 
लाधग विषयगत कायाालय िा सम्बशन्त्ित स्थानीय तहमा बजेट 
हस्तान्त्तरर् गरी पिाउनेछ। 

(३) स्थानीय तह माफा त एकीकृत बस्ती विकास कायाक्रम 
कायाान्त्ियन गनुापूिा मन्त्त्रालय िा विषयगत कायाालय र स्थानीय तह 
बीच अनसूुची-१ बमोशजमको ढाँचामा समझदारी (MOU) गनुा पनेछ। 

12. लागत सहभाधगता: एकीकृत बस्ती विकासका लाधग आिश्यक पने 
जग्गा सम्बशन्त्ित स्थानीय तहले उपलब्ि गराएकोमा लाभग्राहीले 
लागतको कशम्तमा ५ प्रधतशत बराबरको श्रमदान, नगद िा सामाग्री 
लागत सहभाधगता िापत योगदान गनुा पनेछ। 



खण्ड ३)  प्रदेश राजपत्र  भाग ३ धमधत  २०७७/११/२६ (संख्या २४ 

 

 
10 

 

13. धनमाार् सम्बन्त्िी काया: (१) एकीकृत बस्ती विकासका लाधग 
आिश्यक धनमाार् सम्बन्त्िी काया प्रचधलत कानून बमोशजम गनुा 
गराउन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनी 
लाभग्राहीका धनशम्त आिास धनमाार् प्रयोजनका लाधग तोवकएको नमनुा 
आिासको ड्रईङ्ग, धडजाईन, मापदण्ड र लागत अनमुानको अधिन एिं 
तोवकएको प्राविधिकको सपुररिेक्षर्मा रही सम्बशन्त्ित लाभग्राही 
स्ियंले आिास धनमाार् गना सक्ने र धनमाार् प्रगधतको आिारमा 
बढीमा तीन वकस्तामा कायाक्रम कायाान्त्ियन गने विषयगत कायाालय 
िा स्थानीय तहले सम्बशन्त्ित लाभग्राहीको बैङ्क खाता माफा त प्रचधलत 
कानून बमोशजम रकम भकु्तानी गना सक्नछे। 

(३) वकस्ताको संरचना र पररमार् तथा भकु्तानी प्रकृया 
सम्बन्त्िी थप व्यिस्था धनदेशक सधमधतले तोकेबमोशजम हनुेछ। 

(४) कायाक्रम कायाान्त्ियन गने विषयगत कायाालय िा 
स्थानीय तह र लाभग्राही िीचमा अनसूुची-२ बमोशजमको ढाँचामा 
सम्झौता गनुा पनेछ। 

14. पूिाािार: कायाक्रम कायाान्त्ियन हनु े स्थानका लाधग अिश्यक पने 
भौधतक पूिाािारहरु जस्तै सडक, खानेपानी, ढल, खलु्ला क्षेत्र, सञ्चार 
आठदको धनमाार् काया समते आिश्यकता अनसुार गररनेछ। 

15. आिास तथा पूिाािार हस्तान्त्तरर्: (१) स्थानीय तह िा विषयगत 
कायाालयले प्रचधलत कानून बमोशजम पूिाािार धनमाार् गरी धनधमात 
पूिाािार समते लाभग्राही समदुायलाई हस्तान्त्तरर् गराउनछे। 
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(२) उपदफा (१) बमोशजम हस्तान्त्तरर् गररएको जग्गा तथा 
आिास त्यसरी हस्तान्त्तरर् गररएको धमधतले १५ (पन्त्र) िषा सम्म 
कुनै पधन कारर्बाट धबवक्र वितरर्, धितो, बन्त्िक तथा हक 
हस्तान्त्तरर् गना पाइने छैन। 

16. अन्त्य धनकायले सहयोग गनुापने: प्रदेश सरकारका पूिाािार तथा अन्त्य 
सेिासँग सम्बशन्त्ित धनकाय र स्थानीय तहले एकीकृत बस्ती विकास 
कायाक्रम कायाान्त्ियन भएका क्षेत्रमा सेिा एिं पूिाािार विस्तार तथा 
विकास गदाा एकीकृत बस्ती विकास योजना अनसुार सञ्चालन गना 
आिश्यक सहयोग परु् याउन ुपनेछ। 

17. कायाक्रम कायाान्त्ियन भएको माधननेाः एकीकृत बस्ती विकासका 
लाधग आिारभतू पूिाािार सवहतको आिास धनमाार् भई सम्बशन्त्ित 
प्राविधिकबाट काया सम्पन्न प्रधतिेदन प्राप्त भएपधछ कायाक्रम 
कायाान्त्ियन भएको माधननछे।  

 

पररच्छेद-४ 
सधमधत सम्बन्त्िी व्यिस्था 

 

18. एकीकृत बस्ती विकास कायाक्रम धनदेशक सधमधताः एकीकृत बस्ती 
विकास कायाक्रमको प्रदेशस्तरमा समन्त्िय तथा नीधतगत मागाधनदेशन 
गने काया कर्ााली प्रदेश विशेष कायाक्रम सञ्चालन तथा व्यिस्थापन 
धनदेशशका, २०७७ को दफा ९ बमोशजमको धनदेशक सधमधतले 
गनेछ।  



खण्ड ३)  प्रदेश राजपत्र  भाग ३ धमधत  २०७७/११/२६ (संख्या २४ 

 

 
12 

 

19. धनदेशक सधमधतको काम, कताव्य र अधिकाराः कर्ााली प्रदेश विशेष 
कायाक्रम सञ्चालन तथा व्यिस्थापन धनदेशशका, २०७७ को दफा 
१० मा लेशखएको अधतररक्त धनदेशक सधमधतको काम,  कताव्य र 
अधिकार देहाय बमोशजम हनुछे: 

(क) कायाक्रम कायाान्त्ियन सम्बन्त्िी आिश्यक 
नीधतगत धनर्ाय गने। 

(ख) कायाक्रम कायाान्त्ियनको क्रममा विषयगत 
कायाालय तथा स्थानीय तहलाई आिश्यक 
धनदेशन ठदन।े 

(ग) बस्ती विकासमा प्रदेशस्तरमा एकरुपता ल्याउन 
आिश्यक मापदण्ड तोक्ने। 

(घ) कायाक्रम सञ्चालन हनु े स्थानीय तहहरुको क्षते्र 
सम्बन्त्िी जानकारी धलने। 

(ङ) कायाक्रमको प्रगधत समीक्षा गने। 

(च) कायाक्रम कायाान्त्ियनसंग सम्बशन्त्ित धनकाय तथा 
पक्षहरूबीच समन्त्िय गने। 

(छ) कायाक्रम कायाान्त्िनका क्रममा आइपरेका बािा 
अड्चन फुकाउन।े 

(ज) कायाक्रम लाग ु भएको स्थानमा आिश्यक पने 
पूिाािार विकासको लाधग सम्बशन्त्ित धनकायमा 
धसफाररस गने। 
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(झ) आिश्यकता अनसुार कायाक्रमको अनगुमन गने 
गराउने। 

(ञ)  धनदेशक सधमधत संयोजकबाट भएका धनर्ायहरु 
अनमुोदन गने। 

(ट)  धनदेशक सधमधतले उपयकु्त िानेका अन्त्य 
कायाहरु गने। 

20. कायाक्रम कायाान्त्ियन सधमधताः धनिााचन क्षते्रस्तरमा कायाक्रम 
कायाान्त्ियनको समन्त्िय र व्यिस्थापन गना देहाय बमोशजमको 
धनिााचन के्षत्रस्तरीय कायाक्रम कायाान्त्ियन सधमधत रहनछे: 

(क) सम्बशन्त्ित प्रदेश सभा धनिााचन के्षत्रबाट प्रत्यक्ष 
धनिााशचत प्रदेश सभा सदस्य        -संयोजक 

(ख) सम्बशन्त्ित प्रदेश सभा धनिााचन क्षते्रबाट 
समानपुाधतक तफा का प्रदेश सभा सदस्य -सदस्य 

(ग) सम्बशन्त्ित शजल्ला समन्त्िय सधमधतको प्रमखु िा 
धनजले तोकेको सधमधतको सदस्य    -सदस्य 

(घ) कायाक्रम कायाान्त्ियन हनुे नगरपाधलका/ 
गाँउपाधलकाको प्रमखु/ अध्यक्ष    -सदस्य 

(ङ) सम्बशन्त्ित शजल्लाको विषयगत कायाालयको 
प्रमखु       -सदस्य सशचि 

21. कायाक्रम कायाान्त्ियन सधमधतको काम, कताव्य र अधिकाराः दफा २० 
बमोशजमको कायाक्रम कायाान्त्ियन सधमधतको काम, कताव्य र 
अधिकार देहाय बमोशजम हनुछे: 
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(क) एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्त्िी योजनाहरुको 
पवहचान गरी मन्त्त्रालयमा धसफाररस गने। 

(ख) एकीकृत बस्ती विकासका लाधग तयार गररन े
आिास लगायतका संरचनाहरुको धनमाार्को 
सम्बन्त्िमा एकरुपता ल्याउन र स्थानीय स्रोत 
सािनको अधिकतम उपयोग हनुे गरी त्यस्ता 
संरचनाहरुको धनमाार्का सम्बन्त्िमा ड्रइङ्ग 
धडजाइन तथा मोडाधलटी, न्त्यूनतम आिार र 
मापदण्ड तोक्न।े 

(ग) आफ्नो क्षेत्र धभत्र एकीकृत बस्ती विकास 
कायाक्रम कायाान्त्ियको सम्बन्त्िमा देखा परेका 
वििादहरुको धनरुपर् गने र धनरुपर् हनु नसक्न े
वििादहरुको सम्बन्त्िमा समािानका लाधग 
मन्त्त्रालयमा लेखी पिाउने। 

(घ) कायाक्रम कायाान्त्ियनको धनयधमत अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन गने गराउन।े 

(ङ) विषयगत कायाालय िा स्थानीय तहहरुसँग 
आिश्यक समन्त्िय र सहजीकरर् गने। 

(च) कायाक्रम कायाान्त्ियन गररने स्थान तथा 
लाभग्राही छनौट सम्बन्त्िी काया गने। 

(छ) कायाक्रम कायाान्त्ियनको सम्बन्त्िमा समीक्षा 
गने। 
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पररच्छेद-५ 

विविि 

 

22. खचाको लेखाङ्कन, अधभलेख, प्रधतिेदन तथा लेखापरीक्षर्ाः एकीकृत 
बस्ती विकास कायाक्रम कायाान्त्ियन सम्बन्त्िी भएको खचाको प्रचधलत 
काननु बमोशजम लेखाङ्कन गने, फाँटिारी तथा से्रस्ताको अधभलेख 
राख्न ेर प्रधतिदेन गने तथा लेखापरीक्षर् गराउने शजम्मिेारी कायाक्रम 
कायाान्त्िय गने सम्बशन्त्ित स्थानीय तह िा विषयगत कायाालयको 
हनुेछ। 

23. धनदेशन पालना तथा समन्त्ियाः (१) धनदेशक सधमधतले कायाक्रम 
कायाान्त्ियनको  धसलधसलामा ठदएको धनदेशन सम्िशन्त्ित कायाक्रम 
कायाान्त्ियन गने पक्ष िा धनकायले पालना गनुा पनेछ। 

(२) स्थानीय तहले बस्ती विकासका कायाक्रम सञ्चालन गदाा 
प्रदेश सरकारसँग समन्त्िय गरी गनुा पनेछ। 

24. सािाजधनक सनुिुाईाः कायाक्रम सम्पन्न भएपिात कायाान्त्ियन गने 
पक्षले सािाजधनक सनुिुाई गरी कायाक्रमको सम्पूर्ा पक्षको बारेमा 
सरोकारिालाहरुलाई जानकारी गराउन ुपनेछ। 

25. लाभग्राही स्ियंले खचा गरी शोिभनाा भकू्तानी धलन सक्नाेः लाभग्राहीले 
यस कायाविधि अनसुार सम्झौता गरी स्िीकृत मापदण्ड तथा शता 
अनसुार आफ्नो भिन आफ्नै खचामा धनमाार् सम्पन्न गरी यो 
कायाविधि तथा प्रचधलत कानून बमोशजम शोिभनाा भकू्तानी धलन 
सक्नेछ। 
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26. कायाक्रम प्रभािकाररतााः एकीकृत बस्ती धबकास कायाक्रम प्रभािकारी 
रुपमा सञ्चालन गना विषयगत कायाालयमा जनशशक्त नरहेको िा 
अभाि रहेको अिस्थामा सञ्चालन खचामा व्ययभार हनु ेगरी विषयगत 
कायाालयले सािाजधनक खररद ऐन, धनयमािली तथा प्रचधलत कानून 
बमोशजम छोटो समयािधिको लाधग उपयकु्त प्राविधिक जनशशक्त 
एकमषु्ठ िा माधसक आिारमा सेिा करार गरी सेिा धलइ 
कायाक्रमलाई प्रभािकारी बनाउन सक्नछे। 

27. वििादको समािानाः कायाक्रम कायाान्त्ियन गने गराउन ेिा कायाक्रम 
कायाान्त्ियनमा कुनै वििाद उत्पन्न भएमा धनदेशक सधमधतबाट ठदइन े
धनर्ाय अशन्त्तम हनुेछ। तर यस धनर्ाय उपर काननु बमोशजम 
पनुरािेदन गना सवकनछे। 

28. कारबाही हनुाेः  बस्ती विकास कायाक्रमबाट लाभाशन्त्ित हनुे उद्देश्यले 
कुनै व्यशक्तले झटु्ठा वििरर् पेश गरेमा िा त्यस्ता व्यहोरा धसफाररस 
गरेको िहर हनु आएमा त्यस्तो कायामा संलग्न व्यशक्तलाई प्रचधलत 
कानून बमोशजम कारिाही हनुेछ। 

29. सवुििा नपाउनाेः यस कायाविधि बमोशजम आिास प्राप्त गने 
लाभग्राहीले प्रदेश सरकारका अन्त्य कायाक्रमबाट आिास सवुििा 
पाउने छैन। 

30. प्रचधलत कानून बमोशजम हनुे: यस कायाविधिमा लेशखएको विषयमा 
यसै कायाविधि बमोशजम र नलेशखएका विषयमा प्रचधलत कानून 
बमोशजम हनुेछ। 
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31. बािा अड्काउ फुकाउनाेः यो कायाविधि कायाान्त्ियनका क्रममा कुन ै
िािा अड्काउ उत्पन्न भएमा सो को फुकाउन ेअधिकार मन्त्त्रालयमा 
धनवहत रहनेछ। प्रदेश सरकार मशन्त्त्रपररषद् ले आिश्यकता अनसुार 
कायाविधिको संशोिन गना सक्नेछ। 

32. खारेजी र बचाउाः (1) एकीकृत बस्ती विकास कायाक्रम कायाान्त्ियन 
कायाविधि, २०७5 खारेज गररएको छ। 

(2) एकीकृत बस्ती विकास कायाक्रम कायाान्त्ियन कायाविधि, 

२०७5 बमोशजम भए गरेको काया यसै कायाविधि बमोशजम भए 
गरेको माधननेछ।  
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अनसूुशच-१ 

 (दफा ११ को उपदफा (३) सँग सम्बशन्त्ित) 
 

एकीकृत बस्ती विकास कायाक्रम कायाान्त्ियनका सम्बन्त्िमा 
 

कर्ााली प्रदेश,  मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद्को कायाालय िा 
....................... शजल्ला पूिाािार विकास कायाालय र 

................................................. 
नगरपाधलका/गाउँपाधलका बीच भएको 

समझदारी-पत्र (MOU) 

कर्ााली प्रदेश सरकारको एकीकृत बस्ती विकास कायाक्रम 
कायाान्त्ियन कायाविधि, 2077 बमोशजम एकीकृत बस्ती विकास 
सम्बन्त्िी कायालाई प्रभािकारी रुपमा कायाान्त्ियन गनाका लाधग 
प्रदेश सरकार,  प्रदेश सरकारको शजल्लाशस्थत पूिाािार विकास 
कायाालय र स्थानीय तहबीचको समन्त्िय र सहकाया गरी विकट 
क्षेत्रमा छररएर रहेका बस्ती, बाढी पवहरो लगायतका प्राकृधतक 
विपदको उच्च जोशखममा रहेका र आफ्नो घरजग्गा नभएका 
व्यशक्तको संरक्षर्, उत्थान एिं सशशक्तकरर् गदै आिारभतू एिं 
सरुशक्षत आिासको व्यिस्थाका लाधग बस्ती विकास कायाक्रम 
कायाान्त्ियन गना मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपररषद्को कायाालय (यस 
पधछ मन्त्त्रालय भधनएको) िा……………शजल्ला पूिाािार विकास 
कायाालय (यसपछी कायाालय भधनएको) र 
......................................गाउँपाधलका/नगरपाधलका (यसपछी 
स्थानीय तह भधनएको) (मन्त्त्रालय, विषयगत कायाालय र स्थानीय 
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तहलाई यसपछी संयकु्त रुपमा उल्लेख गदाा समझदारी पत्रका 
पक्ष भधनएको) बीच यो समझदारी पत्र (MOU) गररएको छ। 

एकीकृत बस्ती विकास कायाक्रमको प्रभािकारी रुपमा 
कायाान्त्ियनमा आ-आफ्नो तहबाट एकीकृत बस्ती विकास 
कायाक्रम कायाान्त्ियन कायाविधि, 2077 (यस पछी कायाविधि 
भधनएको), एकीकृत बस्ती विकास कायाक्रम धनदेशक सधमधत तथा 
कायाक्रम कायाान्त्ियन सधमधतले तोके बमोशजमको शजम्मेिारी पूर्ा 
रुपले धनिााह गना र बस्ती विकास सम्बन्त्िी कायाक्रम सञ्चालन 
तथा व्यिस्थापन गना हामी सम्झौता पत्रका पक्षहरु यो समझदारी 
माफा त प्रधतिद्धता व्यक्त गदै यस समझदारीमा उल्लेशखत 
व्यिस्थाको पूर्ा पालना गना सहमत भएका छौँ। 

कायाक्रमको प्रभािकारी कायाान्त्ियनमा हामी तीनै सम्झौता-पत्रका 
पक्षले तपधसलमा उल्लेख भएका विषयहरुलाई पूर्ा पालना गनेछौं। 

(क) जोशखमयकु्त बस्ती तथा समदुाय र लाभग्राहीको 
पवहचानाः कायाविधिमा उल्लेख भए बमोशजमको आिार 
र प्रकृया बमोशजम जोशखमयकु्त बस्ती तथा समदुाय र 
लाभग्राहीको पवहचान गना जोशखमयकु्त समदुाय तथा 
बस्ती र बस्ती विकास गररने स्थानहरुको सम्बन्त्िमा 
आिश्यक अध्ययन गने, आफ्नो क्षेत्रधभत्र लाभग्राही 
पररिार र जोशखमयकु्त स्थानहरुको सम्बन्त्िमा यथाथा 
त्याङ्क तथा वििरर् संकलन गने र त्यस्तो त्याङ्क 
अद्यािधिक गरी राख्नछेौ। त्यस्तो सूचना एक अकाामा 
आिश्यकतानसुार विद्यतुीय तथा अन्त्य माध्यमबाट 
आदानप्रदान गनेछौँ। त्यस्तो त्याङ्कलाई व्यिशस्थत 
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गनाका लाधग एक आपसमा सहयोग र सहकाया गदै 
एकीकृत अनलाईन सूचना प्रर्ालीको विकास गनेछौँ। 

(ख) योजना तजुामा र स्िीकृधताः कायािधिको दफा ८ 
बमोशजम  एकीकृत बस्ती विकासको योजना तजुामा 
गदाा दोहोरोपना नपने गरी आिश्यकता र औशचत्यको 
आिारमा आफ्नो क्षेत्र धभत्रका नागररकलाई न्त्यूनतम 
आिारभतू आिासको सवुििा प्राप्त गने गरी योजना 
तजुामा गनेछौँ। योजना तजुामा गदाा ठदगो, 
रोजगारमलुक, लागतप्रभािी, िातािरर् तथा विपद् 
व्यिस्थापन मैत्री  र स्थानीय श्रम र स्रोत सािनको 
अधिकतम उपयोग हनुे योजना तजुामा र त्यस्ता 
योजनाहरु स्िीकृत गनेछौँ। आफ्नो के्षत्र धभत्र 
सम्भावित एकीकृत बस्ती विकास योजनाहरुको 
पररयोजना बैङ्क तयार सहभाधगतामलुक विधिबाट 
गनेछौँ।  मन्त्त्रालयले र स्थानीय तहले अन्त्य योजना 
छनौट गदाा एकीकृत बस्ती विकास कायाक्रमले 
धलएको उद्देश्य परुा हनुे गरी योजना छनौट गनेछौँ। 

(ग) योजना कायाान्त्ियनाः योजना कायाान्त्ियनको सम्बन्त्िमा 
कायाविधिमा उल्लेख भए बमोशजम आफ्नो भधूमका 
धनिााह गनेछौँ। योजना कायाान्त्ियन गदाा कायाविधिमा 
उल्लेख भए बमोशजम धनदेशक सधमधत, कायाक्रम 
कायाान्त्िय सधमधत र मन्त्त्रालयले ठदएको धनदेशन र 
मागादशानको परु्ा रुपमा पालना गनेछौँ। 

(घ) धनमाार् सम्बन्त्िी कायााः कायािधिमा उल्लेख भए 
बमोशजम धनमाार् सम्बन्त्िी काया गदाा सहरी विकास 
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तथा भिन धनमाार् सम्बन्त्िी प्रचधलत मापदण्डहरुको 
परु्ा पालना गनेछौँ। धनमाार्को गरु्स्तर कायम गना 
एक आपसमा सहयोग तथा सहकाया गनेछौँ। 

(ङ) सहयोग र समन्त्ियाः विषयगत कायाालय र स्थानीय 
तहले कर्ााली प्रदेश सरकारको एकीकृत बस्ती 
विकास कायाक्रमका लाधग मन्त्त्रालय, धनदेशक सधमधत 
र कायाक्रम कायाान्त्ियन सधमधतबाट भएका 
धनर्ायहरुको कायाान्त्ियन गना तथा बस्ती विकास 
कायाक्रमलाई प्रभािकारी रुपमा कायाान्त्ियन गना 
आिश्यक सहयोग र समन्त्िय गनेछौँ। बस्ती विकास 
योजना तजुामा तथा कायाान्त्ियनका सबै चरर्हरुमा 
एक अकाामा सहयोग र समन्त्िय गनेछौँ। 

(च) अनगुमन तथा मूल्याङ्कनाः प्रदेश सरकारबाट सञ्चाधलत 
एकीकृत बस्ती विकास कायाक्रम मन्त्त्रालय िा 
कायाक्रम कायाान्त्ियन सधमधत िा स्थानीय तह िा 
संयकु्त रुपमा अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गना सहमत 
भएका छौँ। अनगुमन तथा मूल्याङ्कनका लाधग 
मन्त्त्रालयले विकास गने अनलाईन अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन प्रर्ालीमा त्याङ्क तथा वििरर्हरु धनयधमत 
रुपमा प्रविष्ट गनेछौँ। अनगुमन तथा मूल्याङ्कनको 
प्रधतिदेन मन्त्त्रालयमा उपलब्ि गराउनेछौँ। 
कायाक्रमलाई थप प्रभािकारी बनाउन े सम्बन्त्िमा 
आिधिक सधमक्षा, छलफल तथा अन्त्तरवक्रया 
गनेछौँ। कायाक्रमको चाल,ु मध्यािधि र अशन्त्तम 
मूल्याङ्कन सहभाधगतामलुक विधिबाट गनेछौँ। 
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(छ) उत्तरदायीत्िाः स्थानीय तह आफैले सञ्चालन गरेको 
कायाक्रमको उत्तरदावयत्ि स्थानीय तहमा रहनछे। 
कायाक्रमको सम्बन्त्िमा सरोकारिाला प्रधत उत्तरदायी 
र जिाफदेही हनु कायाक्रम पूिा, कायाक्रमको चरर् र 
कायाक्रम सम्पन्न भए पिात सािाजधनक सनुिुाई तथा 
सामाशजक परीक्षर् गनेछौँ।  

(ज) बजेट र जनशशक्त व्यिस्थााः योजना कायाान्त्ियनका 
लाधग आिश्यक बजेट मन्त्त्रालयले कायाविधिमा 
उल्लेख भए बमोशजम उपलब्ि गराउनेछ। लागत 
सहभाधगता,  जग्गा प्राधप्त र बस्ती विकासको काया 
कायािधिमा उल्लेख भए बमोशजम गनेछौँ। कायाक्रम 
कायाान्त्ियनको सम्बन्त्िमा आिश्यक जनशशक्त 
समन्त्ियात्मक रुपमा पररचालन गनेछौँ। कायाक्रमको 
प्रभािकारी कायाान्त्ियनको लाधग कायाालयबाट 
खवटइएको प्रािधिक कमाचारीलाई स्थानीय तहले 
आिश्यक कामकाजमा लगाउन र सहजीकरर् गनाका 
लाधग धनजलाई पररचालन गनेछौँ।  

1. वित्तीय अनशुासन र लेखापरीक्षर्ाः एकीकृत बस्ती विकास 
कायाक्रम कायाान्त्ियन सम्बन्त्िमा भएको खचाको प्रचधलत 
काननु बमोशजम लेखाङ्कन गने,  फाँटबारी तथा से्रस्ताको 
अधभलेख राख्न े र प्रतिदेन गने तथा लेखापररक्षर् गराउन े
शजम्मेिारी कायाविधिको दफा २२ बमोशजम कायाक्रम 
कायाान्त्िय गने सम्बशन्त्ित स्थानीय तह िा विषयगत 
कायाालयको हनुछे। 
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2. प्रधतिेदनाः कायाक्रम कायाान्त्ियनको सम्बन्त्िमा भएको प्रगती 
प्रधतिदेन स्थानीय तह र विषयगत कायाालयले धनयधमत रुपमा 
मन्त्त्रालयमा पिाउनेछन।् 

3. वििाद समािानाः कायाक्रम कायाान्त्ियनको सम्बन्त्िमा वििाद 
उत्पन्न भएमा कायाविधिमा उल्लेख भए बमोशजमको विधिबाट 
वििाद समािान गना सहमत भएका छौँ। समझदारी पत्र 
कायाान्त्ियनको क्रममा दवुििा भएमा एक अकाामा छलफल 
गरेर तीन ैपक्षको सहमतीबाट वििाद समािान गररनेछ। त्यसरी 
वििाद समािान नभएमा प्रचधलत कानून बमोशजम हनुेछ। 

हामी देहायका पक्षहरुले यस सम्झौताका व्यिस्थाहरुको पूर्ा 
पालना गने प्रधतिद्धता सवहत हस्ताक्षर गरी एक/एक प्रधत 
बशुझधलयौँ। 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

रोहिर

................... ............... 
कायाालय िा मन्त्त्रालयको 
तफा बाट 

नामाः 
पदाः 
धमधताः 
कायाालयको छापाः 

........................ ........ 
स्थानीय तहको तफा बाट 

नामाः 
पदाः 
धमधताः 
कायाालयको छापाः 

 

 ................... 
कायाालय िा मन्त्त्रालयको तफा बाट 

नामाः 
पदाः 
धमधताः 
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अनसूुशच-२ 

(दफा १३ को उपदफा (४) सँग सम्बशन्त्ित) 

 

……………………….. गाँउपाधलका/नगरपाधलका (यस पधछ प्रथम पक्ष 
भधनने) र ……………. बस्ने ………………. को नाती/नाधतधन ……………….. 
को छोरा/छोरी/बहुारी ................................... को पधत/पत्नी िषा 
……...….. को श्री .....…...……………… (दोस्रो पक्ष भनीने) बीच कर्ााली 
प्रदेश सरकारद्वारा कायाान्त्ियन भएको एकीकृत बस्ती विकास कायाक्रम 
अन्त्तगात धनजी आिास धनमाार् गने सम्बन्त्िमा धनम्न अनसुारका शता 
तथा अधिनमा रही काम गना मञ्जुर भई……………. नगर िा गाउँ 
कायापाधलकाको कायाालयमा राजीखसुीले यो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर 
गरी एक/एक प्रधत धलयौँ ठदयौँ। 

शताहरुाः 

१. कामको वििरर्ाः प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई तोवकएको के्षत्रमा 
आिास धनमाार्का लाधग आिास धनमाार् हनुे स्थान, आिासको 
ड्रईङ्ग धडजाईन र लागत अनमुान तयार गरी उपलब्ि 
गराउनेछ। दोस्रो पक्षले प्राप्त लागत अनमुान र ड्रईङ्ग 
धडजाईनका आिारमा यो सम्झौता भएको धमधतले १५ ठदनधभत्र 
आिास धनमाार्को काया सरुु गनुापनेछ। 

२. प्राविधिक सेिा तथा परामशााः प्रथम पक्षले आिास धनमाार्का 
लाधग आिश्यक पने प्राविधिक सेिा तथा परामशा दोस्रो 
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पक्षलाई उपलब्ि गराउनेछ। दोस्रो पक्षले आिास धनमाार्को 
सम्बन्त्िमा प्रथम पक्षले ठदएको सल्लाह तथा धनदेशनको 
पूर्ारुपमा पालना गनुापनेछ। 

३. धनमाार् काया सरुु गनुापनेाः दोस्रो पक्षले सम्झौता भएको १ 
मवहनाधभत्र आिासको धड.वप.धस. तहको काम (यसपछी पवहलो 
चरर्को काम भधनने), 2 मवहनाधभत्र घर धनमाार्को प्रारशम्भक 
काया सम्पन्न (यसपछी दोस्रो चरर्को काम भधनने)  र 3 
मवहनाधभत्र घर धनमाार्को सम्परु्ा काया सम्पन्न (यसपछी तेस्रो 
चरर्को काम भनीने) गरी फरफारकका लाधग कायाालयमा 
पेश गरी सक्नपुनेछ।  

४. रकम भकु्तानीाः प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई प्राविधिक 
प्रधतिदेन, िडा कायाालय र नगरपाधलका स्तरीय अनगुमन तथा 
सपुरीिेक्षर् सधमधतको धसफाररस र कायाप्रगधतको अिस्था 
देशखने गरी धलएको तस्िीरको आिारमा पवहलो चरर्को काम 
सम्पन्न भएपछी सम्झौता रकमको २५ प्रधतशत रकम, दोस्रो 
चरर्को काम सम्पन्न भएपछी ५० प्रधतशत र तेस्रो चरर्को 
काम सम्पन्न भएपछी बाँकी २५ प्रधतशत रकम िा 
कायाविधिको दफा 25 अनसुार प्राविधिक जाचँपासका 
आिारमा वकस्तागत रुपमा बैङ्क खाता माफा त भकु्तानी गनेछ।  

५. तोवकएको प्रयोजनको लाधग उपयोग गनुापनेाः प्रथम पक्षलाई 
दोस्रो पक्षले आिास धनमाार् काया सम्पन्न भएपछी आिास 
हस्तान्त्तरर् प्रमार् पत्र सवहत आिास हस्तान्त्तरर् गनेछ। यस 
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सम्झौता बमोशजम बनाईएको आिासमा दोस्रो पक्षको पररिारले 
आिास प्रयोजनको लाधग मात्र उपयोग गना पाउनेछ। तर दोस्रो 
पक्ष िा धनजको पररिारको सदस्यले सानाधतना व्यापार व्यिसाय 
र उद्यम सञ्चालन गना भने यस बुदँाले बािा पने छैन।  

६. बेचविखन गना नपाईनेाः दोस्रो पक्षलाई हस्तान्त्तरर् गररएको 
जग्गा तथा आिास हस्तान्त्तरर् गररएको धमधतले १५ (पन्त्र) 

िषासम्म कुनै पधन कारर्बाट धबवक्र वितरर् तथा हक 
हस्तान्त्तरर् गना पाइन ेछैन। 

७. कारिाही हनुेाः दोस्रो पक्षले बस्ती विकास कायाक्रमबाट 
लाभाशन्त्ित हनुे उद्दशे्यले झठु्ठा वििरर् पेश गरेमा िा त्यस्ता 
व्यहोरा धसफाररस गरेको िहर हनु आएमा त्यस्तो कायामा 
संलग्न जो कोहीलाई प्रचधलत कानून बमोशजम कारिाहीका 
लाधग धसफाररस गरी पिाईनेछ। त्यस्तो जग्गा तथा आिास 
जफत गरीनछे। 

८. शजम्मेिार हनुेाः आिास धनमाार्को गरु्स्तर कायम गने र 
समयमा सम्पन्न गने सम्पूर्ा शजम्मेिारी दोस्रो पक्षको हनुछे। 

९. वििाद समािानाः सम्झौताको कायाान्त्ियनमा कुनै वििाद भएमा 
आपसी सहमतीबाट समािान गररने छ। समािान हनु 
नसकेमा एकीकृत बस्ती विकास कायाक्रम कायाान्त्ियन 
कायाविधि, २०७७ तथा प्रचधलत कानून बमोशजम हनुेछ। 

१०. सम्झौताको अिधिाः यो सम्झौताको अिधि धमधताः.............. 
देशख ............... सम्म िहाल रहनेछ। 
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आज्ञाले, 
आनन्त्द सारु 

प्रदेश सरकारको सशचि 
आन्त्तररक माधमला तथा कानून मन्त्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, सखेुतमा मठुित 

 ..................................... 
स्थानीय तहको तफा बाट 

हस्ताक्षर गने आधिकाररक व्यशक्तको 
नामाः 
पदाः 
धमधताः 
कायाालयको छापाः 

 ........................................ 
मखु्यमन्त्त्री तथा मशन्त्त्रपरपषद्को 
कायालयको तफा बाट हस्ताक्षर गने 
आधिकाररक व्यशक्तको 
नामाः 
पदाः 
धमधताः 
कायाालयको छापाः 

 


