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त्रिवेणी गाउॉऩात्ररका 

स्थानीम याजऩि 
खण्ड् ५    सॊखमा् ३    प्रकाशन त्रभत्रत् २०७८/०४/०७ 

बाग २ 
त्रिवेणी गाउॉऩात्ररका 

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ को उऩदपा (२) फभोजजभ 
त्रिवेणी गाउॉऩात्ररका, योल्ऩाको गाउॉ कामयऩात्ररकारे फनाएको तऩत्रसरभा रेजखए 

फभोजजभको कामयववत्रध सवयसाधायणको जानकायीको रात्रग प्रकाशन गरयएको छ । 

त्रिवणेी गाउॉऩात्ररकाको  
सयुजऺत नागरयक आवास कामयक्रभ कामायन्वमन कामयववत्रध, २०७८ 

गाउॉ कामयऩात्ररकाफाट स्वीकृत त्रभत्रत् २०७८/०३/२९ 

प्रभाजणकयण त्रभत्रत् २०७८/०४/०६ 

प्रस्तावना :  नेऩारको सॊववधान प्रदत्त नागरयकको भौत्ररक हक अन्तगयत आवासको अत्रधकाय सतु्रनजित गदै 
उऩमकु्त, सयुजऺत य वातावयणभैिी आवासको अत्रधकायको सम्भान, सॊयऺण तथा ऩरयऩूतॉ गनुय मस गाउॉऩात्ररका 
अन्तगयतका गरयफीको येखाभनुी यहेका, प्रकोऩका कायण घयऩरयवाय वववहन बएका घय ऩरयवायहरूरे सयुजऺत 
आवास आपैरे त्रनभायण गनय चाहेभा गाउॉऩात्ररकाफाट खरयद गयी जस्ताऩाता उऩरब्ध गयाउन तथा गरयफीको 
येखाभनुी यहेका, ऩयार वा खयको छानो बएका घय ऩरयवायराइय जस्ताऩाताको छानाभनुी ल्माउन आत्रथयक वषय 
२०७८/०७९ को फजेट तथा कामयक्रभभा सयुजऺत नागरयक आवास त्रनभायण कामयक्रभ सञ्चारन गरयने बनी 
उल्रेख बएको ववषमराइय कामायन्वमन गनय वाञ्छनीम बएकोरे मस त्रिवेणी गाउॉऩात्ररकाको गाउॉ कामयऩात्ररकारे 
देहामको कामयववत्रध फनाएको छ । 
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ऩरयच्छेद - १ 

प्रायजम्बक 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस कामयववत्रधको नाभ “सयुजऺत नागरयक आवास कामयक्रभ कामायन्वमन 
कामयववत्रध, २०७८” यहेको छ ।  

(२)  मो कामयववत्रध तरुून्त प्रायम्ब हनेुछ । 

२. ऩरयबाषा : ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयववत्रधभा- 

(क)  “गाउॉऩात्ररका” बन्नारे त्रिवेणी गाउॉऩात्ररका, योल्ऩाराइय सम्झनऩुदयछ ।  

(ख) “सयुजऺत नागरयक आवास” बन्नारे आगरागी तथा हावा, ऩानी थेग्न सक्नेगयी त्रनभाणय 
गरयएको काठ, ईंटा, ढुङ्गा वा ब्रक आददको गायो बई ऩयार, खय फाहेकका छानामकु्त 
आवासीम बवन सम्झनऩुदयछ । 

 (ग) “रजऺत वगय” बन्नारे दपा ३ फभोजजभ ऩवहचान बएका गरयफीको येखाभनुी यहेका ऩयार वा 
खयको छानो बएका घयऩरयवाय य प्रकोऩका कायण घयफायवववहन ऩरयवाय सम्झनऩुदयछ । 

(घ) “राबग्राही” बन्नारे दपा ४ फभोजजभ छनौट गरयएका व्मजक्त वा ऩरयवाय सम्झनऩुदयछ । 

(ङ) “सभन्वम सत्रभत्रत” बन्नारे दपा ७ को उऩदपा (१) फभोजजभको सयुजऺत आवास त्रनभायणका 
रात्रग सम्फजन्धत ऩऺहरूसॉग आवश्मक सभन्वमका रात्रग गदठत सत्रभत्रत सम्झनऩुदयछ ।  

(च)  “अनगुभन तथा सऩुयीवेऺण सत्रभत” बन्नारे दपा ९ को उऩदपा (१) फभोजजभ सयुजऺत 
नागरयक आवास कामयक्रभको अनगुभन तथा सऩुयीवेऺण गनय गदठत सत्रभत्रत       
सम्झनऩुदयछ । 

(छ)  “सम्ऩकय  इकाइय” बन्नारे दपा ११ को उऩदपा (१) फभोजजभ तोवकएको शाखाराइय 
सम्झनऩुदयछ । 

ऩरयच्छेद - २ 

रजऺत वगय ऩवहचान, प्राथत्रभकता त्रनधाययण य छनौटका आधाय 

३.  रजऺत वगयको ऩवहचान : रजऺत वगयको ऩवहचान तथा प्राथत्रभकता त्रनधाययण गने प्रभखु जजम्भेवायी 
सम्फजन्धत वडा कामायरमको हनेुछ । रजऺत वगयको ऩवहचान गदाय देहामभा उल्रेजखत सूचकहरूको 
अत्रधनभा यही गनुयऩनेछ- 

(क)  राबग्राही फसोफास गदै आएको घयको छानो ऩयार, खय, स्माउरा, आसवेसटस, त्रफटुत्रभन ड्रभ 
वा मस्तै प्रकृत्रतका आगो, ऩानी य हयुीफाट सहजै प्रबाववत हनुसक्ने अन्म साभग्रीफाट छाएको,  
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(ख)  गरयफीको येखाभनुी यहेको य आपैँ रे सयुजऺत आवास त्रनभायण गनय चाहेको तथा त्रनभायण 
गरययहेको घयऩरयवाय, 

(ग)  जग्गाधनी प्रभाण-ऩजुाय वा घयजग्गा त्रतयो वा शलु्क फझुाएको प्रभाण वा त्रफजरुी, धाया वा 
अन्म सवुवधा शलु्क फझुाएको, 

(घ)  ववगतदेजख सो स्थानभा स्थामी फसोफास गदै आएको तथा अन्मि कुनै स्थानभा जामजेथा 
नबएको स्वघोषणा गयेको, 

(ङ)  प्रकोऩका कायण घयफायवववहन बएकाको हकभा ववऩद् व्मवस्थाऩन सत्रभत्रतको त्रनणयम तथा 
प्रहयी भचुलु्का सवहत सम्फजन्धत वडा कामायरमको त्रसपारयस ऩि,  

(च)  गरयफीको येखाभनुी यहेका ऩरयवायको सम्फन्धभा सम्फजन्धत वडा कामायरमको त्रसपारयस । 

४.  राबग्राहीको प्राथत्रभकताको त्रनधाययण य छनौट्  (१) सम्फजन्धत वडा कामायरमहरूरे मस कामयक्रभ 
अन्तगयत राबग्राही छनौट गने प्रमोजनको रात्रग राबग्राहीरे हार प्रमोग गरययहेको घयको ऺेिपर, गायो 
आदीको आधायभा अनसूुची - १ फभोजजभ अॊक प्रदान गयी प्राथत्रभकताक्रभ सवहत राबग्राहीको सूची 
तमाय गयी सम्ऩकय  इकाइय भापय त "सभन्वम सत्रभत्रत" सभऺ ऩेश गनुयऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ राबग्राही छनौट गदाय वृद्ध, एकर भवहरा, अनाथ फारफात्ररका तथा 
अऩाङ्गता बएका घयभरुीराइय प्राथत्रभकता ददइनेछ । त्मसैगयी प्रकोऩका कायण घयऩरयवाय वववहन 
बएका ऩरयवायरे आवास त्रनभायण गनय चाहेभा त्मस्तो ऩरयवायराइय सभेत प्राथत्रभकता ददइनेछ । 

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोजजभ सम्फजन्धत वडा कामायरमफाट ऩवहचान तथा प्राथत्रभकता त्रनधाययण 
बइय आएको सॊबाववत राबग्राहीहरूको सूचीको सम्फन्धभा सभन्वम सत्रभत्रतरे जाॉचफझु गयी 
आवश्मक देखेभा सॊशोधन सवहत प्राथत्रभकताको आधायभा राबग्राहीको रूऩभा स्वीकृत       
गनेछ ।   

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ राबग्राही स्वीकृत गदाय सॊगोरभा यहेका ऩरयवायरे एउटा आवासको रात्रग 
भाि अनदुान यकभ ऩाउने गयी छनौट गनुयऩनेछ ।  

(५) उऩरब्ध फजेटको आधायभा कुर राबग्राही सॊखमा तथा वडागत राबग्राही सॊखमा त्रनधाययण गाउॉ 
कामयऩात्ररकारे गनेछ । 

ऩरयच्छेद - ३ 

कामयक्रभ कामायन्वमन प्रवक्रमा 

५.  ववत्तीम प्रफन्ध, राबग्राही छनौट य अनदुान सम्झौता प्रवक्रमा: (१) नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायसॉग 
सभेत सभन्वम गयी कामयक्रभ सञ्चारन गनय आवश्मक फजेटको व्मवस्था गाउॉऩात्ररकारे गनेछ ।  
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(२) गाउॉऩात्ररकाभा यहेको सम्ऩकय  इकाइयरे सयुजऺत नागरयक आवास कामयक्रभभा सभावेश      
हनुको रात्रग आह्वान गयी सावयजत्रनक सूचना प्रकाशन तथा व्माऩक प्रचायप्रसाय गनेछ । मस 
कामयक्रभभा सहबागी हनुको रात्रग सम्फजन्धत व्मजक्तहरूरे आ-आफ्नो वडा कामायरमभा आवेदन 
ददनऩुनेछ । 

(३) कामयक्रभभा सहबागी हनुको रात्रग आवदेन ददएका व्मजक्तहरूको ऩवहचान तथा प्राथत्रभकता 
त्रनधाययण मस कामयववत्रधको दपा ३ य ४ फभोजजभ सम्फजन्धत वडा कामायरमरे गनेछ । 

(४) प्राथत्रभकताक्रभ सवहत राबग्राहीको सूची तमाय गयी सम्फजन्धत वडा कामायरमको त्रसपारयसभा 
सभन्वम सत्रभत्रतफाट स्वीकृत बएका राबग्राहीको वववयण  कामायरमको सूचना ऩाटी य ववेसाइट 
भापय त प्रकाशन गनुयऩनेछ ।   

(५) सयुजऺत आवास त्रनभायणको रात्रग आवश्मक ऩने जस्ताऩाताको ऩरयभाण य सोको रागत त्रनकाल्नको 
रात्रग सम्फजन्धत वडा कामायरमभा कामययत प्राववत्रधक कभयचायी राबग्राहीको घयभै ऩगुी घयको 
नाऩजाॉच गयी सोको ववस्ततृ रागत प्रत्रतवेदन (इजस्टभेट) उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।  

(६) मस कामयक्रभ अन्तगयत स्वीकृत बएका राबग्राहीरे सयुजऺत आवास त्रनभायण गदाय रू. ५०,०००/- 
(अऺयेऩी ऩचास हजायभाि) भलु्म फयाफयको जस्ताऩाता अनदुान स्वरूऩ प्राप्त गनेछन ् ।  
प्राववत्रधक जस्टभेट अनसुाय रू. ५०,०००/- (अऺयेऩी ऩचास हजायभाि) बन्दा फढी यकभको 
जस्ताऩाता राग्ने देजखएभा त्मसयी फढी राग्ने यकभ सम्फजन्धत राबग्राही स्वमॊरे     
व्महोनुयऩनेछ ।  

(७) सभन्वम सत्रभत्रतफाट स्वीकृत बएका राबग्राहीहरूसॉग गाउॉऩात्ररकारे अनसूुची - २ फभोजजभको 
ढाॉचाभा सम्झौता गनुयऩनेछ । मसयी सम्झौता गयेका राबग्राहीहरूराइय गाउॉऩात्ररकारे टेन्डय 
प्रवक्रमाभापय त जस्ताऩाता खरयद गयी उऩरब्ध गयाउनेछ  

(८) उऩदपा (७) भा जनुसकैु कुया उल्रेख गयेको बए ताऩत्रन कामयक्रभराइय त्रतव्रता ददन राबग्राहीको 
सॊखमा य आवश्मक जस्ताऩाताको ऩरयभाण ऩूवायनभुान गयी सम्झौता अगाव ै जस्ताऩाता खरयदको 
टेन्डय आह्वान गनय मो दपारे फाधा ऩायेको भात्रननेछैन । 

(९) राबग्राहीहरूराइय ववतयण हनेु जस्ताऩाता सम्फजन्धत वडाको वडा कामायरम य सडकको      
सहज ऩहुॉच बएका अत्रधकतभ ् अन्म दइुय स्थानसम्भ गाउॉऩात्ररकाफाट ढुवानी हनेुछ । उक्त 
स्थानफाट राबग्राहीको घयसम्भ राग्ने ढुवानी बाडा तथा अन्म व्मवस्था राबग्राही आपैरे 
गनुयऩनेछ । 

६.  त्रनभायण सम्ऩन्न बएको भात्रनने : घय त्रनभायण सम्ऩन्न बए ऩिात सम्फजन्धत वडाको प्राववत्रधकरे     
कामयसम्ऩन्न बएको प्रत्रतवेदन ऩेश गयी प्रभाजणत गयेऩत्रछ त्रनभायण कामय सम्ऩन्न बएको भात्रननेछ ।  
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ऩरयच्छेद - ४ 

कामयक्रभ कामायन्वमन, अनगुभन तथा सऩुयीवेऺ ण सम्फन्धी व्मवस्था 

७.  सभन्वम सत्रभत्रत् (१) सयुजऺत नागरयक आवास कामयक्रभको प्रबावकायी कामायन्वमन गनय गाउॉऩात्ररकाभा 
देहाम फभोजजभको एक सयुजऺत नागरयक आवास कामयक्रभ सभन्वम सत्रभत्रत यहनेछ-  

(क) गाउॉऩात्ररकाको अध्मऺ       - सॊमोजक  

(ख) गाउॉऩात्ररकाको उऩाध्मऺ     - उऩ-सॊमोजक 

(ग) गाउॉऩात्ररकाको प्रभखु प्रशासकीम अत्रधकृत   - सदस्म 

(घ) गाउॉऩात्ररकाको साभाजजक ववकास सत्रभत्रतको सॊमोजक   - सदस्म 

(ङ) गाउॉऩात्ररकाको ऩूवायधाय ववकास सत्रभत्रतको सॊमोजक  - सदस्म 

(च) गाउॉऩात्ररकाको प्राववत्रधक शाखा प्रभखु    - सदस्म 

(छ) गाउॉऩात्ररकाको प्रशासन शाखा प्रभखु    - सदस्म-सजचव 

८.  सभन्वम सत्रभत्रतको काभ, कतयव्म य अत्रधकाय : (१) मो कामयववत्रध कामयन्वम गने सन्दबयभा सयुजऺत 
नागरयक आवास कामयक्रभ सभन्वम सत्रभत्रतको काभ, कतयव्म य अत्रधकाय देहाम फभोजजभ हनेुछ-  

(क) कामयक्रभ कामायन्वमन गनय आवश्मक फजेटको रात्रग गाउॉ कामायऩात्ररकासॉग सभन्वम गने,  

(ख) कामयक्रभ कामायन्वमनको रात्रग उऩरब्ध वावषयक फजेट य आवश्मकताको आधायभा वडागत 
रूऩभा अत्रधकतभ ्आफास सॊखमा त्रनधाययण गने, 

(ग) कामयक्रभ कामायन्वमनको क्रभभा आइऩयेका सभस्माहरू सभाधान गने साथै फाधा अड्चन 
पुकाउन कामयववत्रधभा सॊशोधन वा सभमानकुुर फनाउन ऩरयभाजयन गनुयऩयेभा आवश्मक तमायी 
गयी स्वीकृत्रतको रात्रग गाउॉ कामयऩात्ररकाभा ऩेश गने, 

(घ) कामयक्रभको प्रगत्रत सत्रभऺा गने य कामायन्वमनसॉग सम्फजन्धत ऩऺहरू फीच सभन्वम गने, 

(ङ) गाउॉ कामयऩात्ररकारे तोकेको अन्म कामयहरू गने । 

९.  अनगुभन तथा सऩुयीवेऺ ण सत्रभत्रत् (१) कामयक्रभको प्रबावकायी रूऩभा सञ्चारन बए, नबएको अनगुभन 
तथा भूल्माङ्कन गनय गाउॉऩात्ररकाभा देहाम फभोजजभको एक अनगुभन तथा सऩुयीवेऺण सत्रभत्रत यहनेछ-  

(क) गाउॉऩात्ररकाको उऩाध्मऺ      - सॊमोजक  

(ख) गाउॉऩात्ररकाको प्रभखु प्रशासकीम अत्रधकृत   - सदस्म 

(ग) गाउॉऩात्ररकाको ऩूवायधाय ववकास सत्रभत्रतको सॊमोजक  - सदस्म 

(घ) गाउॉऩात्ररकाको रेखा शाखा प्रभखु    - सदस्म 

(ङ) गाउॉऩात्ररकाको प्राववत्रधक शाखा प्रभखु    - सदस्म 
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(च) सम्फजन्धत वडाको वडा अध्मऺ वा त्रनजरे तोकेको वडा सदस्म - सदस्म 

(छ) गाउॉऩात्ररकाको प्रशासन शाखा प्रभखु    - सदस्म-सजचव 

१०.  अनगुभन तथा सऩुयीवेऺ ण सत्रभत्रतको काभ, कतयव्म य अत्रधकाय : (१) मो कामयववत्रध अनसुाय सयुजऺत 
नागरयक आवास त्रनभायण कामयक्रभराइय प्रबावकायी रूऩभा सञ्चारन तथा सम्ऩन्न गनय गदठत अनभुगन 
तथा सऩुयीवेऺण सत्रभत्रतको काभ, कतयव्म य अत्रधकाय देहाम फभोजजभ हनेुछ-  

(क) कामयववत्रध अनसुाय कामयक्रभ सञ्चारन बए नबएको अनगुभन तथा भूल्माङ्कन गयी आवश्मक 
त्रनदेशन ददने,  

(ख) कुनै राबग्राहीरे सम्झौता अनसुाय कामय सम्ऩन्न नगयेको ऩाइएभा त्मस्तो राबग्राहीराइय 
कायफाही गनय गाउॉ कामयऩात्ररकाराइय त्रसपारयस गने, 

(ग) अनगुभन तथा सऩुयीवेऺणको क्रभभा देजखएका तथ्महरुको ववश्लेषण गयी सझुाव सवहतको 
प्रत्रतवेदन गाउॉ कामयऩात्ररकाभा ऩेश गने, 

(घ)  गाउॉ कामयऩात्ररकारे तोकेको अन्म कामय गने । 

११.  सम्ऩकय  इकाइय सम्फन्धी व्मवस्था् (१) मस कामयववत्रध अनसुाय सञ्चारन हनेु कामयक्रभको सम्ऩकय  
इकाइयको रूऩभा गाउॉऩात्ररकाको प्रशासन शाखा यहनेछ । 

(२)  सम्ऩकय  इकाइयको काभ, कतयव्म य अत्रधकाय देहाम फभोजजभ हनेुछ- 

(क) गाउॉऩात्ररकाको सयुजऺत नागरयक आवास कामयक्रभ सभन्वम सत्रभत्रतको फैठकको रात्रग 
आवश्मक व्मवस्था गने, 

(ख) सयुजऺत नागरयक आवास कामयक्रभभा सभावेश हनुको रात्रग आह्वान गयी सावयजत्रनक सूचना 
प्रकाशन गयी व्माऩक प्रचायप्रसाय गने, 

(ग) कामयक्रभभा सहबागी हनुको रात्रग सम्फजन्धत वडा कामायरमभा आवेदन ददएका व्मजक्तहरूको 
ऩवहचान तथा प्राथत्रभकता त्रनधाययण गनय वडा कामायरमहरूराइय आवश्मक सहजजकयण गने, 

(घ) सम्फजन्धत वडा कामायरमहरूकाट ऩवहचान तथा प्राथत्रभकताक्रभ त्रनधाययण बइय प्राप्त बएको 
सॊबाववत राबग्राहीहरूको सूचीराइय जाॉचफझु गयी आवश्मक देजखएभा सॊशोधन गयी स्वीकृत 
गनय सभन्वम सत्रभत्रत सभऺ ऩेश गने, 

(ङ) स्वीकृत बएका राबग्राहीको सूची सावयजत्रनक गने य सम्फजन्धत राबग्राहीहरूराइय वडा 
कामायरमहरू भापय त जानकायी ददने, 

(च) छनौट बएका राबग्राहीहरुको घयको छानोको इजस्टभेट गयी रागत त्रनकाल्नको रात्रग वडा 
कामायरमफाट प्राववत्रधक कभयचायी खटाउन सहजजकयण गने, 
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(छ) प्राववत्रधक इजस्टभेट अनसुाय रु. ५०,०००/- बन्दा फढी यकभको जस्ताऩाता राग्ने बएभा 
फढी बएको यकभ सम्फजन्धत राबग्राहीफाट व्मवस्था गनय सहजजकयण गने, 

(ज) राबग्राहीहरुसॉग सयुजऺत आवास त्रनभायणको रात्रग सम्झौता गयी जस्ताऩाता खरयदको रात्रग 
टेण्डय आह्वान गनय सहजजकयण गने,  

(झ) कामयक्रभको प्रगत्रत प्रत्रतवेदन सभन्वम सत्रभत्रत भापय त गाउॉ कामयऩात्ररकाभा ऩेश गने, 

(ञ) सभन्वम सत्रभत्रतको त्रनदेशन फभोजजभका अन्म कामयहरू गने ।  

ऩरयच्छेद - ५ 

ववववध 

1२. त्रनदेशन ऩारना गनुयऩने् मस कामयक्रभ कामायन्वमनको त्रसरत्रसराभा सयुजऺत नागरयक आवास कामयक्रभ 
सभन्वम सत्रभत्रतरे ददएको त्रनदेशन सम्फजन्धत सफै त्रनकामहरुरे ऩारना गनुयऩनेछ ।  

1३. वववादको सभाधान् कामयक्रभ कामायन्वमको सन्दबयभा कुनै वववाद उत्ऩन्न बएभा सयुजऺत नागरयक आवास 
कामयक्रभ सभन्वम सत्रभत्रतको त्रसपारयसभा गाउॉ कामयऩात्ररकाको त्रनणयम अजन्तभ हनेुछ ।  

१४. कायफाही हनेु् अनदुान कामयक्रभफाट राबाजन्वत हनेु उदे्दश्मरे कुनै व्मजक्तरे झठु्ठा वववयण ऩेश गयेभा वा 
जनु प्रमोजनको रात्रग जस्ताऩाता उऩरब्ध गयाइएको हो सोही प्रमोजनभा प्रमोग नगयी अन्म प्रमोजनभा 
उऩमोग गयेको ऩाइएभा वा अनदुानभा जस्ताऩाता उऩरब्ध गयाएको त्रभत्रतरे तीन भवहनात्रबि 
जस्ताऩातामकु्त सयुजऺत आवास त्रनभायण सम्ऩन्न नगयेभा गाउॉऩात्ररकारे त्रनजफाट रू. ५०,०००/- यकभ 
सयकायी फाॉकी सयह असरुउऩय गनेछ । साथै झठु्ठा प्रत्रतवेदन ऩेश गयेको वा झटु्टा व्महोया त्रसपारयस 
गयेको ठहय हनु आएभा त्मस्ता कभयचायी तथा ऩदात्रधकायीहरूराई सभेत प्रचत्ररत कानून फभोजजभ 
कायफाही गरयनेछ ।  

१५. सवुवधा नऩाउने् नेऩार सयकायफाट बकूम्ऩ ऩूनत्रनयभाण, प्रकोऩ व्मवस्थाऩन वा जोजखभ फस्ती स्थानान्तयण 
जस्ता कामयक्रभफाट राबाजन्वत राबग्राहीराई मस कामयववत्रध फभोजजभ अनदुान उऩरब्ध गयाइने छैन । 
साथै मस ऩूवय मसै प्रकृत्रतका कामयक्रभफाट राबाजन्वत बएका एकाघयका सदस्मरे मो सवुवधा प्राप्त गने 
छैनन ्।   

१६. जस्ताऩाताको भाऩदण्ड् मस कामयक्रभ अन्तगयत ववतयण हनेु जस्ताऩाताको यङ यातो हनुकुा साथै २६ 
गेज, ३८ एभ.्एभ.् को हनुऩुनेछ ।  
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अनसूुची १  

(दपा ४ को उऩदपा (१) सॉग सम्फजन्धत) 

राबग्राहीहरुको छनौटका आधायहरु  

क्र.सॊ. वववयण ददइने अङ्क कैवपमत 

1 

हार प्रमोगभा यहेको 
घयको ऺेिपर, 

प्रत्रतव्मजक्त वगयवपटभा 

 30 बन्दा कभराई    - १०  

 30 देखी 60 सम्भ   - ५  

 60 बन्दा फढी    - 0 

 

२ घयको गायो 

 फाॉस, जचयऩट/कप्टेयो आदी वा त्मसभा 
ऩयार/स्माउराको टाटी   - 10  

 नत्रभरेको ढुङ्गाको गायो, फाॉस, कप्टेयो, बकायी 
आदीभा भाटोरे ऩोतेको तथा काठ/फ्ल्माक, काॉचो 
ईंटाभा भाटोको जोनॉ   - ५  

 त्रभरेको ढुङ्गाको गायो तथा ऩाकेको ईंटाभा 
भाटो/त्रसभेन्टका जोनॉ   - ०  

५० 
प्रत्रतशतसम्भ 
जेछ त्मसैराई 

भाने्न 

 

३ घयको छानो 
 पुस, आसवटेस, स्माउरा, प्राजस्टक आदी  - १० 

 खऩडा, टामर  - ५  

 ढरान, ककय ट ऩाता   - ०  

आसवेटस छाना 
स्वास्थ्मको रात्रग 
हानीकायक बएको 

४ जग्गाको स्वात्रभत्व 

 रारऩजुाय बएको वा गाउॉब्रक वा स्थानीम तहको 
त्रसपारयस  - 10 

 नदद/तार वकनायाभा फसोफास बएको  - 0 

 

५ घयभरुीको हकभा 
 अत्रतववऩन्न असहाम, असक्त, वृद्धवृद्धा, अनाथ 

फारफात्ररका, एकर भवहरा घयभूरी बएको  - 10  

 अन्म  - 0 
 

जम्भा अङ्क ५०  

 

नोट् (१) ढरान य जस्ताऩातारे छाएको छाना बएको आवास धनी घयऩरयवायराई मस कामयववत्रध अन्तगयत 
 राबग्राहीको रुऩभा सभावेश गरयनेछैन ।  

 (२) प्रकोऩका कायण घयवाय वववहन बएका घयऩरयवायराई दपा ४ को उऩदपा (२) फभोजजभ 
 ऩवहरो प्राथत्रभकताभा याजखनेछ य मस अनसूुची फभोजजभ भूल्माङ्कन गरयनेछैन ।  

(३) गरयफीको येखाभनुी यहेका आपैं रे सयुजऺत आवास त्रनभायण गरययहेको हकभा उऩयोक्त अनसूुची 
फभोजजभ भूल्माङ्कन गरयनेछैन । वडा कामायरमको त्रसपारयसको आधायभा सयुजऺत नागरयक आवास 
कामयक्रभ सभन्वम सत्रभत्रतरे राबग्राही छनौट गनेछ ।  
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अनसूुची २  

(दपा ५ को उऩदपा (७) सॉग सम्फजन्धत) 

सयुजऺत नागरयक आवास त्रनभायणको रात्रग राबग्राहीसॉग गरयने अनदुान सम्झौता-ऩि 

घयधनी सवेऺण क्रभ सॊखमा   

सम्झौता क्रभाॊक सॊखमा    

त्रिवेणी गाउॉऩात्ररका, गाउॉ कामयऩात्ररकाको कामायरम (मसऩत्रछ ऩवहरो ऩऺ बत्रनने) य ऩयार तथा खयको छानो 
बएका घय ऩरयवायराई जस्ताऩाताको छानाभनुी ल्माउने गयी सयुजऺत नागरयक आवास त्रनभायण कामयक्रभका 
रागी ..................... जजल्रा त्रिवेणी गाउॉऩात्ररका वडा नॊ. ........, ............................. गाउॉ/टोरको 
राबग्राही .......................................... को नात्रत/नात्रतनी/फहुायी ................................................. 
को छोया/छोयी/ऩत्नी वषय ........... को श्री ......................................... (मसऩत्रछ दोस्रो ऩऺ बत्रनने) का 
फीच देहाम फभोजजभका शतयहरुको अत्रधनभा यही गाउॉऩात्ररकारे तोकेको भाऩदण्ड फभोजजभ सयुजऺत नागरयक 
आवास त्रनभायण गनय गयाउन त्रभत्रत 207........ सार ....... भवहना ........ गतेका ददन मो अनदुान सम्झौता-
ऩिभा सवहछाऩ तथा दस्तखत गयेका छौँ ।  

दोस्रो ऩऺ (राबग्राही) रे भञ्जयु गयेका शतयहरु्  

1. भेयो घय ऩयार/पुसको छाना यहेको ठीक साॉचो हो । भैरे भेयो घयको ऩयार/पुसको छानो यहेकोरे 
सयुजऺत नागरयक आवास त्रनभायण सम्फन्धी कामायववध, 207८ एवभ ्सम्झौता-ऩिभा उल्रेजखत शतय 
अनरुुऩ सयुजऺत आवास फनाउनेछु ।  

2. गाउॉऩात्ररकाफाट अनदुानभा उऩरब्ध हनेु जस्ताऩाता फाहेक अन्म त्रनभायण साभग्रीको खरयद गने तथा 
डकभॉ, त्रसकभॉ, प्रम्फय, इरेजक्ित्रसमन य अन्म त्रनभायण कामय गने त्रनभायणकभॉ तथा श्रत्रभक जटुाउने 
एवॊ काभभा रगाउने जजम्भेवायी भेयो हनेुछ ।  

3. सयुजऺत नागरयक आवास त्रनभायणको रात्रग प्राप्त हनेु जस्ताऩाता गाउॉऩात्ररकाफाट छनौट गरयएको भेयो 
भूर घयको ऩयार/खय/पुसको छानो हटाइय जस्ताऩाता रगाउनको रात्रग उऩमोग गनेछु ।  

4. गाउॉऩात्ररकारे उऩरब्ध गयाउने फाहेक थऩ राग्ने जस्ताऩाता खरयदको रात्रग प्राववत्रधक इस्टभेट 
अनसुायको अऩगु यकभ रु. ................ को भ स्वमॊरे व्मवस्था गनेछु । 

5. मो सम्झौता बएको त्रभत्रतरे दइुय भवहनात्रबि जस्ताऩाताको छानो याख्न े फाहेकका अन्म त्रनभायण तथा 
व्मवस्थाऩनका सम्ऩूणय कामयहरू सम्ऩन्न गनेछु ।  

6. गाउॉऩात्ररकारे तोकेको स्थानफाट भेयो घयसम्भ आफ्नै खचयभा जस्ताऩाता ढुवानी गनेछु ।  

7. भात्रथ उल्रेजखत व्महोया ठीक साॉचो हो झठु्ठा ठहये प्रचत्ररत कानून फभोजजभ सहुॉरा फझुाउॉरा ।  
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पोटो 

प्रथभ ऩऺ (त्रिवेणी गाउॉऩात्ररका, गाउॉ कामयऩात्ररकाको कामायरम) रे भञ्जयु गयेका शतयहरु्  

१. दोस्रो ऩऺफाट उल्रेजखत शतयहरु ऩयुा बएको अवस्थाभा त्रनम्नानसुाय सयुजऺत नागरयक आवास त्रनभायण 
अनदुान स्वरूऩ रू. ५०,०००/- (अऺरूऩी ऩचास हजाय भाि) भूल्म फयाफयको जस्ताऩाता ऩवहरो 
ऩऺरे खरयद गयी उऩरब्ध गयाउनेछ ।  

दोस्रो ऩऺ (राबग्राही) 
(क) राबग्राहीको व्मजक्तगत वववयण  
राबग्राहीको नाभ, थय (अॊग्रजेीभा) ................................................................................. 
राबग्राहीको नाभ, थय (नेऩारीभा) ................................................................................. 
नागरयकताभा उल्रेजखत ठेगाना् जजल्रा ................ गा.ऩा. .................... वडा नॊ. ...............  

ना. प्र. नॊ. .................... जायी जजल्रा ............................. जायी त्रभत्रत ........................... 
जन्भ त्रभत्रत् .........................................  सम्ऩकय  पोन नॊ ............................................ 
स्थामी ठेगाना य नागरयकता उल्रेजखत ठेगाना पयक बएभा फसाइसयाइको वववयण उल्रेख गने-  

फसाइसयाइ प्रभाण ऩि नॊ.: ..................................  फसाइसयाइ त्रभत्रत् .............................. 

राबग्राहीको पोटो्  
सॊयऺक/भञ्जुयी प्राप्त व्मजक्तको-  

नाभ थय् ......................................... 

नागरयकताभा उल्रेजखत ठेगाना् जजल्रा ................ गा.ऩा. .................... वडा नॊ. ...............  

ना. प्र. नॊ.: .................... जायी जजल्रा् ............................. जायी त्रभत्रत् ........................ 
जन्भ त्रभत्रत् .........................................  सम्ऩकय  पोन नॊ.: .......................................... 
फाजेको नाभ, थय् .................................................................................................... 
फाफकुो नाभ, थय् .................................................................................................... 
राबग्राहीसॉगको नाता् ...................................  सम्ऩकय  पोन नॊ.: ................................... 

राबग्राही/सॊयऺक/अत्रधकाय प्राप्त व्मजक्तको औॊठा छाऩ  

 

 

 

राबग्राही/सॊयऺक/अत्रधकाय प्राप्त व्मजक्तको हस्ताऺय् ............................. 

त्रभत्रत् ............................................. 
(ख) घय त्रनभायण हनेु जग्गाको वववयण् वकत्ता नॊ. ............. ऺेिपर ............. वगय त्रभटय ........  

 ठेगाना् जजल्रा .................... गाउॉऩात्ररका ........................ वडा नॊ. ........................ 
(ग) साऺीको नाभ थय् ............................................................................................. 
    हस्ताऺय् ........................................................................................................ 
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प्रथभ ऩऺ (त्रिवेणी गाउॉऩात्ररका, गाउॉ कामायऩात्ररकाको कामायरम) कामायरमको छाऩ 

अत्रधकाय प्राप्त कभयचायीको नाभ् ........................................................ 
ऩद् .......................................................................................... 
हस्ताऺय् .................................................................................... 
त्रभत्रत् ......................................................................................... 

 

आवश्मक कागजातहरु्  

१. राबग्राहीको नागरयकताको प्रभाणऩिको छामाॉप्रत्रत । 

२. जग्गाधनीको दताय प्रभाण ऩूजायको छामाॉप्रत्रत । 

३. हारसारै जखजचएको राबग्राहीको ऩासऩोटय साइजको पोटो । 

                               

           आऻारे  
            त्रनभ फहादयु के.सी. 
                प्रभखु प्रशासकीम अत्रधकृत  


