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प्रस्तावना: 

नेपािको संलवधानिे प्रदि गरकेो आवास सम्बन्धी मौलिक हकिाई कायानन्वयन गरी जैलमलन नगरपालिका के्षत्र लभत्र 

घरवार लवलहन जनताका िालग आवास लनमानण गनन आवस्यक दलेखएकोिे जैलमलन नगरपालिकाको प्रिासकीय कायनलवलध 

लनयलमत गने ऐन, २०७४ को दफा ३ बमोलजम जैलमलन नगर कायनपालिकािे यो कायनलवलध जारी गरकेो छ । 

१. समं्िप्त नाम र प्रारभभ 

१. यस कायनलवलधिाई जैलमनी नगरपालिकाको ‘जैम्मम्न नगरपाम्लकाको घरवार म्वम्हनहरुको लाम्ग आवास म्नमाुण 

सभबम्न्ध कायुम्वम्ध, २०७५Æभलनने छ । 

२. पररभाषा 

लवषय वा प्रसंगिे अको अथन निागेमा यस कायनलवलधमा : 

क.  “नगर सभा”  भन्नािे जैलमनी नगरपालिकाको नगरसभािाई सम्झन ुपनेछ । 

ख. “कायनपालिका” भन्नािे जैलमनी नगरपालिकाको नगरकायनपालिका सम्झन ुपनेछ । 

ग.  “प्रमखु” भन्नािे जैलमनी नगरपालिकाका नगर प्रमखुिाई सम्झन ुपनेछ । 

घ.   “उपप्रमखु” भन्नािे जैलमनी नगरपालिकाका उपप्रमखुिाई सम्झन ुपनेछ । 

ङ. “प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत” भन्नािे जैलमनी नगरपालिकाका प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिाई सम्झन ुपनेछ । 

च.  “वडा अध्यक्ष” भन्नािे जैलमनी नगरपालिका लभत्रका आ-आफ्नो वडाका वडा अध्यक्षहरु सम्झन ुपनेछ । 

छ. “नगरपालिका” भन्नािे जैलमनी नगरपालिकािाई सम्झन ुपदनछ । 

ज)  “वडा सलमलत ” भन्नािे जैलमलन नगरपालिकाका लवलभन्न वडामा 

लनवान लचत वडा अध्यक्ष समेतको वडा सलमलतिाई सम्झन ुपदनछ । 

झ) “प्रालवलधक टोिी” भन्नािे जैलमलन नगरपालिकाको इलन्जलनयर सलहतको टोलििाई सम्झन ुपदनछ । 

ञ) “गरीवकोपररचयपत्र” भन्नािे नेपाि सरकारवाट प्राप्त गरकेो गरीवको पररचयपत्रिाई सम्झन ुपदनछ । 

ट)  “घर जगगा लवलहन” भन्नािे नेपाि भरी र नेपाि बालहर कहीं कतै घर र जगगा नभएको नगरवासी नागररकिाई सम्झन ु

पदनछ । 

ठ)  “आवास लवलहन” भन्नािे नेपाि भरी र नेपाि बालहर कहीं कतै आफ्नै आवास नभएको नगरवासी नागररकिाई 

सम्झन ुपदनछ । 

ड)  “सम्झौता” भन्नािे नगरपालिका कायानिय र घर जगगा लवलहन वा आवास लवलहन नागररक वीच भएको सम्झौतािाई 

सम्झन ुपदनछ । 

ढ)  “छनौट सलमलत” भन्नािे दफा ६ बमोलजमको सलमलतिाई सम्झन ुपदनछ ।  

ण)  “नागररक” भन्नािे नेपािी नागररकता प्राप्त गरकेो जैलमलन नगरपालिका स्थायी ठेगाना भएको व्यलििाई सम्झन ु

पनेछ । यस िव्दिे जैलमलन नगरपालिकामा जन्म दतान भई लववाह वा वसाईसराई गरी अन्यत्र नगएको, जलटि 

पररलस्थलतको कारणिे नेपािी नागररकता प्राप्त गनन नसकेको तर नेपािी नागररकता प्राप्त गनन योगय छ भलन 

कायानपालिकावाट लनणनय भए बमोलजम प्रमखुिे लसफाररि गरकेो व्यलििाई समेत सम्झन ुपनेछ ।  

त)  “िाभग्राही” भन्नािे अनदुान प्राप्त गने योगयता भएको घरजगगा लवलहन तथा आवास लवलहन नागररकिाई सम्झन ुपनेछ 

। 



 

३. कायुम्वम्धको पालना गननु पने 

क) जैलमलन नगरपालिका लभत्र वसोवास गने नगरवासी सवैिे यस कायनलवलधको पािना  गनुन पनेछ । 

४. आवास म्वम्हनले म्नवेदन म्दनन पने 

१) आवास लवलहन हुनको िालग दहेायको प्रकृया पूरा गरी नगरपालिकामा लनवेदन लदन ुपनेछ: 

क) सम्बलन्धत नागररकिे आफ्नो वा लछमेकी टोिका कलम्तमा २५ जना नागररक वालसन्दाहरुको उपलस्थलतमा आफू र 

आफ्नो िीमान् वा िीमती वा एकासगोिका वा एकासगोिमा नरहेका वाव,ु आमा, छोरा, छोरी, हजरु ववुा, 

हजरुआमा, दाजभुाई, लदलदबलहनी, कोही कसैसाँग लनजको हक िागने गाउाँको सामान्य ओत िागने घर नेपाि वा नेपाि 

बालहर कहीं कतै नभएको ब्यहोराको वडा अध्यक्षको रोहवरमा गरकेो वडा मचुलु्का पेि गरकेो । 

ख)  वडा सलमलतिे तीन पसु्ते खिुाई लनजको हक िागने दफा २ क बमोलजमका नातेदार र लनजको वीचमा हकभोग तथा 

चिन सम्बन्धमा हकदावी निागने कारण खिुाई लकटान गरी गरकेो लनणनय । 

ग)  वडा अध्यक्षिे तीन पसु्ते खिुाई आवास लवलहन भलन गरकेो लसफाररि ।  

घ)  नागररकता वा कायनपालिकावाट लनणनय भए बमोलजम प्रमखुिे गरकेो लसफाररि ।  

ङ)  आवास लवलहन भएको ५ वषन पूरा भएको र लनजको आलथनक अवस्था कमजोर भएकोिे आवास लवलहन हुन ुपरकेो 

कारण खिुाइएको ब्याख्यात्मक लट्पणी सलहतको कागजात (दफा ४ क बमोलजमको वडा मचुलु्का तथा दफा ४ ख 

बमोलजमको लनणनय र दफा ४ ग बमोलजमको वडा अध्यक्षको लसफाररि) । 

५. घरजगगा म्वम्हनले म्नवेदन म्दनन पने 

१) घर जगगा लवलहन हुनको िालग दहेायको प्रकृया पूरा गरी नगरपालिकामा लनवेदन लदन ुपनेछ: 

क) सम्बलन्धत व्यलििे आफ्नो वा लछमेकी टोिका कलम्तमा २५ जना नागररक वालसन्दाहरुको उपलस्थलतमा आफू र 

आफ्नो िीमान् वा िीमती वा एकासगोिका वाव,ु आमा, छोरा, छोरी, हजरु ववुा, हजरुआमा, दाजभुाई, लदलदबलहनी, 

कोही कसैसाँग लनजको हक िागने गाउाँको सामान्य ओत िागने घरजगगा नेपाि भरी र नेपाि बालहर कहीं कतै नभएको 

ब्यहोराको वडा अध्यक्षको रोहवरमा गरकेो वडा मचुलु्का पेि गरकेो । 

ख)  वडा सलमलतिे तीन पसु्ते खिुाई लनजको हक िागने दफा २ क बमोलजमका नातेदार र लनजको वीचमा हकभोग तथा 

चिन सम्बन्धमा हकदावी निागने कारण खिुाई लकटान गरी गरकेो लनणनय । 

ग)  वडा अध्यक्षिे तीन पसु्ते खिुाई घर जगगा लवलहन भलन गरकेो लसफाररि ।  

घ)  नागररकता वा कायनपालिकावाट लनणनय भए बमोलजम प्रमखुिे गरकेो लसफाररि ।  

ङ)  घरजगगा लवलहन भएको ५ वषन पूरा भएको र लनजको आलथनक अवस्था कमजोर भएकोिे घरजगगा लवलहन हुन ुपरकेो 

कारण खिुाइएको ब्याख्यात्मक लट्पणी सलहतको कागजात (दफा ५ क बमोलजमको वडा मचुलु्का तथा तथा दफा ५ 

ख बमोलजमको लनणनय र दफा ५ ग बमोलजमको वडा अध्यक्षको लसफाररि) । 

६. लाभग्राही छनौि सम्मम्त रहन े

क) िाभग्राही छनौट गननका िालग नगरपालिका कायानियमा दहेायको सलमलत रहनेछ: 

अ) नगर प्रमखु „„„„„„„„„„„„„„„„„अध्यक्ष 

आ) नगर उपप्रमखु „„„„„„„„„„„„„„„„„„„सदस्य 

इ) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत „„„„„„„„„„„„सदस्य 

ई) प्रालवलधक िाखाको प्रमखु „„„„„„„„„„„„„„„„सदस्य 

उ) सामालजक लवकास िाखा प्रमखु „„„„„„„„सदस्य सलचव 



 

ख) सलमतिे आवस्यक दखेेमा बढीमा ३ जना सम्म अन्य व्यलि वा संस्थािाई सलमलतको बैठकमा आमन्त्रण गनन सक्नेछ 

। 

ग) सलमलतको बैठक आवस्यकता अनसुार बस्नेछ । 

७. सम्मम्तले म्नणुय गने 

१. सलमलतिे घर जगगा तथा आवास लवलहन हटाउनका िालग बालषनक योजनामा लवलनयोजन भएको रकम खचन गने लवषयमा 

कायनयोजना वनाउने, िाभग्राही छनौट गने, लवतरण पर्द्लत तय गने, समस्या आएमा कायनलवलध अनसुार समाधान गने 

लजम्मेवारी वहन गनेछ । 

२. सलमलतिे दहेायको आधारमा िाभग्राही छनौट गनुन पनेछ: 

क) नगरसभावाट लवलनयोजन भएको बजेटको सीमा 

ख) वडाअध्यक्षको लसफाररि, वडा सलमलतको लनणनय, र टोिवासीको उपलस्थलतमा गरकेो वडा मचुलु्का । 

ग) गरीव पररचय पत्र । 

घ) स्थिगत अध्ययन प्रलतवेदन । 

ङ) उपदफा २ को (क) (ख) (ग) (घ) का अलतररि सलमलतिे िाभग्राही छनौट गदान  दहेाय बमोलजम अंक प्रदान गनुन 

पनेछ । त्यसरी अंक प्रदान गदान  पररवारमा काम गनन सक्ने सदस्य संख्या समेतको लवचार गरी अंक प्रदान गनुन 

पनेछ । सलमलतिे अंक प्रदान गदान  धेरिेै धेर ैपाउने लहसावमा सवैभन्दा बढी अंक प्राप्त गने िाभग्रालहिाई 

प्राथलमकता लदई लनणनय गनेछ । 

अ)  िाभग्राहीको एकासगोिमा वसोवास गरकेो पररवार सदस्य संख्या३० प्रलतित 

आ)  िाभग्रालहिे आवास नहुाँदा भाडाको आवास वापत िागने व्ययभार २० प्रलतित 

इ) िाभग्रालहिेआफ्नै पररिममा जटुाएको ढुाँगा,इटा,माटो,काठ ईत्यादी २० प्रलतित 

ई) िाभग्रलहिे आफै तयार गरकेो घडेरी र जग था्ने खाडि २० प्रलतित 

उ) रकमको अभावमा आफ्नै बिवतुामा गनन सलकने अन्य कायनहरु गरकेो अवस्था १० प्रलतित 

२. सलमलतिे सम्भव भए सम्म नगरपालिकाका सवै वडाहरु समेलटने गरी लनणनय गनुन पनेछ । 

८. त्रनिी भएमा सच्याउन सक्ने 

१.  घरवार लवलहन पलहचान गदान  त्रटुी भएमा प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिे आदिे गरी त्यस्तो त्रलुटपूणन कायन स्थलगत गनन 

सक्नेछ । त्रलुट भएको अवस्थामा कायानपालिकािे सच्याउन सक्नेछ । 

९. घर खररद गनु सक्ने 

क)  यस कायनलवलध बमोलजम अनदुान प्रदान गने रकममा नबढ्ने गरी अनदुान रकम व्यय हुने गरी लनलमनत घर वा घरजगगा 

खररद गनन उपयिु छ भलन त्यस्तो घर जगगाको मूल्य खिुाई वेच्न मञ्जरु गरी घरधनीिे लदएको लनवेदन सलहत वडा 

अध्यक्षिे लसफाररि गरमेा त्यस्तो घरजगगाको प्रालवलधक सलहतको टोलििे स्थिगत अध्ययन गरी वस्न योगय 

अयोगय सम्बन्धमा लनक्यौि गरी प्राप्त प्रलतवेदनको आधारमा खररद गने नगने लवषयमा सलमलतिे लनणनय गनेछ । 

ख)  खर वा फुसको घर खररद गनन सलकने छैन । 

ग)  नगरपालिकावाट िाभग्राहीिाई घरजगगा ब्यवस्था गननको िालग उपिब्ध गराउने अनदुान रकम भन्दा बढी रकमको 

खररद गनुन पने अवस्थामा बढी रकम िाभग्राही स्वयंिे ब्योहोनुन पनेछ । 

घ)  यसरी घर खररद गदान  बचत हुने दफा ९ क र दफा १२ बमोलजमको रकम िाभग्राहीिे पाउने छैन ।  



 

१०. सभझौता गननु पने: 

सलमलतको बैठकवाट लनणनय भए पलछ दहेाय बमोलजम सम्झौता गनुन पनेछ: 

क) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत वा लनजिे तोकेको अलधकृत कमनचारी र सम्बलन्धत व्यलििे सम्झौता गनेछन् । 

ख) आवास लनमानण गनन िागने समय प्रालवलधक िाखाको सल्िाहमा सलमलतिे लनधानरण गनेछ । 

ग) सलमलतको लनणनय अनसुारको समयावलधमा सम्पन्न गने गरी सम्झौता गनुन पनेछ । 

घ) सम्झौतामा प्राप्त हुने अनदुान रकम र प्राप्त गने समय उल्िेख हुन ुपनेछ । 

ङ) नयााँ आवास लनमानण गदान  भूकम्प प्रलतरोधी बनाउने गरी सम्झौता गनुन पनेछ । 

च) नगरपालिकावाट अनदुान प्राप्त घर वा घर जगगा सम्बलन्धत व्यलििे अको घर वा घर जगगा खररद गरकेो प्रमाण 

पेि गरकेो कागजात पेि नगरुञ्जेिको िालग लबक्री गनन नपाउने गरी सम्झौतामा ितन तोक्न ुपनेछ । 

११. बैक खाता खोल्नन पने 

क) िाभग्राहीिे प्राप्त गने अनदुान रकम बैंक माफन त लदइनेछ । 

ख) िाभग्राहीको नाममा बैंकमा खाता हुन ुपनेछ । 

१२. अननदान रकमको सीमा 

क) आवास लवलहन िाभग्राहीिाई प्रालवलधक मूल्यााँकनिे खामेमा अलधकतम रु २०००००। (दईुिाख मात्र) अनदुान 

लदन सलकनेछ । 

ख) घरजगगा लवलहन िाभग्रालहिाई नगरपालिका के्षत्रमा जगगा खररद गरकेो प्रमाण पेि गरपेलछ जगगा खररद वापत 

थप रकम अलधकतम रु १०००००। (एक िाख मात्र) अनदुान लदन सलकनेछ । 

ग) जगगा खररद गनन पाउने रु १०००००। (एक िाख मात्र) जगगा खररदमा खचन नगरी वचत गरमेा त्यस्तो रकम 

आवास लनमानणमा थप गरी अनदुान लदन सलकनेछ । तर त्यस्तो आवासको प्रालवलधक मूल्यााँकनिे रकम खामेको 

हुन ुपनेछ । 

१३. पेश्की सभबन्धी ब्यवस्था 

क) िाभग्राहीिे पेश्की माग गरमेा सम्झौता भएको रकमको ३५ प्रलतितमा नवढाई कायानियिे पेश्की लदन 

सक्नेछ । 

ख) पेश्की िगेर सम्झौता बमोलजम काम नगरमेा नगरपालिकािे त्यस्तो व्यलििाई सरकारी बााँकी सरह असिु 

उपर गनेछ । 

ग) जायजेथा नभएको िाभग्राही भएमा पेश्की िगेको रकम असिु गननका िालग नगरपालिकािे सावनजलनक 

काममा िगाउनेछ । 

१४. आवास म्नमाुणमा थप रकम लगाउन सक्न े

क) िाभग्राहीिे नगरपालिकािे उपिब्ध गराएको रकमिे बन्ने आवास भन्दा धेर ैिगानी गरी कोठा वा तिा 

थप गरी आवास लनमानण गनन सक्नेछ तर त्यसरी आवास लनमानण गदान  िागेको थप रकम िाभग्राही स्वयंिे 

ब्यहोनुन पनेछ । 

ख) थप रकम िगाई थप आवास लनमानण गनुन परमेा नगरपालिकाको प्रालवलधकिे िागत अनमुान तयार गनेछ । 

१५.  म्कस्तामा भनिानी म्लन पाउने 



 

क) िाभग्राहीको आवस्यकता अनसुार प्रालवलधक मूल्यााँकनिे खामेमा िाभग्राहीिे बढीमा तीन लकस्तामा भिुानी 

लिन सक्नेछ । 

ख) अलन्तम लकस्ता भिुानी गनुन अलघ सलमलतिे स्थिगत अनगुमन गरी प्रलतवेदन लदन ुपनेछ । 

ग) प्रत्येक भिुालनका िालग वडाअध्यक्षको लसफाररि पेि गनुन पनेछ । 

१६. सरकारी बााँकी सरह असनल उपर गररन े

क) िागग्राहीिे पेश्की वा लकस्ता िगेर आवास लनमानण नगरमेा सरकारी बााँकी सरह असिु उपर गररनेछ । 

ख) नेपािको अन्यत्र कुनै ठाउाँमा घर वा जगगा रहेको कुरा ढााँटी वा झकु्याई अनदुान लिएको पाइएमा अनदुान 

लिएको त्यस्तो सबै रकम सरकारी बााँकी सरह असिु उपर गररनेछ । 

ग) बााँकी रकम असिु गनन जायजेथा नभएको िाभग्राहीिाई नगरपालिकािे सरकारी वा सावनजलनक काममा िगाई 

असिु उपर गनेछ । 

१७. बेच म्वखन गनु नपाइन े

क) नगरपालिकावाट अनदुान प्राप्त गरी लनमानण भएको घर वा घरजगगा िाभग्राहीिे आफ्नै जगगामा अको आवास 

लनमानण गरकेो प्रमाण पेि नगरी बेचलवखन गनन पाउने छैन । 

१८. प्रचम्लत कानून बमोम्जम हुन े

क) यस कायनलवलधमा उल्िेख नभएका अन्य कुराहरु प्रचलित कानून अनसुार हुनेछ । 

ख) कायनपालिका वैठकवाट भएका लनणनयहरु यस कायनलवलध अनसुार भएको मालननेछ । 

१९. सशंोधन 

क) यस कायनलवलधमा संिोधन गनुन परमेा प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिे कायनपालिका बैठकमा प्रस्ताव पेि गनन 

सक्नेछ । 

ख) कायनपालिकािे लनणनय गरमेा कायनलवलध संिोधन हुनेछ ।  
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