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एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्ायन्िर्न कार्यविधि, २०७७ 
 

प्रस्तािनााः कर्ायली प्रदेशका छरिएि िहेका िा बाढी पवहिो लगार्तका प्राकृधतक विपदको उच्च जोखिममा 
िहेका बस्ती एिं आफ्नो घिजग्गा नभएका नागरिकको संिक्षर्, उत्थान एिं सशक्तीकिर् गदै आिािभतू एिं 
सिुखक्षत आिासको व्र्िस्थाका लाधग एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गनय आिश्र्क भएकोले 
आिासको अधिकाि सम्बन्िी ऐन, 2075 को दफा 31 तथा प्रशासकीर् कार्यविधि धनर्धमत गने ऐन, 
२०७५ को दफा ३ को अधिकाि प्रर्ोग गिी कर्ायली प्रदेश सिकािले र्ो कार्यविधि बनाएको छ। 

परिच्छेद-१ 

प्रािखम्भक 

1. संखक्षप्त नाम ि प्रािम्भाः (१) र्स कार्यविधिको नाम "एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्ायन्िर्न 
कार्यविधि, २०७७" िहेको छ। 

(२)  र्ो कार्यविधि तरुुन्त प्रािम्भ हनुेछ। 
2. परिभाषााः  विषर् िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्स कार्यविधिमा ; 

(क) ''एकीकृत बस्ती विकास" भन्नाले कर्ायली प्रदेश अन्तगयतको कुन ै भौगोधलक के्षत्रमा आिािभतू 
पूिायिाि सहीत र्ोजनािद्ध रुपमा धनमायर् गरिने बस्ती विकासको कार्यलाई सम्झनपुछय। 

(ि) “कार्यक्रम” भन्नाले कर्ायली प्रदेश सिकािद्धािा संचाधलत एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम 
सम्झनपुछय। 

(ग)  “कार्यक्रम कार्ायन्िर्न सधमधत” भन्नाले दफा २० बमोखजमको कार्यक्रम कार्ायन्िर्न सधमधत 
सम्झनपुछय। 

(घ) “धनदेशक सधमधत” भन्नाले कर्ायली प्रदेश विशषे कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्र्िस्थापन धनदेखशका, 
२०७७ को दफा ९ बमोखजमको धनदेशक सधमधत सम्झनपुछय। 

(ङ) “मन्त्रालर्” भन्नाले मखु्र्मन्त्री तथा मखन्त्रपरिषद्को कार्ायलर् सम्झनपुछय। 

(च) “लाभग्राही” भन्नाले दफा 6 बमोखजम छनौट भएका लाभग्राही घिपरििाि सम्झनपुछय। 

(छ) “विषर्गत कार्ायलर्” भन्नाले कर्ायली प्रदेश सिकाि अन्तगयतको पूियिाि विकास कार्ायलर्लाई 
सम्झनपुछय ि सो शब्दले पूियिाि विकास धनदेशनालर्लाई समेत जनाउँनेछ। 

(ज) “धनिायचन क्षेत्र”  भन्नाले कर्ायली प्रदेशमा िहेका प्रदेश धनिायचन के्षत्रलाई सम्झनपुछय। 

(झ) “स्थानीर् तह” भन्नाले कर्ायली प्रदेशमा िहेका नगिपाधलका िा गाँउपाधलकालाई सम्झन ु 

पछय।  

 

परिच्छेद-२ 

एकीकृत बस्ती विकासका आिाि तथा लाभग्राही छनौट प्रकृर्ा 
3. जोखिमर्कु्त बस्ती तथा समदुार्को पवहचानाः जोखिमर्कु्त बस्ती तथा समदुार्को पवहचान देहार् अनसुाि 

गनुय पनेछ ।  
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(१) धनदेशक सधमधतले स्थानीर् तह एिं कार्यक्रम कार्ायन्िर्न सधमधत संगको समन्िर् िा धसफारिसका 
आिािहरुलाइ धबश्लषेर् गिी जोखिमर्कु्त बस्तीको पवहचान गनेछ। 

(२)  जोखिमर्कु्त बस्ती िा समदुार् िा क्षेत्रको पवहचान गदाय मूलभतू रुपमा धनम्न आिाि धलन ुपनेछ:- 

(क) विपदको उच्च जोखिम तथा असिुखक्षत स्थानमा िहेको। 

(ि) भौगोधलक विकटता तथा दगुयमताका कािर् सेिा सवुििा पिु   र्ाउन ि प्राप्त गनय असहज, 

अपार्क ि कठीन हनु ेविकट तथा छरिएि िहेका बस्ती तथा समदुार्। 

 (३)  धनदेशक सधमधतले उपदफा (२) बमोखजम बस्ती विकासको पवहचान गदाय एकीकृत बस्ती 
विकासको सम्बन्िमा विषर्गत कार्ायलर् िा स्थानीर् तहबाट प्राप्त विििर् ि आिश्र्क भएमा 
प्राविधिक प्रधतिदेनका आिािमा विपदको उच्च जोखिम, बाढी पीधित, सकुुम्बासी (भधूमहीन), 

दधलत, अपाङ्गता भएका, असहार्, अशक्त, सीमान्तकृत ि लोपोन्मिु समदुार् तथा छरिएि 
बसोबास गिेको क्षेत्रलाई उच्च प्राथधमकता ददई र्ोजना कार्ायन्िर्नका लाधग छनौट गनेछ। 

4. एकीकृत बस्ती विकासाः (१) दफा ३ बमोखजम छनौट भएको स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गदाय देहार् 
बमोखजमको कार्य गरिनेछ:- 

(क) जग्गा प्राप्तीाः एकीकृत बस्ती विकासका लाधग आिश्र्क पने जग्गाको सधुनखितता सम्बखन्ित 
स्थानीर् तहले गनुय पनेछ। 

(ि) जग्गा विकासाः िण्ि (क) बमोखजम प्राप्त जग्गामा विषर्गत कार्ायलर् िा स्थानीर् तहले बस्ती 
विकासका लाधग आिश्र्क पने घिेिी, सिक सञ्जाल, िलुा स्थान, विद्यतु, िानेपानी, टेधलफोन, 
पाकय  आदद बस्ती विकासका लाधग आिश्र्क पने सवुििाहरु सवहतको जग्गा विकासको र्ोजना 
तर्ाि गिी सम्बखन्ित कार्यक्रम कार्ायन्िर्न सधमधतबाट स्िीकृत गिाउन ुपनेछ। 

(ग) पूिायिाि विकासाः एकीकृत बस्ती विकासको लाधग आिास लगार्तका पूिायिाि धनमायर्का लाधग 
आिश्र्क पने बजेट मन्त्रालर्ले विषर्गत कार्ायलर् िा सम्बखन्ित स्थानीर् तहमा हस्तान्तिर् 
गनेछ। 

5. लाभग्राहीको पवहचानाः दफा ३ बमोखजम बस्ती विकासका लाधग छनौट भएको स्थान तथा समदुार्मा िहेका 
परििािलाई लाभग्राहीको रुपमा पवहचान गदाय देहार्को आिािमा गरिनेछाः-   

(क) सम्बखन्ित स्थानीर् तहको सो स्थानमा बसोबास गरििहेको व्र्होिा िलु्ने कुन ै प्रमार् िा 
धसफारिस। 

(ि) घि जग्गा नभएको िा विपदको उच्च जोखिममा िहेको व्र्होिा िलु्नेगिी स्थानीर् तहले गिेको 
धसफारिस। 

(ग) लाभग्राही बसोबास गदै आएको घिको हालको भौधतक अिस्था ि घििनीको परििाि सवहतको 
तस्िीि। 

6. लाभग्राहीको छनौटका आिाि : (१) आिश्र्क भएमा सम्बखन्ित प्राविधिकले हाल बसोबास गरििहेको 
स्थानको सम्बन्िमा गिेको अध्र्र्न प्रधतिदेनका आिािमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लाधग 
लाभग्राही छनौट गरिनछे।   
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(२)  उपदफा (१) बमोखजम लाभग्राही परििाि छनौट गदाय विपदको उच्च जोखिम, बाढी पीधित, 

सकुुम्बासी, दधलत, सीमान्तकृत ि छरिएि बसोबास गिेको क्षेत्रलाई पवहलो प्राथधमकता ददई 
लाभग्राही छनौट गरिनछे। 

(३)  स्थानीर् तहको कार्यपाधलकाबाट धनर्यर् गिी लाभग्राही छनौटका लाधग कार्यक्रम कार्ायन्िर्न 
सधमधतमा धसफारिस गनुय पनेछ ि सधमधतले कुनै धबिाद नभएको सामान्र् अिस्थामा धसफारिस 
भएका लाभग्राहीहरुलाइ छनौट गनेछ। 

(४)  संगोलमा िहेका एक परििािको लाधग एक आिास मात्र उपलब्ि गिाईनेछ। 

7. कार्यक्रम कार्ायन्िर्न स्थान: (१) कर्ायली प्रदेशका दश खजल्ला अन्तगयतका स्थानीर् तहमा आिश्र्कता ि 
औखचत्र्का आिािमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 

(२)  कार्यक्रम कार्ायन्िर्न स्थान पवहचान गदाय सिक, िानपेानी, ढलधनकास, विद्यतु, स्िास््र् संस्था, 
विद्यालर् लगार्तका आिािभतू पूिायिाि विकास गनय सहज हनु े स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन 
गरिनेछ। 

(३) एकीकृत बस्ती विकास गनय आिश्र्क पने जग्गा सम्बखन्ित स्थानीर् तहले उपलब्ि गिाउन े
सधुनखितता भएको स्थानमा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गनुयपनेछ। 

(४)  उपदफा (३) बमोखजम उपलब्ि भएको जग्गाको सम्बन्िमा भगूभयविद, िाताििर्विद, समाजशास्त्री 
तथा प्राविधिक विज्ञको विस्ततृ अध्र्र्नको आिािमा बसोबास कार्यक्रम सञ्चालन हनुछे। 

(५)  गैि कृवष िा व्र्ािसावर्क कृवषमा िोजगािी सजृना हनु सक्न ेअिस्थालाई मध्र्नजि गिी नर्ा ँ
बस्ती विकासको र्ोजना तर्ाि गनुयपनेछ।  

 

परिच्छेद-३ 

बस्ती विकास र्ोजना तजुयमा ि कार्ायन्िर्न प्रकृर्ा 
8. र्ोजना तजुयमााः  दफा 7 बमोखजम पवहचान भएको स्थानमा भौगोधलक अिखस्थधत, सिक, िानेपानी 

लगार्तको पूिायिािको अिस्था, जनताको तत्काधलन आिश्र्कता, विपदको जोखिमको अिस्था समेतको 
आिािमा बस्ती विकास सम्बन्िी अध्र्र्न तथा विश्लषेर् गिी उपर्कु्त विकल्पको आिािमा र्ोजनाको 
पवहचान गने कार्य सम्बखन्ित स्थानीर् तहको समन्िर्मा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न सधमधतले गनेछ। 

9. र्ोजना प्रस्तािाः दफा 8 बमोखजम पवहचान भएको र्ोजना सम्बन्िमा धनम्न कागजात सवहतको धबििर् 
सम्बखन्ित स्थानीर् तहले मखु्र्मन्त्री तथा मखन्त्रपरिषद्को कार्ायलर्मा पेश गनुय पनेछ:- 

(क) र्ोजना सम्बन्िी प्रस्ताि। 

(ि) कार्यक्रम कार्ायन्िर्न सधमधतको धनर्यर्को प्रमाखर्त प्रधतधलवप। 

(ग) बस्ती विकासमा सहभागी हनुे व्र्खक्तहरुको तीनपसु्ते सवहतको नामािली, नागरिकता 
प्रमार्पत्रको प्रधतधलवप ि धनजहरुको मञ्जुिीनामाको कागज। 

(घ) बस्ती विकासको र्ोजना सवहतको भौधतक पूियिाि विकासको ड्रईङ्ग धिजाईन, लागत 
अनमुान ि लागत व्र्होने स्रोत िलेुको कागजात। 
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(ङ) बस्ती विकास गरिने स्थानको जग्गाको चाि वकल्ला प्रमाखर्त, टे्रस नक्सा ि जग्गािनी 
पजुायको प्रमाखर्त प्रधतधलवप। 

(च) बस्ती विकास गरिने स्थानीर् तहको एकीकृत बस्ती विकास गने सम्बन्िी कार्यपाधलकाको 
धनर्यर्को प्रमाखर्त प्रधतधलवप। 

10. र्ोजनाको स्िीकृधताः  (१) एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्िी प्रस्तावित र्ोजना तथा कार्यक्रम सम्बन्िी 
नीधतगत धबषर्हरु धनदेशक सधमधतले स्िीकृधत गनेछ। 

(२) धनदेशक सधमधतको बैंठक तत्काल बस्न नसक्ने अिस्थामा धनदेशक सधमधतको संर्ोजकले र्ोजना 
तथा आिश्र्क धबषर्हरु स्िीकृत गिी धनदेशक सधमधतको बैंठकबाट अनमुोदन गिाउन ुपनेछ।  

11. र्ोजनाको कार्ायन्िर्नाः (१) दफा १० बमोखजम स्िीकृत र्ोजनाको कार्ायन्िर्न धनदेशक सधमधतले तोके 
बमोखजम विषर्गत कार्ायलर् िा सम्बखन्ित स्थानीर् तहले गनेछ। 
(२)  मन्त्रालर्ले स्िीकृत बस्ती विकास र्ोजना कार्ायन्िर्नका लाधग विषर्गत कार्ायलर् िा सम्बखन्ित 

स्थानीर् तहमा बजेट हस्तान्तिर् गिी पठाउनछे। 
(३)  स्थानीर् तह माफय त एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गनुयपूिय मन्त्रालर् िा विषर्गत 

कार्ायलर् ि स्थानीर् तह बीच अनसूुची-१ बमोखजमको ढाँचामा समझदािी (MoU) गनुय पनेछ। 
12. लागत सहभाधगता: एकीकृत बस्ती विकासका लाधग आिश्र्क पने जग्गा सम्बखन्ित स्थानीर् तहले 

उपलब्ि गिाएकोमा लाभग्राहीले लागतको कखम्तमा ५ प्रधतशत बिाबिको श्रमदान, नगद िा सामाग्री लागत 
सहभाधगता िापत र्ोगदान गनुय पनेछ। 

13. धनमायर् सम्बन्िी कार्य: (१) एकीकृत बस्ती विकासका लाधग आिश्र्क धनमायर् सम्बन्िी कार्य प्रचधलत 
कानून बमोखजम गनुय गिाउन ुपनेछ। 

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा लेखिएको भए तापधन लाभग्राहीका धनखम्त आिास धनमायर् प्रर्ोजनका 
लाधग तोवकएको नमूना आिासको ड्रईङ्ग, धिजाईन, मापदण्ि ि लागत अनमुानको अिीन एिं 
तोवककएको प्राधबधिकको सपुिीिेक्षर्मा िही सम्बखन्ित लाभग्राही स्िरं्ले आिास धनमायर् गनय सक्ने 
ि धनमायर् प्रगधतको आिािमा बढीमा तीन वकस्तामा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गने विषर्गत कार्ायलर् 
िा स्थानीर् तहले सम्बखन्ित लाभग्राहीको बैङ्क िाता माफय त प्रचधलत कानून बमोखजम िकम 
भकु्तानी गनय सक्नछे। 

(३)  वकस्ताको संिचना ि परिमार् तथा भकु्तानी प्रकृर्ा सम्बन्िी थप व्र्िस्था धनदेशक सधमधतले तोके 
बमोखजम हनुेछ। 

(४) कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गने धबषर्गत कार्ायलर् िा स्थानीर् तह ि लाभग्राही िीचमा अनसूुची-२ 
बमोखजमको ढाचँामा सम्झौता गनुय पनेछ। 

14. पूिायिाि: कार्यक्रम  कार्ायन्िर्न  हनु े  स्थानका  लाधग  अिश्र्क  पने  भौधतक  पूिायिािहरु जस्तैाः 
सिक, िानेपानी, ढल, िलु्ला क्षेत्र, संचाि आददको धनमायर् कार्य समेत आिश्र्कता अनसुाि गरिनेछ। 

15. आिास तथा पूिायिाि हस्तान्तिर्: (१) स्थानीर् तह िा विषर्गत कार्ायलर्ले प्रचधलत कानून बमोखजम 
पूिायिाि धनमायर् गिी धनधमयत पूिायिाि समते लाभग्राही समदुार्लाई हस्तान्तिर् गिाउनछे। 
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(२)  उपदफा (१) बमोखजम हस्तान्तिर् गरिएको जग्गा तथा आिास त्र्सिी हस्तान्तिर् गरिएको 
धमधतले १५ (पन्र) िषय सम्म कुनै पधन कािर्बाट धबक्री वितिर्, धितो, बन्िक तथा हक 
हस्तान्तिर् गनय पाइनेछैन। 

16. अन्र् धनकार्ले सहर्ोग गनुयपने: प्रदेश सिकािका पूिायिाि तथा अन्र् सेिासंग सम्बखन्ित धनकार् ि स्थानीर् 
तहले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्ायन्िर्न भएका क्षेत्रमा सेिा एिं पूिायिाि विस्ताि तथा विकास 
गदाय एकीकृत बस्ती विकास र्ोजना अनसुाि सञ्चालन गनय आिश्र्क सहर्ोग परु्ायउन ुपनेछ। 

17. कार्यक्रम कार्ायन्िर्न भएको माधननेाः एकीकृत बस्ती विकासका लाधग आिािभतू पूिायिाि सवहतको आिास 
धनमायर् भई सम्बखन्ित प्राविधिकबाट कार्य सम्पन्न प्रधतिेदन प्राप्त भएपधछ कार्यक्रम कार्ायन्िर्न भएको 
माधननेछ।  

 

परिच्छेद-४ 
सधमधत सम्बन्िी व्र्िस्था 

18. एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम धनदेशक सधमधताः एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको प्रदेशस्तिमा 
समन्िर् तथा नीधतगत मागयधनदेशन गने कार्य कर्ायली प्रदेश विशेष कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्र्िस्थापन 
धनदेखशका, २०७७ दफा ९ बमोखजमको धनदेशक सधमधतले गनेछ।  

19. धनदेशक सधमधतको काम, कतयव्र् ि अधिकािाः कर्ायली प्रदेश विशषे कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्र्िस्थापन 
धनदेखशका, २०७७ को दफा १० मा लेखिएको अधतरिक्त धनदेशक सधमधतको काम,  कतयव्र् ि अधिकाि 
देहार् बमोखजम हनुेछ: 
(क) कार्यक्रम कार्ायन्िर्न सम्बन्िी आिश्र्क नीधतगत धनर्यर् गने। 

(ि) कार्यक्रम कार्ायन्िर्नको क्रममा विषर्गत कार्ायलर् तथा स्थानीर् तहलाई आिश्र्क धनदेशन 
ददन।े 

(ग) बस्ती विकासमा प्रदेशस्तिमा एकरुपता ल्र्ाउन आिश्र्क मापदण्ि तोक्ने। 

(घ) कार्यक्रम सञ्चालन हनु ेस्थानीर् तहहरुको क्षेत्र सम्बन्िी जानकािी धलन।े 

(ङ) कार्यक्रमको प्रगधत समीक्षा गने। 

(च) कार्यक्रम कार्ायन्िर्नसंग सम्बखन्ित धनकार् तथा पक्षहरूबीच समन्िर् गने। 

(छ) कार्यक्रम कार्ायन्िनका क्रममा आइपिेका बािा अड्चन फुकाउन।े 

(ज) कार्यक्रम  लाग ु भएको  स्थानमा  आिश्र्क  पने  पूिायिाि  विकासको  लाधग  सम्बखन्ित 
धनकार्मा धसफारिस गने। 

(झ) आिश्र्कता अनसुाि कार्यक्रमको अनगुमन गने गिाउन।े 

(ञ) धनदेशक सधमधत संर्ोजकबाट भएका धनर्यर्हरु अनमुोदन गने। 

(ट) धनदेशक सधमधतले उपर्कु्त ठानेका अन्र् कार्यहरु गने। 

20. कार्यक्रम कार्ायन्िर्न सधमधताः धनिायचन क्षेत्र स्तिमा कार्यक्रम कार्ायन्िर्नको समन्िर् ि व्र्िस्थापन गनय 
देहार् बमोखजमको धनिायचन के्षत्र स्तिीर् कार्यक्रम कार्ायन्िर्न सधमधत िहनछे:- 
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(क) सम्बखन्ित प्रदेश सभा धनिायचन के्षत्रबाट प्रत्र्क्ष धनिायखचत प्रदेश सभा सदस्र्     -संर्ोजक 

(ि) सम्बखन्ित प्रदेश सभा धनिायचन के्षत्रबाट समानपुाधतक तफय का प्रदेश सभा सदस्र् -सदस्र् 

(ग) सम्बखन्ित खजल्ला समन्िर् सधमधतको प्रमिु िा धनजले तोकेको सधमधतको सदस्र् -सदस्र् 

(घ) कार्यक्रम कार्ायन्िर्न हनु ेनगिपाधलका/गाँउपाधलकाको प्रमिु/ अध्र्क्ष  -सदस्र् 

(ङ) सम्बखन्ित खजल्लाको विषर्गत कार्ायलर्को प्रमिु   -सदस्र् सखचि 
21. कार्यक्रम कार्ायन्िर्न सधमधतको काम, कतयव्र् ि अधिकािाः दफा २० बमोखजमको कार्यक्रम कार्ायन्िर्न 

सधमधतको काम, कतयव्र् ि अधिकाि देहार् बमोखजम हनुछे: 
(क) एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्िी र्ोजनाहरुको पवहचान गिी मन्त्रालर्मा धसफारिस गने। 

(ि) एकीकृत बस्ती विकासका लाधग तर्ाि गरिने आिास लगार्तका संिचनाहरुको धनमायर्को 
सम्बन्िमा एकरुपता ल्र्ाउन ि स्थानीर् स्रोत सािनको अधिकतम उपर्ोग हनु े गिी त्र्स्ता 
संिचनाहरुको धनमायर्का सम्बन्िमा ड्रइङ्ग, धिजाइन तथा मोिाधलटी, न्रू्नतम आिाि ि मापदण्ि 
तोक्ने। 

(ग) आफ्नो क्षेत्र धभत्र एकीकृत बस्ती विकास कार्ायन्िर्को सम्बन्िमा देिा पिेका वििादहरुको 
धनरुपर् गने ि धनरुपर् हनु नसक्ने वििादहरुको सम्बन्िमा समािानका लाधग मन्त्रालर्मा 
पठाउन।े 

(घ) कार्यक्रमको कार्ायन्िर्नको धनर्धमत अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन गने गिाउन।े 

(ङ) धबषर्गत कार्ायलर् िा स्थानीर् तहहरुसँग आिश्र्क समन्िर् ि सहजीकिर् गने। 

(च) कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गरिन ेस्थान तथा लाभग्राही छनौट सम्बन्िी कार्य गने। 

(छ) कार्यक्रम कार्ायन्िर्नको सम्बन्िमा समीक्षा गने। 

 

परिच्छेद-५ 

विविि 

22. िचयको लेिाङ्कन, अधभलेि, प्रधतिेदन तथा लेिा पिीक्षर्ाः एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्ायन्िर्न 
सम्बन्िी भएको िचयको प्रचधलत काननु बमोखजम लेिाङ्कन गने, फाँटबािी तथा से्रस्ताको अधभलेि िाख्न ेि 
प्रधतिदेन गने तथा लेिापिीक्षर् गिाउने खजम्मिेािी कार्यक्रम कार्ायन्िर् गने सम्बखन्ित स्थानीर् तह िा 
विषर्गत कार्ायलर्को हनुेछ। 

23. धनदेशन पालना तथा समन्िर्ाः (१) धनदेशक सधमधतले कार्यक्रम कार्ायन्िर्नको धसलधसलामा ददएको 
धनदेशन सम्िखन्ित कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गने पक्ष िा धनकार्ले पालना गनुय पनेछ। 

(२) स्थानीर् तहले बस्ती विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गदाय प्रदेश सिकािसंग समन्िर् गिी गनुय 
पनेछ। 

24. साियजधनक सनुिुाईाः कार्यक्रम सम्पन्न भएपिात कार्ायन्िर्न गने पक्षले साियजधनक सनुिुाई गिी 
कार्यक्रमको सम्पूर्य पक्षको बािेमा सिोकाििालाहरुलाई जानकािी गिाउन ुपनेछ। 
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25. लाभग्राही स्िरं्ले िचय गिी शोिभनाय भकु्तानी धलन सक्नाेः लाभग्राहीले र्स कार्यधबिी अनसुाि सम्झौता गिी 
स्िीकृत मापदण्ि तथा शतय अनसुाि आफ्नो भिन आफ्नै िचयमा धनमायर् सम्पन्न गिी र्ो कार्यधबधि तथा 
प्रचधलत कानून बमोखजम शोिभनाय भकु्तानी धलन सक्नेछ ।   

26. कार्यक्रम प्रभािकारितााः एकीकृत बस्ती धबकास कार्यक्रम प्रभािकािी रुपमा सञ्चालन गनय कार्ायलर्मा 
जनशखक्त निहेको िा अभाि िहेको अिस्थामा सञ्चालन िचयमा व्र्र्भाि हनुे गिी कार्ायलर्ले साियजधनक 
िरिद ऐन, धनर्मािली तथा प्रचधलत कानून बमोखजम छोटो समर्ािधिको लाधग उपर्कु्त प्राविधिक जनशखक्त 
एकमूष्ठ िा माधसक आिािमा सेिा धलइ कार्यक्रमलाइ प्रभािकािी बनाउन सक्नेछ। 

27. वििादको समािानाः कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गने गिाउन े िा कार्यक्रम कार्ायन्िर्नमा कुन ै वििाद उत्पन्न 
भएमा धनदेशक सधमधतबाट ददइने धनर्यर् अखन्तम हनुछे। ति र्स धनर्यर् उपि काननु बमोखजम पनुिािेदन 
गनय सवकनेछ। 

28. कािबाही हनुेाः  बस्ती विकास कार्यक्रमबाट लाभाखन्ित हनु ेउद्देश्र्ले कुनै व्र्खक्तले झटु्ठा विििर् पेश गिेमा 
िा त्र्स्ता व्र्होिा धसफारिस गिेको ठहि हनु आएमा त्र्स्तो कार्यमा संलग्न व्र्खक्तलाई प्रचधलत कानून 
बमोखजम काििाही हनुेछ। 

29. सवुििा नपाउनेाः र्स कार्यविधि बमोखजम आिास प्राप्त गने लाभग्राहीले प्रदेश सिकािका अन्र् कार्यक्रमबाट 
आिास सवुििा पाउने छैन। 

30. प्रचधलत कानून बमोखजम हनु े: र्स कार्यविधिमा लेखिएको विषर्मा र्सै कार्यविधि बमोखजम ि नलेखिएका 
विषर्मा प्रचधलत कानून बमोखजम हनुेछ। 

31. बािा अड्काउ फुकाउनेाः र्ो कार्यविधि कार्ायन्िर्नका क्रममा कुन ैिािा अड्काउ उत्पन्न भएमा सो को 
फुकाउन े अधिकाि मन्त्रालर्मा धनवहत िहनेछ। प्रदेश सिकाि मखन्त्रपरिषद् ले आिश्र्कता अनसुाि 
कार्यविधिको संशोिन गनय सक्नेछ। 

32. िािेजी ि बचाउाः (1) एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्ायन्िर्न कार्यविधि, २०७5 िािेज गरिएको 
छ। 

(2)  एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्ायन्िर्न कार्यविधि, २०७5 बमोखजम भए गिेको कार्य र्सै 
कार्यविधि बमोखजम भए गिेको माधननछे। 
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अनसूुखच-१ 

 (दफा ११ को उपदफा (३) सँग सम्बखन्ित) 
 

एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्ायन्िर्नका सम्बन्िमा 

कर्ायली प्रदेश, मखु्र्मन्त्री तथा मखन्त्रपरिषद्को कार्ायलर् िा ....................... खजल्ला पूिायिाि विकास 

कार्ायलर् ि ................................................. नगिपाधलका/गाउँपाधलका बीच भएको 

समझदािी-पत्र (MOU) 
कर्ायली प्रदेश सिकािको एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्ायन्िर्न कार्यविधि, 2077 बमोखजम एकीकृत 
बस्ती विकास सम्बन्िी कार्यलाई प्रभािकािी रुपमा कार्ायन्िर्न गनयका लाधग प्रदेश सिकाि,  प्रदेश 
सिकािको खजल्लाखस्थत पूिायिाि विकास कार्ायलर् ि स्थानीर् तहबीचको समन्िर् ि सहकार्य गिी विकट 
क्षेत्रमा छरिएि िहेका बस्ती, बाढी पवहिो लगार्तका प्राकृधतक विपदको उच्च जोखिममा िहेका ि आफ्नो 
घिजग्गा नभएका व्र्खक्तको संिक्षर्, उत्थान एिं सशखक्तकिर् गदै आिािभतू एिं सिुखक्षत आिासको 
व्र्िस्थाका लाधग बस्ती विकास कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गनय मखु्र्मन्त्री तथा मखन्त्रपरिषद्को कार्ायलर् (र्स 
पधछ मन्त्रालर् भधनएको) िा ……………खजल्ला पूिायिाि विकास कार्ायलर् (र्सपछी कार्ायलर् भधनएको) ि 
........................................गाउँपाधलका/नगिपाधलका (र्सपछी स्थानीर् तह भधनएको) (मन्त्रालर्, 

विषर्गत कार्ायलर् ि स्थानीर् तहलाई र्सपछी संर्कु्त रुपमा उल्लेि गदाय समझदािी पत्रका पक्ष भधनएको). 
बीच र्ो समझदािी पत्र (MoU) गरिएको छ। 

एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको प्रभािकािी रुपमा कार्ायन्िर्नमा आ-आफ्नो तहबाट एकीकृत बस्ती 
विकास कार्यक्रम कार्ायन्िर्न कार्यविधि, 2077 (र्स पछी कार्यविधि भधनएको), एकीकृत बस्ती विकास 
कार्यक्रम धनदेशक सधमधत तथा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न सधमधतले तोके बमोखजमको खजम्मेिािी पूर्य रुपले धनिायह 
गनय ि बस्ती विकास सम्बन्िी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्र्िस्थापन गनय हामी सम्झौता पत्रका पक्षहरु र्ो 
समझदािी माफय त प्रधतिद्धता व्र्क्त गदै र्स समझदािीमा उल्लेखित व्र्िस्थाको पूर्य पालना गनय सहमत 
भएका छौँ। 

कार्यक्रमको प्रभािकािी कार्ायन्िर्नमा हामी तीनै सम्झौता-पत्रका पक्षले तपधसलमा उल्लेि भएका 
विषर्हरुलाई पूर्य पालना गनेछौं। 

(क) जोखिमर्कु्त बस्ती तथा समदुार् ि लाभग्राहीको पवहचानाः कार्यवििख मा उल्लेि भए बमोखजमको 
आिाि ि प्रकृर्ा बमोखजम जोखिमर्कु्त बस्ती तथा समदुार् ि लाभग्राहीको पवहचान गनय 
जोखिमर्कु्त समदुार् तथा बस्ती ि बस्ती विकास गरिने स्थानहरुको सम्बन्िमा आिश्र्क अध्र्र्न 
गने, आफ्नो के्षत्रधभत्र लाभग्राही परििाि ि जोखिमर्कु्त स्थानहरुको सम्बन्िमा र्थाथय त्र्ाङ्क तथा 
विििर् संकलन गने ि त्र्स्तो त्र्ाङ्क अद्यािधिक गिी िाख्नछेौ। त्र्स्तो सूचना एक अकायमा 
आिश्र्कतानसुाि विद्यतुीर् तथा अन्र् माध्र्मबाट आदानप्रदान गनेछौ। त्र्स्तो त्र्ाङ्कलाई 
व्र्िखस्थत गनयका लाधग एक आपसमा सहर्ोग ि सहकार्य गदै एकीकृत अनलाईन सूचना 
प्रर्ालीको विकास गनेछौ । 
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(ि) र्ोजना तजुयमा ि स्िीकृधताः कार्यिधिको दफा ८ बमोखजम  एकीकृत बस्ती विकासको र्ोजना 
तजुयमा गदाय दोहोिोपना नपने गिी आिश्र्कता ि औखचत्र्को आिािमा आफ्नो क्षेत्र धभत्रका 
नागरिकलाई न्रू्नतम आिािभतू आिासको सवुििा प्राप्त गने गिी र्ोजना तजुयमा गनेछौ। र्ोजना 
तजुयमा गदाय ददगो, िोजगािमलुक, लागतप्रभािी, िाताििर् तथा विपद व्र्िस्थापन मैत्री ि स्थानीर् 
श्रम ि स्रोत सािनको अधिकतम उपर्ोग हनु े र्ोजना तजुयमा ि त्र्स्ता र्ोजनाहरु स्िीकृत 
गनेछौ ।ँआफ्नो क्षते्र धभत्र सम्भावित एकीकृत बस्ती विकास र्ोजनाहरुको परिर्ोजना बैङ्क तर्ाि 
सहभाधगतामलुक विधिबाट गनेछौ। मन्त्रालर्ले ि स्थानीर् तहले अन्र् र्ोजना छनौट गदाय 
एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमले धलएको उद्देश्र् पिुा हनुे गिी र्ोजना छनौट गनेछौ। 

(ग) र्ोजना कार्ायन्िर्नाः र्ोजना कार्ायन्िर्नको सम्बन्िमा कार्यविधिमा उल्लेि भए बमोखजम आप्नो 
भधूमका धनिायह गनेछौ। र्ोजना कार्ायन्िर्न गदाय कार्यविधिमा उल्लेि भए बमोखजम धनदेशक 
सधमधत, कार्यक्रम कार्ायन्िर् सधमधत ि मन्त्रालर्ले ददएको धनदेशन ि मागयदशयनको परु्य रुपमा 
पालना गनेछौ। 

(घ) धनमायर् सम्बन्िी कार्याः कार्यिधिको उल्लेि भए बमोखजम धनमायर् सम्बन्िी कार्य गदाय सहिी 
विकास तथा भिन धनमायर् सम्बन्िी प्रचधलत मापदण्िहरुको परु्य पालना गनेछौ। धनमायर्को 
गरु्स्ति कार्म गनय एक आपसमा सहर्ोग तथा सहकार्य गनेछौ। 

(ङ) सहर्ोग ि समन्िर्ाः विषर्गत कार्ायलर् ि स्थानीर् तहले कर्ायली प्रदेश सिकािको एकीकृत बस्ती 
विकास कार्यक्रमका लाधग मन्त्रालर्, धनदेशक सधमधत ि कार्यक्रम कार्ायन्िर्न सधमधतबाट भएका 
धनर्यर्हरुको कार्ायन्िर्न गनय तथा बस्ती विकास कार्यक्रमलाई प्रभािकािी रुपमा कार्ायन्िर्न गनय 
आिश्र्क सहर्ोग ि समन्िर् गनेछौ। बस्ती विकास र्ोजना तजुयमा तथा कार्ायन्िर्नका सबै 
चिर्हरुमा एक अकायमा सहर्ोग ि समन्िर् गनेछौ। 

(च) अनगुमन तथा मूल्र्ाकंनाः प्रदेश सिकािबाट सञ्चाधलत एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम  मन्त्रालर् 
िा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न सधमधत िा स्थानीर् तह िा संर्कु्त रुपमा अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन गनय 
सहमत भएका छौ। अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनका लाधग मन्त्रालर्ले विकास गने अनलाईन अनगुमन 
तथा मूल्र्ाङ्कन प्रर्ालीमा त्र्ाङ्क तथा विििर्हरु धनर्धमत रुपमा प्रविष्ट गनेछौ। अनगुमन तथा 
मूल्र्ाङ्कनको प्रधतिदेन मन्त्रालर्मा उपलब्ि गिाउनछेौ। कार्यक्रमलाई थप प्रभािकािी बनाउन े
सम्बन्िमा आिधिक सधमक्षा, छलफल तथा अन्तिकृर्ा गनेछौ। कार्यक्रमको चाल,ु मध्र्ािधि ि 
अखन्तम मूल्र्ाङ्कन सहभाधगतामलुक विधिबाट गनेछौ। 

(छ) उत्तिदार्ीत्िाः स्थानीर् तह आफैले सञ्चालन गिेको कार्यक्रमको उत्तिदावर्त्ि स्थानीर् तहमा 
िहनेछ । कार्यक्रमको सम्बन्िमा  सिोकाििाला प्रधत उत्तिदार्ी ि जिाफदेही हनु कार्यक्रम पूिय 
कार्यक्रमको चिर् ि कार्यक्रम सम्पन्न भए पिात साियजधनक सनुिुाई तथा सामाखजक पिीक्षर् 
गनेछौ।  
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(ज) बजेट ि जनशखक्त व्र्िस्थााः र्ोजना कार्ायन्िर्नका लाधग आिश्र्क बजेट मन्त्रालर्ले कार्यविधिमा 
उल्लेि भए बमोखजम उपलब्ि गिाउनेछ। लागत सहभाधगता, जग्गा प्राधप्त ि बस्ती विकासको 
कार्य कार्यिधिमा उल्लेि भए बमोखजम गनेछौ।कार्यक्रम कार्ायन्िर्नको सम्बन्िमा आिश्र्क 
जनशखक्त समन्िर्ात्मक रुपमा परिचालन गनेछौ।कार्यक्रमको प्रभािकािी कार्ायन्िर्नको लाधग 
कार्ायलर्बाट िवटइएको प्रािधिक कमयचािीलाई स्थानीर् तहले आिश्र्क कामकाजमा लगाउन ि 
सहजीकिर् गनयका लाधग धनजलाई परिचालन गनेछौ।  

2. वित्तीर् अनशुासन ि लेिापिीक्षर्ाः एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्ायन्िर्न सम्बन्िमा भएको 
िचयको प्रचधलत काननु बमोखजम लेिाङ्कन गने, फाँटबािी तथा से्रस्ताको अधभलेि िाख्न े ि प्रतिेदन 
गने तथा लेिापरिक्षर् गिाउने खजम्मिेािी कार्यविधिको दफा २२ बमोखजम कार्यक्रम कार्ायन्िर् गने 
सम्बखन्ित स्थानीर् तह िा विषर्गत कार्ायलर्को हनुेछ। 

3. प्रधतिेदनाः कार्यक्रम कार्ायन्िर्नको सम्बन्िमा भएको प्रगती प्रधतिदेन स्थानीर् तह ि विषर्गत 
कार्ायलर्ले धनर्धमत रुपमा मन्त्रालर्मा पठाउनेछन। 

4. वििाद समािानाः कार्यक्रम कार्ायन्िर्नको सम्बन्िमा वििाद उत्पन्न भएमा कार्यविधिमा उल्लेि भए 
बमोखजमको विधिबाट वििाद समािान गनय सहमत भएका छौ। समझदािी पत्र कार्ायन्िर्नको 
क्रममा दवुििा भएमा एक अकायमा छलफल गिेि तीनै पक्षको सहमती बाट वििाद समािान 
गरिनेछ। त्र्सिी वििाद समािान नभएमा प्रचधलत काननु बमोखजम हनुेछ। 

हामी देहार्का पक्षहरुले र्स सम्झौताका व्र्िस्थाहरुको पूर्य पालना गने प्रधतिद्धता सवहत हस्ताक्षि गिी 
एक/एक प्रधत बखुझधलर्ौँ। 
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अनसूुखच-२ 

(दफा १३ को उपदफा (४) सँग सम्बखन्ित) 

 

 

………………………..गाँउपाधलका/ नगिपाधलका (र्स पछी प्रथम पक्ष भनीन)े ि …………………. 
बस्ने………………. को नाती/ नाधतधन………………..को छोिा/छोिी िषय…………….. को 
श्री…………………… (दोस्रो पक्ष भनीने)बीच कर्ायली प्रदेश सिकािबाट संचाधलत एकीकृत बस्ती विकास 
कार्यक्रम अन्तगयत धनजी आिास धनमायर् गने सम्बन्िमा धनम्न अनसुािका शतय तथा अधिनमा िही काम गनय 
मञ्जुि भई……………. नगि िा गाउँ कार्यपाधलकाको कार्ायलर्मा िाजीिसुीले र्ो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षि 
गिी एक/एक प्रधत धलर्ौँददर्ौँ। 

शतयहरुाः 
१. कामको विििर्ाः प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई तोवकएको के्षत्रमा आिास धनमायर्का लाधग आिास 

धनमायर् हनुे स्थान, आिासको ड्रईङ्ग धिजाईन ि लागत अनमुान तर्ाि गिी उपलब्ि गिाउनेछ। 
दोस्रो पक्षले प्राप्त लागत अनमुान ि ड्रईङ्ग धिजाईनका आिािमा र्ो सम्झौता भएको धमधतले १५ 
ददनधभत्र आिास धनमायर्को कार्य सरुु गनुयपनेछ। 

२. प्राविधिक सेिा तथा पिामशयाः प्रथम पक्षले आिास धनमायर्का लाधग आिश्र्क पने प्राविधिक सेिा 
तथा पिामशय दोस्रो पक्षलाई उपलब्ि गिाउनेछ। दोस्रो पक्षले आिास धनमायर्को सम्बन्िमा प्रथम 
पक्षले ददएको सल्लाह  तथा धनदेशनको परु्य रुपमा पालना गनुयपनेछ। 

३. धनमायर् कार्य सरुु गनुयपनेाःदोस्रो पक्षले सम्झौता भएको १ मवहनाधभत्र आिासको धि.वप.धस. तहको 
काम (र्सपछी पवहलो चिर्को काम भनीने), २ मवहनाधभत्र घि धनमायर्को प्रािखम्भक कार्य सम्पन्न 
(र्सपछी दोस्रो चिर्को काम भनीने)  ि ३ मवहनाधभत्र घि धनमायर्को सम्परु्य कार्य सम्पन्न 
(र्सपछी तेस्रो चिर्को काम भनीने) गिी फिफािकका लाधग कार्ायलर्मा पेश गिी सक्नपुनेछ।  

४. िकम भकु्तानीाः प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई प्राविधिक प्रधतिदेन, ििा कार्ायलर् ि नगिपाधलका 
स्तिीर् अनगुमन तथा सपुिीिेक्षर् सधमधतको धसफारिस ि कार्यप्रगधतको अिस्था देखिने गिी धलएको 
तस्िीिको आिािमा पवहलो चिर्को काम सम्पन्न भएपछी सम्झौता िकमको २५ प्रधतशत िकम, 
दोस्रो चिर्को काम सम्पन्न भएपछी ५० प्रधतशत ि तेस्रो चिर्को काम सम्पन्न भएपछी बाँकी 
२५ प्रधतशत िकम िा कार्यधबधिको दफा २५ अनसुाि प्राविधिक जाँचपासका आिािमा वकस्तागत 
रुपमा बैङ्क िाता माफय त भकु्तानी गनेछ।  

५. तोवकएको प्रर्ोजनको लाधग उपर्ोग गनुयपनेाः प्रथम पक्षलाई दोस्रो पक्षले आिास धनमायर् कार्य 
सम्पन्न भएपछी आिास हस्तान्तिर् प्रमार् पत्र सवहत आिास हस्तान्तिर् गनेछ। र्स सम्झौता 
बमोखजम बनाईएको आिासमा दोस्रो पक्षको परििािले आिास प्रर्ोजनको लाधग मात्र उपर्ोग गनय 
पाउनेछ। ति दोस्रो पक्ष िा धनजको परििािको सदस्र्ले सानाधतना व्र्ापाि व्र्िसार् ि उद्यम 
सञ्चालन गनय भने र्स बदुाले बािा पने छैन।  

६. बेचवििन गनय नपाईनेाः दोस्रो पक्षलाई हस्तान्तिर् गरिएको जग्गा तथा आिास हस्तान्तिर् 
गरिएको धमधतले १५ (पन्र) िषय सम्म कुनै पधन कािर्बाट धबवक्र वितिर् तथा हक हस्तान्तिर् 
गनय पाइनेछैन। 
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७. काििाही हनुेाः दोस्रो पक्षले बस्ती विकास कार्यक्रमबाट लाभाखन्ित हनु ेउद्दशे्र्ले झटुठा विििर् 
पेश गिेमा िा त्र्स्ता व्र्होिा धसफारिस गिेको ठहि हनु आएमा त्र्स्तो कार्यमा संलग्न जो 
कोहीलाई प्रचधलत कानून बमोखजम काििाहीका लाधग धसफारिस गिी पठाईनछे।त्र्स्तो जग्गा तथा 
आिास जफत गिीनछे। 

८. खजम्मेिाि हनुेाः आिास धनमायर्को गरु्स्ति कार्म गने ि समर्मा सम्पन्न गने सम्परु्य खजम्मेिािी 
दोस्रो पक्षको हनुेछ। 

९. वििाद समािानाः सम्झौताको कार्ायन्िर्नमा कुनै वििाद भएमा आपसी सहमतीबाट समािान गरिन े
छ। समािान हनु नसकेमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्ायन्िर्न कार्यविधि, २०७७ तथा 
प्रचधलत काननु बमोखजम हनुछे। 

१०. सम्झौताको अिधिाः र्ो सम्झौताको अिधि धमधताः........................देखि................... सम्म 
बहाल िहनेछ। 

 

 

 
 
 

..................................... 
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