प्रदे श याजऩत्र
प्रदे श नॊ. ३ प्रदे श सयकायद्वाया प्रकाशशत
खण्ड ३) हेटौंडा, भकवानऩुय, भॊससय २३ गते, २०७6 सार (असतरयक्ताङ्क २९

बाग 3

प्रदे श सयकाय

बौसतक ऩूवााधाय ववकास भन्त्त्रारम
प्रदे श नॊ. ३, हे टौंडाको

सूचना
प्रदे श नॊ. ३ को प्रदे श सयकायरे तर रे शखए फभोशजभको कामाववसध
फनाएकोरे मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ।
जनता आवास कामाक्रभ कामाान्त्वमन (ऩवहरो सॊ शोधन) कामाववसध, 2076
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प्रस्तावना: जनता आवास कामाक्रभ कामाान्त्वमन कामाववसध, 2075 भा
सॊ शोधन गना वाञ्छनीम बएकोरे,

प्रदे श सयकाय भशन्त्त्रऩरयषदरे मो कामाववसध फनाएको छ।

1=

सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (1) मस कामाववसधको नाभ "जनता आवास
कामाक्रभ कामाान्त्वमन (ऩवहरो

2=

यहेको

छ।

जनता

आवास

सॊ शोधन) कामाववसध, 2076"

(2) मो कामाववसध तुरुन्त्त प्रायम्ब हुनेछ।

प्रस्तावनाभा

कामाक्रभ

सॊशोधन:

कामाान्त्वमन

जनता

आवास

कामाववसध,

कामाक्रभ

2075

को

कामाान्त्वमन

कामाववसध, 2075 (मस ऩसछ "भूर कामाववसध" बसनएको) को
प्रस्तावनाभा "सनदे शशका 2074" बन्ने शब्द तथा अङ्कको सट्टा

"कामाववसध, 2073" बन्ने शब्द तथा अङ्क याशखएको छ य

बैसकेका शब्द ऩसछ" य मस कामाववसध फभोशजभ नमाॉ छनोट
हुने" शब्द थवऩएका छन्।
3=

भूर कामाववसधको दपा 4 भा सॊशोधन: भूर कामाववसधको दपा 4
को सट्टा दे हामको दपा ४ याशखएको छ।

"४. राबग्राहीको छनौटको आधाय: (१) राबग्राही छनौट गने
प्रमोजनका

रासग

राबग्राहीरे

हार

प्रमोग

गरययहेको

घयको

ऺेत्रपर, बुईं, गायो तथा छानाकऺ वकससभ य प्रमोग बएको
जग्गाको ऺेत्रपरको आधायभा अनुसूची-१ फभोशजभ अङ्क प्रदान
गरयने छ।

तय अनुसूची-1 को क्रभसॊ ख्मा ४, 5 य ७ फाट कुनै अङ्क

प्राप्त नगनेराई राबग्राहीका रुऩभा छनौट गरयने छै न।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ सफैबन्त्दा फढी अङ्क प्राप्त गने

घयधनीरे ऩवहरो प्राथसभकता ऩाउने छ त्मसऩसछ क्रभैसॊग न्त्मूनतभ

2
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३५

अङ्क

गरयनेछ।

प्राप्त

गने

घयधनीराई

राबग्राहीको

रुऩभा

छनौट

(३) राबग्राहीको छनौट प्रदे श सबा सनवााचन ऺेत्र जनता

आवास सभन्त्वम ससभसतरे गनेछ।

(४) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रे शखएको बए ताऩसन

राबग्राही छनौट गदाा फृद्ध, एकर भवहरा, अनाथ फारफासरका
तथा अऩाङ्गता बएका घयधनीराई ऩवहरो प्राथसभकता ददइनेछ।
छन्।

(५) सगोरभा यहेको ऩरयवायरे एक आवास भात्र ऩाउने
(६) उऩदपा (1) दे शख (५) फभोशजभ छनौट बएका

राबग्राहीहरुको रासग ववगत आसथाक वषा दे शख गत आसथाक वषा
2075/76 सम्भ नेऩार सयकायफाट जनता आवास कामाक्रभ

अन्त्तगात सञ्चारन बई क्रभागत वा अधुया यहेका आवास इकाईहरु

सम्ऩन्न गना आवश्मक फजेट ववसनमोजन गये ऩसछ भात्र नमाॉ
राबग्राहीराई फजेट ववसनमोजन गना सक्नेछ।"
4=

भूर कामाववसधको दपा 6 भा सॊशोधन: भूर कामाववसधको दपा 6
को,-

(क) उऩदपा (1) भा सोझै बन्ने शब्द ऩसछ "चाय वकस्ताभा"
बन्ने शब्दहरु थवऩएको छ।

(ख) उऩदपा (3) भा "अनुसूची-1" को सट्टा "अनुसूची-3"
बन्ने शब्द याशखएको छ।

5=

भूर कामाववसधको दपा 9 भा सॊशोधन: भूर कामाववसधको दपा 9
को उऩदपा (१) ऩसछ दे हामको उऩदपा (1क.) थवऩएको छ:-

"(1क.) उऩदपा (१) फभोशजभका सनभााण साभाग्रीहरु

सनभााण ससभसत वा राबग्राहीरे खयीद गना नसकी सहयी ववकास
तथा बवन कामाारम वा कामाक्रभ कामाान्त्वमन इकाईभा सरशखत
3
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अनुयोध गये भा सहयी ववकास तथा बवन कामाारम वा कामाक्रभ
कामाान्त्वमन इकाईरे त्मस्तो साभाग्री उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।"
6=

भूर कामाववसधको दपा 11 भा सॊशोधन: भूर कामाववसधको दपा
11 को उऩदपा (2) ऩसछ दे हामको उऩदपा (3) थवऩएको छ:अनुसाय

"(3) प्रदे श जनता आवास सभन्त्वम ससभसतरे आवश्मकता

सक्नेछ।"
7=

सम्वशन्त्धत

सनकाम

तथा

ववऻराई

आभन्त्त्रण

गना

भूर कामाववसधको दपा 3१ भा सॊशोधन: भूर कामाववसधको दपा
3१ को सट्टा दे हामको दपा 3१ याशखएको छ:-

"3१. बुक्तानीको ढाॉचा: (1) राबग्राहीराई आवास सनभााण यकभ

जम्भा चाय वकस्ताभा उऩरब्ध गयाइने छ।आवास सनभााण सम्ऩन्न

नबएसम्भ सम्फशन्त्धत सहयी ववकास तथा बवन कामाारम वा
कामाक्रभ कामाान्त्वमन इकाईरे तोकेको कभाचायीरे सनभााण कामाको
ये खदे ख तथा सनभााण कामाको प्रगसत प्रभाशणत गनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ उऩरब्ध गयाइने वकस्ता

दे हाम फभोशजभ हुने छ।

(क) स्वीकृत सडजाइन, रागत ईविभेटभा सनभााण
स्थरको आवश्मकता अनुसाय ऩरयभाजान गरयए

फभोशजभ जग खन्ने कामा सम्ऩन्न बए ऩसछ 25
प्रसतशत यकभ,

(ख) प्रीन्त्थ (सड.वऩ.सस.) को काभ सम्ऩन्न बए ऩसछ
थऩ 30 प्रसतशत यकभ,

(ग) गायो तमाय बएऩसछ थऩ 35 प्रसतशत यकभ,

(घ) छाना तथा झ्मार ढोका य शौचारम सनभााण
कामा सम्ऩन्न बएऩसछ फाॉकी 10 प्रसतशत यकभ,

4
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(३) उऩदपा (२) फभोशजभ यकभ उऩरब्ध गयाउॉदा

सम्फशन्त्धत राबग्रावहको खाताभा उऩरब्ध गयाईनेछ।

(४) मस दपा फभोशजभ बुक्तानी ददॊ दा उऩरब्ध गयाईएका

सनभााण साभग्रीको यकभ कट्टा गयी फाॉकी यकभ भात्र ददईनेछ।"
8=

भूर कामाववसधको अनुसूची-1 भा सॊशोधन: भूर कामाववसधको
अनुसूची-1 हटाई मसै साथ सॊ रग्न बए फभोशजभको अनुसूची-1
याशखएको छ।

9=

भूर कामाववसधभा अनुसूची-3 थऩ: भूर कामाववसधको अनुसूचीभा मसै
साथ सॊ रग्न बए फभोशजभको अनुसूची-3 थवऩएको छ।

10=

खाये जी: भूर कामाववसधको दपा ३२ य ३३ खाये ज गरयएको छ।

5
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अनुसूची-1

(दपा ४ को उऩदपा (१) सॉग सम्फशन्त्धत)
राबग्राहीको छनौटका आधायहरु
क्र.सॊ .
1

वववयण

ददइने अङ्क

हार प्रमोगभा

30 बन्त्दा कभराई -10

यहेको घयको

30 दे खी 60 सम्भ -5

ऺेत्रपर, प्रसत

60 बन्त्दा फढी -0

कैवपमत

व्मशक्त वगा
वपटभा
2

हार उऩबोगभा

60 बन्त्दा कभ -10

यहेको जग्गाको

60 दे खी 100 -5

ऺेत्रपर, प्रसत

100 बन्त्दा फढी -0

व्मशक्त वगा
वपटभा
3

घय सबत्रको ब ुई

भाटो -10

जम्भा फ्रोय एरयमाको 50

ईटा ढु ङ्गा आदी -5

प्रसतशत वा सो बन्त्दा फढी

ससभेन्त्ट -0

ऺेत्रपर बएकाराई अङ्क
ददने।

4

घयको गायो

फाॉस, शचयऩट/कप्टे यो, आदद
वा त्मसभा

ऩयार/स्माउराको टाटी10
नसभरेको ढु ङ्गाको गायो,
फाॉस, कप्टे यो, बकायी
आदीभा भाटोरे ऩोतेको तथा
काठ/पल्माक, काॉचो
ईटाभा भाटोको जोनी -5
सभरेको ढु ङ्गाको गायो तथा
ऩाकेको ईटाभा

भाटो/ससभेन्त्टको जोनी -0

6

50 प्रसतशत सम्भभा जे छ
त्मसैराई भान्ने।
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5

घयको छानो

पुस, आसवेटस, स्माउरा,

आसवेटस छाना स्वास््मको

प्राविक ससट आदी -10

रासग हासनकायक छ।

खऩटा, टामर, वटन -5
ढरान, ककाट ऩाता -0
6

घय वस्तीभा

बएको -10

तय डोभ, असत सीभान्त्तकृत

साधायणतमा 10

नबएको -0

तथा रोऩोन्त्भुख जासतको घय

घय यहेको वा

जसत सॊ ख्माभा बए ऩसन -10

नयहेको
7

जग्गाको स्वासभत्व

रारऩूजाा बएको वा गाॉउ
ब्रक (स्वासभत्व ऩाउन

सवकने) वा स्थासनम तहको
ससपारयस (स्वफासी य
वववाद यवहत ) -10
नदीतार वकनायाभा फसोफास
गये को -0
8

खेती मोग्म जग्गा

अन्त्मत्र जग्गा नबएको -10

9

घयभूरीको हकभा

असत ववऩन्न, असहाम,

अन्त्मत्र जग्गा बएको -0

असक्त, वृद्धवृद्धा, अनाथ,
फारफासरका, एकर
भवहराजस्ता घयभूरी
राबग्राही बएका -10
अन्त्म -0

7
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अनुसूची-3

(दपा ६ को उऩदपा (३) सॉग सम्फशन्त्धत)
सहयी ववकास तथा बवन कामाारम वा कामाक्रभ कामाान्त्वमन इकाई तथा सोझै
यकभ प्राप्त गने राबग्राही फीच गरयने सम्झौताको ढाॉचा
1= सम्झौता गने ऩऺहरु : ........................ य............................।

2= कामाक्रभ स्थर : शजल्रा :.................गाउॉऩासरका/नगयऩासरका :........वडा
नॊ. :........
3= उद्देश्म : आवास सनभााण।

4= कुर रागत : ............................. (राबग्राहीको सहबासगता फाऩतको अॊ श
सभेत)
5= प्रस्ताववत सनभााण कामा सम्ऩन्न हुने अवसध :

(क) शुरु हुने सभसत : ............./......./.......

(ख) ऩुया हुने सभसत :.............../....../........ सम्भ

6= खचा व्महोने श्रोत :

(क) कामाक्रभफाट व्महोरयने :
(१) नगद रुऩैमा :...............
(2) सनभााण साभग्री :.............
(ख) राबग्राहीफाट व्महोरयने यकभ :
(१) नगद. रु.......................
(२) सनभााण साभग्री (भूल्मभा).............
(३) श्रभ (भूल्मभा):......................

(४) कूर यकभ :..........................

7= ब ुक्तानीको ढाॉचा : अनुदान यकभको ब ुक्तानी दपा ३२ भा उल्रेख बए
अनुसाय हुनेछ।

8= सम्झौताका शताहरु :

(क) स्वीकृत नाऩ नक्शा अनुसायको सनभााण गनुा ऩनेछ।
(ख) रागत सहबासगता वाऩत कशम्तभा सुरब शौचारम स्तयको
एउटा शौचारम सनभााण गनुा ऩनेछ।

8
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(ग) सनभााण स्थर ऺेत्रभा यहेका सॊ यचनाहरु बत्काउने य सो
फाऩत राग्ने खचा राबग्राहीरे व्महोनुा ऩनेछ।
9= सम्झौताका ऩऺहरु:
सहयी

ववकास

तथा

बवन

कामाारम

वा

कामाक्रभ

राबग्राहीको तपाफाट

कामाान्त्वमन इकाईको तपाफाट
कामाक्रभ प्रसतसनसध :

राबग्राहीको नाभ :

ठे गाना :

ठे गाना :

दस्तखत :

दस्तखत :

सभसत :

सभसत :

साऺी :

साऺी :

(१) श्री ..........................

(१) श्री .........................

प्रदे श सयकायफाट स्वीकृत सभसत् २०७६।०८।२३

आऻारे,

तेजयाज बट्ट

प्रदे श सयकायको सशचव

9

आन्त्तरयक भासभरा तथा कानून भन्त्त्रारम, प्रदे श नॊ. ३, हेटौंडाभा भुदित।
भूल्म रु. १०।-

