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भाग - २ 
भूिमहीन मु कमैयालाई घर िनमाण र काठ वापत अनुदान रकम दन ेस ब धी कायिविध, २०७९ 

वीकृत िमित:-२०७९/०६/३१ 

तावनाः भूिमहीन मु कमैयालाई ज गा ख रद गन अनुदान रकम दने स ब धी कायिविध, २०६८ अनुसार कैलाली िज लामा 

केही मु कमैयालाई पुनः थापना गन काय बाँक  नै रहकेोमा पुन: थापना कायमा छुट भएका भजनी नगरपािलका े मा 
बसोबास गन भूिमहीन मु कमयैा लाई नेपाल सरकार भुिम व था सहकारी तथा ग रबी िनवारण म ालयबाट घर िनमाण र 
काठ वापत अनुदान िशषकमा रकम अनुदान ा  नगरेका भूिमहीन मु  कमैयाह लाई घर िनमाण र काठ वापत अनुदान रकम 

दई मु कमैयाको सम या समाधान गन वा छिनय भएकोले, भजनी नगरपािलकाले यो “भूिमहीन मु कमैया लाई घर िनमाण र 

काठ वापत अनुदान रकम दने स ब धी कायिविध, २०७९" बनाएको छ। 

प र छेद-१ 

१. ारि भक सिं  नाम र ार भः (१) यो कायिविधको नाम "भूिमहीन मु कमैयालाई घर िनमाण र काठ वापत 

अनुदान रकम दन ेस ब धी कायिविध, २०७९ " रहकेो छ। 

(२) यो कायिबिध तु त ार भ नेछ। 

२. प रभाषाः िवषय वा संगले अक  अथ नलागेमा यस कायिबिधमा 

(क) “सिमित” भ ाले कायपािलकाले मु कमैया पुनः थापन सम या समाधान गन भजनी नगर कायपािलकाल े यस 
कायिविध बमोिजम गठन ग रएको नगर तरीय सिमितलाई स झनु पछ| 

(ख) “म ालय” भ ाले भूिम व था, सहकारी तथा ग रबी िनवारण म ालयलाई स झनु पछ| 

(ग) “कायपािलका” भ ाले भजनी नगरपािलका, नगर कायपािलकालाई स झन ुपछ | 

(घ) “मु कमैया” भ ाले नेपाल सरकार, भूिम व था, सहकारी तथा ग रबी िनवारण म ालयले मु  कमैया भनी 
पिहचान गरेको भजनी नगरपािलका े मा बसोबास गन भूिमहीन मु  कमैयालाई स झनु पछ | 
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(ङ) “लाभ ाही मु कमैया” भ ाले नेपाल सरकार, भिूम व था, सहकारी तथा ग रबी िनवारण म ालयले 
मु कमैया भनी पिहचान गरेको भूिमहीन मु कमैयालाई ज गा ख रद गन अनुदान रकम दने स ब धी 
कायिविध, २०६८ अनुसार घर िनमाण खच . दश हजार र ३५ यू. फट वा एक लाख िपयाँ िलन छुट भएका 
भजनी नगरपािलका े मा बसोबास गन भूिमहीन मु  कमैयालाई स झनु पछ | 

 

प र छेद-२ 
अनुदान रकम उपल ध गराउने स ब धी व था 

३.घर िनमाण र काठ वापत अनदुान रकम ा  गन िनवदेन दनपुनः लाभ ाही मु कमैयाले घर िनमाण र काठ वापत 

अनुदान रकम ा  गन अनुसचूी (१) बमोिजमको ढाँचामा नगर तरीय सिमित सम  िनवेदन दनुपन छ । 

४. िनवेदन उपर छानिवनः (१) दफा३बमोिजम ा  िनवेदन पेश भए पिछ नगर तरीय सिमितल े िनजल े उ  

िशषकमा अनुदान रकम ा  गरे नगरेको जाँचवुझ लगायतका आव यक छानिवन गनु गराउनु पनछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम भएको छानिवनबाट िनवेदकले नेपाल सरकार, भूिम व था, सहकारी तथा ग रबी 
िनवारण म ालय वा अ य िनकायबाट घर िनमाण र काठ वापत अनुदान रकम ा  नगरेको ठहरेमा सिमितल े
अनुसूची -२ बमोिजमको ढाँचामा स झौता गराउन ुपनछ। 

५.भिूम सधुार तथा मालपोत कायालयको सहयोग िलन स े : (१) भूिमहीन मु  कमैयाह को पिहचान गरी लाभ ाही 
छनौट गनका लागी नगरपािलकासंग कुनै त यांक तथा लगत नभएको अव थामा सोको लागी भूिमहीन मु  कमैया 
पुन: थापना काय म संचालन गन िनकाय वा भुिमसुधार तथा मालपोत कायालयसगं सहयोग माग गन स कने छ 
। 

२ भुिमसुधार तथा मालपोत कायालयबाट पिहचान भई िववरण ा  भएकाको हकमा सोही बमोिजम िवतरण 
गनुपनछ | 

६.मालपोत कायालयमा लखेी पठाउन ुपन: (१) दफा ५ बमोिजम सहयोग िलनु पन भएको ख डमा भूिमहीन मु  
कमैयाह को लगत, घर िनमाण र काठ वापतको रकम अनुदान ा  गन र नगन मु  कमैयाह को िबवरण उपल ध 
गराई दन भनी भुिम सुधार तथा मालपोत कायालयमा लेखी पठाउनु पनछ । 

७. घर प रवारका अ य सद यको नामबाट अनदुान रकम दन नपाइन:े (१)नगरपािलकाको कायालयले दफा १० 

बमोिजम दान गन घर िनमाण र काठ वापत अनुदान रकम कुनै पिन बहानामा स बि धत लाभ ाही बाहके 
िनजका प रवारका अ य सद यको नामबाट समेत भु ानी गन पाइने छैन । 

(२) लाभ ाहीको मृ यु भएको वा दशे भ दा बािहर भएको अव थामा लाभ ािह संग को नाता मािणतका 
आधारमा निजकको हकदारलाई उपल ध गराउन स कनेछ| 

८. द तरु छुट गन :-दफा ७ बमोिजम मु कमैयाको नाममा अनुदान रकम िनकासा गदा नगरपािलकाको कायालयमा 
ला े िनवेदन द तरु, िसफा रस द तुर छुट गरी िन:शु क पमा गनुपन छ। 
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९. अिभलखे रा पुन: (१) लाभ ाही मु कमैयालाई िवतरण गरेको अनुदानको अिभलखे रा ु पनछ |  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको एक ित अिभलेख भूिमहीन मु  कमैया पुन: थापना स ब धी कामकाज गन 
म ालय, र भूिमसुधार तथा मालपोत कायालय, धनगढी र टीकापुरलाई उपल ध गराउनु पन छ| 

प र छेद-३ 
घर िनमाण र काठ वापत अनुदान रकम स ब धी व था 

१०. अनदुान रकमको हदः (१) लाभ ाही भूिमहीन मु  कमैयालाई दहेाय बमोिजमको घर िनमाण र काठ वापतको 
अनुदान रकम दईु क ता गरी उपल ध गराइनेछ | 
(क) घर िनमाण खच वापत भूिमहीन मु कमैयालाई ज गा ख रद गन अनुदान रकम दने स ब धी कायिविध, 

२०६८ अनुसार भुिम सुधार कायालय बाट उपल ध गराउने भिनएको रकम दश हजार पया, 

(ख)भूिमहीन मु कमैयालाई ज गा ख रद गन अनुदान रकम दने स ब धी कायिविध, २०६८ अनुसार िज ला 

वन कायालय बाट उपल ध गराउने भिनएको ३५ य.ू फट काठ वापत एकमु  एक लाख पया। 

११.रकमको व थाः१. यस कायिबिध अनुसार लाभ ाही मु कमैयालाई दइने अनुदान रकम भजनी 
नगरपािलकाको एघारौ नगरसभा बाट वीकृत सामािजक िबकासको लि त वग काय म तफ मु  कमैया पुन: 
थापना अनुदान िशषक बाट खच ग रनेछ | 

२.  अ य थप लाभ ाहीह  पिहचान भई आएको ख डमा लाभ ाहीका लािग स घीय सरकार बाट तोक  िनकासा 
ा  भई आएको थप अनुदान रकम बाट उपल ध गराइने छ l 

१२. रकमको भु ानी चके माफत गनपुन: लाभ ाही मु कमैयालाई घर िनमाण र काठ वापत दफा १०(क) र 
(ख)बमोिजम दान ग रने अनुदान रकम स बि धत लाभ ाही वा दफा ७को (२)बमोिजमको ि को बक 
खातामा चेक माफत भु ानी गनुपनछ । 

प र छेद-४ 

१३. थप रकम माग गन नपाउनःे मु कमैयाले यस कायिविध बमोिजम घर िनमाण र काठ वापत अनुदान ा  गरी 
सकेपिछ उ  िशषकमा रकम ा  नभएको वा अपुग भएको  भिन थप अनुदान रकम माग गन पाउने छैनन। 

१४. गलत िववरण पेश गरी भु ानी िलएको पाइएमा वा  दोहोरो गरी रकम भु ानी िलएको वा अबिध नपु द ैज गा 
बेचिबखन गरेको पाइएमा सरकारी सेवा सुिबधा बाट बि चत गरी सरकारी बाँक  सरह असुल उपर नेछ l  

 

प र छेद-५ 
िविवध 

१५.सिमित गठन गन स े : (१) नेपाल सरकार बाट घर िनमाण तथा काठ वापत अनुदान रकम ा  नगरेका भजनी 
नगरपािलका े मा बसोबास गन भूिमहीन मु कमैयाको पुन: थापनका लागी मु कमैयाको छानिबन गरी 
वीकृत बजेटको काय वयन कायमा सहजीकरण गनका लागी कायपािलकाले ʻʻभूिमहीन मु कमैया पुन: थापन 

नगर तरीय सिमितʼʼ गठन गन छ| 

(२) उपदफा (१) बमोिजम गठन ने सिमितमा दहेाय बमोिजमका सद य रहनेछन | 
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(क) नगर मुख - संयोजक  

(ख) कायपािलकाका सद य म येबाट कायपािलकाले छनौट गरेका २ जना मिहला, एक जना दिलत गरी ४ 
जना- सद य  

(ग) नगर तरीय मु  कमैया स जालको अ य  एक जना - सद य  

(घ) भजनी नगरपािलका सामािजक िबकास सिमितको सद य- सिचव - सद य सिचव  

(३) सिमितको बैठकमा िबषयसंग स बि धत कायालय ितिनिध,िब  लगायत आव यकता अनुसारका अ य 
पदािधकारीह लाई आम ण गन  स कनेछ | 

(४)सिमितको बैठकमा सहभागीह लाई सहभागी भए वापत भजनी नगरपािलका काय संचालन िनदिशका,२०७९ 
बमोिजम बैठक भ ा, खाजा तथा खाना र यातायातको सिुबधा दान गन स कनेछ |    

१६.सिमितको काम, कत  र अिधकार दहेाय बमोिजम नेछ। 

(क) भूिमहीन मु कमैया पु: थापन गन कायका लागी लाभ ाही छनौट गन दरखा त मागको सूचना काशन गन, 

(ख)लाभ ाही जांचबुझ गरी वा तिवक लाभ ाही  छनौट गन, 

(ग)लाभ ािहलाई घर िनमाण तथा काठ वापत अनुदान रकम भु ानी दन िसफा रस गन, 

(घ)अनुदान रकमको सदपुयोगका लागी लाभ ाही संग स झौता गन, 

(ङ) लाभा ािहले ा  गरेको पिहलो क ता रकम उपयोगको अनुगमन तथा िन र ण गरी दो ो क ता रकम 
िनकासा/ भु ानीको  िसफा रस गन  

१७.िनर तरता दनपुन: (१)यो कायिविध बमोिजम काय ार भ नुभ दा अिघ घर िनमाण तथा काठ वापत अनुदान 
रकम िलन छुट भएका यस नगरपािलका े मा बसोबास गन मु  कमैयाह  लाई नेपाल सरकार वा भूिमहीन 
मु  कमैयाको पुन: थापन े मा काय गन िनकायबाट उ  िशषकमा रकम अनदुान ा  गरेको अव थामा 
बाहके पूण पमा पुनः थापन न नसके स म यो कायलाई िनर तरता दन स कनेछ | 

२. नगरपािलका बाट  अनुदान ा  गन लाभा ािहको नामावली वेबसाईट माफत  काशन ग रने छ l   

१८. कायिबिध कायम रहन ेअबिधः यो कायिबिध कायपािलकाले खारेज नगरे स म कायम रहनेछ। 

१९.बाधा अ काउ फुकाउनःे यो कायिविध वमोिजम घर िनमाण तथा काठ वापत अनुदान रकम भु ानी गरी 
पुनः थापन गन गराउने स ब धमा कुनै बाधा अ काउ परेमा भजनी नगरपािलका, नगर कायपािलकाल े बाधा 
अडकाउ फुकाउन स े  छ । 
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अनुसूची - १ 

(दफा३ संग स बि धत) 
मु  कमैयाले पेश गन िनवेदन ढाँचा 

ी मान सद य सिचव य,ू          िमितः 

मु कमैया पुनः थापन सिमित, भजनी नगरपािलका,  

नगर कायपािलकाको कायालय, भजनी, कैलाली  

 
िवषयःघर िनमाण तथा काठ वापत अनुदान रकम उपल ध गराई पाऊ। 

 
ममु कमैया प रचय प  ा  ि  ।ँ नेपाल सरकारबाट पुनः थापन वापत ज गा ा  गरेको छंु। हाल नेपाल 
सरकार ारा भूिमहीन मु कमैयाह लाई घर िनमाण तथा काठ वापत अनुदान रकम उपल ध गराउने काय म रहकेो 
तर उ  काय म अ तगत म सुिबधा िलन छुटेको र भजनी नगरपािलकाले उ  काय मलाई पुन: सचंालन गरेको दँा 
तपिसल बमोिजमको िववरण सिहत यो िनवेदन पेश गरेको छंु l यस अिघ घर िनमाण तथा काठ वापत अनुदान रकम 
पाएको छैन, झु ा ठहरे काननू बमोिजम स लँा/ बुझाउँला। 

                                                                     िनवदेकः 
नामः-      प रचयप  नं.     ठेगानाः- भजनी नगरपािलका वडा न.  टोल/ गाउँ  
संल  कागजातह  
१) नेपाली ना. .प.को ितिलिप 

२) प रचयप को ितिलिप 
३) घर िनमाण ने थानको ज गा वािम व दिेखने ज गा धनी पुजा   
४)स बि धत वडा कायालयको  िसफा रस  
 

कायालय योजनका लािग 
मु कमैयाको नामः  ना. .प.न.ं      जारी िमित:-                         जारी िज ला:- 

ठेगाना:- भजनी नगरपािलका वडा न.       गाउँ/टोल  

बाबुको नामः  ना. .प.न.ं  जारी िमित:-            जारी िज ला:- 

बाजे/ ससरुाको नाम:-  ना. .प.न.ं   जारी िमित:-           जारी िज ला:- 

पित/ पि को नाम:-  ना. .प.न.ं     जारी िमित:-     जारी िज ला:- 

प रचयप को न.:-               ा  गरेको बष:-  प रचयप को वगः             ("क" रातो "ख" िनलो) 
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अनुसूची–२ 

 (दफा४(२) को योजनको लािग) 
भजनी नगरपािलकाको रोहवरमा भूिमहीन मु कमैया पुन: थापन नगर तरीय सिमित, भजनी, कैलाली र भूिमहीन 
मु कमैया लाभ ाही बीच  मु कमैयाको घर िनमाण गन संब धमा भएको स झौताप :- 
भूिमहीन मु कमैया पुन: थापन नगर तरीय सिमित, भजनी, कैलालीको तफबाट ी .....................यस पिछ 
पिहलो प  भिनएको.............१ 

िज ला कैलाली भजनी नगरपािलका वडा न......गाउँ/टोल....ब े....छोरा/बुहारी...पित/पि  
ना. .प.न.....िमित......िज ला मु कमैया प रचयप  न.....वग ....को ी .......यस पिछ दो ो प  भिनएको.....१  

हामी उ लेिखत दवुै प ह  दो ो प को घर िनमाण गन पिहलो प ले अनुदान वापत उपल ध गराउने रकमको 
स ब धमा दहेायमा उि लिखत शतह  पालना गन गराउने गरी दबैु प  बीच सहमती भई भजनी नगरपािलकाको 
कायालय,भजनी,कैलालीमा बसी िन  िलिखत सा ीह को रोहवरमा यो स झौता प मा ह ता र गरी एक/ एक ित 
िलय  दय । 

शत तथा अव थाह  

१) नेपाल सरकार, भुिम व था, सहकारी तथा ग रबी िनवारण म ालयले उपल ध मु कमैया पुन: थापन 
काय म अ तगत उपल ध गराएको िज ला कैलाली भजनी न.पा.वडा.....को क ा न. ....मा दो ो प ल े
आ नै खचले घर बनाएको वा अनुदान रकम बाट घर बनाउनु पन छ| 

२) शत न.१ अनुसारिनमाण भएका घरह को अनुगमन गरी पिहलो प ले दो ो प लाई दईु क ता गरी दफा 
१० बमोिजमको अनुदान रकम दो ो प को बक खातामा ज मा गनुपनछ| पिहलो क ता वापत ५०% भ दा 
बढी रकम उपल ध गराइने छैन l 

पिहलो प को तफबाट                                         दो ो प को तफबाट  
 

द तखत :                                          द तखत : 
नाम:        नाम:  
पद:          पद: 
ठेगानाः                  ठेगानाः भजनी नगरपािलका वडा नं. : 
 

सा ीको द तखत: 
 

सा ीको नाम, थर, वतनः 
तयार गन:  नाम:                       पद: 
 

इितस वत्२०७९ साल ..........मिहना ...........गत ेरोज.........शुभम...................|| 

आ ाले, 
नोिखराम ओली 

मुख शासक य अिधकृत 
 


