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कैरायी गाउॉऩालरकाको आवासको अलधकाय सम्फन्धी ऐन, २०७६ 

 

आवासको अलधकाय सम्फन्धी व्मवस्था गनन फनेको ऐन 

 

प्रस्तावना : नेऩारको सॊविधान फभोजजभ आिास िहीन नेऩारी नागरयकराई उऩमुक्त य 
सुयजऺत आिास सुविधा उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धी आिश्मक व्मिस्था गनन िाञ्छनीम 
बएकोरे, :yfgLo txsf] sfg"g lgdf0f{ k|s[of P]g, @)&% sf] bkmf # sf] @ :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, 

@)&$ sf] bkmf &$ n] lbPsf] clwsf/ tyf n] lbPsf] adf]lhd k|of]u u/L कैरायी गाउॉऩालरकारे कैरायी 
गाउॉऩालरकाको आिासको अलधकाय सम्फन्धी ऐन फनाएको छ ।  

ऩरयच्छेद-१ 
प्रायम्म्बक 

१. सॊम्ऺप्त नाभ य प्रायम्बः (१) मस ऐनको नाभ "कैरायी गाउॉऩलरका आिासको अलधकाय 
सम्फन्धी ऐन, 2076" यहेको छ। 

 (२) मो ऐन गाउॉसबाफाट ऩारयत बएको लभलतदेजि प्रायम्ब हुनेछ। 
२. ऩरयबाषाः विषम िा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,- 

(क)  "आिास" बन्नारे आिासीम प्रमोजनको रालग लनभानण गरयएको बिन, घय, सोको 
अॊश िा मस्तै स्थामी िा अस्थामी आॊलशक िा ऩूणन सॊयचना सम्झनु ऩछन। 

(ि) "आिासस्थर" बन्नारे आिास य त्मसरे चचकेो जग्गाको चाय ककल्रा सम्झनु 
ऩछन य सो शब्दरे सॊमुक्त िा साभुकहक आिास यहेको स्थरराई सभेत जनाउॉछ। 

(ग) "आिास ऺेत्र" बन्नारे एक िा एकबन्दा फढी आिासस्थरको सभूहराई जनाउॉछ। 
(घ) "आिासविहीन" बन्नारे दपा ७ फभोजजभ आिास सवुिधा उऩरब्ध गयाइने व्मवक्त 

ऩरयिाय सम्झनु ऩछन।  
(ङ) "तोककएको" िा " तोककए फभोजजभ" बन्नारे मस ऐन अन्तगनत फनेको 

लनमभभा तोककएको िा तोककए फभोजजभ सम्झनु ऩछन। 
(च) “ऩरयिाय” बन्नारे आिास सुविधा प्राप्त गन ेनागरयकको एकासगोरका ऩलत िा 

ऩत्नी, छोया, फुहायी, छोयी, धभनऩुत्र, धभनऩुत्री, फाफ,ु आभा, सौलतनी आभा, दाजु, बाउजू , 
बाइ, बाइफुहायी य कददी, फकहनी सम्झनु ऩछन। तय सो शब्दरे कानून फभोजजभ 
अॊशफण्डा गयी भानौ छुजटटइ आ-आफ्नो ऩेशा व्मिसाम गयी फसेको ऩरयिायको 
सदस्मराई जनाउने छैन। 

(छ) "भन्त्रारम" बन्नारे आिास सम्फन्धी विषम हेन े नेऩार सयकायको भन्त्रारम 
सम्झनु ऩछन। 

(छ) "स्थानीम तह" बन्नारे कैरायी गाउॉऩालरकाराई सम्झनु ऩछन। 
 

 

 



 

ऩरयच्छेद-2 

आवासको अलधकायको सम्भान, सॊयऺण य ऩरयऩूलतन 
३. आवासको अलधकाय हुने: (१) प्रत्मेक नागरयकराई उऩमुक्त आिासको अलधकाय हुनेछ 

य त्मस्को अलधकायको सम्भान, सॊयऺण य ऩरयऩूलतन मस ऐन तथा अन्म प्रचलरत 
कानून फभोजजभ हुनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको आिासको अलधकाय अन्तगनत प्रत्मेक नागरयकराई देहामको 
अलधकाय हुनेछ:– 

 (क) प्रचलरत कानूनरे लनधानयण गयेको भाऩदण्डको अलधनभा यही सुयजऺत, उऩमुक्त य 
आफ्नो सीभा अनुकूर आिास फनाउने, सो आिासभा फसोफास गन ेय त्मसको प्रमोग 
गन,े 

 (ि) आिासको अबािभा जीिन जोजिभभा ऩन ेअिस्थाफाट सुयजऺत यहने,  

 (ग) प्रचलरत कानून फभोजजभ आिासस्थरको छनौट गन े तथा फसाइसयाई गयी 
उऩमुक्त स्थानभा आिासको रालग व्मिस्था गनन ऩाउने, 

 (घ) आिासस्थरभा आफ्नो धालभनक, साभाजजक, तथा साॊस्कृलतक ऩकहचानको सम्भान 
तथा सॊयऺण गनन ऩाउने, 

 (ङ) आफ्नो आिास स्थर य िरयऩयीको तोककएको िरुा ऺेत्रभा बौलतक सॊयचना 
लनभानण नगयी सॊयऺण गनन ऩाउने। 

(३) उऩदपा (१) फभोजजभको अलधकायको सम्भान, सम्फर्द्नन, सॊयऺण, ऩरयऩलूतन य 
कामानन्िमन गन ेजजम्भेिायी नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय तथा स्थानीम तहको हुनेछ। 

४. नागरयकको आवास अलधकायको सम्भान गनुनऩन:े (१) नागरयकराई आफ्नो आिास 
शाजन्तऩूिनक उऩबोग गनन कदनु ऩनछे। 

(२) कुनै ऩलन नागरयकराई उत्ऩलत,धभन, िणन, जालत, लरङ्ग, शायीरयक अिस्था, अऩाङ्ग, 

स्िास््म जस्थलत, िैिाकहक जस्थलत, गबानिस्था, आलथनक अिस्था, बाषा िा ऺेत्र, िैचारयक 
अिस्था िा मस्तै अन्म कुनै आधायभा आिासको सवुिधाफाट फजञ्चत गनन िा बेदबाि 
गनन ऩाइने छैन। 

५. सावनजलनक प्रमोजनको रालग हटाउन सककनेः (१) सािनजलनक प्रमोजनको रालग 
प्रचलरत कानून फभोजजभ कुनै नागरयकराई लनजको आिासफाट हटाउन सककनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ सािनजलनक प्रमोजनको रालग कुनै नागरयकराई लनजको 
स्िालभत्िको आिासफाट हटाउॉदा लनजराई ऩनुनिासको व्मिस्था गयी िा प्रचलरत कानून 
फभोजजभको ऺलतऩूलतन प्रदान गनुन ऩनछे।  

(३) उऩदपा (२) फभोजजभको ऺलतऩूलतन नागरयकराई आिासफाट हटाउने कामन गनुन अगाि ै
उऩरब्ध गयाउनु ऩनछे।  



(४) उऩदपा (१) फभोजजभ सािनजलनक प्रमोगको रालग कुनै नागरयकराई लनजको 
आिासफाट हटाउॉ दा देहामका अिस्था ऩूया गयेको हुनु ऩनछे:- 

 (क) नागरयकसॉग ऩयाभशन गरयएको, 
 (ि) ऩमानप्त य कायण सकहतको सूचना सम्पे्रषण गरयएको, 
 (ग) आिासफाट हटाइने व्मवक्त िा ऩरयिायको उऩमुक्त ऩकहचान बएको, 
 (घ) हटाउने सभम य स्थानभा अलधकाय प्राप्त अलधकायी िा धलनको प्रलतलनलध 

उऩजस्थलत बएको,  

 (ङ) यातीको सभम िा त्मस्तै अनुऩमुक्त सभम नबएको। 
(५) मस दपा फभोजजभ आिासफाट हटाउने क्रभभा जेष्ठ नागरयक, वफयाभी, अऩाङ्ग बएका 

व्मवक्त, फारफालरका, असहाम, असक्त, गबनिती भकहराको सॊयऺणभा उलचत ध्मान कदन ु
ऩनछे। 

(६) मस दपा फभोजजभ ऩुननिास गन ेसम्फन्धी व्मिस्था सम्फजन्धत सािनजलनक लनकामरे 
व्मिस्था गये फभोजजभ हुनेछ। 

६.  स्रोत साधनभालथको ऩहुॉच: नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय तथा स्थानीम तहरे 
नागरयकराई आिासस्थरभा यहेका स्रोत साधनहरूको उऩमोगभा कानून फभोजजभ सकह 
ऩहुॉच हुने व्मिस्था गनुन ऩनछे। 

 

ऩरयच्छेद-३ 

आवास सुववधा उऩरब्ध गयाउने 

 

७. आवास उऩरब्ध गयाउने: मस ऐनको ऩरयच्छेद-२ भा जुनसुकै रेजिएको बए ऩलन 
नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय िा स्थानीम तहरे ऩायस्ऩरयक सभन्िमभा उऩरब्ध स्रोत 
साधनको आधायभा देहाम फभोजजभका आिासविहीन व्मवक्त तथा ऩरयिायराई 
प्राथलभकीकयण गयी क्रभश् तोककए फभोजजभ आिास सुविधा उऩरब्ध गयाउनु ऩनछे:-  

  (क) नेऩार याज्मलबत्र आफ्नो िा आफ्नो ऩरयिायको स्िालभत्िभा घय जग्गा नबएको 
य आफ्नो िा आफ्नो ऩरयिायको आम आजनन, स्रोत िा प्रमासफाट आिासको प्रफन्ध गनन 
असभथन यहेको, 

 (ि) प्राकृलतक प्रकोऩका कायण स्थामी रूऩभा विस्थावऩत बएको य िण्ड (क) 
फभोजजभको अिस्था विद्यभान बएको । 

८. ववविम सुववधा उऩरब्ध गयाउने: (1) दपा ७ फभोजजभ आिासविहीन व्मवक्त तथा 
ऩरयिायराई आिास सुविधा उऩरब्ध गयाउन तोककए फभोजजभको सहुलरमतऩणून विविम 
सुविधा उऩरब्ध गयाइनेछ।  

 (२) उऩदपा (1) फभोजजभको सुविधा अन्तगनत ऩलन आिासको व्मिस्था गनन नसक्ने 
अलत विऩन्न य िैकजल्ऩक व्मिस्था गनन नसक्ने आिासविहीन व्मवक्त तथा ऩरयिायराई 
प्राथलभक आधायभा तोककए फभोजजभ क्रभश् आिास सुविधा उऩरब्ध गयाइनेछ। 



९.  रगत सङ्करन तथा ऩकहचान गने: (१) आिास सुविधा उऩरब्ध गयाइने व्मवक्त तथा 
ऩरयिायको विस्ततृ ऩकहचान य फसोफासको अिस्था सभेत िलु्ने गयी गाउॉऩलरकारे 
तोककए फभोजजभ रगत सङ्करन गनुन ऩनछे। 

 (2) उऩदपा (1) फभोजजभ सङ्करन गरयएको रगको विियण स्थानीम तहरे प्रदेश 
सयकाय भापन त नेऩार सयकायराई उऩरब्ध गयाउनु ऩनछे । 

१०. ऩरयचमऩत्र उऩरब्ध गयाउनु ऩने: (१) सम्फजन्धत स्थानीम तहरे तोककए फभोजजभको 
ऩरयचमऩत्र सम्फजन्धत व्मवक्त िा ऩयरयिायराई वितयण गनुन ऩनछे। 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभको ऩरयचमऩत्र वितयणको कामन तोककए फभोजजभको 
अिलधलबत्र सम्ऩन्न गनुन ऩनछे। 

 (३) मस दपा फभोजजभ वितयण गरयएको ऩरयचमऩत्रको विियण सम्फजन्धत स्थानीम 
तहरे सम्फजन्धत प्रदेश सयकाय तथा भन्त्रारमराई उऩरब्ध गयाउनु ऩनछे।  

 (४) मस दपा फभोजजभ वितयण गरयएको ऩरयचमऩत्रको विियणको आधायभा दोहोयो 
नऩन ेगयी स्थानीम तहरे स्रोत साधनको व्मिस्था लभराई नागरयकराई क्रभश् तोककए 
फभोजजभको आिास सुविधा उऩरब्ध गयाउनु ऩनछे। 

११. सहमोग गनुनऩनःे नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायरे दपा ९ य 1० फभोजजभको कामन 
सम्ऩन्न गननको रालग स्थानीम तहराई आलथनक तथा प्राविलधक सहमोग उऩरब्ध 
गयाउनु ऩनछे। 

१२. जग्गा वा आवास नबएको घोषणा गनुनऩनःे दपा ९ फभोजजभ आिास सुविधा प्राप्त गनन 
ऩकहचान बएको व्मवक्त तथा ऩरयिायरे मस ऐन फभोजजभ आिास सुविधा प्राप्त गनुन 
अलघ देशको कुनै बू-बागभा आफ्नो िा आफ्नो ऩरयिायको नाभभा जग्गा, आिास िा 
दिु ै नबएको य आफ्नो िा आफ्नो ऩरयिायको आम आजनन, स्रोत िा प्रमासफाट 
आिासको व्मिस्था गनन असभथन यहेको तोककए फभोजजभ स्ि् घोषणा गनुन ऩनछे। 

१३. अस्थामी आवास उऩरब्ध गयाउनु ऩनःे (१) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय तथा 
स्थानीम तहरे ऩायस्ऩरयक सभन्िमभा विऩद् फाट विस्थावऩत व्मवक्त तथा ऩरयिायको 
रालग तत्कार तोककए फभोजजभको अस्थामी आिास िा आलथनक सहामता उऩरब्ध 
गयाउनु ऩनछे। 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभको अस्थामी आिासभा रैजङ्गकभैत्री, अऩाङ्गभैत्री 
िाताियणीम अनुकूर रगामत तोककए फभोजजभका न्मूनतभ सुविधा उऩरब्ध हुनु 
ऩनछे।  

 (३) उऩदपा (१) फभोजजभ अस्थामी आिासभा आलित व्मवक्त िा ऩरयिायराई 
त्मसको विऩद्को अिस्था साभान्मीकयण बई साविककै स्थानभा फसोफास गनन सककने 
अिस्था बएभा लनजहरूराई सोही ठाउॉभा ऩुननस्थाऩना गन ेव्मिस्था गनुन ऩनछे। 

१४. ऩुननवासको व्मवस्था गनुनऩनःे (१) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय िा स्थानीम तहरे दपा 
१३ फभोजजभको कायणफाट ऩूणन रूऩभा विस्थावऩत बएको व्मवक्त तथा ऩरयिायको 



नाभभा अन्मत्र जग्गा नबएको िा जग्गा बए ऩलन बौगोलरक िा अन्म कायणरे 
फसोफास गननको रालग अनुऩमुक्त बएको य लनज िा ऩरयिायको आलथनक विऩन्नताका 
कायण लनज आपैं रे कुनै अकानको फासस्थानको प्रफन्ध गनन नसक्ने अिस्था बएभा 
त्मस्तो व्मवक्त तथा ऩरयिायको रालग उलचत ऩुननिासको प्रफन्ध गनुन ऩनेछ। तय त्मस्तो 
व्मवक्त िा ऩरयिाय कुन ैआलथनक उऩाजननको कामनभा सॊरग्न यहेको बएभा लनजराई 
प्रचलरत कानून फभोजजभ सहुलरमऩूणन यकभ आॊलशक अनुदान प्रदान गयी ऩुननिासको 
प्रफन्ध गनन सक्नेछ। 

 (२) उऩदपा (1) फभोजजभ ऩनुनिासको व्मिस्था गदान सम्बि बएसम्भ सम्फजन्धत 
व्मवक्त तथा ऩरयिायको साभाजजक, साॊस्कृलतक तथा जजविकोऩाजननका विषमराई सभेत 
ध्मान कदनु ऩनछे। 

१५. आवासको स्वालभत्व उऩमोग तथा बोगालधकायः (१) मस ऐन फभोजजभ नेऩार 
सयकाय, प्रदेश सयकाय िा स्थानीम तहफाट आिास लनभानण गयी नागरयकराई प्रदान 
गरयएकोभा त्मस्तो आिासको स्िालभत्ि त्मस्तो आिास सुविधा प्राप्त गने व्मवक्त, 

ऩरयिाय िा सभुदामको एकर, साभूकहक िा सॊमुक्त स्िालभत्ि यहने गयी व्मिस्था गनन 
सककनेछ। 

 (२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेजिएको बएता ऩलन त्मस्तो आिासभा 
सम्फजन्धत व्मवक्त िा ऩरयिायको बोगालधकाय भात्र कामभ हुने गयी व्मिस्था गनन फाधा 
ऩन ेछैन। 

 (3) कुनै एक व्मवक्त तथा ऩरयिायको एकर स्िालभत्ि यहने गयी आिास सुविधा 
प्रदान गरयएको बएभा त्मस्तो आिासभा जस्को स्िालभत्ि यहेको हो सोही व्मवक्त तथा 
ऩरयिाय फस्नु ऩनछे। 

 (4)  साभूकहक िा सॊमुक्त स्िालभत्ि यहने गयी आिास सुविधा प्रदान गरयएको 
बएभा त्मस्तो आिासको स्िालभत्ि त्मसभा फसोफास गने सफ ैव्मवक्त तथा ऩरयिायको 
हुनेछ। 

 (5) उऩदपा (2), (3) य (4) फभोजजभ कुनै व्मवक्त तथा ऩरयिायको एकर, साभकुहक 
िा सॊमुक्त स्िालभत्ि यहने गयी उऩरब्ध गयाइएको आिास त्मस्तो आिास उऩरब्ध 
गयाउने सम्फन्धी नेऩार सयकाय िा प्रदेश सयकाय िा स्थानीम तहको स्िीकृलत नलरई 
फैङ्क, विविम िा अन्म सॊस्थाभा लधतो फन्दगी यािी ऋण लरन, फेचवफिन गनन, बाडा 
िा लरराभभा कदन िा अन्म व्मवक्तराई स्िालभत्ि हस्तान्तयण गनन िा अन्म कुनै 
प्रकायरे हक छाड्न ऩाइने छैन।  तय प्रचलरत कानून फभोजजभको अॊलशमायका फीचभा 
अॊशफण्डा गनन य धलनको शेषऩलछ धलनको हकिाराको नाभभा नाभसायी दाजिर िायेय 
िा अऩतुारीको हकभा आिास बएकारे ऩाउने छैन ।   



 (6) उऩदपा (5) विऩरयत बएको कुनै कामन स्ित् फदय बएको भालननेछ य त्मस्तो 
आिासको स्िालभत्ि स्ित् आिास उऩरब्ध गयाउने नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय िा 
सम्फजन्धत स्थानीम तहको हुनेछ। 

 (7) उऩदपा (६) फभोजजभको आिास उऩरब्ध गयाउने सम्फजन्धत नेऩार सयकाय िा 
प्रदेश सयकाय िा सम्फजन्धत स्थानीम तहरे अन्म विस्थावऩत, आिासविहीन व्मवक्त 
तथा ऩरयिायराई उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ।  

१६. दोहोयो सुववधा उऩरब्ध नगयाइनेः (१) मस ऐन फभोजजभ आिास उऩरब्ध गयाइएको 
व्मवक्त तथा ऩरयिायराई दोहोयो ऩन ेगयी आिास उऩरब्ध गयाइने छैन। 

 (२) मस ऐन फभोजजभ एक ऩटक आिासको सुविधा उऩरब्ध गयाइएको व्मवक्त तथा 
ऩरयिायराई ऩुन् त्मस्तो सुविधा उऩरब्ध गयाइने छैन। 

 (३) मस दपाभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेजिएको बए ताऩलन उऩरब्ध गयाइएको 
आिास विऩदभा ऩयी ऩूणनऺ लत बई फस्न मोग्म नबएको अिस्थाभा ऩुन् आिास 
उऩरब्ध गयाउन फाधा ऩन ेछैन। 

१७. आवास सुववधा उऩरब्ध नगयाइनेः  

(१) मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेजिएको बए ताऩलन देहाम फभोजजभका व्मवक्त तथा 
ऩरयिायराई मस ऐन फभोजजभ आिासको सुविधा उऩरब्ध गयाइने छैन:- 

 (क) प्रचलरत कानून फभोजजभ याष्ट्रसेिक भालनने ऩदभा फहार यहेको, सेिालनितृ िा 
ऩदभुक्त बएको व्मवक्त तथा लनजको ऩरयिाय, 

 (ि) स्िदेशी िा विदेशी कम्ऩनी, सॊघसॊस्था, साझेदायी, पभनफाट ऩारयिलभक िा अन्म 
कुनै आलथनक सुविधा ऩाइयहेको व्मवक्त तथा लनजको ऩरयिाय, 

 (ग) स्िदेशी िा विदेशी गैयसयकायी सॊस्थाफाट ऩारयिलभक िा अन्म कुनै आलथनक 
सुविधा ऩाइयहेको व्मवक्त तथा लनजको ऩरयिाय, 

 (घ) लनज व्माऩाय, व्मिसाम िा अन्म आलथनक उऩाजननको कामनभा सॊरग्न यहेको 
व्मवक्त िा लनजको ऩरयिाय, 

 (ङ) विदेशी सयकाय िा अन्तयावष्ट्रम सङ्घ सॊस्थाभा काभ गरययहेको िा त्मसफाट 
लनिलृतबयण िा अन्म आलथनक सुविधा प्राप्त गरययहेको व्मवक्त तथा लनजको 
ऩरयिाय,  

 (च) विदेशी भुरुकको आिासीम अनुभलत प्राप्त गयेको िा विदेशी भुरुकभा स्थामी 
रूऩभा फसोफास गरययहेको व्मवक्त तथा ऩरयिाय,  

 (छ) आिासीम प्रमोजनको रालग कसैको घय, जग्गा िा अऩाटनभेन्ट फहारभा लरई 
फसेको व्मवक्त तथा ऩरयिाय, 

 (छ) आिास नबएको तय नेऩार सयकायरे तोकेकोबन्दा फढी चर िा अचर सम्ऩवि 
बएको व्मवक्त तथा ऩरयिाय,  

 (झ) तोककए फभोजजभका अन्म व्मवक्त तथा लनजको ऩरयिाय। 



(२)  उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेजिएको बए ताऩलन विऩद् भा ऩयी आिास 
ऩूणनऺ लत बई फस्न मोग्म नबएभा िा नेऩार सयकायरे तोकेको बन्दा कभ िावषनक 
आम गन े कुनै व्मवक्त तथा लनजको ऩरयिायराई मस ऐन फभोजजभको आिासको 
सुविधा उऩरब्ध गयाउन फाधा ऩन ेछैन।  

१८. स्थानीम तहरे गन ेसभन्वम:  

(१) नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायरे मस ऐन फभोजजभ आिास सम्फन्धी कुनै सुविधा 
प्रदान गदान स्थानीम तहसॉग सभन्िम गयी कामानन्िमन गनुन ऩनछे। 

(२) नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायरे मस ऐन फभोजजभ आिास सम्फन्धी कामनक्रभ 
कामानन्िमनको रालग आिश्मक फजेट, जनशवक्त तथा अन्म प्राविलधक सहामता प्रदान 
गयी स्थानीम तह भापन त कामानन्िमन गनन सक्नेछन।् 

 

१९. एकीकृत फस्ती ववकासको व्मवस्था:  

(१) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय तथा स्थानीम तहरे मस ऐन फभोजजभ आिास सुविधा 
उऩरब्ध गयाउॉदा आिश्मकता य उऩमुक्त अनुसाय एकीकृत फस्ती विकासको अिधायणा 
अनुरूऩ आिासको व्मिस्था लभराउन सक्नेछन।् 

(२)  मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै रेजिएको बए ताऩलन बौगोलरक विकटताका कायणरे 
सेिा सुविधा ऩुर्रमानउन नसक्ने दगुनभ, विकट तथा असुयजऺत स्थानका फस्ती 
स्थानान्तयण गयी सुविधामुक्त स्थानभा सानन फाधा ऩन ेछैन। 

२०. आवास सुववधा प्रदान गनन सककनेः  

(१) प्रचलरत कानूनको अलधनभा यही कम्ऩनी िा सङ्गकठत सॊस्थारे आिास लनभानण गयी 
नागरयकराई वितयण गनन सक्नेछन।् 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको आिासभा तोककए फभोजजभको न्मूनतभ सेिा, सुविधा तथा 
ऩूिानधाय उऩरब्ध बएको हुनु ऩनछे। 

२१. सेवा, सुववधा य ऩूवानधायको उऩरब्धताः मस ऐन फभोजजभ प्रदान गरयने आिास यहेको 
ऺेत्रभा तोककए फभोजजभको न्मूनतभ सेिा, सुविधा य ऩूिानधायहरू उऩरब्ध बएको हुनु 
ऩनछे। 

२२. अनुगभन गनुनऩनःे नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय तथा स्थानीम तहरे मस ऐन 
फभोजजभ आिासको सुविधा उऩरब्ध गयाउने कामनको अनुगभन गननको रालग तोककए 
फभोजजभको सॊमन्त्र गठन गनुन ऩनछे। 

२३. बवन सॊकहता तथा बवन लनभानण सम्फन्धी भाऩदण्ड ऩारना गनुन ऩनःे नेऩार सयकाय, 
प्रदेश सयकाय िा स्थानीम तहरे मस ऐन फभोजजभ आिास उऩरब्ध गयाउॉदा फस्ती 
विकास, बूलभको उऩमोग, बिनसॊकहता तथा बिन लनभानण सम्फन्ध सङ्घीम कानून 
फभोजजभ लनधानयण गयेको भाऩदण्डको ऩारना गनुन ऩनछे। 



२४. वववादको सभाधानः मस ऐन फभोजजभ उऩरब्ध गयाइएको आिास सवुिधाको उऩबोग 
गन ेसम्फन्धभा त्मस्तो आिासभा फसोफास गन ेव्मवक्त तथा ऩरयिायहरूफीच बएको हक 
फेहक सम्फन्धी फाहेकको कुनै वििाद उत्ऩन्न बएभा त्मस्तो वििाद हेन े अलधकाय 
स्थानीम न्मामीक सलभलतराई हुनेछ। 

 

ऩरयच्छेद-4 

कसुय तथा सजाम 

२५. कसुय तथा सजामः  

(१) कसैरे देहाम फभोजजभको कामन गयेभा मस ऐन फभोजजभको कसुय गयेको भालननेछ:- 

 (क) झुटठा विियण ऩेश गयी आिास सुविधा लरएभा, 
 (ि) आिास सुविधाको दरुुऩमोग गयेभा िा आिासराई आिास फाहेकको अन्म 

प्रमोजनभा प्रमोग गयेभा, 
 (ग) जानी जानी झुठो विियण सङ्करन गयेभा िा लसपारयस गयेभा,  
 (घ) दपा १५ को उऩदपा (५) विऩयीतको कामन गयेभा। 
(२) कसैरे उऩदपा (१) फभोजजभको कसुय गयेभा देहाम फभोजजभको सजाम हुनेछ:- 

 (क) िण्ड (क) फभोजजभको कसुय गयेभा दईु िषनसम्भ कैद िा ऩाॉच राि 
रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना िा दिुै, 

 (ि) िण्ड (ि) फभोजजभको कसुय गयेभा एक िषनसम्भ कैद िा तीन राि 
रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना िा दिुै, 

 (ग) िण्ड (ग) फभोजजभको कसुय गयेभा एक राि रुऩैमाॉ जरयफाना गयी सयकायी 
कभनचायी बए विबागीम कायफाही सभेत हुने,  

 (घ) िण्ड (घ) फभोजजभको कसुय गयेभा तीन िषनसम्भ कैद िा दश राि 
रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना िा दिुै। 

(३) उऩदपा (२) फभोजजभको जरयफाना सम्फजन्धत कसुयदायफाट असुर उऩय हुन नसकेभा 
सयकायी फाॉकी सयह असुर उऩय गनुन ऩनछे। 

(४)  मस ऐन फभोजजभ आिास लनभानणको रालग अनुदान उऩरब्ध गयाइएका व्मवक्तरे 
झुटठा विियण कदई अनुदान लरएको ऩाइएभा त्मस्तो अनुदानको यकभभा प्रचलरत 
कानून फभोजजभ राग्ने वफगो यकभ सभेत हयकहसाफ गयी सयकायी फाॉकी सयह असुर 
उऩय गरयनेछ य प्रचलरत कानून फभोजजभ कुनै कायफाही हुनेभा त्मस्तो कायफाही सभेत 
गरयनेछ। 

 

 

ऩरयच्छेद-5 

ववववध 

 



२६. नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहको नाभभा कामभ गरयने: दपा १५ को 
उऩदपा (६) भा उजल्रजित अिस्थाको अलतरयक्त देहामको अिस्था बएभा मस ऐन 
फभोजजभ उऩरब्ध गयाइएको आिास त्मस्तो व्मवक्त तथा ऩरयिायको नाभफाट रगत 
कटटा गयी त्मस्तो आिास सुविधा नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय िा स्थानीम तहको 
नाभभा कामभ गरयनेछ:- 

 (क) आिास उऩरब्ध गयाइएको व्मवक्त तथा ऩरयिायरे फसोफास नगयेभा िा रगाताय 
तीन िषन िा सोबन्दा फढी अिलध बोग चरन नगयेभा, 

 (ि) तोककए फभोजजभको अन्म अिस्थाभा। 
२७. आवासको भभनत सम्बाय तथा सेवा शुल्क:  

 (१) मस ऐन फभोजजभ उऩरब्ध गयाइएको आिासको भभनत सम्बाय त्मस्तो आिास 
सुविधा प्राप्त गने व्मवक्त तथा ऩरयिायरे आफ्नै िचनभा गनुन ऩनछे। 

 (२) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय िा स्थानीम तहरे लनणनम गयी लन्शुल्क हुने गयी 
तोकेको फाहेक आिासभा विद्युत, िानेऩानी रगामतका सुविधा उऩबोग गये िापत लतनुन 
ऩन ेसेिा शुल्क तोककएको सभमलबत्र त्मस्तो आिास प्राप्त गने व्मवक्त तथा ऩरयिायरे 
व्महोनुन ऩनछे। 

२८. आवास कपतान गनन सकनेः मस ऐन फभोजजभ उऩरब्ध गयाइएको आिास प्राप्त गन े
व्मवक्त तथा ऩरयिायरे आफ्नो आलथनक अिस्थाभा बएको िवृर्द् िा अन्म कायणरे 
आिास कपतान गनन चाहेभा त्मस्तो आिास उऩरब्ध गयाउने नेऩार सयकाय, प्रदेश 
सयकाय िा स्थानीम तहराई कपतान गनन सक्नेछ। मसयी िकपान गन े व्मवक्त िा 
ऩरयिायराई सम्फजन्ध लनकामरे सम्भान गनन सक्नेछ। 

२९. नेऩार सयकाय िादी हुने:  

 (१) दपा 2५ को उऩदपा (१) फभोजजभको भुद्दाभा नेऩार सयकाय िादी हुनेछ। 
 (२) दपा 2५ को उऩदपा (१) फभोजजभको भुद्दा भुरुकी पौजदायी कामनविलध 

(सॊकहता) ऐन, २०७४ को अनुसूची-१ भा सभािेश बएको भालननेछ। 
३०. कामनववलध तथा लनदेलशका फनाउन सकने:  

 (१) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय तथा स्थानीम तहरे मस ऐन तथा मस ऐन  

अन्तगनत फनेको लनमभको अलधनभा यही आिश्मक कामनविलध िा लनदेलशका फनाउन 
सक्नेछ। 

 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ फनाएको कामनविलध िा लनदेलशकाका सािनजलनक गनुन 
ऩनछे। 

 

सभाप्त  


