
 
मकु्त हलिया पनुःस्थापन नीलि लनयम संगािो 

मकु्त हलिया पनुःस्थापनसंग सम्बन्धिि नीलि, ऐन, लनयम, गठन आदेश र काययविलिको संकिन 

 

 

 
(आ.ि. २०७५।७६ सम्मको संशोिन सवहि) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नपेाि सरकार 
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी मिवारण िन्त्रालय 

िुक्त हमलया पुिःस्थापि सिस्या सिाधाि समिमत 

मसिंहदरबार, काठिाण्डौ 
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िुक्त हमलया पुिःस्थापि  

सिंग सम्बमन्त्धत िीमत, ऐि, मियि, गठि आदेश र काययमवमध सिंकलि 

(आ.व. २०७५।७६ सम्िको सिंशोधि समहत) 

 

सम्पादन संकलन समिमिद्वारा ियार गररएको 

 

प्रकाशकः नेपाल सरकार,  

 भमूि व्यवस्था, सहकारी िथा गररबी मनवारण िन्त्रालय 

 िकु्त हमलया पुनःस्थापन सिस्या सिाधान समिमि 
 

प्रकाशन मिमिः २०७५ िाघ 
 

सवाामधकार©  प्रकाशकिा सरुमिि  
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हमलया िुमक्तको घोषणा संगै िुक्त हमलयाको पुनःस्थापनका लामग नेपाल 

सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी िथा गररबी मनवारण िन्त्रालय िार्ा ि मवमभन्त्न 

कायाक्रिहरु सञ् चालन गदै आएको छ । यसका लामग िुक्त हमलया पुनःस्थापन सिस्या 

सिाधान समिमि मक्रयामशल रहकेो छ ।  

मवमभन्त्न नीमिगि, कानूनी िथा कायामवमधगि दस्िावेजहरु नै हमलया 

पुनःस्थापनका िागामनदशेकका रुपिा रहकेा छन् । पुनःस्थापन संग सम्बमन्त्धि नीमिगि 

व्यवस्थाहरु एमककृि रुपिा उपलब्ध नह ुँदा कायाक्रि सञ् चालन एवं सो को 

िूलयांकनिा सिेि भएको अफ्ठ्यारोलाई सम्बोधन गना यस संग सम्बमन्त्धि सब ै

नीमिगि एवं कायामवमधगि व्यवस्थाहरुलाई यस पुमस्िकािा प्रकाशन गना लामगएको 

छ। यसिा िूल दस्िावेज र सोिा भएका संशोधन सिेि मसलमसलेवार ढंगवाट प्रस्िुि 

गररएका छन् । दस्िावेजहरुको संकलन, अद्यावमधक, सम्पादन िथा प्रकाशनको 

क्रििा िहत्वपूणा भमूिका मनवााह गनुाह ने सवैिा हामदाक धन्त्यवाद मदन चाहन्त्छु ।  

प्रस्िुि पुमस्िकाको प्रकाशनले सियको बचि गने, कायािा सहजिा 

लयाउनुका साथै यस िेरिा मक्रयामशल अनुसन्त्धानकिाा, पाठकवगा एवं सरकारी िथा 

गैरसरकारी संस्थाको लामग सिेि उपयोगी ह ने मवश्वास मलएको छु । 

 

 

 

सहसमिव शिंकर बहादुर थापा 

सदस्य-समिव 

िुक्त हमलया पुिःस्थापि सिस्या सिाधाि समिमत 
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मस.ि. मवषय पेज ििं. 

१ नेपालको संमवधान (२०७२) िा रहेको िकु्त हमलया सम्बन्त्धी व्यवस्था १ 

२ चौधौं योजना (आमथाक वषा २०७४-२०७५।७६) िा रहेको िकु्त हमलया 

सम्बन्त्धी व्यवस्था 
२ 

३ िकु्त हमलया पुनःस्थापन सिस्या सिाधान समिमि गठन आदशे, २०७० 3 

४ िकु्त हमलया पुनःस्थापनको ढाुँचा र कायायोजना, २०७० १३ 

५ 
िकु्त हमलयालाई जग्गा खररद िथा दिाा र घर मनिााण िथा ििाि सम्बन्त्धी 

अनदुान उपलब्ध गराउने कायामवमध, २०७२ 
२७ 

 





 
चौधौं योजनामा रहेको मकु्त कमैया सम्बन्धी व्यवस्था  
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िेपालको सिंमवधाि (२०७२) िा रहेको  

िुक्त हमलया सम्बन्त्धी व्यवस्था 

 

भाग-४ राज्यका लनदेशक लसद्धाधि, नीलि िथा दावयत्ि 
 

५१.  राज्यका नीलिहरः राज्यिे देहायका नीलिहर अििम्बन गनेछः 
(ञ)  सामान्िक धयाय र समािेशीकरण सम्बधिी नीलिः 

(६) मकु्त कमैया, कम्िहरी, हरिा, चरिा, हलिया, भलूमहीन, 

सकुुम्बासीहरको पवहचान गरी बसोबासका िालग घर घडेरी िथा 
िीविकोपाियनका िालग कृवियोग्य िमीन िा रोिगारीको व्यिस्था गदै 
पनुःस्थापन गने, 
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िौधौं योजिा (आमथयक वषय २०७४-२०७५।७६) िा 

रहेको िुक्त हमलया सम्बन्त्धी व्यवस्था 

पररच्छेद-४ क्षते्रगि विकास नीलिहर 

४.१.४ भलूमसिुार 
 

२.  चनुौिी िथा अिसरः चनुौिी िैज्ञालनक भलूमसिुार कायायधियन गरी कृिकको 
भलूममालथको पहुुँच अलभिवृद्ध गनुय, सकुुम्िासी समस्या समािान गनुय, भ-ू
उपयोग नीलि कायायधियन गरी भलूमको उपयकु्त ढङ्गिे उपयोग गनुय, भलूम 
प्रशासनिाई मानि संशािन समयानकूुि र प्रविलियकु्त बनाई स्िरीय सेिा 
प्रिाह र काययसम्पादन गनुय, भलूमसम्बधिी अलभिेखहरिाई व्यिन्स्थि गनुय र 
मकु्त कमैया िथा हलियाको शीघ्र पनुःस्थापन गनुय भलूमसिुार र व्यिस्था 
क्षेत्रका मखु्य चनुौिी रहेका छन ्। अिसर भ-ूउपयोग नीलि ििुयमा हनु,ु 
भलूम व्यिस्थापनिाई िैज्ञालनक र प्रभािकारी बनाउनका िालग दोस्रो पसु्िा 
सिुार काययक्रम कायायधियनमा ल्याउन,ु व्यिन्स्थि बसोबास गराउने प्रयास 
हनु ुयस क्षेत्रका अिसर हनु ्।  

 

३.५  काययनीलि  
 (२) मकु्त कमैया िथा मकु्त हलिया पनुःस्थापन कायय सम्पध न गररनेछ।(१)  
३.६  प्रमखु काययक्रमहर  
 (ग) भलूमसिुार काययक्रम, मकु्त कमैया, मकु्त हलिया िथा हरिा, चरुिा 

पनुःस्थापन काययक्रम,  
१. मकु्त कमैया र हलियाहरिाई पनुःस्थापन र िी पररिारहरिाई 

सीपमूिक एिम ्व्यािसावयक िालिम प्रदान ।  
२. बुँििुा मिदरु लनिेिसम्बधिी काननुको कायायधियन र हरुिा 

चरुिाहरको पनुःस्थापन ।  
 

४.  अपेन्क्षि उपिबिीः मकु्त कमैया िथा हलियाहरको पनुःस्थापन काययक्रम 
सम्पध न भएको हनेुछ । 

 

 

 

 



 
मकु्त हलिया पनुःस्थापन समस्या समाधान सलमलि गठन आदशे, २०७० 
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िुक्त हमलया पुिःस्थापि सिस्या सिाधाि 

समिमत गठि आदशे, २०७० 

स्िीकृि 

मन्धत्रपररिद् बाट २०७०।१२।0६ 

संशोिन  
पवहिो संशोिन २०७३।०३।०६ 

दोस्रो  संशोिन २०७४।०५।१४ 

िेस्रो  संशोिन २०७५।०६।०५ 

 

प्रस्िािना: 
मकु्त हलियाहरुको पनु:स्थापन कायय सम्पध न गनय र बनृ्ि विकासका 

काययक्रम सञ् चािन गरी आत्मलनभयर बनाउदै मकु्त हलिया पररिारहरुको 
िीिनस्िरमा सिुार ल्याउन आिश्यक व्यिस्था गनयका िालग एक सलमलि गठन गरी 
काम कियव्य र अलिकार समेिको व्यिस्था गनय िाञ्छनीय भएकोिे, 

नेपाि सरकार (मन्धत्रपररिद्) िे देहायको आदेश िारी गरेको छ । 
 

१. सन्क्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस आदेशको नाम “मकु्त हलिया पनु:स्थापन 
समस्या समािान सलमलि गठन आदेश, २०७०” रहेको छ । 

  (२) यो आदेश िरुुधि प्रारम्भ हनेुछ । 
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२. पररभािा: लबिय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस आदेशमा,- 
(क) “सलमलि” भन्नािे दफा ३ बमोन्िम स्थापना भएको मकु्त हलिया 

पनु:स्थापन समस्या समािान सलमलि सम्झन ुपछय । 

(ख) “समधिय सलमलि” भन्नािे दफा ८ िमोन्िम गठन भएको सलमलि  
सम्झन ुपछय। 

(ग) “न्िल्िा सलमलि” भन्नािे दफा ९ िमोन्िम गठन भएको “मकु्त 
हलिया पनु:स्थापन न्िल्िा सलमलि” सम्झन ुपछय । 

(घ) “मधत्रािय” भन्नािे भलूम व्यिस्था, सहकारी िथा गररबी लनिारण 
मधत्रािय सम्झन ुपछय । 

३. मकु्त हलिया पनु:स्थापन समस्या समािान सलमलिको गठनः (१) मकु्त 
हलियाहरुको पनु:स्थापन, बनृ्ि विकासका योिनाहरुको ििुयमा गरी 
िीिनस्िरमा सिुार ल्याउने कायय गनय “मकु्त हलिया पनु:स्थापन समस्या 
समािान सलमलि” स्थापना गररएको छ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्िमको सलमलिमा देहाय बमोन्िमका अध्यक्ष िथा 
सदस्यहरु रहनेछन:- 

(क) मधत्री िा राज्यमधत्री, भलूम व्य., स. िथा ग. लन. मधत्रािय -अध्यक्ष 

(ख) उपाध्यक्ष िा सदस्य, राविय योिना आयोग  
(भलूम व्य., स. िथा ग. लन. मधत्रािय हेने)  -सदस्य 

(ग) सन्चि, भलूम व्य., स. िथा ग. लन. मधत्रािय -सदस्य 

(घ) सन्चि िा लनििे िोकेको सहसन्चि, अथय मधत्रािय  -सदस्य 

(ङ) सन्चि िा लनििे िोकेको सहसन्चि, श्रम, रो.िथा सा.स.ुम. -सदस्य 

(च) सन्चि िा लनििे िोकेको सहसन्चि, गहृ मधत्रािय  -सदस्य 

(छ) सन्चि िा लनििे िोकेको सहसन्चि,   
मवहिा, बािबालिका िथा िेष्ठ नागररक मधत्रािय  -सदस्य 



 
मकु्त हलिया पनुःस्थापन समस्या समाधान सलमलि गठन आदशे, २०७० 
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(ि) सन्चि िा लनििे िोकेको सहसन्चि, 

संघीय मालमिा िथा सामाधय प्रशासन मधत्रािय  -सदस्य 

(झ) सन्चि िा लनििे िोकेको सहसन्चि,  

िन िथा िािािरण मधत्रािय -सदस्य 
(ञ) सन्चि िा लनििे िोकेको सहसन्चि, शहरी विकास मधत्रािय -सदस्य 

(ट) सन्चि िा लनििे िोकेको सहसन्चि,  
स्िास््य िथा िनसंख्या मधत्रािय -सदस्य 

(ठ) सन्चि िा लनििे िोकेको सहसन्चि, 

कृवि िथा पशपुधछी विकास मधत्रािय -सदस्य 

(ड) सन्चि िा लनििे िोकेको सहसन्चि, 

न्शक्षा, विज्ञान िथा प्रविलि मधत्रािय -सदस्य 

(ढ) सन्चि िा लनििे िोकेको सहसन्चि, 

उद्योग, बान्णज्य िथा आपूलिय मधत्रािय -सदस्य 

(ण) मकु्त हलिया मध्येबाट मधत्राियिे िोकेको  
एक मवहिा सवहि प्रलिलनलि २ िना -सदस्य 

(ि) सहसन्चि, भलूम व्यिस्था, सहकारी िथा गररबी लनिारण मधत्रािय  
(भलूम व्यिस्थापन महाशाखा) -सदस्य-सन्चि 

४.  सलमलिको काययक्षते्र: सलमलिको काययक्षेत्र मध्यपन्िमाञ्चि विकास क्षेत्रका 
सखेुि, िािरकोट र हमु्िा न्िल्िाहरु िथा सदुरुपन्िमाञ्चि विकास क्षेत्रका 
कैिािी, कञ्चनपरु, डडेल्िरुा, अछाम, बझाङ्ग, बािरुा, दाच ुयिा, बैिडी र डोटी 
न्िल्िाहरु हनेुछन ् । 

५.  सलमलिको कायायिय: सलमलिको कायायिय मधत्राियमा रहनेछ । 

६.  सलमलिको काम, कियबय र अलिकार: सलमलिको काम, कियबय र अलिकार 
देहाय बमोन्िम हनेुछ:- 
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(क) नेपाि सरकार (मधत्रीस्िर) बाट स्िीकृि मकु्त हलिया 
पनु:स्थापन िथा अनगुमन सम्बधिी काययविलि, २०६९ अनसुार बगीकरण 
गरी पररचय पत्र वििरण गररएका मकु्त हलियाहरुिाई यस आदेश बमोन्िम 
पनु:स्थापन िथा आयआियनका क्षमिा विकासका िालग बनृ्िविकासका 
काययक्रमहरु सञ् चािन गने, गराउने । 

(ख) नेपाि सरकारबाट स्िीकृि मकु्त हलियाको पनु:स्थापनको ढाुँचा 
र कायययोिना बमोन्िमको उदे्दश्य हालसि गनय कायययोिनामा न्िम्मेिारी 
िोवकए िमोन्िम सम्बन्धिि मधत्राियिाट योिना ििुयमा, बिेट/काययक्रम र 
कायायधियनमा समधिय र सहिीकरण गने । 

(ग) नेपाि सरकारको नीलि र मापदण्ड विपररि कुनै व्यहोरािे ढाुँटी, 
छिी िा अधय कुनै िररकािे मकु्त हलियाको पररचय पत्र लिएको िा िगय 
फरक पारी लिएको िा आफ्नो पररिार लभत्रका सदस्यहरुको नाममा िग्गा 
दिाय गरेको भनी न्िल्िा सलमलिहरुबाट लसफाररस भै आएमा त्यस्िो पररचय 
पत्रबाट पाएको सम्पूणय सवुििा बदर गनय न्िल्िा सलमलििाई लनदेशन ददने । 

(घ) मकु्त हलिया पनु:स्थापन िथा बनृ्ि विकास काययक्रम सम्बधिमा 
नेपाि सरकारबाट प्राप्त नीलि, लनदेशनहरु कायायधियन गने, गराउने । 

(ङ) मकु्त हलिया पनु:स्थापनको िालग न्िल्िा सलमलिहरुको काम 
कारिाहीमा प्रभािकारीिा ल्याउन लनरीक्षण, अनगुमन िथा समधिय गने र पनय 
आएका िािा, अड्काउ फुकाउन आिश्यक लनदेशन ददने । 

(च) मकु्त हलिया पनु:स्थापन सम्बधिमा सलमलििे आिश्यक ठानेका 
विियमा लनदेशन ददने । 

७. सलमलिको बैठक (१) सलमलिको बैठक आिश्यकिा अनसुार सलमलिका 
अध्यक्षिे िोकेको लमलि, समय र स्थानमा बस्नेछ । 
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(२) सलमलिको बैठकको िालग सम्पूणय सदस्य संख्याको पचास प्रलिशि 
सदस्य उपन्स्थि भएमा गणपूरक संख्या पगुेको मालननेछ । 

(३) सलमलिको बैठकको अध्यक्षिा सलमलिको अध्यक्षिे गनेछ । 

(४) सलमलिको बहमुिको राय माधय हनेुछ । मि बरािर भएमा 
बैठकको अध्यक्षिा गने व्यन्क्तिे लनणाययात्मक मि ददन सक्नेछ । 

(५) सलमलििे आिश्यकिा अनसुार विशेिज्ञिाई बैठकमा आमधत्रण 
गनय सक्नेछ । 

(६) सलमलिको बैठक सम्बधिी अधय काययविलि सलमलििे आफैं िे 
लनिायरण गरे बमोन्िम हनेुछ । 

८. समधिय सलमलिको गठन : मकु्त हलिया रहेका न्िल्िाहरुमा मकु्त हलिया 
पनु:स्थापन िथा बनृ्ि विकासका काययक्रमहरु सञ् चािनमा  समधिय गनय, 
परी आएका समस्याहरुको समािान गनय, प्रभािकारी रुपमा अनगुमन गनय, 
सलमलिको लनणयय कायायधियन गनय र अधय आिश्यक काययहरु सम्पादन गनय 
गराउनका िालग देहायका पदालिकारी रहेको एक समधिय सलमलि रहनेछः- 

(क) सहसन्चि, भलूम व्यिस्था, सहकारी िथा गररबी लनिारण मधत्रािय   
 (भलूम व्यिस्थापन महाशाखा) - संयोिक 

(ख) उपसन्चि, श्रम, रोिगार िथा सामान्िक सरुक्षा मधत्रािय - सदस्य 

(ग) उपसन्चि, कृवि िथा पशपुधछी विकास मधत्रािय    - सदस्य 

(घ) उपसन्चि, उद्योग, बान्णज्य िथा आपूलिय मधत्रािय - सदस्य 

(ङ) उपसन्चि, गहृ मधत्रािय -सदस्य 

(च) उपसन्चि, संघीय मालमिा िथा सामाधय प्रशासन मधत्रािय -सदस्य 

(छ) उपसन्चि, स्िास््य िथा िनसंख्या मधत्रािय    - सदस्य 

(ि) उपसन्चि, िन िथा िािािरण मधत्रािय       - सदस्य 

(झ) उपसन्चि, भलूम व्यिस्था, सहकारी िथा गररबी लनिारण मधत्रािय   
(भलूमसिुार िथा बसोबास व्यिस्थापन शाखा)  - सदस्य-सन्चि 
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९.  मकु्त हलिया पनु:स्थापन न्िल्िा सलमलिको गठन: (१) सलमलिको काययक्षेत्र 
लभत्रका प्रत्येक न्िल्िामा देहाय बमोन्िमका पदालिकारीहरु रहने गरी मकु्त 
हलिया पनु:स्थापन न्िल्िा सलमलिको गठन गररनेछ: 

(क) प्रमखु न्िल्िा अलिकारी -संयोिक 

(ख) न्िल्िा समधिय अलिकारी -सदस्य 

(ग) प्रमखु, न्िल्िा प्रहरी कायायिय    -सदस्य 

(घ) प्रमखु, नापी कायायिय         -सदस्य 

(ङ) प्रमखु, न्िल्िा िन कायायिय -सदस्य 

(च) प्रमखु, शहरी विकास िथा भिन लनमायण लडलभिन कायायिय -सदस्य 

(छ) प्रमखु, न्िल्िा कृवि विकास कायायिय       -सदस्य 

(ि) प्रमखु, न्िल्िा न्शक्षा कायायिय      -सदस्य 

(झ) प्रमखु, श्रम कायायिय    -सदस्य 

(ञ) प्रमखु, घरेि ुिथा साना उद्योग विकास सलमलि/कायायिय  -सदस्य 

(ट) प्रमखु, िन-स्िास््य कायायिय   -सदस्य 

(ठ) प्रमखु, प्राविलिक न्शक्षा िथा व्यिसावयक िािीम केधर  -सदस्य 

(ड) मकु्त हलिया मध्येबाट संयोिकिे िोकेको एक मवहिा सवहि  
 प्रलिलनिी २ िना                    -सदस्य 

(ढ) प्रमखु, भलूमसिुार िथा मािपोि/मािपोि कायायिय -सदस्य-सन्चि 

(२) न्िल्िा सलमलििे आिश्यकिा अनसुार विशेिज्ञिाई बैठकमा आमधत्रण 
गनय सक्नेछ । 

(३) न्िल्िा सलमलिमा बहमुिको राय माधय हनेुछ । मि बरािर भएमा 
बैठकको अध्यक्षिा गने व्यन्क्तिे लनणययात्मक मि ददन सक्नेछ । 

१०. न्िल्िा सलमलिको काम, कियव्य र अलिकार: (१) न्िल्िा सलमलिको काम, 

कियबय र अलिकार देहाय बमोन्िम हनेुछ:- 
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(क) मधत्राियबाट प्राप्त िगि िमोन्िम प्रमान्णकरण गनय छुट भएका 
मकु्त हलियािाई प्रमाण सवहि लनिेदन ददएमा न्िल्िा सलमलििे विस्ििृ 
छानविन गरी िगि प्रमान्णकरण गने । 

(ख) कुनै व्यन्क्त िा पररिारिे धयावयक िथा अियधयावयक 
लनकायहरुबाट भएको फैसिा बमोन्िम प्रमाण सवहि आफू मकु्त हलिया 
भएको भनी दािी गनय आएमा त्यस्िा मकु्त हलिया पररिारहरुिाई 
प्रमान्णकरणको दायरामा ल्याउने । 

(ग) प्रमान्णकरण भएका मकु्त हलिया पररिारहरुिाई काययविलि 
िमोन्िम बगीकरण सवहिको पररचय पत्र प्रदान गने । 

(घ) अधय लनकायबाट सम्पादन हनेु काययमा समधियात्मक भलूमका 
लनिायह गने । 

(ङ) न्िल्िामा भएका काययहरुको प्रगलि वििरण मालसक रुपमा 
मधत्राियमा पठाउने । 

(च) सम्पकय मा नआउने पनुःस्थापनको िगिमा रहेका मकु्त 
हलियाहरुको नाम िगिबाट हटाउने सम्बधिमा देहाय बमोन्िम गनेः- 

1. िग्गा खररद अनदुान, लनमायण खचय िा घर ममयि िापिको रकम 
लिन अन्धिम पटक पैिीस ददनको अिलि िोकी साियिलनक 
सूचना प्रकान्शि गने, 

2. उपखण्ड (१) बमोन्िम प्रकान्शि गररएको अिलिलभत्र पलन 
भलूमसिुार िथा मािपोि/मािपोि कायायियमा सम्पकय  नगने 
मकु्त हलियाहरुको वििरण छानविन गरी िगिबाट हटाउने 
लनणयय गने,  

3. उपखण्ड (२) बमोन्िम भएको लनणयय कायायधियन गनय िगाई सो 
को िानकारी सलमलििाई गराउने ।  



 
मकु्त हलिया पनुःस्थापन समस्या समाधान सलमलि गठन आदशे, २०७० 

 
10 

(२) न्िल्िामा रहेका पररचयपत्र प्राप्त मकु्त हलियाहरुका िालग कुनै पलन काययक्रम 
सञ् चािन गदाय न्िल्िा सलमलिको समधियमा गनुय पनेछ । 

(३) न्िल्िामा यस सम्िधिी हनेु सम्पूणय काययको न्िम्मेिारी न्िल्िा सलमलिको 
हनेुछ। 

११. पनु:स्थापन कोि: (१) मकु्त हलिया पररिारको आलथयक अिस्था सिुार गनयका 
िालग पनु:स्थापन कोिको स्थापना गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्िमको कोिमा देहाय बमोन्िमका रकम 
रहनेछन:्- 

(क) नेपाि सरकारिे उपिबि गराएको रकम, 

(ख) विदेशी दाि ृ लनकाय, व्यन्क्त, संघ संस्था िा अधय श्रोिबाट 
नेपाि सरकार माफय ि प्राप्त हनेु रकम, 

(३) कोिमा िम्मा भएको रकम कुनै बैंकमा खािा खोिी रान्खनेछ । 

(४) कोिमा िम्मा भएको रकम िािीमबाट प्राप्त सीपको प्रयोग गनय 
ऋण प्रिाह गरी मकु्त हलिया पररिारको आलथयक अिस्था सिुार गने काययमा 
मात्र प्रयोग गररनेछ । 

(५) कोिको सञ् चािन कायायिय प्रमखु र िेखा प्रमखुको संयकु्त 
दस्िखिबाट गररनेछ । 

(६) कोिको िेखा पररक्षण प्रचलिि कानून बमोन्िम हनेुछ । 

१२. पनु:स्थापन िथा बनृ्ि विकास सम्िधिी व्यिस्था: मकु्त हलियाको पनु:स्थापन 
(िग्गा ददने, िग्गा खररद अनदुान, घर लनमायण अनदुान, घर ममयि सम्भार 
खचय र िग्गा दिाय) र बनृ्िविकास काययक्रम (िािीम, न्शक्षा िथा स्िास््य 
सम्िधिी व्यिस्था) नेपाि सरकारिाट स्िीकृि कायययोिना बमोन्िम सञ् चािन 
हनेुछ । 
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१३. सरोकारिािा मधत्राियको न्िम्मेिारी: (१) नेपाि सरकारिाट स्िीकृि 
कायययोिना िमोन्िम काययक्रम िनाउने, बिेट व्यिस्था गने र काययक्रम 
सञ् चािन गने िगायिका समग्र कायय िि ् िि ् मधत्रािय िा लनकायिे 
गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्िम न्िम्मेिारी पाएको लनकायिे सम्बन्धिि 
न्िल्िा सलमलिको लसफाररसमा प्रस्ििु कायय सम्पादन गनुय पनेछ । 

१४. अलिकार प्रत्यायोिन: (१) नेपाि सरकारिे स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को 
दफा ११ को उपदफा (१) िे ददएको अलिकार प्रयोग गरी देहाय 
बमोन्िमको अलिकार न्िल्िा सलमलििाई प्रत्यायोिन गररएको छ:- 

(क) िग्गा (नापिाुँच) ऐन, २०१९ को दफा ३, ३ख.,४,६, ७, ८, ८क., 
१० र ११ का अलिकारहरु । 

(ख) िग्गा नापिाुँच लनयमाििी, २०५८ को लनयम ४, ५, ९, १२, १३, 
१४, १५, १६, १७, १८, २०, २२, २३ का अलिकारहरु। 

(ग) मािपोि ऐन, २०३४ को दफा ६, ८, ८क., २४, २५ र २६ का 
अलिकारहरु । 

(घ) मािपोि लनयमाििी, २०३६को लनयम ३, ४, ४क, ५क, ५ख, ५घ, 
र २२क का अलिकारहरु । 

(ङ) भलूम सम्बधिी ऐन, २०२१ को दफा २१ को अलिकारहरु । 

(च) भलूम सम्बधिी लनयमहरु, २०२१ को लनयम १६ र २३ का 
अलिकारहरु । 

१५. बिेट सम्बधिी व्यिस्था: मकु्त हलिया पनु:स्थापनका िालग आिश्यक पने 
बिेट अथय मधत्राियिे समयमा नै उपिबि गराउनेछ । 

१६. कमयचारी सम्बधिी व्यिस्था:केधर िथा न्िल्िा सलमलिका िालग आिश्यक पने 
स्थायी एिं अस्थायी कमयचारीको व्यिस्था मधत्राियिे लमिाउनेछ । 

१७. भिा िथा अधय सवुििा: (१) केधर िथा न्िल्िा सलमलि िथा विज्ञ सदस्यिे 
बैठकमा भाग लिए िापि प्रलि बैठक भिा प्रचलिि लनयमानसुार पाउनेछ । 
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सदस्यहरुिे सलमलिको कामको लसिलसिामा भ्रमण गदाय पाउने दैलनक िथा 
भ्रमण भिा र होटििास खचय केधरीय िहमा प्रथम िह र न्िल्िा िहमा 
दििीय िहिे पाए सरह पाउनेछ । 

(२) सलमलिको काममा खवटने लनिामिी कमयचारीिे आफ्नो पदको सरुु 
ििब स्केिको पन्च्चस प्रलिशि थप सवुििा पाउनेछ । 

१८. लनणयय कायायधियन िथा कागिपत्र प्रमान्णि: (१) केधरीय र न्िल्िा सलमलिको 
बैठकमा भएका लनणययहरु अध्यक्ष/संयोिक र सदस्य-सन्चििे प्रमान्णि गनेछ 
र त्यस्िा लनणययको कायायधियन गराउन ुसदस्य-सन्चिको कियबय हनेुछ  

(२) न्िल्िा सलमलिको लनणययानसुार ियार भएका नक्सा, िग्गा िनी 
दिाय शे्रस्िा िथा वफल्डिकु अधय कागिाि प्रमान्णि गने कायय न्िल्िा 
सलमलिको सदस्य-सन्चिको हनेुछ । 

(३) न्िल्िा सलमलिको लनणयय कायायधियनका िालग उपदफा (२) 

बमोन्िम प्रमान्णि भएका कागिाि सम्बन्धिि भलूमसिुार िथा 
मािपोि/मािपोि िथा नापी कायायियमा पठाउन ु पनेछ । सो कागिाि 
प्राप्त भए पलछ भलूमसिुार िथा मािपोि/मािपोि िथा नापी कायायियिे 
कायायधियन गनुय पनेछ । 

१९. कायायिलि: यस आदेश बमोन्िम स्थापना गररएको केधरीय िथा न्िल्िा 
सलमलिको कायायिलि संिि ्२०७६ साि123 आिाढ मसाधिसम्मको हनेुछ ।  

२०. नेपाि सरकारसुँगको सम्पकय : सलमलििे नेपाि सरकारसुँग सम्पकय  राख्दा 
मधत्रािय माफय ि राख्न ुपनेछ । 

२१. बािा, अड्काउ फुकाउने अलिकार: यो आदेश कायायधियन गदाय कुनै बािा, 
अड्काउ परेमा मधत्राियिे फुकाउनेछ । 

                             

1 पवहिो संशोिन २०७३ द्वारा संशोलिि (साविक २०७३ साि) 
2 दोस्रो संशोिन २०७४ द्वारा संशोलिि (साविक २०७४ साि) 

3 िेस्रो संशोिन २०७५ द्वारा संशोलिि  
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िुक्त हमलया पुिःस्थापिको ढााँिा र कायययोजिा, २०७० 
 

स्िीकृि 

मन्धत्रपररिद् बाट २०७०।१२।0६ 

संशोिन  
पवहिो संशोिन २०७२।0५।१४ 

 

पषृ्ठभलूम 
 नेपाि सरकार (म.पं.) को लमलि २०६५ साि भार २१ गिेको लनणयय 
अनसुार नेपािको मध्य िथा सदुरु पन्िमाञ्चि विकास क्षेत्रका १२ िटा न्िल्िामा 
रहेका हलियाहरुको मनु्क्तको घोिणा पिाि मकु्त हलियाहरुको पनु:स्थापनका िालग 
ित्काि कायय अन्घ बढाउन आिश्यकिा महससु गरी लमलि २०६८।०१।१९ मा 
केधरमा श्री हररराम श्रीपाइिीको संयोिकत्िमा केधरीय काययदि र सम्बन्धिि 
न्िल्िाका प्रमखु न्िल्िा अलिकारीको संयोिकत्िमा न्िल्िा मकु्त हलिया पनु:स्थापन 
िथा अनगुमन काययदि गठन गररयो । शान्धि िथा पनु:लनमायण मधत्राियबाट प्राप्त 
हनु आएको १९,०५९ मकु्त हलिया पररिारको ि्यांक प्रमान्णकरण गरी चार 
प्रकारका पररचयपत्र वििरण गने िगायिका कायय उक्त काययदिहरुबाट सचुारु 
रुपमा सञ् चािन भईरहेका छन ्। पररचय पत्र प्राप्त मकु्त हलियाहरुको मानिोन्चि 
पनु:स्थापन गनय सरोकारिािा िथा सम्बि लनकायहरु, विशेिज्ञहरुको राय सल्िाह 
िथा काययशािाबाट प्राप्त हनु आएका सझुािहरुका आिारमा यो मकु्त हलिया 
पनु:स्थापन सम्बधिी ढांचा र कायययोिना ियार गररएको छ । 

 

 

 

 

 



 
मकु्त हलिया पनुःस्थापनको ढााँचा र कायययोजना, २०७० 

 
14 

१. दूरदृवि (Vision): 

मकु्त हलियाहरुिाई आिारभिू िीिनयापनको िालग सक्षम बनाउने। 

२. पररदृश्य (Mission) : 

उन्चि बसोबासको व्यिस्था, न्शक्षा, स्िास््य र रोिगारीमा पहुुँच िथा सीपमूिक 

एिं आयमूिक िािीम काययक्रमको माध्यमबाट मकु्त हलियाहरुिाई 

सशन्क्तकरण िथा समािेशीकरण गने । 
३. उद्दशे्य (Objective) : प्रस्ििु ढांचा र कायययोिनाका उदे्दश्यहरु देहाय बमोन्िम 

रहेका छन:् 

३.१  शान्धि िथा पनु:लनमायण मधत्राियबाट प्राप्त िगि प्रमान्णकरण गरी 
िगीकरण सवहिको पररचयपत्र वििरण गने । 

३.२  सरुन्क्षि बसोबास सलुनिि गनय टेिा परु् याउने । 

३.३  आलथयक अिस्थामा सिुार ल्याउन टेिा परु् याउने । 

३.४  न्शक्षा एिं स्िास््यमा पहुुँच अलभबदृि गदै सामान्िक अिस्थामा 
सिुार ल्याउन टेिा परु् याउने । 

३.५  सशन्क्तकरण र सामान्िक समािेन्शकरणको माध्यमबाट विद्यमान 
िािीय र िैंलगक विभेदको अधत्य गनय टेिा परु् याउने । 

४. रणनीलि िथा काययनीलिहरु 

उद्दशे्य नं. ३.१ “मकु्त हलिया पररिारको प्रमान्णकरण गरी पररचय पत्र 
वििरण गनय” देहाय बमोन्िमको रणनीलि िथा काययनीलिहरु अििम्बन 
गररनेछ : 

४.१.१  प्राप्त िगि र वििरण बमोन्िमका मकु्त हलियाको 
प्रमान्णकरण गररनेछ । 

४.१.२  कुनै व्यन्क्त िा पररिारिे धयावयक िथा अियधयावयक 
लनकायबाट भएको फैसिा बमोन्िम आफू मकु्त हलिया 
भएको प्रमाण सवहि आएमा त्यस्िा हलिया 
पररिारहरुिाई प्रमान्णकरणको दायरामा ल्याइनेछ । 
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४.१.३  प्रमान्णकरण भएका हलिया पररिारहरुिाई देहाय 
बमोन्िम पररचयपत्र प्रदान गररनेछ:- 

लस.नं. आलथयक न्स्थलिको वििरण िगय 
पररचयपत्रमा िगाईने 

स्टीकरको रङ्ग 

१ 
आफ्नो स्िालमत्िमा 

घरिग्गा दिैु नभएको 
क रािो 

२ 
आफ्नो घर भएको 
 िग्गा नभएको 

ख खैरो 

३ 
आफ्नो िग्गा भएको 

घर नभएको 
ग हररयो 

४ 
आफ्नो स्िालमत्िमा 
घरिग्गा दिैु भएको 

घ सेिो 

 

उद्दशे्य नं. ३.२ “सरुन्क्षि बसोबास सलुनन्िि गनय” देहाय बमोन्िमको 
रणनीलि िथा काययनीलिहरु अििम्िन गररनेछ: 

४.२.१ “क” िगयका मकु्त हलिया पररिारहरुिाई बसोबासका 
िालग वहमािी/पहाडी क्षेत्रको हकमा ३ रोपनी सम्म 
र िराई क्षेत्रको हकमा २ कट्ठासम्म िग्गा उपिबि 
गराइनेछ । िर िग्गा उपिबि हनु नसकेमा 
बसोबासका िालग िग्गा खररद गनय अनदुान िापि रु. 
दइु िाख4 उपिबि गराइनेछ । 

४.२.२ “क” र “ग” िगयका मकु्त हलिया पररिारहरुिाई घर 
लनमायणको िालग स्थानीय स्रोि, सािन र सम्भि भए 
सम्म हलियाको सीपिाई उपयोग गने गरी घर 

                             

4  पवहिो संशोिन, २०७२ िाट संशोलिि (साविक १ िाख ५० हिार) 
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लनमायणको िालग वहमािी/पहाडी क्षेत्रको हकमा प्रलि 
पररिार रु. ३ िाख २५ हिार र िराई क्षेत्रको 
हकमा रु. २ िाख २५ हिार 5  लनमायण प्रगलिका 
आिारमा वकस्िािधदीमा उपिबि गराइनेछ । 
त्यसैगरी “ख” र “घ” िगयका मकु्त हलिया 
पररिारहरुिाई घरको अिस्था हेरी न्िल्िा सलमलिको 
लसफाररसको आिारमा घर ममयि सम्भारका िालग 
िढीमा रु. १ िाख २५ हिार6 सम्म वकस्िािधदीमा 
उपिबि गराईनेछ । 

४.२.३  नेपाि सरकारबाट मकु्त घोिणा भए पलछ कन्म्िमा ५ 
िियदेखी ऐिानी, पलिय (िन िंगि क्षेत्रको िग्गा 
िाहेक) िग्गामा घर बनाई बसेका “ख” िगयका मकु्त 
हलिया पररिारहरुिाई ४.२.१ मा िोवकएको सीमामा 
नबढ्ने गरी दिाय गनय आिश्यक प्रवक्रया अििम्बन 
गररनेछ । यसरी सो िग्गा लनिका नाममा दिाय हनु 
नसकेमा त्यस्िा मकु्त हलिया पररिारहरुिाई पलन 
४.२.१ र ४.२.२ िमोन्िमको सवुििा प्रदान 
गररनेछ । 

४.२.४  “क” िगयका मकु्त हलिया पररिारहरुको पनु:स्थापनको 
सम्बधिमा सम्भि भएसम्म लनिहरुिे बसोबास गरेको 
स्थानमा िा सो सम्भि नभए उपयकु्त स्थानमा 
सामवुहक मकु्त हलिया आिास योिना सञ्चािन गरी 
लनिहरुिाई हस्िाधिरण गने व्यिस्था लमिाईने 

                             

5  पवहिो संशोिन, २०७२ िाट संशोलिि (साविक वहमािी/पहाडी के्षत्रको हकमा प्रलि पररिार 
रु. ३ िाख र िराई के्षत्रको हकमा रु. २ िाख) 

6  पवहिो संशोिन, २०७२ िाट संशोलिि घर ममयि सम्भारका िालग िढीमा रु. १ िाख 
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छ । िर यसरी पनु:स्थापन गररएका पररिारिाई 
४.२.१ र ४.२.२ बमोन्िम सलुबिा ददइने छैन । 

४.२.5  मकु्त हलियािे उपयोग गरररहेको िग्गा लनिकै 
नामममा दिाय गदाय िा अनदुान रकमबाट िग्गा खररद 
गदाय िाग्ने रन्ििेशन दस्िरु मकु्त हलियाका िालग 
छुट गने ।7 

४.२.६  मकु्त हलिया पररिारिाई अनदुान रकमिाट िग्गा 
उपिबि गराउुँदा ियार गनुयपने लिखि खचय िापिको 
रकम प्रलि लिखि रु ५००।- उपिबि गराउने ।8 

 

उद्दशे्य नं. ३.३: “आलथयक अिस्थामा सिुार ल्याउन” देहाय बमोन्िमको 
रणनीलि िथा काययनीलि अििम्िन गररनेछ: 

४.३.१  कृवि पेशा िा बयिसाय गनय चाहने मकु्त हलियाको 
आिश्यकिा अनसुार िग्गा उपिबि भएमा मकु्त 
हलियाको समूहिाई सरकारिे िीिमा िग्गा उपिबि 
गराउने छ । साथै आिलुनक कृवि, मौसमी िथा 
बेमौसमी िरकारी खेलि, फिफुि खेलि, िलडबवुट खेलि 
िस्िा कायय गनय िािीम िथा प्राविलिक सहयोग 
उपिबि गराइने िथा बिारीकरणका िालग 
सहिीकरण गररनेछ । 

४.३.२  मकु्त हलिया पररिारिाई बयिसायमूिक न्शक्षा 
(अनमी, सीएमए, िेवटए, अहेि, होटेि व्यिस्थापन, 
आदद), सीपमूिक िथा आयमूिक िािीम (कुक, 

िेकरी, सरुक्षा गाडय, ड्राइलभङ्, िाईररङ, प्िन्म्बङ, 

                             

7 पवहिो संशोिन, २०७२ िाट थप 
8 पवहिो संशोिन, २०७२ िाट थप  
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मोिाईि ममयि, इिेक्रीकि, बाुँस, छािा, काठिधय 
उद्योग आदद) र लनिहरुको मागको आिारमा अधय 
िािीम सञ् चािन गरी स्िरोिगारीको िालग प्रोत्सावहि 
गररनेछ । यसरी िािीम प्राप्त मध्येबाट उत्कृि र 
उपयकु्त ठहररएका र बैदेशीक रोिगारीमा िान चाहने 
इच्छुक मकु्त हलियाहरुिाई िैदेन्शक रोिगारीमा 
िानको िालग राहदानी  शलु्क र अधय खचय गरी 
एकमषु्ठ १० हिार उपिबि गराइने छ । 

४.३.३  िघ ुउद्यम प्रबर्द्यन काययक्रम अधिगयि मकु्त हलियािे 
सीप प्राप्त गरेको क्षेत्रमा स्िरोिगार हनु सो सम्बधिी 
बयापार बयिसाय गनय चाहेमा पररयोिना हेरी 
पनु:स्थापन कोिबाट सहलुियि दरमा ऋण उपिबि 
गराइनेछ । 

४.३.४  मकु्त हलिया पररिारबाट बैदेन्शक रोिगारीमा िान 
चाहनेहरुको िालग आिश्यक सीप र िािीम उपिबि 
गराई सम्बन्धिि लनकायहरुको समधियमा आलथयक 
िथा प्राविलिक सहलुियि उपिबि गराउन सहिीकरण 
गररनेछ । 

४.३.५  मकु्त हलियाहरुिाई सहकारी संस्था स्थापना गनय 
सहिीकरण गररनेछ । 

४.३.६  िोपोधमखु परम्परागि सीपहरुिाई आिलुनकीकरण गनय 
प्रोत्सवहि गररनेछ । 

४.३.७  स्थानीय लनकायहरु माफय ि सामान्िक िथा आलथयक 
रुपमा वपछलडएको िगयको िालग छुट्याइने काययक्रम 
िथा बिेटमा उक्त समूह लभत्र मकु्त हलियाहरुिाई 
समािेश गनय हलियाहरुको पहुुँच अलभबवृद्ध 
गररनेछ । 
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उद्दशे्य नं. ३.४ “न्शक्षा एिं स्िास््यमा पहुुँच अलभबवृद्ध गदै सामान्िक 
अिस्थामा सिुार ल्याउन” देहाय बमोन्िमको रणनीलि िथा काययनीलिहरु 
अििम्िन गररनेछ: 

४.४.१  मकु्त हलिया पररिारहरुिाई साक्षर िलु्याउन िथा 
न्शक्षामा बािबालिकाहरुको पहुंच बढाउन छात्रबनृ्ि र 
अधय विशेि काययक्रम सञ् चािन गररनेछ । 

४.४.२  बढीमा स्नािक िहसम्मको उच्च न्शक्षा (प्राविलिक, 
व्यिसावयक र सािारण) मा विद्याथीहरुको पहुुँच 
बढाउन प्रोत्सावहि गररनेछ । 

४.४.३  रावियस्िरका औपचाररक िथा अनौपचाररक न्शक्षा 
काययक्रम सञ् चािनमा मकु्त हलियाहरुिाई प्रोत्सावहि 
गररनेछ । 

४.४.४  स्िास््य सेिामा पहुंच बवृद्ध गनय विशेि काययक्रम 
(मािनृ्शश,ु कुपोिण, HIV and AIDS, पाठेघर खस्ने 
रोगको उपचार, पररिार लनयोिन आदद) सञ् चािन 
गररनेछ । 

४.४.५  िन्क्षि िगयबाट स्िास््य स्िंसेविकाको उत्पादन र 
व्यिस्थापन गररनेछ । 

४.४.६  िन्क्षि िगयका मटुुरोग, मगृौिा सम्बधिी र अिुयद रोग 
आदद िस्िा िवटि प्रकारका रोग भएका विरामीहरुको 
िालग विपन्न पररिारका विरामीहरुिाई ददए सरहको 
सहलुियि दरमा उपचारको व्यिस्था गररनेछ । 

४.४.७  अपाङ्गिा भएका मकु्त हलिया र लनिका पररिारहरुिाई 
राज्यिाट प्रदान गररने सवुििाहरुमा विशेि प्राथलमकिा 
ददईनेछ । 
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उद्दशे्य नं. ३.५ “सशन्क्तकरण र सामान्िक समािेशीकरणको माध्यमिाट 
विद्यमान िािीय र िैंलगक विभेदको अधत्य गनय” देहाय बमोन्िमको रणनीलि 
िथा काययनीलिहरु अििम्िन गररनेछ: 

४.५.१  स्थानीय स्िरमा गठन हनेु विलभन्न सलमलि, उपभोक्ता 
सलमलिमा मकु्त हलियाको सहभालगिाका िालग 
प्रोत्सावहि गररनेछ । 

४.५.२  दलििहरु मालथ हनेु विलभन्न प्रकारका छुिाछुि एिम ्
भेदभािको अधत्य र साियिलनक स्थि उपभोगको 
सलुनन्िििाको िालग समािका गैरहलिया समदुायसंग 
समधिय र सहकाययका काययक्रम सञ् चािन 
गररनेछ । 

४.५.३  मकु्त हलिया पररिारका मवहिाहरुिाई सामान्िक 
क्षेत्रमा सहभालगिा बवृद्धको िालग सचेिना अलभयान 
सञ् चािन गररनेछ । 

 

५. पनु:स्थापनको संस्थागि संरचना सम्बधिी व्यिस्था: मकु्त हलियाको िगि 
प्रमान्णकरण गने, पररचयपत्र वििरण र पनु:स्थापनमा संिग्न विलभन्न 
सरकारी लनकायहरु, दाि ृ संस्थाहरु िगायि समविगि रुपमा 
पनु:स्थापनको काययक्रमहरुको कायायधियन र समधिय गने िगायिका 
कायय गनयका िालग आिश्यक पने संरचना सम्बधिमा यथोन्चि कानूनी 
व्यिस्था गररनेछ । 
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कायययोिना 
६.१ मकु्त हलिया पररिारको प्रमान्णकरण गरी पररचयपत्र वििरण गनेः 

क्र. 
सं. 

वक्रयाकिाप 

कायायधियन गने 
लनकायहरु 

समयािलि अनमुालनि 
िागि 

अनगुमन गने 
लनकाय मखु्य लनकाय 

सहयोगी 
लनकाय 

२०७०।७१ २०७१।७२ २०७२।७३ 

१ 
मकु्त हलियाहरुको 
प्रमान्णकरण गरी 

पररचयपत्र वििरण गने 

मकु्त हलिया 
पनु:स्थापन 

न्िल्िा सलमलि 

न्ि.वि.स.,न.
पा., 

गा.वि.स. 
√ 

दोश्रो 
चौमालसक 

लभत्र 
 ५ िाख 

भलूम व्यिस्था, 
सहकारी िथा गररबी 
लनिारण मधत्रािय 

२ 
प्रमान्णकरण भएका मकु्त 
हलियाहरुिाई पररचयपत्र 

वििरण 

न्िल्िास्िरीय 
सलमलि 

न्ि.वि.स.,न.
पा., 

गा.वि.स. 
√ √  ५ िाख 

भलूम व्यिस्था, 
सहकारी िथा गररबी 
लनिारण मधत्रािय 

 
६.२ सरुन्क्षि बसोबास सलुनन्िि गनेः 

क्र. 
सं. 

वक्रयाकिाप 
कायायधियन गने लनकायहरु समयािलि अनमुालनि 

िागि 
अनगुमन 

गने लनकाय मखु्य लनकाय सहयोगी 
लनकाय 

२०७०। 
७१ 

२०७१। 
७२ 

२०७२। 
७३ 

१ 
आफ्नो िग्गा 

नभएका पररिारिाई 
िग्गा वििरण गने 

भलम व्यिस्था, 
सहकारी िथा 
गररबी लनिारण 

र शहरी 
विकास 
मधत्रािय 

अथय 
मधत्रािय, गहृ 
मधत्रािय, 
संघीय 

मालमिा िथा 
सामाधय 
प्रशासन 
मधत्रािय 

√ √ √ 

३० करोड 
(सरकारी िग्गा 
उपिबि भएको 

अिस्थामा 
िागि कमहनु)े 

भूलमव्यिस्था, 
सहकारी िथा 
गररबीलनिारण 
मधत्रािय, 
प्र.म.िथा 
मं..प.. को 
कायायिय 

२ 

घर लनमायणको िालग 
आलथयक सहयोग 
प्रदान गने :(यस 
काययक्रम अधिगयि 
मकु्त हलिया आिास 
काययक्रम समेि 
समािेश गने) 

शहरी विकास 
मधत्रािय 

भलम व्यिस्था, 
सहकारी िथा 
गररबी लनिारण 
र अथयमधत्रािय, 

न्िल्िा 
सलमलिहरु 

√ √ √ ६० करोड 

भूलमव्यिस्था, 
सहकारी िथा 
गररबीलनिारण 
मधत्रािय 
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३ 

“ख” र “घ” बगयका 
मकु्त हलिया 

पररिारको घरको 
ममयि सम्भार गने 

शहरी विकास 
मधत्रािय 

भलमव्यिस्था, 
सहकारी िथा 
गररबीलनिारण र 
अथय मधत्रािय, 

न्िल्िा 
सलमलिहरु 

√ √ √ 
बढीमा ४५ 

करोड 

भूलमव्यिस्था, 
सहकारी िथा 
गररबीलनिारण 
मधत्रािय 

४ 

ऐिानी, पलिय 
िग्गामा बसोबास 
गरेका पररिारको 
नाममा सोही िग्गा 

दिाय गने 

केधरीय सलमलि, 
न्िल्िा सलमलि, 

मािपोि  
र नापी 

कायायियहरु 

स्थानीय 
लनकायहरु 

न्िल्िास्िरीय 
सलमलिहरु 

√ √ √ ५ िाख 

प्र.म. िथा 
मं.प. को 
कायायिय, 

भूलम व्यिस्था, 
सहकारी िथा 
गररबीलनिारण 
मधत्रािय 

 
६.३ आलथयक अिस्थामा सिुार ल्याउनःे 

क्र. 
सं. 

वक्रयाकिाप 
कायायधियन गने लनकायहरु समयािलि अनमुालनि 

िागि 
अनगुमन गने 

लनकाय मखु्य लनकाय सहयोगी 
लनकाय 

२०७०। 
७१ 

२०७१। 
७२ 

२०७२। 
७३ 

१ 

कृवि पेशा िा बयिसाय 
गनय चाहने मकु्त 

हलियाको समूहिाई 
सरकारिे लििमा िग्गा 

उपिबि 
गराउन े ।(माछा 
पािनको िालग 

पोखरी,िरकारी खेिीको 
िालग िगर, नदी उकास) 

भूलम व्यिस्था, 
सहकारी िथा 
गररबीलनिारण, 
कृवि िथा 
पशपुधछी 
विकास 

मधत्रािय, 
स्थानीय लनकाय 

सम्बन्धिि 
न्िल्िा हेने 
सरकारी 
कायायिय 

√ √ √ 
२४ 
िाख 

भूलम व्यिस्था, 
सहकारी िथा 
गररबीलनिारण 
मधत्रािय 

२ 

सीपमूिक, 
आयमूिक(कृवििधय 

समेि) का िालग उपयकु्त 
हनुे िािीम सञ् चािन 

गने 

श्रम रोिगार 
िथा सामान्िक 
सरुक्षा, कृवि 
िथा पशपुधछी 
विकास र 

उद्योग बान्णज्य 
िथा आपूलिय 
मधत्रािय 

सम्बन्धिि क्षेत्र 
हेने सरकारी 
कायायिय 

√ √ √ ८ करोड 

सलमलि, , भूलम 
व्यिस्था, 

सहकारी िथा 
गररबी लनिारण 

मधत्रािय 
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३ 
मकु्त हलिया पररिारको 
उत्पादनिाई ििारमा प-ु
याउन सहिीकरण गने 

कृवि िथा 
पशपुधछी 
विकास 
मधत्रािय 

सम्बन्धिि 
न्िल्िा हेने 
सरकारी 
कायायिय 

√ √ √ 
१२ 
िाख 

केधरीय सलमलि, 

भूलमव्यिस्था, 
सहकारी िथा 
गररबीलनिारण 
मधत्रािय 

४ 

आय आियन कोि माफय ि 
िघ ुउद्यमका िालग 
सहलुियिपूणय ऋण 
उपिबि गराउन े

भूलमव्यिस्था, 
सहकारी िथा 
गररबीलनिारण 
मधत्रािय 

अथय मधत्रािय 
विलभन्न विलभन्न 
दाि ृलनकाय, 
न्िल्िा सलमलि 

√ √ √ 
३६ 
िाख 

अथय मधत्रािय, 
रा..यो..आ. 

५ 

बैदेन्शक रोिगारीमा िान 
चाहने यिुाहरुको िालग 
आलथयक िथा प्राविलिक 
सहलुियि उपिबि 

गराउन सहिीकरण गने 

श्रम रोिगार 
िथा सामान्िक 
सरुक्षा मधत्रािय 

न्िल्िास्िरीय 
सलमलि, केधरीय 

सलमलि, 
बैदन्शक 

रोिगार विभाग 

√ √ √ 
५० 
िाख 

भूलमव्यिस्था, 
सहकारी िथा 
गररबीलनिारण, 
श्रम रोिगार 
िथा सामान्िक 

सरुक्षा 
मधत्रािय 

६ 

(िोपोधमखु) परम्परागि 
सीपहरुिाई 

आिलुनवककरण गनय 
प्रोत्साहन गने 

उद्योग, बान्णज्य 
िथा आपूलिय, 
श्रम रोिगार 
िथा सामान्िक 
सरुक्षा मधत्रािय 

न्िल्िास्िरीय 
सलमलि √ √ √ १ करोड 

भूलमव्यिस्था, 
सहकारी िथा 
गररबीलनिारण, 
श्रम रोिगार 
िथा सामान्िक 
सरुक्षा, उद्योग, 

बान्णज्य िथा 
आपूलिय 
मधत्रािय 

७ 

स्थानीय लनकायहरु 
माफय ि सामान्िक िथा 

आलथयक रुपमा 
वपछलडएको िगयको िालग 
छुट्याइने काययक्रम िथा 
बिेटमा उक्त समूह लभत्र 
मकु्त हलियािाई समािेश 

गने । 

संघीय मालमिा 
िथा सामाधय 

प्रशासन 
मधत्रािय 

स्थानीय 
लनकायहरु    लनरधिर 

बिेट 

संघीय मालमिा 
िथा सामाधय 
प्रशासन, 

भूलमव्यिस्था, 
सहकारी िथा 
गररबीलनिारण 
मधत्रािय 
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६.४ न्शक्षा एिं स्िास््यमा पहुुँच अलभबवृद्ध गदै सामान्िक अिस्थामा सिुार ल्याउनःे 
 

क्र. 
सं. 

वक्रयाकिाप 
कायायधियन गने लनकायहरु समयािलि अनमुालनि 

िागि 
अनगुमन 

गने लनकाय मखु्य लनकाय सहयोगी 
लनकाय 

२०७०। 
७१ 

२०७१। 
७२ 

२०७२। 
७३ 

१ 

मकु्त हलिया साक्षरिा 
काययक्रम, 

बािबालिकाहरुिाई 
विद्याियमा भनाय 
लनरधिरिा िथा 

छात्रबृन्ि सञ् चािन गने 

न्शक्षा, विज्ञान िथा 
प्रविलि मधत्रािय, 

मवहिा, 
िाििालिका 
िथा िेष्ठ 
नागररक 
मधत्रािय, 
मकु्त हलिया 

न्िल्िा 
स्िरीय 
सलमलि 

√ √ √ 
लनयलमि 
बिेटबाटै 

न्शक्षा, विज्ञान 
िथा प्रविलि 
मधत्रािय, 

२ 
आिारभूि प्राविलिक र 
बयिसायमूिक न्शक्षा 

प्रदान गने 

उद्योग, श्रम, न्शक्षा  
मधत्रािय 

न्िल्िा 
स्िरीय 
सलमलि 

√ √ √ ४ करोड 
न्शक्षा, उद्योग, 
श्रम, कृवि 
मधत्रािय 

३ 

मकु्त हलिया पररिारका 
सधिानिाई उच्च न्शक्षा 

(िढीमा स्नािक िह 
सम्म) को िालग 
छात्रिनृ्िको कोटा 

लनिायरण गने 

न्शक्षा, विज्ञान िथा 
प्रविलि मधत्रािय, 

भूलमव्यिस्था, 
सहकारी िथा 
गररबीलनिारण 
मधत्रािय 

√ √ √ 
लनयलमि 
बिेटबाटै 

भूलमव्यिस्था, 
सहकारी िथा 
गररबीलनिारण 
मधत्रािय 

४ स्िास््य सेिामा  पहुुँच 
अलभिवृद्ध गने 

स्िास््य िथा 
िनसंख्या  
मधत्रािय 

न्िल्िा न्स्थि 
स्िास््य 
संस्थाहरु 

√ √ √ 
लनयलमि 
बिेटबाटै 

भूलमव्यिस्था, 
सहकारी िथा 
गररबीलनिारण, 
स्िास््य िथा 
िनसंख्या 
मधत्रािय 

५ 
िन्ययि िगयकै स्िास््य 
स्ियंसेविका उत्पादन 

गने 

स्िास््य िथा 
िनसंख्या  
मधत्रािय 

न्िल्िान्स्थि 
स्िास््य 
संस्थाहरु 

√ √ √ 
लनयलमि 
बिेटबाटै 

भूलमव्यिस्था, 
सहकारी िथा 
गररबीलनिारण, 
स्िास््य िथा 
िनसंख्या 
मधत्रािय 



 
मकु्त हलिया पनुःस्थापनको ढााँचा र कायययोजना, २०७० 

 
25 

६ 

िन्क्षि िगयकै मटुुरोग, 
मगृौिा र अिुयदरोग 
िस्िा िटीि रोगको 
लनशलु्क उपचार गने 

स्िास््य िथा 
िनसंख्या  

मधत्रािय  

न्िल्िान्स्थि 
स्िास््य 
संस्थाहरु 

√ √ √ 
लनयलमि 
बिेटबाटै 

भूलमव्यिस्था, 
स. िथा 
ग.लन., 

स्िास््य िथा 
िनसंख्या 
मधत्रािय 

७ 

अपाङ्गिा भएका मकु्त 
हलिया पररिारिाई 
सवुििा प्रदान गदाय 
प्राथलमकिा ददन े

स्िास््य िथा 
िनसंख्या, संघीय 
मा. िथा सा. 
प्र., श्रम रो. 
िथा सा. स.ु, 

मवहिा िा. िथा 
िे. ना. 
मधत्रािय 

न्िल्िान्स्थि 
स्िास््य 

संस्थाहरु र 
लनकायहरु 

√ √ √ 
लनयलमि 
बिेटबाटै 

प्रिानमधत्री 
िथा 

मन्धत्रपररिद्को 
कायायिय, 

रा.यो.आ., भूलम 
व्यिस्था, स. 
िथा ग.लन. र 
स्िा. िथा ि.  
मधत्रािय 

 
६.५ सशन्क्तकरण र सामान्िक समािशेीकरणको माध्यमबाट विद्यमान िािीय र िङै्गीक विभेदको अधत्य गनेः 
क्र
. 
सं. 

वक्रयाकिाप 
कायायधियन गने लनकायहरु समयािलि अनमुालनि 

िागि 
अनगुमन गने 

लनकाय मखु्य लनकाय सहयोगी 
लनकाय 

२०७०। 
७१ 

२०७१। 
७२ 

२०७२। 
७३ 

१ 

स्थानीय स्िरमा गठन 
हनुे विलभन्न सलमलि, 
उपभोक्ता सलमलिमा 
मकु्त हलियाको 

सहभालगिा सलुनन्िि 
गने । 

संघीय मालमिा 
िथा सामाधय 

प्रशासन मधत्रािय 

मवहिा 
बािबालिका 
िथा िेष्ठ 
नागररक 
मधत्रािय 

√ √ √ 
लनयलमि 
बिेट 

संघीय मालमिा 
िथा सामाधय 
प्रशासन,, भूलम 

व्यिस्था,  
सहकारी िथा 
गररबी लनिारण 

मधत्रािय 

२ 

छुिाछुि िथा 
भेदभािपूणय बयिहार 
धयूनीकरण गने 
सचेिना काययक्रम 
सञ् चािन गने  

भलूम व्यिस्था, 
सहकारी िथा 
गररबी लनिारण 

मधत्रािय 

न्िल्िा सलमलि √ √ √ 

लनयलमि 
बिेट 
िथा 

काययक्रम
बाट 

प्रिानमधत्री िथा 
मन्धत्रपररिद्को 
कायायिय,, भूलम 

व्यिस्था,  
सहकारी िथा 
गररबी लनिारण 

मधत्रािय 
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३ 

मकु्त हलिया पररिारको 
मवहिाहरुिाई आलथयक  

सामान्िक क्षेत्रमा 
सशन्क्तकरणका िालग 

मवहिा विकास 
काययक्रममा प्राथलमकिा 

ददन े । 

मवहिा 
बािबालिका िथा 
िेष्ठ नागररक 
मधत्रािय 

न्िल्िास्िरीय 
सलमलि िथा 
स्थानीय 
लनकायहरु 

√ √ √ 

लनयलमि 
बिेट 
िथा 

काययक्रम
बाट 

मवहिा 
बािबालिका िथा 
िेष्ठ नागररक 
मधत्रािय 

४ 

गैर हलिया समदुायसंग 
समधिय र सहकाययका 
काययक्रम सञ् चािन 

गने 

भलूमव्यिस्था, 
सहकारी िथा 
गररबी लनिारण 

मधत्रािय 

मवहिा 
बािबालिका 
िथा िेष्ठ 
नागररक 
मधत्रािय,  

न्िल्िा सलमलि 

√ √ √ 

लनयलमि 
बिेट 
िथा 

काययक्रम
बाट 

भूलम व्यिस्था, 
सहकारी िथा 
गररबी लनिारण, 

मवहिा 
बािबालिका िथा 
िेष्ठ नागररक 
मधत्रािय 
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िुक्त हमलयालाई जग्गा खररद तथा दताय र घर मििायण तथा 

िियत सम्बन्त्धी अिुदाि उपलव्ध गराउिे काययमवमध, २०७२ 

स्िीकृलि 

नेपाि सरकार (मन्धत्रस्िर) बाट २०७१।०१।२८ 

 

प्रस्िािनाः 
मध्यपन्िमाञ्चि विकास क्षेत्रका सखेुि, िािरकोट र हमु्िा न्िल्िा िथा 

सदूुरपन्िमाञ्चि विकास क्षेत्रका कैिािी, कञ्चनपरु, डडेल्िरुा, बैिडी, डोटी, अछाम, 

बझाङ्ग, िािरुा र दाच ुयिा न्िल्िाहरुमा रहेका मकु्त हलियाहरुको पनुःस्थापनका िालग 
नेपाि सरकार (मन्धत्रपररिद्) बाट लमलि २०७०।१२।0७ मा “मकु्त हलिया 
पनुःस्थापन समस्या समािान सलमलि गठन आदेश, २०७० र कायययोिना”  स्िीकृि 
भएको र उक्त गठन आदेश र कायययोिना अनसुार मकु्त हलियाहरुिाई िग्गा 
खररद गनय, िग्गा दिाय गनय, घर लनमायण गनय र घर ममयि गनय अनदुान उपिबि 
गराउन पने भएको र सो कायय एकरुपिाका साथ सम्पध न गनयका िालग नेपाि 
सरकारबाट स्िीकृि गठन आदेश, २०७० को दफा ६ को देहाय (ख) र दफा 
२१ बमोन्िम भलूम व्यिस्था, सहकारी िथा गररबी लनिारण मधत्राियिे देहायको 
“मकु्त हलियािाई िग्गा खररद िथा दिाय र घर लनमायण िथा ममयि सम्बधिी 
अनदुान उपिव्ि गराउने काययविलि, २०७२” िारी  गरेको छ ।  
 

 

 

 

 



 
मकु्त हलियािाई जग्गा खररद िथा दिाय र घर लनमायण िथा ममयि सम्बन्धी अनदुान उपिव्ध गराउने काययलवलध, २०७२ 

 
28 

पररच्छेद-१ 

प्रारन्म्भक 

 

१. संन्क्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस काययविलिको नाम “मकु्त हलियािाई िग्गा 
खररद िथा दिाय र घर लनमायण िथा ममयि सम्बधिी अनदुान उपिव्ि गराउने 
काययविलि, २०७२” रहेको छ । 

(२) यो काययविलि िरुुधि प्रारम्भ हनेुछ । 

 

पररच्छेद-२ 

िग्गा खररद सम्बधिी व्यिस्था 
 

२. िग्गा खररद गरी मकु्त हलियाहरुिाई िग्गा उपिबि गराउने सम्बधिी बयिस्थाः 
(१) मकु्त हलिया पररिारिे िग्गा पवहचान गनय र आफु िसेको िडा, 
गा.पा./न.पा. िा आफुिाई पायक पने गरी रोिेको स्थानमा िोवकएको अनदुान 
रकमिे खामेसम्मको क्षेत्रफि िग्गा खररद गनय पाउनेछ । 

(२) मकु्त हलियािे यस्िो िग्गा खररद गनय अनसूुची-१ बमोन्िमको 
ढाुँचामा सम्बन्धिि कायायियमा लनिेदन ददन ुपनेछ । 

(३) कायायियमा यस्िो लनिेदन दिाय भए पलछ लनििे अनसूुची-२ 
बमोन्िमको सम्झौिापत्र पेश गनुय पनेछ र अनसूुची-२ मा उल्िेन्खि 
लनििे रोिेको िग्गा बसोबासको िालग उपयकु्त छ छैन भन्न े
समेिका बयहोरा बझुी भलूमसिुार िथा मािपोि/मािपोि कायायिय 
(यस पलछ कायायिय मात्र भलनएको छ) का िफय बाट स्थिगि 
लनरीक्षण सवहिको प्रलििेदन लिन ुपनेछ । 

(४) स्थिगि लनरीक्षण गदाय मकु्त हलियािे खररद गनय खोिेको िग्गामा 
सकभर यािायाि, विद्यिु, न्शक्षा, स्िास््य, रोिगारी र आय आियनका 
अिसरहरुको पहंूच हनेु स्थानिाई प्राथलमकिा ददन ुपनेछ । 

(५) यस्िो प्रलििेदन प्राप्त भए पलछ मकु्त हलियािे खररद गनय खोिेको 
िग्गा उपयकु्त देन्खए िग्गा खररद प्रवक्रया अगालड िढाई िग्गा 
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िनीिाई िग्गा खररद िापिको रकम र मकु्त हलियािाई िग्गा 
िलन प्रमाणपूिाय उपिबि गराउने समेिका लनणययका िालग मकु्त 
हलिया पनुःस्थापन न्िल्िा सलमलिमा लनणययाथय पेश गनुय पनेछ । 

(६) उपदफा (४) बमोन्िम लनणयय भई िग्गा िलन प्रमाणपूिाय उपिबि 
गराउुँदा मकु्त हलियाको पलि पत् नी भए संयकु्त नाममा र एकि 
मवहिा िा परुुि भए सोही बमोन्िम िग्गा िलन दिाय शे्रष्िा र 
िग्गािनी प्रमाणपूिाय ियार गरी सम्बन्धिि हलिया पररिारिाई 
उपिबि गराउन ुपनेछ । 

(७) मकु्त हलियािाई िग्गा उपिबि गराउने िग्गा िनीिाई सम्बन्धिि 
कायायियिे चेकिाट रकम भकु्तानी ददनपुनेछ । 

 

पररच्छेद-३ 

घर ममयि सम्बधिी 
 

३. घर ममयि सम्िधिी व्यिस्थाः (१) मकु्त हलिया पररिारिे आफू िसेको घर 
ममयि गरी पाउुँ भनी सम्बन्धिि गाुँउपालिका/नगरपालिकाको लसफाररस सवहि 
अनसूुची-३ बमोन्िमको फाराम भरी कायायियमा लनिेदन दिाय गनुय पनेछ। 

(२) यस्िो लनिेदन दिाय भए पलछ कायायियिे प्राविलिक खटाई त्यस्िो घर 
लनरीक्षण एिं िाुँचिझु गरी िागि अनमुान सवहिको प्राविलिक 
प्रलििेदन ियार गनुय पनेछ । 

(३) कायायियिे यस्िो प्रलििेदनको छानविन गरी घर ममयि अनदुानको 
िालग लनणययाथय सलमलिमा पेश गनुय पनेछ । 

(४) सलमलििे प्राप्त प्रलििेदनका आिारमा आिश्यकिा र औन्चत्य हेरी 
मकु्त हलिया पनुःस्थापन समस्या सलमलि गठन आदेश, २०७० मा 
लनिायररि सीमा लभत्र रही घर ममयि रकम लनिायरण गनुय पनेछ । 

(५) ममयि खचय अनदुान रकम दईु वकस्िामा उपिबि गराउनपुनेछ । 
पवहिो वकस्िामा लनिायररि ममयि रकमको सिरी प्रलिशि र कायय 
प्रगलिको आिारमा िाुँकी रकम उपिबि गराउनपुनेछ ।  
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पररच्छेद-४ 

घर लनमायण सम्बधिी 
 

४. घर लनमायण सम्िधिी व्यिस्थाः (१) मकु्त हलिया पररिारिे िग्गािनी प्रमाण 
पूिायको प्रलिलिवप र सम्बन्धिि गाुँउपालिका/नगरपालिकाको लसफाररस सवहि 
अनूसचुी-४ बमोन्िमको फाराम भरी कायायियमा लनिेदन दिाय गनुय पनेछ। 

(२) यस्िो लनिेदन दिाय भए पलछ कायायियिे प्राविलिक खटाई त्यस्िो 
िग्गाको लनरीक्षण गरी घर लनमायणको िालग िागि अनमुान 
सवहिको प्राविलिक प्रलििेदन ियार गनुयपनेछ । 

(३) यस्िो प्रलििेदन प्राप्त भए पलछ सोको छानविन गरी घर लनमायण 
अनदुानको रकम प्रदान गनय लनणययाथय न्िल्िा सलमलि समक्ष पेश गनुय 
पनेछ ।  

(४) मकु्त हलिया पररिारका िालग बध ने घरको नमूना न्िल्िा सलमलििे 
लनिायरण गरे िमोन्िम हनेुछ ।  

(५) सलमलििे प्राप्त प्राविलिक प्रलििेदन समेिका आिारमा िोवकएको रकम 
सम्बन्धिि मकु्त हलियािाई उपिबि गराउन ुपनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोन्िम रकम उपिबि गराउुँदा देहाय बमोन्िम गनुय 
पनेछः- 
(क) यस्िो रकम दईु वकस्िामा उपिबि गराउनपुने, 

(ख) पवहिो वकस्िा सिरी प्रलिशि र दोस्रो वकस्िा िीस प्रलिशि 
उपिबि गराउने। 

(७) यस्िो लनमायण कायय सम्पध न भए पलछ सम्बन्धिि 
गाुँउपालिका/नगरपालिका बाट लनमायण सम्पध न प्रलििेदन लिई 
कायायियमा पेश गनुय पनेछ । 

(८) घर लनमायण कायय सम्पध न प्रलििेदनको आिारमा सलमलििे त्यस्िो 
लनमायण सम्पध न भएको विियको अनमुोदन गनय सक्नेछ । 
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पररच्छेद-५ 

भोग गरेको िग्गा दिाय सम्बधिी 
 

५. भोग गरेको िग्गा दिाय सम्िधिी व्यिस्थाः (१) नेपाि सरकारबाट मकु्त घोिणा 
भए पलछ कन्म्िमा ५ ििय देन्ख सरकारी, ऐिानी, पलिय िग्गा (िन िगंि 
क्षेत्रको िाहेक) मा आफुिे घर िास िनाई भोग गरेको भए त्यस्िो िग्गाको 
वकिा नं. र क्षेत्रफि उल्िेख गरी अनसूुची-५ बमोन्िमको ढाुँचामा सम्बन्धिि 
कायायियमा लनिेदन ददनपुनेछ । 

(२) लनिेदन दिाय भएपलछ कायायियिे स्थिगि सियमीन गने र नापी 
कायायियबाट वफल्डिकु उिार, नक्सा, प्िट रन्ििर सवहि 
घरिग्गाको प्राविलिक प्रलििेदन (गा.पा./न.पा., िडा नं., वकिा नं., 
क्षेत्रफि, िफय , चौहद्दी समेि खिुाई) प्राप्त गनुयपने र शे्रस्िाको 
वििरण भलूमसिुार िथा मािपोि/मािपोि कायायियिाट प्राप्त गनुय 
पनेछ । 

(३) उपदफा (२) िमोन्िम प्राप्त प्रलििेदन र वििरण सलमलिमा पेश गनुय 
पनेछ । 

(४) सलमलििे यस्िो प्रलििेदन िथा वििरण िाुँच बझु गरी उपयकु्त 
ठहररएका िग्गाहरुको देहायका वििरण खिुाई नापी कायायियमा 
वकिाकाटका िालग िेन्ख पठाउन ुपनेछः– 

क) मकु्त हलियाको नाम, थर र ििन 

ख) मकु्त हलियाको पलि/पत् नीको नाम थर 
ग) प्राप्त गने िग्गाको वकिा नं., गा.पा./न.पा. र िडा नं. 
घ) नक्शा नं 

ङ) क्षेत्रफि र िफय  समेिका वििरण 

(५) नापी कायायियबाट उपदफा (४) बमोन्िम वकिाकाट भै आए पलछ 
कायायियिे लनणययका िालग सलमलिमा पेश गनुय पनेछ । 

(६) सलमलििे पेश भएका कागिािहरुका आिारमा िग्गा दिाय गने लनणयय 
गनय सक्नेछ । िग्गा दिाय गने लनणयय भएमा शे्रस्िा पूिाय ियार गनय 
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भलूमसिुार िथा मािपोि/मािपोि कायायियमा िेखी पठाउन ु
पनेछ।  

(७) सलमलििे लनणयय गदाय मकु्त हलियाका पलि, पत् नी भए संयकु्त नाममा र 
एकि मवहिा िा परुुि भए सोही िमोन्िम िग्गा िनी दिाय शे्रष्िा 
र िग्गािनी प्रमाणपिुाय ियार गने गरी लनणयय गनुय पनेछ । 

(८) सलमलििाट िेखी आए िमोन्िम कायायियिे शे्रस्िा अद्यािलिक 
गनुयपनेछ ।  

 

पररच्छेद-६ 

विविि 
 

६. अलभिेख राख्न ु पनेः नेपाि सरकारको नाममा दिाय भएको िग्गा मकु्त 
हलियािाई वििरण गरे पलछ सो बमोन्िम नेपाि सरकारको नाममा रहेको 
शे्रष्िाको िगि कट्टा गरी वफल्डबकु र प्िट रन्ििरमा समेि िनाई 
अद्यािलिक गनुय पनेछ। 

७. प्रलििेदन पठाउनपुने दावयत्िः मकु्त हलियाको पनुःस्थापनका िालग स्िीकृि 
काययविलि िमोन्िम मकु्त हलियािाई िग्गा खररद, िग्गा दिाय, घर लनमायण र 
घर ममयि सम्बधिी भए गरेका प्रगलि वििरण मालसक, चौमालसक र िावियक 
रुपमा केधरीय सलमलिमा पठाउन ुपनेछ ।  
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cg';"rL – ! 
-bkmf @ sf] pkbkmf -@_ ;+u ;DalGwt_ 

 
d'Qm xlnofn] k]z ug]{ lgj]bgsf] 9fFrf 

 
ldltM====================== 

>Ldfg\ ;b:o ;lrjHo", 

d'Qm xlnof k'gM:yfkg lhNnf ;ldltsf] sfof{no, 

e"ld;'wf/ tyf dfnkf]t/dfnkf]t sfof{no============================== . 
 

ljifoM hUuf vl/b ug{ cg'bfg /sd pknAw u/fO{ kfFp . 
 
 d kl/rokq k|fKt d'Qm xlnof kl/jf/sf] d"nL ePsf] / xfn;Dd g]kfn 
;/sf/af6 k'gM:yfkg jfkt slx+ st} s'g} hUuf k|fKt gu/]sf] x'gfn] g]kfn ;/sf/åf/f 

:jLs[t u7g cfb]z, @)&) / sfo{of]hgf adf]lhd e"ldxLg d'Qm xlnofx?nfO{ hUuf vl/b 
ug{ cg'bfg /sd pknAw u/fpg] sfo{qmd /x] adf]lhd d}n] klg pQm sfo{qmd cGtu{t 
hUuf vl/b ug{ rfx]sf] x'Fbf tkl;n adf]lhdsf] ljj/0f ;lxt of] lgj]bg k]z u/]sf] 5' . 

cg'bfg /sd pknAw u/fO{ hUuf vl/b ug]{/u/fpg] cfjZos Joj:yf x'g cg'/f]w ub{5' . 

em'¶f 7x/] sfg"g adf]lhd ;x'Fnf/a'emfpFnf . 
 
vl/b ug{ rfx]sf] hUufsf] ljj/0f 

lhNnfM ===================================uf=kf=/g=kf================================================== j8f g+========================= 
gS;f ;L6 g+=============================ls=g+=========================dWo]==================================   tkm{ ============================ 
If]qkmnM======================================================================================================================================================================================= 
vl/b d"No ?===================================cIf]?kL========================================================================================================= 
hUufwgLsf] gfdM========================================================================================================================================================== 
hUufwgLsf] 7]ufgfM================================================================================================================================================== 
      
;+nUg sfuhftx? lgj]bs 
!= g]kfnL gful/stfsf] k|df0f kqsf] k|ltlnlk gfdM 
@= d'Qm xlnofsf kl/rokqsf] k|ltlnlk  kl/rokq g+= 

#= hUufsf] gS;f/lk|G6 7]ufgfM 
$= cg';"rL @ jdf]lhdsf] ;+emf}tfkq b:tvtM  
 

 

kmf]6f] 
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hUufwgLsf] b:tvt M  
 
 
 
 
 

 
 
 

bfof+ afof+ 
 NofKr] ;xL 5fk    
        

sfof{no k|of]hgsf nflu 

d'Qm xlnofsf] gfdM    gful/stf k|df0f kq g+=/lhNnfM 

afa'sf] gfdM     gful/stf k|df0f kq g+=/lhNnfM 

afh]/;;'/fsf] gfdM    gful/stf k|df0f kq g+=/lhNnfM 

klt/kTgLsf] gfdM    gful/stf k|df0f kq g+=/lhNnfM 
7]ufgfM 
kl/ro kq g+==================================k|fKt u/]sf] jif{M===================================== kl/rokqsf] ju{=============================================== 
 

o; cl3 hUuf kfP/gkfPsf]M =========================================================================================================================================================================== 

ljj/0f eg]{ sd{rf/Lsf] k|dfl0ft ug]{ clws[t 

gfdM  
kbM  
b:tvtM 
ldltM 

gfdM  
kbM=  
b:tvtM  
ldltM 
 

 
 
 
 

 
 
 

bfof+ afof+ 
NofKr] ;xL 5fk 
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cg';"rL – @ 
-bkmf @ sf] pkbkmf -#_ ;+u ;DalGwt_ 

 
d'Qm xlnofn] k]z ug]{ ;emf}tfsf] 9fFrf 

 

g]kfn ;/sf/, e"ld Joj:yf, ;xsf/L tyf ul/aL lgjf/0f dGqfno, d'Qm xlnof k'gM:yfkg 
lhNnf ;ldlt===============================sf] /f]xj/df d'Qm xlnof -wlg_ / hUufwgL -C0fL_ jLr ePsf] 

;Demf}tf – kq 
 

g]kfn ;/sf/, e"ld Joj:yf, ;xsf/L tyf ul/aL lgjf/0f dGqfno, d'Qm xlnof k'GfM:yfkg 
lhNnf ;ldlt========================================sf] /f]xj/df d'Qm xlnof wlg -o;kl5 klxnf] kIf elgPsf]_ 
>L===================================================== / C0fL -o;kl5 bf]>f] kIf elgPsf]_ >L===========================================================jLr klxnf] 
kIfn] hUuf vl/b ug{ / bf]>f] kIfn] hUuf ljqmL ug{ b]xfodf plNnlvt zt{x? kfngf 

ug]{ u/L b'j} kIf jLr ;xdtL eO{ e"ld;'wf/ sfof{no/dfnkf]t 
sfof{no==========================================================df a;L lgDg lnlvt ;fIfLx?sf] /f]xj/df of] ;Eemf}tf kqdf 

x:tfIf/ u/L Ps/Ps k|lt lnof}+ lbof}+ . 
 

zt{x? 

1. lhNnf==== ===== ===== ======== uf=kf=/g=kf= ====== ====== === j8f g+==========sf]====== ======= ======= eGg] 7fp+df /x]sf] 

d]/f]/xfd|f] ============= gfdsf] gS;f l;6 g+=================== ls=g+=============sf] If]qkmn==== ====== === ===== ==== ==== ===== 

====sf] hUuf d'Qm xlnof >L/>LdtL=== ====== ====== ==== ===== === = >LdtL=== ===== ===== === === ==== == === === === === 

nfO{ ljqmL ug{ dGh'/ ePsf] 5'/5f}+ .  
 

2. klxnf] kIfn] ?===== ===== ====== -cIf/]kL=== ====== ====== ==== ======== ======== ===_ /sd lbPdf bf]>f] kIfn] 

e"ld;'wf/ tyf dfnkf]t/dfnkf]t sfof{no,==== ==== ===== === ==== df uO{ klxnf] kIfnfO{ cfkm\gf] 

gfddf /x]sf] lhNnf==== ==== ================== uf=kf=/g=kf= = === === ====  j8f g+====  sf] ls=g+==== ====If]=km==== ===== 
===============tkm{==================sf] hUuf klxnf] kIfsf] gfddf lnvt kf; u/L lbg]5' . 
 

3. klxnf] kIfn] bf]>f] kIfnfO{ hUuf kfl/t ul/lbP kZrft ?==== === === ==== === -cIf/]kL=== ===== ==== 

===== ==== ==== == ==== ===_ eld;'wf/ tyf dfnkf]t/dfnkf]t sfof{no==== ===== ============== sf] r]s dfkm{t 
;DalGwt sfof{non] e'QmfgL lbg]5 . 

 



 
मकु्त हलियािाई जग्गा खररद िथा दिाय र घर लनमायण िथा ममयि सम्बन्धी अनदुान उपिव्ध गराउने काययलवलध, २०७२ 

 
36 

 
klxnf] kIf bf]>f] kIf 

gfd, y/M=========================  gfd, y/M========================== 
jif{M===================  jif{M===============  
  
7]ufgf================== 7]ufgfM=================== 
b:tvt===============  b:tvt============== 
   
;fIfL ;fIfL 

gfd, y/M=================  gfd y/M==================  
jif{M=====================================  jif{M===========   
7]ufgf =================== 7]ufgfM==============   
b:tvt===============  b:tvt============== 
  
/f]xj/df  
 
 
 
============================        ============================== ==================================== 
tof/ ug]{                  ?h' ug]{                  sfof{no k|d'v 

 
 

 

Olt ;Dat\ @)========================= ;fn=====================dlxgf====================/f]h========================z'ed\
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cg';"rL – # 
-bkmf # sf] pkbkmf -!_ ;+u ;DalGwt_ 

 
d'Qm xlnofn] 3/ dd{tsf nflu k]z ug]{ lgj]bgsf] 9fFrf 

ldltM============================= 

>Ldfg\ ;b:o–;lrjHo",        

d'Qm xlnof k'gM:yfkg lhNnf ;ldltsf] sfof{no, 

e"ld;'wf/ tyf dfnkf]t/dfnkf]t sfof{no==============================. 
  

ljifoM 3/ dd{t ug{ cg'bfg /sd pknAw u/fO{ kfFp . 
 

d kl/rokq k|fKt d'Qm xlnofsf] kl/jf/sf] d"nL ePsf] / g]kfn ;/sf/ -d+=k=_ 

af6 :jLs[t u7g cfb]z, @)&) / sfo{of]hgf jdf]lhd …vÚ ju{ / cj:yf x]/L …3Ú ju{sf 
d'Qm xlnofx?sf] 3/ dd{t u/L j:g of]Uo agfpg] gLlt cg'?k d / d]/f] kl/jf/ a:b} 
cfPsf] 3/ dd{t u/L j:g of]Uo t'Nofpg cfjZos ePsfn] tkzLn adf]lhdsf] ljj/0f 
;lxt of] lgj]bg k]z u/]sf] 5' . j'em\g' kg]{ ljifo a'emL 3/ dd{t ug{ cg'bfg /sd pknAw 

u/fO{ 3/ dd{t ug]{/u/fpg] cfjZos Aoj:yf x'g cg'/f]w ub{5' . em'¶f ljj/0f k]z u/]sf] jf 
3/ dd{tsf nflu k|fKt cg'bfg /sd 3/ dd{t gu/L lxgfldgf u/] sfg"g adf]lhd c;"n 
pk/ u/] d]/f] d+h'/L 5 . 
 

3/sf] ljj/0fM lhNnf==================uf=kf=/g=kf=======================j8f g+================================ ;/sf/L/P]nfgL/klt{ 
hUufM====================cfkm\gf] jf kl/jf/sf] :jfldTjdf /x]sf] eP gS;f g+=============== ;L6 g+================lsQf g+= 
dWo]================tkm{===========================If]qkmn=============================== 

3/ M kSsL   sRrL     
tNnf M e'Otn]   Pstn]   b'O{tn]      

sf]7fM Ps sf]7f   b'O{ sf]7f   tLg sf]7f    ;f] eGbf a9L  

5fgf M k/fn/v/   6fon vk6f  h:tf  

9nfg    cGo    
zf}rfno M 5   5}g     
 

dd{t ug'{ kg]{ ljj/0f M   

5fgf      ufx|f]  em\ofn 9f]sf    cGo eP v'nfpg]======================== 

 

 

kmf]6f] 
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;+nUg sfuhftx?     lgj]bs 
!= g]kfnL gful/stfsf] k|df0f kqsf] k|ltlnlk  gfdM 
@= d'Qm xlnofsf] kl/rokqsf] k|ltlnlk   kl/rokq g+= 

#= hUufsf] gS;f/lk|G6    7]ufgfM 
$= hUuf wgL k|df0fk"hf{sf] k|ltlnlk   b:tvtM 
  
 
 
 
 
 

sfof{no k|of]hgsf nflu 
 

d'Qm xlnofsf] gfdM    gful/stf k|df0f kq g+=/lhNnfM 

afa'sf] gfdM     gful/stf k|df0f kq g+=/lhNnfM 

afh]/;;'/fsf] gfdM    gful/stf k|df0f kq g+=/lhNnfM 

klt/kTgLsf] gfdM    gful/stf k|df0f kq g+=/lhNnfM  
7]ufgfM 
kl/ro kq g+==============================================k|fKt u/]sf] jif{M===========================kl/rokqsf] ju{================================================ 

o; cl3 hUuf kfP/gkfPsf] M ================================================================================================================================================================== 
 

ljj/0f eg]{ sd{rf/Lsf] k|dfl0ft ug]{ clws[t 
gfdM  
kbM  
b:tvtM 
ldltM 

gfdM  
kbM=  
b:tvtM  
ldltM 

  
 
 

bfof+ afof+ 
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cg';"rL – $ 
-bkmf $ sf] pkbkmf -!_ ;+u ;DalGwt_ 

d'Qm xlnofn] 3/ lgdf{0fsf nlfu k]z ug]{ lgj]bgsf] 9fFrf 
ldltM=============================== 

>Ldfg\ ;b:o–;lrjHo",        
d'Qm xlnof k'gM:yfkg lhNnf ;ldltsf] sfof{no, 
e"ld;'wf/ tyf dfnkf]t/dfnkf]t sfof{no, 
===========================================================================================================. 

ljifoM 3/ lgdf{0f ul/kfFp . 
d kl/rokq k|fKt d'Qm xlnofsf] kl/jf/sf] d"nL ePsf] / g]kfn ;/sf/ -d+=k=_ af6 :jLs[t 

u7g cfb]z, @)&) / sfo{of]hgf jdf]lhd æsÆ ju{, æuÆ / cj:yf x]/L ævÆ ju{sf d'Qm 
xlnofnfO{ 3/ lgdf{0f ul/ lbg] gLlt cg'?k d]/f] g]kfn /fHoe/L slx st} 3/ gePsfn] 
tkzLn adf]lhdsf] ljj/0f ;lxt of] lgj]bg k]z u/]sf] 5' . j'em\g' kg]{ ljifo a'emL 3/ 
lgdf{0f ul/lbg] Joj:yf ul/lbg' x'g cg'/f]w ub{5' . em'¶f ljj/0f k]z u/]sf] jf 3/ 
lgdf{0fsf nflu lgsf;f ePsf] cg'bfg /sd 3/ lgdf{0f gu/L lxgfldgf u/] sfg"g adf]lhd 
c;"n pk/ u/] d]/f] d+h'/L 5 . 
 

xfn jl;/x]sf] :yfgsf] ljj/0f 

lhNnfM====================== uf=kf=/g=kf======================== j8f g+======= ;/sf/L/P]nfgL/klt{ hUuf v'nfpg]================================ 
cfkm\gf] jf kl/jf/sf] :jfldTjdf /x]sf] eP – l;6 g+======================= ls=g+=================== If]qkmn============================== 
 

3/sf] ljj/0f 

;/sf/L/P]nfgL/klt{ 

kSsL  slRr     lhNnfM======================= uf=kf=/g=kf========================= j8f g+======================== 
 

3/ lgdf{0f ug{ rfx]sf] :yfg 

lhNnfM====================================================uf=kf=/g=kf====================================================================j8f g+============================================================ 
3/ lgdf{0f x'g] hUufsf] :jfldTjM 
cfˆ gf] :jfldTj         g]kfn ;/sf/n] pknAw u/fPsf] 
l;6 g+=============================================================lsQf g+===============================================If]qkmnM=================================================================================== 
 

;+nUg sfuhft 
!= g]kfnL gful/stfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk   
@= d'Qm xlnofsf] kl/rokqsf] k|ltlnlk 
#= hUufwgL k|df0fk"hf{sf] k|ltlnlk    

$= uf=kf=/g=kf= sf] l;kmfl/z 
%= hUufsf] gS;f lk|G6 

  

 
 

kmf]6f] 
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lgj]bssf] NofKr] ;lx5fk 

lgj]bs 
gfdM 
kl/rokq g+=   
7]ufgfM 
b:tvtM 

 
     
 

sfof{no k|of]hgsf nflu 
 

d'Qm xlnofsf] gfdM   gful/stf k|df0f kq g+=/lhNnfM 

afa'sf] gfdM    gful/stf k|df0f kq g+=/lhNnfM 

afh]/;;'/fsf] gfdM   gful/stf k|df0f kq g+=/lhNnfM 

klt/kTgLsf] gfdM   gful/stf k|df0f kq g+=/lhNnfM 
7]ufgf M 
 
kl/ro kq g+================= k|fKt u/]sf] jif{M=========================== kl/rokqsf] ju{===================== 

o; cl3 hUuf kfP/gkfPsf] M ======================================== 
 
 

ljj/0f eg]{ sd{rf/Lsf] k|dfl0ft ug]{ clws[t 
gfdM  
kbM  
b:tvtM 
ldltM 

gfdM  
kbM=  
b:tvtM  
ldltM 

 
 
 
 

 
 
 

bfof+ afof+ 
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cg';"rL – % 
-bkmf % sf] pkbkmf -!_ ;+u ;DalGwt_ 

d'Qm xlnofn] a;f]af; u/L cfPsf] ;/sf/L/P]nfgL/klt{ hUUff btf{ ug{ k]z ug]{ lgj]bgsf] 9fFrf 

ldltM=============================== 

>Ldfg\ ;b:o–;lrjHo",        

d'Qm xlnof k'gM:yfkg lhNnf ;ldltsf] sfof{no, 

e"ld;'wf/ tyf dfnkf]t/dfnkf]t sfof{no======================================. 
    

ljifoM hUuf btf{ ul/kfFp . 
d kl/rokq k|fKt d'Qm xlnofsf] kl/jf/sf] d"nL ePsf] / g]kfn ;/sf/ -d+=k=_ af6 :jLs[t 

u7g cfb]z, @)&) / sfo{of]hgf adf]lhd g]kfn ;/sf/n] xlnofnfO{ lj=;+= @)^% efb| @! 

ut] d'Qm 3f]if0ff u/] kZrft slDtdf % jif{ b]lv ;/sf/L/P]nfgL/klt{ hUufdf 3/ agfO{ 
j;]sf ævÆ ju{sf d'Qm xlnof kl/jf/nfO{ sfo{of]hgfdf tf]lsPsf] hUuf btf{ ul/ lbg] 
k|fjwfg adf]lhd hUuf btf{ ul/lbg tkzLn adf]lhdsf] ljj/0f ;lxt of] lgj]bg k]z 
u/]sf] 5' . em'¶f 7x/] sfg"g adf]lhd ;x+'nf a'emfp+nf . 
 

d'Qm xlnofn] a;f]jf; u/]sf] hUufsf] ljj/0f 

lhNnfM===================uf=kf=/g=kf=====================j8f g+=======gS;f ;L6 g+=========================ls=g+=========================dWo]==============================tkm{ 

==========If]qkmn========================;/sf/L/P]nfgL/klt{ hUuf s] xf] v'nfpg]==================================================================================== 
cfkm\gf] jf kl/jf/sf] :jfldTjdf /x]sf] ePM– l;6 g+================= ls=g+========================= If]qkmn======================== 
 

a;f]jf; u/L cfPsf] hUufsf] ef]u cjlwM  

% jif{ leqsf] !)  jif{ leqsf]   ;f] eGbf j9Lsf]  
 

ef]u ul//x]sf] hUufsf] If]qkmn M  
/f]kgL =============cfgf===============k};f==================bfd=================== 
ljufxf===============s¶f==================w'/==================sgjf============== 

 

xfn ef]u ul//x]sf] hUufdf /x]sf] 3/sf] ljj/0fM kSsL3/  sRrL3/  
 

3/ jgfPsf] jif{M !) jif{ cl3     ;f] eGbf j9Lsf]   
 

;+nUg sfuhft  
!= g]kfnL gful/stfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk   
@= kl/rokqsf] k|ltlnlk 
#= ef]u ul//x]sf] hUufsf] gS;f . lk|G6   

$= uf=kf=/g=kf= sf] l;kmfl/z 
 

 

kmf]6f] 
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lgj]bssf] NofKr] ;lx5fk 

 
 
 
 
 
 

 

sfof{no k|of]hgsf nflu 
 

d'Qm xlnofsf] gfdM   gful/stf k|df0f kq g+=/lhNnfM 

afa'sf] gfdM    gful/stf k|df0f kq g+=/lhNnfM 
afh]/;;'/fsf] gfdM   gful/stf k|df0f kq g+=/lhNnfM 

klt/kTgLsf] gfdM   gful/stf k|df0f kq g+=/lhNnfM 
7]ufgf M 
 
d'Qm xlnofsf] kl/ro kq g+=========================k|fKt u/]sf] jif{M===========================kl/rokqsf] ju{======================= 

o; cl3 hUuf kfP/gkfPsf] M ================================================================================================================================================================== 
 

ljj/0f eg]{ sd{rf/Lsf] k|dfl0ft ug]{ clws[t 
gfdM  
kbM  
b:tvtM 
ldltM 

gfdM  
kbM  
b:tvtM  
ldltM 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

bfof+ afof+ 

lgj]bs 

gfdM 

kl/rokq g+=M 

7]ufgfM 

b:tvtM 


