सम्वत् २०७५ सालको ऐन नं. १२
आवासको अधिकार सम्बन्िमा व्यवस्था गनन बनेको वविेयक
प्रस्तावना: नेपालको सं वविान बमोजिम आवासववहीन नेपाली नागररकलाई उपयुक्त र सुरजित
आवास सुवविा उपलब्ि गराउने सम्बन्िमा आवश्यक व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले,
सङ्घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे द-1
प्रारजम्भक
१.

सं जिप्त नाम र प्रारम्भः (1) यस ऐनको नाम “आवासको अधिकार सम्बन्िी ऐन,
2075” रहे को छ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२.

पररभाषाः

ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,(क)

“आवास” भन्नाले आवासीय प्रयोिनको लाधग धनमानण गररएको
भवन, घर, सोको अं श वा यस्तै स्थायी वा अस्थायी आंजशक वा
पूणन सं रचना सम्झनु पछन।

(ख)

“आवासस्थल” भन्नाले आवास र त्यसले चचे को िग्गाको चार
ु वा सामुवहक आवास
वकल्ला सम्झनु पछन र सो शब्दले सं यक्त
रहेको स्थललाई समेत िनाउँछ।

(ग)

“आवास िेत्र” भन्नाले एक वा एकभन्दा बढी आवासस्थलको

(घ)

“आवासववहीन” भन्नाले दफा ७ बमोजिम आवास सुवविा

समूहलाई िनाउँछ।

उपलब्ि गराइने व्यजक्त तथा पररवार सम्झनु पछन।
(ङ)

“तोवकएको” वा “तोवकए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत
बनेको धनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोजिम सम्झनु पछन।

(च)

“पररवार” भन्नाले आवास सुवविा प्राप्त गने नागररकको पधत वा

ु , िमनपत्र
ु ी, बाबु, आमा, सौतेनी
पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, िमनपत्र
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आमा, दािु, भाउिू, भाइ, भाइबुहारी र दददी, बवहनी सम्झनु
पछन।
तर सो शब्दले कानून बमोजिम अं शबण्डा गरी मानो
छु विई आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको पररवारको
सदस्यलाई िनाउने छै न।
(छ)

भन्नाले

“मन्त्रालय”

आवास

सम्बन्िी

ववषय

हेने

नेपाल

सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पछन।
(ि)

“स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपाधलका वा नगरपाधलका सम्झनु
पछन।
पररच्छे द-2

आवासको अधिकारको सम्मान, सं रिण र पररपूधतन
३.

आवासको अधिकार हुन:े (१) प्रत्येक नागररकलाई उपयुक्त आवासको अधिकार

हुनेछ र त्यस्तो अधिकारको सम्मान, सं रिण र पररपूधतन यस ऐन तथा अन्य
प्रचधलत कानून बमोजिम हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको आवासको अधिकार अन्तगनत प्रत्येक
नागररकलाई दे हायको अधिकार हुनेछ:–
(क)

प्रचधलत

कानूनले

धनिानरण

गरे को

मापदण्डको

अिीनमा रही सुरजित, उपयुक्त र आफ्नो िमता
अनुकूल आवास बनाउने, सो आवासमा बसोबास गने
र त्यसको प्रयोग गने,
(ख)

आवासको अभावमा िीवन िोजखममा पने अवस्थाबाट
सुरजित रहने,

(ग)

प्रचधलत कानून बमोजिम आवासस्थलको छनौट गने
तथा बसाइसराई गरी उपयुक्त स्थानमा आवासको
लाधग व्यवस्था गनन पाउने,
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(घ)

आवासस्थलमा

आफ्नो

िाधमनक,

सामाजिक,

तथा

सांस्कृधतक पवहचानको सम्मान तथा सं रिण गनन
पाउने,

(ङ)

आफ्नो आवास स्थल र वररपररको तोवकएको खुल्ला
िेत्रमा भौधतक सं रचना धनमानण नगरी सं रिण गनन
पाउने।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकारको सम्मान, सं वर्द्नन, सं रिण,
पररपूधतन र कायानन्वयन गने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार तथा स्थानीय
तहको हुनेछ।
४.

नागररकको आवास अधिकारको सम्मान गनुप
न ने: (१) नागररकलाई आफ्नो आवास
शाजन्तपूवक
न धनवानि रूपले उपभोग गनन ददनु पनेछ।
(२) कुनै पधन नागररकलाई उत्पजि, िमन, वणन, िात, िाधत, धलङ्ग,
शारीररक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास््य जस्थधत, वैवावहक जस्थधत, गभानवस्था, आधथनक
अवस्था, भाषा वा िेत्र, वैचाररक अवस्था वा यस्तै अन्य कुनै आिारमा आवासको
सुवविाबाट वजित गनन वा भेदभाव गनन पाइने छै न।

५.

सावनिधनक प्रयोिनको लाधग हटाउन सवकनेः (१) सावनिधनक प्रयोिनका लाधग
प्रचधलत कानून बमोजिम कुनै नागररकलाई धनिको आवासबाट हटाउन सवकनेछ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोजिम

सावनिधनक

प्रयोिनको

लाधग

कुनै

नागररकलाई धनिको स्वाधमत्वको आवासबाट हटाउँदा धनिलाइन पुनवानसको
व्यवस्था गरी वा प्रचधलत कानून बमोजिमको िधतपूधतन प्रदान गनुन पनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको िधतपूधतन नागररकलाई आवासबाट हटाउने
कायन गनुन अगावै उपलब्ि गराउनु पनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम सावनिधनक प्रयोगको लाधग कुनै नागररकलाई

धनिको आवासबाट हटाउँदा दे हायका अवस्था पूरा गरे को हुन ु पनेछ:(क)

नागररकसँग परामशन गररएको,

(ख)

पयानप्त र कारण सवहतको सूचना सम्प्रेषण गररएको,
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(ग)

आवासबाट हटाइने व्यजक्त वा पररवारको उपयुक्त
पवहचान भएको,

(घ)

हटाउने समय र स्थानमा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा
धनिको प्रधतधनधि उपजस्थत भएको,

(ङ)

रातीको समय वा त्यस्तै अनुपयुक्त समय नभएको।

(५) यस दफा बमोजिम आवासबाट हटाउने क्रममा िेष्ठ नागररक,
धबरामी, अपाङ्गता भएका व्यजक्त, बालबाधलका, असहाय, असक्त, गभनवती मवहलाको
सं रिणमा उजचत ध्यान ददनु पने छ।
(६) यस दफा बमोजिम पुनवानस गने सम्बन्िी व्यवस्था सम्बजन्ित
सावनिधनक धनकायले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ।
६.

स्रोत सािनमाधथको पहुँच: नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार तथा स्थानीय तहले
नागररकलाई आवासस्थलमा रहे का स्रोत सािनहरूको उपयोगमा कानून बमोजिम
सहि पहुँच हुने व्यवस्था गनुन पनेछ।

पररच्छे द-३
आवास सुवविा उपलब्ि गराउने
७.

आवास उपलब्ि गराउने: यस ऐनको पररच्छे द-२ मा िुनसुकै ले जखएको भए तापधन
नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहले पारस्पररक समन्वयमा उपलब्ि
स्रोत सािनको आिारमा दे हाय बमोजिमका आवासववहीन व्यजक्त तथा पररवारलाई
प्राथधमकीकरण गरी क्रमशः तोवकए बमोजिम आवास सुवविा उपलब्ि गराउनु
पनेछ:(क)

नेपाल राज्यधभत्र आफ्नो वा आफ्नो पररवारको स्वाधमत्वमा घर
िग्गा नभएको र आफ्नो वा आफ्नो पररवारको आय आिनन,
स्रोत वा प्रयासबाट आवासको प्रवन्ि गनन असमथन रहेको,

(ख)

प्राकृधतक ववपजिका कारण स्थायी रूपमा ववस्थावपत भएको र
खण्ड (क) बमोजिमको अवस्था ववद्यमान भएको ।
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८.

वविीय सािन उपलव्ि गराउने: (1) दफा ७ बमोजिम आवासववहीन व्यजक्त तथा
पररवारलाई आवास सुवविा उपलब्ि गराउन तोवकए बमोजिमको सहुधलयतपूणन
वविीय सुवविा उपलव्ि गराइनेछ।
(२) उपदफा (1) बमोजिमको सुवविा अन्तगनत पधन आवासको व्यवस्था
गनन नसक्ने अधत ववपन्न र वैकजल्पक व्यवस्था गनन नसक्ने आवासववहीन व्यजक्त
तथा पररवारलाई प्राथधमकताका आिारमा तोवकए बमोजिम क्रमशः आवास सुवविा
उपलब्ि गराइनेछ।

९.

लगत सङ्कलन तथा पवहचान गने: (१) आवास सुवविा उपलब्ि गराइने व्यजक्त
तथा पररवारको ववस्तृत पवहचान र बसोबासको अवस्था समेत खुल्ने गरी सम्बजन्ित
स्थानीय तहले तोवकए बमोजिम लगत सङ्कलन गनुन पनेछ।
(2) उपदफा (1) बमोजिम सङ्कलन गररएको लगतको वववरण स्थानीय
तहले प्रदे श सरकार माफनत् नेपाल सरकारलाई उपलब्ि गराउनु पनेछ ।

१०.

पररचयपत्र उपलब्ि गराउनु पने: (१) सम्बजन्ित स्थानीय तहले तोवकए बमोजिमको
पररचयपत्र सम्बजन्ित व्यजक्त वा पररवारलाई ववतरण गनुन पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको पररचयपत्र ववतरणको कायन तोवकए
बमोजिमको अवधिधभत्र सम्पन्न गनुन पनेछ।
(३) यस दफा बमोजिम ववतरण गररएको पररचयपत्रको वववरण
सम्बजन्ित स्थानीय तहले सम्बजन्ित प्रदे श सरकार तथा मन्त्रालयलाई उपलब्ि
गराउनु पनेछ।
(४) यस दफा बमोजिम ववतरण गररएको पररचयपत्रको वववरणको
आिारमा दोहोरो नपने गरी नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार तथा स्थानीय तहले
स्रोत सािनको व्यवस्था धमलाई नागररकलाई क्रमशः तोवकए बमोजिमको आवास
सुवविा उपलब्ि गराउनु पनेछ।

११.

सहयोग गनुन पनेः नेपाल सरकार तथा प्रदे श सरकारले दफा ९ र 1० बमोजिमको
कायन सम्पन्न गननको लाधग स्थानीय तहलाई आधथनक तथा प्राववधिक सहयोग
उपलब्ि गराउनु पनेछ।
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१२.

िग्गा वा आवास नभएको घोषणा गनुन पनेः दफा ९ बमोजिम आवास सुवविा प्राप्त
गनन पवहचान भएको व्यजक्त तथा पररवारले यस ऐन बमोजिम आवास सुवविा प्राप्त
गनुन अजघ दे शको कुनै भूभागमा आफ्नो वा आफ्नो पररवारको नाममा िग्गा,

आवास वा दुवै नभएको र आफ्नो वा आफ्नो पररवारको आय आिनन, स्रोत वा
प्रयासबाट आवासको व्यवस्था गनन असमथन रहेको तोवकए बमोजिम स्वः घोषणा
गनुन पनेछ।
१३.

अस्थायी आवास उपलब्ि गराउनु पनेः (१) नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार तथा
स्थानीय तहले पारस्पररक समन्वयमा ववपद्बाट ववस्थावपत व्यजक्त तथा पररवारको
लाधग तत्काल तोवकए बमोजिमको अस्थायी आवास वा आधथनक सहायता उपलब्ि
गराउनु पनेछ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोजिमको

अस्थायी

आवासमा

लै वङ्गकमैत्री,

अपाङ्गमैत्री वातावरण लगायत तोवकए बमोजिमका न्यूनतम सुवविा उपलब्ि हुन ु
पनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम अस्थायी आवासमा आजित व्यजक्त वा
पररवारलाई त्यस्तो ववपद्को अवस्था सामान्यीकरण भई साववककै स्थानमा

बसोबास गनन सवकने अवस्था भएमा धनिहरूलाई सोही ठाउँमा पुनस्थानपना गने
व्यवस्था गनुन पनेछ।
१४.

पुनवानसको व्यवस्था गनुन पनेः (१) नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहले
दफा १३ बमोजिमको कारणबाट पूणन रूपमा ववस्थावपत भएको व्यजक्त तथा
पररवारको नाममा अन्यत्र िग्गा नभएको वा िग्गा भए पधन भौगोधलक वा अन्य
कारणले बसोबास गननको लाधग अनुपयुक्त भएको र धनि वा पररवारको आधथनक

ववपन्नताको कारण धनि आफैंले कुनै अको बासस्थानको प्रबन्ि गनन नसक्ने अवस्था
भएमा त्यस्तो व्यजक्त तथा पररवारको लाधग उजचत पुनवानसको प्रबन्ि गनुन पनेछ।
तर त्यस्तो व्यजक्त वा पररवार कुनै आधथनक उपािननको कायनमा सं लग्न
रहेको भएमा धनिलाई प्रचधलत कानून बमोजिम सहुधलयतपूणन किान तथा आंजशक
अनुदान प्रदान गरी पुनवानसको प्रबन्ि गनन सवकनेछ।
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(२) उपदफा (1) बमोजिम पुनवानसको व्यवस्था गदान सम्भव भएसम्म
सम्बजन्ित

व्यजक्त

तथा

पररवारको

सामाजिक,

सांस्कृधतक

पि

तथा

िीववकोपािननको ववषयलाई समेत ध्यान ददनु पनेछ।
१५.

आवासको स्वाधमत्व उपयोग तथा भोगाधिकारः (१) यस ऐन बमोजिम नेपाल
सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहबाट आवास धनमानण गरी नागररकलाई
प्रदान गररएकोमा त्यस्तो आवासको स्वाधमत्व त्यस्तो आवास सुवविा प्राप्त गने

ु
व्यजक्त, पररवार वा समुदायको एकल, सामूवहक वा सं यक्त
स्वाधमत्व रहने गरी
व्यवस्था गनन सवकनेछ।
(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेजखएको भए तापधन त्यस्तो
आवासमा सम्बजन्ित व्यजक्त वा पररवारको भोगाधिकार मात्र कायम हुने गरी
व्यवस्था गनन बािा पने छै न।
(3) कुनै एक व्यजक्त तथा पररवारको एकल स्वाधमत्व रहने गरी आवास
सुवविा प्रदान गररएको भएमा त्यस्तो आवासमा िसको स्वाधमत्व रहेको हो सोही
व्यजक्त तथा पररवार बस्नु पनेछ।
ु
(4) सामूवहक वा सं यक्त
स्वाधमत्व रहने गरी आवास सुवविा प्रदान
गररएको भएमा त्यस्तो आवासको स्वाधमत्व त्यसमा बसोबास गने सबै व्यजक्त तथा
पररवारको हुनेछ।
(5) उपदफा (2), (3) र (4) बमोजिम कुनै व्यजक्त तथा पररवारको

ु स्वाधमत्व रहने गरी उपलब्ि गराइएको आवास त्यस्तो
एकल, सामुवहक वा सं यक्त
आवास उपलब्ि गराउने सम्बजन्ित नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकार वा स्थानीय

तहको स्वीकृधत नधलई बै ङ्क, वविीय वा अन्य सं स्थामा धितो बन्िक राखी ऋण
धलन, बेचधबखन गनन, भाडा वा धलिमा ददन वा अन्य व्यजक्तलाई स्वाधमत्व
हस्तान्तरण गनन वा अन्य कुनै प्रकारले हक छाड्न पाइने छै न।
तर प्रचधलत कानून बमोजिमको अं जशयारका बीचमा अं शबण्डा गनन र
धनिको शेषपधछ धनिको हकवालाको नाममा नामसारी दाजखल खारे ि वा अपुताली
वा अन्य कुनै व्यहोराले स्वाधमत्व हस्तान्तरण गनन बािा पने छै न।
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(6) उपदफा (5) ववपरीत भएको कुनै कायन स्वतः बदर भएको माधननेछ
र त्यस्तो आवासको स्वाधमत्व स्वतः आवास उपलब्ि गराउने नेपाल सरकार,
प्रदे श सरकार वा सम्बजन्ित स्थानीय तहको हुनेछ।
(7) उपदफा (६) बमोजिमको आवास उपलब्ि गराउने सम्बजन्ित
नेपाल सरकार वा प्रदे श सरकार वा सम्बजन्ित स्थानीय तहले अन्य ववस्थावपत,
आवास ववहीन व्यजक्त तथा पररवारलाई उपलब्ि गराउन सक्नेछ।
१६.

दोहोरो सुवविा उपलब्ि नगराइनेः (१) यस ऐन बमोजिम आवास उपलब्ि
गराइएको व्यजक्त तथा पररवारलाई दोहोरो पने गरी आवास उपलब्ि गराइने छै न।
(२) यस ऐन बमोजिम एक पटक आवासको सुवविा उपलब्ि गराइएको
व्यजक्त तथा पररवारलाई पुनः त्यस्तो सुवविा उपलब्ि गराइने छै न।
(३) यस दफामा अन्यत्र िुनसुकै कुरा लेजखएको भए तापधन उपलब्ि
गराइएको आवास ववपद् परी पूणन िधत भई बस्न योग्य नभएको अवस्थामा पुनः
उपलब्ि गराउन बािा पने छै न।

१७.

आवास सुवविा उपलब्ि नगराइनेः (१) यस ऐनमा अन्यत्र िुनसुकै कुरा लेजखएको
भए तापधन दे हाय बमोजिमका व्यजक्त तथा पररवारलाई यस ऐन बमोजिम आवासको
सुवविा उपलब्ि गराइने छै न:(क)

प्रचधलत कानून बमोजिम राष्ट्रसेवक माधनने पदमा
बहाल रहे को, सेवाधनवृि वा पदमुक्त भएको व्यजक्त
तथा धनिको पररवार,

(ख)

स्वदे शी वा ववदे शी कम्पनी, सङ्गदठत सं स्था, साझेदारी,
फमनबाट पाररिधमक वा अन्य कुनै आधथनक सुवविा
पाइरहे को व्यजक्त तथा धनिको पररवार,

(ग)

स्वदे शी वा ववदे शी गैरसरकारी सं स्थाबाट पाररिधमक
वा अन्य कुनै आधथनक सुवविा पाइरहे को व्यजक्त तथा
धनिको पररवार,
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(घ)

धनिी िेत्रमा व्यापार, व्यवसाय वा अन्य आधथनक
उपािननको कायनमा सं लग्न रहे को व्यजक्त वा धनिको
पररवार,

(ङ)

ववदे शी सरकार वा अन्तरानवष्ट्रय सङ्घ सं स्थामा काम
गरररहेको वा त्यसबाट धनवृिभरण वा अन्य आधथनक
सुवविा प्राप्त गरररहे को व्यजक्त तथा धनिको पररवार,

(च)

ु को आवासीय अनुमधत प्राप्त गरे को वा
ववदे शी मुलक

ु मा स्थायी रूपमा बसोबास गरररहेको
ववदे शी मुलक
व्यजक्त तथा पररवार,

(छ)

आवासीय प्रयोिनको लाधग कसै को घर, िग्गा वा
अपाटनमेन्ट बहालमा धलई बसेको व्यजक्त तथा पररवार,

(ि)

आवास नभएको तर नेपाल सरकारले तोकेकोभन्दा
बढी चल वा अचल सम्पजि भएको व्यजक्त तथा
पररवार,

(झ)

तोवकए

बमोजिमका

अन्य

व्यजक्त

तथा

धनिको

पररवार।
(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेजखएको भए तापधन ववपद्मा परी
आवास पूणन िधत भई बस्न योग्य नभएमा वा नेपाल सरकारले तोकेकोभन्दा कम
वावषनक आय गने व्यजक्त तथा धनिको पररवारलाई यस ऐन बमोजिमको आवासको
सुवविा उपलब्ि गराउन बािा पने छै न।
१८.

ँ समन्वय गने: (१) नेपाल सरकार तथा प्रदे श सरकारले यस ऐन
स्थानीय तहसग

बमोजिम आवास सम्बन्िी कुनै सुवविा प्रदान गदान स्थानीय तहसँग समन्वय गरी
कायानन्वयन गनुन पनेछ।
(२) नेपाल सरकार तथा प्रदे श सरकारले यस ऐन बमोजिम आवास
सम्बन्िी कायनक्रम कायानन्वयनको लाधग आवश्यक बिेट, िनशजक्त तथा अन्य
प्राववधिक सहायता प्रदान गरी स्थानीय तह माफनत् कायानन्वयन गनन सक्नेछन्।
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१९.

एकीकृत बस्ती ववकासको व्यवस्था: (१) नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार तथा

स्थानीय तहले यस ऐन बमोजिम आवास सुवविा उपलब्ि गराउँदा आवश्यकता र
उपयुक्तता अनुसार एकीकृत बस्ती ववकासको अविारणा अनुरूप आवासको
व्यवस्था धमलाउन सक्नेछन्।
(२) यस ऐनमा अन्यत्र िुनसुकै लेजखएको भए तापधन भौगोधलक
ववकटताका कारणले सेवा सुवविा पुर्याउन नसक्ने दुगम
न , ववकट तथा असुरजित
स्थानका बस्ती स्थानान्तरण गरी सुवविायुक्त स्थानमा सानन बािा पने छै न।

२०.

स्वदे शी धनिी िेत्रबाट आवास सुवविा प्रदान गनन सवकनेः (१) प्रचधलत कानूनको
अिीनमा रही धनिी कम्पनी वा सङ्गदठत सं स्थाले आवास धनमानण गरी नागररकलाई
ववतरण गनन सक्नेछन्।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको आवासमा तोवकए बमोजिमको न्यूनतम
सेवा, सुवविा तथा पूवानिार उपलब्ि भएको हुन ु पनेछ।

२१.

सेवा, सुवविा र पूवानिारको उपलब्िताः यस ऐन बमोजिम प्रदान गररने आवास
रहेको िेत्रमा तोवकए बमोजिमको न्यूनतम सेवा, सुवविा र पूवानिारहरू उपलब्ि
भएको हुन ु पनेछ।

२२.

अनुगमन गनुन पनेः नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार तथा स्थानीय तहले यस ऐन
बमोजिम आवासको सुवविा उपलब्ि गराउने कायनको अनुगमन गननको लाधग
तोवकए बमोजिमको सं यन्त्र गठन गनुन पनेछ।

२३.

भवनसंवहता तथा भवन धनमानण सम्बन्िी मापदण्ड पालना गनुन पनेः नेपाल सरकार,
प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहले यस ऐन बमोजिम आवास उपलब्ि गराउँदा बस्ती

ववकास, भूधमको उपयोग, भवनसं वहता तथा भवन धनमानण सम्बन्िी सङ्घीय कानून
बमोजिम धनिानरण गरे को मापदण्डको पालना गनुन पनेछ।
२४.

वववादको समािानः यस ऐन बमोजिम उपलब्ि गराइएको आवास सुवविाको
उपभोग गने सम्बन्िमा त्यस्तो आवासमा बसोबास गने व्यजक्त तथा पररवारहरूबीच

भएको हक बेहक सम्बन्िी बाहेकको कुनै वववाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो वववाद
हेने अधिकार स्थानीय न्यावयक सधमधतलाई हुनेछ।
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पररच्छे द-4
कसूर तथा सिाय
२५.

कसूर तथा सिाय: (१) कसै ले दे हाय बमोजिमको कायन गरे मा यस ऐन बमोजिमको
कसूर गरे को माधननेछ:(क)

झुट्ठा वववरण पेश गरी आवास सुवविा धलएमा,

(ख)

आवास सुवविाको दुरुपयोग गरे मा वा आवासलाई
आवास बाहे कको अन्य प्रयोिनमा प्रयोग गरे मा,

(ग)

िानीिानी झुठो वववरण सङ्कलन गरे मा वा धसफाररस
गरे मा,

(घ)

दफा १५ को उपदफा (५) ववपरीतको कायन गरे मा।

(२) कसै ले उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरे मा दे हाय बमोजिमको
सिाय हुनेछ:(क)

खण्ड (क) बमोजिमको कसूर गरे मा दुई वषनसम्म कैद
वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म िररबाना वा दुवै,

(ख)

खण्ड (ख) बमोजिमको कसूर गरे मा एक वषनसम्म कैद
वा तीन लाख रुपैयाँसम्म िररबाना वा दुवै,

(ग)

खण्ड (ग) बमोजिमको कसुर गरे मा एक लाख रुपैयाँ
िररबाना

गरी

सरकारी

कमनचारी

भए

ववभागीय

कारबाही समेत हुने,
(घ)

खण्ड (घ) बमोजिमको कसूर गरे मा तीन वषनसम्म कैद
वा दश लाख रुपैयाँसम्म िररबाना वा दुवै।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको िररबाना सम्बजन्ित कसूरदारबाट असुल
उपर हुन नसकेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गनुन पनेछ।
(४) यस ऐन बमोजिम आवास धनमानणको लाधग अनुदान उपलब्ि
गराइएका व्यजक्तले झुट्ठा वववरण ददई अनुदान धलएको पाइएमा त्यस्तो अनुदानको
रकममा प्रचधलत कानून बमोजिम लाग्ने व्याि रकम समेत वहसाब गरी सरकारी
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बाँकी सरह असुल उपर गररनेछ र प्रचधलत कानून बमोजिम कुनै कारबाही हुनेमा
त्यस्तो कारबाही समेत गररनेछ।
पररच्छे द-5
ववववि
२६.

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहको नाममा कायम गररने: दफा १५
को उपदफा (६) मा उजल्लजखत अवस्थाको अधतररक्त दे हायको अवस्था भएमा
यस ऐन बमोजिम उपलब्ि गराइएको आवास त्यस्तो व्यजक्त तथा पररवारको
नामबाट लगत किा गरी त्यस्तो आवास सुवविा उपलब्ि गराउने नेपाल सरकार,
प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहको नाममा कायम गररनेछ:(क)

आवास उपलब्ि गराइएको व्यजक्त तथा पररवारले बसोबास
नगरे मा वा लगातार तीन वषन वा सोभन्दा बढी अवधि भोग
चलन नगरे मा,

(ख)
२७.

तोवकए बमोजिमको अन्य अवस्थामा।

आवासको ममनत सम्भार तथा सेवा शुल्क: (१) यस ऐन बमोजिम उपलब्ि
गराइएको आवासको ममनत सम्भार त्यस्तो आवास सुवविा प्राप्त गने व्यजक्त तथा
पररवारले आफ्नै खचनमा गनुन पनेछ।
(२) नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहले धनणनय गरी धनःशुल्क
हुने गरी तोकेको बाहे क आवासमा िधडत ववद्युत, खानेपानी लगायतका सुवविा
उपभोग गरे बापत धतनुन पने सेवा शुल्क तोवकएको समयधभत्र त्यस्तो आवास प्राप्त
गने व्यजक्त तथा पररवारले व्यहोनुन पनेछ।

२८.

आवास वफतान गनन सक्नेः यस ऐन बमोजिम उपलब्ि गराइएको आवास प्राप्त गने
व्यजक्त तथा पररवारले आफ्नो आधथनक िमतामा भएको वृवर्द् वा अन्य कारणले
आवास वफतान गनन चाहेमा त्यस्तो आवास उपलब्ि गराउने नेपाल सरकार, प्रदे श
सरकार वा स्थानीय तहलाई वफतान गनन सक्नेछ। यसरी वफतान गने व्यजक्त वा
पररवारलाई सम्बजन्ित धनकायले सम्मान गनन सक्नेछ।
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२९.

नेपाल सरकार बादी हुन:े (१) दफा 2५ को उपदफा (१) बमोजिमको मुद्दामा
नेपाल सरकार बादी हुनेछ।
(२)

ु ी फौिदारी
दफा 2५ को उपदफा (१) बमोजिमको मुद्दा मुलक

कायनववधि (सं वहता) ऐन, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको माधननेछ।
३०.

धनयम बनाउने अधिकार: यो ऐन कायानन्वयन गनन नेपाल सरकारले आवश्यक
धनयम बनाउन सक्नेछ।

३१.

कायनववधि तथा धनदे जशका बनाउन सक्ने: (१) नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार तथा
स्थानीय तहले यस ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयमको अिीनमा रही
आवश्यक कायनववधि वा धनदे जशका बनाउन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बनाएको कायनववधि वा धनदे जशका सावनिधनक
गनुन पनेछ।

भदौ २९, २०७५ मा बसेको प्रधतधनधि सभाको बैठकले सं शोिन सवहत पाररत गरे को र
भदौ ३१, २०७५ मा बसेको रावष्ट्रय सभाको बैठकले यो वविे यकलाई सं शोिनववना वफतान
पठाउने गरी पाररत गरे को व्यहोरा नेपालको सं वविानको िारा ११३ को उपिारा (१)
बमोजिम प्रमाजणत गदनछु ।

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

कृष्ण बहादुर महरा
सभामुख
प्रधतधनधि सभा

प्रधतधनधि

सभाका

सभामुखबाट

प्रमाजणत

यो

वविेयक

नेपालको संवविानको िारा ११३ को उपिारा (२) बमोजिम
प्रमाणीकरण गदनछु ।

(ववद्यादे वी भण्डारी)
धमधतः २०७५/०६/०२
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