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आवासको अधिकार सम्बन्िी ऐन, 2075 
प्रमााीीकरी धमाधि 

२०७५।६।२  

संवि ्२०७५ सालको ऐन नम्बर १२ 

आवासको अधिकार सम्बन्िमाा व्यवस्था गनन बनकेो ऐन 
प्रस्िावना: नेपालको संवविान बमाोजिमा आवासववहीन नेपाली नागररकलाई उपयकु्त र सरुजिि 
आवास सवुविा उपलब्ि गराउने सम्बन्िमाा आवश्यक व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले,  

सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद-1 
प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नामा र प्रारम्भः (1) यस ऐनको नामा "आवासको अधिकार सम्बन्िी ऐन, 2075" 
रहेको छ। 

(२) यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ। 

२. पररभाषाः  ववषय वा प्रसङ्गले अकको  अथन नलागेमाा यस ऐनमाा,- 

(क)  "आवास" भन्नाले आवासीय प्रयोिनको लाधग धनमाानी गररएको भवन, घर, 

सोको अंश वा यस्िै स्थायी वा अस्थायी आंजशक वा पूीन संरचना सम्झन ु
पछन। 

(ख)  "आवासस्थल" भन्नाले आवास र त्यसले चचेको िग्गाको चार वकल्ला 
सम्झन ुपछन र सो शब्दले संयकु्त वा सामावुहक आवास रहेको स्थललाई 
समेाि िनाउँछ। 

(ग) "आवास िेत्र" भन् नाले एक वा एकभन्दा बढी आवासस्थलको समूाहलाई 
िनाउँछ। 

(घ) "आवासववहीन" भन्नाले दफा ७ बमाोजिमा आवास सवुविा उपलब्ि गराइने 
व्यजक्त िथा पररवार सम्झन ुपछन।  

(ङ)  "िोवकएको" वा "िोवकए बमाोजिमा" भन्नाले यस ऐन अन्िगनि बनेको 
धनयमामाा िोवकएको वा िोवकए बमाोजिमा सम्झन ुपछन। 

(च) “पररवार” भन्नाले आवास सवुविा प्राप्त गने नागररकको पधि वा पत्नी, छोरा, 
बहुारी, छोरी, िमानपतु्र, िमानपतु्री, बाब,ु आमाा, सौिेनी आमाा, दाि,ु भाउिू, 
भाइ, भाइबहुारी र दददी, बवहनी सम्झन ुपछन। 
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िर सो शब्दले कानून बमाोजिमा अंशबण्डा गरी  माानो छुदिई आ-
आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको पररवारको सदस्यलाई िनाउने छैन। 

(छ) "मान्त्रालय" भन्नाले आवास सम्बन्िी ववषय हेने नेपाल सरकारको 
मान्त्रालय सम्झन ुपछन। 

(ि) "स्थानीय िह" भन्नाले गाउँपाधलका वा नगरपाधलका सम्झन ुपछन। 

पररच्छेद-2 
आवासको अधिकारको सम्माान, संरिी र पररपूधिन 

३. आवासको अधिकार हनु:े (१) प्रत्येक नागररकलाई उपयकु्त आवासको अधिकार हनुेछ र 
त्यस्िो अधिकारको सम्माान, संरिी र पररपूधिन यस ऐन िथा अन्य प्रचधलि कानून 
बमाोजिमा हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) बमाोजिमाको आवासको अधिकार अन्िगनि प्रत्येक नागररकलाई 
देहायको अधिकार हनुेछ:– 

(क)  प्रचधलि कानूनले धनिानरी गरेको माापदण्डको अिीनमाा रही 
सरुजिि, उपयकु्त र आफ्नो िमािा अनकूुल आवास बनाउने, सो 
आवासमाा बसोबास गने र त्यसको प्रयोग गने, 

(ख) आवासको अभावमाा िीवन िोजखमामाा पने अवस्थाबाट सरुजिि 
रहने, 

(ग)  प्रचधलि कानून बमाोजिमा आवासस्थलको छनौट गने िथा 
बसाइसराई गरी उपयकु्त स्थानमाा आवासको लाधग व्यवस्था गनन 
पाउने, 

(घ)  आवासस्थलमाा आफ्नो िाधमानक, सामााजिक, िथा सांस्कृधिक 
पवहचानको सम्माान िथा संरिी गनन पाउने, 

(ङ) आफ्नो आवास स्थल र वररपररको िोवकएको खलुा िेत्रमाा भौधिक 
संरचना धनमाानी नगरी संरिी गनन  पाउने। 

(३) उपदफा (१) बमाोजिमाको अधिकारको सम्माान, संवर्द्नन, संरिी, पररपूधिन र 
कायानन्वयन गने जिम्मेावारी नेपाल सरकार,  प्रदेश सरकार िथा  स्थानीय िहको हनुेछ। 

४. नागररकको आवास अधिकारको सम्माान गनुनपने: (१) नागररकलाई आफ्नो आवास 
शाजन्िपूवनक धनवानि रूपले उपभोग गनन ददन ुपनेछ। 

 (२) कुनै पधन नागररकलाई उत्पजि, िमान, वीन, िाि, िाधि, धलङ्ग, शारीररक 
अवस्था, अपाङ्गिा, स्वास््य जस्थधि, वैवावहक जस्थधि, गभानवस्था, आधथनक अवस्था, भाषा वा 



www.lawcommission.gov.np 

3 

िेत्र, वैचाररक अवस्था वा यस्िै अन्य कुनै आिारमाा आवासको सवुविाबाट वजिि गनन वा 
भेदभाव गनन पाइने छैन।  

५. सावनिधनक प्रयोिनको लाधग हटाउन सवकनःे (१) सावनिधनक प्रयोिनका लाधग प्रचधलि 
कानून बमाोजिमा कुनै नागररकलाई धनिको आवासबाट हटाउन सवकनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमाोजिमा सावनिधनक प्रयोिनको लाधग कुनै नागररकलाई 
धनिको स्वाधमात्वको आवासबाट हटाउँदा धनिलाइन पनुवानसको व्यवस्था गरी वा प्रचधलि 
कानून बमाोजिमाको िधिपूधिन प्रदान गनुन पनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमाोजिमाको िधिपूधिन नागररकलाई आवासबाट हटाउने कायन 
गनुन अगावै उपलब्ि गराउन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (१) बमाोजिमा सावनिधनक प्रयोगको लाधग कुनै नागररकलाई धनिको 
आवासबाट हटाउँदा देहायका अवस्था पूरा गरेको हनु ुपनेछ:- 

(क)  नागररकसँग परामाशन गररएको, 
(ख)  पयानप्त र कारी सवहिको सूचना सम्प्रषेी गररएको, 
(ग)  आवासबाट हटाइने व्यजक्त वा पररवारको उपयकु्त पवहचान भएको, 
(घ)  हटाउने समाय र स्थानमाा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा धनिको 

प्रधिधनधि उपजस्थि भएको, 
(ङ)  रािीको समाय वा त्यस्िै अनपुयकु्त समाय नभएको। 

 (५) यस दफा बमाोजिमा आवासबाट हटाउने क्रमामाा िेष्ठ नागररक, धबरामाी, 
अपाङ्गिा भएका व्यजक्त, बालबाधलका, असहाय, असक्त, गभनविी मावहलाको संरिीमाा 
उजचि ध्यान ददन ुपनेछ। 

(६) यस दफा बमाोजिमा पनुवानस गने सम्बन्िी व्यवस्था सम्बजन्िि सावनिधनक 
धनकायले व्यवस्था गरे बमाोजिमा हनुेछ। 

६. स्रोि सािनमााधथको पहुँच: नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िथा स्थानीय िहले नागररकलाई 
आवासस्थलमाा रहेका स्रोि सािनहरूको उपयोगमाा कानून बमाोजिमा सहि पहुँच हनु े
व्यवस्था गनुन पनेछ। 

पररच्छेद-३ 
आवास सवुविा उपलब्ि गराउन े

७. आवास उपलब्ि गराउन:े यस ऐनको पररच्छेद-२ माा िनुसकैु लेजखएको भए िापधन नेपाल 
सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय िहले पारस्पररक समान्वयमाा उपलब्ि स्रोि सािनको 
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आिारमाा देहाय बमाोजिमाका आवासववहीन व्यजक्त िथा पररवारलाई प्राथधमाकीकरी गरी 
क्रमाशः िोवकए बमाोजिमा आवास सवुविा उपलब्ि गराउन ुपनेछ:- 

(क)  नेपाल राज्यधभत्र आफ्नो वा आफ्नो पररवारको स्वाधमात्वमाा घर िग्गा 
नभएको र आफ्नो वा आफ्नो पररवारको आय आिनन, स्रोि वा प्रयासबाट 
आवासको प्रबन्ि गनन असमाथन रहेको, 

(ख)  प्राकृधिक ववपजिका कारी स्थायी रूपमाा ववस्थावपि भएको र खण्ड (क) 
बमाोजिमाको अवस्था ववद्यमाान भएको । 

८. वविीय सािन उपलब्ि गराउन:े (1) दफा ७ बमाोजिमा आवासववहीन व्यजक्त िथा 
पररवारलाई आवास सवुविा उपलब्ि गराउन िोवकए बमाोजिमाको सहधुलयिपूीन वविीय 
सवुविा उपलब्ि गराइनेछ।  

(२) उपदफा (1)  बमाोजिमाको सवुविा अन्िगनि पधन आवासको व्यवस्था गनन 
नसक्ने अधि ववपन्न र वैकजल्पक व्यवस्था गनन नसक्ने आवासववहीन व्यजक्त िथा 
पररवारलाई प्राथधमाकिाका आिारमाा िोवकए बमाोजिमा क्रमाशः आवास सवुविा उपलब्ि 
गराइनेछ। 

९. लगि सङ्कलन िथा पवहचान गने: (१) आवास सवुविा उपलब्ि गराइने व्यजक्त िथा 
पररवारको ववस्ििृ पवहचान र बसोबासको अवस्था समेाि खलु्ने गरी सम्बजन्िि स्थानीय 
िहले िोवकए बमाोजिमा लगि सङ्कलन गनुन पनेछ। 

(2) उपदफा (1) बमाोजिमा सङ्कलन गररएको लगिको वववरी स्थानीय िहले 
प्रदेश सरकार मााफन ि ्नेपाल सरकारलाई उपलब्ि गराउन ु  पनेछ । 

१०. पररचयपत्र उपलब्ि गराउन ु पने: (१) सम्बजन्िि स्थानीय िहले िोवकए बमाोजिमाको 
पररचयपत्र सम्बजन्िि व्यजक्त वा पररवारलाई वविरी गनुन पनेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमाोजिमाको पररचयपत्र वविरीको कायन िोवकए बमाोजिमाको 
अवधिधभत्र सम्पन्न गनुन पनेछ। 

 (३) यस दफा बमाोजिमा वविरी गररएको पररचयपत्रको वववरी सम्बजन्िि 
स्थानीय िहले सम्बजन्िि प्रदेश सरकार िथा मान्त्रालयलाई उपलब्ि गराउन ुपनेछ। 

(४) यस दफा बमाोजिमा वविरी गररएको पररचयपत्रको वववरीको आिारमाा 
दोहोरो नपने गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िथा स्थानीय िहले स्रोि सािनको 
व्यवस्था धमालाई नागररकलाई क्रमाशः िोवकए बमाोजिमाको आवास सवुविा उपलब्ि 
गराउन ुपनेछ। 
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११. सहयोग गनुन पनेः नेपाल सरकार िथा प्रदेश सरकारले दफा ९ र 1० बमाोजिमाको कायन 
सम्पन्न गननको लाधग स्थानीय िहलाई आधथनक िथा प्राववधिक सहयोग उपलब्ि गराउन ु
पनेछ।  

१२. िग्गा वा आवास नभएको घोषीा गनुन पनेः दफा ९ बमाोजिमा आवास सवुविा प्राप्त गनन 
पवहचान भएको व्यजक्त िथा पररवारले यस ऐन बमाोजिमा आवास सवुविा प्राप्त गनुन अजघ 
देशको कुनै भ-ूभागमाा आफ्नो वा आफ्नो पररवारको नामामाा िग्गा, आवास वा दवैु 
नभएको र आफ्नो वा आफ्नो पररवारको आय आिनन, स्रोि वा प्रयासबाट आवासको 
व्यवस्था गनन असमाथन रहेको िोवकए बमाोजिमा स्वः घोषीा गनुन पनेछ। 

१३. अस्थायी आवास उपलब्ि गराउन ुपनेः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िथा स्थानीय 
िहले पारस्पररक समान्वयमाा ववपद् बाट ववस्थावपि व्यजक्त िथा पररवारको लाधग ित्काल 
िोवकए बमाोजिमाको अस्थायी आवास वा आधथनक सहायिा उपलब्ि गराउन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमाोजिमाको अस्थायी आवासमाा लैवङ्गकमैात्री, अपाङ्गमैात्री 
वािावरी लगायि िोवकए बमाोजिमाका न्यूनिमा सवुविा उपलब्ि हनु ुपनेछ।  

 (३) उपदफा (१) बमाोजिमा अस्थायी आवासमाा आजिि व्यजक्त वा पररवारलाई 
त्यस्िो ववपद्को अवस्था सामाान्यीकरी भई साववककै स्थानमाा बसोबास गनन सवकने 
अवस्था भएमाा धनिहरूलाई सोही ठाउँमाा पनुस्थानपना गने व्यवस्था गनुन पनेछ। 

१४. पनुवानसको व्यवस्था गनुन पनेः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय िहले दफा 
१३ बमाोजिमाको कारीबाट पूीन रूपमाा ववस्थावपि भएको व्यजक्त िथा पररवारको नामामाा 
अन्यत्र िग्गा नभएको वा िग्गा भए पधन भौगोधलक वा अन्य कारीले बसोबास गननको 
लाधग अनपुयकु्त भएको र धनि वा पररवारको आधथनक ववपन्निाको कारी धनि आफैं ले 
कुनै अकको  बासस्थानको प्रबन्ि गनन नसक्ने अवस्था भएमाा त्यस्िो व्यजक्त िथा पररवारको 
लाधग उजचि पनुवानसको प्रबन्ि गनुन पनेछ। 

 िर त्यस्िो व्यजक्त वा पररवार कुनै आधथनक उपािननको कायनमाा संलग्न रहेको 
भएमाा धनिलाई प्रचधलि कानून बमाोजिमा सहधुलयिपूीन किान िथा आजंशक अनदुान प्रदान 
गरी पनुवानसको प्रबन्ि गनन सवकनेछ। 

(२) उपदफा (1) बमाोजिमा पनुवानसको व्यवस्था गदान सम्भव भएसम्मा सम्बजन्िि 
व्यजक्त िथा पररवारको सामााजिक, सांस्कृधिक पि िथा िीववकोपािननको ववषयलाई समेाि 
ध्यान ददन ुपनेछ। 

१५. आवासको स्वाधमात्व उपयोग िथा भोगाधिकारः (१) यस ऐन बमाोजिमा नेपाल सरकार, 
प्रदेश सरकार वा स्थानीय िहबाट आवास धनमाानी गरी नागररकलाई प्रदान गररएकोमाा 
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त्यस्िो आवासको स्वाधमात्व त्यस्िो आवास सवुविा प्राप्त गने व्यजक्त, पररवार वा 
समादुायको एकल, सामूावहक वा संयकु्त स्वाधमात्व रहने गरी व्यवस्था गनन सवकनेछ। 

(२) उपदफा (१) माा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधन त्यस्िो आवासमाा 
सम्बजन्िि व्यजक्त वा पररवारको भोगाधिकार माात्र कायमा हनुे गरी व्यवस्था गनन बािा पने 
छैन। 

(3) कुनै एक व्यजक्त िथा पररवारको एकल स्वाधमात्व रहने गरी आवास सवुविा 
प्रदान गररएको भएमाा त्यस्िो आवासमाा िसको स्वाधमात्व रहेको हो सोही व्यजक्त िथा 
पररवार बस्न ुपनेछ। 

(4) सामूावहक वा संयकु्त स्वाधमात्व रहने गरी आवास सवुविा प्रदान गररएको 
भएमाा त्यस्िो आवासको स्वाधमात्व त्यसमाा बसोबास गने सबै व्यजक्त िथा पररवारको 
हनुेछ। 

(5) उपदफा (2), (3) र (4) बमाोजिमा कुनै व्यजक्त िथा पररवारको एकल, 
सामावुहक वा संयकु्त स्वाधमात्व रहने गरी उपलब्ि गराइएको आवास त्यस्िो आवास 
उपलब्ि गराउने सम्बजन्िि नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय िहको स्वीकृधि 
नधलई बैङ्क, वविीय वा अन्य संस्थामाा धििो बन्िक राखी ऋी धलन, बेचधबखन गनन, 
भाडा वा धलिमाा ददन वा अन्य व्यजक्तलाई स्वाधमात्व हस्िान्िरी गनन वा अन्य कुनै 
प्रकारले हक छाड्न पाइन ेछैन।  

िर प्रचधलि कानून बमाोजिमाको अंजशयारका बीचमाा अंशबण्डा गनन र धनिको 
शेषपधछ धनिको हकवालाको नामामाा नामासारी दाजखल खारेि वा अपिुाली वा अन्य कुनै 
व्यहोराले स्वाधमात्व हस्िान्िरी गनन बािा पने छैन।  

(6) उपदफा (5) ववपरीि भएको कुनै कायन स्विः बदर भएको मााधननेछ र 
त्यस्िो आवासको स्वाधमात्व स्विः आवास उपलब्ि गराउने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार 
वा सम्बजन्िि स्थानीय िहको हनुेछ। 

(7) उपदफा (६) बमाोजिमाको आवास उपलब्ि गराउने सम्बजन्िि नेपाल 
सरकार वा प्रदेश सरकार वा सम्बजन्िि स्थानीय िहले अन्य ववस्थावपि, आवासववहीन 
व्यजक्त िथा पररवारलाई उपलब्ि गराउन सक्नेछ।  

१६. दोहोरो सवुविा उपलब्ि नगराइनःे (१) यस ऐन बमाोजिमा आवास उपलब्ि गराइएको 
व्यजक्त िथा पररवारलाई दोहोरो पने गरी आवास उपलब्ि गराइने छैन। 

(२) यस ऐन बमाोजिमा एक पटक आवासको सवुविा उपलब्ि गराइएको व्यजक्त 
िथा पररवारलाई पनुः त्यस्िो सवुविा उपलब्ि गराइने छैन। 
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(३) यस दफामाा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधन उपलब्ि गराइएको 
आवास ववपद् परी पूीन िधि भई बस्न योग्य नभएको अवस्थामाा पनुः उपलब्ि गराउन 
बािा पने छैन। 

१७. आवास सवुविा उपलब्ि नगराइनःे (१) यस ऐनमाा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको भए 
िापधन देहाय बमाोजिमाका व्यजक्त िथा पररवारलाई यस ऐन बमाोजिमा आवासको सवुविा 
उपलब्ि गराइने छैन:-  

(क)  प्रचधलि कानून बमाोजिमा राष्ट्रसेवक मााधनने पदमाा बहाल रहेको, 
सेवाधनविृ वा पदमाकु्त भएको व्यजक्त िथा धनिको पररवार, 

(ख)  स्वदेशी वा ववदेशी कम्पनी, सङ्गदठि संस्था, साझेदारी, फमानबाट 
पाररिधमाक वा अन्य कुनै आधथनक सवुविा पाइरहेको व्यजक्त िथा 
धनिको पररवार, 

(ग)  स्वदेशी वा ववदेशी गैरसरकारी संस्थाबाट पाररिधमाक वा अन्य कुनै 
आधथनक सवुविा पाइरहेको व्यजक्त िथा धनिको पररवार, 

(घ) धनिी िेत्रमाा व्यापार, व्यवसाय वा अन्य आधथनक उपािननको 
कायनमाा संलग्न  रहेको व्यजक्त वा धनिको पररवार, 

(ङ) ववदेशी सरकार वा अन्िरानवष्ट्रय सङ्घ संस्थामाा कामा गरररहेको वा 
त्यसबाट धनविृभरी वा अन्य आधथनक सवुविा प्राप्त गरररहेको 
व्यजक्त िथा धनिको पररवार, 

(च)  ववदेशी मालुकुको आवासीय अनमुाधि प्राप्त गरेको वा ववदेशी 
मालुकुमाा स्थायी रूपमाा बसोबास गरररहेको व्यजक्त िथा पररवार,  

(छ)  आवासीय प्रयोिनको लाधग कसैको घर, िग्गा वा अपाटनमेान्ट 
बहालमाा धलई बसेको व्यजक्त िथा पररवार, 

(ि) आवास नभएको िर नेपाल सरकारले िोकेकोभन्दा बढी चल वा 
अचल सम्पजि भएको व्यजक्त िथा पररवार,  

(झ)  िोवकए बमाोजिमाका अन्य व्यजक्त िथा धनिको पररवार। 

(२) उपदफा (१) माा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधन ववपद् माा परी आवास 
पूीन िधि भई बस्न योग्य नभएमाा वा नपेाल सरकारले िोकेकोभन्दा कमा वावषनक आय 
गने व्यजक्त िथा धनिको पररवारलाई यस ऐन बमाोजिमाको आवासको सवुविा उपलब्ि 
गराउन बािा पने छैन। 
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१८. स्थानीय िहसँग समान्वय गने: (१) नेपाल सरकार िथा प्रदेश सरकारले यस ऐन बमाोजिमा 
आवास सम्बन्िी कुनै सवुविा प्रदान गदान स्थानीय िहसँग समान्वय गरी कायानन्वयन गनुन 
पनेछ।  

(२) नेपाल सरकार िथा प्रदेश सरकारले यस ऐन बमाोजिमा आवास सम्बन्िी 
कायनक्रमा कायानन्वयनको लाधग आवश्यक बिेट, िनशजक्त िथा अन्य प्राववधिक सहायिा 
प्रदान गरी स्थानीय िह मााफन ि ्कायानन्वयन गनन सक्नेछन।् 

१९. एकीकृि बस्िी ववकासको व्यवस्था: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िथा स्थानीय 
िहले यस ऐन बमाोजिमा आवास सवुविा उपलब्ि गराउँदा आवश्यकिा र उपयकु्तिा 
अनसुार एकीकृि बस्िी ववकासको अविारीा अनरुूप आवासको व्यवस्था धमालाउन 
सक्नेछन।् 

(२) यस ऐनमाा अन्यत्र िनुसकैु लेजखएको भए िापधन भौगोधलक ववकटिाका 
कारीले सेवा सवुविा परु् याउन नसक्ने दगुनमा, ववकट िथा असरुजिि स्थानका बस्िी 
स्थानान्िरी गरी सवुविायकु्त स्थानमाा सानन बािा पने छैन। 

२०. स्वदेशी धनिी िते्रबाट आवास सवुविा प्रदान गनन सवकनःे (१) प्रचधलि कानूनको अिीनमाा 
रही धनिी कम्पनी वा सङ्गदठि संस्थाले आवास धनमाानी गरी नागररकलाई वविरी गनन 
सक्नेछन।् 

(२) उपदफा (१) बमाोजिमाको आवासमाा िोवकए बमाोजिमाको न्यूनिमा सेवा, 
सवुविा िथा पूवानिार उपलब्ि भएको हनु ुपनेछ। 

२१. सेवा, सवुविा र पूवानिारको उपलब्ििाः यस ऐन बमाोजिमा प्रदान गररने आवास रहेको 
िेत्रमाा िोवकए बमाोजिमाको न्यूनिमा सेवा, सवुविा र पूवानिारहरू उपलब्ि भएको हनु ु
पनेछ। 

२२. अनगुमान गनुन पनेः नपेाल सरकार, प्रदेश सरकार िथा स्थानीय िहले यस ऐन बमाोजिमा 
आवासको सवुविा उपलब्ि गराउने कायनको अनगुमान गननको लाधग िोवकए बमाोजिमाको 
संयन्त्र गठन गनुन पनेछ। 

२३. भवनसंवहिा िथा भवन धनमाानी सम्बन्िी माापदण्ड पालना गनुन पनेः नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार वा स्थानीय िहले यस ऐन बमाोजिमा आवास उपलब्ि गराउँदा बस्िी ववकास, 
भधूमाको उपयोग, भवनसंवहिा िथा भवन धनमाानी सम्बन्िी सङ्घीय कानून बमाोजिमा धनिानरी 
गरेको माापदण्डको पालना गनुन पनेछ। 

२४. वववादको समाािानः यस ऐन बमाोजिमा उपलब्ि गराइएको आवास सवुविाको उपभोग गने 
सम्बन्िमाा त्यस्िो आवासमाा बसोबास गने व्यजक्त िथा पररवारहरूबीच भएको हक बेहक 
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सम्बन्िी बाहेकको कुनै वववाद उत्पन्न भएमाा त्यस्िो वववाद हेने अधिकार स्थानीय 
न्यावयक सधमाधिलाई हनुेछ। 

पररच्छेद-4 
कसरु िथा सिाय 

२५. कसरु िथा सिाय: (१) कसैले देहाय बमाोजिमाको कायन गरेमाा यस ऐन बमाोजिमाको कसरु 
गरेको मााधननेछ:- 

(क)  झटु्ठा वववरी पेश गरी आवास सवुविा धलएमाा, 
(ख)  आवास सवुविाको दरुुपयोग गरेमाा वा आवासलाई आवास 

बाहेकको अन्य प्रयोिनमाा प्रयोग गरेमाा, 
(ग) िानीिानी झठुो वववरी सङ्कलन गरेमाा वा धसफाररस गरेमाा,  
(घ)  दफा १५ को उपदफा (५) ववपरीिको कायन गरेमाा। 

(२) कसैले उपदफा (१) बमाोजिमाको कसरु गरेमाा देहाय बमाोजिमाको सिाय 
हनुेछ:- 

(क)  खण्ड (क) बमाोजिमाको कसरु गरेमाा दईु वषनसम्मा कैद वा पाँच 
लाख रुपैयाँसम्मा िररबाना वा दवैु, 

(ख)  खण्ड (ख) बमाोजिमाको कसरु गरेमाा एक वषनसम्मा कैद वा िीन 
लाख रुपैयाँसम्मा िररबाना वा दवैु, 

(ग) खण्ड (ग) बमाोजिमाको कसरु गरेमाा एक लाख रुपैयाँ िररबाना 
गरी सरकारी कमानचारी भए ववभागीय कारबाही समेाि हनुे, 

(घ)  खण्ड (घ) बमाोजिमाको कसरु गरेमाा िीन वषनसम्मा कैद वा दश 
लाख रुपैयाँसम्मा िररबाना वा दवैु। 

(३) उपदफा (२) बमाोजिमाको िररबाना सम्बजन्िि कसरुदारबाट असलु उपर हनु 
नसकेमाा सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गनुन पनेछ। 

(४) यस ऐन बमाोजिमा आवास धनमाानीको लाधग अनदुान उपलब्ि गराइएका 
व्यजक्तले झटु्ठा वववरी ददई अनदुान धलएको पाइएमाा त्यस्िो अनदुानको रकमामाा प्रचधलि 
कानून बमाोजिमा लाग्ने ब्याि रकमा समेाि वहसाब गरी सरकारी बाँकी सरह असलु उपर 
गररनेछ र प्रचधलि कानून बमाोजिमा कुनै कारबाही हनुेमाा त्यस्िो कारबाही समेाि 
गररनेछ। 
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पररच्छेद-5 
ववववि 

२६. नपेाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय िहको नामामाा कायमा गररन:े दफा १५ को 
उपदफा (६) माा उजल्लजखि अवस्थाको अधिररक्त देहायको अवस्था भएमाा यस ऐन 
बमाोजिमा उपलब्ि गराइएको आवास त्यस्िो व्यजक्त िथा पररवारको नामाबाट लगि किा 
गरी त्यस्िो आवास सवुविा उपलब्ि गराउने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय 
िहको नामामाा कायमा गररनेछ:- 

(क)  आवास उपलब्ि गराइएको व्यजक्त िथा पररवारले बसोबास नगरेमाा वा 
लगािार िीन वषन वा सोभन्दा बढी अवधि भोग चलन नगरेमाा, 

(ख)  िोवकए बमाोजिमाको अन्य अवस्थामाा। 

२७. आवासको मामानि सम्भार िथा सेवा शलु्क: (१) यस ऐन बमाोजिमा उपलब्ि गराइएको 
आवासको मामानि सम्भार त्यस्िो आवास सवुविा प्राप्त गने व्यजक्त िथा पररवारले आफ्नै 
खचनमाा गनुन पनेछ। 

(२) नपेाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय िहले धनीनय गरी धनःशलु्क हनु े
गरी िोकेको बाहेक आवासमाा िधडि ववद्यिु, खानेपानी लगायिका सवुविा उपभोग गरे 
बापि धिनुन पने सेवा शलु्क िोवकएको समायधभत्र त्यस्िो आवास प्राप्त गने व्यजक्त िथा 
पररवारले व्यहोनुन पनेछ। 

२८. आवास वफिान गनन सक्नःे यस ऐन बमाोजिमा उपलब्ि गराइएको आवास प्राप्त गने व्यजक्त 
िथा पररवारले आफ्नो आधथनक िमािामाा भएको ववृर्द् वा अन्य कारीले आवास वफिान गनन 
चाहेमाा त्यस्िो आवास उपलब्ि गराउने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय 
िहलाई वफिान गनन सक्नेछ। यसरी वफिान गने व्यजक्त वा पररवारलाई सम्बजन्िि धनकायले 
सम्माान गनन सक्नेछ। 

२९. नपेाल सरकार वादी हनु:े (१) दफा 2५ को उपदफा (१) बमाोजिमाको मादु्दामाा नेपाल 
सरकार वादी हनुेछ। 

(२)  दफा 2५ को उपदफा (१) बमाोजिमाको मादु्दा मालुकुी फौिदारी कायनववधि 
(संवहिा) ऐन, २०७४ को अनसूुची-१ माा समाावेश भएको मााधननेछ। 

३०. धनयमा बनाउन े अधिकार: यो ऐन कायानन्वयन गनन नेपाल सरकारले आवश्यक धनयमा 
बनाउन सक्नेछ। 
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३१. कायनववधि िथा धनदेजशका बनाउन सक्न:े (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िथा स्थानीय 
िहले यस ऐन िथा यस ऐन अन्िगनि बनेको धनयमाको अिीनमाा रही आवश्यक कायनववधि 
वा धनदेजशका बनाउन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमाोजिमा बनाएको कायनववधि वा धनदेजशका सावनिधनक गनुन  

पनेछ। 

 


