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राि$य पुन*नमा,ण .ािधकरण (यसपिछ .थम प5 भिनएको) र क, ख र ग वग,का इजाजत 

पA .ाB बEैक तथा िवFीय संIथालाई .ितिनिधLव गनM Nमश: नेपाल बैEकस, 

एशोिसयसन, डभेलपमेSट बUEकस, एशोिसयसन  नेपाल र नेपाल फाइनािWसयल 

इिWIटXयूसन एशोिसयसन (यसपिछ सयंुZ [पमा ि\तीय प5 भिनएको) का बीच 

भूक^पबाट 5ित भएका िनजी आवास पुन*नमा,ण अनुदान रकम िवतरण गनM स^बWधमा 

भएको अनुदान भुZानी सेवा स^बWधी समझदारीपA 

यस समझदारी पAमा - 

“स^बिWधत बैEक” भfाले नेपाल रा$ बैEकबाट बUgकEग कारोबार गन, अनुमित .ाB गरी िनजी आवास 

अनुदान भुZानी गन, 5ेAगत िज^मेवारी िलएका क, ख र ग वग,का बैEक तथा िवFीय संIथाह[लाई स^झनु 

पछ, ।  

“अनुदान स^झौता पA” भfाले गािवस / नगरपािलका र स^बिWधत लाभlाही बीच िनजी आवास 

पुन*नमा,णका लािग अनुदान भुZानी गनM िवषयमा भएको स^झौता स^झनु पछ, । 

“सेवा शुnक” भfाले आवास अनुदान .ाB गनM लाभlाहीह[लाई बैEक खातामाफ, त आवास अनुदान रकम 

भुZानी गरेवापत .थम प5ले सेवा .दायक बैEकह[लाई gदइने भुZानी स^झनु पछ, । 

समझदारी भएका बँुदाह[ 

१. राि$य पुन*नमा,ण .ािधकरणको काय,कारी सिमितले अनुमोदन गरेको लाभlाहीह[को नामावली 

िवrतुीय माsयम माफ, त Excel & PDF Format मा .थम प5ले स^बिWधत बैEक तथा िवFीय सIंथाह[लाई 

उपलÉध गराउने छ । अनुदान िवतरण गनM उZ संIथाह[ले िववरणको आधारमा लाभlाहीह[को एकमुÑ 

खाता खोली gदनु पनMछ । 

२. .थम प5ले स^बिWधत गािवस तथा नगरपािलकाह[माफ, त अनुदान स^झौता स^पf गरेका 

लाभlाहीह[को िववरण िजnला िवकास सिमित तथा स^बिWधत बैEक तथा िवFीय संIथाह[मा पठाउने 

áवIथा िमलाउनेछ ।  

३. .थम प5ले िजnला िवकास सिमित माफ, त गाउँ िवकास सिमित वा नगरपािलकाबाट .मािणत भई 

आएको िववरण अनुसारका लाभlाहीह[लाई अनुदान भुZानी गन, कोष तथा लेखा िनयWAक काया,लयमा 

भुZानी आदशे जारी गनM áवIथा िमलाउनेछ । 

४. .थम प5ले कोष तथा लेखा िनयWAक काया,लय माफ, त एकल खाता कोष .णालीसँग अथ, मWAालयको 

एलएमिबआईएसको िलEक Iथािपत भएको अवIथामा सो सँग िभडाई र नभएको अवIथामा िजnला 

िवकास सिमितबाट .ाB िववरणको आधारमा लाभlाहीह[को स^बिWधत खातामा रकम ज^मा äने गरी 

एकमुÑ रकमको चेक जारी गनM र उZ चेक िजnला िवकास सिमितमाफ, त स^बिWधत बैEकह[लाई उपलÉध 

गराउने ÉयवIथा िमलाउनेछ ।  

५. ि\तीय प5ले स^बिWधत बैEक तथा िवFीय संIथाह[ माफ, त चेक समासोधन गृह माफ, त राफसाफ 

भएको सात काय, gदन िभAमा लाभlाहीह[को खातामा रकम ज^मा गनM ÉयवIथा िमलाउनेछ ।  

६. ि\तीय प5ले लाभlाहीह[लाई रकम भुZानी गदा, स^बिWधत बैEक तथा िवFीय संIथाह[माफ, त 

अनुदान स^झौता पAको िववरण र  नागéरकतासँग लाभlाहीको लािग खोिलएको खातामा उिnलिखत 

िववरण िभडाई रकम भुZानी gदने ÉयवIथा िमलाउनेछ ।   
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७. लाभlाहीको स^झौता पAको आधारमा िनजी आवास अनुदानको रकम दोहोरो भुZानी भएको 

अवIथामा .थम प5ले LयIतो दोहोरो भुZानी भएको रकम .चिलत कानून बमोिजम सरकारी बाँकê सरह 

असूलउपर गनM गराउने áवIथा िमलाउनेछ । LयIतो अवIथामा  बैEकको दाियLव रहने छैन । 

८. ि\तीय प5ले बैEक खातामाफ, त आवास अनुदान रकम उपलÉध गराउँदा सदरमुकाममा रहकेा बैEकको 

.Lयेक शाखामा दिैनक Wयूनतम ५० वटा र बैEकको सदरमुकाम बािहरका .Lयेक शाखामा दिैनक Wयूनतम 

२० वटा लाभlाहीह[को खाता माफ, त äने कारोबार िन:शुnक गनM ÉयवIथा िमलाउनेछ । उिnलिखत संìया 

भWदा बढी लाभlाहीलाई पिहलो gकIता वापतको अनुदान िवतरण गदा, .थम प5ले .ित lाहक 

(लाभlाही) शुnक [ २२५।-का दरले स^बिWधत बैEकलाई भुZानी gदने áवIथा िमलाउनेछ । साथै 

स^बिWधत लाभlाहीलाई डिेबट काड, उपलÉध गरे/गराएको अवIथामा .थम प5ले .ित lाहक (लाभlाही) 

शुnक [.३२५।-का दरले स^बिWधत बैEकलाई उपलÉध गराउने áवIथा िमलाउनेछ । साथै दईु लाख [पैयाँ 

अनुदान मsयेको दोïो र तेïो gकIता रकम स^बिWधत बैEकले स^बिWधत लाभlाहीलाई उपलÉध गराउने 

स^बWधी áवIथा, .थम प5को समWवयमा नेपाल रा$ बैEकले िनदMशन गरे बमोिजम äनेछ ।  

९.  बैEकह[ले सेवा शुnक स^बWधी भुZानी दावी गदा, अिìतयार .ाB स^बिWधत बैEकको अिधकारीले 

.मािणत गरी .Lयेक १५।१५ gदनमा .थम प5लाई उपलÉध गराउनु पनMछ र सोही बमोिजम .थम प5ले 

.ाB दावी उपर भुZानी gदने áवIथा िमलाउनेछ । यसरी भुZानी gदएको सेवा शुnकको स^बWधमा .थम 

प5ले आविधक [पमा पोÑ अिडट गराउनेछ ।  

१०. ि\तीय प5ले यस समझदारी पAको आधारमा स^बिWधत सबै बैEक तथा िवFीय संIथाह[लाई राि$य 

पुन*नमा,ण .ािधकरणसँग अनुदान िवतरण स^बWधी स^झौता सातgदन िभA गनMछ ।  

११. ि\तीय प5ले भूक^प .भािवत िजnलाका सबै गािवस/नगरपािलका समेटने गरी आगामी सात 

gदनिभA 5ेAगत काय, िवभाजन तोकê स^बिWधत बैEकह[को सामुिहकêकरण (Clustering) गरी सो को 

िववरण .थम प5लाई उपलÉध गराउन ुपनMछ । Lयसरी शाखा तोùदा भूक^प .भािवत 5ेAमा रहकेा क, ख 

र ग वग,का सबै बैEकह[लाई संलû गराउने गरी तोüु पनMछ र सो काय,मा .थम प5ले नेपाल रा$ 

बैEकमाफ, त आव†यक áवIथा िमलाउनेछ । तLकाल अनुदान िवतरणको काय, शु[ गन, Iथानीय िवकास 

अिधकारीले क, ख र ग वग,का सबै बैEक तथा िवFीय संIथाह[लाई िजnलाका भूक^प .भािवत सबै 

भौगोिलक 5ेAलाई समावेश गनM गरी अनुदान िवतरणका लािग शाखा समावेश गराउनु पनMछ ।   

१२. यस सहमित अनुसार लाभlाहीह[लाई अनुदान रकम भुZानी गदा, Iथानीय माग र आव†यकताका 

आधारमा  िजnला समWवय उपसिमितको िसफाéरसमा शाखारिहत बUgकEग सेवा वा अWय सेवाको áवIथा 

गन, सgकनेछ । सो स^बWधी áवIथा .थम प5ले अथ, मWAालय तथा नेपाल रा$ बैEक समेतको सहमितमा 

ि\तीय प5सँग आपसी समझदारीबाट तय गरे बमोिजम äनेछ । 

१३. अनुदान भुZानी रकम िवतरण गदा, बैEक तथा िवFीय संIथाह[ले िनजी आवास अनुदान िवतरण 

स^बWधी काय,िविध, २०७२ एवं नेपाल रा$ बैEकको िनधा,éरत मापदSड तथा समय समयमा gदएको 

िनदMशनह[को पालना ि\तीय प5ले गनु,पनMछ ।   

१४. दवैु प5ले अनुदान िवतरण .कृयामा सहभागी äने बैEकह[लाई बायोमेé°क .णाली अवल^बन गन, 

.ोLसािहत गनMछन् । तर बायोमेé°क .णाली लागू गन, नसgकएता पिन बैEकह[ले अनुदान िवतरण काय, 

सुचा[ गनु, पनM कुरामा दवैु प5 सहमत छन् ।  

१५. यो समझदारी अनुसार अनुदान रकम िवतरणमा सहभािगता जनाउनु ि\तीय प5सँग आव£ बैEक 

तथा िवFीय संIथाह[को कत,á äनेछ ।  
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१६. .थम प5ले नेपाल रा$ बैEक माफ, त िनजी आवास अनुदान रकम िवतरणका लािग सामूिहकêकरण 

अनुसारका लाभlाहीह[को संìयाको आधारमा उपलÉध गराउने आव†यक रकम दोïो प5ले नेपाल रा$ 

बैEकले áवIथापन गरेका िजnलािIथत नोट कोषह[बाट .ाB गनु, पनMछ ।   

१७. .थम प5ले िजnलामा Iथानीय िवकास अिधकारीलाई ùलÑéरEग गनM काय,मा सहजीकरण गन, 

आव†यक पनM सूचना उपलÉध गराउनुका साथै नगद िवतरण गदा, आव†यक पनM सुर5ा, संचार र िवrुतको 

उपलÉधताका लािग स^बिWधत िनकायसँग समWवय गनMछ । सो को स^बWधमा समIया दखेा परेमा बँुदा नं 

१८ मा उिnलिखत सहजीकरण सिमितमाफ, त स^बोधन गéरनेछ ।  

१८. यस समझदारी पA अनुसार काय, अिघ बढाउन तथा बUgकङ .णाली माफ, त िनजी आवास अनुदान 

िवतरण .कृयामा आव†यक समWवय र सहजीकरणका िनि^त राि$य पुन*नमा,ण .ािधकरणको 

संयोजकLवमा अथ, मWAालय, संघीय मािमला तथा Iथानीय िवकास मWAालय, सूचना तथा स¶ार 

मWAालय, गृह मWAालय, उजा, मWAालय, महालेखा िनयWAक काया,लय, नेपाल रा$ बैEक, नेपाल बैEकस, 

एशोिसयसन, डभेलपमेWट बैEकस, एशोिसयसन तथा नेपाल फाइनािWसयल इिWIटXयूसन एशोिसयसनका  

.ितिनिधह[ रहकेो अनुदान रकम िवतरण सहजीकरण सिमितको áवIथा गéरनेछ ।  

१९. यो समझदारी पAको काया,Wवयनका िवषयमा असमझदारी उLपf भएमा आपसी सहमितका 

आधारमा समाधान गéरनेछ। 

२०. अनुदान रकम िवतरण स^बWधी काय,लाई तदा[कताका साथ काया,Wवयन गन, जारी गéरएको 

Standard Operating Procedures (SOP)  मा आव†यक पéरमाज,न  दवैु प5को सहमितमा गéरनेछ ।  

२१. यो समझदारी पA आजैका िमितदिेख लागू äनेछ ।  

 

 

.थम प5को तफ, बाट       ि\तीय प5को तफ, बाट 

 

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

 

राम.साद थपिलया       उपेW´ .साद पौडले 

सह–सिचव        अsय5 

राि$य पुन*नमा,ण .ािधकरण      नेपाल बैEकस, एशोिसयसन 

         

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

        कृ≠णराज लािमछाने  

        अsय5    

                                                                                    डभेलपमेSट बUEकस, एशोिसयसन नेपाल 

    

 

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

सरोज काजी तुलाधर 

अsय5 

नेपाल फाइनािWसयल  

इिWIटXयूसन एशोिसयसन 
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सा5ी 

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

जनाद,न गुरागाÆ                     िचWतामिण िसवाकोटी             िशवनाथ पाSडे 

सह-सिचव                             डपुेटी गभन,र                        काय,कारी िनदMशक 

राि$य पुन*नमा,ण .ािधकरण      नेपाल रा$ बैEक                  बैEक तथा िवFीय संIथा िनयमन िवभाग  

       नेपाल रा$ बैEक 

 

इित स^वत २०७३ जेØ १४ गते रोज ६ शुभम् 

 

 

 

 

 

 


