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संयकु्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४ 

 

लालिोहर र प्रकाशन मिमि 

         २०५४।९।७ 

संशोधन गने ऐन                                 प्रिाणीकरण र प्रकाशन मिमि 

१. गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन  
   गने ऐन, २०६६        २०६६।१०।७ 

२. केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२   २०७२।११।१३ 

 

२०५४ सालको ऐन नं. १५ 

================== 

संयकु्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धिा व्यवस्था गनन बनकेो ऐन 

 

प्रस्िावनााः नेपाल .............. का शहरी क्षेरिा अत्यामधक जनसंख्याको चापको 
कारण जग्गाको िूल्यिा वदृ्धि हनु गई शहरवासीहरु आवास सदु्धवधाबाट बन्न्चि हनेु 
अवस्था भएकोले संयकु्त आवासको द्धवकास गरी सपुथ आवास इकाईहरू सलुभ ढंगबाट 
मबक्री द्धविरण गरी द्धवद्यिान आवास सिस्यालाई मनराकरण िथा व्यवन्स्थि बसोवासको 
व्यवस्था गनन र त्यस्िा आवास इकाईका धनीहरुको अमधकार िथा दाद्धयत्व सम्बन्धी 
व्यवस्था गनन वान्छनीय भएकोले, 

श्री ५ िहाराजामधराज वीरेन्र वीर द्धवक्रि शाहदेवको शासनकालको छब्बीसौं 
वर्निा संसदले यो ऐन बनाएकोछ । 

 

पररच्छेद – १ 

प्रारन्म्भक 

१. संन्क्षप्त नाि र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाि “संयकु्त आवासको स्वामित्व 
सम्बन्धी ऐन, २०५४” रहेको छ । 

                                                 
   यो ऐन संवि ्२०६५ साल जेठ १५ गिे देन्ि लागू भएको ।  

 गणिन्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा न्िद्धकएको । 
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  (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपरिा सूचना प्रकाशन 
गरी िोकेको मिमिदेन्ि प्रारम्भ हनेुछ । 

 

२. पररभार्ााः द्धवर्य वा प्रसंगले अको अथन नलागेिा यस ऐनिा,– 
(क) “संयकु्त आवास भवन” भन्नाले कुनै जग्गािा दईु वा दईु भन्दा 

बढी आवास इकाई रािी बनाइएको दईु वा दईु भन्दा बढी िला 
भएको भवन सम्िन ु पछन र सो शब्दले सोही जग्गािा ब्लक, 

पोकेट वा अन्य त्यस्िै नािबाट नािाकरण गरी मनिानण गररएको 
त्यस्िै द्धकमसिका दईु वा दईु भन्दा बढी भवनहरु र सो 
भवनहरुले चचेको जग्गा, कम्पाउण्ड, किप्लेक्सलाई सिेि 
जनाउँछ । 

(ि) “आवास इकाई (एपानटिेण्ट)” भन्नाले संयकु्त आवास भवनिा 
स्विन्र रुपिा उपभोग गनन सद्धकने सािूद्धहक क्षेर िथा सदु्धवधा 
सद्धहि एक वा एक भन्दा बढी कोठाहरु भएको त्यस्िो भवनको 
कुनै इकाई सम्िन ुपछन । 

(ग) “संस्थापक” भन्नाले संयकु्त आवास भवन मनिानण गरी सञ्चालन गनन 
दफा ५ बिोन्जि स्वीकृमि प्राप्त प्रचमलि कानून बिोन्जि दिान 
भएको संगठठि संस्था सम्िन ुपछन । 

(घ) “आवास इकाई धनी” भन्नाले यस ऐन बिोन्जिको सम्िौिािा 
उन्ल्लन्िि शिनहरूका अधीनिा रही आवास इकाई िररद गने, 

भाडा (मलज) िा मलने वा अन्य कुनै पमन द्धकमसिले भोग गने 
व्यन्क्त वा संगठठि संस्था सम्िन ुपछन । 

(ङ) “सािूद्धहक क्षेर िथा सदु्धवधा” भन्नाले दफा १६ िा उन्ल्लन्िि 
सािूद्धहक क्षेर िथा सदु्धवधा सम्िन ुपछन । 

                                                 

     संवि ्२०६०।१।२ वाट प्रारम्भ हनुे गरी िोद्धकएको (नेपाल राजपर मिमि २०६०।१।२) 
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(च) “सीमिि सािूद्धहक क्षेर िथा सदु्धवधा” भन्नाले केही आवास इकाई 
धनीहरुको लामग िार प्रयोगिा आउने गरी बनाइएको वा 
रान्िएको क्षेर िथा सदु्धवधा सम्िन ुपछन । 

(छ) “सम्िौिा” भन्नाले संस्थापक र आवास इकाई मलने व्यन्क्तको 
बीचिा आवास इकाई िररद गने, भाडािा मलने वा अन्य कुनै 
द्धकमसिले भोग गने सम्बन्धिा गररएको सम्िौिा सम्िन ुपछन । 

(ज) “समिमि” भन्नाले संयकु्त आवास भवनको रेिदेि, प्रबन्ध िथा 
संचालन गननको लामग दफा २४ बिोन्जि गठन भएको आवास 
व्यवस्थापन समिमि सम्िन ुपछन । 

(ि) “अमधकार प्राप्त अमधकारी” भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल 
राजपरिा सूचना प्रकाशन गरी िोद्धकठदएको मनकाय वा अमधकारी 
सम्िन ुपछन । 

(ञ) “िोद्धकएको” वा “िोद्धकए बिोन्जि” भन्नाले यस ऐन अन्िगनि 
बनेको मनयििा िोद्धकएको वा िोद्धकए बिोन्जि सम्िन ुपछन । 

 

पररच्छेद – २ 

संयकु्त आवास भवनको स्वीकृमि सम्बन्धी व्यवस्था 
३. स्वीकृमि नमलई संयकु्त आवास भवन मनिानण गनन नपाउनेाः अन्य प्रचमलि कानूनिा 

अन्यथा व्यवस्था भएकोिा बाहेक कसैले पमन अमधकार प्राप्त अमधकारीको 
स्वीकृमि नमलई संयकु्त आवास भवनको मनिानण गनन वा गनन लगाउन हुँदैन । 

 

४. स्वीकृमिको लामग मनवेदन ठदन ु पनेाः संयकु्त आवास भवन मनिानण गरी संचालन 
गनन चाहने संगठठि संस्थाले संयकु्त आवास भवन मनिानण सम्बन्धी प्रस्िाद्धवि 
नक्सा, स्रक्चरल मडजाइन, जग्गाको क्षेरफल िथा स्वामित्वको द्धववरण, आवास 
इकाई मबक्री द्धविरण प्रकृया, सािूद्धहक क्षेर िथा सदु्धवधा सम्बन्धी द्धववरण र 
संयकु्त आवास भवन संचालन योजना सिेि संलग्न गरी संयकु्त आवास भवन 
मनिानण गरी संचालन गने स्वीकृमिको लामग िोद्धकएको ढाँचािा अमधकार प्राप्त 
अमधकारी सिक्ष मनवेदन ठदन ुपनेछ । 
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५. स्वीकृमि ठदनेाः दफा ४ बिोन्जि कुनै मनवेदन पनन आएिा अमधकार प्राप्त 
अमधकारीले सो सम्बन्धिा आवश्यक जाँचबिु गदान िोद्धकए बिोन्जिको प्रद्धक्रया 
पूरा भएको देन्िएिा मनवेदकलाई संयकु्त आवास भवन मनिानण गरी संचालन गनन 
स्वीकृमि ठदनेछ । 

 

६. थप द्धववरण वा कागजाि िाग्न सक्नेाः दफा ५ बिोन्जि जाँचबिुको मसलमसलािा 
संयकु्त आवास भवन सम्बन्धी कुनै थप द्धववरण वा कागजाि आवश्यक देन्िएिा 
अमधकार प्राप्त अमधकारीले सो द्धववरण वा कागजाि मनवेदकसंग िाग गनन सक्नेछ 
र त्यसरी िाग गररएको द्धववरण वा कागजाि अद्धवलम्ब पेश गनुन सम्बन्न्धि 
मनवेदकको किनव्य हनेुछ । 

 

७. स्वीकृमि बेगर नक्सा पास गनन नहनुेाः प्रचमलि कानूनिा जनुसकैु कुरा लेन्िएको 
भए िापमन संयकु्त आवास भवन मनिानण गरी संचालन गने सम्बन्धिा यस ऐन 
बिोन्जि अमधकार प्राप्त अमधकारीको स्वीकृमि बेगर प्रचमलि कानून बिोन्जि 
नक्सा पास गने अमधकार प्राप्त मनकायले संयकु्त आवास भवन मनिानण गने नक्सा 
पास गनन हुँदैन । 

 

पररच्छेद – ३ 

आवास इकाईको मबक्री, स्वामित्व र हस्िान्िरण 

८. आवास इकाईको मबक्री िथा अन्य व्यवस्थााः (१) संस्थापकले आवास इकाईको 
पूरै रकि भकु्तानी मलई वा द्धकस्िाबन्दीिा भकु्तानी मलने गरी आवास इकाई 
मबक्री गनन सक्नेछ । 

  (२) संस्थापकले कुनै व्यन्क्त वा संस्थालाई आवास इकाई भाडा वा अन्य 
द्धकमसिले भोग गनन पाउने गरी ठदन सक्नेछ । 

  (३) उपदफा (१) वा (२) बिोन्जि आवास इकाई मबक्री गदान वा भाडा 
वा अन्य िरीकाले भोग गनन ठदंदा दफा १५ िा उल्लेि भए बिोन्जिको 
सम्िौिा गनुन पनेछ । 
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  (४) उपदफा (१) वा (२) बिोन्जि आवास इकाई मबक्री गदान वा भाडा 
वा अन्य िरीकाले भोग गनन ठदंदा संस्थापकले आवास इकाई धनीलाई िोद्धकए 
बिोन्जिको ढाँचािा प्रिाणपर सिेि ठदन ुपनेछ । 

 

९. आवास इकाईको स्वामित्व र उपभोगाः (१) यस ऐन बिोन्जि आवास इकाई 
धनीले सम्पूणन रकि संस्थापकलाई बिुाईसकेपमछ त्यस्िो आवास इकाईिा 
मनजको पूणन स्वामित्व कायि रहनेछ । 

  (२) आवास इकाई धनीले आफ्नो आवास इकाई सम्िौिािा उन्ल्लन्िि 
शिनहरूका अधीनिा रही पूणन रुपिा उपभोग गनन पाउनेछ । 

 

१०. आवास इकाई धनीले आवास इकाई मबक्री िथा भाडािा ठदन सक्नेाः दफा ११ 
र सम्िौिािा उन्ल्लन्िि शिनहरूका अधीनिा रही आवास इकाई धनीले आफ्नो 
स्वामित्विा रहेको आवास इकाई अरु कसैलाई बेचमबिन गनन, भाडािा ठदन वा 
अरु कुनै पमन द्धकमसिबाट स्वामित्व हस्िान्िरण गनन वा भोग गनन ठदन    
सक्नेछ । 

 

११. सम्िौिा पालन गनुन पनेाः (१) आवास इकाई धनीले आफनो स्वामित्विा रहेको 
आवास इकाई बेचमबिन गरेिा, भाडािा वा अन्य कुनै पमन द्धकमसिबाट भोग गनन 
ठदएिा त्यसरी आवास इकाई िररद गने, भाडािा वा अन्य द्धकमसिले भोग गने 
व्यन्क्तले सो आवास इकाईको सम्बन्धिा संस्थापकसंग भएको सम्िौिा र यो ऐन 
वा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयि िथा कायन संचालन द्धवमधिा उन्ल्लन्िि 
कुराहरु पालन गनुन पनेछ । 

(२) संयकु्त आवास भवनिा काि गने किनचारी िथा कािदारहरूले यो 
ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयि िथा कायन संचालन द्धवमध र सम्िौिािा 
उन्ल्लन्िि कुराहरु पालन गनुन पनेछ । 

 

१२. आवास इकाईको स्वामित्व हस्िान्िरण हनु नसक्ने अवस्थााः (१) यस ऐनिा 
अन्यर जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए िापमन कुनै व्यन्क्त वा संस्थालाई मबक्री 
गररएको आवास इकाईको सम्बन्धिा त्यस्िो व्यन्क्त वा संस्थाले भकु्तान गनुन पने 
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कुनै रकि बाँकी रहेको भए सम्िौिािा उन्ल्लन्िि शिनहरूका अधीनिा रही 
मनजले त्यस्िो आवास इकाईको उपभोग िार गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि बाँकी रकि भकु्तान नगरेसम्ि त्यस्िो व्यन्क्त 
वा संस्थाले भोग गरररहेको आवास इकाईको स्वामित्व अरु कसैलाई कुनै पमन 
द्धकमसिबाट हस्िान्िरण गनन सद्धकने छैन । 

 

१३. सहिमि बेगर बेचमबिन गनन नहनुेाः कुनै आवास इकाई धनीले आफनो आवास 
इकाई कसैलाई बेचमबिन गदान संस्थापक वा समिमिले त्यस्िो आवास इकाई 
धनीले संस्थापक वा समिमिलाई मिनन बिुाउन पने कुनै पमन द्धकमसिको रकि, 

दस्िरु, शलु्क, फी आठद बाँकी नरहेको व्यहोरा उल्लेि गरी मलन्िि रुपिा 
सहिमि नठदएसम्ि प्रचमलि कानून बिोन्जि रन्जषे्ट्रशन गने मनकायले सो आवास 
इकाईको बेचमबिनको मलिि रन्जषे्ट्रशन पास गरी ठदन ुहुँदैन । 

 

१४. सहिमि ठदन ु पनेाः कुनै आवास इकाई धनीले आफनो आवास इकाई अरु 
कसैलाई बेचमबिन गनुन परी दफा १३ बिोन्जि सहिमि िाग गरेिा संस्थापक 
वा समिमिले मनजले मिनन बिुाउन पने रकि, दस्िरु, शलु्क, फी आठद बाँकी 
नरहेको भए सो आवास इकाई बेचमबिन गनन मलन्िि सहिमि ठदन ुपनेछ । 

 

 

पररच्छेद – ४ 

सम्िौिा सम्बन्धी व्यवस्था 
१५. सम्िौिा गनुन पनेाः (१) संस्थापकले कुनै आवास इकाई मबक्री गदान, भाडािा ठदंदा 

वा अन्य कुनै पमन द्धकमसिबाट भोग गनन ठदंदा त्यस्िो आवास इकाई िररद गने, 

भाडािा मलने वा अन्य कुनै पमन द्धकमसिबाट भोग गनन मलने व्यन्क्त वा संगठठि 
संस्थासंग सम्िौिा गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि गररने सम्िौिािा देहायका कुराहरु स्पष्ट 
रुपिा िलुाउन ुपनेछाः– 

(क) सम्िौिाका पक्षहरुको नाि र ठेगाना । 
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(ि) संयकु्त आवास भवन बनेको जग्गा रहेको स्थान, जग्गाको 
स्वामित्व, क्षेरफल, जग्गाको द्धकत्ता नम्बर र सो जग्गा िथा संयकु्त 
आवास भवन सम्बन्धी अन्य द्धववरण । 

(ग) आवास इकाई नम्बर, आवास इकाईको क्षेरफल, आवास इकाईिा 
रहेका कोठा संख्या, सदु्धवधा र आवास इकाई सम्बन्धी अन्य 
आवश्यक द्धववरणहरु । 

(घ) आवास इकाई मबक्री, भाडािा वा अन्य कुन द्धकमसिबाट भोग गनन 
ठदने हो सो को द्धववरण । 

(ङ) आवास इकाई मबक्री गररने भए सो को िूल्य र भकु्तानी प्रकृया । 

(च) आवास इकाई भाडािा वा अन्य द्धकमसिले भोग गनन ठदइने भए सो 
को अवमध र भाडा सम्बधी द्धववरण । 

(छ) आवास इकाई धनीले सािूद्धहक रुपिा सिानपुामिक ढंगबाट 
उपभोग गनन पाउने सािूद्धहक क्षेर िथा सदु्धवधा र सीमिि सािूद्धहक 
क्षेर िथा सदु्धवधा सम्बन्धी द्धववरण । 

(ज) आवास इकाई उपभोग गदान पालन गनुन पने शिन िथा आवास 
इकाईिा गनन हनेु र गनन नहनेु कायनहरू । 

(ि) सािूद्धहक क्षेर िथा सदु्धवधाको ििनि, स्याहार सम्भार र रेिदेि 
गननको लामग व्यहोनुन पने सािूद्धहक िचन र दाद्धयत्व । 

(ञ) आवास इकाई धनी र संस्थापकको अमधकार, किनव्य र दाद्धयत्व 
सम्बन्धी कुराहरु । 

(ट) संयकु्त आवास भवनको कमि प्रमिशि भाग सो आवास इकाईिा 
परेको छ सो कुरा । 

(ठ) बीिा बापि बिुाउन ुपने रकि । 

(ड) अन्य आवश्यक कुराहरु । 

 

 

 

 

 

  



www.lawcommission.gov.np 

8 

 

पररच्छेद – ५ 

सािूद्धहक द्धहि र दाद्धयत्व 

१६. सािूद्धहक क्षरे िथा सदु्धवधााः कुनै आवास इकाई धनीले अन्य आवास इकाई 
धनीको अमधकारिा प्रमिकूल असर नपने गरी देहायका सािूद्धहक क्षेर िथा 
सदु्धवधाको उपभोग सिानपुामिक ढंगबाट गनन सक्नेछाः– 

(क) संयकु्त आवास भवनको जग्गा । 

(ि) संयकु्त आवास भवनको जग, लठ्ठा, गडनर, बीि, सपोटन, गारो, पिानल, 

छाना, हल, कोररडोर, लब्बी, भ¥याङ्ग, फायर स्केप र मभर बाद्धहर गने 
बाटो । 

(ग) बेसिेन्ट, सेलार, चोक, बगैंचा, पाद्धकङ्र्ग क्षेर र गोदाि । 

(घ) जेनेरेटर राख्न ेस्थान र सरुक्षा गाडन बस्ने स्थान । 

(ङ) द्धवद्यिु, ग्याँस, न्चसो र िािो पानीको व्यवस्था गने भाग, द्धहद्धटङ्ग वा 
एयर कन्ण्डशन जस्िा कायनको लामग उपयोग भएको भवनको   
भाग । 

(च) इलेभेटर, पम्प, टैंक, िोटर, पंिा, फोहर राख्ने कन्टेनर जस्िा 
सािूद्धहक उपयोगका साधनहरु । 

 

१७. द्धवभाजन गनन नहनुाेः यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको कायन संचालन द्धवमधिा 
उल्लेि भए बिोन्जि बाहेक सािूद्धहक क्षेर िथा सदु्धवधा र सीमिि सािदु्धहक क्षेर 
िथा सदु्धवधाको द्धवभाजन गनन वा भाग लगाउन पाइने छैन । 

 

१८. सािूद्धहक िचन व्यहोनेाः आवास इकाई धनीले आफूले उपभोग गरेको सािूद्धहक 
क्षेर िथा सदु्धवधाको संचालन, स्याहार सम्भार, ििनि, सरसफाई रेिदेि गनन 
आफूले उपभोग गने सदु्धवधाको द्धहस्साको अनपुाििा सम्िौिािा उल्लेि भए 
बिोन्जि लाग्ने सािूद्धहक िचन संस्थापक वा समिमिलाई बिुाउन ुपनेछ । 

 

१९. इन्कार गनन नपाईनेाः आवास इकाई धनीले सम्िौिािा उल्लेि भए बिोन्जि 
आफूले व्यहोनुन पने सािूद्धहक िचन व्यहोठदनन भन्न पाउने छैन । 
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२०. रोक लगाउन सक्नेाः आवास इकाई धनीले सािूद्धहक िचन बापि संस्थापक वा 
समिमिलाई मिनन बिुाउन पने रकि नमिरे नबिुाएसम्ि संस्थापक वा समिमिले 
आवास इकाई धनीले उपभोग गरररािेको सािूद्धहक क्षेर िथा सदु्धवधा र सीमिि 
सािूद्धहक क्षेर िथा सदु्धवधा िध्ये कुनै सेवा सदु्धवधाहरु उपभोग गनन नपाउने गरी 
रोक्का गनन वा बाँकी रकि नबिुाएसम्ि त्यस्िो आवास इकाई कुनै पमन द्धकमसिले 
कसैलाई हस्िान्िरण गनन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ । 

 

२१. संयकु्त आवास भवनको बीिााः संस्थापक वा समिमिले संयकु्त आवास भवनको 
दैवी दघुनटना सम्बन्धी बीिा गराउन ुअमनवायन हनेुछ । यसरी बीिा गराए बापि 
लाग्ने सम्पूणन िचन आवास इकाई धनीहरुले सम्िौिािा उल्लेि भए अनसुार 
सिानपुामिक िवरले व्यहोनुन पनेछ । 

 

२२. संयकु्त आवास भवन नष्ट वा क्षमि भएिााः (१) संयकु्त आवास भवन कुनै 
पमन द्धकमसिबाट पूणन रुपिा क्षमिग्रस्ि भएिा सो भवन रहेको जग्गािा सम्पूणन 
आवास इकाई धनीहरुको हक सिानपुामिक ढंगबाट कायि हनेुछ । 

(२) संयकु्त आवास भवन आंन्शक रुपिा क्षमिग्रस्ि भै ििनि गनन वा 
बनाउन मिल्ने भएिा त्यसरी क्षमिग्रस्ि भएको मिमिले िोद्धकएको अवमधमभर 
संस्थापक वा समिमिले त्यस्िो क्षमिग्रस्ि भवन ििनि गनुन पनेछ । 

 

पररच्छेद – ६ 

संयकु्त आवास भवनको व्यवस्थापन 

२३. संयकु्त आवास भवनको संरक्षण, रेिदेि, ििनि िथा स्याहार सम्भाराः संयकु्त 
आवास भवन र सािूद्धहक क्षेर िथा सदु्धवधाहरुको संरक्षण, रेिदेि, ििनि, स्याहार 
सम्भार िथा सरसफाई गने दाद्धयत्व संस्थापकको हनेुछ । 

 

२४. आवास व्यवस्थापन समिमिले संरक्षण, रेिदेि, ििनि िथा स्याहार सम्भार गनेाः 
(१) दफा २३ िा जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए िापमन संस्थापकले आफनो 
स्वामित्विा रहेका सबै आवास इकाईहरू बेचमबिन गरेिा वा कुनै संयकु्त 
आवास भवनका सम्पूणन आवास इकाई धनीहरुले संयकु्त आवास भवनको 
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संचालन आफैले गनन मलन्िि सहिमि जनाई संस्थापक सिक्ष पेश गरेिा वा 
संस्थापक संगठठि संस्था द्धवघटन भै वा संस्थापक व्यन्क्त टाट पल्टी साहूको 
ऋण मिनन नसक्ने भै संयकु्त आवास भवन र सािूद्धहक क्षेर िथा सदु्धवधाको 
संरक्षण, रेिदेि, ििनि, स्याहार सम्भार िथा सरसफाई गनन नसक्ने भएिा संयकु्त 
आवास भवन र सािूद्धहक क्षेर िथा सदु्धवधाको संरक्षण, रेिदेि, ििनि, स्याहार 
सम्भार िथा सरसफाई गने कायन गननको मनमित्त आवास इकाई धनीहरुले 
आफूहरूिध्येबाट आवास व्यवस्थापन समिमिको गठन गनेछन ् र त्यस्िो 
समिमिको बैठक सम्बन्धी कायनद्धवमध समिमि आफैले मनधानरण गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि समिमि गठन भएकोिा यो ऐन वा यस ऐन 
अन्िगनि बनेको मनयि बिोन्जि संस्थापकले गने भमनएका सम्पूणन काि 
कारबाहीहरु सोही समिमिले गनेछ । 

 

२५. दस्िरु, शलु्क र फी मलन सक्नेाः संयकु्त आवास भवन र सािूद्धहक क्षेर िथा 
सदु्धवधाको संचालन, संरक्षण, रेिदेि, ििनि, स्याहार सम्भार िथा सरसफाई गने 
कायन गननका लामग संस्थापक वा समिमिले आवास इकाई धनीहरुसंग सम्िौिािा 
उल्लेि भए बिोन्जिको दस्िरु, शलु्क र फी मलन सक्नेछ । 

 

पररच्छेद – ७ 

द्धवद्धवध 

२६. मनजी प्रयोगको लामग संयकु्त आवास भवन मनिानण गनन सक्नेाः (१) कसैले मनजी 
प्रयोगको लामग संयकु्त आवास भवन मनिानण गनन चाहेिा सोही व्यहोरा िलुाई 
दफा ४ बिोन्जि अमधकार प्राप्त अमधकारी सिक्ष मनवेदन ठदई स्वीकृमि मलन ु
पनेछ । 

(२) यस ऐनिा अन्यर जनुसकैु कुरा लेन्िएको भए िापमन उपदफा (१) 
बिोन्जि मनजी प्रयोगको लामग मनिानण गररएको संयकु्त आवास भवनको संचालन, 

व्यवस्थापन र अन्य कुराहरुका सम्बन्धिा यस ऐनको पररच्छेद–२ बाहेकका 
अन्य पररच्छेदका कुराहरु लागू हनेु छैनन ् र त्यस्िो संयकु्त आवास भवनको 
संचालन सो भवन मनिानण गने व्यन्क्तहरु बीच भएको सम्िौिा बिोन्जि हनेुछ । 
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२७. गनन नहनु ेकायनाः (१) संस्थापक वा समिमिले देहायका कायन गनुन हुँदैनाः– 

(क) अमधकार प्राप्त अमधकारीबाट स्वीकृि िापदण्ड िथा 
मनजबाट िोद्धकएको स्िर द्धवपरीि संयकु्त आवास भवन 
मनिानण गनन । 

(ि) संयकु्त आवास भवन मनिानण गननको लामग स्वीकृि भएको 
नक्सा, स्रकचरल मडजाईन िथा योजना द्धवपरीि त्यस्िो 
भवनको मनिानण गनन । 

(ग) आवास इकाई धनीहरुको द्धहि द्धवपररि हनेु गरी कायन   
गनन । 

(२) आवास इकाई धनीले देहायका कायन गनुन हुँदैन । 

(क) संयकु्त आवास भवन क्षेरको सरुक्षा र अन्य आवास इकाई 
धनीको सरुक्षा िथा स्वास््यिा प्रमिकूल प्रभाव पानन । 

(ि) संयकु्त आवास भवनको िूल्य घट्न सक्ने कुनै कायन    
गनन । 

(ग) आफनो आवास इकाईिा थप मनिानण गनन, भत्काउन वा 
उत्िनन ्गनन । 

(घ) आवास इकाई िण्डीकरण वा टुक्र्याई बेचमबिन गनन । 

(ङ) सािूद्धहक क्षेर िथा सदु्धवधा र सीमिि सािूद्धहक क्षेर िथा 
सदु्धवधाको उपभोग अन्य आवास इकाई धनीहरुलाई गनन 
ठदनबाट बन्न्चि गनन । 

 

२८. दण्ड सजायाः (१) कसैले दफा ५ बिोन्जि स्वीकृमि नमलई संयकु्त आवास भवन 
मनिानण गरेिा अमधकार प्राप्त अमधकारीले त्यस्िो व्यन्क्त वा संस्थालाई एकलाि 
रुपैयाँ सम्ि जररबाना गरी त्यस्िो मनिानण गररएको भवन भत्काउने आदेश सिेि 
ठदन सक्नेछ । 

(२) कुनै संस्थापकले अमधकार प्राप्त अमधकारीबाट स्वीकृि, नक्सा, 
स्रकचरल मडजाईन, योजना िथा मनजबाट िोद्धकएको िापदण्ड िथा स्िर बिोन्जि 
संयकु्त आवास भवन मनिानण नगरेको कारणबाट भवन क्षमिग्रस्ि हनु गएिा 
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त्यस्िो संस्थापकलाई एकलाि रुपैयाँदेन्ि पाँचलाि रुपैयाँसम्ि जररवाना हनेुछ र 
त्यस्िो संयकु्त आवास भवन प्राद्धवमधक रटुीको कारणबाट भत्कन गई कसैलाई 
क्षमि पगु्न गएको प्रिान्णि भएिा पीमडि व्यन्क्तले संस्थापकसंग िनामसब 
िाद्धफकको क्षमिपूमिन सिेि भराई मलन सक्नेछ । 

(३) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयि बिोन्जि जारी 
गररएको कुनै आदेश वा मनदेशनको जानी जानी उल्लघंन गरेिा वा आफूले गनुन 
पने कुनै काि कारबाही नगरेिा वा गनन नहनेु कुनै काि कारबाही गरेिा 
अमधकार प्राप्त अमधकारीले कसूरको िारा हेरी मनजलाई पचासहजार रुपैयाँसम्ि 
जररवाना गनन सक्नेछ र त्यस्िो कसूर पटक पटक गरेिा पटकै द्धपच्छे मनजलाई 
पाँचहजार रुपैयाँका दरले थप जररवाना सिेि हनेुछ । 

 

२९. छुट ठदन सक्नेाः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपरिा सूचना प्रकाशन गरी 
आवास इकाईको बेचमबिन गदान प्रचमलि कानून बिोन्जि लाग्ने रन्जषे्ट्रशन दस्िरु 
आंन्शक वा पूणन रुपले छूट ठदन सक्नेछ । 

(२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपरिा सूचना प्रकाशन गरी संयकु्त 
आवास भवन संचालनको मसलमसलािा प्रचमलि कानून बिोन्जि लाग्ने कर, 
िहसूल िथा दस्िरु आंन्शक िथा पूणन रुपले छुट ठदन सक्नेछ । 

 

३०. प्रमिरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थााः संयकु्त आवास भवनको िफन बाट अन्य कुनै 
व्यन्क्तसंग कुनै पमन द्धकमसिको िदु्दा वा कानूनी कारबाही गनुन पने भएिा 
संस्थापक वा समिमिले त्यस्िो िदु्दा िामिला वा कानूनी कारबाहीिा प्रमिरक्षा 
सम्बन्धी कारबाही चलाउन ुपनेछ । 

 

३१. हदम्यादाः यस ऐन अन्िगनिको कुनै पमन कसूरिा सो कसूर भए गरेको मिमिले 
एक वर्नमभर थाहा पाएको मिमिले िीन िद्धहनामभर उजूर गनुन पनेछ । 
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३२. पनुरावेदनाः यस ऐन बिोन्जि अमधकार प्राप्त अमधकारीले गरेको मनणनय उपर न्चत्त 
नबझु्ने व्यन्क्तले सो मनणनय भएको मिमिले पैंिीस ठदन मभर सम्बन्न्धि न्जल्ला 
अदालििा पनुरावेदन ठदन सक्नेछ । 

३३. मनदेशन ठदन सक्नेाः संयकु्त आवास भवनको उपयकु्त संचालनको मनमित्त अमधकार 
प्राप्त अमधकारीले आवश्यक देिेिा संस्थापक वा समिमिलाई मनदेशन ठदन सक्नेछ 
र त्यस्िो मनदेशनको पालन गनुन सम्बन्न्धि संस्थापक वा समिमिको किनव्य  
हनेुछ । 

 

३४. प्रचमलि कानून बिोन्जि हनुेाः यस ऐनिा लेन्िए जमििा यसै ऐन बिोन्जि र 
अरुिा प्रचमलि कानून बिोन्जि हनेुछ । 

 

३५. मनयि बनाउन सक्नेाः यस ऐनको उद्देश्य कायानन्वयन गनन नेपाल सरकारले 
आवश्यक मनयिहरु बनाउन सक्नेछ । 

 

३६. कायन संचालन द्धवमध बनाई लागू गनन सक्नेाः  संयकु्त आवास भवनको संचालन 
िथा व्यवस्थापनको लामग यो ऐन वा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयिको प्रमिकूल 
नहनेु गरी देहायका द्धवर्यहरुिा संस्थापक वा समिमिले कायन संचालन द्धवमध बनाई 
लागू गनन  सक्नेछाः– 

(क) संयकु्त आवास भवनको संरक्षण, ििनि, स्याहार सम्भार गने कुरा । 

(ि) आवास इकाई प्रयोग गदान आवास इकाई धनीहरुले पालन गनुन 
पने कुरा । 

(ग) संयकु्त आवास भवनिा काि गने किनचारीहरुको सेवा, शिन र 
सदु्धवधा  सम्बन्धिा । 

(घ) संयकु्त आवास भवन संचालन गनन आवश्यक अन्य कुराहरु 
सम्बन्धिा । 

                                                 
   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि ।  

रष्टव्याः  केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्िर भएका शब्दहरूाः–  
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 

 


