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प्रस्तावना: 

नेपालको संववधानको, २०७२ धारा ३7 को उपधारा १ अनसुार 
प्रत्येक नागररकलाई उपयकु्त आवासको हक सनुनश्चितता गनन बाञ्छननय 
भएकाले सैनामैना नगर कायनपानलकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, 
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२०७४ को दफा १०२ को उपदफा २ ले ददएको अनधकार प्रयोग 
गरर यो कायनववनध बनाई लाग ुगरेको छ। 

१. संश्चिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस कायनववनधको नाम सैनामैना 
नगरपानलका नमूनावश्चस्त सन्चालन तथा व्यवस्थापन कायनववनध, 

२०७८ रहेको छ। 

(२) यो कायनववनध नगर कायनपानलकाले पाररत गरेको नमनत 
देश्चि लाग ुहनुछे । 

२. पररभाषा: नबषय र प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस कायननबनधमा,- 

(क) "कायनववनध" भन्नाले सैनामैना नगरपानलका नमूनावश्चस्त 
सन्चालन तथा व्यवस्थापन कायनववधी, २०७८ लाई सम्झन ु
पदनछ । 

(ि) "नगर कायनपानलका" भन्नाले सैनामैना नगरकायनपानलका 
सम्झन ुपदनछ । 

(ग) "नगरपानलका" भन्नाले सैनामैना नगरपानलकालाई सम्झन ु
पदनछ । 

(ङ) "वडा" भन्नाले सैनामैना नगरपानलकाका सवै वडा 
कायानलयहरुलाई सम्झन ुपदनछ  

 (घ) "नमूनावश्चस्त " भन्नाले सैनामैना नगरपानलकाबाट सैनामैना 
नगरपानलकाकाका ववपन्न घरजग्गा वववहन पररवारलाई 
उपयकु्त आवास उपलब्ध गराउन ननमानण गररएको एवककृत 
वश्चस्तलाई सम्झन ुपदनछ । 

(ङ) "प्रमिु" भन्नाले सैनामैना नगर कायनपानलकाका नगर प्रमूि 
सम्झन ुपदनछ । 
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(झ) "उप-प्रमिु" भन्नाले सैनामैना नगर कायनपानलकाका नगर 

उप-प्रमूि सम्झन ुपदनछ । 

(ञ) "प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत" भन्नाले सैनामैना नगर 
कायनपानलकाको प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत सम्झन ुपदनछ । 

३. नमूनावश्चस्त ननमानण: (१) नगरपानलकामा ववनभन्न कारणले आवास 
वववहन भएका नगरपानलकाका नभत्रका ववपन्न घर जग्गा वववहन 
भएका पररवारलाई आवास उपलब्ध गराउनका लानग नगर 
कायनपानलकाले तोकेको िेत्रमा भौनतक पवुानधारसवहत एवककृत 
वश्चस्त ननमानण गररने छ । 

(२) एवककृत नमनुावस्ती तयार गदान नगरपानलकाले 
आवासको लानग उपयकु्त स्थानमा नसमा तोवक वश्चस्तलाई सरुश्चित 
हनुे गरर भौनतक पवुानधार तयार गरी उक्त िेत्र नभत्र पररवार 
वसोवासका लानग आवश्यक पने घर,सौचालय, पावकन ङ्ग र िलुािेत्र 
समेत ननमानण गने छ । 

४. नमनुा वश्चस्त सन्चालन तथा ननदेशन सनमनत: (१) नमनुा वश्चस्तमा 
ननमानण भएका घरहरु तोवकएको मापदण्ड अनसुार उपलब्ध 
गराउन नसफाररस गने तथा सो वश्चस्तको सन्चालन, व्यवस्थापन र 
ननदेशन गनन देहाय बमोश्चजमको सनमनत गठन गररनेछ । 

(क) नगर प्रमिु     - संयोजक 
(ि) प्रमूि प्रशासकीय अनधकृत    - सदस्य 

(ग)  पूवानधार ववकास सनमनतको सयोजन  -सदस्य 
(घ)  नमनुा वश्चस्त रहेको वडाको वडा अध्यि -सदश्य 

(ङ) नगर प्रमिुले तोकेको नमनुा वश्चस्तमा वसोवास  

 गने एकजना - सदस्य 

(च) पूवानधार शािाको शािा प्रमिु - सदस्य सश्चचव 
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(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको सनमतको काम, कतनव्य र 

अनधकार देहाय बमोश्चजमको हनुेछ: 

(क) नमनुा वश्चस्तकोलानग आवश्यक भौनतक संरचनाका 
ननमानणको लानग नसफाररस गने । 

(ि)  योजना तयार गने गने र स्रोतको लानग पहल 
गने। 

(ग) ननयम (५) अनसुारको मापडण्ड परुा भएका 
पररवारलाई आवास उपलब्ध गराउन  नगर 
कायनपानलकालाई नसफाररस गने । 

५. नमनुा वस्ती अनगुमन तथा व्यवस्थापन सनमनतिः  नमनुा वस्तीको 
अनगुमन तथा व्यवस्थापनको लानग तपश्चशलको सनमनत रहने छ। 

(क) नगर उप प्रमिु    -संयोजक 
(ि) पूवानधारशािाको शािा प्रमिु   -सदस्य 
(ग) राजश्व शािा प्रमिु   - सदस्य सश्चचव 

६. नमनुा वश्चस्तमा आवास उपलब्ध गराउन े आधारिः (१) 
नगरपानलकाबाट ननमानणा गरी सन्चालमा रहन े नमनुा वश्चस्तको 
लानग देहायको मापदण्ड भएको पररवारलाई नमनुा वश्चस्तमा 
आवास उपलब्ध गारउन ुपनेछ । 

(क) हाल सैनामैना नगरपानलका नभत्र वसोवास गरेको । 

(ि) पररवारको नाममा जग्गा जनमन नभएको भएको भएता पनन 
घर आवास वनाउन उपयकु्त नभएको वा घर ननमानण गरी 
वस्न सक्ने आनथनक अवस्था नभएको । 
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(ग) पररवारको कुनै सदस्यको सरकारी गैर सरकारी िेत्रमा  

कायनरत नभएको । 

(घ) पररवारको कुनै सदश्य रोजगारीका लानग वैदेश्चशक 
रोजगारीमा  नगएको वा गएको भएता पनन ननजले घरवास 
तयार गनन सक्ने अवस्था नभएको । 

(ङ) उक्त पररवारले आगामी ५ वषन नभत्र घर ननमानण गनन सक्ने 
आधार नभएको । 

(च) ववपन्न पररवार आनथनक अवस्था अनत कमजोर भएको । 

(छ) नगरवपलका नभत्र सन्चानलत cfof]hgfaf6 k"0f{ ?kdf 

lj:tflkt ePsf] kl/jf/ . 

-r_ kl/jf/ leq ;Grf] gx'g] /f]usf] sf/0fjf6 cfly{s 

ljkGgtf ePsf] kl/jf/ . 

(२) ननयम (१) वमोश्चजमको मापदण्ड परुा भई नमनुा 
वश्चस्त सन्चालन तथा व्यवस्थापन सनमनतले नसफाररस गरेको 
पररवारलाई नगर कायनपानलकाको ननणनय अनसुार एक पररवारको 
लानग एक घर उपलब्ध गारईने छ । 

७.  नमनुा वश्चस्तमा आवासको लानग भवन प्राप्त गने पररवार लाई 
देहाय अनसुारका सतनमा आवास  सम्झौता तयार गरी वविमा 5 
वषनका लानग एक पररवार एक भवन उपलब्ध गराउन ुपने छ। 
आवश्यकता अनसुार अवस्था हेरी कायनपानलकाले समयावनध थप 
गनन सक्नेछ । 

(क) वश्चस्त नभत्र प्रयोग हनुे पानी, ववजलुी, सरसफाई शलु्क 
लगायतका पररवारले प्रयोग गरेको सेवा वापतको शलु्क 
सम्वश्चन्धत पररवारले नतनुन पनेछ । 
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(ि) भवनकोसामान्य रङ्ग रोगन तथा ममनत उक्त घरमा वस्न े

पररवारले गनुन पनेछ । 

(ग) भवन उपलब्ध गराउदा पवहलो पटक वावषनक रु२०००। 
दस्तरु नलई ददन ु पनेछ । वावषनक रुपमा रु.1200 
नगरपानलकालाई कर नतनुन पनेछ ।  

(घ) नमनुा वश्चस्त नभत्रका वाटो नानल िलुािेत्र लगायतका 
भौनतक संरचनाको रेिदेि गने श्चजम्मा वश्चस्त नभत्र रहेका 
सवै पररवारको हनुेछ भने ममनत सम्भार वा थप भौनतक 
संरचना ननमानण गनुन पने अवस्था आएमा नगरपानलकाले 
भौनतक संरचनाको ननमानण तथा ममनत संभार गनुन पनेछ । 

(ङ) नमनुा वश्चस्तमा वसोवास गरेको पररवारले वश्चस्तनभत्र होहल्ला 
गने ननयनमत मादक पदाथन सेवन गने गरेको पाईएमा 
सनमनतको नसफाररसमा उत्त पररवारलाई वश्चस्तबाट हटाउन 
सवकने छ । 

(च) नमनुा वश्चस्तमा वसोवास गरेको पररवारले अन्यत्र घर 
ननमानण गरेमा ननजलाई उक्त वश्चस्तको भवनबाट हटाईने 
छ। 

8.  नगर कायनपानलकाल बाधा अड्काउ फुकाउ:यो कायननबनध 
कायानन्वयनको सम्वन्धमा कुनै बाधा अड्काउ परेमा 
ञञयसकायननबनधको मूलममन प्रनतकूल नहनु े गरर 
नगरकायनपानलकालेत्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक 
व्यवस्था गनन सक्नेछ।  

 

k|df0fLs/0f ldltM  

cf1fn] 
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k|d'v k|zf;sLo clws[t 


