
 

 

रामपरु नगरपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
    खण्ड: १        संख्या: १5       लमलि: २०७५/०३/३१ 

भाग -२ 
 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोजजम रामपरु नगरपालिकाको 
नगर काययपालिकािे बनाएको िि िेजखए बमोजजमको काययविलि सियसािारणको  

जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ। 

 

 

रामपरु नगरपालिकाको  
रामपरु नगर खरको छानो रविि घर व्यिस्थापन काययविलि, 2075 
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प्रस्िािनााः 
स्थानीय सरकार संचािन ऐन 2074 िे प्रत्याभिू गरेको अलिकार अनरुुप यस नगरपालिकािे 
नगरक्षेत्र रिेका सबै घरिरुीिरु खर रविि गरी आगिागी, िर्ाय एंि विलभन्न प्राकृलिक एंि अन्य 
विपजििरुबाट बच्न जोजखम न्यूलनकरण गने उदे्दश्यिे नगरपालिका लभत्रका खरका छानोिरुिाई वटन 
वििरण गनयका िालग आिश्यक प्रवियािरु व्यिजस्थि गनय िान्छलनय भएकािे "रामपरु नगर खरको 
छानो रविि घर व्यिस्थापन सम्बन्िी काययविलि, 2075" लनमायण गरर िाग ुगररएको छ। 

 

पररच्छेद- १ 

प्रारजम्भक 

१. सजम्क्षप्त नाम र प्रारम्भ 

क. यसको काययविलिको नाम रामपरु नगरपालिको "रामपरु नगर खरको छानो रविि घर 
व्यिस्थापन काययविलि, 2075" रिेको छ। 

ख. सलमलि भन्नािे यस काययविलि अन्िगयि गठिि ५ सदस्यीय सलमलििाई जनाउन ेछ। 

ग. यो काययविलि िरुुन्ि िाग ुिनुेछ। 

२. पररभार्ााः 
क. विर्य िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययविलिमा नगरपालिका भन्नािे "रामपरु 

नगरपालिका" िाई जनाउने छ। 

ख. प्रमखु भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको "नगर प्रमखु" िाई सम्झन ुपदयछ। 

ग. उप-प्रमखु भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको "उप-प्रमखु" िाई सम्झन ुपदयछ। 

घ. प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको "प्रमखु प्रशासकीय 
अलिकृि" िाई सम्झन ुपदयछ। 

ङ. िडा अध्ययक्ष भन्नािे १ देजख १० सम्मका "िडाका अध्यक्ष" िाई  सम्झन ु
पदयछ। 

च. काययपालिका भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको "काययपालिका" िाई सम्झन ुपदयछ। 

छ. िेखा अलिकृि भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको "िेखा अलिकृि" िाई सम्झन ुपदयछ। 

ज. सजचि भन्नािे सबै िडाका "िडा सजचि" िाई सम्झन ुपदयछ। 

झ. स्टोर वकपर भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको "स्टोर जजम्मा रिेको कमयचारी" िाई 
जनाउने छ। 

ञ. सेिाग्रािी/िाभग्रािी भन्नािे "रामपरु नगरपालिका क्षेत्र लभत्र बसोबास गरेका खरका 
छाना भएका घरिनीिरु" िाई सम्झन ुपदयछ। 

ट. सभा भन्नािे "नगरसभा" िाई सम्झन ुपदयछ। 
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३. काययविलिको पािना गनुयपनेाः 
क. यो काययविलिको पािना सबै पक्षिे गनुयपनेछ। 

ख. यठद कसैिे यो काययविलिको उल्िंघन गरेमा लनयम अनसुार कारिािी िनुेछ। 

ग. कुनै कुरामा वििाद िा समस्या परेमा नगरप्रमखु माफय ि काययपालिका बैिकमा पेश 
गने र लनणयय गने अलिकार काययपालिकािाई िनुेछ। 

 

पररच्छेदाः २ 

बजेट िथा खररद र सलमलिको गिन प्रविया 

४. बजेट िथा खररद प्रवियााः  

क. खरको छानो रिदा सम्म प्रत्येक आलथयक िर्य नगरसभािे आिश्यक बजेट 
व्यिस्थापन गनेछ। 

ख. नगरसभाबाट विलनयोजजि बजेटको आिारमा नगरपालिका कायायियिे साियजलनक 
खररद ऐनको आिारमा रिी जस्िापािा(वटन) खररद गनेछ। 

ग. खररद भई आएको जस्िापािा स्टोरमा दाजखिा गररनेछ। 

घ. दफा ५ को उपदफा ग मा उल्िेजखि जस्िापािा यस काययविलि बमोजजम गठिि 
सलमलिको जजम्मा रिनेछ। 

ङ. खररद प्रविया नपेाि सरकारको आलथयक लनयमािािी। 

५. सलमलिको गिन प्रवियााः यस काययविलिको कायायन्ियनका िालग िपशीि बमोजजमको ५ 
सदस्य रिने सलमलि गिन गररनेछ। 

क. नगरपालिकाको कुनै पलन िडाको िडा अध्ययक्ष     - संयोजक 

ख. काययपालिकाको बैिकिे िोकेका ३ सदस्य        - सदस्य 

ग. नगरपालिका कायायियको स्टोर वकपर     -सदस्य सजचि 

 

पररच्छेदाः 3 

वििरण सलमलिको काम, कियव्य र जजम्मेिारी 
६. वििरण सलमलिाः वििरण सलमलििे जस्िापािा वििरण गनय लनम्नलिजखि व्यिस्था लमिाउनेछ। 

क. रामपरु नगरपालिकाको दश िडा कायायियबाट खरका छाना रिेका घरको लनिेदन 
माग गरर सचुी ियार गररनेछ। 

ख. एकै आलथयक िर्यमा सबै घरिरुीिाई जस्िापािा (वटन) अपगु िनुािे िडागि कोटा 
प्रणािी समेि िाग ुगनय सवकनेछ। 
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ग. घरिरुीको आिारमा कोटा वििरण गदाय घरिरुी संख्याको प्रलिशििाई ध्यान  
ठदईनेछ। 

घ. िय गरेका कोटािरुको छनौट गनय िडा अध्ययक्ष िा िडा सलमलििाई सियोग 
गने। 

ङ. िडाबाट घर छनौट गदाय जोजखमको आिारमा छनौट गने प्रविया गनय िगाउने। 

च. प्रत्येक आलथयक िर्यमा िडा कायायियबाट छनौट भएका घरिरुीकि नामािािी िडा 
सलमलििे वटन वििरण सलमलििाई उपिब्ि गराउने पनेछ।  

छ. उप-बुुँदा (च) अनरुुप सलमलििे उक्त घरको नापजाच गरर िागि स्टमेट ियार 
गने। 

ज. िडाको लसफाररस सविि वटन लिन आउनिेाई सलमलिबाट वििरण गररनेछ। 

झ. वटन घरको मूि िूरी क्षेत्रिाई मात्र वििरण गररने छ (जस्िैाः ओसारी पिािी आठद) 
िाई सलमलि वििरण गनय बाध्य िनुे छैन। 

ञ. कुनै वििाद िा समस्या परेमा अजन्िम अलिकारका िालग नगर प्रमखु समक्ष पेश 
गने। 

 

७. िाभग्रािीिे पािना गनुयपने लनयम िथा शियिरु िपशीि बमोजजम िनुछे। 

क. खरको छानो भएको घरको फोटो, 
ख. घर छाउनको िालग ियार भएको फोटो, 
ग. िािपजुायको छायाुँ कवप, 
घ. नागररकिाको छायाुँ कवप, 
ङ. घर मिुीको पासपोटय साइजको २ प्रलि फोटो, 
च. िडा कायायिय वटन आिश्यक रिेको भनी स्पष्ट गरेको लसफाररस, 
छ. अनसूुची १ र २ को फारम भरर भराई पेश गनुयपने, 
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अनसूुची – १ 

(दफा ७ को उपदफा (छ) सुँग सम्बजन्िि) 
फारमको नमूना 

लिजखिम प्रदेश नं. 5 पाल्पा रामपरु नगरपालिका िडा नं.....टोि............................... 
लनिासी.....................................................को नािी ..................... को छोरा बिुारीिे यो 
शियनामा गदयछु वक रामपरु नगरपालिकाको अलभयान "रामपरु नगर खरको छानो रविि घर" अन्िगयि 
आ.ि. 074/075 को िाभग्रािी सजुचमा परेकोमा मेरो यो बािेक अन्यत्र किै वटन िगाएको िा 
आर.सी.सी. गरेको घर छैन। छनौटमा परेको घर छाउनका िालग नगरपालिका माफय ि िोकेको 
नीलि िथा लनयम पािना गने प्रलििद्धिा व्यक्त गदयछु। साथै मेरो घर छाउनका िालग.......पािा ९ 
फुट िररयो रंग भएको वटन िझुी घरमा आफै िगी आफै वकिा काटा डाडा भाटा ियार गरर ३५ 
ठदन लभत्र िरुी बिासिे नउडाउने (जोजखम रविि) गरर छाउने छु। उक्त वटन नछाई छोपी राखेमा, 
अन्यत्र किै िगी बेचविखन गरर िा प्राप्त वटनको आकार प्रकार लबगारी विनालमना गरेमा क्षलिपूलिय 
समेि बझुाउने शिय गरर यो भरपाई िथा शियनामाको कागज िेखी िपशीिका साक्षीका रोिबरमा 
नगरपालिका कायायियिाई ठदए।व्यिोरा ठिक साचो िो फरक परेमा सििुा बझुाउिा भलन सविछाप 
गदयछ। 

साक्षीाः                                            दायाुँ           बायाुँ 
१.  रा.न.पा.......िडा सदस्य  

श्री ......................................... 
२. रा.न.पा. िडा नं........ बस्ने िर्य....... को 

श्री.......................................      
िाभग्रािीको सवि छाप     

३. रा.न.पा. िडा नं.......बस्ने िर्य......को                   दस्िखिाः 
श्री ..........................................                            ..................... 
                                                 नामाः................................. 
                                                 िेगानााः............................. 
इलि सम्िि........िाि......मविना.......गिे रोज.............मा शभुम 

                              

 

 

 

  



खण्ड १ संख्या 15 लमलि 2075/03/31 

रामपरु नगर खरको छानो रविि घर व्यिस्थापन काययविलि, 2075                          5 

अनसूुजच – २ 
(दफा ७ को उपदफा (छ) सुँग सम्बजन्िि) 

फारमको नमूना 
 

लिजखिम रामपरु नगरपालिकाबाट संचालिि "रामपरु नगर खरको छानो रविि घर" काययिम 
अन्िगयि म......................िडा बस्ने िडा अध्यक्ष/सदस्य श्री ....... .............................िे यो 
किलुियिनामा गदयछु वक मैिे जजम्मा लिएको िडा नं..... का श्री.....................................िे 
लमलि...................मा ठदइएको लनिेदन बमोजजम प्राप्त गरेको...........पािा वटन लनयमानसुार छाना 
छाउने प्रयोजनका िालग प्रयोग गराउने छु अन्यथा फरक परेमा नगरपालिकाको लनयमानसुार सििुा 
बझुाुँउिा भनी वटन वििरण सलमलििाई किलुियिनामा गरर ठदयौ। 

 

 

 

 

 

      दस्िखिाः                                           दस्िखिाः 
िाभग्रािीको नामाः...............................               जजम्मा लिन े

प्राप्त वटन पािााः........                         मेयर/उपमेयर/िडा अध्यक्ष/सदस्य 

लमलिाः.............................                          श्रीाः...................................... 

                                                लमलिाः.............................. 
 

प्रमाजणकरण लमलि :- 2075/03/31 

आज्ञािे 

ज्ञानराज कोइरािा 
प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि 

 


