नेपाल सरकार
सहरी िवकास मन्ऽालय
आपूितर्‚ आौय तथा पुन:ःथापना उपसिमित
(दै वी ूकोप (उद्धार) ऐन २०६९ को दफा ५ ग अनुसार गिठत)
िवपद् पीिडत पुनवार्स सञ्चालन कायर्िविध, २०७१
ूःतावनाः िवपद्का कारण कुनै पिन व्यिक्त बसोबास गिररहे को घर र जग्गा क्षितमःत भई बसोबासका
लािग उपयुक्त नभएमा त्यःता व्यिक्तलाई अन्य ःथानमा पुनवार्स गराउने कायर्लाई व्यविःथत रुपले

सञ्चालन गनर् दै िव ूकोप (उद्धार) ऐन २०३९ को दफा ५ ग को उपदफा (३) बमोिजम आपूितर्, आौय
तथा पुनःथार्पन उपसिमितको िमित २०७१।०१।१२ को िनणर्यानुसार यो आन्तिरक कायर्िविध जारी
गिरएको छ ।
पिरच्छे द

१

ूारिम्भक
१.संिक्षप्त नाम र ूारम्भः यस कायर्िविधको नाम “िवपद् पीिडत पुनवार्स सञ्चालन कायर्िविध, २०७१”
रहे को छ ।
२.पिरभाषाः िवषय वा ूसङ्गले अकोर् अथर् नलागेमा यस िनदेर् िशकामा–

(क) “ऐन” भन्नाले दै बी ूकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ सम्झनुपछर् ।
(ख) “िवपद्” भन्नाले बाढी, पिहरो वा भूकम्पजःता ूाकृ ितक ूकोप सम्झनुपछर् ।
(ग)

“िवपद् पीिडत” भन्नाले िवपद्को कारण आफू बसोबास गिररहे को घर र जग्गा पूणरु
र् पमा
क्षितमःत भई वा हुने अवःथा परी त्यःतो ःथानबाट िवःथािपत भएको वा हुने अवःथामा
रहे को व्यिक्त सम्झनुपछर् ।

(घ)

“पुनवार्स” भन्नाले िवपद् पीिडतलाई अन्य सुरिक्षत ःथानमा बसोबास गराउने कायर्
सम्झनुपछर् ।

(ङ)

“उपसिमित”भन्नाले ऐनको दफा ५ग. को उपदफा (३) बमोिजमको आपूितर्, आौय तथा
पुनःथार्पन उपसिमित सम्झनुपछर् ।

(च)

“िजल्ला सिमित” भन्नाले ऐनको दफा ७ बमोिजमको िजल्ला दै वी ूकोप उद्धार सिमित
सम्झनुपछर् ।

(छ)

“िसफािरस सिमित” भन्नाले कायर्िविधको िनयम ७ को उपिनयम (१) बमोिजमको पुनवार्स
िसफािरस सिमित सम्झनुपछर् ।

(ज)

“ूािविधक सिमित” भन्नाले िनयम ४ को उपिनयम (३) बमोिजमको ूािविधक सिमित
सम्झनु पछर् ।

(झ) “पुनवार्स कायर्बम सञ्चालन सिमित” भन्नाले िनयम ९ को उपदफा (२) बमोिजमको सिमित
सम्झनुपछर् ।

१

(ञ)

“िनमार्ण सहयोग सिमित” भन्नाले िनयम १४ को उपिनयम (१) बमोिजमको सिमित
सम्झनुपछर् ।

(ट) “कायर्िविध” भन्नाले िवपद् पीिडत पुनवार्स कायर्िविध, २०७१ सम्झनुपछर् ।
३.

यस कायर्िविध बमोिजम

पुनवार्स गराउनुपनेर्ः

िवपद्

पीिडतलाई नेपाल सरकारबाट पुनवार्स

गराउँ दा यस कायर्िविध बमोिजम गराइनेछ ।
पिरच्छे द २
पुनवार्स सम्बन्धी ूारिम्भक कारबाही
४.

र् नेर् भएमा आफ्नो वा आफ्नो पिरवारका
पुनवार्स माग गनेर्ः (१) िवपद् पीिडतले अन्यऽ पुनवार्स गनुप
नाउँ मा अन्यऽ त्यःतो घर र जग्गा नभएको कारणसिहत सम्बिन्धत ःथानीय िनकायको िसफािरश
र ःथानीय ूहरी कायार्लयको मुचुल्कासिहत सम्बिन्धत िजल्ला ूशासन कायार्लयमा िनवेदन
िदनुपनेर्छ ।

(२) उपिनयम (१) बमोिजमको िनवेदन उपर सम्बिन्धत ूमुख िजल्ला अिधकारीले आवँयक छानिवन
गरी िनवेदन मनािसव छ भन्ने लागेमा िनणर्यका लािग िजल्ला सिमितको बैठक बोलाउने छ ।

(३) उपिनयम (२) बमोिजम बोलाइएको िजल्ला सिमितको बैठकले िनवेदन माग उपयुक्त छ भन्नेलागेमा
दे हायका सदःय रहे को एक ूािविधक सिमित गठन गरी ःथलगत अध्ययन गराई सो को ूितवेदन
िलन सक्नेछः–
(क)

ूािविधक अिधकृ त, शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िडिभजन कायार्लय

―सदःय

(ख)

ूािविधक अिधकृ त, खानेपानी तथा सरसफाई िडिभजन वा सव―िडिभजन कायार्लय

― सदःय

(ग) ूािविधक अिधकृ त, िजल्ला ूािविधक कायार्लय

― सदःय

(घ) ूािविधक अिधकृ त, िजल्ला भूÐसंरक्षण कायार्लय

― सदःय

(ङ) ूािविधक अिधकृ त, िजल्ला नापी कायार्लय

― सदःय

(च) अिधकृ त ूितिनिध, िजल्ला मालपोत कायार्लय

― सदःय

(छ) अिधकृ त ूितिनिध, िजल्ला ूशासन कायार्लय

― सदःय

(ज) अिधकृ त ूितिनिध, िजल्ला िवकास सिमित

― सदःय
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(झ) सम्बिन्धत ःथानीय िनकायको सिचव वा कायर्कारी अिधकृ त

― सदःय

(ञ)

― सदःय

िजल्ला सिमितले तोकेको अन्य आमिन्ऽत व्यिक्त

(४) उपिनयम (३) बमोिजमको ूािविधक सिमितमा िजल्ला सिमितले तोकेको व्यिक्तले संयोजक र
सदःय―सिचव भई कायर् गनेर्छन ् ।

(५) उपिनयम (४) बमोिजमको सिमितको कायर् र बैठकसम्बन्धी व्यवःथा सिमितले नै िनधार्रण
गरे बमोिजम हुनेछ ।
५.

ूािबिधक सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकारः

ूािविधक सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार

दे हायबमोिजम हुनेछः―

(क) िवपद् ूभािवत क्षेऽको िवःतृत ूािविधक अध्ययन गनेर्, क्षितको िववरण तयार गनेर्
(ख) िवपद् पीिडत व्यिक्तहरुको सूिच तयार गनेर्
(ग) िवपद् ूभािवत क्षेऽ बसोबासयोग्य भए नभएको यिकन गनेर्,
(घ) पुनवार्सका लािग सम्बिन्धत िजल्ला वा िछमेकी िजल्लामा ऐलानी वा सरकारी पतीर् जग्गा
भए नभएको यिकन गनेर्,

(ङ) कुनै सरकारी संघ संःथाको ःवािमत्वमा पुनवार्स योग्य जग्गा भए नभएको यिकन गनेर्,
(च)

पुनवार्सका लािग िवपद् भएको िजल्लालाई ूाथिमकता िदई उपयुक्त लागेको जग्गाको
ःवािमत्व, क्षेऽफल, त्यसको ूकृ ितसमेत यिकन गरी सो सम्बन्धी िववरण र नक्सा

तयार गनेर्,

(छ)

िवपद् पीिडतलाई पुनवार्सका लािग सम्बिन्धत िजल्लािभऽ उपयुक्त जग्गा फेला नपरे मा
सोव्यहोरा उल्लेख गरी िछमेकी िजल्लािभऽ उपयुक्त जग्गा उपलब्ध हुने िःथित दे िखएमा

सो कुराको िसफािरस गनेर्,

(ज) उपयुक्त दे खेका अन्य कायर् ।
६.

ूिववेदन उपर कारबाही अिघ बढाउनेः (१) ूािविधक सिमितबाट ूाप्त ूितवेदन र सो ूितवेदनका
आधारमािवपद् पीिडतलाई पुनवार्स गराउनु पनेर् दे िखएमा िजल्ला सिमितले आफ्नो रायसिहत
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आवँयक कारबाहीका लािग सो ूितवेदन सहरी िवकास मन्ऽालयमा पठाउनु पनेर्छ र सो को
जानकारी गृह मन्ऽालयमा पठाउनुपनेर्छ ।

पिरच्छे द ३
पुनवार्स सञ्चालन तथा अनुगमन
७.

पुनवार्स

िसफािरश सिमितको गठनः(१) पुनवार्सका लािग ूाप्त ूितवेदन, राय तथा सुझाव समेत

उपरिवचार गरी पुनवार्स गराउन उपयुक्त हुने दे खेमा सोको िनणर्य र सुझावसाथ आपूितर्, आौय
तथा पुनःथार्पन उपसिमित समक्ष िसफािरश गनर् दे हाय बमोिजमको एक सिमित रहनेछः―

(क) सहसिचव (िवपद् व्यवःथापन हे न)ेर् , शहरी िवकास मन्ऽालय

― संयोजक

(ख) सहसिचव (िवपद् व्यवःथापन हे न)ेर् , गृह मन्ऽालय

― सदःय

(ग)

― सदःय

ूितिनिध (रा.प. ूथम ौेणी), बन तथा भू―संरक्षण मन्ऽालय

(घ) ूितिनिध (रा.प. ूथम ौेणी), भूिमसुधार तथा व्यवःथा मन्ऽालय

― सदःय

(ङ) ूितिनिध (रा.प. ूथम ौेणी) संघीय मािमला तथा ःथानीय िवकास मन्ऽालय ― सदःय
(च) ूितिनिध (रा.प. ूथम ौेणी), िसँचाई मन्ऽालय

― सदःय

(छ) ूितिनिध (रा.प. ूथम ौेणी), अथर् मन्ऽालय

― सदःय

(ज) उपÐमहािनदेर् शक, शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग

― सदःय

(झ) उपÐमहािनदेर् शक, खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग

― सदःय

(ञ) उपÐमहािनदेर् शक, खानी तथा भूगभर् िवभाग

― सदःय

(ट) उपÐमहािनदेर् शक, जल उत्पन्न ूकोप िनयन्ऽण िवभाग

― सदःय

(ठ) शाखा ूमुख, िवपद् व्यवःथापन शाखा, शहरी िवकास मन्ऽालय

― सदःय―सिचव

(२) िसफािरस सिमितको बैठक आवँयकतानुसार संयोजकले तोकेको िमित र सयममा बःनेछ ।
(३) बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवःथा सिमित आफैले िनधार्रण गरे बमोिजम हुनेछ ।
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(४) सिमितले आवँयकतानुसार कुनै िवशेषज्ञलाई बैठकमा आमन्ऽण गनर् सक्नेछ ।
८.

िसफािरश सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकारः िसफािरश सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार
दे हाय बमोिजम हुनेछः–

(क)

ूाप्त राय, सुझाव र ूितवेदनउपर अध्ययन र छलफल गनेर्,

(ख) आवँयकता अनुसार ूािविधक र ःथलगत अध्ययन गनेर् वा गराउने,
(ग) पुनवार्सका लािग ूःतािवत जग्गा ूाप्त हुन सक्ने नसक्ने िवषयको िनक्यौर्ल गनेर्,
(घ) पुनवार्सका लािग सरकारी पतीर्, ऐलानी वा सावर्जिनक जग्गा उपलब्ध हुने नहुने कुराको
यिकन गनेर्,

(ङ) पुनवार्स कायर् सञ्चालन गनर् आवँयक भए नभएको िनणर्य गनेर्,
(च) आपूितर्, आौय तथा पुनःथार्पन उपसिमितले समय समयमा तोकेका अन्य कायर्गनेर् ।
९. पुनवार्स कायर्बम तजुम
र् ा गनेर्ः (१) आपूितर्, आौय तथा पुनःथार्पन उपसिमितबाट पुनवार्स कायर्बम
सञ्चालन गनेर्गरी ःवीकृ ित ूाप्त भएमा त्यःतो पुनवार्स कायर्बम सञ्चालन गिरनेछ ।

(२)

उपिनयम (१) बमोिजम कायर्बम सञ्चालन तथा अनुगमन गनेर् गराउने ूयोजनका लािग दे हाय
बमोिजम संयोजक र सदःय रहे को एक पुनवार्स कायर्बम सञ्चालन सिमित रहनेछः–

(क) सह–सिचव (िवपद् व्यवःथापन हे न)ेर् , शहरी िवकास मन्ऽालय

– संयोजक

(ख) उप–महािनदेर् शक, शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग

– सदःय

(ग) उप–महािनदेर् शक, खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग

– सदःय

(घ) उप–सिचव (िवपद् व्यवःथापन शाखा), गृह मन्ऽालय

– सदःय

(ङ)

– सदःय

अिधकृ त ूितनीधी, रािष्टर्य आवास कम्पनी

(च) िस.िड.ई. शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग

– सदःय–सिचव

(३) पुनवार्स सञ्चालन सिमितको बैठक आवँयकतानुसार संयोजकले तोकेको िमित र सयममा बःनेछ ।
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(४) बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवःथा पुनवार्स सञ्चालन सिमित आफैले िनधार्रण गरे बमोिजम हुनेछ ।
(५) पुनवार्स सञ्चालन सिमितले आवँयकतानुसार कुनै िवशेषज्ञलाई बैठकमा आमन्ऽण गनर् सक्नेछ ।
१०.

पुनवार्स सञ्चालन सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकारः पुनवार्स कायर्बम तजुम
र् ा सिमितको काम,
कतर्व्य रअिधकार दे हाय बमोिजम हुनेछः–
(क)

आपूितर्, आौय तथा पुनःथार्पन उपसिमितबाट ःवीकृ ित ूदान भए बमोिजम कायर्बम
सञ्चालनगनर् िवःतृत योजना तजुम
र् ा गनेर् वा गनर् लगाउने।

(ख) पुनवार्स कायर्बम सञ्चालन गनेर् वा गराउने,
(ग)

कायर्बम

सञ्चालनका

लािग

आवँयक

पनेर्

बजेट

ःवीकृ ितका

लािग

उपसिमितमा

लेखीपठाउने,

(घ) कायर्बम कायार्न्वयन सम्बन्धमा कायार्न्वयन िनकायलाई राय, सल्लाह तथा िनदेर् शन िदने,
(ङ) कायर्बम कायार्न्वयन गदार् आइपनेर् समःयाको समाधान गनेर्,
(च) कायर्बम कायार्न्वयनको अनुगमन गनेर्,
(छ) पुनवार्स कायर्मा अन्य कुनै सरकारी वा गैरसरकारी संःथासँग सहयोग र समन्वय गनेर्,
(ज) पुनवार्स सम्बन्धी आवासको नमूना र पूवार्धार ःवीकृ त गनेर्,
(झ) नेपाल सरकारले समय–समयमा िदएका िनदेर् शन बमोिजम गनेर् वा गराउने ।
११.

कायार्न्वयन िनकाय, जग्गाको हद तथा नमूनाः

(१) पुनवार्स कायर्बम कायार्न्वयन गदार् आवास

तथा भौितक पूवार्धार िनमार्ण सम्बन्धी कायर्का लािग पुनवार्स गराउने क्षेऽसँग सम्बिन्धत शहरी
िवकास तथा भवन िनमार्ण िडिभजन कायार्लयले र खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी कायर्का
लािग सम्बिन्धत िजल्लाःतरका खानेपानी कायार्लयले कायार्न्वयन िनकायका रुपमा रही कायर्
गनेर्छन ् ।

(२) पुनवार्स गराउने जग्गाको हद,आवासको नमूना र िडजाइन तथा पूवार्धार अनुसूची १ मा
उल्लेखभएबमोिजम हुनेछ ।

(३) पुनवार्स गराउँ दा िवपद् भएको क्षेऽको नजीकको सुरिक्षत ःथानलाई ूाथिमकता िदइने छ ।
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१२. सहयोग र समन्वय गनेर्ः (१) िजल्ला सिमितले आफ्नो क्षेऽािधकारिभऽ सञ्चािलत पुनवार्स
र् नेर्छ ।
कायर्बमको अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण गनुप

(२) एकभन्दा बढी िजल्लासँग सम्बिन्धत पुनवार्स कायर्बम सम्बन्धमा क्षेऽीय दै वी ूकोप
र् नेर्छ ।
उद्धारसिमितले आवँयक सहयोग, समन्वय र अनुगमन गनुप
१३. आयोजना कायार्लय वा कायार्न्वयन इकाई ःथापना गनर् सिकनेः (१) बृहत ् रुपको पुनवार्स कायर्बम

सञ्चालन गनुप
र् नेर् भएमा शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभागमा छुट्टै आयोजना कायार्लय
ःथापना गरी कायर्बम

(२)

सञ्चालन गनर् सिकनेछ ।

िजल्ला ःतरमा कायर्बम कायार्न्वयनका लािग सम्बिन्धत शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण
िडिभजन कायार्लय वा सम्बिन्धत खानेपानी तथा सरसफाई िडिभजन वा सब–िडिभजन
कायार्लयमा कायार्न्वयन इकाई गठन गिरनेछ ।

१४. िनमार्ण सहयोग सिमितको गठनः(१) ःथानीय ःतरमा पुनवार्सका लािग िनमार्णसम्बन्धी कायर्
गनुप
र् नेर्भएमा सोका लािग दे हाय बमोिजमको एक िनमार्ण सहयोग सिमित गठन गिरनेछः–

(क) िवपद् पीिडतमध्येबाट ूितनीधी एकजना

–संयोजक

(ख) िवपद् पीिडतमध्येबाट ूितनीधी अन्य पाँचजना व्यिक्त

–सदःय

(ग) सम्बिन्धत ःथानीय िनकायको ूितिनिध

–सदःय

(घ)

कायर्बम कायार्न्वयन इकाईबाट खटाएको अिधकृ तःतरको
ूािविधक कमर्चारी

(२)

– सदःय–सिचव

उपिनयम (१) बमोिजमको िनमार्ण सहयोग सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार दे हाय
बमोिजम हुनेछ :–

(क) पुनवार्सका लािग आयोजना कायार्लय वा कायार्न्वयन एकाईसँग सम्झौता गनेर्,
(ख)

आयोजना कायार्लय वा कायार्न्वयन इकाईको िनदेर् शन, राय सुझाव बमोिजम िनमार्ण
कायर् गनेर् वा गराउने,

(ग)

ःथानीय सीप, ॐोत र साधन जुटाई आवँयक िनमार्ण साममी उपलब्ध गराउने तथा
कामको गुणःतर कायम गनेर् वा गराउने,
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(घ)

सम्भव भएसम्म िवपद् पीिडतलाई आवास िनमार्ण कायर्मा सहभागी गराई रोजगारी
उपलब्ध गराउने,

(ङ)

कायार्न्वयन िनकायले िदएको िनदेर् शन पालना गनेर् वा गराउने ।

पिरच्छे द ४
पुनवार्स कायर्बम संचालनाथर् आिथर्क ौोत
१५.

िवपद् पीिडत पुनवार्स बजेटः (१) नेपाल सरकारले िवपद् पीिडत पुनवार्स कायर् सञ्चालन गनर् सहरी
िवकास मन्ऽालयको वािषर्क कायर्बम अन्तगर्त छुट्टै बजेटको ब्यवःथा गनेर्छ ।

(२) पुनवार्स कायर्बम संचालनाथर् दे हायका रकमहरु ूयोग गनर् सिकने छ :–
(क) नेपाल सरकारबाट ूाप्त वािषर्क बजेट,
(ख) कुनै व्यिक्त वा संःथाले चन्दा वा सहायता ःवरूप ूदान गरे को िजन्सी वा नगद
रकम,

(ग)

दै वी ूकोप केन्िीय सहायता कोष, दै वी ूकोप क्षेऽीय सहायता कोष तथा दै वी
ूकोप िजल्ला सहायता कोषबाट ूाप्त रकम,

(घ) अन्य ॐोतबाट ूाप्त रकम ।
(३) कुनै ब्यिक्त वा संःथाले चन्दा वा सहायता ःवरुप ूदान गरे को िजन्सी वा नगद रकम िजल्ला
सिमितको िनणर्यानुसार खचर् गिरने छ ।

पिरच्छे द ५
िविवध
१६. क्षितमःत जग्गाको ःवािमत्व नेपाल सरकारमा रहनेः िवपद् पीिडतलाई पुनवार्स गराउनु पूवर्
िनजहरुको ःवािमत्वमा रहे को क्षितमःत घरजग्गाको ःवािमत्व नेपाल सरकारमा रहने गरी िवपद्
िपिडत पिरवारसँग सम्झौता गनुप
र् नेर्छ। िवपद् िपिडत पिरवारलाई पुनवार्स गराउनु पूवर् िनजहरुको
ःवािमत्वमा रहे को क्षितमःत जग्गाको सािबकको लगत कट्टा गनुप
र् नेर्छ ।
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१७.

नेपाल सरकारको अिधकारः िवपद्का कारण कुनै व्यिक्त, पिरवार वा बःती जोिखममा छ भन्ने
लागेमा नेपाल सरकारले त्यःता व्यिक्तलाई िवना िनवेदन

अन्यऽ पुनवार्स गराउन सक्नेछ ।

यसरी पुनवार्स गराउँ दा यसै कायर्िविध बमोिजम हुनेछ ।
१८. ूितवेदन बुझाउनु पनेर्ः

कायर्बम कायार्न्वयन

िनकायले पुनवार्ससम्बन्धी कामको ूगितसम्बन्धी

िववरणउल्लेख गरी सो को ूितवेदन िजल्ला सिमित, पुनवार्स कायर्बम सञ्चालन सिमित तथा
पुनवार्स िसफािरश सिमितसमक्ष बुझाउनु पनेर्छ ।
१९. कायर्िविधमा हे रफेर तथा थपघट गनेर् अिधकार:

आपूितर्, आौय तथा पुनःथार्पन उप सिमितले

कायर्िविधमा आवँयकता अनुसार हे रफेर तथा थपघट गनर् सक्नेछ ।
२०. बाधा अड्काउ फुकाउनेः यो कायर्िवधी पालना गनेर् गराउने सम्बन्धमा कुनै िद्विवधा वा कुनै किठनाइ
वा बाधा अड्काउ परे मा आपूितर्, आौय तथा पुनःथार्पन उपसिमितले आवँयक िनणर्य गरी त्यःतो
बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।
२१. ूचिल ्त कानूनको व्यवःथा मान्य हुनेः यस कायर्िविधमा लेिखएका कुनै कुरा ूचिलत कानूनसँग
बािझएमा

बािझएको हदसम्म ूचिलत नेपाल कानूनमा लेिखएको कुरा नै मान्य हुनेछ ।

२२. समन्वय गनेर्: यस कायर्िवधीमा उल्लेिखत िविभन्न सिमितहरु ूािविधक सिमित, पुनवार्स िसफािरस
सिमित, पुनवार्स कायर्बम तजुम
र् ा सिमित तथा िनमार्ण सहयोग सिमितले आवँयकता अनुसार
केिन्िय, क्षेिऽय तथा िजल्ला दै वी ूकोप उद्दार सिमितसँग समन्वय गनुप
र् नेर्छ ।
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अनुसूची १

(दफा ११ को उपदफा (१) सँग सम्बिन्धत)
जग्गाको हद, आवासको नमूना र िडजाइन तथा पूवार्धार
क.

जग्गाको हदः

(१) िहमाली र पहाडी िजल्लामा पुनवार्स गराउँ दा जग्गाको ूकृ ित र उपलब्धताका आधारमा
ूितपिरवार न्यूनतम आठ आनादे िख अिधकतम बा॑ आनासम्म,

(२) तराई र िभऽी मधेशको हकमा ूितपिरवार न्यूनतम एक कठ्ठादे िख अिधकतम डे ढ
कठ्ठासम्म।

(३) जग्गाको ःवािमत्व िनणर्य भएको िमितले ५ वषर्पिछ माऽ िपिडत ब्यिक्तको नाममा नामसारी
गनर् सिकने । नामसारी हुनु अघी उक्त जग्गा नेपाल सरकारको संरक्षणमा रहने छ ।

ख.

आवासको नमूना तथा िडजाइनः

(१) िहमाली भेगः
(अ) पखार्लः ढु ं गा र माटोको जोडाइको गारो, काठको खम्बा,
(आ) छानाः काठको भाटा, काठको फ्ल्याक, माटोको सतहको भुइँको
समतलछाना,जःतापाताको िभरालो छाना।

(२) पहाडी भेगः
(अ) पखार्लः ढु ं गा र माटो जोडाइएएको गारो, काठ वा बाँसको खम्बा,

(आ) छानाः काठ वा बाँसको भाटा, ःलेट वा जःता पाताको छाना।
(३) तराई भेगः

(अ) पखार्लः ईटा माटो जोडाइ, काठ वा बाँसको खम्बा, बाँसको टाटीको पािटर् सनवाल,
(आ) छानाः बाँस वा काठको भाटा, जःता पाताको िभरालो छाना।
(४) एक पिरवारलाई बढीमा ५०० वगर्फुट क्षेऽफलको आवास उपलब्ध गराइने ।
ग.

पूवार्धारः

(१) पानीको व्यवःथाः तराईमा आठदे िख दश घरपिरवारलाई एक, पहाडमा छदे िख सात
घरपिरवारलाई एक इनार, ट्यूवेल वा धारा।

(२) शौचालयः पाँचवटा िरङ्गभएको िपट ल्यािटन (Pit Latrine), एक घरपिरवारलाई एकवटा ।
(३) आवास क्षेऽिभऽ पयार्प्त हावा, घाम आउने र आवतजावत गनर् सुिवधा हुने गरी बाटोको
व्यवःथा,

(४) आवास क्षेऽमा हिरयाली, केटाकेटीले खेल्ने पाकर् र पानी जाने सर्े न
र् को व्यवःथा,
(५) पुनवार्स ःथलसम्म जाने बाटोको सम्बन्धमा तराईमा मोटर जाने चौडाई भएको, पहाड र
िहमाली भेगमा ःथान अनुसार उपयुक्त ःतरको ।
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