भूमिहीन दमित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको थिानीय तहबाट
िगत सं किन सम्बन्धी काययववमध, 2077

नेपाि सरकार
भूमि सम्बन्धी सिथया सिाधान आयोग
ताहाचि, काठिाडौं

भूमिहीन दमित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको थिानीय तहबाट िगत सं किन सम्बन्धी
काययववमध, 2077

थिानीय तह िार्यत भूमिहीन दमित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको वववरण तिा तथयांक सं किन
गरी प्रिाणीकरण गने काययिाई व्यवस्थित गनय भूमि सम्बन्धी सिथया सिाधान आयोग गठन आदे श, 2076 को
दर्ा 6 को खण्ड (ग) र (घ) को प्रयोजनको िामग यो काययववमध तयार गररएको छ।
१. सं स्िप्त नाि र प्रारम्भ :
(१) यस काययववमधको नाि “भूमिहीन दमित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको थिानीय
तहबाट िगत सं किन सम्बन्धी काययववमध, 2077” रहे को

छ।

(२) यो काययववमध आयोगबाट थवीकृत भएको मिमतबाट िागू हुनेछ ।
२. पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गिे अको अिय निागेिा, यस काययववमधिा
(१) “आयोग” भन्नािे भूमि सम्बन्धी

सिथया सिाधान आयोग गठन आदे श, २०७६ को दर्ा ३

बिोस्जिको आयोगिाई सम्झनुपदयछ ।
(२) “ऐन” भन्नािे भूमि सम्बन्धी

ऐन, २०२१ सम्झनुपदयछ ।

(३) “मनयि” भन्नािे भूमि सम्बन्धी मनयिहरू, २०२१ सम्झनुपदयछ।
(४) “भूमिहीन सुकुम्बासी ” भन्नािे ऐनको दर्ा ५२ ख. को थपष्टीकरण खण्डिा उल्िेख भए बिोस्जि
नेपाि राज्यमभत्र आफ्नो वा आफ्नो पररवारको थवामित्विा जग्गा जिीन

नभएको र आफ्नो वा

आफ्नो पररवारको आय आजयन, स्रोत, वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गनय असििय व्यस्ि सम्झनु
पदयछ र सो शब्दिे मनजप्रमत आस्ित पररवारका सदथय सिेतिाई जनाउनेछ ।
(५) “अव्यवस्थित बसोबासी” भन्नािे ऐनको दर्ा ५२ग. को थपथटीकरण खण्डिा उल्िेख भए बिोस्जि
सरकारी, ऐिानी, पती वा सरकारी अमभिेखिा वन जमनएको भए तापमन िािो सियदे स्ख आवाद
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किोत गरी घर टहरा बनाई बसोबास गरे का ऐनको दर्ा ५२ ग. को उपदर्ा (३) को आधारिा
वगीकरण गररएका व्यस्ििाई सम्झनुपदयछ र सो शब्दिे

मनजप्रमत आस्ित पररवारका सदथय

सिेतिाई जनाउनेछ।
(६) “थिानीय

तह” भन्नािे

गाउँ पामिका,

नगरपामिका,

उपिहागरपामिका

र

िहानगरपामिका

सम्झनुपदयछ।
(७) “काययपामिका” भन्नािे थिानीय तहको गाउँ काययपामिका वा नगर काययपामिका सम्झनुपदयछ।
(८) “नाप नक्सा” भन्नािे जग्गाको नापी गरी आवाद किोत

गरे को जग्गाको तथयांक सं किन गने,

जग्गाको नक्सा तयार गने, िेत्रर्ि एकीन गने, भूउपयोग िेत्र वगीकरण गने, नापीको िामग
मनयन्त्रण ववन्दू थिापना गने काययिाई सम्झनुपदयछ ।
(९) “मनवेदन र्ाराि ” भन्नािे भूमिहीन दमित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबसीिे आफ्नो
वववरण सवहत मनवेदन ददने अनुसूची - ३

र

अनुसूची - ४ बिोस्जिको ढाँचाको र्ाराि सम्झनु

पछय ।
(१०) “इकाई” भन्नािे दर्ा ४ (१) बिोस्जिको भूमिहीन दमित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित
बसोबासीको

वववरण तिा तथयांक सं किन िगायतका कायय गनय थिानीय तहिा रहने इकाई

सम्झनुपदयछ।

३.

सहजीकरण समिमत :
(१) भूमिहीन दमित, भूमिहीन सुकुम्बासी तिा अव्यवस्थित बसोबासीको पवहचान, िगत सं किन,
प्रिाणीकरण तिा नाप नक्सा गने काययिा सहयोग र सहजीकरण गनय थिानीय तहिा दे हाय
बिोस्जिको भूमि सम्बन्धी सिथया सिाधान सहजीकरण समिमत रहने छ।

(क) थिानीय तहको अध्यि वा प्रिुख - सं योजक
(ख) थिानीय तहका उपाध्यि वा उपप्रिुख - उपसं योजक
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(ग) सम्बस्न्धत थिानीय तहिा वियाशीि रहे का राविय िान्यता प्राप्त राजनीमतक दिका प्रिुख
वा मनजिे

तोकेको प्रमतमनमध - सदथय

(घ) काययपामिकाका सदथयहरु िध्येबाट एक दमित िवहिा सवहत दुई जना िवहिा - सदथय
(ङ) सं योजकिे िनोनयन गरे का भूमि, आवास िगायतका िेत्रिा काि गरररहे का सं घ सं थिा,
सं गठन वा नागररक सिाजका प्रमतमनमध (कम्तीिा १ िवहिा सवहत २ जना) - सदथय

(च) प्रिुख प्रशासकीय अमधकृत – सदथय-सस्चव
(२)

थििगत रूपिा तथयांक सं किन तिा नाप नक्साको काििा सहजीकरण गनय तिा वडा
समिमतिाई आवश्यक सहयोग पुर्याउन दे हाय बिोस्जिको वडाथतरीय भूमि सम्बन्धी सिथया
सिाधान सहजीकरण समिमत गठन गनय सवकनेछ ।
(क) वडा अध्यि – अध्यि
(ख) वडा सदथयहरु -सदथय
(ग) सम्बस्न्धत वडा अध्यिको मसर्ाररसिा थिानीय तहका प्रिुख वा अध्यििे िनोनयन गरे का
भूमि, आवास िगायत िेत्रिा काि गरररहे का सं घ सं थिा वा नागररक सिाजका कम्तीिा एक
िवहिा सवहत दुई जना प्रमतमनमध - सदथय
(घ) वडा सस्चव – सदथय सस्चव

(३) उपदर्ा (1) र (२) बिोस्जिका

समिमत थिानीय तहको काययपामिकािे गठन गने छ।

(४) उपदर्ा (1) र (२ ) बिोस्जिका समिमतको बैठकिा आवश्यकता अनुसार दर्ा ४ को उपदर्ा
(१) बिोस्जिको इकाईका कियचारीिाई आिन्त्रण गनय सक्नेछ।
(५) उपदर्ा (1) र (२) बिोस्जिको समिमतिे थिानीय तहिे तजुि
य ा गरे को कायययोजना कायायन्वयन
गनय, भूमिहीन दमित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको वववरण तिा तथयांक सं किन,
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पवहचान र प्रिाणीकरण िगायत कायय प्रवियािा सिथया आएिा सिाधन गने काययिा सहयोग
पुयायउने र सिुदायथतर र सम्बस्न्धत सरोकारवािाहरूिा प्रचार प्रसार र सू चना सं प्रेषण गनेछ।
(६) वडाको िगत सं किन तिा नाप नक्साको काययिा

कुनै वववाद वा बाधा अड्चन दे स्खएिा वा

तथयांक सं किक वा नापी टोिीिे सहजीकरणको िामग अनुरोध गरे िा उपदर्ा (२) बिोस्जिको
समिमतिे उपिब्ध तथय, प्रिाण, वर्ल्डको वथतुस्थिमत िगायतको अध्ययन र नापी टोिीको राय
सुझाव सिेतको आधारिा वववादको टु ङ्गो िगाउने छ।
(७) उपदर्ा (२) बिोस्जिको समिमतिे उपदर्ा (५) अनुसार कुनै वववाद सिाधान गनय नसकेिा सो
समिमतिे आफ्नो राय तिा मसर्ाररस सवहत उपदर्ा (1) बिोस्जिको समिमतिा िेखी पठाउनु
पनेछ ।
(८) उपदर्ा (७) बिोस्जि िेखी आएिा उपदर्ा (1) बिोस्जिको समिमतिे आवश्यक

सिन्वय

र सहजीकरण गरी वववाद सिाधान गनेछ ।
(९) उपदर्ा (1) बिोस्जि को समिमतको बैठकिा सं योजकिे सम्बस्न्धत वडा अध्यििाई सदथयको
रूपिा आिन्त्रण गनय सक्नेछ ।
(१०) यस काययववमधिा जुनसुकै कुरा िेस्खएको

भएतापमन

सािान्यतया पाँच सय

भन्दा कि भूमिहीन

सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी पररवार भएको थिानीय तहिे उपदर्ा (1) बिोस्जिको समिमत
गठन गनय अमनवायय हुने छै न ।
(११) यस काययववमधिा जुनसुकै कुरा िे स्खएको

भएतापमन कुनै थिानीय तहिे आफ्नो वथतुस्थिमत र

आवश्यकता अनुरुप समिमतिा हे रर्ेर गनय िनामसव ठानेिा सो थिानीय तहको काययपामिकाको
मसर्ाररस र आयोगको सहिमतिा उपदर्ा (1) बिोस्जिको समिमतिा सं शोधन गनय सवकनेछ।
४. जनशस्ि व्यवथिापन र कायययोजना मनधायरण

:
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(१) भूमिहीन दमित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पवहचान, िगत सं किन गने कायय
सम्पन्न गनय थिानीय तहिे “भूमिहीन दमित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको वववरण
र तथयांक सं किन इकाई” थिापना

गनुप
य नेछ । इकाईिा खवटने कियचारी र मनजहरुको

काययमबबरण अनुसूची -1 बिोस्जि हुनेछ।
(२) उपदर्ा (1) बिोस्जिको इकाईिा आयोगबाट खवटएका प्राववमधक कियचारी
आवश्यक कियचारी सम्बस्न्धत थिानीय तहिे व्यवथिापन

बाहे कका अन्य

गनुप
य नेछ।

(३) उपदर्ा (1) बिोस्जिको इकाईिे आयोगिे तोकेको सियसीिा र काययपामिकाको

मनणयय मभत्र

रहे र तथयांक सं किन र नाप नक्सा सम्बन्धी काययिाई दे हाय बिोस्जिका वियायािपिा सिेटी
कायययोजना बनाई काि गनेछ l

(क) थिानीय तहको अनौपचाररक तिा अव्यवस्थित भू-सम्बन्धको वथतुस्थिमत र पररवेश आंकिन,
(ख) तथयांक सं किन सम्बन्धी कायय
क. तथयांक सं किनको तयारी, प्रचारप्रसार र सचेतना
ख. तथयांक सं किन
ग. तथयांकको प्रणािीिा प्रवववष्ट
घ. भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको वडाथतरीय प्रमतवेदनको मनिायण

(ग)

नाप नक्सा सम्बन्धी कायय
क. नाप नक्साको िामग टोिी गठन,

स्जम्िेवारी र योजना

ख. भूउपग्रह स्चत्रको व्यवथिापन, यन्त्र उपकरणको प्राववमधक परीिण र तयारी
ग. नाप नक्सा र भूमि िगत सं किन
घ. नक्सा तयारी, भेररवर्केशन, सीट ववभाजन तिा नक्सा र वर्ल्ड बुक वप्रन्ट
ङ. प्रमतवेदन मनिायण
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(४) यस काययववमधिा जुनसुकै कुरा िेस्खएको भएतापमन सािान्यतया पाँच सय भन्दा कि भूमिहीन
सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी पररवार भएको थिानीय तहिे

उपदर्ा (1) अनुसारको

इकाईिाई कुनै शाखा अन्तगयत राखी व्यवथिापन गनय सक्नेछ ।

५. थिानीय तहको अनौपचाररक भू-सम्बन्धको वथतुस्थिमत र पररवेश आंकिन
(१) थिानीय तहिे

भूमिहीन दमित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीिे बसोबास वा

आवाद किोत गरे का बथतीहरुको वववरण, प्रत्येक बथतीका भूमिहीन दमित, भूमिहीन सुकुम्बासी
र अव्यवस्थित बसोबासीको

अनुिामनत घर पररवार सं ख्या िगायत अनुसूची - २ बिोस्जिको

ढाँचािा वडा अनुसारको प्रारस्म्भक वववरण तयार गनुप
य नेछ ।
(२) उपदर्ा (1) अनुसार वववरण तयार गनुय पूव य प्रत्येक थिानीय तहिे बथतीको तहगत िेत्र
तोकीनसकेको भए दे हाए बिोस्जि हुने गरी तोक्नु पने छ ।

(क) गाउँ पामिकाको हकिा ग्रािीण िेत्र, शहरोन्िुख िेत्र, शहरी िेत्र, गाउँ पामिकाको केन्र,
(ख) नगरपामिकाको हकिा ग्रािीण िेत्र, शहरोन्िुख िेत्र, शहरी िेत्र
(३) उपदर्ा (1) अनुसारको वववरणिा आवाद किोत गरे को जग्गाको प्रकृमत सिेतको वववरण
खुिाउनु पनेछ । यसिा जग्गाको प्रकृमत भन्नािे दे हाए बिोस्जिको प्रकारको जग्गािाई जनाउने
छ ।

(क) आवाद िायक वा बसोबास योग्य ऐिानी जग्गा
(ख) पती, नदी उकास िगायतका बसोबास वा खे तीयोग्य अन्य सरकारी जग्गा
(ग) साववकको वन िेत्र जमनएको भएतापमन आवाददिा पररणत भएको जग्गा
(घ) धामियक, सांथकृमतक तिा सािररक िहत्वका िेत्रमभत्रका जग्गा
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(ङ) प्राकृमतक प्रकोप, ववपद व्यवथिापन र वातावरण सं रिणको दृवष्टबाट सुरस्ित गनय आवश्यक
दे स्खएको जग्गा

(च) सावयजमनक जग्गा
(छ) नदी, खोिा वा नहर वकनाराको जग्गा
(ज) जोस्खियुि थिानिा बसोबास गररएको जग्गा
(झ) राविय मनकुञ्ज वा सं रस्ित िेत्रको जग्गा
(ञ) रूख मबरुवािे ढावकएको वन िेत्रको जग्गा
(ट) सडक मसिामभत्रका जग्गा,
(ठ) नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार र थिानीय तहको प्रयोगको िामग आवश्यक रहे को जग्गा
(ड) मनस्ज जग्गा
(ढ) भूउपयोग िेत्र वगीकरणिा आवास वा कृवषको िामग उपिब्ध गनय नसवकने जग्गा
(४) उपदर्ा (1) अनुसारको प्रारस्म्भक वववरण तयार गनय इकाईका कियचारी र वडाथतरीय सहजीकरण
समिमतका सदथय थििगत रूपिा खवटन सक्नेछन ।
६. तथयांक सं किनको तयारी, प्रचारप्रसार :
(१) तोकीएको सिय मभत्र थिानीय तहिे भूमिहीन दमित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित
बसोबासीको पवहचान र प्रिाणीकरणको िामग आवश्यक

पने वववरण सवहतको मनवेदन र्ाराि

थििगत रूपिा भनय/भराउन आवश्यक व्यवथिा मििाउने छ ।
(२) उपदर्ा (1) अनुसार
सं किन गनय

भूमिहीन दमित र भूमिहीन सुकुम्बासीको मनवेदन

सवहतको

तथयांक

आयोगिे तोकेको अनुसूची - ३, अव्यवस्थित बसोबासीको हकिा अनुसूची - ४

बिोस्जिको ढाँचाको मनवेदन

र्ाराि

प्रयोग गनुप
य ने छ ।
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(३) दर्ा ४ को उपदर्ा (1) बिोस्जिको इकाईिे थििगत रूपिा भूमिहीन दमित, भूमिहीन सुकुम्बासी
र अव्यवस्थित बसोबासीिाई दे हायका ववषयिा जानकारी गराउनुपने छ ।

(क) नागररकता प्राप्त पररवारका सबै सदथयको नागररकता प्रिाणपत्रको प्रमतमिवप र

पररवारिूिी

र मनजको पमत/पत्नीको हािसािै स्खचेको पासपोटय साईजको र्ोटोको आवश्यकता

(ख) अव्यवस्थित बसोबासीको हकिा आर्ू र पररवारका सदथयका नाििा अन्यत्र रहे को सबै
जग्गाको पूजायको प्रमतमिवप र सम्बस्न्धत थिानीय तहिे सम्पस्ि कर प्रयोजनको िामग मनधायरण
गरे को िूल्याङ्कन सम्बन्धी थिानीय तहको पत्र

(ग)

ऐनको दर्ा ५२घ. अनुसार झुटो वववरण ददं दा हुने सजाय सम्बन्धी जानकारी

(घ)

नाप नक्सा हुने िेत्रिा आ-आर्ूिे घरबास तिा आवाद किोत गरे को जग्गाको साँध मसिाना

थपष्ट गने

(ङ)

आर्ूसँग भएका अन्य प्रिाण जथतै घरसारको कागजको प्रमतमिवप, ितदाता पररचय-पत्र,

ववद्युत,पानीको िहशूि बुझाएको प्रिाण, थिानीय तहिे घरधुरी कायि गरी कर सं किन गरे को
प्रिाण जुटाउने

(च)

जग्गाधनी पूजाय भएको तर प्राकृमतक प्रकोपको

कारणिे आफ्नो वा आफ्नो पररवारको

थवामित्विा रहे को सबै जग्गा प्रयोगिा आउने सम्भावना नभई त्यथतो जग्गाको हकभोग नेपाि
सरकारको नाििा कायि गरे का भूमिहीनको हकिा

सो ववषयको िािपोत कायायियको िगत

कट्टा समिमतको मनणयय र िािपोत काययियको पत्र पेश गने
७. सू चना प्रकाशन : भूमिहीन दमित र भूमिहीन सुकुम्बासीिाई जग्गा उपिब्ध गराउने र अव्यवस्थित
बसोबसीिाई व्यवथिापन

गने प्रयोजनको िामग आयोगिे रावियथतरको दै मनक पमत्रकािा ३५ (पैमतं स)

ददनको म्याद ददई अनुसूची - ५ बिोस्जिको ढाँचािा सावयजमनक सू चना प्रकाशन गनेछ।
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८. तथयांक सं किनको ववमध
(१) आयोगिे वववरण र तथयांक सं किन सम्बन्धी सू चना प्रकाशन गरे पमछ तथयांक सं किकहरु
अनुसूची - २ िा उल्िेस्खत थिानिा मनवेदन भनय/भराउन एवं उनीहरुको पवहचान र प्रिाणीकरणको
िामग आवश्यक

पने तथयांक सं किन गनय

आयोगिे तोके बिोस्जिको र्ाराि मिई मनजहरुिे

बसोबास वा खे तीपाती गरे को थिानिा खवटनेछन्।
(२) तथयांक सं किकिे वववरण सं किन गदाय दे हाए बिोस्जि गनुय पनेछ

।

(क) थिानीय तहिे उपिब्ध गराएको पररचयपत्र अमनवायय रूपिा िगाएको हुनपु नेछ ।
(ख) सम्भव भएसम्ि तथयांक सं किन गररने पररवारका सदथयहरु सं गै राखी मनवेदन
भराउनुको उद्देश्य, र्ारािको

र्ाराि

प्रकारबारे जानकारी ददनुपनेछ ।

(ग) भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासी िध्ये कुन प्रकारको र्ाराि भने सम्बन्धिा मनधो
गने/गराउने ।
(घ) झुटो वववरण ददं दा ऐन को दर्ा ५२ घ. बिोस्जि हुने सजायबारे जानकारी गराउने।
(ङ) मनवेदन र्ाराििा भएका वववरण पररवारिूिीिाई ििैसंग सोधे र भदै जाने।
(च) अनावश्यक कुराहरु नसोध्ने ।
(छ) मनवेदन र्ाराििा सकेसम्ि केरिेट नगने, वटपेक्स िगाउन नहुने ।
(ज) मनवेदन र्ाराििा पररवारिूिी र मनजको पमत वा पत्नीको थपष्ट पवहचान ददने र्ोटो टाँथने।
(झ) पररवारिूिीको घर सवहतको र्ोटो स्खच्ने

र र्ोटो नम्बर र्ाराििा जनाउने ।

(ञ) र्ाराि भररसकेपमछ सबै वववरण पढी पररवारिूिीिाई र्ाराििा हथतािर गनय िगाई मनवेदन
र्ाराि मिने।
(ट) मनवेदन र्ाराि नं . र पररवारिूिीको नाि रस्जथटरिा चढाउने र घरको िुख्यद्वार नस्जक निेवटने
गरर

मनवेदन र्ाराि नं . र मिमत िेख्ने।
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(ठ) प्रत्येक ददन पेश भएका मनवेदन

भपायइ गरी वडा कायायियिा बुझाउने ।

(३) कुनै कारणिे तथयांक सं किक िार्यत मनवेदन बुझाउन सम्भव नदे स्खए तोकीएको सियमभत्र
भूमिहीन दमित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबसीिे आर्ैं सम्बस्न्धत वडािा उपस्थित भई
र्ाराि भरी बुझाउन सवकनेछ ।

मनवेदन

(४) वडा कायायियिे प्राप्त भएका मनवेदन िामि दे हाय बिोस्जिका कायय गनुप
य नेछ।
(क)

काययपामिकािे तोकेको जग्गाको प्रकृमत र िेत्र र्ाराििा नजनाएको भए जनाउने व्यवथिा
गनुप
य ने ।

(ख) र्ाराि रुजु गने र वडा अध्यिबाट र्ाराि प्रिास्णत गराई दताय गने, मनवेदन दताय गदाय दे हाय
बिोस्जि गने ।
मनवेदकको प्रकार

वडा कायायियिा पेश भएका
मनवेदन दताय गदाय

भूमिहीन दमित र भूमिहीन सुकुम्बासी दुवक
ै ो िामग
शुरु

हुने दताय (कोड)

BD०००१

नं.

भूमिहीन सुकुम्बासीको िामग शुरु हुने दताय (कोड)

BS०००१

नं.
अव्यवस्थित बसोबासीको िामग शुरु

हुने दताय

AB०००१

(कोड) नं.

(ग) बुझाइएका र्ाराििा दताय (कोड) नं . अनुसार वकिा कोड जनाउने ।
(घ) मनवेदन दताय भएको जानकारी थवरूप अनुसूची - ६ बिोस्जिको मनथसा भरी मनवेदकिाई बुझाउने
व्यवथिा मििाउने ।
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९. तामिि तिा प्रस्शिण: वर्ल्डिा खवटने तथयांक सं किक र प्राववमधक कियचारीिाई आवश्यकता अनुसार
दे हायका मबषयिा प्रस्शिण ददइनेछ ।
(१) सैद्धास्न्तक:

(क) आयोगको पररचय, गठन आदे श, काययववमधहरू, अनुसूचीहरु, आयोगको कािसँग सम्बस्न्धत
ववद्यिान कानुनी व्यवथिा, आयोगको कािका िामग सं थिागत स्जम्िेवारी तिा सरोकारवािा
मनकाय/सं थिा/व्यस्िहरू

(ख) कियचारीहरुको भूमिका, दावयत्व र आचारसं वहता
(ग) सहभामगतािूिक नापनक्सा, िगत सं किन तिा मनणययका ववमधहरू
(घ) आयोगबाट तयार गररएको मनवेदन र्ाराििा सिेवटएका ववषयहरु र र्ाराि भने तररका
(ङ) नक्सा अध्ययन र नक्साका वकमसि (वकिानापी नक्सा, Land Use Map/Data,
Hazard/Risk Map)

(च) Cadastral Maps and Documents (Map Design, Symbols, Field Book, format for
other information, land ownership register and certificate), Parcel Numbering ,
sheet numbering

(छ) Spatial Data acquisition techniques(Basics of satellite imageries/UAV/TS/Tape)
(ज) Image interpretation techniques
(झ) Digitization techniques (Point, line, polygon) and Errors in Digitization
(ञ) Different unit of length and area measurement and their conversion
(ट) Identification of Government and Public Land, Land Use Categorization Techniques
and Valuation Techniques for pricing of land

(ठ) General Knowledge of the facilities available at Survey Office and Land Revenue
Office (including applications like LRMIS)

(२)

प्रयोगात्िक (किाकोठा वा वर्ल्डिा आधाररत)
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(क) Image Interpretation, Identification of details/Parcel Boundary,
(ख)

Delineation of parcel on the ground and area computation from field
measurement

(ग)

Marking details on satellite or UAV image, cadastral survey using TS

(घ)

Handling the recommended system/software (Installation, data entry, data
processing, data visualization, reporting),

१०.

(ङ)

Accuracy checking of satellite image in field

(च)

Digitization of image data (boundary)

(छ)

Map making using coordinated data taken by TS

(ज)

Attribute data entry

(झ)

Application form Validation (practicing application form filling-up)

तथयांकको प्रवववष्ट

(१) दर्ा ७ को उपदर्ा (४) अनुसार दताय भएका मनवेदनिाई वडािे कम््युटरिा प्रमबथट गने प्रयोजनको
िामग इकाईिा पठाउनु पनेछ ।
(२) उपदर्ा (1) अनुसार प्राप्त मनवेदन

सवहतका वववरणिाई तथयांक प्रवववष्ट कतायिे प्रणािीिा प्रवववष्ट

गनुप
य नेछ ।
(३) इकाईिे

प्रणािीको सहयोगिा

वडागत रूपिा मनयिहरुको मनयि ४१ख को उपमनयि (४)

बिोस्जिको जग्गािा बसोबास गने अव्यवस्थित बसोबासीको
(४)

वववरण तयार गनुप
य नेछ।

भूमिवहन सुकुम्बासी र उपदर्ा (३) बिोस्जि बाहे कका अव्यवस्थित बसोबासीको ििशः अनुसूची
७(क) र ७(ख) को ढाँचािा वडा थतरीय प्रमतवेदन तयार गरर मनवेदन र्ारािसँग रुजु गरर आवश्यक
जाँचबुझका िामग सम्बस्न्धत वडािा

पठाउनुपनेछ ।
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(५) इकाईिे अव्यवस्थित बसोबासीिे आवाद किोत गरे को जग्गाको दथतूर मनधायरण प्रयोजनािय जग्गाको
वगीकरण सम्बन्धी तथयांक प्रवववष्ट (entry) गरे पमन जग्गाको वगीकरण र दथतुर मनधायरण सम्बन्धी
बाँकी कािहरु स्जल्िा समिमतबाट हुनेछन ।
११.

(१)

तथयांकको जाँचबुझ, प्रिाणीकरण तिा हथतान्तरण :
दर्ा १० को उपदर्ा (४) अनुसार इकाईबाट

प्राप्त भएको प्रमतवेदनिाई सम्बस्न्धत वडािे

सावयजमनक गनुप
य नेछ । यसरी सावयजमनक गदाय कुनै मनवेदकिे आर्ूिे पेश गरे को मनवेदन िा
उल्िेस्खत वववरण भन्दा र्रक हुन गई सच्याउन िाग गरे वडािे सो को अमभिेख राखी
िनामसव दे स्खए प्रिाणको आधारिा वववरण सच्याउन सक्नेछ । सािै ७ (सात) ददन मभत्र परे का
मिस्खत उजुरीका सम्बन्धिा वडा अध्यि सिेतको वडा समिमतको बहुितिे प्रमतवेदन सावयजमनक
भएको मिमतिे १० ददन

(२)

मभत्र आवश्यक मनणयय मिई अद्यावमधक प्रमतवेदन

तयार गनुप
य नेछ ।

उपदर्ा (1) अनुसार तयार भएको प्रमतवेदनिाई वडाका प्रमतमनमध र वडाथतरीय सहस्जकरण
समिमत गठन भएको अवथिािा सो समिमतका पदामधकारी सिेतको

रोहवरिा वडा कायायियिा

सावयजमनक सुनव
ु ाईबाट िप जाँचबुझ गनुप
य नेछ । यसरी गररएको जाँचबुझ पमछ तयार
प्रमतवेदनिाई वडा अध्यि सवहतको वडा समिमतको बहुितबाट मनणयय गरर थिानीय काययपामिकािा
पेश गनुय पनेछ ।

(३)

दर्ा १०. को उपदर्ा (३) अनुसार तयार भएको वववरणिाई सिेत वडा तहिा िप जाँचबुझ
गरर वडा अध्यि सिेतको वडा समिमतको बहुितिे मनणयय गरर काययपामिकािा पेश गनुप
य नेछ।

(४)

उपदर्ा (२) बिोस्जि सबै वडाबाट प्राप्त प्रमतवेदन थिानीय काययपामिकािे आवश्यक
जाचँबझ
ु का िामग १५ ददने सू चना िार्यत सावयजमनक गनुप
य नेछ र 15 ददन मभत्र परे का उजुरीका
सम्बन्धिा थिानीय तहथतरीय सहजीकरण समिमतिे छानवीन गरर पेश गरे को प्रमतवेदनका
आधारिा काययपामिकािे आवश्यक

मनणयय मिई अस्न्ति सू चीिाई थिानीय काययपामिकाबाट

प्रिाणीकरण गनुप
य नेछ ।

(५)

काययपामिकािे उपदर्ा (४) र (५) बिोस्जिको वववरणिाई आयोगिे तोकेको सियावमधमभत्र
ऐन बिोस्जि जग्गा उपिब्ध गराउने मसर्ाररस सवहत स्जल्िा समिमतिाई उपिब्ध गराउनु
पनेछ।

(६)

जग्गा सट्टाभनायको िििा बसोबास गरे का अव्यवस्थित बसोबासीको नािाविी सवहतको वववरण
सिेत काययपामिकािे स्जल्िा समिमतिाई उपिब्ध गराउनु पनेछ ।
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(७)

िागदाबी प्रिाणीकरण हुन नसकेका तिा उपदर्ा (३) अनुसारका व्यस्िहरुको नािाविी
थिानीय तहको सू चना पाटीिा टाँस गरर सावयजमनक गनुप
य नेछ ।

१२.

नाप नक्साको तयारी :

(१) इकाइिे नाप नक्सा सम्बन्धी काययका िामग आवश्यक सं ख्यािा टोिी खटाउने छ । टोिीिे सिथया
भएका थिानीय तहका वडाको ििानुसार नाप नक्साको कायय गनुय पनेछ
(२)

टोिीिे नाप नक्सा गररने िेत्र सिावेश

।

भएका तिा सो िेत्र वररपररका साववकका वकिा नापी

नक्साहरूको वप्रन्ट सं किन गने, िगत सं किनका िामग तोकीएको र्ारािको प्रबन्ध, भू-उपग्रह
स्चत्रको

मडस्जटि र वप्रन्ट प्रमत तयारी, नाप नक्सा गने यन्त्र उपकरण परीिण र थतरीकरण

(standardization) गनुप
य नेछ ।
१३.

नाप नक्साको ववमध र प्रववमध सम्बन्धिा:

(१) वडाको तथयांक सं किनको कायय शुरु भए पश्चात नाप नक्सा गने टोिी सिेत अनुसूची - २ िा
उल्िेख भए अनुसार खटाइएको वडाको टोििा भूमिहीन दमित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित
बसोबासीको

रूपिा आवाद किोत भएको िगायतका जग्गाको नाप नक्सा गनय आयोगिे उपिब्ध

गराएको भूउपग्रह स्चत्रको वप्रन्ट प्रमत, आवश्यक उपकरण, बन्दोबथतीका सािान मिई खवटनेछन ।
(२) नाप नक्सा गदाय गठन आदे शको दर्ा 26 िे ददएको अमधकारमभत्र रही जग्गा (नाप जाँच) ऐन
2019, जग्गा (नाप जाँच) मनयिाविी, 2058 र जग्गा नाप जाँच तिा नक्सा िे थता अद्यावमधक
सम्बन्धी मनदे स्शका, 2073 िा भएका नाप नक्सा सम्बन्धी प्रावधानिा आधाररत भएर गनुप
य नेछ ।
(३) कुनै प्रववमध प्रयोग गरी जग्गा नाप जाँच गने सम्बन्धिा आयोगिे छु ट्टै Standard Operating
Procedure मनधायरण गनय सक्नेछ ।
(४)

नाप नक्साको िाननाप १:५०० वा १:१२५० हुनपु नेछ ।
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(५) वर्ल्डिा खवटई कुनै वकिाको नाप नक्सा गनुय पूव य प्राववमधकिे पररवारिूिीबाट मनवेदन दताय मनथसा
प्राप्त गरी मनथसािा भएको वववरणिाई प्राववमधकिे अनुसूची - ८ बिोस्जिको वकिा वववरण र्ाराििा
चढाउनुपने छ । त्यसपमछ प्रत्येक वकिा नाप नक्सा भएको मिमत िगायतको वववरण िेखी हथतािर
गरी पररवारिूिीिाई उि मनथसा वर्ताय गनुप
य नेछ। वकिाको ववरह कायि गदाय जग्गाको प्रयोजन जथतै
खे तीपाती, घर, पाखो, बगैंचा, वन, पती, पोखरी, खोिा, नदी, नहर, कुिो, बाटो, सडक, राजिागय
जनाउनु पनेछ ।त्यथतै भूउपयोग िेत्रिा कृवष, आवासीय, व्यवसावयक, औद्योमगक, खानी, वन, नदी
/खोिा/ताि/मसिसार, सावयजमनक, सांथकृमतक वा पुरातास्त्वक िध्ये कुनै जनाउनु पनेछ ।भूमिहीन र
अव्यवस्थित बसोबासीको

रूपिा आवाद किोत भएका बाहे कका वकिा जग्गाहरू नाप नक्सा गदाय

वकिा वववरण र्ाराि तयार गरररहनु पनेछैन ।
(६) प्रत्येक घरपररवारिे सं मधयारहरूसँगको
नक्सा भएको भनी

अनुसूची - ९

सहिमत र सहभामगतािा जग्गाको साँधिा मसिांकन गरर नाप
बिोस्जिको िुच ुल्का गनुप
य नेछ ।

मसिांकन गदाय सम्बस्न्धत

सं मधयारहरुबीच वववाद वा असिझदारी दे स्खएिा सवयप्रिि दर्ा ३ को उपदर्ा (२) बिोस्जिको
वडाथतरीय सहजीकरण समिमतको सहयोगिा वववाद सिाधान गनुप
य नेछ । वडा तहको सो समिमतबाट
सिाधान नभएिा दर्ा ३ को उपदर्ा (1) बिोस्जिको थिानीय तह थतरीय सहजीकरण समिमत
िार्यत वववाद सिाधान गरर नाप नक्साको काययिाइ मनरन्तरता ददनुपनेछ ।तत्काि वववाद सिाधान
हुने नदे स्खएिा वववाद भएको मसिा कायि नगरी (सं यि
ु रूपिा ब्िकिा नापी गरर) अन्य वकिाको
ििैसंग नाप नक्सा गनुप
य नेछ ।
(७) यस काययववमधको अन्य दर्ािा जेसक
ु ै कुरा िे स्खएको भएतापमन भूमिहीन तिा अव्यवस्थित बसोबासीिे
दर्ा ५ को उपदर्ा (३) को खण्ड (घ) दे स्ख (ढ) सम्ि उल्िेस्खत प्रकृमतका जग्गा िात्र रहे को
िेत्रिा बसोबास वा आवाद, किोत गररआएतापमन त्यथता प्रकृमतका जग्गाको नाप नक्सा गररने छै न।
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(८) दर्ा ५(३) को खण्ड (क), (ख) र (ग) प्रकृमतका जग्गा ििबद्ध रूपिे नाप नक्सा गदाय वडा तिा
थिानीय तहको मसिाना, व्यस्ििे आवाद किोत गरे का जग्गा तिा थिायी भवन िगायतका सं रचना
र बीचिा अवस्थित सावयजमनक जग्गाहरु जथतै बाटो, कुवा, पधे रो इनार, पोखरी, िसानघाट, गौचर,
धामियक िठ, िस्न्दर, चौतारो, हाट िेिा िाग्ने ठाउँ ; सरकारी कायायिय जथतै सािुदावयक ववद्यािय,
सरकारी थवाथथय सं थिा, प्रहरी चौकी, थिानीय तह, प्रदे श सरकार वा नेपाि सरकारको मनकायिे भोग
गरे को सरकारी जग्गाहरूको नाप जाँच गरी नाि वा मबरह (जग्गाको प्रकृमत वा वववरण) सिेत सं किन
गनुय पनेछ।
कुनै उद्योग वा व्यावसावयक सं थिािे अव्यवस्थित बसोबासीको

(९)

रूपिा भोगचिन गरे का सरकारी

जग्गाको नाप नक्सा गदाय जग्गाधनीको नाि र ववरहिा सरकारी जग्गा िेख्नप
ु नेछ ।
(१०) जग्गा सट्टाभनायको िििा बसोबास गरे का अव्यवस्थित बसोबासीिे भोगचिन गरे को सरकारी जग्गा
सिेत नाप नक्सा गनुप
य नेछ ।
(११)

नाप नक्साको िििा प्रत्येक पररवारिे आवाद किोत

(खे तीपाती) जुन प्रयोजनको िामग उपयोग भैरहे को छ सो को

गरे को जग्गा िध्ये आवास वा

कृवष

वववरण खुिाउनु पनेछ।

(१२) कुनै व्यस्िको नाििा िे थता कायि भएको वकिासँग जोमडएको सरकारी जग्गा ना्दा व्यस्िको
जग्गा छु ट्याई मनजको जग्गा नघुथने गरी नापी गनुपय छय ।वर्ल्डिा तत्काि

यसो

सम्भव नदे स्खए

भोग अनुसार नापी, नक्सा तयार भएपमछ जोमडएको साववकको नक्सासँग िास्जयन मभडाई व्यस्िको
जग्गा कटाई बाँकी

सरकारी जग्गाको नक्सा र िेत्रर्ि कायि गनुप
य छय ।

(१३) व्यस्ििे मनिायण गरे का थिायी प्रकृमतका घर िगायतका सं रचनाको आंस्शक भाग सडक मसिा मभत्र
वा नदी, खोिा वा नहरको वकनारािा परे पमन त्यथता सं रचनाको नाप नक्सा गरी नक्सािा सडक
सीिा वा नदी, खोिा वा नहरको िापदण्डको रे खा थपष्ट रूपिा दे खाउनु पनेछ ।
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(१४) मनयिहरुको मनयि ४१ख. को उपमनयि (४) िा उल्िेस्खत प्रकृमतको जग्गािा बसोबास गरे का
भूमिहीन दमित र भूमिहीन सुकुम्बासीिाई जग्गा ववतरण गनय थिानीय तह वा प्रदे श सरकारिे
जग्गा पवहचान र छनौट गररसकेको भए
(१५)

कुनै

सो जग्गाको सिेत नाप नक्सा गनुप
य नेछ ।

नाप नक्सा गदाय ववचार पुयायउनुपने िप कुराहरु

(क)

नाप नक्सा सकेसम्ि राविय सं रचनाको मनयन्त्रण मबन्दूको आधारिा र नभए थिानीय

arbitrary coordinates को आधारिा गनय सवकनेछ। Arbitrary coordinates system िा मसट
(नक्सा)नं जनाउँ दा वडा अनुसार र्रक र्रक गरी जथतै वडा नं . 1 को िामग सीट(नक्सा) नं .
१(क), १(ख) ,...... र सम्बस्न्धत टोि/गाउँ /बथतीको नाि िेखी

(ख)

जनाउन

सवकनेछ ।

सििर, भवन एवं रूख मबरूवािे नढाकेको खुिा तिा जिीनको भौमतक मसिाना थपष्ट

दे स्खने िेत्रिा drone स्चत्र वा आयोगिे उपिब्ध गराएको geo-referenced भूउपग्रह स्चत्र
प्रयोग गरर वकिानापी गररनेछ। यसो गदाय भूउपग्रह स्चत्र वा drone स्चत्रको सहयोगिा थििगत
रूपिा वकिा पवहचान गरर यसको

वप्रन्टिा

स्चन्ह िगाउनु पनेछ । यसरी बनाइएको वकिाको

बीचिा वकिा कोड नं . सिेत जनाई आवश्यक परे वकिा वववरण र्ाराििा थकेच सिेत बनाउनु
पछय। भूउपग्रह स्चत्र वा drone स्चत्रको वप्रन्ट प्रमतिा मसिा थपथट नदे स्खए taping

बाट

intersection गरी स्चन्ह िगाएर वकिा मसिाना एकीन गनुप
य नेछ। यसरी प्रयोग गररने भूउपग्रह
स्चत्र geo-referenced and ortho-rectified, 0.5 m or higher resolution (1:१२५० िान
नापको िामग), उिर-दस्िण र पूव-य पस्श्चि ददशािा कस्म्तिा ४०० मिटरको दूरीिा image
distance र जमिनको दूरी तुिना गदाय िेि खाएको हुनपु ने छ । drone image बाट वकिा
नापी गदाय जिीनिा आवश्यक सं ख्यािा मनयन्त्रण ववन्दू शूरुिा नै राखी ड्रोनबाट image मिई प्राप्त
image िाई आवश्यक प्रोसे मसं ग गनुप
य ने छ ।
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(ग)

थिायी प्रकृमतका भवन एवं रूख मबरुवािे मसिाना ढावकएको बथती र पहाडी भूभागिा

नाप

नक्सा गदाय total station को प्रयोग गररनेछ । Total station (TS) बाट survey गदाय बढीिा दुई
वटा मबन्दूबाट िात्र नापी गनय सवकने भए traversing गनुप
य ने छै न, तर दुई भन्दा बढी मबन्दूको
आवश्यकता पने दे स्खएिा अमनवायय रुपिा traverse गनुप
य ने छ। total station बाट survey गदाय
थकेच अमनवायय रूपिे बनाउनु पनेछ । मनयन्त्रण ववन्दूको D-Card अनुसूची -१० बिोस्जि
बनाउनु पनेछ ।

(घ)

सम्बस्न्धत थिानीय तहबाट प्राप्त भएको भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको

तथयांक तिा नाप नक्सा गनुप
य ने जग्गाको अवस्थिमत िगायतका ववषयिा उपिब्ध गराएको
वववरणको आधारिा आयोग र सम्बस्न्धत थिानीय तह बीचको सल्िाह र सहिमत अनुसारको नाप
नक्सा

ववमध प्रयोग गरी जग्गा नाप जांच गररनेछ उि काययिा आवश्यकता अनुसार जनशस्ि,

उपकरण र अन्य व्यवथिापकीय पिहरूको बन्दोबथत थिानीय तहिे गनुप
य ने छ र सो काययको
सं योजन आयोगबाट गररनेछ ।
(१६) साववक नापीिा कायि भएको कुनै सरकारी जग्गािा आवाद किोत गनेहरुको हकिा सिेत
भोगचिन गरे बिोस्जि वकिाको सम्पूण य भागको नाप नक्सा गरर आवश्यक िगत मिनुपने छ ।
१४.

नक्सा मनिायण :

(१) नाप नक्सा गने प्राववमधकिे नाप नक्सा गरी प्राप्त डाटा तिा सम्बस्न्धत भूउपग्रह स्चत्र वा ड्रोन
स्चत्रिाई नक्सा बनाउने प्रयोजनका िामग प्रणािीिा upload गनुप
य नेछ । यसरी डाटािाई
गरे पमछ वर्ल्डबाट प्राप्त थकेच, ववमभन्न नापहरु तिा वकिा वववरण र्ारािको
ववद्यिान tools को प्रयोग गरर वर्ल्डबाट वकिा मसिानािा स्चन्ह िगाई

upload

िद्दतबाट प्रणािीिा

ल्याइएको आधारिा वकिा

मसिाना मडस्जटाइज गनुप
य नेछ र वकिाहरु बनाउँ दै वर्ल्डबाट सं केत गररए अनुसार कोड नं . ददं दै जानु
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पनेछ । यसरी तयार भएका वकिाहरु वप्रन्ट गरर त्यसपमछ गररने नापी शुरु हुन ु पूव य नै भूउपग्रह स्चत्र
तिा वर्ल्डिा जाँच (verify) गरर सच्याउनु पनेछ ।
(२) कोड नं . को आधारिा सं कमित वकिा वववरण र्ारािको आवाद किोत गने व्यस्िहरुको नाि
िगायतको भूमि िगत सम्बन्धी

वववरण सिेत प्रणािीिा प्रवववष्ट गनुप
य छय।

(३) कुनै टोि/बथतीको सम्पूण य भागको नक्सा बनेपमछ ववमभन्न मसट नं . िा ववभाजन गरी प्रत्येक नक्सा
मसटका वकिाहरुिाई अस्न्ति वकता नं कायि गरे र जग्गा नाप जांच तिा िे थता अद्यावमधक सम्बन्धी
मनदे स्शका, २०७३ को

अनुसूची - ४ अनुसार सं केत स्चन्ह

राखी

नापी ववभागिे मनधायरण गरे

बिोस्जिको ढाँचािा तयार गरर वप्रन्ट गनय सवकनेछ । वकिाको िेत्रर्िको हकिा प्रणािीिे ददएको
िेत्रर्ििाई (वगयमिटर र दशििव पछाडी दुई अंक सम्ि ) अस्न्ति िेत्रर्ि िान्नुपछय ।
(४) साववक नापीिा कायि भएको वकिा मभत्रको नाप नक्सा गरी प्राप्त नक्सािाई साववकको

वकिासँग

ओभरल्याप गरर कुनै व्यस्ि ववशेषको जग्गा घुसेको भए घुसेको भाग कटाई छु ट्टै र्ाइि नक्सा कायि
गनुय पनेछ ।यथतो अवथिािा वकिाहरुको अस्न्ति वकिा नं सम्बस्न्धत नापी कायायियबाट प्राप्त गनुप
य नेछ
(िूि वकिा सिावेश
नं . हरु )

भएको ्िट रस्जथटरको अस्न्ति वकिा नं पमछका आवश्यक सं ख्याका वकिा

।

(५) उपदर्ा (३) र (४) बिोस्जि तयार भएका नक्सािा नापी प्राववमधक र वडा अध्यििे हथतािर गनुय
पनेछ ।
(६) थिानीय तहिे प्रचमित ववमधबाट आफ्नो थिानीय तह मभत्रको भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीिे
आवाद किोत गरे को जग्गाको नाप नक्सा गरी नक्सा नं. र वकिा कायि गररसकेको भए स्जल्िा
समिमतिे आवश्यक रुजु गरी िनामसव दे स्खए सोही नक्सा थवीकृत गनय सवकनेछ । यथतो अवथिािा
छु ट्टै वकिा कोड नजनाई कायि वकिा नं . िाई नै प्रयोगिा ल्याउन सवकने छ ।
१५.

नाप नक्साको प्रमतवेदन तयारी, प्रमतवेदनको जाँचबुझ र हथतान्तरण:

19

(१)

दर्ा (१५) अनुसार तयार नक्सा

र

ववमभन्न वकिाहरु आवाद किोत गने व्यस्िहरुको नाि

सिेतको आधारिा इकाईिे एक प्रमतवेदन

तयार गरी सो प्रमतवेदन िाई अनुसूची-१1 को ढाँचाको

सात ददने सू चना बिोस्जि ईकाई िार्यत सावयजमनक गनुप
य नेछ ।
(२) उपदर्ा (1) अनुसार सू चना प्रकाशन भएपछी कुनै मनवेदकिे इकाईिा सम्पकय गरी आर्ूिे आवाद
किोत गरे को जग्गाको आकार प्रकार तिा िेत्रर्ि सिेतको जानकारी मिन पाउनेछन । यसरी
आकार प्रकार िगायत अन्य प्रकास्शत सू चना बिोस्जिको वववरणका सम्बन्धिा स्चि नबुझी सच्याउन
िाग गरे इकाईिे सो को अमभिेख राखी प्रिाणको आधारिा वववरण सच्याउन सवकनेछ

। सािै

सात ददन मभत्र परे का अन्य मिस्खत उजुरीका सम्बन्धिा सिेत इकाईिे आवश्यक छानवीन गरी इकाई
तहबाट सिाधान हुने भएिा सुधार गरी प्रमतवेदन सावयजमनक भएको मिमतिे १० ददन मभत्र अद्यावमधक
प्रमतवेदन

तयार गनुप
य नेछ। इकाई तहबाट सिाधान हुने नदे स्खएिा इकाइिे आवश्यक मनकासाका

िामग आफ्नो राय सवहत दर्ा ३ को उपदर्ा (1) अनुसारको समिमत सिि पेश गनुय पनेछ।
(३) उपदर्ा (२) अनुसार पेश हुन आएिा, समिमतिे आवश्यक

छानवीन गरी राय सवहतको प्रमतवेदन

तयार गरी आवश्यक मनणययको िामग काययपामिका सिि पेश गनुप
य नेछ।
(४) दर्ा (३) अनुसार पेश हुन आएका प्रमतवेदनका सम्बन्धिा काययपामिकािे आवश्यक मनणयय मिई
प्रमतवेदन

सच्याउन परे आवश्यकता अनुसार सुधार गरे र अस्न्ति प्रमतवेदन तयार गनुय पनेछ ।

(५) उपदर्ा (४) अनुसार तयार भएको प्रमतवेदन सिेतको आधारिा इकाइिे अनुसूची - १२

को

ढाँचािा जग्गाको वर्ल्डबुक तयार गनुप
य नेछ । वर्ल्ड बुकको प्रत्येक पानाको तल्िो भागिा सम्बस्न्धत
नापी टोिीका प्राववमधक र वडाका प्रमतमनमधिे हथतािर गनुप
य नेछ। कायायन्यवनिा आइसकेको साववक
नापीको वर्ल्ड बुक कायि भएको वकिाको वर्ल्ड बुक पुनः बनाउनु पने छै न
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।

(६) काययपामिकािे उपदर्ा (४) अनुसार तयार प्रमतवेदनिाई उपदर्ा (५) अनुसार तयार भएको वर्ल्ड
बुक तिा दर्ा १५ को उपदर्ा (५) अनुसार तयार भएका नक्सासं गै तोकीएको जग्गा उपिब्ध
गराउने मसर्ाररस सवहत स्जल्िा समिमतिाई उपिब्ध गराउनु पनेछ।
१६.

(१)

अनुगिन सम्बन्धी व्यवथिा :
भूमिहीन दमित, भूमिहीन सुकुम्बासीिाई जग्गा उपिब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको
व्यवथिापन गने सम्बन्धिा यस काययववमध अनुसार थिानीय तहबाट भए गरे का काययको अनुगिन
भूमि सम्वन्धी सिथया सिाधान आयोग अनुगिन मनदे स्शका , २०७७ बिोस्जि हुनेछ ।

१७.

काययववमध को पािना गनुप
य ने : यस काययववमधिा उल्िेस्खत प्रावधानको पािना र कायायन्वयन गने

कतयव्य थिानीय तहको हुनेछ ।
१८.

(१)

काययववमधिा पररिाजयन तिा सं शोधन:
यस काययववमधको कायायन्वयनिा कुनै सिथया दे स्खएिा आयोगिे आवश्यकता अनुसार पररिाजयन
तिा सं शोधन गनय सक्नेछ ।

(२)

यो काययववमध अन्य प्रचमित कानूनसँग बास्झन गएिा बास्झएको हदसम्ि प्रचमित कानून बिोस्जि
हुनेछ ।
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अनुसूची 1
दफा ४ को उपदफा (1) बमोजिम
स्थानीय तहको “भूममहीन सुकुम्बासी र अव्यवजस्थत बसोबासीको लगत सं कलन इकाई” मा रहने कममचारीको
वववरण
(क) पद, श्रे णी, से वासमूह र कायमवववरण
क्रस

पद/नाम

श्रे णी वा सेवा
तह

१

इकाई प्रमुख छै ठौं/सा
तौँ

कायमवववरण

समूह/पदपूमतम
प्रशासन/



प्राववमिक
स्थायी

ईकाइ प्रमुख भै कममचारी पररचालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन
सम्बन्िी काम गने,

मध्ये



सम्पकम व्यजि भै काम गने ,

वा करार सेवा



कायमयोिना तिूम
म ा गरी कायमपामलका समक्ष पेश गरी स्वीकृमत
भए बमोजिम कायामन्वयनको नेतत्ृ व गने



स्थानीय तहका आवश्यक सं यन्र र िनशजि पररचालनको
समन्वय र सहजिकरण गने ,



स्थानीय तहबाट हुने प्रमाजणकरण र सत्यापनका लामग वववरण
तयार गरी सहिीकरण समममत माफमत कायमपामलका समक्ष पेश
गने ,



स्थानीय तहमा भएका कामको प्रमतवेदन जिल्ला समममत समक्ष
पेश गने ।

२

सभे क्षक

रा.प.
अनं
प्रथम/स
हायक
पाचौ

प्राववमिक



िग्गाको नाप नक्शा सवहतको लगत तयार गने,

मध्ये



पवहचान गररएका िग्गाहरुको रे खाङ्कन र नक्शा लेआउट गने ,

वा करार सेवा



नापनक्शाको लगत प्रणालीमा प्रवववि गने, नक्शा मनमामण र

स्थायी

तथ्याङ्क ववश्लेषण गने,


वकत्ताकाट र श्रे स्ता पूिाम मनमामण गने ।

1

३

अममन

राप अनं.
द्वितीय/
सहायक

प्राववमिक



िग्गाको नाप नक्शा सवहतको लगत तयार गने,

मध्ये



पवहचान गररएका िग्गाहरुको रे खाङ्कन र नक्शा लेआउट गने ,

वा करार सेवा



नापनक्शाको लगत प्रणालीमा प्रवववि

स्थायी

तथ्याङ्क ववश्लेषण गने,

चौथौं
४

प्रशासन/प्रावव

सं कलक

मिक

चौथौं

५

कताम

स्थायी

सहायक

मध्येबाट

प्रशासन

पररचालक

स्थायी

हेल्पर (नापी श्रे णी
कायमको

वा

प्रचार प्रसारका कायम गने ।



रीतपूवक
म
पेश भएका मनवेदन सम्बजन्ित वडा कायामलयमा
बुझाउने



लगत सं कलकबाट प्राप्त वा लाभग्राही स्वयंले पेश गरे को वववरण
प्रणालीमा प्रवववि गने ।

वा



वफल्डकायाममा सहयोग गने ।



आयोगबाट स्थानीय तह छनौट भए पश्चात समुदाय स्तरसम्म

करार सेवा

सामाजिक

चौथौं

आयोगबाट तयार गररएको मनवेदन फाराम भूममहीन सुकुम्बासी



करार सेवा

प्राववमिक

सहायक

७

मध्येबाट



वकत्ताकाट र स्रे स्तापूिाम मनमामण गने

र अव्यवजस्थत बसोबासीलाई फाराम भनम/भराउन सघाउने ,

स्थायी

लगत प्रवववि

चौथौं

६



तथ्यांक
सहायक

गने, नक्शा मनमामण र

मध्येबाट

यसको िानकारी तथा प्रचार प्रसार गने,
वा



करार सेवा

प्रशासन

लाभग्राही पवहचान, तथ्याङ्क सं कलन, तथा सभे क्षण कायमको समय
तामलका बनाउने,



मनवेदन भने कायममा सहयोग र सहिीकरण गने,



झू ठा वववरण द्वददा हुने सिायका सम्बन्िमा िानकारी द्वदने



वफल्डकायममा सहयोग गने ।



नाप िांच सम्बन्िी काममा सहयोग गने

ववहीन

2

वफल्ड

स्थायी

सहयोगी)

मध्येबाट

वा

करार सेवा

(ख) कममचारी सं ख्या
भूममहीन
सुकुम्बासी
अब्यबजस्थत
पररवार सं ख्या

२०००

एकाइमा रहने कममचारीको दरबन्दी
र
सं योिक

सभेक्षक

अममन

तथ्यांक

लगत

सामाजिक

नापी कायमको

(स्थानीय

(आयोग र

(आयोग

तह बाट )

स्थानीय

िम्मा

सं कलक

प्रमबजस्टकताम

पररचालक

वफल्ड सहयोगी

र स्थानीय

(स्थानीय

(स्थानीय

(स्थानीय तहबाट)

तहबाट )

तहबाट)

तहबाट)

तहबाट )

1

०

२

२

1

1

1

८

1

२

२

५

२

२

२

१६

1

३

३

७

३

३

३

२३

४

८

४

४

४

२९

(स्थानीय
तहबाट )

सम्म
२०००६०००
६०००१५०००

(आयोगबाट
-२)

१५०००

1

४

दे जख मामथ

3

अनुसूची २
(दफा ५ को उपदफा (1) सँग सम्बन्धित)
स्थानीय तहको अनौपचारिक तथा अव्यवन्स्थत भूसम्बधिको बस्तुन्स्थतत ि परिवेश आंकलन
-यो ववविण स्थानीय तहमा आयोगले कायय शुरु गनुय पूव य भनुय पनेछ)
1. =

स्थानीय तहको नाम M

कोड नं :

स्थानीय तहको नाम

कायायलयको ठे गाना ि सम्पकय नं.

िम्मा घििुिी

िम्मा िनसं ख्या

न्िल्ला:

मवहला
पुरुष

िम्मा
क्षेत्रफल

कृवष पेशामा सं लग्न िनसं ख्या

अध्यक्ष/प्रमुखको नाम,

उपाध्यक्ष/उपप्रमुखकको नाम, थि ि

प्रमुख प्रशासकीय

िाविय माधयता प्राप्त िािनीततक

थि ि फोन नं.

फोन नं.

अतिकृतको नाम ि

दलहरु

फोन नं.

2. प्राववतिक िनशन्ि ववविण M
प्राववतिक िनशन्िको प्रकाि

उपलब्ि िनशन्ि
सं ख्या

नाम, थि/ सम्पकय नं.

कैवफयत (स्थायी
वा किाि)

नापी अतिकृत
अतमन
सभे क्षक
आईटी अतिकृत/computer
engineer

civil engineer
अधय प्राववतिक
कम््यूटि अपिे टि (िना)
3. िग्गा नाप नक्साको लातग आवश्यक यधत्र उपकिणको व्यवस्थापन सम्बधिमा
उपकिण

स्थानीय तहमा उपलब्ि

आवश्यक सं ख्या

total station

1

खरिद गने योिना

plane table with
telescopic elidade

4.

भूतम सम्बधिी

समस्याको प्रकृतत

समस्या िहेको स्थान / वडा

प्रमुख समस्याहरु

5. उल्लेन्खत समस्या समािानका लातग
स्थानीय तहले गिे को प्रयासहरु
6. आ.व. २०७७/७८ मा नीतत तथा
काययक्रममा उल्लेख ववषय ि बिेट
7. भूतमहीन तथा अव्यवन्स्थत बसोवासीको घि परिवाि संख्या
वडा
नं.

िम्मा परिवाि
सं ख्या

भूतमहीन

दतलत परिवाि
सं ख्या

भूतमहीन सुकुम्बासी
परिवाि सं ख्या

अव्यवन्स्थत बसोवासी
टोलीलाई
िम्मा
परिवाि सं ख्या

१
२
३
४
५
६
७
८
९
8. भूतमहीन तथा अव्यवन्स्थत बसोवासीको वडागत न्स्थती (समस्या भएका प्रत्येक वडाको छु ट्टा छु ट्टै ववविण)
वडा नम्बि : 1
तस. नं.

बस्ती वा टोलको नाम

घि परिवाि
सं ख्या

क्षेत्र *

2

िग्गाको
प्रकृतत

**

अनुमातनत
क्षेत्रफल

(स्थानीय एकाई)

कैवफयत

१
२
३
४
५
६
७
८

वडा नम्बि : २
तस. न.

बस्ती वा टोलको नाम

घि परिवाि
सं ख्या

क्षेत्र *

िग्गाको
प्रकृतत

**

अनुमातनत
क्षेत्रफल

कैवफयत

(स्थानीय एकाई)

१
२
३
४
५
६
७
८

वडा नम्बि : ३
तस. न.

बस्ती वा टोलको नाम

घि परिवाि
सं ख्या

क्षेत्र *

१
3

िग्गाको
प्रकृतत

**

अनुमातनत
क्षेत्रफल

(स्थानीय एकाई)

कैवफयत

२
३
४
५
६
७
८

वडा नम्बि : .................
तस. न.

बस्ती वा टोलको नाम

घि परिवाि
सं ख्या

क्षेत्र *

िग्गाको
प्रकृतत

**

अनुमातनत
क्षेत्रफल

कैवफयत

(स्थानीय एकाई)

१
२
३
४
५
६
७
८

* क्षेत्र: गाउपातलकाको हकमा, १= ग्रामीण क्षेत्र, २ = शहिोधमुख क्षेत्र, ३= शहिी क्षेत्र, ४ = गाउँपातलकाको केधर,
नगिपातलकाको (महानगिपातलका ि उपमहानगिपातलका समेत)हकमा, १ = ग्रामीण क्षेत्र ,२= शहिोधमुख क्षेत्र, ३ =

शहिी क्षेत्र,

४= काठमाडौँ उपत्यका मध्ये एक
** िग्गाको प्रकृतत: (क) ववतिण वा व्यवस्थापन गनय सवकने िग्गा

१ = आवाद लायक वा बसोबास योग्य ऐलानी िग्गा,

२ = पती, नदी उकास लगायतका बसोबास वा खेती योग्य अधय सिकािी िग्गा,
३

=सातबकको वन क्षेत्र ितनएको भएपतन आवाददमा परिणत भएको िग्गा,

(ख) ववतिण वा व्यवस्थापन गनय नसवकने िग्गा (नकािात्मक सूचीको िग्गा)
४ = िातमयक सांस्कृततक तथा सामरिक महत्वका क्षेत्रतभत्रका िग्गा,

५ =प्राकृततक प्रकोप, ववपद व्यवस्थापन ि वाताविण सं िक्षणको दृविबाट सुिन्क्षत गनय आवश्यक दे न्खएको िग्गा,
६ =सावयितनक िग्गा,

4

७

=नदी, खोला वा नहि वकनािाको िग्गा,

८ =िोन्खमयुि स्थानमा बसोबास गरिएको िग्गा,
९ =िाविय तनकुञ्ज वा सं िन्क्षत क्षेत्रको िग्गा,
१०

=रूख तबरुवाले ढावकएको वन क्षेत्रको िग्गा,

११ = सडक तसमा तभत्रका िग्गा,

१२ = नेपाल सिकाि, प्रदे श सिकाि ि स्थानीय तहको प्रयोगको लातग आवश्यक िहेको िग्गा
१३

= कसैको तनन्ि िग्गा,

१५

= भूउपयोग क्षेत्र वगीकिणमा आबास वा कृवषको लातग उपलब्ि गनय नसवकने िग्गा

१४ = स्थानीय तहको लातग आवश्यक िग्गा

9.

ववववि ववषयमा स्थानीय तहको आफ्नो िािाणा
(1) भूतमहीन तथा अव्यवन्स्थत बसोबासीको समस्या समािान गने सम्बधिमा

(2) भूतमहीन सुकुम्बासी ि अव्यवन्स्थत बसोबासीको लगत संकलन ईकाईका सम्बधिमा

(3)

आवश्यक बिेट व्यवस्थापन गने सम्बधिमा

(4) आवाद लायक वा बसोबास योग्य ऐलानी िग्गा;

पती, नदी उकास लगायतका बसोबास वा खेती योग्य

अधय सिकािी िग्गा; सातबकको वन क्षेत्र ितनएको भएपतन आवाददमा परिणत भएको िग्गा बाहेकका
िग्गाको प्रकृततमा बसोबास गने भूतमहीनलाई स्थानाधतिण गने सम्बधिमा

10.

नकािात्मक सूचीको िग्गामा बसोबास गिे का भूतमहीनको लातग स्थानाधतिणको लातग उपयोग गनय

सवकने उपयोगववहीन िहेको सिकािी िग्गा (आवाद लायक वा बसोबास योग्य ऐलानी िग्गा; पती, नदी
उकास लगायतका बसोबास वा खेती योग्य अधय सिकािी िग्गा; साववकको वन क्षेत्र ितनएको भएतापतन
आवाददमा परिणत भएको िग्गा)
वडा

स्थान (एउटा वडामा एक भधदा बढी हुन सक्ने)

१
२
३
5

अञ्दािी िम्मा िग्गा (ववगाहा वा
िोपनीमा)

४
५
६
७
८
९
11.

भूतम ि कृवषको क्षेत्रमा कायय गरििहेका वा यस काययमा सहयोग तलन सवकने समूह, संगठन ि सं स्थाको

ववविण :
क्र.स.

12.

नाम

सम्पकय व्यन्िको नाम, थि ि फोन

स्थानीय तहले आफ्नो प्रयासमा यस अन्घ िग्गा नाप नक्सा शुरु गरिसकेको भए सो को अवस्था

नाप नक्सा भएको क्षेत्रफल :
नाप नक्सा भएको स्थान/ वडाको ववविण:
प्रयोग गिे को प्रववति:
वतयमान अवस्था :

13.

ववगतमा सिकािद्वािा गदठत आयोग, काययदल वा सतमततले भूतमहीन ि अव्यवन्स्थत बसोबसीको

व्यवस्थापन सम्बधिमा अिुिा वा बाँकी छोडेका कामहरु वा कुनै समस्या भए सो को ववविण

14.

स्थानीय तहस्तिीय भूतम सम्बधिी समस्या समािान सहिीकिण एकाई गठन भैसकेको भए सो को

ववविण

6

निवेदि फाराम िं: भूनमहीि ……………............

दताफ (कोड) िं. : .........................
नमनत :

ू ी -३
अिुसच
(दफा ६ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित )
(भूनमहीि दनित/भूनमहीि सुकुम्बासीिे भिे निवेदि फाराम)
श्री भूनम सम्बधिी समस्या समािाि आयोग, २०७६
ताहाचि, काठमाडौँ ।
माफफत,

पररवारमूलीको

श्री गाउँ/िगर कायफपानिकाको कायाफिय

..................गाउँपानिका/िगरपानिका/उप-महािगरपानिका /महािगरपानिका
ववषय: भूनमहीि दनित

/ भूनमहीि सुकुम्बासी

भएकोिे जग्गा पाऊँ ।

फोटो

पररवारमूलीको
पणत/पत्नीको

रोहबरमा बस्ने वडा सदस्यबाट फोटो प्रमाणित गर्नुपर्े

म र मेरो पररवारको स्वानमत्त्वमा िेपाि राज्य नभत्र जग्गा जमीि िभएको र म र मेरो पररवारको आय आजफि, स्रोत वा
प्रयासबाट जग्गाको प्रबधि गिफ असमर्फ छु । त्यसैिे एक पटकका िानग भूनमहीि दनित
को है नसयतिे जग्गा पाउि निम्ि वववरण सवहत निवेदि पेश गरे को छु ।
1. पररवारमूिीको नबवरण :

(1.1) पररवारमूिीको िाम,

(1.२) िागररकता प्र. प.

(1.३) बाबुको िाम, र्र

(1.४) आमाको िाम, र्र

(1.५) पनत/पत्नीको िाम,

(1.६) पनत/पत्नीको िा. प्र.

(1.७) बाजे/ससुराको िाम,

(1.८) मतदाता िं/ठेगािा

(1.९) जधमस्र्ाि

(1.१०) साववक

(1.११) स्र्ायी/हािको

(1.१२) गा.पा./ि. पा./वडा

(1.१३) राविय पररचयपत्र

(1.१४) सम्पकफ िं.

र्र

र्र

र्र

(प्रदे श/न्जल्िा)

ठेगािा (प्रदे श/न्जल्िा)

िं. (भएमा)

िं./ न्जल्िा /जारी नमनत

प. िं./न्जल्िा/जारी नमनत

(पनत/पत्नी)

गा.वव.स./ि.पा./वडा

/टोि

1

फोटो

/ भूनमहीि सुकुम्बासी

निवेदि फाराम िं: भूनमहीि ……………............
2. पररवारका सदस्यहरुको वववरण :
नस.िं

िाम,र्र

निङ्ग (२.२)
!Ödlxnf
@Ök'?if
#Ö cGo

(२.1)

पूरा उमेर
(२.३)

१

िागररकता िं./न्जल्िा/जारी

पेशा

नमनत

(२.५)

(२.४)

*

---------------------------------------

पररवारमूिीको
िाता (२.६)
पररवारमूिी
आफैं

२
३
४
५
६
७
८
िोट निवेदकको पाररवाररक वववरण मानर्को तानिकामा िअटे मा अको पािामा उल्िेख गिुफ पिेछ।
* (२.५) : 1 = कृवष कायफ, २ = अस्र्ायी रोजगारी, ३ = ज्यािा मजदुरी, ४ = वैदेन्शक रोजगारी, ५ = व्यापार व्यवसाय, ६ =
ववद्यार्ी ७ = बेरोजगार, ८ = िाबािक, ९ = अधय

3. हाि भूनमहीि दनित/भूनमहीि सुकुम्बासीको हैनसयतिे बसोबास वा आवाद कमोत गररआएको जग्गाको वववरण (बसोबास र
आवाद कमोत छु ट्टा छु ट्टै ठाउँमा भएमा प्रत्येक ठाउँको) :
वकत्ता कोड
(३.1)

वडा िं

(टोि/गाउँ)

अिुमानित क्षेत्रफि (स्र्ािीय एकाईमा)

उपभोगको

आवाद

(३.२)

(३.३)

(३.४)

प्रमाण

कमोतको

(३.५)

अवनि

रोपिी-आिा-पैसा-दाम

(३.६)

नबगाहा-कट्ठा-िुर
बसोबास

कृवष

जम्मा

2

कैवफयत

निवेदि फाराम िं: भूनमहीि ……………............
(३.1) : पवहिो, दोश्रो, तेश्रो वकत्ताको क्रमश: दताफ (कोड) िं -1, दताफ (कोड) िं -२, दताफ (कोड) िं -३ आदद । िाप िक्सा सम्पन्न
भैसकेको र िक्सा िं. र वकत्ता िं. एकीि भएको भए वकत्ता कोडमा सोही वकत्ता िं जिाउिे (कैवफयतमा िक्सा िं. जिाउिे)

(३.५) उपभोगको प्रमाण: 1 = ववद्युत/पािीको महशूि नतरे को रनसद, २ = स्र्ािीय तहिे ददएको नसफाररस, ३ = घरसारको कागज, ४
=

भोगचिि

गिफ

ददएको

प्रमाण,

५

..............................(उल्िेख गिुह
फ ोस्)

=

घरको

िक्सा

पासको

प्रनतनिवप,

६

=

कुिै

प्रमाण

िभएको,

७

=

ु ो कारण:
4. माग गरे को जग्गाको प्रयोजि र भूनमहीि सुकुम्बासी हुिक
४.1 माग गरे को जग्गाको प्रयोजि: १ = आवास, २ = कृवष
ु ो कारण: १= पुस्तौंदे न्ख पररवारको िाममा जग्गा िभएको, २ = जग्गा नििाम
४.२ भूनमहीि सुकुम्बासी हुिक
वा जग्गा नबक्री गरी ऋण नतिफ बाध्य भएको, ३= प्राकृनतक प्रकोपबाट क्षनत भई जग्गा प्रयोगमा आउिे अवस्र्ा
िरहे को वा ववपदबाट ववस्र्ावपत, ४ = ववकास निमाफण कायफबाट ववस्र्ापि, ५= निकुधज

र आरक्षणको

कारणबाट ववस्र्ावपत, ६ = मुक्त कमैया, कम्िरी, हनिया, हरुवाचरुवा बस्िु परे को हुँदा
७=अधय.........................................(खुिाउिे)
5. नबगतमा सरकारद्वारा गदठत आयोग, सनमनत वा कायफदि समक्ष पररवारका सदस्यको तफफबाट सुकुम्बासीको है नसयतिे
जग्गा प्रानिको िानग कुिै निवेदि ददएकोमा निवेदि मानर् भएको कारबाहीको वववरण

1=..................न्जल्िामा निवेदि ददएको तर कुिै कारवाही िभएको, २ = पररचयपत्र/निस्सा मात्र प्राि गरे को,

जग्गा िपाएको, ३ = जग्गा पाउि हािसम्म कुिै निवेदि िददएको, ४ = अधय ...............................(खुिाउिे)

6. आवास वा जग्गासँगै (कुिै एक) निईएको पररवारमूिी र निजको श्रीमाि/श्रीमती को फोटो िं.............
7. स्वघोषणा :
(1)

म र मेरो पररवारको िाममा िेपाि राज्यभर कही कतै जग्गा ििी पूजाफ भएको जग्गा छै ि । म र मेरो

पररवारको आम्दािीिे जग्गा खररद गिे क्षमता छै ि । म र मेरो पररवारिे अं श वापत जग्गा प्राि गिे कुिै
आिार र सं भाविा छै ि । म र मेरो पररवारको िामको छु ट जग्गा दताफ बाँकी/स्वबासी दताफ बाँकी भई जग्गा

(2)
(3)
(4)

प्राि हुिे अवस्र्ा छै ि ।

मैिे र मेरो पररवारको कुिै सदस्यिे ववगतमा राज्यबाट जग्गा वा जग्गाको स्वानमत्व सवहतको आवास प्राि गरे को
छै ि ।

मैिे र मेरो पररवारिे नमनत २०७६ माघ २८ पनछ आफ्िो वा पररवारका सदस्यको िाममा रहेको सम्पूणफ जग्गा
नबक्री वा हक हस्ताधतरण गरे को छै ि ।

म र मेरो पररवारको तफफबाट भूनमहीि दनित/भूनमहीि सुकुम्बासीको िाममा जग्गा पाउि िेपाि राज्य भरमा यस
वडामा बाहेक अधयत्र निवेदि पेश गरे को छै ि ।

मैिे मानर् उल्िेख गरे को व्यहोरा ठीक साँचो हो । झुट्ठा ठहरे कािूि बमोन्जम सहूँिा बुझाउँिा ।
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अधय

निवेदि फाराम िं: भूनमहीि ……………............

औ ंठा छाप
दायाँ

वायाँ

भवदीय
पररवारमूिीको दस्तखत :
नमनत :............/.........../............

निवेदि भिफ सहयोग गिे तथयांक

सम्पकफ िं

हस्ताक्षर:

नमनत :

रोहवरमा बस्िे वडा सदस्यको

हस्ताक्षर र

सं किकको िाम, र्र

िाम, र्र

नमनत

8. ८. कायफपानिकाको निणफय अिुसार (रूजू गिे कमफचारीिे भिे)

वकत्ता कोड

(८.1) आवाद

1 = आवाद िायक वा बसोबास योग्य ऐिािी जग्गा, २= पती, िदी उकास िगायतका

जग्गाको

आवाददमा पररणत भएको जग्गा, ४= िानमफक सांस्कृनतक तर्ा सामररक महत्वका क्षेत्रनभत्रका

कमोत गरे को

बसोबास वा खेती योग्य अधय सरकारी जग्गा, ३ = साववकको वि क्षेत्र जनिएको भएपनि

जग्गा, ५= प्राकृनतक प्रकोप, ववपद व्यवस्र्ापि र वातावरण सं रक्षणको दृविबाट सुरन्क्षत गिफ

प्रकृनत

आवश्यक दे न्खएको जग्गा, ६ = सावफजनिक जग्गा, ७ = िदी, खोिा वा िहर वकिाराको जग्गा,
८ = जोन्खमयुक्त स्र्ािमा बसोबास गररएको जग्गा, ९ = राविय निकुधज वा सं रन्क्षत क्षेत्रको
जग्गा, १० = रूख ववरुवािे ढावकएको वि क्षेत्रको जग्गा, १1 = सडक नसमानभत्रका जग्गा,
१२ = कसैको निजी जग्गा, १३ = भूउपयोग क्षेत्र वगीकरणमा आवास वा कृवषको िानग

उपिब्ि गिफ िसवकिे जग्गा १४. अधय .........................................(उल्िेख गिे)
1 = काठमाडौँ उपत्याका र महािगरपानिका, उपमहािगरपानिका तर्ा िगरपानिकाको

(८.२) क्षेत्र

शहरी क्षेत्र, २ = काठमाडौँ उपत्यका र महािगरपानिका, उपमहािगरपानिका तर्ा
िगरपानिकाको शहरी क्षेत्र बाहेकको क्षेत्र

रूजू गिे

फाराम प्रमान्णत गिे वडा अध्यक्षको

कमफचारीको

िाम, र्र:

िाम, र्र:

पद :

पद :

दस्तखत/नमनत :

दस्तखत /नमनत :

आवश्यक कागजातहरु :




पररवारमूिी र िागररकता प्राि पररवारका अधय सदस्यको िेपािी िागररकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनिवप (अनिवायफ)
उपभोगको प्रमाण सम्बधिी कागजातको प्रनतनिवप ।
उपिब्ि अधय प्रमाण
o
o

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

...................................
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प्रकृनत

निवेदि फाराम िं : अव्यवस्थित..................
ू ी - ४)
(अिुसच
(दफा ६ को उपदफा (२) सँग सम्बस्धित)
(अव्यवस्थित बसोबासीेे िदिे निवेदि फाराम)

निवेदि दताफ (कोड) िं : AB ....................
नमनत :

श्री भूनम सम्बधिी समथया समािाि आयोग, २०७६
ताहाचे, काठमाडौँ ।

परिवािमूलीको

माफफत,

फोटो

श्री गाउँ/िगर कायफपानेकाको कायाफेय

परिवािमूलीको
पति/पत्नीको
फोटो

..................गाउँपानेका/िगरपानेका/उपमहािगरपानेका/महािगरपानेका
रोहबरमा बथिे वडा सनमनतका सदथयबाट फोटो प्रमास्णत गिुप
फ िे

.............................................
ववषय: अव्यवस्थित बसोबासी भएकोेे जग्गा पाऊँ ।

म र मेरो पररवारेे …………………………….गाउँ/िगरपानेका .............िं वडाको कस्म्तमा १० बषफ दे स्ि आवाद कमोत हुँदै आएको
सरकारी जग्गा भोगचेि गदै आएको तिा म र मेरो पररवार अव्यवस्थित बसोबासी भएकोेे आवाद कमोत गदै आएको थिािमा जग्गा
पाउि अव्यवस्थित बसोबासीको है नसयतेे तपनसे बमोस्जमको वववरण सवहत यो निवेदि पेश गरे को छु ।

1.

पररवारमूेीको नबवरण :

(1.1) पररवारमूेीको

(1.२) िागररकता प्र. प.

(1.३) बाबुको िाम, िर

(1.४) आमाको िाम, िर

(1.५) पनत/पत्नीको िाम,

(1.६) पनत/पत्नीको िा. प्र.

(1.७) बाजे/ससुराको

(1.८) मतदाता िं/ठेगािा

(1.९) जधमथिाि

(1.१०) साववक

(1.११) थिायी/हाेको

(1.१२) गा.पा./ि.

(1.१३) राविय पररचय

(1.१४) सम्पकफ िं.

िाम, िर

िर

िाम, िर

(प्रदे श/स्जल्ेा)

ठेगािा (प्रदे श/स्जल्ेा)
पत्र िं.(भएमा)

िं. /स्जल्ेा /जारी नमनत

प. िं./स्जल्ेा/जारी नमनत

(पनत/पत्नी)

गा.वव.स./ि.पा./वडा

पा./वडा /टोे

1

निवेदि फाराम िं : अव्यवस्थित..................

2.

पररवारका सदथयहरुको वववरण :
नस.िं

िाम,िर
(२.1)

नेङ्ग (२.२)
!Ödlxnf
@Ök'?if
#Ö cGo

पूरा उमेर

िागररकता िं./स्जल्ेा/जारी नमनत

(वषफ)

(२.४)

(२.३)

पेशा

(२.५)
*

१

पररवारमूेीको
िाता (२.६)
पररवारमूेी
आफैं

२
३
४
५
६
७
८
िोट निवेदकको पाररवाररक वववरण मानिको तानेकामा िअटे मा अको पािामा उल्ेेि गिुफ पिेछ।

*पेशा २.५ : 1 = कृवष कायफ, २ = अथिायी रोजगारी, ३ = ज्याेा मजदुरी, ४ = वैदेस्शक रोजगारी, ५ = व्यापार व्यवसाय, ६ = वविािी, ७ =
बेरोजगार, ८ = िाबाेक, ९ = अधय

3.

हाे अव्यवस्थित बसोबासीको है नसयतेे बसोबास वा आवाद कमोत गररआएको जग्गाको वववरण (बसोबास र आवाद कमोत छु ट्टा छु ट्टै

ठाउँमा भएमा प्रत्येक ठाउँको) :
वकत्ता कोड
(३.1)

वडा िं
(३.२)

(टोे/गाउँ)

अिुमानित क्षेत्रफे (थिािीय एकाईमा)

(३.३)

(३.४)
रोपिी-आिा-पैसा-दाम

आवाद

प्रमाण

कमोतको

(३.५)

अवनि
(३.६)

नबगाहा-कट्ठा-िुर
बसोबास (३.४.1)

उपभोगको

कृवष(३.४.२)

जम्मा

2

कैवफयत

निवेदि फाराम िं : अव्यवस्थित..................

(३.1) : पवहेो, दोश्रो, तेश्रो वकत्ताको क्रमश: दताफ (कोड) िं -1, दताफ (कोड) िं -२, दताफ (कोड) िं -३ आिद (वडा कायाफेयमा दताफ भई दताफ(कोड)िं
एकीि िहुँदा सम्म कोठाको अधतमा 1, २, ३, ४, .....मात्र ेेख्ने )। िाप िक्सा सम्पन्न भई िक्सा िं. र वकत्ता िं. एकीि भएको भए वकत्ता
कोडमा सोही वकत्ता िं जिाउिे (कैवफयतमा िक्सा िं. जिाउिे)
(३.५) उपभोगको प्रमाण:

1 = नबद्युत/पािीको महशूे नतरे को रनसद, २ = थिािीय तहेे िदएको नसफाररस, ३ = घरसारको कागज,

िदएको प्रमाण, ५ = घरको िक्सा पासको प्रनतनेवप, ६ = कुिै प्रमाण िभएको, ७ = अधय ..............................(उल्ेेि गिुह
फ ोस्)

4.

४ = भोगचेि गिफ

अव्यवस्थित बसोबासीको अधय वववरण :
(1) अव्यवस्थित बसोबासीको आनिफक अवथिा
क.आनिफक स्थिनत : निजको पररवारको िाममा कायम कूे

सम्पस्त्तको मूल्य (पररवारको सदथयको िाममा अधयत्र रहेको
िम्बरी जग्गाको सम्बस्धित थिािीय तहेे नििाफरण गरे को

सम्पस्त्त कर प्रयोजिको ेानग गरे को मूल्यांकिेाई आिार

नेइिे र चे सम्पस्त्तको हकमा निज वा निजको पररवारको

िाममा रहे को गाडी, थकूटर, सुि, चाँदी, बैं क ब्याेेधस तिा

सम्बस्धित थिािीय तहेे नििाफरण गरे को सम्पस्त्त कर

प्रयोजिको ेानग गरे को मूल्यांकि= रू ...................

निज वा निजको पररवारको िाममा रहे को गाडी, थकूटर,

जम्मा रू

सुि, चाँदी, बैंक ब्याेेधस तिा िगद समेतको आिारमा
निजेे थवघोषण गरे बमोस्जम = रू ...................

िगद समेतको आिारमा निजेे थव:घोषण गरे बमोस्जम)

ि. जीवि निवाफहको आिार (पररवारका मुख्य सदथय वा अधय
सदथयहरुेे गरे को पेशा व्यवसाय समेतको आिारमा )

ग. जीवियापिको थतर (निज वा निजको पररवारेे उपयोग
गरे को आवास, घरायसी उपभोगका सामािहरु, प्रयोग गिे

1=ज्याेा मजदूरी, २=कृवष कायफ, ३=अथिायी रोजगारी, ४ =वैदेस्शक
रोजगारी, ५ = थिायी

रोजगारी, ६ = दताफवाे व्यापार व्यवसाय

(एक भधदा बढी उत्तर हुि सक्िे)

1=अनत कमजोर,२ =कमजोर, ३=सामाधय, ४=मध्यम, ५= उच्च

उपकरणहरु, सवारी सािि, छोरा छोरीेे अध्ययि गिे थकूे
तिा केेज ेगायतका आिारमा

(2) बसोबास र आवाद कमोतको स्थिनत (निज वा निजको
पररवारेे जग्गामा बसोबास वा आवाद कमोत गरे को
आिारमा )

(3) जग्गा प्रकृनत ((निज वा निजको पररवारेे भोगचेि
गरे को जग्गाको प्रकृनतको आिारमा)

(4) भोगचेि गरे को जग्गाको क्षेत्रफे (वगफ नमटरमा) (निज
वा निजको पररवारेे भोगचेि गरे को जग्गा मध्ये
उपेब्ि गराउिे जग्गाको वकनसम र क्षेत्रफेको
आिारमा)

(5) आवाद कमोत र बसोबासको प्रकारको मूल्याकि(जग्गामा
निज वा निजको पररवारको हाेको बसोबास र आवाद
कमोतको थिेगत वथतुस्थिनतको आिारमा)

1= थिायी बसोबास वा आवाद कमोत, २=अथिायी
वा मौसमी आवाद कमोत, ३=अधय व्यस्ि माफफत
आवाद कमोत

1=आवाद ेायक ऐेािी जग्गा, २= पती/िदी उकास

ेगायतका अधय सरकारी जग्गा, ३= साववकमा वि
क्षेत्र जनिएको भएपनि आवादीमा पररणत भएको जग्गा

आवास..............................ब. नम /कृवष..................................ब. नम

(िाप िक्सा भई क्षेत्रफे एवकि भए अिुसार हुिे भएकोेे निवेदि फाराम भिे
समयमा उल्ेेि गिुफ िपिे

)

1= िेतीपाती समेतको बसोबास, २=घरबास मात्र, ३=
िेतीपाती मात्र, ४=व्यावसावयक उपयोग, ५ = बाँझो

(6) जग्गा आवाद कमोत अवनि ( निज वा निजको पररवारेे

....... वषफ

जग्गामा बसोबास वा आवाद कमोत गरे को थिािीय

..........वषफ

नसफाररस आिारमा)

......... वषफ
......... वषफ

(7) अधयत्र रहे को ..........वकत्ता जग्गाको क्षेत्रफे (वगफ

घर/ घडेरी ..........................
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निवेदि फाराम िं : अव्यवस्थित..................
नमटरमा) (बसोबासीको अधयत्र रहे को दताफवाेा जग्गाको
वकत्ता सं ख्या र क्षेत्रफे )

(8) बाटोको पहुँच ( निजेे वा निजको पररवारेे आवाद

कमोत गरे को जग्गामा बाटो जोनडए वा िजोनडएको भन्ने
आिारमा )

पािो/िेत ...........................
1 =बाटो िभएको, २=गोरे टो बाटो, ३= कच्ची मोटर
बाटो, ४= ग्राबेे मोटर बाटो, ५=पक्की सडक (६ नम.
सम्म), ६=पक्की सडक (६ नम. दे स्ि ८, नम. सम्म ),
७= पक्की सडक (८ नम. भधदा बढी ), ८= राजमागफ

(9) जग्गा रहे को थिाि (निज वा निजको पररवारेे आवाद
कमोत गरे को जग्गाको अवस्थिनतको आिारमा )

(कायफपनेकाेे तोवकसकेको अवथिामा तथयांक सं केकेे
भिफ सक्िे अधयिा कायफपानेकाको निणफय अिुसार वडाको
निवेदि रुजु गिे कमफचारीेे भिे)

1=गाउँपानेकाको (ग्रामीण क्षेत्र), २= गाउँपानेकाको
(शहरोधमुि क्षेत्र), ३= गाउँपानेकाको (शहरी क्षेत्र ),
४=गाउँपानेकाको केधर, ५= िगरपानेकाको (ग्रामीण
क्षेत्र), ६=िगरपानेकाको (शहरोधमुि क्षेत्र),
७=िगरपानेकाको(शहरी क्षेत्र) ८=काठमाडौँ उपत्यका

ु िे छ ।
िोट: ४ बटा थतम्भ भएको अवथिामा तेश्रो थतम्भमा वकत्ता कोड ेेख्नप
5.

माग गरे को जग्गाको प्रयोजि (आवास वा कृवष मध्ये एक वा बसोबास र िेतीपाती छु ट्टा छु ट्टै थिािमा भए

आवास र कृवष दुवै हुि)े : 1=आवास, २ =कृवष, ३= आवास र कृवष
6. थवघोषणा :

दुबै

क.

म र मेरो पररवारेे ३ िं बुँदामा उल्ेेि भएको बाहेक िेपाे राज्यको अधय कुिै ठाउँमा कुिै पनि सरकारी/सावफजनिक जग्गामा

ि.

मैेे वा मेरो पररवारको कुिै सदथयेे ऐिको दफा ५२ ग. बमोस्जम हाेसम्म राज्यबाट जग्गा वा जग्गाको थवानमत्व सवहतको

ग.

बसोबास वा आवाद कमोत गरे को छै ि ।
आवास प्राप्त गरे को छै ि।

म र मेरो पररवारको तफफबाट अव्यवस्थित बसोबासीको िाममा जग्गा पाउि िेपाे राज्य भरमा यस वडामा बाहे क अधयत्र
निवेदि पेश गरे को छै ि।

7. आवास वा जग्गासँगै नेईएको पररवारमूेी र निजको पनत/पत्नीको फोटो िं.............
मैेे मानि उल्ेेि गरे को व्यहोरा ठीक साँचो हो । झुट्टा ठहरे कािूि बमोस्जम सहूँेा बुझाउँेा ।
औ ंठा छाप
दायाँ

बायाँ

भवदीय
पररवारमूेीको दथतित :
नमनत :............/.........../............

निवेदि भिफ सहयोग गिे र दताफ गिे

मोबाइे िं

हथताक्षर

नमनत

रोहवरमा बथिे वडा सदथयको िाम,

हथताक्षर र नमनत

तथयांक संकेकको िाम, िर

िर

4

निवेदि फाराम िं : अव्यवस्थित..................
8. ८. कायफपानेकाको निणफय अिुसार (रूजू गिे कमफचारीेे भिे)
(८.1) आवाद

1 = आवाद ेायक वा बसोबास योग्य ऐेािी जग्गा, २= पती, िदी उकास ेगायतका बसोबास वा

जग्गाको

जग्गा, ४= िानमफक सांथकृनतक तिा सामररक महत्वका क्षेत्रनभत्रका जग्गा, ५= प्राकृनतक प्रकोप, ववपद

कमोत गरे को

िेती योग्य अधय सरकारी जग्गा, ३ = साववकको वि क्षेत्र जनिएको भएपनि आवािदमा पररणत भएको
व्यवथिापि र वातावरण सं रक्षणको दृविबाट सुरस्क्षत गिफ आवश्यक देस्िएको जग्गा, ६ = सावफजनिक

प्रकृनत

जग्गा, ७ = िदी, िोेा वा िहर वकिाराको जग्गा, ८ = जोस्िमयुि थिािमा बसोबास गररएको जग्गा,
९ = राविय निकुधज वा सं रस्क्षत क्षेत्रको जग्गा, १० = रूि ववरुवाेे ढावकएको वि क्षेत्रको जग्गा,
१1 = सडक नसमानभत्रका जग्गा, १२ = कसैको निस्ज जग्गा, १३ = भूउपयोग क्षेत्र वगीकरणमा

आबास वा कृवषको ेानग उपेब्ि गिफ िसवकिे जग्गा १४. अधय ........................................
(उल्ेेि गिे )

रूजू गिे कमफचारीको
िाम, िर:

फाराम प्रमास्णत गिे वडा अध्यक्षको
िाम, िर:

पद :

पद :

दथतित/नमनत :

दथतित /नमनत :

आवश्यक कागजातहरु :


माग गरे को जग्गा ....बषफ (कस्म्तमा दश वषफ) अस्घबाट आवाद कमोत हुदै आएको हो भिी प्रमास्णत गरे को सम्बस्धित गाँउ वा िगर
कायफपानेकाको निणफय बमोस्जमको नसफाररस




पररवारमूेी र िागररकता प्राप्त पररवारका अधय सदथयको िेपाेी िागररकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनेवप (अनिवायफ)

आफू र पररवारका सदथयका िाममा अधयत्र रहेको सबै जग्गाको पूजाफको प्रनतनेवप र सम्बधिीत थिािीय तहेे सम्पस्त्त कर प्रयोजिको
ेानग नििाफरण गरे को मूल्याङ्कि सम्बधिी थिािीय तहको पत्र




उपभोगको प्रमाण सम्बधिी कागजातको प्रनतनेवप ।
उपेब्ि अधय प्रमाण
o
o

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

...................................
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अनुसूची – ५

सू चना

नेपाल सरकार

भूमि सम्बन्धी सिस्या सिाधान आयोग
ताहाचल,काठिाडौँ

भूमिहीन दमलत, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्स्थत बसोबासीले
मनवेदन ददने सम्बन्धी पैंतीस ददने सूचना

(प्रथि पटक सूचना प्रकाशन मिमत :

)

भूमि सम्बन्धी सिस्या सिाधान आयोगले भूमिहीन दमलत र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध
गराउने र अब्यबस्स्थत बसोबासीको ब्यबस्थापन गने प्रयोजनको लामग दे हाय अनुसारका स्थानीय
तहका भूमिहीन दमलत, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्स्थत बसोबासीले आफूले बसोबास वा आवाद
किोत गरे को जग्गा पाउन आयोगले तोकेको ढााँचा बिोस्जि मनबेदन फाराि भरर सू चना प्रकाशन
भएको मिमतले ३५ ददन मभत्र स्थानीय तह िाफफत घरदै लोिा खटटएका लगत सं कलक वा सम्बस्न्धत
वडा कायाफलयिा मसधै पेश गनुह
फ न
ु आयोग गठन आदे श, २०७६ को दफा ६(घ) बिोस्जि यो
सावफजमनक सू चना प्रकाशन गररएको छ ।
तपमसल

अनुसूची – ६
दफा ८

को उपदफा (४) को खण्ड (घ) को प्रयोजनको लागि

श्री भूगि सम्बन्धी सिस्या सिाधान आयोि, २०७६ ले

श्री ..........................न. पा./ िा. पा. िाफफत सं कलन िने भूगिहीन /अव्यवस्स्ित बसोबासीको
गनवेदन दताफको गनस्सा
(वडाको छाप)
/भूगिहीन सुकुम्बासी

भूगिहीन दगलत

अव्यवस्स्ित बसोबासी

/

को गनवेदन फाराि नं:

पररवारिूलीको नाि, िर

भोिचलन िरे को जग्िाको ककत्ता
कोड

जग्िा रहेको वडा र
टोल/िाउँ/बस्स्त

अनुिागनत क्षेत्रफल (स्िानीय
एकाईिा)

जग्िाको प्रकृगत
नाप नक्सा भएको गिगत
नाप नक्सा िने प्राकवगधकको नाि,

हस्ताक्षर/गिगत

िर

गनबेदन दताफ (कोड)नं:

दताफ िने वडाका

किफचारीको नाि, िर

हस्ताक्षर /दताफ गिगत:

वडा नं

अनुसूची ७ (क)

(दफा १० उपदफा (४) को प्रयोजन को लागि)
भूगिहीन दगलत /

भूगिहीन सुकुम्बासीको हकिा वडा तहिा प्रकाशन हुने सू चनाको ढाांचा

श्री .........................िाउँ /निर काययपागलकाको कायायलय
...............................................
७ (सात) ददने सावयजगनक सू चना प्रकाशन िररएको सम्बन्धिा
प्रस्तुत गबषयिा गिगत .......................िा यस स्थानीय तहिा प्रकाशशत सू चना अनुसार गिगत ..............दे शि ...............सम्ि वडा
नां ........िा पेश भएका गनबेदन अनुसार सो वडािा बसोबास िने दे हाए अनुसारका व्यशिहरुले आफ्नो र आफ्नो पररवारका सदस्यको
स्वागित्त्विा नेपाल राज्य गभत्र जग्िा जगिन नभएको र

पररवारको आय आजयन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्िाको प्रबन्ध िनय असिथय

भएको, ववितिा आफु

नेपाल सरकारले कुनै प्रकारले कुनै जग्िा वा जग्िाको स्वागित्व सवहतको

र आफ्नो पररवारका सदस्यलाई

आवास उपलब्ध निराएको तथा गिगत २०७६ िाघ २८ पगि आफ्नो वा पररवारका कुनै सदस्यको नाििा रहे को जग्िा गबवि वा हक
हस्तान्तरण निरे को भगन आफुलाई भूगिहीन दगलत /

भूगिहीन सुकुम्बासी दाबी िरर जग्िा आवाद किोत िदै आएको स्थानिा वा

अन्य कुनै सरकारी जग्िािा तोवकएको क्षेत्रफलको हदिा नबढ्ने िरर गनशुल्क जग्िा पाउन स्थानीय तह िाफयत आयोििा गनवेदन पेश
िरे कोले सबैको जानकारीको लागि यो सू चना प्रकाशन िररएको ि । यस सम्बन्धिा गनबेदनिा उल्लेि िरे अनुरूप नभए सम्बशन्धत
व्याशिले र कुनै उजुर बाजुर भए जोसुकैले ७ (सात) ददन गभत्र (२०७.../........./..........सम्ि ) वडािा प्रिाण सवहत गनबेदन दताय
िराउनु हुन वा उजुर िनय जानकारी िराइन्ि ।

तपगसल
गस.नां

गनवेदन

पररवारिूलीको

दताय (कोड) पगत/पत्नीको नाि

पररवारिूलीको

पररवारका

ना. प्र. प. नां.

सदस्य सांख्या

नां

आवाद किोत िरे को जग्िाको
वकत्ता

जग्िाको

जग्िाको

कोड

अनुिागनत

प्रकृगत

क्षेत्रफल (स्थानीय

गनबेदकको वकगसि
क्षेत्र
*

**

कैवफयत

(भूगिहीन दगलत,
भूगिहीन सुकुम्बासी
वा दुबै)

एकाइ)

*जग्िाको प्रकृगत:

1 = आवाद लायक वा बसोबास योग्य ऐलानी जग्िा, २= पती, नदी उकास लिायतका बसोबास वा िेती योग्य अन्य सरकारी जग्िा, ३ = सागबकको वन क्षेत्र जगनएको

भएपगन आवाददिा पररणत भएको जग्िा, ४= धागियक साांस्कृगतक तथा सािररक िहत्वका क्षेत्रगभत्रका जग्िा, ५= प्राकृगतक प्रकोप, ववपद ब्यबस्थापन र वातावरण सां रक्षणको दृविबाट सुरशक्षत िनय
आवश्यक दे शिएको जग्िा, ६ = सावयजगनक जग्िा, ७ = नदद, िोला वा नहर वकनाराको जग्िा, ८ = जोशिियुि स्थानिा बसोबास िररएको जग्िा, ९ = राविय गनकुन्ज वा सां रशक्षत क्षेत्रको

जग्िा, १० = रूि ववरुवाले ढावकएको बन क्षेत्रको जग्िा, १1 = सडक गसिागभत्रका जग्िा, १२= नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहको प्रयोिको लागि आवश्यक जग्िा, १३ =
कसैको गनशज जग्िा, १४ = भूउपयोि क्षेत्र बिीकरणिा आबास वा कृवषको लागि उपलब्ध िनय नसवकने जग्िा

** क्षेत्र: 1 = काठिाडौँ उपत्यका वा िहानिरपागलका, उपिहानिरपागलका तथा निरपागलकाको शहरी क्षेत्र, २ = काठिाडौँ उपत्यका वा िहानिरपागलका, उपिहानिरपागलका
तथा निरपागलकाको शहरी क्षेत्र बाहेकको क्षेत्र

अनुसूची ७(ख)
( दफा १० उपदफा (४) को प्रयोजन को लागि)
अब्यबस्थित बसोबगसको

हकमा वडा तहमा प्रकाशन हुने सू चनाको ढाांचा

श्री .........................िाउँ /निर पागलका
.....नां वडाको कायाालय

७ (सात) ददने सावाजगनक सू चना प्रकाशन िररएको सम्बन्धमा
प्रथतुत गबषयमा गमगत .......................मा यस थिानीय तहमा प्रकास्शत सू चना अनुसार गमगत ..............दे स्ख ...............सम्म वडा नां ........मा
पेश भएका गनबेदन अनुसार दे हाए अनुसारका व्यस्िहरुले सो वडाको सरकारी, ऐलानी, पगता वा सरकारी अगभलेखमा वन जगनएको भए तापगन
आवादीमा पररणत भएको जग्िामा कस्म्तमा १० वषा दे स्ख आवाद कमोत िरी घर टहरा बनाई बसोबास िरे का र २०७६ माघ २८ पगि आफु
र आफ्नो पररवारका सदथयलाई

नेपाल सरकारले कुनै प्रकारले कुनै जग्िा वा जग्िाको थवागमत्व सहहतको आवास उपलब्ध निराएको भगन

आफुलाई अब्यबस्थित बसोबासीको रूपमा दागब िरर आफुले आवाद कमोत िदै आइरहे को जग्िा पाउन थिानीय तह माफात आयोिमा गनवेदन पेश
िरे कोले सबैको जानकारीको लागि यो सू चना प्रकाशन िररएको ि । यस सम्बन्धमा गनबेदनमा उल्लेख िरे अनुरूप हववरण फरक परे

सम्बस्न्धत

व्यस्िले तिा कुनै उजुर बाजुर भए जोसुकैले ७ (सात) ददन गभत्र प्रमाण सहहत वडा कायाालयमा गनबेदन दताा िराउनु हुन वा उजुर िना जानकारी
िराइन्ि ।
गस.नां

गनवेदन

पररवारमू लीको पगत र

पररवारमू लीको

दताा (कोड) नां

पत्नीको नाम

ना. प्र. प. नां.

आवाद कमोत वा घरबास िरे क ो जग्िाको
हकत्ता
कोड

प्रकृगत

कैहफयत

अनुमागनत क्षेत्रफल

आवाद कमोतको

(थिानीय एकाईमा )

अवगध

क्षेत्र

प्रकृगत : 1 = आवाद लायक वा बसोबास योग्य ऐलानी जग्िा, २= पती, नदी उकास लिायतका बसोबास वा खेती योग्य अन्य सरकारी जग्िा, ३ = सागबकको वन क्षेत्र जगनएको भएपगन आवाददमा
पररणत भएको जग्िा, ४= धागमाक साांथकृगतक तिा सामररक महत्वका क्षेत्रगभत्रका जग्िा, ५= प्राकृगतक प्रकोप, हवपद ब्यबथिापन र वातावरण सां रक्षणको दृहिबाट सुरस्क्षत िना आवश्यक दे स्खएको

जग्िा, ६ = सावाजगनक जग्िा, ७ = नदद, खोला वा नहर हकनाराको जग्िा, ८ = जोस्खमयुि थिानमा बसोबास िररएको जग्िा, ९ = राहिय गनकुन्ज वा सां रस्क्षत क्षेत्रको जग्िा, १० = रूख हवरुवाले

ढाहकएको बन क्षेत्रको जग्िा, १1 = सडक गसमागभत्रका जग्िा, १२= नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा थिानीय तहको प्रयोिको लागि आवश्यक जग्िा, १३ = कसैको गनस्ज जग्िा, १४ = भूउपयोि
क्षेत्र बिीकरणमा आबास वा कृहषको लागि उपलब्ध िना नसहकने जग्िा



क्षेत्र : 1=िाउँपागलकाको (ग्रामीण क्षेत्र), २= िाउँपागलकाको (शहरोन्मूख

क्षेत्र), ३= िाउँपागलकाको (शहरी क्षेत्र), ४=िाउँपागलकाको केन्र, ५= निरपागलकाको (ग्रामीण क्षेत्र),

६=निरपागलकाको (शहरोन्मूख क्षेत्र), ७=निरपागलकाको(शहरी क्षेत्र), ८=काठमाडौँ उपत्याका

अनुसच
ू ी८
कित्तािो वििरण फाराम
(दफा १३ को उपदफा (५ ) को प्रयोजन को लागि )
परिवािमूलीको नाम : ............................................. सम्पकक नं: ................................
परिवािमूलीको गनबेदन दर्ाक (कोड) नं: …………………....... नाप नक्सा भएको गमगर् :........................ वाडक नं: ...........
ककत्ता कोड जग्िाको
प्रकृगर्

गबिह (खेर्ीपार्ी, भूउपयोि क्षेत्र (कृकि, नक्सा नं
घि, कुलो आदद)

ककत्ता नं क्षेत्रफल

आवास, ब्यबसाकयक

आफ्नै नम्बिी
जग्िासंि जोगडएको

(ब. मी)

आदद)

भए, र्फक ि
जग्िाधनीको नाम

***जग्िाको प्रकृगर्: 1 = आवाद लायक वा बसोबास योग्य ऐलानी जग्िा, २= पगर्क, नदद उकास लिायर्का बसोबास वा खेगर्योग्य अन्य सिकािी
जग्िा, ३ = सागबकको वन क्षेत्र जगनएको भएपगन आवाददमा परिणर् भएको जग्िा,

जग्िाको स्केच (चािै र्फकका सं गधयािका ककत्ता ि ककत्ता कोड समेर् दे खखने िरि )

(ि) र्ोककएको क्षेत्रफल भन्दा भोिचलन बकि दे खखए अस्थाई ककत्ता नं .................को स्केचमा दे खाए बमोखजमको र्फकबाट बकि भाि कटाई
बााँकक जग्िा उपलब्ध ििाउन अनुिोध िदकछु भगन गनबेदन ददने वा मं जूिी िने िने परिवािमूलीको नाम

..........................हस्र्ाक्षि

..............................(सकेसम्म जगमनमा गबधमान स्थाई प्रकृगर्का सं िचनालाई असर नपने र बााँ कि जग्गािो समेत समुकित ब्यबस्थापन हुने गरर)
(ख) उपिोक्त अनुसाि को जग्िाको क्षेत्रफल भूगमहीन सुकुम्बासीलाई कवर्िण िने अगधकर्म क्षेत्रफल भन्दा गनकै कम भएको ि मेिो परिवाि
को

िुजािा

िनक

पगन

नपुग्ने

भएकोले

आयोिले

उपयुक्त

ठहयाकएको

ठाउमा

अन्र्ै

...................................हस्र्ाक्षि ....................

र्याि िने :

पद:

हस्र्ाक्षि :

जग्िा

उपलब्ध

िरिददन

गनबेदन

िने

अनुसूची ९
(दफा १३ को उपदफा (६) को प्रयोजन को लागि)
नाप नक्सा िदााको अबस्थाको फफल्ड मुच ुल्का
....................निर/िाउँ पागलकाको वाडा नं .................को ................टोलमा भूगमहीन
सुकुम्बासीलाई जग्िा उपलब्ध िराउने तथा अब्यबस्स्थत बसोबासीको ब्यबस्थापन िने प्रयोजनको
लागि म पररवारमूली .............................ले आवाद कमोद िरे को फकत्ता कोड नं
जग्िा म पररवारमूली र दे हाय बमोस्जमका सं गधयारहरूले दे खाए बमोस्जम

...........को

र वडा सगमगतका

पदागधकारी श्री ............................को रोहबरमा नाप नक्सा भएको ठिक साँचो हो भगन यो
मुच ुल्कामा सफह छाप िरर ठदय/ ठदयौं ।
चौहद्दी

पररवारमूलीको नाम

मोबाइल नं

दरखस्त र गमगत

पूव ा तफाका
पस्िम तफाका
उत्तर तफाका
दस्िण तफाका

इगत सम्बत ...................साल ...................मफहना ................िते ....................रोज सुभम
पररवारमूलीको दस्तखत ...........................मोबाइल नं ......................
वडा सगमगतका पदागधकारी

श्री ...................................... दस्तखत..............................

मुच ुल्का िराउने कमाचारीको नाम थर ................................. दस्तखत...........................

अनुसूची १०
(दफा १३ को उपदफा (१५) खण्ड (ग) को प्रयोजनको लागग )

भूगि सम्बन्धी सिस्या सिाधान आयोग २०७६
ननयन्त्रण निन्दु को निवरण कार्ड
गाउँ /नगरपानिका .................................
Point ID :

E=

निन्दु को स्थान सम्बन्धी ियान

वार्ड नं : .....................

टोि ..............................

N=

स्थापना गररएको नमनि :

निन्दु रास्ट्रिय संरचनामा आिद्ध
भएको /नभएको

निल्ड नक्सा

नाप सनिि को ियान

निन्दु वररपरी को िोटो

निन्दु स्थापना गने को नाम र मोिाइि नं :
निन्दु स्थापना गदाड दे ख्ने कस्ट्िमा २ जना स्थानीय साक्षीिरुको नाम र मोिाइि नं :

अनुसूची १1
( दफा १५ को उपदफा (1) को प्रयोजन को लागि)
श्री .........................िाउँ /निर काययपागलकाको कायायलय
भूगिहीन दगलत, भूगिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको वववरण तिा तथयाांक सां कलन इकाईबाट प्रकाशन िररएको सू चना
प्रथतुत गबषयिा गिगत .......................िा यस थिानीय तहिा प्रकास्शत सू चना अनुसार

गिगत ..............दे स्ि ...............सम्ि वडा नां ........िा

नाप नक्सा िदाय भूगिहीन तिा अव्यवस्थित बसोबसीको रूपिा आवाद किोत भएका वकत्ता जग्िाहरु र अन्य सरकारी, सावयजगनक जग्िाको वववरण
तपगसल बिोस्जि भएको पाइएकोले सम्बस्न्ित सबै को जानकारीको लागि यो सू चना प्रकाशन िररएको छ । यस सम्बन्ििा कसै को स्चत्त नबुझेिा
इकाईिा

७ (सात) ददन गभत्र गलस्ित गनबे दन िनुय होला । अन्यिा यसै अनुसारको प्रगतवेदन आयोिलाई बुझाइनेछ ।

तपगसल
गस.नां

जग्िाको
प्रकृगत

नक्सा नां

वकत्ता नां.

क्षेत्रफल

भूउपयोि

(ब.िी.)

क्षेत्र

जग्िा आवाद किोत िनेको

जग्िा आवाद किोत िने

कैवफयत

पररवारको वकगसि (भूगिहीन
दगलत, भूगिहीन सुकुम्बासी,
अव्यवस्थित बसोबासी)
गनवेदन

वकत्ता कोड नां.

नाि, िर

दताय
(कोड) नां

जग्िाको प्रकृगत:

आवाद लायक वा बसोबास योग्य ऐलानी जग्िा, २= पगतय,

नदद उकास लिायतका बसोबास वा िेगत योग्य अन्य सरकारी जग्िा, ३ = सागबकको वन क्षेत्र जगनएको

भएपगन आवाददिा पररणत भएको जग्िा, ४ = सावयजगनक जग्िा, ५ = अन्य सरकारी जग्िा

अनुसूची – १२
(दफा १५ को उपदफा (५ ) सं ग सम्बन्धित)
भूमि सम्बधिी सिस्या सिािान आयोग, २०७६
क्षेत्रीय ककताब
प्रदे श :

जिल्ला :
जग्गाको
प्रकृमत

ककत्ता नं

गाउँ पाजिका / नगरपाजिका :

वडा नं :

जग्गा प्राप्त गने
व्यन्िको नाि, थर
वतन, ना. प्र. प. नं .,
बाबु, पमत/पत्नी,

मबरह (खे तीपाती,
घर, कुलो,

सडक

आदद)

चौहद्दी

भू उपयोग क्षेत्र
(कृकि, आवास,

ब्यबसाकयक आदद)

क्षेत्रफल

पू

प

उ

नक्सा नं :
जग्गा प्राप्त गने को

द

सकहछाप

नापी भएको
मिमत

दाया

आयोगको मनर्णय
नं./मिमत

बाया

बाजे/ससुर ा

वडा अध्यक्ष को नाि ........................................हस्ताक्षर ................................अमिनको नाि ............................. हस्ताक्षर................ सभे क्षकको

नाि ........................हस्ताक्षर...........................

कैकफयत

