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नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) 

बमोजिम आठविसकोट नगर काययपाललकाबाट स्िीकृत काययविलधहरु सियसाधरणका लालग स्थानीय 

रािपत्रमा प्रकाशन गररएको छ । 

 

जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी कार्यविवध, २०७६ 

प्रस्तािना  : आठविसकोट नगरपाविका वित्र साियजवनक प्रर्ोजनका िावग जग्गा प्राप्ती, मलु्र् र मआुब्जा वनधायरण 

गनय समन्िर् एिम ्सहवजकरण गने सम्िन्धमा स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को ढ.४ 

बमोवजमको काम गनय सोही ऐको दफा ११ को उपदफा (७) बमोवजम वमवत २०७६/०९/२५  गतेको नगर 

कार्यपाविकाको बैठकबाट स्िीकृत गरी र्ो कार्यविवध िाग ुगररएको छ । 
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पररच्छेद १ 

प्रारवम्िक 

१. संविप्त नाम र प्रारम्ि : (१) र्ो कार्यविवधको नाम “जग्गा प्राप्ती सम्बवन्ध कार्यविवध, २०७६”  रहकेो छ । 

(२) र्ो कार्यविधी आठविसकोट नगरपाविका वित्र साियजवनक प्रर्ोजनका िावग जग्गा खररद एि ंप्राप्ती गनय प्रर्ोग 

हुनेछ । 

(३) र्ो कार्यविधी स्थानीर् राजपत्रमा प्रकाशन िए पश्चात िाग ुहुनेछ । 

२. पररिाषा : विषर् िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा र्स कार्यविवधमा,  

क) “नगरपाविक” िन् नािे आठविसकोट नगरपाविकािाई सम्झनपुछय । 

ख) “प्रमखु” िन् नािे आठविसकोट नगरपाविकाको प्रमखुिाई सम्झनपुछय । 

ग) “उपप्रमखु” िन् नािे आठविसकोट नगरपाविकाको उपप्रमखुिाई सम्झनपुछय । 

घ) “जग्गा” िन् नािे कसैको हकिोगमा रहकेो जनुसकैु जग्गा र त्र्समा स्थार्ी रुपिे रहकेा पखायि, घर, रुख समते 

सम्झनपुछय र सो सब्दिे त्र्स्तो जग्गामा स्थार्ी रुपिे जडान िएको जनुसकैु िस्तुिाई समते जनाउँछ । 

ङ) “साियजवनक काम” िन् नािे सियसाधारण जनताको वहत, िाि िा उपर्ोगको िावग हुने काम िा 

नगरपाविककाको तफय बाट हुने काम सम्झनपुछय र सो शब्दिे दहेार्को काम समतेिाई जनाउँछ: 

१. नेपाि सरकारिे स्िीकृत गरेको पररर्ोजना  

२. प्रदशे तथा स्थानीर् सरकारद्धारा संचािन गररने पररर्ोजना  

च) “प्रमखु प्रशासवकर् अवधकृत” िन् नािे आठविसकोट नगरकार्यपावििका कार्ायिर् रुकुमको प्रमखु 

प्रशासवकर् अवधकृत सम्झन ुपछय । 

छ) “जग्गा व्र्िस्थापन सवमवत” िन्नािे र्स कार्यविवधको दफा ९ िमोवजम गवठत सवमवत सम्झन ुपछय। 

ज) “सरोकारिािा व्र्वि” िन् नािे र्स कार्यविवध अन्तगयत जग्गा प्राप् त गरे िापत वदईने जग्गाको मलु्र्, िवतपतुत 

िा मआुब्जामा हक पगु्ने व्र्वि सम्झनपुछय । 

झ) “संस्था” िन् नािे नगरपाविकािे काननु बमोवजम स्थापना िा गठन गरेको सवमवत िा संस्था िा कार्ायिर् 

सम्झनपुछय । 

पररच्छेद २ 

जग्गा प्राप्ती विवध 

३. साियजवनक कामको िावग जग्गा प्राप्त गने नगरपाविकाको अवधकार : साियजवनक कामको 

वनवमत्त कुनै जग्गा प्राप्त गनय आिश् र्क ठहराएमा र्स कार्यविधी बमोवजम जग्गा प्राप्त गनय सक्नेछ । 

४. संस्थाको िावग जग्गा प्राप्त गराई वदन सक्ने :  (१) नगरपाविकािे कुनै साियजवनक कामको वनवमत्त 

कुनै जग्गा प्राप्त गनय आिश्र्क ठहराएमा जग्गा खरीद िा दफा ६ बमोवजमका कुनै विवधबाट प्राप्त गनय सक्नेछ । 

(२) नगरपाविकाको स्िावमत्ि एिम ् संरिकत्िमा रहकेो विद्यािर्, स्िास््र् संस्था, कृवष तथा पश ु विकास 

केन्र, िदृ्धाश्रम िगार्त अन्र् साियजवनक संस्थािे आफ्नो ििन िगार्तका विविन्न पिूायधार एिम ् संरचना 

वनमायण गनय र्स कार्यविवध बमोवजमको विवधबाट जग्गा खररद िा अन्र् विवधबाट जग्गा उपिब्ध गराई वदन 

अनरुोध गरेमा जग्गा प्रावप्त गदाय हुने सम्पणूय खचय सम्बवन्धत संस्थाबाट बझुाउने गरी जग्गा प्रावप्त नगरपाविकािे 

गराईवदने वनणयर् गनय सक्नेछ ।  
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५. प्रारवम्िक कारिाही चिाउने अवधकार : (१) दफा ३ िा ४ को प्रर्ोजनको िावग जग्गा प्राप्त गनय नगर 

कार्यपाविकािे वनणयर् गरे पवछ प्रमखु प्रशासवकर् अवधकृतिे कुनै परीर्ोजनाको िावग प्रारवम्िक कारिाही 

चिाउने छ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेवखएको िएतापवन कुनै संस्थाको वनवमत्त जग्गा प्राप्त गदाय उपदफा (४) 

बमोवजमको प्रारवम्िक कारिाही गनयको वनवमत्त नगरपाविकािे प्रमखु प्रशासवकर् अधकृतिे तोकेको अन्र् 

अवधकृतस्तरको कुनै कमयचारीिे त्र्स्तो प्रारवम्िक कारिाही चिाउन पाउने गरी नगरपाविकािे आदेश वदन 

सक्नेछ । 

६. जग्गा प्रावप्त गने विवध :  (१) दफा ३ र ४ को प्रर्ोजनको िावग जग्गा व्र्िस्था सवमवतिे दहेार् 

बमोवजमका विवध मध्र्े नगर कार्यपाविकाको वनणयर् िए बमोवजमको विवध अििम्िन गरी जग्गा प्रावप्तको 

प्रविर्ा अगाडी बढाउनेछ । 

(क) प्रचवित मलू्र्मा घटाघटमा जग्गा खरीद गरी जग्गा प्राप्त गने ।  

(ख) दाताहरु आह्वान गरी जग्गा प्राप्त गने । 

(ग) जग्गा धवनहरुको सहमवतमा वनवश्चत विकासका पिूायधार गराउने शतय रावख वनिःशलु्क िा चिन चल्तीको 

मलू्र्मा आवंशक मलू्र् वदई प्राप्त गने । 

७. जग्गाको अवधकतम दर रेट पवहचान गने : (१) दफा ३ र ४ को प्रर्ोजनको िावग जग्गा प्रावप्त गने 

िममा जग्गा व्र्िस्था सवमतिे तोकेको िडा िेत्र वित्रको जग्गाको अवधकतम खररद विवि दर रेट दहेार् 

अनसुारको विवधबाट प्रारवम्िक कारिाही चिाउने अवधकृतिे संकिन गरी जग्गा व्र्िस्था सवमवतमा पेश गनुय 

पनेछ । सोही आधारमा जग्गा व्र्िस्था सवमवतिे जग्गाको अवधकतम दर रेट पवहचान गनेछ ।  

(क) िडा वित्र रहकेा टोि विकास सस्थाहरुबाट टोि िेत्रको जग्गा खररद विवि दर । 

(ख) सडकको वकवसम र सडकको वकवसम बमोवजमको िडािे वसफाररस गरेको जग्गा खररदको अवधकतम 

र न्र्नूतम दर । 

(ग) नगरपाविकािे कर विने प्रर्ोजनका िावग र मािपोत कार्ायिर्िे राजस्ि विने प्रर्ोजनका िावग 

वनधायरण गरेको दर । 

(घ) सम्बवन्धत जग्गा धवनिे माग गरेको दर । 

(२) उपदफा (१) बमोवजम पवहचान िएको दर रेट, जग्गा प्राप्तीका िावग विवनर्ोवजत रकम र साियजवनक 

प्रर्ोजनका िावग आिश्र्क जग्गाको िेत्रफिका आधारमा नगरपाविकािे खरीद गनय खोजकेो जग्गाको 

िेत्रफि र जग्गाको चार वकल्िाको एवकन गनय जग्गा व्र्िस्था सवमवतिे नगरपाविका समि पेश गनेछ । 

(३) नगरपाविकािे जग्गा जग्गा प्राप्ती गनय िागकेो जग्गाको िेत्रफि, चार वकल्िा, आिश्र्क न्र्नूतम पिूायधार 

र अवधकतम दररेट खिुाई जग्गा प्रावप्तको कारिाही चिाउन प्रारवम्िक कारिाही चिाउने अवधकारीिाई 

वजम्मिेारी वदनेछ । 

8. जग्गा प्राप्त गने सम्बन्धी प्रारवम्िक कारिाही : (१) दफा ३ र ४ बमोवजम जग्गा प्राप्ती गदाय प्रारवम्िक 

कारिाही चिाउने अवधकृतिे तोकेको जग्गाको िेत्रफि र चार वकल्िा वित्रका जग्गा प्राप्तीका िावग इच्छुक 
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जग्गा धनीहरुबाट दफा ६ बमोवजमका कुनै पवन विवधबाट जग्गा उपिब्ध गराउन साियजवनक सचूना जारी गनेछ 

।  

(२) प्रारवम्िक कारिाही चिाउने अवधकारीिे जग्गा प्राप्तीका विषर्मा कम्तीमा १ िटा स्थानीर् दवैनक पवत्रका 

र स्थावनर् रेवडर्ोको अिािा सरोकारिािा व्र्विको जानकारीको वनवमत्त दहेार्का कार्ायिर् िा स्थानमा एक 

एक प्रवत ३० वदने सचूना टाँस गनुय पनेछिः- 

(क) सम्बवन्धत जग्गाको आसपासमा सियसाधारण जनताको बढी आिागमन हुने स्थान 

(ख) नगर कार्यपाविकाको कार्ायिर् र सम्बवन्धत िडा कार्ायिर्  

(३) नगरपाविकािाई दफा ६ बमोवजमका कुनै पवन विवधबाट जग्गा उपिब्ध गराउन चाहने सरोकारिािा व्र्वििे 

अनसुचूी १ को ढाँचामा दहेार्का कागजात सवहत गोप्र् वनिेदन वदनपुनेछ । 

(क) उपिब्ध गराउन खोजकेो जग्गा धवन प्रमाणपजूायको प्रवतविपी  

(ख) जग्गा धवनको नागररकताको प्रवतविपी । 

(ग) जग्गाको नापी नक्सा र टे्रस नक्सा । 

(घ) वनिदेन दस्तरु िापतको सचूनामा तोवकएको दस्तरु वतरेको नगदी रवसद िा बैंक िौचर 

(४) जग्गा उपिब्ध गराउन इच्छुक सरोकारिािा व्र्वििे पेश गरेको प्रस्ताि ३१ औ ंवदनमा साियजवनक खररद ऐन तथा 

वनर्माििीमा िएको व्र्िस्था अनसुार खोविनेछ । 

 

पररच्छेद ३ 

जग्गा  व्र्िस्था सवमवत गठन 

९. जग्गा व्र्िस्था सवमवत : (१) दफा ३ र ४ बमोवजम जग्गा प्रावप्त  गने काममा आिश्र्क सहर्ोग एिम ्

समन्िर् गनय दहेार् बमोवजमको एक जग्गा व्र्िस्था सवमवत रहनेछ । 

क. नगर कार्यपाविका प्रमखु अध्र्ि  

ख. उप प्रमखु  सदस्र्  

ग. प्रमखु प्रशासवकर् अवधकृत  सदस्र् ्

घ. जग्गा प्रावप्तका िावग प्रस्तावित िेत्रका िडा अध्र्ि   सदस्र् 

ङ. नगरपाविकाको अवमन  सदस्र्  

च. नगरपाविकाको पिूायधार विकास शाखा प्रमखु  सदस्र्  

छ. प्रमखु प्रशासवकर् अवधकृतिे तोकेको अवधकृतस्तरको कमयचारी  सदस्र् सवचि 

(२) जग्गा व्र्िस्था सवमवतको काम, कतयव्र् र अवधकार दहेार् बमोवजम हुनेछ :- 

(क)  साियजवनक प्रर्ोजनका िावग जग्गा प्रावप्त, मलू्र् तथा मआुब्जा वनधायरण गनय नगर कार्यपाविका 

कार्ायिर्िाई आिश्र्क सझुाि वदने, समन्िर् एिम ्सहजीकरण गने । 



 

5 

www.aathbiskotmun.gov.np 

(ख) साियजवनक प्रर्ोजनका िावग जग्गा प्राप्ती गने विषर्मा आिश्र्क सल्िाह सझुाि नगर 

कार्यपाविकािाई उपिब्ध गराउने । 

(३) सवमवतको बैठकमा आिश्र्कता अनसुार विषर्सँग सम्बवन्धत स्थावनर् जानकार िा कमयचारीिाई संर्ोजकको 

अनमुवतिे प्रमखु प्रशासकीर् अवधकृतिे आमन्त्रण गनय सक्नेछ । 

(४) सवमवतको बैठक आिश्र्कता अनसुार बस्नेछ । बैठकमा उपवस्थत िएका पदावधकारीहरुिाई वनर्मानसुारको ित्ता 

उपिब्ध हुनेछ । 

 

पररच्छेद ४ 

प्रस्तािको स्िीकृती तथा अस्िीकृती 

१०. प्रस्तािको मलू्र्ाङ्कन : (१)  दफा ८ को उपदफा ४ बमोवजम खोविएका प्रस्तािहरु मलू्र्ाङ्कन गने 

वजम्मिेारी साियजवनक खररद ऐन तथा वनर्माििीमा उल्िेवखत मलू्र्ाङ्कन सवमवतको हुनेछ । सवमवतिाई 

सहजताको िावग जग्गा व्र्िस्था सवमवतका सदस्र्हरु मध्र्ेबाट प्रस्ताि मलू्र्ाङ्कन गरी प्रवतिदेन पेश गनय 

संर्ोजक िगार्त अन्र् सदस्र्हरुिाई आमन्त्रण गनय सवकनेछ । 

(२) प्रस्तािको मलू्र्ाङ्कन गदाय पेश िएको प्रस्ताििाई मात्र आधार नमानी स्थिगत वनररिणका आधारमा 

समते गनुय पनेछ । 

(३) प्रस्तािको मलू्र्ाङ्कन गदाय नगरपाविकाको माग बमोवजमको िेत्रफि, पिूायधार िएको र सबैिन्दा बढी 

आवथयक रुपमा वमतव्र्र्ीताको आधारमा पवहिो, दोश्रो र तेश्रो प्रस्तािहरुको स्िीकृतीका िागी प्रमखु प्रशासकीर् 

अवधकृत माफय त नगर कार्यपाविका समि वसफारीस गनुय पनेछ । प्रस्ताि स्िीकृतीका िावग वसफाररस गदाय प्राप्ती 

हनु सक्ने जग्गा र नगरपाविकाको िवूमका एिम ्पने आवथयक दावर्त्िको वििरण खिुाई प्रविर्ा अगाडी बढाउन 

नगर कार्यपाविका समि पेश गनेछ । 

11. प्रस्तािको स्िीकृती : (१) जग्गा मलू्र्ाङ्कन सवमवतबाट वसफाररस िई आएको प्रस्ताि मलू्र्ांकन प्रवतिदेनका 

आधारमा नगर कार्यपाविकािे सबैिन्दा बढी आवथयक रुपमा वमतव्र्र्ीता एि ंन्र्नू किोि अङ्कवकत सारितु 

रुपमा प्रिािग्राही प्रस्ताििाई स्िीकृवत गनेछ । 

(२) उपदफ (१) बमोवजम स्िीकृत िएको सात वदन वित्र प्रमखु प्रशासवकर् अवधकृतिे समबवन्धत 

प्रस्तािकिाई वनजको प्रस्ताि स्िीकृत गने आशर्को सचूना वदन ु पनेछ । त्र्सरी स्िीकृत िएको प्रस्तािको 

प्रस्तािकका नाम, ठेगाना, जग्गाको वििरण र रकमको जानकारी अन्र् प्रस्तािकहरुिाई समते विवखत पत्र िा 

स्थावनर् पवत्रका माफय त वदन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोवजमको सचूना वदएको सात वदनको अिवधवित्र कुनै प्रस्तािकिे पनुराििोकनको िावग 

प्रमखु समि वनिदेन नगरेमा उपदफा (१) बमोवजम स्िीकृत िएको प्रस्तािकको प्रस्ताि स्िीकृत गरी वनजिाई ७ 

वदनवित्र नगरपाविकमा सम्पकय  रावख जग्गा हस्तान्तरण प्रविर्ा अगाडी बढाउन सचूना वदन ुपनेछ । म्र्ादवित्र 
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पवहिो प्रस्तािक सम्पकय मा नआएमा दोश्रो र दोश्रो पवन नआएमा तेश्रो प्रस्तािकिाई ७/७ वदनको म्र्ाद वदई 

सम्पकय  राख् न जानकारी वदन ुपनेछ । 

(४) कुनै प्रस्तािक िा सरोकारिािािे प्रमखु समि वनिदेन गरेमा सो सम्िन्धमा कार्यपाविकािे वनिदेन उपर 

छनविन गरी वनणयर् वदनेछ । कार्यपाविकाको वनणयर् नै अवन्तम वनणयर् हुनेछ । 

12. प्रस्ताि अस्िीकृत गने िा जग्गा प्राप् ती कारबाही रद्द गने : (१) दहेार्को अिस्थामा प्रस्ताि 

अस्िीकृत िा जग्गा प्रावप्त कारिाही रद्द गनय सवकनेछ :- 

(क) कुनै पवन प्रस्ताि दफा ११ बमोवजम सारितू रुपमा प्रिािग्राही निएमा, 

(ख) दफा ११ को उपदफा (३) िमोवजम कुनै पवन प्रस्तािक सम्पकय मा नआएमा,  

(ग) प्रस्तािमा पेश गरेको दर रेट दफा ७ िमोवजम तोवकएको अवधकतम दर रेट िन्दा बढी िएमा । 

(घ) माग गररएको पररमाण िा पिूायधार निएको प्रस्ताि,  

(ङ) ररत नपगुी आएको प्रस्ताि 

पररच्छेद ५ 

विविध 

13. प्रचवित काननू बमोवजम हुने :  र्स कार्यविवधमा उल्िेख िएका प्रािधानहरु र्सै कार्यविवध िमोवजम 

हुने र र्समा उल्िेख निएको हकमा प्रचवित काननू िमोवजम हुनेछ । 

14. िाधा अड्काउ फुकाउ :  र्स कार्यविवध कार्ायन्िर्नमा कुनै िाधा अड्चन आएमा नगर कार्यपाविका 

िठैकको वनणयर् िमोवजम बाधा अड्काउ फुकाउन सवकनेछ । 

15. र्सै बमोवजम िएको मावनने : र्स अवघ जग्गा खररद सम्बन्धमा र्सै कार्यविवध अनरुुप िएका कार्यहरु 

र्सै कार्यविवध बमोवजम िएको मावननेछ । 

16. संशोधन तथा खारेजी : र्ो कार्यविवधको संशोधन िा कुनै दफा खारेजी गनुय परेमा नगर कार्यपाविकािाई 

पणूय अवधकार हुनेछ । 
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अनसुवूच १ 

दफा ८ (३) सँग सम्िवन्धत 

श्रीमान ्प्रारवम्िक कारिायही चिाउने अवधकृत ज्र्,ू 

आठविसकोट नगरपाविका, नगर कार्यपाविकाको कार्ायिर्, रुकुम (पवश् चम) । 

विषर्िः जग्गा उपिब्ध गराउन इच्छा जाहरे गरेको सम्िन्धमा । 

प्रस्ततु विषर्मा र्स कार्ायिर्को वमवत २०७...../......... गते प्रकावशत सचूनामा माग िए िमोवजमको चारवकल्िा वित्र 

मरेा नाममा दताय रहकेो तपवशिको वििरण िएको जग्गा मिेै वनर्मानसुार प्रकृर्ा परूा गरी नगरपाविकािाई उपिब्ध 

गराउन ईच्छा जाहरे गरेको हुदँा सोको कारिाहीका िावग र्ो वनिदेन पेश गरेको छु । 

तपवशि : 

१. जग्गा धवनको वििरण  

जग्गा धवनको नाम: .........................................    ना.प्र.नं. .... 

जग्गा धवनको िाि ु/ ससरुाको नाम.:........................... 

जग्गा धवनको पवत/ पत् नीको नाम: ............................. 

जग्गा धवनको स्थार्ी ठेगना :...................................... 

जग्गा धवनको अस्थार्ी सम्पकय  ठेगना:................................ 

सम्पकय  नम्िर: 

३.जग्गाको वििरण 

वक.नं. .....................           िेत्रफि........................... 

नगरपाविकािाई प्रदान गनय खोजकेो िेत्रफि : 

जग्गाको चार वकल्िा  

पिूय.....................     पवश् चम ..................... 

उत्तर .....................     दविण .....................  

सडक पिूायधारको अिस्था : सडकको वकवसम (कािोपत्रे, ग्राििे, कच्ची, सहमवत के हो खिुाउने ) 

...................................(विवत्र िाग िए सो समते खिुाउने ) । 

१.  जग्गा प्रदान गनय खोजकेो विवध (इच्छुक विवधमा वठक िगाउने) 

क) प्रचवित मलू्र्मा घटाघटमा विवि गरी जग्गा प्रदान गने । 

ख) दाताहरु आह्वान गरर जग्गा प्रदान गने । 

ग) जग्गा धवनहरुको सहमवतमा वनवश् चत विकासका पिूायधार गराउन शतय रावख वनशलु्क िा चिन चल्तीको मलु्र्मा 

आवंशक मलु्र् विई जग्गा प्रदान गने । 

२.  जग्गा प्रदानको शतय : 

क)  प्रचवित मलु्र्मा घटाघटमा विवि गरर प्रदान गनय इच्छुकिे जग्गाको प्रवत कठ्ठा/ वमटर /रोपनी को दर रेट खिुाउने 

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

ख) दाताका रुपमा जग्गा प्रधान गनय इच्छुकका हकमा दातािे जग्गा प्रधानका शतयहरु उल्िेख गने। 
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ग)  जग्गा धवनको सहमवतमा वनवश् चत विकासका पिूायधार गराउने शतय रावख वनशलु्क िा चिन चल्तीको मलू्र्मा 

आवंशक मलू्र् विई जग्गा प्रदानका शतयहरु उल्िेख गने । 

  

  

  

  

  

  

  

५) कुनै विशषे शतय िएमा उल्िेख गने  ................................................ 

     वनिदेक 

     नाम  

     ठेगना  

     हस्तािर  

संिग्न कागजातहरुको वििरण  

क) उपिब्ध गराउन खोजकेो जग्गाधवन प्रमाण पजूायको प्रवतविवप । 

ख) जग्गाधवनको नागररकताको प्रवतविवप । 

ग) जग्गाको नापी नक्शा र टे्रश नक्सा । 

घ) वनिदेन दस्तरु िापतको नगदी रवसद िा बैंक िौचरको प्रवतविवप । 

 

 

आज्ञाि े

रामबहादरु के.सी. 

वन.प्रमखु प्रशासकीर् अवधकृत 

आठविसकोट नगरपाविका, रुकुम (पवश्चम)  


