जग्गा प्राप्ती कार्यविवि २०७५
प्रस्तावना
िीरे न्द्रनगर नगरपाविका वित्र साियजवनक प्रर्ोजनका िावग जग्गा प्राप्ती, मल्ु र् तथा मआ
ु ब्जा वनिायरण गनय
समन्द्िर् एिं सहवजकरण गने सम्िन्द्िमा स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (ढ) ४
बमोवजमको काम गनय सोवह ऐनको दफा ११ उपदफा ७ बमोवजम वमवत २०७५।९।०७ गतेको नगर कार्ायपाविका
िैठकिाट स्िीकृ त गरर र्ो कार्यवििी िागु गररएकोछ ।
परिच्छे द १
प्रािम्भीक
१. संक्षिप्त नाम ि प्रािम्भः
१. र्ो कार्यविविको नाम जग्गा प्राप्ती कार्यवििी २०७५ रहेको छ ।
२. र्ो कार्यवििी िीरे न्द्रनगर नगरपाविका वित्र साियजवनक प्रर्ोजनका िावग जग्गा खररद एिं प्रावप्त गनय प्रर्ोग
हुनेछ ।
३. र्ो कार्यवििी स्थानीर् राजत्रपत्रमा प्रकाशन िए पश्चात िागु हुनेछ ।
२. परिभाषाः
विषर् िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा र्स कार्यवििीमा
क) "नगरपाविका" िन्द्नािे िीरे न्द्रनगर नगरकार्यपाविका सख
ु ेत सम्झनछु य ।
ख) "प्रमख
ु " िन्द्नािे िीरे न्द्रनगर नगरपाविकाको कार्यपाविका प्रमख
ु िाई सम्झनपु छय ।
ग) "उपप्रमख
ु " िन्द्नािे िीरे न्द्रनगर नगरपाविकाको उप प्रमख
ु िाई सम्झनपु छय ।
घ) "जग्गा" िन्द्नािे कसैको हकिोगमा रहेको जनु सक
ु ै जग्गा र त्र्समा स्थार्ी रुपिे रहेका पखायि, घर, रुख
समेत सम्झनपु छय र सो शब्दिे त्र्स्तो जग्गामा स्थार्ी रुपिे जडान िएको जनु सक
ु ै िस्ति
ु ाई समेत जनाउँछ ।
ङ) "साियजवनक काम" िन्द्नािे सियसािारण जनताको वहत, िाि िा उपर्ोगको िावग हुने काम िा
नगरपाविकाको तफय बाट हुने काम सम्झनपु छय र सो शब्दिे देहार्को काम समेतिाई जनाउँ छः
१. नेपाि सरकारिे स्िीकृ त गरे को पररर्ोजना
२. प्रदेश तथा स्थानीर् सरकारद्धारा संचािन गररने पररर्ोजना
च) "प्रमख
ु प्रशासकीर् अविकृ त" िन्द्नािे िीरे न्द्रनगर नगरकार्यपाविका कार्ायिर् सख
ु ेतको प्रमख
ु प्रशासवकर्
अविकृ त सम्झनु पछय ।
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छ) "जग्गा व्र्िस्था सवमवत" िन्द्नािे र्स कार्यविविको दफा ९ िमोवजम गवठत सवमवत सम्झनु पछय ।
ज) “सरोकारिािा व्र्वि” िन्द्नािे र्स कार्यविवि अन्द्तगयत जग्गा प्राप्त गरे िापत वदइने जग्गाको मल्ु र्, क्षवतपतु ी
िा मआ
ु ब्जामा हक पग्ु ने व्र्वि सम्झनपु छय ।
झ) "सस्ं था" िन्द्नािे नगरपाविकािे काननु बमोवजम स्थापना िा गठन गरे को सवमवत िा सस्ं था िा कार्ायिर्
सम्झनपु छय ।
परिच्छे द २
जग्गा प्राप्ती क्षवक्षि
३. साववजक्षनक कामको लाक्षग जग्गा प्राप्त गने नगिपाक्षलकाको अक्षिकािः नगरपाविकािे कुनै
साियजवनक कामको वनवमत्त कुनै जग्गा प्राप्त गनय आिश्र्क ठहराएमा र्स कार्यवििी बमोवजम जग्गा प्राप्त गनय
सक्नेछ ।
४. संस्थाको लाक्षग जग्गा प्राप्त गिाई क्षदन सकनेः
१. नगरपाविकािे कुनै साियजवनक कामको वनवमत्त कुनै जग्गा प्राप्त गनय आिश्र्क ठहराएमा hUuf vl/b
jf bkmf ^ jdf]lhdsf s'g} ljlwjf6 k|fKt ug{ ;Sg]5 .
२. नगरपाविकाको स्िावमत्ि एिं संरक्षकत्िमामा रहेको विद्यािर्, स्िास््र् संस्था, कृ वष तथा पशु विकास
के न्द्र, िृद्धाश्रम िगाएत अन्द्र् साियजवनक संस्थािे आफ्नो ििन िगाएतका विविन्द्न पिू ायिार एिं
संरचना वनमायण गनय र्स कार्यविवि बमोवजमकाको विवििाट जग्गा खररद िा अन्द्र् विवििाट जग्गा
उपिब्ि गराईवदन अनरु ोि गरे मा जग्गा प्राप्ती गदाय हुने सम्पणू य खचय सम्िवन्द्ित संस्थाको कोषिाट िझु ाउने
गरर जग्गा प्राप्ती नगरपाविकािे गराईवदने वनणयर् गनय सक्नेछ ।
५. प्रािक्षम्भक कािबाई चलाउने अक्षिकािीः (१) दफा ३ िा ४ को प्रर्ोजनको िावग जग्गा प्राप्त गनय
नगरपाविकािे वनणयर् गरे पवछ प्रमख
ु प्रशासवकर् अविकृ तिे कुनै पररर्ोजनाको िावग प्रारवममक कारबाई चिाउने
छ।
(२) उपदफा (१) मा जसु क
ु ै कुरा िेवखएको िएतापवन संस्थाको वनवमत्त जग्गा प्राप्त गदाय उपदफा (४) बमोवजमको
प्रारवम्िक कारबाई गनयको वनवमत्त नगरपाविकािे प्रमख
ु प्रशासवकर् अविकृ तिे तोवकएको अन्द्र् अविकृ त स्तरको
कुनै कमयचारीिे त्र्स्तो प्रारवम्िक कारबाई चिाउन पाउने गरी नगरपाविकािे आदेश वदन सक्नेछ ।
६) जग्गा प्राप्ती गने क्षवक्षिः
१) दफा ३ र ४ को प्रर्ोजनको िावग जग्गा व्र्िस्था सवमवतिे देहार् िमोवजमका विवि मध्र्े नगरपाविकाको वनणयर्
िए िमोवजमको विवि अििम्िन गरर जग्गा प्राप्तीको प्रकृ र्ा अगाडी िढाउने छ ।
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क) प्रचवित मल्ू र्मा घटाघटमा खररद गरर जग्गा प्राप्त गने ।
ख) दाताहरु आव्हान गरर जग्गा प्राप्त गने ।
ग) जग्गा िवनहरुको सहमवतमा वनवश्चत विकासका पिू ायिार गराउने शतय रावख वनशल्ु क िा चिन चल्तीको मल्ू र्मा
आवं शक मल्ू र् वदइ प्राप्त गने ।
७. जग्गाको अक्षिक्तम दि िे ट पक्षिचान गनेः
१) दफा ३ र ४ को प्रर्ोजनकािावग जग्गा प्राप्ती गने क्रममा जग्गा व्र्िस्था सवमवतिे तोके को िडा क्षेत्र वित्रको
जग्गाको अविकतम खररद विवक्र दर रे ट वनम्नानसु ार विवििाट प्रारम्िीक कारिायही चिाउने अविकृ तिे सक
ं िन
गरर जग्गा व्र्िस्था सवमवतमा पेश गनयु पनेछ, सोही आिारमा जग्गा व्र्िस्था सवमवतिे जग्गाको अवििम दर रे ट
पवहचान गनेछ ।
क्षनम्न
क) िडा वित्र रहेका टोि विकास संस्थाहरुिाट टोि क्षेत्रको जग्गा खररद विवक्र दर ।
ख) सडकका वकवसम र सडकको वकवसम िमोवजमको िडािे वसफाररस गरे को जग्गा खररदको अविकतम् र
न्द्र्नू तम् दर ।
ग) नगरपाविकािे कर विने प्रर्ोजनका िागी र मािपोत कार्ायिर्िे राजस्ि विने प्रर्ोजनका िागी वनिायरण
गरे को दर ।
घ) सम्बन्द्िीत जग्गािनीिे माग गरे को दर ।
२) उपदफा १ िमोवजम पवहचान िएको दर रे ट, जग्गा प्राप्तीकािावग विवनर्ोवजत रकम र साियजवनक प्रर्ोजनका
िावग आिश्र्क जग्गाको क्षेत्रफिका आिारमा नगरपाविकािे खररद गनय खोजेको जग्गाको क्षेत्रफि र जग्गा चार
वकल्िा को एवकन गनय जग्गा व्र्िस्था सवमवतिे नगरपाविका समक्ष पेश गनेछ ।
३) नगरकार्यपाविकािे जग्गा प्राप्ती गनय िागेको जग्गाको क्षेत्रफि, चार वकल्िा, आिश्र्क न्द्र्नू तम् पिू ायिार र
अवििम् दररे ट खि
ु ाई जग्गा प्राप्तीको कारिाही चिाउन k|f/DeLs sf/jfxL rnfpg] clwsf/L िाई
वजम्मेिारी वदनेछ ।
८. जग्गा प्राप्त गने सम्बन्िी प्रािक्षम्भक कािबाईः !_ # र ४ बमोवजम जग्गा प्राप्ती गदाय प्रारम्िीक कारिायही
चिाउने अविकृ तिे तोके को जग्गाको क्षेत्रफि र चार वकल्िा वित्रका जग्गा प्राप्तीका िावग इच्छुक जग्गा
िनीहरुिाट दफा ६ िमोवजमका कुनै पवन विवििाट जग्गा उपिब्ि गराउन साियजवनक सचू ना जारी गनेछ ।
(२) प्रारवम्िक कारबाई चिाउने अविकारीिे जग्गा प्रावप्तका विषर्मा कम्तीमा १ िटा स्थावनर् दैवनक पवत्रका र
स्थावनर् रे वडर्ोको अििा सरोकारिािा व्र्विको जानकारीको वनवमत्त देहार्का कार्ायिर् िा स्थानमा एक एक
प्रवत ३० वदने सचू ना टास गनयु पनेछः—
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(क) सम्बवन्द्ित जग्गाको आसपासमा सियसािारण जनताको बढी आिागमन हुने स्थान,
(ख) नगरकार्यपाविकाको कार्ायिर् र सम्बवन्द्ित िडा कार्ायिर्,
३) नगरपाविकािाई दफा ६ िमोवजमका कुनै पवन विवििाट जग्गा उपिब्ि गराउन चाहने सरोकारिािा व्र्िीिे
अनसु वू च १ को ढाँचामा वनम्न कागजात सवहत गोप्र् वनिेदन वदनु पनेछ ।
क्षनम्न
क) उपिब्ि गराउन खोजेका जग्गािवन प्रमाण पजू ायको प्रवतविवप ।
ख) जग्गािवनको नागररकताको प्रवतविवप ।
ग) जग्गाको नावप नक्शा र ट्रेश नक्सा ।
घ) वनिेदन दस्तरु िापतको रु३००। को नगदी रवसद ।
४)जग्गा उपिब्ि गराउन इच्छुक सरोकारिािा व्र्वििे पेश गरे को प्रस्ताि ३१ औ वदनमा कम्तीमा ३ िटा सरकारी
वनकार्का प्रवतवनविको उपवस्थवतमा खोविनेछ ।
परिच्छे द ३
जग्गा व्यवस्था सक्षमक्षत गठन
(९) जग्गा व्यवस्था सक्षमक्षतः १) दफा ३ र ४ िमोवजम जग्गा प्राप्ती गनेकाममा आिश्र्क सहर्ोग एिं समन्द्िर् गनय
देहार् िमोवजमको एक जग्गा व्र्िस्था सवमवत रहने छ ।
नगरकार्यपाविका प्रमख
अध्र्क्ष
ु
उप प्रमख
सदस्र्
ु
जग्गा प्राप्तीका िावग प्रस्तावित क्षेत्रका िडा अध्र्क्ष
सदस्र्
नावप कार्ायिर् प्रमख
सदस्र्
ु िा अविकृ त प्रवतवनवि
मािपोत कार्ायिर् प्रमख
सदस्र्
ु िा अविकृ त प्रवतवनवि
नगरपाविकाको पिू ायिार शाखा प्रमख
सदस्र्
ु
प्रमख
सदस्र् सवचि
ु प्रशासवकर् अविकृ त
२) जग्गा व्यवस्था सक्षमक्षतको काम, कतवव्य ि अक्षिकाि
१. साियजवनक प्रर्ोजनका िावग जग्गा प्राप्ती, मल्ु र् तथा मआ
ु ब्जा वनिायरण गनय नगरकार्यपाविका कार्ायिर्िाई
आिश्र्क वनदेशन समन्द्िर् एिं सहवजकरण गने ।
२. साियजवनक प्रर्ोजनका िावग जग्गा प्राप्ती गने विषर्मा आिश्र्क सल्िाह सझु ाि नगरकार्यपाविकािाई
उपिब्ि गराउने ।
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३. सवमवतको िैठकमा आिश्र्कता अनसु ार विषर्सँग सम्िवन्द्ित स्थावनर् जानकार िा कमयचारीिाई
सर्ं ोजकको अनमु वतिे प्रमख
ु प्रशासवकर् अविकृ तिे आमन्द्त्रण गनय सक्नेछ ।
४. सवमवतको िैठक आिश्र्कता अनसु ार हुनेछ । िैठककमा उपवस्थत िएका पदाविकारीहरुिाई
नगरपाविकाको वनर्मानसु ार िैठक ित्ता उपिब्ि हुनेछ ।
परिच्छे द ४
प्रस्तावको स्वीकृती तथा अस्वीकृती
१०) प्रस्तावको मूलयांकनः १) दफा ८ उपदफा ४ िमोवजम खोविएका प्रस्तािहरु मल्ु र्ांकन गने मख्ू र् वजम्मेिारी

जग्गा व्र्िस्था सवमवतको हुनेछ । सवमवतिाई सहजताका िावग जग्गा व्र्िस्था सवमवतका सदस्र्हरु मध्र्ेिाट १
जनाको संर्ोजकत्िमा प्रस्ताि मल्ू र्ांकन गरर प्रवतिेदन पेश गनय छुट्टै कार्यदि गठन गनय सवकनेछ ।
२) प्रस्तािको मल्ू र्ांकन गदाय जग्गा व्र्िस्था सवमवतिे पेश िएको प्रस्ताििाई मात्र आिार नमावन स्थिगत
वनररक्षणका आिारमा समेत गनयु पनेछ ।
३) प्रस्तािको मल्ू र्ांकन गदाय नगरपाविकाको माग िमोवजमको क्षेत्रफि, पिू ायिार िएको र सिै िन्द्दा िढी आवथयक
रुपमा वमतव्र्र्ीताको आिारमा पवहिो दोश्रो र तेश्रो प्रस्तािहरुको छनौट गरर स्िीकृ वतका िावग नगरकार्यपाविका
समक्ष वसफाररश गनयु पनेछ । प्रस्ताि स्िीकृ तीका िावग वसफाररश गदाय प्राप्ती हुन सक्ने जग्गा र नगरपाविकाको
िवू मका एिं पने आवथयक दावर्त्ि को वििरण खि
ु ाई प्रकृ र्ा अगाडी िढाउन नगरकार्यपाविका समक्ष पेश गनेछ ।
४) मावथ जे सक
ु ै िेवखएको िएता पवन प्रस्ताि एक मात्र िएमा पवन सो प्रस्ताि उपर्ि
ू देवखएमा जग्गा व्र्िस्था
सवमवतिे वसफाररश गनय सक्नेछ ।
११) प्रस्तावको स्वीकृतीः १) जग्गा व्र्िस्था सवमवतिाट वसफाररश िै आएको प्रस्ताि मल्ू र्ांकन प्रवतिेदनका
आिारमा नगरकार्यपाविकािे सिै िन्द्दा िढी आवथयक रुपमा वमतव्र्र्ीता एिं न्द्र्नू तम मल्ू र्ाङ्वकत सारितू रुपमा
प्रिािग्राही प्रस्ताििाई स्िीकृ वत गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोवजम स्िीकृ वत िएको सात वदन वित्र प्रमख
ु प्रशासवकर् अविकृ तिे सम्बवन्द्ित प्रस्तािकिाई
वनजको प्रस्ताि स्िीकृ त गने आशर्को सचू ना वदनु पनेछ । त्र्सरी स्िीकृ त िएको प्रस्तािको प्रस्तािकका नाम,
ठे गाना, जग्गाको वििरण र रकमको जानकारी अन्द्र् प्रस्तािकहरुिाई समेत विवखत पत्र िा स्थावनर् पवत्रका माफय त
वदनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोवजमको सचू ना वदएको सात वदनको अिविवित्र कुनै प्रस्तािकिे पनु राििोकनका िावग प्रमख
ु
समक्ष वनिेदन नगरे मा उपदफा (१) बमोवजम स्िीकृ त िएको प्रस्तािकको प्रस्ताि स्िीकृ त गरी वनजिाई ७ वदनवित्र
नगरपाविकामा सम्पकय रावख जग्गा हस्तान्द्तरण प्रकृ र्ा अगाडी िढाउन सचू ना वदनु पनेछ । म्र्ाद वित्र पवहिो
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प्रस्तािक सम्पकय मा नआएमा दोश्रो र दोश्रो पवन नआएमा तेश्रो प्रस्तािकिाई ७।७ वदनको म्र्ाद वदइ सम्पकय राख्न
जानकारी वदनु पनेछ ।
(४) कुनै प्रस्तािक िा सरोकारिािािे प्रमख
ु समक्ष वनिेदन गरे मा सो सम्िन्द्िमा कार्यपाविकािे वनिेदन उपर
छानविन गरर वनणयर् वदनेछ, कार्यपाविकाको वनणयर् नै अवन्द्तम वनणयर् हुनेछ ।
१२) प्रस्ताव अस्वीकृत गने वा जग्गा प्राप्ती कािबािी िद्द गनेः (१) कुनै पवन प्रस्ताि दफा ११ बमोवजम
सारितू रुपमा प्रिािग्राही निएमा,
(२) दफा ११ उप दफा ३ िमोवजम कुनै पवन प्रस्तािक सम्पकय मा नआएमा
(३) प्रस्तािमा पेश गरे को दर रे ट दफा ७ िमोवजम तोवकएको अवििम् दर रे ट िन्द्दा िढी िएमा ।
(४) माग गररएको पररमाण िा पिू ायिार निएको जग्गाको प्रस्ताि
(५) ररत नपगु ी आएको प्रस्ताि

परिच्छे द ५
क्षवक्षवि
१३) प्रचक्षलत काननू वमोक्षजम िुनेः र्स कार्यविविमा उल्िेख िएका प्राििानहरु र्सै कार्यविवि िमोवजम हुने र
र्समा उल्िेख निएकाको हकमा प्रचवित काननू िमोवजम हुनेछ ।
१४) वािा अड्काउ फुकाउः र्स कार्यविवि कार्ायन्द्िर्नमा कुनै िािा अड्चन आएमा नगरकार्यपाविका
िैठकको वनणयर् िमोवजम हुनेछ ।
१५) सशोिन तथा खािेजीः र्ो कार्यविविको संशोिन िा कुनै दफा खारे जी गनयु परे मा नगर कार्यपाविकािाई पणू य
अविकार हुनेछ ।
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अनस
ु चू ि १
दफा ८ (३) सगं सम्बचधित
>Ldfg\ प्रारम्िीक कारिायही चिाउने अविकृ त Ho"
jL/]]Gb|gu/ gu/kflnsf gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no, ;'v{]t
ljifo M hUuf pknAw u/fpg OR5f hfx]/ u/]sf] ;DjGwdf .
k|:t't ljifodf o; sfof{nosf] ldlt @)&=====.========= .========== ut] k|sflzt ;"rgfdf dfu eP
jdf]lhdsf] rf/lsNnf leq d]/f gfddf btf{ /x]sf] tklznsf] ljj/0f ePsf] hUuf d}n]
lgodfg';f/ k|s[of k"/fu/L gu/kflnsfnfO{ pknAw u/fउन OR5f hfx]/ u/]sf] x'Fbf ;f] sf]
sf/jfxLsfnflu of] lgj]bg k]z u/]sf] 5' .
tklzn
!. hUuf wlgsf] ljj/0f
hUuf wlgsf] gfd==============================================
gf=k|=g+=========
hUuf wlgsf] jfj' / ;;'/fsf] gfd
hUuf wlgsf] klt / kTgLsf] gfd M
hUuf wlgsf] :yfoL 7]ufgf M
hUuf wlgsf] c:yfoL ;Dks{ 7]uffgf M
;Dks{ gDj/ M
@. hUufsf] ljj/0f
ls=g+=======================
If]qkmn =====================
gu/kflnsfnfO{ k|bfg ug{ vf]h]sf] If]qkmn M
hUufsf] rf/ lsNnf
k"j{ ==================
klZrd==================================
pQ/====================================
blIf0f M=============================
;8s k"jf{wf/sf] cj:yf M ;8ssf] lsl;d -sfnf]kq], u|fe]n, slRr, ;xdlt s] xf] v'nfpg]_
================ =============================================-lelq efu eP ;f] ;d]t v'nfpg] _ .
#. hUuf k|bfg ug{ vf]h]sf] ljlw -OR5's ljlwdf l7s nufpg]_
क) प्रचवित मल्ू र्मा घटाघटमा ljlqm गरर जग्गा k|bfg गने ।
ख) दाताहरु आव्हान गरर जग्गा k|bfg गने ।
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ग) जग्गा िवनहरुको सहमवतमा वनवश्चत विकासका पिू ायिार गराउने शतय रावख वनशल्ु क िा चिन चल्तीको मल्ू र्मा
आंवशक मल्ू र् lnO{ जग्गा k|bfg गने ।
$. hUuf k|bfgsf] zt{
s_ k|rlnt d"Nodf 36f36df ljlqm ul/ k|bfg ug{ OR5'sn] hUufsf] k|lt s7\7f/ ld6// /f]kgL
sf] b/ /]6 v'nfpg] ================================================================================================
v_ bftfsf ?kdf hUuf hUuf k|bfg ug{ OR5'ssf xsdf bftfn] hUuf k|bfgsf zt{x? pNn]v
ug{] .
➢
➢
➢
➢
u_ hUuf wlgsf] ;xdltdf lglZrt ljsf;sf k"jf{wf/ u/fpg] zt{ /flv lgz'Ns jf rng
rNtLsf] d"Nodf cf+lzs d"No lnO{ hUuf k|bfg ug{]sf xsdf hUuf k|bfgsf zt{x? pNn]v ug{] .
➢
➢
➢
➢
%_ s'g} ljz]if zt{ ePdf pNn]v ug{] ============================================
lgj]bs
gfd
7]ufgf
x:tfIf/
;+nUg sfuhftx?sf] ljj/0f
क) उपिब्ि गराउन खोजेका जग्गािवन प्रमाण पजू ायको प्रवतविवप ।
ख) जग्गािवनको नागररकताको प्रवतविवप ।
ग) जग्गाको नावप नक्शा र ट्रेश नक्सा ।
घ) वनिेदन दस्तरु िापतको रु३००। को नगदी रवसद sf] k|ltlnlk ।
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