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जग्गा प्राप्ति तथा मआुब्जा प्तितरण काययप्तिप्ति, २०७७ 

 

प्रस्तावना: चाभे गाउॉऩालरका लबत्र साववजलनक प्रमोजनका रालग जग्गा प्राप्ती, भूल्म लनधावयण 
तथा भआुव्जा ववतयण कामवभा सभन्वम एवॊ सहजीकयण गनव स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 
२०७४ को  दपा ११ को उऩदपा (७) फभोजजभ चाभे गाउॉऩालरकावाट मो ’जग्गा प्रालप्त 
तथा भआुब्जा ववतयण कामवववलध २०७७' स्वीकृत बई राग ुगयेको छ ।  

 
 

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायजभबक 
  

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायभब: (१) मस कामवववलधको नाभ ’जग्गा प्राप्ती तथा भआुब्जा 
ववतयण कामवववलध,   २०७७' यहेको छ । 

(२)  मो कामवववलध चाभे गाउॉऩालरका बय राग ुहनुेछ । 

(३)  मो कामवववलध चाभे गाउॉऩालरकाको स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशन बएको 
लभलतदेजि राग ुहनेुछ । 

 

२. ऩरयबाषा: ववषम वा प्रशॊगरे अको अथव नरागेभा मस कामवववलधभा, 
क. "अध्मऺ" बन्नारे चाभे गाउॉऩालरकाको अध्मऺराई सभझन ुऩदवछ । 

ि. "उऩाध्मऺ" बन्नारे चाभे गाउॉऩालरकाको उऩाध्मऺराई सभझन ुऩदवछ । 

ग. "गाउॉऩालरका” बन्नारे चाभे गाउॉकामवऩालरका वा कामवऩालरकारे ददएको अलधकाय 
प्रमोग गने अलधकायीराई सभझन ुऩदवछ । 

घ. "जग्गा" बन्नारे कसैको हकबोगभा यहेको जनुसकैु जग्गा य त्मसभा स्थामी 
रुऩरे यहेको ऩिावर, रुि, घय वा स्थामी रुऩरे जडान बएको जनुसकैु वस्त ु

सभेतराई सभझन ुऩदवछ । 

ङ.  "जग्गा व्मवस्था सलभलत" बन्नारे मस कामवववलधको दपा ८ फभोजजभ गदित 
सलभलतराई सभझन ुऩदवछ । 

च. "प्रभिु प्रशासकीम अलधकृत" बन्नारे चाभे गाउॉऩालरकाका प्रभिु प्रशासकीम 
अलधकृतराई सभझन ुऩदवछ । 

छ. "साववजलनक प्रमोजन" बन्नारे जनताको वहत, राब वा उऩमोगको रागी 
गाउॉऩालरका वा प्रदेश सयकाय वा नेऩार सयकायरे सञ्चारन गयेको वा स्वीकृत 
गयेको ऩरयमोजनाराई सभझन ुऩदवछ ।  



ज. "सयोकायवारा व्मजि" बन्नारे मस कामवववलध फभोजजभ जग्गा प्राप्त गयेवाऩत 
जग्गाको भलु्म, ऺलतऩूतॉ वा भआुब्जा प्राप्त गनव हक ऩगु्ने व्मजिराई सभझन ु
ऩदवछ । 

झ. "सववऩऺीम" बन्नारे स्थानीम तहभा विमाजशर याजनीलतक दर, जशऺक, 
सभाजसेवी, टोर ववकास सॊस्थाका प्रलतलनधी रगामत ववलबन्न ऺेत्रभा आवद्द 
व्मजिहरुको सभूहराई सभझन ुऩदवछ । 

 

ऩरयच्छेद-२ 

जग्गा प्रालप्त ववलध 
 

३. जग्गा प्राप्त गनव सक्न े:  

(१)  साववजलनक काभको लनजभत कुनै जग्गा प्राप्त गनव आवश्मक बएभा 
गाउॉऩालरकारे मस कामवववलध फभोजजभ जग्गा प्राप्त गनव सक्नेछ ।  

(२)  गाउॉऩालरकाको स्वालभत्व एवॊ सॊयऺकत्वभा यहेको साववजलनक सॊस्थाको ऩूवावधाय 
सॊयचना लनभावणका रालग आिश्यक परेमा िा जग्गा उऩरव्ध गयाईददन अनयुोध 
भएमा गाउॉऩालरकारे मस कामवववलध फभोजजभ जग्गा प्राप्त गयी उऩरव्ध 
गयाउन सक्नेछ । तय मसयी जग्गा प्राप्त गदाव राग्ने सभऩूणव िचव सभवजन्धत 
आयोजना िा सॊस्थाको कोषफाट व्महोनुव ऩनेछ ।  

(३)  नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायसॉग गाउॉऩालरकाको साझेदायीभा वा नेऩार 
सयकाय वा  प्रदेश सयकायको अनदुानभा सञ्चालरत ऩरयमोजनाका रालग सभेत 
मस कामवववलध फभोजजभ गाउॉऩालरकारे जग्गा प्राप्त गनव सक्नेछ । 

 

४. प्रायजभबक कामव गने अलधकायी :  दपा ३ को प्रमोजनका रालग गाउॉऩालरकाको 
लनणवम फभोजजभ प्रभिु प्रशासकीम अलधकृत वा लनजरे तोकेको कभवचायीरे 
जग्गा प्रालप्त सभफन्धी प्रायजभबक कामव गने छ ।  

५. जग्गा प्राप्त गने ववलध : गाउॉऩालरकारे देहामका ववलध अवरभवन गयी जग्गा 
प्रालप्तको प्रविमा अगाडी फढाउन सक्ने छ । 

(क) प्रचलरत भूल्मभा घटाघटभा िरयद ववलध, 
(ि) साववजलनक सूचना आह्वान गयी दाताफाट प्राप्त गने ववलध, 
(ग) सहभतीफाट भूल्म एवकन गने ववलध 

(घ) ववद्यभान कानून फभोजजभ भआुव्जा ददई अलधग्रहण गने ववलध 

 

६. जग्गाको अलधकतभ दययेट ऩवहचान गने : (१) प्रायजभबक कामव गने अलधकायीरे 
गाउॉऩालरकारे तोकेको ऺेत्र लबत्र जग्गाको अलधकतभ दय येट लनभन अनसुायको 



ववलधवाट सॊकरन गयी जग्गा व्मवस्था सलभलतभा ऩशे गनेछ य सलभलतरे 
जग्गाको अलधकतभ दययेट एवकन गनेछ ।  

(क) कय लरने प्रमोजनका रालग वडा कामावरमरे लसपारयस गयेको जग्गा िरयदको 
अलधकतभ य न्मूनतभ दय, 

(ि) जजल्रा भारऩोत कामावरमरे याजश्व लरने प्रमोजनका रालग लनधावयण गयेको दय, 
(ग) सववऩऺीम सजवलभनका आधायभा तोवकएको प्रचलरत िरयद वववि दय । 

 

(२)  उऩदपा (१) फभोजजभ एवकन बएको दय येट, जग्गा प्राप्तीका रालग ववलनमोजजत 
यकभ य आवश्मक जग्गाको ऺेत्रपरका आधायभा गाउॉऩालरकारे जग्गा 
प्रालप्तका रालग चाय वकल्रा एवकन गनव सक्नेछ ।  

(३)  आवश्मक जग्गाको ऺेत्रपर, चाय वकल्रा, न्मूनतभ आधाय य अलधकतभ 
दययेट तोवक गाउॉऩालरकारे प्रायजभबक कामवका रालग प्रभिु प्रशासकीम 
अलधकृतराई जजभभेवायी ददन सक्नेछ ।  

 

७. जग्गा प्रालप्तको प्रायजभबक कायवाही : (१) लनजित चाय वकल्रा ऺेत्रलबत्र 
आवश्मक ऺेत्रपर फभोजजभका जग्गा दपा ६ फभोजजभको कुनै ऩलन ववलधफाट 
उऩरव्ध गयाउन गाउॉऩालरकारे जग्गा धनीहरुका रालग साववजलनक सूचना 
जायी गनेछ । 

(२)  सूचना जायी गदाव सयोकायवाराको जानकायीका रालग देहामका कामावरम वा 
स्थानभा ३५ ददने सूचना टाॉस गनुवऩनेछ य उऩरव्ध बएसभभ स्थानीम दैलनक 
ऩलत्रका वा स्थानीम येलडमो भापव त सभेत प्रचाय प्रसाय गनुवऩनेछ । 

(क)  सभफजन्धत जग्गाको आसऩास य सववसाधायण जनताको फढी आवागभन हनुे 
स्थान, 

(ि)  गाउॉऩालरकाको कामावरम य सभफजन्धत वडा कामावरम, 
(ग)  जजल्रा सभन्वम सलभलतको कामावरम, 
(३)  गाउॉऩालरकाराई जग्गा उऩरव्ध गयाउन चाहने व्मजिरे अनसूुची १ को 

ढाॉचाभा देहाम फभोजजभका कागजात सवहत गोप्म प्रस्ताव ऩशे गनुवऩनेछ ।  

(क)  उऩरव्ध गयाउन िोजेको जग्गाधनी प्रभाणऩूजावको प्रलतलरवऩ 

(ि)  जग्गाधनीको नागरयकताको प्रलतलरवऩ 

(ग)  जग्गाको नावऩ नक्सा य टे्रस नक्सा, 
(घ)  लनवेदन दस्तयु वाऩतको रु १०० को नगदी यलसद 

(४)  सलभलतरे जग्गा उऩरव्ध गयाउन इच्छुक सयोकायवारा व्मजिरे ऩेश गयेको 
प्रस्ताव ३६ औॊ ददनभा िोल्नेछ ।  

 

 



ऩरयच्छेद-३ 

जग्गा व्मवस्था सलभलत 

 

८. जग्गा व्मवस्था सलभलत: (१) दपा ३ फभोजजभ जग्गा प्राप्त गने कामवका रालग 
आवश्मक सहमोग एवॊ सभन्वम गनव देहाम फभोजजभ जग्गा व्मवस्था सलभलत 
यहनेछ । 

 

(क)  गाउॉऩालरकाका अध्मऺ 

(ि)  गाउॉऩालरकाका उऩाध्मऺ 

(ग)  जग्गा प्रालप्त गनुवऩने वडाका अध्मऺ 

(घ)  जजल्रा नाऩी कामावरमका प्रलतलनधी 
(ङ)  जजल्रा भारऩोत कामावरमका प्रलतलनलध 

(च)  प्रभिु प्रशासकीम अलधकृत 

(छ)  गाउॉऩालरकाको प्रशासन शािा प्रभिु 

अध्मऺ 

सदस्म 

सदस्म 

सदस्म 

सदस्म ्

सदस्म 

सदस्म सजचव 

(२)  जग्गा व्मवस्था सलभलतको काभ, कतवव्म य अलधकाय : 

(क)  जग्गा प्रालप्त, भलु्म तथा भआुव्जा लनधावयण गनव गाउॉऩालरकाराई आवश्मक 
लनदेशन, सभन्वम तथा सहजीकयण गने, 

(ि)  जग्गा प्राप्त गने प्रविमा य अन्म ववषमभा गाउॉऩालरकाराई आवश्मक सल्राह 
सझुाव उऩरव्ध गयाउने, 

(ग) जग्गा प्रालप्त प्रविमाभा ववद्यभान कानूनको ऩारनाका रालग सहजीकयण गने । 

(३)  सलभलतरे ववषमसॉग जानकायी याख्न ेस्थानीम फालसन्दा वा कभवचायी गयी फढीभा 
३ जना सभभ आभन्त्रण गनव सक्नेछ । 

(४)  सलभलतको वैिक आवश्मकता अनसुाय फस्न सक्नेछ । उऩजस्थत सदस्म तथा 
आभजन्त्रत सदस्मराई लनमभानसुाय वैिक बत्ता उऩरव्ध गयाउन सवकनेछ ।  

 

९. प्रस्तावको भलु्माॊकन: (१) दपा ७ को उऩदपा (४) फभोजजभ जग्गा व्मवस्था 
सलभलतरे ऩेश हनु आएका प्रस्ताव भूल्माॊकन गने छ । सलभलतरे सहजताका 
रालग आवश्मकता अनसुाय जग्गा व्मवस्था सलभलतका सदस्मभध्मे १ जनाको 
सॊमोजकत्वभा प्राववलधक कामवदर गिन गयी प्रस्ताव भूल्माॊकन गयाई प्रलतवेदन 
लरन सक्नेछ ।  

(२)  ऩेश बएको प्रस्तावराई भात्र आधाय नभानी सलभलतरे स्थरगत लनरयऺणराई 
सभेत प्रस्ताव भूल्माॊकनका रालग आधाय भान्न सक्नेछ ।  

(३)  सलभलतरे सफै बन्दा सस्तो दय प्रस्ताव गने भध्मेका लतनवटा प्रस्तावको छनौट 
गयी स्वीकृलतका रालग गाउॉऩालरका सभऺ लसपारयस गनेछ । लसपारयसका 



साथ सलभलतरे लतनवटै प्रस्तावभा उजल्रजित आलथवक दावमत्व य जग्गा प्राप्त गनव 
अऩनाउन ुऩने प्रविमा सभेत िरुाउन ुऩनेछ ।  

 (४)  अन्मत्र जनुसकैु कुया रेजिएको बएऩलन एक भात्र प्रस्ताव ऩशे बएको 
अवस्थाभा सभेत उि प्रस्ताव उऩमिु देजिएभा जग्गा व्मवस्था सलभलतराई 
लसपारयस गनव कुनै वाधा ऩने छैन ।  

(५) जग्गा व्मवस्था सलभलतका सदस्मरे आफ्नो य आफ्नो नजजकको नातेदायको 
जग्गा प्रालप्त प्रविमाभा सॊरग्न हनु सक्ने छैनन । 

 

ऩरयच्छेद-४ 

प्रस्तावको स्वीकृती 
 

१०. प्रस्तावको स्वीकृती : (१) जग्गा व्मवस्था सलभलतफाट लसपारयस बई आएको 
भूल्माॊकन प्रलतवेदनका आधायभा गाउॉऩालरकारे सफैबन्दा लभतव्ममी एवॊ न्मून 
भूल्माॊवकत सायबतू रुऩभा प्रबावग्राही प्रस्तावराई स्वीकृत गनेछ । 

(२)  उऩदपा (१) फभोजजभ प्रस्ताव स्वीकृत बएको सात ददन लबत्र प्रभिु 
प्रशासकीम अलधकृतरे सभफजन्धत प्रस्तावकराई लनजको प्रस्ताव स्वीकृत गने 
आशमको सूचना ददन ुऩनेछ । त्मसयी स्वीकृत बएको प्रस्तावको प्रस्तावकको 
नाभ, िेगाना, जग्गाको वववयण य यकभको फाये अन्म प्रस्तावकराई सभेत 
लरजित ऩत्र वा अन्म सूचनाका भाध्मफाट जानकायी ददन ुऩनेछ । 

(३)  उऩदपा (२) फभोजजभको सूचना ददएको सात ददनको अवलधलबत्र कुनै 
प्रस्तावकरे ऩनुयावरोकनका रालग अध्मऺ सभऺ लनवेदन नगयेभा उऩदपा 
(१) फभोजजभको प्रस्ताव स्वीकृत गयी लनजराई सात ददनलबत्र गाउॉऩालरकाभा 
सभऩकव  गयी जग्गा हस्तान्तयण प्रविमा अगाडी फढाउन सूचना ददन ुऩनेछ ।सो 
भमाद लबत्र ऩवहरो प्रस्तावक सभऩकव भा नआएभा दोश्रो य दोश्रो सभेत नआएभा 
तेश्रो प्रस्तावकराई ७।७ ददनको भमाद ददई सभऩकव  याख्न जानकायी ददन ु
ऩनेछ । 

(४)  कुनै प्रस्तावक वा सयोकायवारारे अध्मऺ सभऺ लनवेदन गयेभा सो सभवन्धभा 
कामवऩालरकारे लनवेदन उऩय छानववन गयी लनणवम ददनेछ । कामावऩालरकाको 
लनणवम नै अजन्तभ हनेुछ । 

 

११. प्रस्ताव अस्वीकृत गने वा कायफाही यद्द गने : (१) कुनै ऩलन प्रस्ताव दपा १० 
फभोजजभ सायबतू रुऩभा प्रबावग्राही नबएभा,  

(२)  दपा १० उऩदपा (३) फभोजजभ कुनै ऩलन प्रस्तावक सभऩकव भा नआएभा, 
(३)  प्रस्तावकरे ऩशे गयेको दययेट दपा ६ फभोजजभ तोवकएको अलधकतभ दययेट 

बन्दा फढी बएभा, 



(४)  भाग गरयएको ववशेषता फभोजजभ नबएको जग्गाको प्रस्ताव, 
(५)  रयत नऩगुी आएको प्रस्ताव । 

 

ऩरयच्छेद-५ 

जग्गाको भआुव्जा लनधावयण 

 

१२. सहभलतफाट भआुब्जा तम गनव सवकन े: (१) गाउॉऩालरकाराई आवश्मक ऩयेको 
जग्गा दपा ५ को िण्ड (क) य (ि) फभोजजभ प्राप्त गनव नसक्न े अवस्था 
बएभा जग्गा धनीसॉगको सहभतीभा िण्ड (ग) फभोजजभ जग्गा प्राप्त गनव सवकने 
छ ।  

(२)  दपा ८ फभोजजभको सलभलतरे उऩदपा (१) फभोजजभ जग्गाधनी सभेतको 
उऩजस्थलतभा भआुव्जा तम गने छ ।  

(३)  सलभलतरे दपा ६ फभोजजभ सहभलतका आधायभा भआुब्जा तम गयेकोभा मसै 
कामवववलध फभोजजभ रयत ऩयुा बएको भालननेछ ।  

  

१३. जग्गा अलधग्रहण सभफजन्ध व्मवस्था : गाउॉऩालरकारे दपा ५ को िण्ड (क) य 
िण्ड (ि) तथा दपा १२ को उऩदपा (१) फभोजजभफाट जग्गा प्राप्त गनव 
नसकेभा व्मजि वा कुनै सॊस्थाको नाभभा यहेको जग्गा कानून फभोजजभ 
अलधग्रहण गनव सक्नेछ । तय मसयी अलधग्रहण गरयएको जग्गाको भआुव्जा 
ददन ुऩनेछ । 

 

१४. अलधग्रहण गनुव ऩूववको तमायी : गाउॉऩालरकारे साववजलनक प्रमोजनका रालग 
आवश्मक ऩने जग्गा अलधग्रहण गनुव ऩूवव देहामको आधाय तमाय गनुव ऩनेछ । 

(क) गाउॉऩालरकाराई साववजलनक प्रमोजनका रालग आवश्मक ऩयेको जग्गाको ऩूणव 
वववयण, 

(ि) दपा ५ को िण्ड (क) य (ि) फभोजजभ जग्गा प्राप्त गनव नसकेको प्रभाण 
िलु्ने आधाय,  

(ग) जग्गा अलधग्रहण गनुवको ववकल्ऩ नबएको वा बएऩलन प्रबावकायी नबएको 
आधाय, 

(घ) गाउॉऩालरकाको फावषवक ववकास कामविभ वा मोजना कामावन्वमन गनव उि 
जग्गा अलधग्रहण गनै ऩने अवस्था यहेको भनालसव आधाय ।  

 

१५. भआुब्जा लनधावयणको प्रविमा: (१) गाउॉऩालरकारे दपा १४ फभोजजभको आधाय 
य कायण सवहत अलधग्रहण गनुव ऩने जग्गाको भआुब्जा लनधावयणका रालग जग्गा 



प्रालप्त ऐन २०३४ को दपा १३ को उदपा (२) फभोजजभ प्रभिु जजल्रा 
अलधकायीको सॊमोजकत्वभा यहेको सलभलत सभऺ लनवदेन ददन ुऩनेछ ।  

(२)  मस कामवववलधभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेजिएको बएऩलन उऩदपा (१) 
फभोजजभ लनधावयण बएको भूल्मराई अजन्तभ भालननेछ । 

 

ऩरयच्छेद ६ 

ववववध 

 

१६. प्रचलरत कानून फभोजजभ हनेु : मस कामवववलधभा उल्रेि बएका प्रावधान मसै कामवववलध 
फभोजजभ हनुे य मसभा उल्रेि नबएका वा बएय ऩलन प्रदेश वा सॊघीम कानूनसॉग 
फाजझएको हकभा प्रचलरत कानून फभोजजभ हनेुछ । 

१७. फाधा अडकाउ पुकाउ: मस कामवववलध कामावन्वमनभा कुनै वाधा अ्काउ आएभा 
गाउॉऩालरकाको लनणवम फभोजजभ हनुेछ । 

१८. सॊशोधन तथा िायेजी: मस कामवववलधको सॊशोधन वा कुनै दपा िायेजी गनुव ऩयेभा 
गाउॉऩालरकाराई ऩूणव अलधकाय हनुेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

अनसूुची १ 

दपा ७ (३) सॉग सभफजन्धत 

 

जग्गा उऩरव्ध गयाउन ेप्रस्ताव  

 

श्रीभान प्रभिु प्रशासकीम अलधकृतज्मू 

चाभे गाउॉऩालरका भनाङ 

 

ववषम: जग्गा उऩरव्ध गयाउन इच्छा व्मि गयेको सभफन्धभा । 
 

त्मस कामावरमको लभलत २०७७।....।.......गते प्रकाजशत सूचनाभा भाग बए फभोजजभको 
चायवकल्रा लबत्र भेयो नाभभा दताव यहेको तऩजशरको वववयण बएको जग्गा भैरे लनमभानसुाय 
प्रकृमा ऩयुा गयी गाउॉऩालरकाराई उऩरव्ध गयाउन इच्छा जाहेय गयेको हुॉदा सो को 
कायफाहीका रालग मो लनवदेन ऩशे गयेको छु । 

 

तऩशीर 

१. जग्गा धलनको वववयण 

क. जग्गा धलनको नाभ: 
ि. ना.प्र.नॊ : 
ग. जग्गा धलनको फाफ∕ुससूया: 
घ. जग्गा धलनको ऩलत∕ऩत्नीको नाभ: 
ङ. स्थामी िेगाना : 
च. अस्थामी सभऩकव  िेगाना: 

छ. सभऩकव  नॊ : 
२. जग्गाको वववयण: 
क. वक.नॊ. : 
ि. ऺेत्रपर: 
ग. गाउॉऩालरकाराई प्रदान गनव िोजेको 

ऺेत्रपर: 

 

जग्गाको चाय वकल्रा 
ऩूवव......................................................ऩजिभ...................................... 
उत्तय................................................दजऺण...................................... 
 

३. जग्गा प्रदान गनव  िोजेको ववलध ( इच्छुक ववलधभा दिक रगाउने) 
क. प्रचलरत भूल्मभा घटाघटभा वववि : 



ि. दाताहरु आव्हान गयी जग्गा प्रदान गने: 
ग. सहभतीभा जग्गा उऩरव्ध गयाउने ववलध :  

 

४. जग्गा प्रदानको शतव 
क. प्रचलरत भूल्मभा घटाघटभा वववि गयी प्रदान गनव इच्छुकरे जग्गाको प्रलत 

कठ्ठा∕लभटय∕योऩनी को दययेट िरुाउने............. 
ि. दाताका रुऩभा जग्गा प्रदान गनव इच्छुकका हकभा दातारे जग्गा प्रदानका शतवहरु 
उल्रेि गने 

 

१.  

२.  

ग. जग्गा धलनको सहभलतभा लनजित ववकासका ऩूवावधाय गयाउने शतव याजि लनशलु्क वा 
चरन चल्तो भूल्मभा आॊजशक  भूल्म लरई जग्गा प्रदान गनेका हकभा जग्गा प्रदानका 
शतवहरु उल्रेि गने । 

१. 
२. 
५. कुनै ववशेष शतव बएभा उल्रेि गने...................................... 
लनवेदक: 
नाभ: 
िेगाना: 
हस्ताऺय: 
 

सॊरग्न कागजातको वववयण 

क. उऩरव्ध गयाउन िोजेको जग्गाधनी प्रभाणऩूजावको प्रलतलरवऩ 

ि. जग्गाधलनको नागरयकताको प्रलतलरवऩ 

ग. जग्गाको नावऩ नक्सा य टे्रस नक्सा 
घ. लनवेदन दस्तयु वाऩतको रु १०० को नगदी यलसदको प्रलतलरवऩ । 


