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तनहुँ जिल्ला, साविक दलेगौँडा, खैरेनीटार र ढोरविदी गाउुँ विकास समिमत हाल
शक्लागण्डकी नगरपामलका अन्तगगत बसोबास गरे का अव्यिजथित
बसोबासीहरूको नाििा िग्गा दताग गने सम्बन्धी आदे श, 20७६
नेपाल रािपत्रिा प्रकाजशत मिमत
२०७६।२।६
नेपाल सरकारले िालपोत ऐन, २०३४ को दिा ७ को उपदिा (१क) ले ददएको अमधकार
प्रयोग गरी तनहुँ जिल्ला, साविक दले गौँडा, खै रेनीटार र ढोरविदी गाउुँ विकास समिमत हाल
शक्लागण्डकी नगरपामलका अन्तगगत बसोबास गरे का अव्यिजथित बसोबासीहरूको नाििा िग्गा
दताग सम्बन्धी सिथया सिाधान गरी मनर्गय गनग दे हाय बिोजििको समिमत गठन गरी सो समिमतको
काि, कतगव्य, अमधकार

र कायगविमध तोक्ने सम्बन्धिा दे हाय बिोजििको आदे श िारी गरे को

छ ।
१.

संजिप्त नाि र प्रारम्भ : (१) यस आदे शको नाि “तनहुँ जिल्ला, साविक दलेगौँडा, खै रेनीटार
र ढोरविदी गाउुँ विकास समिमत हाल शक्लागण्डकी नगरपामलका अन्तगगत बसोबास गरे का
अव्यिजथित बसोबासीहरूको नाििा िग्गा दताग गने सम्बन्धी आदे श, 20७६'' रहे को छ।
(२) यो आदे श तरुन्त प्रारम्भ हनेछ ।

२.

पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अिग नलागेिा यस आदे शिा,(क)

"समिमत" भन्नाले दिा ३ को उपदिा (१) बिोजिि गदठत तनहुँ जिल्ला,
साविक दले गौँडा, खै रेनीटार र ढोरविदी गाउुँ विकास समिमत हाल
शक्लागण्डकी

नगरपामलका

अन्तगगत

बसोबास

गरे का

अव्यिजथित

बसोबासीहरूको नाििा िग्गा दताग गने सम्बन्धी समिमत सम्झन पछग ।
(ख)

"अव्यिजथित बसोबासी" भन्नाले सरकारी िा सरकारी प्रकृमतका िग्गािा
घर बनाई िा आिाद किोद गरी बसोबास गरी आएको नेपाली नागररक
िा मनि प्रमत आजित पररिार सम्झन पछग ।

(ग)

"िन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकार, भूमि व्यिथिा, सहकारी तिा गररबी
मनिारर् िन्त्रालय सम्झन पछग ।

३.

समिमतको गठन : (१) तनहुँ जिल्ला, साविक दले गौँडा, खै रेनीटार र ढोरविदी गाउुँ विकास
समिमत

हाल

शक्लागण्डकी

नगरपामलका

अन्तगगत

बसोबास

गरे का

अव्यिजथित

बसोबासीहरूको नाििा िग्गा दताग गने सम्बन्धी समिमतको गठन दे हाय बिोजिि हनेछ :(क)

प्रिख जिल्ला अमधकारी, जिल्ला प्रशासन
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कायागलय, तनहुँ

- अध्यि

(ख) प्रिख, शक्लागण्डकी नगरपामलका, तनहुँ
(ग)
(घ)
(ङ)

- सदथय

प्रिख, मडमभिन िन कायागलय, तनहुँ

- सदथय

प्रिख, नापी कायागलय, तनहुँ

- सदथय

प्रिख िालपोत अमधकृत, िालपोत कायागलय, तनहुँ -सदथय-सजिि

(२) समिमतको बैठक आिश्यकता अनसार अध्यिले तोकेको मिमत, सिय र
थिानिा बथनेछ।
(३) समिमतको बैठक बथनको लामग समिमतको अध्यि र सदथय-सजिि सवहत
कम्तीिा तीन िना सदथयहरूको उपजथिमत हन पनेछ ।
(४)

समिमतको

बैठकिा

समिमतले

आिश्यकता

अनसार

विषय

विज्ञ

िा

सरोकारिालालाई आिन्त्रर् गनग सक्नेछ।
(५) समिमतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायगविमध समिमत आिैंले मनधागरर् गरे बिोजिि
हनेछ।
४.

समिमतको काि, कतगव्य र अमधकार : समिमतको काि, कतगव्य र अमधकार दे हाय बिोजिि
हनेछ :(क)

दिा

८

बिोजिि

समिमतको

कायगिेत्र

अन्तगगतको

थिानिा

अव्यिजथित बसोबासीहरूको नाििा िग्गा दताग सम्बन्धी सिथया
सिाधानका लामग विगतिा गदठत आयोग िा समिमतिा िग्गा दतागको
लामग

परे को

मनिेदन,

नापी

नक्सा,

विल्डबक

लगायतका

कागिातहरू सम्बजन्धत मनकायबाट प्राप्त गने,
(ख)

खण्ड (क) बिोजिि प्राप्त गरे का मनिेदन बिोजिि िग्गाधनी दताग
िे थता र िग्गाधनी प्रिार्पिाग कायि भएका व्यजि िा पररिारको
र हालसम्ि िग्गाधनी दताग िे थता कायि हन बाुँकी रहे का व्यजि
िा पररिारको छट्टाछट्टै लगत तयार गने,

(ग)

दिा ८ बिोजिि समिमतको कायग िेत्रमभत्र बसोबास गरी आएका र
विविध कारर्ले विगतिा मनिेदन पेश गनग नसकेका अव्यिजथित
बसोबासीहरुबाट त्यथतो िग्गा दतागका लामग दिा ५ बिोजिि
मनिेदन िाग गने,

(घ)

विगतिा गदठत आयोग िा समिमतिा िग्गा दतागको लामग प्राप्त
मनिेदनहरू िध्ये काि सम्पन्न हन बाुँकी रहे का मनिेदन र नयाुँ
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मनिेदनिा िग्गा िा घरिग्गा भोग गनग पाएको आधार र प्रिार् पेश
गनग िा सं लग्न गनग लगाउने,
(ङ)

समिमतको कायगिेत्रमभत्र परे को र विगतिा गदठत आयोग तिा
समिमतबाट नाप िाुँि गनग बाुँकी रहेको िग्गाको िग्गा (नाप िाुँि)
ऐन, 2019 तिा िग्गा (नाप िाुँि) मनयिािली, २०58 बिोजिि
िग्गाको मसिाना यकीन गने, नक्सा, विल्डबक तिा प्लट रजिष्टर
तयार गने गराउने,

(ि)

प्रमत पररिार िेत्रिल १-८-0-0 रोपनीसम्िको िग्गाको खण्ड
(झ) बिोजििको रकि मलई सम्बजन्धत भोगिाला व्यजिको नाििा
दताग गने मनर्गय गने,

(छ)

राििागगको लामग तोवकएको सीिाभन्दा बावहर विद्यालय िा धामिगक
िा सािाजिक सं थिाले भिन मनिागर् गरी भोग गरी आएकोिा
सम्बजन्धत विद्यालय िा धामिगक िा सािाजिक सं थिाको नाििा,
सािगिमनक उपयोगिा रहे को िग्गाहरू उपयोग खलाई नेपाल
सरकारको नाििा, अन्य सरकारी मनकाय रहेको िग्गा सरकारी
मनकायको नाि उल्ले ख गरी नेपाल सरकारको नाििा र राििागगको
सीिामभत्र पने िग्गा राििागग िनाई नेपाल सरकारको नाििा दताग
गने मनर्गय गने,

(ि)

राििागगको सीिामभत्र घर बनाई बसोबास गरी आएका अव्यिजथित
बसोबासीको हकिा राििागगको सीिा बावहर रहे को समिमतको कायग
िेत्रमभत्रको िग्गा दताग गने मनर्गय गने,

(झ)

खण्ड (ि) र (ि) बिोजिि मनर्गय गदाग व्यजि िा पररिारको हकिा
िालपोत कायागलयले रजिष्ट्रेशन प्रयोिनको लामग िाल आमिगक िषगिा
तोकेको न्यू नति िूल्याङ्कनको बीस प्रमतशत रकि मलने र सो रकि
प्रिमलत कानून बिोजिि रािश्विा दाजखला गने,

(ञ)

िग्गा दताग गने मनर्गय गदाग वििावहत व्यजिको हकिा पमत र पत्नी
दिैको सं यि नाििा दताग गने गरी मनर्गय गने,

(ट)

िग्गा दताग हने मनर्गय भएको िग्गाको सो िेत्रिा सरु नाप नक्सा
भएको िषगदेजख िाल आमिगक िषगसम्िको िालपोत रकि मलने ।
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५.

मनिेदन पेश गनगको लामग सूिना प्रकाशन गने : (१) समिमतले दिा ८ बिोजिि समिमतको
कायगिेत्रमभत्र अव्यिजथित बसोबासीको रूपिा बसोबास गरी आएका र विगतिा गदठत
आयोग िा समिमतिा िग्गा दतागको लामग मनिेदन ददन बाुँकी रहे का अव्यिजथित
बसोबासीहरूले समिमतिा मनिेदन पेश गनग सूिना प्रकाशन गन ग पनेछ ।
(२) उपदिा (१) बिोजिि सूिना प्रकाजशत भएपमछ सो सूिनािा तोवकएको
सियािमधमभत्र दे हायका कागिात सं लग्न गरी सम्बजन्धत अव्यिजथित बसोबासीले समिमत
सिि मनिेदन ददन पनेछ :(क)

नेपाली नागररकताको प्रिार्पत्रको प्रमतमलवप,

(ख)

नक्सा पास गरी िा घर बनाउन सम्बजन्धत मनकायबाट थिीकृमत
मलएको भए सो प्रिार्को प्रमतमलवप,

(ग)

शक्लागण्डकी नगरपामलकाले भोग यकीन गरी दतागको लामग ददएको
मसिाररस,

(घ)

विगतका आयोग िा समिमत र नापीबाट नाप नक्सा भएको भए
नक्सा र विल्डिक उतारको प्रमतमलवप,

६.

(ङ)

घरिग्गाको मतरोभरो गरे को भए मतरोभरो गरे को प्रिार्,

(ि)

भोग सम्बन्धिा अन्य कनै प्रिार् भए सो प्रिार् ।

कायगविमध : दिा ५ बिोजिि िग्गा दतागको लामग पनग आएका मनिेदन र विगतिा गदठत
आयोग तिा समिमतिा परे का मनिेदन उपर समिमतले दे हाय बिोजििको कायगविमध अपनाई
प्रिार् सङ्कलन तिा छानमबन गन ग पनेछ :(क) मनिेदनिा उल्लेख भएको घर िा िग्गासुँग सम्बजन्धत कागिात
सम्बजन्धत कायागलयिा भएको अमभले खसुँग मभडाउने,
(ख) भोग यकीन गनग समिमतबाट किगिारी डोर खटाई थिलगत सरिमिन
र मनरीिर् गराई ििल्का र प्रमतिेदन सं लग्न गने,
(ग) कारबाहीको क्रििा कनै व्यजिलार्ग बझ्न आिश्यक दे जखएिा
आिश्यकता अनसार सात ददनको म्याद िारी गरी समिमतको
कायागलयिा जझकाउने र आिश्यकता अनसार सोधपछ गने तिा
िानकारी मलने,
(घ) हकदाबी सम्बन्धिा एक्कार्स ददनको म्याद ददई सािगिमनक सूिना
िारी गने,
(ङ) आिश्यक अन्य प्रिार् बझ्ने।
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७.

समिमतको कायागलय : समिमतको कायागलय, िालपोत कायागलय, तनहुँिा रहनेछ ।

८.

समिमतको कायगित्र
े : समिमतको कायग िेत्र तनहुँ जिल्ला, शक्लागण्डकी नगरपामलकाको
साविक दलेगौँडा गाउुँ विकास समिमत िडा नं. ७, ८ र ९ को पूि ग कपासेको मडल, पजश्िि
सेती नदीको मडल, उत्तर राििागगिा पने गाछे पानी किा र दजिर् झरौटे खोला (साविक
खैरेनीटार र दले गौडा गाउुँ विकास समिमतको सीिा) साविक दलेगौडा गाउुँ विकास समिमत
िडा नं. २ र ३ अन्तगगत पृथ्िी राििागगको आसपासिा रहे को अव्यिजथित बसोबास िेत्र,
साविक खैरेनीटार गाउुँ विकास समिमत िडा नं. ९ अन्तगगत पूि ग साविक िेत्रीय कृवष तामलि
केन्र हुँदै म्याग्दे खोला, पजश्िि सेती नदी, उत्तर झरौटे खोला र दजिर् म्याग्दे खोला
दोभान (भीिाद िाने बाटो) र साविक ढोरविदी गाउुँ विकास समिमत िडा नं. ३ को
अव्यिजथित बसोबासी रहे को िेत्र हनेछ ।

९.

किगिारी सम्बन्धी व्यिथिा : समिमतलाई आिश्यक पने किगिारी अनसूिी बिोजिि व्यिथिा
गररनेछ ।

१०.

बिेट सम्बन्धी व्यिथिा : समिमतलाई आिश्यक पने बिेट शक्ला गण्डकी नगरपामलका,
नगर कायगपामलकाको कायागलयबाट व्यहोररनेछ।

११.

मनर्गय कायागन्ियन, प्रिाजर्त तिा बरबझारि : (१) समिमतको मनर्गय, िार्न्यू ट, नक्सा,
विल्डबक र मनर्गय मिमसल लगायत अन्य कागिात जिम्िा मलने, प्रिाजर्त गने र सम्बजन्धत
मनकायिा बझाउने दावयत्ि समिमतको सदथय-सजििको हनेछ ।
(२) समिमतबाट िग्गा दताग गने गरी भएको मनर्गय अनसार िग्गाधनी दताग िे थता
तिा िग्गाधनी दताग प्रिार्पिाग तयार गने तिा सम्बजन्धत िग्गाधनीलाई िग्गाधनी दताग
प्रिार्पिाग वितरर् गने कायग िालपोत कायागलय, तनहुँले गनेछ।
(3) समिमतबाट तयार भएको िार्न्यू ट, नक्सा, िे थता तिा अन्य कागिातहरु
समिमतको कायग सम्पन्न भएपमछ िालपोत कायागलय, तनहुँ िा नापी कायागलय, तनहुँिा र
जिन्सी सािानहरु िालपोत कायागलय, तनहुँिा बझाउन पनेछ । यसरी बरबझारि गने
गराउने कतगव्य समिमतको सदथय-सजििको हनेछ।

१२.

समिमतको कायग अिमध : समिमतको कायग अिमध समिमतले कायग प्रारम्भ गरे को मिमतले एक
िषग हनेछ।
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अनसूिी
(दिा ९ सुँग सम्बजन्धत)
किगिारी सम्बन्धी व्यिथिा
मस.नं.
१

किगिारीको वििरर्

सङ्ख्या

कैवियत

िालपोत अमधकृत (रािपत्रावङ्कत तृतीय

एक

भूमिसधार तिा व्यिथिापन

िे र्ी)

िना

विभागले

काििा

खटाउने।
२

नायि सब्बा (रािपत्र अनवङ्कत प्रिि िे र्ी)

दई िना

भूमिसधार तिा व्यिथिापन
विभागले

काििा

खटाउने।
३
४

सिेिक (रािपत्र अनवङ्कत प्रिि िे र्ी)
अिीन (रािपत्र अनवङ्कत दितीय िे र्ी)

एक

नापी

िना

खटाउने।

दई िना

नापी

विभागले
विभागले

काििा
काििा

खटाउने।
५

कायागलय सहयोगी (िे र्ी विहीन, िजिदार

दई िना

सिेत)

भूमिसधार तिा व्यिथिापन
विभागले एक िना र नापी
विभागले एक िना काििा
खटाउने।

िम्िा

आठ िना
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