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भूमि सम्बन्धी सिस्या सिाधान आयोग गठन आदे श, २०७६
नेपाल राजपत्रिा प्रकाशशत मिमत
२०७७/०१/०१
भूमिहीन

सुकुम्बासीलाई

जग्गा

उपलब्ध

गराउने

तथा

अव्यवशस्थत

बसोबासीलाई

व्यवस्थापन गने प्रयोजनको लामग भूमि सम्बन्धी सिस्या सिाधान आयोग गठन गरी सो
आयोगको काि, कततब्य र अमधकार सिेत तोक्न आवश्यक भएकोले ,
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ख. को उपदफा (६) बिोशजिको अमधकार
प्रयोग गरी नेपाल सरकारले दे हायको आदे श जारी गरे को छ ।
१.

संशिप्त नाि र प्रारम्भ: (१) यस आदे शको नाि ''भूमि सम्बन्धी सिस्या सिाधान आयोग
गठन आदे श, २०७६'' रहेको छ ।
(२) यो आदे श तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथत नलागेिा यस आदे शिा,(क)

“आयोग” भन्नाले दफा ३ बिोशजिको आयोग सम्झनु पछत ।

(ख)

“ऐन” भन्नाले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ सम्झनु पछत ।

(ग)

"शजल्ला समिमत" भन्नाले दफा ८ बिोशजिको शजल्ला समिमत
सम्झनु पछत ।

(घ)

“िन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा
गररबी मनवारण िन्त्रालय सम्झनु पछत।

३.

आयोगको गठन: (१) नेपालभरका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा
अव्यवशस्थत बसोबासीको जग्गा व्यवस्थापन गने प्रयोजनको लामग दे हाय बिोशजिको भूमि
सम्बन्धी सिस्या सिाधान आयोगको गठन हुनेछ:(क)

नेपाल सरकारले िनोनयन गरे को व्यशि

–अध्यि

(ख)

नेपाल सरकारले िनोनयन गरे को कम्तीिा एक जना ववज्ञ
सवहत चार जना

–सदस्य

(ग)

सम्बशन्धत प्रदे श सरकारले िनोनयन गरे को एक जना -सदस्य

(घ)

नेपाल सरकारले तोकेको राजपत्रावित प्रथि श्रे णीको
अमधकृत

-सदस्य-सशचव

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बिोशजि सदस्य िनोनयन गदात कम्तीिा
एकजना िवहला िनोनयन गनुत पनेछ ।
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(३) आयोगको सशचवालय काठिाडौं उपत्यकािा रहनेछ ।
४.

अध्यि तथा सदस्यको पदावमधिः (१) आयोगको ववघटन नभएसम्ि अध्यि तथा
सदस्यहरु आफ्नो पदिा बहाल रहनेछन् ।
(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापमन दे हायको अवस्थािा
अध्यि वा उपदफा (१) को खण्ड (ख) बिोशजिको सदस्यलाई नेपाल सरकारले र
सोही उपदफाको खण्ड (ग) बिोशजिको सदस्यलाई प्रदे श सरकारले पदबाट हटाउन
सक्नेछिः(क)

इिान्दारीपूवक
त पदीय कततव्य पालना नगरे िा,

(ख)

कायतििताको अभाव भएिा,

(ग)

शारीररक तथा िानमसकरुपले अशि भई कायत सम्पादन गनत
असिथत

भएिा ।

(३) उपदफा (२) बिोशजि पदबाट हटाउनु अशघ सफाईको िनामसब िौका ददनु
पनेछ ।
५.

आयोगको अध्यि र सदस्यको पद ररि हुनिःे दे हायका अवस्थािा आयोगको अध्यि र
सदस्यको पद ररि भएको िामननेछिः(क)

आयोगको अध्यि र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख)
बिोशजिको सदस्यले नेपाल सरकार सिि र सोही उपदफाको
खण्ड (ग) बिोशजिको सदस्यले सम्बशन्धत प्रदे श सरकार सिि
राजीनािा ददएिा,

६.

(ख)

दफा ४ को उपदफा (2) बिोशजि पदबाट हटाइएिा,

(ग)

मनजको िृत्यु भएिा ।

आयोगको काि, कततव्य र अमधकार: यस आदे शिा अन्यत्र उशल्लशखत काि, कततव्य र
अमधकारका अमतररि आयोगको काि, कततव्य र अमधकार दे हाय बिोशजि हुनेछिः(क)

भूमि सम्बन्धी सिस्या सिाधान सम्बन्धी कायतयोजना तयार गरी
स्वीकृत गने,

(ख)

भूमिहीन

सुकुम्बासी

र

अव्यवशस्थत

बसोबासीको

पवहचान

र

प्रिाणीकरणको लामग आधार र िापदण्ड तोक्ने,
(ग)

भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवशस्थत बसोबासीको स्थानीय तहबाट
लगत सिलनको लामग आवश्यक कायतववमध र ढााँचा तयार गरी
स्वीकृत गने,
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(घ)

भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवशस्थत बसोबासीको पवहचान, लगत
सिलन र प्रिाणीकरणको काि स्थानीय तह िाफतत गने,

(ङ)

नक्शा स्रे स्ता तयार गनत िालपोत कायातलय, नापी कायातलय र
स्थानीय तहसाँग आवश्यक सिन्वय गने वा गराउने,

(च)

स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्यािको ववश्लेषण गनत आवश्यक प्रणालीको
ववकास गरी सोही प्रणालीको आधारिा अव्यवशस्थत बसोबासीको
जग्गाको वगीकरण गने,

(छ)

अव्यवशस्थत बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराए बापत ऐन
बिोशजिको दस्तुर मलने,

(ज)

ऐनको दफा ५२ख. को उपदफा (४) बिोशजिको जग्गा हो वा
होईन भन्ने सम्बन्धिा

प्रदे श

सरकार

र स्थानीय तहको

सिन्वयिा यवकन गने वा गराउने,
(झ)

स्थानीय तहबाट भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवशस्थत बसोबासीको
पवहचान र प्रिाणीकरण सम्बन्धी तथ्याि प्राप्त भएपमछ सोही
बिोशजिका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र
अव्यवशस्थत बसोबासीको व्यवस्थापन गनत कायतप्रकृया शुरु गने,

(ञ)

स्थानीय ववशशष्टता सिेतको आधारिा शहरी िेत्रिा सािूवहक
आवास वा जग्गा ववकासको िाध्यिबाट भूमिहीन सुकुम्बासीलाई
जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धिा आवश्यक मनणतय गने,

(ट)

ऐनको दफा ५२ख. र ५२ग. बिोशजिको कायत मनधातररत सियिै
कायत सम्पन्न गनत शजल्लागत रुपिा स्पष्ट कायतयोजना तयार गरी
कायातन्वयनिा ल्याउने,

(ठ)

भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवशस्थत
बसोबासीलाई

व्यवस्थापन

गने

सम्बन्धिा

प्रचमलत

कानूनको

अधीनिा रही आवश्यक मनणतय गने,
(ड)

कायतिेत्रसाँग सम्बशन्धत ववषयिा जुनसुकै मनकायसाँग कागजात
िाग गनत, व्यशिलाई शझकाई बुझ्न, कागज गराउन, स्थलगत
सजतमिन गनत वा गराउन सक्ने,

(ढ)

हदबन्दी

भन्दा

बढी

भई

रोक्का

रहे का

सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउन प्रयोग गने,
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(ण)

जग्गाको वगीकरण गदात भू उपयोग ऐन, २०७६ बिोशजि
वगीकरण गने वा गराउने,

(त)
७.

नेपाल सरकारले तोकेका अन्य काि गने ।

आयोगको बैठक सम्बन्धी कायतववमध:

(१) आयोगको बैठक आयोगको अध्यिले तोकेको

मिमत, सिय र स्थानिा बस्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोशजि आयोगको बैठक बस्ने मिमत, सिय र स्थान तय भए
पमछ सदस्य-सशचवले बैठकको कायतसूची, बैठक बस्ने मिमत, सिय र स्थान सिेत खुलाई
बैठक बस्नु चौमबस घण्टा अगावै सो को सूचना सदस्यहरुलाई पठाउनु पनेछ ।
(३) दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बिोशजिको सदस्यले सम्बशन्धत
प्रदे शको कािकारबाहीको लामग बसेको आयोगको बैठकिा भाग मलनेछ ।
(४) आयोगको बैठकिा आवश्यकता अनुसार ववज्ञ, सम्बशन्धत प्रदे श सरकार वा
स्थानीय तहका पदामधकारीलाई आिन्त्रण गनत सवकनेछ ।
तर बैठकिा आिशन्त्रत त्यस्तो ववज्ञ वा पदामधकारीलाई ित ददने अमधकार हुने
छै न ।
(५) आयोगको कूल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीिा एकाउन्न प्रमतशत सदस्यहरु
उपशस्थत भएिा बैठकको लामग गणपूरक सङ्ख्या पुगेको िामननेछ ।
(६) आयोगको अध्यि सवहतको बहुितको राय आयोगको मनणतय िामननेछ ।
(७) अध्यि र सदस्य-सशचवले बैठकको मनणतय प्रिाशणत गनुत पनेछ ।
(८) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कायतववमध आयोग आफैंले मनधातरण गरे
बिोशजि हुनेछ ।
८.

शजल्ला समिमतको गठन: (१) आयोगको काि, कारबाहीलाई सहयोग, सिन्वय र
सहजीकरण गनत प्रत्येक शजल्लािा दे हाय बिोशजिको शजल्ला समिमत रहनेछिः(क)

नेपाल सरकारले िनोनयन गरे को व्यशि

-अध्यि

(ख)

नेपाल सरकारले िनोनयन गरे को एक जना ववज्ञ सवहत
दुई जना

-सदस्य

(ग)

प्रिुख, सम्बशन्धत मडमभजन वन कायातलय

-सदस्य

(घ)

प्रिुख, सदरिुकाि शस्थत नापी कायातलय

-सदस्य

(ङ)

प्रिुख, भूमिसुधार तथा िालपोत कायातलय

-सदस्य

(च)

शजल्ला सिन्वय अमधकारी

-सदस्य-सशचव

(२) शजल्ला समिमतको अध्यि र नेपाल सरकारले िनोनयन गरे को सदस्यको पदावमध
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शजल्ला समिमतको ववघटन नभएसम्ि कायि रहनेछ ।
(३) उपदफा (२) िा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापमन दफा ४ को उपदफा
(२) िा उशल्लशखत अवस्था रहे िा नेपाल सरकारले उपदफा (१) को खण्ड (क)
बिोशजिको अध्यि वा सोही उपदफाको खण्ड (ख) बिोशजिको सदस्यलाई पदबाट
हटाउन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बिोशजि पदबाट हटाउनु अशघ सफाईको िनामसब िौका ददनु
पनेछ ।
(५) शजल्ला समिमतको सशचवालय सम्बशन्धत शजल्लाको शजल्ला सिन्वय समिमतको
कायातलयिा रहनेछ।
९.

शजल्ला समिमतको बैठक सम्बन्धी कायतववमधिः (१) शजल्ला समिमतको बैठक आवश्यकता
अनुसार सो समिमतको अध्यिले तोकेको मिमत, सिय र स्थानिा बस्नेछ ।
(२) शजल्ला समिमतले आवश्यकता अनुसार कुनै पदामधकारी वा ववज्ञलाई बैठकिा
आिन्त्रण गनत सक्नेछ ।
तर त्यस्तो पदामधकारी वा ववज्ञलाई ित ददने अमधकार हुनेछैन ।
(३) शजल्ला समिमतको बैठकिा सम्पूण त सदस्य सङ्ख्याको कम्तीिा एकाउन्न
प्रमतशत सदस्य उपशस्थत भएिा गणपूरक सङ्ख्या पुगेको िामननेछ।
(४) शजल्ला समिमतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायतववमध समिमत आफैंले मनधातरण गरे
बिोशजि हुनेछ ।

१०.

शजल्ला समिमतका अध्यि र सदस्यका पद ररि हुने अवस्थािः दे हायको अवस्थािा शजल्ला
समिमतका अध्यि र सदस्य पद ररि भएको िामननेछिः-

११.

(क)

नेपाल सरकार सिि राजीनािा ददएिा,

(ख)

दफा ८ को उपदफा (३) बिोशजि पदबाट हटाइएिा,

(ग)

मनजको िृत्यु भएिा ।

शजल्ला समिमतको काि कततव्य र अमधकार: शजल्ला समिमतको काि, कततव्य र अमधकार
दे हाय बिोशजि हुनेछ:(क)

आयोगले प्रत्यायोशजत गरे का अमधकारको अधीनिा रही कायत
सम्पादन गने,

(ख)

कायतिेत्रसाँग सम्बशन्धत ववषयिा प्रदे श सरकार र शजल्लामभत्रका
स्थानीय तहसाँग आवश्यक सिन्वय गने,
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(ग)

कायतिेत्रसाँग

सम्बशन्धत

ववषयिा

स्थानीय

तहका

पदामधकारीहरुलाई अमभिुशखकरण तामलि ददने,
(घ)

आयोगको कािकारबाहीका सम्बन्धिा सरोकारवालासाँग छलफल
र अन्तरविया गने,

(ङ)

शजल्लाबाट

सम्पादन

भएका

कािकारबाहीको

प्रगमत

वववरण

िामसक रुपिा आयोगिा पठाउने,
(च)

भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवशस्थत
बसोबासीलाई

व्यवस्थापन

शजल्लास्तरिा

सिाधान

गने

गनत

िििा

सवकने

भए

दे शखएका
शजल्ला

सिस्या
समिमतबाट

सिाधान गने र सिाधान गनत नसवकने भएिा सिस्या सिाधानको
सम्बन्धिा आवश्यक मनकासाको लामग आयोगिा ले खी पठाउने,
(छ)

कायतिेत्रसाँग सम्बशन्धत ववषयिा स्थानीय तहबाट भए गरे का
कायतको मनयमित अनुगिन गने,

(ज)
१२.

आयोगले तोकेको अन्य काि गने ।

ववज्ञ सदस्यको योग्यता: आयोगको ववज्ञ सदस्यिा मनयुि हुन स्नातक उपामध प्राप्त गरी
भूमि व्यवस्थापन वा कृवषको िेत्रिा कम्तीिा पााँच वषतको अनुभव र शजल्ला समिमतको
ववज्ञ सदस्यिा मनयुि हुन कम्तीिा स्नातक उपामध प्राप्त गरी भूमि व्यवस्थापन वा
कृवषको िेत्रिा कम्तीिा तीन वषतको अनुभव प्राप्त गरे को हुन ु पनेछ।

१३.

पाररश्रमिक तथा अन्य सुववधा: (१) आयोगका अध्यिले राज्यिन्त्री सरहको तलब, भत्ता
र सवारी साधनको सुववधा तथा सदस्यले राजपत्रावित ववशशष्ट श्रे णीको अमधकृतले पाए
सरहको तलब, भत्ता, सवारी साधन र ईन्धनको सुववधा पाउनेछ ।
(२) दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बिोशजिको सदस्यको सेवा
सुववधा सम्बशन्धत प्रदे श सरकारले तोके बिोशजिको हुनेछ ।
(३) शजल्ला समिमतका अध्यिले राजपत्रावित प्रथि श्रे णीको अमधकृतले पाए
सरहको तलब, भत्ता र दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बिोशजिको सदस्यले
राजपत्रावित दितीय श्रे णीको अमधकृतले पाए सरहको तलब भत्ता पाउनेछ ।
(४) आयोग र शजल्ला समिमतिा काि गने कितचारीहरुलाई मनजहरुले खाइपाई
आएको शुरु तलब स्केलको पच्चीस प्रमतशतले हुन आउने रकि िामसक भत्ताको रुपिा
उपलब्ध गराइनेछ ।
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(५) यस आदे श बिोशजिको कािको लामग वफल्डिा खवटने आयोग र शजल्ला
समिमतका अध्यि, सदस्य तथा कितचारीले प्रचमलत कानून बिोशजि तत् तत् पदामधकारी
तथा कितचारीले पाए सरहको दै मनक तथा भ्रिण भत्ता पाउनेछन् ।
(६) दफा २४ को उपदफा (२) बिोशजि करारिा भनात गररएका सवारी चालक
र कायातलय सहयोगीले मनजािती सेवािा कायतरत सवारी चालक र कायातलय सहयोगीले
पाए सरहको शुरु तलब स्केल र भ्रिण गदात मनजहरुले पाए सरहको दै मनक तथा भ्रिण
भत्ता पाउनेछन्।
१४.

सहयोग उपलब्ध गराउनु पने: (१) आयोग र

शजल्ला समिमतले यस आदे श बिोशजिको

कायत सम्पादनको लामग आवश्यक पने कागजात, वववरण, प्रिाण, जग्गा दतात सम्बन्धी
मिमसल तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराई ददन नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीय
तह तथा सो अन्तगततका कायातलयिा िाग गनत सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोशजि िाग भई आएिा सम्बशन्धत मनकायले िाग
बिोशजिको कागजात, वववरण, प्रिाण, जग्गा दतात सम्बन्धी मिमसल तथा अन्य सहयोग
उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
१५.

जग्गा मलन नहुन:े आयोग तथा शजल्ला समिमतका अध्यि, सदस्य र सो आयोग वा
शजल्ला समिमतको काििा खवटएको कितचारी वा मनजको पररवारले

यस आदे श

बिोशजिको जग्गा प्राप्त गनत सक्ने छै नन्।
१६.

कायतयोजना बनाई काि गनुप
त ने: यस आदे शको कायातन्वयन गनत आयोग र शजल्ला
समिमतले आवश्यक कायतयोजना र कायततामलका बनाई काि गनुत पनेछ।

१७.

सिन्वय गनेिः आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवशस्थत
बसोबासीलाई व्यवस्थापन गने प्रयोजनको लामग जग्गाको छनौट तथा व्यवस्थापन गनत
आवश्यकता अनुसार प्रदे श सरकार, स्थानीय तह र भूमि सम्बन्धी मनयिहरु, २०२१ को
मनयि ४१ग. र ४१छ. बिोशजिको समिमतसाँग सिन्वय गनत सक्नेछ ।

१८.

नेपाल सरकार सिि अनुरोध गनत सक्नेिः (१) भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध
गराउने तथा अव्यवशस्थत बसोबासीलाई व्यवस्थापन गने सम्बन्धिा प्रदे श सरकार र
स्थानीय तहसाँग आवश्यक सिन्वय तथा सहजीकरण हुन आवश्यक दे शखएिा आयोगले
त्यस्तो सिन्वय तथा सहजीकरणका लामग िन्त्रालय िाफतत नेपाल सरकार सिि
अनुरोध गनत सक्नेछ ।
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(२) उपदफा (१) बिोशजि आयोगबाट अनुरोध भई आएिा नेपाल सरकारले
प्रदे श सरकार र स्थानीय तह तथा अन्य मनकायसाँग आवश्यक सिन्वय तथा सहजीकरण
गनेछ ।
१९.

जग्गाधनी पूजात उपलब्ध गराउनेिः (१) आयोगले पवहचान र प्रिाणीकरण भएका भूमिहीन
सुकुम्बासी र अव्यवशस्थत बसोबासीलाई उपलब्ध गराउने जग्गाको नक्शा स्रे स्ता तयार
गरी सोही आधारिा जग्गाधनी प्रिाणपूजात बनाई ववतरणको लामग स्थानीय तहलाई
उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोशजि भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवशस्थत बसोबासीलाई
ु
जग्गाधनी प्रिाण पूजात उपलब्ध गराउाँदा सगोलिा रहे का भए पमतपत्नीको सं यि
नाििा
पूजात तयार गरी उपलब्ध गराउनु पनेछ।
(३) नक्शा तयार गने प्रयोजनको लामग जग्गाको िेत्रफल गणना गदात वगत
मिटरिा उल्ले ख गनुत पनेछ । त्यसरी जग्गाको िेत्रफल वगतमिटरिा कायि गदात
दशिलब पमछ दुई अिसम्ि उल्ले ख गनुत पनेछ ।
(४)

आयोगबाट

मनणतय

भई

स्वीकृत

भएका

नक्शा

सम्बशन्धत

शजल्लाको

सदरिुकाि शस्थत नापी कायातलयको नापी अमधकृत र जग्गाधनी स्रे स्ता तथा जग्गाधनी
प्रिाण पूजात भूमिसुधार तथा िालपोत कायातलयको िालपोत अमधकृतबाट प्रिाशणत गराउनु
पनेछ ।
(५) आयोगबाट प्रिाशणत अमभले ख सवहत नक्शा स्रे स्ता प्राप्त भएपमछ िालपोत र
नापी कायातलयले त्यस्तो नक्शा स्रे स्ता लागू गनुत पनेछ ।
२०.

बााँकी काि सम्पन्न गनेिः (१) यो आदे श प्रारम्भ हुन ु अशघ भूमि सम्बन्धी सिस्या सिाधान
गने सम्बन्धिा प्रचमलत कानून बिोशजि नेपाल सरकारले गठन गरे का आयोग, समिमत
वा कायतदलबाट बााँकी रहे का काि वा भएका मनणतयको कायातन्वयन सिेत आयोगले
गनेछ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लामग आयोगले शजल्ला समिमतलाई आवश्यक
मनदे शन ददन सक्नेछ ।

२१.

मनदे शन ददन सक्ने: नेपाल सरकारले आयोगलाई आवश्यकता अनुसार मनदे शन ददन
सक्नेछ र त्यस्तो मनदे शनको पालना गनुत आयोगको कततव्य हुनेछ ।

२२.

राजस्व खातािा दाशखल गनुत पनेिः आयोगले ऐन बिोशजि गरे को जररबाना बापत प्राप्त
रकि र अव्यवशस्थत बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराए बापत प्राप्त दस्तुर नेपाल
सरकारको राजश्व खाता जम्िा गनुत पनेछ ।
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२३.

बजेट सम्बन्धी व्यवस्था: (१) आयोगले आफ्नो र शजल्ला समिमतको लामग आवश्यक पने
बजेटको अनुिामनत लागत तयार गरी मनकासाको लामग िन्त्रालयिा िाग गरी पठाउनु
पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोशजि बजेट िाग गदात वावषतक कायतिि, कायतयोजना सिेत
पेश गनुत पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बिोशजि बजेट मनकासाको लामग िाग प्राप्त भए पमछ
िन्त्रालयले नेपाल सरकारको अथत िन्त्रालयिा ले खी पठाउनेछ ।
(४) उपदफा (३) बिोशजि लेखी आएिा नेपाल सरकारको अथत िन्त्रालयले
आयोग र शजल्ला समिमतको लामग आवश्यक पने बजेट िन्त्रालय िाफतत मनकासा
गनेछ ।
(५) उपदफा (४) बिोशजि मनकासा भएको बजेट िध्येबाट आयोगले शजल्ला
समिमतलाई आवश्यक पने बजेट उपलब्ध गराउनेछ ।
(६) आयोग र शजल्ला समिमतको कायत सञ्चालनका लामग छु ट्टै बैि खाता हुनेछ ।
(७) आयोग र शजल्ला समिमतको सदस्य-सशचव र तोवकएको ले खा अमधकृत वा
ु दस्तखतबाट आयोग र शजल्ला समिमतको खाता सञ्चालन हुनेछ ।
लेखापालको सं यि
(८) आयोग र शजल्ला समिमतको आय-ब्ययको ले खा प्रचमलत सङ्घीय कानून
बिोशजि राशखनेछ ।
(९) आयोग र शजल्ला समिमतको ले खापरीिण प्रचमलत सङ्घीय कानून बिोशजि
हुनेछ ।
(१०) आमथतक प्रशासन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचमलत सङ्घीय कानून बिोशजि
हुनेछ ।

२४.

कितचारी व्यवस्थापनिः

(१) आयोगको कािको लामग आवश्यक पने अनुसूचीिा उल्ले ख भए बिोशजिका क

(२) उपदफा (१) बिोशजि कितचारी उपलब्ध नगराएिा आयोगले करार िाफतत
कितचारी व्यवस्थापन गनत सक्नेछ ।
(३) शजल्ला समिमतको लामग आवश्यक पने कितचारी प्रिुख शजल्ला अमधकारीले
शजल्लाशस्थत कायातलयबाट काजिा खटाउनु पनेछ।
तर वफल्ड कायतको लामग आवश्यक प्राववमधक कितचारीहरु आयोगको मसफाररसिा
अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी नापी ववभागले काजिा वा करारिा मनयुि गरी उपलब्ध
गराउनेछ ।
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२५.

प्रमतवेदन पेश गनुत पनेिः (१) आयोगले आफूले गरे का कािको प्रगमत वववरण र शजल्ला
समिमतबाट प्राप्त प्रमतवेदनिा उशल्लशखत वववरण सिेत सिावेश गरी चौिामसक रुपिा
िन्त्रालयिा पेश गनुत पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोशजि प्राप्त प्रमतवेदन िन्त्रालयले नेपाल सरकार सिि पेश
गनत पनेछ ।
(३) शजल्ला समिमतले आफूले सम्पादन गरे का कािको प्रगमत वववरण त्रैिामसक
रुपिा आयोग र प्रदे श सरकारको सम्बशन्धत िन्त्रालय सिि पेश गनुत पनेछ ।

२६.

अमधकार प्रत्यायोजन: (१) नेपाल सरकारले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ११
को उपदफा (१) ले ददएको अमधकार प्रयोग गरी दे हाय बिोशजिका अमधकार आयोगलाई
प्रत्यायोजन गरे को छिः(क)

मबतात उन्िूलन ऐन, २०१६ को दफा ४, ५, ७, ७क., ८, र
१२क. िा उशल्लशखत अमधकारहरु,

(ख)

जग्गा (नापजााँच) ऐन, २०१९ को दफा ३, ५ ६, ६ख., ६घ., ७,
८, ८क., ११, र ११ग. िा उशल्लशखत अमधकारहरु,

(ग)

उखडा सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ र ५ िा उशल्लशखत
अमधकारहरु,

(घ)

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १३, १४, १४क., १५, १६,
१८(१), १९, २०, २१, २१ख., २२, २४, ५२ख., ५२ग.,
५२घ. को खण्ड (क) र (ग), ५२ङ., ५२च. िा उशल्लशखत
अमधकारहरु,

(ङ)

िालपोत ऐन, २०३४ को दफा ६, ७, ८, ८क., ८ख., २४, २५
र ३२ िा उशल्लशखत अमधकारहरु,

(च)

मबतात उन्िूलन मनयिावली, २०१७ को मनयि ३, ३क., ३ग., ४,
५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १३, १५, १६ र २० िा उशल्लशखत
अमधकारहरु,

(छ)

भूमि सम्बन्धी मनयिहरु, २०२१ को पररच्छे द-३ िा उशल्लशखत
अमधकारहरु,

(ज)

उखडा सम्बन्धी मनयिहरू, २०२१ को मनयि ३, ४, र ५ िा
उशल्लशखत अमधकारहरु,
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(झ)

िालपोत मनयिावली, २०३६ को मनयि ३, ४, ४क., ५क., ५घ.,
२२क. र २३ िा उशल्लशखत अमधकारहरु,

(ञ)

जग्गा नापजााँच मनयिावली, २०५८ को मनयि ४, ५, ८, ९, १०,
१२,

१३,

१४,

१५,

१७,

१८

र

२४

िा

उशल्लशखत

अमधकारहरु ।
(२) उपदफा (१) बिोशजिका अमधकारको प्रयोग आयोगको ववघटन नभएसम्ि
आयोग वा आयोगले तोकेको अमधकारीले िात्र प्रयोग गनेछ।
(३) आयोग वा आयोगले तोकेको अमधकारीले उपदफा (१) िा उशल्लशखत ऐन
तथा मनयि बिोशजिको अमधकारको प्रयोग गदात सोही ऐन तथा मनयििा उशल्लशखत
कानूनी व्यवस्थाको पालना र कायतववमधको प्रयोग गनुत पनेछ ।
(४) आयोगले आफूलाई प्राप्त अमधकार िध्ये केही अमधकार शजल्ला समिमत वा
कुनै पदामधकारीलाई प्रत्यायोजन गनत सक्नेछ ।
२७.

आयोगको कायातवमध, म्याद थप र ववघटनिः (१) आयोगको कायातवमध आयोग गठन
भएको मिमतले तीन वषतको हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोशजिको अवमधमभत्र काि सम्पन्न हुन नसकेिा नेपाल
सरकारले आयोगको अवमध बढीिा दुई वषतसम्ि थप गनत सक्नेछ।
(३) नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेिा जुनसुकै सियिा आयोग ववघटन गनत सक्नेछ ।
त्यसरी आयोग ववघटन भएिा शजल्ला समिमत सिेत स्वतिः ववघटन हुनेछ।
(४) आयोगको काि सम्पन्न भएपमछ वा आयोगको ववघटन भएिा आयोग वा
शजल्ला समिमतबाट भए गरे को काि कारबाही सम्बन्धी मनणतय, अमभलेख, नक्शा र स्रे स्ता
लगायतका

सम्पूणत

कागजात

सम्बशन्धत

िालपोत

कायातलय

र

नापी

कायातलयिा

हस्तान्तरण गनुत पनेछ।
२८.

खारे जी र बचाउिः यो आदे श जारी हुन ु पूव त िालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७क. को
उपदफा (१) बिोशजि गठन भएका जग्गा दतात समिमतहरु यो आदे श लागू भएपमछ स्वतिः
खारे ज हुनेछन् र त्यस्ता समिमतबाट सम्पन्न हुन बााँकी काि आयोगले गनेछ ।
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अनुसूची
(दफा २४

को उपदफा (१) साँग सम्बशन्धत)

आयोगको लामग आवश्यक पने कितचारीको वववरण
दरबन्दी वववरण
िं.

पद नाि

श्रे णी

सेवा

सिुह

सङ्ख्या

१

उपसशचव

रा.प.दि.

प्रशासन

सािान्य प्रशासन

३

२

उपसशचव

रा.प.दि.

प्रशासन

ले खा

१

३

प्रिुख नापी अमधकृत

रा.प.दि.

ईशन्जमनयररङ्ग

सभे

२

४

उपसशचव (कानून)

रा.प.दि.

कानून

कानून

१

५

शाखा अमधकृत

रा.प.तृ.

प्रशासन

सािान्य प्रशासन

५

६

नापी अमधकृत

रा.प.तृ.

ईशन्जमनयररङ्ग

सभे

३

७

कानून अमधकृत

रा.प.तृ.

कानून

कानून

१

८

कम््युटर अमधकृत

रा.प.तृ.

ववववध

९

ले खा अमधकृत

रा.प.तृ.

प्रशासन

ले खा

१

१०

नायब सुब्बा/ले .पा

रा.प. अन. प्र

प्रशासन

सा. प्र/ले खा

७

११

सभे िक

रा.प. अन. प्र.

ईशन्जमनयररङ्ग

सभे

४

१२

कम्युटर अपरे टर

रा.प. अन. प्र

ववववध

१३

खररदार

रा.प. अन. दि.

प्रशासन

१४

ड्राईभर

१५

कायातलय सहयोगी

सं

वववहन

१

२
सािान्य प्रशासन

२
५

वववहन

४

जम्िा
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