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सार्वजनिक सडक (मुआब्जा निर्ावरण सनमनि) नियमार्ली, २०३३

िेपाल राजपत्रमा प्रकाशिि नमनि
२०३३।७।९
संिोर्ि
सार्वजनिक सडक (मुआब्जा निर्ावरण सनमनि) (पहिलो सं िोर्ि)
नियमार्ली, २०३३

२०३३।११।२४

सार्वजनिक सडक ऐि, २०३१ को

दफा

१० र ३३ ले ददएको अनर्कार प्रयोग गरी िेपाल

सरकारले दे िायको नियमिरु बिाएकोछ ।

१.

संशिप्त िाम र प्रारम्भः (१) यी नियमिरुको िाम “सार्वजनिक सडक (मुआब्जा निर्ावरण
सनमनि) नियमार्ली, २०३३” रिेकोछ ।
(२) यो नियमार्ली िुरुन्ि प्रारम्भ िुिेछ ।

२.

पररभाषाः हर्षय र्ा प्रसड्डले अको अर्व िलागेमा यस नियमार्लीमा,–
(क)

“ऐि” भन्नाले सार्वजनिक सडक ऐि, २०३१ सम्झिु पछव ।

(ख)

“सनमनि” भन्नाले

ऐिको

दफा १० को उपदफा (१) बमोशजम गदिि

मुआब्जा निर्ावरण सनमनि सम्झिु पछव ।
(ख)

“उपसनमनि” भन्नाले

ऐिको

दफा १० को उपदफा (१) बमोशजम गदिि

मुआब्जा निर्ावरण उपसनमनि सम्झिु पछव ।

३.

सनमनिको काम, किवब्य र अनर्कारः (१) सनमनिको काम, किवब्य र अनर्कार दे िाय बमोशजम
िुिेछः—

 सार्वजनिक सडक (पहिलो सं िोर्ि) ऐि, २०३५ द्वारा सेिी ऐिको दफा १० शझहकएको ।
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(क)

सार्वजनिक सडकको निनमत्त िेपाल सरकारले प्राप्त गरे को जग्गाको
मुआब्जा ऐि र यस नियमार्लीको अर्ीिमा रिी निर्ावरण गरी िेपाल
सरकार समि नसफाररस पेि गिे,

(ख)

कुिै जग्गाको मुआब्जा निर्ावरण गिवको निनमत्त आर्श्यक पिे हर्र्रण
त्यस्िो जग्गाको लगि रिे को कायावलयबाट माग गिे,

(ग)

जग्गाको मुआब्जा निर्ावरण गिे प्रयोजिको लानग जग्गा प्राप्त गदावको
नमनिमा त्यस्िो जग्गाको प्रचनलि मोल निर्ावरण गिव आर्श्यक जााँच
पडिाल गिे,

(घ)

मुआब्जा निर्ावरण गिव कुिै जग्गाको जााँच पडिाल गिव आर्श्यक
परे मा सनमनिको सदस्य र्ा अन्य कुिै व्यशिबाट जग्गाको जााँच
पडिाल गराउिे,

(ङ)

४.

मुआब्जा निर्ावरण गिव आर्श्यक पिे अन्य काम कारर्ािी गिे ।

उपसनमनिको काम, किवब्य र अनर्कारः (१) उपसनमनिको काम, किवब्य र अनर्कार दे िाय
बमोशजम िुिेछः–
(क)

सनमनिको िीनि निदे ििको अर्ीिमा रिी जग्गाको मुआब्जा निर्ावरण
गिे,

(ख)

िेपाल सरकारले प्राप्त गरे को जग्गाको मुआब्जा निर्ावरण गरी सनमनि
माफवि िेपाल सरकार समि नसफाररस पेि गिे,

(ग)

जग्गाको मुआब्जा निर्ावरण गिे प्रयोजिको लानग जग्गा प्राप्त गदावको
नमनिमा त्यस्िो जग्गाको प्रचनलि मोल निर्ावरण गिव आर्श्यक जााँच
पडिाल गर्र्िे,

(घ)

जग्गाको मुआब्जा निर्ावरण गिे नसलनसलामा आर्श्यक पिे हर्र्रण
त्यस्िा जग्गाको लगि रिे को कायावलयबाट प्राप्त गिे,
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(ङ)

सनमनिको निदे ििको अर्ीिमा रिी जग्गाको मुआब्जा निर्ावरण गिव
आर्श्यक पिे अन्य कायविरु गिे ।

५.

घर, इमारि, आददको मुआब्जा निर्ावरण गदावः कुिै जग्गा प्राप्त गदाव घर, इमारि, पखावल आदद
सहिि प्राप्त गरे को भए यस नियमार्ली बमोशजम सनमनि र्ा उपसनमनिले त्यस्िो घर, इमारि,
पखावल आददको मुआब्जा निर्ावरण गदाव

ऐिको

दफा ११ र िेपाल सरकारले समय समयमा

ददएको मागवदिविको अर्ीिमा रिी निर्ावरण गिुव पिेछ ।

६.

सनमनिको बैिकः (१) सनमनिको बैिक सनमनिको अध्यिले िोके बमोशजम बस्िेछ ।
(२) सनमनिको बैिकमा अपिाइिे कायवहर्नर् सनमनि आफैले व्यर्शस्र्ि गिेछ ।
(३) बिुमिको निणवय सनमनिको निणवय िुिेछ । मि बराबर भएमा सनमनिको
अध्यिले निणवयात्मक मि समेि ददि सक्िेछ ।
(४) सनमनिको निणवय सनमनिको सदस्य—सशचर्द्वारा प्रमाशणि िुिेछ ।

७.

उपसनमनिको बैिक र निणवयः (१) उपसनमनिको बैिक उपसनमनिको अध्यिले िोके बमोशजम
बस्िेछ ।
(२) उपसनमनिमा अपिाइिे कायवहर्नर् उपसनमनिले सनमनिको निदे ििको अर्ीिमा रिी
आफैले व्यर्शस्र्ि गिेछ ।
(३) बिुमिको निणवय उपसनमनिको निणवय िुिेछ । मि बराबर भएमा उपसनमनिको
अध्यिले निणवयात्मक मि समेि ददि सक्िेछ ।
(४) उपसनमनिको निणवय उपसनमनिको सदस्य—सशचर्द्धारा प्रमाशणि िुिेछ ।

८.

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

 पहिलो सं िोर्िद्वारा सं िोनर्ि ।

 सार्वजनिक सडक (पहिलो सं िोर्ि) ऐि, २०३५ द्वारा सेिी ऐिको दफा ११ शझहकएको ।
 पहिलो सं िोर्िद्वारा खारे ज ।
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अिुसूची–१..................

अिुसूची–२.................

 पहिलो सं िोर्िद्वारा खारे ज ।
द्रष्टव्यः– (१) नमनि २०३३।११।२४ को िेपाल राजपत्रमा प्रकाशिि सूचिाद्धारा मुआब्जा निर्ावरण सनमनि र उपसनमनि
गिि गररएको ।
(२) केिी िेपाल कािूि सं िोर्ि गिे ऐि, २०६३ द्वारा रुपान्िर गररएका िब्दिरुः—
“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “िेपाल सरकार” ।

