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बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुम्वासी य अव्मवस्थथत फसोफासीको रगत सॊकरन सम्फन्धी कामयववमध, 207८ 
याविम बमूभ आमोग गठन आदेश, 207८  को दपा 6 को खण्ड (ख) रे ददएको अमधकाय 

प्रमोग गयी याविम बमूभ आमोगरे देहामको कामयववमध फनाएको छ । 
१. सॊस्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस कामयववमधको नाभ “बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुम्वासी य अव्मवस्थथत 

फसोफासीको रगत सॊकरन सम्फन्धी कामयववमध, 207८” यहेको  छ। 

(२) मो कामयववमध आमोगरे थवीकृत बएको मभमतफाट रागू हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा, मस कामयववमधभा् 
(क) “अव्मवस्थथत फसोफासी” बन्नारे ऐनको दपा ५२ (ग) को थऩष्टीकयण खण्डभा उल्रेख 

बए फभोस्जभ सयकायी, ऐरानी, ऩमतय वा सयकायी अमबरेखभा वन जमनएको बए ताऩमन 
राभो सभमदेस्ख आवाद कभोत गयी घय टहया फनाई फसोफास गयेका ऐनको  दपा 
५२(ग) को उऩदपा (३) को आधायभा वगॉकयण गरयएका व्मस्िराई सम्झनऩुछय य 
सो शब्दरे  मनजप्रमत आस्ित ऩरयवायका सदथम सभेतराई जनाउछ। 

(ख)  “आमोग” बन्नारे याविम बमूभ आमोग सम्झनऩुछय । 

(ग)  “ऐन” बन्नारे बमूभ सम्फन्धी  ऐन, २०२१ सम्झनऩुछय । 

(घ) “मनमभ” बन्नारे बमूभ सम्फन्धी मनमभहरू, २०२१  सम्झनऩुछय। 

(ङ) “कामयऩामरका” बन्नारे थथानीम तहको गाउॉ कामयऩामरका वा नगय कामयऩामरका 
सम्झनऩुछय। 

(च) “स्जल्रा समभमत” बन्नारे याविम बमूभ आमोग गठन आदेश २०७८ को दपा ८ 
फभोस्जभको स्जल्रा समभमत सम्झनऩुछय । 

(छ) “नाऩ नक्सा” बन्नारे नाऩीका रामग मनमन्रण ववन्द ुथथाऩना गने, जग्गाको नाऩी गयी 
जग्गाको तथ्माङ्क सॊकरन गने, जग्गाको नक्सा तमाय गने, ऺेरपर मवकन गने, 
जग्गाको वकमसभ वगॉकयण गने य ऺरेीम वकताफ (वपल्डफकु) तमाय गने कामयराई 
सम्झनऩुछय । 

(ज) “मनवेदन पायाभ” बन्नारे बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासी य अव्मवस्थथत 
फसोफासीरे आफ्नो वववयण सवहत मनवेदन ददन ेअनसूुची-३  य  अनसूुची-४ फभोस्जभको 
ढाॉचाको पायाभ सम्झन ुऩछय । 

(झ)  “बमूभहीन दमरत” बन्नारे याविम दमरत आमोगद्वाया दमरत बनी सूचीकृत जामतका 
बमूभहीन सकुुम्फासी बने्न सम्झनऩुछय । 

(ञ) “बमूभहीन सकुुम्फासी ” बन्नारे ऐनको दपा ५२ (ख) को थऩष्टीकयण  खण्डभा उल्रेख 
बए फभोस्जभ नेऩार याज्ममबर आफ्नो वा आफ्नो ऩरयवायको थवामभत्वभा जग्गा जभीन 
नबएको य आफ्नो वा आफ्नो ऩरयवायको आम आजयन, स्रोत वा प्रमासफाट जग्गाको 
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प्रफन्ध गनय असभथय व्मस्ि सम्झन ु ऩछय य सो शब्दरे मनजप्रमत आस्ित ऩरयवायका 
सदथम सभेतराई जनाउनछे। 

(ट)  “थथानीम तह” बन्नारे गाउॉऩामरका, नगयऩामरका, उऩभहागयऩामरका य 
भहानगयऩामरका सम्झनऩुछय। 

थऩष्टीकयण् मस कामयववमधको प्रमोजनको रामग भारै “थथानीम तह’’ बन्नारे 
नेऩारको सॊववधानको धाया ३०६ को खण्ड (ढ) भा प्रमिु बएको स्जल्रा सबा 
यास्खएको छैन ।  

(ठ) “सेवा केन्र” बन्नारे दपा ५ को उऩदपा (१) फभोस्जभको बमूभहीन दमरत, बमूभहीन 
सकुुम्फासी य अव्मवस्थथत फसोफासीको  वववयण तथा तथ्माङ्क सॊकरन रगामतका कामय 
गनय थथानीम तहभा यहने “बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासी य अव्मवस्थथत फसोफासी 
सॊकरन सेवा केन्र”  सम्झनऩुछय। 

३. आमोग य थथानीम तह फीच सभझदायी: आमोगरे याविम बमूभ आमोग गठन आदेश, २०७८ य अन्म प्रचमरत 
कानूनभा बएका व्मवथथा अनरुुऩ बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासीराई जग्गा ववतयण य अव्मवस्थथत 
फसोफासीको व्मवथथाऩन गने कामयराई सभन्वमात्भक रूऩभा  प्रबावकायी ढॊगरे सम्ऩन्न गनय थथानीम तहसॉग 
अनसूुची –१ फभोस्जभको कामय सहभमत ऩरभा हथताऺय गयी कामय प्रायम्ब गनुय ऩनेछ ।  

४. सहजीकयण समभमत:  (१) बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासी तथा अव्मवस्थथत फसोफासीको ऩवहचान, रगत 
सॊकरन, प्रभाणीकयण तथा नाऩ नक्सा गने कामयभा सहमोग य सहजीकयण गनय थथानीम तहभा देहाम 
फभोस्जभको थथानीम तह थतयीम बमूभहीन तथा अव्मवस्थथत फसोफासी व्मवथथाऩन सहजीकयण समभमत गठन 
गनुय ऩनेछ। 

(क) थथानीम तहको प्रभखु वा अध्मऺ  - सॊमोजक 

(ख) थथानीम तहका उऩप्रभखु वा उऩाध्मऺ - उऩसॊमोजक 

(ग) सम्फस्न्धत थथानीम तहभा विमाशीर यहेका याविम भान्मता प्राप्त 
याजनीमतक दररे खटाएको एक/एक जना प्रमतमनमध – सदथम 

(घ) कामयऩामरकाका सदथमहरु भध्मेफाट एक दमरत / अल्ऩसॊख्मक य एक 
भवहरा गयी दईु जना - सदथम 

(ङ) थथानीम तहभा विमाशीर वकसान, सकुुम्फासी, बमूभ, फसोफास रगामतका 
ऺेरभा काभ गरययहेका सॊघ, सॊगठन वा नागरयक सभाजफाट नदोहोरयन े
गयी सहजीकयण समभमतरे भनोनमन गयेका  प्रमतमनमध (कम्तीभा एक 
भवहरा य एक दमरत सवहत ३ जना) - सदथम 

(च) प्रभखु प्रशासकीम अमधकृत - सदथम सस्चव 
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(२) थथरगत रूऩभा तथ्माङ्क सॊकरन तथा नाऩ नक्साको काभभा सहजीकयण गनय तथा 
वडा समभमतराई आवश्मक सहमोग ऩरु् माउन देहाम फभोस्जभको वडाथतयीम बमूभहीन य अव्मवस्थथत 
फसोफासी व्मवथथाऩन सहजीकयण समभमत गठन गनुय ऩनेछ। 

(क) वडा अध्मऺ – अध्मऺ 

(ख) वडा सदथमहरु –सदथम 

(ग) सम्फस्न्धत वडाभा विमाशीर यहेका याविम भान्मता प्राप्त याजनीमतक दररे 
खटाएको एक/एक जना प्रमतमनमध - सदथम 

(घ) सम्फस्न्धत वडाभा विमाशीर वकसान, सकुुम्फासी, बमूभ, फसोफास रगामतका 
ऺेरभा काभ गरययहेका सॊघ, सॊगठन वा नागरयक सभाजफाट नदोहोरयने गयी 
वडाथतयीम सहजीकयण समभमतरे भनोनमन गयेका प्रमतमनमध (कम्तीभा एक 
भवहरा य एक दमरत सवहत ३ जना) - सदथम 

(ङ) वडा सस्चव –सदथम सस्चव 

(३) उऩदपा (1) य (२ ) फभोस्जभका  समभमतको फैठकभा आवश्मकता अनसुाय दपा ५ 
को उऩदपा (१) फभोस्जभको सेवा केन्रका कभयचायी य सम्फस्न्धत ऺेरका ववऻहरुराई आभन्रण गनय 
सक्नेछ। 

(४) उऩदपा (1) य (२) फभोस्जभको समभमतरे देहाम फभोस्जभको कामय गनेछ्- 
(क) थथानीम तहरे तजुयभा गयेको कामयमोजना कामायन्वमन गनय सहमोग गने | 
(ख) बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासी य अव्मवस्थथत फसोफासीको वववयण तथा 

तथ्माङ्क सॊकरन, ऩवहचान, प्रभाणीकयण य नाऩ नक्सा रगामतका कामय 
प्रविमाभा सहजीकयण गने | 

(ग) सभदुामथतय तथा सम्फस्न्धत सयोकायवाराहरूभा आमोगको काभ कायवाहीहरु 
सम्फन्धभा  प्रचाय प्रसाय एवॊ सूचना सम्प्रषेण गने। 

(५)  वडाको रगत सॊकरन तथा नाऩ नक्साको कामयभा  कुनै वववाद वा फाधा अड्चन 
देस्खएभा वा तथ्माङ्क सॊकरक वा नाऩी  टोरीरे सहजीकयणको रामग अनयुोध गयेभा उऩदपा (२) 
फभोस्जभको समभमतरे उऩरब्ध तथ्म, प्रभाण, वपल्डको फथतसु्थथमत रगामतको अध्ममन य नाऩी टोरीको 
याम सझुाव सभेतको आधायभा वववादको टुङ्गो रगाउन ेछ। 

(६) उऩदपा (२) फभोस्जभको समभमतरे उऩदपा (५) अनसुाय वववाद सभाधान गनय 
नसकेभा सो समभमतरे आफ्नो याम तथा मसपारयस सवहत उऩदपा (1) फभोस्जभको समभमतभा रेखी ऩठाउन ु
ऩनेछ । 

(७) उऩदपा (५) फभोस्जभ रेखी आएभा उऩदपा (1) फभोस्जभको समभमतरे आवश्मक  
सभन्वम य सहजीकयण गयी वववाद सभाधान गनेछ । 
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(८) उऩदपा (1) फभोस्जभको समभमतको फैठकभा सॊमोजकरे सम्फस्न्धत वडा अध्मऺराई 
सदथमको रूऩभा आभन्रण गनय सक्नेछ । 

(९) बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासी य अव्मवस्थथत फसोफासी ऩरयवाय नबएको 
थथानीम तहरे उऩदपा (1) य (२) फभोस्जभको समभमत गठन गनुयऩने छैन । 

थऩष्टीकयण: याविम भान्मता प्राप्त दर बन्नारे याजनीमतक दर सम्फन्धी ऐन, २०७३ को दपा 
५२ फभोस्जभको याविम दरको भान्मता प्राप्त याजनीमतक दरहरुराई फझुाउने छ | 

५. जनशस्ि व्मवथथाऩन य कामयमोजना मनधाययण: (१) बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासी य अव्मवस्थथत  
फसोफासीको ऩवहचान, रगत सॊकरन गने कामय सम्ऩन्न गनय सम्फस्न्धत थथानीम तहरे बमूभहीन दमरत, 
बमूभहीन सकुुम्फासी य अव्मवस्थथत फसोफासी सेवा केन्र थथाऩना गनुयऩनेछ । सेवा केन्रभा खवटन ेकभयचायी 
य मनजहरुको कामय वववयण अनसूुची-१ (क)  फभोस्जभ हनुेछ। 

(२) उऩदपा (1) फभोस्जभको सेवा केन्रभा सम्फस्न्धत नाऩी कामायरमफाट खवटएको नाऩी 
टोरीका  प्राववमधक कभयचायी फाहेकका अन्म आवश्मक कभयचायी सम्फस्न्धत थथानीम तहरे व्मवथथाऩन  
गनुयऩनेछ। 

(३) उऩदपा (1) फभोस्जभको  सेवा केन्रभा खवटने कभयचायीरे आमोगरे तोकेको 
सभमसीभा य कामयऩामरकाको मनणयममबर यहेय तथ्माङ्क सॊकरन सम्फन्धी कामयराई देहाम फभोस्जभका 
विमाकराऩ  सभेटी कामयमोजना फनाई काभ गनेछ l 

(क) थथानीम तहको अनौऩचारयक तथा अव्मवस्थथत ब-ूसम्फन्धको फथतसु्थथमत य 
ऩरयवेश आॊकरन, 

(ख) तथ्माङ्क सॊकरन सम्फन्धी कामय 
१. तथ्माङ्क सॊकरनको तमायी, प्रचायप्रसाय य सचेतना 
२. तथ्माङ्क सॊकरन य प्रणारीभा प्रवववष्ट 

३. मनफेदन दतायको मनथसा ववतयण 

४. बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासी य अव्मवस्थथत फसोफासीको 
वडाथतयीम प्रमतवेदनको मनभायण 

५. बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासी य अव्मवस्थथत फसोफासीको 
ऩवहचान य प्रभाणीकयणभा सहजीकयण 

(ग) नाऩ नक्सा गने ऺरेको ऩवहचान य छनौटभा सहजीकयण 

(४) बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासी य अव्मवस्थथत फसोफासी ऩरयवाय नबएको 
थथानीम तहरे उऩदपा (1) अनसुायको सेवा केन्र थथाऩना गनुयऩने छैन । 

६. थथानीम तहको अनौऩचारयक ब-ूसम्फन्धको फथतसु्थथमत य ऩरयवेश आॉकरन् (१) थथानीम तहरे आमोगसॉगको 
सभन्वमभा बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासी य अव्मवस्थथत फसोफासीरे फसोफास वा आवाद कभोत गयेका 
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फथतीहरुको वववयण, प्रत्मेक फथतीका बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासी य अव्मवस्थथत फसोफासीको 
अनभुामनत घय ऩरयवाय सॊख्मा रगामत अनसूुची-२ फभोस्जभको ढाॉचाभा वडा अनसुायको प्रायस्म्बक वववयण 
तमाय गनुयऩनेछ । 

(२) उऩदपा (1) अनसुाय वववयण तमाय गनुय ऩूवय प्रत्मेक थथानीम तहरे फथतीको तहगत 
ऺेर तोवकनसकेको बए देहाम फभोस्जभ हनुे गयी तोक्न ुऩनेछ्- 

(क) गाउॉऩामरकाको हकभा ग्राभीण ऺेर, शहयोन्भखु ऺेर, शहयी ऺेर, 
गाउॉऩामरकाको केन्र, 

(ख) नगयऩामरकाको हकभा ग्राभीण ऺेर, शहयोन्भखु ऺेर, शहयी ऺेर 

(३) उऩदपा (1) अनसुायको प्रायस्म्बक वववयण तमाय गनय आमोग/स्जल्रा समभमतका 
ऩदामधकायी, एकाइका कभयचायी य वडाथतयीम सहजीकयण समभमतका सदथम थथरगत रूऩभा खवटन 
सक्नेछन।् 

७. तथ्माङ्क सॊकरनको तमायी य प्रचायप्रसाय: (१) तोवकएको सभम मबर थथानीम तहरे बमूभहीन दमरत, बमूभहीन 
सकुुम्फासी य अव्मवस्थथत फसोफासीको ऩवहचान य प्रभाणीकयणको रामग आवश्मक ऩने वववयण सवहतको 
मनवेदन पायाभ थथरगत रूऩभा बनय / बयाउन आवश्मक व्मवथथा मभराउन ुऩनेछ । 

(२) उऩदपा (1) अनसुाय  बमूभहीन दमरत य बमूभहीन सकुुम्फासीको मनवेदन सवहतको  
तथ्माङ्क सॊकरन गनय आमोगरे तोकेको अनसूुची-३, अव्मवस्थथत फसोफासीको हकभा अनसूुची-४ फभोस्जभको 
ढाॊचाको मनवेदन  पायाभ  प्रमोग गनुयऩनेछ । 

(३) दपा ४ को उऩदपा (1) फभोस्जभको सेवा केन्ररे थथरगत रूऩभा बमूभहीन दमरत, 
बमूभहीन सकुुम्फासी य अव्मवस्थथत फसोफासीराई देहामका ववषमभा जानकायी गयाउनऩुने छ । 

(क) नागरयकता प्राप्त ऩरयवायका सफै सदथमको नागरयकता प्रभाणऩरको प्रमतमरवऩ 
य ऩरयवायभूरी य मनजको ऩमत/ऩत्नीको हारसारै स्खचेको ऩासऩोटय साइजको 
पोटोको आवश्मकता, 

(ख) अव्मवस्थथत फसोफासीको हकभा आपू य ऩरयवायका सदथमका नाभभा 
अन्मर यहेको सफै  जग्गाको जग्गाधनी प्रभाण ऩूजायको प्रमतमरवऩ य 
सम्फस्न्धत थथानीम तहरे सम्ऩस्ि कय प्रमोजनको रामग मनधाययण गयेको 
भूल्माङ्कन सम्फन्धी थथानीम तहको ऩर 

(ग) ऐनको दपा ५२ (घ) अनसुाय झटुो वववयण ददॊदा हनुे सजाम सम्फन्धी 
व्मवथथा 

(घ) नाऩ नक्सा हनु े ऺेरभा आ-आपूरे घयवास तथा आवाद कभोत गयेको 
जग्गाको साॉध मसभाना  थऩष्ट गने 
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(ङ) आपूसॉग बएका अन्म प्रभाण जथतै घयसायको कागजको प्रमतमरवऩ, भतदाता 
ऩरयचम-ऩर, ववद्यतु, ऩानीको भहशूर फझुाएको प्रभाण, थथानीम तहरे 
घयधयुी कामभ गयी कय सॊकरन गयेको प्रभाण जटुाउन े

(च) जग्गाधनी ऩूजाय बएको तय प्राकृमतक प्रकोऩको  कायणरे आफ्नो वा 
आफ्नो ऩरयवायको थवामभत्वभा यहेको कुनै ऩमन जग्गा प्रमोगभा आउन े
सम्बावना नबई त्मथतो जग्गाको हकबोग नेऩार सयकायको नाभभा कामभ 
गयेका बमूभहीनको हकभा  सो ववषमको भारऩोत कामायरमको रगत कट्टा 
समभमतको मनणयम य भारऩोत कामयरमको ऩर ऩेश गने 

८. सूचना प्रकाशन: (१) बमूभहीन दमरत य बमूभहीन सकुुम्फासीराई जग्गा उऩरब्ध गयाउने य अव्मवस्थथत 
फसोफासीको व्मवथथाऩन गने प्रमोजनको रामग आमोगरे मनफेदन साथ ऩेश गनुयऩने वववयण सभेत उल्रेख 
गयी याविमथतयको दैमनक ऩमरकाभा प्रत्मेक थथानीम तहभा जम्भा ३५ ददनको सभम ददई प्रत्मेक वडाभा 
७ (सात) ददनको म्माद ददई रगत सॊकरन गनय अनसूुची- ५ (क) य जग्गा नाऩनक्सा गने प्रमोजनको 
रामग १५ (ऩन्र) ददन अगावै अनसूुची - ५ फभोस्जभको ढाॉचाभा सावयजमनक सूचना प्रकाशन गनेछ। 

(२) उऩदपा (१) अनसुायको सूचना प्रकास्शत बएऩमछ सम्फस्न्धत स्जल्रा समभमत, 
थथानीम तह य वडा कामायरमहरुरे थथानीम सॊचाय भाध्मभहरु भापय त थऩ प्रचाय प्रसाय गनय सक्नेछन । 

(३) उऩदपा (१) अनसुायको सूचना प्रकाशन बएऩमछ थथानीम तह य वडा 
कामायरमहरुरे सो को जानकायीका रामग आफ्ना कामायरमको सूचना ऩाटी य आवश्मक सावयजमनक 
थथरहरुभा सूचना टाॉस गनुयऩनेछ । 

९. तथ्माङ्क सॊकरनको ववमध् (१) आमोगरे वववयण य तथ्माङ्क सॊकरन सम्फन्धी सूचना प्रकाशन गयेऩमछ 
तथ्माङ्क सॊकरक/प्रमफस्थटकतायहरु   वडा समभमत/कामायरमरे तोकेका थथानभा मनवेदन बनय/बयाउन एवॊ 
उनीहरुको ऩवहचान य प्रभाणीकयणको रामग आवश्मक ऩने तथ्माङ्क सॊकरन गनय आमोगरे तोके 
फभोस्जभको पायाभ मरई थथानीम तह / वडा कामायरमरे तोकेको थथानभा खवटनेछन।् 

(२) तथ्माङ्क सॊकरकरे वववयण सॊकरन गदाय देहाम फभोस्जभ गनुयऩनेछ। 

(क) थथानीम तहरे उऩरब्ध गयाएको ऩरयचमऩर अमनवामय रूऩभा रगाएको 
हनुऩुनेछ । 

(ख) सम्बव बएसम्भ तथ्माङ्क सॊकरन गरयन े ऩरयवायका सदथमहरुसॊगै याखी 
मनवेदन पायाभ  बयाउनकुो उद्देश्म, पायाभको  प्रकायफाये जानकायी 
ददनऩुनेछ। 

(ग) बमूभहीन दमरत य बमूभहीन सकुुम्फासी वा अव्मवस्थथत फसोफासी भध्मे कुन 
प्रकायको पायाभ बने सम्फन्धभा मनधो गने/गयाउने । 

(घ) झटुो वववयण दददा ऐनको दपा ५२ (घ) फभोस्जभ हनु ेसजामफाये जानकायी 
गयाउने। 
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(ङ) मनवेदन पायाभभा बएका वववयण ऩरयवायभूरीराई िभैसॉग सोधेय बदै 
जाने। 

(च) अनावश्मक  कुयाहरु नसोध्न े। 

(छ) मनवेदन पायाभभा सकेसम्भ केयभेट नगने, वटऩेक्स रगाउन नहनुे । 

(ज) मनवेदन पायाभभा ऩरयवायभूरी य मनजको ऩमत वा ऩत्नीको थऩष्ट ऩवहचान ददन े
पोटो टाॉथने। 

(झ) पायाभ  बरयसकेऩमछ सफै वववयण ऩढी ऩरयवायभूरीराई पायाभभा हथताऺय 
गनय रगाई मनवेदन  पायाभ मरने य प्रणारीभा प्रवववष्ट गने । 

(ञ) प्रणारीको सहमोगभा प्राप्त बएको मनवेदन पायाभ नॊ. य ऩरयवायभूरीको नाभ 
यस्जथटयभा चढाउने य मनवेदकराई मनफेदन प्राप्त बएको मनथसा ददने | 

(ट) प्रत्मेक ददन ऩेश बएका मनवेदनहरु बऩायइ गयी वडा कामायरमभा दताय य 
प्रभाणीकयणका रामग फझुाउन े। 

(३) वडा कामायरमरे प्राप्त बएका मनवेदन भामथ देहाम फभोस्जभका कामय गनुयऩनेछ्- 
(क) पायाभ ऩेश गदाय थथानीम तहको ऺेर पायाभभा नजनाएको बए जनाउन े

व्मवथथा गनुयऩने । 

(ख) पायाभ रुज ु गने य वडा अध्मऺफाट पायाभ प्रभास्णत गयाई दताय गने, 
मनवेदन दताय गदाय देहाम फभोस्जभ गने । 

 

मनवेदकको प्रकाय वडा कामायरमभा ऩेश बएका  
मनवेदन दताय पायाभ नॊ. 

बमूभहीन दमरतको रामग शरुु  हनुे दताय 
(कोड)  नॊ. 

वडा नॊ. - BD०००१ 

 

बमूभहीन सकुुम्फासीको  रामग शरुु  हनु े
दताय (कोड)  नॊ. 

वडा नॊ. - BS०००१ 

 

अव्मवस्थथत फसोफासीको रामग शरुु  हनु े
दताय (कोड)  नॊ. 

वडा नॊ. - AB०००१ 

 

 

(ग) फझुाइएका पायाभभा दताय (कोड) नॊ. अनसुाय वकिा कोड जनाउन े।जथतै 
दताय कोड ०७-AB००१२ बए वकिा कोड ऩवहरो वकिाको रामग 
AB००१२१, दोिो वकिाको रामग AB००१२२, तेिो वकिाको रामग 
AB००१२३। 
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(घ) मनवेदन दताय बएको जानकायी थवरूऩ तथ्माङ्क प्रवववष्ट बए ऩमछ अनसूुची - ६ 
फभोस्जभको मनथसा बयी तत्कार मनवेदकराई फझुाउने व्मवथथा मभराउने । 

(ङ) कुनै जग्गा आवाद  कभोत नगयेका वा ववतयण गनय नमभल्ने जग्गाभा 
फसोफास,  आवाद कभोत गयेका बमूभहीन दमरत य बमूभहीन 
सकुुम्फासीहरुराई उऩरब्ध गयाउन सवकने जमभन ऩवहचान गयी नाऩनक्सा 
गनय थथानीम तह भापय त स्जल्रा समभमतराई मसपारयस गने ।  

(च) प्राप्त बएकभा मनवेदनको वववयण प्रणारीभा प्रवववष्टकयणका आधायभा अनसूुची 
७ य ७ (क) को ढाॉचाभा सूचना टाॉस गयी मनवेदन उऩय कसैको दावी 
ववयोध य उजयुी ऩयेभा सम्फस्न्धत वडा समभमतरे वडा थतयीम सहजीयण 
समभमतको सहमोगभा आवश्मक जाॉचफझु ऩश्चात मनणयम गयी थथानीम तहभा 
मसपारयस गनेछ । मनवेदकरे आपूरे ऩेश गयेको मनवेदनभा उल्रेस्खत 
वववयणबन्दा पयक हनु गई सच्माउन भाग गये वडारे सोको अमबरेख  
प्रभाणको आधायभा भनामसफ देस्खए वववयण सच्माउन सक्नेछ ।  

(छ) दावी ववयोधफाट कसैको मनवेदनभा उल्रेस्खत वववयण झूठो ठहयेभा मनणयम 
सावयजमनक गयी मनवेदन यद्द गनय थथानीम तहराई मसपारयस गनेछ ।   

(ज) मनवेदकरे भाग गयेको जग्गा ववतयण गनय नमभल्न ेबएभा सोको याम सवहत 
मवकन गनय थथानीम तह भापय त स्जल्रा समभमतभा मसपारयस गने य मनजराई 
दपा ९ को उऩदपा (३) (घ) फभोस्जभको जग्गा उऩरब्ध गयाउन सभेत 
मसपारयस गने ।  

(झ) वडा समभमतरे खण्ड (ङ) फभोस्जभ म्माद सभाप्त बएको बमूभहीन दमरत य 
बमूभहीन सकुुम्फासीको हकभा ७ (सात) ददनमबर  मनवेदकको ऩवहचान य 
प्रभाणीकयण गयी आवश्मक कायफाहीको रामग थथानीम तह सभऺ ऩेश  
गने ।   

(४) एउटा मनवेदकको एउटा स्जल्राको आऩसभा मसभाना जोमडएको दवैु थथानीम तहभा 
अव्मवस्थथत फसोफासीको रूऩभा फसोफास वा आवाद कभोत बएको जग्गा यहेको बएऩमन 
कुनै एक थथानीम तहभा भार मनवेदन ददन सवकनछे बने दोिो थथानीम तहको जग्गाको 
हकभा अनसूुची –६ फभोस्जभको मसपारयस मनवेदन साथ ऩेश गनुयऩनेछ ।    

१०. तामरभ तथा प्रस्शऺण: वपल्डभा खवटने तथ्माङ्क सॊकरक य प्राववमधक कभयचायीराई आवश्मकता अनसुाय 
देहामका मफषमभा प्रस्शऺण ददइनेछ । 
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सैद्धास्न्तक् 
(क) आमोगको ऩरयचम, गठन आदेश, कामयववमधहरू, अनसूुचीहरु, आमोगको 

काभसॉग सम्फस्न्धत ववद्यभान काननुी व्मवथथा, आमोगको काभका रामग 
सॊथथागत स्जम्भेवायी तथा सयोकायवारा मनकाम/सॊथथा/व्मस्िहरू 

(ख) कभयचायीहरुको बमूभका, दावमत्व य आचायसॊवहता 
(ग) सहबामगताभूरक नाऩनक्शा, रगत सॊकरन तथा मनणयमका ववमधहरू 

(घ) आमोगफाट तमाय गरयएको मनवेदन पायाभभा सभेवटएका ववषमहरु य बने 
तरयका 

(ङ) नक्सा अध्ममन य नक्शाका वकमसभ (वकिानाऩी नक्शा, Land Use 

Map/Data, Hazard/Risk Map) 

(च) Cadastral Maps and Documents (Map Design, Symbols, Field 

Book, format for other information, land ownership register and 

certificate), Parcel Numbering, sheet numbering 

(छ) Spatial Data acquisition techniques (Basics of satellite 

imageries/UAV/TS/Tape) 

(ज) Image interpretation techniques 

(झ) Digitization techniques (Point, line, polygon) and Errors in 

Digitization 

(ञ) Different unit of length and area measurement and their 

conversion 

(ट) Identification of Government and Public Land, Land Use 

Categorization Techniques and Valuation Techniques for pricing 

of land 

(ठ) General Knowledge of the facilities available at Survey Office and 

Land Revenue Office (including applications like LRMIS, NeLIS, 
NaLCIS & Merokitta) 

प्रमोगात्भक (कऺाकोठा वा वपल्डभा आधारयत) 

(क) Image Interpretation, Identification of details/Parcel Boundary, 
(ख) Delineation of parcel on the ground and area computation from 

field measurement 

(ग) marking  details on satellite or UAV image,  cadastral survey using 

TS 

(घ) Handling the recommended system/software (Installation, data 

entry, data processing, data visualization, reporting), 
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(ङ) Accuracy checking of satellite image in field 

(च) Digitization of image data (boundary) 

(छ) Map making using coordinated data taken by TS 

(ज) Attribute data entry 

(झ) Application form Validation (practicing application form filling-up) 

११. तथ्माङ्कको प्रवववष्ट्  (१) दपा ७ को उऩदपा (२) अनसुाय प्राप्त बएका मनवेदनराई रगत सॊकरक/ 
प्रवववष्टकतायरे तत्कारै कम््मटुय प्रणारीभा प्रवववष्ट गनुय ऩनेछ । 

(२) सेवा केन्ररे प्राप्त बएका मनवेदनको वववयण प्रणारीभा प्रमफस्थटकयणका आधायभा 
अनसूुची ७ य ७ (क) को ढाॉचाभा तमाय गयी दपा ९ उऩदपा ३ खण्ड (च) अनसुाय सूचना प्रकाशन गने 
प्रमोजनका रामग वडा कामायरमभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

(३) सेवा केन्ररे वडागत रूऩभा मनमभको मनमभ ४१ (ख) को उऩमनमभ (४) 
फभोस्जभको उऩरब्ध गयाउन नसवकने जग्गाभा फसोफासका रामग  मनवेदन ददने बमूभहीन दमरत, बमूभहीन 
सकुुम्फासी य अव्मवस्थथत फसोफासीहरूको छुट्टाछुटै्ट वववयण तमाय गयी वडा कामायरमभा ऩठाउनऩुनेछ। 
बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासीको हकभा वडा कामायरमरे दपा ९ उऩदपा ३ खण्ड (घ) अनसुाय 
प्रविमा अगामड फढाउनछे । 

(४) सेवा केन्ररे अव्मवस्थथत फसोफासीरे आवाद कभोत गयेको जग्गाको दथतूय मनधाययण 
प्रमोजनाथय जग्गाको वगॉकयण सम्फन्धी तथ्माङ्क प्रवववष्ट (entry) गयेऩमन जग्गाको वगॉकयण य दथतयु 
मनधाययण सम्फन्धी फाॉकी काभहरु स्जल्रा समभमतफाट हनुेछन। 

(५) जग्गा सट्टाबनायको िभभा फसोफास गयेका अव्मवस्थथत फसोफासीको रगत सॊकरन 
य प्रवववष्ट गदाय "जग्गा सट्टाबनाय" जनाउन ु ऩनेछ।मो प्रमोजनका रामग मनवेदकरे रगत कट्टा वा जग्गा 
सट्टाबनायको प्रभाण ऩेश गनुयऩनेछ। 

१२. तथ्माङ्कको जाॉचफझु, प्रभाणीकयण तथा हथतान्तयण: (१) दपा ९ को उऩदपा ३ (ङ) को सूचना अनसुाय 
मनवेदकरे आपूरे ऩेश गयेको मनवेदनभा उल्रेस्खत वववयण बन्दा पयक हनु गई सच्माउन भाग गये वडारे सो 
को अमबरेख याखी प्रभाणको आधायभा भनामसफ देस्खए वववयण सच्माउन सक्नछे।कसैको दावी ववयोध य उजयुी 
ऩयेभा वडा थतयीम सहजीकयण समभमतरे आवश्मक जाॉचफझु ऩश्चात गयेको मसपारयसको आधायभा वडा समभमतरे 
मनणयम गयी सात ददनमबर थथानीम तहभा थवीकृतीका रामग ऩेश गनेछ।  

(२) दपा ४ को उऩदपा (५) य (६) अनसुाय वडा थतयफाट सभाधान हनु नसकेका 
ववषमहरुराई ऩामरकाथतरयम सहजीकयण समभमतरे आवश्मक जाॉचफझु ऩश्चात गयेको मसपारयसका आधायभा 
थथानीम तहको कामयऩामरकारे आवश्मक मनणयम गनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ सफै वडाफाट प्राप्त वववयण तथा उऩदपा (२) फभोस्जभको 
वववयणराई थथानीम तहरे थथानीम तह थतयीम सहजीकयण समभमतको फैठक याखी सावयजमनक गनेछ य 
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थथानीम तहको कामयऩामरकारे आवश्मक मनणयम तथा प्रभाणीकयण गयी ऐन फभोस्जभ जग्गा उऩरब्ध गयाउन े
मसपारयस सवहत ७ ददन मबर स्जल्रा समभमत सभऺ ऩेश गनेछ।  

(३) जग्गा सट्टाबनाय गयी फसोफास गयेका अव्मवस्थथत फसोफासीको छुटै्ट वववयण थथानीम 
कामयऩामरकारे स्जल्रा समभमत सभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ। 

(४) भागदावी प्रभाणीकयण हनु नसकेका व्मस्िहरुको नाभावरी थथानीम तहको सूचना ऩाटीभा 
टाॉस गरय साफयजमनक गनुयऩनेछ ।  

१३. नाऩ नक्साको तमायी: (१) आमोग/स्जल्रा समभमतरे थथानीम तह य नाऩी कामायरमसॉगको सभन्वमभा बमूभहीन 
दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासीराई ववतयण तथा अव्मवस्थथत फसोफासीराई व्मवथथाऩन गनय मोग्म जग्गा (क) 
ऐरानी (ख) ऩमतय, नदी उकास रगामतका सयकायी जग्गा य (ग) साववकको वन ऺेर जमनएको बए ऩमन 
आवाददभा ऩरयणत बएको जग्गा भध्मे कुन हो वगॉकयण सभेत हनु ेगयी प्रत्मेक थथानको चाय वकल्रा सभेत 
उल्रेख गयी ऩवहचान य छनौट गयी एवकन गनुयऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) अनसुायको कामय गदाय दपा ६ को उऩदपा (२) अनसुाय थथानीम तहको 
फथतीको तहगत ऺरे ववबाजन बैनसकेको बए थथानीम तहरे सो को सभेत मनणयम गनुयऩनेछ ।  

(३) सम्फस्न्धत नाऩी कामायरमरे आमोगरे तम गयेको कामयमोजनाभा उल्रेख बए फभोस्जभ थथानीम 
तहहरुको उऩदपा (१) अनसुाय छामनएका थथानको नाऩ नक्सा सम्फन्धी कामयका रामग आवश्मक सॊख्माभा 
वपल्डभा खवटइ नाऩजाॉच गने तथा कामायरमभा फसी नक्सा तमाय गने टोरी गठन गनेछ । नाऩी कामायरमरे 
खटाउन े टोरीभा यहने गयी सम्फस्न्धत थथानीम तहरे थऩ नाऩी प्राववमधक य आवश्मक जनशस्ि खटाउन ु
ऩनेछ। नाऩी कामायरमरे नाऩ नक्सा कामयभा सम्फस्न्धत थथानीम तहसॉग आवश्मक सभन्वम गनुयऩनेछ ।  

(४) टोरीरे नाऩ नक्सा गरयन ेऺेरको अनसूुची-८ फभोस्जभको ढाॉचाभा ऩन्र ददनको सूचना प्रकाशन 
गनुय ऩनेछ तथा सो ऺेर वरयऩरयका सामफकका वकिा नाऩी नक्साहरूको वप्रन्ट सॊकरन गने,  जग्गाको तथ्माङ्क 
रगत सॊकरनका रामग तोवकएको पायाभको प्रफन्ध, ब-ूउऩग्रह स्चरको व्मवथथा, नाऩ नक्सा गने मन्र 
उऩकयण ऩयीऺण य थतयीकयण (standardization) तथा ब्मवथथाऩन गनुयऩनेछ ।  

१४. नाऩ नक्साको  ववमध  य प्रववमध  सम्फन्धभा्  सम्फस्न्धत थथानीम तहफाट प्राप्त बएको बमूभहीन दमरत, बमूभहीन 
सकुुम्फासी, अव्मवस्थथत फसोफासीको तथ्माङ्क तथा नाऩ नक्सा गनुयऩने जग्गाको अवस्थथमत रगामतका ववषमभा 
उऩरब्ध गयाएको वववयणको आधायभा आमोगरे आवश्मिा अनसुायको प्रमफमध प्रमोग गयी  जग्गा नाऩ जाॉचको 
काभ गनयसक्नछे। कुनै प्रववमध प्रमोग गयी जग्गा नाऩ जाॉच गने सम्फन्धभा आमोगरे छुटै्ट Standard 
Operating Procedure मनधाययण गनय सक्नेछ । 

१५. नाऩ नक्सा गने् नाऩ नक्साङ्कन कामयको रामग देहामफभोस्जभका ववमधहरु अवरम्फन गरयनेछ्  

(अ) इभेज/अथोपोटोफाट नाऩ नक्सा गने्  
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(क)  सभथय, बवन एवॊ रूख ववरूवारे नढाकेको खरुा तथा जमभनको बौमतक मसभाना 
थऩष्ट देस्खन ेऺेरभा geo-referenced बउूऩग्रह स्चर वा drone स्चरको प्रमोग गयी 
वकिानाऩी गरयनेछ। 

(ख)  ब-ूउऩग्रह स्चर/अथोपोटोफाट नाऩ नक्सा गने प्रमोजनको रामग आवश्मक ब-ूउऩग्रह 
स्चर/अथोपोटो नाऩी ववबागरे आमोगराई उऩरब्ध गयाउनेछ। 

(ग)  आमोगरे ववबागफाट प्राप्त इभेज आवश्मकता अनसुाय ववबागको सहमोगभा 
स्जमोरयपयेन्स, स्जमोयेक्टीपाइ गयी उऩमिु आकायभा वप्रण्ट गयी नाऩी कामायरमराई 
उऩरब्ध गयाउनेछ ।  

(घ) नाऩी कामायरमफाट थथानीम तहभा खटाइएको टोरी आमोगरे उऩरब्ध गयाएको ब-ू
उऩग्रह स्चरको वप्रन्ट, आवश्मक उऩकयण, फन्दोफथतीका सभान मरई वपल्डभा 
खट्नेछ। 

(ङ) बमूभहीन दमरत, बमूभवहन सकुुम्वासी एवॊ अव्मवस्थथत फसोफासीको मनवेदन दताय गयेको 
मनथसाको आधायभा नाऩी टोरीरे नाॉऩजाॊच को कामय अगाडी फढाउनेछ ।  

(च) मनवेदन दताय बए ऩश् चात सम्वस्न्धत व्मिीको वकिा मसभाना उि वकिाको 
सॊमधमायहरु सभेतको सहभतीभा ब-ूउऩग्रह स्चरको वप्रण्टभा अॊवकत/कोयी कामभ  

गनेछ । 

(छ) ब-ूउऩग्रह स्चरको वप्रन्ट प्रमतभा मसभा थऩष्ट नदेस्खए टेऩको प्रमोग गयी स्चन्ह रगाएय 
वकिा मसभाना एवकन गनेछ । 

(ज) मसयी वकिा कामभ गयेऩश् चात उि वकिाराई वकिा कोड नम्वय ददनेछ । 

(झ) वकिा य उि वकिाको कोड नम्वय कामभ बए ऩश् चात अनसूुची –६ फभोस्जभको 
प्राप्त मनथसाभा जग्गा नाॉऩजाॉच गने प्रामफमधकको नाभ, नाऩ नक्सा बएको मभमत उल्रेख 
गयी प्रभास्णत गनुय ऩनेछ । 

(ञ) मफगतको आमोग फाट ववतयण गरयएका मनथसा य वपल्ड ऩयीऺण गयी ऩयुानो मनथसा 
स्खची अनसूुची –६ फभोस्जभका नमाॉ मनथसा सम्फस्न्धत वडा कामायरमरे उऩरब्ध 
गयाउनेछ। 

(ट) उऩदपा (६) फभोस्जभ मनवेदन दताय तथा नाऩ नक्साको मनथसा उऩरब्ध गयाउॉदा 
प्रत्मेक वकिाको सॊमधमायहरुको सहभती य सहबामगताभा जग्गाको नाऩ नक्सा गयी 
अनसूुची -१० फभोस्जभको ढाॉचाभा भचुलु्का गनुय ऩनेछ । 

(ठ) मसभाॊकन गदाय सम्फस्न्धत सॊमधमायफीच मफवाद वा असभझदायी देस्खएभा सवयप्रथभ 
“बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुभफासी य अब्मवस्थथत फसोफासीको थथानीम तहफाट 
रगत सॊकरन सम्फन्धी कामयमफमध, २०७८” को दपा ३ को उऩदपा (२) 
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फभोस्जभको वडाथतयीम सहजीकयण समभमतको सहमोगभा मफवाद सभाधान गरयनेछ । 
वडा तहको सो समभमतफाट सभाधान नबएभा सोको दपा ३ को उऩदपा (१) 
फभोस्जभको थथानीम तह थतयीम सहजीकयण समभमत भापय त मफवाद सभाधान गयी नाऩ 
नक्साको कामयराई मनयन्तयता ददइनेछ । तत्कार मफवाद सभाधान हनुे नदेस्खएभा 
मफवाद बएको मसभा कामभ नगयी (सॊमिु रुऩभा ब्रकभा नाऩी गयी) अन्म वकिाको 
िभैसॊग नाऩ नक्सा गरयनेछ। 

(ड) नक्साको मसट नम्वय जनाउॉदा वडा नम्वय अनसुाय जथतै वडा १ को सीट (नक्सा) 
नॊ. १(क), १(ख)........... य सम्फस्न्धत टोर/गाउॉ/फथतीको नाभ रेखी जनाउन ु
ऩनेछ य अनसूुची- ९ फभोस्जभको ढाॉचाभा वकिाहरुको वववयण सॊकरन गनुयऩनेछ ।  

(ढ) वपल्डभा नाऩनक्सा ऩश् चात वकिा कामभ गरयएको ब-ूउऩग्रह स्चर वप्रन्टराई स्जल्रा 
स्थथत नाऩी कामायरमभा फझुाउनेछ। 

(ण) नाऩी कामायरमभा बएको टोरीरे वपल्डफाट प्राप्त वकिा कामभ गरयएको ब-ूउऩग्रह 
स्चर वप्रन्टको आधायभा नाऩ नक्सा सम्फन्धी प्रणारीभा वकिा मडस्जटाइज गयी 
वपल्डफाट सॊकरन गरयएका वववयणहरु प्रववष्ट गयी अस्न्तभ डाटावेस तमाय गनेछ ।  

(त) सोही प्रणारी प्रमोग गयी वकिा नाऩी नक्सा तमाय गरयनछे। 

(थ) नक्सा वप्रण्ट गदाय नाऩी ववबागको “जग्गा नाऩजाॉच तथा िेथता अध्मावमधक सम्फन्धी 
मनदेस्शका, २०७३” को अनसूुची-४ अनसुायको सॊकेत स्चन्हको ढाॉचाभा तमाय गयी 
वप्रन्ट गरयनेछ । 

(द) वकिाको ऺेरपरको हकभा प्रणारीरे ददएको ऺेरपरराई (फगयमभटय य दशभरव 
ऩछाडी अङ्क नहनुे) अस्न्तभ ऺेरपर भामननेछ । 

(ध) वकिाको ववयह कामभ गदाय जग्गाको प्रमोजन जथतै खेतीऩाती, घय, ऩाखो, फगैंचा, 
वन, ऩमतय, ऩोखयी, खोरा, नदी, नहय, कूरो, फाटो, सडक, याजभागय जनाउन ुऩनेछ । 

(आ) अन्म मफमधफाट नाऩ नक्सा गने् 
(क)  थथामी प्रकृमतका बवन एवॊ रूख ववरुवारे मसभाना ढावकएको फथती य ऩहाडी 

बबूागभा   नाऩनक्सा गदाय Total Station को प्रमोग गरयनेछ ।  

(ख) Total station फाट नाऩनक्सा गदाय फढीभा दईु  वटा मफन्दफुाट भार नाऩी गनय सवकन े
बए Traversing गनुयऩने छैन ।  

 तय दईु बन्दा फढी मफन्दकुो आवश्मकता ऩने देस्खएभा अमनवामय 
रुऩभा  Traverse गनुयऩने छ।Total Station फाट नाऩनक्सा गदाय थकेच अमनवामय 
रूऩरे फनाउन ुऩनेछ । मनमन्रण ववन्दकुो D-Card अनसूुची -११ फभोस्जभ फनाउन ु 

ऩनेछ । 
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(ग) Total Station को प्रमोग गयी नाऩ नक्सा गदाय नाऩी मफबागवाट जारय 
गरयएको “मडस्जटर वकिानाऩी कामय सॊचारन मफमध, २०७२” अनसुाय गनुय 
ऩनेछ।  

१६. नाऩ नक्सा गदाय ववचाय ऩमुायउनऩुने थऩ कुयाहरु् (१) छनौट बएका जग्गा िभफद्ध रूऩरे नाऩ नक्सा गदाय 
वडा तथा थथानीम तहको मसभाना, व्मस्िरे आवाद कभोत गयेका जग्गा तथा थथामी बवन रगामतका 
सॊयचना य फीच फीचभा अवस्थथत सावयजमनक जग्गाहरु जथतै फाटो, कुवा, ऩधेयो इनाय, ऩोखयी, भसानघाट, 
गौचय, धामभयक भठ, भस्न्दय, चौतायो, हाट भेरा राग्न ेठाउॉ; सयकायी कामायरम जथतै साभदुावमक ववधारम, 
सयकायी थवाथथ्म सॊथथा, प्रहयी चौकी, थथानीम तह, प्रदेश सयकाय वा नेऩार सयकायको मनकामरे बोग गयेको 
सयकायी जग्गाहरूको नाऩ जाॉच गयी नाभ वा मफयह (जग्गाको प्रकृमत वा मफवयण) सभेत सॊकरन गनुय ऩनेछ। 

(२) छनौट बएको थथानको फीच फीचभा कुनै उद्योग वा व्मावसावमक सॊथथारे बोगचरन गयेका 
सयकायी जग्गाको सभेत नाऩ नक्सा गयी जग्गाधनीको नाभ य ववयहभा सयकायी उल्रेख गनुयऩनेछ ।  

(३) जग्गा सट्टाबनायको िभभा फसोफास गयेका अव्मवस्थथत फसोफासीरे बोगचरन गयेको 
सयकायी जग्गा सभेत नाऩ नक्सा गनुयऩनेछ । 

(४) नाऩ नक्साको िभभा प्रत्मेक ऩरयवायरे आवाद कभोत  गयेको जग्गा भध्मे आवास वा 
कृवष (खेतीऩाती) जनु प्रमोजनको रामग उऩमोग बैयहेको छ सो को  वववयण नाऩी टोरीरे खरुाउन ुऩनेछ। 

(५) कुनै व्मस्िको नाभभा िेथता कामभ बएको वकिासॉग जोमडएको सयकायी जग्गा ना्दा 
व्मस्िको जग्गा छुट्याई मनजको जग्गा नघथुने गयी नाऩी गनुयऩछय ।वपल्डभा तत्कार सम्बव नदेस्खए बोग 
अनसुाय नाऩी, नक्सा तमाय बएऩमछ जोमडएको सामफकको नाॉऩनक्सासॉग भास्जयन मबडाई व्मस्िको जग्गा कटाई 
फाॉकी  सयकायी जग्गाको नक्सा य ऺेरपर कामभ गनुयऩछय ।  

(६) व्मास्िरे मनभायण गयेका थथामी प्रकृमतका घय रगामतका सॊयचनाको आॊस्शक बाग सडक 
मसभा मबर वा नदी, खोरा वा नहयको वकनायाभा ऩये ऩमन त्मथता सॊयचनाको नाऩ नक्सा गयी नक्साभा सडक 
सीभा वा नदी, खोरा वा नहयको भाऩदण्डको येखा थऩष्ट रूऩभा देखाउन ुऩनेछ । 

(७) नाऩ नक्सा सकेसम्भ याविम सॊयचनाको मनमन्रण मफन्दकुो आधायभा य नबए थथानीम 
arbitrary coordinates को आधायभा गनय सवकनेछ।आधायबतू मनमन्रण ववन्दकुो थथाऩनाभा GNSS प्रववमध 
(DGPS) राई प्राथमभकता ददनेनछे । Arbitrary coordinates  system भा मसट (नक्सा)नॊ जनाउॉदा वडा 
अनसुाय पयक पयक गयी जथतै वडा 1 को रामग सीट(नक्सा) नॊ. १(क), १(ख) ,...... य सम्फस्न्धत 
टोर/गाउॉ/फथतीको नाभ रेखी  जनाउॉन  सवकनेछ। 

(८) सामफक नाऩीभा कामभ बएको कुनै सयकायी जग्गाभा आवाद कभोत गनेहरुको हकभा 
सभेत बोगचरन गये फभोस्जभ वकिाको सम्ऩूणय बागको नाऩ नक्सा गरय आवश्मक रगत मरनऩुने छ । 

१७. नक्सा मनभायण: (१) नाऩ नक्सा गने प्राववमधकरे नाऩ नक्सा गयी प्राप्त डाटा तथा सम्फस्न्धत बउूऩग्रह स्चर वा 
ड्रोन स्चरराई नक्सा फनाउन ेप्रमोजनका रामग प्रणारीभा upload गनुयऩनेछ । मसयी डाटाराई  upload गयेऩमछ 
वपल्डफाट प्राप्त थकेच, ववमबन्न नाऩहरु तथा वकिा वववयण पायाभको  भद्दतफाट प्रणारीभा ववद्यभान tools को 
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प्रमोग गरय वपल्डफाट वकिा मसभानाभा स्चन्ह रगाई  ल्माइएको आधायभा वकिा मसभाना मडस्जटाइज गनुयऩनेछ य 
वकिाहरु फनाउॉदै वपल्डफाट सॊकेत गरयए अनसुाय कोड नॊ दददै जान ु ऩनेछ । मसयी तमाय बएका वकिाहरु 
वप्रन्ट गरय मफवयण नमभरेभा बउूऩग्रह वा ड्रोन स्चर तथा वपल्डभा जाॉच (verify) गरय सच्माउन ुऩनेछ  । 

(२) कोड नॊ. को आधायभा सॊकमरत वकिा वववयण पायाभको आवाद कभोत गने व्मस्िहरुको 
नाभ रगामतको बमूभ रगत सम्फन्धी  वववयण सभेत प्रणारीभा प्रवववष्ट गनुयऩछय।  

(३) साववक नाऩीभा कामभ बएको वकिा मबरको नाऩ नक्सा गयी प्राप्त नक्साराई सामफकको 
वकिासॉग ओबयल्माऩ गयी कुनै व्मस्ि मफशेषको जग्गा घसेुको बए घसेुको बाग कटाई छुटै्ट पाइर नक्सा 
कामभ गनुय ऩनेछ ।मथतो अवथथाभा वकिाहरुको अस्न्तभ वकिा नॊ सम्फस्न्धत नाऩी कामायरमफाट प्राप्त गनुयऩनेछ 
(भूर वकिा सभावेश  बएको ्रट यस्जथटयको अस्न्तभ वकिा नॊ ऩमछका आवश्मक सॊख्माका वकिा नॊ.  
हरु)। 

(४) उऩदपा (३) य (४) फभोस्जभ तमाय बएका नक्साभा नाऩ नक्सा गने नाऩी प्राववमधकरे 
हथताऺय गनुय ऩनेछ। 

(५) थथानीम तहरे प्रचमरत ववमधफाट आफ्नो थथानीम तह मबरको बमूभहीन य अव्मवस्थथत 
फसोफासीरे आवाद कभोत गयेको जग्गाको नाऩ नक्सा गयी नक्सा नॊ. य वकिा नॊ. कामभ गरयसकेको बए नाऩी 
टोरीरे आवश्मक चेक जाॉच गयी भनामसव देस्खए सोवह नक्सा प्रभास्णत गनय सक्नेछन।  

१८. नाऩ नक्साको प्रमतवेदन तमायी, प्रमतवेदनको जाॉचफझु य हथतान्तयण: (१) दपा (१७) अनसुाय तमाय नक्सा  य  
ववमबन्न वकिाहरु आवाद कभोत गने व्मस्िहरुको नाभ सभेतको आधायभा एक प्रमतवेदन  तमाय गयी सो 
प्रमतवेदन राई अनसूुची-१२ को ढाॉचाको  सात ददने सूचना फभोस्जभ नाऩी टोरी भापय त सावयजमनक गनुयऩनेछ । 

(२) उऩदपा (1) अनसुाय सूचना प्रकाशन बएऩछी कुनै मनवेदकरे टोरीभा सम्ऩकय  गयी आपूरे 
आवाद कभोत गयेको जग्गाको आकाय प्रकाय तथा ऺेरपर सभेतको जानकायी मरन ऩाउनछेन। प्रकास्शत 
सूचना फभोस्जभको वववयणका सम्फन्धभा सयोकायवारारे स्चि नफझुी सच्माउन भाग गये टोरीरे सो को 
अमबरेख याखी आवश्मक ऩये प्रभाणको आधायभा वववयण सच्माउन सवकनेछ । साथै सात ददन मबर ऩयेका अन्म 
मरस्खत उजयुीका सम्फन्धभा सभेत टोरीरे आवश्मक छानववन गयी टोमर तहफाट सभाधान हनुे बएभा सधुाय गयी 
प्रमतवेदन सावयजमनक बएको मभमतरे ७ (सात) ददन मबर अध्मावमधक प्रमतवेदन तमाय गनुयऩनेछ।  

(३) कामयऩामरकारे उऩदपा (२) अनसुाय तमाय प्रमतवेदनका आधायभा स्जल्रा समभमतराई जग्गा 
उऩरब्ध गयाउने मसपारयस गनुयऩनेछ ।  

(४) नाऩी टोरीरे नाऩ नक्साको प्रगमत वववयण भामसक रूऩभा अनसूुची –१३ फभोस्जभ स्जल्रा 
समभमतभा ऩठाउन ुऩनेछ ।   

१९. अनगुभन सम्फन्धी व्मवथथा: बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासीराई जग्गा उऩरब्ध गयाउने य अव्मवस्थथत 
फसोफासीहरुको  व्मवथथाऩन  गने सम्फन्धभा मस कामयववमध अनसुाय थथानीम तहफाट बए गयेका कामयको 
अनगुभन यािीम बमूभ आमोग अनगुभन मनदेस्शका, २०७८ फभोस्जभ हनुेछ । 
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२०. कामयववमधको ऩारना गनुयऩने: मस कामयववमधभा उल्रेस्खत प्राफधानको ऩारना य कामायन्वमन गने कतयव्म 
आमोग/स्जल्रा समभती, थथानीम तह, नाऩी कामायरम य नाऩी टोरीको हनुेछ । 

२१. कामयववमधभा ऩरयभाजयन तथा सॊशोधन:  (१) मस कामयववमधको कामायन्वमनभा कुनै सभथमा देस्खएभा आमोगरे  
आवश्मकता अनसुाय ऩरयभाजयन तथा सॊशोधन गनय सक्नेछ ।  

(२) मो कामयववमध अन्म प्रचमरत कानूनसॉग फास्झन गएभा फास्झएको हदसम्भ प्रचमरत कानून फभोस्जभ 
हनुेछ। 

(३) बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासी य अव्मवस्थथत फसोफासीको थथानीम तहफाट रगत सॊकरन 
सम्फन्धी कामयववमध, २०७७ फभोस्जब बए गयेका कामयहरु मसै कामयववमध फभोस्जभ बएको भामननछे ।  
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अनसूुची – १ 

(दपा ३ को प्रमोजनको रामग) 
नऩेार सयकाय 

याविम बमूभ आमोग 

य 

.........गाउॉऩामरका /नगयऩामरका/उऩभहानगयऩामरका/भहानगयऩामरका 
.............. स्जल्रा  ............... प्रदेश मफच बएको बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासीराई जग्गा ववतयण 

गने  य अव्मवस्थथत फसोफासीको व्मवथथाऩन सम्फन्धभा 
                                   कामय सहभमत ऩर  

नेऩार सयकाय याविम बमूभ आमोग, काठभाडौँ (मसऩमछ “आमोग” बमनएको) य 
...................................(मसऩमछ थथानीम तह बमनएको) मफच बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासीराई 
जग्गा उऩरब्ध गयाउन य अव्मवस्थथत फसोफासीराई व्मवथथाऩन  गनयका रामग बमूभ सम्फन्धी ऐन, २०२१, 
बमूभ सम्फन्धी मनमभहरु,  २०२१, याविम बमूभ आमोग गठन आदेश, २०७८  य अन्म प्रचमरत कानूनभा 
बएका व्मवथथा अनरुुऩ तऩमसर फभोस्जभको कामय गनय आमोग य थथानीम तह दवैु ऩऺ एक आऩसभा भञु्जय 
बई मस कामय सहभमत ऩरभा अमधकाय प्राप्त अमधकायीफाट हथताऺय गयी एक/एक प्रमत मरमौं, ददमौं। 

तऩमसर  
1. थथानीम तहको स्जम्भेवायीहरु:  

(क) याविम बमूभ आमोग गठन आदेश, २०७८ को दपा ६ को खण्ड (ग) फभोस्जभ बमूभहीन 
दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासी य अव्मवस्थथत फसोफासीको ऩवहचान, रगत सॊकरन य 
प्रभाणीकयणको काभ गने, प्रत्मेक थथानीम तहरे फथतीको तहगत ऺेर तोकी नसकेको 
बए दपा ६ को उऩदपा (२) फभोस्जभ हनुे गयी तोक्न े 

(ख) थथानीम तहरे आमोगसॉगको सभन्वमभा बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासी य 
अव्मवस्थथत फसोफासीरे फसोफास वा आवाद कभोत गयेका फथतीहरुको वववयण, प्रत्मेक 
फथतीका बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासी य अव्मवस्थथत फसोफासीको अनभुामनत घय 
ऩरयवाय सॊख्मा रगामत अनसूुची-२ फभोस्जभको ढाॉचाभा वडा अनसुायको प्रायस्म्बक 
वववयण ऩेश नगयेको बए तत्कार तमाय गयी आमोग सभऺ ऩेश गने,   

(ग) रगत सॊकरनका रामग वडाका ववमबन्न थथानहरु मनधाययण गनय य आवश्मक 
व्मवथथाऩकीम प्रफन्ध गने,  

(घ) बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासी य अव्मवस्थथत फसोफासीको रगत सॊकरन मनवेदन 
दताय बएको जानकायी थवरूऩ तथ्माङ्क प्रवववष्ट बए ऩमछ अनसूुची - ६ फभोस्जभको मनथसा 
बयी तत्कार मनवेदकराई फझुाउने व्मवथथा मभराउन,े  

(ङ) बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासी य अव्मवस्थथत फसोफासीको थथानीम तहफाट रगत 
सङ्करन सम्फन्धी कामयववमध, २०७८ को दपा ४ को उऩदपा (1) फभोस्जभको बमूभहीन 
तथा अव्मवस्थथत फसोफासी व्मवथथाऩन सहजीकयण समभमत गठन गने य  उऩदपा (२) 
फभोस्जभको बमूभहीन तथा अव्मवस्थथत फसोफासी व्मवथथाऩन सहजीकयण समभमत गठन 
गनय सहमोग गने,  
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(च) रगत सॊकरन कामयका रामग सेवा केन्र प्रभखु तथा तथ्माङ्क सॊकरक, तथ्माङ्क प्रवववष्टकताय, 
नाऩी काभदाय/वपल्ड-सहमोगी/जस्न्जयदाय तथा आवश्मक अन्म जनशस्ि व्मवथथाऩन गने 
य नाऩी कामायरमफाट खवटएका नाऩी टोरीको कामयकऺ व्मवथथाऩन गयी आवश्मक 
ऩूवायधायहरु (कम््मटुय, वप्रन्टय, थक्मानय आदद) सवहतको “बमूभहीन दमरत, बमूभहीन 
सकुुम्फासी य अव्मवस्थथत फसोफासी सेवा केन्र” गठन गने तथा सो सेवा केन्रको 
सॊरग्न ढाॉचा फभोस्जभको साइनफोडय यहन,े 

(छ) नाऩी कामायरमफाट गठन गरयएका नाऩी टोरीभा यहने गयी नाऩनक्शा सम्फन्धी कामय गनय 
थऩ नाऩी प्राववमधकको व्मवथथा गने य सेवा केन्रभा थथानीम तहरे सेवा कयाय गयेका 
जनशस्िको तरफ बिा रगामतका सवुवधा थथानीम तहरे फेहोने, 

(ज) बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासी य अव्मवस्थथत फसोफासीको रगत सॊकरन य 
प्रभाणीकयणको िभभा थथानीम तहरे कुनै शूल्क वा दथतयु नमरने, 

(झ) रगत सॊकरन तथा प्रभाणीकयणको कामय व्मवस्थथत य मनधायरयत सभम मबर सम्ऩन्न 
गनयको रामग कामयमोजना तमाय य फजेट व्मवथथाऩन गयी कामायन्वमनभा ल्माउन।ेसो 
कामयमोजनाको एक प्रमत आमोग वा स्जल्रा समभमतराई उऩरब्ध गयाउने, 

(ञ) आमोग वा स्जल्रा समभमतसॉग सभन्वम गयी कामयऩामरकाका ऩदामधकायी य बमूभहीन 
दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासी य अव्मवस्थथत फसोफासीको रगत सॊकरन य व्मवथथाऩन  
सेवा केन्रभा यहने कभयचायीराई अमबभखुीकयण गने व्मवथथा मभराउन,े 

(ट) बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासी य अव्मवस्थथत फसोफासीको रगत सॊकरन य 
प्रभाणीकयणको िभभा थथानीम तहराई कुनै दद्वववधा बएभा आमोगसॉग ऩयाभशय गयी 
काभ गने,  

(ठ) कुनै जग्गा आवाद  कभोत नगयेका वा ववतयण गनय नमभल्ने जग्गाभा फसोफास,  आवाद 
कभोत गयेका बमूभहीन दमरत य बमूभहीन सकुुम्फासीहरुराई उऩरब्ध गयाउन सवकन े
जमभन ऩवहचान गयी नाऩनक्सा गनय थथानीम तह भापय त स्जल्रा समभमतराई मसपारयस 
गने, 

(ड) बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासीराई जग्गा उऩरब्ध गयाउने तथा अव्मवस्थथत 
वसोवासीराई व्मवथथाऩन गने प्रमोजनका रामग बमूभ सम्फन्धी ऐन,२०२१ य बमूभ 
सम्फन्धी मनमभहरु, २०२१, याविम बमूभ आमोग गठन आदेश, २०७८ य आमोगद्वाया 
मनणयम बई जायी बएका कामयववमधहरुभा थथानीम तहरे गने बनी तोवकएका कामय गने ।  

2. आमोगको स्जम्भेवायीहरु :   

(क) आमोगरे जायी गयेका बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासी य अव्मवस्थथत फसोफासीको 
ऩवहचान य प्रभास्णकयणको रामग आधाय य भाऩदण्ड, आवश्मक कामयववमधहरु उऩरब्ध 
गयाउने, 

(ख) बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासी य अव्मवस्थथत फसोफासीको रगत सॊकरन सम्फन्धी 
कामयववमध, २०७८ को अनसूुची-३ य ४ अनसुायको ढाॉचाको मनवेदन पायाभ उऩरब्ध 
गयाउने, 



19 

 
 

(ग) बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासी य अव्मवस्थथत फसोफासीको तथ्माङ्क प्रवववष्ट गनयको 
रामग प्रणारी (System) उऩरब्ध गयाउन,े 

(घ) सम्फस्न्धत नाऩी कामायरमभापय त जग्गा नाऩनक्सा गनय नाऩी टोरी खटाउने,  

(ङ) ऐन, मनमभावरी, गठन आदेश य कामयववमधभा तोवकए फभोस्जभ अन्म आवश्मक 
व्मवथथाऩकीम कामय गने। 

3. दवैु ऩऺरे गनुयऩने:  

(क) बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासीराई ववतयण य अव्मवस्थथत फसोफासीको व्मवथथाऩन 
गने जग्गाको ऩवहचान य छनौट गने,    

(ख) सहभमत ऩरभा आवश्मक सॊशोधन गने,   

(ग) सहभमत ऩरका फदुाॉहरुभा उस्ल्रस्खत शतयहरु सहभमत ऩरभा दवैु ऩऺको हथताऺय 
बएऩमछ कामायन्वमनभा आउने य मो सभझदायी ऩरको अवमध उद्देश्म फभोस्जभको काभ 
सम्ऩन्न नबएसम्भको रामग हनुेछ। 

(घ) ववघवटत बमूभ सम्फन्धी सभथमा सभाधान आमोगसॉगको सभझदायीभा बए गरयएका 
कामयहरु मो कामय सहभमत ऩरभा हथताऺय गयेऩश्चात मसै कामय सहभमत ऩर फभोस्जभ 
बए गयेको भामननछे।  

थथानीम तहको तपय फाट:   आमोगको तपय फाट : 
दथतखत :   

 
दथतखत: 

नाभ:  नाभ:  
ऩद :   ऩद : 
कामायरमको छाऩ : कामायरमको छाऩ: 

 
 
 
 
 
 
 

 
मभमत :  मभमत : 
योहवय :  योहवय : 
दथतखत : 
 

दथतखत: 

नाभ:  नाभ: 
ऩद : ऩद : 
मभमत :      मभमत : 
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दपा ५ को उऩदपा (१)  फभोस्जभ गठन गरयन ेसेवा केन्र साइन फोडयको नभूना 
याविम बमूभ आमोग 

बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासी य अव्मवस्थथत फसोफासी थथानीम सेवा केन्र 

.................गाउॉऩामरका/नगयऩामरका/उऩभहानगयऩामरका/भहानगयऩामरका, 
स्जल्राको नाभ 

प्रदेशको नाभ, नेऩार 
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अनसूुची 1 (क) 

(दपा ५  को उऩदपा (1) फभोस्जभ) 

थथानीम तहको “बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासी य अव्मवस्थथत फसोफासी सेवा केन्र” भा यहने 
कभयचायीको वववयण 

(क) ऩद, िेणी, सेवासभूह य कामयवववयण  

िस ऩद/नाभ िेणी वा 
तह 

सेवा 
सभूह/ऩदऩूमतय 

कामयवववयण 

१ सेवा केन्र 
प्रभखु  

छैठौ/सातौ प्रशासन/ 

प्राववमधक  
थथामी भध्मे 
वा कयाय सेवा 

 सेवा केन्र प्रभखु बै कभयचायी ऩरयचारन, अनगुभन 
तथा व्मवथथाऩन सम्फन्धी काभ गने, 

 सम्ऩकय  व्मस्ि बै काभ गने, 

 कामयमोजना तजूयभा गयी कामयऩामरका सभऺ ऩेश 
गयी थवीकृमत बए फभोस्जभ कामायन्वमनको नतेतृ्व 
गने,  

 रगत प्रवववष्ट प्रणारी भापय त रुज ुगने,  

 थथानीम तहका आवश्मक सॊमन्र य जनशस्ि 
ऩरयचारनको सभन्वम य सहजीकयण गने, 

 थथानीम तहवाट हनुे प्रभाणीकयण य सत्माऩनका 
रामग वववयण तमाय गयी सहजीकयण समभमत 
भापय त कामयऩामरका सभऺ ऩेश गने , 

 थथानीम तहभा बएका काभको प्रमतवेदन स्जल्रा 
समभमत  सभऺ ऩेश गने । 

२ सबेऺक या.ऩ. अनॊ 
प्रथभ/सहा
मक ऩाचौ 

प्राववमधक 

थथामी भध्मे    
वा कयाय सेवा 

 नाऩी ववबागरे तोकेफभोस्जभ 

३ अमभन याऩ अनॊ 
दद्वतीम/ 
सहामक 
चौथो 

प्राववमधक 

थथामी भध्मे 
वा कयाय सेवा 

 नाऩी ववबागरे तोकेफभोस्जभ 

४ तथ्माङ्क 
सॊकरक 

सहामक  

चौथो 

प्रशासन/प्रावव
मधक  

 आमोगफाट तमाय गरयएको मनफेदन पायाभ 
बमूभहीन सकुुम्फासी य अव्मवस्थथत फसोफासीराई 
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थथामी 
भध्मेवाट वा 
कयाय सेवा 

पायाभ बनय/बयाउन सघाउन े, 

 प्रचाय प्रसायका कामय गने । 

 यीतऩूवयक ऩेश बएका मनवेदन सम्फस्न्धत वडा 
कामायरमभा फझुाउने  

५ रगत 
प्रवववष्टकताय सहामक 

चौथो 

प्राववमधक 

थथामी 
भध्मेवाट वा 
कयाय सेवा 

 रगत सॊकरकवाट प्राप्त वा राबग्राही थवमॊरे ऩेश 
गयेको वववयण  प्रणारीभा प्रवववष्ट  गने । 

 वपल्डकामायभा सहमोग गने । 

 

६ साभास्जक 
ऩरयचारक 

सहामक 
चौथो 

प्रशासन 

थथामी 
भध्मेवाट वा 
कयाय सेवा 

 आमोगवाट थथानीम तह छनौट बए ऩश्चात 
सभदुाम थतयसम्भ मसको जानकायी तथा प्रचाय 
प्रसाय गने, 

 राबग्राही ऩवहचान, तथ्माङ्क सॊकरन, तथा सबेऺण 
कामयको सभम तामरका वनाउन,े 

 मनवेदन बने कामयभा सहमोग य सहजीकयण गने, 

 झूठा वववयण दददा हनु े सजामका सम्फन्धभा 
जानकायी ददने  

 वपल्डकामयभा सहमोग गने । 

७ नाऩी 
काभदाय 
(नाऩी 
कामयको 
वपल्ड 
सहमोगी) 

िेणी वववहन प्रशासन 

थथामी 
भध्मेवाट वा 
कयाय सेवा 

 नाऩ जाॉच सम्फन्धी काभभा सहमोग गने  
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अनसूुची २ 

(दपा ६ को उऩदपा (१) सॉग सम्फस्न्धत) 
              थथानीम तहको अनौऩचारयक तथा अव्मवस्थथत  ब-ूसम्फन्धको वथतसु्थथमत य ऩरयवेश आॊकरन 

(मो वववयण थथानीम तहभा आमोगरे कामय शरुु गनुय ऩूवय बनुय ऩनेछ) 

1. थथानीम तहको नाभ्-     कोड नॊ :-               स्जल्रा:-  
 

थथानीम तहको 
नाभ   

 कामायरमको ठेगाना य 
सम्ऩकय  नॊ.  

 

जम्भा घयधयुी   जम्भा जनसॊख्मा  भवहरा 

ऩरुुष 

जम्भा 

ऺेरपर  कृवष ऩेशाभा सॊरग्न 
जनसॊख्मा  

 

अध्मऺ/प्रभखुको 
नाभ य पोन नॊ. 

 उऩाध्मऺ/उऩप्रभखुकको नाभ 
य पोन नॊ.  

 

प्रभखु प्रशासकीम 
अमधकृतको नाभ 
य पोन नॊ.  

 याविम भान्मता प्राप्त 
याजनीमतक दरहरु 

 

2. प्राववमधक जनशस्ि वववयण्  
प्राववमधक जनशस्िको 
प्रकाय  

उऩरब्ध 
जनशस्ि सॊख्मा  

नाभ, थय/ सम्ऩकय  नॊ. कैवपमत (थथाई 
वा कयाय) 

नाऩी अमधकृत  
   

अमभन     

सबेऺक     

आईटी 
अमधकृत/computer 

engineer 
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civil engineer    

अन्म प्राववमधक     

कम््मूटय अऩयेटय (जना)    

 

3. जग्गा नाऩ नक्साको रामग आवश्मक मन्र उऩकयणको व्मवथथाऩन सम्फन्धभा  
उऩकयण  थथानीम तहभा 

उऩरब्ध  
आवश्मक सॊख्मा  खरयद गने मोजना  

total station    

plane table with 

telescopic elidade 

   

 

 

4. बमूभ सम्फन्धी 
प्रभखु 
सभथमाहरु 

सभथमाको प्रकृमत  

 

सभथमा यहेको थथान / वडा  

 

  

 

 

5. उल्रेस्खत सभथमा सभाधानका रामग थथानीम तहरे 
गयेको प्रमासहरु 

 

6. आ.व. २०७७/७८ भा नीमत तथा कामयिभभा 
उल्रेख ववषम य फजेट  

 

 

7. बमूभहीन तथा अव्मवस्थथत फसोफासीको घय ऩरयवाय सॊख्मा  

वडा 
नॊ. 

जम्भा ऩरयवाय 
सॊख्मा 

बमूभहीन 
दमरत 
ऩरयवाय 
सॊख्मा  

बमूभहीन सकुुम्वासी 
ऩरयवाय सॊख्मा  

अव्मवस्थथत 
फसोवासी ऩरयवाय 
सॊख्मा  

जम्भा  टोरीराई  

१       

२ 
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३ 
      

४ 
      

५ 
      

६ 
      

७ 
      

८ 
      

९ 
      

 

 

8. नकायात्भक सूस्चको जग्गाभा वसोवास गयेका बमूभहीनका रामग थथानान्तयणका  रामग उऩमोग गनय सवकन े
उऩमोगववहीन यहेको सयकायी जग्गा (आवाद रामक वा फसोफास मोग्म ऐरानी जग्गा;  ऩतॉ, नदी उकास 
रगामतका फसोफास वा खेती मोग्म अन्म सयकायी जग्गा; सामफकको वन ऺेर जमनएको बएऩमन आवाददभा 
ऩरयणत बएको जग्गा)  

वडा  थथान (एउटा वडाभा एक बन्दा फढी हनु सक्न)े  अन्दाजी जम्भा जग्गा (ववगाहा वा 
योऩनीभा) 
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9. बमूभ य कृवषको ऺरेभा कामय गरययहेका वा मस कामयभा सहमोग मरन सवकन ेसभूह, सॊगठन य सॊथथाको 
वववयण : 

ि.स. नाभ  सम्ऩकय  व्मस्िको  नाभ य पोन 

   

   

 

10. थथानीम तहरे आफ्नो प्रमासभा मस अस्घ जग्गा नाऩ नक्सा शरुु गरयसकेको बए सो को अवथथा  

 

नाऩ नक्सा बएको ऺेरपर : 
 

नाऩ नक्सा बएको थथान/ वडाको वववयण:  

 

प्रमोग गयेको प्रववमध: 
 

वतयभान अवथथा : 
 

11. ववगतभा सयकायद्वाया गदठत आमोग, कामयदर वा समभमतरे बमूभहीन य  अव्मवस्थथत फसोफासीको 
व्मवथथाऩन सम्फन्धभा अधयुा वा फाॉकी छोडेका काभहरु वा कुनै सभथमा बए सो को वववयण  

 

12. थथानीम तह थतयीम बमूभहीन तथा अव्मवस्थथत फसोफासी व्मवथथाऩन सहजीकयण समभमतको वववयण  

१ 
  

२ 
  

३ 
  

४ 
  

५ 
  

६ 
  

७ 
  

८ 
  

९ 
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अनसूुची -३ 

(दपा ७ को उऩदपा (२) सॉग सम्फस्न्धत ) 
(बमूभहीन दमरत/बमूभहीन सकुुम्फासीरे बने मनवेदन पायाभ) 

िी याविम बमूभ आमोग, काठभाडौँ ।   

भापय त, 
िी गाउॉ/नगय कामयऩामरकाको कामायरम  

..................गाउॉऩामरका/नगयऩामरका/उऩ-भहानगयऩामरका /भहानगयऩामरका  

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

ववषम: बमूभहीन दमरत           / बमूभहीन सकुुम्फासी         बएकोरे जग्गा ऩाऊॉ  ।  

भ य भेयो ऩरयवायको थवामभत्त्वभा नेऩार याज्म मबर जग्गा जभीन नबएको य भ य भेयो ऩरयवायको आम आजयन, 
स्रोत वा प्रमासफाट जग्गाको प्रफन्ध गनय असभथय छु । त्मसैरे एक ऩटकका रामग बमूभहीन दमरत             / 
बमूभहीन सकुुम्फासी को हैमसमतरे जग्गा ऩाउन मनम्न वववयण सवहत मनवेदन ऩेश गयेको छु । 

1. ऩरयवायभूरीको वववयण :  

(1.1) ऩरयवायभूरीको  

नाभ, थय  

 (1.२) नागरयकता प्र. 
ऩ. नॊ./ स्जल्रा /जायी 
मभमत  

 

(1.३) फाफकुो नाभ, 
थय 

 

 (1.४) आभाको नाभ, 
थय 

 

(1.५) ऩमत/ऩत्नीको 
नाभ, थय  

 

 

 (1.६) ऩमत/ऩत्नीको 
ना. प्र. ऩ. 
नॊ./स्जल्रा/जायी मभमत   

 

(1.७) फाजे/ससयुाको 
नाभ, थय 

 

 (1.८) भतदाता 
नॊ/ठेगाना  

(िीभान/िीभती) 

 

(1.९) जन्भथथान 
(प्रदेश/स्जल्रा) 

 (1.१०) साववक 
गा.वव.स./न.ऩा./वडा  

 

रोहबरमा बसे्न वडा सदस्यबाट फोटो प्रमाणित गर्नुपरे्   

दताय (कोड) नॊ. :  ............(वडा नॊ – दताय नॊ) 
मभमत : 

पररवारमूलीको  

फोटो   

पररवारमूलीको 

पणत/पत्नीको 

फोटो   



28 

 
 

 

(1.११) थथामी/हारको 
ठेगाना (प्रदेश/स्जल्रा)  

 

 (1.१२) गा.ऩा./न. 
ऩा./वडा /टोर 

 

(1.१३) याविम 
ऩरयचमऩर नॊ. 

 (1.१४) सम्ऩकय  नॊ.   

 

2. ऩरयवायका सदथमहरुको वववयण:  

 

मस.नॊ नाभ,थय 

(२.1) 

मरङ्ग 
(२.२) 

 १=भवहरा 

२=ऩरुुष 

३=अन्म 

ऩूया उभेय 

 (२.३) 

नागरयकता नॊ./स्जल्रा/जायी 
मभमत  

(२.४) 

ऩेशा 

(२.५) 

 

ऩरयवायभूरीको 
नाता (२.६) 

१    
 

 ऩरयवायभूरी 
आपैं   

२  

 

     

३  

 

     

४  

 

     

५  

 

     

६       
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७  

 

     

८  

 

     

 

नोट्  मनवेदकको ऩारयवारयक वववयण भामथको तामरकाभा नअटेभा अको ऩानाभा उल्रेख गनुय ऩनेछ। 

 

ऩेशा (२.५) :  1  = कृवष कामय, २ = अथथामी योजगायी, ३ = ज्मारा भजदयुी, ४ = वैदेस्शक योजगायी, ५ = 
व्माऩाय व्मवसाम, ६ = ववद्याथॉ ७ = फेयोजगाय, ८ = नाफारक, ९ = अन्म 

 

 

3. हार फसोफास वा आवाद कभोत गरय दताय भाग गरयएका जग्गाको वववयण (फसोफास य आवाद कभोत छुट्टा 
छुटै्ट ठाउॉभा बएभा प्रत्मेक ठाउॉको) :  

     (नोट: कुनै जग्गाभा फसोफास वा आवाद कभोत नगयेको बए मो वववयण उल्रेख गनुय नऩने।)  

 (३.1) : ऩवहरो, दोिो, तेिो वकिाको िभश: दताय (कोड) नॊ -1,  दताय (कोड) नॊ -२,  दताय (कोड) नॊ -३ 
आदद (मनफेदन दताय गनेरे बने) । नाऩ नक्सा सम्ऩन्न बैसकेको य नक्सा नॊ. य वकिा नॊ. एकीन बएको बए जग्गा 
कोडभा सोही वकिा नॊ जनाउने (कैवपमतभा नक्सा नॊ. जनाउन)े 

जग्गा कोड  

(३.1) 
वडा नॊ 
(३.२) 

(टोर/गाउॉ) 
(३.३) 

अनभुामनत ऺेरपर (थथानीम 
एकाईभा) (३.४) 

योऩनी-आना-ऩैसा-दाभ  

मफगाहा-कट्ठा-धयु  

उऩबोग
को 
प्रभाण 
(३.५) 

आवाद 
कभोत
को 
अवमध 
(३.६) 

कैवपमत   

फसोफास कृवष    

        

  

 

      

 

 

       

  

 
जम्भा       
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(३.५) उऩबोगको प्रभाण:  1 = ववद्यतु/ऩानीको भहशूर मतयेको यमसद, २ = 
थथानीम तहरे ददएको मसपारयस, ३ = घयसायको कागज,  ४ = बोगचरन गनय 

ददएको प्रभाण, ५ = घयको नक्सा ऩासको प्रमतमरवऩ, ६ = कुनै प्रभाण नबएको, ७ = अन्म 
..............................(उल्रेख गनुयहोस)् 

4.  भाग गयेको जग्गाको प्रमोजन य बमूभहीन सकुुम्फासी हनुकुो कायण:   

४.1 भाग गयेको जग्गाको प्रमोजन:  १ = आवास, २ = कृवष   

४.२ बमूभहीन सकुुम्फासी  हनुकुो कायण: १= ऩथुतौंदेस्ख ऩरयवायको नाभभा जग्गा नबएको, २ = 
जग्गा मरराभ वा जग्गा मफिी गयी ऋण मतनय फाध्म बएको, ३= प्राकृमतक प्रकोऩफाट ऺमत बई 
जग्गा प्रमोगभा आउने अवथथा नयहेको वा ववऩदफाट ववथथावऩत,  ४ = ववकास मनभायण कामयफाट 
ववथथाऩन, ५= मनकुन्ज  य आयऺणको कायणफाट ववथथावऩत,  ६ = अन्म 
...................................(खरुाउने) 

 

 

5. मफगतभा सयकायद्वाया गदठत आमोग, समभमत वा कामयदर सभऺ ऩरयवायका सदथमको तपय फाट सकुुम्फासीको 
हैमसमतरे  जग्गा प्रामप्तको रामग कुनै मनवेदन ददएकोभा मनवेदन भामथ बएको कायफाहीको वववयण  

1=..................स्जल्राभा मनवेदन ददएको तय कुनै कायवाही नबएको, २ = ऩरयचमऩर/मनथसा भार प्राप्त 
गयेको तय जग्गा प्राप्त नगयेको, ३ = अन्म ...............................(खरुाउने) 

 

 

 

 

6. थवघोषणा : 
(1) भ य भेयो ऩरयवायको नाभभा नेऩार याज्मबय कही कतै जग्गाधनी प्रभाण ऩूजाय बएको जग्गा छैन। भ य 

भेयो ऩरयवायको आम्दानीरे जग्गा खरयद गने ऺभता छैन। भ य भेयो ऩरयवायरे अॊश वाऩत जग्गा प्राप्त 
गने कुनै आधाय य सॊबावना छैन। भ य भेयो ऩरयवायको नाभको छुट जग्गा दताय फाॉकी/थवफासी दताय 
फाॉकी बई जग्गा प्राप्त हनुे अवथथा छैन। 

(2) भैरे य भेयो ऩरयवायको कुनै सदथमरे ववगतभा याज्मफाट जग्गा वा जग्गाको थवामभत्व सवहतको आवास 
प्राप्त गयेको छैन।  

(3) भैरे य भेयो ऩरयवायरे मभमत २०७६ भाघ २८ ऩमछ आफ्नो वा ऩरयवायका सदथमको नाभभा यहेको 
सम्ऩूणय जग्गा मफिी वा हक हथतान्तयण गयेको छैन ।           

(4) भ य भेयो ऩरयवायको तपय फाट बमूभहीन दमरत/बमूभहीन सकुुम्फासीको नाभभा जग्गा ऩाउन नेऩार याज्म 
बयभा मस वडाभा फाहेक अन्मर मनवेदन ऩेश गयेको छैन । 

भैरे भामथ उल्रेख गयेको व्महोया ठीक साॉचो हो । झटु्ठा ठहये कानून फभोस्जभ सहूॉरा फझुाउॉरा । 

औॊठा छाऩ 
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मनवेदन बनय सहमोग गने 
तथ्माङ्क सॊकरकको नाभ, थय  

 सम्ऩकय  नॊ   

हथताऺय:  मभमत :  

योहवयभा फथने वडा सदथमको 
नाभ, थय 

 हथताऺय य 
मभमत 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दताय (कोड) नॊ. :  ......................... 
मभमत : 
 

आवश्मक कागजातहरु :  

 ऩरयवायभूरी य नागरयकता प्राप्त ऩरयवायका अन्म सदथमको नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩरको प्रमतमरवऩ 
(अमनवामय)  

 उऩबोगको प्रभाण सम्फन्धी कागजातको प्रमतमरवऩ । 

 उऩरब्ध अन्म प्रभाण  

o .............................. 
o ................................... 

 

    

 

दामाॉ  वामाॉ 

  

 

 

रूजू गने  कभयचायी (वडा कामायरमरे तोकेको)को 

नाभ, थय: 

ऩद : 

दथतखत/मभमत  :  

बवदीम  

ऩरयवायभूरीको दथतखत :  

मभमत :............/.........../............ 

 

पायाभ प्रभास्णत गने वडा अध्मऺको  

नाभ, थय:  

दथतखत /मभमत :  
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(अनसूुची - ४) 

(दपा ७ को उऩदपा (२) सॉग सम्फस्न्धत) 

(अव्मवस्थथत फसोफासीरे ददने मनवेदन पायाभ) 

िी याविम बमूभ आमोग,   

काठभाडौँ।  

भापय त, 

िी गाउॉ/नगय कामयऩामरकाको कामायरम  

..................गाउॉऩामरका/नगयऩामरका/उऩभहानगयऩामरका/भहानगयऩामरका 

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

  ववषम: अव्मवस्थथत फसोफासी बएकोरे जग्गा ऩाऊॉ  । 

भ य भेयो ऩरयवायरे …………………………….गाउॉ/नगयऩामरका .............नॊ वडाको कस्म्तभा १० फषय 
देस्ख आवाद कभोत हुॉदै आएको सयकायी जग्गा बोगचरन गदै आएको तथा भ य भेयो ऩरयवाय 
अव्मवस्थथत फसोफासी बएकोरे आवाद कभोत गदै आएको थथानभा जग्गा ऩाउन अव्मवस्थथत 
फसोफासीको हैमसमतरे तऩमसर फभोस्जभको वववयण सवहत मो मनवेदन ऩेश गयेको छु । 

1. ऩरयवायभूरीको मफवयण :  

 

(1.1) ऩरयवायभूरीको  
नाभ, थय  

 (1.२) नागरयकता प्र. ऩ. 
नॊ. /स्जल्रा /जायी मभमत  

 

(1.३) फाफकुो नाभ, 

थय 

 

 
(1.४) आभाको नाभ, थय  

(1.५) ऩमत/ऩत्नीको 
नाभ, थय  

 

 (1.६) ऩमत/ऩत्नीको ना. 
प्र. ऩ. नॊ./स्जल्रा/जायी 
मभमत   

 

(1.७) फाजे/ससयुाको 
नाभ, थय 

 

 (1.८) भतदाता 
नॊ/ठेगाना  

(िीभान/िीभती) 

 

(1.९) जन्भथथान 
(प्रदेश/स्जल्रा) 

 (1.१०) साववक 
गा.वव.स./न.ऩा./वडा  

 

पररवारमूलीको 

फोटो   

पररवारमूलीको 

पणत/पत्नीको  

फोटो   

योहफयभा फथने वडा समभमतका सदथमफाट पोटो 
प्रभास्णत गनुयऩने  

मनवेदन दताय (कोड) नॊ : .....- AB 
....(वडा नॊ – दताय नॊ) 
मभमत : 
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(1.११) 
थथामी/हारको ठेगाना 
(प्रदेश/स्जल्रा)  

 (1.१२) गा.ऩा./न. 
ऩा./वडा /टोर 

 

(1.१३) याविम ऩरयचम 
ऩर नॊ. 

 (1.१४) सम्ऩकय  नॊ.   

 

2. ऩरयवायका सदथमहरुको वववयण :  

 

नोट्- मनवेदकको ऩारयवारयक वववयण भामथको तामरकाभा नअटेभा अको ऩानाभा उल्रेख गनुय ऩनेछ। 
*ऩेशा २.५ :  1  = कृवष कामय, २ = अथथामी योजगायी, ३ = ज्मारा भजदयुी, ४ = वैदेस्शक योजगायी, ५ 
= व्माऩाय व्मवसाम, ६ = ववधाथॉ, ७ = फेयोजगाय, ८ = नाफारक, ९ = अन्म 

3. हार अव्मवस्थथत फसोफासीको  हैमसमतरे फसोफास वा आवाद कभोत गरयआएको एवॊ दताय भाग गयेको 
जग्गाको वववयण (फसोफास य आवाद कभोत छुट्टा छुटै्ट ठाउॉभा बएभा प्रत्मेक ठाउॉको, एकै स्जल्राको 

मस.नॊ नाभ,थय 

(२.1) 
मरङ्ग 
(२.२) 

१=भवहरा 
२=ऩरुुष 

३=अन्म 

ऩूया उभेय 
(वषय)  

 (२.३) 

नागरयकता 
नॊ./स्जल्रा/जायी 

मभमत  
(२.४) 

ऩेशा 
(२.५) 

* 

ऩरयवायभूरीको नाता 
(२.६) 

१      ऩरयवायभूरी आपैं   
२  

 

     

३  
 

     

४  
 

     

५  
 

     

६  
 

     

७  
 

     

८  
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आऩसभा मसभाना जोमडएको अन्म थथानीम तहको जग्गाको वववयण उल्रेख गदाय अनसूुची-६क अन्म थथानीम 
तहको कामयऩामरकाको मनणयम फभोस्जभको मसपारयसको आधायभा) :  

 

 

(३.1) : ऩवहरो, दोिो, तेिो वकिाको िभश: दताय (कोड) नॊ -1,  दताय (कोड) नॊ -२,  दताय (कोड) नॊ -३ आदद 
(वडा कामायरमभा दताय बई दताय(कोड)नॊ एकीन नहुॉदा सम्भ कोठाको अन्तभा 1, २, ३, ४, .....भार रेख्न े)। 
नाऩ नक्सा सम्ऩन्न बई नक्सा नॊ. य वकिा नॊ. एकीन बएको बए वकिा कोडभा सोही  वकिा नॊ जनाउने 
(कैवपमतभा नक्सा नॊ. जनाउने) 

(३.५) उऩबोगको प्रभाण:  1 = ववद्यतु/ऩानीको भहशूर मतयेको यमसद, २ = थथानीम तहरे ददएको 
मसपारयस, ३ = घयसायको कागज, ४ = बोगचरन गनय ददएको प्रभाण, ५ = घयको नक्सा ऩासको प्रमतमरवऩ, 

६= कुनै प्रभाण नबएको,  ७=अन्म ..............................(उल्रेख गनुयहोस)् ८= जग्गा सट्टाबनायको प्रभाण 
4. अव्मवस्थथत फसोफासीको अन्म वववयण (मनमभको अनसूुची-२१ को प्रमोजनको रामग) : 

(जग्गा सट्टाबनायको िभभा फसोफास गयेका अव्मवस्थथत फसोफासीहरुरे मो खण्डको वववयण बनुय ऩने छैन।्) 
(1)  अव्मवस्थथत फसोफासीको आमथयक 

अवथथा  

  

क.आमथयक स्थथमत : मनजको ऩरयवायको 
नाभभा कामभ कूर सम्ऩस्िको भूल्म 
(ऩरयवायको सदथमको नाभभा अन्मर 
यहेको नम्फयी जग्गाको सम्फस्न्धत थथानीम 

सम्फस्न्धत थथानीम तहरे मनधाययण गयेको 
सम्ऩस्ि कय प्रमोजनको रामग गयेको 
भूल्माॊकन= रू ................... 

 

जम्भा रू  

 

जग्गा 
कोड  

(३.1) 

वडा नॊ 
(३.२) 

(टोर/गाउॉ) 
(३.३) 

अनभुामनत ऺेरपर (थथानीम 
एकाईभा) (३.४) 

योऩनी-आना-ऩैसा-दाभ  

मफगाहा-कट्ठा-धयु  

उऩबोग
को 
प्रभाण 
(३.५) 

आवाद 
कभोत
को 
अवमध 
(३.६) 

कैवपमत   

फसोफास 
(३.४.1) 

कृवष(३.४.२)    

        

  

 

      

  

 
जम्भा       
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तहरे मनधाययण गयेको सम्ऩस्ि कय 
प्रमोजनको रामग गयेको भूल्माॊकनराई 
आधाय मरइने य चर सम्ऩस्िको हकभा 
मनज वा मनजको ऩरयवायको नाभभा यहेको 
गाडी, थकूटय, सनु, चाॉदी, फैंक ब्मारेन्स 
तथा नगद सभेतको आधायभा मनजरे 
थव:घोषणा गये फभोस्जभ)  

मनज वा मनजको ऩरयवायको नाभभा यहेको 
गाडी, थकूटय, सनु, चाॉदी, फैंक ब्मारेन्स 
तथा नगद सभेतको आधायभा मनजरे 
थवघोषण गये फभोस्जभ = रू 
................... 

 

 

 

ख. जीवन मनवायहको आधाय (ऩरयवायका 
भखु्म सदथम वा अन्म सदथमहरुरे गयेको 
ऩेशा व्मवसाम सभेतको आधायभा ) 

1=ज्मारा भजदूयी, २=कृवष कामय, ३=अथथामी 
योजगायी, ४ =वैदेस्शक योजगायी, ५ = थथामी  
योजगायी, ६ = दतायवार व्माऩाय व्मवसाम (एक 
बन्दा फढी उिय हनु सक्ने) 

 

ग. जीवनमाऩनको थतय (मनज वा मनजको 
ऩरयवायरे उऩमोग गयेको आवास, घयामसी 
उऩबोगका साभानहरु, प्रमोग गने 
उऩकयणहरु, सवायी साधन, छोया छोयीरे 
अध्ममन गने थकूर तथा करेज 
रगामतका आधायभा)  

1=अमत कभजोय,२ =कभजोय, ३=साभान्म, 
४=भध्मभ, ५= उच्च 

 

(2) फसोफास य आवाद कभोतको स्थथमत 
(मनज वा मनजको ऩरयवायरे जग्गाभा 
फसोफास वा आवाद कभोत गयेको 
आधायभा ) 

1= थथामी  फसोफास वा आवाद कभोत, 
२=अथथामी  वा भौसभी आवाद कभोत, 
३=अन्म व्मस्ि भापय त आवाद कभोत  

 

  

  

  

  

(3) जग्गा प्रकृमत ((मनज वा मनजको 
ऩरयवायरे बोगचरन गयेको जग्गाको 
प्रकृमतको आधायभा)   

1=आवाद रामक ऐरानी जग्गा, २= 
ऩतॉ/नदी उकास रगामतका अन्म 
सयकायी जग्गा, ३= साववकभा वन ऺेर 
जमनएको बएऩमन आवादीभा ऩरयणत 
बएको जग्गा  

  

  

  

  

(4) बोगचरन गयेको जग्गाको ऺेरपर 
(वगय मभटयभा) (मनज वा मनजको 
ऩरयवायरे बोगचरन गयेको जग्गा भध्मे 

आवास..............................फ. मभ 
/कृवष..................................फ. मभ  
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उऩरब्ध गयाउन ेजग्गाको वकमसभ य 
ऺेरपरको आधायभा)  

(नाऩ नक्सा बई ऺरेपर एवकन बए अनसुाय हनुे बएकोरे 
मनवेदन पायाभ बने सभमभा उल्रेख गनुय नऩने ) 

(5) आवाद कभोत य फसोफासको प्रकायको 
भूल्माकन(जग्गाभा मनज वा मनजको 
ऩरयवायको हारको फसोफास य आवाद 
कभोतको थथरगत वथतसु्थथमतको 
आधायभा) 

1= खेतीऩाती सभेतको फसोफास, 
२=घयफास भार, ३= खेतीऩाती भार, 
४=व्मावसावमक उऩमोग, ५ = फाॉझो  

  

  

  

  

(6) जग्गा आवाद कभोत अवमध ( मनज वा 
मनजको ऩरयवायरे जग्गाभा फसोफास वा 
आवाद कभोत गयेको थथानीम तहको 
मसपारयस आधायभा) 

  .......  
वषय  

 ..........वषय  

 ......... 
वषय  

 ......... 
वषय  

(7) अन्मर यहेको ..........(वकिा सॊख्मा) 
वकिा जग्गाको ऺेरपर (वगय 
मभटयभा) (फसोफासीको अन्मर यहेको 
दतायवारा जग्गाको वकिा सॊख्मा य 
ऺेरपर) 

घय/ घडेयी ..........................     

ऩाखो/खेत ........................... 

(8) फाटोको ऩहुॉच ( मनज वा मनजको 
ऩरयवायरे आवाद कभोत गयेको 
जग्गाभा फाटो जोमडएको वा 
नजोमडएको) 

1 =फाटो नबएको, २=गोयेटो फाटो, 
३= कच्ची भोटय फाटो, ४= ग्राफेर 
भोटय फाटो, ५=ऩक्की  सडक (६ मभ. 
सम्भ), ६=ऩक्की सडक (६ मभ. देस्ख ८, 
मभ. सम्भ ), ७= ऩक्की सडक (८ मभ. 
बन्दा फढी ), ८= याजभागय 

  

  

  

  

(9) जग्गा यहेको थथान (मनज वा मनजको 
ऩरयवायरे आवाद कभोत  गयेको 
जग्गाको अवस्थथमतको आधायभा ) 

1=गाउॉऩामरकाको (ग्राभीण ऺेर), २= 
गाउॉऩामरकाको (शहयोन्भखु  ऺेर), ३= 
गाउॉऩामरकाको (शहयी ऺेर ), 
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(कामयऩमरकारे तोवकसकेको अवथथाभा 
तथ्माॊक सॊकरकरे बनय सक्ने अन्मथा 
कामयऩामरकाको मनणयम अनसुाय वडाको 
मनवेदन रुज ुगने कभयचायीरे बने)  

४=गाउॉऩामरकाको केन्र, ५= 
नगयऩामरकाको (ग्राभीण ऺेर), 
६=नगयऩामरकाको (शहयोन्भखु ऺेर), 
७=नगयऩामरकाको(शहयी ऺेर) 
८=काठभाडौँ उऩत्मका  

  

  

नोट: ४ फटा थतम्ब बएको अवथथाभा तेिो थतम्बभा वकिा कोड रेख्नऩुने छ । 

 

5. भाग गयेको जग्गाको प्रमोजन (आवास वा कृवष भध्मे एक वा फसोफास य खेतीऩाती 
छुट्टा छुटै्ट थथानभा बए आवास य कृवष दवैु हनुे): 1=आवास, २ =कृवष, ३= आवास य कृवष  
दफैु 

 

 

6. थवघोषणा : 
क. भ य भेयो ऩरयवायरे ३ नॊ फुॉदाभा उल्रेख बएको फाहेक नेऩार याज्मको अन्म कुनै ठाउॉभा कुनै 

ऩमन सयकायी/सावयजमनक जग्गाभा फसोफास वा आवाद कभोत गयेको छैन। 

ख. भैरे वा भेयो ऩरयवायको कुनै सदथमरे ऐनको दपा ५२ग फभोस्जभ हारसम्भ याज्मफाट जग्गा वा 
जग्गाको थवामभत्व सवहतको आवास प्राप्त गयेको छैन। 

ग. भ य भेयो ऩरयवायको तपय फाट अव्मवस्थथत फसोफासीको नाभभा जग्गा ऩाउन नेऩार याज्म बयभा 
मस वडाभा फाहेक अन्मर  मनवेदन ऩेश गयेको छैन। 

 

भैरे भामथ उल्रेख गयेको व्महोया ठीक साॉचो हो। झटु्टा ठहये कानून फभोस्जभ सहूॉरा फझुाउॉरा । 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

मनवेदन बनय सहमोग गने य 
दताय गने तथ्माॊक सॊकरकको 
नाभ, थय  

 भोफाइर नॊ   

हथताऺय  मभमत   

औॊठा छाऩ 

दामाॉ  फामाॉ 
  

 

 

 

 

बवदीम  

ऩरयवायभूरीको दथतखत :  

मभमत :............/.........../............ 
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योहवयभा फथने वडा सदथमको 
नाभ, थय 

 हथताऺय य 
मभमत 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दताय (कोड) नॊ. : AB......................... 
मभमत : 
 

आवश्मक कागजातहरु :  

 भाग गयेको जग्गा ...........वषय (कस्म्तभा दश वषय) अस्घफाट आवाद कभोत बई आएको हो बनी 
प्रभास्णत गयेको सम्फस्न्धत गाॉउ वा नगय कामयऩामरकाको मनणयम फभोस्जभको मसपारयस 

 ऩरयवायभूरी य नागरयकता प्राप्त ऩरयवायका अन्म सदथमको नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩरको प्रमतमरवऩ 
(अमनवामय)  

 आपू य ऩरयवायका सदथमका नाभभा अन्मर यहेको सफै जग्गाको ऩूजायको प्रमतमरवऩ य सम्फन्धीत थथानीम 
तहरे सम्ऩस्ि कय प्रमोजनको रामग मनधाययण गयेको भूल्माङ्कन सम्फन्धी थथानीम तहको ऩर 

 उऩबोगको प्रभाण सम्फन्धी कागजातको प्रमतमरवऩ । 

 उऩरब्ध अन्म प्रभाण  

o .............................. 
o ................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

रूजू गने कभयचायी (वडा कामायरमरे तोकेको)को 

 नाभ, थय: 

ऩद : 

दथतखत/मभमत  :  

पायाभ प्रभास्णत गने वडा अध्मऺको  

नाभ, थय:  

दथतखत् 

मभमत :  
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अनसूुची ५ 
(दपा ८ को प्रमोजनको रामग ) 

नऩेार सयकाय 
याविम बमूभ आमोग 

काठभाडौँ 
बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासी य अव्मवस्थथत फसोफासीरे मनफेदन ददन ेसम्फन्धी ऩैंतीस (३५) ददने सूचना 
याविम बमूभ आमोगरे बमूभहीन दमरत य बमूभहीन सकुुम्फासीराई जग्गा उऩरब्ध गयाउन े य अब्मफस्थथत 
फसोफासीको ब्मफथथाऩन गने प्रमोजनको रामग देहाम अनसुायका थथानीम तहका बमूभहीन दमरत, बमूभहीन 
सकुुम्फासी य अव्मवस्थथत फसोफासीरे जग्गा ऩाउन आमोगरे तोकेको ढाॊचा फभोस्जभ मनवेदन पायाभ बरय 
मभमत...................देस्ख ३५ ददन मबर थथानीम तहफाट वड़ाका तोवकएका थथानहरुभा खवटएका रगत सॊकरक 
भापय त ऩेश गनुयहनु य आपुरे आवाद कभोत गयेको जग्गाको नाऩनक्सा सम्फस्न्धत नाऩी टोरीफाट गयाउन मो 
सावयजमनक सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।  
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अनसूुची ५ (क) 
(दपा ८ को प्रमोजनको रामग ) 

नऩेार सयकाय 
याविम बमूभ आमोग 

काठभाडौँ 
बमूभहीन दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासी य अव्मवस्थथत फसोफासीरे मनफेदन ददन ेसम्फन्धी 

ऩैंतीस (३५) ददने सूचना 
याविम बमूभ आमोगरे बमूभहीन दमरत य बमूभहीन सकुुम्फासीराई जग्गा उऩरब्ध गयाउने य अब्मफस्थथत 
फसोफासीको ब्मफथथाऩन गने प्रमोजनको रामग देहाम अनसुायका थथानीम तहका बमूभहीन दमरत, 
बमूभहीन सकुुम्फासी य अव्मवस्थथत फसोफासीरे जग्गा ऩाउन आमोगरे तोकेको ढाॊचा फभोस्जभ मनवेदन 
पायाभ बरय मभमत...................देस्ख ३५ ददन मबर थथानीम तहफाट वड़ाका तोवकएका थथानहरुभा 
खवटएका रगत सॊकरक भापय त ऩेश गनुयहनु मो सावयजमनक सूचना प्रकाशन गरयएको छ ।  
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अनसूुची – ६ 

दपा ९ को उऩदपा (३) को खण्ड (घ) को प्रमोजनको रामग 

 याविम बमूभ आमोगरे  

िी ..........................न. ऩा./ गा. ऩा. भापय त सॊकरन गने बमूभहीन /अव्मवस्थथत फसोफासीको  

मनवेदन दताय तथा नाऩ नक्साको मनथसा  

 (वडाको छाऩ) 

  

बमूभहीन दमरत     /बमूभहीन सकुुम्फासी      / 

अव्मवस्थथत फसोफासी      को मनवेदन पायाभ 
नॊ:  

  

ऩरयवायभूरीको नाभ, 
थय   

वडा नॊ  

बोगचरन गयेको जग्गाको  
वकिा कोड  

     

जग्गा यहेको वडा य 
टोर/गाउॉ/फस्थत  

     

अनभुामनत ऺेरपर 
(थथानीम एकाईभा) 

     

जग्गाको प्रकृमत       

नाऩ नक्सा बएको मभमत       

नाऩ नक्सा गने 
प्राववमधकको नाभ, थय   

 हथताऺय/मभमत  

 

 

मनफेदन दताय (कोड)नॊ: दताय गने वडाका 
कभयचायीको नाभ, थय  

 

 

हथताऺय /दताय मभमत  :  
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अनसूुची – ६(क)  

दपा ९ को उऩदपा (४) को प्रमोजनको रामग 

 

मफषम: मसपारयस सम्फन्धभा  l 
िी..................नगय/गाउॉ कामयऩामरकाको कामायरम,  

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

प्रथततु ववषमभा ................................स्जल्रा .......................................न. ऩा. / गा. ऩा. को वडा 
नॊ ................भा अव्मवस्थथत फसोफासीको हैमसमतरे मनवेदन ददने ऩरयवायभूरी िी 
........................................रे सोवह स्जल्राको आऩसभा मसभाना जोमडएको मस थथानीम तहको वडा 
नॊ..........को ..................टोर/गाउॉ/थथानभा अनभुामनत ..........................(मफगाहा-कट्ठा-धूय/योऩनी-
आना-ऩैसा) भा सभेत फसोफास / खेतीऩाती  गयेको जग्गाको वववयण देहाम फभोस्जभ यहेको व्महोया 
कामयऩामरकाको मभमत .........................को मनणयमानसुाय मसपारयस गरयन्छ l 
 

वववयण  ववकल्ऩहरू  सवह 
ववकल्ऩ   

(1) फसोफास य आवाद कभोतको 
स्थथमत (मनज वा मनजको ऩरयवायरे 
जग्गाभा फसोफास वा आवाद 
कभोत गयेको आधायभा ) 

1= थथामी फसोफास वा आवाद कभोत, २=अथथामी  वा 
भौसभी आवाद कभोत, ३=अन्म व्मस्ि भापय त आवाद 
कभोत  

 

 

(2) जग्गा प्रकृमत ((मनज वा मनजको 
ऩरयवायरे बोगचरन गयेको 
जग्गाको प्रकृमतको आधायभा)   

1=आवाद रामक ऐरानी जग्गा, २= ऩतॉ/नदी उकास 
रगामतका अन्म सयकायी जग्गा, ३= साववकभा वन 
ऺेर जमनएको बएऩमन आवादीभा ऩरयणत बएको जग्गा  

 

 

(3) आवाद कभोत य फसोफासको 
प्रकायको भूल्माकन(जग्गाभा मनज 
वा मनजको ऩरयवायको हारको 
फसोफास य आवाद कभोतको 
थथरगत वथतसु्थथमतको आधायभा) 

1= खेतीऩाती सभेतको फसोफास, २=घयफास भार, ३= 
खेतीऩाती भार, ४=व्मावसावमक उऩमोग, ५ = फाॉझो  
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(4) जग्गा आवाद कभोत अवमध   ... वषय  

 

(5) जग्गा यहेको थथान (मनज वा 
मनजको ऩरयवायरे आवाद कभोत  
गयेको जग्गाको अवस्थथमतको 
आधायभा )  

1=गाउॉऩामरकाको (ग्राभीण ऺेर), २= गाउॉऩामरकाको 
(शहयोन्भखु  ऺेर), ३= गाउॉऩामरकाको (शहयी ऺेर ), 
४=गाउॉऩामरकाको केन्र, ५= नगयऩामरकाको (ग्राभीण 
ऺेर), ६=नगयऩामरकाको (शहयोन्भखु ऺेर), 
७=नगयऩामरकाको(शहयी ऺेर) ८=काठभाडौँ उऩत्मका  
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अनसूुची ७ 

 (दपा ९ उऩदपा (३) खण्ड (च) तथा दपा ११ को उऩदपा (२) को प्रमोजनको रामग)  

 बमूभहीन दमरत / बमूभहीन सकुुम्फासीको हकभा वडा तहभा प्रकाशन हनुे सूचनाको ढाॊचा  

िी .........................गाउॉ/नगय कामयऩामरकाको कामायरम 

.....नॊ वडाको कामायरम   

७ (सात) ददन ेसावयजमनक सूचना प्रकाशन गरयएको सम्फन्धभा  

प्रथततु मफषमभा मभमत .......................भा मस थथानीम तहभा प्रकास्शत सूचना अनसुाय  मभमत 
..............देस्ख ...............सम्भ वडा नॊ ........भा ऩेश बएका मनफेदन अनसुाय सो वडाभा फसोफास 
गने देहाम अनसुायका व्मस्िहरुरे आफ्नो य आफ्नो ऩरयवायका सदथमको थवामभत्त्वभा नेऩार याज्म मबर 
जग्गा जमभन नबएको य  ऩरयवायको आम आजयन, स्रोत वा प्रमासफाट जग्गाको प्रफन्ध गनय असभथय 
बएको, ववगतभा आपु  य आफ्नो ऩरयवायका सदथमराई  नेऩार सयकायरे कुनै प्रकायरे कुनै जग्गा वा 
जग्गाको थवामभत्व सवहतको आवास उऩरब्ध नगयाएको तथा मभमत २०७६ भाघ २८ ऩमछ आफ्नो वा 
ऩरयवायका कुनै सदथमको नाभभा यहेको जग्गा मफवि वा हक हथतान्तयण नगयेको बमन आपुराई 
बमूभहीन दमरत /  बमूभहीन सकुुम्फासी दाफी गरय जग्गा आवाद कभोत गदै आएको थथानभा वा अन्म 
कुनै सयकायी जग्गाभा तोवकएको ऺेरपरको हदभा नफढ्ने गरय मनशलु्क जग्गा ऩाउन थथानीम तह 
भापय त आमोगभा मनवेदन ऩेश गयेकोरे सफैको जानकायीको रामग मो सूचना प्रकाशन गरयएको  
छ ।मनफेदनभा उल्रेस्खत व्महोया सॊशोधन गनुय ऩयेभा मनवेदक थवमॊरे य कुनै उजयु फाजयु वा दाफी 
मफयोध बए जोसकैुरे ७ (सात) ददन मबर (२०७.../........./..........सम्भ ) वडाभा प्रभाण सवहत 
मनफेदन दताय गयाउन ुहनु वा उजयु गनय जानकायी गयाइन्छ । 

तऩमसर  

 

 

मस.नॊ 

मनवे
दन

 प
ाया
भ 

न ॊ.
 

मनवे
दन

 

दत
ाय (

क
ोड
) 
न ॊ 

ऩरय
वा
यभू

री
क
ो य

 मन
जक

ो 
ऩमत

/ 
ऩत्न

ीक
ो न

ाभ
 

ऩरय
वा
यभू

री
क
ो न

ा. 
प्र.
 ऩ

. 
न ॊ.
 

सयकायी जग्गा आवाद कभोत 
गयेको बए जग्गाको 

मनफेदकको 
वकमसभ 

(बमूभहीन दमरत, 
बमूभहीन 

सकुुम्फासी वा 
दफैु) 

कैवपमत 

वकिा 
कोड  

जग्गाको 
अनभुामनत 
ऺेरपर (थथानीम 
एकाइ) 
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अनसूुची ७ (क) 
(दपा ९ उऩदपा (३) खण्ड (च) तथा दपा ११ को उऩदपा (२) को प्रमोजन को रामग) 

अब्मफस्थथत फसोफासीको हकभा वडा तहभा प्रकाशन हनुे सूचनाको ढाॉचा 
.........................गाउॉ/नगय ऩामरका 

.....नॊ वडाको कामायरम 

१५ (ऩन्र) ददन ेसावयजमनक सूचना प्रकाशन गरयएको सम्फन्धभा  

प्रथततु मफषमभा मभमत .......................भा मस थथानीम तहभा प्रकास्शत सूचना अनसुाय  मभमत ..............देस्ख ...............सम्भ वडा नॊ ........भा ऩेश 
बएका मनफेदन अनसुाय देहाएका व्मस्िहरुरे सो वडाको सयकायी, ऐरानी, ऩमतय वा सयकायी अमबरेखभा वन जमनएको बए ताऩमन आवादीभा ऩरयणत बएको 
जग्गाभा कस्म्तभा १० वषय देस्ख आवाद कभोत गयी घय टहया फनाई फसोफास गयेका य २०७६ भाघ २८ ऩमछ आपु  य आफ्नो ऩरयवायका सदथमराई  
नेऩार सयकायरे कुनै प्रकायरे कुनै जग्गा वा जग्गाको थवामभत्व सवहतको आवास उऩरब्ध नगयाएको बमन आपुराई अब्मफस्थथत फसोफासीको रूऩभा 
दामफ गरय आपुरे आवाद कभोत गदै आइयहेको जग्गा ऩाउन थथानीम तह भापय त आमोगभा मनवेदन ऩेश गयेकोरे सफैको जानकायीको रामग मो सूचना 
प्रकाशन गरयएको छ । मनफेदनभा उल्रेस्खत व्महोया सॊशोधन गनुय ऩयेभा मनवेदक थवमॊरे य कुनै उजयु फाजयु वा दाफी मफयोध बए जोसकैुरे १५ (ऩन्र) 
ददन मबर (२०७.../........./..........सम्भ ) वडाभा प्रभाण सवहत मनफेदन दताय गयाउन ुहनु वा उजयु गनय जानकायी गयाइन्छ । 

 

मस. नॊ. 
 

मनवेद
न 
पायाभ 
नॊ. 

मनवेदनदताय 
(कोड) नॊ 

ऩरयवायभूरीको य 
मनजको ऩमत/ ऩत्नीको 

नाभ 

ऩरयवाय
भूरीको 
ना. प्र. 
ऩ. नॊ. 

आवाद कभोत वा घयफास गयेको जग्गाको 
 कैवपमत 

वक
िा
 

क
ोड
  

अनभुामनत ऺेरपर 
(थथानीम एकाईभा ) 

आवाद कभोतको  
अवमध  
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अनसूुची –८ 

(दपा १३ उऩदपा (४) को प्रमोजनको रामग) 
नाऩी कामायरम .......................... 

नाऩी टोमर नॊ ................फाट  जायी बएको नाऩनक्सा सरुु हनु ेसम्फन्धी सूचना 

याविम बमूभ आमोगरे बमूभहीन दमरत य बमूभहीन सकुुम्फासीराई जग्गा उऩरब्ध गयाउने य अव्मवस्थथत 
फसोफासीको ब्मफथथाऩन गने प्रमोजनको रामग ......................गाउॉऩामरका /नगयऩामरका वडा नॊ 
........मबरको मभमत ..............................गते आमोग/स्जल्रा समभमत य थथानीम तहरे ऩवहचान य छनौट 
गयेको सयकायी जग्गाको नाऩ नक्सा मभमत .................देस्ख शरुु हनु ेबएकोरे सम्फस्न्धत ब्मास्िहरुरे नाऩ 
नक्सा हदुाको सभमभा आ-आफ्नो नागरयकताको प्रभाण ऩरको प्रमतमरवऩ, उऩरब्ध अन्म प्रभाण य मनवेदन 
दतायको मनथसा मरई उऩस्थथत बई आपुरे आवाद कभोत गयेको जग्गाको साॉध मसभाना घभुी देखाई नाऩी 
गयाउन ु होरा । नाऩी हनु े ववषमभा अरु जानकायी चावहएभा सम्फस्न्धत टोरी भकुाभभा आइ फझु्न सक्न ु
हनुेछ ।  
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अनसूुची ९ 

(दपा १५ को खण्ड (अ) को उऩखण्ड (८) को प्रमोजनको रामग ) 
वकिाहरुको  वववयण पायाभ 

थथानीम तहको नाभ : 

सी. 
नॊ. 
 

ऩरयवायभूरीको  
नाभ  

मनवेदन 
पायभ 
नॊ. 

मनवेदन 
दताय नॊ. 

जग्गाको 
प्रकृमत  

थथानीम 
तहको 
ऺरे  

वकिा 
कोड 

मफयह 
/हारको 
प्रमोजन  

वडा 
नॊ. 

नक्सा नॊ. 
वकिा 
नॊ 

ऺरेपर  

जोमडएको 
फाटोको 
चौडाई  

जग्गा 
यहेको 
थथान  

नाऩी बएको  
मभमत  

               

               

 

तमाय गने अमभनको नाभ, थय :     हथताऺय:  चेकगने टोरी प्रभखु /सबेऺकको नाभ,थय  :              हथताऺय:                            

प्रभास्णत गने   वडा अध्मऺको नाभ /हथताऺय: 

 

 

 



49 

 
 

अनसूुची १० 

(दपा १५ को उऩदपा खण्ड (अ) उऩखण्ड (ट) को प्रमोजन को रामग) 
नाऩनक्सा गदायको अफथथाको वपल्ड भचुलु्का 

....................नगय/गाउॉ ऩामरकाको वाडय नॊ .................को ................टोरभा बमूभहीन 
सकुुम्फासीराई जग्गा उऩरब्ध गयाउने तथा अब्मफस्थथत फसोफासीको ब्मफथथाऩन गने प्रमोजनको रामग भ 
ऩरयवायभूरी  .............................रे आवाद कभोद गयेको वकिा कोड नॊ  ...........को जग्गा भ 
ऩरयवायभूरी य देहाम फभोस्जभका सॊमधमायहरूरे देखाए फभोस्जभ  य वडा समभमतका ऩदामधकायी िी 
............................को योहफयभा नाऩ नक्सा बएको दठक साॉचो हो बमन मो भचुलु्काभा सवह छाऩ गरय 
ददम/ ददमौं । 

चौहद्दी ऩरयवायभूरीको नाभ  भोफाइर नॊ  दयखथत य मभमत  

ऩूवय तपय का     

ऩस्श्चभ तपय का     

उिय तपय का     

दस्ऺण तपय का     

 

इमत सम्फत ...................सार ...................भवहना ................गते ....................योज सबुभ  

ऩरयवायभूरीको दथतखत  ...........................भोफाइर नॊ ...................... 
वडा समभमतका ऩदामधकायी  िी ...................................... दथतखत.............................. 
भचुलु्का गयाउने कभयचायीको नाभ थय ................................. दथतखत........................... 
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अनसूुची ११ 

(दपा १५ को खण्ड (आ) को उऩखण्ड (ख) प्रमोजनको रामग ) 
याविम बमूभ आमोग  

मनमन्रण मफन्दकुो मफवयण काडय 

 

गाउँ /र्गरपाणलका ................................. 

वाडु रं् :  

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

टोल 

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

णबन्दन रास्ट्रि य 

संरचर्ामा आबद्ध 

भएको /र्भएको  

 

Point ID :  
E =  N =  स्थापर्ा गररएको णमणत :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

णबन्दनको स्थार् सम्बन्धी बयार् 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

णफल्ड र्क्सा  

 

 

 

 

 

 

 

 

र्ाप सणहत को बयार्  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

णबन्दन वररपरी को फोटो  

णबन्दन स्थापर्ा गरे्को र्ाम र मोबाइल रं्  :                                                                                                                                 

णबन्दन स्थापर्ा गदाु देखे्न कस्ट्िमा २ जर्ा स्थार्ीय साक्षीहरुको र्ाम र मोबाइल रं्  :  
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अनसूुची १२ 

 (दपा १८ को उऩदपा (1) को प्रमोजन को रामग)  

नाऩी कामायरम .......... 
नाऩी टोमर नॊ. .... फाट  प्रकाशन गरयएको सूचना  

प्रथततु मफषमभा मभमत .......................भा ............................गाउॉऩामरका/नगयऩामरकाभा प्रकास्शत सूचना अनसुाय  मभमत ..............देस्ख 
...............सम्भ नाऩ नक्सा गदाय वडा नॊ. ....................अन्तगयत बमूभहीन तथा अव्मवस्थथत फसोफसीको रूऩभा आवाद कभोत बएका  वकिा जग्गाहरु य 
अन्म सयकायी, सावयजमनक जग्गाको वववयण तऩमसर फभोस्जभ बएको ऩाइएकोरे सम्फस्न्धत सफैको जानकायीको रामग मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ । मस 
सम्फन्धभा कसैको स्चि नफझेुभा इकाईभा  ७ (सात) ददन मबर मरस्खत मनफेदन गनुय होरा । अन्मथा मसै अनसुायको प्रमतवेदन आमोगराई फझुाइनेछ  ।  

तऩमसर 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जग्गाको प्रकृमत:  आवाद रामक वा फसोफास मोग्म ऐरानी जग्गा, २= ऩमतय,  नदद उकास रगामतका फसोफास वा खेमत मोग्म अन्म सयकायी जग्गा, ३ = 
सामफकको वन ऺेर जमनएको बएऩमन आवाददभा ऩरयणत बएको जग्गा, ४ = सावयजमनक जग्गा, ५ = अन्म सयकायी जग्गा  

मस
.न
ॊ 

जग्
गा
क
ो प्र

कृ
मत 

 नक्
सा
 न

ॊ 

वक
िा
 न

ॊ. 
 ऺेर

प
र 

(फ
.भ
ी.)
 

जग्गा आवाद कभोत गनेको  जग्गा आवाद कभोत गने 
ऩरयवायको वकमसभ (बमूभहीन 
दमरत, बमूभहीन सकुुम्फासी, 
अव्मवस्थथत फसोफासी) 

कैवपमत 

मनवेदन दताय 
(कोड) नॊ 

मनवेदन पायाभ 

नॊ. 
वकिा 

कोड नॊ. 
नाभ, थय   
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अनसूुची – १३ 

(दपा १८ को उऩदपा (४) सॊग सम्फस्न्धत) 
स्जल्रा समभमत ऩठाउन ेभामसक प्रगमत वववयण ढाॉचा 

 

स्जल्रा :                      नाऩी कामायरम :                  नाऩी टोरी नॊ. :     

थथानीम तह :                                   वडा :          टोर /गाउॉ/थथान :                     

 नाऩी गनुयऩने टोर/गाउॉ/थथानको अनभुामनत ऺेरपर :  

 

वववयण गत 
...............भवहना 

सम्भको 

मस 
.......................भवहना 

सम्भको 

जम्भा 

नाऩ नक्सा गरयएको  
ऺेरपर 

   

नाऩ नक्सा गरयएको  
वकिा सॊख्मा  

   

database फनाएको 
वकिा सॊख्मा  

   

नाऩ नक्सा गरयएको  
बमूभहीन दमरत ऩरयवाय 
सॊख्मा 

   

नाऩ नक्सा गरयएको  
बमूभहीन सकुुम्फासी 
ऩरयवाय सॊख्मा 

   

नाऩ नक्सा गरयएको  
अव्मवस्थथत ऩरयवाय 
सॊख्मा  

   

 

मस. नॊ.  नाऩ नक्सा गरयएको  मसटहरु  ऩयुा बाग सवकएको 
मसटहरु  

ऩयुा बाग 
नसवकएको मसटहरु 

नाऩी गने य  चेक 
जाॊच गने  
प्राववमधक  

     

 

तमाय गने :         प्रभास्णत गने :  


