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चिशंखगुढी गाउँपाचिका 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड ३               संखयााः४            चिच ाः२०७७/०५/२४ 

 

भाग-२ 

चचशंखुगढी गाउँपाचिका 

 

चिशंखगुढी गाउँ काययपाचिका कायायियको  

सूचना 

जग्गा प्राचि कार्यचिचि, २०७७ 

प्रस्तािना  

चिशंखगुढी गाउँपाचिका चित्र सार्यजचनक प्रयोजनका िाचग जग्गा प्रचि, िुल्य  था िआुब्जा चनर्ायरण गनय सिन्र्य एरं् 

सहचजकरण गने सम्बन्र्िा स्थानीय सरकार संिािन एन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (ढ) ४ बिोचजिकको काि 

गनय सोही एनको दफा ११ उपदफा ७ बिोचजि चिच  २०७७/०५/२४ ग ेको गाउँ काययपाचिका बैठकबाट स्र्ीकृ  गरी यो 

काययचर्चर् िाग ुगररएको छ ।   

पररच्छेद १ 

प्रारचभभक 

१. संचिि नाम प्रारभभः  

१. यो काययचर्चर्को नाि जग्गा प्राचि काययचर्चर्, २०७७ रहकेो छ ।   

२. यो काययचर्चर् चिशंखगुढी गाउँपाचिका चित्र सार्यजचनक प्रयोजनका िाचग जग्गा खरीद एरं् प्राचि गनय प्रयोग हुनेछ । 

३. यो काययचर्चर् स्थानीय राजत्रपत्रिा प्रकाशन िए पश्चा  िाग ुहुनेछ ।    
 

 

२. पररभाषाः  

चर्षय र्ा  प्रसंगिे अको अथय निागेिा यस काययचर्चर्िा 

क) "गाउँपाचिका" िन्नािे चिशंखगुढी गाउँ काययपाचिका, ओखिढुंगा सम्झन ुपनेछ । 



ख) "प्रिखु" िन्नािे चिशंखगुढी गाउँपाचिकाको काययपाचिका प्रिखुिाई सम्झन ुपनेछ । 

ग) "उपप्रिखु" िन्नािे चिशंखुगढी गाउँपाचिकाको काययपाचिकाको उप प्रिखुिाई सम्झन ुपनेछ । 

घ) "जग्गा" िन्नािे कसैको हकिोगिा रहकेो जनुसकैु जग्गा र त्यसिा स्थानीय रुपिे रहकेो पखायि, घर, रुख सिे  

सम्झन ुपनेछ र सो शब्दिे त्यस् ो जग्गािा स्थायी रुपिे जडान िएको जनुसकैु र्स् ुिाई सिे  जनाउँछ । 

ङ) "सार्यजचनक काि" िन्नािे सर्यसार्ारण जन ाको चह , िाि र्ा उपिोगको िाचग हुने काि र्ा गाउँपाचिकाको 

 फय बाट हुने काि सम्झन ुपछय र सो शब्दिे दहेायको काि सिे िाई जनाउँछ: 

१. नेपाि सरकारिे स्र्ीकृ  पररयोजना 

२. प्रदशे  था स्थानीय सरकारद्वारा संिािन गररने पररयोजना 

ि) "प्रिखु प्रशासकीय अचर्कृ " िन्नािे चिशंखगुढी गाउँ काययपाचिका कायायिय ओखिढुंगाको प्रिखु 

प्रशासकीय अचर्कृ  सम्झन ुपछय । 

छ) "जग्गा व्यव्स्था सचिच " िन्नािे यस काययचर्चर्को दफा ९ बिोचजि गचठ  सचिच  सम्झन ुपछय । 

ज) "सरोकारर्ािा व्यचि" िन्नािे यस काययचर्चर् अन् गय  जग्गा प्रि गरे र्ाप  चदइने जग्गाको िलु्य, क्षच पचू य र्ा 

िआुब्जािा हक पगु्ने व्यचि सम्झनपुछय । 

झ) "संस्था" िन्नािे गाउँपाचिकाको काननु बिोचजि स्थापना र्ा गठन गरेको सचिच  र्ा संस्था र्ा कायायिय 

सम्झनपुछय । 

 

पररच्छेद २ 

जग्गा प्राचि चिचि 
 

३. साियजचनक कामको िाचग जग्गा प्राि गने गाउँपाचिकाको अचिकार: गाउँपाचिकािे कुनै सार्यजचनक कािको 

चनचित्त कुनै जग्गा प्राि गनय आर्श्यक ठहरायिा यस काययचर्चर् बिोचजि जग्गा प्राि गनय सम्नेछ ।  

 ४. संस्थाको िाचग जग्गा प्राि चगराई चदन सक्ने: 

 १. गाउँपाचिकािे कुनै सार्यजचनक कािको चनचित्त कुनै जग्गा प्राि गनय आर्श्यक ठहराएिा दफा ६ बिोचजि कुनै 

चर्चर्बाट प्राि गनय सक्नेछ । 

२.  गाउँपाचिकाको स्र्ाचित्र् एरं् संरक्षकत्र्िा रहकेो चर्द्यािय, स्र्ास््य संस्था, कृचष  था पश ु चर्कास केन्र, 

र्दृ्धाश्रि िगाय  अन्य सार्यजचनक संस्थािे आफ्नो िर्न िगाय का चर्चिन्न परू्ायर्ार एरं् संरिना चनिायण गनय 

यस काययचर्चर् बिोचजिको चर्चर्बाट जग्गा खररद र्ा अन्य चर्चर्बाट जग्गा उपिब्र् गराईचदने अनरुोर् गरेिा 

जग्गा प्राचि गदाय हुन ेसम्पणूय  खिय सम्बचन्र्  कोषबाट बझुाउने गरी जग्गा प्राचि गाउँपाचिकािे गराईचदने चनणयय गनय 

सक्नेछ ।   

 

५.  प्रारचभभक कारबाई चिाउने अचिकारी: (१) खफा ३ र्ा ४ को प्रयोजनको िाचग जग्गा प्राि गनय गाउँपाचिकािे 

चनणयय गरे पचछ प्रिखु प्रशासकीय अचर्कृ िे कुनै पररयोजनाको िाचग प्रारचम्िक कारबाई ििाउने छ ।  

(२) उपदफा (१) िा जनुसुकै कुरा िेचखएको िए ापचन संस्थाको चनचित्त जग्गा प्राि गदाय उपदफा (४) बिोचजिको प्रारचम्िक 

कारबाई गनयको चनचित्त गाउँपाचिकािे प्रिखु प्रशासकीय अचर्कृ िे  ोचकएको अन्य अचर्कृ स् रको कुनै कियिारीिे 

त्यस् ो प्रारचम्िक कारबाई ििाउन पाउने गरी गाउँपाचिकािे आदशे चदन सक्नेछ ।   



६. जग्गा प्राचि गने चिचि:  

१) दफा ३ र ४ को प्रयोजनको िाचग जग्गा व्यर्स्था सचिच िे दहेाय बिोजिका चर्चर् िध्ये गाउँ काययपाचिकाको 

चनणयय िए बिोचजिको चर्चर् अर्िम्बन गरी जग्गा प्राचिको प्रकृया अगाडी बढाउने छ ।  

क) दा ाहरु आव्हान गरी जग्गा प्राि गन े।   

ख) प्रिचि  िूल्यिा घटाघटिा खररद गरी जग्गा प्राि गन े।    

ग) जग्गा र्नीहरुको सहिच िा चनचश्च  चर्कासका परू्ायर्ार गराउने श य राचख चनशुल्क र्ा ििन िल् ीको िलू्यिा 

आंचशक िूल्य चदइ प्राि गने ।   

 

 ७. जग्गाको अचिकतम दर रेट पचिचान गने:   

१) दफा ३  र  ४ को प्रयोजनका िाचग जग्गा प्राचि गने क्रििा  जग्गा व्यर्स्था सचिच िे  ोकेको र्डा क्षेत्र चित्रको जग्गाको 

अचर्क ि खररद चर्चक्र दररेट चनम्नानसुार चर्चर्बाट प्रारचम्िक कारर्ाही ििाउन अचर्कृ िे संकिन गरी जग्गा 

व्यर्स्था सचिच िा पेश गनुय पनेछ, सोही  आर्ारिा जग्गा व्यर्स्था  सचिच िे जग्गाको अचर्क ि दररेट पचहिान 

गनेछ । 

चनभन 

क) र्डा चित्र रहकेा टोि चर्कास संस्थाहरुबाट टोि क्षेत्रको जग्गा खररद चर्चक्र दर ।  

ख)  सडकका चकचसि र सडकको चकचसि बिोचजिको र्डािे चसफाररस गरेको जग्गा खररदको अचर्क ि र 

न्यनू ि दर । 

ग)  गाउँपाचिकािे कर चिने प्रयोजनका िाचग र िािपो  कायायियको राजस्र् चिने प्रयोजनका िाचग चनर्ायरण 

गरेको दर । 

 घ) सम्बचन्र्  जग्गार्नीिे िाग गरेको दर ।  

२) उपदफा १ बिोचजि पचहिान िएको दररेट, जग्गा प्राचिका िाचग चर्चनयोचज  रकि र सार्यजचनक प्रयोजनका िाचग 

आर्श्यक जग्गाको क्षेत्रफिका आर्ारिा गाउँपाचिकािे खररद गनय खोजेको जग्गाको क्षेत्रफि र िार चकल्िाको 

एचकन जग्गा व्यर्स्था सचिच िे गनछे ।   

३) जग्गा व्यर्स्था सचिच िे जग्गा प्राचि गनय िागेको जग्गाको क्षेत्रफि, िार चकल्िा, आर्श्यक न्यनू ि ्परू्ायर्ार र 

अचर्क ि दररेट खिुाई जग्गा प्राचिको कारर्ाही ििाउन प्रारचम्िक कारर्ाचह ििाउने अचर्कारीिाई चजम्िेर्ारी 

चदनेछ ।  

 ८. जग्गा प्राि गने सभबन्िी प्रारचभभक कारबाईः  १) ३ र ४ बिोचजि जग्गा प्राचि गदाय प्रारचम्िक कारबाही ििाउने 

अचर्कृ िे  ोकेको जग्गाको क्षेत्रफि र िार चकल्िा चित्रका जग्गा प्राचिका िाचग इच्छुक जग्गा र्नीहरुबाट दफा ६ 

बिोचजिका कुनै पचन चर्चर्बाट जग्गा उपिब्र् गराउन सार्यजचनक सिूना जारी गनछे ।   

(२) प्रारचम्िक कारबाई ििाउने अचर्कारीिे जग्गा प्राचिका चर्षयिा कम् ीिा १ र्टा स्थानीय दचैनक पचत्रकाको अिर्ा 

सरोकारर्ािा व्यचिको जानकारीको चनचित्त दहेायका कायायिय र्ा संस्थािा एक एक प्रच  १५ चदने सिूना टाँस गनुय 

पनेछ: -  

(क) सम्बचन्र्  जग्गाको आसपासिा सर्यसार्ारण जन ाको बढी आर्ागिन हुने स्थान,  

(ख) गाउँपाचिकाको कायायिय र सम्बचन्र्  र्डा कायायिय,  



३) गाउँपाचिकािाई दफा ६ बिोचजिका कुनै पचन चर्चर्बाट जग्गा उपिब्र् गराउन िाहने सरोकारर्ािा व्यचििे  

अनसुिूी १ को ढाँिािा चनम्न कागजा  सचह  गोप्य चनर्ेदन चदन ुपनेछ ।  

  

चनभन  

क) उपिब्र् गराउन खोजेको जग्गार्नी प्रिाण पजूायको प्रच चिचप । 

ख) जग्गार्नीको नागरीक ाको प्रच चिचप ।  

ग) जग्गाको नाचप नक्शा र टे्रश नक्सा ।   

घ) चनेरे्दन दस् रु र्ाप को रु ३००/- को नगदी रचसद ।   

४) जग्गा उपिब्र् गराउन इच्छुक सरोकारर्ािा व्यचििे पेश गरेको प्रस् ार् १६ औ ंचदनिा काययिय सियिा 

खोचिनेछ ।   

 

पररच्छेद ३ 

जग्गा व्र्िस्था सचमचत गठन 
 

९) जग्गा व्र्िस्था सचमचत: १) दफा ३ र ४ बिोचजि जग्गा प्राचि गन ेकाििा आर्श्यक सहयोग एरं् सिन्र्य गनय 

दहेाय बिोचजिको एक जग्गा व्यर्स्था सचिच  रहने छ ।   

गाउँ काययपाचिका प्रिखु             अध्यक्ष 

उप प्रिखु                सदस्य 

जग्गा प्राचिका िाचग प्रस् ाचर्  क्षेत्रका र्डा अध्यक्ष        सदस्य  

िािपो  कायायिय प्रिुख र्ा अचर्कृ  प्रच चनचर्       सदस्य  

गाउँपाचिकाको परू्ायर्ार शाखा प्रिखु           सदस्य  

प्रिखु प्रशासकीय अचर्कृ  र्ा चनजिे  ोकेको अचर्कृ  स् रको कियिारी सदस्य-सचिर्  

२) जग्गा व्यर्स्था सचिच को काि, क यव्य र अचर्कार: 

 १. सार्यजचनक प्रयोजनका िाचग जग्गा प्राचि, िलु्य  था िुआब्जा चनर्ायरण गनय आर्श्यक चनदशेन, सिन्र्य एरं् 

सहजीकरण गन े।  

२. सार्यजचनक प्रयोजनका िाचग जग्गा प्राचि गन ेचर्षयिा आर्श्यक सल्िाह सझुार् उपिब्र् गराउने ।   

३. सचिच को बैठकिा आर्श्यक ा अनसुार चर्षयसँग सम्बचन्र्  स्थानीय जानकार र्ा कियिारीिाई संयोजकको 

अनिुच िा सदस्य सचिर्िे आिन्त्रण गनय सक्नेछ । 

४. सचिच को बैठक आर्श्यक ा अनसुार हुनेछ । बैठककिा उपचस्थ  िएका पदाचर्कारीहरुिाई गाउँपाचिकािे 

चनयिानसुार बैठक ित्ता उपिब्र् गराउनेछ ।  

 

 

 

 

 

 



 

पररच्छेद ४ 

प्रस्तािको स्िीकृचत तथा अस्िीकृचत 
 

१०) प्रस्तािको मूिर्ांकनः १) दफा ८ उपदफा ४ बिोचजि खोचिएका प्रस् ार्हरु िलु्यांकन गन ेिखुय चजम्िेर्ारी जग्गा 

व्यर्स्था सचिच को हुनेछ । सचिच िाई सहज ाका िाचग जग्गा व्यर्स्था सचिच का सदस्यहरु िध्यबेाट १ जनाको 

संयोजकत्र्िा प्रस् ार् िलू्यांकन गरी प्रच र्देन पेश गनय छुटै्ट काययदि गठन गनय सचकनेछ ।   

२) प्रस् ार्को िलू्याकंन गदाय जग्गा व्यर्स्था सचिच िा पेश िएको प्रस् ार्िाई िात्र आर्ार निानी स्थिग  चनरीक्षणका 

आर्ारिा सिे  गनुय पनेछ ।   

३) प्रस् ार्को िलू्यांकन गदाय गाउँपाचिकाको िाग बिोचजिको क्षेत्रफि, परू्ायर्ार िएको र सबै िन्दा बढी आचथयक रुपिा 

चि व्यचय ाको आर्ारिा पचहिो, दोश्रो र  श्रो प्रस् ार्हरुको छनौट गरी स्र्ीकृच का िाचग गाउँपाचिका सिक्ष 

चसफाररश गनुय पनेछ । प्रस् ार् स्र्ीकृच का िाचग चसफाररश गदाय प्राचि हुन सक्ने जग्गा र गाउँपाचिकाको िचूिका एरं् 

पने आचथयक दाचयत्र्को चर्र्रण खिुाई प्रकृया अगाचड बढाउन गाउँपाचिका सिक्ष पेश गनेछ । 

४) िाचथ जे सकैु िेचखएको िए ा पचन प्रस् ार् एक िात्र िएिा पचन सो प्रस् ार् उपयिु दचेखएिा जग्गा व्यर्स्था सचिच िे 

चसफाररश गनय सक्नेछ ।  

  

११) प्रस्तािको स्िीकृचत: १) जग्गा व्यर्स्था सचिच बाट चसफाररश िै आएको प्रस् ार् िूल्यांकन प्रच रे्दनका आर्ारिा 

गाउँपाचिकािे सबै िन्दा बढी आचथयक रुपिा चि व्यचय ा एरं् न्यनू ि ्िलू्यांचक  सारिू  रुपिा प्रिार्ग्राही प्रस् ार्िाई 

स्र्ीकृच  गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोचजि चस्र्कृ ी िएको पाँि चदन चित्र प्रिखु प्रशासकीय अचर्कृ िे सम्बचन्र्  प्रस् ार्िाई चनजको 

प्रस् ार् स्र्ीकृ  गन ेआशयको सिूना चदन ुपनेछ । त्यसरी स्र्ीकृ  िएका प्रस् ार्को प्रस् ार्कका नाि, ठेगाना, 

जग्गाको चर्र्रण र रकिको जानकारी अन्य प्रस् ार्कहरुिाई सिे  चिचख  पत्र र्ा स्थानीय पचत्रका िाफय   चदन ु

पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोचजिको सिूना चदएको पाँि चदनको अर्चर्चित्र कुनै प्रस् ार्कि ेपनुरार्िोकनका िाचग प्रिुख 

सिक्ष चनेरे्दन नगरेिा उपदफा (१) बिोचजि स्र्ीकृ  िएको  प्रस् ार्कको प्रस् ार् स्र्ीकृ  गरी चनजिाई ३ चदन 

चित्र गाउँपाचिकािा सम्पकय  राचख जग्गा हस् ान् रण प्रकृया अगाचड बढाउन सिूना चदन ुपनेछ । म्याद चित्र पचहिो 

प्रस् ार्क सम्पकय िा नआएिा दोश्रो र दोश्रो पचन नआएिा  ेश्रो प्रस् ार्किाई ५/५ चदनको म्याद चदई सम्पकय  राखन 

जानकारी चदन ुपनेछ ।   

(४) कुनै प्रस् ार्क र्ा सरोकारर्ािाि ेप्रिखु सिक्ष चनरे्दन गरेिा सो सम्बन्र्िा काययपाचिकािे चनर्ेदन उपर छानचर्न 

गरी चनणयय चदनेछ, काययपाचिकाको चनणयय नै अचन् ि चनणयय हुनेछ ।  

  

१२) प्रस्ताि अस्िीकृत गने िा जग्गा प्राचि कारबािी  रद्द गने:   

(१) कुनै पचन प्रस् ार् दफा ११ बिोचजि सारि ू रुपिा प्रिार्ग्राही निएिा,   

(२) दफा ११ उपदफा ३ बिोचजि कुनै पचन प्रस् ार्क सम्पकय िा नआएिा    

(३) प्रस् ार्िा पेश गरेको दररेट दफा ७ बिोचजि  ोचकएको अचर्क ि दररेट िन्दा बढी िएिा ।  



(४) िाग गररएको पररिाण र्ा परू्ायर्ार निएको जग्गाको प्रस् ार्   

(५) रर  नपगुी आएको प्रस् ार्  

 

पररच्छेद ५ 

चिचिि 

१३) प्रचचित कानून बमोचजम िुनेः यस काययचर्चर्िा उल्िखे िएका प्रार्र्ानहरु सबै काययचर्चर् बिोचजि हुने र यसिा 

उल्िखे निएकाको हकिा प्रिचि  काननू बिोचजि हुनेछ ।   

स्पष्टीकरण:- यस गाउँपालिका र गाउँ काययपालिकाको कायायियबाट जग्गा लिकास कायय सम्बन्धी भएका लिणयय तथा काम 

कारबाही यसै काययलिलध बमोजम भएको मालििे छ । 

 १४) बािा अड्काउ फुकाउः यस काययचर्चर् कायायन्र्यनिा कुनै बार्ा अड्िन आएिा गाउँ काययपाचिका बैठकको 

चनणयय बिोचजि हुनेछ ।  

१५) संशोिन तथा खारेजीः यो काययचर्चर्को संशोर्न र्ा कुनै दफा खारेजी गनुय परेिा गाउँ काययपाचिकािाई पणूय 

अचर्कार हुनेछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनुसुची-१ 

दफा ८(३) सँग सभबचन्ित 

 

श्रीमान ्प्रारचम्िक कारबाही ििाउने अचर्कृ  ज्य,ू 

चिशंखगुढी गाउँपाचिका, गाउँ काययपाचिकाको कायायिय ओखिढुंगा । 

 

चिषर्ः जग्गा उपिव्ि गराउन इच्छा जािेर गरेको सभबन्िमा ।  

 
 

प्रस्  ु चर्षयिा यस कायायियको चिच  ............................ ग े प्रकाचश  सिूनािा िाग िए बिोचजिको िार चकल्िा 

चित्र िेरा नाििा द ाय रहकेो  पचसिको चर्र्रण िएको जग्गा िैिे चनयिानसुार प्रकया परूा गरी गाउँपाचिकािाई उपिव्र् 

गराउन इच्छा जाहरे गरेको हुदँा सो को कारर्ाहीका िाचग यो चनरे्दन पेश गरेको छु ।  

तपचसिः 

१. जग्गा र्नीको चर्र्रण 

जग्गा र्नीको नािाः.............................................................. ना.प्र.नं. ..................... 

जग्गा र्नीको र्ार्/ुससरुाको नाि 

जग्गा र्नीको पच /पत्नीको नािाः  

जग्गा र्नीको स्थायी ठेगानााः 

जग्गा र्नीको अस्थायी सम्पकय  ठेगानााः 

सम्पकय  नं. : 

२. जग्गाको चर्र्रण 

चक.नं. ............................... क्षेत्रफि ............................. 

गाउँपाचिकािाई प्रदान गनय खोजेको जग्गाको क्षेत्रफिाः  

जग्गाको िार चकल्िा  

परू्य .............................. पचश्चि ............................. 

उत्तर ................................. दचक्षण ....................................... 

सडक परू्ायर्ारको अर्स्था  सडकको चकचसि (कािोपत्रे, ग्रािेि, कचच्ि, के हो खिुाउने) 

................................................... (चित्री िाग िए सो सिे  खुिाउने) 

३. जग्गा प्रदान गनय खोजेको चर्चर् (इच्छुक चर्चर्िा चठक िगाउने) 

क) दा ाहरु आव्हान गरी जग्गा प्रदान गने । 

ख) प्रिचि  िलू्यिा घटाघटिा चर्क्री गरी जग्गा प्रदान गने । 

ग) जग्गा र्नीहरुको सहिच िा चनचश्च  चर्कासका परू्ायर्ार गराउने श य राखी चनशुल्क र्ा ििन िल् ीको िलू्यिा 

आंचशक िूल्य चिई जग्गा प्रदान गने ।  

 



४. जग्गा प्रदानको श य  

क) दा ाका रुपिा जग्गा प्रदान गनय इच्छुकका हकिा जग्गा प्रदानका श यहरु उल्िेख गने । 

क)    

ख)   

ग)   

घ)   

ख) जग्गा र्नीको सहिच िा चनचश्च  चर्कासका परू्ायर्ार गराउने श य राख चनशलु्क र्ा ििन िल् ीको िलु्यिा 

आंचशक िुल्य चिई जग्गा प्रदान गनेका हकिा जग्गा प्रदानका श यहरु उल्िेख गने । 

क)   

ख)   

ग)   

घ)   

५) कुनै चर्शेष श य िएिा उल्िेख गने .......................................................... 
 

चनिेदक 

नाि: 

ठेगाना: 

ना.प्र.नं.: 

हस् ाक्षर: 

संिग्न कागजा हरुको चर्र्रण 

क) उपिव्र् गराउन खोजेका जग्गार्नी प्रिाण पजूायको प्रच चिचप । 

ख) जग्गार्चनको नागररक ाको प्रच चिचप । 

ग) जग्गाको नाचप नक्सा र टे्रश नक्सा ।  

घ) चनरे्दन दस् रु र्ाप को रु ३००/- को नगदी रचसद र्ा बैंक िौिरको प्रच चिचप ।  

          

 

आज्ञािे 

ओि बहादरु दजी 

   प्रिखु प्रशासकीय अचर्कृ  

 


