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गनय गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र हनुे जग्गा सम्याउने काययिाई व्यवणस्थत 
गनय वाञ्छनीय भएकािे केराबारी गाउँपालिकाको प्रिासकीय 
काययववलध लनयलित गने ऐन, २०७५ को र्दफा ४ िे दर्दएको अलधकार 
प्रयोग गरी केराबारी गाउँपालिकािे यो काययववलध बनाएको छ । 

१. संणक्षप्त नाि र प्रारम्भिः (१) यस काययववलधको नाि "केराबारी 
गाउँपालिकाको जग्गा सम्याउन ेसम्बन्धी काययववलध, २०७९" रहेको 
छ । 

(२) यो काययववलध गाउँकाययपालिकाबाट पाररत भई स्थानीय 
राजपत्रिा प्रकािन भए पश्चात तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभािािः वविय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस काययववलधिा;- 
क) "कायायिय" भन्नािे केराबारी गाउँ काययपालिकाको 

कायायियिाई जनाउँर्दछ । 

ख) "काययपालिका" भन्नािे केराबारी गाउँपालिका गाउँ 
काययपालिकािाई जनाउँर्दछ । 

ग) "अध्यक्ष" भन्नािे केराबारी गाउँपालिकाको 
अध्यक्षिाई जनाउँर्दछ । 

घ) "सलिलत" भन्नािे र्दफा ६ बिोणजि सलिलतिाई 
जनाउँर्दछ । 

ङ) "जग्गा" भन्नािे लनजी जग्गािाई जनाउँर्दछ । 
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च) "जग्गा व्यवस्थापन" भन्नािे जग्गािाई सम्याउने 
लििाउने जस्ता काययहरुिाई जनाउँर्दछ । 

३. लनजी जग्गा सम्याउन स्वीकृती लिनपुने :- (१) जग्गा प्िटीङ 
बाहेक (खन्न, सम्याउन) स्वीकृती पाउँ भनी कुनै व्यणििे 
गाउँपालिकािा लनवेर्दन दरँ्दर्दा लनम्न प्रकृया पूरा गनुयपनेछ । 

क) जग्गाको हक भोग भएको जग्गा धनी प्रिाण पजुायको 
प्रलतलिपी, 
ख) चाि ुआलथयक वियको सिेत िािपोत लतरेको रलसर्द र 
नापी नक्साको प्रलतलिपी, 
ग) एक भन्र्दा बढी व्यणिको संयिु नाििा जग्गा भए 
सबै हकवािाको िन्जरुीनािा, 
घ) िोही जग्गा भएिा िोही र जग्गा धनी र्दवैुको सहिलत 
भएको व्यहोरा खिेुको लनवेर्दन वा  सम्झौतापत्र, 

ङ) सलधयारको िन्जरुीनािा, 
च) खन्न, सम्याउन परेको व्यहोरा खिेुको लनवेर्दन, 

छ) सम्बणन्धत वडा कायायियको लसफाररस पत्र, 

ज) संघीय तथा प्रारे्दणिक कानून बिोणजि प्रारणम्भक 
वातावरणणय पररक्षण प्रलतवेर्दन आवश्यक पने भएिा सो 
प्रलतवेर्दन, 
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झ) गाउँपालिकािे उपयिु रे्दखेका अन्य आवश्यक 
कागजातहरु । 

२) उपर्दफा (१) बिोणजि गाउँपालिकािा लनवेर्दन र्दताय हनु 
आएपलछ सलिलतिे रे्दहायको प्रविया परुा गनुयपनेछ । 

क) लनवेर्दन संिग्न कागजातहरुको प्रिाणीकरण, 

ख) प्राववलधक िाखाबाट जग्गा सम्याउन,ु खनु्न पने कारण 
सवहत रे्दहायका ववियहरु   सिेवटएको प्राववलधकबाट 
प्रलतवेर्दन, 

१) ढुङ्गा, गट्टी, वािवुा, िाटोको पररिाण, 

२) व्यवस्थापनको सियावधी, 
३) जग्गा सम्याउन,ु खने्न तररका, 
४) काट्न लिल्ने जग्गाको क्षेत्रफि । 

३) उपर्दफा (२) बिोणजिको प्रविया पूरा भएपलछ सलिलतिे 
िाग भएका वकत्ता नम्बर र जग्गा धनीको वववरण सिेत उल्िेख गरी 
र्दावव ववरोध सम्बन्धी सात दर्दने सावयजलनक सूचना जारी गनुय पनेछ । 

४) उपर्दफा (३) बिोणजि प्रकाणित सूचनाको म्यार्द सिाप्त 
भए पश्चात सलिलतिे सम्बणन्धत वडा कायायिय िाफय त सबै सलधयार 
राणख कोही कसैिाई असर पछय परै्दन सो सिेत खिुाई सरजलिन 
गनुयपनेछ । 
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तर सँलधयारको सहिलत नभएको अवस्थािा र्दफा ६ 
बिोणजिको सलिलतको लसफाररस बिोणजि हनुेछ । 

५) उपर्दफा (१) (2) (3) (4) िा जनुसकैु कुरा िेणखएको 
भएता पलन चरेु क्षेत्रिा पने जग्गा व्यवस्थापन सम्बणन्ध लबिय संघीय 
कानून बिोणजि हनुेछ । 

६) उपर्दफा (१) (2) (3) (4) (5) िा जनुसकैु कुरा 
िेणखएको भएता पलन जग्गाबाट िािवस्त ुलनकाल्न ेप्रयोजनको िालग 
िात्र जग्गा व्यवस्थापन वा सम्याउने इजाजत दर्दइने छैन । 

४. स्वीकृलत दर्दन ेप्रविया तथा ितय : गाउँपालिकािे स्वीकृती दरँ्दर्दा 
पािना गनुयपने ितय तथा प्रविया रे्दहाय बिोणजि हनुेछ । 

क) जग्गा व्यवस्थापनका िालग िाग भएको स्थानिा 
सावयजलनक बाटो, सावयजलनक जग्गा, सािरु्दावयक 
बन, धालियक स्थि, सािरु्दावयक ववद्यािय िगायत 
सावयजलनक िहत्व भएका स्थि भएिा जग्गा 
व्यवस्थापन गर्दाय प्राकृलतक प्रकोपको सम्भावना 
एवकन गरर सो सम्भावना नभएिा सो स्थानबाट 
कणम्तिा लतस वफटको अन्तर भएिा िात्र 
स्वीकृतीको प्रवियािा िैजाने । 
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ख) व्यवस्थापन गने जग्गाको वरपर रहेको जग्गाको 
सतह भन्र्दा अग्िो लभरािो जग्गा हो होइन एवकन 
गने र सोही आधारिा वरपरको अन्य जग्गाको 
सतह बिोणजि हनुे गरी िात्र स्वीकृत दर्दन सक्ने 
तर वरपरका जग्गाभन्र्दा धेरै गवहरो वा अग्िो 
हनुे गरी खन्न स्वीकृती दर्दइनेछैन । 

ग) लनजी जग्गा सम्याउन सम्झौता भएको लिलतिे 
बढीिा लतन िवहनाको सिय दर्दइनेछ । सो भन्र्दा 
अववलध थप गररनेछैन । 

घ) एक पटक सहिलत लिएर सम्झौता गरर जग्गा 
सम्याउने कायय गरे पलछ र्दि वियसम्ि पनु सोही 
वकत्ताको िालग पनु जग्गा सम्याउन अनिुलत 
पाइनेछैन । 

ङ) व्यवस्थापन गने जग्गा लनजको आफ्नै घर टहरा 
लनिायणको िालग हो वा कृिी प्रयोजनको िालग हो 
वा प्िानीङको िालग हो एवकन गनुयपनेछ । 

   तर प्िानीङको हकिा भने संघीय 
कानून तथा अन्य प्रचलित कानून बिोणजि हनुेछ 
। 
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च) घर बनाउने प्रयोजनका िालग एक रोपनीसम्िको 
जग्गा सम्याउर्दा धरौटी राख्न ु पने छैन तर 
सोभन्र्दा बढी भएिा र्दफा ५ बिोणजिको 
सलिलतको लसफाररस बिोणजि पचास हजार रे्दणख 
पाँच िाख सम्ि नगर्द धरौटी वा बैंक ग्यारेन्टी 
राख्नपुनेछ । 

छ) एक रोपनीसम्ि घर बनाउने प्रयोजनका भएिा 
वा तीन रोपनीसम्ि कृिी प्रयोजनको िालग भएिा 
जग्गा व्यवस्थापनका िालग स्वीकृती र्दस्तरु 
लनिलु्क हनुेछ । 

तर सो स्थानबाट िाटो वा बािवुा वा 
अन्य पर्दाथय कटान गरी बावहर लनकासी गनुय पने 
भएिा र्दफा ३ को खण्ड (झ) बिोणजिको 
प्रलतवेर्दनबाट लनकाल्न लिल्ने पररिाणिा प्ररे्दि 
कानून बिोणजिको र्दस्तरु िाग्नेछ । 

ज) गाउँपालिकािे सिय सियिा तोकेको 
प्राववलधकबाट अनगुिन गराई प्रलतवेर्दन लिन 
सक्नेछ । 
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५. सावयजलनक जग्गा व्यवस्थापन गर्दाय अपनाउन ुपने काययववलध : १) 
गाउँबासीको वहतिा खेिकुर्द िैर्दान, सािरु्दावयक स्कुि किेज 
भवन, िणन्र्दर तथा पाकय  लनिायणका िालग जग्गा व्यवस्थापन गर्दाय 
गाउँ सभाको लनणयय बिोणजि गनयपनेछ । 

२) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र बाटो ववस्तार गर्दाय सावयजलनक 
जग्गा परी सो जग्गाबाट आवश्यकता भन्र्दा बढी िाटो बािवुा 
जस्ता पर्दाथय लनणस्कएिा प्रचलित कानून बिोणजि स्वीकृत र्दररेट 
लिएर गाँउपालिकािे लबिी गनय सवकनेछ । 

३) गाँउपालिकािे उणल्िणखत कायय गनय सम्बणन्धत अन्य 
लनकायबाट स्वीकृत लिनपुने भएिा स्वीकृलत लिनपुनेछ । 

६. लनवेर्दन स्वीकृलत तथा सम्झौता सम्बन्धी ब्यवस्था : १) 
गाउँपालिकािा जग्गा व्यवस्थापनको िालग परेका लनवेर्दनहरुको 
स्वीकृती तथा कावायहीको िालग रे्दहाय बिोणजिको सलिलत रहनेछ । 

क) अध्यक्ष - संयोजक 

ख) प्रिख ुप्रिासकीय अलधकृत वा लनजिे तोकेको अलधकृत 
स्तरको कियचारी - सर्दस्य 

ग) सम्बणन्धत वडा अध्यक्ष - सर्दस्य 

घ) वातावरण तथा ववपर्द व्यवस्थापन िाखा प्रिख - सर्दस्य 

ङ) गाँउपालिकािा काययरत अलिन - सर्दस्य 
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च) अलधकृत स्तरको प्राववलधक (इणन्जलनयर) - सर्दस्य सणचव 

२) उपर्दफा (१) बिोणजिको सलिलतिे र्दफा ३ 
बिोणजि परेका लनवेर्दनहरुको र्दफा ४ बिोणजि हनुे गरर लनवेर्दन 
स्वीकृती गनेछ । 

तर र्दफा ३ को उपर्दफा (5) र (6) को ववपररत हनु े
गररका लनवेर्दनहरु स्वीकृत गरर लसफाररस गनय पाइनेछैन । 

३) उपर्दफा (२) बिोणजि गाउँपालिकािे गरेको 
लनणयय बिोणजि प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत वा लनजिे तोकेको 
अलधकृत कियचारीिे सम्बणन्धत जग्गाधनीसँग सम्झौता गनेछ । 

४) उपर्दफा (३) बिोणजि गरको सम्झौताको 
जानकारी णजल्िा सिन्वय सलिलत णजल्िा प्रिासन कायायिय तथा 
स्थानीय प्रहरी प्रिासनिाई दर्दनपुनेछ । 

७. प्रर्दिुण लनयन्त्रण गने : १) जग्गा सम्याउँर्दा वातावरणिा प्रलतकुि 
प्रभाव पने गरी वा जनजीवन र जनस्वास््यिा खतरा हनुे गरी काि 
गनय पाइनेछैन । 

२) जग्गा सम्याउने कायय गर्दाय लनणस्कन ेसािग्री ढुवानी गर्दाय 
बाटाि धिुो उडाउने, आवत जावतिा अवरोध पगु्ने गरी सवारी 
साधन चिाउन पाइनेछैन । 
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३)  जग्गा सम्याउँर्दा िेणिनरी सन्चािन गनुयपने भएिा त्यस्तो 
िेणिनरी सन्चािन लबहान ६ बजे रे्दणख बेिकुी ६ बजे सम्ि िात्र 
काि गनय पाउनेछ । 

४) गाउँपालिकािे जग्गा सम्याउने काययको लनयलित वा 
आकणश्िक अनगुिन गनय सक्नेछ । 

८. जररवाना गनय सक्न े : (१) कसैिे गाउँपालिकाबाट स्वीकृत 
िापर्दण्ड भन्र्दा बावहर गई सम्झौता ववपररत काि गरेको पाईएिा 
त्यस्तो स्वीकृती रद्ब गनय सवकनेछ । 

२) उपर्दफा (१) बिोणजिको कायय गने जो कसैिाई पवहिो 
पटकिाई पचास हजार र त्यस पलछ प्रत्येक पटक र्दोब्बर हनुे गरर 
जररवाना गनय सवकनेछ । 

१०. वाधा अड्काउ फुकाउ : यस काययववलधको कायायियका िििा 
कुनै ववियिा उत्पन्न भएिा काययपालिकािे यस काययववलधिा वाधा 
अड्काउ फुकाउन सक्नेछ । 

११. बचाऊ : यस केराबारी गाउँपालिकािे जग्गा सम्याउने ववियिा 
यस अघी गरेका काययहरु यसै काययववलध बिोणजि भए गरेको िालननेछ 
। 
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१२. संघीय र प्रारे्दणिक कानून बिोणजि हनु े: यो काययववलध वा यस 
काययववलधिा गररएका व्यवस्थाहरु संघीय तथा प्ररे्दि काननुिा 
व्यवस्थाहरुसँग बाणझनँ गएिा बाझीएको हर्दसम्ि यो काययववलधका 
सम्बणन्धत र्दफाहरु लनष्कृय रहने छन ्। 

 

आज्ञािे, 
सरु्दियन र्दाहाि 

प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत 


