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 भाग : २  

पूर्वखोला गाउँपाललका 
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ उपदफा(१) k"j{vf]nf ufpFkflnsfsf] k|zf;sLo 

sfo{ljlw -lgoldt ug]{_ P]g, @)&$” sf] bkmf $ adf]lhd पूर्वखोला गाउँपाललकाको गाउँ 
कायवपाललकाको बैठकले बनाएको तल लेशखएबमोशजमको कायववर्धी सर्वसाधारणको जानकारीको लालग 
प्रकािन गररएको छ। 

संर्त ्२०७४ सालको कायववर्धी नं. ३ 

 

कायववर्धीको नाम: पूर्वखोला गाउँपाललकाको जग्गा प्राश तसबनबधधी कायववर्लध, २०७४ 
 

प्रस्तार्नााः 
नेपालको संवर्धानको अनसूुची ८ र ९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोशजम स्थानीय 
तहलाई तोवकएको अलधकार क्षेत्रलभत्र र्ा वर्षयमध्ये गाउँपाललका र सो अधतगवतका कायावलय र अधय 
सरकारी कायवलयसमेतको भर्न तथा संरचना लनमावण एरं् व्यर्स्थापनको लालग जग्गा तथा संरचना 
प्रा त गनव र्ाञ्छनीय भएकोले पूर्वखोला गाउँपाललकाको प्रिासकीय कायववर्धी (लनयलमत गने) ऐन, 
२०७४ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोशजम पूर्वखोला गाउँ कायवपाललकाले यो कायववर्धी बनाएको 
छ । 
1. संशक्षप्त नाम, वर्स्तार र प्रारबनभाः  

1) यो कायववर्धीको नाम “पूर्वखोला गाउँपाललकाको जग्गा प्राश तसबनबधधी कायववर्लध, २०७४” रहेको छ। 
2) यो कायववर्लध पूर्वखोला गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र तरुुधत लागू हनुेछ । 

2. पररभाषा र व्याख्या:   
1) लबषय र्ा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस कायववर्धीमा,- 
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a) "जग्गा" भन्नाले कसैको हकभोगमा रहेको जनुसकैु जग्गा र त्यसमा स्थायी रूपले रहेको पखावल, घर, 
रुख समेत सबनझनपुछव र सो िब्दले त्यस्तो जग्गामा स्थायी रूपले जडान भएको जनुसकैु र्स्तलुाई समेत 
जनाउँछ ।  
b) "सार्वजलनक काम" भन्नाले सवर्साधारण जनताको वहत, लाभ र्ा उपयोगको लालग हनुे काम र्ा संघीय 
सरकार, प्रदेि सरकार र्ा स्थानीय सरकारको तफव बाट हनुे काम सबनझन ुपछव र सो िब्दले देहायको 
कामलाई समेत जनाउँछाः-  

1. संघीय सरकारले स्र्ीकृत गरेको पररयोजना, 
2. प्रदेि सरकारले स्र्ीकृत गरेको पररयोजना,  
3. गाउँपाललकाद्वारा सञ्चालन गररन ेपररयोजना ।   

c) "स्थानीय अलधकारी" भन्नाले गाउँ कायवपाललकाले तोकेको अलधकृत सबनझन ुपछव।  
d) "सरोकारर्ाला व्यशि" भन्नाले यस ऐन अधतगवत जग्गा प्रा त गरेर्ापत ददइने क्षलतपूलतव र्ा 
मआुब्जामा हक पगु्ने व्यशि सबनझनपुछव ।   
e) "संस्था" भन्नाले प्रचललत काननु बमोशजम स्थापना र्ा गठन भएको कबनपनी, वर्कास सलमलत र्ा 
संस्था सबनझन ुपछव । 

 
3. सार्वजलनक कामको लालग जग्गा प्रा त गने अलधकाराः 
1) गाउँपाललकाले कुनै  सार्वजलनक कामको लनलमत्त कुनै जग्गा प्रा त गनव आर्स्यक ठहराएमा यस 

कायववर्धी बमोशजमको मआुब्जा ददने गरी गाउँपाललकाले जनुसकैु ठाउँको जलतसकैु जग्गा प्रा त 
गनव सक्नेछ ।  

4. जग्गा प्रा त गने लनणवयको प्रारशबनभक कारबाई चलाउन ेअलधकारीाः  
1) दफा ३ को अलधकार प्रयोग गरी कायावधर्यन गनव गाउँपाललकाले कबनतीमा राजपत्रावित तलृतय 

शे्रणीसबनमको कमवचारीलाई प्रारशबनभक कारबाई चलाउने अलधकारी तोक्न सक्नेछ । 
2) गाउँपाललकाले गाउँपाललका र्ा सो अधतगवतका अधय कायावलयको भर्न संरचना लनमावण गनव र्ा 

अधय सार्वजलनक कायवको लालग आर्स्यक पने जग्गा छनौट गनव कायवपाललकाको सदस्यको 
संयोजकत्र्मा गाउँपाललकाका सदस्य रहेको ३ सदस्यीय “जग्गा प्राश त सलमलत” गठन गनव सक्नेछ। 

3) उि सलमलतमा प्रालबलधक वर्ज्ञलाई आमशधत्रत सदस्यको रुपमा राख्न सवकनेछ। 
4) उि सलमलतले प्रचललत बजार मूल्यको आधारमा प्रा त गनव लागेको जग्गा तथा घरसंरचनाको 

मआुब्जा मूल्य लनधावरण गनव सक्नेछ। 
5. जग्गा प्रा त गने सबनबधधी प्रारशबनभक कारबाईाः  
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1) दफा ४ को उपदफा (१) बमोशजम प्रारशबनभक कारबाई चलाउन े अलधकारीले सरोकारर्ाला 
व्यशिको जानकारीको लनलमत्त देहायका कायावलय र्ा स्थानमा एक एक प्रलत सूचना टाँस गनुव 
पनेछाः-   
a) सबनबशधधत जग्गाको आसपासमा सर्वसाधारण जनताको बढी आर्ागमन हनुे स्थान,  
b) सबनबशधधत गाउँपाललका र्ा र्डा कायावलय,  
c) घर र त्यसले चचेको कुनै कबनपाउण्ड समेत प्रा त गनुवपने भएमा त्यस्तो घर दैला र्ा 
कबनपाउण्डको पखावल ।  

2) उपदफा (१) बमोशजम सूचना जारी भएपलछ जग्गा प्राश त सलमलतले काम कारबाई गनव आर्स्यक 
सङंख्यामा कमवचारी र्ा कामदारसवहत सबनर्शधधत जग्गा र्ा घरको नाप जाँच गनव सक्नेछ।  

3) उपदफा (२) बमोशजमको काम कारबाई गदाव त्यस्तो जग्गामा लगाएको कुनै बाली र्ा रुख 
काट्न र्ा उखेल्न ुपरेमा र्ा कुनै छेकबार र्ा पखावल हटाउन ुर्ा भत्काउन ुपरेमा प्रारशबनभक 
कारबाई चलाउने अलधकारीको आदेि ललई कुनै व्यशिले गनव सक्नेछ र त्यस्तो काम गदाव भरसक 
सरोकारर्ाला व्यशिको उपशस्थलतमा गनुवपनेछ । 

 
6. नोक्सानी बापत क्षलतपूलतव ददइनाेः  
1) दफा ५ बमोशजम बाली, रुख, पखावल आदद काटेको र्ा भत्काए बापतको नोक्सानीको लालग र 

माटो, ढुङ्गा, शझक्दा, खाडल खधदा नोक्सानी भएमा सो बापत क्षलतपूलतव ददइनेछ ।  
2) उपदफा (१) बमोशजमको क्षलतपूलतवको रकम प्रारशबनभक कारबाई चलाउन ेअलधकारीले लनधावरण गरी 

सरोकारर्ाला व्यशिलाई ददनेछ । 
7. जग्गा प्राश त सलमलतले प्रलतरे्दन पठाउन ुपनेाः  
1) प्रारशबनभक कारबाई चलाएको लमलतले बढीमा पधर ददनलभत्र जग्गा प्राश त सलमलतले सो कारबाई परुा 

गरी उपयिु देशखएको जग्गा यवकन गरी सो सबनबधधी अधय आर्स्यक वर्र्रण सवहतको प्रलतरे्दन 
यथािीघ्र गाउँ कायवपाललकासमक्ष पठाउन ुपनेछ ।  

2) उपदफा (१) बमोशजम प्रलतरे्दन पठाउँदा सलमलतले लनधावरण गरेको क्षलतपूलतवको रकम र 
नोक्सानीको सबनपूणव वर्र्रण समेत उल्लेख गनुव पनेछ। 

8. जग्गा प्राश त गने कुराको सूचनााः  
1) दफा ७ बमोशजम प्रारशबनभक कारबाईको प्रलतरे्दन प्रा त भएपलछ प्रा त गररने जग्गाको सबनबधधमा 

देहायका कुराहरू खोली स्थानीय अलधकारीले सूचना जारी गनेछाः-  
a) कुन कामको लालग जग्गा प्रा त गररने हो,  
b) जग्गा मात्र र्ा त्यसमा रहेको घर पखावल आदद समेत प्रा त गने हो,  
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c) जग्गा रहेको गाउँपाललका र्ा नगरपाललकाको नाम र त्यसको र्डा नबनबर,  
d) नापी भएको ठाउँमा भए वकत्ता नबनबर,  
e) नापी नभएको जग्गा भए जग्गाको चार वकल्ला,  
f) जग्गाको क्षेत्रफल,  
g) अधय आर्स्यक वर्र्रण ।  

2) उपदफा (१) बमोशजको सूचनाको एक एक प्रलत देहाएको स्थानमा टाँस्न ुपनेछाः-  
a) जनु पररयोजनाको लालग जग्गा प्रा त गररने हो सो पररयोजनाको कायावलय,  
b) गाउँपाललकाको कायावलय र्ा र्डा कायावलय,  
c) सबनबशधधत जग्गा रशजषे्ट्रिन गने मालपोत कायावलय र्ा भलूम प्रिासन कायावलय 
d) सबनबशधधत जग्गाको आसपासमा  
e) स्थानीय अलधकारीले आर्स्यक देखेमको अधय कुनै स्थान ।  

3) उपदफा (१) बमोशजमको सूचना प्रकाशित गदाव कुनै सरोकारर्ाला व्यशिले जानकारी पाउन 
नसक्न े कुरामा स्थानीय अलधकारी वर्श् र्स्त भएमा त्यस्तो सरोकारर्ाला व्यशिलाई व्यशिगत 
तर्रले पलन सूचना ददन सक्नेछ र त्यसरी सूचना ददंदा मआुब्जा लनधावरण भई सकेको भए 
मआुब्जाको रकम बझु्नको लालग समय र स्थान तोवकददनपुनेछ। 

4) उपदफा (१) बमोशजम सूचना टाँस भएपलछ स्थानीय अलधकारीबाट त्यस्तो जग्गाको कुनै वकलसमले 
हक छोड्ने, ललखतको रशजषे्ट्रिन रोक्का र्ा फुकुर्ा गनव अनरुोध भएमा सबनबशधधत भलूम प्रिासन 
कायावलय र्ा माल अड्डाले लेशख आएअनसुार रशजषे्ट्रिन रोक्का र्ा फुकुर्ा गररददन सक्नेछ। 

9. मआुब्जाको वकलसम र सो को लनधावरण गने सलमलत:   
1) यस कायववर्धी बमोशजम  प्रा त गररने जग्गाको मआुब्जा नगदीमा ददइनेछ ।     
2) उपदफा (१) बमोशजमको मआुब्जाको रकम लनधावरण गनव देहायका पदालधकारीहरू भएको एउटा 

सलमलत रहनेछाः-  
a) स्थानीय अलधकारी,  

b) जग्गा प्राश त सलमलतको संयोजक,  
c) गाउँ कायवपाललकाले तोकेको एक जना कायवपाललकाको सदस्य,  
d) सबनबशधधत र्डाको र्डाध्यक्ष, 
e) गाउँपाललकाको प्रावर्लधक (अलधकृतस्तर)  

3) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापलन मआुब्जा लनधावरण गदाव सबनपूणव जग्गा पने र 
केही जग्गा मात्र पने व्यशिको हकमा बेग्लाबेग्लै मआुब्जाको दर कायम गनव सवकनेछ । 
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4) मआुब्जा लनधावरण गदाव वर्चार गनुव पने कुराहरूाः संघीय सरकार प्रदेि सरकार र्ा गाउँपाललकाको 
पूणव स्र्ालमत्र् भएको संस्थाको लालग प्रा त गररने जग्गाको मआुब्जा लनधावरण गदाव मआुब्जा लनधावरण 
गने सलमलतले देहायको कुरामा वर्चार गनुव पनेछाः-   
a) गाउँपाललकाले समय समयमा ददएका लनदेिन, 
b) संघीय सरकार तथा प्रदेि सरकारबाट भएका लनदेिन 
c) जग्गा प्रा त गरेको कारणले सरोकारर्ाला व्यशिले आफ्नो बसोबास र्ा कारोबारको ठाउँ 
अधयत्र सानुव परेबाट बेहोनुव परेको नोक्सानी । 

10. मआुब्जा पाउनकेो नामार्ली र त्यस उपरको उजरुीाः  
1) दफा ८ बमोशजमको सूचनामा तोवकएको बनयादलभत्र प्रा त भएका लनरे्दनहरूबाट मआुब्जा पाउन े

ठहररएका व्यशिहरूको नामार्ली तयार पारी सरोकारर्ाला व्यशिहरूको जानकारीको लालग 
स्थानीय अलधकारीले सूचना टाँस गनेछ ।  

2) उपदफा (१) बमोशजम टाँस गररएको नामार्लीमा शचत्त नबझुने व्यशिले त्यस्तो सूचना जारी 
भएको लमलतले पधर ददनलभत्र गाउँपाललकामा उजरु गनव सक्नेछ ।  

3) उपदफा (२) बमोशजम परेका उजरुी तेरो मेरो र्ा हकभोग सबनबधधी बाहेक अरू वर्षयको भए 
गाउँपाललकाले साधारणतया पधर ददनलभत्र वकनारा लगाउन ु पनेछ ।  

   तर त्यस्तो उजरुी तेरो मेरो र्ा हकभोग सबनबधधी भएमा त्यस उपर कुनै कारबाई नगरी 
अदालतको अशधतम लनणवय हकदैया कायम गरी आउने व्यशिलाई यस कायववर्धीबमोशजम पाउन े
मआुब्जा ददइनेछ भलन मआुब्जा धरौट रहने कायावलयको नाम समेत उल्लेख गरी सबनबशधधत 
व्यशिलाई सूचना ददनपुनेछ ।  

4) तेरो मेरो र्ा हकभोग सबनबधधमा अदालतमा कारबाई चली त्यसको अशधतम लनणवयबाट हकदैया 
कायम गरी आउन े व्यशिले त्यस्तो अशधतम लनणवय भएको २ र्षवभत्र उपदफा (३) बमोशजम 
धरौटी रहेको रकम बझुी ललन ुपनेछ । सो बनयाद नाघेपलछ त्यस्तो धरौटी रहेको मआुब्जाको 
रकम ललन पाउने छैन र सो रकम सशञ्चत कोषमा दाशखल हनुेछ । 

5) मआुब्जा लनधावरण भएपलछ सूचना गनेाः मआुब्जा लनधावरण गने सलमलतले मआुब्जा लनधावरण गरेपलछ 
सबनबशधधत स्थानीय अलधकारीले सो कुराको सूचना गाउँपाललकालाई ददन ुपनेछ । 

6) मआुब्जाबाट सरकारी बाकँी कट्टा गनव सवकनाेः यस कायववर्धी बमोशजम प्रा त गररएको जग्गाको 
मआुब्जा वर्तरण गदाव सरोकारर्ाला व्यशिलसत मालपोत, कर र्ा अधय कुनै सरकारी रकम असलु 
गनव बाँकी रहेछ भने त्यस्तो असलु गनव बाकी  रहेको रकम मआुब्जाबाट कट्टा गनव सवकनेछ ।  

11. जग्गाको नामसारी र मालपोतको लगत कट्टा गनेाः  
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1) दफा १३ बमोशजम सबनबशधधत लनकायको स्र्ालमत्र्मा आएको जग्गा नामसारी गने जानकारी 
स्थानीय अलधकारी र सालबक जग्गार्ालालाई ददन ुपनेछ ।  

2) उपदफा (१) बमोशजमको लगत कट्टा गने र्ा नामसारी गने कायव जनुसकैु लमलतमा सबनपन्न भएतापलन 
त्यस्तो जग्गाको स्र्ालमत्र् सरेको लमलतदेशख नै उि जग्गाको लगत कट्टा भएको र्ा नामसारी 
भएको मालननेछ । 

12. स्र्ालमत्र् सनुवभधदा अशघको अर्स्थालाई असर नपानेाः यस कायववर्धीबमोशजम गाउँपाललका, अधय 
सरकारी लनकायको नाउँमा कुनै जग्गाको स्र्ालमत्र् सनुवभधदा अशघल्लो ददनसबनमको सालबक 
जग्गार्ालाबाट त्यस्तो जग्गामा लागेको मालपोत र्ा कर बापत कुनै रकम असूल उपर गनव बाँकी 
रहेको भए त्यसरी जग्गाको स्र्ालमत्र् सरेपलछ पलन त्यस्तो बाँकी रकम असूल उपर गने कारबाई 
चलाउन यस दफाले बाधा परु् याएको मालनन ेछैन । 

13. वर्िषे पररशस्थतमा जग्गा प्रा त गनव सक्न ेवर्िषे अलधकाराः  
1) कुनै सार्वजलनक सबनपशत्तको संरक्षणको लनलमत्त, तत्कालै भर्न लनमावण गनव र्ा अधय कुनै असाधारण 

अर्स्था परी गाउँपाललकाले कुनै जग्गा तत्कालै प्रा त गनुव परेमा यस कायववर्धीमा अधयत्र जनुसकैु 
कुरा लेशखएको भएतापलन सो सबनबधधमा गाउँ कायवपाललकाले लनणवय गरी त्यस्तो जग्गा प्रा त 
गनेतफव  कारबाई चलाउन स्थानीय अलधकारीलाई आदेि ददन सक्नेछ ।  

2) उपदफा (१) बमोशजमको कामको लनलमत्त प्रा त गनुवपने जग्गाको सबनबधधमा दफा ८ को उपदफा 
(१) मा उशल्लशखत कुराहरूमध्ये उपलब्ध भएसबनमका कुराहरू खलुाई सरोकारर्ाला ब्यशिहरूको 
जानकारीको लालग सूचना जारी गनेछ र त्यस्तो सूचना जारी गदाव सरोकारर्ाला व्यशिहरूले 
यथािीघ्र जानकारी पाउन सक्ने भलन स्थानीय अलधकारीले उपयिु ठहराएको तरीकाबाट जारी 
गनव सवकनेछ ।  

3) उपदफा (२) बमोशजमको सूचना टाँस भएपलछ जनुसकैु बखत स्थानीय अलधकारीले जग्गा प्रा त 
गरी ललन सक्नेछ र यसरी प्रा त गरेको जग्गामा लमलतदेशख गाउँपाललकाको स्र्ालमत्र् कायम हनु 
जानेछ ।  

4) यस दफाबमोशजम जग्गा प्रा त गदाव त्यस्तो जग्गामा लागेको र्ाली, रुख र त्यसमा बनेको घर, 
पखावल आददसमेत प्रा त गररने भएमा त्यसबापत सरोकारर्ाला व्यशिले क्षलतपूलतव पाउनेछ।  

5) यस दफाबमोशजम प्रा त गररने जग्गाको मआुब्जाको लनधावरण दफा ९ बमोशजमको मआुब्जा लनधावरण 
सलमलतले गनेछ ।  

6) यस दफाबमोशजम प्रा त गररएको जग्गाको मआुब्जा र्ा क्षलतपूलतवको रकममा शचत्त नबझेुकोमा 
बाहेक जग्गा प्रा त गररन ुनपने भन्न ेवर्षयमा उजरु लाग्न ेछैन । 
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14. जग्गार्ालाको मञ्जरुी भएमा रीत पगेुको मालननाेः गाउँपाललकाले कुनै जग्गा कुनै सार्वजलनक काममा 
लगाइसकेकोमा त्यस्तो जग्गा यस कायववर्धीको रीत पूर् याई प्रा त नगररएको भएतापलन सबनबशधधत 
जग्गार्ालाले मञ्जुर गरेको अर्स्थामा सो जग्गाको क्षलतपूलतव र्ा मआुब्जा यस कायववर्धीबमोशजम 
लनधावरण गनव सवकनेछ। यसरी क्षतीपूलतव र्ा मआुव्जा लनधावरण गररएपलछ सो जग्गा यस 
कायववर्धीबमोशजम प्रा त गररए सरह मालननेछ । 

15. र्ातावद्वारा जग्गा प्रा त गनव सवकनाेः यस कायववर्धीमा अधयत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापलन 
गाउँपाललकाले सार्वजलनक कामको लालग कुनै जग्गार्ालालसत र्ातावद्वारा जग्गा प्रा त गनव सक्नेछ 
र त्यसरी र्ातावद्वारा जग्गा प्रा त गदाव यस कायववर्धीमा लेशखएको अधय रीत परु् याईरहन ुपनेछैन। 

16. घर आदद सवहतको जग्गा प्रा त गने: यस कायववर्धीबमोशजम जग्गा प्रा त गदाव सो जग्गामा रहेको 
बाली, रुख, पखावल, घर, आदद पूरै ललइयोस भलन सरोकारर्ाला व्यशिले लनरे्दन गरेमा सो सबै 
ललन ेगरी कारबाई चलाउन ुपनेछ । 

17. गाउँपाललकाले जग्गा प्रा त नगने लनणवय गनव सक्नाेः  
1) यस कायववर्धीबमोशजम जग्गा प्रा त गने गरी कारबाई चलाएकोमा कुनै पलन अर्स्थामा 

गाउँपाललकाले जग्गा प्रा त नगने गरी लनणवय गनव सक्नेछ र त्यस्तोमा सरोकारर्ाला व्यशिको 
जानकारीको लालग स्थानीय अलधकारीले दफा ८ को उपदफा (२) बमोशजम सूचना टाँस्न ुपनेछ।  

2) गाउँपाललकाले जग्गा नललने गरी कारबाई थामे तापलन दफा ५ बमोशजम प्रारशबनभक कारबाई गदाव 
भइसकेको नोक्सानी बापत प्रारशबनभक कारबाई चलाउने अलधकारीले क्षलतपूलतव ददई नसकेको भए 
स्थानीय अलधकारीले दफा ६ बमोशजम क्षलतपूलतव लनधावरण गरी ददनेछ । 

18. स्र्ीकृलत नललई बनाएको घर र्ा लगाएको बाली जफत हनुाेः  
1) यस कायववर्धीबमोशजम प्रा त गरेको जग्गाको स्र्ालमत्र् जग्गा ललने लनकायको नाममा सरेपलछ 

गाउँपाललकाको ललशखत स्र्ीकृलत प्रा त नगरी कसैले कुनै प्रकारको घर, टहरो, पखावल  आदद 
बनाउन र्ा त्यस्तो जग्गा आबाद गनव पाइनेछैन । 

2) उपदफा (१) को उल्लङ्घन गरी कसैले कुनै घर, टहरो, पखावल  आदद बनाएमा र्ा जग्गा आबाद 
गरेमा त्यसरी बनाएको घर टहरो, पखावल आदद र्ा लगाएको बालीको कुनै क्षलतपूलतव नददई 
गाउँपाललकाले जफत गनव सक्नेछ । 

19. एक कामको लालग ललएको जग्गा अधय कामको लालग प्रयोग गनव सवकनाेः गाउँपाललकाले सरकारी 
कायवको लालग कुनै सरकारी र्ा सार्वजलनक लनकायको नाममा यस कायववर्धी बमोशजम प्रा त 
गररएको जग्गा जनु कामको लालग प्रा त गररएको हो सोही कामका  लालग आर्स्यक नपरेमा र्ा 
त्यस्तो काममा प्रयोग गरेर बढी हनु आएको र्ा आर्स्यक नपरेको र्ा बढी भएको जग्गालाई 
गाउँपाललकाले अधय कुनै सार्वजलनक काममा प्रयोग गनव सक्नेछ । 
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20. तोवकएको बनयादलभत्र उठावई नलगेमा मालर्स्त ुवफताव गनुव नपनेाः  यस कायववर्धीको वर्लभध न 
दफाहरू बमोशजम प्रा त गरेको कुनै जग्गामा लगाएको बाली, रुख तथा त्यसमा बनेको घर, 
पखावल आदद उठाई लैजान पाउनेमा तोवकएको बनयादलभत्र त्यस्तो मालबस्त ुउठाई  नलगेमा ती 
मालबस्त ुस्थानीय अलधकारीले आफ्नो कब्जामा ललन सक्नेछ र त्यस्तो मालबस्तमुा सबनबशधधत 
मालधनीको कुनै दाबी लाग्ने छैन । 

21. तोवकएको बनयादलभत्र क्षलतपूलतव र्ा मआुब्जा बशुझललन ुपनेाः  
 यस कायववर्धीको वर्लभध न दफाहरूमा  क्षलतपूलतव र्ा मआुब्जा ललनको लालग तोवकएको बनयादलभत्र 

सरोकारर्ाला व्यशिले सो रकम ललन नआएमा र्ा ललन मञ्जुर नगरेमा स्थानीय अलधकारीले त्यस्तो 
क्षलतपूलतव र्ा मआुब्जाको रकम बझु्नको लालग तीन महीनाको अशधतम बनयाद ददई सूचना प्रकाशित 
गनुव पनेछ । सो बनयादलभत्र पलन ललन नआउन ेसरोकारर्ाला व्यशिले त्यस्तो क्षलतपूलतव र्ा मआुब्जा 
पाउन ेछैन र सो क्षलतपूलतव र्ा मआुब्जाको रकम सशञ्चत कोषमा दाशखल गररनेछ। 

22. स्थानीय अलधकारीले मद्दत गनपुने: यस कायववर्धीबमोशजम काम गनव अलधकार पाएको कुनै 
अलधकारीले आफूले गनुवपने कुनै कामको लसललसलामा प्रमखु शजल्ला अलधकारी र्ा स्थानीय 
प्रिासनको मद्दत माग्न सक्नेछ । 

23. मापदण्ड बनाउन सक्न:े यस कायववर्लधको कायावधर्यनका लालग गाउँ कायवपाललकाले आर्स्यक 
मापदण्ड बनाई लाग ुगनव सक्नेछ।   

 
           आज्ञाले 
प्रमाशणकरण लमलत : २०७४ फागनु २८ गते      (हररप्रसाद पौडेल) 
             प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 
 

 


