
 

 

   

 
 

 

 

 

 

प्रदेश राजपत्र 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाम्शत 

 

खण्ड ६) मकुामः िटुवल, साउन १ गते, २०७९ साल (अततररक्ताङ्क ६ 

भाग २ 

प्रदेश सरकार 
 

मखु्यमन्त्त्री तथा मन्त्त्रीपररषद्को कायाालयको सूचना 
 

प्रदेश सरकार (मम्न्त्त्रपररषद्) िाट तमतत २०७९।०३।०१ मा स्वीकृत भएको 
"जग्गा एकीकरण सबिन्त्धी तनयमावली, २०७९" सवासाधारणको जानकारीका 
लातग प्रकाशन गररएको छ । 
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जग्गा एकीकरण सबिन्त्धी तनयमावली, २०७९ 
 

 प्रदेशको कुनै के्षत्रमा जग्गा ववकास गनाका लातग जग्गा एकीकरण 
(ल्याण्ड पतुलङ ) आयोजना सञ्चालन तथा कायाान्त्वयन गना पूवााधार ववकास 
प्रातधकरण ऐन, 2077 को दफा 10 र 30 ले ददएको अतधकार प्रयोग गरी 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारले यी तनयमहरु िनाएको छ। 

पररच्छेद १ 

प्रारम्बभक 

१. संम्क्षप्त नाम र प्रारबभः (१) यी तनयमहरुको नाम “जग्गा एकीकरण 
सबिन्त्धी तनयमावली २०७९" रहेको छ । 

   (२) यो तनयमावली तरुुन्त्त प्रारबभ हनुेछ । 

२. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस तनयमावलीमा, – 

(क) “ऐन” भन्नाले पूवााधार ववकास प्रातधकरण ऐन, २०७७ लाई सबझन ु
पछा । 

(ख) “प्रातधकरण” भन्नाले पूवााधार ववकास प्रातधकरण ऐन, २०७७ को 
दफा ३ िमोम्जमको प्रदेश पूवााधार ववकास प्रातधकरणलाई सबझन ु
पछा। 

(ग) “तनदेशक सतमतत” भन्नाले तनयम ४ िमोम्जमको उच्च स्तरीय 
तनदेशक सतमततलाई सबझन ुपछा । 

(घ) “संचालक सतमतत” भन्नाले तनयम १7 िमोम्जमको जग्गा एकीकरण 
आयोजना सञ्चालक सतमततलाई सबझन ुपछा । 

(ङ) “उपभोक्ता सतमतत” भन्नाले तनयम २1 िमोम्जम गदित उपभोक्ता 
सतमततलाई सबझनपुछा। 
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(च) “जग्गा” भन्नाले कसैको तनजी स्वातमत्वको, सरकारी, सावाजतनक एवं 
गिुी समेत सिै वकतसमको जग्गा सबझनपुछा र सो शब्दले त्यस्तो 
जग्गा रहेको स्थायी वा अस्थायी वकतसमको घर, टहरा, कारखाना, 
पखााल, िगैंचा, िोटतिरुवा, ताल,  पोखरी, रुख आदद र अन्त्य तलगपात 
समेतलाई जनाउँछ । 

(छ) “जग्गावाला” भन्नाले जग्गा एकीकरण आयोजना क्षेत्रतभत्र जग्गाका 
जग्गाधनी, मोही वा कानून िमोम्जम जग्गाको भोगातधकार प्राप्त 
व्यक्तीलाई सबझन ुपछा । 

(ज) “आयोजना” भन्नाले जग्गा ववकासका लातग तनम्ित क्षेत्र तोकी यस 
तनयमावली िमोम्जम िह ु आयातमक र व्यवम्स्थत पूवााधार सवहत 
जग्गा एकीकरण गना सञ्चालनमा ल्याएको जग्गा एकीकरणसँग 
सबिम्न्त्धत कुन ैयोजना, आयोजना वा कायाक्रमलाई सबझन ुपछा । 

(झ) “पूवााधार” भन्नाले जग्गा एकीकरण आयोजना क्षेत्रमा नवतनमााण, 

ममात–संभार वा अन्त्य वकतसमिाट व्यवस्थापन गररने िाटो घाटो, 
खानेपानी, ढलतनकास, ववद्यतु, संचार, हेल्थपोष्ट, अस्पताल, ववद्यालय 
भवन, खेलमैदान, पावका ङ स्थल, उद्यान, पोखरी, मनोरञ्जन स्थल, 

सरुक्षा संयन्त्त्र, कभडाहल, सावाजतनक भवन लगायतका ववतभन्न 
भौततक सेवा सवुवधासँग सबिम्न्त्धत संरचनालाई सबझन ुपछा । 

(ञ) “जग्गा एकीकरण (Land pooling)’’ भन्नाले ववतभन्न व्यम्क्त एवं संघ 
सस्थाहरुको स्वातमत्वमा रहेको जग्गा लाभको अनपुातमा जग्गा 
योगदान गने गरी जग्गाधनीहरु समेतको सहभातगतामा 
पूवााधारहरुको व्यवस्था गरी व्यवम्स्थत रुपमा तमलेका ववकतसत 
जग्गाको वकत्ताहरु िनाई साववकका जग्गा धनीहरुलाई योगदान 
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वापतको तनम्ित प्रततशत जग्गा कटाई िाँकी जग्गा वफताा ददन े
कायालाई सबझनपुछा । 

 

पररच्छेद – २ 

आयोजनाको तजुामा र स्वीकृतत 

३. जग्गा एकीकरण आयोजना तजुामा र स्वीकृतत: (1) प्रदेशको कुनै के्षत्रमा 
ऐनको दफा १० िमोम्जम उपयकु्त जग्गा ववकास योजना तजुामा गना 
प्रदेश सरकारले प्रातधकरणलाई अनमुतत ददन सक्नछे । 

   (2) उपतनयम (१) िमोम्जमको क्षेत्रमा िहसंुख्यक 
जग्गावाला वा अतधकांश जग्गाको स्वातमत्व भएका जग्गावालाहरुको 
सहमततमा प्रातधकरणले आयोजना तजुामा गरी प्रदेश सरकारको स्वीकृती 
तलई आयोजना कायाान्त्वयनको लातग सूचना प्रकाशन गनेछ । 

   (3) जग्गा एकीकरण आयोजना लाग ु गना आयोजना के्षत्र 
तभत्रका जग्गावालाले आफ्नो जग्गाको ववस्ततृ वववरण सवहत जग्गा धतन 
दताा प्रमाण पजुाा संलग्न गरर अनसूुची -१ िमोम्जमको ढाँचामा तनवदेन 
ददन ुपनेछ । 

   (4) प्रातधकरणिाट आयोजना तजुामा गदाा आयोजनाको नाम, 
आयोजना सञ्चालन हनु े स्थान, चार वकल्ला, तसमा क्षेत्र अंकीत नक्सा 
(Map) सवहतको वववरण, आयोजनाको कूल के्षत्रफल, आयोजनाको 
उद्देश्य, लाभाम्न्त्वत हनु ेसमहु, लम्क्षत प्रततफल, वकत्ता संख्या, वतामान भ ू
-उपयोग, आयोजना पतछको भ-ू उपयोग, ववकतसत घडेरी, प्लट मध्य े
तिवक्र हनुे सतभास घडेरी िाट प्राप्त हनुे अनमुातनत मूल्य, स्थानीय तहको 
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सहभातगता सवहतको प्रततवद्धता समेत उल्लेख गरी आयोजना सबिन्त्धी 
अनसूुची -२ िमोम्जमको वववरण तयार गनुापनेछ ।  

       (5) उपतनयम (४) िमोम्जमको वववरणको आधारमा 
प्रततवदेन तयार गरी पूवााधार ववकास सतमततमा पेश भए पिात 
स्वीकृतीको लातग प्रदेश सरकार मन्त्त्री पररषदमा पेश गनुापनेछ र प्रदेश 
सरकारिाट स्वीकृत भए पतछ स्वीकृत योजना सवासाधारणको 
जानकारीका लातग प्रदेश राजपत्रमा प्रकाम्शत गररनेछ । 

   (6) जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गने सन्त्दभामा 
आयोजनाका लातग प्रातधकरणले चाहेमा नेपाल सरकार, तनजीक्षते्र, 

दातसंृस्था वा अन्त्य तनकायिाट आवश्यक आतथाक अनदुान वा ऋण, 

प्राववतधक वा अन्त्य सहयोग तलन सक्नेछ । 

   (7) प्रातधकरणले तयार गरेको आयोजनाको प्रस्ताव स्वीकृत 
भएपतछ आयोजना सञ्चालक सतमततले यथाशीघ्र आयोजना कायान्त्वयनको 
लातग उपयकु्त समन्त्वय कायम गना सबिम्न्त्धत तनकायहरुलाई समेत 
जानकारी गराउन ुपनेछ । 

   (8) आयोजना सञ्चालक सतमततले स्वीकृत योजनालाई 
तत्काल कायाान्त्वयन गना स्थानीय सरकार तथा अन्त्य सरकारी 
तनकायिाट गनुापने काम यथाशीघ्र कायान्त्वयनका लातग सबिम्न्त्धत 
तनकायमा लेखी पिाउनेछ र त्यस्तो तनकायले उक्त काया तत्काल 
कायाान्त्वयन गनुा पनेछ। 

४. उच्च स्तरीय तनदेशक सतमततको गिनः (1) लमु्बिनी प्रदेशतभत्रका जग्गा 
एकीकरण आयोजनाको मूल्याङ्कन, अनगुमन तनरीक्षण तथा तनदेशन ददन े
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प्रयोजनका लातग ऐनको दफा १३ िमोम्जमको पूवााधार ववकास 
सतमततले उच्च स्तरीय तनदेशक सतमततको रुपमा काया गनेछ। 

(2) उपतनयम (1) िमोम्जमको सतमततमा प्रदेश सरकारले 
दईुजना जग्गा एवककरण सबिन्त्धी ववज्ञ सदस्य मनोतनत गना सक्नेछ। 

(3) ववज्ञ सदस्यको तनयमु्क्त तनदेशक सतमततको तसफाररसमा 
प्रदेश सरकारिाट गररनेछ । 

(4) ववज्ञ सदस्यको काम, कताब्य, अतधकार र सेवा 
सवुवधाका सताहरु ववज्ञको तनयकु्ती हुँदाका िखत प्रदेश सरकारले 
तनधाारण गरे िमोम्जम हनुछे । 

(5) तनदेशक सतमततको िैिकमा आवश्यकता अनसुार प्रदेश 
सरकारका अन्त्य पदातधकारीलाई समेत आमन्त्त्रण गना सवकनेछ । 

 

५. तनदेशक सतमततको काम, कताव्य र अतधकारः तनदेशक सतमततको काम, 

कताव्य र अतधकार देहाय िमोम्जम हनुेछ,  

(क) जग्गा एकीकरण आयोजनाको तजुामा गना पूवााधार प्रोफाईल 
तयार गना तनदेशन ददने । 

(ख) पूवााधार ववकास प्रातधकरण ऐनमा उल्लेख भए िमोम्जम प्रदेश 
सरकारको सहरी ववकासको नीतत र उद्देश्य अनसुार जग्गा 
एकीकरण आयोजनाहरु सञ्चालन भए नभएको अनगुमन, 
तनरीक्षण तथा मूल्याङ्कन गने । 

(ग) सबिम्न्त्धत जग्गा एकीकरण आयोजना क्षेत्रका भवन तनमााण 
लगायतको काया तनधााररत मापदण्ड िमोम्जम भए नभएको 
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तनरीक्षण गने, माप दण्ड िमोम्जम नभएमा मापदण्ड िमोम्जम 
गना तनदेशन ददने । 

(घ) आयोजना क्षेत्रमा खवटने जनशम्क्तको गनुासो सनेु्न र गनुासो 
समाधान गना तनदेशन ददन े। 

(ङ) जग्गा एकीकरण आयोजना संचालनको लातग आयोजनाले अन्त्य 
सरकारी तथा गैर सरकारी तनकायसंग समन्त्वय गनुा परेमा सोको 
सहजीकरण र आयोजना कायाान्त्वयनको अनगुमन गने । 

(च) जग्गा एकीकरण आयोजनाको सफल कायाान्त्वयनको लातग 
आवश्यक सिै प्रकारको तनदेशन ददने ।  

 

पररच्छेद–३ 

आयोजना कायाान्त्वयन सबिन्त्धी व्यवस्था 
६. जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन सबिन्त्धी व्यवस्था:- (1) लमु्बिनी 

प्रदेशको कुन ै भागमा प्रदेश सरकारले जग्गा एकीकरण गरी जग्गा 
ववकास कायाक्रम सञ्चालन गना चाहेमा वा जग्गा ववकास कायाक्रम 
सञ्चालन नभएको स्थानको चारवकल्ला खोली जग्गा एकीकरण कायाक्रम 
सञ्चालन गराइ पाऊँ भनी कुनै िाउँका कबतीमा एक्काउन्न प्रततशत 
जग्गावालाले अनसूुची-1 िमोम्जमको ढाँचामा तनवदेन ददएमा वा सहमतत 
प्रदान गरेमा प्रदेश पूवााधार ववकास प्रातधकरणले त्यस्तो स्थानमा यस 
तनयमावली िमोम्जम आयोजना तजुामा गरी कायाान्त्वयन गना सक्नेछ । 

   (2) जग्गा एकीकरण आयोजना संचालन गदाा योजना 
अनरुुपको सेवा सवुवधा लगायत पूवााधार ववकासको व्यवस्था गना लाग्न े
खचा सबिम्न्त्धत जग्गावालाहरुिाटै ववकास योगदान वापत कट्टा गररएको 
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ववकतसत घडेरीहरु तिक्रीगरी रकम संकलन गने र ववकतसत घडेरीहरु 
सबिम्न्त्धत जग्गावालाहरुलाई नै समानपुाततक आधारमा वफताा पाउन े
व्यवस्था गररनछे । 

   (3) उपतनयम (२) िमोम्जम आयोजना सञ्चालन गररने भएमा 
जग्गावालाहरुको सहभातगता जटुाउन उपभोक्ता सतमतत गिन गरी 
आयोजना सञ्चालन गररनेछ। 

   (4) आयोजना सञ्चालन गदाा प्रातधकरणले अनसूुची-३ 
िमोम्जमको ढाँचामा सावाजतनक सूचना प्रकाशन गरी आयोजनातभत्र पने 
जग्गाको खण्डीकरण गना वा भौततक स्वरुपमा पररवतान गना नपाउन े
गरी ऐन िमोम्जम पूणा वा आंम्शक रोक लगाउन सक्नछे । 

   (5) आयोजना सञ्चालन गदाा उपभोक्ता सतमततसँग सल्लाह 
गरी आयोजना के्षत्रतभत्र तनमााण गररन ेपूवााधार ववकास लगायतका ववषय 
र उपलब्ध गराइन े अन्त्य सेवा सवुवधा भए सो सवहतको पूवााधार 
ववकासको ववस्ततृ पररयोजना प्रततवदेन (तड.वप.आर.) तयार गनुापनेछ । 

   (6) उपतनयम (५) अनसुार सावाजतनक उपभोगका लातग 
जग्गा छुट्याइसके पतछ िाँकी रहन ेजग्गाको क्षेत्रफल र अन्त्य सवुवधा 
समेतको आधारमा जग्गावालाले के कतत घडेरी वफताा पाउन े हो भने्न 
ववषयमा स्पष्ट नीतत तथा मापदण्ड तयार गनुापनेछ। 

    (7) उपतनयम (५) िमोम्जम आयोजनाको ववस्ततृ ढाँचा 
तयार गररसकेपतछ आयोजना तभत्र पने सबपूणा वकत्ताको जग्गालाई 
आयोजनाले चक्लािन्त्दी गरी एउटै वकत्तामा पररणत गनेछ। 
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   (8) उपतनयम (4) िमोम्जम रोक लगाएको वा उपतनयम 
(७) िमोम्जम चक्लािन्त्दी भएको अवस्थामा सबिम्न्त्धत स्थानीय तहको 
कायाालयिाट जग्गाको खण्डीकरण हनुेगरी कुनै तसफाररश ददइने छैन। 

   (9) उपतनयम (4) िमोम्जम रोक लगाएको वा उपतनयम 
(७) िमोम्जम चक्लािन्त्दी भएको व्यहोरा लेखी आएपतछ भतूम 
प्रशासनसँग सबिम्न्त्धत कुन ै पतन कायाालयले आयोजना क्षेत्रको कुन ै
अचल सबपततको खण्डीकरण हनु े गरी रम्जषे्ट्रशन वा अन्त्य काया गनुा 
हुँदैन । 

   (10) जग्गा एकीकरण सबिन्त्धी कायालाई अम्न्त्तम रुप 
ददइसकेपतछ सतमततले तोकेको बयाद तभत्र साववकका जग्गावालालाई 
अनसूुची-४ िमोम्जमको ढाँचामा अस्थायी तनस्सा सवहत ववकतसत 
घडेरीहरु वफताा गनेछ। 

   (11) उपतनयम (१०) िमोम्जम सबिम्न्त्धत जग्गावालालाई 
अस्थायी तनस्सा सवहत ववकतसत घडेरी वफताा गररसकेपतछ सतमततले सो 
तनस्सा अनसुार नक्सामा तमलान गना तथा सो अनरुुप जग्गाधनी दताा 
शे्रस्ता खडा गना र जग्गाधनी दताा प्रमाण पूजाा तयार गरी ववतरण गना 
सबिम्न्त्धत कायाालयमा लेखीपिाउन ुपनेछ। 

   (12) उपतनयम (११) िमोम्जमको जानकारी प्राप्त भएपतछ 
सबिम्न्त्धत कायाालयले पतन सोही अस्थायी तनस्सा अनरुुप स्थायी रुपले 
नापी नक्सा तमलान गरी सबिम्न्त्धत साववक जग्गा वालाको नया ँ
जग्गाधनी शे्रस्ता खडा गने र नयाँ जग्गाधनी दताा प्रमाण पूजाा तयार 
गरी सबिम्न्त्धत जग्गावाला लाई ववतरण गनुा पनेछ। 
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   (13) उपतनयम (१२) िमोम्जम नक्सा तमलान भई नया ँ
वकत्ता अनसुारको जग्गाधनी दताा शे्रस्ता र नयाँ जग्गा धनी दताा प्रमाण 
पूजाा ववतरण गने काया सरुुगरेपतछ आयोजना क्षते्रतभत्रको साववकको 
नक्सा र सो आयोजना क्षते्र तभत्र रहेका जग्गावालाको साववकको सिै 
लगत र शे्रस्ता स्वतः िदर हनुेछ। 

७. ववकतसत घडेरी जग्गा आफैं ले तलन सक्ने:- (1) प्रचतलत कानूनिमोम्जम 
आवास प्रयोजनको लातग तोवकए अनसुारको आवश्यक न्त्यूनतम 
इकाइको क्षेत्रफल भन्त्दा कम जग्गा हनुे वा अन्त्य कुन ैजग्गा वालाले 
जग्गा एकीकरण वापत तनधाारण गररएको खचा भकु्तान गरी ऐनको दफा 
१० को उपदफा (१) को खण्ड (घ) िमोम्जम घडेरी तलन नसक्न े
अवस्था आएमा त्यस्तो जग्गावालाको जग्गा आयोजना आफैं ले सकार 
गरी जग्गावाला लाई सो ववकतसत घडेरी जग्गाको क्षततपूती वापत 
प्रचतलत मूल्य िरािरको रकम ददनेछ। 

(२) जग्गा ववकासको कायामा पूवााधार ववकास प्रातधकरणले 
लगानी गरेको रकमको अनपुातमा ववकतसत घडेरी जग्गा तलन सक्नेछ। 

 

पररच्छेद–४ 

जग्गा व्यवस्थापन सबिन्त्धी 
८. जग्गा वतगाकरण गने  :- आयोजनाले ओगटेको के्षत्रलाई स्वीकृत 

गरुुयोजनाको आधारमा आयोजनाले कायाालय प्रयोग, संस्थागत वा 
सामदुावयक प्रयोग, आवातसय प्रयोग, व्यापाररक प्रयोग, पावका ङ, हररयाली 
क्षेत्र, जैववक संरक्षण, परुाताम्त्वक एवं साँस्कृततक के्षत्र र अन्त्य 
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आवश्यक क्षेत्रको रुपमा वतगाकरण गरी अनसूुची-५ िमोम्जमको भ-ू
उपयोग तातलका िनाउन ुपनेछ । 

९. भवन तनमााण तथा भ ू – उपयोग सबिन्त्धी मापदण्डहरु तनधाारण र 
कायाान्त्वयन :- (1)  आयोजनाले दीघाकातलन रुपमा मानव िसोिासका 
लातग अनकूुल वनाउन भवन तनमााण तथा भ-ूउपयोग सबिन्त्धी 
जोम्खमपूणा अभ्यासलाई तनयन्त्त्रण गना आवश्यक मापदण्डको तयार 
गनेछ । 

(2) मापदण्ड ववपररत भवन तनमााणलाई तनयन्त्त्रण गना 
आवश्यक प्रावधानहरु तजुामा गदाा भवन प्रयोगकतााको स्वास््य, सवुवधा, 
भवनको सरुम्क्षत तडजाइन, सरुम्क्षत तनमााण, जनघनत्व, िाटोको शे्रणी 
यसको सडक सीमा तथा भववष्यमा यसको ववस्तारका सबभावनाहरुलाई 
ववशेष ध्यान ददनपुनेछ । 

(३) जथाभावी रुपमा भ–ूउपयोग तनयन्त्त्रण गने सबवन्त्धमा 
मापदण्ड तयार गदाा प्राकृततक श्रोत तथा साँस्कृततक सबपदाहरुको 
संरक्षण भ–ू उपयोग तथा यातायात प्रणाली िीच समन्त्वय हनुे सतुनम्ित 
गनुापनेछ । 

(४) मापदण्डहरुको कायाान्त्वयन गना स्थानीय सरकार, प्रदेश 
सरकार र संघीय सरकारका तनकायहरु िीच समन्त्वयात्मक सबिन्त्ध 
राख्न सक्ने गरी भौततक योजना तनमााण गनुापनेछ । 

(५) प्रातधकरणले तनधाारण गरेका मापदण्ड कायाान्त्वयन गना 
गाँउपातलका, नगरपातलका, सबिम्न्त्धत मालपोत र नापी जस्ता अन्त्य 
सबिम्न्त्धत कायाालयहरुले आयोजनाको म्शफाररस अतनवाया गने गरी 
लेम्ख पिाउने र सो िमोम्जम भए नभएको अनगुमन समते गनुापनेछ। 
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(६) प्रातधकरणले आयोजना क्षेत्र तभत्र तथा आयोजना रहेको 
स्थानीय तहसंग तसमा जोतडएका स्थानीय तहहरुसंग समन्त्वय गरर भ ू
उपयोग तथा भवन तनमााण र परुाताम्त्वक संरक्षणका ववषयमा मापदण्ड 
तनमााण गरर एकीकृत रुपमा लाग ुगना सक्नेछ । 

(७) आयोजना क्षेत्रको मापदण्ड पालना गने सबिन्त्धमा 
जग्गाधनी र आयोजना िीच अनसूुची-6 िमोम्जमको ढाँचामा सबझौता 
गनुापनेछ। 

(८) प्रातधकरणले एकीकृत रुपमा वा अलग अलग रुपमा 
िनाएको मापदण्ड प्रदेश सरकारिाट स्वीकृत भएपतछ लागू हनुेछ र 
मापदण्डको पालना भए नभएको सबिन्त्धमा प्रातधकरणले अनगुमन गने 
गराउनेछ। 

१०. न्त्यून आय वगाको तनम्बत घडेरीको ववशषे व्यवस्था :- (१) जग्गा 
एकीकरण आयोजना तभत्र वसोवास गने न्त्यूनआय वगा तथा ववशषे िम्ञ्चत 
समूहका तनम्बत आयोजनाले शता सवहत घडेरी जग्गाको व्यवस्था गना 
सक्नेछ। 

(2) सामान्त्यतया त्यसरी छुट्याइन ेजग्गा सो जग्गा ववकास 
आयोजनामा रहेको सावाजतनक क्षेत्रफल ननाघ्ने गरी तिक्री गना 
छुट्याइएको कूल जग्गाको क्षेत्रफलको िढीमा पाँच प्रततशतसबम 
तनधाारण गरी शताहरु तोकी उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

११. ववकतसत घडेरीको न्त्यूनतम मूल्य तनधाारण गने :- (१) जग्गा एकीकरण 
आयोजनाले ववकतसत घडेरीको न्त्यूनतम मूल्य तनधाारण गदाा कृवष 
जतमनको मूल्यमा पूवााधार ववकास मूल्य जोडी तनधाारण गना सक्नछे र 
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त्यसरी कृवष मूल्य तनधाारण गदाा सामान्त्यतया आयोजना के्षत्र वा यसका 
नम्जकका कृवष जतमनको प्रचतलत मूल्यलाई आधार तलन ुपनेछ । 

(२) जग्गा एकीकरण आयोजनाको ववकतसत घडेरीको 
पूवााधार ववकास मूल्य तनधाारण गनुा पदाा आयोजना के्षत्रमा ववकास गने 
पूवााधार ववकास खचा र आयोजनाको प्रशासतनक तथा व्यवस्थापन खचा 
समेत जोतडने छ । 

    स्पवष्टकरणः यस तनयमको प्रयोजनको लातग प्रशासतनक तथा व्वस्थापन 
खचा भन्नाले देहायका खचा सबझन ुपछा : 
(क) आयोजनामा काम गने कमाचारीको तलव भत्ता तथा अन्त्य सवुवधा 

खचा,   

(ख) कायाालयको स्थापना व्यवस्थापन सञ्चालन खचा र  

(ग) आयोजना सञ्चालन गना ववम्त्तय संस्थािाट तलएको ऋणको ब्याज 
आदद । 

१२. ववकतसत घडेरी  तथा जग्गा ववतरण गदाा अपनाउन ु पने प्रणालीः (१) 
जग्गा एकीकरण आयोजनामा ववकतसत घडेरी तनधाारण गरर सकेपतछ, 
जग्गा धनीले प्राप्त गने ववकतसत प्लट घडेरी वफताा गरीसकेपतछ, अन्त्य 
प्रयोजनका लातग जग्गा छुट्याई िचेको तिक्री योग्य ववकतसत घडेरी 
तथा जग्गा तिक्री ववतरणमा पारदम्शाता तथा तलुनात्मक रुपमा स्वच्छ 
वातावरण कायम गना ववकतसत घडेरी तथा जग्गा तिक्री ववतरणको 
तनम्बत आतथाक प्रशासन सबिन्त्धी प्रचतलत कानून अपनाउन ुपनेछ । 

(२) उपतनयम (१) िमोम्जम िोलपत्र माफा त तिवक्र-ववतरण 
गदाा तिक्री गररने जग्गाको के्षत्रफल, लबवाई, चौडाइ, न्त्यूनतम मूल्य, 
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घडेरीलाई छुने िाटोको चौडाइ लगायतको वववरण खोली सावाजतनक 
सूचनाको माध्यम द्वारा िोलपत्र आह्वान गनुा पनेछ । 

(३) न्त्यून आय भएका वगा तथा िम्ञ्चत समहुको तनम्बत 
न्त्यूनतम मूल्य तलइ म्चठ्ठा प्रणाली तथा ववशषे तनणाय गरर ववकतसत 
घडेरी उपलब्ध गराउन सवकनेछ । 

(४) न्त्यून आय भएका वगा तथा िम्ञ्चत समूहको तनम्बत 
न्त्यूनतम मूल्य तलई म्चठ्ठा प्रणाली तथा ववशेष तनणाय गरर ववकतसत 
घडेरी उपलब्ध गराउँदा एकै चोवट ववत्तीय भार हनु नददन योजना अवतध 
तभत्र उपयकु्त समय अवतध ददई वकस्तावन्त्दी प्रणालीद्वारा रकम चकु्ता 
गना सक्ने सवुवधा प्रदान गना सवकनछे । 

(५) ववकतसत घडेरी प्राप्तकतााले सबपूणा रकम चकु्ता 
नगरुञे्जल घडेरीको स्वातमत्व हस्तान्त्तरण गररनेछैन तर जग्गाको वववरण 
खलेुको आवास तनमााणको लातग अस्थायी तनस्सा सबम ददन सवकनेछ ।  

(6) न्त्यून आय भएका वगा तथा िम्ञ्चत समहुको तनम्बत 
न्त्यूनतम मूल्य तलइ म्चठ्ठा प्रणाली वा ववशेष तनणाय गरर ववकतसत घडेरी 
उपलब्ध गराइएको हकमा स्वातमत्व प्राप्त गरेको भए पतन योजना तजुामा 
गने तनकायको सहमतत वेगर त्यस्तो घडेरी ववक्री गना पाइने छैन । 

१३. सरकारी तनकाय र संस्थाहरुलाइ जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने : जग्गा 
एकीकरण आयोजना क्षते्र तभत्रको जग्गा सरकारी तनकाय वा संस्थालाई 
उपलब्ध गराउन ु परेमा योजनाको लक्ष्यलाई वाधा नपने गरर नीततगत 
तनणाय गरर मापदण्डको आधारमा सहतुलयत मूल्यमा जग्गा उपलब्ध 
गराउन सवकनेछ तर मूल्य नतलई जग्गा उपलब्ध गराउन ुपरेमा प्रदेश 
सरकारको सहमतत तलन ुपनेछ । 
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१४. जग्गा एकीकरण आयोजनाको म्जबमेवारी पूवााधार ववकास प्रातधकरणमा 
सने : (1)  जग्गा एकीकरण आयोजनाले तनधााररत काम सबपन्न गरेपतछ 
आफ्नो आयोजनाको तनरन्त्तर सञ्चालनको लातग सो आयोजना पूवााधार 
ववकास प्रातधकरणलाई सबुपन सक्नेछ । 

(2) सतमततिाट सञ्चालन भएको आयोजनाको सबपूणा पूवााधार 
तनमााणको काया सबपन्न भएपतछ सतमततले प्रातधकरणलाई आयोजना 
हस्तान्त्तरण गनुा पनेछ । 

(3) आयोजना हस्तान्त्तरणको कायाववतध प्रातधकरणले तनधाारण 
गरे िमोम्जम हनुेछ । 

१५.ऋण तलन सक्ने: आयोजना सञ्चालन गना पूवााधार ववकास प्रातधकरणले 
आफ्नै जमानतमा वा जग्गा तधतोमा राखी प्रचतलत कानून िमोम्जम ऋण 
तलन सक्नेछ । 

१६. भौततक संरचना हटाउन सवकने:- (१) आयोजना सञ्चालन भएको क्षेत्रमा 
कायाक्रमको उद्देश्य अनसुार काम गना कुन ै संरचनाले िाधा पारेको वा पाने 

भएमा त्यस्तो भौततक संरचनालाई हटाउन वा भत्काउन सवकने छ । 

     (२) उपतनयम (१) िमोम्जम भौततक संरचना हटाउन वा 
भत्काउन ु पूवा सबिम्न्त्धत जग्गा धनी वा मोवहलाई कम्बतमा ७ ददनको 
सूचना ददन ुपनेछ । 

(३) आयोजना सञ्चालन भएको क्षेत्रमा भौततक संरचना हटाउने 
वा भत्काउने क्रममा कुन ै व्यम्क्तको आवातसय घर भत्काउन ु परेमा 
वैकम्ल्पक आवासको व्यवस्था गरी वा उम्चत क्षततपूतता ददई हटाउन ु
पनेछ । 
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पररच्छेद–५ 

आयोजनाको संगिनात्मक स्वरुप 

१७. जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालक सतमततको गिन : (1) स्वीकृत 
जग्गा एकीकरण आयोजनाको कायाान्त्वयन, सञ्चालन र व्यवस्थापन 
गनाका लातग प्रातधकरणले देहाय अनसुारको एक जग्गा एकीकरण 
आयोजना सञ्चालक सतमतत गिन गनेछ। 

(क) पूवााधार ववकास प्रातधकरणले तोकेको ब्यम्क्त      -अध्यक्ष 

(ख) प्रतततनतध, प्रदेश सरकारको भौततक पूवााधार ववकास हेने मन्त्त्रालय
            -सदस्य 

(ग) प्रतततनतध, प्रदेश सरकारको शहरी ववकास हेने मन्त्त्रालय-सदस्य 

(घ) प्रतततनतध, प्रदेश सरकारको कानून हेने मन्त्त्रालय      -सदस्य 

(ङ) आयोजना रहेको स्थानीय तहको सबिम्न्त्धत वडा अध्यक्ष -सदस्य 

(च) सबवम्न्त्धत म्जल्लाको प्रमखु म्जल्ला अतधकारीले तोकेको अतधकृत
           -सदस्य 

(छ) सबिम्न्त्धत म्जल्लाको तडतभजन वन कायाालयले तोकेको अतधकृत
          -सदस्य 

(ज) सबिम्न्त्धत मालपोत कायाालयको प्रमखु वा तनजले तोकेको 
अतधकृत         -सदस्य 

(झ) सबिम्न्त्धत नापी कायाालयको प्रमखु वा तनजले तोकेको अतधकृत
           -सदस्य 

(ञ) सबिम्न्त्धत आयोजनाको उपभोक्ता सतमततको अध्यक्ष   -सदस्य  
(ट) आयोजना प्रमखु          -सदस्य सम्चव 
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(2) सतमततले आवश्यक देखेमा सबिम्न्त्धत ववषयको ववशेषज्ञ 
वा अनभुवी व्यम्क्तलाई सतमततको िैिकमा आमन्त्त्रण गना सक्नेछ । 

(3) सतमततले आफ्नो िैिक सञ्चालन सबिन्त्धी आवश्यक 
कायाववतध आफै व्यवम्स्थत गना  सक्नछे। 

(4) सतमततको सम्चवालय आयोजना कायाालयमा रहनछे र 
आयोजनाको छुटै्ट कायाालय स्थापना नभएसबम प्रदेश पूवााधार ववकास 
प्रातधकरणमा रहनेछ । 

१८. सञ्चालक सतमततको काम, कताव्य र अतधकार: संचालक सतमततको काम, 

कताव्य र अतधकार देहाय िमोम्जम हनुेछ :- 

   (क) स्वीकृत आयोजनाको पररतध तभत्र रही यस तनयमावलीमा 
उल्लेख भए िमोम्जम पूवााधार ववकास प्रातधकरणले तोवकददएको जग्गा 
एकीकरण योजनाहरु प्रदेश सरकारको सहरी ववकासको नीतत र उद्देश्य 
अनसुार सञ्चालन गने, 

    (ख) सबिम्न्त्धत जग्गा एकीकरण योजना क्षेत्रका घर एवं 
जग्गाको शे्रस्ता नक्सा सबिन्त्धी आवश्यक सूचना तथा प्रमाणहरु 
संकलन गने, 

    (ग) जग्गा एकीकरण आयोजना क्षते्रका उपभोक्ताहरुको 
सल्लाह र सझुाव अनसुार प्रदेशको जग्गा एकीकरण सबिन्त्धी योजना, 
पूवााधार ववकासको नीतत तथा मापदण्ड अनसुार जग्गा एकीकरण 
आयोजना क्षते्रमा रहन ेिाटोको स्वरुप, खलु्ला रहने क्षते्र एवं उपलब्ध 
गराइने अन्त्य सेवा-सवुवधा का लातग भ-ूउपयोगको पूणा खाकाको 
वगीकरण गरी अनसूुची-7 िमोम्जमको वववरण तयार गरी प्राववतधकिाट 
सोही अनरुुपको जग्गा एकीकरण योजनाको प्रारुप (नक्सा) तयार गरी 
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स्थलगत रुपमै जग्गा एकीकरण आयोजनाको कायाान्त्वयन गने वा 
गराउने, 

    (घ) जग्गा एकीकरण आयोजना संचालन गदाा हनुे खचाको 
अनसूुची-8 िमोम्जमको ढाँचामा तयार गररएको लागत इवष्टमेटका 
आधारमा स्थानीय उपभोक्ताहरुले व्यहोनुापने जग्गाको वहस्सा तथा 
आतथाक योगदान सबिन्त्धी अनसूुची-9 िमोम्जमको नीततगत मापदण्ड 
िनाई कायाान्त्वयन गने गराउने, 

    (ङ) जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालनका लातग आवश्यक 
कमाचारीको व्यवस्था गने, 

   (च) जग्गा एकीकरण आयोजना सबिन्त्धी िावषाक कायाक्रम 
तथा िजेट िनाउन,े 

    (छ) जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालनका लातग अन्त्य 
सरकारी, गैर सरकारी संस्था वा तनजी क्षेत्रिाट आवश्यक भौततक एवं 
आतथाक अनदुान वा सहयोग जटुाउन े वा ऋणको व्यवस्था तमलाउन े
काया गने, 

   (ज) जग्गा एकीकरण आयोजना क्षते्रमा भएका परुाताम्त्वक, 

धातमाक, ऐततहातसक वा साँस्कृततक सबपदाको संरक्षण गने,  

   (झ)  वातावरणमा प्रततकूल असर नहनुेगरी भौततक 
तनमााणका वक्रयाकलापलाई अगातड िढाउन,े 

   (ञ)  प्राकृततक वन जंगल, पोखरी, इनार, ढुङ्गेधारा, जलाशय 
आददको उम्चत संरक्षण गने। 

   (ट) जग्गा एकीकरण आयोजना कायाान्त्वयन गदाा आयोजना 
क्षेत्र तभत्र भएको खाली ,उपेम्क्षत तथा छररएर रहेका साना आकार 
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प्रकार नतमलेका सरकारी सावाजतनक वकत्ताहरुलाई आयोजनाको कुन ै
स्थानमा सट्टापट्टा गरर आवश्यकता अनसुार चक्ला िनाई सावाजतनक 
प्रयोगमा भएका जग्गाको हकमा सोही प्रयोगमा राख्न ेगरर र प्रयोगमा 
नभएका जग्गाको हकमा आयोजनाले तनधाारण गरेका खलु्ला हररयाली 
क्षेत्र , िाटो, ढल, आदद प्रयोगको लातग उपयोग गना सक्ने गरर नया ँ
नक्शाङ्कन गना लगाउने । 

   (ि) जग्गा एकीकरण आयोजना कायाान्त्वयनका सन्त्दभामा यस 
तनयमको खण्ड (ज) मा उम्ल्लम्खत वस्तलुाई स्थानान्त्तरण नै गनुा पने 
िाध्यात्मक पररम्स्थतत आएमा सोही स्थानको आसपासमा रहेको 
सावाजतनक, पती, ऐलानी जग्गा वा सोही आयोजना क्षेत्रको अन्त्य कुन ै
उपयकु्त स्थानमा सरुम्क्षत हनुेगरी व्यवस्थापन गने, 

   (ड) आयोजना के्षत्र तभत्रका जग्गा धतनहरुको भेलािाट 
उपभोक्ता सतमतत गिन गने र सो भेला आयोजना गदाा अनसूुची-10 
िमोम्जमको ढाँचामा कबतीमा पन्त्र ददनको सूचना प्रकाम्शत गने। 

   (ढ) आयोजना के्षत्रमा जग्गाको वतगाकरण गने भ-ूउपयोग 
तथा भवन तनमााण मापदण्ड तनधाारण गने लाग ुगने । 

(ण) व्यवम्स्थत रुपले जग्गा एकीकरण योजना सञ्चालन गना 
आवश्यक पने अन्त्य काम कारवाहीहरु गने । 

१९.सतमततको िैिक र तनणायः (1) सतमततको िैिक आवश्यकता अनसुार 
िस्नेछ । 

   (2) सतमततको िैिक अध्यक्षले तोकेको तमतत, समय र 
स्थानमा िस्नेछ । 
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   (3) सतमततको िैिक िस्ने सूचना सतमततको सदस्य–सम्चवले 
िैिक िस्नभुन्त्दा कबतीमा चौिीस घण्टा अगावै सिै सदस्यलाई ददन ु
पनेछ । 

   (4) सतमततको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रततशत भन्त्दा 
िढी सदस्यहरु उपम्स्थत भएमा सतमततको िैिकको लातग गणपूरक 
संख्या पगेुको मातननछे । 

   (5) सतमततको िैिक मा िहमुतको राय मान्त्य हनुेछ र मत 
िरािर भएमा िैिकको अध्यक्षता गने व्यम्क्तले तनणाायक मत ददनछे । 

   (6) सतमततको तनणाय अध्यक्षले प्रमाम्णत गनेछ। 

   (7) सतमततको िैिक सबिन्त्धी अन्त्य कायाववतध सतमतत 
आफैं ले तनधाारण गरे िमोम्जम हनुेछ।  

२०. उपसतमतत, कायादल वा समूह गिन गना सक्नेः सतमततले आफ्नो काम 
कारवाहीलाई सम्जलो र व्यवम्स्थत रुपमा सञ्चालन गनाकालातग 
आवश्यकता अनसुार उपसतमतत, कायादल वा कायासमूह गिन गना 
सक्नेछ । 

२१. उपभोक्ता सतमततको गिन, काम तथा कताव्यः (१) यस तनयमावलीमा 
तोवकए िमोम्जम जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालनगदाा सबिम्न्त्धत 
आयोजना के्षत्र तभत्रका उपभोक्ताका रुपमा रहने जग्गावालाहरुको भेला 
गरी देहाय अनरुुपको "जग्गा एकीकरण आयोजना उपभोक्ता सतमतत" 
गिन गनुा पनेछ । 

 (क) भेलामा उपम्स्थत जग्गावाला उपभोक्ताहरु मध्येिाट छनौट भएको 
एकजना         -संयोजक 
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 (ख) आयोजनाले चम्चाने जग्गाको क्षेत्रफलका आधारमा तोवकएको 
आयोजना क्षेत्रतभत्र जग्गा परेका जग्गावालहरु मध्य े भेलामा 
उपम्स्थत भएका जग्गावालाहरु आफैले छनौट गरेका ३३ 
प्रततशत मवहला समते ववढमा १५ जना                          -सदस्य                       - सदस्य 

      (२) आयोजनाको काममा आवश्यक सहयोग गनुा, सल्लाह र 
सझुाव ददन ुतथा आवश्यक तसफाररश ददई सहयोग पयुााउन ुउपभोक्ता 
सतमततको कताव्य हनुेछ । 

२२. आयोजना कायाालय स्थापना र सञ्चालन सबिन्त्धी ब्यवस्थाः (1) जग्गा 
एकीकरण आयोजना प्रातधकरणको आयोजना कायाालयको रुपमा रहने 
छ । 

   (2) आयोजनाले “जग्गा एकीकरण आयोजना” नामको छुटै्ट 
छापको प्रयोग गनेछ । 

   (3) आयोजनाले व्यम्क्त सरह चल अचल सबपतत प्राप्त गने, 

उपभोग गने, िेचतिखन गने वा अन्त्य वकतसमले िन्त्दोवस्त गना सक्ने छ 
। 

   (4) आयोजनाले व्यम्क्त सरह आफ्नो नामिाट नातलस उजरु 
गना सक्नेछ र सो उपर पतन सोही नामिाट नातलस उजरु लाग्न 
सक्नेछ। 

२३. आयोजना प्रमखुको तनयमु्क्तः (1) प्रातधकरणिाट सञ्चालन हनुे जग्गा 
एकीकरण सबिन्त्धी प्रत्येक आयोजना कायाान्त्वयनका लातग पूवााधार 
ववकास प्रातधकरणले आयोजना प्रमखुको तनयकु्त गनेछ। 

   (2) आयोजना प्रमखुको रुपमा तनयमु्क्त पाउन देहायको 
योज्ञता हनुपुनेछ : 
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(क) तसतभल, सभे, शहरी ववकास इम्न्त्जतनयररङ्ग वा आवका टेक्चर 
ववषयमा स्नातकोतर तह उत्तीणा गरी सबिम्न्त्धत क्षेत्रको 
कबतीमा पाँच वषाको अनभुव भएको, वा 

(ख) तसतभल, सभे, शहरी ववकास इम्न्त्जतनयररङ्ग वा आवका टेक्चर 
ववषयमा स्नातक तह उत्तीणा गरी सबिम्न्त्धत क्षते्रको काममा 
कबतीमा दश वषाको अनभुव भएको। 

२४. आयोजना प्रमखुको काम, कताव्य र अतधकारः आयोजना प्रमखुको काम 
कताव्य र अतधकार देहाय िमोम्जम हनुेछ— 

   (क) पूवााधार ववकास सतमततिाट आयोजना तजुामा गदाा 
आयोजनाको नाम, आयोजना सञ्चालन हनु े स्थान, चार वकल्ला तसमा 
क्षेत्र अंकीत नक्सा (Map) सवहतको वववरण, आयोजनाको कूल 
क्षेत्रफल, आयोजनाको उद्देश्य, लाभाम्न्त्वत हनुे समहु, लम्क्षत प्रततफल, 
वकत्ता संख्या, वतामान भ ू -उपयोग, आयोजना पतछको भ-ू उपयोग, 
ववकतसत घडेरी, ववकतसत प्लट मध्य ेवववक्र हनुे सतभास घडेरी िाट प्राप्त 
हनुे अनमुातनत मूल्य, स्थातनय तहको सहभातगता सवहतको प्रततवद्धता 
समेत उल्लेख गरर आयोजना सबिन्त्धी अनसूुची -२ िमोम्जम वववरण 
तयार गनुा पने,  

(ख) आयोजना सञ्चालक सतमततको तनणाय कायाान्त्वयन गने, 

(ग) आयोजनाका कमाचारीको काया म्जबमेवारी तोक्ने,  

(घ) आयोजनाको दैतनक, प्रातितधक एवम ्प्रशासतनक कामको नतेतृ्व 
गने, 

(ङ) सबिम्न्त्धत आयोजनाको सञ्चालक सतमततको सदस्य–सम्चवको 
रुपमा रही काम गने,  
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 (च) आयोजनाको कामप्रतत पूणा जवाफदेही रही आवतधक प्रगतत 
वववरण सावाजतनक गने, 

 (छ) आयोजना तनदेशक सतमतत र सञ्चालक सतमततले तोकेका अन्त्य 
कामहरु गने, 

 (ज) आयोजनाको प्रशासकीय प्रमखुको रुपमा म्जबमेवारी पूरा गने । 

 

२५. अतधकार प्रत्यायोजन :- आयोजना प्रमखुले आफुमा भएको अतधकार 
आवश्यकता अनसुार आफु भन्त्दा एक तह मतुनका कमाचारीलाई 
प्रत्यायोजन गना सक्नेछ ।  

पररच्छेद–६ 

कोष तथा लेखा सबिन्त्धी व्यवस्था 
२६. आयोजनाको  कोष :- (१) आयोजनाको एउटा छ्ुटै्ट कोष रहनेछ र सो 

कोषको संचालन प्रदेश सरकारिाट स्वीकृत कायाववतध र प्रचतलत कानून 
िमोम्जम हनुेछ। 

   (२) उप तनयम (१) िमोम्जमको कोषमा देहाय िमोम्जमको 
रकम रहनेछ: 

(क) प्रातधकरणिाट प्राप्त हनु ेआतथाक अनदुान वा सहयोग रकम, 

(ख) सरकारी वा गैर सरकारी, अन्त्तराावष्ट्रय संघ संस्था वा व्यम्क्त 
ववशेष िाट प्राप्तहनुे आतथाक अनदुान तथा सहयोग रकम, 

(ग) आयोजना सञ्चालन खचाको योगदान वापत प्राप्त गरेको नगद 
वा जग्गा एवं आयोजनाको स्वातमत्वमा आएको घर तथा जग्गा 
तिक्री गरी प्राप्त भएको रकम,  

(घ) अन्त्य श्रोत िाट प्राप्त भएको रकम । 
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(३) आयोजनाले कुनै ववदेशी सरकारी वा अन्त्तराावष्ट्रय संघ 
संस्था वा व्यम्क्तिाट रकम प्राप्त गनुा अम्घ प्रातधकरणको स्वीकृतत तलन ु
पनेछ । 

(४) आयोजनाको कोषमा प्राप्त हनुे रकम प्रातधकरणले 
तोकेको “क” वगाको वाम्णज्य िैंकमा आयोजनाकै नाममा खाता खोली 
जबमा गनुा पनेछ । 

(५) आयोजनाको तनदेशक सतमतत, आयोजना सञ्चालक 
सतमतत र सो सतमततको तनणाय िमोम्जम गदित उपसतमतत वा 
कायादलको खचा आयोजनाको कोषिाट व्यहोररने छ। 

२७. सबिम्न्त्धत कायामै खचा गनुा पने:- (१) सरकारी, गैर सरकारी एवं व्यम्क्त 
ववशेषिाट प्राप्त सहयोग रकम जनु कायाक्रम वा कामको लातग प्राप्त 
भएको हो सोही कायाक्रम वा काममा मात्र खचा गनुा पनेछ। 

   (२) आयोजनाले ववकतसत घडेरी तिक्रीिाट प्राप्त रकम 
पूवााधार ववकासमा खचा गनुा पनेछ । 

२८. लेखा तथा लेखा परीक्षण:- (१) आयोजनाको आय-व्ययको लेखा 
प्रचतलत कानून िमोम्जम सरकारी सावाजतनक तनकायको ढाँचा र 
पद्धततमा राम्खने छ। 

   (२) आयोजनाको आय-व्ययको आन्त्तररक लेखापरीक्षण 
(आलेप) प्रदेश कोष तथा लेखा तनयन्त्त्रकको कायाालयिाट हनुेछ । 

   (३) आयोजनाको अम्न्त्तम लेखा परीक्षण प्रातधकरणले तोकेको 
मान्त्यताप्राप्त लेखापरीक्षकिाट हनुेछ। 
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   (४) प्रातधकरणले चाहेमा जनुसकैु िखत पतन सबिम्न्त्धत 
योजनाको चल अचल सबपतत तथा आय व्ययको वहसाि-वकताि जाँच्न 
वा जचँाउन सक्नछे । 

   (५) आयोजनाको आतथाक प्रशासन सबिन्त्धी सिै कायाहरु 
प्रचतलत कानून िमोम्जम सरकारी सावाजतनक तनकायले अवलबिन गने 
पद्धतत अनसुार हनुछे । 

 

पररच्छेद–७ 

ववववध 
२९. प्रततवेदन पेश गने:- आयोजनाले गरेको कामको वावषाक प्रततवदेन प्रत्यके 

आतथाक वषा समाप्त भएको तमततले तीन मवहना तभत्र प्रातधकरण समक्ष 
पेश गनुा पनेछ । 

३०. कमाचारी सबिन्त्धी व्यवस्था:- आयोजना सञ्चालनको लातग आवश्यक पने 
कमाचारीको व्यवस्था प्रातधकरणले गनेछ । 

३१. तनदेशन पालना गनुापने:- जग्गा एकीकरण तनदेशक सतमततको 
तनदेशन,नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र प्रातधकरणको िस्ती ववकाससगँ 
सबिम्न्त्धत तनदेशनहरुको पालना गनुा गराउन ु आयोजना सञ्चालक 
सतमततको कताव्य हनुेछ।     

३२. सरकारी तथा वैदेम्शक संघ-संस्थासँग सबपका - आयोजनाले संघीय 
सरकार, प्रदेश सरकार एवं वैदेम्शक संघ-संस्थासँग सबपका  राख्दा 
प्रातधकरण र मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को कायाालय माफा त राख्न ु
पनेछ । 
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३३. समन्त्वय गनुापनेः आयोजना सञ्चालन गदाा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार 
तथा अन्त्य सबिम्न्त्धत तनकाय एवं संस्थासँग आवश्यक समन्त्वय गनुा 
पनेछ। 

३४. गाउँपातलका तथा नगरपातलकाले आयोजनाको काममा सहयोग गनुापने 
:-  (१) यो तनयमावली अनसुार जग्गा ववकास कायाक्रम अन्त्तरगत जग्गा 
एकीकरण आयोजना लागू भएका गाउँपातलका वा नगरपातलकासंग 
आयोजनाले माग गरेका त्याङ्क प्रमाणहरु समेतका कागजात सबिम्न्त्धत 
स्थानीय तहले यथातसघ्र उपलब्ध गराउन ुपने छ । 

           (२) आयोजनाले अवधारणा प्रततवेदन तयार गदाा, जग्गा 
धतनहरुको भेला िोलाउँदा, वकत्ता एकीकरण गदाा, ववकतसत प्लट तयार 
गदाा आवश्यक सहयोग गनुा सबिम्न्त्धत स्थानीय तहको कताब्य हनुछे । 

३५. जग्गा रोक्का र फुकुवा सबिन्त्धी ववशेष ब्यवस्था :- (१) जग्गा एकीकरण 
आयोजनाको अवधारणा प्रततवेदन तयार हनु ुपूवा जग्गा ववकासका लातग 
प्रदेश सरकारले हक हस्तान्त्तरणको तलखत पाररत गना रोक लगाएको 
भए आयोजना कायाालय स्थापना भए पतछ प्रातधकरणले प्रचतलत कानून 
िमोम्जम शता सवहत फुकुवा गना सक्नेछ । 

      (२) प्रातधकरणले ऐनको दफा ७ िमोम्जम आयोजना क्षते्र 
तभत्रका जग्गाहरुको वकत्ता एकीकरण गरी ववकतसत प्लट जग्गा 
धतनलाई वफताा नगदाा सबम वा तनम्ित कामको लातग जग्गाको स्वातमत्व 
पररवतान नगरी यथाम्स्थततमा राख्न, वकत्ताकाट गना र रम्जषे्ट्रशन गना रोक 
लगाउन सक्नेछ। 

     (३) उपतनयम (२) िमोम्जम रोक लगाएको जानकारी 
सबवम्न्त्धत नापी कायाालय र मालपोत कायाालयलाई ददन ु पने छ र 
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त्यसरी जानकारी प्राप्त गरे पतछ सबवम्न्त्धत नापी कायाालय र मालपोत 
कायाालयले यथाम्शघ्र रोक्का गनुा पनेछ । 

३६. रम्जषे्ट्रसन दस्तरुमा छुट ददन सक्ने : यो तनयमावली अनसुार जग्गा 
एवककरण कायाक्रम लाग ु भएका आयोजनामा वकत्ता एकीकरण गदाा, 
ववकतसत प्लट जग्गा धतनलाई वफताा गदाा, सट्टा पट्टा समेतको तलखत 
पारीत गदाा लाग्ने रम्जषे्ट्रसन दस्तरुमा छुट गना प्रदेश सरकारसँग 
अनरुोध गरेमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरर 
छुट ददन सक्न ेछ । 

३७. असल तनयतले गरेको कामको िचाउ:- सतमततका पदातधकारी, सदस्य 
तथा कुन ै कमाचारीले आफ्नो काम र कताव्य पालनको तसलतसलामा 
असल तनयतले गरेको कामिाट कुन ै हानी नोक्सानी भएकोमा तनज 
व्यम्क्तगत रुपमा जवाफदेही हनुपुने छैन । 

३८. उम्चत तनणाय गना सक्ने:- पवहले देम्ख न ैसानो रुपमा रहँदै आएका वा 
नापी नक्सा हुँदा कुन ै प्रकारको त्रवुट हनुगई खमु्बचन पगेुका वा 
अंशिण्डा हुँदा यस्तो स्वरुपमा आइ पगेुका वा साँध तमम्चन पगुी घटेका 
वा अन्त्य कुनै पतन कारणले प्रातधकरणले तोकेको क्षेत्रफल वा न्त्यूनतम ्
इकाइ भन्त्दा कम हनु गई जग्गाको उम्चत उपभोग गना नपाइरहेका 
जग्गावालाको वहतलाई ध्यानमा राखी सावाजतनक सरोकारमा िाधा नपने 
गरी आयोजनाले आवश्यक र उम्चत तनणाय तलन सक्नेछ। 

३९. प्रचतलत कानून िमोम्जम हनु े :- यस तनयमावली िमोम्जम आयोजना 
सञ्चालन गदाा यस तनयमावलीमा लेम्खएकोमा यसै िमोम्जम र अन्त्य 
कुराका सबिन्त्धमा प्रचतलत कानूनिमोम्जम हनुेछ।  
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अनसूुची-1 

(तनयम ३ को उपतनयम (३) सँग सबिम्न्त्धत) 
आयोजना सञ्चालन गना ददइने तनवदेनको ढाँचा 

श्रीमान अध्यक्ष ज्यू, 
पूवााधार ववकास प्रातधकरण, 

लमु्बिनी प्रदेश । 

ववषयः जग्गा एवककरण (Land Pooling) आयोजना सञ्चालन गररपाऊँ । 

महोदय, 

उपरोक्ता ववषयमा हामी जग्गा धतनहरुको सहभातगतामा जग्गा ववकास गने 
उद्देश्यले तपम्शलको चार वकल्ला के्षत्र तभत्रका हामी जग्गाधतनहरुको 
हकभोग चलनको जग्गा पूवााधार ववकास प्रातधकरण ऐन, 2077 को दफा 
10 तथा जग्गा एवककरण सबिम्न्त्ध तनयमावली 207९ िमोम्जम जग्गाको 
वहस्सा योगदान गने र िाकँी ववकतसत जग्गा वफताा तलन े गरी जग्गा 
एवककरण आयोजना सञ्चालन गनाको लातग हाम्रो सहमतत भएकोले आ-
आफ्नो जग्गा धतन प्रमाण पूजााको प्रतततलपी (छायाँ प्रतत) यसैसाथ संलग्न 
राखी यो संयकु्त तनवदेन गरेका छौँ ।  

जग्गा आयोजना सञ्चालन हनु ेजग्गाको चारवकल्ला  

पूवा – 

पम्िम – 

उत्तर – 

दम्क्षण – 

यसमा लेम्खएको व्यहोरा िीक साँचो छ, झिुा वा  फरक िहरे सहुँला 
िझुाउँला । 
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जग्गाधनी तनवेदकहरुः 
क्र. 
सं. 

नामथर वतन जग्गाको वववरण कैवफयत 

गा.पा./न.पा. वक.नं. क्षते्रफल वकतसम 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

श्री ............................... गाउँपातलका/नगरपातलका आवश्यक पने 
सहयोग तसफाररश तथा कायाान्त्वय गरी ददनहुनु । 
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अनसूुची -2 

(तनयम ३ को उपतनयम (4) सँग सबिम्न्त्धत) 

जग्गा एवककरण आयोजना सबिन्त्धी वववरण । 

1. आयोजना पषृ्ठभतूमः 
2. आयोजना नामः 
3. आयोजना संचालन हनु ेस्थानः 
4. आयोजनाको चार वकल्ला, तसमा र नक्सा 
 पूवा - 
 पम्िम - 
 उत्तर - 
 दम्क्षण - 

(नक्सा छुटै्ट संलग्न गना सवकनेछ) 

5. आयोजनाको कुल क्षते्रफल 

ववघा / रोपनी कठ्ठा / आना धरु / पैसा / 
दाम 

व.मी. 

    

जबमा 
क्षते्रफल(व.मी.) 

 

6. आयोजनाको उद्धशे्यः 
7. लाभाम्न्त्वत हनुे समूहः 
स्थातनय वातसन्त्दा, सबिम्न्त्धत जग्गाधतनहरु, िावहरिाट आउने व्यम्क्त,  
व्यापारी कमाचारी, शहरी ववकासमा रुम्च राख्न ेआदद 
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8. लम्क्षत प्रततफलः- 
9. जग्गाधतनको संख्याः 
10. वकत्ता संख्याः 

11. वतामान भ-ूउपयोगः 
क्र. सं. वववरण क्षते्रफल 

(क) कृवष क्षते्र  

(ख) साववक िाटो  

(ग) तसँचाइ कुलो  

(घ) परुाताम्त्वक स्थल  

12. आयोजना पतछको भ-ूउपयोग 

क्र.सं. वववरण क्षते्रफल 

ववघा व.तम. 
1. सडकको क्षते्रफल   

2. खलुा क्षते्र   

3. सावाजतनक संरचना   

4. जग्गा धतनले वफताा तलने 
वकतसमको घडेरी 

  

5. आयोजनाले तिक्री गने 
घडेरी (प्लटहरु) 
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13. जग्गा धतनहरुको योगदानः 

14. आयोजना क्षते्रतभत्र तनमााण गररने पूवााधारको वववरणः 
सडकहरुः लबिाइ  चौडाइ 

सडक ढलः 
खलुाक्षते्रः 
खानेपानीः 
ववद्यतुः 

15. आयोजनाको अनमुातनत लागतः 

क्र. सं. वववरण अनमुातनत लागत 

   

   

16. आयोजना संचालन खचाः- 
(क) आयोजना संचालनको लातग अनमुातनत खचाः-  

(ख) सतभास प्लटहरु तिक्री गरेर पूतता गररने अनमुातनत रकमः- 
(ग) प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको योगदान रकमः- 
17. मापदण्डः 
18. डम्बपङ साइटः 
19. कानूनी आधारः 
20. आयोजना अवतधः 
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अनसूुची -३ 

(तनयम 6 को उपतनयम (4) सँग सबिम्न्त्धत) 
वकत्ताकाट र तनमााण रोक् का राख्न ेिारेको सूचनाको नमूना 

 

प्रदेश सरकार 

.............मन्त्त्रालय 

प्रदेश पूवााधार ववकास प्रातधकरण अन्त्तगात गदित 

.........जग्गा एकीकरण आयोजना 
....... गाउँपातलका/नगरपातलका ............... (स्थान) 

सूचना 

.......................... गाउँपातलका/नगरपातलका वडा नं. ......... म्स्थत 

...................... क्षते्रको पूवा ................. पम्िम ....................... 
उत्तर ........................ दम्क्षण ....................... यतत चारवकल्ला तभत्र 
एकीकृत जग्गा ववकास योजना सञ्चालन गरी त्यस क्षते्रको भौततक ववकास 
योजना तजुामा गने कायामा िाधा अड्चन नआवस ् भन्न े उद्दशे्यले 
...................................... जग्गा एकीकरण आयोजना क्षते्र तभत्रका 
सबपूणा जग्गाको वकत्ताकाट र तनमााण काया तमतत ............................. 
देम्ख ...................... अवतधसबम गना नपाउने गरी रोक लगाउने तनणाय 
..............................जग्गा एवककरण आयोजना सञ्चालक सतमततको 
तमतत ................................ मा सो को िैिकिाट तनणाय भएकोले 
सवासाधारणको जानकारीको लातग यो सूचना प्रकाम्शत गररएको छ । 
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अनसूुची-4 
(तनयम 6 को उपतनयम (10) सँग सबिम्न्त्धत) 

प्रदेश पूवााधार ववकास प्रातधकरण 

........................ जग्गा एकीकरण आयोजना 
जग्गाधनी प्रमाण पत्रको अस्थायी तनस्सा 

 

जग्गा धनीको       मोवहको 
नाम, थरः ............................................  नाम, थरः ............................................ 
िेगानाः ...............................................  िेगानाः ............................................... 
िािकुो नामः .......................................  िािकुो नामः ....................................... 
िाजेको नामः ......................................  िाजेको नामः ...................................... 

गउँपातलका/नगरपातलका वडा 
नं. 

साववक (परुानो) हाल (नयाँ) वफताा पाउन े कैवफयत 

वकत्ता नं. क्षेत्रफल (व.मी.) क्षेत्रफल (व.मी.) प्लट नं. 
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प्रशासन   प्लट रेखाङ्कन गने इम्न्त्जतनयर आयोजना प्रमखु  प्रमाम्णत गने 

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

 

द्रष्टव्यः रीतपूवाक वकत्ताकाट गररसकेपतछ हालको प्लट स्वतः वकत्तामा पररणत भई सो प्लट नं. को 
सट्टा अको वक.नं. कायम हनुछे ।
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अनसूुची -५ 

(तनयम 8 सँग सबिम्न्त्धत) 
प्रदेश पूवााधार ववकास प्रातधकरण 

.......... जग्गा एवककरण आयोजना 
साववक र प्रस्ताववत भ-ूउपयोग तातलका 

योजना अम्घ योजना पतछ 

तस.नं
. 

वववरण व.
मी. 

प्रततशत वकत्ता 
संख्या 

तस.नं
. 

वववरण व.
मी. 

प्रततशत प्लट 
संख्या 

1 व्यम्क्तगत 
स्वातमत्वमा 
रहेका 
जग्गाहरु 

 

 

  1 घडेरी    

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

घडेरी 
पसल तथा 
साना 
ज्यास 

कृवष 

िाँझो 
जग्गा 
अन्त्य 

   1.1 

 

1.2 

1.3 

जग्गा 
धनीहरुको 
वफताा 
पाउने 
घडेरीहरु 

तिक्री 
गररने 
घडेरी 
व्यापाररक 
प्लट 

   

2 सावाजतनक    2 सावाजतनक    



खण्ड ६) अततररक्ताङ्क ६ प्रदेश राजपत्र भाग २ तमतत २०७९।०४।१ 

37 

जग्गाहरु जग्गाहरु 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

पती/देव
स्थल 

िाटो, 
गोरेटो 
मोटर जाने 
िाटो 
कुलो, 
पोखरी 
अन्त्य 

    सडक 

खलुा क्षेत्र 

देवस्थल 

अन्त्य 

   

3 सामाम्जक 
पूवााधार 

   

3.1 

3.2 

ववद्यालय, 

स्वास््य 
चौकी 
िजार क्षेत्र 
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अनसूुची -6 

(तनयम 9 को उपतनयम (7) सँग सबिम्न्त्धत 
जग्गाधनी र आयोजनािीच मापदण्ड पालना गने सबझौता नमूना 

 

................ पातलका 
प्रदेश पूवााधार ववकास प्रातधकरण 

............... जग्गा एकीकरण आयोजना 
 

ववषयः आयोजना के्षत्रको मापदण्ड पालना गने सबझौता । 

 

........ जग्गा एकीकरण आयोजनाको घडेरी ववतरण सबिन्त्धमा ........... 
जग्गा एकीकरण आयोजना संचालक सतमतत .................... र प्लट नं. 
...................... क्षेत्रफल ...................... का जग्गा धनी/मोही श्री 
.................................. िीच तपम्शलका शताहरुमा रहने गरी घडेरी 
तलने ददन ेकायाको सबझौता सबपन्न भयो । 

शताहरु 

1. तनमााण काया सबिन्त्धमाः- तनमााण काया गदाा .............. 
आयोजना क्षेत्रतभत्रको तनतमत्त ............ जग्गा एकीकरण 
आयोजना संचालक सतमतत ..................... द्वारा तयार 
पाररएको तनमााण सबिन्त्धी मापदण्ड िमोम्जम गने गराउने र 
मापदण्ड ववपरीत अतनयतमत काया गरेमा प्रचतलत ऐन, कानून वा 
सबिम्न्त्धत नगरपातलकाले व्यवस्थापन आयोजना संचालक 
सतमततले तोवकए अनसुारको सजाय गना सवकनेछ । 
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2. प्लट वकत्ताकाट सबिन्त्धमाः- यस आयोजनाले ववतरण गरेका 
घडेरीहरुलाई वकत्ताकाट गनुा परेमा िाँकी रहने वा नयाँ कायम 
हनुे वकत्ताको न्त्यूनतम के्षत्रफल ...................... आना र 
न्त्यूनतम मोहडा .................. मी. हनु ुपनेछ । 

यस सबझौतामा सहीछाप गनेः- 
.......... जग्गा एकीकरण आयोजना 
 

व्यवस्थापन उपसतमततको तफा िाट 

साक्षीहरु 

आयोजना सञ्चालकका तफा िाट ...... 
जग्गाधनीको तफा िाट ............. 
तमतत ........................ 
जग्गाधनीको तफा िाट 
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अनसूुची – 7 

(तनयम १८ को खण्ड (ग) सँग सबिम्न्त्धत) 
प्रदेश पूवााधार ववकास प्रातधकरण 

........... जग्गा एकीकरण आयोजना 
आयोजनाको भ-ूउपयोग वववरण 

 

तस.नं. वववरण संकेत क्षेत्रफल कैवफयत 

व.मी. 
1 आयोजना के्षत्र A   

2 आयोजना सबपन्न भए 
पतछ हनुे घडेरीको 
क्षेत्रफल 

A(p)   

 2.1 कट्टी भई वफताा 
हनुे घडेरी 

A(op)   

 2.2 योजना व्यवस्थापन 
तथा तनमााण खचाका 
लातग चावहने जग्गा 

A(sp)   

3  आयोजनामा प्रयोग हनुे 
जग्गा 

   

 3.1 भौततक पूवााधारको 
लातग 

A(IS)   

 3.1.1 सडक क्षते्र A(IS.1)   

 3.1.2 खलुा के्षत्र 
(कबतीमा 5 प्रततशत) 

A(IS.2)   

 3.1.3 िसपाका  क्षते्र (IS.3)   
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वा सामदुावयक उपयोग 
क्षेत्र 

 3.1.4 अन्त्य A(IS.4)   

 जबमा D   

4 कुल जग्गाको योगदान 
दरः- 

   

 4.1 भौततक पूवााधारको 
लातग 

(Ais/A)   

 4.2 योजना व्यवस्थापन 
तथा तनमााणको लातग 

(Asp/A)   

 कुल दर (Ap/A)   
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अनसूुची – 8 

(तनयम १८ को खण्ड (घ) सँग सबिम्न्त्धत) 
प्रदेश पूवााधार ववकास प्रातधकरण 

............. जग्गा एवककरण आयोजना 
पूवााधार तथा सेवा सवुवधा ववकासको लागत अनमुान 

तस.
नं. 

वववरण पररमाण इकाइ दर जबमा 
रकम 

% कैवफयत 

1 साववकको 
िाटोघाटोको 
सधुार 

 ि.मी.    प्रस्ताववत तडजाइन 
र स्पेतसवफकेसन 
अनसुार 

2 ढल, पेटीसमेत 
िाटोमा ग्रावेल 
गने काया 

 ि.मी.     

3 िाढी तनयन्त्त्रण 
तथा सडकका 
अन्त्य स्थानमा 
ढुङ्गाको टेवा 
पखाालको काया 

 वक.मी.     

4 सडक सीमाङ्कन 
तथा जग्गा 
सीमाङ्कन काया 

(क) सडक 

 ि.मी. 
वक.मी. 
गोटा 

   सडक र घडेरीको 
एकमषु्ट 
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(ख) घडेरी 

5 पाका  तनमााण  वगा 
मी. 

    

 जबमा       

6 योजना 
व्यवस्थापन 
खचा (जबमाको 
10 प्रततशत) 

      

7 मूल्य िवृद्ध 
....... प्रततशत 

     मूल्य िवृद्ध आगामी 
..... वषाहरुमा हनु 
सक्ने 
सबभावनालाई 
समेटेको 
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अनसूुची – 9 

(तनयम 18 को खण्ड (घ) सँग सबिम्न्त्धत 

िाटो उपलब्ध गराउन वा चौडाइ िढाउन गनुा पने जग्गा योगदान तातलका 

(कट्टा गररने जग्गाको प्रततशत %) 

    वफताा 
ददइने प्लटको                                                  

              
गवहराइ 

िाटोको थवपन े
चौडाइ 

12 
मी. 

14 
मी. 

16 
मी. 

18 
मी. 

20 
मी. 

22 
मी. 

24 
मी. 

26 
मी. 

28 
मी. 

30 मी. 32 
मी. 

कैवफयत 

4 मी. 14.3 12.5 11.1 10.0 9.10 8.3 7.7 7.1 6.7 6.2 5.9 दोिाटो र 
चौिाटोको 
घबुतीको लातग 
थप 1 % 

5 मी. 17.2 15.1 13.5 12.2 11.1 10.2 9.4 8.8 8.2 7.7 7.3 

6 मी. 20.0 17.6 15.8 14.3 13.0 12.0 11.1 10.0 9.7 9.1 8.6 

7 मी. 22.7 20.0 17.9 16.3 14.9 13.7 12.7 11.9 11.1 10.4 9.8 
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8 मी. 25.0 22.2 20.0 18.2 16.7 15.4 14.3 13.3 12.5 11.8 11.
1 

योगदान गनुापने 
। 

9 मी. 27.3 24.3 21.9 20.0 18.4 17.0 15.8 14.7 13.8 13.0 12.
3 

10 मी. 29.4 26.3 23.8 21.7 20.0 18.5 17.2 16.1 15.1 14.3 13.
5 

11 मी. 31.4 28.2 25.6 23.4 21.6 20.0 18.6 17.5 16.4 15.6 14.
8 

12 मी. 33.3 30.0 27.3 25.0 23.1 21.4 20.0 18.7 17.6 16.7 15.
8 

 

नोटः कट्टा गररने जग्गा (%)  
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अनसूुची -१० 

(तनयम १८ को खण्ड (ड) सँग सबिम्न्त्धत 

जग्गा एकीकरण उपभोक्ता सतमतत गिन गने िारेको 
सावाजतनक सूचनाको नमूना 

 

प्रदेश सरकार 
..................... मन्त्त्रालय 

प्रदेश पूवााधार ववकास प्रातधकरण 

............... जग्गा एकीकरण आयोजना 
................... पातलका, .......... को 

 

सूचना 
 

............................ गाउँपातलका/नगरपातलका वडा नं. ......... म्स्थत 

...................... के्षत्रको पूवा ....................... पम्िम 

................................ उत्तर .......................... दम्क्षण 

........................ यतत चारवकल्ला तभत्रको शहरी ववस्तार क्षेत्रलाई 
एकीकृत जग्गा ववकास कायाक्रम अन्त्तगात पारी योजनािद्ध आवासीय 
के्षत्रको रुपमा ववकास गना ..................... गाउँपातलका/नगर 
पातलकािाट केही जग्गाधनीहरुको सहमतत सवहत अनरुोध भई आएकोमा 
सो क्षते्रमा जग्गा एकीकरण कायाक्रम कायाान्त्वयन गना हालको वातावरण 
समेतलाई अध्ययन गरी हेदाा उम्चत िहररएकोले सो के्षत्रमा जग्गा 
एकीकरण आयोजना सञ्चालन गने तनणाय भएको र सो आयोजना 
जनचाहना अनरुुप सञ्चालन गना जनसहभातगता पररचालन गरी सहयोग 
प्राप्त गने स्थानीय उपभोक्ता सतमतत (सहयोग सतमतत) गिन गनुापने 
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भएकोले तनबन स्थान र समयमा सबिम्न्त्धत सिैको उपम्स्थततका लातग यो 
सूचना प्रकाम्शत गररएको छ । 

 

स्थानः .............................. 
तमततः ............................... 
समयः .............................. 
 

         आज्ञाले 

       राजेन्त्द्र थापा 
       कानून सम्चव 

       प्रदेश सरकार 

 

४७ 
 

प्रकाशनः लमु्बिनी प्रदेश, आन्त्तररक मातमला तथा सञ्चार मन्त्त्रालय  


