भमू िहीन दमित, भमू िहीन सक
ु ु म्वासी र अव्यवमथित वसोवासी व्यवथिापन सम्वन्धी

काननू ी व्यवथिा र प्रमियाहरु

भमू ि सम्वन्धी सिथया सिाधान आयोग

प्रथतमु तको रुपरे खा
• भमू ि आयोगको गठन, मिम्िेवारी र प्रिख
ु गमतमिमध
• भमू ि सम्िन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधनिा भएको व्यवथिा

• भमू ि सम्िन्धी (अठारौं सश
ं ोधन) मनयिहरू, २०७७
• भमू िहीन दमित, भमू िहीन सक
ु ु म्वासी र अव्यवमथित िसोिासीको पमहचान र प्रिाणीकरणको आधार र

िापदण्ड
• भमू िहीन दमित भमू िहीन सक
ु ु म्िासीको िगत सक
ं िन सम्वन्धी काययमवमध

भमू ि आयोगको गठन

मिमत २०७६/१२/९
रािपत्रिा प्रकामशत: २०७७/१/१
कायायरम्भ: २०७७/१/४
अवमध उपयोग : २२ प्रमतसत
उपयोग

ब ाँकि

उद्दे श्यहरु
(१)
(२)
(३)

(४)
(५)

दमित भमू िहीन, भमू िहीन सक
ु ु म्वासी तिा अव्यवमथित िसोवासीहरुको
िगत तयार गरी अमभिेखीकरण गने।
आवासमवहीन नागररकका पररवारिाई भमू ि उपिव्ध गराई एमककृत र सरु मित
ग्रामिण वथती मनिायणिा िद्दत गने ।
कृमि कियिा सि
ु ु म्वासी तिा अव्यवमथित
ं ग्न दमित भमू िहीन, भमू िहीन सक
िसोवासीिाई कृमिका िामग िमिन उपिव्ध गराउने वा थवामिव व कायि गने।
िोमखि िेत्र िगायत काननु िे िथन वा खेती गनय नहुने भनी तोके को थिानिा
िसोवास गरे का वाथतमवक भमू िहीन पररवारिाई योिनावद्द ढंगिे थिान्तरण गने ।
अन्यायपणू य भथू वामिव वको कारणिाट समृ ित शोिणिि
ू क श्रि सम्िन्ध, मवभेदिा
किी ल्याउने ।

भूमिहीन दमित र भूमिहीन सुकुम्वासीिाई
आवास वा कृषिको िामि जग्िा व्यवस्थापन

प्रिख
ु मिम्िेवारी:

अव्यवस्स्थत बसोवासीको व्यवस्थापन

षवितका आयोििे िरे का अधुरा कािको अध्ययन र
त्यसको मनरुपण

प्रिख
ु गमतमवधीहरु
• थिानीय तहवाट प्रारमम्भक तथ्याङ्क सक
ं िन

• काययसम्पादन मनयिाविी, आधार र िापदण्ड, काययमिमधहरुको तियिु ा
• भमू िहीन तिा अव्यवमथित िसोिासीको िगत व्यवथिापन प्रणािीको
मवकास
• मवगतका आयोगिे गरे का काययको अध्ययन
• प्रथनावािी र नापिाचं मवमधको मिल्ड अभ्यास

• थिानीय तहसँग सिझदारी
• थिानीय, मिल्िा र प्रदेशथतरीय अमभिख
ु ीकरण

• थिानीय तहिाट िगत सक
ं िन काययको सरुु वात

आधार, िापदण्ड, काययमवमध र मनदेमशका
• भमू िहीन सक
ु ु म्वासी र अव्यवमथित वसोवासीको पमहचान र प्रिामणकरणका आधार र िापदण्ड
• भमू िहीन सक
ु ु म्वासी र अव्यवमथित वसोवासीको थिानीय तहवाट िगत संकिन र प्रिाणीकरण सम्वन्धी काययमवमध

• मवगतका आयोग समिमत र काययदिका अधरु ा काि सम्पादन गने सम्वन्धी काययमवमध
• भमू िहीन सक
ु ु म्वासी िग्गा उपिव्ध गराउने सम्वन्धी काययमवमध

• थिानीय तह छनौटको आधार र िापदण्ड
• आयोगको काययसम्पादन र वैठक व्यवथिापन सम्वन्धी काययमवमध
• गनु ासो व्यवथिापन सम्वन्धी काययमवमध
• अनगु िन तिा प्रमतवेदन सम्वन्धी मनदेमशका

भमू िहीन सक
ु ु म्वासी र अव्यवमथित वसोवासी व्यवथिापनको
अवधारणागत पि
• िौिीक हक प्रव याभमू तको आधार

• मवपद् िोमखि न्यनू ीकरण र मदर्यकामिन सरु िा

• आवासमवहीनिाई आवास र भमू िहीन मकसानिाई • गररवी मनवारण र मदगो मवकास
कृमियोग्य िग्गा
• सािामिक न्याय र सिानता समहतको सिमृ द्द
• अनौपचारीक भसु म्वन्धको औपचाररकरण

संविध निो मौलिि हि, ननदे शि लशद्ध न्त
र ननतीहरुिो प िन
• आवासको हक
• दमित भमू िहीनिाई एक पटक िमिन
• खाद्य अमधकार
• कृिकिाई कृमि भमू ििा पहचुँ
• भमू िहीन र मसिान्त नागररकिाई भमू ि िगायत मिमवकोपाियनको आधार
• सम्पत्तीिा िमहिाको अमधकार

रणनीमतहरु
• थिानीय तहिा सिथयाको मवश्ले िण र सिाधानको खोिी

• िगत संकिक िािय त र्र दैिोिा िगत संकिन
• िगत संकिन र प्रिाणीकरण थिानीय तहिाट
• एकाई कायायिय थिापना र प्रमतिद्द कियचारी सिहू को व्यवथिापन
• प्रामवमधक िनशमििाई भमू ि व्यवथिापन प्रमशिण के न्र िािय त अमभिख
ु ीकरण
• उद्देश्य सापेि भमू ि प्रशासन

• भमू िहीन र अव्यवमथित िसोवासीको अमधकारका िामग मियामशि सगं ठन सथं िा, व्यमि र मवज्ञसँग सहकायय
• मतन तहको योिना

समं वधानको अनसु चू ीिा भएको व्यवथिा
सघं को अधिकार

भउू पयोग नीमत

प्रदेशको अधिकार

र्र िग्गा रमिष्ट्रेशन
शल्ु क मनधायरण, भमू ि
िथती मवकास नीमत व्यवथिापन, िग्गाको
अमभिेख र गठु ी
व्यवथिापन

सघं र प्रदेशको साझा
अधिकार

सम्पमत्त प्रामि,
अमधग्रहण र
अमधकारको सिृ ना,
भमू ि नीमत र सो
सम्िन्धी काननू

स्थानीय तहको
अधिकार

सघं , प्रदेश र स्थानीय
तहको अधिकार

थिानीय कर (सम्पमत्त
कर, र्र िहाि कर,
र्र िग्गा रमिष्टेशन
शल्ु क, िािपोत
संकिन र र्रिग्गा
धनीपिु ाय मवतरण

सक
ु ु म्िासी व्यवथिापन

भमू ि सम्िन्धी ऐन, (आठौं सश
ं ोधन), २०७६

भमू ि सम्िन्धी ऐन, (आठौं सश
ं ोधन), २०७६
५२ ख. भूधिहीन सुकुिबासीलाई जग्गा उपलब्ि गराउने

:

(१) प्रचमित काननू िा िनु सक
ु ै कुरा िेमखएको भए
तापमन भमू िहीन सक
ु ु ििासीिाई एकपटकका िामग

नेपाि सरकारिे उपदिा (४) को अमधनिा रही मनिहरुिे
आिाद किोत गदै आएको थिानिा वा नेपाि

सरकारिे उपयि
ु ठहर्याएको अन्य कुनै सरकारी
िग्गािा तोमकएको िेत्रििको हदिा निढ्ने गरी

िग्गा उपिब्ध गराउनेछ ।

उपदिा (४)
(क) धामियक, साथं कृमतक तिा सािररक िहव वका िेत्रमभत्रका िग्गा,
(ख) प्राकृमतक प्रकोप, मवपद् व्यवथिापन र वातावरणीय सरं िणको
दृमष्टिाट सरु मित गनय आवश्यक देमखएको िग्गा,
(ग) सावयिमनक िग्गा, नदी, खोिा वा नहर मकनाराको िग्गा,
िोमखियि
ु थिानिा िसोिास गररएको िग्गा, रामष्ट्रय मनकुञ्ि वा
संरमित िेत्रको िग्गा, हाि रूख मिरुवािे ढामकएको वनको िग्गा र
सडक सीिामभत्रका िग्गा,
(र्) नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार वा थिानीय तहको प्रयोगको िामग
आवश्यक रहेको िग्गा

भमू ि सम्िन्धी ऐन, (आठौं सश
ं ोधन), २०७६
(२) भमू िहीन सक
ु ु म्िासीिाई तोमकएको िेत्रििभन्दा िढी िग्गा आिाद वा किोत् गरी आएको अवथिा रहेछ भने व यसरी तोमकएको
िेत्रििभन्दा िढीको िग्गा यस दिाको अमधनिा रही अन्य भमू िहीन सक
ु ु म्िासीिाई उपिब्ध गराउन वा नेपाि सरकारिे अन्य
प्रयोिनको िामग उपयोग गनेछ ।
(३) भमू िहीन सक
ु ु ििासीिाई उपिब्ध गराइएको िग्गा अश
ं वण्डा र अपतु ािीको अवथिािा िाहेक अन्य कुनै प्रमियािाट दश
वियसम्ि हथतान्तरण गनय पाइने छै न र सो अवमध पश्चात सिेत व यथतो िग्गा थवामिव व मवहीन हुने गरी कुनै व्यहोरािे हक हथतान्तरण गनय
पाइने छै न।

भमू ि सम्िन्धी ऐन, (आठौं सश
ं ोधन), २०७६
स्पष्टीिरण :

(क) यस दिाको प्रयोिनको िामग “भमू िहीन सक
ु ु म्िासी” भन्नािे नेपाि राज्यमभत्र आफ्नो वा आफ्नो पररवारको थवामिव विा िग्गा
िमिन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो पररवारको आय आियन, स्रोत वा प्रयासिाट िग्गाको प्रिन्ध गनय असििय व्यमि सम्झनु पछय र सो

शब्दिे मनिप्रमत आमश्रत पररवारका सदथय सिेतिाई िनाउनेछ।
(ख)

यस दिा र दिा ५२ग. को प्रयोिनको िामग “पररवार” भन्नािे भमू िहीन सक
ु ु म्िासी वा अव्यवमथित िसोिासीको पमत,

पव नी, िाि,ु आिा र छोरा, छोरी सम्झनु पछय । तर, सो शब्दिे काननू ििोमिि अश
ं वण्डा गरी िानो छुरिई आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय
गरी िसेको पररवारको सदथयिाई िनाउने छै न।

भमू ि सम्िन्धी ऐन, (आठौं सश
ं ोधन), २०७६
५२ ग.अव्यवमथित िसोिासीिाई व्यवथिापन गने : (१) प्रचमित काननू िा िनु सकु ै कुरा िेमखएको भए तापमन यो दिा प्रारम्भ हुदँ ाका िखत ऐलानी वा अन्य
सरकारी जग्गा वा अधभलेखिा वन क्षेत्र जधनएको भए तापधन आवादीिा पररणत भएको िग्गािा कम्तीिा दश विय अमर्देमख आिाद किोत गररआएका अव्यवमथित
िसोिासीिाई एकपटकका िामग नेपाि सरकारिे मनिहरुिे आिाद किोत गदै आएको थिानिा तोमकएको िेत्रििको हदिा निढ्ने गरी िग्गा उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
(३) उपदिा (१) ििोमिि अव्यवमथित िसोिासीिाई िग्गा उपिब्ध गराउँदा मनिको आमियक अवथिा, िसोिासको मथिमत, िग्गाको प्रकृमत, िेत्रिि, िल्ू याङ्कन, आिाद

किोतको अवमध र अन्यत्र िग्गा भए, नभएको िगायतका आधारिा तोमकए ििोमिि वगीकरण गरी वगीकरण अनसु ार तोमकए ििोमििको दथतरु मिई िग्गाको थवामिव व
उपिब्ध गराउन सक्नेछ।

थपष्टीकरण : यस दिाको प्रयोिनको िामग,
(क)

अव्यवमथित िसोिासी भन्नािे सरकारी ऐिानी, पती वा सरकारी अमभिेखिा वन िमनएको भए तापमन िािो

सियदेमख आिाद किोत गरी र्र, टहरा िनाई िसोिास गरे का उपदिा (३) को आधारिा वगीकरण गररएका व्यमििाई सम्झनु
पछय र सो शब्दिे मनिप्रमत आमश्रत पररवारका सदथय सिेतिाई िनाउनेछ ।
(ख) ऐिानी िग्गा भन्नािे सरकारका नाििा दताय भए वा नभएको, सरकारी अमभिेखिा वन िमनएको भए तापमन िािो
सियदेमख आिाद किोत गररआएको वा तव कामिन सियिा आिाद किोत गनय मदएको िग्गािाई सम्झनु पछय ।

झठु ा मववरण पेश गरे िा हुने दण्ड सिाय
(क)

आफ्नो मववरण नमदएको वा गित मववरण वा अमभिेख पेश गरे को तर िग्गा र संरचना प्राि गररनसके को अवथिा भएिा

पच्चीस हिार रुपैयाँसम्ि िररिाना।

(ख)

आफ्नो मववरण नमदएको वा गित मववरण वा अमभिेख पेश गरी िग्गा वा सरं चना प्राि गरे को कुरा प्रिामणत हुन

आएकोिा व यथतो िग्गा वा सरं चना िित गरी एक िाख रुपैयाँसम्ि िररिाना वा एक वियसम्ि कै द वा दवु ै सिाय।

(ग)

झठु ो मववरण िेखी सियमिन गने वा झठु ो मसिाररस गनेिाई पच्चीस हिार रुपै ँयासम्ि िररिाना,

भमू ि सम्बन्धी (अठारौं संशोधन) ननयिहरू, २०७७

भलू महीन दलित र सि
ु ु म्ि सीि ई जग्ग उपिब्ध
गर उने (४१ख)
(१) आयोगिे भलू महीन दलित र भलू महीन सि
ु ु म्ि सीिो पररि रि ई आि स ि िृवि
प्रयोजनको िामि एक पटकका िामि बढीिा दे हाय बिोस्जिको क्षेत्रफिको जग्िा उपिब्ध िराउनेछ:(क)

आवास प्रयोजनको िामििः

(१)
काठिाण्डौ उपत्यका र िहानिरपामिका, उपिहानिरपामिका तथा
शहरी क्षेत्रिा एकसय तीस विग मिटर, (0-0-7.5)
(२)
(ख)

(१)
(२)

निरपामिकाकाको

उपखण्ड (१) िा उस्लिस्खत क्षेत्रबाहेकको अन्य क्षेत्रिा तीनसय चािीस विग मिटर।(0-1-0)
कृषि प्रयोजनको िामििः

तराई र मभत्री िधेशिा दुई हजार विग मिटर, (0-6-0)
षहिाि तथा पहाडिा तीन हजार विग मिटर । (5-14-0-0 रोपनी )

स्पष्टीिरणः यस पररच्छे दिो प्रयोजनिो ि गग(१)

"शहरी िेत्र" भन्नािे िनसख्ं या, िनर्नव व, शहरी सेवा समु वधा, शहरी पवू ायधार, आमियक
मवकासको सभं ावनाको आधारिा शहरी िेत्र भनी प्रचमित काननू ििोमिि तोमकएको शहरी
िेत्र वा थिानीय तहिे मनधायरण गरे को वथतीको तहगत िेत्र सम्झनु पछय ।
(२) उपमनयि (१) को उपखण्ड (ख) िा िनु सक
ु ै कुरा िेमखएको भए तापमन काठिाण्डौ उपव यका
िहानगरपामिका, उपिहानगरपामिका तिा नगरपामिकाको शहरी िेत्रिा कृमि
प्रयोिनको
िामग िग्गा उपिब्ध गराईने छै न ।
(३) उपमनयि (१) ििोमिि िमिन उपिब्ध गराउँदा सम्भव भएसम्ि भमू िहीन दमित र भमू िहीन
सक
ु ु म्िासी पररवारिे िसोिास वा आवाद किोत गररआएको थिानिा नै मनिहरुिाई िग्गा
उपिब्ध गराइनेछ ।

र

.......स्पष्टीिरणः यस पररच्छे दिो प्रयोजनिो ि गग
(४)

(क)
(ख)
(ग)

उपमनयि (३) िा िनु सक
ु ै कुरा िेमखएको भए तापमन देहायको अवथिा भएिा आयोगिे सम्िमन्धत
थिानीय तहको सिन्वयिा उपयि
ु ठहर्याएको अन्य थिानिा आवास वा कृमि प्रयोिनको िामग भमू िहीन
दमित वा भमू िहीन सक
ु ु म्िासीिाई िग्गा उपिब्ध गराउनेछःऐनको दिा ५२ख. को उपदिा (४) िा उमल्िमखत िग्गािा िसोिास वा आवाद किोत गरे को,
कसैको मनिी र्रिग्गा वा सावयिमनक िग्गािा िसोिास वा आवाद किोत गरे को,
भउू पयोग सम्िन्धी प्रचमित काननू ििोमिि भउू पयोग िेत्र वगीकरण मवपरीत भई आवास वा कृमि
प्रयोिनको िामग िग्गा उपिब्ध गराउन नसमकने भएको ।

.......स्पष्टीिरणः यस पररच्छे दिो प्रयोजनिो ि गग
(६)

(७)

(८)
(९)

कुनै भमू िहीन दमित वा भमू िहीन सक
ु ु म्वासीिे िसोवास गरी आएको िग्गा आयोगिे उपिब्ध गराउने
िग्गाको िेत्रििभन्दा र्टी भई सो िग्गाको सिा आयोगिे उपिब्ध गराउने अन्य थिानिा िग्गा मिन
चाहेिा मनििाई उपमनयि (१) िा उमल्िमखत िेत्रिििा निढ्ने गरी अन्य थिानिा िग्गा उपिब्ध गराइनेछ ।
भमू िहीन दमित वा भमू िहीन सक
ु ु म्िासीिे आिूिे आवाद किोत गदै आएको सिै िग्गा पाउन दावी
गरे िा व यथतो भमू िहीन दमित वा भमू िहीन सक
ु ु म्िासीिाई मनयि ४१ग. ििोमिि अव्यवमथित िसोिासीिे
पाउन सक्ने िग्गाको िेत्रििको हदिा निढ्ने गरी मनयि ४१च. ििोमिि मनधायरण भएको दथतरु मिई
मनििाई िग्गा उपिब्ध गराउन समकनेछ ।
कृमि प्रयोिनको िामग उपिब्ध गराएको िग्गा कृमि िाहेक अन्य प्रयोिनको िामग प्रयोग गनय पाइने छै न ।
एउटै वथतीिा सम्भव भएसम्ि सिैिाई सिान िेत्रिि हुने गरी िग्गा उपिब्ध गराउनु पनेछ।

(४१ग)अव्यवमथित वसोवासीहरुिाई उपिब्ध गराउने िग्गाको थिान र िेत्रिि
(क) आवास प्रयोजनको िामििः
(१) काठिाण्डौ उपत्यका र िहानिरपामिका, उपिहानिरपामिका तथा
निरपामिकाको शहरी क्षेत्रिा एकसय तीस विग मिटर, (0-4-0-0 आना )
(२) उपखण्ड (१) िा उस्लिस्खत क्षेत्रबाहे कको अन्य क्षेत्रिा एकहजार
विग मिटर ।(0-3-0 कठा )
(ख) कृषि प्रयोजनको िामि दशहजार विग मिटर ।(1-10-0) डेड षविा

(४१ग) अव्यवमथित वसोवासीहरुिाई उपिब्ध गराउने िग्गाको थिान र िेत्रिि
(क)
(ख)

(ग)

काठिाण्डौ उपव यका र िहानगरपामिका, उपिहानगरपामिका तिा नगरपामिकाको शहरी िेत्रिा कृमि
प्रयोिनको िामग िग्गा उपिब्ध गराईने छै न ।
उपमनयि (१) िा उमल्िमखत िेत्रिि भन्दा कि िेत्रिििा अव्यवमथित वसोवासीिे वसोवास वा आवाद
किोत गररआएको भएिा व यथतो वसोवास वा आवाद किोत गररआएको िेत्रििको हदसम्िको िग्गा
मनििाई उपिब्ध गराइनेछ ।
ऐनको दिा ५२ख. को उपदिा (४) िा उमल्िमखत िग्गािा िसोिास वा आवाद किोत गरी आएको
अव्यवमथित वसोिासीिाई सो िग्गा वा व यसको िमतपमू तय वा सो िग्गाको सिािा अन्यत्र कुनै िग्गा
उपिब्ध गराइने छै न।

.......अव्यवमथित वसोवासीहरुिाई उपिब्ध गराउने िग्गाको थिान र िेत्रिि (४१ग)
(र्)

(ङ)

कुनै अव्यवमथित िसोिासीिे उपमनयि (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१) िा उमल्िमखत िेत्रिि भन्दा
िढी िेत्रिििा थिायी संरचना िनाई िसोिास गरे को र व यथतो संरचना प्रामवमधक दृमष्टिे छुियाउन
नसमकने भएको वा संरचना निनाएको भए तापमन मनििे िसोिास वा आवाद किोत गरे को िग्गासँग
सीिाना िोमडएको अन्य सरकारी िग्गािा मििान गदाय सिेत भमू िहीन दमित वा सक
ु ु म्वासीिाई यी
मनयिहरु ििोमिि िग्गा मदन पयायि नहुने वा अन्य सरकारी वा सावयिमनक प्रयोिनको िामग प्रयोग गनय
नसमकने रहेछ भने िढीिा छयािीस वगय िीटरसम्ि िप िग्गा मनििाई उपिब्ध गराउन समकनेछ ।
अव्यवमथित िसोिासीिे िसोिास र आवाद किोत छुिा छुिै थिानिा गरे को रहेछ भने मनििाई आवास र
कृमि प्रयोिन दवु ै गरी उपमनयि (१) को खण्ड (ख) िा उमल्िमखत िेत्रिििा निढाई िग्गा उपिब्ध
गराइनेछ ।

.......अव्यवमथित वसोवासीहरुिाई उपिब्ध गराउने िग्गाको थिान र िेत्रिि (४१ग
(ङ)
अव्यवमथित िसोिासीिे एकै मिल्िाको आपसिा मसिाना िोमडएको एक भन्दा िढी थिानीय तहको छुिाछुिै थिानिा
िसोिास र आवाद किोत गरे को रहेछ भने मनििाई आवासको िामग उपमनयि (१) को खण्ड (क) िा उमल्िमखत िेत्रिि सिेत गरी
सोही उपमनयिको खण्ड (ख) िा उमल्िमखत िेत्रिििा निढाई मनििाई िसोिास र आवाद किोतको िामग िग्गा उपिब्ध गराइनेछ ।
तर एकै मिल्िाको आपसिा मसिाना निोमडएको थिानीय तह वा एक भन्दा िढी मिल्िािा िसोिास र आवाद किोत गरे को
अव्यवमथित िसोिासीिाई मनििे रोिेको कुनै एक थिानीय तह वा मिल्िािा आवासको िामग उपमनयि (१) को खण्ड (क) िा
उमल्िमखत िेत्रिि सिेत गरी सोही उपमनयिको खण्ड (ख) िा उमल्िमखत िेत्रिििा निढाई मनििाई सोही थिानिा िसोिास र
आवाद किोत गरे को िेत्रिि सम्िको िग्गा िात्र उपिब्ध गराइनेछ।
(३) यस मनयििा अन्यत्र िनु सक
ु ै कुरा िेमखएको भए तापमन कुनै सरकारी वा सावयिमनक िग्गासँग साँध िोमडएको कुनै िग्गाधनीिे
व यथतो सरकारी वा सावयिमनक िग्गा आफ्नो िग्गािा र्सु ाइ आवाद किोत गरी आएको भए मनििाई व यथतो िग्गा उपिब्ध गराइने छै न
।

.......अव्यवमथित वसोवासी व्यवथिापन
(४)

यस मनयि ििोमिि कृमि प्रयोिनको िामग उपिब्ध गराइएको िग्गा कृमि िाहेक अन्य
प्रयोिनको िामग प्रयोग गनय पाईने छै न ।
(७) मनयि ४१च. ििोमिि मनधायरण भएको दथतरु आमियक मवपन्नताको कारणिे एकिष्ठु
िझु ाउन नसक्ने कारण खोिी कुनै अब्यवमथित िसोिासीिे आयोग सिि मनवेदन मदन
सक्नेछ ।
(८) उपमनयि (७) ििोमिि प्राि मनवेदनिा छानमिन गदाय व यथतो अब्यवमथित िसोिासीको
मनवेदनिा उमल्िमखत कारण मवश्वसनीय देमखएिा आयोगिे व यथतो अव्यवमथित िसोिासीिे
तीन िियमभत्र चि
ु ा गने गरी मकथता तोक्न सक्नेछ ।
(९) उपमनयि (८) ििोमििको दथतरु चि
ु ा नगरे सम्ि आयोगिे अब्यवमथित िसोिासीको
नाििा तयार भएको दताय स्रेथता ििोमििको िग्गा रोक्का राख्नेछ ।

(४१र्) मववरण तिा तथ्याङ्क उपिब्ध गराउनु पनेः
(१)

पनेछ ।
(२)
(३)

(४)

(५)

आयोगिे भमू िहीन दमित र भमू िहीन सक
ु ु म्वासीको हकिा आयोगिे तोके को ढाँचािा र अव्यवमथित िसोिासीको
हकिा अनसु चू ी-२ ििोमििको ढाँचािा मववरण तिा तथ्याङ्क तयार गरी पठाउन प्रव येक थिानीय तहिाई अनरु ोध गनयु
उपमनयि (१) ििोमिि अनरु ोध भई आएिा थिानीय तहिे भमू िहीन दमित, भमू िहीन सक
ु ु म्वासी र अव्यवमथित
िसोिासीहरुको मववरण तिा तथ्याङ्क सङ्किन गनयु पनेछ ।
उपमनयि (२) ििोमिि मववरण तिा तथ्याङ्क संकिन गदाय सम्िमन्धत थिानीय तहको वडा समिमतिे आफ्नो
वडामभत्र िसोिास गने भमू िहीन दमित, भमू िहीन सक
ु ु म्वासी र अव्यवमथित वसोवासीको मववरण तिा तथ्याङ्क
सक
ं िन गरी व यथतो मववरण तिा तथ्याङ्कको सव यताको सम्िन्धिा आवश्यक िाँचिझु गरी मसिाररस समहत
थवीकृमतको िामग गाँउ वा नगर काययपामिका सिि पेश गनयु पनेछ।
उपमनयि (४) ििोमिि पेश भएको मववरण र तथ्याङ्कका सम्िन्धिा सम्िमन्धत गाँउ वा नगर काययपामिकािे
आवश्यक िाँचिझु गदाय व यथतो मववरण तिा तथ्याङ्क थवीकृत गनय उपयि
ु हुने देमखएिा गाँउ वा नगर
काययपामिकाको
मनणयय ििोमिि भमू िहीन दमित, भमू िहीन सक
ु ु म्वासी र अव्यवमथित वसोवासीको छुिा छुिै
नािाविी समहतको मववरण
तिा तथ्याङ्क थवीकृत गरी आयोग वा आयोगिे तोके को मनकायिा पठाउनु
पनेछ ।
उपमनयि (४) ििोमिि प्राि मववरण र तथ्याङ्कको सम्िन्धिा आयोगिे आवश्यकता अनसु ार िाँचिझु गनय
सक्नेछ ।

४१ ज. धनवेदन धदनुपननेः (१) मनयि ४१छ. ििोमिि प्रकामशत सचू नािा तोमकएको अवमधमभत्र सोही सचू नािा
उमल्िमखत मववरण समहत भमू िहीन दमित, भमू िहीन सक
ु ु म्वासी वा अव्यवमथित िसोिासीिे िसोिास गरे को वा आवाद
किोत गरे को िग्गा रहेको सम्िमन्धत थिानीय तहिा मनवेदन पेश गनयु पनेछ।
(२) उपमनयि (१) िा िनु सक
ु ै कुरा िेमखएको भए तापमन आयोगिे तोके को ढाँचािा थिानीय तहिे सङ्किन गरे को
मववरणिा भमू िहीन दमित र भमू िहीन सक
ु ु म्वासीिे समहछाप गरी व्यहोरा प्रिामणत गरे िा छुिै व यथतो मनवेदन मदनु पने छै न ।
(३) अव्यवमथित िसोिासीिे आिूिाई उपिब्ध गराउन िाग गरे को िग्गािा मनििे दश विय अमर्िाट आवाद किोत गरी
आएको हो भनी प्रिामणत गरे को सम्िमन्धत गाँउ वा नगर काययपामिकाको मनणयय ििोमििको मसिाररस सिेत पेश गरे को हुनु
पनेछ ।
(४१झ. दस्तुर नलाग्नेेः भमू िहीन दमित, भमू िहीन सक
ु ु म्िासी र ऐनको दिा ५२ग. को उपदिा (५) ििोमिि सिाभनायिा िग्गा
पाएका अव्यवमथित िसोिासीिाई व यथतो िग्गाको थवामिव व उपिब्ध गराउँदा कुनै मकमसिको दथतरु मिइने छै न ।

४१ञ. जग्गाको पधहचान तथा छनौट गननेः (१) मनयि ४१ख. को उपमनयि (४) िा उमल्िमखत िग्गािा िसोिास वा आवाद
किोत गरे का भमू िहीन दमित वा भमू िहीन सक
ु ु म्वासीिाई िग्गा उपिब्ध गराउने थिानको पमहचान र छनोट मनिहरुको परािशयिा
थिानीय तहिे गनयु पनेछ।
(२) उपमनयि (१) ििोमिि भमू िहीन दमित र भमू िहीन सक
ु ु म्वासीिाई िग्गा उपिब्ध गराउने थिानको पमहचान र छनौट सम्िमन्धत
थिानीय तहिे गनय नसके िा आयोगिे प्रदेश सरकारसँग सिन्वय गरी व यथतो थिानको पमहचान र छनोट गनेछ ।
४१ट.
आवाद किोत गनन छाड्नु पननेः मनयि ४१ग. ििोमिि अव्यवमथित िसोिासीिे आवाद किोत गररआएको िग्गा मनयि
४१च. ििोमििको दथतरु िझु ाई आफ्नो नाििा कायि गराउन नचाहेिा मनििे व यथतो िग्गािा आवाद किोत गनय छाडी खािी गनयु
पनेछ।
४१ठ. जग्गाबाट हटाउनेेः (१) आयोगिे ऐनको दिा ५२ख.को उपदिा (४) िा उमल्िमखत िग्गा, मनयि ४१ख. वा ४१ग. िा
उमल्िमखत िेत्रििभन्दा िढी िग्गािा िसोिास वा आवाद किोत गरे को वा मनयि ४१ट. ििोमिि िग्गा खािी नगने भमू िहीन दमित,
भमू िहीन सक
ु ु म्िासी वा अव्यवमथित िसोिासीिाई सो िग्गािाट हट्न वा िग्गा खामि गनय िढीिा तीन िमहनाको म्याद मदई सावयिमनक
रुपिा सचू ना प्रकाशन गनयु पनेछ ।
(२) उपमनयि (१) ििोमििको अवमधमभत्र व यथतो िग्गािाट नहट्ने वा खामि नगने भमू िहीन दमित, भमू िहीन सक
ु ु म्िासी वा
अव्यवमथित िसोिासीिाई आयोगिे सम्िमन्धत थिानीय तह र प्रहरीको सहयोगिा व यथतो िग्गािाट हटाउनेछ ।

४१ड. आवास उपलब्ि गराउन सकनेेः (१) यी मनयिहरुिा अन्यत्र िनु सक
ु ै कुरा िेमखएको भए तापमन आयोगिे
काठिाडौं उपव यका र िहानगरपामिका, उपिहानगरपामिका तिा नगरपामिकाको शहरी िेत्रिा भमू िहीन दमित र
सक
ु ु म्िासीिाई िग्गाको सिा नेपाि सरकारिे तोके को िापदण्ड ििोमििको सािमू हक वा एकि आवासीय ईकाई
उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
(२) आयोगिे काठिाडौं उपव यका र िहानगरपामिका, उपिहानगरपामिका तिा नगरपामिकाको शहरी िेत्रका झपु ड
(थिि) िथतीिाई नेपाि सरकारिे तोके को िापदण्ड ििोमिि सािदु ामयक एकीकृत िथती मवकास वा िग्गा
मवकासको िाध्यििाट िथती व्यवथिापन गनय वा गराउन सक्नेछ ।"

भलू महीन दलित, भलू महीन सि
ु ु म्ि सी र अव्यिस्स्ित िसोि सीि ई उपिब्ध हुने क्षेत्रफि
भलू महीन दलित र सि
ु ु म्ि सी
आि स प्रयोजन
िृवि प्रयोजन
ि ठम ण्डौं उपत्यि र
मह नगरप लिि ,
उपमह नगरप लिि ति
नगरप लिि िो शहरी क्षेत्रम
अन्य क्षेत्रम
तर ई र लभत्री मधेशम
हहम ि र पह ड

ि.लम.

वि.-ि.-ध.ु

रो.-आ.-पै.-द .

१३०.००

०-०-७.६८

०-४-०-१.४२

३४०.००

०-१-०.०८

०-१०-२-३.०९

ि.लम.

ि ठम ण्डौं उपत्यि र
मह नगरप लिि ,
उपमह नगरप लिि ति
नगरप लिि िो शहरी क्षेत्रम
अन्य क्षेत्रम

वि.-ि.-धु.

रो.-आ.-पै.-द .

१३०.००

०-०-७.६८

०-४-०-१.४२

१०००.००

०-२-१९.०६

१-१५-१-३.२१

रो.-आ.-पै.-द .

उपिब्ध नहुने

२०००.००
३०००.००

अव्यिस्स्ित िसोि सी
आि स प्रयोजन
ि.लम.

वि.-ि.-ध.ु

०-५-१८.१२

३-१४-३-२.४१

०-८-१७.१८

५-१४-१-१.६२

िृवि प्रयोजन
ि.लम.

वि.-ि.-धु.

रो.-आ.-पै.-द .

उपिब्ध नहुने
१००००.००१-९-१०.६१

१९-१०-२-०.०७

दलित भलू महहनत
• जनसंख्य - १३.८ प्रनतशत
• २३ प्रनतशत पूणण भलू महीन, ९० प्रनतशत दलितसंग स्जबबिोप जणनिो ि गग पुग्ने
जलमन नभएिो
• खेतीयोग्य जलमन १ प्रनतशत
• स म स्जि समबेलसिरण सिे २०१२, ३६.७ पह डी र ४१.४ तर ई दलित पण
ू ण
भलू महीन
• आफ्नो घर नहुने मस
ु हर ७५ प्रनतशत, डोम ७१.७ प्रनतशत

भलू मि
• ि नन
ु ी र प्रकिय गत सचेतन
• िगत संििनिो ि गग सहयोग
• ननगर नी
• सि िम िि ित
• व्य पि अलभय न

भमू िहीन दमित, भमू िहीन सक
ु ु म्वासी र अव्यवमथित िसोिासीको
पमहचान र प्रिाणीकरणको आधार र िापदण्ड, २०७७

थिानीय तहको काययपामिकािे देहायको आधारिा भमू िहीन दमित, भमू िहीन सक
ु ु म्वासी पमहचान र
प्रिाणीकरण गनयपु ने
• नेपािी नागररक,
• सम्वमन्धत थिानीय तहिा वसोवास वा आवाद किोत गरी आएको व्यमि,
• आफ्नो वा आफ्नो पररवारका सवै सदथयको मववरण समहतको मनवेदन,
• नेपाि राज्य मभत्र आफ्नो र आफ्नो पररवारका कुनै पमन सदथयको थवामिव विा कतै पमन िग्गा िमिन छै न, भमन गरे को थवयं
र्ोिणा
• आफ्नो र आफ्नो पररवारका कुनै पमन सदथयको आय आियन, स्रोत र प्रयासवाट िग्गा प्रवन्ध गनय असििय छु भमन गरे को थवयं
र्ोिणा,
• सरकारी अनदु ान वा सहयोगवाट यस अमर् नेपाि राज्यभर कुनै पमन सरकारी िग्गा वा िग्गाको थवामिव व समहतको आवास
प्राि गरे को छै न भमन गरे को थवयं र्ोिणा,

……भमू िहीन दमित, भमू िहीन सक
ु ु म्वासी पमहचान र प्रिाणीकरण गनयपु ने
• वडा अध्यि समहत वडाका प्रमतमनमधको रोहवरिा वडा कायायियिा गररएको सावयिमनक सनु वु ाई काययििको प्रमतवेदन,
• सम्वमन्धत थिानीय तहको वडा समिमतको वैठकवाट मनि भमू िहीन सक
ु ु म्वासी हो भमन गरे को मनणयय,
• थिानीय तहिे कमम्तिा १५ मदने सावयिमनक सचू ना िारी गरी व यस सम्वन्धिा प्राि उिरु ीका सम्वन्धिा थिानीय तहथतरीय
सहमिकरण समिमतको मसिाररस वा मनणयय

थिानीय तहको काययपामिकािे देहायका आधारिा अव्यवमथित िसोिासीको पमहचान र प्रिाणीकरण गनयपु छय
•
•
•
•

नेपािी नागररक,
मनवेदन वा प्रश्नाविीको ढांचा अनसु ारको आफ्नो वा आफ्नो पररवारका सवै सदथयको मववरण समहतको मनवेदन,
आफ्नो वा आफ्नो पररवारको थवामिव विा रहेको सम्पणु य िग्गाको िग्गाधमन प्रिाण पिू ायको प्रमतमिमप,
भमू ि सिन्धी ऐन, २०२१ को आठौ संसोधन िारी मिमत भन्दा १० विय अमर्वाट मनि वसोवास गरी आएको िग्गा आवाद
किोत भई आएको हो भमन वडा समिमतिे गरे को मनणयय र मसिाररस वा भउु पग्रह मचत्र,
• वडा समिमतको वैठकवाट मनि अव्यवमथित वसोवासी हो भमन गरे को मनणयय र मसिाररस,
• थिानीय तहिे १५ मदने सावयिमनक सचू ना िारी गरी व यस सम्वन्धिा प्राि उिरु ीका सम्वन्धिा थिानीय तहथतरीय सहमिकरण
समिमतको मसिाररस मनणयय

अधरु ा काि सम्पादन सम्वन्धी काययमवमध, २०७७

अधरु ा काि सम्पादन सम्वन्धी काययमवमध
• मवगतका आयोग समिमत र काययदिका अधरु ा काि सम्वन्धिा वाकी कािको पररभािा गररएको। थवामिव व सम्वन्धी ३, दताय श्रेथता
सम्वन्धी ४ र नक्शा प्रिाणीत सम्वन्धी ४ वटा गरी ११ वटा कािको व्याख्या गररएको।
• मवगतका आयोग काययदि र समिमतका काि र िग्गा दताय समिमतका काििाई सम्वोधन गनयका िामग दईु खण्डिा व्याख्या र व्यवथिा
गररएको।

• िािपोत ऐन २०३४ को दिा ७ को उपदिा (१क) विोमिि गठन भएका िग्गा दताय समिमतहरु आयोग गठन भएपमछ थवत खारे ि हुने र
व यथता समिमतवाट हुन वाकी काि आयोगिे गने व्यवथिाको व्याख्या गररएको।
• िि
ु त मिल्िा समिमत िािय त यो काि हुनेछ । मिल्िा समित गठन नभएिा थिानीय तह िािय त आयोगिे गनेछ।

अधरु ा काि सम्पादन सम्वन्धी काययमवमध
• मवगतका आयोग समिमत र काययदिका वाकी काि मिल्िा समिमत िािय त गने व्यवथिा गररएको

• मवगतका आयोग समिमत र काययदिवाट सम्पन्न हुन वाकी कािको िामग ३५ मदने सचू ना िारी गने व्यवथिा
गररएको
• िग्गा दताय समिमतवाट हुन वाकी रहेका कािहरु अमभिेख रहेको कायायियवाट मिल्िा समिमतिे िाग गने
व्यवथिा गररएको
• मिल्िा समिमतका मिम्िेवारी मकटान गररएको

सक
ं लन सम्वन्िी कायनधवधि, २०७७

थिानीय तहको प्रव येक वडािाट मनिेदन िाराि िािय त भमू िहीन र अव्यवमथित िसोिसीको
पमहचान र प्रिाणीकरणको िामग आिश्यक तथ्यांक संकिन, अव्यवमथित िसोिसीको
वगीकरण सम्िन्धी मववरण सक
ं िन

स्ि नीयतह स्तरीय भलू म
सम्बन्धी समस्य
सम ध न
सहजीिरण सलमनत गठन

िड स्तरीय भलू म
सम्बन्धी
समस्य सम ध न
सहजीिरण सलमनत
गठन

भलू महीन सि
ु ु म्ब सी र
अव्यिस्स्ित बसोबसीिो
िगत संििन इि ई

थिानीय तह थतरीय सहिीकरण समिमतको सरं चना
• थिानीय तहको अध्यि वा प्रिख
ु - संयोिक
• थिानीय तहका उपाध्यि वा उपप्रिख
ु – उपसंयोिक
भमू िहीन दमित, भमू िहीन
सक
ु ु म्िासी तिा अव्यवमथित
िसोवासीको पमहचान, िगत
सक
ं िन, प्रिाणीकरण तिा नाप
नक्सा गने काययिा स्थानीय
कायनपाधलकालाई सहयोग र
सहिीकरण गनय

• सम्िमन्धत थिानीय तहिा मियाशीि रहेका रामष्ट्रय िान्यता प्राि
रािनीमतक दिका प्रिख
ु वा मनििे तोके को प्रमतमनमध - सदथय
• काययपामिकाका सदथयहरु िध्येिाट एक दमित िमहिा समहत दईु िमहिा सदथय
• सयं ोिकिे िनोनयन गरे का भमू ि, आवास िगायतका िेत्रिा काि गरररहेका
संर् संथिा, संगठन वा नागररक सिािका प्रमतमनमध (कम्तीिा १ िमहिा
समहत २ िना) - सदथय
• प्रिख
ु प्रशासकीय अमधकृत - सदथय समचव

वडाथतरीय सहिीकरण समिमतको सरं चना र काि
• वडा अध्यि – अध्यि
• वडा सदथयहरु -सदथय
• सम्िमन्धत वडा अध्यिको मसिाररसिा थिानीय तहका प्रिख
ु वा अध्यििे

थििगत रूपिा तथ्याक
ं सक
ं िन तिा नाप
नक्साको काििा सहिीकरण गनय तिा वडा
समिमतिाई आवश्यक सहयोग पर्ु याउन

िनोनयन गरे का भमू ि, आवास िगायत िेत्रिा काि गरररहेका संर् संथिा वा

नागररक सिािका कम्तीिा एक िमहिा समहत दईु िना प्रमतमनमध - सदथय
• वडा समचव – सदथय समचव

भमू िहीन सक
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सभेक्षक

स्थानीय तहको प्रत्येक वडाबाट मनबेदन फाराि
िाफगत पषहचान र प्रिाणीकरणको िामि
आबश्यक तथयांक सं किन, अव्यवस्स्थत
बसोबसीको विीकरण सम्बन्धी षववरण सं किन
भलू महीन
सि
ु ु म्ब सी
र
अव्यिस्स्ित
बसोबसीिो
पहहच न र
प्रम णीिरण
िो आध र
र म पदण्ड

कायग
चरणहरु

आवाद िायक वा बसोबास योग्य ऐिानी जग्िा,
पमतग, नदद उकास ििायतका बसोबास वा
खेमतयोग्य अन्य सरकारी जग्िा, सामबकको वन
क्षेत्र जमनएको भएपमन हाि आवाददिा पररणत
भएको जग्िािा बसोबास िने भूमिहीन र
अव्यवस्स्थत बसोबासीको प्रिास्णत सूची
धामिगक सांस्कृमतक तथा सािररक िहत्वका क्षेत्रमभत्रका
जग्िा, प्राकृमतक प्रकोप, षवपद ब्यबस्थापन र वातावरण
सं रक्षणको दृषिबाट सुरस्क्षत िनग आवश्यक दे स्खएको
जग्िा, सावगजमनक जग्िा, नदद, खोिा वा नहर षकनारको
जोस्खियुक्त जग्िा, राषिय मनकुन्ज वा सं रस्क्षत क्षेत्रको
जग्िा, रूख षवरुवािे ढाषकएको बन क्षेत्रको जग्िा, सडक
मसिामभत्रका जग्िा, नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार वा
स्थानीय तहको प्रयोिको िामि आवश्यक जग्िा, कसै को
मनस्ज जग्िा ,भूउपयोि क्षेत्र बिीकरणिा आवास वा
कृषिको िामि उपिब्ध िनग नसषकने जग्िा िा बसोबास
िने ..को प्रिास्णत सूची

अव्यिस्स्ि
त

भलू महीन

आयोग / स्जल्ि सलमनत

जग्ग िो न प नक्स गरी स्ि नीय तहब ट िगत
प्रम णीिरण

वितरणिो ि गग अन्य जग्ग िो
स्ि नीय तहब ट पहहच न र छनौट

आयोगका कायय चरणहरु
चरण
१. तयारी
२. भमू िहीन सक
ु ु म्िासी र अब्यवमथित
िसोिासीको िगत सक
ं िन
३. तथ्याक
ं इन्री, सव यापन, साियिमनक
सनु वु ाई र अनिु ोदन
४. िग्गा को िगत सक
ं िन
५. थिानीय तहिाट मसिाररश
६. मिल्िा समिमत िाट िाचं र
आयोगिाई मसिाररश
७. आयोगिाट अनिु ोदन
८. िग्गाधमन पिु ाय मितरणको तयारी
९. िग्गाधनी पिु ाय मितरण

िुख्य कायन
सहिीकरण समिमत, एकाई कायायिय थिापना, िनशमि व्यवथिापन
िगत संकिक पररचािक, मिवरण संकिन,
तथ्याक
ं इन्री, वडागत प्रमतिेदन, साियिमनक सनु वु ाई

सिय अवधि
१५ मदन
३५ मदन
२ िमहना

नापिाचं योिना, नापनक्शा
प्रमतिेदन िाचं , योिना, मसिाररस
मनयिाविी अनरुु प भए नभएको, िग्गाको िेत्रिि समहत मसिाररस

३₋६ िमहना
१ िमहना
१ िमहना

मिल्िा समिमतको मसिाररसिा पनु िाचं र अनिु ोदन
नक्सा, स्रेथता िनाउने, दथतरु िझु ाउन सचू ना, िग्गाधमन पिु ाय तयारी

१५ मदन
२ िमहना
मनयमित

िगत संििनिो सच
ू न प्रि शन अग डी भै
सक्नप
ु ने ि यणहरु
•
•
•
•
•
•
•
•
•

आयोगसगं सिझदारी गने मनणयय वा सिझदारी पश्चात अनिु ोदन
अनसु चू ी २ अनसु ारको मववरण अमभिेख
एकाइ कायायिय थिापना
िनशमि व्यवथिापन
सहिीकरण समिमत गठन
थिानीय तहका पदामधकारीिाई अनमु शिण
िगत संकिकिाई तामिि
तोमकएको ढाचं ािा योिना तियिु ा र अनिु ोदन
आवथयक सािाग्री र उपकरण खररद

Thank you !

पमहिो चरणिा सिझदारी गररएका थिानीय तहको मिवरण

प्रदेश
एक
दइु
िागिती
गण्डकी
िमु म्िनी
कणायिी
सदु रु पमश्चि
िम्िा

कुि थिानीय िहानगरपामि उपिहानगरपामि
िढी सिथया भएका मिल्िा
तह
का
का
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