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कामयऩालरकाफाट स्वीकृत लभलत् २०७७|०३|०५ 



घयऩझोङ गाउॉऩालरका 
घय जग्गा फहार कय व्मवस्थाऩन कामयववलध, २०७७ 

प्रस्तावना् नेऩारको सॊववधान य स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ५७ फभोजजभ 
गाउॉऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रलबत्र रगाउन ऩाउने घय जग्गा फहार कयको कयदाता ऩवहचान, कय 
भूलमाॊकन, कय लनधाययण य कय असरुी कामयराई सयर, ऩायदशी य व्मवजस्थत फनाई गाउॉऩालरकाको 
आन्तरयक स्रोत ऩरयचारनभा प्रबावकायीता लमाउन े ववषमभा आवश्मक व्मवस्था गनय फाञ्छनीम 
बएकोरे, 

घयऩझोङ गाउॉऩालरकाको प्रशासकीम कामयववलध लनमलभत गने  ऐन २०७७ फभोजजभ घयऩझोङ गाउॉ 
कामयऩालरकारे मो कामयववधी लनभायण गयी रागू गयेको छ । 

 

ऩरयच्छेद १ 

प्रायजभबक 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायभब् (१) मो कामयववलधको नाभ “घय जग्गा फहार कय व्मवस्थाऩन कामयववलध, 

२०७७” यहेको छ । 

(२) मो कामयववलध गाउॉऩालरका ऺेत्रबय रागू हनुेछ य मस कानून फभोजजभ कय फझुाउन ुऩने दावमत्व 
बएको व्मजि जहाॉसकैु यहे फसेको बए ऩलन लनजको हकभा सभेत रागू हनुछे ।  

(३) मो कामयववलध तरुुन्त रागू हनुेछ ।  

२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मो कामयववलधभा्– (क) “ऐन” बन्नारे स्थानीम 
सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ सभझनऩुछय । 

ख) “कय” बन्नारे ऐन य मस कामयववलध फभोजजभ घय जग्गा फहार फाऩतको आमभा गाउॉऩालरकाको 
आलथयक ऐनरे तोकेको दयभा राग्ने फहार कय सभझन ुऩछय य मो शब्दरे प्रचलरत काननु फभोजजभ 
फहार कयको अलतरयि सोभा राग्ने हजायना, शलुक वा जरयवाना सभेतराई जनाउॉछ ।  

ग) “कय अलधकृत” बन्नारे गाउॉऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत सभझनऩुछय य सो शब्दरे कय 
अलधकृतको रुऩभा काभ गनय जजभभेवायी प्राप्त गयेको कभयचायी वा प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतद्वाया 
प्रत्मामोजजत अलधकाय प्रमोग गने कभयचायीराई सभेत जनाउॉछ ।   

घ) “कयदाता” बन्नारे ऐन य मस कामयववलध फभोजजभ कय लतनुयऩने दावमत्व बएको व्मजिराई सभझन ु
ऩछय य मो शब्दरे कय अलधकृतरे कुनै कयको वववयण फझुाउन सूचना ददएको वा अरु कुनै 
कायफाही शरुु गयेको व्मजिराई सभेत जनाउॉछ । 

ङ) “कामयववलध” बन्नारे घय जग्गा फहार कय व्मवस्थाऩन कामयववलध, २०७७ सभझनऩुछय । 

च) “कामायरम” बन्नारे गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम सभझनऩुछय य मो शब्दरे गाउॉऩालरकाको सॊगठन 
सॊयचनाभा यहेको शाखा, वडा कामायरम वा याजस्व इकाई सभेतराई जनाउॉछ ।  



छ) “गाउॉऩालरका” बन्नारे घयऩझोङ गाउॉऩालरका सभझन ुऩछय । 

ज) “घय जग्गा” बन्नारे ऐन य मस कामयववलध फभोजजभ फहार कय राग्ने कुनै व्मजिको स्वालभत्वभा 
यहेको घय, घयको छत, ऩसर, ग्मायेज, गोदाभ, टहया, सेड (छप्ऩय), कायखाना, जग्गा वा ऩोखयीराई 
सभझन ुऩछय । 

झ) “फहार” बन्नारे कुनै व्मजिरे आफ्नो स्वालभत्वभा यहेको गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्रको घय जग्गा 
लनजित अवलधका रालग ऩयैु वा आॊजशक तवयरे अरुराई बोग चरन गनय ददए वाऩत प्राप्त गने बाडा, 
फहार, लरज यकभ सभझन ुऩछय । 

ञ) “वडा कामायरम”  बन्नारे गाउॉऩालरका अन्तगयतको वडा कामायरमराई सभझन ुऩदयछ । 

 

ऩरयच्छेद २ 

कयदाताको ऩवहचान य दताय सभफन्धी व्मवस्था 
३. कयदाताको ऩवहचान: (१) मस कामयववलधको प्रमोजनका रालग गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र आफ्नो 
स्वालभत्वभा यहेको घय वा जग्गा ऩयैु वा आॊजशक तवयरे अरुराई बोग चरन गनय ददए वाऩत बाडा, 
फहार, लरज यकभ प्राप्त गने व्मजि वा लनजको प्रलतलनलध कयदाता हनुछे । 

 (२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बएता ऩलन स्वालभत्व कामभ नबएको ऐरानी वा ऩती 
वा सावयजलनक जग्गाभा फसोवास गने व्मजिरे आफ्नो घय जग्गा अन्म व्मजि वा सॊस्थाराई 
वहारभा ददएको वा कुनै जग्गा लरजभा लरई घय बाडाभा रगाएको व्मजि सभेत ऐन य मस 
कामयववलध फभोजजभ कयदाता भालननेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ फहार कय लतयेको आधायभा भात्र ऐरानी वा ऩलतय वा सावयजलनक जग्गाभा 
फसोवास गने वा त्मस्तो जग्गाको उऩमोग गने व्मजिको स्वालभत्व कामभ बएको भालनने छैन य 
त्मस्तो जग्गा नेऩार सयकाय वा अन्म सयकायी लनकामफाट प्रचलरत कानून फभोजजभ खारी गने वा 
सॊयचना हटाउन ेकामयराई मस ऐन फभोजजभ फहार कय लतयेको कायणरे भात्र कुनै वकलसभरे फाधा 
ऩायेको भालनन ेछैन । 

(४) कामायरमरे ऐन य मस कामयववलध फभोजजभ कयदाताको ऩवहचान गनुय ऩनेछ ।  

(५) उऩदपा (४) फभोजजभ कयदाता ऩवहचान गदाय कयदातारे ऩेश गयेको वववयण, स्थरगत सवेऺण वा 
अन्म जनुसकैु श्रोतफाट प्राप्त सूचनाको आधायभा गनय सवकनेछ । 

४. कयदाता दताय: (१) कयदातारे आफ्नो घय जग्गा फहार सभफन्धी दपा ७ फभोजजभको वववयण  
खरुाई कामायरमभा ऩेश गनुय ऩनेछ ।  

(२) कयदातारे फझुाएको वववयण भालथ कामायरमरे आवश्मक थऩ अनसुन्धान तथा छानववन गनय 
सक्नेछ ।  

(३) मस दपा फभोजजभ कयदाताको वववयण सॊकरन गयेसॉगै कामायरमरे प्रत्मेक कयदाताराई लनजित 
ऩवहचान नभवय प्रदान गयी व्मजिगत अलबरेखभा दताय गयी याख्न ुऩनेछ । 



(४) उऩदपा (३) फभोजजभ कयदाताको ऩवहचान नभफय प्रदान गदाय कयदातारे गाउॉऩालरकाराई 
प्रचलरत काननु फभोजजभ लतनुय फझुाउन ु ऩने सफै कयको रालग एउटै कयदाता ऩवहचान नभफय 
कामभ गने व्मवस्था गनय सवकनेछ ।   

५. कय फझुाउन ेदावमत्व: (१) ऐन य मस कामयववलध फभोजजभ घय जग्गा फहार कय फझुाउने दावमत्व 
घय जग्गा फहारभा रगाउन ेव्मजि वा लनजको प्रलतलनधीको हनुेछ ।  

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बएता ऩलन घय जग्गा फहारभा लरन ेव्मजि, सॊस्था वा 
लनकाम स्वमभरे कय फझुाउने गयी घय जग्गा धनीसॊग सॊझौता बएको अवस्थाभा घयधनीराई फहार 
यकभ बिुानी गदाय कै अवस्थाभा फहार कय फाऩतको यकभ कट्टा गयी कामायरमभा फझुाउन े
दावमत्व सभफजन्धत फहारभा फस्ने व्मजि, सॊस्था वा लनकामको हनुेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ फहार यकभ कट्टा गयी कामायरमभा फझुाउन ुऩने दावमत्व बएको व्मजि, 

सॊस्था वा लनकामरे त्मसयी कय कट्टा नगयेको वा कट्टा गयी नफझुाएको कायणरे भात्र घय जग्गा 
फहारभा रगाउने व्मजिरे कय लतने दावमत्वफाट उन्भजुि ऩाउनछैेन । 

(४) फहारभा रगाइएको कुनै घय जग्गाको सभफन्धभा उऩदपा (१) फभोजजभ कय फझुाउन ेदावमत्व 
एकबन्दा फढी व्मजि उऩय यहेछ बन ेकय फझुाउन ेदावमत्व सफैको सभान हनुछे य उनीहरु भध्मे 
आऩसी सहभलतको जनुसकैु व्मजिरे कय फझुाउन सक्नेछ । 

 तय, सफै कयदाताफाट दाभासाहीरे बाग गयी कय असरु गरयने छैन । 

(५) ऐन य मस कामयववलध फभोजजभ कय लतनुयऩने व्मजि नाफारक यहेछ बने लनजरे फझुाउन ऩने कय 
लनजको अलबबावक वा लनजको सॊयऺकरे लतनुयऩनेछ । 

(६) मस दपाभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेजखएको बएता ऩलन भानो नछुवटई एउटै बान्सा प्रमोग गने 
एकासगोरको ऩरयवायरे आफ्नो एकरौटी हक यहने गयी सॊचारन गयेको व्मवसामरे उऩमोग 
गयेको घय वा जग्गाभा फहार कय रगाइने छैन ।  

तय, त्मस्तो व्मफसाम सॊचारन गदाय सभफजन्धत आन्तरयक याजस्व कामायरमभा ऩेश गरयने वववयणभा घय 
जग्गा फहार लतयेको बनी खचय देखाइएको यहेछ बने मस उऩदपा फभोजजभको कय छुट ऩाइन े
छैन । 

(७) ऐन य मस कामयववलध फभोजजभ आपुराई कयदाताको रुऩभा दताय गयाउन,े तोवकएको सभमभा 
वववयण ऩेश गने, फझुाउन ुऩने कय तथा शलुक वा जरयवाना वा हजायना सभमभै दाजखरा गने, कय 
अलधकृत वा कामायरमरे भाग गयेको सूचना वा तथमाॊक सभमभै उऩरब्ध गयाई सहमोग ऩमुायउन े
दावमत्व सभेत कयदाताको हनुेछ ।  

६.सभझौता गनुयऩने: (१) कुनै व्मजिरे घयजग्गा फहारभा रगाउॉदा फहार लरनेददने घयजग्गाको वववयण 
सवहत फहारको भालसक वा वावषयक दय खरुाई कय लतने दावमत्व प्रष्ट वकटान गयी अनसूुची १ 
फभोजजभको ढाॉचाभा फहार सभझौता गरयएको हनुऩुनेछ । 



(२) उऩदपा (१) फभोजजभ गरयएको सभझौता ऩत्र य त्मस्तो सभझौताको नववकयण वा फहार यकभ 
रगामत सभझौताका प्राफधानहरुभा गरयएको कुनै ऩरयवतयन वा ऩयुक सभझौता वा भमाद सभाप्त 
नबई फीचैभा सभझौता यद्द बएको अवस्थाभा सभेत सोको जानकायी कयदातारे ऩैलतस ददनलबत्र 
कामायरमभा उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोजजभ उजलरजखत ढाॉचाभा सभझौता नबएको कायणफाट वा सभझौताभा 
खरुाउनऩुने सफै व्महोया नखरुाई सभझौता गरयएको कायणफाट तथा उऩदपा (२) फभोजजभ 
सभझौताको जानकायी नददएको कायणरे भात्र ऐन य मस कामयववलध फभोजजभ कय लतनुयऩने दावमत्व 
बएको कुनैऩलन कयदातारे कय लतने दावमत्वफाट उन्भजुि ऩाउने छैन ।  

ऩरयच्छेद ३ 

वववयण दाजखरा सभफन्धी व्मवस्था 
७. वववयण दाजखरा गने: (१) घय जग्गा फहारभा ददने व्मजिरे फहारभा ददएको लभलतरे ऩैलतस 
ददनलबत्र फहार यकभ य फहार अवलध स्ऩष्ट खरेुको फहार सभझौताऩत्रको प्रलतलरवऩ, धनीऩूजायको 
प्रलतलरवऩ, फहारभा फस्नेको आलधकारयक वववयण सवहत सॊरग्न गयी अनसूुची -२ फभोजजभको ढाॉचाको 
वववयण कामायरमभा दाजखरा गनुयऩछय । 

तय, दपा ३ को उऩदपा (२) फभोजजभको अवस्थाभा मस दपा फभोजजभ वववयण दाजखरा गदाय 
धनीऩूजाय ऩेश गनय अलनवामय हनुेछैन ।  

(२) मो कामयववलध प्रायभब हनु ु अगावै घय जग्गा फहारभा ददएका कयदाताराई कामायरमरे साठ्ठी 
ददनलबत्र मस कामयववलध फभोजजभ वववयण दाजखरा गनय अनसूुची –३ फभोजजभको ढाॉचाभा सूचना 
प्रकाशन गनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ सूचना प्रकाजशत बएकोभा कयदातारे उऩदपा (१) भा उलरेख बए 
फभोजजभको ढाॉचाभा वववयण ऩेश गनुयऩनेछ ।  

तय, कुनै कयदातारे मसअजघ वववयण ऩेश गरय सकेको यहेछ बने नऩगु वववयण भात्र ऩेश गये ऩगु्नेछ  ।  

(४) उऩदपा (२) फभोजजभ लफवयण दाजखरा सभफन्धी सूचनाराई कामायरमरे येलडमो, टेलरलबजन, 

ऩत्रऩलत्रका रगामत अन्म उऩमिु सॊचाय भाध्मभद्वाया प्रचाय प्रसायको व्मवस्था लभराउन सक्नछे ।  

(५) मस कामयववलध फभोजजभ कय फझुाउन ुऩने दावमत्व बएको व्मजिरे वववयण दाजखरा नगयेभा वा वववयण 
दाजखरा गदाय व्महोया पयक ऩायी दाजखरा गयेको बनी शॊका गनय सवकने आधाय य कायण बएभा कय 
अलधकृतरे आधाय य कायण खोरी तीस ददनलबत्र वववयण दाजखरा गनय आदेश ददन सक्नेछ ।  

(६) उऩदपा (२) फभोजजभ तोवकएको वा उऩदपा (५) फभोजजभ आदेश बएको भमाद लबत्र वववयण 
दाजखरा गनय नसक्ने व्मजिरे आधाय य कायण खोरी भमाद थऩको रालग लनवेदन ददएभा प्रभखु 
प्रशासकीम अलधकृतरे औजचत्म हेयी तीस ददनसभभ भमाद थऩ गरयददन सक्नेछ ।  

८. वववयण सच्माउन सवकन:े (१) मस कामयववलध फभोजजभ वववयण दाजखरा बैसकेऩलछ कुनै तथम 
सभफन्धी वा गजणतीम बरू बएको बने्न रागेभा कयदातारे सो सभफन्धी तथम वा प्रभाण सॊरग्न गयी 



ऩवहरो वववयण दाजखरा गयेको तीन भवहनालबत्र प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत सभऺ लनवेदन ऩेश गनुय 
ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ ऩनय आएको लनवेदन उऩय प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे आवश्मक जाॉचफझु 
गनय रगाई व्महोया भनालसव ठहय गयेको अवस्थाभा तीस ददनलबत्र वववयण सच्माउने स्वीकृती ददन 
सक्नेछ ।  

ऩरयच्छेद ४ 

कयको दय लनधाययण सभफन्धी व्मवस्था 
 

९.फहार कयको दय:  (१) गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र ऐन मस कामयववलध फभोजजभ रगाइने फहार कयको 
दय गाउॉऩालरकाको आलथयक ऐनभा तोवकए फभोजजभ हनुछे ।  

(२) गाउॉऩालरकारे कयको दय लनधाययण गदाय लसभान्त कयदाताको वहतराई ध्मानभा याखी प्रगलतशीर 
कयको दय रागू गनय सक्नेछ । 

१०.फहारको न्मूनतभ ्दययेट लनधाययण: (१) गाउॉऩालरकारे ऐन तथा मस कामयववलध फभोजजभ रगाउन े
फहार कयको प्रमोजनको रालग कयदातारे ऩेश गयेको लफवयण य फहार सॊझौताभा उजलरजखत यकभराई 
आधाय भानी कय लनधाययण गरयनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बएता ऩलन कयदातारे ऩेश गयेको लफवयणभा उजलरजखत 
फहार यकभ गाउॉऩालरकाद्वाया तोवकएको न्मूनतभ दयबन्दा कभ बएको खण्डभा उऩदपा (३) 
फभोजजभ गाउॉऩालरकारे लनधाययण गयेको न्मूनतभ फहार दयका आधायभा कय लनधाययण गरयनेछ । 

(३) उऩदपा (२) को प्रमोजनको रालग गाउॉऩालरकारे कामयऩालरकाको लनणयम फभोजजभ आफ्नो 
ऺेत्रलबत्रको घयजग्गाको व्माऩारयक भहत्व, शहयी सेवा सवुवधा य घयजग्गा फहारको प्रमोजन 
सभेतका आधायभा वगीकयण गयी घयजग्गा फहारको न्मूनतभ ्दय लनधाययण गनय सक्नछे । 

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ घय जग्गाको न्मूनतभ फहार यकभ लनधाययण गयी लसपारयश गनय 
कामयऩालरकारे देहाम फभोजजभको न्मूनतभ फहार दय लनधाययण सलभलत गठन गनय सक्नेछ: 

क) प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत      - अध्मऺ 

ख) स्थानीम उद्योग वाजणज्म सॊघ, प्रलतलनलध    - सदस्म 

ग) गाउॉऩालरकाको प्राववलधक शाखा प्रभखु    - सदस्म  

घ)    याजश्व इकाई प्रभखु      -सदस्म सजचव 

 

 

ऩरयच्छेद ५ 

कय लनधाययण तथा सोको सूचना 
११. कय लनधाययण: (१) कयदातारे दपा ७ फभोजजभ कामायरमभा दाजखरा गयेको वववयणका आधायभा 
कय अलधकृतरे अनूसूची -४ फभोजजभको ढाॉचाभा कय लनधाययण गनेछ । 



(२) मस कामयववलध फभोजजभ कयदातारे वववयण ऩेश नगयेको वा ऩेश गयेको वववयणभा उजलरजखत 
फहार यकभ दपा १० फभोजजभ कामभ गरयएको न्मूनतभ यकभ बन्दा कभ बएको अवस्थाभा कय 
अलधकृतरे गाउॉऩालरकारे तोकेको न्मूनतभ फहार यकभको आधायभा प्रायजभबक कय लनधाययण गयी 
सोको सूचना कयदाताराई ददन ुऩनेछ ।   

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ गरयएको प्रायजभबक कय लनधाययणभा जचत्त नफझु्न ेकयदातारे प्रायजभबक कय 
लनधाययणको सूचना ऩाएको तीस ददन लबत्र कामायरमभा प्रभाण सवहत आफ्नो स्ऩष्टीकयण ऩेश गनुय 
ऩनेछ ।  

(४) कय अलधकृतरे उऩदपा (३) फभोजजभको भमाद लबत्र स्ऩष्टीकयण ऩेश गयेकोभा सो सभेतराई 
आधाय भानी तथा स्ऩष्टीकयण ऩेश नगयेको अवस्थाभा प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे मस दपा 
फभोजजभ लनणयम ऩचाय खडा गयी अजन्तभ कय लनधाययण गनुय ऩनेछ । 

१२. कय लनधाययणको सूचना: (१) दपा ११ फभोजजभ कय अलधकृतफाट कय लनधाययण बएऩलछ 
कयदातारे फझुाउन ु ऩने कय यकभ, स्थान, सभम सीभा य फैंक खाता नभफय सभेत उलरेख गयी 
कयदाताराई कय लनधाययणको सूचना ददन ुऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ कय लनधाययणको सूचना प्राप्त बएऩलछ कयदातारे सो सूचनाभा उजलरजखत 
स्थान य सभम सीभालबत्र कय फझुाउन ुऩनेछ । 

 

ऩरयच्छेद ६ 

कय दाजखरा य कय असूरी सभफन्धी व्मवस्था 
१३.कय दाजखरा गनुयऩने: (१) कयदातारे मस कामयववलध फभोजजभ प्रत्मेक आलथयक वषयको लनलभत्त 
लतनुयऩने कय यकभ सोही आलथयक फषय लबत्र दाजखरा गनुय ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बएता ऩलन कयदातारे चाहेभा चार ुआलथयक वषयको कय 
तोकेको फैंक खाताभा भालसक वा चौभालसक वा अधयवावषयक रुऩभा सभेत दाजखरा गनय सक्नेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ तोवकएको फैंक खाताभा कय दाजखरा गयेको अवस्थाभा कयदातारे त्मसको 
फैंक बौचय कामायरमभा फझुाउन ुऩनेछ । 

(४) कामायरमरे मस कामयववलध फभोजजभ कयदातारे लतनुयऩने कय यकभ ववद्यतुीम भाध्मभफाट सभेत 
बिुानी गने व्मवस्था लभराउन सक्नेछ । 

१४.अलिभ कय फझुाएभा छुट ऩाउन सक्ने्  कुनै कयदातारे लतनुय फझुाउन ुऩने कय यकभ अलिभ रुऩभा 
दाजखरा गनय चाहेभा गाउॉऩालरकाको आलथयक ऐनभा तोवकएको दयभा छुट ऩाउन सक्नेछ । 

१५. कय दाजखराको लनस्सा ददनऩुने: कयदातारे मस कामयववलध फभोजजभ फझुाउन ु ऩने कय यकभ 
दाजखरा गयेऩलछ कामायरमरे कयदाताराई तत्कार त्मसको लनस्सा ददन ुऩनेछ । 

१६.कय असूरी सभफन्धी व्मवस्था: प्रचलरत कानून य मस कामयववलध फभोजजभ लतनुय फझुाउन ुऩने  कय 
वाऩतको यकभ कयदातारे मस कामयववलधभा तोवकएको अवलधभा दाजखरा नगयेभा कय अलधकृतरे 
गाउॉऩालरकाको आलथयक ऐन फभोजजभ हजायना सवहत कय असूर गनय सक्नछे ।  



१७.फहार कय दताय वकताफ् मस कामयववलध फभोजजभ दाजखरा य असरुी बएको कय तथा वक्मौता 
कयको वववयण स्ऩष्ट रुऩभा खरुाई अनसूुची - ५ फभोजजभको फहार कय दताय वकताफभा रगत याख्न े
जजभभेवायी वडा कामायरम य याजश्व इकाईको हनुेछ । 

ऩरयच्छेद ७ 

ववववध 

१८. ऩनु् कय लनधाययण गनय सवकने्  (१) ऐन य मस कामयववलध फभोजजभ कय लनधाययण गरयसकेको 
बएता ऩलन दपा १० फभोजजभ तोवकएको न्मूनतभ घय जग्गा फहार दयबन्दा कयदातारे फहारभा 
रगाएको घय जग्गाको वास्तववक फहार दय घटी बएको बन्ने्न ववश्वसनीम आधाय ऩेश हनु आएभा ऩनु् 
कय लनधाययण गनय सवकनछे । 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बएता ऩलन प्रत्मामोजजत अलधकायको प्रमोग गने कय 
अलधकृतरे ऐन य मस कामयववलध फभोजजभ लनधाययण गनुयऩने कय यकभ घटाएको भानु्न ऩने मथेष्ट य 
भनालसव कायण देजखएभा प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे य प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत स्वमॊरे नै कय 
लनधाययण गयेको अवस्थाभा अध्मऺरे ऩनु् कय लनधाययणको आदेश ददन सक्नेछ । 

१९.कय ऩनुयावरोकन गनय सवकने्  (१) मस कामयववलध फभोजजभ कय लनधाययणको लनणयमभा जचत्त नफझु्न े
कयदातारे सो लनणयम बएको लभलतरे तीस ददनलबत्र प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत सभऺ कय 
ऩनुयावरोकनका रालग लनवेदन ददन सक्नछे । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ कय ऩनुयावरोकनको रालग लनवेदन दददा आवश्मक तथम प्रभाण सवहत 
लनधाययण बएको कय यकभको ऩचास प्रलतशतरे हनु आउने यकभ फयाफयको यकभ धयौटी सभेत 
लनवेदन साथ ऩेश गनुय ऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोजजभ कय ऩनुयावरोकनका रालग ऩयेको लनवेदन भालथ साठ्ठी ददन लबत्र कायफाही 
य वकनाया गनुय ऩनेछ । 

२०.उजयुी नराग्ने्  मस कामयववलध फभोजजभ कय ऩनुयावरोकन गनय सवकन े ववषमभा त्मस्तो 
ऩनुयावरोकन नबई कुनै अदारतभा उजयु राग्ने छैन । 

२१.ऩनुयावेदन ददन सक्ने्   मस कामयववलध फभोजजभ ऩनुयावरोकनको लनणयम बएकोभा सो लभलतरे य 
ऩनुयावरोकन नहनुे ववषमभा कायण ऩयेको लभलतरे साठी ददनलबत्र जचत्त नफझु्ने ऩऺरे प्रचलरत काननु 
फभोजजभ ऩनुयावेदन गनय सक्नेछ ।  

२२. कय ऩजुस्तका जायी गनय सक्ने्  (१) कयदाताको सहजताका रालग गाउॉऩालरकारे कय असरुी 
सभफन्धी वववयण सभाफेश बएको अनसूुची ६ फभोजजभको कय ऩजुस्तका जायी गनय सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ कय ऩजुस्तका जायी बएऩलछ प्रत्मेक ऩटक कय दाजखरा गयेको वववयण 
कयदातारे स्वमॊरे उि ऩजुस्तकाभा प्रववष्ट गनयसक्नेछ ।  

(३) कयदातारे प्रत्मेक वषयको असाय भसान्तसभभभा कय ऩजुस्तका कय अलधकृतफाट प्रभाजणत गयाउन ु
ऩनेछ । 



२३.कागजातहरु गोप्म यहने्  प्रचलरत कानून य मस कामयववलध फभोजजभ कामायरमभा ऩेश बएका  
कयसॉग सभफजन्धत कागजातहरु गोप्म याजखनेछ य त्मस्ता कागजातहरु कय सभफन्धी कायवाही फाहेक 
अन्म प्रमोजनका रालग उऩमोग गरयने छैन । 

तय, प्रचलरत कानून फभोजजभ अलधकाय प्राप्त लनकामरे भाग गयेको अवस्थाभा कागजात उऩरब्ध गयाउन 
मस व्मवस्थारे फाधा ऩयेको भालनने छैन ।  

२४.वाधा अड्काउ पुकाउन े अलधकाय् (१) मो कामयववलध कामायन्वमनको लसरलसराभा कुनै फाधा 
अड्काउ ऩयेभा त्मस्तो वाधा अड्काउ पुकाउन कामयऩालरकारे आदेश जायी गनय सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ कामयऩालरकारे जायी गयेको आदेश मसै कामयववलधभा उलरेख बए सयह 
भालननेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोजजभ आदेश जायी गने अलधकायको प्रमोग गदाय प्रचलरत काननुको भूरबतू 
कुयाराई असय नऩने गयी भात्र गनय सवकनेछ । 

२५.फचाउ् (१) मस कामयववलधभा रेजखएका कुयाभा मसै फभोजजभ य नरेजखएको कुयाभा प्रचलरत 
काननु फभोजजभ हनुेछ । 

(२) मो कामयववलध रागू हनु ुऩूवय फहार कय सभफन्धी बए गयेका कामयहरु मसै कामयववलध फभोजजभ बए 
गयेको भालननेछ । 

  

 

 

 

  



अनसूुची १ 

(दपा ६ को उऩदपा (१) सॉग सभफजन्धत) 
फहार सभझौता–ऩत्र 

 

हाभी तऩसीरभा उजलरजखत दईु ऩऺहरु (प्रथभ ऩऺ् घय जग्गा धनी य दद्वतीम ऩऺ् घय जग्गा फहारभा लरने) 
फीच देहाम फभोजजभका शतय फन्देज लबत्र यही तऩलसरभा उजलरजखत घय जग्गा फहारभा लरन/ददन भञ्जुय बै मो 
सभझौताभा हस्ताऺय गयी सोको एक/एक प्रलत लरमौं/ददमौं । 

(क) प्रथभ ऩऺको वववयण     (ख) दद्वतीम ऩऺको वववयण 

१. नाभ, थय :      १. नाभ, थय : 

२. फाफकुो नाभ थय्      २. फाफकुो नाभ थय् 
३. फाजेको नाभ थय्      ३. फाजेको नाभ थय् 
४. नागरयकता प्रभाण ऩत्र नॊ.:     ४. नागरयकता प्रभाण ऩत्र नॊ.  

५. कयदाता ऩरयचम ऩत्र नॊ.:    ५. कयदाता ऩरयचम ऩत्र नॊ.: 
६. ठेगाना्      ६. ठेगाना् 
७. पोन नॊ.:   भोवाईर:   ७. पोन नॊ.:   भोवाईर: 

तऩलसर : 

(क) फहारभा ददन ेघय जग्गाको वववयण  (ख) फहारभा लरन ेघय जग्गाको उऩमोग सभफन्धी वववयण 

१. घय जग्गाको वववयण्     १. प्रमोजन (आवासीम/व्मवसावमक आदद): 
२. ऺेत्रपर्     २. व्मवसामको प्रकृलत: 

३. वकत्ता नॊ.:      ३. व्मवसाम दताय नॊ.: 
४. घय नॊ.:     ४. फहारभा लरनेको हस्ताऺय् 
५. भागय : 

६. वडा नॊ.: 
७. फहारभा ददनेको हस्ताऺय्    

औॊठा छाऩ         औॊठा छाऩ 

दामाॉ  फामाॉ      दामाॉ  फामाॉ 
      
 
 
 

शतय तथा वन्देजहरु 

(१) मो फहार सभझौताको अवलध...........................देजख....................... . सभभ कामभ यहनेछ । 

(२) मस सभझौता फभोजजभको घयजग्गा फहारभा लरए फाऩत दोस्रो ऩऺरे प्रथभ ऩऺराई फहार स्वरुऩ भालसक 
यकभ रु.................... का दयरे वावषयक रु ..................... अऺेरुऩी रु........................................ 
फझुाउन ुऩनेछ । 

(३) फहार बिुानी तरयका.........................य वकस्ताको वकलसभ वावषयक/भालसक/चौभालसक/अन्म हनुेछ । 

(४) लनमभानसुाय राग्ने फहार कय लतने दावमत्व प्रथभ ऩऺ/दद्वतीम ऩऺको हनुेछ । 

(५) अन्म शतयहरु दफैु ऩऺको सहभतीभा थऩघट य हेयपेय गनय सवकनेछ । 

  



अनसूुची २ 

(दपा ७ को उऩदपा (१) सॉग सभफजन्धत) 
फहारकय वववयण दाजखरा लनवेदन पायाभ 

श्रीभान ्प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतज्मू 

घयऩझोङ गाउॉऩालरका, 
गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम 

जोभसोभ, भसु्ताङ, गण्डकी प्रदेश, नेऩार । 

भेयो/हाम्रो स्वालभत्व/बोगचरनभा यहेको तऩलसरभा उलरेजखत घय/जग्गा फहारभा यहेको हुॉदा घयजग्गा फहार कय 
व्मवस्थाऩन कामयववलध, २०७७ अनसुाय लतनुय फझुाउन ु ऩने फहार कय प्रमोजनको रालग मो वववयण फझुाउन 
आएका छु/छौं । प्रचलरत कानून फभोजजभ कय लनधाययण गयी ऩाउन आवश्मक कागजात मसैसाथ सॊरग्न गयेको 
छु/छौं । वववयण पयक ठहये प्रचलरत कानून फभोजजभ सहुॉरा फझुाउॉरा । 

तऩलसर् 
फहारभा यहेको घय जग्गाको वववयण फहारभा 

वस्नकेो 
नाभ 

फहारभा 
वस्नकेो 
ऩेशा वा 
व्मवसाम 

भालसक 
फहार 
यकभ 

सभझौता अवलध कैवपमत 

वडा नॊ. सडक नाभ घय नॊ. ऺते्रपर वा 
कोठा 
सॊख्मा 

देजख सभभ 

          

          

          

          

          

        

कय फझुाउन ेतरयका् भालसक/चौभालसक/वावषयक:.......................... 
कयदाताको वववयण 

ऩरयचमऩत्र नॊ....................... 
कयदाताको नाभ्................................ 
फाफकुो नाभ्............................ 
फाजेको नाभ्................................ 
नागरयकता प्रभाण ऩत्र नॊ. य जायी जजलरा्....................... 
ठेगाना्........................................ 
सभऩकय  पोन: .......................... इभेर् ................................... भोवाईर्............................... 
नोट् 
१) सॊरग्न गनुयऩने कागजातहरु 

क) घय जग्गाको स्वालभत्व देखाउने कागजातको प्रलतलरवऩहरु –१ 

ख) फहार सभझौताको प्रलतलरवऩहरु –१ 

ग) फहारभा वस्न ेव्मजिको नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ वा सॊस्था बए सॊस्था दताय प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ 
–१ 

घ) कयदाताको नागरयकताको प्रलतलरवऩ, सॊस्थागत कयदाता बए दताय प्रभाणऩत्र तथा भखु्म व्मजिको नागरयकताको 
प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ –१ 

द्रष्टब्म् दपा  ३ को उऩदपा (२) फभोजजभको अवस्थाभा वववयण दाजखरा गदाय भालथ १ (क) फभोजजभ घय 
जग्गाको स्वालभत्व देखाउन ेकागजात ऩेश गनय अलनवामय हनुेछैन ।  
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अनसूुची ३ 

(दपा ७ को उऩदपा (२) सॉग सभफजन्धत) 
घयऩझोङ गाउॉऩालरका 
गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम  

जोभसोभ, भसु्ताङ 

 

घयजग्गा फहार सभफन्धी वववयण ऩेश गने फायेको अत्मन्त जरुयी सूचना 
 

प्रथभ ऩटक प्रकाजशत लभलत २०....।...।.... 
 

मस घयऩझोङ गाउॉऩालरकारे आलथयक ऐन, २०७७ फभोजजभ आ.व. २०७७।७८ देजख घयजग्गा फहार 
कय रागू गयेको हुॉदा गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र आफ्नो लनजज स्वालभत्वभा यहेको वा स्वालभत्व कामभ 
नबएको ऐरानी वा ऩती वा सावयजलनक जग्गाभा फसोवास गने व्मजिरे आफ्नो घय, घयको छत, ऩसर, 

ग्मायेज, गोदाभ, टहया, सेड (छप्ऩय), कायखाना, जग्गा वा ऩोखयी ऩयैु वा आॊजशक तवयरे अरुराई बोग 
चरन गनय बाडा, फहार, लरजभा ददएको वा कुनै जग्गा लरजभा लरई घय बाडाभा रगाएको व्मजि 
सभेतराई आफ्नो फहारभा ददएको घयजग्गा सभफन्धी वववयण दाजखरा गयी गाउॉऩालरकाभा रगत 
कामभ गयाउन ुहनु मो सूचना प्रकाजशत गरयएको छ । 

घयजग्गा फहार सभफन्धी वववयण दाजखरा गने पायाभ गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमफाट मही 
२०७..।...।.. गतेदेजख ववतयण हनुे हुॉदा पायाभ प्राप्त गनुय बई सो पायाभभा सत्मतथम वववयण बयी 
आगाभी  २०७..।......।... गतेलबत्र कामयऩालरकाको कामायरम वा सभफजन्धत वडा कामायरमभा 
दाजखरा गनुयहनु अनयुोध गरयन्छ । 

घयजग्गा फहार सभफन्धी वववयण ऩेश गदाय फहारभा ददएको घय जग्गाको वववयण, फहार यकभ य 
फहार अवलध स्ऩष्ट खरेुको फहार सभझौता ऩत्रको प्रलतलरवऩ, धनीऩूजायको प्रलतलरवऩ, फहारभा फस्नेको 
आलधकारयक वववयण सवहत तोवकएको ढाॉचाभा ऩेश गनुयऩनेछ । वववयण ऩेश गने ढाॉचा कामयऩालरकाको 
कामायरम तथा सभफजन्धत वडा कामायरमहरुफाट प्राप्त गनय सवकनछे ।  

वववयण घयजग्गा धनी आपै वा लनजको सगोर ऩरयवायका व्मजि वा लनजको भञु्जयीनाभा प्राप्त व्मजिरे 
भात्र फझुाउन सक्नछेन ् । गाउॉऩालरकारे तोकेको अजन्तभ लभलतसभभ ऩलन वववयण दाजखरा नगने 
घयजग्गा धनीहरूरे ववरभफ शलुक लतनुयऩने हुॉदा तोवकएको सभमलबतै्र आ–आफ्नो फहारभा ददएको 
घयजग्गाको वववयण ऩेश गनुयहनु हाददयक अनयुोध गरयन्छ ।  

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत  

 



अनसूुची ४ 

(दपा ११सॉग सभफजन्धत) 
फहार कय लनधाययणको सूचना 

कयदाता ऩरयचमऩत्र नॊ.:  ..................................... 
कयदाताको नाभ्........................................... 
ठेगाना्................................................. 
कय लनधाययण गयेको आलथयक वषय् ............................. 
कय लनधाययण गयेको लभलत: ................................... 
लस.नॊ. घय जग्गाको वववयण कय राग्न ेकुर फहार 

यकभ 

......... प्रलतशतरे कामभ 
हनु ेकय 

अलिभ दाजखरा गयेको 
यकभ 

अफ दाजखरा गनय फाॊकी 
यकभ 

कैवपमत 

 
 
 

      

 गत ववगत वषयको 
फक्मौता 

     

जभभा: 
 

     

       

         कय अलधकृत



 

अनसूुची–५ 

(दपा १७ सॉग सभफजन्धत) 

फहार कय दताय वकताव 

(क) करदाता÷बहालमा ददनकेो वििरण 

सम्पवि बहाल ददन ेकरदताको नामः 

दताा नम्बरः 

स्थायी लेखा नम्बरः 

ठेगानाः 

विललाः मुस्ताङ    घरपझोङ गाउँपावलका 

िडाः    सडकको नामः 

घर नं. : 

फोन नं.:       मोिाईल न. : 

इमेल ठेगानाः 

आ.व. फहारभा ददएको घयजग्गाको वववयण फहारभा 
फस्नकेो नाभ 

फहारको 
प्रमोजन 

वावषयक । 
भालसक 

फहार रु. 

...... प्रलतशतरे 
हनु आउन ेकय 

यकभ रु. 

सभझौता 
अवलध 

जरयवाना, 
व्माज, 

शलुक 

फक्मौता 
यकभ 

जभभा 
कय 
यकभ 

असरुी वववयण प्रभाजणत 
गनेको 
दस्तखत 

वडा 
नॊ. 

सडक 
नाभ 

घय 
नॊ. 

वकत्ता 
नॊ. 

ऺते्रपर लभलत यलसद 
नॊ. 

यकभ 
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कयदाताको नाभ् 
 

करदाताको संकेत नं.  ठेगानाः 

वडााः 

 
सडक नामाः 

पोन नॊ. 
 

भोफाइर नॊ.=M इभेर ठेगाना् 

फहारको अवलध कय दाजखरा वववयण प्रभाजणत गनेको फहार अवलध कय दाजखरा वववयण प्रभाजणत गनेको 

वषय भवहना यकभ रु दाजखरा लभलत 

फैंक 
बौचय वा 
यलसद नॊ दस्तखत लभलत वषय भवहना यकभ रु दाजखरा लभलत 

फैंक 
बौचय वा 
यलसद नॊ दस्तखत लभलत 

२०७….. श्रावण           २०७….. श्रावण           

२०७….. बाद्र           २०७….. बाद्र           

२०७….. आजश्वन           २०७….. आजश्वन           

२०७….. कालतयक           २०७….. कालतयक           

२०७….. भॊलसय           २०७….. भॊलसय           

२०७….. ऩषु           २०७….. ऩषु           
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