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नागाजजनु नगयऩालरकाद्वाया प्रकाशित  

खण्ड - १  सॊख्मा - १  प्रकाशित लभलत: चैत्र २६ गते २०७७ सार         

बाग - २ 

नगय कामऩुालरकाफाट स्वीकृत लभलत् २०७७/१२/२५ गते 

आ.व. २०७७/७८ भा प्रकाशित कामवुवलध - १  

नागाजजनु नगयऩालरका  

 नगय कामऩुालरकाको कामारुम  
लसताऩाइरुा, काठभाडौँ । 

 

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ को उऩदपा (२) फभोशजभ 
नागाजजनु नगय कामऩुालरकारे स्वीकृत गयेको सावजुलनक प्रमोजनका रालग जग्गा प्राप्ती 
तथा सोको भजआब्जा/याहत/ऺलतऩूलत ु लनधाुयण कामवुवलध, २०७७ सवसुाधायणको 
जानकायीको रालग प्रकािन गरयएको छ । 

सावजुलनक प्रमोजनका रागी जग्गा प्राप्ती तथा सोको  भजआब्जा/याहत/ऺलतऩजती 
लनधायुण कामवुवधी - २०७७ 

प्रस्तावना् 
नागाजजनु नगयऩालरका लबत्र सावजुलनक प्रमोजनका रालग जग्गा प्राप्ती, भजल्म तथा 
भजआब्जा/याहत/ऺलतऩूलत ु लनधाुयण गन ु सभन्वम एवॊ सहशजकयण गने सम्फन्धभा 
स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ११ को उऩदपा २ (ढ) ४ 
फभोशजभको काभ गन ु सोवह ऐनको दपा ११ उऩदपा ७ फभोशजभ लभलत 
२०७७/१२/२५ गतेको नगय कामऩुालरका फैठकफाट स्वीकृत गरय मो कामवुवधी 
रागज गरयएको छ । 
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ऩरयच्छेद १ (क) 

प्रायशम्बक 

१. साॊशऺत नाभ य प्रायम्ब: १) मो कामवुवलधको नाभ सावजुलनक प्रमोजनका रालग 
जग्गा प्रालप्त तथा सो को याहत/ऺलतऩजती लनधाुयण कामवुवधी -२०७७ यहेको  
छ । 

२) मो कामवुवधी नागाजजनु नगयऩालरका लबत्र सावजुलनक प्रमोजनका 
रालग जग्गा खरयद एवॊ प्रालप्त वा सडक ववस्तायभा आवश्मक जग्गा उऩमोग गन ु
एवॊ सोको भजआब्जा/याहत/ऺलतऩूलत ु लनधाुयण तथा उऩरब्ध गयाउन प्रमोग  
हजनेछ । 

३) मो कामवुवधी नगय कामऩुालरकाफाट लनणमु बए ऩश्चात रागज हजनेछ ।  

२. ऩरयबाषा: 
ववषम वा प्रसॊगरे अको अथ ुनरागेभा मस कामवुवधीभा्-  

क) "नगयऩालरका" बन्नारे नागाजजनु नगयकामऩुालरका काठभाडौं सम्झनजऩछु ।  

ख) "प्रभजख" बन्नरे नागाजजनु नगयऩालरकाको कामऩुालरका प्रभजखराई 
सम्झनजऩछु ।  

ग) "उऩप्रभजख" बन्नरे नागाजजनु नगऩालरका को उऩ- प्रभजखराई सम्झनजऩछु ।  

घ) "जग्गा" बन्नारे कसैको हकबोगभा यहेको जजनसजकै जग्गा य त्मसभा स्थामी 
रूऩरे यहेको ऩखाुर, घय, रूख सभेत सम्झनजऩछु य सो िब्दरे त्मस्तो 
जग्गाभा स्थामी रूऩरे जडान बएको जजनसजकै वस्तजराई सभेत जनाउॉछ ।  

ङ) "सावजुलनक काभ" बन्नारे सवसुाधायण जनताको वहत राब वा उऩमोगको 
रालग हजने काभ वा नगयऩालरकाको तपुफाट हजने काभ सम्झनजऩछु य सो 
िब्दरे देहामको काभ सभेतराई जनाउॉछ: 

१. नेऩार सयकायरे स्वीकृत गयेको ऩरयमोजना 
२. प्रदेि तथा स्थालनम  सयकायद्धाया सॊचारन गरयन ेऩरयमोजना   

च) "प्रभजख प्रिासकीम अलधकृत" बन्नारे नागाजजनु नगयऩालरका कामाुरम 
काठभाण्डौको प्रभजख प्रिासवकम अलधकृत सम्झनजऩछु।  

छ) "जग्गा व्मवस्था सलभलत" बन्नारे मस कामवुवलधको दपा १० फभोशजभ 
गठठत सलभलत सम्झनज ऩछु।  
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ज) "सयोकायवारा व्मशि" बन्नारे मस कामवुवलध अन्तगतु जग्गा प्राप्त गये 
वाऩत ठदइने जग्गा, भजल्म, ऺलतऩजलत ु वा कामाुरम वा भजआब्जा/याहत/ 

ऺलतऩूलत ुदाववभा हक ऩजग्ने व्मशि सम्झनजऩछु ।  

झ) "सॊस्था" बन्नारे नगयऩालरकारे कानजन फभोशजभ स्थाऩना वा गठन गयेको 
सलभलत वा सॊस्था वा कामाुरम सम्झनजऩछु । 

ऩरयच्छेद २ 

३. सावजुलनक काभको रालग जग्गा प्राप्त गने नगयऩालरकाको अलधकाय: नगयऩालरकारे 
कज नै सावजुलनक काभको लनलभत कज नै जग्गा प्राप्त गन ुआवश्मक ठहयाएभा मस 
कामवुवलध फभोशजभ जग्गा प्राप्त गन ुसक्नेछ । 

४. सॊस्थाको रालग जग्गा प्राप्त गयाई ठदन सक्न:े  १) सॊस्थाको रालग कज नैं सावजुलनक 
काभको लनलभत कज नै जग्गा प्राप्त गन ुआवश्मक ठहयाएभा जग्गा खरयद वा दपा 
६ फभोशजभका कज नै ववलधवाट प्राप्त गन ुसक्नेछ ।  

२) नगयऩालरकाको स्वालभत्व एॊव सॊयऺकत्वभा यहेको ववद्यारम, स्वास््म 
सॊस्था, कृवष तथा ऩिज ववकास केन्र, वदृ्धाश्रभ रगामत अन्म सावजुलनक सॊस्थारे 
आफ्नो बवन रगामतका ववलबन्न ऩूवाुधाय एवॊ सॊयचना लनभाुण गन ु मस कामवुवलध 
फभोशजभको ववलधफाट जग्गा खरयद वा अन्म ववलधफाट जग्गा उऩरब्ध गयाईठदन 
अनजयोध गयेभा जग्गा प्रालप्त गदाु हजने सम्ऩूण ु खच ु सम्फशन्धत सॊस्थाको कोषफाट 
फजझाउने गरय जग्गा प्रालप्त नगयऩालरकारे गयाईठदने लनणमु गन ुसक्नेछ।  

५. प्रायशम्बक कायवाही चराउने अलधकायी: १) दपा ३ वा ४ को प्रमोजनको रालग जग्गा 
प्राप्त गन ु नगयऩालरकारे लनणमु  गयेऩलछ प्रभजख प्रिासवकम अलधकृतरे कज नै 
ऩरयमोजनाको रालग प्रायशम्बक कायवाही चराउने छ ।  

(२) उऩदपा १ भा जजनसजकै कज या रेशखएको बएताऩलन सॊस्थाको लनलभत 
जग्गा प्राप्त गदाु उऩदपा ४ फभोशजभको प्रायशम्बक कायवाही गनकुो लनलभत्त 
नगयऩालरकाको प्रभजख प्रिासवकम अलधकृतरे तोकेको अन्म अलधकृत स्तयको कज नै 
कभचुायीरे त्मस्तो प्रायशम्बक कायफाही चराउन ऩाउने गयी नगयऩालरकारे आदेि 
ठदन सक्नेछ। 

६. जग्गा प्रालप्त गने ववलध: १) दपा ३ य ४ को प्रमोजनको रालग जग्गा व्मवस्था 
सलभलतरे देहाम फभोशजभका ववलध भध्मे नगयऩालरकाको लनणमु बए फभोशजभको ववलध 
अवरम्वन गरय  जग्गा प्रालप्तको प्रकृम अगाडी फढाउने छ।  

क) दाताहरू आहवान गरय जग्गा प्राप्त गने।  
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ख) जग्गा धलनहरूको सहभलतभा लनशश्चत सावजुलनक ववकासका ऩूवाुधाय लनभाणु गने 
प्रमोजनका रालग लन्िजल्क वा सयकायी भूल्माॊकन अनजसाय भजल्म ठदइु प्राप्त  

गने ।  

ग) सावजुलनक प्रमोजनका रालग वाता ुवा छरपरफाट जग्गा प्राप्ती  

७. उऩमोग वा नोक्सानी वाऩत ऺलतऩूलत ुठदइने:  (१) दपा ६ फभोशजभ जग्गा उऩमोग 
गयेवाऩत वा सावजुलनक सडक ववस्तायका रालग आवश्मक जग्गा उऩमोगका क्रभभा 
जग्गा घय, ऩखाुर, रूख प्रमोग गदाु वा हटाउॉदा बएको नोक्सानी वाऩत 
याहत/ऺलतऩूलत ुठदइुनेछ । 

(२)  उऩदपा १ फभोशजभको याहत/ऺलतऩूलतकुो यकभ जग्गा व्मवस्था  

सलभलतको लसपारयस तथा कामऩुालरकाको लनणमु अनजसाय लनधायुण गरय प्रायशम्बक 
कायवाही चराउने अलधकायीरे सयोकायवारा व्मशिराइ ु ठदइुनेछ । साथै जग्गाको 
भजआब्जा/याहत/ऺलतऩूलत ु देहामको (क), (ख) य (ग) को औषत अॊक कामभ गयी 
सोको आधायभा जग्गा व्मवस्था सलभलतरे ऩवहचान य लनधाुयण गनेछ बने घय/टहयाको 
यकभ प्रचलरत लनमभानजसाय लनधाुयण गनेछ ।  

(क) नगयऩालरकारे जग्गाको वलगकुयणको आधायभा भारऩोत वा सम्ऩशत्त कय लरने 
प्रमोजनका रालग लनधाुरयत भजल्माॊकन अनजसायको दययेट (आलथकु ऐन)  

(ख) भारऩोत कामाुरमरे स्वीकृत गयेको सयकायी भूल्माॊकन अनजसायको दययेट 

(ग) वडा लबत्र उि ऺेत्रभा जग्गा वकनफेच गदा ु भारऩोत कामारुमभा बएको 
कायोवायको लरखतभा उशल्रशखत प्रलत इकाइु भूल्मराइु आधायभानी वडा 
सलभलतरे गयेको लसपायीस फभोजलभको दयको आधायभा 

(घ) नेऩार सयकायरे भजआब्जा लनधाुयण गने सम्फन्धभा सभम सभमभा ठदएको 
भागदुिनु ।   

३) नगयऩालरकारे जग्गा प्रालप्त गन ु रागेको जग्गाको ऺेत्रपर, चाय 
वकल्रा, आठद आवश्मक वववयण खजराई जग्गा प्रालप्तको कायवाही चराउन प्रायशम्बक 
कायवाही चराउने अलधकायी राई शजम्भेवायी ठदनेछ । 

८.  जग्गा प्राप्त गने सम्फन्धी प्रायशम्बक कायवाही: (१) दपा ३ य ४ फभोशजभ जग्गा 
प्रालप्त गदाु प्रायशम्बक कायवाही चराउने अलधकायीरे तोकेको जग्गाको ऺेत्रपर य चाय 
वकल्रा लबत्रका जग्गा प्रालप्तका रागी इच्छजक जग्गा धलन फाट दपा ६ (ग) फभोशजभ 
फाहेकका कज नै ऩलन ववलधफाट जग्गा उऩरब्ध गयाउन देहामका वववयण सवहत 
सावजुलनक सूचना जायी गनेछ। 

(क) कज न काभको रालग जग्गा प्राप्त गरयने हो । 
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(ख) जग्गा सवहत अन्म घय/टहया/ऩखाुर आठद । 

(ग) जग्गा यहेको वडा य टोर  

(घ) नाऩी बइु सकेको बए वकत्ता नॊ. 
(ङ) नाऩी बइु नसकेको जग्गा बए जग्गा शचनाउन सहामक हजने आवश्मक 

वववयण य जग्गाको चाय वकल्रा/साववक सवे नाऩी हजॉदाका जग्गाधनी वा 
भोवहको प्रभाण । 

(च) जग्गाको ऺेत्रपर  

(छ) अन्म आवश्मक वववयण    

(२) प्रायशम्बक कायफाही चराउने अलधकायीरे जग्गा प्रालप्तका ववषमभा 
उऩदपा १ फभोशजभको सजचना कशम्तभा १ वटा याविम दैलनक ऩलत्रका वा 
सयोकायवारा व्मशिको जानकायीको लनलभत देहामका कामाुरम वा स्थानभा एक 
एक प्रलत ३० ठदने सूचना टाॉस गनज ुऩनेछ वा सावजुलनक प्रमोजनका रालग वाताु 
वा छरपरफाट जग्गा प्राप्ती गन ुसवकनेछ । छरपरफाट जग्गा प्राप्ती गयेभा 
भालथ उशल्रशखत सूचना प्रकािन गनज ुऩने छैन ।  

क) सम्फशन्धत जग्गाको आस ऩासभा सवसुाधायण जनताको फढी आवगभन हजने 
स्थान, 

ख) नगयकामऩुालरकाको कामाुरम य सम्फशन्धत वडा कामाुरम,  

ग) भारऩोत कामाुरम  

घ) शजल्रा सभन्वम सलभलत 

३) नगयऩालरकाराई दपा ६ फभोशजभका कज नै ऩलन ववलधफाट जग्गा 
उऩरब्ध गयाउन चाहाने सयोकाय वारा व्मशिरे अनजसूशच १ को ढाॉचाभा लनम्न 
कागजात सवहत गोप्म लनवेदन ठदनज ऩनेछ ।   

लनम्न  
क) उऩरब्ध गयाउन खोजेका जग्गाधलन प्रभाण ऩूजाुको प्रलतलरवऩ । 

ख) जग्गा धलनको नागरयकताको प्रलतलरऩी ।  

ग) जग्गाको नाऩी नक्िा य टे्रि नक्िा । 

घ) तोवकएको ढाॉचभा लनवेदन  
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ऩरयच्छेद ३ 

जग्गा व्मवस्था सलभलत गठन 

९. जग्गा लरन ेअलधकाय् (१) दपा ८(२) फभोशजभको सजचना जायी बएऩलछ वा 
वाताु तथा छरपरफाट जजन काभका रालग जग्गा प्राप्त गरयने हो सो जग्गा 
स्वालभत्वभा लरइु उऩमोगभा ल्माउन सवकनेछ । 

१०. जग्गा व्मवस्था सलभलत् (१) दपा ३ य ४ फभोशजभ जग्गा प्राप्ती गने काभभा 
आवश्मक सहमोग एवॊ सभन्वम गन ुवा भजआब्जा/याहत/ऺलतऩूलत ुलनधाुयण गन ु
देहाम फभोशजभको एक जग्गा व्मवस्था सलभलत यहने छ । 

क) नगय कामऩुालरका प्रभजख      अध्मऺ 

ख) नगय कामऩुालरका उऩप्रभजख     सदस्म 

ग) प्रभजख प्रिासकीम अलधकृत     सदस्म  

घ) जग्गा प्राप्तीका रालग प्रस्ताववत ऺेत्रका वडा अध्मऺ  सदस्म 

ङ) आलथकु प्रिासन िाखा प्रभजख, नागाजजनु नगयऩालरका  सदस्म 

च) प्रभजख इशन्जलनमय, नागाजजनु नगयऩालरका     सदस्म 

छ) अलभन, नागाजजनु नगयऩालरका    सदस्म    

 

(२) जग्गा व्मवस्था सलभलतको काभ, कतवु्म य अलधकाय  

१. सावजुलनक प्रमोजनका रालग जग्गा प्राप्ती, भजल्म तथा भजआब्जा लनधाुयण 
गन ु नगय कामऩुालरका कामाुरमराइु आवश्मक लनदेिन सभन्वम एवॊ 
सहशजकयण गने । 

२. सावजुलनक प्रमोजनका रालग जग्गा प्राप्ती गने ववषमभा आवश्मक सल्राह 
सजझाव नगय कामऩुालरकाराइु उऩरब्ध गयाउने । 

३. सलभलतको फैठकभा आवश्मकता अनजसाय ववषमसॉग सम्फशन्धत स्थानीम 
जानकाय वा कभचुायीराइु सॊमोजकको अनजभलतरे प्रभजख प्रिासकीम 
अलधकृतरे आभन्त्रण गन ुसक्नेछ । 

४. जग्गा व्मवस्था सलभलतरे भजआब्जा/याहत/ऺलतऩूलत ु लनधाुयण गरय 
नगयऩालरकाभा लसपायीस गनजऩुनेछ । य उि ऺलतऩूलतवुाऩतको यकभ 
नगयऩालरकाको आन्तरयक श्रोताफाट भात्र ब जिानी हजने गयी नगय सबारे 
लनणमु स्वीकृत गयेऩलछ ब जिानी हजनेछ । प्रथभ ऩटकका रालग नगय 
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सबाफाट अनजभोदन हजने गयी कामऩुालरका फैठकफाट यकभ व्मवस्था गयी 
उऩरब्ध गयाउन सवकनेछ ।  

५. सलभलतको फैठक आवश्मकता अनजसाय हजनेछ । फैठकभा उऩशस्थत बएका 
ऩदालधकायहरूराइु नगयऩालरकाको लनमभानजसाय फैठक बत्ता उऩरब्ध 
हजनेछ । 

११. भजआब्जा/याहत/ऺलतऩूलत ुलनधायुण बए ऩलछ सजचना गने् जग्गा व्मवस्था सलभलतरे 
लनधाुयण गयेको यकभ य सो ऩाउने व्मशि तथा हकवाराको जानकायीका रालग 
नगय कामऩुालरका फैठकफाट लनणमु गयी याविमस्तको ऩलत्रकाभा १५ ठदनको 
सूचना जायी गनजऩुनेछ । 

१२. ऺलतऩूलतफुाट सयकायी फाॉकी कट्टा गन ु सवकने्  मस कामवुवलध फभोशजभ प्राप्त 
गरयएको जग्गाको याहत/ऺलतऩूलत ु उऩरब्ध गदाु सयोकायवारा व्मशिसॉग 
सम्ऩलत कय वा कज नै सयकायी यकभ असजर गन ुफाॉकी यहेछ बने त्मस्तो असजर 
गन ुफाॉकी यहेको यकभ ऺलतऩूलत ुयकभफाट कट्टा गन ुसवकनेछ । 

१३. जग्गाको स्वालभत्व सने् दपा ९ फभोशजभ जग्गा स्वालभत्वभा लरएऩलछ त्मस्तो 
जग्गाको स्वालभत्व स्वत् नगयऩालरकाको नाभभा सनेछ । 

१४. जग्गाको नाभसायी य भारऩोतको रगत कट्टा गनजऩुने्  (१) दपा १३ फभोशजभ 
नगयऩालरकाको स्वालभत्वभा आएको जग्गा भारऩोतको रगत कट्टा गयी 
नगयऩालरकाको नाभभा नाभसायी गन ु य दाशखर खायेज गन ु रगत यहेको 
कामाुरमभा रेशख ऩठाउनज ऩनेछ य भारऩोत कामाुरमरे ऩलन आवश्मक सहमोग 
गनजऩुनेछ । 

१५. लन्िजल्क प्राप्त गन ु सवकने्  नगयऩालरकाराइु आवश्मक ऩने जग्गा 
सयोकायवाराको याजीखजिीभा लन्िजल्क प्राप्त गन ुसक्नेछ । त्मसयी प्राप्त गदाु 
कामवुवलधका उशल्रशखत रयत आवश्मक ऩने छैन । 

१६. प्रभजख शजल्रा अलधकायको सहमोग लरने्  मस कामवुवलध फभोशजभ कज नै काभ गन ु
अलधकाय ऩाएको अलधकायीरे सम्ऩादन गनजऩुने काभको लसरलसराभा प्रभजख 
शजल्रा अलधकायीको वा स्थानीम प्रहयीको सहमोग भाग्न सक्नेछ । 

(२) उऩदपा १ फभोशजभ नगय कामऩुालरकारे गयेको लनणमु शचत्त 
नफजझेभा ऩैंलतस ठदन लबत्र शजल्रा अदारतभा ऩजनयावेदन गन ुसक्नेछ । 
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ऩरयच्छेद ४ 
ववववध 

१७. प्रचलरत कानून फभोशजभ हजने्  मस कामवुवलधभा उल्रेख बएका प्रावधानहरू मसै 
कामवुवलध फभोशजभ हजने य मसभा उल्रेख नबएकाको हकभा प्रचलरत कानून 
फभोशजभ हजनेछ ।  

१८. फाधा अड्काउ पज काउ् मस कामवुवलध कामाुन्वमनभा कज नै फाधा अड्चन आएभा 
नगय कामऩुालरका फैठकको लनणमु फभोशजभ हजनेछ । 

१९. सॊिोधन तथा खायेजी् मो कामवुवलधको सॊिोधन वा कज नै दपा खायेजी गनज ुऩयेभा 
नगय कामऩुालरकाराइु ऩूण ुअलधकाय हजनेछ ।  
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अनजसूची १ 

दपा ८ (३) सॊग सम्फशन्धत 

श्रीभान ्प्रायम्बीक कायवाही चराउने अलधकृतज्मू, 
नागाजजनु नगयऩालरका नगय कामऩुालरकाको कामाुरम, हरयलसवद्ध, लसताऩाइुरा 
 

ववषम् जग्गा उऩरब्ध गयाउन इच्छा जाहेय गयेको सम्फन्धभा । 

प्रस्तजत ववषमभा मस कामाुरमको लभलत २०७७/......./...... गते प्रकाशित सूचनाभा 
भाग बए फभोशजभको चायवकल्रा लबत्र भेया नाभभा दताु यहेको तऩलसरको वववयण 
बएको जग्गा भैरे लनमभानजसाय प्रकृमा ऩूयागयी नगयऩालरकाराइु उऩरब्ध गयाउन 
इच्छा जाहेय गयेको हजॉदा सोको कायवाहीका रालग मो लनवेदन ऩेि गयेको छज ।  

तऩशिर् 
१. जग्गा धलनको वववयण  

 जग्गा धलनको नाभ...................................... ना.प्र.नॊ...............  

 जग्गा धलनको फाफज/ससजयको नाभ् 
 जग्गा धलनको ऩलत/ऩत्नीको नाभ्  

 जग्गा धलनको स्थामी ठेगाना्  

 जग्गा धलनको अस्थामी सम्ऩकु ठेगाना्  

 सम्ऩकु नम्फय् 
२. जग्गाको वववयण  

 वक.नॊ. ...................    ऺेत्रपर................... 
 नगयऩालरकाराइु प्रदान गन ुखोजेको ऺेत्रपर्  

 जग्गाको चाय वकल्रा् 
 ऩूवु् .....................   ऩशश्चभ.................... 
 उत्तय्....................   दशऺण्................... 
 सडक ऩूवाुधायको अवस्था् सडकको वकलसभ (कारोऩते्र, ग्राबेर, कशच्च, सहभलत 

के हो खजराउने) ........................................ (लबलत्र बाग बए सो सभेत 
खजराउने) ।  

३. जग्गा प्रदान गन ुखोजेको ववलध (इच्छजक ववलधभा ठठक रगाउन)े  

क) दाताहरू आव्हान गरय जग्गा प्रदान गने । 
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ख) जग्गा धलनहरूको सहभलतभा लनशश्चत ववकासका ऩूवाुधाय गयाउने ित ुयाशख 
लनिजल्क वा चरनचल्तीको भूल्मभा आॊशिक भूल्म लरइु जग्गा प्रदान गने । 

४. जग्गा प्रदानको ित ु

क) प्रचलरत भूल्मभा घटाघटभा लफवक्र गरय प्रदान गन ुइच्छजकरे जग्गाको प्रलत 
कठ्ठा/लभटय/योऩनीको दययेट खजराउने.................................................. 

ख) दाताका रूऩभा जग्गा जग्गा प्रदान गन ु इच्छजकका हकभा दातारे जग्गा 
प्रदानका ितहुरू उल्रेख गने  । 

  
  
  
  

ग) जग्गा धलनको सहभलतभा लनशश्चत ववकासका ऩूवाुधाय गयाउने ित ु याशख 
लनिजल्क वा चरन चल्तीको भूल्मभा आॊशिक भूल्म लरइु जग्गा प्रदान 
गनेका हकभा जग्गा प्रदानका ितहुरू उल्रेख गने । 

  
  
  
  

५. कज नै वविेष ित ुबएभा उल्रेख गने.................... 
 लनवेदक्  

 नाभ्  

 ठेगाना् 
 हस्ताऺय् 
सॊरग्न कागजातहरूको वववयण् 
क) उऩरब्ध गयाउन खोजेको जग्गा धलन प्रभाण ऩूजाु प्रलतलरवऩ । 

ख) जग्गा धलनको नागरयकताको प्रलतलरवऩ । 

ग) जग्गाको नावऩ नक्सा य टे्रस नक्सा । 

घ) लनवेदन  
    आऻारे, 

  सजयेन्र थाऩा भगय 
प्रभजख प्रिासकीम अलधकृत 
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