
  नेपाल सरकार 

भमूि सम्बन्धी सिस्या सिाधान आयोग 

.........गाउँपामलका /नगरपामलका/उपिहानगरपामलका/िहानगरपामलका 
.............. जिल्ला  ............... प्रदेश 

बीच भएको सिझदारी–पत्र 

 

नेपाल सरकार, भमूि सम्बन्धी सिस्या सिाधान आयोग, ताहाचल, काठिाडौँ (यसपमि “आयोग” 
भमनएको) र ...................................(यसपमि स्थानीय तह भमनएको) बीच भमूिहीन दमलत, 
भमूिहीन सकुुम्बासीलाई िग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवजस्थत बसोबासीलाई व्यवस्थापन  गननका 
लामग भमूि सम्बन्धी ऐन, २०२१, भमूि सम्बन्धी मनयि,  २०२१, भमूि सम्बन्धी सिस्या सिाधान 
आयोग गठन आदेश, २०७६ र अन्य प्रचमलत कानूनिा भएका व्यवस्था अनरुुप तपमसल बिोजििको 
कायन गनन आयोग र स्थानीय तह दवैु पक्ष एक आपसिा िञ्जुर भई यस सिझदारी पत्रिा अमधकार 
प्राप्त अमधकारीबाट हस्ताक्षर गरी एक/एक प्रमत मलयौं, ददयौं । 

तपमसल  
1. स्थानीय तहको जिम्िेवारीहरु  :  

(क) भमूि सम्बन्धी सिस्या सिाधान आयोग गठन आदेश, २०७६ दफा ६ को खण्ड (घ) 
बिोजिि भमूिहीन दमलत, भमूिहीन सकुुम्बासी र अव्यवजस्थत बसोबासीको पहहचान, लगत 
संकलन र प्रिाणीकरणको काि गने, 

(ख) भमूिहीन दमलत, भमूिहीन सकुुम्बासी र अव्यवजस्थत बसोबासीको स्थानीय तहबाट लगत 
सङ्कलन सम्बन्धी कायनहवमध, २०७७ को दफा ३ को उपदफा (1) बिोजििको भमूि 
सम्बन्धी सिस्या सिाधान सहिीकरण समिमत गठन गने, 

(ग) लगत संकलन तथा िग्गा नापिाँच कायनको लामग अनसूुची १ िा उल्लेख भए बिोजिि  

संयोिक, सभेक्षक, अमिन, सािाजिक पररचालक, तथयांक संकलक, तथयांक प्रहवहि कतान, 
सहयोगी र आवश्यक पूवानधार (कम््यटुर, हप्रन्टर, स््यानर आदद सिेतको कायनकक्ष) 
सहहतको एक “भमूिहीन दमलत, भमूिहीन सकुुम्बासी र अव्यवजस्थत बसोबासीको लगत 
संकलन इकाई” स्थापना गने । स्थानीय तहले उल्लेजखत िनशजििा संयोिक बाहेक 
कायनबोझका आधारिा अन्य िनशजिहरु थप गनन स्नेि ।सो इकाईिा स्थानीय 
तहिाफन त सेवा करार गररएका िनशजिको तलब भत्ता लगायतका सहुवधा स्थानीय 
तहले नै बेहोने, 



(घ) लगत संकलन तथा प्रिाणीकरणको कायन व्यवजस्थत र मनधानररत सिय मभत्र सम्पन्न 
गननको लामग कायनयोिना तयार र बिेट व्यवस्थापन गरी कायनन्वयनिा ल्याउने।सो 
कायनयोिनाको एक प्रमत आयोग वा जिल्ला समिमतलाई उपलब्ध गराउने, 

(ङ) स्थानीय तहको अनरुोधिा आयोग वा जिल्ला जस्थत कायानलयबाट खहटएका स्थायी 
किनचारीलाई मनयिानसुारको दैमनक भ्रिण भत्ता उपलव्ध गराउने, 

(च) आयोग वा जिल्ला समिमतसँग सिन्वय गरी कायानपामलकाका पदामधकारी र भमूिहीन 
दमलत, भमूिहीन सकुुम्बासी र अव्यवजस्थत बसोबासीको लगत संकलन र व्यवस्थापन  
इकाईिा रहने किनचारीलाई अमभिखुीकरण गने व्यवस्था मिलाउने, 

(ि) भमूिहीन दमलत, भमूिहीन सकुुम्बासी र अव्यवजस्थत बसोबासीको लगत संकलन र 
प्रिाणीकरणको क्रििा स्थानीय तहले कुनै शूल्क वा दस्तरु नमलने, 

(ि) भमूिहीन दमलत, भमूिहीन सकुुम्बासी र अव्यवजस्थत बसोबासीको लगत संकलन र 
प्रिाणीकरणको क्रििा स्थानीय तहलाई कुनै दिहवधा भएिा आयोगसँग परािशन गरी 
काि गने, 

(झ) आयोगको सिग्र कायनसम्पादन गने क्रििा आवश्यक अन्य कायन गने । 

 

2. आयोगको जिम्िेवारीहरु :   

(क) भमूिहीन दमलत, भमूिहीन सकुुम्बासी र अव्यवजस्थत बसोबासीको पहहचान, लगत संकलन 
र प्रिाणीकरण सम्बन्धी िापदण्ड र कायनहवमधहरु उपलब्ध गराउने, 

(ख) भमूिहीन दमलत, भमूिहीन सकुुम्बासी र अव्यवजस्थत बसोबासीको लगत संकलन सम्बन्धी 
कायनहवमध, २०७७ को अनसूुची-३ र ४ अनसुारको ढाँचाको मनवेदन फाराि उपलब्ध 
गराउने, 

(ग) भमूिहीन दमलत, भमूिहीन सकुुम्बासी र अव्यवजस्थत बसोबासीको तथयांक प्रहवहि गननको 
लामग प्रणाली (System) उपलव्ध गराउने, 

(घ) स्थानीय तहको “भमूिहीन दमलत, भमूिहीन सकुुम्बासी र अव्यवजस्थत बसोबासीको लगत 
संकलन इकाई” िा रहेर नापन्शा सम्बन्धी कायन गनन थप अमिन वा सभेक्षकको 
व्यवस्था गने, 

(ङ) नाप न्शा कायनको लामग न्शा िा्ने पिान टे्रस पेपर (फाइल न्शाको लामग) र 
हफल्ड बकु िा्ने कागि उपलब्ध गराउने,  

(च) नाप न्शा गरर तयार भएका हकत्ता नापी न्शा िा्ने व्यवस्था गने, 
(ि) स्थानीय तहिा गररने अमभिखुीकरण कायनक्रिको लामग स्रोत सािाग्री उपलव्ध गराउने, 



(ि) लगत संकलन कायनिा आवश्यक प्राहवमधक सहयोग उपलब्ध गराउने, 

(झ) ऐन, मनयिावली, गठन आदेश र कायनहवमधिा तोके बिोजिि अन्य आवश्यक 
व्यवस्थापकीय कायन गने। 

 

3. दवैु पक्षले गनुनपने:  

(क) यस सिझदारी पत्रिा संशोधन, थप तथा पररवतनन गनुन परेिा दवैु पक्षको सहिमतिा 
संशोधन गररनेि, 

(ख) सिझदारी पत्रका बदुाँहरुिा उल्लेजखत शतनहरु सिझदारी पत्रिा दवैु पक्षको हस्ताक्षर 
भएपमि कायनन्वयनिा आउने र यो सिझदारी पत्रको अवमध उद्देश्य बिोजििको काि 
सम्पन्न नभएसम्िको लामग हनेुि। 

 

स्थानीय तहको तफन बाट:      आयोगको तफन बाट :  

दस्तखत :        दस्तखत: 
 

नाि:        नाि:  

  

पद :        पद :  

 

कायानलयको िाप :       कायानलयको िाप :  

 

    

 

 

 

 मिमत : २०७७.....  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

अनसूुची १ 

 

“भमूिहीन दमलत, भूमिहीन सकुुम्बासी र अव्यवजस्थत बसोबासीको लगत संकलन व्यवस्थापन  इकाई”िा 
आवश्यक िनशजिको हववरण सिझदारी पत्रको बुदँा १ ग सँग सम्बजन्धत 

 

मस.नं आवश्यक िनशजिको पद   िना कैहफयत  

१ संयोिक    

२ सभेक्षक   

३ अमिन   

४ सािाजिक पररचालक    

५ तथयांक संकलक    

६ तथयांक प्रहवहिकतान    

७ सहयोगी   

 
 

अनसूुची २ 

इकाई कायानलयको साइन बोडनको निनुा 
 
 

भमूि सम्बन्धी सिस्या सिाधान आयोग  

लगत संकलन इकाई 

.................गाउँपामलका/नगरपामलका/उपिहानगरपामलका/िहानगरपामलका 
 (जिल्लाको नाि) 


