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भमूिहीन दमित, भमूिहीन सकुुम्बासीिाई जग्गा वितरण गने र अव्यिस्थित बसोबासीको व्यिथिापन गने सम्बन्धी कायययोजना  
कायययोजना िागू हनु ेमिमत २०७७/८/१२ गते देस्ि  

 

चरण िखु्य वियाकिापहरु सिय अिमध स्जम्िेिारी सहयोग 
१. तयारी  - कायययोजना तयार र थिीकृमत 

- थिानीय तहको बैठकबाट आयोगको काययविमध अनसुार सहजीकरण समिमत 
गठन,  

- िगत संकिन ईकाईको थिापना,  
- ईकाइिा िवटने कियचारी (प्राविमधक र प्रशासमनक)को छनौट र व्यिथिा  
- छनौट भएका जनशस्ििाई तामिि (प्रयोगात्िक अभ्यास सिेत)  
- िडा र थिानीय तहको समिमतिाई विशेष अमभििुीकरण  
- कम््यटुर, Scanner, मनिेदन फाराि िगायतको व्यिथिापनको समुनस्थचतता  

१०   ददन  थिानीय तह  आयोग  

२. भमूिहीन 
सकुुम्बासी र 
अब्यिस्थित 
बसोबमसको 
मबिरण 
संकिन तिा 
जग्गाको नाप 
नक्सा   

- िडामभत्र रहेका भमूिहीन र अव्यिस्थित 
िसोबासीको वििरण संकिन गने सम्बन्धी 
सूचना थिानीय एफएि, र अन्य उपयिु 
िाध्यिबाट प्रचार प्रसार, सूचना संकिनको 
िििा गित वििरण उपिव्ध गराउनेिाई 
काननुिा उल्िेि जररिाना हनुे व्यहोरा सिेतको 
जानकारी   

- सािास्जक पररचािक, िडा सदथयिाफय त 
भमूिहीन सकुुम्बासी र अव्यिस्थित िसोबासीिाई 
आिथयक कागजात तयारीको िामग सिदुाय 
तहिा सूचना, जानकारी   

- आयोगबाट भमूिहीन र अव्यिस्थित बसोबसीिे 

- नाप नक्सा (total 
station प्रयोग गरी ) 
गरी भमूि िगत 
संकिन  

- ईकाई कायायियिा 
रहेको प्रणािीिा 
थपामसएि र एविव्यटु 
डाटा ईन्िी, 
(मडजीटाईजेशन), 
नक्सा तयारी  

५ ददन + (३५ 
ददन + १००)  
ददन  ( 
कस्म्तिा ४ 
नापी टोमि (८ 
जना 
अमिन/सभेक्षक) 
४ िटा total 
थटेशन सवहत   

थिानीय तह  आयोग/स्जल्िा 
समिमत  
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मनिेदन ददने  ३५ ददने सूचना प्रकाशन 

- मनबेदन फारि अनरुुप घर जग्गािा गई 
पाररिाररक र सम्पस्ि सम्िन्धी वििरण 
(एविव्यटु डाटा) संकिन  

- िडा बाट फाराि रुज ुर फाराि प्रिास्णत   
- ईकाई कायायियिा रहेको आयोगिे तोकेको 
प्रणािीिा एविव्यटु डाटा ईन्िी  

 

३. मबिरण 
साियजमनकरण, 
साबयजमनक 
सनुिुाई र 
अनिुोदन  

- प्रणािीिा प्रविष्ट डाटाको आिश्यकता अनसुार 
संथिेषण र विश्लषेण  

- भमूिहीन दमित र भमूिहीन सकुुिबासीको 
पररिार संख्या र उमनहरुिे आिोदकिोत गरेको 
जग्गाको अनिुामनत क्षेत्रफि र जग्गाको प्रकृमत 
सवहतको िडाथतरीय प्रमतिेदन तयार (अनसूुची 
७ (क))  

- अव्यिस्थित िसोबासीको पररिार संख्या र 
उमनहरुिे आिोदकिोत गरेको जग्गाको 
अनिुामनत क्षेत्रफि र जग्गाको प्रकृमत सवहतको 
िडाथतरीय प्रमतिेदन तयार (अनसूुची ७ (ि) ) 

- ऐनिे मबतरण गनय नहनुे भनेको क्षेत्रिा बसोबास 
गरेका पररिारको संख्या र भोगचिन गरेको 
जग्गाको िडाथतरीय प्रमतिेदन तयार  

- छिफिबाट प्राप्त सझुाि र तथ्यहरुको 
आधारिा तथ्यांक पररिाजयन गनुयपने भए 
पररिास्जयत तथ्यांक र प्रमतिेदनहरु तयार गरर 

- आिाद किोत गने 
व्यस्िहरुको नाि 
सिेतको आधारिा 
इकाईिे एक प्रमतिेदन  
तयार गरी सो 
प्रमतिेदन िाई 
अनसूुची-१1  को 
ढााँचाको  सात ददने 
सूचना बिोस्जि ईकाई 
िाफय त साियजमनक 

- अस्न्ति प्रमतिेदन 
तयारी, एवकन नक्सा र 
वफल्ड बकु तयारी  

- काययपामिकािा पेश 
तिा थिीकृमत  

- प्रमतिेदनिाई वफल्ड 
बकु तिा नक्सासंगै 

१ िवहना  थिानीय तह  स्जल्िा 
समिमत/आयोग   
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केवह भय उजरुीको िामग ७ ददने सूचना । 

- प्रमतिेदन िाई िडाका प्रमतमनमध र िडाथतरीय 
सहस्जकरण समिमत गठन भएको अिथिािा सो 
समिमतका पदामधकारी सिेतको  रोहिरिा िडा 
कायायियिा  साियजमनक सनुिुाईबाट िप 
जााँचबझु 

- प्रमतिेदनिाई िडा अध्यक्ष सवहतको िडा 
समिमतको बहिुतबाट मनणयय गरर थिानीय 
काययपामिकािा पेश 

- अस्न्ति मबिरण काययपामिकाको बैठकबाट 
अनिुोदन र िेभसाईटिाफय त साियजमनकीकरण 

- प्रमतिेदन स्जल्िा समिमतिाई हथतान्तरण  

तोवकएको जग्गा 
प्रिाणीकरण भएका 
तोवकएका 
िाभग्राहीिाई  
उपिब्ध गराउने 
मसफाररस सवहत स्जल्िा 
समिमतिाई उपिब्ध 
गराउने   

 

 

 


