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संविधानको ममम र भािना अनुसार सबै प्रकारका विभेदको 
अन्त्य गरी आर्थमक समानता, समृवि र सामाजिक न्तयाय 
सुर्नजित गने राज्यको नीर्त रहेको छ । लोक कल्याणकारी 
राज्यले आफ्नो क्षमतानसुार नागररक आिश्यकता र अपेक्षाको 
संबोधन गने क्रममा विर्भन्न नीर्त एिं कायमक्रमहरु अिलम्बन 
गदै गएको हुन्तछ । राज्यले विद्यमान संविधानमा आिास, 
रोिगारी एिं खाद्य संप्रभतुाको प्र्याभूर्त गदै मौर्लक 
हकहरुको व्यिस्था गरेको छ । ्यसै गरी आिासको 
हकलाई पर्न मौर्लक हकको रुपमा राखेकोले आिासका लार्ग 
िग्गाको अपररहायमता हुन्तछ । ्यसैगरी भूर्महीन दर्लतलाई 
कानून बमोजिम राज्यले एक पटक िमीन उपलब्ध गराउनु 
पनेछ भन्ने संिैधार्नक व्यिस्था भए बमोजिम नेपाल सरकारले 
भूर्म सम्बन्तधी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख. बमोजिम 
भूर्महीन दर्लत एिं सुकुम्बासीलाई िग्गा उपलब्ध गराउने 
एिं ऐनको दफा ५२ ग. बमोजिम अव्यिजस्थत बसोबासीलाई 
व्यिजस्थत गने उद्देश्यले '' भूर्म सम्बन्तधी समस्या समाधान 
आयोग, २०७६ '' को गठन गरेको छ ।  
 
भूर्महीन दर्लत, भूर्महीन सकुुम्बासी, अव्यिजस्थत बसोबासी 
लगायतको सामाजिक न्तयाय र िीिनस्तर सधुारका लार्ग भूर्मको 
समन्तयावयक वितरण र ददगो व्यिस्थापन िरुरी छ । भूर्म 
नागररकको खाना, आिास र स्ितन्तरता िस्ता मौर्लक अर्धकार 
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प्राप्त गने सरु्नजितताको आधार हो । भईुँ तहका नागररकलाई 
लोकतन्तरको अनभुूर्त गराउनकुा साथै देशको समग्र आर्थमक तथा 
सामाजिक उन्नर्तका लार्ग पर्न लामो समय देजखको भूर्मसम्बन्तधी 
समस्या र्नरूपण हनु आिश्यक छ । 
 
भूर्महीन दर्लतलाई िग्गा उपलब्ध गराउने, मकु्त कमैया, 
कमलरी, हरुिा/चरुिा, हर्लया, भूर्महीन, सकुुम्बासी पवहचान गरी 
बसोबासका लार्ग घरघडेरी तथा िीविकोपािमनका लार्ग 
कृवियोग्य िमीन िा रोिगारीको व्यिस्था गनुमपने संिैधार्नक 
व्यिस्था छ । उनीहरूलाई पनुस्थामपन गने, भूर्मको ददगो उपयोग 
र कृवियोग्य भूर्ममा वकसानको अर्धकार सरु्नजित गने समेत 
संविधानको भािनालाई मूतम रूप ददन उपलब्ध िमीनको यथोजचत 
व्यिस्थापन आिश्यक छ । 
 
भूर्महीन सकुुम्बासीलाई िग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यिजस्थत 
बसोबासीलाई व्यिस्थापन गने प्रयोिनका लार्ग भूर्मसम्बन्तधी 
ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख. को उपदफा (६) बमोजिम 
नेपाल सरकारबाट भूर्मसम्बन्तधी समस्या समाधान आयोग गठन 
भएको हो । यस आयोगको समयािर्ध ३ ििम रहेको छ । 
 
आयोग गठनको र्नणमय र्मर्त  २०७६/१२/९ 
रािपरमा सूचना प्रकाजशत र्मर्त  २०७७/१/१ 
आयोगले कायामरम्भ गरेको र्मर्त  २०७७/१/४ 
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– सरल र र्मतव्ययी 
– नर्तिामा िोड 

– विर्ध र प्रवक्रयाको पूणम पालना 
– पारदजशमता 
– ििाफदेवहता 
– स्य र इमानदाररता  

– सामाजिक न्तयाय 
 
p2]Zo 

(१) भूर्महीन दर्लत, भूर्महीन सकुुम्बासी तथा अव्यिजस्थत 
बसोबासीहरूको िास्तविक लगत तयार गरी 
अर्भलेखीकरण गने । 

(२) आिासविहीन नागररकका पररिारलाई भूर्म उपलब्ध 
गराई योिनाबि, एकीकृत र सरुजक्षत बस्ती र्नमामणमा 
मद्दत गने ।  

(३) कृवि कमममा संलग्न भूर्महीन दर्लत, भूर्महीन सकुुम्बासी 
तथा अव्यिजस्थत बसोबासीलाई कृविका लार्ग िमीन 
उपलब्ध गराउने िा स्िार्म्ि कायम गने । 
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(४) भूउपयोग योिना कायामन्तियनमा सहिीकरण गरी 
व्यिजस्थत बस्ती र्नमामण र उ्पादन तथा उ्पादक्ि 
िृविमा योगदान गने । 

(५) िोजखम क्षेरलगायत कानूनले बस्न िा खेती गनम नहनुे 
भनी तोकेको स्थानमा बसोबास गरेका िास्तविक भूर्महीन 
पररिारलाई योिनाबि ढङ्गले स्थानान्ततरण गने ।  

(६) न्तयायपूणम भू-स्िार्म्िको कमीका कारणबाट र्सजिमत 
शोिणमूलक श्रम सम्बन्तध र विभेद अन्त्य गने । 

 
 
cfof]usf] sfd, st{Jo / clwsf/ 

आयोगको काम, कतमव्य र अर्धकार देहाय बमोजिम रहेको छ : 
(क) भरू्मसम्बन्तधी समस्या समाधान सम्बन्तधी कायमयोिना तयार 

गरी स्िीकृत गने । 

(ख) भरू्महीन सकुुम्बासी र अव्यिजस्थत बसोबासीको पवहचान र 
प्रमाणीकरणका लार्ग आधार र मापदण्ड तोक्ने । 

(ग) भरू्महीन सकुुम्बासी र अव्यिजस्थत बसोबासीको स्थानीय 
तहबाट लगत सङ्कलनका लार्ग आिश्यक कायमविर्ध र ढााँचा 
तयार गरी स्िीकृत गने । 

(घ) भरू्महीन सकुुम्बासी र अव्यिजस्थत बसोबासीको पवहचान, लगत 
सङ्कलन र प्रमाणीकरणको काम स्थानीय तहमाफम त गने । 
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(ङ) नक्सा से्रस्ता तयार गनम मालपोत कायामलय, नापी कायामलय र 
स्थानीय तहसाँग आिश्यक समन्तिय गने िा गराउने ।  

(च) स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्याङ्कको विश्लिेण गनम आिश्यक 
प्रणालीको विकास गरी सोही प्रणालीको आधारमा अव्यिजस्थत 
बसोबासीको िग्गा िगीकरण गने । 

(छ) अव्यिजस्थत बसोबासीहरूलाई िग्गा उपलब्ध गराए बापत 
ऐन बमोजिमको दस्तरु र्लने ।  

(ि) ऐनको दफा ५२ ख. को उपदफा (४) बमोजिमको िग्गा हो 
िा होइन भने्न सम्बन्तधमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको 
समन्तियमा एकीन गने िा गराउने । 

(झ) स्थानीय तहबाट भरू्महीन सकुुम्बासी र अव्यिजस्थत 
बसोबासीको पवहचान र प्रमाणीकरण सम्बन्तधी तथ्याङ्क प्राप्त 
भएपर्छ सोही बमोजिमका भरू्महीन सकुुम्बासीलाई िग्गा 
उपलब्ध गराउन र अव्यिजस्थत बसोबासीको व्यिस्थापन गनम 
कायमप्रवक्रया शूरु गने । 

(ञ) स्थानीय विजशष्टता समेतका आधारमा शहरी के्षरमा सामूवहक 
आिास िा िग्गा विकासको माध्यमबाट भरू्महीन 
सकुुम्बासीलाई िग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्तधमा आिश्यक 
र्नणमय गने ।  
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(ट) ऐनको दफा ५२ ख. र ५२ ग. बमोजिमको कायम र्नधामररत 
समयमै सम्पन्न गनम जिल्लागत रूपमा स्पष्ट कायमयोिना तयार 
गरी कायामन्तियनमा ल्याउने । 

(ठ) भरू्महीन सकुुम्बासीलाई िग्गा उपलब्ध गराउने र 
अव्यिजस्थत बसोबासीलाई व्यिस्थापन गने सम्बन्तधमा 
प्रचर्लत कानूनको अधीनमा रही आिश्यक र्नणमय गने । 

(ड) कायमके्षरसाँग सम्बजन्तधत विियमा िनुसकैु र्नकायसाँग कागिात 
माग गनम, व्यजक्तलाई जझकाई बझु्न, कागि गराउन, स्थलगत 
सरिमीन गनम िा गराउन सक्ने । 

(ढ) हदबन्तदी भन्तदा बढी भई रोक्का रहेका िग्गा भरू्महीन 
सकुुम्बासीलाई उपलब्ध गराउन प्रयोग गने। 

(ण) िग्गा िगीकरण गदाम भउूपयोग ऐन, २०७६ बमोजिम गने 
िा गराउने । 

(त) नेपाल सरकारले तोकेका अन्तय काम गने । 
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५२ ख. भरू्महीन सकुुम्बासीलाई िग्गा उपलब्ध गराउने :  

(१)  प्रचर्लत काननुमा िनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापर्न भरू्महीन सकुुम्बासीलाई 
एकपटकका लार्ग नपेाल सरकारले उपदफा (४) को अधीनमा रही 
र्निहरुले आिाद कमोत गदै आएको स्थानमा िा नेपाल सरकारले उपयकु्त 
7x¥ofPsf] अन्तय कुनै सरकारी िग्गामा तोवकएको क्षेरफलको हदमा 
नबढ्न ेगरर िग्गा उपलब्ध गराउनेछ ।  

(२)  भरू्महीन सकुुम्बासीलाई तोवकएको क्षेरफल भन्तदा बढी िग्गा आिाद िा 
कमोत गरी आएको अिस्था रहेछ भने ्यसरी तोवकएको क्षेरफल भन्तदा 
बढीको िग्गा यस दफाको अधीनमा रही अन्तय भरू्महीन सकुुम्बासीलाई 
उपलब्ध गराउन िा नेपाल सरकारले अन्तय प्रयोिनको लार्ग उपयोग 
गनेछ ।  

(३)   यस दफा बमोजिम भरू्महीन सकुुम्बासीलाई उपलब्ध गराईएको िग्गा 
अंशबण्डा र अपतुालीको अिस्थामा बाहेक अन्तय कुनै प्रवक्रयाबाट दश बिम 
सम्म हस्तानतरण गनम पाईने छैन र सो अिर्ध पिात समेत ्यस्तो िग्गा 
स्िार्म्िविहीन हनेु गरी कुनै व्यहोराले हक हस्तान्ततरण गनम पाइने छैन । 

(४)   यस दफामा अन्तयर िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापर्न यस दफा 
बमोजिम   िग्गा उपलब्ध गराउाँदा देहायको िग्गा उपलब्ध गराइने 
छैनः- 

(क) धार्ममक, सास्कृर्तक, तथा सामररक मह्िका क्षेरर्भरका िग्गा, 
(ख) प्राकृर्तक प्रकोप विपद् व्यिस्थापन र िातािरणीय संरक्षणको दृवष्टबाट 

सरुजक्षत गनम आिश्यक देजखएको िग्गा, 
(ग)  सािमिर्नक िग्गा नदी, खोला िा नहर वकनाराको िग्गा , िोजखमयकु्त 

स्थानमा बसोबास गररएको िग्गा, राविय र्नकुञ्ज िा संरजक्षत क्षेरको 
िग्गा, हाल रुख र्बरुिाले ढावकएको िनको िग्गा र सडक 
सीमार्भरका िग्गा, 

(घ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा स्थानीय तहको प्रयोगको लार्ग 
आिश्यक रहेको िग्गा र 

(ङ) अन्तय तोवकए बमोजिमका स्थानका िग्गा । 
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आयोगको काम कारिहीलाई सहयोग, समन्तयि र सहिीकरण गनम 
प्र्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको जिल्ला सर्मर्त रहनेछ :- 
 (गठन आदेश २०७६ को दफा ८ अनसुार) 

(क) नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको व्यजक्त -अध्यक्ष 

 
(५)    कुनै व्यजक्त िा र्निको पररिारलाई नेपाल सरकारले कुनै प्रकारले 

सरकारी िग्गा िा आिास उपलब्ध गराएको रहेछ भन े्यस्तो व्यजक्त 
िा पररिारलाई यस दफा बमोजिम िग्गा उपलब्ध गराइने छैन । 

(१०) यस दफामा अन्तयर िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापर्न काठमाण्डौ 
उप्यका लगायत भरू्महीन सकुुम्बासीहरुलाई आिश्यकता अनसुार 
नेपाल सरकारले तोकेअनसुार आिास उपलब्ध गराउन िा सामदुावयक 
बसोबासको व्यिस्था र्मलाउन िा िग्गा विकासको माध्यमबाट िग्गा 
उपलब्ध गराउन सक्नछे । 

 
(५२) ग. अव्यिजस्थत बसोबासीलाई व्यिस्थापन गने : 

१.       प्रचर्लत काननुमा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापर्न यो दफा प्रारम्भ 
हुाँदाका बखत ऐलानी िा सरकारी िग्गा िा अर्भलेखमा िन क्षेर 
िर्नएको भए तापर्न आिादीमा पररणत भएको िग्गामा कम्तीमा दश 
ििम अजघ देजख आिाद कमोत गरर आएका अव्यिजस्थत बसोबासीलाई 
एकपटकका लार्ग नपेाल सरकारले र्निहरुले आिाद कमोत गदै 
आएको स्थानमा तोवकएको क्षेरफलको हदमा नबढ्ने गरी िग्गा 
उपलब्ध गराउन सक्नछे । 
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(ख) नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एक                   

िना विज्ञ सवहत दईु िना    -  सदस्य 

(ग) प्रमखु, सम्बजन्तधत र्डर्भिन िन कायामलय - सदस्य 

(घ) प्रमखु, सदरमकुाम जस्थत नापी कायामलय  -   सदस्य 

(ङ) प्रमखु, भरु्मसधुार तथा मालपोत कायामलय - सदस्य 

(च) जिल्ला समन्तिय अर्धकारी - सदस्य -   सजचि 

 
 

lhNnf ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ 

जिल्ला सर्मर्तको काम, कतमव्य र अर्धकार देहाय बमोजिम हनुेछ :
  

(क) आयोगले प्र्यायोजित गरेका अर्धकारको अधीनमा रही 
कायम सम्पादन गने ।   

(ख) कायमके्षरसाँग सम्बजन्तधत विियमा प्रदेश सरकार र 
जिल्लार्भरका स्थानीय तहसाँग आिश्यक समन्तिय गने । 

(ग) कायमके्षरसाँग सम्बजन्तधत विियमा स्थानीय तहका 
पदार्धकारीहरुलाई अर्भमजुखकरण तार्लम ददने । 

(घ) आयोगको कामकारबाहीका सम्बन्तधमा सरोकारिालासाँग 
छलफल र अन्ततरवक्रया गने । 

(ङ) जिल्लाबाट सम्पादन भएका कामकारिाहीको प्रगर्त 
वििरण मार्सक रुपमा आयोगमा पठाउने ।  

(च) भूर्महीन सकुुम्बासीलाई िग्गा उपलव्ध गराउने र 
अव्यिजस्थत बसोबासीलाई व्यिस्थापन गने क्रममा 
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देजखएका समस्या जिल्लास्तरमा समाधान गनम सवकने भए 
जिल्ला सर्मर्तबाट समाधान गने र समाधान गनम नसवकने 
भएमा समस्या समाधानको सम्बन्तधमा आिश्यक 
र्नकासाको लार्ग आयोगमा लेखी पठाउने ।  

(छ) कायमके्षरसाँग सम्बजन्तधत विियमा स्थानीय तहबाट भए 
गरेका कायमको र्नयर्मत अनगुमन गने । 

(ि) आयोगले तोकेको अन्तय काम गने । 
 

;xhLs/0f ;ldlt M   

भरू्महीन सकुुम्बासी तथा अव्यिजस्थत बसोिासीको पवहचान , लगत 
संकलन प्रमाणीकरण गने कायममा स्थानीय कायमपार्लकालाई 
सहयोग र सहिीकरण गनम स्थानीय तहमा  देहाय बमोजिमको 
भरू्म सम्बन्तधी समस्या समाधान सहिीकरण सर्मर्त  रहने छ । 

(क) स्थानीय तहको अध्यक्ष िा प्रमखु -         संयोिक 
(ख)  स्थानीय तहका उपाध्यक्ष िा उपप्रमखु   –उपसंयोिक 
(ग) सम्बजन्तधत स्थानीय तहमा वक्रयाशील रहेका राविय 

मान्तयता प्राप्त रािनीर्तक दलका प्रमखु िा र्निले 
तोकेको प्रर्तर्नर्ध -                       सदस्य 

(घ) कायमपार्लकाका सदस्यहरु मध्येबाट एक िना दर्लत 
मवहला सवहत दईु िना मवहला              – सदस्य 

(ङ) संयोिले dgf]gog u/]sf e"ld, cfjf; nufotsf 
If]qdf sfd ul//x]sf ;+3 ;+:yf, ;+u7g jf gful/s 



11 
 

;dfhsf sDtLdf Ps hgf dlxnf                             
;lxt @ hgf                            – ;b:o 

(च) प्रमखु प्रशासकीय अर्धकृत                 - सदस्य सजचि 
(१) वफल्डमा तथ्यांक संकलन तथा नाप नक्साको काममा 

िडा सर्मर्तलाई सहयोग परु् याउन उपदफा (१) 
बमोजिमको सर्मर्तले आिश्यकता अनसुार देहाय 
बमोजिमको िडास्तरीय भमूी सम्बन्तधी समस्या समाधान 
सहिीकरण सर्मर्त  गठन गनम सक्नेछ। 

(क) िडा अध्यक्ष         – अध्यक्ष 
(ख) िडा सदस्यहरु          - सदस्य 
(ग) सम्बजन्तधत िडा अध्यक्षको र्सफाररसमा स्थानीय तहका 

प्रमखु िा अध्यक्षले मनोनयन गरेका भरू्म, आिास 
लगायत के्षरमा काम गरररहेका संघ संस्था िा नागररक 
समािका कम्तीमा एक िना मवहला सवहत दईु िना 
प्रर्तर्नर्ध                         – सदस्य 

(घ) िडा सजचि                              - सदस्य सजचि 

 

आयोग गठन हनु ुभन्तदा अजघ विर्भन्न समयमा नेपाल सरकारको 
र्नणमय बमोजिम गठन भएका आयोग िा कायमदलले वितरण गरेका 
िग्गाहरुको स्िार्म्ि िा दताम शे्रस्ता िा नक्शा प्रमाजणत लगायतका 
विियमा देजखएका समस्याहरुको समाधान गने प्रयोिनका लार्ग 
गठन हनुे आयोगले ती आयोग िा कायमदलले उजल्लजखत समस्या 
समाधान गने जिम्मेिारी समेत यस आयोगलाई तोकेको हुाँदा 
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उपरोक्त काम कारिाहीलाई सहयोग, समन्तिय र सहिीकरण गनम 
जिल्लास्तरमा जिल्ला सर्मर्त गठन गरी कायम गने एिं मालपोत 
ऐन, २०३४ अनसुार गठन भएका िग्गा दताम सर्मर्तहरु विघटन 
हनुे भएकोले ती कामहरु समेत आयोगले गनेछ ।  

cw'/f sfd ;DkGg ug]{ 

भूर्म सम्बन्तधी समस्या समाधान गने सम्बन्तधमा प्रचर्लत 
कानून बमोजिम नेपाल सरकारले गठन गरेका आयोग, 
सर्मर्त िा कायमदलबाट बााँकी रहेका काम िा भएका 
र्नणमयको कायमन्तियन समेत आयोगले गनेछ भन्ने व्यिस्था 
गरेको छ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

se/ kmf]6f] M 
s}nfnL nDsLr"xf l:yt e"ldlxg jfbL j:tL 






