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घरजग्गा, कोठा, टहरा वहालिा लाउने सम्वशधि काययववमि, २०७८ 

    काययपामलकावाट स्वीकृत मिमत २०७८/१२/१४ 

गाउँपामलकाले आफै मनिायण गरेको वा आफ्नो स्वामित्विा रहेको वा अधय मनकाय तथा 
व्यशिवाट गाउँपामलकाको अमिनिा आएको घर जग्गा वा त्यसका कोठा तथा टहराहरु 
व्यशि फिय वा कम्पनीहरुलाइ भाडािा लगाउँने काययलाई व्यवशस्थत गरी सरल र 
पारदशी तथा वैज्ञामनक पद्धमतिा लैजान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ,२०७४ को दफा 
१०२ विोशजि काययववमि मनिायण गरी लाग ुगररएको छ ।  

१.  संशिप्त नाि र प्रारम्भ  

१.  यस काययववमिको नाि घरजग्गा,कोठा तथा टहरा वहालिा लगाउने सम्वशधि 
काययववमि,२०७८ रहेको छ । 

२.  यो काययववमि काययपामलकावाट स्वीकृत भए पश्चात लाग ु हनेुछ साथै यस अशघ 
भएका काययहरु पमन यसै विोशजि व्यवशस्थत गररनेछ । 

२. पररभाषा 

 ववषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेिा यस काययववमििा  

क.  गाउँपामलका भन्नाले मिक्लाजङु गाउँपामलका सम्झन ुपदयछ । 

ख.  काययपामलका भन्नाले मिक्लाजङु गाउँपामलकाको काययपामलका सम्झन ुपदयछ । 

ग. एकाघर भन्नाले सँगोलिा वसोवास गरररहेका वाव,ुआिा ,छोरा,अवववावहता छोरी , 
वहुारी, नाती तथा अवववावहता नामतनीलाई वझुाउनेछ ।  

घ.  पवहलो पि भन्नाले मिक्लाजङु गाउँपामलकालाई वझुाउँछ भने दोस्रो पि भन्नाले 
भाडािा वस्न छनौट भएको व्यशि वा फिय वा कम्पनीलाई वझुाउदछ । 

ङ.  समिमत भन्नाले वदुाँ नं.ढ विोशजि गठन भएको समिमतलाई जनाउने छ ।  
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३.  सूचना आह्वान सम्वधििा  

 गाउँपामलकाले घर जग्गा कोठा तथा टहरा वहालिा लगाउन चाहेिा देहायको 
वववरण खुलाई कशम्तिा १५ ददनको सूचना सावयजमनक संचारका िाध्यिवाट 
प्रकाशन गरी बढावढ ववमिबाट छनौट गनेछ ।  

क. घर तथा टहराको वववरण (िेत्रफल,टहरा तथा सटर नम्वर,स्थान आदद) 

ख. मनिायरण गररएको दर रेट  
ग. पेश गनुयपने कागजात  
घ. िरौटी जम्िा गनुयपने रकि  

ङ)  बहाल लगाउने अवमि 

४.  संझौता सम्वधििा  
 छनौट भएका दोस्रो पिसँग पवहलो पिले सम्झौता गनेछ । यसरी गररएको 

सम्झौता विोशजि दोस्रो पिलाई गाउँपामलकाले अनसूुशच १ विोशजि भाडावला 
प्रिाण पत्र उपलव्ि गराईने छ । दोस्रो पिले उि प्रिाण पत्र सवैले देख्न े
स्थानिा पसलिा राख्न ुपनेछ ।  

५.  सम्झौता अवमि सम्वधििा  
  घर तथा टहरा भाडाको सम्झौता अवमि ५ वषयको हनेुछ । सो अवमि पश्चात नयाँ 

कायि भएको भाडादर विोशजि दवैु पिको सहिमतिा अवमि थप गनय सवकने छ 
। दोस्रो पिले सम्झौता गनय आउदाँ नागररकताको प्रमतमलवप ,व्यवासाय दताय 
प्रिाण पत्र, प्यान तथा भ्याट दताय प्रिाण पत्र, उद्योग वाशणज्य संघिा दताय प्रिाण 
पत्र जस्ता सूचनािा उल्लेख गररएका आवश्यक कागजात पेश गनुय पदयछ ।  

६.  दोस्रो पिको दावयत्व  

क.  सानो मतनो िियत ( रु.५०००।- सम्िको ) तर दोस्रो पिको कारणले िियत गनुय 
पने भएिा सम्पूणय खचय दोस्रो पिको नै हनेुछ  
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ख.  ववजलुी पानी लगायत अधय दस्तरु  

ग.  मनयिानसुार मतनुय पने कर तथा शलु्क 

घ.  कोठा/सटर/टहरािा गने व्यवसायका लामग आवश्यक पने सािाग्री तथा 
सजावटको व्यवस्थापन आफै गनुय पने छ । 

ङ.  कोठा/सटर/टहराको संझौता सिाप्त भै वफताय बझुाउँदा आफुले शजम्िा मलदँाको 
अवस्था भएको शस्थमत भधदा ववग्रेको अवस्थािा हनेु हनेुछैन । केही ववग्रकेो भएिा 
आवश्यक िियत संभार गरेर िात्र बझुाउन ुपने छ । 

७.  पवहलो पिको दावयत्व 

 क.  अत्यावश्यक आिारभतू सेवा उपलव्ि गराउने  
 ख.  सरुिा व्यवस्थाका लामग कायय गने  
 ग.  प्राकृमतक प्रकोप तथा आकशस्िक दघुयटनावाट मसशजयत अवस्थािा िियत संभार 

पवहलो पिवाट हनेुछ ।  
८.  भाडादर मनिायरण तथा व्यवस्थापन  

  भाडािा लगाउने घर कोठा तथा टहराहरुको भाडादर तथा भाडािा वस्नेहरुको 
सूशच मनिायण गरी गाउँपामलकालाई मसफाररस गनय , यस काययववमि विोशजि कायय 
भएको नभएको सम्वधििा मनयमित अनगुिन गरी मनयिानसुार कायय व्यवशस्थत 
गनयका लामग गाउँपामलकािा एक समिमत रहने छ । उि समिमतले प्रत्येक दईु 
दईु वषयिा साउनबाट लाग ुहनेु गरी प्रचमलत वजार भाउको ववश्लेषण गरी भाडादर 
मसफाररस गनेछ । उि भाडादर गाउँ काययपामलकावाट स्वीकृत भए पश्चात लाग ु
हनेुछ । यसरी कायि भएको भाडादर विोशजि दोस्रो पिसँगको सम्झौता अवमि 
थप गरीनेछ । नयाँ कायि गररएको भाडादर स्वीकार नगने दोस्रो पिले घर 
कोठा टहरा गाउँपामलकालाई वझुाउन ुपनेछ ।  
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९. भाडादर मनिायरण तथा व्यवस्थापन समिमत  
क.   यो काययववमि लाग ु भए पश्चात गाउँपामलकाले भाडािा लगाएका तथा लगाउन 

चाहेका घर जग्गा कोठा तथा टहराहरुको प्रचमलत वजार दर विोशजि भाडादर 
मसफाररस गनय देहाय विोशजिको समिमत रहनेछ । साथै उि समिमतले प्रत्यक ५ 
वषयिा भाडादर पनुरावलोकन गरी नयाँ भाडादर मसफाररस गनेछ ।  

१.  वजार िेत्र रहेको सम्वशधित वडाका वडा अध्यि   अध्यि  
२.  गाउँ काययपामलकाले तोकेको कायायपमलका सदस्य      सदस्य  
३.  उद्योग वाशणज्य संघ/व्यापर संघको अध्यि वा प्रमतमनमि     सदस्य  
४.  सम्वशधित वजार व्यवस्थापन समिमतको अध्यि वा  प्रमतमनमि    सदस्य  
५.  राजश्व शाखा हेने कियचारी   सदस्य सशचव 

ख.   यो काययववमि लाग ुभए पश्चात गठन हनेु भाडादर मनिायरण समिमतले गाउँपामलकाले 
भाडा लगाएका वा लगाउन खोशजएका सम्पूणय घरजग्गा ,कोठा तथा टहराहरुको 
नयाँ भाडादर मनिायरण गरी काययपामलकािा पेश गने छ । उि भाडादर 
काययपामलकावाट स्वीकृत भएपश्चात लाग ुहनेुछ । 

ग.  समिमतले आफ्नो कायय सञ्चालनको लामग आवश्यक पने काययववमि आफै मनिायरण 
गनेछ ।  

१०.  िरौटी सम्वधििा  
   दोस्रो पिले सम्झौता हनु ु पवु य ६ िवहनाको भाडा रकि गाउपामलकाको िरौटी 

खातािा जम्िा गनुयपनेछ । उि रकि मनज भाडािा रहेको अवमि सम्ि िरौटी 
खातािा रहनेछ । सम्झौता खारेज भएपश्चात िरौटी रकि वफताय गररनेछ । तर 
दोस्रो पिवाट कुनै काननु बिोशजि प्रकारको असलु उपर गनुय परेिा सोवह 
रकिवाट गररनेछ । सो रकिवाट नपगु भएिा दोस्रो पिको जाय जेथावाट असलु 
उपर गररनेछ ।  
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११.  भाडािा वस्नेहरुको लगत संकलन  
 यो काययववमि लाग ु हनु ु पूवय गाउँपामलकाको घर जग्गा कोठा तथा टहराहरुिा 

वसेका सम्पूणय दोस्रो पिको लगत अनसूुशच २ विोशजिको वववरण संकलन गरी 
यस काययववमि विोशजि भए नभएको छानववन गरी काययववमि विोशजि हनेु गरी 
आवश्यक व्यवस्था मिलाईने छ ।  

१२.  नािसारी सम्वधििा  
क.  सम्झौता भएको दईु वषय सम्ि दोस्रो पिले कुनै पमन पसल नाि सारी गनय पाईने 

छैन तत ् पश्चात पसल नािसारी गनय चाहेिा दवैु पिको मलशखत सहिमतिा 
तोवकएको दस्तरु मलई गाउँपामलकाबाट नािसारी गररनेछ । नािसारी भएपश्चात 
नाि सारी गरीएको व्यशििा सम्पूणय दावयत्व सनेछ । तर यो प्राविानले 
एकाघरको सदस्यिा नािसारी गनय वािा गने छैन ।  

ख.  वदुाँ नं.क िा जनुसकैु व्यवस्था भएको भएता पमन ववशेष पररशस्थमतिा समिमतको 
मसफाररसिा नािसारी गनय वािा पने छैन । यो वुदँाको प्रयोजनका लामग ववशेष 
पररशस्थती भन्नाले िानववय संवेदना तथा प्राकृमतक प्रकोपको घटनालाई     

जनाउनेछ ।  
१३.  सम्झौता अधत्य हनेु  
  देहायको अवस्थािा दईु पि ववच भएको सम्झौता अधत्य हनेुछ र मनजले प्रयोग 

गरेको घर जग्गा कोठा तथा टहरा गाउपामलकाले मनयिानसुार अधयलाइ भाडािा 
लगाउनेछ ।  

 क.  जसले भाडािा मलएको हो उसले आफुले प्रयोग नगरी एकाघरका सदस्य वाहेक 
अधयलाई ददएको पाईएिा  

 ख.  कुनै एक व्यशि तथा एका घरका सदस्यको नाििा एक भधदा ववढ कोठा तथा 
टहरा भएिा एक कायिा गरी अधय खारेज हनेु 

ग.  लगातार तीन िवहनासम्ि भाडा वापतको रकि जम्िा नगरेिा  
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१४.  भाडा जम्िा गने सम्वधििा  
क.  सम्झौता विोशजिको रकि दोस्रो पिले असोज १५ गते मभत्रिा पवहलो वकस्ता , 

पषु १५ गते मभत्र दोस्रो वकस्ता, चैत्र १५ गते मभत्र तेस्रो वकस्ता र असार १५ 
गते मभत्रिा अशधति वकस्ता गाउँपामलकािा जम्िा गनुय पनेछ ।  

ख.  आफुले जम्िा गनुय पने वावषयक रकि एकिषु्ठ जम्िा गनय चाहेिा गाउँपामलकाले 
मनजलाई १० प्रमतशत रकि छुट ददनेछ भने तोवकएको सियिा भाडा नवझुाएिा 
प्रमतददन ५ प्रमतशतका दरले जररवाना लाग्नेछ ।  

ग.  दोस्रो पिले भाडा जम्िा गरेको लगत खुल्ने गरी पवहलो पिलाई वहाल रेकडय 
वकु उपलव्ि गराउनेछ ।  

१५. कृषी टहरा सम्वधिी व्यवस्था  
क.  कृषी टहरािा पवहले देशख नै पसल गरररहेकाको हकिा समिमतले आवश्यक 

व्यवस्था गनेछ ।  
ख.  कृषी टहरा मनिायण भएका स्थानिा पवहले देशख पसल गरररहेकाहरुको लगत 

संकलन गररनेछ ।  

ग.  अधय व्यवस्था यसै कायय ववमि विोशजि हनेुछ ।  

१६.  जग्गा भाडा सम्वशधि व्यवस्था  
क.  गाउँपामलकाले आफ्नो स्वामित्विा रहेको जग्गाको लगत संकलन गरी संरिणका 

लामग आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ ।  

ख.  गाउँपामलकाको स्वामित्विा रहेका जग्गािा गाउँपामलकाको अनिुमत ववना कसैले 
उपयोग गनय पाउने छैन । यस अशघ उपयोग गरररहेको भए यो काययववमि लाग ु
भए पश्चात अनिुमत मलन ुपने छ ।  

ग.  गाउँपामलकाले आफ्नो स्वामित्विा रहेको जग्गा भाडािा लगाउन सक्नेछ ।  
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अनसूुची १ 

दोस्रो पिलाइ ददइने प्रिाण पत्र 

 

मिक्लाजङु गाउँपामलका 
गाउँपामलकाको काययलय 

िििुल्ला,िोरङ १ नं. प्रदेश नेपाल 

   

भाडािा वस्न ेप्रिाण पत्र 

 

...............शजल्ला............... नगर/गाउँपामलका बस्ने श्री .................................... 

............. र  मिक्लाजङु गाउँपामलका ववच मिमत..........................िा भएको सम्झौता 
विोशजि मिमत.....................................देशख लाग ुहनेु गरी मिमत.......................... 
सम्िको लामग ...........................मिक्लाजङु गाउँपामलका वडा नं....िा रहेको 
कोठा/टहरा नं.........................को कोठा/टहरािा .......................................... 
व्यवासाय गनय यो प्रिाण पत्र जारी गररएको छ ।  

जारी मिमत   

प्रिखु प्रशासवकय अमिकृत  

      

      काययलयको छाप  
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अनसूुची २ 

लगत वववरण  

मिक्लाजङु गाउँपामलका 
गाउँपामलकाको काययलय 

िििुल्ला, िोरङ १ नं. प्रदेश नेपाल 

गाउँपामलकाको टहरा/कोठा बहाल लगत वववरण  
१. पसल गनेको नाि थर ................................................................. 
२.  पसल गरेको स्थान / नम्वर ........................................................ 
३.  पसल सरुु गरेको मिमत ............................................................... 
४.  पसलको प्रकृमत .......................................................................... 
५.  पसल कोवाट मलएको उल्लेख गने ................................................. 
६.  भाडादर र भाडा मतरेको पमछल्लो मिमत उल्लेख गने ........................... 
७. गाउँपामलकाको स्वामित्विा रहेको अधय कोठा सटर टहरा  
 आफुले वा सगोलिा वस्नेले भाडािा मलएको भए उल्लेख गने ........................ 
८.  सगोलिा वस्नेको वववरण  
मस.नं. नाि थर  पसल गनेसँगको 

नाता  
उिेर  व्यवासाय  

     

     

िामथ उल्लेशखत वववरण सवह साचो हो झटुो भए काननु विोशजि कारवावह सहलुा  

वववरण पेश गने  

नाि थर ................................. 
हस्तािर..................................... 
सम्पकय  नम्वर ............................... 


