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अछाम जिल्ला विशेष नापी कार्ाालर्बाट िग्गा नाप िााँच भई दर्ाा हुन नसकेका
िग्गा दर्ाा सम्बन्धी समममर् गठन आदे श, २०७६
नेपाल रािपत्रमा प्रकाजशर् मममर्
२०७६।०६।१३
नेपाल सरकारले िग्गा (नाप िााँच) ऐन, २०१९ को दफा ११ ख र्था मालपोर् ऐन,
२०३४ को दफा ७ को उपदफा (१क) ले ददएको अमधकार प्रर्ोग गरी अछाम जिल्ला विशेष
नापी कार्ाालर्बाट िग्गा नाप िााँच भई दर्ााको लामग िग्गाधनीले पेश गनुा पने प्रमाण द्बन्द्बको
क्रममा नष्ट भएका कारण दर्ाा हुन नसकेका िग्गा दर्ाा र साविक नापीमा दर्ाा हुन बााँकी
िग्गाको छु ट िग्गा दर्ाा सम्बन्धी समस्र्ा समाधान गना दे हार् बमोजिमको समममर् गठन गरी सो
समममर्को काम, कर्ाव्र्, अमधकार र्था कार्ािमध दे हार् बमोजिम हुने गरी र्ोकेको छ ।
१.

संजिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्स आदे शको नाम "अछाम जिल्ला विशेष नापी
कार्ाालर्बाट िग्गा नाप िााँच भई दर्ाा हुन नसकेका िग्गा दर्ाा सम्बन्धी समममर् गठन
आदे श, २०७६" रहेको छ ।
(२) र्ो आदे श र्ुरुन्र् प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषा : विषर् िा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा र्स आदे शमा,(क)

"िग्गा दर्ाा" भन्नाले अछाम जिल्लामा द्वन्द्वबाट प्रमाण नष्ट भएका
िेत्रको िग्गा दर्ाा र्था साविक ठााँटी गाउाँ विकास समममर् लगार्र् अन्र्
गाउाँ विकास समममर्को छु ट िग्गा समेर् दर्ाा गने कार्ा सम्झनु पछा ।

(ख)

"मन्त्रालर्"

भन्नाले

भूमम

व्र्िस्था,

सहकारी

र्था

गररिी

मनिारण

मन्त्रालर् सम्झनु पछा ।

३.

(ग)

“मालपोर् कार्ाालर्” भन्नाले मालपोर् कार्ाालर्, अछाम सम्झनु पछा ।

(घ)

“नापी कार्ाालर्” भन्नाले नापी कार्ाालर्, अछाम सम्झनु पछा ।

(ङ)

"समममर्" भन्नाले दफा ३ बमोजिमको समममर् सम्झनु पछा।

समममर्को गठन : (१) समममर्को गठन दे हार् बमोजिम हुनेछ :(क)

प्रमुख जिल्ला अमधकारी, जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्,
अछाम

- अध्र्ि

(ख)

प्रमुख, मिमभिन िन कार्ाालर्, अछाम

- सदस्र्

(ग)

सम्बजन्धर् स्थानीर् र्हको प्रमुख िा अध्र्िले र्ोकेको
नगर िा गााँऊ कार्ापामलकाको सदस्र्
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(घ)

प्रमुख, नापी कार्ाालर्,

- सदस्र्

(ङ)

मालपोर् अमधकृर्, मालपोर् कार्ाालर्,

-सदस्र्-सजचि

(2) समममर्को िैठक आिश्र्कर्ा अनुसार समममर्को अध्र्िले र्ोकेको मममर्,
समर् र स्थानमा बस्नेछ ।
(3) समममर्को बैठक बस्नको लामग अध्र्ि र सदस्र्-सजचि सवहर् कम्र्ीमा र्ीन
िना सदस्र्हरूको उपजस्थमर् अमनिार्ा हुनेछ ।
(4) समममर्को बैठकमा समममर्ले आिश्र्कर्ा अनुसार सम्बजन्धर् विषर्का वि्
र िानकारहरूलाई आमन्त्रण गना सक्नेछ ।
(5) समममर्को बैठक सम्बन्धी अन्र् कार्ाविमध समममर् आफैले मनधाारण गरे
बमोजिम हुनेछ ।
४.

समममर्को काम, कर्ाव्र् र अमधकार : समममर्को काम, कर्ाव्र् र अमधकार दे हार् बमोजिम
हुनेछ :(क)

द्बन्द्बका कारण िग्गाधनीले िग्गा दर्ााको लामग पेश गनुा पने
प्रमाणहरू नष्ट भएको र

साविकको नापीमा नापी हुन िा नापी

भएपमन दर्ाा हुन छु ट भएका िग्गाहरू छु ट िग्गा दर्ााका लामग
पैँ र्ीस ददने सािािमनक सूचना प्रकाशन गरी मनिेदन माग गने,
(ख)

मालपोर् कार्ाालर् र नापी कार्ाालर्बाट दर्ााको कार्ा हुन
नसकेका मनिेदन लगार्र्का कागिार् र्र्् र्र्् कार्ाालर्हरूबाट
माग गने । साविकको ठााँटी गा.वि.स. को हकमा र्र्ार भएका
नक्शा, वफल्िबुक समममर्ले विशेष नापी कार्ाालर्बाट माग गने ।
िग्गा दर्ााको मनणार् गदाा विशेष नापी कार्ाालर्ले र्र्ार गरे को
नक्सालाई आधारमानी आिश्र्क छानमबन गरी गने,

(ग)

द्वन्द्वको क्रममा आफूसाँग भएको िग्गाधनी दर्ाा प्रमाण पूिाा
लगार्र्का प्रमाणहरू नष्ट भएको भनी अनुसूची-१ बमोजिमको
ढााँचामा िग्गा दर्ााको लामग मनिेदन पेश गने

िग्गाधनीले

सम्बजन्धर् गाउाँपामलका िा नगरपामलकाबाट मनिले दर्ाा माग दािी
गरे को िग्गा गुठी िा िनको िग्गा होइन भन्ने व्र्होरा र्वकन
समेर् गरी गराई सो िग्गामा सरकारी सािािमनक िग्गा नपने
व्र्होरा स्पष्ट खुलाई गाउाँ कार्ापामलका िा नगर कार्ापामलकाको
बैठकबाट मनणार् गराई सो व्र्होराको वकटानी मसफाररस र
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भोगचलनको मसफाररस पेश गरे मा त्र्स्र्ो िग्गाको हक भोग
सम्बन्धमा स्थलगर् सिाममन मुच ुल्का सवहर्को प्रमर्िेदन मलई
समममर्ले मनिेदकको नाममा त्र्स्र्ो िग्गा दर्ााको मनणार् गने,
(घ)

अछाम जिल्लाको साविक ठााँटी गा.वि.स. र अन्र् गा.वि.स.
समेर्मा साविकको नापीमा नापी हुन छु ट भएको िा नापी भए
र्ापमन दर्ाा हुन छु ट भएको िग्गाको हकमा दे हार्का प्रमाण र्था
कागिार् सवहर् समममर्मा छु ट िग्गा दर्ााको लामग अनुसूची-२
बमोजिमको ढााँचामा मनिेदन मलई स्थलगर् वफल्ि सिाममन र्था
आिश्र्क छानमबन गरी िग्गा दर्ाा गने :(१) िग्गाधनीको नेपाली नागररकर्ाको प्रमाणपत्र,
(२)

िग्गाको

हक

भोग

सम्बन्धमा

जिम्मािाल,

मुजखर्ा,

र्ालुकदार, पटिारी, थरी, जिमीदार आददले ददएको मनस्सा
िा प्रमाण र मर्रो मर्रे को रमसद,
(३)

उपलब्ध भएसम्म भूममसुधार कार्ाालर्ले र्र्ार गरे को २
नम्बर अनुसूची, ४ नम्बर िोर्ाहाको मनस्सा र ७ नम्बर
फााँटिारी,

(४)

गाउाँपामलका िा नगरपामलकाबाट मनिेदकले दर्ाा माग
गरे को वकत्ता िग्गा गुठी िग्गा, िन िेत्रमा नपरे को र्था
सरकारी सािािमनक समेर् नभएको भनी ददएको वकटानी
मसफाररस,

(५)

दर्ाा दािी गरे को िग्गाको सम्बन्धमा गाउाँपामलका र
नगरपामलकाले

गररददएको

चार

वकल्ला

र

भोगचलन

खुलेको मसफाररस,
(६)

मनिदे कले दर्ाा माग गरे को वकत्ता िग्गाको विशेष नापी
कार्ाालर्ले नापी गरी र्र्ार गरे को नक्शा र वफल्िबुक
उर्ार िा सो वकत्ता िग्गाको नाप नक्शा सम्बन्धी वििरण,

(७)

दर्ाा माग गरे को वकत्ता िग्गाको सम्बन्धमा भएका अन्र्
आिश्र्क कुनै प्रमाण ।

(ङ)

समममर्ले िग्गा दर्ााको क्रममा विशेष नापी कार्ाालर्बाट र्र्ार
पाररएको नक्शाको चेक िााँच गराउन, नाप नक्सा गराउन,
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वकत्ताकाट

गराउन

र

नक्शा

सं शोधन

एिं

सुधार

गराउन

सक्नेछ ।
(च)

समममर्बाट िग्गा दर्ाा गने गरी मनणार् भए पश्चार् कार्म िेत्रफल
बमोजिम अछाम जिल्लामा शुरु नापी समाप्त भएको साल दे जखको
र्त्कालीन अिस्थामा समर् समर्मा र्ोवकए अनुसारको मालपोर्
सम्बजन्धर् गाउाँपामलका िा नगरपामलकामा िुझाउनु पनेछ । र्सरी
मालपोर् बुझाएको रमसदको प्रमर्मलवप पेश भएपमछ सो मनणार्
बमोजिमको िग्गाधनी दर्ाा श्रे स्र्ा र िग्गाधनी दर्ाा प्रमाण पूिाा
र्र्ार गरी िग्गाधनी दर्ाा प्रमाण पूिाा विर्रण गनाका लामग
मालपोर् कार्ाालर्मा लेखी पठाउने र र्सरी समममर्बाट ले खी
आएपमछ मालपोर् कार्ाालर्ले सम्बजन्धर् व्र्जिलाई िग्गाधनी
प्रमाण पूिाा उपलब्ध गराउने छ ।

५.

मनिेदन सम्बन्धी व्र्िस्था : (१) कुनै िग्गाधनीले आफूसाँग भएको िग्गाधनी दर्ाा प्रमाण
पूिाा द्वन्द्वको क्रममा नष्ट भएको भनी िग्गा दर्ााको लामग मनिेदन दददााँ अनुसूची-१
बमोजिमको ढााँचामा र छु ट िग्गा दर्ााको लामग मनिेदन दददााँ अनुसूची-२ बमोजिमको
ढााँचामा समममर्ले र्ोकेको म्र्ादमभत्र समममर् समि ददनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आफूसाँग भएको िग्गाधनी दर्ाा प्रमाण पूिाा
लगार्र्का कागिार् द्वन्द्वको क्रममा नष्ट भएको भनी मनिेदन ददने िग्गाधनीले दे हार्
बमोजिमको कागिार् पेश गनुा पनेछ :(क)

नेपाली नागररकर्ाको प्रमाण पत्रको प्रमर्मलवप,

(ख)

दर्ाा माग गरे को वकत्ता िग्गाको लामग विशेष नापी कार्ाालर्ले
नापिााँच गरी र्र्ार गरे को नापीको नक्सा वप्रन्ट र वफल्िबुक
उर्ार ।

(ग)

मनिेदकले दर्ाा माग गरे को िग्गामा गुठी िग्गा, िन िेत्रको
िग्गा

र

सरकारी

सािािमनक

िग्गा

पदै न

भन्ने

सम्बजन्धर्

गाउाँपामलका िा नगरपामलकाले गरी ददएको वकटानी मसफाररस र
भोग चलन खुलेको मसफाररस,
(घ)

अंशिण्िा भएको भए सो सम्बन्धी कागिार् र सो सम्बन्धमा
सम्बजन्धर् गाउाँपामलका िा नगरपामलकाको मसफाररस ।

(ङ)

अन्र् कुनै प्रमाण भए सो प्रमाण ।
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६.

कार्ाविमध : दफा ५ बमोजिम िग्गा दर्ााका लामग पना आएका मनिेदन उपर समममर्ले
दे हार् बमोजिम प्रमाण सङ्कलन र्था छानमबन गनुा पनेछ :(क)

भोग सम्बन्धमा समममर्बाट िोर खटाई स्थलगर् सरिममन र्था
मनरीिण गने,

(ख)

िग्गा दर्ााको क्रममा कुनै व्र्जिलाई बुझ्न आिश्र्क दे जखएमा
सार् ददनको म्र्ाद ददई कार्ाालर्मा जझकाई बुझ्ने,

(ग)

हकदाबी सम्बन्धमा एक्काइस ददनको म्र्ाद ददई सािािमनक
सूचना प्रकाशन गने ।

७.

समममर्को कार्ाालर् : समममर्को कार्ाालर् मालपोर् कार्ाालर्मा रहनेछ ।

८.

समममर्को कार्ा िेत्र : समममर्को कार्ािेत्र अछाम जिल्लामभत्र मात्र हुनेछ।

९.

समममर्को कार्ा अिमध: समममर्को कार्ा अिमध समममर्ले कार्ा प्रारम्भ गरे को मममर्ले एक
िषाको हुनेछ ।

१०.

कमाचारी सम्बन्धी व्र्िस्था : समममर्लाई आिश्र्क पने अनुसूची -३ बमोजिमका
कमाचारीहरू भूमम व्र्िस्थापन र्था अमभले ख विभाग र नापी विभागबाट समममर्को कार्ा
अिमधभरका लामग कािमा उपलब्ध गराइनेछ ।

११.

भत्ता र्था बैठक भत्ता : (१) समममर्का अध्र्ि, सदस्र् र्था आमजन्त्रर् व्र्जिहरूले प्रमर्
बैठक एक हिार पााँच सर् रुपैर्ााँ बैठक भत्ता पाउनेछन् ।
(२) समममर्मा कािमा खवटने कमाचारीले मनिले खाईपाई आएको शुरु र्लब
स्केलको पचास प्रमर्शर्का दरले मामसक भत्ता पाउनेछन् ।

१२.

बिेट सम्बन्धी व्र्िस्था : समममर्को लामग आिश्र्क पने अनुसूची-४ बमोजिमको बिेट
रकम नेपाल सरकार अथा मन्त्रालर्ले मन्त्रालर् माफार् समममर्लाई उपलब्ध गराउनेछ ।

१३.

मनणार् कार्ाान्िर्न, प्रमाजणर् र्था बरबुझारथ : (१) समममर्बाट र्र्ार भएको मनणार्,
माइन्र्ू ट,

नक्सा,

वफल्िबुक र मनणार् मममसल लगार्र् अन्र् कागिार् जिम्मा मलने,

सम्बजन्धर् मनकार्मा बुझाउने र प्रमाजणर् गने कार्ा सदस्र्-सजचिबाट हुनेछ ।
(२) समममर्बाट िग्गा दर्ाा गने गरी भएको मनणार् अनुसार िग्गाधनी दर्ाा श्रे स्र्ा
र्था िग्गाधनी दर्ाा प्रमाण पूिाा र्र्ार गने र्था सम्बजन्धर् िग्गाधनीलाई िग्गाधनी दर्ाा
प्रमाण पूिाा विर्रण गने कार्ा मालपोर् कार्ाालर्ले गनेछ ।
(3) समममर्बाट र्र्ार भएको माइन्र्ू ट, नक्सा, श्रे स्र्ा र्था अन्र् कागिार्हरू
समममर्को कार्ा सम्पन्न भएपमछ मालपोर् कार्ाालर् िा नापी कार्ाालर्मा र जिन्सी
सामानहरू मालपोर् कार्ाालर्मा बुझाउनु पनेछ । र्सरी बरबुझारथ गने गराउने कर्ाव्र्
समममर्को सदस्र्-सजचिको हुनेछ ।
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अनुसूची-१
(दफा ४ को खण्ि (ग) र दफा ५ को उपदफा (१) साँग सम्बजन्धर्)
द्वन्द्वको क्रममा िग्गाधनी प्रमाण पूिाा लगार्र्का कागिार् नष्ट भएकोमा िग्गा
दर्ााको लामग ददइने मनिेदनको ढााँचा
श्रीमान् अध्र्िज्र्ू

मममर् :

.................... समममर् ।
विषर्ः साविक नापीमा दर्ाा श्रे ष्र्ा कार्म रहे को र्र द्बन्द्बको क्रममा िग्गाधनी दर्ाा प्रमाण पूिाा
लगार्र् अन्र् प्रमाण नष्ट भएको हुाँदा मेरो हकभोग मभत्रको िग्गा दर्ाा गरी पाउाँ ।
प्रस्र्ुर् विषर्मा विशेष नापी कार्ाालर्ले नापिााँच गरे को मसट नं. ................ वक.नं.
................. को िग्गा मेरो हक भोगमभत्रको िग्गा हो । उि वकत्ताको िग्गाधनी दर्ाा प्रमाण
पूिाा लगार्र्का अन्र् कागिार् विगर् द्वन्द्वको क्रममा नष्ट हुन पुगेको हो । उि िग्गा गुठी
िग्गा, िन िेत्रको िग्गा र सरकारी सािािमनक िग्गा होइन मेरो भोग चलन रहे को मेरो हक
भोगको िग्गा हो भन्ने गाउाँपामलका/नगरपामलकाको मसफाररस सवहर् िग्गा दर्ााको लामग र्ो
मनिेदन पेश गरे को छु । मैले दर्ाा माग गरे को वकत्ता िग्गा साविकमा दर्ाा श्रे स्र्ा कार्म रहे को
मेरो हक भोगको िग्गा हो पमछ कुनै व्र्होराले उि िग्गा गुठी िग्गा हो भनी र्वकन हुन
आएमा प्रचमलर् कानून बमोजिम गुठी िग्गा कार्म भएमा र सो िग्गा सरकारी सािािमनक
िग्गा हो भनी र्वकन हुन आएमा मालपोर् ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (२)
बमोजिम सरकारी सािािमनक िग्गा कार्म भएमा मेरो मञ्जुरी समेर् रहे को व्र्होरा अनुरोध
गदाछु । व्र्होरा सााँचो हो झुट्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुाँला बुझाउाँला ।
सं लग्न कागि प्रमाणहरू
१.
२.
३.

मनिेदक
दााँर्ा

बार्ााँ
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अनुसूची-२
(दफा ४ को खण्ि (घ) र दफा ५ को उपदफा (१) साँग सम्बजन्धर्)
छु ट िग्गा दर्ााको लामग ददइने मनिेदनको ढााँचा
श्रीमान अध्र्िज्र्ू

मममर् :

.................... समममर्
विषर् : छु टिग्गा दर्ाा गरी पाउाँ ।
प्रस्र्ुर् विषर्मा अछाम जिल्ला ............................... गाउाँपामलका/नगरपामलका ििा
नं. .......... मा रहेका मसट नं. ...................... वक.नं. को िग्गा साविक नापीको समर्मा
नापी हुन छु ट भएको/दर्ाा सम्म छु ट भएको मेरो हक भोगमभत्रको िग्गा हो । उि िग्गा गुठी
िग्गा, िनिेत्रको िग्गा र सरकारी सािािमनक िग्गा होईन भन्ने गाउाँपामलका/नगरपामलकाको
मसफाररस र्था उि िग्गामा मेरो भोगचलन रहे को व्र्होरा र चार वकल्ला खुलेको मसफाररस
समेर् सं लग्न राखी छु ट िग्गा दर्ााको लामग र्ो मनिेदन पेश गरे को छु । मैले छु ट िग्गा दर्ाा
माग गरे को वकत्ता िग्गा साविक नापीमा दर्ाा कार्म भएको िग्गा नभई मेरो साविक लगर् मर्रो
भएको िग्गा हो । सो िग्गा पमछ कुनै व्र्होराले अन्र्था हुने दे जखएमा प्रचमलर् कानून बमोजिम
दर्ाा बदर भएमा मञ्जुर समेर् रहेको व्र्होरा अनुरोध

गदाछु । व्र्होरा सााँचो हो झुट्ठा ठहरे

कानून बमोजिम सहुला बुझाउाँला ।
सं लग्न कागि प्रमाणहरू
१.
२.
३.

मनिेदक
दााँर्ा

बार्ााँ

......................
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अनुसूची-३
(दफा १० साँग सम्बजन्धर्)
कमाचारीको दरबन्दी सम्बन्धी व्र्िस्था
मस.नं

कमाचारीको वििरण

सङ्ख्र्ा

कैवफर्र्

.
१

मालपोर् अमधकृर्

१ िना

(रािपत्रावङ्कर् र्ृर्ीर् श्रे णी)
२

नार्ि सुब्बा (रािपत्र

विभागले कािमा खटाउने
२ िना

अनवङ्कर् प्रथम श्रे णी)
३

सभे िक (रािपत्र अनवङ्कर्

भूमम व्र्िस्थापन र्था अमभले ख
भूमम व्र्िस्थापन र्था अमभले ख
विभागले कािमा खटाउने

१ िना

नापी विभागले कािमा खटाउने

२ िना

नापी विभागले कािमा खटाउने

२ िना

भूमम व्र्िस्थापन र्था अमभले ख

प्रथम श्रे णी)
४

अममन(रािपत्र अनवङ्कर्
दद्वर्ीर् श्रे णी)

५

कार्ाालर् सहर्ोगी (श्रे णी
विहीन, िजञ्जदार समेर्)

विभागले -१ िना र नापी
विभागले -१ िना कािमा
खटाउने

िम्मा

८ िना
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अनुसूची-४
(दफा १२ साँग सम्बजन्धर्)
समममर्को लामग आिश्र्क बिेट
मस.नं.

बिेट शीषाक

रकम

कैवफर्र्

१

भत्ता

५,७०,000/-

समममर्को बैठक भत्ता र कमाचारी भत्ता

2

दै मनक भ्रमण

2,0०,०००/-

वफल्ि मनरीिण, स्थलगर् सरिममन, नाप नक्सा

भत्ता

समेर्को लामग

3

कार्ाालर् खचा

60,000/-

समममर्को कार्ालर् सञ्चालन

4

कार्ाक्रम

६0,000/-

पदामधकारीहरूको स्थलगर् भ्रमण समेर्

भ्रमण
5

विविध

१,00,000/-

बैठकको

लामग

जचर्ापान

र

पदामधकारीको

स्थलगर् भ्रमणको लामग पेट्रोल खचा समेर्
िम्मा

९,90,000/-
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