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मसु्ताङ्ग जिल्लाजस्ित कोरला नाका भन्सार कार्ाालर्को नाममा िग्गा नाप नक्सा 

गने सम्बन्धी   समममत गठन आदेश, 207५ 

नेपाल रािपत्रमा प्रकाशन मममत 

                                                           २०७५।११।२० 

मसु्ताङ्ग जिल्लाजस्ित कोरला नाकामा रहने भन्सार कार्ाालर्को नाममा िग्गा नाप 

नक्सा गना समममत गठन गरी सो समममतको काम, कताव्र् र अमधकार समेतका सम्बन्धमा 

आवश्र्क व्र्वस्िा गना वाञ्छनीर् भएकोले,  

नेपाल सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (१क) ले ददएको 

अमधकार प्रर्ोग गरी देहार् बमोजिमको आदेश िारी गरेको छ । 

१.  संजिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्स आदेशको नाम ''मसु्ताङ्ग जिल्लाजस्ित कोरला नाका 

भन्सार कार्ाालर्को नाममा िग्गा नाप नक्सा गने सम्बन्धी समममत गठन आदेश, 

2075'' रहेको छ ।  

(२) र्ो आदेश तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२.  पररभाषा :  ववषर् वा प्रसङ्गले अको अिा नलागेमा र्स आदेशमा,- 

(क)  "समममत" भन्नाले दफा ३ बमोजिम गदठत मसु्ताङ्ग जिल्लाजस्ित कोरला 

नाका भन्सार कार्ाालर्को नाममा िग्गा नाप नक्सा गने सम्बन्धी 

समममत सम्झन ुपछा । 

(ख)  "मन्त्रालर्" भन्नाले भमूम व्र्वस्िा सम्बन्धी ववषर् हेने नेपाल सरकारको 

मन्त्रालर् सम्झन ुपछा । 

३.  समममतको गठन : मसु्ताङ्ग जिल्लाजस्ित कोरला नाका भन्सार कार्ाालर्को नाममा िग्गा 

नाप नक्सा गने सम्बन्धी समममतको गठन देहार् बमोजिम हनुेछ :- 

(क)  प्रमखु जिल्ला अमधकारी, जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्,  

मसु्ताङ्ग       - अध्र्ि 
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(ख)   प्रमखु, मिमभिन वन कार्ाालर्, मसु्ताङ्ग   - सदस्र् 

(ग)  मालपोत अमधकृत, मालपोत कार्ाालर्, मसु्ताङ्ग  - सदस्र् 

(घ)   अध्र्ि, लोमान्िाङ गाउँपामलका, मसु्ताङ्ग  - सदस्र् 

(ङ)  प्रमखु, नापी कार्ाालर्, मसु्ताङ्ग           -सदस्र्-सजिव  

४.  समममतको काम, कताव्र् र अमधकार : समममतको काम, कताव्र् र अमधकार देहार् 

बमोजिम  हनुेछ :- 

(क)  समममतको कार्ा िेत्रमभत्र परेका िग्गा नाप नक्सा गरी दताा 

गनाका लामग अनसूुिी-१ बमोजिमको नापी टोली खटाउने, 

(ख)  खण्ि (क) बमोजिम खवटएको नापी टोलीले िग्गा नाप नक्सा 

गदाा दफा 6 बमोजिमको कार्ाववमध पूरा गरेको छ छैन र्वकन 

गने र कार्ाववमध बमोजिमको प्रकृर्ा नपगेुको भए सो पूरा गरी 

नाप नक्सा गने गरी मनदेशन ददन े। 

5.  समममतको बैठक : (१) समममतको बैठक आवश्र्कता अनसुार अध्र्िले तोकेको मममत, 

समर् र स्िानमा बस्नेछ ।  

(२) समममतको बैठक बस्नको लामग समममतको अध्र्ि र सदस्र्-सजिव सवहत 

कम्तीमा तीन िना सदस्र् उपजस्ित हनु ुपनेछ । 

(३) समममतको बैठकमा समममतले आवश्र्कता अनसुारका ववज्ञ वा 

सरोकारवालालाई आमन्त्रण गना सक्नेछ ।  

(४) समममतको बैठक सम्बन्धी अन्र् कार्ाववमध समममत आफैले मनधाारण गरे 

बमोजिम हनुेछ ।  

6.  कार्ाववमध : िग्गा नाप नक्सा गरी दताा गनाका लामग खवटएको नापी टोलीले देहार् 

बमोजिमको कार्ाववमध अपनाउन ुपनेछ :- 
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(क)  समममतको कार्ा िेत्रमभत्र परेको िग्गा नाप नक्सा शरुु गररने 

ववषर्को सात ददने सूिना सम्बजन्धत गाउँपामलका र नाप गने 

स्िानमा सबैले देख्न ेगरी प्रकाशन गने, 

(ख)  खण्ि (क) बमोजिमको सूिना प्रकाजशत भएपमछ सम्बजन्धत 

गाउँपामलकाको प्रमतमनमध समेतको रोहवरमा िग्गाको साँध 

मसमाना र्वकन गने, नक्सा गने, वफल्िबकु तिा प्लट रजिष्टर 

तर्ार गने, 

(ग)  िग्गा नाप नक्साको काम समाप्त भएपमछ दाबी उिूरीको लामग 

िग्गा (नाप िाँि) मनर्मावली, २०५८ को अनसूुिी-२ बमोजिम 

सात ददने सूिना प्रकाशन गने, 

(घ)  खण्ि (ग) बमोजिम प्रकाजशत सूिनामा जित्त नबझु्ने पिले िग्गा 

(नाप िाँि) मनर्मावली, २०५८ को अनसूुिी-५ को ढाँिामा 

समममत समि ददएको उिूरी दताा गरी सो उपर सात ददनमभत्र 

आवश्र्क मनणार् गने, 

(ङ)  खण्ि (ग) बमोजिम प्रकाजशत सूिनाको म्र्ादमभत्र कुनै दाबी 

उिूर नपरेमा वा दाबी उिूर परेकोमा खण्ि (घ) बमोजिमको 

मनणार् पश्चात ् िग्गा (नाप िाँि) मनर्मावली, २०५८ को 

अनसूुिी-३ बमोजिमको ढाँिामा िेत्रीर् वकताबमा दताा गने । 

7. समममतको कार्ाालर् : समममतको कार्ाालर् नापी कार्ाालर्, मसु्ताङ्गमा रहनेछ । 

८.  समममतको कार्ािेत्र : समममतको कार्ा िेत्र मसु्ताङ्ग जिल्लाको लोमान्िाङ गाउँपामलकाको 

विा नम्बर ४ हनुेछ ।     

९.  कमािारी सम्बन्धी व्र्वस्िा : समममतलाई आवश्र्क पने कमािारी अनसूिी-1 बमोजिम 

व्र्वस्िा गरी काम सम्पन्न गररनेछ । 
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१०.  पाररश्रममक, भत्ता तिा बैठक भत्ता : (१) समममतका अध्र्ि, सदस्र् तिा आमजन्त्रत 

व्र्जिहरुले प्रमत बैठक एक हिार रुपैर्ाँका दरले बैठक भत्ता पाउनेछन ्। 

(२) समममतमा कािमा खवटने कमािारीले शरुु तलब स्केलको पिास प्रमतशतले 

हनु आउने रकम बराबर िप भत्ता पाउनेछन ्।  

तर ज्र्ालादारीमा मनर्जुि हनुे कमािारीले र्स दफा बमोजिमको िप भत्ता पाउन े

छैनन ्। 

११.  बिेट सम्बन्धी व्र्वस्िा : समममतको लामग आवश्र्क पने अनसूुिी-२ बमोजिमको बिेट 

नेपाल सरकार, अिा मन्त्रालर्ले मन्त्रालर् माफा त समममतलाई उपलब्ध गराउनेछ । 

१२.  मनणार् कार्ाान्वर्न, प्रमाजणत तिा बरबझुारि : (१) समममतबाट तर्ार भएको मनणार्, 

माइन्रू्ट,  नक्सा,  वफल्िबकु र मनणार् मममसल लगार्त अन्र् कागिात जिम्मा मलन,े 

सम्बजन्धत मनकार्मा बझुाउने र प्रमाजणत गने कार्ा समममतको सदस्र्-सजिवको हनुेछ । 

(२) समममतबाट नाप नक्सा गराई समममतको मनणार् अनसुार िग्गाधनी दताा 

शे्रस्ता तिा िग्गाधनी दताा प्रमाणपिुाा तर्ार गने तिा सम्बजन्धत िग्गाधनीलाई 

िग्गाधनी दताा प्रमाणपिुाा उपलब्ध गराउने काम मालपोत कार्ाालर्, मसु्ताङ्गले    

गनेछ । 

 (3) समममतको सदस्र्-सजिवले समममतबाट तर्ार भएको नक्सा र वफल्िबकु 

नापी कार्ाालर् मसु्ताङ्गमा, माइन्रू्ट, शे्रस्ता तिा अन्र् कागिातहरु समममतको कार्ा 

सम्पन्न भएपमछ मालपोत कार्ाालर्, मसु्ताङ्गमा र जिन्सी सामानहरु नापी कार्ाालर्, 

मसु्ताङ्गमा बझुाउन ुपनेछ ।  

१३.  समममतको कार्ा अवमध : समममतको कार्ा अवमध समममतले कार्ा प्रारम्भ गरेको मममतले 

पैँतालीस ददनको हनुेछ । 
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अनसूुिी-१ 

(दफा ४ को खण्ि (क) र दफा ९ सँग सम्बजन्धत) 

कमािारीको दरबन्दी सम्बन्धी व्र्वस्िा 

 

क्र.सं. कमािारीको वववरण सङ्ख्र्ा कैवफर्त  

१ नापी अमधकृत/सभेिक ३ नापी कार्ाालर् मसु्ताङ्गले 

कािमा खटाउने  

२ सभेिक/अममन ३ नापी कार्ाालर् मसु्ताङ्गले 

कािमा खटाउने  

३ कार्ाालर् सहर्ोगी  २ नापी कार्ाालर् मसु्ताङ्गले 

कािमा खटाउने  

४ कार्ाालर् सहर्ोगी (िजिदार) १५ ज्र्ालादारीमा भनाा गरी खटाउने  

 िम्मा      २३ 
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अनसूुिी -२ 

(दफा ११ सँग सम्बजन्धत) 

 

समममतको लामग आवश्र्क बिेट 

 

क्र.सं. खिा शीषाक रकम पषु्ट्याईँ कैवफर्त 

१ 21119 (भत्ता) 1,50,000/- नाप नक्साको कार्ामा खवटने       

कमािारीहरुको लामग पिास प्रमतशत 

िप भत्ता र समर् समर्मा राख्न ुपने 

बैठकको लामग भत्ताका लामग  

३-ना.अ./सभेिक,  

३-सभेिक/अममन र 

2-का.स.को लामग 

(१.५ मवहना) 

2 22112 (सञ्चार 

महशलु) 

2०,०००/- नापी टोलीका लामग टेमलफोन, 

इन्टरनेट, खिा र जिठ्ठी, पासाल, 

वटकट, कुररर्र खिाका लामग 

 

3 22121 

(घरभािा) 

60,000/- टोली स्िापना गरी नाप नक्साको 

सूिना प्रकाशनदेजख पूिाा ववतरण 

सम्म दईु मवहनाको लामग 

30,000/- प्रमत 

मवहना 

4 २२२११ इन्धन 80,000/- नाप नक्साको काममा प्रर्ोग गररने 

सवारी साधनको लामग आवश्र्क 

इन्धनका लामग  

 

5 २२३११ 

(कार्ाालर् 

सम्बन्धी खिा) 

75,000/- सूिना प्रकाशन खिा, नापी टोलीको 

लामग आवश्र्क पने मसलन्द 

सामानहरुको खररद, नक्सा शे्रस्ता 

आददको छपाई खिाका लामग  

 



www.lawcommission.gov.np 

7 

 

6 २२६१0 

(अनगुमन 

मूल्र्ाङ्कन र भ्रमण 

खिा) 

50,000/- नाप नक्सा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नको  

मसलमसलामा हनुे भ्रमण खिा तिा 

सो  अनगुमन तिा मूल्र्ाङ्कन 

कार्ामा हनुे खिाका लामग 

 

7 २२७११ (ववववध 

खिा) 

1,00,000/- सावािमनक छलफल, पूिाा ववतरण 

लगार्तको कार्ामा हनुे ववववध 

खिा, अमतिी सत्कार खिा र 

वहमाली भेगमा नाप नक्सा गदाा 

आवश्र्क हनुे टेन्ट मनमााण, 

पोशाक खररदका लामग  

 

8 २९६११ 

(सावािमनक 

मनमााण) 

3,80,000/- मोनमेुन्टेशनका लामग वपल्लर 

मनमााण गना र मनर्न्त्रण मबन्द ु

स्िापना तिा नाप नक्सा कार्ामा 

आवश्र्क िजिरदारहरुको 

ज्र्ालाको लामग 

िजिरदारको  

खिाको ववस्ततृ 

वववरण  

 

 िम्मा 9,15,000/- (अिरेपी रु. नौ लाख पन्र हिार मात्र) 

 

  


