जग्गा नाप जााँच तथा नक्सा श्रे स्ता अद्यावधिक सम्बन्िी धनर्दे शिका, २०७३

जग्गा प्रिासन तथा व्यवस्थापन कायय सं चालन तथा यस सम्बन्िी से वा, सूचना सहज प्रवाहको लाधग
नक्सामा आिारित भूधमलगतको महत्वपूर् य भूधमका िहे को हुन्छ । यसका लाधग भूधमलगत तयाि गने ि
भू-स्वाधमत्व परिवतयन भए बमोशजम भूधमलगत अद्यावधिक गने प्रमुख काययहरु गनुय पने हुन्छ ।
भूधमलगत तयाि गनयका लाधग जग्गा नाप जााँचको

कायय गरिन्छ भने नाप जााँचबाट तयाि गरिएको

भूधमलगतलाई आवश्यकता अनुसाि अद्यावधिक गने गरिन्छ । यी र्दुई प्रमुख काययहरुको प्रकृती फिक

फिक ककधसमको िहे को छ । यी र्दुवै काययहरु सम्पार्दनका क्रममा मौजुर्दा कानूनी प्राविानहरुमा
भएका व्यवस्थाहरु, प्रकवधिगत ि पद्धतीगत व्यवस्थाहरु तथा कायय प्रर्ालीलाई समयसापेक्ष सहज, सिल
एवम् गुर्स्तिीय तुल्याउनु बान्छनीय

भएकोले जग्गा (नाप जााँच) धनयमावली,2058 को धनयम ३६

ले दर्दएको अधिकाि प्रयोग गरि कवभागले यो धनर्दे शिका बनाएको छ ।
१.

संशक्षप्त नाम ि प्रािम्भः

(१) यस धनर्दे शिकाको नाम " जग्गा नाप जााँच तथा नक्सा श्रे स्ता अद्यावधिक सम्बन्िी धनर्दे शिका,
२०७३" िहेको छ ।

(२) यो धनर्दे शिका कवभागबाट स्वीकृत भएको धमधतर्दे शख लागू हुनेछ ।
२.

परिभाषाः कवषय वा प्रसं गले अको अथय नलागेमा यस धनर्दे शिकामा

क. "ऐन" भन्नाले जग्गा (नापजााँच) ऐन, २०१९ सम्झनु पछय ।

ख. "धनयमावली" भन्नाले जग्गा (नापजााँच) धनयमावली, २०५८ सम्झनु पछय ।
ग. "मन्रालय" भन्नाले भूधमसुिाि तथा व्यवस्था मन्रालय सम्झनु पछय ।
घ. "कवभाग" भन्नाले नापी कवभाग सम्झनु पछय ।
ङ. "महाधनर्दे िक" भन्नाले कवभागको महाधनर्दे िक सम्झनु पछय ।

च. "नापी अधिकृत " भन्नाले ऐन को र्दफा ३ को उपर्दफा (१) बमोशजम जग्गा नाप जााँच गिाउने
प्रमुख नापी अधिकृत वा नापी अधिकृत वा नापी कायायलयको प्रमुख सम्झनु पछय ि सो िब्र्दले

नाप नक्सा ि स्रे स्ता अध्यावधिक गने प्रमुख नापी अधिकृत वा नापी अधिकृत समेतलाई
जनाउाँछ ।

छ. “जग्गा” भन्नाले घि, बाग, बगैचा, रूख, कािखाना, ताल, पोखिी, इत्यादर्द भएको समेत सबै ककधसमको
जग्गा सम्झनु पछय ।

ज. “नापजााँच” भन्नाले जग्गाको नाप जााँच वा पुन: नाप जााँच गरि जग्गावाला ि मोहीसाँग सम्बशन्ित
तथ्याङ्क सं कलन गने, जग्गाको नक्सा तयाि गने, क्षेरफल यकीन गने, ककधसम वगीकिर् गने वा
नक्सा वा स्रे स्ताको आिािमा क्षेरीय ककताबमा जग्गा र्दताय गने काम सम्झनु पछय ि सो िब्र्दले
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नापीको लाधग हवाई सभे क्षर्, धनयन्रर् धबन्र्दु स्थान खडा गने तथा कवधभन्न माननापमा स्थलरूप
नापी गरि नक्सा प्रकािन गने गिाउने काययलाई समेत जनाउाँछ ।

झ. “र्दताय श्रे स्ता” भन्नाले ककत्तानापीबाट तयाि भएको नक्सा ि क्षेरीय ककताबको आिािमा
जग्गावाला, मोही, जग्गाको ककत्ता नम्बि

, क्षेरफल ि ककधसम समेत स्पष्ट र्दे शखने गरि तयाि

गरिएको जग्गािनी र्दताय श्रे स्ता सम्झनु पछय ।
ञ. “सााँि” भन्नाले र्दुई धभन्न टु क्रा जग्गाको बीचको सीमाना धनिायिर् गने सीमा िे खा सम्झनु पछय ।
ट. “ककत्ता” भन्नाले चािै धति सााँिले घेरिएको ि प्रत्येक स्थानमा हक, भोग ि ककधसममा समानता
भएको जमीन को टुक्रा सम्झनु पछय ।
ठ. “ककत्तानापी” भन्नाले ककत्ताको स्वाधमत्व यकीन गने प्रयोजनका लाधग गरिने जग्गाको नाप
जााँचलाई सम्झनु पछय ।
ड. “नापी कायायलय” भन्नाले जग्गाको नक्सा श्रे स्ता अद्यावधिक गने वा नाप जााँच

नापी कायायलय वा अन्य यस्तै प्रकृधतका लाधग स्थाकपत कायायलय सम्झनु पछय ।

गने वा र्दुबै गने

ढ. “जग्गावाला” भन्नाले प्रचधलत नेपाल कानून बमोशजम जग्गामा जग्गािनी हक हुने व्यशि
सम्झनुपछय ।

र्. “मोही” भन्नाले अरू जग्गावालाको जग्गा कुनै ितयमा कमाउन पाई सो जग्गामा आफ्नो वा
आफ्नो परिवािको श्रमले खेती गने व्यशि सम्झनुपछय ।
त. “सिकािी जग्गा” भन्नाले सडक, बाटो, िे ल्वे तथा सिकािी घि, भवन वा कायायलय िहे को जग्गा
सम्झनु पछय ि सो िब्र्दले नेपाल सिकािको अिीनमा िहे को वन, वुटेन, जङ्गल, नर्दी, खोलानाला,
नर्दी उकास, ताल, पोखिी तथा सोको धडल, नहि, कुलो, ऐलानी, पती वा अन्य जग्गा, भीि, पहिा,
डगि, बगि ि नेपाल सिकािले समय समयमा नेपाल िाजपरमा सूचना प्रकािन गरि सिकािी
जग्गा भनी तोककदर्दएको जग्गा समेतसम्झनु पछय ।

थ. “सावयजधनक जग्गा” भन्नाले कुनै व्यशिले मार नभै सावयजधनक रूपमा प्रयोग गनय पाउने

ाँ ेिो, पानीघाट, इनाि, पोखिी तथा सोको धडल ,
पिापूवर्द
य े शख प्रचलनमा िहेको बाटो, कुवा, पानी पि
गाईवस्तु धनकाल्ने धनकास, गौचि, मसानघाट, शचहान पाटी, पौवा, र्दे वल, िाधमयक उपासना गने

स्थल, स्मािक, मठ, मशन्र्दि, चोक, डबली, ढल, चौतािो, हाट, मेला लाग्ने ठाउाँ, सावयजधनक मनोिञ्जन
गने तथा खेलकूर्द गने ठाउाँ ि नेपाल सिकािले समय समयमा नेपाल िाजपरमा सूचना प्रकािन
गरि सावयजधनक जग्गा भनी तोककदर्दएको जग्गा समेत सम्झनु पछय ।
र्द. "गुठी जग्गा" भन्नाले गुठी सं स्थान ऐन २०३३ बमोशजम परिभाकषत जग्गा सम्झनु पछय l
ि. "छु ट जग्गा" भन्नाले िुरु नापी अशघको शजम्मावाल, मुशखया, तालुकर्दाि, पटबािी, थिी, शजधमर्दाि
आदर्दका लगतमा र्दरिई वा र्दताय भई वा अधभले खवद्ध भई वा नाम जधनएको भएता पधन जग्गा
(नापजााँच) ऐन, २०१९ बमोशजम िुरु नाप जााँच

हुाँर्दा नाप नक्सा हुन छु ट भएको वा नाप

नक्सा भई आवार्दीजन्य व्यहोिा उल्ले ख भएको वा हकजन्य व्यहोिा उल्ले ख भएको ति िुरु
नापीमा र्दताय हुन समेत छु ट भएको ि साकवकमा धतिो चले को जग्गा समेतलाई जनाउाँछ ।
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न. "छु ट जग्गा र्दताय" भन्नाले जग्गा र्दताय सम्बन्िी काम कािवाहीका क्रममा साकवकर्दताय, धतिो एवं
भोगको जग्गा, जग्गा (नाप जााँच) ऐन, २०१९ बमोशजम नाप जााँच

गनेक्रममा वा नाप जााँच

भए पधन सम्बशन्ित जग्गावालाका नाउाँमा र्दताय स्रे स्ता कायम हुननसकी त्यस्तो जग्गा धनिायरित

वा स्वीकृत काययकवधि वा प्रकक्रया पूिा गरि साकवक र्दतायवालावा धनजका कानुनी हकर्दािका
नाउाँमा र्दताय गरिदर्दने काययलाई बुझ्नु पछय .
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खण्ड १M जग्गा नाप जााँच सम्बन्िी
परिच्छे र्द १
नाप नक्सा सम्बन्िी प्रािशम्भक कायय
३. नेपाल िाजपरमा सूचना प्रकािन

(१) कुनै पधन क्षेरको नाप नक्सा िुरु हुन ु भन्र्दा अगावै सो क्षेरमा नाप नक्सा हुने कवषयको सूचना
ऐनको र्दफा ३ को उपर्दफा (१) बमोशजम नेपाल िाजपरमा प्रकािन भएको हुन ु पनेछ ।

(२) उपर्दफा ३ बमोशजम नाप नक्सा गने सूचना प्रकािन भएपधछ नापी कायायलयले नाप जााँच गने
क्षेरमा नाप नक्सा गने धमधत सकहत सो काययको लाधग आवश्यक पने श्रे स्ताको प्रधतधलपी उपलब्ि
गिाइदर्दन सम्बशन्ित मालपोत कायायलयलाई ले खी पठाउनु पनेछ ।

(३) ऐनको र्दफा ३ख ि १०क बमोशजम मालपोत कायायलय तथा सम्बशन्ित धनकायले नाप जााँचको
ु न्र्दा अगावै सम्बशन्ित नापी
लाधग आवश्यक पने लगत ि अन्य कागजात नाप जााँच िुरु हुनभ
कायायलयलाई उपलब्ि गिाउनु पनेछ ।
४. नापी टोलीको गठन तथा व्यवस्थापन

(१) कायायलयले चालु
क्षेर यककन

आधथयक वषय धभर नाप नक्सा गनय

स्वीकृत लक्ष्य बमोशजम नापनक्सा गने

गरि उपलब्ि जनिशि ि श्रोत सािनका आिािमा नाप नक्सा गने कायययोजना

तयाि गनुय पनेछ ।यसिी

कायय योजना तयाि गर्दाय घनावस्ती क्षेर ि खुला क्षेरको धनिायिर्

समेत गनुय पनेछ । कायययोजनाको आिािमा कायायलयले आवश्यकता अनुसाि नापी टोलीहरु
गठन गनुय पनेछ । प्रत्येक

(२)
(३)

कायायलयमा टोलीको अधिकतम सं ख्या कायायलयको स्वीकृत र्दिबन्र्दी

सं िचना बमोशजम हुनेछ ।

प्रत्येक टोलीमा स्वीकृत र्दिबन्र्दीको कम्तीमा ५०

उपर्दफा १ बमोशजम टोली गठन गर्दाय

प्रधतित कमयचािी िहने गरि गठन गनुप
य नेछ ।

उपर्दफा १ वमोशजम गदठत टोली कफल्डमा खकटनु अगावै नाप नक्साको लाधग प्रयोग गरिने
यन्र उपकिर्हरुको कायायलयले standardization गरि टोलीलाई हस्तान्तिर् गनुय पनेछ ।

(४) नाप नक्साको लाधग सम्बशन्ित नगिपाधलका वा गा.कव.स.मा टोली खकटनु अगावै सो क्षेरमा
धनयमावलीको

धनयम २० को उपधनयम (१) बमोशजम ककधसम वगीकिर्को लाधग क्षेर कवभाजन

भैसकेको छ कक छै न कायायलयले यककन गनुय पर्दयछ । यदर्द क्षेर कवभाजन भैसकेको िहे नछ भने
धनयमावलीको धनयम २० को उपधनयम (२) बमोशजमको सधमधतको वैठक िाखी क्षेर कवभाजन
गिाउनु पनेछ।

(५) कायायलयले नाप नक्सा गने टोली कफल्डमा खकटनु अगावै उि काययको लाधग आवश्यक पने
नक्सा धसट, धनयन्रर् कवन्र्दु, कवविर् काडय, यन्र उपकिर्हरु ि अन्य बन्र्दोबस्तीका सामानहरु
सम्बशन्ित टोलीलाई उपलब्ि गिाउनु पनेछ ।
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(६) उपर्दफा (१) बमोशजमको टोली गठन भैसकेपधछ कायायलयले नापी टोलीहरुलाई नगिपाधलका वा
गा.कव.स. क्षेर तोकी खटनपटन गनुय पनेछ । यसिी टोली खटे पधछ सम्बशन्ित नापी टोलीहरुले
धनयमावलीको धनयम ३ बमोशजमको सूचना प्रकािन गनुय पनेछ ।

(७) नापी टोलीहरु सम्बशन्ित काययक्षेरमा खकटई टोली मुकाम खडा गरिसकेपधछ स्थानीय धनकायका
प्रधतधनिहरु ि सिोकािवालाहरुको उपशस्थधतमा नाप नक्सा काययको सम्बन्िमा

जानकािी

गिाउनुका साथै प्रचाि-प्रसाि गनुय पनेछ ।
५. माधसक प्रगधत सम्वन्िमा

(१) माधसक प्रगधत भन्नाले नापनक्सा गिी, नक्सा तयाि गने, क्षेरफल सं गर्ना गने, कफल्डबुक तयािी
गने ि सात दर्दने सूचना प्रकासन गने समेतलाई बुझ्नु पछय । माधसक प्रगधत ककत्तानापी

महािाखामा पठाउाँर्दा ७ दर्दने सूचनामा प्रकाशित भएको क्षेरफललाई मार प्रगधतको रुपमा
पठाउनु पनेछ । धडशजटल प्रकवधिबाट नाप नक्सा भएको क्षेरमा डाटावेस तयाि भएको अवस्था
सम्मलाई प्रगधतको रुपमा पठाउनु पनेछ।

(२)

ग्राकफकल तरिकाले नाप नक्सा गर्दाय पहाडी शजल्लाहरुमा कशम्तमा प्रधत यन्र प्रधत मकहना
१M२५०० को माननापमा ४० हेक्टि, १M१२५० को मान नापमा
मान नापमा
मकहना

२० हेक्टि ि १M५०० को

४ हे क्टि नाप नक्सा गनुप
य नेछ । तिाईका शजल्लाहरुमा कशम्तमा प्रधत यन्र प्रधत

१M२५०० को मान नापमा ६० हेक्टि, १M१२५० को मान नापमा ४० हे क्टि ि

१M५०० को माननापमा
गर्दाय कशम्तमा प्रधत यन्र

४ हेक्टि नाप नक्सा गनुय पनेछ । धडशजटल प्रकवधिबाट नाप नक्सा
प्रधत मकहना घना वस्ती भएको ठाउाँमा

१० हेक्टि ि खुला ठाउाँमा

३० हे क्टि नाप नक्सा (Detail Generalization १:५०० माननापमा हुने गरि ) गनुय पनेछ .
कवभागले बहुउद्देिीय ककत्तानापी गनय तोकेको क्षेरमा प्रधत उपकिर् प्रधत मकहना नाप नक्सा
गनुप
य ने लक्ष्य कवभागले तोके बमोशजम हुनेछ ।

(३) नाप नक्सा गर्दाय नापी अधिकृतले नापी हुने क्षेरमा बस्तीको घनत्व, ककत्ताको आकाि ि घिहरुको
सं ख्यालाई आिाि मानी घना बस्ती हो वा खुला क्षेर हो सो धनिायिर् गरिदर्दनु पनेछ ।

(४) प्रत्येक मकहनाको २५ गते सम्मको नाप नक्सा सम्बन्िी काययको माधसक प्रगधत अधनवायय रुपमा
सोही मकहनाको मसान्तधभर कवभागमा आइपुग्ने गरि नापी अधिकृतले अनुसूची १ बमोशजमको
ढााँचामा प्रमाशर्त गिी पठाउनु पनेछ ।

(५) खचयको तुलनामा प्रगधतको अनुपात कम भएमा कवभागले आवश्यक छानकवन गरि नापी अधिकृत
ि सम्बशन्ित कमयचािीलाई प्रचधलत कानून बमोशजम कवभागीय कािवाही गनेछ।
६. नाप नक्साको लाधग खकटएको कमयचािीले आफ्नो काययक्षेरमा गई धनयन्रर् कवन्र्दुहरु खोजी गरि
चेकजााँच गनुय पनेछ। यसिी चेकजााँच गर्दाय कुनै धनयन्रर् कवन्र्दु नधमले मा वा फेला नपिे मा वा उपयोगी
नपाइएमा वा पयायप्त नभएमा तुरुन्तै

कायायलयलाई जानकािी गिाउनु पनेछ ।
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७. कुनै धनयन्रर् कवन्र्दु नधमलेमा वा फेला नपिे मा वा उपयोगी नपाइएमा वा पयायप्त नभएमा कायायलयले

चेक जााँच गरि धनयन्रर् धबन्र्दु सम्बन्िी समस्याको समािान आफैँले वा ककत्तानापी महािाखाको
सहयोगमा गनुय पनेछ l

८. ग्राकफकल तरिकाबाट नाप नक्सा गने काययमा प्रधत यन्र एक जना ि धडशजटल प्रकवधिमा प्रधत यन्र र्दुई
जना कमयचािी खटाउनु पनेछ ।
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परिच्छे र्द २

धनयन्रर् कवन्र्दु स्थापना
९. कायायलयले आगामी आधथयक वषयमा नाप नक्सा गने क्षेरमा आवश्यक

र्दजायको धनयन्रर् कवन्र्दु स्थापना

भए/नभएको चेक जााँच गनुप
य नेछ ।आवश्यक र्दजायको धनयन्रर् कवन्र्दु स्थापना नभएको भएमा वा
कवगतमा धनयन्रर् कवन्र्दुहरु स्थापना भए तापधन हाल उि धनयन्रर् कवन्र्दुहरु

पयायप्त नभएमा वा हानी

नोक्सानी भएको पाइएमा सो समेत उल्ले ख गरि आवश्यक र्दजायको धनयन्रर् कवन्र्दुहरु स्थापनाको लाधग
ककत्तानापी महािाखामा ले शख पठाउनु पनेछ l यसिी ले शख आए पधछ ककत्तानापी महािाखा आफैँले वा
खगोल तथा भू-मापन महािाखाको सहयोगमा आवश्यक र्दजायको धनयन्रर् कवन्र्दुहरु स्थापना गरि दर्दनु
पनेछ ।

१०. ककत्तानापी महािाखा वा खगोल तथा भू-मापन महािाखाबाट आवश्यक र्दजायको धनयन्रर् कवन्र्दु स्थापना
गरि सकेपधछ नाप नक्साको लाधग आवश्यक पने थप कवन्र्दुहरु नापी टोलीहरुले स्थापना गरि नाप
नक्साको कायय गनुय पनेछ ।थप धनयन्रर् कवन्र्दु स्थापना गर्दाय
(१)

कायायलयले धनम्न अनुसाि गनुय पनेछ ।

खगोल तथा भू-मापन महािाखाबाट स्थापना गरिएका कवन्र्दुहरुबाट कायय िुरु गरि Link Traverse
गरि Close गनुय पनेछ ।

(२)

धनयन्रर् कवन्र्दु कवस्ताि गर्दाय अनुसूशच २ बमोशजम तोककएको मापर्दण्ड बमोशजम स्मािक शचन्ह
स्थापना, कफल्डबुक तयाि ि क्षेरफल सं गर्ना गनुय पनेछ ।

(३)

धनयन्रर् कवन्र्दु कवस्ताि गर्दाय तयाि भएका कागजातहरु नापनक्सा सम्बशन्ि कायय सम्पन्न नभए
सम्म सम्बशन्ित टोलीमा सुिशक्षत िाख्नु पनेछ ।ग्राकफकल प्रकवधिबाट नाप नक्सा गने क्षेरमा
आवश्यक किग धसट ककत्तानापी महािाखाले उपलब्ि गिाउनु पनेछ ।

(४)

धनयन्रर् कवन्र्दु कवस्ताि गर्दाय प्रधत उपकिर् माधसक न्युनतम प्रगधत धडशजटल प्रधबधि बाट नाप

नक्िा हुने क्षेरमा कवभागले स्वीकृत गिे को Standard Operation Procedure(SOP)मा उल्लेख भए
बमोशजम ि अन्य क्षेरमा नापी कवभागले तोके बमोशजमको हुनेछ l

११. ककत्तानापी महािाखाबाट किग धसट उपलब्ि भएपधछ नाप नक्साको लाधग आवश्यक थप आिाि
कवन्र्दुहरु (Intersection Points, Auxiliary Points, Resection Points, PT traverse Points) ग्राकफकल
तरिकाबाट स्थापना गरि

वा अन्य प्रधबधिबाट स्थापना गरिएका धनयन्रर् धबन्र्दु धसटमा प्लट गरि

सम्बशन्ित कमयचािीले नाप नक्साको कायय गनुय पनेछ ।
१२. कवभागले बहुउद्देश्यीय ककत्तानापी गने भनी तोककएको क्षेरमा सवै धनयन्रर् कवन्र्दुहरुको उचाई समेत
उपलब्ि गिाउने शजम्मेवािी खगोल तथा भू-मापन महािाखाको हुनेछ ।
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परिच्छे र्द ३
कफल्ड कायय
१३. नाप नक्सा कायय

(१) र्दफा ४ को उपर्दफा (१) बमोशजम गदठत टोलीको प्रमुखले टोली मुकाम खडा गरि सकेपधछ
नगिपाधलका / गा.कव.स.का वडाहरुमा नाप जााँचका लाधग सभे क्षक/अधमन खटाउनु पनेछ । टोली

प्रमुखले नाप जााँच गनय जाने कमयचािीहरुलाई साकवक नापीको नक्सा कप्रन्ट ि अन्य लगतहरु
उपलब्ि गिाउनु पनेछ ।

(२) नाप नक्सा गने क्षेरमा िहेका धनयन्रर् कवन्र्दुहरु चेकजााँच गर्दाय ठीक र्दे शखएमा सम्बशन्ित टोली
प्रमुखले नाप नक्सा कायय िुरु गनय धनिीक्षर् पुशस्तकामा धलशखत धनर्दे िन दर्दनु पनेछ ।

(३) नाप नक्सामा खकटएका कमयचािीले आफूले नाप नक्सा गनय लागेको ठाउाँको जग्गािनीहरु, मोहीहरु
ि अन्य सिोकािवालालाई नाप जााँच हुने कवषयमा जानकािी गिाई नाप जााँचको समयमा सबैलाई
उपशस्थत हुन सूशचत गनुय पनेछ।

(४) वन क्षेर सं ग जोधडएको जग्गा नाप जााँच हुाँर्दा वन कायायलयललाई ि गुठीको जग्गा नाप जााँच हुाँर्दा
गुठी सं स्थानलाई नाप जााँच हुने क्षेरमा

प्रधतधनधि उपशस्थत गिाईदर्दन

धलशखत जानकािी दर्दनु पनेछ

।

(५) अमीन/सभे क्षकले ककत्ता जग्गाको नाप जााँच गर्दाय जग्गािनी/मोहीले आफ्नो र्दताय हकभोगको
प्रमार्को आिािमा भोगचलन गरिआएको जग्गाको सीमामा सीमा शचन्ह लगाउन अनुिोि गरि
धनजहरुलाई नापजााँचको समयमा आफ्नो भोगचलनको जग्गा घुमी घुमाई र्दे खाउन लगाउनु पनेछ ।
अमीन/सभे क्षकले

जग्गािनीले र्दे खाए बमोशजमको

जग्गा साकवक प्रमार् समेत हे िी नाप नक्सा

गनुप
य नेछ ।

(६) ककत्ता सीमाना यकीन भै सकेपधछ अमीन/सभे क्षकले तोककएको प्राकवधिक Specification को
आिािमा नक्सा तयाि गनुप
य नेछ। सिकािी सावयजधनक जग्गासाँग जोधडएको जग्गा नाप जााँच गर्दाय
ऐनको र्दफा ७(२) अनुसाि जग्गा नाप जााँच गनुप
य नेछ ।

(७) जग्गा नाप जााँच गरि नक्सामा ककत्ता नम्बि कायम गर्दाय नक्साको उत्ति पशिम कुनाबाट िुरु गरि
र्दशक्षर् पुवी कुनामा अन्त गनुय पनेछ । प्रत्येक धसटमा ककत्ता नम्बि कायम गर्दाय प्रत्येक धसटमा
पिे का वडाहरुको वेग्ला वेग्लै ब्लक मानी प्रत्येक ब्लकलाई ककत्ता नम्बि १ र्दे शख िुरु गनुप
य नेछ।
प्रत्येक नयााँ धसटमा ककत्तानम्बि १ बाट िुरु गरि अन्त गनुप
य नेछ । धडशजटल प्रकवधिबाट नाप
नक्सा गने ठाउाँमा प्रत्येक वडा लाई एउटा ब्लक मानी ककत्ता नम्बि १ बाट िुरु गरि
धसलधसले वाि नम्बि दर्दनुपनेछ ।

(८) कुनै ककत्ता एक भन्र्दा बढी धसटमा पिे मा प्रत्येक धसटको लाधग छु ट्टाछु ट्टै नम्बि दर्दनुपनेछ ।
(९) धनयमावलीको अनुसूची ३ वमोशजमको कफल्डबुक तयाि गनय नाप नक्सा गने कमयचािीले नाप नक्सा
गरि जग्गािनी तथा मोहीको नाम, थि, वतन, तीन पुस्ते , नागरिकता नम्बि, जािी भएको धमधत ि
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शजल्ला उल्लेख गरि अनुसूची ३ बमोशजमको प्रािशम्भक ते िीज तयाि गनुप
य नेछ ।यस्तो ते िीज तयाि
गर्दाय साकवक जग्गािनी र्दताय प्रमार् पूजाय ि नागरिकताको प्रमार्परलाई आिाि मानी नाप जााँच गने
क्षेरमा नै सम्पन्न गनुप
य नेछ ।

(१०) साकवकको जग्गािनी र्दताय प्रमार् पूजाय ि नागरिकताको प्रमार्परमा नाम, थि फिक पिे मा
सम्बशन्ित धनकायबाट जग्गािनीले सुिाि गरि ल्याउनु पनेछ ।

(११) नाप जााँच गर्दै जााँर्दा जधमन र्दे शखएका सडक, नहि, कूलो, िाधमयक स्थलहरु, सिकािी, सावयजधनक ि
गुठी जग्गा पधन नाप जााँच गनुय पनेछ । यसिी सिकािी, सावयजधनक, गुठी जग्गाहरु नाप जााँच गर्दाय
साकवक स्रे स्ता ि नक्साहरु िाम्रिी अध्ययन गरि नाप जााँच गनुय पनेछ । सिकािी सावयजधनक ि
गुठीजग्गाको ककत्ता नम्बि कायम गरि सोही व्यहोिा कफल्डबुकमा उल्ले ख गनुय पनेछ। साकवकमा

सिकािी सावयजधनक जधनई नाप जााँच भएका कुनै पधन जग्गा व्यशि कविेषले अधतक्रमर् गरि भोग
चलन गिे को भएपधन पुनः नाप जााँच गर्दाय ऐनको र्दफा ६ग अनुसाि सिकािी वा सावयजधनक
जग्गाको रुपमा नाप जााँच गनुप
य नेछ ।

(१२) नाप जााँच भई कायम ककत्ताहरुको प्रािशम्भक तेिीजको आिािमा क्षेरीय ककताबको प्रत्येक ककत्ताको
महलमा तोककएका कवविर्हरु जस्तै जग्गािनी ि मोहीको नाम थि,वतन,धतनपुस्ते, नागरिकता नम्बि,
जािी धमधत ि शजल्ला, कविह, ककधसम, क्षेरफल, चौहद्दी, नाप नक्सा भएको धमधत, प्रमार् सं केत आदर्द
कवविर् भिी स्थानीय धनकायको प्रधतधनधि, नाप नक्सा गने अधमन/सभे क्षक, चेकजााँच गने सभेक्षक
ि टोली प्रमुखले सहीछाप गनुय पनेछ।

(१३) नाप नक्सा गरि कफल्डबुकमा कुनै ककत्ताको कविह कायम गर्दाय जग्गा कुन प्रयोजनमा िहेको छ सो
कविह स्पष्ट ले ख्नुपनेछ।कविह ले ख्र्दा खेत (िनहि), धभट, पाखो, बगैचा, वन, पती, पोखिी, खोला, नर्दी,
ु नेछ । यो कायय नाप जााँच भएकै क्षेरमा लखी
नहि, कूलो वाटो सडक, िाजमागय जे छ स्पष्ट ले ख्नप
सम्पन्न गनुप
य नेछ ।

(१४) कफल्डबुकको प्रमार् सं केत महलमा जग्गाको साकवक कुन प्रमार् (लगत) वाट हकभोग भएको हो

सो ि पुनः नाप नक्सा भएको ठाउाँमा साकवक गा.कव.स./नगिपाधलका, वडा नम्बि, धसट नम्बि ि
ु नेछ ।
ककत्ता नम्बि स्पष्टसाँग लेख्नप

(१५) जग्गा नाप जााँच गर्दाय वतयमान अवस्थामा िहेको सडक, नहि, कूलो आदर्द सावयजधनक महत्वका
कवस्तृतहरु (धडटे ल्स) नाप जााँच गरि नक्सा वनाउनु पनेछ । ति यस प्रकाि नयााँ बनेका सडक
तथा सावयजधनक महत्वका कवस्तृतहरु (धडटे ल्स) कायम गर्दाय साकवकको शस्थतीलाई पधन अध्ययन
गरि स्थायी/अस्थायी कुन रुपले तयाि भएका हुन िाम्रिी जााँचबुझ गिी कायम गनुय पनेछ ।

(१६) नाप जााँच सम्पन्न गरिसकेका ककत्ता जग्गाहरुधनयमावलीको धनयम २० बमोशजम कवभाजन गरिएको

क्षेर मध्ये कुन क्षेरमा पने हो छु ट्टयाई (वगीकिर् फािम अनुसाि) टोली प्रमुखले क्षेर कवभाजन गरि
सम्बशन्ित महलमा चढाउनुपनेछ। जग्गाको क्षेर कवभाजन गर्दाय जग्गा (नाप जााँच) धनयमावली
अनुसूची १२ वमोशजम तोककएको आिािमा गनुप
य नेछ ।

(१७) नाप जााँच भएका ककत्ताहरुमा मसी भिी प्रत्येक ककत्ता जग्गाको धनयमावलीको अनुसूची ७
वमोशजमको फािाममा क्षेरफल सं गर्ना गरि सवै तहबाट जााँच गिाई क्षेरफल फािममा चढाई
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कफल्डवुकको प्रत्येक ककत्ताको क्षेरफल महलमा चढाउने ि रुजु गनुप
य नेछ। क्षेरीय ककतावमा

क्षेरफल चढाउाँर्दा र्दिमलव पछाधड र्दुई अं क सम्म आउने गरि वगयमीटिमा चढाउनु पनेछ।धडशजटल
प्रकवधिबाट नाप नक्सा भएको क्षेरमा Application Software ले दर्दएको क्षेरफललाई नै अशन्तम
क्षेरफल कायम गनुप
य नेछ।

(१८) जधमन अनुसािको कविह कायम गर्दाय उि जग्गामा घि, पखायल ि िौचालय िहेछ भने कविह
महलमा एस इम्रे स (s) समावेस गिे को छ भनी उल्ले ख गरि टोली प्रमुखबाट प्रमाशर्त

गिाउनुपनेछ। धडशजटल प्रकवधिबाट नाप नक्सा भएको क्षेरमा कवभागले स्वीकृत गिे को Standard
Operation Procedure(SOP)मा उल्ले ख भए बमोशजमको

Topological धनयमहरु पालना भएको हुन ु

पनेछ ।

(१९) धडशजटल प्रकवधिबाट नाप नक्सा भएको क्षेरमा नाप नक्सा हुाँर्दा तयाि गरिएको स्केचको आिािमा

कवभागबाट तोककएको Application Software को प्रयोग गरि नक्सा तयाि गनुय पनेछ । यसिी तयाि
गिे को नक्सालाई तोककएको Application Software बाहेक अन्य format मा रुपान्तिर् गरि तयाि
गनय पाइने छै न । यसिी तयाि भएको नक्सालाई सम्बशन्ित टोली प्रमुखले कफल्डमा प्रमाशर्किर्
(Verification) गिाउनु पनेछ ।

(२०) धडशजटल प्रकवधिबाट कफल्डबुक तयाि गर्दाय Application Software मा भएको व्यवस्था बमोशजम
छपाई (Print) गनुप
य नेछ ।

(२१) धडशजटल प्रकवधिबाट नाप नक्सा गरि डाटावेस तयाि गर्दाय

कवभागले स्वीकृत गिे को Standard

Operation Procedure (SOP) अनुसाि गनुय पनेछ ।

(२२) धडशजटल प्रकवधिबाट नापनक्सा गर्दाय यस धनर्दे शिकामा स्पष्ट नभएका प्राकवधिक कवषयवस्तुहरु
कवभागबाट स्वीकृत भएको SOP बमोशजम गनुय पनेछ ।

(२३) उपयुि
य
काययहरु समाप्त भईसकेपधछ सात दर्दने सूचना प्रकािन गनय जग्गा नाप जााँच धनयमावलीको

अनुसूची २ बमोशजमको सूचना ले खी, कफल्डवुकमा रुजु गिाई सूचना प्रकािन गनुप
य नेछ।
अमीन/सभे क्षकवाट नाप नक्सा गने

र्दे शख सूचना ले ख्ने सम्मका कायय भएका काययहरुको सत

प्रधतित चेक जााँच टोली प्रमुखले तोकेको सभे क्षकवाट सम्पन्न गिाउनु पनेछ। नापी टोली प्रमुखले

धबस प्रधतित ि नापी अधिकृतले आवश्यकता अनुसाि चेक जााँच गरि अमीन / सभे क्षकको धनरिक्षर्
पुशस्तकामा चेकजााँच गिे को ब्यहोिा जनाउनु पनेछ ।

(२४) नाप नक्सा हुाँर्दा किग धसट, कुलो, बाटो, खोला आदर्दको कािर्ले एक भन्र्दा वढी ककत्ता कायम गनुय
पिे को अवस्थामा बाहेक साकवक नापीको एक ककत्ता जग्गा पुनः नापी हुाँर्दा र्दुई वा र्दुई भन्र्दा बढी
ककत्ता कायम गनय पाइने छै न ।

(२५) नक्सामा वडा, गा.कव.स./नगिपाधलका, शजल्ला धसमाना कायम गर्दाय ककत्ताको धसमाना कायम
गरिसकेपधछ ककत्ता धसमानाको र्दुवैतफय एकान्ति क्रममा सं केत अनुसाि धसमाना कायम गनुप
य नेछ
।धडशजटल नापनक्सामा प्रिासधनक धसमानाहरु छु ट्टै ले यि बनाई कायम गनुप
य नेछ।

(२६) ककत्तानापीको नक्सामा सं केत उल्लेख गर्दाय अनुसूची ४ बमोशजम गनुपय नेछ ।
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(२७) ककत्तानापीको नक्सामा मधस भर्दाय, ककत्ताकाट गर्दाय ०.१ धम.धम. को ि ककत्ता नम्बि लेख्र्दा ०.२
धम.धम. को धनव प्रयोग गनुप
य नेछ ।

(२८) नापनक्सा हुाँर्दा कुनै पधन क्षेरको नक्साको मान नाप महाधनर्दे िकले तोके बमोशजम हुनेछ।
१४. चेक जााँच सम्वन्िी व्यवस्था

(१) नाप नक्सा कायय सं चालन हुाँर्दा नाप नक्सा गने कमयचािीले गिे को कामको चेक जााँच गने
कमयचािीले धनयधमत रुपमा कफल्डमा चेकजााँच गनुय पनेछ। यसिी चेकजााँच गिे को ककत्ताको

व्यहोिा धनिीक्षर् पुशस्तकामा जनाई िाख्नु पनेछ । नापी टोलीको प्रमुख ि नापी अधिकृतले कफल्ड
काययको धनयधमत अनुगमन ि धनिीक्षर् गरि सोको व्यहोिा समेत धनिीक्षर् पुशस्तकामा जनाई िाख्नु
पनेछ ।

(२) कफल्डवाट सवेक्षर् गरि ल्याएको Raw Data वमोशजम तयाि गिे को नक्साहरुको डाटावेि कफल्ड
स्केच वमोशजम िहे निहे को चेक जााँच, नापी टोलीको प्रमुखले तोकेको सभे क्षकवाट १००

प्रधतित, नापी टोली प्रमुखवाट २० प्रधतित ि नापी अधिकृतले तोकेको नापी कमयचािीले ५
प्रधतित गनुय पनेछ । यसिी चेकजााँच गिे को Point नम्बि सकहतको कफल्ड स्केच टोली प्रमुखले
प्रमाशर्त गरि मालपोत कायायलयमा मा श्रे स्ता हस्तान्तिर् नगर्दाय सम्म सुिशक्षत िाख्नु पनेछ ।

(३) ग्राकफकल कवधिवाट तयाि भएको नाप नक्सा काययको चेक जााँच नापी टोली प्रमुखले तोकेको
सभे क्षकबाट १०० प्रधतित, नापी टोली प्रमुखबाट
नापी कमयचािीले ले

५ प्रधतित गनुय पनेछ ।

२० प्रधतित ि नापी अधिकृतले तोकेको

(४) धडशजटल क्याडष्टि डाटावेि तयाि भए पिात नापी टोलीले डाटाबेसमा भएका सम्पूर्य ककत्ताको
५ प्रधतित ककत्ता तथा धडटे लहरुको कफल्ड भेरिकफकेिन गनुय पनेछ । यसिी भेरिकफकेिन गर्दाय
नक्सा ि जमीन नधमले को पाइएमा सोको व्यहोिा नापी अधिकृत समक्ष पेि गनुय पनेछ । नापी
अधिकृतले उि नक्सा ि जधमनको वास्तकवकता अध्ययन गरि आवश्यक

धनकासा

दर्दनु पनेछ

।

(५) नापी अधिकृतले आफु मातहत नाप जााँच सम्बशन्ि काययमा खकटएका प्रत्येक कमयचािीले गिे को
कामको प्रत्येक कफल्ड धसजनमा कशम्तमा एक पटक चेक जााँच गनुय पने छ l नापी अधिकृतले
गिे को चेक जााँचको व्यहोिा धनिीक्षर् पुशस्तकामा जनाउनु पनेछ ।

(६) चेक जााँच गने अधिकािीबाट चेक जााँच हुाँर्दा तयाि भएको नक्सा ि जधमनको अवस्था नधमल्ने
भइ बर्दधनयत पूवक
य गल्ती गिे को पाईएमा नाप जााँच गने कमयचािीलाई आवश्यक छानकवन गरि
प्रचधलत कानुन बमोशजम कवभागीय कािवाही गनुय पनेछ ि सो काययमा खचय भएको िकम धनजबाट
सिकािी बााँकी सिह असुल उपि गरिनेछ। त्यस्तो रूटीपूर् य नक्सा धसट वा सम्पूर् य क्षेरको पून:
नाप जााँच

गनय सम्बशन्ित नापी अधिकृतले आर्दे ि दर्दनुपनेछ ।

(७) धनयम बमोशजम चेक जााँच गनुपय ने कमयचािीले आफूलाई तोककएको कायय शजम्मेवािीपूवक
य धनवायह

गिे को नपाईएमा नापी अधिकृतले आवश्यक छानकवन गरि धनजलाई कवभागीय कािवाही गनुय
पनेछ।
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१५. सूचना प्रकािन गने

(१) र्दफा १३ ि १४ बमोशजमका काययहरु सम्पन्न भईसकेपधछ सात दर्दने सूचना प्रकािन गनय
धनयमावलीको अनुसूची २ बमोशजमको सूचना ले खी कफल्डवुकमा रुजु गिी/गिाई सूचना प्रकािन

गनुय पनेछ। सिकािी, सावयजधनक जग्गासं ग जोधडएको जग्गाको हकमा साकवक नक्सा श्रे स्ताको
आिािमा जग्गा यकीन गर्दाय कुनै ककत्ता जग्गामासिकािी, सावयजधनक जग्गा समावेि भई नाप
नक्सा भएको िहेछ भने साधबक बमोशजम कटाएि मार सात दर्दने सूचना प्रकाशित गनुय पनेछ ।

(२) यसिी प्रकािन भएको सूचना सबै जग्गािनीहरुको जानकािीको लाधग सम्बशन्ित वडाको िेिै
व्यशि आवत जावत हुने स्थानमा टााँस गनुप
य नेछ ि उि सूचनाको एक प्रधत गाकवस वा
नगिपाधलका ि कायायलयमा पठाउनुपनेछ ।

(३) नापी टोलीबाट सात दर्दने सूचना प्रकािन भएपधछ सात दर्दनधभर पनय आएको धनवेर्दन रितपूवक
य
छ/छै न,पेि गनुय पने प्रमार्हरु छन्/छै नन् हे िी नपुग भए यो यो प्रमार् पुगेन भधन सम्बशन्ित
व्यशिलाई जानकािी गिाउनुपनेछ ।िीतपूवक
य पनय आएको धनवेर्दनमा सनाखत गरि/गिाई र्दताय
गनुप
य ने छ ि ती धनवेर्दनहरुको र्दताय नम्बि

ि धमधत िातो मसीले कफल्डबुकको ककत्ता नम्बि

महलमा जनाउनुपनेछ। यसिी पिे का धनवेर्दन फर्छ्यौट भएपधछ धनर्ययको व्यहोिा कफल्डबुकमा
जनाउनु पनेछ।

(४) सूचनाको म्यार्द धभर प्राप्त भएका धनवेर्दनहरु उपि टोली प्रमुखले छानकवन गरि फर्छ्यौट गर्दै
जानुपनेछ ि धनवेर्दन उपि भएको कावायहीको जानकािी सम्बशन्ित धनवेर्दकलाई समेत दर्दनुपनेछ
।

(५) धनयमावलीको अनुसूची २ बमोशजम प्रकाशित भएको सात दर्दने सूचनाको कवविर्उपिशचत्त नबुझ्ने
जग्गािनी वा धनजको प्रधतधनधिले कवविर् सच्याउने धनवेर्दन दर्दं र्दा र्दे हायका प्रमार्हरु सं लग्न
गनुप
य नेछ ।
(क)

जग्गािनी र्दताय प्रमार्पूजायको प्रधतधलपी,

(ख)

मालपोत बुझाएको िसीर्द,

(ग)

धलखतको प्रधतधलपी

(घ)

नागरिकताको प्रमार्पर,

(ङ)

सम्भव भए साकवक नक्सा,

(च)

अन्य प्रमार् केही भए सो समेत।

(६) वेधनस्साको स्ववासी जग्गा र्दताय गरि पाउाँ भनी स्थानीय धनकायबाट चाि ककल्ला खुलेको
धसफारिस सकहत अन्य प्रमार्हरु िाखी सात दर्दने सूचनाको म्यार्द धभर धनवेर्दन प्राप्त भएमा

साकवकको नक्सा श्रे स्ता समेत अध्ययन गरि ऐनको र्दफा ६(५) बमोशजम गनुप
य नेछ ।यस्तो जग्गा

र्दताय गने प्रयोजनका लाधग अनुसूची ५ बमोशजमको ढााँचामा २१ दर्दने सूचना प्रकाशित गनुय
पनेछ।
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१६. जग्गा र्दताय कायय

(१) धनयमावलीको अनुसूची २ बमोशजम सूचना प्रकाशित भएको सातौं दर्दन पधछ जग्गािनी वा धनजको
प्रधतधनधिजग्गा र्दतायको लाधग सक्कल प्रमार् सकहत उपशस्थत भइ अनुसूची ६ बमोशजमको ढााँचामा
धनवेर्दन पेि गिे मा टोली प्रमुखले तोकेको कमयचािीले धनवेर्दकबाट पेि भएका प्रमार्हरु हे िी जााँची
साकवक प्रमार् धभडाई धनर्ययका लाधग टोली प्रमुख समक्ष पेि गनुय पनेछ।

(२) टोली प्रमुखले जग्गा र्दतायको धनर्यय गरिसकेपधछ जग्गािनीको साकवक प्रमार् धभडेको व्यहोिा प्रमार्
सं केत महलमा चढाई जग्गािनी वा धनजको प्रधतधनधिलाई धनयमावली

को अनुसूची ३ अनुसािको

कफल्डवुकको र्दस्तखत महलमा सहीछाप गनय लगाउनुपनेछ ।

(३) कफल्डवुकमा सहीछाप गरि सकेपधछ नापी टोली प्रमुखले साकवक पूजायमा हाल कायम भएका
गा.कव.स./न.पा., वडा नम्बि, धसट नम्बि, ककत्ता नम्बि, क्षेरफल समेत ले शख सहीछाप गरि
कायायलयको छाप लगाई र्दतायको व्यहोिा जग्गािनी र्दताय

प्रमार् पूजायमा जनाउने ि साकवक पूजाय

नभएको ककत्ताको हकमा जग्गािनीले पेि गिे को नागरिकताको प्रमार्परको प्रधतधलपीको पीठमा
जनाउनु पनेछ l

(४) सिकािी वा सावयजधनक जग्गासं ग कुनै व्यशिको जग्गा जोधडएकोमा त्यस्तो जग्गा र्दताय गर्दाय

साकवकको कुनै नक्सा, र्दताय श्रे स्ता वा अधभले ख भए सोही आिािमा ि त्यस्तो र्दताय श्रे स्ता वा
अधभलेख नभएमा सम्बशन्ित गाउाँ कवकास सधमधत वा नगिपाधलकाको सम्बशन्ित वडाको वडा अध्यक्ष

ि नशजकको साँधियािहरूमध्ये कशम्तमा र्दुईजना िाखी धनजहरुले धसफारिस गिे को धसमानालाई आिाि
मानी जग्गा र्दताय गरिनेछ । यसिी साकवकमा कुनै अधभले ख नभएको जग्गाको क्षेरफल कायम गर्दाय

सिकािी वा सावयजधनक जग्गासं ग जोधडएको व्यशिको जग्गामा घटीबढी सम्वन्िी कववार्द र्दे शखएमा
धनयमावलीको धनयम ११ बमोशजमको सधमधतमा पेि गरि सो सधमधतले धसफारिस गिे बमोशजम
क्षेरफल कायम गरि जग्गा र्दताय गनुप
य नेछ ।

(५) जग्गा र्दताय गर्दाय साकवक ि हालको नक्सा धभडाउने भन्नाले पुनः नापी भएको क्षेरमा जग्गा र्दताय गने
क्रममा साकवकको नक्सालाई रिफिे न्सको रुपमा धलई साकवक ककत्ताको चौहद्दी फिक नपने गरि
हाल नापी भए बमोशजमको ककत्ता धमले को छ वा छै न भनी ले खा जोखा गनुय हो।हाल ि साकवकको
नक्सा पुिा धसट Exact Overlay गर्दाय नधभडेमा पुिा धसट नधभडाई नशजकका उपयुि आिाि
कवन्र्दुहरुको आिािमा धभडाउनु पर्दयछ ।साकवक नक्साको कुनै ककत्ता हाल कायम भएको नक्साको
ककत्तासं ग आकाि प्रकाि ि क्षेरफल नधभडे मा सो ककत्तासं ग सााँि जोधडएका साँधियािहरुको सहमधत
भएमा हाल बमोशजम नै र्दताय गनुय पनेछ।

(६) साकवक नक्साको कुनै ककत्ता हाल कायम भएको नक्साको ककत्तासं ग आकाि प्रकाि ि क्षेरफल
नधभडेमा ि ककत्ता जोधडएका साँधियािहरु उपशस्थत नभएको अवस्थामा सहमधत नभएका जग्गािनीका
ककत्ताहरुको साकवक क्षेरफल नघट्ने गरि हाल बमोशजम नै र्दताय गनय सककनेछ।
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(७) साकवक नक्साको रुटीका कािर् हाल नक्सामा कायम भएका ककत्ताहरुको आकाि प्रकाि ि
क्षेरफल नधभडेमा साकवक नक्साको रुटीको कािर् स्पष्ट रुपमा खुलाई नापी अधिकृतले र्दतायको
धनर्यय गनुय पनेछ।

(८) पुनः नाप जााँच हुाँर्दा साधबकको ककत्ता सीमाना प्राकृधतक कािर् (जस्तै बाढी, पकहिो, नर्दीको िाि
परिवतयन) वा मानवीय कािर् (जस्तै जग्गा कवकास, प्लकटङ्ग, चक्लाबन्र्दी) ले नाधसएको/माधसएको
िहेछ भने नाप जााँच भइ कायम ककत्ता र्दताय गर्दाय साधबकको नक्सालाई आिाि धलएि गनुप
य नेछ ।

(९) पुनः नापीमा जग्गा र्दताय गर्दाय र्दे हाय बमोशजमको प्रकृया पुिा गरि गनुय पनेछ ।
(क)

धनयमावलीको अनुसूची २ बमोशजम जािी भएको सात दर्दने सूचनाको म्यार्द समाप्त भएपधछ
जग्गा र्दतायको लाधग जग्गािनीहरु वा धनजका प्रधतधनधिहरुले अनुसूची ६ बमोशजमको ढााँचामा
िीतपूवक
य धनवेर्दन दर्दनुपनेछ ।यसिी धनवेर्दन प्राप्त भएपधछ सम्बशन्ित नापी टोलीको प्रमुखले
सम्बशन्ित अधमन/ सभे क्षक लाई आवश्यक कािवाहीको लाधग आर्दे ि गनुय पनेछ ।

(ख)

उपर्दफा ९(क) बमोशजम आर्दे ि प्राप्त भएपधछ सम्बशन्ित अधमन/ सभे क्षकले धनवेर्दनमा
उल्ले ख भएको ककत्ता छु ट्टै वा ब्लकमा नाप नक्सा भएको हो सो धबषय यकीन गनुय पनेछ ।

(ग)

पुनः नापीको समयमा अलगै ककत्ताको रुपमा नाप नक्सा भएको भए कफल्डबुकमा सम्बशन्ित
ककत्तामा धनवेर्दन पिे /नपिे को यकीन गरि धनवेर्दन पिे को र्दे शखएमा सो धनवेर्दन सं लग्न िाखी
टोली प्रमुख समक्ष पेि गनुप
य नेछ।टोली प्रमुखले आवश्यक छानकवन गरि ते िो मेिो पिे को
छ/छै न यककन गरि ते िो मेिो नपिे कोमा साकवक प्रमार्, भोगको अवस्था ि हालको
नक्साको अवस्था हे िी धभडाई सम्बशन्ित अधमन/ सभे क्षकलाई आवश्यक धनर्दे िन दर्दनु
पनेछ।

(घ)

सात दर्दने सूचनामा उजुिी नपिे को ि नाप नक्सा हुाँर्दा कफल्डबुकमा नाम कायम भएको
जग्गा र्दताय गर्दाय सिकािी सावयजधनक जग्गासाँग नजोधडएको साकवक नक्सामा र्दे शखएको ककत्ता
ऐनको र्दफा ७(१) बमोशजम साकवकको क्षेरफल भन्र्दा घटी वा बढी हुन आएमा सााँिमा
िहेका अन्य ककत्तालाई असि नपने भए सोही बमोशजमको जग्गाको क्षेरफल सम्बशन्ित
जग्गािनीको नाममा कायम गरि र्दताय गनुय पनेछ ।

(ङ)

सिकािी, सावयजधनक जग्गासाँग जोधडएको जग्गा र्दताय गर्दाय साकवक अनुसािको सिकािी,
सावयजधनक जग्गा समावेि भइ ककत्ता कायम भएको िहे छ भने साकवक नक्सा बमोशजम
सिकािी, सावयजधनक जग्गा कटाई बााँकी िहे को क्षेरफल सम्बशन्ित जग्गािनीको नाममा
र्दताय गनुप
य नेछ ।

(च)

साकवकको बाटो कूलो सट्टापट्टा गनय माग भइ आएमा ऐनको र्दफा ६(घ)को प्रकृया बमोशजम
श्रे स्ता धमलान गरि सम्बशन्ित जग्गािनीको नाममा र्दताय गनुप
य नेछ ।

(छ)

सात दर्दने सूचनामा र्दाबी कविोि पिी ते िो मेिो पिे को अवस्थामा सम्बशन्ित नापी टोलीले
आवश्यक प्रकृया पुिा गरि िाय सकहत
अधिकृत समक्ष पेि गनुय पनेछ ।
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ऐनको र्दफा ६(९) बमोशजमको धनर्ययका लाधग नापी

(ज)

सम्बशन्ित फााँटवाला अधमन/ सभे क्षक ले पुनः नापीको समयमा ककत्ता छु ट्टै नाप नक्सा भई
कफल्डबुकमा नाम कायम नभएको ककत्ताको हकमा कफल्ड धनरिक्षर् समेत गरि साकवक

नक्साको चौहद्दी धभडाई हालको भोग ि नाप नक्सा भएको ककत्ता धमल्ने/नधमल्ने यककन गरि
सोही बमोशजमको कवविर् उल्ले ख गरि टोली प्रमुख समक्ष पेि गनुप
य नेछ । नापी टोली
प्रमुखले अधमन / सभे क्षकबाट पेि भएको कवविर् हे िी हालको भोग ि नक्सा धमले को
र्दे शखएमा सम्बशन्ित धनवेर्दकको नाममा जग्गा र्दताय गनय आर्दे ि दर्दनुपनेछ। यदर्द नापनक्सा
भएको ककत्तामा कफल्ड धनरिक्षर्को क्रममा पुिा ककत्तामा भोगचलन भएको नर्दे शखएमा भोग
नभएको तफय कटाई बााँकी िहे को जग्गा र्दताय गनय आर्दे ि दर्दनु पनेछ ।
(झ)

पुनः नाप नक्सा हुाँर्दा कायम भएका ककत्ताहरु र्दताय गने क्रममा साकवकको कुनै ककत्ता लोप
भइ नाप नक्सा भएको भए कफल्डको अवस्था समेत धनरिक्षर् गरि लोप हुने ककत्ताको साधबक

हे िी लोप हुने अवस्था िहे छ भने सम्बशन्ित टोली प्रमुखले िाय सकहत नापी अधिकृत समक्ष
पेि गनुय पनेछ । नापी अधिकृतले छानकवन गर्दाय साकवकको सम्बशन्ित जग्गािनीसं ग समेत

बुझी ककत्ता लोप हुने मनाधसब माकफकको कािर् िहे छ भने सोको व्यहोिा खोली साकवक
श्रे स्ता सुिािको लाधग आवश्यक
(ञ)

धनर्यय गरि मालपोत कायायलयमा ले खी पठाउनु पनेछ ।

पुनः नापी हुाँर्दा साकवकको कवधभन्न ककत्ताहरु एउटै ब्लकमा नाप नक्सा भएको िहे छ भने

सम्बशन्ित अधमन/सभे क्षकले उि ब्लक धभर साकवकको कुन कुन ककत्ताहरु समावेस भई
नाप नक्सा भएको हो सो यककन गरि कफल्ड धनरिक्षर्को क्रममा उि ब्लक धभर समावेस
भएका सवै ककत्ताहरुको हालको भोगको अवस्था स्पष्ट िहे छ भने साकवक नक्साको चौहद्दी
हे िी सोही बमोशजमको कवविर् तयाि गरि टोली प्रमुख समक्ष पेि गनुय पनेछ। टोली

प्रमुखले उि ब्लक धभर हालको अवस्था अनुसाि ककत्ता कायम गर्दाय कुनै ककत्ता लोप हुन्छ

हुाँर्दैन यकीन गनय लगाई ककत्ता लोप नहुने अवस्थामा उपर्दफा ५, ६, ७ ि ८ बमोशजम
ककत्ताकाट गरि जग्गा र्दताय गनय आर्दे ि दर्दनु पनेछ । ति उि ब्लक धभर हालको भोग

अनुसाि साकवकको कुनै ककत्ता लोप हुने र्दे शखएमा साकवकको कुन ककत्ता लोप हुने हो सो
यककन गरि उपर्दफा ९(झ) बमोशजम आवश्यक कािवाही गनुय पनेछ ।
(ट)

पुनः नापी हुाँर्दा साकवकको कवधभन्न ककत्ताहरु एउटै ब्लकमा नाप नक्सा भएको िहे छ ि उि
ब्लकको क्षेरफल साकवकको ककत्ताहरुको जम्मा क्षेरफल भन्र्दा कम िहे छ भने साकवक
ककत्ताहरुको जम्मा क्षेरफल भन्र्दा कम हुनाको कािर् जस्तै बाटोको कवस्ताि हुन,ु खोलाले

काट्नु, नयााँ बाटो वा नहि बन्नु वा आंधसक रुपमा अको ब्लकमा पिे को आदर्द मध्ये कुन
हो सो यकीन गनुप
य नेछ । यदर्द बाटोको कवस्ताि भइ, खोलाले कटान गरि, नयााँ बाटो वा
नहि बनेको कािर्ले ब्लकको क्षेरफल घट्न गएको भए यस्ता सं िचनाहरु जुन ककत्तामा
बन्न गएका हुन त्यही ककत्ताबाट क्षेरफल कटाई बााँकी जग्गा र्दताय गर्दै जानु पछय।
(ठ)

साकवकमा नापनक्सा हुाँर्दाको रुकटको कािर् हाल कायम हुन आएको ब्लकको क्षेरफल
साकवकको ककत्ताहरुको जम्मा क्षेरफल भन्र्दा फिक िहे छ ि स्पष्ट भोगचलन िहे नछ भने
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फिक पनय आएको क्षेरफल उि ब्लकको सबै ककत्ताहरुमा र्दामासाकहले बााँडफााँड गिी
जग्गा र्दताय गनुय पनेछ ।

नाप नक्सा हुाँर्दाको वखत स्पष्ट भोगचलनमा निहे को कािर् ब्लकमा नाप नक्सा भएको ति

(ड)

जग्गा र्दताय गने क्रममा कफल्ड धनरिक्षर् गर्दाय स्पष्ट भोगचलन गिे को र्दे शखएमा उपर्दफा ९
(ञ ) ि ९ (ट) बमोशजम जग्गा र्दताय गनुय पनेछ ।

नाप नक्सा हुाँर्दा ब्लक-ब्लकमा नाप नक्सा भएको िहे छ ि जग्गा र्दताय गनय माग भएको

(ढ)

ककत्ता एक भन्र्दा बढी ब्लकमा पने िहे छ भने कफल्ड धनरिक्षर्का क्रममा ब्लक-ब्लक
वीचको धसमाना कफल्डमा स्पष्ट भए नभएको यककन गरि र्दे हाय बमोशजम गनुय पनेछ ।
अ.

ब्लक ब्लक बीच को धसमाना कफल्डमा स्पष्ट भएमा उि ब्लकहरु धभर भोगचलनको
अवस्था हेिी उपर्दफा ९ (ञ),९ (ट),९ (ठ,)९ (ड),बमोशजम जग्गा र्दताय गनुय पनेछ।

आ.

ब्लक-ब्लक धबचको धसमाना कफल्डमा स्पष्ट नभएमा हाल नक्सामा भएको ब्लकको

धसमानालाई आिाि मानी धभडाउनु हुाँर्दैन । त्यस्तो अवस्थामा साकवक नापी नक्सामा
भएका स्थायी सं िचना एवं प्राकृधतक धसमानाहरु पुनःनापीको नक्सामा समेत खोजी

धभडाई त्यस धभरको क्षेरलाई ब्लक मानी उपर्दफा ९ (ञ),९ (ट),९ (ठ,)९ (ड), बमोशजम
जग्गा र्दताय गनुय पनेछ ।
इ.

कुनै ककत्ता आंशिक रुपमा ब्लक बाकहि ि आंशिक रुपमा धभर पने भएमा उि ककत्ता

ब्लक धभर ि बाकहि भई नाप नक्सा हुन ु पनायको कािर् कफल्ड धनरिक्षर् गरि यकीन
गने ि उपर्दफा ९ (ञ),९ (ट),९ (ठ,)९ (ड), बमोशजम जग्गा र्दताय गनुय पनेछ ।

ई.

सिकािी सावयजधनक जग्गा समेत समावेि भई ब्लक कायम भएकोमा पकहले साकवक
बमोशजमको सिकािी सावयजधनक जग्गा छु ट्याई उपर्दफा ९ (ञ),९ (ट),९ (ठ,)९ (ड),
बमोशजम जग्गा र्दताय गनुय पनेछ ।

(र्)

पुनः नापनक्सा भइ जग्गा र्दताय गने क्रममा साकवकको नक्सामा प्राकवधिक रुटी भई माशजयन

खशप्टने र्दे शखएमा हालको भोगलाई आिाि मानी स्थलगत सशजयधमन मुच ुल्का समेत गरि

हालको भोग अनुसाि जग्गा र्दताय गनुय पनेछ । यसिी जग्गा र्दताय गर्दाय कुनै ककत्ता लोप हुने
र्दे शखएमा जग्गािनी ि मालपोत कायायलयमा िहे को मोठ /िोक्का समेत बुझी ककत्ता लोप हुने
मनाधसब माकफकको कािर् िहे छ भने सो व्यहोिा खोली लोप हुने ककत्ताको साकवक श्रे स्ता

सुिाि गने धनर्यय नापी कायायलयले गरि सो बमोशजम गनय मालपोत कायायलयमा ले खी
पठाउनु पनेछ।
(त)

पुनः नाप नक्सा हुाँर्दा साकवक नक्सामा प्राकवधिक रुटीको कािर् ि हालको नक्सा साँग

फिक पिे को र्दे शखएमा उि ककत्ता जग्गाहरु र्दताय गिाउाँर्दा नापी अधिकृतले आवश्यक जााँच
बुझ गरि सबै व्यहोिा खोली धनर्यय गरि जग्गा र्दताय गनुय पनेछ।
(थ)

पुनः नाप नक्सा हुाँर्दा कायम हुन आएका ककत्ताहरुको जग्गा र्दताय गर्दाय उि ककत्ताको
साकवक प्रमार्को आिािमा चौहद्दी धमल्न नआई ठाउाँ सिी भोगचलन भएमा यसिी फिक
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पनय गएका ककत्ताहरुको हकमा ठाउाँ सिी भोगचलन भएको मनाधसब कािर् िहे छ ि साकवक

नक्सा बमोशजम ककत्ता धभड्ने जग्गािनीहरुले मन्जुिी दर्दएमा नापी अधिकृतले आवश्यक
छानकवन गरि भोगचलन बमोशजम जग्गा र्दताय गनुय पनेछ।
(र्द)

साकवकमा व्यशि कविेषको नाममा र्दताय श्रे स्ता कायम भएको जग्गा पुनः नाप जााँच

हुाँर्दा

सिकािी वा सावयजधनक प्रकृधतको कविह जधनई नाप नक्सा भएकोमा जग्गा र्दताय गने क्रममा
कफल्ड धनरिक्षर् गर्दाय उि जग्गा सम्बशन्ित व्यशिको स्पष्ट भोगचलन िहे को र्दे शखन आएमा
नापी अधिकृतले आवश्यक छानकवन गरि उि जग्गा र्दताय गनुप
य नेछ।यसिी जग्गा र्दताय गर्दाय

नक्सामा आवश्यक सं िोिन गरि सोको व्यहोिा कफल्डबुकको सम्बशन्ित ककत्ताको कैकफयत
महलमा जनाउनु पनेछ।
१७. सिकािी जग्गा र्दताय सम्बन्िी ब्यवस्था

(१)

साकवकको नापीमा सिकािी सावयजधनक जग्गाको रुपमा र्दताय कायम भएको वा सिकािी वा

सावयजधनक प्रकृधतको कविह जधनई नाप नक्सा भएको जग्गा पुनः नापी हुाँर्दा कुनै व्यशि
कविेषले अधतक्रमर् गरि भोगचलन गिे को भएपधन उि जग्गा सिकािी वा सावयजधनक नै
कायम गरि नेपाल सिकािको नाममा र्दताय गनुय पनेछ ।

(२)

साकवकको कुनै प्रमार् भई वा नभई सिकािी कायायलयले सिकािी कोष खचय गरि स्थाई
सं िचना खडा गरि भोगचलन

गिे को जग्गा सोही प्रमार् वा भोगको आिािमा सम्बशन्ित

कायायलयको नाममा र्दताय गनुय पनेछ।

(३)

सिकािी बन क्षेरको जग्गा र्दताय गर्दाय धबिहमा बन जनाई नेपाल सिकािको नाममा र्दताय गनुय
पनेछ।

(४)

कुनै व्यशि कविेषको जग्गा र्दताय गने क्रममा साकवकको सिकािी सावयजधनक जग्गा समावेि
गिी नाप नक्सा भएको भए उि जग्गा कट्टा गरि सिकािी वा सावयजधनक जग्गा कायम गरि
नेपाल सिकािको नाममा र्दताय गनुय पनेछ।

(५)

एकपटक नाप नक्सा भई व्यशिको नाममा र्दताय कायम भएको जग्गामा खोला पसी जग्गाको
शस्थधत परिवतयन भएको िहेछ भने त्यस्तो जग्गा सिकािी वा सावयजधनक जग्गाको रुपमा र्दताय
नगरि क्षेरीय ककताबको कविहमा खोला वा बगि उल्ले ख गरि उि ककताबको कैकफयत
महलमा साकवकको ककत्ता नम्बि उल्ले ख गरि िाख्नु पनेछ ।

१८. स्ववासी वा वेधनस्सा जग्गा र्दताय

१. पुनः नाप जााँच चालू िहेका क्षेरमा नाप जााँच भएका जग्गाहरुको सात दर्दने सूचना प्रकािन हुाँर्दा
कसैले नाप नक्सा गिाएको जग्गाको र्दताय धतिो नभई पिम्पिार्दे शख भोग चलन गरि आएको घि

जग्गा र्दताय गरिपाउाँ भनी धनवेर्दन गिे मा सो जग्गाहरुको र्दताय ऐनको र्दफा ६(५) मा उल्ले शखत
प्रकक्रयाहरु पुिा गरि र्दताय गनुय पनेछ ।
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२. २१ दर्दने सूचना प्रकाशित हुाँर्दा र्दाबी कविोि नपिे का ककत्ताहरुको हकमा ऐनको र्दफा ६(५) वमोशजम
र्दताय गने ि २१ दर्दने सूचनामा र्दावी पिे का ककत्ताहरुको हकमा
सम्बशन्ित नापी टोलीले आवश्यक छानधबन गरि

ऐनको र्दफा ६(५) वमोशजम

सोको व्यहोिा खुलाई नेपाल सिकािले ऐनको

र्दफा ६(५) प्रयोजनको लाधग तोकेको सधमधत वा अधिकािी समक्ष

पेि गरि धनकासा भए बमोशजम

गनुय पनेछ।

१९. र्दोश्रो पटकको सूचना

(१) जग्गा नाप जााँच भई र्दताय कायय िुरु भएको तीन मकहना सम्म स्वयं उपशस्थत भई वा प्रधतधनधि
पठाई जग्गा र्दताय नगिाउने जग्गािनी ि मोहीलाई जग्गा र्दताय गनय आउन १५ दर्दन म्यार्द दर्दई
धनयमावलीको धनयम ६ को उपधनयम १ अनुसाि र्दोश्रो पटकको सूचना गा.कव.स. वा
नगिपाधलकामा प्रकािन गनुय पनेछ।

(२) उपर्दफा १ बमोशजमको म्यार्दधभर जग्गािनी वा धनजको प्रधतधनधि उपशस्थत हुन आएमा
हकभोगको प्रमार् ि मौजुर्दा श्रे स्ता समेत धभडाई नापी टोलीले प्रधत ककत्ता पााँच रुपैं यााँ जरिवाना
गरि सो जग्गा सम्बशन्ित व्यशिका नाउाँमा क्षेरीय ककतावमा र्दताय गनुय पनेछ ।

(३) उपर्दफा १ बमोशजम र्दोश्रो पटक दर्दइएको म्यार्दधभर पधन जग्गा र्दताय गिाउन उपशस्थत नहुने वा
आफ्नो प्रधतधनधि पधन नपठाउने जग्गावालाको जग्गा मौजुर्दा श्रे स्तामा भएको कवविर् धभडाई वडा
सधमधतका एकजना प्रधतधनधिको िोहविमा नापी टोलीले क्षेरीय ककतावमा र्दताय गरिदर्दन सक्नेछ ।
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परिच्छे र्द ५
छु ट नापी / छु ट जग्गा र्दताय
२०. छु ट नापी / छु ट जग्गा र्दताय

(१)

नाप जााँच हुाँर्दा कुनै जग्गा नाप जााँच हुन छु ट भएको वा नाप जााँच भए तापधन र्दताय हुन छु ट
भएकोमा सम्बशन्ित व्यशिले त्यस्तो जग्गा नाप जााँच वा र्दताय गनयका लाधग र्दे हायका प्रमार्
(कागजात) सकहत नापी कायायलयमा धनवेर्दन दर्दनु पनेछ।
क) जग्गािनीको नेपाली नागरिकताको प्रमार्पर,
ख) साकवक नापीमा नाप नक्सा नभएको जग्गाको हकमा शजम्मावाल, मुशखया, तालुकर्दाि, पटबािी,
थिी, शजधमर्दाि आदर्दले दर्दएको धनस्सा/प्रमार्, धतिो धतिे को िधसर्द,

ग) उपलब्ि भएसम्म भूधमसुिाि कायायलयमा पेि भएको २ नम्बि अनुसूची, ४ नम्बि जोताहाको
धनस्सा ि ७ नम्बि फााँटवािी,
घ) साकवक नापीमा नाप नक्सा भएको र्दताय सम्म छु ट भएको जग्गाको हकमा उपर्दफा १ (क), १
(ख) ि १ (ग) बमोशजमका

कागजातका साथै साकवकको कफल्डबुक उताि,

ङ) स्थानीय धनकायको चाि ककल्ला ि भोग खुलेको

धसफारिस,

च) सो जग्गाको हकर्दाि भएमा साकवक जग्गािनीको मृत्यु र्दताय प्रमार्पर ि नाता प्रमाशर्त
प्रमार्पर,
छ) अन्य आवश्यक प्रमार्हरु।

(२)

उपर्दफा १ बमोशजमका कागजात सकहतको धनवेर्दन

कायायलयमा प्राप्त भएपधछ सो धनवेर्दन र्दताय

गरि धनवेर्दनको पीठमा धनवेर्दकको सनाखत गिाउनु पनेछ।

(३)

छु ट जग्गा र्दतायको लाधग कायायलयमा धनवेर्दन प्राप्त भएपधछ र्दे हाय बमोशजम छानकवन गरि छु ट
जग्गा र्दतायको कािवाही अगाधड बढाउनु पनेछ ।
(क) धनवेर्दकले र्दताय माग गिे को जग्गा साकवक नापीमा नाप जााँच भए नभएको यकीन गने ।
(ख) साकवक नापीमा नाप जााँच

भई र्दताय हुन मार छु ट भएको िहे छ भने साकवक नापीमा कुन

गा.कव.स./न.पा., वडा नम्बि, धसट नम्बि ि ककत्ता नम्बि कायम भएको िहे छ यकीन गरि सो
जग्गाको साकवक कफल्डबुकको व्यहोिा धभड्ने/नधभड्ने समेत यकीन गने ।
(ग) मालपोत(धतिो) बुझाएको अवधि यकीन गने ।
(घ) स्थानीय धनकायको चाि ककल्ला सकहतको धसफारिस छ/छै न हेने ।
(ङ) धनवेर्दकले र्दताय गनय माग गिे को जग्गा हाल नाप जााँच

हुाँर्दाकुन गा.कव.स./न.पा., वडा नम्बि,

धसट नम्बि ि ककत्ता नम्बि कायम भएको छ हे ने ।

(४)

साकवक नापीमा नाप नक्सा भई र्दताय हुन छु ट भएको जग्गाको हकमा र्दे हाय बमोशजम गनुय पनेछ
।

19

क. उपर्दफा (३) बमोशजम कायायलयले छानकवन गरि धनवेर्दन अनुसािको कािवाही अगाधड
बढाउनु पने हो कक होइन यकीन गने ।

ख. धनवेर्दकले पेि गिे को लगत मालपोत कायायलयको अधभले खसाँग धभडाउने।
ग. छु ट जग्गा र्दतायको लाधग धनवेर्दन पिे का ककत्ताहरुमा अन्य कसै को र्दाबी कविोि छ/छै न भनी
हकर्दाबी सम्बन्िी ३५ दर्दने सूचना िाकिय र्दै धनक पधरकामा प्रकाशित गने ।
घ. छु ट जग्गार्दतायको लाधग धनवेर्दनपिे का ककत्ताहरुको स्थानीय धनकायको प्रधतधनधिको िोहविमा
स्थलगत सजयधमन मुच ुल्का गने ।

ङ.

धनवेर्दकले र्दताय माग गिे को जग्गामा अन्य व्यशिको र्दाबी कविोि नपिे मा सं लग्न प्रमार्को

मुल्यांकन गर्दाय धनवेर्दककै नाममा छु ट जग्गा र्दताय हुन र्दे शखएमा अनुसूची ७ बमोशजमको

कवविर् तयाि गिी छु ट जग्गा र्दतायको धसफारििका लाधग धनयमावलीको धनयम ११
बमोशजमको सधमधतमा पेि गने।
च. धनवेर्दकले र्दताय माग गिे को जग्गामा अन्य व्यशिको र्दाबी कविोि पिे मा सवै धनवेर्दनहरु एकै

साथ सं लग्न गरि सम्बशन्ित पक्षसाँग आवश्यक जााँचबुझ गरि प्रमार्को मूल्याङ्कन गर्दाय बधलयो
प्रमार् हुनेको नाममा छु ट जग्गा र्दताय गनय धसफारििको लाधग अनुसूची ७ बमोशजमको कवविर्
तयाि गरि धनयमावलीको धनयम ११ बमोशजमको सधमधतमा पेि गने।

छ. प्रमार्को मूल्याङ्कन गर्दाय उपर्दफा १ बमोशजमको कागजात ि स्थलगत सशजयधमन मुच ुल्का
समेतका आिािमा गने ।
ज. धनयम ११ बमोशजमको सधमधतको धसफारिस अनुसाि कायायलयको प्रमुखले धनर्यय गरि छु ट
जग्गा र्दताय गने ।

(५)

छु ट जग्गा र्दतायको लाधग धनवेर्दन पिे को जग्गाको िुरु नापीमा नाप नक्सा हुन छु ट र्दे शखएमा
कायायलयले धनयमावलीको धनयम ११ बमोशजमको सधमधत समक्ष पेि गरि सधमधतको धसफारिस
बमोशजम

(६)

गनुय पनेछ।

उपर्दफा ६ बमोशजम िुरु नापीमा नाप नक्सा हुन छु ट भएको जग्गाको नाप नक्सा िुरु गर्दाय
नाप नक्सा िुरु हुने क्षेरको नाप नक्सा गने बािे िाजपरमा सूचना प्रकाशित भएको छ/छै न

यकीन गरि सूचना प्रकाशित भइसकेकोमा मार नाप नक्साको लाधग टोली खटाउनु पनेछ।यदर्द
िाजपरमा सूचना प्रकाशित भएको िहे नछ भने सूचना प्रकािन गने प्रयोजनका लाधग

कवभागमा

ले खी पठाउनु पनेछ ।

(७)

साकवक नापीमा नाप नक्सा हुन छु ट भएको जग्गा नाप नक्सा भै सकेपधछ जग्गा र्दताय गर्दाय ऐनमा
भएको प्राविान बमोशजम िुरु नापी सिह जग्गा र्दताय गनुप
य नेछ ।
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परिच्छे र्द ६
नाप नक्सा काययमा जग्गािनीले गनुप
य ने काययहरु
21. नाप जााँच हुाँर्दा प्रत्येक जग्गािनीले आ-आफ्नो जग्गाको सााँि धसमाना (पेग, आली, बाि, पखायल वा
कपलिबाट) स्पष्ट छु ट्याइ नापजााँचको काययमा खकटएका कमयचािीहरुलाई आफ्नो जग्गाको सााँि
धसमाना घुमी, र्दे खाई नाप जााँच

गिाउनु पनेछ ।

22. नाप नक्साको समयमा प्रत्येक जग्गािनीले आफ्नो साकवकको प्रमार् (जग्गािनी प्रमार् पूजाय, मालपोत

धतिे को िधसर्द ि अन्य प्रमार्हरु) ि नागरिकताको प्रमार् पर र्दे खाई आफ्नो नाम, ठे गाना, नागरिकता
नम्बि सकहत तीन पुस्ते कवविर् नापनक्सा गने कामयचािीलाई ले ख्न लगाउनु पनेछ।

23. नापी टोलीबाट सात दर्दने सूचना प्रकाशित भएपधछ जग्गािनीले आफ्नो प्रमार् अनुसािको तीन पुस्ते,
नागरिकता नम्बि िआफ्नो नक्सा समेत ठीक छ छै न चेकजााँच गनुप
य नेछ । सूचनामा प्रकाशित
कवविर्हरुमा आफूलाई शचत्त नबुझे धनयमावलीको धनयम ५(१) को अनुसूची ५ बमोशजमको ढााँचामा
24.

प्रमार्हरु सं लग्न िाखी शचत्त नबुझेको व्यहोिा खोली नापी टोली समक्ष धनवेर्दन दर्दनु पनेछ ।

ऐनको र्दफा ६ (५) बमोशजम र्दताय धतिो नभई पिम्पिार्दे शख भोगचलन गर्दै आएका जग्गािनीले सात

दर्दने सूचनाको म्यार्द धभर आफ्नो व्यहोिा खोली जग्गा र्दताय गिाउन धनवेर्दन दर्दनुपनेछ ।

25. सात दर्दने सूचनामा आफ्नो जग्गाको कवविर् ठीकसाँग प्रकाशित भएका

जग्गािनीहरुले सो सूचनाको

म्यार्द समाप्त भएपधछ आफ्नो साकवक प्रमार्, नागरिकताको प्रमार् पर, धतिो धतिे को िधसर्द ि र्दुई प्रधत
फोटो सकहत जग्गा र्दतायको लाधग नापी टोलीमा सम्पकय गनुय पनेछ ।

26. जग्गा र्दताय गने क्रममा कफल्ड धनरिक्षर् गनुप
य ने भएमा वा कुनै थप प्रमार् पेि गनुप
य ने भएमा
सम्बशन्ित जग्गािनीले नापी टोधलका कमयचािीहरुलाई सहयोग गनुय पनेछ ।
27. नापी टोधलबाट जग्गा र्दताय गने क्रममा सम्बशन्ित जग्गािनीले वा धनजको प्रधतधनधिले कफल्डबुकमा
सहीछाप गनुप
य नेछ । कफल्डबुकमा सहीछाप गिीसकेपधछ आफ्नो साकवक प्रमार्को कागजातमा
कफल्डबुकमा भएको कवविर् उल्ले ख गनय लगाई नापी टोलीबाट प्रमाशर्त गिाई िाख्नुपनेछ ।
जग्गािनी प्रमार् पूजाय कवतिर् हुने वखत उि धनस्सा र्दे खाई, जग्गािनी प्रमार् पूजाय बुझी

भिपाइ

ककताबमा सहीछाप गनुय पनेछ ।

28. प्रत्येक जग्गािनीले आफूले प्राप्त गिे को जग्गािनीप्रमार् पूजायमा आफ्ना सबै ककत्ताहरु उल्ले ख
भएकोछ/छै न, नाम, थि, वतन, तीनपुस्ते, नागरिकता नम्बि लगायतका कवविर्हरु दठक छ/छै न िाम्रो
साँग जााँच गनुप
य र्दयछ ।यदर्द प्रमार् पूजायमा कुनै कवविर् छु ट भएको वा फिक पिे को वा सहीछाप हुन
छु ट भएको भए सो पूजाय प्राप्त भएको धमधतले साठी दर्दनधभर अनुसूची ८ बमोशजमको ढााँचामा
तयाि गरि नापी कायायलयमा पेि गनुय पनेछ ।

धनवेर्दन

29. जग्गािनी वा धनजको साँधियािहरुले कायायलय वा नापी टोधलले उपशस्थत हुन तोकेको समयमा
उपशस्थत भई धनवेर्दन फर्छ्यौट काययमा सहयोग पुयायउनु पनेछ ।
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परिच्छे र्द ७
श्रे स्ता पूजाय तयािी तथा कवतिर्
30. र्दताय भैसकेका ककत्ताहरुको कफल्डबुकको आिािमा अनुसूची ९ बमोशजम र्दुई नम्बि ते िीज तयाि
गनुय पनेछ।

31. ते िीज तयाि भै सकेपधछ चेक जााँच गने सभे क्षकले ित प्रधतित रुजु गरि र्दस्तखत

गनुय पनेछ ।

32. टोली प्रमुखबाट कफल्डबुकको प्रत्येक पानाको ५० प्रधतित ककत्ताको ते िीज रुजु गरि र्दस्तखत
गनुय पनेछ ।

33. नापी अधिकृतले तोकेको अधिकृतबाट कफल्डबुकको प्रत्येक पानाको एक ककत्ताको ते िीज रुजु गरि
र्दस्तखत

गनुय पनेछ ।

ु म धमलाउाँर्दा श्र, श्री, ॐ ि त्यसपधछ अ, आ, इ, ई..... ि
34. रुजु भई तयाि भएका तेिीजहरुको वर्ायनक्र
ु म धमलाउाँर्दा जग्गािनीहरूको
क, ख, ग,..... ज्ञ को क्रममा धमलाउनु पनेछ । यसिी वर्ायनक्र

ु म धमलाउाँर्दा कुनै
नामको पकहलो अक्षि एकै छ भने र्दोस्रो अक्षि हेिेि धमलाउनु पनेछ । वर्ायनक्र
दिकविा पिे मा बृहत् नेपाली िब्र्दकोिलाई आिाि मान्नु पनेछ।

35. ते िीजको आिािमा जग्गािनी र्दताय श्रे स्ता ि जग्गािनी र्दताय प्रमार् पूजाय तयाि गनुय पनेछ ।

ु म धमलाउाँर्दा र्दफा ३४ को क्रम
36. जग्गािनी र्दताय श्रे स्ता ि जग्गािनी र्दताय प्रमार् पूजायको वर्ायनक्र
धमलाउनु पनेछ।
37. सभे क्षकले ित प्रधतित रुजु गरि जग्गा र्दताय श्रे स्ता ि जग्गािनी र्दताय प्रमार् पूजायको प्रत्येक
ककत्तामा र्दस्तखत गनुय पनेछ ।
38. टोली प्रमुखले प्रत्येक चौँथो पानाको जग्गािनी र्दताय श्रे स्ता ि जग्गािनी र्दताय प्रमार् पूजाय लाई
कफल्डबुकको आिािमा रुजु गरि सबै श्रे स्ता पूजायको प्रत्येक ककत्तामा र्दस्तखत गनुय पनेछ ।

39. नापी अधिकृतले तोकेको अधिकृतले ठे लीको प्रत्येक र्दिौं पानाको जग्गािनी र्दताय श्रे स्ता ि
जग्गािनी र्दताय प्रमार् पूजायलाई कफल्डबुकको आिािमा रुजु गने ि प्रत्येक श्रे स्ता पूजायको ककत्ता
अन्त्य भएपधछ पानाको अशन्तममा र्दस्तखत

गनुय पनेछ ।

40. नापी अधिकृतले प्रत्येक कफल्डबुकको एक ककत्ता जग्गािनी र्दताय श्रे स्ता ि जग्गािनी र्दताय प्रमार्
पूजायसाँग रुजु गरि सो ककत्ता नम्बि खुलाई कफल्डबुकमा र्दस्तखत गनुय पनेछ ।

41. सबै तहबाट रूजु भई प्रमाशर्त गनयको लाधग नापी अधिकृत समक्ष पेि भएका जग्गािनी र्दताय

स्रे स्ता ि जग्गािनी र्दताय प्रमार् पूजाय प्रमाशर्त गर्दाय बकढमा तीन ककत्तासम्म ढाक्ने गरि स्पष्टसाँग
धमधत खुलाई र्दस्तखत गनुय पनेछ ।यसिी र्दस्तखत गर्दाय तल्लो ककत्ता र्दे शख िुरु गरि माधथल्लो
ककत्तासम्म गनुय पनेछ ।
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42. जग्गािनी र्दताय स्रे स्ता ि जग्गािनी र्दताय प्रमार् पूजाय तयाि भैसकेपधछ पूजाय कवतिर् अगावै भपायई
ककताब तयाि गनुय पनेछ ।

43. जग्गािनी र्दताय प्रमार् पूजाय कवतिर्को लाधग अनुसूची १० बमोशजमको कवविर् भिी ककत्तानापी
महािाखामा जग्गािनी प्रमार् पूजाय धबतिर्का लाधग आर्दे ि माग गनुय पनेछ ।
44. ककत्तानापी महािाखाबाट जग्गािनी र्दताय प्रमार् पूजाय कवतिर् गने आर्दे ि साथ औ ंल्याईएका
कवषयहरुलाई सुिाि गरि पूजाय धबतिर् हुने दर्दन तोकी आवश्यक प्रचाि-प्रसाि गरि जग्गािनी
प्रमार्पूजाय कवतिर्

गनुय पनेछ ।

45. कायायलयले जग्गािनी र्दताय प्रमार् पूजाय कवतिर् गर्दाय पधछल्लो पानाको धभरी पेजमा ऐनको र्दफा
८(२) बमोशजम जग्गािनी र्दताय प्रमार् पूजायमा शचत्त नबुझे कािर् सकहतको उजुिी ६० दर्दन धभर
नापी कायायलयमा दर्दने व्यहोिाको अनुसूची ११ बमोशजमको सूचनाको छाप लगाउनु -पनेछ ।
46.

जग्गािनी र्दताय प्रमार् पूजाय कवतिर् भएपधछ नापी टोलीले आफ्नो शजम्मामा िहे को नक्सा, श्रे स्ता,
कफल्डबुक लगायत अन्य कागजातहरु कायायलयमा बुझाउनु पनेछ । कायायलयले ऐनको र्दफा
८(२) बमोशजम पिे का धनवेर्दन फर्छ्यौट गनय नापी इकाईको गठन

गनुय पनेछ ।

47. जग्गािनी र्दताय प्रमार् पूजाय कवतिर् भएको ६० दर्दन धभर जग्गािनी र्दताय प्रमार् पूजाय प्राप्त नगिे का
वा प्राप्त पूजायमा उल्ले ख भएको ब्यहोिा शचत्त नबुझ्नेजग्गािनीले अनुसूची ८ बमोशजमको ढााँचामा
आवश्यक सुिािका लाधग नापी कायायलयमा धनवेर्दन दर्दनु पनेछ ।
48. जग्गािनी र्दताय प्रमार्पूजाय कवतिर् भएको ६० दर्दन धभर पिे का धनवेर्दनको फर्छ्यौट गरि जग्गािनी
र्दताय प्रमार्पूजाय दर्दनु पने भए दर्दने ि सच्याउनु पने भए सच्याउने काम नापी इकाईले गनुय पनेछ।
49. नापी ईकाइले ६० दर्दन धभर पिे का धनवेर्दनहरु फर्छ्यौट गर्दाय सोको ब्यहोिा कफल्डबुकमा नै
जनाउनु पनेछ ।
50. नक्सा, कफल्डबुक, प्लट िशजष्टि नापी कायायलयमा हस्तान्तिर् गर्दाय नापी इकाईले प्लट िशजष्टिमा
उल्लेशखत कवविर्हरु कफल्डबुकको आिािमा पूर् य रुपमा भिी हस्तान्तिर्

गनुप
य नेछ ।

51. जग्गािनी र्दताय प्रमार्पूजाय कवतिर् भएको ६० दर्दन धभर पिे का धनवेर्दनहरू धनयमानुसाि फर्र्छ्र्छ्यौट
गरि जग्गािनी र्दताय प्रमार् पूजाय कवतिर् भएको धमधतले १२० दर्दन धबतेपधछ र्दताय श्रे स्ता मालपोत
कायायलयलाई ि नक्सा श्रे स्ता नापी कायायलयलाई हस्तान्तिर् गनुय पनेछ ।
52. मालपोत कायायलयमा जग्गािनी र्दताय श्रे स्ता हस्तान्तिर् गर्दाय काम समाप्त भई तामेली भएका
धनवेर्दनहरूको कवविर् तयाि गरि र्दोहोिो अकर्य भिपाई गिी हस्तान्तिर्गनुप
य नेछ।यसिी कायायलयले
बुझाएका तामेली धनवेर्दन मालपोत कायायलयले बुझ्नु पनेछ ।
53. नापी ईकाइले नक्सा, कफल्डबुक, प्लट िशजष्टि लगायतका श्रे स्ताको कवविर् तयाि गरि र्दोहोिो
अकर्य भिपाई गिी कायायलयमा बुझाउनु पनेछ ।
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खण्ड २M नक्सा श्रे स्ता अद्यावधिक सम्बन्िी
परिच्छे र्द १
नक्सा, कफल्डबुक,श्रे स्ता ि धडशजटल डाटाको प्राधप्त सं िक्षर् ि व्यवस्थापन
54.

नापी कायायलयले र्दे हाय बमोशजमको श्रोतबाट नक्सा श्रे स्ता तथा धडशजटल डाटा प्राप्त गनय सक्नेछ :

(१) ऐनको र्दफा ८ क बमोशजम प्राप्त हुन आएका नक्सा श्रे स्ताहरु ।
(२) वन सुदृढीकिर् आयोग, वसोवास आयोग, सुकुम्वासी आयोग ि नेपाल सिकािबाट गदठत कवधभन्न
सधमधतवाट मालपोत कायायलय माफयत प्राप्त नक्सा श्रे स्ताहरु।

55.

(३) जग्गा कवकास कम्पनी, पुनवायस कम्पनी ि नगि कवकास सधमधतबाट प्राप्त नक्सा श्रे स्ताहरु ।
(४) भू-सूचना तथा अधभलेख कवभागबाट प्राप्त हुने नक्सा तथा श्रे स्ताको धडशजटल डाटाहरु।

ाँ ा कायायलयले र्दे हाए बमोशजम
र्दफा ५४ बमोशजम प्राप्त हुने नक्सा श्रे स्ता तथा धडशजटल डाटा बुशझधलर्द
गनुय पनेछ :

(१) नक्सामा हेधडङ्ग, माननाप, िे फिे न्स, प्रिासधनक सीमाना, तहगत रुपमा प्रमाशर्त भएको, माशजयन
धभडेको, ककत्ता ि धसलधसलेवाि ककत्ता नम्बि स्पष्ट बुशझने नक्साहरुमार बुझ्ने,

(२) उपर्दफा १ बमोशजम नक्साप्राप्त गर्दाय एक प्रधत सक्कल ि सो को िे स गरि २ प्रधतका र्दिले
बुझ्ने ।धडशजटल डाटा Capture गरि नक्सा तयाि भएको हकमा नक्साको साथसाथै धडशजटल
डाटा पधन बुझ्ने,

(३) कफल्डबुक बुझ्र्दा र्दताय भएका ककत्ता, र्दताय बााँकी भएका, नाम खाली ककत्ता, कैकफयत महलमा
उल्ले ख भएका कवविर्हरु समेत उल्ले ख गरि बुझ्ने,

(४) उपर्दफा ३ बमोशजम कफल्डबुक बुझ्र्दा कफल्डबुक तयाि गने, रुजु गने ि टोली प्रमुख आदर्दको
र्दस्तखत भएको ि कैकफयत महलमा अधिकाि प्राप्त अधिकािीबाट धमधत सकहत प्रमाशर्त भएको
मार बुझ्ने,

(५) प्लट िशजष्टि बुझ्र्दा नगिपाधलका./गा.कव.स., धसट नम्बि, वाडय नम्बि, ककत्ता नम्बि, चौहद्दी ि
क्षेरफल सकहत सबै कवविर् भएमा मार बुझ्ने,

(६) नाप नक्साबाट प्राप्त धडशजटल डाटा बुझ्र्दा तोककएको Specification बमोशजम भए/नभएको हेिी
जााँची ठीक भएमा, Spatial ि Attribute डाटा पूर् य भएमा सोसाँग सम्बशन्ित Raw Data समेत
बुझ्ने,

(७) भू-सूचना तथा अधभलेख कवभागबाट तयाि भएका धडशजटल डाटा Geo-Referencing िुद्ध भएको,
Geo-database भू-सूचना तथा अधभले ख कवभागबाट तयाि भएको मापर्दण्ड अनुरुप भएको, Image
सं ग तुलना गर्दाय धडशजटाइजेिन िुद्ध भएको, प्लट िशजष्टिमा कायम भएका ककत्ताहरु अद्यावधिक
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भएको, कफल्डबुकको धडशजटल डाटाको कप्रण्ट गर्दाय प्रष्ट भएको, कवविर् पुिा र्दे शखने ि पुिा
भएको मार बुझ्ने,

(८) प्लट िशजष्टिको डाटा बुझ्र्दा भू-सूचना तथा अधभलेख कवभागले तोकेको मापर्दण्ड अनुसाि भएको
मार बुझ्ने,

(९) फाइल नक्सा ि भोग अनुसािको नक्साको हकमा छु ट्टाछु ट्टै इन्डेक्स तयाि गरिएको ि र्दफा
५५ को उपर्दफा ७ मा उल्ले ख भएको कवविर्हरु पूिा भएको मार बुझ्ने,
56.

नापी कायायलयमा िहेका नक्सा श्रे स्ता कफल्डबुक तथा धडशजटल डाटाहरुलाई र्दे हाय बमोशजम
सं िक्षर् गरि िाख्नु पनेछ :

(१) र्दफा ५५ बमोशजम प्राप्त भएको सक्कल नक्सा र्दै धनक कायायलय प्रयोजनमा प्रयोग नगरि सुिशक्षत
साथ छु ट्टै प्लान्चेष्टमा िाख्नु पनेछ ।

(२) कायायलयमा प्राप्त नक्साको धडशजटल डाटाको व्याकअप सम्बशन्ित कायायलयमा ि कवभागमा प्राप्त
भएकै अवस्थामा सं िक्षर् गरि िाख्नु पनेछ ।

(३) कायायलयमा प्राप्त कफल्डबुकको धडशजटल डाटा सम्बशन्ित कायायलयमा ि कवभागमा प्राप्त भएकै

अवस्थामा सं िक्षर् गरि िाख्नु पनेछ ि कफल्डबुक तथा प्लट िशजष्टिको हाडयकपीलाई वाइशन्डङ
गरि सम्बशन्ित कायायलयमा सुिशक्षत िाख्नु पनेछ ।

(४) कायायलयमा िहेका फाइल नक्सा ि भोग अनुसािका नक्सालाई नगिपाधलका /गा.कव.स.को
वडाको Index बनाई िाख्नु पनेछ ।

(५) कायायलयमा िहेका िे स नक्साहरु फााँट बमोशजम नगिपाधलका /गा.कव.स. छु कट्टने गरि छु ट्टै
प्लान्चेष्टमा िाख्नु पनेछ ।

(६) टायल चेक पुशस्तका ि भ ुल सुिाि पुशस्तका कायायलय प्रमुखले आफ्नो शजम्मामा िाख्नु पर्दयछ।
(७) कफल्ड िे खाङ्कनको धनवेर्दन ि सोको प्रधतवेर्दन धमधत अनुसाि प्रिासन िाखामा व्यवशस्थत गरि
िाख्नु पनेछ ।

(८) ककत्ताकाट गर्दाय धलने दर्दनेको िोहविमा बनाइएका ककत्ताकाट िे स मालपोत कायायलयबाट
प्रमाशर्त भई आएपधछ सोही अनुसाि नक्सामा मसी भने ि ककत्ताकाट िे स ि मसी
भनयलेशखआएको परलाई धमधत अनुसाि वाइशन्डङ्ग गरि प्रिासन िाखाले िाख्नु पनेछ ।

(९) कायायलयमा िहेका नक्िा, स्रे स्ता सं िक्षर् गरि िाख्ने गरि भौधतक प्रबन्ि धमलाउने र्दाकयत्व नापी
अधिकृतको हुनेछ l

57.

कायायलयमा िहेका नक्सा श्रे स्ता कफल्डबुक तथा धडशजटल डाटाहरुलाई र्दे हाय बमोशजम
व्यवस्थापन गरि िाख्नु पनेछ :

(१) कायायलयमा भएका सम्पूर् य नक्सा कफल्डबुक प्लट िशजष्टिहरुको कवविर् तयाि गरि अद्यावधिक
िाख्नु पछयि सोको कवविर् वाकषयक प्रधतवेर्दन साथ कवभागमा पठाउनु पनेछ ।
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(२) कायायलयमा िहे का नक्सा, कफल्डबुक ि प्लट िशजष्टिहरुलाई काययबोझको कहसावले फााँट

कवभाजन गरि र्दोहोिो अकर्य भिपाइ गरि सम्बशन्ित फााँटवालाको शजम्मामा िहने गरि
बिबुझािथ गने /गिाउने ि सोको प्रमाशर्त प्रधत कायायलय प्रमुखको शजम्मामा िहनेछ ।

(३) आफ्नो फााँटको शजम्मामा िहेको नक्सा, कफल्डबुक ि प्लट िशजष्टिहरुको सम्पूर्य शजम्मेवािी
सम्बशन्ित फााँटवालाको हुनेछ ।

(४) कुनै नक्सा श्रे स्ता ि डाटा हिाएको वा नष्ट गिे को वा केिमेट वा थप घट गिे को वा कुनै

प्रकािले क्षती पुयायएको जानकािी हुन आएमा नापी अधिकृतले त्यस्तो कायय गने कमयचािीलाई
आवश्यक छानकवन गिी प्रचधलत कानुन बमोशजम कािवाही गिी मौजुर्दा नक्सा श्रे ष्ता वा अन्य
प्रमार्को आिािमा सच्याउने वा पुन:स्थापना गनुय पनेछ ।

(५) कायायलयमा भएका नक्सा श्रे ष्ताहरु र्दुरुस्त अवस्थामा िाख्ने शजम्मेवािी सम्बशन्ित नापी
अधिकृतको हुनेछ ।अती जीर्य अवस्थामा िहेका नक्सा श्रे स्ताहरुको कवविर् तयाि गरि
सम्बशन्ित नापी अधिकृतले

त्यस्ता नक्सा श्रे ष्ताहरुलाई र्दुरुस्त अवस्थामा ल्याउन लगाउनु

पनेछ ।
(६) सम्बशन्ित फााँटवालाले आफ्नो शजम्मामा िहे का
२ वटा धसटका

नक्सा धसटहरु मध्ये प्रत्येक मकहना कशम्तमा

र्दिले अधनवायय रुपमा िे स गनुय पनेछ ि सोको लगबुक सम्बशन्ित कायायलय

प्रमुखले प्रमाशर्त गरि िाख्नु पनेछ ।
(७) जीर्य भएका प्लट िशजष्टिहरु सम्बशन्ित फााँटवालाबाट उताि गनय लगाई सोको कवविर्
कायायलय प्रमुखले प्रमाशर्त गरि िाख्नु पनेछ ।
(८) मालपोत कायायलयको धनर्यय अनुसाि कफल्डबुकको कैकफयत महलमा जनाउन ले खी आएमा सो
कवविर् सम्बशन्ित फााँटवालालाई जनाउन लगाई नापी अधिकृतले प्रमाशर्त गरि िाख्नु पनेछ ।

(९) भू-सूचना तथा अधभलेख कवभागबाट कायायलयमा हस्तान्तिर् भई आएका धडशजटल डाटा हालको
नक्सा अनुसाि अद्यावधिक गर्दाय नक्सालाई आवश्यकता अनुसाि पूर् य वा आंशिक रुपमा स्क्यान
तथा Geo-reference गरि अद्यावधिक गनुय पनेछ । यसिी अद्यावधिक गर्दाय ककत्ता नम्बि
नभएको, र्दोहोिो पिे को वा अन्य रुटी भएको भए सो समेत सच्याउनु पनेछ ।
(१०) भू-सूचना तथा अधभलेख कवभागबाट
reference नधमलेमा

वा

कायायलयमा हस्तान्तिर् भएका धडशजटल डाटा Geo-

कायायलयमा िहे का नक्सासाँग मेल नखाएमा त्यस्तो नक्सा पुनः पूर्य

रुपमा स्क्यान गिे ि धडशजटाइजेसन गरि डाटावेस तयाि गनुप
य नेछ ।
(११) कायायलयले उपर्दफा (९) ि (१०) बमोशजम अद्यावधिक भएको डाटाबेस प्रयोग गिीअधनवायय
रुपमा धडशजटल प्रकवधिबाट सेवा प्रवाह गने ि कायायलय आफैँले Hard Copy Map Scan गिी वा
Digital प्रधबधिबाट नापनक्सा गिी उत्पार्दन गिे को धडशजटल डाटा को डाटाबेस तयाि भए पधछ
सोही आिािमा धडशजटल प्रकवधिवाटै सेवा प्रवाह गनुय पनेछ । Hard Copy Map Scan गिीDigital
Data उत्पार्दन गर्दाय Ao size को Scanner प्रयोग गिीMap Scan गने ि Perfect Georeferencing
भएपधछ मार Digitization गरि geodatabase तयाि गनुय पनेछ ।
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धडशजटल प्रकवधिबाट सेवा

प्रवाह गिे का

कायायलयहरुले माधसक रुपमा डाटा व्याकअप गरि िाख्नु पनेछ ि रैमाधसक

रुपमा सो डाटाको व्याकअप
(१२) एउटै धसट नम्बि

कवभागमा पठाउनु पनेछ ।

को र्दुई वा र्दुई भन्र्दा बढ नक्साहरु चालु अवस्था िहे निहे को यकीन गनुय

पनेछ । यदर्द िहेछन भने ती नक्साहरुमा भएका ककत्ताहरुलाई एउटै नक्सामा अद्यावधिक गरि
अद्यावधिक गरिएको नक्सालाई मार प्रचलनमा ल्याई अन्य नक्सामा कैकफयत जनाई छु ट्टै

भण्डािर् गनुप
य नेछ ।यसिी एउटै धसट/नक्िा नम्बि को र्दुई वा र्दुई भन्र्दा बकढ नक्साहरु एकै
पटक प्रयोगमा ल्याउने कमयचािीलाई प्रचधलत कानुन बमोशजम कवभागीय कािवाही गनुय पनेछ l
(१३) धडशजटल डाटाको भण्डािर् ि सुिक्षाको प्रबन्ि नापी अधिकृत ले धमलाउनु पनेछ ।
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परिच्छे र्द २
ककत्ताकाट, फाइल नक्सा, टायल चेक
58.

ककत्ताकाट
(१)

जग्गा खरिर्द कवक्री, वकस पर, अंिवण्डा, नामसािी, अर्दालतको फैसला, अधिग्रहर्, प्राकृधतक

प्रकोप आदर्द कािर्ले जग्गाको स्वाधमत्वमा आंशिक रुपमा परिवतयन हुने भएमा न.पा./गा.कव.स.,
धसट नम्बि, वडा नं., ककत्ताकाट गनुय पने ककत्ता नम्बि, क्षेरफल, माग गिे को क्षेरफल, धलने
दर्दनेको कवविर् ि तफय स्पष्ट रुपमा खुलेको कवबिर् सकहतको धलखत वा पर

सम्बशन्ित

मालपोत कायायलयवाट प्राप्त भएपधछ कायायलयले ककत्ताकाटको काययवाही िुरु गनुय पनेछ ।

धलखतमा अधनबायय रुपमा समावेि हुनपु ने उशल्लशखत कवविर्हरु उल्ले ख भई नआएको खण्डमा
धलखत मालपोत कायायलयमा कफताय पठाउनु पनेछ l
(२)

प्राप्त धलखत वा पर नापी अधिकृत नापी अधिकृत वा धनजले तोकेको कमयचािी समक्ष पेि गरि
तोक आर्दे ि बमोशजम कायायलयको र्दताय फााँटमा अनुसूची १२ वमोशजम र्दताय ककतावमा र्दताय गरि
सम्बशन्ित फााँटवालालाई बुझाउनु पनेछ l

(३)

सम्बशन्ित फााँटवाला कमयचािीले अनुसूची १३ बमोशजमको िशजष्टिमा र्दताय गरि धलखतमा भएका

ाँ धभडाई धमल्ने भएमा मार ककत्ताकाटको कािवाही अगाधड बढाउनु
कवविर्हरु नक्सा श्रे स्तासग
पनेछ l
(४)

ककत्ताकाट गनुय अगावै ककत्ताकाट गनुय पने ककत्ताको क्षेरफल, मालपोत कायायलयबाट प्राप्त धलखत,
जग्गािनी प्रमार्पूजाय, प्लट िशजष्टि ि नक्सामा धमल्छ धमल्र्दै न समेत चेकजााँच गनुय पनेछ ।
यसिी चेकजााँच गर्दाय धलखत ि जग्गािनी प्रमार्पूजायमा भएको क्षेरफलसाँग नक्साको क्षेरफल

फिक पिे मा चेकजााँच गने कमयचािी समक्ष पेि गनुय पनेछ . धलखत एवं जग्गािनी प्रमार्पूजायको
क्षेरफल ि नक्साको क्षेरफल चेक जााँच नगरि ककत्ताकाट गने कमयचािीलाई नापी अधिकृतले
छानधबन गरि प्रचधलत कानून बमोशजम कािबाही गनुय पनेछl
(५)

चेकजााँच गने कमयचािीले क्षेरफल चेकजााँच गर्दाय पधन फिक र्दे शखएमा सो सम्वन्िी व्यहोिा
खुलाई श्रे स्ता सुिािको लाधग मालपोत कायायलयमा पठाउनु पनेछ ।

(६)

उपर्दफा (४) बमोशजम क्षेरफल चेकजााँच गर्दाय फिक नपिे का ककत्ताहरुको धलखतमा उल्ले ख भए
बमोशजमको क्षेरफल ि तफय धमल्ने गरि धलने दर्दनेको िोहविमा (ककत्ताकाट िे स वा कप्रण्टमा धलने
दर्दने र्दुवैको अधनवायय सहीछाप गिाउने) ककत्ताकाट गरि चेक जााँच गने कमयचािी समक्ष पेि

गनुप
य नेछ । यसिी पेि हुन आएको ककत्ताकाट िे स वा कप्रण्ट (२ प्रधत) सकहतको धलखत चेकजााँच

गरि नापी अधिकृत वा धनजले तोकेको कमयचािीबाट प्रमाशर्त गरि मालपोत कायायलयमा पठाउनु
पनेछ l
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(७)

ककत्ताकाट गनुय पने ककत्तामा ककत्ताकाट गरि ककत्ता नम्बि उल्लेख गनय सककने अवस्था नभएमा
सो ककत्ताको उपयुि माननापमा फायल नक्सा तयाि गने कवधि अनुसाि तयाि गरि ककत्ताकाट
गनुप
य नेछ l

(८)

मालपोत कायायलयबाट धलखत पारित भएपधछ प्रमाशर्त ककत्ताकाट िे स सकहत नक्सामा मसी
भनयको लाधग ले खी आएपधछ नक्सामा मसी भने ि िशजिेसन नम्बि प्लट िशजष्टिको सम्बशन्ित
ककत्ता नम्बि को कैकफयत महलमा जनाउनु पनेछ l

(९)

ककत्ताकाट गने कमयचािीले र्दै धनक ककत्ताकाट डायिी अनुसूची १३ बमोशजमको िशजष्टिमा धनयधमत
रुपमा भिी प्रमाशर्त गरि िाख्नु पनेछ l

(१०) ककत्ता काट हुाँर्दा बर्दि हुने ककत्तामा बर्दि भएको व्यहोिा प्लट िशजष्टिमा जनाई कायम हुने ककत्ता

नम्बि समेत उल्ले ख गरि प्रमाशर्त गरि िाख्नु पनेछ l

(११) ककत्ताकाट भई कायम हुन आएको ककत्तामा श्रोतककत्ता नम्बि समेत जनाई प्लट िशजष्टिमा

भएका सम्पुर् य महल अधनवायय रुपमा भिी प्रमाशर्त गरि िाख्नु पनेछ l
(१२) अधिग्रहर्मा पिे का जग्गाको ककत्ताकाट गर्दाय कायम हुने ककत्तामा जुन धनकायबाट अधिग्रहर्

भएको हो सोही धनकायको नाम जनाउने ि बााँकी ककत्तामा जग्गािनीको नाम जनाउनु पनेछ l

(१३) ककत्ता नक्सा वनाउन तोककएका क्षेरहरुमा ककत्ताकाट गरि ककत्ता नक्सा वनाउनु पने भएमा ककत्ता

नक्सा वनाउने काययकवधि अनुसाि कायय सम्पन्न गनुय पनेछ l
(१४) ककत्ताकाट गने कायय कािर्वि सोही दर्दन गनय नसककएमा सम्बशन्ित फााँटवालाले कािर् खुलाई

धनशित धमधत ि समयमा धलने दर्दने र्दुवै पक्षलाई उपशस्थत हुन जानकािी गिाउनु पनेछ ि तोकेको
धमधतमा कायय सम्पन्न गनुय पनेछ l

(१५) ककत्ताकाट गर्दाय कायम हुन आउने नयााँ ककत्ताहरुमा ककत्ता नम्बि दर्दाँर्दा क्रेतालाई पकहलो ि

कवक्रेतालाई पधछल्लो नम्बि

दर्दनु पनेछ l

(१६) ककत्ताकाट गरि प्लट िशजष्टिमा ककत्ता नम्बि कायम गर्दाय भूलवस र्दोहोिो हुन गएमा कािोवािको

धसलधसलामा जो पकहले आउाँछ सो जग्गािनीले पाएको ककत्ता नम्बि वर्दि गरि सोही वडाको

प्लट िशजष्टिको अशन्तम ककत्ता नम्बि कायम गरि नक्सामा सुिाि गनुय पनेछ ि सोकह बमोशजम
श्रे स्ता सुिािको लाधग मालपोत कायायलयमा ले खी पठाउनु पनेछ l
(१७) ककत्ताकाट गरि प्लट िशजष्टिमा ककत्ता नम्बि

कायम गर्दाय भूलवस फशड्कन गई (जस्तै १०१

बाट १०२ हुन ु पनेमा २०२ हुन गएमा) क्रधमक रुपमा ककत्तानम्बि कायम नभएता पधन सुिाि
गनुय पर्दै न l

(१८) जधमनको एउटै प्लट र्दुई वा सो भन्र्दा बकढ नक्साधसटहरुमा नाप नक्सा भई कुनै एउटा धसटबाट

ककत्ता नम्बि ि धसट नम्बि दर्दइएको अथायत कवधभन्न धसटमा एउटै ककत्ता नम्बि दर्दइएको
ककत्ताहरुको ककत्ताकाटको क्रममा ककत्ताकाट भई बााँकी िहे का ककत्ताहरुलाई अलग अलग
धसटबाट अलग अलग ककत्ता नम्बि कायम गनुय पनेछ ि सम्बशन्ित धसटको प्लट िशजष्टिमा सो
व्यहोिा जनाउनु पनेछ l
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(१९) ककत्ताकाट गर्दाय ककत्ताको मोहडा, क्षेरफल ि बाटोको चौडाई धनिायरित मापर्दण्ड बमोशजम हुने गरि

ककत्ता काट गनुय पनेछ ।माप र्दण्ड कवपरित ककत्ताकाट गनय ले शखआएमा मापर्दण्ड बमोशजम
नभएको व्यहोिा उल्ले ख गरि सम्बशन्ित धनकायमा कफताय पठाउनु पनेछ l

(२०) कवगतमा एक पटक कुनै ककत्ताको क्षेरफल सं िोिन भई सकेको िहे छ ि पधछ ककत्ताकाटको

धसलधसलामा क्षेरफल चेकजााँच गर्दाय क्षेरफल फिक पनय गई पुनः सं िोिन गनुय पने भएमा सोको

व्यहोिा प्रस्ट खुलाई कवभागमा लेशखपठाउनु पनेछ ि कवभागबाट प्राप्त धनर्दे िन वमोशजम गनुय पनेछ
l
(२१) ककत्ताकाट गर्दाय वा अन्य कािर्वस ककत्ता कायम गर्दाय प्राकवधिक रुटी हुन गएको िहे छ भने
मौजुर्दा श्रे स्ता, प्लट िशजष्टि ि मालपोत कायायलयवाट पारित धलखतको आिािमा सो रुटी
सच्याउनु सककनेछ । यसिी रुटी सच्चाउाँर्दा भूल सुिाि िशजष्टि खडा गरि सम्बशन्ित फााँटवाला

कमयचािी वाट कटप्पर्ी उठाउन लगाई नापी अधिकृत वाट धनर्यय गिाउनु पनेछ । उशल्लशखत

रुटी कुनै कमयचािीको वर्दधनयतले भएको ठहिे मा रुटी गने कमयचािीलाई प्रचधलत कानुन बमोशजम
कवभागीय कािवाही गनुय पनेछ l

(२२) एक पटक ककत्ताकाट भई कायम हुन आएका ककत्ताहरु मध्ये कुनै एक ककत्ताको ककत्ताकाटको

लाधग लेशखआएमा क्षेरफल चेकजााँच गर्दाय फिक पिे मा उि ककत्ताको श्रोत ककत्ताको टायल चेक
गरि क्षेरफल यकीन गरि उि ककत्ताबाट कायम भएका अन्य ककत्ताहरुको क्षेरफल चेक जााँच
गने ि पधछ कायम भएका सबै ककत्ताहरुको क्षेरफल धलखत अनुसाि धमल्न आएमा मार अशन्तम
ककत्ताको क्षेरफल सुिाि गरि ककत्ताकाट गनुय पनेछ ।
(२३) प्लट िशजष्टिमा ककत्ताकाट भै सकेको व्यहोिा उल्ले ख भएकोति नक्सामा ककत्ताकाट भएको

नर्दे शखएमा कुन धलखत वा परको आिािमा ककत्ताकाट भएको िहे छ सो व्यहोिा मालपोत
कायायलयबाट यकीन गरि ककत्ताकाट गनुय पने र्दे शखएमा सोही धलखत वा पर बमोशजम नक्सामा
ककत्ताकाट गनुप
य नेछ l ककत्ताकाट भएको ति ककत्ताकाटको आिाि नर्दे शखएकोमा प्लट िशजष्टिमा
सुिाि गनुय पनेछ l

(२४) ककत्ताकाट गर्दाय नक्सामा िहे को रुकटको कािर् पिापुवक
य ाल र्दे शख भोग चलन गिे को जग्गाको

नक्सा तथा जधमनको शस्थधत नधमल्ने र्दे शखएमा मालपोत ऐन २०३४ को र्दफा ८(क)२ वमोशजम
गनय मालपोत कायायलयमा ले शखपठाउनु पनेछ l
(२५) एउटा ककत्तामा ककत्ताकाट गनुय पने अको ककत्तामा ि एउटा धसटमा ककत्ताकाट गनुय पनेमा अको

धसटमा ककत्ताकाट भएको र्दे शखएमा धलखत ि मालपोत कायायलयको पर वमोशजम नापी अधिकृतले

छानकवन गरि वास्तवमा के हुन ु पने हो सुिाि गरि सो को जानकािी मालपोत कायायलयमा
पठाउने ि गल्ती गने कमयचािीलाई प्रचधलत कानुन बमोशजम कवभागीय कािवाही गनुय पनेछ l

(२६) ककत्ताकाट भई कायम भएका ककत्ताहरुलाई िे स नक्सामा मालपोत कायायलय बाट ले खी आएकै

वखत कालो मसीले ककत्ता धसमाना कायम गने ि प्रत्येक मकहनामा िे स नक्सामा कायम गरिएका
नयााँ ककत्ताहरुलाई सक्कल नक्सामा िातो मधसले ककत्ता धसमाना अद्यावधिक गनुय पनेछ l
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(२७) धडशजटल प्रकवधिबाट ककत्ताकाट गर्दाय

अनुसाि गनुय पनेछ ।

59.

कवभागले तोकेको Application Softwareमा व्यवस्था भए

फायल नक्सा
(१)

र्दफा ५८ को उपर्दफा (७) प्रयोजनको लाधग फायल नक्सा बनाउाँर्दा A4, A3 वा A2 साइजको
कम्तीमा ७५ माईक्रोन वाक्लो ड्राकफटङ्ग कफल्ममा र्दुई प्रधत तयाि गनुय पनेछ ि अद्यावधिक गर्दाय
र्दफा ५८ को उपर्दफा २६ बमोशजम गनुय पनेछ

(२)
(३)

।

फाईल नक्सा बनाउाँर्दा अनुसूची १४ बमोशजमको ढााँचामा तयाि गनुय पनेछ ।

ु ाको लम्बाई ि
फायल नक्सा गर्दाय अधमन/सभे क्षकले साकवक ककत्ताको आकाि प्रकाि, भज
साकवकको क्षेरफलमा कुनै असि नपने गरि साकवक नक्िाको मान नाप भन्र्दा ठु लो मान नापमा
तयाि गनुय पनेछ l

(४)

फायल नक्सा वनाई ककत्ताकाट गिे को अवस्थामा सक्कल नक्सा एवं िे स नक्सामा सो ककत्ता पुनः
ककत्ताकाट गनुय हुर्दैन ।

(५)

फायल नक्सा तयाि गिे को ककत्ताको कवविर् ि फायल नक्सा नम्बि सम्वन्िी कवविर् प्लट
िशजष्टिको सम्बशन्ित ककत्ताको कैकफयत महलमा उल्ले ख गरि प्रमाशर्त गरि िाख्नु पनेछ ।

(६)

अनुसूची १४ बमोशजम तयाि भएका फायल नक्साहरुमा उल्ले ख गरिएका पर्दाधिकािीहरुले
अधनवायय रुपमा सकहछाप गरि प्रमाशर्त गनुय पनेछ।

(७)

यसिी तयाि भएका फायल नक्साहरुको वेग्लै िशजष्टि तयाि गरि अधभले ख िाखी सो िशजष्टिलाई
अन्य प्राकवधिक श्रे स्ता सिह अधनवायय रुपमा वि वुझािथ गने व्यवस्था धमलाउनु पनेछ ।

(८)

एक पटक फायल नक्सा तयाि भै प्रमाशर्त भै सकेपधछ सो फायल नक्सा सक्कल नक्सा सिह नै

लागू हुने हुाँर्दा त्यस पधछका सम्पूर् य जग्गा सम्वन्िी कािोवाि त्यसै फायल नक्सावाट नै गनुय
पनेछ।
(९)

एउटै ककत्ताको र्दोहोिो फायल नक्सा तयाि भएको पाइएमा नापी अधिकृतले चेकजााँच गरि
आवश्यकता अनुसाि एकीकृत गरि एउटै फायल नक्सा कायम गनुय पनेछ ।

(१०) र्दोहोिो फायल नक्सा वनाईएको पाईएमा वा फायल नक्सामा स्पष्ट नाम सकहत र्दस्तखत नगिे को

भेकटएमा, फायल नक्साको स्पष्ट अधभले ख निाशखएको भेकटएमा वा रुटीपुर् य फायल नक्सा बनाएको
पाइएमा नापी अधिकृतले सुिाि गरि सं लग्न कमयचािीहरुलाई प्रचधलत कानुन बमोशजम कवभागीय
कािवाही गनुय पनेछ ।

(११) यो धनर्दे शिका तयाि हुन ु अगावै तयाि भएका फायल नक्सा साकवक नक्साको ककत्ताको आकाि ि

क्षेरफलमा फिक पनय गएको जानकािी हुन आएमा नापी अधिकृतले आवश्यक चेकजााँच गरि
ु सुिाि पुशस्तकामा धनर्यय गरि उि फायल
आवश्यक सुिाि गनय लगाई सुिाि हुने व्यहोिा भल
नक्सा प्रमाशर्त गरि िाख्नु पनेछ ।

31

(१२) कुनै ककत्ताको फायल नक्सा तयाि गरि सकेपधछ नक्िा प्रमाशर्त गर्दाय नापी अधिकृतले सक्कल

नक्सामा भएको ककत्ताको आकाि ि क्षेरफल तथा फायल नक्सामा भएको ककत्ताको आकाि ि
क्षेरफल चेक जााँच गरि प्रमाशर्त गनुय पनेछ ।

(१३) उपर्दफा (१) अनुसािको मापर्दण्ड ि अनुसूची १४ बमोशजमको ढााँचामा तयाि नभएका फायल

नक्साहरुलाई सोही अनुसािको मापर्दण्ड ि ढााँचामा िे स गिाई नापी अधिकृतले प्रमाशर्त गरि
िाख्नु पनेछ ।

(१४) फायल नक्साको कप्रन्ट माग भएमा तोककए बमोशजमको िाजश्व धलई कम्प्युटि कप्रन्ट वा ब्लु कप्रन्ट

मार प्रमाशर्त गरि उपलब्ि गिाउनु पनेछ।
(१५) यस अशघ तयाि भई प्रमाशर्त नभएका फायल नक्साहरुलाई चेक जााँच गरि धमधत जनाई िे स गरि

प्रमाशर्त गरि िाख्नु पनेछ ।
(१६) धडशजटल डाटावेस तयाि भई लागु भएको स्थानमा फायल नक्सा बनाइने छै न ।

60. टायल चेक
(१७) टायल चेकको लाधग मालपोत कायायलयबाट ले खी

आएमा टायल चेक माग गरिएको ककत्ता के

कसिी कायम हुन आएको हो सो ककत्ताको श्रोत ककत्ता पत्ता लगाई उि ककत्ताको कफल्डबुकको
चौहद्दी समेत धभडाई यकीन गनुय पनेछ ।
(१८) ककत्ताकाट भई कायम भएका ककत्ताको टायल चेक गर्दाय क्षेरफल फिक र्दे शखएमा धलखत

बमोशजम सुिाि गनुप
य नेछ ।टायल चेक हुने ककत्ता अशन्तम ककत्ता िहे छभने मुल ककत्ताबाट

ककत्ताकाट भइ कायम भएका सम्पुर् य ककत्ताको धलखत बमोशजम क्षेरफल कायम िहने गरि
अशन्तम ककत्ताको क्षेरफल सुिाि गनुय पनेछ ।टायल चेक गर्दाय अनुसूची १६

बमोशजमको छु ट

फिक धभर क्षेरफल फिक र्दे शखएमा सं िोिन नगने ि सोको व्यहोिा प्लट िशजष्टिको कैकफयत
महलमा जनाउनु पनेछ।

(१९) साकवक ककत्तामा टायल चे क गनय माग भई आएमा उि ककत्ताको कफल्डबुक हे िी चौहद्दी धभडाई

क्षेरफल सुिाि हुन ु पने भए मार क्षेरफल सुिाि गनुय पनेछ।

(२०) टायल चेक गर्दाय अस्वभाकवक रुपमा क्षेरफल फिक पिे को र्दे शखएमा कफल्ड चेक गने ि कफल्ड

चेक गर्दाय सजयधमन मुच ुल्का समेत तयाि गनुय पने छ । कफल्ड चेक गर्दाय उि ककत्ता धभर हाल
सावयजधनक प्रयोजन जधनने जग्गा र्दे शखन आएमा सोको धनरुपर् भए पिात मार टायल चेक गनुय
पनेछ ।

(२१) टायल चेक गर्दाय कायम हुने क्षेरफल तहगत रुपमा चेक जााँच गरि कायम हुन आउने क्षेरफल

अनुसूची १७ को ढााँचामा नापी अधिकृत ले यकीन गरि प्रमाशर्त गरि िाख्नुपनेछ । सो व्यहोिा

प्लट िशजष्टिमा प्रमाशर्त गरि श्रे स्ता सुिाि हुनपु ने भए सो को लाधग मालपोत कायायलयमा ले शख
पठाउनु पनेछ ।
(२२) एक पटक टायल चेक भै क्षेरफल कायम भै सकेका ककत्ताको हकमा पुनः टायल चेक गनय माग

भई आएमा टायल चेक गर्दाय साकवकमा कायम भएको क्षेरफलको छु ट फिक धभर नै कायम
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हुन आएमा साकवक कै क्षेरफल कायम गने ि छु ट फिक भन्र्दा बढी फिक र्दे शखन आएमा
साकवकको टायल चेकमा ककन रुटी हुन गएको िहे छ, छानकवन गरि सम्बशन्ित कमयचािी र्दोषी

पाइएमा प्रचधलत कानुन बमोशजम कािवाकह गरि नापी कवभागको सहमधत धलई नयााँ कायम हुन
आएको क्षेरफल वमोशजम श्रे स्ता सुिाि गनय मालपोत कायायलयमा ले खी पठाउने ।
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परिच्छे र्द ३
ककत्ता एकीकिर्, खण्डीकिर्
61.
(१)

ककत्ता एकीकिर्

कुनै जग्गािनीले आफ्नो स्वाधमत्वमा िहे का एक आपसमा धसमाना जोधडएका र्दुई वा र्दुई भन्र्दा वढी

ककत्ताहरुलाई एकककृत गरि एउटै ककत्ता कायम गनय चाहे मा अनुसूची १७ बमोशजमको ढााँचामा
धनवेर्दनसाथ

नागरिकताको प्रमार्पर, जग्गािनी र्दताय प्रमार् पूजाय, चालु आधथयक वषय सम्मको धतिो

धतिे को िसीर्दको प्रधतधलपी सं लग्न िाखी पेि गनुय पनेछ ।
(२)

यसिी जग्गािनीको धनवेर्दन पनय आएमा कायायलयले धनबेर्दनमा उल्ले शखत ककत्ताहरु धनवेर्दककै स्वाधमत्व
धभर, एउटै ककधसम, एउटै कविहका हुन वा होइनन्, छानवीन गिी, नापी कायायलयमा भएका कवविर्हरु
धभडाई आवश्यक जााँचवुझ गनुय पनेछ ।

(३)

ककत्ता एकककिर् गनय कायायलयमा धनवेर्दन प्राप्त भएमा धत ककत्ताहरुको मोठ धभडाई ककत्ता िोक्का छ वा
छै न भधन यकीन गनय मालपोत कायायलयमा ले शख पठाउनु पनेछ । मालपोत कायायलयबाट मोठ िोक्का
धभडी आएपधछ िोक्का निहे का ि एक आपसमा जोधडएका ककत्ताहरुको मार एकीकिर्को कािबाही
गनुप
य नेछ ।

(४)

उपर्दफा (२) बमोशजमका व्यहोिाहरु धमल्ने र्दे शखएमा वा एकीकिर्का लाधग माग भएका ककत्ताहरुको
एउटै ककधसम वा कविह नभएमा माधथल्लो ककधसम ि हालको कविह बमोशजम ककत्ता एकककिर् गनय
जग्गािनी मन्जुि भएमा प्रधत ककत्ता रु.५०।– ि कफल्ड िे खाङ्कन वापत लाग्ने िाजश्व विाविको िकम
धतनुय पनेछ ि सो को िधसर्द धनवेर्दन साथ सं लग्न गनुय पनेछ ।

(५)

धनवेर्दकले एकीकिर् माग गिे का ककत्ताहरुको कफल्ड धनरिक्षर् गरि एकीकिर् गनय उपयुि र्दे शखएमा

नापी अधिकृत ले आवश्यक धनर्यय गरि सम्पूर् य ककत्ताहरुको साकवक ककत्ता नम्बि वर्दि गरि प्लट
िशजष्टिको अशन्तम ककत्ता नम्बि कायम गनुय पनेछ ।
(६)

यसिी नयााँ ककत्ता नम्बि कायम गरि सकेपधछ नक्सामा साकवक ककत्ता धसमानाहरुमा एस इम्रे स(S)

शचन्ह जनाई सम्बशन्ित प्लट िशजष्टिमा समेत धनवेर्दक ............. को र्द.नं. .......... धमधत ....... को
धनवेर्दन ि नापी कायायलयको धमधत ............ को धनर्यय अनुसाि कक.नं. .........हरुलाई एकककृत गरि
कक.नं........ कायम गिीएको भनी कैकफयत ले खी प्रमाशर्त गनुय पर्दयछ । धनवेर्दकको धनवेर्दन ि
कायायलयको धनर्ययको अधभले ख प्रिासन िाखामा िाख्नु पनेछ ।
(७)

कायायलयको धनर्यय अनुसाि एकककृत ककत्ताहरु तथा नयााँ कायम ककत्ताको सम्पूर् य कवविर् खोली सोही
वमोशजम श्रे स्ता सुिािको लाधग सम्बशन्ित मालपोत कायायलयमा पठाउनु पनेछ ।

(८)

फिक फिक माननापमा नक्सांकन भएका ि श्रोत नक्सा एउटै भएका ककत्ताहरुको एकीकिर् माग
भएमा माग िहे का ककत्ताहरू मध्ये सबैभन्र्दा ठु लो माननापमा ककत्ता एकीकिर् गरि फायल नक्सा
तयाि गनुय पनेछ ि सोको व्यहोिा प्लट िशजष्टिमा जनाउनु पनेछ ।
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62.
(१)

ककत्ता खण्डीकिर्

जग्गा कवकास गिी कािोवाि गने व्यशि वा सं स्थाले कािोबािको क्रममा ककत्ताकाट गरि धलखत पारित

गर्दाय जग्गा कवकास को प्रस्ताकवत नक्सामा िहे को बाटो कायायलयमा िहे को नक्सामा कायम बाटोसाँग
जोधडने गरि बाटोलाई नेपाल सिकािका नाममा कायम गिे ि मार
पनेछ ।
(२)

धलखत बमोशजम ककत्ताकाट गनुय

कुनै जग्गा प्लट धमलान हुने भए मार नेपाल सिकाि वा नगि कवकास सधमधतले तोकेको मापर्दण्ड
भन्र्दा कम हुने गरि ककत्ताकाट गनय सककने छ ।
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परिच्छे र्द ४
कफल्ड िे खांकन, र्दूिी अंककत, नक्सा कप्रन्ट तथा नक्सा िे स, कफल्डबुक तथा प्लट िशजष्टि उताि,
63.
(१)
(२)

कफल्ड िे खांकन
कफल्डिे खाङ्कन कायय कविेष परिशस्थधतमा वाहे क काधतयक र्दे शख जेष्ठ मकहना सम्म गरिनेछ ।

कफल्ड िे खाङ्कन काययको लाधग व्यशि/सं स्थाले कायायलय समक्ष अनुसूची १८ बमोशजमको ढााँचामा
धनवेर्दनसाथजग्गा िनी प्रमार् पूजाय, नागरिकता प्रमार्पर, चालु आधथयक वषय सम्मको धतिो धतिे को
िधसर्दको प्रधतधलकप

(३)

समेत सं लग्न िाशख पेि गनुय पनेछ ।

उपर्दफा (२) बमोशजम धनवेर्दन प्राप्त भएपधछ सम्बशन्ित नापी अधिकृत धनजले तोकेको अधिकािीले

धनयमावलीको धनयम ३३ वमोशजमको िकम िाजश्व खातामा जम्मा गिाई सोको भौचि (नगर्दी िसीर्द)
सं लग्न गनय लगाई सम्बशन्ित फााँटवालालाई िे खाङ्कन काययको लाधग आर्दे ि गनुय पनेछ ।
(४)

उपर्दफा (३) बमोशजमको आर्दे ि प्राप्त भएपधछ पकहले र्दताय भएको धनवेर्दनको काययवाही पकहले हुने गरि
क्रमिः

कमयचािी

खटाउर्दै

जानु पनेछ

।फााँटवालाले

सम्बशन्ित

जग्गािनी

ि

गा.कव.स.

वा

नगिपाधलकालाई िे खााँकन गरिने धमधत सकहतको व्यहोिाको धलशखत जानकािी गिाउनु पनेछ ।िे खााँकन

गर्दाय साँधियािको िोहविमा गरिने हुाँर्दा िे खााँकन गरिने ककत्ताका साँधियािहरुलाई िे खााँकनको समयमा
उपशस्थत गिाउने र्दाकयत्व स्वयम् जग्गािनीको हुनेछ ।
(५)

सम्बशन्ित

क्षेरमा कमयचािी खकटई गइसकेपधछ िे खााँकनको कायय गर्दाय कमयचािीको कािर्वाट कायय

सम्पन्न हुन नसकेमा

सो को

छानकवन गरि पुनः कमयचािी खटाउनु पनेछ । यसिी पुन कमयचािी

खटाउाँर्दा िाजस्व लाग्नेछैन ति अन्य कािर्वाट िे खाङ्कनसम्पन्न हुन नसकेमा

पुनः कमयचािी खटाउाँर्दा

एउटै धनवेर्दनमा िेिै धनवेर्दक भएमा वा एउटै धनवेर्दकको िेिै ककत्ता भएमा

कायायलयले कहसाव गरि

िाजस्व असूल गनुप
य नेछ ।
(६)

िाजस्व असूल गनुय पर्दयछ । कुनै पधन सं घ सं स्था तथा सिकािी कायायलयहरुवाट िे खाङ्कन माग भएमा
पधन धनयमानुसािको िाजस्व र्दाशखला गनुय पनेछ।
(७)

एक भन्र्दा बढी ककत्ताको िे खााँकन गनय माग भई आएमा िाजश्वको कहसाव गर्दाय एउटै जग्गािनीको
ककत्ताहरु एकआपसमा जोधडएको िहे छ भने त्यसको क्षेरफल ि भौगोधलक अवस्थालाई कवचाि गरि
नापी अधिकृतले

िाजस्व तोक्न सक्नेछ । यदर्द ककत्ताहरु अलग अलग स्थानमा िहे छन भने

प्रत्येक

ककत्ताको छु ट्टा छु ट्टै िाजश्व लाग्नेछ ।
(८)

कुनै पधन सिकािी धनकाय वा स्थानीय धनकायले सिकािी वा सावयजधनक जग्गाको कफल्ड िे खाङ्कनको

लाधग माग भइ आएमा बाटो, कुलो, सडक, नर्दी ,बन सीमाना आदर्दको लाधग सो ककत्तासं ग जोधडएका
ककत्ता सं ख्याको आिािमा िाजश्व धनिायिर् गने ि सो बाहे कका अन्यको ककत्ताहरुको हकमा उपर्दफा
(७) बमोशजम हुनेछ ।
(९)

नेपाल सिकािको असुल तहसील सम्वन्िी प्रयोजनको लाधग हुने जग्गा नाप जााँचको काममा भएको

खचय जग्गािनीवाट असूल गरिने छै न l सो वाहे क अन्य प्रयोजनको लाधग नाप जााँच गनुय पने भएमा
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जग्गा (नाप जााँच) धनयमावली २०५८ को धनयम ३३ अनुसािको िकम िाजश्व र्दाखीला गनुय पने छ
।

(१०) ककत्ता जग्गा िे खाङ्कन गर्दाय िे खाङ्कनगरिएको ककत्तालाई जुन रिफिे न्सबाट मापन गरि िे खाङ्कन गरिएको

हो सोको रिफिे न्सलाई स्केचमा र्दे खाई सो स्केच सकहतको कफल्ड मुच ुल्कामा सं लग्न गरि प्रधतवेर्दनमा
पेि गने ि सो प्रधतवेर्दन नापी अधिकृत बाट प्रमाशर्त गिाई नापी कायायलयको प्रिासन फााँटले
सुिशक्षत गरि िाख्नु पनेछ ।

(११) िे खाङ्कन गनय जााँर्दा ब्लु कप्रन्ट वा कम्प्युटि कप्रन्ट नक्सा मार धलएि जानु पनेछ ।

(१२) िे खाङ्कन सम्वन्िी पिे का धनवेर्दन तथा तामेली भएका धनबेर्दनको धबविर् अनुसूची १९ बमोशजमको

ढााँचामा जनाई नापी अधिकृतले

प्रमाशर्त गरि िाख्नु पनेछ ।

(१३) स्थानीय धनकाय वा अन्य कुनै सिकािी/गैि सिकािी धनकायहरुबाट कवकास धनमायर् काययहरु (जस्तै

सडक, नहि, वन धसमाना, आवास परियोजना) सञ्चालनको लाधग िे खाङ्कन वा जग्गा छु ट्याउने जस्ता
लामो समय लाग्ने काययको लाधग

प्राकवधिक कमयचािी माग भै आएमा

कायायलयले कमयचािी काजमा

खटाई पठाउनु पनेछ।यदर्द कायायलयको काययबोझले गर्दाय कमयचािी खटाउन सम्भब नभएमा सोकह
व्यहोिा जानकािी सम्बशन्ित धनकायलाई गिाउनु पनेछ।
64.
(१)

र्दूिी अंककत गने
अर्दालतवाट ककत्ताको लम्वाई चौडाई (डाइमेन्सन) खुलाउन माग भई आएमा सम्बशन्ित ककत्ताका
प्रत्येक भूजा मापन

(२)

गरि खुलाई पठाउनु पनेछ ।

उपर्दफा (१) बमोशजम र्दुिी खुलाई पठाउाँर्दा तह अनुसाि चेक जााँच ि

प्रमाशर्त गरि पठाउनु पनेछ

।
(३)

र्दूिी अं ककत गरि पठाउाँर्दा नक्साको माननाप अनुसाि मसीको लाइनले कधत र्दूिी ओगटने हो, सो समेत
कैकफयतमा खुलाई पठाउनु पनेछ ।

(४)

र्दूिी अंककत गर्दाय र्दुई प्रधत नक्सा िे स वनाई एक प्रधत सम्बशन्ित धनकायमा पठाउने ि एक प्रधत
कायायलयमा कायायलय प्रमुखको शजम्मामा िहने गिी सुिशक्षत िाख्ने । र्दू िी अं ककत गिे का ककत्ताहरुको
कवविर् प्लट िशजष्टिमा पधन जनाउने ि एउटा छु ट्टै िशजष्टि खडा गरि सो िशजष्टिमा पधन कवविर्हरु
खोली प्रमाशर्त गिे ि िाख्नु पनेछ।

(५)

यस भन्र्दा अशघ र्दूिी प्रमाशर्त गरि सकेको ककत्ताको र्दू िी अं ककत गनय ले खी आएमा साकवकमा प्रमाशर्त
र्दूिीसं ग धभडाई धमल्छ, धमल्र्दै न चेक जााँच गने ि यदर्द छूट फिक धभर पिे मा साकवकमा कायम र्दू िी नै

उल्लेख गरि पठाई दर्दने । साकवकमा अं ककत र्दू िी भन्र्दा उल्ले खनीय रुपमा फिक पिे को र्दे शखएमा
साकवकको र्दुिी सच्याई सम्वशन्ित धनकायमा ले खी पठाउने ि गलत र्दू िी अं ककत गने कमयचािीलाई
प्रचधलत कानुन कािवाही गनुय पनेछ ।
(६)

कुनै व्यशि कविेषले आफ्नो नीशज प्रयोजनको लाधग नक्सामा र्दुिी अंककत गनय माग गिे मा सो कायय
गरिने छै न।
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(७)

र्दूिी अं ककत गर्दाय धनम्न मान नापमा धनम्न अनुसाि फिक हुन सिछ ।यसिी नक्साको माननाप
अनुसाि हुने फिक (Plotable error)को सम्बन्िमा समेत उल्ले ख गरि पठाउनु पनेछ ।

65.
(१)

१:५०० मा ± १२.५. से.मी.

१:१२०० मा ± ३० से.मी.

१:१२५० मा ± ३१.२५ से.मी.

१:२४०० मा ± ६० से.मी.

१:२५०० मा ± ६२.५ से.मी.

१:४८०० मा ± १.२ मी.

नक्सा कप्रन्ट

कुनै व्यशि/सं स्थाले आफ्नो स्वाधमत्वमा िहे को ककत्ता जग्गाको जग्गािनी र्दताय प्रमार्पूजायको प्रधतधलपी
पेि गरि धनयमानुसािको िाजश्व बुझाई नक्सा धसटको कप्रन्ट माग गिे मा

कायायलयले नक्सा कप्रन्ट

उपलव्ि गिाउनेछ ।
(२)

आधथयक प्रसासन िाखाको कमयचािीले दर्दनको १.०० जे सम्म नक्सा कप्रन्ट कवक्रीको लाधग िसीर्द
काट्नु पनेछ ।

(३)

उपर्दफा १ बमोशजम

माग भएका नक्सा कप्रन्टहरु उपलब्ि गिाउने शजम्मेवािी सम्बशन्ित

फााँटवालाको हुनेछ ।नक्सा कप्रन्ट गर्दाय नक्साको Heading, माननाप, धसट नम्बि ि Frame Line कप्रन्ट
गरिएको नक्सामा प्रष्ट र्दे शखएको हुनपु नेछ ।
(४)

नक्सा कप्रन्ट भै सकेपधछ धनवेर्दकको ककत्ता प्रष्ट पािी सम्बशन्ित फााँटवालाले नक्साको अगाधड भागको
उत्ति-पूव य कुनामा िसीर्द नम्बि

समेत उल्ले ख गरि प्रयोजन खुलाई सहीछाप गरि चेकजााँच फााँट

समक्ष पेि गनुय पनेछ ि चेकजााँच फााँटबाट नक्सा प्रमाशर्त गरि उपलब्ि गिाउनु पनेछ ।
(५)

कम्प्युटिबाट नक्सा कप्रन्ट उपलब्ि गिाउाँर्दा अनुसूची २० बमोशजमको ढााँचामा उल्ले ख भएका
कवविर्हरु पूर्रु
य पमा भिी सम्बशन्ित फााँटवालाले प्रमाशर्त गरि दर्दनु पनेछ ।

(६)

खिाव मौसम वा कवद्युत आपुधतयको कािर्बाट नक्सा उपलब्ि गिाउन नसककएमा मौसममा सुिाि ि

सहज कवद्युत आपुती भएपधछ उपलब्ि गिाउनु पनेछ । नक्सा कप्रन्ट उपलब्ि गिाउाँर्दा पकहलो
आउनेलाई पकहलो प्राथधमकता दर्दई उपलब्ि गिाउाँर्दै जानु पनेछ ।

(७) आधथयक प्रिासन फााँटका कमयचािीले प्रत्येक दर्दनको नक्सा कप्रन्ट कवक्री ककताव ि नगर्दी िसीर्दवाट

धलएको िाजस्व र्दुरुस्त िाखी धनयधमत रुपमा वैंकको िाजश्व खातामा र्दाशखला गिाउनु पनेछ ।
(८)

किग धसटवाट नापी भएका क्षेर वा शजल्लामा नक्साको कप्रन्ट धनकाल्नु पर्दाय एक िोल एमोधनया
पेपिवाट १८ थान ि किग धसट कवना नापी भएका नक्साहरु कप्रन्ट गर्दाय १ िोल पेपिवाट २२ थान
नक्सा कप्रन्टका र्दिले कहसाव धमलान गरि िाख्ने ।

66.
(१)

नक्सा िे स
कवत्तीय सं स्थाहरुले सम्बशन्ित जग्गाको पूर् य कवविर् सकहतको आधिकारिक परसाथ आधिकारिक
प्रधतधनधि स्वयं उपशस्थत भई ककत्ताको चाि ककल्ला सकहतको नक्सा िे स माग गरिएमा सम्बशन्ित
कवत्तीय सं स्थाको आधिकािीक व्यशिलाई िे समा नै सहीछाप गिाई उि प्रधतधनधिलाई बुझाई सो
िे सको एक प्रधत कायायलयको प्रिासन िाखामा सुिशक्षत िाख्नु पनेछ ।
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(२)

उपर्दफा (१) बमोशजम िे स उपलब्ि गिाउाँर्दा A4साइजको िे धसङ पेपिमा एउटा पेपिमा एक ककत्तामार

िे स गरि उपलब्ि गिाउनु पनेछ । कम्प्युटिबाट ककत्तािे स उपलब्ि गिाउाँर्दा अनुसूची २१ को
ढााँचामा सम्पूर् य कवविर् उल्ले ख गरि उपलब्ि गिाउनु पनेछ ।
(३)

नक्सा िे स उपलव्ि गिाउाँर्दा माग गिे को ककत्ताको िे सनक्सामा सो ककत्ता सं ग जोधडएका ककत्ताहरुको
सााँि ि ककत्ता नम्बि उल्लेख गरि उताि गने, चेक जााँच गने ि प्रमाशर्त गने को सही छाप समेत गरि
उपलव्ि गिाउनु पनेछ।यस्तो िे ि नक्सामा सााँिमा िहेका ककत्ताको सम्पूर् य सााँि अं ककत गनुय पने छै न
।

(४)

नक्सा िे स उपलव्ि गिाउाँर्दा उि ककत्ताको प्लट िशजष्टि अधनवायय रुपमा हे िी त्यसको फायल नक्सा
बनेको वा नक्सा सुिाि भएको छ/छै न यकीन गिे ि मार उपलब्ि गिाउनुपने छ ।

(५)

नक्सा िे स उपलव्ि गिाउाँर्दा प्रत्येक ककत्ताको लाधग धनयमानुसाि लाग्ने िाजश्व र्दाशखल गिाउनु पनेछ
।

(६)

67.
(१)

पूर्य रुपमा धडशजटल प्रकवधिवाट से वा प्रवाह भएका कायायलयबाट नक्सा िे स उपलब्ि गिाइने छै न ।
कफल्डबुक तथा प्लट िशजष्टि उताि,

कुनै व्यशि/सं स्थाले आफ्नो स्वाधमत्वको जग्गाको कफल्डवुक वा प्लट िशजष्टिको उताि माग गरि

अनुसूची २२ बमोशजमको ढााँचामा रितपूवक
य
धनवेर्दन कायायलयमा पेि गिे मा कायायलयले सो
व्यशि/सं स्थालाई
(२)

माग वमोशजम कफल्डबुक

कुनै व्यशिले कफल्डबुक

वा प्लट िशजष्टि उताि उपलव्ि गिाउनु पनेछ ।

वा प्लट िशजष्टि उतािको लाधग धनवेर्दन

गिे मा धनवेर्दन साथ नागरिकताको

प्रमार्पर ि उि ककत्ता जग्गाको जग्गािनी र्दताय प्रमार् पूजायको प्रधतधलपी पेि गनुय पनेछ । सं स्थाको
हकमा उि सं स्थाको आधिकारिक ले टिप्याडमा छाप ि आधिकारिक व्यशिको सहीछाप सकहतको
पर तथा सं स्थाको नाममा भएको जग्गािनी र्दताय प्रमार् पूजायको प्रधतधलपी पेि गनुय पनेछ ।
(३)

कुनै ककत्ता जग्गा सम्वन्िी छानवीन वा अन्य प्रयोजनको लाधग मालपोत कायायलय, अर्दालत आदर्दवाट
कुनै ककत्ता जग्गाको कफल्डबुक
पनेछ ।

(४)

कम्प्युटिबाट कफल्डबुक

वा प्लट िशजष्टि उताि माग भईआएमा कायायलयले उपलव्ि गिाउनु

वा प्लट िशजष्टि उताि उपलब्ि गिाउाँर्दा तोककए बमोशजमको िाजश्व धलई

ु ी ऐनको कागजात महलको
उपलब्ि गिाउनु पनेछ । प्रधतधलपी उताि गरि उपलब्ि गिाउाँर्दा मुलक
१७ नम्बि बमोशजम उपलब्ि गिाउनु पनेछ ।
(५)

कफल्डबुक वा प्लट िशजष्टि उताि उपलब्ि गिाउाँर्दा उताि गने वा कप्रन्ट गने, चेक जााँच गने ि

प्रमाशर्त गने कमयचािीले सही छाप गनुय पनेछ । कफल्डबुक उताि प्रमाशर्त नापी अधिकृतले गनुय
पनेछ l
(६)

जग्गािनी र्दताय प्रमार् पूजाय प्राप्त नगिे का ति कफल्डबुकको कुनै महलमा धनजको सिोकाि र्दे शखने
व्यहोिा उल्ले ख भएकोमा मार त्यस्तो व्यशि वा सं स्थालाई प्रयोजन खुलाई कफल्डबुक वा प्लट
िशजष्टि उताि उपलब्ि गिाउनु पनेछ।
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(७)

कफल्डबुक

वा प्लट िशजष्टि उताि माग गरिएका धनवेर्दन तथा परहरु छु ट्टै िशजष्टिमा र्दताय गने ि

उताि सम्बशन्ित व्यशि/सं स्थालाई पठाईएको/वुझाइएको कवविर् समेत सोही िशजष्टिमा जनाई
अधभलेख िाख्ने व्यवस्था धमलाउनु पर्दयछ ।
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परिच्छे र्द ५
नक्सा सुिाि
68.
(१)

नक्सा सुिाि
मालपोत कायायलयको धलखत वमोशजम

कायायलयले ककत्ताकाट गर्दाय धलखतमा उल्ले ख भए वमोशजमको

ककत्ता काट गनुय पनेमा मानकवय भूल वा वर्दनीयतपूर् य तिीकाले कुनै कमयचािीवाट क्षेरफल घटी वा

वढी भै ककत्ता काट हुन गएको व्यहोिा पधछ थाहा हुन आएमा वा सम्बशन्ित जग्गािनीले धनवेर्दन
गिे मा धलखत अनुसाि भए/नभएको छानकवन गरि भूल सुिाि पुशस्तकामा नापी अधिकृतले

भूल

सुिािको धनर्यय गनुय पनेछ ।यसिी रुटी सच्याउाँर्दा बर्दधनयतपूर् य ढं गले ककत्ताकाट गने कमयचािीलाई

प्रचधलत कानुन बमोशजम कािवाही गनुय पनेछ ।उि कमयचािी सोही कायायलयमा काययित नभएमा
कािवाहीका लाधग कवभाग माफयत सम्बशन्ित कायायलयमा ले खी पठाउनु पनेछ ।
(२)

उपर्दफा (१) बमोशजम भूल सुिािको धनर्यय गर्दाय मालपोत कायायलयको धलखत, साकवक नक्सा तथा
अन्य श्रे स्ताहरुलाई आिाि मानी सम्बशन्ित पक्षलाई बुझी आवश्यक छानकवन गरि सोही आिािमा
नापी अधिकृतले ठहिे बमोशजम सुिाि गरिसोको जानकािी मालपोत कायायलयलाई दर्दनु पनेछ ।

(३)

साकवक एउटै श्रोत ककत्ताबाट नक्सामा कायम भएका ककत्ताहरुको कफल्ड अनुसािको ककत्ता कायम
नभई कफल्ड अनुसाि नक्सा सुिाि गनुय पने र्दे शखएमा सम्बशन्ित जग्गािनीहरुको सहमधतमा जग्गािनी
र्दताय श्रे स्तामा कायम क्षेरफलमा असि नपने गरि कवभाग सं ग सहमधत धलई कायायलयले सम्बशन्ित
नक्सामा सुिाि गनेछ ।यसिी सुिाि गर्दाय प्लट िशजष्टिको कैकफयत महलमा जनाई फायल नक्सा
तयाि गनुय पनेछ ।

(४)

आयोग वा अन्य धनकायबाट प्राप्त नक्साहरुको हकमा पुनः नापी नभए सम्म नक्सा वा श्रे स्ता सं िोिन
गरिने छै न ।

(५)

धलखत बमोशजम ककत्ताकाट गर्दाय प्लट िशजष्टिमा धलखत बमोशजम नै ककत्ता नम्बि कायम भएको
भएता पधन नक्सामा उशल्लशखत ककत्तानम्बि फिक पिे को र्दे शखएमा धलखत ि प्लट िशजष्टि धभडाई सो

व्यहोिा भूलसुिाि पुशस्तकामा नापी अधिकृतले धनर्यय गरि प्लट िशजष्टिको कैकफयत महलमा जनाई
नक्सामा ककत्तानम्बि सं िोिन गनुय पनेछ ।
(६)

ु
सं धियािहरुले आफ्नो ककत्ता धसमाना बाङ्गो कटङ्गो भई ककत्ताको आकाि धमलाउन सं यि
रुपमा माग
गिे मा साकवक क्षेरफलमा कुनै फिक नपने गरि नापी अधिकृतले धनर्यय गरि नक्सामा एस इम्रे स (s)

जनाई सुिाि गनुय पनेछ ।यसिी सं िोिन भएको व्यहोिा सम्बशन्ित ककत्ताहरुको प्लट िशजष्टिमा
जनाई प्रमाशर्त गरि िाख्नु पनेछ ।
(७)

जग्गािनीले साकवक र्दे शख भोग चलन गर्दै आएको जग्गाको कफल्डको वास्तकवक शस्थधत ि नापी
नक्साको आकाि प्रकािमा फिक हुन गै

नापी नक्सामा सुिाि गनय मालपोत कायायलयमा धनवेर्दन पेि
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गिे मा मालपोत ऐनको र्दफा ८(क)२ वमोशजम कवभागको सहमधत धलई भोग बमोशजम नक्सा तयाि
गनय कायायलयले प्राधबधिक सहयोग गनुय पनेछ ।
(८)

मालपोत कायायलयले मालपोत ऐन, २०३४ को र्दफा ८क (२) बमोशजम नक्सा सं िोिन गनय कवभागमा
लेखी पठाउाँर्दा सो ककत्ताको साकवक प्रमार् समेतका आिािमा सिकािी/सावयजधनक जग्गा वा कुनै
अन्य सं धियािहरुको जग्गा समावेस भए नभएको वािे मा

कायायलयको प्राकवधिक प्रधतवेर्दन धलनुपनेछ

।उि जग्गामा धनवेर्दकको साकवक र्दे शखको भोग चलन भए नभएको सम्वन्िमा कफल्ड सजयधमन
मुच ुल्का तयािगरि सहमधतका लाधग धबभागमा पठाउनु पनेछ ।
(९)

मालपोत कायायलयले नापी कवभागमा मालपोत ऐन, २०३४ को र्दफा ८क (२)बमोशजम भोग अनुसािको
नक्सा सं िोिन गनय सहमधत को लागधग ले शख पठाउर्दा सम्बशन्ित मालपोत कायायलयको धनर्यय सकहत
र्दे हाय बमोशजमको कवविर् सं लग्न िाखी पठाउनु पनेछ l
(क) स्थानीय धनकायको िोहबिमा सााँि धसमाना जोडीएका सबै सं धियािहरुको (कक.नं.समेत उल्ले ख
गिी) भोग बमोशजम नक्सा सुिाि गनय सहमधत दर्दएको ि सिकािी /सावयजधनक जग्गालाई कुनै
भन्ने व्यहोिाको स्थलगत सजयधमन मुच ुल्का l

असि नगने

(ख) नापी कायायलयको प्राधबधिक प्रधतबेर्दनसकहतको प्रस्ताकवत िे स नक्सा l

(ग) सजयधमन मुच ुल्कामा उपशस्थत भै सकह छाप गिे का जग्गािनी हरुको जग्गािनी भएको प्रमार्
खुल्ने कागजात l
(घ) जग्गािनीको प्रधतधनधि सजयधमनमा उपशस्थत भएकोमा धनजलाई व्यहोिा खोधल जग्गािनीले दर्दएको
मंजिु नामा l

(१०) भोग बमोशजम नक्सा सं िोिन गने प्रयोजनका लाधग मालपोत कायायलयमा प्रधतवेर्दन पेि गर्दाय

कायायलयले र्दे हाय बमोशजम गनुय पनेछ ।
(क)

कायायलयको प्राकवधिक प्रधतवेर्दनमा कफल्डको शस्थधत ि नक्साको अवस्था फिक पनुक
य ो कािर्,
जग्गाको स्वाधमत्व प्राप्ती ि भोगचलनको अवस्था प्रष्ट खुल्नु पने छ ।

(ख) साकवकको सिकािी सावयजधनक जग्गाको वतयमान अवस्था खुलाई

माग गरिएको ककत्तामा

साकवकको सिकािी/सावयजधनक जग्गा समावेस िहे निहे को ि सााँि जोधडएको सिकािी जग्गाको
लम्वाई चौडाइ ि क्षेरफलमा असि नगने व्यहोिा स्पष्ट उल्ले ख गनुय पनेछ ।
(ग) नक्सा सं िोिन माग गरिएको ककत्तासं ग सााँि जोधडएको ककत्ताहरुको कफल्ड अवस्था समेत हाल

प्रस्ताकवत नक्सामा र्दे खाउनु पनेछ l प्रस्ताकवत नक्सा बमोशजम नक्सा सुिाि गनय मन्जुि िहे को
भनी सं धियाि व्यशि भए व्यशिको र्दस्तखत, सं स्था भए प्रधतधनधि ि सिकािी सावयजधनक जग्गा
भए स्थानीय धनकायका पर्दाधिकािीको सहीछाप उि प्रस्ताकवत नक्साको िे समा अधनवायय रुपमा
गिाउनु पनेछ ।
(घ) पुनः नापी

सम्पन्न भएको स्थानमा प्राकवधिक कािर्ले जग्गाको वतयमान अवस्था भन्र्दा फिक नाप

नक्सा भइ रुटी हुन सक्ने सम्भावना कम िहने हुाँर्दा त्यस्तो प्राकवधिक रुटी र्दे शखन आएमा
रुटीको कािर्

सम्बन्िमा कवस्तृत

अध्ययन गरि धनयमावलीको धनयम १७ को उपधनयम २

बमोशजम गनुय पनेछ। पुनः नापी सम्पन्न भएको स्थानमा मालपोत ऐन, २०३४ को र्दफा ८
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क(२) बमोशजम नक्सा सं िोिन गर्दाय सुिाि हुनपु ने ककत्ता कक. का. भइ हालसाकवक र्दताय भएको
भए नापी भइ कायम मूल ककत्ता बाट कायम सम्पूर् य ककत्ताहरुको नक्िा ि भोगको अबस्था

धमल्ने नधमल्ने एककन गिी नधमल्ने भएमा नधमलेका ककत्ताहरुको समेत नक्िा सुिाि गनुय पने छ l
मालपोत ऐन, २०३४ को र्दफा ८ क(२) बमोशजम नक्सा सं िोिन गर्दाय सुिाि हुनपु ने ककत्ता पुन
नापी बाट कायम (कफल्ड बुक समेत) भएको मूल ककत्ता भएमा उि ककत्ता सं ग धसमाना
जोडीएको ककत्ताहरुको समेत नक्िा ि भोगको अबस्था धमल्ने नधमल्ने एककन गिी नधमल्ने भएमा
नधमले का ककत्ताहरुको समेत एक साथ नक्िा सुिाि गनुय पने छ l

(ङ) मालपोत कायायलयबाट मालपोत ऐन, २०३४ को र्दफा ८ क(२) बमोशजम नक्सा सं िोिन गनय

पठाउर्दा कायायलयको प्रकवधिक प्रधतवेर्दन मा

प्रस्ताकवत िे स नक्सा, कफल्डको अवस्था, साकवक

सिकािी सावयजधनक जग्गाको अवस्था ि सो ककत्ताको पुिै वा आंशिक भाग हाल सावयजधनक

प्रयोगमा िहे /निहे को समेत खुलाउनु पनेछ l उि प्रधतबेर्दन नापी अधिकृत बाट अध्ययन ि चेक
जााँच गिाई नापी अधिकृतले िाय सकहत मालपोत कायायलयमा पठाउनु पनेछ ।

(च) सं िोिन माग गरिएको ककत्ताको सं धियाि मध्ये कुनै सं धियाि मनाधसब माकफकको कािर्ले

अनुपशस्थत भएमा मालपोत ऐन २०३४ को र्दफा ८(क )२ बमोशजम नक्सा सुिािका लाधग
पठाउर्दा नापी अधिकृत आफ्नो उपशस्थधतमा प्राकवधिक कमयचािीबाट नाप नक्सा गिाई

अनुपशस्थत

हुने सं धियािको साकवक नक्सा श्रे स्ता बमोशजम हाल भोगचलनमा िहे को जग्गाको आकाि प्रकाि

ि क्षेरफलमा कुनै असि नपने अबस्था भएमा मार सो व्यहोिा प्रमाशर्त गरि मालपोत
कायायलयमा पठाउनु पनेछ ।

ु ी २३ अनुसािको
(छ) मालपोत ऐन २०३४ को र्दफा ८(क )२ बमोशजम नक्सा सुिाि गर्दाय अनुसच
कवविर् भिी मालपोत कायायलयमा पठाउनु पने छ ।
(११) कवभागवाट सहमधत प्राप्त भएको व्यहोिा सकहत मालपोत कायायलयबाट नक्सा सं िोिनको लाधग

कायायलयमा ले शख आएमा कायायलयले

कवभाग वाट प्राप्त सहमधत बमोशजम नक्सामा आवश्यक सुिाि

वा सं िोिन गनुय पनेछ ।
(१२) भोग बमोशजम नक्सा सं िोिन गर्दाय उि ककत्ता जग्गाको कवभागबाट प्राप्त सहमधत बमोशजम छु ट्टै भोग

बमोशजमको नक्सा वनाउनु पनेछ । यसिी भोग बमोशजम नक्सा वनाइएको कवविर् ि सं िोिनवाट
कायम भएको नयााँ क्षेरफल प्लट िशजष्टिमा कैकफयत सकहत जनाउनु पनेछ ।

(१३) भोग बमोशजम नक्सा सं िोिन भएका ककत्ताहरुको कवविर् लगायत अन्य महत्वपूर् य धनर्ययहरु छु ट्टै

िशजष्टि खडा गरि प्रमाशर्त गिे ि कायायलय प्रमुखको शजम्मामा िाख्नु पनेछ ।
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परिच्छे र्द ६
69.
(१)

मौजुर्दा र्दताय श्रे स्ता धभडाउने
मौजुर्दा र्दताय श्रे स्ता धभडाउने भन्नाले पुनः नापी भएको क्षेरमा जग्गा र्दताय गने क्रममा साकवकको
नक्सालाई रिफिे न्सको रुपमा धलई साकवक ककत्ताको चौहद्दी फिक नपने गरि हाल नापी भए
बमोशजमको ककत्ता धमलेको छ छै न भनी ले खा जोखा गनुय हो ।साकवक नक्सामा िहको रुकटको
कािर्ले साकवक ककत्ताको ि हालको ककत्ताको आकाि प्रकाि ि क्षेरफल हुबहु नधभड्न सक्छ l

(२)

मालपोत कायायलयबाट हालसाकवक धभडाई पठाउन अनुिोि भई आएमा नापी अधिकृतले

सम्बशन्ित

फााँटवाला कमयचािीलाई मौजुर्दा र्दताय श्रे स्ता धभडाउनआर्दे ि गनुय पनेछ ।
(३)

उपर्दफा (२) बमोशजम आर्दे ि प्राप्त भएपधछ फााँटवाला कमयचािीले धनवेर्दनमा उल्ले ख भएको ककत्ता
छु ट्टै ककत्ता हो वा ब्लकमा नाप नक्सा भएको हो यकीन गनुय पनेछ ।

(४)

पुनः नापीको समयमा अलग्गै ककत्ताको रुपमा नाप नक्सा भएको भए कफल्डबुकमा सम्बशन्ित ककत्ता
र्दताय भए/नभएको यकीन गरि र्दताय भएको भए सोही व्यहोिा खुलाई कफल्डबुक उताि समेत िाखी
मालपोत कायायलयमा लेखी पठाउनु पनेछ ।

(५)

पुनः नापीको समयमा अलगै ककत्ताको रुपमा नाप नक्सा भएको भएता पधन कफल्डबुकमा र्दताय नभएको
वा नाम कायम नभएको भए उि ककत्ताको कफल्ड धनरिक्षर् समेत गरि साकवक नक्साको चौहद्दी
धभडाई हालको भोग ि नाप नक्सा भएको ककत्ता धमल्ने नधमल्ने यकीन गरि धमल्ने भएमा मार सोही
बमोशजमको कवविर् उल्ले ख गरि मालपोत कायायलयमा पठाउने । यदर्द नापनक्सा भएको ककत्तामा
कफल्ड धनरिक्षर्को क्रममा पुिा ककत्तामा भोग भएको नर्दे शखएमा भोग नभएको तफय कटाई बााँकी
िहेको जग्गाको कवविर् मालपोत कायायलयमा ले शख पठाउनु पनेछ ।

(६)

पुनः नापीको समयमा अलगै ककत्ताको रुपमा नाप नक्सा भएको भएता पधन कफल्डबुकमा र्दताय नभएको
वा नाम कायम नभएको भए उि ककत्ताको कफल्ड धनरिक्षर् गर्दाय नाप नक्सामा कायम भएको क्षेर

भन्र्दा बढी क्षेरमा स्थायी सं िचना खडा गरि भोगचलन गिे को िहे छ भने सो अवस्थामा विीपिीका
ककत्ताहरु समेतको अध्ययन गरि वरिपिीका ककत्ताहरूको क्षेरफल घटी नहुने िहे छ भने सोही कवविर्

मालपोत कायायलयमा लेशख पठाउनु पनेछ l ति विीपिीका ककत्ताहरुको क्षेरफल घटी हुने िहे छ भने
सोकह व्यहोिा वा कुनै ककत्ता लोप हुने िहे छ भने साकवकको कुन ककत्ता लोप हुने हो सोको कािर्
समेत खुलाई मालपोत कायायलयमा लेशख पठाउनु पनेछ l
(७)

पुनः नापी हुाँर्दा साकवकको कवधभन्न ककत्ताहरु एउटै ब्लकमा नाप नक्सा भएको िहे छ भने सम्बशन्ित
फााँटवालाले उि ब्लक धभर साकवकको कुन कुन ककत्ताहरु समावेस भई नाप नक्सा भएको हो सो

यकीन गरि कफल्ड धनरिक्षर्को क्रममा उि ब्लक धभर समावेस भएका सवै ककत्ताहरुको हालको
भोगको अवस्था स्पष्ट िहे छ भने साकवक नक्साको चौहद्दी हे िी सोही बमोशजमको कवविर् तयाि गरि
मालपोत कायायलयमा लेखी पठाउने । ति उि ब्लक धभर हालको भोग अनुसाि साकवकको कुनै
ु ो कािर् समेत खोली मालपोत कायायलयमा पठाउनु पनेछ ।
ककत्ता लोप हुने र्दे शखएमा लोप हुनक
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(८)

पुनः नापी हुाँर्दा साकवकको कवधभन्न ककत्ताहरु एउटै ब्लकमा नाप नक्सा भएको िहे छ ि ब्लक धभर

भोगको अवस्था स्पष्ट भएको ति क्षेरफल घटी वा बढी भएको अवस्थामा कवविर् भिी पठाउाँर्दा
भोगको अवस्था खुलाई ब्लक धभरको क्षेरफल घटी वा बढी जे जस्तो र्दे शखन्छ सो व्यहोिा समेत
उल्लेख गरि मालपोत कायायलयमा पठाउनु पनेछ ।
(९)

पुनः नापी हुाँर्दा साकवकको कवधभन्न ककत्ताहरु एउटै ब्लकमा नाप नक्सा भएको िहे छ ि ब्लक धभर
भोगको अवस्था स्पष्ट नभएको ि ब्लक धभरको क्षेरफल घटी वा बढी भएको अवस्थामा सोही
व्यहोिा उल्ले ख गरि मालपोत कायायलयमा पठाउनु पनेछ ।

(१०) पुनः नापी हुाँर्दा ब्लक ब्लकमा नाप नक्सा भएको िहे छ ि हालसाकवक गनय माग भएको ककत्ता एक

भन्र्दा बढी ब्लकमा पने िहे छ भने कफल्ड धनरिक्षर्का क्रममा ब्लक ब्लक वीचको धसमाना कफल्डमा
स्पष्ट भए नभएको यकीन गरि र्दे हाय बमोशजम गनुय पनेछ ।
(क) ब्लक ब्लक वीचको धसमाना कफल्डमा स्पष्ट भएमा उि ब्लकहरु धभर भोगचलनको अवस्था

हेिीउपर्दफा (७),(८),(९) बमोशजमको कवविर् भिी मालपोत कायायलयमा पठाउने ।
(ख) ब्लक ब्लक वीचको धसमाना कफल्डमा स्पष्ट नभएमा हाल नक्सामा भएको ब्लकको धसमानालाई

आिाि मानी धभडाउन हुाँर्दैन । त्यस्तो अवस्थामासाकवक नापी नक्सामा भएका स्थायी सं िचना एवं

प्राकृधतक धसमानाहरु पुनःनापीको नक्सामा समेत खोजी धभडाई त्यस धभरको क्षेरलाई ब्लक मानी
उपर्दफा(७),(८),(९)बमोशजमको कवविर् भिी मालपोत कायायलयमा पठाउने ।

(ग) कुनै ककत्ता आंशिक रुपमा ब्लक बाकहि ि आंशिक रुपमा धभर पने भएमा उि ककत्ता ब्लक धभर

ि बाकहि भई नाप नक्सा हुन ु पनायको कािर् कफल्ड धनरिक्षर् गरि यकीन गनेि सो कवविर् उपर्दफा
(७),(८),(९) बमोशजमको कवविर् भिी मालपोत कायायलयमा पठाउने ।

(घ) सिकािी सावयजधनक जग्गा समेत समावेस भई ब्लक कायम भएकोमा पकहले साकवक बमोशजमको

सिकािी सावयजधनक जग्गा छु ट्याई उपर्दफा (७),(८),(९) बमोशजमको कवविर् भिी मालपोत
कायायलयमा पठाउने ।

(११) पुनः नाप नक्सा हुाँर्दा कायम हुन आएका कुनै ककत्ताको मौजुर्दा र्दताय श्रे स्ता धभडाउाँर्दा उि ककत्ताको

साकवक प्रमार्को आिािमा चौहद्दी धमल्न नआई फिक ठाउाँमा भोगचलन भएमा सोही व्यहोिा खोली

मालपोत कायायलयमा लेखी पठाउने । ऐनको सातौं सं िोिन २०४९ लागु हुन ु अगावै पुनः नाप
नक्सा भएका शजल्ला क्षेरमा जग्गा र्दताय आदर्द काययको लाधग मालपोत कायायलय, अर्दालत लगायत
अन्य अधिकाि प्राप्त आयोगवाट छानकवन प्रयोजनको लाधग हाल साकवक धभडाउन ले खी आएमा हाल
साकवक धभडाउनु पनेछ ।
(१२) हाल साकवक गर्दाय जुन ककत्ताको हाल साकवक गने हो उि ककत्तामा साकवकको सिकािी/सावयजधनक

पधतय जस्ता जग्गा समावेस भई हाल नाप नक्सा भए/नभएको िाम्रिी हेिी समावेस भएको र्दे शखएमा
कधत क्षेरफल सिकािी, सावयजधनक, पधतय जग्गा समावेस भएकोछ भधन प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरि पठाउनु
पनेछ ।
(१३) सिकािी सावयजधनक पधतय जग्गा हालको ककत्तामा समावेस भएको नक्सामा र्दे खाउनु पर्दाय अथवा

ओभिल्याप नक्सा तयाि गर्दाय

साकवक नक्साका आिाि कवन्र्दू हरु समेत खुलाई तयाि गनुय पनेछ।
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(१४) हाल साकवक गर्दाय साकवक ि हालको नक्सा पुिा धसट Exact overlay नभएमा

पुिा धसट नधभडाई

उपयुि आिाि कवन्र्दुहरुको आिािमा विीपिीका ककत्ताहरुसं ग मार धभडाउनु पनेछ ।

(१५) मालपोत कायायलयबाट हालसाकवक गनय माग भै आएका परहरु ि

कायायलयवाट मालपोत कायायलयमा

पठाइएका कवविर् ि सो सं ग सं लग्न कागजातहरु एकै साथ सं लग्नगरि छु ट्टै फायल वनाई प्रिासन
िाखामा सुिशक्षत िाख्नु पर्दयछ । हाल साकवक सम्वन्िी कवविर्हरु छु ट्टै िशजष्टि समेत खडागरि
अधभलेख िाख्नु पर्दयछ ।
(१६) मालपोत कायायलयबाट हाल साकवक सम्वन्िमा धनर्यय भै आएपधछ

कायायलयले सोही धनर्यय

बमोशजमको व्यहोिा कफल्डबुक वा प्लट िशजष्टिको कैकफयत महलमा जनाई प्रमाशर्त गरि िाख्नु पर्दयछ
।

(१७) अर्दालत वा मालपोत कायायलय बाहे क अन्य व्यशि वा सं स्थाले हाल साकवक कवविर् माग गिे मा

उपलब्ि गिाउनु हुाँर्दैन ।
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परिच्छे र्द ७
कवकवि
70. आयोग वा सधमधतले नाप नक्सा गरि नक्सा तयाि गर्दाय साकवक नाप नक्साबाट तयाि भएको
नक्सामा

गनुय हुाँर्दैन । आयोग वा सधमधतले नाप नक्सा गरि नक्सा तयाि गनुय पने भएमा छु ट्टै

नक्सा बनाई आवश्यक प्रकृया पुयायई कायायलयमा हस्तान्तिर् गनुय पनेछ ।

71. र्दफा ७० बमोशजम नक्सा तयाि गरि ककत्ताकाट गर्दाय साकवक नक्सामा भएको ककत्ता नम्बि
कायम गरि सोही नक्साको प्लट िशजष्टिको अशन्तम नम्बिर्दे शख जधत प्लट गनुय पने हो त्यती
ककत्ताको ककत्ता नम्बि कायायलयबाट माग गनुय पने छ सोही ककत्ता नम्बि मार नक्सामा कायम
गनुय पनेछ ।

72. कवभागले कुनै क्षेर तोकी ककत्ता नक्सा तयाि गनय आर्दे ि जािी गिे मा धनिायरित काययकवधि अनुसाि
तयाि गनुय पनेछ ।

73. यो धनर्दे शिका बमोशजम नापी अधिकृतले गने गरि तोकीएका कामहरु प्रमुख नापी अधिकृत
कायायलय प्रमुख भएको कायायलयमा प्रमुख नापी अधिकृतले ि नापी अधिकृत कायायलय प्रमुख

भएको कायायलयमा नापी अधिकृतले गनुय पनेछ l नापी अधिकृतले गने गरि तोकीएको काम,
कतयब्य ि अधिकाि धनधमत्तको शजम्मेबािीमा िहे को कमयचािी बाहे क अन्यलाई प्रत्यायोजन गनय
सककने छै न l

74. यो धनर्दे शिकाको बमोशजम हुने कायय सम्पार्दन भए नभएको सम्बन्िमा नापी कवभागले धनयधमत
अनुगमन गनुय पनेछ।

75. जग्गा प्रिासन काययको धसलधसलामा प्रचधलत धनयम कानून बमोशजम मालपोत कायायलयबाट
धनर्यय भई आएका कवषयहरु नक्सा श्रे स्तामा अद्यावधिक गने कायय कायायलयले गनुय पनेछ ।

76. कुनै व्यशि, कवत्तीय सं स्था वा अन्य धनकायले घि, बाटो छ छै न भनी प्रमाशर्त गनय माग गिे मा
कायायलयले गनुय हुाँर्दैन ।

77. शजल्लाशस्थत सिकािी धनकायहरुले नाप नक्सासं ग सम्बशन्ित प्राकवधिक कवषय सम्वन्िी पिामिय
माग गिे मा उपलब्ि श्रोत सािन ि जनििीको अवस्था हे िी यथासक्य रुपमा उपलब्ि गिाउनु
पनेछ ।
78. कायायलयले कायायलयमा भएका काययहरुको अधभले ख सुिशक्षत िाख्न तामेली फााँटको व्यवस्था गनुय
पनेछ । अर्दालतबाट कफल्ड प्रधतबेर्दन माग भई आएमा सो प्रधतवेर्दन उपलब्ि गिाउनु पनेछ।
79. नापनक्सा तथा जग्गा र्दताय गने सम्बन्िमा

मन्रालय ि

कवभागले

आवश्यक धनर्दे िन जािी गनय

सक्नेछ ।
80. कवभागले नाप नक्िा तथा नक्िा श्रे स्ता अद्यावधिक सम्बन्िी काययधबिी बनाई लागु गनय सक्नेछ
l

81. यो धनर्दे शिका जािी हुन ु भन्र्दा अगाधड भएका कवभागीय प्राधबिीक परिपरहरु धनशष्क्रय हुनछ
े न ।
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अनुसूची - १

(र्दफा ५ को उपर्दफा ४ सं ग सम्बशन्ित)
नेपाल सिकाि
भूधम सुिाि तथा व्यवस्था मन्रालय
नापी कवभाग
नापी कायायलय .......
माधसक प्रगधत कवविर्
आ.व. .............................

महिना ........................

पाना न. :-- १

धस.नं.

गा.कव.स./न.पा.

वडा नं.

धसट नं.

टोली
प्रमुखको नाम

नाप नक्सा

आवार्दी जग्गाको

सिकािी सावयजधनक
जग्गा

गनेको
नाम

कक.सं .

क्षे.फ

कक.सं .

क्षे.फ.

जम्मा
कक.सं .

क्षे.फ

७ दर्दने सूचना

ज.ि.प्र.पूजाय

प्रकािन

कवतिर्

भए/नभएको

गिे का सं ख्या

कैकफयत

नाप नक्साको माधसक प्रगधत कवविर्

यस मकहनाकोजम्मा
गत मकहनासम्मको जम्मा
कूल जम्मा

तयाि गनेको नाम ि हस्ताक्षि

रुजू गनेको नाम ि हस्ताक्षि
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प्रमाशर्त गनेको नाम

ि हस्ताक्षि

अनुसूची - १

(र्दफा ५ को उपर्दफा ४ सं ग सम्बशन्ित)
नेपाल सिकाि
भूधम सुिाि तथा व्यवस्था मन्रालय
नापी कवभाग
नापी कायायलय .......
माधसक प्रगधत कवविर्
आ.व. .............................

महिना ........................

पाना न. :-- २

धनयन्रर् कवन्र्दुस्थापना तफयको प्रगधत कवविर्

धस.नं.

गा.कव.स./न.पा.

वडा नं.

धसट नं.

टोली नं.

पुबेक्षर् सं ख्या

स्मािक

सभे क्षर्

र्दुिी नाप

धनयन्रर्

कवन्र्दू सं ख्या

ज्वाईन्ट

कैकफयत

१
यस मकहनाको जम्मा
गत मकहनाको जम्मा
कूल जम्मा

तयाि गनेको नाम,पर्द ि हस्ताक्षि

रुजू गनेको नाम, पर्द ि हस्ताक्षि
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प्रमाशर्त गनेको नाम,पर्द ि हस्ताक्षि

अनुसूची - १

(र्दफा ५ को उपर्दफा ४ सं ग सम्बशन्ित)
नेपाल सिकाि

भधु मसुिाि तथा व्यवस्था मन्रालय
नापी कवभाग
नापी कायायलय, .................
माधसक प्रगधत कवविर्
पाना न. :- ३
आ.व. ..............

मकहना.............................

नाप नक्सा तफय
धस.नं.

यस मकहनाको

गत आ.व./मकहना सम्मको

हालसम्मको

प्रगधत

प्रगधत

प्रगधत

कवविर्

यस मकहनाको

गत आ.व./मकहना सम्मको

हालसम्मको

धनवेर्दन

धनवेर्दन

धनवेर्दन

कवविर्

यस मकहनाको

गत आ.व./मकहना सम्मको

हालसम्मको

प्रगधत

प्रगधत

प्रगधत

कवविर्

१

नाप नक्सा भई िहेको गा. कव. स ./नगिपाधलका

२

आवार्दी ककत्ता सं ख्या

३

सिकािी ,सावयजधनक ककत्ता सं ख्या

४

जम्मा नापी भएको ककत्ता सं ख्या

५

आवार्दी जग्गा (हेक्टि)

६

सिकािी जग्गा (हेक्टि)

७

नापी भएको जम्मा क्षेरफल (हेक्टि)

कैकफयत

धनवेर्दन फछययौटय तफय
धस.नं.
८

धनवेर्दन सं ख्या

९

धनवेर्दन फछयौट सं ख्या

१०

कैकफयत

जम्मा धनवेर्दन सं ख्या

अन्य तफय
धस.नं.
११

धनयन्रर् कवन्र्दु

१२

७ दर्दने सूचना प्रकािन

१३

१५ दर्दने सूचना प्रकािन

१४

पूजाय कवतिर्

तयाि गनेको नाम ि र्दस्तखत:-

रुजु गनेको नाम ि र्दस्तखत:-

50

प्रमार्ीत गनेको नाम ि र्दस्तखत:-

कैकफयत

अनुसूची - २
(र्दफा १० को उपर्दफा २ सं ग सम्बशन्ित)
पाना न. :- १
धनयन्रर् कवन्र्दु कवस्ताि सम्बशन्ि मापर्दण्ड
1. Major control point sf] monumentationvuf]nn] tof/ u/]sf] TriangulationInstruction Book (Blue
Book) df pNn]v ePsf] ;fwf/0f rf}yf] bhf{sf] lgoGq0f ljGb'sf nflu tf]lsPsf] specification cg';f/ x'g]5 .
2. Major control point sf] l8 sf8{ vuf]nn] tof/ u/]sf] Triangulation Instruction Book (Blue Book) df
pNn]v ePsf] specification cg';f/ x'g]5 .
3. Major control point sf] gDa/ gfkL sfof{non] vuf]n tyf e'dfkg dxfzfvf;+u dfu u/L ;f]xL adf]lhd lbg' kg]{5 .
4. Major control point:yfkgf ubf{ lkmN8a's, sDKo'6];g kmf/d / z'¢tf Triangulation Instruction Book (Blue
Book) adf]lhd x'g' kg]{5 .

45 cm

2.54 cm

45 cm

;x/L If]qsf nfuL hL=cfO{= kfOk

Uf|fdL0f If]qsf nfuL sf7sf] lsnf
Minor Control point sf] gDa/ sfof{no k|d'vn] pknAw u/fP adf]lhd /fVg' kg]{5 .
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अनुसूची - २
(र्दफा १० को उपर्दफा २ सं ग सम्बशन्ित)
पाना न. :-२
Traverse Observation Form
OVSERVATION BOOK- HORIZENTAL ANGLE AND DISTANCE
GRID SHEET:

PAGE:

Standing on:……………..…………………………………………….

Observer:………………………………………………………………

Date:………………...........………………………………

Weaeher:……………………..………………………………………..

Face

Mean
OBJECT
No.

Name

…….Set
g

[1]

[2]

cg
[3]

Mean

Reduction
ccg

cg

ccg
[4]

…….Set
g

cg

Reduction
ccg

[5]

Mean

cg

ccg

…….Set
g

[6]

cg

ccg
[7]

L
R
L
R

TRIG. FORM 1.11 A
52

Mean Of
………....Sets

Reduction
cg

ccg
[8]

g

cg
[9]

ccg

Signal Height

Traget:………………………………………………………..

Different of Height

Total Station:………………………..…..No:……………………….

Horizental Distance

Station:…...…Height of Instrument (Hi)…….
Number And Name of Station
---------------

M.

M.

M.

Remarks

[10]

[11]

[12]

[13]

अनुसूची - २
(र्दफा १० को उपर्दफा २ सं ग सम्बशन्ित)
पाना न. : ३
Cordinate Computation Form
District Survey Office ……….
……………………………………..
Traverse Computation Form

No

Obs.
Angle

Bearing
(β)

Correctio
n

Correcte
d
Bearing
(β)

Distance
(D)

∆N=D*Sin
β

Correctio
n

Correcte
d
∆N

1
2
3
4

Where,
Ex – Algebric Sum of error in Easting (Σ∆E )
Ey – Algebric Sum of error in Northing (Σ∆N )
P – Sum of Traverse legs length
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∆E=D*Cos
β

Correctio
n

Correcte
d
∆E

Co-ordinate

Northing

Easting

ु ी - ३
अनुसच
(र्दफा १३ को उपर्दफा ९ सं ग सम्बशन्ित)
प्रािशम्भक तेिीज
शजल्ला:-

वडा नं.

गा.कव.स./ न.पा.

नक्सा धसट नं.

क्र.स.

जग्गािनीको नाम थि, ठे गाना,
ना.प्र.नं, बाबु,बाजेको नाम

मोहीको नाम थि,
ठे गाना,ना.प्र.नं.,बाबु,
बाजेको नाम

तयाि गने कमयचािीको
नाम
र्दस्तखत
धमधत
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कक.नं.

कैकफयत

अनुसूची - ४
(र्दफा १३ को उपर्दफा २६ सं ग सम्बशन्ित)

सं केत शचह्न
घि

धसमाना

अन्तििाकिय

पक्की,

अञ्चल

बगैंचा, रुख, बााँसको झााँङ्ग

शजल्ला

धनयन्रर्

नगिपाधलका
गा.कव.स.
वाडय
ककत्ता

जङ्गल

2

कवन्र्दू

/

ते श्रो ि चौथो र्दजाय

0
.

(नम्बि सकहत)

/

खोला
कुलो

कच्ची

प्लट गनय सककने, प्लट गनय नसककने

घोडे टो, गोिे टो

टे धलफोन लाइन
कव ल

कवजुली लाइन
िे लवे लाइन

पखायल

É

c

प्रथम ि र्दोश्रो र्दजाय

बेन्चमाकय

पक्की

कााँडे तािबाि

¯ ¯ ¯ ¯ ¯
¯ ¯ ¯ ¯ ¯
¯ ¯ ¯ ¯ ¯

टाभसय

सडक

ककत्ता समावेस शचह्न

कच्ची, भशत्कएको

s

पोखिी, मुल

पो.

िािा, खानेपानी कल

िा.

ईनाि, कुवा, ट्यूवेल

ई.

मशन्र्दि, मशस्जर्द, धगजायघि, स्तुपा
अस्पताल,

स्वास्थ्य

चौकी

मशन्र्दि,
अ.

पाटी, िमयिाला, सतल

पा.

हुलाक, पर मं जषु ा, प्रहिी चौकी

हु.
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मु.
खा. पा. क.
कु.
म.

धग. स्तु.

स्वा. चौ.

ि.
प. मं .

ट्यू.

स.
प्र. चौ.

अनुसूची - ५
(र्दफा १५ को उपर्दफा ६ सं ग सम्बशन्ित)
नेपाल सिकाि

भधु मसुिाि तथा व्यवस्था मन्रालय
नापी कवभाग
नापी कायायलय, .................
........... न. नापी टोली
सुचना
यस नापी टोलीबाट हाल नाप नक्सा गर्दाय न.पा./गा.कव.स. ....................................... वडा नं.
........... को र्दे हायका ककत्ताहरुको घि जग्गा र्दे हायका व्यशिले पिापूव य र्दे शख र्दताय धतिो केही नभई मेिो
स्ववासी र्दताय गरि पााँउ भनी र्दावी गिे को हुाँर्दा जग्गा (नाप जााँच) ऐन २०१९ को र्दफा ६ को उपर्दफा
(५) बमोशजम सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सो उपि कसै को हक भोग भए वा
सावयजधनक, बन क्षेर

उि जग्गा ऐलानी,

वा गुठी अधिनस्थ जग्गा भए यो सूचना प्रकाशित भएको धमधतले २१ (एक्काइस) दर्दन

धभर सम्बशन्ित नापी टोलीमा आफै उपशस्थत भै स–प्रमार् उजुि गनुय होला अन्यथा धनम्न उल्ले ख भएका
जग्गा

धनवेर्दकको नाममा जग्गा (नाप जााँच) ऐन २०१९ को र्दफा ६ को उपर्दफा (५) बमोशजम स्ववासी

र्दताय भई जाने ब्यहोिा समेतको सूचना गरिएको छ

क्र.सं .

र्दावी गने स्ववासी

हाल

जग्गािनीको नाम, थि

नापीको

िवतन

वडानं.

ककत्ता
नं.

क्षेरफल

पूव य

पशिम उत्ति

र्दशक्षर् कैकफयत

तयाि गनेको

रुजु गनेको

प्रमाशर्त गनेको

नाम:-

नाम:-

नाम:-

र्दजाय:-

र्दजाय:-

र्दजाय:-

र्दस्तखत:-

र्दस्तखत:-

र्दस्तखत:-
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अनुसूची - ६
(र्दफा १६ को उपर्दफा १ ि ९क सं ग सम्बशन्ित)
श्रीमान् टोली प्रमुख ज्यू,
.......... नं नापी टोली.........
नापी कायायलय ............
कवषय:- जग्गा र्दताय गरि पाउाँ।
महोर्दय,
................... न.पा./वडा/गा.कव.स. को नाप नक्सा .......... नं नापी टोलीबाट
भई धमधत ......................मा प्रकाशित सुचनामा मेिो हक भोगको जग्गा धनम्न अनुसाि
कायम भएकाले मेिो नाममा र्दताय गरि पााँउ भनी रु १०|- को कटकट टााँसी धनवेर्दन गर्दयछु।
साकवक
गा.कव.स.
/ न.पा

हाल

वडा नं
/ धसट

कक.नं.

क्षे.फ.

न.

गा.कव.स.

वडा

धसट

/ न.पा

नं

नं

कक.नं.

सं लग्न प्रमार्हरु १. नेपाली नागरिकताको प्रमार्
धनवेर्दक

१. नेपाली नागरिकताको प्रमार् पर

नाम थि:-

२.जग्गािनी र्दताय प्रमार् पुजायको प्रधतधलकप

र्दस्तखत:-

३ धतिो धतिे को िधसर्द

वतन:-

४ अन्य प्रमार्

बाजे:-

बाबु:-
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क्षे.फ.

कैकफयत

अनुसूची - ७
(र्दफा २० को उपर्दफा ४ च सं ग सम्बशन्ित)
नेपाल सिकाि

भधु मसुिाि तथा व्यवस्था मन्रालय
नापी कवभाग
नापी कायायलय,................
छु ट जग्गा र्दतायको लाधग धसफारिस गर्दाय भनुप
य ने फािम

१.धनवेर्दकको र्दताय नं ि धमधत:क) नाम, थि, वतन:ख) नागरिकताको प्रमार् पर नं/ धमधत/ कायायलय:ग) बाबुको नाम थि:घ) बाजेको नाम थि:२. हकर्दािले र्दताय नामसािी/ र्दताय गनय माग भएकोमा
क) साकवक र्दतायवालाको नाम, थि, वतन:ख) हकर्दाि प्रमार्:ग) प्रमार्बाट र्दे शखएको हकर्दािको कवविर्:नाता

नाम, थि, वतन

घ) िेिै हकर्दाि भै केहीको नाम र्दताय गने माग भएकोमा को कस्को नाम र्दताय हुन ु पने हो अरु हकर्दािको
मञ्जुि छ/ छै न ? भए को कसको मञ्जुि छ खुलाउने।
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३) र्दताय गनय माग भएको जग्गाको कवविर्:साकवक
मौजा

िै .नं.हा.नं.

खाता

क्षे. फ.

िै कि/ गुठी

४) कफल्डबुक उतािबाट र्दे शखएको कवविर्:गा.कव.स./
न.पा.

वडा न.

ककत्ता
न.

कवविर्

क्षे.फ.

पुन: नापीको कवविर्
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मोही

जग्गािनी

ककधसम

ककसानको
व्यहोिा

५)

७

नं.

फााँटवािी

कवविर्मा

उि

साकवकको

कवविर्

धभड्छ

/धभड्र्दै न...............................................................................................................................................................
६) उि जग्गा र्दतायको लाधग के कस्तो प्रमार् पेि भएको छ। सो को कवविर्
.................................................................... .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
७) साकवक लगतको जग्गा मध्ये कधत र्दताय हुन बााँकी छ भनी धनवेर्दकले खुलाएको छ ?
......................................................................................................................................................................................................................
....................................................................
८) हाल र्दताय माग भएको जग्गा र्दतायको लागी पकहले कतै धनवेर्दन दर्दएको धथयो ? दर्दएको भए
कस्तो धनर्यय वा कािवाही भयो धनवेर्दकले खुलाएको छ ?
......................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................
९) र्दताय गनय माग भएको जग्गाको कुन साल सम्म मालपोत बुझाएको छ ि कुन साल र्दे खीको
मालपोत बुझाउन बााँकी छ, भनी

धनबेर्दकले खुलाएको छ ?, ििौटी िहे को भए कुन साल सम्मको

ििौटी कहााँ िहे को प्रमार् के पेि भएको छ ?
१०) अन्य श्रे स्ता धभडाएको
क्षेर

वडा नं.

मोठ श्रे स्ताबाट

िोक्का र्दे शखन्छ/

/कक. नं.

र्दे शखएको कवविर्

र्दे शखन्न
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साकवक
धभडे को छ
/छै न

अरु कािबाही वा मुद्धा
चले को र्दे शखन्छ /र्दे शखन्न।

११) स्थानीय धनकायको धसफारिसको व्यहोिा ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१२) सजयधमन गिाएकोमा सजयधमनमा भएको व्यहोिा

--------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

१३) स्थलगत धनिीक्षर् बाट र्दे शखएको जग्गाको शस्थधत---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१४) कफल्डबुकमा र्दे शखएको जग्गािनी बुशझएकोमा धनजको भनाई --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१५) कफल्डबुकमा र्दे शखएको मोही बुशझएकोमा मोहीको भनाई -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61

१६) सावयजधनक सुचना प्रकाशित भएकोमा सो को सं शक्षप्त कवविर् ि त्यसमा कसै को र्दावी
उजुिी पिे /नपिे को के हो ? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१७) र्दताय माग भएको जग्गामा सिकािी सावयजधनक जग्गा पछय / पर्दै न? हाल साकवक
कवविर् समेत खुलेको प्राकवधिकको िाय --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१८) वन कायायलयको स्वीकृती आवश्यक भएमा सो समेत :नाम

पर सं ख्या

१९) जलािाि सं िक्षर् अधिकृतको स्वीकृती
कायायलयको नाम

धमधत

धलनु पने भए स्वीकृत दर्दने :पर सं ख्या

धमधत

२०) अन्य केही कुिा खुलाउनु पने कवविर् भए खुलाउने: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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२१) पेि भएको धमधसलसं ग सं लग्न कागजात एबम सबुत प्रमार्बाट उशल्लशखत कवविर्
भिे को हो फिक छै न भनी प्रमाशर्त गने सम्बशन्ित कमयचािीको र्दस्तखत :--------------------------------------२२) कायायलयको िाय: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२३) सधमधतको धसफारिस :- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.....................

.......................

.......................

.......................

.......................

अधिकृत

अधिकृत

अधिकृत

गा.कव.स./वडा अध्यक्ष

प्रमुख नापी अधिकृत

मालपोत

शजल्ला वन

शजल्ला प्रिासन

गा.कव.स./न.पा.कायायलय

नापी कायायलय

कायायलय

कायायलय

कायायलय
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अनुसूची - ८
(र्दफा २८ सं ग सम्बशन्ित)
धनवेर्दनको ढााँचा
श्रीमान प्रमुख नापी अधिकृत ज्यू,
नापी कायायलय, ........................

ु सुिाि गरि पााँउ भन्ने बािे ।
कवषय - भल

महोर्दय,
यस कायायलयिािा धमधत ..................मा कवतिर् भएको जग्गािनी प्रमार् पूजायमा
मेिो/ हाम्रो धनम्न कवविर् फिक पिे को ि धनम्न ककत्ता जग्गाको प्रमार् पूजाय प्राप्त
नभएकोले उपलब्ि गिाई दर्दनु हुन रु १० को कटकट टााँसी धनवेर्दन गिे को छु /छौं।

गा.कव.स./न.पा.

वाडय नं.

नक्सा नं.

ककत्ता नं.

भएको व्यहोिा हुनपु ने व्यहोिा

माथी उल्ले शखत व्यहोिा झुठ्ठा ठहिे कानून बमोशजम सहुला बुझाउाँला ।
पेि गिे का प्रमार्हरु

धनवेर्दक

1_

नागरिकताको प्रमार्परको प्रधतधलकप

र्दस्तखत

2_

..........................................

नाम थि :-

3_

..........................................

ठे गाना :-

4_

..........................................

बाबुको नाम :बाजेको नाम :-

इधत सम्बत २०......... साल ........ मकहना....... गते िोज............ िुभम्............
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कैकफयत

ु ी - ९
अनुसच
(र्दफा ३० सं ग सम्बशन्ित)
जग्गािनी ते िीज
जग्गािनी नम्बि

:-

जग्गािनीको नाम थि:- --------------------------------वतन: --------------अञ्चल:- --------------------शजल्ला:- -----------------गा.कव.स./ न.पा.:- -----------------वडा नं:- ----------------------जग्गािनीको बाबु/ पधतको नाम:- -------------------बाजे/ससुिाको नाम:- -----------------------------ना.प्र.नं./ धमधत:- --------------------------------ना.प्र. जािी गने शजल्ला:- -------------------ककत्ता

कविह

जग्गािनीको

मोहीको नाम थि वतन ि

नम्बि

(आवार्दी,पती,

हक कहस्सा

नम्बि भए सो समेत मोहीको

पोखिी आर्दी)

जग्गाको ककधसम

बाबुको नाम ि सम्भव भए

क्षेरफल (वगय धमटि)

बाजेको नाम समेत
कृकष क्षेर

व्यवसाकयक
वसोवास क्षेर
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तथा

प्रमार् सं केत

कैकफयत

अनुसूची - १०
(र्दफा ४३ सं ग सम्बशन्ित)
नापी कायायलय …………………..

र्दताय

र्दताय

वांकी

र्दताय

भएको

र्दताय

वांकी

र्दताय

भएको

र्दताय

वांकी

चेक जााँच गने
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१०

११

१२

१३

तेिोमेिो धनवेर्दन

सधमधतमा पेि गने धनवेर्दन

जम्मा

फछौट

वांकी

जम्मा

फछौट

वांकी

१४

१५

१६

१७

कौकफयत

सिकािी जग्गा

९

जम्मा नक्सा सं ख्या

गुठी जग्गा

८

प्लटिशजष्टि सं ख्या

आवार्दी जग्गा

भएको

७

लुजधसट लेखेको कक.स.

६

जग्गार्दतायहन
ु नसकेकोकािर्

जम्मा र्दताय ककत्ता संख्या

५

मोही सं ख्या

जम्मा ककत्तासं ख्या

तयाि गने

४

जग्गािनी सं ख्या

३

धमनाहा जग्गा

२

सावयजधनक जग्गा

१
न.पा/ गा.कव.स- वडा नं .

जग्गािनी प्रमार्पूजाय कवतिर् गने आर्दे ि माग गनय ककत्तानापी महािाखा पठाउनु पने फािाम

प्रमाशर्त गने

अनुसूची -११
(र्दफा ४५ सं ग सम्बशन्ित)
जग्गािनी र्दताय प्रमार् पूजाय कवतिर् धमधत ..........................
यसमा शचत्त नबुझ्ने व्यशिले जग्गा (नाप जााँच) ऐन २०१९ को र्दफा ८ को उपर्दफा २ ि जग्गा
(नाप जााँच) धनयमावली २०५८ को धनयम १४ को उपधनयम ४ बमोशजम ६० दर्दन धभर नापी
कायायलय समक्ष कािर् सकहत उजुि गनय सककने छ । साथै यस कायायलयबाट प्राप्त गिे को जग्गािनी
र्दताय प्रमार् पूजायलाई पुनः हालसाकवक गरि िहनु नपने समेत जानकािी गिाइन्छ ।
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अनुसूची - १२
(र्दफा ५८ को उपर्दफा २ सं ग सम्बशन्ित)
धलखत र्दताय ककताब

र्दताय
नं.

मालपोतको
च. नं./
प. सं .

र्दताय

धमधत

दर्दनेको

नाम, थि
िवतन

धलने

वकस

को

गा.कव.स./

साकवक

थि

नं.

नं.

नाम,
िवतन

न.पा.वडा

ककत्ता

पर,

हालको

ककत्ता नं .

िाशजनामा,
अर्दालत
को

फैसला
आदर्द
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कुन

तफयबाट

कधतक्षेरफ
ल

धमधसल

बुशझधलने

फााँटवालाको
र्दस्तखत

मालपोतले

बुशझधलएको
धमधत

कैकफयत

अनुसूची- १३
(र्दफा ५८ को उपर्दफा ३ सं ग सम्बशन्ित)
ककत्ताकाट डायिी
फााँटवालाको नामः

पर्दः

क्र

नापी

धलखत

धलखत बुझ्नेको

गा.कव.स./न.पा,

साकवक

मालपोत

कायम

सं

कायायलय

बुझाउनेको

नाम

वडा नं ि धसट

ककत्ता नं

कायायलयको

ककत्ता नं

नाम

ि धमधत

च. नं ि धमधत

क्षेरफल

र्दताय
धमधत

नं

ि

हस्ताक्षि

हस्ताक्षि

नं

ि धमधत

कायम

क्षेरफल

तफय

ककत्ताकाट गने

चेकजााँच

फााँटवालाको
नाम,
ि धमधत

हस्ताक्षि

गने

प्रमाशर्त गनेको

धमधसल

मसी

सभेक्षकको

नाम, हस्ताक्षि

बुझेको

भिे को

नाम, हस्ताक्षि

ि धमधत

धमधत

धमधत

ि धमधत

प्रमाशर्त गने
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कैकफयत

अनुसूची -१४

(र्दफा ५९ को उपर्दफा २ सं ग सम्बशन्ित)
फायल नक्साको ढााँचा
साकवक ककत्ता न. :-

फायल नक्सा नं.:-

शजल्लाः

साकवकको माननापः

धसट नः

साकवक क्षेरफलः

नपा/गाकवसः

हालको माननापः

वडा नः

हालको क्षेरफल:

तयाि गनेः

चेक गने

प्रमाशर्त गनेः

सहीः

सहीः

सहीः

नामः

नामः

नामः

पर्दः

पर्दः

पर्दः

धमधतः

धमधतः

धमधतः
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नापी अधिकृत/प्रमुख नापी अधिकृत

अनुसूची -१५

(र्दफा ६० को उपर्दफा २ सं ग सम्बशन्ित)
छु ट फिक
पाना न. : १
क्षेरफल सं गर्ना गर्दाय पकहलो अमीन ि र्दोश्रो अमीनले धनकाले को
क्षेरफलमा दर्दइने छु टफिक
१:५००

१:१२५०

१:२५००

१:६००

१:१२००

१:२४००

क्षेरफल वगय

छु टफिक वगय

छु टफिक वगय

छु टफिक वगय

धमटि

धमटिमा

धमटिमा

धमटिमा

१७

१

२.५

५.५

३४

१.५

४

७.५

५१

२

४.५

९.५

६८

२

५

१०.५

८५

२.५

६

१२

१०२

२.५

६.५

१३

११९

२.५

७

१४

१३६

३

७.५

१५

१५३

३

८

१६

१७०

३

८

१७

१८७

३.५

८.५

१७.५

२०४

३.५

९

१८

२२१

३.५

९.५

१९

२३८

४

१०

१९.५

२५५

४

१०

२०

२७२

४

१०.५

२१

२८९

४

१०.५

२१.५

३०६

४.५

११

२२

३२३

४.५

११.५

२३

३४०

४.५

११.५

२३.५

माननाप
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अनुसूची -१५

(र्दफा ६० को उपर्दफा २ सं ग सम्बशन्ित)
छु ट फिक
पाना न. : २
क्षेरफल सं गर्ना गर्दाय पकहलो अमीन ि र्दोश्रो अमीनले धनकाले को
क्षेरफलमा दर्दइने छु टफिक
१:५००

१:१२५०

१:२५००

१:६००

१:१२००

१:२४००

छु टफिक वगय

छु टफिक वगय

छु टफिक वगय

धमटिमा

धमटिमा

धमटिमा

३२

१.५

३.६.४

७.५

६४

२

५

१०

९६

२.५

६

१२.५

१२८

३

७

१४.५

१६०

३

८

१६.

१९२

३.५

९

१८

२२४

४

९.५

१९

२५६

४

१०

२०

२८८

४

११

२१.५

३२०

४.५

११

२३

३५२

५

१२

२४

३८४

५

१२.५

२५

४१६

५

१३

२६

४४८

५.५

१३.५

२७

४८०

५.५

१४

२८

५१२

६

१४

२९

माननाप
क्षेरफल वगय धमटि
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अनुसूची - १५

(र्दफा ६० को उपर्दफा २ सं ग सम्बशन्ित)
छु ट फिक
पाना न. : ३
क्षेरफल सं गर्ना गर्दाय पकहलो अमीन ि र्दोश्रो अमीनले धनकाले को
क्षेरफलमा दर्दइने छु टफिक
१:५००

१:१२५०

१:२५००

१:६००

१:१२००

१:२४००

क्षेरफल वगय

छु टफिक वगय

छु टफिक वगय

छु टफिक वगय

धमटि

धमटिमा

धमटिमा

धमटिमा

३४०

४.५

११.५

२३.५

६८०

६.५

१६.५

३३

१०२०

८

२०

४०

१३६०

९.५

२३

४६.५

१७००

१०.५

२६

५२

२०४०

११.५

२८.५

५७

२३८०

१२

३०.५

६१

२७२०

१३

३२.५

६५.५

३०६०

१४

३४.५

६९.५

३४००

१४.५

३६.५

७३

३७४०

१५

३८

७७

४०८०

१६

४०

८०

४४२०

१६.५

४१.५

८३.५

४७६०

१७

४३

८६.५

५१००

१८

४४.५

८९.५

५४४०

१८.५

४६

९२.५

५७८०

१९

४७.५

९५.५

६१२०

१९.५

४९

९८

६४६०

२०

५०

१०१

६८००

२०.५

५१.५

१०३

माननाप
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अनुसूची -१६
(र्दफा ६० को उपर्दफा ५ सं ग सम्बशन्ित)
टायल चेक िशजष्टि
फाइल

कायायलय
पकहलो
र्दताय

गा.कव.स

वडा

नं .

/ न.पा.

नं .

धसट
नं .

ककत्ता
नम्बि

साकवक
कायम

कमयचािी
क्षेरफल

नापी अधिकृतले
र्दोश्रो कमयचािी
क्षेरफल

जााँच गने
कमयचािी

क्षेरफल

साकवक ककत्ता /

तोकेको चे क
फिक

छु ट
फिक

पकहले टायल
चे क भए
नभएको

ककत्ताकाटको

ककत्ता काट भइ

धसलधसलामा

बााँकक अशन्तम ककत्ता

हो वा टायल

/ ककत्ताकाट भइ

धनबेर्दनको

कायम ककत्ता कुन
हो

क्षेर

र्दस्त

क्षेर

र्दस्त

क्षेर

र्दस्त

फल

खत

फल

खत

फल

खत
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कफल्ड धनिीक्षर्
गिे को भए जधमन
ि नक्िाको

प्रमुखले
कायम
गिे को

सं केत
नापी

अधिकृत
को

क्षेरफल धमल्ने

अशन्तम

र्दस्तखत

/न धमल्ने

क्षेरफल

ि धमधत

कैकफयत

अनुसूची - १७
(र्दफा ६१ को उपर्दफा १ सं ग सम्बशन्ित)
ककत्ता एकीकिर्को लाधग धनवेर्दनको ढांचा
कवषयः — ककत्ता एकीकिर् गरि पाउाँ भन्ने वािे ।

श्रीमान् कायायलय प्रमुख ज्यू ,
नापी कायायलय...................,
..........................................

उपयुि
य
कवषयमा मेिो/हाम्रो धनम्न कवविर्को जग्गाको सााँि धसमाना एक आपसमा जोधडएको, कविह
समान िहेका ककत्ताहरू एकीकिर्का लाधग रु १०।— को टीकट टााँसी यो धनवेर्दन पेि गिे को व्यहोिा
अनुिोि गर्दयछु/छौं । उि एकीकिर् काययका लाधग लाग्ने िाजश्व िकम रु ..............।—

ि कफल्ड

िे खाङ्कन सिहको िाजश्व िकम रु ..............।— समेत यसै साथ र्दाशखला गिे को छु /छौं ।
जग्गाको
शजल्ला

गा.कव.स./न.पा.

वाडय

धसट नम्बि

ककत्ता नम्बि

जग्गािनीको नाम

प्रकाि
िै कि/गुठी

पेि भएको प्रमार्हरु :
१. जग्गािनी र्दताय प्रमार् पूजायको प्रधतधलपी ।

निवेदकको हस्ताक्षर
िाम :

२ .................................................

ठे गािा :
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ककधसम

कविह

कैकफयत

अनुसूची -१८
(र्दफा ६३ को उपर्दफा २ सं ग सम्बशन्ित)
कफल्ड िे खाङ्कन धनवेर्दनको ढांचा

कवषय :- िे खाङ्कन गरि पाउाँ भन्ने वािे ।
श्रीमान् कायायलय प्रमुखज्यू ,
नापी कायायलय , ...................
उपयुि
य
कवषयमा मेिो/हाम्रो धनम्न कवविर्को जग्गाको सााँि धसमाना नक्सा अनुसाि जग्गामा िे खाङ्कन गरि दर्दनु हुन रु ५।— को
टीकट टााँसी यो धनवेर्दन गिे को व्यहोिा अनुिोि गर्दयछु/छौं । उि िे खाङ्कनको लाधग लाग्ने िाजश्व िकम रु ..............।— यसै
साथ र्दाशखला गिे को छु /छौं ।
शजल्ला

गा.कव.स./न.पा.

वाडय

धसट नम्बि

ककत्ता नम्बि

कैकफयत

सं लग्न प्रमार्हरु :
१. जग्गािनी प्रमार् पूजायको प्रधतधलपी ।

धनवेर्दकको हस्ताक्षि

२................................................

नाम :

ठे गाना :
नापी कायायलय .................बाट
धमधत ......................मा िे खाङ्कन हुने दर्दन तोककएकोले साँधियािलाई उपशस्थत गिाउन धनबेर्दकलाई ि उि धमधतमा
गा.कव.स./न.पा. प्रधतधनधिलाई उपशस्थत हुन ् अनुिोि गरि पठाउन आर्दे िको लाधग पेि गिे को छु ।
िे खाङ्कन गनय जाने कमयचािीको नाम ि सहीछाप।

आर्दे ि दर्दने
कायायलय प्रमुखको
सहीछाप

खकटएका कमयचािीका तफयबाट
धमधत ...

...

... को आर्दे िानुसाि कफल्डमा गई िे खाङ्कन सम्बन्िी कायय गरि र्द.नं. ...

.. धमधत ...

...

... मा

प्रधतवेर्दन पेि गिे को छु ।
िे खाङ्कन गने कमयचािीको सहीछाप
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अनुसूची - १९
(र्दफा ६३ को उपर्दफा १२ सं ग सम्बशन्ित)
कफल्ड िे खाङ्कन र्दताय ककताब

धस. नं.

िे खाङ्कन गने
धमधत

िे खाङ्कन

िे खाङ्कन गने जग्गा

गा.कव.स/न.पा.

वडा नं.

क्षेरफल

तामेली

गनय जाने

धमधत ि

को नाम

सं केत नं.

कमयचािी

फायल

काम हुन

नसकेको भए
कािर्

र्दोश्रो

िे खाङ्कन
धमधत

िे खांकन
गने

कमयचािी
को

हस्ताक्षि

ककत्ता नं.

प्रमाशर्त गने
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कैकफयत

अनुसूची -२०
(र्दफा ६५ को उपर्दफा ५ सं ग सम्बशन्ित)
नक्सा कप्रन्टको ढााँचा
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अनुसूची -२१
(र्दफा ६६ को उपर्दफा २ सं ग सम्बशन्ित)
ककत्ता िे सको ढांचा
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अनुसूची -२२
(र्दफा ६७ को उपर्दफा १ सं ग सम्बशन्ित)
कफल्डबुक/प्लट िशजस्टि उताि उपलब्ि गिाउने धनवेर्दनको ढांचा
कवषयः — कफल्डबुक/प्लट िशजस्टि उताि उपलब्ि गिाई पाउाँ भन्ने वािे ।

श्रीमान् कायायलय प्रमुख ज्यू ,
नापी कायायलय...................,
..........................................

उपयुि
य
कवषयमा मेिो/हाम्रो धनम्न कवविर्को जग्गाको कफल्डबुक/प्लट िशजस्टि उताि
उपलब्ि गिाई दर्दनुहन
ु लाधग रु १०।— को टीकट टााँसी यो धनवेर्दन पेि गिे को व्यहोिा अनुिोि
गर्दयछु/छौं । कफल्डबुक/प्लट िशजस्टि उताि प्रचधलत ब्यबस्था बमोशजम उपलब्ि गिाई दर्दनुहन
ु
तपधसल बमोशजमको जग्गा मेिो/हाम्रो हकभोग/सिोकाि धभरको जग्गा भएकोले र्दे हाय बमोशजमका
प्रमार्हरु सं लग्न िाखी यो धनबेर्दन पेि गिे को छु / छौ ।
शजल्ला

गा.कव.स./न.पा.

वाडय

धसट नम्बि

ककत्ता नम्बि

जग्गािनीको नाम

मोहीको
नाम

प्रयोजन

सं लग्न प्रमार्हरु :
धनवेर्दकको हस्ताक्षि

१. जग्गािनी र्दताय प्रमार् पूजायको प्रधतधलपी ।

नाम :

२ .................................................

ठे गाना :
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कैकफयत

अनुसूची - २३
(र्दफा ६८ को उपर्दफा १०(छ) सं ग सम्बशन्ित)
नेपाल सिकाि
भूधमसुिाि तथा ब्यबस्था मन्रालय
नापी कवभाग
नापी कायायलय ............................
मालपोत ऐन २०३४ को र्दफा ८ क(२) प्रयोजनको लाधग मालपोत कायायलयमा पठाउने कवविर्को
ढााँचा

कफल्डमा खकटएको अधमन वा सभे क्षकले उल्ले ख गनुप
य ने कवविर्
१. भोग बमोशजम नक्सा सुिाि माग भएको ककत्ताको कवविर् :
शजल्ला ...................वडा नं.............धसट नं............
ककत्ता नं. ............. क्षेरफल ..............
२.भोग बमोशजम नक्सा सुिाि माग भएको ककत्तासं ग सााँि जोडीएका ककत्ताहरू को कवविर्
व्यशि कविेषको नाममा जग्गािनी प्रमार्पर भएका ककत्ताहरू :
ककत्ता नं. ................, ..............,. .............., ............, ..............., ..............,
सिकािी, साबयजधनक जग्गा वा सोकह प्रकृधतका ककत्ताहरू :
ककत्ता नं. ................, .............., .......
अन्य प्रकृधतका जग्गाको ककत्ताहरु भएको भए :
ककत्ता नं. ................, .............., .................... .
३

भोग बमोशजम नक्सा सुिाि माग गरिएको ककत्ता
साकवक नापीको ककत्ता हो / होइन : ..........................
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ककत्ताकाट भै कायम भएको भए अशन्तम ककत्ता हो/ होइन : .................
पुन: नापी भएको क्षेरमा हालसाकवक गिी र्दताय गनय बााँकक ककत्ता

हो/ होइन : ..................

गुठीको जग्गा हो/ होइन : ..................
भोगचलन िहे को व्यहोिा स्पस्ट हुने कम्पाउन्ड वाल/ताि बाि/भौधतक सं िचना धनमायर् आदर्द
भए/नभएको : ............
भएको भए सो को व्यहोिा : ............................................................................
४. भोग बमोशजम नक्सा सुिाि माग गरिएको ककत्ताको नक्सा सं लग्न भए नभएको सम्बन्िमा
नक्साको प्रमाशर्त कप्रन्ट सं लग्न छ / छै न............................................................................
भोग बमोशजमको प्रस्ताकवत २ प्रधत नक्सा तयाि छ/ छै न ................................................
प्रस्ताकवत नक्सामा सबै सं धियािहरुको िोहबिमा नाप जााँच भएको व्यहोिाको सहीछाप छ/
छै न..................................
प्रस्ताकवत नक्सामा सबै सं धियािहरुको सहीछाप नभएको भए उपशस्थत हुन नसकेको भए
उपशस्थत हुन नसक्ने
जग्गािनीहरुको नाम ...........................................कक.नं...........................
जग्गािनीको नाम

.............................................कक.नं...........................

उपशस्थत हुन नसक्नुको कािर् ..............................................................................
५. भोग बमोशजम नक्सा सुिाि माग गरिएको ककत्ताको ि सााँि जोडीएका अन्य ककत्ताहरुको
कफल्डबुक,प्लट िशजष्टि उताि आदर्द धबविर्

सं लग्न भए नभएको कवविर्

.......................................................................................................................
६. नक्सा ि भोगमा नधमलेको अबस्थाको कवविर् कफल्ड धनिीक्षर् गिी उल्लेख गने :
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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७. नक्सा ि भोगमा फिक पनुक
य ो प्राधबधिक कािर् उल्ले ख गने :
...................................................................................................................
...................................................................................................................
८. माग अनुसाि भोग बमोशजम नक्सा सुिाि गनुप
य ने प्राधबधिक कािर् र्दे शखन्छ/र्दे शखर्दै न ? उल्ले ख
गने
......................................................................................................................
......................................................................................................................
९.

भोग

बमोशजम

नक्सा

सुिाि

माग

भएको

ककत्तासाँग

सााँि

जोडीएका

व्यशि

कविेष

/गुठी/सिकािी/साबयजधनक ककत्ताहरुको भोगको अवस्था खुलाउने l
......................................................................................................................
........................................................................................................................
१०.भोग

बमोशजम

नक्सा

सुिाि

माग

भएको

ककत्तासाँग

सााँि

जोडीएका

व्यशि

कविेष

/गुठी/सिकािी/साबयजधनक ककत्ताहरुको भोगको अवस्था स्पष्ट हुने गरि तयाि गरिएको नक्सा
सं लग्न छ / छै न l
........................................................................................................................
११. भोग बमोशजम नक्सा सुिाि माग भएको ककत्तासाँग सााँि जोडीएका व्यशि कविेषको जग्गा
साकवकको कुनै एक ककत्ताकाट हुर्दै बााँकी िहे को ककत्ता भए सुरु ककत्ताबाट समय समयमा पारित
भएका धलखत बमोशजमको अवस्था नक्सा ि भोगमा के कस्तो छ प्रष्ट रुपमा खुलाउने l
........................................................................................................................
........................................................................................................................
१२. क) भोग बमोशजम नक्सा सुिाि गर्दाय उि ककत्तासाँग सााँि जोडीएका सिकािी वा साबयजधनक
जग्गाको सम्बशन्ित नाप

साकवक नक्सा

बमोशजम सुिशक्षत हुन्छ/ हुर्दैन सो को कवविर् उल्ले ख

गने l
........................................................................................................................
ख) भोग बमोशजम नक्सा सुिाि गर्दाय उि ककत्तासाँग सााँि जोडीएका ककत्ताहरूको नक्सा
अनुसाि भोगको अवस्था सं िशक्षत हुन्छ/हुर्दैन सो को कवविर् उल्ले ख गने l
......................................................................................................................
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१३. माग बमोशजम भोग बमोशजम नक्सा सुिाि गर्दाय सााँिमा िहे का ककत्ताहरुले सिकािी सावयजधनक
जग्गाको अधतक्रमर् गरि स्रे ष्ता बमोशजम भोगचलन गिे को ि उि ककत्ताको जग्गा हाल सुिाि
हुन ् लागेको ककत्तामा समाबेि भएको छ / छै न सो को चेक जााँच गरि सो को

कवविर्

उल्ले ख गने
..................................................................................................................
१४ भोगबमोशजम नक्सा तयाि गने सम्बन्िमा कफल्डमा खकटएको अधमन वा सभे क्षकको िाय
..................................................................................................................
कवविर् तयाि गने अधमन /सभे क्षक
नाम :पर्द :र्दस्तखत :धमधत :-

चेक जांच गने कमयचािीले भनुय पने कवविर्
१५. भोगबमोशजम नक्सा तयाि गने सम्बन्िमा कफल्डमा खकटएको अधमन वा सवेक्षकको उपयुि
य
व्यहोिा ठीक छ / छै न निहे को कफल्ड समेत धनिीक्षर् गरि उल्ले ख गने l
....................................................................................................................
१६. भोगबमोशजम नक्सा तयाि गने प्राधबधिक अवस्था हो/ होइन ?
....................................................................................................................
१७. भोगबमोशजम नक्सा तयाि गर्दाय सिकािी / साबयजधनक जग्गा ि अन्य व्यशि कविेषको
जग्गालाई असि

गछय / गर्दै न l

....................................................................................................................
....................................................................................................................

84

१८. माग अनुिाि भोग बमोशजमको नक्सा तयाि गने सम्बन्िमा चेक जााँच गने कमयचािी को
प्राधबधिक िाय
......................................................................................................................
चेक जांच गने कमयचािी
नाम :पर्द :र्दस्तखत :धमधत :नापी अधिकृतले भनुय पने कवविर्
१९ भोगबमोशजम नक्सा तयाि गने सम्बन्िमा उपयुि
य
व्यहोिा दठक सं ग तयाि गरिएको छ/ छै न
कफल्ड समेत धनिीक्षर् गरि उल्ले ख गने l
......................................................................................................................
२० मालपोत ऐन २०३४ को र्दफा ८ (क ) २ बमोशजम नक्सा सुिाि गनुय पने प्राधबधिक कािर्
िहेको छ / छै न l
......................................................................................................................
२१ प्रस्ताकवत नक्सा बमोशजम भोगबमोशजम नक्सा सुिाि गर्दाय सिकािी सावयजधनक जग्गा ि सााँि
जोडीएका अन्य ककत्ताहरूलाई असि पुयायउछ/ पुिाउर्दै न l
.....................................................................................................................
१८. भोग बमोशजमको नक्सा तयाि गने सम्बन्िमा नापी अधिकृतको प्राधबधिक िाय
......................................................................................................................
कायायलयको छाप

नाम :पर्द :र्दस्तखत :धमधत :85

