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शासकीय सधुार र सशुासन सम्बन्धी  
ूितवेदन, 2071 

 
१. ूारिम्भक 
भिूम दीगो ूाकृितक ॐोत हो । भिूमॐोतको समिुचत उपयोगले मलुकुको 
आिथर्क समिृ  तथा लोकतन्ऽको ःथाियत्वमा महत्वपूणर् भिूमका राख्छ । भ–ू
बनोट,  क्षमता र उपयकु्तताको आधारमा भिूम र भिूमॐोतको दीगो उपयोग गन 
नीित िलई भिूमसधुार तथा व्यवःथा मन्ऽालय र अन्तगर्त िनकायह को 
कायर्बमह  संचालनमा रहेका छन ् । भिूमसधुार तथा व्यवःथा सम्बन्धी 
नीित,  योजना र कायर्बमह को तजुर्मा,  अनगुमन,  मूल्या न,  जग्गा ूशासन, 
सरकारी सावर्जिनक जग्गाको अिभलेख व्यवःथापन,  राज्यको सीमा ःतम्भ 
िनमार्ण तथा ममर्त सम्भार,  जग्गा नापजाँच तथा नाप नक्सा िनमार्ण, भौगोिलक 
सूचनाको पूवार्धार,  भ-ूउपयोग नीित कायार्न्वयन र व्यवःथापन,  सकुुम्वासी 
समःया,  मकु्त हिलया,  मकु्त कमैया पिरवारह को पनुःःथापन लगायत भिूम 
व्यवःथापनको के्षऽमा नीितगत,  संःथागत र ूिबयागत कायर्ह  यस 
मन्ऽालयले सम्पादन गद आएको छ ।  

1.1 मन्ऽालयको कायर्के्षऽ 
नेपाल सरकार, कायर् िवभाजन िनयमावली, २०६9 अनसुार यस मन्ऽालयलाई 
तोिकएको कायर्के्षऽ देहायबमोिजम रहेको छ । 

 भिूमसधुार तथा व्यवःथा सम्बन्धी नीित, योजना तथा कायर्बमको तजुर्मा, 
कायार्न्वयन, अनगुमन र मूल्या न; 

 मालपोत र रिज ेसन; 

 जग्गा  दतार्, मूल्या न, जग्गा  ूशासन र राजःव  स लन; 



2 
 

 सरकारी   जग्गा र सावर्जिनक जग्गाको अिभलेख व्यवःथापन  तथा  संरक्षण; 

 भिूम सम्बन्धी  राि य तथा अन्तरार्ि य सम्मेलन; 

 अन्तरार्ि य  सीमा र सीमाःतम्भको  िनमार्ण, पनुःःथापना  तथा ममर्त सम्भार; 

 जग्गा  नापजाँच सम्बन्धी  ूशासन; 

 अिनवायर् बचत योजना, ऋण िवतरण  तथा असलुी; 
 िजयोडेिटकल नापी, टोपोमािफक नक्सा तयारी र हवाई सवक्षण लगायत नाप 

नक्सा सम्बन्धी कायर्; 
 गठुी  संःथान र सावर्जिनक गठुी  अन्तगर्तको  जग्गा  व्यवःथापन; 

 सकुुम्बासी  समःया; 
 मकु्त  कमैया, कम्लहरी  र हिलया  व्यवःथापन; 

 भ-ूउपयोग  सम्बन्धी  नीित  तथा  व्यवःथापन; 

 भौगोिलक सूचना पूवार्धार; 

 भ-ूसूचना तथा अिभलेख; 

 सरकारी तथा पतीर् जग्गा अिभलेख, संरक्षण; 

 अन्य  मन्ऽालयको कायर्   िवभाजनमा  नपरेका  भिूम  सम्बन्धी  िवषय; 

 नेपाल  इिन्जिनयिरङ सेवाको सभ समूहको  स ालन। 

1.2 मन्ऽालयको सागंठिनक पिरचय 
नेपालमा मिहषपाल अथार्त ् िकराँत कालमा राज्यका तफर् बाट जग्गा धनीको 
ूमाण िदइन्थ्यो जसलाई “लेख्य” भन् न े गरेको पाइन्छ । िलच्छवीकालमा 
“अिधकरण” नामको अ ाबाट जग्गाको ितरो असलु हनु ेगरेको पाइन्छ । यसै 
समयबाट नपेालमा जग्गा ूशासन हेन अ ाको जन्म भएको मान् न सिकन्छ । 
तत्कािलन राजा राम शाहले जग्गा जिमनको नाप जाँच गन,  जग्गा िबबी गन 
र बन्धक राख् ने िनयम बसालेको पाइन्छ । िविभन् न कालखण्डह मा कुनै न 
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कुनै सधुार हुँदै िव. सं. 1910 को मूलकुी ऐन सम्ममा जग्गा जिमन 
सम्बन्धी केही नयाँ व्यवःथा गरेको पाइन्छ । जग्गा ूशासनको के्षऽमा िव. 
सं. 1953 मा “माल अ ा” ःथापना गिरयो । उक्त माल अ ाको नयाँ 
ःव प नै हालका मालपोत कायार्लयह  हनु ् । िव. सं. 2015 पिछ 
मालपोत, रिज ेशन र गठुी सम्बन्धी कायर्ह  अथर् मन्ऽालय अन्तगर्त रहेको 
पाइन्छ । िव. सं. 2021 मा आएको भिूमसधुार कायर्बमसँगै भिूमसधुार 
मन्ऽालयको जन्म भएको पाइन्छ । िव. सं. 2043 साल देिख यस 
मन्ऽालयको नाम “भिूमसधुार तथा व्यवःथा मन्ऽालय” को पमा रही आएको 
छ ।  
हाल यस मन्ऽालय अन्तगर्त भिूमसधुार तथा व्यवःथापन िवभाग,  नापी िवभाग 
र भ-ूसूचना तथा अिभलेख िवभाग गरी तीनवटा िवभागह  रहेका छन ् । 
िवभागःतरको आयोजनाको पमा राि य भ-ूउपयोग आयोजना र नापनक्सा 
सम्बन्धी दक्ष जनशिक्त उत्पादन गन संःथाको पमा िवभागःतरको भिूम 
व्यवःथापन ूिशक्षण केन्ि रहेको छ। भिूमसधुार तथा व्यवःथापन िवभाग 
अन्तगर्त िजल्लािःथत 83 वटा मालपोत कायार्लय,  21 वटा भिूमसधुार 
कायार्लय र िवकास कायर्बम तफर्  मालपोत अिभलेख सरुक्षा तथा सु ढीकरण 
कायर्बम रहेका छन।् त्यःतै नापी िवभाग अन्तगर्त िजल्ला िःथत 83 नापी 
कायार्लयह ,  4 वटा िवशेष नापी कायार्लयह  र िवकास कायर्बम तफर्  
िक ानापी कायर्बम,  ःथल प नापी कायर्बम र खगोल तथा भ-ूमापन 
कायर्बम रहेका छन ् । भिूम ूशासन सम्बन्धी सावर्जिनक सेवाह मा 
सवर्साधारणको पहुँच बढाई सरल र सहज बनाउन थप 21 वटा मालपोत र 
नापी कायार्लयह  ःथापना गन योजना रहेको छ । यस मन्ऽालय अन्तगर्त 
देहाय बमोिजम पिहलो ूाथिमकता (P1) ूा  ७ वटा र दोॐो ूाथिमकता 
(P2) ूा  1 िवकास कायर्बमह  रहेका छन।् 
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1. भिूमसधुार कायर्बम, मकु्त कमैया तथा मकु्त हिलया पनुःःथापना कायर्बम 
(P1) 

2. भ-ूसूचना तथा अिभलेख कायर्बम (P1) 

3. मालपोत अिभलेख सरुक्षा तथा सु ढीकरण कायर्बम  (P1) 

4. राि य भ-ूउपयोग आयोजना (P1) 

5. िक ा नापी तथा नापी कायार्लय सु ढीकरण कायर्बम (P1) 

6. ःथल प नापी तथा राि य भौगोिलक सूचना पूवार्धार कायर्बम (P1) 

7. खगोल तथा भ-ूमापन कायर्बम (P1) 

8. भिूम व्यवःथापन ूिशक्षण कायर्बम (P2) 

1.3 दीघर्कालीन सोच 
जग्गाको नाप नक्सामा शु ता विृ  गन, सूचना ूिविधको ूयोगबाट ःवचािलत 
ूणाली िवकास गरी जग्गा ूशासन र भ-ूसूचनाको डाटावेशलाई आधिुनकीकरण 
गन, भिूमहीन, सकुुम्वासी तथा अव्यविःथत बसोबासीह का समःया समाधान 
गन र भिूमसधुार तथा व्यवःथाको के्षऽमा ूवाह हनु े सेवाको गणुःतरमा 
उल्लेखनीय सधुार ल्याउने । 

१.4 मन्ऽालयको लआयः  
भिूमसधुार तथा व्यवःथा मन्ऽालयको लआय देहाय वमोिजम हनुछे। 
क. भिूम सम्बन्धी नाप नक्साका कायर्ह लाई सन ् २०२४ सम्म कागज 
िवहीन (Paper Less) बनाउन।े 

ख. भिूम सम्बन्धी कायर् ूिबयाह लाई सन ्२०२० सम्म िडिजटल ूणालीमा 
पान्तरण गरी मालपोत, भिूमसधुार र नापी कायार्लयवाट ूवाह हनुे भिूम 
सम्बन्धी सेवाह लाई अनलाइन माफर् त संचालन गन। 
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ग. आगामी 2 वषर् िभऽ भिूमहीन,  सकुुम्वासी र अव्यविःथत बसोबासीह को 
समःया समाधान गन । 

१.5 उ ेँ यह ः 
१. योजनाब  र व्यविःथत पले भिूम तथा भिूम ॐोतको मह म उपयोग र 
व्यवःथापन गनुर् ।  

२. सामािजक तथा आिथर्क पले पछािड परेका वगर् र समदुायको भिूममा 
पहुँच बढाउन ु।  

३. नाप नक्सा तथा जग्गा ूशासन सम्बन्धी सेवा र सूचनालाई सरल, सहज, 

पारदशीर् तथा ूभावकारी तलु्याउन ु।  
४. िवकास तथा पूवार्धार िनमार्णकालािग आवँयक नापनक्सा, तथा भौगोिलक 
सूचनाह को सवर्सलुभता सिुनिँ चत गनुर् ।  

1.6 रणनीितह  

1. राि य भिूम नीित तजुर्मा गन तथा राि य भ-ूउपयोग नीित, २०६९ 

कायार्न्वयनमा ल्याउने ।  

2. सरकारी तथा सावर्जिनक जग्गाको संरक्षण तथा सम्व र्न गन ।  

3. वै ािनक भिूमसधुार सम्बन्धी कायर्बमलाई व्यविःथत, ूभावकारी र 
समन्वयात्मक तवरबाट स ालन गरी आिथर्क सामािजक पले पछािड परेका 
भिूमहीन, सकुुम्वासी र अव्यविःथत बसोबासीह को भिूममा पहुँच बढाउने ।  

4. नाप नक्सा तथा जग्गा ूशासनको िव मान ूिविधलाई कम्प्यटुरमा आधािरत 
भ-ूसूचना ूणालीमा पान्तरण गन ।  

5. गाउँ-ब्लक के्षऽ तथा न् बाट क्षित भएका िजल्लाको नापनक्सा एवम ्ौेःता 
पनुःःथापना गन ।  

6. भौगोिलक सूचनाको सहज उपलब्धताको लािग पूवार्धार एवम ्जनशिक्तको िवकास गन ।  
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1.7 कायर्नीितह  

१. राि य भिूम नीित तजुर्मा गरी कायार्न्वयन गिरनेछ ।  
२. नापनक्सा तथा जग्गा ूशासन सम्बन्धी िव मान ऐन िनयममा पिरमाजर्न 

गिरनेछ ।  
३. भ-ूउपयोग िवधेयक तजुर्मा गरी भ-ूउपयोग नीित अनु प भिूमको 

विगर्करण गरी कायार्न्वयन गिरनेछ । 
४. भ-ूउपयोग के्षऽ विगर्करण गरी अनािधकृत, अिनयिन्ऽत तथा अव्यविःथत 

उपयोगमा रोक लगाइनेछ ।  
५. जग्गाको न्यूनतम मूल्या नको वतर्मान ूणालीमा सधुार गरी वै ािनक र 

व्यावहािरकतामा आधािरत मूल्या न नीित अिख्तयार गिरनेछ । भिूम 
सम्बन्धी कारोबारलाई व्यविःथत गनर् भिूम बजारको अध्ययन गिरनेछ ।  

६. सरकारी, सावर्जिनक एवं गठुी जग्गाह को केन्िीय अ ाविधक लगत 
तयार गिरनेछ ।   

७. ःथानीय िनकायह सँग समन्वय गरी सरकारी, सावर्जिनक तथा गठुी 
जग्गा संरक्षण गिरनेछ। 

८. भिूम सम्बन्धी ऐन, 2021 लाई आवँयक संशोधन गरी भिूममािथको 
दोहोरो ःवािमत्व अन्त्य गिरनछे ।  

९. मिहला, दिलत, लोपोन्मखु सीमान्तकृत/जातजाित, शहीद पिरवार, ज्ये  
नागिरक तथा अपा गता भएका व्यिक्तह का नाममा जग्गा खिरद गदार् 
लाग्ने रिज ेसन दःतरुमा छुट िदइनेछ।   

१०. मकु्त कमैया पनुःःथापना गन कायर् सम्पन् न गिरनेछ । मकु्त 
हिलयाह लाई पनुःःथापन  गिरनेछ ।  

११. नापी र मालपोत कायार्लयह मा कम्प्यटुर ूणालीको िवःतार गरी 
कम्प्यटुर ूणालीमाफर् त सेवा ूवाह गिरनेछ ।  
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१२. नापी तथा मालपोत कायार्लयह लाई सञ् जालीकरण गरी एकीकृत केन्िीय 
भ-ूसूचना ूणालीको िवकास गिरनेछ ।   

१३. न्  लगायत अन्य कारणबाट क्षितमःत भएका मालपोत तथा नापी 
कायार्लयह को ौेःता पनुःःथापना गन कायर् सञ् चालन गिरनेछ ।  

१४. नाप नक्सा सम्प  गनर् बाँकी गाउँ-ब्लकह को नाप नक्सा गन कायर् 
सञ् चालन गिरनेछ ।  

१५. नवीनतम ूिविधको उपयोग गरी नक्शा तथा भौगोिलक सूचनाह  तयार 
तथा अ ाविधक गिरनेछ ।   

१६. नापनक्सा तथा भिूम व्यवःथापनको के्षऽमा समयानकूुल हनुेगरी जनशिक्त 
एवं क्षमता िवकास गिरनेछ ।  

2. ूमखु उपलिब्धह  

भिूमसधुार तथा व्यवःथा मन्ऽालयबाट आ. व. 2070/071 मा सम्पादन 
गरेका ूमखु उपलिब्धह  देहाय बमोिजम रहेका छन ्। 

१. राि य भिूम नीितको पिहलो मःयौदा उपर िजल्ला तथा समदुायःतरको 
सझुाव संकलन गरी आएका सझुाव समेत समावेश गरी पिरमािजर्त 
मःयौदा तयार भएको छ। भिूम िव ह  र िवषयगत मन्ऽालयवाट राय 
सझुाव िलई अिन्तम प िदने कायर् भैरहेको छ । 

२. िजल्लािःथत ३५ वटा मालपोत तथा 35 वटा नापी कायार्लयह मा 
क्षितपूितर्सिहतको नागिरक वडापऽ लागू गरी ःवच्छ, पारदशीर् र 
ूभावकारी सेवा ूवाहसम्बन्धी व्यवःथा गिरएको छ । 

३. िजल्लािःथत ६५ वटा मालपोत कायार्लयह वाट सावर्जिनक जग्गाको 
लगत अिभलेख ूकाशन गिरएको छ । यसबाट सरकारी र सावर्जिनक 
जग्गाको संरक्षणमा म त पगुको छ ।  



8 
 

४. राि य भ-ूउपयोग नीित, 2069 कायार्न्वयनको सन्दभर्मा कानूनको 
िवधेयक तयार भएको छ । भ-ूउपयोग विगर्करणका लािग देशका ७५ 
िजल्लाको १:५०,००० माननापको भ-ूउपयोग नक्सा/डाटा तयार भएको 
छ । साथै 1७३ गािवसको गािवस ःतरीय भ-ूउपयोग नक्सा/डाटा 
तयार भएको छ ।  

५. रिजं शेशन दःतरु वापतको राजँ व असलुीतफर्  आ.व. २०७०।७१ को 
वािषर्क लआय . ४ अबर् ५० करोड ५७ लाख २६ हजार रहेकोमा 8 
अबर् 40 करोड ४1 लाख, 23 हजार असलुी भई लआयको तलुनामा 
86.5 ूितशतले बढी राजँ व हािसल भएको छ। 

६. कूल २७,५७० जना मकु्त कमैया पिरवारमध्ये २४,८४१ मकु्त कमैया 
पिरवारलाई जग्गा उपलब्ध गराई पनु:ःथापना गिरएको र १५,१०६ 
मकु्त कमैयालाई सीपमूलक र व्यावसाियक तािलम ूदान गिरएको छ । 
यसबाट मकु्त कमैया पिरवारमा रोजगारको अवसर बढेको छ । 

७. शािन्त तथा पनुिनमार्ण मन्ऽालयबाट ूा  जम्मा १९,०५९ मकु्त हिलया 
पिरवारमध्ये १०,६२२ पिरवारलाई ूमाणीकरण गरी ७,३६७ 
पिरवारलाई पिरचयपऽ िवतरण गिरएको छ । नेपाल सरकार (मं. प.) 
को िमित 2070 चैऽ 7 गतेको िनणर्यानसुार हिलया पनुःथापना 
सम्बन्धी मोडािलटी तथा कायर्योजना ःवीकृत भए पिछ पिरचयपऽ ूा  
हिलयाह लाई पनुःःथापन गन कायर् शु  गिरएको छ ।  

८. भिूम व्यवःथापन ूिशक्षण केन्ि र काठमाण्डौ िवँ विव ालयको 
सहकायर्मा भिूम ूशासन तथा व्यवःथापनको के्षऽमा दक्ष जनशिक्त 
उत्पादन गन उ ेँयले दईुवष अविधको MSc. in Land Administration 

िवषयको ःनातको र तहको पढाइ सञ् चालन गिरएको छ । यसबाट 
भिूम ूशासन सम्बन्धी िव  जनशिक्तको आपूितर् हनु ेअपेक्षा गिरएको छ।  
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९. मिहला , दिलत, जनजाती  तथा शिहद पिरवार  र वृ  एवं अपागं समेत 
गरी जम्मा 180783 जनालाई जग्गा खिरद गदार् लाग्ने रिज ेशन 
दःतरुमा छुट िदइएको छ । जसको कारण ती वगर्को भिूम मािथको 
पहुँचमा विृ  भएको छ।  

१०. ौेःता सम्बन्धी िववरण कम्प्यटुरकृत गरी कम्प्यटुर ूणालीबाट नै सेवा 
उपलब्ध गराउन ADB को सहयोगमा १४ वटा कायार्लयह बाट भ-ू
अिभलेख सूचना व्यवःथापन ूणाली (Land Records Information 

Management System) यसै आ. व. बाट संचालनमा ल्याउने गरी ूणाली 
िवकासको चरणमा रहेको छ। जसबाट मालपोतसँग सम्बिन्धत 
सेवाह को ूवाह सरल र पारदशीर् हनु ेअपेक्षा गिरएको छ ।  

११. भिूमसधुार तथा व्यवःथापन िवभाग र नापी िवभाग ारा मालपोत तथा 
नापी कायार्लयह बाट ूदान हनुे सेवा सम्बन्धी जनगनुासो सम्बोधन गनर् 
२०७१ साल वैशाख मिहना देिख ूत्येक मिहनाको अिन्तम शबुवार 
अपरान्ह ३ बजे देिख 4 बजेसम्म नापी िवभाग र भिूमसधुार तथा 
व्यवःथापन िवभागका महािनदशकसँग सवर्साधारणले ूत्यक्ष कुराकानी 
गनर् सक्ने गरी "सेवामाहीसँग महािनदशक" कायर्बम संचालनमा रहेको 
छ । 

१२. मालपोत कायार्लय तफर्  मोठ‚  रोक्का‚  राज  दःतरु तथा जग्गाधनीको फोटो 
र औठंा छाप सिहतको िववरण कम्प्यटुर ूिव   हनु सक्न ेगरी District 

Land Information System–(DLIS) र नापी कायार्लय तफर्  Geo-

database तयार गरी Spatial Application Extension – (SAEx) ूणाली 
संचालनमा ल्याइएको छ । 
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3. िनकायगत उपलिब्धह  

क. नापी िवभाग र अन्तगर्त िनकायह बाट आ. व. 2070/071 मा सम्पादन 
भएका ूमखु उपलिब्धह  देहाय बमोिजम रहेका छन ्। 

1. काॅ ेिजल्लाको 634 हेक्टर के्षऽमा िडजीटल नापी कायर् सम्पन् न भएको 
छ। 

2. 2591 हेक्टर के्षऽमा गाऊँ ब्लक नापी सम्पन् न भएको छ । 
3. 2334 हेक्टर के्षऽमा पनुः नापी कायर् सम्पन् न भएको छ । 
4. अछाम र अघार्खाँची िजल्लाका 36 गािवसमा पनुः नापी कायर् सम्पन् न 

भएको छ । 
5. नापी कायार्लय सु ढीकरण कायर्बम अन्तगर्त १२ वटा भवन 

िनमार्णािधन, ४ वटा भवनको िनमार्ण कायर् सम्पन् न भएको छ । 
6. 10 नापी कायार्लयह को भौितक अवःथा सधुार भएको छ । 
7. 21 नापी कायार्लयमा िडिजटल डाटा ज ुतथा अ ाविधक कायर् सचुा  

रहेको छ । 
8. जग्गा (नापजाचँ) ऐन २०१९ को संशोधनको लािग मःयौदा तयार 

भएको छ। 
9. िजयोडेिटक नटेवकर्  सु ढीकरण अन्तगर्त 3 िवन्दमुा ूथम दजार् िनयन्ऽण 

िवन्द ुिनिरक्षण, संभार संरक्षण सम्पन् न गिरएको छ । 
10. मालढंुगा-बेनी-जोमसोम सडक खण्डको 35 िक. मी. के्षऽमा समतलन 

नापी सभक्षण सम्पन् न भएको छ । 
11. 285 िदन नगरकोट वेधशालाको िज.पी.एस. सभक्षण कायर् गिरएको 

छ। 
12. १२००० संख्याका िजयोडेिटक डाटा इन्शी गिरएको छ । 
13. दूर सम्वेदन िविधबाट 10 िसट नक्सा अ ाविधक गिरएको छ । 
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14. १:१०००००० मान नापको १ सीट नक्सा छपाई भएको छ । 
15. 10 िसट ःथल प नक्सा िफल्ड भेिरिफकेशन सम्पन् न भएको छ। 
16. Cartographic Compilation  अन्तगर्त लेखनाथ, राममाम न.पा. को १३ 

थान Digital Cartographic Compilation  सम्पन् न भएको छ। 
17. दरुसंवेदन र फोटोमाफी तथा िफल्डशाखाबाट अ ाविधक भएका ८ िसट 

टोपोिसटको Cartographic Compilation  सम्पन् न भएको छ ।   
18. िविभन् न माननापका नक्साह को 1 थान Standard Specification  तयार 

भएको छ । 
19. Digital Photogrammetric Operating Manual 1 थान तयार भएको छ । 
20. Digital cartography working manual 1 थान तयार भएको छ । 
21. १:१०००००० मान नापको नेपालको नक्सा उत्पादनका लािग 

manuscript तयार भएको छ । 
22. वहृत एटलसको लािग ५ िवषय डाटा संकलन गिरएको छ ।  
23. 12 मिहना मेटाडाटा update,  सेवा िवःतार तथा clearing house  संचालन 

एवं ूचार ूसार सम्पन् न भएको छ । 
24. 3 सेट Interactive Web Mapping कायर् सम्पन् न भएको छ । 
25. १ ूितवेदन   National Spatial Data Infrastructure (NSDI) Policy  को  

final draft तयार भएको छ । 
 

ख. भिूमसधुार तथा व्यवःथापन िवभाग र अन्तगर्त िनकायह बाट आ. व. 
2070/071 मा सम्पादन भएका ूमखु उपलिब्धह ः 

१. िवभाग अन्तगर्त रहेका सबै कायार्लयह को आफ्नै कायार्लय भवन 
बमशः बनाउदै जाने नीित तथा कायर्बम अनसुार आ. व. 
2070/071 मा 5 वटा भवनको िनमार्ण कायर् सम्पन् न भएको र 
बहवुषीर्य ठेक्का अन्तगर्त 11 वटा कायार्लय भवनको िनमार्ण कायर् चाल ु



12 
 

रहेको छ । 
२. मालपोत अिभलेख सरुक्षा तथा सु ढीकरण कायर्बम अन्तगर्त 21 वटा 

मालपोत तथा भिूमसधुार कायार्लयह को जीणर् ौेःताह  सधुार गिरएको। 
३. मालपोत कायार्लयह बाट हनुे कायरू् णालीमा समय सापेक्ष सधुार गनर् 

कायार्लयह मा कम्प्यटुर ूणालीबाटै  सेवा ूदान कायर् सु वात भएको 
छ ।  

४. कमर्चारीह लाई कम्प्यटुर तथा जग्गा ूशासन सम्बन्धी तािलम िदइएको 
छ ।  

५. कायर् चाप र कायर् बोझको आधारमा वतर्मान संगठन संरचनाह लाई पूनः 
संरचना गनर् संगठन तथा व्यवःथापन सभक्षण (O&M Survey) गिरएको 
छ ।  

६. सेवा ूिबयामा सरलता ल्याउन हाल ूयोगमा रहेका फारामह मा 
सरलीकरण गन कायर्को सु वात गिरएको छ ।  

७. मालपोत कायार्लयह मा सावर्जिनक सेवालाई सरलीकरण गनर् र 
िवचौलीयाह लाई िन त्सािहत गनर् एक ार/काउण्टर ूणालीबाट सेवा 
ूदान गन कायर्को थालनी गिरएको छ ।  

८. बढी राजँ व संकलन हनु े 11 वटा मालपोत कायार्लयह मा बक 
काउण्टर माफर् त राज  संकलन गन कायर् सु वात गिरएको छ ।  

९. उपत्यकािःथत मालपोत कायार्लय िडल्लीवजार र लिलतपरुलाई नमनुा 
कायार्लयको पमा िवकास गिरएको छ ।  

१०. मालपोत कायार्लय सनुसरी,  रामेछाप,  मकवानपरु र कलंकीमा ौव्य ँय 
सिहतको नागिरक वडापऽको शु वात गिरएको  छ । 

११. िजल्लािःथत 35 वटा मालपोत कायार्लयह मा क्षितपिुतर् सिहतको 
नागिरक वडापऽको व्यवःथा गिरएको छ ।  

१२. सेवामाही मैऽी भवन िनमार्ण गन कायर्लाई ूाथिमकता साथ संचालन 
गिरएको छ ।  
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ग. भ-ूसूचना तथा अिभलेख िवभागः 

१. मालपोत कायार्लय तफर्  मोठ‚  रोक्का‚  राज  दःतरु तथा जग्गाधनीको फोटो 
र औठंा छाप सिहतको िववरण कम्प्यटुर ूिव  हनु सक्ने गरी District 

Land Information System – (DLIS) ूणालीको िवकास गिरएको छ । 
२. िक ानापी नक्सा Digitize गरी Geo-database तयार गनर् र तयार भएको 

Geo-Database अ ाविधक गनर् Spatial Application Extension – (SAEx) 
सञ् चालनमा आएको।  

३. प्लट रिज रमा रहेको िववरण ूिव  गनर् Plot Register Management 

System- (PRMS) र िक ानापी नक्साको िफल्डबकु इमेजलाई व्यविःथत 
गरी Reference Database तयार गनर् Image Reference Management 

System-(IRMS) स ालनमा आएको छ ।  
४. 25 वटा नापी कायार्लयको 73 लाख िक ाको Digitization गरी Geo-

database  तयार गिरएको र 10 नापी कायार्लयमा रहेको 2 लाख 96 
हजार 7 सय 94 पाना िफल्डबकु ःक्यान गिरएको छ । 

५. िविभ  समयमा िवभागमा संकलन भएका ७४ िजल्लाको (अछाम) बाहेक 
िक ानापी नक्साको एमोिनया िून्ट संलग्न गरी  अिभलेख रािखएको छ ।  

६. ७५ नापी कायार्लयह मा रहेको ३६ लाख १२ हजार पाना िफल्डबकु 
ःक्यान गरी िवभागमा सरुिक्षत गिरएको छ । 

७. कायार्लय ूमखु तथा सहायक ःतरका 278 जना कमर्चारीह लाई 
कम्प्यटुर ूणाली र जग्गाूशासनमा ूयोग हनुे िविभ  सफ्टवेयर संचालन 
सम्बन्धी तािलम संचालन गिरएको छ । 
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घ. राि य भ-ूउपयोग आयोजना 
यस आयोजनाबाट आ.व. ०७०/०७१ सम्प  भएमा मखु्य मखु्य कायर्ह  
देहाय बमोिजम रहेका छन ्। 

 

१. राि य भ-ूउपयोग नीित कायार्न्वयनका लािग छु ै िवधेयकको मःयौदा 
तजुर्मा गनर्का लािग ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयबाट समेत 
िनदशन भएको सन्दभर्मा यस आयोजनाले उक्त िवधेयकको मःयौदा तयार 
गन कायर् सम्प  गरेको छ । 

२. गाऊँ िवकास सिमितःतरीय भ-ूउपयोग नक्सा/डाटा तयार गन कायर् 
अन्तगर्त जम्मा 1७3 नगरोन्मखु गािवसह को भ-ूउपयोग नक्सा/डाटाह  
तयार भएका छन ् । जस अनसुार बारा िजल्लाका िविभ  ९६ वटा 
गािवसह , झापा िजल्लाका १२ गािवसह , बाँके िजल्लाका ७ गािवसह , 
कैलाली िजल्लाका २४ गािवसह , काठमाण्डौ िजल्लाका १२ गािवसह  
र लिलतपरु िजल्लाका २२ गािवसह  रहेका छन ् । 

३. राि य भ-ूउपयोग नीित, २०६९ सम्बन्धमा ःथानीय ःतरमा जानकारी 
गराउने उ ेँयले िविभ  िजल्ला सदरमकुाम र गा.िव.स. ःतरमा समेत 
जम्मा १२ वटा जनचेतना अिभविृ  सम्बन्धी गो ीह  सम्प  भएका 
छन।् उक्त गो ीह मा िजल्ला िःथत भ-ूउपयोगसंग सम्बिन्धत 
कायार्लयका ूमखुह , राजनैितक दलका ूितिनिधह , पऽकारह  लगायत 
भिूम संग सरोकार राख् ने िविभ  संघ संःथाका ूितिनिधह को सहभागीता 
रहेको िथयो । 

४. उपयोगका आधारमा जमीनको विगर्करण गन कायर्बम अन्तगर्त 
नवलपरासी िजल्लाका ब रीया, सबुौली र ूतापपरु, बारा िजल्लाका िपपरा 
िसमरा, िजतपरु भवानीपरु र डमुरवाना, झापा िजल्लाका धाइजन, अनारमनी 
र शिन रे, बाँके िजल्लाका बनकटवा, रझेना र शमसेरग , कैलाली 
िजल्लाका ौीपरु, मालाखेती र गेटा गा.िव.स. ह  गरी जम्मा १५ वटा 
गा.िव.स. ह को गा.िव.स. ःतरीय भ-ूउपयोग के्षऽ नक्सालाई िफल्ड 
भेिरिफकेशन गरी िक ामा आधािरत विगर्करण सूची तयार गन कायर् 
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सम्प  भएको छ । जनु सूचीका अधारमा जग्गा धनी ौेःता र पूजार्मा 
िक ाको विगर्करण के्षऽ जनाइनेछ । 

५. भ-ूउपयोग सम्बन्धी जनचेतना अिभविृ  गन सामामी रेिडयो, िट.भी., 
पऽपिऽका आिद बाट ूसारण गनर् राि य भ-ूउपयोग नीित कायार्न्वयनका 
सन्दभर्मा यस राि य भ-ूउपयोग आयोजनाले संचालन गरेका 
िबयाकलापह  सबै जनसमदुायलाई स-ुसूचीत गराउनका लािग िविभ  
िकिसमका जनचेतनामलुक साममी, रेिडयो कायर्बम र बृ िचऽह  तयार 
गरी पऽ पिऽका, रेिडयो, FM  र टेिलिभजन लगायतका संचार माध्यमह  
बाट ूसारण गिरएको िथयो । 

भिूम व्यवःथापन ूिशक्षण केन्िः 
यस केन्िबाट आ.व. ०७०/०७१ सम्प  भएमा मखु्य मखु्य कायर्ह  देहाय 
बमोिजम रहेका छन ्। 
१. 56 जना अिमनह लाई आधारभतू नापी तािलम ूदान गिरएको छ । 
यसबाट मूलत: नापी िवभागको नाप-नक्सा गन कायर्लाई चािहन े
जनशिक्तको िवकास भएको छ । 

२. 63 जना सभक्षकह लाई जिुनयर नापी तािलम ूदान गिरएको छ । 
यसबाट मूलत: नापी िवभागको नाप-नक्सा तथा चेक जाँच गनर् चािहन े
जनशिक्तको िवकास गिरएको छ । 

३. 40 जनालाई िसिनयर नापी तािलम ूदान गिरएको छ । यस तािलम 
संचालनले नापी िवभागलाई आवँयक पन नाप-नक्सा तथा सपुिरवेक्षण 
समेत गनर् सक्ने जनशिक्तको िवकास भएको छ ।  

४. 434 जनालाई िविभ  छोटा अविधको तािलमह  संचालन गिरएको छ 
जसको फलःव प नाप-नक्सा तथा भिूम ूशासनको के्षऽमा काम गन 
कमर्चारीह को व्यिक्तगत िवकास एवं कायर्के्षऽमा थप ूभावकारी सेवा 
ूदान गनर् टेवा परु् याएको छ । 
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4. ूमखु समःया तथा चनुौतीह  

१. जग्गा नाप जाँच तथा जग्गा ूशासन सम्बन्धी सावर्जिनक सेवाह  कुनै 
पमा ूािचनकाल देिख शु  भई समय समयमा सामान्य पिरवतर्न हदैु 
आए पिन िविवध कारणले हालको अवःथासम्म पिन परम्परागत िविधबाटै 
संचालन गनुर् परेको छ । सावर्जिनक सेवा ूवाह हनु ेमालपोत,  भिूमसधुार, 
गठुी र नापीसँग सम्बिन्धत अिभलेख, कायरू् िबया एवं कायर् ूणालीलाई 
परम्परागत िविधबाट आधिुनक ूिविधमा पान्तरण गनर् सिकएको छैन । 
भिूम व्यवःथापनको के्षऽमा भ-ूसूचनाह लाई आधिुनिककरण गरी नया ँ
ूिविध मैऽी कायर् वातावरण तयार गनुर् ूमखु चनुौितको पमा रहेको 
छ। 

२. भिूमसधुार तथा व्यवःथा मन्ऽालय अन्तगर्त िनकायह बाट हनु ेअिधकाशं 
कायर्ह  िव. सं. 1910 को मूलकुी ऐन वा सोभन्दा अिघका केही 
कानूनी दःतावेज देिख हाल मखु्य पमा ूयोग भै रहेको िव. सं. 2019 
को जग्गा नाप जाँच ऐन र 2021 को भिूम सम्बन्धी ऐनको आधारमा 
सम्पादन हनु ु र समममा जग्गा ूशासनसँग सम्बिन्धत ऐन,  िनयम, 
िनदिशका,  कायर्िविध समेत 100 भन्दा बढी कानूनको पिरिधिभऽ रही 
सेवा ूवाह गनुर् जग्गा ूशासनको के्षऽमा चनुौतीपूणर् कायर् बनेको छ । 
त्यसैगरी यी कानूनी दःतावेजह लाई समय सापेक्ष सधुार,  पिरमाजर्न र 
सरलीकरण गदार् एक अकार् वीचको अन्तर सम्बन्ध (Linkages)  वीच 
तादाम्यता िमलाउन ुत्यितकै जिटल समःया बनेको   छ । 

३. िवकासको गितसँगै जग्गा जिमनको मूल्य (value)  मा भएको विृ  एवं भ-ू
मािफयाह को बढदो संजालीकरण तथा भिूमसधुार, गहृ र ःथानीय 
िनकायबीच सरकारी सावर्जिनक जग्गाको संरक्षण गन िनकायगत 
िजम्मेवारीमा overlapping  सिहतका कानूनी ूावधानह ले सरकारी, 
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सावर्जिनक र गठुी जग्गाको संरक्षण गनर् थप चनुौतीह  िसजर्ना भएका  
छन ्। 

४. मन्ऽालय अन्तगर्त िजल्लािःथत मालपोत, भिूमसधुार,  गठुी र नापी 
कायार्लयह को कायर् ूणालीह  ूिविधमैऽी बन् न नसकेको सन्दभर्मा 
त्यहाँ कायर्रत कमर्चारीह लाई समेत आधिुनक ूिविधलाई आत्मसात गनर् 
सक्ने गरी क्षमतावान बनाउन सिकएको छैन । एकाितर ती 
कायार्लयह मा कायर्रत ठूलो संख्याका कमर्चारीह लाई नयाँ ूिविधमैऽी 
(Modern  Technology  Friendly)  बनाउन सिकएको छैन भने अकार्ितर 
सेवा िलन आउने सेवामाहीसँग गिरने समम व्यवहारमा पिन अपेिक्षत 
पिरवतर्न ल्याउन सिकएको छैन । कमर्चारीह को व्यिक्तगत व्यवहारमा 
पिरवतर्न ल्याउने कायर् मन्ऽालयका लािग िनकै चनुौितपूणर् बनेको छ। 

५. जग्गा नाप जाँचको के्षऽ पूणर् पमा ूािविधक र िव ानमा आधािरत छ। 
त्यसैगरी जग्गा ूशासन सम्बन्धी कायर् साधारण ूकृितको देिखए पिन 
यस िभऽका धेरै कायर्ह  ूािविधक पमै सम्पादन गनुर् पदर्छ । यस 
के्षऽमा कायर्रत ूशासन सेवाका कमर्चारीह  अन्य मन्ऽालयमा स वा 
भई जाने र अन्यऽबाट नया ँकमर्चारी आई कोरा ानको आधारमा काम 
गनुर्पन व्यवःथाका कारण पिन ूसःत समःयाह  िसजर्ना हनु े गरेका 
छन।् 

६. कमर्चारीह को काम गन क्षमता,  योग्यता,  शैली,  व्यवहार र ूिविधको 
ूयोगमा अपेिक्षत सधुार ल्याउन ुजित चनुौतीपूणर् छ,  ूत्यक्ष पमा सेवा 
ूवाह हनु ेअिधकांश कायार्लयह मा कामको ूकृित,  कायर्बोझ र चाप 
त्यितकै पमा बढेको छ । थप कायर् बोझका कारण कायार्लय समय 
बाहेकको समयमा समेत काम गनुर् र गराउन ु पन अवःथामा 
कायर्सम्पादनमा आधािरत नितजामूलक ूोत्साहन ूणालीलाई लाग ु गनर् 
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नसिकएका कारणले पिन मन्ऽालय र अन्तगर्त िनकायह  ूित 
सेवामाहीह को धारणा (Perception)  लाई सकारात्मक बनाउन सिकएको 
छैन । भिूम ूशासनका के्षऽमा सेवा ूवाह गन िनकायह को छिवमा 
सधुार ल्याउन धेरै असल कामह  गरेर देखाउन ुपरेको छ। 

७. अिधकांश कायार्लयह  भाडाका घरमा संचालन गनुर् परेको छ । समय 
समयमा सिर रहनपुन हुँदा कायार्लयह लाई आजको आवँयकता अनसुार 
सेवा कक्ष,  काउण्टर ूणाली, ूिविधमैऽी  र लैि कमैऽी  (gender friendly) 

बनाउन सिकएको छैन। जसको कारणले सेवामाहीको सन्तिु मा विृ  
गनर् नसिकनकुा साथै नक्सा,  ौेःता तथा अन्य अिभलेखह को सरुक्षा, 
संरक्षण एवं व्यवःथापनमा ूसःत समःयाह  रहेका छन ्। 

८. अन्तरार्ि य मलुकुह ले िक ा नापीको के्षऽमा परम्परागत र कागजी  
कायर् (Paper Works) को ूयोगलाई िबःथािपत गरी आधिुनक ूिविधको 
अवलम्वन गरेको तर हाॆोमा यी कायर्ह  परुानै ूिविधबाट सञ् चालन 
गनुर्परेको हुँदा नापनक्सामा ूयोग हनुे (पमार्शेस, मसी, पेिन्सल आदी) 
गणुःतरीय ूािविधक सामामीह को उत्पादन बन्द हुँदै जानलेु िक ा नापी 
सम्बन्धी कायर्ह  थप जिटल र समःयामःत बन्दै गएका छन। 

९. नाप नक्सा के्षऽमा Geo-information System, Remote Sensing, Global 

Positioning System लगायत आधिुनक ूिविधको उपयोग गरी ःतरीय र 
िव सनीय नक्सा डाटा तथा भ–ूसूचनाह  उपलब्ध गराउन सिकएको 
छैन। 

१०. मालपोत,  भिूमसधुार र नापी कायार्लयह मा कायर्रत कमर्चारीह को लािग 
विृ  िवकासको अवसर न्यून छ। एकेडेिमक क्षमता भएका 
कमर्चारीह लाई retain  गनर् नसिकनलेु संःथागत िवकासमा अपेिक्षत सधुार 
ल्याउन किठन भएको छ।   
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११. मन्ऽालय र मातहत िनकायका कूल 5,788 दरबन्दीह  मध्ये ९२२ 
दरबन्दी िरक्त रहन,ु िवशेष वढुवा समायोजनका कारण कायर् ूकृित 
अनसुारको दक्ष जनशिक्त आपूितर् हनु नसक्न ु र सेवा ूवाहसँग सम्बिन्धत 
कायार्लयह लाई समय सापेक्ष पमा ूिविधमैऽी,  चःुत,  छिरतो बनाउन े
गरी िवःततृ पमा व्यवःथापन तथा संगठन सभक्षण (O & M Survey) गनर् 
सिकएको छैन ।  

१२. मकु्त कमैया र हिलयाका लािग उपलब्ध अनदुान रकम न्यून हनु ु र 
जग्गाको मूल्यविृ का कारण जग्गा खिरद गरी मकु्त कमैयालाई उपलब्ध 
गराउन व्यवहािरक किठनाई उत्पन् न भएको छ । हाल तोिकएको 
अनदुान रकमले पनुःःथापना कायर्को गितलाई ूभावकारी बनाउन 
सिकएको छैन । 

१३.  भिूम लगतलाई पूणर् पमा िडिजटाइजेशन गरी एिककृत भ-ूसूचना 
ूणालीको िवकास अथार्त भिूमको िक ागत अिभलेख तयार गरी केन्िीय 
सभर्रमा आब  गनर् नसिकएकोले भिूमहीन, सकुुम्वासी र अव्यविःथत 
बसोबासीह को पिहचान, सरकारी सावर्जिनक जग्गाको अ ाविधक 
िववरण, दोहोरो भ-ूःवािमत्वको अन्त्य र हदवन्दीको कायार्न्वयनमा िविवध 
समःयाह  उत्प  भई भिूमसधुार कायर्बमह को कायार्न्वयन ूभावकारी 
हनु सकेको छैन ।  

 5. समःयाह  तथा चनुौतीह  समाधानका चाल्नपुन कदमह  

१. परम्परागत िविधबाट संचािलत मालपोत, भिूमसधुार र नापी 
कायार्लयह का कायर्ह लाई कम्प्यटुरमा आधािरत भ-ूसूचना ूणालीमा 
पान्तरण गरी संचालन गनुर् पदर्छ । सूचना र ूिविधको ूयोगवाट सेवा 
ूवाहसंग सम्बिन्धत कायर् ूकृयामा सरलीकरण, कायर् वातावरणमा सधुार, 
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फाराम र अिभलेखह को व्यवःथापन गनुर् पदर्छ । कमर्चारीह मा 
संःकार (Culture) को पमा ःथािपत हुँदै गएको Rent Seeking 

Behavior लाई Incentive Scheme ारा र कायार्लय िभऽ अनािधकृत 
पमा हनु े गरेको िवचौिलयाह को ूवेशलाई ूिविधको ूयोग ारा 
िवःथािपत गनुर् पदर्छ। 

२. भिूम ूशासन के्षऽमा कायर्रत कमर्चारीह को विृ  िवकासका अवसरह  
िसजर्ना गरी आधिुनक सूचना ूिविधको ूयोग गनर् सक्ने गरी क्षमताको 
िवकास गनुर् पदर्छ। जग्गा ूशासनको कायर्ह  िवशेष ान र अनभुवको 
आवँयक पन ूिविधक िवषय समेत भएकोले छु ै भिूम ूशासन समूहको 
गठन गरी भिूम ूशासनमा शैिक्षक क्षमता (Academic Qualification) 
भएका जनशिक्त Retain गनर् सिकने गरी भिूम ूशासन सेवालाई आकषर्क 
वनाउन ुपदर्छ । 

३. जग्गा नाप जाँच, िक ा नापी र जग्गा ूशासन सम्बन्धी भ-ूसूचनाह को 
उत्पादन, अिभलेखीकरण, िवतरण, िनयमन सम्बन्धी कायर्ह  आधिुनक 
ूिविधको ूयोगवाट संचालन गद जानपुछर्। भ-ूसूचना सम्बन्धी सम्पूणर् 
तथ्या ह लाई िक ागत पमा िडिजटाइज गद शु तामा विृ  गनुर् पछर्। 
यसबाट भिूमको विगर्करण, जिमनको हदवन्दी, दोहोरो भ-ूःवािमत्वको 
अन्त्य, जग्गा िलज सम्बन्धी िववरण र भिूमहीन, सकुुम्वासी र 
अव्यविःथत वसोबासीह को पिहचान जःता कायर्ह को कायार्न्वयनमा 
सहजता आउनछे । 

४. जग्गा नाप जाँच तथा जग्गा ूशासनका के्षऽमा हाल ूयोग भईरहेका 
कानूनह लाई समय सापेक्ष पनुर्लेखन वा पिरमाजर्न गनुर् पदर्छ। छिरएर 
रहेका ऐन, िनयम र िनदिशकाह लाई आवँयकता अनसुार एिककृत गनुर् 
पदर्छ । सरकारी सावर्जिनक जग्गाह को संरक्षण गनर् भिूमसधुार तथा 
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व्यवःथा मन्ऽालय, गहृ मन्ऽालय र ःथानीय िनकायह को िजम्मेवारीलाई 
ःप  गनुर् पदर्छ। 

५. गणुःतरीय सेवा संचालनको मूलभतू पक्ष असल कायर् वातावरण हो। 
यसकालािग आिथर्क, भौितक र ूिविध सम्बन्धी पूवार्धारह को 
आवँयकता पदर्छ। िजल्लािःथत मालपोत, नापी र भिूमसधुार मध्ये 
अिधकांश कायार्लयह  भाडामा संचालन गनुर्पदार् िविवध समःयाह  
आएकोले सेवा मैऽी, कायर् वातावरण मैऽी, ूिविध मैऽी र लैि क मैऽी 
कायार्लय भवनह  बमशः वनाउदै लैजान ुपदर्छ। 

६. भिूमसधुार मन्ऽालय र अन्तगर्त िनकायह मा िवःततृ व्यवःथापन तथा 
संगठन सभक्षण (O&M Survey) गनुर् पदर्छ। भ-ूउपयोग नीित अनु प 
भिूमको विगर्करण गन ूमखु िजम्मेवारी रहेको राि य भ-ूउपयोग 
आयोजनाको संगठनलाई कायर्वोझको आधारमा पनुसंरचना गनुर् पदर्छ। 
भ-ूसूचना तथा अिभलेख िवभाग, भिूमसधुार तथा व्यवःथापन िवभाग र 
नापी िवभागको कायर् ूकृित र कायर्वोझको िवँ लेषण गरी एक अकार् 
िवभागवाट हनु ेकाममा  Duplication नहनु ेगरी िवभागह को संगठन Re-

structuring गनर् आवँयक छ।िजल्लािःथत मालपोत, नापी र भिूमसधुार 
कायार्लयह वाट ूवाह हनु ेसेवाको ूकृित, आधिुनक सूचना  र ूिविधको 
ूयोग, कायर् वातावरण तथा सरलीकरण, काउन्टर ूणाली र सेवा 
कक्षह को िवःतार जःता सेवा मैऽी वातावरणको िसजर्ना गन गरी ती 
िनकायह को संगठन संरचनाह लाई समेत Re-structuring गनुर् पदर्छ। 

७. भिूमसधुार कायर्बम तफर्  मकु्त कमैया तथा हिलयाह लाई ूित पिरवार 
. 1 लाख 50 हजार जग्गा खिरद अनदुान उपलब्ध गराउने व्यवःथा 
छ । जग्गा जिमनको मूल्यमा आएको बढो रीको तलुनामा यो रकम 
ज्यादै न्यून भएकोले किम्तमा 1 क ा जिमन खिरद गनर् सक्ने गरी 
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अनदुान रकम बढाउन ुपदर्छ । 

८. िक ा नापीको के्षऽमा िवकिसत मूलकुह  paperless ूिविधमा पान्तरण 
भई सकेका छन ्। अन्तरार्ि य बजारमा िक ा नापी कायर्मा ूयोग हनु े
गणुःतरीय साममी (पमार्शेस, मसी, पेन्सील आिद) को उत्पादन बन्द भई 
सकेको छ । हाॆो देशमा िक ा नापी सम्बन्धी कायर्ह  कागजी ूिबया 
(Paper work) बाटै भइरहेकोले यी कायर्ह लाई आधिुनक यन्ऽ 
उपकरणको ूयोगबाट digital ूिविधमा पान्तरण गनुर् पदर्छ । 
आधिुनक यन्ऽ उपकरणको मूल्य बढी नै पन हुँदा एक पटकको लािग 
राज्यले थप लगानी बढाउन ुपदर्छ । 

९. जग्गा नाप जाचँ तथा िक ा नापी सम्बन्धी कम्प्यटुर ूणालीमा आधािरत 
Geo-database  र भ-ूसूचना अिभलेख व्यवःथापन ूणाली (LRIMS) बाट 
तयार भएका भ-ूसूचनाह लाई Government Information Data Centre 

(GIDC) को Server माफर् त मालपोत तथा नापी कायार्लयह बाट संचालन 
हनुे सावर्जिनक सेवाह लाई बमशः अनलाइन माफर् त संचालन गद जान ु
पदर्छ । 

6. कायर्के्षऽ सम्ब  Thematic  Area  को अध्ययन अनसुन्धानको िववरण र 
नितजा  

1. नापनक्साको के्षऽमा ूयोग गिरएका ऐितहािसक यन्ऽ उपकरणह को 
समिुचत संरक्षण एवं ऐितहािसक ूिविधह को ान नया ँ पःुतामा 
हःतान्तरण गन उ ेँयले भक्तपरुको नगरकोटको बेधशाला पिरसरमा 
Survey Museum िनमार्णको लािग अध्ययन गराई िरपोटर् तयार भएको 
छ। 

2. सांःकृितक महत्वका संरचना लगायतका िवन्दहु मा िनयिमत सभक्षण 
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गरी खगोलीय शआुम चाल (Geodetic Crustal Movement) सम्बन्धी 
अनसुन्धान सम्पन् न भएको र ूितवेदन आउन बाँकी रहेको छ । 

3. जमर्नीको Technical University of Berlin मा िजयोडेसी िवषयको 
ःनातको र तहमा १ जना कमर्चारी अध्ययनरत रहेको छ । 

4. आ. व. ०७०/७१ मा नवलपरासी, झापा, बाँके र कैलाली िजल्लाका 
१५ वटा गािवसह को गािवस ःतरीय भ-ूउपयोग के्षऽ नक्सालाई िफल्ड 
भेिरिफकेशन गरी िक ामा आधािरत बगीर्करण सूची तयार सम्बन्धी 
अध्ययन कायर् सम्प  भएको छ। आवँयक कानूनको ब्यवःथा भएको 
अवःथामा उक्त सूचीका आधारमा ूत्येक िक ाको जग्गा धनी ौेःता र 
पूजार्मा भ-ूउपयोग विगर्करण के्षऽ जनाउन सिकन ेअवःथा रहेको छ ।  

5. भिूम व्यवःथापन ूिशक्षण केन्िबाट ूदान गिरने िविभ  छोटा अविधको 
तािलमह को ूभावकािरता, पा बम र संचालन िविधका बारेमा 
अनसुन्धान गरी ूितवेदन ूा  भएको छ । 

6. संचालन गिरएका लामो तथा छोटा अविधको तािलमह को कायर्पऽह  
ूिशक्षाथीर्ह लाई सहज पले उपलब्ध गराउने उ ेँयले केन्िलाई 
उपयकु्त हनु ेe-learning module िवकासको अध्ययन गिरएको छ । 

7. िजल्लािःथत मालपोत तथा नापी कायार्लयह मा लाग ुगन उ ेँयले कायर् 
सम्पादनमा आधािरत ूोत्साहन ूणाली (PBIS) को ूा प तयार गिरएको 
छ ।  

7. मन्ऽालयको भावी कायर्िदशा 
१. भिूम व्यवःथापनलाई आधिुनकीकरण गनर् दोॐो पःुता सधुार कायर्बम 
कायार्न्वयनमा ल्याइनेछ । नवीनतम ूिविध अवलम्बन गरी नाप नक्सा न 
कायर्मा शु ता विृ  गिरनेछ । जग्गा ूशासन सम्बन्धी सेवाको गणुःतर 
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विृ  गनर् सूचना ूिविधमा आधािरत भ-ूसूचना ूणालीको िवकास र िवःतार 
गिरनेछ । यस कायर्बम अन्तगर्त िनम्न कायर्ह  गिरनेछ । 
क. िनयन्ऽण िबन्द ु ःथापनाको लािग Continue Operating Reference 

Station (CORS) ःथापना गरी िनयन्ऽण िबन्दकुो शु ता विृ  गद 
लिगन े। 

ख. हवाइ सभक्षण तथा Light Detection and Ranging (LIDAR) 
ूिविधबाट ठूलो माननापको ःथल प नक्सा तयार गन कायर्लाई 
ूाथिमकताकासाथ अगािड बढाइने छ । 

ग. LIDAR /Satellite Image/GPS ूिविधबाट ूा  डाटा ूयोग गरी िक ा 
नापी कायर्ह  संचालन गिरनेछ । जसका कारण नाप नक्साह को 
शु तामा विृ  हनुेछ । 

घ. Technological Intervention माफर् त िक ानापीको वतर्मान प ितमा 
पान्तरण गिरने छ । 

ङ. पूणर् क्षमताको भ-ूसूचना ूणालीको िवकास गरी e-Governance System 

माफर् त सेवा ूवाह गिरन ेछ । 

च. जग्गा ूशासनको के्षऽमा ूवाह हनु े सेवाह लाई पारदशीर् र उ रदायी 
बनाउन आ. व. 2071/072 मा उपत्यकाका ५/५ नापी र 
मालपोत कायार्लयह मा आइ. पी. क्यामेरा जडान गरी संचालनमा 
ल्याइनेछ । ूा  अनभुवको आधारमा यसलाई बमशः िवःतार गद 
लिगन ेछ । 

छ. कायर् बोझ बढी भएका १४ वटा मालपोत कायार्लयह मा सेवा कक्ष 
(Service Desk) ःथापना गरी स ालन गिरने छ । ती कायार्लयह मा 
नवीनतम ूणालीबाट अिभलेख व्यवःथापन गिरनेछ। ूा  ॐोत 
साधनको आधारमा बमशः िवःतार गद लिगने छ। 



25 
 

ज. ५० मालपोत र ३० नापी कायार्लयह मा भ-ूसूचना ूणाली िवःतार 
गरी डाटा अ ाविधक गिरनेछ साथै जग्गा ूशासन सम्बन्धी अनसूुची 
फारमह  कानून सम्मत पिरमाजर्न गरी संिक्ष  बनाइन ेछ । 

झ. भिूम सम्बन्धी कारोबारलाई वै ािनक र व्यविःथत गनर् भिूम बजार 
िवकासका लािग आवँयक अध्ययन गिरने छ । 

2. भ-ूबनोट, क्षमता, उपयकु्तता तथा अविःथतीको आधारमा भिूम र भिूम 
ॐोतको दीगो उपयोग गन नीित िलई कायर्बमह  संचालन गिरनछे । 
भ-ूउपयोगको विगर्करणका लािग कानून तजुर्मा गरी कायार्न्वयनमा 
ल्याइनेछ। 

३. सकुुम्वासी समःया समाधान आयोगमाफर् त भिूमहीन, सकुुम्वासी र 
अव्यविःथत बसोबासीह को समःयालाई सम्बोधन गन गरी कायर्बम 
संचालन गिरनछे । आगामी आ. व. मा मकु्त कमैया पिरवारको 
पनुःःथापन कायर् सम्पन् न गिरनेछ । मकु्त हिलयाह को पनुःथापन 
कायर्लाई ूाथिमकताका साथ अिघ बढाइनछे । 

4. सरकारी, सावर्जिनक र गठुी जग्गा संरक्षण गनर्का लािग िनकायगत 
िजम्मेवारी ःप  गरी समन्वयतात्मक पमा कायर्बम स ालन गिरनेछ । 
सरकारी, सावर्जिनक र गठुी जग्गाको िव िुतय अ ाविधक अिभलेख तयार 
गरी ूकाशन गिरने र उपलब्ध ॐोत साधनको आधारमा िनिँ चत कायर् 
योजना तयार गरी रावल आयोगको ूितवेदनलाई बमशः कायार्न्वयनमा 
लिगनेछ । 

  
 


