नापी प्रविधिकहरूले गने मुख्य काययहरूको सूची
बुदा नं.
(1)

काययहरू
सम्बन्धिि नापी कायायलयले नापी टोली गठन गरी खटाइएको काययक्षेत्रमा जाने

(2)

खटाइएको स्थानीय िहमा आिश्यक समधियका लाधग न्जल्ला सधमधिलाई अनुरोि गने

(3)

न्जल्ला सधमधिको पत्र र हान्जरी वििरण धलई िोवकएको स्थानीय िहका सेिा केधर

(4)

स्थानीय िहका जनप्रधिधनधि र स्थानीय िह िथा िडास्िरीय सहजीकरण सधमधिसँग

प्रमुखलाई सम्पकय गरी आफू आउनेबारे जानकारी गराउने
भेटघाट र छलफल गने

(5)

नापी कायायलयका प्रमुख/प्राविधिक, स्थानीय िह स्िरीय र सम्बन्धिि िडा स्िरीय
सहजीकरण सधमधिको सहयोगमा नाप नक्सा गने भनी पवहचान भएका क्षेत्रको स्थलगि
धनरीक्षण गने, पवहचान भई नसकेको भए पवहचान र यवकन गनय लगाउने

(6)

स्थानीय िहलाई नाप नक्सा गने भनी पवहचान भएका क्षेत्रको स्थानीय िह क्षेत्र
िगीकरण ( गाउँपाधलकाको हकमााः ग्रामीण क्षेत्र ,सहरोधमुख क्षेत्र ,सहरी क्षेत्र ,
गाउँपाधलकाको केधर र नगरपाधलकाको हकमााः ग्रामीण क्षेत्र ,सहरोधमुख क्षेत्र ,सहरी
क्षेत्र ) नभएको भए क्षेत्र िगीकरण गनय अनुरोि गने

(7)

स्थानीय िहलाई नापी सुरु गनुप
य ूि य लगि प्रविविकरण गरी धनिेदकको धनस्सा वििरण
गररसक्न अनुरोि गने

(8)

नापी काययसम्बधिी प्राविधिक जानकारी प्राप्त गनय सम्बन्धिि नापी कायायलय िथा

(9)

नापी कायायलयका प्राविधिक कमयचारीको सहयोगमा नापी गने क्षेत्र साधबक नापी भएको

आयोग/न्जल्ला सधमधिसँग समधिय गने

क्षेत्र हो िा नक्सा बावहरको क्षेत्र यवकन गरी साधबक नापी भएको क्षेत्र भए वकत्ता
यवकन गनय गराउन अनुरोि गने
(10) साधबक नापीमा कायम भएको वकत्ताको वफल्ड बुक र श्रे स्िा हेरी जग्गा कुन प्रकृधि
हो, वििरण गनय धमल्ने /नधमल्ने यवकन गने,

(11) साधबक नापीमा कायम भएको वकत्तासँग सटे को जग्गा भए नापी कायायलयबाट रे खांकन
गराउने र सीमा यवकन गने,
(12) नाप नक्सा गने विधि यवकन गने
(13) नापनक्सा गने क्षेत्रको google image को आिारमा बावहरी घेराको coordinate
धलने र आयोगमा पठाउने, आयोगमा प्रमुख नापी अधिकृि उमेश कुमारसँग सम्पकय

गरी नापी गनय/नक्सा बनाउन योग्य image भए नभएको यवकन गने, नापी गनय धमल्ने
image उपलब्ि भए सो image print पठाउन अनुरोि गने, प्राप्त भएपधछ नाप नक्सा

प्रगधि

गने, नक्सा बनाउन नसवकए िा नापी गनय नधमल्ने image भए Drone/TS विधि प्रयोग
गने
(14) Satellite image मा marking गरी भोगचलन भएका जग्गाहरुको जग्गा कोड उल्ले ख
गने
(15) Satellite image बाट वकत्ता धनमायण गदाय वकत्ता धसमाना यवकन नभएमा Taping पद्धधिबाट
image मा वकत्ता यवकन रे खाङ्कन गने
(16) टोटल स्टे शन प्रयोग गदाय control point आिश्यक पने िा नपने यवकन गने
(17) स्थानीय िहले विगिमा नापनक्सा गरे को भए सोको चेकजाँच गने
(18) नाप नक्सा सुरु हुने सम्बधिी अनुसूची ८ बमोन्जमको सूचना प्रकाशन गने (३५ ददने
सूचनामा नापजाँच सम्बधिी सूचना भए अधनिायय नहुन)े

(19) स्थानीय िहका सेिा केधर प्रमुख र न्जल्ला सधमधिका पदाधिकारीसँगको समधियमा
पवहचान र यवकन भएका क्षेत्रको नाप नक्साको योजना बनाउने, आिश्यक सामग्रीको

जोहो गने, नापनक्सासँग सम्बन्धि फाराम (काययविधिको अनुसूची ९,१०,११) को
व्यिस्था गने
(20) TS प्रयोग गरी नापी गदाय न्जल्ला सधमधि समेिको स्थलगि धनरीक्षणको क्रममा DGPS
प्रविधि प्रयोग गरी धनयधत्रण विधदू स्थापना गनुप
य ने भएमा स्थानीय िह/सेिा केधर
प्रमुखलाई सो को जानकारी गरी विधदु स्थापना गनय लगाउने

(21) DGPS प्रविधि प्रयोग गरी स्थापना गररएका धनयधत्रण विधदु प्रयोग गरी थप विधदु
स्थापना गने, सबै धनयधत्रण विधदुको अनुसूची ११ बमोन्जमको D-card बनाउने

(22) नापी गने क्षेत्रका जग्गा आिाद कमोि गने पररिारलाई आफ्नो भोगचलनको स्पि
धसमांकन गनय लगाउने
(23) नाप नक्साको अनुसूची १० बमोन्जमको मुच ुल्का गने,
(24) जग्गाको नाप नक्सा गने, धनस्सा लाभग्राहीबाट प्राप्त गरी आिश्यक वििरण भरी वफिाय
गनय, अनुसूची ९ बमोन्जमको वििरण भने

(25) नक्सा ियार गरी भोधलपल्ट नक्सालाई जधमनसँग verify गने, फाइनल नक्सा बनाउने
(26) साधबकको सरकारी वकत्ता Tape प्रयोग गरी मात्र वकत्ताकाट गनय धमल्ने भए माधथका
अधय कुनै विधि प्रयोग नगरी साधबकको वकत्ता enlarge गरी फाइल नक्सा बनाउने

(27) attribute वििरण भर्ने

(28) नक्साको sheet ियार गने
(29) अनुसूची १२ बमोन्जम सूचना प्रकाशन गने र नक्सामा आिश्यक सं शोिन गने
(30) अनुसूची १३ बमोन्जम प्रगधि वििरण ियार गने र आयोग/न्जल्ला सधमधिलाई पठाउने
(31) नक्सा र अधय वििरण आयोगलाई बुझाउने

