
 

 

रा#$य भ(ूम आयोग 

सूचनाको #ववरण (2079 मं(सरदेिख माघस9म) 
 

(क) आयोगको ःव(प र ूकृ-त 

भ-ूम ूकृ-तूद3 स5पदा हो । यो मानव जा-तका ला-ग गास, बास, कपास र जीवनका आधारभतू आवँयकता पूरा गन@ 
मBुय ॐोत हो । कृDष ूधान देश नेपालका ला-ग भ-ूम मBुय उIपादनको मBुय साधन हो । यो कृDष तथा खाL उIपादन, उLोग 
धMदा कलकारखानाका Dव-भN कOचा पदाथQहR उIपादनका साथै मानव जीवन र जीDवकाका अ-धकांश दै-नक DबयाकलापहRको 
मBुय थलो हनुकुा साथै सांःकृ-तक पDहचान र समWृXको आधार हो । यसथQ भ-ूम मानव जीवनको अ-भN Dहःसा हो । 
 

नेपालको संDवधानमा ूIयेक नागYरकलाई खाL वःतकुो अभावमा जीवन जोिखममा पन@ अवःथाबाट सरुि]त हनेु 
खाLस5बMधी हक, ूIयेक नागYरकलाई उपयु̂  आवासको हक, ूIयेक नागYरकलाई काननुको अधीनमा रह_ स5पि3 आजQन गन@, 
भोग गन@, बेच-बखन गन@, `यवसाDयक लाभ ूाa गन@ र स5पि3को अMय कारोबार गन@ स5पि3को हक, राbयले भ-ूमह_न द-लतलाई 
काननु बमोिजम एक पटक ज-मन उपलdध गराउनपुन@ द-लतको हक, ूIयेक Dकसानलाई काननुबमोज-म कृDष कायQका ला-ग भ-ूममा 
पहुँच, अनपुिःथत भ-ूःवा-मIवलाई -न(IसाDहत गदf जgगाको चाhलाबMद_ गर_ उIपादन र उIपादकIव वDृi, भ-ूममा रहेको दोहोरो 
ःवा-मIव अMIय गदf Dकसानको Dहतलाई jयानमा राखी वैkा-नक भ-ूमसधुार गन@, भ-ूमको उIपादनशीलता, ूकृ-त तथा वातावरणीय 
सMतलुन समेतका आधारमा समिुचत उपयोग गन@, अ`यविःथत बसोबासलाई `यवःथापन गन@ तथा योजनाबi र `यविःथत बःती 
Dवकास गन@, ू Iयेक Dकसानलाई कृDष कायQका ला-ग भ-ूममा पहुँच, भ-ूमह_न द-लतलाई एकपटक ज-मन उपलdध गराउने, आवास-बह_न 
द-लतलाई बसोबासको `यवःथा, भ-ूममा-थ DकसानहR र भ-ूमह_न सकुु5बासीहRको अ-धकार स-ुनिmत गन@, मु̂  कमैया, क5हलहर_, 
हरवा, चरवा, ह-लया, भ-ूमह_न, सकुु5बासीहRको पDहचान गर_ बसोबासका ला-ग घर, घडेर_ तथा जीDवकोपाजQनका ला-ग कृDषयोgय 
ज-मन उपलdध गराउने संवैधा-नक `यवःथा गYरएको छ । -तनलाई लाग ुगनQ भ-ूम स5बMधी ऐन, २०२१ को आवँयक संशोधन 
गYरएको छ । नेपालको संDवधान र काननुी `यवःथा बमोिजमका हक र अ-धकारलाई कायाQMवयन गनQका ला-ग भ-ूमको Mयायोिचत 
DवतरणXारा भ-ूमह_न द-लत, भ-ूमह_न सकुु5बासी, अ`यविःथत बसोबासी तथा DकसानहRको भ-ूममा-थको पहुँच र अ-धकार स-ुनिmत 
गनुQ, भउूपयोग ऐनका आधारमा उपलdध भ-ूमको वैkा-नक र मह3म उपयोग गनुQ, भ-ूमको बहआुया-मक `यवःथापन गनुQ र भ-ूम 
ूशासनलाई जनमखुी बनाई आम जनताको सहज र सरल पहुँचसDहतको सशुासन कायम गनुQ राbयको दाDयIव हो । 
 

सोह_ दाDयIवलाई कायाQMवयन गन@ स5बMधमा भ-ूमह_न द-लत, भ-ूमह_न सकुु5बासीलाई जgगा उपलdध गराउने तथा 
अ`यविःथत बसोबासीलाई `यवःथापन गन@ ूयोजनका ला-ग भ-ूम स5बMधी ऐन, २०२१ को दफा ५२क.को उपदफा (३) र 
५२ख.को उपदफा (६) बमोिजम नेपाल सरकारबाट २०७८ भदौ २५ गते गठन आदेश जार_ गर_ राD}य भ-ूम आयोगको गठन 
भएको हो । 
 

दूर~D�ः 
आम नेपाल_ नागYरकको आवास र भ-ूममा-थको पहुँच तथा अ-धकारसDहतको खाLस5ूभ,ु समतामूलक, समNुत र समiृ नेपाल । 
 

jयेयः 
भ-ूमह_न द-लत, भ-ूमह_न सकुु5बासी र अ`यविःथत बसोबासीको आवास तथा भ-ूममा-थको पहुँच र ःवा-मIव ःथाDपत गराई देशबाट 
भ-ूमह_नताको अMIय, भ-ूमको मह3म उपयोग र जनमखुी एवं MयायपूणQ भ-ूम `यवःथा ःथाDपत गनQ योगदान गन@ । 
 

उ�ेँयः 
१. भ-ूमह_न द-लत, भ-ूमह_न सकुु5बासी र अ`यविःथत बसोबासीहRको पDहचान, ूमाणीकरण र अ-भलेखीकरण गन@÷गराउने । 

२. आवँयक कायQयोजना, मापद�ड, कायQDव-ध, कायQता-लका र ूणाल_हR तय गर_ भ-ूमह_न द-लत, भ-ूमह_न सकुु5बासी र 
अ`यविःथत बसोबासीहRको आवास र भ-ूममा-थको पहुँच र अ-धकार ःथाDपत गराई देशबाट भ-ूमह_नता र भ-ूममा आधाYरत 
शोषण एवम ्Dवभेदको अMIय गन@ । 

३. कृDष पेशामा संलgन भ-ूमह_न द-लत, भ-ूमह_न सकुु5बासी तथा अ`यविःथत बसोबासीलाई ःवा-मIवसDहत कृDषका ला-ग ज-मन 
उपलdध गराउने । भ-ूमलाई उIपादनको साधनको Rपमा ःथाDपत गराई उपलdध भ-ूमको वैkा-नक तथा मह3म ्उपयोग 
गर_ भ-ूममा-थ पहुँच र ःवा-मIव ूाa गरेका DकसानहRको जीवनःतर मा-थ उकाःन सहयोग गन@ । 

४. जोिखमयु̂  वा काननुले -नषेध गरेका ःथानहRमा बसोबास गदf आएका वाःतDवक भ-ूमह_न द-लत र भ-ूमह_न 
सकुु5बासीहRलाई योजनाबi ढंगले ःथानाMतरण गन@ । 



 

 

५. Dवगतका आयोग र स-म-तहRका अधरुा कायQहR आवँयक कायQDव-ध बनाई स5पN गन@ । 

६. आयोगका कायQहR स5पादन गदाQ ःथानीय तह, ूदेश सरकार र नेपाल सरकारसँग आवँयक स5पकQ , समMवय र सहकायQ 
गन@ । 

७. आयोगको गठन आदेशमा उ�लेिखत काम, कतQ̀ य र अ-धकारका साथै नेपाल सरकारले तोकेका अMय कायQहRमाफQ त 
भ-ूमस5बMधी बहआुया-मक समःयाहRलाई द_घQकाल_न Rपले समाधान गनQ योगदान गन@ । 

 

मू�य माMयता 
 

१. -नंप]ता 
२. पारदिशQता 
३. जवाफदेDहता 
४. समMवय र सहकायQ 
५. जनमखुी, इमानदार र -मत`ययी कायQस5पादन 

६. समावेशी तथा सहभा-गतामूलक लोकतािMऽक अ�यास 

७. सामािजक Mयाय र उIपादकIव बWृX 
 

(ख) आयोगको सा�ठ-नक पYरचय 

राD}य भ-ूम आयोग गठन आदेश, २०७८ को दफा ३(१) मा भएको `यवःथा बमोिजम देहाय बमोिजमका पदा-धकार_ह( 
रहेको राD}य भ-ूम आयोग गठन हनेु `यवःथा छ । 

1. नेपाल सरकारले -नयिु^ गरेको `यि^ ÷अjय] 

2. नेपाल सरकारले -नयिु^ गरेको `यि^ ÷उपाjय] 

3. नेपाल सरकारले -नयिु^ गरेको क5तीमा तीनजना DवkसDहत सातजना ÷सदःय 

4. मMऽालयले तोकेको नापी Dवभागको उपमहा-नद@शक-सदःय 

5. मMऽालयले तोकेको राजपऽाD�त ूथम ौेणीको अ-धकृत ÷सदःय-सिचव  
 

(ग) राD}य भ-ूम आयोग, िज�ला स-म-तको गठन 

राD}य भ-ूम आयोग गठन आदेश, २०७८ को दफा ८(१) मा भएको `यवःथा वमोिजम आयोगको काम, कारबाह_लाई सहयोग, 

समMवय र सहजीकरण गनQ िज�लामा देहाय बमोिजमको िज�ला स-म-त रहने `यवःथा छः- 
1. नेपाल सरकारले -नयिु^ गरेको `यि^÷अjय] 

2. िज�ला समMवय अ-धकार_ ÷सदःय  

3. अ-धकृत ू-त-न-ध, स5बिMधत -ड-भजन वन कायाQलय÷सदःय  

4. अ-धकृत ू-त-न-ध, स5बिMधत िज�ला ूशासन कायाQलय-सदःय 

5. ूमखु, िज�ला भ-ूमसधुार तथा मालपोत कायाQलय÷सदःय 

6. नेपाल सरकारले -नयिु^ गरेको एक जना Dवk सDहत तीन जना÷सदःय  

7. ूमखु, सदरमकुाम िःथत नापी कायाQलय ÷सदःय÷सिचव 
 
(घ) आयोगको काम, कतQ̀ य र अ-धकार देहाय वमोिजम रहेका छन ्: 

1. भ-ूमह_न द-लत, भ-ूमह_न सकुु5बासी र अ`यविःथत बसोबासीको पDहचान र ूमाणीकरणको ला-ग आधार र 
मापद�ड तोhने, । 

2. भ-ूमह_न द-लत, भ-ूमह_न सकुु5बासी र अ`यविःथत बसोबासीको ःथानीय तहबाट लगत स�लनको ला-ग आवँयक 
ढाँचा तयार गर_ ःवीकृत गन@ । 

3. भ-ूमह_न द-लत, भ-ूमह_न सकुु5बासी र अ`यविःथत बसोबासीको पDहचान, लगत स�लन र ूमाणीकरणको काम 
ःथानीय तहमाफQ त गन@ । 

4. स5बिMधत मालपोत. कायाQलयसँग समMवय गर_ स5बिMधत नापी कायाQलयबाट जgगा नापजाँच गर_ नhसा ॐेःता 
तयार गन@ वा गराउने । 

5. ःथानीय तहबाट ूाa त�या�को Dव�षेण गनQ आवँयक ूणाल_को Dवकास गर_ सोह_ ूणाल_को आधारमा 
अ`यविःथत बसोबासीको जgगाको वग�करण गन@ । 



 

 

6. अ`यविःथत बसोबासीलाई जgगा उपलdध गराए बापत ऐन बमोिजमको दःतरु -लने । 

7. ऐनको दफा ५२ख. को उपदफा (४) बमोिजमको जgगा हो वा होइन भNे स5बMधमा ूदेश सरकार र ःथानीय 
तहको समMवयमा यDकन गन@ वा गराउने । 

8. ःथानीय तहबाट भ-ूमह_न द-लत, भ-ूमह_न सकुु5बासी र अ`यविःथत बसोबासीको पDहचान र ूमाणीकरण स5बMधी 
त�या� ूाa भएप-छ सोह_ बमोिजम भ-ूमह_न द-लत, भ-ूमह_न सकुु5बासीलाई जgगा उपलdध गराउन . र 
अ`यविःथत बसोबासीको `यवःथापन गनQ कायQ ूDबया स(ु गन@ । 

9. ःथानीय Dविश�ता समेतको आधारमा सहर_ ]ेऽमा सामूDहक आवास वा जgगा Dवकासको माjयमबाट भ-ूमह_न 
द-लत, भ-ूमह_न सकुु5बासीलाई जgगा उपलdध गराउने स5बMधमा आवँयक -नणQय गन@ । 

10. भ-ूमह_न द-लत, भ-ूमह_न सकुु5बासीलाई जgगा उपलdध गराउने तथा अ`यविःथत बसोबासीलाई `यवःथापन गन@ 
स5बMधमा यो आदेश र ूच-लत अMय काननुको अधीनमा रह_ आवँयक -नणQय गन@ । 

11. कायQ]ेऽसँग स5बिMधत Dवषयमा जनुसकैु -नकायसँग कागजात माग गनQ, `यि^लाई िझकाई ब�ुन, कागज गराउन, 

ःथलगत सजQ-मन गनQ वा गराउन सhने । 

12. हदबMद_ भMदा बढ_ भई रो�ा रहेका जgगा भ-ूमह_न द-लत, भ-ूमह_न सकुु5बासीलाई उपलdध गराउने । 

13. नेपाल सरकारले तोकेका अMय काम गन@ । 

 
(ङ) आयोगमा रहने कमQचार_ संBया  

राD}य भ-ूम आयोगका ला-ग राD}य भ-ूम आयोग गठन आदेश-२०७८ अनसुार देहायबमोिजम कमQचार_ह(को दरबMद_ रहेको 
छ।  

बं. सं पद नाम ौेणी सेवा समहु स�Bया 
१ उपसिचव रा.प.WX. ूशासन सामाMय ूशासन ३ 

२ ूमखु नापी अ-धकृत रा.प.WX. ईिMज-नयYर� सभ@ २ 

३ उपसिचव (काननु) रा.प.WX. काननु काननु १ 

४ शाखा अ-धकृत रा.प.त.ृ ूशासन सामाMय ूशासन ५ 

५ नापी अ-धकृत रा.प.त.ृ ईिMज-नयYर� सभ@ ३ 

६ काननु अ-धकृत रा.प.त.ृ काननु काननु १ 

७ क5�यटुर अ-धकृत रा.प.त.ृ DवDवध  १ 

८ लेखा अ-धकृत रा.प.त.ृ ूशासन लेखा १ 

९ नायब सdुबा/ले.पा रा.प. अन. ू ूशासन सा. ू/लेखा ७ 

१० सभ@]क रा.प. अन. ू. ईिMज-नयYर� सभ@ ४ 

११ क5यटुर अपरेटर रा.प. अन. ू DवDवध  ४ 

१२ सहायक क5�यटुर अपरेटर रा.प. अन. WX. DवDवध  २ 

१३ खYरदार रा.प. अन. WX. ूशासन सामाMय ूशासन ३ 

१४ हलकुा सवार_ चालक DवDहन   ११ 

१५ कायाQलय सहयोगी DवDहन   ५ 

ज5मा ५३ 
 

राD}य भ-ूम आयोगका ला-ग राD}य भ-ूम आयोग गठन आदेश-२०७८ अनसुार नापजाँचका ला-ग Dफ�ड खDटने ूाDव-धक 
कमQचार_हRको दरबMद_ देहायबमोिजम रहेको छ । 

 
ब.सं. पद नाम ौेणी  सेवा /समूह संBया 
१. सभ@]क रा.प.अनं. ूथम (ूाDव-धक) ईिMज-नयYर�/सभ@ २०० 

२. अमीन रा.प.अनं. WXतीय (ूाDव-धक) ईिMज-नयYर�/सभ@ ४०० 
 
 
 
(च) आयोगबाट ूदान हनेु सेवा 



 

 

१. भ-ूमह_न द-लत, भ-ूमह_न सकुु5बासी र अ`यविःथत बसोबासीह(को लगत संकलन ःथानीय तहमाफQ त गन@, 
२. भ-ूमह_न द-लत, भ-ूमह_न सकुु5बासी र अ`यविःथत बसोबासीको पDहचान, लगत स� कलन र ूमाणीकरणको काम 

ःथानीय तहमाफQ त गन@, 
 ३. भ-ूमह_न द-लत, भ-ूमह_न सकुु5बासीलाई जgगाधनी ूमाण पजुाQ उपलdध गराउने, 
४. अ`यविःथत बसोबासीको `यःथापन गन@, 
५. ूच-लत कानूनबमोिजम नेपाल सरकारले गठन गरेका आयोग, स-म-त वा कायQदलबाट काम स(ु भई स5पM न हनु 

बाँक� रहेका काम वा भएका -नणQयको कायाQMवयनसमेत गन@ ।  

६. आयोगका पदा-धकार_ह( 

केशव -नरौला - अjय] 

नहेMि ख�का - उपाjय] 

राघो राय यादव - Dवk सदःय 

टेक बहादरु शाह - Dवk सदःय 

वासदेुव हमुागा� - Dवk सदःय 

दाताराम खनाल - सदःय 

सYरता महजQन - सदःय 

गोवधQन कोल_  -  सदःय 

भैरवराज  रेgमी  - सदःय 

७. आयोगका शाखाका िज5मेवार अ-धकार_ 
• नाप नhशा	 तथा लगत `यवःथापन शाखा◌ः ूमखु नापी अ-धकृत ौी जनकराज भ�	
• अधरुा	कायQ स5पादन शाखा◌ः उपसिचव ौी शा-लकराम आचायQ	
• योजना तथा मापद�ड शाखा◌ः उपसिचव ौी पावQती अयाQल 

• ूशासन  शाखा◌ः उपसिचव ौी पावQती अयाQल 

• अनगुमन  तथा गनुासो `यवःथापन शाखा◌ः उपसिचव ौी इिMदरा आचायQ 
• आ-थQक  ूशासन शाखा◌ः लेखा अ-धकृत ौी बलराम ौे� 

• काननु  शाखा◌ः काननु अ-धकृत ौी गोकुल भजेुल 
(छ) शाखागत कायQDववरण 

१. नाप नhशा	तथा लगत `यवःथापन शाखा	
§ जgगाको नाप नhशा गन@ Dव-ध तयार गन@। 

§ जgगाको नाप नhशा गन@ कायQDव-ध तथा मापद�ड तयार गन@। 

§ नाप नhशाको कायQयोजना तयार गन@। 

§ ूाDव-धक जनशि^लाई ता-लम तथा अ-भमिुखकरण गन@। 

§ नाप नhशा स5वMधी Dफ�ड कायQको अनगुमन तथा -नYर]ण गन@। 

§ ःथानीय तहवाट ूाa त�या� र सचुनाको Dव�षेण गन@। 

२. अधरुा	कायQ स5पादन शाखा	
§ Dवगतका आयोग, स-म-त र कायQदलह(बाट स5पादन हनु बाँक� रहेका कायQह(को Dववरण संकलन गन@। 

§ स5पादन हनु बाँक� कामको ूकृ-त अjययन गन@। 

§ पवुQ आयोग, स-म-त र कादQलवाट समाधान गनQ वाक� रहेका कामह(को फ ¡ट गनQ आयोग सम] पेश गन@ र आयोगवाट 
भएका -नणQय कायाQMवयन गन@।  

§ कायQ ूकृ-त अनसुार समःया समाधानका ला-ग आवँयक कायQDव-धह( तजुQमा गन@। 

§ पूवQ आयोग, स-म-त र कायQदलवाट भएका कावाQह_का स5वMधमा Mयायीक तथा अधQMयायीक -नकायह(वाट भएका आदेश र 
फैसला अjययन गन@। 

§ Dव-भN -नकायह(वाट ूाa त�या�क र सचुनाको Dव�षेण गन@। 

३. योजना	तथा मापद�ड शाखा	
§ आयोगको कायQयोजना, कायQDव-ध र मापद�ड तयार गन@।  

§ आयोग र िज�ला स-म-तको वाDषQक वजेट तयार गन@। 

§ ूाa त�या�को Dव�षेण गर_ जgगाको व-गQकरण खाका तयार गन@। 



 

 

§ आयोगवाट स¢ालन हनेु कायQबम र गो�ी ह(को स¢ालन तथा `यवःथापन गन@। 

§ ःथानीय तहवाट ूाa त�या�क र सचुनाको Dव�षेण गन@। 

४. ूशासन 	शाखा	
§ आयोगवाट स5पादन भएका कायQको अ-भलेिखकरण गन@। 

§ आयोगमा कायQरत कमQचार_को कमQचार_ ूशासन स5विMधत कायQ गन@। 

§ आयोगको आMतYरक ूशासन स5वMधी कायQ गन@। 

§ अःथायी दरवMद_ सजृनाको ला-ग -सफाYरस स5वMधी कायQ गन@। 

§ आयोगलाई आवँयक सावQज-नक खYरद स5वMधी कायQ। 

§ सूचना तथा ूDव-ध स5वMधी कायQ। 

§ ःथानीय तहवाट ूाa त�या� र सचुनाको Dव�षेण गन@। 

§ अMय शाखामा उ�लेख नभएका कायQह(।  

५. अनगुमन 	तथा गनुासो `यवःथापन शाखा	
§ संघीय, ूदेश र ःथानीय सरकार वीच समMवय कायम गन@। 

§ नेपाल सरकारका Dव-भN -नकायह( वीच समMवय र स5पकQ  कायम गन@। 

§ आयोगलाई आवँयक त�या� र सचुना ूाa गनQ समMवय गन@। 

§ ता-लम लगायतका ]मता Dवकास स5वMधी कायQह( स¢ालन गन@। 

§ मापद�ड र कायQDव-ध पालनाको अनगुमन गन@। 

§ चौमा-सक र वाDषQक स-म]ा र ू-तवेदन तयार गन@। 

§ ूग-त ू-तवदेन ूकाशन कायQ गन@। 

§ यस आयोगको कामसँगस5वMधी कायQका स5वMधमा ूाa हनेु गनुासो `यवःथापन स5वMधी कायQ गन@। 

§ ःथानीय तहवाट ूाa त�या�क र सचुनाको Dव�षेण गन@। 

६. आ-थQक 	ूशासन शाखा	
§ वजेट तजुQमा तथा लेखा `यवःथापन स5वMधी कायQ गन@। 

§ लेखा पYर]ण र वे(ज ुस5पYर]ण स5वMधी कायQ गन@। 

§ आ-थQक ूशासन Dवषयमा परामशQ ूदान गनQ◌े। 

७. काननु	 शाखा	
§ आयोगलाई कानूनी Dवषयमा परामशQ ूदान गन@। 

§ आयोगलाई आवँयक पन@ कायQDव-ध, -नद@ िशका र मापद�ड तजुQमामा सहयोग गन@। 

§ आयोगमा पनQ आएका उजरु_ र गनुासो स5वोधनमा काननुी राय Wदने। 

§ आयोगको तफQ वाट कानूनी ू-तर]ा गन@। 
 

(ज) काय%&व(ध तजु%मा र ःवीकृ(त 
राD}य भ-ूम आयोगले काम कारवाDहलाई सरल,सहज,`यविःथत र काम कारवाह_मा एक(पता कायम गनQ मMऽालय माफQ त देहायका 
कायQDव-ध तथा मापद�डह(को तजुQमा गरेको छ:- 

• भ-ूमह_न द-लत,भ-ूमह_न सकुु5बासी र अ`यविःथत बसोबासीको लगत संकलन स5बMधी कायQDव-ध,2078 

• भ-ूमह_न द-लत,भ-ूमह_न सकुु5बासी र अ`यविःथत बसोबासीको पDहचान र ूमाणीकरणको आधार र मापद�ड,2078 

• Dवगतका आयोग,स-म-त र कायQदलका बाँक� काम स5पN गन@ स5बMधी कायQDव-ध,2078 

• भ-ूमह_न द-लत,भ-ूमह_न सकुु5बासी र अ`यविःथत बसोबासीलाई जgगा उपलdध गराउने स5बMधी कायQDवधी,2078 
 

(झ) सेवा ूा5 गन% ला9ने दःतरु 
• भ-ूमह_न द-लत र भ-ूमह_न सकुु5बासीलाई -नश�ुक जgगाधनी ूमाण पजुाQ Dवतरण गYरने ।  

• अ`यविःथत बसोबासीह(लाई भ-ूम स5बMधी -नयमह( २०२१ को अनसूुची २१, २२ र २३ मा भएका मापद�डह(का 
आधारमा Dवतरण गYरने जgगाको मू�या�न गर_ मू�या�नको ८ ू-तशतदेिख २०० ू-तशत स5म दःतरु -लई जgगाधनी 
ूमाणपजुाQ उपलdध गराउने ।  

 

(ञ) (नण%य गन= ूकृया र अ(धकार? 



 

 

राD}य भ-ूम आयोगका िज�ला स-म-तह(माफQ त ।  
 
(ट) ूमखु र सूचना अ-धकार_को नाम र पद 

ूमखु नापी अ-धकृत ौी जनकराज भ� : मो नं. ९८५१२७४८०९ 

(ठ) ऐन, -नयम, Dव-नयम वा -नद@ िशकाको सूची 
• भ-ूम स5बMधी ऐन, २०२१ 

• मालपोत ऐन, २०३४ 

• भ ूउपयोग ऐन, २०७६ 

• -बताQ उMमूलन ऐन, २०१६ 

• जgगा (नापजाँच) ऐन, २०१९ 

• उखडा स5बMधी ऐन, २०२१ 

• भ-ूम स5बMधी -नयमहR, २०२१ 

• भ ूउपयोग -नयमावल_, २०७९ 

• जgगा नापजाँच -नयमावल_, २०५८ 

• -बताQ उMमूलन -नयमावल_, २०१७ 

• राD}य भ-ूम आयोग गठन आदेश, २०७८ 

• भ-ूमह_न द-लत, भ-ूमह_न सकुु5बासी र अ`यविःथत बसोबासीको लगत संकलन स5बMधी कायQDव-ध, 2078 

• भ-ूमह_न द-लत, भ-ूमह_न सकुु5बासी र अ`यविःथत बसोबासीको पDहचान र ूमाणीकरणको आधार र मापद�ड, 2078 

• Dवगतका आयोग, स-म-त र कायQदलका बाँक� काम स5पN गन@ स5बMधी कायQDव-ध, 2078 

• भ-ूमह_न द-लत, भ-ूमह_न सकुु5बासी र अ`यविःथत बसोबासीलाई जgगा उपलdध गराउने स5बMधी कायQDवधी, 2078 
 
 

(ड) &व(नयोिजत बजेट तथा खच%को &ववरण 
आ.व. 2079/80 को ौावण म&हनादेखी माघ म&हनासLमको बजेट तथा खच% 

!.

सं. 

बजेट उपशीषQक बजेट   Dव-नयोजन खचQ खचQ ू-तशत 

चाल ु पुजँीगत ज5मा चाल ु पुजँीगत ज5मा चाल ु पुजँीगत ज5मा 

१ जgगा ूशासन 
स~ुढ_करण तथा 
अनौपचाYरक 

भसू5बMध dयवःथापन 
कायQबम 

६१६१०
० 

२७१०
० 

६४३२०
० 

१०८५३
७ 

४१३
१ 

११२६६
८ 

१७.६
२ 

१५.२
४ 

१७.५
२ 

 

ौावणदेिख माघ म&हनासLम भएका काय%हO 
 ६८९ ःथानीय तह र आयोग बीच काय% सहम(त पऽमा हःताUर 
 ६८९ ःथानीय तहको लगत संकलनको सूचना ूकाशन 
 &वगतका आयोग, स(मत, काय%दलका बाँकZ/अधरुा काय% सLपादन सLब[धी (नवेदन संकलन गन= 
सूचना ूकाशन 

• ७ लाख ७८ हजार ५ सय ४३ भ[दा बढ? (नवेदनहO ूणाल?मा इ[श? भएको 
• भ(ूमह?न द(लत ५८ हजार ४ सय १४ 

• भ(ूमह?न सकुुLबासी १ लाख २५ हजार २ सय २६ 

• अeयविःथत बसोबासी ५ लाख ९५ हजार २ सय ३ 


