
 

 

                 स्थानीय तहहरूले सम्पादन गननपुने मनख्य कायहुरु 

स्थानीय तहको नाम : .........................................कोड:................ जिल्ला : .................... 

सस. नं. कामको वििरण प्रगसत अिस्था 

(1)  अननसूची – २ बमोजिमको प्रारजम्िक वििरण तयार र आयोगमा पठाउन े 
कायवुिसि :   

 

(2)  स्थानीय तहको षेतरे व िगीकरण गने  
स्थानीय तहको षेतरे व िगीकरणः 

गाउँपासलकाको हकमाः ग्रामीण षेतेर व, सहरोन्मनख षेतरे व, सहरी षेतेर व, गाउँपासलकाको केन्र 

नगरपासलकाको हकमाः ग्रामीण षेतेर व, सहरोन्मनख षेतरे व, सहरी षेतेर व 

 

(3)  ऐनको दफा ५२ख को उपदफा (४) तथा सनयम ४१ख को उपसनयम (४) बमोजिमका 
नकारात्मक सूचीका िग्गाहरूको पवहचान गरी आयोग/जिल्ला ससमसतमा ससफाररस गने  

 

(4) १  आयोग र बनदा ँनं १ को वििरण प्राप्त िएका स्थानीय तहसबच काय ुसहमसत पर वमा 
हस्ताषेतर 

 

(5)  आयोगबाट सूचना प्रकाशनका लासग अननरोि    

(6) २  स्थानीय तहमा िसूमहीन दसलत, िसूमहीन सनकन म्बासी तथा अव्यिजस्थत बसोबासी सेिा 
केन्र स्थापना गने तथा सो को वििरण आयोगमा पठाउन े  

 

(7) ४  सेिा केन्र प्रमनखको वििरण आयोगमा पठाई कम््यनटर प्रविविकरणका लासग user 
name, Password सलन आयोगमा सम्पकु गने, 

सम्पर्क ः  it@nlc.gov.np फोन ९८५१३१५४२९   

 

(8)  स्थानीय तहमा िसूमहीन तथा अव्यिजस्थत बसोबासी व्यिस्थापन सहिीकरण ससमसत 
गठन 

 

(9) ४  िडा तहमा िडास्तरीय िसूमहीन तथा अव्यिजस्थत बसोबासी व्यिस्थापन सहिीकरण 
ससमसत गठन  

 

(10)  ३५ ददन ेसूचना प्रकाशनपश्चात अननसूची ३ र ४ बमोजिमको सनिेदन फाराम िराई 
लगत ( छनट समेत ) संकलन गने, लगत प्रविवि (डाटा ईन्री)  गने      

 

(11) ५  सनिेदन दताकुो सनस्सा वितरण   

mailto:it@nlc.gov.np


(12) ६  आयोगबाट खवटएका नापी प्राविसिक टोलीहरुलाई आिश्यक सामग्री  तथा अन्य प्रिन्ि 
गने  

 

(13) ७  स्थानीय तहबाट थप नापी प्राविसिक व्यिस्थापन गने   

(14) ८  नापी कायालुयलाई स्थानीय तहबाट थप गररएका नापी प्राविसिकलाई नापी टोलीमा 
सामेल गराउन अननरोि  

 

(15) ९  नाप नक्सा गने षेतरे वको पवहचान, घेरा (चार वकल्ला) यवकन र िगीकरण (कायवुिसिको 
दफा १३ बमोजिम),  आिाद कमोतको अिसि यवकन र ससफाररस  
िगीकरणः 
क) ऐलानी (ख) पसत,ु नदद उकास लगाएतका सरकारी िग्गा र  

(ग) साविकको िन षेतेर व िसनएको िए पसन आिाददमा पररणत िएको िग्गा 

 

(16)  जिल्ला ससमसतको समन्ियमा िग्गा नाप नक्साको योिना  

(17)  नाप नक्साको सबसि तय गने। थप सहयोगको लासग आयोगसंग समन्िय गने   

(18)  नाप नक्सा सम्बजन्ित यन्र व उपकरणको व्यिस्थापन गने  

(19)  नाप नक्साको काय ु  

(20)  सबगतको नाप नक्साको आिश्यक चेक िाचँ गरर स्िासमत्ि ग्रहण गररददन सम्बजन्ित 
जिल्ला ससमसतलाई अननरोि   

 

(21)  नाप नक्सासँग सम्बजन्ित फारामको व्यिस्थापन    

(22)  सनिेदकहरुको अननसूची ७ र ७क बमोजिम नामािलीसवहतको सूचना प्रकाशन   

(23)  वििरण सच्याउन ेतथा उिनर बािनर दािी विरोिको िडास्तरीय सहिीकरण ससमसतमाफुत 
छानविन तथा सनरुपण गने 

 

(24) १   िडा ससमसतले स्थानीय तहको कायपुासलकालाई, कायपुासलकाले आयोगलाई िसूमहीन र 
अव्यिजस्थत बसोबासीको प्रमाणीकरण र ससफाररस  

 

(25) १  बनदा ँनं १५ मा तोवकएका षेतरे व सिर व परी सनिेदन ददन ेअव्यिजस्थत बसोबासीको 
प्रमाणीकरण गने,  बनदा ँनं १५ मा तोवकएका षेतरे व बावहर बसोबास गने िा कन नै िग्गा 
आिाद कमोत नगरेका िसूमहीन दसलत र िसूमहीन सनकन म्बासीलाई वितरण गने िग्गाको 
जिल्ला ससमसतको समन्ियमा पवहचान तथा यवकन गने र नाप नक्सा गने  

 

(26) १   नापी टोलीबाट प्रगसत वििरण माग  (अननसूची १३ बमोजिम)  

(27) १   जिल्ला ससमसतलाई नाप नक्साको प्रसतिेदन ससफाररस   

 

  


