
जिल्ला समिमिले गर्नपुरे् िनख्य कायहुरु 

मस. रं्. कािको वििरण  जिल्ला समिमिको भमूिका 
आफैं  
गरे्  

स्थार्ीय िहरले     
गरे् र 
िार्कारी मलर्े  

अमिकार 
प्रत्यायोिर् 
पश्चाि जिल्ला 
समिमिले गरे्  

(1)   जिल्ला समिमिको कायालुय व्यिस्थापर्  √   

(2)  जिल्ला समिमििा किचुारी व्यिस्थापर्  √   

(3)  आयोग र स्थार्ीय िहरसँग काय ुसहरिमि पत्रिा हरस्िाक्षरका लामग 
सिन्िय गरे् 

√   

(4)   स्थार्ीय िहरिा भमूिहरीर् दमलि भमूिहरीर् सनकन म्बासी र अव्यिजस्थि 
बसोबासी सेिा केन्र स्थापर्ा   

 √  

(5)  स्थार्ीय िहरिा स्थार्ीय िहर (िडा स्िरीय सिेि) भमूिहरीर् िथा 
अव्यिजस्थि बसोबासीको व्यिस्थापर् सहरिीकरण समिमि गठर् 

 √  

(6)   आयोगबाट सूचर्ा प्रकाशर् पश्चाि लगि संकलर्  (मर्िेदर् 
/लगि संकलर् छनट सिेि)  

√ √  

(7)   अर्नसूची ६ बिोजिि लगि प्रविविकरण पश्चाि प्राप्त हरनर्े मर्िेदर् 
दिाुको मर्स्सा वििरण  

 √  

(8)   आयोगबाट र्ापी प्राविमिकको व्यिस्थापर्िा पहरल कदिी   √   

(9)   स्थार्ीय िहरबाट थप र्ापी प्राविमिक व्यिस्थापर्   √  

(10)   जिल्ला समिमिको सिन्ियिा सदस्य सजचि (जिल्ला समिमि गठर् 
र्भएको हरकिा सदरिनकािजस्थि र्ापी कायाुलयको प्रिनख) ले 
आयोगले सूचर्ा प्रकाशर् गरेका स्थार्ीय िहरको कायकेु्षत्रसँग 
सम्बजन्िि र्ापी कायाुलयहरुिा र्ापी प्राविमिक खटाउर् े(सम्बजन्िि 
र्ापी कायाुलयहररूले र्ापी टोली गठर् गरी र्ाप िाँच गर् ुस्थार्ीय 
िहरहरुिा खटाउर्)े 

√   

(11)   र्ाप र्क्सासँग सम्बजन्िि र्ापी प्राविमिकलाई िामलि संचालर्   √ √  

(12) १  कायवुिमिको दफा १३ बिोजिि ऐर्को दफा ५२ ख (४) र 

मर्यिको ४१ख.(४)  अर्नसार ददर् र्मिल्र् ेिग्गा बाहेरकको र्ाप 

र्क्सा गरे् क्षेत्रको पवहरचार्,  घेरा (चार वकल्ला) यवकर् र िगीकरण 

((क) ऐलार्ी (ख) पमि,ु र्दद उकास लगायिका सरकारी िग्गा र 

(ग) साविकको िर् क्षेत्र िमर्एको भए पमर् आबादीिा पररणि भएको 

िग्गा 

√ √  

(13)  िग्गा र्ाप र्क्साको योिर्ा, र्ाप र्क्सा गरे् विमि िय गरे्  √ √  

(14)  भ ूउपग्रहर जचत्र, र्ाप र्क्सा गरे् उपकरण व्यिस्थापर्  √ √  



(15)  आिश्यक परे मर्यन्त्रण विन्दन स्थापर्ा, र्ाप र्क्सा सनु  गराउर् े √ √  

(16) १ िडा समिमि र कायपुामलकािाफुि भमूिहरीर् र अव्यिजस्थि बसोबासीको 
प्रिाणीकरणको काय ुयथाशीघ्र गराउर्े  

√ √  

(17) १  बनदा रं् १२ िा िोवकएका क्षेत्रमभत्र परी मर्िेदर् ददर्े अव्यिजस्थि 
बसोबासीको स्थार्ीय िहरबाट प्रिाणीकरण गर् ुसहरयोग गरे्,  बनदा रं् 
१२ िा िोवकएका क्षेत्र बावहरर बसोबास गरे् िा कन रै् िग्गा आबाद 
किोि र्गरेका भमूिहरीर्लाई वििरण गरे् िग्गा पवहरचार् र यवकर् गरे् र 
र्ाप र्क्सा गराउर्े  

√ √  

(18)  स्थार्ीय िहरबाट प्रिाणीकरण भई आएको भमूिहरीर् दमलि, भमूिहरीर् 
सनकन म्बासी र अव्यिजस्थि बसोबासीको र्ािािलीसवहरिको वििरणलाई 
आिश्यक िांचबनझपश्चाि स्िीकृि गरी अर्निोदर्का लामग आयोगिा 
पठाउर्े   

  √ 

(19)  विगििा स्थार्ीय िहरले गरेको र्ाप र्क्साको आिश्यक चेक िाँच गरे्  √ √  

(20) १ स्थार्ीय िहरको क्षेत्र (गाउँपामलकाको हरकिा ग्रािीण क्षेत्र, शहररोन्िनख 

क्षेत्र, शहररी क्षेत्र, गाउँपामलकाको केन्र, र्गरपामलकाको हरकिा ग्रािीण 

क्षेत्र, शहररोन्िनख क्षेत्र, शहररी क्षेत्र ) िगीकरणिा सहरिीकरण गरे् 

√ √  

(21)  थप स्थार्ीय िहरिा सिझदारी र सूचर्ा प्रकाशर्का लामग आयोगलाई 
अर्नरोि गरे्    

√   

(22) २ र्ापी टोलीबाट प्रगमि वििरण िाग  √ √  

(23) २ आयोगबाट हरनर्े अव्यिजस्थि बसोबासीको िगीकरण, दस्िरू 
मर्िाुरण, िग्गा वििरणको मर्णयु, शे्रस्िा पूिाु मर्िाुण सम्बन्िी 
िामलिको पहरलकदिी र िामलि संचालर् गरे्   

√  √ 

(24)  र्क्सा स्िीकृमि, अव्यिजस्थि बसोबासीको िगीकरण, िग्गाको 
िूल्यांकर्, भमूिहरीर् दमलि िथा भमूिहरीर् सनकन म्बासीको हरकिा भमूि 
व्यिस्थापर् िथा अमभलेख विभागबाट cross verification, िग्गा 
वििरणको मर्णयु, आयोगबाट अर्निोदर् र शे्रस्िा पूिाु मर्िाुण   

  √ 

(25)  आयोगलाई िामसक प्रगमि वििरण पेश  √   

 


