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नगर काययपालिकाको स्वीकृत लमलत २०७७।११। 

  



पररच्छेद – १ 

१.१ प्रस्तावना 

नगर क्षेत्रलभत्र लनमायण भएका भवन तथा संरचनाहरुिे नगरको लवकास तथा शहरीकरणको ऄवस्थाि देिाईँछ । भवन तथा 

संरचना लनमायणका िालग सरकारका लवलभन्न तह वा लनकायबाट मापदण्ड र लसमाहरु तोककएका हुन्छन्, लत सबै सबै लसमा तथा 

मापदण्ड कायायन्वयन गरी व्यवलस्थत शहरीकरण गननय सबैको दालयत्व हो तर तीब्र शहरीकरण, जनचतेनाको कमी, ऄननगमन र 

लनरीक्षण तथा मापदण्ड कायायन्वयनमा संस्थागत क्षमताको कमी शहरीकरण प्रकृयामा योजनाको ऄभाव िगायतका लवलभन्न पक्षा 

गदाय यस नगरपालिकालभत्र लवलभन्न समयमा लनमायण गररएका भवन तथा संरचनाहरुि ेतोककएका सबै मापदण्ड पनरा गनय नसकेको 

ऄवस्था छ । 

यसै सन्दभयमा नपेािको संलवधान धारा २२७ बमोलजम यो काययलवलध तयार गररएको छ । साथै यो काययलवलध तयार गदाय नपेाि 

सरकार मलन्त्रपररषद,् अर्थथक तथा पूवायधार सलमलतको लमलत २०७२।०६।१३ गतेको लनणयय ऄननसार जारी वस्ती लवकास, शहरी 

योजना तथा भवन लनमायण सम्बन्धी अधारभूत मापदण्ड २०७२ स्वीकृत गरी िागन भएको ऄवस्थामा ईक्त मापदण्डको बनँदा नं. ८ 

बमोलजम सम्बलन्धत स्थानीय तहको नगरपालिका गठन पूवय नगरपालिका क्षेत्रलभत्र लनमायण भएका पनराना भवनहरुको 

ऄलभिेिीकरण गने भनी व्यवस्था गरेको र संघीय मालमिा तथा स्थानीय लवकास मन्त्राियको लमलत २०७४।०१।२१ को पत्र 

समेतको अधार लिइ रत्ननगर नगरपालिका भवन ऄलभििेीकरण काययलवलध, २०७७ तयार गरी िागन गररएको छ भन े यस 

काययलवलधिे लनमायण सम्पन्न भवनको ऄलभिेिीकरण काययलवलध, २०७४ िाइ पूणयरुपमा प्रलतस्थापन गनेछ । 

१.२ सलंक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

क. यो काययलवलधको नाम रत्ननगर नगरपालिका भवन ऄलभििेीकरण सम्बन्धी काययलवलध, २०७७ रहन ेछ । 

ि. यो काययलवलध तनरुन्त काययपालिकाबाट स्वीकृत भइ िागन हुनछे । 

१.३ काययलवलध ईदे्दश्य तथा काययक्षते्र 

क. ऐिानी, सावयजलनक जग्गामा बनेका संरचनाको ऄलभिेिीकरण हुने छैन । 

ि. सडक, िोिा, कनिो, वनक्षेत्रका मापदण्ड लमचेर बनाएका भवनहरु ऄलभिेिीकरण नहुन े। 

ग. नगरपालिकामा गालभनन पूवय बछौिी र लपठनवामा लनमायण भएका भवनहरुको सूचीकरण गन ेसम्बन्धमा । 

क. नगरपालिकामा लमलत २०७१।०८।१९ मा गालभएका क्षेत्रहरुका लनमायण गररएका घरहरु नगरपालिकामा सूचीकृत गननयपने छ । 

यसका िालग ऄननसूची-२ मा ईल्िेि भए बमोलजमका कागजात पेश गननयपने छ । र त्यस्ता ककलसमका भवनिाइ ऄननसूची-१ देलि 

४ सम्ममा भएको व्यवस्था ऄननसार प्रकृया पनरा गरी ऄननसूची ५ र ६ तोकेको ढाँचाको प्रमाण पत्र ईपिब्ध गराइने छ । 

यस नगर क्षेत्रमा नक्सापास प्रकृया पनरा गरी घर लनमायण नभएको २०७१।०८।१६ पलछ बनेका मापदण्ड पनरा नगरेका 

संरचनाहरुः 

क.  यस रत्ननगर न.पा. को सालवक रत्ननगर तथा रत्ननगर क्षते्र लवस्तार पश्चात बनेको बृहत रत्ननगर क्षेत्रमा नक्सापास 

सम्बन्धी ऐन लनयम िागन पश्चात बनेका घरहरुको सम्बन्धमा शनरु चरणमा सम्बलन्धत व्यलक्त वडा कायायियको लसफाररस 

सलहत नगरपालिकाको नक्सा लनयमन शािामा लनवेदन कदए पश्चात सो घरको स्थिगत प्रारलम्भक ऄवस्थाको प्रालवलधक 

लनररक्षण गरी नगरपालिकामा ऄननसूची-४ बमोलजम प्रालवलधक पेश गननय पनेछ । 



ि. यस काययको िालग कफल्ड ऄननगमन तथा लनरीक्षण गन ेप्रालवलधकिे सो को लववरणहरु यथषे्ट जाँच गरी स्थिगत हरेी बनझी 

मात्र प्रकृया बढाईन मननालसव भए सो का िालग नगर प्रमनि, प्रशासकीय ऄलधकृत समक्ष वा ऄलधकार प्राफत ऄलधकारी 

समक्ष पेश गननय पनेछ । यदी प्रालवलधकबाट कन नै िागत लववरण पेश भएमा लनजिे सो को भालगदार स्वयं नै हुनन पनेछ । 

ग. यस नगरपालिका क्षेत्रमा सालवक रत्ननगर तथा क्षेत्र लवस्तार भै बनेको बृहत रत्ननगरमा नक्सापास गरी घर लनमायण गननयपने 

नेपाि सरकारको प्रचलित ऐन लनयम/कानननको बर्थििाप गएर बनाइएका घरहरुको सम्बन्धमा सो घरको स्थिगत 

प्रालवलधक ऄननगमन तथा रेिदिे गरी प्रालवलधकरुपमा सो दघरिे नगरका तत्कािीन तथा हाि कृयाशीि रहकेा भवन 

लनमायण सम्बन्धी सडक मापदण्ड तथा भवनको पूवायधारको ऄवस्था हरेी ऄब अईँदा कदन सो घरमा थप पूवायधार बनाईन 

लमल्ने, नलमल्न ेतथा लमि ेकलतसम्म मात्र बनाईन ईलचत हुन ेभन्ने सम्पूणय कन राको प्रालवलधक जाँच नगरपालिका लजम्मेवार 

प्रालवलधकबाट गरी सके पश्चात मात्र नगरवासीिाइ नक्सापास हुने ऄवस्था लवद्यमान रहकेो एककन गरेर मात्र नक्सापास 

तथा सूचीकृत प्रकृयामा समावेश गराईन ेयसरी बनेका घरको लनमायण काययमा संिग्न प्रालवलधक परामशयदाता कन्सल्टेन्सी, 

भवन लनमायण गन े लनमायण व्यवसायी तथा घरधनी कस्को िापरवाही भएको छ सो को समते एककन गरी सो सम्बन्धमा 

लनम्नाननसार व्यवस्था गररनछे । 

(a) प्रालवलधक परामशय सेवा प्रदायक कन्सल्टेन्सी सम्बन्धमा  

यस नगरपालिकाि े नगरपालिका गठन तथा नगरपालिका क्षते्र लवस्तार पश्चात सबै नागररकबाट घर नक्सापास 

गराइ घर लनमायण गननयपन े भै सो मा घर नक्सा, लडजाइन तथा सनपरलभजन समेतमा संिग्न प्रालवलधकबाट भएको 

िापरवाहीको कारण नागररकको नक्सापास प्रकृया ऄवरुद्ध भएको देलिन यथषे्ट प्रमाण देलिएमा, 

(i) पलहिो घरका िालग रु. ५०००।-, दोश्रो घरका िालग रु १००००।– गद ै पनूः प्रालवलधक परामशय 

काययमा गलल्त कमजोरी दोहोराएमा सो कायय ३ वा ३ भन्दा बढी घरमा िापरवाही भएको दलेिएमा 

सो सेवा प्रदायकिाइ ६(छ) मलहना काम गनय बन्देज िगाईन ेर ६(छ) मलहना पलछ पलन सेवा दददा 

सोही फमयबाट यस्ता कमजोरी दोहोररने गरी कायय गरे सो सेवा प्रदायकिाइ कािो सूचीमा रािेर 

नगरमा पन ेकन नै पलन कायय गनय प्रलतबन्ध िगाईने । 

(b) लनमायणमा संिग्न लनमायण व्यवसायीको सम्बन्धमा यस रत्ननगर नगरपालिकाि ेभवन लनमायण संलहता २०६० िाइ 

पूणयरुपमा िागन गरे पश्चात यस क्षेत्रका लनमायणकमी तथा व्यवसायीिाइ तालिम, ऄलभमूिीकरण तथा सनचीकरण 

गरी इजाजत कदन े क्रममा न ै लनजको काम तथा लजम्मेवारी बारे ईल्िेख्य जानकारी गराइएकोमा लनजि े एईटा 

घरमा कमजोरीिाआ सचेत गराईँदा पलन पटक पटक सो कायय दोहोयाईन ेऄवस्था देलिएमा लनजको इजाजत रद्ध 

गरी कािोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गररनछे । लनमायण व्यवसायीको हकमा पलन मालथ प्रालवलधक परामशय प्रदायकिाइ 

तोकेको ऄननसार जररवाना तथा कारवाहीको व्यवस्था िागन हुनछे । 

(c) भवन लनमायणकतायबाट स्वयंिे िापरवाही गरी घर बनाएको सम्बन्धमा – यस नगरपालिकामा सालवक रत्ननगर तथा 

बृहत रत्ननगर गठन पश्चात घर नक्सापास स्वीकृत गरेर मात्र घर लनमायण गननय पनेमा सो को लवपररत लनजिे अफूि े

नै लनयम लमलच घर बनाएको पाइएमा लनजिाइ न.पा.िे लनयमाननसार जररवाना व्यवस्था गरी सो घरिाइ नक्सा 

सूचीकृत प्रकृयामा समावेश गराईने । 

घ. यस्ता भवनको नक्सापास/सूचीकृत/ऄलभिेिीकरण गन ेसम्बन्धमा िाग्न ेदस्तनरिाइ ति ऄननसूची-७ मा ईल्िेि भए ऄननसार 

हुनेछ । 

ङ.  यस्ता घरको हकमा २०७२ साि पलछ बनेको एककन लववरण वडा सलमति ेस्थिगत सजयलमन वा लनररक्षण गरी न.पा.को 

नक्सा शािामा ईपिब्ध गराईनन पनछे । 

च.  यसरी सूचीकृत/ऄलभिेिीकरण वा नक्सापास भएका घरहरु सडक मापदण्ड साथै ऄन्य प्रालवलधक लहसाबिे ईपयनक्त देलि 

प्रमाणपत्र जारी हुन ेभएकोि ेनेपाि सरकारको प्रचलित ऐन, लनयम, कानननि ेगरेको व्यवस्था ऄननसार कन न ैपलन लवत्तीय 

संस्थाबाट ऄचि सम्पलत्त रािी कारोवार गनय बन्देज हुने छैन । 



छ.  यस काययलवलधिे तोकेको समय लसमालभत्र मात्र यस्तो व्यवस्था िागन हुनेछ भन े यसको ऄलन्तम ऄवलध २०७८ ऄसार 

मसान्तसम्म रहनछे भन ेयो सनलवधा नै ऄलन्तम पटकका िालग हुनेछ ।  

ज.  नगरपालिकािे बेिाबेिा सडक ऄलधकारक्षते्र पररवतयन भैरहदँा नक्सापास ऄवरुद्ध भएका नक्साको हकमा ऄननसूची-८ िे 

लनधायरण गरेको करार कवनलियतनामा गरी प्रकृयामा समावेश गररनछे । 

झ. न.पा. क्षेत्रमा मिू तथा शािा सडकमा लनमायण गन ेकम्पाईण्ड वािको हकमा सडक सनरक्षा क्षते्र/सेटब्याक ऄलनवायय छाड्न े

गरी कडाइ गररनेछ । कसैि ेसडक अवागमन ऄवरोध पनयायईने संरचना बनाएमा न.पा. हटाईने तथा भत्काइ सो को िचय 

समेत ऄसनि ईपर गन ेछ । 

१.४ अवदेन प्रकृयाः ऄननसूची-२ िे तोके ऄननसारकार कागजात पेश गननयपनछे । 

ऄननसनची ७ बमोलजम ऄननसार तोककएको अ.व. ०७७।०७८ को दस्तनरमा लनयमाननसार थप दस्तनर िगाइनछे । 

 रत्ननगर न.पा. को के्षत्र लवस्तार पूवयवत ऄवस्थामा बनेका सालवक बछौिी तथा लपठनवा गालवस तथा रत्ननगर नगर ईन्मनि 

गा.लव.स. हुदँाको बितमा बनकेा घरको सम्बन्धमा यस लवगतमा पलन छन ट तथा सहुलियत कदइ सूचना जारी हुदँा सो ऄवलध 

गनजारेकाहरुिे लनजहरुिाइ न.पा.को चािन अ.व.को लनयलमत भवन लनमायणमा तोकेको दस्तनरमा सरह नै गरी यस प्रकृयामा 

समावेश गररनछे । साथ ैलपठनवा र बछ्यौिी गा.लव.स. वडा नं. १४, १५, १६ र ५, ६, ७ मा २०७२ साि पलछ बनेका घरहरु 

१०० थप दस्तनर लिइ ऄननमोदनको ऄवसर कदइनछे । 

 सालवक रत्ननगर न.पा.ि ेमापदण्ड कडाइ गदाय अफूिनशी लनयम लवपररत लनमायण भएको घरहरुको हकमा चािन अ.व. मा 

तोकेको कर दस्तनरमा थप २००% दस्तनर लिइ यस प्रकृयामा समावेश गराईन े। 

१.५ बाधा ऄड्काई फन काईने – यस काययलवलधको कायायन्वयनमा अईन सके्न कन नै पलन प्रकाराक जरटिताहरुमा नगर 

काययपालिकाको लनणयय न ैऄलन्तम हुने व्यवस्था गररनछे । 

१.६ ऄननसूची तथा सो को प्रयोजन – यस काययलवलधिे तोकेको कायय सम्पादन गने ऄननसूची-१ देलि ६ सम्मको ढाँचामा रहकेो 

काययलवलध स्वीकृत गरी चरणवद्ध कायय सम्पादनका िालग िागन गररनेछ । 

१.७ यस काययलवलधिे जनन  व्यवस्था गरेको भएतापलन नेपािको संलवधान २०७२ ि े गरेको व्यवस्था, ममय र भावनामा कन नै 

ऄवरोध हुने देलिएमा यो काययलवलधको सो बनँदा स्वतः रहकेो मालननेछ । 

  



ऄननसनलच—१ 

लनवेदन फारामको ढाँचा 
                                                                        लमलत ...................... 
श्रीमान प्रमनि प्रशासकीय ऄलधकृत ज्य ू
रत्ननगर नगरपालिका, नगर कायायपालिकाको कायायिय 

रत्ननगर, लचतवन । 
 

लवषयः  लनमायण सम्पन्न भवनको ऄलभिेलिकरण प्रमाणपत्र पाईँ भने्न सम्बन्धमा । 
 

  ईपरोक्त सम्बन्धमा मेरो नाममा मािपोत कायायिय....................................लचतवन दताय प्रमालणत लचतवन 

लजल्िा सालवक ......................................गालवस वडा नं.................. कक.नं........................को क्षते्रफि 

..............................व.मी. जग्गामा यस नगरपालिकाको वा सालवक............................गालवसको 

च.नं.............. लमलत ........................ मा पास भएको नक्सापास/नक्सा प्रमालणत/लनमायण लसफाररस वा 

बलनसकेको पूवय लनर्थमत घर भएकोिे तपलसिमा ईल्िेलित  लववरणको घर बमोलजमको नक्सा प्रमालणत गरी घर 

लनमायणको प्रमाणपत्र तथा सम्पन्न पाईँ भनी लनवेदन पेश गरेको छन  । श्रीमानको जो अदशे ।            
                              तपलसि 
नक्सापास/नक्सा प्रमालणत/नक्सा लसफाररस पत्रमा ईल्िेि भएको भवनको लववरण 

 

lgld{t ejgsf] ljj/0f 

मोहडा िम्बाइ चौडाइ तल्िा 

संख्या 
ईचाइ कनिवगय 

कफट 
कैकफयत 
 

       

 

मालथ ईल्िेलित लववरण ठीक साँचो हो फरक ठहरे कानून बमोलजम सहुिँा बनझौिा भनी सलहछाप गने घरधनी 

......................................ना.प्र.न.ं .............................दस्तित................................. 
संिग्न प्रमाणहरुः 
१. सक्किै लनवेदन १ प्रलत  
२. नागररकता को प्रलतलिलप १ प्रलत  
३. जग्गा धनी प्रमाण पनजायको प्रलतलिलप १ प्रलत  
४. प्रमालणत सक्कि नालप नक्सा १ प्रलत  
५. वडा कायायियको जनप्रलतलनलधको रोहवरमा कफल्ड लनररक्ष्ण गरर पठाएको प्रलतवेदन/सजयलमन 
६. जग्गाको मािपोतघरजग्गा कर लतरेको रलसदको प्रलतलिलप १ प्रलत 
७. नगरपालिकामा सनलचकृत आन्जीलनयर बाट तयार पारेको घर नक्सा ३ प्रलत  
८. जग्गाधनीको पासपोटय साआजको फोटो ३ प्रलत 
९. पनरै मोहडा र तल्िा प्रष्ट घरको फोटो  
१०. सम्बलन्धत वडा कायायियबाट सालवक नक्सापास गदायको सक्कि फाइि 

 

  

मोहडा िम्बाइ चौडाइ तल्िा 

संख्या 
ईचाइ कनिवगय 

कफट 
कैकफयत 
 

       



ऄननसूलच —२ 
 

अवश्यक कागजात 
(क)  सक्किै लनवेदन  

(ि)  नागररकताको प्रलतलिलप 

(ग)  जग्गाधनी प्रमाण पनजायको प्रलतलिलप 

(घ)  प्रमालणत सक्कि नापी नक्सा 

(ङ)  वडा कायायियको जनप्रलतलनलधको रोहवरमा कफल्ड लनररक्षण गरी पठाएको प्रलतवेदन/सजयलमन मनचनल्का 

(च)  जग्गाको मािपोत,घरजग्गा कर लतरेको रलसद प्रलतलिलप १ थान बनझाएको रलसदको प्रलतलिलप 

(छ)  नगरपालिकामा सनलचकृत इन्जीलनयर बाट तयार पारेको नक्सा ३ प्रलत 

(ज)  जग्गाधनीको पासपोटय साआजको फोटो ३ थान 

(झ)  पनरै मोहडा र तल्िा पष्ट दलेिने घरको फोटो 

(ञ)  सम्बलन्धत वडा कायायियबाट सालवक नक्सापास गदायको सक्कि फाइि 
 
पननश्चः 
साबयजलनक जग्गा, नदी, िोिा, राजकनिो राजमागय (हाआवेको सेट व्याक लभत्र) लनमायण भएका कन ै पलन सरंचना 

नगरपालिकािे तयार पनय िागेको ऄलभिेिमा पने छैनन् । 
  



ऄननसनलच —३ 

वडावाट कफल्ड लनररक्षण गरी पठाएको प्रलतवदेन 
 

लिलितम हामी तपलसिका मालनसहरु अगो लचतवन लजल्िा रत्ननगर नगरपालिका वडा नं............ सालवक 

गालवस........................लसट नं. ..................कक.नं.....................को क्षे.फ...................को जग्गामा बलनसकेको 

घरको ऄलभिेलिकरण/लनमायण सम्पन्न प्रमाण पत्र पाईँ भनी यस नगरपालिकाको वडा नं. ..............बस्ने श्री 

............................................को नक्सा दस्तित परेकोिे नक्सा बमोलजमको लनमायण कायय सम्पन्न भइ भलवष्यमा 

नेपाि सरकारिे ल्याएको नीलत/लनदशेन तथा मापदण्ड लभत्र रही कायय गने भनी घरधनीिे गरेको मन्जनरीिाइ अधार 

मानी हामी कसैिाइ पीर मकाय पछय/पदनै पन ेभए सबनद प्रमाण सलहतको सूचना तपलसिका मालनसहरु साक्षी रािी 

टाँसेको साचो हो, फरक छैन, फरक पारी िेलिएको ठहरे काननू बमोलजमको होस ् भनी हामीहरु मनोमानी 

िनशीराजीसंग यो सनचना मनचनल्का सहीछाप गरी.........................नं. वडा माफय त रत्ननगर नगरपालिकाको 

कायायियमा चढायौं । 
 

तपलसि 

लजल्िा लचतवन रत्ननगर न. पा. वडा नं............. बस्ने बषय...............को श्री........................................... पूवयतफय   

लज. रत्ननगर न.पा. वडा न.ं ...............बस्ने बषय...............को श्री.....................................  पलश्चमतफय  

का.लज रत्ननगर न न.पा. वडा नं. ...............बस्ने बषय...............को श्री...........................................ईत्तरतफय   

का.लज.रत्ननगरन न.पा. वडा नं. ...............बस्ने बषय...............को श्री...........................................दलक्षणतफय   

 

रोहवर 

..................................... नगरपालिका वडा ऄध्यक्ष/प्रलतलनधी श्री............................................ काम तामेि गने 

श्री ......................................................................................................................................... 

आलत सम्बत २०७३ साि....................................मलहना....................गते................रोज..............शनभम् । 

  
 
  



ऄननसूची –४ 

 

नगरपालिका कायायियको नक्सापास सम्बन्धी प्रालवलधकि ेपेश गन ेप्रालवलधक प्रलतवदेन ढाचँा 
 

लिलितम यस रत्ननगर नगरपालिका वडा नं........................... टोि बस्ने श्री.............................. ि े बनाईनन 

भएको घरको स्थिगतरुपमा प्रालवलधक लनररक्षण तथा ऄविोकन गदाय लनम्नाननसार ऄवस्था दलेिन अएकोिे लनजको 

घरको िालग नगरपालिकाबाट घरनक्सा सूलचकरण÷ऄलभिेलिकरण÷नक्सापास प्रकृया बनाईँदा पलछसम्म कन नै फरक 

नपने यककन गरी यो प्रालवलधक प्रलतवेदन पेश गरेको छन  । 

 क. घरको सरंचनागत ऄवस्था–  

 a. संरचनाको बनावट (i) िोडवेयररङ्ग         (ii)अर.लस.लस. फे्रम          (iii) ऄन्य  

 b. घर लनमायण भएको वषय  

 c. घर थप लनमायण गनय सम्भाव्य ऄवस्था  

   (i) एक तिा          (ii) दनइ तिा              (iii) एक तिा ट्रस छाना   

     (iv) भनइ तथा ट्रस छाना     (v) ट्रस छाना  

 d. घरको लपिर लववरण–  

    (i) ९” ९” लपिर                 (ii) ९” १२” लपिर        (iii) १२” १२” लपिर 

 e. लपिरमा प्रयोग भएका रडको लववरण– ............................... 

 f. घरको लवमको लववरण– ................................................... 

 ि. घर बनेको स्थानमा सडक सम्बन्धी मापदण्डको लस्थतीः 

 a. मापदण्ड ऄननसार बनेको      b. मापदण्ड ऄननसार नबनकेो  

 ग. घरिे कन नै ककलसमको सावयजलनक, ऐिानी, पर्थत जग्गा, कनिोिोल्सी, गनठी जग्गा लमचेको÷नलमचेको– 

 a. लमचेको   b. नलमचेको 

 घ. प्रालवलधकको कफल्ड ऄननगमन पश्चातको लनष्कषय सलहतको राय– 

       

  पेश गन,े 

  नामः ............................................... 

  पदः ................................................. 

  कायायियः ......................................... 

  



ऄननुनसनलच ५ 

लनमाणय सम्पन्न भवनको ऄलभिेिीकरण प्रमाण पत्रको ढाचा 

रत्ननगर नगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय 

रत्ननगर, लचतवन 

बागमती प्रदशे, नेपाि 

            २०७७                   फो नं. 

प.सं.                                                                    लमलतः ............................... 

च.नं. ुः 
 

लनमायण सम्पन्न भवनको ऄलभिलेिकरण प्रमाण —पत्र 

श्री........................................ 
.............................................. 
 

ईपरोक्त सम्बन्धमा तपाइको नाममा श्री मािपोत  कायायिय..........................,भरतपनरमा दताय प्रमालणत भएको 

लचतवन लजल्िा सालवक.........................गालवस.....................वडा नं. ............... लसट नं......................... 

कक.नं......................को क्षेत्रफि ......................... व.लम........................... जग्गामा पास भएको 

नक्सापास/नक्सा प्रमालणत/लनमाणय लसफाररस वा बलनसकेको घर भएकोिे तपलसिमा ईल्िेलित लववरणको घर 

बमोलजमको नक्सा प्रमालणत गरी घर लनमायणको प्रमाणपत्र तथा सम्पन्न पाई भनी यस कायायियमा लनवेदन कदएको 

हुदा तपाइिे लनमायण गननय भएको पूवय लनर्थमत भवनको बस्ती लवकास,शहरी योजना तथा भवन लनमायण सम्बलन्ध 

अधारभनत लनमाणय मापदण्ड,२०७२ को बनदा ८ क, ग र स्थिगत सजयलमन एवं सम्बलन्धत वडाको लसफालस समेतको 

अधारमा यस कायायियको लमलत .................................को लनणयय बमोलजमको सावयजलनक पर्थत जग्गा, बाटोको 

लसमाना, साध सलधयारको जग्गा घनसेको भएमा र जग्गाको हकलहस्सा कच्चा ठहरीएमा स्वतः बदर हुने गरी तपलसि 

बमोलजम भवनको यस कायायियमा ऄलभिेिीकरण गरी यो प्रमाणपत्र प्रदान गररएको छ । 

तपलसि 

भवन ऄलभिेि 

मोहडा िम्बाइ चौडाइ तल्िा संख्या ईचाइ कनिवगय कफट कैकफयत 

       

             

मालथ ईल्िेलित लववरण ठीक साँचो हो फरक ठहरे कानून बमोलजम साहुिँा बनझौिा भनी सलहछाप गने 

घरधनी.........................................., ना.प्र.न.ं.......................... फोन न.ं....................................... 

दस्तित.............................................. 

  ..................................       .......................................    .................................................. 

कफल्ड लनररक्षण गरी पेश गने                 लसफाररस गन े                        प्रमालणत गने 



ऄननसनची–६ 

नगर कायायपालिकाको कायायिय 

रत्ननगर, लचतवन 

बागमती प्रदशे, नेपाि 

         २०७७                         फोन नं. 

प.सं.                                                                                      लमलतः ............................... 

च.नं. ुः 
 

लनमायण सम्पन्न भवनको ऄलभिलेिकरण प्रमाण —पत्र 

श्री........................................ 

.............................................. 

  ईपरोक्त सम्बन्धमा तपाइको नाममा श्री मािपोत  कायायिय..........................,भरतपनरमा दताय प्रमालणत भएको 

लचतवन लजल्िा सालवक.........................गालवस.....................वडा नं. ............... लसट नं......................... 

कक.नं......................को क्षेत्रफि ..........................व.लम...........................जग्गामा पास भएको 

नक्सापास/नक्सा प्रमालणत/लनमाणय लसफाररस वा बलनसकेको घर भएकोिे तपलसिमा ईल्िेलित लववरणको घर 

बमोलजमको नक्सा प्रमालणत गरी घर लनमायणको प्रमाणपत्र तथा सम्पन्न पाई भनी यस कायायियमा लनवेदन कदएको 

हुदा तपाइिे लनमायण गननय भएको पूवय लनर्थमत भवनको बस्ती लवकास,शहरी योजना तथा भवन लनमायण सम्बलन्ध 

अधारभनत लनमाणय मापदण्ड,२०७२ को बनदा ८ क, ग र स्थिगत सजयलमन एवं सम्बलन्धत वडाको लसफालस समेतको 

अधारमा यस कायायियको लमलत .....................................को लनणयय बमोलजमको सावयजलनक पर्थत जग्गा,बाटोको 

लसमाना ,साध सलधयारको जग्गा घनसेको भएमा र जग्गाको हकलहस्सा कच्चा ठहरीएमा स्वत ुःबदर हुने गरी तपलसि 

बमोलजम भवनको यस कायायियमा ऄलभिेिीकरण गरी यो प्रमाणपत्र प्रदान गररएको छ । 

तपलसि 

नक्सापास÷नक्सा  प्रमालणत ÷नक्सा लसफाररस पत्रमा ईल्िेि भएको भवनको लववरण 

मोहडा िम्बाइ चौडाइ तल्िा संख्या ईचाइ कनिवगय कफट कैकफयत 

       

       

                                           भवन ऄलभिेि 

मोहडा िम्बाइ चौडाइ तल्िा संख्या ईचाइ कनिवगय कफट कैकफयत 

       

     
 

मालथ ईल्िेलित लववरण ठीक साँचो हो फरक ठहरे कानून बमोलजम साहुिँा बनझौिा भनी सलहछाप गने 

घरधनी................................... .............. ना.प्र.नं......................... फोन नं............................................. 

दस्तित.................. 

..................................           .......................................             ........................................... 

कफल्ड लनररक्षण गरी पेश गने             लसफाररस गने                             प्रमालणत गने                                  
 
 
 
  
 



 

 ऄननसनची–६ 

नगर कायायपालिकाको कायायिय 

रत्ननगर, लचतवन 

बागमती प्रदशे, नेपाि 

२०७७ 
 

लिलित लिलितम् लचतवन लजल्िा रत्ननगर नगरपालिका वडा नं. ...... लनवासी श्री ............................................. 

को नाममा रहकेो सालवक.............. गालवस वडा नं.............हाि र.न.पा. वडा नं. ............. मा पन ेकक.नं............ 

को ज.लव. ...................... वगय लमटर जग्गामा यस न.पा.बाट नक्सापास गरी न.पा.को सडक मापदण्ड ऄननरुप सडक 

केन्र लवन्दनबाट .......................... लमटर र सेटब्याक ........................ लमटर गरी ..................... लमटर छोडी 

घर लनमायण कायय गननयपनेमा ................. लमटर छोडकेो हुदँा न.पा. तथा नेपाि सरकारिे सो सडक लवस्तार गनय िाग्दा 

सडक लसमाना र सेटब्याक लभत्र परेको घरको भनभाग म अफै िािी गरी कदने छन  भनी कसैको करकापमा नपरी राजी 

िनशीको साथ यो मंजनरी पत्रमा सही छाप गरी कदए व्यहोरा सही सत्य हो झनठा ठहरेमा काननन बमोलजम सहुिा 

बनझाईँिा । 

 
 

जग्गाधनीको नामः          .................................... 

       दाया ँ        बाया ँ            दस्तित 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

आलत सम्वत् ...........................साि .......................मलहना ..............गते ................रोज 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ऄननसूची – ७  

नक्सापास दस्तनर 

घर नक्सापासको दररेट लववरण अ.व. ०७७।०७८  
क्र.सं. लववरण रकम रु.  

(प्रलत कफट) मा 

१ अवासीय प्रयोजन तफय  

१. अ.सी.सी. फे्रम बनावट (१००० वगय कफट भन्दा कम) 

(क) जलमन तल्िा 

(ि) प्रथम तल्िा 

(ग) दोश्रो तल्िा 

२. अ.सी.सी. फे्रम बनावट (१००० वगय कफट भन्दा कम) 

(क) जलमन तल्िा 

(ि) प्रथम तल्िा 

(ग) दोश्रो तल्िा 

 
 

६।– 

७।– 

८।– 

 

७।– 

८।– 

९।- 

२ अवासीय प्रयोजन तफय  

१. अ.सी.सी. फे्रम बनावट (१००० वगय कफट भन्दा कम) 

(क) जलमन तल्िा 

(ि) प्रथम तल्िा 

(ग) दोश्रो तल्िा 

२. अ.सी.सी. फे्रम बनावट (१००० वगय कफट भन्दा कम) 

(क) जलमन तल्िा 

(ि) प्रथम तल्िा 

(ग) दोश्रो तल्िा 

 
 

७।– 

८।– 

९।– 

 

८।– 

९।– 

१०।- 

३ िोड बेयररङ्ग बनावट (अवासीय र व्यापारी प्रयोजन तफय ) 

(क) जलमन तल्िा 

(ि) प्रथम तल्िा 

(ग) दोश्रो तल्िा 

 

४।– 

५।– 

६।- 

४ आट्टािाइ लसमेन्ट मसिा तथा ब्िकिाइ लसमेन्ट मसिाको जोडाइ गरी जस्ता छाना बनावट 

(१) अवासीय प्रयोजन तफय  

(क) जलमन तल्िा 

(ि) प्रथम तल्िा 

(ग) दोश्रो तल्िा 

(२) व्यापाररक प्रयोजन तफय  

(क) जलमन तल्िा 

(ि) प्रथम तल्िा 

(ग) दोश्रो तल्िा 

 
 
 

३।– 

४।– 

५।– 

 
 

४।– 

५।– 

६।- 

५ लस्टि स्ट्रक्चर (अवासीय तथा व्यापाररक प्रयोजन तफय )  
५।- 



(क) जलमन तल्िा 

(ि) प्रथम तल्िा 

(ग) दोश्रो तल्िा 

६।- 
७।- 

६ कन िनराको िोर 

(क) जस्ता छाना 

(ि) अर.सी.सी. बनावट 

(१) जलमन तल्िा 

(२) प्रथम तल्िा 

(३) दोश्रो तल्िा 

 

२।– 

 

४।– 

५।– 

६।- 

७ हाइराआज भवन ५० कफटभन्दा मालथ लनमायण हुने भवनको वगय कफटको प्रलत वगय कफटको १५।- 

 


