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निनिखोला गाउँपानलकाको भवि निर्ााण  िम्वन्धी कार्ानवधी २०७७ 
कार्ापानलकाबाट स्वीकृत नर्नत २०७७/०३/ 

निनिखोला गाउँपानलका क्षेत्रनभत्र निर्ााण भएका  

भवि तल्ला थप हुिे भवि िर्ाँ निर्ााण गरििे भवि तथा 

िंिचिाको िक्शा पाि गिे निर्ााण िम्पन्नताको प्रर्ण पत्र 

जारिगिे  तथा अनभलेनखकिण गिे कार्ालाई  ििल 

व्यवनस्थत ि थप प्रभावकािी बिाउि वान्छनिर् भएकोले 

स्थािीर् ििकाि िंचालि ऐि २०७४  ले दिएको अनधकाि 

प्रर्ोग गिी निनिखोला गाउँपानलकाले र्ो कार्ानवधी 

बिाएको छ  

िनंक्षप्त िार् ि प्रािम्भ १.र्ि कार्ानवधीको िार्  निनिखोला 

गाउँपानलका भवि निर्ााण िम्वन्धी कार्ानवधी  २०७७ 

िहकेो छ । 

२. र्ो कार्ानवधी /fhkqdf k|sflzt ePkl5 t'?Gt nfu'  हुिेछ । 
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२. परिभाषा नवषर् वा प्रिंङ्गले अको अथा िलागेर्ा र्ि 

कार्ानवधीर्ा  

क. आवश्र्क कागजात भन्नाले  भवि निर्ााण  इजाजत 

प्राप्त गिा निर्ााण  िम्पन्नता प्रर्ाणपत्र  प्राप्त  गिा वा 

अनभलेनखकिण गिा पेश गिनापिे भवि िम्वद्द कागज 

प्रर्ाण पत्रलाई िम्झिनपिाछ । 

ख. एकाघिको व्यनि भन्नाले िक्शावालािँग एकािगोलर्ा 

बसे्न परिवािका अन्ने ििस्र्लाई िम्झिनपिाछ । 

ग. निजाइिि भन्नाले  निनिखोला गाउँपानलकार्ा िताा 

भएका भविका िक्शा निजाइि गिा अिनर्ती प्राप्त 

निजाइिि वा कन्िल्टेन्टलाई िम्झिनपिाछ । 

घ. तत्कालीि र्ापिण्ि भन्नाले भवि निर्ााण गिा अिनर्ती 

नलएको  नर्नत वा भवि निर्ााण गिेको नर्नतर्ा लागन 

भएको भवि निर्ााण िम्वनन्ध र्ापिण्िलाई 

िम्झिनपिाछ । 

ङ. िक्शा पाि भन्नाले अफ्िोहक भोक स्वानर्त्वको 

जग्गार्ा प्रचनलत भवि निर्ााण र्ापिण्ि ि भवि 

िंनहता बर्ोनजर् िर्ाँ भवि निर्ााण गिा स्वीकृनत दििे 

पनिािो भविर्ा नतल्ला थप गिे विेकोिंिचिार्ा  

आवश्र्क थप घट गिे वा निर्ााण भैिकैको भविको 

निर्नर्ज गिे कार्ा लाई िम्झिनपिाछ । 
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च. गाउँ कार्ापानलका  भन्नाले निनिखोला गाउँपानलका 

गाउँ कार्ापानलका िम्झिनपिाछ । 

छ. निर्ााण िम्पन्नता प्रर्ाण पत्र भन्नाले भवि निर्ााण 

िम्पन्न भएको प्रर्ानणत गिे प्रर्ाणपत्रलाई िम्झिनपिाछ  

ज. प्रानवनधक िजानर्ि भन्नाले प्रानवनधकबाट भवि निर्ााण 

स्थल वा अन्ने नववादित स्थलको अवलोकि िाप जाँच 

गिी  पेश गिेको स्केच वा नलनखत व्यहोिा वा फोटो वा 

आवश्र्कता अिनिाि नतिै प्रकृनतको नवविण उल्लेनखत 

प्रनतवेििलाई िम्झिनपिाछ । 

झ. प्रर्नख भन्नाले निनिखोला गाउँपानलकाको अध्र्क्ष 

िम्ननपिाछ । 

ञ. र्ापिण्ि भन्नाले निनिखोला गाउँपानलकाको भवि 

र्पिण्ि २०७७ िम्झिनपिाछ । 

ट. प्रर्नख प्रशािदकर् अनधकृत भन्नाले निनिखोला 

गाउँपानलकाको प्रर्नख प्रशािदकर् अनधकृत िम्झिन 

पिाछ । 

ठ.  विा अध्र्क्ष भन्नाले िम्वनन्धत विाको विा अध्र्क्षलाई 

िम्झिन पिाछ । 

ि. विा िनर्नत भन्नाले िम्वनन्धत विाको विा 

िनर्नतलाई िम्झिन पिाछ । 

ढ.  िभा भन्नाले निनिखोला गाउँपानलकाको गाउँ 

िभालाई िम्झिन पिाछ । 
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ण. िजानर्ि भन्नाले भवि निर्ााण िम्वन्धर्ा िम्वद्द जग्गा 

बाटो िंनधर्ाि आदि नवषर्र्ा िम्वद्द विाका 

जिप्रनतनिनधको िोहविर्ा कनम्तर्ा ५ जिा स्थानिर् 

भद्र भलािनर्को स्पष्ट भिाइ िर्ावेश गिी गरिएको 

कागज िम्झिन पिाछ  । 

छ.  श्रेस्ता  भन्नाले भवि निर्ााणिगँ िम्बनन्धत जग्गाको 

अनभलेखलाई िम्झिनपिाछ । 
 

परिच्छेि – २ 

भवि निर्ााण  अिनर्नत िम्बन्धी व्यवस्था 

३. िक्शा िताा गिनापिे   

१.  निनिखोला गाउँपानलका क्षेत्रनभत्रको कन िै स्थािर्ा 

भवि निर्ााण गिा चाहिे व्यनिले गाउँपानलकार्ा 

िननचकृत भएका निजाइिि । पिार्शािाताबाट िक्शा 

निजाइि गिाई कार्ालर्र्ा स्वर्र् उपनस्थत भई 

गाउँपानलकाले तोकेको िक्शापाि ििखास्त फािर् भिी 

गाउँपानलकाको  प्रानवनधक शाखार्ा िताा गिाउिन पिेछ 

। भवि निर्ााण अिनर्ती प्राप्त गिे ििखास्त दििा 

अिनिूनच १ र्ा उल्लेख गिे बर्ोनजर्का कागजातहरु 

पेश गिनापिेछ । 

२.  प्राप्त िक्शा िताा िेस्क ( Regidtration Desk ) र्ा 

अिनिूनच १ र्ा उल्लेनखत कागजातहरुको जाँच गिी 
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भवि निर्ााण िम्बन्धी र्ापिण्ि तथा भवि िंनहता 

िम्बन्धी प्रानवनधक पक्ष जाँच गिा प्रानवनधक िेस्क र्ा 

पठाइिेछ । 

३.  उि िक्शा प्रानवनधक  िेस्क र्ा जाँच भई प्रचनलत 

र्ापिण्ि ि भवि िंनहता अिनकूल भएर्ा िक्शा पाि 

िस्तनि बनझाउि िाजश्व िेस्क र्ा पठाइिेछ । त्र्िपनछ 

िम्वनन्धत िक्शावाला वा एकाघिको व्यनिले  

गाउँपानलकाको  िाजश्व शाखा वा तोकेको बैंक खातार्ा 

तोदकए बर्ोनजर्को िक्शापाि िस्तनि वनझाउिन पिेछ । 

िक्शापाि िस्तनि बझाए पश्चात िक्शा िताा भई िाजश्व 

िेस्क बाट थप कािवाहीको लानग वािा कार्ालर्र्ा 

पठाइिे छ । 

४.  िक्शा िताा भएको व्यहोिा घिधिीको र्ोवाइल 

िम्विर्ा एि एर् एि बाट जािकािी गिाइिेछ । 

५.  वािा िेस्क बाट नवविण भरिएको िक्शा फाइल 

कार्ाालको कर्ाचािी वा िम्वनन्धत िक्शावाला वा 

एकाघिको व्यनि र्ाफा त विा कार्ालर्र्ा पठाइिेछ । 

र्ििी पठाएको िक्शा फाइल जिले बननझनलएको हो 

िो व्यनिको िेकिा अध्र्ावनधक गिी िाख्ननपिेछ । 

विार्ा फाइल प्राइल प्राप्त भएको नर्नतले ३ नति 

दििनभत्र प्रस्तानवत भविको निर्ााणबाट िंर्ाि 

किैलाई र्काा पिे भए आफन लाई र्काा  पिेको नवविण  
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खनलाई १५ पन्र दिि नभत्र  उजनि गिा आउिन भिी िवै 

िंनधर्ािलाई िूचिा दििनपिेछ । र्दि िंनधर्ाि फेला 

िपिे वा म्र्ाि  बनझ्ि िर्ािे  त्र्स्ता िंनधर्ािको 

घििौलो  विा कार्ाालर् ि भवि निर्ााण हुिे ठाउँर्ा 

िवैले िेखे्न गिी म्र्ाि िनचिा टाँि गिनापिेछ । म्र्ाि 

िूचिा  टाँि गिाा कनम्तर्ा २ िनई जिा स्थािीर् भद्र 

भलािर्ी ि विाका जिप्रनतनिनध िोहविर्ा बस्ननपिेछ । 

६. िंनधर्ािाका िार्र्ा िूचिा जािी भएको नर्नतले १५ 

दिि नभत्र िंनधर्ािाको उजनिी  िपिेर्ा म्र्ाि िाघकेो ३ 

तीि दििनभत्र कार्ाालर्ले तोकेको प्रानवनधक खरट गई 

स्थलगत जाँच तथा िजानर्ि गिना पिाछ ।र्ििी जाँच 

गिाा ििखास्तर्ा उल्लेख भएवर्ोनजर् भवि निर्ााण  

गिा नर्ल्िे  िनर्ल्िे  कन िाको स्पष्ट व्यहोिा उल्लेख 

गिनापिेछ । र्दि तोदकएको म्र्ािनभत्र िंनहर्ािाको 

उजनिी  पिेर्ा  उजनि पिेको नर्नतले ३ नति दििनभत्र 

उजनि िनहतको  िक्शा फाइल िम्वनन्धत विा 

कार्ालर्ले गाउँपानलकाको प्रशािि शाखार्ा 

पठाउिनपिेछ । उजनिी िम्वन्धर्ा िक्शापाि गिे गिी 

निणार् भएर्ा िक्शापािको प्रदिर्ा जनि चिणर्ा 

स्थनगत भएकोछ िोनह चिणबाट अनघ बढ्िेछ । 

७.  उपिफा ६ बर्ोनजर् स्थलगत जाँच गिे प्रानवनधकले 

भवि निर्ााण िम्वन्धी प्रचनलत र्ापिण्ि बर्ोनजर् 
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भवि निर्ााण गिा नर्ल्िे िनर्ल्िे कन िाको अनतरिि 

िजानर्िर्ा उपनस्थत भएका व्यनिहरुले भिेका कन िाहरु 

िर्ेत खनलाई िजानर्ि र्नचनल्का तर्ाि गिी ७ िात दिि 

नभत्र प्रनतवेिि पेश गिापिेछ । िजानर्ि र्नचनल्का विा 

अध्र्क्ष वा तोदकएको विा ििस्र्को िोहविर्ा 

गिनापिेछ । 

८.  उपिफा ७ बर्ोनजर् पेश भएको फोटो िनहतको 

स्थलगत िजानर्ि प्रनतवेिि िक्शा फाइलर्ा िंलग्न गिी 

विा कार्ालर्ले खटाएको कर्ाचािी वा िक्शावाला वा 

एकाघिको  व्यनि र्ाफा त गाउँपानलका प्रानवनधक 

शाखाको िक्शा पाि शाखार्ा दफताा पठाइिेछ । 

९.  उपिफा ८ बर्ोनजर् दफताा आएको िक्शा फाइल 

गाउँपानलका प्रानवनधक शाखाको िक्शा पाि  उपशाखा 

प्राप्त भएपनछ आवश्र्क िनेखए िम्वनन्धत  

प्रानवनधकबाट पनि चेकजाँच गिी फाइल दफताा आएको 

नर्नतले ७ िात दििनभत्र िक्शापाि गिी अिनिूनच २ 

बम्र्ोनजर्को ढाँचार्ा भवि निर्ााण गिे अिनर्नत 

दििनपिाछ । 

१०. भवि निर्ााण अिनर्नत दिइएपनछ िक्शावाला वा 

एकाघिको व्यनिको र्ोवाइलर्ा भवि गिा अिनर्नत 

दिइएको एि एर् एि पठाइिेछ । 
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११. िक्शा ििखास्त िताा गिेको नर्नतले  िार्ान्र् िक्शा 

स्वीकृत भई अिनर्नत दिि एक र्नहिाको िर्र् लाग्नेछ  

१२. तल्ला थप गिे भविको िक्शापाि प्रदिर्ा िर्ेत र्िै 

परिच्छेिर्ा िर्ाँ भवि निर्ााण गिा पूिा गिनापिे प्रदिर्ा 

बम्र्ोनजर्िै हुिेछ । 

१३. नपनलन्थ लेभल िम्र्को स्वीकृनत नलइ स्वीकृत िक्शा ि 

तत्कालीि भवि निर्ााण िम्वनन्ध र्ापिण्ि अिनकनल 

निर्ााण िम्पन्न भएको भविहरुका लानग िनपि स्रक्चि 

तहको भवि निर्ााण अिनर्नत पत्र लीि ि िक्िा पाि 

गिा आव्हि गरििे छ । र्ििी निवेिि पेश गिे 

िक्िावालाहरुका लानग हाल कार्र् िहकेो िक्िा पाि 

िस्तनि नलइ िनपि स्रक्चि तहको िक्िा पाि गरििे छ । 

र्ििी िक्िा पाि भएपछी भवि निर्ााणा िम्पन्नता 

प्रर्ाणा पत्र जािीगिे िम्वन्धी अन्र् व्यवस्था िफा ९ 

र्ा तोदकए वर्ोजीर् िै हुिे छ । 

४. िक्शार्ा हिेफेि िम्वन्धी व्यवस्था   

१. भवि निर्ााण गिा िक्शा स्वीकृती नलिकेको वा स्वीकृनत 

नलिे प्रकृर्ार्ा िहकेो अवस्थार्ा भवि निर्ााण र्ापिण्ि 

तथा भवि िंनहता अिनकनल हुिे गिी िंशोनधत िक्शा 

स्वीकृनतको लानग पनि पेश भएर्ा स्वीकृत िक्शा भन्िा 

घटी वा वढी क्षेत्रफल हुिेगिी हिेफेि गिेर्ा बढी 

क्षेत्रफलको हकर्ा तोकेको िििेट बम्र्ोनजर् िस्तनि नलिे 
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एवर् िंिोनधत िक्शाको हकर्ा  तोकेको िक्शा िंशोधि 

िस्तनि नलई िंशोनधत िक्शा स्वीकृत गरििेछ । 

२. स्वीकृत भवि को  र्ोहिा परिवताि गिनापिे भएर्ा 

िंशोनधत िक्शा पेश गिनापिेछ ि िो को िस्तनि िंशोनधत 

िक्शा िस्तनि ििह िै हुिेछ । 

५. बाटो िम्वन्धी व्यवस्था भवि निर्ााण गिा िक्शा पेश 

गिाा भवि निर्ााण स्थलिम्र् आवतजावत गिे बाटो 

अनिवार्ा हुिनपिेछ । बाटो िम्वन्धी व्यवस्था िहेार् 

बम्र्ोनजर् हुिेछ । 

१. िापी िक्शा ि दफल्िर्ा बाटो जनिएकोर्ा  िो बम्र्ोनजर् 

बाटो कार्र् हुिेछ ।बाटोको अवस्था लम्वाई चौिाई  

िापी िक्शा ि दफल्िर्ा फिक पिेर्ा िापी िक्शा 

बम्र्ोनजर् गरििेछ । प्रचनलत र्ापिण्ि अिनिाि दफल्िर्ा 

बाटो िहकेो ति िापी िक्शार्ा िो बम्र्ोनजर्को बाटो 

भएको ििनेखए बाटोर्ा प्रर्ोग भएको जग्गाको  

िम्वनन्धत जग्गाधिीको उपनस्थनत नलनखतर् िहर्तीर्ा 

विाबाट िजानर्ि गिी दफल्िको बाटोलाई आधाि र्ान्न 

िदकिेछ । 

२. निनज जग्गालाई बाटो िेखाई िक्शापाि गिनापिे भए 

िम्वनन्धत जग्गाधिी विा कार्ालर्र्ा उपनस्थत भई विा 

अध्र्क्ष वा विा ििस्र्को िोहविर्ा ििाखत भएको 

र्न्जनरििार्ा  पेश गिनापिेछ । र्ििी िापी िक्शार्ा बाटो 
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िभएको ति दफल्िर्ा निजी जग्गाबाट बाटो िखेाई 

िक्शापाि गिनापिे अवस्थार्ा  स्थािीर् िाँध िंनधर्ाि ि 

जग्गाधिीको उपनस्थनतर्ा  िजानर्ि गिनापिेछ । 

३. िापी िक्शार्ा बाटो िभएको  ति िानजिार्ाको कागज 

लालपूजाा  वा अन्र् जग्गा िम्वद्द कागजातहरुर्ा बाटो 

िहकेो भए िो बाटोलाई आधािर्ािी िक्शापाि गरििेछ  

४. िापीिक्शार्ा बाटो ििनखएको ति पनहल्र्ै िनेख चलि 

चल्तीर्ा आवतजावत गिे  गोिेटो बाटो िहछे भिे िो 

बाटोलाई आधाि र्ािी िक्शापाि गरििेछ । पनहल्र् ै

िनेख बाटो  नथर्ो नथएि भन्ने नवषर्र्ा नववाि पिेर्ा 

विा प्रनतनिनधको िोहोविर्ा कनम्तर्ा ३ जिा स्थानिर् 

भद्र भलािर्ीको उपनस्थनतर्ा िजानर्ि गिी िजानर्िर्ा 

उल्लेनखत व्यहोिा बर्ोनजर् गरििेछ। वाटो को  चौिाइ  

कनम्तर्ा पनिािो बाटोको हक र्ा ४ नर्टि ि िर्ा ँबाटोको 

हक र्ा कनम्तर्ा ६ नर्टि हुिनपिेछ । ति र्नख्र् ििक बाट 

५० नर्टि नभत्रर्ा बाटो टनङनगिे िहटे भिे िाढे िनई नर्टि 

बाटो कार्र् भएर्ा िक्शा पाि गिा बाधा पिे छैि । र्िै 

उपिफाका िनवै अवस्थाका बाटोर्ा िेट व्याक अनिवार्ाता 

छैि । 

५. िापी िक्शार्ा  िावाजनिक पाटी ििी  गनठी आदि 

जनिएको वा कन िै व्यनिको हक भोग वा स्वानर्त्वर्ा 

ििहकेो िावाजनिक प्रकृनतको जग्गा िेनखिे ति दफल्िर्ा 
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त्र्स्ता जग्गा बाटोको रुपर्ा  पनहल्र्ै िनेख प्रर्ोग गरििै 

आएको िनई वा िनईभन्िा बढी स्थानिर् वानिन्िाहरु िो 

बाटो प्रर्ोग गिी आवतजावत गरििहकेो िनेखए िोनह 

बाटोलाई िखेाई र्ि कार्ालर्बाट  िक्शा िर्ेत पाि 

गिेको िहछे भिे विा कार्ालर्बाट स्थानिर् 

वानिन्िाहरुको उपनस्थनतर्ा िजानर्ि गिी िजानर्ि बाट 

बाटो िहकेो प्रर्ानणत भए त्र्स्तो बाटोलाई िजानर्ि 

व्यहोिा विाको निफारिि र्ि अनघ िोनह चलिचनल्तको  

बाटोलाई आधािर्ानि िक्शापाि गरििेछ । ति स्थलगत 

अवस्थालाई आधािर्ािी बाटो िखेाइ िक्शापाि 

गरिएकोर्ात्र  कािणबाट त्र्स्तो जग्गा बाटो  कार्र् 

हुििके्न छैि । गाउँपानलकाले त्र्स्ता जग्गाको उपर्ोग 

अन्र् प्रर्ोजर्ा  गिनापिेर्ा र्ि उपिफा बर्ोनजर् बाटो 

िखेाई िक्शापाि गिेको कािण र्ात्रले पनगेको र्ानििे 

छैि । 

६. िापी िक्शार्ा  िाजकूलो खोला खोल्िा वा र्स्तै 

प्रकृनतको कनलो वा पािी लैजािे भाग िनेखएको ति 

दफल्िर्ा बाटो निर्ााण गिी अनघिनेख बाटोको रुपर्ा 

चलि चल्ती भई िोही बाटोलाई िेखाइ र्िअनघ र्ि 

कार्ालर्बाट िक्शापाि िर्ेत भएको िहछे  भिे िजानर्ि 

गिी  विाको निफारििको आधािर्ा िाजकनलो खोला 
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खोल्िा लगार्त जिाइ िो बर्ोनजर्ककै र्ापिण्ि अिनरुप 

िक्शापाि गरििेछ । 

७. उपिफा १ २ ३ बर्ोनजर् बाटो िखेाइ िक्शापाि भएको 

जग्गाहरुको लागत कार्र् गिा िम्वनन्धत 

जग्गाधिीहरुको िहर्तीर्ा िक्शापाि गिे जग्गा िम्र्ा 

बाटो कार्र् गिा निर्र्ािनिाि िम्वनन्धत निकार्र्ा लेखी 

पठाउिनपिेछ। 

६. िक्शापाि िम्वन्धी नवशषे व्यवस्था  

१. िक्शापाि नविा निर्ााण गरिएको भवि वा पाि भएको 

िक्शार्ा हिेफेि गिी निर्ााण गरिएको भवि वा 

िक्शापाि प्रदिर्ार् िहकेो  ति पाि भैििकेको 

अवस्थार्ा निर्ााण भएको भविको हकर्ा भवि निर्ााण 

िम्वन्धी र्ापिण्ि ि भवि िंनहता पालिा भए िभएको 

प्रानवनधक बाट र्दकि गिी उपर्नि िनेखएर्ा  भविको 

हकर्ा  घिधिी वा एकाघि व्यनिले प्रर्नख िर्क्ष 

िनिनवाइका लानग पेश गिनापिेछ । त्र्स्ता भविहरुको 

प्रानवनधक प्रनतवेिि िक्शा िनहतको निवेििको उपि 

िक्शावालाको भिाई िर्ेत िनिी िनिनवाइ गिी प्रर्नखले 

अिनिननच ३ बर्ोनजर्को िक्शापाि कार्ािले निफारिि 

गिेको खण्िर्ा िक्शापाि िम्वनन्ध निर्र्ाअिनिाि िस्तनि 

नलइ गाउँपानलकाको प्रर्नख प्रशािदकर् अनधकृत वा 

निजले  अनधकाि प्रत्र्ार्ोजि गिेको  अनधकारिलाई 
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िक्शा पाि गिा वा भविको कन िै भाग भत्काउिेगिी ठहि 

गरिए बर्ोनजर् िक्शापाि िम्वनन्ध थप कािवाही 

अगानि बढाउि नििशेि दििन पिेछ । 

२. उपिफा १ बर्ोनजर् िक्शापाि िम्वनन्ध नवषेश 

अवस्थाको लानग गठि हुिे िनर्नत गाउँपानलकाबाट 

िक्शापाि निर्नर्त गिे िनचिा प्रकाशि गिेको नर्नतले 

६ र्नहिा हुिेछ । 

परिच्छेि ३ 

भवि निर्ााण िम्पन्नता प्रर्ाणपत्र िम्वन्धी व्यवस्था 

७. भवि निर्ााण िम्पन्नता प्रर्ाणपत्र नलिनपिे  

१. गाउँपानलका ि िक्शा ििखास्तवाला वीच भवि निर्ााण 

िनपरिवेक्षण तथा अिनगर्ि  गिा गरिएको प्रनतवेिि 

बर्ोनजर् निर्ााण कार्ा िम्पन्न भएपश्चात निर्ााण 

िम्पन्नता प्रर्ाणपत्र जािी हुिेछ । 

२. भवि निर्ााण िम्पन्न भएपनछ हिेक घिधिीले भवि 

निर्ााण िम्पन्नताको प्रर्ाण पत्र नलिनपिेछ । भवि 

निर्ााण िम्पन्नताको प्रर्ाण पत्र प्राप्त गिा अिनिनची ४ र्ा  

उल्लेख भएबर्ोनजर्को कागजात िनहत निवेिि 

दििनपिेछ । 

३. उपिफा २ बर्ोनजर् निवेिि पेश भएपछी ३ तीि 

दििनभत्र प्रानवनधक शाखाको िक्शा उपशाखा द्धािा 

तोदकएको प्रानवनधकवाट निर्ााण िम्पन्न भएको भविको 
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स्थालगत नििीक्षण गिी िक्शापाि गिाा तोदकएको शता 

पालिा गिे  िगिेको फोटो िनहतको  प्रानवनधक प्रनतवेिि 

पेश गिनापिेछ  । 

४. उपिफा ३ बर्ोनजर्को प्रानवनधक प्रनतवेििर्ा निर्ााण 

भएको भवि िंचलिको भवि िंनहता तथा भवि निर्ााण 

िम्वन्धी र्ापिण्ि पूण रुपर्ा गिे  िगिेको स्पष्ट खनलाई 

पेश गिनापिेछ । उि प्रनतवेििको आधािर्ा  िहेार् 

बर्ोनजर् भवि निर्ााण िम्पन्नता प्रर्ाणपत्र दिइिेछ । 

क. स्वीकृत िक्शा बर्ोनजर् प्रचनलत भवि निर्ााण 

र्ापिण्ि ि भवि िंनहता पालिा गिेको भए  िोही 

व्यहोिा खनलाई  घिधिीलाई स्वीकृती नविा थप 

निर्ााण  िगिे व्यहोिाको कबनलेर्तिार्ा गिाई 

अिनिननच ५ बर्ोनजर्को निर्ााण िम्पन्नताको 

प्रर्ाणपत्र जािी गरििेछ । 

५. प्रनवनधकबाट पेश गिेको प्रनतवेिि िनहत भवि निर्ााण 

िम्पन्नताको प्रर्ाण पत्र जािी गिा गाउँपानलकाको 

प्रानवनधक शाखाको िक्शा उपशाखाका िम्वनन्धत 

प्रानवनधकहरुले प्रर्नख प्रशािदकर् अनधकृत वा निजले  

अनधकाि प्रत्र्ार्ोजि गिेको  अनधकािी िर्क्ष पेश 

गिनापिेछ । भवि निर्ााण िम्पन्नताको प्रर्ाण पत्र जािी 

गिे  िम्वनन्ध व्यवस्था उपिफा ४ बर्ोनजर् हुिेछ । 
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६. िार्ान्र्त भवि निर्ााण िम्पन्नताको प्रर्ाण पत्र निवेिि 

पेश भएको नर्नतले १० दिि  नभत्र जािी गिीिेछ । 

७. पूवा स्वीकृत िक्शाको कनल क्षेत्रफलको १० प्रनतशत 

क्षेत्रफलिम्र् र्ापिण्ि अिनकनल हुिेगिी थप निर्ााण 

भएको भविको हकर्ा थप क्षेत्रफल खनलेको फ्लोि प्लाि 

र्ात्र पेश गिेर्ा उपिफा ४ बर्ोनजर् भवि निर्ााण 

िम्पन्नताको प्रर्ाण पत्र जािी गिा िदकिेछ । 
 

परिच्छेि ४ 

८. र्ापिण्ि िम्वन्धी व्यवस्था 

क. ििक  

१. पनष्पलाल र्ध्र्पहानि लोगर्ागाको  ROW    ५० 

नर्टिको हुिेछ जिको िेट व्याक ६ नर्टि छोिेि 

िंिचिा बिाउि दिइिेछ ि गाउँपानलका नभत्र िर्ा ँ

खनििे ििक को चौिाई न्र्नन्तर् ६ नर्टि कार्र् 

गरिएकोछ ।  

२. निनिखोला गाउँपानलका नभत्र िनई वा िनई भन्िा वढी  

विाहरु जोड्िे र्नख्र् ििक अन्र् िगिपालीका  

गाउँपनलकािँग जोड्िे र्नख्र् ििकहरु वा िदि िनेखिे 

वजाि क्षेत्रका निलका ििकहरु  १० नर्टिका हुिेछि । 

३. गाउँपानलकाले निधाािण गिेको ििकको र्ापिण्ि ि 

अिनर्नत नविा निर्ााण गरिएका जनििनकै िंिचिा 
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जनििनकै बेला गाउँपानलकाले  हटाउि ि भत्काउि 

िके्नछ । 

४. िक्शा पाि िगिीकि विाउिे जनििनकै कनि, पदि 

िंिचिा स्थलका िार्ािहरु गाउँपानलकाले उठाएि 

कब्जार्ा नलि िके्नछ िाथै उि िंिचिा बिाउिे 

ठेकेिाि वा निर्ााण कम्पनिलाई कालो िननचर्ा 

िानखिेछ । 

५. र्ानथका र्ापिण्ि िँग िबाँनझिेगिी निनिखोला 

गाउँपानलका अन्तगात िहकेा कनलो खोल्िो भल वग्ने 

स्थािर्ा घि निर्ााण गिाा न्र्नितर् ४ नर्टि जग्गा 

छोिी निर्ााण गिनापिाछ जिर्ा केन्द्र भाग वाट एकातफा  

२/ २ नर्टिको हुिेछ । ति ठनलो कनलो  िहिको 

िम्वन्धर्ा दकिािाबाट कनम्तर्ा १/१ नर्टि छोिी 

िंिचिा निर्ााण गिना पिाछ । 

६. र्ानथका र्ापिण्िर्ा तोदकए बर्ोनजर् बाटोको  

स्तिउन्ननत गिाा हाल निर्ााण भैिकेका घि गोठ बाहके 

घिको पेरट पखााल, बोट, नवरुवा लगाएत अन्र् कन िाहरु 

गाउँपानलकाले आवश्र्क ठािेर्ा जनििनकै वखत हटाउि 

िके्नछ । 

७. ििकािी वा गैिििकािी कार्ालर्हरुबाट बजेट 

नवनिर्ोजि भै निर्ााण भैिकेका बाटाहरु हाल िक्शार्ा 

उल्लेख िभएतापनि र्ानथकै र्ापिण्ि अिनशाि नवस्ताि 
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गरििे ि िो का लानग किैले पनि िोकछेक गिा पाइि े

छैि । 

८. निर्ााण भइिकेका बाटोहरुका भैगोनलक ि लागत 

अवस्था अिनशाि िनबै तफा  निर्ा िेखाकंि गिी 

आवश्र्िा अिनशाि िनवै तफा  वा कन िै एक तफा  र्ात्रै पनि 

बाटो नवस्ताि गिा वाध्र् पिे छैि । 

९. घि निर्ााण गिाा िापी िक्शार्ा ि दफल्िर्ा िर्ेत 

अस्पष्ट भएका बाटाहरुको हकर्ा िापी प्रनतनिनध 

जग्गाधिी ि स्थािीर् जिप्रनतनिनधहरुको िहर्नतर्ा 

बाटो निर्ा िेखाङ्कि गरििेछ । 

१०. र्ििी र्ापिण्ि तोदकएका बाटोहरु निर्ााण गिाा अन्र् 

िंिचिाहरु जस्तै नवधनत पािी ढल केवल इत्र्ादिर्ा 

क्षती हुि गएर्ा िोको पनिानििर्ाण र्र्ात स्थािान्तिण 

गिै िानर्त्व िम्बन्धीत िंस्थाको हुिेछ । 

११. र्ििी र्ापिण्ि तोदकएका वा िक्िार्ा उल्लेख 

भएका वाटा सिंचाइ कनलाहरुलाइ कन िै व्यनि वा 

िंस्थालाइ कन िै पनि वाहािार्ा तािवाि लगाइ वाधा 

पनर्ााउि पाइिे छैि र्दि पनर्ााएको खण्िर्ा तत्कालै 

कािनि वर्ोनजर् कावााही गरििेछ । 

१२. िापी िक्िार्ा भएका बाटा तथा कनलाहरु ि िापी 

िक्िार्ा िभएता पनि घि निर्ााण भइ िकेका 
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बाटाहरुर्ा उि प्राथानर्कताका िाथ र्ानथका निर्र् 

लागन गरििेछ । 

१३. र्ानथ तोदकएका र्ापिण्िहरु िघटेिे गिी ििकहरुको 

नवस्तृत िवेक्षण गरि आवश्र्कता अिनिाि र्ापिण्ि 

बढाउि िदकिेछ । अन्र् ििक र्ापिण्िको हकर्ा 

तोदकए वर्ोनजर् हुिेछ । 

१४. गाउँपानलका नभत्रका खोलाहरुको दकिािा बाट १० 

नर्टि टाढा भवि निर्ााण गिा िदकिेछ । 

१५. ििक निर्ााण गिाा एवंर् अन्र् परिर्ोजिको लानग 

िर्ेत िावाजनिक जग्गार्ा बिेको िावाजनिक वा निजी 

कन िै पनि व्यनिगत भौनतक िंिचिार्ा जनििनकै बेला 

गाउँपानलकाले हटाउि िके्नछ । 

१६. र्ापिण्ि िम्बन्धी अन्र् िर्स्र्ाहरु आइ तत्काल 

िर्ाधाि गिनापिे भएर्ा गाउँपानलकाले आवश्र्क 

निणार् गिा िके्नछ । 

१७. ििक र्ापिण्ि िम्बन्धी अन्र् व्यवस्था  प्रचनलत ऐि 

निर्र्ले तोदकए बर्ोनजर् हुिेछ । 

ख.  नवधनत 

घि वा भवि निर्ााण गिाा हाइटेन्िि लाइि भएको स्थािर्ा 

नवधनतीर् लाइि र्ापिण्ि अिनिाि हुिेछ । 

१. कन िै पनि वाटोको नवधनत लाइि नवस्ताि भइ नवचर्ा 

िोदकएको छ भिे बाँदक बाटोर्ा पनि नवधनत नवस्ताि 
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गिाा त्र्ही क्षेत्रवाट िै नवस्ताि गरििेछ । वा प्रावानधक 

नहिावले उपर्नि िनेखएको स्थािर्ा पोल गानििेछ । 

२. नवधनत लाइि नवस्ताि िभएको वाटोको िन्िभार्ा 

नवधनत पोल गाड्िे नवषर्र्ा नववाि भएको  खण्िर्ा 

उपनस्थत स्थािीर् तथा जग्गा धिी एवंर् 

जिप्रनतनिनधहरुको उपनस्थनतर्ा प्रानवनधकले 

प्रानवनधक रुपले उपर्नि िनेखएको ठाउँर्ा पोल गाड्िे 

क्षेत्र निधाािण गरििेछ । िाथै िम्भव भए िम्र् िम्पूणा 

नवधनत नवस्तािको कार्ा बाटो छेउर्ा िै स्थािान्तिण 

गरििेछ ।र्ििी स्थािान्तिण गिाा कन िै पनि जग्गा 

धिीहरुले नववाि िहरे्ा कािनि बर्ोनजर् हुिेछ । 

३. निनिखोला गाउँपानलका अन्तगात भएका बाटोहरुर्ा 

िौर्ा बत्ती नवस्ताि गरििेछ ।र्ििी िौर्ा बत्ती नवस्ताि 

गिाा अनत िम्बेििनिल क्षेत्रलाइ प्राथानर्कता दिइिेछ । 

४. हाइटेन्िि लाइि िम्भव भए िम्र् िावाजनिक 

स्थािबाट नवस्ताि गरििेछ । 

ग. खािपेािी तथा निचाई  

१. निनिखोला गाउँपानलका अन्तगात िहकेा प्राकृनतक श्रोत 

ि िाधिहरु गाउँपानलकाका िाझा िम्पनत हुि । र्िर्ा 

कन िै व्यनि िर्नहको एकानधकाि िहिे छैि । ति 

प्रभानवत पक्षको अग्रानधकाि िहतेा पनि पनणा अनधकाि 

िहिे छैि । 
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२. गाउँपानलका अन्तगात निर्ााणानधि  र्ोजिाहरुर्ा 

नववािभै िम्पन्न हुि ििकेका वा िम्पन्न भै िंचालिर्ा 

आउि ििकेका र्ोजिाहरुलाई स्थलगत निरिक्षण गिी 

र्थानशग्र िम्र्पन्न वा िंचािर्ा ल्र्ाइिेछ । नववादित 

र्ोजिाहरुको स्थलगत निरिक्षण  गिी निरिक्षण टोनलले 

िंकलि गिेको  प्रानवनधक  प्रनतवेिि बर्ोनजर् निणार् 

नलइिेछ उि प्रनतवेिि कार्ाान्वर्ि गिाा अविोध वाधा 

वा खलवल गिे पक्षलाई कािनि बर्ोनजर् कािवाही 

गरििेछ । 

३. र्ानथ उल्लेनखत निर्र्हरु लागन गिे िम्वन्धर्ा 

आवश्र्कतािनिाि प्रहिी प्रशाििको िहर्ोग िर्ेत 

नलइिेछ । 
 

परिच्छेि ५ 

नवनवध 

९. भविको प्रर्ोग परिवताि िम्बन्धी व्यवस्था  भवि 

निर्ााण गिा नलएको स्वीकृत फिक पािी अन्र् प्रर्ोजिर्ा 

भवि प्रर्ोग गिा निवेिि पिेर्ा प्रानवनधकवाट िानवकको 

स्वीकृत िक्शािँग हाल दफल्िर्ा निर्ााण  भएको भवििँग 

तनलिात्र्क नवश्लेषण गिी भविको  प्रर्ोजि परिवताि गिा 

चाहकेो  र्ापिण्ि अिनशाि निर्र्ात भवि िह ेििहकेो र्दकि 

गिी स्पष्ट िार् िनहतको प्रनतलेिि पेश गिनापिेछ ।प्रचनलत 
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र्ापिण्ि अिनिाि प्रर्ोजि परिवताि  गिा िदकिे भए  िक्शा 

िार्िािी गिाा लागे ििहको िस्तनि नलई भविको प्रर्ोजि 

परिवताि गिा िदकिेछ । 

१०. िक्िा िार्िािी िम्वन्ध व्यवस्था  १. िक्शापाि गिाा 

एकाघको हकभोकर्ा िहकेो जग्गार्ा बिेको भवि िनहिको 

हक हस्तान्तिण भै अन्र् व्यनिको िार्र्ा स्वनर्त्व 

हस्तान्तिण भएको िनेखए आवश्र्क प्रर्ाण कागजको 

आधािर्ा िानवकको  िक्शावालाको िार् परिवताि गिी 

हालको घि जग्गाधिीको िार्र्ा िक्शा िार्िािी गरिदििन 

पिेछ ।िक्शा िार्िािीको लानग अिनिूनच ६ र्ा उल्लेख भए 

बर्ोनजर्को कागजातहरु पेश गिनापिेछ । 

२. अिनिननच ६ र्ा उल्लेख भए बर्ोनजर्को कागजातहरु पेश 

भए पश्चात िानवककै प्रर्ोजि हुिे गिी िक्शा िार्िािी 

हुिेछ ।फिक प्रर्ोजि हुिेगिी िक्शा िािािीको लानग 

निवेिि पेश भएर्ा फिक प्रर्ोजि अिनिाि भवि निर्ााण 

र्ािण्ि  तथा भवि िंनहता अिनकन ल  भए र्ात्र िार्िािी 

गरििेछ । िार्िािी ि प्रर्ोजि  परिवताि गिाा लाग्ने 

िस्तनि गाउँिभा बाट तोके वर्ोनजर् हुिेछ । 

११. जनिी िर्क्ष पेश गरििे िश हजाि वगा दफट भन्िा बढी 

फ्लोि एिीर्ा भएको भवि िक्शा पािा गिाा 

नवशेषज्ञहरुको िनर्नत जनिी बाट चेक जाँच  गिी 

निफारिि भए बर्ोनजर् िक्शापाि गरििेछ । 



22 

१२.बाधा अड्काउ फन काउिे अनधकाि र्ि कार्ानवनध 

कार्ाान्वर्िको िर्र्ा कन िै  बाधा अड्काउ पिा आएर्ा 

गाउँ कार्ापानलकाले बाधा अड्काउ फन काउि िके्नछ ।  

अिनिनची १ 

िफा ३ को उपिफा १ ि २ िगँ िम्वनन्धत 

१.  िागरिकता प्रर्ाणपत्रको प्रर्ाणीत प्रनतनलनप १ प्रनत 

२.  जग्गाधिी िताा प्रर्ाण पनजााको  प्रर्ानणत प्रनतनलनप १ प्रनत 

३.  चालन आर्थाक बषा िम्र्को र्ालपोत नतिेको िनििको 

प्रनतनलनप ि िानवकको भवि भएको जग्गार्ा िर्ाँ भवि 

बिाउि वा तला थप गिा िक्िा पेश गिे भए िम्पनत कि 

िर्ेत नतिेको िनििको प्रनतनलनप १ प्रनत । 

४.  दकत्ता िम्बि स्पष्ट भएको िापीको प्रर्ानणत िक्िा १ प्रनत 

५.  पाि गरििे िक्िा निजाइिि ि िक्िावालको हस्ताक्षि 

िनहत ३ प्रनत 

६. निजाईििको इजाजतपत्रको िनवकिण िनहतको फोटोकपी 

ििोकािवालाबाट प्रर्ानणत १ प्रनत 

७. र्ञ्जनिीिार्ा नलई भवि निर्ााण गिे भएर्ा िक्िावालाले 

िम्बनन्धत विा अध्र्क्ष वा तोदकएको ििस्र् वा कािूि 

शाखा वा प्रशािि शाखाको िोहविर्ा भएको 

र्ञ्जनिीिार्ाको ििल १ प्रनत 

८.  भवि निर्ााण हुिे जग्गा िाइट र्ा पग्ने बाटो प्रष्ट िभएर्ा 

बाटो प्रर्ानणत हिे गिी विा कार्ाालर्को निफारिि 
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गनरठको जग्गा भए बाटोको लानग दकत्ताकाट िहुिे ति 

दफल्िर्ा बाटो भए गनठीको निफारिि १ प्रनत  

९.  जग्गा कन िै निकार्र्ा नधतोको लानग िनिक्षण िानखएको भए 

िम्बनन्धत निकार्वाट स्वीकृतपत्र १ प्रनत । 

१०. गनठीको जग्गा भए गठीको स्वीकृती पत्र ि िक्शावाला र्ोही 

भएर्ा जग्गाधिीको ि जग्गाधिीले भवि निर्ााण गिे 

भएर्ा रे्नहको र्न्जनिीिार्ा १ प्रनत । 

११. िक्िावाला आफू उपनस्थत हुि ििके्न भएर्ा एकाघिको 

व्यनि वा कािूि बर्ोनजर्को अनधकािप्राप्त व्यनिको 

प्रर्ानणत िागरिकताको प्रनतनलनप १ प्रनत । 

१२. िंस्थागत/व्यापारिक भविको लानग पेश गिना पिे थप 

कागजातहरु १ प्रनत 

क. उधोग िताा प्रर्ाण पत्रको  प्रनतनलनप १ प्रनत 

ख. भ्र्ाट/प्र्ाि िताा प्रर्ाणपत्र प्रनतनलनप १ प्रनत 

ग. प्रवन्धपत्र तथा निर्र्ावलीको प्रनतनलनप १ प्रनत 

घ. गाउँपानलकार्ा व्यविार् िताा भएको प्रनतनलनप १ प्रनत 

ङ. िंस्थाको निणार् प्रनतनलनप १ प्रनत 
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अिनिूची २ 

िफा ३ को उपिफा ५ ि ६ िगँ िम्बनन्धत 

१. विा कार्ाालर्बाट १५ दििे िनचिा र्नचनल्कार्ा विा अध्र्क्षको 

िोहविर्ा िंनधर्ाि तथा िांनक्षहरुको हस्ताक्षि गिाइ आएको 

प्रर्ानणत प्रर्ाण िनहतको िनइ प्रनत घि िक्िा िरे्त पेश गिे । 

२. विा कार्ाालर्बाट िजानर्िको लानग र्नचनल्का िर्ेत गिाइ 

प्रानवनधकले प्रनतवेिि पेश गिेको आधािर्ा भवि निर्ााण 

इजाजत  र्िानिव िहकेो ठहि गिेको खण्िर्ा आवश्र्क 

िाजश्व बनझाएको अवस्थार्ा इजाजत दिि िदकिेछ । 

अिनिूची ३ 

िफा ६ को उपिफा १ िगँ िम्बनन्धत 

िक्िापाि कार्ािल िम्बन्धर्ा 

गाउँपानलका अध्र्क्ष    िंर्ोजक 

गाउँपानलका प्रर्नखले तोकेको १ जिा र्नहला िनहत २ जिा 

कार्ापानलका ििस्र्           ििस्र् 

गाउँपानलका, प्रशािि शाखा प्रर्नख   ििस्र् 

गाउँपानलकाको िक्िा पाि उपशाखाको इनन्जनिर्ि           

ििस्र् िनचव 

अिनिूची ४ 

िफा ६ को उपिफा १ िगँ िम्बनन्धत 

घि िक्िा निर्नर्त गिाा िलंग्न गिना पि ेकागजातहरु 

१ घि धनिको तफा बाट रु १० अक्षरुपी िश को रटकट टाँनिएको 

हस्तनलनखत निवेिि 
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२  घि वा भविको ििल िक्िा िनइ प्रनत । 

३ िक्िा निर्नर्तको लानग विा अध्र्क्षको िोहविर्ा िाँनक्ष 

तथा िंनधर्ािको हस्ताक्षि िनहतको र्नचनल्का । 

४  भविको अवस्था तथा नवविण खनलाइएको फािर् । 

पनिश्च:  र्ाथी उल्लेख भए बर्ोनजर्का प्रर्ाणहरु िनहत 

प्रानवनधकले प्रनतवेिि पेश गिेको अवस्थार्ा कार्ािलले भवि 

निर्नर्त गिा र्ािनिव िहकेो ठहि गिेर्ा आवश्र्क िाजश्व नलइ 

गाउँपानलकाले भवि अनभलेख गिेको प्रर्ाणपत्र दिि िके्नछ । 

अिनिूची ५ 

िफा ७ को उपिफा ४ िगँ िम्बनन्धत 

निनिखोला गाउँपानलका 

गाउँ कार्ापानलकाको कार्ाालर् 

िेनवस्थाि, बाग्लनङ 

नर्नत.................... 
भवि निर्ााण िम्पन्न प्रर्ाण- पत्र 

.....................नजल्ला....................ि.पा./गा.पा. विा 

िं................बसे्न श्री/श्रीर्ती.............................. 
निनिखोला गाउँपानलका विा िं............  र्ा िहकेो 

दक.िं.......... के्षत्रफल........... को जग्गार्ा िक्िा 

बर्ोनजर्.................................................... को निर्ााण 

कार्ा पनिा भएको प्रर्ानणत गरिएको छ । 

१. जग्गाको नवविण 
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िानवक...................... गानवि विा िं........... हाल 

निनिखोला गाउँपानलका विा िं......... दक.िं....... 
के्षत्रफल.................र्ा निर्ााण भएको घिको 

लम्बाई................चौिाई...........उचाई...................... 
२. चाि दकल्ला पूवा .................पनश्चर् ..............उत्ति 

......................िनक्षण............................. 
३. घिधिीको िार् थि वति..........................  

४. घिधिीको नपता/पनतको िार् थि वति.................... 
५ निर्ााण दकनिर्  जोिाई............. छािा...................  

५. क. िक्िापाि प्रर्ाण पत्र..............नर्नत................. 
ख. िक्िापाि िगिी बिाइएको भए निर्नर्त गरिएको 

नर्नत............................... 
७. भविको प्रर्ोजि आवानिर्/व्यविार्ी 

८. िक्िापाि अिनिािको अिनर्नतनिर्ााण भएको नस्थनत 

क. भूनर्गत..................................................... 
ख. अधा भूनर्गत तल्ला................... 
ग. जनर्ि तला ........... बगा दफट ...........बगा दफट 

घ. पनहलो तला .......... बगा दफट..................बगा दफट 

ङ. िोश्रो तला 
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च. तेस्रो तला 

छ. चौथो तला 

ज. जम्र्ा के्षत्रफल................बगा दफट९ उचाई दफट/नर्टि 

र्ापिण्ि    छोड्िनपिे िनिी       छािेको िेटव्याक         छािेको 

िनिी     छािेको िेटव्याक 

क. बाटोको केन्द्रनवन्िन िनजक 

ख. नवधनत ताि िनजक भएर्ा 

ग. िदि दकिािा िनजक भएर्ा 

१०. घि बिाउिे प्लटिँग जोनिएको प्रस्तानवत बाटो वा अन्र् 

बाटोको लानग केन्द्र िेखाबाट छाड्िन पिे 

िनिी....................नर्टि छािेको िनिी..............नर्टि 

११. नबजननलका ताि िनजक भएर्ा छाड्िन पिे 

िनिी..................... छािेको िनिी......................... 
१२. िदि दकिाि भए त्र्िको लानग छाड्िन पिे िनिी.......... 
छािेको िनिी.................िदिको िार् ........... 
१३. निकाि िम्बनन्ध ढल वा िेफ्टी टंकी................. 
१४.  अन्र् कन िै नवविण........................ 
 

पेश गिे   निफारिि गिे  स्वीकृत गिे 
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अिनिूची ६ 

िफा १० को उपिफा १ ि २ िगँ िम्बनन्धत 

िार्िािीको लानग आवश्र्क पिे कागजातहरु 

१. िेपाली िागरिकको हकर्ा िेपाली िागरिकताकव प्रर्ानणत 

प्रनतनलनप 

२. नविेशी िागरिकको हकर्ा िम्बनन्धत िनतावािको निफारिि 

िनहत निजको पािपोटाको प्रर्ानणत प्रनतनलनप । 

३. जग्गाधिी प्रर्ाणपत्रको प्रर्ानणत प्रनतनलनप  

४. िम्बनन्धत घि/जग्गा धिी तथा िेता नवच भएको 

िानजिार्ा/र्न्जिीिार्ाको प्रर्ानणत प्रनतनलनप । 

५. िम्बन्धीत विा कार्ाालर्को निफारिि 

६. िार्िािीको लानग तोदकए बर्ोनजर्को गाउँपानलकार्ा 

िाजश्व नतिेको िनिि । 
 

  आज्ञाले  

........... 
प्रर्नख प्रशािकीर् अनधकृत 

 

 


