
 

1 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

मंगला गाउँपाललका 
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भाग–२   

मंगला गाउँपाललका 
 

मंगला गाउँपाललकाको नक्सा पास सम्बन्धी काययविलध, २०७८ 
(दोस्रो संशोधन, २०७९) 

१. प्रथम संशोधन         -२०७९/०८/१५  

२. दोस्रो संशोधन         -२०७९/०9/26 

 

प्रस्िािना: 

मंगला गाउँपाललका क्षते्रलभत्र लनमायण हनु ेविलभन्न प्रकारका भिन लनमायण काययलाई व्यिस्स्थि बनाउन नक्सा पास गनय िथा 
लनलमयि भिनहरुको अलभलेखीकरण गनय िाञ्छनीय भएकोले प्रशासकीय काययविलध (लनयलमि गने) ऐन, २०७५ को दफा 
४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोस्जम मंगला गाउँ काययपाललकाको लमलि 
२०७८।०२।२५ गिेको बैठकबाट पाररि भई यो काययविलध लनमायण भई जारी गररएको छ । 
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पररच्छेद १ 
प्रारस्म्भक 

 
1. संस्क्षप्त नाम र प्रारम्भ :- (१) यो काययविलधको नाम मंगला गाउँपाललकाको नक्सा पास सम्बन्धी 

काययविलध, २०७8 रहनेछ   । 
(2) यो काययविलध मंगला गाउँ काययपाललकाको बैठकले पाररि गरेको लमलििः २०७८।०२।२५ बाट 

लागू हनुेछ । 
2. विषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा :- 

क. "ऐन" भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सम्झन ुपछय । 
ख. "काययपाललका" भन्नाले मंगला गाउँ काययपाललकालाई सम्झन ुपदयछ ।  

ग. "काययविलध" भन्नाले मंगला गाउँपाललकाको नक्सा पास सम्बन्धी काययविलध, २०७८ सम्झन ुपदयछ। 

घ. "कायायलय" भन्नाले मंगला गाउँ काययपाललकाको कायायलय सोका शाखाहरु समेि सम्झन ुपदयछ ।  

ङ. "गाउँपाललका" भन्नाले मंगला गाउँपाललका सम्झन ुपदयछ ।  

च. "गाउँसभा" भन्नाले गाउँपाललकाको गाउँसभालाई सम्झन ुपदयछ । 

छ. "िडा कायायलय" भन्नाले गाउँ काययपाललका अन्िगयिको िडा कायायलयलाई सम्झन ुपदयछ । 

ज. "अध्यक्ष" भन्नाले मंगला गाउँपाललकाको प्रमखुलाई सम्झन ुपछय । 

झ. "उपाध्यक्ष" भन्नाले मंगला गाउँपाललकाको उपप्रमखुलाई सम्झन ुपछय । 

ञ. "प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि"भन्नाले मंगला गाउँपाललकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृिलाई सम्झन ु
पदयछ । 

ट. "िडाध्यक्ष" भन्नाले मंगला गाउँपाललकाको िडाको िडा अध्यक्षलाई सम्झन ुपछय । 

ठ. "भिन लनमायण" भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७-१) को स्पष्टीकरण 
खण्डमा उल्लेख भएको भिन िथा अन्य लनमायणलाई जनाउँछ । 

ड. "नक्सा पास" भन्नाले यस काययविलध र राविय भिन लनमायण संवहिा अनरुुप ियार भएको भिन 
नक्सालाई स्िीकृि ददने कायय सम्झनपुछय । 

ढ. "अलभलेखीकरण" भन्नाले यो काययविलध लागू हनु पूिय लनमायण सम्पन्न भएका भिनहरुको नक्सा 
प्रमास्णि गरी अलभलेख गने काययलाई सम्झनपुछय । 

ण. "भिन संवहिा" भन्नाले बस्िी विकाश सहरी योजना िथा भिन लनमायण सम्बन्धी आधारभिु लनमायण 
मापदण्ड २०७२ िथा लनमायण सम्बन्धी अन्य प्रचललि काननुलाई सम्झनपुछय । 

ि. "प्राविलधक" भन्नाले मंगला गाउँ काययपाललकाको कायायलयबाट जग्गा िा भिन नापजाँच गनयको 
लालग खटाएको प्राविलधक कमयचारीलाई सम्झन ुपछय । 

थ. "घरधनी" भन्नाले बनाएको घरको स्िालमत्ि भएको व्यस्िलाई सम्झन ुपर्छ्य ।  

द. "सँलधयार" भन्नाले घर रहेको जग्गा सँग लसमाना जोलडएका सबै जग्गा धलनहरुलाई सम्झन ुपछय 
। 
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पररच्छेद २ 

नक्सा पास िथा भिन लनमायण अनमुलि सम्बन्धी व्यिस्था  

 

३. नक्सा पास नगराई भिन लनमायण गनय नहनुे :- (१) यस गाउँपाललकालभत्र िोवकएको क्षेत्र र संरचना 
िाहेक गाउँपाललकाबाट नक्सा पास िथा लनमायण स्िीकृलि नगराई कसैले पलन भिन लनमायण गनय पाइन े
छैन । 

(२) उपदाफा (१) बमोस्जमको क्षेत्र र संरचना िारेमा गाउँपाललकाले बेलािखिमा राजपत्रमा सूचना 
प्रकाशन गरी िोक्नेछ । 
4. दिायिाला व्यस्ि िथा कन्सल्टेन्सी फमयबाट नक्सा ियार पानुयपने :- (१) कुन ैव्यस्ि िा संस्थाले 
भिन लनमायण गदाय Nepal Engineering Council िथा सरकारी लनकायमा दिाय भएको व्यस्ि िथा 
कन्सल्टेन्सी फमयबाट नक्सा ियार गराएको हनु ुपनेछ । सो व्यस्ि िा फमय यस गाउँपाललकामा समेि 
सूचीकृि हनुपुनेछ । 
५. प्राविलधकको व्यिस्था गनुयपने :- घर लनमायण गने व्यस्ि िा संस्थाले घर लनमायण सरुुिाि देस्ख 
लनमायण सम्पन्न गदायसम्म  Supervision Engineer, Sub Engineer िा Assistant Sub Engineer 

को व्यिस्था गरी सोको जानकारी गाउँपाललकामा ददनपुनेछ । 
6. उत्तरदायी हनुे: - नक्सा लनमायण गने व्यस्ि िा फमय िथा भिन लनमायण हदुा लनयिु भएको प्राविलधक 
नक्सा सम्बन्धी कुराहरु र भिन लनमायण सम्बन्धी कुराहरुमा फरक परे जलिको हकमा उत्तरदायी 
हनुपुनेछ ।  
७. नक्सा पास सम्बन्धी व्यिस्था :- (१) नक्सा पासको लालग सम्बन्धीि व्यस्ि िा संस्थाले अनसूुची 
१ बमोस्जमको लनिेदन भरी लनम्न कागजािहरु सवहि गाउँ काययपाललकाको कायायलयमा पेश गनुयपनेछ 
। 

क) Plan Elevation, Section Details, Beam Details, Column Details, Foundation Details, 

Staircase, Site Plan, Roof Plan, Location Plan उल्लेख भएको लनमायणकिाय व्यस्ि िा संस्थाबाट 
प्रमास्णि भिन नक्सा ३ प्रलि 

            ख) जग्गाधनी प्रमाणपूजायको प्रलिललवप । 
ग) जग्गा वकत्ताको प्रमास्णि नक्सा  । 

  घ) जग्गाको लिरो लिरेको रलसद । 
  ङ) नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिललवप । 
  च) भिनसम्म पगु्ने बाटो लनकास भएको प्रमाण कागज । 
  छ) गठुी िा मोही भए मञ्जुरीनामा । 
  ज) जग्गा कुनै लनकायमा लधिोका लालग सरुक्षण राखेको भए सो लनकायबाट स्िीकृलिपत्र  

झ) जग्गाधनी आफू स्ियं उपस्स्थि हनु नसक्नेभएमा एकाघरको व्यस्ि िा काननुले अलधकारप्राप्त  
व्यस्िको नागररकिा प्रलिललवप 
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(२) उपदफा १ बमोस्जम लनिेदन प्राप्त भएपलछ प्राविलधक शाखाबाट कागजपत्र जाँच गरी वफल्डमा गई 
जाँच हनुेछ । जाँच गदाय भिन लनमायण गनय उपयिु हनु ेदेस्खएमा लनिेदकले लनयमानसुार लाग्न ेराजस्ि 
िडा कायायलयमा बझुाई नक्सा पास प्रविया अगालड बढ्नेछ । 
(३) लनिेदकले उपदफा २ बमोस्जम राजस्ि जम्मा गरे पश्चाि सम्बन्धीि िडा कायायलयबाट भिन 
लनमायण सम्बन्धमा सँलधयारको नाउँमा अनसूुची २ बमोस्जम १५* ददने सूचना जारी गनुयपनेछ । 
(४) १५** ददने सूचनाको म्याद सवकएपलछ िडा कायायलयबाट अनसूुची ३ बमोस्जमको सजयलमन मचुलु्का 
र अनसूुची ४ बमोस्जम चारवकल्ला प्रमास्णि ियार पारी गाउँ काययपाललकाको कायायलयमा पठाउन ुपनेछ 
। 
(५) उपदफा १, २, ३ र ४ मा उल्लेख भएका कागजाि पूरा भएपलछ प्राविलधक शाखाले नक्सा 
पासको लालग प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि समक्ष पेश गनेछ । प्रमखु प्रशासकीय अलधकृिले नक्सा पास 
गरी लनिेदकलाई जानकारी ददनपुनेछ । 
८. भिन लनमायणको इजाजि ददने :- (१) नक्सा पास भएपलछ लनिेदकले भिन लनमायण इजाजि माग 
भएमा कायायलयले अनसूुची ५ बमोस्जमको भिन लनमायणको अस्थायी इजाजि ददनेछ । यस्िो इजाजि 
Plinth Level सम्मको लालग हनुेछ । 
(२) लनमायणकिायले अस्थायी इजाजि पत्र प्राप्त भएको लमलिले ६ मवहनालभत्र Plinth Level सम्मको 
लनमायण कायय सम्पन्न गनुयपनेछ । सो अिलधलभत्र सम्पन्न गनय नसकेमा नक्सा पासमा लिरेको राजस्िको 
५ प्रलिशि दस्िरु लिरी म्याद थपको लालग लनिेदन ददएमा ६ मवहना म्याद थप हनुेछ । थप भएको 
म्याद लभत्र सो लनमायण कायय पूरा नगरेमा पनुिः अको नक्सा पास गरेर मात्र लनमायण सरुु गनुयपनेछ । 
(३) Plinth Level को DPC सम्मको लनमायण कायय पूरा भएपलछ लनमायणकिायले स्थायी इजाजिको लालग 
अनसूुची ६ बमोस्जमको लनमायण प्रलििेदन सवहि लनिेदन ददनपुनेछ । लनिेदन प्राप्त भएपलछ गाउँ 
काययपाललकाका प्राविलधकबाट जाँच गरी स्िीकृि भएमा अनसूुची ७ बमोस्जमको भिन लनमायण स्थायी 
इजाजि पत्र ददइनेछ । 
(४) स्थायी इजाजि पत्र प्राप्त भएको लमलिले २ िषयलभत्र लनमायण कायय सम्पन्न गनपुनेछ । सो अिलधलभत्र 
लनमायण कायय पूरा नभएमा लनयमानसुार ५ प्रलिशि नक्सा निीकरण दस्िरु लिरी लनिेदन ददएमा अको २ 
िषयम्याद थप गनय सवकनेछ । थप भएको म्याद लभत्र पलन लनमायण कायय पूरा नभएमा पनुिः अको नक्सा 
पास गरी भिन लनमायण कायय गनुयपनेछ । 
9. लनमायण सम्पन्न प्रमाणपत्र ललनपुने :- (१) भिन लनमायण सम्पन्न भएपलछ घरधनी िा लनजको िारेसले 
भिन लनमायण सम्पन्नको प्रमाणपत्र ललनको लालग गाउँ काययपाललकाको कायायलयमा अनसूुची ८ बमोस्जमको 
सम्पन्न प्रलििेदन सवहि लनिेदन पेश गनुयपनेछ ।लनिेदन प्राप्त भएपलछ गाउँ काययपाललकाको कायायलयका 
प्राविलधकबाट लनरीक्षण भई स्िीकृि भएमा अनसूुची ९ बमोस्जमको भिन लनमायण सम्पन्न प्रमाणपत्र 
ददइनेछ । 
िर नक्सा पास भए बमोस्जम भिन लनमायण नभएको पाइएमा िा आिश्यक मापदण्ड पूरा नभएमा भिन 
लनमायण सम्पन्न प्रमाणपत्र ददइने छैन । 

* प्रथम संशोधनद्वारा संशोलधि 

** प्रथम संशोधनद्वारा संशोलधि 
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(२) नक्सा पास गरेर घर लनमायण सम्पन्न गरेको व्यस्िले पनुिः िला थप गनय चाहेमा दफा ७ र दफा 
८ बमोस्जमको प्रविया पूरा गरी लनमायण सम्पन्न प्रमाणपत्र ललनपुनेछ । 
10. कच्ची घर लनमायण:- (१) ३०० िगयवफट सम्मको कच्ची घर लनमायणको लालग िडा कायायलयको 
लसफाररस सवहि िोवकएको ढाँचामा लनिेदन भरी गाउँ काययपाललकाको कायायलयमा पेश गनुयपनेछ । 
कायायलयले आिश्यक जाँचबझु गरी अनमुलि प्रदान गनेछ । यस्िा प्रकृलिको घरमा सँलधयारको मचुलु्का 
आिश्यक पने छैन । 
(२) ३०० िगय वफट भन्दा मालथ ५०० िगयवफट सम्मको कच्ची घरको लालग दिाय नभएको िाटो िा 
कुलोको लनकास मात्र भएमा पलन िडा कायायलयबाट १५ दने सूचना जारी गरी सजयलमन मचुलु्का, चार 
वकल्ला प्रमास्णि, घर लनमायणको समान्य नक्सा र राजस्ि लिरेको रलसद सवहि गाउँ काययपाललकाको 
कायायलयमा लनमायण इजाजिको लालग गाउँ काययपाललकाको कायायलयमा पेश गरेमा इजाजि ददइनेछ । 
यस्िा घरहरुको समेि लनमायण सम्पन्न प्रमाणपत्र ददइनेछ । 
11. लनिेदन िथा फारमहरु:- नक्सा पास िथा प्रमाणपत्र र अन्य फारमहरु यस काययविलधको 
अनसूुचीहरुमा उल्लेख भए अनसुार हनुेछ र सोही फारमहरु प्रयोग गनुयपनेछ । 
12. भिन लनमायणकिायले पालना गनुयपने शियहरु:- भिन लनमायणकिायले भिन लनमायण गदाय लनम्न शियहरु 
अलनिायय रुपमा पालना गनुयपनेछ : 

क) भिन लनमायणको लालग िोवकएको जग्गाको वक.नं., क्षेत्रफल, बाटो खलेुको प्रमास्णि नक्सा, 
जग्गाको लालपूजाय स्पष्टसँग खलु्ने गरी पेश गनुयपनेछ । 

  ख) मापदण्ड बमोस्जमको बाटो प्रष्ट खलु्ने प्रमास्णि कागजाि पेश गनुयपनेछ । 
ग) भिन लनमायण गदाय सो जग्गाको चारैिफय  गरी कुल क्षेत्रफलको कम्िीमा २५ प्रलिशि 
जग्गा खाली हनुपुनेछ । 
घ) भिन लनमायण गने जग्गाको सँलधयारको सहमलि सवहिको सजयलमन मचुलु्का पेश गनुयपनेछ 
। मोही भएमा मोहीको स्िीकृलि पेश गनुयपने । 

  ङ) भिन लनमायण गने जग्गामा कम्िीमा दइु िटा रुख रोपी हकुायउन ुपनेछ । 
च) जनु प्रयोजनको लालग नक्सा पारी गरी भिन लनमायण गनय लालगएको हो सोही प्रयोजनमा 
प्रयोग गनुयपनेछ । प्रयोजन पररिियन गनुयपरेमा गाउँपाललकाको अनमुलि ललनपुनेछ । 
छ) भिन लनमायण सम्पन्न प्रमाण पत्र लबना बैंवकङ िथा इन्सरेुन्स कारोबार गनुय हदैुन ।  

13. भिन लनमायण गदाय लडजाइनर िथा लनमायणकिायले पालना गनुयपने लनयमहरु :- भिन लनमायण गनयको  
लालग नक्सा ियार पाने लडजाइनरले र भिन लनमायणकिायले लनम्नानसुारको शिय, लनयम िथा विषयहरु 
पालना गनुयपनेछ : 

क) लनमायण हनुे िा लनमायण भई सकेको भिन अगालडको क्षेत्र Row tiff Set Back लभत्र पने 
भएमा उि जलमनको Natural Slope मा पररिियन गनय पाईने छैन । 
ख) १०००.० ि.वफ. सम्म Plinth Area अथिा ३ िला सम्म उचाई भएको भिन लनमायणको 
नक्सा पेश गदाय Structural Design पेश गनुय नपने िर राविय भिन संवहिाको MRT अनसुार 
हनुपुनेछ । सो भन्दा बढी क्षेत्रफल अथिा िला हनु ेभिनहरुको लनमायण गने सम्बन्धमा भिन 
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लनमायण संवहिा अनसुारको Structural, Working Drawing Design समेि पेश गनुय पने छ । िर 
सेडहरुको हकमा क्षेत्रफल बढी भए पलन Structural Drawing आिश्यक पने छैन । 
ग) ढंुगा, माटो काठको जडानबाट लनमायण हनु,े व्लक इटा लसमेन्ट जडानबाट लनमायण हनुे घर 
टहरा लनमायण गदाय भकूम्प प्रलिरोधी प्रविलध अपनाइएको हनुपुनेछ । 
घ) Septic tank, Soak pit, Water tant आदद Right of way र Set back लभत्र पने गरी नक्सा ियार 
गनय िथा वफल्डमा लनमायण गनय पाइने छैन ।  
ङ) दिैु िफय मोहडा भएको िा एक िफय मोहडा भएको लनमायण स्थलको जलमन Level बराबर 
नभएको ठाउँमा घरको उचाइको नाप कायम गदाय जलमनको औसि लेभल जलि छ सोही 
लेभलबाट मात्र अस्न्िम उचाई कायम हनुेछ िर Natural Basement को हकमा भईु िलाको 
जलमन िहबाट मात्र उचाई कायम हनुेछ । 
च) Septic Tank घरलभत्र िा घरसँग जोडेर लनमायण गदाय घरको जगलाई असर पने भएकोले सो 
प्रकारको नक्सामा घरको जग सरुक्षा मापदण्ड पालना गरी सरुक्षाको थप नक्सा पेश गनय पनेछ 
। 
छ) यस काययलबलध लागू भए पश्चाि नयाँ वकत्ता काट गदाय घर लनमायणको लालग नक्सा पास गनय 
कम्िीमा ३ (िीन) आना जग्गा हनु ुपनेछ । िर यस काययविलध लागू हनु पिूय वकत्ता काट भै 
सकेको हकमा मापदण्ड र गाउँपाललकाको लनणययानसुार हनुेछ । 
ज) Septic Tank को फोहोर ढल िा खोला नालामा लमसाउन पाइने छैन । घरबाट लनस्कन े
ढल लसधै खोलानाला, नहर िथा कुलोहरुमा लमसाउन पाईने छैन । सो को लालग गाउँपाललकाले 
ढल लनकासको व्यिस्था गनेछ । 
झ) नक्सा पास गरी लनमायण हनु ेभिनहरुमा बषायि ्को पानी सोझै ढलमा नलमसाई Rain Water 

Harvesting प्रलबलध माफय  जलमनमलुन पानी पठाउन ेर जलमनले सोस्न नसक्न ेपानी मात्र ढलमा 
पठाउने व्यिस्था गनुय पनेछ ।  
ञ) गाउँपाललकाको स्िीकृि लबना होलडिंग बोडय, टािर, एन्टेना राख्न पाइने छैन। गाउँपाललकाले 
सो जडान भएको उपकरणको कारणले भिनको संरचना िा सरुक्षामा कुन ैप्रलिकूल असर नपने 
कुरा सम्बन्धीि प्राविलधकबाट प्रमास्णि गरर सलुनस्श्चि गराएर मात्र सो संरचना राख्न ेस्िीकृलि 
ददनेछ । 

१४.  भिन लनमायणको नक्सा ियार पादाय लडजाइनरले पालना गनुयपने लनयम, शिय िथा आचरणहरु :- 
भिन लनमायणको लालग नक्सा ियार पानय यस गाउँपाललकामा सूचीकृि भएका इस्न्जलनयर िा कन्सल्टेन्सी 
फमयहरुले राविय भिन संवहिा यस गाउँपाललकाबाट जारी भएको काययविलध र व्यािसावयक आचरण 
अलनिायय पालना गनुयपनेछ । नक्सा ियार गदाय लनम्न बमोस्जम हनुपुनेछ : 

क) नक्सामा Floor Plan, Roof Plan, Side Elevation, Section Through Staircase or highest 

portion, Column detail (कम्िीमा 12” x 12” को Column size हनु ुपनेछ), Beam detail, 

Staircase detail, Foundation detail वहनु ुपनेछ । 
   ख) Site Plan मा स्पष्ट रुपमा सडकको चौडाई र जग्गाको Size देखाउन ुपनेछ ।  
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ग) Location Plan र भिन लनमायण संवहिा २०६० ले आबश्यक भलनएका भिनहरुको हकमा 
Detail Calculation Sheet को soft र hard copy समेि पेश गनुय पनेछ । 
घ) Floor Plan मा Column को भाग कालो गने, Room size प्रत्येक कोठा लभत्र लेख्न ुपने र 
Dimension ददँदा Room र  Partition को चारैिफय  Clear Show गने र ढोका कुन साइडमा 
खोल्ने हो त्यो पलन प्रष्ट गनुयपनेछ ।  
ङ) Elevation मा झ्याल ढोका खोल्ने िा Fixed हो थाहा पाउने गरी चौकोस र खापाको 
Drawing ियार गनुय पनेछ ।  
च) Roof Plan मा कुन साइडमा पानी झाने हो स्पष्ट देखाउन ुपनेछ ।  
छ) Site Plan लनमायण गररने घरदेस्ख जग्गाको प्रत्येक कुनाको दूरी उल्लेख गररएको हन ुपने 
साथै Septic Tank/ Soak Pit को ठाउँ समेि देखाएको हनु ुपनेछ । 
ज) Site Plan मा North मालथ पट्टी हनु ुपनेछ ।बाटोको केन्र विन्ददेुस्ख प्रस्िाविि घरको दूरी 
उल्लेख भएको हनु ुपनेछ ।अगालड पछालड र दायाँ बायाँ छोड्ने दूरीको Dimension प्रष्टसँग 
उल्लेख गनुय पनेछ । 
झ) Site Plan को scale लनम्न बमोस्जम हनुेछिः 
१. ० - १ रोपनी १: १०० अथिा १″. ८'०″  
२. १ - ४ रोपनी १: २०० अथिा १″. १६'०″  
३. ४ रोपनी भन्दा मालथ १: ४०० अथिा १″. ३२'०″  
ञ) घरको बादयली रेललङ्ग लडजाइन सम्बन्धमा पवहलो, दोश्रो िथा सो भन्दा मालथ का िल्लाहरुको 
लालग Parapet Railing को उँचाई कम्िीमा ३ वफट हनु ुपने र सो Railing बावहरपवट्टबाट देस्खन े
लडजाइन जस्िोसकैु भएिापलन लभत्री भाग बच्चाहरु उक्लन नसक्ने वकलसमको हनपुने छ ।  
ट) Drawing िथा Tress sing Paper को साइज A1=30” X 20”, A2=23

1

2
” X 16

1

2
 ”,  A3=16

1

2
 

” X 12” प्रयोग गनुयपनेछ । नक्सा परैुको लालग ठाउँ नपगु भएमा SHEET NO 2 गरी अको 
SHEET मा Site र Location Plan देखाउन ुसवकनछे । 
ठ) नक्साको स्केल १″. ८'०″ िा १: १०० हनु ुपने छ । ठुलो नक्सा ३००.०० िगय मी. 
भन्दा बढी Ground Floor Area भएमा नक्साको स्केल १″. १६'०″ िा १:२०० पलन गनय 
सवकनेछ ।  
ड) सँलधयारको साँधमा झ्याल राख्दा १ लम. Setback छाड्न ुपने छ ।  
ढ) भिन लनमायण गदाय भिनको टप बढीमा १ लमटर सम्म हनु ुपने छ । Cantilever Projection 
मा गाह्रो राखी wall लनमायण गने काययलाई लनरुत्सावहि गररनेछ िर Structural Design मा भएमा 
लनमायण गनय बाधा पनेछैन ।  
ण) Basement बनाउने भिनको हकमा लनमायणस्थलको Soil Test Report पेश गनुय पनेछ । िर 
"ग" िगयका भिनहरु Natural basement िा semi basement हनुे भिनहरुको हकमा Soil Test 

Report आिश्यक पने छैन ।  
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ि) भिन लनमायणको लालग सडक मापदण्ड पालना गने गराउने सम्बन्धमा घरधनी, लडजाइनर र 
गाउँपाललका सबैको महत्िपूणय स्जम्मेिारी हनु े हदुा उि घरको सडक मापदण्ड लनयलमि 
सपुरलभजन गरी घर लनमायण बारे सही प्रलििेदन ददन ुपनेछ ।  
थ) परुानो घरमालथ िला थप गदाय Structural Engineer बाट प्राविलधक जाँच गराई उि घरको 
िला थप गनय सवकन ेिा नसवकन ेएवकन गरी िला थपको नक्सा लडजाइन गरी अनमुलिको लालग 
पेश गनुयपनेछ । 
द) गाउँपाललकाको क्षेत्रालधकार लभत्र FAR २.० कायम हनुेछ । 
ध) नक्सा ियार पादाय कागजको दायाँ भाग िफय  ४″ (िल देस्ख मालथ सम्म) स्पेस छोडी िपलसल 
बमोस्जमका वििरणहरु लेखी पेश गनुयपनेछ । 
१. Owner's name    ६. Total Floor Area 

२. Owner's Signature    ७. Land covered by building  

३. Plot No.     ८. Tread  
४. Plot Area      ९. Riser 

५. Plinth area of building १०.(Schedules of Openings): S.no.  

Description Size Nos. Remark  
१५. बाटोको मापदण्ड:-(१) भिन लनमायणको नक्सा ियार पादाय भिन लनमायण स्थलसम्म आििजािि 
गने बाटो अलनिायय खलेुको हनुपुनेछ । 
(२) नापी नक्सा र वफल्डमा बाटो जलनएकोमा सो बमोस्जम बाटो कायम हनुेछ । प्रचललि मापदण्ड 
अनसुार वफल्डमा बाटो रहेको िर नापी नक्सामा सो बमोस्जमको बाटो भएको नदेस्खए बाटोमा प्रयोग 
भएको जग्गाको सम्बन्धीि जग्गाधनीको उपस्स्थलि/ललस्खि सहमलिमा िडाबाट सजयलमन गरी वफल्डको 
बाटोलाई आधार मान्न सवकनेछ ।  
(३) लनजी जग्गालाई बाटो देखाइ नक्सापास गनुयपने भएमा सम्बलधि जग्गाधनीले िडा कायायलयमा 
िडाअध्यक्षको रोहिरमा सनाखि गरेको मन्जरुीनामा र साँध संलधयारको उपस्स्थलिमा सजयलमन गनुयपनेछ 
। 
(४) नापी नक्सामा बाटो नदेस्खएको िर विगि देस्ख चलन चल्िीमा आििजािि गने गोरेटो बाटो 
भएमा बाटो कायम गरी नक्सापास गररनेछ । िाटो कायम सम्बन्धमा वििाद भएमा िडा प्रलिलनलधको 
रोहोिरमा कस्म्िमा ३ जना स्थानीय भर भलाद्मीको उपस्स्थलिमा सजयलमन गरी सोही बमोस्जम हनुेछ । 
(५) बाटोको चौडाइ गाउँपाललकाले िोके बमोस्जम हनुेछ । 
(६) नापी नक्सामा साियजलनक, पिी, नदी उकास, गठुी आदद जलनएको िा कुन ैव्यस्िको हक भोग 
िा स्िालमत्िमा नरहेको साियजलनक प्रकृलिको जग्गा देस्खने िर वफल्डमा बाटोको रुपमा विगि देस्ख 
प्रयोग हदैु आएको, दईु िा दईुभन्दा बढी स्थानीय बालसन्दाहरु सो बाटो प्रयोग गरी आििजािि 
गरररहेको देस्खएमा िा  सोही बाटो कायम गरी यसअस्घ नक्सा पास भएको हकमा िडा कायायलयबाट 
स्थानीय बालसन्दाहरुको उपस्स्थलिमा सजयलमन गरी सजयलमनबाट बाटो रहेको प्रमास्णि भए िडा कायायलयको 
लसफाररसमा नक्सा पास गनय सवकनेछ ।  
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िर स्थलगि अिस्थालाई आधार मानी बाटो देखाई नक्सापास गररएको कारणबाट मात्र त्यस्िो जग्गा 
बाटो कायम हनुसक्ने छैन । गाउँपाललकामा त्यस्िो जग्गाको उपयोग अन्य प्रयोजनमा गनुयपरेमा यस 
उपदफा बमोस्जम बाटो देखाई नक्सापास गरेको कारण मात्रले बाधा पगेुको मालननेछैन ।  
(७) नापी नक्सामा राजकूलो, खोला, खोल्सा िा यस्िै प्रकृलिको कुलो िा पानी लैजाने भाग देस्खएको 
िर वफल्डमा बाटो लनमायण भएको िा कुलोकै रुपमा भएको भएमा िडा कायायलयको लसफाररसको 
आधारमा राजकूलो, खोला, खोल्सा लगायि जनाइ सो बमोस्जमकै मापदण्ड अनरुुप नक्सा पास गररनेछ 
। 

 
पररच्छेद ३ 

भिन अलभलेखीकरण सम्बन्धी व्यिस्था 
 

१६. काययविलध लागू हनुअुस्घ बनेका भिन अलभलेखीकरण:- (१) यो काययविलध लागू हनुअुस्घ यस 
गाउँपाललका क्षेत्रमा बनेका भिनहरुको नक्सा लनयलमि गरी अलभलेखीकरणको लालग गाउँपाललकाबाट 
३५ ददने सूचना जारी गररनेछ । सूचना अिलधमा साविक गाउँ विकास सलमलिको स्िीकृलि ललई िा 
नललई बनेका घरहरुले भिन अलभलेखीकरणको लालग िोवकए बमोस्जमको कागजाि र शलु्क लिरेको 
रलसद सवहि लनिेदन पेश गनुय पनेछ । 
(२) नक्सा लनयमलि िथा भिन अलभलेखीकरणको लालग घरधनीले लनम्न कागजािहरु पेश गनुयपनेछिः 
 क) स्रक्चरल लडजाइन सवहिको नक्सा २ प्रलि 

  ख) जग्गाधनी प्रमाण पूजाय 
  ग) लिरो लिरेको रलसद 
  घ) जग्गा िथा बाटो खलु्ने प्रमास्णि नक्सा 
  ङ) जग्गाधनी र लनिेदक फरक भएमा मञ्जुरीनामा  
  च) िोवकएको लनिेदन दस्िरु लिरेको रलसद 
  छ) अनसूुची १० बमोस्जमको लनिेदन 
  ज) अलभलेखीकरण हनुे घरको ित्कालीन समयमा स्िीकृलि ललएको भए सो कागजाि  
  झ) अलभलेखीकरण हनुे घरको फोटो 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम अलभलेखीकरणको लनिेदन पेश भएमा प्राविलधक शाखाबाट वफल्डमा गई 
घरजग्गा िथा बाटोको नापजाँच गरी अनसूुची ११ प्रलििेदन पेश गनेछ ।  
(४) उपदफा (३) बमोस्जम प्राप्त प्रलििेदनबाट घर लनमायण हदुाँका बखि िोवकएको मापदण्ड पूरा गरी 
लनमायण भएको िा मापदण्ड पूरा नगरी लनमायण भएको सम्बन्धमा खलुाउनपुनेछ । सो प्रलििेदनमा हालको 
मापदण्ड अनसुार सो घर भए नभएको समेि खलुाउनपुनेछ । 
(५) उपदफा (४) बमोस्जमको प्रलििेदनबाट अलभलेखीकरण गररन ेघर भिन संवहिा अनरुुप भएमा 
िोवकएको अलभलेखीकरण दस्िरु ललई अनसूुची १२ बमोस्जमको "भिन अलभलेखकरण प्रमाणपत्र" ददइनछे 
भन ेभिन संवहिा अनरुुप नभएमा सो कुरा खलुाई िोवकएको थप दस्िरु समेि ललई "भिन लनमायण 
सम्पन्न अलभलेख प्रमाणपत्र" ददइनेछ । 
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(६) भिन अलभलेखीकरणको लालग लनिेदन ददई अलभलेखीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त भएपश्चाि कुन ैघरधनीले 
िला थप गनय चाहेमा िला थपको लालग नक्सा पास गरी लनमायण इजाजिको लालग लनिेदन ददन सक्नेछ 
। नक्सा पास िथा लनमायण इजाजि र लनमायण सम्पन्न सम्बन्धी प्रविया दफा ७, दफा ८ र दफा ९ 
बमोस्जम हनुेछ । 
१७. भिन अलभलेखीकरण अिलध:-(१) दफा १३(१) बमोस्जम प्रकास्शि हनु े३५ ददने सूचनामा 
अलभलेखीकरण लनिेदन ददन छुट भएका घरधनीहरुका लालग अलभलेखीकरण गनय २५ प्रलिशि थप दस्िरु 
समेि िोकी पनुिः ३० ददने सूचना ददनपुनेछ । सो थप गरेको अिलधमा समेि अलभलेखीकरण लनिेदन 
नददन ेघरधनीले दोव्िर दस्िरु लिरेर जनुसकैु बेला अलभलेखीकरण गनय सक्नछेन ्। 
(२) दफा १३(१) बमोस्जम सूचना लनस्कनअुस्घ कायायलयबाट भएका अलभलेखीकरण कायय यसै काययविलध 
बमोस्जम भएको हनुेछ । 
१८. साियजलनक जग्गा लमची बनेका भिनलाई कारबाही हनुे:- (१) यस काययविलधमा जनुसकैु कुराहरु 
लेस्खएिापलन साियजलनक जग्गा, सरकारी जग्गा, पलिय जग्गा, खोला, सडक क्षेत्रालधकारलभत्र पने जग्गा, 
िन, चोक, मस्न्दर, परुानो बाटो, कुलो, मलु, पोखरी, साँधसँलधयार आददको जग्गा लमचेर िनाएको घरको 
सम्पन्न अलभलेख प्रमाणपत्र ददइने छैन । 

 िर व्यस्िको साँध लमची भिन बनेको हकमा दिैुको सहमलि भएमा प्रमाणपत्र ददन बाधा हनुेछैन । 
१९. गाउँ काययपाललकाको लनणयय अस्न्िम हनु:े- भिन अलभलेखीकरण सम्बन्धमा कुनै वििाद हनु आएमा 
राविय भिन संवहिा िथा यस काययविलध अनसुार समाधान हनु ेहकमा सोही बमोस्जम हनुेछ भने अन्यथाको 
हकमा गाउँ काययपाललकाको लनणयय अस्न्िम हनुेछ । 
 

पररच्छेद ४ 
विविध 

 
२०. भिन लनमायण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्राप्त भएपश्चाि थप लनमायण गनय नहनु े :- (१) यस काययविलध 
बमोस्जम भिन लनमायण सम्पन्न अलभलेखीकरण प्रमाणपत्र ललएका िा नक्सा पास गरेका घरधनीले िला 
थप गने िा अन्य थपघट गनय गाउँपाललकाको अनमुलि बेगर पाइनेछैन ।  
(२) गाउँपाललकाको अनमुलि विना िला थप िा अन्य थपघट गरेमा गाउँपाललकाले सो कायय स्थगन 
गनय लगाई िोवकए बमोस्जम जररिाना गनेछ । यस्िो कायय गने घरधनीले गाउँपाललकाबाट अनमुलि 
ललई नक्सा पास गनय लमल्ने भएमा नक्सा पास गनय सक्नेछ । यदद गाउँपाललकाबाट अनमुलि ददन 
नलमल्न ेभएमा सो भिनको लनमायण सम्पन्न प्रमाणपत्र ददइने छैन िा प्राप्त भैसकेको भए रद्ध हनुेछ र सो 
घरलाई जोस्खमपूणय घरको सूचीमा रास्खनेछ । 
२१. विशेष क्षते्र िोक्न सक्ने :- यस काययविलधमा जनुसकैु कुराहरु उल्लेख भएपलन विगिदेस्ख नै परुानो 
बजार रहेको, जग्गाहरु प्लवटङ भैसकेको िा बजार क्षेत्रमा परुानो घर भत्काइ सो स्थानमा नयाँ घर 
बनाउन पने अिस्थामा मापदण्ड सम्बन्धी विशेष व्यिस्था गनय सक्नेछ । 
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२२. मापदण्ड परु् याउन सँलधयारको जग्गा मञ्जरुीनामा मान्य नहनु े :- यस काययविलध बमोस्जम भिन 
लनमायण सम्पन्न अलभलेखीकरण प्रमाणपत्र ललन िा नया ँभिन लनमायणको नक्सा पास गनय मापदण्ड परु् याउन े
प्रयोजनको लालग सँलधयारको मञ्जुरीनामाको आधार ललइने छैन । 
२३. गलि वििरण ियार पाने प्रविलधकलाई कारबाहीहनु:े-यस काययविलध बमोस्जम भिन लनमायण सम्पन्न 
अलभलेखीकरण कायय, नक्सा पास कायय, नक्सा लनमायण कायय गने प्राविलधक िथा लडजाइनरले प्रचललि 
काननु बमोस्जम कायय गनुयपनेछ । गलि वििरण ियार पाने प्राविलधकलाई काननु बमोस्जम कारबाहीहनुेछ 
। 

२४. आदेश ददन सक्ने:-यस काययविलध लागू भएपलछ कुनै व्यस्िले नक्सा पास नगरी भिन लनमायण 
गरेमा, नक्सा पास भएको िर मापदण्ड विपरीि भिन लनमायण कायय गरेमा, बाटोको मापदण्ड लमचेमा, 
अनमुलि नललई िला थप िा अन्य थपघट गरेमा िा भिन लनमायण संवहिा िथा यस काययविलध विपरीिको 
कायय गरेको पाइएमा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृिले लनमायण कायय रोक्न, मापदण्ड विपरीिका संरचना 
भत्काउन आदेश ददन सक्नेछ । 
२५. गाउँ काययपाललकाको लनणयय अस्न्िम हनुे:- भिन अलभलेखीकरण गने सम्बन्धमा, नक्सा पास गने 
सम्बन्धमा, मापदण्ड विपरीि भई लनमायण कायय रोक्न ेसम्बन्धमा, मापदण्ड विपरीि भई भत्काउनपुने, 
पनुलनयलनयमाण गनुयपने सम्बन्धमा कुनै वििाद हनु गएमा राविय भिन संवहिा िथा यस काययविलध अनसुार 
समाधान हनुे हकमा सोही बमोस्जम हनुेछ भने अन्यको हकमा गाउँ काययपाललकाको लनणयय अस्न्िम 
हनुेछ । 
२६. अलभलेखीकरण िा नक्सा पास दस्िरु:-भिन लनमायण सम्पन्न अलभलेखीकरण िथा नयाँ भिन लनमायण 
िला थपको लालग नक्सा पास सम्बन्धमा लाग्ने दस्िरु गाउँसभाको लनणयय बमोस्जम हनुेछ । 
२७. बाधा अड्काउ फुकाउ:-यस काययविलध कायायन्ियनका िममा कुन ै बाधा अड्काउ परेमा 
काययपाललकाको लनणयय अनसुार हनुेछ । 
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अनसूुची १ 
(दफा ७ को उपदफा १ बमोस्जम) 

नक्सा पास सम्बन्धी लनिेदन 
लमलि :  ........................... 

श्रीमान ्प्रमखु प्रशासकीय अलधकृिज्यू, 
मंगला गाउँपाललका, 
मंगला गाउँ काययपाललकाको कायायलय, 
बालबयाचौर, म्याग्दी । 
 
     विषयिः नक्सा पास सम्बन्धमा । 
 
मंगला गाउँपाललका, िडा नं. ................ (साविक ................. गा.वि.स., िडा नं........., म्याग्दी) मा 
रहेको जग्गाधनी श्री ................................................... ( ना.प्र.प.नं. ......................... / 
................ को नाउँमा रहेको वक.नं. ..............., क्षेत्रफल ...................... को जग्गामा मैले घर लनमायण 
गनय/िला थप गनय लागेकोले िपलसलको वििरण उल्लेख गरी नक्सा पासको लालग यो लनिेदन पेश गरेको छु 
। 
 क) घर लनमायण गने स्थानको िगीकरण : शहरी क्षेत्र /अधय शहरी क्षेत्र/ ग्रामीण क्षेत्र 

ख) घर लनमायण हनुे जग्गाको लालग लनकास हनुे बाटोको प्रकार : ................. वफट चौडाइको 
कच्ची/पक्की बाटो 
ग) घर लनमायणस्थलसम्म पानी व्यिस्था भएको / नभएको  िथा विजलुी व्यिस्था भएको / नभएको  

 घ) घर लनमायण गने जग्गाको प्रकार :  ............. 
 ङ) जग्गामा मोवह लाग्ने/वििाददि जग्गा/सरकारी जग्गासँग जोलडएको/अन्य : ........................... 

च) नक्सा ियार पाने फमयको नाम ठेगाना :  ...............................................................  । 
छ) लनमायण हनुे घरको क्षते्रफल :  ......................   लनमायण हनु ेिला :  ................. 
ज) घर लनमायण गनय स्रक्चर एनालाइलसस भए नभएको :  ...................... 
झ) घर लनमायण लडजाइन गदाय मौललकिा झल्कने गरी लडजाइन भए नभएको :  ...................... 
ञ) जग्गाको सँलधयारको वििरण :  पूिय-जग्गाधनी/घरधनी श्री .................................. पस्श्चम-
जग्गाधनी/घरधनी श्री ................................. उत्तर-जग्गाधनी/घरधनी श्री ...........................  
दस्क्षण-जग्गाधनी/घरधनी श्री ................................... 

(नोट :  उपरोि बमोस्जम मैले घर लनमायणकेा लालग नक्सा पास गनय आिश्यक कागजाि सवहि पेश गरेको 
छु । यस कायायलयबाट माग भएको कागजाि र प्रदान भएको लनदेशन पूरा गनेछु ।) 
 

 

 

 

 

लनिेदक  
नाम थर :   
ठेगाना :  
नागररकिा नं.   
हस्िाक्षर : 
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अनसूुची २ 

(दफा ७ को उपदफा ३ बमोस्जम) 
मंगला गाउँपाललका 

....... नं. िडा कायायलय, .........................., म्याग्दी 
 

घर लनमायण सम्बन्धमा सँलधयारको नाउँमा १५ ददन ेसूचना 
प्रथम पटक सूचना प्रकास्शि लमलि : .......................... 

 
मंगला गाउँपाललका, िडा नं. ......, ............. (साविक ................. गा.वि.स., िडा नं........., म्याग्दी) मा 
रहेको जग्गाधनी श्री .................................................... . (ना.प्र.प.नं. 
........................./................ को नाउँमा रहेको वक.नं. ............., क्षेत्रफल ....................... को 
जग्गामा घर लनमायण गनय/िला थप गनयको लालग िपलसलको वििरण उल्लेख गरी नक्सा पासको लालग यो 
लनिेदन प्राप्त भएकोले सो जग्गा सँग जोलडएका सँलधयार, लछमेकी िा सरोकारिाला व्यस्िको कुन ैदािी विरोध 
िा मकाय गनुासो भएमा यो सूचना प्रकास्शि भएको लमलिले 15 ददनलभत्र ......... नं. िडा कायायलयमा लनिेदन 
ददनहुनु यो सूचना प्रकास्शि गररएको छ ।  
 
१) घर लनमायणस्थल : मंगला गाउँपाललका िडा नं. ........., ..................... । 
सँलधयारको नाम :जग्गाधनी/घरधनी श्री ...............................   

 जग्गाधनी/घरधनी श्री ...............................   
 जग्गाधनी/घरधनी श्री ...............................  
 जग्गाधनी/घरधनी श्री ...............................   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................... 
िडाध्यक्ष 
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अनसूुची ३ 
(दफा ७ को उपदफा ४ बमोस्जम) 

मंगला गाउँपाललका 
....... नं. िडा कायायलय, 
..................., म्याग्दी 

घर लनमायण सम्िन्धी सजयलमन मचुलु्का 
 

ललस्खिम हामी िपलसल बमोस्जमका सँलधयार/लछमेकीहरु आगे मंगला गाउँपाललका िडा नं. .........., 
………………. (साविक ................. गा.वि.स., िडा नं........., म्याग्दी) स्थायी ठेगाना भएका जग्गाधनी श्री 
.............................................. (ना.प्र.प.नं. ...........................) ले मंगला गाउँपाललका िडा नं. 
.........., ............... मा रहेको वक.नं. ............, क्षेत्रफल ............................... को जग्गामा घर लनमायण 
गनय चाहेकोले सँलधयार लछमेकीहरुको सहमलि के छ भनी मंगला गाउँपाललका, .......... नं. िडा कायायलयको 
प्रलिलनलधबाट सोधनी भएकोमा लनज जग्गाधनीले उल्लेस्खि वक.नं. ................ र क्षेत्रफल ................ को 
जग्गामा लनयमानसुार घर लनमायण गनय कुनै वििाद छैन, जग्गा लमस्चएको िा अन्य कुन ैवििाद छैन घर लनमायण 
गरेमा हाम्रो सहमिी छ भनी राजीखसुीले यो सजयलमन मचुलु्का गररददयौं । 
 
मंगला गाउँपाललका िडा नं. ......., ................. िस्ने सँलधयार/लछमेकी श्री ...................................... 
(ना.प्रप.नं. ...................................................) 
मंगला गाउँपाललका िडा नं. ......., ................. िस्ने सँलधयार/लछमेकी श्री ...................................... 
(ना.प्रप.नं. ...................................................) 
मंगला गाउँपाललका िडा नं. ......., ................. िस्ने सँलधयार/लछमेकी श्री ...................................... 
(ना.प्रप.नं. ...................................................) 
मंगला गाउँपाललका िडा नं. ......., ................. िस्ने सँलधयार/लछमेकी श्री ...................................... 
(ना.प्रप.नं. ...................................................) 
 
काम िामेल गने : 
िडा सस्चि श्री ......................................, ............ नं. िडा कायायलय, मंगला गाउँपाललका । 
 
प्रमास्णि गने : 
िडाध्यक्ष श्री .........................................., ............ नं. िडा कायायलय, मंगला गाउँपाललका । 
 
इलि सम्िि ........................ साल .................... मवहना .............. गिे रोज ........... शूभम ्। 
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अनसूुची ४ 
(दफा ७ को उपदफा ४ बमोस्जम) 

मंगला गाउँपाललका 
....... नं. िडा कायायलय, 
..................., म्याग्दी 

 
लमलि :  

विषय : चारवकल्ला प्रमास्णि । 
श्री ........................ 
............................... । 
 िपाईले ददएको लनिेदन, साि ददने सूचना र सजयलमन मचुलु्का अनसुार घर लनमायण गने जग्गाको 
लनम्नानसुारको चारवकल्ला प्रमास्णि गररएको छ । 
जग्गाधनीको नाम : ....................................... 
जग्गाको क्षेत्रफल : ...................................  वक.नं. : ....................... 
जग्गा रहेको स्थान : मंगला गाउँपाललका िडा नं. ........., .......................।(साविक ................. 
गा.वि.स., िडा नं........., म्याग्दी) 
चारवकल्ला 
पूिय िफय  : ................................... 
पस्श्चम िफय  :................................. 
उत्तर िफय  : .............................. 
दस्क्षण िफय  :............................... 
 
जग्गाको लालग लनकास बाटोको वििरण : १) ........ वफटको पक्की/कच्ची बाटो वफल्डमा देस्खएको   

   २) बाटो वफल्डमा नदेस्खएको 
 
 
  

......................... 
िडाध्यक्ष 
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अनसूुची ५ 
(दफा ८ को उपदफा १ बमोस्जम) 

मंगला गाउँपाललका 
गाउँ काययपाललकाको कायायलय, 

बालबयाचौर, म्याग्दी 
भिन लनमायण अस्थायी इजाजिपत्र 

 
................... स्जल्ला ..................... न.पा./गा.पा. िडा नं. ..........(साविक ................. गा.वि.स., िडा 
नं........., म्याग्दी) बस्न े श्री/श्रीमिी ......................................... को वक.नं. ................ क्षेत्रफल 
............................ को जग्गामा पास भएको नक्सा बमोस्जम घर लनमायण कायय स्प्लन्थ लेभलसम्म सरुु गनय यो भिन 
लनमायण अस्थायी इजाजिपत्र प्रदान गररएको छ ।  
१. लनमायण हनु ेघर र जग्गाको वििरण:  मंगला गाउँपाललका िडा नं. ......... (साविक ................. गा.वि.स., िडा 
नं........., म्याग्दी) मा रहेको वक.नं. .......... क्षते्रफल ..................... को जग्गामा लनमायण भएको लम्बाई .......... 
लमटर/वफट चौडाई : .......... लमटर/वफट र उचाई : ............. लमटर/वफट भई कुल क्षते्रफल ...................... िगय 
लमटर/वफट रहेको.............. िला पक्की घर । 
२. चार वकल्ला: पूिय: .............................................. पस्श्चम: ..................................................    
            उत्तर:.............................................. दस्क्षण: ....................................  
३. घरधनीको नाम, थर, ििन: .............................................  
४. घरधनीको वपिा/पलिको नाम, थरिः  ...............................  
५. लनमायणको वकलसमिः जोडायईिः  ............................... छानािः ...............  
६. नक्सापास लमलििः ............................  
७. भिनको प्रयोजनिः आिासीय/व्यािसावयक  
८. नक्सापास अनसुारको लनमायण हनु ेस्स्थलि: 

क) भलूमगि िल्ला: ............. िगय वफट   ख) अधय भलूमगि िल्ला:............. िगय वफट  
ग) जलमन िला: ................. िगय वफट  घ) पवहलो िला: ........... िगय वफट 
ङ) दोस्रो िलािः ........... िगय वफट  च) िेस्रो िला: ........... िगय वफट  
छ) चौथो िलािः ........... िगय वफट  

९. मापदण्ड अनसुार छोड्न ुपने दरुीिः 
क) सेट ब्याक छाडेको दूरी ............ लमटर (छाड्नपुने दूरी .............) 
ख) घर बनाउन ेप्लटसँग जोलडएको प्रस्िाविि बाटो िा अन्य बाटोको लालग केन्र रेखाबाट छोलडएको दरुीिः ................. 
लमटर   (छाड्नपुने दरुीिः .......... लमटर) 
ग) लबजलुीका िार नस्जक भएमा छोडेको दूरी .......... (छोड्न ुपने दूरी ...........लमटर) 
घ) नदी वकनार भए त्यसको लालग छोडेको दूरी .............. लमटर (छोड्नपुने दूरी ..............लमटर)  
ङ) खहरे खोला कुलो भए त्यसको लालग छोडेको दूरी .............. लमटर (छोड्नपुने दूरी ..............लमटर)  
१३. लनकास सम्बन्धी (ढल िा सेफ्टी ट्याङ्की) : ................................ 
१४. अन्य कुनै वििरणिः ..................  
 
पेश गनेिः ....................  रुज ुगनेिः ..................... प्रमास्णि गनेिः .................... 
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अनसूुची ६ 

(दफा ८ को उपदफा ३ बमोस्जम) 
मंगला गाउँपाललका 

गाउँ काययपाललकाको कायायलय, 
बालबयाचौर, म्याग्दी 

भिन लनमायण स्थायी इजाजि सम्बन्धमा प्राविलधक प्रलििेदन 
 

................... स्जल्ला ..................... न.पा./गा.पा. िडा नं. ..........(साविक ................. गा.वि.स., 
िडा नं........., म्याग्दी) बस्ने श्री/श्रीमिी ......................................... को वक.नं. ................ क्षेत्रफल 
............................ को जग्गामा पास भएको नक्सा बमोस्जम घर लनमायण कायय स्प्लन्थ लेभलसम्म सरुु गनय 
यो भिन लनमायण अस्थायी इजाजिपत्र प्रदान गररएकोमा वफल्डमा गई नापजाँच गदाय लनम्नानसुार व्यहोरा पाइयो 
। 
क) लम्िाई: ............. लमटर/वफट 

ख) चौडाई: ......... लमटर/वफट 

ग) वपलर संख्या िथा साइजिः  

घ) प्रयोग भएको रडको वििरणिः  
 
ङ) पानी ट्याङ्की/सेफ्टी ट्याङ्की/भर् याङ/ढल लनकास पाइप/अन्य वििरणिः 
 
च) लनष्कषय िथा लसफाररसिः 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

प्रलििेदन प्रस्ििुकिाय  
हस्िाक्षरिः  
नामिः 
पदिः 
लमलििः 
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अनसूुची ७ 
(दफा ८ को उपदफा ३ बमोस्जम) 

मंगला गाउँपाललका 
गाउँ काययपाललकाको कायायलय, 

बालबयाचौर, म्याग्दी 
भिन लनमायण स्थायी इजाजिपत्र* 

................... स्जल्ला ..................... न.पा./गा.पा. िडा नं. ..........(साविक ................. गा.वि.स., िडा 
नं........., म्याग्दी) बस्न े श्री/श्रीमिी ......................................... को वक.नं. ................ क्षेत्रफल 
............................ को जग्गामा लनयम अनसुारको नक्सा पास प्रविया पूरा भैसकेको हुँदा उस्ल्लस्खि शियहरु र यसै 
साथ ददइएको स्िीकृि नक्सा बमोस्जम .............................लनमायण कायय गनय नक्सा पास भएकोले यो प्रमाणपत्र 
ददइएको छ । 
१. लनमायण हनुे घर र जग्गाको वििरणिः मंगला गाउँपाललका िडा नं. ......... (साविक ................. गा.वि.स., िडा 
नं........., म्याग्दी) मा रहेको वक.नं. .......... क्षते्रफल ..................... को जग्गामा लनमायण भएको लम्बाई .......... 
लमटर/वफट चौडाईिः .......... लमटर/वफट र उचाईिः ............. लमटर/वफट भई कुल क्षेत्रफल ...................... िगय 
लमटर/वफट रहेको.............. िला पक्की घर । 
२. चार वकल्लािः पूियिः ................................................. पस्श्चमिः.................................................       
             उत्तरिः .................................................दस्क्षणिः ...............................................  
३. घरधनीको नाम, थर, ििनिः.............................................  
४. घरधनीको वपिा/पलिको नाम, थरिः ...............................  
५. लनमायणको वकलसमिः  जोडाईिः ............................... छानािः ........................  
६. नक्सा पास लमलििः ............................  
७. भिनको प्रयोजनिः आिासीय/व्यािसावयक  
८. नक्सापास अनसुारको लनमायण हनु ेस्स्थलििः  
क) भलूमगि िल्ला .................... िगय वफट    ख) अधय भलूमगि िल्लािः ............. िगय वफट   
ग) जलमन िलािः ...................... िगय वफट     घ) पवहलो िलािः ...................... िगय वफट  
ङ) दोस्रो िलािः....................... िगय वफट     च) िेस्रो िलािः ............ ........... िगय वफट  
छ) चौथो िलािः .................... िगय वफट  
९. मापदण्ड अनसुार छोड्न ुपने दरुीिः 
क) सेट ब्याक छाडेको दूरी ............ लमटर (छोड्नपुने दूरी .............) 
ख) घर बनाउन ेप्लटसँग जोलडएको प्रस्िाविि बाटो िा अन्य बाटोको लालग केन्र रेखाबाट छोलडएको दरुीिः ................. 
लमटर (छाड्नपुने दरुीिः .......... लमटर) 
ग) लबजलुीका िार नस्जक भएमा छोडेको दूरी .......... (छोड्न ुपने दूरी ...........लमटर) 
घ) नदी वकनार भए त्यसको लालग छोडेको दूरी .............. लमटर (छोड्नपुने दूरी ..............लमटर)  
ङ) खहरे खोला कुलो भए त्यसको लालग छोडेको दूरी .............. लमटर (छोड्नपुने दूरी ..............लमटर)  
१३. लनकास सम्बन्धी (ढल िा सेफ्टी ट्याङ्की) ................................ 
१४. अन्य कुन ैवििरणिः..................  
 
पेश गनेिः ....................  रुज ुगनेिः ..................... प्रमास्णि गनेिः .................... 

*प्रथम संशोधनद्वारा थवपएको 
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लनमायण गदाय पालना गनुयपने शियहरु 

१. लनकासको हकमा आफ्नो छुट्टाछुटै्ट लनकास कायम गनुयपछय। 

२. नक्सामा लेस्खएको भन्दा बढी संरचना बनाउन ुहुँदैन। 

३. कौसीको लनकास िकायउने डुँड नराखी गोल पाइप राख्नपुछय। 

४. अकायलाई दगुयन्ध नआउने गरी आफ्नो हकको जग्गामा चपी राख्नपुदयछ र सोको लालग सेफ्टी ट्याङ्क र 
आिश्यकिा अनसुार सकवपट बनाउनपुछय। 

५. अरु कसैको बाटो लनकास बन्द गनुय हुँदैन। 

६. सडक, बाटो, ढल, मङ्गाल, गौचर, पाटी, पौिा, देिालय, स्शिालय, नदी-नाला, पोखरी आदद साियजलनक स्थल 
र मनाही गररएको ठाउँको साथै अकायको जग्गा समेि लमच्न ुहुँदैन। 

७. यस गाउँपाललका िथा अन्य सम्बस्न्धि लनकायका कमयचारीहरुले जाँच्न आउँदा जनुसकैु बखिमा यो 
प्रमाण-पत्र, नक्सा र बलनरहेको घर अलनिायय रुपमा देखाउन ुपनेछ। 

८. यो नक्सा पास भएको कारणले मात्र आफ्नो हक नपगुने साियजलनक जग्गा भनी उजरु पनय आएमा सो 
सम्बन्धी कारिाही चलाउन कुनै बाधा पने छैन। सो जग्गा नक्सािालाको हक कच्चा ठहररएमा यो 
प्रमाण-पत्र स्िि: लनष्कृय हनुेछ। 

९. लनमायण कायय गदाय सडकमा यािायाि िथा मालनसहरु आिि-जािि गनय असवुिधा हनुेगरी माटो, इट्टा, छड 
आदद लनमायण सामग्री थपुारी राख्न ुहुँदैन। आफ्नो जग्गामा राख्न ुपदयछ। अन्यथा गा.पा.ले उठाई जफि 
गनय सक्नेछ। 

१०. नक्सा पास भएको लमलिले २(दईु) िषयलभत्र लनमायण गरी सक्नपुछय। सो अिलधलभत्र लनमायण कायय पूरा  
नभएमा लनयमानसुार बढीमा २(दईु) िषयसम्मको लालग म्याद थप गनय सवकनछे। सो म्याद लभत्र पलन 
लनमायण कायय पूरा नभएमा अको नक्सा पास गरी मात्र बनाउन ुपनेछ। 
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अनसूुची ८ 

(दफा ९ को उपदफा १ बमोस्जम) 
मंगला गाउँपाललका 

गाउँ काययपाललकाको कायायलय, 
बालबयाचौर, म्याग्दी 

भिन लनमायण सम्पन्न सम्बन्धमा प्राविलधक प्रलििेदन 
 
................... स्जल्ला ..................... न.पा./गा.पा. िडा नं. ..........(साविक ................. गा.वि.स., 
िडा नं........., म्याग्दी) बस्ने श्री/श्रीमिी ......................................... को वक.नं. ................ क्षेत्रफल 
............................ को जग्गामा पास भएको नक्सा बमोस्जम घर लनमायण गनय इजाजिपत्र प्रदान गररएकोमा 
वफल्डमा गई नापजाँच गदाय लनम्नानसुार व्यहोरा पाइयो । 
१) घरको वििरणिः लम्बाई ................ लमटर/वफट चौडाईिः ............. लमटर/वफट र उचाईिः............. 
लमटर/वफट भई कुल क्षेत्रफल ...................... िगय लमटर/वफट रहेको .............. िला पक्की घर । 
२) िला वििरणिः क) भलूमगि िल्ला ............. िगय वफट  ख) अधय भलूमगि िल्लािः ............. िगय वफट     
              ग) जलमन िलािः ................. िगय वफट घ) पवहलो िलािः ........... िगय वफट  

        ङ) दोस्रो िलािः................... िगय वफट   च) िेस्रो िलािः ........... िगय वफट  
  छ) चौथो िलािः ................. िगय वफट  

३) मापदण्ड अनसुार छोड्न ुपने दरुीिः  
क) सेट ब्याक छाडेको दूरी ............ लमटर (छाड्नपुने दूरी .............) 
ख) घर बनाउन ेप्लटसँग जोलडएको प्रस्िाविि बाटो िा अन्य बाटोको लालग केन्र रेखाबाट छोलडएको दरुीिः 
................. लमटर  (छाड्नपुने दरुीिः .......... लमटर) 
ग) लबजलुीका िार नस्जक भएमा छोडेको दूरी .......... (छोड्न ुपने दूरी ...........लमटर) 
घ) नदी वकनार भए त्यसको लालग छोडेको दूरी .............. लमटर (छोड्नपुने दूरी ..............लमटर)  
ङ) खहरे खोला कुलो भए त्यसको लालग छोडेको दूरी .............. लमटर (छोड्नपुने दूरी ..............लमटर)  
 
४) लनकास सम्बन्धी (ढल िा सेफ्टी ट्याङ्की)................................ 
५) पानी ट्याङ्की/सेफ्टी ट्याङ्की/भर् याङ/ढल लनकास पाइप/अन्य वििरणिः 
६)  वपलर संख्या िथा साइजिः  
७) लनष्कषय िथा लसफाररसिः 
  

प्रलििेदन प्रस्ििुकिाय  
हस्िाक्षरिः  
नामिः 
पदिः 
लमलििः 
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अनसूुची ९ 
(दफा ९ को उपदफा १ बमोस्जम) 

मंगला गाउँपाललका 
गाउँ काययपाललकाको कायायलय, 

बालबयाचौर, म्याग्दी 
घर लनमायण सम्पन्न प्रमाणपत्र 

 
.......................... स्जल्ला ..................... न.पा./गा.पा. िडा नं. ..........(साविक ................. गा.वि.स., िडा 
नं........., म्याग्दी) बस्न े श्री/श्रीमिी ...................................... को वक.नं. ................ क्षेत्रफल 
......................... को जग्गामा पास भएको नक्सा बमोस्जम घर लनमायण कायय सम्पन्न भएको प्रमास्णि गररएको छ ।  
१. घरजग्गाको वििरणिः मंगला गाउँपाललका िडा नं. .........(साविक ................. गा.वि.स., िडा नं........., म्याग्दी) 
मा रहेको वक.नं. .......... क्षेत्रफल ..................... को जग्गामा लनमायण भएको लम्बाई .......... लमटर/वफट चौडाईिः 
.......... लमटर/वफट र उचाईिः............. लमटर/वफट भई कुल क्षते्रफल ...................... िगय लमटर/वफट 
रहेको.............. िला पक्की घर । 
२. चार वकल्लािः पूियिः ................................................ पस्श्चमिः ............................................  

उत्तरिः ................................................ दस्क्षणिः ....................................  
३. घरधनीको नाम, थर, ििनिः .............................................  
४. घरधनीको वपिा/पलिको नाम, थरिः ...............................  
५. लनमायणको वकलसमिः  जोडाईिः ............................... छानािः ...............  
६. क) नक्सापास लमलििः ............................   
ख) नक्सापास नगरी बनाइएको भए लनयलमि/अलभलेखीकरण गररएको लमलििः .......................... 
७. भिनको प्रयोजनिः आिासीय/व्यािसावयक  
८. नक्सापास अनसुारको अनमुलि लनमायण भएको स्स्थलििः 
क) भलूमगि िल्ला ............. िगय वफट  ख) अधय भलूमगि िल्लािः ............. िगय वफट     
ग) जलमन िलािः ................. िगय वफट घ) पवहलो िलािः ........... िगय वफट  
ङ) दोस्रो िलािः................... िगय वफट  च) िेस्रो िलािः ........... िगय वफट  
छ) चौथो िलािः ................. िगय वफट  
 ९. मापदण्ड अनसुार छोड्न ुपने दरुीिः 
 क) सेट ब्याक छाडेको दूरी ............ लमटर (छाड्नपुने दूरी .............) 
 ख) घर बनाउन ेप्लटसँग जोलडएको प्रस्िाविि बाटो िा अन्य बाटोको लालग केन्र रेखाबाट छोलडएको दरुीिः  
................. लमटर (छाड्नपुने दरुीिः .......... लमटर) 
 ग) लबजलुीका िार नस्जक भएमा छोडेको दूरी .......... (छोड्न ुपने दूरी ...........लमटर) 
 घ) नदी वकनार भए त्यसको लालग छोडेको दूरी .............. लमटर (छोड्नपुने दूरी ..............लमटर)  
 ङ) खहरे खोला कुलो भए त्यसको लालग छोडेको दूरी .............. लमटर (छोड्नपुने दूरी ..............लमटर)  
१३. लनकास सम्बन्धी ढल िा सेफ्टी ट्याङ्की ................................ 
१४. अन्य कुनै वििरणिः..................  
 
पेश गनेिः ....................  रुज ुगनेिः .................... प्रमास्णि गनेिः ................... 
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अनसूुची १० 
(दफा १३ को उपदफा २ बमोस्जम) 

नक्सा लनयलमि गरी भिन अलभलेखीकरण लनिेदन 
 

         लमलििः  
श्रीमान ्प्रमखु प्रशासकीय अलधकृिज्यू, 
मंगला गाउँ काययपाललकाको कायायलय, 
बालबयाचौर, म्याग्दी । 
 

विषयिः नक्सा लनयलमि गरी भिन अलभलेखीकरण प्रमाणपत्र पाउँ । 
 
मंगला गाउँपाललका, िडा नं. .............,.............मा रहेको जग्गाधनी श्री ......................................... 
(ना.प्र.प.नं. ........................./................ को नाउँमा रहेको वक.नं. ............., क्षेत्रफल 
....................... को जग्गामा बनेको घरको िपलसलको वििरण उल्लेख गरी घर अलभलेखीकरण लालग यो 
लनिेदन पेश गरेको छु । 
क) घर लनमायण भएको स्थानको िगीकरणिः शहरी क्षेत्र/अधयशहरी क्षेत्र/ग्रालमण क्षेत्र 
ख) लनमायण भएको घरको लालग लनकास हनुे बाटोको प्रकारिः  ............... वफट चौडाइको कच्ची/पक्की बाटो 
ग) घर लनमायण सम्पन्न भएको लमलििः ........................... 
घ) घर लनमायण गने जग्गाको प्रकारिः ............. 
ङ) जग्गामा मोवह लाग्ने/वििाददि जग्गा/सरकारी जग्गासँग जोलडएको/अन्यिः ............................. 
च) अलभलेखीकरण गररने घरको नक्सा ियार पाने फमयको नाम ठेगाना ........................................  
.............................................................................................। 
छ) घरको क्षेत्रफलिः ......................     िलािः ........................ 
ज) नक्सा पास भएको नभएको  ...................  
झ) नक्सा पास भएकोमा पास गने लनकायिः .............................................................. 
ञ) घर लनमायण गदाय कुनै लनकायबाट अनमुलि ललएको भए सोको कागजाि समािेश गने । 
 
(नोटिः उपरोि बमोस्जम मैले घर लनमायणकेा लालग नक्सा पास गनय आिश्यक कागजाि सवहि पेश गरेको छु 
। यस कायायलयबाट माग भएको कागजाि र प्रदान भएको लनदेशन पूरा गनेछु ।) 
 
  लनिेदकिः 

नाम थरिः 
ठेगानािः 
नागररकिा नं.  
हस्िाक्षरिः 
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अनसूुची ११ 
(दफा १३ को उपदफा ३ बमोस्जम) 

मंगला गाउँपाललका 
गाउँ काययपाललकाको कायायलय, 

बालबयाचौर, म्याग्दी 
भिन लनमायण सम्पन्न सम्बन्धमा प्राविलधक प्रलििेदन 

 
................... स्जल्ला ..................... न.पा./गा.पा. िडा नं. ..........(साविक ................. गा.वि.स., 
िडा नं........., म्याग्दी) बस्ने श्री/श्रीमिी ......................................... को वक.नं. ................ क्षेत्रफल 

............................ को जग्गामा *लनमायण भइसकेको र घर अलभलेखीकरण प्रमाणपत्र माग भएकोले वफल्डमा 
गई नापजाँच गदाय लनम्नानसुार व्यहोरा पाइयो । 
१) घरको वििरणिः लम्बाई .......... लमटर/वफट चौडाईिः  .......... लमटर/वफट र उचाईिः ............. 
लमटर/वफट भई कुल क्षेत्रफल ...................... िगय लमटर/वफट रहेको .............. िला पक्की घर । 
२) िला वििरणिः क) भलूमगि िल्ला ............. िगय वफट  ख) अधय भलूमगि िल्लािः ............. िगय वफट     
              ग) जलमन िलािः ................. िगय वफट घ) पवहलो िलािः ........... िगय वफट  

        ङ) दोस्रो िलािः................... िगय वफट   च) िेस्रो िलािः ........... िगय वफट  
  छ) चौथो िलािः ................. िगय वफट  

३) मापदण्ड अनसुार छोड्न ुपने दूरीिः 
क) सेट ब्याक छाडेको दूरी ............ लमटर (छाड्नपुने दूरी .............) 
ख) घर बनाउन ेप्लटसँग जोलडएको प्रस्िाविि बाटो िा अन्य बाटोको लालग केन्र रेखाबाट छोलडएको दरुीिः 
................. लमटर (छाड्नपुने दरुीिः .......... लमटर) 
ग) लबजलुीका िार नस्जक भएमा छोडेको दूरी .......... (छोड्न ुपने दूरी ...........लमटर) 
घ) नदी वकनार भए त्यसको लालग छोडेको दूरी .............. लमटर (छड्नपुने दूरी ..............लमटर)  
ङ) खहरे खोला कुलो भए त्यसको लालग छोडेको दूरी .............. लमटर (छोड्नपुने दूरी ..............लमटर)  
४) लनकास सम्बन्धी (ढल िा सेफ्टी ट्याङ्की) ................................ 
 
५) पानी ट्याङ्की/सेफ्टी ट्याङ्की/भर् याङ/ढल लनकास पाइप/अन्य वििरणिः 
 
६)  वपलर संख्या िथा साइजिः 
 
७) लनष्कषय िथा लसफाररसिः  
 
 
 

प्रलििेदन प्रस्ििुकिाय  
हस्िाक्षरिः  
नामिः 
पदिः 
लमलििः 

*दोस्रो संशोधनद्वारा थवपएको 
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अनसूुची १२ 
(दफा १३ को उपदफा ५ बमोस्जम) 

मंगला गाउँपाललका 
गाउँ काययपाललकाको कायायलय, 

बालबयाचौर, म्याग्दी 
घर अलभलेखीकरण प्रमाणपत्र 

...................... स्जल्ला ................... न.पा./गा.पा. िडा नं. ..........(साविक ................. गा.वि.स., 
िडा नं........., म्याग्दी) बस्ने श्री/श्रीमिी ................................... को वक.नं. ................ क्षेत्रफल 
...................... को जग्गामा घर लनमायण भएकोले नक्सा लनयलमि गरी भिन अलभलेखीकरण गररएको छ ।  
१. घरजग्गाको वििरणिः मंगला गाउँपाललका िडा नं. .........(साविक ................. गा.वि.स., िडा नं........., म्याग्दी) 
मा रहेको वक.नं. .......... क्षेत्रफल ..................... को जग्गामा लनमायण भएको लम्बाई .......... लमटर/वफट चौडाईिः 
.......... लमटर/वफट र उचाईिः............. लमटर/वफट भई कुल क्षते्रफल ...................... िगय लमटर/वफट 
रहेको.............. िला पक्की घर । 
२. चार वकल्लािः पूियिः ................................................ पस्श्चमिः ............................................  

उत्तरिः ................................................ दस्क्षणिः ....................................  
३. घरधनीको नाम, थर, ििनिः .............................................  
४. घरधनीको वपिा/पलिको नाम, थरिः ...............................  
५. लनमायणको वकलसमिः  जोडाईिः ............................... छानािः ...............  
६. क) लनमायण समयमा नक्सा पास भए/नभएकोिः ............................   
ख)कुनै लनकायबाट लनमायण अममुलि भए/नभएकोिः.......................... 
७. भिनको प्रयोजनिः आिासीय/व्यािसावयक  
८. *लनमायण भएको स्स्थलििः 
क) भलूमगि िल्ला ............. िगय वफट  ख) अधय भलूमगि िल्लािः ............. िगय वफट     
ग) जलमन िलािः ................. िगय वफट घ) पवहलो िलािः ........... िगय वफट  
ङ) दोस्रो िलािः................... िगय वफट     च) िेस्रो िलािः ........... िगय वफट  
छ) चौथो िलािः ................. िगय वफट  
 ९. मापदण्ड अनसुार छोड्न ुपने दरुीिः 
 क) सेट ब्याक छाडेको दूरी ............ लमटर (छाड्नपुने दूरी .............) 
 ख) घर बनाउन ेप्लटसँग जोलडएको प्रस्िाविि बाटो िा अन्य बाटोको लालग केन्र रेखाबाट छोलडएको दरुीिः  
................. लमटर (छाड्नपुने दरुीिः .......... लमटर) 
 ग) लबजलुीका िार नस्जक भएमा छोडेको दूरी .......... (छोड्न ुपने दूरी ...........लमटर) 
 घ) नदी वकनार भए त्यसको लालग छोडेको दूरी .............. लमटर (छोड्नपुने दूरी ..............लमटर)  
 ङ) खहरे खोला कुलो भए त्यसको लालग छोडेको दूरी .............. लमटर (छोड्नपुने दूरी ..............लमटर)  
१३. लनकास सम्बन्धी (ढल िा सेफ्टी ट्याङ्की) ................................ 
१४. अन्य कुनै वििरणिः..................  
 
पेश गनेिः ....................  रुज ुगनेिः .................... प्रमास्णि गनेिः ................... 

*दोस्रो संशोधनद्वारा थवपएको 
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*पालना गनुयपने शियहरु 

१. यो नक्सा पास भएको कारणले मात्र आफ्नो हक नपगु्ने साियजलनक जग्गा भनी उजरु पनय आएमा सो 
सम्बन्धी कारबाही चलाउन कुनै बाधा पने छैन । सो जग्गा नक्सािालाको हक कच्चा ठहररएमा यो 
प्रमाणपत्र स्िि: लनष्कृय हनुेछ । 

२. संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट लागू भएका भिन लनमायण सम्बन्धी ऐन लनयम विपरीि बनेका 
संरचनाहरु आिश्यक परेका बखि हटाउन यो प्रमाणपत्रले कुनै बाधा पने छैन । 

३. यो प्रमाणपत्र प्राप्त भएपलछ थप संरचना बनाउन िा िला थप गनय पाललकाको स्स्िकृलि अलनिायय रुपमा 
ललनपुने छ । सोको लालग के कलि थप्न िा बढाउन सवकने हो, Structural Engineer बाट Drawing र 

Structural Analysis गराइ पाललकामा पेश गनुयपने छ । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*दोस्रो संशोधनद्वारा थवपएको 

आज्ञाले 

पूणयबहादरु खत्री 
प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि 


