कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलतिः २०७८।०६।२३

भीरकोट नगरपालिकाको घर अलभिे खीकरण सम्बन्धी कार्यववलध, २०७८
स्थानीर् सरकार सं चािन ऐन, २०७४ को दफा ४२ तथा बस्ती ववकास, शहरी र्ोजना तथा भवन लनिायण
ुँ ा नं. ८ बिोजजि नगरपालिका स्थापना हन
सम्बन्धी आधारभूत िापदण्ड (पवहिो सं शोधन), २०७२ को बद
अगालड नै लनिायण भएका घर तथा भवनहरूिाई अलभिेखीकरण गरी घर अलभिेखीकरणको लनस्सा प्रदान गने
कार्यिाई सरि, व्र्वजस्थत र प्रभावकारी बनाउन स्थानीर् सरकार सं चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ (२)
िे ददएको अलधकार प्रर्ोग गरी कार्यपालिकािे र्ो कार्यलबलध जारी गरे को छ ।
१.

२.

सं जिप्त नाि र प्रारम्भ: (१) र्स कार्यववलधको नाि भीरकोट नगरपालिकाको घर अलभिेखीकरण सम्बन्धी
कार्यववलध, २०७८ रहे को छ । र्ो कार्यववलध कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भए पश्चात नगर कार्यपालिकािे
तोकेको अवधीभर िात्र िाग हनेछ ।

पररभाषा: ववषर् वा प्रसं गिे अन्र् अथय निागेिा र्स कार्यववलधिािः

(क) “ऐन” भन्नािे “स्थानीर् सरकार सं चािन ऐन, २०७४” िाई सम्झनपछय ।

(ख) “िापदण्ड” भन्नािे “बस्ती ववकास, शहरी र्ोजना तथा भवन लनिायण सम्बन्धी आधारभूत िापदण्ड
(पवहिो सं शोधन सिेत), २०७२” िाई सम्झनपछय । सो शब्दिे भवन सम्बन्धी अन्र् प्रचलित
िापदण्डहरू सिेतिाई जनाउुँ दछ ।

(ग) “नगरपालिका” भन्नािे भीरकोट नगरपालिकािाई सम्झनपछय ।

(घ) “घर अलभिेखीकरण” भन्नािे ऐनको दफा ४२ तथा िापदण्डको बंदा नं. ८ बिोजजि नगरपालिका

स्थापना हन अगालड लनिायण भईसकेका घर/भवनहरूको नगरपालिकािा अलभिेख राख्ने कार्यिाई
सम्झनपछय ।

(ङ) “पक्की घर” भन्नािे भवन ऐन, 2055 को दफा ८ को खण्ड (क), (ख) र (ग) िा उल्िेख भए
बिोजजि लनिायण भएका घर तथा भवनिाई सम्झनपछय ।

(च) “कच्ची घर” भन्नािे भवन ऐन, 2055 को दफा ८ को खण्ड (घ) िा उल्िेख भए बिोजजि लनिायण
भएका घर तथा भवनिाई सम्झनपछय ।

(छ) “प्रिख

प्रशासकीर्

सम्झनपछय।

अलधकृत”

भन्नािे

भीरकोट

नगरपालिकाको

प्रिख

प्रशासकीर्

अलधकृतिाई

(ज) “प्राववलधक” भन्नािे भीरकोट नगरपालिकाको घरनक्सा उपशाखािा कार्यरत प्राववलधक कियचारीहरूिाई
सम्झनपछय ।

(झ) “परािशयदाता इजन्जलनर्र” भन्नािे िापदण्डिे तोके बिोजजि नगरपालिकािा दताय भएका लनजी
परािशयदाता प्राववलधकिाई सम्झनपछय ।

(ञ) “अलभिेखीकरण दस्तर” भन्नािे नगरपालिकािे तोके बिोजजिको दस्तर सम्झनपछय ।
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३.

लनवेदन ददनपनेिः (१) नगरपालिका स्थापना हन अगालड नै लनिायण भएका घर तथा भवनहरूको
अलभिेखीकरण गरी पाउुँ भनी सम्बजन्धत घरधनीिे अलभिेखीकरण प्रर्ोजनको िालग तोवकए बिोजजिका
कागजातहरू, नगरपालिकािा दताय भएका परािशयदाता इजन्जलनर्रको प्राववलधक प्रलतवेदन र घरको नक्सा

४.

सवहत अनसूची-१ बिोजजिको ढाुँचािा लनवेदन ददन पनेछ ।

सूचना जारी गनेिः (१) नगरपालिकाको घर नक्सा उपशाखािे दफा ३ बिोजजि प्राप्त लनवेदन रीतपूवक
य को

भए नभएको जाुँची दताय गनेछ । र्सरी दताय गरीसके पश्चात नगरपालिकािे ऐनको दफा ३१ (क) अनसार

कार्यववलधको अनसूची-२ बिोजजिको ढाुँचािा १५ ददनको म्र्ाद ददई सम्बजन्धत सं लधर्ारिाई सन्धी सपयन
५.

बारे को सूचना जारी गनेछ । सूचना बझेको भपायई तथा सूचना टाुँस िचल्का अनसूची-३ बिोजजि हनेछ।

सजयलिन िचल्का तथा प्राववलधक प्रलतवेदन: (१) दफा ४ बिोजजिको सूचनािा कसैको उजरी नपरे िा उक्त

म्र्ाद सवकएको ७ ददन लभत्र नगरपालिकािे खटाएको प्राववलधकिे अनसूची-४ बिोजजिको ढाुँचािा सम्बजन्धत
वडाको वडाध्र्िको रोहवरिा सजयलिन िचल्का उठाउनेछ । उजरी परे िा प्रचलित कानन बिोजजि हनेछ।

६.

(२) घर लनिायण भएको जग्गाको प्राववलधक प्रलतवेदन अनसूची-५ बिोजजि तर्ार गरीनेछ।

घरको वफल्ड लनरीिण तथा प्राववलधक प्रलतवेदनिः (१) घर नक्सा उपशाखाका प्राववलधकिे लनिायण भएको
घरको लनरीिण गरी अनसूची-६ बिोजजिको ढाुँचािा प्रलतवेदन पेश गनप
य नेछ । पेश भएको लनिायण सम्पन्न

घर/भवन नक्सा बिोजजि भए नभएको र्वकन गरी नक्सा बिोजजि नभएको पाईएिा घरधनीिाई नक्सा
७.

सधार गनय िगाउनपनेछ।

घर अलभिेखीकरण गररएको लनस्सा प्रदान गनेिः (१) नगरपालिकाबाट दफा ५ र ६ बिोजजिको प्रविर्ा परा
भईसके पश्चात सम्बजन्धत घरधनीिाई दे हार् बिोजजि हने गरी अनसूची-८ बिोजजिको ढाुँचािा घर
अलभिेखीकरण लनस्सा प्रदान गररनेछ ।

(क) तोवकए बिोजजिको अलभिेखीकरण दस्तर तथा जररवाना लिई घरधनीबाट सो घरको िापदण्ड पािना
सम्बन्धिा

अनसूची-७

बिोजजिको

ढाुँचािा

अलभिेखीकरण गररएको लनस्सा प्रदान गने ।

स्विःघोषणा

गराई

अनसूची-८

बिोजजिको

ढाुँचािा

(ख) भवन/घर अलभिेखीकरण आवश्र्क पने घरधनीहरू सबैिे कार्यववलध बिोजजि घर अलभिेखीकरण
लनस्सा प्राप्त गनय सक्नेछन । घरको नक्सा आवश्र्क नपने कच्ची घरको अलभिेखीकरण लनस्सा

आवश्र्क पने प्रकृलतका घर तथा टहराहरूिे लनर्ािानसार अनसूची-९ बिोजजिको प्रिाणपत्र िात्र प्राप्त
गनय सक्नेछन् ।
स्पष्टीकरणिः

र्स कार्यववलध अन्तगयत प्रदान गररएका घर अलभिेखीकरण लनस्सािे सो भवन/घर नक्सा पासको प्रविर्ािा
नआई नगरपालिका स्थापना हनपूव य लनिायण भएका घरहरूको नगरपालिकािा अलभिेख राख्ने प्रर्ोजनका िालग

िात्र भएको भन्ने बझाउने छ । र्सिे प्रचलित कानन तथा भवन लनिायण सम्बन्धी िापदण्ड एवि्
आचारसं वहता बिोजजि नक्सा पास भएको वा लनिायण इजाजत प्रदान गररएको िालनने छै न । नक्सा पासको
प्रविर्ािा नआई पवहिे नै बलनसकेका भवन/घरहरू वा स्वीकृत नक्सािा हे रफेर गरी लनिायण भएका
भवन/घरहरू भएको कारणिे सो घरहरूको कनै भाग िापदण्ड लभत्र नपरे को ठहररन गएिा सो सम्बन्धिा
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प्रचलित कानून बिोजजि हनेछ । त्र्स उपर नगरपालिकािा कनै वकलसिका उजर वाजर िाग्ने छै न र
नगरपालिकािे ती उजरी सम्बन्धिा कनै कारवाही गने छै न ।

(२) र्स कार्यववलध अन्तगयतको घर अलभिेखीकरण प्रविर्ा सम्बन्धिा कनै गनासो भए लनर्िानसार उजरी

गनय सवकनेछ । प्राप्त उजरी सम्बन्धिा ऐन बिोजजि गररनेछ । र्स कार्यववलध अन्तगयत अलभिेखीकरण
लनस्सा लिुँदा कनै गित जानकारी वा कागजात पेश गरे को ठहर भएिा सो अलभिेखीकरण लनस्सा स्वत:
खारे ज हनेछ।
८.

९.

अलभिेखीकरण सम्बन्धी दस्तरिः (१) र्स कार्यववलध बिोजजि घर अलभिेखीकरण गदाय स्थानीर् सरकार

सं चािन ऐन, २०७४ को दफा ४२ (१) (घ) बिोजजि नगरपालिकािे तोकेको दस्तरको तेब्बर दस्तर र
घर अलभिेखीकरण फाराि बापत रू. ५०० दस्तर लिईनेछ ।
अलभिेखीकरण

गररएका

भवन/घरको

तिा

थप

सम्बन्धी

ववशेष

व्र्वस्थािः

अलभिेखीकरण

भएका

भवन/घरहरूको तिा थप गनय चाहाने सम्बजन्धत घरधनीिे स्रक्चरि ईजन्जलनर्रबाट तर्ार गररएको स्रक्चर
ररपोटय सवहत नगरपालिकाको घर नक्सा उपशाखािा लनवेदन ददनपनेछ । प्राप्त लनवेदनको आधारिा

नगरपालिकाबाट खवटने ईजन्जलनर्रिे स्थिगत लनरीिण तथा जाुँच गरी प्राववलधक प्रलतवेदन पेश गरे पश्चात
तिा थप गने वा नगने सम्बन्धिा नगरपालिकाको कार्ायिर्िे आवश्र्क लनणयर् गनय सक्नेछ ।

१०. लनवेदन पेश गने अवधी: (१) र्ो कार्यववलध अन्तगयत घर अलभिेखीकरणको प्रविर्ािा आउन २०७८ चैत्र
िसान्त लभत्र नगरपालिकाको कार्ायिर्िा ररत पूवक
य को लनवेदन दताय भइसकेको हनपनेछ ।
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अनसूजचहरू
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अनसूची-१
(दफा ३ को उपदफा (१) सं ग सम्बजन्धत)
लिलत: २०७8/.../...
श्रीिान् प्रिख प्रशासकीर् अलधकृतज्र्ू,
भीरकोट नगरपालिका,

नगरकार्यपालिकाको कार्ायिर्,
बर्रघारी, स्र्ाङ्गजा ।

ववषर्: परानो घरको अलभिेखीकरण सम्बन्धिा।
प्रस्तत

लबषर्िा

िेरो/हाम्रो

नाििा

रहे को

हाि

सालबक..............................................)

को

भीरकोट
वकत्ता

नगरपालिका
नं.

वडा

नं.

.....

..................र

(

िेत्रफि

.............................................भएको जग्गािा बनेको, जम्िा िेत्रफि (घरको) ........................ बगयफट
भएको,

.......

तिे

२०........................िा

आवासीर्/व्र्ापाररक

प्रर्ोजनको

घर

नक्सा

पास

प्रविर्ािा

नआई

लिलत

लनिायण सम्पन्न भइसकेकोिे लनर्िानसार अलभिेखीकरणको लनस्सा प्रदान गरीददनहन

आवश्र्क सबै कागजात सवहत लनवेदन गदयछ/गदं छौँ ।
सं िग्न कागजातहरू
1. घरधनीको नागररकता प्रिाणपत्रको प्रलतलिवप
2. जग्गाधनी प्रिाणपूजायको प्रलतलिवप
3. नापी नक्सा
4. परािशयदाता ईजन्जलनर्रबाट तर्ार पाररएको घरनक्सा
5. वडा कार्ायिर्को लसफाररस

लनवेदक/लनवेदकहरू:
नाि:

भीरकोट नगरपालिका वडा नं.
सम्पकय नं.
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अनसूची-२

(दफा ४ को उपदफा (१) सं ग सम्बजन्धत)

पत्र सङ्ख्र्ा: 207८।7९

लिलतिः २०७८।….।….

चिानी नं.:
सं लधर्ारको नाििा १५ ददने सूचना ।
भीरकोट नगरपालिका वडा नं. ......
भीरकोट नगरपालिका वाडय नं.. ......
वकत्ता नं..
पूविःय

................ िेत्रफि

बस्ने

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

को साववक ...................................... वाडय नं..
.....................................................

को

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

पजश्चििः
उत्तरिः

दजिणिः

र्लत चार वकल्िालभत्रको जग्गािा तपलसििा उल्िेख भए बिोजजिको पवहिे नै लनिायण भएको घरको
अलभिेखीकरण प्रिाण पत्र पाऊुँ भनी लिलत

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

िा

लनवेदन ददनभएकोिे सो बनेको घरको साुँध सुँलधर्ार कोही कसैिाई वपरिकाय परे को भए आफूिाई िकाय परे को

सबै वववरण खिाई र्ो सूचना प्रकाजशत भएको लिलतिे १५ ददनलभत्र र्स नगरपालिका कार्ायिर्िा उजर वाजर

गनह
य न स्थानीर् सरकार सं चािन ऐन, २०७४ बिोजीि र्ो सूचना प्रकाशन गरीएको छ । म्र्ाद नाघी प्राप्त
हन आएका उजरी उपर कनै कारवाही गररने छै न ।
तपलसि

१) घरको सं रचनाको वकलसििः ................................२) िम्बाई...................................
३) चौडाईिः ...............................
५) उचाईिः

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

ुँ तिाको िेत्रफििः ..............................
४) भइ
६) तिा सं ्र्ािः ...........................

प्रिख प्रशासकीर् अलधकृत

घर नक्शा उपशाखा
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अनसूची-३

(दफा ४ को उपदफा (१) सं ग सम्बजन्धत)
सूचना बझाएको भपायई तथा सूचना टाुँस िचल्का
र्स नगरपालिका वडा नं. ..... िा अवजस्थत वकत्ता नं. ...............र िेत्रफि

...........................िा भवन

लनिायण गने घरधनी श्री ...............................................................................िे भवन लनिायण भएको
घरको अलभिेखीकरण गने प्रर्ोजनको लसिलसिािा र्स नगरपालिका कार्ायिर्को च.नं. ............. लिलत

..........................................गते प्रकाजशत १५ ददने सं धी सपयन बारे को सूचना घरधनीिे सं लधर्ारिाई

बझाई एक प्रलत सूचना हािीहरूको रोहबरिा लनिायण भएको घरको सबैिे दे ख्ने ठाउुँ िा टाुँस गरे को दठक साुँचो
हो ।

१. पूव य सं लधर्ार श्री..........................................दस्तखत............

२. पजश्चि सं लधर्ार श्री........................................दस्तखत............

३. उत्तर सं लधर्ार श्री..........................................दस्तखत............
४. दजिण सं लधर्ार श्री.........................................दस्तखत..........
सािीहरू:

१. श्री...................................... दस्तखत.........
२. श्री.......................................दस्तखत........
३. श्री........................................दस्तखत.......
घरधनी:

श्री...........................................दस्तखत............
उपर्क्त
य
सूचना सं लधर्ारहरूिाई बझाई लनिायण स्थििा टाुँस गरी वडाको जानकारीका िालग १ प्रलत सूचना
बजझलिएको हो ।

दस्तखत........................
नाि:

वडाको छाप

श्री.........................................................
जनप्रलतलनधी

वाडय नं.. ......का वडाध्र्ि श्री ............................................................ दस्तखत ............
इलत सम्वत् २0..... साि .................. िवहना ..................... गते रोज ..................... शभि् ।
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अनसूची-४
(दफा ५ को उपदफा (१) सं ग सम्बजन्धत)
नगरपालिका स्थापनापूव य लनलियत घरको अलभिेखीकरण प्रर्ोजनको सजयलिन िचल्का
लिजखति् र्स भीरकोटनगरपालिका वडा नं. ....... बस्ने श्री ...................................................... को
साववक

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

वडा

नं..........

हाि

भीरकोट

नगरपालिका

वडा

नं.................

को

वक.नं............................. िेत्रफि ..............................को जग्गािा नगरपालिका स्थापनापूव य लनलियत

घरको अलभिेखीकरण गनयको लनलित्त दरखास्त पेश हन आएकोिा सो घर बनेको जग्गा तथा सो घरको

अलभिेखीकरण प्रर्ोजनको िालग सन्धी सपयन बारे को १५ ददने सूचना प्रकाजशत गदाय कोही कसैको उजरी

नपरे कोिे सजयलिन िचल्का उठाउनपने भएकोिा सो घर बनेको जग्गाको साुँध सुँधीर्ार, छर लछिेकीिाई एक
स्थानिा भेिा गराई खवटई आउनभएका डोर िाफयत सोधनी हुँदा तत्सम्बन्धिा व्र्होरा र्ो छ वक उक्त
घरजग्गािा कोही कसैको जखचोिा नभएको, कोही कसैिाई सन्धीसपयन, वपरिकाय नपने दे जखएको हुँदा पेश गरे को
घरको नक्सा सवहतको अलभिेखीकरण गरी ददएिा फरक पने छै न, र्सिा िेजखएको व्र्होरा ठीक साुँचो हो भनी
र्स िचल्कािा सहीछाप गरी खवटई आउनभएका डोर िाफयत भीरकोट न.पा. कार्ायिर्िा चढार्ौं ।
सािीहरू

१) वाडय नं.. ......बस्ने वषय ...........का श्री ...............................................दस्तखत..................

२) वाडय नं.. .... बस्ने वषय ...........का श्री ................................................दस्तखत ................

३) वाडय नं.. ......बस्ने वषय ..........का श्री ................................................दस्तखत .................
साुँध सुँधीर्ार

पूव य तफयिः वषय ..........का श्री .........................................................दस्तखत ................

पजश्चि तफयिः वषय .......... का श्री ..........................................................दस्तखत ................
उत्तर तफयिःवषय ..........का श्री .......................................................दस्तखत ................

दजिण तफयिःवषय .......का श्री ...........................................................दस्तखत ...............
सम्बजन्धत घरधनी

वडा नं.. .......बस्ने वषय ..........का श्री...................................................... दस्तखत .............
रोहबर

वाडय नं.. ......का वडाध्र्ि श्री ............................................................ दस्तखत ............

भीरकोट नगरपालिकाको घरनक्सा उपशाखािा कार्यरत प्राववलधक कियचारी श्री ........................ दस्तखत.....
इलत सम्वत् २0..... साि .................. िवहना ..................... गते रोज ..................... शभि् ।
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अनसूची-५

(दफा ५ को उपदफा (१) सं ग सम्बजन्धत)
प्राववलधक प्रलतवेदन
भीरकोट

नगरपालिकावडा

नं.

........िा

अवजस्थत

वकत्ता

नं.

.....................................िेत्रफि.......................................................िा नगरपालिका स्थापनापूव य
लनलियत घरको घरधनी श्री ................................................................... िे घर अलभिेखीकरण
प्रर्ोजनको िालग पेश गरे को नक्सा सम्बन्धिा लिलत ...........................................िा स्थिगत लनरीिण
गरी दे हार् बिोजजिको प्रलतवेदन पेश गरे को छ/छौँ।

1. भू-उपर्ोग िेत्र(Ground Coverage) .......................................
2. लनिायण भएको स्थि सम्िको पग्ने बाटोको अवस्था :
२.१ बाटोको वकलसि: वपच

ग्राभेि

िोटर जाने

कच्ची

अन्र्

२.२ बाटोको चौडाई:.............................
3. लनिायण भएको भवनिे सावयजलनक स्थििाई बाधा पर्र्ाएको
4. खोिा/खहरे /नदद/ताि/किो आदद नजजक भए सो दे जखिः

छ

४.१ लनलियत भवनकोजग्गा सम्िको दरी :.................................................
5. नापी नक्सा र वफल्डको आकार प्रकार: लिल्छ

लिल्दै न

6. प्राववलधक अन्र् करा भए खिाउने (लभरािो जग्गा, भौगलभयक धाुँजा आदद)
प्रलतवेदन पेश गने प्राववलधकको नाि : ............................................................
पद: ..........................................
सवह:

लिलत:......................................
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छै न

अनसूची-६
(दफा ६ को उपदफा (१) सं ग सम्बजन्धत)
ववषर् : अलभिेखीकरण प्रर्ोजनको िालग प्राप्त लनवेदन अनसार घरनक्सा उपशाखाको वफल्ड प्रलतबेदन
भीरकोट नगरपालिका वडा नं. ........ बस्ने श्री ..................................िे लनजको नाििा रहे को सालबक
..............................हाि र्स नगरपालिका वडा ..... को वकत्ता नं. .........................तथा िेत्रफि

...............................................भएको जग्गािा बनेको ........ तिे घर नगरपालिका स्थापना हनभन्दा
पवहिे

नै

लनिायण

सम्पन्न

भएको

भनी

लनजिे

लिलत

.....................................=िा

दताय

नं.

.................िाफयत लनवेदन ददन भएकोिा िैिे लिलत ...............................................िा घरको
प्राववलधक चेक जांच गदाय लनम्न बिोजजि पाईएको प्रलतवेदन पेश गदयछ ।

१. सडक अलधकार िेत्रको चौडाई ........................... २. छोड्न पने सेट ब्र्ाक .................
३. सडक अलधकार पािना:
४. सेटब्र्ाक:

भएको

नभएको

पगेको

नपगेको

५. िेत्रफि:

भइुँ तिा. ................................पवहिो तिा ................................
दोस्रोतिा................................तेस्रो तिा................................
जम्िा िेत्रफििः ................................
६. पेश भएको नक्सा बिोजजि

भएको

नभएको

७. भवन सम्बन्धी न्र्ूनति िापदण्डहरू पािना

भएको

८. अन्र् केवह भए खिाउने ................................
प्रलतवेदन पेश गनेको:
नाि:
पद:
सही:
लिलत:

10 | P a g e

नभएको

अनसूची-७

(दफा ७ को उपदफा (१) (क) सं ग सम्बजन्धत)

श्रीिान् प्रिख प्रशासकीर् अलधकृतज्र्ू,
भीरकोट नगरपालिका,
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्,
बर्रघारी, स्र्ाङ्गजा ।

ववषर्िः- स्विःघोषणा सम्बन्धिा ।
प्रस्तत ववषर्िा िेरो नाििा रहे को सालबक ................................... गा.वव.स. वडा नं ........ हाि
भीरकोट नगरपालिका वडा नं ................ को वकत्ता नं ........................................................... को

िेत्रफि ....................................... िा लनिायण भएको घर र्स नगरपालिका घोषणा हनपूव य लनिायण भएको
र भवन ऐन, २०५५, स्थानीर् सरकार सं चािन ऐन, २०७४, बस्ती ववकास, शहरी र्ोजना तथा भवन लनिायण

सम्बन्धी आधारभूत िापदण्ड, २०७२ (पवहिो सं शोधन सिेत)तथा अन्र् प्रचलित कानूनिा उल्िेख भए
बिोजजिको िापदण्डलभत्र परे को खण्डिा सडक लनिायण िगार्तका अन्र् पूवायधार लनिायण तथा लबस्तारको

िििा आवश्र्क परे िा जनसकै बखत हटाउन/भत्काउन िेरो िन्जरी छ । िालथ िेजखएको ब्र्होरा दठक
साुँचो हो फरक परे िा कानून बिोजजि सहुँिा बझाउुँ िा ।

लनवेदक

दस्तखत ............................
दार्ाुँ
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बार्ाुँ

अनसूची-८

(दफा ७ को उपदफा (१) (क) सं ग सम्बजन्धत)

पत्र सङ्ख्र्ा: 207८।7९
चिानी नं.:

लिलतिः २०७८।….।….

पक्की घर अलभिे खीकरण लनस्सा

श्रीिान्/श्रीिती/सश्री ...............................................................
ठे गानािः- भीरकोट नगरपालिका वडा नं. ........................................
िहाशर्,

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

तपाईंिे साववक .................................................गा.वव.स. हाि भीरकोट नगरपालिका वडा नं. .... को
वकत्ता नं. .............................. िेत्रफि ................................. बराबरको ...... तिे लनम्न वववरण

बिोजजिको पक्की सं रचना लनिायण कार्य नगरपालिका स्थापना हनपूव य लिलत ..................... िा सम्पन्न गन य
भएकोिे र्स नगरपालिकािा तपाईको सम्पन्न सं रचनाको अलभिेख खडा गरी र्ो अलभिेखीकरण लनस्सा ददईएको छ
।
सम्बजन्धत घर तथा जग्गाधनीको नाि, थर र वतन...................................

जग्गाको वववरण
साववक ...................................... गा.वव.स. वडा नं........ हाि भीरकोट नगरपालिका वडा नं. ...............
टोि ................... वकत्ता नं. ..................... िेत्रफि ........................

जग्गाको चार वकल्िािः
पवयिा............................वफट आफ्नो जग्गापलछ वकत्ता नं. ................ सं लधर्ारको नाि.............................
पजश्चििा ...........................वफट आफ्नो जग्गापलछ वकत्ता नं . ................ सं लधर्ारको
नाि.............................
उत्तरिा............................वफट आफ्नो जग्गापलछ वकत्ता नं . ................ सं लधर्ारको
नाि.............................
दजिणिा............................वफट आफ्नो जग्गापलछ वकत्ता नं . ................ सं लधर्ारको
नाि.............................
लनिायण सम्पन्न भएको ..................... तिे घरको वववरणिः
घरको वकलसि ...................

िेत्रफि
बेसिेण्ट ................... वगय वफट,
पवहिो तिा................... वगय वफट,
तेस्रो तिा................... वगय वफट,

ुँ तिा ........................... वगय वफट ।
भूई
दोस्रो तिा ........................... वगय वफट ।
चौथो तिा ........................... वगय वफट ।

घरको जलिन्थको िम्बाई (सबै भन्दा बढी िम्बाई) ................ चौडाई (सबै भन्दा बढी चौडाई)...............
घरको लिीन्थको िम्बाई िालथ सबै भन्दा उचाईसम्िको उचाई..........................
हाि भएको सडकको केन्र रे खाबाट छाड्न पने ....................
सेटव्र्ाक..........................

अन्र् केही करा भए सो वववरण

.........
अलिन

...................
सब इजन्जलनर्र

...................
इजन्जलनर्र
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...............................
प्रिख प्रशासकीर् अलधकृत

अनसूची-९

(दफा ७ को उपदफा (१)(ख) सं ग सम्बजन्धत)

पत्र सङ्ख्र्ा: 207८।7९

लिलतिः २०७८।….।….

चिानी नं.:

कच्ची घर अलभिेखीकरण लनस्सा

श्रीिान्/श्रीिती/सश्री ...............................................................
ठे गानािः- भीरकोट नगरपालिका वडा नं. ..................
िहाशर्,
तपाईंिे

साववक

......................गा.वव.स.

हाि

भीरकोट

नगरपालिका

वडा

नं.

....

को

वकत्ता

नं.

.............................. िेत्रफि .................... बराबरको ...... तिे लनम्न वववरण बिोजजिको कच्ची सं रचना
लनिायण कार्य नगरपालिका स्थापना हनपूव य लिलत ..................... िा सम्पन्न गन य भएकोिे र्स नगरपालिकािा
तपाईको सम्पन्न सं रचनाको अलभिेख खडा गरी र्ो अलभिेखीकरण लनस्साददईएको छ ।
भवनको वलगयकरण
क)

ख)

लनिायणको स्रक्चरि लसस्टि......................

ग)

घ)

घरको अलभिेखीकरणको िालग स्वीकृत िेत्रफि ...........................
भवनको वववरण

िम्बाई

चौडाई

उचाई

िेत्रफि(वगय वफटिा)

भूलिगत तिा
भूइतिा

पवहिो तिा
दोस्रो तिा
तेस्रो तिा

चौथो तिा
पाुँचौ तिा

घर अलभिेखीकरण प्रिाण पत्र दददाुँ अपनाउने कार्यववधी

1. र्ो प्रिाण पत्रिे घर नक्सा पास भनी कनै पलन वकलसििा जनाउने छै न, िात्र सो घर नगरपालिका पूव य बनेको
भएर सो घरको नगरपालिकािा घर अलभिेखीकरण गररएको जनाइनेछ ।

2. सो अलभिेखीकरण भवन नगरपालिकािा कर लिएको िेत्र िात्र कार्ि गररएको बजझनेछ र आवश्र्क परे को
खण्डिा नगरपालिकािे सो िापदण्ड लभत्र बनेको सं रचनािाई हटाउन िगाउनेछ । हटाउने बेिािा लनजिे

आफैिे नै नगरपालिकािे तोकेको म्र्ाद लभत्र भत्काउन पनेछ। अन्र्था नगरपालिकािे नै भत्काई िागेको खचय
असि गनेछ ।
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