गैंडाकोट नगरपालिकामा भवनहरुको अलभिेख तथा घर नक्सा व्यवस्था सम्बन्धी लनर्देलिका,
२०७७

गैंडाकोट नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्
गैंडाकोट नविपरासी( ब.सु.पू.)

गैंडाकोट नगरपालिकामा भवनहरुको अलभिेख तथा घर नक्सा व्यवस्था सम्बन्धी लनर्देलिका
२०७७
प्रस्तावाना:
गैंडाकोट नगरपालिका लित्र लनर्ायण िएका िवनहरुका नक्सा पास एवं अलििेखीकरणिाई व्र्वलथित गने उद्देश्र्िे
रालरिर् िवन संलहता, २०७२ िागु हुनु पवू य लनलर्यत िवनहरु र रालरिर् िवन संलहता, २०७२ िागु िए पश्चात तत्कालिन
प्रचलित कानून बर्ोलिर् नक्सा पास गनयु पनेर्ा नक्सा पास नगरी वा पास िएको नक्सार्ा थवीकृ लत नलिई हेरफे र गरी वा
र्ापदण्ड लवपरीत बनाएका िवनहरुको अलििेखीकरण गरी गैंडाकोट नगरपालिकाको व्र्वलथित र सरु लित बथती
लवकास तिा शहरीकरणको अवधारणिाई र्तू यरुप लदन थिानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा २६ (छ) को
व्र्वहाररक कार्ायन्वर्न गनय वाञ्छनीर् िएकोिे गैंडाकोट नगरपालिकाको प्रशासकीर् कार्यलवधी लनर्लर्त गने ऐन
२०७५ को दफा ४ (१) बर्ोलिर् गैंडाकोट नगर कार्यपालिकािे र्ो लनदेलशका बनाएको छ ।
पररच्छे र्द – १
प्रारलम्भक
१. संलिप्त नार् र प्रारम्ि :
क) र्ो लनदेलशकाको नार् “ गैंडाकोट नगरपालिकार्ा िवनहरुको अलििेख तिा घर नक्सा व्र्वथिा
सम्बन्धी लनदेलशका -२०७७" रहेको छ ।
ख) र्ो लनदेलशका तुरुन्त प्रारम्ि हुनेछ ।
२. पररिाषा : लवषर् वा प्रसङ्गिे अन्र् अिय निागेर्ा,
क) “सिा” िन्नािे संलवधानको धारा २२३ बर्ोलिर्को नगर सिा सम्झनुपछय ।
ख) “कार्यपालिका" िन्नािे गैडाकोट नगर कार्यपालिका सम्झनु पछय ।
ग) “अध्र्ि” िन्नािे सिा अध्र्ििाई सम्झनु पछय ।
घ) “नगरपालिका” िन्नािे गैडाकोट नगरपालिकािाई सम्झनु पछय ।
ङ) "िवन" िन्नािे घर, टहरा, वा अन्र् र्थतै प्रकारका संरचना सम्झनुपछय ।
च) “िवन संलहता” िन्नािे बथती लवकास शहरी र्ोिना तिा िवन लनर्ायण सम्बन्धी आधारितू लनर्ायण
र्ापदण्ड, २०७२ तिा लनर्ायण सम्बन्धी अन्र् प्रचलित कानूनिाई सम्झनु पछय ।
छ) "वडा कार्ायिर्" िन्नािे गैडाकोट नगरपालिकाका वडा कार्ायिर्हरु सम्झनु पछय ।
ि) “प्रालवलधक” िन्नािे गैडाकोट नगरपालिका वा वडा कार्ायिर्वाट िग्गा वा िवन नापिाचं गनयको
िालग खटाइएको प्रालवलधक कर्यचारीिाई सम्झनु पछय ।
झ) "नक्सा बैक" िन्नािे नगरपालिकाको िवन तिा बथती लवकास शाखार्ा रहेका लवलिन्न साईिका
िवनहरुको नक्साहरूको सग्रह िन्ने सम्झनु पछय ।
ञ) “ घरधनी” िन्नािे बनाएको घरको थवालर्त्व िएको व्र्लििाई सम्झनु पदयछ ।

ट) "संलधर्ार" िन्नािे घर रहेको िग्गासँग लसर्ाना िोलडएका सबै िग्गाधनीहरुिाई सम्झनु पछय ।
३. िवन अलििेखीकरण सम्बन्धी व्र्वथिा :
क) िवन संलहता, २०७२ िागु हुनु पवू य लनर्ायण िैसके का िवनहरु अलििेखीकरण गनय छुटेका िए
िथताको तथतै िनु अवथिार्ा छन् सोही अनुसारको नक्सा र फोटो र्ाग गरी घर नक्सा प्रर्ालणत गरी
एक पटकका िालग अलििेखीकरणको प्रर्ाणपत्र उपिब्ध गराइनेछ । र्सरी अलििेखीकरण गदाय
आलियक ऐनेिे तोके अनुसारको दथतुर लिईनेछ ।
ख) प्रचलित कानुन बर्ोलिर् िवन लनर्ायणको िागी थवीकृ ती लिएको तर नक्सा लवपररत िवन लनर्ायण
गरे को प्रालवलधक चेकिाँचबाट देलखन आएर्ा त्र्थता िवनहरुको नगरप्रर्ख
ु को आदेशर्ा नक्सा पास
गनय िाग्ने दथतुर बाहेक सोको िप दोब्बर दथतुर बराबर िररवाना लिई अलििेखीकरण गनय सलकनेछ ।
उि िवनको बाटोबाट सेटव्र्ाक अलनवार्य रुपर्ा पगु ेको हुनुपनेछ । र्सरी लनर्ायण िएको िवनको
र्ापदण्ड पर्ु ायउनका िालग सचू ना लदइनेछ । र्थतो सचू ना अलििेखीकरणको प्रर्ाण पत्रको साि
संिग्न गरी लदइनेछ । र्सरी सचू ना लदइसके पलछ नगरपालिकािे आवश्र्क परे का बखत प्रचलित कानुन
बर्ोलिर्को प्रलिर्ा अबिम्बन गनय सक्नेछ । र्ापदण्ड पर्ु र्ाउन सचू ना लदइसके पलछ लनलर्यत संरचना
पनु लनर्ायण गरी र्ापदण्ड अनुकुिको बनाई पेश गरे र्ा लनर्र्ानुसार लनर्ायण सम्पन्न प्रर्ाणपत्र उपउब्ध
गराईनेछ । र्सर्ा नक्सा पास दथतुर लिइनेछैन ।
ग) िवन सलहता, २०७२ िागु िैसके पलछ घरनक्सा पास नगरी तर नगरपालिकाको िवन र्ापदण्ड
अनसु ार बनेका िवनहरुको हकर्ा नक्सा पास दथतरु को तेब्बर दथतरु लिई नक्सा पास गररनेछ ।
घ) र्ालि िनु सक
ु ै कुरा िेलखएको िएता पलन लनदेलशका िागु िए पलछ बन्ने िवनको हकर्ा
अलििेखीकरण सम्बन्धी प्रावधान िागु हुने छै न ।
पररच्छे र्द -२
भवन अलभिेखीकरण सम्बन्धी प्रलिया
४. िवन अलििेखीकरणका िागी लनम्न अनसु ार प्रलिर्ा अविम्बन गररने छ ।
क) परु ाना िवनहरुको अलििेखीकरण गनय सावयिलनक सचं ार र्ाध्र्र्र्ा ३५ लदने सचू ना प्रकाशन प्रसारण गररनेछ।
ख) सम्बलन्धत व्र्लि अनसु चू ी – १ अनसु ारको ढाँचार्ा सबं लन्धत वडा कार्ायिर्र्ा लनवेदन लदनपु नेछ ।
ग)
घ)
ङ)
च)

सम्बलन्धत वडा कार्ायिर्बाट घर नक्सा अलििेखीकरण लकताब रु. ५००- रािश्व लिई उपिब्ध गराउनेछ ।
लनवेदन दताय िई सके पलछ अनुसचू ी – २ अनुसारको ढाँचार्ा सियलर्न र्चु ल्ु का गररनेछ ।
नगरपालिकाबाट खटाईएको प्रालवलधक कर्यचारीिे थििगत अध्र्र्न प्रलतवेदन पेश गनेछ ।
प्रालवलधक सलहतको कर्यचारीबाट िएको थििगत सियलर्न र्चु ल्ु का र प्रलतवेदन सलहत अनुसचू ी ३ को
ढाँचार्ा सम्बलन्धत वडािे नगरपालिकार्ा लसफाररस गनयपु नेछ ।
छ) उपदफा (ङ) र (च) को प्रलिर्ा परु ा गरे र्ा र्ात्र िवन अलििेखीकरण प्रर्ाणपत्र उपिब्ध गराईनेछ ।

ि) िवन लनर्ायण हुने वा िएको िग्गाको िग्गाधनी उपलथित हुन नसक्ने िएर्ा िग्गाधनीको सहर्लत पत्र पेश
गनयपु नेछ ।
झ) वडा कार्ायिर्र्ा लनवेदन दताय गरी वडा कार्ायिर्को लसफाररस िई नगरपालिकार्ा दताय िएको लर्लत देलख १
वषय सम्र् घर नक्सा अलििेखीकरण रािश्व शल्ु क बुझाई प्रर्ाण पत्र लिई सक्नुपनेछ ।
पररच्छे र्द -३
५. मापर्दण्ड पुर्याउन सलं धयारको मञ्जुरीनामा ग्राह्य नहुने:
क) र्स कार्यलवलध बर्ोलिर् प्रकालशत िएको सचू ना अनुरुप परे का लनवेदनहरुका हकर्ा र्ापदण्डहरु पर्ु र्ाउने
प्रर्ोिनको िालग संलधर्ारको र्ञ्िरु ीनार्ाको आधारर्ा िवन लनर्लर्त तिा पास गरी लनर्ायण सम्पन्न
प्रर्ाणपत्र उपिब्ध गराईने छै न ।
ख) र्स लनदेलशका बर्ोलिर् लनर्ायण सम्पन्न प्रर्ाण पत्र प्राप्त गरे का िवनको तिा िप सम्बन्धी व्र्वथिा: र्स
लनदेलशका बर्ोलिर् नक्सापास गरे का वा लनर्ायण सम्पन्न प्रर्ाण पत्र प्राप्त गरे का िवनहरुर्ा तिा िप गने
सम्बन्धर्ा देहार् बर्ोलिर् हुन्छः
अ. त्र्थतो िवनर्ा प्रालवलधक दृलिकोणिे तिा िप गनय लर्ल्ने नलर्ल्ने लवषर्र्ा सम्बलन्धत लडिाइनरबाट
लडिाइन पेश हुनुपने छ ।
आ. उपदफा (ग) बर्ोलिर् तर्ार िएको लडिाइन र्स कार्ायिर्का प्रालवलधकबाट चेकिाँच गदाय उपर्ि
ु
देलखएर्ा तिा िपको कारबाही अगाडी बढाइने छ ।
६. गित लववरण तर्ार गने प्रालवलधक तिा परार्शयदातािाई कारबाही हुने: र्स लनदेलशका बर्ोलिर्का कार्य
सम्पन्न गनय नक्सा लडिाइन गने लडिाईनरिे पेश गरे को नक्सा सलहतको लववरण र्स कार्ायिर्को कर्यचारीबाट
थििगत लनररिण गदाय पेश गररएका लववरणर्ा र लफल्डको अवथिा फरक पाइएर्ा लसफाररस गने लडिाईनरिाई
काननू वर्ोलिर् कारवाही गररनेछ ।
७. नक्सा पास सम्बन्धी लवशेष व्र्वथिाका हकर्ा र्ात्र लनदेलशका आकलषयत हुनेछ । र्ो लनदेलशकार्ा िएका
व्र्वथिाहरु र्सै लनदेलशका बर्ोलिर् प्रकालशत सचू नाको म्र्ादलित्र परे का दरखाथत उपरको कारबाहीका हकर्ा
र्ात्र िागु हुनेछन् । प्रचलित काननू बर्ोलिर् हुने लनर्लर्त नक्सापास सम्बन्धी व्र्वथिाका हकर्ा र्ो कार्यलवलध
आकलषयत हुनेछैन ।
८. वाघा अड्काउ फुकाउने : र्स लनदेलशका कार्ायन्वर्नका िर्र्ा कुनै बाधा अड्काउ परे र्ा कार्यपालिकािे
लनणयर् गरी त्र्थतो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने छ ।

पररच्छे र्द ४
९. स्थालनय सरकार संचािन ऐन २०७४ को र्दफा २७ (६) बजोलजम लनिुल्क नक्सा उपिब्ध गराउने
सम्बन्धी व्यवस्था ।
क) नगरपालिकार्ा लनर्ायण हुने िवनहरुको एकरूपता ल्र्ाउन नगरपालिकािे लवलिन्न साईिका
नक्साहरुको नक्सा बैंक थिापना गनेछ ।
ख) कुनै पलन सेवाग्राहीिे चाहेर्ा नक्सा बैंकर्ा रहेका नक्साहरू र्ध्र्ेबाट आफुिाई उपर्ुि हुने नक्सा
रोज्न सक्नेछ । र्सरी नक्सा रोज्नको िालग सेवाग्राहीिे अनुसचु ी ४ अनुसारको ढाँचार्ा लनवेदन
नगरपालिकार्ा लदनु पनेछ ।
ग) र्सरी नक्सा बैंकबाट आफुिे छानेको नक्सा र्ध्र्े १००० वगयलफट सम्र्को िेत्रफि हुने नक्सा िएर्ा
नगरपालिकािे लनशल्ु क रुपर्ा उपिब्ध गराउने छ । नक्सा दताय शल्ु क र्ात्र रु १००० िाग्नेछ ।
घ) १००० वगयलफट िन्दा र्ािीको िवनको नक्सा िएर्ा दताय शल्ु क रु १००० र नक्सा शल्ु क प्रलत
वगयलफटको रु २ / ५० का दरिे शल्ु क बझु ाउनु पनेछ ।
पररच्छे र्द ५
१०. नक्सा सम्बन्धी लविेष व्यवस्था
क) र्स नगर िेत्र लित्र िवन लनर्ायण गनय चाहने व्र्लििे आफै िे नक्सा तर्ार गरी तोलकएको र्ापदण्ड परु ा
गरी लनवेदन साि आफुिे लनर्ायण गनय चाहेको िवनको नक्सा सर्ेत पेश गनय सक्नेछ ।
ख) र्सरी लनवेदन साि पेश हुन आएको नक्साको नगरपालिकाको प्रालवलधक कर्यचारीबाट अध्र्र्न गरी
तोलकएको र्ापदण्ड अनसु ारको िए निएको हेरी आवश्र्क प्रलिर्ा परु ा िएको िए नक्सा पास गने
प्रलिर्ा अलघ वढाइनेछ ।
ग) र्सरी नक्सा तर्ार गने ईलन्िलनर्रिे र्स नगरपालिकार्ा दताय शल्ु क रु २०००/- िाग्नेछ । दोहोराएर
आएर्ा पलन प्रत्र्ेक पटकको रु २०००/- नै दताय शल्ु क िाग्नेछ ।
घ) र्सरी आफै नक्सा बनाई लनवेदन पेश गदाय नक्सा बनाउने ईलन्िलनर्रको नार्, ठे गाना, हथतािर,
ईलन्िलनर्ररङ्ग पररषदको दताय नं, प्रि रुपर्ा उल्िेख गनयपु नेछ । सािर्ा पररषदर्ा दताय िएको
प्रर्ाणपत्रको प्रलतलिपी सर्ेत सि
ं ग्न गरी पेश गनयु पनेछ ।
ङ) र्सरी उपिब्ध गराउने नक्सा लनवेदकिे लदएको लनवेदनको दताय नं. अनसु ारको िर् सख्ं र्ाको
आधारर्ा िर्श उपिब्ध गराइनेछ ।
११. नक्सापास सम्बन्धी लविेष व्यवस्थाका िागी सूचना प्रकालित र कारबाही सम्बन्धी व्यवस्थााः
क) र्स लनदेलशका बर्ोलिर् नक्सापास गने वा लनर्ायण सम्पन्न प्रर्ाण पत्र प्रदान गने प्रर्ोिनका िागी एक
पटक र्ात्र ३५ लदन म्र्ाद िएको सचू ना प्रकालशत गररने छ। लनदेलशका बर्ोलिर् प्रकालशत सचू नाको म्र्ाद
लित्र दताय हुन आएका दरखाथत उपर त्र्थतो सचू नाको म्र्ाद िि
ु ान िएका लर्लतिे एक वषय लित्रर्ा अलन्तर्
कारबाही र लकनारा हुनेछ ।

ख) उपदफा (क) र्ा उल्िेलखत सर्र् लित्र उपलथित िई कार्ायिर्िे र्ागेका आवश्र्क कागिात उपिब्ध
गराउने तिा िागेको शल्ु क दथतुर बझु ाई सर्र्र्ै सम्बलन्धत प्रर्ाणपत्र प्राप्त गने दालर्त्व सम्बलन्धत
दरखाथतवािाको हुनेछ ।
ग) र्स लनदेलशका बर्ोलिर् लनर्ायण सम्पन्न प्रर्ाणपत्र वा अलििेखीकरण प्रर्ाण लदने प्रर्ोिनका िागी गरीने
३५ लदने सचू ना प्रकाशन र्स नगरपालिकाको वडा नं. ३ र १८ र्ा िागु हुनेछैन । वडा नं. ३ , १८ र सालबक
रतनपरु गा.लव.स. का िागी र्सै लनदेलशका बर्ोलिर् अको सचू ना प्रकाशन गनय सलकनेछ ।
पररच्छे र्द -६ लवलवध
अ) र्स लनदेलशका बर्ोलिर् अलििेखीकरण प्रर्ाणपत्र प्रदान गररएका सबै िवनहरुको सम्बन्धर्ा नगरपालिकािे
र्स पलछ िारी गने िनु सक
ु ै लनणयर् तिा शतयहरु अलनवार्य रुपर्ा घर धनीिे पािना गनयपु नेछ।
आ) र्स गैंडाकोट नगरपालिकाबाट िवन लनर्ायणका िालग लिइने नक्सापास वापतको दथतुर आलियक ऐनिे तोलकए
बर्ोलिर् हुनेछ ।
इ) िवन संलहता २०७२ िागू िएपलछ र्ापदण्ड लवपररत बनेका िवनहरुको अलििेखीकरण गने कार्य
नगरप्रर्ख
ु को लनणयर्बाट र्ात्र हुनेछ ।
ई) र्ो लनदेलशका िागु िै ३५ लदने सचू ना प्रकाशन नहुदै पेश हुन आएका लनवेदनहरु र्सै लनदेलशका अन्तगयत
प्रकालशत सचू ना अनसु ार लनवेदन दताय िएको र्ालननेछ । र्सै लनदेलशका बर्ोलिर् प्रलिर्ा अगाडी बढाउन बाधा
पने छै न ।

अनुसलु च – १
(लनदेलशकाको दफा ४ (ख) सँग सम्बलन्धत)
लनवेदनको ढाँचा
श्री अध्र्ि ज्र्ू
.......... वडा कार्ायिर् गैंडाकोट नगरपालिका नविपरासी (ब. स.ु पु. ) ।
र्होदर्
लवषय : घर नक्सा पास / अलभिेखकरणका िालग लसफाररस पााँऊ ।
कार्ायिर्र्ा लनवेदन गनायको कारण र्ेरो नाउँर्ा दताय िएको नविपरासी लिल्िा हाि गैडाकोट नगरपालिका वडा नं
........ सालवक ............ गा.लव.स. वडा नं. ........ लक. न. ..... िेत्रफि .......... िग्गार्ा र्ैिे ......... सािर्ा ...........
कोठाको ........... तिाको ........िेत्रफिको .......... तिे घर लनर्ायण गरे को / गनय चाहेकोर्ा चारै लदशा तफय को िग्गाको
सांध-लसर्ानािाई सर्ेत असर नपर्ु ायई लनर्ायण गने / गरे को गैडाकोट नगरपालिकािे लनर्ायण गरे को र्ापदण्ड राम्रोसंग
बझु ी सहर्त िै िाग्ने दथतुर लदन सर्ेत तर्ार िै घर नक्सापासका िागी लसफाररस गररलदनुहुन र्ो लनवेदन सादर पेश गरे को
छु । र्ैिे र्ालि उल्िेख गरे का लववरण झटु ा ठहरे कानुन बर्ोलिर् सहने छु / बझु ाउने छ ।
वडाबाट बझु ाएको दथतुरको रलसद न: ..................
लनवेर्दकको हस्ताक्षर
नार्:
ठे गाना:
टोि :
सम्पकय नं.:
हथतािर
आवश्र्क कागिातहरु
क)
ख)
ग)
घ)
ङ)
च)

वडा कार्ायिर्को लनवेदन ।
नेपािी नागररकताको प्रर्ाणपत्रको प्रलतलिलप -१ िान ।
िग्गाधनी प्रर्ाण पिु ाय प्रलतलिलप – १ िान
चाि,ु आ.व को सम्पत्तीकर लतरे को रलसदको प्रलतलिपी -१ िान
घरको नक्सा – १ प्रलत
िग्गाको नक्सा -१ िान

कागिपत्रहरु सम्बलन्धत व्र्लििे लचल्िो फाइिर्ा राखी बझु ाउनु पनेछ ।

अनुसच
ू ी-२
लनदेलशकाको दफा ४ को (घ) सँग सम्बलन्धत।
(सियलर्नको ढाँचा)

गैंडाकोट नगरपालिका वडा नं ........... सालबक .........
र्ा बथने श्री ................................. िे र्स कार्ायिर्र्ा लदएको लनवेदनर्ा र्ालि थििगत सियलर्न िाँच (र्चु ल्ु का
र्ाफय त) गदाय श्री ............................. िे हाि गैंडाकोट नगरपालिका सालबक ............. गा.लव.स. वडा नं. .............
लक.नं. .................... िेत्रफि ......... को िग्गार्ा .......... सािर्ा िवन लनर्ायण गरे को लठक साँचो हो । र्ो घरको
नक्सापास गररलदएर्ा हार्ीिाइ कुनै लकलसर्को दाबी लवरोध छै न । पलछ होइन छै न िलन कलहँ कतै उिरु ी सर्ेत गने छै नौ
। सािै वडा कार्ायिर्बाट खटी आएको डोरिे सोधनी गदाय हाम्रो लचत्त बझ्ु र्ो । लनििे सडक अलधकार िेत्र
.................. लसर्ा सर्ेत छाडी घर लनर्ायण गरे को देलखन्छ/पाईएको छ ।
साक्षीहरू
१)
२)
३)
४)

टोि लवकास सलर्लतको अध्र्ि -बडा सलर्लतको कार्ायिर् कार् तलर्ि गने कर्यचारी
रोहबर –
बडा अध्र्ि
इलत सवं त.......... साि .......... र्लहना ........... गते रोि ............ शिु र् ।

अनुसच
ू ी–३
(लनदेलशकाको दफा ४ (च) सँग सम्बलन्धत)
(लसफाररस पत्र ढांचा)
प.स.
च.नं.
श्री गैडाकोट नगरपालिका कार्ायिर् गैडाकोट नविपरासी ।
लवषयाः घर नक्सा अलभिेखीकरण को िागी लसफाररस गरी पठाइएको बारे ।
प्रथतुत लवषर्र्ा गैडाकोट नगरपलिका वडा नं. .............. सालवक .......... लक.नं. .............िेत्रफि ............ लनर्ायण
गरे का िग्गाधनी श्री ............................. िे .............. िग्गार्ा, र्स कार्ायिर्र्ा घर नक्सापासका िागी लसफाररस
गररपाउँ िलन लदएको लनवेदन र्ािी िाँचबझु गदाय लनििे पेश गरे को घरको अिलिखकरण गनय तोलकएको र्ापदण्डहरु
सवै परु ा िएको देलखएकोिे घर नक्सा अलििेखीकरण गररलदन हुन लसफाररससाि अनुरोध छ ।
.................
वडाअध्र्ि
सि
ं ग्न कागिातहरु
क) गैडाकोट नगरपालिका कार्ायिर्र्ा लसफाररस पत्र साि तपलसि बर्ोलिर्का कागिात सलहत आवेदन दताय
गनयपु ने।
ख) लसफाररस पत्र – १ िान
ग) नक्सा original copy र Photocopy – १/१ िान
घ) नेपािी नागररकताको प्रर्ाण पत्रको प्रलतलिपी १ िान
ङ) एलककृ त सम्पलत कर लतरे को रलसदको प्रलतलिलप १ प्रलत
च) पासपोटय साइिको फोटो- ४ िान
छ) प्िालथटक कोटेड फाइि - १ िान
ि) नक्सा पास फारर् - १ िान (सम्बलन्धत व्र्लि िरी ल्र्ाउनु पने) र रािश्व लतरर ल्र्ाउनपु नेछ ।
र्ािी उल्िेलखत कागिपत्र पेश िएर्ा गैंडाकोट नगरपालिका िवन तिा बथती लवकास उप - शाखािे दताय गरी कार्
अलघ बढाउनुपनेछ ।

अनुसच
ू ी–४
(लनदेलशकाको दफा ९ को ट सँग सम्बलन्धत)
(लनवेदनको ढाँचा)
श्रीर्ान् प्रर्ख
ु प्रशासकीर् अलधकृ त ज्र्ू
गैंडाकोट नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्
गैंडाकोट, नविपरासी ( ब.स.ु प.ू )
लवषय :- नक्सा उपिब्ध गराई पाऊ ।
प्रथतुत लवषर्र्ा र्ेरो .............. नाताको ....................... नार्र्ा दताय कार्र् रहेको हाि गैंडाकोट नगरपालिका
सालवक .................... गा.लव.स. वडा नं. ........ लक.नं. ................. िेत्रफि ...................... र्ा िवन लनर्ायण
गनयपु ने िएकोिे र्स नगरपालिकाको नक्सा बैंकर्ा रहेको नक्सा नं. ......... को िेत्रफि ......... वगय फीट िएको नक्सा
अनुसारको िवन लनर्ायण गनय र् सहर्त िएकोिे उल्िेलखत नक्सा उपिब्ध गराइलदनुहुन अनुरोध छ । र्स सम्बन्धर्ा
आवश्र्क कागिातहरु र्सै साि पेश गरे को छु ।
१.
२.
३.
४.

िग्गाधलन प्रर्ाणपत्र पिु ाय प्रलतलिलप - िान १
आ.व. ......../....... को सम्पत्ती कर बझु ाएको रलसद प्रलतलिलप - िान १
नागररकता प्रर्ाणपत्रको प्रलतलिलप - िान १
सबं लन्धत िग्गाको नक्सा - िान १

लनवेदक
नार् :ठे गाना :सम्पकय नं. :-

