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मल्लरानी गाउँपाललकाको घर नक्सा अलिलेखिकरण कार्यविलि, २०७८ 

गाउँ कार्यपाललका िैकठिाट स्िीकृत लमलतिः २०७८/०७/०८ 

प्रस्तािनािः मल्लरानी गाउँपाललका लित्र लनमायण िएका र लनमायण हनुे घरहरुको अलिलेखिकरणलाई व्र्िखस्ित गने 
उदेश्र्का साि मल्लरानी गाउँपाललका के्षत्र लित्र ििन संवहता २०७२ लाग ु िए पश्चात तत्काललत प्रचललत काननु 
िमोखिम घर नक्सा अलिलेखिकरण गरी व्र्िखस्ित गनय िाछनिलनर् िएकोले स्िानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को 
दफा १०२ िमोखिम कार्यपाललकाको लमलत २०७८/०७/०८ गतेको िैठकले र्ो कार्यविलि िनाइ लाग ुगररएको ि। 

पररच्िेद– १ 

प्रारखबिक 

१.  संखक्षप्त नाम र प्रारबििः  

       (१) र्स कार्यविलिको नाम “मल्लरानी गाउँपाललकाको घर नक्सा अलिलेखिकरण कार्यविलि, २०७८” रहेको ि ।  

       (२) र्ो कार्यविलि तरुुन्त प्रारबि हनुेि ।  

२.  पररिाषािः विषर् िा प्रसङ्गले अको अिय नलागेमा र्स कार्यविलिमा, – 

    (क) “सिा” िन्नाले संवििानको िारा २२२ िमोखिमको गाउँ सिा  सबझन ुपिय । 

    (ि) “कार्यपाललका” िन्नाले गाउँ कार्यपाललका सबझन ुपिय । 

   (ग) "प्राविलिक" िन्नाले मल्लरानी गाउँपाललका िा िडा कार्ायलर्िाट िटाइएको प्राविलिक कमयचारी सबझनपुिय । 

३. ििन अलिलेखिकरण सबिन्िी ब्र्िस्िा   

क) ििन संवहता २०७२ लाग ु हनु ु पूिय लनमायण िइसकेका घरहरु िस्ताको तस्तै िनु अिस्िामा ि सोवह 
अनसुारको  घर िग्गा अलिलेखिकरणको प्रमाणपत्र उपलव्ि गराउने । 

ि) ििन संवहता २०७२ लाग ुिइसकेपलि ििन लनमायण अनमुलत नललइ लनमायण िएका  िा ििन संवहता २०७२ 
र सडक मापदण्ड तिा अन्र् प्रचललत काननु मापदण्ड पूणय रुपमा पालना िएका िा मापदण्ड पालना  निएका 
ििनहरुलाई िस्ताको तस्तै िनु अिस्िामा ि सोवह अनसुारको नक्सा तिा फोटो माग गरी घर नक्सा  
अलिलेखिकरणको प्रमाण पत्र उपलव्ि गराउने । 

ग) लनदेखशका लाग ुहनु ुिन्दा अगालड िनेका घरहरुलाई िनु अिस्िामा िन ्सोवह अिस्िामा एक पटकका लालग 
अलिलेखिकरण गने । 
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४.  घर िग्गा अलिलेखिकरण रािश्व सबिन्िमा  

क)  ििन संवहता २०७२ लाग ु हनु ु पिुय िनकेा ििनहरुको हकमा अलिलेखिकरण दस्तरु मल्लरानी गाउँपाललकाको 
आलियक ऐन अनसुार ललइ अलिलेखिकरण गने। र्ो मल्लरानी गाउँपाललकाको घर नक्सा अलिलेखिकरण सूचना प्रकासन 
िएपलि लाग ुहनुेि ।  

 

पररच्िेद २ 

  ५. घर नक्सा अलिलेखिकरण सबिन्िी प्रकृर्ा  

क) परुाना ििनहरुको अलिलेखिकरण गनय साियिलनक संचार माध्र्ममा ३५ ददन े विज्ञापन प्रकाशन तिा प्रशारण 
गने । 

ि) सबिन्िीत ब्र्खक्िले अनसुचुी १ अनसुारको ढाँचामा लनिेदन पेश गनुयपनेि ।  

ग) घर नक्सा अलिलेखिकरण गनय गाउँपाललकाको आलियक ऐन अनसुार अलिलेखिकरण शलु्क रािश्व लतनुयपनेि। 

घ) रािश्व लतरेर सो लनिेदन दताय गनुय पनेि । 

ङ) लनिेदन दताय िइसकेपलि सबिखन्ित िडा अध्र्क्ष र िडा प्राविलिकले स्िलगत िाचँ गने  ।  

च) अनसुखुच ३ िमोखिम िडा कार्ायलर्ले लसफाररस गरी गाउँपाललकामा पठाउने । 

ि) सबिन्िीत िडा कार्ायलर्को लसफाररस र िडा प्राविलिकको प्रलतिेदनका आिारमा मल्लरानी गाउँपाललकाले घर 
िग्गा अलिलेखिकरणका लालग लनिेदन दताय िएको लमलतले ४५ ददन लित्र प्रमाणपत्र उपलव्ि गराउन े। 

 

पररच्िेद– ३ 

६.  घर िग्गा अलिलेखिकरण नहनु ेअिस्िा  

क) ऐलानी साियिलनक िग्गामा िनेका संरचनाको अलिलेिीकरण हनुे िैन । 

ि)  सडक  िोला  कुलो िनके्षत्रका मापदण्ड लमचेर िनाएका ििनहरु  अलिलेखिकरण नहनुे । 

 

७. नर्ा ँिन्न े घर नक्सा अलिलेखिकरणका लालग सडक नदी अलिकार क्षते्र 

क)  नर्ाँ िने्न ििनहरु ििन संवहता २०७२ अनसुार हनुपुने । 

ि) ििन लनमायणका लालग िग्गाको क्षेत्रफल  ८० िगयलमटर हनुपुने । 

ग) गाउँपाललका, िडा कार्यलर् र  गाउँ िस्ती िोड्ने सडकको दार्ाँिार्ाँ  क्रमश  ७.५+१.५ ,६+१.५ र ४+१.५ लम 
िोलड घर िनाउन पाइने ि । 
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घ)  खझमरुक नदी, सहार्क िोला र अन्र् िोल्सा िोल्सीहरुमा क्रमशिः ३० लम, १०/१० लम र ५/५ लम िोडेर 
िनाउने । 

च) नहरको दिैु वकनारिाट १.५/१.५ लम िोडेर िनाउने । 

ि) पलवटङ गरेको  सडकको हकमा  ३+१ .५ लम िोड्ने । 

 

 

पररच्िेद– ४ 

विविि 

८. र्स लनदेखशका िमोखिम अलिलेखिकरण प्रमाणपत्र प्रदान गररएका सिै ििनहरुको सबिन्िमा गाउँपाललकाले र्सपलि 
िारी गने िनुसकैु लनणयर् तिा शतयहरु अलनिार्य रुपमा घर िलनले पालना गनुयपनेि ।  

१०. घर िग्गा तिा नक्सा पास अलिलेिीकरणका लागी गाउँपाललकामा सूखचकृत परामशय दाता माफय त घर नक्सा 
लडिाईन गरी पेश गनुयपनेि । 

११. र्स कार्यविलि कार्ायन्िर्नको क्रममा कुनै िािा अडकाउ पनय आएमा मल्लरानी गाउँ कार्यपाललकाले िािा     
अडकाउ फुकाउन सक्नेि ।    
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अनसुखुच १ 

कार्यविलिको लनर्म ५ (ि)संग सबिखन्ित 

लनिेदनको ढाचँा 
लमलत २०७.../.../.... 

श्रीमान ्अध्र्क्ष ज्रू् 

... िडा कार्ायलर् 

मल्लरानी गाउँपाललका प्र्ठुान  

 

विषर्िः घर िग्गा अलिलेखिकरणका लालग लसफाररस पाउँ । 

 

                    प्रस्ततु विषर्मा मेरो नाममा दताय िएको प्रू्ठान खिल्ला मल्लरानी गाउँपाललका िडा नं .... वक.न ........... 
क्षेत्रफल ........... िग्गामा मैले ........... सालमा ..... कोठाको .............. क्षेत्रफलको ........... तले   घर  लनमायण 
गरेको र पूियमा ............................ को पखश्चममा ................................ को उिरमा .............................. 
दखक्षणमा ............................... को िग्गाको साि लसमानालाई समेत असर नपरु्ायइ लनमायण गरेको  हुदँा घर िग्गा 
अलिलेखिकरण गररददनहुनु अनरुोि ि । 

दार्ा ँ             िार्ा ँ                 हस्ताक्षर                  
  

 लनिेदक  

  नामिः  
 ठेगानािः  
 टोलिः 
 सबपकय  नंिः 
िडा कार्यलर्मा पेश गनुयपने कागिातहरू  

१ नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र प्रलतललवप १ िान । 

२ िग्गा िलन प्रमाण पिुाय प्रलतललवप १ िान ।  

३ चाल ुआ.ि. को कर िा लतरो लतरेको रलसदको प्रलतललवप १ िान । 

४ घरको नक्सा १ िान ।  

५ िग्गाको नक्सा १ िान ।  

६ सरकारी अलमन िाट घर उक्त िग्गामा पने िलन प्रमाखणत प्रलतललपी । 
 

 

 



6 

अनसुचुी २ 

लनर्म ५ (ङ) संग सबिखन्ित 

सखियलमनको ढाचँा 
 

मल्लरानी गाउँपाललका िडा नं ...... साविक ................. गाविस वक.नं .................... क्षते्रफल ........ मा                 
श्री .................................... ले र्स कार्ायलर्मा ददएको लनिेदनमा मालि स्िलगत चेकिाँच  गदाय                
श्री ...................................... ले ............. सालमा लनमायण गरेको घर दठक साचो हो । लनिको सडक 
अलिकार क्षेत्र ............ लम. समेत िाडी घर लनमायण गरेको देखिन्ि । 

साक्षीहरु  

१. 

२. 

स्िलगत िाँच गने टोलीको नाम    हस्ताक्षर 

१. 

२. 

३. 
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अनसुचुी ३ 

लनर्म ५ ( च) संग सबिखन्ित 

लसफाररस पत्रको ढाचँा  

प.स.    लमलत २०७.../.../.... 
च.न.  

 

 

श्री मल्लरानी गाउँपाललका कार्ायलर्  

प्र्ठुान । 

 

विषर् :    घर नक्सा अलिलेखिकरणको लालग लसफाररस गरी पठाइएको िारे । 

 

प्रस्ततु विषर्मा मेरो नाममा दताय िएको प्रू्ठान खिल्ला मल्लरानी गाउँपाललका िडा नं ... वक.न. .......... क्षते्रफल 
........... िग्गामा घर लनमायण गरेका िग्गा िलन श्री ............................ ले र्स कार्ायलर्मा घर अलिलेखिकरण 
गनय तोवकएको मापदण्डहरु सिै परुा िएको देखिएकोले घर िग्गा अलिलेखिकरण गरी ददनहुनु लसफाररस साि अनरुोि 
ि । 

  

 

......... 
िडा अध्र्क्ष 

 

आिश्र्क कागिातहरु 

मल्लरानी गाउँपाललका कार्ायलर्मा लसफाररस पत्र साि तपलसल िमोखिमका कागिात सवहत आिेदन दताय गनुयपनेि । 

१. लसफाररस पत्र १ िान । 

२. नेपालको नागररकताको प्रमाणपत्र को प्रलतललवप १ िान । 

३. पासपोटय साइटको फोटो २ िान । 

४. रािश्व लतरेको रलसद । 

५. एवककृत सबपखि कर लतरेको रलसदको प्रलतललवप १ िान । 
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अनसुचुी ३ 

कार्यविलिको लनर्म ५ ( ि )  संग सबिखन्ित 

घरनक्सा अलिलेखिकरणको प्रमाणपत्रको ढाचँा 

आ.ि.  

च.नं. 

लमलतिः 207.../..../....  

 

प्रू्ठान खिल्ला मल्लरानी गा.पा. िडा नं .... स्िार्ी ठेगाना िइ हाल मल्लरानी गा .पा. िडा नं .... िस्न े          
श्री ................................. ले वक.नं ........ को क्षेत्रफल ........... मा कार्यविलि लनमायण िइ ििन 
अलिलेखिकरणको सूचना प्रकालसत गरेको लमलत िन्दा अगाडी घर टहरा पिायल लनमायण सबपन्न िइसकेको िलन पेश गनुय 
िएको लनिेदन उपर कारिाही हुँदा मल्लरानी गाउँपाललकाको प्राविलिक माफय त स्िलगत लनररक्षण गदाय लनमायण कार्य 
सबपन्न िएको िने्न प्रलतिेदन पेश हनु आएकोले लनिलाई घर िग्गा अलिलेखिकरणका प्रमाण पत्र प्रदान गररएको ि । 

क्र.सं. घरको वकलसम 
पक्की /कच्ची 

लनमायण िइसकेको 
घरको के्षत्रफल  
िगय लम 

िग्गाको क्षेत्रफल 

िगय लम 

सबपन्न लमलत  

१.     

२.     

 

 ............                               ................ ................ 
सि-इखन्िलनर्र                            इखन्िलनर्र                         प्रमिु प्रशासकीर् अलिकृत 
  


