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च.नं.(Ref.No.):  

धनगढीमाई नगरपािलका िभ का अिभलेखीकरण गन छुट भएका घर न सा तथा भौितक सरंचनाह को अिभलेखीकरण गन 

 यस धनगढीमाई नगरपािलकाका नगरवासीह को सिुवधालाई यानमा राखी धनगढीमाई नगरपािलका े  िभ  नगरपािलका 
थापना हन ुभ दा पिहले िनमाण स प न भएका वा नगरपािलका थापना भै सकेपिछ नगरपािलकाबाट वीकृित िलई वा निलई

नभएको वा पास भएको न सामा वीकृित वेगर आफू खसुी हेरफेर गरी बनाइएका
िनमाण स प न भएका घर तथा अ य भौितक सरंचनाह को सरंचनागत 
जिमनको सतहमािथ दिेखन ेघर तथा अ य सरंचनाको 
य तो मौका फेरी फेरी नआउन े भएको हदाँ यो सचूना काशन भएपिछ
िकताब ख रद गरी न सा िकताबको िववरणह  भरी िन न शतह  पालना गरी आव यक कागजातह  संल न राखी न सा िकताब साथ घर 
वा अ य भौितक संरचनाह को न सा िमित 
सरोकारवाला नगरवासीह को जानकारीको लािग यो सचूना का
शत तथा आव यक कागजातह ः 

 नेपाली नाग रकता माण-प को ितिलपी 

 ज गाधनी माणप को मािणत ितिलपी 

 ज गाको नापी कायालयबाट मािण

 ज गाको चारिक ला खलेुको माणप

 स प ी तथा भूमीकर ितरेको रिसदको ितिलपी 

 स बि धत वडा कायालयको िसफा रस प  

 ज गाधनीको पासप ट साईजको

 न सा िकताव ख रदको लािग नगरपािलकामा 

 यस कायालयमा आ.ब.२०७९
रंिगन न सा एक ित । 

 घर न सा पास/िनयिमत अिभलेख दता वापतको राज  रकम नगरपािलकाको 
कूल े फलको आधारमा बुझाउन ुपनछ । 

 घर न सा तयार गन ािविधकको नपेाल ईि जिनय रङ्ग

 रत पवूक पेश नभएका तथा समय सीमा नाघरे पेश ह

 यो सचूना काशन भए पिछ पिनन सा पास नगरी अटेर गरी बनाइएका घर तथा भौितक सरंचनाह  अिभलेखीकरण हने छैनन ्। 
य ता घर तथा भौितक संरचनाह  िनमाण भएको भेिटएमा िनयमानसुार कारवाही हनछे ।

 घरधनीको नाममा नै न सा िकता
यि ले घर न सा पेश गन पाउन ेछैन ।

 अिभलेखीकरणको लािग घर न सा पेश गरी माण प  
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धनगढीमाई नगरपािलका िभ का अिभलेखीकरण गन छुट भएका घर न सा तथा भौितक सरंचनाह को अिभलेखीकरण गन 
स ब धी अ य त ज री सचूना । 

यस धनगढीमाई नगरपािलकाका नगरवासीह को सिुवधालाई यानमा राखी धनगढीमाई नगरपािलका े  िभ  नगरपािलका 
 पिहले िनमाण स प न भएका वा नगरपािलका थापना भै सकेपिछ नगरपािलकाबाट वीकृित िलई वा निलई

नभएको वा पास भएको न सामा वीकृित वेगर आफू खसुी हेरफेर गरी बनाइएका, राि य भवनसिंहता र मापद ड पालना गरी वा नगरी 
भौितक सरंचनाह को सरंचनागत (Structural) सरु ाको िज मेवारी वंय घरधनीमा रहन े गरी 

जिमनको सतहमािथ दिेखन ेघर तथा अ य सरंचनाको अिभलेखीकरणको लािग नगरवासीह लाई यो अि तम पटक मौका दान ग रएको छ । 
य तो मौका फेरी फेरी नआउन े भएको हदाँ यो सचूना काशन भएपिछ नगरपािलकाको राज  उप शाखामा 

गरी न सा िकताबको िववरणह  भरी िन न शतह  पालना गरी आव यक कागजातह  संल न राखी न सा िकताब साथ घर 
वा अ य भौितक संरचनाह को न सा िमित २०७९ साल चै मसा त िभ  नगर कायपािलकाको काया
सरोकारवाला नगरवासीह को जानकारीको लािग यो सचूना काशन ग रएको छ।  

 

प को ितिलपी - १ ित, 

ज गाधनी माणप को मािणत ितिलपी - १ ित, 

ज गाको नापी कायालयबाट मािणत पणू न सा/फाईल/ ेस न सा - १ ित, 

ज गाको चारिक ला खलेुको माणप को ितिलपी - १ ित, 

स प ी तथा भूमीकर ितरेको रिसदको ितिलपी - १ ित, 

यालयको िसफा रस प  - १ ित, 

को रंङ्गीन फोटो - २ ित, 

न सा िकताव ख रदको लािग नगरपािलकामा .५००।- नगद बझुाएको स कल रिसद,  

९।०८० मा सचूी दता भएका Engineering Consultancy 

िनयिमत अिभलेख दता वापतको राज  रकम नगरपािलकाको न सा पासको लािग 
कूल े फलको आधारमा बुझाउन ुपनछ ।  

घर न सा तयार गन ािविधकको नपेाल ईि जिनय रङ्ग Council मा दता भएको माण प को मािणत ितिलिप संल न हनपुन

रत पवूक पेश नभएका तथा समय सीमा नाघरे पेश हन आएका घर न साह  अिभलेखीकरण हने छैनन ्। 

यो सचूना काशन भए पिछ पिनन सा पास नगरी अटेर गरी बनाइएका घर तथा भौितक सरंचनाह  अिभलेखीकरण हने छैनन ्। 
य ता घर तथा भौितक संरचनाह  िनमाण भएको भेिटएमा िनयमानसुार कारवाही हनछे । 

घरधनीको नाममा नै न सा िकताबको रिसद कािटएको हनपुनछ । एउटा यि को नाममा बुझाएको राज  भौचर संल न गरी अक  
यि ले घर न सा पेश गन पाउन ेछैन । 

अिभलेखीकरणको लािग घर न सा पेश गरी माण प  िवतरण काय २०८० साल असार मशा त िभ  मा  हनेछ ।
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www.dhangadhimaimun.gov.np 
mundhangadhi@gmail.com 
 033-545238 

िमितः २०७९ माघ २६ 
धनगढीमाई नगरपािलका िभ का अिभलेखीकरण गन छुट भएका घर न सा तथा भौितक सरंचनाह को अिभलेखीकरण गन 

यस धनगढीमाई नगरपािलकाका नगरवासीह को सिुवधालाई यानमा राखी धनगढीमाई नगरपािलका े  िभ  नगरपािलका 
 पिहले िनमाण स प न भएका वा नगरपािलका थापना भै सकेपिछ नगरपािलकाबाट वीकृित िलई वा निलई, न सा पास 

राि य भवनसिंहता र मापद ड पालना गरी वा नगरी 
सरु ाको िज मेवारी वंय घरधनीमा रहन े गरी 

अिभलेखीकरणको लािग नगरवासीह लाई यो अि तम पटक मौका दान ग रएको छ । 
नगरपािलकाको राज  उप शाखामा .५००।- नगद ितरी न सा 

गरी न सा िकताबको िववरणह  भरी िन न शतह  पालना गरी आव यक कागजातह  संल न राखी न सा िकताब साथ घर 
मसा त िभ  नगर कायपािलकाको कायालयमा पशे गनहुन स पणू 

Consultancy ह बाट तयार भएको A4 Size को 

सा पासको लािग तोिकएको दरमा घर न साको 

मा दता भएको माण प को मािणत ितिलिप संल न हनपुन छ ।  

न आएका घर न साह  अिभलेखीकरण हने छैनन ्।  

यो सचूना काशन भए पिछ पिनन सा पास नगरी अटेर गरी बनाइएका घर तथा भौितक सरंचनाह  अिभलेखीकरण हने छैनन ्। 

बको रिसद कािटएको हनपुनछ । एउटा यि को नाममा बुझाएको राज  भौचर संल न गरी अक  

साल असार मशा त िभ  मा  हनेछ । 


