
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 
भवन लनमााण प्रमालणकरण कार्ालवलि २०७४ 

 
नेपाि सरकार संघीर् मालमिा तथा स्थानीर् लवकास मन्त्रािर् पूवाािार लवकाश महाशाखाको लमलत 

२०७४-०१-२६ को च.न. २६८ को पर बमोलिम वस्ती लवकास, भवन लनमााण मापदण्ड 

२०७२ कार्ाान्त्वर्न गने व्यवस्था भएको र उक्त आदशे २०७३-११-२७ दलेख िाग ु भएको 

सन्त्दभामा २०७४-११-२६ सम्मको पुवा लनर्मात भवन लनर्लमत गनाका िालग कागशे्वरी मनोहरा 

नगर कार्ापालिकाको लनणार् बमोलिम र्ो कार्ालवलि पलहिो नगर सभाबाट  अनुमोदन गरर र्ो 

कार्ालवलि, २०७४ भाद्र १५ गते दलेख िाग ूगररएको छl  

१. नक्सा लनर्लमत सम्बन्त्िमा  

१.१ sfu]Zj/L dgf]x/f gu/kflnsfjf6 tf]lsPsf] 9f+rfdf tf]lsPsf] ;do leq cfjZos 

sfuhft   Pj+ lgdf{0f ePsf] ejgsf] k|fljlwsjf6 tof/ kfl/Psf] ;Dk"0f{ ljj/0f ;lxt 

3/wgLn] lgj]bg lbg' kg]{ 5 . tf]lsPsf] ;do kl5 k|fKt lgj]bg pk/ s'g} sf/jfxL ul/g] 5}g . 

t/ sfu]Zj/L dgf]x/f gu/kflnsfn] Dofb yk ug{ ;Sg] 5 . 

१.२ lgj]bg ;fy rfn' cfly{s jif{ ;Ddsf] lgdf{0f ePsf] ;Dk"0f{ If]qkmnsf] 3/hUuf s/, 

jxfns/, Joj;fos/ tyf sfu]Zj/L dgf]x/f gu/kflnsfnfO{ ltg'{ a'emfpg'kg]{ ;a} k|sf/sf s/ 

lt/]sf] Joxf]/f  k|dfl0ft u/]sf] x'g'kg]{ 5 . 

१.३ tf]lsPsf] ;doleq k|fKt lgj]bg tf]lsPsf] ljj/0f ;lxt k]z ul/Psf sfuhft रुिु u/L 

5'§} clen]v /fvL btf{ ul/g] 5 . 

१.४ o;/L btf{ ePsf lgj]bgx? btf{ ePsf] ldltn] & -;ft_ lbgleq gS;f kf; ldl;ndf 

;+nUg u/L नक्सा शाखाको  k|fljlws sd{rf/Ljf6 lkmN8 lgl/If0f u/L ;DalGwt 3/wlgsf] 

/f]xj/df lgj]bg ;fy k]z ePsf] ljj/0f / lkmN8sf] cj:yf r]s u/L & -;ft_ lbg leq प्रालवलिक 

शाखाdf k|ltj]bg k]z ug'{ kg]{ 5 . 

१.५ k|fljlws l;kmfl/; ;lxtsf] ljj/0f jdf]lhd o; sfof{nosf] sd{rf/Ljf6 :ynut lgl/If0f 

ubf{ l;kmfl/;df pNn]v ePsf] ljj/0f / lkmN8sf] cj:yf km/s kfOPdf l;kmfl/; ug]{ 

k|fljlwsnfO{ sfg"g jdf]lhम sf/jfxL ul/g] 5 . 

१.६ नेपाि सरकार मलन्त्र पररषदको लमलत २०७२-०६-१३ को लनणार् अनुसार वस्ती लवकाश 

सहरी र्ोिना तथा भवन लनमााण सम्बलन्त्ि आिार भूत मागा दशान २०७२ संशोलित २०७३ 

समेतिाई लनरन्त्तरता ददइने छl तर उक्त लनमााण कार्ाान्त्वर्न गदाा अंशबण्ड वा आर्ोिनाको 

कारणिे गदाा बाटो लवस्तार भई बाकी रहकेो िग्गा, िग्गा अलिग्रहण बाट बचेको िग्गा 

नगरपालिका घोषणा हुन ुभन्त्दा अगाडी खररद भई आएको िग्गा र मोही वाड फांड बाट प्राप्त 

भएको िग्गा न्त्र्ूनतम क्षेरफ़ि भन्त्दा कम भए पलन घर नक्सा पास हुन सके्न दलेखएको अवस्थामा 

घर नक्सा स्वीकृत ददइने l  

१.७ २०७३ साि असार मसान्त्त सम्म लनमााण स्वीकृत नलिई लनमााण भएका घरको नक्सा पास 

(लनर्लमत) गदाा २०६४ साि भन्त्दा अगाडी लनमााण भएका घरको हकमा तोदकएको क्षेरफ़ि लभर 

तोदकएको वगा फीट भन्त्दा नबढाई लनमााण गरेको घर, २०६४ साि दलेख २०७२ असार मसान्त्त 

सम्म लनमााण भएका घर सो अवलिमा िाग ुभएको मापदण्ड बमोलिम लनमााण भएकोमा, २०७२ 

असार मसान्त्त बाट २०७४ असार मसान्त्त सम्म लनमााण भएका घर मापदण्ड पुरा भएमा नक्सा 

लनर्ेलमत गना कार्ालवलिमा तोदकएको सलमलतको लसफाररस तथा तोदकएको बमोलिमका कागि प्रमाण 

संिग्न गरेमा नक्सा लनर्लमत गने l 

१.८ कागेश्वरी चक्रपथ सडकका दार्ााँ बार्ााँ बनकेा घरका सम्बन्त्िमा पुष्टी हुन ेगरर रिपि आरि े

लि.लव.स. (लिल्िा समन्त्वर् सलमलत) काठमाड ाँिे गरेको लनणार् बमोलिम गररने छl  

२. नक्सा सम्पन्नता सम्बन्त्िमा  



२.१ k|fljlws k|ltj]bg tyf l;kmfl/;df pNn]v ePsf] ljj/0f l:js[t gS;f eGbf jl9 t/ ejg 

lgdf{0f dfkb08 tyf /fli6«o ejg ;+lxtf cg's"n ePsf] kfOPdf :yfgLo :jfoQ zf;g P]g 

cg';f/ तोदकएको रकम  lnO{ ejg lgdf{0f ;DkGg k|df0fkq hf/L ul/g]5 .   

२.२ k|fljlws k|ltj]bg jdf]lhd s"n lgdf{0f ePsf] If]qkmn dWo] l:js[t gS;f jdf]lhdsf] 

If]qkmn, dfkb08 jdf]lhd lgdf{0f ug{ kfpg] If]qkmn tyf dfkb08 eGbf jl9 lgdf{0f ePsf] 

If]qkmn 5'6\ofO{ lg0f{ofg';f/ lgdf{0f k|dfl0ft b:t'/ c;"n ug{sf] nflu /fhZj असुिीको िालग 

kmfOn k7fOg] 5 . 

२.३ नक्सा पास हुाँदा नदलेखएको तर पलछ लनर्म लभर नपरेको नक्सा, lgdf{0f k|dfl0ft u/]s} 

cfwf/df sfg'g adf]lhdsf] sf/afxL ug{ afwf k'u]sf] dflgg] 5}g .  

२.४ sfu]Zj/L dgf]x/f gu/kflnsfaf6 hf/L u/Lg] eag lgdf{0f k|dfl0ft k|df0f kq c+za08f, 

a]rlavg, xs x:tfGt/0f, a}+s k|of]hg, ladf k|of]hg, axfn ;Demf}tf k|of]hg nufotsf sfdsf] 

nflu dfGox'g] laifo ;+DaGwLt lgsfox?df kqfrf/ u/Lg] 5 .  

२.५ @)%) ;fn eGbf clw lgdf{0f ePsf ;a} k|sf/sf eagx?sf] nflu sfu]Zj/L dgf]x/f 

gu/kflnsfnfO{ ltg'{ / a'emfpg' kg]{ ;a} k|sf/sf /fhZj bflvnf u/]sf] k|df0fsf] cfwf/df 

3/af6f] tyf rf/ lsNnf k|df0fLt ul/g] 5 . पुिाामा घर कार्म माग भएमा वडा बाट लसफाररस 

गररने छ l     

२.६ sfu]Zj/L dgf]x/f gu/kflnsfaf6 lgdf{0f :jLs[lt lnO{ :jLs[t gS;f adf]lhd g} lgdf{0f 

ePsf] ejg vl/b laqmL eO{ ;DaGwLt lgsfoaf6 xs x:tfGt/0f ;d]t e};s]sf] cj:yfdf 

:jLs[t gS;f klg gfd;f/Lsf] nflu नगरपालिकामा  lgj]bg k|fKt x'g] / lgodfg';f/ k|s[of 

k'/\ofO{ gfd;f/L ug'{kg]{ sfg'gL Joj:yfdf s]xL ejgx? JolQmsf] gfddf :jLs[t ePsf t/ 

lsga]r jf cGo sf/0fjf6 ;+:yf, sDkgL cflbsf] gfddf xs x:tfGt/0f ePsf] kfOPsf]n] of] 

lg0f{o x'g'eGbf k"j{ o;/L xs x:tfGt/0f e};s]sf] 3/x?sf] gS;f lgodfg';f/ k|s[of k'/\ofO{ b:t'/ 

lnO{ h'g k|of]hgsf] nflu :jLs[t lbOPsf] xf], ;f]xL k|of]hgdf pkof]u x'g] u/L jf ;+:yfut 

dfkb08df ejg ;+/rgf kl/jt{g u/] kZrft gfd;f/L ug]{ . 

२.७ sfu]Zj/L dgf]x/f gu/kflnsf If]qleq lgdf{0f ul/g] ejg, 6x/f cflbsf] lgdf{0fsf] nflu 

lgdf{0f cg'dlt lnP/ dfq lgdf{0f ug'{kg]{ sfg'gL k|fjwfg ePadf]lhd 3/wgLn] lgdf{0f cg'dltsf] 

nflu k|rlnt dfkb08, ejg ;+lxtf / sfg'g adf]lhdsf sfuhft ;lxt gS;f b/vf:t lbPdf 

cfjZos b:t'/ lnO{ gS;f kf; k|s[of z'? ug]{ / o;/L k|s[ofdf /x]s} cj:yfdf k|:tfljt 

ejgsf] s]xL efu jf k"/} lgdf{0f u/]sf] k|fljlws k|ltj]bg k]z x'g cfPdf gS;f kf; b:t'/ ltl/ 

;s]sf] x'Fbf sfg'g adf]lhd थप शुल्क  lnO{ gS;f kf; ug]{ .  

 

२.८ भवन लनमाण सम्पन्न प्रमाण पर को िालग सम्बलन्त्ित वडा अध्र्क्ष-१, सम्बलन्त्ित वडा हने े

ईलन्त्िलनर्र-१,सम्बलन्त्ित वडा सलचव -१ िना सलहत ३ िना रहने सलमलत गठन गरर सो 

सलमलतको लसफाररस बमोलिम भवन लनमााण सम्पन्न प्रमाण पर उपिब्ि गराउने l 

२.९ आवासीर् अस्थाई टहरा लनमााण स्वीकृलत गने कार्ा वडा कार्ाािर्बाट सम्पादन गरर 

व्यवसालर्क टहरा वडा कार्ाािर्को लसफाररसमा नगरपालिकाबाट गररने छl 

२.१० नगरपालिका क्षेर लभर लनमााण हुने भवनहरुिाई लनमााण गदाा पूणा रुपमा बने्न १००० वगा 

दफट सम्मका घर वाहके अन्त्र् भवनको हकमा अलनवार्ा NBC (नेसनि लवलल्डगं कोड) िाग ुगररने 

छ l       

२.११ र्स नगरपालिका बाट नक्सा पास गदाा अंलशर्ार लभरका कुनै सदस्र्का नाउाँमा िग्गा िनी 

कार्म भएको तर सो िग्गामा अंलशर्ारिे हक प्राप्त गने िग्गा भएमा त्र्स्तो िग्गामा िुन 

अंलशर्ारिे घर लनमााण गना िागेको छ उसैका नाममा नक्सा पास गदाा हाि ठहररए बमोलिम 

अंलशर्ारहरुिे वडामा उपलस्थत भई मंिुररनामा सलहछाप गररददएमा सम्बलन्त्ित लनवेदकका नाममा 

नक्सा पास गररनेछl  

३. नक्सा अलभिलेखकरण, वाि लसस्टम घर सम्बन्त्िमा  



३.१ नगरपालिका गठन भए पलछ नक्सा स्वीकृत लिई लनमााण भएका घरहरुको हकमा स्वीकृत 

लिए भन्त्दा बढी भवन लनमााण भएकोमा तत्कालिन अवस्थामा भएको मापदण्ड नाघेमा सो भवनको 

कैदफर्त िनाई अलभिेखीकरण दस्तुर लिई अलभिेख िनाईने छ l 

३.२ सावािलनक िग्गा, खोिा, कुिो, मलन्त्दर, िगाएत सााँि सलिर्रको िग्गा अलतक्रमण गरर 

लनमााण भएको घरको नक्सा लनर्लमत हुने छैनl  

३.३ लसमेन्त्ट िोडाई वाि लसस्टमको घरको नक्सा स्वीकृत गदाा बने्न घरिे चचेको िलमन र घरको 

बन ट भवन लनमााण मापदण्ड बमोलिमको भएमा सोही बमोलिम लनमााण स्वीकृत ददइने छl 

३.४ sfu]Zj/L dgf]x/f gu/kflnsfjf6 :jLs[t gS;f Pj+ ejg lgdf{0f dfkb08 eGbf j9L 

lgdf{0f ePsf] ejgsf] xsdf प्रालवलिक शाखाबाट ;DalGwt :ynut lgl/If0f ug]{ k|fljlws, 

tf]lsPsf] OlGhlgo/af6 r]shfFr ul/ l;kmfl/; ePsf] cfwf/df /fhZj c;"n ePsf] k|dfl0ft 

ePkl5 @)&# ciff9 d;fGt leq ag]sf ejg ;+/rgf obL dfkb08 ljkl/t ag]sf] eP yk 

;+/rgf gagfpg] Joxf]/fsf] sfg"g adf]lhdsf] sa'lnotgfdf u/fO{ lhDd]jf/ sd{rf/Lsf] /f]xa/df 

;gfvt ul/÷u/fO{ clwsf/ k|fKt clwsf/Laf6 lgdf{0f k|dfl0ft ul/ k|df0fkq hf/L ul/g]5 . 

३.५ ;fj{hlgs hUuf, klt{hUuf, vf]nf, ;8s cflbsf] If]qflwsf/ leqsf] hUuf, rf]s, dlGb/, 

;f+3 ;+lwof/ cflb ldr]sf] 3/sf] lgdf{0f k|dfl0ft ul/g] 5}g . To; k|sf/sf] ejgx?nfO{ sfg"gL 

sf/jfxLsf] nflu k|ltj]bg अलभिेख रालखने छ . 

३.६ सालबक गा.लव.स.बाट मापदण्ड अनुसार लनमााण गना पाउने भन्त्दा बदढ क्षेरफ़िको भवन 

लनमााण गना स्वीकृत ददएको र सो बमोलिम लनमााण भएको भवनिाई सलमलतको लसफाररसको 

आिारमा लनमााण सम्पन्न प्रमाण पर उपिब्ि गराउनेl   
 

४. नक्सा नवीकरण तथा नामसारी  

४.१ सालबक गा.लव.स. बाट ३ वषा लभर नक्सा पास गरर लनमााण कार्ा नगरेको भएमा पुनः 

नगरपालिकामा नक्सा पास गरर भवन लनमााण सुरु गनुापने छl  

४.२ नगरपालिकाबाट अस्थाई नक्सा स्वीकृत भएको १ वषा लभर DPC गरर स्थार्ी प्रमाण पर 

नलिई १ वषाको िालग म्र्ाद थप गरेर पलन २ वषा लभरमा स्थार्ी प्रमाण पर नलिएमा पुनः नर्ा 

प्रकृर्ा बाट नक्सा पास गनुापने छl 

४.३ नगरपालिकाबाट अस्थाई नक्सा स्वीकृत गरेको तर स्थार्ी प्रमाण पर नलिई भवन सम्पन्न 

गरेको हकमा उक्त संरचनाहरु मापदण्ड अनुरुप प्रालवलिक रुपिे नक्सा पास गना उपर्ुक्त दलेखएमा 

१००० वगा फीट सम्म रु ५०००/-, १००० वगा फीट भन्त्दा मालथ २००० वगा फीट सम्म रु 

१००००/- र २००० वगा फीट भन्त्दा मालथ सबैिाई रु १५०००/- िररवाना लिई स्थार्ी र 

सम्पन्नको प्रमाण पर ददइने छl 

४.४ नक्सा नामसरीका िालग आवश्र्क कागिात पेश गरेमा िाग्ने शुल्क असुि गरर नक्सा 

नामसारी गररने छl 

४.५ घर लनमााण गदाा लनमााण सामाग्री बाटोमा राखेर बाटोमा अवरोि पुराई समर्मा नहटाउन े

प्रवृलतिाई लनरुत्सालहत गना घर लनमााण स्वीकृत लिने व्यलक्तिाई सनाखत कागि अलनवार्ा गराउनेl 

४.५  सावािलनक भवन तथा सेवा मुिक संस्थाको भवन तथा व्यवसालर्क कृलष प्रर्ोिनका िालग 

लनमााण हुने टहरा तथा िस्ट लनमााणमा ५०% छुट गररने छl  

५. दस्तरु सम्बन्त्िमा  

क  माटो िोडाइ टार्ि िस्ता छाना (आवासीर्) रु १००० प्रलत गोटा 

 माटो िोडाई टार्ि िस्ता छाना (ब्र्ापाररक) रु ५००० प्रलत गोटा 

ख  िस टहरा आवासीर्  रु ५००० प्रलत गोटा 

 िस टहरा व्यवसालर्क  रु १५ प्रलत वगा फीट  

ग  पदि ईंटा माटोको िोडाई  रु २ प्रलत वगा फीट  

घ  पदि ईंटा लसमेन्त्ट िोडाई रु ६ प्रलत वगा फीट  

ङ लपल्िर लसस्टम (फे्रम स्िक्चर ) रु ८ प्रलत वगा फीट  



च  घर नक्सा पास सम्पन्न  रु ५००/-  

छ  मोहोडा पररवतान  रु ५००/-  

ि  घर नक्सा प्रलतलिपी  रु १०००/- 

झ  घर नक्सा नामसारी  रु २ प्रलत वगा फीट  

ञ सेवा शुल्क  रु १५००/- 

ट घर नक्सा लनवेदन  रु १०००/- 

ठ घर नक्सा नवीकरण दस्तरु  रु २ प्रलत वगा फीट  

ड घर नक्सा ससंोिन दस्तरु  रु १ प्रलत वगा फीट 

ढ घर नक्सा पास दस्तुर हाउलिंग र ब्र्ापाररक(फे्रम स्िक्चर)  रु १५ प्रलत वगा फीट  

ण घर नक्सा पास दस्तुर हाउलिंग र ब्र्ापाररक बलन सकेको 

घरको हकमा  (फे्रम स्िक्चर ) 

रु २० प्रलत वगा फीट  

परुानो घर नक्सा पास लनर्लमत दस्तरु २०६४ साि असार मसान्त्त अलघ बनकेो  

क  माटो िोडाई टार्ि िस्ता छाना  रु २०० प्रलत घर  

ख  पदि ईंटा माटोको िोडाई  रु ५०० प्रलत घर  

ग  पदि ईंटा लसमेन्त्टको िोडाई  रु २००० प्रलत घर  

घ  लपल्िर लसस्टम (फे्रम स्िक्चर ) रु ५००० प्रलत घर  

परुानो घर नक्सा पास लनर्लमत दस्तरु २०७३ साि असार मसान्त्त अलघ बनकेो  

क  माटो िोडाई टार्ि िस्ता छाना  रु २०० प्रलत घर (१० 

प्रलतशत थप ) 

 

ख  

 

पदि ईंटा माटोको िोडाई  

 

रु ५०० प्रलत घर (१० 

प्रलतशत थप ) 

क  पदि ईंटा लसमेन्त्ट िोडाई  रु १० प्रलत वगा फीट  

ख  लपल्िर लसस्टम (फे्रम स्िक्चर )आवासीर्  रु १२ प्रलत वगा फीट  

 लपल्िर लसस्टम (फे्रम स्िक्चर )व्यवसालर्क  रु २२ प्रलत वगा फीट  

 घर नक्सा अलभिखे दताा दस्तरु  रु १००० प्रलत घर  

घर नक्सा अलभिखेीकरण दस्तरु 

क पदि ईंटा लसमेन्त्ट िोडाई  रु १२ प्रलत वगा फीट  

ख लपल्िर लसस्टम (फे्रम स्िक्चर )आवासीर्  रु १६ प्रलत वगा फीट  

ग लपल्िर लसस्टम (फे्रम स्िक्चर )व्यवसालर्क  रु २५ प्रलत वगा फीट  

    


