
भवन ननर्माणको लमनि नक्शम पमस िना अननवमर्ा पेश िननापन ेआवश्र्क कमिजमतहरु 
 

क) नर्माँ ननर्माणको लमनि नक्शम पमस िना अननवमर्ा पेश िननापन ेआवश्र्क कमिजमतहरु 

१. जग्िम धनी प्रर्मणपत्र ((प्रर्मनणत) प्रनतनलनप ) प्रनतनलनप 

२. चमलन आर्थाक बर्ाको र्मलपोत नतरेको रनसदको प्रनतनलनप 

३. नमिररकतम प्रर्मणपत्रको (प्रर्मनणत) प्रनतनलनप 

४. कक.नं. स्पष्ट भएको नमपी प्रर्मनणत नक्शम (ब्लन नप्रन्ट/ टे्रस) 

५. प्रस्तमनवत भवनको लमनि र्मपदण्ड पूरम िरेको नक्शम २ प्रनत (नडजमईनर र नक्शमवमलमको हस्तमक्षर सनहत) 

६. नडजमईनरको इजमजतपत्रको ननबकरण सनहतको फोटोकपी(सरोकमरवमलमबमट प्रर्मनणत) 

७. एकमघरको सिोलर्म रहकेम व्यनिले आफन्तको नमर्र्म रहकेो जग्िमर्म र्न्जनरीनमर्म नलई नक्शम पमस िना चमहरे्म वडम 

अध्क्क्षर्को रोहवरर्म भएको र्ञ्जनरीनमर्मको सक्कल 

८. भवन ननर्माण हुने जग्िम (site) र्म र्मपदण्ड अननरुपको बमटो नक्समर्म नभएको अवस्थमर्म कफल्डर्म कम्तीर्म ४ नर्. 

भएको वडमको नसफमररसको सक्कल          

९. जग्िम कन नै ननकमर्र् नधतोको लमनि  सनरनक्षत रमनिएको भए सम्बनन्धत ननकमर्बमट स्वीकृनतपत्र 

१०. नक्शमवमलम र्ोही भएर्म जग्िम धनी वम िनठीको स्वीकृनतपत्र    

११. वमरेश रमनि नक्शम पमस िने भए वमररसको प्रर्मनणतको प्रनतनलनप     

  

ि) तल्लम थप/ संसोधन िना आवश्र्क कमिजमतहरु 

१. हमलको र्मपदण्ड पूरम िने िरी पनहलो पमस िरेको नक्शम र प्रर्मणपत्रको फोटोकपी 

२. चमलन आर्थाक बर्ासम्र्को घर जग्िम कर नतरेको रनसदको प्रनतनलनप 

३. अरु कमिजमतको हकर्म नर्माँ नक्शम पमस िदमा आवश्र्क पने सबै कमिजमतहरु पेश िननापनेछ । 

  

ि)  भवन ननर्माण सम्पन्नको लमनि अननवमर्ा पेश िननापने आवश्र्क कमिजमतहरु 

१. पनहलो पमस िरेको नक्शम र प्रर्मणपत्रको फोटोकपी 

२. जमिम धनी प्रर्मणपत्र ((प्रर्मनणत) प्रनतनलनप ) प्रनतनलनप 

३. चमलन आर्थाक बर्ाको र्मलपोत नतरेको रनसदको प्रनतनलनप 

४. नमिररकतम प्रर्मणपत्रको (प्रर्मनणत) प्रनतनलनप 

५. ननर्माण भएको भवनको चमरै नतर बमट निचेको फोटो 

६. ननबेदनकम समथ स्वीकृती प्रमप्त कल्सलटेन्ट/ईनन्जननर्र/सब-ईनन्जननर्रको ननर्माण सम्पन्न नसफमररस पत्र 

७. घर धनीको नप. नप. समईजको फोटो २ प्रनत 

८. रेकड फमईल 

  

घ) नक्शम नमर्समरीको लमनि अननवमर्ा पेश िननापन ेआवश्र्क कमिजमतहरु 

१. पनहलो पमस िरेको नक्शम र प्रर्मणपत्रको सक्कलै र फोटोकपी 

२. जमिम धनी प्रर्मणपत्र ((प्रर्मनणत) प्रनतनलनप ) प्रनतनलनप 

३. चमलन आर्थाक बर्ाको र्मलपोत नतरेको रनसदको प्रनतनलनप 

४. नमिररकतम प्रर्मणपत्रको (प्रर्मनणत) प्रनतनलनप 

५. नलित रमजीनमर्मको फोटोकपी 

६. ननबेदन 

७. घर धनीको नप. नप. समईजको फोटो २ प्रनत 

८. रेकड फमईल 


