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काठमाडौँ जिल्ला, कीर्तिपरु नगरपार्लका र्ित्रका स्ववासी घर िग्गा दताि सम्बन्धी
सर्मर्त गठन आदे श, २०७६
नेपाल रािपत्रमा प्रकाशन र्मर्त
२०७६।०४।२७
नेपाल सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (१क) ले ददएको
अर्धकार प्रयोग गरी काठमाडौँ जिल्ला, कीर्तिपरु नगरपार्लकार्ित्र रहे का स्ववासी घरिग्गा दताि
गने सम्बन्धमा दे हाय बमोजिमको सर्मर्त गठन गरी सो सर्मर्तको काम, कतिव्य र अर्धकार तथा
कायिववर्ध दे हाय बमोजिम हुने गरी तोकेको छ ।
१.

सङजिप्त नाम र प्रारम्ि : (१) यस आदे शको नाम ''काठमाडौँ जिल्ला, कीर्तिपरु
नगरपार्लकार्ित्रका स्ववासी घरिग्गा दताि सम्बन्धी सर्मर्त गठन आदे श, २०७६'' रहे को
छ ।
(२) यो आदे श तुरुन्त प्रारम्ि हुनेछ ।

२.

पररिाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा, (क) ''कायािलय'' िन्नाले मालपोत कायािलय कलङ्की सम्झनु पछि।
(ख) 'मन्त्रालय'' िन्नाले नेपाल सरकार, िूर्म व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी
र्नवारण मन्त्रालय सम्झनु पछि।
(ग) ''वविाग'' िन्नाले िूर्म व्यवस्थापन तथा अर्िले ख वविाग सम्झनु पछि।
(घ) ''शुरु नापी'' िन्नाले िग्गा (नााँप िााँच) ऐन, २०१९ प्रारम्ि िएपर्छ पवहलो
पटक नाप िााँच गरी िग्गावाला र मोहीसाँग सम्बजन्धत तथ्याङ्क सङ्कलन गने,
िग्गाको नाप नक्सा तयार गने, िेत्रफल यवकन गने, वकर्सम वगीकरण
गने, नक्सा वा स्रे स्ताको आधारमा िेत्रीय वकताबमा दताि गने कायि सम्झनु
पछि ।
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(ङ) 'सर्मर्त'' िन्नाले दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम गदठत स्ववासी घर
िग्गा दतािसम्बन्धी सर्मर्त सम्झनु पछि।
(च) ''स्ववासी

घरिग्गा''

िन्नाले

सावििर्नक

िग्गा

र

र्नधािररत

वन

र्समानार्ित्रको िग्गा बाहेकको दताि र्तरो केही निएको िग्गामा िग्गा
(नााँप िााँच) ऐन, २०१९ बमोजिम शुरु (साववक) नाप नक्सा हुाँदा नापी
नक्सामा घर, गोठ, घरपाताल (िजककएको घर) आदद वा घर र घरवाससाँग
सम्बजन्धत अथि आउने सङ्केत िर्नई वफल्डबुकमा व्यजिको नाम उल्लेख
गरी नाप िााँच िई कयस्तो व्यजिको नाममा दताि गनि बााँकी रहे को घरिग्गा
सम्झनु पछि।
३.

सर्मर्तको गठन : (१) सर्मर्तको गठन दे हाय बमोजिम हुनछ
े :(क) प्रमुख मालपोत अर्धकृत, मालपोत कायािलय कलङ्की

- अध्यि

(ख) अर्धकृत प्रर्तर्नर्ध, जिल्ला प्रशासन कायािलय काठमाडौं - सदस्य
(ग) प्रमुख, नापी कायािलय कलङ्की

- सदस्य

(घ) स्थानीय प्रर्तर्नर्ध, श्री केस रकन बज्राचायि

- सदस्य

(ङ) वररष्ठ अर्धकृत, मालपोत कायािलय कलङ्की

-सदस्य-सजचव

(२) सर्मर्तको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यिले तोकेको र्मर्त, समय र स्थानमा
बस्नेछ ।
(३)

सर्मर्तको

बैठक

बस्नका

लार्ग

अध्यिसवहत

कम्तीमा

तीन

िना

सदस्यहरूको उपजस्थर्त अर्नवायि हुनेछ ।
(४) सर्मर्तले बैठकमा आवश्यकता अनुसार ववषय ववज्ञलाई आमन्त्रण गनि
सक्नेछ ।
(५) सर्मर्तको बैठक सम्बन्धी अन्य कायिववर्ध सर्मर्त आफैँले र्नधािरण गरे बमोजिम
हुनेछ ।
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४.

सर्मर्तको काम, कतिव्य र अर्धकार : सर्मर्तको काम, कतिव्य र अर्धकार दे हाय बमोजिम
हुनेछ :(क)

हाट बिार लाग्ने िेत्र, वन िेत्र, बाटो, बालबुिाि, िात्रा, मेला लाग्ने
ठाउाँ तथा अन्य सावििर्नक प्रकृर्तका साववक नापीमा नाप िााँच
िएका िग्गा नेपाल सरकारको नाममा दताि गने,

(ख)

खण्ड (क) मा उल्ले ख िए बाहेकका िग्गा दताि गनिको लार्ग
दफा ५ बमोजिम र्नवेदन माग गने,

(ग)

ववगतमा गदठत

स्ववासी

घरिग्गा दताि

सर्मर्तमा दताि

िई

कारबाहीको टु ङ्गो लाग्न बााँकी रहे का र्नवेदनहरू सम्बजन्धत
र्नकायबाट प्राप्त गने,
(घ)

खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमका र्नवेदनमा दफा ७ मा उल्लेख िए
बमोजिमको कायिववर्ध पूरा गरी छानर्बन गने,

(ङ)

खण्ड (घ) बमोजिम छानर्बन गदाि व्यजिको नाममा दताि हुन ु पने
दे जखएका

स्ववासी

घरिग्गा

सम्बजन्धत

कायािलयले

रजिष्ट्रेशन

प्रयोिनको लार्ग तोकेको न्यू नतम मूल्याङ्कनको पााँच प्रर्तशतका
दरले हुन आउने शुल्क र्लई सम्बजन्धत व्यजिको नाममा दताि गने
र्नणिय गने,
(च)

सर्मर्तबाट

िएको

र्नणिय

कायािन्वयनको

लार्ग

प्राप्त

िएका

र्नवेदनसवहतको कागिातहरू कायािलयमा पठाउने,
(छ)

खण्ड (च) बमोजिम सर्मर्तबाट र्नणिय कायािन्वयनका लार्ग प्राप्त
िएमा कायािलयले कयस्तो स्ववासी घरिग्गाको िग्गा (नाप िााँच)
ऐन, २०१९ बमोजिम शुरु नापी िएको सालदे जखको हुन आउने
मालपोत असूलीका लार्ग सम्बजन्धत स्थानीय तहमा ले खी पठाउने,
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(ि)

सम्बजन्धत स्थानीय तहबाट खण्ड (छ) बमोजिम मालपोत असूली
िएको प्रमाण पेश िएपर्छ कायािलयले िग्गाधनी दताि स्रे स्ता
िग्गाधनी प्रमाण पूूिाि तयार गने र सम्बजन्धत व्यजिलाई
िग्गाधनी दताि प्रमाण पूूिाि उपलब्ध गराई र्मर्सल कायािलयको
अर्िलेखमा राख्ने,

(झ)

िग्गा दताि गने र्नणिय गदाि वववावहत व्यजिको हकमा पर्त-पत्नी
ु
दुवै सगोलमा िएको अवस्थामा दुवैको सं यि
नाममा वा दुवैको
स्वेच्छाले पकनीको नाममा दताि हुने र्नणिय गने,

(ञ)

सर्मर्तको काम कारबाहीलाई र्छटो छररतो बनाउनका लार्ग
आवश्यक कायियोिना बनाई कायि सम्पादन गने गराउने ।

५.

सूचना प्रकाशन गने : सर्मर्तले स्ववासी घरिग्गा दतािको लार्ग एक्काइस ददनको म्याद
ददई सावििर्नक सूचना प्रकाशन गनुि पनेछ ।

६.

र्नवेदन ददने : दफा ५ बमोजिम प्रकाजशत सूचना बमोजिम स्ववासी घरिग्गा दताि गनिको
लार्ग सम्बजन्धत व्यजि वा र्निको प्रर्तर्नर्धले दे हायको प्रमाण कागिात सं लग्न गरी
सर्मर्तको कायािलयमा र्नवेदन ददनु पनेछ :(क)

नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रर्तर्लवप,

(ख)

स्वीकृर्त र्लई वा नक्सा पास गरी घर बनाएको िएमा नक्सापास
वा स्वीकृर्तको प्रर्तर्लवप,

(ग)

िोग यवकन गरे को र िग्गा दताि गररददने िन्ने व्यहोराको
सम्बन्धजूत नगरपार्लकाको र्सफाररस वा,

(घ)

सम्बजन्धत नापी कायािलयबाट सम्बजन्धत िग्गाको नक्सा ट्रेश
उतारको प्रमाजणत प्रर्तर्लवप वा,
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(ङ)

सम्बजन्धत

नापी

कायािलयबाट

वफल्डबुक

उतारको

प्रमाजणत

प्रर्तर्लवप वा,
(च)

स्ववासी घरिग्गामा कुनै घर िई बसोवास गदै आएकोमा सो
घरमा िडान िएको खानेपानी वा ववद्युत महसुल बुझाएको रर्सद
िए सो को प्रर्तर्लवप,

(छ)

स्ववासी घरिग्गासाँग सम्बजन्धत अन्य कुनै प्रमाण िए सो को
प्रर्तर्लवप,

(ि)
७.

वववावहतको हकमा वववाह दताि प्रमाणपत्र ।

कायिववर्ध : दफा ६ बमोजिम प्राप्त हुन आएका र्नवेदन उपर सर्मर्तले दे हाय बमोजिमको
कायिववर्ध अपनाउनेछ :(क)

र्नवेदनमा उल्ले ख िएको घरिग्गासाँग सम्बजन्धत कायािलयमा िएको
ाँ र्िडाउने र कयस्तो अर्िले ख अन्य
दताि बााँकी स्रे स्ता, लुि र्सटसग
कायािलयमा रहूेको िए माग गरी र्मर्सलमा सामेल गने,

(ख)

हक तथा िोग सम्बन्धमा सम्बजन्धत स्थानीय तहमा बुझ्ने,

(ग)

कारबाहीको क्रममा कुनै व्यजिलाई बुझ्न आवश्यक दे जखएमा
सात ददनको म्याद ददई कायािलयमा जझकाउने र आवश्यक
िानकारी र्लने,

(घ)

र्नवेदकको नाममा दताि गनुि अजघ हक दाबीको लार्ग पन्र ददनको
म्याद ददई सावििर्नक सूचना प्रकाशन गने,

(ङ)

हक तथा िोग सम्बन्धी सरिर्मन तथा स्थलगत र्नरूीिण गने
गराउने,

(च)
८.

आवश्यकता अनुसार अन्य प्रमाण बुझ्ने।

सर्मर्तको कायािलय : सर्मर्तको कायािलय मालपोत कायािलय, कलङ्कीमा रहनेछ।
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९.

सर्मर्तको कायििेत्र : सर्मर्तको कायििेत्र काठमाडौँ जिल्ला, कीर्तिपरु नगरपार्लकार्ित्र
रहनेछ।

१०.

सर्मर्तको कायिअवर्ध : सर्मर्तको कायिअवर्ध सर्मर्तले कायि प्रारम्ि गरे को र्मर्तले बढीमा
तीन मवहना हुनेछ । सो अवर्धर्ित्र कायि सम्पन्न हुन नसकेमा तीन मवहना थप गनि
सवकनेछ ।

११.

र्नदे शन, अनुगमन तथा र्नरीिण : (१) सर्मर्तबाट िए गरे का कामको वववरण सर्मर्तले
मार्सक रूपमा वविागमा पठाउनु पनेछ ।
(२) सर्मर्तबाट िए गरे का कामको मन्त्रालय तथा वविागले आवश्यकता अनुसार
अनुगमन तथा र्नरूीिण गनि सक्नेछ ।

१२.

र्नणिय कायािन्वयन गने : दफा ४ को खण्ड (च) बमोजिम र्नणिय कायािन्वयनको लार्ग
सर्मर्तबाट प्राप्त हुन आएमा कायािलयले िग्गाधनी दताि स्रे स्ता प्रमाण पूूिाि तयार गरी
ववतरण गने, वफल्डबुकमा दतािको व्यहोरा िनााँउन नापी कायािलयमा पत्राचार गने
लगायतका र्नणिय कायािन्वयन सम्बन्धी कायि गनेछ ।

१३.

बरबुझारथ गने : (१) सर्मर्तबाट तयार िएको माइन्युट नक्सा स्रे स्ता तथा अन्य
कागिातहरू सर्मर्तको कायि सम्पन्न िएपर्छ मालपोत कायािलय, कलङ्की वा नापी
कायािलय, कलङ्की र जिन्सी सामानहरू मालपोत कायािलय, कलङ्कीमा बुझाउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बरबुझारथ गने गराउने कतिव्य सर्मर्तको सदस्यसजचवको हुनेछ ।
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