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प्रस्तावन 

 नगयऩाधरकारे आपै धनभायण गयेको वा अफ्नो स्वाधभत्वभा यहेको वा अधम धनकाम तथा 
ब्मान्िmफाट नगयऩाधरकाको अधधनभा आएको घय जग्गा वा त्मसका कोठा तथा टहयाहरु 
ब्मािmL पभय वा कम्ऩनीहरु राई बाडाभा रगाउने कामयराई ब्मवन्स्थत गयी सयर ऩायदर्शी 
तथा फैऻाधनक ऩद्धधतभा रैजान कनकाई नगयऩाधरकाको प्रर्शासकीम कार्रमयववधध धनमधभत 
गने ऐन २०७४ रे ददईएको अधधकाय प्रमोग गयी मो कामयवीध फनाई रागू गरयएको छ।  

 

१ सॊन्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब: 
 १मस कामयववधधको नाभ घय जग्गा कोठा तथा टहया फहारभा रगाउने सम्वन्धध 

कामयववधध, २०७५ यहेको छ ।  

 २ मो कामयववधध कामयऩाधरकाफाट स्वीकृत बए ऩश्चात रागू हनुे छ साथै मस अन्घ 
बएका कामयहरु ऩधन मसै फभोन्जभ ब्मवन्स्थत गरयने छ ।  

 

२ ऩरयबाषा  
ववषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामय ववधधभा  

क. नगयऩाधरका बन्नारे कनकाइ नगयऩाधरका सम्झन ुऩदयछ ।  

ख. कामयऩाधरका बन्नारे कनकाइ नगयऩाधरकाको कामयऩाधरका सम्झन ुऩदयछ ।  

ग. एकाघय बन्नारेसगोरभा फसोफास गरययहेका वाव ु,आभा ,छोया,अवववावहत छोयी, 
फहुायी,नाती तथा अवववावहत नातीनी राइ फझुाउने छ ।  

घ. ऩवहरो ऩऺ बन्नारे कनकाइ नगयऩाधरकाराइ फझुाउछ । बने दोस्रो ऩऺ 
बन्नारे बाडाभा वस्न छनौट बएको ब्मान्ि वा पभ वा कम्ऩनीराइ फझुाउदछ 
।  

ङ. सधभधत बन्नारे फुॉदा नॊ ९ फभोन्जभ गठन बएको सधभधतराई जनाउने छ ।  
 

३ सूचना आहावन सम्वधधभा 
नगयऩाधरकारे घय जग्गा कोठा तथा टहया वहारभा रगाउन चाहेभा देहामको वववयण 
खरुाई कन्म्तभा १५ ददनको सूचना सावयजधनक सॊचायका भाध्मभवाट प्रकार्शन गयी  
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गोरा प्रथाफाट छनौट गने  । तय मो कामयववधध रागू हनु ऩूवय बाडाभा वसेकाको 
हकभा मो प्रावधान रागू हनुे छैन ।  

क. घय तथा टहयाको वववयण( ऺेत्रपर, टहया तथा सटय नम्वय, स्थान आदद) 

ख. धनधाययण गरयएको दय येट 

ग. ऩेर्श गनुय ऩने कागजात 

घ. धयौटी जम्भा गनुय ऩने यकभ 

 

४ सॊझौता सम्वधधभा 
गोरा प्रथाफाट छनौट बएका दोस्रो ऩऺसॊग ऩवहरो ऩऺरे सॊझौता गने छ । मसयी 
गरयएको सॊझौता फभोन्जभ दोस्रो ऩऺराइ नगयऩाधरकारे अनसूुची १ फभोन्जभ 
बाडावरा प्रभाण ऩत्र उऩरव्ध गयाइने छ । दोस्रो ऩऺरे उि प्रभाण ऩत्र सवैरे 
देख्नने स्थानभा ऩसरभा याख्न ुऩने छ ।  

५ सॊझौता अवधध सम्वधधभा  
घय तथा टहया बाडाको सॊझौता अवधध ५ फषयको हनुे छ । सो अवधध ऩश्चात नमाॉ 
कामभ बएको बाडा दय फभोन्जभ दवैु ऩऺको सहभधतभा अवधध थऩ गनय सवकने छ 
। दोस्रो ऩऺरे सॊझौता गनय आउदा नागरयकताको प्रधतधरवऩ ; ब्मवसाम दताय प्रभाण 
ऩत्र, प्मान तथा भ्माट दताय प्रभाण ऩत्र ; उधोग फान्णज्म सॊघभा दाताय प्रभाण ऩत्र 
अधनवामयरुऩभा ऩेर्श गनुय ऩदयछ ।  

 
६ दोस्रो ऩऺको दावमत्व 

क) सानो धतनो भभयत ( रु ५००।सम्भको) तय दोस्रो ऩऺको कायणरे भभयत गनुय ऩने 
बएभा सम्ऩूणय खचय दोस्रो ऩऺको नै हनुे छ ।  

ख) ववजरुी ऩानी रगामत अधम दस्तयु   

ग) धनमभानसुाय धतनुय ऩने कय तथा र्शलु्क 

 

७ ऩवहरो ऩऺको दावमत्व 
 क ) अत्मावस्मक आधायबतू सेवा उऩरब्ध गयाउने 
 ख )सयुऺा ब्मवस्थाऩनको राधग कामय गने 
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     ग) प्रकृधतक प्रकोऩ तथा आकन्स्भक दघुयटनावाट सनृ्जत अवस्थाभा भभयत सॊबाय 
ऩवहरो ऩऺवाट हनुेछ। 

  

८ बाडा दय धनधाययण तथा व्मवस्थाऩन सम्वधधभा 
नगयऩाधरकारे बाडाभा रगाउने घय कोठा तथा टहयाहरुको बाडा दय तथा बाडाभा 
वस्नेहरुको सूची धनभायण गयी नगयऩाधरकाराइ धसपारयर्श गनय, मस कामय ववधध 
फभोन्जभ कामय बएको नबएको सम्वधधभा धनमधभत अनगुभन गरय धनमभानसुाय कामय 
ब्मवन्स्थत गनय एक सधभधत यहने छ । उि सधभधतरे प्रत्मेक दइु दइु फषयभा  साउन 
भवहनाफाट रागू हनुे गयी प्रचधरत फजाय बाउको ववष्रेषण गयी बाडा दय धसपारयर्श 
गने छ । उि बाडा दय नगय कामयऩाधरका फाट स्वीकृत बए ऩश्चात रागू हनुे छ 
। मसयी कामभ बएको बाडा दय फभोन्जभ दोस्रो ऩऺ सॊगको सॊझौता अवधध थऩ 
गरयने छ । नमाॉ कामभ गयीएको बाडा दय न्स्वकाय नगने दोस्रो ऩऺरे घय कोठा 
टहया नगयऩाधरकाराई फझाउन ुऩने छ ।  

 

९ बाडादय धनधाययण तथा ब्मवस्थाऩन सधभधत 
क) मो कामय ववधध रागू बए ऩश्चात नगयऩाधरकारे बाडाभा रगाएका तथा रगाउन 

चाहेका घय जग्गा कोठा तथा टहयाहरुको प्रचधरत फजाय दय फभोन्जभ बाडा दय 
धसपारयर्श  गनय देहाम फभोन्जभको सधभधत यहने छ । साथै उि सधभधतरे प्रत्मेक 
५ फषयभा बाडा दय ऩनुयावरोकन गयी नमाॉ बाडा दय धसपारयर्श गने छ ।   

  नगयऩाधरकाको आधथयक सधभधतका सॊमोजक        अध्मऺ  

  फजाय ऺेत्र यहेको सम्वन्धधत वडाका वडाअध्मऺ सवहत  

 जनप्रधतधनधध भध्मे कामयऩाधरकारे तोकेको धतन जना     सदस्म  

  उधोग फान्णज्म सॊघको अध्मऺ वा प्रधतधनधध     सदस्म  

  सम्वन्धधत फजाय ब्मवस्थाऩन सधभधतको अध्मऺ वा प्रधतधनधध     सदस्म  

  याजश्व र्शाखा हेने कभयचायी        सदस्म सन्चव  

ख) मो कामयववधध रागू बए ऩश्चात गठन हनुे बाडा दय धनधाययण सधभधतरे नगयऩाधरकारे 
बाडाभा रगाएका वा रगाउन खोन्जएका सम्ऩूणय घयजग्गा , कोठा तथा टहयाहरुको 
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नमाॉ बाडा दय धनधाययण कामयऩाधरकाभा ऩेर्श गने छ। उि बाडादय कामयऩाधरकाफाट 
न्स्वकृत बए ऩश्चात २०७५ साउन १ गते फाट रागू हनुे छ । 

ग)   सधभधतरे आफ्नो कामय सञ्चारनको राधग आवश्मक ऩने कामयववधध आपै धनधाययण गने 
छ । 

   
१० धयौटी सम्वधधभा  

दोस्रो ऩऺरे सॊझौता हनु ुऩूवय  ६ भवहनाको बाडा यकभ नगयऩाधरकाको धयौटी 
खाताभा जम्भा गनुय ऩने छ । उि यकभ धनज बाडाभा यहेको अवधध सम्भ धयौटी 
खाताभा यहने छ । सॊझौता खायेज बए ऩश्चात धयौटी यकभ वपताय गरयने छ । तय 
दोस्रो ऩऺफाट कुनै प्रकायको असरु उऩय गनुय ऩयेभा सोही यकभ फाट गयीने छ । 
सो यकभवाट नऩगु बएभा दोस्रो ऩऺको जाम जेथा फाट असरु उऩय गरयने छ ।  

 

११ बाडाभा फस्नेहरुको रगत सॊकरन 
मो कामय ववधध रागू हनु ुऩूवय नगयऩाधरकाको घय जग्गा कोठा तथा टहयाहरुभा 
वसेका सम्ऩणुय दोस्रो ऩऺको रगत अनसूुची २ फभोन्जभको वववयण सॊकरन गयी  
मस कामयववधध फभोन्जभ बए नबएको छानववन गयी कामयववधध फभोन्जभ हनुे गयी 
आवश्मक ब्मवस्था धभराइने छ ।  

 

१२ नाभसायी सम्वधधभा  
क) सॊझौता बएको दइु फषय सम्भ दोस्रो ऩऺरे कुनै ऩधन ऩसर नाभ सायी गनय ऩाइने 
छैन तत ्ऩश्चात ऩसर नाभ सायी गनय चाहेभा दवैु ऩऺको धरन्खत सहभधतभा 
तोवकएको दस्तयु धरइ नगयऩाधरकाभा नाभ सायी गरयने छ । नाभसायी बए ऩश्चात 
नाभ सायी गयीएको ब्मान्िभा सम्ऩूणय दावमत्व सने छ । तय मो प्रावधानरे एका 
घयको सदस्मभा नाभ सायी गनय वाधा गने छैन  

ख) फुॉदा नॊ क भा जनु सकैु ब्मवस्था बएको बए ताऩधन धफरे्शष ऩरयन्स्थधतभा 
सधभधतको धसपारयसभा नाभसायी गनय वाधा ऩने छैन । मो फदुाको प्रमोजनको राधग 
धफरे्शष ऩरयन्स्थधत बन्नारे भानवीम सॊवेदना तथा प्रकृधतक प्रकोऩको घटनाराइ 
जनाउने छ ।  
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१३ सॊझौता अधत्म हनुे  
देहामको अवस्थाभा दइु ऩऺ ववच बएको सॊझौताको अधत्म हनुे छ य नीजरे प्रमोग 
गयेको घय जग्गा कोठा तथा टहया नगयऩाधरकारे धनमभानसुाय अधमराई बाडाभा 
रगाउने छ  

क) जसरे बाडाभा धरएको हो उसरे आपुरे प्रमोग नगयी एका घयका सदस्म 
फाहेक अधमराइ ददएको ऩाइएभा  

ख) कुनै एक ब्मािी तथा एका घयका सदस्मको नाभभा एक बधदा वढी कोठा 
तथा टहया बएभा एक कामभ गयी अधम खायेज हनुे  

ग) ६ भवहना सम्भ बाडा वाऩतको यकभ जम्भा नगयेभा  

 

१४ बाडा जम्भा गने सम्वधधभा 
क)  सॊझौता फभोन्जभको यकभ दोस्रो ऩऺरे असोज १५ गते धबत्रभा ऩवहरो वकस्ता ऩषु 
१५ गते धबत्र दोस्रो वकस्ता चैत्र १५ गते धबत्र तेस्रो वकस्ता य असाय १५ गते 
धबत्रभा अन्धतभ वकस्ता नगयऩाधरकाभा  जम्भा गनुय ऩने छ । 

ख) आपुरे जम्भा गनुय ऩने यकभ एक भषु्ठ जम्भा गनय चाहेभा नगयऩाधरकारे धनजराइ 
५ प्रधतर्शत यकभ छुट ददने छ  बने तोवकएको सभमभा बाडा नवझुाएभा प्रधत ददन 
५ प्रधतर्शतका दयरे जरयवाना राग्ने छ ।  

ग)  दोस्रो ऩऺरे बाडा जम्भा गयेको रगत खलु्ने गयी ऩवहरो ऩऺराइ  फहार येकडय 
फकु उऩरब्ध गयाउने छ ।  

 

१५ कृषी टहया सम्वधधी ब्मवस्था  
क) कृवष टहयाभा ऩवहरे देन्खनै ऩसर गरययहेकाको हकभा सधभधतरे अवश्मक  
ब्मवस्था गने छ ।  

ख) कृषी टहया धनभायण बएका स्थानभा ऩवहरे देखी ऩसर गयीयहेकाहरुको रगत 
सॊकरन गरयने छ ।  

ग)अधम व्मवस्था मसै कामय ववधध फभोन्जभ हनुे छ ।  

१६ जग्गा बाडा सम्वन्धध व्मवस्था  
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क) नगयऩाधरकारे आफ्नो स्वाधभत्वभा यहेको जग्गाको रगत सॊकरन गरय सॊयऺणको 
राधग आवश्मक ब्मवस्था धभराउने छ ।  

ख) नगयऩाधरकाको स्वाधभत्वभा यहेको जग्गाभा नगयऩाधरकाको अनभुधत ववना कसैरे 
उऩमोग गनय ऩाउने छैन । मस अन्घ उऩमोग गरययहेको बए मो कामयववधध रागू बए 
ऩश्चात अनभुधत धरन ुऩने छ ।  

ग) नगयऩाधरकारे चाहेभा आफ्नो स्वधभत्वभा यहेको जग्गा बाडाभा रगाउन सक्ने छ 
।  
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                                  अनसूुची १ 

                           दोस्रो ऩऺराइ ददइने प्रभाण ऩत्र 

               कनकाइ नगयऩाधरका नगयकामयऩाधरकाको कामयरम 

जाभनुवायी झाऩा १न प्रदेर्श नेऩार 

 
 

                              बाडाभा फस्ने प्रभाणऩ ऩत्र 

तऩाइ श्री  (दोस्रो ऩऺको नाभ )य कनकाइ नगयऩाधरका धफच धभधत (सॊझौता 
धभधत) भा बएको सॊझैता फभोन्जभ धभधत  (सरुु धभधत )    देन्ख रागू हनुे गयी 
धभधत (अन्धतभ धभधत )सम्भको राधग (रोकेर्शन  उल्रेख गने )कोठा वा टहया 
नॊ(नम्वय उल्रेख गने ) को कोठा वा टहयाभा (ब्मवर्शामको प्रकाय उल्रेख 
गने)ब्मवसाम गनय भाधसक रु.  (बाडा उल्रेख गने ) बाडाभा ददएकोरे मो प्रभाण 
ऩत्र जायी गयीएको छ  ।  

 
   

  जायी धभधत                      प्रभखु प्रर्शासवकम अधधकृत   

 
 

कामयरमको छाऩ     
    

 
 

  

फोटो  
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 अनसूुची २ 

      रगत वववयण 

              कनकाइ नगयऩाधरका  नगयकामयऩाधरकाको कामयरम      

जाभनुवायी झाऩा १न प्रदेर्श नेऩार 

                         दोस्रो ऩऺको रगत वववयण 

१ ऩसर गनेको नाभ थय  

२ ऩसर गयेको स्थान/  नम्वय 

३ ऩसर र्शरुु गयेको धभधत               ४ ऩसरको प्रकृधत  

५ ऩसर को फाट धरएको उल्रेख गने  

६ बाडा दय य बाडा धतयेको ऩधछल्रो धभधत उल्रेख गने 

७ नगयऩाधरकाको स्वाधभत्वभा यहेको अधम कोठा सटय टहया आपुरे वा 
सगोरभा फस्नेरे बाडाभा धरएको बए उल्रेख गने 

८ सगोरभा वस्नेको वववयण  

 

धस नॊ नाभ थय  ऩसर गने सॊगको नाता उभेय  ब्मवसाम  

     

भाधथ उल्रेन्खत वववयण सही साचो हो झटुो बए कानून फभोन्जभ 
कायवाही सहरुा  

     वववयण ऩेर्श गने  

नाभ थय 

हस्ताऺय 

सम्ऩकय  नॊ 
  

आऻारे  
रुद्रप्रसाद धमौऩाने 

प्रभखु प्रर्शासकीम अधधकृत 
 


