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वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 

पुराना भवनहरुका अलभिेख व्यवस्थापन सम्बलन्द्ध लनदेलिका, २०७५ 

 

पषृ्ठभुमीीः  

नक्शापास प्रमाण पत्र लिइ वा नलिइ भवन लनमााण मापदण्ड २०७२, िाग ु हुन पवुा वा पलछ समते लनमााण काया 

संचािन गरी सकेका वा गद ै गरेका वा तिा थप गने सम्बन्धी काया िाइ लनयमन गद ै भवनहरुको नक्सा पास एव ं

ऄलभिेलिकरण गने कायािाइ व्यवलथथत गना बाञ्छलनय भएकोिे नगर कायापालिका बाट लमलत २०७५/०४/१६ परुाना 

भवनहरुको ऄलभिेि व्यवथथापन सम्बन्धी लनदलेशका, २०७५ थवीकृत गरी िाग ुगररएको छ । 

१. अलभिेलखकरण गनेीः 

क. २०७२ वैिाख १२ अगाडीका घरहरुमाीः 

अ. २०७२ बैशाि १२ भन्दा ऄगाव ैभवन लनमााण भ ैसकेका तर सडक मापदण्ड परुा भएको कुरा सम्बलन्धत 

वडा कायााियिे मचुुल्का सलहत लसफाररस गरर पठाएमा जथताको त्यथतै जनु ऄवथथामा छ सोही 

बमोलजमको नक्शा माग, फोटो माग गरी हािको राजश्वमा (थथानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ मा 

लतन गणुा ईल्िेि भएतापलन) १५०% थप नक्शापास दथतरु लिने र "ऄव तिा थप गना नपाईने गरी" 

भन्ने छाप िगाइ मापदण्ड िाग ुहुन ुपवुा लनमााण भएको घर/ संरचना भलन प्रमाणपत्र ईपिब्ध गराईने । 

त्यथता भवनहरुको सडकको ऄलधकार क्षेत्रका लवषयमा सम्बलन्धत वडािे ................... लम. को सडक 

भएको, नक्शापास गरर लदिँदा फरक नपने व्यहोराको लसफाररस अएपलछ मात्र ईपिब्ध गराईने तर 

गरुुयोजनाका सडक बाहके ऄन्य सडकको हकमा ििुाइ पठाईने । 

आ. ९"x९" का लपिरबाट भइुतंिा नक्शापास गरी/ नगरी १ तिा सम्मको भवन/संरचना लनमााण भैसकेका र 

िोडलवयररङ्ग संरचनाका हकमा वलढमा पलहिो र दोश्रो तिाको अधा क्षेत्रफिको िागी लनमााण ऄनमुलत लदने र 

भयााङ्गको टोलप/ छत भने लनमााण गना नलदने । साथै ऄन्य कुराहरु दफा १ बमोलजम हुने । 

इ. ९"x१२" र १२"x१२" का लपिरबाट भइुतंिा नक्शापास गरीसकेका/ नगरी लनमााण भएका भवन/ संरचनाहरुको 

हकमा वलढमा लतन तिा को ऄनमुलत लदने । र भयााङ्ग को टोलप राख्न नपाआने । साथै ऄन्य कुराहरु दफा १ 

बमोलजम नै हुने । 
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ख. २०७२ वैिाख १२ पछाडीका घरहरुमाीः 

२०७२ बैशाि १२ भन्दा पछी भवन लनमााण मापदण्ड िाग ुभ ैसकेपलछ भवन लनमााण गरेका तर नक्शापास नगरेको 

संरचनाहरुको हकमा भने घरहरुिाइ लनम्न प्रकारिे वलगाकरण गने । 

1= ९"x९" का लपिर भएका भवनहरु हुन भने ऄरु जम्म ै दफा १ बमोलजम गने तर नक्शापास दथतरुमा थप 

२००% नक्शापास दथतरु लिने सो घरहरु लनयम १ बमोलजम भवन लनमााण मापदण्ड २०७२ िाग ुहुन पवुाका 

घर भनेर प्रमाणपत्रमा ईल्िेि गरेर लदने । 

2= ९"x१२" को लपिरमा बनेका भवनहरु िाइ अलंशक मापदण्ड िाग ुभएको भन्ने ईल्िेि गने, ऄन्य कुराको 

हकमा लनयम १ (क) (२) बमोलजम गने साथै नक्शापास दथतरु भने हािको नक्शापास दथतुरमा थप १५०%  

राजश्व लिने । 

3= १२"x१२" का लपिरहरु भएका ३ तिा सम्मका १००० वगा लफ सम्मका घरहरुिाइ अलंशक मापदण्ड परुा 

भएका भवन भलन प्रमाणपत्रमा ईल्िेि गरी ऄव तिा थप गना नपाईने गरर भन्ने छाप िगाइ हािको 

नक्शापास दथतरुको मा थप १०० % नक्शापास दथतरु लिइ ऄन्य कुराहरु दफा १ बमोलजम गने र नक्शापास 

गररलदने । 

ग. दफा १ क र ख मा उल्िेलखत भवनहरुको नक्िापास गरर लदनका िागी तपलिि बमोलजमका काययहरु 

गने । 

1. परुाना भवनको ऄलभिेलिकरण गना ३५ लदने सचुना प्रकाशन गने । 

2. ऄनसुचुी १ बमोलजम लनवदेनको फाराम सम्बलन्धत वडा कायााियबाट रु. ३०० ।- लिइ ईपिब्ध गराईने 

। 

3. लनवदेन दताा भइ सकेपश्चात ऄनसुलुच २ बमोलजम थथिगत मचुलु्का गररनेछ । 

4. थथिगत मचुलु्का भइ अए पश्चात ऄनसुची ३ बमोलजमको ढािँचा मा वडा कायााियिे लसफाररस गरी 

नगरपालिकामा पठाईनपुनेछ । 
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घ. नक्सापास सम्बन्द्धी अन्द्य व्यवस्थाीः 

1. यसरी नक्शापास गदाा ऄसिु भएको थप नक्शापास दथतरु ४० %  िे हुन अईने रकम सम्बन्धीत वडा 

कायााियको िातामा पठाआनेछ । 

2. लमलत २०७५/०४/०१ देिी भवन लनमााण मापदण्ड २०७२ बमोलजम लनमााण नभएका घर संरचनाहरुिाइ 

नक्सापास गररने छैन त्यथता घरहरु लनमााण भएको जानकारी भएमा तरुुन्त लनयमानसुार कारवाहीको प्रकृया 

ऄगाडी बढाआनेछ । 

3. २०७५/०४/०१ दलेि सालवकका िालटकोआिी, जवुाटा, ईत्तरगगंा, गढी, रत,ु गपान, गालवसहरुमा भवन संरचना 

लनमााण गदाा सम्बलन्धत TLO को लसफाररस बमोलजम वडाको (सडक ऄलधकार क्षेत्रको) लसफाररसको 

अधारमा मात्र नक्शा पास प्रकृया ऄगालड वढाआनेछ । 

4. २०७५/०४/०१ दलेि िाग ु हुने गरी जनु लमलतमा घर नक्सापासको िागी राजश्व लतरी दताा गररन्छ सो 

लमलतदलेि १ बषा लभत्र अलंशक नक्सापास िलग सक्नपुनेछ । यलद त्यो समायवलध सम्म अलंशक नक्सापास 

नलिएमा त्यो रलसद मान्य हुने छैन र पनुः राजश्व लतरेपलछ मात्र प्रकृया ऄगाडी वढाआनेछ । 

5. सम्बलन्धत जग्गाधनीिे लनमााण सम्पन्न प्रमाण पत्र लििँदा अलंशक नक्शापास भएको लमलतदलेि २ बषा लभत्र 

लिआसक्नपुनेछ । यलद लनमााण सम्पन्न गना नसक्ने ऄवथथा भएमा ईक्त २ बषा लभत्र कायााियमा अइ कारण 

ििुाइ लिलित लनवदेन लदएको िण्डमा थप ५ प्रलतशत दथतरु लिइ बलढमा ऄको २ बषासम्मको िालग म्याद 

थप गना सलकनेछ । यलद सो ऄवलधलभत्र पलन लनमााण काया परुा नभएमा नक्शा बनाइ १०० % राजथव लतरी 

नक्शापास गनुापनेछ । 

 

ङ. बाधा अड्काउ फुकाउीः 

१) वडामा लदएको लनवदेन ऄनसुार वडाबाट िलट गएको डोरिाइ कुनै शकंा भएमा, संलधयारको जग्गा लववाद 

(लछनोफानो) नटुङ्लगने समय सम्म नक्शापास प्रकृया ऄगाडी वढ्ने छैन तर समथया समाधान भएपछी मात्र त्यही 

अ.व. लभत्र नक्सापास  गररसक्न ुपनेछ । 

२) कुनै कुराको लिलवधा भएमा तथा मापदण्डमा हरेफेर गनुापने लवशषे पररलथथती भएमा पवुााधार सलमलतको लसफाररस 

बमोलजम नगर कायापालिकाको लनणाय ऄलन्तम लनणाय मालनने छ । 

३) नक्सापास फारम दथतरु नगरपालिकाको लनयमानसुार नपा कायााियम ैलिआनेछ । 
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च. सम्बलन्धत जग्गाधलनिे सम्बलन्धत संलधयारहरुको ईपलथथलतमा सम्बलन्धत TLO को रोहबरमा नापी शािाबाट 

जग्गा छुट्टाईने व्यवथथा गने र सोलह बमोलजम मचुलु्का गने । 

 

छ. सुलवधाीः 

वडाबाट मचुलु्का गने डोरिाइ एक वटा मचुलु्का गरे वाफत प्रोत्साहन थवरुप रु. ७५ ।- (पचहत्तर रुपैंया)  र न.पा. को 

भवन तथा वलथत लवकास ईपशािािाइ एक घरको नक्शापास प्रमाणपत्र तथा लनमााण सम्पन्न प्रमाण पत्र तयार गरे 

वापत रु. ५० ।- (ऄक्षरुपीः पचास रुपैंया) प्राप्त हुनेगरी नपाको अन्तररक कोषबाट ईपिब्ध गराआने छ । 

ज. लवलवध 

१. परुाना भवन /संरचनाको नक्शा लनमााण बापत तपलशि बमोलजमको सेवा शलु्क परामशादाताहरुिे नवढाइ लिनपुनेछ 

। सो शलु्क भन्दा वलढ लिआएको पाआएमा त्यथता परामशा दाताहरुिाइ कािो सलुचमा रालिनेछ । 

क. भइुतिाको १००० वगाफीट सम्मका भवन/ संरचनाको रु. ५००० ।- (पािँच हजार) सम्म । 

ि. १००० वगा लफट दिेी २००० वगाफीट सम्मका भवन/ संरचनाको रु. ७५०० ।- (सात हजार पािँच सय) सम्म । 

ग. २००० वगा लफट दिेी माथीका भवन/ संरचनाको रु. १०००० ।- (दश हजार) सम्म । 

घ. मालथ ईल्िेलित प्रत्येक थप तिाको रकममा पलहिो तिामा मालथ ईल्िेलित रकमको ३५ % िे हुन अईने 

रकम कम लिने साथै दोस्रो तिामा माथी ईल्िेलित भइुतिाको रकमको ४० % िे हुन अईने रकम कम 

लिने । 

 

२. लनमााणालधन चक्रपथको क्षेत्र एलकन नभएसम्म ईक्त क्षेत्रमा नक्शापास सम्बन्धमा अवश्यक छानलवन गरी प्रलतवदेन 

पेश गना दहेाय बमोलजमको सलमलत रहनेछ ।  

1= पवुााधार लवकास सलमलतको संयोजक............. संयोजक 

2= सम्बलन्धत वडा ऄध्यक्ष............................. सदथय 

3= पवुााधार लवकास सलमलतका सदथयहरु............ सदथय 

4= भवन तथा वलथत लवकास ईपशािा प्रमिु....... सदथय 

5= पवुााधार लवकास सलमलतका सलचव................ सदथय सलचव  
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ऄनसुलुच-१ 

(कायालवलधको दफा १ (ग) २ संग सम्बन्धीत) 

लनवेदनको ढााँचा 

लमलतः 

श्रीमान ऄध्यक्ष ज्य ु

.......................... वडा कायाािय, सिुते 

लवषयः घर नक्शापासका िागी लसफाररस पािँई । 

महोदय, 

 सलवनय सेवामा लनवदेन गनााको कारण मरेो नाईिँमा दताा कायम भएको सालवक लजल्िा सिुेत 

..................................... वडा नं................ हाि वी.न.न.पा. वडा नं....... लक.न. .......... के्ष.फ. .................... 

धरु जग्गामा मिेै  ............... सािमा .................... कोठाको  .................. तिाको ................ क्षे.फ. को  

.................... तिे घर लनमााण गरेको र पवुामा........................ को पलश्चममा......................... को 

ईत्तरमा................................... दलक्षणमा .............................. को जग्गाको सांध-लसमानािाइ समेत ऄसर 

नपयुााइ लनमााण गरेको र सो घरको नक्शापास नगरेकोिे न.पा.िे लनमााण गरेको मापदण्ड राम्रोसंग बझुी (सहमत) भ ै

िाग्ने दथतरु लदन समते तयार भ ैघर नक्शापासका िागी लसफाररस गररलदनहुुन यो लनबेदन सादर पेश गरेको छु । मिेै 

माथी ईल्िेि गरेका लववरण झटुा ठहरे काननु बमोलजम सहने छु / बझुाईने छु । 

 

               लनवेदकीः 

नामथरः 

ठेगानाः 

टोिः 

सम्पका  नं. 

वडाबाट काटेको र.न.- 

 

 

दायााँ बााँया 

हस्ताक्षर 
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 वडा कायााियिे लनवदेन साथ लनम्न कागजात प्रमाण माग गने । 

क) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप- १ थान  

ि) जग्गाधलन प्रमाणपजुाा प्रलतलिलप-१ थान 

ग) चा.अ.वषाको ए.स.कर लतरेको रलसदको प्रलतलिलप- १ थान 

घ) घरको नक्सा-१ प्रती 

ङ) वडामा बझुाईनपुने ऄन्य करहरु, बझुाएको प्रमाण-१ थान 

च) जग्गाको नक्शा- १ थान 

(लय जम्म ैकागजपत्र सम्बलन्धत व्यलक्तिे लचल्िो फाआिमा रालि बझुाईन ुपने)  

 वडामा लनवदेन दताा गरी दताा नं फाआिमा समते राख्ने । 

 वडाबाट सो घरको िागी तपलशि बमोलजमको प्रकृया ऄलघ वढाईने । 

 क) सजालमन गनेः 
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ऄनसुलुच-२ 

(कायालवलधको दफा १ (ग) ३ संग सम्बन्धीत) 

(सरजलमनको ढााँचा) 

"सरजलमन" 

स.ुवी.न.न.पा. वडा न.  ........ सावीक............................................. लक.न. ............................. 

क्षे.फ. ............................... मा श्री ..................................................... िे यस कायााियमा लदएको लनवदेनमा 

माथी थथिगत चेकजािँच (मचुलु्का माफा त गदाा) श्री ............................................... िे ..................... सािमा 

लनमााण गरेको लठक सािँचो हो । यो घरको नक्शापास गररलदएमा हालमिाआ कुनै लकलसमको दालव-लवरोध छैन । पलछ होआन 

छैन भलन कलहिँ कतै ईजरुी समते गने छैन। िँ । साथै वडा कायााियबाट िलट अएको डोरिे सोधनी गदाा हाम्रो लचत्त बझु्यो 

। लनजिे सडक ऄलधकार क्षेत्र ................ लम. समते छाडी घर लनमााण गरेको । 

सालक्षहरुः 

........................................... 

........................................... 

............................................. 

..........................................  

रोहवरमा.........................टोि लवकास सलमलतको ऄध्यक्ष 

वडा ऄध्यक्ष.................... वडा सलमलतको कायाािय 

काम तामिे गने कमाचारीः............................. 

आलत संवत......................................................................................................................... 

 सरजलमन भ ैअआ सकेपलछ वडाबाट तपलशिको ढािँचामा न.पा. लसफाररस गरर पठाईन ुपनेछ । 
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ऄनसुलुच-३ 

(कायालवलधको दफा १ (ग) ४ संग सम्बन्धीत) 

 (लसफाररसपत्रको ढााँचा) 

प.स. 

च.न.                                                                                                                   लमलतः............... 

श्री वी.न.न.पा. का.पा.को कायााि, सिुते । 

लवषयः घर नक्शापासको िागी लसफाररस गरर पठाआएको बारे । 

 प्रथततु लवषयमा स.ुवी.न.न.पा. वडा नं. ............ सालवक.............................. लक.न. ................ के्ष.फ. 

................ धरु जग्गामा घर लनमााण गरेका जग्गाधनी श्री ................................................ िे यस कायााियमा 

घर नक्शापासका िागी लसफाररस गररपािँई भलन लदएको लनवदेन माथी जािँचवझु गदाा लनजिे पेश गरेको घरको 

नक्शापास गना मनालसव देिी नक्शापास लनयमानसुार गरर लदन हुन लसफाररस गररन्छ । 

 

................................. 

वडाऄध्यक्ष 

......................... 

 

  न.पा. कायााियमा लसफाररस पत्र साथ तपलशि बमोलजमका कागजात सलहत अवदेन दताा गनुापनेछ ।  

क) लसफाररस पत्र- १ थान  

ि) नक्शाको Original Copy र Photocopy-१/१ थान 

ग) नेपािी नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप- १ थान 

घ) ए.स.कर लतरेको रलसदको प्रलतलिलप-१ प्रती 

ङ) पासपोटा साआजको फोटो-४ थान 

च) प्िालथटक कोटेड फाआि - १ थान 

छ) नक्शापास फारम - १ थान (सम्बलन्धत व्यलक्तिे भरी ल्याईन ुपने) र राजश्व लतरर ल्याईने । 
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माथी ईल्िेलित कागजपत्र पेश भएमा न.पा.को नक्शा ईपशािािे दताा गने र टोकन लदने टोकन ऄनसुारको 

काम ऄघी वढाईने । 

नक्िापास फारममा 

 

१) ऄगाडीको कभर-१ 

२) नक्शापासको िागी लनवदेन फारम-१ 

३) नक्शापास प्रमाणपत्र-२ 

४) लनमााण सम्पन्न प्र.प.-२ 

५) पछालडको कभर-१ 

(नक्शापास प्रमाणपत्रमा लमलत................ को ................ वडा कायााियको च.न. ................ को लसफाररस पत्रको 

अधारमा भन्ने ईल्िेि गने ।) 

 

 

 


