
 

 

स्थानीम याजऩत्र 
ऩञ्चऩयुी नगयऩालरकाको कामयऩालरकाद्वाया प्रकाशित 

खण्ड ४                सॊखमा्-१           लभलत्-२०७७/०८/२६ 

बाग-३ 

ऩञ्चऩयुी नगयऩालरका 
ऩञ्चऩयुी नगयऩालरकाको प्रिासकीम कामयलफलध(लनमलभत गने) ऐन,2074 को दपा ४ फभोशजभ ऩञ्चऩयुी 
नगयकामयऩालरकारे फनाएको तर रेशखए फभोशजभको लनदेशिका सर्यसाधायणको जानकायीको रालग प्रकािन 
गरयएको छ । 

ऩयुाना बर्नहरुभा अलबरेख व्मर्स्थाऩन सम्फन्धी लनदेशिका, 2077 
     स्थानीम सयकाय सञ्चार ऐन,२०७४ को दपा ४२ राइ कामायन्र्मन गनय सोही ऐनको दपा 

102(2) फभोशजभ बर्न लनभायण भाऩदण्ड,2072 राग ुहनु ऩरु्य र्ा ऩलछ सभेत लनभायण कामय सञ्चार 
गरयसकेका र्ा गदै गयेका र्ा  गने सम्फन्धी कामय राई लनमभन गदै बर्नहरुको नक्सा ऩास एर्ॊ 
अलबरेशखकयण गने कामयराई व्मर्शस्थत गनय फाञ्छलनम बएकोरे नगय कामयऩालरका फाट लभलत 
2077/08/26 भा ऩयुाना बर्नहरुको अलबरेख व्मर्स्थाऩन सम्फन्धी लनदेशिका,2077 स्र्ीकृत गयी 
राग ुगरयएको छ ।  

१. अलबरेशखकयण गने  ्

क. 2072 फैिाख १२ अगाडीका घयहरुभा ्
अ. 2072 फैिाख 12 बन्दा अगारै् बर्न लनभायण बैसकेका तय तत्कालरन सडक भाऩदण्ड ऩयुा बएको 

कुया सम्फशन्धत र्डा कामयरमरे भचुलु्का सहहत लसपारयस गरय ऩठाएभा जस्ताको तस्तै जनु 
अर्स्थाभा छ सोहह फभोशजभको नक्िा भाग, पोटो भाग गरय हारको याजश्वभा (स्थालनम सयकाय 



सॊचारन ऐन, 2074 भा लतन गणुा उल्रेख बएताऩलन) १५०% थऩ नक्साऩास दस्तयु लरने य “अर् 
तरा थऩ गनय नऩाउने गयी ” बने्न छाऩ रगाइ भाऩदण्ड राग ुहनु ुऩरु्य लनभायण बएको घय सॊयचना 
बलन प्रभाणऩत्र उऩरब्ध गयाउने । त्मस्ता बर्नहरुको सडकको अलधकाय ऺेत्रका हर्षमभा 
सम्फन्धीत र्डारे ....................लभ को सडक बएको , नक्िाऩास गरय ददॉदा पयक नऩने व्महोया 
लसपारयस आएऩलछ भात्र उऩरब्ध गयाउने तय गरुुमोजनाका सडक फाहेक अन्म सडकको हकभा 
खरुाई ऩठाउने ।  

आ. 9“×9“ का हऩरय  फाट बईुतरा नक्साऩाय गरय/नगयी १ तरा सम्भको बर्न / सॊयचना लनभायण 
बैसकेका य रोडहर्मरयङ्ग सॊयचनाका हकभा र्ढीभा ऩहहरो य दोस्रो तराको आधा ऺेत्रपरको रागी 
लनभायण अनभुलत ददने य बमायङ्गको टोहऩ य छत बने लनभायण गनय नददने । साथै अन्म कुयाहरु दपा 
१ फभोशजभ हनुे । 

इ. 9“×12“ य 12“× 12“ का हऩरयफाट बईुतरा नक्िाऩास गयीसकेका य नगयी लनभायण बएका बर्न 
य सॊयचनाहरुको हकभा फहढभा लतन तराको अनभुलत ददने । य बमायङ्ग को टोहऩ याख्न नऩाइने । 
साथै अन्म कुयाहरु दपा १ फभोशजभ नै हनुे । 

 

ख. 2072 फैिाख १२ ऩछाडीका घयहरुभा ्
    2072 सार फैिाख १२ बन्दा ऩछीका बर्न लनभायण भाऩदण्ड राग ुबैसकेऩछी लनभायण गयेका 
तय नक्साऩास नगयेका सॊयचनाहरुको हकभा बने बर्नहरुराई लनम्न प्रकायरे र्लगयकयण गने ।  

१. ९“×9” का हऩरय बएका बर्नहरु हनु बने अरु जम्भै दपा १ फभोशजभ गने य थऩ 200 % 
नक्िाऩास दस्तयु लरने । सो घयहरु दपा १ फभोशजभ बर्न लनभायण भाऩदण्ड 2072 राग ुहनु ु
ऩरु्यका घय बनेय प्रभाणऩत्र उल्रेख गयेय ददने ।  

२. ९”×12” का हऩरयभा फनेका बर्नहरुराई आॊशिक भाऩदण्ड राग ुबएको बने्न उल्रेख गने, अन्म 
कुयाको हकभा  दपा १ (क) आ फभोशजभ गने साथै नक्िाऩास दस्तयु बने हारको नक्िाऩासभा 
थऩ 150%  याजश्व लरने । 

३. 12”×12” का हऩरयहरु बएका ३ तरा सम्भका 1000 र्गय हपट सम्भका घयहरुराई आॊलसक 
भाऩदण्ड ऩयुा बएका बर्न बलन प्रभाणऩत्रभा उल्रेख गयी अर् तरा थऩ गनय नऩाउने गरय बने्न छाऩ 
रगाइ हारको नक्िाऩास दस्तयुको भा थऩ 100 % नक्िाऩास दस्तयु लरई अन्म कुयाहारु दपा १ 
फभोशजभ गने य नक्िाऩास गरयददने 

४. 12”×12” का हऩरयहरु बएका ३ तरा बन्दाभालथ र्ा 1000 र्गय हपट बन्दाभालथ र्ा दफैु बएका 
घयहरुराई अर् तरा थऩ गनय नऩाउने गरय बने्न छाऩ रगाइ हारको नक्िाऩास दस्तयुको भा थऩ 
150% नक्िाऩास दस्तयु लरई अन्म कुयाहारु दपा १ फभोशजभ गने य नक्िाऩास गरयददने ।  



 

ग. दपा १ क य ख भा उल्रेशखत बर्नहरुको नक्साऩास गरय ददनका रालग तऩशिर फभोशजभका 
कामयहरु गने ।  

१. ऩयुाना बर्नको अलबरेशखकयण गने ३५ ददने सूचना प्रकासन गने ।  

२. अनसुचुी १ फभोशजभ लनरे्दनको पायाभ य नक्िा ऩाि हकताफ याजस्र् िाखाफाट  रु 10००/- 
लरई उऩरब्ध गयाउने ।  

३. लनरे्दन दताय बई सकेऩश्चात अनसुशुच २ फभोशजभ स्थरगत भचुलु्का गरयने छ ।  

४. स्थरगत भचुलु्का बई आए ऩश्चात अनसुचुी ३ फभोशजभको ढाॉचा भा र्डा कामायरमरे लसपारयस 
गयी नगयऩालरकाभा ऩठाउनऩुने छ ।  

घ.  फाटो सम्फशन्ध व्मर्स्था 
१. नाऩी नक्सा र्ा रगत कट्टा गयेको फाटो जलनएकोभा सो फभोशजभ नै फाटो कामभ हनुेछ । 

२. मस लनदेशिकाभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩनी ऩञ्चऩयुी नगयऩालरकाको बर्न 
लनभायण सम्र्न्धी भाऩदण्ड, २०७२ राग ुहनु ुऩरु्य फनेका बर्नहरुका हकभा तत्कालरन सडक 
भाऩदण्ड ऩयुाबएका बलन र्डा कामयरमर्ाट भचुलु्का य नक्िाऩास गरयदददा पयक नऩने ब्महोया 
सहहत र्डा अध्मऺफाट लसपारयस बइ आएभा त्मस्ता बफनराई यीत ऩयुाइ नक्िा ऩाि गरयददने 
।  

 

ङ. नक्िाऩास सम्फन्धी अन्म व्मर्स्था ्
१. मसयी नक्िाऩास गदाय असरु बएको थऩ नक्िाऩास दस्तयु ४० % रे हनु आउने यकभ सम्फन्धीत 

र्डा कामायरमको खाताभा ऩटाइने छ ।  

२. लभलत 2077/10/0१ देशख बर्न लनभायण भाऩदण्ड, 2072 फभोशजभ लनभायण नबएका घय 
सॊयचनाहरुराई नक्साऩास गरयने छैन त्मस्ता घयहरु लनकायण बएको जानकायी बएभा तरुुन्त 
लनमभानसुाय कायर्ाहीको प्रकृमा अगाडी फढाइनेछ ।  

३. 2077/10/0१  देशख साहर्कका फालफमाचौय, सारकोट ,छाप्र,े हर्द्याऩयु य ताताऩानी गाहर्सहरुभा 
बर्न सॊयचना लनभायण गदाय सम्फन्धीत  TLO  को लसपारयस फभोशजभ र्डाको (सडक अलधकाय 
ऺेत्रको ) लसपारयसको आधायभा भात्र नक्िा ऩास प्रकृमा अगालड फढाइनेछ ।  

४. 2077/10/0१  देशख राग ुहनुे गयी जनु लभलत घय नक्साऩासको रालग याजश्व लतरय दताय गरयन्छ 
सो लभलतदेशख १ फषय लबत्र आॊशिक नक्साऩास लरई सक्नऩुनेछ ।मदद त्मो सभामर्लध सम्भ आॊशिक 
नक्िाऩास नलरएभा त्मो यलसद भान्म हनुे छैन य ऩनु् याजश्व लतयेऩछी भात्र प्रकृमा अगाडी फढाइनेछ 
।  



५. सम्फन्धीत जग्गाधनीरे लनभायण सम्ऩन्न प्रभाण ऩत्र लरॉदा आॊशिक नक्िाऩास बएको लभलतदेशख २ फषय 
लबत्र लरइसक्नऩुनेछ । मदद लनभायण सम्ऩन्न  गनय नसक्ने अर्स्थाभा उक्त २ फषय लबत्र कामायरमभा 
आई कायणय खरुाई लरशखत लनरे्दन ददएको खण्डभा थऩ ५ प्रलतित दस्तयु ददई फहढभा अको २ 
फषयसम्भको रालग म्माद थऩ गनय सहकनेछ । मदद सो अर्लधलबत्र ऩलन लनभायण कामय नबएभा नक्िा 
फनाई १००% याजस्र् लतयी नक्िाऩास गनुयऩनेछ ।  

 

च. फाधा अड्काउ पुकाउ्  
१. र्डाभा ददएको लनरे्दन अनसुाय र्डाफाट खहट गएको टोलरराई कुनै िॊका बएभा, सॊलधमायको जग्गा 

हर्र्ाद (लछनोपानो) नटुहङ्गने सभम सम्भ नक्िाऩास प्रकृमा अगाडी फढ्ने छैन तय सभस्मा सभाधान 
बएऩछी भात्र त्मही आ.र् लबत्र नक्साऩास गरयसक्न ुऩनेछ ।  

२. कुनैकुयाको हिहर्धा बएभा तथा भाऩदण्डभा हेयपेय गनुयऩने हर्िेष ऩरयशस्थलत बएभा ऩूर्ायधाय 
सलभलतको लसपारयस फभोशजभ नगय कामयऩालरकाको लनणयम अशन्तभ लनणयम भालनने छ ।  

३. नक्िाऩास पायभ दस्तयु नगयऩालरकाको लनमभानसुाय नगयऩालरका कामायरमभै लरइनेछ ।  

४. सम्फन्धीत जग्गा धलनरे सम्फशन्धत सॊलधमायहरुको उऩशस्थलतभा सम्फन्धीत TLO को योफहयभा नाऩी 
िाखाफाट जग्गा छुट्टाउने व्मर्स्था गने सोहह फभोशजभ भचुलु्का गने ।  

 

छ. हर्हर्ध  ्

१. ऩयुाना बर्न य सॊयचनाको नक्िा लनभायण फाऩत तऩशिर फभोशजभको सेर्ा िलु्क ऩयाभियदाताहरुरे 
नर्ढाई लरनऩुनेछ । सो िलु्क बन्दा र्ढी लरइएको ऩाइएभा त्मस्ता ऩयाभिय दाताहरुराई कारो 
सशुचभा याशखने छ ।  

क. प्रलत र्गय हपट रु ८ /- (आठॉ  रुऩैंमा) 

  



अनसुशुच-1 
(कामयहर्लधको दपा १ (ग) २ सॊग सम्फन्धीत) 

लनरे्दनको ढाॉचा 
लभलत् 

श्रीभान अध्मऺ ज्मू, 
................ र्डा कामायरम,सखेुत। 

हर्षम् घय नक्िाऩासका रालग लसपारयस ऩाॉउ । 

भहोदम,  

सहर्नम सेर्ाभा लनरे्दन गनायको कायण भेयो नाउॉभा दताय कामभ बएको साहर्क शजल्रा सखेुत... र्डा नॊ. 
.......................... हार ऩ.न.नऩा र्डा नॊ. ........ हक.न. .................   ऺे.प .......................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
जग्गाभा भैरे ..................... सारभा .......................... कोठाको.................... तराको 
.....................ऺे.प.को..................... तरे घय लनभायण गयेको य ऩरु्यभा .......... को ऩशश्चभभा 
........ को उत्तयभा साॊध लसभानाराई सभेत असय नऩमुायई लनभायण गयेको य सो घयको नक्िाऩास 
नगयेको न.ऩा रे. लनभायण गयेको भाऩदण्ड याम्रोसॊग फपुी (सहभत) बै राग्ने दस्तयु ददन सभेत तमाय बै 
घय नक्िाऩासका रालग लसपारयस गरयददनहनु मो लनरे्दन सादय ऩेि गयेको छु । भैरे भाथी उल्रेख 
गयेका हर्र्यण झटु्टा ठहये काननु फभोशजभ सहने छु य फझुाउने छु ।  

लनरे्दन् 
नाभ,थय् 
ठेगाना् 

     टोर् 
   सम्ऩकय  नॊ. 

          र्डाफाट काटेको  य.न्. 
र्डा कामायरमरे लनरे्दन साथ लनम्न कागजात प्रभाण भाग गने । 

नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरहऩ-१ थान 

क) जग्गाधलन प्रभाणऩजुाय प्रलतलरहऩञ१ थान 

ख) चार ुआलथयक र्षयको एहककृत सम्ऩलत कय लतयेको यलसद प्रलतलरहऩ-१ थान  

ग) घयको नक्सा-१ प्रलत 

घ) र्डाभा फझुाउनऩुने अन्म कयहरु, फझुाएको प्रभाण-१ थान  

ङ) जग्गाको नक्िा-१ थान 

(म जम्भै कागजऩत्र सम्फशन्धत व्मशक्तरे शचल्रो पाइरभा याशख फझुाउन ुऩने) 

र्डाभा लनरे्दन दताय गयी दताय नॊ. पाइरभा सभेत याख्न े। 

र्डाफाट सो घयको रालग अनूसशुच २ फभोशजभ सजयलभन गने् 
 

 दामाॉ   फामाॉ 



अनसुशुच-2 

(कामयहर्लधको दपा १ (ग) 3 सॊग सम्फन्धीत) 
(सयजलभनको ढाॉचा) 

 

“सरजमिन” 
 

स.ुऩ.न.ऩा.वडा.न............ साववक.................................... कक.न . ................... 
ऺ.ेप........................भा श्री................................................... रे मस कामाारमभा 
मभतत....................... ददएको तनवेदनभा भाथथ स्थरगत चकेजाॉच (भुचलु्का भापा त गदाा) 
श्री................................................. रे .................. सारभा तनभााण गयेको दिक साॉचो हो । 
मस घय फन्दाको फखत साबफक सडक भाऩदण्ड अनुकुर तनभााण बएकारे मो घयको नक्शाऩास 
गरयददएभा हामभराइ कुनै ककमसभको दावव-ववयोध छैन । ऩतछ होइन छैन बतन कदहॉ कतै उजुयी 
सभेत गने छैनौँ। साथ ैवडा कामाारमफाट खदट आएको डोयरे सोधतन गदाा हाम्रो थचत्त फुझ्मो । 
तनजरे सडक अथधकाय ऺेत्र ...................... मभ.सभेत छाडी घय तनभााण गयेको । तनजरे सडक 
अथधकाय ऺेत्र..............................मभ सभेत छाडी घय तनभााण गयेको। 
साक्षऺहरुः 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
योवहयभा........................................................................टोरववकास समभततको अध्म  ऺ

वडा अध्मऺ ..................................................................वडा समभततको कामाारम 

काभ ताभेर गने कभाचायीुः............................................... 
मभती.............................................................. 
सयजमभन बै आइ सकेऩतछ वडाफाट तऩमशरको ढाॉचाभा नगयऩामरकाभा मसपारयस गयी ऩिाउनु 
ऩनेछ ।  

 

 

 

 

 

 

 



अनसुशुच-३ 
(कामयहर्लधको दपा १ (ग) ४ सॊग सम्फन्धीत) 

लसपारयस ऩत्रको ढाॉचा 
ऩ.सॊ. 
च.न.                                  लभलत्.  

श्री ऩञ्चऩयुी नगयऩालरका नगयऩालरकाको कामायरम, 
फालफमाचौय सखेत । 

हर्षम् घय नक्िाऩासको रालग लसपारयस गरय ऩठाइएको फाये । 
              प्रस्तुत ववषमभा  ऩञ्चऩुयी नगयऩामरका वडा नॊ...................साववक...................... 
कक.न.............................. ऺे.प ...................................... जग्गाभा घय तनभााण गयेका जग्गाधनी        
श्री.................................................................रे मस कामाारमभा घय नक्शाऩासका राथग मसपारयस        गरयऩाॉउ 
बतन तनवेदन भाथी जाॉचवुझ गदाा तनजरे ऩेश घयको नक्शाऩास गना भनामसव देखख नक्शाऩास    तनमभानुसाय गरय ददन 
मसपारयस गरयन्छ ।  

......................... 
  र्डा अध्मऺ 

 नगयऩालरका कामायरमभा लसपारयस ऩत्र साथ तऩशिर फभोशजभका कागजात सहहत आरे्दन दताय गनुयऩनेछ ।  

क) लसपारयस ऩत्र-१ थान 

ख) नक्िाको सक्कलर/नक्करी -१/१ थान 

ग) नेऩारी नागरयकताको प्रभाण ऩत्रको प्रलतलरहऩ -१ थान 

घ) ऩासऩोटय साइजको पोटो-4 थान 

ङ) एहककृत सम्ऩलत कय लतयेको यलसद प्रलतलरहऩ-1 प्रलत  

च) प्राशस्टक कोटेड पाइर-1 थान 

छ) नक्िाऩास पायभ-1 थान(सम्फन्धीत व्मशक्तरे बयी ल्माउन ुऩने ) य याजश्व लतरय ल्माउने । भाथी उल्रेशखत 
कागजातऩत्र ऩेि बएभा नगयऩालरकाको नक्िा उऩिाखारे दताय गने य टोकन ददने टोकन अनसुायको काभ अशघ 
फढाउने ।  

नक्िाऩास पायभभा  
१) अगाडीको कबय-1  

२) नक्िाऩासको रालग लनरे्दन पायभ-1 

३) नक्िाऩास प्रभाणऩत्र-2 

४) लनभायण सम्ऩन्न प्र.ऩ.न-2 

५) ऩछाडीको कबय-1 

(नक्िाऩास प्रभाणऩत्रभा लभलत  ..................... को ................... र्डा कामायरमको च.न. ............... को लसपारयस ऩत्रको 
आधायभा बन्ने उल्रेख गने । ) 

       आऻारे 

                                                         भोहन फहादयु फढुा 
                                  प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत 


