
 

 

 

 

 

 

 

वनगाड कुपऩण्डे नगयऩालरका 
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बाग-१ 

वनगाड कुपऩण्डे नगयऩालरका 
 
 

वनगाड कुपऩण्डे नगयऩालरका ऩयुाना बवनहरु अलबरेखखकयण सम्फन्धी लनदेखिका 
२०७८ 

 

 

 



 

वनगाड कुऩीण्डे नगयऩालरका लबत्र लनभााण बएका बवनहरुको अलबरेखखकयणराई व्मवखस्थत गने उदे्धश्मका साथ मस 
नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र मस अघी बवन सॊपहता २०७२ राग ुहनु ुऩूवा लनलभात बवनहरु य बवन सॊपहता २०७२ राग ु
बए ऩश्चात तत्कालरन प्रचलरत काननु फभोखजभ नक्िाऩास नगयी वा ऩास बएको नक्सा फेगय हेयपेय गयी वा भाऩदण्ड 
पवऩरयत फनाएका बवनहरुको अलबरेखखकयण गरय वनगाड कुपऩण्डे नगयऩालरका व्मवखस्थत गना फाञ्छलनम बएकोरे 
स्थालनम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा १०२ फभोखजभ वनगाड कुऩीण्डे नगयऩालरका नगयसबाफाट खस्वकृत 
बइ राग ुबएको । 

 

ऩरयच्छेद १ 

प्रायखम्बक 

१. सॊखऺप्त नाभ य प्रायम्ब : 
क. मो लनदेखिकाको नाभ वनगाड कुपऩण्डे नगयऩालरका ऩयुाना बवनहरुको अलबरेखखकयण सम्फन्धी लनदेखिाका 

२०७८ यहेको छ । 

ख.  मो लनदेखिका तरुुन्त प्रायम्ब हनुे छ । 

२. ऩरयबाषा: लफषम वा प्रसङ्गरे अन्म अथा नरागेभा: 
क. "सबा" बन्नारे वनगाड कुपऩण्डे नगयऩालरकाको नगयसबा सम्झनऩुछा । 

ख. "कामाऩालरका" बन्नारे वनगाड कुपऩण्डे नगय कामाऩालरका सम्झनऩुछा । 

ग. "नगयप्रभखु" बन्नारे वनगाड कुपऩण्डे नगयऩालरकाका नगयप्रभखुराई सम्झनऩुछा । 

घ. "नगयऩालरका" बन्नारे वनगाड कुपऩण्डे नगयऩालरका सम्झनऩुछा । 

ङ. "बवन सॊपहता" बन्नारे फस्ती पवकाि सहयी मोजना तथा बवन लनभााण सम्फन्धी आधायबतू लनभााण भाऩदण्ड 
२०७२ तथा बवन लनभााण सम्फन्धी अन्म प्रचलरत काननुराइ सम्झनऩुछा । 

च. "वडा कामाारम" बन्नारे वनगाड कुपऩण्डे नगयऩालरकाका वडा कामाारमहरु सखम्झनऩुछा । 

छ. "प्रापवलधक" बन्नारे वनगाड कुपऩण्डे नगयऩालरका वा वडा कामाारमफाट जगागा वा बवन नाऩजाॉच गनाका 
रागी खटाइएको प्रापवलधक कभाचायीराई सखम्झनऩुछा । 

ज. "घयधलन" बन्नारे फनाएको घयको स्वालभत्व बएको व्मखिराइ सखम्झनऩुछा। 

झ. "सॊलधमाय" बन्नारे घय यहेको जगागासॊग लसभाना जोलडएको जगागाधनीराई सखम्झलनऩछा । 

 

 

 



 

३. बवन अलबरेखखकयण सम्फखन्ध व्मवस्था: 
क. बवन सॊपहता २०७२ राग ु हनुऩूुवा लनभााण बैसकेका घयहरु जस्ताको तस्तै जनु अवस्थाभा छ सोही 

अनसुायको नक्सा वा पोटो भाग गयी नक्िा प्रभाखणत गयी बवन अलबरेखखकयणको प्रभाण उऩरब्ध 
गयाउने। 

ख. बवन सॊपहता २०७२ राग ुबैसकेऩलछ बवन अनभुलत नलरइ लनभााण बएका तय बवन लनभााण सॊपहत २०७२ 
य सडक भाऩदण्ड वा अन्म प्रचलरत काननु अनसुाय भाऩदण्ड ऩूणा रुऩभा ऩारना बएका वा भाऩदण्ड 
ऩारना नबएका बवनहरुराई  जस्ताको तस्तै जनु अवस्थाभा छ सोपह अनसुायको नक्िा तथा पोटो भाग 
गयी घय नक्िा प्रभाखणत गरय बवन अलबरेखखकयणको प्रभाणऩत्र उऩरब्ध गयाउने । 

ग. बवन सॊपहता २०७२ फभोखजभ प्रकृमा आई सकेऩश्चात लनमभ फभोखजभ प्रकृमा ऩयुा गयी आएका वा नक्िा 
खस्वकृत लरइ आपुखिुी तरा थऩ वा पयक प्रकृलतको बवन लनभााण गयेभा मस ऩूवा स्वीकृत ददएका 
कागजात नगयप्रभखुफाट यद्व गयी अलबरेखखकयण गने । 

घ. मो लनदेखिका राग ुहनु ुबन्दा अगालड फनेका घयहरुराइ जनु अवस्थाभा छन ्सोही अवस्थाभा एक ऩटकका 
रागी अलबरेखखकयण गने य 

ङ. घय लनभााण गयेको एक फषा ऩलछ भात्र अलबरेखखकयणको प्रभाणऩत्र उऩरब्ध गयाइने छ । 

च. सम्फखन्धत वडा कामाारमफाट फाटो प्रभाखणत लसपारयस अलनवामा हनुेछ । 

 

४. बवन याजश्व सम्फन्धभा: वनगाड कुपऩण्डे नगयऩालरकाको आलथाक ऐनभा तोके अनसुाय हनुेछ । 

 

ऩरयच्छेद २ 

बवन अलबरेखखकयण सम्फखन्ध प्रकृमा 
५. बवन अलबरेखखकयणका रागी लनम्न अनसुाय प्रकृमा अवरम्फन गरयन ेछ । 

क. ऩयुाना बवनहरुको अलबरेखखकयण गना सावाजलनक सॊचाय भाध्मभभा ६० ददन ेसूचना प्रकािन तथा प्रिायण 
गने। 

ख. सम्फखन्धत वडा कामाारमफाट घय नक्िा अलबरेखखकयण पकताफ तोपकएको भूल्मभा उऩरब्ध हनुेछ । 

ग. सम्फखन्धत व्मखिरे अनसुचुी १ अनसुायको ढाॉचाभा लनवेदन ऩेि गनुाऩनेछ । 

घ. वडा कामाारमरे लनवेदन दताा  बएऩश्चात अनसूुची २ फभोखजभको ७ ददने सूचना टाॉस गनुाऩनेछ । 

ङ. सूचना टाॉस बएको ७ ददन ऩश्चात वडा कामाारमरे प्राप्त उजयु फाजयु भालथ छानलफन गरय अनसुखुच ३ 
अनसुायको ढाॉचाभा सजालभन भचुलु्का गने । 

च. स्थरगत भचुलु्का बइ आएऩलछ अनसुचुी ४ फभोखजभ वडा कामाारमरे लसपारयस गयी नगयऩालरकाभा 
ऩठाउन।े 



छ. नगयऩालरकाफाट प्रापवलधक कभाचायी खटाउन े य प्रापवलधक कभाचायी स्थरगत रुऩभा फखुझ प्रलतवेदन ऩेि 
गने। 

ज. सम्फखन्धत वडा कामाारम तथा प्रापवलधक प्रलतवेदनका आधायभा बवन अलबरेखखकयण प्रभाण ऩत्र उऩरब्ध 
गयाउने। 

 

ऩरयच्छेद ३ 

पवपवध 

६. मस लनदेखिका फभोखजभ अलबरेखखकयण प्रभाण ऩत्र प्रदान गरयएका सफै बवनहरुको सम्फन्धभा नगयऩालरका मस  
ऩलछ जायी गने जनुसकैु लनणाम तथा िताहरु अलनवामा रुऩभा घयधलन ऩारना गनुाऩनेछ । 

७.  ऩयुाना बवन सॊयचनाको नक्िा लनभााण वाऩत तऩखिर फभोखजभको सेवा िलु्क ऩयाभिा दाताहरुरे नफढाइ 
लरनऩुनेछ । तोपकएको िलु्क बन्दा फढी लरएको ऩाइएभा त्मस्ता ऩयाभिा दाताहरुराई कारो सूचीभा 
याखखनेछ। 

अ. बइु तराको ८०० फगा पपटसम्भको बवन सॊयचनाको रु. ३०००। (तीन हजाय रुऩैमा) सम्भ । 

आ. बइूतराको १००० फगा पपटसम्भ बवन सॊयचनाको रु ४५००। (चाय हजाय ऩाॉच सम रुऩैमा ) सम्भ । 

इ. बइूतराको १००० वगापपट देखख २००० वगा पपटसम्भका बवन सॊयचनाको रु. ६०००। (छ हजाय 
रुऩैमा) सम्भ । 

ई. बइूतराको २००० फगापपट देखख भालथका बवन सॊयचनाको रु ७५०० (सात हजाय ऩाॉच सम रुऩैमा ) 
सम्भ । 

उ. प्रत्मेक थऩ तराको हकभा ऩपहरो तराको रालग भालथ उल्रेखखत बइु तराको यकभको ४० प्रलतितरे हनु 
आउने यकभ । 

८.  नमाॉ नक्साको हकभा पाउन्डेसन पवभ‚ खलरन्थ पवभ य घयको ऩयुा पोटो अलनवामा रुऩभा उऩरब्ध गयाइ 
घयको भाऩदण्ड अनसुाय सपह  बलन ऩयाभिादाताहरुको लसपारयस ऩत्र सपहत उऩखस्थत हनुऩुनेछ । 

९. साभान्म य कखच्च घयहरुको नक्िा लनभााण गनुा अलनवामा छैन । मस्ता घयहरुको पववयण खरुाइ 
अलबरेखखकयणको प्रभाण ऩत्र उऩरब्ध गयाइनछे । 

१०. बवनको वगीकयण 

क. ऩक्की बवन : आय लस लस‚ पऩरय‚ पवभ य छाना बएको । 

ख. साधायण बवन : इटा वा ढुङ्गाभा भाटो  वा लसभेन्टको जोडाइ बएको पटन वा ऩक्की छाना बएको । 

ग. साभान्म घय : काॉचो इट्टा वा ढुङ्गा य भाटोको जोडाइभा पटन वा पुसको छाना बएको । 

घ.  कखच्च घय : भाटो वा  पुसको लबत्ता वा पटनको छाना बएको वा काठको खाॉवा गालड फनाइको । 

 



११. मो लनदेखिका राग ुबइसकेऩश्चात नगयऩालरकाफाट नक्साऩास तथा अलबरेखखकयण प्रभाण ऩत्र नलरएभा 
कुनै ऩलन घय बवनराई प्राकृलतक प्रकोऩफाट बएको ऺतीको याहत यकभ उऩरब्ध गयाइने छैन । 

१२. मो लनदेखिका राग ु बएऩश्चात  नगयऩालरकाफाट नक्सा ऩास प्रभाणऩत्र नलरएभा कुनै ऩलन घय वा 
बवनराइ ऩालन लफजरुी उऩरब्ध गयाइने छैन । 

१३.  अलबरेख प्रभाण ऩत्र अनसूुखच ५ फभोखजभ हनुछे । 

 

 

 

ऩरयच्छेद ४ 

फाधा अड्काउ पुकाउ 

१४. वडाभा ददइएका लनवेदन अनसुाय वडाभा खपटए गएको डोयराइ कुनै िॊका रागेभा सॊलधमायसॊग पववाद 
नटुङलगने सभमसम्भ अलबरेखखकयण प्रकृमा अखघ फढ्न े छैन तय सभस्मा सभधान बएऩलछ अलबरेखखकयण 
गनुाऩनेछ । 

१५. कुनै कुयाको दपुवधा बइ पविेष ऩरयखस्थलत उत्ऩन्न बएका नगयकामाऩालरका ऩूवााधाय पवकाि सलभलतको 
लसपारयस फभोखजभ नगयकामाऩालरकारे फाधा अड्काउ पुकाउन सक्नेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची १ 

लनदेखिकाको दपा ५ (ग) सॊग सम्फखन्धत 

लनवेदनको ढाॉचा 
श्री अध्मऺ ज्मू         लभलत: 
 .... नॊ. वडा कामाारम 

वनगाड कुपऩण्डे नगयऩालरका‚ सल्मान । 

लफषम: घय नक्सा अलबरेखखकयणका रागी लसपारयस ऩाउॉ । 

भहोदम‚ 
उऩयोि सम्फन्धभा मस कामाारमभा लनवेदन गनाको कायण मो छ पक भेयो नाभभा दताा बएको सापवक खजल्रा 
सल्मान.......... गा.पव.स. ..... नॊ. वडा हार वनगाड कुपऩण्डे नगयऩालरका वडा नॊ...... को पकत्ता नॊ. ...... .....भा 
............... ऺेत्रपर जगागाभा भैरे ................सार भा ............कोठा .............. 
तल्रा....................ऺते्रपरको घय लनभााण गयेको य ऩूवाभा .................................. 
ऩखश्चभभा............................... उत्तयभा ................................ दखऺणभा.............................. को जगागाको 
साध लसभानाराइ सभेत असय नऩमुााइ लनभााण गयेको य सो घयको नक्साऩास नगयेकोरे वनगाड कुपऩण्डे नगयऩालरकारे 
लनभााण गयेको भाऩदण्ड याम्रोसॊग फझुी सहभत बाइ रागाने दस्तयु सभेत लतना तमाय बई घय अलबरेखखकयणका रागी 
लसपारयस गरयददन हनु मो लनवेदन सादय ऩेि गयेको छु । भैरे भालथ उल्रेख गयेको पववयण झठु्ठा ठहये काननु 
फभोखजभ सहन ेछु/फझुाउने छु । 

 

दामाॉ                  फामाॉ                             लनवेदक 

     हस्ताऺय: 
     नाभ: 
     ठेगाना: 
     टोर: 
     सम्ऩका  नॊ.: 
 

 लनवेदन साथ लनम्न कागजात प्रभाण ऩेि गयेको छु । 

क. नेऩारी  नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरऩी    

ख. जगागाधनी प्रभाण ऩत्रको प्रलतलरऩी     

ग. चार ुआ.व. को घय जगागा कय लतयेको यलसदको प्रलतलरऩी   
घ. घयको नक्सा       

ङ. वडाभा फझुाउन ुऩने अन्म कयहरु फझुाएको प्रभाण        

च.  जगागाको नक्िा 



   अनसूुची २ 

     लनदेखिकाको दपा ५ (घ) सॊग सम्फखन्धत 

                 
वनगाड कुपऩण्डे नगयऩालरका 
............... नॊ. वडा कामाारम 

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

ऩत्र सॊख्मा 
चरानी नॊ.         लभलत: 

 

७ ददने सूचना ।।।। 

 

=========================================================== फस्ने श्री ================================================================= रे वनगाड कुपऩण्डे नगयऩालरका 
वडा नॊ. +===================+==================== को सापवक ============================== गा.पव.स. वडा नॊ.=============== पकत्ता. +============================ 
ऺेत्रपर ================================================================== को]  
 

ऩूवा तपा  M                 ========================================= 
ऩखश्चभ तपा  M             ========================================== 
उत्तय तपा  M               =========================================== 
दखऺण तपा  M              =========================================== 
 

मलत चाय पकल्रा लबत्रको जगागाभा तऩखिर फभोखजभको लनभााण बए अनसुायको घय अलबरेखखकयण गयी ऩाउ बनी लभलत 
................................ भा लनवेदन ददनबुएकोरे सो घयको साध सॊलधमाय कोही कसैराई पऩयभकाा ऩयेको बए 
आपुराई ऩयेको सफै पववयण मो सूचना प्रकाखित बएको लभलतरे ७ ददन लबत्र वडा कामाारमभा उजयु वाजयु गनुाहनु मो 
सूचना प्रकाखित गरयएको छ। म्मादलबत्र ऩना नआएका उजयु प्रलत कुनै कायफाही गरयने छैन । 

 तऩखिर 

१.घयको पकलसभ 

२.रम्फाई 

   ३.चौडाई 

४.उचाई 

५.अन्म 

वडा अध्मऺ 

 

 

  

 

 



 अनसुचुी ३ 

लनदेखिकाको दपा ५ ङ सॊग सम्फखन्धत 

सयजलभन भूचलु्काको ढाॉचा 
 

वनगाड कुपऩण्डे नगयऩालरका  वडा नॊ. .............. फस्ने श्री................................... रे मस कामाारमभा ऩेि 
गयेको लनवेदनभालथ स्थरगत चेकजाॉच गदाा लनजरे सापवक खजल्रा सल्मान.................गा.पव.स. ..... नॊ. वडा हार 
वनगाड कुपऩण्डे नगयऩालरका वडा नॊ...... को पकत्ता नॊ. ...... .....भा ............... ऺेत्रपर जगागाभा 
................सार भा ............कोठाको.............. तल्राको....................ऺेत्रपरको घय/बवन लनभााण गयेको दठक 
साॉचो हो य मो घयको नक्िाऩास गरयददएभा हाभीराइ कुन े पकलसभको दावी/योध छैन । ऩलछ होइन/छैन बलन कपह 
कतै उजयुी सभेत गने छैन । साथै कामाारमफाट खपट आएका डोयरे सोधनी गदाा खचत्त फझु्मो । लनजरे सडक 
अलधकाय ऺेत्र............लभसभेत छाडी घय लनभााण गयेको देखखन्छ/ऩाइएको छ । 

 

साऺीहरु: 
........................................... 
.......................................... 
........................................... 
......................................... 
.......................................... 
..................................... 
 

योहवयभा 
वडा अध्मऺ श्री..................................... वनगाड कुपऩण्डे नगयऩालरका .......... नॊ. वडा 
  

काभ ताभेर गने कभाचायी: 
 

ईलत सम्वत 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची ४ 

लनदेखिकाको दपा ५ च सॊग सम्फखन्धत 

लसपारयस ऩत्रको ढाचा 
 

वनगाड कुपऩण्डे नगयऩालरका 
.....नॊ. वडा कामाारम 

ऩ.सॊ.            लभलत 

च.नॊ. 
श्री वनगाड कुपऩण्डे नगयकामाऩालरकाको कामाारम 

देवस्थर सल्मान । 

 

लफषम: घय जगागा अलबरेखखकयणको रागी लसपारयस गरय ऩठाइएको फाये । 

 प्रस्ततु लफषमभा वनगाड कुपऩण्डे नगयऩालरका वडा नॊ.  ............... (सापवक...........................)  पकत्ता नॊ. 
......... भा ............ ऺेत्रपरभा घय लनभााण गयेको घयधनी श्री........................... रे मस कामाारमभा घय 
अलबरेखखकयणका रागी लसपारयस गरयऩाॉउ बलन ददएको लनवेदन भालथ जाॉचफझु गदाा लनजरे ऩेि गयेको घयको 
अलबरेखखकयण गना तोपकएको भाऩदण्डहरु सफै ऩयुा बएको देखखएकोरे घय अलबरेखखकयण गरयददनहनु  लसपारयस साथ 
अनयुोध छ । 

 

....................... 
वडा अध्मऺ 

 

 

(नगयऩालरकाभा लसपारयस गदाा तऩखिरका कागजात सॊरगान हनुऩुनेछ ) 

१. लसपारयस ऩत्र 

२. घयको नक्िा 
३. नेऩारी नागरयकताको प्रलतलरऩी 
४. कय लतयेको प्रभाण 

५. ऩासऩोटा साइजको २ प्रलत पोटो 
 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची ५ 

घय अलबरेखखकयण प्रभाण ऩत्र 

वनगाड कुपऩण्डे नगयऩालरका 
नगयकामाऩालरकाको कामाारम 

देवस्थर‚ सल्मान 

कणाारी प्रदेि‚ नेऩार 

 

अलबरेख प्रभाण ऩत्र 

आ.व.           लभलत: 
अलबरेख नॊ. 
 

...................... खजल्रा ..................................... गा.ऩा./न.ऩा. ............... नॊ. वडा स्थामी ठेगाना 
बइ हार वनगाड कुपऩण्डे नगयऩालरका........... नॊ. वडा.............. टोर फस्ने श्री................................    

रे सापवक............................... गा.पव.स.  वडा नॊ. ............पकत्ता नॊ. .......................... भा 
............................. ऺेत्रपरभा .............. बवन अलबरेखखकयण लनदेखिका राग ुहनुबन्दा  अगालड घय‚ 
टहया लनभााण सम्ऩन्न बइसकेको बलन ऩेि गनुा बएको लनवेदन उऩय कायवापह हदुा  लभलत ....................... . 
भा न.ऩा. को स्थरगत लनरयऺण प्रलतवेदन य मस नगयऩालरका...............नॊ. वडाको लभलत......................   
गतेको लसपारयस ऩत्रका आधायभा लनजराइ घय अलबरेखखकयणको प्रभाण ऩत्र प्रदान गरयएको छ । 

 

तरा सापवक लनभााण 
बइसकेको ऺेत्रपर 

जगागाको ऺेत्रपर कैपपमत 

फेसभेन्ट 
   

जलभन तरा    

ऩपहरो तरा    

दोश्रो तरा    

तेश्रो तरा    

चौथो तरा    

जम्भा    

 

      ...................   ....................  ...................  ....................... 
   अलभन   सव-इखन्जलनमय     इखन्जलनमय              अलधकृत 

आऻारे 

     भनोज येगाभी 
प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत 


