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नक्सा पास प्रलिर्ािा नआई पलििे नै बनेका घरिरुको घरनक्सा अलििेखीकरण सम्बन्धी 

िापदण्ड/ कार्ालवलध -  २०७८ 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४२ तथा वस्स्त स्वकास, शहरी योजना तथा भवन स्नर्ााण सम्वस्धि 

आिारभतू स्नर्ााण र्ापदण्ड  २०७२ को ब ुंदा नुं ८ बर्ोस्जर् यस गाउँपास्लकाबाट घर नक्सा पास सम्वधिी प्रस्ियार्ा 

नआएका,प्रस्ियार्ा आई सुंरचनार्ा हरेफेर भएका तथा पस्हले नै स्नर्ााण भएका भवनलाई स्नयर्न गना घर नक्सा 

अस्भलेखीकरणका लास्ग स नछहरी  गाउँपास्लका गाउँ कायापास्लकाको कायाालयकोको बैठकबाट यो 

र्ापदण्ड/कायास्वस्ि स्वीकृत गरेको छ । 

१. संलिप्त नाि र प्रारम्ििः यस कायास्वस्िको नार् नक्सा पास प्रस्ियार्ा नआई पस्हले नै बनेका घरहरुको घरनक्सा 

अस्भलेस्खकरण सम्वस्धि र्ापदण्ड / कायास्वस्ि – २०७८ रहनछे । यो कायास्वस्ि गाउँ कायापास्लकाले तोकेको 

अवस्िर्ा लाग  हनुेछ  । 

२. पररिाषािः स्वषय वा प्रसुंगले अधय अथा नलागेर्ा यस कायास्वस्िर्ा, 

(क)  "ऐन" भधनाले स्थानीय सरकार सुंचालन ऐन, २०७४ भधने ब झाउँछ । 

(ख)  "र्ापदण्ड" भधनाले "वस्ती स्वकास तथा भवन स्नर्ााण सम्वधिी आिारभतू स्नर्ााण र्ापदण्ड, २०७२" 

भधने ब झाउँछ । यसले भवन सम्वधिी अधय र्ापदण्डहरु पस्न ब झाउँछ । 

(ग) "गाउँपास्लका" भधनाले स नछहरी  गाउँपास्लका भधने ब झाउछ । 

(घ) "घर नक्सा अस्भलेखीकरण" भधनाले स्थनीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा, ४२ तथा र्ापदण्डको ब दा 

नुं ८ बर्ोस्जर्को प्रस्ियालाई ब झाउँछ । सो अन सार घर नक्सा पासको प्रस्ियार्ा नआई नै बस्नसकेका 

घरहरुको गाउँपास्लकार्ा अस्भलेख राख्ने तथा स्नयस्र्त गने प्रस्ियालाई ब झाउँछ । 

(ङ)  "नक्सा पास" भधनाले नया ँघर हरुको आकीटेकचरल तथा स्रक्चरल नक्सा तथा स्डजाइन सस्हत प्रर् ख 

प्रशासकीय अस्िकृतबाट नक्सा स्वीकृत गरी स्नर्ााण इजाजत स्दने प्रस्ियालाई जनाउनेछ । 

(च)  "प्रर् ख प्रशासकीय अस्िकृत" भधनाले स नछहरी गाउँपास्लकाको प्रर् ख प्रशासस्कय अस्िकृतलाई 

ब झाउँछ । 

(छ)  "प्रास्वस्िक" भधनाले स नछहरी गाउँपास्लकाका प्रास्वस्िक कर्ाचारीलाई ब झाउँछ । 

(ज) "परार्शा दाता इस्धजस्नयर" भधनाले र्ापदण्डले तोके बर्ोस्जर्को यस गाउँपास्लकार्ा दताा भएका स्नस्ज 

परार्शा दाता प्रास्वस्िक भधन ेब झाउँछ । 

(झ) "घरनक्सा दस्त र" भधनाले गाउँपास्लकाले तोके बर्ोस्जर्को दस्त र भधने ब झाउँछ । 

३.लनवेदन लदनुपननिः घरनक्सा पास तथा स्नर्ााण इजाजत सम्वधिी प्रस्ियार्ा नआई तथा पास भएको नक्सार्ा स्वीकृती 

बेगर हरेफेर गरी स्नर्ााण भइसकेको घरलाई स्नयस्र्त गरी अस्भलखीकरण गरी पाउँ भस्न घरिनीले घर नक्सा 

अस्भलखीकरण प्रयोजनको स्कताव, तोस्कए बर्ोस्जर् कागजातहरु, परार्शादाता इस्धजस्नयरको प्रास्वस्िक प्रस्तवेदन र 
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घरको नक्सा सस्हत अन सचूी- १ बर्ोस्जर्को स्नवदेन स्दन  पनछे । उक्त स्कताव तोस्कएको दस्रत र स्तरी गाउँपास्लकाबाट 

प्राप्त गना सस्कने छ । 

४.सूचना जारी गननिः नगरपास्लकाको घरनक्सा शाखाले ब दँा नुं. ३ बर्ोस्जर्को स्नवदेन ररत पवूाक भए नभएको जाँची 

दताा गने र ऐनको दफा ३१(क) बर्ोस्जर् १५ स्दन े सस्धि सपान बारेको सुंस्ियारलाई सचूना अनसूचूी -२ बर्ोस्जर् 

गाउँपास्लकाले जारी गने । यस सचूना ब झेको भरपाई तथा सचूना टाँस र् च ल्का अन सचूी -३ बर्ोस्जर् गराउने । 

५. सजालिन तथा प्रालवलधक प्रलतवेदनिः (क) ब दाुं ४ बर्ोस्जर्को सचूनार्ा कसकैो उज री नपरेर्ा उक्त म्याद सस्कएको 

७ स्दन स्भत्र गाउँपास्लकाले अस्र्न वा प्रास्वस्िक कर्ाचारी खटाई अनसूचूी-४ बर्ोस्जर्को सजास्र्न र् च ल्का उठाउने । 

उज री परेर्ा ऐन बर्ोस्जर् गररने । 

(ख) घर बनेको जग्गाको प्रास्वस्िक प्रस्तवदेन अनसूचूी-५ बर्ोस्जर् तयार गन े। 

६. घरको लिल्ड लनररिण तथा प्रालवलधक प्रलतवेदनिः (क) घर नक्सा शाखाको प्रास्वस्िकले सो घरको स्नररक्षण गरी 

अनसूचूी-६ बर्ोस्जर्को प्रस्तवेदन पेश गने । 

(ख) पेश भएको नक्सा बर्ोस्जर् घर भए नभएको यस्कन गरी नभएर्ा घरिनीलाई घर बर्ोस्जर् कै नक्सा स िार गना 

लगाउने । 

७. घर नक्सा  अलििेखीकरण प्रिाणपत्र प्रदान गननिः ब ुंदा नुं ५ र ६ का आिारर्ा स्नम्न बर्ोस्जर् गन े

(क) सो घर सडक अस्िकार तथा सेटब्याक स्भत्र नपरेको एवुं घरको धयनूतर् र्ापदण्ड प रा भएको वा घरनक्सा आवश्यक 

नपरी घर अस्भलेखीकरण प्रर्ाण पत्र र्ात्र आवश्यक पने घर, अस्थाई प्रकृतीका घर तथा टहराहरुले तोस्कए बर्ोस्जर्को 

घरनक्सा अस्भलेखीकरण दस्त र तथा जररर्ाना स्लई पस्हले न ैबनेको घरको अस्भलेख एवुं स्नयर्नका लास्ग घर नक्सा 

अस्भलेखीकरण प्रयोजनको लागी अन सचूी-७ बर्ोस्जर्को प्रर्ाणपत्र प्रदान गन े। 

तर प्रचस्लत कान न बर्ोस्जर् करको दायरास्भत्र नपरेको वा ऐलानी जग्गार्ा बनकेो घरको अस्भलेस्खकरण हनुेछैन । 

८.वपलिकरणिः (क) यस कायास्वस्ि अधतगात प्रदान गररएका घरनक्सा अस्भलेखीकरण प्रयोजनको  प्रर्ाणपत्रहरुले भवन 

घर नक्सा पासको प्रस्ियार्ा नआई पस्हले नै बस्नसकेका घरहरुको गाउँपास्लकार्ा अस्भलेख राख्ने तथा स्नयस्र्त गन े

प्रयोजनका लास्ग भएको भधने ब झाउने छ, यसले नक्सा पास भएको वा स्नर्ााण इजाजत स्दइएको भधने क नै पस्न स्कस्सर्र्ा 

ब झाउने छैन । नक्सा पासको प्रस्ियार्ा नआई पस्हले नै बस्नसकेका घरहरु वा स्वीकृत नक्सा भधदा अलग स्कस्सर्ले 

बस्नसकेको घरहरु भएको कारणले सो घरहरुको क न ैभाग र्ापदण्ड स्भत्र नपरेको ठहररन गएर्ा सो सम्वधिर्ा काननू 

बर्ोस्जर् हुनेछ । त्यस उपर गाउँपास्लकार्ा  क नै स्कस्सर्का उज र वाज र लाग्ने वा गाउँपास्लकाले स्त उज री सम्वधिर्ा 

क नै कारवाही गन ेछैन । 
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(ख) अव स्नर्ााण हुन ेक नै पस्न घर तथा भवनहरु अस्नवाया रुपर्ा नक्सा पास गराएर र स्नर्ााण इजाजत स्लएर र्ात्र स्नर्ााण 

गन ा पनेछ, अधयथा तोकीए बर्ोस्जर् जररवाना लाग्ने तथा काननू बर्ोस्जर् कारवाही हुनेछ। स्वीकृत नक्सा स्वपररत घर 

स्नर्ााण गरेर्ा सर्ते तोस्कए बर्ोस्जर् जररवाना लाग्ने तथा काननू बर्ोस्जर्ा कारवाही हनुेछ । 

(ग) यस कायास्वस्ि अधतगातको घर अस्भलेखीकरण प्रस्िया सम्वधिर्ा क नै ग नासो भए स्नयर्ान सार उज री गना सस्कनेछ 

तत ्सम्वधिर्ा ऐन बर्ोस्जर् गररनेछ । यस कायास्वस्ि अधतगात प्रर्ाणपत्र स्लदा क नै गलत जानकारी वा कागजात पेश 

गररको ठहर भएर्ार् सो घर नक्सा अस्भलेस्खकरण प्रर्ाणपत्र स्वतः खारेज हुनेछ । 

९.अवलध र बचाउिः  यो कायास्वस्ि अधतगातको प्रस्ियार्ा आउन कायापास्लकाले तोकेको अस्धतर् स्र्स्त स्भत्र ररत पवूाक 

स्नवदेन दताा भइसकेको हुन  पनेछ । 
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अनुसूलचिरुिः 

अनुसूची १ 

                                                                                                                    स्र्स्तः २०७……/…/…. 

श्रीर्ान प्रर् ख प्रशासकीय अस्िकृत ज्य ू

स नछहरी गाउँपास्लका,पोवाङ रोल्पा । 

 

                                       स्वषयः प रानो घरको घरनक्सा अस्भलेखीकरण प्रयोजन बारे । 

प्रस्त त स्वषयर्ा र्रेो/हाम्रो नार्र्ा रहकेो हाल ...........  गाउँपास्लका वडा नुं ………. (सास्वक ……….. ) को स्कत्ता 

नुं …… र के्षत्रफल ……………………भएको जग्गार्ा बनेको, जम्र्ा के्षत्रफल 

(घरको)…………………….बगा फ ट भएको,……….. तले आवास्सय/ व्यवसास्यक प्रयोजनको घर नक्सा पास 

प्रस्ियार्ा नआई/पास भएको नक्सार्ा फेरबदल भई पस्हले न ै स्नर्ााण सम्पधन भइसकेकोले स्नयर्ान सार घरनक्सा 

अस्भलेखीकरण प्रर्ाणपत्र प्रदान गररस्दनहनु आवश्यक सबै कागजात सस्हत स्नबेदन गदाछ /गदाछौ । 

 

 

                                                                                                                          स्नबेदक/ स्नबेदकहरुः 

                                                                                                 नार्ः 

                                                                                                 .....गा.पा. वडा नः 

                                                                                                 सम्पका  नः 
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अनुसूची २ 

स नछहरी गाउँपास्लका 

गाउँ कायापास्लकाको कायाालय 

      पोवाङ ,रोल्पा                              

                                                                                                                 ल स्म्बनी प्रदेश,नेपाल 

                                                                                                                      स्र्स्तः………………. 

संलधर्ारको नाििा १५ लदने सूचना 

स नछहरी गाउँपास्लका वडा नुं …………बस्ने श्री…………………………………………..ले 

..........गाउँपास्लका वडा नुं ………….को सास्वक …………………………वडा नुं 

………………………स्कत्ता नुं …………………….के्षत्रफल ……………………को 

पवूाः 

पस्िर्ः 

उत्तरः 

दस्क्षणः 

           यस्त चार स्कल्लास्भत्रको जग्गार्ा तपस्शलर्ा उल्लेख भए बर्ोजर्को पस्हले नै स्नर्ााण भएको घरको घर नक्सा  

अस्भलेखकरण प्रर्ाण  पत्र पाउ भस्न स्र्स्त ……………….र्ा स्नवेदन स्दन भएकोले सो बनकेो घरको सािँ ससँ्ियार 

कोही कसैलाई स्परर्काा परेको भए आफूलाई र्काा परेको सबै स्ववरण ख लाई यो सचूना प्रकास्शत भएको स्र्स्त १५ 

स्दनस्भत्र यस गाउँपास्लका कायाालयर्ा उज र बाज र गन ाहनु स्थानीय सरकार सुंचालन ऐन बर्ोस्जर् यो सचूना प्रकास्शत 

गररएको छ। म्यादस्भत्र पना नआएका उज री प्रस्त क नै कारवाही गररने छैन । 

                                                                      तपशीि 

१) घरको सुंरचनाको स्कस्सर्ः…………………….. २) लम्बाई………………………… 

३) चौडाईः……………………                            ४) भ ँइ तलाको के्षत्रफलः……………… 

५) उचाईः…………………………                         ६) तला सुंख्याः……………………. 

………………………                                                            …………………………… 

  घर नक्सा शाखा                                                                               प्रर् ख प्रशासकीय अस्िकृत 
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अनुसूची ३ 

सूचना बुझाएको िपााई तथा टाँस िुचुल्का बारे 

यस स नछहरी गाउँपास्लका वडा नुं ………..र्ा अवस्स्थत स्कत्ता नुं ……….र के्षत्रफल ……….र्ा भवन स्नर्ााण 

गने घरिनी श्री ……………………………………………………ले भवन स्नर्ााण भएको घरको 

अस्भलेखीकरण गने प्रयोजनको स्सलस्सलार्ा यस स नछहरी गाउँपास्लका कायाालयको च.नुं. ………….स्र्स्त 

………………………….. गते प्रकास्शत १५ स्दन ेसुंस्ि सपान बारेको सचूना घरिनीले सुंस्ियारलाई ब झाई 

एक प्रस्त सचूना एक प्रस्त सचूना हास्र्हरुको रोहबरर्ा स्नर्ााण स्थलको सबैले दखे्ने ठाउँर्ा टाँस गरेको स्ठक हो । 

१. पवूा सुंस्ियार श्री........................................................दस्तखत .............................................. 

२. पस्िर् सुंस्ियार श्री…………………………………दस्तखत …………………………. 

३. उत्तर सुंस्ियार श्री…………………………………...दस्तखत ………………………….. 

४. दस्क्षण सुंस्ियार  श्री …………………………………दस्तखत………………................... 

साक्षीहरुः 

१. श्री ………………………… ............       दस्तखत ………………………. 

२. श्री ……………………….... ..........        दस्तखत ………………………….. 

३. श्री ………………………….................. दस्तखत ……………………………… 

घरिनीः 

श्री …………………………………..            दस्तखत ……………………… 

उपय ाक्त सचूना सुंस्ियारहरुलाई ब झाई स्नर्ााण स्थलर्ा टाँस गरर वडाको जानकारी लास्ग १ प्रस्त सचूना 

ब स्झस्लएको हो । 

दस्तखत…………………….. 

नार्ः………………… 

श्री…………………………..  

वडाँ सस्चव 

……नुं वडा सस्र्स्तको कायाालय 

स्र्स्तः ……..साल……….र्स्हना……..गते 

 

 

 

 

वडाको छाप 
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अनुसूची ४ 

पलििे नै बनेको घरको घर नक्सा अलििेखीकरण प्रर्ोजन को प्रिाणपत्र लिनका िालग सजालिन 

िुचुल्का 

स्लस्खतर् ्  रोल्पा स्जल्ला स नछहरी  गाउँपास्लका वडाँ नुं  ........  बस्न ेश्री ........................... .......को 

स नछहरी गा.पा. वडा नुं  .......... सास्वक  ........   गा.स्व.स. वडा नुं     ...  को स्क.नुं………. के्षत्रफल 

…………….को जग्गार्ा पस्हले न ै बनेको घरको घरनक्सा अस्भलेखीकरण प्रयोजन तथा प्रर्ाणपत्रका 

स्नस्र्त्त दरखास्त पशे हनु आएकोर्ा सो घर बनेको जग्गा तथा सो घरको घरनक्सा अस्भलेस्खकरण  प्रर्ाणपत्र 

का लास्ग सस्धि सपान बारेको १५ स्दने सचूना प्रकास्शत गदाा कोही कसैको उज री नपरेकोले सजास्र्न र् च ल्का 

उठाउन  पने भएकोर्ा सो घर बनेको जग्गाको साँि ससँ्ियार, छर स्छर्केीलाई एक स्थानर्ा भेला गराई खस्टई 

आउन भएका डोर र्ाफा त सोिनी हदँा तत्सम्वधिर्ा व्योहोरा यो छ की उक्त घरजग्गा कोही कसकैो स्खचोला 

नभएको, कोही कसैलाई सधिीसपान, स्परर्काा नपने देस्खएको हुदँा सो पेश गरेको घरनक्सा  अस्भलेखीकरण 

गरर प्रर्ाणपत्र स्दएर्ा स्ठक छ, व्योहोरा स्ठक साँचो हो भनी र् च ल्कार्ा सस्हछाप गरी खस्टई आउन भएका डोर 

र्ाफा त थवाङ गा.पा.कायाालयर्ा चढायौ । 

(सबैको नार् तथा हस्ताक्षर) 

सािीिरु 

१) वडा नुं          बस्न ेवषा                  का श्री                                                  दस्तखत 

२) वडा नुं           बस्ने वषा                 का श्री                                                  दस्तखत 

३) वडा नुं           बस्ने वषा                 का श्री                                                  दस्तखत 

साँध सलँधर्ार 

पवूा तफा ः           वषा                         का श्री                                                     दस्तखत 

पस्िर् तफा ः       वषा                         का श्री                                                      दस्तखत 

उत्तर तफा ः         वषा                         का श्री                                                      दस्तखत 

दस्क्षण तफा ः       वषा                         का श्री                                                      दस्तखत 

सम्बलन्धत घरधनी 

वडा नुं              बस्ने                     का श्री                                                         दस्तखत 

रोिबर 

वडा नुं         का वडाअध्यक्ष/वडा प्रस्तस्नस्ि श्री                                                     दस्तखत 
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काि तािेि गनन 

थ.गा.पा. का श्री……………..                                                     दस्तखत…………… 

पदः…………………… 

इस्त सम्वत २०         साल                          र्स्हना                      गते रोज            श भर् । 
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अनूसूची ५ 

प्रालवलधक प्रलतवेदन 

यस गाउँपास्लका स्थान                  वडा नुं            र्ा अवस्स्थत स्कत्ता नुं…………………….के्षत्रफल 

………………………….. र्ा पस्हले नै बस्नसकेको घरको घरिनी श्री………………………...... 

…………ले घरनक्सा अस्भलेखीकरण प्रयोजन का लास्ग पशे गरेको नक्सा सम्वधिर्ा स्र्स्त ….............. 

……………….. र्ा स्थलगत स्नरीक्षण गरी दहेाय बर्ोस्जर्को प्रस्तवेदन पेश गरेको छ  । 

१.भ ूउपयोग के्षत्र………. 

२.स्नर्ााण भएको स्थल सम्र्को प ग्ने बाटोको अवस्थाः 

 २.१. बाटोको स्कस्सर्ः      स्पच    ग्रवेल  र्ोटर जाने    कच्ची    अधय 

२.२. बाटोको चौडाई………………. 

२.३. र्ापदण्ड अन सारको सडक अस्िकार के्षत्र र साइट प्लान र्ले खाधछ खादैन सो 

स्ववरण……………………………………………………. 

३.स्नर्ााण भएको भवनले सावाजस्नक स्थल वा स्नर्ााणलाई बािा प यााएको छ  छैन  

४.खोला/ खहरे/नस्द/ताल/क लो आस्द नस्जक भए सो देस्ख, 

४.१. भवन स्नर्ााणको जग्गा सम्र्को द रीः 

४.२. बनेको भवनको बास्हरी भाग सम्र्को द री……. 

५.स्नर्ााण भएको जग्गा वा सोको नस्जकबाट हाइटेधसन लाइन गएको छ छैन  छ भन े

५.१ स्नर्ााण भएको जग्गा सम्र्को द री……. 

५.२  बनेको भवनको बास्हरी भाग सम्र्को द री……………. 

६. नापी नक्सा र स्फल्डको आकार प्रकारः स्र्ल्छ    स्र्ल्दनै  

७.लाल पजूाा भधदा स्फल्डर्ा जग्गा स्ठक  बढी घटी   देस्खधछ । 

८.प्रास्वस्िक अधय क रा भए ख लाउने (स्भरालो जग्गा,भौगस्भाक िाँजा देस्खधछ आदी) 
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प्रस्तवेदन पेश गने प्रास्वस्िकको नार्ः …………………… 

पदः……………………………… 

सस्हः………………………….. 

स्र्स्तः…………………………… 

स्फल्ड नक्साः 
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                                                                           अनुसूची ६ 

लवषर्िः घरनक्सा अलििेखीकरण प्रर्ोजनको िालग लनवेदन आएको घरको घर नक्सा शाखाको लिल्ड 

प्रलतवेदन 

यस ........ गाउँपास्लका वडा नुं        बस्ने श्री                                ले स्नजको नार्र्ा रहकेो सास्वक                             

हाल यस ........ गाउँपास्लका वडा  नुं.      को स्कत्ता नुं                  तथा के्षत्रफल                                                  

भएको जग्गार्ा बनेको                तले घरको यस गाउँपास्लकाबाट नक्सा पास प्रस्ियार्ा नआई पस्हले नै 

स्नर्ााण सम्पधन भएको भस्न स्नजले स्र्स्त                                र्ा दताा नुं                        र्ाफा त स्नवदेन 

स्दन  भएकोर्ा र्लेै स्र्स्त                                                               र्ा घर को प्रास्वस्िक चेक जाचँ गदाा 

स्नम्न बर्ोस्जर् पाईएको प्रस्तवेदन पेश गदाछ  । 

१.सडक अस्िकार के्षत्रको चौडाइ …………………………..२.छोड्न  पने सटे व्याक…………….. 

३.सडक अस्िकार पालनाः  भएको   नभएको 

४.सेट व्याकः.  प गेको  नप गेको 

५.घरको स्रक्चरल स्सस्टर्         फे्रर्          लोड स्वयाररुंग            अधय (ख लाउने)………. 

६.के्षत्रफलः 

भ इ ँतलाः………………………..                 पस्हलो तला………………………….. 

दोस्रो तला………………………….            तेस्रो तला………………………. 

जम्र्ा के्षत्रफल 

७.पेश भएको नक्सा बर्ोस्जर् भएको    नभएको 

८.भवन सम्वस्धि धयनूतर् र्ापदण्डहरु पालनाः      भएको    नभएको 

९.अधय केस्ह भए ख लाउने …………………………….. 

प्रस्तवेदन पेश गनकेो 

नार्ः 

पदः 

सस्हः 

स्र्स्तः 


