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नगर सभाबाट स्वीकृत मममतिः- 

शारदा नगरपालिका पुराना भवनहरुको ऄलभिेलिकरण  सम्बन्धी लनदेलशका २०७७ 

पृष्ठभुलमः 

   शारदा नगरपामिका मभत्र मनमााण भएका भवनहरुको अमभिेमिकरणिाइ व्यवमस्थत गने उदे्धश्यका साथ शारदा 

नगरपामिका के्षत्र मभत्र यस अमि भवन संमहता २०७२ िाग ुहुन ुपवूा मनममात भवनहरु र भवन संमहता २०७२ िाग ुभए पश्चात 

तत्कामिन प्रचमित काननु बमोमजम नक्शा पास गनुा पनेमा नक्शापास नगरी वा पास भएको नक्सामा स्वीकृत बेगर हरेफेर गरी 

वा मापदण्ड मवपरीत बनाएका भवनहरुको अमभिेमिकरण गरर शारदा नगरपामिका व्यवमस्थत वस्ती मवकाश तथा 

सहरीकरणको अबधारणािाइ मतूा रुप मदन बषामा एक पटकका िागी अमभिेमिकरण गने कायािाइ व्यबमस्थत गना बाञ्छमनय 

भएकोिे स्थामनय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोमजम शारदा नगर सभाबाट स्वीकृत गरी िाग ुगरीएको छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारलम्भक 

१. संलम्िप्त नाम र प्रारम्भः 

क. यो  मनदमेशकाको नाम शारदा नगरपामिका परुाना भवनहरुको अमभिेि व्यवस्थापन सम्बन्धी मनदमेशका २०७७ 

रहकेो छ । 

ि. यो मनदमेशका तरुुन्त प्रारम्भ हुने छ । 

२. पररभाषाः मवषय वा प्रसङगिेअन्य अथा निागेमािः 

क. 'सभा' भन्नािे संमवधानको धारा २२३ बमोमजमको नगर सभा सम्झनपुछा । 

ि. 'कायापामिका' भन्नािे शारदा नगर कायापामिका समम्झनपुछा । 

ग. 'अध्यक्ष' भन्नािे सभाको अध्यक्षिाइ सम्झनपुछा । 

ि. 'नगरपामिका' भन्नािे शारदा नगरपामिका सम्झनपुछा । 

ङ. 'भवन संमहता' भन्नािे बस्ती मवकाश सहरी योजना तथा भवन मनमााण सम्बन्धी आधारभतु मनमााण मापदण्ड २०७२ 

तथा मनमााण सम्बन्धी अन्य प्रचमित काननु िाइ समम्झन ुपछा । 

च.  'वडा कायाािय' भन्नािे शारदा नगरपामिकाका वडा कायाािय हरु समम्झन ुपछा । 

छ. ' प्रामवमधक' भन्नािे शारदा नगरपामिका वा वडा कायााियबाट जग्गा वा भवन नाप जााँच गनाको िागी िटाइएको 

प्रामवमधक कमाचारी िाइ समम्झन ुपछा । 

ज. ' िर धमन' भन्नािे बनाएको िरको स्वाममत्व भएको ब्याक्तीिाइ समम्झन ुपछा । 

झ. 'संमधयार' भन्नािे िर रहकेो जग्गासंग मसमाना जोमडएको जग्गाधमनिाइ समम्झन ुपछा । 
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३. भवन अमभिेमिकरण सम्बमन्ध व्यवस्थािः 

क. भवन संमहता २०७२ िाग ुहुन ुपवूा मनमााण भसैकेका िरहरु जस्ताको तस्तै जनु अवस्थामा छ सोमह अनसुारको नक्शा 

वा फोटो माग गरी नक्शा प्रमामणत गरी भवन अमभिेमिकरणको प्रमाण पत्र उपिब्ध गराउने ।  

ि. भवन संमहता २०७२ िाग ुभैसकेपमछ भवन मनमााण अनुममत नमिइ मनमााण भएका तर भवन मनमााण संमहता  २०७२ 

र सडक मापदण्ड वा अन्य प्रचमित काननु मापदण्ड पणूा रुपमा पािना भएका वा मापदण्ड पािना नभएका 

भवनहरुिाइ जस्ताको तस्तै जनु अवस्थामा छ सोही अनसुारको नक्शा तथा फोटो माग गरी िर नक्शा प्रमामणत गरर 

भवन अमभिेमिकरणको प्रमाणपत्र उपिब्ध गराउने । 

ग. भवन संमहता २०७२ बमोमजम प्रकृयामा आइ सकेपश्चात मनयम बमोमजम प्रकृया परुा गरर आएका वा नक्शा स्वीकृमत 

मिइ आफुिमुस तिा थप वा फरक प्रकृमतको भवन मनमााण गरेमा यस पवूा मस्वकृत मदएका कागजात नगर प्रमिु वाट 

रद्ब गरी अमभिेिीकरण गने । 

ि.  यो मनदमेशका िाग ुहुन ुभन्दा अगामड बनेका िरहरुिाइ जनु अवस्थामा छन ्सोही अवस्थामा एक पटकका िागी 

अमभिेमिकरण गने । 

ङ. िर मनमााण गरेको एक वषा पछी मात्र अमभिेमिकरणको प्रमाण पत्र  उपिब्ध गराइने छ । 

च. सम्बन्धीत वडा कायााियबाट बाटो प्रमामणत मसफाररस अमनवाया हुनेछ ।  

४. भवन राजश्व सम्बन्धमाःभवन मापदण्डहरु अचर संलहता िागु भएको लमलत देिी  

क) पक्की भवनः आर .मस .मस मपिर, मवम र छाना भएकोिः-  १०००।०० 

ि) साधारण भवनः इटा वा ढुङगामा माटो वा मसमने्टको जोडाइ भएको मटन वा पक्की छाना भएको भवनिः- ५००।००  

ग) सामान्य घरःकााँचो इट्टा वा ढुङगा र माटोको जोडाइमा मटन वा फुसको छाना भएको िरिः- ५००।००  

ि) कलच्च घरः माटो वा फुसको मभत्ता वा मटनको छाना भएको वा काठको िााँवा गामड बनाइएको िरिः- २००।००  

५. यो मनदमेशका िाग ुभसैकैपछी नगरपामिकाबाट  नक्सा पास तथा अमभिेमिकरण प्रमाण पत्र नमिएमा कुनै पमन  िर 

भवनिाइ प्राकृतक प्रकोपबाट भएको के्षमतको िागी राहत रकम उपिब्ध गराइने छैन । 

६. यो मनदमेशका िाग ुभसैकेपछी नगरपामिकाबाट नक्सा पास प्रमाण पत्र नमिएमा कुनै पमन  िर वा भवनिाइ पानी मबजमुि 

उपिब्ध गराइने छैन ।  

७. अमभिेि प्रमाण पत्रको नमनुा अनसुमुच ४ बमोमजम हुनेछ ।  

१. कमचच िरको RCC बाहके एकमषु्ट     रु.१००० । 

२. RCC को िामग श्रीनगर,ििंगा बजार र राजमागा क्षेत्रमा प्रमत Square feet प्रमत तिा  रु. १० । 

३. आर.मस.मस.को िामग प्रमत Square feet प्रमत तिा(अन्य क्षेत्रमा)  रु. ७ । 

४. आर.मस.मस.को िामग श्रीनगर,ििंगा बजार र राजमागा क्षेत्रमा पनेको प्रमत Square feet प्रमत तिा   मनमााण 

भइसकेको  रु.१५ । 

५. आर.मस.मस.को िामग प्रमत Square feet प्रमत तिा   मनमााण भइसकेका (अन्य क्षेत्रमा) रु. १० । 
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पररच्छेद २ 

भवन ऄलभिेलिकरण सम्बलन्ध प्रकृया 

८. भवन ऄलभिेलिकरणका िालग लनम्न ऄनुसार प्रकृया ऄविम्बन गररने छ । 

क. परुाना भवनहरुको अमभिेमिकरण गना सावाजमनक संचार माध्याममा ६० मदने सचूना प्रकाशन तथा प्रशारण गने । 

ि. सम्बमन्धत व्यक्तीिे अनसुमुच -१ अनसुारको ढााँचमा मनवदेन पेश गनुापनेछ । 

ग. सम्बमन्धत वडा कायाािय बाट िर नक्शा अमभिेमिकरण मकताव रु. ५१० राजश्व मिइ उपिब्ध गराउने । 

ि.  मनवदेन दताा भइसकेपछी अनुसमूच -२ अनसुारको ढााँचामा सजाममन मचुिुका गने । 

ङ.  स्थिगत मचुलु्का भ ैआएपछी अनसुमुच -३ बमोमजमको वडा कायााियिे मसपाररश गरी नगरपामिकामा पठाउने । 

च.  नगरपामिका बाट प्रामवमधक कमाचारी िटाउने र प्रामवमधक कमाचारीिे स्थिगत रुपमा बमुझ प्रमतवदेन पेश गराउने । 

छ.  सम्बमन्धत वडा कायाािय तथा प्रमवमधक प्रमतवदेनका आधारमा भवन अमभिेमिकरण प्रमाणपत्र उपिब्ध गराउने।  

ज. वडा कायााियमा मनवदेन दताा गरी वडा कायााियको मसफाररश भइ नगरपामिकामा दताा भएको मममत दिेी …. 

अषाढ मसान्त सम्म िरनक्शा अमभिेमिकरण राजश्व शलु्क बझुाइ प्रमाण पत्र मिइ सक्नपुनेछ । 

पररच्छेद ३ 

लवलवध 

९. यस मनदमेशका बमोमजम अमधिेमिकरण प्रमाण पत्र प्रदान गररएका सव ैभवनहरुको सम्बन्धमा नगरपामिकािे यस पमछ 

जारर गने जनुसकैु मनणाय तथा शताहरु अमनवाया रुपमा िर धमनिे पािना गनुापनेछ । 

१०. .परुाना भवन संरचनाको नक्शा मनमााण वापत तपमशि बमोमजमको सेवा शलु्क परामशा दाताहरुिे नबढाइ मिनपुनेछ । 

तोमकएको शलु्क भन्दा बमढ मिएको पाइएमा त्यस्ता परामशा दाताहरुिाइ कािो समूचमा रामिनेछ । 

अ.  भइु तिाको ८०० वगा मफट सम्मको भवन संरचनाको रु.३००० । (मतन हजार )सम्म  

आ. भइुतिाको १००० वगा मफट सम्मका भवन संरचनाको रु. ४५०० । (चार हजार पााँच सय रुपै ाँया )सम्म । 

इ. १००० वगामफट दिेी २००० वगा मफट सम्मका भवन संरचनाको रु. ६०००। (छ हजार रुपै ाँया) सम्म । 

ई. २००० वगामफट दिेी मामथका भवन संरचनाको रु. ७५०० । (सात हजार पााँच सय रुपै ाँया) सम्म । 
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उ. प्रत्येक थप तिाको हकममा पमहिो तिाको िामग मामथ  उल्यमित भएुतिाको रकमको ४० प्रमतशतिे हुन आउने 

रकम मिने ।  

११. नयााँ नक्साको हकमा फाउन्डेसन मवम,मलिन्थ मवम र िरको परुा फोटो अमनवाया रुपमा उपिब्ध गराई िरको मापदण्ड 

अनसुार समह छ भमन परामशादाताहरुको मसफाररश पत्र समहत उपमस्थत हुनपुने छ । 

१२. सामान्य र कमचच िरहरुको नक्शा मनमााण गनुा अमनवाया छैन । यस्ता िरहरुको मववरण ििुाइ अमभिेमिकरणको प्रमाण 

पत्र उपिब्ध गराइनेछ ।  

१३. भवनको वलगिकरणः  

ङ) पक्की भवनः आर .मस .मस मपिर, मवम र छाना भएको । 

च) साधारण भवनः इटा वा ढुङगामा माटो वा मसमने्टको जोडाइ भएको मटन वा पक्की छाना भएकव भवन  

छ) सामान्य घरःकााँचो इट्टा वा ढुङगा र माटोको जोडाइमा मटन वा फुसको छाना भएको िर । 

ज) कलच्च घरः माटो वा फुसको मभत्ता वा मटनको छाना भएको वा काठको िााँवा गामड बनाइएको िर । 

१४. यो मनदमेशका िाग ुभसैकैपछी नगरपामिकाबाट  नक्सा पास तथा अमभिेमिकरण प्रमाण पत्र नमिएमा कुनै पमन  िर 

भवनिाइ प्राकृतक प्रकोपबाट भएको के्षमतको िागी राहत रकम उपिब्ध गराइने छैन । 

१५. यो मनदमेशका िाग ुभसैकेपछी नगरपामिकाबाट नक्सा पास प्रमाण पत्र नमिएमा कुनै पमन  िर वा भवनिाइ पानी मबजमुि 

उपिब्ध गराइने छैन ।  

१६. अमभिेि प्रमाण पत्रको नमनुा अनसुमुच ४ बमोमजम हुनेछ ।  

पररच्छेद ४  

बाधा ऄड्काउ फुकाउ 

१७. वडामा मदइएका मनवदेन अनसुार वडाबाट िमटइ गएको डोरिाइ कुनै शकंा संमधयार जग्गा मववाद नटुङमगने समय सम्म 

अमभिेमिकरण प्रकृया अमि बढ्ने छैन तर समस्या समाधान भए पमछ अमभिेमिकरण गनुापनेछ । 

१८. कुनै कुराको दमुवधा भइ मवशषे पररमस्थमतमा उत्पन्न भएमा नगरकायापामिका पूवााधार मवकाश समममतको मसफाररस 

बमोमजम नगरकायापामिकािे बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ । 
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ऄनुसचुी-१ 

लनदेलशकाको दफा ५ ि सगँ सम्बन्धीत 

लनवेदनको ढाँचा 

श्री अध्यक्ष ज्य ू 

वडा कायाािय न.ं 

शारदा नगरपामिका सल्यान 

मवषयिः- िर नक्सा अमभिेमिकरणका िागी मसफाररस पाउाँ । 

महोदय  

कायाािय मनवेदन गनााको कारण मरेो नाउाँमा दताा भएको सामवका मजल्िा सल्यान व डा नं ………… हाि शारदा नगरपामिका वडा नं 

…….. मक.नं ……. क्ष े फ…….. धरु जग्गामा मिेै ……………… साि …………………..कोठाको ……… तिाको 

…………… क्ष ेप को ………….. तिे िर मनमााण गरेको र पवुामा ………………. को  िर पमश्चममा ………… को उत्तरमा 

………………….. दमक्षणामा ………………… को जग्गाको साध मसमानािाई समते असर नपयुााई मनमााण गरेको र सो िरको 

नक्सापास नगरेकोिे शारदा नगरापामिकािे मनमााण गरेको मापदण्ड  राम्रोसाँग बमुझ सहमत भइ िाग्न ेदस्तरु मदन समेत तयार भई िर 

नक्सापासको िागी मसफाररस गररमदन ुहुन यो मनवेदन सादर पशे गरेको छु । मिेै माथी उल्िेि गरेको मववरण झठु्ठा ठहरे काननु बमोमजम सहने 

छु/ बझुाउने छु ।  

दायााँ    बायााँ  

हस्ताक्षर    मनवेदक 

      नामिः- 

      ठेगानािः- 

      टोि न ं 

      सम्पका  न ं 

वडा कायााियिे मनवेदन साथ मनम्न कागजात प्रमाण माग गने  

क) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रकको       १ थान 

ि) जग्गाधनी प्रमाण पजुाा प्रमतमिपी       १ थान 

ग) चािु आ व को कर मतरेको रमसदको प्रमतमिमप      १ थान  

ि) िरको नक्सा         १ प्रमत 

ङ) वडामा बझुाउनपुन ेअन्य करहरु बझुाएको प्रमाण      १ थान 

च) जग्गाको नक्शा         १ थान 

उपयकू्त कागजपत्र सम्बन्धीत व्यक्तीिे मचल्िो फाईिमा रािी बझुाउन ुपनछे । 

 वडामा मनवेदन दताा गरी दताा नं फाईिमा समते राख्नपुनछे  

 वडाबाट सो िरको िामग तपमसि बमोमजमको प्रमिया अमि बढाउनपुनेछ ।  
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ऄनुसूलच -२ 

लनदेलशकाको दफा ५ घ सँग सम्बन्धीत 

सरजलमनको ढाँचा 

 

शारदा नगरपामिका वडा नं …………… सामवक…………. मक नं…………. क्षे फ ……………. मा 

श्री ……………. िे यस कायााियमा मदएको मनवदेनमा मामथ स्थिगत चेकजााँच मचुलु्का माफा त गदाा श्री 

……………………………. िे …………….. सािमा मनमााण गरेको मठक सााँचो हो । यो िरको 

नक्शापास गररमदएमा हामीिाई कुनै मकमसमको दावी …. मवरोध छैन । पमछ होईन छैन भमन कमहाँ कतै उजरुी 

समते गने छैनौ । साथै कायााियबाट िमट आएका डोरिे सोधनी गदाा हाम्रो मचत्त बझु्यौ । मनजिे सडक 

अमधकार क्षेत्र ………मम समेत छाडी िर मनमााण गरेको दमेिन्छ/पाईएको छ ।  

साक्षीहरु  

……………………….. 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

रोहवरमा ………………….टोि मवकास समममतको अध्यक्ष  

वडा अध्यक्ष  …………………. वडा समममतको कायाािय  

काम तामिे गने कमाचारी  

ईमत सम्वत  
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ऄनुसूलच -३ 

लनदेलशकाको दफा ५ ङ सँग सम्बन्धीत 

लसफाररस पत्रको ढाँचा 

पत्र संख्या 

चिानी नं         मममतिः 

श्री शारदा नगरपामिकाको कायाािय सल्यान ।  

मवषयिः- िर नक्सा अमभिेमिकरणको िागी मसफाररस गरर पठाईएको बारे । 

            प्रस्ततु मवषयमा शारदा नगरपामिका वडा नं ……………. सामवक…………….. मक न ं

………….. क्षे फ………. धरु जग्गामा िर मनमााण गरेको जग्गाधनी श्री …………………. िे यस 

कायााियमा िर नक्सापाशका िागी मसफाररस गररपाउाँ भमन मदएको मनवदेन मामथ जााँचबझु गदाा मनजिे पेश 

गरेको िरको अमभिेमिकरण गना तोमकएको मापदण्डहरु सव ैपरुा भएको दमेिएकोिे िरनक्सा अमभिेमिकरण 

गररमदन ुहुन मसफाररस साथ अनरुोध छ ।   

         ………………. 

    वडा अध्यक्ष 

शारदा नगरपामिका कायााियमा मसफाररस पत्र साथ तपमसि बमोमजमका कागजात समहत आवदेन दताा गनुापनेछ ।  

क) मसफाररस पत्र  १ थान 

ि) नक्शाको  Original Copy र Photocopy – १/१ थान  

ग) नेपािी नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रमतमिपी  १ थान 

ि) कर मतरेको रमसदको प्रमतमिपी  १ थान 

ङ) पासपोटा साईजको फोटो   २  थान 

च) लिामस्टक कोटेड पाईि १ थान 

छ) नक्शापास फारम १ थान सम्बन्धीत व्यक्तीिे भरी ल्याउन ुपने र राजश्व मतरर ल्याउनपुनेछ ।  

मामथ उल्िेमित कागजापत्र पेश भएमा शारदा नगरपामिकाको भवन तथा बस्ती  मवकास उप शािािे दताा गरी काम 

अमि बढाउनपुनेछ ।  

िर नक्शा अमभिेमिकरण प्रमाण पत्रमा मममत …………… को ……………. वडा कायााियको  च न 

…………. को मसफाररस पत्रको आधारमा भन्ने उल्िेि गने ।   
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घर नक्सा ऄलभिेलिकरण प्रमाण पत्र 

शारदा नगरपालिका 

नगर कायिपालिकाको कायाििय 

ििंगा सल्यान 

कणाििी प्रदेश, नेपाि 
 

ऄलभिेि प्रमाण-पत्र 

लनदेलशका िागु हुन भन्दा ऄगाडी लनमािण भईसकेको संरचनाको हकमा 

आ व  

नक्सा चािनी अमभिेि नं        मममत 

………………….. मजल्िा ………………….. गा पा/ न पा वडा नं ……………. स्थायी ठेगाना भई हाि शारदा 

नगरपामिका ……………. वडा नं …………… टोि बस्ने …………………….. िे सामवक ………. वडा नं 

……………………… मकत्ता नं ………………. क्षेत्रफि ………………… मा मनदमेशका िाग ु हुन भन्दा 

……………………. अगाडी िर, टहरा, पिााि मनमााण सम्पन्न भईसकेको भमन पेश गनुा भएको मनवदेन उपर कारवामह  

हुदा साथै मममत …………………………………… मा न पा को प्रामवमधकबाट स्थिगत मनररक्षण गदाा मनमााण काया 

सम्पन्न भएको भन्ने प्रमतवदेन पेश हुन आएकोिे मनजिाई िर नक्सा अमभिेमिकरणको िागी प्रमाण पत्र प्रदान गररएको छ ।  

तिा  सामवका मनमााण भईसकेको   क्षेत्रफि 

(के्षत्रफि  वगा मफट /वगा ममटर) 

जग्गा क्षेत्रफि बगा मफट 

/बगा ममटर  

कैमफयत 

से मी बेसमने्ट जग्गा     

जममन तिा    

पमहिो तिा    

दोश्रो तिा    

तेश्रो तिा    

चौथो तिा    

जम्मा    
 

……………….. ……….………  ……………..…..     ………………..                                  

अममन                  सव-ईमन्जमनयर       ईमन्जमनयर       योजना शािा प्रमिु

      

फोटो 


