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स्थानीय राजपत्र 
खण्डः-४ सङ्खयाः-११ मिमतः-२०७७/१२/१९ 

 
भाग-२ 

पौवादङुिा गाउँपामिका 
गाउँ काययपामिकाको कायायिय 

च्याङे्र ,भोजपरु 
 

पषृ्ठभमुिः 
पौवादङुिा गाउँपामिका मभत्र मनिायण भएका भवनहरुको नक्सा पास एवं अमभिेन्खकरणिाई व्यवन्स्थत 
गने उदे्दश्यका साथ पौवादङुिा गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र यस अन्ि भवन संहहता, 2072 िाग ुहनु ुपवुय 
मनमियत भवनहरु र भवन संहहता 2072 िाग ुभए पश्चात तत्कामिन प्रचमित काननु बिोन्जि नक्सा पास 
गनुय पनेिा नक्सा पास नगरी वा पास भएको नक्सािा स्वीकृत बेगर हेरफेर गरी वा िापदण्ड हवपररत 
बनाएका भवनहरुको अमभिेन्खकरण गरी पौवादङुिा गाउँपामिकाको व्यवन्स्थत बस्ती हवकाश तथा 
शहरीकरणको अविारणािाई िूतय रुप ददन एक पटकका िामग अमभिेन्खकरण गने काययिाई व्यवन्स्थत 
गनय बाञ्छमनय भएकोिे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 102 र पौवादङुिा 
गाउँपामिकाको प्रशासकीय काययहवमि (मनयमित गने) ऐन, 2075 को दफा ४ बिोन्जि पौवादङुिा 
गाउँपामिकाको गाउँ काययपामिकाको २०औ ंबैठकबाट स्वीकृत गरी  यो मनदेन्शका िागू गररएको छ । 

 
 



पररच्छेद-१ 

प्रारन्म्भक 

१. संन्क्षप्त नाि, हवस्तार र प्रारम्भः 
(क) यो मनदेन्शकाको नाि पौवादङुिा गाउँपामिकाको परुाना भवनहरुको अमभिेख व्यवस्थापन सम्बधिी 

मनदेन्शका, 2077 रहेको छ । 

(ख) यो मनदेन्शका स्थानीय राजपत्रिा प्रकाशन भए पश्चात िागू हनुेछ । 

 

 

पररच्छेद-२ 

पररभाषा 
२. पररभाषाः हवषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा यस मनदेन्शकािाः 

(क) “सभा” भन्नािे संहविानको िारा २२२ बिोन्जिको गाउँसभा सम्झन ुपछय । 

(ख) “काययपामिका” भन्नािे पौवादङुिा गाउँ काययपामिकािाई सम्झन ुपछय । 

(ग) “अध्यक्ष” भन्नािे सभाको अध्यक्षिाई सम्झन ुपछय । 

(ि) “गाउँपामिका” भन्नािे पौवादङुिा गाउँपामिकािाई सम्झन ुपछय । 

(ङ)  “भवन संहहता” भन्नािे बस्ती हवकास सहरी योजना तथा भवन मनिायण सम्बधिी आिारभतु मनिायण 
िापदण्ड, 2072 तथा मनिायण सम्बधिी अधय प्रचमित काननुिाई सम्झन ु पछय । 

(च) “वडा कायायिय”  भन्नािे पौवादङुिा गाउँपामिकाका वडा कायायियहरु सम्झन ुपछय । 

(छ) “प्राहवमिक” भन्नािे पौवादङुिा गाउँपामिका वा वडा कायायियबाट जग्गा वा भवन नापजाँच गनयको िामग 
खटाइएको प्राहविक कियचारीिाई सम्झन ुपछय । 

(ज) “िरिनी” भन्नािे बनाएको िरको स्वामित्व भएको व्यन्ििाई सम्झन ुपछय ।  

(झ) “समियार” भन्नािे िर रहेको जग्गासँग मसिाना जोमडएका सबै जग्गा िनीहरुिाई सम्झन ुपछय । 
(ञ) यस पमछ भवन संहहता, 2072 िेन्खएिा यसै मनदेन्शकाको दफा २ को “ङ” िाई सम्झन ुपनेछ । 

 
 

पररच्छेद-३ 

भवन अमभिेन्खकरण सम्बधिी व्यवस्था 
(३) भवन अमभिेन्खकरण सम्बधिी व्यवस्थाः 

(क) भवन संहहता, 2072 िागू हनु ुपूवय मनिायण भइसकेका िरहरु जस्ताको त्यस्तै जनु अवस्थािा छ । 
सोही अनसुारको नक्सा तथा फोटो िाग गरी िर नक्सा प्रिान्णत गरी भवन अमभिेन्खकरणको प्रिाणपत्र 
उपिब्ि गराउने । 

(ख) भवन संहहता, 2072 िाग ुभईसकेपमछ भवन मनिायण अनिुमत नमिई मनिायण भएका वा भवन संहहता 
2072 र सडक िापदण्ड तथा अधय प्रचमित कानून िापदण्ड पूणय रुपिा पािना भएका वा िापदण्ड 
पािना नभएका भवनहरुिाई जस्ताको त्यस्तै जनु अवस्थाि छ सोहह अनसुारको नक्सा तथा फोटो िाग 
गरी िर नक्सा प्रिान्णत गरी भवन अमभिेन्खकरणको प्रिाण-पत्र उपिब्ि गराउने । 



(ग) भवन संहहता, 2072 बिोन्जि प्रहियािा आई सके पश्चात मनयि बिोन्जि परुा गरी आएका वा नक्सा 
स्वीकृती मिई आफु खसुी तल्िा थप वा फरक प्रकृमतको भवन मनिायण गरेका भवनहरुको पमन जनु 
अवस्थाको छ सोही अवस्थाको छ सोही अवस्थाको फोटो र नक्शा िाग गरी प्रिान्णकरण गने । 

(ि) यो मनदेन्शका िागू हनु ुभधदा अगाडी बनेका िरहरुिाई जनु अवस्थािा छन ्सोहह अवस्थािा एक पटकका 
िामग अमभिेन्खकरण गने । 

(४) भवन अमभिेखकरण राजश्व सम्बधििाः 
(क) गाउँ सभािे न्स्वकृत गरेको िर नक्शा पास दस्तरु बराबरको अमभिेन्खकरण दस्तरु मिई अमभिेन्खकरण 

गररनेछ । तोहकएको सियावमि मभत्र अमभिन्खकरण नगरी उि सिय गजुारे पमछ अमभिेन्खकरणका 
िामग आवदेन गने िरिनीहरुिाई तोहकएको िर नक्शा दस्तरुिा २५ प्रमतशत जररवाना थप गरी 
अमभिेन्खकरण गररनेछ । 

 

 

पररच्छेद-४ 

भवन अमभिेन्खकरण सम्बधिी प्रकृया 
(५) भवन अमभिेन्खकरणका िामग मनम्न अनसुार प्रहिया अविम्बन गररनछे । 

(क) परुाना भवनहरुको अमभिेन्खकरण गनय सावयजमनक सञ्चार िाध्यििा ३५ ददन ेहवज्ञापन प्रकाशन तथा 
प्रशारण गने । 

(ख) सम्बन्धित व्यन्ििे अनसूुची -1 अनसुारको ढाँचािा मनवदेन पेश गनुयपनेछ । 
 (ग) मनवदेन दताय भई सकेपमछ अनसूुची -2 अनसुारको ढाँचािा सजयमिन िचुलु्का गने । 
(ि) स्थिगत िचुिुका भई आएपमछ अनसूुन्च -3 बिोन्जिको ढाँचािा वडा कायायियिे मसफाररस गरी 

गाउँपामिकािा पठाउनपुने । 
(ङ) गाउँपामिकाबाट प्राहवमिक कियचारी/अमिन खटाउने र प्राहवमिक कियचारीिे स्थािगत रुपिा बझुी 

प्रमतवदेन पेश गने । 
(च) सम्बन्धित वडा कायायियको मसफाररस तथा प्राहवमिक प्रमतवदेनका आिारिा बने्न अमभिेन्खकरण प्रिाण-

पत्र गाउँपामिकाको प्राहवमिक शाखािे उपिब्ि गराउन े। 
(छ) वडा कायायियिा मनवदेन दताय गरी वडा कायायियको मसफाररस भई गाउँपामिकािा दताय भएको मिमत 

देन्ख 2078 असार िसाधत सम्ि िरनक्सा अमभिेखकरण राजश्व शलु्क बझुाई प्रिाणपत्र मिई सक्नपुनेछ 
। 

 

 

 पररच्छेद-५ 

       हवहवि 

(६) यस मनदेन्शका बिोन्जि अमभिेन्खकरण प्रिाण-पत्र प्रदान गररएका सबै भवनहरुको सम्बधििा गाउँपामिकािे 
यसपमछ जारी गने जनुसकैु मनणयय तथा शतयहरु अमनवायय रुपिा िरिनीिे पािना गनुयपनेछ । 

(७) परुाना भवन संरचनाको नक्सा मनिायण वापत तपन्शि बिोन्जिको सेवा शलु्क परािशय दाताहरुिे नबढाई मिन ु
पनेछ । तोहकएको शलु्क भधदा बहढ मिएको पाईएिा त्यस्ता परािशय दाताहरुिाई कािोसचुीिा रान्खनछे ।  



(अ) भईुतल्िाको ८०० वगयहफट सम्िका भवन संरचनाको रु. 2500।–(दईु हजार पाँच सय सम्ि) । 
(आ) भईुतल्िाको 1000 वगयहफट सम्िका भवन संरचनाको रु. 4000।– (चार हजार सम्ि) । 
(इ) 1000 वगयहफट देन्ख 2000 वगयहफट सम्िका भवन संरचनाको रु. 7000।– (सात हजार सम्ि) 

। 
(ई) 2000 वगयहफट देन्ख िामथका भवन संरचनाको रु. 9000।– (नौ हजार सम्ि) ।  
(उ) प्रत्येक तल्िाको हकिा पहहिो तल्िाको िामग िामथ उल्िेन्खत भईुतल्िाको रकिको ४० प्रमतशतिे हनु 

आउने रकि मिने । साथै दोस्रो तल्िा िामथ उल्िेन्खत भईुतल्िाको रकिको ५० प्रमतशतिे हनु आउन े
रकि मिने । 

(८) सािाधय र कच्ची िरहरुको नक्सा मनिायण गनुय अमनवायय हनुे छैन त्यस्ता िरहरुको हववरण खिुाई 
अमभिेन्खकरणको प्रिाण-पत्र उपिब्ि गराईन ेछ ।अमभिेन्खकरणका िामग कन्च्च र सािाधय िरको हकिा 
प्रमतवगय हफट रु. १ कायि गरीने र पक्की तथा सािारण िरको अमभिेन्खकरणका िामग प्रमत वगय हफट रु.२ 
कायि गरीनेछ । प्रत्यके थप तल्िाको सिते सोही बिोन्जि दस्तरु मिइनेछ ।पक्की, सािारण र सािाधय 
िरको हकिा िरनक्सा पास दस्तरु प्रमतगोटा ३५०० थप असिु गरी प्रिाण पत्र प्रदान गरीनेछ । 

(९) िरको नक्सा अमभिेन्खकरण अविीिा प्राहवमिक शाखाबाट खटाईजान ेकियचारीहरुिाई प्रोत्साहन भत्ता स्वरुप 
गाउँपामिकाको आधतररक कोषबाट उपिब्ि गराईनेछ । 
(१०) भवन वमगयकरणः 

• पक्की भवनः आर.सी.सी. हपल्िर मबि र छानो भएको । 
• सािारण िरः इट्टा वा ढुङ्गा िाटो वा मसिेधटको जोडाई भएको हटन वा पक्की छानो भएको भवन । 
• सािाधय िरः काँचो इट्टा वा ढुङ्गा र िाटोको जोडाइिा हटन वा खरको छानो भएको िर । 
• कच्ची िरः िाटो वा फुसको मभत्तािा िाटो वा हटनको छाना भएको वा काठको खाँवा प्रयोग गरर बनाएको 

िर । 

(11) यो मनदेन्शका िाग ुभैसकेपमछ गाउँपामिकाबाट अमभिेन्खकरण प्रिाणपत्र नमिएका कुनै पमन िर भवनिाई 
प्रकृमतक प्रकोपबाट भएको के्षतीको िामग राहत रकि उपिब्ि गराइने छैन । 

(12) अमभिेख प्रिाणपत्रको निनुा अनसूुची-४ बिोन्जि हनुेछ । 
 

 

पररच्छेद-६ 

बािा अड्कन फुकाउ 

 

(13) कायायियिा ददईएको मनवदेन अनसुार कायायियबाट खहटई गएको डोरिाई कुनै शंका भएिा संमियारको 
जग्गा हववाद नटुङ्गीन ेसियसम्ि अमभिेन्खकरण प्रहिया अन्ि बढ्ने छैन । तर सिस्या सिािान भएपमछ 
नक्सापास वा अमभिेन्खकरण गनुय पनेछ ।  

(14) कुनै कुराको दहुविा भई हवशषे पररन्स्थती उत्पन्न भएिा गाउँ काययपामिकाका पूवायिार हवकास समिमतको 
मसफाररस बिोन्जि गाउँ काययपामिकािे बािा अड्काउ फुकाउ सकाउन सक्नेछ । 

 

 



अनसूुची -1 

मनदेन्शकाको दफा ५ सँग सम्बन्धित 

मनवेदनको ढाचँा 
श्रीिान प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत ज्यू                          मिमतः-207....../..... 
पौवादङुिा गाउँपामिका च्याङ्र,े भोजपरु । 

 

हवषयः- िर नक्सा अमभिेन्खकरणका गरी पाउँ । 

 िहोदय, कायायियिा मनवदेन गनायको कारण िेरो नाि दताय भएको न्जल्िा भोजपरु साहवक गा.हव.स. वडा 
नं.............हाि पौवादङुिा गाउँपामिका वडा नं............हक.नं.............. के्ष.फं..............जग्गािा िैिे 
..............साििा ...............कोठाको ..............के्षत्रफिको .............तिे पक्की/कच्ची िर मनिायण गरेको र 
पवुयिा .....................को पन्श्चििा .....................को उत्तरिा ................................दन्क्षणिा 
....................................को जग्गाको साँि मसिानािाई सिेत असर नपयुायई मनिायण गरेको र सो िरको 
नक्सापास नगरेकोिे पौवादङुिा गाउँपामिकािे मनिायण गरेको िापदण्ड राम्रोसँग बनु्झ सहित भै िाग्ने दस्तरु ददन 
सिेत तयार भै िर नक्सा पासका गररददनहुनु यो मनवेदन पेश गरेको छु । िैिे िामथ उल्िेख गरेका हववरण 
झठु्ठा ठहरे काननु बिोन्जि सहिुा बझुाउँिा । 

 
 
 

दाया ँ   बाया ँ   हस्ताक्षर        मनवेदक 

         नािः- 
         ठेगानाः- 
         टोिः- 
         सम्पकय  नं. 
❖ संिग्न कागजातहरुः- 

(क) नेपािी नागररकताको प्रिाण-पत्रको प्रमतमिपी                        -1 थान 

(ख) जग्गा िनी प्रिाण पजुाय प्रमतमिपी      -1 थान 

(ग) चाि ुआ.व.को कर वा मतरो मतरेको रमसदको प्रमतमिपी                 -1 थान 

(ि) िरको नक्सा                                                 -१ थान 

(ङ) चाि ुआ.व.को िािपोत र सम्पन्त्तकर मतरेको रमसदको प्रमतमिपी         -१ थान  

(च) वडािा बझुाउनपुने अधय करहरु बझुाएको प्रिाणपत्र                  -1 थान 

(छ) जग्गाको नक्सा                                              - 1 थान 

(ज) अनसूुची २ बिोन्जिको सरजमिन                                - १ थान 

❖ उपयिु कागजात सम्बन्धित व्यन्ििे फाइििा रान्ख बझुाउन ुपनेछ । 

 



 

 

 

 

अनसूुची – 2 

मनदेन्शकाको दफा ५ (ि) सँग सम्बन्धित  

 

सरजमिनको ढाचँा 
 

पौवादङुिा गाउँपामिका साहवक..................... गा.हव.स. वडा नं........हाि वडा नं........को हक.नं 
...........के्षत्रफि.................िा बनेको.................तिे पक्की/कच्ची िर नक्सा अमभिेन्खकरण गरर पाउँ भनी 
श्री ..............................िे यस कायायियिा ददएको मनवदेन िामथ स्थिगत चेकजाँच (िचुलु्का) िाफय त गदाय 
श्री ......................................िे..................साििा मनिायण गरेको  दठक साँचो हो । यो िरको नक्सापास 
गररददएिा हािीिाई कुनै हकमसिको दाहव हवरोि छैन ।पमछ होइन छैन भमन कहह कतै उजरुी सिते गने छैनौं । 
साथै वडा कायायियबाट खहट गरेको डोरिे सोिनी गदाय हाम्रो न्चत्त बझु्यो । मनजिे सडक अमिकार 
के्षत्र................िीटर सिेत छोडी िर मनिायण गरेको देन्खधछ/पाइएको छ । 

 

साक्षीहरु 

(१) . 
(२) . 
(३) . 

रोहवरिा ...........................................टोि हवकास समिमतको अध्यक्ष 

वडा अध्यक्ष........................................वडा समिमतको कायायिय 

काि ताििेी गने कियचारी श्री......................................... 
इमत संम्वत.्................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

अनसूुची – 3 

मनदेन्शकाको दफा ५ (ङ) सँग  सम्बन्धित 

मसफाररस पत्रको ढाचँा 
 

प.स. 
च.नं.          मिमतः- 

श्री पौवादङुिा गाउँपामिकाको कायायिय 

च्याङ्र,े भोजपरु । 

 

हवषयः- िरनक्सा अमभिेन्खकरणको िामग मसफाररस गरी पठाइएको बारे । 

 

 प्रस्ततु हवषयिा पौवादङुिा गाउँपामिका साहवक .............गा.हव.स. वडा नं......... 
हक.नं...........................क्षे.फ...................जग्गािा िर मनिायण गरेका जग्गा िमन 
श्री..........................................िे यस कायायियिा िर नक्सापासका िामग मसफाररस गरर पाउँ भमन 
ददएको मनवेदन िामथ जाँचबझु गदाय मनजिे पेश गरेको िरको अमभिेन्खकरण गनय तोहकएको िापदण्डहरु 
सबै परुा भएको देन्खएकोिे िरनक्सा अमभिेन्खकरण गरी ददनहुनु मसफाररस साथ अनरुोि छ । 

          ...................... 
            वडा अध्यक्ष 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची – 4 

मनदेन्शकाको दफा १२ सँग सम्बन्धित 

िरनक्सा अमभिेन्खकरणको प्रिाण-पत्रको ढाचँा 
पौवादङुिा गाउँपामिका 

गाउँ कायायपामिकाको कायायिय 

च्याङ्र,े भोजपरु 

१ नं. प्रदेश, नेपाि 

िरनक्सा अमभिेख प्रिाण-पत्र 

मनदेन्शका िाग ुहनु ुभधदा अगामड मनिायण भईसकेका संरचनाको हकिा 
आ.व.                 मिमतः 
च.नं. 
............न्जल्िा..................................गा.पा.वडा नं..........स्थायी ठेगाना भई हाि पौवादङुिा गाउँपामिका वडा 
नं.................बस्ने श्री ............................................................िे साहवक...............गा.हव.स. वडा नं........ 
हक.नं............को क्षेत्रफि................िा मनदेन्शका िाग ुहनु ुभधदख अगाडी िर टहरा,पखायि मनिायण सम्पन्न भै सकेको 
भमन पेश गनुय भएको मनवेदन उपर कारबाही हुँदा साथै मिमत ................िा गा.पा. को प्राहवमिक बाट स्थिगत मनररक्षण 
गदाय मनिायण कायय सम्पन्न भएको भन्ने प्रमतवेदन पेश हनु आएकोिे मनजिाई िरनक्सा अमभिेन्खकरणको िामग प्रिाण-पत्र 
प्रदान गररएको छ । 

 

ि.स. तल्िा साहवक मनिायण भईसकेको क्षते्रफि 
वगयहफट/वगयमिटर 

जग्गाको क्षते्रफिको 
वगयहफट/वगयमिटर 

सम्पन्न मिमत 

1.     

2.     

3.     

4.     

 
 
 
     
 

❖ िर अगाडी १ वटा हवरुवा अमनवायय रुपिा िगाउने छु भमन सहह गने िरिमनको दस्तखत । 

 

 

राजपत्रिा प्रकाशन भएको मिमतः- संवत ्२०७७ साि चैत्र १९ रोज ५ 

 

आज्ञािे 

रिेश राई 

प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत 

 

................. 
अमिन 

................. 
सव-ईन्धजमनयर  

................. 
 योजना शाखा प्रिखु/ईन्धजमनयर   

................. 
प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत 


