
 

स्थानीय राजपत्र 

सरुमारानी गाउँपालिकाद्वारा प्रकालित 

खण्ड ४ ) बड्डाँडड ,प्यूठडन ,मंसिर १२ गते ,२०७७ िडल िंख्यड ४) 

भाग-२ 

"सरुमारानी गाउँपालिकाको घर नक्शा अलििलेिकरण 

कार्यलिधी, २०७७" 

 

िरुमडरडनी गडउाँपडसलकडले आफ्नो गडउाँपडसलकड सित्र िवन सनमडाण तथड योजनड 
मडपदण्द २०७७ लडग ु हनु ु िन्दड अगडवै वनेकड घर तथड अन्य िवनहरुको 
असिलेखखकरण गने कडयालडई व्यवखथथत र प्रिडवकडरी बनडउन यि िरुमडरडनी गडउाँ 
कडयापडसलकडले समसत २०७७/०६/२५ मड यो कडयाववधी थवीकृत गरी लडग ुगरेको छ। 
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१. सलंिप्त नाम र प्रारम्ि: 

क. र्स कार्यलिलधको नाम "सरुमारानी गाउँपालिकाको घर नक्शा अलििलेिकरण कार्यलिधी, 

२०७७" रहेको छ । 

ि. र्ो कार्यलिधी कार्यपालिकािे स्िीकृत गरेको लमलतबाट प्रारम्ि हुनेछ । 

२. पररिाषा:  

लिषर् िा प्रसगंिे अको अर्य निागेमा र्स कार्यलिधीमा- 

क. "ऐन" िन्नािे "स्र्ानीर् सरकार सञचािन ऐन, २०७४" सम्झन ुपर्यछ । 

ि. "प्रमुि प्रशासकीर् अलधकृत" िन्नािे सरुमारानी गाउँपालिकाको प्रमुि प्रशासकीर् अलधकृत 

सम्झनु पर्यछ । 

ग. "कार्यलिधी" िन्नािे "सरमारानी गाउँपालिकाको घर नक्शा अलििेलिकरण कार्यलिधी, २०७७" 

सम्झनु पर्यछ । 

घ. "कार्ायिर्" िन्नािे सरुमारानी गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् सम्झनु पर्यछ। सो शब्र्ि े

सरुमारानी गाउँपालिका लित्र रहेका िडा कार्ायिर् समेतिाई जनाउने छ । 

ङ. "परामशयर्ाता" िन्नािे घर नक्शा सम्बलधध प्रालिलधक सेिा उपिब्ध गराउन र्स सरुमारानी 

गाउँपालिकामा सूलचकृत परामशयर्ातािाई सम्झनु पर्यछ । 

च. "इलधजलनर्र" िन्नाि े सम्बलधधत लिषर्मा स्नातक तह उलिणय गरी नेपाि इलधजलनर्ररङ्ग 

काउलधसिमा र्ताय िएका प्रालिलधक कमयचारी िा परामशयर्ातािाई बुलझने छ । 

छ. "सि-इलधजलनर्र" िन्नािे सम्बलधधत लिषर्मा लडप्िोमा उलिणय िएको प्रालिलधक कमयचारी िा 

परामशयर्ातािाई बुलझनेछ । 

ज. "अलमन" िन्नािे जग्गाको नापजाँच गनय अलधकार प्राप्त कमयचारी िा परामशयर्ातािाई बुलझनेछ । 

झ. "ब्िु लप्रधट तर्ा टे्रस नक्शा" िन्नािे नापी शािा/ कार्ायिर्बाट जारी जग्गा नापजाँचको 

आलधकाररक लिितिाई बुलझधछ । 

ञ. "आिस्र्क कागजात" िन्नािे र्फा ४ मा उल्िेलित कागजातिाई बुलझधछ । 

 

३. कार्यलिधी िाग ूहुन ेअिधी र िते्र: 

क. र्ो कार्यलिधी र्स सरुमारानी गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको लनणयर् अनुसार २०७७/१२/३० 

सम्म सरुमारानी गाउँपालिका िर िागु हुनेछ। गाउँ सिािे अधर्र्ा ब्र्िस्र्ा गरेमा सोलह अिलध 

िर िागु हुनेछ । 



खण्ड ४ ) बड्डाँडड ,प्यूठडन ,मंसिर १२ गते ,२०७७ िडल िंख्यड ४) 
 

४. घर नक्सा अलििलेिकरण गर्ाय पशे गनुय पन ेकागजातहरु: 

र्स सरुमारानी गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्िे घर नक्शा अलििेलिकरण गर्ाय र्ेहार्को 

कागजातहरु पेश गनय िगाई आिश्र्क जाँचिुझ गनुय पने छ । 

क. घर धनीको नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको छाँर्ाप्रलत 

ि. जग्गाधनी प्रमाण पुजायको छाँर्ाप्रलत 

ग. ककिा नं स्पष्ट र्ेलिने ब्िू लप्रधट 

घ. टे्रस नक्शा 

ङ. ३ प्रलत फोटो 

च. घर नक्शा अलििेलिकरण र्रिास्त फारमको अनुसूलच १ बमोलजमको लनिेर्न 

छ. अलििेलिकरण गनुय पन ेघरको सूलचकृत परामशयर्ातािे तर्ार गरेको नक्शा 

ज. अनुसूलच २ र अनुसूलच ३ बमोलजमको नक्शा बनाउने प्रालिलधकिे उल्िेि गनुयपने लििरण पणुय 

रुपमा िररएको फारम 

झ. घर नक्शा अलििेलिकरण र्रिास्त फारम ककनेको नगर्ी रलसर् । 

५. घर नक्शा अलििलेिकरणको प्रकृर्ा: 

क. घर नक्शा अलििेिीकरण र्रिास्त फारमको अनुसूलच १ बमोलजमको लनिेर्न सार् अनुसूलच २ 

र अनुसूलच ३ बमोलजमको नक्शा बनाउने बनाउने प्रालिलधकिे  उल्िरेि गनुय पने लििरण पुणय 

रुपमा िररएको फारमको प्रप्ती । 

ि. िडा कार्ायिर्मा नक्शा र्ताय । 

ग. अनुसूलच ४ िमोलजमको सलधर्ारको नाममा जारी गररएको १५ कर्ने सूचना टाँस र सलधर्ारको 

नाममा जारी गररएको १५ कर्ने सूचना टाँस गरेको अनुसूलच ५ बकोलजमको मुचुल्का तर्ारी । 

घ. अनुसूलच ५ बमोलजमको सलधर्ारको नाममा जारी गररएको १५ कर्ने सूचना टाँस गरेको १५ औं 

कर्न पश्चात अनुसूलच ६ बमोलजमको सजयलमन मुचुल्का सलहत िडा कार्ायिर्मा उजुरी परे/ 

नपरेको ब्र्होरा िुिाई सरुमारानी गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, प्रालिलधक शािामा नक्शा 

चेक जाँचका िागी पेश हुने । 

ङ. चेक जाँच गर्ाय रठक र्ेलिएमा तोककए बमोलजमको राजश्व िुझाई नगर्ी रलसर् सलहत प्रालिलधक 

शािामा नक्शा फाइि पुन: पेश हुने। चेक जाँच गर्ाय रठक नर्ेलिएमा परामशयर्ाताकोमा कफताय 

पठाउन े। 

च. चेक जाँच गर्ाय रठक र्ेलिएको नक्शा गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा फाइि पेश िएको ७ 

कर्न लित्र अनुसूलच ७ बमोलजमको ढाँचामा लनमायण कार्यको स्र्िगत लनरीिण गने 

प्रालिलधकहरुको रार् प्राप्ती । 

छ. घर धनीिे गाउँपालिका समि अनुसूलच ८ बमोलजमको किुलिर्तनामा गने । 
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ज. सुपरस्ट्रक्चर लनमायण कार्यको स्र्िगत लनरीिण गने प्रालिलधकहरुको रार् प्राप्ती िएको ७ कर्न 

लित्र अनुसूलच ९ बमोलजमको लििरण तर्ार गरी अनुसूलच १० बमोलजम घरनक्शा 

अलििेलिकरण प्रमाण पत्र जारी गने । 

६. घर नक्शा अलििलेिकरण उपर जाचँिझु गनय र घर नक्शा अलिििे प्रमाणपत्र रद्द गनय सके्न: 

क. घरनक्शा अलििेलिकरणमा अनािश्र्क कढिाई िएमा िा अधर् कुनै कारणिे कढिाई हुन गएमा 

गाउँपालिका अध्र्ििे आिश्र्क जानकारी लिन सके्न । 

ि. त्रुटीपूणय तररकािे िा गित लििरण िुझाएको िा ढाँटी झुक्काएको कारणबाट जारी िएका घर 

नक्शा अलििेि प्रमाण पत्र जुनसुकै िित रद्द गनय सककने छ । 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सरुमारानी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 



खण्ड ४ ) बड्डाँडड ,प्यूठडन ,मंसिर १२ गते ,२०७७ िडल िंख्यड ४) 
 

बड्ाँडा, प्र्ूठान 

िुलम्बनी प्ररे्श, नेपाि 

घर नक्सा अलििेलिकरण 

 र्रिास्त फारम  

 

नाम: …………………………………………………………………………… 

 

ठेगाना: स्र्ार्ी…………………………...…..अस्र्ार्ी…..……………………….. 

 

लनमायण िएको स्र्ान: …………………………………………………………….. 

 

सडकको नाम: …………………………………………………………………… 

 

सडकको कोड नं.: ……………………............घर नं.: …………………………… 

 

फोन नं.: ………………………………………………………………………… 

 

घर नक्सा अलििेि लमलत: ………………………………………………………… 

 

अधर्:- 

 

 

अनुसूलच - १ 
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सरुमारानी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

बड्ाँडा, प्र्ूठान 

िुलम्बनी प्ररे्श, नेपाि 

लिषर्: घर नक्सा अलििेि सम्बधधमा । 

 मेरो/हाम्रो र्ेहार् बमोलजमको लनमायण कार्य सम्पन्न िएकािे उक्त लनमायण कार्य सम्पन्न िएको ििन 

आकर्को लििरण तपलसिमा िुिाई आफ्नो हकिोगको लनस्साको नक्कि, ककिा   नापी नक्साको नक्कि र घरको 

आिश्र्क नक्सासलहत लनिेर्न पेश गरेको छु/छ  ँ । उक्त नक्सा अलििेि गरीकर्नुहुन अनुरोध गर्यछु/गर्यछ  ँ। र्स 

र्रिास्तमा िेलिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ । झुट्टठा ठहरे कानुन बमोलजम सहुिँा बझुाउँिा । 

तपलसि 

१. जग्गाधनीको नाम, र्र ितन: 

२. नक्सािािको नाम, र्र ितन: 

- नागररकता प्रमाण पत्र न:ं 

- लपता/पलतको नाम: 

- बाजे िा ससुराको नाम: 

३. जग्गा रहेको ठाउँ: 

- हािको िडा न:ं                     टोि:                           सालिक िडा न:ं  

४. जग्गाको ककिा नं:                        िेत्रफि:                          

 स्िालमत्ि/लनजी/गुठी/साझा 

५. िस्ने ििनको प्रर्ोजन: 

६. जग्गाको चारककल्िा तर्ा संलधर्ारको नम: 

पूियतफय :           कफटसम्म आफ्नै जग्गा/पलछ श्री                                           को जग्गा 

पलश्चमतफय :       कफटसम्म आफ्नै जग्गा/पलछ श्री                                           को जग्गा 

उिरतफय :         कफटसम्म आफ्नै जग्गा/पलछ श्री                                           को जग्गा 

र्लिणतफय :       कफटसम्म आफ्न ैजग्गा/पलछ श्री                                           को जग्गा 

७. नक्सा पासको ककलसम: 

क. नक्साको अलििेलिकरण 

लनिेर्कको नाम: 
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सलह: 

पुरा नाम, र्र ितन: 

उमेर: 

ठेगाना: 

टेलिफोन नं: 

नक्सा र्ताय गनय ल्र्ाउनेको सही: 

नाम, र्र: 

उमेर: 

लमलत: 

 

घरधनीको तफय बाट                                       

नाम:                                                           

ठेगाना:                                                        

र्स्तित:                                                       

                

    रोहिर सािी 

१.     

२.  

 

 

 

 

 

सरुमारानी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

बड्ाँडा, प्र्ूठान 
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िुलम्बनी प्ररे्श, नेपाि 

नक्सा नाप जाँच फारम 

िडा नं ………….. टोि ………………. सडकको नाम …………………………… सडकको च डाई 

………………. लमटर/कफट हािको जग्गाको अिस्र्ा …………………. लमटर/कफट 

………………..सालिकको नक्सामा ……………. लमटर/कफट …………... िानेपानी िाईन 

…………………. लमटर/कफट लिदु्यत िाईन        छ              छैन 

छ िने: 

 LT Line ……………………                            33 KV …………………….. 

 11 KV ……………………..                            66 KV …………………….. 

            132 KV …………………… 

फेस िार्ररे्लि प्िटसम्मको र्रुी………………………………………………….लमटर/कफट  

िोकेशन प्िान (Free Hand) 

 

 

 

 

 

 

साइड प्िान (Site Plan) 

कलम्तमा पलन २ ककिा र्ार्ाँ िार्ाँ तर्ा अगाडी पछाडीको ककिाको नाप नक्सा(Diagonal) समेत (स्केि 

१:५००, १:२००) मा 

 

 

…………………..…………… 

(नक्सा नाप जाँच गनेको र्स्तित) 

 

अनुसूलच - २ 
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नक्सा बनाउने प्रालिलधकिे उल्िेि गनुयपने लििरण 

१. जग्गा धनीको नाम, र्र………………………………………….. 

२. घरधनीको नाम, र्र…………………………………………….. 

३. िु-उपर्ोग िेत्र…………………………………………………. 

४. लनमायणको प्रर्ोजन……………………………………………… 

५. लनमायणिे लिद्यमान उपिोगमा पररितयन गने िए सोको लििरण 

५.१.  िु-उपर्ोगमा पररितयन (लििरण) 

५.२.  ििनको प्रर्ोजनमा पररितयन (लििरण) 

६. लनमायण िा उपिोगमा पररितयनको िालग मापर्ण्ड बमोलजम स्िीकृलतको ककलसम: 

स्िीकृलत कर्न सककने                स्िीकृलत कर्न नसककने               लिशेष स्िीकृलत कर्न 

सककने 

७. प्रस्तालित जग्गाको ककिा नं…………………………… 

८. जग्गाधनी प्रमाणपत्र पुजाय अनुसारको जग्गाको िेत्रफि (िगय कफट/िगय 

लमटर).……………………………... 

९. कफल्ड नाप अनुसारको जग्गाको िास्तलिक िेत्रफि (िगय कफट/िगय 

लमटर)………………………………….. 

१०. ििनको लप्िधर्को िेत्रफि (िगय कफट/िगय 

लमटर)………………………………....................................... 

११. सालिक ििनको तिा र िेत्रफि सम्बलधध लििरण………………………….... 

 

तिा 

सालिक लनमायण िैसकेको 

(िगय कफट/िगय लमटर) 

जम्मा िेत्रफि (िगय 

कफट/िगय लमटर) 

 

कैकफर्त 

सेमी/बेसमेधट अ.ग्रा.    

िँुई    

पलहिो    

र्ोस्रो    

तेस्रो    
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च र्ो    

जम्मा    

 

१२. अधर् लनमायण (ििन जस्तै: पिायि, टहरा, आर्ी) िे ढाके्न िेत्रफि (िगय कफट/िगय 

लमटर)………………………. 

१३. सालिक अधर् लनमायण (ििन/िाहेक जस्त:ै पिायि, टहरा, आर्ी) िे कारटसकेको (िगय कफट/िगय लमटर) 

………... 

१४. सालिक ििन/लनमायणिे गरी जम्मा िेत्रफि (Ground Coverage) 

१४.१  िगय कफट/िगय लमटर……………………………… 

१४.२  प्रलतशत…………………………………………. 

१५. जम्मा स्िीकृत गनय सककने (Ground Coverage %) 

१६. ििनको तिा 

                                                                                        

१७. प्रत्र्क तल्िाको लसलिङ उचाई (लमटर/कफट) 

उचाई                                       उचाई                                   उचाई 

                  सेमी/बेसमेधट                                जलमन (िँुई) तिा                          पलहिो तिा 

                  र्ोस्रो तिा                                    तेस्रो तिा                                    च र्ो तिा 

१८. ििनको कूि उचाई (लमटर/कफट)……………………………. 

१९. लनमायणको ककलसम 

िोड लबर्ररङ      फे्रमस्ट्रक्चर 

२०. ििनको गाह्रोमा प्रर्ोग हुने सामाग्री (इँट्टा, ढंुगा, ब्िक आकर्) को लििरण………….. 

२१. ििनको उपर्ोग प्रर्ोजन: (    ) आिालसर्  (    ) साियजलनक   (    ) ब्र्ापाररक   (    ) अधर् 

२२. ििनको िगय : (   ) क   (   )  ि   (   ) ग   (   ) घ   (   ) अधर्………………….. 

२३. ििनको छानाको ककलसम: 

   आर.लस.लस.   आर.लब.लस.     टार्ि 

   जस्ता    िरको छाना        अधर् िए िुिाउने 

सेलम/बेसमेधट १ जलमन (िँुई) तिा ४ ३ २ 
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२४. मापर्ण्ड अनुसार प्रस्तालित ििन संग जोलडएको सडक अलधकार िेत्र (लमटर/कफट) 

 अगाडी   र्ार्ाँ        बाँर्ा     पछाडी 

२५. सडकबाट ििन सम्मको र्रुी: 

 

जग्गाको 

सडकको केधर रेिाबाट 

लमटर/फीट 

सडक लसमानाका 

छेउबाट लमटर/कफट 

सडक अलधकार िेत्र 

ककनाराबाट लमटर/कफट 
 

सेट ब्र्ाक 

 छालडएको धर्ूनतम 

छाड्नु पने 

छालडएको धर्ूनतम 

छाड्नु पने 

छालडएको धर्ूनतम 

छाड्नु पने 

छालडएको धर्ूनतम 

छाड्नु पने 

अगाडी तफय          

र्ार्ाँ तफय          

बार्ाँ तफय          

पछाडी तफय          

२६. ििनको बालहरी पिायि र लसमानासम्मको र्रुीको लििरण: 

कर्शा सडक छ/छैन झ्र्ाि ढोका छ/छैन धर्ूनतम छाड्नु पने छालडएको 

पूिय     

पलश्चम     

उिर     

र्लिण     

२७. साियजलनक जग्गा, नर्ी, कुिो आकर्को ककनारामा लनमायण प्रस्ताि गररएको िए सोको नाम तर्ा 

लििरण (नाम/लििरण) ………………………………………………... 

छाड्नु पने धर्ूनतम र्रूी(लमटर/कफट)  

छालडएको र्रूी(लमटर/कफट)  

२८. ििनबाट कलत टाढासम्म क्र्ालधटलििर (छज्जा) प्रस्ताि गररएको छ ? 

 अगाडी तफय  

लमटर/कफट 

पछाडी तफय  

लमटर/कफट 

र्ार्ाँ तफय  

लमटर/कफट 

बार्ाँ तफय  

लमटर/कफट 

कैकफर्त 

प्रस्तालित      

स्िीकृत गनय सककने      

२९. जग्गा मालर्बाट हाई टेधसन िाईन गएको िए सोको ककनारामा प्रस्तालित ििन सम्मको र्रूी 

छाड्नु पने धर्ूनतम र्रूी(लमटर/कफट)  
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छालडएको र्रूी(लमटर/कफट)  

 

नक्सा बनाउनेको तफय बाट नक्सा अलििेिको िालग र्रिास्त गनेको तफय बाट 

मैिे नक्सा बनाउने प्रालिलधकिे गनुयपने कुराहरुको 

अध्र्न गरी र्रिास्तिािा श्री 

…………………….……...…. को नक्सा बनाएको हु ँ

। उक्त नक्सा तोककएको मापर्ण्ड लिपररत बनाइएको 

ठहरे लनर्मानुसार सहुँिा बझुाउँिा । 

सही: …………….…. 

नाम, र्र: ………………………………… 

र्ोग्ता एिं पर्: ……………………………. 

कधसल्टीङ फमयको नाम: …………………….. 

गा.पा.मा र्ताय िएका व्यािसार् प्रमाण-पत्रको नं: 

……………….. 

फमयको छाप: ……………………….. 

लमलत: ………………………… 

मालर् उल्िेलित प्रालिलधक लििरण एि ं

गाउँपालिकाको सालिकको मापर्ण्ड बमोलजम 

नक्सा अनुसार लनमायण कार्य समपन्न िएको छ । 

मापर्ण्ड लिपररत र ढाँचा लिपररत सारै् 

साियजलनक जग्गा अलतक्रमण हुने गरर बनाएको 

ठहरे कानून बमोलजम सहँिा बुझाउँिा । 

सही: ……………………….. 

नाम, र्र: ………………………………. 

लमलत: ………………………. 
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अनुसूलच - ३ 

सुपरस्ट्रक्चरको लनमायण कार्य सम्पन्न बारे घरधनीको तफय बाट रालिएको कधसल्टेधट 

सुपररिेिकको प्रलतिेर्न 

………………लजल्िा ……………………गा.पा./न.पा……….िडा न…ं….…….. टोि बस्ने श्री …… 

…….…………. को सरुमारानी गाउँपालिका िडा नं………… टोि/स्र्ान…………………………..सडक 

…………………….मा सुपरस्ट्रक्चरको लनमायण कार्य सम्पन्न िएको हुनािे सोको प्रलतिेर्न पेश गरेको छु । 

१. सडक अलधकारको िेत्र सम्बलधध मापर्ण्ड पािना िएको छ की छैन (छैन िने लििरण िुिाउने) 

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

२. साइट प्िानमा र्ेिाइए बमोलजम सेट ब्र्ाक पािना िएको छ की छैन (छैन िने लििरण िुिाउने) 

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

३. ग्राउण्ड किरेजमा फरक परेको छ की छैन (छ िने लििरण िुिाउने) 

…………………………….………………… 

…………………………………………………………………………….. 

४. छज्जा (क्र्ालधटलििर), बार्यिी बालहरको लसढी आकर् लनकािेको हकमा मापर्ण्डको पािना िएको छ की 

छैन (छैन िने लििरण िुिाउने)…………………………………………………………… 

५. कुनै पलन ककलसमको फेरिर्ि िएको िए सोको लििरण िुिाउने (आिश्र्क िएमा अिग्ग ैकागजमा समेत 

िुिाउन सककने)………………………………………………………….................. 

उपर्ुयक्त प्रलतिेर्न मिैे लमलत……………………..…..मा स्र्िगत लनररिण गरी पेश गरेको हु ँ । मालर् 

िेलिएको व्यहोरा रठक साँचो छ फरक परेमा लनर्ामनुसार सहुँिा बझुाउँिा । 

हस्तािर:………………………………. 

प्रालिलधकको नाम………………………..……………..…………NEC र्ताय 

नं………………………............... 

कधसलल्टङ फमयको नाम र 

छाप………………………………………………………………………………………… 
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गा.पा.मा र्ताय िएको व्यािसार् प्रमाण पत्र नं. 

………………………………………………………………………. 

लमलत……………………………………………….. 

 

अनुसूलच - ४ 

सरुमारानी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

बड्ाँडा, प्र्ूठान 

िुलम्बनी प्ररे्श, नेपाि 

पत्र संख्र्ा:        लमलत………………………..                                           

चिानी नं.: 

लिषर्: संलधर्ारको नाममा जारी िएको सूचना ! 

……………….. लजल्िा ……………गा.पा./न.पा.िडा न…ं……… टोि ………… बस्न े श्री 

………………………………………… िे ………………………. को नाममा र्ताय रहेको सालिक 

…………………. गा.पा./न.पा.िडा न…ं…………हाि सरुमारानी गाउँपालिका िडा नं………..……को 

ककिा नं………………………….. िेत्रफि …………………………लित्र र्स गा.पा.मा पेश गरेको नक्सा 

बमोलजमको ……………………………लनमायण िएको र्रिास्त पेश गरेकोमा घर नक्सा अलििेलिकरणको 

प्रर्ोजनको िालग र्ो सूचना प्रकालशत गररएको छ । 

र्रिास्त सार् पेश हुन आएको प्रमाण कागजात र नापी नक्साको आधारमा लनम्नानुसार लििरण अनुसारको 

चार ककल्िालित्र लनमायण िएको हुँर्ा तपाइँको जग्गा िगार्त साियजलनक स्र्िको हानी नोक्सानी हुधछ/हुँर्ैन, 

सलधध सपयन हानी नोक्सानी पने िए र्ो सचूना तामेि िएको लमलतिे १५ कर्नलित्र र्ािी लिरोध गनय 

आउनुहोिा । म्र्ार् नाघी आएको उजुरी उपर कुनै ककलसमको कारिाही नहुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइधछ  

१. लनमायण िएको प्रस्तालित जग्गाको चार ककल्िाको लििरण 

कर्शा छाडेको आफ्नो जग्गा कफटमा सँलधर्ार कैकफर्त 

 कक.नं. नाम 

पूिय     

पलश्चम     

उिर     

र्लिण     
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२. घरको नाप 

िम्बाई ………..… च डाई …..…...… उचाई …...……. तिा संख्र्ा ………….. िगय लमटर ….. 

बोधार्य : 

१. र्रिास्तिािा श्री ……………………………………………………………………… 

सूचना टाँस िएको लमलतिे १६ कर्नमा गाउँपालिकामा सम्पकय  राख्नुहुन जानकारी गराइधछ ।…………… 

सरुमारानी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

बड्ाँडा, प्र्ूठान 

 िुलम्बनी प्ररे्श, नेपाि  

पत्र संख्र्ा:        

 लमलत………………………..                                    चिानी नं.: 

लिषर्: सँलधर्ारहरुका नाममा जारी िएको सूचना बुझाउने/टाँस गरी सोको मुचुल्का पेश गने बारे । 

 

श्री …………………………………….. 

पर् …………………………………….. 

 

नक्सापास उपशािा 

 

 उपर्ुयक्त सम्बधधमा ……………………….. लजल्िा …………………………………. 

गा.पा./न.पा.िडा न ं ……. टोि ……………………… बस्न े श्री 

…………………………………………………………………. िे घर नक्सा अलििेलिकरणका िालग 

नक्सा सलहत र्रिास्त पेश गरेकोिे सो प्रर्ोजनको िालग संलधर्ारहरुका नाममा र्स कार्ायिर्बाट जारी 

िएको सूचना र्ान …………. र उक्त सूचना बुझाउन/ेम्र्ार् टाँस गन ेमुचुल्काको फारम र्ान एक र्सै पत्र 

सार् संिग्न छ । उक्त सूचना संलधर्ारहरुिाई बुझाई िा बुझ्न इधकार गरेमा टाँस गरी सोको मुचुल्का र्ईु 

कर्नलित्र पेश गनुयहुन अनुरोध छ । 

 

 

 

     …..………………. 
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प्रशासन शािा प्रमुि 

 

 

 

 

सरुमारानी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

बड्ाँडा, प्र्ूठान 

िुलम्बनी प्ररे्श, नेपाि 

         लमलत……………………….. 

(नक्सा पास उपशािा) 

१५ कर्न सधधी सपयन सम्बलधध संलधर्ारको नाममा जारी िएको सूचना बुलझ गररएको िरपाई/टाँस मुचुल्का । 

……………….. लजल्िा ……………………….. गा.पा./न.पा.िडा नं ……….. टोि 

………………………….. सडक घर नं ………………….. बस्न े श्री 

……………………………………………. को घर/कम्पाउण्ड िािको नक्सा अलििेलिमरण प्रर्ोजनको 

लसिलसिामा सरुमारानी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्को लमलत ……………….. को च.न. 

………………….. को प्रकालशत १५ कर्ने सलधध, सपयन बारेको सूचना सरुमारानी गाउँपालिका कार्ायिर्मा 

कार्यरत कमयचरी श्री …………………………………. बाट लनम्नानुसारका संलधर्ारिे बुलझ लिई र्ो िरपाई 

कागज गरी कर्र्ौं । लनज संलधर्ारिे उक्त सूचना बुलझलिने/इधकार गरेकोिे लनजका नामको उक्त सूचनाको 

एकप्रलत लनज संलधर्ारको घरर्ैिो/जग्गामा हालमहरुको रोहिरमा टाँस गरेको रटक साँचो हो फरक पारी 

िेिाइकर्एको ठहरेमा ऐन कानून बमोलजम होस् िनी हालमहरुको िुशीराजीसँग र्ो सूचना टाँस मुचुल्कामा 

सही छाप गरी सरुमारानी गाउँपालिका कार्ायिर् घर नक्सा उपशािामा चढार्ौं । 

१. …………………. तफय को संलधर्ार श्री ………………………………………… र्स्तित 

………………………. 

२. …………………. तफय को संलधर्ार श्री ………………………………………… र्स्तित 

………………………. 

३. …………………. तफय को संलधर्ार श्री ………………………………………… र्स्तित 

………………………. 
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४. …………………. तफय को संलधर्ार श्री ………………………………………… र्स्तित 

………………………. 

५. …………………. तफय को संलधर्ार श्री ………………………………………… र्स्तित 

………………………. 

६. …………………. तफय को संलधर्ार श्री ………………………………………… र्स्तित 

………………………. 

सािीहरु : 

 सरुमारानी गा.पा.िडा नं. ………. बस्ने ……….. िषयको 

………………………………………………. 

 सरुमारानी गा.पा.िडा नं. ………. बस्ने ……….. िषयको 

………………………………………………. 

सरुमारानी गा.पा.िडा न.ं ………. बस्ने ……….. िषयको 

………………………………………………. 

सरुमारानी गा.पा.िडा न.ं ………. बस्ने ……….. िषयको 

………………………………………………. 

र्रिास्तिािा िा लनजको िारेशको र्स्तित …………………………………………. 

काम तामेि गनेको 

नाम …………………………………………. 

पर् ………………………………………. 

र्स्तित ……………………………………... 

इलत सम्बत् ……………….. साि ……………….. मलहना ……………. गते ………………………. 

रोज शुिम् । 

सरुमारानी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

बड्ाँडा, प्र्ूठान 

िुलम्बनी प्ररे्श, नेपाि 

पत्र संख्र्ा:        

 लमलत……………………….. 

चिानी नं.: 
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लिषर्: नक्सा सजयलमन गराई नक्सा सजयलमन मुचुल्का र प्रलतिेर्न पेश गने । 

श्री …………………………………….. 

पर् …………………………………….. 

 

 

सरुमारानी गाउँपालिका गाउँ कार्ायलिकको कार्ायिर् 

बड्ाँडा, प्र्ूठान । 

 

 उपर्ुयक्त सम्बधधमा सरुमारानी गाउँपालिका िडा नं ……. बस्न े श्री 

………………………..………………. को नक्सा सलहत र्रिास्त लमलत ………………………….. मा 

पेश िएकोिे सम्बलधधत लमलसि श्रेस्ता सार्मा लिई लमलत …………………………. गते कर्नको 

……………………. बजे सो ठाउँमा गई सम्बलधधत िडा अध्र्ि ज्र् ूको िा िडा सलचिको रोहिरमा कानूनको 

रीत पुर्ायई नक्सा सजयलमन गराई सोको मुचुल्का प्रलतिेर्न सार् पेश गनुयहुन अनुरोध छ । 

  

 

          ………………………. 

प्रशासन शािा प्रमुि 

 

बोधार्य : 

श्री िडा अध्र्िज्र्/ूसलचिज्र्ू, 

सरुमारानी गाउँपालिका िडा नं. …………… (उक्त लमलत, समर् र स्र्ानमा) उपलस्र्त िई रोहिरमा बस्नुहुन 

िा प्रलतलनलध पठाइकर्नुहुन अनुरोध छ । 

र्रिास्तिािा श्री ………………………………………………………. 

सरुमारानी गाउँपालिका िडा नं. …………………… टोि (उल्िेलित लमलत, समर् र स्र्ानमा) साँध 

संलधर्ारका मालनसहरु िेिा जम्मा गराउनु हुन । 
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अनुसूलच - ५ 

सरुमारानी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

बड्ाँडा, प्र्ूठान 

िुलम्बनी प्ररे्श, नेपाि 

 

         

 लमलत……………………….. 

 

लिषर्: घर नक्सा अलििेलिकरणको सजयलमन प्रलतिेर्न पेश गरेको । 
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अनुसूलच - ६ 

सरुमारानी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

बड्ाँडा, प्र्ूठानद्वारा घरनक्सा अलििेलिकरण सम्बलधध िएको सजयलमन मुचुल्का : 

लिलितम हालम तपलसिका लछमेकीहरु आगे सालिक प्र्ूठान ……………….. गा.लि.स.िडा नं. ……….. हाि 

सरुमारानी गाउँपालिका िडा न.ं………टोि……………..…….घर न.ं…………………. सडक 

……………...……… कक.नं. …………………..को िगय लमटर जग्गामा ……………….. बनेको िनी 

……………….……………... लजल्िा …………………………. गा.पा./न.पा.िडा न.ं ………….. बस्ने श्री 

…………………………………………………. िे कर्एको र्रिास्त अनुसार त्र्स गाउँपालिका बाट १५ 

कर्ने सूचना प्रकालशत िै उजुरी गन ेम्र्ार् समाप्त िएकािे सजयलमन बुझ्न त्र्स कार्ायिर्बाट िटी आउनु िएका 

कमयचारीहरुबाट पेश िएको नक्सा अनुसार र्रिास्तिािा िाई घर अलििेलिकरण गराई कर्एमा कसैिाई कुन ै

िाधा, अिरोध पछय िा पर्ैन ? जो िएको सत्र् साँचो व्यहोरा प्रष्ट िुिाई िेिाई कर्नुहोस िधर्ा हाम्रो लचि 

बुझ्र्ो । लनज र्रिास्तिािािे उक्त घर अलििेि गर्ाय व्यलक्तगत, संधसंस्र्ा तर्ा सरकारी सम्पलिमा हानी 

नोक्सानी हुर्ैन िनी जो िएको सत्र् साँचो व्यहोरा तपलसिमा िेिाई कर्र्ौं । 

तपलसि 

क. पूिय …………… ककिा नं. ……………………………. संलधर्ार/बाटोको नाम 

………………………………….. 

ि. पलश्चम ………    ककिा न.ं ……………………………. संलधर्ार/बाटोको नाम 

………………………………….. 

ग. उिर …………  ककिा नं. ……………………………. संलधर्ार/बाटोको नाम 

………………………………….. 
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घ. र्लिण ………… ककिा नं. ….………………..………. संलधर्ार/बाटोको नाम 

………………………………….. 

र्लत चार ककल्िा लित्रको घरको िम्बाई ………… च डाई ……….. िेत्रफि ………………… 

उचाई ……… सडकको केधरिाटको र्रुी…………..…….लनमायण कार्यको मोहडा……………..…मा र्रिास्त 

बमोलजम श्री सरुमारानी गाउँपालिका प्र्ूठानबाट घर नक्सा अलििेलिकरण कार्य गरेमा साियजलनक संघ 

संस्र्ा, बाटो घाटो सरकारी तर्ा व्यलक्तगत जग्गा तर्ा सम्पलि समेतिाई कुन ै िाधा, अिरोध पर्ैन र उक्त 

घरको लनमायण ………… तिा सम्म िैसकेको छ, िनी सही छाप गन ेलजल्िा 

सरुमारानी गाउँपालिका िडा नं. ………… बस्न ेिषय ………….. को श्री 

…………………………………………… १ 

सरुमारानी गाउँपालिका िडा नं. ………… बस्न ेिषय ………….. को श्री 

…………………………………………… १ 

सरुमारानी गाउँपालिका िडा नं. ………… बस्न ेिषय ………….. को श्री 

…………………………………………… १ 

सरुमारानी गाउँपालिका िडा नं. ………… बस्न ेिषय ………….. को श्री 

…………………………………………… १ 

सरुमारानी गाउँपालिका िडा नं. ………… बस्न ेिषय ………….. को श्री 

…………………………………………… १ 

सरुमारानी गाउँपालिका िडा नं. ………… बस्न ेिषय ………….. को श्री 

…………………………………………… १ 

सरुमारानी गाउँपालिका िडा नं. ………… बस्न ेिषय ………….. को श्री 

…………………………………………… १ 

सलंधर्ार निएको िण्डमा :- 

क. ………………… ककिा नं. …………………………….. संलधर्ार/बाटोको नाम 

……………………………….. 

ि. ………………… ककिा नं. …………………………….. संलधर्ार/बाटोको नाम 

……………………………….. 

ग. ………………… ककिा नं. …………………………….. संलधर्ार/बाटोको नाम 

……………………………….. 
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घ. ………………… ककिा नं. …………………………….. संलधर्ार/बाटोको नाम 

……………………………….. 

हाि र्हाँ निएको िनी प्रमालणत गने :- 

िडा न.ं …………… को िडा अध्र्ि/प्रलतलनलध श्री ………………………………….. हस्तािर 

……………………..  

नाप जाँच गने : अलमन/ओिरलसर्र श्री ……………………………………………. हस्तािर 

……………………… 

काम तामेिी गने : कमयचारी श्री …………………………………………………… हस्तािर 

……………………… 

इलत सम्ित् ……………….. साि ……………….. मलहना …………… गते रोज ………………… मा 

शुिम् । 

रोहिर 

रष्टव्य :-  र्रिास्तिािा श्री ………………………………………………… िे लनमायण गनुय िएको 

…………… अलधिेलिकरण गनय ………………………….. कारणिे उक्त अलििेलिकरण कार्य गनय इजाजत 

पत्र कर्न नलमल्ने व्यहोरा पेश गर्यछु/गर्यछौं । 

क. सरुमारानी गाउँपालिका िडा नं. ………………….. टोि बस्ने श्री 

………………………………………… (    ) 

ि.  सरुमारानी गाउँपालिका िडा नं. ………………….. टोि बस्ने श्री 

………………………………………   (    ) 

ग. सरुमारानी गाउँपालिका िडा नं. ………………….. टोि बस्ने श्री 

………………………………………… (    ) 

घ. सरुमारानी गाउँपालिका िडा नं. ………………….. टोि बस्ने श्री 

………………………………………… (    ) 

अधर् लििरण 

इलत सम्ित् २० ……… साि ……………………. मलहना …………………. गते रोज शुिम् 

…………………….. । 

 

 



खण्ड ४ ) बड्डाँडड ,प्यूठडन ,मंसिर १२ गते ,२०७७ िडल िंख्यड ४) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूलच - ७ 

सरुमारानी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

बड्ाँडा, प्र्ूठान 

      िुलम्बनी प्ररे्श, नेपाि      

   कार्ायिर् प्रर्ोजनको िागी 

सुपरस्ट्रक्चरको लनमायण कार्य सम्पन्न बारे स्र्िगत लनरीिण गने गा.पा.प्रालिलधकको 

रार् 

श्रीमान र्ोजना प्रमुि/इलिलनर्र ज्र्ू 

……………….लजल्िा ……………………गा.पा./न.पा…….िडा नं…………….. टोि बस्ने श्री 

……….………………. को सरुमारानी गाउँपालिका िडा नं………… 

टोि/स्र्ान…………………………..सडक ……………………. मा सुपरस्ट्रक्चरको लनमायण कार्य सम्पन्न 

िएको हुनािे सोको प्रलतिेर्न पेश गरेको छु । 

१. सडक अलधकारको िेत्र सम्बलधध मापर्ण्ड पािना िएको छ की छैन (छैन िने लििरण िुिाउन)े 

…………………………………………………………………………… 

२. साइट प्िानमा र्ेिाइए बमोलजम सेट ब्र्ाक पािना िएको छ की छैन (छैन िने लििरण िुिाउने) 

……………………………………………………………………………. 
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३. ग्राउण्ड किरेजमा फरक परेको छ की छैन (छ िने लििरण िुिाउने) 

…………………………………….………… 

…………………………………………………………………………….. 

४. छज्जा (क्र्ालधटलििर), बार्यिी बालहरको लसढी आकर् लनकािेको हकमा मापर्ण्डको पािना िएको छ की 

छैन (छैन िने लििरण िुिाउने)………………………………………………. 

५. कुनै पलन ककलसमको फेरिर्ि िएको िए सोको लििरण िुिाउने (आिश्र्क िएमा अिग्ग ैकागजमा समेत 

िुिाउन सककने)…………………………………………………………... 

उपर्ुयक्त प्रलतिेर्न मैिे लमलत …………………………. मा स्र्िगत लनररिण गरी पेश गरेको हुँ । 

हस्तािर………………………………… 

प्रालिलधकको नाम……………………………………………… 

पर् र शािा…………………………………………………… 

लमलत………………………… 

सालिक…………………………..गा.लि.स.िडा नं.…………कक.नं.…………………….. 

िेत्रफि……..………………… जग्गामा लनिरे्किे पेश गरेको नक्सा घर सम्पन्न सम्म चेक गर्ाय मालर् 

उल्िेलित कक.नं. र िेत्रफि लित्र पर्यछ । 

 

अलमन: 

नाम: 

र्स्तित: 
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अनुसूलच - ८ 

कबुलिर्तनामा पत्र 

 उपरोक्त सम्बधधमा सरुमारानी गाउँपालिकाको लनर्ेलशका जारी हुनुिधर्ा अगाडी लनमायण सम्पन्न 

िइसकेको ििनको घरनक्सा अलििेलिकरण/लनर्लमत गर्ाय सुरिाको लजम्मेिारी घरधनीमा रहनेगरी सारै् 

सालिकको लनर्म कानुन लिपररत लनमायण िएको िा साियजलनक सम्पलत लमचेको िा प्रालिलधक सुरिमको र्लृष्टिे 

संिेर्नलशि पाइए स्र्ानीर् तहिे जुनसुकै िित ित्काउन आर्ेश कर्ए सो घर म घरधनी आफैिे ित्काउने छु । 

सारै् स्र्ानीर् तहिे आफैिे ित्काएमा, ित्काउन िागे्न सम्पुणय िचय ब्र्होनय म घरधनी तर्ार रहनेछु । 

 

 

 

घरधनीको तफय बाट       गा.पा.को तफय बाट 

नाम: 

ठेगाना: 

र्स्तित: 
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     र्ार्ाँ   बार्ाँ 

 

 

नोट: 

 

 

 

 

 

अनुसूलच - ९ 

सरुमारानी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

बड्ाँडा, प्र्ूठान 

िुलम्बनी प्ररे्श, नेपाि 

प्रालिलधक शािाको प्रर्ोजनको िालग 

 गाउँपालिकाको मापर्ण्ड बमोलजम घर नक्सा अलििेलिकरण र्रिास्त फाराम पेश िएको छ/छैन । 

मापर्ण्ड बमोलजम नक्सा तर्ा र्रिास्त फाराम पेश निएको िए आिश्र्क संशोधनको लििरण 

……………………………… 

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

घर नक्सा अलििेलिकरण र्स्तुर 

तिा सालिक लनमायण िइसकेको 

िेत्रफि(िगय कफट/िगय लमटर) 

नक्सा अलििेलिकरण र्स्तुर 

र्र रकम 

सेलम/िेसमेधट अ.ग्रा.    

जलमन    
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पलहिो    

र्ोस्रो    

तस्रो    

च र्ो    

जम्मा घरनक्सा अलििेलिकरण 

र्स्तुर 
 अिरुपी…………………………………..… 

राजश्व प्रर्ोजनको िालग:- 

घर नक्सा अलििेलिकरण र्स्तुर र.नं.……………………….     बाट रु. 

……………………….. 

जररिाना……………………………       बाट रु. 

…………………......... 

लमलत……………………………….       

बुलझलिन…े……………........... 

अधर् कर तर्ा शुल्क बाँकी          छ        छैन 

िए रकम रु. ………………….         

 लििरण…………………………………... 

र्स्तित:- 

कानूनी प्रर्ोजनको िालग 

आिश्र्क कागजातहरु पेश िएको छ/छैन 

आिश्र्क कागजातहरु नपुग िएको िए सो को लििरण………………………………………….. 

अधर् िुि सुधार संशोधनको लििरण……………………………………………………………... 

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

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

……………… 

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

………… 
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अनुसूलच - १० 

सरुमारानी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

बड्ाँडा, प्र्ूठाना 

िुलम्बनी प्ररे्श, नेपाि 

घर नक्सा अलििेि प्रमाण-पत्र 

(लनरे्लशका िागु हुनुिधर्ा अगाडी लनमायण िइसकेको संरचनाको हकमा) 

………………….लजल्िा ……………………गा.पा./न.पा िडा न…ं….. स्र्ार्ी ठेगाना िई हाि सरुमारानी 

गाउँपालिका िडा न…ं……. टोि …………………………. बस्ने श्री 

………………………………………… िे सालिक ………………………. िडा नं…… 

कक.नं…………………… िेत्रफि …………………….ि.लम.मा लनर्ेलशका िागु हुन ु िधर्ा अगाडी 

घर/टहरा/पिायि लनमायण सम्पन्न िइसकेको िनी पेश गनुयिएको लनिेर्न उपर  कारिाही हुँर्ा सारै् लमलत 

घरधनीको 

फोटो 

PP Size 
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…………………………..मा गा.पा.को प्रालिलधकबाट स्र्िगत लनररिण गर्ाय लनमायण कार्य सम्पन्न िएको 

िन्ने प्रलतिेर्न पेश हुन आएकोि ेलनजिाई घर नक्सा अलििेलिकरणको प्रमाण-पत्र प्रर्ान गररएको छ । 

तिा सालिक लनमायण िैसकेको 

(िगय लमटर/िगय कफट) 

जम्मा िेत्रफि (िगय 

लमटर/िगय कफट) 

सम्पन्न लमलत 

सेलम/िेसमेधट अ.ग्रा.    

जलमन    

पलहिो    

र्ोस्रो    

तेस्रो    

च र्ो    

जम्मा    

 

 

 

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

सि-इलधजलनर्र    प्रालिलधक शािा/इलधजलनर्र प्रमुि प्रशासकीर् अलधकृत 

नोट: घरको अगाडी २ - िटा लिरुिा अलनिार्य िगाउने छु िलन सही गन ेघरधनीको र्स्तित:- 

 


