कीर्तिपुर नगरपार्िका -संर्िप्त पररचय
कीर्तिपुर नेपालको इर्तहासमा एउटा आफ्नो छुट्टै अर्ततत्वमा अगार्िबर्िरहेको
ऐर्तहार्सक नगर हो । नेवार जार्तहरुको मख्ु य बसोबास
रहेकोऐर्तहार्सक कीर्तिपुर नगर र्व.सं २०५३ चैत्र १४ गते नगरपार्लका ऐन
२०५३अनुसार गठन भएको हो। मल्ल कालदेर्ि नै कला र संतकृ र्तबाट धनी
हदुँ ै आएको यसकीर्तिपुर नगरले आधर्ु नक नेपालको र्नमािण गने क्रममा हरे क
पाईलामा भागर्लंदै आईरहेको छ । अको र्तर प्रत्येक प्रजातार्रत्रक
आरदोलनमाकीर्तिपुरले उल्लेिर्नय भर्ू मका िेल्दै आएको छ ।
कीर्तिपुर शहर व्यावसार्यक रुपले भरने हो भने र्वर्भरन
औद्योर्गककलकारिानाको साथै बजारको व्यवतथा, िानेपानी, र्वजुली,
टेर्लफोन साथै र्शक्षणसतं था नेपाल कै सबै भरदा परु ानो र्त्रभवु न र्वश्व
र्वद्यालय कीर्तिपुर शहरमापदिछ । कीर्तिपुर शहरको उत्तरमा काठमािौं
महानगरपार्लका, दर्क्षणमादर्क्षणकाली नगरपार्लका पवू िमा वागमती नदी,
पर्िममा चररार्गरी नगरपार्लकापदिछ । यस कीर्तिपुर नगरपार्लकाको कूल
क्षेत्रफल १४.७६ वगि र्क.मी. छ भने२०६८ सालको रार्रिय जनगणना अनुसार
कीर्तिपुरको कूल जनसंख्या ६५६०२ जनाछन् भने जसमा पुरुषको संख्या
३६४७६ (५५.५० प्रर्तशत) र मर्हलाको संख्या २९१२६जना (४४.५०
प्रर्तशत) रहेको छ । कीर्तिपुर शहरमा कीर्तिपुर लगायत पाुँगा, चोभार,
भाजंगल, टौदह, ट्याुँङ्गला फाुँट, चम्पादेवी, नगाउुँ, सल्यानतथान, नयाुँ बजार
र भत््यापाटी समेत प्रमि
ु तथान रहेको छ ।
र्िद्धुतीय नक्सा पास प्रणािी (e-BPS) - ऐर्तहार्सक पृष्ठभुर्ि
र्बद्धतु ीय न्सा पास प्रणाली (e-BPS)सयं क्त
ु रारि सर्ं िय र्वकास कायिक्रम
अरतगित वृहद र्वपद जोर्िम व्यवतथापन कायिक्रम माफि त संतथागत तथा
काननु ी व्यवतथालाई लर्क्षत गरर पहल गररएको पररयोजना हो ।
र्बद्धतु ीय न्सा पास प्रणाली (e-BPS) ले सरु र्क्षत र्नमािण पररपार्ट र
योजनाबद्द शहरी र्वकासलाइ प्रबदिन तथा रार्रिय भवन संर्हता र भवन तथा
बाटो सम्बर्रध मापदण्ि कायािरव्यन गने लक्ष्य र्लएको छ ।
कीर्तिपुर नगरपार्लकाले जोर्िम व्यवतथापनको क्षेत्रमा संतथागत तथा
व्यवतथापकीय क्षमता अर्भवृर्द्द गने लक्ष्य पर्न र्लएको छ ।

उदेश्य
➢ र्बद्धुतीय न्सा पास प्रणाली (e-BPS) माफि त रार्रिय भवन
सर्ं हता लागु गने ।
➢ न्सा पास प्रणार्ललाइ सफ्टवेयरको माध्यम वाट व्यर्तथत गने ।
➢ कीर्तिपुर नगरपार्लका कररब ९,००० िरको र्ववरण र्िर्जटाइज
गने ।
➢ रार्रिय भवन संर्हता र e-BPS र्बषयमा नगरका कमिचाररलाइ
तार्लम प्रदान गने कायिमा पररचालन गने ।
➢ सुंहाउदो सुचना संचार प्रर्वर्धको पर्हचान गने ।
➢ सफ्टवेयरलाइ सफलतापूविक जिान गनि सहयोग उपलव्ध गराउने ।
कीर्तिपरु नगरपार्िकािा र्िद्धुतीय नक्सा पास प्रणािी (e-BPS)
कीर्तिपुर नगरपार्लकाले र्ब. स. २०७१ भार देर्ि नेपाल रार्रिय भवन
सर्ं हता लागु गयो । २०७२ सालको महाभक
ू म्प पर्छ र्बपत व्यवतथापन
प्रभावकारर होस भनी, कीर्तिपुर नगरपार्लकाले २०७२ पौष ९ गते २२
औ ं नगरपररषद बाट भवन तथा बाटो सम्बर्रध मापदण्ि जारर गयो ।
न्सा पास प्रकृ यालाई थप प्रभावकारर एवं पारदशी बनाउन
नगरपार्लकाले २०७३ साउन देर्ि न्सा पास र्बद्दतु ीय प्रणार्ल (eBPS)बाट सुरु गयो ।
कीर्तिपुर नगरपार्लकामा र्बद्धुतीय न्सा पास प्रणाली (e-BPS)
अरतगित जम्मा नौ वटा िेतक रहेको छ । हरे क िेतकमा के के काम
गरररछ भरने कुरा तल उल्लेि गररएको छ ।
र्िजाइनर िेस्क (न.पा. िा दताि भएका र्िजाइनरको िार्ग)
➢ र्िजाइनरले न्सा पेश आवेदन फारमअनलाइन भने छ ।
➢ र्िजाइनरले र्नवेदक / िरधर्नको व्यर्क्तगत र्ववरण हाल्ने छ ।
➢ र्िजाइनरले जग्गा को र्ववरण हाल्ने छ ।
➢ र्िजाइनरले चार र्कल्ला र्ववरण हाल्ने छ ।
➢ र्िजाइनरले िरको क्षेत्रफल हाल्ने छ ।
➢ र्िजाइनरले भवन तथा बाटो सम्बर्रध मापदण्ि हाल्ने छ ।
➢ र्िजाइनरले नेपाल रार्रिय भवन संर्हता अनुरुप िाटा हाल्ने छ ।
➢ र्िजाइनरले सम्पुणि कागजात त्यान गरे र अपलोि गने छ ।
➢ र्िजाइनरले र्सतटम बाट कम्पल्लाइरस चेक गरर र्ठक भए
रर्जतिेसन िेतक मा पठाउने छ ।

रर्जस्रेसन िेस्क
➢ र्िजाइनरले पेश गरे को र्ववरण अनलाइन चेक जाुँच गरररछ ।
➢ आवश्यक कागजात रहे नरहेको चेक जाुँच गरररछ ।
➢ भक
ू म्प र्पर्ितको र्ववरण हार्लरछ (राजश्व छुट ६०%) ।
➢ सामारय गर्ल्त भए सोर्ह िेतक बाट र्मलाइरछ ।
➢ र्ववरणमा धेरै त्रुर्ट भए मात्र र्िजाइनर िेतकमा फाइल र्फताि
पठाइरछ ।
➢ सबै र्ववरण ठीक भए टेर््नकpल िेतकमा फाइल पठाइरछ ।
टेर्क्नकि िेस्क
➢ र्िजाइनरले भरे को सम्पणु ि टेर््नकल र्ववरणका साथै भईु क्षेत्र
अनुपात (FAR), जग्गा उपयोग प्रर्तशत (Ground Coverage)
र्ठक भए नभएको चेक जाचुँ गरररछ।
➢ सामारय गर्ल्त भए सोर्ह िेतक बाट र्मलाइरछ ।
➢ र्ववरणमा धेरै त्रुर्ट भए मात्र र्िजाइनर िेतकमा पठाइरछ ।
➢ सबै र्ववरण ठीक भए राजश्व िेतकमा पठाइरछ ।
राजश्व िेस्क
➢ र्िजाइनरले भरे र टेर््नकल िेतकले रुजु गरे को िरले चचेको
क्षेत्रफलका आधारमा, र्सतटमले तवत राजश्व र्हसाब गछि ।
➢ सोर्ह राजश्व र्लइ र्बल नम्वर र र्मर्त र्सतटमा हालेर बिा िेतकमा
पठाइरछ ।
विा िेस्क
➢ संर्धयारको नाम मा १५ र्दने सुचना र्सतटमबाट र्प्ररट गरे र
टाुँर्सरछ ।
➢ १५ र्दने सुचाना टाुँस मचु ल्ु का उठाइरछ ।
➢ सजिर्मन मचु ल्ु का उठाइरछ।
➢ सबै र्ववरण त्यान गरे र र्सफाररस र्चर्ठ सर्हत र्फल्ि िेतक मा
पठाइरछ ।
र्िल्ि िेस्क
➢ र्फल्ि र्नररक्षण गरर न्सा अनरुु प भए नभएको चेक जाुँच गरररछ।

➢ न्सा अनरुु प नभएमा के कर्त िट वि भएको हो तपश्ट सगं
र्सतटममा रार्िरछ र सोर्ह अनुरुप र्सतटमले आंफै जररवाना
तो्छ।
➢ प्रार्वर्धक प्रर्तवेदन बनाई ऐ््युकेर्टभ िेतकमा पठाइरछ ।
ऐ््यक
ु े र्टभ िेतक
➢ न्सा पाश सम्बर्रध सम्पुणि र्ववरण र कागजात भेररफाइ गरी,
र्ठक भएको िण्िमा भवन र्नमािण ईजाजत पत्र प्रदान गरररछ ।
➢ भवन र्नमािण ईजाजत पत्र प्रदान गररसके पर्छ सो फाइल
आकािइभल िेतकमा पठाइरछ ।
आकािइभल िेतक
➢ िर न्सा सम्बर्रध सम्पुणि र्िर्जटाइज र्ववरण रार्िरछ ।
र्लगल िेतक
➢ न्सा सम्बर्रध कुनै कानुर्न बाधा अि् चन भए र्लगल िेतकमा
फाइल पठाइरछ र सो को छानर्बन गरे र अगार्ि बिाइरछ ।
सम्पकि र्ववरण:
कीर्तिपुर नगरपार्लकाको कायािलय
देविोका -२, कीर्तिपुर
वेब साइट: www.ebps.kirtipurmun.gov.np (e-BPS को लार्ग)
www.kirtipurmun.gov.np (कीर्तिपुर नगरपार्लका कायािलय)
e-BPS सम्बर्रध सल्लाह सुझाबको लार्ग वा कुनै गुनासो भएमा
सरु ज ओझा
न्सा शािा, इ.र्ब.र्प.एस प्रमि
ु
कीर्तिपुर नगरपार्लका कायािलय
फोन नं: ९८५११३९६७७
ईमेल:
srjojha@gmail.com

surajojha@kirtipurmun.gov.np

e-BPS कायिको चाटि प्रिाह

