
 

 

रामपरु नगरपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
    खण्ड: 4        संख्या: 2       लमलि: 2077/11/13 

भाग -१ 

 

रामपरु नगरपालिकाको  

भवन लनमााण सम्बन्धि ऐन,२०७७ 
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प्रस्िावना : रामपरु नगरपालिका क्षेत्रलभत्र लनमााण हनुे भवन, घर, गोदाम, टहरा, कम्पाउधड वाि वा यस्िै 
सरंचना आददको ब्यवन्स्थि रुपमा काया सम्पादन गना नेपािको संलबिानको िारा २२६ बमोन्जम रामपरु 
नगरपालिकाको नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ ।  

१. संन्क्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “भवन  लनमााण सम्बन्धि ऐन, 2077” रहेकोछ। (२) यो 
ऐन िरुुधि प्रारम्भ हनुेछ। 

(३) यो ऐन रामपरु नगरपालिका क्षेत्रलभत्र िाग ुहनुछे ।  

२. पररभाषा : लबषय प्रसंगिे अको अथा निागेमा यस ऐनमा,  

(क) “प्रमखु” भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको प्रमखुिाई सम्झनपुछा। 

(ख) “उपप्रमखु” भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको उपप्रमखुिाई सम्झनपुछा। 

(ग) “प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि” भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलिकृििाई  

     सम्झनपुछा ।  

(घ) “भवन” भन्नािे आवासीय, लमन्िि, औद्योलगक, ब्यापाररक, गोदामघर, टहरा, लसनेमा घर, कायाािय भवन, 

सभागहृ, अस्पिाि, कम्पाउण्डवाि वा अधय कुनै प्रयोजनको िालग बने्न कुनै संरचना संझन ुपछा।  

(ङ) “नक्सा” भन्नािे भवन लनमााण सम्बन्धि सम्पूणा रेखान्चत्र र कागजपत्र सम्झनपुछा। 

(च)“प्राववलिक कमाचारी” भन्नािे नगरकायापालिकािे भवन लनमााण िथा घर नक्सा सम्बन्धि काम गनाका 
लनन्म्ि न्जम्मेवारी प्राप्त प्राववलिक कमाचारीिाई सम्झनपुछा। 

(छ) “कायापालिका” भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको कायापालिकािाई संझन ुपछा ।  

(ज) “कायाािय” भन्नािे रामपरु नगरपालिका नगरकायापालिकाको कायााियिाई  सम्झनपुछा सो शब्दिे वडा 
सलमलिको कायााियिाई समेि जनाउनेछ। 

(झ) “भवनको बगीकरण” भन्नािे भवन ऐन, २०५५ को दफा ८ िे बगीकरण गरेको क, ख, ग र घ बगाका 
भवन सम्झन ुपछा ।  

(ञ) “भवन लनमााण” भन्नािे नयााँ बनाउने, परानो भत्काई पनुःलनमााण गने, ििा थप गने, मोहडा फेने वा 
साववकको भवनमा झ्याि, ढोका, बादािी, कौशी, दिान र उचाई आदद थपघट गरी बनाउने वा सो सम्वन्धि 
अधय काया संझन ुपछा ।  
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(ट) “लनमााण सपुरीवेक्षक” भन्नािे भवन संरचना लनमााण गदाा सपुरीवेक्षण गने योग्यिा पगेुको प्राववलिक सम्झन ु
पदाछ। 

(ठ) “ििा” भन्नािे भवन वा लनमााणको भईुहरु वा भईु देन्ख लसलिङ्ग लबचको भागिाई मालननेछ।  

(ड) “न्लिधथ एररया” भन्नािे भलूमगि ििा वा कुनै ििाको गारो सवहिको सम्पूणा ढावकएको क्षेत्रफििाई 
मालननेछ ।  

(ढ) “उपयोग” भन्नािे कुन प्रयोजनको लनलमत्त लनमााण भएको हो जस्िैःआवासीय, लमन्िि व्यापाररक, न्शिभण्डार, 

गोदामघर, संयकु्त आवासगहृ, अस्पिाि आदद सम्झनपुदाछ ।  

(ण) “उपयोग पररविान”भन्नािे एक उपयोगवाट अको उपयोग गने सम्झन ुपदाछ ।  

(ि)“भवन लनमााणको उचाई” भन्नािे समिि छानाको हकमा जलमनको सािाखािा सिहवाट भवन वा भवन 
लनमााणको मालथल्िो सिहसम्मको उचाई वा सम्वन्धिि अलिकारीिे िोके वमोन्जमको उचाई सम्झनपुछा। 

(थ)“ऐन” भन्नािे“ भवन लनमााण सम्बन्धि ऐन,२०७7”िाई सम्झनपुछा सो शब्दिे भवन लनमााणसाँग सम्बन्धिि 
अधय ऐनिाई समेि जनाउाँछ। 

(द)“कायाववलि” भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको कायापालिकािे स्वीकृि गरी िाग ुगने घरनक्सा पास सम्वधिी 
कायाववलििाई सम्झनपुदाछ। 

(ि) “मापदण्ड” भन्नािे यो ऐन बमोन्जम कायापालिकाबाट स्वीकृि मापदण्डिाई सम्झन ुपदाछ ।  (न) “जग्गा 
उपयोग प्रलिशि (Ground Coverage)” भन्नािे भवनको भइुाँििाको क्षते्रफि र भवन बने्न जग्गा वा 
घडेरीको क्षेत्रफिको अनपुाििाई १०० िे गणुा गदाा हनु आउने प्रलिशििाई जनाउाँदछ। 

(प) “भईुक्षेत्रको अनपुाि (FAR: Floor Area Ratio)” भन्नािे भवनको सम्पूणा ििाहरुमा लनलमाि क्षेत्रफिको 
योगफििाई भवन बने्न जग्गा वा घडेरीको क्षेत्रफििे भाग गरेर आएको भागफििाई जनाउाँदछ ।  

(भ) “सडकको अलिकारक्षते्र (Right of way)”भन्नािे ऐन, लनयम िथा स्वीकृि मापदण्डिे िोकेको सडकको 
चौडाईिाई जनाउाँदछ ।  

(म) “सेटब्याक” भन्नािे आफुिे आफ्नो जग्गामा भवन बनाउाँदा सााँिसीमाना, सावाजलनक सम्पन्त्त र सडक 
अलिकार क्षेत्रबाट छाड्न ुपने धयनुिम दरुीिाई जनाउाँदछ ।  

(य) “आंन्शक लनमााण सम्पन्न” भन्नािे उपयोग गना लमल्नेगरी धयनुिम एक ििा लनमााण भएको भवनिाई 
जनाउाँदछ ।  
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(र) “प्राववलिक सलमलि” भन्नािे कायापालिकािे गठन गरेको सलमलििाई सम्झनपुदाछ। 

(ि) “नगरपालिका” भन्नािे रामपरु नगरपालिकािाई सम्झनपुछा। 

(व) “लनमााण ब्यवसायी” भन्नािे कायापालिकामा सनु्चकृि भै इजाजि प्राप्त लनमााण कायामा संग्िग्न डकमी, 
लसकमी, ज्यामी आददिाई सम्झन ुपछा ।  

१. नक्सा पास नगराई भवन लनमााण गना नहनु े: (१) कसैिे पलन नगरपालिकाबाट नक्सा पास नगराई भवन 
लनमााण गनुा हुाँदैन ।  

िर नगरपालिकािे िोकेको क्षेत्र र संरचनाको हकमा नक्सा पास नगराई पलन भवन लनमााण गना बािा पने 
छैन ।  

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको िालग “भवन लनमााण” भन्नािे नयााँ भवन बनाउने, परुानो भवन भत्काई 
पनुः लनमााण गने, िल्िा थप गने, मोहडा फेने वा साववकमा थपघट गरी झ्याि, ढोका, बादािी, कौशी, दिान, 

टहरा िवेिा वा ग्यारेज बनाउने वा कम्पाउण्ड वाि िगाउने काया सम्झन ुपछा र सो शब्दिे संयकु्त आवासको 
िालग बनाइने भवन समेििाई जनाउाँदछ ।  

(२) नगरपालिकािे भ-ूजोन्खमको संवेदनशीििाको आिारमा जग्गाको उपयोग सम्बधिी िथा भवन लनमााण 
सम्बधिी मापदण्ड िोक्न ुपनेछ र त्यस्िो मापदण्डको अलिनमा रही िोवकएको क्षेत्रमा मात्र भवन लनमााण गना 
स्वीकृलि ददन सक्नेछ ।  

(३) कायापालिकाको भउूपयोग क्षेत्रको सम्वेदनन्शििाको आिारमा मापदण्ड बनाई नगरपालिकाको ववलभन्न 
क्षेत्रको बगीकरण गना सक्नेछ । त्यस्िो बगीकृि क्षेत्रमा भवन लनमााण गना सो सम्वधिी कायापालिकािे 
िोकेको मापदण्ड पूरा गरेको खण्डमा मात्र अनमुलि ददनेछ ।  

(४) नगरपालिकाको पूवा स्वीकृलि नलिई भवनका िालग जग्गाको खण्डीकरण वा लिवटङ्ग गना पाइने छैन । 
त्यसरी स्वीकृलि नलिई लिवटंग गरेमा जग्गा लबक्री वविरणको लसफाररस नददन सक्नेछ ।  

(५) नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रमा रहेको भवनहरुको वगीकरण गरी भकूम्प वा लबपद्का दृवष्टिे जोन्खमयकु्त 
भवनहरुिाई पनुलनामााण गना, प्रबिीकरण ( रेट्रोवफवटङ्ग ) गना वा भत्काउन आदेश ददन सक्नेछ ।  

(६) नगरपालिकािे प्रचलिि कानून र नपेाि सरकारिे िोकेको मापदण्ड लबपररि नहनुे गरी ऐलिहालसक, 

सांस्कृलिक, पयाटकीय वा परुािान्त्वक दृवष्टिे महत्वपणुा देन्खएका कुनै बन्स्ि वा सोको कुनै क्षेत्रमा बने्न 
भवनको उचाई, सेटब्याक, छानो, अग्रभाग, लनमााण सामग्रीको वकलसम, रंग वा किा झन्ल्कने गरी भवन लनमााणको 
मापदण्ड िोक्न सक्नेछ ।  
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(७) नगरपालिकािे आफ्नो सबै क्षेत्र वा कुनै क्षेत्र िोकी त्यस्िो क्षेत्रमा बने्न भवनहरुको िालग जग्गा िथा 
भवनको प्रकृलि, आकार प्रकार र क्षेत्रफिको आिारमा समान ढााँचाको नमूना नक्शा ियार गना र सेवाग्राहीको 
िालग आफ्ना प्राववलिक कमाचारीबाट नक्सा ियार गरी लनःशलु्क उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।  

२. अनमुलिको िालग दरखास्ि ददनपुने : (१) नगरपालिका क्षेत्रमा भवन लनमााण गना चाहने व्यन्क्त वा सरकारी 
कायााियिे भवन लनमााण गने अनमुलिको िालग भवनको नक्सा सवहि कायापालिकािे िोकेको ढााँचामा नगरसभा 
बाट पाररि आलथाक ऐन बमोन्जम िाग्ने दस्िरु र िरौटी रकम लिरी कायााियमा दरखास्ि ददन ुपनेछ ।  

स्पवष्टकरण: यस पररच्छेदको प्रयोजनको िालग “सरकारी कायाािय” भन्नािे राष्ट्रपलि िथा उपराष्ट्रपलि कायाािय, 

सवोच्च अदािि, सङ्घीय संसद, प्रदेश सभा, संवैिालनक लनकाय, नेपािी सेना, सशस्त्र प्रहरी बि नपेाि, नेपाि 
प्रहरी, प्रदेश प्रहरी िगायिका सबै सरकारी कायाािय र अदािििाई समेि सम्झन ुपछा ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भए िापलन भवन लनमााण गने अनमुलिको िालग दरखास्ि ददंदा 
कुनै सरकारी लनकायिे रावष्ट्रय सरुक्षाको दृवष्टिे भवनको नक्सा पेश गना नलमल्ने भएमा त्यस्िो दरखास्िमा 
भवनको िम्बाई, चौडाई, उचाई र िल्िा िथा जम्मा क्षेत्रफि मात्र उल्िेख गना सक्नेछ । 

स्पवष्टकरण : यस पररच्छेदको प्रयोजनको िालग “नक्सा” भन्नािे भवन लनमााण सम्बधिी रेखान्चत्र, वववरण र 
अधय कागजपत्र सम्झन ुपदाछ ।  

(३) भवन लनमााण गने घरिनीिे अनमुलिको िालग दरखास्ि ददाँदा नक्सा सवहि देहायको कागजाि समेि 
संिग्न गरी िोवकएको ढााँचामा दरखास्ि ददन ुपदाछ,–  

(क) लनमााण गररने घरको आवका टेक्चरि नक्सा दईु प्रलि  

(ख) स्ट्रक्चरि नक्सा दईु प्रलि  

(ग) स्ट्रक्चरि लडजाइन र माटो पररक्षण ररपोटा एक एक प्रलि  

(घ) जग्गािनी प्रमाण पजुााको प्रमान्णि प्रलिलिवप एक प्रलि  

(ङ) चाि ुआलथाक बषाको एवककृि सम्पलि कर लिरेको रलसदको प्रलिलिपी एक प्रलि  

(च) नेपािी नागररकिाको प्रमाण पत्रको प्रमान्णि प्रलिलिपी एक प्रलि  

(छ) वकिा नं. स्पस्ट भएको नापी नक्सा सक्कि एक प्रलि  

(ज) घर नक्सा ियार गने प्राववलिकको कायापालिकाको कायााियमा ब्यवसाय दिाा र नलबकरण भएको प्रमाण 
पत्रको प्रलििवप एक प्रलि  
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(झ) सम्बन्धिि घर लनमााण गने लनमााणकमी वा लनमााण व्यवसायी वा ठेकेदारको कायापालिकाको कायााियमा 
ब्यवसावयक फमा दिाा र नवीकरण भएको व्यवसावयक प्रमाण पत्रको प्रलििवप एक प्रलि (ञ) नक्सा पास िथा 
लनमााण इजाजिको िालग मञ्जुरीनामाको हकमा वडा अध्यक्षको रोहवरमा मञ्जुरीनामा गरेको पत्र र मधजरुीनामा 
ददने लिने दवैुको नेपािी नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रमान्णि प्रलिलिवप एक एक प्रलि  

(ट) बाटोको िालग मञ्जुरीनामा ददएको अवस्थामा वडा अध्यक्षको रोहवरमा मञ्जुरीनामा गरेको पत्र मञ्जुरीनामा 
ददने बाटो परेको जग्गाको िािपजुाा, चािआुलथाक बषाको सम्पन्त्त कर िथा भमूीकर (मािपोि) लिरेको रलसद 
िथा वकत्ता नापी नक्साको प्रमान्णि प्रलिलिपी एक एक प्रलि  

(ठ) गठुीको जग्गा भए सम्वन्धिि गठुीको लसफारीस पत्र  

(ड) नक्सावािा मोही भएमा जग्गा सरुन्क्षि रान्खएको भए सम्वन्धिि लनकायको स्वीकृिी पत्र  

(ण) वारेश राखी नक्सा पास गने भएमा वारेशनामाको साथमा वारेशको नेपािी नागररकिाको प्रमाण पत्रको 
प्रमान्णि प्रलिलिपी एक प्रलि  

(ि) पासपोटा साईजको फोटो दईु प्रलि  

(थ) घर लनमााणको िालग लिरेको ववलभन्न न्शषाकका दस्िरु र िरौटी वापिको रकमको रलसदको प्रलिलिपी एक 
प्रलि  

(द) कधसल्टेधसी फमा, ईन्धजलनयर वा सब-ईन्धजलनयर/अ.सब ईन्धजलनयरिाई लिरेको पाररिलमक   शलु्क 
रलसदको प्रमान्णि प्रलिलिवप एक प्रलि  

(ि) लनमााण ब्यवसायी वा ठेकेदारिाई लिरेको पाररिलमक शलु्क रलसदको प्रमान्णि प्रलिलिवप एक प्रलि (न) 
मालथ उपदफा (३) मा जे सकैु िेन्खएको भएिा पलन कायााियिे आवश्यकिा महससु गरी अधय थप कागजाि 
खोजी गरेको खण्डमा त्यस्िो कागजािहरु घरिनीिे उपिब्ि गराउन ुपनेछ ।  

३. नक्सामा खिुाउन ुपने : नयााँ भवन लनमााण गने नक्शामा अधय कुराहरुको अलिररक्त सो भवनको छुटै्ट चपी 
र सकवपट िथा त्यस्िो भवन अको भवनसाँग जोडी बनाउने भाएमा सो भवनको छुटै वकिास रहन ेगरी 
खिुाउन ुपनेछ ।  

४. हक भोगको लनस्सा वा मधजरुीको लिखि पेश गनुापने : (१) भवन लनमााण गने अनमुलिको िालग दरखास्ि 
ददाँदा आफ्नो हक भोग भएको जग्गामा भवन लनमााण गने भए हक भोगको लनस्सा र अरुको हकभोग र 
स्वालमत्व भएको जग्गामा भवन लनमााण गनुा पने भए देहाय बमोन्जम गनुापनेछ,– (क) यस ऐन बमोन्जम अरुको 
स्वालमत्व र हकभोगको जग्गामा घर बनाउाँदा त्यस्िो स्वालमत्व र हकभोग भएको जग्गािनी आाँफै कायााियमा 
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उपन्स्थि भई प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि वा लनजिे िोकेको अलिकृि कमाचारीको रोहवरमा आफ्नो स्वालमत्व 
र हकभोगको जग्गामा भवन लनमााण गना ददने मञ्जुरीनामा ददनपुनेछ वा प्रचलिि कानून बमोन्जमको अलिकृि 
वारेशनामा समावेस गनुा पनेछ ।  

(ख) त्यस्िो मञ्जुरीनामा ददाँदा जग्गाको परैु क्षेत्रफि वा आाँन्शक क्षेत्रमा भवन लनमााण गना मञ्जुरीनामा ददाँदा 
बााँकी क्षेत्रफिमा भवन लनमााण गने मापदण्डमा प्रलिकुि हनुे गरी त्यस्िो मञ्जरुीनामा ददन पाइने छैन ।  

(ग) भवन लनमााणका िालग मञ्जुरीनामा ददएको क्षते्रफिको स्वीकृि सम्पन्त्त कर घर लनमााण गने व्यन्क्तिे 
लिनुा पनेछ र घर नक्सा शाखािे ित्काि सो को जानकारी कर शाखामा गराउन ुपनेछ । (२) यस दफामा 
जे सकैु भलनएिा पलन नक्सा पास गने प्रयोजनको लनलमत्त आवश्यक मापदण्ड परुा गने उदेश्यिे मात्र कसैको 
जग्गा लिज र भाडामा लिन पाइने छैन ।  

५. जााँचबझु गने : दफा २ बमोन्जम भवन लनमााण गने अनमुलिको िालग दरखास्ि परेको ७ ददनलभत्र प्रमखु 
प्रशासकीय अलिकृििे सो दरखास्ि रीिपवुाक छ छैन जााँचबझु गरी वा गना िगाई कुनै रीि नपगेुको भए सो 
पयुााउन िगाई रीि पूवाकको दरखास्ि परे देहाय बमोन्जम गनुा पनेछ,–  

(क) त्यस्िो भवनको लनमााणबाट संलियार कसैिाई मकाा पने भए आफूिाई मकाा परेको वववरण खिुाई १५ 
ददनलभत्र उजरु गना आउन ुभनी नगरकायापालिका कायाािय, सावाजलनक स्थान, संलियारको घर दैिो र भवन 
लनमााण हनुे ठाउाँमा सबैिे देख्न ेगरी सूचना टााँलसनेछ िर संलियारको घर दैिो नभएमा वा संलियार नभेटीएमा 
रावष्ट्रय स्िरको पलत्रकामा त्यस्िो सूचना प्रकान्शि गनुापनेछ र सो सूचना वापि िाग्ने खचा लनवेदक स्वयमिे 
बेहोनुा पनेछ ।  

(ख) िर संलियारहरु स्वयं आवश्यक प्रमाणका साथ कायााियमा उपन्स्थि भै भवन लनमााण किाासाँग कुनै 
सााँि लसमाना सम्बधिी वववाद वा वकचिो नभएको व्यहोरा सवहि िोवकएको अलिकारी समक्ष िोवकएको ढााँचामा 
मधजरुी ददएमा १५ ददने म्याद सूचना कायााियिे जारी नगना पलन सक्नेछ ।  

(ग) खण्ड (क) बमोन्जमको सूचनामा उल्िेन्खि म्याद नाघेको लिन ददनलभत्र ईन्धजलनयर वा सब- 
ईन्धजलनयर/अ.सब-ईन्धजलनयर, अलमन र अधय कमाचारी समेििाई संयकु्त रुपमा खटाई दरखास्िमा उल्िेख 
भए बमोन्जम भवन लनमााण गना लमल्ने नलमल्ने कुराको जााँच गना िगाउने छ ।  

६. प्रलिवेदन पेश गने : दफा ५ को खण्ड (ग) बमोन्जम खवटएका कमाचारीिे नेपाि सरकारबाट स्वीकृि 
बस्िी ववकास, शहरी योजना िथा भवन लनमााण सम्बधिी मापदण्डिाई समेि आिार मानी यस ऐन बमोन्जम 
स्वीकृि भवन लनमााण मापदण्ड अनसुार गना लमल्न े नलमल्ने कुराको जााँचबझु गनाका िालग सजालमन गरी 
सजालमनमा उपन्स्थि भएका व्यन्क्तिे भनेका कुराहरु समेि खिुाई सजालमन मचुलु्का ियार गरी दरखास्िमा 
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उल्िेख भए बमोन्जम भवन लनमााण गना लमल्न ेनलमल्ने व्यहोरा खिुाई त्यसरी जााँचबझु गना खवटएका लमलििे 
साि ददनलभत्र नगरपालिका समक्ष प्रलिवेदन पेश गनुा पनेछ ।  

७. अनमुलि ददन े: (१) दफा ५ को खण्ड (क) बमोन्जम उजरुी नपरेकोमा दफा ६ बमोन्जम प्रलिवेदन प्राप्त 
भएको लमलििे साि ददनलभत्र प्रमखु प्रशासकीय अलिकृििे भवन लनमााण गने अनमुलि ददन ुपनेछ ।  

(२) दफा ५ को खण्ड (क) बमोन्जम कसैको उजरुी परी हक बेहकमा लनणाय ददन ुपने अवस्थामा बाहेक 
दफा ६ बमोन्जम प्रलिवेदन प्राप्त भएको लमलििे पधर ददनलभत्र प्रमखु प्रशासकीय अलिकृििे भवन लनमााणको 
अनमुलि ददन ुपनेछ ।  

(३) दफा ५ को खण्ड (क) बमोन्जम परेको उजरुीबाट भवन लनमााण गने जग्गामा िेरो मेरो परी हक बेहक 
छुट्याउन ुपने देन्खन आएमा त्यस्िो उजरुी परेको लमलििे पैंिीस ददनलभत्र सम्बन्धिि न्जल्िा अदािि समक्ष 
पनुरावेदन गना जान ुभनी पचाा खडा गरी सम्बन्धिि पक्षिाई सनुाउन ुपनेछ । िर त्यस्िो जग्गामध्ये केवह 
भागमा मात्र वववाद परेको र त्यस्िो वववाद परे जलिको जग्गामा अदाििबाट ठहरे बमोन्जम हनुे गरी बााँकी 
जग्गामा भवन लनमााण गना मधजरु गरी अको नक्शा सवहि दरखास्ि ददएमा त्यस्िो दरखास्ि प्राप्त भएको 
लमलििे पधर ददनलभत्र प्रमखु प्रशासकीय अलिकृििे अनमुलि ददन सक्नेछ ।  

(४) यस दफा बमोन्जम भवन लनमााण गने अनमुलि ददाँदा िाग्ने दस्िरु नगरपालिकािे िोके बमोन्जम हनुेछ 
।  

(५) यस दफामा जेसकैु िेन्खएको भएिा पलन प्रमखु प्रशासकीय अलिकृििे िोकेको अलिकारीिाई नक्सा पास 
सम्बधिी अलिकार प्रत्यायोजन गना सक्नेछ ।  

८. नक्सा पास गने : (१) दफा ७ बमोन्जम प्रमखु प्रशासकीय अलिकृििे कुनै भवन लनमााण गना अनमुलि 
ददाँदा त्यस्िो भवनको नक्सा समेि पास गररददन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जम प्रमखु प्रशासकीय अलिकृििे कुनै भवनको नक्सा पास गदाा भौलिक ववकास 
योजना र यस ऐन बमोन्जम लनिााररि मापदण्ड अनकूुि हनु ेगरी नक्सामा आवश्यक थपघट गरी पास गना 
सक्नेछ ।  

९. नक्सामा हेरफेर गनुा परेमा : दफा ८ बमोन्जम पास भएको नक्सामा पछी केवह हेरफेर गनुा परेमा िल्िा 
थलने, मोहडा बदल्ने वा िम्बाई, चौडाई बढाउने कुरा बाहेक प्रचलिि कानून बमोन्जम लनिााररि मापदण्डमा 
प्रलिकूि असर नपने गरी अधय कुरा गनाको िालग प्रमखु प्रशासकीय अलिकृििे नक्सामा हेरफेर गना स्वीकृलि 
ददन सक्नेछ ।  
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िर िल्िा थलन,े मोहडा बदल्ने वा िम्बाई, चौडाई बढाउने कायाको िालग लनिााररि मापदण्ड अनकूुि हनुे गरर 
संशोलिि नक्सा पेश गरेमा नगरपालिकािे िोकेको थप दस्िरु लिई स्वीकृि गना सक्नेछ ।  

१०. सूचना ददन े : यस पररच्छेदमा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भए िापलन दफा ५ बमोन्जम प्राप्त प्रलिवेदन 
अनसुार वा अधय कुनै कारणिे भवन लनमााण गना अनमुलि ददन नलमल्ने भएमा प्रमखु प्रशासकीय अलिकृििे 
त्यसको कारण खिुाई त्यस्िो प्रलिवेदन प्राप्त भाएको लमलििे साि ददनलभत्र दफा २ बमोन्जम भवन लनमााण 
गना अनमुलिको िालग दरखास्ि ददने व्यन्क्त वा सरकारी लनकायिाई लिन्खि सूचना ददन ुपनेछ ।  

११. उजरुी ददन सक्न े : (१) दफा १० बमोन्जम ददएको सूचना नबझेुमा नबझु्ने पक्षिे पधर ददनलभत्र 
कायापालिका समक्ष उजरुी ददन सक्नेछ र कायापालिकािे १५ ददनलभत्र त्यस्िो उजरुी सम्बधिमा लनणाय 
गनुापनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जम कुनै उजरुी परेमा कायापालिकािे सो सम्बधिमा जााँचबझु गरी भवन लनमााणको 
अनमुलि ददन ुपने देन्खएमा यथाशीघ्र अनमुलि ददनको िालग प्रमखु प्रशासकीय अलिकृििाई लनदेशन ददन ुपनेछ 
।  

१२. भवन लनमााण गनुा पने अवलि : (१) भवन लनमााण गना अनमुलि पाएको व्यन्क्त वा सरकारी कायााियिे 
त्यसरी अनमुलि पाएको लमलििे दईु बषालभत्र त्यस्िो भवन लनमााण गनुा पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको म्यादलभत्र भवन लनमााण गना नसवकने भएमा सोको कारण खिुाई त्यस्िो म्याद 
सवकन ुअगावै म्याद थपको िालग प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि समक्ष दरखास्ि ददन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोन्जम कुनै दरखास्ि परेमा प्रमखु प्रशासकीय अलिकृििे नक्सा पास दस्िरुको पााँच 
प्रलिशि दस्िरु लिई दईु बषाको अवलिको िालग भवन लनमााण गने म्याद थप गना सक्नेछ । 

(४) यदद उक्त ४ बषाको अविीमा पलन घर लनमााण काया सम्पन्न गना नसकी घरिनीिे म्याद थपको लनबेदन 
ददएमा चाि ुआलथाक बषाको नक्सा पास दस्िरुिे हनु आउने रकमको क्रमश पवहिो बषा १००%, दोस्रो बषा 
२००% गदै प्रत्येक बषा थप १००% जररवाना दस्िरु लिई अध्ययन अवोिोकन गरर कायापालिकािे ददने 
लनणाय गरेमा घरनक्सा अलभिेखीकरण गररनेछ।  

१३. जााँचबझु र कारवाही : (१) नगरपालिका क्षेत्रमा कसैिे लनमााण गरेको वा गरररहेको भवनको सम्बधिमा 
देहायको कुराहरुको जााँचबझु गना प्रमखु प्रशासकीय अलिकृििे कुनै ईन्धजलनयर, सब-ईन्धजलनयर/अ.सब-
ईन्धजलनयर वा अधय कुनै कमाचारीिाई खटाउन सक्नेछ : 
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(क) त्यस्िो भवन लनमााण गना नेपाि सरकारबाट स्वीकृि मापदण्ड बमोन्जम अनमुलि लिएको छ, छैन र यो 
ऐन िागू भएपलछ यस ऐन बमोन्जम अनमुलि लिएको छ, छैन ।  

(ख) त्यस्िो भवन नेपाि सरकारबाट स्वीकृि मापदण्ड बमोन्जम पास भएको नक्सा अनसुार लनमााण भएको 
वा भइरहेको छ, छैन र यो ऐन िाग ुभएपलछ यो ऐन बमोन्जम स्वीकृि मापदण्ड बमोन्जम लनमााण भएको छ, 

छैन ।  

(ग) त्यस्िो भवनिे सावाजलनक जग्गा, कुिो, मन्धदर, चोक, ढि, नािा, बाटो, पोखरी आदद लमचेको छ, छैन ।  

(२) भवन लनमााण गने व्यन्क्त र भवन लनमााण कायासाँग सम्बन्धिि घरिनी, परामशादािा वा सपुररवेक्षक र 
लनमााण ब्यवसायी वा ठेकेदार सबैिे उपदफा (१) बमोन्जम जााँचबझु गना आउने व्यन्क्तिाई लनजिे सोिेको 
जवाफ ददन ुर मागेको आवश्यक कागजपत्र ददन ुवा देखाउन ुर आवश्यक सहयोग पयुााउन ुपनेछ र त्यसरी 
सोलिएको प्रश्नको जवाफ ददन इधकार गरेमा वा कागजपत्र नदेखाएमा वा असहयोग गरेमा सो व्यहोरा 
प्रलिवेदनमा खिुाउन ुपनेछ र त्यस्िो व्यन्क्तिाई कायापालिकािे आवश्यक कारवाही गना सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोन्जम जााँचबझु गना खवटएको कमाचारीिे त्यसरी खवटएको लमलििे साि ददनलभत्र त्यस्िो 
भवन लनमााण सम्बधिमा आवश्यक जााँचबझु गरी आफ्नो सझुाव सवहिको प्रलिवेदन प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि 
समक्ष पेश गनुा पनेछ र त्यस्िो प्रलिवेदन प्रमखु प्रशासकीय अलिकृििे साि ददनलभत्र प्रमखु समक्ष पेश गनुा 
पनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोन्जम पेश भएको प्रलिवेदन अनसुार कसैिे उपदफा (१) लबपररि भवन लनमााण गरेको 
वा गरररहेको पाइएमा प्रमखुिे सो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश ददन ुपनेछ, त्यस्िो आदेश 
ददन ुपवुा प्रमखु आाँफैिे जााँचबझु गदाा अधयथा पाएमा पनुः जााँचबझुको आदेश ददन सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (२) बमोन्जम पेश भएको प्रलिवेदन अनसुार कसैिे यस ऐन बमोन्जम नक्सा पास नगरी वा 
पास भएको नक्सामा स्वीकृलि बेगर हेरफेर गरी भवन लनमााण गरेको वा गरररहेको ठहरेमा नक्सा पास नगरी 
भवन बनाएको भए पााँच िाख रुपैयााँसम्म र पास भएको नक्सामा हेरफेर गरी भवन बनाएको भए दईु िाख 
रुपैयााँसम्म जररवाना गरी प्रमखुिे सो भवन परैु वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश ददनेछ ।  

१४. पनुरावेदन : यस ऐन बमोन्जम कायापालिका वा प्रमखुिे ददएको आदेश न्चत्त नबझु्ने व्यन्क्तिे त्यस्िो 
आदेशको सूचना पाएको पधर ददनलभत्र कायापालिकामा लनवेदन ददन सक्नेछ र कायापालिकाको लनणाय पलन 
न्चत्त नबझेुमा त्यस्िो लनणायको सूचना पाएको लमलििे पैंिीस ददनलभत्र न्जल्िा अदाििमा पनुरावेदन गना सक्नेछ 
। त्यस्िो पनुरावेदनको सम्बधिमा न्जल्िा अदाििबाट भएको लनणाय अन्धिम हनुेछ ।  
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१५. भवन संरचना भत्काउन ेर िागेको खचा असिु गने : (१) दफा १३ को उपदफा (४) वा (५) बमोन्जम 
कुनै भवन, संरचना वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश भएमा त्यस्िो आदेश उपर दफा १४ बमोन्जम 
पनुरावेदन परेकोमा न्जल्िा अदाििबाट त्यस्िो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने गरी लनणाय सदर भएको 
लमलििे पैंिीस ददनलभत्र र पनुरावेदन नपरेकोमा पनुरावेदन गने म्याद नाघेको लमलििे पैंिीस ददनलभत्र सम्बन्धिि 
व्यन्क्तिे प्रमखुको आदेश वा न्जल्िा अदाििको लनणाय बमोन्जम त्यस्िो भवन, संरचना वा त्यसको कुनै भाग 
भत्काउन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको म्यादलभत्र सम्बन्धिि व्यन्क्तिे त्यस्िो भवन, संरचना वा त्यसको कुनै भाग 
नभत्काएमा नगरपालिकािे नै त्यस्िो भवन, संरचना वा त्यसको कुनै भाग भत्काउनेछ र त्यसरी भत्काउाँदा 
िागेको खचा सम्बन्धिि व्यन्क्तबाट असिु उपर गररनेछ ।  

१६. नक्सा पास सम्बधिी लबशषे ब्यबस्था : (१) यस ऐनमा अधयत्र जनुसकैु कुरा िेन्खएको भए िापलन यो 
ऐन प्रारम्भ हनुअुन्घ ित्काि प्रचलिि कानून बमोन्जम नक्सा पास गनुापनेमा नक्सा पास नगरी वा पास भएको 
नक्सामा स्वीकृलि बेगर हेरफेर गरी बनाएको हकमा भवन लनमााण सम्बधिी मापदण्ड र संवहिा पािना भएको 
रहेछ भने नगरपालिकािे यो ऐन प्रारम्भ भएपलछ एक पटकको िालग देहायको ब्यवस्था गरी नक्सा पास गना 
वा पास भएको नक्सामा हेरफेर गना स्वीकृलि ददन सक्नेछ । त्यसरी स्वीकृलि ददने व्यवस्थाको हकमा िीन 
मवहनाको अवलि ददई सावाजलनक सूचनाको माध्यमबाट नगरबासीिाई जानकारी ददइनेछ–  

(क) सम्बन्धिि व्यन्क्तिाई लिन मवहना म्याद ददई प्रमाणका साथ दरखास्ि ददनको िालग सावाजलनक सूचना 
प्रकान्शि गने ।  

(ख) खण्ड (क) मा उल्िेन्खि म्यादलभत्र दरखास्ि पना आएमा स्थिगि रुपमा प्राववलिक जााँचबझु गरी िथा 
सााँि संलियार समेिसाँग बझुी भवन लनमााण सम्बधिी मापदण्ड र संवहिा पािाना भए नभएको भन्ने सम्बधिमा 
यवकन गने ।  

(ग) भवन लनमााण सम्बधिी मापदण्ड र संवहिा पूरा गरेको यवकन भएमा हाि नक्सा पास गना वा स्वीकृलि 
हेरफेर गनाको िालग िाग्न ेदस्िरुको िेब्बर दस्िरु लिने ।  

(घ) भवन लनमााण सम्बधिी मापदण्ड र भवन संवहिा पूरा गरेको यवकन नभएमा त्यस्िो भवन र संरचनाको 
आवश्यक प्रवक्रया पगेुको खण्डमा नक्सा लनयलमि गरी अलभिेखीकरणको प्रमाण पत्र प्रदान गररनेछ र सो को 
िालग कायापालिकािे िोकेको दस्िरु िाग्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भएिा पलन अपाटामेधट, हाउन्जंग, होटेि िथा अधय ब्यावसावयक 
भवनको हकमा सो ब्यवस्था िागू हनुे छैन ।  
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१७. रावष्ट्रय भवन संवहिा पािन गनुा गराउन ुपने : (१) नगरपालिकािे दफा १ बमोन्जम भवनको नक्सा पास 
गदाा नेपाि सरकारिे लनिाारण गरे अनसुारको रावष्ट्रय भवन संवहिाको पािना गनुा गराउनपुनेछ ।  

(२) नगरपालिकािे उपदफा (१) बमोन्जमको रावष्ट्रय भवन संवहिाको अलिनमा रही थप मापदण्ड बनाई 
िागगुना सक्नेछ ।  

१८. रावष्ट्रय िथा प्रादेन्शक मापदण्ड अविम्बन गनुा पने : (१) नगरपालिकािे सडक, भौलिक पूवाािार, एकीकृि 
बस्िी ववकास िथा शहरी योजना, भ-ूउपयोग योजना, उपभोग्य सेवा, सामान्जक सेवा िथा पूवाािारको लनमााण, 

संचािन वा ब्यवस्थापन गदाा नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारिे सो ववषयमा िोकेको रावष्ट्रय िथा प्रादेन्शक 
मापदण्ड अविम्बन गनुा पनेछ ।  

(२) नगरपालिकािे उपदफा (१) बमोन्जमको रावष्ट्रय िथा प्रादेन्शक मापदण्ड भधदा कम नहनु ेगरी थप 
मापदण्ड बनाई िागगुना सक्नेछ ।  

१९. सडकको अलिकार क्षते्र िोक्न सक्न े: (१) नगरपालिकािे आफ्नो क्षते्रलभत्र स्थानीय सडकको दायााँ 
बायााँको अलिकारक्षेत्र (राईट अफ वे) को सीमा िोक्न सक्नेछ ।  

(२) नगरपालिकािे रावष्ट्रय िथा प्रदेशस्िरीय सडकको दायााँ बायााँ अलिकार क्षेत्र (राईट अफ वे) को मापदण्ड 
पािना गनुा गराउन ुपनेछ ।  

(३) नगरपालिकािे उपदफा (१) वा (२) बमोन्जमको सडकको अलिकारलभत्र बनेका संरचना जनुसकैु बखि 
हटाउन वा भत्काउन आदेश ददन सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोन्जम ददएको आदेश अनसुार कुनै ब्यन्क्त, संस्था वा लनकायिे त्यस्िो संरचना नहटाएमा 
वा नभत्काएमा नगरपालिकािे त्यस्िो संरचना आाँफै हटाउन वा भत्काउन सक्नेछ र यसरी हटाउन वा 
भत्काउन िागेको खचा सम्बन्धिि ब्यन्क्त, संस्था वा लनकायबाट असिु उपर गनेछ ।  

(५) यो ऐन प्रारम्भ भएपलछ उपदफा (१) बमोन्जम एकपटक िोवकएको सडकको दायााँ बायााँ अलिकारक्षेत्र 
(राईट अफ वे) पररविान गदाा कसैको जग्गा वा सो जग्गामा बनेको संरचना त्यसरी पररविान गररएको 
अलिकारक्षेत्र लभत्र पना गएमा त्यस्िो जग्गा प्राप्त गदाा वा सो जग्गालभत्रको संरचना हटाउाँदा वा भत्काउाँदा 
क्षलिपलुिा ददनपुनेछ ।  

(६) यो ऐन िाग ुहनुभुधदा १२ बषा अगाडी देन्ख नै कुनै बाटो नापी नक्सामा नदेन्खएिा पलन चिन चल्िीमा 
रहेको भनी सोवह क्षेत्रमा रहेका सरोकारवािा कन्म्िमा ११ जनािे वडा सलमलिको कायााियमा लनवेदन ददएमा 
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र सो लनवेदन उपर वडा सलमलिबाट सजालमन भै सोही बमोन्जम कै व्यहोरा खलु्न आएमा सो बाटोिाई बाटोको 
रुपमा माधयिा ददइनेछ ।  

२०. भवनको ढााँचा, नक्सा र लडजाइन ियार गने िथा लनमााण सपुररवेक्षण गने सम्बधिी ब्यवस्था : (१) 
नगरपालिकािे िोकेको क्षेत्रमा भवन लनमााणको िालग सो को ढााँचा र नक्सा ियार गना िथा त्यसको 
सपुररवेक्षण गनाकोिालग देहायको ब्यवस्था गररनेछ,– नगरपालिकािे िोकेको क्षेत्रमा भवन लनमााणको िालग 
सोको ढााँचा, नक्सा र लडजाइन ियार गने फमा, कधसल्टेधसी, इन्धजलनयर, सब इन्धजलनयर/अ.सब-ईन्धजलनयर 
अलनवाया रुपमा नगर कायापालिकामा सनु्चकृि वा ब्यवसावयक दिाा भएको हनु ु पनेछ र सो को िालग 
नगरसभािे पाररि गरेको दस्िरु समेि लिरेको हनुपुनेछ, त्यस्िो ढााँचा, नक्सा, लडजाइन ियार गने फमा, 
कधसल्टेधसी, ईन्धजलनयर र सब-ईन्धजलनयर/अ.सब ईन्धजलनयरिाईिे प्रत्येक वषा दिाा नववकरण गनुा पछा।  

(२) यस ऐन बमोन्जम भवन लनमााण गदाा "क" र "ख" बगाको भवनको ढााँचा, नक्सा र लडजाइन ियार गना 
नेपाि इन्धजलनयररंग पररषद्मा दिाा भई सम्बन्धिि क्षेत्रमा अनभुव हालसि गरेको इन्धजलनयरहरुबाट मात्र गनुा 
पनेछ र सो को िालग अनभुवको प्रमाणपत्र र त्यस्िोवगाको भवनको सपुररवेक्षण त्यस्िो ईन्धजलनयरिे गरी 
प्रलिवेदन समेि पेश गनुा पनेछ ।  

(३) यस ऐन बमोन्जम भवन लनमााण गदाा "ग" र "घ" वगाको ढााँचा र नक्सा ियार गना लसलभि वा आवका टेक्ट 
ईन्धजलनयररङ्ग लबषयमा कन्म्िमा प्रमाणपत्र िह उत्तीणा गरी सम्बन्धिि क्षेत्रमा अनभुव हालसि गरेको सब-
ईन्धजलनयरबाट गना सवकनछे । सो को िालग अनभुवको प्रमाणपत्र समेि पेश गनुापनेछ र त्यस्िो वगाको 
भवनको सपुररवेक्षण समेि सो सब ईन्धजलनयर/अ.सब-ईन्धजलनयरिे गनुापनेछ । िर मालथ उपदफा (३) मा 
जे सकैु िेन्खएिा पलन "ग" र "घ" बगाको भवनको ढााँचा र नक्सा ियार गना, सपुररवेक्षण गना र प्रलिवेदन 
ददन ईन्धजलनयर वा आवका टेक्टिाई कुनै बािा पने छैन ।  

२१. भवन लनमााण गने लनमााण ब्यवसायी सम्बधिी ब्यबस्था : (१) नगरपालिकािे िोकेको क्षेत्रमा भवन 
लनमााणको िालग लनमााण ब्यवसायी वा ठेकेदारको सम्बधिमा देहाय बमोन्जम हनुेछ,–  

(क) नगरपालिका क्षेत्रलभत्र भवन र संरचना लनमााण गने लनमााण ब्यवसायी वा ठेकेदार अलनवाया रुपिे 
नगरपालिकामा ब्यवसाय दिाा गरी प्रमाणपत्र लिएको हनुपुदाछ, त्यस्िो लनमााण ब्यवसायी वा ठेकेदारिे 
नगरसभािे पाररि गरेको आलथाक ऐन अनसुारको दस्िरु लिरी प्रत्येक वषा दिाा नववकरण गनुा पनेछ।  

(ख) त्यस्िो लनमााण ब्यवसायी नगरपालिकामा दिाा हनुका िालग भकूम्प प्रलिरोि सम्बधिी धयनुिम अवलिको 
िालिम लिएको हनुपुदाछ र त्यस्िो व्यन्क्तिे समेि लनमााण ब्यवसायको काया गना सक्नेछ। मालथ खण्ड (ख) 
मा जे सकैु िेन्खएको भएिा पलन "क", "ख", "ग", र "घ" वगा को लनमााण ब्यवसायीिाई त्यस्िो काम गना 
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कुनै बािा पने छैन र माधयिा प्राप्त शैन्क्षक वा संघसंस्थाबाट अध्ययन गरेको िथा िालिम लिएको व्यन्क्तिे 
पलन नगरपालिकाबाट ब्यवसावयक प्रमाण पत्र लिन सक्नेछ ।  

२२. भवन लनमााण सम्बधिी काममा संिग्न अधय ब्यबसायी सम्बधिी ब्यबस्था : (१) भवन लनमााण कायामा 
संिग्न इिेन्क्ट्रलसयन, लिम्बर, कापेधटर, सेवटं्रग गने, पेधटर िथा माबाि वफक्सर आददको काया गने सबैिे 
नगरपालिकामा ब्यवसाय दिाा गरेको हनु ुपनेछ, त्यस्िो ब्यवसायीिे नगरसभािे पाररि गरेको आलथाक ऐन 
बमोन्जमको दस्िरु लिरी प्रत्येक वषा दिाा नववकरण गनुा पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको ब्यवसाय दिााका िालग सोसंग सम्बन्धिि धयनुिम योग्यिा पगु्नेिालिम लिएको 
हनु ुपनेछ ।  

२३. सजाय िथा जररवाना सम्बधिी ब्यवस्था : (१) भवन र संरचना लनमााणको ढााँचा, नक्सा एवं लडजाइन 
स्वीकृि मापदण्ड लबपररि ियार गने वा सपुररवेक्षण नगने वा गिि प्रलिवेदन ददने कधसल्टेधसी, फमा, ईन्धजलनयर 
िथा सब-ईन्धजलनयर/अ.सब-ईन्धजलनयरिाई कायापालिकािे देहाय बमोन्जमको सजाय िथा जररवाना गना 
सक्नेछ,–  

(क) पवहिो पटक गल्िी भेवटएमा लनजिाई रु १० हजार रुपैयााँसम्म जररवाना वा सजग गराउनका िालग 
सचेिपत्र ददन सक्नेछ ।  

(ख) दोस्रो पटक गल्िी भेवटएमा लनजिाई रु २५ हजार रुपैयााँसम्म जररवाना वा कािो सून्चमा रान्खनेछ ।  

(ग) िेस्रो पटक गल्िी भेवटएमा लनजिाई रु ५० हजार रुपैयााँसम्म जररवाना वा कािो सून्चमा रान्खनेछ र 
लनजको ब्यवसाय दिाा प्रमाण पत्र एक वषाका िालग लनिम्बन गररनेछ ।  

(घ) चौथो पटक गल्िी भेवटएमा लनजको नगरपालिकामा भएको ब्यवसाय दिााको प्रमाण पत्र खारेज गरी 
कािो सून्चमा राख्न ेर नेपाि इन्धजलनयररङ्ग काउन्धसिमा त्यस्िो ईन्धजलनयरको काउन्धसि दिाा खारेजीको िालग 
िेखी पठाउनेछ ।  

(२) मालथ खण्ड (क) देन्ख (घ) सम्म जे सकैु िेन्खएको भएिा पलन भवन, संरचना लनमााणमा संिग्न 
ईन्धजलनयरिे जानी बझुी गिि लनयि राखी कानून र मापदण्ड उिंघन गने मनसायिे यो ऐन र कानूनको 
बन्खािाप हनुे कुनै काया गरेमा एकै पटकमा पलन खण्ड (घ) बमोन्जमको सजाय कायापालिकािे गना सक्नेछ 
।  

(३) भवन लनमााण व्यवसायीिे भवन लनमााण सम्बधिी मापदण्ड लबपररि िथा खोिा पैनी, सावाजलनक जग्गा र 
ऐिानी जग्गा लमची त्यस्िो भवन र संरचना लनमााण गरेमा देहाय बमोन्जम गररनेछ। 
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 (क) पवहिो पटक गल्िी भेवटएमा लनजिाई रु दश हजार रुपैयााँसम्म जररवाना वा सजग गराउनका िालग 
सचेिपत्र ददन सक्नेछ ।  

(ख) दोस्रो पटक गल्िी भेवटएमा लनजिाई पचास हजार रुपैयााँसम्म जररवाना वा कािो सूचीमा रान्खनेछ ।  

(ग) िेस्रो पटक गल्िी भेवटएमा लनजिाई एक िाख रुपैयााँसम्म जररवाना वा कािो सूचीमा रान्खनेछ र लनजको 
ब्यबसाय दिाा प्रमाण पत्र एक वषाका िालग लनिम्बन गररनेछ ।  

(घ) चौथो पटक गल्िी भेवटएमा लनजको नगरपालिकामा भएको ब्यवसाय दिााको प्रमाण पत्र खारेज गरी 
कािो सूचीमा राख्न ेर नगरपालिका क्षेत्रलभत्र लनमााणको काम गना बधदेज िगाइनेछ ।  

२४. लनररक्षण एवं प्राववलिक सलमलि सम्बन्धि ब्यवस्था : (१) रावष्ट्रय भवन संवहिा र कायापालिकािे िोकेको 
मापदण्डिाई पूणा रुपिे पािना गराउन यो ऐन प्रारम्भ भएको एक मवहनालभत्र कायापालिकािे देहाय बमोन्जम 
एक लनररक्षण एवं प्राववलिक सलमलि गठन गनेछ र त्यस्िो सलमलििे भवन लनमााणको क्षेत्रमा लनरीक्षण र 
जााँचबझु गरी कायापालिकामा लसफाररस गनेछ,–  

(क) उप–प्रमखु संयोजक  

(ख) प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि सदस्य  

(ग) सम्वन्धिि वडाको वडाध्यक्ष सदस्य  

(घ) स्ट्रक्चर इन्धजलनयर सदस्य वा एन.ई.सी.मा दिाा भएको समय ५ बषा परुा गरेको लसलभि  ईन्धजलनयर  

(ङ) सम्बन्धिि महाशाखा वा शाखा प्रमखु सदस्य सन्चव  

(२) उपदफा (१) बमोन्जम गदठि प्राववलिक सलमलिमा आवश्यकिानसुार लबशेषज्ञिाई आमधत्रण गना सवकनेछ 
र सो सलमलिमा पेश हनुे नक्सा पासको प्रवक्रयाको अवलि बढीमा िीन मवहनाकोहनुेछ ।  

(३) भवनको न्लिधथ एररयाको क्षेत्रफि ५००० बगावफट र िीन ििाभधदा बढी भएमा वा स्वास््य वा 
शैन्क्षक संस्था वा कम्िेक्स वा पूणा ब्यापाररक भवन भएमा अलनवाया रुपमा यसदफा बमोन्जम गदठि लनररक्षण 
एवं प्राववलिक सलमलिको लसफाररसमा नक्सा पास हनुेछ ।  

२५. भवन लनमााण सम्बन्धि अधय ब्यबस्था : (१) ऐन र मापदण्ड ववपररि लनमााण भएका भवन र संरचना 
सम्बधिमा देहाय बमोन्जम हनुेछ–  

(क) यो ऐन प्रारम्भ हनुभुधदा पूवा साववक रामपरु नगरपालिका क्षेत्रमा नक्सा पास सम्बधिी व्यवस्था 
िागहुनुभुधदा अगाडी खोिा, पैनी, मिृ पैनी, बाटो, मिृ बाटो सावाजलनक, ऐिानी वा पलिा जग्गामा भवन बनेको 
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भए त्यस्िो भवन हटाउने भत्काउने वा सोको प्रयोग गरे बापि दस्िरु लिने िगायिका लबषयमा कायापालिकािे 
आवश्यक मापदण्ड स्वीकृि गरी िागगुना सक्नेछ ।  

(ख) यो ऐन िागहुनुपूुवा यस नगरपालिका क्षेत्रलभत्र रहेका साववक गा.वव.स. (भवन लनमााण र घरनक्सा पास) 
को व्यवस्था िागू नभएको अवलिमा खोिा नािा, मिृ पैनी, बाटो, मिृ बाटो, सावाजलनक, ऐिानी वा पलिा जग्गा 
लमची भवन लनमााण गरेको भए सो सम्बधिमा कायापालिकािे आवश्यक मापदण्ड न्स्वकृि गरी त्यस्िो मापदण्ड 
िागू गना सक्नेछ ।  

(ग) यो ऐन प्रारम्भ हनुपूुवा साववक रामपरु नगरपालिकामा भवन लनमााण िथा घर नक्सा पास सम्बन्धि 
व्यवस्था िाग ुभएपलछ त्यस्िो क्षेत्रमा खोिा, खोल्सा, नािा, पैनी, मिृ पैनी, बाटो, मिृ बाटो सडक, सावाजलनक, 

ऐिानी वा पलिा जग्गा लमची वा अलिक्रमण गरी भवन संरचना बनाएको भए यस्िा लबषयमा कायापालिकािे 
आवश्यक मापदण्ड न्स्वकृि गरी त्यस्िो मापदण्ड िागू गनेछ ।  

(घ) यो ऐन िागभुएपलछ खोिा नािा, पैनी, सडकबाट कलि ठाउाँ छोडी वा भवन लनमााण गने सेट व्याकका 
सम्बधिमा कायापालिकािे आवश्यक मापदण्ड न्स्वकृि गरी िागू गनेछ र त्यसरी मापदण्ड न्स्वकृि गदाा बस्िी 
ववकास, शहरी योजना िथा भवन लनमााण सम्बन्धि आिारभिु मापदण्डिाई समेि ख्याि गररनेछ ।  

(ङ) खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) को हकमा यसै ऐनको दफा २४ बमोन्जमको सलमलििे समय समयमा 
ददएको प्रलिवेदनका आिारमा आवश्यक मापदण्ड स्वीकृि गने वा आवश्यक लनणाय गनेछ । (२) उपदफा 
(१) मा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भएिा पलन हाि रामपरु नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका िर साववकका गाउाँ 
लबकास सलमलि क्षेत्रमा पने भवनको हकमा कायापालिकािे आवश्यकिानसुार सूचना प्रकान्शि गरी कायााियमा 
नक्साको वववरण सवहि िोवकएको दस्िरु बझुाई त्यस्िा भवनको अलभिेन्खकरण गनुापनेछ ।  

२६. कावााही सम्वधिी ब्यवस्था : (१) यस ऐनको प्रलिकुि हनुे गरी काया गने कुनै ब्यन्क्त वा संस्थािे कुनै 
काया गरेकोमा यसै ऐनको ववलभन्न दफामा भएको ब्यवस्था अनसुार नै कारवाही हनुेछ।  

(२) यस ऐनको कुनै पलन दफामा उल्िेख नभएकाको हकमा यो ऐनको बन्खािाप हनुे गरी काया गने गराउने 
कुनै पलन ब्यन्क्त वा संस्थािाई एक िाख रुपैंयासम्म कायापालिकािे जररवाना गना सक्नेछ।  

२७. कमाचारी उपर कारवाही सम्बधिी ब्यबस्था : यस ऐन बमोन्जम सम्पादन गनुापने काम यस ऐन बमोन्जम 
वा यस ऐन बमोन्जम बने्न लनयमाविी वा कायाववलि अनरुुप भए गरेको नपाईएमा वा त्यस्िो उजरुी परेमा 
त्यस्िा कमाचारीिाई प्रमखु प्रशासकीय अलिकृििे प्रचलिि कानून बमोन्जम ववभागीय कावााही गरी 
कायापालिकामा जानकारी गराउनेछ । प्रमखु प्रशासकीय अलिकृििे त्यस्िो कारवाही नगरेमा प्रमखुिे त्यस्िो 
कारवाही गना प्रमखु प्रशासकीय अलिकृििाई आदेश ददन सक्नेछ ।  
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२८. भवन लनमााण गदाा फमा, कधसल्टेधसी, इन्धजलनयर, सब–इन्धजलनयरिे पाउन ेपाररिलमक शलु्क सम्बधिी 
व्यवस्था : (१) भवन लनमााणको ढााँचा, नक्सा वा लडजाईन ियार गने, सपुरीवेक्षण गने िगायिका काया गदाा 
फमा, कधसल्टेधसी, ईन्धजलनयर, सब-ईन्धजलनयर/अ.सब ईन्धजलनयरिे घरिनीबाट पाउने अलिकिम पाररिलमक 
कायापालिकािे िोके बमोन्जम हनुेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जम पाररिलमक िोक्दा नगरक्षेत्रको भगूोिको ववववििािाई समेि बलगाकरण गना 
सवकनेछ ।  

(३) लनमााण ब्यवसायी वा ठेकेदारिे भवन लनमााण गदाा घरिनीबाट पाउने पाररिलमक शलु्क कायापालिकािे 
िोकेको प्रलिवगावफट अनसुारको शलु्कको आिारमा पाउनेछन्र त्यस्िो मापदण्ड स्वीकृि गदाा नगरक्षेत्रको 
भगूोिको ववववििािाई ध्यान ददई त्यस्िो दरमा बलगाकरण गना सवकनेछ ।  

२९. यसै ऐन बमोन्जम हनु े: नगरपालिका क्षेत्रलभत्र बने्न भवन सरंचना र नक्सा पास सम्बधिी सम्पूणा काम 
कारवाही यसै ऐन बमोन्जम हनुेछ ।  

३०. लनयम बनाउन ेअलिकार : यो ऐनको कायााधवयन गनाको िालग कायापालिकािे लनयमाविी, कायाववलि र 
मापदण्ड बनाई िागू गना सक्नेछ ।  

३१. खारेजी र बचाउ : यो ऐन िाग ुहनु ुभधदा अगालड प्रचलिि कानून बमोन्जम भए गरेका घरनक्सा पास 
सम्बधिी सम्पूणा काम कारवाही यसै ऐन बमोन्जम भए गरेको मालननेछ । 

 

 

प्रमाणीकरण लमलि:- 2077/11/13  

आज्ञािे,  
हररराम नालगिा  

प्रमुख प्रशासकीय अलिकृि  

 

 

  


