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प्रस्िावना:- रामपरु नगरपालिका क्षेत्रलभत्र लनमााण भएका भवन, िल्िा थप हनुे भवन, नयााँ लनमााण गररने 
भवन िथा संरचनाहरुको नक्सा पास गने, लनमााण सम्पन्निाको प्रमाणपत्र जारी गने,अलभिेखखकरण गने, 
लनयलमि गने िथा संसोधन गने कायािाई सरि, ब्यबखस्थि, सेवामा एकरुपिा र थप प्रभावकारी बनाउन 
स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) अनसुार रामपरु नगरपालिका, 
नगर कायापालिकािे यो कायाववलध िजुामा गरी िागू गरेको छ। 

पररच्छेद-१ 

प्रारखम्भक 

 

1. संखक्षप्त नाम र प्रारम्भ :   
क) यस कायाववलधको नाम " रामपरु नगरपालिका भवन लनमााण सम्बन्धी कायालबलध, २०७७" रहेको 

छ। 

ख) यो कायाववलध िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ। 

 

2. पररभाषा : लबषय वा प्रसङ्गिे अको अथा निागेमा यस कायाववलधमा :- 
क) “नगरपालिका” भन्नािे रामपरु नगरपालिकािाई सम्झनपुदाछ। 

ख) “प्रमखु” भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको प्रमखुिाई सम्झनपुदाछ। 

ग) “प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि” भन्नािे रामपरु नगरपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृििाई 

सम्झनपुदाछ। 

घ)  “वडाअध्यक्ष” भन्नािे सम्बखन्धि वडाको वडाअध्यक्षिाई सम्झनपुदाछ । 

ङ) “वडा सलमलि” भन्नािेसम्बखन्धि वडाको वडासलमलििाई सम्झनपुदाछ। 

च) “सभा”भन्नािे मपरु नगरपालिकाको नगरसभािाई सम्झनपुदाछ। 

छ) "आवश्यक कागजाि" भन्नािे भवन लनमााण इजाजि प्राप्त गना, लनमााण सम्पन्निा प्रमाणपत्र प्राप्त गना 
वा अलभिेखखकरण गना पेश गनुापने भवन सम्बद्ध कागज प्रमाणिाई सम्झनपुदाछ। 

ज) "एकाघर व्यखि" भन्नािे नक्सावािासाँग एकासगोिमा बस्ने पररवारका अन्य सदस्यिाई सम्झनपुदाछ 
। 

झ) “लडजाइनर” भन्नािे रामपरु नगरपालिकामा दिाा भएका भवनको नक्सा लडजाइन गना अनमुलि प्राप्त 
लडजाइनर÷ कन्सल्टेन्टिाई सम्झनपुदाछ। 

ञ) “ित्कािीन मापदण्ड” भन्नािे भवन लनमााण गना अनमुलि लिएको लमलि वा भवन लनमााण गरेको 
लमलिमा िागूभएको भवन लनमााण सम्बखन्ध मापदण्डिाई सम्झनपुदाछ। 
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ट) “नक्सा पास” भन्नािे आफ्नो हकभोग र स्वालमत्वको जग्गामा प्रचलिि भवन लनमााण मापदण्ड र 
भवन संवहिा बमोखजम नयााँ भवन लनमााण गना स्वीकृलि ददन,े परुानो भवनमा िल्िा थप गने वा 
लनमााण भैसकेको भवनको लनयलमि गने काया समेििाईसम्झनपुदाछ। 

ठ) “नगर कायापालिका” भन्नािे रामपरु नगरपालिका, नगर कायापालिका सम्झनपुदाछ। 

ड) “लनमााण सम्पन्निा प्रमाणपत्र” भन्नािे भवन लनमााण सम्पन्नभएको प्रमाखणि गने प्रमाणपत्रिाई 

सम्झनपुदाछ। 

ढ) “प्राववलधक सजालमन” भन्नािे प्राववलधकबाट भवनलनमााण स्थि वा अन्य वववाददि स्थिको अविोकन, 

नापजााँच गरी पेश गरेको स्केच वा लिखखि व्यहोरा वा फोटो वा आवश्यकिानसुार िीनै प्रकृलिको 
वववरण उल्िेखखि प्रलिवेदनिाई सम्झनपुदाछ।  

ण)  “मापदण्ड” भन्नािेरामपरु नगरपालिकाभवन लनमााण मापदण्ड, २०७२ सम्झनपुदाछ। 

ि) “सजालमन” भन्नािे भवनलनमााण सम्बन्धमा सम्वद्धजग्गा, बाटो, संलधयार आदद ववषयमा सम्वद्ध वडाका 
जनप्रलिलनलधको रोहवरमा कम्िीमा ५ जना स्थानीय भद्र भिाद्मीको स्पष्ट भनाइ समावेश गरी 
गररएको कागज सम्झनपुदाछ। 

थ) “शे्रस्िा” भन्नािे भवनलनमााणसाँग सम्बखन्धिजग्गाको अलभिेखिाई सम्झनपुदाछ। 

 

 

पररच्छेद-२ 

भवन लनमााण अनमुलि सम्बन्धी व्यवस्था 
 

3. नक्सा दिाा गनुापने : 
क) रामपरु नगरपालिका क्षेत्रलभत्रको कुनै स्थानमाभवन लनमााण गना चाहने व्यखििे नगरपालिकामा 

सखुचकृि भएका लडजाइनर÷कन्सल्टेन्टवाट नक्सा लडजाइन गराई नगरपालिकाबाट भवन लनमााणको 
वकिाब खररद गरी आवश्यक सम्पूणा लबवरण भरी नक्सा पास शाखामा गई लनबेदन दरखास्ि 
गनुापदाछ।भवन लनमााण अनमुिीप्राप्त गना दरखास्िदददा अनसूुखच १ मा उल्िेख गरेबमोखजमका 
कागजािहरु पेश गनुापनेछ। 

ख) कन्सल्टेन्ट माफा ि प्राप्त नक्सा र नक्सा वकिाब सवहिको फाईिमा अनसूुखच(१) मा उल्िेखखि 
कागजािहरुको जााँच गरी सही भए भवन लनमााण सम्बन्धी मापदण्ड िथाभवन संवहिा सम्बन्धी 
प्राववलधक पक्ष जााँच गनुापदाछ। 

ग) उि नक्सा प्राववलधकजााँच भई प्रचलिि मापदण्ड र भवन संवहिा अनकूुि भएमा नक्सा पास दस्िरु 
बझुाउन राजश्व शाखामा पठाइनेछ। 
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घ) राजश्व दाखखिा भएपलछ भवनको लनमााणबाट संलधयार कसैिाई मकाा पने भए आफूिाई मकाा परेको 
वववरण१५ (पन्र) ददनलभत्रखिुाई उजरुगना आउन ु भनी सवै संलधयारिाई ददनपुनेसूचना दिाा 
गराईसकेपलछ उि घरनक्सा फाईि दिाा वकिाबमा दिाा गनुापछा।त्यस पलछ सूचना टााँस गना 
सम्बखन्धि वडा कायााियमा पठाईनपुछा।लनमााण स्थिमा सूचना टााँस वडाको कमाचारीको रहोवरमा 
गनुापदाछ।यददसंलधयार फेिा नपरे वाम्यादबझु्ननमाने त्यस्िा संलधयारको घरदैिो, वडा कायाािय र 
भवन लनमााण हनुे ठाउाँमा सवैिे देख्न ेगरी म्याद सूचना टााँस गनुापनेछ । म्याद सूचना टााँस गदाा 
कखम्िमा २ (दईु) स्थानीय भद्र भिाद्मी र वडाका जनप्रलिलनलध रोहवरमा बस्नपुनेछ। 

ङ) संलधयारका नाममा सूचना जारी भएको लमलििे १५ददन लभत्र संलधयारकोउजरु÷वाजरु नपरेम म्याद 
पगेुको ७ (साि) ददनलभत्र कायााियिे िोकेकोट प्राववलधक गई स्थिगि जााँच(सजालमन) गनुापनेछ 
।यसरी जााँच गदाा दरखास्िमा उल्िेख भए बमोखजम भवन लनमााण गना लमल्ने नलमल्ने कुराको स्पष्ट 
व्यहोरा उल्िेख गनुापनेछ।यदद िोवकएको म्यादलभत्र संलधयारको उजरुी परेमा उजरु परेको लमलििे 
७(साि) ददनलभत्र उजरु सवहिको नक्सा फायि सम्बखन्धि वडा कायााियिे न्यावयक सलमलिमा 
पठाउनपुनेछ ।उजरुी सम्बन्धमा नक्सा पास गने गरी सहमलि भएमा नक्सापासको प्रविया जनु 
चरणमा स्थलगि भएको छ सोही चरणबाट अखघ बढ्नेछ।यदद न्यावयक सलमलिबाट समाधान नभएमा 
स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को पररच्छेद -७, भवन लनमााण िथा सडक सम्बन्धी 
व्यवस्थामा उल्िेख भए अनसुार गररनेछ। 

च) उपदफा (ङ) बमोखजम स्थिगि जााँच गने प्राववलधकिे भवन लनमााण सम्बन्धी प्रचलिि मापदण्ड 
बमोखजम भवन लनमााण गना लमल्न÷ेनलमल्ने कुराको अलिररि सजालमनमा उपखस्थि भएका व्यखिहरुिे 
भनेका कुराहरु समेि खिुाई सजालमन मचुलु्का ियार गरी ७(साि) ददनलभत्र प्रलिवेदन पेश 
गनुापनेछ।सजालमन मचुलु्का वडा अध्यक्ष वा िोवकएको वडासदस्यको रोहवरमा गनुापनेछ। 

छ) उपदफा (च) बमोखजम पेश भएको फोटो सवहिको स्थिगि सजालमन प्रलिवेदन नक्सा फाईिमा 
संिग्न गरी वडा कायााियिे खटाएको कमाचारी वा नक्सावािा वा एकाघरको व्यखि माफा ि भवन 
लनमााण इजाजि शाखा वफिाा पठाइनेछ । वडा कायााियबाट वफिाा हनु ु अखघ नक्सा फाईिमा 
संिग्न गररएको प्राववलधक प्रलिवेदन, संलधयार मचुलु्काआदद नक्सा वकिाबमा भनुापनेछ। 

ज) उपदफा (छ) बमोखजम वफिाा आएको नक्सा फाईि भवनलनमााण इजाजि शाखा(नक्सा शाखा) 
माप्राप्त भएपलछ आवश्यक देखखए सम्वखन्धि प्राववलधकवाट पूनः चेकजााँच गरी फाईि वफिाा आएको 
लमलििे ७ (साि) ददनलभत्र नक्सापास गरीभवन लनमााण गने अनमुलि ददनपुनेछ। 

झ) नक्सा दरखास्ि दिाा गरेको लमलििे सामान्यिः नक्सा स्वीकृि भई अनमुलि ददन एक मवहनाको 
समय िाग्नेछ । 
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ञ) िल्िा थप गने भवनको नक्सापास प्रविया समेि यसै पररच्छेदमा नयााँभवन लनमााण गना पूरागनुापने 
प्रविया बमोखजम नै हनुेछ।अनसूुखच १मा उल्िेखगररएका कागजािहरुको अलिररि यसअखघ पास 
गरेको भवनको नक्सा र प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी, चािू आ.व.सम्मकोकर लिरेको रलसदको प्रलिलिपी र 
घरको फोटो समेि पेश गनुापनेछ। 

ट) प्िीन्थ िेभि (Plinth Level)सम्मको स्वीकृलि लिइ स्वीकृि नक्सा र ित्कािीन भवन लनमााण 
सम्बन्धी मापदण्ड अनकुुि लनमााण सम्पन्न भएको भवनहरुका िालग सपुरस्रक्चर (Super 

Structure)िहको भवन लनमााण अनमुलि पत्र लिन र नक्सापास गना खप्िन्थ िेविसम्म लनमााण काया 
सकेपलछ लनवेदन ददनपुनेछ।यसरी लनवेदन पेश भएपलछ नक्सा वकिावमा भए वमोखजम पवहिा 
घरधनीिे लनयिु गरेको कन्सल्टेन्सी स्थिगि लिखखि प्रलिवेदन पेश गनुापनेछ।त्यसपलछ कायााियिे 
खटाईएको प्रालबलधक र अलमन गई स्थिगि लनरक्षण गरी भवन लनमााण मापदण्ड अनसुार लनमााण 
गरेको भए सपुरस्रक्चर (Super Structure)लनमााणको िालग अनमुलिपत्र ददनपुनेछ।यदद मापदण्ड 
ववपरीि लनमााण काया गरेमा उि भवनको जे जस्िो अवस्थामा छ सोही अनसुार अलभिेखखकरण वा 
लनयलमि गररने छ। 

 

4. नक्सामा हेरफेर सम्बन्धी व्यवस्था : 
क) भवन लनमााण गना नक्सा स्वीकृिी लिइसकेको वा स्वीकृलि लिन ेप्रकृयामा रहेको अवस्थामा भवन 

लनमााण मापदण्ड िथा भवन संवहिा अनकूुि हनुे गरी संशोलधि नक्सा स्वीकृलिको िालग पूनः पेश 
भएमा स्वीकृि नक्सा भन्दा घटीवावढी क्षेत्रफि हनुेगरी हेरफेर गरेमावढी क्षेत्रफिको हकमा 
िोवकएको दररेट वमोखजम दस्िरु लिनेिथाअब लमलि २०७७/०४/०१भन्दा पछाडी नयााँ दिाा 
भएका संसोलधि नक्साको  सम्पूणा क्षेत्रफिको प्रलि व.वफ. रु.१/-(एक) का दरिे नक्सा संशोधन 
दस्िरु समेिलिई संशोलधि नक्सा स्वीकृि गररनेछ । 

ख) स्वीकृि भवनको मोहडा पररविान गनुापने भएमा संसोलधि नक्सा पेशगनुापने छ र सो को दस्िरु 
संसोलधिनक्सा दस्िरु सरह नै हनुेछ। 

 

5. बाटो  सम्बन्धी  व्यवस्थाः भवन लनमााण गना नक्सा पेश गदाा भवन लनमााण स्थिसम्म आविजावि गने 
बाटो अलनवाया हनुपुनेछ। बाटो सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोखजम हनुेछ : 
क) नापी नक्सा र वफल्डमा बाटो जलनएकोमा नगरपालिकाद्वारा िोवकएको मापदण्ड बमोखजम बाटो 

कायम हनुेछ।बाटोको अवस्था िम्बाइ, चौडाई, नापी नक्सा, वफल्ड र नगरपालिकाको मापदण्डमा 
फरक परेमा नगरपालिकाको मापदण्ड बमोखजम नै गररनेछ।प्रचलिि मापदण्डअनसुार वफल्डमा बाटो 
रहेको िर नापी नक्सामा सो बमोखजमको बाटो भएको नदेखखए  बाटोमा प्रयोग भएको जग्गाको 
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सम्बखन्धि जग्गाधनीहरुको उपखस्थलि/लिखखि सहमिीमा वडाबाट सजालमन गरी वफल्डको बाटोिाई 
आधार मान्न सवकनेछ। 

ख) लनजी जग्गािाई बाटो देखाइ नक्सापास गनुापने भए सम्बलधि जग्गाधनी वडा कायााियमा उपखस्थि 
भई वडा अध्यक्ष वा िोवकएको सदस्यको रोहवरमा सनाखि भएको मन्जरुरनामा पेश गनुापनेछ। 
यसरी नापी नक्सामा बाटो नभएको िर वफल्डमा लनजी जग्गाबाट बाटो देखाई नक्सापास गनुापने 
अवस्थामा स्थानीय सााँध संलधयार र जग्गाधनीको उपखस्थलिमा सजालमन गरी मन्जरुीनामा लिनपुनेछ। 

ग) नापी नक्सामा बाटो नभएको िर राखजनामाको कागज,िािपूजाा वा अन्य जग्गासंग सम्वद्ध 
कागजािहरुमा मापदण्ड अनसुारको बाटो रहेको भए सो बाटोिाई आधारमानी नक्सापास गररनेछ 
। 

घ) बाटोको मापदण्डको कारण "रामपरु नगरपालिका भवन लनमााण मापदण्ड २०७२" िाग ुहनु ु भन्दा 
अगाडी बनेका घरहरुको हकमा भने जलि लमटरको बाटोमा घर बनेको छ सोही अनसुार जे जस्िो 
अवस्थामा बनेको छ सोही अनसुसार अलभिेखीकरण गररनेछ। 

 

6. नक्सापास सम्बन्धी ववशषे व्यवस्था: नक्सापास ववना लनमााण गररएकोभवन वा पास भएको नक्सामा 
हेरफेर गरी लनमााण गररएको भवन वा नक्सापास प्रवियामा रहेको िरपासभैनसकेको अवस्थामा लनमााण 
भएको भवनको हकमा भवन लनमााण सम्बन्धी मापदण्ड र भवन संवहिा ववपररि भए/नभएको यवकन 
गरी त्यस्िा भवनको हकमा प्रमखु समक्ष सनुवुाइको िालग पेश गनुापनेछ ।त्यस्िा भवनहरुको प्रालबलधक 
प्रलिवेदन, नक्सावािाको भनाइ समेि सनुी/सनुवुाइ गरी प्रमखुिे न्यावयक मनको  प्रयोग गरी जररवाना 
गरी नक्सा पास गना वा भवनको कुनै भाग भत्काउने गरी ठहर गरेबमोखजम नक्सापास सम्बन्धी थप 
कारवाही हनुेछ। 

 

पररच्छेद ३ 

भवन लनमााण सम्पन्निा प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था 

7. भवन लनमााण सम्पन्निा प्रमाणपत्र लिनपुनेः 
क) नगरपालिका, लडजाइनर र नक्सा दरखास्िवािावीच भवन लनमााण सपुररवेक्षण िथा अनगुमन गना 

गररएको लत्रपखक्षय सम्झौिा वमोखजम लनमााण काया सम्पन्न भए पश्चाि ् लनमााण सम्पन्निा प्रमाणपत्र 
जारी हनुेछ । 
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ख) भवन लनमााण सम्पन्न भएपलछ हरेक घरधनीिे भवन लनमााण सम्पन्निाको प्रमाणपत्र लिनपुनेछ भवन 
लनमााण सम्पन्निाको प्रमाणपत्र प्राप्त गना अनसूुखच ३ मा उल्िेख भए बमोखजमको कागजािसवहि 
लनवेदन ददनपुनेछ। 

ग) उपदफा (ख) बमोखजम लनवेदन पेश भएपलछ ७(साि) ददनलभत्रभवन लनमााण इजाजि शाखाद्वारा 
िोवकएको प्राववलधकवाट लनमााण सम्पन्न भएको भवनको स्थिगि लनरीक्षण गरी नक्सापास गदाा 
िोवकएको शिा पािना गरे/नगरेको फोटो सवहिको प्राववलधक प्रलिवेदनपेश गनपुनेछ। 

घ) उपदफा (ग) बमोखजमको प्राववलधक प्रलिवेदनमा लनमााण भएकोभवन संरचनािे भवन संवहिा िथा 
भवन लनमााण सम्बन्धी मापदण्ड पूणा रुपमा पािना गरे/नगरेकोस्पष्ट खिुाई पेश गनुापनेछ।उि 
प्रलिवेदनको आधारमा देहायबमोखजम भवन लनमााण सम्पन्निाको प्रमाणपत्र ददईनछे : 

I. स्वीकृि नक्सा बमोखजम प्रचलिि भवन लनमााण मापदण्ड र भवनसंवहिा पािना गरेको भए 
सोही व्यहोरा खिुाई घरधनीिाई स्वीकृिी ववना थपलनमााण नगने व्यहोराको कबलुियिनामा 
गराई लनमााण सम्पन्निाको प्रमाणपत्र जारी गररनेछ। 

II. नक्सा बमोखजम प्रचलिि भवन लनमााण मापदण्ड पािना गरेको भए सोही व्यहोरा खिुाई 
घरधनीिाई थप लनमााण नगने व्यहोराको कबलुियिनामा गराई लनमााण सम्पन्निाको प्रमाणपत्र 
जारी  गररनेछ । 

III. नक्सा िथा भवन लनमााण मापदण्ड भन्दा बढी लनमााणगरी भएको भवनको हकमा बढी लनमााण 
गररएजलि संरचनाको हकमा नगरपालिकािे भत्काउन आदेशददएका बखि भत्काउनेछु भन्ने 
व्यहोरार थप लनमााण नगने भन्न े व्यहोराको कबलुियिनामा गराईलनमााण सम्पन्निाको 
प्रमाणपत्रजारी गररनेछ।  

ङ) प्राववलधकबाट पेश गरेको प्रलिवेदन सवहि भवन लनमााण सम्पन्निाको प्रमाणपत्र जारी गना भवन 
लनमााण इजाजि शाखाका सम्वखन्धि कमाचारीहरुिे प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि वा लनजिे अलधकार 
प्रत्यायोजन गरेको अलधकारी समक्ष पेश गनुापनेछ।भवन लनमााण सम्पन्निाकोप्रमाणपत्र जारी गने 
सम्बन्धी व्यवस्था उपदफा (घ) बमोखजम हनुेछ । 

च) सामान्यिः भवन लनमााण सम्पन्निाको प्रमाणपत्र लनवेदन पेशभएको लमलििे १० (दश) ददन लभत्र 
जारी गररनेछ। 

छ) पूवा स्वीकृि नक्साको िम्बाई/चौडाईमा ६" सम्म फरक भई भवन लनमााण भएिापलन भवन  
लनमााण सम्बन्धी मापदण्ड र भवन संवहिा अनकुुि बनेको भवनको उपदफा (घ) बमोखजमभवन 
लनमााण सम्पन्निाको प्रमाणपत्र जारी गना सवकनेछ। 

ज) पूवा स्वीकृि नक्साको िम्बाई/चौडाईमा ६" भन्दा बढी फरक भई भवन लनमााण भएिापलनभवन 
लनमााण सम्बन्धी मापदण्ड र भवन संवहिा अनकुुि बनेको भवनको हकमा नक्सा संसोधन गरी नयााँ 
क्षेत्रफिमा पेश गना िगाई नक्सा प्रमाखणि गरी उपदफा (घ)बमोखज लनमााण सम्पन्निाको प्रमाणपत्र 
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जारी गररनेछ।िर िम्बाई चौडाई फरक हुाँदा भवन लनमााण मापदण्ड र भवन संवहिाको प्रलिकुि 
भएमा अवस्था हेरी अलभिेखखकरण गररनेछ। 

झ) यदद घर लनमााण गने िममा घरको आंलसक भाग ऐिेनी, सरकारी िथा सावाजलनक जग्गामा पना 
गएमा, सम्बखन्धि वडा  जनप्रलिलनलधको रहोबरमा नापजांच गरर मचुलु्का उठाई नगर कायापालिको 
बैठकिे पाररि गरेको खण्डमा जलि क्षेत्रफिको घर आफ्नो जग्गामा बनेको छ सोही क्षेत्रफिको 
मात्र अलभिेखीकरण गररनेछ। 

ञ) यदद घर लनमााणको िममा अरुको जग्गामा पना गएमा नापी कायााियबाट वकत्ताकाट हनुे भएमा 
नक्सा सच्याई सकेपलछ मात्र सम्पन्न वा अलभिेखीकरण प्रमाणपत्र ददईनछ। 

ट) घर नक्सा पास सम्बन्धमा प्राववलधकिाई जग्गा सााँध लसमानामा स्पष्ट नभएको खण्डमा सम्बखन्धि 
प्राववलधकिे सम्बखन्धि जग्गा धनीिाई जग्गाको चौवकल्िा खोज्न अथवा जग्गा एवकन गना िगाउन 
पाउनेछ। 

ठ) भवन लनमााण सम्बखन्ध ऐन २०७७ प्रारम्भ पश्चाि दिााको िालग घर नक्सा पेश गदाा सम्पूणा 
मापदण्ड परुा गरर दिाा गरेको िर घरनक्सा सजालमनमा पेश भए बमोखजमको मापदण्ड परुा नभएको 
पाइएमा न.पा.िे कुनैपलन प्रमाणपत्र प्रदान गना बाध्य हनुेछैन िर सम्बखन्धि जग्गाधलनिे प्रमाणपत्र 
लिन चाहेमा मापदण्ड लबपररि लनमााण भएको संरचना भत्काई मापदण्ड परुा गरर आएमा प्रमाणपत्र 
प्रदान गना सवकनेछ। 

ड) भवन लनमााण मापदण्ड २०७२ भन्दा पछाडी र भवन लनमााण ऐन २०७७ भन्दा अगाडी बनेका 
घरहरुिाई सालबककै प्रविया अनसुार प्रमाणपत्र प्रदान गररनेछ।      

     

 

 

पररच्छेद ४ 

ववववध 

8. भवनको प्रयोजन पररविान सम्बन्धी व्यवस्था: भवन लनमााण गना लिएको स्वीकृलिमा फरक पारी अन्य 
प्रयोजनमा भवन प्रयोग गना लनवेदन परेमा प्राववलधकवाट साववकको स्वीकृलि नक्सासाँगहाि वफल्डमा 
लनमााण भएको भवनसाँग ििुनात्मक ववश्लषेण गरी भवनको प्रयोजन पररविान गना चाहेको मापदण्ड 
अनसुार लनलमाि भवन रहे/नरहेको यवकन गरी स्पष्ट राय सवहिको प्रलिवेदन पेश गनुापनेछ।प्रचलिि 
मापदण्ड अनसुार प्रयोजनपररविान गना सवकने भए नक्सा नामसारी गदाा िागे सरहको दस्िरु लिई 
भवनको प्रयोजन पररविान गना सवकनेछ। 
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9. नक्सा नामसारी सम्बन्धी व्यवस्था: नक्सापास गदाा एकाको हकभोगमा रहेको जग्गामा बनेको भवन 
सवहिको हक हस्िान्िरण भई अन्य व्यखिको नाममा स्वालमत्व हस्िान्िरण भएको देखखए आवश्यक 
प्रमाण कागजको आधारमा साववकको नक्सावािाको नाम पररविान गरी हािको घरजग्गाधनीको नाममा 
नक्सा नामसारी गररददनपुनेछ।नक्सा नामसारीको िालग अनसूुखच २ मा उल्िेख भए बमोखजमको 
कागजािहरु पेश गनुापनेछ। 

अनसूुखच २ मा उल्िेख भएबमोखजमको कागजािहरु पेश भए पश्चाि साववककै प्रयोजन हनुे गरर नक्सा 
नामसारी हनुेछ।फरक प्रयोजन हनुे गरर नक्सा नामसारीको िालग लनवेदन पेश भएमा फरक प्रयोजन 
अनसुार भवन लनमााण मापदण्ड िथा भवन संवहिा अनकुुि भए मात्र नामसारी गररनेछ।नामसारी र 
प्रयोजन पररविान गदाा िाग्ने दस्िरु नगरसभाबाट िोकेबमोखजम हनुेछ। 

10. प्रमाणपत्र संसोधन सम्बन्धी व्यवस्था:  

क) पवहिा जारी गररएको सम्पन्न िथा अलभिेखीकरण प्रमाणपत्रमा उल्िेख गररएको लबवरण भन्दा 
वफल्डमा (िम्बाई, चौडाई, उचाई, मोहडा, छच्जा आदी) फरक गराई प्रमाणपत्र संसोधन गनुापने 
भएमा प्रालबलधक प्रमखु सवहिको प्रालबलधक टोिीिे फेरी नााँपजााँच गरी सोही अनसुारको घरधनीिाई 
आवश्यक दस्िरु लिराई संसोलधि प्रमाणपत्र प्रदान गररनेछ। 

ख) घर नक्सा पासको प्रकृयामा दिाा भएका, सम्पन्न िथा अलभिेखखकरण प्रमाणपत्र लिईसकेपलछ जग्गा 
बेचलबखन भएमा घरधनीिे रामपरु नगर कायापालिकाको कायाािय घर नक्सा शाखामा जानकारी 
ददई साइट प्िान िथा प्रमाणपत्र संशोधन गनुापनेछ।  

 

11. जरुी समक्षपेशगररन े: दश हजार वगा वफट भन्दा बढी फ्िोर एररया (Floor Area) भएको भवनहरुको 
नक्सापास गदाा ववशेषज्ञहरुको सलमलि जरुी(Jury)बाट चेकजााँच गरी लसफाररस भएबमोखजम नक्सापास 
गररनेछ। 

 

12. प्रलिलिवप नक्सा फाईि सम्बन्धी व्यवस्था: घरधनीिे नक्सा फाईि हराई अको प्रलिलिवप फाईिको 
िालग लनवेदन गरेमा प्रालबलधक शाखा प्रमखुद्वारा जााँचबुाँझ गरी उखचि देखखएमा प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृिको िोक आदेश भएमा लनयम अनसुारको दस्िरु लिराई प्रलिलिवप फाईिको िालग व्यवस्था 
गररनेछ। 

 

13. संरचनात्मक ववश्लषेण (structural Analysis)सम्बन्धी व्यवस्था: संरचनात्मक ववश्लषेण (structural 

Analysis)गरी दिाा भएका घरनक्सामा ववश्लषेण(Analysis)गरेको भन्दा बढी संरचना ( जस्िै: बढी 
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क्याखन्टलिभर, मखन्दर, स्टोर, लसयर वाि पानी टंकी आदद) बनाएमा घरनक्सा प्रमाणपत्र ददन सवकन े
छैन। उि घरहरुिाई अलभिेखीकरण प्रमाणपत्र प्रदान गररनेछ। 

 

14. जररवाना सम्बन्धमा:  

क) अलभिेखीकरणमा दिाा भएका घरहरुमा स्वीकृलि ववना ििा थप, मोहडा वदल्ने, िम्वाई, चौडाई 
घटाउने/बढाउने काया गरेमा उि घरहरुिाई चाि ुआलथाक वषाको दस्िरुमा २०% िे ववृि गरर 
जररवाना दस्िरु लिइनेछ। 

ख) यस नगपलिकामा२०७५/०४/०१ भन्दा अगाडी नक्सापास दिाा प्रवियामा आई लनमााण भएका 
घरहरुमा ववना स्वीकृलि ििा थप, मोहडा वदल्ने िथा अन्य कुनै हेरफेर गरेमा चाि ुआलथाक वषाको 
दस्िरुमा ५०% िे ववृि गरर जररवाना दस्िरु लिइनेछ । 

ग) यस नगपलिकामा२०७५/०४/०१ भन्दा पछाडी  बनेका घरहरुमा मापदण्ड लभत्र रही ववना 
स्वीकृलि ििा थप्ने , मोहडा वदल्ने  िथा अन्य कुनै हेरफेर गरेमा चाि ुआलथाक वषाको दस्िरुमा 
दोब्बर गरर जररवाना दस्िरु लिइनेछ । 

घ) नयााँ घर सम्पन्न िथा अलभिेखखकारण प्रमाणपत्रको न.पा.िे लनधाारण गरेको दस्िरु रु ५०० 
लिइनेछ।  

ङ) भकूम्प पलछ मापदण्ड लभत्र रही लनमााण भएको भकूम्प वपलडिको घर िर अलभिेखीकरणमा दिाा 
भएमा त्यस्िो घरिाई ववशेष स्वीकृलि ददइनेछ। 

च) सेटब्याक लनधाारण गदाा सडक वकनारबाट आवासीय घरको िागी १.५ लमटर, व्यावसायीक भवनको 
िागी २.० लम. र सावाजलनक जग्गाबाट १.५ लम. छाडी लनधाारण गनपुछा। 

छ) गि आ.ब. २०७६/०७७ मा जग्गाको कर लिरेको िर सम्पखत्त कर (घर र घरेडी)को कर 
नलिरेकािाई यस आ.व. २०७७/०७८ को सम्पखत्त कर लिदा एक पटकको िालग कुनै अलिररि 
शलु्क नलिईकन एकै पटक दईुबषाको कर लिईनेछ।यसरी कर लिदा दोस्रो आ.व.मा २.५% 
(प्रलिशि) िे ह्रासकट्टी गरी कर लिईनेछ। 

ज) घर नक्साको अलभिेखखकरण प्रमाणपत्र िलगसकेपलछ घरको ििा थप्ने, मोहडा, िम्बाई 
चौडाईमाफेरबदि गनेगरेमा उि घरहरुिाई चाि ुआलथाक वषाको दस्िरुमा ५०% िे ववृि गरर 
जररवाना दस्िरु लिइनेछ।  

 

15. बाधा अड्काउ फुकाउन ेअलधकारः यस कायाववलध कायाान्वयनको िममा कुनै बाधा अड्काउ पना आएमा 
नगरकायापालिकािे बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ। 
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अनसूुखच-१ 

भवन लनमााण अनमुलि प्राप्त  गना  पेश गनुापने आवश्यक कागजािहरु: 

1. जग्गा धनी प्रमाणपूजााको प्रमाखणि प्रलिलिवप       १ प्रलि 

2. चाि ुआलथाक वषा सम्मको मािपोि लिरेको रलसदको प्रलिलिवप  

साववकको भवन भएको जग्गामा नयााँ भवन बनाउन वा िल्िा  

थप गना नक्सा पेश गने भए सम्पखत्त कर समेि लिरेको रलसदको प्रलिलिपी   १ प्रलि 

3. जग्गाधनी दिाा प्रमाण िािपजुाा प्रमाणपत्रको प्रमाखणि प्रलिलिवप    १ प्रलि 

4. जग्गा पास गदााको राखजनामा लिखिको प्रलिलिवप-              १ प्रलि  

5. घर बाटो िथा चारवकल्िा लसफाररसको प्रमाखणि प्रलिलिवप         १ प्रलि  
6. जग्गाधनी/घरधनी नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रमाखणि प्रलिलिवप     १ प्रलि 

7. वकत्ता नम्बर स्पष्ट भएको नापीको प्रमाखणि नक्सा      १ प्रलि 

8. पास गररने नक्सा (लडजाइनर र नक्सावािाको हस्िाक्षर सवहि)    ३ प्रलि 

9. लडजाईनरको इजाजिपत्रको नववकरण सवहिको फोटोकपी (सरोकारवािाबाट प्रमाखणि) १ प्रलि 

10. भवन लनमााण हनुेजग्गा (Site) मा पगु्ने बाटो प्रष्ट नभएमा बाटो प्रमाखणि हनुे वडा 
11. कायााियको लसफाररस(गठुीको जग्गा भए वाटोको िालग वकत्ताकाट नहनुे िरवाटो 

वफल्डमाभए गठुीको लसफाररश )        १ प्रलि 

12. जग्गा कुनै लनकायमा लधिोको िालग सरुक्षण राखखएको भए सम्वखन्धिलनकायवाटस्वीकृलिपत्र १ प्रलि 

13. गठुीको जग्गा भए गठुीको स्वीकृिी पत्र र नक्शावािा मोही भएमा जग्गाधनीको र  

जग्गाधनीिे भवन लनमााण गनेभएमा मोहीको मन्जरुीनामा     १ प्रलि 

14. नक्सावािा आफू उपखस्थि हनु नसक्ने भएमा एकाघरको व्यखि वा कानून बमोखजमको  

अलधकार प्राप्त व्यखिकोप्रमाखणि नागररकिाको प्रलिलिवप     १ प्रलि 

15. संस्थागि/व्यापारीक भवनको िालग पेश गनुा पने थप कागजािहरु    १ प्रलि 

क) उद्योग दिाा प्रमाण पत्रको प्रलिलिवप       १ प्रलि 

ख) VAT/PAN दिाा प्रमाणपत्रको प्रलिलिवप       १ प्रलि 

ग) िथा लनयमाविीको प्रलिलिवप        १ प्रलि 

घ) नगरपालिकामा व्यवसाय दिाा भएको प्रमाणपत्रको प्रलिलिवप    १ प्रलि 

ङ) संस्थाको लनणाय प्रलिलिपी         १ प्रलि 
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अनसूुखच - २ 

नक्सा नामसारी गना आवश्यक कागजािहरु: 

क) नक्सा नामसारी गररपाउाँ भने्न व्यहोराको घरजग्गाधनीको लनवेदन,  

ख) जग्गाधनी प्रमाणपूजााको प्रलिलिपी, 
ग) सम्बखन्धि मािपोि कायााियबाट हक हस्िान्िरण भएको कागजािको प्रलिलिपी, 
घ) नक्सापास प्रमाणपत्रको सक्कि प्रलि,  

ङ) स्वीकृि नक्साको सक्कि प्रलि, 

च) चािू आलथाक वषासम्मको भलूमकर र सम्पखत्त कर लिरेकोकागजको प्रलिलिपी, 
छ) नक्सा नामसारी गने भवनको फोटो । 
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अनसूुखच -३ 

1. दोस्रो चरणको (सपुरस्रक्चर लनमााण कायाको) ईजाजिपत्र प्राप्त गना पेश गनुापने आवश्यक कागजािहरु: 
क) दोस्रो चरणको (सपुरस्रक्चर लनमााण कायाको) ईजाजिपत्र पाउाँभन्ने व्यहोराकोलनवेदन,  

ख) Foundation, Plinth Level ढिान गदााको फोटो सवहिको लडजाइनरको Field Verification प्रलिबेदन, 
ग) बुंदा नं (ख) लमलि २०७७/०४/०१ पलछ दिाा भई लनमााण काया सरुु गरेका घरहरुमा िाग ुहनुेछ, 

2. लनमााण कायाको अस्थाई सम्पन्न प्रमाणपत्र प्राप्त गना पेश गनुापने आवश्यककागजािहरु: 
क) लनमााण कायाको अस्थाई सम्पन्न प्रमाणपत्र पाउाँ भन्ने व्यहोराको लनवेदन,  

ख) सम्पन्न लिन चाहेको Floor सम्मको ढिान गदााको फोटो सवहिकोलडजाइनरको Field Verification  

     प्रलिबेदन , 

ग) बुंदा नं (ख) लमलि २०७७/०४/०१ पलछ दिाा भई लनमााण काया सरुु गरेका घरहरुमा िाग ुहनुेछ, 
घ) लनमााण सम्पन्न भएको भागको सम्भव भएसम्म चारैिफा  देखखने गरी खखखचएको फोटोहरु, 

ङ) अस्थाई सम्पन्न लिन चाहेको भागको छुटै्ट नक्सा। 
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अनसूुखच -४ 

भवनलनमााण सम्पन्निाको प्रमाणपत्र प्राप्त गना पेश गनुापने आवश्यक कागजािहरु: 

क) भवनलनमााण सम्पन्निाको प्रमाणपत्र पाउाँ भने्न व्यहोराको नक्सावािको लनबेदन, 
ख) नक्सापास अनसुार भवन लनमााण भएको छ भलन घरधनी र लडजाइनरिे गरेको कबलुियिनामा, 
ग) प्रत्येक Floor ढिान गदााको फोटो सवहिकोलडजाइनरको Field Verification प्रलिबेदन,  

घ) भवन लनमााण सम्पन्न भएको भने्न व्यहोराकोलडजाइनरको प्रलिबेदन ( Building Completion Report), 

ङ) लनमााण सम्पन्न भएको भवनको सम्भव भएसम्म चारैिफा  देखखने गरी खखखचएको फोटोहरु, 

च) नक्सा स्वीकृि गदाा िोवकएका शिाहरु परुा गरेको व्यहोरा लनवेदनमा खिेुको हनुपुनेछ। 

छ) जस्िै Septic Tank िथा रुख/लबरुवा रोपेको अवस्था आदद। 

ज) भवन लनमााण सम्पन्निाको िागी आउन ुअगाडी भवन रंगरोगन गने काया बाहेक स्वीकृि नक्सा अनसुारको 
सम्पूणा काया सवकएको र भयााङ्ग छाना स्थाई रुपमा व्यवखस्थि िररकािे छाईएको वा ढिान  

गरेको हनुपुनेछ। 
 

 


