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ऩाख्रीिास नगयऩाधरका नक्सा ऩास कामयविधध-२०७२
ऩृष्ठबूधभ
ऩाख्रीिास नगयऩाधरकाभा घय धनभायण गदाय नक्सा ऩास गनुय ऩने प्रािधान बए ताऩधन प्रबाफकायी रुऩभा रागू हुन
नसकेको सन्दबयभा व्मिशस्थत िहयीकयण तथा घयनक्सा ऩासको काभराई व्मफशस्थत गनय ऩाख्रीिास नगयऩाधरकारे स्थानीम
स्िामत्त िासन ऐन धनमभािरी अनुसाय बिन धनभायण भाऩदण्ड २०७२ रागू गये को छ ।
नेऩारको सम्ऩूणय ऺेत्रधबत्र धनभायण हुने बिनहरुराई बूकम्ऩ प्रधतयोधात्भक प्रविधधमुक्त, वकपामती य बयऩदो िनाउन धभधत
२०६०/९/२ भा नेऩार सयकायफाट धनणयम बई सुयशऺत धनभायणका विधबन्न विषमहरु सभावहत “यावष्डम बिन धनभायण सॊ वहता
२०६०” तत्कार रागू गनय सफै धनकामहरुराई धनदे िन बइसकेको छ ।
बिन धनभायणको राधग नक्साऩास गदाय स्थानीम स्िामत्त िासन ऐन २०५५, स्थानीम स्िामत्त िासन धनमभािरी
२०५६, ऩाख्रीिास न.ऩा.को बिन धनभायण भाऩदण्ड २०७२ य यावष्डम बिन धनभायण सॊ वहता २०६० सभेतराई ध्मानभा याखी
व्मिशस्थत िहयीकयण तथा फसोफासका राधग नक्साऩासको काभराई व्मिशस्थत तथा प्रबािकायी फनाउन ऩाख्रीिास
नगयऩाधरकाको धभधत ..................... गतेका ददन फसेको १ औ नगय ऩरयषद्को धनणयमानुसाय कामयकायी अधधकृतभा
प्रत्मामोशजत अधधकाय फभोशजभ धभधत २०७२/०६/०१ दे शख ऩाख्रीिास नगयऩाधरकाफाट ऩाख्रीिास नगयऩाधरका नक्साऩास
कामयविधध २०७२ रागू गरयएको छ ।

१.

ऩरयबाषा :
विषम िा प्रसॊ गरे अको अथय नरागेभा मस कामयविधधभा प्रमोग बएका धनम्न धरशखत िब्दहरुरे धनम्न धरशखत अथय

जनाउछन् ।

(क)

“बिन” बन्नारे आिासीम औद्योधगक, शितबण्डाय, गोदाभ घय, धसनेभा घय, व्माऩारयक बिन, कामायरम,
सबागृह िा अन्म कुनै प्रमोजनको राधग फनेको कुनै बौधतक सॊ यचना सॊ झनु ऩछय य मो िब्दरे त्मस्तो
सॊ यचनाको कुनै बाग सभेतराई जनाउॉछ ।

(ख)

“बिनधनभायण” बन्नारे नमाॊ िनाउने, ऩुयानो बत्काई ऩुनधनयभायण गने, तरा थऩ गने, भोहडा पेने िा साविकको
बिनभा झ्मार, ढोका, फादयरी, कौिी, दरान य उचाइ आदद थऩघट गयी फनाउने िा सो सम्फन्धी अन्म
कामय सॊ झनु ऩछय ।

(ग)

“नक्सा” बन्नारे बिन धनभायण सम्फशन्ध सम्ऩूणय ये खाशचत्र विियण य अन्म कागजऩत्र सझनुऩछय ।

(छ)

“धनभायण सुऩयीिेऺक” बन्नारे सॊ म्िशन्धत घय सॊ यचना फनाउॉदा सुऩयीिेऺण गने प्राविधधक सॊ म्झनु ऩदयछ ।

(ज)

“तरा” बन्नारे बिन िा धनभायणको बूॉईंहरु िा बूॉईंदे शख धसधरङ्फीचको बागराई भाधननेछ ।

(झ)

“शलरन्थ एरयमा” बन्नारे बूधभगत तरा िा कुनै तराको गायो सवहतको सम्ऩूणय ढावकएको ऺेत्रपरराई
भाधननेछ ।

(ञ)

“उऩमोग Occupancy” बन्नारे कुन प्रमोजनको धनधभत्त धनभायण बएको हो जस्तै् आिास, व्माऩारयक,
ु आिासगृह, अस्ऩतार आदद सम्झनु ऩदयछ ।
िीतबण्डाय, गोदाभघय, सॊ मक्त

(ट)

“उऩमोग ऩरयितयन” बन्नारे एक उऩमोगफाट अको उऩमोग गने सॊ म्झनु ऩदयछ ।

(ठ)

“बिन धनभायणको उचाइ” बन्नारे सभतर छाना (Flat Roof) का हकभा जभीनको साराखारा सतहफाट
बिन िा बिन धनभायणको भाधथल्रो सतह सम्भको उचाइ िा सम्फशन्धत अधधकायीरे तोकेफभोशजभको
उचाइ भाधननेछ ।

(ड)

“ऐन” बन्नारे स्थानीम स्िामत्त िासन ऐन २०५५ राई सम्झनु ऩदयछ ।
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(ण)

“धनमभािरी” बन्नारे स्थानीम स्िामत्त िासन धनमभािरी २०५६ राई सम्झनु ऩदयछ ।

(त)

“बिन सॊ वहता” बन्नारे नेऩार यावष्डम बिन धनभायण सॊ वहता २०६० राई सम्झनु ऩदयछ ।

(थ)

“भाऩदण्ड” बन्नारे बिन धनभायण भाऩदण्ड २०७२ राई सम्झनु ऩदयछ ।

(द)

“कामयविधध” बन्नारे ऩाख्रीिास नगयऩाधरका नक्साऩास कामयविधध २०७२ राई सम्झनु ऩदयछ ।

बिनहरुको िगॉकयण :
नेऩार यावष्डम बिन धनभायण सॊ वहता २०६० (Nepal National Building Code) तथा बिन (ऩवहरो सॊ िोधन) ऐन

२०६४ को आधायभा ऩाख्रीिास नगयऩाधरका ऺेत्र धबत्र फन्न सक्ने बिनहरुराई धनम्न उल्रेशखत चाय िगयभा विबाशजत
गरयएका छन् ।

(क)

“क” िगय–इन्टयनेिनर स्टे ट अप द आटय (International State of Art) धडजाइन ऩद्धधतफाट धडजाइन
गरयएका बिनहरु

(ख)

“ख” िगय – प्रोपेसनरी इशिधनमडय (Professionally Engineered) धडजाइन: सॊ वहताभा यहे का सुयऺाका
आधायबूत प्रािधानहरुराई अनुसयण गयी धडजाइन गरयएका बिनहरु

(ग)

“ग” िगय – म्मान्डेटयी रुल्स् अप थम्फ (mandatory Rules of Thumbs - MRT): न्मूनतभ ऩारना गनै
ऩने प्रािधानहरुको प्रमोगफाट धडजाइन गरयएका साभान्मतमा िहय फजायहरुभा चरन चल्तीभा यहेका
बिनहरु

(घ)

“घ” िगय– ग्राभीण बेकका घयहरुका राधग सुझाइएका धनदे शिका (Guidelines for Rural Buildings)
अनुसाय धडजाइन गरयएका घयहरु

२.१

िगॉकयण गरयएका बिनहरुको व्माख्मा

(क)

“क” िगयका बिनहरु
ु
ु भा गरयएका बूकम्ऩीम सुयऺा सम्फशन्ध विशिष्ट
सॊ सायका विधबन्न विकधसत भुरक
तथा हाम्रै भुरक

अनुसन्धान अध्ममनफाट तजुभ
य ा बएका स्थावऩत विशिष्ट ऩद्धधतफाट धडजाइन गरयएका बिनहरु मस िगयभा ऩदयछन् ।
ु हरुका बिन धनभायण सॊ वहता (Building Code)
साथै बूकम्ऩीम सुयऺा सम्फशन्ध उच्च प्रािधान बएका विकधसत भुरक
हरुराई अनुसयण गयी नेऩारको बूकम्ऩीम वििेषता सभेतराई सभेटी धडजाइन धनभायण गरयने बिनहरु सभेत मस
िगयभा ऩदयछन् । मस अन्तगयत घय अगाधडको सडक रेफरफाट १८ धभटय अग्रो िा ऩाॉच िा सो बन्दा फढी तल्रा
बएको फढी उचाइका (High Rise) बिनहरु ऩदयछन् । साथै वििेष प्रमोगका बिनहरु जस्तै् धसनेभाहर, साियजधनक
बिनहरु (जहाॊ धे यै भाधनसहरु जम्भा हुन्छन्, विद्यारम बिनहरु, अस्ऩतार आददका साथै यावष्डम भहत्िका
सॊ िेदनिीर विमाकराऩको राधग धनभायण हुने बिनहरु जस्तै् दूयसॊ चाय, ये धडमो तथा टे धरधबजन सॊ चाय, ऩेट्रोधरमभ
ऩदाथय सॊ चम गने बण्डायहरु, विभानस्थर धनमन्त्रण तथा सॊ चारनका राधग फधनने बिनहरु, साॊस्कृधतक भहत्िका
बिनहरु य अन्म भहत्िऩूणय सयकायी य साियजधनक प्रमोजनका बिनहरु मस िगयभा ऩदयछन् ।

(ख)

“ख” िगयका बिनहरु
बिन सॊ वहताभा यहे का सुयऺाका आधायबूत प्रािधानहरु (Standard Code Provisions) को अनुसयण गयी

धडजाइन गरयएका बिनहरु मस िगयभा ऩदयछन् । इशिधनमय प्राविधधकहरुद्धाया धडजाइन य ये खदे ख गयी फनाइने
बूॉईंतराको ऺेत्रपर (Plinth Area) १००० िगय वपट बन्दा फढी बएका िा ३ बन्दा फढी तरा बएका तथा एउटा
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वऩरय िा गायोदे शख अको वऩरय िा गायो सम्भको दूयी (Structural Span) ४.५ धभटय बन्दा फढी बएका आिासीम
एिॊ अन्म बिनहरु मस िगयभा ऩदयछन् । साथै “ग” य “घ” िगयका बिनहरुको राधग ददइएका अधधकतभ
प्रािधानहरु बन्दा पयक अिस्था बएका अन्म सम्ऩूणय बिनहरु सभेत मसै िगयभा ऩदयछन् । मस िगयका बिनहरु
धडजाइन गदाय नेऩार यावष्डम बिन सॊ वहताका धनम्न खण्डहरुको प्रमोग गनुय ऩदयछ ।

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
(ग)

NBC 101 : Materials Specifications
NBC 102 : Unit Weight of Material
NBC 103 : Occupancy Load (Imposed Load)
NBC 104 : Wind Load
NBC 105 : Seismic Design of Buildings in Nepal
NBC 106 : Snow Load
NBC 107 : Provisional Recommendation on Fire Safety
NBC 108 : Site Consideration for Seismic Hazards
NBC 109 : Masonry : Unreinforced
NBC 110 : Plain and Reinforced concrete
NBC 111 : Steel
NBC 112 : Timber
NBC 113 : Aluminium
NBC 114 : Construction Safety
NBC 206 : Architectural Design Requirement
NBC 207 : Electrical Design Requirements for (Public Buildings)
NBC 208 : Sanitary and Plumbing Design Requirements
“ग” िगयका बिनहरु
म्मानन्डेटयी रुरस् अप थम्फ (Mandatory Rules of Thumb) अथिा न्मूनतभ ऩारना गनै ऩने

प्रािधानहरुको ऩारना गयी धडजाइन गरयने साभान्मतमा नेऩारी िहय फजायभा चरन चल्तीभा यहेका जस्ता बिनहरु
मस िगयभा ऩदयछन् । बूइतराको ऺेत्रपर (Plinth Area) १००० िगय वपट बन्दा कभ, ३ तरा सम्भ िा उचाई
११ भीटय बन्दा कभ बएका, तथा एउटा वऩरय िा गायो दे शख अको वऩरय िा गायो सम्भको दुयी (Structural

Span) ४.५ धभटय बन्दा कभ बएका आिािीम घयहरु मस िगय अन्तगयत ऩदयछन् । साथै घयको गायो िा वऩरय
जग्गाको धसभानाभा नजोधडएका घयहरु भात्र मस िगयभा ऩदयछन् । मस्तो वऩरय िा गायोहरु जग्गाको धसभानाभा
जोधडई जग Eccentric फनाउनु ऩने खारका घयहरु बने “ख” िगय अनुसाय धडजाइन गनुय ऩदयछ । मस िगयका
बिनहरुको धडजाइन राधग नेऩार यावष्डम बिन सॊ वहताका धनम्न खण्डहरुको प्रमोग गनुय ऩदयछ ।

1. NBC 201 : Mandatory Rules of Thumb : Reinforced Concrete Building with Masonry Infill
2. NBC 202 : Mandatory Rules of Thumb : Load Bearing Masonry
3. NBC 203 : Mandatory Rules of Thumb : Reinforced Concrete Building without Masonry Infill
(घ) “घ” िगयका घयहरु
ग्राभीण बेकका घयहरुका राधग सुझाइएका धनदे शिका (Guidance of Rural Building) अनुसाय धडजाइन
गयी फनाइने ग्राभीण बेकहरुभा फन्ने जस्ता घयहरु मस िगयभा ऩदयछन् । मसभा १ िा २ तल्रे ऩयार, छ्िारी िा
पुसको छाना बएका कच्ची घय तथा शझॊ गटी िा टामरका छाना बएका भाटोको जोडाइभा ढु ङ्गा िा इट्टाको गायो
रगाई फनाइने घयहरु ऩदयछन् । मस्ता घयहरुको बूॉईं तराको ऺेत्रपर ७५० िगय वपट तथा जम्भा तराहरुको
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ऺेत्रपर १५०० िगयवपट बन्दा फढी हुन ु हुदैन । मस िगयका घयहरुको धडजाइनका राधग नेऩार यावष्डम बिन
सॊ वहताका धनम्न खण्डहरुको प्रमोग गनुय ऩदयछ ।

1. NBC 203 : Guidelines for Earthquake Resistance Building Construction : Low Strength Masonry
2. NBC 204 : Guidelines for Earthquake Resistance Building Construction : Earthen Buildings (EB)

३.

नगयऩाधरका ऺेत्र धबत्र फन्ने सफै बिनहरुको धडजाइन गनुय ऩने :
स्थानीम स्िामत्त िासन ऐन २०५५ भा उल्रे ख बए अनुसाय नगय ऺेत्रभा धनभायण हुने बिनहरु जस्तै : धनजी बिन,

सयकायी, अधयसयकायी, शिऺणसॊ स्था, अस्ऩतार, सयकायी कामायरमहरु सभेतरे सम्फशन्धत न.ऩा. फाट ऩूफय स्िीकृधत धरएय भात्र
(नमाॉ बिन, तरा थऩ, आदद) बिन धनभायण गनुय ऩनेछ । ऩाख्रीिास नगयऩाधरका ऺेत्र धबत्र फन्ने सम्ऩूणय घयहरुको/बिनहरुको
बूकम्ऩीम एिॊ अन्म प्रकोऩ जोशखभफाट सुयऺाको सुधनशितताको राधग सॊ यचनात्भक धडजाइन (Structural Design) गरयएको
हुन ु ऩदयछ ।मसका राधग धनम्न अनुसाय हुन ु ऩदयछ ।

(क)

सफै िगयभा ऩने बिनहरु बूकम्ऩीम सुयऺाको दृवष्टकोणरे बिन सॊ वहताको प्रािधान अनुसाय धडजाइन य
धनभायण गनुय ऩनेछ । धनजी आिािीम, िा अन्म जुनसुकै प्रमोजनका राधग फन्ने बिनहरु तथा सयकायी िा
जुनसुकै धनकामद्वाया धनभायण गरयने बिनहरुका हकभा ऩधन मो प्रािधान रागू हुनेछ । नमाॉ धनभायणका
अधतरयक्त ऩुन्धनभायण, आॊशिक धनभायण तथा भोहोडा पेने कामयभा सभेत धनभायण सॊ वहता अनुसाय गनुऩ
य नेछ ।

(ख)

“क” िगयका इन्टयनेिनर स्टे ट अप द आटय धडजाइन ऩद्धधत अनुसाय धडजाइन गरयने बिनहरुभा नेऩारको
बूकम्ऩीम वििेषता सभेत विचाय गरयएको हुन ु ऩदयछ । बिन फन्ने ठाउॉको जभीनको ऩयीऺण (Soil Test)
गयी सो को आधायभा सुयशऺत बाय फहन ऺभता (Safe Bearing Capacity) धरई जगको धडजाइन
गरयएको हुन ु ऩदयछ । International State of the Art ऩद्धधत अनुसाय नै धडजाइनयरे नमाॉ धनभायण
साभग्री य धनभायण ऩद्धधतको प्रमोग गने गयी बिनहरुको धडजाइन गनय सक्ने छन् । तय सो धनभायण साभग्री
तथा धनभायण ऩद्धधत उऩमुक्त तथा ऩमायप्त छ बनी आिश्मक कागजात (Document), तथ्माङ्क (Data) तथा
तथ्महरु (Facts and Figures) प्रस्तुत गने य प्रभाशणत गने दावमत्ि धडजाइनयको नै हुने छ ।

(ग)

“ख” िगयभा ऩने बिनहरुको धडजाइन गदाय बिनका विधबन्न बागहरुभा आउने बाय (Load) को वहसाफ गदाय
सॊ वहताका सम्फशन्धत खण्डहरुभा ददइएका बायको भाऩदण्ड अनुसाय गनुय ऩनेछ । सो न्मूनतभ बाय बन्दा
कभ बायको राधग धडजाइन गनय ऩाइने छै न ।

(घ)

“ख”, “ग” य “घ” िगयभा ऩनय सक्ने जुनसुकै बिनराई ऩधन “क” िगयको स्टे ट अप द आटय ऩद्धधतफाट
धडजाइन गनय सवकनेछ । तय त्मसो गदाय स्ऩष्टसॊ ग स्टे ट अप द आटय भुताविक धडजाइन गरयएको बनी
उल्रेख गनुय ऩने छ य सम्ऩूणय प्रािधानहरु सोही अनुसाय ऩारना गरयएको हुन ु ऩनेछ ।

(ङ)

“ग” य “घ” िगयभा ऩने बिनहरु बिन सॊ वहताको खण्डहरु िभि् म्मान्डेटयी रुल्स अप थम्फ
(Mandatory Rules of Thumb) तथा धनदे शिका (Guidelines) भा ददइएका प्रािधानहरु अनुसाय धडजाइन
गनुय ऩदयछ । सॊ वहताका उऩमुक्त
य
खण्डहरुभा ददइएका प्रकृधतका बिनहरु भात्र धतनीहरुभा यहेका प्रािधान
अनुसाय धडजाइन गनय ऩाइनेछ । त्मस फाहेकका पयक प्रकृधतका सम्ऩूणय बिनहरु न्मूनतभ “ख” िगयको
धडजाइन ऩद्धधत िा “क” िगयको ऩद्धधतफाट धडजाइन गनुय ऩने छ । तय “ग” य “घ” भा ऩने बिनहरुराई
ऩधन “ख” िगयको अनुसाय Data Analysis य Design Calculation गयी धडजाइन गनय सवकनेछ ।

(च)

बिन जुन प्रमोग (Functional Use) जस्तै् आिासीम, व्माऩारयक, िैशऺक इत्मादद को राधग धडजाइन
गरयएको हो य स्िीकृधत धरइएको हो त्मही प्रमोजनभा भात्र उऩमोग गनुय ऩने छ । बिनको प्रमोग
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ऩरयितयन गनुय ऩये भा िा तरा थलन िा जोड्न ऩये भा (Horizontal Expansion) सोही अनुसाय धडजाइन
धनभायण ऩरयियतन गयी स्िीकृधत धरएय भात्र ऩरयितयन गनुय ऩदयछ ।

४.

विधबन्न िगयका बिनहरुको धडजाइनको राधग आिश्मक धडजाइनयको न्मूनतभ मोग्मता :



“क” िगय का बिनहरु स्ट्रक्चयर िा बूकम्ऩ इशिधनमय (Structural/Earthquake Engineer) स्ट्रक्चयर िा
बूकम्ऩ इशिधनमय बन्नारे भान्मता प्राप्त िैशऺक सॊ स्था िा विश्व विद्यारमफाट स्ट्रक्चयर िा बूकम्ऩ इशिधनमरयङ्ग
भा स्नातकोत्तय तह ऩुया गये को, िा भान्मता प्राप्त िैशऺक सॊ स्थाफाट धसधबर इशिधनमरयङ्गभा स्नातक ऩुया गयी
कम्तीभा १० िषय बिनहरुको स्ट्रक्चयर धडजाइनभा अनुबि बएको िा धसधबर इशिधनमरयङ्ग सॊ कामभा
स्नातकोत्तय ऩुया गयी कम्तीभा ३ िषय बिनहरुको स्ट्रक्चयर धडजाइनभा अनुबि बएको ।



“ख” िगयका बिनहरु भान्मता प्राप्त िैशऺक सॊ स्थाफाट धसधबर इशिधनमरयङ्गभा स्नातक ऩुया गयी कम्तीभा २ िषय
बिनहरुको स्ट्रक्चयर धडजाइनभा अनुबि बएको



“ग” िगयको बिनहरु भान्मता प्राप्त िैशऺक सॊ स्थाफाट धसधबर िा आवकयटे क्चयर इशिधनमरयङ्गभा धडलरोभा ऩुया
गये को



“घ” िगयको बिनहरु धस.टी.इ.धब.टी. (CTEVT) फाट भान्मता प्राप्त शिऺण सॊ स्थाफाट धसधबर िा आवकयटे क्चय
विषमभा अधसष्टे न्ट सफ ईशिधनमय ऩुया गये को ।



भाधथ विधबन्न िगयका बिनहरुका राधग ददइएका न्मूनतभ मोग्मता हुन ् । न्मूनतभ मोग्मता बन्दा फढी मोग्मता
बएकाहरुरे कुनै ऩधन बिनहरुको धडजाइन गनय सक्नेछन् ।



“क” िगयको बिनको धडजाइन गनय मोग्मता ऩुगेका धडजाइनयहरुरे “ख”, “ग” य “घ” सफै िगयका बिनहरुको
धडजाइन गनय सक्ने छन् । त्मस्तै “ख” िगयको बिनको धडजाइन गनय मोग्मता ऩुगेका धडजाइनयहरुरे “ग” य

“घ” का तथा “ग” का राधग मोग्मता ऩुगेका धडजाइनयहरुरे “घ” का सभेत बिनहरुको धडजाइन गनय सक्नेछन् ।



स्िीकृधतका

राधग

ऩेि

गरयने

दयखास्त, नक्सा

य

धडजाइन

कागजातहरुको

साथभा

अन्म आिश्मक

कागजातहरुको अधतरयक्त सम्फशन्धत धडजाइनयको मोग्मता खुरेको प्रभाण ऩत्र ऩधन सॊ रग्न गनुय ऩनेछ ।
ऩयाभियदाता कम्ऩनीको हकभा कम्ऩनी दतायको प्रभाण ऩत्र ऩधन सॊ रग्न गनुय ऩनेछ ।

५.

बिन धनभायणका राधग शिपारयस गरयएका ताधरभ प्राप्त धनभायण व्मिसामी िा धनभायणकभॉहरुको
प्रमोग गनुय ऩने :
(क)

बिन धनभायण सॊ वहता अनुसायको बिन धनभायण गनयको राधग बूकम्ऩ प्रधतयोधी बिन धनभायण सम्फन्धभा
ताधरभप्राप्त धनभायणकभॉ िा धनभायणव्मिसामीहरुको भात्र प्रमोग गनुय ऩदयछ ।

(ख)

मसका राधग ऩाख्रीिास नगयऩाधरकारे सम्ऩूणय इच्छु क धनभायणकभॉ एिॊ धनभायणव्मिसामीहरुराई सभमसभमभा बूकम्ऩ प्रधतयोधी बिन धनभायण सम्फन्धी ताधरभ उऩरब्ध गयाउने छ य सपरताऩूिक
य ताधरभ
सम्ऩन्न गनेहरुराई ऩाख्रीिास नगयऩाधरकारे प्रभाण-ऩत्र प्रदान गयी धतनीहरुराई ताधरभ प्राप्त धनभायणकभॉ
िा धनभायण व्मिसामीको रुऩभा दताय गयी तोवकएको धनशित दस्तुय धरई व्मिसाम प्रभाणऩत्र प्रदान गने छ
। मस्ता सूचीकृत धनभायणकभॉ िा धनभायण व्मिसामीहरुराई भात्र बिन धनभायण कामयभा सॊ रग्न गयाउन
ऩाइनेछ ।

(ग)

नक्सा धडजाइन स्िीकृत गनयको राधग ददइने दयखास्तभा नै धनधायरयत पायाभभा आपूरे घय फनाउन
रगाउन चाहेको धनभायणकभॉ िा धनभायण व्मिसामीको नाभ िा ठे केदाय कम्ऩनीको नाभ उल्रे ख गनुय ऩनेछ
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य मसभा सम्िशन्धत धनभायण व्मिसामी, ठे केदाय कम्ऩनी िा धनभायणकभॉको सहभधत स्िरुऩ हस्ताऺय ऩधन
हुन ऩनेछ ।

(घ)

ऩधछ कुनै कायणिि ऩवहरे छनौट बएको ठे केदाय िा धनभायणकभॉफाट बिन धनभायण गयाउन नसवकने
अिस्था बएभा सोको उऩमुक्त कायण सवहत सम्फशन्धत नगयऩाधरकाराई जानकायी गयाई धनभायण व्मिसामी,
ठे केदाय कम्ऩनी िा धनभायणकभॉ ऩरयियतन गनय ऩाइने छ । तय मसयी ऩरयितयन गरयने धनभायण व्मिसामी,
ठे केदाय कम्ऩनी िा धनभायणकभॉ ऩधन ताधरभ प्राप्त एिभ् ऩाख्रीिास नगयऩाधरकाफाट व्मिसाम प्रभाणऩत्र
धरएको नै हुन ऩने छ य धनजको सभेत सहभधत स्िरुऩ हस्ताऺय हुन ु ऩनेछ ।

(ङ)

ऩाख्रीिास नगयऩाधरकाभा दताय बएका धनभायण व्मिसामी, ठे केदाय कम्ऩनी िा धनभायणकभॉहरुरे स्िीकृत
नक्सा, धडजाइनहरुको ऩूणय ऩारना गयी बिन धनभायण कामय गनुय ऩनेछ । कुनै बिनभा ठे केदाय िा
धनभायणकभॉरे धनमतिि िा राऩयिाहीऩूिक
य बिन सॊ वहताको ऩारना नगयी िा स्िीकृत नक्सा य धडजाइन
अनुरुऩ नहुने गयी धनभायण गये को ऩाइएभा नगयऩाधरका कामायरमरे चयणफद्ध रुऩभा कायिाही गनेछ ।
कायिाहीको चयण मस प्रकाय यहनेछ।






ऩवहरो चोटी गल्ती बेवटएभा धनजराई सजग गयाउनका राधग सचेतऩत्र ददने,
दोस्रो चोटी ऩधन गल्ती बेवटएभा धनजराई कारो सूचीभा याख्ने
तेस्रो चोटी ऩधन गल्ती बेवटएभा धनजको प्रभाणऩत्र एक िषयका राधग खाये ज गने
चौथौं तथा अशन्तभ ऩटक ऩधत गल्ती बेवटएभा धनजको दताय खाये ज गयी ऩाख्रीिास नगयऩाधरका ऺेत्र
धबत्र बिन धनभायण कामयभा सॊ रग्न हुन नऩाउने

(च)

नक्साऩास इकाईरे सभम सभमभा दताय बएका सूचीकृत धनभायण कभॉ, धनभायण व्मिसामी तथा ठे केदाय
कम्ऩनीहरुको कामयको अनुगभन तथा भूल्माॊकन गनेछ ।

(छ)

ऩाख्रीिास नगयऺेत्रधबत्र कामययत धनभायण व्मिसामी, धनभायणकभॉ य ठे केदाय कम्ऩनीहरुराई स्िीकृत नक्सा
अनुसाय धनभायण गनय अधबप्रेरयत गनय हये क िषय भाघ २ भा भनाइने “बूकम्ऩ सुयऺा ददिस” का ददन उत्कृष्ट
धनभायण व्मिसामी । ठे केदाय कम्ऩनी िा धनभायणकभॉको रुऩभा सम्भान गरयनेछ ।

नोट : तत्कार भाधथ उल्रेशखत ताधरभप्राप्त धनभायणकभॉ उल्रेखधनम भात्राभा नयहेकोरे मो व्मिस्था मस िषय २०७२ भा रागू नयहने तथा
अगाभी िषय २०७३ दे शख रागू गदै जाने तय धनभायण व्मिसामी िा ठे केदाय कम्ऩनीको हकभा अधनिामय रुऩभा मस ऩाख्रीिास नगयऩाधरकाभा
दताय बएको हुन ु ऩनेछ

६.

बिन धनभायणको सुऩरयिेऺण तथा नगयऩाधरकाद्वाया वपल्ड जाॉच :
(क)

बिन धनभायणराई बिन धनभायण सॊ वहता तथा स्िीकृत बएको नक्सा, धडजाइन अनुसायको फनाउने भुख्म
शजम्भेिायी घयधनी, धनभायणकभॉ÷ठे केदाय तथा सुऩरयिेऺक ऩयाभियदाताको हुनेछ । नगयऩाधरकारे बिन
धनभायण सॊ वहता तथा स्िीकृत नक्सा, धडजाइन अनुसायको धनभायण कामय बए-नबएको वपल्ड जाॉच गने छ ।
वपल्ड जाॉच गदाय बिन धनभायण सॊ वहता तथा स्िीकृत नक्सा, धडजाइन अनुसाय नबएको ऩाइएभा
नगयऩाधरका कामायरमरे धनभायण योक्का गने दे शख विधबन्न चयणभा धनभायणकभॉ, ठे केदायको दताय खाये ज गने ,
सुऩरयिेऺकको दताय खाये ज गने रगामतका कायिाही गनय सक्नेछ ।

(ख)

त्मसकायण धनभायण कामयराई बिन धनभायण सॊ वहता तथा स्िीकृत नक्सा, धडजाइन अनुरुऩको फनाउनको
राधग घयधनीरे धनभायण कामयको सुऩयीिेऺण गनय प्राविधधक सुऩयीिेऺक याख्नु ऩनेछ । मस्तो सुऩयीिेऺक
कम्तीभा जुन िगयको बिन हो सो को धडजाइनको राधग मोग्मता ऩुगेको प्राविधधक हुन ु ऩनेछ । नक्सा
स्िीकृतीको राधग ददइने दयखास्तभा नै सम्फशन्धत सुऩयीिेऺकको नाभ उल्रेख गयी सो प्राविधधकको
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हस्ताऺय सभेत याख्नु ऩनेछ । तय कुनै कायणिि ऩधछ सुऩयीिेऺक ऩरयितयन गनुय ऩने बएभा
नगयऩाधरकाराई धरशखत जानकायी ददई सुऩयीिेऺक ऩरयितयन गनय सवकनेछ । तय सो कामय गनुय ऩये भा
ऩरयितयन बएका सम्फशन्धत सुऩयीिेऺकको सभेत हस्ताऺय हुन ु ऩनेछ ।
(ग)

सुऩयीिेऺकरे बिन धनभायण कामयको धनमधभत सुऩयीिेऺण गनुय ऩने छ । तय धनभायण कामयको
सुऩयीिेऺणको प्राविधधक प्रधतफेदन कम्तीभा धनम्न चयणभा नगयऩाधरकाभा ऩेि गनुय ऩने छ ।




(घ)

सुऩयस्ट्रक्चयको काभ सम्ऩन्न बएऩधछ
घयको धनभायण सम्ऩन्न बएऩधछ

नक्साऩास िाखारे बिन धनभायणको धनम्नानुसायको सभमभा वपल्ड जाॉच गनेछ ।




(ङ)

धड.ऩी.सी. गयी सके ऩधछ

बिनको रे –आउट गने िेराभा
सुऩयस्ट्रक्चयको काभ सम्ऩन्न बएऩधछ
घयको धनभायण सम्ऩन्न बएऩधछ

भाधथको तीनै अिस्थाभा वपल्ड जाॉचको राधग घयधनीरे दयखास्तभा सॊ रग्न पायाभ अनुसाय सम्फशन्धत
नगयऩाधरकाभा धनफेदन ददनु ऩने छ । धनफेदनको साथभा सम्फशन्धत अिस्थाको सुऩरयिेऺकको प्राविधधक
प्रधतफेदन ऩधन सॊ रग्न गनुय ऩनेछ ।

(च)

सुऩयीिेऺकरे विधबन्न अिस्थाको प्राविधधक प्रधतिेदन तमाय ऩादाय प्रमोग गरयएको धनभायण साभग्रीको
गुणस्तय, सम्फशन्धत अॊ गको नाऩ, साइज आदद स्िीकृत नक्सा, धडजाइन तथा बिन धनभायण सॊ वहता अनुसाय
बए नबएको उल्रेख गनुय ऩनेछ ।

७.

घयनक्सा स्िीकृत (ऩास) गने प्रविमा :
(क)

ऩाख्रीिास नगयऩाधरका ऺेत्र धबत्र जुन सुकै व्मशक्त, सयकायी सॊ स्था िा अन्म धनकामहरुरे बिन धनभायण
गनुय ऩदाय नगयऩाधरकाफाट नक्सा स्िीकृत िा नक्सा ऩास गये ऩधछ भात्र बिन धनभायण गनय ऩाइने छ ।

(ख)

प्रचधरत

बिन

धनभायण

सॊ वहता

तथा

भाऩदण्डको

अधधनभा

यही

सम्फशन्धत

घयधनीरे

ऩाख्रीिास

नगयऩाधरकाभा दताय बएका नक्सा फनाउने प्राविधधक िा पभयफाट नक्सा फनाई नगयऩाधरकाभा ऩेि गनुय
ऩनेछ । ऩाख्रीिास नगयऩाधरकाभा व्मिसाम दताय नगयाएका प्राविधधक तथा पभयरे िनाएको नक्सा
ऩाख्रीिास नगयऩाधरकाभा दताय हुने छै न । नक्सा फनाउने प्राविधधक िा पभयको न्मूनतभ मोग्मता फुदाॊ नॊ.
४ भा तोवकए फभोशजभ हुनेछ ।
(ग)

घयनक्सा दताय गदाय धनम्न धरशखत कागजातहरु अधनिामय रुऩभा ऩेि गनुय ऩनेछ ।
१. धनभायण गरयने घयको नक्सा (न.ऩा.द्वाया तोवकएको ढाॉचा) – ४ प्रधत
२. स्ट्रक्चयर नक्सा ४ प्रधत
३. जग्गाधनी प्रभाण ऩुजायको प्रभाशणत प्रधतधरवऩ – १ प्रधत
४. चारु आधथयक िषयको एवककृत सम्ऩधत कय धतये को यधसदको प्रधतधरवऩ – १ प्रधत
५. नेऩारी नागरयकता प्रभाण ऩत्रको प्रभाशणत प्रधतधरवऩ – १ प्रधत
६. वकत्ता नॊ. स्ऩष्ट बएको हारसारै वप्रन्ट गयीएको नाऩी नक्साको सक्कर – १ प्रधत
७. घय नक्सा तमाय गने प्राविधधकको न.ऩा.भा दताय बएको प्रभाण ऩत्रको प्रधतधरवऩ – १
८. नक्सा ऩास तथा धनभायण इजाजतको राधग भॊ जयु ीनाभाको हकभा िडा अध्मऺ िा नक्साऩास िाखाको
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योहियभा भॊ जयु ीनाभा गये को ऩत्र य भॊ जयु ीनाभा ददने धरने दुफैको नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको
एक एक प्रधत प्रभाशणत प्रधतधरवऩ ।
९. फाटाको राधग भॊ जयु ीनाभा ददएको अिस्थाभा िडा अध्मऺको योहियभा भॊ जयु ीनाभा गये को ऩत्र
भॊ जयु ीनाभा ददने फाटो ऩये को जग्गाको रारऩुजाय, चारु आधथयक िषयको एवककृत सम्ऩधत कय धतये को
यधसद तथा वकत्ता नाऩी नक्साको एक एक प्रधत प्रभाशणत प्रधतधरवऩ ।
१०. गुठीको जग्गा बए सम्फशन्धत गुठीको धसपारयस ऩत्र।
११. नक्सािारा भोही बएभा जग्गा सुयशऺत याशखएको बए सम्फशन्धत धनकामको स्िीकृधत ऩत्र
१२. कुनै धनकामभा धधतोको राधग जग्गा िाये सनाभाको साथभा िाये सको नेऩारी नागरयकताको प्रभाण
ऩत्रको एक प्रधत प्रभाशणत प्रधतधरवऩ ।
१३. िाये ि याशख नक्सा ऩास गने बएभा िाये िनाभाको साथभा िाये िको नेऩारी नागरयकताको प्रभाण
ऩत्रको एक प्रधत प्रभाशणत प्रधतधरवऩ ।
१४. ऩासऩोटय साईजको पोटो ५ प्रधत ।
१५. सम्फशन्धत घय धनभायण गने धनभायणकभॉ िा धनभायणव्मिसामीको न.ऩा.भा व्मिसाम दताय गये को
प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ १ प्रधत ।
भाधथ रेशखए अनुसाय विियणहरु नखुराउने, पायभ ऩुया नबनेको नक्सा दताय तथा स्िीकृत गनय
नगयऩाधरका फाध्म हुने छै न ।
(घ)

सम्फशन्धत घयधनीरे न.ऩा.द्वाया तोवकएको दस्तुय धतयी याजश्व उऩिाखाफाट घयनक्सा पायाभ खयीद
गनुऩ
य नेछ ।उक्त पायाभभा भाधथ रेशखए फभोशजभका कागजात तथा नक्सा सॊ रग्न याखी नगयऩाधरकाभा
ऩेि गनुय ऩनेछ ।

(ङ)

नक्सा ऩास प्रविमाभा “बिन धनभायण भाऩदण्ड २०७२” अनुसायको नक्सा जाॉच गने कामय नक्साऩास
इकाईरे गनेछ । सम्फशन्धत कागजातहरु तथा घयको नक्सा सॊ रग्न याखी नक्सा ऩास पायाभ बये य
नगयऩाधरकाभा ऩेि गये ऩधछ सियप्रथभ विकास धनभायण भाऩदण्ड अनुसाय नक्सा बए नबएको जाॊच गयाउनु
ऩनेछ ।

(च)

ऩेि बएको नक्सा, धडजाइन िा अन्म कागजातहरुभा धडजाइनयफाट थऩ फुझ्नु ऩने बएभा धडजाइनयरे
सूचना बए भुताविक नगयऩाधरकाभा उऩशस्थत बई धडजाइनको फाये भा व्माख्मा गनुय ऩनेछ ।

(छ)

नक्साऩास गनयको धनधभत्त घयधनीद्वाया ऩेि गरयने दयखास्त पायभ, नक्सा तथा धडजाइनको ढाॉचा ऩाख्रीिास
नगयऩाधरकाद्वाया तमाय गरयएको ढाॉचा अनुसाय हुन ु ऩनेछ ।

(ज)

नक्सा ऩास गनयको धनधभत्त ऩेि गरयने दयखास्त पायाभ, नक्सा तथा धडजाइन कागजातहरुभा तोवकएका
स्थानहरुभा घयधनी िा घयधनीको अशख्तमायिारा तथा धडजाइनय, धनभायणकभॉ । धनभायण व्मिसामीको
नाभ, ठे गाना तथा सही छाऩ बएको हुन ु ऩदयछ । धडजाइनय, धनभायणकभॉ । धनभायण व्मिसामीको
नगयऩाधरका दताय नॊ. िा सम्िशन्धत धनकामभा बएको दताय नॊ. सभेत उल्रेख बएको हुन ु ऩदयछ ।

(झ)

ऩेि बएका कागजातहरुभा आिश्मक जाॉच ऩधछ नक्सा स्िीकृधत ददने िा नददने िा सॊ िोधन सवहत ददने
अधधकाय स्िीकृधत ददने अधधकायीभा धनवहत यहने छ ।

(ञ)

स्िीकृधतका राधग ऩेि गरयएको नक्सा िा धडजाइनभा भाऩदण्ड िा सॊ वहता िा अन्म प्रचधरत कानुन अनुरुऩ
नधभरेका केही कुया बएभा ऩाख्रीिास न.ऩा. रे त्मसराई सॊ िोधन गनय रगाउने छ । तय धनमतिि केही
कुया रुकाएको िा विियण पयक ऩाये को दे शखएभा नक्सा स्िीकृत नगने अधधकाय नक्सा स्िीकृधत ददने
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अधधकायीभा धनवहत हुनेछ । मस्तो मथाथय विियण पयक ऩये भा सम्फशन्धत घयधनी िा धडजाइनय शजम्भेिाय
हुनेछ । मथाथय रुकाइ िा गरत व्माख्मा गयी नक्सा ऩास बएको अिस्थाभा त्मस्तो तथ्म ऩत्ता रागे ऩधछ
नक्सा अस्िीकृत िा खाये ज हुन सक्ने छ । धनभायण कामय बइसकेको िा हुॉदै गये को बए त्मसराई ऩधन
नगयऩाधरकारे बत्काउन रगाउन सक्नेछ ।
(ट)

सम्फशन्धत घयधनीरे ऩाख्रीिास न.ऩा.फाट तोवकएको नक्साऩास दस्तुय यकभ धतयी बिनभा प्रमोग हुने
धनभायण व्मिसामी िा धनभायणकभॉराई अधनिामय रुऩभा नगयऩाधरकाभा ऩेि गनुय ऩनेछ । नक्साऩास इकाई
फाट सम्फशन्धत घयधनी, धनभायणकभॉ िा धनभायणव्मिसामीराई बिन सॊ वहताको भहत्ि तथा नक्सा अनुसाय
फनाउन अधबप्रेरयत गनय छोटो सॊ ऺेऩीकयण गनेछ । सॊ ऺेऩीकयण ऩिात ईशन्जधनमय द्वाया सिै कागजात
तथा नक्सा चेक जाॊच गये ऩधछ भूर दतायको तोकादे ि गनेछ । मदद मस चयणसम्भ सम्फशन्धत घयधनीरे
धनभायणकभॉ । धनभायणव्मिसामी य सुऩरयिेऺकको धनक्र्मोर गये को छै न बने ऩवहरो चयणको अस्थामी
ईजाजतऩत्र धरनुऩूि य धनजहरुराई न.ऩा.भा ऩेि गने सतयनाभा गयाई इशन्जधनमयरे दतायको तोक रगाउने छ
। इशन्जधनमयको तोकादे ि ऩिात नगयऩाधरकारे तोकेको नक्सा ऩास दस्तुय न.ऩा. को याजश्व िाखाभा
नगद दाशखरा गयी सक्करै यधसद नक्सा पाइरभा याख्नु ऩदयछ ।

(ठ)

नक्सा दताय बएऩधछ First Come First Service को आधायभा न.ऩा.रे सॊ धधमायको नाभभा ऩन्र ददने
साियजधनक सूचना जायी गनेछ । घयधनीरे उक्त सूचनाको भुच ुल्काभा चायै तपयका सॊ धधमायहरु, ऩाॉचजना
छयधछभेकीहरुराई दस्तखत गयाउनको राधग उऩशस्थत गयाउनु ऩनेछ । साथै सूचनाको काभ ताभेर
न.ऩा. कामायरम सहमोगीरे गनेछ । भुच ुल्काभा सूचना ताभेरी गने कभयचायीरे आफ्नो नाभथय, ऩद रेखेय
दस्तखत गयी सम्फशन्धत िडा सधभधतका िडा सशचिराई अधनिामय रुऩभा सहीछाऩ गयाउनु ऩनेछ ।

(ड)

ऩवहरो सयजधभन सॊ धधमायको नाभभा ऩन्र ददने सूचना जायी गये को म्मादधबत्र कसै को ऩधन उजुयी नगये को
खण्डभा सम्फशन्धत न.ऩा.का प्राविधधक कभयचायी तथा अधभनको योहियभा िडा सधभधतका िडा सशचिफाट
सजयधभन भुच ुल्का तमाय गनय रगाउनु ऩदयछ । सजयधभन भुच ुल्काभा अधनिामय रुऩभा चायै तपयका
सधधमायहरु, सातजना छयधछभेकी साऺीहरु, घयधनी तथा िडासशचिको हस्ताऺय हुन ु ऩदय छ । सधधमाय,
साऺी, घयधनीको अधनिामय रुऩभा नागयीकता प्रभाणऩत्र नम्फय य नागयीकता प्रभाणऩत्र धरएको शजल्रा
उल्रेख हुन ु ऩदयछ य सॊ बि बएसम्भ भोिाइर नॊ./पोन नॊ. सभेत उल्रेख गनुय ऩनेछ । सम्फशन्धत
सॊ धधमाय उऩशस्थत नबएको खण्डभा धनजको एकासगोरका ऩरयिायका कुनै ऩधन सदस्मराई सवहछाऩ
गयाउन फाधा ऩने छै न (एकासगोरका ऩरयिायका सदस्म बन्नारे वऩता, भाता, ऩधत, ऩशि, छोया धफिाह
नबएका छोयी आदद सम्झनु ऩदय छ) ।

(ढ)

दोस्रो सयजधभन य प्राविधधक प्रधतिेदन स्थानीम स्िामत्त िासन ऐन २०५५ रे धनदे शित गये अनुसाय
सधधमायको नाभभा प्रकािीत ऩन्र ददने सूचना अिधधबय कुनै सधधमायहरुको दािीवियोध ऩनय आएभा
धभराऩत्र नबएसम्भ दोस्रो सयजधभन हुने छै न । उजुयी ऩनय नआएभा सम्फशन्धत िाडय सशचि य न.ऩा.को
अधभन तथा न.ऩा.प्राााविधधकफाट दोस्रो सयजधभन हुनछ
े । सम्फशन्धत जग्गाभा घय धनभायण गनय उऩमुक्त
छ िा छै न बन्ने वपल्ड रयऩोटय सम्फशन्धत अधभनरे ऩेि गनेछ । दोस्रो सयजधभनभा प्राधफधधक तथा अधभन
सगै जान अनुकूर नबएभा सयजधभन ऩधछ ऩधन अधभन तथा प्राविधधकको स्थरगत भ्रभण हुनेछ तय
अधभनको प्रधतिेदन हुन अधनिामय छ ।

(ण)

भाऩदण्ड रागुहन
ु ु ऩुि य ऩवहरे को प्रकृमा फाट नक्साऩाि बईसकेको िा नक्साऩाि नगयी धनभायण सम्ऩन्न
बईसवक हार धनभायण सम्ऩन्न प्रभाणऩत्र जायी गनुय ऩदाय हार धनभायण बएको घय िा सॊ यचना धनभायणकतायरे
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आफ्नो जग्गा बयी धनभायण गयीसकेको तथा झ्मार अकायको जग्गाभानै खोधरने दे शखएभा आिेदन ऩेि बए
ऩधछ स्थरगत सजयधभन गदाय सम्िशन्धत सददमायहरुरे (भन्जुयीनाभा धरएका जग्गा धनीरे हुने छै न,
अधधकृत िाये िनाभा रे भात्र हुन्छ) भेयो तपय धनजरे धनभायण गयीसकेको खुल्ने झ्माररे िा अरु कुनै
सॊ यचनारे असय ऩाये को छै न िा मस झ्मार भेयो जग्गा तपय खोल्नेगयी िनाएको विषमभा कवह कुनै
प्रकायको उजुय िाजुय गने छु इन बधन हस्ताऺय गयीददएभा य As Built नक्सा फनाई ऩेि गये भा, नक्सा
भाऩदण्ड अनुरुऩ छ/ छै न चेक गये य तथा सम्फशन्धत दस्तुय धरएय भात्र, १५ ददन धबत्रभा नक्साऩाि
प्रभाण ऩत्र जायी गनय सवकनेछ । मस हकबोगको विषमभा अदारत तथा सम्िशन्धत धनकामको
धनणयमानुसाय हुनेछ ।
(त)

अनुभधत योक्का हुने अि स्था् नाऩी नक्सा य धनभायणस्थर नधभरेभा, दाविवियोध ऩनय आएकोभा, धभराऩत्र
नबएभा, िा छानविनफाट धनणयम धरन सभस्मा बई तेयो भेयो हक िाहेक प्रष्ट गनुय ऩने अिस्था आएभा
सम्फशन्धत अदारतफाट तेयो भेयो हक िाहे क प्रष्ट बई नआए सम्भ अनुभती योक्का यहने छ ।

(थ)

प्रथभ चयणको अस्थामी अनुभधतऩत्र (शलरन्थ रेिर ईजाजत) य रे आउटको व्मिस्था न.ऩा.को अधभन य
प्राविधधक कभयचायीको धरशखत रयऩोटयऩिात प्रथभ चयणको अस्थामी अनुभधतऩत्र (शलरन्थ रेिर ईजाजत)
ददईनेछ । सचयधभन गदाय घय धनभायण बएको ऩाईएभा धनमभ अनुसाय तोवकएको जरयिाना धरई सुऩयस्टक्चय
ईजाजत ददईनेछ । मदद ऩवहरे घयधनीरे बिन धनभायणभा सॊ रग्न हुने धनभायण व्मिसामी िा धनभायणकभॉ
तथा सुऩरयिेऺक प्राविधधकको धनक्र्मोर नगये को अिस्था हो बने सम्फशन्धत घयधनीरे बिन धनभायणभा
सॊ रग्न हुने धनभायण व्मिसामी िा धनभायणकभॉ तथा सुऩरयिेऺक प्राविधधकको धनक्र्मोर गयी धतनीहरुराई
सभेत नगयऩाधरका उऩशस्थत गयाई आपू स्िमॊ ऩधन उऩशस्थत हुन ु ऩनेछ । मसयी उऩशस्थत बईसकेऩधछ
नक्साऩास िाखाफाट छोटो सॊ ऺेऩीकयण गये ऩिात भात्र फाॊकी प्रकृमा ऩूया गयी प्रथभ चयणको ईजाजत
ददइनेछ । प्रथभ चयणको ईजाजत प्राप्त गये ऩधछ न.ऩा. द्वाया तोवकएको प्राविधधकराई वपल्डभा रगी फन्ने
बिनको रे आउट गयाउनु ऩनेछ । मसयी रे आउट गने प्राविधधकरे न.ऩा.भा रे आउट प्रधतिेदन ऩेि
गनुय ऩनेछ । न.ऩा.को प्राविधधकरे गरय ददएको रे आउट भुताविक घयधनीरे जग खन्ने काभ िुरु गयी
धनभायण कामय अगाधड फढाउनु ऩने हुन्छ ।

(द)

दोस्रो चयणको स्थामी अनुभधतऩत्र (सुऩयस्ट्रक्चय ईजाजत) शलरन्थ रेबरसम्भको काभ सम्ऩन्न बएऩधछ
शलरन्थ ईजाजतसॊ ग ददइएको खारी पायभको ऩछाधड ऩवटृ नक्सा दताय पायभभा सवह गने धनभायणव्मिसामी
िा धनभायणकभॉ तथा बिन धनभायणको सुऩयधबजन गने प्राधफधधक सुऩरयिेऺकको शलरन्थ रेबरसम्भको काभ
शस्िकृत नक्सा फभोशजभ धनभायण बएको बनी सवह गयाई सम्िशन्धत घयधनीरे सभेत सवह गयी दोस्रो
चयणको ईजाजतका राधग ऩेि गनुय ऩनेछ । स्िीकृत नक्सा अनुसाय घय धनभायण गये को िा नगये को
न.ऩा.का प्राधफधधकफाट धनयीऺण गयी प्रधतिेदन ऩेि गनुय ऩनेछ । स्िीकृत नक्सा अनुसाय घय धनभायण
गये को िा नगये को न.ऩा.का प्राधफधधकफाट धनयीऺण गयी प्रधतिेदन ऩेि गये ऩधछ सोको आधायभा
सुऩयस्ट्रक्चय ईजाजत ददइनेछ । ईजाजत धरनु बन्दा अगाधड घय धनभायण िुरु गरयएको िा धनभायण
बईयहे को िा बईसकेको बए धनमभ अनुसाय तोवकएको जरयिाना धरई शलरन्थ ईजाजत नददई सुऩयष्डक्चय
इजाजत ददइनेछ ।

(ध)

दोस्रो चयणको अनुभधत योक्का स्िीकृत नक्सा फभोशजभ धनभायणाधधन बिन नधभरेको प्रधतिेदन आएभा नक्सा
सुधाय नगये सम्भ तथा भाऩदण्डरे धनदे शित गये को भाऩदण्ड ऩारना नबएकोभा सो बत्काई धनमधभत
नगये सम्भ दोस्रो चयणको स्थामी अनुभती ऩत्र (सुऩयष्डक्चय ईजाजत) योक्का यहनेछ । भाऩदण्डरे धनदे शित
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गये को भाऩदण्ड ऩारना नबएकोभा दोस्रो चयणको ईजाजत ऩूणय रुऩरे योक्का यहनेछ बने बिन धनभायण
सॊ वहता २०६० को ऩारना नबएको दे शखएभा उक्त कायणफाट बिनराई ठू रो जोशखभ नहुने प्रभाशणत
बएको खण्डभा घयधनीराई जयीिाना तथा धनभायणभा सॊ रग्नहरुराई चयणगत कायिाही गरय बएका
कभजोयीराई सुधाने सतयभा दोस्रो चयणको ईजाजत ददइनेछ ।

(न)

धनभायण सम्ऩन्न प्रभाणऩत्र (नक्साऩास प्रभाणऩत्र) ददने ब्मफस्था बिनको धनभायण सम्ऩन्न बएऩधछ सुऩयष्डक्चय
ईजाजतसॉग ददइएको खारी पायभको ऩछाधड ऩवट्ट सरॊ ग्न धनभायण व्मिसामी िा धनभायणकभॉ तथा बिन
धनभायणको सुऩयधबजन गने प्राधफधधक सुऩरयिेऺकको सुऩयस्ट्रक्चय रेबरसम्भको काभ स्िीकृत नक्सा
फभोशजभ धनभायण बएको बनी सवह गयाई सम्िशन्धत घयधनीरे सभेत सवह गयी धनभायण सम्ऩन्न प्रभाणऩत्रका
राधग ऩेि गनुय ऩनेछ । स्िीकृत नक्सा अनुसाय घय धनभायण गये को िा नगये को न.ऩा.का प्राधफधधकफाट
धनयीऺण हुनेछ । भाऩदण्ड य सॊ वहतारे तोके अनुसाय धनभायण सम्ऩन्न प्रधतिेदन प्राप्त बए ऩधछ धनभायण
सम्ऩन्न प्रभाण ऩत्र ददईनेछ । बिन धनभायण सॊ वहताको हकभा नगयऩाधरकाका प्राविधधकरे वििेष गयी
तऩसीरका बूकम्ऩ प्रधतयोधी तत्िहरु बए नबएको जाॉच गनेछ ।
साभान्म वऩल्रयिारा बिनका राधग :
१.

सफै वऩल्रयको साइज न्मूनतभ १२ ईन्च फाइ १२ ईन्चको हुन ु ऩनेछ ।

२.

स्िीकृत नक्साभै बएको अिस्थाभा फाहेक सफै वऩल्रयहरु धग्रडभा हुन ु ऩनेछ ।

३.

तीन तल्रासम्भको बिनका राधग सफै गायोहरुराई वऩल्रयभा फाध्नका राधग धसर तथा
धरन्टर ब्माण्ड फाध्नु ऩनेछ

४.

नयभ तरा प्रबाि तथा छोटो वऩल्रय प्रबाि (Soft Storey Effect and Short Column

Effect) हुने गयी बिनहरु धनभायण गनय ऩाईने छै न ।
५.

वऩल्रय य धफभको जोनॉ स्िीकृत नक्साभा दे खाइए फभोशजभ नै भजफुत तरयकारे
फनाएको हुनऩु नेछ ।

साभान्म गायोिारा बिनका राधग :
१.

सफै गायोहरुको भोटाइ न्मूनतभ १० इन्चको हुन ु ऩनेछ ।

२.

सफै गायोहरुभा धसर तथा धरन्टर ब्माण्ड तथा हये क कुनाभा हये क २ वपटको
उचाइभा शस्टच फाधेको हुनऩु नेछ ।

३.

बिनको हये क कुना तथा झमार ढोकाको दामाफामा ठाडो डण्डी याख्नु ऩनेछ ।

४.

बिनभा झमारढोका तथा बेशन्टरेसन कुनाफाट न्मूनतभ २ वपट छोडेय भात्र याख्नु
ऩनेछ ।

५.

बिनको कुनै ऩधन ददसाका गायोभा न्मूनतभ २ िटा ऩूया गायो (Through Wall) धनभायण
गये को हुन ु ऩनेछ ।
मी न्मूनतभ फुदाॊहरु भात्र हुन । मी फाहेकभा बिन धनभायण सॊ वहता तथा स्िीकृत

स्ट्रक्चयर नक्सारे दे खाए फभोशजभ अन्म फुॊदाहरु बए नबएको सभेत जाॊच नगयऩाधरकाफाट
गएका प्राविधधकरे गनुऩ
य नेछ । भाधथ रेशखएका न्मूनतभ ५ िटै िुॊदाहरु ऩारना बएकका छन्
बने त्मस्ता बिनहरुराई बिन धनभायण सॊ वहता ऩूणय ऩारना बएको बधन प्रभशणत गयीनेछ । मदी
भाधथ न्मूनतभ ५ िटा िुॊदाहरु भध्मे ऩवहरो ३ िटा िुॊदाहरु भात्र ऩारना बएका छन् बने
त्मस्ता बिनहरुराई बिन धनभायण सॊ वहता आॊशिक रुऩभा ऩारना बएको बधन प्रभशणत गयीनेछ बने
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मदी ऩवहरो ३ िटा िुॊदाहरु भध्मे एक िटा िुॊदा भात्र ऩारना बएका छै नन् बने त्मस्ता
बिनहरुराई बिन धनभायण सॊवहता ऩारना नबएको बधन प्रभशणत गयीनेछ ।

(ऩ)

धनभायण सम्ऩन्न योक्का : स्िीकृत नक्साअनुसाय घय नधभरेको प्रधतिेदन आएभा नक्सा सुधाय नगये सम्भ,
भाऩदण्ड ऩारना नबएकोभा सो बत्काई धनमधभत नगये सम्भ धनभायण सम्ऩन्न योक्का याशखनेछ । ऩधछ घय
धनमधभत बइ आएको प्रधतिेदन आएभा प्रभाण ऩत्र भात्र ददईनेछ । प्रचधरत भाऩदण्डरे धनदे शित गये को
भाऩदण्ड ऩारना नबएकोभा धनभायण सम्ऩन्न प्रभाणऩत्र ऩूणय रुऩरे योक्का यहनेछ बने बिन धनभायण सॊ वहताको
ऩारना नबएको दे शखएभा उक्त कायणफाट बिनराई ठू रो जोशखभ नहुने प्रभाशणत बएको खण्डभा ऩवहरे
जयीिाना नधतये को अिस्थाभा घयधनीराई जयीिाना तथा धनभायणभा सॊ रग्नहरुराई चयणगत कायिाही ऩवहरे
नगये को अिस्थाभा चयणगत कायिाही गरय धनभायण सम्ऩन्न प्रभाण ऩत्रभै बूकम्ऩीम दृवष्टकोणरे असुयशऺत
बिन तथा यावष्डम बिन धनभायण सॊ वहता अनुसाय नफनेको बनी उल्रेख गयी धनभायण सम्ऩन्न प्रभाण ऩत्र
ददइनेछ । तय मदद बिन धनभायण सॊ वहताको ऩारना नबएको कायणरे बिनराई ठू रो जोशखभ यहेको
दे शखएभा त्मस्ता बिनहरुको धनभायण सम्ऩन्न प्रभाणऩत्र योक्का गयी त्मस्ता बिनहरुराई बत्काउन आदे ि
ददइनेछ ।

(प)

घयनम्फय प्रदान तथा ये कडय कामभ : मसयी धनभायण सम्ऩन्न प्रभाणऩत्र प्रदान गरयएका बिनहरुराई
घयनम्फय प्रदान गरयनेछ साथै याजश्व िाखा रगामतका िाखाहरुभा ये कडय कामभ गरयनेछ ।

८.

नक्साऩास दस्तुय :
नक्साऩास दस्तुय ऩाख्रीिास न.ऩा.रे धनधाययण गये अनुसाय हुनेछ ।

९.

जरयिाना सम्फन्धभा :
स्थानीम स्िामत्त िासन ऐन २०५५ भा उल्रेख बए अनुसाय नगय ऺेत्रभा धनभायण हुने बिनहरु स्िीकृती नधरई िा

स्िीकृधत धरएको बन्दा पयक धनभायण गये भा सो ऐन अनुसाय रु एकराखसम्भ जयीिाना गनय सक्ने िा सो बिन िा बिनको
कुनै बाग बत्काउन आदे ि ददन सक्नेछ ।

१०.

साविक घय बत्काइ ऩुन् धनभायण, थऩ घय धनभायण तथा तरा थऩ गनयको धनधभत्त नक्साऩास गने
प्रकृमा :
साविक घय बत्काइ ऩुन् धनभायण, थऩ घय धनभायण तथा तरा थऩ गनयको धनधभत्त अन्म प्रकृमा नमा घय फनाउनका

राधग अऩनाइने प्रकृमा सयह हुनेछ । तय साविक घय बत्काइ ऩुन् धनभायण, थऩ घय धनभायण तथा तरा थऩ गनयको धनधभत्त
तऩसीर फभोशजभका कागजऩत्र ऩेि गनुऩ
य नेछ ।
१.

ऩवहरे नक्सा ऩास गये को बए सोको एक प्रधत पोटोकऩी

२.

तल्राथऩ तथा सॊ गै जोडे य (ऩुयानो घय सॊ ग) धनभायण गदाय ईशन्जधनमयरे Structurally Safe छ बधन आफ्नो

NEC दताय प्रभाणऩत्र याशख प्रभाशणत गयी ददएभा धनभायण सम्ऩन्न प्रभाण ऩत्र जायी गयीनेछ ।
३.

ऩवहरे नक्सा ऩास नगये को तय नाऩी नक्साभा घय िा धनभायण दे शखएको अिस्थाभा नमाॉ नक्सा ऩास तथा
धनभायण इजाजतको राधग आिश्मक कागजातहरुका अधतरयक्त धनम्न फभोशजभका कागजातहरु ऩेि गनुऩ
य ने
छ।
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अ)

साविक घय बत्काई ऩुन् धनभायण गनयको राधग नमाॉ नक्सा ऩास तथा धनभायण इजाजतको राधग
आिश्मक कागजातहरु भात्र

आ)

थऩ घय धनभायण तथा तरा थऩ गनयको धनधभत्त साविक घयको सिै तराको लरान चायै धतयको
एधरबेसन, सिबन्दा अग्रो बागफाट शखशचएको सेक्सनर एधरबेसन य साइट लरान

इ)

तरा थलन िा थऩ घय धनभायण गनय उऩमुक्त छ बनी सम्िशन्धत धडजाइनयको प्राविधधक प्रधतिेदन

छाना पेने तथा भोहडा पेने सम्फन्धभा :
१. पेनय प्रस्ताि गरयएको छानाको प्रस्तावित लरान िा भोहडाको साथ साथै साविक बईयहेको छानाको लरान
िा भोहडा ऩधन ऩेि गनुऩ
य ने छ ।
कम्ऩाउण्ड िार रगाउने, अस्थामी धनभायण गने तथा अन्म प्रािधानहरुको सम्िन्धभा :
१. कम्ऩाउण्ड िार रगाउने, अस्थामी धनभाणय गनयको राधग नक्सा ऩास तथा धनभायण सम्िन्धी इजाजत ददने
प्रकृमा सम्िन्धभा नक्सा ऩास इकाइफाट जानकायी धरन सवकने छ
२. अन्म कागजातहरुको हकभा नमाॉ नक्सा ऩास तथा धनभायण इजाजतको राधग आिश्मक ऩने सिै
कागजातहरु ऩेि गनुऩ
य ने छ
३. स्िीकृत नक्सा पेयफदर गयी धनभायण कामय गनुय ऩये भा सम्फशन्धत घय धनीरे पेयफदर गनय खोजेको
अनुसाय ऩुन् नक्सा तमाय गयी नगयऩाधरकाभा स्िीकृधतको राधग ऩेि गनुय ऩनेछ य स्िीकृत बए ऩधछ भात्र
धनभायण कामय िुरु गयी सम्ऩन्न गनय सवकने छ ।
४. िाताियण सन्तुरनको राधग आफ्नो जग्गा धबत्र कशम्तभा दुईिटा रुख विरुिा रगाउनु ऩनेछ
५. अन्म केही विियणहरु खुराउनु ऩने बए छु ट्टै कागजभा खुराउन सवकने छ ।

११.

घय नक्साऩास प्रकृमाभा घयधनीहरुको दावमत्ि :
(क)

ऩाख्रीिासनगयऩाधरकाफाट उऩरब्ध ढाॉचा अनुसाय आिश्मक कागजात् सवहत दयखास्त पायाभ बयी नक्सा,
धडजाइन स्िीकृधतका रागी ऩेि गने ।

(ख)

ऩेि गरयएको नक्सा, धडजाइनचेक जाॉच ऩधछ ऩरयभाजयन गनय ददइएको सुझाि अनुसाय धडजाइनयराई
सॊ िोधन गनय रगाई तोवकएको सभमािधध धबत्र ऩेि गने ।

(ग)

ऩाख्रीिास नगयऩाधरकाफाट सम्ऩकयको राधग फोराएको फेरा उऩशस्थत हने । स्िमभ् उऩशस्थत हुन
नसकेभा अशख्तमायिाराराई ऩठाउने ।

(घ)

स्थरगत धनयीऺणको िभभा ददईएको सुझाि, सल्राह (धरशखत/भौशखत) अनुसाय धनभायण कामयभा
सुधाय गने ।

(ङ)

नगयऩाधरकाफाट भाग बएका विियणहरु उऩरब्ध गयाउने ।

(च)

धनभायणकभॉ, धनभायणव्मिसामी, ठे केदाय कम्ऩनी तथा सुऩरयिेऺक पेनुय ऩने बएभा सोको जानकायी
नगयऩाधरकाराई ददने ।

१२.

घयनक्साऩास प्रकृमाभा धडजाइनय/सुऩयीिेऺकहरुको दावमत्ि :
(क)

घयधनीको आिश्मकता अनुसाय प्रचधरत भाऩदण्ड तथा बिन धनभायण सॊ वहताको ऩारना गयी नक्सा,
धडजाइन तमाय गने तथा दयखास्त पायाभभा सम्फशन्धत खण्डहरु बयी नगयऩाधरकाभा ऩेि गनय
घयधनीराई सघाउने ।
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(ख)

ऩाख्रीिास नगयऩाधरकाफाट भाग बएका विियण तोवकएको सभमािधध धबत्र तमाय गयी ऩेि गने ।

(ग)

धनभायण कामयहरुको प्रगधत सम्फशन्ध प्राविधधक प्रधतिेदनहरु ऩेि गने ।

(घ)

बिन धनभायण सॊ वहता य स्िीकृत नक्सा, धडजाइन फभोशजभ बूकम्ऩ सुयऺात्भक प्रविधध अिरम्फन गयी
सुयशऺत य गुणस्तयमुक्त धनभायण कामयभा घयधनी तथा ठे कदाय कम्ऩनी, धनभायणकभॉ िा धनभायणव्मिसामीराई
उशचत धनदे िन य सय-सल्राह ददने तथा धनभायण कामयको उशचत ये खदे ख (Supervision) गने ।

१३.

धनभायण व्मिसामी तथा धनभायणकभॉहरुको दावमत्ि :
धनभायण व्मिसामी तथा धनभायणकभॉहरुरे घय धनभायण गदाय नगयऩाधरकाभा ऩेि गये को नक्सा, प्रचधरत भाऩदण्ड तथा

बिन धनभायण सॊ वहता विऩयीत हुने गयी धनभायण गनय िा गनय रगाउन हुॉदैन ।

१४.

घयनक्सा तथा धडजाइन चेक गनय राग्ने अधधकतभ सभम :
विधबन्न िगयका बिनहरुका राधग प्रचधरत भाऩदण्ड तथा बिन धनभायण सॊ वहता फभोशजभ नक्सा तथा धडजाइन चेक

गनयका राधग अधधकतभ धनम्नानुसायको सभम राग्नेछ ।





“ग” य “घ” िगयको बिनको राधग ७ ददन
“ख” िगयको बिनको रधग १५ ददन
“क” िगयको बिनको राधग ३० ददन
ॉ ाहरु बएको खण्डभा मस्तो चे क जाॉच प्रविमा
ऩेि बएको नक्सा/धडजाइनभा सच्माउनुऩने थुप्रै विषम, फुद

अझ राभो ऩधन हुन सक्नेछ । राभो सभम राग्ने बएभा न.ऩा. रे घय धनी/धडजाइनयराई सो को जानकायी
गयाउने छ ।

१५.

विविध :
(क)

धनभायण सम्ऩन्न प्रभाणऩत्र तथा धयौटी वपताय बई सकेऩधछ नगयऩाधरकाको स्िीकृती फेगय नक्सा अनुसायको
भाऩदण्डराई असय ऩने वकधसभरे कुनैऩधन पेयफदर गनय ऩाईने छै न मदद सो विऩयीत हुन गएभा
धनमभानुसाय कामयिाही बई जानेछ ।

(ख)

कन्सल्टे न्सीको बूधभका




सम्फशन्धत घयधनीराई ददने नक्सा तथा कामायरम प्रधतहरु फेग्रा फेग्रै फाइशन्डङ्ग गयी ऩेि गनुय ऩने छ ।
नक्साका प्रत्मेक ऩानाहरुभा धडजाइनयको दस्तखत तथा कन्सल्टे न्सीको छाऩ अधनिामय रुऩभा हुन ु
ऩनेछ ।




सफै नक्साहरु अधनिामय रुऩभा A1 िा A2 िा A3 िा A3 साइजभा ऩेि गनुय ऩनेछ ।
ऩेि बएका घयनक्सा पायाभ तथा नक्साहरुभा केयभेट गने , खुवकयने तथा वटऩेक्स प्रमोग गनय ऩाईने
छै न ।

(ग)

मस कामयविधधभा उल्रे ख नबएका कुयाहरूको हकभा प्रचधरत ऐन, धनमभ, भाऩदण्ड, बिन सॊ वहता य
न.ऩा.को धनणयमानुसाय हुनेछ ।
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घय नक्िा ऩास सम्फन्धी धनमभहरु
ऩाख्रीिास नगयऩाधरकारे धनम्न धनमभहरुको ऩारना गयी िा सम्िशन्धत ऩऺराई गनय रगाई नक्सा ऩास गनेछ ।
(क)

नक्िा ऩास प्रकृमा
घयधनीको तपयफाट नक्िा सवहतको धनफेदन ऩेि

बिन धनभायण भाऩदण्ड २०७२ नेऩार यावष्डम बिन धनभायण सवहता

दठक नबए

सॊ िोधन िा थऩ गयी

२०६० अनुसाय नक्िा बए नबएको तथा प्रिासधनक य कानुनी

नक्िा य कागजातहरु

कागजातहरु जाॉच गने

ऩेि गने

न.ऩा.को विविध कय, िुल्क, फाॉकी फक्मौता जाॉच गयी असुरी
गने य नक्िा दस्तुय एिॊ धयौटी फुझ्ने

िाखा प्रभुखफाट भुर दतायका राधग तोक आदे ि

दताय
बिन धनभायण भाऩदण्ड २०७२ अनुसाय

दठक नबए

नक्िा सॊ िोधन गयी ऩेि
गने

नक्िा जाॉच गने
दठक बए
धडजाईनयराई उऩशस्थत

धडजनईनयरे

सवहता अनुसाय स्टक्चयर नक्िा

गयाइ सुझािऩत्र सवहत

सॊ िोधन नक्िा

जाॉच गने

पाईर वपताय

ऩेि गने

नेऩार यावष्डम बिन धनभायण

दठक नबए

दठक बए
सॊ धधमायको नाभभा १५ ददने सूचना जायी

सूचना भुच ुल्का तमाय गने

उजुयी ऩये भा छानविन गने धनमधभत गनय रगाउने

17

दठक नबए

धनमधभत गनय रगाउने

सजयधभन भुच ुल्का तमाय गने

धनभायण बइ सकेको
बएभा

अधभन प्रधतिेदन प्राप्त गने

जरयिाना सवहत

शलरन्थ रेबरसम्भको इजाजत ऩत्र प्रदान गने

शलरन्थ रेबरस घयधनीफाट धनिेदन, घयधनीको
तपयफाट याशखएको प्राविधधक सुऩरयिेऺक,
ठे केदाय िा भुख्म डकभॉफाट शलरन्थ रेबरसम्भ
बएको धनभायण कामयको प्राविधधक प्रधतिेदन प्राप्त
म्भको इजाजत ऩत्र प्रदान गने
ठीक नबए

न.ऩा.को प्राविधधक फाट वपल्ड धनयीऺण गयी
प्रविधधक प्रधतिेदन प्राप्त गयी सुऩयस्ट्रक्चयको

कानुनी कायिाहीभा जाने

ईजाजत ऩत्र प्रदान गने

घयधनीफाट सम्ऩूणय धनभायण कामय सम्ऩन्न गयी
प्रभाण ऩत्र भाग

ठीक नबए

न.ऩा.को प्राविधधकफाट वपल्ड धनयीऺण ऩिात
प्रविधधक प्रधतिेदन प्राप्त गयी धनभायण कामय सम्ऩन्न
गयी प्रभाण ऩत्रको राधग वटलऩणी तमाय गने

धनभायण सम्ऩन्न प्रभाणऩत्र (नक्सा ऩास) प्रदान
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कानुनी कायिाहीभा जाने

(ख)

नमाॉ नक्सा ऩास तथा धनभायण इजाजतको राधग धनम्न िभोशजभका कागजातहरू ऩेि गनुय ऩने छ ।
१.

धनभायण गरयने घयको नक्सा (न.ऩा.द्वाया तोवकएको ढाॉचा) - ४ प्रधत

२.

स्ट्रक्चय धडजाइन नक्सा - ४ प्रधत

३.

जग्गाधनी प्रभाण ऩुजायको प्रभाशणत प्रधतधरवऩ - १ प्रधत

४.

चारु आधथयक िषयको एवककृत सम्ऩधत कय धतये को यधसदको प्रधतधरवऩ - १ प्रधत

५.

नेऩारी नागरयकता प्रभाण ऩत्रको प्रभाशणत प्रधतधरवऩ - १ प्रधत

६.

वकत्ता नॊ. स्ऩष्ट बएको नाऩी नक्साको प्रभाशणत प्रधतधरवऩ - १ प्रधत

७.

घय नक्सा तमाय गने प्राविधधकको न. ऩा. भा दताय बएको प्रभाण ऩत्रको प्रधतधरवऩ - १

८.

नक्सा ऩास तथा धनभायण इजाजतको राधग भॊ जयु ीनाभाको हकभा िडा अध्मऺ िा नक्सा ऩास उऩिाखाको
योहियभा भॊ जयु ीनाभा गये को ऩत्र य भॊ जयु ीनाभा ददने धरने दुफैको नेऩारी नागरयकताको प्रभाण ऩत्रको एक
एक प्रधत प्रभाशणत प्रधतधरवऩ ऩिे गनुऩ
य ने छ ।

९.

फाटाको राधग भॊ जयु ीनाभा ददएको अिस्थाभा िडा अध्मऺको योहियभा भॊ जयु ीनाभा गये को ऩत्र भॊ जयु ीनाभा
ददने फाटो ऩये को जग्गाको रारऩुजाय, चारु आधथयक िषयको एवककृत सम्ऩधत कय धतये को यधसद तथा वकत्ता
नाऩी नक्साको एक एक प्रधत प्रभाशणत प्रधतधरवऩ ऩेि गनुऩ
य ने छ ।

१०.

गुठीको जग्गा बए सम्फशन्धत गुठीको धसपारयि ऩत्र ।

११.

नक्सािारा भोही बएभा जग्गा सुयशऺत याशखएको बए सम्फशन्धत धनकामको स्िीकृधत

१२.

िाये ि याशख नक्सा ऩास गने बएभा िाये िनाभाको साथभा िाये िको नेऩारी नागरयकताको प्रभाण ऩत्रको
एक प्रधत प्रभाशणत प्रधतधरवऩ ।

१३.

िाये ि याखी नक्सा ऩास गने बएभा िाये िनाभाको साथभा िाये िको नेऩारी नागरयकताको प्रभाण ऩत्रको
एक प्रधत प्रभाशणत प्रधतधरवऩ

१४.

ऩासऩोटय साईजको पोट ५ प्रधत ।

१५.

सम्फशन्धत घय धनभायण गने धनभायणकभॉ िा धनभायणव्मिसामीको न.ऩा.भा व्मिसाम दताय गये को प्रभाणऩत्रको
प्रधतधरवऩ १ प्रधत

(ग)

साविक घय बत्काइ ऩुन् धनभायण, थऩ घय धनभायण तथा तरा थऩ गनयको धनधभत्त धनम्न फभोशजभ कागजातहरु
ऩेि गनुऩ
य ने छ :
१.

ऩवहरे नक्सा ऩास गये को बए सोको एक प्रधत पोटोकऩी

२.

ऩवहरे नक्सा ऩास नगये को तय नाऩी नक्साभा घय िा धनभायण दे शखएको अिस्थाभा नमाॉ नक्सा ऩास तथा
धनभायण इजाजतका राधग आिश्मक कागजातहरुका अधतरयक्त धनम्न फभोशजभका कागजातहरु ऩेि गनुय ऩने
छ ।
(अ)

साविक घय बत्काई ऩुन् धनभायण गनयको राधग नमाॉ नक्सा ऩास तथा धनभायण इजाजतको राधग
आिश्मक कागजातहरु भात्र

(आ)

थऩ घय धनभायण तथा तरा थऩ गनयको धनधभत्त साविक घयको सिै तराको लरान चायै धतयको
एधरबेसन, सिबन्दा अग्रो बागफाट शखशचएको सेक्सनर एधरबेसन य साइट लरान

19

(घ)

छाना पेने तथा भोहडा पेने सम्फन्धभा :
१.

पेनय प्रस्ताि गरयएको छानाको प्रस्तावित लरान िा भोहडाको साथै साविक बईयहेको छानाको लरान िा
भोहडा ऩधन ऩेि गनुऩ
य ने छ ।

(ङ)

कम्ऩाउण्ड िार रगाउने, अस्थामी धनभायण गने तथा अन्म प्रािधानहरुको सम्िन्धभा :
१.

कम्ऩाउण्ड िार रगाउने, अस्थामी धनभाणय गनयको राधग नक्सा ऩास तथा धनभायण सम्िन्धी इजाजत ददने
प्रकृमा सम्िन्धभा नक्सा ऩास उऩिाखाफाट जानकायी धरन सवकने छ

२.

अन्म कागजातहरुको हकभा नमाॉ नक्सा ऩास तथा धनभायण इजाजतका राधग आिश्मक ऩने सिै
कागजातहरु ऩिे गनुऩ
य ने छ

३.

स्िीकृत नक्सा पेय फदर गयी धनभायण कामय

गनुय ऩये भा सम्फशन्धत घय धनीरे पेयफदर गनय खोजको

अनुसाय ऩनु् नक्सा तमाय गयी नगयऩाधरकाभा स्िीकृधतको राधग ऩेि गनुय ऩनछे य स्िीकृत बए ऩधछ भात्र
धनभायण कामय िुरु गयी सम्ऩन्न गनय सवकने छ ।
४.

िाताियण सन्तुरनको राधग आफ्नो जग्गा धबत्र कशम्तभा दइुय िटा रुख विरुिा रगाउनु ऩने छ ।

५.

अन्म केही विियणहरु खुराउनु ऩने बए छु ट्टै कागजभा खुराउन सवकने छ ।

६.

भाधथ रेशखए अनसुाय विियणहरु नखुराउने पायभ ऩूया नबनेको नक्सा दताय तथा स्िीकृत गनय
नगयऩाधरका फाध्म हुने छै न ।
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कामय विियण शजम्भेिायी
ि.सॊ .

कामय विियण

शजम्भेिायी

घयधनीको तपयफाट नक्सा सवहतको

घयधनी, घयधनीको तपयफाट

नक्सा

धनिेदन ऩेि

याशखएको प्राविधधक

फभोशजभ नक्सा फनाई ऩेि गये को बधन नक्साभा

1.2

नक्साहरु जाचॉ गने

नक्सा ऩास उऩिाखा

1.3

प्रिासधनक तथा कानूनी कागजातहरु

कानुन /जग्गा उऩिाखा

१
1.1

कैवपमत

दताय प्रकृमा
फनाउने

प्राविधधक

य

घयधनीरे

भाऩदण्ड

सवहछाऩ गनुऩ
य ने
कानून/जग्गा उऩिाखा नबएको अिस्थाभा नक्सा ऩास

जाचॉ गने

उऩिाखा (िा अन्म सम्िशन्धत िाखा/उऩिाखा) रे
हेने

1.4

न.ऩा. को विविध कय, िुल्क, फाॉकी

याजस्ि उऩिाखा

फक्मौता जाॉच गयी असुरी गने तथा
नक्सा दस्तुय एिॊ धयौटी फुझ्ने
1.5

भूर दतायको राधग तोक आदे ि

कामायरम प्रभुख

1.6

िाखा दताय

नक्सा ऩास उऩिाखा

(िडागत रुऩभा दताय

गने)
2

शलरन्थ रेबरसम्भ धनभायणको राधग

सुऩयस्ट्रक्चयको धनभायण कामयको राधग अधनिामय रुऩभा

धनभायण इजाजत प्रदान गने सम्फन्धी

धनभायण इजाजत धरनु ऩने

प्रकृमा
2.1

सॊ धधमायको नाभभा १५ ददने सूचना

नक्सा ऩास उऩिाखा

जायी गने
2.2

सूचनाको टाॉस भुच ुल्का तमाय गने

नक्सा ऩास उऩिाखा

2.3

उजुयी ऩये भा छानविन गने

कानून/जग्गा उऩिाखा

कानून/जग्गा उऩिाखा नबएको अिस्थाभा नक्सा ऩास
उऩिाखा (िा अन्म सम्िशन्धत िाखा/उऩिाखा) रे
हेने तथा उजुयीको विषम अनुसाय सम्िशन्धत कामय
ॉ ाभा जाने
विियणको िुद

2.4

सजयधभन भुच ुल्का तमाय गने

नक्सा ऩास उऩिाखा

2.५

बिन तथा मोजना भाऩदण्ड २०६९

नक्सा

य नेऩार यावष्डम नक्सा ऩास उऩिाखा

प्राविधधक िाखा, ऩाख्रीिास

य

बिन

धनभायण

सॊ वहता

ऩास

उऩिाखा

िडा सधभधतको कामायरमको सहमोगभा
य

२०६०

अनुसाय जाॉच गने
2.6

नो अब्जेक्सन प्रभाण ऩत्र

जु. ई., इशन्जधनमय, प्रभुख

2.7

प्राविधधक तथा प्रिासधनक प्रधतिेदन

नक्सा ऩास उऩिाखा

प्राप्त गने
2.8

धनभायणको धनधभत्त स्िीकृधत प्रदान गनय

नक्सा ऩास उऩिाखा

वटलऩणी उठाउने
2.9
3

शलरन्थ रेबरसम्भ धनभायणको राधग

नक्सा

धनभायण इजाजत प्रदान गने

ईशन्जधनमय, नगय प्रभुख

स्थामी

नक्सा

ऩास

तथा

धनभायण

इजाजत
3.1

घयधनीको
प्राविधधक

नक्सा

ऩास
ऩास

उऩिाखा,
उऩिाखा,

ईशन्जधनमय, नगय प्रभुख
तपयफाट

याशखएको

सुऩरयिेऺकफाट

घयधनी, सुऩरयिेऺक

शलरन्थ

रेबरसम्भ बएको धनभायण कामयको
प्राविधधक

प्रधतिेदनको

घयधनीफाट धनिदे न प्राप्त गने

साथै
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सुऩयस्ट्रक्चयको धनभायणको राधग स्िीकृधत ददने

3.2

न.

ऩा.

को प्राविधधकद्वाया

धनयीऺण

गयी

प्राविधधक

वपल्ड
प्रधतिेदन

घयधनी, धनयीऺण

इकाई,

नक्सा ऩास उऩिाखा

प्राप्त गने
3.3

धनभायण कामयको स्िीकृधत प्रदान गने

नक्सा

ऩास

उऩिाखा,

ईशन्जधनमय, नगय प्रभुख
4

धनभायण

कामय

सम्ऩन्न

प्रभाण

ऩत्र

प्रदान गने
4.1

नक्सा

ऩास

उऩिाखा,

ईशन्जधनमय, नगय प्रभुख

घयधनीको

तपयफाट

प्राविधधक

याशखएको

सुऩरयिेऺकफाट

सुऩयस्ट्रक्चयको

धनभायण

घयधनी, सुऩरयिेऺक

कामयको

प्राविधधक प्रधतिेदन साथै घयधनीफाट
धनिदे न प्राप्त गने
4.2

न.ऩा.

को

धनयीऺण

प्राविधधकद्वाया

गयी

प्राविधधक

वपल्ड

घयधनी, धनयीऺण इकाई

प्रधतिेदन

के हो सो को विियण प्रस्ट खुराउने धनयीऺण इकाई

प्राप्त गने य स्िीकृत नक्सा िभोशजभ
धनभायण

बएको

सुऩयस्ट्रक्चयको धनभायण कामय सम्ऩन्न ऩुया िा आॊशिक
नबएको अिस्थाभा नक्सा ऩास उऩिाखारे हेने

अिस्थाभा

सुऩयस्ट्रक्चयको धनभायण कामय सम्ऩन्न
प्रभाण

ऩत्र

प्रदान

गनयका

राधग

वटलऩणी उठाउने
4.3

धनभायण

कामय

सम्ऩन्न

प्रभाण

ऩत्र

धनयीऺण इकाई, ईशन्जधनमय

ऩत्र

नक्सा

प्रदान गनय वटलऩणी उठाउने
४.4

धनभायण

कामय

प्रदान गने

सम्ऩन्न

प्रभाण

ऩास

उऩिाखा,

सेिासुविधाको धनधभत्त धसपारयस गरयददने

धनयीऺण इकाई, ईशन्जधनमय,
नगय प्रभुख

5

धयौटी वपताय

धनयीऺण

इकाई,

िाखा, घयधनी

याजस्ि

धनभायण कामय सम्ऩन्न प्रभाण ऩत्र प्रदान गये को सात
ददन धबत्र आिश्मकताको आधायभा कट्टा गयी धयौटी
यकभ वपताय

गने

नोट :




तरा थऩको राधग इजाजत भाग गनेहरुको सम्िन्धभा सुऩयस्ट्रक्चयको इजाजत ददने य सो सम्िधी प्रकृमा अऩनाउने ।
ु न्दा अगाधड फनेको बिनहरुको सम्िन्धभा वििेष व्मिस्था (सम्िशन्धत न.ऩा.रे तोके अनुसायको अऩनाई नक्सा
न. ऩा. हुनब
स्िीकृत गने ।



धनभायण स्िीकृधत प्राप्त नगयी फनेको बिनहरुको सम्िन्धभा भाऩदण्ड धबत्र नऩने बागहरु घयधनीद्वाया बत्काई धनिेदन ऩेि
बएऩधछ वििेष व्मिस्था (सम्िशन्धत न.ऩा.रे तोके अनुसायको अऩनाई विद्यभान भाऩदण्ड धबत्र ऩायीभात्र नक्सा स्िीकृत गने ।



धनयीऺण इकाई नबएको अिस्थाभा नक्सा ऩास उऩिाखा िा अन्म सम्िधधत उऩिाखा िा िाखारे हेने ।
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