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लिखु गााँउपालिकाको भवन लनमााण सम्वन्धी लवलनयम तथा नक्सा पास कायालवलध, २०७५ 

प्रमालणकरण लमलतिः- २०७५/१२/२४ 

लनयमाविी नं. - १७ 

       

प्रस्तावनािः लिख ुगाईँपालिका क्षते्र लभत्र लनमााण हुन ेभवनहरु ईलचत मापदण्ड ऄनरुुप लनमााण गना  गराईन, नक्सा पास गरी भवन 

लनमााण गना ऄनमुलत प्रदान गने सम्बन्धमा काननूी व्यवस्था गना वाच्छनीय भएकािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन,२०७४ , को 

पररच्छेद ्७ दफा २७ दलेख ४५ र नपेाि सरकार सङ्घीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रािय द्वारा प्राप्त वस्ती लवकास शहरी 

योजना तथा भवन लनमााण सम्वन्धी अधारभतू मापदण्ड, र शहरी लवकास मन्त्राियद्वारा प्राप्त वस्ती लवकास शहरी योजना तथा 

भवन लनमााण सम्वन्धी अधारभतू मापदण्ड,२०७२ समतेको काननूी व्यवस्थािाइ अधार मानी लिख ु गाईँपालिकाको लमलत 

२०७५/११/१६ वैठकबाट पाररत गरी लिख ुगाँईपालिकाको यो भवन लनमााण सम्वन्धी लवलनयम, tyf gS;fkf; sfof{ljlw 

२०७५ स्वीकृत गरी िाग ुगररएको छ । 

पररच्छेद – १ 

प्रारलम्भक 

१.सलंिप्त नाम र प्रारम्भिः  क) यस लवलनयमको नामः- "भवन लनमााण सम्वन्धी लवलनयम तथा नक्सा पास कायालवलध, २०७५" 

रहनछे । 

   ख) यो कायापालिकाको  वैठकबाट स्वीकृत भएको लमलत दलेख िाग ुहुनछे । 

   ग)यो लवलनयम गाईँपालिका लभत्रका व्यलि, संघ संस्था र सरकारी कायााियहरू समतेिाआा िाग ुहुनछे । 

२.पररभाषािः   लवषय वा प्रसंगिे ऄको ऄथा निागमेा यस लवलनयममाः 

२.१ ऐन भन्नािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन,२०७४, भवन ऐन, २०५५ र सडक ऐन, २०३१ िाआा बझुाईँदछ । 

२.२.लवलनयम भन्नािे lnv' ufpFkflnsf ऒखिढुङ्गािे जारी गरेको भवन लनमााण सम्वन्धी लवलनयम, २०७५ िाआा बझुाईँदछ । 

 २.३ प्रमुख भन्नािे गाईँपालिकाको प्रमखु भन्न ेजनाईँदछ । 

२.४ अलधकार प्राप्त लनकाय वा पदालधकारी भन्नािे लवलनयम कायाान्वयनको िालग ufpFkflnsfn] तोकेको अलधकाररक 

लनकाय वा व्यलि भन्न ेबझुाईँदछ । 

२.५ भवन भन्नािे व्यलिगत, सरकारी कायाािय, व्यवसालयक वा संस्थागत प्रयोजनको िालग लनमााण गररने भौलतक संरचना भन्न े

बझुाईँदछ । 

२.६. भवन लनमााण भन्नािे नयाँ भवन बनाईन,े परुानो भत्काआा पनुः लनमााण गन,े तल्िा थप गन,े मोहडा फेने वा सालवकमा थपघट 

गने गरी झ्याि, ढोका, कौसी, वा छज्जा, दिान, टहरा, तविेा वा ग्यारेज अलद बनाईन ेवा कम्पाईण्ड वाि िगाईन ेसमतेका 

कायािाआा बझुाईँदछ । 

२.७. घडेरी वा प्िट भन्नािे बालहरी लसमानाहरू स्पष्ट हुने गरी खिेुको जमीनको टुक्रा वा भाग भन्न ेबझुाईँदछ । 
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२.८. मोहडा भन्नािे बाटो, चोक जस्ता सावाजलनक जग्गा तफा को जमीनको ऄलघल्िो भाग भन्ने बझुाईँदछ । 

२.९. प्िट लभत्रको खुिा भागिः भन्नािे प्िटमा खलु्िा छोलडएको भागिाआा बझुाईँदछ । 

२.१०. अगाडीको खुिा भागिः भन्नािे कुनैपलन भवन लनमााणको ऄगाडी परि रहकेो प्िटको खिुा भागिाआा बझुाईँदछ । 

२.११. भूलमगत तिािः भन्नािे जमीनको सतहबाट ति वा १.२ लमटरसम्म मालथ बनाआाएको भवनको सबभन्दा तल्िो भाग भन्न े

बझुाईँदछ । 

२.१२. प्िटको गलहराइािः भन्नािे प्िटको मोहडा वा ऄगाडीको सीमानाबाट पछाडी परिको लसमाना सम्मको दरुीिाआा बझुाईँदछ । 

२.१३. कि डे स्याक भन्नािे एकातफा  बन्द भएको सडकिाआा बझुाईँदछ । 

२.१४. छज्जा वा वादािी भन्नािे कुन ैपलन भवनको गारोभन्दा बालहर छेकवार सलहतको अवत जावत गना वा वस्नको िालग 

लनमााण गररन ेवा गररएको संरचना भन्ने बझुाईँदछ  

२.१५. मापदण्ड भन्नािे यस लवलनयममा तोलकए बमोलजमको मापदण्ड भन्न ेबझुाईँदछ  । 

२.१६. सरकारी कायाािय वा लनकाय भन्नािे नपेाि सरकारको मन्त्रािय, सलचवािय, लवभाग तथा गा.पा.कायााियिाआा 

जनाईँदछ । सो शब्दिे प्रचलित काननू बमोलजम गठन भएको अयोग, पररषद ्र सलमलत समतेिाआा बझुाईँदछ । 

२.१७. ससं्था भन्नािे लनजी वा सामदुालयक लवद्् यािय, गैर सरकारी संस्थाहरू, समदुायमा अधाररत संस्थाहरू, सामदुालयक वन 

िगायत लवलभन्न लकलसमका सेवा प्रदायक ईपभोिा समहूहरूव्दारा सञ्चालित संस्था समेतिाआा बझुाईँदछ । 

२.१८. जग्गाको उपयोगजग्गा ईपयोग प्रलतशत (Ground Coverage) भन्नािे भवनको भुँआा तिाको क्षेत्रफि र भवन वन्न े

जग्गा वा घडेरीको क्षेत्रफिको ऄनपुातिाआा १०० िे गणुा गदाा हुन अईने प्रलतशतिाआा बझुाईँदछ । 

२.१९. भुाँइा िेत्रको अनुपात (Floor Area Ratio.(FAR) भन्नािे भवनको सम्पणूा तिाहरूमा लनलमात क्षते्रफिको 

योगफििाआा भवन बन्ने जग्गा वा घडेरीको क्षेत्रफििे भाग गरेर अएको भागफििाआा बझुाईँदछ । 

२.२०. सडकको अलधकार िेत्र( Right of Way)भन्नािे ऐन, लनयम तथा यस लवलनयमिे तोकेको सडकको चौडाआािाआा 

बझुाईँदछ । 

२.२१. सेट व्याक( Set Back)भन्नािे अफुिे अफ्नो जग्गामा भवन बनाईँदा साँध लसमाना, सावाजलनक सम्पलि र सडक 

ऄलधकार क्षेत्रबाट छोडनपुने न्यनूतम दरूीिाआा बझुाईँदछ । 

२.२२.लकरण सतह(Light Plane) भन्नािे सेटव्याक रेखामालथ सडकको ऄलधकार क्षते्र र दवैु तफा को सेटव्याक जोडदा हुन 

अईने योगफिको दआुागनुा ईचाआाबाट सडकको ऄको तफा को सेटव्याक रेखा जोडने काल्पलनक सतहिाआा बझुाईँदछ । 

२.२३. खुल्िा िेत्र(Open Space) भन्नािे बस्ती लवकास क्षते्रमा जमीनलभत्र ऄत्यावश्यक सावाजलनक पवूााधार सेवा लवस्तार गना 

वाहके कुनै भौलतक संरचना लनमााण गना लनषेध गररएको क्षेत्र र  लवलनयमिे कुनै संरचना लनमााण गना नपाईने भनी 

तोलकलदएको सावाजलनक, पलता, ऐिानी अलद जग्गा समेतिाआा बझुाईँदछ । 

२.२४.टााँलसएको भवन(Attached Building)भन्नािे जग्गाको साँध सीमानामा टाँसेर बनाईन प्रस्ताव गररएको वा बनाएको 

भवनिाआा बझुाईँदछ । 
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२.२५. जोलडएको भवन(Joined Building) भन्नािे बेग्िा बेग्िै स्वालमत्व भएको एक अपसमा भारवहन ऄंगहरू संयिु 

रूपमा लनमााण भएको भवनहरूिाआा बझुाईँदछ । 

२.२६.आाँलिक लनमााण सम्पन्न भन्नािे ईपयोग गना लमल्न ेगरी न्यनूतम १ तिा लनमााण भएको भवनिाआा बझुाईँदछ । 

२.२७.ufpFkflnsf भन्नािे lnv' ufpFkflnsf भन्न ेबझुाईँदछ । 

२.२८. प्रालवलधक सलमलत भन्नािे गाईँ प्रमखुको संयोजकत्वमा गाईँपालिकाको भवन संलहता तथा नक्सा शाखाको प्रमखु, नापी 

कायााियका नापी ऄलधकृत तथा अमलन्त्रत ऄन्य लवशेषज्ञहरू र गाईँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत सलहतको 

सलमलत भन्ने बझुाईँदछ। 

२.२९. लनयलन्त्रत भौलतक योजना(Secured physical Plan) भन्नािे लनयलन्त्रत रूपमा मात्र प्रयोग हुन,े साँध लसमानािाआा 

पखााि िगाएर सरुलक्षत गररएको भौलतक योजनािाआा बझुाईँदछ । 

२.३०.सावाजलनक भौलतक योजना( Public Physical Plan)भन्नािे केही स्वलमत्वकतााहरूिे अफ्नो िगानीमा लवकास 

गरेको  तर लतनका सडक, खलु्िा क्षेत्र अलद सावाजलनक प्रयोगको िालग समते खलु्िा गररएको भौलतक योजनािाआा 

बझुाईँदछ । 

२.३१.वातावरण मैत्री स्थानीय िासनको प्रारूप भन्नािे नपेाि सरकारिे लमलत २०७०।०६।२३ मा स्वीकृत गरेको 

वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारूप,२०७० ( Environment Friendly Local Governance Framework, 

2013)िाआा बझुाईँदछ। 

२.३२.क वगाका भवन भन्नािे भवन ऐन, २०५५ को दफा ८ (क) बमोलजम ऄत्याधलुनक प्रलवलध ऄपनाआा लनमााण हुन ेवा भएका 

भवनहरूिाआा बझुाईँदछ । 

२.३३.ख वगाका भवन भन्नािे भवन ऐन, २०५५ को दफा ८ (ख) बमोलजम भुँआ तिाको क्षते्रफि १००० वगा लफट भन्दा बढी, 

३ तिा भन्दा ऄग्िा वा स्रक्चरि स्पान  ४.५ लमटरभन्दा बढी भएका भवनहरूिाआा बझुाईँदछ ।  

२.३४. ग वगाका भवन भन्नािे भवन ऐन २०५५ को दफा ८ (ग) बमोलजम १००० वगा लफटसम्म भुँआा तिाको क्षेत्रफि वा ईचाआा 

३ तिासम्म वा स्रक्चरि स्पान ४.५ लमटरभन्दा कम भएका भवनहरूिाआा बझुाईँदछ । 

२.३५. घ वगाका भवन भन्नािे भवन ऐन २०५५ को दफा ८ (घ) बमोलजम क, ख र ग वगामा नपरेका आाटा, ढुङ्गा, माटो, बाँस, 

खर अलद प्रयोग गरी लनमााण गररएको ऄलधकतम दआुा तिे भवनिाआा जनाईँदछ । 

२.३६.माटो परीिण भन्नािे सहरी लवकास मन्त्रािय वा सङ्घीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियिे तोके बमलजम 

ऄपनाआान ेपरीक्षण प्रकृया वा लवलधिाआा जनाईँदछ । 

२.३७.आधारभूत सावाजलनक पवूााधार सेवाहरू भन्नािे सडक,ढि,खानपेानी, लवजिुी अलदिाआा जनाईँदछ  

२.३८.सवेंदनिीि िेत्रिः भन्नािे राष्ट्रपलत लनवास िगायत सहरी लवकास मन्त्राियिे तोकेको ऄन्य क्षते्रहरूिाआा जनाईँदछ । 

२.३९. संस्थागत भवन भन्नािे लवधािय, ऄस्पताि, सरकारी, लनजी तथा पलव्िक लिलमटेडका कायाािय भवन अलदिाआा 

जनाईँदछ । 
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२.४०.सभा सम्मेिन भवन भन्नािे मालनसहरू जमघट हुन,े गरै अवासीय प्रयोजनका लसनमेा हि, संयिु। लवशाि बजार, मलल्ट 

कम्प्िेक्स, तारे होटि अलदिाआा जनाईँदछ 

२.४१. सावाजलनक भवन भन्नािे संस्थागत भवन, सभा सम्मिेन भवन िगायत सभाहि, साँस्कृलतक समारोह तथा भोज 

भतेरस्थि अलदिाआा जनाईँदछ । 

२.४२. व्यापाररक भवन भन्नािे पणुा रूपमा व्यापाररक प्रयोजनमा ईपयोग गररएको भवनको ऄिावा तल्िो तल्िा व्यापाररक 

प्रयोजनमा र मालथल्िो तल्िा अवासीय प्रयोजनमा रहकेो भवनिाआा जनाईँदछ । 

२.४३. इलजजलनयर /आलका टेक्ट भन्नािे आलञ्जलनयररङ् व्यवसाय गना नेपाि सरकारको अलधकाररक लनकायबाट ऄनमुलत प्राप्त 

लवशेषज्ञिाआा जनाईँदछ । 

२.४४. प्रालवलधक भन्नािे भवन लनमााण कायाका िालग नक्सा, लडजाआन, तयार गन ेर भवन लनमााण कायाको सपुरीवेक्षण गनाका 

िालग नेपाि आलञ्जलनयररङ् काईलन्सिबाट मान्यता प्राप्त व्यलि भन्ने बझुाईँदछ । 

२.४५. राजमागा भन्नािे नेपाि सरकारिे राजपत्रमा सचूना प्रकाशन गरी वा प्रचलित काननूमा ईल्िेख भए ऄनसुार तोकीएका 

रालष्ट्रय राजमागािाआा जनाईँदछ । 

२.४६. लिडर सडक वा सहायक राजमागा भन्नािे नेपाि सरकारिे राजपत्रमा सचूना प्रकाशन गरी लजल्िा सदरमकुाम 

िगायत (शहर, गाईं र सँगै जोलडएको यसको ग्रामीण भगे) हरूिाआा राजमागासँग जोडने मिू सडकिाआा जनाईँदछ । 

२.४७. आटेररयि सडक वा लजल्िा मागा भन्नािे संलघय सरकार वा स्थानीय तह वा गाईँपालिका राजपत्र वा मापदण्डमा 

ईल्िेख गरेऄनरुूप शहरको केन्रीय भागिाआा बालहरी भागका बस्ती वा लफडर (सहायक राजमागा ) सडकसंग जोडन े

सडकिाआा जनाईँदछ । 

२.४८. सब आटेररयि सडक भन्नािे नेपाि सरकार वा गाईँपालिकािे नेपाि राजपत्र वा मापदण्डमा ईल्िेख गरे ऄनरुूप 

असपासमा रहकेा लवलभन्न वस्तीहरूिाआा जोडन ेसडक रअटेररयि सडकसंग जोडन ेसडकिाआा पलन जनाईँदछ  

२.४९. किेक्टर सडक भन्नािे गाईँपालिकािे मापदण्डमा ईल्िेख गरे ऄनरुूप शहरका लवलभन्न  भागहरूिाआा अटेररयि 

सडकसंग जोडने सडकिाआा जनाईँदछ ।        

पररच्छेद- २ 

 

३.भवन लनमााणको िालग स्वीकृलत  

३.१ भवन लनमााण कायाको स्वीकृलत लिनका िालग स्वलमत्ववािािे दहेाय ऄनसुारका कागजातहरू पेश गनुापनेछ । 

क) चाि ुअलथाक वषाको मािपोत रलसद वा रलजष्ट्रेशन पाररत भएको तमसकुको प्रलतलिलप १ प्रलत, 

ख) लकिा न.ं समेत प्रष्ट दलेखने नापी नक्साको सक्कि(व्िू लप्रन्ट र रेस नक्सा) १।१ प्रलत, 

ग)  पास गररन ेनक्सा (लनवेदक तथा लडजाआानरको सहीछाप, हस्ताक्षर समेत हुनपुने) ३ प्रलत, 
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घ) लडजाआानर आजाजत पत्रको प्रलतलिलप (सरोकारवािािे प्रमालणत गरेको र चािु अ.व.को िालग नवीकरण समेत भएको) १ 

प्रलत, 

ङ) नक्सा पासका िालग लनवदेन लदने व्यलि भए पासपोटा साआजको फोटो ४ प्रलत, 

च) क, ख, र ग वगाका भवनहरूको नक्सा पासको िालग लनवेदन दताा गने स्वलमत्वकताािे भवन लनमााण कायाको सपुरीवेक्षण 

गना भवन ऐन २०५५ को दफा ११ (३) िे तोके बमोलजमको योग्यता पगुेका प्रालवलधकसंग भएको सम्झौतापत्र,  

छ) स्वालमत्ववािाको जग्गाधनी दताा प्रमाण पजूाा र नपेािी नागररकताको प्रमाण पत्रको फोटोकलप १।१ प्रलत । 

४.मजजुरी लिइा भवन लनमााण गररने भएमािः 

क) जग्गाधनीिे मञ्जरुी लदएको मञ्जरुीनामा सक्कि (नक्सा शाखाको रोहवरमा मञ्जरुी लदनेिे सहीछाप गनुापने)  

ख) मञ्जरुी लदने व्यलिको नागररकताको प्रलतलिलप १ प्रलत,  

     वारेसव्दारा नक्सा पास गराईन ेभएमा वारेसवािा व्यलिको नपेािी नागररकताको प्रलतलिलप १ प्रलत 

ग) लप्िन्थ एररया एक हज्जार वगालफट भन्दा बढी वा तीन तिाभन्दा बढीको भवन भएमा स्रक्चरि लवशे्लषण(Structural 

Analysis)२ प्रलत र स्रक्चरि नक्सा ३ प्रलत, 

घ) सरकारी कायाािय भए लनमााण गररने भवनको नक्सा सलहतको कायााियको पत्र, संस्था भए चािु अलथाकवषा सम्मको िालग 

संस्था नवीकरण भएको प्रमाण पत्र र संस्थाको काया सलमलत बैठकको लनणायको फोटोकलप सलहतको संस्थाको लचठी । 

 

पररच्छेदिः-३ 

५. भवन लनमााणकताािे पािना गनुापने मापदण्डहरूिः 

५.१. भवन लनमााण गदाा स्वालमत्वकताािे ऄनसुचूी ३ मा ईल्िेख भए बमोलजमको सडक क्षेत्रालधकार (Right of Way) र 

ऄनसुचूी ४ मा ईल्िेख भए ऄनसुारको सेटव्याक छोडन ुपनेछ तर, प्रालवलधक सलमलतको लसफाररसमा जलटि भौगोलिक 

क्षेत्रमा सडकको चौडाइ केन्ररेखाबाट न्यनूतम ३ लमटर कायम गना सलकनेछ । यस्ता नयाँ लनमााण हुन ेसडक छेईमा भवन 

लनमााण गना स्वीकृलत लददंा सडकतफा को न्यनूतम सेटव्याक १.५ लमटर कायम गररनछे । 

५.२. लनमााण सम्पन्न भआासकेको भवनको प्रयोजन पररवतान गनुा परेमा भवन लनमााण मापदण्ड र भवन संलहता लवपररत नहुने गरी 

गाईँपालिकाको स्वीकृलत लिएर मात्र पररवतान गना सलकनेछ । स्वीकृलत नलिआा प्रयोजन पररवतान गरेमा गाईँपालिकािे ईि 

भवनिाआा अफ्नो सेवाबाट वलञ्चत गनुाका साथै अधारभतू सावाजलनक सेवाहरूबाट वलञ्चत गना सम्वलन्धत लनकायहरूिाआा 

िेलख पठाईनेछ  

५.३. अवासीय प्रयोजनका िालग लनमााण हुने भवनको केही ऄशं व्यापाररक प्रयोजनमा रहने भएमा सो भवनिाआा स्वतः व्यापाररक 

भवन मालनने छ । 

५.४. वस्ती लवकासको िालग (Planning Permit) कायाान्वयनमा ल्याआाएका अवासीय क्षते्रमा लनमााण हुने कुनै पलन भवनिाआा 

व्यापाररक प्रयोजनमा ईपयोग गना पाआान ेछैन । 
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५.५. नदी ईकासबाट अएको जमीनमा सावाजलनक सडक, ढि र ईद्धान बाहकेका संरचना लनमााण गना पाआन ेछैन । त्यस्तो क्षेत्र 

स्वतः हररत क्षेत्रको रूपमा कायम हुनेछन । 

५.६. १ लमटरभन्दा िामो छज्जा, वादािी वा टप लनमााण गनुा परेमा नक्सा पास लनवेदनसाथ सो को स्रक्चरि लडजाआन पेश गनुा 

पनेछ । तर, सेट व्याक क्षेत्रमा पन ेगरी छज्जा वादािी वा टप लनमााण गना ऄनमुलत लदआन ेछैन । 

५.७.  ऄनसुचूी ७ मा ईल्िेलखत परुाना तथा घना अवासीय क्षेत्र भलन लवलनयमिे तोके वाहकेका क्षेत्रमा भवन लनमााण गदाा अफ्नो 

जग्गाको साँध लसमानाबाट न्यनूतम १ लमटर छोडेरमात्र अआसोिेटेड लपल्िर तथा जग वा भारवहन गाह्रो लनमााण गनुापनेछ । 

तर, तोकीएका परुाना तथा घना अवासीय वस्तीका अवासीय घरमा संयिु लपल्िर िगायतका आञ्जलनयररङ् प्रलवलध प्रयोग 

गदाा यो वुँदािे वाधा परुायाईने छैन । 

५.८. ऄनसुचूी ७ मा ईल्िेलखत परुाना तथा घना अवासीय क्षेत्र भलन लवलनयमिे तोके वाहकेका क्षते्रमा भवन लनमााण गदाा लनमााण 

गररने भवनको भुँआ तिािे २५० वगा लमटर सम्मको घडेरी भएमा ७० प्रलतशत, २५० वगा लमटरभन्दा बढी क्षेत्रफि भएको 

घडेरी भएमा ६० प्रलतशत र सरकारी, ऄधा सरकारी र सावाजलनक भवनहरूिे ५० प्रलतशतभन्दा बढी खलचान पाईने छैनन । 

५.९  नापी नक्सा र स्रेस्तामा बाटो कायम नगरी सावाजलनक जग्गािाआा बाटो दखेाआा वा सावाजलनक वा लनजी कुनै प्रकारको प्राकृलतक 

ताि, तिैया, धाप, पोखरी,  पानीका महुान, लनकासिाआा र पानीको महुानिाआा लमचरे वाबाटो कायम गरी भवन लनमााण गना 

स्वीकृलत लदआाने छैन । 

५.१०. भवन ऐन २०५५ को दफा ८ को (क), (ख) ,(ग) र (घ) बमोलजमका भवन लनमााण गना चाहने स्वालमत्वकताािे अफूिे 

लनमााण गना चाहकेो भवनको नक्सा गाईँपालिकामा सलूचकृत कन्सल्टेन्सी/आलञ्जलनरयर द्वारा तयार गराएको हुनपुने र (क), 

(ख) र (ग) वगाको भवनको नक्सामा सकलपट सलहतको सेफ्टीट्यांकी र (घ) वगाको भवनको हकमा वाटरसीि प्यान चपीको 

ऄलनवाया व्यवस्था भएको हुन ुपनछे । 

५.११. भवन स्वालमत्वकताािे चाहमेा लनमााण सपुरीवेक्षणका िालग सम्झौता गरेको प्रालवलधक वाहके ऄको प्रालवलधक माफा त 

लनमााण सपुरीवेक्षण गराईन सक्नेछ । अफूिे सम्झौता ऄनसुार सपुरीवेक्षण काया गना नसक्ने भएको ऄवस्थामा प्रालवलधकिे 

सो को सचूना ऄलविम्व गाईँपालिकािाआा लदन ुपनछे । त्यस्तो सचूना नलदने प्रालवलधकिाआा गाईँपालिकािे कािो सचूीमा 

राख्नछे । 

५.१२.भवन लनमााणको िालग नक्सा लडजाआन गने प्रालवलधकिे भवन संलहता तथा लनमााण सम्वन्धी मापदण्ड ऄनसुार नक्सा तयार 

गररएको भन्ने व्यहोरा िेखी अफ्नो नाम र नेपाि आलञ्जलनयररङ् काईलन्सिबाट दताा नम्वर प्राप्त गरेको भएमा काईलन्सिको 

दताा नम्वर समते ईल्िेख गरी लनज अफैिे दस्तखत गरेको हुनपुनेछ । 

        (यो लवलनयममा जेसकैु िेलखएको भए ता पलन स्थानीय तहमा कायारत प्रालवलधकहरूिे अफू कायारत स्थानीय तहको 

कायारम वाहकेका लनमााण हुन ेभवनहरूको योजना, ढाँचा, नक्सा तयार, सपुरीवेक्षण र लडजाआान गने कायामा संिग्न हुन 

पाईन ेछैनन ्।) 
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५.१३. नक्सा प्रमालणतका िालग गाईँपालिका कायाािय प्रमखु समक्ष लसफाररस गन ेगाईँपालिकाका प्रालवलधकिे समेत अफ्नो 

नाम र नपेाि आलञ्जलनयररङ् काईलन्सि दताा नं. समेत ईल्िेख गरी सही गरेको हुन ुपनेछ । 

५.१४. खानी तथा भगूभा लवभागिे राजपत्रमा सचूना प्रकालशत गरी लनषेध गरेका क्षते्र र जोलखम नक्सांकन ऄनसुार बाढी, पलहरो, 

भकू्षय अलद जोलखमयिु क्षते्रको पलहचानका अधारमा सो क्षेत्रमा भवन लनमााण कायाका िालग प्रलतवन्ध िगाईन लजल्िा 

दवैी प्रकोप ईधार सलमलतिे लसफाररस गरेको क्षेत्रमा भवन लनमााण गना ऄनमुलत लदआाने छैन  

५.१५. क वगा वा दश हज्जार वगालफटभन्दा बढी क्षेत्रफिका भवन लनमााणको ऄनमुलत लदनऄुलघ प्रालवलधक सलमलतको लसफाररस 

लिन ुपनेछ । 

५.१६. क र ख वगाको भवनिाआा लनमााण ऄनमुलत तथा लनमााण सम्पन्न प्रलतवेदन लददंा तेस्रो पक्ष जाँचको व्यवस्था गना सलकने छ । 

सो को िालग गाईँपालिकािे आलञ्जलनयरहरूको रोष्टर तयार गरी अलका टेक्ट वा लसलभि आलञ्जलनयरबाट मात्र तेस्रो पक्षीय 

जाँच गराईनेछ । रालष्ट्रय तथा ऄन्तराालष्ट्रय महत्वका तथा जलटि प्रकृलतको भवन संरचनाको लडजाआानमा गाईँपालिकािे 

अमलन्त्रत लवशेषज्ञहरू बाट समकक्षी पनुराविोकन (Peer Review)समेतको व्यवस्था गनछे  । 

५.१७. भइूतिा सलहत एकतिा भन्दा ऄग्िा लवद्यािय भवन,जलतसकैु तिाका सावाजलनक, क वगाका र ख वगाका भआुतँिा सलहत 

४ तिा वा १७ लमटरभन्दा ऄग्िा वा १० हजार वगालफटभन्दा ठूिा सवै भवन लनमााण गना सहरी लवकास र सङ्घीय मालमिा 

तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियिे जारी गरेको माटो परीक्षण लनदलेशका ऄनसुार माटो परीक्षण गराएको हुन ुपनेछ । 

५.१८. ऄनसुचूी ७ मा ईल्िेख भएका परुाना तथा घना अवासीय क्षेत्र बाहकेका क्षेत्रमा भवन लनमााण गदाा घडेरीको क्षेत्रफि २५० 

वगा लमटरसम्म ऄलधकतम ४ र २५० वगा लमटरभन्दा बढी ऄलधकतम ३.५ FAR(Floor Area Ratio)कायम गररनछे । 

५.१९. भवन लनमााणकताा व्यलििे अफ्नो वाहके ऄन्य व्यलिको नाममा रहकेो जग्गामा भवन लनमााण गनुापने भएमा मञ्जरुीनामा 

लदने व्यलि गाईंपालिकको नक्सा पास शाखामा अआा ऄनसुचूी ९ बमोलजमको मञ्जरुीनामामा सही गरी भवन लनमााणकताा 

व्यलििाआा लदएको हुन ुपनेछ । 

५.२०. ऄनसुचूी ७ मा ईल्िेख भएका परुाना तथा घना अवासीय क्षते्र र ऄनसुचूी ३ मा ईल्िेलखत सडक क्षते्रहरूको असपासमा 

लनमााण गररने भवनहरूको हकमा सडकबाट भवनसम्म र भवनबाट सडकसम्म अवत जावत गन े बाटो वा सडक 

रहकेोअधारको सलुनश्चतता नगरी नक्सा पास गररन ेछैन । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा लनमााण गररने घ वगाका भवनहरूको हकमा यो 

बुँदा िाग ुहुने छैन  

५.२१.भवनको लप्िन्थ िेभि पक्की सडक भएमा सडकको सतहभन्दा  १.५ लफट, ग्राभिे भएमा २.५ लफट र कच्ची सडक भएमा 

३ लफटभन्दा कम ईचाआ ँरालख भवन लनमााण गना पाआने छैन । 

५.२२. कि डे स्याक बाटोको५० लमटरभन्दा छोटो दरूीलभत्रको सडक क्षते्रालधकार सो बाटोको केन्ररेखाबाट न्यनूतम १.५ लमटर 

कायम हुनछे ।  
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५.२३. सीमा पखााि लनमााण गना स्वीकृलत लददंा १.२ लमटर सम्म ऄग्िो गाह्रो र सो माथी ०.६ लमटर ऄग्िो जािी राख्न ेगरीमात्र 

स्वीकृलत लदआनेछ,  ०.६ लमटरभन्दा ऄग्िो जािी रालख लनमााण स्वीकृलत लिन चाहमेा सम्पणूा पखाािको स्रक्चरि लडजाआन 

समेत लनवेदन साथ पेश गनुा पनछे । सरकारी वा कुटनीलतक लनकायिे सरुक्षाको कारण ऄग्िो पखााि िगाईनपुने भएमा गहृ 

मन्त्राियको लसफाररस सलहत सो को स्रक्चरि लडजाआन संिग्न रालखलनवेदन पेश गरेमा गाईँपालिकािे त्यस्तो पखााि 

िगाईन लदनछे । 

५.२४.ऄपाटामेन्ट तथा संयिु अवासका भवन, सलपङ् कम्प्िेक्स, व्यापाररक मि, लडपाटामेन्ट स्टोर अलद ठूिा भवन लनमााणका 

िालग नक्सा पासको ऄनमुलत लिन Emergency Response Plan समेत नक्सा साथ पेश गनुा पनेछ। 

५.२५. संस्थागत भवन, सभा सम्मेिन भवन र सावाजलनक भवन लनमााण गना गाईँपालिकाबाट योजना ऄनमुलत पत्र (Planning 

Permit)लिएर मात्र नक्सा पासको प्रलरया ऄगालड बढाआानछे । 

५.२६. लवमानस्थि असपास लनमााण हुने भवनहरू नागररक ईड्डयन प्रालधकरणिे तोकेको मापदण्डको प्रलतकूि हुने गरी लनमााण 

गना पाआाने छैन र लवमानस्थिको सीमा रन वे बाट ५०० लमटर असपासमा १७ लमटर भन्दा ऄग्िा भवन लनमााण गनुा परेमा 

नागररक ईड्डयन प्रालधकरणको सहमलत लिआा ऄनमुलत प्रदान गना सलकने छ । 

५.२७. सावाजलनक भवन / संरचनाहरू लनमााण गना सम्वलन्धत लनकाय (जस्तैः नागररक ईड्डयन प्रालधकरण,चिलचत्र लवकास 

बोडा,अलद ) बाट पवूा स्वीकृलत लिनपुन ेभए त्यस्ता लनकायहरूबाट स्वीकृलत लिआासकेका अवेदकहरूको भवन लनमााण 

लनवेदन ईपर मात्र स्वीकृलतको कारवाही ऄगाडी बढाआानेछ । त्यसैगरी प्रचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ िाग ुहुने क्षेत्रमा 

परुातत्व लवभागको स्वीकृलत प्राप्त गरेको भवन लनमााण प्रस्ताविाआा मात्र स्वीकृलत लदआानछे । 

५.२८. शैलक्षक संस्थाहरूको भवन लनमााण गदाा लवलनयममा ईल्िेलखत मापदण्डको ऄिावा लशक्षा मन्त्राियिे तोकेको मापदण्ड 

ऄनसुार भए नभएको यकीन गरेर मात्र ऄनमुलत लदआानेछ । 

५.२९. ऄस्पताि, नलसाङ्होम, स्वास््य चौकी ऄलदिे भवन लनमााण गदाा स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्राियिे लनधाारण गरेको 

सरुक्षा तथा ऄन्य मापदण्ड ऄनसुार भए नभएको यकीन गरेर मात्र ऄनमुलत लदआानेछ । 

५.३०. मापदण्ड परुायाईने प्रयोजनको िालग कसैको सँलधयारको मञ्जरुीनामाको अधारमा भवन लनमााण ऄनमुलत लदआान े छैन । 

मापदण्ड परुायाएर भवन लनमााण ऄनमुलत वा लनमााण सम्पन्न प्रमाण पत्र लिआा सकेको भवनिे पलछ लकिा काट गरी वा कुन ै

खािी लकिा बेचलवखन गदाा स्वीकृत मापदण्ड कायम नहुने गरी लकिा काट वा बेच लवखन गरेमा सो भवनको लनमााण 

सम्पन्न प्रमाण पत्र स्वतः खारेज हुनछे र गाईँपालिकािे त्यस्तो भवन अफैिे भत्काईनेछ छ वा भत्काईन िगाईनेछ । 

 

६. भवन एकीकृत गरी पुनिः लनमााण गनुापदाािः 

क. घना शहरी क्षेत्रमा भवन एकीकृत गरी पनुः लनमााण गनुापदाा प्रस्तालवत बाटोको चौडाआा र कूि क्षेत्रफि, सालवक बाटोको 

चौडाआा र कूि क्षते्रफिभन्दा कम नहुने सलुनश्चत गरेर मात्र योजना प्रस्ताव स्वीकृत गररनेछ । 
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ख. एईटै ईचाआका ऄलधकतम ३ तिे भवनहरू भएको खण्डमा मात्र जोलडएका भवनहरू (Row Housing) 

लनमााणगनास्वीकृलत लदआनेछ । र त्यस्ता जोलडएका भवनहरू पलछ मरमत गनुापदााको ऄवस्थामा भवन स्वालमत्वकतााहरूमा 

पना अईने दालयत्व समेत भवन लनमााण स्वीकृलतको िालग पेश गररने लनवेदनसाथ संिग्न हुनपुनछे । 

 

७.  पुराना तथा घना आवासीय िेत्रमा भवन लनमााण गदाािः 

७.१   यो लवलनयम िाग ु हुनऄुलघ लनमााण भआासकेका ऄनसुचूी ७ मा ईल्िेलखतपरुाना तथा घना अवासीय क्षते्रलस्थत घ वगाका 

भवनहरूको हकमा भआारहकेो भवन भत्काआा पनुः लनमााण गनुापदाा लनमााण गररन ेभवनको ऄगाडीको भागमा सेटव्याक छोडन े

जग्गा भएको ऄवस्थामा लवलनयममा तोकीए ऄनसुारको सेटव्याक छोडनपुन ेर सेटव्याक छोडन ेजग्गा नभएको ऄवस्थामा 

सालवकको भवनिे चलचाएको ऄलघल्िो मोहडाको िाआनभन्दा ऄगाडीतफा को जमीन लमलचने गरी भवन लनमााण कायाको 

ऄनमुलत लदआाने छैन । 

७.२   लवलनयमको ऄनसुचूी ७ मा ईल्िेलखतक्षेत्रमा लनमााण भआसकेका  क, ख, र ग वगाका भवनहरूर पणूा क्षेती नभएका घ वगाका 

भवन लनमााणको िालग  नक्सा तयार गने प्रालवलधकबाट  ईि भवन मापदण्ड ऄनरुूप लनमााण भएको भन्न ेयथालस्थलत नक्सा 

सलहतको प्रलतवेदन र ईि भवनिे सडक, सरकारी, ऐिानी, पलता जग्गा ऄलतरमण नगरेको भन्ने यथेष्ट प्रमाण सलहत 

लव.सं.२०को लमलतिे एकबषालभत्र स्वालमत्ववािािे लनवदेन लदएमा त्यस्तो भवनको ऄलभिेख रालख भवनको यथालस्थलत 

नक्सा पास गरी लदआनछे । तर, यथालस्थलत नक्सा पासको िालग सचूना प्रकाशन गररएको एक बषा ऄवलध व्यलतत भएपलछ 

यथालस्थलत नक्सा पासको िालग लनवेदन पना अएका भवन र यो लवलनयम िाग ुभएपलछ गाईँपालिकाको स्वीकृलत नलिआा 

लनमााण भएका भवनहरूको नक्सा पास गररने छैन । 

७.३   लवलनयमको ५.१२ मा ईल्िेलखत मापदण्ड बमोलजमको ऄवस्थामा वाहके लवलनयमको ऄनसुचूी ७ मा ईल्िेलखत घना र 

परुाना बजार क्षेत्रमा ख र ग  वगाको  नयाँ भवन लनमााण गनुापदाा ३.५ तल्िाभन्दा ऄग्िा भवन लनमााण गने गरी ऄनमुलत 

लदआने छैन । 

७.४  यो मापदण्ड लवपररत हुने गरी सावाजलनक लनकायिे अफ्नो िगानीमा भवन लनमााण गनुा हुदँनै । सो गरेमा भवनको लडजाआान 

तथा लनमााण कायामा संिग्न हुने कमाचारीहरू व्यलिगत रूपमा लजम्मेवार हुनछेन । 

७.५  गाईँपालिका क्षते्र लभत्र पन ेिोकमागाहरूको छेईमा भवन लनमााण गना प्रचलित ऐन लनयमहरू र गाईँपालिकाको स्वीकृत गाईं 

यातयात गरुू योजना (Municipal Transportation Master Plan) समेतको ऄलधनमा रहरे मात्र स्वीकृलत लदआानछे । 

७.६  गाईँपालिकाको स्वरूपमा नकारात्मक ऄसर पाने भनी प्रालवलधक सलमलतिे लसफाररस गरेमा कुनै पलन भवनमा होलडाङ्वोडा, 

टावर अलद राख्न लदआान ेछैन । तर, भवनको स्रक्चरि लडजाआानमा नै यस्ता संरचनाहरूको भारिाआा समावशे गरेको भवनमा 

यस्ता संरचनाहरू जडान गना लदआानछे । 
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७.७  गाईँपालिका क्षते्रलभत्र रहकेा सावाजलनक जग्गाहरूिाआा खलु्िा क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरी सो क्षेत्रिाआा सावाजलनक हररयािी 

ईद्धानहरूमा रूपान्तरण गना सलकनछे । सावाजलनक, ऐिानी र पलता जग्गाहरूिाआा नपेाि सरकार (मलन्त्रपररषद)् को लनणाय 

लबना हकभोग हस्तान्तरण गना तथा लिज वा भाडामा लदआाने छैन । 

७.८   सावाजलनक भवनहरू रंगाईँदा सावाजलनक भवनमा प्रयोग हुने रंग सम्वन्धी लनदलेशका, २०६९ बमोलजम हुनेछ । 

७.९  अलथाक बषा ०७५/७६ दलेख भकूम्प प्रलतरोधात्मक भवन लनमााण सम्वन्धी अधरभतू तािीम लिआा गाईँपालिकामा सलूचकृत 

भएका कालिगढ वा ठेकेदारिे मात्र सपुरीवेक्षण कायाका िालग लनयिु भएको प्रालवलधकको रोहवरमा भवन 

स्वालमत्वकताासँग लद्वपक्षीय सम्झौता गरेरमात्र भवन लनमााण कायामा संिग्न हुन पाईन े छन । गाईँपालिकािे अफै वा 

सरोकारवािा लनकायहरूसँगको समन्वयमा त्यस्तो तािीमको अयोजना गनेछ । 

७.१० यो लवलनयम िाग ुभएपलछ घडेरीको रूपमा टुरयाआा वा वस्ती लवकास गन ेईदशे्यिे गाईँपालिका क्षेत्रमा जग्गा लकनवेच गदाा 

४ (चार अना) भन्दा घटी क्षेत्रफिको जमीन लकिा काट गरी लकनबेच गना लदआाने छैन । 

 ७.१० तर, लवलनयमको वुँदा नं. मा जेसकैु िेलखएको भए तापलन लवलनयमको ऄनसुचूी ७ मा ईल्िेलखत क्षते्रहरूमा दहेायको 

ऄवस्थामा४ अना भन्दा कम क्षेत्रफिको जग्गा लकिाकाट गरी लकनवेच वा हक हस्तान्तरण गना यो वुँदािे वाधा परुायाईन े

छैन । 

क) पैलत्रक सम्पलत ऄशं भाग िगाईन, 

ख) कुन ैप्िटको अकार लमिाईन, 

ग) भरैहकेो ४ अनाभन्दा घटी क्षते्रफिको लकिामा ऄको लकिाको जग्गाबाट ४ अनाभन्दा घटी क्षते्रफिको लकिा काट 

गना, (तर त्यसरी लकिा  काट गररंदा  लकिा काट गररन ेजग्गाको बाँकी  क्षेत्रफि ४ अनाभन्दा घटी हुन नहुने) 

घ) कुनै लकिाको जग्गाको क्षते्रफिम्येको लनलश्चत क्षेत्रफिमा जग्गाधनीिे लवलनयम िाग ु हुनऄुलघ भवन लनमााण गरी वा 

लवलनयम िाग ुभएपलछ मापदण्ड ऄनरुूपको भवन लनमााण गरी ईपयोगमा ल्याआा बाँकी रहकेो जग्गा लकिा काट गना । 

 

पररच्दछेद- ४ 

८.  भवन लनमााण कायाको िालग अनुमलत लदने र भवन लनमााण गदाा पूरा गनुापने प्रकृयािः 

८.१   तोकीएको ढाँचाको  दरखास्त पेश हुन अएपलछ प्राप्त दरखास्त रीत पवूाकको छ वा छैन जाँच गरी कुनै रीत नपगुेको सो 

परुायाईन िगाआा दरखास्त परेको सात लदनलभत्रमा ईि भवन लनमााण गदाा सँलधयार कसैिाआा लपर मकाा पने भए अफूिाआा 

मकाा परेको लववरण खिुाआा १५ लदनलभत्र ईजरु गना अईन ुभलन अफ्नो कायाािय, सँलधयारको घर दिैो र भवन लनमााण हुन े

ठाँईमा सबैिे दखे्ने गरी सचूना टाँस गनुा पनेछ । 

८.२   लवलनयमको ८.१. बमोलजमको सचूनामा ईल्िेलखत म्याद नाघकेो तीनलदनलभत्र आलञ्जलनयर वा ऒभरलसयर र ऄन्य कमाचारी 

समेत संयिु रूपमा खटाआा दरखास्तमा ईल्िेख भए बमोलजम भवन लनमााण गना लमल्न ेनलमल्न ेकुराको जाँच गना िगाईन ु

पनेछ। 



 

11 

 

८.३   लवलनयमको ८.२ बमोलजम खलटएका कमाचारीहरूिे भवन लनमााण गना लमल्न े नलमल्न े कुराको जाँचबझु गन े सन्दभामा 

सरजलमन गदाा सरजलमनमा ईपलस्थत भएका व्यलििे भनेका कुराहरू समेत खिुाआा सरजलमन मचुलु्का तयार गरी 

दरखास्तमा ईल्िेख भए बमोलजम भवन लनमााण गना लमल्ने नलमल्ने व्यहोरा खिुाआा त्यसरी जाँचबझु गना खलटएको लमलतिे 

१५ लदनलभत्र गाईँपालिका समक्ष प्रलतवेदन पेश गनुा पनछे । 

 

८.४   हकदावीको िागी प्रकालशत सचूनाको म्यादलभत्र हकदावी सम्वलन्ध ईजरुी नपरेमा र स्थिगत सरजलमनबाट पलन भवन 

लनमााण गना लमल्ने प्रलतवेदन प्राप्त भएमा सो लमलतिे सात लदनलभत्र प्रमखुिे भवन लनमााण कायाको ऄनमुलत लदन ुपनछे । 

८.५   हकदावीको िालग प्रकालशत सचूनाको म्यादलभत्र ईजरुी परी सम्वलन्धत पक्षिाआा बोिाआा त्य कुरा पिा िगाआा हक वेहकमा 

लनणाय लदन ुपन ेऄवस्थामा बाहके प्रलतवेदन प्राप्त भएको लमलतिे तीस लदनलभत्र प्रमखुिे भवन लनमााण कायाको ऄनमुलत लदन ु

पनेछ । 

८.६  हकदावीको िालग प्रकालशत सचूनाको म्यादलभत्र पना अएको ईजरुीबाट भवन लनमााण गने जग्गामा तेरो मरेो परी हक वेहक 

छुि्याईनपुने दलेखन अएमा त्यस्तो ईजरुी परेको लमलतिे ३५ लदनलभत्र ऄदाितमा ईजरु गना जान ु भलन पचाा खडा गरी 

सम्वलन्धत पक्षिाआा सनुाईन ुपनछे ।  

 तर, त्यस्तो जग्गा म्ये केही भागमा मात्र लववाद परेको र त्यस्तो लववाद परेजलतको जग्गामा ऄदाितबाट ठहरे बमोलजम हुन े

गरी बाँकी जग्गामा भवन लनमााण गना मञ्जरु गरी ऄको नक्सा सलहत दरखास्त लदएमा त्यस्तो दरखास्त प्राप्त भएको लमलतिे 

पन्र लदनलभत्र प्रमखुिे ऄनमुलत लदन सक्नेछ । 

८.७  भवन लनमााण कायाको ऄनमुलत लददंा सम्पणूा लनमााण कायाको ऄनमुलत नलदआा पलहिो पटक लड.लप.लस.सम्मको मात्र लनमााण 

ऄनमुलत लदआानेछ र भवन मापदण्ड ऄनसुार लड.लप.लस.बनाआाएको भए मात्र सो भन्दा मालथल्िो तल्िाको लनमााण गना दोस्रो 

पटक ऄनमुलत लदआानछे । 

८.८   भवन मापदण्ड प्रलतकूि हुन ेगरी कुन ैपलन कवलुियत गराआा वा शता तोकी भवन लनमााण ऄनमुलत लदआाने छैन । 

८.९   भवन लनमााण कायाको स्वीकृलत लिएको व्यलि वा संस्थािे लनमााण काया शरुू गनुाऄलघ प्रालवलधकबाट रेखङ्कन गराएर मात्र 

लनमााण काया शरुू गनुा पनछे । 

८.१०  भवन लनमााण मापदण्ड लवपररत हुन े गरी सावाजलनक लनकायिे अफ्नो िगानीबाट भवन लनमााण गनुा हुदँनै । सो गरेमा 

भवनको लडजाआान तथा लनमााणमा संिग्न कमाचारीहरू व्यलिगत रूपमा लजम्मेवार हुनछेन । 

८.११  अँलशक रूपमा नक्सा पास गरेको १७ लमटरभन्दा कम ईँचाआाको भवनिे गाईँपालिकाद्धारा िाग ुगररएको भवन लनमााण 

मापदण्ड, भवन संलहता तथा सडक ऐन ऄनसुरण गरेको, सावाजलनक वा सरकारी जग्गा ऄलतरमण नगरेको ऄवस्थामा 

लव.सं. को लमलतिे एकवषाको समय लदआा नक्सा पास गना अव्हान गदाा भवन स्वालमत्वकताािे ईि भवन तत्कािीन 

मापदण्ड ऄनसुार रहकेो भन्न ेप्रालवलधक प्रलतवेदन सलहत लनवेदन लदएमा गाईँपालिकािे तोकेको प्रकृया परुायाआा नक्सा पास 
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गरी लदनेछ । यो व्यवस्था ऄनसुार लनवेदन नलदएका र सडक, सरकारी, ऐिानी, पलता जग्गा अलद ऄलतरमण गरी बनेका 

भवनहरू गाईँपालिकािे भत्काईन िगाईने वा भत्काईनेछ । 

८.१२  लनमााण भैसकेको १७ लमटरभन्दा ऄग्िा भवन पास गदाा सहरी लवकास कायााियको लसफाररसमा नक्सा पास गररनेछ । 

८.१३ भवन लनमााण गन े व्यलि वा संस्था वा कायााियिे गाईँपालिकािे तोकेको मापदण्डहरूको ऄलतररि नेपाि सरकारबाट 

जारी गररएको ऐन, लनयम, लनदलेशका समतेको ऄलनवाया रूपमा पािना गनुा पनछे । 

८.१४  यस लवलनयम बमोलजम गाईँपालिकािे भवन लनमााण गने ऄनमुलत लदएको भए ता पलन लनमााणालधन भवन लनमााण काया 

रोक्का राख्न सम्मालनत ऄदाितबाट अदशे भएको ऄवस्थामा भवन लनमााण काया रोक्का हुनछे । 

८.१५ यस लवलनयम बमोलजम भवन लनमााण कायाको ऄनमुलत लददंा गाईँपालिकािे ऄनसुचूी ५ मा ईल्िेख भए बमोलजमको दस्तुर 

लिआानछे । 

        कैलियतिः लवलनमय ८ मा उल्िेख गररएको भवन लनमााण कायाको िालग अनुमलत लदने र भवन लनमााण गदाा पूरा 

गनुापने प्रकृया, लिखु गाऊाँ पािीका कोनक्सा पास तथा लनमााण इजाजत लकताबमा उल्िेख गरे अनुसार हुनेछ ।  

९. नक्सामा थपघट गना सक्नेिः 

        प्रमखुिे कुन ै पलन भवनको नक्सा पास गदाा भौलतक लवकास योजना र प्रचलित काननु बमोलजम लनधााररत मापदण्डको  

प्रलतकूि नहुने गरी नक्सामा अवश्यक थपघट गरी नक्सा पास गररलदन सक्नेछ । 

 

१०. नक्सामा हेरिेर गनेिः 

       भवन लनमााण गने ऄनमुलत पाएपलछ नक्सामा केही हरेफेर गनुा परेमा तल्िा थप्ने, मोहडा बदल्ने, वा िम्वाआा, चौडाआा बढाईन े

कुरा बाहके प्रचलित काननु बमोलजम लनधााररत मापदण्डमा प्रलतकूि ऄसर नपन े गरी ऄन्य कुरा गनाको िालग प्रमखुिे 

नक्सामा हरेफेर गना स्वीकृलत लदन सक्नेछ । 

 

 

 

११. सचूना लदनेिः         

लवलनयमको ८.३ बमोलजम प्राप्त प्रलतवेदन ऄनसुार वा ऄन्य कुनै कारणिे कुनै भवन लनमााण गना ऄनमुलत लदन नलमल्ने भएमा 

प्रमखुिे त्यसको कारण खिुाआा त्यस्तो प्रलतवेदन प्राप्त भएको लमलतिे सातलदनलभत्र भवन लनमााण गना ऄनमुलतको िालग 

दरखास्त लदने व्यलि वा सरकारी लनकयिाआा सचूना लदन ुपनछे । 

१२. उजुरी लदन सक्नेिः 
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     क. लवलनयमिे तोकेको म्यादलभत्र भवन लनमााण कायाको ऄनमुलत नलदएमा त्यस्तो म्याद नाघकेो लमलतिे र लवलनयमको ११ 

लदआाएको सचूनामा लचि नबझेुमा त्यस्तो सचूना पाएको लमलतिे पैतीस लदनलभत्र दरखास्तवािािे गाईँपालिकामा ईजरुी लदन 

सक्नेछ । 

     ख. लवलनयमको १२ क. बमोलजम कुनै ईजरुी परेमा गाईँपालिकािे त्य कुरा बझुी ऄनमुलत लदनपुने दलेखएमा यथाशीघ्र 

ऄनमुलत लदनको िालग प्रमखुिाआा लनदशेन लदन ुपनेछ । 

१३. भवन लनमााण गनुापने अवलधिः 

      क. भवन लनमााण गना ऄनमुलत पाएकोमा त्यसरी ऄनमुलत पाएको लमलतिे दआुाबषा लभत्र भवन लनमााण गनुा पनेछ । 

      ख. म्यादलभत्र भवन लनमााण गना नसकेमा तोलकएको समयमा भवन लनमााण गना नसकेको कारण खोिी म्याद थपको िालग 

प्रमखु समक्ष दरखास्त लदन ुपनेछ ।  

      ग. दरखास्त पना अएपलछ प्रमखुिे पलहिे िागेको दस्तुरको पाँच प्रलतशत थप दस्तुर लिआा थप दआुा वषाको िालग म्याद थप 

गरी लदन सक्नछे । 

१४. जााँचबुझ 

      गाईँपालिका क्षेत्रमा लनमााण भआारहकेो भवनको सम्वन्धमा गाईँपालिका माफा त दहेायका कुराहरूको जाँचबझु गना प्रमखुिे 

कुनै आलञ्जलनयर, ऒभरलसयर वा कमाचारीिाआा खटाईन सक्नेछ । 

क. भवन लनमााण गना यस लवलनयम बमोलजम ऄनमुलत लिएको छ वा छैन, 

ख. त्यस्तो भवन लवलनयम बमोलजम पास भएको नक्सा ऄनसुार लनमााण भएको वा भआा रहकेो छ वा छैन, र 

ग. त्यस्तो भवनिे सावाजलनक जग्गा, बाटो, मलन्दर, चोक, ढि, नािा,पोखरी अलद लमचेको छ वा छैन । 

घ. लवलनयमको बुँदा१४ बमोलजम जाँचबझु गना खलटएको व्यलििे त्यसरी खलटएको लमलतिे १५ लदनलभत्र प्रचलित काननुको 

रीत परुायाआा जाँचबझु गरी अफ्नो सझुाव सलहतको प्रलतवेदन प्रमखु समक्ष पशे गनुा पनछे । 

ङ. भवन लनमााण गने व्यलि र भवन लनमााण कायासँग सम्वलन्धत सबैिे लवलनयमको १४ बमोलजम जाँचबझु गना अईन े

व्यलििाआा लनजिे सोधेको प्रश्नको जवाफ लदन ुर मागेको कागजपत्र लदन ुवा दखेाईन ुर अवश्यक सहयोग परुायाईन ुपनछे । 

च. लवलनयमको बुँदा नं. १४ घ बमोलजमपेश भएको प्रलतवेदन ऄनसुार कसैिे यस लवलनयम बमोलजम ऄनमुलत नलिआा वा 

सावाजलनक जग्गा, बाटो, मलन्दर, चोक, ढि, नािा, पोखरी अलद लमलच भवन लनमााण गरेको वा गरररहकेो ठहरेमा प्रमखुिे 

सो भवन वा त्यसको कुन ैभाग भत्काईने अदशे लदन ुपनछे । 

छ. लवलनयमको बुँदा नं. १४ घबमोलजम पेश भएको प्रलतवेदन ऄनसुार कसैिे यस लवलनयम बमोलजम पास भएको नक्सामा 

प्रमखुको स्वीकृत बेगर हरेफेर गरी भवन लनमााण गरेको वा गरी रहकेो ठहरेमा प्रमखुिे एकिाख रूपैयाँसम्म जरीवाना गना 

वा सो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काईन अदशे लदन सक्नछे । 

१५. पुनरावेदन गना सक्नेिः 
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        लवलनयमको १४ को च र छ बमोलजम प्रमखुिे लदएको अदशेमा लचि नबझु्न ेव्यलििे त्यस्तो अदशे पाएको लमलतिे ३५ 

लदनलभत्र पनुरावेदन ऄदाितमा पनुरावेदन लदन सक्नछे र त्यस्तो पनुरावेदनको सम्वन्धमा पनुरावेदन ऄदाितबाट भएको 

लनणाय ऄन्तीम हुनछे । 

१६. भवन भत्काउने र िागेको खचा असिु गनेिः 

१६.१ लवलनयमको १६ र१७बमोलजम कुन ैभवन वा त्यसको कुन ैभाग भत्काईन ेअदशे भएमा त्यस्तो अदशे ईपर लवलनयमको 

१९बमोलजम पनुरावेदन परेकोमा पनुरावेदन ऄदाितबाट त्यस्तो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काईन ेगरी लनणाय भएको 

लमलतिे ३५ लदनलभत्र र पनुरावेदन नपरेकोमा पनुरावेदन गन े म्याद नाघकेो लमलतिे ३५ लदनलभत्र सम्वलन्धत व्यलििे 

प्रमखुको अदशे वा पनुरावेदन ऄदाितको लनणाय बमोलजम त्यस्तो भवन वा त्यसको कुन ैभाग भत्काईन ुपनछे । 

१६.२ लवलनयमको १६.१. बमोलजमको म्यादलभत्र सम्वलन्धत व्यलििे त्यस्तो भवन वा त्यसको कुन ै भाग नभत्काएमा 

गाईँपालिकािे न ै त्यस्तो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काईन सक्नेछ । र त्यसरी भत्काईँदा िागेको खचा सम्वलन्धत 

व्यलिबाट ऄसिु ईपर गररनेछ । 

१७. गैर कानुनी सरंचनाहरू हटाइानेिः 

       गाईँपालिका प्रमखुको ऄ्यक्षतामा प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत प्रहरी प्रमखु, सम्वलन्धत सहरी लवकास कायााियका 

प्रमखु, , नापी कायााियका प्रमखु,  बन कायााियका प्रमखु, सडक लडलभजन कायाािय भए सो का प्रमखु र पालिका 

प्रालवलधक कायााियको प्रमखु रहकेो सलमलत गठन गरी सो सलमलतको लनणायमा सडक क्षेत्र, सावाजलनक, ऐिानी र पलता 

जग्गालभत्र गरै काननुी रूपमा बनेका संरचनाहरू हटाआानछे । 

१८. अलधकार प्रत्यायोजनिः 

प्रमखुिे यस ऐन बमोलजम अफूिाआा प्राप्त ऄलधकार ईप प्रमखु वा ऄन्य कुनै सदस्यिाआा प्रत्यायोजन गना सक्नेछ । 

१९. प्िट साइाजिः   

क. घडेरीको िम्वाआा (मोहडा)                            न्यनूतम६.५ लमटर 

ख. घडेरीको चौडाआा                                         िम्वाआा मोहडाको २.३३ गणुा 

ग. घडेरीको कुि क्षेत्रफि                                  न्यनूतम ४ अना 

२०.प्िलटङ् गदाा बाटो र खुल्िा िेत्रको िालग छोडनुपने जग्गािः 

Planning Permitछोडनुपने जग्गा 

बाटोको िालग                         कुि जग्गाको  न्यनूतम १५ प्रलतशत 

खलु्िा क्षते्रको िालग                    कुि जग्गाको न्यनूतम ५ प्रलतशत 

(खलु्िा क्षेत्रको क्षते्रफि ८० वगा लमटरभन्दा कम र सो को चौडाआा ८ लमटरभन्दा कम हुन ु हुदँनै र त्यस्तो खलु्िा क्षते्रिे 

प्रस्तालवत भौलतक योजना क्षेत्रको वालहरी साँध वा सीमाना छोएको हुन ुहुदँनै।  

२१. जग्गा खण्डीकरण सम्वन्धी व्यवस्थािः 
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        जग्गा एकीकरण पद्धलतद्वारा वा ठूिा लकिािाआा (एक वा धेरै) लकिा काट गरी जग्गाको कारोवार, सामलूहक अवास वा 

सावाजलनक भवन लनमााण जस्ता भौलतक योजना कायाान्वयन गनुापदाा लवकास प्रालधकरण भएकोमा सो र नभएकोमा 

प्रालवलधक सलमलतको लसफाररसमा गाईँपालिकािे यसै लवलनयमको बुदँा नं.६.३ मा व्यवलस्थत प्रावधानहरूको प्रलतकूि नहुन े

गरी योजना कायाान्वयनको स्वीकृलत ( Planning Permit)लदनेछ । 

२२. गाईँपालिकािे एकीकृत जग्गा लवकास (Land Pooling),एकीकृत बस्ती लवकास (Integrated Settlement 

Development) र एकीकृत अवास (House Pooling) कायारमहरू सञ्चािन गना सक्नेछन । 

क. एकीकृत बस्ती, जग्गा तथा अवास लवकास कायारम सञ्चािन गदाा स्थानीय जनताको सहभागीतामा सञ्चािन गनुा 

पनेछ । 

ख. कायारम सञ्चािन गदाा नेपाि सरकारबाट जारी भएको नपेािमा एकीकृत बस्ती लवकासका िालग जारी भएको 

कायानीलत, २०५९ र घना बस्ती सम्वन्धी रालष्ट्रय ऄवधारणा, २०६२ ऄनसुार सञ्चािन गनुा पनेछ । 

ग. गाईंको कुनै लनलश्चत क्षेत्रका वालसन्दाहरूको सामलूहक सहभालगतामा गाईँपालिकािे यस लवलनयम बमोलजम नीलज 

स्वालमत्वमा रहकेो जग्गािाआा एकीकृत गरी एकीकृत बस्ती लवकास गना स्थानीय जनताबाट माग भआा अएमा ईि स्थानमा 

गाईँपालिकाको सडक िगायतका अवश्यक पवूााधारमा िगानी गना सक्नेछ । तर, यसरी िगानी गदाा कम्तीमा ५० घर 

धरुीको सहभागीता भएको हुन ुपनछे । 

घ. सावाजलनक प्रयोजनको िालग गररने जग्गा लवकास वा भवन एकीकरण योजना प्रस्ताव गदाा भवनहरूको गरुू योजना सलहत 

पेश हुन ुपनछे र प्रालवलधक सलमलतको लसफाररसमा गाईँपालिकािे त्यस्तो योजना स्वीकृत गनेछ ।  

२३. प्िलटङ् िेत्रमा बाटो तथा लनमााण अनुमलत सम्वन्धीिः 

२३.१ लवद्धमान सावाजलनक मिू सडकसँग जोलडने प्रस्तालवत योजनाको सडकको चौडाआा न्यनूतम ८ लमटर हुन ुपन े। 

२३.२ लवद्धमान सावाजलनक सडकसँग जोलडन ेप्रस्तालवत योजनाको प्रत्येक सडकमा सावाजलनक सडकदलेख २० लमटर लभत्रसम्म 

चार पाङ्गे्र गाडी लछने र लनस्कने बेग्िा बेग्िै ढोका तथा बाटो हुनपुन ेछ । 

२३.३ ६ लमटरसम्म चौडा सावाजलनक बाटोिे छोएको जग्गामा  अवासीय प्रयोजनको िालग १० लमटरसम्म ऄग्िो मात्र अवासीय 

प्रयोजनको भवन लनमााण गना ऄनमुलत लदआानछे । 

२३.४ ८ लमटरभन्दा बलढ चौडा सडकिे छोएको जग्गामा मात्र १० लमटरभन्दा ऄग्िा अवासीय/ सावाजलनक भवन लनमााण गना 

ऄनमुलत लदआाने । 

२३.५ एक लमटरभन्दा गलहरो माटो परेुर तयार गररने भौलतक लवकास वा प्िलटङ् योजना प्रस्ताव गदाा सो जमीन कलत भारवहन 

क्षमताको िालग लहसाब गररएको हो सो को प्रलतवेदन समेत लनवेदनसाथ पेश भएको हुनपुनछे । 

२३.६  बाटोको घमु्ती वा मोडको न्यनूतम ऄधाव्यास ३.५ लमटर हुनपुनछे । 

२३.७  बाटो, ढि, खानेपानी, लवजिुी अलदको व्यवस्था गन ेदालयत्व योजना प्रस्तावकताा कै हुनछे । 



 

16 

 

२३.८ प्िलटङ् तथा बस्ती लवकास क्षेत्रमा ईपिव्ध बाटो र खलु्िा क्षेत्रको स्वालमत्व खररदकतााहरूमा रहन े सलुनश्चतता नगरी 

स्वीकृलत लदआने छैन  

२३.९ सावाजलनक, ऐिानी, पलता, नदीनािा, राजकूिो, बाटो, चौतारा, चोक र वनक्षते्र अलद तथा ऄन्य परम्परागत खलु्िा क्षते्र 

एवम ्सरकारी जमीनको सालवकको क्षते्रफि र सडकको सालवकको चौडाआा घटन ेगरी लनजी जग्गाहरूको हािसालवक गना 

लदआान े छैन । यस्तो काया गरेको पाआाएमा सोबाट भएको वा हुन अईने नोक्सानी यसमा संिग्न पदालधकारीबाट काननु 

बमोलजमको कारवाही सलहत सरकारी बाँकी सरह ऄसिु ईपर गराआानछे । 

२४. प्िलटङ् कायाको स्वीकृलतिः 

     प्िलटङ् कायाको िालग गाईँपालिकािे दहेायमा ईल्िेलखत लववरणको अधारमा लवशे्लषण गरी स्वीकृलत लदनेछ । 

क. प्िलटङ् गने क्षते्रको सम्पणूा जग्गाको स्वालमत्व (जग्गाधनी दताा प्रमाण पजूाा) ककस्को नाममा रहकेो सो को लववरण 

मािपोत कायााियबाट एकीन भएको छ वा छैन   

ख. िािपजूाा र नापी नक्सा ऄनसुार क्षते्रफि लमिेको छ वा छैन   

ग. लकिा नापी नक्सा र योजनाको प्रारूप नक्साको लसमाना मेि खाएको छ वा छैन   

घ. प्रस्तालवत योजना क्षेत्रमा सावाजलनक जग्गा, पलता जग्गा, गठुीको जग्गा, दताा हुन बाँकी जग्गा, राजकूिो अलदको खिेुको 

लववरण नापी कायााियबाट प्रमालणत छ वा छैन    

ङ. प्रस्तालवत योजना क्षेत्रको वषाातको पानी तथा ढि लनकासको व्यवस्था के कस्तो रहकेो छ सो को लववरण नक्सामा 

दखेाआाएको छ वा छैन   

च. प्रस्तालवत योजना यो लवलनयमिे तोकेको मापदण्ड ऄनरुूप छ भनी प्रालवलधकिे दस्तखत गरेको छ वा छैन   

छ. प्रालवलधक प्रलतवेदन ऄनसुार लवलनयमिे तोकेको मापदण्डको अधारमा प्िलटङ् कायाको स्वीकृलत लदन सक्न ेऄवस्था छ 

वा छैन   

२५. लवलनयमको ५.१ बमोलजम लवशे्लषण गदाा प्िलटङ् गना स्वीकृलत लदन लमल्न ेभआा स्वीकृलत लददंा गाईँपालिकािे लिने दस्तुरको 

दर ऄनसुचूी ६ मा ईल्िेख भए बमोलजम हुनछे । 

२६. अनुमलत पत्र लिनुपनेिः 

       भवन लनमााणकताािे भवन लनमााण पवूा ऄलनवाया रूपमा गाईँपालिकाबाट ऄनमुलत पत्र लिन ुपनछे र लनमााण ऄवलधभर लनमााण 

ऄनमुलत पत्र तथा स्वीकृत नक्साको साआट प्िान लनमााणस्थिमा सवासाधारणिे प्रष्ट दखे्ने गरर राख्नपुनछे । 

२७.  काया सम्पन्न प्रमाण पत्र लिनुपनेिः 

२७.१ यो लवलनयम बमोलजम स्वीकृलत लिआा लनमााण गररएको भवनको लनमााण काया सम्पन्न भए पश्चातः काया सम्पन्न प्रमाण पत्र 

लिनको िालग भवन मापदण्ड बमोलजमको नक्सा तयार, स्रक्चरि लडजाआान र सपुरीवेक्षण गररएको भनी लनमााण कायाको 

सपुरीवेक्षण कायामा संिग्न प्रालवलधकिे लसफाररस सलहत पेश गरेको काया सम्पन्न प्रलतवेदनको अधारमा मात्र काया सम्पन्न 

प्रमाण पत्र लदआानछे । 
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२७.२ मापदण्ड परुायाएर भवन लनमााण ऄनमुलत वा लनमााण सम्पन्न प्रमाण पत्र लिआासकेको भवनिे पलछ लकिा काट गरी वा कुन ै

खािी लकिा बेच लवखन गदाा स्वीकृत मापदण्ड कायम नहुन ेगरी लकिा काट गरी वेच लवखन गरेमा सो भवनको लनमााण 

सम्पन्न प्रमाण पत्र स्वतः खारेज हुनछे र स्थानीय लनकायिे त्यस्तो भवन अफैिे भत्काईनछे वा भत्काईन िगाईन ेछ । 

२७.३  लनमााण सम्पन्न प्रमाण पत्र नलिआ सावाजलनक भवनिाआा ईपयोगमा ल्याईन लदआाने छैन । तर, व्यापाररक र अवासीय 

भवनहरू अंलशक रूपमा प्रमाण पत्र प्राप्त गरी ईपयोगमा ल्याईन सलकने छ  

२७.४  सरकारी तथा ऄधा सरकारी लनकायहरू, स्वास््य संस्था, लवद्धािय र संगलठत संस्थाहरूिे भवन भाडामा लिंदा लनमााण 

सम्पन्न प्रमाण पत्र पाएका भवन मात्र भाडामा लिनपुनेछ । 

२७.५  स्वीकृलत प्रदान गररएको ऄवलधलभत्र लनमााण काया सम्पन्न हुन नसकेमा भवनको जलत तिाको लनमााण काया सम्पन्न भएको 

छ, त्यलत मात्रको अँलशक लनमााण सम्पन्न प्रमाण पत्र लदआानेछ । यसरी अंलशक लनमााण सम्पन्न प्रमाण पत्र लिआा सकेका 

भवनिे थप लनमााण काया गनुापदाा पनुः ऄनमुलत लिन ुपनेछ । 

२७.६ क र ख वगा बमोलजम लनमााण हुने भवनहरूिे वषाादको पानी सोझै ढिमा नलमसाआा Rain Water Harvestingको प्रलवलध 

ऄपनाआा जमीनमनुी पानी पठाईने र जमीनिे सोस्न नसक्न े पानीमात्र ढिमा पठाईने व्यवस्था गरेपलछ मात्र काया सम्पन्न 

प्रलतवेदन लदआानेछ  । 

२७.७  सावाजलनक यातयात चल्न ेमिू सडकका लकनारामा रहकेा भवनहरूको लनमााणकाया सलकएपलछ प्िाष्टरमात्र गरेर राख्न वा 

छतमा लपल्िरमात्र ठड्याआा राख्न वा रंग रोगन नगरी रालखएका त्यस्ता भवनहरूिाआा काया सम्पन्न प्रमाण पत्र लदआान ेछैन । 

२७.७  सडकको ऄलधकारक्षेत्र र तोलकएको सेट व्याकिाआा हानी पगु्न े गरी वा सडकको ऄलधकारक्षेत्र ऄलतरमण हुन े गरी 

खडुलकिा, रायाम्प अलद रालखएको भवनिाआा काया सम्पन्न प्रमाण पत्र लदआने छैन 

२७.८  पणूा वा अँलशक रूपमा लनमााण सम्पन्न प्रमाण पत्र लिएका भवनहरूमामात्र गाईँपालिकािे अधारभतू सावाजलनक पवूााधार 

सेवाहरू जडानको लसफाररस गनेछ । गाईँपालिकाको स्वीकृलत लवना सम्वलन्धत लनकायहरूिे ईपभोिाहरूिाआा यी सेवा 

प्रदान गन ेछैनन ्। 

२८.  सदर हुनेिःयस लवलनयममा िेलखएका कुराहरू स्पष्ट भएसम्म सोही बमोलजम र स्पष्ट नभएको हकमा प्रचलित ऐन लनयम 

बमोलजम गरी कायाान्वयन गररनछे । 

२९. खारेज हुनेिः यस लवलनयममा जेसकैु िेलखएको भए ता पलन प्रचलित ऐन लनयमसंग बालझएको हदसम्म लवलनयममा िेलखएका 

कुराहरू स्वतः खारेज हुनछेन । 

३०. लवलनयमको सिंोधनिःयस लवलनयममा संशोधन एवम ्हरेफेर गनुा परेमा गाईँकायापालिकाको वैठकबाट लनणाय गरेर लवलनयममा 

संशोधन एवम ्हरेफेर गना सलकनछे । 
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अनुसचूी १  

(लवलनयमको बुँदा नं...संग सम्वलन्धत)  

भवन लनमााण कायाको िालग नक्सा पास  

दरखास्त फाराम 

फाराम रमसंख्याः-                                                                                         लमलतः......... 

 

लवषयः– नक्सा पास तथा लनमााण कायाको आजाजत् सम्वन्धमा । 

लनमााण लववरणः अवासीय/व्यापाररक/ औधोलगक/ संस्थागत /यथालस्थलत नक्सा पास /ऄन्य 

श्री कायाािय प्रमखु ज्य,ू 

 लिख ुगाईँपालिका कायाािय, 

 यसम, ऒिढुङ्गा । 

म/ हामी तपलसिमा ईल्िेख गरे बमोलजमको लनमााण काया गने भएकोिे ईि लनमााण कायाको लनववेदन तपलसिमा खिुाआा अफ्नो 

हक भोगको लनस्साको नक्कि प्रमाण, लकिा नापी नक्साको नक्कि र लनमााण कायाको नक्सा िगायत अवश्यक कागजात सलहत 

आजाजतको िालग लनवेदन पशे गरेको छु/छौ। प्रस्तालवत लनमााण कायाको प्रालवलधक लववरण यसै लनवेदनसाथ संिग्न गरेको छु/ छौ 

।लनमााण कायाको आजाजत प्राप्त भएपलछ स्वीकृत मापदणडको पररलधलभत्र रही लनमााण काया गने गराईने छु/ छौ यस दरखास्त 

फाराममा िेलखएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झटु्ठा ठहरे काननु बमोलजम सहुिँा बझुाईँिा। 

लववरणिः 

जग्गाधनीको नाम थरः.............. 
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सम्पका  ठेगाना............. 

नागररकता प्रमाण पत्र न.ं..........जारी लमलत..........लजल्िा....... 

बाजे/ससरुा...................लपता/ पलत............... 

फोन नं.................. मोबाआाि न.ं............ 

भवन लनमााण गने स्थानः.................................... 

वडा नं.... टोि............   सडक बाटोको नामः...............        सडकको कोड......... 

लनवेदन लदनकेो दस्तखतः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसचूी – २ 

भवन लनमााण कायाको स्वीकृलत सम्वलन्ध प्रालवलधक लववरण 

जग्गाको लकिा नं.......                            जग्गाको क्षेत्रफि....... 

घरिे चलचान ेक्षते्रफि-Plinth Area.........जम्मा क्षेत्रफि........ 

तिा संख्याः....जम्मा ईचाआ ँ-Plinth Level...जम्मा क्षेत्रफि -Plinth Area.................... 

लनमााणको लकलसमः 

- नयाँ लनमााण मोहडा फेने  तिा थप्ने 

- सालवक घर भत्काआा पनुः लनमााण` छाना फेने̀  थप घर लनमााण गन े

- कम्पाईण्ड वाि  यथालस्थलत नक्सा पास` ऄन्य 

जग्गाको चार लकल्िाः 

पवूामा........लफट सम्म अफ्नो जग्गा पलछ लक.नं............सलधयारको नाम 

पलश्चममा......लफट सम्म अफ्नो जग्गा पलछ लक.न.ं...........सलधयारको नाम 

ईिरमा......लफट सम्म अफ्नो जग्गा पलछ लक.नं............सलधयारको नाम 

पलश्चममा......लफट सम्म अफ्नो जग्गा पलछ लक.न.ं...........सलधयारको नाम 

भवनको संरचनाः 

`अर.लस.लस.स्रक्चर`िोडवेयररङ् वाि 

संिग्न कागजातहरूः 

लकिाकाट नक्सा,जग्गाधनी दताा प्रमाण पजूाा, पास गने नक्साको प्िान, साआट प्िान,सेक्सन, अलदको प्रमालणत प्रलतलिलप । 

लनवेदकको 
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सही.............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसचूी ३ 

सडक अलधकार िेत्र (Right of Way)  सम्वन्धी व्यवस्था 

 

गाईँपालिका क्षते्रलभत्रको सडक ऄलधकारक्षते्र (Right of Way) लिख ुगाईँपालिका एलककृत लवकास योजनामा तय भएऄनसुार 

हुनेछ । 

 

अनुसचूी ४ 

सेटव्याक सम्वन्धी व्यवस्था 

भवन लनमााण गदाा कम्तीमा दहेाय ऄनसुारको सेटव्याक छोडन ुपनेछ  

१.अवासीय प्रयोजनका िालग लनमााण हुने भवन भएमा सडकबाट १.५ लमटर र व्यापाररक प्रयोजनको िालग लनमााण हुने भवन 

भएमा सडकबाट २ लमटर सेट व्याक छोडन ुपनछे । 

२. १० लमटरसम्म ऄग्िा भवन लनमााण गदाा सलधयार तफा को सेट व्याक १ लमटर छोडन ुपनछे । 

३. १० लमटरभन्दा बढी १७ लमटरसम्म ऄग्िा भवनहरूको हकमा सावाजलनक भवनहरूको सलधयार तफा को सेटव्याक न्यनूतम ३ 

लमटर र ऄन्य भवनहरूको हकमा २ लमटर हुन ुपने ।  

४. १७ लमटरभन्दा ऄग्िा जनुसकैु भवनहरूको ईचाआ ँर सलधयार तफा को सेट व्याकको ऄनपुात ४:१ हुन ेगरी । तर, न्यनूतम 

सेटव्याक ५ लमटरभन्दा कम नहुने गरी । 

५. मिू सडक लकनारामा भवन लनमााण गना स्वीकृत लददंा बाटोको चौडाआामा सडकको दवैु तफा को सेटव्याक जोडदा जलत योगफि 

हुन्छ सो को दआुागनुा भन्दा ऄग्िो हुनेगरी (िाआट प्िेनिाआा छेक्न ेगरी स्वीकृलत नलदआने ) 

लववरण पेि गने प्रालवलधककोिः 

नामिः 

पदिः 

दस्तखतिः 

नेपाि इलजजलनयररङ् पररषद् दताा नं. 

लमलतिः 
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६. एईटै लकिा वा धेरै लकिा लमिेर बनेको घडेरीमा एक भन्दा बढी भवनहरू लनमााण गना स्वीकृतत लददंा वा घर– बाटो लसफाररस 

लददंा दआुा भवनहरू बीचको दरूी दहेाय ऄनसुार हुन ुपनेछ । 

क. १० लमटरसम्म ऄग्िा भवन भएमा सँलधयारतफा को सेट व्याक १ लमटर 

ख. १० लमटरभन्दा बढी १७ लमटरसम्म ऄग्िा  सावाजलनक भवन भए सलधयार तफा को सेटव्याक ३ लमटर र ऄन्य भवनहरूको 

हकमा सँलधयार तफा को सेटव्याक न्यनूतम २ लमटर हुनपुनेछ । 

७. खोिा नदी ताि लकनारबाट छोडनपुन ेसेटव्याक– 

१.खोिाको लकनारबाट ३० लमटर 

२.पिुको लकनारबाट १० लमटर 

८. यो मापदण्ड िाग ुहुन ुऄगावै कायम रहकेा र स्वीकृलत प्राप्त गरी भवनहरू लनमााण भआा सकेका ५० लमटरभन्दा छोटा बाटो (Cul-

De-Sac/dead - end)को क्षते्रालधकार सो वाटोको केन्ररेखाबाट न्यनूतम १.५ लमटर कायम हुन े। 

९.अवासीय भवनको हकमा मिू सडकबाट ५० लमटरसम्मको कम्तीमा ४ लमटरको बाटो खोिी नयाँ घर बनाईन सलकन ेयस्ता 

बाटोमा लछमेकीिे, ईि सडक प्रयोग नगन ेऄवस्थामामात्र थप सेटव्याक छोडनपुने छैन । 

१०.सडकको केन्ररेखाबाट दायाँ बायाँ १५/१५ लमटर सडक क्षते्रालधकार छोडनपुने जग्गामा सेटव्याकका िलग तोकीए बमोलजमको  

जग्गा नभएको ऄवस्थामा तोकीएभन्दा कम सेटव्याक कायम गरी लनमााण कायाको ऄनमुलत लदन सलकनछे  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसचूी ५ 

भवन लनमााण कायाको आजाजत् लददंा गाईँपालिकािे लिने दस्तुरको दर 

 

१.  क, ख र ग वगाका भवनहरूको िालग गाउाँपालिकािे लिने दस्तुरको दरिः- 

भवनको लकलसम प्रयोजन 

अवासीय 

(प्रलत 

व.लफ.दर) 

औधोलगक/व्यापा

ररक 

(प्रलत व.लफ.दर) 

सरकारी 

(प्रलत 

व.लफ.दर) 

संस्थागत      

(प्रलत व.लफ.दर) 

क वगाका 

भवनहरू 

१० १३ १५ १३ 

ख वगाका 

भवनहरू 

७ ९ १२ ८ 

ग वगाका 

भवनहरूको 

६ ८ ११ ७ 

२. घ वगाका भवनहरूको िालग गाउाँपालिकािे लिने दस्तुरको दरिः- 

भवनको लकलसम प्रयोजन 

अवासीय औधोलगक/व्यापा सरकारी संस्थागत      
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(प्रलत 

व.लफ.दर) 

ररक 

(प्रलत व.लफ.दर) 

(प्रलत 

व.लफ.दर) 

(प्रलत व.लफ.दर) 

बजार क्षेत्र ३ ४ ४ ८ 

ग्रामीण क्षेत्र २ ३ ३ ६ 

 

३.लवलनयम िागु हुनुअलघ लनमााण भइासकेका भवनहरूको यथालस्थलत÷अलभिेलखकरण नक्सा पास दस्तुर (भवन ऐन 

२०५५ अनुसार वगीकृत भवनहरूको आधारमा) 

 

भवनको 

लकलसम 

प्रयोजन 

अवासीय 

(प्रलत 

व.लफ.दर) 

औधोलगक/व्या

पाररक 

(प्रलत व.लफ.दर) 

सरकारी 

(प्रलत व.लफ.दर) 

संस्थागत      

(प्रलत व.लफ.दर) 

क वगाका 

भवनहरू 

८ ८ १३ ७ 

ख वगाका 

भवनहरू 

८ ८ ११ ६ 

ग वगाका 

भवनहरूको 

६ ७ १२ ५ 

घ वगाका 

भवनहरूको 

३ ४ ४ ५ 

यो लवलनयम िाग ुहुनऄुलघ लनमााण भैसकेका र िाग ुभएपलछ लनमााण हुने  लमलश्रत लकलसमका सामाग्री प्रयोग गरी लनमााण भएका 

भवनहरूको दस्तरुको हकमा बनोटको अधारमा मालथ ऄनसुचूी ५ को १ र २  मा ईल्िेख भए बमोलजमको दरमा दस्तुर लिआने । 

 

 

अनुसचूी ६  

प्िलटङ् तथा भौलतक योजना कायाान्वयन अनुमलत  दस्तुर(Planning Permit)दस्तुर 

प्रस्तालवत अवास क्षेत्रिे ऒगटने क्षेत्रफिको प्रलत वगा लफट रू. ३ दस्तुर िाग्ने छ । 

 

अनुसचूी ७ 

  बजार तथा घना आवासीय िेत्र  

 

हाि  सम्म  बजार तथा घना आवलसय िेत्र  नभएको  ।  

 

अनुसचूी ८ 

भवन लनमााण कायाको सपुरीवेिणका िालग प्रालवलधक र स्वालमत्वकताा (व्यलि)  वीच गररने सम्झौताको नमूना 

 

..............प्रदशे, ऒखिढुङ्गा लजल्िा, लिख ुगाईँपालिका वाडा न.ं.. , बस्ने ..        को नालतनी /नालत/बहुारी.........             को 

छोरी/छोरा/ श्रीमती .......... (यसपलछ पलहिो पक्ष भलनने) र ...  प्रदशे,.....  लजल्िा, ............... गाईँपालिका वाडा न.ं ....बस्ने ..     

(यसपलछ दोस्रो पक्ष भलनने) बीचमा पलहिो पक्षिे लनजको नाममा नापी दताा कायम रहकेो सगरमाथा ऄञ्चि ऒखिढुङ्गा 

लजल्िा लिख ुगाईँपालिका वाडा नं.... लस्थत पलहिो पक्षको नाममा नापी दताा कायम रहकेो लक.नं. ....को जग्गामा लनमााण हुन े

औधोलगक/व्यापाररक/अवासीय/ऄन्य भवनको लनमााण कायाको सपुरीवेक्षण गना गराईन हालम दवैु पक्ष मञ्जरु रहकेोिे तपलसिमा 
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ईल्िेलखत शताहरूको ऄलधनमा रही भवन लनमााण कायाको सपुरीवेक्षण गन े गराईने गरी यो सम्झौतामा सहीछाप गरी एक/एक 

प्रलतका दरिे बलुझ लियौं/लदयौं । 

िताहरूिः 

१.भवन लनमााण कायाको िालग पलहिो पक्षिे गाईँपालिकाबाट लिएको स्वीकृत मापदणड सलहतको स्रक्चरि लडजाआानको 

अधारमा भवन लनमााण कायाको सपुरीवेक्षण गन,े लनमााण काया सम्पन्न भए पश्चातः काया सम्पन्न प्रलतवेदन तयार गरी 

गाईँपालिका समक्ष पशे गने दालयत्व दोस्रो पक्षको हुनेछ । 

२. दोस्रो पक्षिे कुन ैकारणवस अफुिे गरेको सम्झौता ऄनसुार सपुरीवेक्षणको काया गना नसक्ने भएको ऄवस्थामा सो को लिलखत 

सचूना तत्कािै पलहिो पक्ष र गाईँपालिकािाआा ईपिव्ध गराईन ुपनछे । 

३. कुन ैकारणवस पलहिो पक्षिे लिएको स्वीकृलत लिए बमोलजमको भवन लनमााण काया सम्पन्न गना नसक्ने भआा अंलशक लनमााण 

सम्पन्न प्रमाण पत्र लिनपुने भएमा सोही बमलजमको काया सम्पन्न प्रलतवेदन तयार गररलदने दालयत्व समेत दोस्रो पक्षको हुनेछ । 

४. भवन लनमााणको रममा सपुरीवेक्षणकताािे लदएको सझुाव तथा परापशा कायाान्वयन गने दालयत्व प्रथम पक्षको हुनेछ ।  

५. भवन लनमााण कायाको जाँचबझु तथा ऄनगुमनको रममा गाईँपालिकाबाट लदआाएको लनदशेनको कायाान्वयन गन ेगराईने दालयत्व 

प्रथम र दोस्रो पक्ष दवैुको हुनछे । 

सम्झौतामा सही गने पिहरूिः 
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