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स्थानीय राजपत्र 

 

लिखु गाउँपालिकाद्वारा प्रकालित 

 

 

भाग-२ 

नेपालको संविधानको धारा २२२ िमोविम गवित गाउँ सभाले धारा २२६ को उपधारा १ र स्थानीय सरकार 

संचालन ऐन २०७४ दफा १०२ उपदफा ३ को अवधनमा रवि वलख ुगाँउपावलकाको भिन वनमााण सम्िन्धी 

विवनयम तथा नक्सा पास कायाविवध, २०७५ वलख ु गाउँपावलकाले सिाासाधारणका िानकारीको लावग यो 

सचूना प्रकाशन गररएको छ ।  

 

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

       

प्रस्तावनााः  

वलख ुगाउँपावलका के्षत्र वभत्र वनमााण िुने भिनिरु उवचत मापदण्ड अनरुुप वनमााण गना  गराउन, नक्सा पास गरी 

भिन वनमााण गना अनमुवत प्रदान गने सम्बन्धमा काननूी व्यिस्था गना िाच्छनीय भएकाले स्थानीय सरकार 

संचालन ऐन,२०७४ , को पररच्छेद ्७ दफा २७ दवेख ४५ र नेपाल सरकार सङ्घीय मावमला तथा सामान्य 

प्रशासन मन्त्रालय द्वारा प्राप्त िस्ती विकास शिरी योिना तथा भिन वनमााण सम्िन्धी आधारभतू मापदण्ड, र 

शिरी विकास मन्त्रालयद्वारा प्राप्त िस्ती विकास शिरी योिना तथा भिन वनमााण सम्िन्धी आधारभतू 

मापदण्ड,२०७२ समेतको काननूी व्यिस्थालाई आधार मानी वलख ु गाउँपावलकाको वमवत २०७५/११/१६ 

िैिकबाट पाररत गरी वलख ुगाँउपावलकाको यो भिन वनमााण सम्िन्धी विवनयम, tyf gS;fkf; sfof{ljlw 

२०७५ स्िीकृत गरी लाग ुगररएको छ ।  
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पररच्छेद – १ 

प्रारवम्भक 

१.सुंलिप्त नाम र प्रारम्भाः 

   क) यस विवनयमको नामः- भिन वनमााण सम्िन्धी विवनयम तथा नक्सा पास कायाविवध, @)&% रिनेछ । 

   ख) यो कायापावलकाको  िैिकबाट स्िीकृत भएको वमवत दवेख लाग ुिुनेछ । 

   ग)यो विवनयम गाउँपावलका वभत्रका व्यवि, संघ संस्था र सरकारी कायाालयिरू समेतलार्ा लाग ुिुनेछ । 

२.पररभाषााः 

   विषय िा प्रसंगले अको अथा नलागेमा यस विवनयममाः 

२.१ ऐन भन्नाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४, भिन ऐन, २०५५ र सडक ऐन, २०३१ लार्ा बुझाउँदछ । 

२.२.लवलनयम भन्नाले lnv' ufpFkflnsf ऒखलढुङ्गाले िारी गरेको भिन वनमााण सम्िन्धी विवनयम, 

२०७५ लार्ा बझुाउँदछ । 

 २.३ प्रमुख भन्नाले गाउँपावलकाको प्रमखु भन्ने िनाउँदछ । 

२.४ अलधकार प्राप्त लनकाय वा पदालधकारी भन्नाले विवनयम कायाान्ियनको लावग ufpFkflnsfn] 

तोकेको आवधकाररक वनकाय िा व्यवि भन्ने बझुाउँदछ । 

२.५ भवन भन्नाले व्यविगत, सरकारी कायाालय, व्यिसावयक िा संस्थागत प्रयोिनको लावग वनमााण गररने 

भौवतक संरचना भन्ने बझुाउँदछ । 

२.६. भवन लनमााण भन्नाले नयाँ भिन बनाउने, परुानो भत्कार्ा पनुः वनमााण गने, तल्ला थप गने, मोिडा फेने 

िा साविकमा थपघट गने गरी झ्याल, ढोका, कौसी, िा छज्िा, दलान, टिरा, तिेला िा ग्यारेि आवद 

बनाउने िा कम्पाउण्ड िाल लगाउने समेतका कायालार्ा बझुाउँदछ । 

२.७. घडेरी वा प्िट भन्नाले बाविरी वसमानािरू स्पष्ट िुने गरी खलेुको िमीनको टुक्रा िा भाग भन्ने 

बझुाउँदछ । 

२.८. मोहडा भन्नाले बाटो, चोक िस्ता सािािवनक िग्गा तफा को िमीनको अवघल्लो भाग भन्ने बझुाउँदछ । 

२.९. प्िट लभत्रको खुिा भागाः भन्नाले प्लटमा खलु्ला छोवडएको भागलार्ा बझुाउँदछ । 

२.१०. अगाडीको खुिा भागाः भन्नाले कुनैपवन भिन वनमााणको अगाडी परि रिकेो प्लटको खलुा भागलार्ा 

बझुाउँदछ । 

२.११. भूलमगत तिााः भन्नाले िमीनको सतिबाट तल िा १.२ वमटरसम्म मावथ बनार्ाएको भिनको सबभन्दा 

तल्लो भाग भन्ने बझुाउँदछ । 

२.१२. प्िटको गलहरार्ााः भन्नाले प्लटको मोिडा िा अगाडीको सीमानाबाट पछाडी परिको वसमाना सम्मको 

दरुीलार्ा बुझाउँदछ । 

२.१३. कि डे स्याक भन्नाले एकातफा  बन्द भएको सडकलार्ा बझुाउँदछ । 

२.१४. छज्जा वा वादािी भन्नाले कुनै पवन भिनको गारोभन्दा बाविर छेकिार सवितको आित िाित गना िा 

िस्नको लावग वनमााण गररने िा गररएको संरचना भन्ने बझुाउँदछ  

२.१५. मापदण्ड भन्नाले यस विवनयममा तोवकए बमोविमको मापदण्ड भन्ने बझुाउँदछ  । 
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२.१६. सरकारी कायाािय वा लनकाय भन्नाले नेपाल सरकारको मन्त्रालय, सवचिालय, विभाग तथा 

गा.पा.कायाालयलार्ा िनाउँदछ । सो शब्दले प्रचवलत काननू बमोविम गिन भएको आयोग, पररषद ् र 

सवमवत समेतलार्ा बझुाउँदछ । 

२.१७. सुंस्था भन्नाले वनिी िा सामदुावयक विद्् यालय, गैर सरकारी संस्थािरू, समदुायमा आधाररत 

संस्थािरू, सामदुावयक िन लगायत विवभन्न वकवसमका सेिा प्रदायक उपभोिा समिूिरूव्दारा 

सञ्चावलत संस्था समेतलार्ा बझुाउँदछ । 

२.१८. जग्गाको उपयोगिग्गा उपयोग प्रवतशत (Ground Coverage) भन्नाले भिनको भुँर्ा तलाको 

के्षत्रफल र भिन िन्ने िग्गा िा घडेरीको के्षत्रफलको अनपुातलार्ा १०० ले गणुा गदाा िुन आउने 

प्रवतशतलार्ा बझुाउँदछ । 

२.१९. भँुर्ा िेत्रको अनुपात (Floor Area Ratio.(FAR) भन्नाले भिनको सम्पणूा तलािरूमा वनवमात 

क्षेत्रफलको योगफललार्ा भिन बन्ने िग्गा िा घडेरीको क्षेत्रफलले भाग गरेर आएको भागफललार्ा 

बझुाउँदछ । 

२.२०. सडकको अलधकार िेत्र( Right of Way)भन्नाले ऐन, वनयम तथा यस विवनयमले तोकेको 

सडकको चौडार्ालार्ा बझुाउँदछ । 

२.२१. सेट व्याक( Set Back)भन्नाले आफुले आफ्नो िग्गामा भिन बनाउँदा साँध वसमाना, सािािवनक 

सम्पवि र सडक अवधकार के्षत्रबाट छोडनपुने न्यनूतम दरूीलार्ा बझुाउँदछ । 

२.२२.लकरण सतह(Light Plane) भन्नाले सेटव्याक रेखामावथ सडकको अवधकार के्षत्र र दिैु तफा को 

सेटव्याक िोडदा िुन आउने योगफलको दरु्ागनुा उचार्ाबाट सडकको अको तफा को सेटव्याक रेखा िोडन े

काल्पवनक सतिलार्ा बझुाउँदछ । 

२.२३. खुल्िा िेत्र(Open Space) भन्नाले बस्ती विकास क्षेत्रमा िमीनवभत्र अत्यािश्यक सािािवनक 

पिूााधार सेिा विस्तार गना िािके कुनै भौवतक संरचना वनमााण गना वनषेध गररएको क्षेत्र र  विवनयमले कुनै 

संरचना वनमााण गना नपाउने भनी तोवकवदएको सािािवनक, पवता, ऐलानी आवद िग्गा समेतलार्ा बझुाउँदछ 

। 

२.२४.टाँलसएको भवन(Attached Building)भन्नाले िग्गाको साँध सीमानामा टाँसेर बनाउन प्रस्ताि 

गररएको िा बनाएको भिनलार्ा बझुाउँदछ । 

२.२५. जोलडएको भवन(Joined Building) भन्नाले बेग्ला बेग्लै स्िावमत्ि भएको एक आपसमा भारििन 

अंगिरू संयिु रूपमा वनमााण भएको भिनिरूलार्ा बझुाउँदछ । 

२.२६.आलँिक लनमााण सम्पन्न भन्नाले उपयोग गना वमल्ने गरी न्यनूतम १ तला वनमााण भएको भिनलार्ा 

बझुाउँदछ । 

२.२७.ufpFkflnsf भन्नाल ेlnv' ufpFkflnsf भन्ने बझुाउँदछ । 

२.२८. प्रालवलधक सलमलत भन्नाले गाउँ प्रमखुको संयोिकत्िमा गाउँपावलकाको भिन संविता तथा नक्सा 

शाखाको प्रमखु, नापी कायाालयका नापी अवधकृत तथा आमवन्त्रत अन्य विशेषज्ञिरू र गाउँपावलकाको 

प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत सवितको सवमवत भन्ने बझुाउँदछ। 

२.२९. लनयलन्त्रत भौलतक योजना(Secured physical Plan) भन्नाले वनयवन्त्रत रूपमा मात्र प्रयोग िुने, 

साँध वसमानालार्ा पखााल लगाएर सरुवक्षत गररएको भौवतक योिनालार्ा बझुाउँदछ । 
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२.३०.सावाजलनक भौलतक योजना( Public Physical Plan)भन्नाले केिी स्िवमत्िकताािरूले आफ्नो 

लगानीमा विकास गरेको  तर वतनका सडक, खलु्ला के्षत्र आवद सािािवनक प्रयोगको लावग समेत खलु्ला 

गररएको भौवतक योिनालार्ा बझुाउँदछ । 

२.३१.वातावरण मैत्री स्थानीय िासनको प्रारूप भन्नाले नेपाल सरकारले वमवत २०७०।०६।२३ मा 

स्िीकृत गरेको िातािरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारूप,२०७० ( Environment Friendly Local 

Governance Framework, 2013)लार्ा बझुाउँदछ। 

२.३२.क वगाका भवन भन्नाले भिन ऐन, २०५५ को दफा ८ (क) बमोविम अत्याधवुनक प्रविवध अपनार्ा 

वनमााण िुने िा भएका भिनिरूलार्ा बझुाउँदछ । 

२.३३.ख वगाका भवन भन्नाले भिन ऐन, २०५५ को दफा ८ (ख) बमोविम भुँर् तलाको के्षत्रफल १००० िगा 

वफट भन्दा बढी, ३ तला भन्दा अग्ला िा स्रक्चरल स्पान  ४.५ वमटरभन्दा बढी भएका भिनिरूलार्ा 

बझुाउँदछ ।  

२.३४. ग वगाका भवन भन्नाले भिन ऐन २०५५ को दफा ८ (ग) बमोविम १००० िगा वफटसम्म भुँर्ा तलाको 

क्षेत्रफल िा उचार्ा ३ तलासम्म िा स्रक्चरल स्पान ४.५ वमटरभन्दा कम भएका भिनिरूलार्ा बझुाउँदछ । 

२.३५. घ वगाका भवन भन्नाले भिन ऐन २०५५ को दफा ८ (घ) बमोविम क, ख र ग िगामा नपरेका र्ाटा, 

ढुङ्गा, माटो, बाँस, खर आवद प्रयोग गरी वनमााण गररएको अवधकतम दरु्ा तले भिनलार्ा िनाउँदछ । 

२.३६.माटो परीिण भन्नाले सिरी विकास मन्त्रालय िा सङ्घीय मावमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले 

तोके बमविम अपनार्ाने परीक्षण प्रकृया िा विवधलार्ा िनाउँदछ । 

२.३७.आधारभूत सावाजलनक पूवााधार सेवाहरू भन्नाले सडक,ढल,खानेपानी, वििलुी आवदलार्ा 

िनाउँदछ  

२.३८.सुंवेदनिीि िेत्राः भन्नाले राष्ट्रपवत वनिास लगायत सिरी विकास मन्त्रालयले तोकेको अन्य 

क्षेत्रिरूलार्ा िनाउँदछ । 

२.३९. सुंस्थागत भवन भन्नाले विधालय, अस्पताल, सरकारी, वनिी तथा पवव्लक वलवमटेडका कायाालय भिन 

आवदलार्ा िनाउँदछ । 

२.४०.सभा सम्मेिन भवन भन्नाले मावनसिरू िमघट िुने, गैर आिासीय प्रयोिनका वसनेमा िल, संयिु। 

विशाल बिार, मवल्ट कम्प्लेक्स, तारे िोटल आवदलार्ा िनाउँदछ 

२.४१. सावाजलनक भवन भन्नाले संस्थागत भिन, सभा सम्मेलन भिन लगायत सभािल, साँस्कृवतक 

समारोि तथा भोि भतेरस्थल आवदलार्ा िनाउँदछ । 

२.४२. व्यापाररक भवन भन्नाले पणुा रूपमा व्यापाररक प्रयोिनमा उपयोग गररएको भिनको अलािा तल्लो 

तल्ला व्यापाररक प्रयोिनमा र मावथल्लो तल्ला आिासीय प्रयोिनमा रिकेो भिनलार्ा िनाउँदछ । 

२.४३. र्लजजलनयर /आलका टेक्ट भन्नाले र्वञ्िवनयररङ् व्यिसाय गना नेपाल सरकारको आवधकाररक 

वनकायबाट अनमुवत प्राप्त विशेषज्ञलार्ा िनाउँदछ । 

२.४४. प्रालवलधक भन्नाले भिन वनमााण कायाका लावग नक्सा, वडिार्न, तयार गने र भिन वनमााण कायाको 

सपुरीिेक्षण गनाका लावग नेपाल र्वञ्िवनयररङ् काउवन्सलबाट मान्यता प्राप्त व्यवि भन्ने बझुाउँदछ । 

२.४५. राजमागा भन्नािे नेपाल सरकारले रािपत्रमा सचूना प्रकाशन गरी िा प्रचवलत काननूमा उल्लेख भए 

अनसुार तोकीएका रावष्ट्रय रािमागालार्ा िनाउँदछ । 
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२.४६. लिडर सडक वा सहायक राजमागा भन्नािे नेपाल सरकारले रािपत्रमा सचूना प्रकाशन गरी विल्ला 

सदरमकुाम लगायत (शिर, गाउं र सँगै िोवडएको यसको ग्रामीण भेग) िरूलार्ा रािमागासँग िोडने मलू 

सडकलार्ा िनाउँदछ । 

२.४७. आटेररयि सडक वा लजल्िा मागा भन्नाले संवघय सरकार िा स्थानीय ति िा गाउँपावलका रािपत्र 

िा मापदण्डमा उल्लेख गरेअनरुूप शिरको केन्रीय भागलार्ा बाविरी भागका बस्ती िा वफडर (सिायक 

रािमागा ) सडकसंग िोडने सडकलार्ा िनाउँदछ । 

२.४८. सब आटेररयि सडक भन्नाले नपेाल सरकार िा गाउँपावलकाले नेपाल रािपत्र िा मापदण्डमा 

उल्लेख गरे अनरुूप आसपासमा रिकेा विवभन्न िस्तीिरूलार्ा िोडने सडक रआटेररयल सडकसंग िोडने 

सडकलार्ा पवन िनाउँदछ  

२.४९. किेक्टर सडक भन्नाले गाउँपावलकाले मापदण्डमा उल्लेख गरे अनरुूप शिरका विवभन्न  

भागिरूलार्ा आटेररयल सडकसंग िोडने सडकलार्ा िनाउँदछ ।     

   

पररच्छेद- २ 

 

३.भवन लनमााणको िालग स्वीकृलत  

३.१ भिन वनमााण कायाको स्िीकृवत वलनका लावग स्िवमत्ििालाले दिेाय अनसुारका कागिातिरू पेश 

गनुापनेछ । 

क) चाल ुआवथाक िषाको मालपोत रवसद िा रविष्ट्रेशन पाररत भएको तमसकुको प्रवतवलवप १ प्रवत, 

ख) वकिा नं. समेत प्रष्ट देवखने नापी नक्साको सक्कल(व्ल ूवप्रन्ट र रेस नक्सा) १।१ प्रवत, 

ग)  पास गररने नक्सा (वनिेदक तथा वडिार्ानरको सिीछाप, िस्ताक्षर समेत िुनपुने) ३ प्रवत, 

घ) वडिार्ानर र्िाित पत्रको प्रवतवलवप (सरोकारिालाले प्रमावणत गरेको र चाल ुआ.ि.को लावग निीकरण 

समेत भएको) १ प्रवत, 

ङ) नक्सा पासका लावग वनिेदन वदने व्यवि भए पासपोटा सार्िको फोटो ४ प्रवत, 

च) क, ख, र ग िगाका भिनिरूको नक्सा पासको लावग वनिेदन दताा गने स्िवमत्िकतााले भिन वनमााण 

कायाको सपुरीिेक्षण गना भिन ऐन २०५५ को दफा ११ (३) ले तोके बमोविमको योग्यता पगेुका 

प्राविवधकसंग भएको सम्झौतापत्र,  

छ) स्िावमत्ििालाको िग्गाधनी दताा प्रमाण पिूाा र नेपाली नागररकताको प्रमाण पत्रको फोटोकवप १।१ प्रवत 

। 

४.मजजुरी लिर्ा भवन लनमााण गररने भएमााः 

क) िग्गाधनीले मञ्िरुी वदएको मञ्िरुीनामा सक्कल (नक्सा शाखाको रोििरमा मञ्िरुी वदनेले सिीछाप 

गनुापने)  

ख) मञ्िरुी वदने व्यविको नागररकताको प्रवतवलवप १ प्रवत,  

     िारेसव्दारा नक्सा पास गराउने भएमा िारेसिाला व्यविको नेपाली नागररकताको प्रवतवलवप १ प्रवत 

ग) वप्लन्थ एररया एक िज्िार िगावफट भन्दा बढी िा तीन तलाभन्दा बढीको भिन भएमा स्रक्चरल 

विशे्लषण(Structural Analysis)२ प्रवत र स्रक्चरल नक्सा ३ प्रवत, 
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घ) सरकारी कायाालय भए वनमााण गररने भिनको नक्सा सवितको कायाालयको पत्र, संस्था भए चाल ु

आवथाकिषा सम्मको लावग संस्था निीकरण भएको प्रमाण पत्र र संस्थाको काया सवमवत बैिकको वनणायको 

फोटोकवप सवितको संस्थाको वचिी । 

 

पररच्छेदाः-३ 

५. भवन लनमााणकताािे पािना गनुापने मापदण्डहरूाः 

५.१. भिन वनमााण गदाा स्िावमत्िकतााले अनसुचूी ३ मा उल्लेख भए बमोविमको सडक क्षेत्रावधकार (Right 

of Way) र अनसुचूी ४ मा उल्लेख भए अनसुारको सेटव्याक छोडन ु पनेछ तर, प्राविवधक सवमवतको 

वसफाररसमा िवटल भौगोवलक के्षत्रमा सडकको चौडाई केन्ररेखाबाट न्यनूतम ३ वमटर कायम गना सवकनेछ 

। यस्ता नयाँ वनमााण िुने सडक छेउमा भिन वनमााण गना स्िीकृवत वददंा सडकतफा को न्यनूतम सेटव्याक 

१.५ वमटर कायम गररनेछ । 

५.२. वनमााण सम्पन्न भर्ासकेको भिनको प्रयोिन पररितान गनुा परेमा भिन वनमााण मापदण्ड र भिन संविता 

विपररत निुने गरी गाउँपावलकाको स्िीकृवत वलएर मात्र पररितान गना सवकनेछ । स्िीकृवत नवलर्ा प्रयोिन 

पररितान गरेमा गाउँपावलकाले उि भिनलार्ा आफ्नो सेिाबाट िवञ्चत गनुाका साथै आधारभतू 

सािािवनक सेिािरूबाट िवञ्चत गना सम्िवन्धत वनकायिरूलार्ा लेवख पिाउनेछ  

५.३. आिासीय प्रयोिनका लावग वनमााण िुने भिनको केिी अंश व्यापाररक प्रयोिनमा रिने भएमा सो 

भिनलार्ा स्ितः व्यापाररक भिन मावनने छ । 

५.४. िस्ती विकासको लावग (Planning Permit) कायाान्ियनमा ल्यार्ाएका आिासीय क्षेत्रमा वनमााण िुने 

कुनै पवन भिनलार्ा व्यापाररक प्रयोिनमा उपयोग गना पार्ाने छैन । 

५.५. नदी उकासबाट आएको िमीनमा सािािवनक सडक, ढल र उद्धान बािकेका संरचना वनमााण गना पार्ने 

छैन । त्यस्तो के्षत्र स्ितः िररत के्षत्रको रूपमा कायम िुनेछन । 

५.६. १ वमटरभन्दा लामो छज्िा, िादाली िा टप वनमााण गनुा परेमा नक्सा पास वनिेदनसाथ सो को स्रक्चरल 

वडिार्न पेश गनुा पनेछ । तर, सेट व्याक के्षत्रमा पने गरी छज्िा िादाली िा टप वनमााण गना अनमुवत वदर्ने 

छैन । 

५.७.  अनसुचूी ७ मा उल्लेवखत परुाना तथा घना आिासीय क्षेत्र भवन विवनयमले तोके िािकेका क्षेत्रमा भिन 

वनमााण गदाा आफ्नो िग्गाको साँध वसमानाबाट न्यनूतम १ वमटर छोडेरमात्र आर्सोलेटेड वपल्लर तथा िग 

िा भारििन गाह्रो वनमााण गनुापनेछ । तर, तोकीएका परुाना तथा घना आिासीय िस्तीका आिासीय घरमा 

संयिु वपल्लर लगायतका र्ञ्िवनयररङ् प्रविवध प्रयोग गदाा यो िुँदाले िाधा परुायाउने छैन । 

५.८. अनसुचूी ७ मा उल्लेवखत परुाना तथा घना आिासीय क्षेत्र भवन विवनयमले तोके िािकेका क्षेत्रमा भिन 

वनमााण गदाा वनमााण गररने भिनको भुँर् तलाले २५० िगा वमटर सम्मको घडेरी भएमा ७० प्रवतशत, २५० 

िगा वमटरभन्दा बढी क्षेत्रफल भएको घडेरी भएमा ६० प्रवतशत र सरकारी, अधा सरकारी र सािािवनक 

भिनिरूले ५० प्रवतशतभन्दा बढी खवचान पाउने छैनन । 
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५.९  नापी नक्सा र स्रेस्तामा बाटो कायम नगरी सािािवनक िग्गालार्ा बाटो दखेार्ा िा सािािवनक िा वनिी कुनै 

प्रकारको प्राकृवतक ताल, तलैया, धाप, पोखरी,  पानीका मिुान, वनकासलार्ा र पानीको मिुानलार्ा वमचेर 

िाबाटो कायम गरी भिन वनमााण गना स्िीकृवत वदर्ाने छैन । 

५.१०. भिन ऐन २०५५ को दफा ८ को (क), (ख) ,(ग) र (घ) बमोविमका भिन वनमााण गना चािने 

स्िावमत्िकतााले आफूले वनमााण गना चािकेो भिनको नक्सा गाउँपावलकामा सवूचकृत 

कन्सल्टेन्सी/र्वञ्िवनरयर द्वारा तयार गराएको िुनपुने र (क), (ख) र (ग) िगाको भिनको नक्सामा सकवपट 

सवितको सेफ्टीट्यांकी र (घ) िगाको भिनको िकमा िाटरसील प्यान चपीको अवनिाया व्यिस्था भएको 

िुन ुपनेछ । 

५.११. भिन स्िावमत्िकतााले चािमेा वनमााण सपुरीिेक्षणका लावग सम्झौता गरेको प्राविवधक िािके अको 

प्राविवधक माफा त वनमााण सपुरीिेक्षण गराउन सक्नेछ । आफूले सम्झौता अनसुार सपुरीिेक्षण काया गना 

नसक्ने भएको अिस्थामा प्राविवधकले सो को सचूना अविलम्ि गाउँपावलकालार्ा वदन ु पनेछ । त्यस्तो 

सचूना नवदने प्राविवधकलार्ा गाउँपावलकाले कालो सचूीमा राख्नेछ । 

५.१२.भिन वनमााणको लावग नक्सा वडिार्न गने प्राविवधकले भिन संविता तथा वनमााण सम्िन्धी मापदण्ड 

अनसुार नक्सा तयार गररएको भन्ने व्यिोरा लेखी आफ्नो नाम र नेपाल र्वञ्िवनयररङ् काउवन्सलबाट दताा 

नम्िर प्राप्त गरेको भएमा काउवन्सलको दताा नम्िर समेत उल्लेख गरी वनि आफैले दस्तखत गरेको 

िुनपुनेछ । 

        (यो विवनयममा िेसकैु लेवखएको भए ता पवन स्थानीय तिमा कायारत प्राविवधकिरूले आफू कायारत 

स्थानीय तिको कायारम िािकेका वनमााण िुने भिनिरूको योिना, ढाँचा, नक्सा तयार, सपुरीिेक्षण र 

वडिार्ान गने कायामा संलग्न िुन पाउने छैनन ्।) 

५.१३. नक्सा प्रमावणतका लावग गाउँपावलका कायाालय प्रमखु समक्ष वसफाररस गने गाउँपावलकाका 

प्राविवधकले समेत आफ्नो नाम र नेपाल र्वञ्िवनयररङ् काउवन्सल दताा नं. समेत उल्लेख गरी सिी गरेको 

िुन ुपनेछ । 

५.१४. खानी तथा भगूभा विभागले रािपत्रमा सचूना प्रकावशत गरी वनषेध गरेका के्षत्र र िोवखम नक्सांकन 

अनसुार बाढी, पविरो, भकू्षय आवद िोवखमयिु के्षत्रको पविचानका आधारमा सो के्षत्रमा भिन वनमााण 

कायाका लावग प्रवतिन्ध लगाउन विल्ला दैिी प्रकोप उधार सवमवतले वसफाररस गरेको क्षेत्रमा भिन 

वनमााण गना अनमुवत वदर्ाने छैन  

५.१५. क िगा िा दश िज्िार िगावफटभन्दा बढी के्षत्रफलका भिन वनमााणको अनमुवत वदनअुवघ प्राविवधक 

सवमवतको वसफाररस वलन ुपनेछ । 

५.१६. क र ख िगाको भिनलार्ा वनमााण अनमुवत तथा वनमााण सम्पन्न प्रवतिेदन वददंा तेस्रो पक्ष िाँचको 

व्यिस्था गना सवकने छ । सो को लावग गाउँपावलकाले र्वञ्िवनयरिरूको रोष्टर तयार गरी आवका टेक्ट िा 

वसवभल र्वञ्िवनयरबाट मात्र तेस्रो पक्षीय िाँच गराउनेछ । रावष्ट्रय तथा अन्तराावष्ट्रय मित्िका तथा िवटल 
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प्रकृवतको भिन संरचनाको वडिार्ानमा गाउँपावलकाले आमवन्त्रत विशेषज्ञिरू बाट समकक्षी 

पनुरािलोकन (Peer Review)समेतको व्यिस्था गनेछ  । 

५.१७. भईूतला सवित एकतला भन्दा अग्ला विद्यालय भिन,िवतसकैु तलाका सािािवनक, क िगाका र ख 

िगाका भरु्तँला सवित ४ तला िा १७ वमटरभन्दा अग्ला िा १० ििार िगावफटभन्दा िूला सिै भिन 

वनमााण गना सिरी विकास र सङ्घीय मावमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले िारी गरेको माटो 

परीक्षण वनदवेशका अनसुार माटो परीक्षण गराएको िुन ुपनेछ । 

५.१८. अनसुचूी ७ मा उल्लेख भएका परुाना तथा घना आिासीय क्षेत्र बािकेका क्षेत्रमा भिन वनमााण गदाा 

घडेरीको क्षेत्रफल २५० िगा वमटरसम्म अवधकतम ४ र २५० िगा वमटरभन्दा बढी अवधकतम ३.५ 

FAR(Floor Area Ratio)कायम गररनेछ । 

५.१९. भिन वनमााणकताा व्यविले आफ्नो िािके अन्य व्यविको नाममा रिकेो िग्गामा भिन वनमााण गनुापने 

भएमा मञ्िरुीनामा वदने व्यवि गाउंपावलकको नक्सा पास शाखामा आर्ा अनसुचूी ९ बमोविमको 

मञ्िरुीनामामा सिी गरी भिन वनमााणकताा व्यविलार्ा वदएको िुन ुपनेछ । 

५.२०. अनसुचूी ७ मा उल्लेख भएका परुाना तथा घना आिासीय के्षत्र र अनसुचूी ३ मा उल्लेवखत सडक 

क्षेत्रिरूको आसपासमा वनमााण गररने भिनिरूको िकमा सडकबाट भिनसम्म र भिनबाट सडकसम्म 

आित िाित गने बाटो िा सडक रिकेोआधारको सवुनश्चतता नगरी नक्सा पास गररने छैन । तर, ग्रामीण 

क्षेत्रमा वनमााण गररने घ िगाका भिनिरूको िकमा यो बुँदा लाग ुिुने छैन  

५.२१.भिनको वप्लन्थ लेभल पक्की सडक भएमा सडकको सतिभन्दा  १.५ वफट, ग्राभेल भएमा २.५ वफट र 

कच्ची सडक भएमा ३ वफटभन्दा कम उचार् ँरावख भिन वनमााण गना पार्ने छैन । 

५.२२. कल डे स्याक बाटोको५० वमटरभन्दा छोटो दरूीवभत्रको सडक के्षत्रावधकार सो बाटोको केन्ररेखाबाट 

न्यनूतम १.५ वमटर कायम िुनेछ ।  

५.२३. सीमा पखााल वनमााण गना स्िीकृवत वददंा १.२ वमटर सम्म अग्लो गाह्रो र सो माथी ०.६ वमटर अग्लो 

िाली राख्ने गरीमात्र स्िीकृवत वदर्नेछ,  ०.६ वमटरभन्दा अग्लो िाली रावख वनमााण स्िीकृवत वलन चािमेा 

सम्पणूा पखाालको स्रक्चरल वडिार्न समेत वनिेदन साथ पेश गनुा पनेछ । सरकारी िा कुटनीवतक 

वनकायले सरुक्षाको कारण अग्लो पखााल लगाउनपुने भएमा गिृ मन्त्रालयको वसफाररस सवित सो को 

स्रक्चरल वडिार्न संलग्न रावखवनिेदन पेश गरेमा गाउँपावलकाले त्यस्तो पखााल लगाउन वदनेछ । 

५.२४.अपाटामेन्ट तथा संयिु आिासका भिन, सवपङ् कम्प्लेक्स, व्यापाररक मल, वडपाटामेन्ट स्टोर आवद 

िूला भिन वनमााणका लावग नक्सा पासको अनमुवत वलन Emergency Response Plan समेत नक्सा 

साथ पेश गनुा पनेछ। 

५.२५. संस्थागत भिन, सभा सम्मेलन भिन र सािािवनक भिन वनमााण गना गाउँपावलकाबाट योिना अनमुवत 

पत्र (Planning Permit)वलएर मात्र नक्सा पासको प्रवरया अगावड बढार्ानेछ । 

५.२६. विमानस्थल आसपास वनमााण िुने भिनिरू नागररक उड्डयन प्रावधकरणले तोकेको मापदण्डको 

प्रवतकूल िुने गरी वनमााण गना पार्ाने छैन र विमानस्थलको सीमा रन िे बाट ५०० वमटर आसपासमा १७ 

वमटर भन्दा अग्ला भिन वनमााण गनुा परेमा नागररक उड्डयन प्रावधकरणको सिमवत वलर्ा अनमुवत प्रदान 

गना सवकने छ । 
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५.२७. सािािवनक भिन / संरचनािरू वनमााण गना सम्िवन्धत वनकाय (िस्तैः नागररक उड्डयन 

प्रावधकरण,चलवचत्र विकास बोडा,आवद ) बाट पिूा स्िीकृवत वलनपुने भए त्यस्ता वनकायिरूबाट स्िीकृवत 

वलर्ासकेका आिेदकिरूको भिन वनमााण वनिेदन उपर मात्र स्िीकृवतको कारिािी अगाडी बढार्ानेछ । 

त्यसैगरी प्रचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ लाग ु िुने के्षत्रमा परुातत्ि विभागको स्िीकृवत प्राप्त गरेको 

भिन वनमााण प्रस्तािलार्ा मात्र स्िीकृवत वदर्ानेछ । 

५.२८. शैवक्षक संस्थािरूको भिन वनमााण गदाा विवनयममा उल्लेवखत मापदण्डको अलािा वशक्षा मन्त्रालयले 

तोकेको मापदण्ड अनसुार भए नभएको यकीन गरेर मात्र अनमुवत वदर्ानेछ । 

५.२९. अस्पताल, नवसाङ्िोम, स्िास््य चौकी अवदले भिन वनमााण गदाा स्िास््य तथा िनसंख्या मन्त्रालयले 

वनधाारण गरेको सरुक्षा तथा अन्य मापदण्ड अनसुार भए नभएको यकीन गरेर मात्र अनमुवत वदर्ानेछ । 

५.३०. मापदण्ड परुायाउने प्रयोिनको लावग कसैको सँवधयारको मञ्िरुीनामाको आधारमा भिन वनमााण 

अनमुवत वदर्ाने छैन । मापदण्ड परुायाएर भिन वनमााण अनमुवत िा वनमााण सम्पन्न प्रमाण पत्र वलर्ा सकेको 

भिनले पवछ वकिा काट गरी िा कुनै खाली वकिा बेचविखन गदाा स्िीकृत मापदण्ड कायम निुने गरी 

वकिा काट िा बेच विखन गरेमा सो भिनको वनमााण सम्पन्न प्रमाण पत्र स्ितः खारेि िुनेछ र 

गाउँपावलकाले त्यस्तो भिन आफैले भत्काउनेछ छ िा भत्काउन लगाउनेछ । 

 

६. भवन एकीकृत गरी पुनाः लनमााण गनुापदाााः 

क. घना शिरी के्षत्रमा भिन एकीकृत गरी पनुः वनमााण गनुापदाा प्रस्तावित बाटोको चौडार्ा र कूल क्षेत्रफल, 

साविक बाटोको चौडार्ा र कूल के्षत्रफलभन्दा कम निुने सवुनश्चत गरेर मात्र योिना प्रस्ताि स्िीकृत 

गररनेछ । 

ख. एउटै उचार्का अवधकतम ३ तले भिनिरू भएको खण्डमा मात्र िोवडएका भिनिरू (Row 

Housing) वनमााणगनास्िीकृवत वदर्नेछ । र त्यस्ता िोवडएका भिनिरू पवछ मरमत गनुापदााको अिस्थामा 

भिन स्िावमत्िकताािरूमा पना आउने दावयत्ि समेत भिन वनमााण स्िीकृवतको लावग पेश गररने 

वनिेदनसाथ संलग्न िुनपुनेछ । 

 

७.  पुराना तथा घना आवासीय िेत्रमा भवन लनमााण गदाााः 

७.१   यो विवनयम लाग ु िुनअुवघ वनमााण भर्ासकेका अनसुचूी ७ मा उल्लेवखतपरुाना तथा घना आिासीय 

के्षत्रवस्थत घ िगाका भिनिरूको िकमा भर्ारिकेो भिन भत्कार्ा पनुः वनमााण गनुापदाा वनमााण गररने 

भिनको अगाडीको भागमा सेटव्याक छोडने िग्गा भएको अिस्थामा विवनयममा तोकीए अनसुारको 

सेटव्याक छोडनपुने र सेटव्याक छोडने िग्गा नभएको अिस्थामा साविकको भिनले चवचाएको अवघल्लो 

मोिडाको लार्नभन्दा अगाडीतफा को िमीन वमवचने गरी भिन वनमााण कायाको अनमुवत वदर्ाने छैन । 

७.२   विवनयमको अनसुचूी ७ मा उल्लेवखतक्षेत्रमा वनमााण भर्सकेका  क, ख, र ग िगाका भिनिरूर पणूा के्षती 

नभएका घ िगाका भिन वनमााणको लावग  नक्सा तयार गने प्राविवधकबाट  उि भिन मापदण्ड अनरुूप 

वनमााण भएको भन्ने यथावस्थवत नक्सा सवितको प्रवतिेदन र उि भिनले सडक, सरकारी, ऐलानी, पवता 

िग्गा अवतरमण नगरेको भन्ने यथेष्ट प्रमाण सवित वि.सं.२०को वमवतले एकबषावभत्र स्िावमत्ििालाले 

वनिेदन वदएमा त्यस्तो भिनको अवभलेख रावख भिनको यथावस्थवत नक्सा पास गरी वदर्नेछ । तर, 
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यथावस्थवत नक्सा पासको लावग सचूना प्रकाशन गररएको एक बषा अिवध व्यवतत भएपवछ यथावस्थवत 

नक्सा पासको लावग वनिेदन पना आएका भिन र यो विवनयम लाग ुभएपवछ गाउँपावलकाको स्िीकृवत 

नवलर्ा वनमााण भएका भिनिरूको नक्सा पास गररने छैन । 

७.३   विवनयमको ५.१२ मा उल्लेवखत मापदण्ड बमोविमको अिस्थामा िािके विवनयमको अनसुचूी ७ मा 

उल्लेवखत घना र परुाना बिार के्षत्रमा ख र ग  िगाको  नयाँ भिन वनमााण गनुापदाा ३.५ तल्लाभन्दा अग्ला 

भिन वनमााण गने गरी अनमुवत वदर्ने छैन । 

७.४  यो मापदण्ड विपररत िुने गरी सािािवनक वनकायले आफ्नो लगानीमा भिन वनमााण गनुा िुदँैन । सो गरेमा 

भिनको वडिार्ान तथा वनमााण कायामा संलग्न िुने कमाचारीिरू व्यविगत रूपमा विम्मेिार िुनेछन । 

७.५  गाउँपावलका क्षेत्र वभत्र पने लोकमागािरूको छेउमा भिन वनमााण गना प्रचवलत ऐन वनयमिरू र 

गाउँपावलकाको स्िीकृत गाउं यातयात गरुू योिना (Municipal Transportation Master Plan) 

समेतको अवधनमा रिरे मात्र स्िीकृवत वदर्ानेछ । 

७.६  गाउँपावलकाको स्िरूपमा नकारात्मक असर पाने भनी प्राविवधक सवमवतले वसफाररस गरेमा कुनै पवन 

भिनमा िोवडाङ्िोडा, टािर आवद राख्न वदर्ाने छैन । तर, भिनको स्रक्चरल वडिार्ानमा नै यस्ता 

संरचनािरूको भारलार्ा समािेश गरेको भिनमा यस्ता संरचनािरू िडान गना वदर्ानेछ । 

७.७  गाउँपावलका के्षत्रवभत्र रिकेा सािािवनक िग्गािरूलार्ा खलु्ला के्षत्रको रूपमा घोषणा गरी सो क्षेत्रलार्ा 

सािािवनक िररयाली उद्धानिरूमा रूपान्तरण गना सवकनेछ । सािािवनक, ऐलानी र पवता िग्गािरूलार्ा 

नेपाल सरकार (मवन्त्रपररषद)् को वनणाय वबना िकभोग िस्तान्तरण गना तथा वलि िा भाडामा वदर्ाने छैन । 

७.८   सािािवनक भिनिरू रंगाउँदा सािािवनक भिनमा प्रयोग िुने रंग सम्िन्धी वनदेवशका, २०६९ बमोविम 

िुनेछ । 

७.९  आवथाक बषा ०७५/७६ दवेख भकूम्प प्रवतरोधात्मक भिन वनमााण सम्िन्धी आधरभतू तालीम वलर्ा 

गाउँपावलकामा सवूचकृत भएका कावलगढ िा िेकेदारले मात्र सपुरीिेक्षण कायाका लावग वनयिु भएको 

प्राविवधकको रोििरमा भिन स्िावमत्िकताासँग वद्वपक्षीय सम्झौता गरेरमात्र भिन वनमााण कायामा संलग्न 

िुन पाउने छन । गाउँपावलकाले आफै िा सरोकारिाला वनकायिरूसँगको समन्ियमा त्यस्तो तालीमको 

आयोिना गनेछ । 

७.१० यो विवनयम लाग ुभएपवछ घडेरीको रूपमा टुरयार्ा िा िस्ती विकास गने उदशे्यले गाउँपावलका के्षत्रमा 

िग्गा वकनिेच गदाा ४ (चार आना) भन्दा घटी क्षेत्रफलको िमीन वकिा काट गरी वकनबेच गना वदर्ाने छैन 

। 

 ७.१० तर, विवनयमको िुँदा नं. मा िेसकैु लेवखएको भए तापवन विवनयमको अनसुचूी ७ मा उल्लेवखत 

क्षेत्रिरूमा दिेायको अिस्थामा४ आना भन्दा कम क्षेत्रफलको िग्गा वकिाकाट गरी वकनिेच िा िक 

िस्तान्तरण गना यो िुँदाले िाधा परुायाउने छैन । 

क) पैवत्रक सम्पवत अंश भाग लगाउन, 

ख) कुनै प्लटको आकार वमलाउन, 

ग) भैरिकेो ४ आनाभन्दा घटी क्षेत्रफलको वकिामा अको वकिाको िग्गाबाट ४ आनाभन्दा घटी 

क्षेत्रफलको वकिा काट गना, (तर त्यसरी वकिा  काट गररंदा  वकिा काट गररने िग्गाको बाँकी  

क्षेत्रफल ४ आनाभन्दा घटी िुन निुने) 
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घ) कुनै वकिाको िग्गाको के्षत्रफलम्येको वनवश्चत के्षत्रफलमा िग्गाधनीले विवनयम लाग ुिुनअुवघ भिन 

वनमााण गरी िा विवनयम लाग ुभएपवछ मापदण्ड अनरुूपको भिन वनमााण गरी उपयोगमा ल्यार्ा बाँकी 

रिकेो िग्गा वकिा काट गना । 

 

पररच्दछेद- ४ 

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

८.१   तोकीएको ढाँचाको  दरखास्त पेश िुन आएपवछ प्राप्त दरखास्त रीत पिूाकको छ िा छैन िाँच गरी कुनै 

रीत नपगेुको सो परुायाउन लगार्ा दरखास्त परेको सात वदनवभत्रमा उि भिन वनमााण गदाा सँवधयार 

कसैलार्ा वपर मकाा पने भए आफूलार्ा मकाा परेको वििरण खलुार्ा १५ वदनवभत्र उिरु गना आउन ुभवन 

आफ्नो कायाालय, सँवधयारको घर दलैो र भिन वनमााण िुने िाँउमा सबैले दखे्ने गरी सचूना टासँ गनुा पनेछ 

। 

८.२   विवनयमको ८.१. बमोविमको सचूनामा उल्लेवखत म्याद नाघेको तीनवदनवभत्र र्वञ्िवनयर िा 

ऒभरवसयर र अन्य कमाचारी समेत संयिु रूपमा खटार्ा दरखास्तमा उल्लेख भए बमोविम भिन वनमााण 

गना वमल्ने नवमल्ने कुराको िाँच गना लगाउन ुपनेछ। 

८.३   विवनयमको ८.२ बमोविम खवटएका कमाचारीिरूले भिन वनमााण गना वमल्ने नवमल्ने कुराको िाँचबझु 

गने सन्दभामा सरिवमन गदाा सरिवमनमा उपवस्थत भएका व्यविले भनेका कुरािरू समेत खलुार्ा सरिवमन 

मचुलु्का तयार गरी दरखास्तमा उल्लेख भए बमोविम भिन वनमााण गना वमल्ने नवमल्ने व्यिोरा खलुार्ा 

त्यसरी िाँचबझु गना खवटएको वमवतले १५ वदनवभत्र गाउँपावलका समक्ष प्रवतिेदन पेश गनुा पनेछ । 

 

८.४   िकदािीको लागी प्रकावशत सचूनाको म्यादवभत्र िकदािी सम्िवन्ध उिरुी नपरेमा र स्थलगत 

सरिवमनबाट पवन भिन वनमााण गना वमल्ने प्रवतिेदन प्राप्त भएमा सो वमवतले सात वदनवभत्र प्रमखुले भिन 

वनमााण कायाको अनमुवत वदन ुपनेछ । 

८.५   िकदािीको लावग प्रकावशत सचूनाको म्यादवभत्र उिरुी परी सम्िवन्धत पक्षलार्ा बोलार्ा त्य कुरा पिा 

लगार्ा िक िेिकमा वनणाय वदन ु पने अिस्थामा बािके प्रवतिेदन प्राप्त भएको वमवतले तीस वदनवभत्र 

प्रमखुले भिन वनमााण कायाको अनमुवत वदन ुपनेछ । 

८.६  िकदािीको लावग प्रकावशत सचूनाको म्यादवभत्र पना आएको उिरुीबाट भिन वनमााण गने िग्गामा तेरो 

मेरो परी िक िेिक छुि्याउनपुने देवखन आएमा त्यस्तो उिरुी परेको वमवतले ३५ वदनवभत्र अदालतमा 

उिरु गना िान ुभवन पचाा खडा गरी सम्िवन्धत पक्षलार्ा सनुाउन ुपनेछ ।  

 तर, त्यस्तो िग्गा म्ये केिी भागमा मात्र वििाद परेको र त्यस्तो वििाद परेिवतको िग्गामा अदालतबाट 

ििरे बमोविम िुने गरी बाँकी िग्गामा भिन वनमााण गना मञ्िरु गरी अको नक्सा सवित दरखास्त वदएमा 

त्यस्तो दरखास्त प्राप्त भएको वमवतले पन्र वदनवभत्र प्रमुखले अनमुवत वदन सक्नेछ । 

८.७  भिन वनमााण कायाको अनमुवत वददंा सम्पणूा वनमााण कायाको अनमुवत नवदर्ा पविलो पटक 

वड.वप.वस.सम्मको मात्र वनमााण अनमुवत वदर्ानेछ र भिन मापदण्ड अनसुार वड.वप.वस.बनार्ाएको भए मात्र 

सो भन्दा मावथल्लो तल्लाको वनमााण गना दोस्रो पटक अनमुवत वदर्ानेछ । 
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८.८   भिन मापदण्ड प्रवतकूल िुने गरी कुनै पवन किवुलयत गरार्ा िा शता तोकी भिन वनमााण अनमुवत वदर्ाने 

छैन । 

८.९   भिन वनमााण कायाको स्िीकृवत वलएको व्यवि िा संस्थाले वनमााण काया शरुू गनुाअवघ प्राविवधकबाट 

रेखङ्कन गराएर मात्र वनमााण काया शरुू गनुा पनेछ । 

८.१०  भिन वनमााण मापदण्ड विपररत िुने गरी सािािवनक वनकायले आफ्नो लगानीबाट भिन वनमााण गनुा 

िुदँनै । सो गरेमा भिनको वडिार्ान तथा वनमााणमा संलग्न कमाचारीिरू व्यविगत रूपमा विम्मेिार िुनेछन 

। 

८.११  आँवशक रूपमा नक्सा पास गरेको १७ वमटरभन्दा कम उँचार्ाको भिनले गाउँपावलकाद्धारा लाग ु

गररएको भिन वनमााण मापदण्ड, भिन संविता तथा सडक ऐन अनसुरण गरेको, सािािवनक िा सरकारी 

िग्गा अवतरमण नगरेको अिस्थामा वि.सं. को वमवतले एकिषाको समय वदर्ा नक्सा पास गना आव्िान 

गदाा भिन स्िावमत्िकतााले उि भिन तत्कालीन मापदण्ड अनसुार रिकेो भन्ने प्राविवधक प्रवतिेदन 

सवित वनिेदन वदएमा गाउँपावलकाले तोकेको प्रकृया परुायार्ा नक्सा पास गरी वदनेछ । यो व्यिस्था अनसुार 

वनिेदन नवदएका र सडक, सरकारी, ऐलानी, पवता िग्गा आवद अवतरमण गरी बनेका भिनिरू 

गाउँपावलकाले भत्काउन लगाउने िा भत्काउनेछ । 

८.१२  वनमााण भैसकेको १७ वमटरभन्दा अग्ला भिन पास गदाा सिरी विकास कायाालयको वसफाररसमा नक्सा 

पास गररनेछ । 

८.१३ भिन वनमााण गने व्यवि िा संस्था िा कायाालयले गाउँपावलकाले तोकेको मापदण्डिरूको अवतररि 

नेपाल सरकारबाट िारी गररएको ऐन, वनयम, वनदवेशका समेतको अवनिाया रूपमा पालना गनुा पनेछ । 

८.१४  यस विवनयम बमोविम गाउँपावलकाले भिन वनमााण गने अनमुवत वदएको भए ता पवन वनमााणावधन भिन 

वनमााण काया रोक्का राख्न सम्मावनत अदालतबाट आदशे भएको अिस्थामा भिन वनमााण काया रोक्का 

िुनेछ । 

८.१५ यस विवनयम बमोविम भिन वनमााण कायाको अनमुवत वददंा गाउँपावलकाले अनसुचूी ५ मा उल्लेख भए 

बमोविमको दस्तरु वलर्ानेछ । 

        कैलियताः लवलनमय ८ मा उल्िेख गररएको भवन लनमााण कायाको िालग अनुमलत लदने र भवन 

लनमााण गदाा परूा गनुापने प्रकृया, लिखु गाऊँपािीका कोनक्सा पास तथा लनमााण र्जाजत 

लकताबमा उल्िेख गरे अनुसार हुनेछ ।  

९. नक्सामा थपघट गना सक्नेाः 

        प्रमखुले कुनै पवन भिनको नक्सा पास गदाा भौवतक विकास योिना र प्रचवलत काननु बमोविम वनधााररत 

मापदण्डको  प्रवतकूल निुने गरी नक्सामा आिश्यक थपघट गरी नक्सा पास गररवदन सक्नेछ । 

 

१०. नक्सामा हेरिेर गनेाः 

       भिन वनमााण गने अनमुवत पाएपवछ नक्सामा केिी िरेफेर गनुा परेमा तल्ला थप्ने, मोिडा बदल्ने, िा 

लम्िार्ा, चौडार्ा बढाउने कुरा बािके प्रचवलत काननु बमोविम वनधााररत मापदण्डमा प्रवतकूल असर नपने 

गरी अन्य कुरा गनाको लावग प्रमखुले नक्सामा िरेफेर गना स्िीकृवत वदन सक्नेछ । 
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११. सूचना लदनेाः         

विवनयमको ८.३ बमोविम प्राप्त प्रवतिेदन अनसुार िा अन्य कुनै कारणले कुनै भिन वनमााण गना अनमुवत वदन 

नवमल्ने भएमा प्रमखुले त्यसको कारण खलुार्ा त्यस्तो प्रवतिेदन प्राप्त भएको वमवतले सातवदनवभत्र भिन 

वनमााण गना अनमुवतको लावग दरखास्त वदने व्यवि िा सरकारी वनकयलार्ा सचूना वदन ुपनेछ । 

१२. उजुरी लदन सक्नेाः 

     क. विवनयमले तोकेको म्यादवभत्र भिन वनमााण कायाको अनमुवत नवदएमा त्यस्तो म्याद नाघेको वमवतले र 

विवनयमको ११ वदर्ाएको सचूनामा वचि नबझेुमा त्यस्तो सचूना पाएको वमवतले पैतीस वदनवभत्र 

दरखास्तिालाले गाउँपावलकामा उिरुी वदन सक्नेछ । 

     ख. विवनयमको १२ क. बमोविम कुनै उिरुी परेमा गाउँपावलकाले त्य कुरा बझुी अनमुवत वदनपुने 

दवेखएमा यथाशीघ्र अनमुवत वदनको लावग प्रमखुलार्ा वनदशेन वदन ुपनेछ । 

१३. भवन लनमााण गनुापने अवलधाः 

      क. भिन वनमााण गना अनमुवत पाएकोमा त्यसरी अनमुवत पाएको वमवतले दरु्ाबषा वभत्र भिन वनमााण गनुा 

पनेछ । 

      ख. म्यादवभत्र भिन वनमााण गना नसकेमा तोवकएको समयमा भिन वनमााण गना नसकेको कारण खोली 

म्याद थपको लावग प्रमखु समक्ष दरखास्त वदन ुपनेछ ।  

      ग. दरखास्त पना आएपवछ प्रमखुले पविले लागेको दस्तरुको पाँच प्रवतशत थप दस्तरु वलर्ा थप दरु्ा िषाको 

लावग म्याद थप गरी वदन सक्नेछ । 

१४. जाँचबुझ 

      गाउँपावलका क्षेत्रमा वनमााण भर्ारिकेो भिनको सम्िन्धमा गाउँपावलका माफा त दिेायका कुरािरूको 

िाँचबझु गना प्रमखुले कुनै र्वञ्िवनयर, ऒभरवसयर िा कमाचारीलार्ा खटाउन सक्नेछ । 

क. भिन वनमााण गना यस विवनयम बमोविम अनमुवत वलएको छ िा छैन, 

ख. त्यस्तो भिन विवनयम बमोविम पास भएको नक्सा अनसुार वनमााण भएको िा भर्ा रिकेो छ िा छैन, र 

ग. त्यस्तो भिनले सािािवनक िग्गा, बाटो, मवन्दर, चोक, ढल, नाला,पोखरी आवद वमचेको छ िा छैन । 

घ. विवनयमको बुँदा१४ बमोविम िाँचबझु गना खवटएको व्यविले त्यसरी खवटएको वमवतले १५ वदनवभत्र 

प्रचवलत काननुको रीत परुायार्ा िाँचबझु गरी आफ्नो सझुाि सवितको प्रवतिेदन प्रमखु समक्ष पेश गनुा 

पनेछ । 

ङ. भिन वनमााण गने व्यवि र भिन वनमााण कायासँग सम्िवन्धत सबैले विवनयमको १४ बमोविम िाँचबझु 

गना आउने व्यविलार्ा वनिले सोधेको प्रश्नको ििाफ वदन ु र मागेको कागिपत्र वदन ु िा दखेाउन ु र 

आिश्यक सियोग परुायाउन ुपनेछ । 

च. विवनयमको बुँदा नं. १४ घ बमोविमपेश भएको प्रवतिेदन अनसुार कसैले यस विवनयम बमोविम 

अनमुवत नवलर्ा िा सािािवनक िग्गा, बाटो, मवन्दर, चोक, ढल, नाला, पोखरी आवद वमवच भिन वनमााण 

गरेको िा गरररिकेो ििरेमा प्रमखुले सो भिन िा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदशे वदन ुपनेछ । 



खण्डाः -२                                        सुंखयााः- १७                               लमलताः -२०७५  /१२/२४ 

14 

 

छ. विवनयमको बुँदा नं. १४ घबमोविम पेश भएको प्रवतिेदन अनसुार कसैले यस विवनयम बमोविम पास 

भएको नक्सामा प्रमखुको स्िीकृत बेगर िरेफेर गरी भिन वनमााण गरेको िा गरी रिकेो ििरेमा प्रमखुले 

एकलाख रूपैयाँसम्म िरीिाना गना िा सो भिन िा त्यसको कुनै भाग भत्काउन आदशे वदन सक्नेछ । 

१५. पुनरावेदन गना सक्नेाः 

        विवनयमको १४ को च र छ बमोविम प्रमखुले वदएको आदशेमा वचि नबझु्ने व्यविले त्यस्तो आदेश 

पाएको वमवतले ३५ वदनवभत्र पनुरािेदन अदालतमा पनुरािेदन वदन सक्नेछ र त्यस्तो पनुरािेदनको 

सम्िन्धमा पनुरािेदन अदालतबाट भएको वनणाय अन्तीम िुनेछ । 

१६. भवन भत्काउने र िागेको खचा असुि गनेाः 

१६.१ विवनयमको १६ र१७बमोविम कुनै भिन िा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदशे भएमा त्यस्तो आदशे 

उपर विवनयमको १९बमोविम पनुरािेदन परेकोमा पनुरािेदन अदालतबाट त्यस्तो भिन िा त्यसको कुनै 

भाग भत्काउने गरी वनणाय भएको वमवतले ३५ वदनवभत्र र पनुरािेदन नपरेकोमा पनुरािेदन गने म्याद 

नाघेको वमवतले ३५ वदनवभत्र सम्िवन्धत व्यविले प्रमखुको आदशे िा पनुरािेदन अदालतको वनणाय 

बमोविम त्यस्तो भिन िा त्यसको कुनै भाग भत्काउन ुपनेछ । 

१६.२ विवनयमको १६.१. बमोविमको म्यादवभत्र सम्िवन्धत व्यविले त्यस्तो भिन िा त्यसको कुनै भाग 

नभत्काएमा गाउँपावलकाले नै त्यस्तो भिन िा त्यसको कुनै भाग भत्काउन सक्नेछ । र त्यसरी भत्काउँदा 

लागेको खचा सम्िवन्धत व्यविबाट असलु उपर गररनेछ । 

१७. गैर कानुनी सुंरचनाहरू हटार्ानेाः 

       गाउँपावलका प्रमखुको अ्यक्षतामा प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत प्रिरी प्रमखु, सम्िवन्धत सिरी विकास 

कायाालयका प्रमखु, , नापी कायाालयका प्रमखु,  बन कायाालयका प्रमखु, सडक वडवभिन कायाालय भए 

सो का प्रमखु र पावलका प्राविवधक कायाालयको प्रमुख रिकेो सवमवत गिन गरी सो सवमवतको वनणायमा 

सडक के्षत्र, सािािवनक, ऐलानी र पवता िग्गावभत्र गैर काननुी रूपमा बनेका संरचनािरू िटार्ानेछ । 

१८. अलधकार प्रत्यायोजनाः 

प्रमखुले यस ऐन बमोविम आफूलार्ा प्राप्त अवधकार उप प्रमखु िा अन्य कुनै सदस्यलार्ा प्रत्यायोिन गना 

सक्नेछ । 

१९. प्िट सार्ाजाः   

क. घडेरीको लम्िार्ा (मोिडा)                            न्यनूतम६.५ वमटर 

ख. घडेरीको चौडार्ा                                         लम्िार्ा मोिडाको २.३३ गणुा 

ग. घडेरीको कुल के्षत्रफल                                  न्यनूतम ४ आना 

२०.प्िलटङ् गदाा बाटो र खुल्िा िेत्रको िालग छोडनुपने जग्गााः 

Planning Permitछोडनुपने जग्गा 

बाटोको लावग                         कुल िग्गाको  न्यनूतम १५ प्रवतशत 

खलु्ला के्षत्रको लावग                    कुल िग्गाको न्यनूतम ५ प्रवतशत 

(खलु्ला के्षत्रको के्षत्रफल ८० िगा वमटरभन्दा कम र सो को चौडार्ा ८ वमटरभन्दा कम िुन ु िुदँनै र त्यस्तो 

खलु्ला के्षत्रले प्रस्तावित भौवतक योिना के्षत्रको िाविरी साँध िा सीमाना छोएको िुन ुिुदँैन।  

२१. जग्गा खण्डीकरण सम्वन्धी व्यवस्थााः 
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        िग्गा एकीकरण पद्धवतद्वारा िा िूला वकिालार्ा (एक िा धेरै) वकिा काट गरी िग्गाको कारोिार, 

सामवूिक आिास िा सािािवनक भिन वनमााण िस्ता भौवतक योिना कायाान्ियन गनुापदाा विकास 

प्रावधकरण भएकोमा सो र नभएकोमा प्राविवधक सवमवतको वसफाररसमा गाउँपावलकाले यसै विवनयमको 

बुँदा नं.६.३ मा व्यिवस्थत प्रािधानिरूको प्रवतकूल निुने गरी योिना कायाान्ियनको स्िीकृवत ( 

Planning Permit)वदनेछ । 

२२. गाउँपावलकाले एकीकृत िग्गा विकास (Land Pooling),एकीकृत बस्ती विकास (Integrated 

Settlement Development) र एकीकृत आिास (House Pooling) कायारमिरू सञ्चालन गना 

सक्नेछन । 

क. एकीकृत बस्ती, िग्गा तथा आिास विकास कायारम सञ्चालन गदाा स्थानीय िनताको सिभागीतामा 

सञ्चालन गनुा पनेछ । 

ख. कायारम सञ्चालन गदाा नेपाल सरकारबाट िारी भएको नेपालमा एकीकृत बस्ती विकासका लावग 

िारी भएको कायानीवत, २०५९ र घना बस्ती सम्िन्धी रावष्ट्रय अिधारणा, २०६२ अनसुार सञ्चालन 

गनुा पनेछ । 

ग. गाउंको कुनै वनवश्चत के्षत्रका िावसन्दािरूको सामवूिक सिभावगतामा गाउँपावलकाले यस विवनयम 

बमोविम नीवि स्िावमत्िमा रिकेो िग्गालार्ा एकीकृत गरी एकीकृत बस्ती विकास गना स्थानीय 

िनताबाट माग भर्ा आएमा उि स्थानमा गाउँपावलकाको सडक लगायतका आिश्यक पिूााधारमा 

लगानी गना सक्नेछ । तर, यसरी लगानी गदाा कम्तीमा ५० घर धरुीको सिभागीता भएको िुन ुपनेछ । 

घ. सािािवनक प्रयोिनको लावग गररने िग्गा विकास िा भिन एकीकरण योिना प्रस्ताि गदाा भिनिरूको 

गरुू योिना सवित पेश िुन ु पनेछ र प्राविवधक सवमवतको वसफाररसमा गाउँपावलकाले त्यस्तो योिना 

स्िीकृत गनेछ ।  

२३. प्िलटङ् िेत्रमा बाटो तथा लनमााण अनुमलत सम्वन्धीाः 

२३.१ विद्धमान सािािवनक मलू सडकसँग िोवडने प्रस्तावित योिनाको सडकको चौडार्ा न्यनूतम ८ वमटर िुन ु

पने । 

२३.२ विद्धमान सािािवनक सडकसँग िोवडने प्रस्तावित योिनाको प्रत्येक सडकमा सािािवनक सडकदेवख २० 

वमटर वभत्रसम्म चार पाङ्ग्रे गाडी वछने र वनस्कने बेग्ला बेग्लै ढोका तथा बाटो िुनपुने छ । 

२३.३ ६ वमटरसम्म चौडा सािािवनक बाटोले छोएको िग्गामा  आिासीय प्रयोिनको लावग १० वमटरसम्म 

अग्लो मात्र आिासीय प्रयोिनको भिन वनमााण गना अनमुवत वदर्ानेछ । 

२३.४ ८ वमटरभन्दा बवढ चौडा सडकले छोएको िग्गामा मात्र १० वमटरभन्दा अग्ला आिासीय/ सािािवनक 

भिन वनमााण गना अनमुवत वदर्ाने । 

२३.५ एक वमटरभन्दा गविरो माटो परेुर तयार गररने भौवतक विकास िा प्लवटङ् योिना प्रस्ताि गदाा सो िमीन 

कवत भारििन क्षमताको लावग विसाब गररएको िो सो को प्रवतिेदन समेत वनिेदनसाथ पेश भएको 

िुनपुनेछ । 

२३.६  बाटोको घमु्ती िा मोडको न्यनूतम अधाव्यास ३.५ वमटर िुनपुनेछ । 

२३.७  बाटो, ढल, खानेपानी, वििलुी आवदको व्यिस्था गने दावयत्ि योिना प्रस्तािकताा कै िुनेछ । 
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२३.८ प्लवटङ् तथा बस्ती विकास के्षत्रमा उपलव्ध बाटो र खलु्ला के्षत्रको स्िावमत्ि खररदकताािरूमा रिने 

सवुनश्चतता नगरी स्िीकृवत वदर्ने छैन  

२३.९ सािािवनक, ऐलानी, पवता, नदीनाला, रािकूलो, बाटो, चौतारा, चोक र िनके्षत्र आवद तथा अन्य 

परम्परागत खलु्ला के्षत्र एिम ्सरकारी िमीनको साविकको क्षेत्रफल र सडकको साविकको चौडार्ा घटने 

गरी वनिी िग्गािरूको िालसाविक गना वदर्ाने छैन । यस्तो काया गरेको पार्ाएमा सोबाट भएको िा िुन 

आउने नोक्सानी यसमा संलग्न पदावधकारीबाट काननु बमोविमको कारिािी सवित सरकारी बाँकी सरि 

असलु उपर गरार्ानेछ । 

२४. प्िलटङ् कायाको स्वीकृलताः 

     प्लवटङ् कायाको लावग गाउँपावलकाले दिेायमा उल्लेवखत वििरणको आधारमा विशे्लषण गरी स्िीकृवत 

वदनेछ । 

क. प्लवटङ् गने के्षत्रको सम्पणूा िग्गाको स्िावमत्ि (िग्गाधनी दताा प्रमाण पिूाा) ककस्को नाममा रिकेो सो 

को वििरण मालपोत कायाालयबाट एकीन भएको छ िा छैन ? 

ख. लालपिूाा र नापी नक्सा अनसुार के्षत्रफल वमलेको छ िा छैन ? 

ग. वकिा नापी नक्सा र योिनाको प्रारूप नक्साको वसमाना मेल खाएको छ िा छैन ? 

घ. प्रस्तावित योिना के्षत्रमा सािािवनक िग्गा, पवता िग्गा, गिुीको िग्गा, दताा िुन बाँकी िग्गा, रािकूलो 

आवदको खलेुको वििरण नापी कायाालयबाट प्रमावणत छ िा छैन ?  

ङ. प्रस्तावित योिना क्षेत्रको िषाातको पानी तथा ढल वनकासको व्यिस्था के कस्तो रिकेो छ सो को 

वििरण नक्सामा दखेार्ाएको छ िा छैन ? 

च. प्रस्तावित योिना यो विवनयमले तोकेको मापदण्ड अनरुूप छ भनी प्राविवधकले दस्तखत गरेको छ िा 

छैन ? 

छ. प्राविवधक प्रवतिेदन अनसुार विवनयमले तोकेको मापदण्डको आधारमा प्लवटङ् कायाको स्िीकृवत वदन 

सक्ने अिस्था छ िा छैन ? 

२५. विवनयमको ५.१ बमोविम विशे्लषण गदाा प्लवटङ् गना स्िीकृवत वदन वमल्ने भर्ा स्िीकृवत वददंा 

गाउँपावलकाले वलने दस्तुरको दर अनसुचूी ६ मा उल्लेख भए बमोविम िुनेछ । 

२६. अनुमलत पत्र लिनुपनेाः 

       भिन वनमााणकतााले भिन वनमााण पिूा अवनिाया रूपमा गाउँपावलकाबाट अनमुवत पत्र वलन ुपनेछ र वनमााण 

अिवधभर वनमााण अनमुवत पत्र तथा स्िीकृत नक्साको सार्ट प्लान वनमााणस्थलमा सिासाधारणले प्रष्ट 

दखे्ने गरर राख्नपुनेछ । 

२७.  काया सम्पन्न प्रमाण पत्र लिनुपनेाः 

२७.१ यो विवनयम बमोविम स्िीकृवत वलर्ा वनमााण गररएको भिनको वनमााण काया सम्पन्न भए पश्चातः काया 

सम्पन्न प्रमाण पत्र वलनको लावग भिन मापदण्ड बमोविमको नक्सा तयार, स्रक्चरल वडिार्ान र 

सपुरीिेक्षण गररएको भनी वनमााण कायाको सपुरीिेक्षण कायामा संलग्न प्राविवधकले वसफाररस सवित पेश 

गरेको काया सम्पन्न प्रवतिेदनको आधारमा मात्र काया सम्पन्न प्रमाण पत्र वदर्ानेछ । 

२७.२ मापदण्ड परुायाएर भिन वनमााण अनमुवत िा वनमााण सम्पन्न प्रमाण पत्र वलर्ासकेको भिनले पवछ वकिा 

काट गरी िा कुनै खाली वकिा बेच विखन गदाा स्िीकृत मापदण्ड कायम निुने गरी वकिा काट गरी िेच 
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विखन गरेमा सो भिनको वनमााण सम्पन्न प्रमाण पत्र स्ितः खारेि िुनेछ र स्थानीय वनकायले त्यस्तो भिन 

आफैले भत्काउनेछ िा भत्काउन लगाउने छ । 

२७.३  वनमााण सम्पन्न प्रमाण पत्र नवलर् सािािवनक भिनलार्ा उपयोगमा ल्याउन वदर्ाने छैन । तर, व्यापाररक र 

आिासीय भिनिरू आंवशक रूपमा प्रमाण पत्र प्राप्त गरी उपयोगमा ल्याउन सवकने छ  

२७.४  सरकारी तथा अधा सरकारी वनकायिरू, स्िास््य संस्था, विद्धालय र संगवित संस्थािरूले भिन भाडामा 

वलंदा वनमााण सम्पन्न प्रमाण पत्र पाएका भिन मात्र भाडामा वलनपुनेछ । 

२७.५  स्िीकृवत प्रदान गररएको अिवधवभत्र वनमााण काया सम्पन्न िुन नसकेमा भिनको िवत तलाको वनमााण 

काया सम्पन्न भएको छ, त्यवत मात्रको आँवशक वनमााण सम्पन्न प्रमाण पत्र वदर्ानेछ । यसरी आंवशक 

वनमााण सम्पन्न प्रमाण पत्र वलर्ा सकेका भिनले थप वनमााण काया गनुापदाा पनुः अनमुवत वलन ुपनेछ । 

२७.६ क र ख िगा बमोविम वनमााण िुने भिनिरूले िषाादको पानी सोझै ढलमा नवमसार्ा Rain Water 

Harvestingको प्रविवध अपनार्ा िमीनमनुी पानी पिाउने र िमीनले सोस्न नसक्ने पानीमात्र ढलमा 

पिाउने व्यिस्था गरेपवछ मात्र काया सम्पन्न प्रवतिेदन वदर्ानेछ  । 

२७.७  सािािवनक यातयात चल्ने मलू सडकका वकनारामा रिकेा भिनिरूको वनमााणकाया सवकएपवछ 

प्लाष्टरमात्र गरेर राख्न िा छतमा वपल्लरमात्र िड्यार्ा राख्न िा रंग रोगन नगरी रावखएका त्यस्ता 

भिनिरूलार्ा काया सम्पन्न प्रमाण पत्र वदर्ाने छैन । 

२७.७  सडकको अवधकारक्षेत्र र तोवकएको सेट व्याकलार्ा िानी पगु्ने गरी िा सडकको अवधकारके्षत्र 

अवतरमण िुने गरी खडुवकला, रायाम्प आवद रावखएको भिनलार्ा काया सम्पन्न प्रमाण पत्र वदर्ने छैन 

२७.८  पणूा िा आँवशक रूपमा वनमााण सम्पन्न प्रमाण पत्र वलएका भिनिरूमामात्र गाउँपावलकाले आधारभतू 

सािािवनक पिूााधार सेिािरू िडानको वसफाररस गनेछ । गाउँपावलकाको स्िीकृवत विना सम्िवन्धत 

वनकायिरूले उपभोिािरूलार्ा यी सेिा प्रदान गने छैनन ्। 

२८.  सदर हुनेाःयस विवनयममा लेवखएका कुरािरू स्पष्ट भएसम्म सोिी बमोविम र स्पष्ट नभएको िकमा 

प्रचवलत ऐन वनयम बमोविम गरी कायाान्ियन गररनेछ । 

२९. खारेज हुनेाः यस विवनयममा िेसकैु लेवखएको भए ता पवन प्रचवलत ऐन वनयमसंग बावझएको िदसम्म 

विवनयममा लेवखएका कुरािरू स्ितः खारेि िुनेछन । 

३०. लवलनयमको सुंिोधनाःयस विवनयममा संशोधन एिम ्िरेफेर गनुा परेमा गाउँकायापावलकाको िैिकबाट 

वनणाय गरेर विवनयममा संशोधन एिम ्िरेफेर गना सवकनेछ । 
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अनुसूची १  

(विवनयमको बुँदा नं...संग सम्िवन्धत)  

भिन वनमााण कायाको लावग नक्सा पास  

दरखास्त फाराम 

फाराम रमसंख्याः-                                                                                         वमवतः......... 

 

विषयः– नक्सा पास तथा वनमााण कायाको र्िाित ्सम्िन्धमा । 

वनमााण वििरणः आिासीय/व्यापाररक/ औधोवगक/ संस्थागत /यथावस्थवत नक्सा पास /अन्य 

श्री कायाालय प्रमखु ज्य,ू 

 वलख ुगाउँपावलका कायाालय, 

 यसम, ऒलढुङ्गा । 

म/ िामी तपवसलमा उल्लेख गरे बमोविमको वनमााण काया गने भएकोले उि वनमााण कायाको वनििेदन 

तपवसलमा खलुार्ा आफ्नो िक भोगको वनस्साको नक्कल प्रमाण, वकिा नापी नक्साको नक्कल र वनमााण 

कायाको नक्सा लगायत आिश्यक कागिात सवित र्िाितको लावग वनिेदन पेश गरेको छु/छौ। प्रस्तावित 

वनमााण कायाको प्राविवधक वििरण यसै वनिेदनसाथ संलग्न गरेको छु/ छौ ।वनमााण कायाको र्िाित प्राप्त 

भएपवछ स्िीकृत मापदणडको पररवधवभत्र रिी वनमााण काया गने गराउने छु/ छौ यस दरखास्त फाराममा 

लेवखएको व्यिोरा िीक साँचो छ, झटु्ठा ििरे काननु बमोविम सिुलँा बझुाउँला। 

लववरणाः 

िग्गाधनीको नाम थरः.............. 

सम्पका  िेगाना............. 

नागररकता प्रमाण पत्र नं...........िारी वमवत..........विल्ला....... 

बािे/ससरुा...................वपता/ पवत............... 

फोन नं.................. मोबार्ाल नं............. 

भिन वनमााण गने स्थानः.................................... 

िडा नं.... टोल............   सडक बाटोको नामः...............        सडकको कोड......... 

वनिेदन वदनेको दस्तखतः 
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अनुसूची – २ 

भिन वनमााण कायाको स्िीकृवत सम्िवन्ध प्राविवधक वििरण 

िग्गाको वकिा नं.......                            िग्गाको क्षेत्रफल....... 

घरले चवचाने के्षत्रफल-Plinth Area.........िम्मा क्षेत्रफल........ 

तला संख्याः....िम्मा उचार् ँ-Plinth Level...िम्मा क्षेत्रफल -Plinth Area.................... 

वनमााणको वकवसमः 

- नयाँ वनमााण मोिडा फेन े तला थप्ने 

- साविक घर भत्कार्ा पनुः वनमााण` छाना फेने̀  थप घर वनमााण गने 

- कम्पाउण्ड िाल  यथावस्थवत नक्सा पास` अन्य 

िग्गाको चार वकल्लाः 

पिूामा........वफट सम्म आफ्नो िग्गा पवछ वक.नं............सवधयारको नाम 

पवश्चममा......वफट सम्म आफ्नो िग्गा पवछ वक.नं............सवधयारको नाम 

उिरमा......वफट सम्म आफ्नो िग्गा पवछ वक.नं............सवधयारको नाम 

पवश्चममा......वफट सम्म आफ्नो िग्गा पवछ वक.नं............सवधयारको नाम 

भिनको संरचनाः 

`आर.वस.वस.स्रक्चर`लोडिेयररङ् िाल 

संलग्न कागिातिरूः 

वकिाकाट नक्सा,िग्गाधनी दताा प्रमाण पिूाा, पास गने नक्साको प्लान, सार्ट प्लान,सेक्सन, आवदको 

प्रमावणत प्रवतवलवप । 

वनिेदकको 

सिी.............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लववरण पेि गने प्रालवलधककोाः 

नामाः 

पदाः 

दस्तखताः 

नेपाि र्लजजलनयररङ् पररषद् दताा नुं. 

लमलताः 
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अनुसूची ३ 

सडक अलधकार िेत्र (Right of Way)  सम्वन्धी व्यवस्था 

 

गाउँपावलका क्षते्रवभत्रको सडक अवधकारक्षेत्र (Right of Way) वलख ुगाउँपावलका एवककृत विकास योिनामा 

तय भएअनुसार िुनेछ । 

 

अनुसूची ४ 

सेटव्याक सम्वन्धी व्यवस्था 

भिन वनमााण गदाा कम्तीमा दिेाय अनसुारको सेटव्याक छोडन ुपनेछ  

१.आिासीय प्रयोिनका लावग वनमााण िुने भिन भएमा सडकबाट १.५ वमटर र व्यापाररक प्रयोिनको लावग 

वनमााण िुने भिन भएमा सडकबाट २ वमटर सेट व्याक छोडन ुपनेछ । 

२. १० वमटरसम्म अग्ला भिन वनमााण गदाा सवधयार तफा को सेट व्याक १ वमटर छोडन ुपनेछ । 

३. १० वमटरभन्दा बढी १७ वमटरसम्म अग्ला भिनिरूको िकमा सािािवनक भिनिरूको सवधयार तफा को 

सेटव्याक न्यनूतम ३ वमटर र अन्य भिनिरूको िकमा २ वमटर िुन ुपने ।  

४. १७ वमटरभन्दा अग्ला िनुसकैु भिनिरूको उचार् ँर सवधयार तफा को सेट व्याकको अनपुात ४:१ िुने गरी । 

तर, न्यनूतम सेटव्याक ५ वमटरभन्दा कम निुने गरी । 

५. मलू सडक वकनारामा भिन वनमााण गना स्िीकृत वदंदा बाटोको चौडार्ामा सडकको दिैु तफा को सेटव्याक 

िोडदा िवत योगफल िुन्छ सो को दरु्ागनुा भन्दा अग्लो िुनेगरी (लार्ट प्लेनलार्ा छेक्ने गरी स्िीकृवत नवदर्ने 

) 

६. एउटै वकिा िा धेरै वकिा वमलेर बनेको घडेरीमा एक भन्दा बढी भिनिरू वनमााण गना स्िीकृतत वददंा िा 

घर– बाटो वसफाररस वददंा दरु्ा भिनिरू बीचको दरूी देिाय अनसुार िुन ुपनेछ । 

क. १० वमटरसम्म अग्ला भिन भएमा सँवधयारतफा को सेट व्याक १ वमटर 

ख. १० वमटरभन्दा बढी १७ वमटरसम्म अग्ला  सािािवनक भिन भए सवधयार तफा को सेटव्याक ३ वमटर र 

अन्य भिनिरूको िकमा सँवधयार तफा को सेटव्याक न्यनूतम २ वमटर िुनपुनेछ । 

७. खोला नदी ताल वकनारबाट छोडनपुने सेटव्याक– 

१.खोलाको वकनारबाट ३० वमटर 

२.पलुको वकनारबाट १० वमटर 

८. यो मापदण्ड लाग ुिुन ुअगािै कायम रिकेा र स्िीकृवत प्राप्त गरी भिनिरू वनमााण भर्ा सकेका ५० वमटरभन्दा 

छोटा बाटो (Cul-De-Sac/dead - end)को क्षेत्रावधकार सो िाटोको केन्ररेखाबाट न्यनूतम १.५ वमटर 

कायम िुने । 

९.आिासीय भिनको िकमा मलू सडकबाट ५० वमटरसम्मको कम्तीमा ४ वमटरको बाटो खोली नयाँ घर 

बनाउन सवकने यस्ता बाटोमा वछमेकीले, उि सडक प्रयोग नगने अिस्थामामात्र थप सेटव्याक छोडनपुने 

छैन । 
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१०.सडकको केन्ररेखाबाट दायाँ बायाँ १५/१५ वमटर सडक के्षत्रावधकार छोडनपुने िग्गामा सेटव्याकका लवग 

तोकीए बमोविमको  िग्गा नभएको अिस्थामा तोकीएभन्दा कम सेटव्याक कायम गरी वनमााण कायाको 

अनमुवत वदन सवकनेछ । 

 

अनुसूची ५ 

भिन वनमााण कायाको र्िाित ्वददंा गाउँपावलकाले वलने दस्तरुको दर 

 

१.  क, ख र ग वगाका भवनहरूको िालग गाउँपालिकािे लिने दस्तुरको दराः- 

भिनको वकवसम प्रयोिन 

आिासीय 

(प्रवत 

ि.वफ.दर) 

औधोवगक/व्यापारर

क 

(प्रवत ि.वफ.दर) 

सरकारी 

(प्रवत ि.वफ.दर) 

संस्थागत      

(प्रवत ि.वफ.दर) 

क िगाका भिनिरू १० १३ १५ १३ 

ख िगाका भिनिरू ७ ९ १२ ८ 

ग िगाका 

भिनिरूको 

६ ८ ११ ७ 

 

२. घ वगाका भवनहरूको िालग गाउँपालिकािे लिने दस्तुरको दराः- 

भिनको वकवसम प्रयोिन 

आिासीय 

(प्रवत 

ि.वफ.दर) 

औधोवगक/व्यापारर

क 

(प्रवत ि.वफ.दर) 

सरकारी 

(प्रवत ि.वफ.दर) 

संस्थागत      

(प्रवत ि.वफ.दर) 

बिार क्षेत्र ३ ४ ४ ८ 

ग्रामीण क्षेत्र २ ३ ३ ६ 

 

३.लवलनयम िागु हुनुअलघ लनमााण भर्ासकेका भवनहरूको यथालस्थलत÷अलभिेलखकरण नक्सा पास 

दस्तुर (भवन ऐन २०५५ अनुसार वगीकृत भवनहरूको आधारमा) 

 

भिनको वकवसम प्रयोिन 

आिासीय 

(प्रवत 

ि.वफ.दर) 

औधोवगक/व्यापा

ररक 

(प्रवत ि.वफ.दर) 

सरकारी 

(प्रवत ि.वफ.दर) 

संस्थागत      

(प्रवत ि.वफ.दर) 

क िगाका ८ ८ १३ ७ 
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भिनिरू 

ख िगाका 

भिनिरू 

८ ८ ११ ६ 

ग िगाका 

भिनिरूको 

६ ७ १२ ५ 

घ िगाका 

भिनिरूको 

३ ४ ४ ५ 

यो विवनयम लाग ुिुनअुवघ वनमााण भैसकेका र लाग ुभएपवछ वनमााण िुने  वमवश्रत वकवसमका सामाग्री प्रयोग 

गरी वनमााण भएका भिनिरूको दस्तरुको िकमा बनोटको आधारमा मावथ अनसुचूी ५ को १ र २  मा उल्लखे 

भए बमोविमको दरमा दस्तुर वलर्ने । 

 

अनुसूची ६  

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

प्रस्तावित आिास क्षेत्रले ऒगटने क्षेत्रफलको प्रवत िगा वफट रू. ३ दस्तरु लाग्ने छ । 

 

अनुसूची ७ 

  बजार तथा घना आवासीय िेत्र  

 

हाि  सम्म  बजार तथा घना आवलसय िेत्र  नभएको  ।  

 

अनुसूची ८ 

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

सम्झौताको नमूना 

 

..............प्रदशे, ऒखलढुङ्गा विल्ला, वलख ु गाउँपावलका िाडा नं... , बस्ने ..        को नावतनी 

/नावत/बिुारी.........             को छोरी/छोरा/ श्रीमती .......... (यसपवछ पविलो पक्ष भवनने) र ...  प्रदशे,.....  

विल्ला, ............... गाउँपावलका िाडा नं. ....बस्ने ..     (यसपवछ दोस्रो पक्ष भवनने) बीचमा पविलो पक्षले 

वनिको नाममा नापी दताा कायम रिकेो सगरमाथा अञ्चल ऒखलढुङ्गा विल्ला वलख ु गाउँपावलका िाडा 

नं.... वस्थत पविलो पक्षको नाममा नापी दताा कायम रिकेो वक.नं. ....को िग्गामा वनमााण िुने 

औधोवगक/व्यापाररक/आिासीय/अन्य भिनको वनमााण कायाको सपुरीिेक्षण गना गराउन िावम दिैु पक्ष मञ्िरु 

रिकेोले तपवसलमा उल्लेवखत शतािरूको अवधनमा रिी भिन वनमााण कायाको सपुरीिेक्षण गने गराउने गरी यो 

सम्झौतामा सिीछाप गरी एक/एक प्रवतका दरले बवुझ वलयौं/वदयौं । 

िताहरूाः 
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१.भिन वनमााण कायाको लावग पविलो पक्षले गाउँपावलकाबाट वलएको स्िीकृत मापदणड सवितको स्रक्चरल 

वडिार्ानको आधारमा भिन वनमााण कायाको सपुरीिेक्षण गने, वनमााण काया सम्पन्न भए पश्चातः काया सम्पन्न 

प्रवतिेदन तयार गरी गाउँपावलका समक्ष पेश गने दावयत्ि दोस्रो पक्षको िुनेछ । 

२. दोस्रो पक्षले कुनै कारणिस आफुले गरेको सम्झौता अनसुार सपुरीिेक्षणको काया गना नसक्ने भएको 

अिस्थामा सो को वलवखत सचूना तत्कालै पविलो पक्ष र गाउँपावलकालार्ा उपलव्ध गराउन ुपनेछ । 

३. कुनै कारणिस पविलो पक्षले वलएको स्िीकृवत वलए बमोविमको भिन वनमााण काया सम्पन्न गना नसक्ने भर्ा 

आंवशक वनमााण सम्पन्न प्रमाण पत्र वलनपुने भएमा सोिी बमविमको काया सम्पन्न प्रवतिेदन तयार गररवदने 

दावयत्ि समेत दोस्रो पक्षको िुनेछ । 

४. भिन वनमााणको रममा सपुरीिेक्षणकतााले वदएको सझुाि तथा परापशा कायाान्ियन गने दावयत्ि प्रथम 

पक्षको िुनेछ ।  

५. भिन वनमााण कायाको िाँचबझु तथा अनगुमनको रममा गाउँपावलकाबाट वदर्ाएको वनदशेनको कायाान्ियन 

गने गराउने दावयत्ि प्रथम र दोस्रो पक्ष दिैुको िुनेछ । 

सम्झौतामा सही गने पिहरूाः 

 

 

    

 

 

 

 आज्ञािे, 

ओम बिादरु दिी 

प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत 

वमवतः  १२/२४/२०७५  

दोस्रो पिको तिा बाटाः 

नामः 

िेगानाः 

सिीः 

नेपाल र्वञ्िवनयररङ् पररषद ्दताा नं... 

वमवतः 

 

पलहिो पिको तिा बाटाः 

नामः 

िेगानाः 

सिीः 

वमवतः 


