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भाग-२ 
पौवादङुिा गाउँपामिका 

गाउँ काययपामिकाको कायायिय 
च्याङे्र ,भोजपरु 

 

प्रस्तावनाः 
पौवादङुिा गाउँपामिका के्षत्रमभत्र मनिायण हनुे भवन घर ,गोदाि, टहरा कम्पाउधड वाि वा यस्तै संरचनाको 
मनिायण काययिाई मनयिन गनयको िामग स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा २७ अनसुार यो 
िापदण्ड तजयिा गरी िागू गररएको छ । 

 
 

 

 



पररच्छेद-१ 

 प्रारन्म्भक 

१.संन्क्षप्त नाि र प्रारम्भः- 
१. यस काययववमिको नाि “पौवादङुिा गाउँपामिको भवन मनिायण तथा घर नक्सा मनयिन काययववमि २०७८”  

रहेको छ । 

२. यो काययववमि तरुुधत प्रारम्भ हनुछे । 

३. यो कायय ववमि पौवादङुिा गाउँपामिका के्षत्रमभत्र िागू हनुेछ । 
 

 

पररच्छेद-२ 

पररभाषा 
 

२. पररभाषाः—  ववषय प्रसंगिे अको अथय निागेिा यस ऐनिा, 
(क) “गाउँपामिक” भन्नािे पौवादङुिा गाउँपावकािाई सम्झन ुपछय । 

(ख) “काययपामिका” भन्नािे पौवादङुिा गाउँपामिकाको काययपामिकािाई सम्झन ुपछय  

(ग) “कायायिय” भन्नािे पौवादङुिा गाउँपामिका गाउँ कायपामिकाको कायायियिाई सम्झन ुपछय , सो 
शब्दिे वडा समिमतको कायायियिाई सिेत जनाउँनेछ । 

(घ) “अध्यक्ष” भन्नािे पौवादङुिा गाउँपामिकाको अध्यक्षिाई सम्झन ुपछय । 

(ङ) “उपाध्यक्ष” भन्नािे पौवादङुिा गाउँपामिकाको उपाध्यक्ष्िाई सम्झन ुपछय । 

(च) “प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत” भन्नािे पौवादङुिा गाउँपामिकाको प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिाई 
सम्झनपुछय । 

(छ) “भवन” भन्नािे आवासीय,  मिन्ित, औद्योमगक, व्यापाररक, गोदािघर, टहरा, मसनेिा घर ,कायायिय भवन,  

सभागहृ, अस्पताि, कम्पाउधडवाि वा अधय कुनै प्रयोजनका िामग बने्न कुनै संरचना सम्झन ुपमछय । 

(ज) “नक्सा” भन्नािे भवन मनिायण सम्बधिी सम्पूणय ड्रइङ मडजाइन सम्बधिी रेखान्चत्र र कागजात सम्झन ु
पछय । 

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

(ञ) “भवन मनिायण” भन्नािे नयाँ बनाउन,े परुानो भत्काई पनुःमनिायण गने, तिाथप गने, िोहडा फेनै वा 
साववकको भवनिा झ्याि, ढोका, बादयमि, कौशी, दिान र उचाई आदद थपघट गरी बनाउने वा सो 
सम्बधिी अधय कायय सम्झन ुपछय । 

(ट) “मनिायण सपुररवेक्षक” भन्नािे भवन संरचना मनिायण गदाय सपुररवेक्षकण गने योग्ता पगेुका प्राववमिक 
सम्झन ुपछय । 

(ठ) “तिा” भन्नािे भवन वा मनिायणको भईुहरु वा भईू देन्ख मसमिङ्गमबचको भागिाई िामनने छ । 

(ड) “न्लिधथ एररया” भन्नािे भमूिगत तिा वा कुनै तिाको गारो सवहतको सम्पूणय ढावकएको के्षत्रफििाई 
िामननेछ । 

(ढ)”उपयोग” भन्नािे आवासीय, मिन्ित, व्यपाररक, मसत भण्डार, गोिघर, संयकु्त आवासगहृ, अस्पताि 
आदद जस्ता प्रयोजनिाई सम्झन ुपछय । 

(ण) “उपयोग पररवतयन” भन्नािे एक उपयोगबाट अको उपयोग गने सम्झन ुपछय ।  



(त) “भवन मनिायणको उचाई” भन्नािे सिति छानाको हकिा जमिनको सािाखािा सतहबाट भवन वा 
भवन मनिायणको िामथल्िो सतह सम्िको उचायइ वा सम्बन्धित अमिकारीिे तोके बिोन्जिको उचाई 
सम्झन ुपछय । 

(थ) “काययववमि” भन्नािे पौवादङुिा गाउँपपामिकािे स्वीकृत गरी िाग ुगरेको नक्सापास सम्बधिी 
काययववमििाई सम्झन ुपछय । 

(द) “िापदण्ड” भन्नािे काययपामिकाबाट स्वीकृत िापदण्डिाई सम्झन ुपछय । 

(ि) “जग्गा उपयोग प्रमतशत (Ground coverage)” भन्नािे भवनको भइँूतिाको के्षत्रफि र भवन बने्न 
जग्गा वा घडेरीको के्षत्रफिको अनपुातिाई १०० िे गणुा गदाय हनु आउने प्रमतशतिाई सम्झन ु
पदयछ । 

(न) “भई के्षत्रको अनपुात (FAR: Floor Aria Ratio)” भन्नािे भवनको सम्पणुय तिाहरुिा मनमियत के्षत्रफिको 
योगफििाई भवन बने्न जग्गा वा घरेडीको के्षत्रफििे भाग गरेर आएको भागफििाई सम्झन ुपछय 
। 

भ ुईँ के्षत्रको अनपुात(FAR) =  

 
(प) “सडकको अमिकार क्षते्र (Right Of Way)” भन्नािे ऐन, मनयि तथा स्वीकृत िापदण्डकािे तोकेको 

सडकको चौडाईिाई सम्झन ुपदयछ । 

 

 (फ) “सेट ब्याक”भननिे आफुिे काययववमिजग्गािाभवनबनाउादा साँि सीिाना, सावयजामनक सम्पमत र सडक 
अमिार के्षत्रबाट छाड्न ुपनै धयनुति दरुीिाई जनाउँदछ । 

 (ब) “आनं्शक मनिायण सम्पन्न” भन्नािे उपयोग गनय मिल्ने गरी धयूनति एक तिा मनिायण भएको भवनिाई 
जनाउँदछ । 

(भ) “प्राववमिक समिमत” भन्नािे काययपामिकािे गठन गरेको समिमतिाई सम्झन ुपदयछ । 

(ि) “प्राववमिक ियचारी” भन्नािे गाउँकाययपामिकािे भवन मनिायण तथा घर नक्सा सम्बधिी काि गनयका 
मनन्म्त न्जम्िेवारी प्राप्त प्राववमिक कियचारीिाई सम्झन ुपछय । 

(य) “मनिायण ब्यवसायी” भन्नािे काययपामिकािा सनु्चकृत भै इजजात प्राप्त मनिायण काययिा संिग्न डकिी, 
मसकिी, ज्यािीआददिाई सम्झन ुपछय । 

(र) अमभिेखीकरण”  भन्नािे यो काययववमि िाग ुहनु ुभधदा अगाडी मनिायण इजजातमिई वानमिई तत्कामिन 
भवनमनिायण सम्बधिी िापदण्ड बिोन्जि मनिायण सम्पन्नभएका भवनहरुिाई यस गाउँपामिकािा 
अमभिेख दताय गने काययिाई जनाउँदछ । 

 
 

पररच्छेद-३ 

भवन मनिायण सम्बन्धि व्यवस्था 
 

३. नक्सापास नगराई भवन मनिायण गनय नहनुःे- 
(१) कसैिे पमन गाउँपामिकाबाट नक्सापास नगराई तर गाउँपामिकािे तोकेको के्षत्र र संरचनाको हकिा 

नक्सा पास नगराई पमन भवन मनिायण गनय बािा पने छैन । 

सबै भ ुईँ (तिा) हरुको सम्पणुय ढावकएको क्षते्रफि/ पल्टको क्षते्रफि 



(२) गाउँपामिकािे भ—ूजोन्खिको संवेदनन्शिताको आिारिा जग्को उपयोग सम्बधिी तथा भवन मनिायण 
सम्बधिी तोक्न ुपनेछ । र त्यस्तो िापदण्डको अमिनिा रही तोकीएको के्षत्रिा िात्र भवन मनिायण गनय 
स्वीकृमत ददन सक्नेछ । 

(३)  गाउँपामिकािे भ-ूउयोग के्षत्रको संवेदनशीिताको आिारिा िापदण्ड बनाई गाउँपामिकाको ववमभन्न क्षेत्रको 
वगीकरण गनय सक्नेछ । त्यस्तो बगीकृत के्षत्रिा भवन मनिायण गने सो सम्बधिी काययपामिकािे तोकेको 
िापदण्ड पूरा गरेको खण्डिा िात्र अनिुमतददइने छ । 

(४) गाउँपामिकाको पूवय स्वीकृमत नमिई भवनका िामग जग्गाको खण्डीकरण वा लिवटङ्ग गनय पाइन ेछैन । 
त्यसरी स्वीकृमत नमिई लिवटङ्ग गरेिा जग्गा मबवि ववतरणको मसफाररस नददन सक्ने छ । 

(५) गाउँपामिकािे काययववमि के्षत्रिा रहेको भवनहरुको वगीकरण गरी भकुम्प वा ववपद्का दृवििे जोन्खि 
यकु्त भवनहरुिाई पूनःमनिायण गनय, प्रविीकरण (रेट्रोवफवटङ्ग) गनय वा भत्काउन आदेश ददन सक्नछे । 

(६) गाउँपामिकािे प्रचमित कानून र नेपाि सरकारिे तोकको िापदण्ड ववपररत नहनुे गरी ऐमतहामसक, 

सांस्कृमतक, पययटकीय वा परुातान्त्वक दृवििे िहत्वपूणय देन्खएका कुनै बन्स्त वा सोको कुनै के्षत्रिा बने्न 
भवनको उचाई, सेटब्याक, छानो, अग्रभाग,  मनिायण सािाग्रीका वकमसि, रंग वा किा झन्ल्कने गरी भवन 
मनिायणको िापदण्ड तोक्नेछ । 

(७) गाउँपामिकािे काययववमि सबै के्षत्र वा कुनै के्षत्र तोकी त्यस्तो क्षते्रिा बने्न भवनहरुको िामग जग्गा तथा 
भवनको प्रकृमत आकार प्रकार र क्षेत्रफिको आिारिा सिान ढाँचाको निूना नक्शा तयार गनय र 
सेवाग्राहीको िामग आफ्ना प्राववमिक कियचारीबाट नक्सा तयार गरी मनःशलु्कउपिब्ि गराउन सक्ने छ 
। 

 

४. अनिुमतको िामग दरखास्त ददनपुनेः- 
(१) गाउँपामिका के्षत्रिा भवन मनिायण गनय चाहने व्यन्क्त वा सरकारी कायायियिे भवन मनिायण गने 

अनिुमतको िामग भवनको नक्सा र नक्सावकताब सवहत काययपामिकािे तोकेको ढाँचािा िाग्ने दस्तरु 
मतरी कायायियिा दरखास्त ददनपुनेछ । 

स्पविकरणः- यस पररच्छेदको प्रयोजनको िामग “सरकारी कायायिय ”  भन्नािे राष्ट्रपमत तथा उपराष्ट्रपमत 
कायायिय,  सवोच्च अदाित,  संघीय संसद, प्रदेश सभा,  संवैिामनक तह, नेपािी सेना, सशस्त्रप्रहरी बि 
नेपाि, नेपािप्रहरी,  प्रदेश प्रहरी िगायतका सबै सरकार कायायिय र अदाितिाई सिेत सम्झन ुपछय । 

(२) उपदफा (१) िा जनसकैु कुरा िेन्खएको भएता पमन भवनमनिायण गने अनमुिमतको िामग दरखास्त ददंदा 
कुनै सरकारी तहिे रावष्ट्रय सरुक्षाको दृवििे भवनिे नक्सा पेश गनय नमिल्ने भएिा त्यस्तो दरखास्तिा 
भवनको िम्वाई, चौडाइ, उचाई र तल्िा तथा जम्िा क्षेत्रफििा उल्िेख गनय सक्ने छ । 

(३) भवन मनिायण गने घरिनीिे अनिुमतको िामग दरखास्त ददँदा नक्सा सवहत देहायको कागजात सिेत संिग्न 
गर तोकीएको ढाचँािा दरखास्त ददन ुपदयछ । 

(क) नक्सावकताबिे तोकेको ढाँचाको नक्सापास अनिुमत दरखास्त 

(ख)  मनिायण गररने घरको आरवकटेक्चरि नक्सा तीनप्रमत (Site Plan Location Plan, Floor Plans, 

Elevations, sectional details (as directed), Ground Coverage) 
(ग) स्ट्रक्चरि नक्सा र मडजाइन तीनप्रमत 

(घ) नक्सातयार गने प्राववमिकको योगयताको प्रिाण पत्र एक प्रमत 

(ङ) जग्गािनी प्रिाण पजुायको प्रमतमिवप एकप्रमत 



(च) चाि ुआमथृक वषयको एकीकृत कर िािपोत/भमुिकर मतरकेो रमसदको प्रमतमिवप एक प्रमत 

(छ) नेपािी नागररकताको प्रिाण पत्रको प्रमतमिवप एक प्रमत 

(ज) वकता नं.स्पि भएको नापीब्ि ुवप्रधटको नापी नक्सा एकप्रमत 

(झ) घर नक्सा तयार गने प्राववमिकको काययपामिकाको कायायियिा ब्यावसायदताय र नववकरण भएको 
प्रिाण पत्रको प्रमतमिवप एकप्रमत 

(ञ) नक्सापास तथा मनिायण इजाजतको िामग िञ्जुरीनािाको हकिा वाडा अध्यक्षको रोहवरिा 
िञु्जरीनािा गरेको पत्र र िधजरुीनािा ददने मिनको सवह छाप भएको कवमुियतनािा । 

(ट) संम्बन्धित वडा कायायियबाट घर मनिायण अनिुमत वा अमभिेखीकरण गने व्यहोरा मसफाररस पत्र 

(ठ) क र ख वगयको भवनको िामग थप पशे गनुयपने कागजातहरुः- 
(अ) इिेक्ट्रीकि मडजाइन नक्सा ३ प्रमत 

आ) स्यामनटरी पल्िबीङ्ग मडजाइन नक्सा ३ प्रमत 

(ड) बाटोको िामग िञ्जुरीनािा ददइएको अवस्थािा वडा अध्यक्षको राहोवरिा िञु्जरुमनािा गरेको पत्र 
िञ्जुरीनािा ददने बाटो परेको जग्गाको िािपजुाय, चाि ुआमथयक वषयको सम्पन्ि कर तथा भमूिकर 
(िािपोत) मतरेको रमसत तथा वकिानापी, नक्साको प्रिान्णत प्रसमतमिवप एक एकप्रमत 

(ढ) गठुीको जग्गा भए सम्बन्धित गठुीको मसफाररस पत्र 

(ण) नक्सावािा िोही भएिा जग्गा सरुन्क्षत रान्खएको भए सम्बन्धित तहको स्वीकृमतपत्र 

(त) वारेश राखी नक्सापास गने भएिा वारेशनािाको साथिा वारेशको नेपािीनागररकताको प्रिाण 
पत्रको प्रमतमिवप एक प्रमत 

(थ) पासपोटयन्इजको फोटो ३ प्रमत 

(द) घर मनिायणको िामग मतरेको ववमभन्न न्शषयकका दस्तरु र िरौटी वापतको रकिको रमसदको 
प्रमतमिवप एक प्रमत 

(ि) िामथ उपदफा (३) िा जेसकैु िेन्खएको भएता पमन कायायियिे आवश्यकता िहशसु गरी अधय 
थप कागजात खोजी गरेको खण्डिा त्यस्तो कागजातहरु घरिनीिे उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

(४) भवनको तिा थप गनय चाहन ेघरिनीहरुिे अनिुमतको िामग दरखास्त ददँदा देहायका थपकागजात संिग्न 
गरी मनवेदन ददन ुपनैछ । 

१.नया ँमनिायण्का िामग आवश्यक कागजातहरु 

२.स्वीकृत भएको नक्सा र प्रिाणपत्रको प्रिान्णत प्रमतमिवप 

३. नापीनक्सािा देन्खने घरको सम्बधििा प्रस्ताववत तिा  घरको नक्सा सवहत साववक घरको सबै लिान, 

चारै तफय  िोहडा, सबैभधदा अग्िो स्थानको िस सेक्सन, साइट लिान सहमतको नक्सा ३ प्रमत 

(५) साववकको घर भत्काई नया ँघर बनाउन चाहन ेघरिनीहरुिे अनिुमतको िामग दरखास्त दददा ँदेहायका 
थप कागजात संिग्न गरी मनवेदन ददनपुनेछः- 
१.नापीनक्सािा नदेन्खने तर नक्सापास हनु ुपने भवन भए पासनक्साको प्रमतमिवप १ प्रमत 

२.नापी नक्सािा देन्खने तर नक्सापास नभएको भवनभए (Existing Building) को भईू तिाको पल्न, 

चारै तफृको िोहडा र साइट पल्न सिेतको नक्सा ३ प्रमत 

३. भत्काउने भवनको चारै िोहडा र छाना सवहतको फोटोहरु 

४. नया ँमनिायणको िामग आवश्यक पनै सबै कागजातहरु 



५.नक्सािा खिुाउन ुपनेः- नयाँ भवन मनिायण गने नक्सािा अधय कुराहरुको अमतररक्त सो भवनको 
छुटै्ट चपी र सकवपट तथा त्यस्तो भवन अके भवनसँग जोडी बनाउने भएिा सो भवनको छुटै्ट 
वकिास रहने गरी खिुाउन पनेछ । 

 

पररच्छेद-४ 

भवन मनिायण सम्बन्धि िापदण्ड 

 

५.मनिायण िापदण्ड 

१. १२”×१२”  को वपिरिा बढीिा ३.५ तिािा नबढ्ने  गरी तिाथपको िामग स्वीकृती ददने । 

२. घरको न्लिधथ के्षत्रफि १००० वगय वफट भधदा बढी वा रावष्ट्रय भवनमनिायण आचार सवहता अनसुार भवन 
मनिायण फरक  भएिा (Structural Analysis) अमनवायय रुपिा गरी सो को प्रमतवेदन सिेत नक्सासाथ पेश 
गनुय पनेछ । 

३. भववष्यिा बाटो जान सक्ने जग्गाहरु भधदा अगामड घरहरु मनिायण गदाय बाटो िाई ब्िक नहनु ेगरी िात्र त्यस्ता 
ठाँउहरुिा नक्सा—पासको स्वीकती ददने । टुवङ्गएको बाटोिाई अवरोि हनुे गरी संरचना तथा नयाँ घरहरु 
मनिायण गनय स्वीकृत नददने । 

 ४. नापीको नक्सािा छुटेको तर परापूवय काि देन्ख चमिआएको गोरेटो बाटो िाई पमन भववष्यिा िोटर जान े
बाटो बनाउन वािा नपने गरी बाटोको केधरबाट ३ िीटर दायाँवायाँ छाड्न ुपनै  

५. सावयजामनक पाटी/पौवा/पोखरी/कुवा/परुातान्त्वक साँस्कृमतक सम्पदाहरु/न्चहान आददबाट चारै तफय  ५ िीटर 
छोडेर िात्र भौमतक संरचनाहरु मनिायण गनय पाइने छ । 

६. बने्न घरिा झ्याि, ढोका, भेन्धटिेशन वा अधय कुनै खलु्िा भाग राख्न परेिा अरुको जग्गको तफय , सावयजामनक 
बाटोतफय  वा चोकतफय  कन्म्तिा १.५० िी.(५ फी.) जग्गा छाड्न ुपनेछ । यदद अरुको जग्गातफय  भेन्धटिेशन 
राख्न ुपरेको अण्डिा मिन्खत िधजरुमनािा ददएिा िात्र राख्न ददइनेछ । तर िञु्जरीनािाको आिारिा अरुको 
जग्गा तफय  झ्याि राख्न ददइने छैन । वरण्डा राख्न ुपदाय जग्गाको साँिबाट वरण्डाको छेउसम्ि कन्म्तिा १ 
िी. छाड्न पनेछ । 

७. बढीिा ४ व.मि.(४३ व. वफ.) र उचाई 2.40 िी.(८ वफ.) सम्िको शौचािय आफ्नो जग्गािा घरको खलु्िा 
भागिा बनाउन छुट ददइनेछ। साथै शौचािय र सेन्फ्ट ट्याङ्क र सोक वपटको िामग जग्गाको मसिाना बाट 
0.90 िी. (३ वफ.) पर हनु ुपनेछ। 

तर कोर एररयािा उक्त 0.90 िी.(3 वफ.) अमनवायय हनुे छैन।बाटो तफय को खलु्िा भागिा भन ेकुनै मनिायण 
कायय गनय ददइने छैन। 

8. छानाबाट आउन ेवषायको पानी तपवकन छानादेन्ख जमिनको िूि पाइप वा ढिसम्ि पाइपद्धारा आफ्नो जग्गाबाट 
अमनवायय रुपिा िाने व्यवस्था गनुय पनेछ। 

9. सावयजमनक बाटो, चोक वा सेट व्याक के्षत्रमभत्र कुनै पमन मसवढहरु मनिायण गनय ददइने छैन। 

10. भर् याङ्ग छोलने भाग (यदद कुनै कोठा नजोमडएिा) पारापेट वाि, पानी ट्याङ्की र यसिाई अड्याउन बनाइएका 
कुनै मनिायणहरु, सोिर सम्बन्धि उपकरण, भेन्धटिेशन र एअर कन्धडसन सम्बन्धिका उपकरणहरु सिेत 
उचाईिा गणना गररने छैन। 

11. घरको न्लिधथ िेभि बाटको िेभिबाट वा वररपरर जमिनको सतहबाट कन्म्तिा 0.30 िीटर िामथ 
हनुपुनेछ।तर पामिकाबाट कुनै बाटोको योजना भएिा न्लिधथ िेभि पामिकािे तोक्न सक्ने छ। 



12. 92.90 वगय मिटरभधदा बढी, स्ट्रक्चरिा जवटिता रहेका र िेरै िामनसहरुको आवतजावत हनु ेिहत्वपणुय 
प्रयोजनका भवनहरुको ढाँचा, नक्सा, संरचना ववश्लषेण (Structure Analysis) तथा ववशषे सवुविाहरुको 
मडजाइन मनिायण सपुररवेक्षण आवकय टेक्क वा इन्धजमनयरबाट गराउन ुपनेछ। 

13. सबै वकमसिको भवन मनिायणिा गाउँपामिकािा मनयिपूवयक दताय भएका भकूम्प प्रमतरोिात्िक भवन मनिायण 
सम्बधिी आिारभतू तामिि प्राप्त कामिगढ, मिस्त्री वा ठेकेदारहरुको संिग्नता हनु ुपनेछ। 

14. के्षत्रफि र उचाई सम्बधिी सीिा देहाय अनरुुप तोवकएको छ: 
1. के्षत्रफि र उचाई सीिा सम्बधििा तोवकएका "भईु के्षत्रफिको अनपुात"(F.A.R) बिोन्जि हनु ु

पनेछ।गाउँपामिकाको सम्पणुय के्षत्रहरुिा हाि िाई भईु के्षत्रफिको अनपुात"(F.A.R) अनसूुची २ 
अनसुार कायि गररएको छ। 

2. गाउँपामिकाको ववमभन्न भ-ूउपयोग के्षत्रहरुिा भवन बनाउन घडेरी/लिटको आवश्यकता धयनुति के्षत्रफि 
0-2-2-0 रोपनी (80 व.िी.) हनु ुपनेछ।तर हािको मनिायण िापदण्ड िाग ुहनु ुअगाडी वकिा काट 
भइ भोगचिन हदुैँ आएका घडेरी/लिटहरुको हकिा धयनुति के्षत्रफि 0-1-2-2 रोपनी हनु ुपनेछ 
साथै 0-1-2-0 रोपनी के्षत्रफि भधदा घटीको घडेरी/लिाटिा RCC फे्रि स्ट्रक्चर बाहेका भवन बनाउन 
अनिुमत ददन सवकनेछ। 

 

15. भर् याङ्गको चौडाई कन्म्तिा पमन ति तामिकािा देखाए बिोन्जि हनु ुपनेछ। 

ि.सं. घरको प्रकार भर् याङ्गको आवश्यक चौडाई कन्म्तिा 
१ आवसीय प्रयोजन 0.90 िी.( ३ वफ.) 

२ व्यावसावयक प्रयोजन 1.2 मि. (4 वफ.) २ तल्िा सम्ि 

1.8 मि.(6 वफ.) ( २ तल्िा भधदा बढीिा) 

३ शैन्क्षक संस्थाहरु 1.2 मि. २ तल्िा सम्ि 

1.50 मि.(५ वफ.) ( २ तल्िा भधदा बढीिा) 

४ सरकारी र गैर-
सरकारी, अधय 

1.8 मि. (६ वफ)  तल्िा सम्ि 

 ( २ तल्िा भधदा बढीिा) 

आवसीय प्रयोजनका भवनहरुिा (Tread) को चौडाई कन्म्तिा 0.23 मि.(९ इधच) र अधय प्रयोजनको 
भवनहरुिा(Tread) को चौडाई कन्म्तिा 0.30 मि.(१ वफ)हनु ुपनेछ।कुनै प्रकारका भवनहरुिा (Riser) 
को उचाई बवढिा 0.20 मि. (८ इधच) भधदा बवढ हनु ुहदैुन। 

16.आगिागी सरुक्षाको व्यवस्था: 
1. भवनिा आवश्यक संखयािा भर् याङ्गको व्यवस्था गनुय पनेछ। 

2. आवसीय घरहरुिा बाहेक अधय भवनहरुिा बावहरा मनस्कने ढोका आगिागीको बेिा चेपिा पनय सक्ने 
हुँदा बावहर तफय  खलु्न ेहनु ुपदयछ।ढोका वा िूि ढोका रहने स्थान अधय ढोकाबाट वा लयासेजबाट 
नछेवकन ेहनु ुपदयछ। 

3. सभा भवन (Assembly) भवन र मसनिेा भवनको िामग सेट व्याक: 
यस्ता भवनहरुिा आगिागीको बेिा सरुक्षाको िामग सबै तफय  कन्म्तिा ३ मि.(10 वफ) सेट व्याक छाड्न ु

पनेछ। 

4. Hazardous भवनको िामग सेट व्याक: 



हाजाडयस भवनहरुिा सरुक्षाको िामग सबै साइडतफय  कन्म्तिा 4.5 िी(१५ वफ) सेट व्याक छाड्न ुपनेछ। 

17. ववद्यतु िाइन सम्बधिी व्यवस्गथा तथा ववद्यतु मनयिाविी र छोड्न ुपने दूरी देहाय बिोन्जि हनुे छ: 
भवन मनिायणको स्वीकृत ददन ेिििा ववद्यतु प्रामिकरणको पोि, तार हाई टेधसन िाईन आदद पने ठाउँिा ववद्यतु 

व्यवस्था मनयिाविी, 2050 अनसुार सेट व्याक िाइन िगाइनेछ।ववद्यतु व्यवस्था मनयिाविी पररवतयन 
भएिा सो पररवमतयत मनयििाई नै गाउँपामिकािे िाग ुगने छ।साथै घर मनिायण गदाय सडक बन्ि स्टैण्डको 
व्यवस्था गरेर घर िमन आफैँ िे सडक बन्ि राख्न ुपनेछ। 

 कुनै पमन भवन ववद्यतु प्रसारण वा ववद्यतु ववतरण िाइनका तारहरुबाट ववद्यतु मनयिाविी, 
2050 अनसुार नेपाि ववद्यतु प्रामिकरणिे तोकेको दरुी छाडी िात्र मनिायण गनय पाइने छ। 

 230/400 भोल्टेज देन्ख ११ हजार भोल्ट सम्िको नाङ्गो तार छेउबाट ववद्यतु मनयिाविी, 
2050 अनसुार नेपाि ववद्यतु प्रामिकरणिे तोकेको दरुी छाडी िात्र मनिायण गनय पाइने छ। 

 132 के वव सम्िको तार छेउबाट ववद्यतु मनयिाविी, 2050 अनसुार नेपाि ववद्यतु 
प्रामिकरणिे तोकेको दरुी छाडी िात्र मनिायण गनय पाइने छ। 

18. जग्गािनी प्रिाण-पूजाय देहाय अनरुुप हनुेछ: 
1. जग्गा जसको नाििा छ उसको नाििा िात्र मनिायण स्वीकृत प्रिाण-पत्र ददइनेछ। तर अरुको 

हकभोगको जग्गािा मनिायण गने भए मनजको हकभोगको मनस्सा र मनस्सा सवहत मिन्खत िञु्जरीनािा पेश 
गनुय पनेछ। 

2. नक्सािा जग्गाको नाप र आकार, जग्गा िनी प्रिाणपत्रिा देखाइएको जग्गाको के्षत्रफि र नापी नक्सा 
एक आपसिा दरुुस्त हनु ुपनेछ। कथंकदान्चत यी मतनै वस्तहुरुिा िेि हनु नआएिा जनु चाँवह 
सबैभधदा कि देन्खधछ त्यसैिाई आिार िामननेछ। 

3. यदद जग्गाको नाप र आकार, जग्गािनी प्रिाणपत्रको के्षत्रफि र नापी नक्सा एक आपसिा िेि 
नभएको खण्डिा चारैमतरको सँमियारहरुिे समँियारहरुको कुनै भाग नमिचेको भमन मिन्खत िञु्जरीनािा 
ददएिा नक्सा पास गररनछे। तर यस्तो न्स्थमतिा सावयजमनक जग्गा तफय  मिन्चएको वा नमिन्चएको 
गाउँपामिकािे हेनेछ। 

 

19. नक्सािा मनम्न कुराहरु स्पस्ट देशायइएको हनु ुपनेछ: 
(क) प्रत्येक फ्िोर लिान (1:100 स्केििा), मिटरिा/1:98 स्केििा), वफटिा। 

(ख) चार िोहडा (1:100 स्केििा), िीटरिा/(1:98 स्केििा), वफटिा। 

(ग) भर् याङ्ग देन्खने र जगदेन्ख भवनको सबभधदा उच्च ववधद ुसम्िको उचाई देखाइएको सेक्सन (1:100 
स्केििा), मिटरिा/ (1:98 स्केििा), वफटिा। 

(घ) साइट लिान (१ रोपनी भधदा कि जग्गािाई स्केि, 1-3 रोपनीिाई 1:200 स्केि र ३ रोपनीभधदा 
बढी जग्गािाई १:400 स्केििा), मिटरिा/(१ रोपनीभधदा कि जग्गािाई १:96 स्केि,1-3 
रोपनीिाई 1:192 स्केि र ३ र रोपनीभधदा बढी जग्गािाई 1:384 स्केििा), वफटिा। 

(ङ) िोकेशन 

(च) संरचनागत रेखाङ्क(Structural Drawing) िा पेश हनु ुपने नक्साहरु: 
क) जग( Foundation Trench) को लिान र सेक्सन । 

ख) कोििको लिान र सेक्सन। 



ग) मबिको लिान र सेक्सन । 

घ) भर् याङ्गको लिान र सेक्सन । 

ङ) स्ल्यावको लिान र सेक्सन । 

च) क्यान्धटिेभरको सेक्सन। 

20. भवनिा रान्खने थप संरचना: 
कुनै पमन भवनिा होमडयग बोडय, टावर आदद राख्न नगरपामिकाको पूवयस्वीकृत मिन ुपनेछ। भवनको 
स्ट्रक्चरि मडजाइनिा नै यस्ता संरचनाहरुको भारिाई सिावेश गरेको भए र शहरको स्वरुपिा 
नकारात्िक असर नपाने प्राववमिक समिमतको मसफाररसिा िात्र भवनिा यस्ता संरचनाहरु जडान गनय 
ददइनेछ। 

 

6. हक भोगको मनस्सा वा िञु्जरीको मिखत पेश गनुय पने: 
1) भवन मनिायण गने अनिुमतको िामग दरखास्त ददँदा आफ्नो हक भोग भएको जग्गािा भवन मनिायण गने 

भए हक भोगको मनस्सा र अरुको हकभोग र स्वामित्व भएको जग्गािा भवन मनिायण गनुय पने भए देहाय 
बिोन्जि गनुयपनेछ: 
क) यस काययववमि बिोन्जि अरुको स्वामित्व र हकभोगको जग्गािा घर बनाउँदा यस्तो स्वामित्व र 

हकभोग भएको जग्गािनी आफैँ कायायियिा उपन्स्थत भई प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत वा मनजिे 
तोकेको अमिकृत कियचारीको रोहवरिा काययववमि स्वामित्व र हकभोगको जग्गािा भवन मनिायण 
गनय ददने िञु्जरीनािा ददनपुनेद वा प्रचमित कानून बिोन्जिको अमिकृत वारेशनिा सिावेश गनुय 
पनेछ। 

ख) त्यस्तो िञु्जरीनािा ददँदा जग्गाको परैु के्षत्रफि वा आनँ्शक के्षत्रिा भवन मनिायण गनय िञु्जरीनािा 
बाँकी क्षेत्रफििा भवन मनिायण गने िापदण्डिा प्रमतकुि हनुे गरर त्यस्तो िञु्जरीनािा ददन पाइन े
छैन। 

ग) भवन मनिायणको िामग िञु्जरीनािा ददइएको के्षत्रफिको स्वीकृत सम्पिी कर घर मनिायण गने व्यन्क्तिे 
मतनुय पनेछ र घर नक्सा शाखािे तत्काि सो को जानकारी कर शाखािा गराउन ुपनेछ। 

2. यस दफािा जे सकैु भमनएता पमन नक्सा पास गने प्रयोजनको मनमिि आवश्यक िापदण्ड परुा गने उद्देश्यिे 
िात्र कसैको जग्गा मिज र भाडािा मिन पाइने छैन। 

7. जाचँबझु गने: 
दफा ४ बिोन्जि भवन मनिायण गने अनिुमतका िामग दरखास्त परेको ७ ददनमभत्र प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिे 
सो दरखास्त रीतपूवयक छ छैन जाँचबझु गरर वा गनय िगाई कुनै रीत नपगेुको भए परु् याउन िगाई रीत 
पूवयकको दरखास्त परे देहाय बिोन्जि गनुय पनेछ, 
क) त्यस्तो भवनको मनिायणबाट  सँमियार कसैिाई िकाय पने भए आफुिाई िकाय परेको वववरण 

खिुाई १५ ददनमभत्र उजरु गनय आउन ुभमन गाउँ काययपामिका कायायिय, सावयजमनक स्थान, 
सँमियारको घर दैिो र भवन मनिायण हनुे ठाउँिा सबैिे देख्न ेगरर सूचना टाँमसनेछ। 

ख) खण्ड (क) बिोन्जिको सूचनािा उल्िेन्खत म्याद नाघेको तीन ददनमभत्र इन्धजमनयर वा सब-
इन्धजमनयर, अमिन र अधय कियचारी सिेतिाई संयकु्त रुपिा खटाई दरखास्तिा उल्िेख भए 
बिोन्जि भवन मनिायण गनय मिल्ने नमिल्ने कुराको जाँच गनय िगाउने छ। 



8. प्रमतवेदन पेश गने: 
दफा ७ को खण्ड (ख) िा बिोन्जि खवटएका किायचारीिे नेपाि सरकारबाट स्वीकृत बन्स्त ववकास, शहरी 
योजना तथा भवन मनिायण सम्बधिी िापदण्डिाई सिेत आिार िामन काययववमि स्वीकृत भवन मनिायण िापदण्ड 
अनसुार गनय मिल्न ेनमिल्ने कुराको जाँतबझु गनयका िामग सम्बन्धित वडा अध्यक्षको रोहवरिा सजयमिन गरर 
सजयमिनिा उपन्स्थत भएका व्यन्क्तिे भनेका कुराहरु सिेत खिुाई सजयमिन िचुलु्का तयार गरी दरखास्तिा 
उल्िेख भए बिोन्जि भवन मनिायण गने मिल्न ेमनमिल्न ेव्यहोरा खिुाई त्यसरी जाँचबझु गनय खवटएका मिमतिे 
15 ददन मभत्र गाउँपामिका सिक्ष प्रमतवेदन पेश गनुय पनेछ। 

 

9. अनिुमत ददन:े 
(१) दफा ७ को खण्ड (क) बिोन्जि उजरुी नपरेकोिा दफा ८ बिोन्जि प्रमतवेदन प्राप्त भएको मिमतिे सात 

ददनमभत्र प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिे भवन मनिायण गने अनिुमत ददन ुपनेछ। 

(2) दफा ७ को खण्ड (क) बिोन्जि कसैको उजरुी परर हक बेहकिा मनणयय ददन ुपने अवस्थािा बाहेक 
दफा ६ बिोन्जि प्रमतवेदन प्राप्त भएको मिमतिे ३० ददनमभत्र प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिे भवन मनिायणको 
अनिुमत ददन ुपनेछ। 

(३) दफा ७ को खण्ड (क) बिोन्जि परेको उजरुीबाट भवन मनिायण गने जग्गािा तेरो िेरो परी हक बेहक 
छुट्याउन पने देन्खन आएिा त्यस्तो उजरुी परेको मिमतिे पैतीस ददनमभत्र सम्बन्धित न्जल्िा अदाित सिक्ष 
पनुरावेदन गनय जान ुभमन पचाय खडा गरर सम्बन्धित पक्षिाई सनुाउन ुपनेछ। 

तर त्यस्तो जग्गािध्ये केवह भागिा िात्र वववाद परेको र त्यस्तो वववाद परे जमतको जग्गािा अदाितबाट ठहर 
बिोन्जि हनु ेगरर बाँकी जग्गािा भवन मनिायण गनय िञु्जर गरर अको नक्सा सवहत दरखास्त ददएिा त्यस्तो 
दरखास्त प्राप्त भएको मिमतिे १५ ददनमभत्र प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिे अनिुमत ददन सक्नेछ। 

(४) यस दफा बिोन्जि भवन मनिायण गने अनिुमत ददँदा िाग्न ेदस्तरु गाउँपामिकाको आमथयक ऐनिा तोके 
बिोन्जि हनुेछ। 

(५) प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिे आफुिातहत काययरत अमिकृत स्तरको कियचारीिाई नक्सा सम्बधिी अमिकार 
प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ। 

(६) सावयजमनक, क तथा ख वगयका ५ तिा भधदा अग्िा भवन तथा संरचना मनिायण गनय सम्बन्धित भवन 
तथा संरचना मनिायणकतायिे िाटो पररक्षण गराई सोवह अनसुारको प्रने्शत स्ट्रक्चरि मडजाई र प्राववमि 
समिमतको मसफाररसिा मनिायण अनिुमत ददइनछे। 

10. नक्सा पास गने:  

(१) दफा ९ बिोन्जि प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिे कुनै भवन मनिायण गनय अनिुमत ददँदा त्यस्तो भवनको 
नक्सा सिेत पास गररददन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिे कुनै भवनको नक्सा पास गदाय भौमतक ववकास 
योजन । यस काययववमि बिोन्जि मनिायररत िापदण्ड अनकुुि हनुे गरर नक्सािा आवश्यक थपघट गरर 
पास गनय सक्नछे। 

11. नक्सा हेरफेर गनुय परेिा: 
दफा १० बिोन्जि पास भएको नक्सािा पमछ केवह हेरफेर गनुय परेिा तल्िा थलने, िोहडा बदल्न ेवा 
िम्बाई, चौडाइ बढाउने कुरा बाहेक प्रचमित कानून बिोन्जि मनिायररत िापदण्डिा प्रमतकुि असर नपने 



गरर अधय कुरा गनयको िामग प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिे सरुु नक्सा पास दस्तरुको १० प्रमतशत रकि 
मिइ नक्सािा हेरफेर गरर स्वीकृत ददन सक्नछे। 

तर तल्िा थलने, िोहडा बदल्ने वा िम्बाई, चौडाइ बढाउने काययको िामग मनिायररत िापदण्ड अनकुुि हनु े
गरर संशोमित नक्सा पेश गरेिा गाउँपामिकािे मनिायरण गरेको थप दस्तरु मिई स्वीकृत गनय सक्नेछ। 

तल्िा थप प्रयोजनको िामग इजाजत प्राप्त नगरर तर स्वीकृत नक्सा बिोन्जि तल्िा थप गरेको भवनको 
िामग िापदण्ड अनरुुप मनिायण भएको हकिा नक्सा पास दस्तरुको 20 प्रमतशत थप दस्तरु मिई मनिायण 
सम्पन्न प्रिाण पत्र प्रदान गररने छ। 

 

12. सूचना ददन:े 
यस पररच्छेदिा जनु सकैु कुरा िेन्खएको भएता पमन दफा ७ बिोन्जि प्राप्त प्रमतवेदन अनसुार वा अधय कुनै 
कारणिे भवन मनिायण गनय अनिुमत ददन नमिल्न ेभएिा प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिे त्यसको कारण खिुाई 
त्यस्तो प्रमतवेदन प्राप्त भएको मिमतिे सात ददनमभत्र दफा ४ बिोन्जि भवन मनिायण गनय अनिुमतको िामग 
दरखास्त ददने व्यन्क्त वा सरकारी तहिाई मिन्खत सूचना ददन ुपनेछ। 

13. उजरुी ददन सक्न:े 
(१) दफा ९ बिन्जिको म्यादमभत्र अनिुमत नपाएिा त्यस्ता म्याद नाघेका मिमतिे र दफा १२ बिोन्जि 

ददएको सूचना नबझेुिा नबझु्ने पक्षिे ३५ ददनमभत्र अध्यक्ष सिक्ष उजरुी ददन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि कुनै उजरुी परेिा प्रिखुिे सो सम्बधििा जाँचबझु गरर भवन मनिायणको 
अनिुमत ददन ुपने देन्खएिा यथान्शघ्र अनिुमत ददनको िामग प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिाई मिन्खत 
मनदेशन ददन ुपनेछ। 

 

14. भवन मनिायण गनुयपने अवमि: 
(१) भवन मनिायण गनय अनिुमत पाएको व्यन्क्त वा सरकारी कायायियिे त्यसरी अनिुमत पाएको मिमतिे दईु 

वषयमभत्र त्यस्तो भवन मनिायण गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको म्यादमभत्र भवन मनिायण गनय नसवकने भएिा सो को कारण खिुाई त्यस्तो म्याद 
सवकन ुअगावै म्याद थपको िामग प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत सिक्ष दरखास्त ददन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बिोन्जि कुनै दरखास्त परेिा प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिे नक्सा पास दस्तरुको पाँच 
प्रमतशत दस्तरु मिई दईु वषयको अवमिको िामग भवन मनिायण गने म्याद गनय सक्नेछ। 

(४) दईु वषयको अवमिमभत्र म्याद थपको दरखास्त नपरी भवन मनिायण गने अवमि सिाप्त भई िापदण्ड बिोन्जि 
भवन मनिायण सम्पन्न (आनं्शक वा पणुय) भएिा सरुु नक्सा पास दस्तरुको १० प्रमतशत रकि मिई मनिायण 
सम्पन्न (आनं्शक वा पणुय) प्रिाण पत्र ददइनछे। 

15. जाचँबझु र कारवाही: 
(१) गाउँपामिका क्षेत्रिा कसैको मनिायण गरेको वा गरररहेको भवनको सम्बधििा देहायको कुराहरुको 

जाँचबझु गनय प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिे इन्धजमनयर, सब-इन्धजमनयर वा अधय कुनै 
कियचारीिाई खटाउन सक्नेछ: 

(क) त्यस्तो भवन मनिायण गनय स्वीकृत िापदण्ड बिोन्जि अनिुमत मिएको छ, छैन। 



(ख) त्यस्तो भवन नेपाि सरकारबाट स्वीकृत िापदण्ड बिोन्जि पास भएको नक्सा अनसुार 
मनिायण भएको वा भइरहेको छ, छैन। 

(ग) त्यस्तो भवनिे सावयजमनक जग्गा, कुिो, िन्धदर, चोक, ढि, नािा, बाटो, पोखरी आदद 
मिचेको छ, छैन। 

(२) भवन मनिायण गने व्यन्क्त र भवन मनिायण काययसंग सम्बन्धित घरिनी, परािशयदाता वा सपुररवेक्षक 
र मनिायण व्यावसायी वा ठेकेदार सबैिे उपदफा (१) बिोन्जि जाँचबझु गनय आउने व्यन्क्तिाई 
मनजिे सोिेको जवाफ ददन,ु िागेको आवश्यक कागजात ददन ुवा देखाउन ुर आवश्यक सहयोग 
परु् याउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) बिोन्जि जाँचबझु गनय खवटएको कियचारीिे त्यसरी खवटएको मिमतिे १५ ददन 
मभत्र त्यस्तो भवन मनिायण सम्बधििा आवश्यक जाँचबझु गरर सझुाव सवहतको प्रमतवेदन प्रिखु 
प्रशासकीय अमिकृत सिक्ष पेश गनुय पनेछ र त्यस्तो प्रमतवेदन प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिे 
सात ददनमभत्र अध्यक्ष सिक्ष पेश गनुय पनेछ। 

(४) उपदफा (२) बिोन्जि पेश भएको प्रमतवेदन अनसुार कसैिे उपदफा (१) ववपररत भवन मनिायण 
गरेको वा गररहेको पाएिा अध्यक्षिे यो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश ददन ु
पनेछ, त्यस्तो आदेश ददनपूुवय अध्यक्ष आफैिे जाँचबझु गदाय अधयथा पाएिा पनु: जाँचबझुको 
आदेश ददन सक्नेछ। 

(५) उपदफा (२) बिोन्जि पेश भएको प्रमतवेदन अनसुार कसैिे काययववमि बिोन्जि नक्सा पास 
नगरर वा पास भएको नक्सािा स्वीकृत मबना हेरफेर गरर भवन मनिायण गरेको वा गरररहेको 
ठहरेिा नक्सा पास नगरर भवन बनाएको भए ५ िाख रूपैयाँ सम्ि र पास भएको नक्सािा 
हेरफेर गरर भवन बनाएको भए २ िाख रूपैया सम्ि जररवाना गरर अध्यक्षिे सो भवन परैु वा 
त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश ददने छ।उक्त आदेश ददन ुअन्घ काययववमि सफाई पेश गने 
िनामसब िौका ददन ुपनेछ। 

16. पनुरावेदन: 
यस दफा १५ को उपदफा (४) वा (५) बिोन्जि अध्यक्षिे ददएको आदेश न्चि नबझु्ने व्यन्क्तिे त्यस्तो 
आदेशको सूचना पाएको मिमतिे ३५ ददनमभत्र न्जल्िा अदाितिा पनुरावेदन गनय सक्नेछ।त्यस्तो 
पनुरावेदनको सम्बधििा न्जल्िा अदाितबाट भएको मनणयय अन्धति हनुछे। 

  

१७.भवन संरचना भत्काउन ेर िागेको खचय असिु गनेः- 
(१) दफा १५ उपदफा (४) वा (५) बिोन्जि कुनै भवन, संरचना वा त्यसको कूनै भाग भत्काउन आदेश 

त्यसको आदेश उपर दफा १६ बिोन्जि पनुरावेदन परेकोिा न्जल्िा अदाितबाट त्यसता भवन वा 
त्यससको कुनै भाग भत्काउने गरी मनणयय सदर भएको मिमतिे पैमतस ददनमभत्र सम्बमित व्यन्क्तिे 
अध्यक्षकोआदेश वा न्जल्िा अदाितको मनणयय बिोन्जि त्यस्तो भवन, संरचना वा त्यसको कुनै भाग 
भत्काउन ुपनेछ । 



 (२) उपदफा (१) बिोन्जिको कम्यादमभत्र सम्बन्धित व्यन्क्तिे त्यस्तो भवन, संरचना वा त्यस्तको कुनै भाग 
नभत्काएिा गाउँपामिकािे नै त्यस्तो भवन, संरचना वा त्यसको कुनै भाग भत्काउनेछ।र त्यसरी भत्काउँदा 
िागेको खचय सम्बन्धित व्यन्क्तबाट असिु उपर गररनछे । 

 

१८.नक्सापास सम्बधिी मबशषे व्यवसथाः- 
(१) यस पररच्छेदिा अधयत्रजनुसकैु कुरा िेन्खएको भएतापमन यो काययववमि प्रारम्भ हनु ुअन्घ तत्काि प्रचमित 

कानून बिोन्जि नक्सापास गनुयपनेिा नक्सापा नगरी वा पास भएको नक्सािा स्वीकृत बेगर हेरफेर गरी 
बनाएको हकिा भवनमनिायण सम्बन्धि िापदण्ड र संवहता पािनाभएको रहेछ भने गाउँपामिकािे स्थानीय 
सरकार संचािन ऐन, २०७४ प्रारम्भ भएपमछ देहायको व्यवस्था गरी अमभिेखीकरण गनय सक्नेछ । 

 क) उक्त भवनहरुिाई अमभिेखीकरण गदाय देहायको प्रविया अबिम्बन गनुय पनेछः- 
(1) सम्बन्धित व्यन्क्तिाई बवढिा ३ िवहनाको अवमि ददई प्रिाणका साथ दरखास्त ददनको िावप 

सावयजामनक सूचना प्रकान्शत गने । 

 तर यो काययववमि िाग ुभएपमछ सावयजामनक सचुना हन ुअगावै कायायियको सम्पकय िा आएका घरिनीिाई 
यो काययववमि अनसुार अमभिेखीकरण गनय बािापने छैन । 

 (2) खण्ड (क) िा उल्िेन्खत म्यादमभत्र दरखास्त पनय आएिा स्थिगत रुपिा प्राववमिकजाँचबझु गरी 
तथा साँि संमियार सिेतसँग बनु्झ भवनमनिायण सम्बधिी िापदण्ड र संवहता पािना भए नभएको 
सम्बधििा सम्बन्धित वडा अध्यक्षको रोहोवहरिा सरयजिीन सहमतको प्राववमिक प्रमतवेदन प्राप्त गने 
। 

(3) भवनमनिायण सम्बन्धि तत्कािीन िापदण्ड र संवहता पूरा गरेको यवकन भएिा हाि अमभिेखीकरण 
गनयको िामग िाग्ने दस्तरु मिने । 

(4) भवनहरुिा रहेका किीकिजोरी, जोन्खि, पािना गनूय पनै िापदण्डा र सतयकता औल्याएर (िापदण्ड 
अनसुारः साइड िान्जयन, सडकको केधरबाट छोमडएको दरुी, सडक अमिरका के्षत्र नपगुभएका 
स्थानहरुिा आवश्यक परेको अवस्थािा जग्गािनी आफैिे उक्त संरचना वा संरचनाको भाग हटाईददन े
तथा भवन संवहता अनसुार किीकिजोरी, जोन्खिहरुिा सवमिकरण गने कागजात गराई 
गाउँपामिकािे सो कुरा जनाइ अमभिेखीकरण गररनेछ । 

 तर यस्ता भवनहरुिाई तिा थपको स्वीकमत भने ददइन ेछैन । 

(5) नक्सा मनयमित गरी अमभिेन्खकरण गने प्रयोजनको िामग “पौवादङुिा गाउँपामिकाको घर नक्सा तथा 
सडक िापदण्ड, २०७५ प्रमतवेदन” अनसूुची १ िा उल्िेन्खत सडक अमिकार क्षते्र (ROW) र सेट 
व्याककायि गरी, वडा कायायियबाट पूवय मनमियत भवनिाई अमभिेखिा दताय गने मसफाररस र दस्तरु 
मिई अमभिेन्खकरण प्रिाणपत्र प्रदान गने । 

(6) बाँसको बारवेर गरी िाटोको मिउन गरेका/गाउँका लिाविक/खर/ककय ट पाताको छाना भएका 
अमिकति ३ तिे अस्थाई वकमसिका घरहरुिाई मनरीक्षण गरी किीकिजोरी जोन्खि र पािना 
गनुयपनै िापदण्ड र सतयकता औल्याई अमभिेखीकरण प्रिाणपत्र जारी गनेछ । 

  (छ) िाटोको जोडाइिा इटा/ढंुङ्गा वा वासँ/ काठ/ सेनटरवेरा/टीनको वारवेर गरी लिाविक /खर/ 

ककय ट पाताको छाना िगाएका अमिकति ३ तिे असथाई वकमसिका घरहरुिाई मनरीक्षण गरी 
किी किजोरी, जोन्खि र पािना गनुय पने िापदण्ड र सतयकता औल्याइ अमभिेन्खकरण प्रिाणपत्र 
जारी गने छ । 



(7) पाँच तल्िा भधदा अग्िा भवनहरुको हकिा भने प्राववमिक समिमतको मसफाररस अनसुार गररनेछ । 

(8) यस काययववमि अनरुुप सावयजमनक सचुना प्रसारण गनुय भधदा अगाडी गाउँपामिकािा नक्सापासको िामग 
दताय भएका तर मनिायण ईजाजतन मिएका तत्कामिन िापदण्ड बिोन्जिपवुय मनमियत भवनहरुिाई 
सिेत यसै प्रवियानरुु अमभिेन्खकरण प्रिाणपत्र प्रदान गररनेछ । 

 यसरी दताय भई तत्कािीन कायि भएको राजस्व बझुाएका िरिनीिाई हािअभीिेन्खकरण गनय िाग्न े
दस्तरु वा तत्काि कायिहनु ेदस्तरु िध्ये बढी हनुआउन ेदस्तरु मिइ अमभिेन्खकरण गनय सवकने छ 
। 

(9) यस गाउँपामिका मभत्रका बाटोको सडक अमिकार क्षेत्र (ROW) र सेटव्याकको िामग अनसुचुी १ 
बिोन्जि धयूनति िापदण्ड कायि गररने छ ।उक्तदस्तरु मतरेको प्रिाण सम्बधिीत वडा सन्चवबाट 
प्रिान्णत गरी पेश गनुयपने छ । 

(10) यो िापदण्ड िाग ुभएपश्चात घर मनिाणय सरुु गरी नक्सापासको िामगपेश हनु ेख तथा ग वगकृा 
भवन तथा संरचनाहरुिा यस िापदण्ड तथा रावष्ट्रय भवन संवहता पािना भएकािा गाउँपामिकाको 
आमथयक ऐनिा उल्िेन्खत नक्सापास दस्तरु मिई १५ ददन ेसूचाना प्रकान्शत गरी सजयमिन पश्चात घर 
भएको प्रिाणपत्र जारी गररनेछ । यस्ता भवनहरुिा पािना गनुय पने िापदण्ड पािना नभएको 
न्स्थमतिा उल्िघंन अमभिेखिा उल्िेख गरी रान्खनछे । 

ख) अमभिेन्खकरण गनयको िामग देहायका िापदण्डाहरुको पररपािना हनु ुपनेछः- 
१. ९”×९” वा ९” ×१२”  को वपिरिा नक्सापास नगरी भवन मनिायण भईसकेको अवस्थािा नक्सा 

अमभिेन्खकरण गररने छ । 

२. नक्सापास नगरी भवन मनिायण भईसकेको तर तोवकएको िापदण्ड (वपिर बाहेक) परुा भएको 
अवस्थािा तोवकएको िापदण्ड अनरुुप नयाँ थपतिा वा थपमनिायणको स्वीकृमत ददंदा ९”×९”  को 
हकिा बढी िा जम्िा २.५ तिा र ९”× १२” को हकिा जम्िा ३ तिा सम्ि नक्सापास 
स्वीकृमतददने । 

३. नक्सा —पास नगरी मनिायण गरेको भवन रावष्ट्रय भवनमनिायण आचार संवहताअनसुार नभएको र 
भवनमनिायण तथा नक्सापास िापदण्ड ववपरीत भएिा सोही व्यहोरा जनाई अमभिेखवकरण गररनेछ 
। नया ँथप तिा वा थप मनिायणको स्वीकृती ददइने छैन । 

४. घरको न्लिधथके्षत्रफि १०० वगय फीट भधदा बढी वा रावष्ट्रय भवन मनिायण आचार संवहताअनसुार 
भवन मनिायण नभएको भए र Structural Analysis  को प्रमतवेदन पेश नगरेिा नयाँ थप तिा 
वा थप मनिायणको स्ववकृमत नददन ेगरी अमभिेन्खकरण गने ।  

५. गाउँपामिका मभत्र मनिायण भैसकेका भवनहरुको हकिा गाँउपामिकािे मनिायरण गरेको बाटोको 
सडक क्षेत्रअमिकार (Right Of Way) िापदण्ड अनसुार नभएिा सो कुरा जनाई अमभिेखीकरण 
गररनेछ । तर यसता भवनहरुिाई तिा थपको स्वीकमत भने ददइने छैन । 

६.अमभिेखीकरण गररएकाभवन संरचनाहरु आफै भत्की वा भत्काईएको खण्डिा नयाँ मनिायण गनुय परेिा 
गाउँपामिकािे मनिायरण गरेको बाटोको सडक के्षत्र अखमिकार (Right Of Way) िापदण्डिा 
उल्िेन्खत र अधय िापदण्ड परुा गरेिा िात्र मनिायणको स्वीकृमत ददइन ेछ । 

७. यस अन्घ सनु्चकृत गरी पठाइएका भवनहरुिाई सनु्चकृत  गररएको प्रिाणिाई आिार िानी यसै 
काययववमि अनरुुप अमभिेखीकरण प्रिाणपत्र जारी गनय सवकनेछ । 

 



(२) उपदफा (१) िा जनुसकै कुरा िेन्खएको भएतापमन अपाटयिेधट, हाउन्जङ्ग, होटेि तथा अधय व्यवसावयक 
भवनको हको सो व्यवसथा िागू हनुे छैन । साथै पाँच तल्िा भधदा अग्िा आवसीय भवनहरुको हकिा 
भने प्रववमिक मसिमतको मसफाररस अनसुार गररनछे । 

 

१९.सडकको आमिकार क्षते्र तोक्न सक्नःे- 
(१) गाउँपामिकाकिे आफ्नो के्षत्रमभत्र  स्थानीय सडकको दायाँबायाँको अमिकारके्षत्र (राइट अफ वे) को 

सीिा ताक्न ेसक्नछे । र यस प्रयोजनको िमग सडक अमिकार क्षते्र तथा सेट ब्याक गाउँ अध्यक्षद्धारा 
मिमत २०७५/१२/२४ िा प्रिान्णत “पौवादङिा गा.पा. को घरनक्सा तथा सकड िापदण्ड २०७५”  

अनसुचुी १ बिोन्जि कायि हनुेछ ।  

(२) गाउँपामिकािे रावष्ट्रय तथा प्रदेशस्तरीय सडकको दायाँबायाँ अमिकार के्षत्र ( राइट अफ वे) रावष्ट्रय 
िापदण्ड अनसुार  पािना गनुय गराउन ुपनेछ । 

(३) गाउँपामिकािे उपदफा (१) वा (२) बिोन्जिको सडकको अमिकारमभत्र बनेको संरचना 
जनुसकैु बखत हटाउन वा भत्काउन आदेश ददन सक्नेछ। 

(४) उपदफा (३) बिोन्जि ददएको आदेश अनसुार कुनै व्यन्क्त, संस्था वा तहिे त्यस्तो संरचना 
नहटाएिा पा नभत्काएिा गाउँपामिकािे त्यस्तो संरचना आफैँ हटाउन वा भत्काउन सक्नेछ र 
यसरी हटाउन वा भत्काउन िागेको खचय सम्बन्धित व्यन्क्त, संस्था वा तहबाट असूि उपर 
गनेछ। 

20. भवनको ढाचँा, नक्सा र मडजाइन तयार गने तथा मनिायण सपुररवेक्षण गने सम्बन्धि व्यवस्था: 
1. गाउँपामिकािे तोकेको क्षेत्रिा भवन मनिायणको िामग सो को ढाँचा र नक्सा तयार गनय तथा 

सपुररवक्षेण गनयको िामग देहायको व्यवस्था गररनेछ:- 
गाउँपामिकािे तोकेको क्षते्रिा भवन मनिायणको िामग सो को ढाँचा, नक्सा र मडजाइन तयार गने 

फिय, कधसल्टेधसी, इन्धजमनयर र सव-इन्धजमनयर अमनवायय रुपिा गाउँपामिकािा सून्चकृत वा 
व्यावसावयक दताय भएको हनु ुपदयछ। त्यस्तो फिय, कधसल्टेधसी, इन्धजमनयर र सव-इन्धजमनयरिे 
प्रत्येक वषय दताय नववकरण गनुय पदयछ। 

2. यस काययववमि बिोन्जि भवन मनिायण गदाय क र ख वगयको भवन ढाँचा, नक्सा र मडजाइन तयार 
गनय नेपाि इन्धजमनयररङ पररषदिा दताय भई सम्बन्धित क्षेत्रिा अनभुव हामसि गरेको 
इन्धजमनयरहरुबाट िात्र गनुय पनेछ र सो को िामग अनभुव प्रिाणपत्र र त्यस्तो वगयको भवन 
सपुररवेक्षण त्यस्तो इन्धजमनयरिे गरर प्रमतवेदन सिेत पेश गनुय पनेछ। 

3. यस काययववमि बिोन्जि भवन मनिायण गदाय ग र घ वगयको ढाँचा र नक्सा तयार गनय मसमभि वा 
आवकय टेक्क इन्धजमनयररङ ववषयिा कन्म्तिा प्रिाणपत्र तह उन्िणय गरर सम्बन्धित क्षेत्रिा अनभुव 
हामसि गरेको सव-इन्धजमनयरबाट गनय सवकनेछ। सो को िामग अनभुवको प्रिाणपत्र सिेत पेश 
गनुयपदयछ र त्यस्तो वगयको भवनको सपुररवेक्षण सिेत सो सव-इन्धजमनयरिे गनुय पनेछ। 

तर िामथ उपदफा (३) िा वे सकैु मिन्खएता पमन ‘ग’ र ‘घ’ बगयको भवनको ढाँचा र नक्सा तयार 
गनुय, सपुररवेक्षण गनय र प्रमतवेदन ददन इन्धजमनयर वा आवकय टेक्टिाई कुनै बािा पने छैन ।  

२१. मनररक्षण एंवि प्राववमिक समिती सम्बधिी व्यवस्थाः- 



(१) रावष्ट्रय भवन संवहता र काययपामिकािे तोकेको िापदण्ड पणुय रुपिा पािना गराउन यो िापदण्ड 
प्रारम्भ भएपमछ काययपामिकािे देहाय बिोन्जि एक मनररक्षण एवि ्प्राववमिक समिमत गठन गनेछ 
र त्यस्तो समिमतिे भवन मनिायणको क्षेत्रिा मनरीक्षण र जाँचबझु गरी काययपामिकािा मसफाररस 
गनेछः- 

(क) गाउँपामिका अध्यक्ष      संयोजक 

(ख) प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत     सदस्य 

(ग) सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष     सदस्य 

(घ) इन्धजमनयर        सदस्य सन्चव 

(२) उपदफा (१)  बिोन्जि गदठत प्राववमिक समिमतिा आवश्यक्ता अनसुार अमिन र ववषय ववज्ञिाई 
आिधत्रीत गनय सक्नेछ । 

(३) भवनको न्लिधथ एररयाको क्षेत्रफि ५,००० वगयवफट र चार तिा भधदा बवढ भएिा  स्वास््य वा 
शैन्क्षक संस्था वा कम्पिेक्स वा पूणय व्यपाररक भवन भएिा अमनवायय रुपिा यस दफा बिोन्जि 
गदठत मनररक्षण एवं प्राववमिक समिमतको मसफाररसिा नक्सा पास हनुेछ । 

२२. सावयजमनक उपयोमगता सेवा प्रयोग गनय मनिायण इजाजत तथा सम्पन्न प्रिाणपत्र मिन ुपनेः- 
अव उप्राधत मनिायण इजाजत र पणुय वा आंन्शक रुपिा भवन मनिायण सम्पन्न प्रिाणपत्र नमिएका 
भवन हरुिा ववद्यतु, टेमिफोन, इधटरनेट र खानेपानी जडानको मसफाररस साथै अधय सेवाहरु प्रदान 
गररने छैन । 

२३.भवन मनिायणको आनं्शक सम्पन्न प्रमतवेदनः 
भवन संवहता र िापदण्ड पररमि मभत्र रवह भवन मनिायणको स्वीकृत प्रदान गररएको अवमि मभत्र मनिायण 
कायय सम्पन्न हनु नसकेिा भवनको न्जत तिाको मनिायण कायय सम्पन्न भएको छ सो को मनिायण 
सम्पन्न प्रिाणपत्र प्रदान गनय सवकने छ । यसरी मनिायण सम्पन्न प्रिाणपत्र मिई सकेपमछ थप मनिायण 
गनुय पदाय नक्सा पासको सरुु अनिुमतको म्याद गजु्रिेा थप गनुयपने तिाको राजश्व मतरी पनुः अनिुमत 
मिन ुपनेछ । 

२४. भवन मनिायण सम्पन्न प्रमतवेदन/अमभिेन्खकरण निएका भवनहरु सावयजामनक प्रयोजनिा भाडा मिन 
नपाईनःे 

आमथयक वषय २०७७/०७८ देन्ख सरकारी तथा नेपाि सरकारिे पूणय वा आंन्शक स्वामित्विा 
संचामित तह तथा संगदठत संस्थाहरुिे घर भाडािा मिन ुअन्घ भवन संवहता तथा िापदण्ड अनसुार 
भए नभएको जाँच गराएर भवन मनिायण सम्पन्न प्रमतवेदन/अमभिेखीकरण भएका उपयकु्त भवनिात्र 
भाडािा मिन पाउने छन ्।यस ववपररत भाडा सम्झौता गरेिा कायायिय प्रिखु व्यन्क्तगत रुपिा 
न्जम्िेवार हनुेछ । 

२५. सडकको क्षते्रामिकार मभत्र बनकेा गैर काननुी संरचनाहरु हटाउनःे 
सडकको क्षेत्रामिकार मभत्र बनेका गैर कानूनी संरचनाहरुिाई शधुय सहनन्शिताको मनमत अपनाई 
त्काउन ुपनेछ । यस्ता गैर काननुी भवनहरुको न्स्वित्वकतायको नाि सवहत वववरणहरु 
सावयजामनक गनुय पनेछ । 



 
 
 

२६. खलु्िा क्षते्र सम्बधिी व्यवस्थाः 
गाउँपामिका क्षेत्रिा रहेका सावयजामनक तथा सरकारी जग्गाहरुको संरक्षण गनुयपनेछ । गाउँपामिका 
क्षेत्रिा रहेका सावयजामनक न्जिनहरुिाई खलु्िा क्षेत्रको रुपिा घोषणा गरी सो क्षेत्रिा सावयजामनक 
हररयािी पाकय  तथा उद्यानहरु रुपाधतरण गनुय पदयछ । 

२७. भवन मनिायण इजाजतपत्र राख्न ेव्यव्थाः 
भवनको स्वामित्वकतायिे भवन मनिायण अवमिभर स्वीकृत भवन मनिायण इजाजतपत्र र स्वीकृत नक्साको 
वववरण मनिायणस्थििा देन्खने गरी राख्न ुपनेछ । 

२८. भवन मनिायणिा बधदेज: 
जोन्खि नक्साङ्कनको आभारिा न्जल्िा दैवी प्रकोप उद्धार समिमतिे बाढी, पवहरो, भ-ूक्षय३० डीग्री 
भधदा मभरािो जमिनिा जोन्खिका आिारिा जोन्खियकु्त क्षेत्रको पवहचान गरी सो क्षेत्रिा भवन 
मनिायण गनय प्रमतबधि िगाउन गाउँपामिकािाइ मसफारीस गरेिा उक्त क्षेत्रिा गाउँपामिकािे भवन 
मनिायण गने प्रमतबधि िगाउन ुपने छ । 

 

२९. जोन्खियकु्त संरचना तथा पखायि भत्काउन:े 
गाउँपमिका क्षेत्रिा रहेका जोन्खियकु्त पखायिहरु तत्काि भत्काउन िगाउन ु पनेछ । घरको 
स्वामित्वकतायिे सो संरचना भत्काएिा स्वामित्वकतायको खचयिा गाउँपामिका स्वयििे भत्काई 
आवागिनिाई सहज तलु्याउन ुपने छ । साथै यस काययववमििा तोवकए अनसुार पखायि िगाउन े
अनिुती ददंदा सेटब्याक छाडेर िात्र पखायि िगाउने अनिुमत प्रदान गनुयपदयछ ।तर मनजी स्वामित्वको 
जग्गामभत्र सावयजामनक आवागिनिाई प्रमतकुि प्रभाव नपने गरी रुख रववरुवाको हररत बार िगाउन 
सवकने छ । सडकको क्षेत्रामिकार तथा उक्त सडकको सेटब्याकिा पने टप, बादयिी िगायतका 
संरचनाहरु सिेत भत्काउन ुपनेछ । 

 

 

पररच्छेद-५ 
ववववि 

३०. प्रचमित काननु बिोन्जि हनु: 
यो िापडण्डिा उल्िेन्खत प्राविान प्रचमित एन सँग बान्झएको खण्डिा बान्झएको हदसम्ि सो 
प्राविान मनस्कृय हनुेछ । 

३१. खारेजी र वचाउ: 
१. यस िापदण्ड िाग ुहनु ुअन्घ नै घर नक्सा सम्बन्धि पौवादङुिा गाउँपामिकाबाट जारी भएका 

मनणयय एवं िापदण्ड खारेज गररएको छ । 



२. यस िापदण्ड िाग ुहनु ुअन्घ यस गाउँपामिकािे िाग ुगरेका िापदण्ड अनरुुप भए गरेका सम्पूणय 
काि कारबाहीहरु काययववमि बिोन्जि भए गरेको िामननेछ 

 

 

अनसूुची १ 

सडकको अमिकार के्षत्र (ROW) तथा SETBACK सम्बधिी प्रस्ताबहरु 

मस.न. सडको नाि ROW(m) Set back(m) कैवफयत 
१ िध्यपहाडी (पषु्पिा) िोकिागय    

२ मतवारीभञ्ज्याङ्गिोड-िानेडाँडा-
अिेँरीघाट (पञ्चकधया सडक) 

   

३ वडास्तरीय सडक    

४ टोिस्तरीय सडक    

५ आम्तेक-मतिार-औमिया िासे-
ववतिव सडक 

   

6     

7     
 

 

 

अनसूुची २ 

भईु के्षत्रको अनपुात (FAR) तथा जग्गा उपयोग प्रमतशत (Ground Coverage) 

S.N. Building Type Maximum 
Groud 
Coverage 
(GCR) 

Maximun 
Floor Area 
Ratio (FAR) 

Maximun 
Total 
Permitted 
Building Area 

Maximum 
Height 

1 Residential 70    

2      

3      

4      
 

 

 

राजपत्रिा प्रकाशन भएको मिमतः- संवत ्२०७८ साि पौष १२ रोज ४ 
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