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बवन लनभााण तथा घयनक्सा लनमभन कामाववलध, २०७८ 

स्वीकृत लभलत २०७८।११।०२ 

      प्रभाणणकयण लभलत २०७७।११।०२ 

प्रस्तावना्  

भहाफ ुगाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र लनभााण हनुे बवन , घय, गोदाभ, टहया कम्ऩाउन्ड वार वा मस्तै सयॊचनाको लनभााण कामाराई 
लनमभन गनाको रालग स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐेन २०७४ अनसुाय मो भाऩदण्ड तजुाभा गयी रागू गरयएको छ ।  

१. सॊणऺद्ऱ नाभ य प्रायम्ब ्
(१) मस कामाववलधको नाभ “बवनलनभााणतथाघयनक्सालनमभनकामाववलध, २०७८”यहेकोछ। 

(२) मो कामाववलध तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ ।  

(३) मो कामाववलध भहाफ ुगाउॉऩालरका, दैरेख ऺेत्रलबत्र रागू हनुेछ ।  

२. ऩरयबाषा  ्लफषम प्रसॊगरे अको अथा नरागेभा मस ऐनभा, 
(क) “गाउॉऩालरका”बन्नारेभहाफगुाउॉऩालरकाराई सम्झन ुऩछा ।   

(ख) “कामाऩालरका”बन्नारेभहाफगुाउॉऩालरकाकोकामाऩालरकाराईसम्झनऩुछा। 

(ग) “कामाारम”बन्नारेभहाफगुाउॉऩालरकागाउॉकामाऩालरकाकोकामाारमराईसम्झनऩुछा, सो शब्दरे वडा सलभलतरको 
कामाारमराई सभेत जनाउनेछ । 

(घ) “अध्मऺ”बन्नारे भहाफ ुगाउॉऩालरकाको अध्मऺराई सम्झन ुऩछा । 

(ङ) “उऩाध्मऺ”बन्नारेभहाफगुाउॉऩालरकाकोउऩाध्मऺराईसम्झनऩुछा। 

(च) “प्रभखुप्रशासकीमअलधकृत”बन्नारेभहाफगुाउॉऩालरकाकोप्रभखुप्रशासकीमअलधकृतराईसम्झनऩुछा। 

(छ) “बवन”बन्नारेआवासीम, लभणित, औद्योलगक, ब्माऩारयक, गोदाभघय, टहया, लसनेभा घय , कामाारम बवन , सबागहृ, 

अस्ऩतार, कम्ऩाउण्डवार वा अन्म कुनै प्रमोजनको रालग फन्ने कुनै सॊयचना सम्झन ुऩछा ।  
(ज) “नक्सा”बन्नारेबवनलनभााणसम्फन्धीसम्ऩूणाड्रइङलडजाइनसम्फन्धीयेखाणचत्रयकागजातसम्झनऩुछा। 

(झ) “बवनकोफगीकयण”बन्नारेबवनऐन, २०५५ को दपा ८ रे फगीकयण गयेको क , ख, ग य घ फगाका बवन 
सम्झन ुऩछा ।  

(ञ) “बवनलनभााण”बन्नारेनमाॉफनाउन,े ऩयुानो बत्काई ऩनु्लनभााण गने , तरा थऩ गने , भोहडा पेने वा साववकको 
बवनभा झ्मार, ढोका, फादारी, कौशी, दरान य उचाई आदद थऩघट गयी फनाउने वा सो सम्फणन्ध अन्म कामा 
सम्झन ुऩछा ।  

(ट) “लनभााणसऩुयीवेऺक”बन्नारेबवनसॊयचनालनभााणगदाासऩुयीवेऺणगनेमोग्मताऩगेुकोप्राववलधकसम्झनऩुछा 
(ठ) “तरा”बन्नारेबवनवालनभााणकोबईुहरुवाबईुदेणखलसलरङ्गलफचकोबागराई भालननेछ ।  

(ड) “णलरन्थएरयमा”बन्नारेबलूभगततरावाकुनैतराकोगायोसवहतकोसम्ऩूणाढावकएकोऺेत्रपरराईभालननेछ। 

(ढ) “उऩमोग”बन्नारे्आवालसम, लभणित, व्माऩारयक, णशतबण्डाय, गोदाकघय, सॊमकु्त आवासगहृ , अस्ऩतार आदद जस्ता 
प्रमोजनराई सम्झन ुऩदाछ ।  

(ण) “उऩमोग ऩरयवतान”बन्नारेएकउऩमोगफाटअकोउऩमोगगनेसम्झनऩुछा। 

त) 
“बवनलनभााणकोउचाई”बन्नारेसभतरछानाकोहकभाजलभनकोसाराखारासतहफाटबवनवाबवनलनभााणकोभालथल्रोसत
हसम्भकोउचाईवासम्वणन्धतअलधकायीरेतोकेफभोणजभकोउचाईसम्झनऩुछा। 

(थ) “कामाववलध” बन्नारे भहाफ ुगाउॉऩालरकारे स्वीकृत गयी राग ुगयेको घय नक्सा ऩास सम्फणन्ध कामाववलधराई 
सम्झन ुऩछा ।  

(द) “भाऩदण्ड”बन्नारेकामाऩालरकाफाटस्वीकृतभाऩदण्डराईसम्झनऩुछा। 
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(ध) “जग्गाउऩमोगप्रलतशत(Ground Coverage)”बन्नारेबवनकोबइुॉतराकोऺेत्रपरयबवन फन्ने जग्गा वा घडेयीको 
ऺेत्रपरको अनऩुातराई १०० रे गणुा गदाा हनु आउने प्रलतशतराई सम्झन ुऩदाछ ।  

(न) “बईुऺेत्रकोअनऩुात-FAR-Floor Area 

Ratio_”बन्नारेबवनकोसम्ऩूणातराहरुभालनलभातऺेत्रपरकोमोगपरराईबवनफन्नेजग्गावाघडेयीकोऺेत्रपररेबागगयेय
आएकोबागपरराईसम्झनऩुदाछ।(ब ुॉईऺेत्रकोअनऩुात-FAR_=सफैब ुॉई ( तरा)हरुकोसम्ऩूणा ढावकएको ऺेत्रपर 

लरटको ऺेत्रपर) 
 

(प) “सेटब्माक”बन्नारेआपुरेकामाववलधजग्गाभाबवनफनाउॉदासाॉधसीभाना, सावाजलनक सम्ऩणि य सडक अलधकाय 
ऺेत्रफाट छाड्न ुऩने न्मनुतभ दयुीराई जनाउॉदछ । 

 

Setback (b)  Road Width (a)   Setback (b)  

 

H=2(a+2b) 4  

(फ) “आॊणशकलनभााणसम्ऩन्न”बन्नारेउऩमोगगनालभल्नेगयीन्मनुतभ एक तरा लनभााण बएको बवनराई जनाउॉदछ ।  

(ब) “प्राववलधकसलभलत”बन्नारेकामाऩालरकारेगठनगयेकोसलभलतराईसम्झनऩुदाछ। 

(भ) 
“प्राववलधककभाचायी”बन्नारेगाउॉकामाऩालरकारेबवनलनभााणतथाघयनक्सासम्फन्धीकाभगनाकालनणम्तणजम्भेवायीप्राद्ऱप्रावव
लधककभाचायीराई सम्झन ुऩछा ।  

(म) “लनभााणब्मवसामी”बन्नारेकामाऩालरकाभासणुचकृतबैइजाजतप्राद्ऱलनभााणकामाभासॊग्रग्नडकभी, लसकभी, ज्माभी 
आददराई सम्झन ुऩछा ।  

(म)“अलबरेखीकयण”बन्नारेमोकामाववलधरागहुनुबुन्दाअगाडीलनभााणइजाजतलरइवानलरइतत्कालरन बवन लनभााण सम्वन्धी 
भाऩदण्ड वभोणजभ लनभााण सम्ऩन्न बएका बवनहरुराई मस गाउॉऩालरकाभा अलबरेख दताा गने कामाराई 
जनाउॉदछ ।   

३. नक्सा ऩास नगयाई बवन लनभााण गना नहनुे्  
(१) कसैरे ऩलन गाउॉऩालरकाफाट नक्सा ऩास नगयाई बवन लनभााण गनुा हदैुन ।तय गाउॉऩालरकारे तोकेको ऺेत्र य 

सॊयचनाको हकभा नक्सा ऩास नगयाई ऩलन बवन लनभााण गना फाधा ऩने छैन ।  
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(२) गाउॉऩालरकारे ब–ूजोणखभको सॊवेदनशीरताका आधायभा जग्गाको उऩमोग सम्फन्धी तथा बवन लनभााण 
सम्फन्धी भाऩदण्ड तोक्न ुऩनेछ य त्मस्तो भाऩदण्डको अलधनभा यही तोवकएको ऺेत्रभा भात्र बवन लनभााण गने 
स्वीकृलत ददन सक्नेछ ।  

(३) कामाऩालरकारे बउूऩमोग ऺेत्रको सॊवेदनणशरताको आधायभा भाऩदण्ड फनाई गाउॉऩालरकाको ववलबन्न ऺेत्रको 
फगीकयण गना सक्नेछ । त्मस्तो फगीकृत ऺेत्रभा बवन लनभााण गना सो सम्फन्धी कामाऩालरकारे तोकेको 
भाऩदण्ड ऩूया गयेको खण्डभा भात्र अनभुलत ददनेछ ।  

(४) गाउॉऩालरकाको ऩूवा स्वीकृलत नलरई बवनभा रालग जग्गाको खण्डीकयण वा लरवटङ्ग गना ऩाइने छैन । त्मसयी 
स्वीकृलत नलरई लरवटङ्ग गयेभा जग्गा लफवि ववतयणको लसपारयस नददन सक्नेछ।  

(५) गाउॉऩालरकारे कामाववलध ऺेत्रभा यहेको बवनहरुको वगीकयण गयी बकूम्ऩ वा लफऩद्का दृविरे जोणखभमकु्त 
बवनहरुराई ऩनु् लनभााण गना, प्रफरीकयण (येटोवपवटङ्ग ) गना वा बत्काउन आदेश ददन सक्नेछ ।  

(६) गाउॉऩालरकारे प्रचलरत कानून य नेऩार सयकायरे तोकेको भाऩदण्ड लफऩरयत नहनुे गयी ऐलतहालसक , 

साॊस्कृलतक, ऩमाटकीम वा ऩयुाताणत्वक दृविरे भहत्वऩणुा देणखएका कुनै फणस्त वा सोको कुनै ऺेत्रभा फन्ने 
बवनको उचाई , सेटब्माक, छानो, अग्रबाग, लनभााण साभग्रीकाा् वकलसभ , यॊग वा करा झणल्कने गयी बवन 
लनभााणको भाऩदण्ड तोक्न सक्नेछ ।  

(७) गाउॉऩालरकारे कामाववलध सफै ऺेत्र वा कुनै ऺेत्र तोकी त्मस्तो ऺेत्रभा फन्ने बवनहरुको रालग जग्गा तथा 
बवनको प्रकृलत , आकाय प्रकाय य ऺेत्रपरको आधायभा सभान ढाॉचाको नभूना नक्शा तमाय गना य 
सेवाग्राहीको रालग आफ्ना प्राववलधक कभाचायीफाट नक्सा तमाय गयी लन्शलु्क उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।  

 

४.अनभुलतको रालग दयखास्त ददनऩुने्  
(१) गाउॉऩालरका ऺेत्रभा बवन लनभााण गना चाहने व्मणक्त वा सयकायी कामाारमरे बवन लनभााण गने अनभुलतको 

रालग बवनको नक्सा य नक्सा वकतावसवहत कामाऩालरकारे तोकेको ढाॉचाभा राग्ने दस्तयु लतयी कामाारमभा 
दयखास्त ददन ुऩनेछ ।  

स्ऩविकयण  ्मस ऩरयच्छेदको प्रमोजनको रालग “सयकायीकामाारम”बन्नारेयाष्ट्रऩलततथाउऩयाष्ट्रऩलतकामाारम, सवोच्च 
अदारत, सॊणघम सॊसद , प्रदेश सबा , सॊवैधालनक तह , नेऩारी सेना , सशस्त्र प्रहयी फर नेऩार , नेऩार प्रहयी , प्रदेश 
प्रहयी रगामतका सफै सयकायी कामाारम य अदारतराई सभेत सम्झन ुऩछा ।  

 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेणखएको बएताऩलन बवन लनभााण गने अनभुलतको रालग दयखास्त ददॊदा कुनै 
सयकायी तहरे याविम सयुऺाको दृविरे बवनरे नक्सा ऩेश गना नलभल्ने बएभा त्मस्तो दयखास्तभा बवनको 
रम्फाई, चौडाई, उचाई य तल्रा तथा जम्भा ऺेत्रपर भा उल्रेख गना सक्नेछ  

(३) बवन लनभााण गने घयधनीरे अनभुलतको रालग दयखास्त ददॉदा नक्सा सवहत देहामको कागजात सभेत सॊग्रग्न 
गयी तोवकएको ढाॉचाभा दयखास्त ददन ुऩदाछ । 

(क) नक्सा वकताफरे तोकेको ढाॉचाको नक्सा ऩास अनभुलत दयखास्त  

(ख) लनभााण गरयने घयको आवका टेक्चयर नक्सा लतनप्रलत (Site plan, Location plan, Floor plans, Elevations, 

sectional details(as directed), ground coverage) 

(ग) स्टक्चयर नक्सा य लडजाईन लतन प्रलत  

(घ) नक्सा तमाय गने प्राववलधकको मोग्मताको प्रभाण ऩत्र एक प्रलत  
(ङॊ) जग्गाधनी प्रभाण ऩजुााको प्रलतलरवऩ एक प्रलत  
(च) चार ुआलथाक फषाको एवककृत कय भारऩोत÷बलुभकय लतयेको यलसदको प्रलतलरऩी एक प्रलत  

(छ) नेऩारी नागरयकताको प्रभाण ऩत्रको प्रलतलरवऩ एक प्रलत  
(ज) वकता नॊ. स्ऩि बएको नाऩी ब्र ुवप्रन्टको नाऩी नक्सा एक प्रलत  
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(झ) घय नक्सा तमाय गने प्राववलधकको कामाऩालरकाको कामाारमभा ब्मावसाम दताा य नववकयण बएको प्रभाण 
ऩत्रको प्रलतलरवऩ एक प्रलत  

(ञ) नक्सा ऩास तथा लनभााण इजाजतको रालग भञ्जुयीनाभाको हकभा वडा अध्मऺको योहवयभा भञ्जुयीनाभा गयेको 
ऩत्र य भन्जयुीनाभा ददने लरनको सवह छाऩ बएको कफलुरमतनाभा ।  

(ट) सॊम्वणन्धत वडा कामाारमफाट घय लनभााण अनभुलत वा अलबरेखीकयण गने ब्महोयाको लसपारयस ऩत्र  

(ठ) क य ख वगाको बवनको रालग थऩ ऩेश गनुा ऩने कागजातहरु। 
(अ) इरेक्टीकर लडजाइन नक्सा ३ प्रलत  

(आ) स्मालनटयी य लरम्फीङ लडजाइन नक्सा ३ प्रलत  

(ड) फाटोको रालग भञ्जुयीनाभा ददएको अवस्थाभा वडा अध्मऺको योहवयभा भञ्जुयीनाभा गयेको ऩत्र भञ्जुयीनाभा ददने 
फाटो ऩयेको जग्गाको रारऩजुाा, चार ुआलथाक फषाको सम्ऩणि कय तथा बलूभकय (भारऩोत) लतयेको यलसद तथा 
वकिा नावऩ नक्साको प्रभाणणत प्रलतलरवऩ एक एक प्रलत  

(ढ) गठुीको जग्गा बए सम्फणन्धत गठुीको लसपारयस ऩत्र  

(ण) नक्सावारा भोही बएभा जग्गा सयुणऺत याणखएको बए सम्फणन्धत तहको स्वीकृती ऩत्र  

(त) वायेश याखी नक्सा ऩास गने बएभा वायेशनाभाको साथभा वायेशको नेऩारी नागरयकताको प्रभाण ऩत्रको 
प्रलतलरऩी एक प्रलत  

(थ) ऩासऩोटा साईजको पोटो ३ प्रलत  

(द) घय लनभााणको रालग लतयेको ववलबन्न णशषाकका दस्तयु य धयौटी वाऩतको यकभको यलसदको प्रलतलरवऩ एक प्रलत  

(ध) भालथ उऩदपा(३)भा जे सकैु रेणखएको बएता ऩलन कामाारमरे आवश्मकता भहससु गयी अन्म थऩ कागजात 
खोजी गयेको खण्डभा त्मस्तो कागजातहरु घयधनीरे उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।  

(४) बवनको तरा थऩ गना चहाने घयधनीहरुरे अनभुलतका रालग दयखास्त दददा देहामका थऩ कागजातहरु 
सॊरग्न गयी लनवेदन ददन ुऩनेछ ।  

१.नमाॉ लनभााणका रालग आवश्मक कागजातहरु  

२.स्वीकृत बएको नक्सा य प्रभाणऩत्रको प्रभाणणत प्रलतलरवऩ  

३.नाऩी नक्साभा देणखने घयको सम्फन्धभा प्रस्ताववत तरा थऩ घयको नक्सा सवहत साववक घयको सवै लरान , 

चायै तपा  भोहडा, सवैबन्दा अग्रो स्थानको िस सेक्सन, साइट लरान सवहतको नक्सा ३ प्रलत  

(५) सालफकको घय बत्काई नमाॉ घय फनाउन चहाने घयधनीहरुरे अनभुती ऩत्रको रालग दयखास्त  दददा देहामका 
थऩ कागजातहरु सॊरग्न गयी लनवेदन ददन ुऩनेछ ।  

 

१.नाऩी नक्साभा नदेणखने तय नक्सा ऩास हनु ुऩने बवन बए ऩास नक्साको प्रलतलरवऩ १ प्रलत 

२.नाऩी नक्साभा देणखने तय नक्सा ऩास नबएको बवन बए Existing Buildingको बईु तराको लरान , चायै 
तपा को भोहडा य साइट लरान सभेतको नक्सा ३ प्रलत  

३. बत्काउने बवनको चायै भोहडा य छाना सवहतको पोटोहरु  

४. नमाॉ लनभााणको रालग आवश्मक ऩने सवै कागजातहरु  

५.नक्साभा खुराउन ुऩने् नमाॉ बवन लनभााण गने नक्शाभा अन्म कुयाहरुको अलतरयक्त सो बवनको छुटै्ट चऩी 
य सकवऩट तथा त्मस्तो बवन अको बवनसॉग जोडी वनाउने बएभा सो बवनको छुटै वकरास यहने गयी 
खुराउन ऩनेछ ।  

 

(६) लनभााण भाऩदण्ड 
१. १२”×१२”कोवऩरयभाफढीभा३.५तराभानफढ्नेगयीतराथऩकोरालगस्वीकृतीददने। 
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२. घयको णलरन्थ ऺेत्रपर १००० वगा पीट बन्दा फढी वा यावष्ट्रम बवन लनभााण आचाय सॊवहता अनसुाय बवन 
लनभााण पयक बएभा Structural Analysisअलनवामा रूऩभा गयी सो को प्रलतवेदन सभेत नक्सासाथ ऩेश 
गनुा ऩनेछ ।  

३. बववष्मभा फाटो जान सक्ने जग्गाहरु बन्दा अगालड घयहरु लनभााण गदाा फाटोराई ब्रक नहनुे गयी भात्र त्मस्ता 
ठाॉउहरुभा नक्शा–ऩासको स्वीकृती ददने । टुवङ्गएको फाटोराई अवयोध हनुे गयी सॊयचना तथा नमाॉ घयहरु 
लनभााण गना स्वीकृत नददने ।  

४. नाऩीको नक्साभा छुटेको तय ऩयाऩूवा कारदेणख चलरआएको गोयेटो फाटोराई ऩलन बववष्मभा भोटय जाने फाटो 
फनाउन वाधा नऩने गयी फाटोको केन्रफाट ३ भीटय दामाॉ वामाॉ छाड्न ुऩने । 

५. साफाजलनक ऩाटी,ऩौवा,ऩोखयी,कुवा,ऩयुाताणत्वक साॉस्कुतीक सम्ऩदाहरु,णचहान आदीफाट चायै तपा  ५ भीटय छोडेय 
भात्र बौलतक सॊयचनाहरु लनभााण गना ऩाईनेछ ।  

६. फन्ने घयभा झ्मार , ढोका, बेणन्टरेशन वा अन्म कुनै खुल्रा बाग याख्न ऩयेभा अरुको जग्गाको तपा , सावाजलनक 
फाटोतपा  वा चोकतपा  कणम्तभा १.५० भी. (५ पी.) जग्गा छाड्न ुऩनेछ । मदद अरुको जग्गातपा  
बेणन्टरेशन याख्न ुऩयेको खण्डभा लरणखत भन्जयुीनाभा ददएभाभात्र याख्न ददइनेछ । तय भञ्जुयीनाभाको आधायभा 
अरुको जग्गातपा  झ्मार याख्न ददइने छैन । वयण्डा याख्न ुऩदाा जग्गाको साॉधफाट वयण्डाको छेउसम्भ 
कणम्तभा १ भी. छाड्न ऩनेछ  

७. फढीभा ४ व.भी. (४३ व.पी.) य उचाई २.४० भी. (८ पी) सम्भको शौचारम आफ्नो जग्गाभा घयको 
खुल्रा बागभा फनाउन छुट ददइनेछ । साथै सौचारम य सेणलटक ट्याङ्क य सोक वऩटको रालग जग्गाको 
लसभाना फाट ०.९० भी. (३ पी.) ऩय हनु ुऩनेछ । तय कोय एरयमाभा उक्त ०.९० भी. (३ पी.) छाड्न 
अलनवामा हनुे छैन । फाटोतपा को खुल्रा बागभा बने कुनै लनभााण कामा गना ददइने छैन ।  

८. छानाफाट आउने वषााको ऩानी तऩवकन छानादेणख जभीनको भूर ऩाइऩ वा ढरसम्भ ऩाइऩद्राया आफ्नो 
जग्गाफाट अलनवामा रुऩभा राने ब्मफस्था गनुा ऩनेछ ।  

९.सावाजलनक फाटो, चोक वा सेट व्माक ऺेत्रलबत्र कुनै ऩलन लसवढहरु लनभााण गना ददइने छैन । 

१०. बमााङ्ग छोलने बाग (मदद कुनै कोठा नजोलडएभा) ऩायाऩेट वार , ऩानी ट्याड्ढी य मसराई अड्याउन फनाइएका 
कुनै लनभााणहरु , सोराय सम्फणन्ध उऩकयण , बेणन्टरेशन य एअयकणन्डसन सम्फणन्धका उऩकयणहरु सभेत 
उचाईभा गणना गरयने छैन ।  

११. घयको णलरन्थ रेबर फाटोको रेबरफाट वा वरयऩरय जभीनको सतहफाट कणम्तभा ०.३० भी. भालथ हनु ुऩनेछ 
। तय ऩालरकाफाट कुनै फाटोको मोजना बएभा णलरन्थ रेबर ऩालरकारे तोक्न सवकनेछ ।  

१२. ९२.९० वगा लभटयबन्दा वढी णलरन्थ एयीमा बएका वा तीन तराबन्दा वढी वा स्रक्चयर स्लमान ४.५ 
लभटयबन्दा वढी , स्रक्चयभा जवटरता यहेका य धेयै भालनसहरुको आवतजावत हनुे भहत्वऩूणा प्रमोजनका 
बवनहरुको ढाॉचा , नक्सा, सॊयचना ववष्रेषण (Structural Analysis)तथा ववशेष सवुवधाहरुको लडजाइन लनभााण 
सऩुयीवेऺण आवका टेक्ट वा इणन्जलनमयफाट गयाउनऩुनेछ ।  

१३. सफै वकलसभका बवनहरुको लनभााणभा गाउॉऩालरकाभा लनमभऩूवाक दताा बएका बकूम्ऩ प्रलतयोधात्भक बवन 
लनभााण सम्वन्धी आधायबतू तालरभ प्राद्ऱ कालरगढ, लभस्त्री वा ठेकेदायहरुको सॊरग्नता हनु ुऩनेछ । 

१४.ऺेत्रपर य उचाई सम्फन्धी सीभा देहाम अनरुुऩ तोवकएकोछ्  
१. ऺेत्रपर य उचाई लसभा सम्फन्धभा तोवकएका “बईुऺेत्रको अनऩुात (FAR) फभोणजभ हनुऩुनेछ । 
गाउॉऩारवकाको सम्ऩणुा ऺेत्रहरुभा हारराई “बईुऺेत्रकोअनऩुात(FAR)अनसुचुी२अनसुायकामभगरयएकोछ। 

२.गाॉउऩालरकाको ववलबन्न ब–ूउऩमोग ऺेत्रहरुभा बवन वनाउन घडेयी ,लरटको आवश्मक न्मूनतभा् ऺे त्रपर 
०–१–०–० (योऩनी) ५०८फ.लभ.)हनुऩुनेछ । तय हारको लनभााण भाऩदण्ड राग ुहनु ुअगाडी वकिा काट 
बई बोगचरन हदैु आएका घडेयी।लरटहरुको हकबोग न्मूनतभा् ऺते्रपर ० –०–७५–० (योऩनी)  ३८० 
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वगालभटय हनु ुऩनेछ । साथै ० –०–७५–० (योऩनी) ऺेत्रपरबन्दा घटीको घडेयी ,लरटभा RCC फे्रभ 
स्िमाच वाहेकका बवन फनाउन अनभुलत ददन सवकनेछ । 

 

१५.बमाांङ्गको चौडाई कणम्तभा ऩलन तर तालरकाभा देखाए वभोणजभ हनु ुऩनेछ । 
लस.नॊ. घयको प्रकाय बमााङ्गको आवश्मक चौडाई 
१ आवासीम प्रमोजनका रालग ०.९० भी.(३ वपट) 

२ व्मवसामीक प्रमोजनका रालग १.२ भी. २ तरासम्भ 

१.५ भी.(५वप.) (२ तरा बन्दाफढीभा) 
३ शैणऺक सॊस्थाहरु १.२ भी. (४वप.) २ तरासम्भ 

१.८ भी.(६वप.) (२ तरा बन्दाफढीभा) 
४ सयकायी, गैयसयकाय य अन्म १.८ भी.(६वप.) (२ तरा बन्दाफढीभा) 

 

आवासीम प्रमोजनका बवनहरुभा (Tread)को चौडाई कणम्तभा ०.२३ भी.(९ इञ्च) य अन्म प्रमोजनको 
बवनहरुभा(Tread)को चौडाई कणम्तभा ०.३० भी.(१ पी.) हनु ुऩनेछ । कुनै ऩलन प्रकायका बवनहरुभा 
(Riser) को उचाई फढीभा ०.२० भी.(८ इञ्च) बन्दा फढी हनु ुहुॉदैन । 

 

१६.आगरागी सयुऺाको व्मवस्था्  
१. बवनभा आवश्मक सॊख्माभा ब¥माङ्गको व्मवस्था गनुा ऩनेछ ।  

२. आवासीम घयहरुभा वाहेक अन्म बवनहरुभा वावहय लनस्कने ढोका आगरागीको वेरा चेऩभा ऩना सक्ने 
हुॉदा वावहयतपा  खुल्ने हनु ुऩदाछ । ढोका वा भूर ढोका यहने स्थान अन्म ढोकाफाट वा ऩेसेजफाट 
नछेवकने हनु ुऩदाछ ।  

३ सबा बवन (Assembly)बवन य लसनेभा बवनको रालग सेट व्माक मस्ता बवनहरुभा आगरागीको वेरा 
सयुऺाको रालग सफैतपा  कणम्तभा ३ भी (१० पी.)सेट व्माक छाड्न ुऩनेछ  

४ Hazardousबवनको रालग सेट व्माक् हाजाडास बवनहरुभा सयुऺाको रालग सफै साइडतपा  कणम्तभा ४.५ 
भी (१५ पी.) सेटव्माक छाड्न ुऩनेछ ।  

१७. ववद्यतु राइन सम्फन्धी व्मवस्था तथा ववद्यतु लनमभावरी य छोड्नऩुने दूयी देहाम वभोणजभ हनुेछ । 

 बवन लनभााणको स्वीकृत ददने िभभा ववद्यतु प्रालधकयणको ऩोर , ताय य हाई टेन्सन राईन आदद ऩने ठाउॉभा 
ववद्यतु व्मवस्था लनमभावरी २०५० अनसुाय सेट व्माक राइन रगाइनेछ । ववद्यतु व्मवस्था लनमभावरी 
ऩरयवतान बएभा सो ऩरयवलतात लनमभराई नै गाउॉऩालरकारे राग ुगने छ । साथै घय लनभााण गदाा सडक फणि 
स्टैण्डको ब्मवस्था गयेय घय धनी आपैरे सडक फणि याख्न ुऩनेछ । 

१. कुनै ऩलन बवन ववद्यतु प्रसायण वा ववद्यतु ववतयण राइनका तायहरुफाट ववद्यतु लनमभावरी २०५० 
अनसुाय नेऩार ववद्यतु प्रालधकयणरे तोकेको दूयी छालड भात्र लनभााण गना ऩाइने छ । 

२. २३०,४०० बोल्टेजदेणख ११ हजाय बोल्टसम्भको नाङ्गो ताय छेउफाट ववद्यतु लनमभावरी २०५० 
अनसुाय नेऩार ववद्यतु प्रालधकयणरे तोकेको दूयी छालड भात्र लनभााण गना ऩाइनेछ । 
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३. १३२KVA सम्भको ताय छेउफाट ववद्यतु लनमभावरी २०५० अनसुाय नेऩार ववद्यतु प्रालधकयणरे तोकेको 
दूयी छालड भात्र लनभााण गना ऩाइने छ । 

 
 

१८. जग्गाधनी प्रभाण–ऩूजाा देहाम अनरुुऩ हनुेछ्  
 

१. जग्गा जसको नाभभा छ उसैको नाभभा भात्र लनभााण स्वीकृलत प्रभाण–ऩत्र ददनेछ । तय अरुको 
हकबोगको जग्गाभा लनभााण गने बए लनजको हकबोगको लनस्सा य लनस्सा सवहत लरणखत भन्जयुीनाभा ऩेश 
गनुा ऩनेछ । 

२. नक्साभा जग्गाको नाऩ य आकाय , जग्गा धनी प्रभाण ऩूजााभा देखाइएको जग्गाको ऺेत्रपर य नाऩी नक्सा 
एक आऩसभा दरुुस्त हनु ुऩनेछ । कथॊकदाणचत मी लतनै वस्तहुरुभा भेर हनु नआएभा जनु चावह 
सफबन्दा कभ देणखन्छ त्मसैराई आधाय भालननेछ ।  

३. मदद जग्गाको नाऩ य आकाय , जग्गा धनी प्रभाण ऩूजााको ऺेत्रपर य नाऩी नक्शा एक आऩसभा भेर 
नबएको खण्डभा चायैलतयको सॉलधमायहरुरे सॉलधमायहरुको कुनै बाग नचचेको बनी लरणखत भञ्जुयीनाभा 
ददएभा नक्शा ऩास गरयनेछ । तय मस्तो णस्थलतभा सावाजलनक जग्गातपा  लभणचएको वा नलभणचएको 
गाउँऩालरकारे हेनेछ ।  

१९. नक्शाभा लनम्न कुयाहरु स्ऩि दशााइएको हनु ुऩनेछ । 

१. प्रत्मेक फ्रोय लरान (१:१०० स्केरभा)लभटयभा,(१:९८ स्केरभा), वपटभा । 

२. चाय भोहडा (१:१०० स्केरभा), लभटयभा (१:९८ स्केरभा), वपटभा । 

३.ब¥माङ्ग देणखने य जगदेणख बवनको सफबन्दा उच्च ववन्दसुम्भको उचाई देखाइएको सेक्शन(१ :१०० 
स्केरभा), लभटयभा(१:९८ स्केरभा), वपटभा । 

४. साइट लरान (१ योऩनीबन्दा कभ जग्गाराई १ :१०० स्केर , १–३ योऩनीराई १ :२०० स्केर य ३ 
योऩनीबन्दा फढी जग्गाराई १ :४०० स्केरभा) , लभटयभा(१ योऩनी बन्दा कभ जग्गाराई १ :९६ स्केर , 

१–३ योऩनीराई १ :१९२ स्केर य ३ योऩनीबन्दा फढी जग्गाराई १:३८४ स्केरभा), वपटभा  

५. रोकेशन लरान । 

६. सॊयचनागत येखाॊकन (Structural drawing)भा ऩेश हनु ुऩने नक्शाहरु  

७. जग (foundation trench)को लरान य सेक्शन ।  

८. कोरभको लरान य सेक्शन ।  

९. लफभको लरान य सेक्शन ।  

१०. बमााडको लरान य सेक्शन ।  

११. स्ल्मावको लरान य सेक्शन ।  

१२. क्माणन्टरेबयको सेक्शन ।  

२०. बवनभा याणखने थऩ सॊयचना  
कुनै ऩलन बवनभा होलडांग फोडा , टावय आदद याख्न गाउॉऩालरकाको ऩू वा स्वी कृलत लरन ुऩनेछ । बवनको 
स्रक्चयर लडजाइनभा नै मस्ता सॊयचनाहरुको बायराई सभावेश गयेको बए य शहयको स्वरुऩभा नकायात्भक 
असय नऩाने प्राववलधक सलभलतको लसपारयसभा भात्र बवनभा मस्ता सॊयचनाहरु जडान गना ददइनेछ । 

 

२१. हक बोगको लनस्सा वा भन्जयुीको लरखत ऩेश गनुाऩने्  
 

(१) बवन लनभााण गने अनभुलतको रालग दयखास्त ददॉदा आफ्नो हकबोग बएको जग्गाभा बवन लनभााण गने बए 
हक बोगको लनस्सा य अरुको हकबोग य स्वालभत्व य बएको जग्गाभा बवन लनभााण गनुा ऩने बए देहाम 
फभोणजभ गनुाऩनेछ,  
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(क) मस कामाववलध फभोणजभ अरुको स्वालभत्व य हकबोगको जग्गाभा घय फनाउॉदा त्मस्तो स्वालभत्व य 
हकबोग बएको जग्गाधनी आॉपै कामाारमभा उऩणस्थत बई प्रभखु प्रशासवकम अलधकृत वा लनजरे तोकेको 
अलधकृत कभाचायीको योहवयभा कामाववलध स्वालभत्व य हकबोगको जग्गाभा बवन लनभााण गना ददने 
भञ्जुयीनाभा ददनऩुने वा प्रचलरत कानून फभोणजभको अलधकृत वायेशनाभा सभावेश गनुा ऩनेछ ।  

(ख) त्मस्तो भञ्जुयीनाभा ददॉदा जग्गाको ऩयैु ऺेत्रपर वा आॉणशक ऺेत्रभा बवन लनभााण गना भञ्जुयीनाभा फाॉकी 
ऺेत्रपरभा बवन लनभााण गने भाऩदण्डभा प्रलतकुर हनुे गयी त्मस्तो भञ्जुयीनाभा ददन ऩाइने छैन ।  

(ग) बवन लनभााणका रालग भञ्जुयीनाभा ददएको ऺेत्रपरको स्वीकृत सम्ऩणि कय घय लनभााण गने ब्मणक्तरे लतनुा 
ऩनेछ य घय नक्सा शाखारे तत्कार सो को जानकायी कय शाखाभा गयाउन ुऩनेछ  

(२) मस दपाभा जे सकैु बलनएता ऩलन नक्सा ऩास गने प्रमोजनको लनलभि आवश्मक भाऩदण्ड ऩयुा गने 
उदेश्मरे भात्र कसैको जग्गा लरज य बाडाभा लरन ऩाइने छैन । 

 

७. जाॉचफझु गने्  
 दपा ४ फभोणजभ बवन लनभााण गने अनभुलतको रालग दयखास्त ऩयेको ७ ददनलबत्र प्रभखु प्रशासकीम 

अलधकृतरे सो दयखास्त यीतऩवुाक छ छैन जाॉचफझु गयी वा गना रगाई कुनै यीत नऩगेुको बए ऩमुााउन रगाई 
यीत ऩूवाकको दयखास्त ऩये देहाम फभोणजभ गनुा ऩनेछ,  

(क) त्मस्तो बवनको लनभााणफाट सॊलधमाय कसैराई भकाा ऩने बए आपूराई भकाा ऩयेको वववयण खुराई १५ 
ददनलबत्र उजयु गना आउन ुबनी गाउॉ कामाऩालरकाको कामाारम , सावाजालनक स्थान , सॊलधमायको घय दैरो य 
बवन लनभााण हनुे ठाउॉभा सफैरे देख्न ेगयी सूचना टाॉलसनेछ ।  

(ख) खण्ड (क) फभोणजभको सूचनाभा उल्रेणखत म्माद नाघेको लतन ददनलबत्र इणन्जलनमय वा सफ इणन्जलनमय , अलभन 
य अन्म कभाचायी सभेतराई सॊमकु्त रुऩभा खटाई दयखास्तभा उल्रेख बए फभोणजभ बवन लनभााण गना लभल्ने 
नलभल्ने कुयाको जाॉच गना रगाउने छ ।  

 

८. प्रलतवेदन ऩेश गने्  
 

 दपा ७ को खण्ड(ख) कभोणजभ खवटएकाकभाचायीरे नेऩार सयकायफाट स्वीकृत फस्ती ववकास , शहयी मोजना 
तथा बवन लनभााण सम्फन्धी भाऩदण्डराई सभेत आधाय भानी कामाववलध स्वीकृत बवन लनभााण भाऩदण्ड 
अनसुाय गना लभल्ने नलभल्ने कुयाको जाॉचफझु गनाका रालग सम्फन्धीत वडा अध्मऺको योहवयभा सजालभन गयी 
सजालभनभा उऩणस्थत बएका व्मणक्तरे बनेका कुयाहरु सभेत खुराई सजालभन भचुलु्का तमाय गयी दयखास्तभा 
उल्रेख बए फभोणजभ बवन लनभााण गना लभल्ने नलभल्ने व्महोया खुराई त्मसयी जाॉचफझु गना खवटएका लभलतरे 
१५ ददनलबत्र गाउॉऩालरका सभऺ प्रलतवेदन प्रलतवेदन ऩेश गनुा ऩनेछ । 

 

९. अनभुलत ददने  
(१) दपा ७ को खण्ड (क) फभोणजभ उजयुी नऩयेकोभा दपा ८ फभोणजभ प्रलतवेदन प्राद्ऱ बएको लभलतरे सात 

ददनलबत्र प्रभखु प्रशासवकम अलधकृतरे बवन लनभााण गने अनभुलत ददन ुऩनेछ ।  

(२) दपा ७ को खण्ड (क) फभोणजभ कसैको उजयुी ऩयी हक फेहकभा लनणाम ददन ुऩने अवस्थाभा फाहेक दपा ६ 
फभोणजभ प्रलतवेदन प्राद्ऱ बएको लभलतरे ३० ददनलबत्र प्रभखु प्रशासवकम अलधकृतरे बवन लनभााणको अनभुलत 
ददन ुऩनेछ ।  

(३) दपा ७ को खण्ड (क) फभोणजभ ऩयेको उजयुीफाट बवन लनभााण गने जग्गाभा तेयो भेयो ऩयी हक फेहक 
छुट्याउन ुऩने देणखन आएका त्मस्तो उजयुी ऩयेको लभलतरे ऩैलतस ददनलबत्र सम्फणन्धत णजल्रा अदारत सभऺ 
ऩनुयावेदन गना जान ुबनी ऩचाा खडा गयी सम्फणन्धत ऩऺराई सनुाउन ुऩनेछ । तय त्मस्तो जग्गाभध्मे केवह 
बागभा भात्र वववाद ऩयेको य त्मस्तो वववाद ऩये जलतको जग्गाभा अदारतफाट ठहये फभोणजभ हनुे गयी फाॉकी 
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जग्गाभा बवन लनभााण गना भन्जयु गयी अको नक्सा सवहत दयखास्त ददएभा त्मस्तो दयखास्त प्राद्ऱ बएको 
लभलतरे ऩन्र ददनलबत्र प्रभखु प्रशासवकम अलधकृतरे अनभुलत ददन सक्नेछ ।  

(४) मस दपा फभोणजभ बवन लनभााण गने अनभुलत ददॉदा राग्ने दस्तयु गाउॉऩालरकाको आलथाक ऐनभा तोके 
फभोणजभ हनुेछ ।  

(५) प्रभखु प्रशासवकम अलधकृतरे आपुभातहत कामायत अलधकृत स्तयको कभाचायीराई नक्सा सम्वन्धी अलधकाय 
प्रत्मामोजन गना सक्नेछ ।  

(६) सावाजलनक , क तथा ख वगाका ५ तरा बन्दा अग्रा बवन तथा सॊयचना लनभाणणा गना सॊवणन्धत बवन तथा 
सॊयचना लनभााण तमाय भाटो ऩरयऺण गयाई सोवह अनसुायको प्रेणशत स्रकचयर लडजाईन य प्राववलधक सलभलतको 
लसपायीसभा लनभाणणा अनभुलत ददइनेछ ।  

१०.नक्सा ऩास गने   
(१) दपा ९ फभोणजभ प्रभखु प्रशासवकम अलधकृतरे कुनै बवन लनभााण गना अनभुलत ददॉदा त्मस्तो बवनको नक्सा 

सभेत ऩास गरयददन ुऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोणजभ प्रभखु प्रशासवकम अलधकृतरे कुनै बवनको नक्सा ऩास गदाा बौलतक ववकास मोजना य 
मस कमाववलध फभोणजभ लनधाारयत भाऩदण्ड अनकूुर हनुे गयी नक्साभा आवश्मक थऩघट गयी ऩास गना 
सक्नेछ। 

११.नक्साभा हेयपेय गनुा ऩयेभा 
दपा १० फभोणजभ ऩास बएको नक्साभा ऩलछ केवह हेयपेय गनुा ऩयेभा तल्रा थलने , भोहडा फदल्ने वा रम्फाई , चौडाई 

फढाउने कुया फाहेक प्रचलरत कानून फभोणजभ लनधाारयत भाऩदण्डभा प्रलतकूर असय नऩने गयी अन्म कुया गनाको 
रालग प्रभखु प्रशासवकम अलधकृतरे सरुु नक्सा ऩास दस्तयुको १० प्रलतशत यकभ लरइ नक्साभा हेयपेय गयी 
स्वीकृलत ददन सक्नेछ ।  

तय तल्रा थलने , भोहडा फदल्ने वा रम्फाई , चौडाई फढाउने कामाको रालग लनधाारयत भाऩदण्ड अनकूुर हनुे गरय सॊशोलधत 
नक्सा ऩेश गयेभा गाउॉऩालरकारे लनधाायण गयेको थऩ दस्तयु लरई स्वीकृत गना  सक्नेछ । तल्रा थऩ प्रमोजनको 
रागी इजाजत प्राद्ऱ नगयी तय स्वीकृत नक्सा फभोणजभ तरा थऩ गयेको बवनको रालग बवन भाऩदण्ड अनरुुऩ 
लनभााण बएको हकभा नक्सा ऩास दस्तयुको २० प्रलतशत थऩ दस्तयु लरई लनभााण सम्ऩन्न प्रभाण ऩत्र प्रदान गरयनेछ 
।  

१२. सूचना ददने  
मस ऩरयच्छेदभा जनुसकैु कुया रेणखएको बए ताऩलन दपा ७ फभाा्ेेणजभ प्राद्ऱ प्रलतवेदन अनसुाय वा अन्म कुन ै

कायणरे बवन लनभााण गना अनभुलत ददन नलभल्ने बएभा प्रभखु प्रशासवकम अलधकृतरे त्मसको कायण खुराई त्मस्तो 
प्रलतवेदन प्राद्ऱ बएको लभलतरे सात ददनलबत्र दपा ४ फभोणजभ बवन लनभााण गना अनभुलतको रालग दयखास्त ददन े

व्मणक्त वा सयकायी तहराई लरणखत सूचना ददन ुऩनेछ ।  

१३.उजयुी ददन सक्ने्  
(१)दपा ९ फभोणजभको म्मादलबत्र अनभुलत नऩाएभा त्मस्ता म्माद नाघेको लभलतरे य दपा १२ फभोणजभ ददएको 

सूचना नफझेुभा नफझुने ऩऺरे ३५ ददनलबत्र अध्मऺ सभऺ उजयुी ददन सक्नेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोणजभ कुनै उजयुी ऩयेभा अध्मऺरे सो सम्फन्धभा जाॉचफझु गयी बवन लनभााणको अनभुलत ददन ु

ऩने देणखएभा मथाशीघ्र अनभुलत ददनको रालग प्रभखु प्रशासवकम अलधकृतराई लरणखत लनदेशन ददन ुऩनेछ ।  

१४.बवन लनभााण गनुा ऩने अवलध े्  

(१) बवन लनभााण गना अनभुलत ऩाएको व्मणक्त वा सयकायी कामाारमरे त्मसयी अनभुलत ऩाएको लभलतरे दईु फषालबत्र 
त्मस्तो बवन लनभााण गनुा ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोणजभको म्मादलबत्र बवन लनभााण गना नसवकने बएभा सोको कायण खुराई त्मस्तो म्माद 
सवकन ुअगावै म्माद थऩको रालग प्रभखु प्रशासवकम अलधकृत सभऺ दयखास्त ददन ुऩनेछ ।  
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(३) उऩदपा (२) फभोणजभ कुनै दयखास्त ऩयेभा प्रभखु प्रशासवकम अलधकृतरे नक्सा ऩास दस्तयुको ऩाॉच प्रलतशत 
दस्तयु लरई दईु फषाको अवलधको रालग बवन लनभााण गने म्माद गना सक्नेछ ।  

(४) दईु फषाको अवलधबय म्माद थऩको दयखास्त नऩयी बवन लनभााण गने अवलध सभाद्ऱ बई भाऩदण्ड फभोणजभ 
बवन लनभााण सम्ऩन्न(अणक्सस वा ऩूणा)बएभा सरुु नक्सा ऩास दस्तयुको १० प्रलतशत यकभ लरईा लनभााण 
सम्ऩन्न(अणक्सस वा ऩूणा)प्रभाण ऩत्र ददइनेछ ।  

१५. जाॉचफझु य कायवाही  
(१) गाउॉऩालरका ऺेत्रभा कसैको लनभााण गयेको वा गरययहेको बवनको सम्फन्धभा देहामको कुयाहरुको जाॉचफझु 

गना प्रभखु प्रशासवकम अलधकृतरे इणन्जलनमय,सफ ईणन्जलनमय वा अन्म कुनै कभाचायीराई खटाउन सक्नेछ े्  

(क) त्मस्तो बवन लनभााण गना स्वीकृत भाऩदण्ड फभोणजभ अनभुलत लरएको छ, छैन ।  

(ख) त्मस्तो बवन नेऩार सयकायफाट स्वीकृत भाऩदण्ड फभोणजभ ऩास बएको नक्सा अनसुाय लनभााण बएको वा 
बइयहेको छ, छैन ।  

(ग) त्मस्तो बवनरे सावाजालनक जग्गा, कुरो भणन्दय, चोक, ढर, नारा, फाटो, ऩोखयी आदद लभचेको छ, छैन ।  

(२) बवन लनभााण गने व्मणक्त य बवन लनभााण कामासॉग सम्फणन्धत घयधनी , ऩयाभशादाता वा सऩुरयवेऺक य लनभााण 
ब्मावसामी वा ठेकेदाय सवैरे उऩदपा (१) फभोणजभ जाॉचफझु गना आउने व्मणक्तराई लनजरे सोधेको जवाप 
ददन ुय भागेको आवश्मक कागजऩत्र ददन ुवा देखाउन ुय आवश्वमक सहमोग ऩमुााउन ुऩनेछ ।  

(३)उऩदपा (१) फभोणजभ जाॉचवझु गना खवटएको कभाचायीरे त्मसयी खवटएको लभलतरे ऩन्र ददनलबत्र त्मस्तो बवन 
लनभााण सम्वन्धभा आवश्मक जाॉचफझु गयी सझुाव सवहतको प्रलतवेदन प्रभखु प्रशासवकम अलधकृत सभऺ ऩेश 
गनुा ऩनेछ य त्मस्तो प्रलतवेदन प्रभखु प्रशासवकम अलधकृतरे सात ददनलबत्र अध्मऺ सभऺ ऩेश गनुा ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (२) फभोणजभ ऩेश बएको प्रलतवेदन अनसुाय कसैरे उऩदपा (१) लफऩरयत बवन लनभााण गयेको वा 
गरययहेको ऩाइएभा अध्मऺरे मो बवन वा त्मसको कुनै बाग बत्काउने आदेश ददन ुऩनेछ , त्मस्तो आदेश ददन ु
ऩवुा अध्मऺ आॉपैरे जाॉचफझु गदाा अन्मथा ऩाएभा ऩनु्जाॉचफझुको आदेश ददन सक्नेछ ।  

(५) उऩदपा (२) फभोणजभ ऩेश बएको प्रलतवेदन अनसुाय कसैरे कामाववलध फभोणजभ नक्सा ऩास नगयी वा ऩास 
बएको नक्साभा स्वीकृलत वेगय हेयपेय गयी बवन लनभााण गयेको वा गरययहेको ठहयेभा नक्सा ऩास नगयी 
बवन फनाएको बए ऩाॉचराख रुऩैमाॉसम्भ य ऩास बएको नक्साभा हेयपेय गयी बवन फनाएको बए दईुराख 
रुऩैमाॉसम्भ जरयवाना गयी अध्मऺरे सो बवन ऩयैु वा त्मसको कुनै बाग बत्काउने आदेश ददनेछ । उक्त 
आदेश ददनअुणघ कामाववलध सपाई ऩेश गने भानलसव भौका ददन ुऩनेछ ।  

 

१६. ऩनुयावेदन  
 मस दपा १५ को उऩदपा ४ वा ५ फभोणजभ अध्मऺरे ददएको आदेश णचि नफझुने व्मणक्तरे त्मस्तो 

आदेशको सूचना ऩाएको लभलतरे ऩैंलतस ददन लबत्र णजल्रा अदारतभा ऩनुयावेदन गना सक्नेछ । त्मस्तो 
ऩनुयावेदनको सम्फन्धभा णजल्रा अदारतफाट बएको लनणाम अणन्तभ हनुेछ । 

१७. बवन सॊयचना बत्काउने य रागेको खचा असरु गने् 
 (१) दपा १५ उऩदपा (४) वा (५) फभोणजभ कुनै बवन , सॊयचना वा त्मसको कुनै बाग बत्काउन आदेश 

बएभा त्मस्तो आदेशउऩय दपा १६ फभोणजभ ऩनुयावेदन ऩयेकोभा णजल्रा अदारतफाट त्मस्तो बवन वा 
त्मसको कुनै बाग बत्काउने गयी लनणाम सदय बएको लभलतरे ऩैंलतस ददनलबत्र सम्फणन्धत व्मणक्तरे अध्मऺको 
आदेश वा णजल्रा अदारतको लनणाम फभोणजभ त्मस्तो बवन, सॊयचना वा त्मसको कुनै बाग बत्काउन ुऩनेछ ।  

 (२) उऩदपा (१) फभोणजभको म्मादलबत्र सम्फणन्धत व्मणक्तरे त्मस्तो बवन , सॊयचना वा त्मसको कुनै बाग 
नबत्काएभा गाउॉऩालरकारे नै त्मस्तो बवन , सॊयचना वा त्मसको कुनै बाग बत्काउनेछ य त्मसयी बत्काउॉदा 
रागेको खचा सम्फणन्धत व्मणक्तफाट असरु उऩय गरयनेछ ।  

१८.नक्सा ऩास सम्फन्धी लफशेष ब्मवस्था 
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(१) मस ऩरयच्छेदभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेणखएको बए ताऩलन मो कामाववलध प्रायम्ब हनुअुणघ तत्कार प्रचलरत 
कानून फभोणजभ नक्सा ऩास गनुाऩनेभा नक्सा ऩास नगयी वा ऩास बएको नक्साभा स्वीकृलत फेगय हेयपेय गयी 
फनाएको हकभा बवन लनभााण सम्फन्धी भाऩदण्ड य सॊवहता ऩारना बएको यहेछ बने गाउॉऩालरकारे स्थानीम 
सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ प्रायम्ब बएऩलछ देहामको ब्मवस्था गयी अलबरेखीकयण गना सक्नेछ । क) 
उक्त बवनहरुराई अलबरेणखकयण गदाा देहाएको प्रविमा अवरम्वन गनुा ऩनेछ ।  

(क) सम्फणन्धत व्मणक्तराई फवढभा ३ भवहनाको अवलध ददई प्रभाणका साथ दयखास्त ददनको रालग सावाजलनक 
सूचना प्रकाणशत गने । तय मो कामववलध राग ुबएऩलछ सावाजालनक सचुना हनु ुअगावै कामारमको सम्ऩका भा 
आएका घयधलनराई मो कामाववलध अनसुाय अलबरेणखकयण गना फाधा ऩने छैन ।  

(ख) खण्ड (क) भा उल्रेणखत म्मादलबत्र दयखास्त ऩना आएभा स्थरगत रुऩभा प्राववलधक जाॉचफझु गयी तथा साॉध 
सॊलधमाय सभेतसॉग फझुी बवन लनभााण सम्फन्धी भाऩदण्ड य सॊवहता ऩाराना बए नबएको बन्ने सम्फन्धभा 
सम्फणन्धत वडा अध्मऺको योहवयभा सजालभन सवहतको प्राववलधक प्रलतवेदन प्राद्ऱ गने  

(ग) बवन लनभााण सम्फन्धी तत्कालरन भाऩदण्ड य सॊवहता ऩूया गयेको मवकन बएभा हार अलबरेणखकयण गनाको 
रालग राग्ने दस्तयु लरने ।  

(घ) बवनहरुभा यहेका कभी कभजायेी , जोणखभ, ऩारना गनुा ऩने भाऩदण्ड य सतका ता औल्माएय(भाऩदण्ड अनसुाय 
साइड भाणजान , सडकको केन्रफाट छोलडएको दयुी , सडक अलधकाय ऺेत्र नऩगु बएका स्थान हरुभा आवश्मक 
ऩयेको अवस्थाभा जग्गाधनी आपैरे उक्त सॊयचना वा सॊयचनाको बाग हटाईददने तथा बवन सॊवहता अनसुाय 
कभी कभजोयी , जोणखभहरुभा सवलरकयण गने कागज गयाई) गाउॉऩालरकारे सो कुया जनाई अलबरेखीकयण 
गनेछ । तय मस्ता बवनहरुराई तरा थऩको स्वीकृती बने ददइने छैन ।   

(ङ) वाॉसको फायवेय गयी भाटोको लरउन गयेका ÷गाउॉका लराविक÷खय÷कका ट ऩाताको छाना बएका अलधकतभ ३ 
तरे अस्थाई वकलसभका घयहरुराई लनयीऺण गयी कभी कभजोयी , जोणखभ य ऩारना गनुा ऩने भाऩदण्ड य 
सतका ता औल्माई अलबरेणखकयण प्रभाणऩत्र जायी गनेछ ।  

(च) भाटोको जाडाईभा इटा ÷ढुॊगा वा फाॉस ÷काठ÷सेन्टयवयो÷टीनको वायवेय गयी लरास्टीक ÷ खय÷ कका ट ऩाताको 
छाना रगाएका अस्थाई वकलसभका घयहरुराई लनयीऺण गयी कभी कभजोयी , जोणखभ य ऩारना गनुा ऩने 
भाऩदण्ड य सतका ता औल्माई अलबरेणखकयण प्रभाणऩत्र जायी गनेछ । 

(छ)ऩाॉच तल्रा बन्दा अग्रा बवनहरुको हकभा बने प्राववलधक सलभलतको लसपारयश अनसुाय गयीनेछ ।  

(ज)मस कामाववलध अनरुुऩ सावाजालनक सूचना प्रसायण गनुा बन्दा अगालड गाउॉऩालरकाभा नक्शा ऩासको रालग दताा 
बएका तय लनभााण इजाजत नलरएका साववकका भाऩदण्ड फभोणजभ ऩूवा लनभीत बवनहरुराई सभेत मसै 
प्रविमा अनरुुऩ अलबरेणखकयण प्रभाणऩत्र प्रदान गयीनेछ । मसयी दताा बई तत्कारीन कामभ बएको याजस्व 
फझुाएका घयधनीराई हार अबीरेणखकयण गना राग्ने दस्तयु वा तत्कार कामभ हनुे दस्तयु भध्मे फढी हनु 
आउने दस्तयु लरई अलबरेणखकयण गना सवकनेछ ।  

(झ) मो भाऩदण्ड राग ुबए ऩश्चात घय लनभााण सरुु गयी नक्साऩासको रागी ऩेश हनुे ख तथा ग वगाका बवन तथा 
सॊयचनाहरुभा मस भाऩदण्ड तथा यावष्ट्रम बवन सॊवहता ऩारना बएकोभा गाउॉऩालरकाको आलथाक ऐनभा  
उल्रेणखत नक्साऩाश दस्तयु लरई ३५ ददने सूचना प्रकाणशत गयी सजालभन ऩश्चात घय बएको प्रभाणऩत्र जायी 
गरयनेछ । मस्ता बवनहरुभा ऩारना गनुाऩने । 

 (२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेणखएको बएता ऩलन अऩाटाभेन्ट, हाउणजॊग, होटेर तथा अन्म ब्मावसावमक 
बवनको हकभा सो ब्मवस्था रागू हनुे छैन । साथै ऩाॉच तल्रा बन्दा अग्रा सीभ बवनहरुको हकभा बने 
प्राववलधक सलभलतको लसपारयश अनसुाय गयीनेछ ।  

ख) अलबरेखीकयण गनाको रालग देहामका भाऩदण्डहरुको ऩारना गनुा ऩनेछ  

१। ९”×९”वा९”×१२”कोवऩरयभानक्साऩासनगयीबवनलनभााणबईसकेकोअवस्थाभानक्साअलबरेखीकयणगरयनेछ। 
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२।नक्सा ऩास नगयी बवन लनभााण बईसकेको तय तोवकएको भाऩदण्ड (वऩरयफाहेक) ऩयुा बएको अवस्थाभा 
तोवकएको भाऩदण्ड अनरुूऩ नमाॉ थऩ तरा वा थऩ लनभााणको स्वीकृती ददॊदा 
९”×९”कोहकभाफढीभाजम्भा२.५तराय९”× १२”कोहकभाजम्भा३तरासम्भनक्साऩासस्वीकृलतददने। 

३।नक्शा–ऩास नगयी लनभााण गयेको बवन यावष्ट्रम बवन लनभााण आचाय सॊवहता अनसुाय नबएको य बवन 
लनभााण तथा नक्साऩास भाऩदण्ड ववऩयीत बएभा सोही व्महोया जनाई अलबरेखीकयण गरयनेछ । नमाॉ थऩ 
तरा वा थऩ लनभााणको स्वीकृती ददईने छैन ।  

४। घयको णलरन्थ ऺेत्रपर १००० वगा पीट बन्दा फढी वा यावष्ट्रम बवन लनभााण आचाय सॊवहता अनसुाय 
बवन लनभााण नबएको बए य Structural Analysis को प्रलतवेदन ऩेश नगयेभा नमाॉ थऩ तरा वा थऩ 
लनभााणको स्वीकृती गयेय अलबरेखीकयण गने । 

५।गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्रका बवन लनभााण बैसकेका बवनहरुको हकभा गाउॉऩालरकारे लनधाायण गयेको फाटोको 
सडक ऺेत्र /(Right of Way)भाऩदण्ड अनसुाय नबएभा सो कुया जनाई अलबरेखीकयण गरयनेछ । तय 
मस्ता बवनराई तरा थऩको स्वीकृती बने ददइने छैन ।  

 

१९. सडकको अलधकाय ऺेत्र तोक्न सक्ने्  
 

(१) गाउॉऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रलबत्र स्थालनम सडकको दामाॉ फामाॉको अलधकायऺेत्र(याईट अप वे) को सीभा तोक्न 
सक्नेछ य मस प्रमोजनको रालग सडक अलधकाय ऺेत्र तथा सेट ब्माक गाउॉऩालरका अध्मऺद्धाया याणष्ट्य तथा 
प्रदेशस्तयीम सडकको दामाॉ वामाॉ अलधकाय ऺेत्र(याईट अप वे) यावष्ट्रम भाऩदण्ड अनसुाय ऩारना गनुा गयाउन ु
ऩनेछ । 

(२) गाउॉऩालरकारे उऩदपा (१) वा (२) फभोणजभको सडकको अलधकायलबत्र फनेका सॊयचना जनुसकैु फखत 
हटाउन वा बत्काउन आदेश ददन सक्नेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोणजभ ददएको आदेश अनसुाय कुनै ब्मणक्त , सॊस्था वा तहरे त्मस्तो सॊयचना नहटाएभा वा 
नबत्काएभा गाउॉऩालरकारे त्मस्तो सॊयचना आॉपै हटाउन वा बत्काउन सक्नेछ य मसयी हटाउन वा बत्काउन 
रागेको खचा सम्फणन्धत ब्मणक्त, सॊस्था वा तहफाट असरु उऩय गनेछ ।  

 

२०. बवनको ढाॉचा, नक्सा य लडजाइन तमाय गने तथा लनभााण सऩुरयवेऺण गने सम्फन्धी ब्मवस्था् 

 

१गाउॉऩालरकारे तोकेको ऺेत्रभा बवन लनभााणको रालग सो को ढाॉचा य नक्सा तमाय गना तथा त्मसको सऩुरयवेऺण 
गनाको रागी देहामको व्मवस्था गयीनेछ , गाउॉऩालरकारे तोकेको ऺेत्रभा बवन लनभााणको रालग सो को ढाचा , 

नक्सा य लडजाइन तमाय गने पभा, कन्सल्टेन्सी, इणन्जलनमय य सव इन्जीनीमय अलनफामा रुऩभा गाउॉकामाऩालरका 
सणुचकृत वा व्मवसावमक दताा बएको हनु ुऩनेछ । त्मस्तो पभा , कन्सल्टेन्सी, इणन्जलनमय य सव–इणन्जलनमयरे 
प्रत्मेक फषा दताा नववकयण गनुा ऩनेछ ।  

२.मस कामाववलध फभोणजभ बवन लनभााण गदाा क य ख वगाको बवनको ढाचा , नक्सा य लडजाइन तमाय गना नेऩार 
इणन्जलनमरयॊङ ऩयीषद्मा दताा बई सम्वन्धीत ऺेत्रभा अनबुव हासीर गयेको इणन्जलनमयहरुफाट भात्र गनुा ऩनेछ य 
सो को रालग अनबुव प्रभाणऩत्र य त्मस्तो वगाको बवन सऩुयीवेऺण त्मस्तो इणन्जलनमयरे गयी प्रलतवेदन सभेत 
ऩेश गनुा ऩनेछ ।  

३. मस कामाववलध फभोणजभ बवन लनभााण गदाा ‘ग’ य ‘घ’ वगाको ढाचा य नक्सा तमाय गना लसलबर वा 
आवका टेक्ट इणन्जलनमरयॊङ ववषमभा कणम्तभा प्रभाणऩत्र तह उलतणा गयी सम्वन्धीत ऺेत्रभा अनबुव हासीर गयेको 
सव इन्जीलनमयफाट गना सवकनेछ । सो को रालग अनबुवको प्रभाणऩत्र सभेत ऩेश गनुाऩनेछ य त्मस्तो वगाको 
बवनको सऩुयीवेऺण सभेत सो सव इणन्जलनमयरे गनुा ऩनेछ । तय भालथ उऩदपा (३) भा जे सकैु रेणखएता 
ऩलन ‘ग’ य ‘घ’ फगाको बवनको ढाॉचा य नक्सा तमाय गना , सऩुरयवेऺण गना य प्रलतवेदन ददन इणन्जलनमय वा 
आवका टेक्टराई कुनै फाधा ऩने छैन ।  
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२१. लनरयऺण एवॊभ प्राववलधक सलभलत सम्वन्धी व्मवस्था   
१) याणष्ट्य बवन सवहॊता य कामाऩालरकारे तोकेको भाऩदण्डराई ऩणुा रुऩरे ऩारना गयाउन मो भाऩदण्ड प्रायम्ब 

बएऩलछ कामाऩालरकारे देहाम फभोणजभ एक लनरयऺण एवॊभ प्राववलधक सलभलत गठन गनेछ य त्मस्तो सलभलतरे 
बवन लनभााणको ऺेत्रभा लनयीऺण य जाचॉवझु गयी कामाऩालरकाभा लसपायीस गनेछ । 

क) गाउॉऩालरका अध्मऺ     सॊमोजक  

ख) प्रभखु प्रशासवकम अलधकृत     सदस्म  

ग) सम्फन्धीत वडाको वडा अध्मऺ   सदस्म  

घ) इणन्जलनमय      सदस्म सणचव  

(२) उऩदपा (१) फभोणजभ गदठत प्राववलधक सलभलतभा आवश्मकता अनसुाय अन्म ववषम ववऻराई आभन्त्रीत गना 
सक्नेछ ।  

(३) बवनको णलरन्थ एरयमाको ऺेत्रपर ५ ,००० फगावपट य चाय तरा बन्दा फवढ बएभा वा स्वास््म वा शैणऺक 
सॊस्था वा कम्रेक्स वा ऩूणा ब्माऩारयक बवन बएभा अलनवामा रुऩभा मस दपा फभोणजभ गदठत लनरयऺण एवॊ 
प्राववलधक सलभलतको लसपारयसभा नक्सा ऩास हनुेछ ।  

२२. सावाजलनक उऩमोगीता सेवा प्रमोग गना लनभााण इजाजत तथा सम्ऩन्न प्रभाणऩत्र लरन ुऩने् 

 अव उप्रान्त लनभााण इजाजत य ऩणुा वा आॊशीक रुऩभा बवन लनभााण सम्ऩन्न प्रभाणऩत्र नलरएका बवन हरुभा 
ववद्यतु, टेलरपोन, इन्टयनेट य खानेऩालन जडानको लसपायीस साथै अन्म सेवाहरु प्रदान गयीने छैन ।  

२३. बवन लनभााभणको आॊशीक सम्ऩन्न प्रलतवेदन  
 बवन सॊवहता य भाऩदण्डको ऩरयलधलबत्र यवह बवन लनभााणको स्वीकृत प्रदान गरयएको अवलधलबत्र लनभााण कामा 

सम्ऩन्न हनु नसकेभा बवनको जलत तराको लनभााण कामा सम्ऩन्न बएको छ सो को लनभााण सम्ऩन्न प्रभाणऩत्र 
प्रदान गना सवकने छ । मसयी लनभााण सम्ऩन्न प्रभाणऩत्र लरई सकेऩछी थऩ लनभााण गनुा ऩदाा नक्सा ऩासको 
सरुु अनभुतीको म्माद गजु्रभेा थऩ गनुाऩने तराको याजश्व लतयी ऩनु अनुे ुभती लरन ुऩनेछ ।  

२४. बवन लनभााण सम्ऩन्न प्रलतवेदन े् अबीरेणखकयण नबएका बवनहरु सावाजालनक प्रमोजनभा बाडा लरन 
नऩाईनेआलथाक वषा २०७९÷०८० देणख सयकायी तथा नेऩार सयकायरे ऩूणा वा आणशॊक स्वलभत्वभा सॊचालरत 
तह तथा सॊगदठत सॊस्थाहरुरे घय बाडाभा लरन ुअणघ बवन सॊवहता तथा भाऩदण्ड अनसुाय बए नबएको जाॉच 
गयाएय बवन लनभााण सम्ऩन्न प्रलतवेदन÷अलबरेखीकयण बएका उऩमकु्त बवन भात्र बाडाभा लरन ऩाउने छना् । 
मस ववऩरयत बाडा सम्झौता गयेभा कामाारम प्रभखु ब्मणक्तगत रुऩभा णजम्भेवाय हनुेछ ।  

 

२५. सडकको ऺेत्रालधकाय लबत्र फनेका गैय काननुी सॊयचनाहरु हटाउने  

 सडकको ऺेत्रालधकाय लबत्र फनेका गैय काननुी सॊयचनाहरुराई शनु्म सहनणशरताको लनलत अऩनाई बत्काउन ु
ऩनेछ । मस्ता गैय काननुी बवनहरुको स्वालभत्वकतााको नाभ सवहत वववयणहरु सावाजालनक गने ऩनेछ ।  

२६. खुल्रा ऺेत्र सम्फन्धी ब्मवस्था  
 गाउॉऩालरका ऺेत्रभा यहेका सावाजालनक तथा सयकायी जग्गाहरुको सॊयऺण गनुाऩनेछ । गाउॉऩालरका ऺेत्रभा 

यहेकासावाजलनक जलभनहरुराई खुल्रा ऺेत्रको रुऩभा घोषण गयी सो ऺेत्रभा सावाजलनक हरयमारी ऩाका  तथा 
उद्यानहरु रुऩान्तयण गनुाऩदाछ ।  

 

२७. बवन लनभााण इजाजतऩत्र याख्न ेब्मवस्था  
 

 बवनको स्वालभत्वकताारे बवन लनभााण अवलधबय स्वीकृत बवन लनभााण इजाजतऩत्र य स्वीकृत नक्साको 
वववयण लनभााणस्थरभा देणखने गयी याख्न ुऩनेछ ।  
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२८. बवन लनभााणभा फन्देज  
 जोणखभ नक्साङ्कनको आधायभा णजल्रा दैवी प्रकोऩ उद्धाय सलभलतरे फाढी , ऩवहयो, ब–ूऺ म तथा ३० लडग्री बन्दा 

फढी बएभा जोणखभका आधायभा जोणखभमकु्त ऺेत्रको ऩवहचान गयी सो ऺेत्रभा बवन लनभााण गना प्रलतफन्ध 
रगाउन गाउॉऩालरकाराई लसपारयस गयेभा उक्त ऺेत्रभा गाउॉऩालरकारे बवन लनभााण गने प्रलतफन्ध रगाउन ु
ऩनेछ ।  

२९. जोणखभमकु्त सॊयचना तथा ऩखाार बत्काउने  
 गाउॉऩालरका ऺेत्रभा यहेका जोणखभमकु्त ऩखाारहरु तत्कार बत्काउन रगाउन ुऩनेछ । घयको 

स्वालभत्वकताारे सो सॊयचना नबत्काएभा स्वालभत्वकतााको खचाभा गाउॉऩालरका स्वमॊरे बत्काई आवागभनराई 
सहज तलु्माउन ुऩनेछ । साथै मस कामाववलधभा तोवकए अनसुाय ऩखाार राउने अनभुलत ददॉदा सेटब्माक छाडेय 
भात्र ऩखाार राउने अनभुलत प्रदान गनुाऩदाछ । तय लनजी स्वालभत्वको जग्गालबत्र सावाजलनक आवागभनराई 
प्रलतकुर प्रबाव नऩने गयी रुख ववरुवाको हरयत फाय रगाउन सवकनेछ । सडकको ऺेत्रालधकाय तथा उक्त 
सडकको सेटब्माकभा ऩने टऩ, फादारी रगामतका सॊयचनाहरु सभेत बत्काउन ुऩनेछ ।  

 

३०. प्रचलरत कानून वभोणजभ हुने् मो भाऩदण्डभा उल्रेणखत प्रावधान प्रचलरत ऐनसॉग वाणझएको खण्डभा वाणझएको 
हदसम्भ सो प्रावधान लनस्कृम हनुेछ ।  

 
 


