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1.प्रमरम्म्भकः 
 

मिति २०७२ बैशाख १२ गिे गएको विनाशकारी भूकम्पबाटजनधनको अिुलनीय एिं अपुरणीय क्षिी भयो  
। आिास, शैक्षक्षक, स्िास््य, व्यापाररक प्रतिष्ठान, िथा कायाालय भिनहरु, िस्िीहरु, खानेपानी, बाटोजस्िा 
भौतिक संरचनाहरु िथा अन्य सािाजजक आर्थाक संरचनाहरु िहसनहस भए । यस पषृ्ठभूमिलाई ध्यानिा 
राखी  नेपाल सरकार (सङ्घीय िामिला िथास्थानीय विकास िन्रालय) ल े राजष्िय भिन संहहिा २०६० 
िथा भिन सम्बन्धीपररिाजजाि िापदण्डहरुलाई सहरी विकास िन्रालयको प्राविर्धक सहयोग रसिन्ियिा 
सबै नगरपामलका िथा गाउँ पामलकाहरुिा कायाान्ियन गरीसुरक्षक्षि एंि भूकम्प प्रतिरोधात्िक आिास, 

व्यिजस्थि बसोबास प्रिद्धनाकोतनमित्त नेपाल सरकार (िाननीय िन्री स्िर)को मिति २०७२।०४।२९ को 
तनणाय अनुसार िस्िी विकास, शहरी योजना िथा भिन तनिााण सम्बन्धी आधारभूििागादशान, २०७२ जारी 
गररसकेको छ । सम्बजन्धि गाउँ विकास समिति िथागाउँपामलकाका पररषद्बाट स्िीकृि गरी लागु गनुा 
पने सो िागादशानको आधारिा अन्य प्रचमलि िापदण्ड,संहहिा,कानुन आहदिा भएका व्यिस्थाहरुको 
अनुकूल हुने गरीयस गाउँपामलकाले यो भिन तनिााण सम्बन्धी िापदण्ड गाउँपामलकाको बबशेष 
पररषद्बाट पाररि गरी कायाान्ियनिा ल्याएकोछ । 
2.पाररभावषक शव्दहरुुः 

• जग्गम उपर्ोग प्रनिशि (Ground Coverage): भन्नाले भिनको भूँई िलाको क्षेरफल र भिन बन्ने जग्गा 
िाघडेरीको क्षेरफलको अनुपािलाई १०० ले गुणा गदाा हुनआउने प्रतिशिलाईजनाउँदछ । 

• भुुँई क्षेत्रको अनुपमि (FAR: Floor Area Ratio): भन्नाले भिनको सम्पूणा िलाहरुिा तनमिाि 
क्षेरफलकोयोगफललाई भिन बन्ने जग्गा िा घडेरीको क्षेरफलले भाग गरेर आएको भागफललाईजनाउँदछ । 

• सडकको अधधकमर क्षेत्र (Right of Way): भन्नाले ऐन, तनयि िथा स्िीकृि िापदण्डले िोकेको सडकको 
चौडाइलाई जनाउँदछ । 

• सेटव्र्मक (Set Back): भन्नालआेफुले आफ्नो जग्गािा भिन बनाउँदा साँधमसिाना, सािाजतनक सम्पवत्त र 
सडकअर्धकार क्षेरिाट छाड्नु पने न्यूनिि दरुीलाई जनाउँदछ ।  

• खुल्लम क्षेत्र (Open Space): भन्नाले बस्िी विकास क्षेरिा जमिन मभर अत्यािश्यक सािाजतनक पूिााधारसेिा 
विस्िार गना िाहेक कुनै भौतिक संरचना तनिााण गना तनुःशेध गररएकोक्षेरलाई जनाउँदछ । यसिा स्थानीय 
तनकायले कुनै संरचना तनिााण गनानपाउने गरी खुला क्षेर भनी घोषणा गरेका सािाजतनक, पिी, ऐलानी 
आहदजमिनलाई सिेि जनाउँदछ ।   

• टमुँससएको भवन (Attached Building): भन्नाले जग्गाको साँधसज िानािा टाँसेर बनाउन प्रस्िाि गररएको िा 
बनाएको भिनलाई जनाउँदछ । 

• जोडडएको भवन (Joined Building): भन्नाले बेग्लाबेग्लै स्िामित्ि भएको एक आपसिा भारिहन अंगहरु 
संयुक्ि रुपिा तनिााण भएको भिनहरुलाई जनाउँदछ । 

• आंसशक ननर्माण सम्पन्न:  भन्नाले उपयोग गना मिल्ने गरी न्यूनिि १ िला तनिााण भएको भिनलाई 
जनाउँदछ । 

• गमउुँपमसलकमःयस िापदण्डको प्रयोजनका लार्ग गाउँपामलक भन्नाले अजयिेरु गाउँपामलकालाई जनाउँदछ । 
• स्थमनीर् ननकमर्ःयस आधारभूितनिााण िागादशानको प्रयोजनका लार्ग स्थानीय तनकाय भन्नाले 

नगरपामलका, उपिहानगरपामलका, िहानगरपामलका र गाउँपामलकालाई जनाउँदछ । 



 
 

• शहरी ववकमस कमर्मालर्ःभन्नाले सम्िजन्धि जजल्ला हेने शहरी विकास िथा भिन तनिााण विभाग, डडमभजन 
कायाालयलाई जनाउँदछ । 

• िोककएको प्रमववधधक ससर्निःभन्नालेस्थानीय तनकायका प्रिुखको संयोजकत्ििा तनजले िोकेको सम्बजन्धि 
विभाग िाशाखाको इजन्जतनयर, शहरी विकास िथा भिन तनिााण विभाग र जजल्ला प्राविर्धककायाालयको 
प्रतितनर्ध, नापी अर्धकृि िथा आिजन्रि विशेषज्ञहरु सहहिकोसमितिलाई जनाउँदछ । 

• ननर्म्न्त्रि भौनिक र्ोजनम(Secured Physical Plan) भन्नाले तनयजन्रि रुपिा िार प्रयोग हुने, 

साँधमसिानालाईपखााल लगाएर सुरक्षक्षि गररएको भौतिक योजनालाई जनाउँदछ । 
• समवाजननक भौनिक र्ोजनम (Public Physical Plan): भन्नाले केही स्िामित्िकिााहरुले आफ्नो लगानीिा 

विकासगरेको िर तिनका सडक, खुल्ला क्षेर आहद सािाजतनक प्रयोगको लार्ग सिेिखुल्ला गररएको भौतिक 
योजनालाई जनाउँदछ। 

• वमिमवरण र्ैत्री स्थमनीर् शमसनको प्रमरुपःभन्नाले नेपाल सरकार िन्रीपररषदले २०७०।६।२३ िा स्िीकृि 
गरेको िािािरण िैरी स्थानीयशासन प्रारुप, २०७० (Environment Friendly Local Governance 

Framework, 2013) लाई जनाउँदछ । 
• क वगाकम भवनःभन्नाले भिन ऐन २०५५ को दफा ८(क) अनुसारविकमसि िुलुकिा अपानाइएका भिन 

संहहिा सिेिको अनुशरण गरी इन्टरनेशनल स्टेट अफ आटािा आधाररि हुने गरी बनाइने अत्याधुतनक 
भिनहरुलाई जनाउँदछ । 

• ख वगाकम भवनःभन्नाले भिन ऐन२०५५ को दफा ८ (ख) अनुसार भुँइिलाको क्षेरफल १००० िगा फफट भन्दा 
बहि,भुँइ िला सहहि ३ िला भन्दा बहि िा Structural Span ४.५ मिटर भन्दा बहि भएका भिनहरुलाई 
जनाउँदछ । 

• ग वगाकम भवनःभन्नाले भिन ऐन२०५५ को दफा ८ (ग) अनुसार भुँइिलाको क्षेरफल १००० िगा फफट सम्ि 
र उचाइँ ३ िला सम्ि िा Structural Span ४.५ मिटर भन्दा कि भएका भिनहरुलाई जनाउँदछ । 

• घ वगाकम भवनःभन्नाले भिन ऐन२०५५ को दफा ८ (घ) अनुसार क, ख, ग िगािा नपरेका 
इटा,िंुगा,िाटो,बाँस,खर आहद प्रयोग गरी तनिााण भएका अर्धकिि २ िलाका भिनहरुलाई जनाउँदछ ।   

• र्मटो परीक्षणःभन्नाले सहरी विकासिन्रालय िा सङ्घीय िामिला िथा स्थानीय विकास िन्रालयले जारी 
गरेको “िाटो परीक्षण तनदेमशका”ले िोकेको परीक्षण प्रकृया / विर्धलाई जनाउँछ ।  

• आधमरभूि समवाजननक पूवमाधमर सेवमहरुःभन्नाले सडक, िल, खानेपानी, विजुली आहदलाई जनाउँदछ ।  
• संस्थमगि भवनःभन्नाले विद्यालय, विश्िविद्यालय, अस्पिाल, सरकारी, तनजज िथा पजव्लक मलमिटेडका 

कायाालय भिन आहदलाई जनाउँदछ । 
• सभम-सम्र्ेलन भवनःभन्नाले िातनसहरु जिघट हुनेगैर आिासीय प्रयोजनका मसनेिा हल, संयुक्ि 

बजार,विशाल बजार, िजल्टपल कम््लेक्स, िारे होटल आहदलाई जनाउँदछ । 
• समवाजननक भवनःभन्नाले संस्थागि भिन, सभा -सम्िेलन भिन लगायि सभाहल , साँस्कृतिक सिारोह िथा 

भोजभिेर स्थल, आहदलाई जनाउँदछ । 
• व्र्मपमररक भवनःभन्नाले पुणा व्यापाररक भिनको अलािा कुनै िला व्यापाररक प्रयोजनिा रहेको र कुनै िला 

आिासीय प्रयोजनिा रहेको भिनलाई सिेि जनाउँदछ । 
• इम्न्जननर्र/आकका टेक्टर:भन्नाले नेपाल इजन्जतनयररङ्ग पररषदिा दिाा भई इजन्जतनयररङ्ग व्यिसाय गना 

सम्बजन्धि तनकायबाट अनुिति प्रा्ि विशेषज्ञलाई जनाउँदछ । 
 
 



 
 

३.भिन तनिााण िापदण्ड िथा भिन संहहिा कायाान्ियन र नक्सा पास जस्िा प्राविर्धक कायाको लार्गयस 
गाउँपामलकािा हाल िान्यिा प्रा्ि मशक्षण ससं्थाबाटमसमभल /आफका टेक ईजन्जतनयररङ विषयिा स्नािक 
िह उत्तीणा र नेपाल ईजन्जतनयररगं काउजन्सलिा दिाा भएका आफका टेक/मसमभल ईजन्जतनयर १ को ब्यिस्था 
सिेि सेिा करार िाफा ि गररएकोछ ।  

 

४.भिनको डडजाइन एिं तनिााण सुरपररिेक्षणको व्यिस्थापन 

 

४.१ गाउँपामलकािा कायारि प्राविर्धकल ेनक्साडडजाइन गना नपाउनेुः  यस गाउँपामलकािा कायारि प्राविर्धक 
जनशजक्िले यस गाउँपामलकाकोक्षरेमभर तनिााण हुने भिनहरुको नक्सा तनिााण र ड्रइङ डडजाइन जस्िा 
कायािा प्रत्यक्ष िा परोक्ष रुपिा संलग्न हुन पाउनेछैनन।् िर सािाजतनक प्रयोजनका लार्ग आफू कायारि 
रयस गाउँपामलकाको लगानीिातनिााण हुने सािाजतनक भिनहरुको नक्सा तनिााण, सुपरीिेक्षण र डडजाइन 
गनायस प्रािधानले बाधा पुग्ने छैन । साथै परािशादािाबाट डडजाईन गररएकोनक्शािा सिेि इजन्जतनयररङ 
काउजन्सलको नम्बर सहहि डडजाईनकिााले प्रिाणणिगनुापनेछ । 
 

४.२ तनिााण िापदण्ड िथा भिन संहहिा विपररि नक्सातनिााण, स्िक्चरल डडजाइन र मसफाररस गना 
प्रतिबन्धुः गाउँपामलकाले भिन तनिााणको कायासम्पन्न प्रतििेदन हदनु अतघ नक्साडडजाइन गने िा तनिााण 
सुपरीिेक्षण गने प्राविर्धकबाट तनिााण भएको भिनप्रचमलि कानून,भिन संहहिा िथा तनिााण सम्बन्धी 
िापदण्ड अनुसार भएको प्रिाणणिगराएर िार आफ्ना प्राविर्धकबाट सिेि जाँचपास गराई तनिााण 
सम्पन्नप्रतििेदन हदनेछ ।  िापदण्ड विपररि नक्सा ियार एिं स्िीकृि भएिा िथाभिन संहहिा विपररि 
भिनको  Structural डडजाइन गरेिा िा  गलि प्रिाणणि गरेिायसको जजम्िेिार सोही व्यजक्ि हुनेछ । 
नक्सािा नक्सा ियार गने, डडजाइनगने, भिन सुपरीिेक्षण गने प्राविर्धकको नाि, नेपाल इजन्जतनयररङ 
काउजन्सलदिाा नम्बर उल्लेख गरी तनज आफैले अतनिाया रुपिा दस्िखि सिेि गरेकोहुनुपनेछ । साथ ै
नक्सा प्रिाणणिका लार्ग मसफाररस गने गाउँपामलकाकाप्राविर्धक किाचारील ेसिेि अतनिाया रुपिा आफ्नो 
नाि र नेपाल इजन्जतनयररङकाउजन्सलको दिाा नम्बर उल्लखे गरी दस्िखि सिेि गरेको हुनुपनेछ । 
नक्साप्रिाणणिका लार्ग मसफाररस गने प्राविर्धक किाचारीले भिन संहहिा िथातनिााण िापदण्ड विपररि 
नक्सा ियार गने, डडजाइन गने, सुपरीिेक्षण गनेिथा नक्सा िथा डडजाइन प्रिाणणि गने प्राविर्धकलाई 
आिश्यक कारबाहीको लार्गगाउँपामलका अध्यक्षले नेपाल ईजन्जतनयररङ काउजन्सलिालेखी पठाउनु पनेछ ।  
साथै यस्िा प्राविर्धकलाई गाउँपामलकाले कालो सूचीिासिेि राखी नाि सािाजतनक गनुा पनेछ ।  
 

४.३ इजन्जतनयररङ परािशादािा सूर्चकृि हुनु पने - यस गाउँ क्षेरिा घर नक्सा सम्बन्धी ड्रइङ डडजाइन 
सुपरीिेक्षण जस्िा परािशा सेिा हदने ब्यजक्ि,संस्था (परािशादािा) यस गाउँपामलकािा सूर्चकृि भएको हुनु 
पनेछ ।  

४.४ सािाजतनक उपयोर्गिाका सेिा प्रयोग गना भिनतनिााण सम्पन्न प्रतििेदन मलनु पनेुः  अब उप्रान्ि पूणा 
िा आंमशकरुपिाभिन तनिााण सम्पन्न प्रतििेदन नमलईएका भिनहरुिा विद्दिु, टेमलफोन रखानेपानी 
पाइपका धारा जडानको मसफाररस गररने छैन ।   

 



 
 

४.५ गाउँपामलकािा संस्थागि भिन िथा (क) िगा एिंदशहजार िगाफफटभन्दा बिी क्षरेफल भएका भिन 
तनिााणको अनुिति हदनु अतघमसफाररस आिश्यक पनेुः  गाउँपामलकाले गाउँक्षरेिा तनिााण हुने भिन ऐन 
२०५५ को दफा ८ (क)अनुसारका भिनहरुकोनक्सा पास गदाा प्रिुखप्रसासफकय अर्धकृिको संयोजकत्ििा 
भिन संहहिा िथानक्सा शाखाको प्रिुख, सम्बजन्धि विज्ञहरु, रहेको समितिको मसफाररसिा िारनक्सा पास 
गनुापने छ । िर गाउँपामलकाको तनणायबाट जुनसुकै बगाका भिनिाप्राविर्धक समितिको मसफाररस 
आिश्यक पने व्यिस्था कायि गना सक्नेछ ।प्रिुखप्रसासफकयअर्धकृि र नक्सा शाखाको प्रिुख बाहेक 
उक्ि समितििा रहने  सदस्यहरु नेपाल ईजन्जतनयररङ काउजन्सलिा दिााभएको हुनुपनेछ । ्लातनङ 
परमिट, Structural Permit िथा िािािरणीयपररक्षणको हकिा सम्बजन्धि ऐन तनयिािलीले िोकेको 
ब्यिस्था अनुसार नै गनुापनेछ । 
 

 ४.७ संस्थागि भिन िथा (क) िगा एिं दशहजारिगाफफटभन्दा बिी क्षरेफल भएका भिन तनिााण अनुिति 
हदँदा िथा तनिााणसम्पन्न प्रतििेदन हदँदा िेश्रो पक्ष जाँच (Third Party Verification)  गनुा पनेुः 
गाउँपामलकाले संस्थागि भिन िथा दशहजार िगाफफटभन्दा बिी क्षरेफल भएका भिनको  तनिााण अनुिति 
हदँदा िथा तनिााणसम्पन्न प्रिाणपर हदँदा गाउँपामलकािास्िामित्िकिााले आिश्यक ठानेिा िेश्रो पक्ष 
जाँचको व्यिस्था गरी सो सिेिको  आधारिा  भिन तनिााणको अनुिति र तनिााण सम्पन्न प्रतििेदन हदन 
सफकनेछ। यस प्रयोजनको लार्ग गाउँपामलकाल े भिनतनिााणको नक्सा तनिााण, डडजाइन िथा सुपरीिेक्षणको 
 तनमित्त नेपालईजन्जतनयररङ काउजन्सलिा दिाा भई उक्ि काउजन्सलबाट दिाा सहटाफाईड 
भएकाईजन्जतनयरहरुको हरेक िषा अध्यािर्धक रोष्टर बनाई रोष्टरिा भएकाईजन्जतनयरहरुबाट िेस्रो पक्षीय 
जाँच  गराउनु पनेछ । राजष्िय िथाअन्िरााजष्िय िहत्िका जहटल प्रकृतिको भिन संरचनाको डडजाइनिा 
गाउँपामलकाले Peer Review को व्यिस्था सिेि गना सक्नेछ । 
 

४.८ भिन तनिााणको आंमशक अनुितिुः गाउँपामलकाले भिन तनिााणको अनुिति हदँदा सम्पूणा 
भिनकोअनुिति एकै पटक नहदई पहहलो पटक डडवपमस लेभल सम्िको िार अनुिति प्रदान गनुापनेछ। 
भिन िापदण्ड िथा संहहिा अनुसार सो डडवपसी भए नभएको सुपरीिेक्षण गरीक, ख र ग िगाको भिनको 
हकिा भिनको स्िामित्ि किााले तनयुक्ि गरेको भिन ऐन२०५५ को दफा ११(३) ल े िोकेको योग्यिा 
पुगेको सुपरीिेक्षकबाट सिेि प्रिाणणिगरी िापदण्ड र संहहिा अनुसार भएिा िार िार्थल्लो िल्लाको 
अनुिति प्रदानगररनेछ । गाउँपामलकाले उपरोक्ि प्रफियापूरा गरी तनिेदन प्रा्िभएको मितिले बिीिा १५ 
हदन मभर तनिेदनको टंूगो लगाउने ब्यिस्था गनेछ। 
 

४.९ भिन तनिााणको आंमशक तनिााण सम्पन्नप्रतििेदनुः  भिन संहहिा र िापदण्डको पररर्धमभर रही भिन 
तनिााणको स्िीकृतिप्रदान गररएको अिर्ध मभर तनिााण काया सम्पन्न हुन नसकेिा भिनको जतििलाको 
तनिााण काया सम्पन्न भएको छ, सोको तनिााण सम्पन्न प्रिाणपरप्रदान गना सफकनेछ । यसरी तनिााण 
सम्पन्न प्रिाणपर मलइसकेपतछ थपतनिााण गनुा पदाा नक्सा पासको शुरु अनुितिको म्याद गुज्रेिा  
पुनुःअनुिति मलनु पनेछ । 
४.१० भिन तनिााण सम्पन्न प्रतििेदन नभएका भिनहरुसािाजतनक प्रयोजनिा भाडािा मलन नपाईने: 
आर्थाक िषा २०७२/०७३ देणख सरकारीतनकाय िथा नेपाल सरकारको पूणा िा आंमशक स्िामित्ििा 



 
 

सञ्चामलि तनकायहरु िथासंगहठि संस्थाहरुले घर भाडािा मलनु अतघगाउँपामलका,जजल्ला जस्थि सहरी 
विकास कायाालयिा जजल्ला प्राविर्धक कायाालयबाट भाडािा मलन लार्गएको भिन प्रर्चलि भिनसंहहिा 
िथा िापदण्ड अनुसार भएनभएको जाँच गराएर भिन तनिााण सम्पन्नप्रतििेदन भएका  उपयुक्ि भिन 
िार भाडािा मलन पाउनेछन।् यस विपररि भाडासम्झौिा गरेिा  सम्झौिा गने प्रिुख व्यजक्िगि रुपिा 
जजम्िेिार हुनेछ।  
 

४.११ भिन सहंहिा  िथा िापदण्ड पालना नगरी सािाजतनकभिन  तनिााण गने सािाजतनक तनकायका 
जजम्िेिार पदार्धकारीलाई कायाबाहीगने: राजष्िय भिन संहहिा र स्िीकृि भिन तनिााण िापदण्ड विपररि 
हुने गरीर नक्सा पास नगरी सािाजतनक तनकयको लगानीबाट  भिन तनिााण गरेिा िा गाउँ क्षरेिा नक्सा 
पास नगरी भिन तनिााण गरेिागाउँपामलकाको बोडा बठैकबाट तनणाय गरी यसिा संलग्नपदार्धकारीको नाि 
सिेि सािाजतनक गरी िालुक तनकायिा यस्िा पदार्धकारीलाईकारबाहीको लार्ग लेणख पठाउनु पनेछ।  
गाउँपामलकाको  लगानीिा बन्नेभिनिा सिेि यस प्रािधान बिोजजि  भिन तनिााण गनुा पनेछ ।    
 

५.सडकको क्षेरार्धकार मभर बनेका गैर कानूनी संरचनाहरु हटाउने 

सडकको क्षरेार्धकार मभर बनेका गैर कानूनीसंरचनाहरु र तिनका स्िामित्िकिााको नाि सहहिको 
वििरणसािाजतनक गरी गाउँपामलकाको िोडा बैठकको तनणाय बिोजजिको म्याद हदई स्िामित्िकिााबाट नै 
हटाउन लगाइनेछ ।िोफकएको सिय सम्ि पतन त्यस्िा गैर कानूनीसंरचनाहरुनहटाउनेहरुको हकिा शून्य 
सहनशीलिाको नीति अपनाई  गाउँपामलकाले भत्काउनेछ । त्यसरी िी संरचनाहरु भत्काउन लागेको खचा 
सिेि सम्बजन्धि स्िामित्िकिााबाटै सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गररनेछ । सडकको अतिििण हटाई 
यसको बबस्िार कायालाई तनरन्िरिा हदन प्रिुख जजल्ला अर्धकारीको नेितृ्ििा स्थानीय विकास 
अर्धकारी,जनपद र सशस्र प्रहरी प्रिुख,यस गाउँपामलकाका कायाकारी अर्धकृि, जजल्ला प्राविर्धक 
कायाालयका प्रिुख ,जजल्ला िन,िालपोि र नापी कायाालयका प्रिुख,उद्योग िाणणज्य संघ र तनिााण 
ब्यिसायी संघका प्रतितनर्ध,गाउँपामलकािा कृयामशल राजनैतिक दलका १।१ जना प्रतितनर्धहरु सदस्य 
रहेको एक सडक िथा सािाजतनक जग्गा सरंक्षण समिति गठन गना सफकनेछ । साथै यस गाउँ क्षेरका 
सडकहरुको अमभलखे अद्यािर्धक गरी सो अमभलखेलाई िालपोि र नापी कायाालयिा लगिबध्द गररनेछ 
।  

 

 

६.खुल्ला क्षेर सम्बन्धी व्यिस्थाुः 
गाउँपामलकाले आफ्नोक्षरेिा रहेका सािाजतनक िथा सरकारी जग्गाहरुको अमभलेख अद्याबर्धक गरी 
तिनको संरक्षण सिेि गने नीति मलनेछ ।आफ्नो क्षरेिा रहेका सािाजतनक जमिनहरुलाई खुल्ला क्षेरको 
रुपिा घोषणागरी सो क्षरेिा सािाजतनक हररयाली पाका  िथा उद्ययानहरुिा रुपान्िरणगदै लर्गनेछ । यस 
कायािा पतन दफा ५ बिोजजि गठन भएको समितिको सहयोग र सल्लाह मलन सफकनेछ । सािाजजनक, 

ऐलानी, पतिा जग्गाहरुलाई नेपाल सरकार (िजन्रपररषद्) को तनणाय बबना कोहह कसैलाई कुनैपतन प्रयोजनको 
लार्ग हकभोगहस्िान्िरण गना िा उपभोग गना मसफाररस सिेि गररने छैन । यस गाउँ क्षेरिा सािाजतनक 



 
 

जमिन िथा  सडक क्षेर घट्ने र तनजज जमिन बढ्ने गरी कुनै पतन जमिनको हाल साबबक गना नहदइने 
नीति मलइनेछ । 
7.भिन तनिााण इजाजिपर राख्ने ब्यिस्थाुः 
भिनको स्िामित्िकिााले भिन तनिााण अिर्धभर स्िीकृिभिन तनिााण इजाजिपर र स्िीकृि नक्सा 
वििरण तनिााणस्थलिा देणखने गरीराख्नु पनेछ। तनिााणाधीनक र खिगाका भिनहरुको 
हकिास्िामित्िकिााहरुल े तनिााणस्थलिा  प्राविर्धक सुपररिेक्षकको वििरणका साथ ै स्िीकृि भिन तनिााण 
अनुितिपर रनक्साका अतिररक्ि भिनको नक्सा पास भएको मिति र भिनका आधारभूि 
िापदण्डहरुजस्ि ैGround Coverage Ratio, Floor Area Ratio तनिााण गदाा  छाड्नुपने Setback  क्षरे आहद  

वििरणहरु तनिााणकाया सम्पन्न नभएसम्ि सबैले देख्नसक्ने गरी  होडडिंग बोडािा राख्नु पनेछ। 
 

८.यस गाउँपामलकािा भिन तनिााण सम्बन्धिा यस िापदण्डिा उल्लेख भएको विषयिा  यसै बिोजजि र 
यसिाउल्लेख नभएको बबषयिा  सहरी विकास िन्रालयबाट ियार गररएकोभवन ननर्माणको नरू्नम 
र्मपदण्ड २०७१िथा सोही िन्रालयबाट स्िीकृिसहरी र्ोजनम सम्बन्धी आधमरभूि र्मपदण्ड २०७१िथा अन्य 
प्रचमलि कानूनका िापदण्ड बिोजजि हुनेछ। 
 

९.भू-उपयोग योजना कायाान्ियन 

यस गाउँपामलकाले  भूमिसूधार िथा ब्यिस्थािन्रालय िथा स्थानीय स्िायत्त शासन ऐनले िोकेका प्रफकया 
पूरा गरी गाउँक्षेरिा पूणा िा आंमशकरुपिा Risks-Sensitive भू-उपयोग योजनाकायान्ियनिा ल्याउन 
सक्नेछ। यस प्रयोजनका लार्ग गाउँपामलकाको पररषदबाट भूिीलाई राजष्िय भू-उपयोग  नीति २०६९ का 
आधारिा बबभाजनगररनेछ । यसरी भू-उपयोग योजना तनिााण भएपतछ िोफकएको क्षरेिािोफकएको 
प्रयोजनको लार्ग िार भिन तनिााण गनुा पनेछ । 
 

१०.भिन तनिााणिा बन्देज 

जोणखि नक्सांकनका आधारिा जजल्ला दैिी प्रकोप उद्धारसमििले बािी, पैरो, भू-क्षय आहद जोणखिका 
आधारिा जोणखियुक्ि क्षरेकोपहहचान गरी सो क्षरेिा भिन तनिााण गना प्रतिबन्ध लगाउने गरीयस 
गाउँपामलकािा मसफाररस गरेिा गाउँपामलकाले उक्ि क्षेरिा भिनतनिााण गना आंमशक िा पूणा प्रतिबन्ध 
लगाउनसक्नछे ।  
 

११. भिन संहहिाको कायाान्ियन 

चालू आर्थाक िषा मभर यस गाउँपामलकाले राजष्ियभिन संहहिा २०६०  लाई कायान्ियनिा ल्याउनेछ।  

 

१२. जग्गा ्लहटगं सम्बन्धी व्यिस्थाहरुुः 
जग्गाको ्लहटगं गरी बबिीबबिरण गररने जस्िो जग्गाको कारोबार गना चाहनेसंस्थाले व्यिसातयक िथा 
व्यापाररक प्रयोजनको लार्ग जग्गा विकास, सािुहहक आिास, कुनै पतन सिासाधारण भेलाहुने सवपङ्गिल, 

सुपरिाकेट, स्कूल, कलेज, अस्पिाल, नमसाङ्गहोि, बैंक िथावितिय सँस्था पोमलजक्लतनक आहदले भौतिक 
योजना कायाान्ियन गनुापदाागाउँपामलकाले गठन गरेको प्राविर्धक समितिको मसफाररसिा यसगाउँपामलकाल े



 
 

उक्ि कायाहरुको Planning Permit स्िीकृिगनासक्नछे। यसरी Planning Permit हददंा ्लहटङ गररने जग्गाको 
क्षेरफल िोकी बाटो बाहेककूल जमिनको कजम्ििा५ % िा गाउँपररषद्ले िोकेको तनजश्चि प्रतिशि 
जमिन्लहटगंको  जग्गा मभर पने गरी उपयुक्ि स्थानिा खुल्ला क्षेर िथा  पाका को लार्ग सािाजतनक 
स्िामित्ििा राख्नु पनेछ।सो ्लहटङ क्षेरिा प्रिेश गने िूल सडकको चौडाईकजम्ििा ८ मिटर,्लहटङ क्षरेिा 
सडकको चौडाइ कजम्ििा ६ मिटर र सडक फकनाराबाट सेट ब्याक १.५ मिटर हुनु पनेछ ।्लहटङ गररने 
जग्गाको न्युनिि क्षरेफल ३० रोपनी िा गाउँपररषदले तनधाारण गरे बिोजजि हुनेछ । िर गाउँपामलका 
स्ियंले यस्िो काया गना चाहेिा यो न्युनिि क्षेरफलको सीिा लागू हुनेछैन । ्लहटगं गरेको क्षरेिा 
टेमलफोनको खम्बा, बबजमुलकोखम्बा, िल िथा बाटो वपच गने जजम्िेिारी पजल्टंगकिााकै हुने गरी्लहटगंको 
Planning Permit स्िीकृि गररनेछ । साथै ्लहटगं गररएकोहरेक घडेरीले िोफकएका भिन िापदण्ड  सिेि 
पुरा गनुा पने छ। उपरोक्ििापदण्डहरु पूरा गरेर िार Planning Permit प्रदान गना सफकनेछ । यसप्रािधान 
विपररि ्लहटगं गरेिा उक्ि ्लहटगं क्षेरिा सािाजतनकउपयोर्गिाहरु जस्िै धारा बबजुली टेमलफोन जस्िा 
सेिाहरु जडान हुने छैनन ्। साथै उक्ि जग्गारोक्का राख्न लगाउन सफकने छ । जग्गा ्लहटगं सम्बन्धिा 
गाउँपामलकाको आगािी गाउँपररषद्लेसहरी विकास िन्रालयले तनधाारणगरेको िापदण्ड अनुसार आिश्यक 
वितनयिािली जारी गरी व्यिजस्थि  गनेछ ।  

 

१४.जोणखि युक्ि संरचना िथा पखााल भत्काउने 
गाउँपामलकाले आफ्नो क्षरेिा रहेका जोणखियुक्िपखाालहरु पहहचान गरी ित्तकाल भत्काउन लगाउनेछ । 
घरको स्िामित्िकिााले सोसंरचना नभत्काएिा स्िामित्िकिााको खचािा गाउँपामलकाले भत्काईआिागिनलाई 
सहज िुल्याइनेछ । साथै यस िापदणडिा िोफकए अनुसार पखााललगाउने अनुिति हददंा सेटब्याक छाडेर 
िार पखााल लाउने अनुिति प्रदानगररनेछ । िर आफ्नो तनजी स्िामित्िको जग्गामभर सािाजतनक 
आिागिनलाईप्रतिकूल प्रभाि नपने गरी रूख विरुिाको हररि बार लगाउन सफकनेछ । सडककोक्षरेार्धकार 
िथा उक्ि सडकको सेटब्याकिा पने टप, बादाली लगायिकासंरचनाहरु सिेि भत्काउनु पनेछ । 
 -;.योजना िथा भिन  तनिााण सम्बन्धी आधारभूि  िापदण्डहरु 

 

१४.१ यस िापदण्ड जारी भएको मितिदेणख भिनतनिााणका िापदण्डहरु पुयााउने प्रयोजनको लार्ग जग्गा 
जमिनको स्िामित्िहस्िान्िरण नगरी सँर्धयारको िन्जुरनािा/करारनािाको आधारिा नक्सा स्िीकृि गररने 
छैन। 
 

१४.२ यस िापदण्ड जारी  भएको मिति देणख भिन संहहिािथा भिन सम्बन्धी िापदण्डहरुलाई प्रतिकूल 
हुने गरी कुनै पतन शिा िोकीनक्सा स्िीकृि गररने छैन । िर गाउँपामलकाले  भिन तनिााण अनुितिहददंा 
िा भिन तनिााण सम्पन्न प्रतििेदन हददंा नेपाल सरकारबाट स्िीकृििािािरण िैरी स्थानीय शासन प्रारुप 
२०७० िा ब्यिजस्थि गाउँक्षेरका घर पररिार िहको आधारभूि िथा विकमसि सूचकहरु पूरा गनुा पने  

शिाहरु सिािेश गना बाधा पुग्ने छैन। 
 

१४.३ यस गाउँक्षेरिा तनिााण हुने नयाँ भिनहरुिा तनिााण सम्पन्न िाआंमशक सम्पन्न प्रिाणपर 
नमलइकन कुनै पतन भिनहरु उपयोग गना पाइने छैन ।साथै तनिााण सम्पन्न प्रिाणपर मलइसकेपतछ 



 
 

गाउँपामलकारुको पूिास्िीकृति िथा नक्सा पास एिं भिन तनिााण अनुिति विना संरचनाहरुिा पररििान 

(थपघट) गना पाइने छैन । 
 

१४.४ भिनको उपयोर्गिा पररििान गना अनुिति मलनु पने :भिन तनिााणको अनुिति िथा नक्सा 
स्िीकृति जुनप्रयोजनको लार्ग मलइएको हो सोही प्रयोजनको लार्ग िार उक्ि भिन उपयोगिा ल्याउनु 
पनेछ । उपयोग पररििान गनुा परेिा यो िापदण्ड, स्िीकृिभूउपयोग योजना भए सो अनुसार र भिन 
तनिााण संहहिाको अर्धनिा रही अतनिायारुपिा उपयोग पररििान स्िीकृति मलएर िार भिन उपयोग गना 
सफकनेछ । कसैलगेाउँपामलकाको स्िीकृिी बबनाभिनको उपयोर्गिा पररििान गरेिा गाउँपामलकाल े उक्ि 
भिनिाजडान भएको विद्दिू, खानेपानी, टेमलफोन आहद सािाजतनक उपयोर्गिाहरु काट्न  सम्बजन्धि 
तनकायलाई लेखी पठाउनेछ र सम्बजन्धि कायाालयले पतन लेखीआएबिोजजि गररहदनु पनेछ । साथै यसरी 
स्िीकृिी बबना उपयोर्गिा पररििानगने व्यजक्ि िथा संस्थालाई गाउँपामलकाले सिेि आफ्नो 
सेिाबाटिजञ्चि गना सक्नेछ । 
 

१४.५ भिन ऐन २०५५ को दफा ८ अनुसारका  (ख)िगाका पाँच िल्ला भन्दा अग्ला सबै भिन र कुनै पतन 
सिासाधारण भेला हुनेसवपङ िल, सुपरिाकेट, स्कुल, कलेज, अस्पिाल, नमसङहोि, पोमलजक्लतनक आहदकोभिन 
लगायि १५ िीटर भन्दा अग्ला भिनहरुको हकिा िाटो परीक्षण गरी पेशगनुापने र दशहजार िगा फफट 
भन्दा िार्थका भिनहरुको  भौगमभाक पररक्षण (Geo Technical Investigation) गनुा पनेछ । िाटो पररक्षण 
नगरी तनिााण भएकाउक्ि िगाका भिनहरुिा जडानभएको विद्दिु, खानेपानी, टेमलफोन आहद उपयोर्गिाहरु 
काट्न यस गाउँपामलकाल े सम्बजन्धि तनकायलाईलेखी पठाउनेछ र सम्बजन्धि कायाालयले पतन लेणख 
आएबिोजजि गररहदनुपनेछ । 
 

१४.६ तनिााण सम्पन्न प्रिाण पर विना बैफकङकारोबार र इन्सुरेन्स कारोबार नगना गाउँपामलकाल े
सम्बजन्धि तनकायलाईलणेख पठाउनेछ र बैफकङ र इन्सुरेन्स तनकायहरुलेपतन उक्ि कायािा सहयोगगनुा 
पनेछ । 
 

१४.७ प्रचमलि कानूनको पररर्धमभर रही सहरी विकासिन्रालय िा खानी िथा भूगभा विभागले  िाटो िथा 
भौगमभाक पररक्षण गरीिोकेको स्थानिा िार पाचँ िलाभन्दा बिी िा १७ मिटर भन्दा अग्ला 
संरचनातनिााण गना अनुिति प्रदान गना सफकनेछ । यी आर्धकाररक तनकायहरुबाट अग्लासंरचना तनिााण 
गना सफकने स्थान निोफकए सम्ि १७ िीटर भन्दा अग्ला भिनकोनक्सा पास हुने  छैन । साथै खानी िथा 
भूगभा विभागले नेपाल राजपरिाप्रकामशि गरी तनषेध गरेका क्षरेिा भिन तनिााण गने  पाइने छैन ्
।खानीिथा भू-गभा बबभागको अर्िि स्िीकृिी नमलइ ३० degree  भन्दा बिी मभरालोजमिनिा भिन तनिााण 
स्िीकृति प्रदान गना पाईने छैन । 
 

१४.८ अब उप्रान्ि आिासीय प्रयोजनको लार्ग तनिााणहुने भिनहरुिा सटर िथा पसल राख्न पाइने छैन । 
यहद कसैले सटर पसल राखी भिनतनिााणको स्िीकृति मलएिा सो भिनलाई स्ििुः ब्यापाररक भिन 
िातननेछ । साथै ६िीटर भन्दा कि चौडाइको सडकको पहँुच भएको भिनिा सटर राख्न पाइने छैन  र 



 
 

सटरराख्दा कजम्ििा २ िीटरको सेटब्याक छोडनु पनेछ । आिासीय प्रयोजनका लार्गतनिााण हुने भिन िा 
सोको केही अंश व्यापाररक प्रयोजनिा रहेिा सो सम्पूणा भिनलाई स्ििुः व्यापाररक भिन िातननेछ। िर 
योजनाबद्ध आिासीय क्षेरिाकुनै पतन भिनलाई व्यापाररक प्रयोजनिा ल्याउन पाईने छैन । 
 

१४.९ गाउँपामलका क्षरेिा तनिााण भएका िर तनिााण िापदण्ड एिं भिन सहंहिा पालन नगरेकाक र 
खिगाकाभिनको हकिा िापदण्ड विपरीि संरचनालाई स्थानीय स्िायत्त शासन ऐनको प्रािधानअनुसार  

गाउँपामलकाले पूणा िा आंमशक रुपिा भत्काउन लगाउने िाभत्काउन सक्नेछन।् घरको स्िामित्िकिााले 
अटेर गरी गाउँपामलका आफैं लेभत्काउनु परेिा भत्काउन लाग्ने खचा सम्बजन्धि स्िामित्िकिाािाट 
सरकारीबाँफक सरह बबगो सहहि असुल उपर गररनेछ । साथै  गाउँपामलकालेयसरी  भिन तनिााण िापदण्ड 
पालना नगने ऊक्ि िगाका भिनहरुको स्िामित्िकिााको  नाि सहहिको  वििरण  आफ्नो website िा 
सािाजतनक गनेछ । 
 

 

१४.१० गाउँपामलका क्षेरिा  िापदण्ड विपररि तनिााण भएकाग र घिगाका संरचनालाई सिेि  गाउँपामलकाल े
स्थानीय स्िायत्त शासनऐनको प्रािधान अनुसार पूणा िा आंमशक रुपिा भत्काउन लगाउने िा 
भत्काउनसक्नेछ। घरको स्िामित्िकिााले अटेर गरी गाउँपामलका आफैं ले भत्काउनुपरेिा भत्काउन लाग्ने 
खचा सम्बजन्धि स्िामित्िकिाािाट सरकारी बाँफक सरहबबगो सहहि असुल उपर गररनेछ। 
 

१४.११ साविक बस्िीहरुका साना बाटाहरुिा सिेिऐम्बुलेन्स िा  दिकल पुग्न सक्ने गरी कजम्ििा ४ िीटर 
हुने गरी गाउँपामलकाल े बाटो विस्िार गने नीति मलइनेछ । िर ऐतिहामसक िथा पुरािाजत्िक 
िहत्िकास्थानिा भने गाउँपररषद्को तनणायबाट यस प्रािधानिाविशेष िापदण्ड िय गना सफकनेछ । 
 

१४.१२ धेरै िातनसहरु जम्िा हुने स्थान जस्िै शैक्षक्षकसंस्था, पाहटा ्यालेस, हजस्पटल, नमसर्ंङ्ग होि, बैंक 
िथा विवत्तयसंस्था, मसनेिाहल, व्यापाररक कम््लके्स, सुपरिाकेट, फुटसल जस्िा संरचनातनिााण गदाा 
 गाउँपामलकाबाट योजना अनुिति (Planning Permit) मलएर िार नक्सा पासको प्रफिया अगाडी बिाउन 
पाईनेछ। 
 

१४.१३ सीिा पखााल तनिााण गदाा गाउँपामलकालेिोफक हदएको िापदण्ड अनुसार हुने गरी पखाालको उचाई 
बिीिा ४ फफट अग्लो गारोतनिााण र सो भन्दा िार्थ  बिीिा ३ फफट जाली/रेमलङ राख्ने गरी स्िीकृिी 
मलएर िारगनुापनेछ । सहरी सौन्दयाािाको लार्ग गाउँपामलकाको पररषदलेिोफकएको  क्षेरिा सीिा  पखााल 
लगाउन नपाउने  व्यिस्था कायि गनासक्नेछ। सरकारी िा कुटनीतिक तनकाय, कारागार आहदले सुरक्षाको 
दृजष्टकोणलेअग्लो पखााल लगाउनु पने भएिा सम्बजन्धि तनकायको मसफाररस र सोको स्िक्चरल डडजाइन 
सहहि तनिेदन पेश गरेिा गाउँपामलकाले आिश्यकिा पुष्टी भएिा यस्िो अग्लोपखााल लगाउन स्िीकृति 
हदन सक्नेछ । यसरी पखााल तनिााण गदाा घर नक्सा जस्िै स्िीकृिी मलनु पनेछ र िोफकएको सेट ब्याक 
(कजम्ििा १.५ मिटर) छोड्नु पनेछ । 
 



 
 

१४.१४क, ख र ग वगाकमभिनहरुको नक्सा पासको लार्ग गाउँपामलकािा तनिेदन दिाागदाा भिनको स्िामित्ि 
किााले भिन तनिााणको सुपरीिेक्षण गनेप्राविर्धकसँग भएको सम्झौिाको पर सिेि सिािेश गनुा पनेछ । 
यस्िोप्रविर्धकको योग्यिा भिन ऐन २०५५ को दफा ११ (३) ले िोकेबिजजि हुनु पनेछ।यसरी तनयुक्ि 
भएको प्राविर्धकले संम्झौिा अनुसार काया नगराएको खण्डिास्िामित्िकिााले िुरुन्ि गाउँपामलकािा सूचना 
हदनु पनेछ रस्िामित्िकिााले अको प्राविर्धक िाफा ि ् सुपरमभजन गराउन तनजसंग संझौिागरी उक्ि 
संझौिापर पेश गनुा पनेछ । सो नगरे सम्ि गाउँपामलकाले तनिााण काया रोक्का  गनुा पनेछ । डडजाइन र 
सुपरमभजन कायाकोगुणस्िर िथा तनिााण प्रफियाको जजम्िेिारी डडजाइनर र सुपरभाइजरको हुनेछ । 
 

१४.१५ आर्थाक िषा २०७३/०७४ देणख गाउँपामलका क्षरेिा भिनसंहहिा, भिन िापदन्ड र 
िािािरणिैरीस्थानीय शासनको प्रारुप सम्बन्धिा कजम्ििा पाँच हदने  आधारभूि िामलि 
मलईगाउँपामलकािा  सूचीकृि भएका तनिााण व्यिसातय (डकिी/कामलगि/स्थानीय ठेकेदार) हरुले िार 
सुपररिेक्षणको लार्ग तनयुक्िभएको प्राविर्धकको रोहिरिा भिन स्िामित्िकिाासंग द्िीपक्षीय सम्झौिा 
गरीभिन तनिााण गना पाउनेछन ् । यस प्रयोजनको लार्ग गाउँ विकास प्रमशक्षण केन्रलगायि स्थानीय 
विकास प्रमशक्षण केन्र िा अन्य िामलिका सेिा प्रदायकसस्थाहरुसंग सिन्िय गरी प्रमशक्षक िामलि 
सञ्चालन गरी तनजको सहयोगिा यसगाउँपामलकािा  सो सम्बन्धीिामलिहरु सञ्चालन गने नीति मलइनेछ 
।  
 

१४.१७ स्िास््य संस्थाहरु जस्िै अस्पिाल, नमसिंगहोि, स्िास््य चौकी आहदल ेसो प्रयोजनका लार्ग भिन 
तनिााण गदाा  स्िास््य  िथा जनसंख्या िन्रालयले  तनधाारण गरेको  सुरक्षा िथा अन्य  िापदन्ड अनुसार भए 
नभएको यफकन गरेर िार भिन तनिाणको अनुिति प्रदान गनुापनेछ।  िर यस गाउँपामलकाद्िारा जस्िकृि 
िापदन्डभन्दा लर्चलो हुने गरीउक्ि तनकायले िापदन्ड तनधाारण गरेिा यही िापदन्ड कायि हुनेछ। 
 

१४.१८ शैक्षक्षक संस्थाहरुको भिन तनिााण गदाा अन्यिापदन्डको अलािा  मशक्षा िन्रालयले िोफकहदएको 
िापदन्ड अनुसार भए नभएकोयफकन गरेर िार भिन तनिााणको अनुिति प्रदान गनुा पनेछ। िर 
योिापदन्डभन्दा लर्चलो हुने गरी उक्ि तनकायले िापदन्ड तनधाारण गरेिा यहीिापदन्ड कायि हुनेछ। 
 

१४.१९ प्राचीन स्िारक संरक्षण ऐन, २०१३ लागु हुनेक्षरेिा पुराित्ि विभागको सिेि सहिति प्रा्ि गरेको 
भिन तनिााणप्रस्िािलाई स्िीकृति हदनु पनेछ । 
 

१४.२० अब उप्रान्ि तनिााण हुनेक र  ख वगाकमभिनहरुल े बषााद्को पानी सोझै िलिा नमिसाई Rain Water 

Harvesting को प्रिर्ध अपनाईजमिनिूतन पानी पठाउने र  जमिनले सोस्न नसक्ने पानी िार िलिा 
पठाउनेव्यिस्था गनुा पनेछ।  यस्िो व्यिस्था नगरे सम्ि भिन तनिााण सम्पन्नप्रिाणपर प्रदान गना 
सफकन े छैन। िर गाउँपररषदकोतनणायबाट सबै िगाका भिनिा यो व्यव्स्था लागू गना यस प्रािधानले 
बाधापुग्ने छैन। 
 



 
 

१४.२१ कुनै पतन भिनिा गाउँपामलकाको बोडा बैठकको स्िीकृति बबना होडडिंग बोडा, टािर, एन्टेनाराख्न पाईने 
छैन। गाउँपामलकाले यस्िो स्िीकृति हददंा सो जडान भएकोउपकरणको कारणले भिनको संरचना िा  
सुरक्षािा कुनै प्रतिकूल असर नपने कुरा   सम्बजन्धि प्राविर्धकबाट प्रिाणणि गरी सुतनजश्चि  गराएर िार 
सो  संरचनाराख्न ेस्िीकृति हदन सक्नेछ। 
 

१४.२२ गाउँ/िािीण क्षेरिा सािाजतनक यािायाि चल्ने िूलसडक फकनारािा रहेका भिनहरुले  तनिााण 
अिर्ध सफकएपतछ गाउँको सहरीसौन्दयािािा प्रतिकूल असर पनेगरी भिन तनिााण गदाा मसिेन्ट 
्लास्टरिार गरेर त्यसै राख्न पाउने छैनन ् र सहरी सौन्दयालाई प्रतिकूल असर नपनेगरी फफतनमसङ 
गनुापनेछ। साथै तनिााण अिर्ध सफकएपतछ भिनको छििा वपलरठड्याई राख्न पाईने छैन। यसरी राखेिा 
उक्ि वपल्लर भत्काउन लगाउनु पनेछ। यसप्रयोजनका लार्ग चालू आ.ि.को हकिा गाउँपामलकाले तनजश्चि 
सिय-मसिा िोकी घरधनीलाई िौका प्रदान गनुा  पनेछ। 
 

१४.२३ गाउँपामलकाल े आफ्नोपररषद्को तनणायबाट  तनजश्चि टोल िा िडािा भिन संहहिा िथा यस 
िापदण्डकोपररर्धमभर रही  िोफकएको रंग र डडजायन,  िाँचा, िला र  आकारकाभिनहरुिार  तनिााण गनुा पने 
िापदन्ड तनिााण गरी एकरुपिा कायि गनासक्नेछ।सािाजतनक भिनिा रंगहरु प्रयोग गदाा सहरी विकास 
िन्रालयबाटस्िीकृि गररएको सािाजतनक भिनिा प्रयोग हुने रंग सम्बन्धी तनदेमशका २०६९बिोजजि रंगहरु 
प्रयोगिा ल्याउनु पनैछ। 
 

१४.२५ अपाटािेन्ट िथा संयुक्ि आिासका भिन, सवपगंकम््लके्स, व्यापाररक िहल , डडपाटािेन्ट स्टोर 
आहद ठूला  भिनको नक्सापास गदाा Emergency Response Plan सिेि नक्साका साथ पेश गनुा पनेछ। 
 

१४.२६ ख र गिगाका भिनको हकिा तनिााण अिर्ध सफकएपतछ िला थपका लार्ग भिन तनिााण अनुिति 
िाग गररएिा  ख वगाकोपाचँ िला िा १७ मिटर भन्दा बिीको हकिा Structural Engineer  बाट र सो भन्दा 
कि िथाग वगाकोहकिा नेपाल ईजन्जतनतयङ काउजन्सलिा दिाा भएको मसमभल ईजन्जनयरबाट सो 
भिनिला थप गना उपयुक्ि छ भनी प्रिाणणि गरेर िारै  िला थपको अनुिति प्रदानगनुा पनेछ । 
 

१४.२७ गाउँपामलकाले स्िीकृि िापदन्डको पररर्धिारही  कारणबस स्िीकृति प्रदान गररएको अबर्धमभर  

तनिााण काया सम्पन्न हुननसकेिा िोफकएको अिर्धमभर  भिनको जति भागको तनिााण काया सम्पन्न 
भएको छसो को तनिााण सम्पन्निाको प्रिाणपर प्रदान गना सक्नेछ। यसरी प्रिाणपर मलएपातछ थप 
तनिााण गना पूनुः अनुिति मलनु पनेछ। 
 

१४.२८ मभरालो जमिनिा भिन तनिााणको डडजाईन गदाासुरक्षा सम्बन्धी ध्यान पुर्ायाइ भिन तनिााण 
गनुापनेछ र गाउँपामलकाले सो प्रस्िाि दिाा गनुा अतघ परीक्षण गरी पेश गनुा पनेछ । 
 

१४.२९ सािाजतनक िा तनजी कुनै पतन प्रकारको पोखरी, िाल, िलैया िासेर भिन तनिााण गना पाईने छैन । 
साथै पानीको िुहानलाई असरपने गरी कुनै प्रकारको संरचना तनिााण गना पाईने छैन। 
 



 
 

१४.३० नदी उकासबाट आएको जिीनिा कुनै सािाजतनक सडक रसािाजतनक िल देणख बाहेकका  संरचना 
तनिााण गना पाईने छैन। यस्िो जमिनस्ििुः हररि क्षेर घोषणा हुनेछ र उक्ि क्षरेिा बनस्पति बबभाग 
िािनिन्रालयले मसफाररश गरे अनुसारका बोटबबरुिा रोपी हररयाली कायि गनुापनेछ।  
 

१४.३१अब तनिााण हुने सडकको कुनै पतन बाटोकोन्यूनिि चौडाई ६ िी. हुनु पनेछ र नापी िथा िालपोि 
कायाालयहरुलाई सोहीबिोजजि स्रेस्िा, नक्सा िथा अमभलेखहरुिा बाटो कायि गरी यस 
व्यिस्थाकोकायाान्ियन गना लेणख पठाउनु पनेछ। । यस्िा बाटोिा भिन तनिााण स्िीकृिीहददंा केन्रबाट  

कजम्ििा ३ िीटर सडकको क्षरेार्धकार (RoW)  र सडकक्षेरार्धकार मसिाबाट १.५  िीटर सेट ब्याक छाडेर 
िार  तनिााण स्िीकृतिहदनु पनेछ । िर मभरालो क्षरेिा प्राविर्धकरुपिा उक्ि ६ मिटर चौडाई कायि 
गनासम्भि नभएिा प्राविर्धकको प्रतििेदनको आधारिा गाउँपररषद्को तनणायबाट ४ मिटरिा नघट्ने गरी 
बाटोको चौडाइ तनधाारण गना सफकनछे।    
 

१४.३२ भिनको ज्लन्थको उचाई िाटोको अर्धकार क्षेरिथा िोफकएको सेटब्याकलाई हानी नपुग्ने गरी राख्न ु
पनेछ । सडकको अर्धकारक्षेर अतिििण गरी खुडफकला, र्ायाम्प आहद राणखएिा भिन तनिााण 
सम्पन्नप्रिाणपर हदन सफकने छैन । 
 

१४.३३ भिनिा १ िीटर भन्दा लािो छज्जा िा िादालीतनिााण गनुा परेिा नक्सा पास तनिेदन साथ सोको 
सिेि स्िक्चरल डडजाइन पेशगनुा पनेछ । सडकको क्षेरार्धकार र सेटब्याक क्षरेिा पने गरी छज्जा , बादाली 
िा टप िा अन्य कुनै संरचना तनिााण गना पाईने छैन। 
 

१४.३४ भिन संहहिा २०६० अनुसारको भिन तनिााण गदााजग्गाको साँधमसिानाबाट न्यूनिि १ िीटर छोडेर 
िार भिनको आइसोलेटेड वपलर जग (Isolated Column Footing) िथा भारिहन गाहो तनिााण गना पाइनेछ 
। िरिोफकएका पुराना िथा घना आिासीय बस्िीका घरिा संयुक्ि वपलर (Combined Column Footing) 

लगायिका इजन्जतनयररङ प्रविर्ध प्रयोग गरीघर तनिााण गना बाधापनेछैन । 
 

१४.३६ गाउँपामलका क्षेरिा सडक सम्बन्धी ऐन लगायिप्रचमलि कानूनले िोकेिा सोही अनुसार र सो 
नभएिा गाउँ/िािीण यािायाि गुरुयोजनालेतनधाारण गरे अनुरुप सडक क्षेर र सेटब्याक कायि हुनेछ। 
 िर गाउँपामलकाल े  यस्िो सेटब्याक  सडक फकनारबाट १.५ मिटर भन्दा कि हुने गरी तनधाारण गने 
 छैन। सािान्यि :Height Set Back Ratioयस प्रकार हुनेछ – 
क) १० मिटर उचाइ सम्िका भिनहरुको हकिा १.५ मिटर 
ख) १०-१५ मिटर उचाइ सम्िका तनजज भिनहरुको हकिा २ मिटर   
ग) १०-१५ मिटर उचाइ सम्िका सािाजतनक भिनहरुको हकिा ३ मिटर 
घ) १५ मिटर भन्दा बहि उचाइका भिनहरुको हकिा ६ मिटर 
 

१४.३७ जग्गा उपयोग प्रतिशिुः आिासीय भिनकालार्ग  २५०िगामिटर सम्ि क्षेरफल भएको  घडेरीको ७०  

प्रतिशि  र सो भन्दा बिी  क्षेरफल भएको घडेरीको ६० प्रतिशि भन्दा बिी भिनको भूइिलाले 



 
 

चर्चानेक्षेरफल नहुने गरी स्िीकृति हदनु पनेछ।  सरकारी, अधा-सरकारी  सािाजतनक भिनहरुलाई भिन 
तनिााण स्िीकृति हददंा भिनको भूइिलाले चर्चानेक्षेरफल  जग्गाको क्षेरफलको  ५० प्रतिशि भन्दा बिी नहुने 
गरी हदनुपनेछ। 
 

१४.३८ नयाँ बाटोको घुजम्ि िा िोडको न्यूनिि अधाव्यास बाटोको चौडाई भन्दा २०% ले बिी चौडा भएको 
हुनु पनेछ। 
 

१४.३९  जतिसुकै िलाका सािाजतनक र क िगाका भिन िथा  ख िगाका  पाँच िला िा १७ मिटर भन्दा 
अग्ला िा दशहजार िगाफफट भन्दा ठूलासबै भिन तनिााण गना सहरी विकास िा सङ्घीय िामिला िथा 
स्थानीय विकासिन्रालयले जारी गरेको िाटो परीक्षण तनदेमशका अनुसार िाटो परीक्षण गनुापनेछ। 
 

१४.४० अब उप्रान्ि न्यूनिि १ िल्लाको पूणा िा आमशकंतनिााण सम्पन्न प्रिाण पर मलएका भिनलाई 
िार पानी, विजुली, टेमलफोनआहद सािाजतनक उपयोर्गिाका सेिाहरु जोड्न मसफाररश गना सफकने छ । 
 

१४.४१ नापी नक्शा िथा स्रेस्िािा बाटो कायि नभएको सािाजतनक जग्गालाई बाटो देखाई नक्शा पास 
गना पाईने छैन । 
 

१४.४२ भिनहरुको Structural Analysis Report िाकजम्ििा Structural Engineer िा स्टक्चरल डडजाईनिा 
अनुभि भएको  Civil Engineer ले प्रिाणणि गनुापनेछ । 
 

१४.४३ यस िापदण्डिा उल्लेणखि कुराहरु साविकिा लागु भएका िापदण्ड भन्दा खुकुलो भएको पाइएिा 
साबबकको िापदण्ड बिोजजि नै हुनेछ ।  

 

१४.४४ नक्सा पास गदाा सेज्टक ट्याङकको व्यािस्था सहहिको नक्सा पास गनुापनेछ । 
 

१५.बबबबधुः 
१५.१FAR,Ground Coverage आहद सुबबधा मलने प्रयोजनको लार्ग िन्जुरीनािाबाट नक्सा पास गदाा यो िापदण्ड 
कायाान्ियनिा प्रतिकूल असर पने भएकोले स्थानीय स्िायत्त शासन ऐन २०५५ को िन्जुरीनािा मलई नक्सा पास गना 
सक्ने प्रािधानिा संशोधन नभए सम्िको लार्ग घर तनिााण हुने जग्गाको पुरै फकत्ताको िन्जुरीनािा हदनु पने र सो 
फकत्ताको जग्गा रोक्का राख्न िालपोि कायाालयिा लेखी पठाएर रोक्का भई आए पतछ िार नक्सा पास प्रकृया अतघ 
बिाइनेछ । 
 

१५.२ जग्गा धनीले घर भएको जग्गाको फकत्ता काट गरी बेचबबखन गने प्रयोजनका लार्ग घर बाटो लगाएिका 
मसफाररस िाग गरेिा सो जग्गाको फकत्ता काट गदाा बतनसकेको घर यस िापदण्ड बिोजजि रहने भएिा िार त्यस्िो 
मसफाररस प्रदान गररनेछ । 
 

१५.३ यस गाउँपामलका क्षेरिा ३ आना भन्दा कि क्षेरफल हुने गरी फकत्ता काट गने प्रयोजनको लार्ग घर बाटो 
मसफाररस गररने  छैन िर यस अतघ फकत्ता काट भैसकेको र पुरै फकत्ता जग्गा बबिी गदाा िथा ३ आना भन्दा बहि 
क्षेरफल बनाउने गरी तछिेकी फकत्तासंग गाभ्ने गरी जग्गा फकनबेच गदाा यो ३ आनाको ब्यिस्था लागू हुने छैन ।  



 
 

 

१५.४ यस गाउँ/िािीण क्षेरिा बन्ने घरिा झ्याल,िोका राख्न घर धनीले आफ्नो जग्गाको फकनाराबाट कम्िी ३ फफट 
जमिन छोड्नु पनेछ । बाटो नभएको जग्गािा घर तनिााण अनुिति हदइनेछैन । 
 
१५.५ यस गाउँ/िािीण क्षेरिा तनिााण हुने अपाटािेन्ट िथा संयुक्ि आिासीय भिन,सािाजतनक सरोकारका 
भिनहरु(सरकारी कायाालय,अस्पिाल,नरम्सङ्ग होि,शैक्षक्षकसंस्था,,बैंकिथा विवत्तयसंस्था,ब्यापाररक केन्र,सुपरिाकेट, 

फुटसल , होटल ,पाहटा ्यालसे, मसनेिाहल, आहद) िाल िरैी र अपांग िरैी हुनुका साथै आपि कामलन तनष्कासन 
द्िारर भयााङ (Emergency Exit Door and Ladder) को ब्यिस्था भएका हुनु पनेछ । साथै १५ मिटर भन्दा अग्ला 
बहुिले भिनहरुिा अतनिाया रुपिा Lift/Escalator,Fire  Escape को ब्यिस्था सिेि गररएको हुनु पनेछ । 
 

१५.६ नेपाल विद्युि प्रार्धकरणले िोकेको हाइटेन्सन लाइनको क्षेर(हाल दायाँ बायाँ ९।९ मिटर) मभर भिन नक्सा 
पास गररनेछैन ।  

 

१५.७ नदी,खोलाको फकनाराबाट कम्िीिा ३० मिटर िथा कुलो खोल्साको फकनाराबाट कजम्ििा १० मिटर छोडी 
भिनको नक्सा पास गररनेछ । यस्िा खोला,खोल्साका भागहरु हररयाली क्षेर बनाइनु पनेछ ।  

 

१५.८ सुरक्षाको दृजष्टले भिनको भुँइ िलाले चचेको क्षेरफलको २.५ गुणा िार उचाई बनाइनु पनेछ । 
 

१५.९ जग : भिनको सबैभन्दा िहत्िपूणा पक्ष जगको गहहराई िाटोको प्रकार,आिासीय िा सािाजतनक प्रयोजन,घरको 
िला,वपलरको आकार(लम्बाई,चौडाइ) आहदिा भर पदाछ । सािान्यि:आिासीय प्रयोजनको २-३ िलाको घरिा साबबक 
जमिनभन्दा िल कम्िीिा ५*५*५ फफट गहहरो जग बनाइनु पनेछ । जग पुररइसके पतछ डडवपसी गदाा चारैतिर ( 
यथाशक्य छड्के सिेि)विि र वपलर बनाए जस्िै गरी बन्धन बाँध्नु पनेछ । भिनिा िेस टाइ विि,ज्लन्थ टाइ 
विि र स्ल्याप टाइ विि अतनिाया रुपिा राखु्न पनेछ ।  
१५.१० वपलर र विि : वपलर र विि पतन घरको आकार,घर धनीको चाहना र लगानी गने इच्छा,घरको 
प्रयोजन(आिासीय िा सािाजतनक प्रयोजन) आहदिा भर पदाछ । वपलरको हात्तीपाइलेको लिेल १८०डडिीिा हुनु पनेछ 
। वपलर ९० डडिीिा ठडडएको हुनु पनेछ । भरसक वपलरहरु एउटै लाइन,र्िडिा पानुा पछा । सािान्यि:आिासीय 
प्रयोजनको घरिा १२" *१२" को वपलर हुनु पनेछ । एउटा वपलरदेणख अको वपलरको दरुी बहििा १४’९” हुनु पनेछ । 
सो वपलरिा कम्िीिा  ४ लाइनको ४ िटा र ५ लाइनको ४ िटा गरी ८ िटा डण्डी र २ लाइन (८ एि एि)का 
डण्डीिा ४-६ इन्चको अन्िरिा राणखएका डिल चुरी हुनु पनेछ । ररङको हुक ३” लािो र १३५ डडिीिा िोड्ने गनुा 
पछा । प्रत्येक िलािा एउटा वपलरको िलान एकै पटक नगरी आधा आधा गरी दईु पटक गनुा पनेछ । घरको विि 
पतन वपलरको जस्िै डण्डी र चुरी राखेर कम्िीिा ९*१२ इन्चको िोटाइका बनाइनु पनेछ । यस्िो विििा कजम्ििा ४ 
िटा डण्डी १६ एि एि को हुनु पनेछ । वििका सबै डण्डीहरु वपलरको डण्डी मभर पने गरी राखु्न पनेछ । विििा ररङ 
राख्दा वपलरको छेउबाट लम्बाइको एक तिहाइ भागिा ४” को अन्िरिा र बाँकी भागिा ६” को अन्िरिा राणखनु पछा 
। डडवपसी,वपलर,विि जहाँ पतन डण्डी गाँस्दा सबै एकै ठाँउिा र एकै पटक पने गरी नगाँसी फरक फरक ठाँउिा 
गाँमसनुपछा । यसको लार्ग डण्डी फरक फरक लम्बाईका प्रयोग गनुा पछा र डण्डी गाँस्दा कम्िीिाडण्डीको ब्यासको ६० 
गुणा खज्टने गरी गाँमसनु पछा । वपलरको डण्डीको गँसाइ वििको २’ िार्थ िा िलबाट गनुा पछा साथै वििको 
डण्डीको गँसाइ वपलरको छेउबाट लम्बाइको एक तिहाइ भाग छोडी गनुा पनेछ । 
 



 
 

१५.११ िलान : भिनको िलान पतन घरको आकार,प्रकार,घर धनीको चाहना र लगानी गने इच्छा र चाहना,घरको 
प्रयोजन(आिासीय िा सािाजतनक प्रयोजन) आहदिा भर पदाछ । आर मस मस िलान एि २५(१:१.५:३) को हुनु पनेछ 
। वपलरिा .५”,विििा १” र स्ल्याििा .७५” कंफिट कभर राखु्न पनेछ । सािान्यि:आिासीय प्रयोजनको घरिा मसहि 
र  छानािा ५ इन्चको िलान भए पुग्छ । िलान गदाा कम्िीिा २.५ लाइनको िण्डीको जाली ६ इन्चको अन्िरिा 
बाँर्धनु पछा । वििको नजजक र टपिा डिल जाली बुन्नु पछा । सुरक्षाको दृजष्टले िलानको जाली फिााभन्दा एक 
इन्च िार्थ पने गरी बनाइनु पछा िा फक जामलिार्थ िसला परोस ्िसला जालीिा झुजण्डने अिस्था नहोओस ् । 
िलान गरेको १ हदन पतछ कजम्ििा ७ हदनसम्ि क्युररङ गनुा पनेछ ।  
 

१५.१२ कंफिट बनाउने बबर्ध : 
क)सािान्य आिासीय प्रयोजनका घरिा – एि १५ को कंफिट भए पुग्छ जसिा मसिेण्ट,बालुिा र र्गटीको अनुपाि 
१:२:४ हुनुपछा ।  
 

ख) ठूलो तनिााणिा –एि २५ (मसिेण्ट,बालुिा र र्गटीको अनुपाि १:१.५:३) हुनुपछा । 
यस्िा साििीको मिश्रण , घोलाइ (यथाशक्य मिक्सर/भाइब्रेटरले) राम्रोसंग गररनु पछा ।  

साििी (डण्डी,मसिेण्ट आहद )गुणस्िर र्चन्ह युक्ि हुनुपछा ।  बालुिा िाटो अभ्रख नमिमसएको,दानादार हुनुपछा । 
र्गटी साह्रो िंुगाको र सानो ठूलो आकारको,पानी सफा आइरन िुक्ि हुनुपछा । िापिि १०-३० डडिी सेजल्सयस भए 
राम्रो,-३ डडिी भन्दा कि र ४० डडिी भन्दा बहि िापिि कंफिट कािको लार्ग राम्रो िातनन्न । कि िापििले 
िलान जम्दैन भने धेरै िापिि भएिा पातन िुरुन्ि सोमसन्छ । त्यसैले अर्धक र्चसो र गिीिा िलान राम्रो हँुदैन ।  
१५.१३ गारो : भिनिा लगाइने गारो घरको आकार,प्रकार,घर धनीको चाहना र लगानी गने इच्छा र घरको 
प्रयोजन(आिासीय िा सािाजतनक प्रयोजन) आहदिा भर पदाछ । सकभर ९ इन्चको गारो लगाहनु राम्रो , िलान गने 
बबवत्तकै गारो नलगाई िलान गरेको कम्िीिा ३ ह्िा पतछ गारो लगाउनु पछा । घरको स्िकचरको काि सकेर गारो 
लगाउँदा राम्रो हुन्छ । गारो लगाउँदा बबचबबचिा ठाडो र िेसो गरी २ लाइनका डण्डी राखु्न पछा । गारो लगाउँदा 
झ्याल र िोकािा कम्िीिा ३” िोटाइ हुने गरीवपलरसंग टासँीSill Band  & Lintel Band राखु्नपछा । 
गारोिा आिश्यकिानुसार सारो िंुगा िा राम्ररी पाकेको इट्टा प्रयोग गना सफकन्छ । गारोको िसलािा मसिेन्ट र 
बालुिाको अनुपाि १ : ५ िथा ्लास्टर गदाा सो अनुपाि मसमलङिा १:३ र अन्यर १:४ हुनुपछा ।  
१५.१४ बबना डडजाइन १ मिटर भन्दा बहि छज्जा राख्न पाइने छैन । भयााङको चौडाइ कजम्ििा ३’ िथा प्रत्येक 
मसिीको चौडाइ कजम्ििा १०” र उचाइ बहििा ७” हुनु पनेछ ।  
 

१५.१५ गारो िाला (Load Bearing) भिन तनिााण गदाा पालना गनुा पने िापदण्ड 

क)मसिेन्टको गारोिा िंुगाको र्चनाइिाला भिन बहििा २ िलासम्ि बनाउन पाइनेछ । 
ख)त्यस्िो भिनको कोठाको मभरी लम्बाई बहििा ११’ सम्ि हुनु पनेछ । 
ग)त्यस्िो भिनको एक िलाको उचाई १०’ र भिनको जम्िा उचाई बहििा २०’ सम्ि िार हुनेछ । 
घ)जगको गहहराई र चौडाई ३’६” /३’६” हुनु पनेछ । 
ङ)भिनको लम्बाई चौडाईको ३ गुणा भन्दा बहि हुनु हुदैन ।  

च)जगदेणख ज्लन्थ लेिल (डड वप मस)सम्ि कजम्ििा ३ िटा फुहटङ (३’६”,२’६”,१’६”)हुनु पनेछ ।  

छ)जगिा ६””को एक िह िंुगा सोमलङ गरी मसिेन्ट,बालुिा र र्गटी १:२:४ को अनुपाििा मिसाई ३”” को वप मस मस 
िलान गनुा पनेछ । साथै प्रत्येक कुनािा १६ एि एिको डण्डी ब्याण्ड र जस्टचसंग जोडी राणखएको हुनु पनेछ । 



 
 

ज)वप मस मस िार्थ मसिेन्ट,बालुिा र र्गटी १:२:४ को अनुपाििा मिसाई ३”*१८” को राउजण्डङ आर मस मस िलान 
गनुा पनेछ जसिा १२ एि एि का २ िटा छड,८ एि एि का ररङहरु ६/६ इन्चको अन्िरिा पने गरी जग बन्धन 
गनुा पनेछ ।  

झ)जमिनिार्थ सािान्यिया १’६” िा टाइ विि ६”*१८” को हुने गरी ४ िटा १२ एि एि का रड,८ एि एि का ररङ 
६/६ इन्चको अन्िरिा राखी मसिेन्ट,बालुिा र र्गटी १:२:४ को अनुपाििा मिसाई आर मस मस िलान गनुा पनेछ ।  
ञ)ज्लन्थ लेिलिार्थ गारोको चौडाई १८” हुनु पनेछ । 
ट) टाई विि (ज्लन्थ लेिल)िार्थ कुना बन्धन,मसल ब्याण्ड,घेरा मलन्डल ब्यान्ड जग बन्धन (३”*१८”)जस्िै हुने गरी 
बनाउनु पनेछ ।  ३” आर मस मस िलानिा कजम्ििा १२ एि एि को दईु िटा डण्डीहरु राखु्न पनेछ । 
ठ)कुना बन्धनको लम्बाई कुनाबाट ३/३ फफट सम्ि हुनु पनेछ साथै कुना बन्धन २/२ फफटको उचाईिा राख्दै जानु 
पनेछ ।  
ड)झ्याल िोका राख्दा कुनाबाट २’ छोडी राखु्न पनेछ साथै झ्याल झ्याल िा झ्याल िोकाको दरुी कजम्ििा २’ हुनु 
पनेछ ।  
ि)फ्लोर िथा छानािा टाई विि राखु्न पनेछ र यसलाई ज्लन्थ टाई विि जस्िै गरी घेरा बन्दी गनुा पनेछ ।  
ण)सािान्यिया सबै गारोहरुको र्चनाइ एकै उचाईिा लगाउँदै जानु पनेछ िथा एक हदनिा ३’३” भन्दा अग्लो गारो 
लगाउनु हुदैन । 
ि)िलान  कायाका लार्ग कंफिट मिक्सर उपलब्ध नभएिा १०% मसिेन्ट थप गरी हािैले मिश्रण गना सफकनेछ । 
१५.१६ भिन तनिााण कायािा संलग्न दिाािाला परािशादािा संस्थाले जुन स्िरको प्राबबर्धकबाट भिनको नक्सा ड्रइङ 
डडजाइन भएको हो सोही स्िरको प्राबबर्धकबाट सुपरीिेक्षण हुने ब्यिस्था गनुा पनेछ ।  

 

१५.१७क,ख,ग िगाका भिनको नक्सा पासका लार्ग गाउँपामलकािा तनिेदन हददंा भिनको स्िामित्िकिााले भिन 
तनिााणको सुपररिेक्षण गने प्राविर्धक संग भएको सम्झौिा परको प्रति सिेि सिािेश गनुा पनेछ । यस्िो 
प्राविर्धकको योग्यिा भिन ऐन २०५५ को दफा ११(३) बिोजजि हुनु पनेछ । हदजाइन र सुपरमभजन कायाको 
गुणस्िर िथा तनिााण प्रकृयाको जजम्िेिारी हदजाइनर र सुपरभाइजरको हुनेछ । 
 

१५.१८ भिन तनिााणकिााले गाउँपामलकाको स्िीकृति बबना सडक िथा सािाजतनक स्थलिा तनिााण साििी साख्न 
पाइने छैन , राखेको पाइएिा गाउँपामलकाले सो साििी जफि गरी तनयिानुसार गनेछ ।  

 
१५.१९भिन तनिााण अनुिति र नक्सा पास बबना तनिााण भएका भिन सम्बन्धिा : यस गाउँ/िािीण क्षेरिा 
गाउँपामलकाबाट भिन तनिााण अनुिति नमलई नक्सा पास बबना हालसम्ि तनिााण भएका र तनिााण भैरहेका 
भिनहरुको हकिा एक पटकलाई यस आर्थाक िषाको अन्त्य सम्िको म्याद हदई त्यस्िा भिनहरु यस िापदण्ड 
बिोजजि भएको ब्यहोरा यस गाउँपामलकािा सूर्चकृि इजन्जतनयरबाट प्रिाणणि भई आएिा आिश्यक जाँचबुझ गरी 
यस िापदण्ड बिोजजि भएको पाइएिािोफकएको शुल्क िथा बबलम्ब शुल्क मलई  नक्सा प्रिाणणि र तनिााण 
सम्पन्न प्रिाण पर प्रदान गना सफकनेछ । सो अिर्ध पशचाि त्यस्िा भिनहरुको सम्बन्धिा गाउँपामलकाले कुनै 
कारबाही गने छैन र घरधनी स्ियं जजम्िेिार हुनु पनेछ ।  यो भिन तनिााण िापदण्ड लागू भएपतछ यस 
गाउँ/िािीण क्षेरिा गाउँपामलकाबाट भिन तनिााण अनुिति नमलई नक्सा पास बबना कुनै पतन ब्यजक्ि,संस्था िा 
तनकायले घर तनिााण गना पाउने पाउने छैन , यस प्रािधानको बणखालाप गने उपर कानूनी कारबाही हुनेछ । 
 

१६.भवन ननर्माण अनुर्नि,नक्सम पमस र भवन ननर्माण सम्पन्न प्रर्मण सलने,ददने कमर्ाववधध: 



 
 

 जग्गा धनी स्ियं उपजस्थि भई देहायका कागजािहरु संलग्न गरी अनुसूची १ बिोजजिको 
िाँचािाहदएको तनिेदन (क) भिन तनिााणकिााको नेपाली नागररकिा प्रिाण परको प्रतिमलपी 
(ख)जग्गा धनी प्रिाण पूजााको प्रतिमलपी(ग)गाउँपामलकालाई यस आ.ि.सम्ि तिनुा पने 
िालपोि,एफककृि सम्पवत्त कर लगायि सबै कर तिरेको रमसद(घ)खररद ,नािसारी गररएको 
जग्गाको हकिा िालपोि कायाालयको रजजस्िेसन फाराि,राजजनािाको प्रतिमलपी(ङ) तनिााण हुने 
घरको नक्सा ३ सेट (िेस नक्सा १ सेट, फोटोकपी २ सेट)(च) घर तनिााण गररने जग्गाको नापी 
कायाालयबाट प्रिाणणि ब्लु वप्रन्ट र िेस नक्सा(छ)जग्गाको चार फकल्ला फकटानी भएको िुचुल्का 
(ज) गुठी जग्गा भए गुठीको मसफाररस (झ)र्धिो,रोक्का राणखएको जग्गा भए र्धिो,रोक्का राख्न े
तनकाय,संस्थाको जस्िकृति िा मसफाररस (ञ)िारेश राखी नक्सा पास गने भए िारेशनािा र 
िारेशको नागररकिाको प्रतिमलपी 

 उपरोक्ि कागजािहरु संलग्न गरी हदएको तनिेदन अनुसूची २ बिोजजिको अमभलेखिा दिाा गरी 
सो को ७ हदन मभर गाउँपामलकाले आिश्यक जाँचबुझ गरी भिन तनिााण स्थल , सम्बजन्धि िडा 
कायाालय एबं सो िडाका अन्य सािाजतनक स्थलिा सँर्धयार एिं सरोकारिालाको जानकारीका 
लार्ग अनुसूची ३ बिोजजिको सूचना टाँस गनेछ । 

 सूचना टाँस गरेको १५ हदन मभर सूचना टाँसको िुचुल्का र सँर्धयार एिं सरोकारिालाको राय 
सहहिको िुचल्का ियार गररनेछ । 

 यस्िो िुचलु्का प्रा्ि भएको ७ हदन मभर अनुसूची ४ बिोजजिको अमभलेख राखी नक्सा पास गरेर 
अनुसूची ५ बिोजजिको डडवपमस लेिल सम्िको भिन तनिााण अनुिति पर  प्रदान गररनेछ । 
त्यस्िो अनुिति पाएका जग्गा धनीले भिन तनिााण स्थलिा भिन तनिााण अिर्धभर अनुसूची ६ 
बिोजजिको होडडङ िोडा अतनिाया रुपिा राख्न ुपनेछ ।  

 डडवपमस लेिल सम्िको तनिााण काया सिा्िभए पतछ प्रथि िला तनिााणको अनुिति  प्रदान 
गररनेछ र त्यस पतछ प्रत्येक िलाको तनिााण काया सिा्िी पश्चाि अको िलाको तनिााण 
अनुििी प्रदान गररनेछ ।  

 भिन तनिााण अनुिति मलएको र नक्सा पास गरेको २ िषामभर तनिााण काया सम्पन्न गररसक्नु 
पनेछ अन्यथा पुन: अनुिति मलने र नक्सा पास प्रकृया थालनी गनुा पनेछ ।  

 भिन तनिााण अनुिति पर र नक्सा पास अनुसारको तनिााण काया एिं रंग रोगन काया पूणा रुपिा 
सम्पन्न गरी सो को चेक जाँच गराई प्राविर्धकको मसफाररस र तनिााण काया सम्पन्न भएको दृश्य 
देणखने फोटोहरु संलग्न भएको तनिेदन प्रा्ि भएपतछ गाउँपामलकाले आिश्यक जाँचबुझ गरी 
प्राविर्धकको मसफाररसिा अनुसूची ७ बिोजजिको तनिााण सम्पन्न प्रिाण पर प्रदान गररनेछ ।   

 भिन तनिााण अनुिति िाग र नक्सा पासको लार्ग तनिेदन हदँदा,नक्सा पास र तनिााण सम्पन्न 
प्रिाण हददंा लाग्ने शुल्क गाउँपररषदले सिय सियिा तनधाारण गरे बिोजजि हुनेछ ।  

 
 
 

 
 



 
 

 
 

अनुसूची १ 

(नक्सा पास/भिन तनिााण अनुिति /भिन तनिााण सम्पन्न प्रिाण पर पाउन हदइने तनिेदनको निूना) 
 

श्री अजयिेरुगाउँपामलका कायाालय, 
भरपुर, डडेल्धुरा 
                                                                              मितिुः 

विषयुःनक्सा पास/भिन तनिााण अनुिति /भिन तनिााण सम्पन्न प्रिाण बारे । 
 

िैले/हािीले/यस संस्था/तनकायले देहाय बिोजजिको तनिााण काया गनुा पने भएकोले आिश्यक कागजािहरु संलग्न 
गरी यो तनिेदन हदएको छु/छौं । नक्सा पास/भिन तनिााण अनुिति /भिन तनिााण सम्पन्न प्रिाण पाउँ । 
१)जग्गा धनीको नाि,थर,ििनुः 
२)नक्सािालाको नाि,थर,ििनुः 
                       वपिा/पतिको नाि,थरुः 
                        नागररकिा नं. 
३)घर तनिााण हुने,भएको जग्गाको वििरणुः 
      हालको िडा नं.                   टोलुः                                   साविक िडा नं. 
      जग्गाको फक.नं. 
     जग्गाको क्षे.फ. 
     स्िामित्िुःतनजी/सािुहहक/गुठी/सािाजतनक/अन्य 

 
 
 

४)जग्गाको नापुः 
     िोहडाुः                                   पछाडडुः 
 दायाँ                                     िायाँ    

५)बन्ने घरको प्रयोजनुःआिास/ब्यापार/सरकारी/सािाजतनक 

६)जग्गाको चार फकल्ला िथा सँर्धयारको वििरणुः 
पूिाुःफक.नं.                       ( श्री                                          ) 
पजश्चिुःफक.नं.                   ( श्री                                                ) 
उत्तरुःफक.नं.                    ( श्री                                                ) 
दक्षक्षणुःफक.नं.                   ( श्री                                                ) 
७)तनिााण कायाको फकमसिुःछान्ने 

क.नयाँ घर तनिााण ख.िला थप 

ग.साविकको घर भत्काई पुनुः तनिााण गने घ.घर तनिााण विस्िार 

ङ.घरको िोहोडा फेने च.घरको छाना फेने 



 
 

छ.मसिा पखााल लगाउन े ज.अन्य(उल्लेख गने) 

  

  

 
 

यो तनिेदन र संलग्न कागजाििा उल्लेणखि वििरण सहह साँचो हो,झुट्टा ठहरे कानून बिोजजि सहँुला,बुझाउँला । 
                                                                         तनिेदक 

                                                                दस्िखिुः 
                                                                नाि,थरुः 
                                                                ठेगानाुः 
                                                                मितिुः 
                                                                सम्पका  नं. 
 

तनिेदनसाथ संलग्न कागजािहरु 

(क) भिन तनिााणकिााको नेपाली नागररकिा प्रिाण परको प्रतिमलपी  
(ख)जग्गा धनी प्रिाण पूजााको प्रतिमलपी 
(ग)गाउँपामलकालाई यस आ.ि.सम्ि तिनुा पने िालपोि,एफककृि सम्पवत्त कर लगायि सबै कर 
तिरेको रमसद 

(घ)खररद ,नािसारी गररएको जग्गाको हकिा िालपोि कायाालयको रजजस्िेसन फाराि,प्रतिमलपी 
(ङ) तनिााण हुने घरको नक्सा ३ सेट (िेस नक्सा १ सेट, फोटोकपी २ सेट) 
(च) घर तनिााण गररने जग्गाको नापी कायाालयबाट प्रिाणणि ब्लु वप्रन्ट र िेस नक्सा 
(छ)जग्गाको चार फकल्ला फकटानी भएको िुचुल्का 

 (ज) गुठी जग्गा भए गुठीको मसफाररस 

(झ)र्धिो,रोक्का राणखएको जग्गा भए र्धिो,रोक्का राख्ने तनकाय,संस्थाको जस्िकृति िा मसफाररस 

(ञ)िारेश राखी नक्सा पास गने भए िारेशनािा र िारेशको नागररकिाको प्रतिमलपी 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

अनुसूची २ 

भिन तनिााण सम्िन्धी तनिेदन दिाा रजजस्टर 

अजयिेरुगाउँपामलका कायाालय 

भरपुर, डडले्धुरा 
 
 

द.नं. मिति तनिेदकको 
नाि,थर 

ठेगाना जग्गाको 
फक.नं. 

जग्गाको 
क्षे.फ. 

घरको िला 
संख्या,उचाई 

घरको भुइ 
िलाको क्षे.फ. 

घरको कूल 
क्षे.फ. 

कै
फफ
य
ि 

          

          

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

अनुसूची ३ 

(दाबी बबरोध बारेको सूचना) 

अजयिेरुगाउँपामलका कायाालय 

भरपुर, डडले्धुरा 
मितिुः 

दमबी बबरोध बमरेको १५ ददने सूचनम 
 

यस गाउँपामलकाका तनम्न अनुसारका ब्यजक्िले िपमसल बिोजजिको चौहद्दीमभर घर बनाउन पाउँ भनी नक्सा पास 
र भिन तनिााण अनुितिका लार्ग यस कायाालयिा तनिेदन पेस गरेकोिा संतघयार सबासाधारणको नाििा जानकारीक 
लार्ग स्थानीयसरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ३१ बिोजजन यो सुचना प्रकामशि गररएकको छ । अिुःतनजको 
घर तनिााण हँुदा संर्धयारहरुलाई कुनै फकमसिको बाधा,वपर,िकाा,हानी,नोक्सानी िा असर पने भए सो को प्रिाण 
सहहि यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ हदन मभर यस कायाालयिा उजुरी गना आउनु हुन सूर्चि गररन्छ । 
म्याद नाघी आएका उजरुी उपर कुनै कारबाही नहुने रतनिेदकलाई तनयिअनुसारको कारबाही प्रफियाबाटनक्सा पास र 
भिन तनिााण अनुिति हदन सफकने ब्यहोरा सिेि सम्बजन्धि सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।  

 
 

मस.नं. तनिेदकको नाि,थर ठेगाना जग्गाको 
फक.नं. 

जग्गाको 
क्षे.फ. 

चार फकल्ला,संर्धयार 

     पूिा- 

पजश्चि- 

उत्तर- 

दक्षक्षण- 

 
 
 
 

प्रिुख प्रसासफकय अर्धकृि 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

अनुसूची ४ 

भिन तनिााण सम्बन्धी तनिेदनको कारबाही अमभलेख 

अजयिेरुगाउँपामलका कायाालय 

भरपुर, डडले्धुरा 
 

च.नं
. 

मिति घर 
धनीको 
नाि,थर 

ठेगाना फक.नं.,
क्षे.फ. 

घरको 
िला 
संख्या र 
उचाई 

घरको 
भुइ 
िलाको 
क्षे.फ. 

घरको 
कूल 
क्षे.फ. 

नक्सा 
पास,तनिााण 
अनुिति 
परको मिति 

घर 
तनिााण 
सम्प
न्न 
प्र.प.को 
मिति 

प्रा.
सुप
रीिे
क्षक
को 
नाि
,इ 
प द 
नं. 

कै. 

            

            

            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

अनुसूची ५ 

(तनिााण इजाजि पर) 

अजयिेरुगाउँपामलका कायाालय 

भरपुर, डडले्धुरा 
आ.ि. 
च.नं. 

                                                                    मितिुः 
विषयुःतनिााण अनुिति  

 
 

श्री................................. 
अजयिेरुगाउँपामलका िडा नं.       

          िपाईले अजयिेरुगाउँपामलका िडा नं.                               जस्थि फक.नं....................  
क्षेरफल ० – ० – ० - ०  को जग्गािा पेश भएको नक्सा बिोजजि नयाँ घर तनिााण गने / िला थप गन े/साविकको 
घर भत्काई पुनुः तनिााण गने /घर तनिााण विस्िार गने /घरको िोहोडा फेने/घरको छाना फेने/मसिा पखााल लगाउने 
काया गना नक्सा पास / तनिााण अनुितिका लार्ग तनिेदन हदनु भएककोिा स्थानीय स्िायत्त शासन ऐन २०५५ को 
दफा १५५ अनुसार तनिााण अनुिति हदइएको र सोही ऐनको दफा १५६ अनुसार नक्सा पास गररएको छ । स्िीकृि 
नक्सा र यस गाउँपामलकाद्िारा िोफकएका िापदण्डका अर्धनिा रही तनिााण काया गरेर तनिााण सम्पन्न प्रिाण पर 
मलनु हुन जानकारी गराइन्छ ।  

 
 
 

   प्रिुख प्रसासफकय अर्धकृि 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

अनुसूची ६ 

भिन तनिााण स्थलिा भिनको स्िामित्ि किााले भिन तनिााण अिर्धभर राखु्न पने होडडङ िोडा 
१)घर धनीको नाि,थरुः 
२)घर धनीको ठेगानाुः 
३)जग्गाको फक.नं.                                ४)जग्गाको क्षेरफलुः 
५)जग्गाको संर्धयारुः 
पूिा                                           पजश्चि 

उत्तर                                         दक्षक्षण  

६)घरको नक्सा पास भएको र तनिााण अनुिति मलएको मितिुः 
७) तनिााण गररसक्नु पने मितिुः 
८)घरको भुई िलाको क्षेरफलुः ९)घरको कूल क्षेरफलुः 
१०)Ground Coverage Ratio:                                                                              ११) Floor Area Ratio: 

१२)Setback                                                                                                             १३)घरको िला संख्या र उचाईुः 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

अनुसूची ७ 

(तनिााण सम्पन्न प्रिाण पर) 

अजयिेरुगाउँपामलका कायाालय 

भरपुर, डडले्धुरा 
आ.ि. 
च.नं. 

                                                                    मितिुः 
तनिााण सम्पन्न प्रिाण पर 

 
 

श्री                                         को अजयिेरुगाउँपामलका िडा नं. 
िा तनम्न बिोजजिको भिनको तनिााण काया सम्पन्न भएको ब्यहोरा प्रिाणणि गररन्छ । 
 

१) जग्गाको वििरणुःहालको ठेगानाुःअिरगिी गाउँपामलका िडा नं.  

  साविकको ठेगानाुः 
  फक.नं.                                 क्षरेफलुः 
२)चार फकल्ला 
         पूिा                                              पजश्चि 

         उत्तर                                            दक्षक्षण 

३)तनिााण काया/ फकमसिुः 
४)नक्सा पास भएको,तनिााण अनुिति मलएको मितिुः 
५)घरको भुई िलाको क्षेरफलुः                      ६)घरको कूल क्षेरफलुः 
७)घरको िला संख्याुः                             ८)घरको उचाईुः 
९)घडेरीसंग जोडडएको सडकको चौडाईुः 
१०)सडकको केन्र रेखाबाट छोड्नु पने दरुीुः                           छोडेको दरुीुः 
११)हाइटेन्सन लाइनबाट छोड्नु पने दरुीुः                             छोडेको दरुीुः 
१२)नदी फकनारा/खोल्साबाट छोड्नु पने दरुीुः                           छोडेको दरुी 
१३)सेफ्टी ट्यांकी भएको/नभएकोुः 
१४)िल तनकास भएको/नभएकोुः 
१५)सडकको नािुः 
 

मसफाररस गने                              जाँच गने                    प्रिाणणि गने 
 

आज्ञाले, 

गंगाराम सापकोटा 
प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत  


