
खण्ड 05, संख्या 13, मकवानपरु, चैत्र 19 गते, 2078 साल 

 
 

 
राक्ससराङ्ग गाउँपाललका 

 स्थानीय राजपत्र 
 

खण्ड 05, संख्या 13, मकवानपरु, चैत्र 19 गते, 2078 साल 
 

 

भाग 2 
राक्ससराङ्ग गाउँपाललका 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन 2074 को दफा 102 को उपदफा (2) 
बमोक्जम राक्ससराङ्ग गाउँ कायाापाललकाले बनाएको तल लेक्खए  

बमोक्जमको कायाववलि सोही दफाको उपदफा (3)  
बमोक्जम सवा सािारणको जानकारीको लालग  

प्रकाक्ित गररएको छ । 

 

राक्ससराङ्ग गाउँपाललकाको भवन लनमााण सम्बन्िी मापदण्ड र भवन लनमााण 
अनमुलत तथा नससा पास सम्बक्न्ि कायाववलि 2078 

संवत ्207८ सालको कायाववलि नं. 75 
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राक्ससराङ्ग गाउँपाललकाको भवन लनमााण सम्बन्िी मापदण्ड  

र भवन लनमााण अनमुलत तथा नससा पास  

सम्बक्न्ि कायाववलि 2078 

१.प्रारक्म्भक: 

लमलत २०७२ साल बैिाख १२ गते र २९ गते गएको ववनासकारी 
भकूम्पबाट मलुकुमा जनिनको अतलुनीय एवंअपरुणीय क्षलत भएको छ 
। आवाि, िैक्क्षक संस्था, स्वास््य संस्था, व्यापाररक प्रलतष्ठान, कायाालय 
भवनहरु, वक्स्तहरु, खानेपानी, बाटोजस्ता भौलतक संरचनाहरु तहसनहस 
भएका छन।् यस अकल्पनीय द:ुखद घटना पश्चात भवन लगायत भौलतक 
संरचनाहरुको बैज्ञालनक र व्यवक्स्थत मापदण्डको आवश्यकता अझ 
टडकारो भएको छ ।  रक्ससरांग गाउँपाललकाले यस अक्घ देखी न ै
सामान्य भवन मापदण्ड लाग ुगदै आएको भएता पलन हालको अवस्थामा 
पणुा रुपमा भवन संवहता कायाान्वयन गनाको लालग दररलो मापदण्डको 
आवश्यकता महिसु गररएको पररप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकार(माननीयमन्त्री 
स्तरको) लमलत २०७२/४/२९ को लनणायानसुार स्वीकृत बस्ती ववकास, 
िहरी योजना तथा भवन लनमााण सम्बन्िी आिारभतू मागादिान, २०७२ 
जारी गरी संघीय मालमला तथा स्थानीय ववकास मन्त्रालयबाट लनदेिन 
भए बमोक्जम उक्त आिारभतू मागादिान, २०७२ समेतलाई आिार मानी 
राक्ससराङ्ग गाउँ कायापाललकाको लमलत २०७८।१२।१९ गतेको बैठकले 
यो कायाववलि बनाएको छ । 
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२. कायाववलिको नाम र कायाान्वयन: 

(१) यस कायाववलिको नाम  "राक्ससराङ्ग गाउँपाललकाको भबन लनमााण 
सम्बक्न्ि मापदण्ड र भबन लनमााण आनमुलत तथा नससा पास 
सम्बक्न्ि कायाववलि, २०७८" रहेको छ । 

(२) यो कायाववलि तरुुन्त लाग ुहनुेछ । 

३.पाररभाविक िब्दहरु: 

• जग्गा उपयोग प्रलतित (Ground Coverage): जग्गा उपयोग 
प्रलतित भन्नाले भवनको भईु तलाको क्षेत्रफल र भवन बन्न ेजग्गा वा 
घडेरीको क्षेत्रफलको अनपुातलाई १०० ले गणुा गदाा हनु आउन े
प्रलतितलाई जनाउदँछ । 

• भईु क्षते्रको अनपुात (FAR: Floor Area Ratio): भईु क्षते्रको 
अनपुात भन्नाले भवनको सम्पूणा तल्लाहरुमा लनलमात क्षेत्रफलको 
योगफललाई भवन बन्ने जग्गा वा घडेरीकोक्षेत्रफलले भाग गरेर 
आएको भागफललाईजनाउदँछ । 

• सेटब्याक (Set Back): सेटब्याक भन्नाले आफुले आफ्नो जग्गामा 
भवनबनाउदासाँिलसमाना,साबाजलनकसम्पक्ि र सडक अलिकार क्षेत्रबाट 
छाड्नपुने न्यूनतम दरुीलाई जनाउदँछ । 

•  सडकको अलिकार क्षते्र (Right of Way):  सडकको अलिकार क्षेत्र 
भन्नाले ऐन, लनयम तथा स्वीकृत मापदण्डले तोकेको सडकको 
चौडाईलाई जनाउदँछ । 

• खुल्ला क्षते्र (Open Space): खुल्ला क्षते्र भन्नाले बस्ती ववकास 
क्षेत्रमा जलमन लभत्र अत्यावश्यक साबाजलनक पूवाािार सेवा ववस्तार 
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गना बाहेक कुन ैभौलतक संरचना लनमााण गना लनिेि गररएकोक्षेत्रलाई 
जनाउदछ | यसमा स्थानीय लनकायले कुन्न ै संरचना लनमााण गना 
नपाउने गरी खुल्ला क्षेत्र भनी घोिणा गरेका साबाजलनक,पती,ऐलानी 
आदद जलमनलाई समेत जनाउदँछ । 

• टालँसएको भवन (Attached Building): टाँलसएको भवन भन्नाले 
जग्गाकोसाँिलसमानामाटासेर बनाउन प्रस्ताब गररएको वा बनाएको 
भवनलाईजनाउदँछ । 

• जोलडएको भवन (Joined Building): जोलडएको भवन भन्नाले 
बेग्लाबेग्लै स्वालमत्व भएको एक आपसमा भारवाहन अंगहरु संयकु्त 
रुपमा लनमााण भएको भवनहरुलाई जनाउदँछ । 

• आंक्िक लनमााण सम्पन्न : आंक्िक लनमााण सम्पन्न भन्नाले उपयोग गना 
लमल्ने गरी न्यूनतम १ तल्ला लनमााण भएको भवनलाई जनाउदँछ । 

• स्थानीय तह : यस आिारभतू लनमााण मागादिानको प्रयोजनका लालग 
स्थानीय तह भन्नाले बकैया गाउँपाललकालाई जनाउदँछ । 

• िहरी लबकास कायाालय: िहरी लबकास कायाालय भन्नाले सम्बक्न्ित 
क्जल्ला हेने िहरी ववकास तथा भवन लनमााण लबभाग,लडलभजन 
कायाालयलाई जनाउदँछ । 

• तोवकएको प्रालबलिक सलमलत: तोवकएको प्रालबलिक सलमलत भन्नाले 
स्थानीय तहका प्रमखुको संयोजकत्वमा लनजले तोकेको सम्बक्न्ित 
लबभाग वा िाखाको इक्न्जलनयर,िहरी लबकास तथा भवन लनमााण 
लबभाग र क्जल्ला प्रालबलिक कायाालयको प्रलतलनलि,नापी अलिकृत तथा 
आमक्न्त्रत वविेिज्ञहरु सवहतको सलमलतलाईजनाउदँछ । 

• लनयक्न्त्रत भौलतक योजना (Secured Physical Plan): लनयक्न्त्रत 
भौलतक योजना भन्नाले लनयक्न्त्रत रुपमा मात्र प्रयोग 
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हनुे,साँिलसमानालाई पखााल लगाएर सरुक्क्षत गररएको भौलतक 
योजनालाई जनाउदँछ । 

• साबाजलनक भौलतक योजना (Public Physical Plan): साबाजलनक 
भौलतक योजना भन्नाले केवह स्वालमत्त्वकतााहरुले आफ्नो लगानीमा 
ववकास गरेको तर लतनका सडक,खुल्ला क्षते्र आदद साबाजलनक 
प्रयोगको लालग समेत खुल्ला गररएको भौलतक योजनालाई जनाउदँछ 
। 

• वातावरण मैत्री स्थानीय िासनको प्रारूप: वातावरण मैत्री स्थानीय 
िासनको प्रारूप भन्नाले नेपाल सरकार मन्त्रीपररिदले 
२०७०/६/२३ मा स्वीकृत गरेको वातावरण मैत्री स्थानीय िासन 
प्रारूप,२०७०(Environment Friendly Local Governance 

Framework,2013)लाईजनाउदँछ । 

• क वगाका भवन: क वगाका भवन भन्नाले भवन ऐन २०५५ को 
दफा ८(क) अनसुार ववकलसत मलुकुमा अपनाइएका भवन संवहता 
समेतको अनिुरण गरी इन्टरनेिनल स्टेट अफ आटामा आिाररत 
हनुे गरी बनाइने अत्यािलुनक भवनहरुलाई जनाउदछ । यस 
अन्तगात घर अगालडको सडक लेबलबाट १८ लमटर अग्लो वा पाँच 
वा सो भन्दा बढीतला भएको बढी उचाईका(High Rise) भवनहरु 
पदाछन।्साथै वविेि प्रयोगका भवनहरुजस्तै: लसनेमाहल,साबाजलनक 
भवनहरु(जहाँिेरै मालनसहरु जम्मा हनु्छन)्,लबिालय 
भवनहरु,अस्पताल आदद साथै राविय महत्त्वका संबेदनिील 
वियाकलापको लालग लनमााण हनुे भवनहरु जस्तै: दरुसंचार,रेलडयो 
तथा टेलीलभजनसंचार,पेट्रोललयम पदाथा संचय गने 
भण्डारहरु,लबमानस्थल लनयन्त्रणतथा संचालनका लालग बन्ने 
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भवनहरु,सांस्कृलतक महत्वका भवनहरु र अन्य महत्वपूणा सरकारी र 
साबाजलनक प्रयोजनका भवनहरु यस बगामा पर्दछान ्। 

• ख बगाका भवन: ख बगाका भवन भन्नाले भवन ऐन २०५५ को 
दफा ८(ख) अनसुारभइँुतलाको क्षते्रफल १००० वगा वफट भन्दा 
बवढभइँु तला सवहत ३ तला भन्दा बवढ वाStructural Span 

४.५लमटर(१४'-९”)भन्दा बवढ भएका भवनहरुलाई जनाउदँछ । 

• ग बगाका भवन: ग बगाका भवन भन्नाले भवन ऐन २०५५ को दफा 
८(ग)अनसुारभइँुतलाको क्षते्रफल १००० वगा वफट सम्मरउचाई ३ 
तला सम्म वाStructural Span ४.५लमटर(१४'-९”)भन्दा कम 
भएका भवनहरुलाईजनाउदँछ । 

• घ बगाका भवन: घ बगाका भवन भन्नाले भवन ऐन २०५५ को दफा 
८(घ) अनसुार क,ख,ग बगामा नपरेका इट्टा,ढंुगा,माटो,बाँस,खरआदद 
प्रयोग गरी लनमााण भएका अलिकतम २ तलाका भवनहरुलाई 
जनाउदँछ । 

• माटो परीक्षण: माटो परीक्षण भन्नाले सहरी ववकास मन्त्रालयले जारी 
गरेको “माटो पररक्षण लनदेक्िका”ले तोकेको परीक्षण 
प्रकृया/ववलिलाईजनाउदँछ । 

• आिारभतू साबाजलनक पूवाािार सेवाहरु: आिारभतू साबाजलनक 
पूवाािार सेवाहरु भन्नाले सडक, ढल, खानपेानी, लबजलुी आददलाई 
जनाउदँछ । 

• संस्थागत भवन: संस्थागत भवन भन्नाले लबिालय, लबश्वलबिालय, 
अस्पताल, सरकारी, लनक्ज तथा पक्ब्लक लललमटेडका कायाालय भवन 
आददलाईजनाउदँछ । 
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• सभा-सम्मेलन भवन: सभा-सम्मेलन भवन भन्नाले मालनसहरु जमघट 
हनुे गैरआवासीय प्रयोजनका लसनेमाहल,संयकु्त बजार,लबिाल 
बजार,मक्ल्टपल कम््लेसस,तारे होटल आददलाईजनाउदँछ 

• सावाजलनक भवनः सावाजलनक भवन भन्नाले संस्थागत भवन , 

सभासम्मेलन भवन लगायत सभाहल,साँस्कृलतक समारोह तथा 
भोजभतेर स्थल, आलललाई जनाउँदछ । 

• व्यापाररक भवनः व्यापाररक भवन भन्नाले पणुा व्यापाररक भवनको 
अलावा कुन ैतला व्यापाररक प्रयोजनमा रहेका र कुनै तला आवासीय 
प्रयोजनमा रहेको भवनलाई समेत जनाउँदछ । 

• इक्न्जलनयर/आवका टेसटर: इक्न्जलनयर/आवका टेसटर भन्नाले नपेाल 
इक्न्जलनयररङ्ग पररिद्मा दताा भई इक्न्जलनयररङ्ग ब्यवसाय गना सम्बक्न्ित 
लनकायबाट अनमुलत प्राप्त लबिेिज्ञलाई जनाउदँछ । 

४. भवन लनमााण मापदण्ड तथा संवहता कायाान्वयन र नससा पास जस्ता 
प्राववलिक कायाको लालग यस गाउँपाललकामा मान्यता प्राप्त क्िक्षण 
संस्थाबाट लसलभल/आवका टेक लबियमा इक्न्जलनयररङ लबियमा स्नातक तह 
उलतणा र नपेाल इक्न्जलनयररङ काउक्न्सलमा दताा भएका लसलभल/आवका टेक  
को ब्यवस्था समेत गररनेछ ।  

५. भवनको लडजाइन एवं लनमााण सपुररवेक्षणको व्यवस्थापन  

५.१ गाउँपाललकामा कायारत प्राववलिकले नससा लडजाइन गना नपाउनेः 
यस गाउँपाललकामा कायारत प्राववलिक  जनिक्क्तले यस गाउँपाललकाको 
क्षेत्रलभत्र लनमााण हनुे भवनहरुको नससा लनमााण र ड्रइङ लडजाइन जस्ता 
कायामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा संलग्न हनु पाउन े छैनन ् । तर 
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सावाजलनक प्रयोजनका लालग आफु कायारत र यस गाउँपाललकाको 
लगानीमा लनमााण हनुे सावाजलनक भवनहरुको नससा लनमााण, सपुरीवेक्षण 
र लडजाइन गना यस प्राविानले बािा पगु्ने छैन । साथै परामिादाताबाट 
लडजाईन गररएको नसिामा समेत इक्न्जलनयररङ्ग काउक्न्सलको नम्बर 
सवहत लडजाइनकतााले प्रमाक्णत गनुापनेछ । 

५.२ लनमााण मापदण्ड तथा भवन संवहता ववपररत नससा लनमााण 
स्ट्रसचरल लडजाइन र लसफाररस गने प्रलतबन्ि:गाउँपाललकाले भवन 
लनमााणको काया सम्पन्न प्रलतवेदन ददन ु अक्घ नससा लडजाइन वा लनमााण 
सपुरीवेक्षण गना प्रववलिकबाट लनमााण भएको भवन प्रचललत काननु,भवन 
संवहता तथा लनमााण,संवहता तथा लनमााण सम्बन्िी मापदण्ड अनसुार भएको 
प्रमाक्णत गराएर मात्र आफ्ना प्रालबलिकबाट समेत जाँचपास गराई लनमााण 
सम्पन्न प्रलतबेदन ददनेछ । मापदण्ड ववपरीत नससा तयार एवं स्वीकृत 
भएमा तथा भवन संवहता ववपररत भवनको Structural Designप्रमाणीत 
गरेमा वा गलत प्रमाणीत गरेमा यसको क्जम्मेवार सोही व्यक्क्त हनुेछ । 
नससामा नससा तयार गने , लडजाइन गने , भवन सपुररवेक्षण गने 
प्राववलिकको नाम,नेपाल इक्न्जलनयररङ्ग काउक्न्सल दताा नम्बर उल्लेख गरी 
लनज आफैले अलनवाया रुपमा दस्ताखत समेत गरेको हनुपुनेछ । सथै 
नससा प्रमाक्णतका लालग लसफाररस गने गाउँपाललकाका प्राववलिक 
कमाचारीले समेत अलनवाया रुपमा आफ्नो नाम र नेपाल इक्न्जलनयररङ्ग 
काउक्न्सलको दताा नम्बर उल्लेख गरी दस्तखत समेत गरेको हनु ुपनेछ 
।नससा प्रमाक्णतका लालग लसफाररस गने प्राववलिक कमाचारीले भवन 
संवहता तथा लनमााण मापदण्ड ववपररत नससा तयार गने,लडजाइन गने, 
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सपुररवेक्षण गने तथा नससा तथा लडजाइन प्रमाक्णत गने प्रालबलिकलाई 
आवश्यक कारवाहीको लालग गाउँपाललका प्रमखुले नेपाल इक्न्जलनयररङ्ग 
काउक्न्सलमा लेखी पठाउन ु पनेछ ।साथै यस्ता प्रालबलिकलाइ 
गाउँपाललकाले कालो सकु्चमा समेत राक्ख नाम सावाजलनक गनुापनेछ । 

५.३ इक्न्जलनयररङ परामिादाता सूक्चकृत हनु ुपने: यस गाउँ क्षते्रमा घर 
नससा सम्वन्िी ड्रइङ लडजाइन सपुरीवेक्षण जस्ता परामिा सेवा ददने 
व्यक्ती संस्था (परामिादाता) यस गाउँपाललकामा सूक्चकृत भएको हनु ुपने 
छ । 

५.४ सावाजलनक उपयोलगता सेवा प्रयोग गना भवन लनमााण सम्पन्न 
प्रलतबेदन ललन ु पने: अव उप्रान्त पणूा वा आंक्िक रुपमा भवन लनमााण 
सम्पन्न प्रलतवेदन नददएका भवनहरुमा ववद्यतु, टेललफोन र खानेपानी 
पाइपका िारा जडानको लसफाररस गररने छैन । 

५.५ गाउँपाललकामा संस्थागत भवन तथा (क) वगा एवं दि हजार वगा 
वफटभन्दा वढी क्षेत्रफल भएका भवन लनमााणको अनमुलत ददन ु अक्घ 
लसफाररस आवश्यक पने:गाउँपाललकाले गाउँक्षेत्रमा लनमााण हनुे भवन ऐन 
२०५५ को दफा ८ (क) अनसुारका भवनहरुको नससा पास गदाा 
अध्यक्ष/प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत संयोजकत्वमा भवन संवहता तथा 
नससा िाखाको प्रमखु, सम्वक्न्ित ववज्ञहरु, क्जल्ला प्राववलिक कायाालयको 
इक्न्जनीयर, िहरी ववकास कायाालयका प्रमखु वा लनजले तोकेको 
इक्न्जलनयर प्रलतलनलि, नावप कायाालयका नापी अलिकृत रहेको सलमलतको 
लसफाररसमा मात्र नससा पास गनुापने छ । तर गाउँपाललकाको लनणायवाट 
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जनु सकैु वगाका भवनमा प्राववलिक सलमलतको लसफाररस आवश्यक पने 
व्यवस्था कायम गना ससनेछ ।अध्यक्ष/प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत र 
नापी अलिकृत वाहेक उक्त सलमलतमा रहने सदस्यहरु नेपाल इक्न्जलनयररङ 
काउक्न्सलम दताा भएको हनु ु पने छ । ्लालनङ परलमट Structural 

Permit तथा वातावरणीय पररक्षणको हकमा सम्वक्न्ित ऐन लनयमावलीले 
तोकेको व्यवस्था आनसुार न ैगनुा पनेछ । 

५.६ संस्थागत भवन तथा (क) वगा एवं दिहजार वगावफटभन्दा 
बढीक्षेत्रफल भएका भवन लनमााण अनमुती ददँदा तथा लनमााण सम्पन्न 
प्रलतवेदन ददँदा तेश्रो पक्ष जाचँ (Third Party Verification) गनुा पने, 

गउँपाललकाले संस्थागत भवन तथा दिहजार वगावफट भन्दा ववढ 
क्षेत्रफल भएका भवनको लनमााण अनमुलत ददँदा तथा लनमााण सम्पन्न 
प्रमाणपत्र ददँदा गाउँपाललका वा स्वालमत्वकतााले आवश्यक ठानेमा तेश्रो 
पक्ष जाँचको व्यवस्था गरी सो समेतको आिारमा भवन लनमााणको 
अनमुलत र लनमााण सम्पन्न प्रलतबेदन ददन सवकनेछ । यस प्रयोजनको 
लालग गाउँपाललकाले भबन लनमााणको नससा लनमााण, लडजाइन तथा 
सपुरीवेक्षणको लनलमि नेपाल इक्न्जलनयररङ काउक्न्सलमा दताा भई उक्त 
काउक्न्सलवाट दताासवटफाइड भएका इक्न्जलनयरहरुको हरेक विा 
अध्यावलिक रोष्टर बनाई रोष्टरमा भएका इक्न्जलनयरहरुवाट तेश्रो पक्षीय 
जाँच गराउन ु पने छ । राविय तथा अन्तरााविय महत्वका जवटल 
प्रकृलतको भबन संरचनाको लडजाइनमा गाउँपाललकाले Pre-Review को 
व्यबस्था समेत गना ससनेछ । 



खण्ड 05, संख्या 13, मकवानपरु, चैत्र 19 गते, 2078 साल 

10 
 

५.७ भवन लनमााणको आंक्िक अनमुलत ,गाउँपाललकाले भवन लनमााणको 
अनमुलत ददँदा सम्पूणा भवनको अनमुलत एकै पटक नददई पवहलो पटक 
लडवपलस लेभल सम्मको मात्र अनमुलत प्रदान गनुा पने छ । भवन 
मापदण्ड तथा संवहता अनसुार सो लडवपलस भए नभएको सपुरीवेक्षण गरी 
क ख र ग वगाको भवनको हकमा भवनको स्वालमत्व कतााले लनयकु्त 
गरेको भवन ऐन २०५५ को दफा ११(३) ले तोकेको योग्यता पगेुको 
सपुररवेक्षकबाट समेत प्रमाणीत गरर मापदण्ड र संवहता अनसुार भएमा 
मात्र मालथल्लो तल्लाको अनमुलत प्रदान गररनेछ । गाउँपाललकाले 
उपरोक्त प्रविया परुा गरी लनवेदन प्राप्त भएको लमलतले वढीमा ७ ददन 
लभत्र लनवेदकको टंुगो लगाउने व्यवस्था गनेछ । 

५.८ भवन लनमााणको आंक्िक लनमााण सम्पन्न प्रलतवेदन भवन संवहता र 
मापदण्डको पररलिलभत्र रही भवन लनमााणको स्वीकृलत प्रदान गररएको 
अवलि लभत्र लनमााण काया सम्पन्न हनु नसकेमा भवनको जलत तलाको 
लनमााण काया सम्पन्न भएको छ, सोको लनमााण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्रदान गना 
सवकनेछ । यसरी लनमााण सम्पन्न प्रमाणपत्र ललइसकेपलछ थप लनमााण गनुा 
पदाा नससा पासको िरुु अनमुलतको म्याद गजु्रमेा पनुः अनमुलत ललन ु
पनेछ । 

५.९ भवन लनमााण सम्पन्न प्रलतवेदन नभएका भवनहरु साववाजलनक 
प्रयोजनमा भाडामा ललन नपाइने: आलथाक विा २०७८/०७९ देक्ख 
सरकारी लनकाय तथा नेपाल सरकारको पूणा वा आंक्िक स्वालमत्वमा 
सञ्चाललत लनकायहरु  तथा संगदठत संस्थाहरुले घर भडामा ललन ु अक्घ 
गाउँपाललका,क्जल्ला क्स्थत सहरी ववकास कायाालय वा क्जल्ला प्राववलिक 
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कायाालयवाट भाडामा ललन लालगएको भवन प्रचललत भवन संवहत तथा 
मापदण्ड अनसुार भएनभएको जाचँ गराएर भवन लनमााण सम्पन्न प्रलतवेदन 
भएका उपयकु्त भवन माात्र भाडामा ललन पाउनछेन । यस ववपररत भाडा 
सम्झौता गरेमा सम्झौता गने  प्रमखु व्यक्क्तगत रुपमा क्जम्मेवार हनुेछ । 

५.१० भवन संवहता तथा मापदण्ड पालन नगरी सावाजनीक भवन लनमााण 
गने सावाजनीक लनकायका क्जम्मेवार पदालिकारीलाई कारवाही गने, राविय 
भवन संवहता र स्वीकृत भवन लनमााण मापदण्ड ववपररत हनुे गरी र नससा 
पसा नगरी सावाजलनक लनकायको लगानीमा भवन लनमााण गरेमा वा गाउँ 
क्षेत्रमा नससा पास नगरी भवन लनमााण गरेमा गाउँपाललका 
गाउँकायापाललकाको बैठकवाट लनणाय गरी यसमा संलग्न पदालिकारीको 
नाम समेत सावाजलनक गरी तालकु लनकायमा यस्ता पदालिकारीलाइ 
कारवावहको लालग लेक्ख पठाउन ुपने छ । गाउँपाललकाको लगानीमा वन्न े
भवनमा समेत यस प्राविान वमोक्जम भवन लनमााण गनुा पनेछ । 

६. सडकको क्षते्रालिकार लभत्र वनेका गैर काननुी संरचानाहरु हटाउने । 

सडकको क्षते्रालिकार लभत्र वनकेा गैर काननुी संरचनाहरु र लतनका 
स्वालमत्वकतााको नाम सवहतको वववरण सावाजलनक गरी गाउँपाललकाको 
गाउँकायापाललकाको वैठकको लनणाय वमोक्जमको म्याद ललइ 
स्वालमत्वकताावाट नै हटाउन लगाइने छ । तोवकएको समय सम्म पलन 
त्यस्तो गैर काननुी संरचनाहरु नहटाउनेको हकमा िनु्य सहनक्िलताको 
नीलत अपनाई गाउपाललकाले भत्काउनेछ । त्यसरी ती संरचनाहरु 
भत्काउन लागेको खचा समेत सम्वक्न्ित स्वालमत्वकताावाटै सरकारी वाँकी 



खण्ड 05, संख्या 13, मकवानपरु, चैत्र 19 गते, 2078 साल 

12 
 

सरह असलु उपर गररने छ । सडकको अलतिमण हटाई यसको ववस्तार 
कायालाई लनरन्तरता ददन अध्यक्षको नेततृ्वमा प्रमखु प्रिासकीय 
अलिकृत,क्जल्ला वन, मालपोत र नापी कायाालयका प्रमखु वा प्रलतलनलि, 
गाउँपाललकाका इक्न्जलनयर, इलाका प्रहरी प्रमखु, उद्योग वाक्णज्य संघ र 
लनमााण व्यवसायी संघका प्रलतलनलि, गाउँपाललकामा कृयाक्िल राजनैलतक 
दलका १÷१ जना प्रलतलनलिहरु सदस्य रहेको एक सडक तथा 
सावाजलनकजग्गा संरक्षण सलमलत गठन गना सवकने छ । साथै यस गाउँ 
क्षेत्रका सडकहरुको अलभलेख अध्यावलिक गरी सो अलभलेखलाई मालपोत 
र नापी कायाालयमा लगतबध्द गररनेछ ।   

७.खुल्ला क्षते्र सम्वन्िी व्यवस्था: 

गाउँपाललकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सावाजलनक तथा सरकारी 
जग्गाहरुको अलभलेख अद्यावलिक गरी लतनको संरक्षण समेत गने लनलत 
ललनेछ । आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सावाजनीक जलमनलाई खुल्ला क्षेत्रको 
रुपमा घोिणा गरी सो क्षेत्रमा सावाजलनक हररयाली पाका  तथा 
उद्ययानहरुमा रुपान्तरण्त गदै ललगनेछ। यस कायामा पलन दफा ६ 
वमोक्जम गठन भएको सलमलतको सहयोग र सल्लाह ललन सवकतेछ। 
सावाजलनक,ऐलानी,पलता जग्गाहरुलाइ नेपाल सरकार (मक्न्त्रपररिद) को 
लनणाय ववना कोवह कसैलाई कुन ै प्रयोजनको लालग हकभोग हस्तान्तरण 
गना वा उपभोग गना लसफाररस समेत गररने छैन।  

८. भवन लनमााण इजाजतपत्र राख्न ेव्यवस्था: 
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भवनको स्वालमत्वककतााले भवन लनमााण अवलिभर स्वीकृत भवन लनमााण 
इजाजतपत्र र स्वीकृत नससा वववरण लनमााणस्थलमा देक्खने गरी राख्न ु
पनेछ । लनमााणािीन क र ख वगाका भवनहरुको हकमा 
स्वालमत्वकतााहरुले लनमााणस्थदमा प्राववलिक सपुररवेक्षकको वववरणका 
साथै स्वीकृत भवन लनमााण अनमुलतपत्र र नससाका अलतररक्त भवनको 
नससा पास भएको लमलत र भवनका आिारभतू मापदण्डहरु जस्तै 
Ground Coverage Ratio, Floor Area  लनमााण गदाा छाडन ु पने 
Setback क्षते्र आदद वववरणहरु लनमााण काया सम्पन्ननभएसम्म सवैले 
देख्न ससने गरी होलडाग वोडामा राख्न ुपनेछ।  

९. यस गाउँपाललकामा भवन लनमााण सम्वन्िमा यस मापदण्डमा उल्लेख 
भएको ववियमा यसै वमोक्जम र यसमा उल्लेख नभएको ववियमा सहरी 
ववकास मन्त्रालयवाट तयार गररएको भवन लनमााणको नमनुा मापदण्ड 
२०७१ तथा सोवह मन्त्रालयवाट स्वीकृत सहरी योजना सम्वन्िी 
आिारभतू मापदण्ड २०७१ तथा अन्य प्रचललत काननुको मापदण्ड 
वमोक्जम हनुे छ । 

 

१०. भ–ूउपयोग योजना कायाान्वयन 

यस गाउँपाललकाले भलूमसिुार तथा व्यवस्था मन्त्रालय तथा स्थानीय 
स्वयत िासन ऐनले तोकेका प्रवकया पूरा गरी गाउँ क्षेत्रमा पूणा वा 
आंक्िक रुपमा Risk-Sensitive भ–ूउपयोग योजना कायान्वयनमा 
ल्याउन ससनेछ । यस प्रयोजनका लालग गाउँपाललकाको पररिदवाट 
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भमूीलाई राविय भ–ूउपयोग लनलत २०६९ का आिारमा ववभाजन 
गररनेछ । यसरी भ–ूउपयोग योजना लनमााण भएपलछ तोवकएको क्षमतामा 
तोवकएको प्रयोजनको लालग मात्र भवन लनमााण गनुा पनेछ । 

११. भवन लनमााणमा बन्देज 

जोक्खम नससांकनका आिारमा क्जल्ला दैवव प्रकोप उद्धार सलमलतले 
वाढी,पैरो,भ–ूक्षय आदद जोक्खमका आिारमा जोक्खमयकु्त क्षेत्रको पवहचान 
गरी सो क्षेत्रमा भवन लनमााण गना प्रलतवन्ि लगाउने गरी यस 
गाउँपाललकामा लसफाररस गरेमा गाउँपाललकाले उक्त क्षेत्रमा भवन लनमााण 
गना आंक्िक वा पूणा प्रलतवन्ि लगाउन ससनेछ । 

१२. भवन संवहताको कायाान्वयन 

चाल ुआलथाक विा लभत्र यस गाउँपाललकाले राविय भवन संवहता २०६० 
लाई कायान्वयनमा ल्याउनेछ । 

१३. जग्गा ्लवटंग सम्वन्िी व्यवस्थाहरु: 

जग्गाको ्लवटंग गरी लबिी ववतरण गररने जस्तो जग्गाको काराबार गने 
चाहने सँस्थाले व्यवसावयक तथा व्यापाररक प्रयोजनको लालग जग्गा 
ववकास, सामवुहक आवास, कुनै पलन सवासािारण भेला हनुे सपुरमाका ट, 

स्कूल, कलेज, अस्पताल, नलसाइगहोम, बैंक तथा ववलतय सँस्था 
पोललक्सललनक आददले भौलतक योजना कायाान्वयन गने ुा पदाा गाउँपाललकाले 
गठन गरेको प्राववलिक सलमलतको लसफाररसमा यस गाउँपाललकाले उक्त 
कायाहरुको Planning Permit स्वीकृत गना ससनेछ । यसरी Planning 
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Permit दददा ्लवटंग गररने जग्गाको क्षेत्रफल तोकी बाटो बाहेक कूल 
जलमनको कक्म्तमा ५% वा गाउँ पररिर्दले तोकेको लनक्श्चत प्रलतित जलमन 
्लवटंगको जग्गा लभत्र पने गरी उपयकु्त स्थानमा खुल्ला क्षेत्र तथा 
पाका को लालग सावाजलनक स्वालमत्वमा राख्न ुपनेछ । सो ्लवटंग क्षेत्रमा 
प्रवेि गने मूल सडकको चौडाई कक्म्तमा ८ लमटर, ्लवटंग क्षेत्रमा 
सडकको चौडाइ कक्म्तमा ६ लमटर र सडक वकनारबाट सेट ब्याक १.५ 
लमटर हनु ुपनेछ । ्लवटंग गररने जग्गाको न्यनुतम क्षेत्रफल ३० रोपनी 
वा  गाउँपाललका पररिदले लनिाारण गरे बमोक्जम हनुेछ । तर 
गाउँपाललका स्वयंले यस्तो काया गना चाहेमा यो न्यनुतम क्षेत्रफलको 
सीमा लाग ु हनुेछैन । ्लवटंग गरेको क्षते्रमा टेललफोनको खम्बा, 
लबजलुलको खम्बा, ढल तथा बाटो वपच गने क्जम्मेवारी ्लवटंगकतााकै हनुे 
गरी ्लवटंगको Planning Permit स्वीकृत गाररनेछ । साथै ्लवटंग 
गररएको हरेक घडेरीले तोवकएका भवन मापदण्ड समेत परुा गनुा पने छ 
। उपरोक्त मापदण्डहरु पूरा गरेर मात्र Planning Permit प्रदान  गना 
सवकनेछ । यस प्राविान ववपररत ्लवटंग गरेमा उक्त ्लवटंग क्षेत्रमा 
सावाजलनक उपयोलगताहरु जस्तै िारा लबजलुी टेललफोन जस्ता सेवाहरु 
जडान हनुै छैनन ्। साथै उक्त जग्गा रोक्का राख्न लगाउन सवकने छ । 
जग्गा ्लवटंग सम्बन्िमा गाउँपाललको आगामी गाउँ पररिर्दले सहरी 
ववकास मन्त्रालयले लनिाारण गरेको मापदण्ड अनसुार आवश्यक 
ववलनयमावली जारी गरी व्यवक्स्थत गनेछ । 

१४. जोक्खम यकु्त संरचना तथा पखााल भत्काउने  
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गाउँपाललकाले आफनो क्षेत्रमा रहेका जोक्खमयकु्त पखाालहरु पवहचान गरी 
तिकाल भत्काउन लगाउनेछ । घरको स्वालमत्वकतााले सो संरचना 
नभत्काएमा स्वालमत्वकतााको खाचमा गाउँपाललकाले भत्काई 
आवागमनलाई सहज तलु्याइनेछ । साथै यस मापदण्डमा तोवकय अनसुार 
पखााल लगाउने अनमुती दददा सेटब्याक छोडेर मात्र पखााल लगाउन े
अनमुती प्रदान गररनेछ । तर आफ्नो लनक्ज स्वालमत्वको जग्गालभत्र 
सावाजलनक  आवगमनलाई प्रलतकूल प्रभाव नपने गरी रुख लबरुवाको 
हररत बार लगाउन सवकनेछ । सडकको क्षेत्रलिकार तथा उक्त सडकको 
सेटब्याकमा पने टप , बादाली लगायतका संरचनाहरु समेत भत्काउन ु
पनेछ । 

१५. योजना तथा भवन लनमााण सम्बन्िी आिारभतू मापदण्डहरु 

१५.१ यस मापदण्ड जारी भएको लमलत देक्ख भवन लनमााणको 
मापदण्डहरु पयुााउने प्रयोजनको लालग जग्गा जलमनको स्वालमत्व 
हस्तानतरण नगरी सँलियारको मन्जरुनामा/करारनामाको आिारमा नससा 
स्वीकृत गररने छैन । 

१५.२ यस मापदण्ड जारी भएको लमलत देखी भवन संवहता सम्बन्िी 
मापदण्डहरुलाई प्रलतकूल हनु े गरी कुन ै पलन िता तोकी नससा स्वीकृत 
गररने छैन । तर गाउँपाललकाले भवन लनमााण अनमुलत ददंदा वा भवन 
लनमााण सम्पन्न प्रलतवेदन ददंदा नपेाल सरकारबाट स्वीकृत वातावरण मैत्री 
स्थानीय िासन प्रारुप २०७० मा ब्यवक्स्थत गाउँक्षेत्रका घर पररवार 
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तहको आिारभतू तथा ववकलसत सचुकहरु परुा गनुापने िताहरु समावेि 
गना बािा पगु्ने छैन । 

१५.३ यस गाउँ क्षेत्रमा लनमााण हनुे नयाँ भवनहरुमा लनमााण सम्पन्न वा 
आंक्िक सम्पन्न प्रमाणपत्र नललइकन  कुनै पलन भवनहरु उपयोग गना 
पाइन े छैन ।साथै लनमााण सम्पन्न प्रमाणपत्र ललइसकेपलछ 
गाउँपाललकाहरुको पवुा स्वीकृलत तथा नससा पास एवं भवन लनमााण 
अनमुलत ववना संरचनाहरुमा पररवतान (थपघट)गना पाइने छैन । 

१५.४ भवनको उपयोलगता पररवतान गना अनमुलत ललन ु पने: भवन 
लनमााणको अनमुलत तथा नससा स्वीकृलत जनु प्रयोजनको लालग ललइएको 
हो सोवह प्रयोजनको लालग मात्र उक्त भवन उपयोगमा ल्याउन ुपने छ । 
उपयोग पररवतान गनुा परेमा यो मापदण्ड,स्वीकृलत भउूपयोग योजना भए 
सो अनसुार र भवन लनमााण संवहताको अलिनमा रवह अलनवाया रुपमा 
उपयोग पररवतान क्स्वकृती ललएर मात्र भवन उपयोग गना सवकने 
छ।कसैले गाउँपाललकाको क्स्वकृती लबना भनवको उपयोलगता पररवतान 
गरेमा गाउँपाललकाले उक्त भवनमा जडान गरेको लबद्यतु, खानेपालन 
,टेलीफोन आदद सावाजलनक उपयोलगताहरु काट्न सम्बक्न्ित लनकायलाई 
लेखी पठाउने छ  र सम्बक्न्ित कायाालयले पलन लेखी आयबमोक्जम 
गररददन ु पनेछ । साथै यसरर स्वीकृलत लबना उपयोलगता पररवान गने 
ब्यक्क्त तथा संस्थालाइ गाऊँपाललकाले समेत आफ्नो सेवाबाट बक्ञ्चत गना 
ससने छ । 
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१५.५ भवन ऐन २०५५को दफा ८ अनसुारका (ख) बगाका पाँच तला 
भन्दा अग्ला सवै भवन र कुन ै पलन सवासािरण भेला हनुे सवपङ मल, 

सपुरमाकेट ,स्कुल,कलेज अस्पताल ,नलसाङहोम, पोललक्सललनक आददको 
भवन लगाएत १५ लमटर भन्दा अग्ला भवनहरुको हकमा  माटो पररक्षण 
गरी पेि गनुापने र दिहजार वगा वफट भन्दा मालथका भवनहरुको 
भौगलभाक पररक्षण  (Geo Technical Investigation)गनुा पनेछ । माटो 
पररक्षण नगरी लनमााण भएका उक्त बगाका भवनहरुमा जडान 
भएकोलबद्यतु, खानेपालन, टेललफोन आदद उपयोलगताहरु काट्न यस 
गाउँपाललकाले सक्म्बक्न्ित लनकायलाइ लेखी पठाउने छ र सम्बक्न्ित 
कायाालयले पलन लेखी आयबमोक्जमा गररददन ुपनेछ ।  

१५.६ लनमााण सम्पन्न प्रमाणपत्र ववना बैवकङ कारोवार र इन्सरेुन्स 
कारोवार नगना गाउँपाललकाले सक्म्बक्न्ित लनकायलाइ लेखी पठाउन ेछ र 
बैवकङ र इन्सरेुन्स लनकायहरुले पलन उक्त कायामा सहयोग गनुापनेछ ।  

१५.७ प्रचललत काननुको पररलिलभत्र रवह िहरी ववकास मन्त्रालय वा 
खानी तथा भौगलभाक ववभागले माटो तथा भौगलभाक पररक्षण गरी तोकेको 
स्थानमा मात्र ५ तला भन्दा बढी वा १७ लमटर भन्दा अग्ला संरचना 
लनमााण गना अनमुलत प्रदान गना सवकन े छ ।यी अलिकारीक 
लनकायहरुबाट अग्ला संरचना लनमााण गना सवकने स्थान नतोवकएसम्म 
१७ लमटर भन्दा अगला भवनको नससा पास हनुे छैन । साथै खानी 
तथा भगुभा लबभागले नपेाल राजपत्रमा प्रकाक्ित गरी लनिेि गरेका क्षेत्रमा 
भवन लनमााण गना पाइने छैन । खानी तथा भ–ुगभा लबभागको अलिम 
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क्स्वकृती नललइ ३० लडिी भन्दा बढी लभरालो जलमनमा भवन लनमााण 
स्वीकृलत प्रदान गना पाइन ेछैन । 

१५.८ अव उप्रान्त आवसीय प्रयोजनको लालग लनमााण हनुे भवनहरुमा 
सटर तथा पसल राख्न पाइन ेछैन । यदद कसैले सटर पसल राखी भवन 
लनमााणको स्वीकृलत ललएमा सो भवनलाई स्वतः व्यापाररक भवन मालननेछ 
। साथै ६ मीटर भन्दा कम  चौडाइको सडकको पहुँच भयको भवनमा 
सटर राख्न पाइन े छैन र सटर राख्दा कक्म्तमा २ मीटरको सेटब्याक 
छोड्न ुपनेछ । आवसीय प्रयोजनका लालग लनमााण हनुे भवन वा सोको 
केही अंि व्यापररक प्रयोजनमा रहेमा सो सम्पणुा भवनलाई स्वतः 
व्यापाररक भवन मालननेछ । तर योजनावद्ध आवसीय क्षेत्रमा कुनै पलन 
भवनलाई ब्यापाररक प्रयोजनमा ल्याउन पाईने छैन ।   

१५.९ गाउँपाललका क्षते्रमा लनमााण भएका तर लनमााण मापदण्ड एवं भवन 
संवहता पालना नगरेका क र ख वगाका भवनको हकमा मापदण्ड ववपरीत 
संरचनालाई स्थालनय स्वायि िासन ऐनका प्राविान अनसुार 
गाउँपाललकाले पणुा वा आंक्िक रुपमा भत्काउन लगाउने वा भत्काउन 
ससनेछ । घरको स्वालमत्वकतााले अटेर गरर गाउँपाललका आफैले  
भत्काउन परेमा भत्काउन लाग्न े खचा सक्म्बक्न्ित स्वालमत्वकतााबाट 
सरकारी बाँवक सरह लबगो सवहत असलु उपर गररनेछ । साथै 
गाउँपाललकाले यसरी भवन लनमााण मापदण्ड पालना नगने उक्त बगाका 
भवनहरुको स्वालमत्वकतााको नाम सवहतको वववरण आफ्नो Website मा 
सावाजलनक गनेछ । 
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१५.१० गाउँपाललका क्षते्रमा मापदण्ड लबपरीत लनमााण भएका ग र घ 
बगाका संरचनालाई समेत स्थालनय स्वायि िासन ऐनका प्राविान अनसुार 
गाऊँपाललकाले पणुा वा आंक्िक रुपमा भत्काउन लगाउने वा भत्काउन 
ससनेछ । घरको स्वालमत्वकतााले अटेर गरर गाऊँपाललका आफैले  
भत्काउन परेमा भत्काउन लाग्न े खचा सक्म्बक्न्ित स्वालमत्वकतााबाट 
सरकारी बाँवक सरह लबगो सवहत असलु उपर गररनेछ । 

१५.११ साववक बस्तीमा साना बाटाहरुमा समेत ऐम्बलेुन्स वा दमकल 
पगु्न ससने गरी कक्म्तमा ४ लमटर हनुे गरी गाउँपाललकाले बाटो लबस्तार 
गने लनलत ललइनेछ । तर ऐलतहालसक तथा परुाताक्त्वक महत्वका स्थानमा 
भने गाउँपाललका पररिर्दको लनणायबाट यस प्राविान वविेि मापदण्ड तय 
गना सवकनेछ । 

१५.१२ िैरै मालनसहरु जम्मा हनु े स्थान जस्तै िैक्क्षक संस्था, पावटा 
्यालेस हक्स्पटल, नलसाङ्ग होम बैंक तथा लबक्तय 
संस्था,लसनेमाहल,ब्यापाररक कम््लेसस,सपुरमाकेट, फुटसल जस्ता संरचना 
लनमााण गदाा गाउँपाललकाबाट योजना अनमुलत ललएर मात्र नससा पासको 
प्रविया अगाडी बढाउन पाइनेछ । 

१५.१३ लसमा पखााल लनमााण गदाा गाउँपाललकाले तोवक ददएको मापदण्ड 
अनसुार हनु ेगरी पखाालको उचाई बढीमा ४ वफट अग्लो गारो लनमााण र 
सो भन्दा मालथ बवढमा ३ वफट जाली/रेललङ राख्न ेगरी स्वीकृती ललएर 
मात्र गनुापनेछ । सहरी सौन्दयााताको लालग गाउँपाललकाको पररिर्दले 
तोवकएको क्षेत्रमा सीमा पखााल लगाउन नपाउने  व्यवस्था कायम गने 
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ससनेछ । सरकारी वा कुटनीलतक लनकाय,कारागार आददले  सरुक्षाको 
दृवष्टकोणले अग्लो पखााल लगाउन ु पने भएमा सम्बक्न्ित लनकायको 
लसफाररस र सोको स्ट्रसचरल लडजाइन सवहत लनवेदन पेि गरेमा 
गाउँपाललकाले आवश्यकता पवुष्ट भएमा यस्तो अग्लो पखााल लगाउन 
स्वीकृत ददन ससनेछ । यसरी पखााल लनमााण गदाा घर नससा जस्तै 
स्वीकृलत ललन ु पने छ र तोवकएको Set Back (कक्म्तमा १.५ लम.) 
छोड्न ुपनेछ।   

१५.१४ क, ख र ग बगाका भवनहरुको नससा पासको लालग 
गाउँपाललकामा लनवेदन दताा गदाा भवनको स्वालमत्वकतााले भवन लनमााण 
सपुररवेक्षण गने प्राववलिकसँग भएको सम्झौता पत्र समेत समावेि गनुा 
पनेछ । यस्तो प्राववलिकको योग्यता भवन ऐन २०५५ को दफा ११ 
(३)ले तोकेबमोक्जम हनु ुपनेछ । यसरर लनयिु भएको प्रालबलिक माफा त 
सपुरलभजन गराउन लनजसंग सम्झौता गरी उक्त सम्झौता पत्र पेि 
गनुापनेछ । सो नगरे सम्म गाउँपाललकाले लनमााण काया रोक्का गनुापनेछ 
। लडजाइन र सपुरलभजन कायाको गणुस्तर तथा लनमााण प्रवियाको 
क्जम्मेवारी लडजाइनर र सपुरभाइजरको हनुेछ । 

 

१५.१५ आलथाक विा २०७८/०७९ देखी गाउँपाललका क्षेत्रमा 
भवनसंवहता , भवन मापदण्ड र वातावरणमैत्री स्थानीय िासनको प्रारुप 
सम्बन्िमा कक्म्तमा पाँच ददने आिारभतू ताललम ललई गाउँपाललका 
सूक्चकृत भएका लनमााण व्यवसावय (डका मी /काललगढ/स्थालनय ठेकेदार ) 
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हरुले मात्र सपुररवेक्षणको लालग लनयकु्त भएको  प्राववलिकको रोहवरमा 
भवन स्वालमत्वकताासंग द्वीपक्षीय सम्झौता गरी भवन लनमााण गना 
पाउनेछन ्। यस प्रयोजनको लालग नगर ववकास पररक्षण केन्र लगायत 
स्थालनय ववकास प्रक्िक्षण केन्र वा अन्य ताललमका सेवा प्रदायक 
सस्थाहरुसंग समन्वय गरर प्रक्िक्षक ताललम सञ्चालन गरर लनजको 
सहयोगमा यस गाउँपाललकामा सो सम्बन्िी ताललमहरु सञ्चालन गने नीलत 
ललइनेछ । 

१५.१६ स्वास््य सस्थाहरु जस्तै अस्पताल, नलसाग होम, स्वास््य चौकी 
आददले सो प्रयोजनाका लालग भवन लनमााण गदाा स्वास््य तथा जनसंख्या 
मन्त्रलयलले लनिाारण गरेको सरुक्षा तथा अन्य मापदण्डअनसुार भए 
नभएको यवकन गरेर मात्र भवन लनमााणको अनमुलत प्रदान गनुा पनेछ । 
तर यस गाउँपाललकाद्वारा क्स्वकृत मापदण्डभन्दा लक्चलो हनु े गरी उक्त 
लनकायले मापदण्ड लनिाारण गरेमा यवह कायम हनुेछ । 

१५.१७ िैक्क्षक संस्थाहरुको भवन लनमााण गदाा अन्य मापदण्डको 
अलवा क्िक्षा मन्त्रालयले तोवकएको माप अनसुार भए नभएको यवकन 
गरेर मात्र भवन लनमााण अनमुलत प्रदान गनुा पनेछ । तर यो 
मापदण्डभन्दा लक्चलो हनुे गरी उक्त लनकायले मापदण्ड लनिाारण गरेमा 
यही मापदण्ड कायम हनुेछ । 

१५.१८ प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ लाग ुहनुे क्षते्रमा परुातत्व 
ववभागको समेत सहमती प्राप्त गरेको भवन लनमााण प्रस्तावलाई स्वीकृलत 
ददन ुपनेछ । 
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१५.१९ अव उप्रान्त हनुे क र ख वगाका भवनहरुले विाार्दको पानी 
सोझै ढलमा नलमसाई Rain Water Harvesting को प्रवलि अपानई 
जलमनमनुी पानी पठाउन े र जलमनले सोस्न नससने पानी मात्र ढलमा 
पठाउने व्वस्था गनुा पनेछ । यस्तो व्यवस्था नगरे सम्म भवन लनमााण 
सम्पन्न प्रमाणपत्र प्रदान गना सवकन ेछैन । तर गाउँपररिदको लनणायबाट 
सबै वगाका भवनमा यो व्यव्स्था लाग ुगना यस प्राविानले बािा पगु्न ेछैन 
। 

१५.२०  कुन ैपलन भवनमा गाउँपाललको बोडा बैठकको स्वीकृती लबना 
होलडँग बोडा, टावर एन्टेना राख्न पाईने छैन । गाउँपाललकाले यस्तो 
स्वीकृलत ददंदा सो जडान भएको उपकरणको कारणले भवनको संरचना 
वा सरुक्षामा कुन ै प्रलतकुल असर नपने कुरा सम्बक्न्ित प्रववलिकबाट 
प्रमाक्णत गरी सलुनक्श्चत गराएर मात्र सो संरचना राख्न े स्वीकृलत ददन 
ससनेछ । 

१५.२१ गाउँपाललका क्षते्रमा सावाजलनक यातायात चल्ने मूल सडक 
वकनारमा रहेका भवनहरुले लनमााण अवलि सवकएपलछ नगरको सहरी 
सौन्दयाकतामा प्रलतकूल असर पनेगरी भवन लनमााण गदाा लसमेन्ट ्लास्टर 
मात्र गरेर त्यसै राख्न पाउन ेछैनन ्र सहरी सौन्दयातालाई प्रलतकूल असर 
नपने गरी वफलनलसङ गनृापनेछ । साथै लनमााण अवलि सवकएपलछ भवनको 
छतमा वपलर ठड्याई राख्न पाइने छैन । यसरर राखेमा उक्त वपल्लर 
भत्काउन लगाउन ु पनेछ । यस प्रयोजनका लावय चाल ु आ .वा.को 
हकमा गाऊँपाललकाले लनक्श्चत समय लसमा तोकी घर िलनलाई मैका 
प्रदान गनुा पनेछ । 
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१५.२२ गाउँपाललकाले आफनो पररिर्दको लनणायबाट लनक्श्चत टोल वा 
वडामा भवन संवहता तथा यस मापदण्डको पररलिलभत्र रही तोकीएको रंग 
र लडजायन ,ढाँचा, तला र आकारको भवनहरुमात्र लनमााण गनुा पने 
मापदण्ड लनमााण गरी एकरुपता कायम गना ससनेछ । सावाजलनक 
भवनमा रंगहरु प्रयोग गदाा सहरी ववकास मन्त्रालयबाट स्वीकृलत गररएको 
सावाजलनक भवनमा प्रयोग हनु े रंग सम्बन्िी लनदेक्िका २०६९ बमोक्जम 
रंगहरु प्रयोयमा ल्याउन ुपनेछ । 

१५.२३ अपाटामेन्ट तथा संयकु्त आवासका भवन ,सवपंग कम््लेसस, 

व्यापाररक महल , लडपाटामेन्ट स्टोर आदद ठुला भवनको नससा पास गदाा 
Emergency Response Plan समेत नससाका साथ पेि गनुा पनाछ। 

१५.२४  ख र ग वगाका भवनको लनमााण अवलि सवकएपलछ तला 
थपका लालग भवन लनमााण अनमुलत माग गररएमा ख वगाको पाचँ तला वा 
१७ लमटर बवढको हकमा  Structural Engineer बाट र सो भन्दा कम 
तथा ग वागको हकमा नेपाल ईक्न्जलनवयङ काउक्न्सलमा दताा भएको 
लसलभल ईक्न्जनयरबाट सो भवन तला थप गना उपयकु्त छ भनी प्रमाक्णत 
गरेर मातै्र तला थपको अनमुलत प्रदान गनुा पनेछ । 

१५.२५  गाउँपाललकाले स्वीकृत मापदण्डको पररलिमा रवह कारणबस 
स्वीकृलत प्रदान गररएको अवलिलभत्र लनमााण काया सम्पन्न हनु नसकेमा 
तोवकएको अवलिलभत्र भवनको जलत भागको लनमााण काया सम्मन्न भएको 
छ सो को लनमााण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र प्रदान गना सवकनेछ । यसरी 
प्रमाण पत्र ललएपलछ थप लनमााण गना पनु:अनमुलत ललन ुपनेछ । 
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१५.२६ लभरालो जलमनमा भवन लनमााणको लडजाईन गदाा सरुक्षा सम्बन्िी 
ध्यान परुायाइ भवन लनमााण गनुापनेछ र गाउँपाललकाले सो प्रस्ताव दताा 
गनुा अक्घ परीक्षण गरी पेि गनुा पनेछ ।  

१५.२७ सावाजलनक वा लनक्ज कुन ै पलन प्रकारको पोखरी ,ताल तलैया 
मासेर भवन लनमााण गना पाइन ेछैन । साथै पालनको महुानलाई असर पने 
गरर कुनै प्रकारको संरचना लनमााण गने पाईन ेछैन । 

१५.२८ नदी उकासबाट आएको जमीनमा कुनै सावाजलनक ढल देक्ख 
बाहेकका संरचना लनमााण गना पाईने छैन । यस्तो जलमन स्वत हररत 
क्षेत्र घोिणा हनुेछ र उक्त क्षते्रमा वनस्पलत ववभाग वा वन मन्त्रालयले 
लसफाररि गरे अनसुारका बोटववरुवा कायम गनुा पनेछ । 

१५.२९ अब लनमााण हनुे सडकको कुनै पलन बाटोको न्यूनतम चौडाई ६ 
मी हनु ु पनेछ र नापी तथा मालपोत कायालयहरुलाई सोवह बमोक्जम 
से्रस्ता,नससा तथा अलभलेखहरुमा बाटो कायम गरी यस व्यवस्थाको 
कायान्वयन गना लेखी पठाउन ु पनेछ । यस्ता बाटोमा भवन लनमााण 
स्वीकृती ददंदा केन्रबाट कक्म्तमा ३ मीटर सडकको क्षते्रालिकार(ROW) 
र सडक क्षेत्रालिकार लसमाबाट १.५ मीटर सेट ब्याक छाडेर मात्र 
लनमााण स्वीकृलत ददन ुपनेछ । तर लभरालो क्षेत्रमा प्रववलिकरुपमा उक्त 
६ लमटर चौडाई कायम गना सम्भव नभएमा प्रववलिकको प्रलतवेदनको 
आिारमा नगर पररिर्दको लनणायबाट ४ लमटरमा नघट्ने गरी बाटोको 
चाौडाइ लनिाारण गना सवकनेछ । 
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१५.३० भवनको क््लन्थको उचाई बाटोको अलिकार क्षेत्र तथा 
तोवकएको सेटब्याकलाई हानी नपगु्ने गरी राख्न ुपनेछ । सडको अलिकार 
क्षेत्र अलतिमण गरी खुडवकला ,रयाम्प आदद राक्खएमा भवन लनमााण 
सम्पन्न प्रमाणपत्र ददन सवकने छैन । 

१५.३१ भवनमा १ लमटर भन्दा लामो छज्जा वा वादाली लनमााण गनुा 
परेमा नससा पास लनवेदन साथ सोको समेत स्टसचरल लडजाइन पेि गनुा 
पनेछ । सडकको  क्षेत्रलिकारमा पने गरी छज्जा बादाली वा टप वा 
अन्य  कुन ैसंरचना लनमााण गना पाइन ेछैन । 

१५.३२ भवन संवहता २०६० अनसुार भवन लनमााण गदाा जग्गाको साँि 
लसमानाबाट न्यनुतम १ मीटर छोडेर मात्र भवनको आइसोलेटेड वपलर 
जग (Isolated Column Footing) तथा भारवहन गारो लनमााण गना 
पाइनेछ । तर तोवकएका परुाना तथा घना आवसीय बस्तीका घरमा 
संयकु्त वपलर (Combined Column Footing)लगाएतका इक्न्जलनयररङ्ग 
प्रववलि प्रयोग गरी घर लनमााण गना बािा पनेछैन ।  

१५.३३ गाउँपाललका क्षेत्रमा सडक सम्बन्िी ऐन लगाएतका प्रचललत 
काननुले तोकेमा सोही अनसार र सो नभएमा नगर यातायात गरुुयोजनाले 
लनिाारण गरे अनरुुप सडक क्षते्र र सेटब्याक कायम हनुेछ । तर 
गाउँपाललकाले यस्तो सेट ब्याक सडक वकनाराबाट १.५ लमटर भन्दा 
कम हनुे गरी लनिाारण गनेछैन । सामान्यतया Height Set Back Ratio 
यस प्रकार हनुेछ । 

क) १० लमटर सम्मका उचाइ सम्मका भवनहरुको हकम १.५ लमटर 
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ख) १०–१५ लमटर सम्मका उचाइ सम्मका लनक्ज भवनहरुको हकम २ 
लमटर 

ग) १०–१५ लमटर सम्मका उचाइ सम्मका सावाजनीक भवनहरुको 
हकम ३ लमटर 

घ) १५ लमटर भन्दा बवढ उचाइका भवनहरुको हकम ६ लमटर 

१५.३४ जग्गा उपयोग प्रलतित: आवासीय भवनकालालग २५० वगालमटर 
सम्म क्षेत्रफल भएको घडेरीको ७० प्रलतित र सो भन्दा बढी क्षेत्रफल 
भएको घडेरीको  ६० प्रलतित भन्दा बढी भवनको भइुतलाले चक्चान े
क्षेत्रफल नहनुे गरी स्वीकृलत ददन ु पनेछ । सरकारी अिा–सरकारी 
सावाजलनक भवनहरुलाई भवन लनमााण  स्वीकृलत ददंदा भवनको भईुतलाले 
चक्चाने क्षेत्रफल जग्गाको क्षते्रफल ५० प्रलतित भन्दा बढी नहनुे गरी 
ददन ुपनेछ ।  

१५.३५ नयाँ बाटो घकु्म्त वा मोडको न्यनुतम अिाव्यास बाटोको चौडाई 
भन्दा २० प्रलतितले बढी चौडा भएको हनु ुपनेछ । 

१५.३६ जलतसकैु तलाका सावाजलनक र क वगाका पाचँ तला वा १७ 
लमटर भन्दा अग्ला वा दिहजार वगावफट भन्दा ठुला सबै भवन लनमााण 
गना सहरी ववकास जारी गरेको माटो परीक्षण लनदेक्िका अनसुार माटो 
पररक्षण गनुा पनेछ । 
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१५.३७ अब उप्रान्त न्यनुतम १ तलाको पणुा वा आक्िंक लनमााण सम्पन्न 
प्रमाण पत्र ललएका भवनलाई मात्र पानी,लबजलुी,टेललफोन आदद 
सावाजलनक उपयोलगताका सेवाहरु जोड्न लसफाररि गने सवकने छ । 

१५.३८ नापी नसिा तथा से्रस्तामा बाटो कायम नभएको सावाजलनक 
जग्गालाई बाटो देखाई नसिा पास गना पाईने छैन । 

१५.३९ भवनहरुको Structural Analysis Report कक्म्तमा Structural 

Engineer वा स्टसचरल लडजाईनमा ५ विा अनभुव भएको Civil 

Engineer ले प्रमाक्णत गनुापनेछ । 

१५.४० यस मापदण्डमा उल्लेक्खत कुराहरु साववकमा लाग ु भएका 
मापदण्ड भन्दा खुकुलो भएको पाइएमा साववकको मावदण्ड बमोक्जमनै 
हनुेछ ।  

१५.४१ नससा पास गदाा सेक््टक ट्याङकको ब्यवस्था सवहतको नससा 
पास गनुापनेछ । 

१६. लबलबि: 

१६.१ FAR, Ground Coverage आदद सलुबिा ललन ेप्रयोजनको लालग 
मन्जरुीनामाबाट नससा पास गदाा यो मापदण्ड  कायाान्वयनमा प्रलतकुल 
असर पने भएकोले स्थानीय स्वायि िासन ऐन २०५५को मन्जरुीनामा  
ललई नससा पास गना ससने प्राविानमा संिोिन नभए सम्मको लालग घर 
लनमााण हनु ेजग्गाको परैु वकिाको मन्जरुीनामा ददन ुपने र सो वकिाको 
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जग्गा रोक्का मालपोता कायाालयमा लेखी पठाएर रोक्का भई आए पलछ मात्र 
नससा पास प्रकृया अक्घ बढाइनेछ । 

१६.२ जग्गा िनीले घर भएको जग्गाको वकिा काट गरी बेचलबखन गने 
प्रयोजनका लालग घर बाटो लगाएतका लसफाररस माग गरेमा सो जग्गाको 
वकिा काट गदाा बलनसकेको घर यस मापदण्ड बमोक्जम रहने भएमा 
मात्र त्यस्तो लसफाररस प्रदान गररने छ । 

१६.३ यस गाउँपाललकाको क्षेत्रमा  ७ िरु भन्दा कम क्षते्रफल हनुे गरी 
वकिा काट गने प्रयोजनको लालग घर बाटो लसफाररस गररन ेछैन तर यस 
अक्घ वकिा काट भैसकेको र परैु वकिा जग्गा लबिी गदाा तथा ७ िरु 
भन्दा बवढ क्षेत्रफल बनाउन े गरी लछमेकी वकिासंग गाभ्न े गरी जग्गा 
वकनबेच गदाा यो ७ िरुको ब्यवस्था लाग ुहनु ेछैन । 

१६.४ यस गाउँपाललका क्षेत्रमा बन्ने घरमा झ्याल,ढोका राख्न घर िनीले 
आफ्नो जग्गाको वकनाराबाट कक्म्त ५ वफट जलमन छोड्न ु पनेछ । 
बाटो नभएको जग्गामा घर लनमााण अनमुलत ददइनेछैन । 

१६.५ यस गाउँपाललका क्षेत्रमा लनमााण हनु े अपाटामेन्ट तथा संयकु्त 
आवसीय भवन , सावाजलनक सरोकारका भवनहरु  (सरकारी कायाालय 
,अस्पताल,नलसाङ्ग होम,िैक्क्षक संस्था , बैंक तथा वविीय संस्था ,ब्यापाररक 
केन्र,सपुरमाकेट,फुटसल,होटल , पावटा ्यालेस ,लसनेमाहल आदद)बाल 
मैत्री र अपाङ्ग मैत्री हनुकुो साथै आपतकाललन लनष्कासन द्वार र भयााङ्ग 
(Emergency Exit Door and Ladder)को ब्यवस्था भएको हनु ु पनेछ 
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। साथै १५ लमटर भन्दा अग्ला बहतुले भवनहरुमा अलनवाया रुपमा  
(Lift/Escalato, Fire Scape) को ब्यवस्था समेत गररएको हनु ुपनेछ । 

१६.६ नपेाल लबद्यतु प्रालिकरणले तोकेको हाइटेन्सन लाइनको क्षते्र लभत्र 
भवन नससा पास गररने छैन । लबद्यतु प्रसारण लाइनमा नक्जकको 
तारदेक्ख भवन संरचनासम्म तपलसल बमोक्जमको सेटब्याक दरुीकायम 
गररनेछ । 

क) २२० V वा ४०० V लबतरण लाइनमा – १.२५ लमटर 

ख) ११KV लाइनमा – १.५ लमटर 

ग) ३३KV लाइनमा – २.० लमटर 

घ) ६६KV लाइनमा – ३.० लमटर 

ङ) १३२KV लाइनमा – ५.० लमटर 

 

१६.७  सामान्यतया खोला, नदी, ताल, कुलो आदद संग जोलडएको 
जग्गामा लनमााण कायाको अनमुलतददंदा लनम्नानसुार गररनेछ । 

• खोला/नदी वकनाराबाट ३० लमटर छाडी भवन लनमााण काया गने । 

• ताल वकनाराबाट २० लमटर छाडी भवन लनमााण काया गने । 

• २० फुट भन्दा मालथको कुलो/खोल्साको वकनाराबाट ३ लमटर 
छाडी भवन लनमााण काया गने । 
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• २० फुट सम्मको कुलो/खोल्साको वकनाराबाट १.५० लम. छाडी 
भवन लनमााण काया गने । 

नोट: मालथ ज े उल्लेख भएता पलन छज्जा ३ फुट सम्म सयान्टललभर 
हाल्न पाउने छ । तर जमीन 

एररया भन ेखुल्ला छोडन ुपनेछ । यसरी छालडएको जग्गालाईे हररयाली 
क्षेत्रको रुपमा लबकास 

गनुापनेछ। 

१६.८ सरुक्षाको दृवष्टले भवनको भइँु तलाले चचेको चौडाइको २.५ 
गणुामात्र उचाई बनाइन ुपनेछ ।   

१६.९ जग: भवनको सबभन्दा महत्वपणुा पक्ष जगको गवहराई माटोको 
पिार , आवलसय वा सावाजलनक प्रायोजन ,घरको तला ,वपलरको आकार 
(लम्बाई चौडाई ) आददमा भर पदाछ । सामान्यतया आवलसय प्रयोजनको 
दईु लतन तलाको घरमा सालबक जलमन भन्दा तल कक्म्तमा ५x५x५ 
वफट गवहरो जग बनाइन ु पनेछ । जग परुरसकेपछी  लडवपसी गदाा 
चारैलतर (यथािसय छड्के समेत) लबम र वपलर बनाए जस्तै गरी बन्िन 
बाँध्न ुपनेछ । भवनमा वेस टाइ ववम , क््लन्थ टाइ लबम अलनवाया रुपमा 
राख्न ुपनेछ । 

१६.१० वपलर र ववम:  वपलर र लबम घरको आकार , घर िनीको 
चाहाना र लगानी गने इच्छा ,घरको प्रयोजन (आवसीय वा सावाजलनक 
प्रयोजन )आददमा भर पदाछ । वपलरको हािीपाइलेको लेवल १८० 
लडिीमा हनु ुपनेछ । वपलर ९० लडिीमा ठलडएको हनपुनेछ । भरसक 
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वपलरहरु एउटै लाइन, लिडमा पानुा पछा । सामानयत आवसीय 
प्रयोजनको घरमा १२”X१२” को वपलर हनु ुपनेछ । एउटा वपलर देखी 
अको वपलरको दरुी बवढमा १४’९” हनु ुपनेछ । सो वपलरमा कक्म्तमा 
४ लाइनको ४ वटा र ५ लाइनको ४ वटा गरी ८ वटा डन्डी र २ 
लाइन ( ८एमएम)का डन्डीमा ४–६” मा राक्खएका डवल चरुी हनु ु
पनेछ । ररङको हकु ३” लामो १३५ लडिीमा मोड्ने गनुापछा । प्रत्येक 
तलामा  एउटा वपलरको ढलान एकैपटक नगरी आिा आिा गरी दईु 
पटक गनुापनेछ । घरको लबम पलन वपलरको जस्तै डण्डी र चरुी राखेर 
कक्म्तमा ९”X१२”को मोटाइका बनाइन ुपनेछ । यस्तो लबममा कक्म्तमा 
४ वटा डण्डी १६ एम एम को हन ु पनेछ । ववमको सबै डण्डीहरु 
वपलरको डण्डी लभत्र पने गरी राख्न ुपनेछ । लबमको ररङ राख्दा वपलरको 
छेउबाट  लम्बाईको एक लतहाइ भागमा ४”को अन्तरमा र बाँकी भागमा 
६” को अन्तरमा राक्खन ु पछा । लडवपसी वपलर लबमा जहाँ पनी डण्डी 
फरक फरक लम्बाईका प्रयोग गनुा पछा र डण्डी गाँस्दा कम्तीमा 
डण्डीको ब्यासको ६० गणुा खक््टने गरी गाँलसन ु पछा । वपलरको 
डण्डीको गसँाइ ववमको २’ माथी वा तलवाट गनुा पछा साथै ववमको 
डण्डीको गसँाइ वपलरको छेउवाट लम्बाईको एक लतहाइ भाग छोडी गनुा 
पनेछ । 

१६.११ ढलान: घरको ढलान पलन घरको आकार,प्रकार,घर िनीको 
चहाना र लगानी गने इच्छा र चाहाना ,घरकाप्रयोजन आवसीय वा 
सावाजलनक प्रयोजनआददमा भर पदाछ। आर लस सी ढलान 
एबंM20(१:१.५:३)को हनु ु पनेछ । वपलर मा १.५” लबममा १” र 
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स्ल्यावमा ०.७५” कंविट कभर राख्न ु पनेछ । सामानयत: आवसीय 
प्रयोजनको घरमा लसवढ र छानामा ५ इन्चको ढलान भए पगु्छ । ढलान 
गदाा कक्म्तमा २.५ लाइनको डण्डीको जाली ६ इन्चको अन्तरमा बाँलिन ु
पछा । ववमको नक्जक र टपमा डबल जालल बनु्नु पछ । सरुक्षाको 
दृवष्टले ढलानको जालल फमााभन्दा एक इन्च मालथ बनाइन ुपछा ता वका 
जालल मालथ मसला परोस मसला जाललमा झकु्ण्ने अवस्था नहोओस ् । 
ढलान गरेको एक ददन पलछ कक्म्तमा ७ ददन सम्म सयरुरड गनुा पनेछ 
। 

१६.१२ कंविट बनाउने लबलिः 

क)सामान्य आवासीय प्रयोजनका घरमा M15 को कंविट भए पगु्छ 
जसमा लसमेण्ट ,बालवुा र लगवटको अनपुात १:२:४ हनुपुछा ।  

ख)ठुलो लनमााणमा M२० (लसमेण्ट ,बालवुा र लगटीको अनपुात १:१.५:३ 
हनुपुदाछ । 

• यस्ता सामागी्रको लमश्रण ,घोलाइ(यथािसय लमससर/भाइबे्रटरले) 
राम्रोसंग गररन ुपछा ।  

• सामािी (डण्डी , लसमेण्ट आदद) गणुस्तर क्चन्ह यक्त हनु ु पछा । 
बालवुा माटो अभख नलमलसएको , दानादार हनुपुछा । 

• लगवट साह्रो ढंुगाको र सानो ठुलो आकारको ,पानी सफा आइरन 
मकु्त हनुपुछा । तापिम १०-३० लडिी सेक्ल्सयस भए राम्रो ,–३  
लडिी भन्दा कम र ४० लडिी भन्दा बढी तापिम कंविट कामको 
लालग राम्रो मालनन्न । कम तापिमले ढलान जम्दैन भन े िैरै 
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तापिम भएमा पालन तरुन्त सोलसन्छ । त्यसैले अलिक क्चसो र 
गमीमा ढलान राम्रो हदैुन । 

१६.१३ गारो: भवनमा लगाइन े गारो घरको आकार प्रकार ,घरको 
चाहाना र लगानी गने इच्छा र घरको प्रयोजन (आवसीय वा सावाजलनक 
प्रयोजन) आददमा भर पदाछ । सकभर ९ इन्चको गारो लगाउन ुराम्रो , 

ढलान गने ववक्िकै गारो नलगाइ ढलान गरेको कक्म्तमा ३ हप्ता पलछ 
गारो लगाउन ुपछा।घरको स्ट्रकचरको काम सकेर गारो लगाउँदा राम्रो 
हनु्छ । गारो लगाउँदा लबच लबचमा ठाडो र तेस्रो गरी २ लाइनको 
डन्डी राख्न ुपछा । गारो लगाउँदा झ्याल र ढोकामा कम्तीमा ३”मोटाइ 
हनुे गरी वपलर सँग टाँसीSill Band & Lintel Band राख्नपुदाछ । गारोमा 
आवश्यतानसुार सारो ढंुगा वा राम्ररी पाकेको इट्टा प्रायोग गना सवकन्छ । 
गारोको मसलामा लसमेण्ट र बालवुाको अनपुात  १:५ तथा ्लस्टर गदाा 
सो अनपुात लसललङमा १:३ अन्यत्र १:४ हनुपुदाछ । 

१६.१४ लबना लडजाइन १ लमटर भन्दा बवढ छज्जा राख्न पाइन ेछैन । 
भयााङको चौडाइ कक्म्तमा ३” तथा प्रत्यक लसढीको  चौडाइ कक्म्तमा 
१०” र उचाइ बवढमा ७ ” हनु ुपनेछ । 

१६.१५ गारो वाला भवन लनमााण गदाा पालाना गनुापने मापदण्ड  

क)लसमेण्टको गारोमा ढंुगाको क्चनाइवाला भवन बवढमा २ तलासम्म 
बनाउन ुपाइनेछ । 
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ख)त्यस्तो भवनको कोठाको लभलत्र लम्बाई बवढमा ११’ सम्म हनु ुपनेछ 
। 

ग) त्यस्तो भवनको एक तलाको  उचाई १०’ र भवनको जम्मा उचाई 
बवढमा  २०’ सम्म हनुेछ । 

घ) जगको गवहराई र चौडाई ३’६”X३’६” हनु ुपनेछ । 

ङ)भवनको लम्बाई चौडाईको ३ गणुा भन्दा बवढ हनुहुदैुन । 

च)जग देखी क््लन्थ लेवल(लड वप लस)सम्म कक्म्तमा ३ वटा फुवटङ 
(३’६”,२’ ६”,१’ ६”) हनु ुपनेछ । 

छ)जगमा ६”को एक तह ढंुगा सोललङ गरर समेन्ट ,बालवुा र लगटी 
१:२:४ को अनपुातमा लमसाई ३” को वप लस लस ढलान गनुा पनेछ । 
सथै प्रत्यक कुनामा १६ एम एमको ठाडो डण्डी बयाण्ड र क्स्टचसंग 
जोडी राक्खएको हनु ुपनेछ ।  

ज) वप लस लस माथी लसमेन्ट,बालवुा र लगटी १:२:४ को अनपुातमा 
लमसाई ३”X१८ ” को राउक्ण्डङ  आर लस लस ढलान गनुा पनेछ जसमा 
१२ एम एमको २ वटा छड,८ एम एमको ररङ्गहरु ६/६ इन्चको 
अन्तरमा पनेगरी जग बन्घन गनुा पनेछ । 

झ) जलमनमालथ सामान्यतया १’ ६”मा टाइ ववम ६”X१८”को हनु ेगरी 
४वटा १२ एमएमको रड ,८ एम एमको ररङ ६/६ इन्चको अन्तरमा 
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राखी लसमेन्ट ,बालवुा र लगटी १:२:४ को अनपुातमा लमसाई आर लस लस 
ढलान गनुा पनेछ ।   

ञ) क््लन्थ लेवलमालथ गारोको चौडाई १८” हनु ुपनेछ । 

ट) टाई ववम (क््लन्थ लेवल) मालथ कुना बन्िन ,लसल ब्याण्ड, घेरा 
ललन्टेल ब्यान्ड जग बन्िन (३’X१८”) जस्तै हनुे गरी बनाउन ुपनेछ । 
३”को आर लस लस ढलानमा कक्म्तमा १२ एम एमको दईु वटा डण्डीहरु 
राख्न ुपनेछ । 

ठ)कुना बन्िनको लम्बाई बावहरी कुनावाट ४/४ वफट सम्म हनु ुपनेछ  
साथै कुना बन्िन २/२ वफटको उचाईमा राख्दै जान ुुपनेछ । 

ड)झ्याल ढोका राख्दा कुनाबाट २’ छोडी राख्न ुपनेछ साथै झ्याल-झ्याल 
वा झ्याल ढोकाको दरुी कक्म्तमा २’ हनु ुपनेछ । 

ढ)फ्लोर तथा छानामा टाई लबम राख्न ुपनेछ र यसलाई क््लन्थ टाई लबम 
जस्तै गरी घेरा बन्दी गनुापने छ । 

ण) सामान्यतया सबै गारोहरुको क्चनाइ एकै उचाईमा लगाउदै जान ु
पनेछ  तथा एक ददनमा ३’३” भन्दा अग्लो गारो लगाउन ुहदैुन । 

त)ढलान कायाको लालग  कंविट लमससर नभएमा १०% लसमेन्ट थप 
गरी हातैले लमश्रण गना सवकने छ । 
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१६.१६ भवन लनमााण कायामा संलग्न दताावाला परामिादाता संस्थाले 
जनु स्तरको प्रववलिकवाट भवनको नससा ड्ररइङ लडजाइन भएको हो सोही 
स्तरको प्राववलिकवाट सपुरीवेक्षण हनुे ब्यवस्था गनुा पनेछ । 

१६.१७ क.ख.ग वगाका भवनको नससा पासका लालग गाउँपाललकामा 
लनवेदन स्वालमत्वकतााले भवन लनमााणको सपुररवेक्षण गने प्राववलिक संग 
भएको सम्झौता पत्रको प्रलत समेत समावेि गनुा पनेछ ।यस्तो 
प्राववलिकको योग्यता भवन ऐन २०५५ को दफा ११(३) बमोक्जम हनु ु
पनेछ । लडजाइन र सपुरलभजन कायाको गणुस्तर तथा लनमााण प्रकृयाको 
क्जम्मेवारी लडजाइनर र सपुरभाइजरको हनुेछ । 

१६.१८ भवन लनमााणकतााले गाउँपाललकाको स्वीकृलत लबना सडक तथा 
सावाजलनक स्थलमा लनमााण सामािी राख्न पाउने छैन,राखेको पाइएमा 
गाउँपाललकाले सो सामािी जफत गरी लनयमानसुार गनेछ । 

१६.१९ भवन लनमााण अनमुलत र नससा पास लबना लनमााण भएका भवन 
सम्बन्िमा:  यस क्षेत्रमा गाउँपाललका बाट भवन लनमााण अनमुलत नललई 
नससा पास लबना हालसम्म लनमााण भएका  र लनमााण भैरहेका भवनहरुको 
हकमा एक पटकलाई यस आलथाक विाको अन्त्य सम्मको म्याद ददई 
त्यस्ता भवनहरु यस मापदण्ड बमोक्जम भएको ब्यहोरा यस 
गाउँपाललकामा सकु्चकृत इक्न्जलनयरबाट प्रमाक्णत भई आएमा आवश्यक 
जाँचबझु गरी यस मापदण्ड बमोक्जम भएको पाइएमा तोवकएको िलु्क 
ललई नससा प्रमाक्णत र लनमाणा सम्पन्न प्रमाण पत्र प्रदान गना सवकने छ 
। सो अवलि पश्चात त्यस्ता भवनहरुको सम्वन्िमा गाऊँपाललकाले कुन ै
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कारबााही गने छैन र घरिनी स्वयम ् क्जम्मेवार हनु ु पनेछ । यो भवन 
लनमााण मापदण्ड लाग ु भएपलछ  यस क्षेत्रमा गाऊँपाललकाबाट भवन 
लनमााण अनमुलत नललई नससा पास लबना कुनै ब्यक्क्त ,संस्था लनकायले घर 
लनमााण गना पाउने छैन ,यस प्राविानका बक्खालाप गने उपर काननुी 
कारबाही हनुेछ । 

१७.भवन लनमााण अनमुलत ,नससा पास र भवन लनमााण सम्पन्न प्रमाण 
ललने ,ददने कायालबलिः 

• जग्गा िनी स्वयं उपक्स्थत भई देहायका कागजातहरु संलग्न स्वीकृत 
ढाँचा ददएको लनवेदन  

(क) भवन लनमााणकतााको नेपाली नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रलतललपी  

(ख) जग्गािनी प्रमाण पजुााको प्रलतललपी  

(ग) भवन लनमााणको काम गने काललगढले ताललम ललएको प्रमाण पत्रको 
प्रलतललपी  

(घ) भवनको नससाको ड्रइङ्ग लडजाइन र लनमााण कायाको सपुरीवेक्षण गने 
प्राववलिकसंग जग्गा िलनले गरेको सम्झौताको प्रलतललपी र त्यस्तो 
प्राववलिकको नेपाल इक्न्जलनयररङ काउक्न्सल दताा प्रमाण पत्रको प्रललललपी 
(ङ) गाऊँपाललकालाई यस  आ.व. सम्म लतनुा पने मालपोत ,एवककृत 
सम्पक्क्त कर लगाएत सबै कर लतरेको रलसद  

(च) खररद, नामसारी गररएको जग्गाको हकमा मालपोत कायाालयको 
रक्जस्टे्रसन फारम , राक्जनामाको प्रलतललपी  
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(छ) लनमााणहनुे घरको नससा ३ सेट (टे्रस नससा १ सेट,फोटोकपी २ 
सेट) 
(ज)घर लनमााण गररन ेजग्गाको नापी कायाालयबाट प्रमाक्णत ब्ल ुवप्रन्ट र 
टे्रस नससा  

(झ) जग्गाको चार वकल्ला वकटानी भएको मचुलु्का  

(ञ)गठुी जग्गा भए गठुीको लसफाररस  

(ट) लितो, रोक्का राक्खएको जग्गा भए लितो ,रोक्का राख्न ेलनकाय ,संस्थाको 
क्स्वकृलत वा लसफाररस (ठ) वारेस राखी नससा पास भए वारेिनामा र 
वारेिको नागररकताको प्रलतललपी । 

 

• उपरोक्त कागजातहरु संलग्न गरी ददएको लनवेदन अलभलेखमा दताा 
गरी सोको ७ ददन लभत्र गाउँपाललकाले आवश्यक जाँचबझु गरी भवन 
लनमााण स्थल, सम्बक्न्ित वडा कायाालय एवं सो वडाका अन्य 
सावाजलनक स्थलमा सँलियार एवं सरोकारवालाको जानकारीका लालग 
सचुना टाँस गनेछ । 

• सचुना टाँस गरेको १५ ददन लभत्र  सचुना टाँसको मचुलु्का र 
सँलियार एवंम ् सरोकारवालाको राय सवहतको मचुलु्का तयार गररने 
छ । 

• यस्तो मचुलु्का प्राप्त भएको  ७ ददन लभत्र स्वीकृत ढाँचा बमोक्जमको 
अलभलेख राखी नससा पास गरेर लड वप लस लेवल सम्मको भवन 
लनमााण अनमुलतपत्र प्रदान गररने छ । तेस्तो अनमुलत पाएका जग्गा 
िलनले भबन लनमााण स्थलमा भबन लनमााण अवलिभर होलडङ्ग वोडा 
अलनवाया रुपमा राख्न ुपने छ । 
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• लड वप लस लेवल सम्मको लनमााण काया समाप्त भए पलछ प्रथम तला 
लनमााणको अनमुलत प्रदान गररनेछ र त्यस पलछ प्रत्यके लनमााण काया 
समाप्ती पश्चात अको तलाको लनमााण अनमुती प्रदान गररने छ । 

• भवन लनमााण अनमुलत ललएको र नससा पास गरेको २ बिालभत्र 
लनमााण काया सम्पन्न गररससन ुपनेछ । 

• भवन लनमााण अनमुलत पत्र र नससा पास अनसुारको लनमााण काया 
एवंम ् रंग रोगन काया पणुा रुपमा सम्पन्न गरी सो को चेक जाचँ 
गराई प्राववलिकको लसफाररस र लनमााण काया सम्पन्न भएको  दृश्य 
देक्खने फोटाहरु संलग्न भएको लनवेदन प्राप्त भए पलछ गाउँपाललकाले 
आवश्यक जाचँबझु गरी प्राववलिकको लसफाररसमा लनमााण सम्पन्न 
प्रमाणपत्र प्रदान गनेछ। 

• भवन लनमााण अनमुलत माग र नससा पासको लालग लनवेदन ददँदा , 

नससा पास र लनमााण सम्पन्न प्रमाण दददा लाग्ने िलु्क हरेक विा 
गाउसभाले पाररत गरेको आलथाक ऐन बमोक्जम हनुेछ । 

नया नससा पास तथा लनमााण इजाजतको लालग लनम्न बमोक्जमका 
कागजातहरु पेि गन ुपने छः 

१) लनमााण गररने घरको नससा(गाउँपाललका द्वारा तोवकएको ढाँचामा) — 
३ प्रलत 

२)जग्गा िनी प्रमाण पजुााको प्रमाक्णत प्रलतललपी—१ प्रलत 

३)चालू आलथाक विाको मालपोत/एवककृत सम्पक्ि कर लतरेको रलसद —१ 
प्रलत 

४)नेपाली नागरीकता प्रमाण पत्रको प्रमाक्णत प्रलतललपी —१ प्रलत 
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५) वकिा न. स्पष्ट भएको ठुलो नापी नससा(सक्कल) तथा फाइल 
नससा(सक्कल) —१÷१ प्रलत 

६) घर नससा तयार गने प्रालबलिकको गाउँपाललकामा दताा भएको प्रमाण 
पत्रको प्रलतललपी —१ प्रलत 

७)राक्जनामाको फोटोकपी —१ प्रलत 

८) चौवकल्ला प्रमाक्णत —१ प्रलत 

९) पवहला नससा पास भएको भए सो नससा र प्रमाण पत्र(सक्कल) १ 
प्रलत 

१०)नससा बनाउन ेव्यक्क्त/फमा/कम्पलनको गाउँपाललकामा व्यवसाय दताा 
भएको प्रमाणपत्रको प्रलतललपी —१ प्रलत 

११)तीन तल्ला भन्दा बढी तल्ला लनमााण गने भएमा भवनको सपुरीवेक्षण 
गने व्यक्क्त/फमा/कम्पलन र घरिलनका बीच भएको सम्झौता पत्रको 
प्रमाक्णत प्रलतललपी  

१२)गाउपाललकाले माग गरे बमोक्जमका अन्य कागजातहरु 

१३) नससा पास तथा लनमााण इजाजतको लालग मन्जरुीनामाको हकमा 
वडा अध्यक्ष वा नससा पास उपिाखाको रोहवरमा  मन्जरुीनामा गरेको 
पत्र र मन्जरुीनामा ददने ललने दवैुको नागरीकताको प्रमाण पत्रको 
प्रलतललपी १÷१ प्रलत 
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१४)बाटोको लालग जग्गा ददएको अबस्थामा वडा अध्यक्षको रोहवरमा 
मन्जरुीनामा गरेको पत्र र मन्जरुीनामा ददने ललने दवैुको नागरीकताको 
प्रमाण पत्रको प्रलतललपी र मन्जरुीनामा ददन े बाटो परेको जग्गाको 
लालपूजाा तथा वकिा-नापी नससाको एक-एक प्रलत प्रमाक्णत प्रलतललपी 

१५) गठुीको जग्गा भए सम्बक्न्ित गठुीको लसफाररस पत्र  

१६) नससावाला मोवह भएमा जग्गािलन वा गठुीको स्वीकृुृलत पत्र 

१७)कुनै लनकायमा  लितोको लालग जग्गा सरुक्क्षत राक्खएको भए 
सम्वक्न्ित लनकाएको स्वीकृत पत्र । 

१८)वारेि राक्ख नससा पास गने भएमा वारेिको नेपाली नागररकता 
प्रमाण पत्रको एक प्रलत प्रमाणीत प्रलतललवप । 

घरनससा लनयलमत (लनमााणभइसकेका परुाना घर)सम्बन्िी कायाववलि 

१. सालबक गाउँपाललकाबाट नससापास वा लनयलमत भइसकेका 
भवनहरु यस गाउँपाललकाबाट स्वीकृत भएको मालननेछ | 

२. घरनससालनयलमत गदाा तत्काललन अवस्थामा तोवकएको 
सेटब्याकलाई आिार मालन वा सेटब्याक तोसन ु भन्दा अगाबै 
लनमााण भएको घरहरुलाई सेटब्याक दरुी नपगेुको कारण 
घरनससा लनयलमत गना अ्यारो पने छैन| 

३. सालबक गा.पा.बाट लनमााण कायाको अनमुलत ललई लनमााण भएका 
संरचनाको नससा लनयलमत गना यो मापदण्डका कारण बािा पने 
छैन | 
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४. १७ लमटर भन्दा कम उचाइका भवनहरुले(गाउँपाललकाको 
मापदण्ड घोिणा हनुपुूवा लनमााण भएका भवनहरु ) भवन लनयलमत 
प्रमाण पत्रका लालग नयाँ घर पास जस्तै सम्बक्न्ित घरको नससा 
एवं संलियारको मचुलु्का सवहत लनबेदन ददन ुपनेछ | पेि गनुापने 
कागजातहरु एवं नससा सोवह अनरुुप रहनछेन ् तर भवनको 
नससामा Structural Drawing संलग्न आलनबाया छैन| नापी तथा 
लालपजुाामा एकरुपता भएको तथा अन्य कुन ै वववाद नपरेको 
भवन मात्र भवन कायमको प्रवियामा जानेछन ्| 

५. लनमााणभइसकेको १७ लमटर भन्दा अग्ला भवनलाई लनयलमत 
गदाा िहरी ववकास कायाालयको लसफाररसमा नससा लनयलमत 
गररनेछ | 

६. यस मापदण्ड स्वीकृत भएको लमलत देखी बढीमा दईु 
बिालभत्रमापरुानाघरहरुको हकमा घरनससा लनयलमत गनाको लालग 
लनबेदन ददई ससनपुनेछ | 

७. घरनससा लनयलमत गदाा गाउँपाललका क्षेत्रलभत्रका सडकहरुमा यदद 
घरको छज्जा/पेटी वा केवह भाग हाल कायम भएको बाटोको 
क्षेत्रालिकार लभत्र पने तर त्यस्ता संरचनाको कारणले तत्काल 
साबाजलनक आवागमनमा असर नपने देक्खएमा उक्त भाग 
गाउँपाललका वा सम्बक्न्ित लनकायबाट भत्काउन आदेि ददएका 
बखत घरिनी आफैले भत्काउने कबलुलयतनामा गरर घरनससा 
लनयलमत गररनेछ | 

८. घरनससा लनयलमत गदाा नापी नससामा कायम रहेको साबाजलनक 
क्षेत्र (कुलो,खोला,खोल्सा,बाटो,जंगल आदद) लमचेर बनाइएको 
घरको घरनससा लनयलमत गररने छैन | 
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९. घरनससा लनयलमत गदाा बतुुंङ्ग-तानसेन-ररडी-तम्घास मागा 
मोहोडामा रहेका घरहरुको सडकालिकार (केन्र रेखा देखी दवैु 
तफा  १५/१५ लमटर) लभत्र छज्जा,झाप,पेटी आदद परेमा उक्त 
घरहरुको नससा लनयलमत गररने छैन | 

१०. लबबाददत भवनको हकमा सम्बक्न्ित लनकायबाट 
अनमुलत/लसफाररस ललनपुनेछ | 

११. घर भवन लनयलमत प्रमाण-पत्रले कुन ै पलन अथामा घर 
सरुक्क्षत छ वा पणूा रुपमा नससा पास भएको भन्ने जनाउन ेछैन 
| 

तला थप इजाजत सम्बक्न्ि कायालबलि 

क) ९"x९" वपलर भएका 

       यस अक्घ अनमुलत ललइ वा नललइ लनमााण भयका घरहरुका 
लालग मान्यता प्राप्त इक्न्जलनयर/आवका टेसट को लसफाररसमा भईु तल्ला 
अथवा भईु तल्ला भन्दा कम क्षते्रफलमा रभइँु तल्ला देक्ख बढीमा १ 
तल्ला थप गना अनमुलत प्रदान गना सवकनेछ । 

ख) ९"x१२" वपलर भएका 

       यस अक्घ अनमुलत ललइ वा नललइ लनमााण भयका घरहरुका 
लालग मान्यता प्राप्त इक्न्जलनयर/आवका टेसट को लसफाररसमा भईु तल्ला 
अथवा भईु तल्ला भन्दा कम क्षते्रफलमा रभइँु तल्ला देक्ख बढीमा  २ 
तल्ला थप गना अनमुलत प्रदान गना सवकनेछ । 
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ग) यदद मालथ उल्लेक्खत बुंदा न. क र ख को उल्लङ्घन गरर भवन 
लनमााण गरेमा घरनससा लनयलमत गररने छैन । साथै त्यस्ता भवनहरुलाई 
सम्वक्न्ित घरिलनबाट खचा भराउँने गरी गाउँपाललकाले भत्काउन आदेि 
ददन ससनेछ । 

घ) परुाना घरहरुमा तला थप गदाा हालको सडक अलिकार क्षेत्र र 
तोवकएको सेटब्याक मापदण्ड पूणारुपमा पालना गनूापनेछ । साथै 
लगाइतका सरुक्क्षत प्रलबलि अलनवाया अपनाउन ुपनेछ । 

साववक घर भत्काई पनुः लनमााण,थप घर लनमााण तथा तला थप गनाको 
लनलमि लनम्न वमोक्जमको कागजातहरु पेि गनुा पने छ । 

१) पवहले नससा पास गरेको भए सो को एक प्रलत फोटोकवप । 

२) पवहले नससा पास गरेको तर नापी नससामा घर वा लनमााण देक्खएको 
अवस्थामा नयाँ नससा पास तथा लनमााण इजाजतको लालग आवश्यक 
कागजातहरुका अलतररक्त लनम्न वमोक्जम कागजातहरु पेि गनपुनेछ । 

(अ) साववक घर भत्काई पनुः लनमााण गनाको लालग साववक घर 
स्पष्ट देक्खने साईट ्लान । 

(आ) थप घर लनमााण तथा तला थप गनाको लनलमि साववक 
घरकै सवै तलाको ्लान,चारैलतरको एललभेसन,सबभन्दा अग्लो 
भागवाट क्खक्चएको सैससनल एललभेसन र साईट ्लान । 

छाना फेने तथा मोहडा फेने सम्वन्िमा: 
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१) फेना प्रस्ताव गररएको छानाको प्रस्ताववत ्लान वा मोहडाको साथै 
साववक भईरहेको छानाको ्लान वा मोहडा पलन पेि गनुा पने छ । 

कम्पाउण्ड वाल लगाउने, अस्थायी लनमााण गने तथा अन्य प्राविानहरुको 
सम्वन्िमा: 

१) कम्पाउण्ड (वाल) लगाउन े तथा लनमााण गनाको लालग नससा पास 
तथा लनमााण इजाजत ददने प्रकृया सम्वन्िमा नससा पास उपिाखा वाट 
जानकारी ललन सवकने छ । 

२) अन्य कागजातको हकमा नया ँनससा पास तथा लनमााण इजाजतको 
लालग आवश्यक पने सवै कागजातहरु वमोक्जम पेि गनुा पने छ । 

३) स्वीकृत नससा फेरवदल गरी लनमााण काया गनुा परेमा सम्वन्िीत घर 
िनीले फेरवदल गना खोजेको अनसुार पनुः नससा (स्वीकृत मापदण्ड 
लभत्र मात्र) तयार गरी गाउँपाललकामा स्वीकृतको लालग पेि गनुा पने छ 
र स्वीकृत भएपलछ मात्र लनमााण काया िरुु गरी सम्पन्न गना सवकने छ । 

४) वातावरण सन्तलुनको लालग आफ्नो जग्गा लभत्र कक्म्तमा दईु वटा 
रुख ववरुवा लगाउन ुपने छ । 

५) छतको पानी जथाभावी फाल्न पाईने छैन । से पानीलाई व्यवक्स्थत 
रुपले नाली वा लनक्श्चत ठाउँमाफाललन ु पनेछ । अन्यथा सम्पन्न प्रमाण 
पत्र प्रदान गररने छैन वा अन्य कारवावह समेत हनु ससने छ । 
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६) अन्य केवह वववरणहरु खुलाउन ु पने भए छुटै कागजमा खुलाउन 
सवकने छ । 

७) मालथ लेक्खए अनसुार वववरणहरु नखुलाउने, फाराम परुा नभनेको 
नससा दताा तथा स्वीकृत गना गाउँपाललका वाध्य हनुे छैन । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

राक्ससराङ्ग गाउँपाललका, चैनपरु, मकवानपरु/मरुण रु 20 मात्र । 

आज्ञाले 

देब चन्र गतौला 
प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत 


