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उदयपरुगढी गाउँपालिको भवन लनर्ााण तथा घरनक्साको लनयर्न कायाववलि, २०७९ 

प्रस्तावनााः 

उदयपरुगढी गाउँपालिका के्षत्रलभत्र लनर्ााण हनुे भवन घर ,गोदार्, टहरा कम्पाउन्ड वाि वा यस्तै संरचनाको 
लनर्ााण कायािाई लनयर्न गनाको िालग स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा २७ अनसुार यो र्ापदण्ड 
तर्ुार्ा गरी िागू गररएको छ । 

 

पररच्छेद-१ 

 प्रारम्म्भक 

१.संम्क्षप्त नार् र प्रारम्भाः- 
१. यस कायाववलिको नार् “उदयपरुगढी गाउँपालिको भवन लनर्ााण तथा घर नक्सा लनयर्न कायाववलि 

२०७९”  रहेको छ । 

२. यो कायाववलि तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

३. यो काया ववलि उदयपरुगढी गाउँपालिका के्षत्रलभत्र िागू हनुेछ । 

 

पररच्छेद-२ 

पररभाषा 
 

२. पररभाषााः—  ववषय प्रसंगिे अको अथा निागेर्ा यस ऐनर्ा, 
(क) “गाउँपालिका” भन्नािे उदयपरुगढी गाउँपावकािाई सम्झन ुपछा । 

(ख) “कायापालिका” भन्नािे उदयपरुगढी गाउँपालिकाको कायापालिकािाई सम्झन ुपछा  
(ग) “कायाािय” भन्नािे उदयपरुगढी गाउँपालिका गाउँ कायपालिकाको कायााियिाई सम्झन ुपछा , सो शब्दिे 

वडा सलर्लतको कायााियिाई सरे्त र्नाउँनेछ । 

(घ) “अध्यक्ष” भन्नािे उदयपरुगढी गाउँपालिकाको अध्यक्षिाई सम्झन ुपछा । 

(ङ) “उपाध्यक्ष” भन्नािे उदयपरुगढी गाउँपालिकाको उपाध्यक्षिाई सम्झन ुपछा । 

(च) “प्रर्खु प्रशासकीय अलिकृत” भन्नािे उदयपरुगढी गाउँपालिकाको प्रर्खु प्रशासकीय अलिकृतिाई सम्झनपुछा 
। 

(छ) “भवन” भन्नािे आवासीय,  लर्म्ित, औद्योलगक, व्यापाररक, गोदार्घर, टहरा, लसनेर्ा घर ,कायाािय 

भवन,  सभागहृ, अस्पताि, कम्पाउन्डवाि वा अन्य कुनै प्रयोर्नका िालग बने्न कुनै संरचना सम्झन ुपलछा 
। 

(र्) “नक्सा” भन्नािे भवन लनर्ााण सम्बन्िी सम्पूणा ड्रइङ लडर्ाइन सम्बन्िी रेखाम्चत्र र कागर्ात सम्झन ुपछा 
। 

(झ) “भवनको वगीकरण” भन्नािे भवन ऐन, २०५५ को दफा ८ िे बगीकरण गरेको क, ख, ग, र घ बगाका 
भवन सम्झन ुपछा । 
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(ञ) “भवन लनर्ााण” भन्नािे नयाँ बनाउने, परुानो भत्काई पनुाःलनर्ााण गने, तिाथप गने, र्ोहडा फेनै वा साववकको 
भवनर्ा झ्याि, ढोका, बादालि, कौशी, दिान र उचाई आदद थपघट गरी बनाउने वा सो सम्बन्िी अन्य 
काया सम्झन ुपछा । 

(ट) “लनर्ााण सपुररवेक्षक” भन्नािे भवन संरचना लनर्ााण गदाा सपुररवेक्षकण गने योग्ता पगेुका प्राववलिक सम्झन ु
पछा । 

(ठ) “तिा” भन्नािे भवन वा लनर्ााणको भईुहरु वा भईू देम्ख लसलिङ्गलबचको भागिाई र्ालनने छ । 

(ड) “म्लिन्थ एररया” भन्नािे भलूर्गत तिा वा कुनै तिाको गारो सवहतको सम्पूणा ढावकएको के्षत्रफििाई 
र्ालननेछ । 

(ढ)”उपयोग” भन्नािे आवासीय, लर्म्ित, व्यपाररक, लसत भण्डार, गोर्घर, संयकु्त आवासगहृ, अस्पताि आदद र्स्ता 
प्रयोर्निाई सम्झन ुपछा । 

(ण) “उपयोग पररवतान” भन्नािे एक उपयोगबाट अको उपयोग गने सम्झन ुपछा ।  

(त) “भवन लनर्ााणको उचाई” भन्नािे सर्ति छानाको हकर्ा र्लर्नको सािाखािा सतहबाट भवन वा भवन 
लनर्ााणको र्ालथल्िो सतह सम्र्को उचााइ वा सम्बम्न्ित अलिकारीिे तोके बर्ोम्र्र्को उचाई सम्झन ु
पछा । 

(थ) “कायाववलि” भन्नािे उदयपरुगढी गाउँपालिकािे स्वीकृत गरी िाग ुगरेको नक्सापास सम्बन्िी कायाववलििाई 
सम्झन ुपछा । 

(द) “र्ापदण्ड” भन्नािे कायापालिकाबाट स्वीकृत र्ापदण्डिाई सम्झन ुपछा । 

(ि) “र्ग्गा उपयोग प्रलतशत (Ground coverage)” भन्नािे भवनको भइँूतिाको के्षत्रफि र भवन बने्न र्ग्गा वा 
घडेरीको के्षत्रफिको अनपुातिाई १०० िे गणुा गदाा हनु आउने प्रलतशतिाई सम्झन ुपदाछ । 

(न) “भई के्षत्रको अनपुात (FAR: Floor Aria Ratio)” भन्नािे भवनको सम्पणुा तिाहरुर्ा लनलर्ात के्षत्रफिको 
योगफििाई भवन बने्न र्ग्गा वा घरेडीको के्षत्रफििे भाग गरेर आएको भागफििाई सम्झन ुपछा । 

भ ुईँ के्षत्रको अनपुात(FAR) =  

 

(प) “सडकको अलिकार के्षत्र (Right Of Way)” भन्नािे ऐन, लनयर् तथा स्वीकृत र्ापदण्डकािे तोकेको सडकको 
चौडाईिाई सम्झन ुपदाछ । 

 

 (फ) “सेट ब्याक” भन्नािे आफुिे कायाववलि र्ग्गार्ा भवन बनाउँदा साँि सीर्ाना, सावार्ालनक सम्पलत र सडक 
अलिकार के्षत्रबाट छाड्न ुपनै न्यनुतर् दरुीिाई र्नाउँदछ । 

 (ब) “आमं्शक लनर्ााण सम्पन्न” भन्नािे उपयोग गना लर्ल्ने गरी न्यूनतर् एक तिा लनर्ााण भएको भवनिाई 
र्नाउँदछ । 

(भ) “प्राववलिक सलर्लत” भन्नािे कायापालिकािे गठन गरेको सलर्लतिाई सम्झन ुपदाछ । 

(र्) “प्राववलिक कर्ाचारी” भन्नािे गाउँकायापालिकािे भवन लनर्ााण तथा घर नक्सा सम्बन्िी कार् गनाका लनम्म्त 
म्र्म्रे्वारी प्राप्त प्राववलिक कर्ाचारीिाई सम्झन ुपछा । 

(य) “लनर्ााण ब्यवसायी” भन्नािे कायापालिकार्ा समु्चकृत भै इर्र्ात प्राप्त लनर्ााण कायार्ा संिग्न डकर्ी, लसकर्ी, 
ज्यार्ी आददिाई सम्झन ुपछा । 
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(र) अलभिेखीकरण”  भन्नािे यो कायाववलि िाग ुहनु ुभन्दा अगाडी लनर्ााण इर्र्ात लिई वा नलिई तत्कालिन 
भवन लनर्ााण सम्बन्िी र्ापदण्ड बर्ोम्र्र् लनर्ााण सम्पन्नभएका भवनहरुिाई यस गाउँपालिकार्ा अलभिेख 
दताा गने कायािाई र्नाउँदछ । 
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पररच्छेद-३ 

भवन लनर्ााण सम्बम्न्ि व्यवस्था 
 

३. नक्सापास नगराई भवन लनर्ााण गना नहनुाेः- 
(१) कसैिे पलन गाउँपालिकाबाट नक्सापास नगराई तर गाउँपालिकािे तोकेको के्षत्र र संरचनाको हकर्ा नक्सा 

पास नगराई पलन भवन लनर्ााण गना बािा पने छैन । 

(२) गाउँपालिकािे भ—ूर्ोम्खर्को संवेदनम्शिताको आिारर्ा र्ग्को उपयोग सम्बन्िी तथा भवन लनर्ााण सम्बन्िी 
तोक्न ुपनेछ । र त्यस्तो र्ापदण्डको अलिनर्ा रही तोकीएको के्षत्रर्ा र्ात्र भवन लनर्ााण गना स्वीकृलत ददन 
सक्नेछ । 

(३)  गाउँपालिकािे भ-ूउयोग के्षत्रको संवेदनशीिताको आिारर्ा र्ापदण्ड बनाई गाउँपालिकाको ववलभन्न के्षत्रको 
वगीकरण गना सक्नेछ । त्यस्तो बगीकृत के्षत्रर्ा भवन लनर्ााण गने सो सम्बन्िी कायापालिकािे तोकेको 
र्ापदण्ड पूरा गरेको खण्डर्ा र्ात्र अनरु्लतददइने छ । 

(४) गाउँपालिकाको पूवा स्वीकृलत नलिई भवनका िालग र्ग्गाको खण्डीकरण वा लिवटङ्ग गना पाइने छैन । त्यसरी 
स्वीकृलत नलिई लिवटङ्ग गरेर्ा र्ग्गा लबवि ववतरणको लसफाररस नददन सक्ने छ । 

(५) गाउँपालिकािे कायाववलि के्षत्रर्ा रहेको भवनहरुको वगीकरण गरी भकुम्प वा ववपद्का दृवििे र्ोम्खर् यकु्त 
भवनहरुिाई पूनाःलनर्ााण गना, प्रविीकरण (रेट्रोवफवटङ्ग) गना वा भत्काउन आदेश ददन सक्नेछ । 

(६) गाउँपालिकािे प्रचलित कानून र नेपाि सरकारिे तोकको र्ापदण्ड ववपररत नहनु ेगरी ऐलतहालसक, सांस्कृलतक, 

पयाटकीय वा परुाताम्त्वक दृवििे र्हत्वपूणा देम्खएका कुनै बम्स्त वा सोको कुनै के्षत्रर्ा बने्न भवनको उचाई, 

सेटब्याक, छानो, अग्रभाग,  लनर्ााण सार्ाग्रीका वकलसर्, रंग वा किा झम्ल्कने गरी भवन लनर्ााणको र्ापदण्ड 
तोक्नेछ । 

(७) गाउँपालिकािे कायाववलि सबै के्षत्र वा कुनै के्षत्र तोकी त्यस्तो के्षत्रर्ा बने्न भवनहरुको िालग र्ग्गा तथा 
भवनको प्रकृलत आकार प्रकार र के्षत्रफिको आिारर्ा सर्ान ढाँचाको नरू्ना नक्शा तयार गना र सेवाग्राहीको 
िालग आफ्ना प्राववलिक कर्ाचारीबाट नक्सा तयार गरी लनाःशलु्कउपिब्ि गराउन सक्ने छ । 

 

४. अनरु्लतको िालग दरखास्त ददनपुनेाः- 
(१) गाउँपालिका के्षत्रर्ा भवन लनर्ााण गना चाहने व्यम्क्त वा सरकारी कायााियिे भवन लनर्ााण गने अनरु्लतको 

िालग भवनको नक्सा र नक्सावकताब सवहत कायापालिकािे तोकेको ढाँचार्ा िाग्न ेदस्तरु लतरी कायााियर्ा 
दरखास्त ददनपुनेछ । 

स्पविकरणाः- यस पररच्छेदको प्रयोर्नको िालग “सरकारी कायाािय ”  भन्नािे राष्ट्रपलत तथा उपराष्ट्रपलत 
कायाािय,  सवोच्च अदाित,  संघीय संसद, प्रदेश सभा,  संवैिालनक तह, नेपािी सेना, सशस्त्रप्रहरी बि नेपाि, 

नेपािप्रहरी,  प्रदेश प्रहरी िगायतका सबै सरकार कायाािय र अदाितिाई सरे्त सम्झन ुपछा । 

(२) उपदफा (१) र्ा र्नसकैु कुरा िेम्खएको भएता पलन भवनलनर्ााण गने अनलुर्लतको िालग दरखास्त ददंदा कुनै 
सरकारी तहिे रावष्ट्रय सरुक्षाको दृवििे भवनिे नक्सा पेश गना नलर्ल्ने भएर्ा त्यस्तो दरखास्तर्ा भवनको 
िम्वाई, चौडाइ, उचाई र तल्िा तथा र्म्र्ा के्षत्रफिर्ा उल्िेख गना सक्ने छ । 
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(३) भवन लनर्ााण गने घरिनीिे अनरु्लतको िालग दरखास्त ददँदा नक्सा सवहत देहायको कागर्ात सरे्त संिग्न गर 
तोकीएको ढाचँार्ा दरखास्त ददन ुपदाछ । 

(क) नक्सावकताबिे तोकेको ढाँचाको नक्सापास अनरु्लत दरखास्त 

(ख)  लनर्ााण गररने घरको आरवकटेक्चरि नक्सा तीनप्रलत (Site Plan Location Plan, Floor Plans, 

Elevations, sectional details (as directed), Ground Coverage) 

(ग) स्ट्रक्चरि नक्सा र लडर्ाइन तीनप्रलत 

(घ) नक्सातयार गने प्राववलिकको योगयताको प्रर्ाण पत्र एक प्रलत 

(ङ) र्ग्गािनी प्रर्ाण परु्ााको प्रलतलिवप एकप्रलत 

(च) चाि ुआलथृक वषाको एकीकृत कर र्ािपोत/भलुर्कर लतरकेो रलसदको प्रलतलिवप एक प्रलत 

(छ) नेपािी नागररकताको प्रर्ाण पत्रको प्रलतलिवप एक प्रलत 

(र्) वकता नं. स्पि भएको नापीब्ि ुवप्रन्टको नापी नक्सा एकप्रलत 

(झ) घर नक्सा तयार गने प्राववलिकको कायापालिकाको कायााियर्ा ब्यावसायदताा र नववकरण भएको 
प्रर्ाण पत्रको प्रलतलिवप एकप्रलत 

(ञ) नक्सापास तथा लनर्ााण इर्ार्तको िालग र्ञ्जुरीनार्ाको हकर्ा वाडा अध्यक्षको रोहवरर्ा र्ञु्जरीनार्ा 
गरेको पत्र र र्न्र्रुीनार्ा ददने लिनको सवह छाप भएको कवलुियतनार्ा । 

(ट) संम्बम्न्ित वडा कायााियबाट घर लनर्ााण अनरु्लत वा अलभिेखीकरण गने व्यहोरा लसफाररस पत्र 

(ठ) क र ख वगाको भवनको िालग थप पेश गनुापने कागर्ातहरुाः- 
(अ) इिेक्ट्रीकि लडर्ाइन नक्सा ३ प्रलत 

आ) स्यालनटरी पल्र्बीङ्ग लडर्ाइन नक्सा ३ प्रलत 

(ड) बाटोको िालग र्ञु्जरीनार्ा ददइएको अवस्थार्ा वडा अध्यक्षको राहोवरर्ा र्ञु्जरुलनार्ा गरेको पत्र 
र्ञ्जुरीनार्ा ददने बाटो परेको र्ग्गाको िािपरु्ाा, चाि ुआलथाक वषाको सम्पम्ि कर तथा भलूर्कर 
(र्ािपोत) लतरेको रलसत तथा वकिानापी, नक्साको प्रर्ाम्णत प्रसलतलिवप एक एकप्रलत 

(ढ) गठुीको र्ग्गा भए सम्बम्न्ित गठुीको लसफाररस पत्र 

(ण) नक्सावािा र्ोही भएर्ा र्ग्गा सरुम्क्षत राम्खएको भए सम्बम्न्ित तहको स्वीकृलत-पत्र 

(त) वारेश राखी नक्सापास गने भएर्ा वारेशनार्ाको साथर्ा वारेशको नेपािीनागररकताको प्रर्ाण पत्रको 
प्रलतलिवप एक प्रलत 

(थ) पासपोटा साइर्को फोटो ३ प्रलत 

(द) घर लनर्ााणको िालग लतरेको ववलभन्न म्शषाकका दस्तरु र िरौटी वापतको रकर्को रलसदको प्रलतलिवप 
एक प्रलत 

(ि) र्ालथ उपदफा (३) र्ा रे्सकैु िेम्खएको भएता पलन कायााियिे आवश्यकता र्हशसु गरी अन्य थप 
कागर्ात खोर्ी गरेको खण्डर्ा त्यस्तो कागर्ातहरु घरिनीिे उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

(४) भवनको तिा थप गना चाहन ेघरिनीहरुिे अनरु्लतको िालग दरखास्त ददँदा देहायका थपकागर्ात संिग्न 
गरी लनवेदन ददन ुपनैछ । 

१.नयाँ लनर्ााण्का िालग आवश्यक कागर्ातहरु 

२.स्वीकृत भएको नक्सा र प्रर्ाणपत्रको प्रर्ाम्णत प्रलतलिवप 
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३. नापीनक्सार्ा देम्खने घरको सम्बन्िर्ा प्रस्ताववत तिा  घरको नक्सा सवहत साववक घरको सबै लिान, 

चारै तफा  र्ोहडा, सबैभन्दा अग्िो स्थानको िस सेक्सन, साइट लिान सहलतको नक्सा ३ प्रलत 

(५) साववकको घर भत्काई नया ँघर बनाउन चाहन ेघरिनीहरुिे अनरु्लतको िालग दरखास्त दददा ँदेहायका थप 
कागर्ात संिग्न गरी लनवेदन ददनपुनेछाः- 

१.नापी नक्सार्ा नदेम्खने तर नक्सापास हनु ुपने भवन भए पास नक्साको प्रलतलिवप १ प्रलत 

२.नापी नक्सार्ा देम्खने तर नक्सापास नभएको भवन भए (Existing Building) को भईू तिाको पल्न, 

चारै तफा को र्ोहडा र साइट पल्न सरे्तको नक्सा ३ प्रलत 

३. भत्काउने भवनको चारै र्ोहडा र छाना सवहतको फोटोहरु 

४. नयाँ लनर्ााणको िालग आवश्यक पनै सबै कागर्ातहरु 

५.नक्सार्ा खिुाउन ुपनेाः- नयाँ भवन लनर्ााण गने नक्सार्ा अन्य कुराहरुको अलतररक्त सो भवनको 
छुटै्ट चपी र सकवपट तथा त्यस्तो भवन अके भवनसँग र्ोडी बनाउने भएर्ा सो भवनको छुटै्ट 
वकिास रहने गरी खिुाउन पनेछ । 

पररच्छेद-४ 

भवन लनर्ााण सम्बम्न्ि र्ापदण्ड 

 

५.लनर्ााण र्ापदण्ड 

१. १२”×१२”  को वपिरर्ा बढीर्ा ३.५ तिार्ा नबढ्न े गरी तिाथपको िालग स्वीकृती ददने । 

२. घरको म्लिन्थ क्षेत्रफि १००० वगा वफट भन्दा बढी वा रावष्ट्रय भवनलनर्ााण आचार सवहता अनसुार भवन लनर्ााण 
फरक  भएर्ा (Structural Analysis) अलनवाया रुपर्ा गरी सो को प्रलतवेदन सरे्त नक्सासाथ पेश गनुा पनेछ । 

३. भववष्यर्ा बाटो र्ान सक्ने र्ग्गाहरु भन्दा अगालड घरहरु लनर्ााण गदाा बाटो िाई ब्िक नहनुे गरी र्ात्र त्यस्ता 
ठाँउहरुर्ा नक्सा—पासको स्वीकती ददने । टुवङ्गएको बाटोिाई अवरोि हनु ेगरी संरचना तथा नयाँ घरहरु 
लनर्ााण गना स्वीकृत नददने । 

 ४. नापीको नक्सार्ा छुटेको तर परापूवा काि देम्ख चलिआएको गोरेटो बाटो िाई पलन भववष्यर्ा र्ोटर र्ाने बाटो 
बनाउन वािा नपने गरी बाटोको केन्रबाट ३ र्ीटर दायाँवायाँ छाड्न ुपनै  

५. सावार्ालनक पाटी/पौवा/पोखरी/कुवा/परुाताम्त्वक साँस्कृलतक सम्पदाहरु/म्चहान आददबाट चारै तफा  ५ र्ीटर 
छोडेर र्ात्र भौलतक संरचनाहरु लनर्ााण गना पाइने छ । 

६. बने्न घरर्ा झ्याि, ढोका, भेम्न्टिेशन वा अन्य कुनै खलु्िा भाग राख्न परेर्ा अरुको र्ग्गको तफा , सावार्ालनक 
बाटोतफा  वा चोकतफा  कम्म्तर्ा १.५० र्ी.(५ फी.) र्ग्गा छाड्न ुपनेछ । यदद अरुको र्ग्गातफा  भेम्न्टिेशन 
राख्न ुपरेको अण्डर्ा लिम्खत र्न्र्रुलनार्ा ददएर्ा र्ात्र राख्न ददइनेछ । तर र्ञु्जरीनार्ाको आिारर्ा अरुको र्ग्गा 
तफा  झ्याि राख्न ददइन ेछैन । वरण्डा राख्न ुपदाा र्ग्गाको साँिबाट वरण्डाको छेउसम्र् कम्म्तर्ा १ र्ी. छाड्न 
पनेछ । 

७. बढीर्ा ४ व.लर्.(४३ व. वफ.) र उचाई 2.40 र्ी.(८ वफ.) सम्र्को शौचािय आफ्नो र्ग्गार्ा घरको खलु्िा 
भागर्ा बनाउन छुट ददइनछे। साथै शौचािय र सेम्फ्ट ट्याङ्क र सोक वपटको िालग र्ग्गाको लसर्ाना बाट 
0.90 र्ी. (३ वफ.) पर हनु ुपनेछ। 
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तर कोर एररयार्ा उक्त 0.90 र्ी.(3 वफ.) अलनवाया हनुे छैन।बाटो तफा को खलु्िा भागर्ा भने कुनै लनर्ााण काया गना 
ददइने छैन। 

8. छानाबाट आउने वषााको पानी तपवकन छानादेम्ख र्लर्नको रू्ि पाइप वा ढिसम्र् पाइपद्धारा आफ्नो र्ग्गाबाट 
अलनवाया रुपर्ा िाने व्यवस्था गनुा पनेछ। 

9. सावार्लनक बाटो, चोक वा सेट व्याक के्षत्रलभत्र कुनै पलन लसवढहरु लनर्ााण गना ददइने छैन। 

10. भर् याङ्ग छोलने भाग (यदद कुनै कोठा नर्ोलडएर्ा) पारापेट वाि, पानी ट्याङ्की र यसिाई अड्याउन बनाइएका कुनै 
लनर्ााणहरु, सोिर सम्बम्न्ि उपकरण, भेम्न्टिेशन र एअर कम्न्डसन सम्बम्न्िका उपकरणहरु सरे्त उचाईर्ा 
गणना गररने छैन। 

11. घरको म्लिन्थ िेभि बाटको िेभिबाट वा वररपरर र्लर्नको सतहबाट कम्म्तर्ा 0.30 र्ीटर र्ालथ हनुपुनेछ।तर 
पालिकाबाट कुनै बाटोको योर्ना भएर्ा म्लिन्थ िेभि पालिकािे तोक्न सक्ने छ। 

12. 92.90 वगा लर्टरभन्दा बढी, स्ट्रक्चरर्ा र्वटिता रहेका र िेरै र्ालनसहरुको आवतर्ावत हनुे र्हत्वपणुा प्रयोर्नका 
भवनहरुको ढाँचा, नक्सा, संरचना ववश्लषेण (Structure Analysis) तथा ववशषे सवुविाहरुको लडर्ाइन लनर्ााण 
सपुररवेक्षण आवका टेक्क वा इम्न्र्लनयरबाट गराउन ुपनेछ। 

13. सबै वकलसर्को भवन लनर्ााणर्ा गाउँपालिकार्ा लनयर्पूवाक दताा भएका भकूम्प प्रलतरोिात्र्क भवन लनर्ााण सम्बन्िी 
आिारभतू तालिर् प्राप्त कालिगढ, लर्स्त्री वा ठेकेदारहरुको संिग्नता हनु ुपनेछ। 

14. के्षत्रफि र उचाई सम्बन्िी सीर्ा देहाय अनरुुप तोवकएको छ: 
1. क्षेत्रफि र उचाई सीर्ा सम्बन्िर्ा तोवकएका "भईु के्षत्रफिको अनपुात"(F.A.R) बर्ोम्र्र् हनु ु

पनेछ।गाउँपालिकाको सम्पणुा के्षत्रहरुर्ा हाि िाई भईु के्षत्रफिको अनपुात"(F.A.R) अनसूुची २ अनसुार 
कायर् गररएको छ। 

2. गाउँपालिकाको ववलभन्न भ-ूउपयोग के्षत्रहरुर्ा भवन बनाउन घडेरी/लिटको आवश्यकता न्यनुतर् के्षत्रफि 0-

2-2-0 रोपनी (80 व.र्ी.) हनु ु पनेछ।तर हािको लनर्ााण र्ापदण्ड िाग ु हनु ु अगाडी वकिा काट भइ 
भोगचिन हदुैँ आएका घडेरी/लिटहरुको हकर्ा न्यनुतर् के्षत्रफि 0-1-2-2 रोपनी हनु ुपनेछ साथै 0-1-2-

0 रोपनी के्षत्रफि भन्दा घटीको घडेरी/लिाटर्ा RCC फे्रर् स्ट्रक्चर बाहेका भवन बनाउन अनरु्लत ददन 
सवकनछे। 

 

15. भर् याङ्गको चौडाई कम्म्तर्ा पलन ति तालिकार्ा देखाए बर्ोम्र्र् हनु ुपनेछ। 

ि.सं. घरको प्रकार भर् याङ्गको आवश्यक चौडाई कम्म्तर्ा 
१ आवसीय प्रयोर्न 0.90 र्ी.( ३ वफ.) 
२ व्यावसावयक प्रयोर्न 1.2 लर्. (4 वफ.) २ तल्िा सम्र् 

1.8 लर्.(6 वफ.) ( २ तल्िा भन्दा बढीर्ा) 
३ शैम्क्षक संस्थाहरु 1.2 लर्. २ तल्िा सम्र् 

1.50 लर्.(५ वफ.) ( २ तल्िा भन्दा बढीर्ा) 
४ सरकारी र गैर-सरकारी, अन्य 1.8 लर्. (६ वफ)  तल्िा सम्र् 

 (२ तल्िा भन्दा बढीर्ा) 
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आवसीय प्रयोर्नका भवनहरुर्ा (Tread) को चौडाई कम्म्तर्ा 0.23 लर्.(९ इन्च) र अन्य प्रयोर्नको 
भवनहरुर्ा(Tread) को चौडाई कम्म्तर्ा 0.30 लर्.(१ वफ)हनु ुपनेछ।कुनै प्रकारका भवनहरुर्ा (Riser) 

को उचाई बवढर्ा 0.20 लर्. (८ इन्च) भन्दा बवढ हनु ुहदैुन। 

16.आगिागी सरुक्षाको व्यवस्था: 
1. भवनर्ा आवश्यक संख्यार्ा भर् याङ्गको व्यवस्था गनुा पनेछ। 

2. आवसीय घरहरुर्ा बाहेक अन्य भवनहरुर्ा बावहरा लनस्कने ढोका आगिागीको बेिा चेपर्ा पना सक्ने हुँदा 
बावहर तफा  खलु्ने हनु ुपदाछ।ढोका वा रू्ि ढोका रहने स्थान अन्य ढोकाबाट वा लयासेर्बाट नछेवकने 
हनु ुपदाछ। 

3. सभा भवन (Assembly) भवन र लसनरे्ा भवनको िालग सेट व्याक: 
यस्ता भवनहरुर्ा आगिागीको बेिा सरुक्षाको िालग सबै तफा  कम्म्तर्ा ३ लर्.(10 वफ) सेट व्याक छाड्न ु

पनेछ। 

4. Hazardous भवनको िालग सेट व्याक: 
हार्ाडास भवनहरुर्ा सरुक्षाको िालग सबै साइडतफा  कम्म्तर्ा 4.5 र्ी(१५ वफ) सेट व्याक छाड्न ुपनेछ। 

17. ववद्यतु िाइन सम्बन्िी व्यवस्था तथा ववद्यतु लनयर्ाविी र छोड्न ुपने दूरी देहाय बर्ोम्र्र् हनुे छ: 
   भवन लनर्ााणको स्वीकृत ददने िर्र्ा ववद्यतु प्रालिकरणको पोि, तार हाई टेन्सन िाईन आदद पने ठाउँर्ा ववद्यतु 

व्यवस्था लनयर्ाविी, 2050 अनसुार सेट व्याक िाइन िगाइनेछ।ववद्यतु व्यवस्था लनयर्ाविी पररवतान भएर्ा 
सो पररवलतात लनयर्िाई नै गाउँपालिकािे िाग ुगने छ।साथै घर लनर्ााण गदाा सडक बम्ि स्टैण्डको व्यवस्था 
गरेर घर िलन आफैँ िे सडक बम्ि राख्न ुपनेछ। 

 कुनै पलन भवन ववद्यतु प्रसारण वा ववद्यतु ववतरण िाइनका तारहरुबाट ववद्यतु लनयर्ाविी, 2050 

अनसुार नेपाि ववद्यतु प्रालिकरणिे तोकेको दरुी छाडी र्ात्र लनर्ााण गना पाइने छ। 

 230/400 भोल्टेर् देम्ख ११ हर्ार भोल्ट सम्र्को नाङ्गो तार छेउबाट ववद्यतु लनयर्ाविी, 2050 अनसुार 
नेपाि ववद्यतु प्रालिकरणिे तोकेको दरुी छाडी र्ात्र लनर्ााण गना पाइने छ। 

 132 के वव सम्र्को तार छेउबाट ववद्यतु लनयर्ाविी, 2050 अनसुार नेपाि ववद्यतु प्रालिकरणिे तोकेको 
दरुी छाडी र्ात्र लनर्ााण गना पाइने छ। 

18. र्ग्गािनी प्रर्ाण-पूर्ाा देहाय अनरुुप हनुेछ: 
1. र्ग्गा र्सको नार्र्ा छ उसको नार्र्ा र्ात्र लनर्ााण स्वीकृत प्रर्ाण-पत्र ददइनछे। तर अरुको हकभोगको 

र्ग्गार्ा लनर्ााण गने भए लनर्को हकभोगको लनस्सा र लनस्सा सवहत लिम्खत र्ञु्जरीनार्ा पेश गनुा पनेछ। 

2. नक्सार्ा र्ग्गाको नाप र आकार, र्ग्गा िनी प्रर्ाणपत्रर्ा देखाइएको र्ग्गाको के्षत्रफि र नापी नक्सा एक 
आपसर्ा दरुुस्त हनु ुपनेछ। कथंकदाम्चत यी लतनै वस्तहुरुर्ा रे्ि हनु नआएर्ा र्नु चाँवह सबैभन्दा कर् 
देम्खन्छ त्यसैिाई आिार र्ालननेछ। 

3. यदद र्ग्गाको नाप र आकार, र्ग्गािनी प्रर्ाणपत्रको क्षेत्रफि र नापी नक्सा एक आपसर्ा रे्ि नभएको 
खण्डर्ा चारैलतरको सलँियारहरुिे सँलियारहरुको कुनै भाग नलर्चेको भलन लिम्खत र्ञु्जरीनार्ा ददएर्ा नक्सा 
पास गररनेछ। तर यस्तो म्स्थलतर्ा सावार्लनक र्ग्गा तफा  लर्म्चएको वा नलर्म्चएको गाउँपालिकािे हेनेछ। 
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19. नक्सार्ा लनम्न कुराहरु स्पस्ट देशााइएको हनु ुपनेछ: 
(क) प्रत्येक फ्िोर लिान (1:100 स्केिर्ा), लर्टरर्ा/1:98 स्केिर्ा), वफटर्ा। 

(ख) चार र्ोहडा (1:100 स्केिर्ा), र्ीटरर्ा/(1:98 स्केिर्ा), वफटर्ा। 

(ग) भर् याङ्ग देम्खन ेर र्गदेम्ख भवनको सबभन्दा उच्च ववन्द ुसम्र्को उचाई देखाइएको सेक्सन (1:100 स्केिर्ा), 
लर्टरर्ा/ (1:98 स्केिर्ा), वफटर्ा। 

(घ) साइट लिान (१ रोपनी भन्दा कर् र्ग्गािाई स्केि, 1-3 रोपनीिाई 1:200 स्केि र ३ रोपनीभन्दा बढी 
र्ग्गािाई १:400 स्केिर्ा), लर्टरर्ा/(१ रोपनीभन्दा कर् र्ग्गािाई १:96 स्केि,1-3 रोपनीिाई 1:192 स्केि 
र ३ र रोपनीभन्दा बढी र्ग्गािाई 1:384 स्केिर्ा), वफटर्ा। 

(ङ) िोकेशन 

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

ख) कोिर्को लिान र सेक्सन। 

ग) लबर्को लिान र सेक्सन । 

घ) भर् याङ्गको लिान र सेक्सन । 

ङ) स्ल्यावको लिान र सेक्सन । 

च) क्याम्न्टिेभरको सेक्सन। 

20. भवनर्ा राम्खने थप संरचना: 
कुनै पलन भवनर्ा होलडाग बोडा, टावर आदद राख्न गाउँपालिकाको पूवास्वीकृत लिन ु पनेछ। भवनको 
स्ट्रक्चरि लडर्ाइनर्ा नै यस्ता संरचनाहरुको भारिाई सर्ावेश गरेको भए र शहरको स्वरुपर्ा 
नकारात्र्क असर नपाने प्राववलिक सलर्लतको लसफाररसर्ा र्ात्र भवनर्ा यस्ता संरचनाहरु र्डान गना 
ददइनेछ। 

 

6. हक भोगको लनस्सा वा र्ञु्जरीको लिखत पेश गनुा पने: 
1) भवन लनर्ााण गने अनरु्लतको िालग दरखास्त ददँदा आफ्नो हक भोग भएको र्ग्गार्ा भवन लनर्ााण गने भए 

हक भोगको लनस्सा र अरुको हकभोग र स्वालर्त्व भएको र्ग्गार्ा भवन लनर्ााण गनुा पने भए देहाय बर्ोम्र्र् 
गनुापनेछ: 
क) यस कायाववलि बर्ोम्र्र् अरुको स्वालर्त्व र हकभोगको र्ग्गार्ा घर बनाउँदा यस्तो स्वालर्त्व र 

हकभोग भएको र्ग्गािनी आफैँ कायााियर्ा उपम्स्थत भई प्रर्खु प्रशासकीय अलिकृत वा लनर्िे 
तोकेको अलिकृत कर्ाचारीको रोहवरर्ा कायाववलि स्वालर्त्व र हकभोगको र्ग्गार्ा भवन लनर्ााण गना 
ददने र्ञु्जरीनार्ा ददनपुने छ वा प्रचलित कानून बर्ोम्र्र्को अलिकृत वारेशनार्ा सर्ावेश गनुा पनेछ। 

ख) त्यस्तो र्ञु्जरीनार्ा ददँदा र्ग्गाको परैु के्षत्रफि वा आमँ्शक के्षत्रर्ा भवन लनर्ााण गना र्ञ्जुरीनार्ा बाकँी 
के्षत्रफिर्ा भवन लनर्ााण गने र्ापदण्डर्ा प्रलतकुि हनुे गरर त्यस्तो र्ञु्जरीनार्ा ददन पाइने छैन। 

ग) भवन लनर्ााणको िालग र्ञु्जरीनार्ा ददइएको के्षत्रफिको स्वीकृत सम्पिी कर घर लनर्ााण गने व्यम्क्तिे 
लतनुा पनेछ र घर नक्सा शाखािे तत्काि सो को र्ानकारी कर शाखार्ा गराउन ुपनेछ। 



12 
 

2. यस दफार्ा रे् सकैु भलनएता पलन नक्सा पास गने प्रयोर्नको लनलर्ि आवश्यक र्ापदण्ड परुा गने उद्देश्यिे 
र्ात्र कसैको र्ग्गा लिर् र भाडार्ा लिन पाइने छैन। 

7. र्ाचँबझु गने: 
दफा ४ बर्ोम्र्र् भवन लनर्ााण गने अनरु्लतका िालग दरखास्त परेको ७ ददनलभत्र प्रर्खु प्रशासकीय 
अलिकृतिे सो दरखास्त रीतपूवाक छ छैन र्ाँचबझु गरर वा गना िगाई कुनै रीत नपगेुको भए परु् याउन 
िगाई रीत पूवाकको दरखास्त परे देहाय बर्ोम्र्र् गनुा पनेछ, 

1. त्यस्तो भवनको लनर्ााणबाट  सँलियार कसैिाई र्काा पने भए आफुिाई र्काा परेको वववरण खिुाई १५ 
ददनलभत्र उर्रु गना आउन ुभलन गाउँ कायापालिका कायाािय, सावार्लनक स्थान, सँलियारको घर दैिो 
र भवन लनर्ााण हनुे ठाउँर्ा सबैिे देख्न ेगरर सूचना टाँलसनेछ। 

2. खण्ड (क) बर्ोम्र्र्को सूचनार्ा उल्िेम्खत म्याद नाघेको तीन ददनलभत्र इम्न्र्लनयर वा सब-इम्न्र्लनयर, 

अलर्न र अन्य कर्ाचारी सरे्तिाई संयकु्त रुपर्ा खटाई दरखास्तर्ा उल्िेख भए बर्ोम्र्र् भवन 
लनर्ााण गना लर्ल्ने नलर्ल्न ेकुराको र्ाँच गना िगाउने छ। 

8. प्रलतवेदन पेश गने: 
दफा ७ को खण्ड (ख) र्ा बर्ोम्र्र् खवटएका कर्ााचारीिे नेपाि सरकारबाट स्वीकृत बम्स्त ववकास, 

शहरी योर्ना तथा भवन लनर्ााण सम्बन्िी र्ापदण्डिाई सरे्त आिार र्ालन कायाववलि स्वीकृत भवन लनर्ााण 
र्ापदण्ड अनसुार गना लर्ल्न ेनलर्ल्ने कुराको र्ाँचबझु गनाका िालग सम्बम्न्ित वडा अध्यक्षको रोहवरर्ा 
सर्ालर्न गरर सर्ालर्नर्ा उपम्स्थत भएका व्यम्क्तिे भनकेा कुराहरु सरे्त खिुाई सर्ालर्न र्चुलु्का तयार 
गरी दरखास्तर्ा उल्िेख भए बर्ोम्र्र् भवन लनर्ााण गने लर्ल्ने लनलर्ल्ने व्यहोरा खिुाई त्यसरी र्ाँचबझु 
गना खवटएका लर्लतिे १५ ददन लभत्र गाउँपालिका सर्क्ष प्रलतवेदन पेश गनुा पनेछ। 

 

9. अनरु्लत ददन:े 
(१) दफा ७ को खण्ड (क) बर्ोम्र्र् उर्रुी नपरेकोर्ा दफा ८ बर्ोम्र्र् प्रलतवेदन प्राप्त भएको लर्लतिे सात 

ददनलभत्र प्रर्खु प्रशासकीय अलिकृतिे भवन लनर्ााण गने अनरु्लत ददन ुपनेछ। 

(2) दफा ७ को खण्ड (क) बर्ोम्र्र् कसैको उर्रुी परर हक बेहकर्ा लनणाय ददन ुपने अवस्थार्ा बाहेक दफा 
६ बर्ोम्र्र् प्रलतवेदन प्राप्त भएको लर्लतिे ३० ददनलभत्र प्रर्खु प्रशासकीय अलिकृतिे भवन लनर्ााणको 
अनरु्लत ददन ुपनेछ। 

(३) दफा ७ को खण्ड (क) बर्ोम्र्र् परेको उर्रुीबाट भवन लनर्ााण गने र्ग्गार्ा तेरो रे्रो परी हक बेहक 
छुट्याउन पने देम्खन आएर्ा त्यस्तो उर्रुी परेको लर्लतिे पैतीस ददनलभत्र सम्बम्न्ित म्र्ल्िा अदाित सर्क्ष 
पनुरावेदन गना र्ान ुभलन पचाा खडा गरर सम्बम्न्ित पक्षिाई सनुाउन ुपनेछ। 

तर त्यस्तो र्ग्गार्ध्ये केवह भागर्ा र्ात्र वववाद परेको र त्यस्तो वववाद परे र्लतको र्ग्गार्ा अदाितबाट ठहर 
बर्ोम्र्र् हनुे गरर बाँकी र्ग्गार्ा भवन लनर्ााण गना र्ञु्जर गरर अको नक्सा सवहत दरखास्त ददएर्ा त्यस्तो 
दरखास्त प्राप्त भएको लर्लतिे १५ ददनलभत्र प्रर्खु प्रशासकीय अलिकृतिे अनरु्लत ददन सक्नेछ। 

(४) यस दफा बर्ोम्र्र् भवन लनर्ााण गने अनरु्लत ददँदा िाग्ने दस्तरु गाउँपालिकाको आलथाक ऐनर्ा तोके 
बर्ोम्र्र् हनुेछ। 
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(५) प्रर्खु प्रशासकीय अलिकृतिे आफु र्ातहत कायारत अलिकृत स्तरको कर्ाचारीिाई नक्सा सम्बन्िी अलिकार 
प्रत्यायोर्न गना सक्नेछ। 

(६) सावार्लनक, क तथा ख वगाका ५ तिा भन्दा अग्िा भवन तथा संरचना लनर्ााण गना सम्बम्न्ित भवन तथा 
संरचना लनर्ााणकताािे र्ाटो पररक्षण गराई सोवह अनसुारको प्रमे्शत स्ट्रक्चरि लडर्ाईन र प्राववलिक सलर्लतको 
लसफाररसर्ा लनर्ााण अनरु्लत ददइनेछ। 

10. नक्सा पास गने:  
(१) दफा ९ बर्ोम्र्र् प्रर्खु प्रशासकीय अलिकृतिे कुनै भवन लनर्ााण गना अनरु्लत ददँदा त्यस्तो भवनको नक्सा 

सरे्त पास गररददन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बर्ोम्र्र् प्रर्खु प्रशासकीय अलिकृतिे कुनै भवनको नक्सा पास गदाा भौलतक ववकास योर्ना 
। यस कायाववलि बर्ोम्र्र् लनिााररत र्ापदण्ड अनकुुि हनुे गरी नक्सार्ा आवश्यक थपघट गरर पास गना 
सक्नेछ। 

11. नक्सा हेरफेर गनुा परेर्ा: 
दफा १० बर्ोम्र्र् पास भएको नक्सार्ा पलछ केवह हेरफेर गनुा परेर्ा तल्िा थलन,े र्ोहडा बदल्ने वा 
िम्बाई, चौडाइ बढाउने कुरा बाहेक प्रचलित कानून बर्ोम्र्र् लनिााररत र्ापदण्डर्ा प्रलतकुि असर नपने 
गरर अन्य कुरा गनाको िालग प्रर्खु प्रशासकीय अलिकृतिे सरुु नक्सा पास दस्तरुको १० प्रलतशत रकर् 
लिइ नक्सार्ा हेरफेर गरर स्वीकृत ददन सक्नछे। 

तर तल्िा थलन,े र्ोहडा बदल्ने वा िम्बाई, चौडाइ बढाउने कायाको िालग लनिााररत र्ापदण्ड अनकुुि हनु े
गरर संशोलित नक्सा पेश गरेर्ा गाउँपालिकािे लनिाारण गरेको थप दस्तरु लिई स्वीकृत गना सक्नेछ। 

तल्िा थप प्रयोर्नको िालग इर्ार्त प्राप्त नगरर तर स्वीकृत नक्सा बर्ोम्र्र् तल्िा थप गरेको भवनको 
िालग र्ापदण्ड अनरुुप लनर्ााण भएको हकर्ा नक्सा पास दस्तरुको २० प्रलतशत थप दस्तरु लिई लनर्ााण 
सम्पन्न प्रर्ाण पत्र प्रदान गररने छ। 

 

 

12. सूचना ददन:े 
यस पररच्छेदर्ा र्नु सकैु कुरा िेम्खएको भएता पलन दफा ७ बर्ोम्र्र् प्राप्त प्रलतवेदन अनसुार वा अन्य 
कुनै कारणिे भवन लनर्ााण गना अनरु्लत ददन नलर्ल्ने भएर्ा प्रर्खु प्रशासकीय अलिकृतिे त्यसको कारण 
खिुाई त्यस्तो प्रलतवेदन प्राप्त भएको लर्लतिे सात ददनलभत्र दफा ४ बर्ोम्र्र् भवन लनर्ााण गना अनरु्लतको 
िालग दरखास्त ददने व्यम्क्त वा सरकारी तहिाई लिम्खत सूचना ददन ुपनेछ। 

13. उर्रुी ददन सक्न:े 
(१) दफा ९ बर्म्र्र्को म्यादलभत्र अनरु्लत नपाएर्ा त्यस्ता म्याद नाघेका लर्लतिे र दफा १२ बर्ोम्र्र् 

ददएको सूचना नबझेुर्ा नबझु्ने पक्षिे ३५ ददनलभत्र अध्यक्ष सर्क्ष उर्रुी ददन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बर्ोम्र्र् कुनै उर्रुी परेर्ा प्रर्खुिे सो सम्बन्िर्ा र्ाँचबझु गरर भवन लनर्ााणको अनरु्लत 
ददन ुपने देम्खएर्ा यथाम्शघ्र अनरु्लत ददनको िालग प्रर्खु प्रशासकीय अलिकृतिाई लिम्खत लनदेशन ददन ु
पनेछ। 
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14. भवन लनर्ााण गनुापने अवलि: 
(१) भवन लनर्ााण गना अनरु्लत पाएको व्यम्क्त वा सरकारी कायााियिे त्यसरी अनरु्लत पाएको लर्लतिे दईु वषा 

लभत्र त्यस्तो भवन लनर्ााण गनुा पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बर्ोम्र्र्को म्याद लभत्र भवन लनर्ााण गना नसवकने भएर्ा सो को कारण खिुाई त्यस्तो म्याद 
सवकन ुअगावै म्याद थपको िालग प्रर्खु प्रशासकीय अलिकृत सर्क्ष दरखास्त ददन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बर्ोम्र्र् कुनै दरखास्त परेर्ा प्रर्खु प्रशासकीय अलिकृतिे नक्सा पास दस्तरुको पाँच प्रलतशत 
दस्तरु लिई दईु वषाको अवलिको िालग भवन लनर्ााण गने म्याद गना सक्नछे। 

(४) दईु वषाको अवलिलभत्र म्याद थपको दरखास्त नपरी भवन लनर्ााण गने अवलि सर्ाप्त भई र्ापदण्ड बर्ोम्र्र् 
भवन लनर्ााण सम्पन्न (आमं्शक वा पणुा) भएर्ा सरुु नक्सा पास दस्तरुको १० प्रलतशत रकर् लिई लनर्ााण 
सम्पन्न (आमं्शक वा पणुा) प्रर्ाण पत्र ददइनछे। 

15. र्ाचँबझु र कारवाही: 
1. गाउँपालिका के्षत्रर्ा कसैको लनर्ााण गरेको वा गरररहेको भवनको सम्बन्िर्ा देहायको कुराहरुको 

र्ाँचबझु गना प्रर्खु प्रशासकीय अलिकृतिे इम्न्र्लनयर, सब-इम्न्र्लनयर वा अन्य कुनै कर्ाचारीिाई 
खटाउन सक्नछे: 

1. त्यस्तो भवन लनर्ााण गना स्वीकृत र्ापदण्ड बर्ोम्र्र् अनरु्लत लिएको छ, छैन। 

2. त्यस्तो भवन नेपाि सरकारबाट स्वीकृत र्ापदण्ड बर्ोम्र्र् पास भएको नक्सा अनसुार लनर्ााण 
भएको वा भइरहेको छ, छैन। 

3. त्यस्तो भवनिे सावार्लनक र्ग्गा, कुिो, र्म्न्दर, चोक, ढि, नािा, बाटो, पोखरी आदद लर्चेको छ, 

छैन। 

2. भवन लनर्ााण गने व्यम्क्त र भवन लनर्ााण कायासंग सम्बम्न्ित घरिनी, परार्शादाता वा सपुररवेक्षक र 
लनर्ााण व्यावसायी वा ठेकेदार सबैिे उपदफा (१) बर्ोम्र्र् र्ाँचबझु गना आउन ेव्यम्क्तिाई लनर्िे 
सोिेको र्वाफ ददन,ु र्ागेको आवश्यक कागर्ात ददन ुवा देखाउन ुर आवश्यक सहयोग परु् याउन ु
पनेछ। 

3. उपदफा (१) बर्ोम्र्र् र्ाँचबझु गना खवटएको कर्ाचारीिे त्यसरी खवटएको लर्लतिे १५ ददन लभत्र 
त्यस्तो भवन लनर्ााण सम्बन्िर्ा आवश्यक र्ाँचबझु गरर सझुाव सवहतको प्रलतवेदन प्रर्खु प्रशासकीय 
अलिकृत सर्क्ष पेश गनुा पनेछ र त्यस्तो प्रलतवेदन प्रर्खु प्रशासकीय अलिकृतिे सात ददनलभत्र अध्यक्ष 
सर्क्ष पेश गनुा पनेछ। 

4. उपदफा (२) बर्ोम्र्र् पेश भएको प्रलतवेदन अनसुार कसैिे उपदफा (१) ववपररत भवन लनर्ााण 
गरेको वा गररहेको पाएर्ा अध्यक्षिे यो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश ददन ुपनेछ, 

त्यस्तो आदेश ददनपूुवा अध्यक्ष आफैिे र्ाँचबझु गदाा अन्यथा पाएर्ा पनु: र्ाँचबझुको आदेश ददन 
सक्नेछ। 

5. उपदफा (२) बर्ोम्र्र् पेश भएको प्रलतवेदन अनसुार कसैिे कायाववलि बर्ोम्र्र् नक्सा पास नगरर वा 
पास भएको नक्सार्ा स्वीकृत लबना हेरफेर गरर भवन लनर्ााण गरेको वा गरररहेको ठहरेर्ा नक्सा 
पास नगरर भवन बनाएको भए ५ िाख रूपैयाँ सम्र् र पास भएको नक्सार्ा हेरफेर गरर भवन 
बनाएको भए २ िाख रूपैया सम्र् र्ररवाना गरर अध्यक्षिे सो भवन परैु वा त्यसको कुनै भाग 
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भत्काउने आदेश ददने छ।उक्त आदेश ददन ुअम्घ कायाववलि सफाई पेश गने र्नालसब र्ौका ददन ु
पनेछ। 

16. पनुरावेदन: 
यस दफा १५ को उपदफा (४) वा (५) बर्ोम्र्र् अध्यक्षिे ददएको आदेश म्चि नबझु्ने व्यम्क्तिे 
त्यस्तो आदेशको सूचना पाएको लर्लतिे ३५ ददनलभत्र म्र्ल्िा अदाितर्ा पनुरावेदन गना सक्नेछ।त्यस्तो 
पनुरावेदनको सम्बन्िर्ा म्र्ल्िा अदाितबाट भएको लनणाय अम्न्तर् हनुछे। 

  

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

त्यसको आदेश उपर दफा १६ बर्ोम्र्र् पनुरावेदन परेकोर्ा म्र्ल्िा अदाितबाट त्यस्ता भवन वा त्यसको 
कुनै भाग भत्काउने गरी लनणाय सदर भएको लर्लतिे पैलतस ददनलभत्र सम्बलित व्यम्क्तिे अध्यक्षको आदेश 
वा म्र्ल्िा अदाितको लनणाय बर्ोम्र्र् त्यस्तो भवन, संरचना वा त्यसको कुनै भाग भत्काउन ुपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बर्ोम्र्र्को कम्यादलभत्र सम्बम्न्ित व्यम्क्तिे त्यस्तो भवन, संरचना वा त्यस्तको कुनै भाग 
नभत्काएर्ा गाउँपालिकािे नै त्यस्तो भवन, संरचना वा त्यसको कुनै भाग भत्काउनछे।र त्यसरी भत्काउँदा 
िागेको खचा सम्बम्न्ित व्यम्क्तबाट असिु उपर गररनछे । 

 

१८.नक्सापास सम्बन्िी लबशषे व्यवस्थााः- 
(१) यस पररच्छेदर्ा अन्यत्र र्नुसकैु कुरा िेम्खएको भएता पलन यो कायाववलि प्रारम्भ हनु ुअम्घ तत्काि प्रचलित कानून 

बर्ोम्र्र् नक्सापास गनुा पनेर्ा नक्सापास नगरी वा पास भएको नक्सार्ा स्वीकृत बेगर हेरफेर गरी बनाएको 
हकर्ा भवन लनर्ााण सम्बम्न्ि र्ापदण्ड र संवहता पािना भएको रहेछ भने गाउँपालिकािे स्थानीय सरकार 
संचािन ऐन, २०७४ प्रारम्भ भएपलछ देहायको व्यवस्था गरी अलभिेखीकरण गना सक्नेछ । 

 क) उक्त भवनहरुिाई अलभिेखीकरण गदाा देहायको प्रविया अबिम्बन गनुा पनेछाः- 
(1) सम्बम्न्ित व्यम्क्तिाई बवढर्ा ३ र्वहनाको अवलि ददई प्रर्ाणका साथ दरखास्त ददनको िालग सावार्ालनक 

सूचना प्रकाम्शत गने । 

 तर यो कायाववलि िाग ुभएपलछ सावार्ालनक सूचना हनु अगावै कायााियको सम्पका र्ा आएका घरिनीिाई यो 
कायाववलि अनसुार अलभिेखीकरण गना बािा पने छैन । 

 (2) खण्ड (क) र्ा उल्िेम्खत म्यादलभत्र दरखास्त पना आएर्ा स्थिगत रुपर्ा प्राववलिक र्ाँचबझु गरी तथा 
साँि संलियार सरे्तसँग बमु्झ भवन लनर्ााण सम्बन्िी र्ापदण्ड र संवहता पािना भए नभएको सम्बन्िर्ा 
सम्बम्न्ित वडा अध्यक्षको रोहोवहरर्ा सर्ार्ीन सहलतको प्राववलिक प्रलतवेदन प्राप्त गने । 

(3) भवनलनर्ााण सम्बम्न्ि तत्कािीन र्ापदण्ड र संवहता पूरा गरेको यवकन भएर्ा हाि अलभिेखीकरण गनाको 
िालग िाग्ने दस्तरु लिने । 

(4) भवनहरुर्ा रहेका कर्ीकर्र्ोरी, र्ोम्खर्, पािना गनूा पनै र्ापदण्डा र सताकता औल्याएर (र्ापदण्ड अनसुाराः 
साइड र्ाम्र्ान, सडकको केन्रबाट छोलडएको दरुी, सडक अलिरका के्षत्र नपगुभएका स्थानहरुर्ा आवश्यक 
परेको अवस्थार्ा र्ग्गािनी आफैिे उक्त संरचना वा संरचनाको भाग हटाईददन ेतथा भवन संवहता 
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अनसुार कर्ी कर्र्ोरी, र्ोम्खर्हरुर्ा सवलिकरण गने कागर्ात गराई गाउँपालिकािे सो कुरा र्नाइ 
अलभिेखीकरण गररनछे । 

 तर यस्ता भवनहरुिाई तिा थपको स्वीकलत भने ददइने छैन । 

(5) नक्सा लनयलर्त गरी अलभिेम्खकरण गने प्रयोर्नको िालग “उदयपरुगढी गाउँपालिकाको घर नक्सा तथा 
सडक र्ापदण्ड, २०७५ प्रलतवेदन” अनसूुची १ र्ा उल्िेम्खत सडक अलिकार के्षत्र (ROW) र सेट व्याक 
कायर् गरी, वडा कायााियबाट पूवा लनलर्ात भवनिाई अलभिेखर्ा दताा गने लसफाररस र दस्तरु लिई 
अलभिेम्खकरण प्रर्ाणपत्र प्रदान गने । 

(6) बाँसको बारवेर गरी र्ाटोको लिउन गरेका/गाउँका लिाविक/खर/कका ट पाताको छाना भएका अलिकतर् 
३ तिे अस्थाई वकलसर्का घरहरुिाई लनरीक्षण गरी कर्ीकर्र्ोरी र्ोम्खर् र पािना गनुापनै र्ापदण्ड 
र सताकता औल्याई अलभिेखीकरण प्रर्ाणपत्र र्ारी गनेछ । 

  (छ) र्ाटोको र्ोडाइर्ा इटा/ढंुङ्गा वा वाँस/ काठ/ सेनटरवेरा/टीनको वारवेर गरी लिाविक /खर/ 

कका ट पाताको छाना िगाएका अलिकतर् ३ तिे असथाई वकलसर्का घरहरुिाई लनरीक्षण गरी कर्ी 
कर्र्ोरी, र्ोम्खर् र पािना गनुा पने र्ापदण्ड र सताकता औल्याइ अलभिेम्खकरण प्रर्ाण-पत्र र्ारी गने 
छ । 

(7) पाँच तल्िा भन्दा अग्िा भवनहरुको हकर्ा भन ेप्राववलिक सलर्लतको लसफाररस अनसुार गररनेछ । 

(8) यस कायाववलि अनरुुप सावार्लनक सचुना प्रसारण गनुा भन्दा अगाडी गाउँपालिकार्ा नक्सापासको िालग 
दताा भएका तर लनर्ााण ईर्ार्त लिएका तत्कालिन र्ापदण्ड बर्ोम्र्र् पवुा लनलर्ात भवनहरुिाई सरे्त 
यसै प्रवियानरुुप अलभिेम्खकरण प्रर्ाणपत्र प्रदान गररनेछ । 

 यसरी दताा भई तत्कािीन कायर् भएको रार्स्व बझुाएका िरिनीिाई हाि अभीिेम्खकरण गना िाग्ने दस्तरु 
वा तत्काि कायर् हनुे दस्तरु र्ध्ये बढी हनु आउने दस्तरु लिइ अलभिेम्खकरण गना सवकन ेछ । 

(9) यस गाउँपालिका लभत्रका बाटोको सडक अलिकार के्षत्र (ROW) र सेटव्याकको िालग अनसुचुी १ बर्ोम्र्र् 
न्यूनतर् र्ापदण्ड कायर् गररने छ ।उक्त दस्तरु लतरेको प्रर्ाण सम्बन्िीत वडा सम्चवबाट प्रर्ाम्णत 
गरी पेश गनुापने छ । 

(10) यो र्ापदण्ड िाग ुभए पश्चात घर लनर्ाणा सरुु गरी नक्सा पासको िालग पेश हनुे ख. तथा ग. वगाका 
भवन तथा संरचनाहरुर्ा यस र्ापदण्ड तथा रावष्ट्रय भवन संवहता पािना भएकार्ा गाउँपालिकाको 
आलथाक ऐनर्ा उल्िेम्खत नक्सापास दस्तरु लिई १५ ददने सूचना प्रकाम्शत गरी सर्ालर्न पश्चात घर 
भएको प्रर्ाणपत्र र्ारी गररनछे । यस्ता भवनहरुर्ा पािना गनुा पने र्ापदण्ड पािना नभएको म्स्थलतर्ा 
उल्िघंन अलभिेखर्ा उल्िेख गरी राम्खनेछ । 

ख) अलभिेम्खकरण गनाको िालग देहायका र्ापदण्डाहरुको पररपािना हनु ुपनेछाः- 
१. ९”×९” वा ९” ×१२”  को वपिरर्ा नक्सापास नगरी भवन लनर्ााण भईसकेको अवस्थार्ा नक्सा 

अलभिेम्खकरण गररने छ । 

२. नक्सापास नगरी भवन लनर्ााण भईसकेको तर तोवकएको र्ापदण्ड (वपिर बाहेक) परुा भएको अवस्थार्ा 
तोवकएको र्ापदण्ड अनरुुप नयाँ थप तिा वा थप लनर्ााणको स्वीकृलत ददंदा ९”×९”  को हकर्ा बढी 
र्ा र्म्र्ा २.५ तिा र ९”× १२” को हकर्ा र्म्र्ा ३ तिा सम्र् नक्सापास स्वीकृलत ददने । 
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३. नक्सा —पास नगरी लनर्ााण गरेको भवन रावष्ट्रय भवन लनर्ााण आचार संवहता अनसुार नभएको र भवन 
लनर्ााण तथा नक्सापास र्ापदण्ड ववपरीत भएर्ा सोही व्यहोरा र्नाई अलभिेम्खकरण गररनेछ । नयाँ 
थप तिा वा थप लनर्ााणको स्वीकृती ददइन ेछैन । 

४. घरको म्लिन्थ क्षते्रफि १०० वगा फीट भन्दा बढी वा रावष्ट्रय भवन लनर्ााण आचार संवहताअनसुार 
भवन लनर्ााण नभएको भए र Structural Analysis  को प्रलतवेदन पेश नगरेर्ा नयाँ थप तिा वा थप 
लनर्ााणको स्ववकृलत नददने गरी अलभिेम्खकरण गने ।  

५. गाउँपालिका लभत्र लनर्ााण भैसकेका भवनहरुको हकर्ा गाँउपालिकािे लनिाारण गरेको बाटोको सडक 
क्षेत्रअलिकार (Right Of Way) र्ापदण्ड अनसुार नभएर्ा सो कुरा र्नाई अलभिेखीकरण गररनेछ । 
तर यस्ता भवनहरुिाई तिा थपको स्वीकृलत भने ददइने छैन । 

६.अलभिेखीकरण गररएका भवन संरचनाहरु आफै भत्की वा भत्काईएको खण्डर्ा नयाँ लनर्ााण गनुा परेर्ा 
गाउँपालिकािे लनिाारण गरेको बाटोको सडक के्षत्र अलिकार (Right Of Way) र्ापदण्डर्ा उल्िेम्खत 
र अन्य र्ापदण्ड परुा गरेर्ा र्ात्र लनर्ााणको स्वीकृलत ददइने छ । 

७. यस अम्घ सूचीकृत गरी पठाइएका भवनहरुिाई सूचीकृत गररएको प्रर्ाणिाई आिार र्ानी यसै 
कायाववलि अनरुुप अलभिेखीकरण प्रर्ाणपत्र र्ारी गना सवकनेछ । 

 

(२) उपदफा (१) र्ा र्नुसकैु कुरा िेम्खएको भएता पलन अपाटारे्न्ट, हाउम्र्ङ्ग, होटेि तथा अन्य व्यवसावयक भवनको 
हकर्ा सो व्यवस्था िागू हनु ेछैन । साथै पाँच तल्िा भन्दा अग्िा आवसीय भवनहरुको हकर्ा भने प्रववलिक 
सलर्लतको लसफाररस अनसुार गररनेछ । 

 

१९.सडकको अलिकार के्षत्र तोक्न सक्नाेः- 
(१) गाउँपालिकािे आफ्नो के्षत्रलभत्र  स्थानीय सडकको दायाँबायाँको अलिकार के्षत्र (राइट अफ वे) को सीर्ा 

तोक्न सक्नछे । 

(२) गाउँपालिकािे रावष्ट्रय तथा प्रदेशस्तरीय सडकको दायाँबायाँ अलिकार के्षत्र ( राइट अफ वे) रावष्ट्रय 
र्ापदण्ड अनसुार  पािना गनुा गराउन ुपनेछ । 

(३) गाउँपालिकािे उपदफा (१) वा (२) बर्ोम्र्र्को सडकको अलिकारलभत्र बनकेो संरचना र्नुसकैु बखत 
हटाउन वा भत्काउन आदेश ददन सक्नेछ। 

(४) उपदफा (३) बर्ोम्र्र् ददएको आदेश अनसुार कुनै व्यम्क्त, संस्था वा तहिे त्यस्तो संरचना नहटाएर्ा पा 
नभत्काएर्ा गाउँपालिकािे त्यस्तो संरचना आफैँ हटाउन वा भत्काउन सक्नछे र यसरी हटाउन वा 
भत्काउन िागेको खचा सम्बम्न्ित व्यम्क्त, संस्था वा तहबाट असूि उपर गनेछ। 

20. भवनको ढाचँा, नक्सा र लडर्ाइन तयार गने तथा लनर्ााण सपुररवेक्षण गने सम्बम्न्ि व्यवस्था: 
1. गाउँपालिकािे तोकेको के्षत्रर्ा भवन लनर्ााणको िालग सो को ढाँचा र नक्सा तयार गना तथा सपुररवके्षण गनाको 

िालग देहायको व्यवस्था गररनेछ:- 
गाउँपालिकािे तोकेको के्षत्रर्ा भवन लनर्ााणको िालग सोको ढाँचा, नक्सा र लडर्ाइन तयार गने फर्ा, कन्सल्टेन्सी, 

इम्न्र्लनयर र सव-इम्न्र्लनयर अलनवाया रुपर्ा गाउँपालिकार्ा सूचीकृत वा व्यावसावयक दताा भएको हनु ु
पदाछ। त्यस्तो फर्ा, कन्सल्टेन्सी, इम्न्र्लनयर र सव-इम्न्र्लनयरिे प्रत्येक वषा दताा नववकरण गनुा पदाछ। 



18 
 

2. यस कायाववलि बर्ोम्र्र् भवन लनर्ााण गदाा क र ख वगाको भवन ढाँचा, नक्सा र लडर्ाइन तयार गना नेपाि 
इम्न्र्लनयररङ पररषदर्ा दताा भई सम्बम्न्ित के्षत्रर्ा अनभुव हालसि गरेको इम्न्र्लनयरहरुबाट र्ात्र गनुा पनेछ 
र सोको िालग अनभुव प्रर्ाणपत्र र त्यस्तो वगाको भवन सपुररवेक्षण गरी त्यस्तो इम्न्र्लनयरिे प्रलतवेदन 
सरे्त पेश गनुा पनेछ। 

3. यस कायाववलि बर्ोम्र्र् भवन लनर्ााण गदाा ग र घ वगाको ढाँचा र नक्सा तयार गना लसलभि वा आवका टेक्क 
इम्न्र्लनयररङ ववषयर्ा कम्म्तर्ा प्रर्ाणपत्र तह उम्िणा गरर सम्बम्न्ित के्षत्रर्ा अनभुव हालसि गरेको सव-
इम्न्र्लनयरबाट गना सवकनेछ। सो को िालग अनभुवको प्रर्ाणपत्र सरे्त पेश गनुापदाछ र त्यस्तो वगाको 
भवनको सपुररवेक्षण सरे्त सो सव-इम्न्र्लनयरिे गनुा पनेछ। 

तर र्ालथ उपदफा (३) र्ा वे सकैु लिम्खएता पलन ‘ग’ र ‘घ’ बगाको भवनको ढाँचा र नक्सा तयार गनुा, सपुररवेक्षण 
गना र प्रलतवेदन ददन इम्न्र्लनयर वा आवका टेक्टिाई कुनै बािा पने छैन ।  

२१. लनररक्षण एंवर् ्प्राववलिक सलर्लत सम्बन्िी व्यवस्थााः- 
(१) रावष्ट्रय भवन संवहता र कायापालिकािे तोकेको र्ापदण्ड पणुारुपर्ा पािना गराउन यो र्ापदण्ड प्रारम्भ भएपलछ 

कायापालिकािे देहाय बर्ोम्र्र् एक लनररक्षण एवर् ्प्राववलिक सलर्लत गठन गनेछ र त्यस्तो सलर्लतिे भवन 
लनर्ााणको के्षत्रर्ा लनरीक्षण र र्ाँचबझु गरी कायापालिकार्ा लसफाररस गनेछाः- 

(क) गाउँपालिका अध्यक्ष      संयोर्क 

(ख) प्रर्खु प्रशासकीय अलिकृत     सदस्य 

(ग) सम्बम्न्ित वडाको वडा अध्यक्ष     सदस्य 

(घ) इम्न्र्लनयर       सदस्य सम्चव 

(२) उपदफा (१)  बर्ोम्र्र् गदठत प्राववलिक सलर्लतर्ा आवश्यकता अनसुार अलर्न र ववषय ववज्ञिाई आर्म्न्त्रत 
गना सक्नेछ । 

(३) भवनको म्लिन्थ एररयाको क्षेत्रफि ५,००० वगावफट र चार तिा भन्दा बवढ भएर्ा  स्वास््य वा शैम्क्षक संस्था 
वा कम्पिेक्स वा पूणा व्यापाररक भवन भएर्ा अलनवाया रुपर्ा यस दफा बर्ोम्र्र् गदठत लनरीक्षण एवं प्राववलिक 
सलर्लतको लसफाररसर्ा नक्सा पास हनुेछ । 

२२. सावार्लनक उपयोलगता सेवा प्रयोग गना लनर्ााण इर्ार्त तथा सम्पन्न प्रर्ाणपत्र लिन ुपनेाः- 
अब उप्रान्त लनर्ााण इर्ार्त र पूणा वा आमं्शक रुपर्ा भवन लनर्ााण सम्पन्न प्रर्ाण-पत्र नलिएका भवन 
हरुर्ा ववद्यतु, टेलिफोन, इन्टरनेट र खानेपानी र्डानको लसफाररस साथै अन्य सेवाहरु प्रदान गररने छैन । 

२३.भवन लनर्ााणको आमं्शक सम्पन्न प्रलतवेदनाः 
भवन संवहता र र्ापदण्ड पररलि लभत्र रवह भवन लनर्ााणको स्वीकृत प्रदान गररएको अवलि लभत्र लनर्ााण 
काया सम्पन्न हनु नसकेर्ा भवनको म्र्त तिाको लनर्ााण काया सम्पन्न भएको छ सो को लनर्ााण सम्पन्न 
प्रर्ाणपत्र प्रदान गना सवकन ेछ । यसरी लनर्ााण सम्पन्न प्रर्ाणपत्र लिई सकेपलछ थप लनर्ााण गनुा पदाा 
नक्सा पासको सरुु अनरु्लतको म्याद गजु्ररे्ा थप गनुापने तिाको रार्श्व लतरी पनुाः अनरु्लत लिन ुपनेछ । 

 

 

 

२४. भवन लनर्ााण सम्पन्न प्रलतवेदन/अलभिेम्खकरण नभएका भवनहरु सावार्ालनक प्रयोर्नर्ा भाडा लिन नपाईनाेः 
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आलथाक वषा २०७७/०७८ देम्ख सरकारी तथा नेपाि सरकारिे पूणा वा आमं्शक स्वालर्त्वर्ा संचालित 
तह तथा संगदठत संस्थाहरुिे घर भाडार्ा लिन ुअम्घ भवन संवहता तथा र्ापदण्ड अनसुार भए नभएको 
र्ाँच गराएर भवन लनर्ााण सम्पन्न प्रलतवेदन/अलभिेखीकरण भएका उपयकु्त भवनर्ात्र भाडार्ा लिन पाउन े
छन ्।यस ववपररत भाडा सम्झौता गरेर्ा कायाािय प्रर्खु व्यम्क्तगत रुपर्ा म्र्म्रे्वार हनुेछ । 

२५. सडकको के्षत्रालिकार लभत्र बनकेा गैर काननुी संरचनाहरु हटाउनाेः 
सडकको के्षत्रालिकार लभत्र बनेका गैर कानूनी संरचनाहरुिाई शनु्य सहनम्शिताको नीलत अपनाई भत्काउन ु
पनेछ । यस्ता गैर काननुी भवनहरुको स्वालर्त्वकतााको नार् सवहत वववरणहरु सावार्लनक गनुा पनेछ । 

२६. खलु्िा के्षत्र सम्बन्िी व्यवस्थााः 
गाउँपालिका के्षत्रर्ा रहेका सावार्ालनक तथा सरकारी र्ग्गाहरुको संरक्षण गनुापनेछ । गाउँपालिका के्षत्रर्ा 
रहेका सावार्ालनक र्लर्नहरुिाई खलु्िा के्षत्रको रुपर्ा घोषणा गरी सो के्षत्रर्ा सावार्ालनक हररयािी पाका  
तथा उद्यानहरु रुपान्तरण गनुा पदाछ । 

२७. भवन लनर्ााण इर्ार्तपत्र राख्न ेव्यव्थााः 
भवनको स्वालर्त्वकताािे भवन लनर्ााण अवलिभर स्वीकृत भवन लनर्ााण इर्ार्तपत्र र स्वीकृत नक्साको 
वववरण लनर्ााणस्थिर्ा देम्खन ेगरी राख्न ुपनेछ । 

२८. भवन लनर्ााणर्ा बन्देर्: 
र्ोम्खर् नक्साङ्कनको आिारर्ा म्र्ल्िा दैवी प्रकोप उद्धार सलर्लतिे बाढी, पवहरो, भ-ूक्षय ३० डीग्री भन्दा 
लभरािो र्लर्नर्ा र्ोम्खर्का आिारर्ा र्ोम्खर्यकु्त के्षत्रको पवहचान गरी सो के्षत्रर्ा भवन लनर्ााण गना 
प्रलतबन्ि िगाउन गाउँपालिकािाई लसफारीस गरेर्ा उक्त के्षत्रर्ा गाउँपालिकािे भवन लनर्ााण गने प्रलतबन्ि 
िगाउन ुपनेछ । 

 

२९. र्ोम्खर्यकु्त संरचना तथा पखााि भत्काउन:े 
गाउँपालिका के्षत्रर्ा रहेका र्ोम्खर्यकु्त पखाािहरु तत्काि भत्काउन िगाउन ु पनेछ । घरको 
स्वालर्त्वकताािे सो संरचना भत्काएर्ा स्वालर्त्वकतााको खचार्ा गाउँपालिका स्वयर्िे भत्काई आवागर्निाई 
सहर् तलु्याउन ुपने छ । साथै यस कायाववलिर्ा तोवकए अनसुार पखााि िगाउने अनरु्ती ददंदा सेटब्याक 
छाडेर र्ात्र पखााि िगाउन े अनरु्लत प्रदान गनुापदाछ ।तर लनर्ी स्वालर्त्वको र्ग्गालभत्र सावार्ालनक 
आवागर्निाई प्रलतकुि प्रभाव नपने गरी रुख र ववरुवाको हररत बार िगाउन सवकने छ । सडकको 
के्षत्रालिकार तथा उक्त सडकको सेटब्याकर्ा पने टप, बादािी िगायतका संरचनाहरु सरे्त भत्काउन ुपनेछ 
। 
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पररच्छेद-५ 

ववववि 

 

३०. प्रचलित कानून बर्ोम्र्र् हनु: 
यो र्ापडण्डर्ा उल्िेम्खत प्राविान प्रचलित ऐन सँग बाम्झएको खण्डर्ा बाम्झएको हदसम्र् सो प्राविान 
लनस्कृय हनुेछ । 

३१. खारेर्ी र बचाउ: 
1. यस र्ापदण्ड िागू हनु ुअम्घ नै घर नक्सा सम्बम्न्ि उदयपरुगढी गाउँपालिकाबाट र्ारी भएका लनणाय 

एवं र्ापदण्ड खारेर् गररएको छ । 

2. यस र्ापदण्ड िाग ुहनु ुअम्घ यस गाउँपालिकािे िागू गरेका र्ापदण्ड अनरुुप भए गरेका सम्पूणा कार् 
कारबाहीहरु कायाववलि बर्ोम्र्र् भए गरेको र्ालननछे । 

 

 

अनसूुची २ 

भईु के्षत्रको अनपुात (FAR) तथा र्ग्गा उपयोग प्रलतशत (Ground Coverage) 

S.N. Building 
Type 

Maximum Groud 
Coverage (GCR) 

Maximun Floor 
Area Ratio (FAR) 

Maximun Total 
Permitted Building 
Area 

Maximum 
Height 

1 Residential 70    

2      

3      

4      

 

रार्पत्रर्ा प्रकाशन भएको लर्लत: संवत ्२०७९ साि      रोर्  

 

आज्ञािे  

ररे्श राई 

प्रर्खु प्रशासकीय अलिकृत 


