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पररचय 

 

यो भवन लनमााण मापदण्ड सम्बन्धी लबलनयम स्थालनय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, भवन लनमााण अचार संलहता २०६०, भवन 

ऐन २०५५, भवन लनयमावली २०६६, वस्ती लवकास, शहरी योजना तथा भवन लनमााण सम्बन्धी अधारभतू मागादशान २०७२, 

शहरी लबकास मन्रालयबाट तयार पाररएको भबन लनमााणको नमनुा मापदण्ड, २०७१ र भवन लनमााण मापदण्ड तथा कायालवलध, 

२०६६ लाइ स्रोत सामाग्रीको रुपमा ललआ गोलन्जोर गाईँ कायापाललका भवन लनमााण सम्बन्धी मापदण्ड तथा कायालवलध २०७९ 

तयार गररएको छ । 

 

प्रस्तालवत लवलनयमका दइु ईद्दशे्यहरु छन-् 

 

– पलहलो, ब्यवलस्थत शहरीकरण गने तथा जनताको जीवनस्तर (Living Condition) ईकास्ने। 

– दोश्रो, पाललका के्षरको प्राकृलतक र सांस्कृलतक सम्पदाको संरक्षण गने। 

 

यस लवलनयमबाट स्थानीय जनताको जीवनस्तर ईलक्सने अधारहरु 

– भवनहरुको घनत्व लनयन्रणबाट खलु्ला ठाई र हररयाली बढ्नेछ। 

– बाटोको चौडाइ सम्बन्धी लनयलमतताबाट भवनहरु सगुम हनेछन।् 

– लनमााण स्वीकृलतका लनलम्त सरसफाइ (Sanitation) सम्बन्धी र ऄन्य अवश्यक लनयमहरु ह दँा स्वस्थ पाललकाको 

ऄवधारणामा टेवा पगु्नेछ। 

– अगलागी, भकूम्प, बाढी पलहरो जस्ता अकलस्मक दघुाटना तथा लवपदबाट सरुलक्षत ह न केही प्रलतबन्धात्मक व्यवस्थाहरु 

रालखएकाले शहर जलवाय ुपररवतान समतु्थनशील, लवपद जोलखम न्यनू र वातावरणमरैी बन्नेछ। 

 

 

१. पररभाषा 

१.१ वाल्कोनी (Balcony) 

कुनै पलन भवनमा भएको छेकवार (Handrail वा Balustraok) सलहतको भवनको गारो भन्दा वालहर लनकाललएको 

अवत जावत गनाको लनलमत्त प्रयोग गररने भागलाइ वाल्कोनी भलननेछ। 

 

 

१.२ भुममगत तला वा कोठा (Basement) 

कुनै पलन भवनको सबै वा अलंशक रुपमा जमीन मलुन रहकेो सबैभन्दा तल्लो भागलाइ भलूमगत तल्ला वा कोठा मालननेछ। 

 

 

१.३ मनमााण रेखा (Construction Line) 

कुनै पलन लनमााणको लनलमत्त भलवष्यमा लवस्तार गना सलकने बाटो घाटो वा भआरहकेो  बाटोलाइ लवस्तार गने क्रममा 

तोलकलदएको लनलित रेखालाइ लनमााण गना पाईने लनमााण रेखा मालनने छ। 

 



 

 
 

 

 

१.४ मनमााण (Construction) 

कुनै पलन लनमााणको कुनै पलन भाग जनुसकैु ईद्दशे्यले र जनुसकैु सामग्रीले बनाआएको भएता पलन मालनसको अवासको 

लनलमत्त भवन सम्बन्धी ऄन्य सलुवधाहरुका साथै वालहर  लनकाललएको भाग र कुनै लचन्ह वा वालहर लनकाललएको कुनै लनमााण वा 

भागलाइ छोप्न वा छोप्ने ईद्दशे्यले गररएको लनमााण वा गारोको कुनै भागलाइ लनमााण मालननेछ। 

 

  

१.५ चोक (Court Yard) 

जमीनको सतह वा त्यस्तो सतहभन्दा मालथ परूा वा अंलशक रुपमा भवन वा लनमााणका लभर वा बालहर रहकेो र 

अकाशतफा  खलुा रहको भागलाइ चोक मालननेछ। 

मभत्री चोकः चारै लतरबाट लनमााण भइ घरेरएको चोकलाइ लभरी चोक मालनने छ। 

  

वामहरी चोकः कलम्तमा एकातफा  लनमााण नभइ खलुा रहकेो वा एकातफा  नघरेरएको चोकलाआ 

बालहरी चोक मालननेछ। 

 

  

१.६. ढामकएको के्षत्रफल (Covered Area) 

कुनै पलन प्रकारको लनमााणद्वारा चलचाएको लप्लन्थ सतहभन्दा लगत्त ैमालथको परूा भागलाइ ढालकएको क्षेरफल भलननेछ। तर 

तल ईल्लेख भएका भागहरुलाइ यसमा समावशे भएको मालनने छैन। बगैंचा, आनार र यस सम्बन्धी लनमााण, लवरुवाहरुको नसारी, पानी 

पोखरी, पौडी खले्ने खलुा पोखरी, चौतारा, टंकी, बेन्च, लचप्लेटी, कुवा, लनकासको लालग बनाआएको कलभटा, पानी जानको लालग 

बनाआएका साना नालीहरु, क्याचलपट, गल्ली पीट, आन्सपेक्सन चेम्बर, डँुड, कम्पाईण्ड घनेा लगाआएको पखााल, ढोका, तला 

नईठाआएको डेईडी, खलुा भर् याङ्ग, चेम्वर बालहरपरि झलुण्डएको झ्याल र गाह्रोभन्दा बालहर परि परेको कनेसले ढाकेको भाग, गाडा 

बस्ने कोठा, पम्प हाईस, फोहर फाल्ने ठाईँ, लवद्यतु कक्ष, सव स्टेशन अलद जस्ता सेवा परु् याईन अवश्यक ह ने लनमााण अलद। 

 

 



 

 
 

 

 
१.७ मनकास (Sewer) 

वषााको पानी, ढल वा प्रयोग गररएको पानीको लनकासको लालग बनाआएका नालीहरुलाआ लनकास मालनने छ। 

 

  

१.८ बामहर मनस्कने बाटो (Exit) 

कुनै पलन भवन वा लनमााणबाट बालहर लनस्कने माध्यमको रुपमा प्रयोग ह ने स्थानलाइ बालहर लनस्कने बाटो मलननेछ। 

  

१.९ भुुँइ (Floor) 

सामान्यतया मालनसहरु लहड्ने भवन वा लनमााणको कुनै पलन तलाको तल्लो सतहलाइ भुआँ मालनने छ। 

 

१.१० भुुँइ के्षत्रको ऄनुपात (Floor Area Ratio “FAR”) 

भवनका सम्पणूा भुआँहरुको लनलमात के्षरफललाइ प्लटको सम्पणूा के्षरफलले भाग गरेर अएको भागफललाइ भुँइ के्षरको 

ऄनपुात मालनने छ। 

भुइँ के्षरको ऄनपुात (एफ.ए.अर)   = सबै भुइँ (तला) हरुको सम्पणूा ढालकएको क्षेरफल 

प्लटको क्षेरफल 

 

१.११ मनजी ग्यारेज (Private Garrage) 

कुनै पलन प्रकारका लनजी वाहनहरु पालका ङ्ग गनाको लनलमत्त बनाआएको वा प्रयोग गररएको भवन वा भवनको भागलाइ लनजी 

ग्यारेज मालनने छ। 

 

१.१२ मनमााणको ईचाइ (Height of Construction) 

लनमााणको ईचाइ भन्नाले समतल छानाको लालग औसत जमीनको लेभलबाट घरको सबभन्दा ईचाइमा रहकेो भाग नालपने 

छ। स्लोप छानाको लालग पलन छानाको सबभन्दा ईचाइमा रहकेो भाग नालपने छ। जमीन स्लोप पारी ऄगालड र पछालडको मोहडाको 



 

 
 

 

हकमा फरक तल्ला दलेखने भएमा सबभन्दा तल्लो तलाको जमीनबाट ईचाइ नालपने छ। 

 

 
 

१.१३ खुल्ला भाग (Open Space) 

प्लटमा खलुा छालडएको भागलाइ खलु्ला भाग मालनने छ। 

नोटः भवन वा लनमााणको कुनै साआडदलेख सम्बन्धीत साआडतफा  कै प्टलको सीमानासम्मको सबभन्दा न्यनूतम दरूीलाइ 

खलुा भाग मालननेछ। यस्तो खलुा भाग नाप्दाखरेर भवन वा लनमााणदलेख प्लटको सम्बन्धीत सीमानासम्मको सबभन्दा नजीक रहको 

ठाईँबाट नाप्न ुपनेछ। 

 

१.१४ छेका (Partition) 

कुनै पलन भवन वा लनमााणको बीचका भागहरु छट्याईनको लनलमत्त कुनै पलन प्रकारको भार नललने गरी बढीमा एक 

तल्लासम्मको ईचाइ मार ह ने गरी ईठाआने वा लगाआने वार, गाह्रो अलदलाइ छेका मालनने छ। 

  

१.१५ मललन्थ (Plinth) 

कुनै पलन भवन वा लनमााणको जमीनको सतहभन्दा मालथ र जमीनको सतहभन्दा मालथ रहकेो भुइँ वा तलाको सतहभन्दा 

मलुनको भागलाइ लप्लन्थ मालनने छ। 

 



 

 
 

 

 
 

१.१६ मललन्थको के्षत्रफल (Plinth Area) 

भलूमगत तला वा कुनै तलाको गारो सलहतको सम्पणूा ढालकएको भुइँको के्षरफललाआ लप्लन्थको के्षरफल मालनने छ। 

 

१.१७ डेईठी (Porch) 

कुनै पलन भवन वा लनमााणसम्म पगु्नको लनलमत्त बनाआएको भागलाइ डेईठी मालनने छ। 

 

१.१८ अवासीय भवन (Residance Building) 

मालनस बस्नको लालग बनाआएको भवन जसमा वस्न, खाना पकाईन र शौच गना समते व्यवस्था भएको भवनलाइ 

अवासीय भवन पररभालषत गररएको छ । 

 

  

१.१९ सडक (Road) 

गोरेटो बाटो बाहके  सडक भन्नाले कलचच मोटर बाटो, पक्की मोटर बाटो लाइ जनाईँछ। 

  

 

  

१.२० सडक रेखा (Road Line) 

सडक रेखा भन्नाले सडक चौडाआको लबचको रेखा भन्ने जनाईछ। 

  

 

१.२१ कोठाको ईचाइ (Room Height) 

तयारी भुआँको सतहदलेख मालथ तयारी लसललङ्गको सतहसम्मको दरूीलाइ कोठाको ईचाइ मालनने छ।टाइ लवम, लवम, दललन 

अलद भएको र तयारी लसललङ्ग नभएको ऄवस्थामा त्यस्तो टाइ–लवम, लवम वा दललनको मलुनपरिको भागसम्म नाप्न ुपनेछ। 

  



 

 
 

 

१.२२ सेट व्याक लाआन (Set Back Line) / सेट व्याक (Set Back) 

सम्बन्धीत ऄलधकारीले प्लटलभरै खासगरी प्लटको सीमानाको समानान्तर ह ने गरी कोररलदएको रेखालाइ सेट व्याक लाआन मालनने 

छ  र यस रेखादलेख प्लटको लसमानासम्म कुनै पलन प्रकारको लनमााण गना पाआने छैन।यसरी छोलडएको प्लटको भागलाइ सेट व्याक 

मालनने छ। 

 
 

  

१.२३ साआट (ललट) (Plot) 

बालहरी लसमानाहरु स्पष्ट ह नेगरी खलेुको जमीनको टुक्रा वा भागलाइ साआट (प्लट) मालनने छ। 

 

१.२४ साआटको गमहराइ (Depth of Plot) 

साआटको ऄगालड पछालडको लसमाना बीचको दरूीलाइ साआटको गलहराइ मालनने छ। 

 

१.२५ बाटो (Street) 

कुनै पलन प्रकारले सवासाधारण जनताको लहड्ने ऄलधकार भएको वा कुनै लनलित समयसम्मको लालग लनवााध रुपमा लहडेको 

सालवकको वा कुनै योजना ऄन्तगात प्रस्तालवत भएको अवत जावतको लनलमत्त अवश्यक पने भागलाइ बाटो मालनने छ। सडकको 

पेटी, ट्रालफक अआल्याण्ड, सडकका रुखहरु, रेललङ्ग अलद जस्ता बाटोको रेखालभर पने सम्पणूा बस्तहुरु बाटो ऄन्तगात पने ह न्छ। 

 

 

१.२६ बाटोको ईचाइ वा गे्रड (Grade or Height of Street) 

प्लटको ऄगालडपरि औपचाररक रुपमा लनधाारण गररएको बाटोको केलन्िय रेखाको ईचाइलाइ बाटोको ईचाइ वा ग्रेड 

मालनने छ। 

 



 

 
 

 

  

१.२७. बाटोको रेखा 

बाटोको दवु ैसाआडको बालहरी लसमा लनधाारण गने रेखालाइ बाटोको रेखा मालनने छ। 

  

 

१.२८. तला 

भवन वा लनमााणको दइु भुँइहरु वा भुइँदलेख लसललङ्ग बीचको भागलाइ तला मालनने छ। 

 

१.२९. मामथल्लो तला 

  भवन वा लनमााणको मालथल्लो तल्ला भन्नाले परूा वा अलंशक रुपमा लनमााण गररएको मालथल्लो तला भन्ने सम्झन ुपछा। 

 

  

१.३०. शौचालय 

मालनसहरुलाइ लदसालपसाव गनाको लनलमत्त बनाआएको (पानी फ्लस गने वा पानी हाल्न ह ने व्यवस्था सलहत) कोठा वा यस्त ै

प्रकारको कुनै पलन भागलाइ शौचालय मालनने छ। 

 

  

१.३१. वरण्डा 

कलम्तमा पलन एक साआडतफा  खलुा रहको  ढालकएको क्षेरलाइ वरण्डा मालनने छ। यस्तो वरण्डा मालथल्लो  तल्लामा  

भएको  खण्डमा  खलुा  भागमा  लगाआएको  १ मीटरको ईचाइसम्मको प्यारालपटलाइ समेत समावशे भएको मालनने छ। 

 

१.३२. झ्याल 

कुनै पलन भवन वा लनमााणको लभरी भागलाइ अवश्यक पने प्राकृलतक ईज्यालो र भलेन्टलेशनको लालग बनाआएको ढोका 

बाहकेको खलुा भागलाइ झ्याल मालनने छ। 

 

 

२ . सबै के्षत्रको लामग ऄपनाईनु पने सामान्य मनयमहरु 

 

२.१ सडक ऄमधकार के्षत्र 

 



 

 
 

 

 
 

 

२.१.१. गोलन्जोर गाईँपाललकाका लनम्नलललखत बाटोहरुको चौडाइ ऄनसुचूी (१) मा लदइए ऄनसुार लनधाारण गररको छ। 

  

२.१.२. रालष्ट्रय स्तरको बाटोको सडक क्षेरालधकार (Right of Way) रालष्ट्रय मापदण्ड ऄनसुार कै ह नेछ। 

  

२.२. गोलन्जोर गाईुँकायापामलकाले बनाएको घरहरुको नक्शा पास र ऄमभलेखीकरण सम्बन्धी 

 मनयमहरु 

 

 नक्शा पास सम्बन्धी मनयमहरु 

१. अर लस लस १२” × १२” लपलर बाट नक्शा पास नगरी भवन लनमााण गररएका भवनहरुको  तोकीएको मापदण्ड परुा 

भएको भए प्रलत ब.लफ. रु ६।– का दरले राजश्व दस्तरु ललइ नक्शा–पास  गने। 

 

२. १२”×१२” को लपलरमा बढीमा ३.५ तलामा नबढ्ने गरी तला थपको लालग स्वीकृती लदने। 

 

३. घरको लप्लन्थ क्षेरफल १००० वगा फीट भन्दा बढी वा रालष्ट्रय भवन लनमााण अचार 

संलहता ऄनसुार भवन लनमााण फरक भएमा Structural Analysis ऄलनवाया रूपमा गरी सो को प्रलतवदेन समते नक्सासाथ पेश 

गनुा पनेछ। 

 

४. गोलन्जोर गाईँपाललका लभर लनमााण गरेको भवन गाईँ पाललकाले लनधाारण गरेको बाटोका सडक क्षेरालधकार (Right 

of Way) मापदण्ड ऄनसुचूी (१) मा लदइए ऄनसुार भएमा नक्शा–पास गने। 

 

५. भवनको नक्शा–पास गरी लनमााण गरेको तर पेश गरेको नक्शामा भन्दा लम्बाइ वा 

चौडाइ बलढ दलेखएको हकमा नक्शा–पास गने व्यक्तीको हक भोग लभरको लकत्ता र क्षेरफल मा नै लनमााण गरेको भए नयाँ नक्शा पेश 



 

 
 

 

गरी थप जररवाना दस्तरु प्र.ब.लफ.रु २।–का दरले ललइ स्वीकृती लदने। 

 

 ऄमभलेखीकरण सम्बन्धी मनयमहरु 

१. ९” × ९” वा ९” × १२” को लपलरमा नक्सा पास नगरी भवन लनमााण भइसकेको ऄवस्थामा नक्सा ऄलभलेखीकरण 

गररनेछ। 

 

२. नक्सा पास नगरी भवन लनमााण भइसकेको तर तोलकएको मापदण्ड (लपलर बाहके) 

परुा भएको ऄवस्थामा तोलकएको मापदण्ड ऄनरुूप नयाँ थप तला वा थप लनमााणको स्वीकृती लददंा ९” × ९” को हकमा 

बढीमा जम्मा २.५ तला र ९” × १२” को हकमा जम्मा ३ तला सम्म नक्सा पास स्वीकृलत लदने। 

 

३. मालथ १ र २ मा ईल्लेलखत भवनहरु लाइ प्रलत ब.लफ. रु ६।– का दरले दस्तरु ललआ नक्सा ऄलभलेखीकरण गररनेछ। 

 

४. नक्शा–पास नगरी लनमााण गरेको भवन रालष्ट्रय भवन लनमााण अचार संलहता ऄनसुार नभएको र गोलन्जोर 

गाईँपाललकाको भवन लनमााण तथा नक्सापास मापदण्ड लवपरीत भएमा सोलह व्यहोरा जनाइ ऄलभलेखीकरण गररनेछ। नयाँ 

थप तला वा थप लनमााणको स्वीकृती लदइने छैन। 

 

५. मालथ ४ मा ईल्लेलखत नक्सा ऄलभलेखीकरण काया गराईन लालग गाईँपाललका बाट सबासाधारणको लालग ३ मलहनाको 

सचूना लदइ, सो ऄवधी लभरै अबेदन ललइ, सचूना लदएको लमलतले ३ मलहना सम्म नक्सा पास काया सम्पन्न गरी 

ऄलभलेखीकरण गररसक्न ु पनेछ। ईक्त ऄबलध नाघी प्राप्त ह न अएका लनबेदन हरुलाइ रू  १ प्रलतबगालफटका दरले थप 

जरीवाना ललइ नक्शा ऄलभलेखीकरण गने। 

 

६. घरको लप्लन्थ क्षेरफल १००० वगा फीट भन्दा बढी वा रालष्ट्रय भवन लनमााण अचार संलहता ऄनसुार भवन लनमााण 

नभएको भए र Structural Analysis को प्रलतवदेन पेश नगरेमा नयाँ थप तला वा थप लनमााणको स्वीकृती नलदने गरी 

ऄलभलेखीकरण गने। 

 

७. गोलन्जोर गाईँपाललका लभर  लनमााण भसैकेका भवनहरुको हकमा गाईपाललकाल ेलनधाारण गरेको बाटोको सडक क्षेर 

ऄलधकार (Right of Way) मापदण्ड ऄनसुचूी (१) मा लदइए ऄनसुार नभएमा पलन सो कुरा जनाइ ऄलभलेखीकरण 

गररनेछ। तर यस्ता भवनहरुलाइ तला थपको स्वीकृलत भने दइने छैन। 

 

८. ऄलभलेखीकरण गररएका भवन, संरचनाहरु अफै भत्की वा भत्काइएको खण्डमा नयाँ लनमााण गनुा परेमा गाईँपाललकाले 

लनधाारण गरेको बाटोको सडक क्षेर ऄलधकार (Right of Way) मापदण्ड ऄनसुचूी (१) मा ईल्लेलखत र ऄन्य मापदण्ड 

परुा गरेमा मार लनमााणको स्वीकृलत दइने छ। 

 

 

२.३. ऄन्य मनयमहरु 

२.३.१. पाललका लभर परुानो घर भत्केको ठाँईमा सालवक बमोलजम लाइन लमलाएर भवन अचार संलहता ऄनसुार भवन 

लनमााण गना स्वीकृती लदने। 



 

 
 

 

 

२.३.२. गाईँपाललका स्तरीय बाटोको दाँया बाँया लस्वकृत मापदण्ड बमोलजमको सडक ऄलधकार के्षर र सेटव्याक दरूी 

छोडेर मार भवन लनमााण गना स्वीकृती लदने। 

 

२.३.३. गोलन्जोर गाईँपाललकाको लसमाना खोलाहरूको केन्ि बाट दाँया बाँया ५० लम. (सेट व्याक बाहके) छोडेर मार 

भवन लनमााण स्वीकृती लदने। सालवकदलेख कायम रहकेा भवन वा संरचनाहरू भत्काइ वा भत्की नयां लनमााण गदाा समते यलह 

मापदण्ड कायम गनुा पने। सालवक म ैवलन कायम रहकेा घर संरचनाका हकमा मालथ २.२ ऄनुसार ऄलभलेखीकरण गने। 

 

२.३.४. भलवष्यमा बाटो जान सक्ने जग्गाहरु भन्दा ऄगालड घरहरु लनमााण गदाा बाटो लाइ ब्लक नह ने गरी मार त्यस्ता 

ठाँईहरुमा नक्शा–पासको स्वीकृती लदने। टुङ्लगएको बाटो लाइ ऄवरोध ह ने गरी संरचना तथा नयाँ घरहरु लनमााण गना 

स्वीकृत नलदने। 

  

२.३.५. नापी नक्शामा कूलो भएको जग्गामा भवन लनमााण गदाा राजकूलोको केन्ि बाट दाँया बाँया (सेट व्याक बाहके) 

३.५ लम. छाडी भवन लनमााण गना स्वीकृती लदने। 

 

२.३.६. नापीको नक्सामा छुटेको तर परापवूा  काल दलेख चलल अएको गोरेटो बाटोलाइ पलन भलवष्यमा मोटर जाने बाटो 

बनाईन वाधा नपने गरी बाटोको केन्िबाट ३ मीटर दायाँ वायाँ छाड्न ुपने। 

 

२.३.७. साबाजलनक पाटी/पौवा/पोखरी/कुवा/परुातालत्वक साँस्कुतीक सम्पदाहरु/लचहान अदीबाट चारै तफा  ५ मीटर छोडेर 

मार भौलतक सँरचनाहरु लनमााण गना पाइनेछ। 

 

२.३.८. खोल्साको छेई बाट ७ मीटर छोडेर मार भौलतक सँरचनाहरु लनमााण गना पाइनेछ। 

 

२.४. जग्गा ललमटङ सम्बन्धी मनयमहरु – 

 

(क) लमलत २०८०/४/१ पलछ गोलन्जोर गाईँपाललका लभर जग्गाहरुको प्ललटङ काया गाईँ पाललकाको स्वीकृलतमा मार ह ने छ। 

 

(ख) व्यक्तीगत जग्गा प्ललटङ गदाा एक व्यक्तीको मार भोग ऄलधकार भएमा जग्गाको भौलतक पवूााधारहरु जस्तै सडक तथा ढल 

सलहत दलेखने ड्रआङ तथा लडजाइन र लनवदेन पेश गरेपलछ गाईँ पाललका बाट ड्रइङ तथा लडजाइन स्वलकृत गरी जग्गाको भौलतक 

पवूााधारहरु लनमााण गना ऄनमुती लदने ईक्त पवूााधारहरु मापदण्ड ऄनसुार भए नभएको पाललकाको प्रालवलधक टोली बाट प्रलतवदेन 

प्राप्त भइसकेपलछ मार राजश्व ललइ लजल्ला नापी कायाालय र मालपोत कायाालयमा लकत्ताकाट गना स्वीकृतीको लालग लसफाररस गने। 

 

(ग)एक भन्दा बढी व्यक्तीको जग्गा प्ललटङ गदाा ईपभोक्ता सलमलत लनमााण गरी जग्गाको भौलतक पवूााधारहरु जस्तै सडक तथा 

ढल सलहत दलेखने ड्रआङ तथा लडजाइन र लनवदेन पेश गरेपलछ पाललका बाट ड्रइङ तथा लडजाइन स्वलकृत गरी जग्गाको भौलतक 

पवूााधारहरु लनमााण गना ऄनमुती लदने ईक्त पवूााधारहरु मापदण्ड ऄनसुार भए नभएको पाललकाका प्रालवलधक टोली बाट 

प्रलतवदेन प्राप्त भइसकेपलछ मार राजश्व ललइ लजल्ला नापी कायाालय र मालपोत कायाालयमा लकत्ताकाट गना स्वीकृतीको लालग 

लसफाररस गने। 



 

 
 

 

 

(घ)प्ललटङ लभर जाने मखु्य बाटो सेट व्याक बाहके कम्तीमा ८ लमटरको ह न ुपने तथा सहायक बाटोहरु कम्तीमा सेट व्याक 

बाहके ४.०० लमटरको ह न ु पने र ढलको लालग चालहने ह्यमु पाइपको व्यास कम्तीमा ६० से.लम. को ह न ु पने, दइु वटा 

म्यानहोलको दरुी बढीमा १५.० लमटरको ह न ुपने। 

 

 

२.५  नयाँ बन्ने बाटोहरु सवारी साधन प्रवशे गना कलम्तमा लजयोमलेट्रक अवश्यकताहरु परूा ह न ुपनेछ। पाललका लभर अवाससम्म 

पगु्न बाटोको न्यनूतम चौडाइहरु सावाजलनक बाटोको हकमा ४ मी. तोलकएको छ। तर यो लनयम जग्गा प्ललटङ कायामा लाग ुह ने छैन ्

(अवाससम्म पगु्न बाटोको लम्बाइ ईक्त बाटो जोडेको मलू बाटोको राआट ऄफ व ेदलेख नालपनेछ)। 

  

२५ मीटरसम्म लामो र ४ मीटर (१३ फी.) फरालकलो लनजी बाटो एक घरको लालग मार 

स्वीकृलत लदआनेछ । 

 

२५ मीटर दलेख ५०० मीटरसम्म (लनजी) ४.९ मी. (१६ फी.) र ५०० मीटर वा सो भन्दा 

बढी (लनजी) ७.०० मी. (२३ फी.) नयाँ बाटो कायम गदाा जनु जनु जग्गाका लकत्ता काट 

भइ वा नभआ वा मन्जरुीनामा लदइ बाटो कायम भएको हो सो लगायत बाटोहरु ऄलनबाया 

रूपमा कम्तीमा २३ लफट ह न ुपछा। 

 

२.६. ऄन्य लनमााण कायाहरु, लसनेमा हल, कन्फेरेन्स हल, सलपङ्ग कम्प्लेक्स जस्ता एसेम्वल भवनका लालग बाटोको चौडाइ 

लनम्न ऄनसुार हन ुपने छ। 

१. २०० मीटरसम्म ८ मीटर  

२. ४०० मीटरसम्म ११ मीटर 

३. ६०० मीटर वा सो भन्दा बढी १४ मीटर 

कसैले नयाँ बाटो खोल्न चाहकेो खण्डमा ईक्त बाटोमा पने सम्पणूा जग्गा धनीहरु र ईक्त बाटो प्रयोग गने प्रयोगगकतााहरुले समते 

अवश्यक प्रलक्रया परु् याइ लललखत रुपमा पाललका सँग स्वीकृत ललन ुपनेछ र स्वीकृलत पिात नापी शाखाबाट लकत्ता काट गरी जग्गा 

धनी प्रमाण पजूाामा समेत के्षरफल लमलान गनुापनेछ। ऄन्यथा त्यस्तो बाटोहरुमा नक्सा पास गना स्वीकृत लदआने छैन। 

 

 

२.७. ललटमभत्रको खुल्ला भाग 

२.७.१. प्रत्येक भवन लनमााणमा गोलन्जोर गाईँ पाललकाका सम्पणुा के्षरहरुमा हाल लाइ F. A. R.(फ्लोर एररया रेलसयो) 

ताललका ऄनसुार खलु्ला भाग ह न ुऄलनवाया छ। 

 

२.७.२. पछालड र साआडलभरको खलु्ला भागः बन्ने घरमा झ्याल, ढोका, भलेन्टलेशन वा ऄन्य कुनै खलु्ला भाग राख्न परेमा 

ऄरुको जग्गाको तफा , सावाजलनक बाटोतफा  वा चोकतफा  कलम्तमा १.५० मी. (५ फी.) जग्गा छाड्न ुपनेछ। यलद ऄरुको 

जग्गातफा  भलेन्टलेशन राख्न ुपरेको खण्डमा लललखत मन्जरुीनामा लदएमा मार राख्न लदआनेछ । तर मञ्जरुीनामाको अधारमा 

ऄरुको जग्गातफा  झ्याल राख्न लदआने छैन।वरण्डा राख्न ुपदाा जग्गाको साँधबाट वरण्डाको छेईसम्म कलम्तमा १ मी. छाड्न 

पनेछ। 



 

 
 

 

 

२.७.३. घरको खलु्ला भागतफा  शौचालय लनमााणः बढीमा ४ व.मी. (४३ व.फी.) र ईचाइ २.४० मी. (८ फी) सम्मको 

शौचालय अफ्नो जग्गामा घरको खलु्ला भागमा बनाईन छुट लदआनेछ। साथै शौचालय र सेलप्टक ट्याङ्क र सोक लपटको 

लालग जग्गाको लसमाना बाट ०.९० मी. (३ फी.) पर ह न ुपनेछ। तर कोर एररयामा ईक्त ०.९० मी. (३ फी.) छाड्न ऄलनवाया 

ह ने छैन। बाटोतफा को खलु्ला भागमा भने कुनै लनमााण काया गना लदआने छैन। 

 

२.७.४. वषााको पानीः छानाबाट अईने वषााको पानी तपलकन छानादलेख जमीनको मलू पाआप वा ढलसम्म पाआपद्वारा 

अफ्नो जग्गाबाट ऄलनवाया रुपमा लाने ब्यबस्था गनुा पनेछ। 

  

२.७.५.लसढी लनमााणः सावाजलनक बाटो, चोक वा सेट व्याक के्षरलभर कुनै पलन लसलढहरु लनमााण गना लदआने छन। 

 

२.८ के्षत्रफल र ईचाइ सम्बन्धी मसमा 

 

२.८.१. क्षेरफल र ईचाइ लसमा सम्बन्धमा तोलकएका F. A. R. (फ्लोर एररया रेलशयो) बमोलजम हन ुपनेछ। 

 

२.८.२. गोलन्जोर गाईँपाललकाको सम्पणुा के्षरहरुमा घटीमा १२० वगा लमटर सम्मका क्षेरफल भएका जग्गामा नक्शा 

पासको लालग लस्वकृती लदने। 

 

  

२.८.३. गोलन्जोर गाईँपाललकाको सम्पणुा के्षरहरुमा हाल लाइ F. A. R. (फ्लोर एररया रेलशयो) तलको ताललका ऄनसुार 

कायम गररएको छ। 

S.N

. 

Building Type Lan

d 

Area 

Maximum 

Ground 

Coverage 

Ratio(GCR) 

Maximum 

Floor Area 

Ratio(FAR) 

Maximum 

Total 

Permitted 

Building Area 

Maximu

m Height 

1. Residential - 70% 1.75 Plot area × 

1.75 

Not 

blocking 

the light 

plane as 

shown 

below 

2. Commercial 

Building 
- 50% 2.0 Plot area × 

2.0 

3. School, 

College Etc. 
- 40% 1.50 Plot area × 

1.50 

4. Governmental, 

Semi- 

Governmental 

offices, polyclinic 

, nursing home 

- 50% 1.50 Plot area × 

1.50 



 

 
 

 

 
 

२.९. ईचाइ सम्बन्धी छुटहरुः भर् याङ्ग छोप्ने भाग (यलद कुनै कोठा नजोलडएमा) पारापेट वाल, पानी ट्याड्ढी र यसलाइ ऄड्याईन 

बनाआएका कुनै लनमााणहरु, सोलार सम्बन्धी ईपकरण, भलेन्टलेशन र एऄर कलन्डसन सम्बन्धीका ईपकरणहरु समते ईचाइमा गणना 

गररने छैन। 

 

२.१०. भवनका मवमभन्न भागहरुका मनमम्त अवश्यक व्यवस्था 

 

२.१०.१. लप्लन्थः घरको लप्लन्थ लेभल बाटोको लेभलबाट  वा  वररपरर  जमीनको सतहबाट कलम्तमा ०.३० मी. मालथ 

ह न ुपनेछ। तर पाललकाबाट कुनै बाटोको योजना भएमा लप्लन्थ लेभल पाललकाले तोक्न सक्नेछ। 

 

२.१०.२ कोठाको ईचाइः अवासीय र व्यापाररक प्रयोगको लालग बनाआएका घरहरुमा प्रत्येक कोठाको ईचाइ कलम्तमा 

२.७५ मी. (९.० फीट) र बढीमा १० लफट ह न ु पनेछ। ईचाइ नाप्दाखरेी भइुको लफलनलसङ्ग लेभलबाट लसललङ्गसम्म 

नालपने छ। तर स्लोप छानाको हकमा पलन औसत कोठाको ईचाइ कलम्तमा २.२८ मी. (७.५० फीट) ह न ुपनेछ। शलैक्षक 

संस्थाहरुका भवनमा कोठाको ईचाइ कलम्तमा २.७५ मी. (९ फीट) ह न ुपनेछ। 

 

२.१०.३ वाथरुम र शौचालयः वाथरुम र शौचालयको ईचाइ कलम्तमा १.८० मी. (६ फी.) ह न ु पनेछ । वाथरुम र 

शौचालयको साआज कलम्तमा १.२० मी. × ०.९० मी. (४ फी. × ३ फीट) ह न ुपनेछ। शौचालयको साआज कलम्तमा ०.९० 

मी. × ०.९० मी. (३ फी. × ३ फी.) हन ु पनेछ। वाथरुम वा शौचालयमा कलम्तमा एक साआडमा भलेन्टलेशनको लालग 

खलु्ला भाग हन ुपनेछ। यस्ता खलु्ला भागको झ्याल वा भलेन्टलेशनको साआज कलम्तमा ०.३० मी. × ०.६० मी. (१ फी. × 

२ फीट) हन ुपनेछ। 

  

२.१०.४. सेलप्टक टैंक: प्रत्येक भवनमा सेलप्टक टैंक लनमााण गनुा पनेछ। यलद ढलको व्यवस्था नभएको खण्डमा सकलपटको 

समते व्यवस्था गनुा पनेछ। जनु कुरा गाईँपाललकाले लनधाारण गनेछ । सेलप्टक टैंक लनमााण गदाा तोलकएको भवन लनमााण 

मापदण्ड लभर बाहके सडकको ऄलधकार क्षेर लभर लनमाणा गना पाइने छैन। सेलप्टक टैंक वा कुनै लकलसमको पानी जम्मा गना 



 

 
 

 

जमीनलभर लनमााण गररएका लनमााणहरु खानेपानीका श्रोतहरु जस्तै आनार, कुवा, पधरेा वाट कलम्तमा ५ मी. (१६’ ३”) टाढा 

ह न ुपनेछ। यो दरुी भन्दा कममा लनमााण गनुा परेमा शयेर वाल (Shear Wall) ऄलनवाया रुपमा लनमााण गनुापने छ। 

सेलप्टक टैंकबाट लनस्केको तरल वा ठोस पदाथाहरु खलु्ला ढल, वा कुनै खानेपानीको श्रोतमा अवश्यक रुपमा प्रशोधन 

नगरसम्म जोड्न पाआने छैन। 

 

 

२.१०.५. भर् याङ्गः भर् याङ्गको चौडाइ कलम्तमा पलन तल ताललकामा दखेाए बमोलजम ह न ुपनेछ। 

लस.नं. घरको प्रकार भर् याङ्गको अवश्यक चौडाइ कलम्तमा 

१. अवासीय प्रयोजन ०.९० मी. (३ फी.) 

 

२. व्यवशायीक  प्रयोजन १.२ मी. २ तल्लासम्म 

१.५० मी. (५ फी.) (२ तल्ला भन्दा बढीमा) 

 

३. शलैक्षक संस्थाहरु १.२ मी. (४ लफट) २ तल्लासम्म 

१.८ मी. (६.० फी.) (२ तल्ला भन्दा बढीमा) 

 

४. सरकारी, गरै-सरकारी र ऄन्य १.८ मी. (६.० फी.) (२ तल्ला भन्दा बढीमा) 

 

अवासीय प्रयोजनका भवनहरुमा (Tread) को चौडाइ कलम्तमा ०.२३ मी. (९ आञ्च) र ऄन्य प्रयोजनको भवनहरुमा 

(Tread) को चौडाइ कलम्तमा ०.३० मी. (१ फी.) ह न ुपनेछ। कुनै पलन प्रकारका भवनहरुमा (Riser) को ईचाइ बढीमा 

०.२० मी. (८ आञ्च) भन्दा बढी ह न ुह दँनै । 

 

२.११. अगलागी सुरक्षाको व्यवस्था 

 

२.११.१. भवनमा अवश्यक संख्यामा भर् याङ्गको व्यवस्था गनुा पनेछ। 

 

२.११.२.अवासीय घरहरुमा वाहके ऄन्य भवनहरुमा वालहर लनस्कने ढोका अगलागीको वलेा चेपमा पना सक्ने ह दँा 

वालहरतफा  खलु्ने ह न ुपदाछ। ढोका वा मलू ढोका रहने स्थान ऄन्य ढोकाबाट वा पेसेजबाट नछेलकने ह न ुपदाछ। 

 

२.११.३. सभा भवन (Assembly) भवन र लसनेमा भवनको लालग सेट व्याकः यस्ता भवनहरुमा अगलागीको वेला 

सरुक्षाको लालग सबैतफा  कलम्तमा ३ मी (१० फी.) सेट व्याक छाड्न ुपनेछ। 

 

२.११.४. Hazardous  भवनको लालग सेट व्याकः हाजाडास भवनहरुमा सरुक्षाको लालग सबै साआडतफा  कलम्तमा ४.५ 

मी (१५ फी.) सेटव्याक छाड्नु पनेछ। 

 

२.१२. मवदु्यत लाआन सम्बन्धी व्यवस्था तथा मवदु्यत मनयमावली र छोड्नुपने दूरी 

भवन लनमााणको स्वीकृत लदने क्रममा लवद्यतु प्रालधकरणको पोल, तार र हाइ टेन्सन लाइन अलद पने ठाईँमा लवद्यतु व्यवस्था 



 

 
 

 

लनयमावली २०५० ऄनसुार सेट व्याक लाआन लगाआनेछ। लवद्यतु व्यवस्था लनयमावली पररवतान भएमा सो पररवलतात लनयमलाइ नै 

गाईँपाललका ले लाग ुगने छ। साथै घर लनमााण गदाा सडक बलत्त स्टैण्डको ब्यवस्था गरेर घर धनी अफैले सडक बलत्त राख्नु पनेछ। 

  

 कुनैपलन भवन लवद्यतु प्रसारण वा लवद्यतु लवतरण लाआनका तारहरुबाट लवद्यतु लनयमावली २०५० ऄनसुार नेपाल 

लवद्यतु प्रालधकरणले तोकेको दरूी छाडेर मार लनमााण गना पाआने छ। 

 २३०/४०० भोल्टेजदलेख ११ हजार भोल्ट सम्मको नाङ्गो तार छेईबाट लवद्यतु लनयमावली २०५० ऄनुसार 

नेपाल लवद्यतु प्रालधकरणले तोकेको दरूी छालड मार लनमााण गना पाआने छ। 

 १३२ KVA सम्मको तार छेईबाट लवद्यतु लनयमावली २०५० ऄनसुार नेपाल लवद्यतु प्रालधकरणले तोकेको दरूी 

छालड मार लनमााण गना पाआने छ। 

 

२.१३. पेट्रोल पम्प सम्बन्धी व्यवस्था 

पेट्रोल पम्प सम्बन्धी नेपाल अयल लनगमको लनयमावली बमोलजम मापदण्ड कायम गने। 

 प्रस्तालवत लवक्री स्थल राख्ने जग्गाको सडक तफा को मोहडा घटीमा ३० लमटर भइ कूल जग्गाको के्षरफल घलटमा 

डेढ रोपनी ह न ुपनेछ। 

 कुनै पलन रालष्ट्रय राजमागामा (माथी ईल्लेलखत वलगाकरण लभर नपने क्षेर) प्रस्तालवत लवक्रीस्थल राख्ने जग्गाको 

राजमागा तफा को मोहडा ४० लमटर भइ कूल जग्गाको के्षरफल घटीमा ऄढाइ रोपनी ह न ुपनेछ। 

 लवक्री स्थलमा सेल्स काईण्टर, स्टोररुम, गाडारुम, ट्वाआलेट आत्यालद पक्की लनमााण गरी स्वस््य लपईने पानीको 

धाराको व्यवस्था ह नपुनेछ। 

 सामान्यतः सडकको एक लकनारा तफा  दआुवटा पेट्रोल पम्पहरुको दरुी कलम्तमा ३०० मी. ह नु पनेछ। 

 कुनै पलन सडक चोक (Juction) मा पेट्रोल पम्प राख्न लदआने छैन। मखु्य मखु्य सडकहरुको चोक परेमा वस्ती 

चोक दलेख पेट्रोल पम्प रहन े स्थलको दरुी कलम्तमा पलन १०० मी. ह न ु पनेछ तर मखु्य सडक र सानो शाखा 

सडकसंग (सानो शाखा सडक भन्नाले जसको चौडाइ ६ मी. भन्दा कम छ त्यस्तो सडकलाइ जनाईने छ) चोक 

परमा पेट्रोल पम्प रहने दरुी यस्तो चोक दलेख कलम्तमा ४० मी. सम्म ह न सक्नेछ। 

२.१४. जग्गाधनी प्रमाण–पूजाा 

२.१४.१.जग्गा जसको नाममा छ ईसैको नाममा मार लनमााण स्वीकृलत प्रमाण–पर गाईँपाललकाले लदनेछ। तर ऄरुको 

हकभोगको जग्गामा लनमााण गने भए लनजको हकभोगको लनस्सा र लनस्सा सलहत लललखत मन्जरुीनामा पेश गनुा पनेछ। 

 

२.१४.२.नक्सामा जग्गाको नाप र अकार, जग्गा धनी प्रमाण पजूाामा दखेाआएको जग्गाका क्षेरफल र नापी नक्सा एक 

अपसमा दरुुस्त ह न ुपनेछ। कथंकदालचत यी लतन ैवस्तहुरुमा मले ह न नअएमा जनु चालह सबभन्दा कम दलेखन्छ त्यसैलाइ 

अधार मालननेछ। 

  

२.१४.३.यलद जग्गाको नाप र अकार, जग्गा धनी प्रमाण पजूााको क्षेरफल र नापी नक्शा एक अपसमा मले नभएको 

खण्डमा चारैलतरको सँलधयारहरुले सँलधयारहरुको कुन भाग नचचेको भनी लललखत मञ्जरीनामा लदएमा नक्शा पास 

गररनेछ। तर यस्तो लस्थलतमा सावाजलनक जग्गातफा  लमलचएको वा नलमलचएको गाईँपाललकाले हनेेछ। 

 



 

 
 

 

३. वन संरक्षण 

३.१. खानेपानी लगायतका Services Lines, अराम–मनोरञ्जन स्थल वाहकेको लनमााण काया यस क्षेरमा गना पाआने 

छैन। 

३.२. यस क्षेरमा लनमााण काय गाईँपाललकाको वोडाको लनणाय पिात गनुा पनेछ। 

३.३. अराम–मनोरञ्जन स्थलको हकमा बढीमा ५० वगा मी. (५०० व.फी.) र एक तले पाटी, लपकलनक स्थलको 

लनमााण काया गना सलकनेछ। 

 

४. खुला र हररयाली 

यस क्षेरको लनलम्त गाईँपाललकाले तोके बमोलजमको लनयमहरु लाग ूह नेछन।् नक्सा-पास गनाका लालग घटीमा एक घरमा 

दइुवटा लवरुवा ऄलनवाया रुपमा रोलपएको ह नपुनेछ। 

५. नदी संरक्षण 

५.१. कुनै पलन लकलसमका भवनहरु खोला सीमाबाट दवुलैतर २५–२५ मीटर, खोल्साहरुको लसमा बाट दवुलैतर ७–७ 

मीटरसम्म लनमााण गना पाआने छैन। घाटको लसमाबाट १५ मी. सम्म कुनै भवन लनमााण गना पाआने छैन। 

५.२.  घाट र मलन्दरको लनमााणको हकमा मालथको लनयम लाग्ने छैन। तर लनमााण कायाको स्वीकृलत गाईँपाललकाबाट लदइने 

छ। 

  

६. पामका ङ 

योजना / लवकास योजनामा वा तल ताललकामा प्रस्ततु गररएका नम्र्स ऄनसुार लवलभन्न प्रकारका लवकास लनमााण कायाको 

लालग पालका ङ्गको ब्यवस्था गररनेछ। स्थानीय सवारी धनी, सावाजलनक यातायातका साधन र पालका ङ्गको अवश्यकता ऄनसुार 

लवलभन्न ईपयोग / लक्रयाकलापहरुको ललग पालका ङ्ग नम्र्स लनधाारण गनाको लालग तल लदआएको ताललकालाइ अधार मान्न सलकनेछ। 

 

क) लवशेष प्रकारका भवनहरुको लनलमत्त (अवासीय तथा साना घरेल ुईद्योग वाहकेमा) जग्गाको कम्तीमा १५ 

प्रलतशत जग्गा पालका ङको लालग छोड्न ुपदाछ। 

ख) गाडी सम्वन्धी ममात कारखानाको लालग जग्गाको २५ प्रलतशत पालका ङका लालग छोडनु पदाछ। 

 

ग) भवनको ईपयोग पररवतान गनुा पदाा पलन नयाँ ईपयोग सम्पणूा प्रावधानहरु लाग ु ह ने गरी पालका ङको लालग 

चालहने जग्गाको व्यवस्था गनुा पदाछ। 

 

७. सौया ईजाा प्रणाली जडान सम्बन्धमा 

 

१.  दहेायका भवनहरुमा कूल ईजाा खपतको २५ प्रलतशत वा १५०० वाट लपक मध्ये जनु बलढ ह न्छ सोही क्षमतामा जडान 

गने गरी सौया ईजाा प्रणाली जडान गना भवन लनमााणको नक्सापास गदाा भवनको लडजाआनमा नै ऄलनवाया रुपमा सौया प्रणाली 

जडान गने गरी लडजाआन गने व्यवस्था लमलाईने र सो ऄनसुार जडान भए नभएको सलुनलित गरी जडान भएका भवनहरुको 

मार लनमााण सम्पन्न प्रमाणपर जारी गने।  

क) सबै प्रकारका सरकारी भवन, 

ख) सबै प्रकारका व्यापाररक भवन (तल्लो तला व्यापाररक प्रयोजनमा रहकेो र मालथल्लो तला अवासीय 

प्रयोजनमा रहकेो भवनलाइ समते) 



 

 
 

 

ग)सबै प्रकारका संस्थागत भवन (लवधालय, ईचच लवधालय, ऄस्पताल, सरकारी, लनलज तथा पलब्लक लल. 

कायालय भवन अलद) 

घ) सबै प्रकारका सावाजलनक (संस्थागत भवन ,सभा, सम्मलेन भवन लगायत 

सभाहल, साँस्कृतक समारोह तथा भोजभतेर स्थल अलद) 

ङ) सबै प्रकारका सभा, सम्मलेन भवन (लसनेमा हल, संयकू्त लवशाल बजार, मलल्टपलेक्स, तारे होटल अलद) 

 

८. मवमवध 

 

८.१. यस गाईँपाललका के्षरलभर गररने कुनै पलन स्थायी वा ऄस्थायी तथा सधुार वा नयाँ लनमााण र पखााल लनमााण समते 

काया गना व्यलक्त, लवद्यालय, कायाालय, ऄस्पताल, गसैस, ऄन्तररालष्ट्रय गसैस र ऄन्य संस्थाहरु जो सकैुले पलन 

गाईँपाललकाको लललखत स्वीकृलत ललन ुऄलनवाया छ। 

 

८.२. मापदण्ड लवपरीत कायाः– गाईँपाललकाको गठन पिात ऄनमुलत नललआकन मापदण्ड लवपरीत लनमााण भएका 

सँरचनाहरु (भवन, पखााल, टहरा, घरेावार) लनयलमत नगरे / नहटाए सम्म लनजलाइ गाईँपाललकाबाट ईपलब्ध गराईने 

सलुवधाहरु ईपलब्ध गराआन छैन। 

 

८.३. लनमााण स्वीकृलत अवदेन फाराम गाईँपाललका राजश्व ईपशाखाबाट शलु्क लतरेर प्राप्त गना सलकनेछ । लनमााण स्वीकृलत 

सम्बन्धी सम्पणूा शलु्कहरु सोही ईपशाखामा बझुाईन ुपनेछ। 

 

८.४. नक्शा A3 Paper (297mm × 420mm) मा पेश गनुा पनेछ। सबै नक्शाहरु ३ प्रलत पेश गनुा पनेछ।  

  

 

८.५. नक्शामा लनम्न कुराहरु स्पष्ट दशााआएको ह न ुपनेछ। 

(क) प्रत्येक फ्लोर प्लान (१:१०० स्केलमा),लमटरमा / ( १:९८ स्केलमा), लफटमा। 

(ख) चार मोहडा (१:१०० स्केलमा), लमटरमा / (१/९८ स्केलमा), लफटमा। 

(ग) भर् याङ्ग दलेखने र जगदलेख भवनको सबभन्दा ईचच लवन्दसुम्मको ईचाइ दखेाआएको सेक्शन (१/१०० 

स्केलमा), लमटरमा /(१/९८ स्केलमा), लफटमा । 

(घ) साआट प्लान (१ रोपनीभन्दा कम जग्गालाइ १/१०० स्केल, १–३ रोपनीलाइ १/२०० स्केल र ३ 

रोपनीभन्दा बढी जग्गालाइ १/४०० स्केलमा),लमटरमा / (१ रोपनीभन्दा कम जग्गालाइ१/९६ स्केल, १–

३ रोपनीलाइ १/१९२ स्केल र ३ रोपनीभन्दा बढी जग्गालाइ १/३८४ स्केलमा), लफटमा। 

(ङ ) लोकेशन प्लान। 

  

 

८.६  गाईँपाललका  क्षेरलभर  घर  बनाईँदा  सम्बन्धीत गाईँपाललकामा  दताा भएका आलन्जलनयररङ्ग कन्सल्टेन्सी वा 

लडजाआनरहरु (मान्यता प्राप्त शैलक्षक संस्थाबाट अलका टेक्ट वा लसलभल लवषयमा न्यनुतम वी. आ. तह ईत्तीणा) बाट मार घरको 

नक्शा गराइ नक्शा दताा गराईनु पनेछ। 

 



 

 
 

 

८.७. गाईँपाललका क्षेर लभर बन्ने घरको लालग Structural Drawing समते समावेश गरी पेश गनुा पनेछ। 

 

८.८.  Structural Drawing मा पेश ह न ुपने नक्शाहरु 

क) जग (Foundation Trench) को प्लान र सेक्शन। 

ख) कोलमको प्लान र सेक्शन। 

ग) लबमको प्लान र सेक्शन। 

घ) भर् याणङ्गको प्लान र सेक्शन।  

ड.) स्ल्यावको प्लान र सेक्शन। 

च) स्यालनटरीको प्लान र सेक्शन। 

छ) क्यालन्टलेभरको सेक्शन । 

  

८.९.  हरेक फ्लोर प्लानमा नाप (Dimension) हरु लनम्नानसुारको दखेाईन ुपनेछ। 

(क) Element to element dimension 

(ख) सेन्टर टु सेन्टर नाप (Center to Center Dimension)  

(ग) जम्मा नाप (Total Dimension) 

 (घ) कोठाको लभरी साआजको नाप (Internal Room Dimension) 

 

८.१०. हरेक Floor plan मा क्यालन्टलेभर, Overhang वा कुनै Projection लाइ डटेड लाआनमा दखेाईन ुपनेछ। 

८.११. साआट प्लानमा लवस्ततृ नाप (Detail Dimensions) सलहत लनम्न कुराहरु दखेाईन ुपनेछ। 

(क) लछमकेी सँलधयारहरुको नाम, घर भएमा घर नं. ऄथवा खाली जग्गा भए लक. नं सलहत। 

(ख) मखु्य सडक र अवागमन माध्यम (Access Mean)  

(ग) सेट व्याक लाआन 

(घ) हाल भएको कुनै पलन संरचना (Existing Construction) 

(ङ) हाआटेन्सन वा लो टेन्शन लवद्यतु लाआन (भोल्टेज सलहत) 

(च) नाली र मगंाल 

(छ) खानेपानी लाआन 

(ज) चपी 

(झ)सेलप्टक टयाड्ढ र सोक लपट 

(ञ) खलु्ला ठाईँ, हररयाली एररया र रुखलवरुवा इत्यादी 

(ट) मजंरुीनामा ललएको भए ईक्त जग्गाको खण्ड (Part) 

८.१२. लोकेशन प्लान। 

 

८.१३. ईत्तर लसधा मालथलतर (Upward) दशााआएको ह न ुपनेछ। 

 

८.१४. नक्शा र Lettering केरमटे नभ ैप्रष्ट रुपमा बलुझने र सफा ह न ुपनेछ। 

 

८.१५. Designer र लनवदेकले नक्शाका सबै पन्ना र अवदेन फाराममा सही गरेको हन ु  पनेछ र लडजाइनरले 



 

 
 

 

गाईँपाललकामा व्यवसाय दताा गरेको प्रमाण–परको फोटोकपी समते पेश गनुापने छ। 

 

८.१६. लप्लन्थ लेभलसम्म लनमााण काया सम्पन्न गनाको लालग गाईँपाललकाले प्रमाण पर प्रदान गनेछ र लप्लन्थ लेभलसम्म 

लनमााण काया सम्पन्न भएपलछ घरधनीले गाईँपाललकामा लनवेदन लदन ुपनेछ। तत्पिात ्गाईँपाललकाले लनमााण काया ऄलघ 

बढाईन स्वीकृत नक्शा पास प्रमाण पर प्रदान गनेछ। पलछ लनमााण काया सम्पन्न भएपलछ सोही रीतले लनमााण काया सम्पन्न 

प्रमाण पर प्रदान गनेछ। 

 

८.१७. कुनै पलन भवनको लडजाआनरले सो भवनको लनमााण ऄवस्था सपुरलभजन गनुापने र धनीलाइ लनमााण काया सम्पन्न 

भएको लनस्सा प्राप्त गना सम्बन्धीत गाईँपाललकामा लनवदेन लददंा, भवन स्वीकृत नक्शा ऄनसुार नै लनमााण भएको भनी 

लडजाआनकतााको लसफारीश पर पेश गनुा पनेछ। 

 

८.१८. ईपरोक्त ऄनसुार भवन सम्पन्नको लसफारीश पर लदआएकोमा भवन स्वीकृत नक्शा ऄनसुार नभए लनजमालथ ऐन 

काननू, लनयमानसुार कायावाही गररनेछ। 

 

८.१९. कुनै पलन भवन लनमााण काया गदाा चपी, सेलप्टक ट्याड्ढ र सोक लपट (डे्रनेज नभएमा) नक्शामा देखाईन ुपनेछ र 

लनमााणस्थलमा पलन सो ऄनसुारको लनमााण गनुा पनेछ। 

 

८.२०. तला थप र मोहडा पररवतान गना मौजद तल्ला समते देलखने गरी मालथका लनयमहरु ऄनसुार कै नक्शा तयार गरी 

अवदेन लदन ुपनेछ। 

 

८.२१. लनमााण काया ह दँा अवागमनमा बाधा पने गरी सडकमा लनमााण सामग्री राख्न पाआने छैन। 

 

८.२२. भवन लनमााण सम्पन्न भसैकेपलछ लछमकेी र वातावरणमा प्रलतकुल ऄसर पने गरी कुनै लनमााण काया गना पाआने छैन। 

 

८.२३. ऄस्थायी लनमााण काया गना गाईँपाललकामा लभन्द ैअवदेन फाराम भनुा पनेछ। प्लान, साआट प्लान र लोकेशन प्लान 

Free hard sketch नै मान्य ह ने बाहके ऄरु काया  मालथका बँदाहरु ऄनरुुप नै ह नेछन।् 

 

८.२५. भकुम्प लपलडतको नक्सापास सम्वन्धी व्यवस्था 

८.२५.१. पनूःलनमााण प्रालधकरणद्धारा तयार भएका नमनूा नक्सा मध्येबाट छनौट गरी ह वह  नक्सा पेश गरेमा 

भवनकै थप नक्सा पेश गनुा पने छैन।् तर नक्सा  साथ  Site plan / location plan भने ऄलनवाया रूपमा पेश गनुा 

पनेछ। 

 

८.२५.२. नक्सासाथ जग्गाको हकभोगको प्रमाणपर, भकुम्पलपलडतको सम्झौतापर, वडाको लसफाररस लगायत 

सामान्य नक्सापासकालालग संलग्न गन पने सबै कागजात पेश गनुा पनेछ। 

 

८.२५.३.नक्सा स्वीकृतीकालालग गाईँपाललका दतााभएको लमलतले ७ लदन लभर लछमकेीलाइ कुनै ईजरुवाजरु गना 

पने भए सो गनाकालालग वडाकायाालय माफा त १५ सचूना लनमााणस्थलमा प्रकालशत गररनेछ। ईजरुवाजरु नपरेमा 



 

 
 

 

सो लमलत समाप्त भएको १५ लदन लभर प्रालवलधकले लफल्ड लनररक्षण गरी प्रलतवदेन पेश गन पनेछ। प्रालवलधक 

प्रलतवदेनका अधारमा तोलकएको दस्तरु ललआ गाईँपाललकाले नक्सा पास गरी लप्लन्थलेवलसम्मको लनमााण 

स्वीकृलत लदइनेछ। 

 

८.२५.४. लनमााणकाया भएको ऄवस्थामा गाईँपाललकाले प्रालवलधक खटाइ ऄनगुमन गराईन सक्नेछ। 

  

८.२५.५. भकुम्पलपलडतले कुनै परामशादाता माफा त प्रालधकरणको नमनुा भन्दा वगे्लै नक्सा तयार गरी पेश गरेमा 

मालथ ८.२५.३ ऄनुसार गने। लनमााण सम्पन्न भएपलछ प्रालवलधकबाट लनररक्षण मलु्यांङ्कन गराइ प्रलतवदेन ललइ 

लनमााण सम्पन्न प्रमाण पर लदइनेछ। 

 

८.२५.६. भकूम्प लपलडतहरुको लालग नक्सा पास प्रलक्रया सरलीकरण गना रालष्ट्रय पनु लनमााण प्रालधकरणले 

ईपलब्ध गराएको नमनुा नक्सा ऄनसुार गाईँपाललकाको मापदण्ड परुा गरी लनमााण गने घर हरुको हकमा रू. 

२,००० (दइु हजार) नक्सा पास शलु्क ललइ प्रलक्रया ऄगाडी बढाईने। 

 

८.२५.७.  २०७२ सालको भकूम्पका लाभग्राहीको सचुीमा परेका र भकूम्प लपलडत सम्झौता पर भएका दललत, 

लबपन्न, ऄसक्त, एकल मलहला भकूम्प पीलडतले नक्सा पासका लालग सम्बलन्धत वडाको लसफाररस ल्याएमा 

लसफाररसको अधारमा सो भकूम्प लपलडतको नक्सा पास लनशलु्क गररनेछ। 

 

८.२६. नक्सा पास छुटको ब्यबस्था 

 

८.२६.१. परुाना घरहरु भत्काइ परुातालत्वक स्वरुप / (परुानो शलैी झलल्कने गरी ) नलबग्रने गरी लनमााण गना घर नक्सा पेश 

गरेमा लड.लप.लस (लप्लन्थ) लेबल  सम्मको नक्सा पास दस्तरु लाग्नेछ। सो भन्दा मालथको सँरचनाको लागी लनजको नक्सा 

पास लनशलु्क गररने छ। तर घर  लनमााण सम्पन्न नभए  सम्म सो लनशलु्क ह ने रकम धरौटी स्वरुप राख्न ुपनेछ। ईक्त धरौटी 

रकम घर लनमााण काया सम्पन्न भए पिात लफताा गरीनेछ। 

 

८.२६.२ अकाश ेपानी सँकलन गना घरको नक्सा बनाईँदा अकासे पानीको सँकलन गने र खानेपानी ईपभोक्ता सलमलतको 

बाट पाइप अईने पानी सँकलन गने दइु (२) छुिा छुिै ट्याँकी राख्ने ब्यवस्था गरेको भएमा कुल नक्सापास  रककमा २० 

प्रलतशत छुट लदइनेछ। सो छुट लनमााण सम्पन्न प्रलतवदेन  प्राप्त भए पलछ ईपलब्ध गराआनेछ। 

 

८.२६.३.दीगो रुपमा फोहर मलैा ब्यवस्थापन गनाका लागी कसैले घर लनमााण गदाा  सेलप्टक टैंकको सिामा पलुक्सङ प्रलवलध 

वा ऄन्य प्रलवलधको बायो–ग्याँसको लनमााण गना नक्सा पेश गरी लनमााण गरेमा २० प्रलतशत छुट लदआनेछ। सो छुट लनमााण 

सम्पन्न भए पिात मार ईपलब्ध गराइनेछ। 

 

 

नोट: यस मापदण्ड ऄनरुुप भवन लनमााण स्वीकृलतको प्रकृयामा मापदण्ड लभर  लनयमहरु नपाआने र नखलु्ने समस्याको 

लनकाशको लनलमत गाईँपाललका  प्रमखु, प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत, सम्बन्धीत वडा ऄध्यक्ष / वडा सलचव र नक्शापास 

संग सम्बन्धीत गाईँपाललकाका आालन्जलनयर समतेको सलमलतले लनणाय लदने छ। 



 

 
 

 

  

 

९. घर नक्शा पास सम्बन्धी प्रकृयाहरु 

 

९.१. लनवदेकले नक्शा साथ अवश्यक प्रमाणपजुााहरु संलग्न गरी गाईँपाललकाले तोकेको फाराम भरर पेश गनुापने छ। 

 

९.२. पेश भएको फाआल ररतपवुाक गाईँपाललकाका प्रालवलधकबाट अवश्यक प्रमाणपजुाा छ/ छैन र अवश्यक मापदण्ड 

ऄनसुार छ /छैन जांची सकेपलछ नक्शा सम्बन्धीत शाखामा पठाइनेछ। 

 

९.३. ईक्त  फाआल सम्बन्धीत शाखामा दताा भए पलछ संलधयारहरुलाया अवश्यक जानकारी सोलह लदन वा सोको 

भोललपल्ट लदआने छ। 

 

९.४.  संलधयारहरुलाइ सचूना प्राप्त भए पलछ नक्सा पास ईपशाखाले सोही लदन वा सो को भोललपल्ट १५ लदने सावाजालनक 

सचूना घर बनाईने स्थलमा टाँस गररने छ। 

 

९.५. यस ऄवलध लभर कुनै लववाद भएमा गाईँपाललकाका प्रालवलधक /वडा सलचव/वडा ऄध्यक्ष र सम्बन्धीत व्यलक्त  वा 

पक्ष बसी समस्याको टंुगो लगाइने छ। कथंकदालचत समस्या समाधान नभए सम्बन्धीत पक्षबाट नापी शाखाबाट प्रालवलधक 

लझकाइ समस्याको लनराकरण गररने छ। 

 

९.६. यलद १५ लदने सचूना संलधयारको ऄनपुलस्थलतमा वा कुन ै कारणवश बलुझ नलदएमा १५ लदन पिात ईक्त  

संलधयारलाइ पनुः ७ लदननको सचूना जारी गररने छ। 

 

९.७.  ईल्लेलखत बमोलजम बुंदा ९.५ र ९.६ को प्रकृया परुा भएको भोललपल्ट गाईँपाललकाका प्रालवलधक, वडा सलचव, 

वडा ऄध्यक्ष र सम्बन्धीत व्यलक्तको ईपलस्थलतमा सजालमन गररने छ। 

 

९.८. सजालमन भएको भोललपल्ट सजालमनमा गएको प्रालवलधकको प्रलतवदेन साथ नक्शा फाइल नक्शा पास ईपशाखाले 

बलुझललन ेछ। 

 

९.९.  नक्शा पास ईपशाखाबाट फाइल इलन्जलनयर समक्ष पेश भएपलछ १५ लदने सचूना, सजामीनको प्रलतवदेन र 

गाईँपाललकाको मापदण्डलाइ समते ध्यानमा राखी आलन्जलनयरले लनमााण लस्वकृत लदन लमल्ने, नलमल्ने वा पररवतान गनुापने 

भए अवश्यक कुराको लटप्पणी ईठाइ प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत समक्ष पेश गने छ र प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृतलो 

लटप्पणी सदर गने छ। 

 

९.१०. लटप्पणी सदर पिात सम्बन्धीत ब्यलक्तले गाईँपाललकाको लनयमानसुार अवश्यक दस्तरु राजश्व ईपशाखामा बझुाईन ु

पनेछ। 

 

९.११. अवश्यक दस्तरबझुाए पलछ सोही लदन वा सो को भोललपल्ट सम्ममा लप्लन्थ लेवलसम्मको लनमााण काया सम्पन्न 



 

 
 

 

गना प्रमाणपर प्रदान गररने छ । बुँदा ९.९ र ९.१० र प्रयोजनको प्रकृयाको लालग जम्मा ऄलधकतममा ७ (सात) लदन लाग्ने 

छ। 

  

९.१२. भवनको जग हाल्ने बेलामा सम्बन्धीत व्यलक्तले गाईँपाललकाको प्रालवलधकको रोहवरमा जग शरुू गनूापनेछ। जसको 

सचूना सम्बन्धीत व्यलक्तले गाईँपाललकामा समयम ैलदनपुने छ। 

  

 

 

९.१३. लप्लन्थ लेवल सम्मको लनमााण काया सम्पन्न भए पलछ सो को जानकारी गाईँपाललकामा लदन ुपने छ। त्यस पलछ 

सोही लदन वा सो को भोललपल्ट गाईँपाललकाको प्रालवलधकबाट ईक्त घर नापजाँच गरर लप्लन्थ लेवलसम्म नक्शा पास 

बमोलजम बनेको छ /छैन हरेी ३(तीन) लदन लभर प्रलतवदेन पेश गररने छ। 

 

९.१४. लप्लन्थ लेवल सम्म लस्वकृत नक्शा ऄनसुार घर बनेको भए लनयमानसुार ३ (तीन) लदन लभर नक्शापास प्रमाणपर 

प्रदान गररने छ। यलद सो ऄनसुार नवनेको भए अवश्यक सधुार गना/भत्काईन गाईँपाललकाले अदशे लदने छ र ईक्त  सधुार 

पिात मार नक्शा पास प्रमाणपर प्रदान गररने छ। 

 

९.१५. लनमााण सम्पन्न पिात सम्बन्धीत व्यलक्तले सो को जानकारी गाईँपाललकामा लदएपलछ गाईँपाललकाका 

प्रालवलधकबाट सोही लदन वा सो को भोललपल्ट घरको लनररक्षण गने र सो को ररपोटा सोही लदन वा सो को भोललपल्ट पेश 

गने छ। नक्शा पास ऄनसुार बनेको भए लनमााण सम्पन्न प्रमाणपर प्रदान गररन ेछ र नबनेको भए अवश्यक सधुार गरेपलछ 

मार लनमााण सम्पन्न प्रमाणपर प्रदान गररने छ। 

 

९.१६. लनमााण सम्पन्न प्रमाणपर प्राप्त गरेपलछ मार सम्बन्धीत लनकाय जस्तै–लवद्यतु प्रालधरण, खानपेानी संस्थान अलदमा 

अवश्यक लसफाररस लदन सलकने छ। 

 

९.१७. लप्लन्थ लेवल सम्मको लनमााण कायाको लालग नक्शापास प्रमाणपर प्राप्त भएको लमलतले २(दइु वषा लभर लनमााण 

सम्पन्न गरी सक्न ुपने छ। कथंकदालचत ईक्त  म्याद लभर लनमााण काया सम्पन्न गना नसकेमा म्याद थपको लालग गाईँपाललका 

समक्ष दरखास्त लदनपुने छ। त्यस पलछ पलहला लागकेो दस्तरुको ५ प्रलतशत थप दस्तरु लतरी पनु २ (दइु) वषाको लालग म्याद 

थप गरर लदन सलकने छ। 

 

९.१८ २०७२ सालको भकूम्पका लाभग्राहीको सचुीमा परेका र भकूम्प लपलडत सम्झौता पर भएका भकूम्प  पीलडतले 

नक्सा पासका लालग सम्बलन्धत वडामा अवदेन लदइ वडा सलमलतले नक्सा पासको प्रलक्रया ऄगाडी बढाइलदन 

गाईँपाललकामा ऄनरुोध गरेमा गाईँपाललकाले प्रालवलधक खटाइ अवश्यक मलु्यांकन गरी दएको प्रालवलधक प्रलतवदेनका 

अधारमा नक्सा पास गररनेछ। 

 

१०. नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको मापदण्ड लागु हुने 

 यस मापदण्ड तथा काया लवलधमा ईल्लेख भएको मापदण्ड र प्रलक्रया नेपाल सरकारको रालष्ट्रय र प्रदशे सरकारको 

प्रादलेशक मापदण्ड भन्दा फरक पना गएमा नेपाल सरकार तथा प्रदशे सरकारको मापदण्ड नै लाग ूह नेछ। 



 

 
 

 

 

  ११. खारेजी तथा  संशोधन 

   ११.१ यो मापदण्ड लाग ु भएपलछ गोलन्जोर गाईँपाललकाको भबन लनमााण सम्बलन्ध अधारभतु मागादशान २०७४  

खारेज भएको मालनने छ। 

 

   ११.२ यस मापदण्डमा ईल्लेख भएको व्यवस्था समय ऄनुकुल ह ने गरी संशोधन गना सलकने छ। 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

ऄनुसूची (१) 

सडक के्षत्रामधकार 

 

Class A (क) - 

चौडाइ ७ लमटर सडक ऄलधकार क्षेर १५ लमटर (सडककको केन्ि लवन्दवुाट दायांवायां ७.५ / ७.५): 

Class B (ख) - 

चौडाइ ६ लमटर सडक क्षेर ऄलधकार क्षेर १२ लमटर (सडककको केन्ि लवन्दवुाट दायांवायां ६ / ६): 

 Class C  (ग) - 

चौडाइ ५ लमटर सडक क्षेर ऄलधकार क्षेर १० लमटर (सडककको केन्ि लवन्दवुाट दायांवायां ५ / ५): 

Class B (घ) - 

चौडाइ ४ लमटर सडक क्षेर ऄलधकार क्षेर ८ लमटर (सडककको केन्ि लवन्दवुाट दायांवायां ४ / ४): 

 

  



 

 
 

 

 

 

ऄनुसूची (२) 

 

 

नक्सा पास दस्तरु : 

क) अवासीय भवन – अर. लस. सी. भवन 

बेस्मेंट र सबै तला –  रू. ६ प्रलत वगा फुट 

 

ख) अवासीय भवन – जस्ता पाताको छाना भएको लोड लबयररंग भवन 

भआु,ँ पलहलो र सबै तला – रू ३  प्रलत वगा फुट 

 

ग) व्यवसायीक तथा औद्योलगक भवन – अर. लस. सी. भवन 

बेस्मेंट र सबै तला –  रू. ७  प्रलत वगा फुट 

 

घ)  व्यवसायीक तथा औद्योलगक भवन – जस्ता पाताको छाना भएको लोड लबयररंग भवन 

भआु,ँ पलहलो र सबै तला – रू ४  प्रलत वगा फुट 

 

 

 

अज्ञाले 

प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत 


