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20७५।१२।५ गााँउ कार्यपालिका बैठकबाट स्वीकृत 
संशोलित भवन तथा र्ोजना मापर्ण्ड २०७४ मा आिाररत 

भवन लनमायण संहिता कार्यन्वर्न कार्यहवलि तथा नक्सा पास लनलत 
आ.व. २०७५।०७६ 

गाउाँ कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लमतीीः चैत्र २०७५ 
लनणयर् नं. २२ अनसुार 
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बलुिङ्टार गााँउपालिकाको नक्सा पास सम्बन्न्ि कार्यलबलि, २०७५ 
प्रस्तावनाीः- बलुिङ्टार गााँउपालिका लभत्र लनमायण िनुे आवलसर् र व्र्वसाहर्क भवन लनमायण कार्यिाई व्र्वन्स्थत गनय तथा भवनको 
नक्सा पास कार्यिाई व्र्वन्स्थत बनाउन बाञ्छनीर् भएकोिे बलुिङ्टार गााँउ कार्यपालिकािे स्थालनर् सरकार संञ्चािन ऐन २०७४ 
को र्फा ११ को उपर्फा २(छ) को अिीनमा रिी र्ो कार्यहवलि बनाइएको छ। 
 

पररच्छेर् १ 
प्रारन्म्भक 

१. संन्िप्त नाम र प्रारम्भीः- (क) र्ो कार्यहवलिको नाम “बलुिङ्टार गााँउपालिकाको नक्सा पास सम्बन्न्ि कार्यहवलि, २०७५” रिेको 
छ। 

(ख) र्ो कार्यहवलि तरुुन्त िाग ुिनुेछ। 
२. पररभाषाीः- हवषर् प्रसंङ्गिे अको अथय निागेमा- 

क) “गााँउपालिका” भन्नािे बलुिङ्टार गााँउपालिकािाई सम्झनपुछय। 
ख) “गााँउ कार्यपालिका” भन्नािे बलुिङ्टार कार्यपालिकािाई सम्झनपुछय। 

 
पररच्छेर् २ 
प्रारन्म्भक 

क) नक्सा पास सम्बन्न्ि सामान्र् व्र्वस्था 
१. बलुिङ्टार गााँउपालिकाबाट पाररत भएको मापर्ण्ड अनसुार भवन लनमायण गनयको िालग नक्सा पेश गर्ाय र्तायवािा।सनु्चकृत 

व्र्न्ि तथा कन्सल्टेन्सी फमयबाट नक्सा तर्ार गराएको िनुपुनेछ। नक्सा साथ पेश िनुे कागजातमा नेपाि ईंन्जलनर्ररङ पररषर् 
न र र्स्तखत भएको िनुपुनेछ। 

२. घर लनमायण गने घरिनीिे Layout   बनाउन ेरे्न्ख घर लनमायण सम्पन्न गर्ायसम्म अलनवार्य रुपमा Supervision Engineer लनर्िु 
गरी गााँउपालिकामा जानकारी गराउनपुनेछ। र्सरी लनर्िु ईन्न्जलनर्रिे तोहकएको मापर्ण्ड अनसुार लनमायण भएको भनी 
लसफाररस गनुयपनेछ। 

३. र्फा २ को व्र्वस्था उल्िंघन गने व्र्न्ि तथा Consultancy Firm िाई नक्सा तथा लनमायण सम्बन्न्ि हवषर्मा फरक 
परेजलतको िकमा उत्तरर्ार्ी बनाईने छ। 

४. लनमायण िनुे वा लनमायण भैसकेको भवनको अगालडको भाग सडकको अलिकार िेत्र (ROW) तथा Set Back िेत्र लभत्र पने भएमा 
उि जलमनको Natural Slope मा पररवतयन गनय पाइने छैन। 

५. १००० व.हफ. सम्म Plinth Area अथवा २.५ तिासम्म उचाई भएको भवन लनमायण गर्ाय Structure Design पेश गनुय नपने 
भएता पलन राहिर् भवन संहिताको MRT अनसुार िनुपुनेछ। सो भन्र्ा बढी िेत्रफि अथवा तल्िा िनुे भवन लनमायण सम्बन्िमा 
Structural Drawing साथै Working Drawing  र माटोको भार बिन िमता पररिण प्रदर्वेर्न (Report) समेत पेश गनुयपनेछ। 
र्ी कार्यिरु भवन लनमायण संहिता, २०६० बमोन्जम िनुपुनेछ। तर सेड (Shed) िरुको िकमा िेत्रफि बढी भए पलन 
Structural Drawing आवश्र्क पने छैन। र्स सम्बन्न्ि अन्र् कार्य लनम्नानसुार िनुपुनेछ। 

६. Septic Tank, Soak Pit, Water Tank आर्ी Right Of Way र Set Back  लभत्र पने गरी लनमायण गनय पाइने छैन। र्ी संरचनािरु 
नक्सामा स्पष्ट रुपमा उल्िेख गराई सोिी अनसुार लनमायण भएको िनुपुनेछ। 

७. र्बैु तफय  मोिोडा भएको वा एक तफय  भएपलन लनमायण स्थिको Level बराबर नभएको ठााँउमा घरको उचाईको नाप कार्म गर्ाय 
जलमनको औसत सति उचाई जलत छ सोिी सतिबाट मात्र अन्न्तम उचाई कार्म गररनेछ। 

८. Septic Tank  घरलभत्र वा घरसाँग जोडेर लनमायण गर्ाय घरको जगिाई असर नपने गरी नक्सा तर्ार गररएको िनुपुनेछ। 



 

 

९. र्ो कार्यहवलि िाग ुभएको लमलतबाट घर लनमायणको िालग नक्सा पास गर्ाय नाँर्ा हकत्ताको िकमा कन्म्तमा ३ आना (५.६ िरु) 
अथायत ्१०२७ वगय हफट जग्गा िनुपुनेछ। तर र्स अगालड नै हकत्ता काट भैसकेको वा अंशबण्डाबाट कार्म भएको घडेरीको 
िकमा र्ो व्र्वस्था िाग ुिनुे छैन। 

१०. Septic Tank र घरबाट लनस्कने फोिोर लसिै खोिानािा, निर तथा कुिो आदर्मा लमसाउन पाइने छैन। सो को व्र्वस्था घर 
िनी स्वरं्िे लमिाउन ुपनेछ। 

 
ख) घर लनमायणकतायिे लनम्नानसुारका शतयिरुको पािना गनुयपनेछ 

१. आफुिे पेश गरेको नक्सा प्रचलित ऐन काननु बमोन्जम िनुपुनेछ। 
२. पेश गररएका कागजातिरु सबै चसु्त र्रुुस्त िनुपुनेछ। 
३. नक्सा पासको र्रखास्त फारममा उल्िेख गररएको ढााँचा अनरुुप नै र्रखास्त फारम पेश भएको िनुपुनेछ। 
४. सम्बन्न्ित जग्गाको सडक मापर्ण्ड तथा रोक्का आदर् बारे जानकारी प्राप्त गनय सम्बन्न्ित जग्गा िनी सम्बन्न्ित जग्गाको हकत्ता 

नक्सा लिई गााँउपालिकाको कार्यिर्को प्राहवलिक शाखामा उपन्स्थत िनुपुनेछ। 
५. नक्सा तर्ार गने व्र्न्ि वा लडजाइनर (Consultancy) र्तायवािा ।सनु्चकृत िनुपुनेछ। 
६. घरिनीिे नापी नक्साको हकत्ता न.,जग्गाको िेत्रफि र बाटो आदर् स्पष्ट खलु्ने गरी कागजात पेश गनुयपनेछ। 
७. घर लनमायण गने जग्गा (घडेरी) को चारैलतरको खािी जग्गा कम्तीमा पलन घडेरीको कुि िेत्रफिको ३० प्रलतशत िनुपुनेछ। 
८. घडेरीको खािी जग्गामा कन्म्तमा र्ईुवटा रुख लबरुवा रोप्नपुनेछ। 

 
ग) लडजाइनरिे लनम्नानसुार शतयको पािना गनुयपनेछ। 

र्स गााँउपालिकामा नक्सा तर्ार गरी पेश गर्ाय लडजाइनरिे भवन लनमायण संहिता, २०६० बमोन्जमको पररलिलभत्र रिी रे्िार् 
बमोन्जम कार्य गनुयपनेछ। 
१. घर िनीको इच्छा र र्ि प्राहवलिकका सझुाव अनसुार िनु ेगरी गााँउपालिकामा र्ताय भएका ब्र्न्ि तथा Consultancy Firm बाट 

नक्सा पेश गनुयपनेछ। 
२. नक्साको सम्पणुय हववरण (Detail Drawing)  समेत A1, A2, A3 र A4 size को पेपरमा तर्ार गरी जग्गाको िेत्रफि अनसुार 

लनम्न अवर्विरु (Components) परुा गरी पेश गनुयपनेछ। 
a) Floor Plan 

b) Roof Plan 

c) Four Side elevations 

d) Section through Staircase and Highest portion. 

e) Column Detail (कन्म्तमा १२”।१२” को)  

f) Trench Plan 

g) Foundation Detail 

h) Beam Detail. 

i) Staircase Detail 

j) Site Plan मा स्पष्ट रुपमा सडकको चौडाई र जग्गाको Size रे्खाउन ुपनेछ। 

k) Location Plan  

l) भवन लनमायण संहिता २०६० िे आवश्र्क भलनएका भवनिरुको िकमा Detail Calculation Sheet, Soft Copy  र Hard 

Copy  समेत पेश गनुयपनेछ। 

m) Floor Plan मा Column  को भाग कािो गने,  Room Size  प्रत्रे्क कोठा लभत्र िेख्न ुपने र Dimension दर्ाँर्ा Room र 
Partition को चारैतफय  स्पष्ट गने र ढोका कुन साइडमा खलु्ने िो त्र्ो पलन प्रष्ट गनुयपनेछ। 

n) Elevation मा झ्र्ाि ढोका खोल्ने वा Fixed िो थािा पाउने गरी चौकस र खापाको Drawing तर्ार गनुयपछय। 

o) Roof Plan मा कुन साइडमा पानी झाने िो स्पष्ट रे्खाउन ुपनेछ। 



 

 

p) Site Plan  लनमायण गररन ेघररे्न्ख जग्गाको प्रत्रे्क कुनाको र्रुी उल्िेख गररएको िनु ुपने साथै Septic Tank र Soak Pit 

को ठाउ समेत रे्खाएको िनुपुने र Site Plan मा North मालथलतर िनु ुपनेछ साथै बाटोको केन्र हवन्र्रेु्खी प्रस्ताहवत घरको 
र्रुी उल्िेख भएको िनु ुपनेछ। 

q) Site Plan मा अगाडी पछाडी र र्ााँर्ा बााँर्ा छोड्ने र्रुीको Dimension प्रष्टसाँग उल्िेख गनुयपनेछ। Septic Tank, Soak Pit 

सडकको मापर्ण्ड छोडेर मात्र नक्शामा रे्खाउन ुपनेछ। 

Site Plan को Scale लनम्न बमोन्जम िनुेछ। 
 ०-१ रोपनी            १ :  १०० अथवा १”     =  ८’०” 
 १-४ रोपनी            १ :  २०० अथवा १” =  १६’०” 
 ४ रोपनी भन्र्ा माथी     १ : ४०० अथवा १” =  ३२’०” 

 
r ) घरको बार्यिी रेलिङ लडजाइन सम्बन्िमा पहििो, र्ोश्रो तथा सो भन्र्ा माथीका तल्िािरुको िालग Parapet Railing को 

उाँचाई कम्तीमा ३ हफट िनुपुने र सो Railing  बाहिरपहिबाट रे्न्खने लडजाइन जस्तोसकैु भएतापलन लभत्री भाग बच्चािरु 
उक्िन नसक्न ेहकलसमको िनुपुनेछ। 

s) Drawing Photocopy तथा Tressing Paper को साइज अन्र् कार्य समेतिाई प्रर्ोग िनुे गरी Photocopy Machine को िालग 
समेत िनुे गरी लनम्न अनसुार िनुेगरी लनम्नानसुार कार्म गनुयपनेछ। 

A1 = 30”X20” 

A2 =23
 

 
”X16

 

 
” 

A3 =16
 

 
”X12” 

A4 = 12”X8
 

 
” 

उल्िेन्खत पेपर साइजमा नक्शा परैुको िालग ठााँउ नपगु भएमा SHEET NO २ गरी अको SHEET मा Site र Location 

Plan रे्खाउन ुउपर्िु रे्न्खन्छ। 
t ) नक्शाको स्केि १”    =  ८’०” वा १ :  १०० िनुपुनेछ। ठुिो नक्शा ३००.०० वगय मी. भन्र्ा बढी Ground Floor Area  

भएमा नक्शाको स्केि १”  =  १६’०” वा १ :  २०० पलन गनय सहकन्छ। 
u) संलिर्ाराको सांिमा झ्र्ाि राख्र्ा १मी Setback छोड्नपुनेछ। 
v) भवन लनमायण गर्ाय भवनको टप बढीमा १मी सम्म िनुपुनेछ साथै Cantilever Projection मा गाह्रो राखी Wall  लनमायण गने 

कार्यिाई लनरुत्साहित गररनेछ। र्दर् Structural Design भएमा लनमायण गनय बािा पनेछैन। 
w) Basement बनाउने घर िनीिे उि घर लनमायणस्थिको Soil Test Report पेश गनुयपनेछ तर ग वगयका घरिरुमा Natural 

Basement  वा Semi Basement को िकमा Soil Test Report आवश्र्क पनेछैन। 
x) आफुिे लडजाइन गरेको घर नक्शाको सडक मापर्ण्ड सम्बन्िमा लडजाइनर स्वरं् न्जम्मेवार िनुे िुाँर्ा उि घरको सडक 

मापर्ण्ड लनर्लमत सपुरलभजन गरी घर लनमायण बारर सिी प्रलतवेरे्न दर्नपुछय। 
y) परुानो घरमालथ तिा थप गर्ाय सम्वन्न्ित स्टक्चरि ईन्न्जलनर्र प्राहवलिक जााँच गराई उि घरको तिा थप गनय सहकने वा 

नसहकने र्हकन गरी मात्र तिा थपको नक्सा लडजाइन गनुयपनेछ। साथै सो भवनको न्जम्मेवारी पेश गने व्र्न्ि वा 
Structural Engineer को िनुेछ। 

z) नक्सा कागजको र्ााँर्ा भाग ४”(ति रे्न्ख मालथ सम्म) ठााँउ छुट्याई तपलसि बमोन्जम बनाई िेख्नपुनेछ। 
Owner’s Name: 

Owner’s Signature: 

Plot No: 

Plot Area: 

Plinth Area of Building: 

Total Floor Area: 

Land Covered by Building: 

Tread: 

Riser: 



 

 

Schedules Of Openings: 

S.N. Description Size Number Remarks 

     

     

     

 

Consultant: 

Drawn By:   

Checked by   

License No.   

Date   

Scale  Sheet No. 

 

घ) घर नक्शा पास गनय आवश्र्क कागजातिरु 
घर नक्सा पास गनय घर लनमायण कतायिे गााँउपालिकामा तपलसि बमोन्जम कागजातिरु पेश गनय उपर्िु रे्न्खन्छ। 
१. स्वीकृत प्राप्त लडजाइनर बाट तर्ार भएको घरको नक्सा             -३ प्रलत 
२. जग्गा िनीको प्रमाण पजुायको प्रलतलिहप                           -१ प्रलत 
३. नागररकताको प्रलतलिहप                                       -१ प्रलत 
४. एहककृत सम्पलतकरको रलसर्को प्रलतलिहप                        -१ प्रलत 
५. नापी नक्सा                                                -१ प्रलत 

(र्दर् नक्सा प्रष्ट नभएमा प्रमान्णत टे्रस नक्सा पेश गनुयपनेछ।) 
६. वारेस राखी नक्सा पास गने भएमा वारेसको वारेसनामा तथा वारेसको नागररकताको प्रलतलिहप 
७. बाटो र्ताय।सावयजलनक भएको प्रमाण 
८. जग्गा िनी मोिी भएमा जग्गािलन वा गठुीको स्वीकृती पत्र। 

 
ङ) घर नक्सा पास सम्बन्न्ि कार्यहवलि 

घर नक्सा पास गर्ाय तपलसि बमोन्जमको का्रर्हवलि अनसुार कार्य गनुयपनेछ 
१. नक्सा पासको िालग नक्सा र्रखास्त फारम गााँउपालिकाको कर शाखा बाट तोहकएको फारम र्स्तरु लतरी प्राप्त गनय सहकनेछ। 

स्वीकृती प्राप्त व्र्न्ि वा कन्सल्टन्सी बाट नक्सा बनाउन िगाउनपुर्यछ। Pan, Elevation, Section, Beam Detail, Column 

Detail, Foundation Detail, Staircase Detail, Site Plan, Roof Plan, Location Plan, Trench Plan सहितको तीन प्रलत नक्साको 
साथै १ प्रलत जग्गािनी प्रमाण पजुाय, चाि ुआ.व. को एहककृत सम्पलत कर लतरेको रलसर् को फोटोकपी, नागररकता प्रमाण 
पत्रको फोटोकपी र सक्कि नापी नक्सा सहितको कागज पत्र गााँउपालिकाको प्राहवलिक शाखामा बझुाउनपुनेछ।साथै नक्सा 
हकताबमा उल्िेख भए अनसुारको कागजातपत्रिरु र Drawing Design पेश गनुयपनेछ। साथै उि कागजातको साथमा उि 
नक्सा लडजाइन कताय को NEC No. पेश गनुयपनेछ र लनमायण कार्यमा संिग्न रिने लनमायण ब्र्वसार्ीिे नगरपालिकाबाट जारी 
गररएको लनमायण ब्र्वसार्ी प्रमाणपत्र र लनज ब्र्वसार्ी उि भवन लनमायण गनय मन्जरु भै गरेको प्रलतबध्र्ता समेत पेश 
गनुयपनेछ। 

२. गााँउ कार्यपालिका कार्यिर्को प्राहवलिकबाट हफल्ड तथा कागजपत्र जााँच गराई राजस्व वापत प्रलत वगय हफट िाग्न ेर्स्तरु कर 
शाखामा बझुाई, र्ताय शाखामा र्ताय गरी प्राहवलिका शाखा फााँटमा र्ताय गरी सम्बन्न्ित वडा कार्यिर्मा गई वडा कार्यिर्बाट 
संलिर्ाराको नाममा १५ दर्ने सचुना टााँस गनुयपनेछ। 

३. सम्बन्न्ित वडा कार्यिर्बाट १५ दर्ने सचुनाको म्र्ार् सहकएपलछ सजयलमन मचुलु्काको िालग गााँउपालिकाको प्राहवलिक शाखामा 
नक्सा र्रखास्त फारम सहित पेश गनुयपनेछ। 

४. सजयलमन मचुलु्काको िालग पत्र िेखी र्स्तखत तथा चिानी गराई पनुीः सम्बन्न्ित वडा सेवा केन्रमा नक्सा र्रखास्त फारम 
लिएर जान ुपर्यछ। 



 

 

५. सम्बन्न्ित वडा सेवा केन्रबाट सोिी वडा सेवा केन्रको तोहकएको ब्र्न्िको रोिवरमा सााँि संलिर्ाराको सजयलमन मचुलु्का गरी 
गााँउपालिका कार्यिर्मा नक्सा र्रखास्त फारम पेश गनुयपनेछ। 

६. गााँउ कार्यपालिकाको प्राहवलिकिे सबै प्रहिर्ा तथा कागजात जााँच गरी Plinth Level सम्मको िालग भवन लनमायणको अस्थार्ी 
इजाजत पत्र दर्इनेछ। 

७. अस्थार्ी इजाजत पत्र प्राप्त भएको लमलतिे ६ महिना लभत्र Plinth Level सम्मकको लनमायण कार्य गरी सक्नपुनेछ। सो अवलिमा 
Plinth Level सम्मको लनमायण कार्य परुा नभएमा लनर्मानसुार ५ प्रलतशत थप नक्सा नहवकरण र्स्तरु लतरी बहढमा अको ६ 
महिना सम्मको म्र्ार् थप िनुेछ। थपेको म्र्ार् लभत्र पलन इजाजत प्राप्त लनरमाण कार्य परुा नभएमा पनुीः अको नक्सा पास गरी 
मात्र बनाउनपुनेछ। 

८. Plinth Level (DPC)  सम्म लनमायण कार्य परुा भएपलछ नक्सा शाखामा सम्पकय  राखी सम्बन्न्ित ब्र्न्ि वा Consultancy बाट 
Plinth Level भन्र्ा माथी Super Structure को लनमायण कार्यको इजाजतको िालग ब्र्न्ि तथा कन्सल्टन्सी फमयबाट प्रलतवेर्न 
भरी सोको जााँच गााँउ कार्यपालिकाका प्राहवलिकबाट गराई भवन लनमायण स्थार्ी इजाजत पत्र दर्इनेछ। तर स्वीकृत अस्थार्ी 
इजाजत पत्र भन्र्ा फरक पनुीः नक्सा पेश गनय िगाई मात्र स्थार्ी प्रमाण पत्र दर्इनेछ। 

९. स्थार्ी इजाजत पत्र प्राप्त भएको लमलतिे २ बषय लभत्र लनमायण कार्य गरी सक्नपुनेछ। सो अवलिमा लनमायण कार्य परुा नभएमा 
लनर्मानसुार ५ प्रलतशत थप नक्सा नहवकरण र्स्तरु लतरी बढीमा अको २ बषयसम्मको म्र्ार् थप िनुेछ। थपेको म्र्ार् लभत्र 
पलन लनमायण कार्य परुा नभएमा पनुीः अको नक्सा पास गरी मात्र बनाउनपुनेछ। 

१०. घर लनमायण कार्य सम्पन्न भएपलछ घरिनी वा लनजको वारसिे गााँउपालिकाको प्राहवलिक शाखामा सम्पकय  राखी सो को 
प्राहवलिक बाट जााँच लनररिण गराई स्वीकृत नक्सा अनसुार भवन लनमायण सम्पन्न प्रमाणपत्र उपिब्ि गराईन्छ। तर स्थार्ी पास 
भएको नक्सा बमोन्जम घर लनमायण कार्य नभएमा वा मापर्ण्ड परुा नभएमा सम्पन्न प्रमाण पत्र दर्न गााँउपालिका बाध्र् िनु े
छैन। 

११. भवन लनमायण सम्पन्न प्रमाण पत्र लिर्ा अलनवार्य रुपमा घरको वररपरी कन्म्तमा २ वटा रखको हवरुवा रोपेको िनुपुनेछ। 
१२. अस्थार्ी कच्ची घर ३००.०० वगय हफट सम्मको घर लनमायणको िालग वडा सेवा केन्रको लसफाररस सहित गााँउपालिकाको 

प्रालबलिक शाखामा सम्पकय  राख्नपुनेछ। र्स्ता प्रकृतीका घरिरुको िालग संलिर्ाराको मचुलु्का आवश्र्क पनेछैन। 
१३. ५००.०० वगय हफट सम्मको कच्ची घरको िालग र्ताय नभएको बाटो तथा कुिोको लनकास मात्र भएको िकमा पलन 

लनर्मानसुार १५ दर्ने सचुना, सजयलमन मचुलु्का सहित अस्थाई, स्थार्ी र सम्पन्न प्रमाण पत्र लिनपुनेछ। तर र्स्ता प्रकारका 
घरिरुमा आर सी सी कोिम र सो सम्बन्न्ि भागिरु राख्न पाईने छैन। 

१४. नक्सा पास सम्बन्न्ि फारम गााँउ कार्यपालिकाबाट तोहकए बमोन्जम िनुेछ। 
१५. नक्सा पास नगरी लनमायण कार्य गरेमा वा नक्सा पास हवपररत लनमायण कार्य गरेमा एक िाख रुपैँर्ासम्म जररमान गरी लनर्म 

हवपररत लनमायण भएको संरचना भत्काउन सहकनेछ। र्सरी भत्काउाँर्ा िागेको खचय सम्बन्न्ित घरिनीिे व्र्िोनुयपनेछ। 
 

पररच्छेर्-३ 
च) अन्र् मापर्ण्ड 

नक्सा पास सम्बन्िमा रे्िार्का मापर्ण्डको पािना गनुय गराउनपुनेछ। 
१. गााँउपालिका लभत्र भौलतक संरचना लनमायण गर्ाय राहिर्, िेत्रीर् र न्जल्िास्तरका सडकको ि ेत्रालिकारको िकमा सम्बन्न्ित 

सडकको िालग मापर्ण्ड र गााँउपालिका लभत्रका ग्रामीण सडकको िकमा गााँउ कार्यपालिकािे लनिायरण गरेको िेत्रालिकारको 
मापर्ण्ड लभत्र रिेर मात्र नक्सा पास गनुय गराउनपुनेछ। 

२. High Tension हवध्र्तु िाइन भएको िकमा High Tension line बाट कन्म्तमा हवध्र्तु प्रसारण िाइन संग सम्बन्न्ित काननु 
अनसुारको मापर्ण्डको सीमामा रिी घर लनमायण गनय स्वीकृलत प्रर्ान गनय गराउनपुनेछ। 

३. पहििे नक्सा पास भई लनमायण कार्य भैसकेको भवनमा तिा थप गनय वा अन्र् संरचना थप गनुयपरेमा त्र्स्तो थप लनरमाण िनुे 
संरचनाको िालग समेत र्स कार्यहवलिमा उल्िेन्खत न्र्नुतम मापर्ण्ड तथा शतय परुा गरेर मात्र नक्सा पास गररनेछ। 

४. र्स गााँउपालिका लभत्र नर्ााँ लनमायण िनुे सडक कन्म्तमा ६मी चौडाइको िनुे गरी हकत्ता काट गरी सावयजलनक गनुयपनेछ। 



 

 

 
 
 

पररच्छेर् ४ 
छ) नक्सा पास अलभिेन्खकरण सम्बन्न्ि व्र्वस्था 

र्ो कार्यहवलि िाग ुिनु ुपवुय लनमायण भएका भवनको िकमा बलुिङ्टार गााँउ कार्यपालिकाको कार्यिर्िे लनम्न प्रकृर्ा अविम्वन गरी 
वा गनय िगाई नक्सा पास अलभिेन्खकरण गनेछ। 
१. र्ो कार्यहवलि िाग ुिनु ुपूवय लनमायण भएका भवनको िकमा नक्सा पास अलभिेन्खकरणको िालग लनन्ित समर्ावलि तोहकनेछ। 
२. गााँउपालिकािे तोकेको नक्सा अलभिेख तथा लनमायण इजाजत प्रहिर्ा र मापर्ण्ड अनसुार नक्सा अलभिेख तथा लनमायण इजाजत 

प्रर्ान गररनेछ। साथै र्स सम्बन्न्ि हवस्ततृ हववरणको जानकारी नक्सा उपशाखाबाट लिन सहकनेछ। 
३. नक्सा अलभिेख फारम गााँउ कार्यपालिकाको कार्यिर्को कर उपशाखाबाट खररर् गनय सहकनेछ। 
४. नक्सा लनवेर्क तथा नक्सा बनाउने र्बैुिे िस्तािर गनुयपनेछ। 
५. लनवेर्न फारम पूणय रुपमा भररएको िनुपुनेछ। 
६. नक्साको अिर वा अंकिरु केरमेट गररएको वा हटपेक्स िगाएको िनु ुिुाँरै्न। 
७. र्तायवािा।सनु्चकृत प्राहवलिक वा कन्सल्टेन्ट फमयका प्राहवलिकबाट अलनवार्य रुपमा भवनको नाप जााँच गरी नक्सा बनाई नक्सा 

अलभिेख गराउनपुनेछ। 
८. नक्सा अलभिेख तथा थप संरचना लनमायण एवं संरचनामा पररवतयन गने इजाजतका िालग र्स कार्यहवलिमा उल्िेख भए 

बमोन्जमका अन्र् प्रहिर्ा समेत पूरा गनुयपनेछ।तर एहककृत सम्पलत कर नबझुाएको वा भवन तथा र्सको सेट व्र्ाक लभत्र 
सावयजलनक जग्गा परेको वा िगतकिा नभएका र मापर्ण्ड नपगुेका सडक हकनारामा बनकेा भवन तथा संरचना नक्सा पास 
अलभिेन्खकरण गररने छैन। 

९. लनमायण स्वीकृत प्राप्त नगरी बनेको भवनिरुको समबन्िमा मापर्ण्ड लभत्र नपने भागिरु घर िनीबाट भत्काई लनवेर्न नक्सा 
पास अलभिेन्खकरणका िालग पेश भएपलछ गााँउपालिकािे तोके बमोन्जमको प्रहिर्ा अपनाई हवध्र्मान मापर्ण्ड बमोन्जम िनुे 
गरी नक्सा पास अलभिेन्खकरण गनय सहकनेछ। 

 
ज) साहवक घर भत्काई पनुीः लनमायण, थप घर लनमायण तथा थप संरचना लनमायण वा छाना फेने वा मोिोडा फेने सम्बन्न्ि व्र्वस्था 

साहवक घर भत्काई पनुीः लनमायण, थप घर लनमायण तथा थप संरचना लनमायण वा छाना फेने वा मोिोडा फेने सम्बन्िमा बलुिङ्टार 
गााँउपालिकाको कार्यिर्िे लनम्न प्रहिर्ा अविम्वन गरी वा गनय िगाई नक्सा पास गनय सक्नछे। 
१. पहििे नक्सा अलभिेख गरेको भए सो को एक प्रलत फोटोकपी पेश गनुयपनेछ। 
२. पहििे नक्सा अलभिेख नगरेको तर नापी नक्सामा घर वा संरचना लनमायण भइसकेको संकेत रे्न्खएको अवस्थामा नर्ााँ नक्सा 

पास तथा इजाजतको िालग आवश्र्क कागजातिरुका अलतररि लनम्न बमोन्जमका कागजातिरु पेश गनुयपनेछ। 
क) साहवकको घर भत्काई पनुीः लनमायण गनयको िालग नर्ााँ नक्सा पास तथा लनमायण इजाजतको िालग आवश्र्क कागजातिरु 

मात्र। 
ख)  थप घर लनमायण तथा तिा थप गनयको लनलमत्त साहवक घरको सबै तिाको प्िान चारैलतरको एलिभेसन, सबै भन्र्ा अग्िो 

भागमा न्खन्चएको सेक्सनि एलिभेसन र साइट प्िान। 
३. छाना वा मोिोडा फेने सम्वन्िमा प्रस्ताव गररएको छानाको प्रस्ताहवत प्िान वा मोिोडाका साथसाथै साहवकमा भइरिेको 

छानाको प्िान वा मोिोडा पलन पेश गनुयपनेछ। 
तर छाना फेरी वा ममयत गरी साहवक बमोन्जम नै कार्म गनयको िालग र्ो व्र्वस्था िाग ुिनुे छैन। 
 

झ) िरौटी सम्वन्न्ि व्र्वस्था 



 

 

घर नक्सा पास गर्ाय गााँउपालिकामा र्स पवुय बनेका भौलतक संरचनािरुको ममयत सम्भारका िालग तपलसि बमोन्जमको िरौटी 
व्र्वस्थापन गनय आवश्र्क रे्न्खन्छ। 
१. हपच फोरेर पानीको िाइन ल्र्ाउन ुपनेभएमा रु ३,०००।– िरौहट 
२. बलनसकेको सडकको नािा भत्काई घर लनमायण गनुयपरेमा रु ३,०००।– िरौटी 

 
ञ) घर नक्सा पास र्स्तरु 

“स्थालनर् स्वार्त्त शासन एन २०५५” बमोन्जम आ.व.२०६९।०७० रे्न्ख कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइएको नेपाि राहिर् भवन लनमायण 
संहिता २०६० को कार्ायन्वर्न कार्यहवलि, भवन तथा र्ोजना मापर्ण्ड-२०६९ र आिारभतु लनमायण मापर्ण्ड-२०७२मा आिाररत 
भवन लनमायण कार्य गनय गराउन कार्यिाई लनरन्तरता दर्र्ैं र्स गााँउ कार्यपालिकाको २२औ बैठकबाट अझ प्रभावकारी ढंगबाट 
कार्यन्वर्न गनय गराउन आ.व. २०७५।०७६ रे्न्ख सबै िेत्रमा िाग ुिनुे गरी रे्िार् अनसुारको घर नक्सा पास र्स्तरु कार्म 
गररएको छ। 
क) नक्सा पास र्स्तरुीः- 

शिरी िेत्र प्रलत वगय हफटको रु 
१ पक्की आर.सी.सी भवन ४।०० 
२ पक्की गाह्रो जस्ता पाताको छाना भएको घर ३।०० 
३ कम्पाउण्ड वाि  २।०० 
४ काठको सेन्टर बेरा भएको भवन २।०० 

ग्रालमण िेत्र प्रलत वगय हफटको रु 
१ पक्की आर.सी.सी भवन ३।०० 
२ पक्की गाह्रो जस्ता पाताको छाना भएको घर २।०० 
३ कम्पाउण्ड वाि  १।५० 
४ काठको सेन्टर बेरा भएको भवन १।५० 

ख) नक्सा नामसारी गर्ाय 
शिरी िेत्र प्रलत वगय हफटको रु 

१ रन्जिेशन पास वा वकस पास भई आएको पक्की छत भएको भवन २।०० 
२ रन्जिेशन पास वा वकस पास भई आएको पक्की गाह्रो हटनको छाना भएको भवन १।५० 
३ रन्जिेशन पास वा वकस पास भई आएको कम्पाउण्डवाि १।२५ 
४ रन्जिेशन पास वा वकस पास भई आएको काठको सेन्टरबेरा भएको भवन १।२५ 
५ मतृ्र् ुपलछको नामसारी गर्ाय पक्की छत भएको भवन १।५० 
६ मतृ्र् ुपलछको नामसारी गर्ाय पक्की हटनको छानो भएको भवन १।२५ 
७ मतृ्र् ुपलछको नामसारी गर्ाय कम्पाउण्डवाि १।०० 
८ मतृ्र् ुपलछको नामसारी गर्ाय काठको सेन्टरबेरा भएको भवन १।०० 

ग्रामीण िेत्र प्रलत वगय हफटको रु 
१ रन्जिेशन पास वा वकस पास भई आएको पक्की छत भएको भवन १।५० 
२ रन्जिेशन पास वा वकस पास भई आएको पक्की गाह्रो हटनको छाना भएको भवन १।०० 
३ रन्जिेशन पास वा वकस पास भई आएको कम्पाउण्डवाि ०।७५ 
४ रन्जिेशन पास वा वकस पास भई आएको काठको सेन्टरबेरा भएको भवन ०।७५ 
५ मतृ्र् ुपलछको नामसारी गर्ाय पक्की छत भएको भवन १।२५ 
६ मतृ्र् ुपलछको नामसारी गर्ाय पक्की हटनको छानो भएको भवन १।०० 



 

 

७ मतृ्र् ुपलछको नामसारी गर्ाय कम्पाउण्डवाि ०।५० 
८ मतृ्र् ुपलछको नामसारी गर्ाय काठको सेन्टरबेरा भएको भवन ०।५० 

अन्र् र्स्तरु जम्मा 
१ आवेर्न र्स्तरु २००।- 
२ आवेर्न हकताब र्स्तरु ५००।- 

 


