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भदाने गाॉउऩालरका लबत्र लनभााण गरयन ेसयकायी तथा लनजज बवनहरु बकूम्ऩीम जोजिभ, 

महाॉको बौगालरक तथा भाटोको अवस्था ,ब्मवजस्थत स्थानीम ववकास य मोजनाको 
रालग भदाने गाउॉऩालरकाको बवन  बवन लनभााण भाऩदण्ड २०७६ एवभ ्नक्शाऩास 
कामाववलध २०७७ तमाय गरयएको छ ।  

 १ लनजज जग्गा ५.५ धयुबन्दा कभ ऺेत्रपर बएको जलभनको वकत्ता काट तथा घय 
लनभााण इजाजत नऩाईने तय सॊलधमाय य जग्गाधलनहरुरे एक आऩसभा न्मनुतभ 
ऺेत्रपर ऩयुा गनाका लनलभत्त ५.५ धयु बन्दा कभ वकत्तावाट गना गाउॉऩालरकारे 
अनभुलत ददन सक्न ेछ तय मस्तो वकत्ताकाट गनाका रालग गाउॉऩालरका सॊग स्वीकृत 
लरनऩुने छ । 

2.याविम याजभागा फाहेकका जजल्रा तथा स्थानीम स्तयका फाटोको रालग फजाय/ 
ब्माऩारयक ऺेत्रभा न्मनुतभ २ लभटय य आवाजशम ऺेत्रभा १.५ लभटयको सेट ब्माक 
हनु ुऩने साथै झ्मार बेजन्टरेसनको रालग न्मनुतभ १ लभटय हनुऩुने छ । 

 

३.एक ऩटक अलबरेजिकयण बइ सकेका घयहरुराई ऩनु् तरा थऩको इजाजत वा 
अन्म लनभााणको इजाजत लरन आएभा इजाजत ऩाइने छैन तय २०७७/१०/३० 
बन्दा अगालड लनभााण बएका घयहरुको रालग अलत आवश्मक बै लफकल्ऩ नबएभा 
जलरन्थ रेवरको य सऩुयस्रकचयको वऩल्रय-लफभको इजण्डको भाऩदण्डको साथै 
प्राववलधक प्रलतवेदनको आधायभा भाऩदण्ड ऩगु्ने देजिए १००%शलु्क थऩ गरय एक 
ऩटकराई भात्र तरत थऩ सवहतको ऩनु् अलबरेजिकयण हनु े। 

४. जग्गा धलनरे स्वमॊ उऩजस्थत बइ घय लनभााण इजाजत लरन नसकेको अवस्था वा 
प्रथऩ चयण वा दोस्रो चयणको लरइ लफदेश गइ्फेऩत्ता बइ वा भतृ्मू बइ स्वमॊ उऩजस्थत 
बएय घय लनभााण प्रकृमा ऩयुा गना तथा वायेशनाभाको अजततमायी ददन ऩलन नसकेको 
अवस्थाभा एकाघय सगोरको हकवाराद्वाया घय लनभााणको इजाजत भाग बएका वाडाको 
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लसपारयसको आधायभा जग्गा धलन नै स्वतह घय धलन हनु ेगरय लनभााण इजाजत ऩाउन े
। 

5.लनमभानसुाय प्रथऩ चयणको ईजाजत लरइ जलरन्थ रेवरको काभ सम्ऩन्न ऩस्चात 
दोस्रो चयणको इजाजत लरइ २ फषा लबत्र ऩयुा घय लनभााण गरय सम्ऩन्नको प्रभाण ऩत्र 
लरन ुऩनेभा सो अवलधभा लनभााण सम्ऩन्न हनु नसकेभा आलसॊक सम्ऩन्नको प्रभाण ऩत्र 
लरन सवकने वा म्माद थऩको रालग इजाजत लरन ुऩने(मो म्माद अलधकतभ २ फषासम्भ 
भात्र थऩ हनु े)मदद दोस्रो चयणको इजाजत लफना नै घय लनभााण गयेभा ५०%जरयवाना 
गने साथै २ फषा लबत्र लनभााण सम्ऩन्न ऩलन नगने म्माद थऩ ऩलन नभालग घय सम्ऩन्न 
गनेको हकभा प्रथभ तथा दोस्रो चयणको इजाजत लरएको बएभा २५%जरयवाना गरय 
सम्ऩन्नको प्रकृमा अगालड फढाउन े। 

क.भदन बण्डायी भोटय फाटो.....................................२० लभटय 

ि.िोकेबोसी भोटय फाटो........................20 लभटय 

ग.माॊलसरा –अख्र.े.......................................11 लभटय 

घ.डालग-भगु ुऩावट-डाडाफजाय फाटो....................११ लभटय 

ङ.चोक्टी काराऩानी –अभतृचोक फाटो......................१५ लभटय 

च.रारलबजत्त-देववझोडा –केयाफायी फाटो...........१५ लभटय 

छ.फेरफायी –बरवुा फाटो.........................१५ लभटय 

ज. सफै शािा फाटोहरु.........................७ लभटय 

झ.सफै उऩशािा फाटोहरु......................06 लभटय 

7.नक्साअनसुाय लनभााण नबइ वा भाऩदण्ड ववऩरयत घय लनभााण गयेभा भाऩदण्ड ववऩरयत 
लनभााण बएको जलत घय बत्काउन रगाई ऩनु लनभााण गना रगाउने य नक्सा अनसुाय 
लनभााण नबए नक्सा सॊसोधन गना रगाई ५०% जरयवाना राग्ने् मस्तो अवस्था लसजाना 
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बएभा सऩुरयवेऺकरे ऩलन कभजोयी देजिन ेहदुा सऩुरयवेऺकराई कारो सजुचभा याख्न ेवा 
सजुचकृत िायेज गने । 

 

8.लफना अनभुलत आपुिसुी घय लनभााण गरय वा लनभााणालधन अवस्थाभा ऩास प्रकृमाको 
रालग घयधलन सम्ऩका भा आएभा १००% जरयवाना गयी मस्ता घयहरुको 
अलबरेिीकयणक गरयददन े साथै अलबरेजिकयणको रालग सम्ऩका भा नआउन े
घयधलनहरुराइ कामाारमवाट ददइन ेसेवा सवुवधा कट्टा गने । 

9. भदाने गाउॉऩालरकाभा प्रकृमागत रुऩभा घय ऩास गनुाऩने प्रावधान सरुुहनु ुअगावै 
लनभााण बएका वा हार ववना इजाजत लनभााण बएका घयहरुको अलबरेिीकयणको म्माद 
सभाप्त बए ऩस्चात ऩलन १००% जरयवाना गयी अलबरेजिकयण गरयने । 

10.जग्गा धलनकै नाभभा घय लनभााण बइ ऩास हनु े तय जग्गा लरजभा लरई अन्म 
व्मजिरे आफ्नो नाभभा घय लनभााण गनुाऩने बएभा प्रभाजणत सॊझौता ऩत्रभा उल्रेि 
बएफभोजजभ हनु े। 

11.जग्गा नक्सा इजाजत लरदा ऩेश गयेको जग्गाको ऺेत्रपर जग्गा धलन ऩजुााभा वा 
वकत्ता नक्साभा जनु जग्गा धलन स्वमॊरे स्ऩष्ट ऺेत्रपर वकटान बएको प्रभाण ऩेश 
गनुाऩने छ । 

12.घय ऩिाार वा अन्म कुनै ऩलन सॊयचना लनभााण गदाा प्रमोग हनुे लनभााण एवभ 
बौलतक साभालि सडक ऩेटी, नारा भालथ याख्न ऩाउन ेछैन । 

13. ऩेश गयेको नक्शा बन्दा ऩजचचस वगा वपट सम्भ फढी लनभााण बएभा अरुराइ 
वाधा नऩगेुको िण्डभा भात्र अलतरयि दस्तयु १०% य सो बन्दा फढी बएभा नक्शा 
सॊसोधन गरय हारको दस्तयुभा २५ % थऩ राग्नेछ । 

14. घय नक्शा इजाजत प्रथभ चयण (जलरन्थ रेवर) दोस्रो चयण (सऩुय स्रक्चय ) र 
तेस्रो चरणर्म ननर्माण सम्पन्न ददइने छ । 
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१५. इजाजत लरइ लनभााण बएका ऩन्र वषा बन्दा भलुनका घयहरुभा तरा थऩको रालग नक्शा 
सवहत इजाजत लरन आएभा गा.ऩा .का ईजन्जलनमयको लनरयऺण प्रलतवेदनको आधायभा इजाजत 
ऩाइने छ । 

१६. घय नक्शा लनभााण तथा सऩुरयवेऺकको रालग गाउॉऩालरकाभा सजुचकृत तथा व्मावसामीक 
प्रभाण ऩत्र बएको कन्सल्टेजन्स राइ भात्र जस्वकृत ददइने छ ।य उि कन्सल्टेजन्सभा आवद्ध 
ईजन्जलनमयफाट सरुुदेजि सऩुयलबजन बइ प्रथभ रेवर तथा दोस्रो चयणको प्रलतवेदनको साथभा 
ववलबन्न कृमाकराऩहरुको पोटो घय धलनको अनहुाय सभेत आउने गरय तऩजशर फभोजजभ अलनवामा 
सभावेश गनुाऩने छ । 

 

प्रथभ चयणको प्रलतवेदनसॊग्- 

(क) घयधलनराइ ऩयाभशा तथा घय लनभााण अलबभजुिकयण गदाा 
(ि) रेआउट गने स्थानभा नाऩ- जाॉच –तथा कुना लभराउॉदा 
(ग) जग िन्दा तथा जग फन्धनको डजण्ड फाॉध्दा 
(घ) फेश लफभ तथा वऩल्रयको डजण्ड फाॉध्दा य वऩल्रय िडा गदाा 
(ङ) जग तथा जगवन्धन य जलरन्थ रेवर सम्भको फेसलफभ य वऩल्रय ढरान गदाा 
(च) टाइलफभको डजण्ड फाॉध्दा 
(छ) टाइलफभको ढरान गदाा 

दोस्रो चयणको प्रलतवेदन सॊग्- 

(क)टाइलफभ भालथको वऩल्रयको डजण्डभा फाॉध्दा 

(ि) वऩल्रय ढरान गदाा  

(ग) गाह्रो तथा फन्धन यातदा 

(घ) स्राव य लफभको पभाा यातदा 

(ङ) स्राव य लफभको डजण्ड यातदा  

(च) स्राव य लफभको ढरान गदाा  
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(छ) क्मरुयङ गदाा 
 

नक्शाऩास सम्फजन्ध कामा प्रणारी- 

(17.) नक्शाऩास आवेदन गदाा सभावेश गनुाऩने आवस्मक प्रभाणहरु- 

क.घय लनभााण गने जग्गाको जग्गा धलनऩजुााको पोटोकवऩ..................1 

ि जग्गा धलनको नागरयकताको पोटोकवऩ................1 

ग लडजाइनय, इजन्जलनमय य कन्सल्टेजन्सको सवहछाऩ बएको घयको A3साइजको घयको 
नक्शा ................................................................................3 

घ कन्सल्टेजन्स ईजन्जलनमयको व्मवसावमक प्रभाणऩत्रको पोटोकवऩ..................1 

ङ बवन लनभााण गने जग्गाको वक.नॊ. प्रष्ट देजिन ेनावऩ शािाको प्रभाजणत नक्शा(ब्र ु
वप्रन्ट य पामर)..............................................1 

च. कन्सल्टेन्सीद्धाया बोयेको पायाभ तथा प्रभाजणत लनवेदन वकताव ................१ 

छ. सावाजलनक, साभाजजक, सहकारय तथा गठुी सॊस्थान अन्तगातको जग्गा कभाउन े
भोवहको बाग वहस्सा नछुटाइएको वा यै कय प्रभाणीत नगयाएको जग्गाभा बवन लनभााण 
गने बएभा सम्वजन्धत अलधकाय प्राप्त व्मजि वा सॊस्थाको जस्वकृलत ऩत्र ................1 

ज.चार ुआ.व को भारऩोत यलसदको पोटोकऩी......................................1 

झ.लधत्तो यहेको जग्गाभा घय लनभााण गने बएभा सम्फजन्धत लनकामको जस्वकृत ऩत्रको 
सक्कर ................................1 

ञ.अको व्मजि वा सॊघ सॊस्थाको जग्गाभा बवन लनभााण गने बएभा सम्फजन्धत 
जग्गाको धलन वा लनकामरे सम्फजन्धत वडा अध्मऺ/ सजचवको योहवयभा रेजिददएको 
भञु्जरयनाभा वा जस्वकृत ऩत्रको सक्कर...............................1 
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ट. वायेस याजि नक्शा ऩास गनुाऩने बएभा सम्फजन्धत वडाभा गयेको 
वायेसनाभा...........1 

ठ. वडावाट प्रभाजणत चाय वकल्रा(वकत्ता नॊ. य व्मजिको नाभ सवहत).......1८ 

ड.कन्सल्टेजन्सको ब्मवसावमक/सजुचकृत/नववकयण प्रभाणऩत्रको पोटोकऩी..............1 

ढ.ठेकेदाय/लभजिको ब्मवसावमक/नववकयण प्रभाण ऩत्र पोटोकऩी.....1 

ण.घयनक्शाको एनाराइलसस रयऩोटा..............................................1 

 

(18).जग्गा लरवटङ सम्फजन्ध ब्मवस्था्- 

 

क.जग्गा लरवटङ गने ब्मजिरे नेऩार सयकायरे जारय गयेको लनदेशन फभोजजभ 
गाउॉऩालरकाफाट ऩवुा जस्वकृलत लरइ भात्र लरवटङ गनुा ऩने छ अन्मथा गाउॉऩालरका घय 
नक्शा ऩास वा लफकास लनभााणभा सहमोग गना फाध्म हनुे छैन । 

ि.लरटहरुभा आवत-जावत गने फाटो सावाजलनक फाटोसॊग अलनवामा जोलडएको हनु ुऩने 
छ । 

ग.सालफकै देजि सावाजलनक रुऩभा चल्दै आएका कुरो तथा फाटोराइ कामभै याख्न ुऩने 
छ । 

 

-बवनलनभााण सम्फजन्ध भाऩदण्ड्- 

(19).क. बवन लनभााण गदाा लछभेवकराइ दगुान्ध नआउन े गयी आफ्नो हक-बोगको 
जग्गाभा सौचारम फनाउन ुऩनेछ । 
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ि.बवन लनभााण गदाा आफ्नो बवन अगालड गाउॉऩालरकारे तोवकएअनसुायको लडजाइन 
अनसुाय ढर तथा नालरको लनभााण गरय घयको बान्सा अथवा वाथरुभको ऩानी लनकास 
गरय ढरभा गाउॉऩालरकाको जस्वकृत लरइ जोड्न ऩाइन ेछ। 

ग.घयको कौसीफाट येनवाटय ऩाइऩको भाध्मभफाट ऩानीको लनकासको उजचत प्रफन्ध 
गनुाऩने छ ।घयको कौसीफाट डडु अथवा ऩाइऩ याजि अरुको घय,जग्गा,सडक वा 
नालरभा ऩने गरय ऩानीको पोहया छोड्न ऩाइने छैन । 

घ.बवन लनभााण गदाा आफ्नो बवन अगालड गाउॉऩालरकाद्धाया लनभााण गयेको वा 
घयधलनरे लनभााण गयेको ढर वा नाराको फहावभा फाधा ब्मवधान गना ऩाइन ेछैन साथै 
ढर लनकासभा सेफ्टी ट्याङ्कीको लनष्कासन लभसाउन ऩाइने छैन । घयफाट लनजष्कएको 
ढरराई आफ्नो जग्गाभा लथलिने ट्याङ्कीभा हारेय त्मस ऩलछ भात्र नालरभा लभसाउनऩुने 
छ । 

ङ.बवन लनभााण गदाा लनभााण साभिी सडक,नारी,ऩेटी वा अन्म सावाजलनक स्थरभा 
थऩुाना ऩाइने छैन ।फाध्मत्भक अवस्थाभा तोवकएको शलु्क फझुाइ तोवकएको 
अवलधसम्भको रालग भात्र लनभााण साभिी याख्न े अनभुलतको रालग आवेदन गयेभा 
गा.ऩा.रे भागे फभोजजभ लनभााण साभलि याख्न ेअनभुलत ददन सक्नछे । 

मस्तो अवस्थाभा सवारय तथा ऩैदर मात्रीहरुराइ आवत जावतभा कुनै वकलसभको फाधा 
अवयोध हनु ेगरय नालरभा ऩानीको फहाव योवकन ेगरय लनभााण साभिी याख्न ऩाइन ेछैन 
। 

च.आवाजशम बवन लनभााण गदाा उि लनभााण गरयने बवनका सम्ऩणुा कोठाहरु 
स्वस्थकय हनुऩुने छ । 

छ. गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र तथा लसभानावाट वग्न े कुनैऩलन िोराको वकनायभा लनभााण 
गरयने लरट तपा  १० लभटय छोडेय भात्र बवन लनभााण गना ऩाइने छ तय 
िोरावकनायभा स्थामी प्रकृलतको तटफन्धन लनभााण बएको अवस्थाभा ऩाॉच लभटय जग्गा 
छाडेय लनभााण गना ऩाइने छ । 
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ज. चरजचत्र ,हाइलबजन,सका स,सबागहृ आदद सावाजलनक बवन तथा ववद्यारमहरुको 
लनभााण तथा सॊचारनभा प्रचलरत काननुभा उल्रेजित ब्मवस्थाको अलतरयि तऩजशर 
फभोजजभको थऩ प्रफन्ध बएको हनुऩुने छ्-  

१.अजग्न लनमन्त्रक सॊमन्त्र य सो सञ्चारन गने जनशजिको ब्मवस्था । 

2.हरलबत्र प्रमाप्त ऩानी तथा ब्मवजस्थत सौचारमको प्रफन्ध गनुाऩने छ । 

3.प्रमाप्त भात्राभा हावा लछने व्मवस्था । 

4.लफधतु आऩलुता अवरुद्ध बएभा जेनेयेटयको व्मवस्था 

5.३०० जना सम्भ व्मजिको रालग २ वटा य सो बन्दा भालथ हयेक २५० जनाको 
रालग थऩ एउटा प्रवेश तथा लनकासद्धाय य डे्रलसङ कोठाको रालग फेग्रै प्रवेशद्धायको 
व्मवस्था 

६.सजजरैसगॉ आवतजावत गना सक्ने करयडोयको व्मवस्था । 

7.ऩावका ङको व्मवस्था । 

झ. स्वीकृत नक्शाअनसुाय गाउॉऩालरकाको प्राववलधक तथा सऩुरयवेऺक (कन्सल्टेन्सी) 
फाट येिाङ्कन(रेआउट) गयाएय भात्र लनभााण कामा सरुु गनुाऩने छ । 

ञ. कम्ऩाउण्ड वार लनभााण गदाा जलभन सतह बन्दा भाथी ४ वपट भात्र रान सवकन े
छ,त्मो बन्दा भालथ रानऩुयेभा तायजारी याख्न सवकन ेछ । 

ट.सावाजलनक बवन लनभााण गदाा अलनवामा रुऩभा अऩाङ्गभैत्री हनु ेगरय शहरय तथा बवन 
लनभााण लनदेजशका २०७२ य बवन आचाय सॊवहता २०६० अनसुाय नै हनु ेछ । 

ठ.लनभााण सम्ऩन्न प्रभाण ऩत्र लरनबुन्दा ऩवहरा आफ्नो घय कम्ऩाउण्ड लबत्र रुि 
जालतका २ वटा ववरुवा योऩेको ब्महोया प्राववलधक प्रलतवेदन भापा त देिाएको हनुऩुने छ 
। 

(20). याजस्वको दय येट तऩजशर फभोजजभ हनु ेछ्- 
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क. लनवेदन दस्तयु.......................................................रु.10/- 

ि.नक्शा ऩास लनवेदन पायाभ(वकताव)...........................................रु.1000/- 

ग.घय नक्शा लनयीऺेण तथा सजालभन दस्तयु..................................रु.1000/- 

घ.रेआउट दस्तयु........................................रु.500/- 

ङ.सावाजलनक ऩवुााधाय भभात दस्तयु...................रु.300/- 

च.प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ दस्तयु.................रु.300/- 

छ.नक्शाको प्रलतलरऩी दस्तयु .....................................................रु.500/- 

ज. घय नक्शा नाभसारय दस्तयु प्रलतघय(क...ि...ग...घ).............रु.5000/-
रु.3000/-,रु2000/-,रु.500/- 

झ. घय नक्साऩास (अलबरेजिकयण सभेत )दस्तयु (१००० वगा पीट सम्भ,२००० 
वगा पीट सम्भ, ३००० वगा पीट सम्भ,३००० वगा पीट बन्दा भाथी).......क्रभश 
रु ४/-,रु.5/-,रु.6/-,रु.7/- 

ञ.घय नक्शाऩास घ रेवरका रालग एकभषु्ट .....................रु.2000/- 

ट.कन्सल्टेन्सी सजुचकृत/ब्मवसावमक प्रभाणऩत्र/ नववकयण वावषाक 
..................रु.3000/- 

ठ.ठेकदाय/भतुम डकभी सजुचकृत/ ब्मवसावमक प्रभाण ऩत्र/ नववकयण 
वावषाक................रु.5000/- 

ड.कम्ऩाउण्ड वार लनभााण दस्तयु (प्रलत वपट रम्फाई)....................रु.4/- 

(21)मस कामाालफलधभा उल्रेि नबएभा बवन आचाय सॊवहता तथा भाऩदण्डहरु फजस्त 
लफकास शहयी तथा बवन लनभााण लनदेजशका य बवन आचाय सवहता २०६० अनसुाय नै 
राग ुहनु ेछन । 
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