
 
 

 

बैजनाथ गाउँपालिका  
बैजनाथ राजपत्र 
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बैजनाथ गाउँपामिकाको घर नक्िा पास सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७ 

                           गाउँ काययपामिकाबाट स्वीकृत मिमत : २०७७/०७/२६ 

प्रस्तावना: 
 

बैजनाथ गाउँपामिका मभत्र मनिायण हनेु आवासीय र  व्यवसाययक भवन 
मनिायण काययिाई व्यवशस्थत गनय तथा भवनको नक्िा पास काययिाई 
व्यवशस्थत बनाउन बाञ्छनीय भएकोिे स्थानीय सरकार संचािन एंन 
२०७४ को दफा ४४ को उपदफा (२) को अमधनिा रही बैजनाथ 
गाउँपामिकािे यो िापदण्ड बनाएको छ । 
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पररच्छेद १ 

प्रारशम्भक 

१. संशिप्त नाि र प्रारम्भ :- (१) यो िापदण्डको नाि "बैजनाथ गाउँपामिकाको घर नक्िा पास 
सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७" रहेको छ । 

(२) यो िापदण्ड तरुुन्त िाग ुहनेुछ । 

२. पररभाषा :- यवषय प्रसंगिे अको अथय निागेिा- 

(क)  " गाउँपामिका" भन्नािे बैजनाथ गाउँपामिकािाई सम्झन ुपदयछ । 

(ख) " गाउँ काययपामिका" भन्नािे बैजनाथ गाउँ काययपामिकािाई सम्झन ुपदयछ | 
(ग)   "नक्िा" भन्नािे घर नक्िा भन्ने सम्झन ुपदयछ | 

 

पररच्छेद २ 

प्रारशम्भक   

(  घर नक्शा पास सम्बलधि सामाधय ब्यबस्था ) 
३. बैजनाथ गाउँपामिकाबाट पाररत भएको िापदण्ड अनसुार भवन मनिायण गनयको िामग नक्िा पेि 

गदाय दतायवािा/सूचीकृत व्यशि तथा कन्सल्टेन्सी फियबाट नक्िा तयार गराएको हनु पनेछ । 
नक्िा साथ पेि हनेु कागजातिा NEC No. र दस्तखत भएको हनु ुपनेछ ।  

४. घर मनिायण गने घरधनीिे Layout बनाउनेदेशख घर मनिायण सम्पन्न गदायसम्ि अमनवायय रुपिा 
Supervision Engineer  मनयिु गरी गाउँपामिकािा जानकारी गराउन ुपनेछ । यसरी मनयिु 
इशिमनयरिे तोयकएको िापदण्ड अनसुार मनिायण भएको भनी मसफाररस गनुय पनेछ । 

५. दफा ४ को व्यवस्था उल्िघन गने व्यशि तथा Consultancy Firm  िाई नक्िा तथा मनिायण 
सम्बन्धी यवषयिा फरक परेजमतको हकिा उत्तरदायी बनाइने छ ।  

६. मनिायण हनेु वा मनिायण भै सकेको भवनको अगामडको भाग सडकको अमधकार िेत्र (ROW)  तथा 
Set back िेत्र मभत्र पने भएिा उि जमिनको  Natural Slope िा पररवतयन गनय पाइने  छैन । 

७. १००० व. यफ. सम्ि Plinth Area  अथवा २.५ तल्िासम्ि उचाई भएको भवन मनिायण गदाय 
Structure Design पेि गनुय नपने भए तापमन रायिय भवन संयहताको MRT  अनसुार हनु ुपनेछ । 
सो भन्दा बढी िेत्रफि अथवा तल्िा हनेु भवनको मनिायण सम्बन्धिा Structural Drawing  साथै 
Working Drawing र िाटोको भार बहन ििता परीिण प्रमतवेदन (Report)  सिेत पेि गनुय 
पनेछ । यी काययहरु भवन मनिायण संयहता, २०६० बिोशजि हनु ु पनेछ । तर सेडहरुको 
हकिा िेत्रफि बढी भए पमन Structural Drawing आवश्यक पने छैन । यस सम्बन्धी अन्य 
कायय मनम्नानसुार हनु ुपनेछ | 
 Septic tank Soak Pit Water tank आदी Right of way र Set Back मभत्र पने गरी मनिायण गनय 
पाइने छैन । यी संरचनाहरु नक्िािा स्पष्ट रुपिा उल्िेख गराई सोही अनसुार मनिायण 
भएको हनु ुपनेछ । 
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 दवैु तफय  िोहडा भएको वा एक तफय  िोहडा भएपमन मनिायण स्थिको Level बराबर नभएको 
ठाउँिा घरको उचाईको नाप कायि गदाय जमिनको औसत सतह उचाई जमत छ सोही 
सतहबाट िात्र अशन्ति उचाई कायि गररनेछ । तर Natural Basement को हकिा भईु 
तिाको जमिन तहबाट िात्र उचाई कायि गररनेछ । 

 Septic Tank घरमभत्र वा घरसँग जोडेर मनिायण गदाय घरको जगिाई असर नपने गरी नक्िा 
नक्िा तयार गररएको हनु ुपनेछ । 

 यो िापदण्ड िाग ु भएको मिमतबाट घर मनिायणको िामग नक्िा पास गदाय नयाँ यकत्ताको 
हकिा कशम्तिा ३ आना (९५.३९ वगय िीटर) वा ५.६३ धरु जग्गा हनु ुपनेछ । तर यस 
अगामड नै यकत्ता काट भई सकेको वा अंिबण्डाबाट कायि भएको घडेरीको हकिा यो 
व्यवस्था िाग ुहनेु छैन । 

 Septic Tank   र घरबाट मनस्कने फोहर मसधै खोिानािा, नहर तथा कुिो आददिा मिसाउन 
पाईने छैन । सो को व्यवस्था घर धनी स्वयंिे मििाउन ुपनेछ ।     

८. घर मनिायणकतायिे मनम्नानसुारका ितयको पािना गनुय पनेछ--  

 आफुिे पेि गरेको नक्िा प्रचमित ऐन काननु बिोशजिको हनु ुपनेछ । 

 पेि गररएका कागजातहरु सबै चसु्त दरुुस्त हनु ुपनेछ । 

 नक्िा पासको दरखास्त फाराििा उल्िेख गररएको ढाँचा अनरुुप नै दरखास्त फाराि पेि 
भएको हनु ुपनेछ । 

 सम्बशन्धत जग्गाको सडक िापदण्ड तथा रोक्का आदी बारे जानकारी प्राप्त गनय सम्बशन्धत 
जग्गा धनी सम्बशन्धत जग्गाको यकत्ता नक्िा मिई गाउँ काययपामिकाको कायायियको 
प्रायवधक िाखािा उपशस्थत हनु ुपनेछ । 

 नक्िा तयार गने व्यशि वा मडजाइनर (Consultancy)  दतायवािा/सूचीकृत हनु ुपनेछ । 

 घरधनीिे नापी नक्िाको यकत्ता नं.,जग्गाको िेत्रफि र बाटो आदद स्पष्ट खलु्ने गरी 
कागजात पेि गनुय पनेछ। 

 घर मनिायण गने जग्गा (घडेरी) को चारैमतरको खािी जग्गा कम्तीिा पमन घडेरीको कुि 
िेत्रफिको ३० प्रमतित  हनु ुपनेछ । 

 घडेरीको खािी जग्गािा कशम्तिा दईुवटा रुखका यवरुवा रोप्न ुपनेछ । 

 

९. मडजाइनरिे मनम्नानसुारका ितयको पािना गनुयपने  छ--  

यस गाउँपामिकािा घर नक्िा तयार गरी पेि गदाय मडजाइनरिे भवन मनिायण संयहता 
बिोशजिको पररमधमभत्र रही देहाय बिोशजि कायय गनुय पनेछ-- 

o घर धनीको इच्छा र दि प्रामबमधकका सझुाब अनसुार हनेु गरी गाउँपामिकािा दताय 
भएका व्यशि तथा Consultancy Firm बाट नक्िा तयार गरी पेि गनुय पनेछ । 

o घर नक्िाको परैु यववरण (Detail) सिेत  A3 Size को पेपरिा तयार गरी जग्गाको 
िेत्रफि (Size) अनसुार मनम्न अवयवहरु (components)  परुा गरी पेि गनुय पनेछ-- 

 Floor Plan 
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 Roof Plan 
 4 Side Elevation 
 Selection Through Staircase and highest portion 

 Column detail (कशम्तिा १२/१२ को) 
 Beam detail 
 Staircase detail 
 Foundation detail 
  Location Plan 

 

o Site Plan िा स्पष्ट रुपिा सडकको चौडाई र जग्गाको िेत्रफि (Size) देखाउन ुपनेछ । 

 भवन मनिायण संयहता िे आवश्यक भमनएका भवनहको हकिा Detail Calculation 

Sheet Soft Copy  र  Hard Copy सिेत पेि गनुय पनेछ । 

 Floor Plan िा Colum को भाग कािो गने Room Size प्रत्येक कोठा मभत्र िेख्न ुपने र 
Dimension ददंदा Room  र Partition िाई चारैतफय  स्पष्ट देखाउन ुपनेछ । 

 ढोका कुन साईडिा खोल्ने हो सो सिेत स्पष्ट देखाउन ुपनेछ । 

 Elevation झ्याि ढोका खोल्ने वा Fixed  हो थाहा पाउने गरी चौकोि र खापाको 
Drawing तयार गनुय पनेछ । 

 Rooft Plan िा कुन साईडिा पानी झाने हो स्पष्ट देखाउन ुपनेछ । 

 Site Plan मनिायण गररने घरदेखी जग्गाको प्रत्येक कुनाको दरुी उल्िेख गररएको हनु ु
पने साथै Septic Tank र  Soak Pit  को ठाउँ सिेत देखाएको हनु ुपनेछ । 

 Site Plan िा North िामथमतर हनु ुपनेछ । साथै बाटोको केन्र यवन्ददेुशख प्रस्तायवत 
घरको दूरी उल्िेख भएको हनु ुपनेछ । 

 Site Plan  िा अगामड, पछामड र दायाँ बाँया खािी जग्गा छोड्ने दरुीको Dimension  
प्रष्टसँग उल्िेख गनुय पनेछ ।  

 Septic Tank Soak Pit सडकको िापदण्ड छोडेर िात्र नक्िािा देखाउन ुपनेछ । 

 Site Plan को Scale  मनम्न बिोशजि हनेुछ-- 

 ० -५०८.७४ वगय िी १:१०० अथवा १" = ८'0 " 

 ५०८.७४ -२०३४.९५ वगय िी १:२०० अथवा १" = १६'0 " 

 २०३४.९५ वगय िी भन्दा िामथ १:४०० अथवा १" = ३२'0 " 

 घरको बादयिी रेमिङ मडजाईन सम्बन्धिा पयहिो दोस्रो तथा सो भन्दा िामथका 
तल्िाहरुको िामग Parapet Railing को उचाई कशम्तिा ३ यफट हनुपुने र सो 
Railing बायहर पट्टीबाट देशखने मडजाइन जस्तोसकैु भए तापमन मभत्री भाग बच्चाहरु 
उक्िन नसक्ने यकमसिको हनु ुपनेछ । 

 Drawing Photocopy तथा Tressing Paper को साईज अन्य कायय सिेतिाई प्रयोग 
हनेु गरी Photocopy Machine को िामग सिेत हनेु गरी मनम्नानसुारको हनु ुपनेछ-
- 
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A1=30"*20" 

        A2=23.5"16.5" 

                       A3= 16.5"*12" 

उल्िेशखत पेपर साईजिा परैु नक्िाको िामग ठाउँ नपगु भएिा मसट नं (SHEET NO) १, २, ३, गरी 
अको SHEET िा Site र Location Plan देखाउन ुपनेछ । 

 नक्िाको स्केि १"=८'०" वा १:१००  हनु ुपनेछ । ठुिो नक्िा 300.00 वगय मि भन्दा 
बढी Ground Floor Area  भएिा नक्िाको स्केि 1"=१६'0" वा 1:२०० पमन गनय   
सयकनेछ । 

 सँमधयारको साँधिा झ्याि राख्दा १.५ मि Setback छाड्न ुपनेछ । 

 भवन मनिायण गदाय भवनको टप बढीिा १ मि Setback छाड्न ुपनेछ । 

 Cantilever Projection िा गाह्रो राखी wall  मनिायण गनय पाइने छैन । तर  Structural 

Design भएिा त्यस्तो पखायि मनिायण गनय वाधा पने छैन । 

 Basement  बनाउने घर धमनिे उि घर मनिायणस्थिको soil test report पेि गनुय पनेछ । 
तर Natural basement वा Semo Basement  को हकिा Soil test report आवश्यक     
पने छैन । 

 आफुिे मडजाइन गरेको घर नक्िाको सडक िापदण्ड सम्बन्धिा मडजाइनर स्वयि ्शजम्िेवार 
हनेु हदुाँ उि घरको िापदण्ड मनयमित सपुरमभजन गरी घर मनिायण बारे सही प्रमतवेदन   
ददन ुपनेछ । 

 परुानो घरिामथ तिा थप गदाय सम्बशन्धत स्टक्चरि इशिनीयर/प्रायवमधकबाट जाँच गराई 
उि घरको तिा थप गनय सयकने वा नसयकने एयकन गरेर िात्र तिा थपको नक्िा 
मडजाईन गनुय पनेछ । साथै सो भवनको शजम्िेवारी नक्िा तयार गने व्यशि वा Structural 

Engineer को हनेुछ । 

 नक्िा कागजको दायाँ बायाँ भाग 4" ( ति देशख िामथ सम्ि ) ठाँउ छुट्ट्याई तपमसि 
बिोशजि  बनाई िेख्न ुपनेछ-- 

Owner's name : 

Owner's Signature : 

Plot No. : 

Plot area : 

Plinth area of the Building : 

Total Floor area : 

Land covered by Building : 

Tread : 

Riser : 

Schedule of Openings : 

S. No.  Description Size No. Remarks 
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    Consultant : 

Drawn By:   

Designed By :   

License No.   

Date :   

Scale : Sheet No.  

१०.  घर नक्िा पास गनय आवश्यक कागजातहरु 

घरको नक्िा पास गनय घर मनिायणकतायिे गाउँपामिकािा तपशिि बिोशजिका कागजातहरु पेि 
गनुय पनेछ 

 स्वीकृमत प्राप्त मडजाइनरबाट तयार भएको घरको नक्िा     ३ प्रमत 

 जग्गा धनी प्रिाण पजुायको फोटोकपी     १ प्रमत   

 नागररकताको फोटोकपी            १ प्रमत  

 एकीकृत सम्पती  कर मतरेको रमसदको फोटोकपी             १ प्रमत  
 नापी नक्िा (नक्िा प्रष्ट नभएिा प्रिाशणत टे्रस नक्िा)  १ प्रमत      

 वारेस राखी नक्िा पास गने भएिा वारेिको वारेसनािा तथा वारेसको नागररकताको 
प्रमतमिपी 

 बाटो दताय / सावयजमनक भएको प्रिाण 

 जग्गाधनी िोही भएिा जग्गाधनी वा गठुीको स्वीकृमत पत्र 

 पासपोटय सइज को फोटो ३ प्रमत 

पररच्छेद ३ 

                 भवन/घरको नक्िा पास गदाय अपनाउन ुपने कायययवधी 
११.  घरको नक्िा पास गदाय तपशिि बिोशजिको कायययवधी अविम्वन गनुय पनेछ-- 

 नक्िा पासको िामग नक्िा दरखास्त फाराि गाउँ काययपामिकाको कायायियको राजश्व 
िाखाबाट तोयकएको फाराि दस्तरु मतरी प्राप्त गनय सयकनेछ ।  

 स्वीकृमत प्राप्त व्यशि वा Consultancy बाट नक्िा बनाउन िगाउन ुपदयछ ।  

 Plan Elevation, Section detail, Beam Detai, Column detail, Foundation detail, staircase 

Site Plan, Roof Plan, Location Plan आदद सयहतको तीन प्रती नक्िाको साथै एक प्रती 
जग्गाधनी प्रिाण पजुाय, चाि ुआ. ब. को एकीकृत सम्पती कर मतरेको रमसदको फोटोकपी, 
नागररकताको प्रिाण पत्रको फोटोकपी र सक्कि यकत्ता नापी नक्िा सयहतको कागज पत्र 
गाउँ काययपामिकाको कायायियको प्रायवमधक िाखािा बझुाउन ु पनेछ । साथै नक्िा 
यकताविा उल्िेख भए अनसुारको कागजपत्रहरु र Drawing Design सिेत पेि गनुय पनेछ। 
साथै उि कागजको साथिा उि नक्िा मडजाइनकताय वा Firm को तफय बाट दस्तखत गरी  

NEC  No.  सिेत उल्िेख गरी पेि गनुय पनेछ । मनिायण काययिा सिग्न रहने मनिायण 
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व्यवसायीको इजाजतको प्रिाण पत्रको छाँयाप्रमत र मनज व्यवसायीिे उि भवन मनिायण गनय 
िन्जरु भै गरेको प्रमतवद्धता सिेत पेि गनुयपदयछ ।  

 गाउँ काययपामिकाको कायायियको प्रायवमधकबाट यफल्ड तथा कागजपत्र जाँच गराई राजश्व 
बापत प्रमत वगय यफट िाग्ने दस्तरु कर िाखािा बझुाई दताय िाखािा दताय गरी प्रायवमधक 
िाखािा फाँट दताय गरी सम्बशन्धत वडा कायायियिा गई वडा कायायियबाट समधयारको 
नाििा १५ ददने सूचना टाँस गनुय पनेछ । 

 सम्बशन्धत वडा कायायियबाट १५ ददने सूचनाको म्याद सयकएपमछ सजयमिन िचुलु्काको 
िामग गाउँ काययपामिकाको कायायियको प्रायवमधक सम्बशन्धत वडािा नक्िा पासको दरखास्त 
सयहत जान ुपदयछ । 

 सजयमिन िचुलु्काको िामग पत्र िेखी दस्तखत तथा चिानी गराई पनु: सम्बशन्धत वडा 
कायायियिा नक्िा दरखास्त फाराि मिएर जानपुदयछ । 

 सम्बशन्धत वडा कायायियबाट सोही वडािा खयटएको कियचारीको रोहवरिा िात्र साँध 
समधयाराको सजयमिन िचुलु्का गरी गाउँ काययपामिकाको कायायियिा नक्िा सयहत दरखास्त 
फाराि पेि गनुय पनेछ । 

 गाउँ काययपामिकाको कायायियको प्रायवमधकिे सबै प्रयिया तथा कागजात जाँच गररसेकेपमछ 
िात्र Plinth Level सम्िको िामग भवन मनिायणको अस्थायी इजाजत पत्र ददइनेछ । 

 अस्थायी इजाजत पत्र प्राप्त भएको मिमतिे ६ ियहनामभत्र Plinth Level  सम्िको मनिायण कायय 
परुा नभएिा थप ५ प्रमतित नक्िा नवीकरण दस्तरु मतरी बढीिा अको ६ ियहनासम्िको 
म्याद थप हनेुछ । थपेको म्यादमभत्र पमन इजाजत प्राप्त मनिायण कायय परुा नभएिा पनु:: 
अको नक्िा पास गरेर िात्र मनिायण कायय गनुय पनेछ । 

 Plinth Level को DPC सम्िको मनिायण कायय परुा भएपमछ नक्िा िाखािा सम्पकय  राखी 
सम्बशन्धत व्यशि वा Consultancy  बाट Plinth Level भन्दा िामथ Super structure को 
मनिायण काययको इजाजतका िामग व्यशि तथा कन्सल्टेन्सी फियबाट प्रमतवेदन भरी सोको 
जाँच गाउँ काययपमिकाको कायायियको प्रायवमधकबाट गराई भवन मनिायण स्थायी इजाजत पत्र 
ददइनेछ। तर स्वीकृत अस्थायी इजाजत पत्र भन्दा फरक भएिा पनु: नक्िा पेि गनय 
िागाएर िात्र स्थायी इजाजत पत्र ददइनेछ । 

 स्थायी इजाजत पत्र प्राप्त भएको मिमतिे २ बषयमभत्र मनिायण कायय गरी सक्न ु पनेछ। सो 
अवमधिा मनिायण कायय परुा नभएिा मनयिानसुार ५ प्रमतित थप नक्िा नवीकरण दस्तरु 
मतरी बढीिा अको २ बषयसम्िको म्याद थप गनय सयकनेछ । थपेको म्यादमभत्र पमन इजाजत 
प्राप्त मनिायण कायय परुा नभएिा पनु: अको नक्िा पास गरी भवन मनिायण कायय गनुय पनेछ । 

 घर मनिायण कायय सम्पन्न भएपमछ घर धनी वा मनजको वारेसिे गाउँ काययपामिकाको 
कायायियको प्रायवमधक िाखािा सम्पकय  राशख सो को प्रयवमधकबाट जाँच मनरीिण गराई 
स्वीकृत नक्िा अनसुार भवन मनिायण सम्पन्न प्रिाणपत्र उपिब्ध गराइनेछ। तर नक्िा पास 
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बिोशजि घर मनिायण कायय नभएिा वा िापदण्ड परुा नभएिा मनिायण सम्पन्न प्रिाण पत्र ददन 
गाउँ काययपामिकाको कायायिय बाध्य हनेु छैन । 

 भवन मनिायण सम्पन्न प्रिाण पत्र मिंदा अमनवायय रुपिा घरको वररपरी कशम्तिा २ वटा 
रुखको यवरुवा रोपेको हनु ुपनेछ। 

 ३०० वगय यफटसम्िको अस्थायी कच्ची घर मनिायणको िामग वडा कायायियको मसफाररस 
सयहत गाउँ काययपामिकाको कायायियको प्रायवमधक िाखािा सम्पकय  राख्न ु पनेछ । यस्ता 
प्रकृमतका  घरहरुको िामग सँमधयारको िचुलु्का आवश्यक पने छैन । 

 ५०० वगय यफट सम्िको कच्ची घरको िामग दताय नभएको बाटो तथा कुिोको मनकास 
िात्र भएको हकिा पमन मनयिानसुार १५ ददने सूचना, सजयमिन िचुलु्का सयहत अस्थायी, 
स्थायी र सम्पन्न प्रिाण पत्र मिन ु पनेछ । तर यस्ता प्रकारका घरहरुिा आर सी सी 
कोिि र सो सम्बन्धी भागहरु राख्न पाइने छैन । 

 घर नक्िा पास सम्बन्धी फाराि गाउँ काययपामिकाबाट तोयकए बिोशजिको हनेुछ । 

 घर नक्िा पास नगरी मनिायण कायय गरेिा वा नक्िा पास यवपररत मनिायण कायय गरेिा एक 
िाख रुयपयाँसम्ि जररवाना गरी मनयि यवपररत मनिायण भएको संरचना भत्काउन सयकनेछ । 
यसरी भत्काउँदा िागेको खचय सम्बशन्धत घरधनीिे व्यहोनुय पनेछ । 

 

पररच्छेद ३ 

अन्य िादपदण्ड  

१२. घर नक्िा पास सम्वन्धिा देहायका िापदण्डको पािना गनुय गराउन ुपनेछ-- 

 गाउँपामिका मभत्र भौमतक सरचना मनिायण गदाय रायिय, िेत्रीय र शजल्िास्तरका सडकको 
िेत्रामधकारको हकिा सम्बशन्धत सडकको िामग तोयकएको िापदण्ड र गाउँपामिका मभत्रका 
ग्रािीण सडकको हकिा गाउँ काययपामिकािे मनधायरण गरेको िेत्रामधकारको िापदण्ड मभत्र 
रहेर िात्र नक्िा पास गनुय गराउन ुपनेछ । 

 High Tension यवद्यतु िाइन भएको हकिा High Tension Line बाट कशम्तिा यवद्यतु प्रसारण 
िाइन संग सम्बशन्धत काननु अनसुारको िापदण्डको सीिािा रही  घर मनिायण गनय स्वीकृमत 
प्रदान गनुय गराउन ुपनेछ । 

 पयहिे नक्िा पास भई मनिायण कायय भैसकेको भवनिा तिा थप गनय वा अन्य संरचना थप 
गनुय परेिा त्यस्तो थप मनिायण हनेु संरचनाको िामग सिेत यस िापदण्ड उल्िेशखत न्यनुति 
िापदण्ड तथा ितय परुा गरेर िात्र घर नक्िा पास गररनेछ। 
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 यस गाउँपामिका मभत्र नयाँ मनिायण हनेु सडक कशम्तिा ६ मिटर चौडाईको हनेु गरी यकत्ता 
काट गरी सावयजमनक गनुय पनेछ। 

 
 

पररच्छेद ४ 

यवयवध 

१३.  घर नक्िा पास अमभिेखीकरण सम्बन्धी व्यवस्था 
यो िापदण्ड िाग ु हनु ु पूवय मनिायण भएका भवनको हकिा बैजनाथ गाउँ काययपामिकाको 
कायायियिे मनम्न प्रयिया अविम्वन गरी वा गनय िगाइय घर नक्िा पास अमभिेखीकरण गनेछ 
- 

  २०७४ साि पूवय मनिायण भएका भवनको हकिा नक्िा पास अमभिेखीकरणको 
िामग मनशित सियावमध तोयकनेछ । 

 गाउँपामिकािे तोकेको नक्िा अमभिेख तथा मनिायण इजाजत  प्रयिया र िापदण्ड 
अनसुार नक्िा अमभिेख तथा मनिायण इजाजत प्रदान गररनेछ । साथै यस  सम्बन्धी 
यवस्ततृ यववरणको जानकारी  नक्िा पास उपिाखाबाट मिन सयकने छ । 

 गाउँपामिकािे तोकेको नक्िा अमभिेख तथा मनिायण इजाजत को िामग (Site 

plan,Location Plan,Floor Plan,Elevation,Existing Building Photos). 
 घर नक्िा  अमभिेख  फारि गाउँ काययपामिकाको कायायियको कर उपिाखाबाट 
खररद गनय सयकनेछ ।  

 घर नक्िािा मनवेदक तथा घर नक्िा  बनाउने  दबैुिे  हस्तािर गनुय पनेछ । 

 मनवेदन  फाराि  पूणय  रुपिा भररएको हनु ुपनेछ । 

 नक्िाको अिर वा अंकहरु  केरिेट  गररएको वा यटपेक्स  िगाएको हनु ुहुँदैन । 

 दतायवािा/सूचीकृत प्रायवमधक वा कन्सल्टेन्ट फियका प्रायवमधकबाट अमनवायय रुपिा  
भवनको नाप जाँच गरी नक्िा बनाइय नक्िा अमभिेख गराउन ुपनेछ । 

 नक्िा अमभिेख तथा थप संरचना मनिायण एवं संरचनािा पररवतयन गने इजाजतका 
िामग यस िापदण्डिा उल्िेख भए बिोशजिका अन्य प्रयिया सिेत पूरा गनुय पनेछ  

तर एकीकृत सम्पत्ती कर नबझुाएको वा  भवन तथा यसको सेट व्याक मभत्र 
सावयजमनक जग्गा परेको वा िगतकट्टा नभएका र िापदण्ड नपगुेका सडक यकनारािा 
बनेका भवन तथा संरचनाको नक्िा पास अमभिेखीकरण गररने छैन । 
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 मनिायण स्वीकृत प्राप्त नगरी बनेको भवनहरुको सम्बन्धिा िापदण्ड मभत्र नपने 
भागहरु घर धनीबाट भत्काइय मनवेदन नक्िा पास अमभिेखीकरणका िामग पेि 
भएपमछ गाउँपामिकािे तोके बिोशजिको प्रयिया अपनाइय यवद्यिान िापदण्ड बिोशजि 
हनेु गरी नक्िा पास अमभिेखीकरण गनय सयकनेछ । 

 

१४.  सायवक घर भत्काइय पनुः मनिायण, थप घर मनिायण तथा थप संरचना मनिायण वा छाना फेने 
वा िोहडा फेने सम्बन्धी व्यवस्था 
सायवक घर भत्काइय पनुः मनिायण, थप घर मनिायण तथा थप संरचना मनिायण गने वा छाना वा 
िोहडा फेने सम्बन्धिा बैजनाथ गाउँ काययपामिकाको कायायियिे मनम्न प्रयिया अविम्वन गरी 
वा गनय िगाइय नक्िा पास गनय सक्नेछ-- 

 पयहिे नक्िा अमभिेख गरेको भए सो को एक प्रमत फोटोकपी पेि गनुय पनेछ । 

 पयहिे नक्िा अमभिेख नगरेको तर नापी नक्िािा घर वा संरचना मनिायण भइसकेको 
संकेत देशखएको अवस्थािा नयाँ नक्िा पास तथा मनिायण इजाजतको िामग आवश्यक 
कागजातहरुका अमतररि मनम्न बिोशजिका कागजातहरु पेि गनुय पनेछ । 

o सायवकको घर भत्काइय पनुः मनिायण गनयको िामग नयाँ नक्िा पास तथा 
मनिायण इजाजतको िामग आवश्यक कागजातहरु  िात्र । 

o थप घर मनिायण तथा तिा थप गनयको मनित्त सायवक घरको सबै तिाको 
प्िान चारैमतरको एमिभेसन, सबैभन्दा अग्िो  भागिा शखशचएको सेक्सनि 
एमिभेसन र साइट प्िान । 

 छाना वा िोहडा फेने सम्बन्धिा प्रस्ताव गररएको छानाको प्रस्तायवत प्िान वा 
िोहडाका साथसाथै सायवकिा भइरहेको छानाको प्िान वा िोहडा पमन  पेि गनुय 
पनेछ । 

 तर, छाना फेरी वा िियत गरी सायवक बिोशजि नै कायि गनयको िामग यो 
व्यवस्था िाग ुहनेु छैन । 

१५. धरौटी सम्बन्धी व्यवस्था:  घरको नक्िा पास गनुय अगामड नयाँ बन्ने संरचनाको वरपर रहेका 
भौमतक संरचनाहरुको िियत सम्भारका िामग सम्बशन्धत घरधनीिे बैजनाथ गाउँ काययपामिकाको 
कायायियिा तपमसि बिोशजिको धरौटी राख्न ुपनेछ-- 

 यपच फोडेर पानीको िाईन ल्याउन ुपने भएिा रु ५०००।-  

 बमनसकेको सडकको नािा भत्काई घर मनिायण गनुय परेिा रु ४०००।– 
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१६. दरखास्त फारािको ढाँचा:  नक्िा पास तथा नक्िा अमभिेखको फारािको ढाँचा गाउँ 
काययपामिकािे तोके बिोशजिको हनेुछ। 

१७. यसै िापदण्ड बिोशजि भएको िामनने: घर नक्िा पास सम्वन्धिा यस अशघ बैजनाथ गाउँ 
काययपामिकाको कायायियबाट भए गरेका काि यसै िापदण्ड बिोशजि भए गरेको िामननेछ । 
साथै यस िापदण्डिा उल्िेख नभएको हकिा स्थानीय सरकार  संचािन एंन २०७४, रास्ट्रीय 
भवन सयहता/ िापदण्ड अनसुार हनेुछ |        

 
                                                  
 

 

  

 
 

                                    आज्ञािे, 
 दान बहादरु ऐडी 

प्रिखु प्रिासकीय अमधकृत 
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घरेि ुदताय नं. ११९/४६१४/२०७०/२०७१ 


