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रोङ गाउँपालिकाको नक्सा पास सम्बन्धी कार्ाविलध,२०७7 

प्रस्तािना 

रोङ गाउँपालिका लित्र लनर्ााण हनु ेआिासीर् र व्र्िसावर्क ििन लनर्ााण कार्ािा  ब्र्िस्स्ित 
गना तिा ििनको नक्सा पास कार्ािाइ ब्र्िस्स्ित बनाउन िाञ्छनीर् िएकोिे रोङ 
गाउँपालिकािे र्ो कार्ाविलध बनाएको छ ।  

 

पररच्छेद - 1 

प्रारस्म्िक 

१. संस्िप्त नार् र प्रारम्ि :- (१) र्ो कार्ा विलधको नार् "रोङ गाउँपालिकाको नक्सा पास 
सम्बन्धी कार्ा विलध, २०७7" रहेको छ ।  

(२) र्ो कार्ाविलध कार्ापालिकाबाट पाररत िए पलछ तरुुन्त िाग ुहनुछे ।  

२. पररिाषा :-विषर् प्रसंगिे अको अिा निागेर्ा-  

(क) "गाउँपालिका" िन्नािे रोङ गाउँपालिकािा  सम्झन ुपदाछ ।  

(ख) "गाउँ कार्ापालिका" िन्नािे रोङ गाउँ कार्ापालिकािा  सम्झन ुपदाछ ।  

 

पररच्छेद-२ 

नक्सा पास सम्बन्धी सार्ान्र् व्र्िस्िा 



 
 

३. रोङ गाउँपालिकाबाट पाररत िएको र्ापदण्ड अनसुार ििन लनर्ााण गनाको िालग नक्सा 
पेश गदाा दताािािाुसचुीकृत व्र्क्ी तिा कन्सल्टेन्सी फर्ाबाट नक्सा तर्ार गराएको हनु ु
पनेछ । नक्सा साि पेश हनु ेकागजातर्ा NEC No.  र दस्तखत िएको हनुपुने छ ।  

४. घर लनर्ााण गने घरधनीिे Layout बनाउने देस्ख घर लनर्ााण सम्पन्न गदाा सम्र् अलनिार्ा 
रुपर्ा Supervision Engineer, sub - Engineer, Ast sub  Engineer लनर्सु्क् गरी 
गाउँपालिकार्ा जानकारी गराउन ु पनेछ । र्सरी लनर्कु् Engineer, sub Engineer, 

Ast sub  Engineer िे तोवकएको र्ापदण्ड अनसुार लनर्ााण िएको िनी  लसफाररस गनुा 
पनेछ ।  

५. दफा ४ को व्र्िस्िा उल्िघंन गने व्र्स्क् तिा Consultancy Firm िा  नक्सा तिा 
लनर्ााण सम्बन्धी विषर्र्ा फरक परे जलतको हकर्ा उत्तरदार्ी बनाइने छ ।  

६. लनर्ााण हनु े िा लनर्ााण िइसकेको ििनको अगालडको िाग सडकको अलधकार िेत्र 

(ROW) तिा Set back िेत्र लित्र पने िएर्ा उक् जलर्नको Natural Slope र्ा पररितान 
गना पाइने छैन ।  

७. १००० ि. वफ. सम्र् Plinth Area अििा ३ अििा २.५ तल्िासम्र् उचा  िएको ििन 
लनर्ााण गदाा Structure Design पेश गनुा नपने िएता पलन राविर् ििन संवहताको MRT 

अनसुार हनु ु पनेछ । सोिन्दा बढी िते्रफि अििा तल्िा हनु े ििनको लनर्ााण 
सम्बन्धर्ा Structural Drawing सािै Working Drawing र र्ाटोको िार बहन ( Soil 

test) िर्ता परीिण प्रलतिेदन (Report) सरे्त पेश गनुापनेछ । र्ी कार्ाहरु ििन 
लनर्ााण संवहता, २०६० बर्ोस्जर् हनुपुनेछ । तर सेडहरुको हकर्ा िेत्रफि बढी िएपलन 

Structural Drawing आिश्र्क पने छैन । र्स सम्बन्धी अन्र् कार्ाहरु लनम्नानसुार हनु ु

पनेछः-  

• Septic tank Soak Pit Water tank आदी Right of way र Set Back लित्र पने 
गरी लनर्ााण गना पाइनेछैन । र्ी संरचनाहरु नक्सार्ा स्पष्ट रुपर्ा उल्िेख गरा  
सोही अनसुार लनर्ााण िएको हनुपुने छ ।  



 
 

• दिैु तफा  र्ोहडा िएको िा एक तफा  र्ोहडा िएपलन लनर्ााण स्ििको Level 

बराबर निएको ठाउँर्ा घरको उचा को नाप कार्र् गदाा जलर्नको औसत सतह 

उचा  जलत छ सोही सतहबाट र्ात्र अस्न्तर् उचा  कार्र् गररनछे ।तर Natural 

Basement को हकर्ा िईुँ तल्िाको जलर्न तहबाट र्ात्र उचा  कार्र् गररनेछ 
।  

• Septic Tank घर लित्र िा घरसँग जोडेर लनर्ााण गदाा घरको जगिा  असर 
नपने गरी नक्सा तर्ार गररएको हनुपुनेछ ।  

• र्ो कार्ाविलध िाग ुिएको लर्लतबाट घर लनर्ााणको िालग नक्सा पास गदाा नर्ा ँ
वकत्ताको हकर्ा कस्म्तर्ा ३ आना जग्गा हनुपुनेछ । तर र्स अगालड नै वकत्ता 
काट ि सकेको िा अंशबण्डाबाट कार्र् िएको घडेरीको हकर्ा र्ो व्र्िस्िा िाग ु
हनुेछैन ।  

• Septic Tank र घरबाट लनस्कन े फोहर लसधै खोिानािा, नहर तिा कुिो 
आददर्ा लर्साउन पा ने छैन । सो को ब्र्िस्िा घर धनी स्िरं्िे लर्िाउन ुपनेछ 
।  

८. घर लनर्ााणकताािे  लनम्नानसुारका शताको पािना गनुापने छः-  

• आफुिे पेश गरेको नक्सा प्रचलित ऐन काननु बर्ोस्जर्को हनु ुपनेछ ।  

• पेश गररएका कागजातहरु सबै चसु्त दरुुस्त हनुपुनेछ ।  

• नक्सा पासको दरखास्त फारर्र्ा उल्िेख गररएको ढाँचा अनरुुप नै दरखास्त 
फारार् पेश िएको हनुपुनेछ ।   

• सम्बस्न्धत जग्गाको सडक र्ापदण्ड तिा रोक्का आदी बारे जानकारी प्राप्त गना 
सम्बस्न्धत जग्गा धनी  सम्बस्न्धत जग्गाको वकत्ता नक्सा लिइ गाउँकार्ापालिकाको 
कार्ाािर्को प्राविलधक शाखार्ा उपस्स्ित हनुपुनेछ ।  



 
 

• नक्सा तर्ार गने ब्र्स्क् िा लडजाइनर(Consultancy) दताािािाुस चीकृत हनु ु
पनेछ ।  

• घरधनीिे नापी नक्साको वकत्ता नं,जग्गाको िेत्रफि र बाटो आदद स्पष्ट खलु्न े
गरी कागजात पेश गनुापनेछ ।  

• घर लनर्ााण गने जग्गा (घडरी) को चारैलतरको खािी जग्गा कम्तीर्ा पलन 
घडेरीको क ि िेत्रफिको ३० प्रलतशत हनु ुपनेछ ।  

• घडेरीको खािी जग्गार्ा कस्म्तर्ा द ुिटा रुखका विरुिा रोप्न ुपनेछ ।  

९. लडजाइनरिे लनम्नानसुारका शताको पािना गनुापनेछः– 

र्स गाउँपालिकार्ा नक्सा तर्ार गरी पेश गदाा लडजाइनरिे ििन लनर्ााणसंवहता, २०६० 
बर्ोस्जर्को पररलधलित्र रही देहार् बर्ोस्जर् कार्ा गनुापनेछः-   

• घर धनीको इच्छा र दि प्राविलधकका  सझुाब अनसुार हनुे गरी गाउँपालिकार्ा 
दताा िएका ब्र्स्क् तिा Consultancy Firm  बाट नक्सा तर्ार गरी पेश 
गनुापनेछ ।  

• नक्सा परैु वििरण (Detail) सरे्त A1 A2 A3 A4 Size को पेपरर्ा तर्ार गरी 
जग्गाको िेत्रफि (Size) अनसुार लनम्न अिर्िहरु / िागहरु(components) प रा 
गरी पेश गनुापनेछ ।  

▪ Floor Plan  

▪ Roof Plan  

▪ 4 Side Elevation  

▪ Selection Through Staircase and highest portion  

▪ Column detail (कस्म्तर्ा १२ु१२ को)  
▪ Beam detail  

▪ Staircase detail  

▪ Foundation detail  



 
 

▪ Location Plan  

▪ Site Plan 

▪ Bar detail 

• Site Plan र्ा स्पष्ट रुपर्ा सडकको चौडा  र जग्गाको िेत्रफि (Size)  

देखाउन ुपने छ ।  

• ििन लनर्ााणसंवहता, २०६० िे आिश्र्क िलनएका ििनहरुको हकर्ा Detail 

Calculation Sheet Soft Copy र Hard Copy सरे्त पेश गनुापनेछ ।  

• Floor Plan र्ा Column को िाग कािो गने Room Size प्रत्रे्क कोठा लित्र 
िेख्नपुने र Dimension ददँदा Room  र Partition िा  चारैतफा  स्पष्ट 
देखाउनपुनेछ । 

• ढोका कुन सा डर्ा खोल्ने हो सो सरे्त स्पष्ट देखाउन ुपनेछ ।  

• Elevation झ्र्ाि ढोका खोल्न िा Fixed हो िाहा पाउने गरी चौकोश र 
खापाको Drawing तर्ार गनुा पनेछ। 

• Roof Plan र्ा कुन सा डर्ा पानी झाने हो स्पष्ट देखाउन ुपनेछ ।  

• Site Plan लनर्ााण गररने घरदेखी जग्गाको प्रत्रे्क कुनाको दरुी उल्िेख गररएको 
हनु ुपने सािै Septic Tank  र Soak Pit को ठाउँ सरे्त देखाएको हनु ुपनेछ  
। 

• Site Plan र्ा North र्ालिलतर हनु ु पनेछ।सािै बाटोको केन्र विन्द ु देस्ख 
प्रस्तावित घरको दरुी उल्िेख िएको हनु ुपनेछ ।   

• Site Plan र्ा अगालड, पछालड र दाँर्ा बाँर्ा खािी जग्गा छोड्न े दरुीको 
Dimension प्रष्टसँग उल्िेख गनुापनेछ ।  

• Septic Tank Soak Pit सडकको र्ापदण्ड छोडेर र्ात्र नक्सार्ा देखाउन ु
पनेछ ।  



 
 

• Site Plan को Scale  लनम्न बर्ोस्जर् हनुछेः-  

➢० -१ रोपनी १:१०० अििा १" = ८'0 "  

➢१ -४ रोपनी १:२०० अििा १" = १६'0 "  

➢४ रोपनी िन्दा र्ालि १:४०० अििा १" = ३२'0 "  

• घरको बादािी रेलिङ लडजा न सम्बन्धर्ा पवहिो दोस्रो तिा सो िन्दा र्ालिका 
तल्िाहरुको िालग Parapet Railing को उचा  वकम्तर्ा ३ वफट हनुपुने र सो 
Railing बावहर पट्टीबाट देस्खन े लडजाइन जस्तोसकैु िए तापलन लित्री िाग 
बच्चाहरु उक्िन नसक्न े वकलसर्को हनु ुपनेछ ।  

• Drawing Photocopy  तिा Tressing Paper को सा ज अन्र् कार्ा सरे्तिा  
प्रर्ोग हनु ेगरी Photocopy Machine को िालग सरे्त हनु ेगरी लनम्नानसुारको 
हनु ुपनेछः- 

A1=30"*20"  

A2=23.5"16.5"  

A3= 16.5"*12"  

A4 = 11.88"*8.4" 

उल्िेस्खत पेपर सा जर्ा परैु नक्साको िालग ठाउँ नपगु िएर्ा लसट नं (SHEET 

NO) १, २, ३, गरी अको SHEET र्ा Site  र Location Plan देखाउन ुपनेछ ।  

• नक्साको स्केि १"=८'०" िा १:१०० हनु ुपनेछ ।ठुिो नक्सा ३००.०० िगा.लर् 
िन्दा बढी Ground Floor Area िएर्ा नक्साको स्केि १"=१६'0" िा १:२०० 
पलन गना सवकनेछ । 

• सँलधर्ारको साँधर्ा झ्र्ाि राख्दा १.५ लर्. Setback छाड्न ुपनेछ । 

• ििन लनर्ााण गदाा ििनको टप बढीर्ा १ लर्.Setback छाड्न ुपनेछ । 

• Cantilever Projection र्ा गाा॑ह्रो राखी wall लनर्ााण गना पाइने छैन । तर 
Structural Design िएर्ा त्र्स्तो पखााि लनर्ााण गना िाधा पने छैन । 



 
 

• र्दद Cantilever Projection pillar को केन्र िागबाट १ लर् िन्दा बवढ तान्न 
पाइने छैन। 

• Basement बनाउने घर धलनिे उक् घर लनर्ााणस्ििको soil test report पेश 
गनुापनेछ ।तर Natural basement िा Semi Basement को हकर्ा Soil test 

report आिश्र्क पनेछैन ।  

• आफुिे लडजाइन गरको घर नक्साको सडक र्ापदण्ड सम्बन्धर्ा लडजाइनर स्िर्र् 
स्जम्रे्िार हनु ेहदुाँ उक् घरको र्ापदण्ड लनर्लर्त सपुरलिजन गरी घर लनर्ााण बारे 
सही प्रलतिेदन ददन ुपनेछ ।  

• परुानो घरर्ालि तिा िप गदाा सम्बस्न्धत स्रक्चरि इस्न्जनीर्रु प्राविलधकबाट जाँच 
गरा  उक् घरको तिा िप गना सवकने िा नसवकने एवकन गरेर र्ात्र तिा िपको 
नक्सा लडजा न गनुापनेछ ।सािै सो को स्जम्रे्िारी नक्सा तर्ार गने ब्र्स्क् िा 
Structural Engineer को हनुेछ ।  

•  नक्सा कागजको दाँर्ा बाँर्ा िाग "४" ( ति देस्ख र्ालि सम्र् ) ठाँउ छुट्टर्ा  
तपलसि बर्ोस्जर् बना  िेख्न ुपनेछः- 
Owner's name :  
Owner's Signature :  
Plot No. :  
Plot area :  
Scale:- 
Plinth area of the Building :   

Total Floor area :  
Land covered by Building :  
Tread :  
Riser :  
Ground coverage :- 
Floor Area Ratio:- 
Date :- 
Schedule of Openings :  

S.N Description Size No. Remarks 

1 Gate     

2 Door    

3 Window     

4 Ventilation     



 
 

 

 

  
      
   Consultant: 

 
 

१०. घर नक्सा पास गना आिश्र्क कागजातहरु-  

घरको नक्सा पास गना घर लनर्ााणकताािे गाउँपालिकार्ा तपस्शि 
बर्ोस्जर्का कागजातहरु पेश गनुापनेछ  

• स्िीकृलत प्राप्त लडजाइनरबाट तर्ार िएको घरको नक्साः-  ३ प्रलत  

• जग्गा धनी प्रर्ाण पजुााको फोटोकपीः- १ प्रलत  

• नागररकताको फोटोकपीः- १ प्रलत  

• र्ािपोत कर र सम्पती कर लतरेको रलसदको फोटोकपी १ -प्रलत 

• नापी नक्सा (नक्सा प्रष्ट निएर्ा प्रर्ास्णत रेस नक्सा) १ प्रलत  

• िारेस राखी नक्सा पास गने िएर्ा िारेसनार्ा तिा िारेसको 
नागररकताको प्रलतलिपी  

• बाटो दताा ु सािाजलनक िएको प्रर्ाण  

• जग्गाधनी र्ोही िएर्ा जग्गाधनी िा गठुीको स्िीकृलत पत्र 

• नक्सार्ा बाटो नदेस्खएर्ा सम्बस्न्धत िडा कार्ाािर्बाट बाटो प्रर्ास्णत गरर 
ल्र्ाउन ुपने । 

• सम्बस्न्धत सँलधर्ारको नागररकताको प्रलतलिवप  १ प्रलत 
  

Drawn By: Name:- Signature:- 

Designed By:   

NEC NO:   

Date:   

Scale: Sheet No:  



 
 

पररच्छेद ३ 

घरको नक्सा पास सम्बन्धी कार्ाविलध 

११. घरको नक्सा पास गदाा तपस्शि बर्ोस्जर्को कार्ाविलध अििम्िन गनुापनेछ  

• नक्सा पासको िालग नक्सा दरखास्त फारार् गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्को 
राजश्व शाखाबाट तोवकएको फारार् दस्तरु लतरी प्राप्त गना सवकनेछ ।  

• गाउँपालिका बाट ससु्चकृत ब्र्स्क् िा Consultancy बाट नक्सा बनाउन िगाउन 
पदछा ।  

• लनर्ााण गने व्र्स्क् ििन लनर्ााणर्ा िकुम्प प्रलतरोधात्र्क ििन लनर्ााणको लसप 
विकास डकलर्ा तालिर्को प्रलतलिवप १ प्रलत 

•  Plan Elevation, Section detail, Beam Detail, Column detail, Foundation 

detail, staircase Site Plan, Roof Plan, Location Plan आदद सवहतको तीन 
प्रती नक्साको सािै एक प्रती जग्गाधनी प्रर्ाण पजुाा, चाि ुआ. ि. को एकीकृत 
सम्पती कर लतरेको रलसदको फोटोकपी, नागररकताको प्रर्ाण पत्रको फोटोकपी र 
सक्कि वकत्ता नापी नक्सा सवहतको कागज पत्र गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्को 
प्राविलधक शाखार्ा बझुाउन ु पने छ । सािै नक्सा वकतािर्ा उल्िेख िए 
अनसुारको कागजपत्रहरु र Drawing Design सरे्त पेश गनुा पनेछ। सािै उक् 
कागजको सािर्ा उक् नक्सा लडजाइनकताा िा Firm को तफा बाट दस्तखत गरी 
NEC No. सरे्त उल्िेख गरी पेश गनुापनेछ । लनर्ााण कार्ार्ा संिग्न रहन े

लनर्ााण व्र्िसार्ीको इजाजतको प्रर्ाण पत्रको छारँ्ाप्रलत र लनज व्र्िसार्ीिे उक् 
ििन लनर्ााण गना र्न्जरु िै गरेको प्रलतिद्धता सरे्त पेश गनुापदाछ ।  

• गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्को प्राविलधकबाट वफल्ड तिा कागजपत्र जाँच गरा  
राजश्व बापत प्रलत िगा वफट िाग्न ेदस्तरु कर शाखार्ा बझुा  दताा शाखार्ा दताा 
गरी प्रfविलधक शाखार्ा फाँट दताा गरी सम्बस्न्धत िडा कार्ाािर्र्ा ग  िडा 
कार्ाािर्बाट सलधर्ारको नार्र्ा १५ ददन ेस चना टासँ गनुा पनेछ ।  



 
 

• सम्बस्न्धत िडा कार्ाािर्बाट १५ ददन े स चनाको म्र्ाद सवकएपलछ सजालर्न 
र्चुलु्काको िालग गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्को प्राविलधक सरे्तका कर्ाचारी 
सम्बस्न्धत िडार्ा नक्सा पासको दरखास्त सवहत जान ुपदाछ ।  

• सजालर्न र्चुलु्काको िालग पत्र िेखी दस्तखत तिा चिानी गरा  पनु:सम्बस्न्धत 
िडा कार्ाािर्र्ा नक्सा दरखास्त फारार् लिएर जानपुदाछ ।  

• सम्बस्न्धत िडा कार्ाािर्बाट सोही िडार्ा खवटएको कर्चारीको रोहिरर्ा र्ात्र 
साँध सलधर्ाराको सजालर्न र्चुलु्का गरी गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्र्ा 
नक्सा सवहत दरखास्त फारार् पेश गनुापनेछ ।  

• गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्को प्राविलधकिे सबै प्रविर्ा तिा कागजात जाँच 
गररसकेपलछ र्ात्र Plinth Level सम्र्को िालग ििन लनर्ााणको अस्िार्ी इजाजत 
पत्रददइनेछ ।  

• अस्िार्ी इजाजत पत्र प्राप्त िएको लर्लतिे ६ र्वहनालित्र Plinth Level सम्र्को 
लनर्ााण कार्ा परुा निएर्ा िप ५ प्रलतशत नक्सा निीकरण दस्तरु लतरी बढीर्ा 
अको ६ र्वहनासम्र्को म्र्ाद िप हनुेछ । िपेको म्र्ादलित्र पलन इजाजत प्राप्त 

लनर्ााण कार्ा परुा निएर्ा पनु: अको नक्सा पास गरेर र्ात्र लनर्ााण कार्ा गनुापनेछ 
।  

• Plinth Level को DPC  सम्र्को लनर्ााण कार्ा परुा िएपलछ नक्सा शाखार्ा 
सम्पका  राखी सम्बस्न्धत ब्र्स्क् िा Consultancy  बाट Plinth Level िन्दा र्ालि 
Super structure को लनर्ााण कार्ाको इजाजतका िालग ब्र्स्क् तिा कन्सल्टेन्सी 
फर्ाबाट प्रलतिेदन िरी सोको जाँच गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्को प्राविलधकबाट 
गरा  ििन लनर्ााण स्िार्ी इजाजत पत्र ददइनेछ। तर स्िीकृत अस्िार्ी 
इजाजत पत्र िन्दा फरक िएर्ा पनु: नक्सा पेश गना िगाएर र्ात्र स्िार्ी इजाजत 
पत्र ददइनेछ ।  

• स्िार्ी इजाजत पत्र प्राप्त िएको लर्लतिे २ बषालित्र लनर्ााण कार्ा गरी सक्न ु
पनेछ। सो अिलधर्ा लनर्ााण कार्ा परुा निएर्ा लनर्र्ानसुार ५ प्रलतशत िप 
नक्सा निीकरण दस्तरु लतरी बढीर्ा अको २ बषासम्र्को म्र्ाद िप गना सवकनेछ 



 
 

। िपको म्र्ादलित्र पलन इजाजत प्राप्त लनर्ााण कार्ा परुा निएर्ा पनु: अको नक्सा 
पास गरी ििन लनर्ााण कार्ा गनुापनेछ ।  

• घर लनर्ााण कार्ा सम्पन्न िएपलछ घर धनी िा लनजको िारेसिे गाउँ 
कार्ापलिकाको कार्ाािर्को प्राविलधक शाखार्ा सम्पका  रास्ख सो को प्राविलधकबाट 
जाँच लनरीिण गरा  स्िीकृत नक्सा अनसुार ििन लनर्ााण सम्पन्न प्रर्ाणपत्र 
उपिब्ध गराइनेछ। तर नक्सा पास बर्ोस्जर् घर लनर्ााण कार्ा निएर्ा िा 
र्ापदण्ड परुा निएर्ा लनर्ााण सम्पन्न प्रर्ाण पत्र ददन गाउँ कार्ापालिकाको 
कार्ाािर् बाय र् हनु ेछैन ।  

• ३०० िगा वफटसम्र्को अस्िार्ी कच्ची घर लनर्ााणको िालग िडा कार्ाािर्को 
लसफाररस सवहत गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्को प्राविलधक शाखार्ा सम्पका  राख्न ु
पनेछ । र्स्ता प्रकृलतका घरहरुको िालग सलधर्ारको र्चुलु्का आिश्र्क पनेछैन 
।  

• ५०० िगा वफट सम्र्को कच्ची घरको िालग दताा निएको बाटो तिा कुिोको 
लनकास र्ात्र िएको हकर्ा पलन लनर्र्ानसुार १५ ददन े स चना, सजालर्न र्चुलु्का 
सवहत अस्िार्ी, स्िार्ी र सम्पन्न प्रर्ाण पत्र लिन ु पनेछ।तर र्स्ता प्रकारका 
घरहरुर्ा आर.सी.सी कोिर् र सो सम्बन्धी िागहरु राख्न पाइन ेछैन ।  

• नक्सा पास सम्बन्धी फारार् गाउँ कार्ापालिकाबाट तोवकए बर्ोस्जर्को हनुेछ ।  

• नक्सा पास नगरी लनर्ााण कार्ा गरेर्ा िा नक्सा पास विपररत लनर्ााण कार्ा गरेर्ा 
एक िाख रुवपर्ा ँ सम्र् जररिानागरी लनर्र् विपररत लनर्ााण िएको 
संरचना ित्काउन सवकनेछ ।र्सरी ित्काउदा िागेको खचा सम्बस्न्धत घरधनीिे 
व्रे्होनुा पनेछ ।  

 

 

  



 
 

पररच्छेद ४ 

अन्र् र्ापदण्ड 

१२. नक्सा पास सम्िन्धर्ा देहार्का र्ापदण्डको पािना गनुा गराउन ुपनेछः- 

 गाउँपालिका  लित्र िौलतक संरचना लनर्ााण गदाा राविर्,िेत्रीर् र स्जल्िास्तरका सडकको 
िेत्रालधकारको हकर्ा सम्बस्न्धत सडकको िालग तोवकएको र्ापदण्ड र गाउँपालिका  
लित्रका ग्रार्ीण सडकको हकर्ा गाउँ कार्ापालिकािे  लनधाारण गरेको 
िेत्रालधकारको र्ापदण्ड लित्र रहेर र्ात्र नक्सापास गनुा गराउन ुपनेछ । 

 

 High Tension विद्यतु िाइन िएको हकर्ा High Tension Line बाट कस्म्तर्ा विद्यतु 
प्रसारण िाइन संग सम्बस्न्धत काननु अनसुारको र्ापदण्डको सीर्ार्ा रही घर लनर्ााण 
गना स्िीकृलत प्रदान गनुा गराउन ुपनेछ ।  

 पवहिे नक्सा पास ि  लनर्ााण कार्ा िैसकेको ििन र्ाथ्िो तिा िप गना िा अन्र् 
संरचना िप गनुा परेर्ा त्र्स्तो िप लनर्ााण हनुे संरचनाको िालग सरे्त 
र्स कार्ाविलधर्ा उल्िेस्खत न्र्नुतर् र्ापदण्ड तिा शता परुा गरेर र्ात्र नक्सा पास 
गररनेछ।  

 नर्ा बन्न ेसंरचनाको हकर्ा जग्गाको कुि िेत्रफिको लनर्ााण हनु ेसंरचनािे चचेको 
िाग ७०% िन्दा बढी हनु ुहदैुन । 

 र्स गाउँपालिका लित्र नर्ा ँलनर्ााण हनु ेसडक कस्म्तर्ा ७ लर्टर चौडा को हनुे गरी  
वकत्ता काट गरी सािाजलनक गनुापनेछ। 

 सेटव्र्ाक रे्स्च राजर्ागाको हकर्ा सडकको िेत्रालधकार सडकको केन्र विन्दबुाट 
दाँर्ाबाँर्ा १५ लर्टर रहनेछ । 

 गाउँपालिका लित्रका र्खु्र् तिा अन्र् शाखा  सडकको िेत्रालधकार गाउँ 
कार्ाापालिकािे तोके बर्ोस्जर् हनुेछ। 

 

 



 
 

पररच्छेद ५ 

विविध 

१३. नक्सा पास अलििेखीकरण सम्बन्धी व्र्िस्िाः- र्ो कार्ाविलध िाग ुहनु ुपिुा लनर्ााण 
िएका ििनको हकर्ा रोङ गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्िे लनम्न प्रविर्ा 
अििम्िन गरी िा गना िगा  नक्सा पास अलििेखीकरण गनेछः-  

• र्ो कार्ाविलध िाग ु हनु ु पिुा लनर्ााण िएका ििनको हकर्ा नक्सा पास 
अलििेखीकरणको िालग लनस्ित सर्र्ािलध तोवकनछे ।  

• गाउँपालिकािे तोकेको नक्सा अलििेख तिा लनर्ााण इजाजत प्रविर्ा र 
र्ापदण्ड अनसुार नक्सा अलििेख तिा लनर्ााण इजाजत प्रदान गररनेछ ।सािै 
र्स सम्बन्धी विस्ततृ वििरणको जानकारी नक्सा पास उपशाखाबाट लिन 
सवकनेछ ।  

• नक्सा अलििेख फारर् गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्को राजश्व शाखाबाट 
खररद गना सवकनेछ ।  

• नक्सार्ा लनिेदक तिा नक्सा बनाउन ेदबैुिे हस्तािर गनुापनेछ ।  

• लनिेदन फारार् पणुा रुपर्ा िररएको हनु ुपनेछ ।  

• नक्साको अिर िा अंकहरु केररे्ट गररएको िा वटपेक्स िगाएको हनु ुहदैुन 
।  

• दताािािाुस चीकृत प्राविलधक िा कन्सल्टेन्ट फर्ाका प्राविलधकबाट अलनिार्ा 
रुपर्ा ििनको नाप जाँच गरी नक्सा बना  नक्सा अलििेख गराउन ु पनेछ 
।  

• नक्सा अलििेख तिा िप संरचना लनर्ााण एि संरचनार्ा पररितान गने 
इजाजतका िालग र्स कार्ा विलधर्ा उल्िेख िए बर्ोस्जर्का अन्र् 
प्रविर्ा सरे्त परुा गनुापनेछ ।तर र्ािपोत र सम्पत्ती कर नबझुाएको िा 
ििन तिा र्सको सेट व्र्ाक लित्र सािाजलनक जग्गा परेको िा िगतकट्टा 
निएका र र्ापदण्ड नपगेुका सडक वकनारार्ा बनेका ििन तिा संरचनाको 
नक्सा पास अलििेखीकरण गररन ेछैन ।  



 
 

• लनर्ााण स्िीकृलत प्राप्त नगरी बनेको ििनहरु को सम्बन्धर्ा र्ापदण्ड लित्र 
नपने िागहरु घर धनीबाट ित्का  लनिेदन नक्सा पास अलििेखीकरणका 
िालग पेश िए पलछ गाउँपालिकािे तोके बर्ोस्जर्को प्रविर्ा अपनाइ विद्यर्ान 
र्ापदण्ड बर्ोस्जर् हनु ेगरी नक्सा पास अलििेखीकरण गना सवकनछे ।  

१४. साविक घर ित्का  पनु: लनर्ााण, िप घर लनर्ााण तिा िप संरचना लनर्ााण िा छाना 
फेने िा र्ोहडा फेने सम्बन्धी व्र्िस्िाः- साविक घर ित्का  पनु: लनर्ााण, िप घर 
लनर्ााण तिा िप संरचना लनर्ााण गने िा छाना िा र्ोहडा फेने सम्बन्धर्ा रोङ 
गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्िे लनम्न प्रविर्ा अििम्िन गरी िा गना िगा  नक्सा 
पास गना सक्नेछः-  

• पवहिे नक्सा अलििेख गरेको िए सो को एक प्रलत फोटोकपी पेश गनुापनेछ ।  

• पवहिे नक्सा अलििेख नगरेको तर नापी नक्सार्ा घर िा संरचना लनर्ााण 
िइसकेको संकेत देखाएको अिस्िार्ा नर्ा ँ नक्सा पास तिा लनर्ााण 
इजाजतको िालग आिस्र्क कागजातरुहका अलतररक् लनम्न बर्ोस्जर्का 
कागजातहरु पेश गनुापनेछ ।  

o साविकको घर ित्का  पनु: लनर्ााण गनाको िालग नर्ा नक्सा पास तिा लनर्ााण 
इजाजतको िालग आिश्र्क कागजातहरु र्ात्र ।  

o िप घर तिा सरचना लनर्ााण तिा तिा िप गनाको लनलर्त्त साविक घरको सबै 
तिाको प्िान चारै लतरको एलििेसन, सबिन्दा अग्िो िागर्ा स्खस्चएको 
सेक्सनि एलििेसन र साइट प्िान । 

o पवहिा नक्शा पास गरी लनर्ााण िइसकेको संरचना रहेको जग्गार्ा िप अको 
संरचना लनर्ााणका िालग नक्शा पासका िालग लनिेदन पना आएर्ा नर्ाँ 
संरचनाका िालग परुा गनुापने कार्ाविलध परुा गरेर नक्शा पास गररनछे । 

o छाना िा र्ोहडा फेने सम्बन्धर्ा प्रस्ताि गररएको छानाको प्रस्तावित प्िान िा 
र्ोहडाका साि सािै साविकर्ा िइरहको छानाको प्िान िा र्ोहडा पलन पेश 
गनुापनेछ ।तर, छाना फेरी िा र्र्ात गरी साविक बर्ोस्जर् नै कार्र् गनाको 
िालग र्ो ब्र्िस्िा िाग ुहनु ेछैन ।  



 
 

 

१५. धरौटी सम्बन्धी ब्र्िस्िा :   घरको नक्सा पास गनुा अगालड नर्ा ँ बन्न ेसंरचनाको 
िरपर रहेका िौलतक संरचनाहरु को र्र्ात सम्िारका िालग सम्बस्न्धत घरधनीिे रोङ 
गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्र्ा तवपसि बर्ोस्जर्को धरौटी राख्न ुपनेछः-  

• वपच फोडेर पानीको िा न ल्र्ाउन ुपने िएर्ा रुः - ५०००।-  
• बलनसकेको सडकको नािा ित्का  घर लनर्ााण गनुा परेर्ा रुः- ४०००।-  

१६. दरखास्त फारार्को ढाचा : नक्सा पास तिा नक्सा अलििेखको फारार्को ढाचा गाउँ 
कार्ापालिकािे तोक बर्ोस्जर्को हनुछे।  

१७.संशोधन सम्बन्धी व्र्िस्िा : र्स कार्ाविलधर्ा कुनै संशोधन गनुापने िएर्ा 
कार्ापालिकािे लनणार् गरी संशोधन गना सक्नेछ । 

१८. कार्ाविलध बर्ोस्जर् िएको र्ालनन:ेनक्सा पास सम्िन्धर्ा र्स अस्घ रोङ गाउँ 
कार्ापालिकाको कार्ाािर्बाट िए गरेका कार् र्सै कार्ाविलध बर्ोस्जर् िए गरेको 
र्ालननेछ । 
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            प्रर्ाश िट्टरा  
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