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भवन ननर्माण सम्बन्धर्म व्यवस्थम गना बनेको ववधेयक  

प्रस्तमवनम: आवमसीय, व्यवसमवयक तथम संस्थमगत भवन ननर्माण कमयालमई सरुक्षित एवं सवुवधमयकु्त 
बनमउन निजमइन, नक्सम पमस, ननर्माण अनरु्ती, र्मपदण्ि ननधमारण तथम ननयर्नकम ववषयर्म कमनूनी 
व्यवस्थम गना वमञ्छनीय भएकोले, 

 नेपमलको संववधमनको धमरम १७५ बर्ोक्षजर्को प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभमले यो ऐन 
बनमएको छ। 

१. संक्षिप्त नमर्, प्रमरम्भ र ववस्तमर  (१) यस ऐनको नमर् “प्रदेश भवन ऐन, २०७6” रहेको छ।  

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रमरम्भ हनुछे। 

२. पररभमषमाः ववषय वम प्रसंगले अको अथा नलमगेर्म यस ऐनर्म, 

(क) “भवन” भन्नमले यस ऐनको प्रयोजनकम लमनग आवमसीय, औद्योनगक, व्यमपमररक, 

संयकु्त आवमस गहृ, कमयमालय, सभमगहृ, अस्पतमल, शीतभण्िमर, संग्रहमलय, होटल, 

स्कूल, कलेज, नथएटर, रंगशमलम, बसपमका , भ्यू टमवर, घण्टम घर, प्रदशान भवन, 

संस्थमगत भवन, गोदमर् घर वम अन्य कुनै प्रयोगको लमनग बनेको कुनै भवन 
सम्बन्धी संरचनम सम्झनपुछा र सो शब्दले त्यस्तो संरचनमको कुनै भमगलमई 
सरे्त जनमउँदछ।  

(ख) “भवन संवहतम” भन्नमले दफम (५) को उपदफम (१) र (२) बर्ोक्षजर् प्रदेश 
सरकमरबमट स्वीकृत प्रदेश भवन संवहतमलमई जनमउँदछ।  

(ग) “भवन ननर्माण” भन्नमले यस ऐन बर्ोक्षजर् अनरु्नत नलई बनमउने, नयमँ भवन 
बनमउने, परुमनो भवन भत्कमई पनुाः ननर्माण गने तलम थप गने, र्ोहोिम फेने वम 
समववकको भवनर्म झ्यमल, ढोकम, बमदाली, कौसी, दलमन आदद थपघट गरी बनमउने, 
कम्पमउण्ि वमल लगमउने वम सोसँग सम्बक्षन्धत अन्य कमयालमई जनमउँदछ।  

(घ) “नक्सम” भन्नमले भवन संरचनम ननर्माण सम्बन्धी सम्पूणा रेखमक्षचत्र, वववरण र सोसँग 
सम्बक्षन्धत अन्य कमगजपत्रलमई जनमउँदछ। 

(ङ) “गमउँपमनलकम” भन्नमले नपेमलको संववधमन बर्ोक्षजर् गठन भएको गमउँपमनलकमलमई 
जनमउँदछ।  
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(च)  “नगरपमनलकम” भन्नमले नपेमलको संववधमन बर्ोक्षजर् गठन भएको नगरपमनलकम 
सम्झनपुछा र सो शब्दले र्हमनगरपमनलकम र उपर्हमनगरपमनलकम सरे्तलमई 
जनमउँदछ। 

(छ) “सरकमरी ननकमय” भन्नमले प्रदेश सरकमरको र्न्त्रमलय, सक्षचवमलय, ववभमग, 
ननदेशनमलय तथम कमयमालय सम्झनपुछा र सो शब्दले प्रचनलत कमनून बर्ोक्षजर् 
गठन भएको आयोग, पररषद्, सनर्नत तथम संघ, प्रदेश र स्थमनीय सरकमरकम 
सम्बक्षन्धत ननकमय सरे्तलमई जनमउँदछ। 

(ज) “र्न्त्रमलय” भन्नमले प्रदेश नं. १ को भौनतक पूवमाधमर ववकमस र्न्त्रमलयलमई 
जनमउँदछ।  

(झ) “कमयमालय” भन्नमले खण्ि (ज) बर्ोक्षजको र्न्त्रमलय अन्तगातको कमयमालयलमई 
जनमउँदछ।  

(ञ) “सनर्नत” भन्नमले दफम 14 बर्ोक्षजर् गठन भएको भवन ननर्माण सनर्नतलमई  
जनमउँदछ। 

(ट) "पररषद्" भन्नमले नेपमल ईक्षन्जननयररङ पररषद्लमई जनमउँदछ।  

३. भवन ननर्माण सम्बन्धी िते्रमनधकमर : प्रदेश नभत्र कुनै व्यक्षक्त, संस्थम वम प्रदेश र स्थमनीय 
तहले दफम (४) बर्ोक्षजर्को भवन सम्बन्धी संरचनम ननर्माण गदमा यस ऐन बर्ोक्षजर्को 
संवहतम र तोवकएको र्मपदण्ि अनरुुप र्न्त्रमलयले तोकेको ननकमय वम कमयमालयबमट पूवा 
अनरु्नत नलनपुनेछ। 

४. भवनको वगीकरण : (१) यस ऐनको प्रयोजनको लमनग भवन संरचनमको ननर्माण गदमा 
ववकनसत र्लुकुर्म अपनमइएकम भवन संवहतम सरे्तको अनसुरण गरी इण्टरनेशनल स्टेट 
अफ आटार्म आधमररत हनुे गरी बनमइने अत्यमधनुनक भवन संरचनम व्यवसमवयक तथम 
व्यमपमररक एवर् ्सेवमरू्लक भवन संरचनम ननर्माणर्म क्षललन्थ एररयम तीनहजमर बगा वफट वम 
सो भन्दम बढी भईुँतलमसवहत समत तलम वम सो भन्दम बढी उचमई भएको, संयकु्त आवमस 
ननर्माणर्म पचमस पररवमर वम सो भन्दम बढी वम समत तलम वम सो भन्दम बढी िर्तम भएको, 
अस्पतमल ननर्माणर्म एक सय बेि तथम सोभन्दम बढी िर्तम भएको, सभमगहृ ननर्माणर्म एक 
हजमर वम सो भन्दम बढी र्मननस अटमउने िर्तम भएको, ववद्यमलय वम क्यमम्पस ननर्माणर्म 
एक हजमर पमँच सय ववद्यमथी वम सो भन्दम बढी संख्यमर्म ववद्यमथी अटमउन सक्ने िर्तम 
भएको, पचीस नर्टर वम सो भन्दम बढी उचमई भएको वम एक पटकर्म एकसय जनम वम सो 
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भन्दम धेरै र्मननस अटमउन सक्ने भ्यू टमवर दईुहजमर वगा वफट वम सो भन्दम धेरै क्षललन्थ 
एररयम भएको संग्रहमलय, एकहजमर जनम वम सो भन्दम बढी र्मननस अटमउन सक्ने िर्तम 
भएको नथएटर हल, दईुहजमर जनम वम सो भन्दम बढी र्मननस अटमउन सक्ने िर्तम भएको 
रङ्गशमलम। 

   (२) गणुस्तरकम आधमरर्माः 

 (क)  रि, नसरे्न्ट लगमयतकम समर्ग्री प्रयोग गरी ननर्माण गररने पक्की भवन 
तथम संरचनमहरु। 

    (ख) ढंुगम, र्मटो,कमँचो ईटम, कमठ, वमँस लगमयतकम समर्ग्री प्रयोग गरी 
ननर्माण गररने संरचनमहरु र त्यस्तम संरचनमहरु ननर्माण गदमा सम्बक्षन्धत 
स्थमनीय सरकमरसँग अनरु्नत नलएर र्मत्र ननर्माण कमया शरुु गनुा 
पनेछ।  

५. भवन संरचनम ननर्माण संवहतमसम्बन्धी व्यवस्थमाः (१) यस ऐनको दफम 14 बर्ोक्षजर्को 
सनर्नतले वगीकरण सरे्तकम आधमरर्म प्रमदेक्षशक भवन संवहतम स्वीकृत गरी लमगू गना सक्नेछ। 

(२) उपदफम (१) बरे्क्षजर्को संवहतम स्वीकृत गदमा भौगोनलक, वमतमवरणीय, 
,र्ौनलक संस्कृनत झल्कने गरी प्रदेशभर एकै वकनसर्को वम प्रत्येक क्षजल्लम स्थमनीय तह वम 
ननक्षित स्थमनको लमनग अलग अलग र्मपदण्ि तयमर गरी लमगू गना सक्नेछ। 

 (३) उपदफम (१) र (२) बर्ोक्षजर् भवन संरचनम ननर्माण संवहतम जमरी भई 
र्मपदण्ि तोवकएपनछ त्यस्तो र्मपदण्िको सबै ननकमय, कमयमालय, स्थमनीय तह र व्यक्षक्तले 
पमलनम गनुापनेछ। 

(४) उपदफम (२) बर्ोक्षजर्को र्मपदण्ि हेरफेर गनुापने अवस्थम देक्षखएर्म 
सम्बक्षन्धत गमउँपमनलकम वम नगरपमनलकम, ननकमय कमयमालय वम व्यक्षक्तले सो को आधमर र 
कमरण खोली र्मपदण्ि हेरफेर गना र्न्त्रमलय सर्ि नलक्षखत प्रस्तमव पठमउनपुनेछ।  

(५) उपदफम (४) बर्ोक्षजर् प्रमप्त भएपनछ त्यस्तो प्रस्तमव उपयकु्त देक्षखएर्म प्रदेश 
सरकमरले सम्बक्षन्धत गमउँपमनलकम वम नगरपमनलकम िेत्र वम सम्बक्षन्धत स्थमनर्म लमगू हनुे 
गरी र्मपदण्ि हेरफेर गना सक्नेछ र त्यस्तो हेरफेरको प्रस्तमव प्रमप्त भएको नर्नतले तीस 
ददननभत्र त्यस्तो प्रस्तमवको सम्बन्धर्म र्न्त्रमलयले आवश्यक ननणाय गनुापनेछ तर सनर्नत 
आफैले संवहतमर्म उल्लेक्षखत र्मपदण्ि हेरफेर गनुा आवश्यक र्हससु गरेर्म कमरण र आधमर 
सरे्त एवकन गरी सनर्नतको ननणाय बर्ोक्षजर् हेरफेर गना सवकनेछ। 
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(6) कुनै पनन सरकमरी वम समवाजननक भवन वम संरचनम ननर्माण गदमा अपमङ्ग र 
सेवमग्रमहीरै्त्री वकनसर्को निजमईन बनमउनपुनेछ। 

६.  भवन संवहतमबर्ोक्षजर् भवन ननर्माण गनुापनेाः (१) कुनै व्यक्षक्त, संस्थम वम सरकमरले दफम 
(४) बर्ोक्षजर्को भवन संरचनम ननर्माणको लमनग सम्बक्षन्धत गमउँपमनलकम वम नगरपमनलकमर्म 
नक्सम पमसको स्वीकृतीको लमनग ननवेदन ददन ु पूवा तोवकएबर्ोक्षजर्को ढमँचमर्म तोवकए 
बर्ोक्षजर्को दस्तरु बझुमई र्न्त्रमलयले तोकेको अनधकमरी वम ननकमयसर्ि पूवा अनरु्नतको 
लमनग ननवेदन ददनपुनेछ। 

(२) उपदफम (१) बर्ोक्षजर् ननवेदन पना आएर्म आवश्यक जमँचबझु गरी थप 
शताहरु तोक्न आवश्यक देक्षखएर्म सो सरे्त तोकी ननवेदन परेको नर्नतले एक र्वहनमनभत्र 
भवन ननर्माणको लमनग तोवकएको ढमँचमर्म र्न्त्रमलयले तोकेको ननकमय वम अनधकमरीले पूवा 
अनरु्नत ददनपुनेछ र त्यस्तो अनरु्नत पत्र सरे्त संलग्न गरी नक्सम पमसको स्वीकृनतको 
लमनग सम्बक्षन्धत गमँउ/नगरपमनलकमर्म ननवेदन ददनपुनेछ। 

(३) उपदफम (२) बर्ोक्षजर् पूवा अनरु्नत ददन ननर्ल्ने भए सम्बक्षन्धत अनधकमरीले 
ननवेदन ददएको नर्नतले पन्र ददननभत्र पूवा अनरु्नत ददन ननर्ल्नमको आधमर र कमरण खलुमई 
ननवेदकलमई नलक्षखत जमनकमरी ददनपुनेछ। 

(४) उपदफम (३) बर्ोक्षजर्को नलक्षखत जमनकमरी उपर क्षचत्त नबझेुर्म क्षचत्त नबझु्ने 
पिले पन्र ददननभत्र सम्बक्षन्धत र्न्त्रमलयसर्ि ननवेदन ददनपुनेछ र यसरी ननवेदन परेको 
पन्र ददननभत्र सम्वक्षन्धत र्न्त्रमलयले अनरु्नत ददन नर्ल्न ेवम ननर्ल्ने सम्बन्धर्म अक्षन्तर् 
ननणाय ददनपुनेछ। 

७. र्मपदण्ि बर्ोक्षजर् नक्सम स्वीकृत गनुापने : (१) गमउँपमनलकम वम नगरपमनलकमले यस ऐन 
बर्ोक्षजर् ववपरीत हनुे गरी भवन संरचनमको ननर्माण सम्बन्धी नक्सम पमस गदमा र्न्त्रमलयले 
तोकेको अनधकमरी वम ननकमयले ददएको पूवा अनरु्नतपत्र अनसुमर गनुापनेछ। 

(२) दफम (४) बर्ोक्षजर्को भवन संरचनम ननर्माण सम्बन्धर्म जमँचबझु गदमा कुनै 
गमउँपमनलकम वम नगरपमनलकमले यो ऐन ववपरीत हनु ेगरी नक्सम पमसको स्वीकृनत ददएको 
पमइएर्म सम्वक्षन्धत ननकमय वम अनधकमरीले तत्कमल त्यस्तो भवन संरचनमको ननर्माण कमया 
रोक्कम गरी सोको प्रनतवेदन र्न्त्रमलय सर्ि पेश गनुापनेछ।  

(३) उपदफम (२) बर्ोक्षजर् प्रनतवेदन प्रमप्त भएर्म त्यस्तो प्रनतवेदन उपर छमनववन 
गदमा र्नमनसव कमरण देक्षखएर्म र्न्त्रमलयले सम्बक्षन्धत गमउँपमनलकम वम नगरपमनलकमलमई यस 
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ऐन बर्ोक्षजर् तोवकएको अनधकमरी वम ननकमयबमट प्रमप्त अनरु्नत पत्र बर्ोक्षजर् गना गरमउन 
नलक्षखत ननदेशन ददन सक्नेछ। 

(४) उपदफम (३) बर्ोक्षजर् ननदेशन प्रमप्त भएर्म सम्बक्षन्धत गमउँपमनलकम वम 
नगरपमनलकमले त्यस्तो ननदेशन बर्ोक्षजर्को आवश्यक शता र र्मपदण्िर्म संशोधन गरी लेक्षखए 
बर्ोक्षजर् गने गरी भवन संरचनम ननर्माण सम्बन्धर्म नक्सम पमसको स्वीकृनत वम इजमजत 
ददनपुनेछ । स्वीकृनत वम इजमजत ददई सकेको भए आवश्यक शताहरु उल्लेख गरी भवन 
ननर्माणकतमालमई जमनकमरी ददनपुनेछ।  

८. भवन निजमइन गने व्यक्षक्तको योग्यतम : (१) भवनको नक्सम र निजमइन गने व्यक्षक्तको 
योग्यतम देहमयबर्ोक्षजर् हनुछे: 

(क) र्मन्यतम प्रमप्त क्षशिण संस्थमबमट फरक फरक गणुस्तर र िर्तमकम भवन 
तथम संरचनमहरुको निजमईन गने व्यक्षक्तको योग्यतम नसनभल, आवका टेक्ट, 
स्टक्चरल ईक्षन्जननयररङ ववषयर्म निललोर्म ईक्षन्जननयररङ उत्तीणा गरी नेपमल 
सरकमरद्वमरम र्मन्यतम प्रमप्त ईक्षन्जननयररङ पररषद् र्म दतमा भई भवन तथम 
संरचनम निजमइनको िेत्रर्म कक्षम्तर्म एक बषाको अनभुव प्रमप्त गरेको व्यक्षक्त 
हनुपुनेछ।  

९. व्यमपमररक, व्यवसमवयक र सेवमरू्लक भवन ननर्माणको संरिण, सहयोग र समझेदमरी : (१) 
दफम (४) को खण्ि (क) प्रयोजनको लमनग ननजी िते्रले ननर्माण गने भवनहरुको आवश्यक 
संरिण र सरुिम गने कमया तोवकएबर्ोक्षजर् हनुेछ।  

  (२) व्यमपमररक, व्यवसमवयक एवर् ् सेवमजन्य भवन संरचनम ननर्माण गदमा प्रदेश 
सरकमर र ननजी िेत्र, प्रदेश सरकमर र संघीय सरकमर, प्रदेश सरकमर र स्थमनीय तह वम 
संघीय सरकमर र प्रदेश सरकमर, स्थमनीय तह र ननजी िेत्रको आपसी समझेदमरीर्म ननर्माण, 
व्यवस्थमपन र संचमलन गना सवकनेछ र यस सम्बन्धी अन्य व्यवस्थम तोवकएबर्ोक्षजर् हनुेछ। 

१०. प्रोत्समहन गने: व्यपमररक, व्यवसमवयक र सेवमरू्लक भवन ननर्माण गदमा ननजी तथम सहकमरी 
िेत्रलमई प्रोत्समहन गररनेछ र यसको लमनग तोवकएबर्ोक्षजर् व्यवस्थम गररनेछ। 

११. रमजश्व तथम अन्य शूल्क: यस ऐन बर्ोक्षजर् भवन ननर्माण गने व्यक्षक्त, संस्थम स्थमनीय तह 
वम ननकमयले प्रदेश सरकमरलमई बझुमउन ु पने रमजश्व तथम अन्य शलु्क/दस्तरु तोवकए 
बर्ोक्षजर् हनुेछ। 

१२. सजमयको व्यवस्थमाः (१) कसैले यस ऐन बर्ोक्षजर् पूवा अनरु्नत नलनपुने ननकमयबमट त्यस्तो 
पूवा अनरु्नत ननलई वम स्थमनीय तहबमट नक्सम स्वीकृत नगरमई वम उक्षल्लक्षखत र्मपदण्ि 
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ववपरीत हनुेगरी भवन ननर्माण गरेर्म सम्बक्षन्धत स्थमनीय तहले त्यस्तो ननर्माण कमया तरुुन्त 
रोक्न ुपनेछ र सो को जमनकमरी तत्कमल र्न्त्रमलयले तोकेको ननकमय वम अनधकमरीलमई 
ददनपुनेछ। 

(२) कसैले यस ऐन बर्ोक्षजर् पूवा अनरु्नत ननलई नक्सम वम भवन संवहतमर्म 
उक्षल्लक्षखत र्मपदण्ि ववपरीत हनुे गरी भवन ननर्माण गरेर्म र्न्त्रमलयले तोकेको ननकमय वम 
अनधकमरीले त्यस्तो भवन वम त्यसको कुनै भमग भत्कमउन आदेश ददई त्यस्तो कमया गने 
ननकमय, स्थमनीय तह, व्यक्षक्त वम संस्थमलमई पचमस हजमरदेक्षख पमँचलमख रुपैयमँसम्र् जररवमनम 
गना सक्नेछ।  

(३) उपदफम (२) बर्ोक्षजर् र्न्त्रमलयले भवन ननर्माणको कुनै भमग भत्कमउन े
आदेश ददएकोर्म सो भमग नभत्कमएसम्र् त्यस्तो सम्पक्षत्त कसैलमई पनन कुनै व्यहोरमले हक 
छमिी ददन वम नधतो बन्धकी ददन नपमउने गरी रोक्कम रमख्न, त्यस्तो ननर्माण भएको भवनर्म 
धमरम, नबजलुी, टेनलफोन आदद ववतरण तथम ववतरण गररसकेको भए पनन त्यस्तो धमरम, नबजलुी, 
टेनलफोन आददको लमइन कमट्न सरे्त सम्बक्षन्धत कमयमालयर्म लेखी पठमउन ु पनेछ र 
सम्बक्षन्धत कमयमालयले पनन लेखी आएबर्ोक्षजर् तत्कमल गररददन ुपनेछ। 

(४) िनतपनूता सम्बक्षन्ध व्यवस्थम देहमयबर्ोक्षजर् हनुेछाः  

 (क) भवन तथम संरचनमहरुले ननधमारण गरेको भमरवहन गना नसकी, आवश्यक  

गणुस्तर नभएको कमरणले उक्त संरचनमको तोवकएको आय ु अगमवै 
दघुाटनम भई जनधनको िनत भएर्म उक्त भवन तथम संरचनम ननर्माण 
गने व्यक्षक्त वम संस्थमले ननर्माण सम्पन्न भए पिमत गजु्रकेो अवनधको 
ह्रमसकट्टम गरी तत्कमलीन अवस्थमको अनधकमर प्रमप्त ननकमयबमट रू्ल्यमँकन 
गरी नोक्समन भएको लमगत रकर्को पचमस प्रनतशत रकर् िनतपनूता 
ददनपुनेछ।  

          तर दैवव प्रकोप (भकूम्प, बमढीपवहरो, आगलमगी, चट यमङ) कम     

   कमरण भवनको िनत भएको अवस्थम र्मनथ उल्लेक्षखत िनतपनूताको   

   प्रमवधमन लमगू हनुेछैन। 

(ख) दफम १२ (४) (क) बर्ोक्षजर्कम िनत भएकम भवन तथम संरचनमको 
निजमइन, सपुरीवेिण गने व्यक्षक्त वम संस्थमलमई सम्बक्षन्धत ननकमयले एक 
लमखदेक्षख पमँच लमखसम्र् जररवमनम गना सक्नेछ। 
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(ग) कुनै भवन तथम संरचनम ननर्माणमनधन अवस्थमर्म वम दफम १२(४)(क) 
बर्ोक्षजर्को अवस्थम परी कसैको र्तृ्य ुभएर्म सम्बक्षन्धत ननकमयले र्तृकको 
पररवमरलमई सम्बक्षन्धत ननर्माण व्यवसमयीबमट पमँचलमख िनतपनूता भरमउन 
लगमउन ुपनेछ । समथै सोही कमरणबमट घमइते भएर्म घमइतेको औषनध 
उपचमर ननर्माण व्यवसमयीबमट गरमउने व्यवस्थम सम्बक्षन्धत ननकमयले गनुा 
पनेछ। 

(5) समवाजननक एवर् ्सरकमरी भवन ननर्माण गने सम्झौतम भएको नर्नत नभत्र 
कमर् शरुु नगने ननर्माण व्यवसमयीलमई सचेत गरमउने र तोवकएको सर्यनभत्रर्म कमर् सम्पन्न 
नगने ननर्माण व्यवसमयीलमई म्यमद थप हनुे अवस्थम नरहेर्म प्रत्येक ददन लमगत र्लु्यको 
०.१ प्रनतशत रकर् सम्बक्षन्धत ननकमयले जररवमनम गना सक्नेछ। 

१३. पनुरमवेदन: दफम (१2) को उपदफम (2) र (४) बर्ोक्षजर् सजमय गररएकोर्म क्षचत्त नबझेुर्म 
त्यस्तो आदेश पमएको नर्नतले तीस ददननभत्र सम्वक्षन्धत उच्च अदमलतर्म पनुरमवेदन ददन 
सक्नेछ।  

१4. भवन ननर्माण व्यवस्थम सदुृढीकरण तथम व्यवस्थमपन सनर्नत : (१) भवन ननर्माण तथम 
व्यवस्थमपनकम सम्बन्धर्म प्रदेश र स्थमनीय तह तथम प्रदेश र संघबीच आवश्यक सर्न्वय र 
सहकमया गना तथम  यस ऐन बर्ोक्षजर् भवन ननर्माणसम्वन्धी व्यवस्थमलमई प्रभमवकमरी बनमउन 
प्रदेश सरकमरले एक भवन ननर्माण व्यवस्थम सदुृढीकरण तथम व्यवस्थमपन सनर्नत गठन गना 
सक्नेछ।  

(२) उपदफम (१) बर्ोक्षजर्को सर्न्वय सनर्नतको गठन देहमय बर्ोक्षजर् हनुेछ: 

(क) र्न्त्री, भौनतक पूवमाधमर ववकमस र्न्त्रमलय   – अध्यि   

(ख) सक्षचव, र्खु्यर्न्त्री तथम र्क्षन्त्रपररषदको कमयमालय  – सदस्य   

(ग) सक्षचव, आन्तररक र्मनर्लम तथम कमनून र्न्त्रमलय   – सदस्य   

  (घ) प्रर्खु वम उपप्रर्खु  सम्बक्षन्धत र्हमनगरपमनलकम,  

उपर्हमनगरपमनलकम, नगरपमनलकम र गमउँपमनलकम  - सदस्य  

(ङ) सनर्नतले तोकेको ववषय ववज्ञ दईुजनम           - सदस्य  

(च) प्रदेशस्तरीय ननर्माण व्यवसमयी संघको प्रनतनननध   -सदस्य 

(छ) सक्षचव, भौनतक पूवमाधमर ववकमस र्न्त्रमलय -सदस्य सक्षचव 
  



8 
 

(३) भवन सर्न्वय सनर्नतको कमर्, कताव्य र अनधकमर देहमय बर्ोक्षजर् हनुेछ : 

 (क) यस ऐन बर्ोक्षजर् भवन संवहतम स्वीकृत गने। 

(ख) भवन संरचनम ननर्माणसम्बन्धी सर्स्यम वम वववमद उत्पन्न भएर्म 
त्यस्तो सर्स्यम वम वववमदकम सम्बन्धर्म आवश्यक ननणाय गने वम 
ननदेशन ददने। 

 (ग) प्रदेश सरकमरलमई भवन संरचनम ननर्माण सम्बन्धर्म आवश्यक 
नीनतगत सझुमव ददने। 

(घ) तोवकएबर्ोक्षजर् अन्य कमया गने। 

१5. पनुरमवेदन र खचाको असलु उपर : (१) यस ऐन ववपरीत हनुे गरी कसैले भवन संरचनम 
ननर्माण गरेर्म र त्यस्तो ननर्माण रोक्कम रमख्न वम भत्कमउन आदेश ददएकोर्म त्यस्तो आदेशर्म 
क्षचत्त नबझेुर्म क्षचत्त नबझु्ने पिले ननर्माण कमया रोक्कम रमखी आदेश भएको नर्नतले तीस ददन 
नभत्र सम्बक्षन्धत क्षजल्लम अदमलतर्म पनुरमवेदन गनुापनेछ र पनुरमवेदन परेकोर्म सम्बक्षन्धत 
ननकमय अनधकमरी वम स्थमनीय तहले फैसलमबर्ोक्षजर् गनुापनेछ र पनुरमवेदन नपरेर्म पनुरमवेदन 
गने म्यमद नमघे पनछ आदेशबर्ोक्षजर्को कमया गनुापनेछ। 

(२) उपदफम (१) बर्ोक्षजर्को म्यमदनभत्र सम्बक्षन्धत व्यक्षक्त, संस्थम वम सरकमरी 
ननकमयले त्यस्तो भवन वम त्यसको कुनै भमग नभत्कमएर्म भौनतक पूवमाधमर ववकमस र्न्त्रमलयले 
तोकेको ननकमय वम अनधकमरीले त्यस्तो भवन वम त्यसको कुनै भमग भत्कमउन सक्नेछ र 
त्यसरी भत्कमउँदम लमगेको खचा सम्बक्षन्धत व्यक्षक्त वम संस्थमबमट सरकमरी बमँकी सरह असलु 
उपर गररनेछ।   

(३) उपदफम (२) बर्ोक्षजर् भवन वम त्यसको कुनै भमग भत्कमउँदम भरर्ग्दरु प्रयमस 
गदमागदै पनन भत्कमउन ुपने भमगभन्दम बढी भमग भक्षत्कन गएर्म र्न्त्रमलय जवमफदेही हनुे 
छैन र त्यसरी भत्कमउन ुपनेभन्दम बढी भमग भक्षत्कन गई िनत पगु्न गए वमपत सम्बक्षन्धत 
व्यक्षक्तले िनतपूनता र्मग गना पमउनेछैन।   

(४) उपदफम (२) बर्ोक्षजर् र्न्त्रमलयले तोकेको अनधकमरी वम ननकमयले भवन वम 
त्यसको कुनै भमग भत्कमउँदम सम्बक्षन्धत गमउँपमनलकम अथवम नगरपमनलकमर्म कम्तीर्म तीन 
ददन अगमवै जमनकमरी गरमउन ुपनेछ।  
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(५) उपदफम (४) बर्ोक्षजर्को जमनकमरी ददए पनन त्यसरी भवन संरचनम भत्कमउँदम सम्भव भएसम्र् 
गमँउ/नगरपमनलकमको प्रर्खु वम उपप्रर्खु, अध्यि वम उपमध्यि वम विम अध्यि र्ध्ये कोही 
एक जनमको रोहवरर्म ननजहरु उपक्षस्थत नभए एक जनम विम सदस्य र अन्य दईुजनम 
स्थमनीय बमनसन्दमलमई रोहवरर्म रमख्न ुपनेछ। 

१6. सहयोग गनुापनेाः दफम (१६) को उपदफम (२) बर्ोक्षजर् र्न्त्रमलयले भवन वम त्यसको कुनै 
भमग भत्कमउँदम कसैले बमधम ववरोध गरेर्म स्थमनीय प्रशमसन तथम सम्बक्षन्धत गमउँपमनलकम, 
नगरपमनलकम वम अन्य सम्वक्षन्धत ननकमयको सहयोग र्मग गना सक्नेछ र त्यसरी सहयोग 
र्मग भएर्म  सम्वक्षन्धत ननकमयले आवश्यक सहयोग गनुापनेछ।  

१7. आदेश ददन सक्ने: प्रदेश सरकमरले कुनै जोक्षखर्यकु्त वम ववशेष िेत्रहरु घोषणम गरी त्यस्तम 
िेत्रहरुर्म भवन ननर्माण नगना आदेश ददन सक्नछे र ज्यमदै  परुमनम तथम जोक्षखर्यकु्त 
भवनहरुलमई भत्कमउन र सदुृढीकरण गना सरे्त आदेश ददन सक्नेछ।   

१8. सूचनम प्रकमशन गनुा पनेाः प्रदेश सरकमरले भवन संवहतम लमगू गररएको सूचनम सवासमधमरणको 
जमनकमरीको लमनग प्रदेश रमजपत्रर्म प्रकमशन गनुापनेछ।  

19. अनधकमर प्रत्यमयोजनाः र्न्त्रमलय वम र्न्त्रमलयले तोकेको ननकमय वम अनधकमरीले यस ऐन 
बर्ोक्षजर् आफूलमई प्रमप्त अनधकमर र्ध्ये आवश्यकतमअनसुमर केही अनधकमर स्थमनीय तह वम 
र्मतहतकम ननकमय वम अन्य कुनै अनधकृत कर्ाचमरीलमई प्रत्यमयोजन गना सक्नछे।  

२0. यसै ऐन बर्ोक्षजर् हनुे: यस ऐनर्म लेक्षखए जनत कुरमर्म यसै ऐन बर्ोक्षजर् र अन्यर्म प्रचनलत 
कमनूनबर्ोक्षजर् हनुेछ। 

२1. वमधम अड्कमउ फुकमउन सक्न े: यो ऐनको कमयमान्वयन गदमा कुनै वमधम अड्कमउ परेर्म 
र्न्त्रमलयले यो ऐनको प्रनतकूल नहनुे गरी वमधम अड्कमउ फुकमउन सक्नेछ। 

२2. ननयर् बनमउने अनधकमराः यस ऐनको उदे्दश्य कमयमान्वयन गना प्रदेश सरकमरले आवश्यक 
ननयर्, ननदेक्षशकम, कमयाववनध र र्मपदण्ि स्वीकृत गरी लमगू गना सक्नेछ।   



                                                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

उपरोक्त सम्बन्धमा मममि २०७६/5/9 गिे बसेको प्रदेश सभाको चौथो िथा 
बजेट अमधवेशनको 39 औ ँबैठकले पाररि गरेको ववधेयक “भवन मनमााण सम्बन्धमा 
व्यवस्था गना बनेको ववधेयक¸ २०७६" नेपालको संववधानको धारा २०१(१) बमोजजम 
प्रमाजणि गदाछु । 

 

 

______________ 

माननीय प्रददप कुमार भण्डारी 
सभामखु 


