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भवन ऐन, २०५५ 

लालमोहर र प्रकाशन मममि 

          २०५५।३।१८ 

संशोधन गने ऐन                                         प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

१. भवन (पहहलो संशोधन) ऐन, २०६४      २०६४।५।१४ 

२. गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६  २०६६।१०।७ 

३. केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२           २०७२।११।१३ 

४. केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५           २०७५।११।१९ 

 

२०५५ सालको ऐन नं. २ 

............. 
भवन मनमााण कार्ालाई मनर्ममि गने सम्बन्त्धमा व्र्वस्था गना बनकेो ऐन 

प्रस्िावनााः भकुम्प, आगलागी िथा अन्त्र् दैवी प्रकोपहरुबाट भवनहरुलाई र्थासम्भव सरुक्षिि 
राख्नको लामग भवन मनमााण कार्ालाई मनर्ममि गने सम्बन्त्धमा आवश्र्क व्र्वस्था गना बान्त्छनीर् 
भएकोले, 

श्री ५ महाराजामधराज वीरेन्त्र वीर हवक्रम शाहदेवको शासनकालको सत्ताइसौं वर्ामा संसदले 
र्ो ऐन बनाएकोछ । 

१. संक्षिप्त न नाम र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाम “भवन ऐन, २०५५” रहेको छ । 

(२) र्ो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी िोहकददएका 
िेरमा िोहकददएको मममिदेक्षि प्रारम्भ हनेुछ । 

 

२. पररभार्ााः हवर्र् वा प्रसंगले अको अथा नलागेमा र्स ऐनमा,– 
(क) “भवन” भन्नाले आवासीर्, औद्योमगक, व्र्ापाररक, कार्ाालर्, सभागहृ, अस्पिाल, 

शीि भण्डार, गोदाम घर वा अन्त्र् कुनै प्रर्ोगको लामग बनेको कुनै भौमिक 

                                                 

   र्ो ऐन संवि ्२०६५ साल जेठ १५ गिे देक्षि लागू भएको । 

 गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा क्षिहकएको । 

   र्ो ऐन इलाम लगार्िका क्षजल्लाका नगर िथा गा.हव.स. िेरमा मममि २०६२।११।१ गिेदेक्षि प्रारम्भ हनु ेगरी 
िोहकएको (नेपाल राजपर २०६२।११।१) । 



www.lawcommission.gov.np 

2 

 

संरचना सम्िन ु पछा र सो शब्दले त्र्स्िो संरचनाको कुनै भागलाई समेि 
जनाउँछ । 

(ि) “भवन संहहिा” भन्नाले दफा ९ को उपदफा (२) बमोक्षजम नेपाल 
सरकारबाट स्वीकृि राहिर् भवन संहहिा सम्िन ुपछा । 

(ग) “भवन मनमााण” भन्नाले नर्ाँ भवन बनाउने, परुानो भवन भत्काई पनुाः मनमााण 
गने, िला थप गने, मोहोडा फेने वा साहवकको भवनमा झ्याल, ढोका, बादाली, 
कौशी, दलान आदद थपघट गरी बनाउने वा सोसंग सम्बक्षन्त्धि अन्त्र् कार्ा 
सम्िन ुपछा । 

(घ) “समममि” भन्नाले दफा ३ बमोक्षजम गठन भएको भवन मनमााण व्र्वस्था 
सदुृहढकरण समममि सम्िन ुपछा । 

(ङ) “नक्सा” भन्नाले भवन मनमााण सम्बन्त्धी सम्पूणा रेिाक्षचर, हववरण र अन्त्र् 
कागजपर सम्िन ुपछा । 

(च) “नगरपामलका” भन्नाले प्रचमलि कानून बमोक्षजम गठन भएको नगरपामलका 
सम्िन ु पछा र सो शब्दले महानगरपामलका र उप–महानगरपामलका 
समेिलाई जनाउँछ । 

(छ) “सरकारी मनकार्” भन्नाले नेपाल सरकारको मन्त्रालर्, सक्षचवालर्, हवभाग 
िथा कार्ाालर् सम्िन ु पछा र सो शब्दले प्रचमलि कानून बमोक्षजम गठन 
भएको आर्ोग, पररर्द् र समममि समेिलाई जनाउँछ । 

(ज) “शहरी हवकास कार्ाालर्” भन्नाले शहरी हवकास िथा भवन मनमााण मडमभजन 
कार्ाालर् सम्िन ुपछा । 

३. भवन मनमााण व्र्वस्था सदुृहढकरण समममिको गठनाः (१) भवन मनमााण सम्बन्त्धी 
व्र्वस्थालाई सदुृहढकरण गनाको लामग नेपाल सरकारले भवन मनमााण व्र्वस्था सदुृहढकरण 
समममि गठन गनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोक्षजमको समममिमा देहार्का अध्र्ि िथा सदस्र्हरु 
रहनेछना्ः– 

(क) सक्षचव, 
सहरी हवकास मन्त्रालर्  – अध्र्ि 

                                                 

  पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  केही नेपाल एन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि । 
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 (ि) प्रमिमनमध, राहिर् र्ोजना आर्ोग   – सदस्र् 

 
(ग)  प्रमिमनमध, कानून, न्त्र्ार् िथा संसदीर्  

माममला मन्त्रालर्     – सदस्र् 

 (घ) सदस्र्-सक्षचव, नेपाल गणुस्िर पररर्द्   – सदस्र् 

 (ङ) डीन, इक्षन्त्जमनर्ररड्ड अध्र्र्न संस्थान   – सदस्र् 

 
(च) सहसक्षचव, 

संघीर् माममला िथा सामान्त्र् प्रशासन 

 मन्त्रालर् (नगरपामलका महाशािा हेने)  – सदस्र् 

 (छ) प्रमिु, व्र्ावहाररक हवज्ञान िथा प्रहवमध  
अनसुन्त्धान केन्त्र     – सदस्र् 

 (ज) भवन मनमााण सम्बन्त्धमा हवशेर् ज्ञान भएका  
व्र्क्षिहरुमध्रे् सहरी हवकास मन्त्रालर्ले  
मनोनीि गरेको बढीमा िीनजना व्र्क्षिहरु  –सदस्र् 

 
(ि)  महामनदेशक, शहरी हवकास िथा भवन 

 मनमााण हवभाग     –सदस्र्-सक्षचव 

(३)  ................ 
(४) समममिले आवश्र्क देिेमा सम्बक्षन्त्धि स्वदेशी वा हवदेशी हवशेर्ज्ञ वा अन्त्र् कुनै 

व्र्क्षिलाई समममिको बैठकमा पर्ावेिकको रुपमा भाग मलन आमन्त्रण गना सक्नेछ । 

(५) समममिको सक्षचवालर्को रुपमा शहरी हवकास िथा भवन मनमााण हवभागले 
काम  गनेछ । 

 

४. समममिको काम, किाव्र् र अमधकाराः र्स ऐनमा अन्त्र्र लेक्षिएदेक्षि बाहेक समममिको काम, 

किाव्र् र अमधकार देहार् बमोक्षजम हनेुछाः– 

(क) भकूम्प, आगलागी िथा अन्त्र् दैवी प्रकोपबाट भवनहरुमा पना सक्ने िमिलाई 
र्थासम्भव कम गना भवन मनमााण कार्ालाई मनर्ममि गराउने, 

(ि) भवन मनमााण कार्ालाई मनर्ममि गराउन भवन संहहिा िजुामा गरी स्वीकृमिको 
लामग नेपाल सरकार समि पेश गने, 

                                                 

  पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

  केही नेपाल एन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्वारा संशोमधि । 
  पहहलो संशोधनद्वारा क्षिहकएको। 
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(ग) भवन संहहिामा समर्ानकूुल सधुार गना िथा भवन मनमााण सम्बन्त्धी प्रकृर्ा 
वा प्रहवमधको हवकास गना आवश्र्क अध्र्र्न िथा अनसुन्त्धान गने गराउने, 

(घ) भवन संहहिामा उक्षल्लक्षिि मापदण्ड अनरुुप नक्सा स्वीकृि भए वा नभएको 
सम्बन्त्धमा जाँचबिु गराउने, 

(ङ) भवन मनमााणसंग सम्बक्षन्त्धि स्वदेशी वा हवदेशी सामग्रीहरुको गणुस्िर 
मनधाारण गना नेपाल गणुस्िर पररर्द्लाई मसफाररश गने, 

(च) भवन संहहिाको कार्ाान्त्वर्नमा देिापरेका समस्र्ाहरुलाई समर्ानकूुल सधुार 
गनाको लामग सम्बक्षन्त्धि मनकार्का प्राहवमधक हवशेर्ज्ञ िथा कमाचारीहरु समेि 
संलग्न गराई सभा वा गोष्ठी गने, गराउने, 

(छ) भवन संहहिाको उपर्ोमगिा सम्बन्त्धमा सवासाधारणलाई हवमभन्न माध्र्मद्वारा 
जानकारी गराउने, 

(ज) र्स ऐनको उद्देश्र् कार्ाान्त्वर्न गना आवश्र्क अन्त्र् काम गने, गराउने । 

 

५. समममिको बैठक र मनणार्ाः (१) समममिको बैठक समममिको अध्र्िले िोकेको मममि, समर् 
र स्थानमा आवश्र्किा अनसुार बस्नेछ । 

(२) समममिको बैठक बस्ने कम्िीमा िीन ददन अगामड समममिको सदस्र्–सक्षचवले 
बैठकमा छलफल हनेु हवर्र् सहहिको सूचना सबै सदस्र्हरुलाई ददन ुपनेछ । 

(३) समममिको कूल सदस्र् संख्र्ाको पचास प्रमिशि सदस्र्हरु उपक्षस्थि भएमा 
समममिको बैठकको लामग गणपूरक संख्र्ा पगुेको मामननेछ । 

(४) समममिको बैठकको अध्र्ििा समममिको अध्र्िले र मनजको अनपुक्षस्थमिमा 
समममिका सदस्र्हरुले आफूमध्रे्बाट छानेको सदस्र्ले बैठकको अध्र्ििा गनेछ । 

(५) समममिको बैठकमा बहमुिको रार् मान्त्र् हनेुछ र मि बराबर भएमा अध्र्ििा 
गने व्र्क्षिले मनणाार्क मि ददनेछ । 

(६) समममिको प्रत्रे्क बैठकमा उपक्षस्थि सदस्र्हरुको नाम, छलफल भएको 
हवर्र्वस्ि ु र बैठकमा भएका मनणार्हरु मनणार् पकु्षस्िकामा लेिी उपक्षस्थि सदस्र्हरुको 
सहीछाप गराई राख्न ु 

पनेछ । 

                                                 

  पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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(७) समममिको मनणार् समममिको सदस्र्–सक्षचवले प्रमाक्षणि गनेछ । 

(८) समममिको बैठक सम्बन्त्धी अन्त्र् कार्ाहवमध समममि आफैले मनधाारण गरे 
बमोक्षजम हनेुछ । 

 

६. उपसमममि गठन गना सक्नेाः (१) समममिले आफूले गनुा पने कुनै काम गना गराउन 
आवश्र्किा अनसुार सम्बक्षन्त्धि हवशेर्ज्ञ व्र्क्षिहरु समेि रहेका हवमभन्न उपसमममिहरु गठन 
गना सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम गदठि उपसमममिहरुको काम, किाव्र् र अमधकार 
समममिले िोहकददए बमोक्षजम हनेुछ । 

 

७. बैठक भत्तााः समममि िथा दफा ६ बमोक्षजम गदठि उपसमममिका सदस्र्हरु र आमक्षन्त्रि 
व्र्क्षिहरुले बैठकमा भाग मलए बापि नेपाल सरकारले िोहकददए बमोक्षजमको बैठक भत्ता 
पाउने छन ्। 

 

८. भवनको वगीकरणाः भवन संहहिाको िजुामा िथा कार्ाान्त्वर्न गने प्रर्ोजनको लामग भवनलाई 
देहार् बमोक्षजम चार वगामा वगीकरण गररनेछाः– 

(क)  “क” वगााः हवकमसि मलुकुमा अपनाइएका भवन संहहिा समेिको अनसुरण 
गरी इण्टरनेशनल स्टेट अफ आटामा आधाररि हनेु गरी बनाइने अत्र्ाधमुनक 
भवनहरू । 

(ि)  “ि” वगााः प्लीन्त्थ एररर्ा एक हजार वगाफीटभन्त्दा बढी, भइँुिला सहहि िीन 
िलाभन्त्दा बढी वा स्रक्चरल स्पान चार दशमलव पाँच (४.५) मीटरभन्त्दा 
बढी भएका भवनहरू ।  

(ग)  “ग” वगााः प्लीन्त्थ एररर्ा एक हजार वगाफीटसम्म, भइँुिला सहहि िीन 
िलासम्म वा स्रक्चरल स्पान चार दशमलव पाँच (४.५) मीटरसम्म भएका 
भवनहरू ।  

(घ)  “घ” वगााः िण्ड (क), (ि) र (ग) मा लेक्षिएदेक्षि बाहेकका काँचो वा पाको 
ईंटा, ढुङ्गा, माटो, बाँस, िर आदद प्रर्ोग गरी दईु िलासम्म बनाइने साना घर, 
छाप्राहरु । 

                                                 

  पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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९. भवन संहहिा स्वीकृि गराउन ुपनेाः (१) समममिले दफा ८ मा उक्षल्लक्षिि भवन वगीकरण 
समेिका आधारमा भवन संहहिा िर्ार गरी स्वीकृमिको लामग नेपाल सरकार, सहरी हवकास 
मन्त्रालर् समि पेश गनुा पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम पेश भएको भवन संहहिा नेपाल सरकार, सहरी हवकास 
मन्त्रालर्बाट स्वीकृि भएपमछ लागू हनेुछ । 

 

१०. भवन संहहिा अनरुुप भवन मनमााण गनुा पनेाः कुनै व्र्क्षि, संस्था वा सरकारी मनकार्ले भवन 
मनमााण गदाा भवन संहहिामा िोहकएको स्िर अनरुुप बनाउन ु पनेछ । त्र्सरी भवन 
मनमााण गदाा सो भवनको नक्सा र मडजाइन जनु स्िरको मडजाइनकिाा, इक्षिमनर्र वा 
आहका टेक्टबाट प्रमाक्षणि गराइएको हो कम्िीमा सोही स्िरको मडजाइनकिाा वा मनजको 
प्रमिमनमध, इक्षिमनर्र वा आहका टेक्टको रेिदेिमा मनमााण गनुा पनेछ । 

 

११. भवनको मडजार्न िथा नक्सा स्वीकृमि सम्बन्त्धी व्र्वस्थााः (१) नगरपामलका िेरमभर दफा 
८ मा उक्षल्लक्षिि “क”, “ि” वा “ग” वगाको भवन मनमााण गना चाहने व्र्क्षि, संस्था वा 
सरकारी मनकार्ले भवन मनमााण गना प्रचमलि कानून बमोक्षजम स्वीकृमिको लामग 
नगरपामलका समि दरिास्ि ददंदा नक्सासाथ मडजार्न समेि पेश गनुा पनेछ । 

  (२) र्ो ऐन लागू भएको गाउँपामलका िेरमभर दफा ८ मा उक्षल्लक्षिि “क” वा 
“ि” वगाको भवन मनमााण गना चाहने व्र्क्षि, संस्था वा सरकारी मनकार्ले भवनको नक्सा र 
मडजाइन िर्ार गरी शहरी हवकास कार्ाालर्बाट स्वीकृि गराउन ुपनेछ ।  

  िर “ग” वगाको भवनको हकमा प्रचमलि कानून बमोक्षजम नक्सा स्वीकृमिको लामग 
दरिास्ि ददंदा भवन संहहिा अनरुुपको नक्सा पेश गनुा पनेछ ।  

  (३) उपदफा (१) वा (२) बमोक्षजम पेश गररएका भवनको नक्सा र मडजाइन भवन 
संहहिा अनरुुप भएको व्र्होरा देहार्का व्र्क्षिबाट प्रमाक्षणि गराएको हनु ुपनेछाः– 

(क) दफा ८ मा उक्षल्लक्षिि “क” वगाको भवनको हकमा सम्बक्षन्त्धि 
मडजाइनकिााबाट,  

                                                 
  केही नेपाल एन संशोधन गने ऐन, २०७५ द्धारा संशोमधि । 

  पहहलो संशोधनद्वारा थप । 

  पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 
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(ि) दफा ८ मा उक्षल्लक्षिि “ि” वगाको भवनको हकमा नेपाल 
इक्षिमनर्ररङ्ग  पररर्द्मा दिाा भएको मसमभल इक्षिमनर्र वा 
आहका टेक्टबाट, 

(ग) दफा ८ मा उक्षल्लक्षिि “ग” वगाको भवनको हकमा मान्त्र्िाप्राप्त न 
क्षशिण संस्थाबाट मसमभल इक्षिमनर्ररङ्ग वा आहका टेक्ट हवर्र्मा 
कम्िीमा प्रमाणपर िह उत्तीणा गरेको व्र्क्षिबाट । 

 

१२. मापदण्ड हवपरीि नक्सा स्वीकृि गना नहनुेाः (१) नगरपामलकाले भवन संहहिामा उक्षल्लक्षिि 
मापदण्ड हवपरीि हनेु गरी नक्सा स्वीकृि गनुा हुँदैन । 

(२) नगरपामलकाले भवन संहहिा बमोक्षजम नक्सा स्वीकृि गरे नगरेको सम्बन्त्धमा 
शहरी हवकास कार्ाालर्ले आवश्र्क जाँचबिु गना सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोक्षजम जाँचबिु गदाा कुनै नगरपामलकाले भवन संहहिा हवपरीि 
हनेु गरी नक्सा स्वीकृि गरेको देक्षिएमा शहरी हवकास कार्ाालर्ले सोको प्रमिवेदन समममि 
समि पेश गनुा पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोक्षजम प्राप्त न भएको प्रमिवेदन छानमबन गदाा मनामसब देक्षिएमा 
समममिले भवन संहहिा बमोक्षजम नक्सा स्वीकृि गराउन सम्बक्षन्त्धि नगरपामलकामा लेिी 
पठाउन ुपनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोक्षजम लेिी आएमा सम्बक्षन्त्धि नगरपामलकाले पमन सो 
बमोक्षजम नक्सा स्वीकृि गराउन ुपनेछ । 

 

१३. भवन मनमााणको सपुररवेिण गना सक्नेाः (१) कुनै व्र्क्षि, संस्था वा सरकारी मनकार्ले भवन 
संहहिामा िोहकएको स्िर अनरुुप भवन मनमााण गरे नगरेको सम्बन्त्धमा नगरपामलका 
िेरमभरको हकमा नगरपामलकाले र गाउँपामलका िेरमभरको हकमा शहरी हवकास 
कार्ाालर्ले सपुररवेिण गना सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम सपुररवेिण गदाा नगरपामलका वा शहरी हवकास 
कार्ाालर्ले कुनै भवनको मनमााण भवन संहहिामा िोहकएको स्िर अनरुुप नभएको पाएमा 

                                                 

  पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 


  पहहलो संशोधनद्वारा थप। 

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
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भवन मनमााण गने सम्बक्षन्त्धि व्र्क्षि, संस्था वा सरकारी मनकार्लाई आवश्र्क मनदेशन ददन 
सक्नेछ र त्र्स्िो मनदेशन पालन गनुा सम्बक्षन्त्धि व्र्क्षि, संस्था वा सरकारी मनकार्को 
किाव्र् हनेुछ । 

 

१४. सजार्ाः (१) कसैले र्स ऐन बमोक्षजम नक्सा स्वीकृि नगराई वा त्र्स्िो स्वीकृि नक्सा 
वा भवन संहहिामा उक्षल्लक्षिि मापदण्ड हवपरीि हनेु गरी भवन मनमााण गरेमा नगरपामलका 
िेरमभरको हकमा नगरपामलकाले र गाउँपामलका िेरमभरको हकमा शहरी हवकास 
कार्ाालर्ले त्र्स्िो मनमााण कार्ा िरुुन्त्ि रोक्न आदेश ददन ुपनेछ ।  

(२) कसैले र्स ऐन बमोक्षजम नक्सा स्वीकृि नगराई वा त्र्स्िो स्वीकृि नक्सा वा 
भवन संहहिामा उक्षल्लक्षिि मापदण्ड हवपरीि हनेु गरी भवन मनमााण गरेमा नगरपामलका वा 
शहरी हवकास कार्ाालर्ले त्र्स्िो भवन वा त्र्सको कुनै भाग भत्काउन आदेश ददई त्र्स्िो 
कार्ा गने व्र्क्षि वा संस्थालाई पचास हजार रुपैर्ाँसम्म जररबाना गना सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोक्षजम नगरपामलका वा शहरी हवकास कार्ाालर्ले भवन 
मनमााणको कुनै भाग भत्काउने आदेश ददएकोमा सो भाग नभत्काएसम्म त्र्स्िो सम्पक्षत्त 
कसैलाई पमन कुनै व्र्होराले हक छाडी ददन वा मधिो बन्त्धकी ददन नपाउने गरी रोक्का राख्न, 

त्र्स्िो मनमााण भएको भवनमा धारा, मबजलुी, टेमलफोन आदद हविरण गना नलगाउन िथा 
हविरण गररसकेको भए पमन त्र्स्िो धारा, मबजलुी, टेमलफोन आददको लाइन काट्न समेि 
नगरपामलका वा शहरी हवकास कार्ाालर्ले सम्बक्षन्त्धि कार्ाालर्हरुमा लेिी पठाउन ुपनेछ 
र सम्बक्षन्त्धि कार्ाालर्ले पमन लेिी आए बमोक्षजम गरी ददन ुपनेछ । 

 

१५. पनुरावेदनाः दफा १४ को उपदफा (२) बमोक्षजम नगरपामलका वा शहरी हवकास 
कार्ाालर्ले ददएको आदेशमा क्षचत्त नबझु्नेले त्र्स्िो आदेश पाएको मममिले पैंिीस ददनमभर 
सम्बक्षन्त्धि क्षजल्ला अदालिमा पनुरावेदन ददन सक्नेछ । 

 

१६. भवन भत्काउन ेर लागकेो िचा असलु गनेाः (१) दफा १४ को उपदफा (२) बमोक्षजम 
कुनै भवन वा त्र्सको कुनै भाग भत्काउने आदेश भएमा त्र्स्िो आदेश उपर दफा १५ 
बमोक्षजम पनुरावेदन परेकोमा क्षजल्ला अदालिबाट त्र्स्िो भवन वा त्र्सको कुनै भाग 

                                                 

  पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
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भत्काउने गरी मनणार् भएको मममिले पैंिीस ददनमभर र पनुरावेदन नपरेकोमा पनुरावेदन गने 
म्र्ाद नाघेको मममिले पैंिीस ददनमभर सम्बक्षन्त्धि व्र्क्षि, संस्था वा सरकारी मनकार्ले त्र्स्िो 
भवन वा त्र्सको कुनै भाग भत्काउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजमको म्र्ादमभर सम्बक्षन्त्धि व्र्क्षि, संस्था वा सरकारी 
मनकार्ले त्र्स्िो भवन वा त्र्सको कुनै भाग नभत्काएमा नगरपामलका वा शहरी हवकास 
कार्ाालर्ले नै त्र्स्िो भवन वा त्र्सको कुनै भाग भत्काउन सक्ने छ र त्र्सरी भत्काउँदा 
लागेको िचा सम्बक्षन्त्धि व्र्क्षि वा संस्थाबाट सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गररनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोक्षजम नगरपामलका वा शहरी हवकास कार्ाालर्ले भवन वा 
त्र्सको कुनै भाग भत्काउँदा भरमग्दरु प्रर्ास गदाागदै पमन भत्काउन ु पने भागभन्त्दा बढी 
भाग भक्षत्कन गएमा नगरपामलका वा शहरी हवकास कार्ाालर् जवाफदेही हनेु छैन र त्र्सरी 
भत्काउन ु पनेभन्त्दा बढी भाग भक्षत्कन गई िमि पगु्न गए बापि सम्बक्षन्त्धि व्र्क्षिले 
िमिपूमिा माग गना पाउने छैन । 

  (४) उपदफा (२) बमोक्षजम शहरी हवकास कार्ाालर्ले भवन वा त्र्सको कुनै भाग 
भत्काउँदा सम्बक्षन्त्धि गाउँपामलकाको अध्र्ि, उपाध्र्ि वा सम्बक्षन्त्धि वडा अध्र्िको 
रोहवरमा र मनजहरू नभएमा वा उपक्षस्थि नभएमा गाउँपामलकाको सक्षचव र मनज पमन 
उपक्षस्थि नभएमा स्थामनर्स्िरको कम्िीमा चारजना वामसन्त्दाको रोहवरमा भत्काउन ु   
पनेछ । 

 

१७. सहर्ोग गनुा पनेाः दफा १६ को उपदफा (२) बमोक्षजम नगरपामलका वा शहरी हवकास 
कार्ाालर्ले भवन वा त्र्सको कुनै भाग भत्काउँदा कसैले बाधा हवरोध गरेमा नगरपामलकाले 
स्थानीर् प्रशासनको र शहरी हवकास कार्ाालर्ले स्थानीर् प्रशासन िथा सम्बक्षन्त्धि 
गाउँपामलकाको सहर्ोग माग गना सक्नेछ र त्र्सरी सहर्ोग माग भएमा नगरपामलका वा 
शहरी हवकास कार्ाालर्लाई आवश्र्क सहर्ोग गनुा पनेछ । 

 

१८. सूचना प्रकाशन गनुा पनेाः (१) नेपाल सरकारले भवन संहहिा लागू गररएको सूचना 
सवासाधारणको जानकारीको लामग नेपाल राजपरमा प्रकाशन गनेछ ।  

                                                 

  पहहलो संशोधनद्वारा थप। 


  पहहलो संशोधनद्वारा संशोमधि । 

   केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा संशोमधि । 
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(२) उपदफा (१) बमोक्षजम सूचना प्रकाशन भएपमछ भवन संहहिाको प्रमिमलहप मलन 
चाहने व्र्क्षिले िोहकएको दस्िरु बिुाई शहरी हवकास कार्ाालर्बाट भवन संहहिाको 
प्रमिमलहप प्राप्त न गना  सक्नेछ । 

 

१९. अमधकार प्रत्र्ार्ोजनाः समममिले र्स ऐन बमोक्षजम आफूलाई प्राप्त न अमधकार मध्रे् 
आवश्र्किा अनसुार केही अमधकार समममि वा दफा ६ बमोक्षजम गदठि उपसमममिका 
सदस्र्हरु, सरकारी मनकार्, नगरपामलका, शहरी हवकास कार्ाालर् वा अन्त्र् कुनै अमधकृि 
कमाचारीलाई प्रत्र्ार्ोजन गना सक्नेछ । 

 

२०. मनदेशन ददन सक्नेाः (१) नेपाल सरकारले भवन संहहिा िजुामा िथा कार्ाान्त्वर्न गने 
सम्बन्त्धमा समममिलाई आवश्र्क मनदेशन ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्षजम नेपाल सरकारले ददएको मनदेशन पालन गनुा समममिको 
किाव्र् हनेुछ । 

 

२१. र्सै ऐन बमोक्षजम हनुेाः र्स ऐनमा लेक्षिए जमि कुरामा र्सै ऐन बमोक्षजम र अरुमा प्रचमलि 
कानून बमोक्षजम हनेुछ । 

 

२२. मनर्म बनाउन े अमधकाराः र्स ऐनको उद्देश्र् कार्ाान्त्वर् गना नेपाल सरकारले आवश्र्क 
मनर्महरु बनाउन सक्नेछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------- 
रष्टव्र्ाः  (१)  केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्त्िर भएका शब्दहरूाः–  
                 “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 

(२)  भवन (पहहलो संशोधन) ऐन, २०६४ द्वारा रूपान्त्िर भएका शब्दहरूाः– 

   “आवास िथा भौमिक र्ोजना मन्त्रालर्” को सट्टा “भौमिक र्ोजना िथा मनमााण मन्त्रालर्” ।  
(३)  केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा रुपान्त्िर भएका शब्दहरुाः– 

    “कानून, न्त्र्ार् िथा संसदीर् व्र्वस्था मन्त्रालर्” को सट्टा “कानून, न्त्र्ार् िथा संसदीर् माममला 
मन्त्रालर्” । 


