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१. प्रारम्भिक 

 मिमि २०७२ साल वैशाख १२ गिे र २९ गिे गएको मवनासकारी भकुम्पबाट िलुकुिा जनधनको 

अिलुनीय एवं अपुरणीय क्षिी भएको छ । आवास, शैमक्षक संस्था, स्वास््य संस्था, ब्यापाररक 

प्रमिष्ठान, कायाालय भवनहरु, वमस्िहरु, खानेपानी, बाटो जस्िा भौमिक संरचनाहरु िहसनहस 

भएका छन । यस अकल्पनीय दुुःखद घटना पश्चाि भवन लगायि भौमिक संरचनाहरुको बैज्ञामनक 

र ब्यवमस्थि िापदण्डको आवश्यकिा अझ टड्कारो भएको छ । मशवराज नगरपामलकाले यस 

अमघदमेख नै सािान्य भवन िापदण्ड लाग ूगद ैआएको भएिापमन हालको अवस्थािा पणूारुपिा 

भवन संमहिा कायाान्वयन गनाको लामग दररलो िापदण्डको आवश्यकिा िहशसु गररएको 

पररप्रके्ष्यिा नेपाल सरकार (िानमनय िन्री स्िरको) मिमि २०७२।०४।२९ को मनणायानसुार स्वी कृि 

बस्िी मबकास, शहरी योजना िथा भवन मनिााण सम्बन्धी आधारभिू िागादशान, २०७२ जारी गरी 

संघीय िामिला िथा सािान्य प्रशासन िन्रालयद्वारा मनदशेन भए बिोमजि उक्त आधारभिू 

िागादशान, २०७२ सिेिलाई आधार िानी मशवराज नगरपामलकाको भवनमनिााण िापदण्ड, २०७७ 

ियार गररएको छ । हाल बमस्ि मबकास, शहरी योजना िथा भवन मनिााण सम्बमन्ध आधारभिु 

मनिााण िापदण्ड, २०७२, (पमहलो संशोधन, २०७३) लाई सिेि आधार िामन स्थानीय सरकार 

सञ्चालन ऐन, २०७४ को  दफा २७ को उपदफा (४)¸ (५) ले मदएको अमधकार प्रयोग गरर 

मशवराजन गरपामलका नगर कायापामलकाले “म्िवराज नगरपाम्लकाको िवन म्नर्ााण 

र्ापदण्ड, २०७७” जारी गरेको छ । 

२. संम्िप्त नार् र प्रारभि 

(क) यस िापदण्डको नाि “मशवराज नगरपामलकाको भवन मनिााण िापदण्ड, २०७७” रहकेो 

छ । 

 (ख) यो िापदण्ड नगर कायापामलकाबाट स्वीकृि भएको मिमिदेमख लाग ुहुनेछ । 

३. पररिाषााः  मवषय वा प्रसंगले अको अथा नलागेिा यस भवन िापदण्डिा¸- 

 “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ िथा भवन ऐन २०५५, लाई 

सम्झन ुपदाछ ।  

 “म्नयर्ावली” भन्नाले भवन मनयिावली, २०६६ लाई सम्झन ुपदाछ । 

 “नगरपाम्लका” भन्नाले (यस पमछ न.पा. भनी सम्बोधन भएको) मशवराज 

नगरपामलकालाई सम्झन ुपदाछ । 

 “अम्िकृत ” भन्नाले यस मशवराज नगरपामलकाको प्रिखु प्रशासकीय अमधकृिलाई 

सम्झन ुपदाछ ।  

  “म्विाग” भन्नाले सहरी मवकास िथा भवनमनिााण मवभागलाई जनाउँदछ । 



 

 

 “म्डम्िजन कायाालय” भन्नाले मवभाग अन्िगािको मडभीजन कायाालयलाई जनाउँदछ 

। 

 “प्राम्िकरण” भन्नाले काठिाडौं उपत्यका मवकास प्राधीकरण वा त्यस्िै मकमसिको 

एउटा मनमश्चि भौगोमलक सीिानामभर रहकेो सहरी मवकास प्रामधकरणलाई जनाउँदछ । 

 “न.म्व.स.” नगर मवकास ऐन¸ २०४५ अन्िगाि गठन गररएको नगर मवकास समिमिलाई 

जनाउँदछ । 

 “जग्गा उपयोग प्रम्तित (Ground Coverage)” भन्नाले भवनको भइूिलाको 

क्षेरफल र भवन बन्ने जग्गा वा घडेरीको के्षरफलको अनपुािलाई १०० ले गणुा गदाा हुन 

आउने प्रमिशिलाई जनाउँदछ । 

 “िूई िेत्रको अनुपात (FAR Floor Area ratio)” भन्नाले भवनको सम्पणूा 

िलाहरुिा मनमिाि क्षेरफलको योगफललाई भवन बन्ने जग्गा वा घडेरीको क्षेरफलले भाग 

गरेर आएको भागफललाई जनाउँदछ । 

 “सडकको अम्िकार िेत्र (Right of Way)” भन्नाले ऐन, मनयििथा स्वीकृि 

िापदण्डले िोकेको सडकको चौडाइलाई जनाउँदछ । 

 “सेटब्याक ( Set Back)” भन्नाले आफुले आफ्नो जग्गािा भवन बनाउँदा साँध 

मसिाना, साबाजमनक सम्पत्ती र सडक अमधकार के्षरबाट छाड्न ु पने न्युनिि दरुीलाई 

जनाउँदछ । 

 “खुल्लािेत्र (Open Space)” भन्नाले बस्िी मबकास क्षेरिा जमिन मभर 

अत्यावश्यक साबाजमनक पूवााधार सेवा मबस्िार गना बाहके कुनै भौमिक संरचना मनिााण 

गना मनुःशेध गररएको क्षेरलाई जनाउँदछ । यसिा स्थानीय िहले कुनै संरचना मनिााण गना 

नपाउने गरर खलुा के्षर घोषणा गरेका सावाजमनक, प्रिी, ऐलानी आदी जमिनलाई सिेि 

जनाउँदछ । 

 “टाम्सएको िवन (Attached Building)” भन्नाले जग्गाको साँध मसिानािा टाँसेर 

बनाउन प्रस्िाव गररएको वा बनाईएको भवनलाई जनाउँदछ । 

 “जोम्डएको िवन (Joined Building)” भन्नाले बेग्ला बेग्लै स्वामित्व भएको एक 

आपसिा भार वहन अंगहरु संयकु्त रुपिा मनिााण गना प्रस्िाव गररएको वा मनिााण भएको 

भवनलाई जनाउँदछ । 

 “आंम्िक म्नर्ााण सभपन्न” भन्नाले उपयोग गना मिल्ने गरी न्यनुिि १ िला मनिााण 

भएको भवनलाई जनाउँदछ । 

 “तोम्कएको प्राम्वम्िक सम्र्म्त” भन्नाले स्थानीय मनकायका प्रिखुको संयोजकत्विा 

मनजले िोकेको सम्बमन्धि मबभाग वा शाखाको इमन्जमनयर, शहरी मबकास िथा भवन 



 

 

मनिााण मबभाग र मजल्ला प्रामबमधक कायाालयको प्रमिमनमध, नापी अमधकृि िथा 

आिन्रीि मबशेषज्ञहरु समहिको समिमिलाई जनाउँदछ । 

 “म्नयन्त्रीत िौम्तक योजना (Secured Physical Plan)” भन्नाले मनयन्रीि रुपिा 

िार प्रयोग हुने साँध मसिानालाई पखााल लगाएर सरुमक्षि गररएको भौमिक योजनालाई 

जनाउँदछ । 

 “सावाजम्नक िौम्तक योजना (Public Physical Plan)” भन्नाले केही स्वामित्व 

किााहरुले आफ्नो लगानी िा मबकास गरेको िर मिनका सडक, खलु्ला के्षर आदी 

साबाजमनक प्रयोगको लामग सिेि खलु्ला गररएको भौमिक योजनालाई जनाउँदछ । 

 “वातावरण रै्त्री स्थाम्नय िासनको प्रारुप” भन्नाले नेपाल सरकारले 

२०७०।०६।२३ िा स्वीकृि गरेको वािावरणिैरी स्थानीय शासन प्रारुप, २०७० 

(Environment Friendly Local Governance Framework, 2013) लाई 

जनाउँदछ । 

 “र्ाटो परीिण” भन्नाले शहरी मबकास िन्रालय वा संघीय िामिला िथा सािान्य 

प्रशासन िन्रालयले जारी गरेको िाटो पररक्षण मनदमेशकाले िोकेको पररक्षण 

प्रकृया/मबमधलाई जनाउँदछ । 

 “आिारिूत सार्ाजम्नक पूवाािार सेवाहरु” भन्नाले सडक, ढल, खानेपानी, मबजलुी 

आदीलाई जनाउँदछ । 

 “इम्न्जम्नयर/आम्का टेक्ट” भन्नाले नेपाल इमन्जमनयररङ्ग पररषदिा दिाा भई 

इमन्जमनयररङ्ग ब्यवसाय गना सम्बमन्धि मनकायबाट अनिुमि प्राप्त मबशेषज्ञलाई जनाउँदछ 

। 

 “िवनको िेत्रफल” भवनको सम्बन्धिा क्षेरफल भन्नाले भवनको बामहरी गारो र 

भवनले ओगटेको गारो सिावेश भएको प्लीन्थ लेभलिा होरीजेन्टल सेक्सनको क्षेरफल 

भन्ने बमुझन्छ । 

 “एयरकम्न्डसनीङ्ग” कुनै ढामकएको ठाउँको आवश्यकिा पूरा गना वायकुो िापक्रि, 

उष्णिा, सफाई र मविरणलाई एकै पल्ट मनयन्रणको लामग गररने प्रशोधन प्रमक्रया । 

 “थप तथा पररवतान” िापदण्डिा भए अनसुार के्षरिा पररविान वा उचाइिा पररविान 

वा भवनको कुनै भाग हटाउने वा कुनै गारो अथवा त्यसको भागिा छेकवार लगाउने 

कोलिु, बीि, भईू वा आविजाविका कुनै पहुचंलाई वन्द वा पररविान गने । 

 “सेवा सुम्विा” सडक बाटो, खलु्ला के्षर, पाका , िनोरञ्जन क्षेर, खेलिैदान, बगैचा, 

खानेपानी, मवद्यिु आपूमिा, सडक बत्ती, ढल, सावाजमनक मनिााण कायाहरु र अन्य सेवा 

समुवधा िथा आवश्यक मवषयहरुलाई सिेि जनाउँछ । 



 

 

 “स्वीकृत िएको” यस िापदण्ड अन्िगाि नगरपामलकाले स्वीकृि गरेको भन्ने बमुझन्छ 

। 

 “र्ादाम्ल” आउन जानहुने वा बस्न समकने पारामपट, ह्यान्डरेल, बालषु्रेड सिेिको 

होरीजेन्टल क्यान्टीलेभर वा अन्य प्रोजेक्सन । 

 “वेसरे्न्ट” पणूा वा आमशंक रुपले जिीनिनुी रहकेो भवनको िल्ला । 

 “िवन” भन्नाले िानव बसोबासको लामग प्रयोग हुने वा नहुने, कुनैपमन उद्दशे्यको लामग 

मनिााण हुने र जनुसकैु मनिााण सािग्रीबाट मनिााण गररने स्रक्चर यसिा िल मदइएका 

अनसुार सिावेश हुन सक्छुः   

क) जग, प्लीन्थ, गारो, भईू, छाना, मचम्नी, प्लम्वीङ्ग िथा भवन सेवाहरु, जडान गररएका 

प्लेटफिाहरु । 

ख) बरण्डा, बादाली, कनीस, प्रोजेक्शन आमद । 

ग) भवनको भागहरु र त्यसिा जडान भएका कुनै कुरा । 

घ) कुनै जग्गा वा ठाउँलाई घेनाको लामग बनाइएका गारोहरु, स्रक्चरहरु आमद । 

ङ) िरल रासायमनकहरु वा पानी भण्डार गना मनिााण गररएका वा जडान गररएका 

टयाङ्कीहरु, पौडी खेल्ने पोखरीहरु । 

 “क वगाका िवन” भन्नाले भवन ऐन¸ २०५५ को दफा ८(क) अनसुार मवकमसि 

िलुकुिा अपनाइएका भवन संमहिा सिेिको अनुशरण गरी इन्टरनेसनल स्टेट अफ आटा 

िा आधाररि हुने गरी बनाइने अत्याधमुनक भवनहरुलाई जनाउँदछ । 

 “ख वगाका िवन ”  भन्नाले भवन ऐन¸ २०५५ को दफा ८(ख) अनसुार प्लीन्थ एररया 

एक हजार वगा मफट भन्दा बढी, भइुिल्ला समहि िीन िल्ला भन्दा बढी, वा स्रक्चरल 

स्पान चार दशिलव पाँच ( ४.५) िीटर भन्दा बढी, रुि साइज १३.५ वगा मिटर भन्दा 

बढी भएका भवनहरुलाई जनाउँदछ । 

 “ग वगाका िवन” भन्नाले भवन ऐन¸ २०५५ को दफा ८(ग) अनसुार प्लीन्थ एररया 

एक हजार वगा मफट सम्ि, भइुिल्ला समहि िीन िल्लासम्ि वा स्रक्चरल स्पान चार 

दशिलव पाँच(४.५) िीटर सम्ि, रुि साइज १३.५ वगा मिटर भन्दा कि भएका 

भवनहरुलाई जनाउँदछ । 

 “घ वगाका िवन” भन्नाले भवन ऐन¸ २०५५ को दफा ८(घ) अनसुार खण्ड (क), (ख) 

र (ग) िामथ लेमखए दखेी बाहकेको काचो वा पाको इटा, ढुङ्गा, िाटो, बाँस, खर आमद 

प्रयोग गरी दइु िल्ला सम्ि बनाइने साना घर छाप्राहरुलाई जनाउँदछ । 

 “सिा िवन” रिाइलो गना, िनोरञ्जनको लामग सािामजक, धामिाक भ्रिण वा अन्य 

उद्दशे्यहरुको लामग जनसिूह भेला हुने भवन वा भवनको भाग । यसिा नाचघर, मसनेिा 



 

 

हल, सभाहलहरु, मसटीहलहरु, अमडटोरीयि, प्रदशानहल, म्यमूजयि, शारररीक 

ब्यायािशाला, रेषु्टरा, खाने बस्ने घरहरु, पजुा कोठाहरु, नाचघर, क्लवहरु, जीिखाना र 

सडक रेल्वे, हवाइजहाज, पानी जहाज वा अन्य सावाजमनक यािायािका स्टेशनहरु र 

िनोरञ्जन स्थलहरु सिावेश हुन सक्छ । 

 “व्यवसाम्यक िवन” व्यवसामयक कारोवार, लेखा अमभलेख राख्ने कायाालयहरु, 

बैंकहरु, पेशागि फिाहरु, ब्यवसामयक कारोबार र लेखा अमभलेख राख्निा प्रयोग हुने 

कुनै भवन वा भवनको भागलाई जनाउँछ । 

 “िैम्िक िवन” उपयकु्त बोडा वा मवश्व मवद्यालय वा अन्य अमधकार प्राप्त मनकायबाट 

िान्यिा प्राप् ि मवद्यालय वा िहामवद्यालयको रुपिा पूणा रुपले प्रयोग हुने भवन । यसिा 

प्रमशक्षणको लामग उपयोग हुने भवन¸ शैमक्षक उद्दशे्यको लामग आवश्यक िनोरञ्जन िथा 

अनसुन्धान प्रमिष्ठानहरुका साथ ैअत्यावश्यक किाचारीहरुको लामग आवामसय भवनहरु 

र शैमक्षक संस्थासंग आवद्ध आफ्नो क्याम्पस मभर वा बामहर रहकेा छारावासहरुलाई 

सिेि जनाउँछ । 

 “औद्योम्गक िवन” एसेम्वली प्लानट, प्रयोगशालाहरु, पावरप्लान्टहरु, ररफाइनरीहरु, 

ग्लास प्लान्टहरु, िीलहरु, दगु्धउद्योगहरु, कलकारखानाहरु जस्िा वस्ि ु उत्पादन गना, 

जडान गना वा प्रशोधन गनािा उपयोग हुने भवन वा भवनको भागलाई जनाउँछ । 

 “संस्थागत िवन” सरकारी वा अधासरकारी संगठन वा िान्यिा प्राप्त गठुीले मनिााण 

गरेको सांस्कृमिक िथा संबद्ध मक्रयाकलापहरुका लामग सभा भवन, अमडटोररयि वा 

शारीररक वा िानमसक रोगबाट ग्रमसि व्यमक्तहरुको स्याहार ससुार गने, मभन्न िरीकाले 

सक्षि व्यमक्तहरु, टुहुराहरुको स्याहार ससुार गने, एकल िमहला, वालवामलका, गररव 

अथवा जेष्ठ नागररकहरुलाई सतु्ने ब्यवस्था भएको भवनहरु सिावेश हुन सक्छ । 

धिाशालाहरु, अस्पिालहरु, झ्यालखाना, िानमसक अस्पिाल,  सधुारगहृ भवनहरु आमद 

। 

 “व्यापाररक िवनहरु” पणूा ब्यापाररक भवनको अलावा कुनै ब्यापाररक प्रयोजनिा 

रहकेो र कुनै आवामसय प्रयोजनिा रहेको पसलहरु, भण्डारण गने गोदाि भवन, 

प्रदशानीको लामग बजार, थोक वा खदु्रा व्यापार आमदको लामग उपयोग गररने भवनहरु 

आदी । 

 “र्हु तल्ले िवन वा अग्ला िवनहरु”  ५ िल्ला भन्दा बढी वा सडकको जमिन 

लेभलबाट १५ मिटर भन्दा बढी उचाई भएको भवन । 

 “र्हुतल्ले सवारी पाम्का ङ्ग”  दईु वा बढी िल्लाहरु जिीनिनुी वा िामथ भएको गाडी 

िोटरसाईकलहरु पामका ङ्ग गररने भवन । 



 

 

 “कायाालय िवनहरु” कायाालय वा कायाालय उद्दशे्यको लामग वा कायाालयको 

सहायक कायाको लामग प्रयोग हुने भवन वा भवनको भाग¸ कायाालय उद्दशे्यहरुिा मनम्न 

मलमखि मवषयहरु सिावेश हुन सक्छ । 

क) प्रशासमनक उद्दशे्यहरु, सहायक कायाहरु, रकि कारोवार, टेमलफोन िथा कम्प्यटुर 

अपरेटर आमद । 

ख)   सहायक कायािा लेखापढी, लेखा रेकडा, कागज धलुाउने, टाइमपङ्ग, फाइमलङ्ग, 

प्रकाशनको  लामग सम्पादन सम्बन्धी कायाहरु आमद । 

 “म्विेष िवन”  यसिा मनम्नमलमखि सिावेश हुने छुः सभागहृ, औद्योमगक भवन, थोक 

व्यापारको लामग प्रयोग हुने भवनहरु, होटेलहरु, छारावासहरु, पणूािुः वािावरण 

अनकुुमलि बनाइएका भवनहरु, १५ मिटर भन्दा बमढ उचाई भएका भवनहरु र ६०० वगा 

मि. भन्दा बढी क्षेरफल भएका घर । 

 “िण्डार गृह” भण्डारणको लामग प्रयोग हुने भवन वा भवनको भाग¸ गोदाि घर, कोल्ड 

स्टोर¸ ढुवानी मडपो, पररवहन शेड,  स्टोर हाउस,  सावाजमनक ग्यारेज,  ह्यांगर,  रक 

टमिानल, िवेलाहरु आमद। 

 “आवासीय िवन” साधारण आवासीय प्रयोगिा आउने सतु्ने¸ बस्ने भवन जसिा 

पकाउने समुवधाहरु रहकेो हुन्छ । यसिा एक वा एक भन्दा बढी पररवारको बसोवास, 

अपाटािेन्ट घरहरु फ्लाटहरु र मनजी ग्यारेजहरु सिाबेश हुन सक्छ । 

 “छुटै्ट िवन” अन्य भवनहरुले नछोएका गारो िथा छाना भएको र घडेरीको चारैिफा  

खामल जग्गा भएको भवन । 

 “सेर्ी म्डट्याच्ड िवन” यस मवमनयििा उल्लेख गररएका िीन साइडिा खलु्ला जग्गा 

भएको भवन । 

 “असुरम्ित िवन” यसिा मनम्न मलमखि भवनहरु सिावेश हुन सक्छुः 

क) असरुमक्षि स्रक्चर भएको घर¸ 

ख) अस्वस्थकर¸ 

ग) आविजावि गना पहुचँ पयााप्त नभएको¸ 

घ) आगलागीको खिरा बढी भएको¸ 

ङ) रहन बस्नको लामग खिरापूणा¸ 

च) िौजदुा उपयोगका कारणले गदाा सरुक्षा, स्वास््य वा जन कल्याणिा खिरा भएको 

(प्रयोगिा नभएको) आमद । 

नोटाः- सवै असुरम्ित िवन स्रक्चरहरुलाई सहरी म्वकास तथा िवन म्नर्ााण 

म्विाग/नगरपाम्लकाको म्नदेिनर्ा र्र्ात गरी पुनाःस्थापना गनुा पनेछ । यस्ता 



 

 

िवनहरु म्वरुद्ध कारवाही गदाा म्विाग/नगरपाम्लकाले अवलभर्न गने म्वम्िहरु 

प्रचम्लत ऐन र्र्ोम्जर् हुनेछ । 

 “िवन रेखा” यसले कुनै भवनको मप्लन्थले छुने स्थान वा सडकिा िोमकएको रेखालाई 

सिेि जनाउँछ । 

 िवन उचाईको नापाः 

क) सििल छाना भएिा सािनु्नेको सडक सिहबाट भवनको सबभन्दा अग्लो भागको 

टुप्पोसम्ि । 

ख) स्लोप छाना भएिा बामहरी गारो र छानाको सिहको मिलनमवन्द ुसम्िको उचाई । 

ग) सडक सािनु्ने मभरालो भाग भएिा मभरालो भागको िल्लो भाग र टुप्पो भागको 

िध्यमवन्द ु सम्िको उचाई । भवनको सजावट बाहेक अन्य उद्दशे्यको लामग 

रामखएको वास्िकुला सम्बन्धी मवशेषिाहरुलाई उचाईको नापिा सिावेश गररने 

छैन । 

 “छज्जा (क्यानो पी)” यसले िल लेमखएअनसुार भएिा मलन्टेलको लेभलसम्ि गारो 

दमेख भवनको द्वारसम्िको क्यान्टीलेभर प्रोजेक्शनलाई बझुाउँछ । 

क) घडेरी रेखा भन्दा यो वामहर नमनस्कने गरी राख्ने । 

ख) यसको उचाई जिीनबाट २.३ मि. भन्दा कि नराख्ने । 

ग) यसिा कुनै स्रक्चर नराख्ने र िामथल्लो भाग आकाशिफा  खलु्ला राख्ने । 

 “म्चभनी” धुँवा िथा अन्य उत्सजानहरु खलु्ला हावािा प्रवाह गनाको लामग गररने मनिााण 

। यसिा मचम्नी पाइप सिावेश भएको हुन्छ । 

 “उपयोग पररवतान स्वीकृम्त” मलएको (नक्सापास गरेको) भन्दा बेग्लै मकमसिको 

उपयोग गनुा परेिा सम्बमन्धि मनकायबाट अनिुमि मलनपुने मवमध । 

 “चोक” खलु्ला ठाउँ पणूावा आंमशक रुपिा भवनहरुले घेरेको स्थान चोक जमिन लेभल 

वा अन्य लेभलिा हुन सक्नेछ । 

 “ढाककेको िेत्र (किडा एररया)” प्लीन्थलेभलिा भवनले ढाकेको जिीन क्षेर । 

यसिा िल लेमखएको सिावेश हुनेछैन । 

क) बगैचा, इनार िथा सो सम्बन्धी स्रक्चरहरु, नसारी, पानीपोखरी स्वीमिङ्गपुल 

(नढामकएको)¸ त्यस वरीपररको प्लेटफिा, खलु्लाधारा भएको,  गारोले नघेरेको 

पानीको फोहोरा  । 

ख) ढल, कल्भटा पाइप, कैच मपट, च्याम्बर, गटर आमद िथा कम्पाउण्ड वाल, 

िलूद्वार, छज्जा, छानाले ढाकेका क्षेरहरु वा त्यस्िै अन्य प्रोजेक्सनहरु र िामथ 

िथा कमम्ििा िीन साइडिा खलु्ला रहकेो भर् याङ्ग । 



 

 

 “डयाभपप पु्रम्फङ” मचसो िथा ओसीलो जमिनबाट बचाउन वाटर प्रफुीङ रसायनको 

प्रयोग गने काया । 

 “डे्रनेजफोहोर” पानी मनष्काशन गने उद्दशे्यले मनिााण गररएको बनोट¸ फोहोर पानी 

मनकास गने उद्दशे्यले िैनहोल सिेि राखी मनिााण गररएको पाइपलाइनहरुको प्रणाली । 

यसिा सिह पानीको लामग खलु्ला डे्रनेज र फोहोर पानी  मनष्काशनको लामग मनिााण 

गररएको दवैु हुन सक्छ । 

 “ढल”  एक पररवारको लामग उपयोग हुने भवन वा सोको भाग । 

 “अवास इकाई” स्थानीय िहको सरकारी जग्गा वा मनमिाि सम्पमत्तिा स्थायी/ अस्थायी 

रुपिा भोग गने वा अमधकार जिाउने कुनै पमन काया । 

 “इम्न्जम्नयर वा आाका टेक्ट” भन्नाल े नेपाल इमन्जमनयररङ्ग पररषदिा दिाा 

इमन्जमनयररङ्ग ब्यवसाय गना सम्बमन्धि मनकायबाट अनिुमि प्राप् ि मवशेषज्ञलाइ 

जनाउँदछ । 

 “चारैम्तर घेरीएको िर् याङ्ग” आगलागी मनरोधक गारोहरु िथा ढोकाहरुबाट बाँकी 

भवनसंग छुट्याइएको भर् याङ्ग भन्ने बुमझन्छ । 

 “र्ौजुदा िवन” यो भवन िापदण्ड लाग ू हुन ु अगाडी सामबक 

गा.मब.स./नगरपामलकाबाट स्वीकृि रुपिा मवद्यिान भवनवा स्रक्चर । 

 “र्ौजुदा उपयोग” यो िापदण्ड लाग ू हुनु अमघ सहरी के्षर/सामबक गाउँमबकास 

समिमि/नगरपामलकाबाट स्वीकृि भई अमधकृि रुपिा मवद्यिान भवन िथा स्रक्चरको 

उपयोग । 

 “र्ाम्हरो गारो”  अको भवनसंग जोमडएको भएिा पमन पाटीसन वाल नभएको भवनको 

बामहरी गारो । 

 “म्नकास” भवनको कुनै िल्ला वा भईुबाट बाटोिफा  जाने बहीरगिनको िाध्यि । 

 “आगलागी/आपत्काम्लन सूचना प्रणाली” आगलागी हुदँा अलािा संकेिहरुको 

प्रवाह िथा सचूनामदने, साइरन मदने आमद औजारहरुको ब्यवस्थालाई बझुाउँछ । 

 “फायर म्लफ्ट” आगलागी वा अन्य आपिको अवस्थािा आगलागी सेवा 

प्रदायकहरुको लामग प्रयोगिा ल्याइने मवशेष प्रकारको मलफ्ट । 

 “आगलागी म्नरोिक ढोका” केही अवमधको लामग िाप िथा आगलामगको 

प्रवाहलाई मनयन्रण गना मनिााण िथा जडान गररएको ढोका वा सटर । 

 “फायर पभप” उपयकु्त इमन्जन वा िोटरसंग जोमडएको पम्पबाट पानी प्रवाह गनाको 

लामग बाह्य पावरबाट सञ्चामलि िेमसन । 



 

 

 “आगलागी प्रम्तरोिक दुरी (फायर सेपरेसन)” साइटिा रहकेो कुनै अन्य भवन वा 

अन्य साइटको वा सडकको अको साइट वा भवन अगाडीको सावाजमनक ठाउँको 

न्यनुिि दरूी । 

 “आगलागी प्रम्तरोिक िवन” उपयतु्त सािग्रीबाट मनिााण गररएको भवन । 

 “िुई” कुनै पमन िल्लाको िल्लो सिह । जमिन सिहको िल्लालाई भईु िल्ला भमनन्छ 

। त्यस िामथको िल्लालाई पमहलो िल्ला र त्यस पमछ दोस्रो िल्ला आमद । 

 “फ्लोर एररया अनुपात (फार)” सबै िल्लाहरुको कूल के्षरफल र घडेरीको कुल 

के्षरफलको अनपुािुः फ्लोर एररया अनपुाि सबै िल्लािा फ्लोर एरीयाको जोड र 

जग्गाको कुल के्षरफल यस िापदण्ड अन्िगाि सिावेश हुनु नपने क्षेरफललाई सिावेश 

गररने छैन । 

 “फूम्टङ” भवनको भारलाई बढी क्षेरफलिा मविरण गने उद्दशे्यले इट्टा, ढुंगा वा 

कंमक्रटले गारो वा कोलिुको बेशिा मनिााण गररने जगको इकाइलाई बझुाउँदछ । 

 “जग” स्रक्चरको जमिनसंग जोमडएका भाग जसले यस िामथ आइपरेको भार 

(लोड)लाई मविरण गदाछ ।  गाडी/सवारी साधन पाका  गना प्रयोग गररएको भवन वा सोको 

भाग । 

 “म्नजी ग्यारेज गाडी” सवारी साधन पाका  गना प्रयोग गररएको भवन वा सोको भाग । 

 “सावाजम्नक ग्यारेज” मनजी ग्यारेजको रुपिा बाहेक नाफाको लामग संचालन हुने 

सवारी साधनहरुको ििाि, समभामसङ्ग, उपयोग, वेचमवखन, स्टोर गना वा पाका  गना प्रयोग 

गररने भवन वा त्यसको भाग । 

 “संयुक्त आवास (अपाटारे्न्ट अवास )”  दईु वा दईुभन्दा बढी आवास इकाई राखी 

बनाइएको दईु वा दईु भन्दा बढी िल्ला भएको आवासीय भवन । 

  “सार्मु्हक िवन” साझासेवा समुवधाहरु भएको दईु वा दईु भन्दा बढी आवास 

इकाइहरु भएको¸ एक वा बढी िल्ला भएको मनमिाि वा मनिााण हुने भवन । 

 “आवास योग्य कोठा” िानव बसोवासको लामग उपयोग गररएका¸ उपयोगको लामग 

मडजाईन भएको कोठा । यसिा भान्छाकोठा, वाथरुि, लगुाधनेु स्थान, भन्डार, करीडर, 

पजूा कोठा िथा साधारणि प्रयोगिा नआउने ठाउँहरु सिावेश हुदनै । 

  “पारापीट” छाना वा भईुकंो मकनारािा बनाइएको होचो गारो वा रेमलङ । 

 “अनुर्म्त वा पर्ीट” भवन िापदण्ड अनसुार गररने मवकास मनिााण कायाको लामग 

अमधकार प्राप्त नगर मवकास समिमि/प्रामधकरण/मवभाग/नगरपामलकाले मलमखि रुपिा 

मदइने औपचाररक अनिुमि वा अमधकारपर । 



 

 

 “प्लीन्थ” संगैको जमिन सिह र जमिन िामथको भईुको सिह बीचको स्रक्चरको भाग 

। 

 “प्लीन्थ एररया”  कुनै िल्ला वा बेसिेन्टको भईुले भलिा ढामकएको मनमिाि के्षर । 

 “पोचा िवन”  पैदल वा गाडीबाट भवन प्रवेश गनाका लामग बनाइएको िामथ छाना 

भएको ठाउँ । 

 “सडकको राइट अफ वे”  सडक दवैु िफा को सीिाना मबचको चौडाई । 

 “लहरे अवास (रो हाउजीङ्ग)” अगाडी पछाडी र भवन मभरिार खलु्ला ठाउँ भएको 

परस्पर जोमडएका भवनहरुको लहरे सिहू । 

 “कोठाको उचाई” ियारी भईू सिह दमेख मसमलङ् सम्िको ठाडो दरुी । 

 “सेवा र्ागा” सेवा समुवधा परु् याउने उद्दशे्यले घडेरीको अगाडी पछाडी वा साइडिा 

रहकेो सडक वा गल्ली । 

 “सेट र्ैंक रेखा” नगरपामलकाले अनिुमि मदए वाहेक केमह मनिााण गना नपाईने गरी 

घडेरीको सीिा र नगरपामलकाले मनधाारण गरेका वा गरुु योजना/जोमनङ्ग प्लानले 

मनधाारण गरेको रेखा । 

 “झ्याल” ढोका बाहकेको बामहर खलु्ने झ्यालले आवश्यक वा आंमशक रुपिा 

प्राकृमिक प्रकाश वा भेमन्टलेशन वा दबैु मभरी ठाउँिा परु् याउँदछ । आउन जानको लामग 

झ्यालको प्रयोग हुदँनै । 

 “जोम्नङ्ग योजना” गरुुयोजना भन्दा मवस्ििृ योजना । यसले गरुुयोजना र ले-आउट 

योजनालाई आवद्ध गछा । यसिा साइट प्लान, भउूपयोग योजना हुन सक्छ । यसले 

सावाजमनक िथा अधा सावाजमनक भवनहरु/मनिााणहरु, समुवधाहरु, सडक, आवास, 

िनोरन्जन, उद्योग, ब्यवसाय, बजारहरु, मवद्यालयहरु, अस्पिालहरु, खलु्ला के्षरहरुको 

अवमस्थमि दशााउँदछ । यसले जनसंख्या घनत्व िथा के्षरहरुको मवकासको मवमभन्न 

पक्षहरुको िापदण्ड सिेि िोक्न सक्नेछ । 

 “र्ाटो परीिण”  शहरी मवकाश िन्रालय वा संघीय िामिला िथा सािान्य प्रशासन 

िन्रालयले जारी गरेको िाटो परीक्षण मनदेमशकाले िोकेको पररक्षण प्रमक्रया वा 

मवमधलाई जनाउँदछ । 

 “आिरिूत सावाजम्नक पूवाािार सेवा”  सडक¸ ढल,  खानेपानी, मवजलुी आमदलाई 

जनाउँदछ । 

४. िवन र्ापदण्डको ब्याखयााः यो भवन िापदण्डको अमन्िि ब्याख्या गने अमधकार मशवराज 

नगरपामलका नगर कायापामलकािा हुनेछ । 



 

 

५. िवन र्ापदण्डको संिोिनाः मशवराज नगरपामलका नगर कायापामलकाको बैठकले मनणाय गरी यो 

िापदण्ड संशोधन गना सक्ने छ । 

६. अम्िकार प्रत्यायोजनाः 

क) यस िापदण्ड बिोमजि केही वा सबै अमधकार कायापामलकाल ेनगरपामलकालाई 

समु्पन सक्नेछ । 

ख) खण्ड (क) बिोमजि नगरपामलकालाई प्राप्त सबै वा कुनै अमधकार प्रिखु, उप–

प्रिखु, समिमि, उप–समिमि वा अन्य कुनै पदामधकारीलाई समु्पन सक्ने छ । 

 

७. र्ापदण्ड र्ूल्याङ्कन तथा अनुगर्न सम्र्म्ताः मवशेष भवनहरुको स्वीकृमिको लामग र मनिााणको 

सियिा उठ्ने मववादहरु मनराकरण गनाको लामग मवधेयक समिमिले सझुावहरु/मसफाररसहरु मदने छ । 

समिमििा मनम्न सदस्यहरु राख्न समकने छ । आवश्यकिा अनसुार र सिस्याको प्रकृमि अनसुार अन्य 

मनकाय िथा राजनीमिक दललाई सिेि आिमन्रि गना समकने छ । 

               

क)       प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि     संयोजक 

ख)       नागररक सिाजको प्रमिमनमध     सदस्य 

ग)       नगर मवकास समिमि वा प्रामधकरणको प्रमिमनमध   सदस्य 

घ)       शहरी मवकास िथा भवनमनिााण मवभागको प्रमिमनमध  सदस्य 

ङ)       स्थामनय व्यापार संघको प्रमिमनमध     सदस्य  

च)       उद्योग वामणज्य संघको प्रमिमनमध       सदस्य 

छ)      नगरपामलकाको भवन िथा वस्िी मवकास शाखा प्रिखु  सदस्य  

 

८. अम्िकार िेत्राः मशवराज नगरपामलका क्षेर यो भवन मनिााण िथा अन्य मवकास मनिााणका 

मक्रयाकलापहरुिा यो भवन मनिााण िापदण्ड लाग ूहुनेछ । 

क) म्वकास तथाम्नर्ााणाः िल अन्य व्यवस्था भए बाहेक यो भवन िापदण्ड सबै 

मवकास,  पनुुःमनिााण, भवन मनिााण िथा ििाि संभार आमदको साथै भवनको 

मडजाइन, मनिााण, थप वा पररविानहरुको लामग लाग ूहुनेछ । 

ख) आंम्िक म्नर्ााणाः अन्यर िोमकए बाहके यो भवन िापदण्ड कुनै भवन वा 

त्यसको कुनै भाग भत्काइएका, पररविान गररएका वा पनूुः मनिााण गररएका जमि 

मनिााण काया गररएको हो त्यसिा िार लाग ूहुनेछ । 

ग) उपयोग पररवतानाः अन्यर िोमकए बाहके भवनको उपयोगिा पररविान भएिा 

पररविानबाट प्रभामवि भवनिा यो िापदण्ड लाग ूहुनेछ । 



 

 

घ) पुनाः म्नर्ााणाः नगरपामलकाको पररक्षण िथा आदशेानसुार असरुमक्षि भएिा, 

आगलामग, प्राकृमिक रुपले नष्ट भएिा वा भत्काइएिा, वा भत्काइने संभावना 

भएिा र सोको लामग नगरपामलकाले आवश्यक आदशे मदएिा पनुुः मनिााणलाई 

यस िापदण्ड बिोमजि अनुिमि मदइने छ । 

ङ) अथा लगाउनेाः यस िापदण्डले विािान कालिा र भमवष्य काललाई पमन 

जनाउँदछ, पुमलङ्गले स्त्रीमलङ्गलाई पमन जनाउँदछ,  एक बचनले बहु बचनलाई 

पमन जनाउँदछ र बहुबचनले एक बचनलाई पमन जनाउँदछ । व्यमक्त शव्दले 

ब्यमक्तसरहको रुपिा संस्था सिेिलाई जनाउँदछ । लेमखएकोले िमुद्रि र टाइमपङ्ग 

पमन जनाउँदछ र सही छाप (बढुी औलंाको) संगै मनजको नाि लेमखएको छ भने 

सहीछापले लेख्न नजान्नेको हस्िाक्षरलाई सिेि जनाउँदछ । 

९. म्वकासाः             

क) म्वकास अनुर्म्ताः जग्गा मवकासको लेआउट नक्शा नगरपामलकाबाट स्वीकृि 

नभए सम्ि कुनै व्यमक्तले स्वीकृि लेआउट नक्शा वा योजना मनयिानसुार 

अनिुमि नमलई कुनै घडेरी वा जग्गािा मवभाजन काया िथा कुनै पमन मनिााण, 

मवकास वा पुनुःमनिााण काया गनुा हुदनै । 

ख)  िवन म्नर्ााण अनुर्म्ताः नगरपामलकाबाट प्रत्येक भवनको लामग छुट्टै पवूा 

मनिााण अनिुमि प्राप्त नगरी कुनै पमन ब्यमक्तले कुनै पमन भवनिा मनिााण गने, 

पनुुःमनिााण गने, थप गने वा अदलबदल गने काया गनुाहुदनै । 

ग) पुराना िवन म्नर्ााण अनुर्म्ताः यो भवन िापदण्ड लागू हुनु भन्दा अगामड 

सामबक गा.मब.स/नगरपामलकाले कुनै भवन मनिााण अनिुमि पाररि गरेको भए र 

मनिााण काया भईरहकेो िर पाररि गररएको अनुिमि अनसुार िोमकएको 

अवमधमभर सम्पन्न नभएको भए उक्त अनिुमि यसै िापदण्ड अन्िगाि मदइएको 

िामननेछ । िामथ उल्लेख भए अनसुार यमद अनिुमिको म्याद समकएको िर 

मनिााण काया सरुु नभएको अवस्थािा मनिााण काया यसै भवन मनिााण िापदण्डको 

प्रावधानबाट मनदेमशि हुनेछ । 

१०. िवन म्नर्ााण सभर्न्िी आिारिूत र्ापदण्डहरुाः 

 यस िापदण्ड स्वीकृि भएको मिमि दमेख भवन मनिााणका िापदण्डहरु परु् याउने 

प्रयोजनको लामग जग्गा जमिनको स्वामित्व हस्िान्िरण नगरी सँमधयारको 

िञ्जरुीनािा र करारनािाको आधारिा नक्सा स्वीकृि गना पाईने छैन । 

 अब उप्रान्ि यस नगरपामलका के्षरमभर मनिााण हुने सबै प्रकारका भवनहरुको 

नक्शा पेश गदाा आमका टेक्चरल नक्शाको साथै National building code 



 

 

पालना गरर ियार गररएको Detailed Structral Drawing सिेि पेश 

गनुापनेछ । परािशा दािाबाट पेश हुनआएको नक्शा चेकजाँच गदाा कुनै कुरा 

आवश्यक भएिा सझुाव मदइ सच्चाउन लगाउन वा मडजाइन सम्बन्धिा 

Structural Analysis Soft/Hard Copy िाग गना वा अन्य जानकारी 

िाग गना सक्नेछ । 

 यस िापदण्ड स्वीकृि भएको मिमि दमेख भवन संमहिा िथा भवन सम्बन्धी 

िापदण्डहरुलाई प्रमिकूल हुने गरी कुनै पमन शिा िोकी नक्सा स्वीकृि गना पाईने 

छैन । िर नगरपामलकाले भवन मनिााण अनिुमि मददंा वा भवनमनिााण  सम्पन्न  

प्रिाणपर  मददंा  नेपाल  सरकारबाट  स्वीकृि वािावरण िैरी स्थानीय शासन 

प्रारुप २०७० िा नगरके्षरका घर पररवार िहको आधारभिू िथा मवकमसि 

सचूकहरु िथा परूा गनुा पने शिाहरु सिावेश गना बाधा पगु्ने छैन । 

 अब उप्रान्ि मनिााण हुने क र ख बगाका नयाँ भवनहरुिा मनिााण सम्पन्न प्रिाणपर 

नमलइकन कुनै पमनभवनहरु उपयोग गना पाइने छैन । िर ग र घ बगाको भवनको 

हकिा उपयोमगिा पररविान नहुने गरी आंमशक रुपिा सम्पन्न गरी सम्बमन्धि 

मनकायको अनिुमिले प्रयोगिा ल्याउन बाधा पगु्ने छैन । साथै मनिााण सम्पन्न 

प्रिाणपर मलइसके पमछ सम्बमन्धि मनकायहरुको पवूा स्वीकृमि िथा नक्सापास 

एवं भवन मनिााण अनिुमि मवना संरचनाहरुिा पररविान (थपघट) गना पाइने छैन 

। 

 भवन मनिााणको अनिुमि िथा नक्सा स्वीकृमि जनु प्रयोजनको लामग मलइएको 

हो¸ सोही प्रयोजनको लामग िार उक्त भवनको उपयोगिा ल्याउन ुपनेछ । उपयोग 

पररविान गनुापरेिा यो संशोमधि िापदण्ड, स्वीकृि भूउपयोग  योजना भए सो 

अनसुार र भवनमनिााण संमहिाको अमधनिा रही अमनवाया रुपिा उपयोग पररविान 

स्वीकृमि मलएर िार भवन उपयोग गना समकनछे । कसैले कानूनले िोकेका 

सम्बमन्धि मनकाय वा नगरपामलकाको स्वीकृिी मबना उपयोमगिा पररविान गरेिा 

मशवराज नगरपामलकाले उक्त भवनिा जडान भएको मवद्यिु, खानेपानी, टेमलफोन 

आमद सावाजमनक उपयोमगिाहरु काट्न सम्बमन्धि मनकायलाई लेमख पठाउन 

सक्नेछ । साथै यसरी स्वीकृिी मबना उपयोमगिा पररविान गने व्यमक्त िथा 

संस्थालाई नगरपामलकाले सिेि आफ्नो सेवाबाट वमञ्चि गना सक्नेछ । 

 भवन ऐन¸ २०५५ को दफा ८ अनसुारका (ख) वगाका ५ िल्ला भन्दा अग्ला सबै 

भवन र कुनै पमन सवासाधारण भेलाहुने समपङ िल, सपुरिाकेट, स्कुल, कलेज, 

अस्पिाल, नमसाङहोि, पोमलमक्लमनक आमद अग्ला भवनहरुको हकिा िाटो 



 

 

पररक्षण गरर भवनको मडजाइन गनुापने र दशहजार बगा मफट भन्दा िामथका 

भवनहरुको थप भौगमभाक पररक्षण (Geotechnical Investigation) िथा 

भकूमम्पय मवशे्लषण (Seismic Analysis) को आधारिा ियार गररएको 

(Structure Design) सिेिको प्रमिवेदनहरु नक्सा पासकोअनिुमिको लामग 

दिाा गदाा मनवेदन साथ संलग्न गनुा पनेछ । िाटो पररक्षण नगरी मनिााण भएका उक्त 

वगाका भवनहरुिा नगरपामलकाले उक्त भवनिा जडान भएको मवद्यिु, खानेपानी,  

टेमलफोन आमद उपयोमगिाहरु काट्न सम्बमन्धि मनकायलाई लेखी पठाउन 

सक्नेछ । 

 जमि सकैु िलाका सावाजमनक र क वगाका भवन िथा ख वगाका ५ 

िलाभन्दाअग्ला सबै भवन मनिााण गना अमनवाया रुपिा सहरी मवकास िन्रालयले 

जारी गरेको ‘िाटो पररक्षण मनदमेशका’ अनसुार िाटो पररक्षण गनुा पनेछ । खानी 

िथा भगूभा मवभागले नेपाल राजपरिा प्रकामशि गरर मनषेध गरेका क्षेरिा भवन 

मनिााण गना पाईने छैन । स्थामनय मनकायले आफै िाटो परीक्षण गराई िोमकमदएको 

क्षेरिा िार १७ मिटर भन्दा अग्ला संरचना मनिााण गना अनिुमि मदनेछ । अब 

उपरान्ि िाटो पररक्षण नगरी घर बनाउने सम्बन्धिा िाटो को क्षििा KN/meter 

square १५० सम्ि मलन समकनेछ । िर िाटोपररक्षण गनुा पने ठाँउिा भने 

पररक्षण बाट आएको ररपोटा अनसुार नै हुन ुपनेछ । 

 प्रचमलि कानूनको पररमधमभर रही शहरी मबकास िन्रालय वा खानी िथा भ-ूगभा 

मबभागले िाटो िथा भौगमभाक पररक्षण गरी िोकेको स्थानिा िार पाँचिला भन्दा 

बढी वा १७ मिटर भन्दा अग्ला संरचना मनिााण गना अनिुमि प्रदान गना समकनेछ 

। यसरी आमधकाररक मनकाय र संस्थाबाट अग्ला संरचना मनिााण गना समकने 

स्थान निोमकए सम्ि १७ िीटर भन्दा अग्ला भवनको नक्सापास हुने छैन । साथै 

खानी िथा भ-ूगभा मवभागले नेपाल राजपरिा प्रकामशि गरी मनषेध गरेका क्षेरिा 

भवन मनिााण गना पाइने  खानी छैन ्िथा भ–ूगभा मबभागको अग्रीि स्वकृमि नमलई 

३० मडग्री या सो भन्दा बढी मभरालो जमिनिा भवन मनिााण स्वीकृमि प्रदान गना 

पाइने छैन । 

 अब उप्रान्ि नया ँघर मनिााण गदाा वा परुानो घर भत्काई नयाँ घर मनिााण गदाा 

बाटोको न्युनिि चौडाई ६ मिटर कायि गरर नक्शा पेश गनुा पनेछ 

concret/area िोमकएको क्षेरिा भन ेमनदशेन बिोमजि कायि रहनेछ । िर 

योजनाबद्ध आवामसय क्षेरिा कुनै पमन भवनलाई ब्यापाररक प्रयोजनिा ल्याउन 

पाइने छैन । 



 

 

 भौमिक योजना कायाान्वयन अनिुमि Planning permit मददंा योजना 

प्रस्िाव गररएको कुल   जग्गाकोुः 
     

क) कमम्ििा १५ प्रमिशि बाटोको लागी र 

ख) कमम्ििा ५ प्रमिशि खलु्ला के्षरको लामग छुट्याइएको हुन ुपनेछ । साथै यस्िो 

खलु्ला के्षरको के्षरफल ८० वगा मिटर भन्दा कि र सो को चौडाइ ८ मिटर भन्दा 

कि हुनहुुदैन र यस्िो खलु्ला के्षरले प्रस्िामवि भौमिक योजना क्षेरको बामहरी 

साँध वा मसिाना छोएको हुनहुुदनै । 

  नगरपामलका क्षेरिा मनिााण भएका जोमखियकु्त दमेखएका भवनको हकिा 

िापदण्ड मवपरीि संरचनालाई स्थानीय सरकार सन्चालन ऐनको प्रावधान 

अनसुार नगरपामलकाले पणूा वा आंमशक रुपिा भत्काउन लगाउने वा भत्काउन 

सक्नेछ । घरको स्वामित्वकिााले अटेर गरी नगरपामलका आफैं ले भत्काउन ुपरेिा 

भत्काउन लाग्ने खचा सम्बमन्धि स्वामित्वकिााबाट सरकारी बाँमक सरह मबगो 

समहि असलु उपर गनुा पनेछ । साथै नगरपामलकाले यसरी भवन संमहिा िथा 

भवनमनिााण िापदण्ड पालन नगने उक्त वगाका भवनहरुको स्वामित्वकिााको नाि 

समहि मववरण आफ्नो website िा सावाजमनक गनेछ । 

 सामवकका परुाना वस्िीहरुका गल्ली िथा साना बाटाहरुिा सिेि एम्बलेून्स वा 

दिकल पगु्न सक्ने गरी कमम्ििा ६ िीटर हुने गरी नगरपामलकाले बाटो मवस्िार 

गना सक्नेछ । िर ऐमिहामसक िथा परुािामत्वक िहत्वका स्थानिा भने 

नगरकायापामलकाको मनणायबाट यस प्रावधानिा मवशेष िापदण्ड िय गना सक्नेछ 

। 

 धेरै िामनसहरु जम्िा हुने स्थान जस्िै शैमक्षक संस्था, पामटाप्यालेस, हमस्पटल, 

नमसाङ्गहोि, बैंक िथा मवमत्तय संस्था, मसनेिा हल, व्यापाररक कम्प्लेक्स, 

सपुरिाकेट, फुटसल जस्िा संरचना मनिााण गदाा नगरपामलकाबाट योजना 

अनिुमि मलएर िार नक्सापासको प्रमक्रया अगाडी बढाउन पाईनेछ । 

 क, ख र ग वगाका भवनहरुको नक्सापासको लामग नगरपामलकािा मनवेदन दिाा 

गदाा भवनको स्वामित्वकिााले भवन मनिााणको सपुरीवेक्षण गने प्रामवमधकसँग 

भएको सम्झौिाको पर सिेि सिावेश गनुा  पनेछ  ।  यस्िो प्रमवमधकको  योग्यिा 

भवन ऐन¸ २०५५ को दफा ११(३) ले िोके बिमजि हुन ुपनेछ । यसरी मनयकु्त 

भएको प्रामवमधकले संम्झौिा अनसुार काया नगराएको खण्डिा स्वामित्वकिााले 

िरुुन्ि नगरपामलकािा सूचना मदन ु पनेछ र स्वामित्वकिााले  अको प्रामवमधक 

िाफा ि सपुरमभजन गराउन मनजसंग संझौिा गरी पेश गनुा पनेछ । सो नगरे सम्ि 



 

 

नगरपामलकाले मनिााण काया रोक्का राख्न सक्नेछ । मडजाइन र सपुरमभजन 

कायाको गणुस्िर िथा मनिााण प्रमक्रयाको मजम्िेवारी मडजाइनर र सपुरभाइजरको 

हुनेछ । 

 स्वास््य संस्थाहरु जस्िै अस्पिाल, नमसिंग होि, स्वास््य चौकी आमदले सो 

प्रयोजनका लामग भवन मनिााण गदाा स्वास््य िथा जनसंख्या िन्रालयले मनधाारण 

गरेको सुरक्षा िथा अन्य िापदण्ड अनसुार भए नभएको यमकन गरेर िार भवन 

मनिाणको अनिुमि प्रदान गनुा पनेछ । िर न.पा.को मस्वकृि िापदण्ड भन्दा लमचलो 

हुनेगरी उक्त मनकायल ेिापदण्ड मनधाारण गरेिा न.पा.कै िापदण्ड कायि हुनेछ । 

 शैमक्षक संस्थाहरुको भवन मनिााण गदाा अन्य िापदण्डको अलावा मशक्षा 

िन्रालयले िोमकमदएको िापदण्ड अनसुार भए नभएको यमकन गरेर िार 

भवनमनिााणको अनिुमि प्रदान गनुा पने छ । िर यो िापदण्ड भन्दा लमचलो हुने 

गरी उक्त मनकायले िापदण्ड मनधाारण गरेिा यही िापदण्ड कायि हुनेछ । 

 प्रामचन स्िारक संरक्षण ऐन, २०१३ लाग ुहुने के्षरिा परुाित्व मबभागको सिेि 

सहििी प्राप्त गरेको भवन मनिााण प्रस्िावलाई स्वीकृमि मदन ुपनेछ । 

 अब उप्रान्ि मनिााण हुने क र ख वगाका भवनहरुले बषाादक्ो पानी सोझै ढलिा 

नमिसाई Rainwater Harvesting को प्रवमध अपनाई जमिन िमुन पठाउने 

व्यव्था नगरेसम्ि भवन मनिााण सम्पन्न प्रमिवेदन प्राप्त गना सक्ने  छैन िर नगर 

कायापामलकाको मनणायबाट सबै वगाका भवनिा यो व्यव्स्था लाग ू गना यस 

प्रावधानले बाधा पगु्ने छैन । साथै ग बगाका भवनहरूिा सिेि १५ धरु भन्दा बढी 

क्षेरफल भएका जग्गाहरूिा सिेि यो ब्यवस्था लाग ुहुनेछ । 

 कुनै पमन भवनिा नगरपामलकाको स्वीकृमि मबना होमडिंग बोडा, टावर, एन्टेना 

राख्न पाईने छैन । न.पा.ले पमन यस्िो स्वीकृमि मददँा सो जडान भएको उपकरणको 

कारणले भवनको संरचना वा सरुक्षािा कुनै प्रमिकूल असर नपने कुरा सम्बमन्धि 

प्रामवमधकबाट प्रिामणि गरी समुनमश्चि गराएर िार सो संरचना राख्ने स्वीकृमि 

मदन सक्नेछ । 

 अब उप्रान्ि नगर क्षेरिा सावाजमनक यािायाि चल्ने िूल सडक मकनारािा िथा 

पयाटमकय क्षेरिा रहकेा भवनहरुले मनिााण अवमध समकएपमछ शहरी सौन्दयािािा 

प्रमिकूल असर पनेगरर भवनमनिााण गदाा मसिेन्ट प्लास्टर िार गरेर त्यसै राख्न 

पाउने छैनन् र यस्िा भवनिा रंगरोगन गरी गनुा पनेछ । साथै मनिााण अवमध 

समकएपमछ भवनको छििा मपल्लर ठड्याइ राख्न ्पाईनेछैन । यसरी राखेिा उक्त 

मपल्लर न.पा.ले भत्काउन लगाउन सक्नेछ । 



 

 

 नगरपामलकाले कायापामलकाको मनणायबाट मनमश्चि टोल वा वडािा भवन संमहिा 

िथा यस िापदण्डको पररमध मभर रही िोमकएको रंग र मडजाइन, ढाँचा, िल्ला र 

आकारका भवनहरुिा मनिााण गनुापने िापदण्ड मनिााण गरी एकरुपिा कायि गना 

सक्ने छन ् । सावाजमनक भवनिा रंगहरु प्रयोगगदाा सहरी मवकास िन्रालयबाट 

स्वीकृि गररएको सावाजमनक भवनिा प्रयोग हुने रंग सम्बन्धी मनदे्ामशका २०६९ 

बिोमजि रंगहरु प्रयोगिा ल्याउन ुपनेछ । 

 यस िापदण्डिा अन्य जनुसुकै कुरा लेमखएिा पमन मविानस्थल आसपास मनिााण 

हुने भवनहरु हवाई उडयान् प्रामधकरणले िोकेको िापदण्डको प्रमिकूल हुने गरी 

मनिााण गना पाइने छैन । साथै मबिानस्थलको मसिा (एयरपोटा मभरका रनवे 

लगायिका पवूााधारलाई संरक्षण गना घेरी लगाइएको िारवार) बाट ५०० मिटर 

आसपासिा १७ मिटर भन्दा अग्ला भवन मनिााण गनुा परेिा हवाई उड्डयन 

प्रामधकरणको सहििी मलई मनिााण अनिुिी प्रदान गना समकनेछ । 

 अब उप्रान्ि अपाटािेन्ट िथा संयकु्त आवासका भवन िथा समपंग कम्प्लेक्स, 

व्यापाररक िहल, मडपाटािेन्ट स्टोर आमद ठूला भवनको नक्सापास गदाा 

Emergency Response Plan सिेि नक्साका साथ पेश गनुा पनेछ । अब 

दमेख १७ मिटर भन्दा अग्ला बहुिले भवनहरुिा अमनवाया रुपिा 

Lift/Escalator/Fire Escape सिेि व्यवस्था गरेको हुन ुपनेछ । 

 अब उप्रान्ि ख र ग वगाका भवनको हकिा मनिााण अवमध समकए पमछ िला 

थपका लामग भवन मनिााण अनिुमि िाग गररएिा ख वगाको पाँच िला वा १७ 

मिटर भन्दा बढीको हकिा भवन मडमभजन कायाालयबाट िथा ग वगाको हकिा 

नेपाल ईमन्जमनयररंग काउमन्सलिा दिाा भएको मसमभल ईमन्जमनयरबाट सो भवन 

िला थप गना उपयकु्त छ भनी प्रिामणि गरेर िारै िला थपको अनिुमि प्रदान गनुा 

पनेछ । 

 अब उप्रान्ि न.पा.ले स्वीकृि िापदण्डको पररमधिा रही कारणबस स्वीकृमि प्रदान 

गररएको अवमध र मनयिानुसार थप गररएको अबमध मभर मनिााण काया सम्पन्न 

हुन नसकेिा िोमकएको अवमध मभर भवनको जमि भागको मनिााण काया सम्पन्न 

भएको छ सो को मनिााण सम्पन्निाको प्रिाणपर प्रदान गना सक्नेछ । यसरी प्रिाण 

पर मलए पमछ थपमनिााण गना पनूुःअनिुमि मलन ुपनेछ । 

 मभरालो जमिनिा भवन मनिााणको मडजाइन गदाा सुरक्षा सम्बन्धी ध्यान परु् याइ 

भवन मडजाइन गनुा पनेछ र नगरपामलकाले प्रस्िाव दिाा गनुा अमघ पररक्षण गरर 

सरुमक्षि रहकेो मनमश्चि गनुा पनेछ । 



 

 

 अब उप्रान्ि सावाजमनक वा मनजी कुनै पमन प्रकारको पोखरी, िाल, िलैया िासेर 

भवन मनिााण गना पाईने छैन । साथै पानीको िहुानलाई असर पने गरी कुनै 

प्रकारको संरचना मनिााण गना पाईने छैन ्। 

 नदी उकासबाट आएको जमिनिा कुनै सावाजमनक सडक र सावाजमनक ढलदेमख 

बाहकेका संरचना मनिााण गना पाईने छैन्̧  यस्िो जमिन स्विुः हररि क्षेर घोषणा 

हुनेछ र उक्त के्षरिा बनस्पमि मबभाग वा बन िन्रालयले मसफाररश गरे अनुसारका 

बोटमबरुवा रोपी हररयामल कायि गररनेछ । 

 मशवराज नगरपामलका के्षरमभर २०७७ िाघ िसान्िपमछ खोमलने कुनै पमन 

बाटोको न्यूनिि चौडाई २० मफट हुनपुने छ  र नापी िथा िालपोि कायाालयलाइ 

सोही बिामजिले स्रेस्िा, नक्सा िथा अमभलेखहरुिा बाटो कायि गने गरी 

पराचार गररनेछ । यस्िा बाटोिा भवनमनिााण स्वीकृि मददंा केन्द्रबाट कमम्ििा ३ 

िीटर सडकको क्षेरामधकार (Right Of Way) र १.५ िीटर सेट ब्याक छाडेर 

िार मनिााण स्वीकृमि मदइनेछ । सडकको नाप मलदा कुलो िथा खोल्सा बाहकेको 

नाप मलइनेछ । 

    

क) १० मिटरसम्ि अग्ला भवनहरुको संमधयार िफा को न्यनुिि सेटब्याक १ 

मिटर हुन ुपनेछ । झ्याल-ढोका िथा भेमन्टलेटर नराख्ने भए संमधयार िफा  

एउटै मकत्ताको जग्गािा स्वीकृमि प्राप्त गरर बमनसकेको घर भए सो िफा  भवन 

संमहिा¸ २०६० को प्रमिकुल नहुने गरी टाँमसएको भवन बनाउन मदइने छ । 

ख) १० मिटर भन्दा बढी िर १७ िीटरसम्ि अग्ला भवनहरुको हकिा 

सावाजमनक भवनहरुको सँमधयार िफा को सेटब्याक न्युनिि ३ मिटर र अन्य 

भवनहरुको सँमधयार िफा को सेटब्याक न्युनिि २ मिटर हुनेगरी स्वीकृमि 

मदइनेछ । 

ग) प्रमवमधक समिमिको मसफाररस िथा स्थामनय मनकायको पररषदले् स्वमकृि 

गरेको िलुबजार के्षरिा बन्ने ब्यापारीक भवनको हकिा सडकसँग लम्ब 

भएर रहकेो साँध भवनिफा  संमहिा¸ २०६० को प्रमिकुल नहुने गरी टाँसेर 

वा एउटै मकत्ताको जग्गािा स्वीकृमि प्राप्त गरर बमनसकेको घर भए सो लाइ 

आवस्यक पने सेटब्याक छाडी नयाँ भवन झ्याल–ढोका नराख्ने भएिा 

जग्गा नछोडी १७ मिटर सम्ि अग्लो भवनमनिााण गना स्वीकृमि मदइनेछ । 

नयाँ भवनिा झ्याल ढोका राख्ने भएिा यसै उपदफा ३० (ख) अनुसार 

जग्गा छाड्ने गरी िार भवन मनिााण स्वीकृमि मदइनेछ । 



 

 

घ) िलु–सडक मकनारिा भवन मनिााण गना स्वीकृमि मददँा बाटोको चौडाइिा 

सडकको दबैु िफा को सेटब्याक जोड्दा जमि योगफल हुन्छ, सोको २ गणुा 

भन्दा अग्लो हुने गरी (लाइट–प्लेनलाई छेक्ने गरी ) स्वीकृमि मदइने छैन । 

स्थामनय मनकायको के्षरमभर पने लोकिागाहरुको छेउिा भवन मनिााण गना 

प्रचमलि ऐन¸ मनयिहरुको अमधनिा र नगरपामलका के्षरिा स्वीकृमि 

MasterPlan सिेिको अमधनिा भवन मनिााण स्वीकृमि मदइनेछ । 

 स्थामनय िहको क्षेरमभर पने लोकिागाहरुको छेउिा भवन मनिााण गना प्रचमलि 

ऐन¸ मनयिहरुको अमधनिा र नगरपामलका के्षरिा स्वीकृि Muncipal 

Transporatation Master Plan सिेिको अमधनिा भवन मनिााण 

स्वीकृमि मदइनेछ । 

 भवनको मप्लन्थ उचाइ बाटोको अमधकार क्षेर िथा िोमकएको सेटब्याकलाई 

हानी नपगु्ने गरर राख्न ुपनेछ । सडकको अमधकार के्षर अमिक्रिण गरी खड्ुमकला, 

र् याम्प, भमूिगि र ट्याङ्की, पेटीझाप आदी रामखएिा भवनमनिााण सम्पन्न 

प्रिाणपर मदन समकने छैन । 

 भवनमनिााण गदाा १ िीटर भन्दा लािो क्यामन्टलेभर, छज्जा वा बादाली मनिााण 

गनुा परेिा नक्सापास वखि सोको सिेि मडजाइन पेश गनुापनेछ । सडकको 

क्षेरामधकार र सेटब्याकिा पने गरी खड्ुमकला, र् याम्प, भमूिगि ट्याङ्की, पेटी¸ 

झाप आदी मनिााण गना पाइने छैन । 

 भवन संमहिा¸ २०६० अनुसारको भवन मनिााण गदाा जग्गाको साँध मसिानाबाट 

न्यनुिि १/१.५ मिटर छोडेर िार भवनको आइसोलेटेड मपलर (Isolated 

Footing)  िथा भारवहन वाल मनिााण गना पाइनेछ । िर Property Line 
प्रयोग गरेिा अन्य इमन्जमनयररङ्ग प्रमबमध प्रयोग गना बाधा पने छैन । 

इमन्जमनयररङ्ग प्रमबमध भन्नाले (Strap Footing /Combined Footing) 
वा लगायिका प्रमबमधलाई बझु्न ुपनेछ । 

 नगरपामलका क्षेरिा सडक सम्बन्धी ऐन लगायि प्रचमलि कानूनले िोकेिा सोही 

अनसुार र सो नभएिा नगर यािायाि गरुुयोजनाले मनधाारण गरे अनरुुप सेटब्याक 

कायि हुनेछ । िर नगरपामलकाले यस्िो सेटब्याक सडक मकनाराबाट १.५ मिटर 

भन्दा कि हुने गरर मनधाारण गने छैन 

 जग्गा उपयोग प्रमिशिुः आवामसय भवनका लामग २५० बगामिटर सम्ि क्षेरफल 

भएको घडेरीको ७०  प्रमिशि  र  सो भन्दा  बढी  क्षेरफल भएको घडेरीको ६०  

प्रमिशि भन्दा बढी भवनको भईूिलाले चमचाने के्षरफल नहुने  गरी  स्वीकृमि 



 

 

मदइनेछ । सरकारी, अधा सरकारी¸ साबाजमनक भवनहरुलाई भवन मनिााण 

स्वीकृमि मददँा भवनको भूइिलाले चमचाने क्षेरफल जग्गाको क्षेरफलको ५० 

प्रमिशि भन्दा बढी नहुने गरी मदन ुपनेछ । साथै भवनमनिााण िापदण्ड¸ २०७७ 

लागहुुन ु पूवा कीत्ताकाट भैसकेको घडेरीिा ८० बगािीटर सम्िको क्षेरफलिा 

९०% बढी नहुनेगरी जग्गा उपयोग मस्वकृमि मदइनेछ । 

 नया ँबाटोको घुम्िी वा िोडको न्यनुिि अधाब्यास बाटोको चौडाइ भन्दा २०% 

ले बढी चौडा भएको हुन ुपनेछ । 

 जमिसकैु िलाका साबाजमनक र क बगाका भवन िथा ख बगाका पाँच िला वा 

१७ मिटर भन्दा अग्ला वा दशहजार बगामफट भन्दा ठूला सबै भवन मनिााण गना 

शहरी मबकास वा संघीय िामिला िथा सािान्य प्रशासन िन्रालयले जारी गरेको 

िाटो पररक्षण मनदमेशका अनसुार िाटो पररक्षण गनुा पनेछ । 

 अब उप्रान्ि न्यनूिि १ िल्लाको पणूा वा आमशंक मनिााण इजाजि र सम्पन्न 

प्रिाणपर मलएका भवनलाई िार पानी, मवजलुी, टेमलफोन आमद सावाजमनक 

उपयोमगिाका सेवाहरु जोड्न मसफाररश गना समकने छ । 

 क र ख भवनहरुको Structural Analysis Report िा कमम्ििा 

Structural Engineer वा Structural मडजाइनिा कम्िीिा २ बषा अनुभव 

भएको Civil Engineer ले प्रिामणि गनुा पनेछ । ग र घ वगाका भवनका लागी 

कमम्ििा पमन प्रिाणपरिह उमरण गरेको प्रामवमधकबाट नक्शा ियार गराउन पाउने 

छ । 

 नगरपामलकािा सामबकिा लाग ूभएका िापदण्ड भन्दा खकुुलो भएिा सामबककै 

िापदण्ड कायि हुनेछ । 

 नक्शा मडजाईन गदाा सेप्टीक ट्याङ्क /पानी ट्याङ्क/ Rain Water 

Havesting SystemPlan समहिको नक्शा पेश गनुापनेछ । 

 जग्गाको प्लमटंग गरी जग्गा कारोबार गना चाहने संस्थाले व्यवसायीक िथा 

व्यापाररक प्रयोजन (जग्गालाई प्लटीङ्ग गरी मबक्री मबिरण गररने)को लामग 

जग्गा मवकास, सािमुहक आवास, कुनै पमन सवासाधारण भेला हुने समपङ्गिल, 

सपुरिाकेट, स्कूल, कलेज, अस्पिाल, नमसाङ्गहोि, बैंक िथा मवमिय संस्था¸ 

पोमलमक्लमनक आमदले भौमिक योजना कायाान्वयन गनुापदाा  नगरपामलकाले 

गठन गरेको प्रामवमधक समिमिको मसफाररसिा नगरपामलकाले उक्त कायाहरुको 

(PlanningPermit) स्वीकृि  गनेछ, साथै (PlanningPermit)  मलई सकेको  

अवस्थािा िार िालपोि कायाालयबाट  स्वामित्व  हस्िान्िरण हुनेछ  । यसरी 



 

 

(PlanningPermit) मददँा कूल जमिनको कमम्ििा बाटो बाहकेको ५ प्रमिशि 

जमिन प्लमटंगको जग्गामभर पने गरी उपयकु्त स्थानिा खलु्ला के्षर िथा पाका को 

लामग सावाजमनक स्वामित्विा राख्न पने, िलू बाटोको चौडाई कमम्ििा ८ 

मिटरको हुन ुपनेछ । प्लमटंग गरेको के्षरिा टेमलफोनको खम्बा, मबजमुलको खम्बा, 

ढल, िार िथा दबैुिफा  नाली खोलेर बाटो मपच गने मजम्िेवारी प्लमटंग गने 

संस्थाकै हुने गरी प्लमटङ्गको (PlanningPermit) स्वीकृि गनुा पनेछ । साथै 

प्लमटंग गररएको हरेक घडेरीले िोमकएका भवन िापदण्ड सिेि परुा गनुापनेछ । 

साथै कुनै के्षरिा प्लमटङ्ग गरेका कारणले नमजकका बस्िी वा घडेरीहरूिा डुबान 

सिस्या आउन सक्ने खिरा भएिा बषाािको पानी मनकासको ब्यवस्था प्लमटङ्ग 

किााले नै मिलाउन ु पनेछ । उपरोक्त िापदण्डहरु पूरा गरेर Planning  िार 

Permit प्रदान गना समकनेछ । यस प्रावधान मवपररि प्लमटङ्ग गरेिा उक्त 

प्लमटङ्ग के्षरिा सावाजमनक उपयोमगिाहरु जस्िै धारा¸ मबजलुी बत्तीहरु जडान 

हुने छैनन् । अब उपरान्ि यस्िो जग्गा मवकासको काया नगरपामलकाबाट स्वीकृमि 

मलएर िार गना पाउनेछ । 

 २०७७ िाघ िसान्ि भन्दा पमछ मनिााण गररने सडकको चौडाई कमम्ििा २० मफट 

हुनेछ र हरेक सडक पणुा रुपिा सडकको परैु भाग नालीसमहि पक्की गनुापनेछ । 

 अब उपरान्ि प्लमटङ्ग वा नयाँ बाटो खोल्न ुअगावै मनिााण भइसकेको घरको 

छेउ वा घडेरीबाट नयाँ बाटो खोल्ने काया गरेिा उक्त घरको लामग आवश्यक पने 

सेटब्याकको ब्यवस्था सिेि बाटो खोल्ने ब्यक्ती वा प्लमटङ्ग गने ब्यक्ती वा 

संस्थालेनै गनुा पनेछ । 

 Hight Set Back Ratio गनेुः अब उपरान्ि आवासीय, शहर मवस्िार क्षेरिा 

१० िी. उचाई सम्िका भवनहरुको न्यूनिि सेटब्याक १.५ िीटर, व्यापाररक र 

१० मिटर भन्दा िामथ १७ िीटर सम्ि उचाई भएका भवनहरुको न्यनूिि 

सेटब्याक २ मिटर (िर संस्थागि िथा व्यवसायीक प्रयोजनका भवनहरुको 

हकिा न्यनूिि ३ िी.) र १७ मिटर उचाई भन्दा अग्ला भवनहरुको िथा पवुा-

पमश्चि लोकिागा िोहोडािा पने घरहरुिा न्यूनिि सेटब्याक ६ िीटर कायि गरी 

नक्सा पास गनुा पनेछ । 

 मशवराज नगरपामलकािा आवासीय भवनहरुको मनिााण गदाा भवनको Floor 

Area Ratio 2.5  कायि हुनेछ । अन्य भवनहरुको हकिा नगरपामलकाले िोके 

बिोमजि हुनेछ । 



 

 

 नगरपामलका क्षेरिा भवन संमहिा, भवन िापदण्ड र वािावरण िैरी स्थानीय 

शासनको प्रारुप सम्बन्धिा कमम्ििा पाँच मदने आधारभिू िामलि मलई 

नगरपामलकािा सचूीकृि भएका डकिी, ,कामलगढ र स्थानीय ठेकेदारहरुले िार 

भवन मनिााणिा संलग्न हुन पाउने छन ् । यस प्रयोजनको लामग सम्बमन्धि 

िामलिका सेवा प्रदायक सस्थालाई पररचालन गरी प्रमशक्षक िामलि सञ्चालन 

गरी सोको सहयोगिा नगरपामलकािा यस सम्बन्धी िामलिहरु सञ्चालन गररनेछ 

। 

 नगरपामलकाले सहरी मवकास िन्रालयसँग प्रामवमधक सहयोग मलइ प्रचमलि 

काननू अनसुार हाउस पुमलङ र ल्याण्ड पुमलङको कायाक्रि संचालनिा ल्याउन 

सक्नेछ । 

 अब देमख संस्थागि स्वामित्विा रहेका भवनहरु आवासीय भवनिा गणना गररने 

छैन । 

 अब उपरान्ि नगरपामलका क्षेरमभर यस अमघ मप्लन्थ लेभल सम्ि मनिााण भएका 

२ बषा भन्दा पुराना जगिा सपुरस्रक्चर थप गना पाइने छैन । सो को सट्टािा िर २ 

बषा मभर मनिााण भएकालाई काउन्सीलिा दिाा इमन्जमनयरले भवनको स्रक्चर 

पररक्षण गरर सपुर स्रक्चर मनिााणको लामग मसफाररस गरेिा नगरपामलकाबाट 

सिेि आवश्यक पररक्षण गरर १ वा बढीिा दइु िला मनिााण मसमिि गरी नयाँ 

िापदण्ड बिोमजि भवन मनिााणको स्वीकृमि प्रदान गना सक्नेछ । 

 अब उपरान्ि नगरपामलका क्षेरमभर यसअमघ मनिााण सम्पन्न भएका २० बषा 

भन्दा परुाना घरिा कुनै पमन िला थप गना पाइने छैन । िर २० बषाभन्दा पमछ 

बनेका भवनहरूिा िला थप गनाका लामग काउन्सीलिादिाा इमन्जमनयरले 

भवनको स्रक्चर पररक्षण गरर िला थप गनाको लामग मसफाररस गरेिा वा परुाना 

भवनहरुलाई भकूम्पीय सुदृढीकरण (Retrofitting) मडजाइन पेश गरेिा 

नगरपामलकाबाट सिेि आवश्यक पररक्षण गरी थप िला मनिााणको लामग 

स्वीकृमि प्रदान गना सक्नेछ । 

 अब उपरान्ि भवन मनिााण गदाा भवनिा जडान हुने मबद्यिु वायररङ्ग र स्यानीटेरी 

पाइपहरु मबि र मपलरलाइ किजोर बनाउने गरर मबि वा मपलर मभरबाट लैजान 

पाइने छैन । त्यस्िो प्रयोजनको लामग नक्शािा नै छुट्टै (Duct) को ब्यवस्था 

गनुापनेछ । 

 ५० बषा भन्दा बढी उिेर भएका भवनहरुलाई घर धमनले आफ्नै खचािा भत्काई 

पनुमनिााण गनुा पनेछ, यमद ित्काल पनुमनिााण गना नसमकने अवस्था भएिा सिेि 



 

 

त्यस्िा संरचनाहरुलाई कुनै पमन उपयोगिा ल्याउन पाइने छैन । िर ऐमिहामसक 

िथा परुािात्वीक के्षरिा रहकेा त्यस्िा संरचनाहरुलाई मजणोद्वार गरर दरु 

अवलोकनको लामग संरक्षण गरर राख्न बाधा पने छैन । 

 यस िापदण्डिा अन्यर जे लेमखएको भएिापमन अब उपरान्ि ग्रामिण के्षरिा ढुंगा, 

इटा, कन्कृट ब्लक, मसिेन्ट, छड प्रयोग नगरर िाटो, बाँस, काठ,  टाटी,  टायल, 

जस्िापािा,  खर आदी हलुका मनिााण सािाग्रीले िार मनिााण गररने घ बगािा पने 

कच्ची घर मनिााण गनाको लामग घरनक्शा पास वा यस अमघ मनिााण 

भएकाहरुलाई मनयमिि गनुापने छैन । िर शहरी ब्यवस्थापन िथा साबाजमनक क्षेर 

(बाटो, कुलो, खोला, खोल्सा बन िथा अन्य सावाजमनक जग्गा) संरक्षणको लामग 

अमनवाया रुपिा नगरपामलकाले िोकेको ढाचँािा मनबेदन पेश गरर िोकेको दस्िरु 

मिरी स्वीकृमि मलएर िार घर मनिााण गनुा पनेछ । 

 आमथाक वषा २०७७/०७८ दखेी भकूम्प प्रमिरोधात्िक भवन मनिााण सम्बमन्ध 

आधारभिु िामलिमलइ समुचकृि भएको कामलगढ वा ठेकेदारले िार 

सपुररवेक्षणको लागी मनयकु्त भएको प्रामवमधकको रोहवरिा भवन 

स्वामित्वकिाासँग मद्धपमक्षय सम्झौिा गरी भवनमनिााण गना पाउनेछ । कामलगढ 

िथा ठेकेदारहरुले यस्िो िालीि मनुःशलु्क पाउनको लामग आफुलाई पायक पने 

स्थामनय िहिा मनवेदन मदन सक्नेछन । 

 लालपजुाा र blue print नक्सािा जमिनको क्षेरफल फरक भएको पाइएिा 

न्यनुिि भएको के्षरफल लाई आधार िानी नयाँ मनिााण संरचनाको इजाजि 

मदने छ ।  

 दईु वा दईु भन्दा बढी बाटो जोडेको जग्गाहरुको खण्डिा १ मिटर सम्िको गोरेटो 

बाटो पाइएिा र भमवष्यिा कुनै मकमसिको मवस्िार हुन्न भमन वडाबाट प्रिामणि 

भइ आएिा  िलु बाटोलाई िार आधार िानी भवन मनिााण मस्वकृमि प्रदान 

गररने छ ।  

 नेपाल सरकारको बाटो नभई मफल्डिा बाटो दमेखएको सन्दभािा वडा बाट चल्न 

चल्िीको बाटो छ भमन प्रिामणि भई आएिा नया घर मनिााण¸ अमभलेख र 

मनमिि गना मिल्ने ।  

११. िवन म्नर्ााण अनुर्म्त (नक्सा पास) प्राप्त गने कायाम्वम्िहरुाः 

१. सूचना म्दनेाः भवनको कुनै भागिा मनिााण गने, पुनुःमनिााण गने वा पररविान गने 

वा कुनै भवन भत्काउन चाहने प्रत्येक व्यमक्तले िोमकएको ढाँचािा मलमखि रुपिा 

न.मव.स./प्रामधकरण/नगरपामलकालाई सचूना मदनपुनेछ । यस्िा सचूनािा 



 

 

नक्शाहरु िथा जग्गा स्वामित्व सम्बन्धी प्रिाणहरुको पर् याप् ि प्रमिमलमपहरु 

सिावेश हुन ुपनेछ । अनिुमि प्रदान भएपमन नभए पमन यस्िा नक्शाको एक सेटे 

अमभलेखको लामग नगरपामलकाको कायाालयिा रामखने छ । 

२. नक्िाहरु तथा व्यहोराहरुको प्रम्तम्लम्पहरुाः मशवराजन गरपामलकाबाट 

मनिााण अनिुमि चामहने भवन योजनाहरुको हकिा नक्शा िथा अन्य 

कागजपरको प्रमिमलमपको संख्या सािान्यिया २ सेट हुन ुपनेछ । भवनमनिााणको 

अनिुमि मलनको लामग भवन िापदण्डल ेमनधाारण गरेको फिेटिा दखाास्ि फारि 

ियार गरी नगरपामलकाले उपलब्ध गराउनेछ । 

३. सूचना सगैँ म्दनुपने जानकारीहरुाः सचूनािा अवमस्थिी नक्शा, साइटप्लान, 

सवमडमभजन/लेआउटप्लान, भवन नक्शा, सेवा समुवधा योजना, 

स्पेमसमफकेशनहरु िथा सुपररवेक्षणको प्रिाण, जग्गाधनी लालपजुाा न.पा.ले 

िोकेको अन्य दस्िावेजहरु संलग्न हुनपुनेछ । 

४. दस्तावेजहरुाः भवनमनिााण अनिुमिको लामग मदइने आदशेिा िल मदइएका 

दस्िावेजहरु सिावेश हुनुपनेछ । 

क) घडेरी/सम्पमत्तको भौमिक वणान भएको जग्गाधनी कागजािहरु, सडक चौडाईको 

प्रिाण, सडक चौडाईको लामग आवश्यक जग्गा हस्िान्िरण गने सम्बन्धी 

सहिमि, साइटप्लान आमद । 

ख) आवश्यक परेिा गरुुयोजना/जोमनङ्ग नक्शा अनसुारको भ–ूउपयोग योजना, 

सडकको चौडाई सम्बन्धिा नगरपामलकाबाट पर । 

ग) सचूीकृि भवनहरुको सम्बन्धिा वा परुािामत्वक के्षरिा भएका भवनहरुको 

सम्बन्धिा नगरपामलकालाई आवश्यक पने अन्य कुनै जानकारी/कागजाि । 

घ) नया ँनक्शापास वा मनयमिि गदाा घर मनिााण हुने/भएको मकत्ता नं. को क्षेरफल 

जग्गाधमन प्रिाण परिा, मफल्ड नक्शा र वास्िमवक मफल्ड िध्ये जनु के्षरफल 

न्यनुिि देमखन्छ सोही के्षरफललाई आधार िानी नक्शा दिाा/पास/मनयमिि 

गररनेछ । 

ङ) जग्गाको स्वामित्व जस्को नाििा छ उसैको नािबाट िारै घरनक्शा 

पास/मनयमिि गररनेछ । िञ्जरुीनािा मदएको आधारिा घरनक्शाको स्वामित्व 

हरेफेर गररने छैन । 

५. नक्िाहरुर्ा सहीछाप गनेाः नगरपामलकािा पेश गनुा अमघ सबै नक्साहरुिा 

धनीहरुको र भवन ऐन¸ २०५५ को दफा ११.३ बिोमजिको योग्यिा प्राप्त 

नगरपामलकािा दिाा भएका प्रामबमधकको हस्िाक्षर हुनु पनेछ । 



 

 

१२. नक्िा/प्लानहरुाः  

१. लोकेसन प्लानाः  स्वीकृि ले–आउट योजना नभएको क्षेरिा मछिेकको जग्गा सिेिको 

मसिाना िथा अवमस्थमि देखाइएको १:१०,००० स्केल वा Not to Scale को लोकेसन 

प्लान मनवेदन सँगै पेश गनुापनेछ । लोकेसन प्लान बनाउदा नक्शाको आधारिा उक्त मफल्ड 

सम्ि पगु्न सक्ने गरी राजिागा, िखु्य सडक र िहत्वपणूा स्थान वा भवन दमेखको दरुी सिेि 

उल्लेख गनुापनेछ । 

२. साइट प्लानाः अनिुमिको लामग आवेदन मददँा संलग्न राख्न पने साइट प्लानको स्केल 

०–१–१० सम्िको लामग १:१०० वा २०० र ०–१–१० भन्दािामथको लामग १:२०० 

वा ४०० हुन ुपनेछ । 
         

        प्लानर्ा तल लेम्खएका कुराहरु दिााइएको हुनु पनेछाः  

क) साइटको मसिानाहरु र त्यस संगै जोमडएको जग्गाहरु¸ 

ख)    मछिेकको सडकको पररप्रेक्षिा साइटको अवमस्थमि¸ 

ग) भवनको अवमस्थमििा पने सडकहरुको नािहरु (भएिािार)¸  

घ) साइटिा वा साइटको अगाडी पछाडी भएका मवद्यिान भवनहरु¸ 

ङ) भएिा घरको दायाँ वाया ँिथा पछाडीको सडकको चौडाई र सडकको प्रकार¸ 

च) भवनको योजनाको सम्बन्धिा उत्तर मदशा¸ 

छ) मवद्यिान भौमिक संरचनाहरु¸ 

ज) सम्पणूा सम्पमत्तको जग्गाको के्षरफल र यस िापदण्डिा ब्यवस्था भएको कभरेज 

अनसुारको कूल घडेरीको के्षरफलको सम्बन्धिा प्रत्येक िल्लािा हुन आउने कभडा 

एररयाको भाग¸ 

झ) आवश्यक परेिा पामका ङ्ग के्षर दखेाइएको पामका ङ्ग योजना¸ 

ञ) नगरपामलकाले िोकेको अन्य मववरणहरु¸ 

ट) भवनमनिााण हुने घरजग्गा सम्पमत्तिा भवन नम्बर वा घडेरी नम्बर । 

३. ले–आउट प्लानाः भ–ूउपयोग योजनाको नम्साहरु अनसुार लेआउट प्लानको िजुािा गररने 

छ । सम्बमन्धि ऐनको प्रावधान अनसुार न.पा.ले अनुसरण गने कायामवमध अनसुार स्वीकृि 

गररने छ । 

४. ल्याण्डस्केप नक्िााः यसको स्केल ५०० वगा मि. सम्िको लामग १:१०० र सो भन्दा 

िामथको क्षेरफलको लामग १:५००हुनेछ । यसिा आवागिन, पामका ङ्ग स्थलहरु, बाटाहरु, 

हररयाली िथा बकृ्षरोपणहरु अंमकि गररएको हुन्छ । 

५. िवन नक्िााः सचूना सँगै संलग्न गररने भवनको नक्शा, इलेभेसन िथा सेक्सनहरु २५० 

वगा मि. सम्िको घडेरीको लामग १:५० स्केलिा २५० वगा मि. भन्दा िामथको लामग 



 

 

१:१०० स्केलिा र २००० बगा मि. वा सो भन्दा िामथको लामग १:२०० स्केलिा र सबैको 

मडटेल्सहरु १:१०० स्केलिा बनाइएको हुन ुपनेछ । 

क) सबै िल्लाको ढाकेको क्षेर सिेमटएका भईू नक्शाहरु (फ्लोर प्लान) सिावेश भएको 

हुनेछ । साथै प्रष्ट रुपिा सबै फे्रि िेम्बरहरु, कोठाहरुको साइज िथा अवमस्थमि, 

भर् याङ्गको चौडाइ र र् याम्पहरु र अन्य मनकासका बाटोहरु, लीफ्ट कोठा िथा लीफ्ट 

मपटको मडटेलहरु दखेाइएको हुनपुनेछ । 

ख) भवनको सबै भागहरुको उपयोग दखेाइएको हुनपुनेछ । 

ग) ट्वाइलेट, नहुाउने ठाउँ जस्िो अत्यावश्यक सेवाहरुको एमकन अवमस्थमि दखेाइएको 

हुनपुनेछ । 

घ) सेक्सन नक्शाहरु सिावेश भएको हुने छ । यसिा फुटीङ्ग (जग) को साइजहरु, मसिेन्ट  

गारोको िोटाई, गारो, फे्रिीङ िेम्बरहरुको साइज िथा स्पेमसङ्गहरु, फ्लोर स्लावहरु र 

छानाका स्लावहरु । सेक्शनिा भवन िथा कोठाहरुको उचाइहरु र पारापीटको उचाइ र 

डे्रनेज िथा छानाको स्लोप/कम्िीिा एउटा सेक्सन भर् याङ्ग, भान्छा कोठा, ट्वाइलेट, 

वाथरुि भएर कामटएको हुनुपनेछ । 

ङ) सबै एलीभेसनहरु देखाइएको हुनेछ । 

च) पानी टंकी, सेप्टीक ट्याङ्कको  छुट्टै नक्शा आवश्यक नापहरु समहि मदइएको हुनेछ । 

छ) अनिुमि प्राप्त भवनरेखा भन्दा बामहर पने भागहरुको नाप मदइएको हुनेछ । 

ज) छानाको डे्रनेज िथा स्लोप दखेाइएको टेरेस प्लान मदईएको हुनेछ । 

झ) उत्तर मदशा नक्शािा दखेाइएको हुनेछ र सबै प्लानहरुको मदशा उत्तर मदशासँग िेल 

खाएको हुनपुनेछ । 

ञ) पामका ङ्ग स्थानहरुको मडटेल मदइएको हुनेछ । 

ट) भेमन्टलेटरहरुको सबै ढोका िथा अन्य ओपनीङ्गहरुको साइजहरु सिेि खलु्ने गरी 

क्रिबद्ध रुपिा मवस्ििृ मववरणहरु सिेि मदइएको हुनेछ । 

ठ) न.पा.ले िोके बिोमजिका आवश्यक अन्य सबै मववरणहरु । 

ड) नक्शा प्रिामणकरणको लामग न.पा.ले िोकेको स्थानिा िोमकएको साइजिा स्थान 

छोमडएको हुनेछ । 

६. र्हुतल्ले/म्विेष िवनहरुको िवन योजनाहरुाः ५ िल्लाभन्दा बढी िल्लाहरु भएको वा 

१५ मि. भन्दा बढी उचाई भएको र सभाभवन, स्थागि, औद्योमगक, भण्डारण िथा खिरा 

यकु्त उपयोगहरु भएको मवशेष भवनहरुको सन्दभािा िापदण्डको मनम्नमलमखि थप मववरणहरु 

सिावेश हुन ुपनेछ । 



 

 

क) आगलागी मनयन्रणका औजार िथा गाडी िोड्ने ठाउँ िथा भवनको वरीपरी 

पहुचँिागाको मववरण समहि पहुचँिागाको ब्यवस्था । 

ख) िखु्य िथा वैकमल्पक भर् याङ्गको साथै बादालीबाटको पहुचँ, करीडर िथा लवीवाटको 

पहुचँ । 

ग) मलफ्ट िथा फायर मलफ्टहरुको अवमस्थमि िथा मववरणहरु । 

घ) ररफ्यजू च्याम्वर,  समभास डक्ट आमदको मववरण । 

ङ) आकासे पानी संकलन गने पाइप िथा संकलन ट्याङकहरु । 

च) जेनेरेटर,  रान्स्फिार, स्वीच मगयर कोठाको अवमस्थमि । 

छ) अग्नी सचूक प्रणाली/नेटवका को मडटेलहरु । 

ज) पानी ट्याङ्क िथा पम्प हाउसको अवमस्थमि िथा नाप । 

झ) आगलागी सुरक्षाका जडानहरुको अवमस्थमि िथा मववरणहरु । 

ञ) जडान गररएका प्राथमिक उपचार औजारहरुको जडानका अवमस्थमि िथा मववरणहरु 

। 

७. खानेपानीको व्यवस्था तथाअन्य सुम्विाहरुाः 

१. खानेपानी आपूमिाको नक्शाहरु, इलेभेसनहरु िथा सेक्सनहरु, ढल मनकास प्रणाली र अन्य 

सेवा समुवधाहरुको मववरण न.पा.ले चाहकेो खण्डिा १:१०० को स्केल भन्दा कि नहुने 

गरी उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

२. २०० बगा मि. भन्दा िामथका आवासीय घडेरीहरुको लामग र एक हके्टर भन्दा बढीको 

गैर आवासीय घडेरीहरुको लामग िल मदइएका प्रावधानहरु लाग ुहुनेछ । 

क) बगैचा िथा सफाईको लामग प्रयोग भइसकेको पानीको पनुुःप्रयोग गनाको लामग छुट्टै 

मविरण प्रणालीको व्यवस्था गने । यसको लामग उपयकु्त भण्डारणको समुवधालाई 

भवन नक्शािा दखेाउन ुपनेछ । 

ख) जमिनिमुनको पानीलाई भरण गनाको लामग घडेरीमभर बषाािको पानी संकलन गना 

आवश्यक व्यवस्था गनुा पदाछ । भवनको नक्शािा यी कुराहरु खलुाउन ुपदाछ । 

८.  घरनक्िा पास गनुा पने सर्यावम्िाः सािान्य िया घरधमनले इजाजि प्राप्त मिमिले २ बषा 

मभर घर मनिााण सम्पन्न गरर सक्न ुपनेछ । िर कुनै कारणले उक्त अवमध मभर मनिााण सम्पन्न 

गना नसकी मनबेदन मदएिा नगरपामलकाले  एकपटकको लामग बढीिा २ बषा म्याद थप गना 

सक्नेछ । 

१३. नक्िापास सभर्न्िी अन्य व्यवस्थााः 

१. िवनम्नर्ााण इजाजतपत्र राखने ब्यवस्थााः भवनको स्वमित्वकिााले भवनमनिााण 

अवमधभर स्वीकृि भवनमनिााण इजाजिपर र स्वीकृि नक्शामववरण मनिााण स्थलिा दमेखने 



 

 

गरी राख्नपुनेछ । मनिााणमधन क र ख वगाका भवनहरुको हकिा स्वामित्वकिााहरुले मनिााण 

स्थलिा स्वीकृि भवन अनिुमिपर र नक्शाका अमिररक्त भवन नक्शापास भएको मिमि र 

भवनका अधारभिू िापदण्डहरु जस्िै Ground Coverage Ratio, Floor Area Ratio,, 

मनिााण गदाा छाड्न ुपने Setback आमद मववरणहरु मनिााण काया सम्पन्न नभएसम्ि सवैल े

दखे्न सक्नेगरी होमडाङ्ग बोडािा राख्नपुनेछ । 

२. स्थानीय तहर्ा कायारत प्राम्र्म्िकले नक्िा म्डजाइन गना नपाउनेाः नगरपामलकािा 

कायारि प्रामवमधक जनशमक्तले आफू कायारि नगरपामलकाको के्षरमभर हुने भवनहरुको नक्शा 

मनिााण र मडजाइन गना पाइने छैन । िर सावाजमनक प्रयोजनका लामग आफू कायारि 

नगरपामलकाको लगानीिा मनिााण हुने सावाजमनक भवनहरुको नक्शा मनिााण सपुररवेक्षण 

मडजाइन गना यस प्रावधानले बाधापगु्ने छैन । साथै परािशादािाबाट मडजाइन गररएको नक्शािा 

सिेि इमन्जमनयररङ्ग काउमन्सलको नम्बर समहि मडजाइन किााले प्रिामणि गनुापनेछ । 

३. फेरर्दलको लाम्ग सूचनााः 

१.  भवनउपयोग फेरबदलको लामग सचूना भवन उपयोग फेरवदलको लामग सचूनामदएिा 

आवश्यक पने नक्शा िथा व्यहोराहरु िार मनवेदनसँग पेश गनुापनेछ । यस िापदण्डिा 

व्यवस्था भएका सािान्य भवनमनिााणका प्रावधानहरु स्रक्चर िथा आगलागी संरक्षणिा 

कुनै प्रमिकूल असर नपने गरी दहेायका फेरबदल गनुा परेिा सचूना वा भवनमनिााण 

अनिुमिको आवश्यकिा पने छैन ।  

क) प्लास्टरीङ्ग र सानामिना ििाि काया ¸ 

ख) फ्लोरीङ्ग वा पनु फ्लोरीङ्ग गने¸ 

ग) अकााको सम्पमत्त िथा सावाजमनक सडक िफा  वाहके झ्याल भेमन्टलेटर र ढोकाहरु 

खोल्नेर बन्द गने̧  

घ) मवग्रेका इट्टाहरु, ढुंगाहरु, मपलरहरु, मविहरु आमद फेने̧  

ङ) यस िापदण्ड अन्िगाि पनेगरी १.५ मि. भन्दा कि उचाइको पारापीट र बाउन्ड्री 

पखाालको मनिााण िथा पनुुःमनिााण गने । 

च) अनिुमि प्राप्त उचाई भन्दा कि नहुने गरी फल्स मसमलङ्गको मनिााण सिेि रंगरोगन 

आमदकाया¸ 

छ) भ–ूउपयोग योजना/जोमनङ्ग योजनाका प्रावधानहरुसँग नबामझनेगरी क्षमि हुन ु

अगाडीको जस्िै हुने गरी बाढी, बषााि, आगलागी, भूकम्प वा अन्य कुनै प्राकृमिक 

मवपदबाट क्षमिग्रस्ि भवनका भागहरुको पुनुःमनिााण गने¸ 

ज) यस िापदण्ड अन्िगाि हुने गरी मभरीगारोहरुको मनिााण वा पनुुः मनिााण गने̧  



 

 

२. िवन प्रयोजन फेरर्दलाः भवनको जनु प्रयोजनको लामग स्वीकृमि मलईएको हो सोही 

प्रयोजनिा उपयोग गररन ु पदाछ । िर कुनै कारणले प्रयोजन पररविान गनुा परेिा नयाँ 

प्रयोजनको लामग आवश्यक िापदण्ड परुा गरेिा पररविान गनुापनााको कारण समहि मनबेदन 

पेश गनुापनेछ । फेरवदलको लामग सचूना मदएिा आवश्यक पने नक्शा िथा व्यहोराहरु 

मनवेदनसँग पेश गनापनेछ । यस िापदण्डिा व्यवस्था भएका प्रावधानहरु स्रक्चर िथा 

आगलागी संरक्षणिा कुनै प्रमिकूल असर नपने गरी मनबेदन पेश गरेिा नगरपामलकाबाट 

जाचँबझु गरी अनिुमि प्रदान गना समकनछे । भवन दिाा गररसकेपमछ नयाँ मकत्तािा भवनको 

क्षेरफल फरक पने गरर आएिा शरुुवामि चरणबाट काया गनुा पने छ । 

३. िवन म्नर्ााण अनुर्म्त िुल्काः जरुीसँग परािशा गरी न.पा.ले मनिााण गरेका नक्शापास 

शलु्क र मनिााण अवमधिा सहरी पवूााधारको उपयोगको शलु्कको साथै घडेरी 

मवकास/सिहू आवास, फेरवदल/थप/संसोमधि योजना, योजनाहरु अध्यावमधक गनाको 

लामग िोमकएको अन्य शलु्कहरु मनयिानसूार मलन समकनेछ । 

१४. स्वीकृम्त म्दनेाः 

१. प्रम्ियाहरुाः 

क) जग्गा मवकास/आवास मवकासको प्लामनङ्ग अनिुमिमदनेुः आमधकाररक इमन्जमनयर,  

आमका टेक्ट िाफा ि प्लामनङ्ग अनिुमि नम्साहरु िोमकएको ढाँचािा जग्गाधनीले 

नगरपामलकािा आवेदन मदनपुने छ । मवकास/आवास मवकास गना चाहने कम्पनी वा 

जग्गाधनीले समूचकृि इमन्जमनयर वा आमका टेक्ट वा प्लानरद्वारा ियार गररएको उपयोग भ-ू

िथा भौमिक पूवााधार मवकास सिेि उल्लेख गररएको योजना पेश गनुापनेछ । यसको 

स्वीकृमि सम्वन्धी कायामवमध नगरपामलकाले िोके अनसुार हुनेछ । 

ख) सचूीकृि इमन्जमनयर/अमका टेक्ट प्रिामणि हुनपुने िापदण्ड अन्िगािका प्रावधानहरुको 

अमधनिा रही भवनमनिााण वा जग्गा मवकास योजना ियार गने अमधकार समूचकृि 

इमन्जमनयर/आमका टेक्ट सगँ हुनेछ । 

२. योग्यता तथा िर्तााः 

नगर योजनामवद/्आमका टेक्ट/इमन्जमनयर/सुपरीवेक्षक/प्लम्बर/आगलागी परािशादािा/अवाान 

मडजाइनरको योग्यिा िोमकए बिोमजि हुनेछ । 

३. म्नर्ााण रोक्का तथा ित्काउनेाः नगरपामलकाबाट इजाजि नमलईकन भवन मनिााण गरेिा 

नगरपामलकाले त्यस्िा काया ित्काल रोक्का गना वा स्वीकृि नक्शा बिोमजि मनिााण नभएको 

दमेखएिा भत्काउने आदशे मदन सक्नेछ । 

४. म्नर्ााण कायाको सुपररवेिण तथा गुणस्तर कायर् गनेाः नगरपामलका क्षेरमभर सरकारी वा 

नगरपामलका वा नगरपामलकासँग साझेदारीिा मनिााण हुने कायाको सपुररबेक्षण नगरपामलकाका 



 

 

प्रामबमधकहरुबाट हुनेछ । त्यस्िै नगरवासीहरु वा अन्य संघ संस्थाहरुको भवनमनिााण गदाा 

नगरपामलकािा समुचकृि प्रामबमधकहरुबाट हुनेछ । घरधमनले भवन मनिााण इजाजि मलन ुअमघ 

नै त्यस्िा सपुररबेक्षक मनयुक्त गरर नगरपामलकािा जानकारी गराउन ुपदाछ । 

क)  सुपररवेिकको म्जभरे्दारीाः नगरपामलका क्षेरमभर मनिााण हुने मनमज िथा संस्थागि 

भवनहरुको स्वीकृि िापदण्ड अनसुार मनिााण गराउने र गणुस्िर कायि गराउने मजम्िेदारी 

सपुररबेक्षकको हुनेछ । कुनै कारणवस घरधमनले िापदण्ड पालना गना अटेर गरेिा 

नगरपामलकािा सियिै जानकारी गराउन ुपनेछ । 

ख) घरिनीको म्जभरे्दारीाः मनमज िथा संस्थागि भवनमनिााण गने घरधमनहरुले 

सपुररबेक्षकको सल्लाहिा स्वीकृि िापदण्ड अनसुार गणुस्िरीय काया गराउन ुपनेछ । सो को 

लामग नगरपामलकािा समुचकृि सपुररबेक्षक र मनिााणकिी छनौट गरर मनयकु्त गरेको जानकारी 

नगरपामलकािा मदनपुनेछ । 

ग) म्नर्ााणकर्ीको  म्जभरे्दारीाः मनमज िथा  संस्थागि भवनमनिााण  गने  मनिााणकिीहरुले 

सपुररबेक्षकको सल्लाहिा स्वीकृि िापदण्ड र नक्शा अनसुार गणुस्िरीय काया गराउन ुपनेछ । 

५. दण्ड सजायाः 

क) यमद पेशागि आचार संमहिाबाट मवचमलि भएको पाइएिा वा कुनै झठूो व्यहोरा मदएिा 

वा कुनै ि्यको अपिान गरेिा वा योजना/नक्शा प्रिामणि गना रटुी वा कृत्य गरेिा वा 

भवन िापदण्ड स्वीकृि भवन योजनाको मखलापिा मनिााण कायाको सपुरीवेक्षण/मनिााण 

गरेिा नगरपामलकाले यस्िा नगरयोजनामवद/्आमका टेक्ट/इमन्जमनयर/सुपरीवेक्षक/प्लम्बर÷ 

मनिााणकिीलाई कारवाही गने र कालोसचूीिा राख्ने अमधकार हुनेछ र सोको जानकारी 

नेपाल इमन्जमनयररङ्ग पररषदलाई मदनेछ । 

ख) यमद स्वीकृमि मदने न.पा.ले कुनै पमन सिय भवन िापदण्डको उल्लंघन गररएको, ि्यको 

गलि व्याख्या गररएको, स्वीकृमि मदइएको भन्दा फरक मनिााण भएको, िोमकएको 

दस्िावेज िथा भवन िापदण्डसँग फरक हुने गरी मनिााण गररएको भेट्टाएिा नगरपामलकाले 

स्वीकृमिलाई बदर गनासक्ने छ । त्यस्िा पेशाकिीको मवरुद्ध कारवाही गना सक्नेछ । िदु्दा 

टंुगो नलागे सम्ि त्यस्िा पेशाकिीलाई नयाँ नक्शाहरु पेश गने/मनिााण गने अमधकार हुने 

छैन । मिनलाई कालो सचूीिा सिावेश गनुा अमघ नगरपामलकाले कानून बिोमजि कारण 

दखेाऊ आदशे जारी गनेछ । 

६. अनाम्िकृत म्नर्ााण म्वकास कायााः अनामधकृि मवकास मनिााण काया गरेकोिा यस्िा काया 

भत्काउने,  मनिााण स्थललाई रोक लगाउने, प्रचमलि काननूको आधारिा काननूी कारवाही गने 

जस्िा उपयकु्त कदि नगरपामलकाले मलन सक्ने छ । 

 



 

 

१५. म्नर्ााण काया गदाा अपनाउनुपने काया म्वम्िाः 

१. र्ापदण्ड अनुसार म्नर्ााण काया गनुा पने दाम्यत्वाः यस िापदण्ड अनसुार मनिााण काया 

गने पणूा जवाफदहेीिाबाट धनीलाई अनिुमि पाएको कारण वा नक्शा िथा 

स्पमेसमफकेशनहरु स्वीकृि गररएका कारण वा भवन मनिााण हुदँा नगरपामलकाले मनरीक्षण 

गररएको कारणकै आधारिा िकु्त भएको िामनने छैन । 

२. म्नर्ााण स्थलर्ा कागजातहरु/दस्तावेजहरु राखनेाः 

क) भवनमनिााणको अनिुमिको प्रमिमलमपदेमखने गरी टास गनुापनेछ । 

ख) अनिुमि जारी गररएको सम्पमत्तिा लाग ूहुने भवन िापदण्ड अनसुार स्वीकृि नक्शाहरु िथा 

स्पेमशमफकेसनहरुको प्रमिमलमप राख्ने । 

३. म्नर्ााण काया िईरहँदा िवनको चेम्कङ्ग कायााः नगरपामलकालाई 

आमका टेक्ट/इमन्जमनयर/सपुररवेक्षक िाफा ि घर धनीले प्लीन्थ सम्िको काया सम्पन्न भएपमछ 

स्वीकृि भवन नक्शा िथा भवन िापदण्ड अनसुार काया भएको छ/छैन समुनश्चि गराउन 

सचूना मदनेछ । ३० मदनमभर स्थानीय िहले मनिााण कायाको मनरीक्षण गरी असहिमि भए 

सो सिेिको जानकारी धनी/आमका टेक्ट/इमन्जमनयर/ सुपररवेक्षकलाई मदन ुपनेछ । स्वीकृि 

नक्शा बिोमजि भवनको मनिााण काया गने मजम्िेवारी घरधनीद्वारा मनयकु्त 

आमका टेक्ट/इमन्जमनयर/सपुररवेक्षकको हुनेछ । 

४. म्छरे्की घरको सुरिााः मनिााणको क्रििा लहरै घरहरु भएिा मबचिा घर बनाउँदा मछिेकी 

घरिा कुनै प्रकारको क्षमि नहुने गरी सरुक्षाको ब्यवस्था गनुा पनेछ । नयाँ मनिााणको क्रििा 

मछिेकीको घरिा कदामचि कुनै क्षमि हुन गएिा पवूा अवस्था कायि हुने गरी ििाि सम्भार 

गररमदन ुपनेछ । 

१६. काया सभपन्न िएको सूचनााः प्रत्येक घरधनीले भवन अनिुमििा वणान गरे अनसुारको 

मनिााणकाया पूरा भएको सन्दभािा नगरपामलिा पेश गनुा पनेछ । काया सम्पन्न भएको सचूना घरधनीले 

मनिााण काया सपुरीवेक्षण गने आमका टेक्ट/इमन्जमनयर/सपुररवेक्षक िाफा ि काया सम्पन्न भएको 

प्लानको २ प्रमि (स्वीकृि योजना पेश गदाा जस्िै एक प्रमि नगरपामलकालाई पेश गनुा पने छ) । यस्िो 

सचूनािा िल मदइएका कागजािहरुको साथै िोमकएको शलु्क संलग्न हुन ुपनेछ । 

क) नगरपामलको सबै मनरीक्षण प्रमिवदनहरुको प्रमिमलमप, 

ख) आवश्यक भएिा न.पा.को अमधकृिबाट स्वीकृमि, 

ग) मवद्यिु मवभागबाट आवश्यक भए अनसुार रान्सफिारहरु/सवस्टेशन/सहायक मवद्यिु आपमूिा 

प्रणाली सम्बन्धिा स्वीकृमि 

घ) स्रक्चर इमन्जमनयर/मसमभल इमन्जमनयरबाट भवन संमहिा अनरुुप मनिााण भएको प्रिाण¸ 



 

 

ङ) आवश्यकिा अनसुार घरधनी/आमका टेक्ट/इमन्जमनयरले हस्िाक्षर गरेको सबै िफा बाट 

मखमचएको दईु सेट फोटोहरु, 

च) नगरपामलले आवश्यक ठानेको अन्य जानकारी/कागजािहरु¸ 

छ) आफ्नो सपुररवेक्षण मभर पने र भवन िापदण्ड िथा स्वीकृि भवन नक्शाहरु अनुसार सम्पन्न 

भएको जमिनिमुनको ढल, स्यानीटरी िथा खानेपानी आपमूिा सम्बन्धिा घरधनी र 

अमकेटेक्ट/इमन्जमनयरबाट प्रिाणपर । 

१७. नगरको ढल प्रणाली/पानीको रे्न लाइनर्ा जडान गनेाः 

क) मनिााण काया सहज गनाको लामग अनिुमि मदइएको अस्थायी पानी, मवद्यिु िथा ढलको 

कनेक्शनहरु सम्पन्न भएको/उपयोग गना मदइएको इजाजि पर/प्रिाणपर प्राप्त नभएसम्ि साइटिा 

राख्न अनिुमि मदइने छैन । 

ख) नगरपामलको अग्रीि अनिुमि र उपयोग गना मदइएको/सम्पन्न भएको प्रिाणपर प्राप्त वा मनिााण 

इजाजि पर नभए सम्ि कुनै पमन भवनसगँ नगरको खानेपानीको िेन लाइन वा नगरको ढल 

प्रणालीसँग जोड्न मसफाररस मदइने छैन । 

ग) उपयोगिा पररविान भएिा वा अनामधकृि मनिााण काया भएिावा स्वीकृि नक्शा वा िापदण्ड 

मबपररि मनिााण भएिा यस्िा सेवा सुमवधाहरुलाई रोक्न वा रोक्न लगाउन सक्नेछ । 

घ) कुनै पमन व्यमक्त वा संस्थाले आफ्नो भवन मभरबाट मनस्कने ढल प्रशोधन नगरी खोला,  कुलो 

वा िालिा मवसजान गनुा हुदनै, यसरी मवसजान गररएिा सम्बमन्धि स्थामनय िहले अन्य सेवा 

समुवधाहरुिा रोक लगाउन सक्नेछ र आमथाक जररवाना सिेि गना सक्नेछ । 

ङ) कुनै पमन व्यमक्त वा संयकु्त आवास वा संस्थाको भवनको छानाबाट आउने वषाािको पानीलाई 

जिीनिनुी मवसजान गनुापनेछ, न.पा.को ढल प्रणालीिा वा सडकको नालीिा जोड्न पाइने छैन 

। यस सम्बन्धिा थप प्रामवमधक सहयोग सम्बमन्धि मजल्लाको खानेपानी िथा सरसफाई 

मडमभजन कायाालयबाट प्राप्त गना समकने छ । 

१८. िवन म्नर्ााण सभपन्न प्रम्तवेदन निएका िवनहरु सावाजम्नक प्रयोजनर्ा िाडार्ा म्लन 

नपाईनेाः सरकारी मनकाय िथा नेपाल सरकारको पणूा वा आंमशक स्वामित्विा सञ्चामलि 

मनकायहरु िथा संगमठि संस्थाहरुले घर भाडािा मलन ुअघी मजल्ला मस्थि सहरी मवकास कायाालय 

वा मजल्ला प्रामवमधक कायाालयबाट भाडािा मलन लामगएको भवन प्रमचलि भवन संमहिा िथा 

िापदण्ड अनसुार भएन भएको जाँच गराएर भवन मनिााण सम्पन्न प्रमिवेदन भएका उपयकु्त 

भवनिार भाडािा मलन पाउनेछन ्। यस मवपररि भाडा सम्झौिा गरेिा सम्झौिा गने प्रिखु व्यमक्तगि 

रुपिा मजम्िेवार हुनेछ । 

१९. म्नर्ााण र्ापदण्ड तथा िवन संम्हता म्र्पररत नक्िा म्नर्ााण, स्रक्चरल म्डजाइन र 

म्सफाररस गना प्रम्तर्न्िाः नगरपामलकाले भवन मनिााणको काया सम्पन्न प्रमिबेदन मदनुअमघ 



 

 

नक्शा मडजाइन गने वा मनिााण सपुररबेक्षण गने प्रामबमधकबाट मनिााण भएको भवन प्रचमलि भवन 

संमहिा िथा मनिााण सम्बन्धी िापदण्ड अनसुार भएको प्रिामणि गराएर िार आफ्ना प्रामबमधकबाट 

सिेि जाँचपास गराई मनिााण सम्पन्न प्रमिबेदन मदन ुपनेछ । िापदण्ड मबपररि नक्शा ियार एबं 

स्वीकृि गरेिा िथा भवन संमहिा मबपररि भवनको Structural मडजाइन गरेिा वा गलि प्रिामणि 

गरेिा सो को मजम्िेवार सोही ब्यक्ती हुनेछ । नक्शािा नक्शा ियार गने, मडजाइन गने, भवन 

सपुररबेक्षण गने प्रामबमधकको नाि, नेपाल इमन्जमनयररङ्ग काउमन्सल दिाा नम्बर उल्लेख गरर मनज 

आफैले अमनवाया रुपिा दस्िखि सिेि गरेको हुन ुपनेछ । साथै नक्शा प्रिामणिका लामग मसफाररस 

गने नगरपामलकाका प्रामबमधक किाचारीले सिेि अमनवाया रुपिा आफ्नो नाि र दस्िखि सिेि 

गरेको हुनुपनेछ । नक्शा प्रिामणिका लामग मसफाररस गने प्रामबमधक किाचारीले भवन संमहिा िथा 

मनिााण िापदण्ड मबपररि नक्शा ियार गने, मडजाइन गन,े सपुररबेक्षण गने िथा नक्शा िथा मडजाइन 

प्रिामणि गने प्रामबमधकलाई आवश्यक कारवाहीको लामग नगर प्रिखुले नेपाल इमन्जमनयररङ्ग 

काउमन्सलिा लेमख पठाउन ुपनेछ । साथै यस्िा प्रामबमधकलाई नगरपामलकाले कालो सचुीिा सिेि 

राखी नाि साबाजमनक गनुापनेछ । 

२०. नगरपाम्लकार्ा संस्थागत िवन तथा (क) र्गा एवं दिहजार र्गाम्फट िन्दा र्ढी िेत्रफल 

िएका िवन म्नर्ााणको अनुर्म्त म्दनु अम्घ म्सफाररस आवश्यक पनेाः नगरपामलकाले नगर 

क्षेरमभर मनिााण हुने भवन ऐन २०५५ कोदफा ८ अनुसारका भवनहरुको नक्शापास गदाा प्रिखु 

प्रशासकीय अमधकृिको संयोजकत्विा भवन िथा बस्िी मवकास शाखाको प्रिुख, सम्बमन्धि 

मबज्ञहरु, शहरी मबकास कायाालयका प्रिखु वा मनजले िोकेको इमन्जमनयर प्रमिमनमध, नापी 

कायाालयका नापी अमधकृि रहकेो समिमिको मसफाररसिा िार नक्शा पास गने पनेछ । िर 

नगरपामलकाको मनणायबाट जनुसकैु बगाका भवनिा प्रामबमधक समिमिको मसफाररस आवश्यक पने 

ब्यवस्था गना सक्नेछ । नगर प्रिखु/ प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि र नापी अमधकृि बाहके उक्त 

समिमििा रहन ेसदस्यहरु नेपाल इमन्जमनयररङ्ग काउमन्सलिा दिाा भएको हुनपुनेछ ।  प्लामनङ्ग 

Structural Permit िथा वािावरमणय परीक्षणको हकिा सम्बमन्धि ऐन¸ मनयिावलीले िोकेको 

ब्यवस्था अनसुार नै गनुा पनेछ । 

२१. नगरपाम्लकार्ा संस्थागत िवनतथा (क) र्गा एवं दिहजार र्गाम्फट िन्दा र्ढी िेत्रफल 

िएका िवन म्नर्ााणको अनुर्म्त म्ददँा तथा म्नर्ााण सभपन्न प्रम्तरे्दन म्ददँा तेस्रो पि 

जाँच (Third Party Verification) गनुा पनेाः नगरपामलकाले संस्थागि भवन िथा 

दशहजार बगामफट भन्दा बढी एररया भएका भवनको मनिााण अनिुमि मददँा िथा मनिााण सम्पन्न 

प्रिाणपर मददँा नगरपामलका वा स्वामित्व किााले आवश्यक ठानेिा िेस्रो पक्ष जाँचको ब्यवस्था 

गरर सो सिेिको आधारिा भवन मनिााणको अनिुिी र मनिााण सम्पन्न प्रमिबेद नमदन समकने 

ब्यवस्था लाग ूगना सक्नेछ । यस प्रयोजनको लामग नगरपामलकाले भवन मनिााणको नक्शा मनिााण, 



 

 

मडजाइन िथा सपुररबेक्षणको मनमित्त नेपाल इमन्जमनयररङ्ग काउमन्सलिा दिाा भई उक्त 

काउमन्सलबाट दिाा सटीफाइड भएका इमन्जमनयरहरुको हरेक बषा अध्यावमधक रोष्टर बनाई रोष्टरिा 

भएका इमन्जमनयरहरुबाट िेस्रो पक्षीय जाँच गराउन ुपनेछ । रामष्रय अन्िरामष्रय िहत्वका जमटल 

प्रकृमिको भवन संरचनाको मडजाइनिा नगरपामलकाले Peer Review को ब्यवस्था सिेि गना 

सक्नेछ । 

२२. िवन म्नर्ााणको आंम्िक अनुर्तीाः भवन मनिााणको अनिुमि मददँा सम्पणूा भवनको अनिुमि 

नमदई पमहलो पटक मडमपमस लेभल सम्िको िार अनिुमि प्रदान गररनेछ । भवन िापदण्ड िथा 

संमहिा अनसुार सो मडमपमस भए नभएको सपुररबेक्षण गरी क, ख र ग बगाको भवनको हकिा 

भवनको स्वामित्वकिााले मनयकु्त गरेको भवन ऐन¸ २०५५ को दफा ११ (३) ले िोकेको योग्यिा 

पगेुको सपुररबेक्षकबाट सिेि प्रिामणि गरर िापदण्ड र संमहिाअनसुार भएिा िार िामथल्लो 

िल्लाको अनिुिी प्रदान गररनेछ । नगरपामलकाले उपरोक्त प्रकृया पुरा गरर मनबेदन प्राप्त भएको 

मिमिले बढीिा १५ मदनमभर मनबेदनको टंुगो लगाउन ुपनेछ  

२३. िवन म्नर्ााणको आंम्िक म्नर्ााण सभपन्न प्रम्तरे्दनाः भवन संमहिा र िापदण्डको पररमधमभर 

रही भवन मनिााणको स्वीकृमि प्रदान गररएको अवमध मभर मनिााण काया सम्पन्न हुन नसकेिा 

भवनको जमि िलाको मनिााण काया सम्पन्न भएको छ, सो को मनिााण सम्पन्न प्रिाण पर प्रदान 

गना समकनेछ । यसरी मनिााण सम्पन्न प्रिाण पर मलई सकेपमछ थप मनिााण गनुापदाा नक्शा पासको 

शरुु अनिुिीको म्याद गजेु्रिा पुुःन अनिुिी मलन ुपनेछ । 

२४. िू–उपयोग योजना कायाान्वयनाः नगरपामलकाले भूमिसधुार िथा ब्यवस्था िन्रालयले िोकेको 

प्रकृया परुा गरी नगरके्षरिा पणूा वा आंमशक रुपिा भ–ूउपयोग योजना कायाान्वयनिा ल्याउन 

सक्नेछ । यस प्रयोजनका लामग नगरपामलकाले नगरसभाबाट भमूिलाई रामष्रय भ–ूउपयोग नीमि¸ 

२०६९ का आधारिा मबभाजन गनुापनेछ । यसरी भ–ूउपयोग योजना मनिााण भएपमछ िोमकएको 

के्षरिा िोमकएको प्रयोजनको लामग िार भवन मनिााण इजाजि मदईनेछ । 

२५. जोखीर्युक्त संरचना तथा पखााल ित्काउनेाः नगरपामलकाले आफ्नो क्षेरिा रहकेा 

जोमखियकु्त िथा सडक आवागिनिा बाधा उत्पन्न गराउने पखाालहरु ित्काल भत्काउन आदशे 

मदन सक्नेछ । घरधमनले सो संरचना नभत्काएिा घरधमनकै खचािा नगरपामलकाले नै भत्काई 

आवागिनलाई सहज िलु्याउनेछ । साथै नयाँ पखााल लगाउूदा नगरपामलकाले िोकीएको िापदण्ड 

बिोमजिको मडजाइन पेश गरर सेट ब्याक छोडेर िारै पखााल लगाउने अनिुमि प्रदान गनेछ । िर 

आफ्नो मनजी स्वामित्वको जग्गामभर सावाजमनक आवागिनलाई प्रमिकुल प्रभाव नपने गरी रुख 

मबरुवाको हररि बार लगाउन समकनेछ । सडकको क्षेरामधकार िथा उक्त सडकको सेटब्याकिा पने 

टप, बादाली लगायिका संरचनाहरु सिेि भत्काउन ुपनेछ । 



 

 

२६. िवन संम्हता तथा र्ापदण्ड पालना नगरी सावाजम्नक िवन म्नर्ााण गने सावाजम्नक 

म्नकायका म्जभरे्वार पदाम्िकारीलाई कायार्ाही गनेाः रामष्रय भवन संमहिा र स्वीकृि भवन 

िापदण्ड मवपररि हुने गरी सावाजमनक मनकायको लगानीबाट भवन मनिााण गरेिा वा नक्सापास 

नगरी भवन मनिााण गरेिा सम्बमन्धि स्थानीय िहको बोडा बैठकबाट मनणाय गरी यसिा संलग्न 

पदामधकारीको नाि सिेि सावाजमनक गरी िालकु मनकायिा यस्िा पदामधकारीलाई कारबाहीको 

लामग लेमख पठाइनेछ । 

२७. सडकको िेत्राम्िकार म्ित्र र्नेका गैर कानूनी संरचनाहरु हटाउने/नक्िापास नगनेाः 

सडकको के्षरामधकार मभर बनेका गैर कानूनी संरचनाहरुलाई शनू्य सहनशीलिाको नीमि अपनाई 

भत्काइनेछ । साथै सडक िापदण्ड मनिााण हुनुअमघ पणूारुपिा मनिााण सम्पन्न भइसकेका िर मनिााण 

सम्पन्न प्रिाण पर नमलएका भवनहरुलाई सिेि िापदण्ड परुा गरेिा िार भवन मनिााण सम्पन्न 

प्रिाण परप्रदान गररनेछ । आगािी मदनिा सडकको अमिक्रिणलाई हटाई यसको मबस्िार कायालाई 

मनरन्िरिा मदइनेछ । 

२८. िवनम्नर्ााणर्ा र्न्देजाः जोमखि नक्सांकनका आधारिा मजल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिमिले 

बाढी, पमहरो, भ-ूक्षय आमद जोमखिका आधारिा जोमखियकु्त के्षरको पमहचान गरी सो के्षरिा 

भवनमनिााण गना प्रमिबन्ध लगाउन नगरपामलकालाइ मसफाररश गरेिा उक्त क्षेरिा नगरपामलकाले 

भवनमनिााण गना प्रमिबन्ध लगाउनेछ । 

२९.  खुल्ला िेत्र सभर्न्िी व्यवस्थााः नगरपामलकाले आफ्नो क्षेरिा रहकेा साबाजमनक िथा सरकारी 

जग्गाहरुको संरक्षण गनुापनेछ । त्यस्िा जग्गाहरुलाई खलु्ला के्षरको रुपिा घोषणा गरी सो क्षेरिा 

सावाजमनक हररयाली पाका  िथा उद्यानहरुिा रुपान्िरण गनुापनेछ । साबाजमनक, ऐलानी, पिी 

जग्गाहरुलाई नेपाल सरकार (िन्री पररषद) को मनणाय मबना कोही कसैलाई कुनै पमन प्रयोजनको 

लामग हकभोग हस्िान्िरण गना वा उपभोग गना मसफाररस गररने छैन । 

३०. िू–उपयोग िेत्र म्निाारणाः रामष्रय भ–ूउपयोग नीमि¸ २०६९ ले मनधाारण गरे बिोमजि भ–ूउपयोग 

योजना ियार गरर उक्त भू–उपयोग योजना अनरुुप िोमकएको क्षेरिा िोमकएको प्रयोजनको 

लामगिार मनिााण कायाको अनिुमि प्रदान गररनेछ । घडेरी मवकास, सािमूहक आवास, संयकु्त 

आवास जस्िा आवासीय क्षेरहरु र गैह्र आवासीय क्षेरहरुको लामग उपयोग,  कभरेज, फ्लोर एररया 

रेस्यो (फार),  सेट ब्याक, खलु्ला ठाउँ, उचाई, आवासीय इकाइहरुको संख्या, िथा पामका ङ्ग 

िापदण्डहरु योजना/जोमनङ्ग प्लान/ िापदण्ड कोड वा सहरी मवकास योजना िजुािा िथा 

कायाान्वयन िापदण्डिा व्यवस्था भएको प्रावधानहरु बिोमजि हुनेछ । यमद यी सवालहरुिा केही 

व्यवस्था गररएको नभएिा वा व्याख्याको आवश्यकिा परेिा नगरपामलकाले मनणाय गरेबिोमजि 

हुनेछ । 



 

 

३१.  िवन म्नर्ााणर्ा म्नयन्त्रणको व्यवस्थााः यी मवमनयिहरुको मवषय बस्ि ुभवन उपयोग क्षेर 

मभरका भवनहरुको लामग (आन्िररक व्यवस्थाहरु बाहके) भवन िापदण्ड अनसुार कायि राख्ने 

हो । भवन मनिााण िापदण्ड बनी नसकेका क्षेरहरुिा वास्िामवक आवश्यकिा िथा सान्दमभाक 

मनयिहरुको आधारिा नगरपामलकाले आवश्यक व्यवस्था गने छ । 

३२.  पाम्का ङ्ग र्ापदण्डाः योजना/मवकास योजनािा वा िल िामलकािा प्रस्िुि गररएका नम्साहरु 

अनसुार मवमभन्न प्रकारका मवकास मनिााण कायाको लामग पामका ङ्गको ब्यवस्था गररने छ । स्थानीय 

सवारी धनी, सावाजमनक यािायािका साधन र पामका ङ्गको आवश्यकिाअनसुार मवमभन्न 

उपयोग/मक्रयाकलापहरुको लामग पामका ङ्ग नम्साहरु मनधाारण गनाको लामग िल मदइएको 

िामलकालाई आधार िान्न समकन्छ । 
     

ताम्लकााः पाम्का ङ र्ापदण्डाः 

 उपयोग/उपभोग क्षेरहरु 

१. आवासीयाः सािमूहक आवास, संयकु्त आवास, मकत्ताकाट गररएको आवास (२५० बगा मि. 

भन्दा िामथ) र मिमिि उपयोग । 

२.  ब्यापाररक िेत्राः 

       क) थोक व्यापार िथा पररवहन के्षर (पामका ङ्ग, लोमडङ्ग, अनलोमडङ्ग सिेि) ¸ 

       ख) नगर केन्द्र , मजल्ला केन्द्र , होटेल, मसनेिा िथा अन्य¸ 

       ग) सािदुामयक केन्द्र, स्थानीयबजार केन्द्र¸ 

३.  सावाजम्नक तथा सार्दुाम्यक सुम्विाहरुाः 

क) नमसाङ्गहोि, अस्पिालहरु (सरकारी वाहके अन्य), सािामजक, सांस्कृमिक िथा अन्य 

सस्थाहरु, सरकारी िथा   

 अधा सरकारी कायाालहरु । 

ख) मवद्यालयहरु, िहामवद्यालय, मवश्व मवद्यालय, सरकारी अस्पिालहरु ०.२५ –०.७५¸ 

४.  औद्योम्गकाः हल्का िथा सेवाजन्य उद्योगहरु, सािमुहक उद्योगहरु ०.२५–०.७५¸         

नोटाः १. गाडी पाका  गने ठाउँहरुको व्यवस्था गदाा िापदण्डहरु िल मदएअनसुार हुनेछुः 

       (क) खलु्ला पामका ङ्गको लामग प्रमि इक्वीभेलेन्ट कार स्पेस १८ वगा मिटर¸ 

       (ख) भईु िल्लाले ढाकेको पामका ङ्गको लामग प्रमि इक्वीभेलेन्ट कार स्पेस २३.०० व.मि.¸ 

       (ग) बेसिेन्टको लामग प्रमि इक्वीभेलेन्ट कार स्पेस २८.० ब.मि.¸ 

    २. उपयोग क्षेरहरुिा भुई िल्ला वा बेसिेन्टिा पामका ङ्ग गने भए उपयुाक्त िापदण्ड  अनसुार 

पामका ङ्गको व्यवस्था गना समकन्छ । 

३३. म्वषेि उपयोग िेत्रहरुाः  

१. आवासीय उपयोग िेत्राः आवासीय के्षरलाई घडेरी मवकास वा सािमूहक आवासको रुपिा 

मवकास गररन्छ ।   घडेरीको साईज, प्रत्येक  घडेरीिा हुने आवास ईकाइहरु, सेटव्याकहरु र 

भवनको िल्ला संख्या/उचाईको  सन्दभािा मवकासको स्वरुप कस्िो हुनपुछा मनकौल गना घनत्वको 



 

 

ढाँचा (उच्च, िध्य उच्च, न्यनूिध्य वा न्यनूिि घनत्वहरु) मनधाारण गररएको हुन्छ । गरुु योजनािा 

व्यवस्था भएबिोमजिका नम्साहरु िथा िापदण्डहरु अनसुार सहरी िथा सािामजक पवूााधारहरुको 

व्यवस्था गररन्छ । लेआउट योजनाहरुिा सािामजक िथा सहरी पवूााधारलाई आवश्यक पने 

मवमभन्न साइटहरु/प्लटहरु दखेाइएको हुन्छ । नक्शाहरु स्वीकृि गदाा मवमभन्न 

उपयोग/मक्रयाकलापहरुको लामग र मवमभन्न साइजका घडेरीहरुका लामग बनाइएका मवकास 

मनिााण नम्साहरुको प्रयोग गररन्छ  

२. आवासीय उपयोग िेत्र म्ित्र पने िवनहरुाः आवासीय लेआउट प्लटको भागको रुपिा रहकेो 

आवासीय उपयोग क्षेर मभर रहकेा मवमभन्न उपयोग मक्रयाकलापहरुको लामग भवनहरु आवासीय 

घडेरीको साइज अनसुार लाग ूहुने कभरेज, फ्लोरएररया रेमसयो,  उचाई िथा अन्य सम्बमन्धि नम्साहरु 

पालना गरी मनिााण गनुा पने छ । 

३. घडेरी म्वकासाः िल लेमखएका कुराहरुिा िध्यनजर राखी आवासीय योजनाहरुको लेआउट, 

नम्साहरुका िजुािा  

         गररएको हुन्छ । 

      १. मनिााण भएपमछ भवनहरुिा पयााप्त प्रकाश िथा हावा आउने हुनपुदाछ । 

      २. ध्वनी, धलूो िथा स्थानीय खिराबाट सुरमक्षि हुनेछ । 

      ३. मवमभन्न पाररवाररक आवश्यकिाको लामग पयााप्त खलु्ला के्षर हुनेछ । 

      ४. पररवहन िथा पहुचँ सहज हुनेछन ्र दघुाटनाको दृमष्टकोणबाट सुरमक्षि हुनेछ । 

      ५. घडेरीको आकार िथा साईज सम्भव भए सम्ि एकनास हुनेछ । 

      ६. लहरे घरहरु, छुट्टाछुट्टै घरहरु वा अन्य कुनै मकमसिको रुपिा एकनासका आकार िथा 

ढाँचा  मदनका लामग घरहरु  क्रिबद्ध रुपिा मिलाइएको हुनेछ । 

४. आवासीय िेत्रहरुाः घडेरी आवास न्यनू आय भएका सिहूको लामग घडेरीको न्यनूिि साइज 

सािान्य िया ७० बगा मि. भन्दा किको हुन ुहुदैन । िथामप जनिाको आवश्यकिा हेरी कुनै मवशेष 

क्षेरलाई आवश्यक पने प्रकारको आवास अनसुार घडेरीको साइज फरक हुन सक्नेछ । प्रत्येक 

प्लटिा मनिााण गना अनिुमि पाएको आवासीय इकाइहरुको संख्यािा पमन घडेरीको साइज मनभार 

हुने गदाछ । सिान्यिया प्रत्येक घडेरीिा दईुवटा आवास इकाइहरु मनिााण हुन सक्दछ । िथामप 

ठुला साइजका प्लटहरुको सन्दभािा एउटा घडेरीिा एउटा भन्दा बढी आवास इकाइहरु मनिााण 

गना समकनेछ । आवासीय क्षेरको लामग िल िामलकािा मवमभन्न साइजका घडेरीहरुका लामग 

लाग ूहुनपुने कभरेज, फ्लोर एररया रेमसयो र उचाई मदइएकोछुः 

 

ि.स. िवनको म्कम्सर् जग्गाको िेत्रफल 
अम्िकतर् ग्राउण्ड 

किरेज 

अम्िकतर् 

एफ.ए.आर 

१ आवासीय भवन 

न्यनुिि ७० वगा मिटरदमेख 

२५० वगा मिटर सम्ि 
७० प्रमिशि २.५ 

२ आवासीय भवन २५० वगा मिटरभन्दा बढी ७० प्रमिशि २.५ 



 

 

३ 
व्यापाररक िथा 

आवासीय भवन 

न्यनुिि ७० वगा मिटरदमेख 

२५० वगा मिटर  सम्ि 
७० प्रमिशि ३ 

४ 
व्यापाररक िथा 

आवासीय भवन 
२५० वगा मिटरभन्दा बढी ५० प्रमिशि ३ 

 

नोटाः १. बेसिेन्ट मनिााण गररएको भए पामका गं सेवाहरु, अत्यावश्यक घरायसी भण्डारण िथा 

समुवधाहरुको लामग फ्लोर एररया रेमसयोिा सिावेश नगरी उपयोग गना समकनेछ । 

५. अन्य व्यवस्थााः बेसिेण्ट मनिााण गररएको भए, पामका ङ्ग सेवाहरु िथा घरायसी भण्डारणको 

लामग उपयोग गना समकने छ । फ्लोर एररया रेमसयो र ग्राउन्ड कभरेजका सम्बन्धिा नगरपामलकाले 

आफ्नो आवश्यकिा र आफ्नो अमधकार क्षेरमभरको िाग अनसुार फेरबदल गना सक्नेछ । साथ ै

वेसिेन्ट बनाएको भवनहरुको हकिा २५० वगा मि. भन्दा बढी भएपमन G.C. ६० % मलनमिल्ने 

छ । 

१.  बेसिेन्ट के्षरफल ग्राउन्ड कभरेज भन्दा बढी हुन ुहुदनै । 

२.  िोमकएका नम्साहरु अनसुार घडेरीको लामग पामका ङ्गको ब्यवस्था हुन ु पनेछ । अथवा 

आवागिनको ढाँचािा कुनै असर नपने गरी लेआउट प्लानिा पामका ङ्गको ब्यवस्था 

हुनपुनेछ । 

६.  संयुक्त आवासाः प्रत्येक आवास इकाइिा ४.५ व्यमक्त रहने अनिुान िथा मवकास योजनािा 

मदइएको घनत्व ढाचँाको आधारिा आवास इकाईहरुको गणना गररएको छ । कुनै के्षरिा मनिााण 

गररने भवनहरुका हकिा मनमश्चि उचाई (अमधकिि सीिा) िोक्न सक्नेछ । न्यनूिि घडेरीको 

साइज २,२५० ब.मि.¸ अमधकिि ग्राउण्ड कभरेज ५० प्रमिशि अमधकिि फ्लोर एररया रेमसयो 

२.० र अन्य सेवा सुमवधाहरु राजपरिा प्रकामशि सचूना अनसुार हुनेछ । 

नोटाः १. बेसिेन्ट मनिााण गररएको भए पामका गं सेवाहरु, अत्यावश्यक घरायसी भण्डारण िथा 

समुवधाहरुको लामग फ्लोर एररया रेमसयोिा सिावेश नगरी उपयोग गना समकनेछ । बेसिेन्टको 

पररिाण घडेरीको के्षरफलको ३३.३३ प्रमिशि देमख ५० प्रमिशि सम्ि हुन सक्नेछ । 

३. पहुचँिागा न्युनिि ८ िी. चौडा हुन ुपनेछ । 

७. अम्िकतर् उचाईाः सडक छेउको जग्गािा न्यूनिि सेटव्याक पछामड िार मनिााण गना पाउनेछ 

। यसरी सेटव्याक छाडी घर बनाउने Light Plane लाई नछेक्ने गरीकन बनाउन पाउने छ । 

Light लाई नछेक्ने गरीकन बनाउनलाई न्यनूिि सेटव्याक छामड बनाईने घरको उचाई अनसुचुी-

२ को मचरिा दखेाए जस्िै हुनपुनेछ । 

 

३४. गैर आवासीय उपयोग िेत्राः 

१. छात्रार्ासाः 

क.  अमधकिि ग्राउन्ड कभरेज ५० प्रमिशि¸ 

ख.  अमधकिि फ्लोर एररया रेमसयो १.७५¸ 

ग.  अमधकिि फ्लोर एररया रेमसयो १.७५¸ 

२.  पाहुना घर, र्ोम्डागं तथा लजहराः 



 

 

क.  अमधकिि ४० प्रमिशि ग्राउन्ड कभरेज¸ 

ख.  अमधकिि फ्लोर एररया रेमसयो १.५¸ 

ग.  पहुचँ िागाको न्यनूिि चौडाइ १२ मि.¸ 

३.  िर्ािाला तथा रात्री र्ासाः  

क.  न्यनूिि घडेरीको साईज ८०० ब.मि.¸ अमधकिि ग्राउन्ड कभरेज ४० प्रमिशि¸ 

ख.  अमधकिि फ्लोर एररया रेमसयो १.५¸ 

ग.  पहुचँ िागाको न्यनूिि चौडाइ १० मि.¸ 

४.   स्थानीय पसलहरु (व्यापारीक) 

क.  अमधकिि ग्राउण्ड कभरेज ६० प्रमिशि¸ 

ख.  अमधकिि फ्लोर एररया रेमसयो १.५¸ 

५.  सार्ुदाम्यक केन्राः 

क.  अमधकिि ग्राउण्ड कभरेज ४० प्रमिशि¸ 

ख.  अमधकिि फ्लोर एररया रेमसयो १.५¸ 

६.  सार्ुदाम्यक संघ–संस्थााः 

क.  अमधकिि ग्राउण्ड कभरेज ६० प्रमिशि¸ 

ख.  अमधकिि फ्लोर एररया रेमसयो १.५¸ 

७. थोक व्यापार/गोदार् घर म्नर्ााणाः 

क.  अमधकिि ग्राउण्ड कभरेज ४० प्रमिशि¸ 

ख.  अमधकिि फ्लोर एररया रेमसयो १.५¸ 

ग.  पहुचँ िागा न्यूनिि २० मि.¸ 

८.  पेरोल पभपहरुाः पेरोल पम्प िथा ििाि संभार सेवा केन्द्र (समभास स्टेसन) हरुको लामग¸ 

क. सडक चोकर्ाट न्यूनतर् दूरीाः  

१.  ३० मि. भन्दा कि चौडाई भएका साना सडकहरुका लामग ५० मि.¸ 

२.  ३० मि. भन्दा बढी चौडाई भएका ठूला सडकहरुका लामग १०० मि.¸ 

ख.  घडेरीको साईजाः 

१.  िेलिार भने पेरोल पम्पको लामग ३० मि.  । 

२.  इन्धन भना एवं ििाि संभार सेवा मदने मवसौनीहरुको लामग न्यूनिि साईज ३६ मि.  

३.  घडेरीको फ्रन्टेज ३० मि. भन्दा किहुन ुहुदैन । 

४. अन्य नेपाल आयल मनगिको िापदण्ड २०६४ बिोमजि ।  

ग. नयाँ पेरोल पभपहरुाः 

१.  ग्राउण्ड कभरेज २० प्रमिशि¸ 

२.  नया ँपेरोल पम्पहरु २० मि. भन्दा कि चौडाई भएका सडकहरुिा रामखने छैन ।  

३.  फ्लोर एररया रेमसयो 

४.  रेखामभरको बरावर सम्ि अगामडको सेट ब्याक न्यनूिि ६ मि.¸अमधकिि उचाई ६ मि.¸ 

५.  क्यानोमप अनिुमि मदन समकने । ग्राउण्ड कभरेज बराबर सेट ब्याक रेखा मभरको बराबर 

सम्ि¸ 



 

 

६.  अगामडको सेट ब्याक न्यूनिि ६ िी. सम्बमन्धि मनकायबाट (उद्योग िन्रालय, आयल 

मनगि, सडक मवभाग आमद) बाट मस्वकृि भएको हुनपुने । 

९.  होटलाः 

१.  अमधकिि ग्राउण्ड कभरेज ४० प्रमिशि, 

२.  अमधकिि फ्लोर एररया रेमसयो १.५¸ 

३.  पहुचँ िागाको चौडाई न्यनूिि १२ मि.¸ 

४.  बेसिेन्ट यमद पामका ङ्ग सेवाहरुिा उपयोग भएको भए फ्लोर एररया रेमसयोिा सिावेश गना 

नपने̧  

१०. औद्योम्गक िेत्राः 

१.  सिहू उद्योग र सेवाकेन्द्र न्यनूिि प्लट साइज २००० ब.मि.¸ 

२.  अमधकिि ग्राउण्ड कभरेज ३० प्रमिशि¸ 

३.  पहुचँ िागाको चौडाई न्यनूिि १२ मि.¸ 

४.  बेसिेन्ट यदी पामका ङ्ग सेवाहरुिा उपयोग भएको भए फ्लोर एररया रेमसयोिा सिावेश गना 

नपने । 

३५. र्स टम्र्ानलाः 

१.  जमिन िल्ला ५ प्रमिशि (यारीको सुमवधाको लामग र मटकट काउन्टर िथा कायाालय)¸ 

२.  पमहल्लो िथा दोिो िल्लाको ठाउँ  हुलाक, प्रहरी चौकी िथा अन्य अत्यावश्यक सेवाहरु¸  

३.  कभरेज र फ्लोर एररया रेमसयोिा बेसलाइन मवसौनीहरु सिावेश हुने छैन । 

३६. सरकारी कायाालयहरु, एकीकृत कायाालय कभप्लेक्िाः 

१.  अमधकिि ग्राउण्ड कभरेज ५० प्रमिशि, 

२.  अमधकिि फ्लोर एररया रेस्यो १.७५¸ 

३.  एकीकृि कायाालय कम्प्लेक्सिा केमन्द्रय सरकारी कायाालय¸ स्थानीय सरकारी कायाालय, 

सावाजमनक मजम्िेवारीका कायाालयहरु िथा अदालिहरु सिावेश हुनेछ । 

३७. स्वास््य संस्थानहरुाः स्वास््य संस्थाहरुका हकिा नेपाल सरकार स्वास््यिथा जनसंख्या 

िन्रालयले स्वीकृि गरेको अनसुार हुनेछ । उक्त मनदमेशकािा उल्लेख नभएका मवषयहरुका हकिा 

िल लेमखएको िापदण्ड अनसुार गनुापने छ¸ 

१. अस्पतालाः  

क.  न्यनूिि प्लट साइज ३००० ब.मि.,  

ख.  अमधकिि फ्लोर एररया रेस्यो १.२५, 

ग.  अमधकिि ग्राउण्ड कभरेज ३५ प्रमिशि, 

घ.  स्वास््य समुवधाहरुको लामग नम्साहरुिा अत्यावश्यक किाचारीहरुको लामग आवासको 

लामग प्रयोगिा ल्याईने क्षेर मदइएको छ । त्यस्िो के्षरिा सिहू आवासको लामग िोमकएको 

िापदण्ड लाग ुहुनेछ । 

ङ.  जमिन िल्लािमुन बेशिेन्ट र ग्राउण्ड कभरेजका मवस्िारलाई अनिुमि मदइने छ र यसलाई 

पामका ङ्ग िथा सेवाहरुको लामग प्रयोग गररन्छ भने फ्लोर एररया रेमसयो मभर गणना गररंदनै 

। 



 

 

२. स्वास््य केन्र /नसीङ्ग होर्ाः अमधकिि ग्राउण्ड कभरेज ३५ प्रमिशि अमधकिि फ्लोर 

एररया रेमसयो २.० वेशिेन्ट अस्पिालिा जस्िै हुनेछ । 

३८.  िैम्िक संस्थाहरुाः शैमक्षक संस्थाहरुका हकिा नेपाल सरकार मशक्षा िन्रालयले मस्वकृि गरेको 

िि ्सम्बन्धी मनयिावली अनसुार हुनेछ । त्यस्िा मनयिावलीिा उल्लेख नभएका मवषयहरुका 

हकिा िल लेमखएको िापदण्ड अनसुार गनुा पनेछ । 

१. नसारी म्वद्यालय, प्राथम्र्क म्वद्यालय तथा उच्च र्ाध्यम्र्क म्वद्यालयाः 

क.  अमधकिि ग्राउण्ड कभरेज ४० प्रमिशि¸ 

ख.  अमधकिि फ्लोर एररया रेमसयो १.२५¸ 

ग.  वेशिेन्ट जमिन िल्लाको िनुी र ग्राउण्ड कभरेजको अमधकिि मसिािम्ि र मनिााण 

गररएिा फ्लोर एररया रेमसयोिा गणना गररनेछ । 

२.  र्हाम्वद्यालयाः 

क.  अमधकिि ग्राउण्ड कभरेज ३० प्रमिशि,  

ख.  अमधकिि फ्लोर एररया रेस्यो १.२५¸ 

ग.  अमधकिि ग्राउण्ड कभरेज र फ्लोर एररया रेमसयो भवनको लामग छुट्याइएको के्षरफलको 

आधारिा िार गणना गररने छ ।  

घ. उल्लेमखि कम्प्लेक्सहरुिा प्लटको कूल के्षरफल िल मदइए अनसुार बाँडफाँड गररने छ 

क.   मवद्यालय/िहामवद्यालय भवनके्षरफल, 

ख.   खेल िैदान क्षेर,  

ग.   पामका ङ्ग के्षर¸ 

घ.  आवासीय िथा छारावास के्षर¸ 

३. िैम्िक तथा अनुसन्िान केन्राः 

१.  यी मवमनयिहरु अन्िगाि मवश्व मवद्यालयहरु, इमन्जमनयरीङ्ग िथा िेमडकल िहा 

मवद्यालयहरु र अन्य शैमक्षक िथा अनसुन्धान केन्द्रहरु सिेि पदाछन ्। क्याम्पसलाई िीन 

भागिा मवभामजि गरी िल लेमखए अनसुार मवमनयिहरु लाग ूगररनेछ । 

२.  प्रशासन समहि शैमक्षक (कूलजग्गाको के्षरफलको ४५ प्रमिशि): अमधकिि ग्राउण्ड 

कभरेज ३० प्रमिशि, अमधकिि फ्लोर एररया रेमसयो १.२५¸ 

३.  जमिन िल्लािमुन बेशिेन्ट र ग्राउण्ड कभरेजको मवस्िारलाई अनिुमि मदइनेछ र यसलाई 

पामका ङ्ग िथा सेवाहरुको लमग प्रयोग गरेिा भने फ्लोर एररया रेमसयो मभर गणना गररंदनै । 

४.  आवासीय क्षेर (कूल जग्गाको ३० प्रमिशि क्षेरफल): सिहू आवासको लामग व्यवस्था 

गररए अनसुारको सव मडमभजन मवमनयिहरु यहाँ पमन लाग ूहुनेछ । 

५.  खेलकुद िथा सास्कृमिक मक्रयाकलापहरु (कूल जग्गाको २५ प्रमिशि): अमधकिि 

ग्राउण्ड कभरेज २० प्रमिशि अमधकिि फ्लोर एररया रेमसयो ०.५¸ 

६.  पाका हरु िथा ल्याण्डस्केप (कूल जग्गाको १५ प्रमिशि क्षेरफल): उपयकु्त ल्याण्डस्केप 

योजना यस क्षेरको लामग ियार पानुा पने हुन्छ । 

७.  पहुचँ िागा न्यूनिि २० िी.¸ 



 

 

३९. अम्डटोररयर्/सार्ुदाम्यक हलाः अमधकिि ग्राउण्ड कभरेज ३५ प्रमिशि, अमधकिि फ्लोर 

एररया रेमसयो १.०¸ पहुचँ िागा न्यनूिि २० िी. । 

४०. िाम्र्ाक स्थलहरुाः 

१.  अमधकिि ग्राउण्ड कभरेज ४० प्रमिशि,  

२.  अमधकिि फ्लोर एररया रेस्यो १.०¸ 

३.  जमिन िल्लािमुन बेशिेन्ट र ग्राउण्ड कभरेजको मवस्िारलाई अनिुमि मदइनेछ र यसलाई 

पामका ङ्ग िथा सेवाहरुको लामग प्रयोग गररएिा फ्लोर एररया रेमसयो मभर गणना गररदनै । 

४१. सुरिा सभर्न्िी सेवाहरुाः 

१. प्रहरी चौकीाः 

क.  अमधकिि ग्राउण्ड कभरेज ५० प्रमिशि, 

ख.  अमधकिि फ्लोर एररया रेमसयो १.२५¸ 

ग.  पहुचँ िागा न्यूनिि १२ मि.¸ 

२. सुरिाका दृम्िकोणले संवेदनिील िेत्रहरुाः मनम्न के्षरहरुलाई सरुक्षाका दृमष्टकोणले 

संवेदनशील के्षरको रुपिा राख्न समकन्छ । 

क. सरुक्षा सम्बन्धी सरकारी मनकायहरु जस्िै नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशर प्रहरी आमद¸ 

ख.  प्रिखु राजनैमिक पदामधकारी, संवैधामनक मनकायका पदाधीकारी, सरकारले िोकेका 

अन्य मवमशष्ट िहानुभावहरुको आवास के्षर¸ 

ग.  प्रिखु प्रशासमनक सरकारी कायाालयहरु जस्िै मजल्ला प्रशासन कायाालय,  अदालिहरु, 

कारागारहरु िथा अन्य सरकारी मनकायहरु¸ 

घ.  खानेपानीको भण्डारण वा िहुानको के्षर,  मवद्यिु उत्पादन गहृ,  दरूसं चारको प्रसारण 

टावर, पेरोमलयि पदाथा भण्डारण स्थल आमद । 

ङ.  नेपाल सरकारले िोकेका अन्य संवेदनशील के्षरहरु¸  

४२. अपाटारे्न्ट म्वम्ल्डङ म्नर्ााण गने सभर्न्िर्ााः आवाशीय वा शहर मवस्िार क्षेरमभर कसैले 

अपाटािेन्ट मवमल्डङ मनिााण गना चहान्छ भने त्यस्िा जग्गाधनी हरुले मनम्नानसुार ग्राउण्ड कभरेज 

(GCR), फार (FAR), अमधकिि उचाई, न्यनूिि पामका ङ्ग स्थल र खलुा के्षर हुन ुपनेछ । 

क. जग्गाको न्यनूिि क्षेरफल =६० धरु (३ कठ्ठा )¸ अमधकिि ग्राउण्ड कभरेज= ५० 

प्रमिशि¸ 

ख. अमधकिि   FAR, (फ्लोर एररया रेमसयो ) =२ 

ग. अमधकिि बनाउन पाउने क्षेरफल - २ गनुा प्लेटको क्षेरफल¸ 

घ. न्यनूिि पामका ङ्ग स्थल =जम्िाजग्गाको १५%¸ 

ङ. न्यनूिि ओपन स्पेस = जम्िाजग्गाको ४०%¸ 

च. न्यनूिि सेटब्याक ( दायाँ, बायाँ र पछामडपरट्ट ) = ५ मिटर ¸ 



 

 

छ. न्यनूिि सेटब्याक अगामडपरट्ट = ८ मिटर¸ 

४३. सावाजम्नक तथा अिा सावाजम्नक िेत्रहरुाः मवशेष मवमनयिहरु नभएका क्षेरहरुको लामग 

सािान्यिुः अमधकिि ग्राउण्ड कभरेज ३५ प्रमिशि अमधकिि फ्लोर एररया रेमसयो १.० । 

४४. लागू गना सम्कने ब्यवस्थााः सम्पदा स्थलहरुको संरचना िथा सम्वद्धानिा ऐमिहामसक िथा 

परुािामत्वक िहत्वका भवनहरु, कलाकृमिहरु, स्रक्चरहरु, सनु्दरिा, वास्िकुला, सांस्कृमिक वा 

वािावरणीय रुपिा िहत्वपणूा प्रकृमि (सम्पदा भवनहरु िथा सम्पदा स्थलहरु) वािावरणीय 

िहत्वको प्राकृमिक स्वरुप भएका के्षरहरु र सुन्दर दृष्य भएका ठाउहरु सिावेश हुने छन ्। 

यो म्नयर् तल म्दइएका सभपदाहरुर्ा लागु हुनेछाः 

१. ऐमिहामसक वास्िुकला, सुन्दर, सांस्कृमिक वा वािावरणीय वा परुािामत्वक िहत्वका 

भवनहरु, कलाकृमिहरु, स्रक्चरहरु, सडकहरु भएका स्थलहरु (यसपमछ सचूीकृि सम्पदा 

भवनहरु/सचुीकृि सम्पदा स्थलहरु भनी सम्बोधन गररने) । 

२. पमवर मचहानहरु, पवािहरु, जलकुण्ड (यसको वरपरको के्षर सिेि), खलु्ला के्षरहरु, वन 

के्षर आमदजस्िा (यसपमछ सचूीकृि प्राकृमिक मवशेषिा भएका स्थलहरु भनी सम्बोधन 

गररने सबै स्थानहरु) उपयुाक्त के्षरहरु सरकारले जारी गने सचूनािा सचूीकृि गररने वा नगर 

मवकास समिमि/प्रामधकरण/नगरपामलका योजनािा पमहचान गररने छ । 

सभपदा िवनहरुर्ा िनीहरुको जवाफदेहीतााः सम्पदा भवनहरु र सम्पदा स्थलहरु वा 

सम्पदा िागाहरुिा रहकेा भवनहरुका मनयमिि ििाि संभार गनुा सम्बमन्धि जग्गा धनीहरुको 

किाव्य हुनेछ । सरकार वा नगरपामलकाको स्वामित्विा रहकेा भवनहरु बाहके अन्य 

भवनहरुको ििाि संभारको कायािा न.पा.को जवाफदेहीिा हुने छैन । 

४५. म्वकास/पुनम्वाकास/र्र्ात आम्दकायार्ा रोकाः 

क. नगरपामलकाको पूवा स्वीकृमि बेगर उपयुाक्त सचूीकृि भवनहरु वा सचूीकृि स्थलहरु वा 

प्राकृमिक के्षरिा भवनको रंगरोगन, मवशेष स्वरुपिा फेरबदल गने वा प्लास्टर गने वा कुनै 

भागलाई भत्काउने काया गना मदइने छैन । यस्िा अनिुमिहरु प्रदान गदाा सम्बमन्धि 

मनकायले सरकारले गठन गरेको सम्पदा सम्बद्धान समिमि वा परुाित्व मवभागको राय 

सझुाव मलन ुपनेछ  र सो समिमि वा मवभागले मदएको सल्लाह अनसुार काया गनुापनेछ । 

ख. सचूीकृि भवनहरु (सचूीकृि िागा वा स्थलिा रहकेो वा सचूीकृि प्राकृमिक स्वरुप वा 

सचूीकृि प्राकृमिक स्वरुप भएका क्षेरहरुको सीिानािा फेरवदल गदाा भत्काउन वा 

फेरवदल/थप गना अनिुमि मदन ुभन्दा अगामड जन साधारणबाट असहिमि वा सझुावहरु 

आव्हान गररन ुपदाछ र सम्पदा सम्बद्धान समिमि वा पुराित्व मवभागले त्यसिा ध्यान मदन ु

पनेछ । 



 

 

ग. मवशेष अवस्थािा मलमखि रुपिा कारण दखेाई पुनमवाचारको लामग नगरपामलकाले 

सम्पदा सम्वद्धान समिमि वा परुाित्व मवभागिा लेमख पठाउन सक्नेछ । यस्िा पनुमवाचार 

प्राप्त भएपमछ सम्पदा सम्वद्धान समिमि वा पुराित्व मवभागको मनणाय अमन्िि िथा 

बाध्यात्िक हुनेछ । 

४६. सडक चौडाइाः नगरको योजना/जोमनङ्ग योजना/मवकास योजना वा लेआउट योजना 

अन्िगािका मवद्यिान सडकहरु चौडाई गने काया गदाा मवद्यिान सम्पदा भवनहरु वा सचूीकृि 

प्राकृमिक स्वरुप भएको क्षेरहरुिा असर गना सक्ने भवनहरुका सम्बन्धिा मवचार परु् याईनेछ । 

४७. खोला/नदी,  कुलो,  ताल म्कनारार्ा म्नर्ााण गने सभर्न्िर्ााः आफ्नो अमधकारक्षेर मभर 

नगरपामलकाले खोला, नदी र िाल आमदको मकमसि छुट््टयाई मनिााण सम्बन्धी प्रावधान 

रामखनेछ । सािान्य िया खोला, नदी, िाल, कुलो आमद सँग जोमडएको जग्गािा मनिााण कायाको 

अनिुमि मददँा मनम्नानसुार गररनेछ । 

१. खोला/नदी मकनाराबाट ३० मिटर छाडी भवन मनिााण काया गने ।  

२. िाल मकनाराबाट २० मिटर छाडी भवन मनिााण काया गने । 

३. २० फुट भन्दा िामथको कुलो/खोल्साको मकनाराबाट ३ मिटर छाडी भवन मनिााण काया 

गने ।  

४. २० फुट सम्िको कुलो/खोल्साको मकनाराबाट १.५० मि. छाडी भवन मनिााण काया गने 

। 

नोटाः िामथ जनुसकैु कुरा उल्लेख भएिा पमन छज्जा ३ फुट सम्ि क्यान्टमलभर हाल्न पाउने छ 

। िर जिीन एररया भने खलु्ला छोडन ुपनेछ । यसरी छामडएको जग्गालाई हररयाली क्षेरको 

रुपिा मबकास गनुा पनेछ । 

४८. म्र्दु्यत प्रसारण लाइनको नम्जकर्ा म्नर्ााण गने सभर्न्िर्ााः मबद्यिु प्रसारण लाइनिा 

नमजकको िार देमख भवन संरचनासम्ि िपमसल बिोमजिको सेटब्याक दरुी कायि गररनेछ । 

क २२० V वा ४०० V मविरण लाइनिा १.२५ मिटर 

ख ११ KV लाइनिा १.५ मिटर 

ग ३३ KV लाइनिा २.० मिटर 

घ ६६ KV लाइनिा ३.० मिटर 

ङ १३२ KV लाइनिा ५.० मिटर 

 

४९. साइड र्ाम्जान राखने सभर्न्िर्ााः मछिेकीको जग्गा वा अन्य साबाजमनक जग्गािफा  झ्याल,  

ढोका,  भेन्टीलेटर लगायिका ओपमनङ्ग राख्न चाहिेा न्यनुिि १ मिटर साइड िामजान 

अमनवाया राख्नुपनेछ । 



 

 

५०. अग्नी सुरिा सभर्म्न्ि प्राविानहरुाः नगरको योजना/जोमनङ्ग योजना/मवकास योजना वा 

लेआउट योजना अन्िगािका मवद्यिान सडकहरु चौडाई गने काया गदाा मवद्यिान सम्पदा भवनहरु 

वा सचूीकृि प्राकृमिक स्वरुप भएको क्षेरहरुिा असर गना सक्ने भवनहरुका सम्बन्धिा मवचार 

परु् याईन ेछ । आफ्नो अमधकार क्षेर मभर न.पा.ले खोला, नदी र िाल आमदको मकमसि छुट््टयाई 

मनिााण सम्बन्धी प्रावधान रामखने छ । सािान्यिया खोला, नदी, िाल, कुलो आमद सँग 

जोमडएको जग्गािा मनिााण कायाको अनिुमि मददँा मनम्नानसुार गररनेछ ।  

१. दायरा (स्कोप): यस भागिा बहु िल्ले भवनहरु (अग्ला भवनहरु) १५ मि. वा सो भन्दा वढी 

उचाई भएका भवनहरु िल मदईएका जस्िा ठूलो सिहू जम्िा हुने स्थानहरुलाई आगलागीबाट 

बचाउन केही प्रावधान सिावेश गररएको छ । 

क. सभा भवन, संस्थागि भवन, शैमक्षक भवन (दईुिल्ला भन्दा बढी र १००० व.मि. भन्दा 

बढी मनमिाि क्षेर भएको) 

ख. सभा भवन, संस्थागि भवन, शैमक्षक भवन (दईुिल्ला भन्दा बढी र १००० व.मि. भन्दा 

बढी मनमिाि क्षेर भएको) 

ग. व्यावसमयक उपयोग (प्लटको क्षेरफल ५०० ब.मि. भन्दा बढी भएको) 

घ. ब्यापारीक (कूल ढाकेको के्षरफल ७५० ब.मि. भन्दा बढी भएको) 

ङ. होटेल 

च. अस्पिाल िथा नमसाङ्ग होिहरु 

छ. जमिन िमुनका भवनहरु 

ज. औद्योमगक भण्डारण 

झ. बैठक/पाटी प्यालेस/ हलहरु 

ञ. खिरापणूा उपयोगहरु आमद । 

२. अनुर्म्त म्लने काया म्वम्िाः 

क. सम्बमन्धि मडमभजन कायाालयको प्रिखुले िापदण्ड/भवन संमहिा अनसुार पेश भएका 

योजनाहरु अग्नी सरुक्षाका प्रावधानहरु र आगलागीबाट बच्ने उपायहरु अनसुार भए 

नभएको सुमनमश्चि गने छ । यस्िा योजनाहरुको परीक्षण गररने छ र मनयि पूवाक हस्िाक्षर 

गरी योजनाहरुको २ प्रमि कायाान्वयनका लामग भवन मनिााणको अनिुमि मदने 

न.मव.स./प्रामधकरण/नगरपामलकािा पठाउने छ । 

ख. स्वीकृि भए अनसुार अग्नी प्रमिरोधक संयन्र स्थापना भएपमछ र इजाजि प्राप्त अग्नी 

परािशादािा/आमका टेक्टबाट मनयिानसुार परीक्षण िथा प्रिामणि भई सकेपमछ भवनको 

धनी/मनिााणकिााले नगरपामलकािा आवश्यक सबै प्रिाण िथा स्वीकृमिपर पेश गनुा 

पनेछ । 



 

 

ग. उक्त अनरुोध प्राप्त भएपमछ न.पा.को अमधकृिले पणूा रुपले अग्नी सरुक्षा उपायहरु 

कायाान्वयन गरीसकेको भए साइट मनररक्षण गरी अग्नी सरुक्षा प्रिाणपर जारी गनेछ । 

घ. मनरीक्षणको दौरानिा कुनै कमि फेला परेिा नगरपामलकाले सधुारको लामग जानकारी 

गराउने छ र सो अनसुार सम्बमन्धि घरधनी/मनिााणकिााले गनुापने छ । 

३. अग्नी सुरिा प्रर्ाणपत्रको नम्वकरणाः अग्नी  परािशा दािा/इमन्जमनयर/आमका टेक्टले 

मदएको ररपोटाको आधारिा नगरपामलकाको अमधकृिले वामषाक रुपिा िल मदइएका 

भवनहरुको सन्दभािा अग्नी सरुक्षा प्रिाणपर लाई नमवकरण गनेछ । 

क. सावाजमनक िनोरञ्जन िथा सभागहृहरु¸ 

ख. अस्पिालहरु, नमसाङ्ग होि आमद 

ग. होटेलहरु, पाटी प्यालेस आमद 

घ. जमिनिमुनका बजार िथा व्यापाररक केन्द्र । 

४. िुल्काः अग्ला भवनहरुिा अग्नी प्रमिरोधक सेवालाई सञ्चालन गना आवश्यक अग्नी 

प्रमिरोधक समुवधाहरु बढाउन मनवेदकहरुले अग्नी सरुक्षा प्रिाणपर प्राप्त गना आवश्यक 

प्रिाणपरहरु र योजनाहरुको सेटको साथै न.पा.लाई मिनुा पने शलु्क न.पा.बाट िोमकए 

बिोमजि हुनेछ। 

५. म्वम्विाः यी िापदण्डहरु र नेपालको रामष्रय भवन संमहिािा ब्यवस्था भएका प्रावधानहरुको 

अमिररक्त उपयोग, उचाइ, नया ँ मवकासको कारणबाट सजृना भएको मवशेष आगलागी 

खिराको आधारिा अग्नी सरुक्षाको दृमष्टकोणले भवनिा उपयकु्त व्यवस्थाहरु गना अनिुिी 

मदन समकने छ । 

६. पहँुचको र्ाध्यर्ाः अन्य कुनै भवनको पहुचँको िाध्यिलाई वमञ्चि गने गरी कुनै पमन भवन 

मनिााण गना मदईने छैन ।  

१. भवन मनिााण गने प्रत्येक व्यमक्तले कुनै पमन बेला पहुँचको िाध्यिको रुपिा के्षरिा छुट 

अमिक्रिण हुने गरी कुनै भवन मनिााण गना गराउन वा पनुुःमनिााण गना मदइने छैन । 

२. संयकु्त आवास/बहुिल्ले (५ िल्ला भन्दा अग्लो) भवनहरुका लामग िल मदइएका 

प्रावधानहरु र पहुचँको िाध्यि लाग ूहुनेछ । 

क. भवनमिर फकेको िखु्य सडकको चौडाई १२ मि. भन्दा कि हुने छैन । 

ख. पहुचँ िागािा कुनै घिुाउरो भएिा दिकलहरु फका न सक्ने गरी पर् याप् ि चौडाई 

हुनपुनेछ । टमनाङ सका ल ९ मि. रेमडयस भन्दा किको हुने छैन । 

ग. न.पा.को अमधकृिको सल्लाहिा भवन मभर जाने पहुँच र भवनको चारै िफा  ६ मि. 

चौडाई सम्िको खलु्ला के्षरहरु हुने गरी लेआउटको मडजाइन गररने छ । दिकल 



 

 

मलन समकने गरी पहुचँ िथा खलु्ला के्षरहरुको जमिन कडा सिहको हुनेछ । उपयुक्त 

खलु्लाके्षर कुनै अड्चन नभएको हुनुको साथै गामड चलाउन सक्ने हुन ुपनेछ । 

घ. दिकलको सहज पहुचँहुने गरी भवन के्षरको िखु्य प्रवेशद्धार पर् याप् ि चौडाईको हुनु 

पनेछ । चौडाइ कुनै हालििा पमन ५ मि. भन्दा किको हुने छैन । प्रवेशद्वार प्लट 

मभरको बामहरी पहुचँ िागा दिकलहरु आउन जमिनिा बाधा नहुने गरी भवन के्षरको 

कम्पाउण्ड मभरै फकााइ राख्न मिल्ने हुनपुनेछ । िखु्य प्रवेशद्धारिा आचावे रामखएको 

भए सोको उचाई ५ मि. भन्दा कि हुनेछैन । 

ङ. एउटै योजना क्षेरिा मनिााण हुने बहुिल्ले सिहु आवास आयोजनाहरुको लामग 

पहुचँ िागा २० मि. वा स्थानीय एरीयाप्लान/मवकास योजनािा व्यवस्था भए अनसुार 

हुनेछ । छुट्टाछुट्टै भवनहरु बीचको ठाउँ घटीिा ६ मि. चौडाईको हुनेछ । 

३. िवन वररपरीको र्ाम्हरी खुल्ला िेत्र सभर्न्िी प्राविानहरुाः 

क. िोमकएका भवनहरुको सेट ब्याकहरु¸ लोकल एरीया प्लान, भ–ूउपयोग योजना, 

लेआउट योजना, सािान्य मवकास योजनािा व्यवस्था भए अनसुार हुनेछ । 

ख. संयकु्त आवास/बहु िल्ले अग्ला भवनका लामग िामलका लेमखए अनसुार खलु्ला 

क्षेर राख्दा उपयकु्त हुन्छ । 

      

 

तालीकााः िवन वरीपरीको वाम्हरी खुल्ला िेत्रहरु सभवम्न्ि प्राविानहरुाः 

७. म्नकास सभर्न्िी आवश्यकताहरुाः मनम्नमलमखि सािान्य आवश्यकिाहरु कुनै पमन 

मनकासको लामग लाग ूहुनेछुः 

क. आगलागी वा अन्य आकमस्िक अवस्था आइपरेिा भवन मभरका व्यमक्तहरुलाई 

सरुमक्षि रुपिा बामहर ल्याउन मिल्ने गरी प्रत्येक भवनिा मनकासको व्यवस्था 

गररएको हुन ुपदाछ । 

ख. प्रत्येक भवनिा मनकासको व्यवस्था यस िापदण्ड अनुसार गनुापनेछ । 

ग. सबै मनकासहरु बाधा अड्चनबाट िकु्त हुन ुपदाछ । 

घ. न्यनुिि आवश्यकिा भन्दा कि हुने गरी मनकासहरुको संख्या चौडाई आमदिा 

किी आउने गरी कुनै पमन भवनिा पररविान गना पाईने छैन । 

१७ मिटर उचाई भएका भवनको हक 

१ १८-३३ मिटर उचाई ६ मिटर 

२ ३३-५५ मिटर उचाई १० मिटर 

३ ५५ मिटर भन्दा बढी १५ मिटर 



 

 

ङ. मनकासहरु राम्ररी प्रष्ट दमेखने हुन ुपदाछ र त्यहा सम्ि पगु्ने िागाहरु उपयकु्त मचन्हहरु 

रामख प्रष्ट रुपिा दखेाइएको हुनपुनेछ । 

च. सबै मनकास पगु्ने बाटोहरु राम्ररी उज्यालो पाररएको हुनु पनेछ । 

छ. आगलागी प्रमिरोधक औजारहरु मनकास संगै रामखएको भए समह ठाउिा राख्नकुो 

साथै प्रष्ट रुपिा दमेखने गरी राख्न ुपनेछ र मिनले मनकास िागािा अवरोध परु् याउन 

मदनहुुदैन । मनकासिागाको दवैु िफा बाट मयनको अवमस्थमि प्रष्ट रुपले दमेखने हुन ु

पदाछ । 

ज. आवश्यकिा भए अनसुार ित्काल भवन मभर बस्नेहरु लाई भवन खाली गराउन 

Alaram संयन्रहरु जडान गररनेछ । 

झ. घर कम्पाउण्ड बामहर वा सडकसम्ि पगु्न मनवााध रुपिा मनकास हुन ुपनेछ । 

८. म्नकासको प्रकारहरुाः 

क.  मनकासहरु िेसो वा ठाडो प्रकारको हुनेछ । मनकास मभरी भर् याङ्ग, बामहरी 

भर् याङ्ग, र् याम्प¸ बरण्डा वा टेरेस पगु्न सक्ने ढोकाको बाटो, करीडर आमद हुन 

सक्छ । सडक वा भवनको छाना सम्ि पहुचँ भएको मनकासिा त्यही सरहको अको 

जोमडएको भवन सम्ि पगु्ने िेसो मनकास पमन सिावेश हुनसक्छ । 

ख.  लीफ्ट, एस्का मलटर र घमु्ने ढोकाहरुलाई मनकास िान्न समकने छैन । 

नोटाः आपिकालीन मनकास सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरु रामष्रय भवन संमहिािा 

उल्लेख गररए अनसुार हुनेछ । 

९. जम्र्न र्ुम्नको तल्ला (रे्सरे्न्ट): भ-ूउपयोग योजना/जोमनङ्ग  योजना अन्िगाि िोमकएका 

भ-ूउपयोग  िथा अन्य प्रावधानहरु अनसुार न.पा.ले वेशिेन्ट मनिााणको लामग अनिुमि मदन 

सक्नेछ । वेशिेन्टको लामग मनम्न आवश्यकिाहरु हुनेछुः 

क. प्रत्येक वेशिेन्ट सबै भागिा भईु दमेख मसमलङ्ग सम्ि २.५ मि. भन्दा किउचाई को 

वा ४.५ मि. भन्दा बढी उचाइको हुने छैन । 

ख. पयााप्त भेमन्टलेसनको व्यवस्था वेशिेन्टिा गररनेछ । भवन िापदण्ड अनसुार खास 

उपयोगको लामग आवश्यक पने िापदण्ड वेशिेन्टको लामग पमन लाग ूहुनेछ । कुनै 

कमि भएिा ब्लोअर, एक्झस्ट पंखा (५० वगा.मि. को लामग एउटाको ), दरले एयर 

कमण्डसमनङ्ग मसस्टि आमदबाट सो कमि पमूिा गना समकने छ । 

ग. सिह ढल वेशिेन्ट मभर नमछरोस् भन्नको लामग आवश्यक व्यवस्थाहरु गररने छ । 

यस प्रयोजनका लामग पानी बामहर रुयाक्ने पम्प (मडवाटरीङ पम्प) को व्यवस्था 

गररनेछ । 



 

 

घ. वेशिेन्टको गारोहरु र भईूहरु पानी नपस्ने हुनपुदाछ । यीनको मडजाइनिा वरीपररको 

िाटो िथाुः Moisture को असरलाई सिावेश गररएको हुन्छ र पर् याप् ि ड्याम्प 

प्रमुफङको ब्यवस्था गररएको हुन्छ । 

ङ. वेशिेन्ट सम्िको पहुचँ भवनिा पहुचँ मदने बैकमल्पक भर् याङ्गबाट हुनेछ । 

सडकबाट सोझै प्रवेशको अनिुमि मदइने छैन । वेशिेन्टको भर् याङ्ग २ घन्टा भन्दा 

कि नहुनेअग्नी प्रमिरोधक क्षििा भएको मनिााण प्रमवमधप्र योग गरी मनिााण गररने 

छ । 

च. संगैको सम्पमत्तिा जोमडएको छुट्टै प्लटिा मनम्न मलमखि शिाहरुिा वेशिेन्टको 

अनिुमि मदईनेछुः 

१. घर धनीले नगरपामलकालाई संगैको सम्पमत्तिा मनजबाट भएको कुनै पमन क्षमिबारे 

जानकारी मदन ुपनेछ । 

२. वेशिेन्टको कुनै भाग भवन रेखाको बामहर परेको छ भने त्यो जमिन संगै मगकज 

भएको हुन ुपदाछ । 

छ. वेशिेन्टको पाटीसनलाई अनिुमि मदइएको भए कुनै पमन भाग ५० व.मि. भन्दा 

किको हुनेछैन र प्रत्येक भागिा भेमन्टलेसन सम्बमन्ध िापदण्ड पालना भएको 

हुनपुनेछ । साथै अग्नी प्रमिरोधकको नम्साहरु पमन लाग ुहुनेछ । 

१०. हेलीप्याडको ब्यवस्थााः ५० मि. वा सो भन्दा िामथका अग्ला घरहरुिा हलेीप्याडको 

ब्यवस्था हुनपुनेछ । यस सम्बन्धी मस्वकृिीको काया नागररक उड्डयन प्रामधकरणको 

मसफाररसिा नगरपामलकाबाट हुनेछ । 

११. सम्िास डक्ट/ ररफ्यूज सटुाः  

क.  समभास डक्टहरु २ घण्टा अग्नी प्रमिरोधक क्षििा भएको गारो िथा ढोकाले घेररएको 

हुनपुदाछ । यमद डक्टहरु १० ब.मि. भन्दा ठूला छन भने भईुले मिनलाई मसल गनुापनेछ 

िर पाइपहरु मछराउन उपयुक्त ओपमनङ अथााि खुला स्थानहरु रामखएको हुन ुपनेछ 

। खामल ठाउँहरु सवै मसलहुन ुपदाछ । 

ख. ररफ्यजू सटु २ घण्टा भन्दा बमढ अग्नी प्रमिरोधक क्षििा भएको आगोले नखान े

सािग्रीबाट बनेको हुनुपनेछ । सटुहरु मनकासबाट सकेसम्ि टाढा रामखन ुपदाछ । 

ग. मिनीहरुलाई भर् याङ्गको गारो र एयर कमन्डसनीङ आमदिा रामखने छैन । 

१२. म्वदु्यतीय सेवा सभर्न्िी प्राविानहरुाः 

क.  मवद्यिु मविरण क्यावलहरु/वायरीङ्ग छुट्टै डक्टिा रामखएको हुन ुपदाछ । डक्टको 

के्षर अग्नी प्रमिरोधक क्षििा भएको आगोले नखाने सािग्रीबाट प्रत्येक िल्लािा 

मसल गररएको हुन ुपदाछ । 



 

 

ख. पानीको िेनलाइन, टेमलफोन िारहरु, इन्टरकिलाईनहरु, ग्याँस पाइपहरु िथा अन्य 

सेवाका लाइनहरु मवद्यिु िारको डक्टिा रामखने छैन । 

ग. शारुटहरु फल्स मसमलङ भएर जाने िध्यि िथा न्यनू भोल्टेजको वायरीङ्गहरुलाई 

िेटल कन्डयटु बाट लमगने छ । फल्स मसमलङ्गिामथ मवद्यिु वा अन्य सेवाको लामग 

गररने कुनैपमन २३० भोल्टेज वायरीङ्गको ६६० भोल्टेज ग्रेड इन्सलेुसन हुन ुपनेछ 

। आरुनो सस्पेन्सनको लामग प्रयोग गररने सबै मफक्स्चर सहीिको फल्स मसमलङ्ग 

आगो नलाग्ने सािग्रीबाट बनेको हुन ुपदाछ । 

घ.  मवद्यिुीय सक्र्यटूहरुिा एि.मस.बी. को ब्यवस्था गररने छ । 

   १. िर् याङ्ग र कररडोरका र्त्तीहरुाः भर् याङ्ग र कररडरका बत्तीहरुको लागी छुट्टै 

समक्र्यटूहरु हुनेछन ्। कुनै पमन बखि आगो मनभाउने स्टाफको सहज पहुचँ हुनेगरी 

जमिन िल्लाबाट एउटा स्वीच जडान गरी सञ्चालन गना सक्ने गरी मयनीहरुलाई छुट्ट ै

जोमडनेछ । आपि परेको बेला फ्यजु राख्न नपने गना मिनी समका ट ब्रेकर मकमसिको 

हुन ुपदाछ । आपिकालीन बत्तीहरु भर् याङ र करीडरिा रामखने छ । 

क. भर् याङ्ग िथा कररडोर बत्तीहरुलाई मवद्यिु आपमूिाको बैकमल्पक िोिसंग पमन  

जोमडएको हुन ुपनेछ । 

 ख. एकै पटक २ वटा िोििा जोड्न नमदन, भर् याङ्ग िथा कररडरिा जडान गररएका 

बत्तीहरु डबल थ्रो स्वीचहरु जडान गरी उपयकु्त ब्यवस्था गररनेछ । स्ट्यान्डबाई 

सप्लाई बन्द गना सेवा कक्षिा डबल थ्रो स्वीच रामखने छन ्। 

१३. एयर कम्ण्डसनाः 

क. आगो र धुवँा एउटा िल्लाबाट अन्य िल्ला वा बामहरबाट कुनै िामनस बसेको भवन 

िथा स्रक्चरिा फैमलने खिरालाई न्यून गना समकने गरी ए.सी. सीस्टि जडान िथा 

संभार गररन ुपदा छ । 

ख. एउटा िल्लाभन्दा बढी िल्लािा हावा सञ्चालन गने ए.सी. मसस्टिहरु आगलागी 

भएिा स्विुः बन्दहुने गरर मडजाइन गररएको र आगो वा  धुवँा फैलन नमदने ड्याम्परहरु 

रामखएको हुन ु पदाछ । यस्िो मसस्टििा आगलागी भएिा पंखाहरु स्विुः बन्दहुने 

कन्रोलहरु रामखन ुपदाछ । यी पंखाहरु आगलागीबाट आउने धुँवा रोक्नको लामग 

रामखएको भए चाल ुअवस्थािा रहन सक्ने छ । 

ग.  १००० ब्यमक्त भन्दा बढी अटाउने ठूला सभा कक्षहरु,  ठूला मडपाटािेन्टल स्टोरहरु 

वा एउटै व्लकिा १०० वटा भन्दा बढी कोठा भएका छाराबासहरुका लामग ब्यवस्था 

गररन ेए.सी. मसस्टि धुवँाको सञ्चारणलाई रोक्नको लामग प्रभावकारी बनाइन ुपदाछ 

। एयर मफल्टरहरुिा आगलागी भएिा वा अन्य कारणबाट आगलागी भएिा पंखाहरु 

र ड्याम्परहरुलाई मनयन्रण गने स्िोक सेन्सीटीभ मडभाइसलाई मक्रयाशील गना 



 

 

पर् याप् ििापन भएिा पमन यस्िा उपायहरुिा स्वीकृि प्रभावकारी स्िोक सेन्सीटीभ 

कन्रोलहरु हुन ुपनेछ । 

१४. अग्नी प्रम्तरोिक यन्त्र जडान सभर्न्िीाः न.पा.का अमधकृिले उमल्लमखि जडानहरु 

आवश्यक ठाउँिा उपयोग अनसुारको उपयकु्त स्पेमसमफकेसन अनसुार अग्नी प्रमिरोधक 

यन्र जडानहरु रामखने छ । यस्िा यन्र मफक्स्ड कावान डाईअक्साइड/फोि वाटर स्प्रे 

एक्स्टीङग्यसुीङ्ग मसस्टि आमद जस्िा व्यवस्था भएको हुनेछन ्। 
 

१५. अग्नी सूचक यन्त्राः आवासीय भवनहरुको साथै १५ मि. वा सोभन्दा बढी उचाई भएको 

सबै भवनहरुिा अग्नी सचूक यन्र जडान गररएको हुनु पदाछ । 

क. आवास इकाइहरु वा प्लान्टहरु भएको बोमडाङ्ग छारावास जस्िा सबै आवासीय 

भवनहरुिा प्रत्येक िल्लािा एक वा बढी कलबक्सहरु राखी हािबाट बल्ने मवद्यिुीय 

अग्नी सचूकयन्र जडान भएको हुनेछ । २२.५ मि. भन्दा बढी नमहड्न पने गरी आ-

आफ्ना िल्ला अनसुार कलबक्स राख्ने ठाउँ एकीन गररनेछ । 

ख. कलबक्सहरु कुनै चल्ने भाग भएको ब्रेक ग्लास टाइपबाट बनाइएको हुनेछ । 

कलबक्स सञ्चालन गने ब्यमक्तले केही नगरी कुनै मनयन्रण कक्षबाट स्विुः 

कलप्रशारण गना सक्नेछ । 

ग. कुनै पमन कलबक्स मक्रयाशील हुदँा िल्लािा रहकेा सवैले सनुोस ्भन्नको लामग एक 

वा बढी साउन्डर हरुबाट आवाज आउने गरी कलबक्शहरु मिलाइएको हुनेछ । 

घ. बहीगािनका बाटाहरुिा बाधा नहुने गररनकुो साथै दवैु मदशाबाट मिनीहरु रामखएको 

ठाउँ दमेखने गरी कलबक्सहरु जडान गररएको हुनेछ । कलबक्सको  बेस भईु 

सिहबाट १.५ मि. उचाईको हुनेछ । 

ङ. िामथ लेमखएका बाहके सबै भवनहरुिा हािले सञ्चालन हुने मवद्यिुीय अग्नी सचूक 

यन्रको अमिररक्त स्वचामलि अग्नी सचूक यन्र पमन जडान गररएको हुनेछ । 

पुनश् चाः बजारिा धेरै प्रकारका फायर मडटेक्टरहरु उपलब्ध छन ्। प्रत्येकको उपयोग मसमिि छ 

। त्यस कारण खिराको प्रकार िथा भवनको स्रक्चर हेरी उपयकु्त मडटेक्टरको छनोट गनुापनेछ । 

१६.  म्नयन्त्रण किाः मवमभन्न िल्लाहरुबाट सन्दशेहरु पाउन भवनको प्रवेश िल्लािा सबै 

िल्लाहरु र सबै समुवधाहरुको सञ्चार व्यवस्था भएको मनयन्रण कक्ष रामखने छ । यस 

कक्षिा फायर फाइटीङ औजारहरु र मिनका जडानहरु बारे मवस्ििृ जानकारीको साथै 

फ्लोर प्लानहरुको मवस्ििृ मववरणहरु रामखएको हुन्छ । सबै िल्लाहरुिा फायर मडटेक्सन 

र अलािा मसस्टिसँग जोमडएका सचूना बोडाहरु िाफा ि कुनै पमन िल्लािा भएको 

आगलागीको जानकारी थाहा पाउने समुवधा पमन मनयन्रण कक्षिा नै रामखने छ । मनयन्रण 

कक्षिा कायारि किाचारी सबै प्रकारका सेवाहरु, फायर फाइटीङ औजारहरु िथा 

जडानहरु प्रमि जावाफदहेी रहने छन ् । िामलि प्राप् ि फायर फाइटीङ किाचारीहरुबाट 

मनयन्रण कक्ष २४ सै घण्टा सञ्चालन गररएको हुन्छ । 

१७. िवन म्नर्ााणर्ा प्रयोग हुने सार्ाग्रीाः  

क.  पामटाशन, गारो प्यानल, फल्स मसमलङ्ग आमदको लामग प्रज्वलन सािग्रीहरु प्रयोग 

गररनेछैन । आगो लागेिा टक्सीक ग्याँस/धुवँा मनकाल्ने कुनै पमन सािग्री पामटाशन, 



 

 

गारो प्यानल, फल्स मसमलङ्गको लामग प्रयोग गररने छैन । सम्पणूा फल्स 

मसमलङ्गिा फे्रिवका  धािुको हुनेछ र यसको लामग काठको प्रयोग गररने छैन । 

ख. स्रक्चरको मनिााण सािग्रीहरु रामष्रय भवन संमहिा अनसुारको हुने छ । 

न.मव.स./प्रामधकरण/ न.पा.ले मनणाय गरी आफ्नो अमधकार क्षेर मभर सडकको 

सीिाना (राइट अफ वे, भ–ूउपयोग नक्सा, खोला नालाहरुको सीिाना आमद 

खलुाउने गरी अनसुचूीहरु संलग्न गनुा पनेछ । यी अनसुचूीहरु यस िापदण्डको 

अमभन्न अंगको रुपिा रहनेछ । 

अनुसूची-१: सडकको सीिाना 

अनुसूची- २: भउूपयोग नक्सा 

अनुसूची-३:  खोला, नालाहरुको सीिाना 

अनुसूची-४: भवन मडजाइन सम्बन्धी मवस्ििृ नक्साहरु (भवनका मवमभन्न 

स्थानहरु स्पष्ट खुलाउने गरी ) 

अनुसूची-५:  सहर मडजाइन सम्बन्धी मवस्ििृ नक्साहरु (सहरी पवूााधारको मवस्ििृ 

मववरण खलुाउने गरी) 

अनुसूची-६:  सेट ब्याक, लाइट प्लेन र रुलोर एररया रेस्यो सम्बन्धी स्केच 

(क) सेट ब्याक र लाइट प्लेन 

(ख) रुलोर एररया रेस्यो (फार) 
 

५१. घरनक्सा अम्िलेख सभर्म्न्ि व्यवस्थााः 

१. मशवराज नगरपामलका मभरको मनिााण कायाको सन्दभािा भवन िथा बस्िी मवकास 

शाखाबाट नक्सापास गराई वा प्रथि,  दोस्रो चरणको इजाजि मलइसकेर पमन भवन संमहि 

िापदण्ड मवपररि मनिााण सम्पन्न गररएका घर िथा भवनहरुको अमभलेख व्यवस्थापनको 

लामग मवशेष व्यवस्था गररएको छ । 

२. यो िापदण्ड प्रारम्भ भएसंगै अब उपरान्ि मनिााण हुने घर िथा भवनहरुको भवन संमहिाका 

सबै िापदण्डहरुको पालना गरर मनिााण हुनपुनेछ, अनगुिन र अनसुन्धानबाट अन्यथा 

हुन गएको पाइएिा त्यस्िा भवन िथा घरहरुको अमभलेख व्यस्थापनका लामग 

नगरपामलका नगर काायपामलकाको कायाालय मजम्िेवार रहने छैन र भ-ूकम्पजन्य 

प्राकृमिक मवपमत्तको कारण यस्िा भवनहरुिा हुन सक्ने भौमिक क्षमिका लामग 

नगरपामलका जवाफदेमह हुने छैन । 

३. यो िापदण्ड प्रारम्भ हुन ु भन्दा पमहला मनिााण सम्पन्न भएका भवनहरुको 

नगरपामलकाबाट समुच ियार गने र दफा ५२(४) अनसुार अमभलेमखकरणको प्रकृया अमघ 

बढाइने छ । 

४. यो िापदण्ड लाग ुहुन ुअगावै मनिााण काया सम्पन्न भएका पखााल िथा  भवन संमहिाका 

सिाहरु पालना नगरेका भवनहरुको हकिा मिमि २०७७ िाघ िसान्ि सम्ि नक्सा पेश 



 

 

गरेिा कुनै पमन जररवाना लाग्न े छैन िर सो अवमध पमछ २०% जररवाना असुल गरर 

अमभलेमखकरणको प्रकृया अमघ बढाइने छ । 

५. भवन मनिााणको सन्दभािा स्वीकृि  नक्सा वा िापडण्ड मवपररि मनिााण काया चाल ुवा 

सम्पन्न भएको अवस्थािा घर धमनले नगरपामलकािा संशोमधि नक्सा पेस गान ुपने छ । 

६. मबषय वा प्रसंगले अको अथा नलागेिा मशवराज नगरपामलकाको घर नक्सा पास 

प्रयोजनको लामग घर नक्सा अमभलेख भन्नाले मशवराज नगरपामलका क्षेर मभर भवन 

आचार संमहिा िापदण्ड लाग ुहुन ुअगावै मनिााण सम्पन्न वा मनिााणामधन रहेका घरहरुको 

नगरपामलकािा नक्सादिाा भएका वा नभएका, भवन मनिााण संमहिा पालना नगरर मनिााण 

भएका घरहरुलाई स्रक्चरल सरुक्षाको मजम्िेवारी स्वयं घरधमनिा रहने गरर अन्य 

आवश्यक िापदण्ड (सडक र साबाजमनक जग्गाहरुको क्षेरामधकार) पालना गरर 

बनाइएका घरको नक्शा दिाा गरर प्रिामणकरण गरेर मनिााण सम्पन्न प्रिाण-पर प्रदान गने 

कायालाई बझु्न ुपनेछ । 

७. घर नक्शा अमभलेख गदाा मफल्ड नक्शािा कायि रहकेो साबाजमनक के्षर (कुलो, खोल्सा, 

खोला, बाटो जंगल आदी) रहकेो क्षेर मिचेर बनाईएको घरको घरनक्सा आभलेख गररने 

छैन । िर त्यस्िा साबाजमनक क्षेरको सट्टािा हाल प्रयोजन पररविान गरर साबाजमनक रुपिै 

प्रयोग गररएको व्यहोरा सम्वमन्धि वडा कायाालयबाट प्रिामणि भइ आएिा िथा 

नगरपामलकाबाट अनुगिन गदाा सिेि त्यस्िा क्षेरको ित्काल उपयोमगिा नदमेखएिा घर 

नक्शा अमभलेख गना बाधा पने छैन । 

८. कुनै पमन घरको के्षरफल भन्दा जमिनको के्षरफल कि भएको वा घरको केही संरचना 

अरुको जग्गािा परेको हकिा त्यो भागलाई कटाइ कबमुलयिनािा गराई अमभलेख गने ।  

९. अदालिले जग्गाको हकभोग सम्बमन्ध फैसला मदएको सम्बन्धिा उक्त जग्गािा मनिााण 

भएको घरको अमभलेख गनाको लामग सम्बमन्धि वडा कायाालयबाट मसफाररस भइ 

आएिा गना समकने । 

५२. पूवा म्नम्र्ात िवन म्नयम्र्त गनेाः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ प्रारम्भ भएको मिमि 

अथााि ्२०७४ आमश्वन २९ गिे अमघ भवन ऐन २०५५, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र 

अन्य ित्काल प्रचमलि काननू बिोमजि नक्सा पास गनुा पनेिा नक्सा पास नगरी वा पास हुनुपने 

भएिा नक्सािा स्वीकृमि वेगर हेरफेर गरी बनाइएको भवनको हकिा भवन मनिााण सम्बन्धी 

िापदण्ड र भवन संमहिा पालन भएको रहेछ भने स्थानीय िहले एक पटकको लामग दहेायका 

व्यवस्था गरी नक्सा पास गना वा पास भएको नक्सािा हरेफेर गना स्वीकृमि प्रदान गना सक्नेछ । 

क. सम्बमन्धि व्यमक्तलाई ३५ मदनको म्याद मदई प्रिाण साथ दरखास्ि मदनका लामग 

सावाजमनक सचूना प्रकाशन गने र िोमकएको अवमध (३५ मदनको म्याद) मभर 

दरखास्ि पना आएिा स्थलगि रुपिा प्रामवमधक जाँचबझु गरी िथा साँध सँमधयार 

सिेिसँग बझुी भवनमनिााण सम्बन्धी िापदण्ड र संमहिा पालन भए नभएको 

सम्बन्धिा यमकन गने । 

ख. भवन मनिााण सम्बन्धी िापदण्ड र संमहिा परुा गरेको यमकन भएिा हाल नक्सा पास 

गना वा स्वीकृि नक्सा हरेफेर गनाका लामग लाग्ने दस्िरुको २०% दस्िरु मलइनेछ । 



 

 

ग. भवन मनिााण िापदण्ड पालना नगरेको, भवन संमहिा अनसुरण नगरेको, सरकारी 

वा सावाजमनक जमिन, सडकको अमधकार क्षेर, ऐलानी पमिा जग्गा अमिक्रिण 

गरेको भवनलाई यस प्रावधान अनसुार पमन मनयमिि गना समकने छैन । 

५३. तला थप इजाजत सभर्न्िी ब्यवस्थााः 

१. पुराना घरहरुको हकर्ााः 

क. ९”×९” मपलर भएका (यस अमघ मनिााण सम्पन्न भई धरुी कर मिरी आएका, 

सामबक गा.मब.स वा न.पा.िा घर नक्शादिाा भएका वा नभएका घरहरुका लामग 

नेपाल इमन्जमनयररङ्ग काउन्सीलिा दिाा भएका मसमभल इमन्जमनयरबाट सो 

भवनको िला थप गना उपयकु्त छ भमन प्रिामणि गरेिा १ िला RCC Slab ९९९ 

ब.मफ. भन्दा बढी नहुने गरी अनिुमि प्रदान गना समकने छ । 

ख. ९”×१२” मपलर भएका (यस अमघ मनिााण सम्पन्न भई धरुीकर मिरी आएका, 

सामबक गा.मब.स वा.न.पा.िा घर नक्शादिाा भएका वा नभएका घरहरुका लामग 

नेपाल इमन्जमनयररङ्ग काउन्सीलिा दिाा भएका मसमभल इमन्जमनयरबाट सो भवन 

िला थप गना उपयकु्त छ भमन प्रिामणि गरेिा िारै २ िला RCC Slab थप गना 

अनिुमि प्रदान गना समकनेछ । िर मप्लन्थ के्षरफल १००० ब.मफ. भन्दा िामथ भएिा 

पमहलो िलािा क्षेरफल घटाई १००० ब.मफ. सम्ि मनिााण गनुापनेछ । 

ग. यमद उपदफा १ को खण्ड क र ख को उल्लङ्घन गरर भवन मनिााण गरेिा घर नक्शा 

मनयमिि नगरर त्यस्िा भवनहरुलाई नगरपामलकाले भत्काउन आदशे मदन सक्नेछ 

। 

घ. परुाना घरहरुिा िला थप गदाा हालको सडक अमधकार क्षेर र िोमकएको सेटब्याक 

िापदण्ड पणूा रुपिा पालना गनुापनेछ¸ Lintel band, Sill band लगायिका 

सरुक्षीि प्रमबमध अमनवाया अपनाउन ुपनेछ ।  

ङ. उपदफा १ को खण्ड क¸ख¸ग र घ िा जनुसकैु कुरा लेमखएको भएिा पमन पुरानो 

घरिा िला थप गदाा परािसादािाको मसफाररसको साथ साथै मपलरिा छड संख्या, 

साइज र अन्य Structural System हरेर सरुक्षीि घरिा िार िलाथप गने 

अनिुिीप्रदान गना समकनेछ । सो को लामग परुानो घरको घरन क्शा पेश गदाा नक्शा 

साथ एक प्रमि फोटो समहि पेश गनुापनेछ । 

५४. सीर्ा पखााल म्नर्ााण  

१. सहरी सौन्दयािाका लामग सम्भव भए सम्ि ढुङ्गा¸ िाटो¸इटा आमद भारी मनिााण 

सािाग्री प्रयोग गरी गररने पखााल मनिााण कायालाई मनरुत्सामहि गनुा पदाछ । यसको 

सट्टािा हररयो रुख िथा  मवरुवा वा सो नभएिा मभर दमेखने गरी हलकुा फलािे िार 

वा जालीको पखााल लगाउन स्थानीय जनिालाई प्रोत्सामहि गनुा पदाछ ।  

२. सवै प्रकारका सडकहरु (िामनस महड्ँने गल्ली बाटो लगायि िोटर चलने बाटो) को 

छेउिा ईटा¸ढुङ्गा¸कमङट ब्लक आमदिा मसिेन्ट िसला प्रयोग गरी पखााल मनिााण 

स्वीकमि प्रदान गदाा अमधकिि बढीिा १.२ मिटर अग्लो गारो र सो भन्दा िामथको 



 

 

हकिा बढीिा ०.६ मिटर अग्लो जाली मभर दमेखने गरर मनिााण गने स्वीकृमि प्रदान 

गनुा पदाछ ।  

३. गारो िामथ ०.६ मिटर भन्दा जाली रामख मनिााण स्वीकृमि मलन चाहनेले सम्पणुा 

पखााल को Structural Design सिेि मनवेदन साथ पेश गरी स्वीकृि गराएर िार 

मनिााण गनुा पदाछ । 

४. सरकारी िथा कूटनीमिक मनकायले सरुक्षाको कारण १.२ मिटर भन्दा अग्लो 

गारोको पखााल लगाउन ु पने भएिा  गहृ िन्रालयको मसफाररस समहि सोको 

structural Design सििे मनवेदन साथ पेश गरी पखााल मनिााण गने स्वीकृमि 

मलन ुपदाछ । 

५. आफ्नो क्षेरिा रहकेा जोमखियकु्त पखाालहरु ित्काल भत्काउन लगाउन ुपदाछ । 

घरको स्वामित्वकिााले सो संरचना नभत्काएिा स्वामित्वकिााको खचािा 

गाउँपामलका/नगरपामलका स्वयिले भत्काई आवगिन लाई सहज िलु्याउन ुपदाछ 

। 

६. सहरी सनु्दरिा कायि गना गाउँ/नगर सभाले िोमकएको क्षेरिा सीिा पखााल लगाउन 

नपाउने व्यवस्था कायि गना सक्दछ । 

७. प्रामवमधक समिमिको मसफाररसिा गाउँ/नगर सभाले िोकेको िलू बजार के्षरको 

सडक िफा को के्षरिा कुनै पमन प्रकारको पखााल मनिााण गने अनिुमि प्रदान गना 

समकने छैन । 

८. नगरपामलका क्षेरिा स्थानीय िहको अनिुमि मबना सीिा पखााल मनिााण गरेिा वा 

िापदण्ड मवपररि पखााल मनिााण गरेिा यस्िो पखाालको संरचनाको कारणले सजृना 

हुने क्षमिको दामयत्व जग्गा धनीले नै व्योहोनुा पनेछ ।   

५५. पालना गनुा पनेाः यो िापदण्डको पालना गनुा सरकारी, गैर सरकारी, मनजी क्षेर साथै सबै 

नगरवासी नागररकको  किाब्य हुनेछ । 

  



 

 

अनुसूची –१ 

यस नगर क्षेरमभरका सडकहरुको िापदण्ड अनसुचूी १ िा उल्लेख भए बिोमजि हुनेछ । 

ि.सं. राजर्ागा सडकको अम्िकार िेत्र सेटब्याक दुरी कैम्फयत 

१ 
उत्तर दमक्षण राजिागा 

(लोकिागा) 
५० मिटर ६ मिटर  

२ 
सहायक राजिागा 

(मफडर रोड ) 
३० मिटर  ६ मिटर   

३ मजल्ला सडक २० मिटर  ६ मिटर   

४ स्थानीय सडक १२ मिटर  १.५ मिटर   

५ 
स्थानीय सडक व्यवसाय 

भवनको लामग 
१२ मिटर  २ मिटर   

 

• अन्य सडकहरुको हकिा नगर यािायाि गरुु योजनाल ेमनमदाष्ट गरे बिोमजि हुनेछ । 

पुनश् चाः कुनै प्रकारको मवशेष कानूनी प्रावधान िोमकएको हकिा सोही बिोमजि हुनेछ । 

  



 

 

अनुसूची–२ 

न.पा. ले मनणाय गरी आफ्ना अमधकार क्षेर मभर सडकका सीिाना (राइट अफ वे), सेटव्याक, लाइट 

प्लेन, फ्लोर एररया रेमसयो (फार) भ-ूउपयोग नक्सा, खोला नालाहरुका सीिाना आमद खलुाउने गरी 

अनसुची संलग्न गनुापने छ ।  यी अनसुचूीहरु यस िापदण्डका अमभन्न अंगका रुपिा रहने छन ्। 

 

 



 

 

 
 

 

  



 

 

अनुसूची -३ 

 यस नगरपामलकािा रहकेा धेरै जग्गाहरुको मफल्ड र नक्सािा िेल नखाएकाले मशघ्र पुनुः 

नापीको लागी मनवेदन गने । 

 िहने्द्र राजिागा िथा मभमर सडकहरुको हकिा बाटोिा ३ मफट छज्जा परेको घरहरुको 

नक्सा मनयमिि गदाा नक्सािा पने छज्जा कटाई घर धमनले स्वयं मजम्िेवारी मलने गरर 

कवमुलयिनािा अनसुार नक्सापास गने । 

 घर नक्सापास प्रमक्रयािा घरधमन वा घरधमनको प्रमिमनमध आफै स्वयं उपमस्थि हुनपुने र 

कन्सल्टेन्सीका किाचारी आफै फाईल बोकी आउन नपाउने । 

 मिमि २०७७।०८।०९ सम्ि बमनसकेका घरहरुको सम्बन्धिा सेट व्याक ५ मफट हुने गरेको 

र २ मफट नबढ्ने गरर सेट व्याकिा छज्जा परेको खण्डिा नक्सापास गने प्रमक्रयािा परेको 

छज्जा नदखेाई पास गने । 

  



 

 

अनुसूची –४ 

• म्िवराज नगरपाम्लकाको नक्सा पास प्रकृयााः 

  प्रथर् चरणाः घर धनीबाट मनवेदन 

  भवन मनिााण िापदण्डको जाँच–भवन िथा बस्िी मवकास शाखाबाट            

           भवन मनिााण संमहिाको जाँच — भवन िथा बस्िी मवकास शाखाबाट  

                नक्सा दिाा िथा दस्िरु बझुाउने 

                नक्सापास प्रकृया ÷ १५ मदने सचुनाप्रकाशनपमछ स्थलगिमनररक्षण िथा सजामिन 

                     मड.मप. मस लेभलसम्ि मनिााणको ईजाजि प्रिाणपर मदन 

  दोश्रो चरणाः मड. मप. मस. िामथको नक्सा पासको लामग मनवेदन 

                        मड. मप. मस. लेभलसम्िको प्रमिवेदन 

            भवन मनिााण िापदण्ड िथा भवन मनिााण संमहिाको आधारिा 

Super-Structure : ईजाजि प्रिाण-पर प्रदान- भवन िथा बस्िी 

मवकास शाखाबाट 

  तेश्रो चरणाः मनिााण सम्पन्न प्रिाण-परको लामग मनवेदन 

           स्थलगि मनरीक्षणको प्रमिवेदन- भवन िथा बस्िी मवकास शाखाबाट 

           मनिााण सम्पन्न प्रिाण–पर प्रदान- भवन िथा बस्िी मवकास शाखाबाट 

 

  



 

 

अनुसुची-४ 

•   नक्सा पासको लाम्ग सर्ावेि गनुा पने आवाश्यक कागजातहरुाः 

१. जग्गाधनीको लालपजुााको छायाप्रमि – १ प्रमि 

२. जग्गाको प्रिामणि ब्लुमप्रन्ट नक्सा – १ प्रमि 

३. आमका टेक्चरल नक्साहरु –२ प्रमि 

४. स्ट्क्चरल नक्साहरु –२ प्रमि 

५. स्यानीटरी र ईलेमक्रकल नक्साहरु –२ प्रमि 

६. क र ख वगाका भवनहरुको हकिाुः दईु वषा अनभुव भएको मसमभल ईमन्जमनयर वा स्रक्चर 
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