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संवत २०७७ सालको मापदण्ड नं. १ 

सहरी योजना तथा भवन ननमााण मापदण्ड, २०७६ 

प्रस्तावनााः 

कीनतापरु नगरपानलका क्षेत्र नभत्र तीव्र रुपमा भइरहेको शहरीकरण र नयााँ भवन तथा सडकहरु ननमााण 
कायालाई व्यवस्स्थत र योजनाबद्ध रुपमा अगानड बढाई व्यवस्स्थत र सनु्दर कीनतापरु नगर ननमााण गना 
दीर्ाकालीन सोच सहहतको सहरी योजना तथा भवन ननमााण मापदण्ड तयार गरी स्थानीय सरकारको 
सहरी योजना तथा भवन ननमााण सम्बन्र्ी कामकाजलाई पारदशी, जवाफदेही, जनउत्तरदायी र मापदण्डमा 
आर्ाररत बनाउन वान्छनीय भएकोले स्थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४ को दफा १०२ (२)  
बमोस्जम कीनतापरु नगरपानलकाको नमनत २०७६/११/०४ गतेको छैठौँ नगर सभाले “सहरी योजना 
तथा भवन ननमााण मापदण्ड,२०७६ स्स्वकृत गरेको छ । 
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पररच्छेद -१ 

प्रारस्म्भक 

1. संस्क्षप्त नाम र प्रारम्भाः 
1.1 यस मापदण्डको नाम “ सहरी योजना तथा भवन ननमााण मापदण्ड,२०७६” रहेको छ 

।  

1.2 यो मापदण्ड स्थानीय राजपत्रमा प्रकास्शत भएको नमनतबाट प्रारम्भ हनुेछ ।  

2. पररभाषााः हवषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस मापदण्डमा:  

2.1. “नगरपानलका” भन्नाले कीनतापरु नगरपानलका सम्झन ुपदाछ ।  

2.2.    

2.3. “कीनतापरु नगरपानलका क्षते्र” भन्नाले नेपाल सरकारले चार हकल्ला खोली तोकेको 
कीनतापरु नगरपानलकाको सम्पूणा भौगोनलक क्षेत्र सम्झन ुपदाछ । 

2.4. “प्रमखु”  भन्नाले कीनतापरु नगरपानलकाको प्रमखु सम्झन ुपदाछ । 

2.5. “प्रमखु प्रशासकीय अनर्कृत” भन्नाले कीनतापरु नगरपानलकाको प्रमखु प्रशासकीय अनर्कृत 
वा प्रमखु प्रशासकीय अनर्कृतको काम गना तोहकएको व्यस्ि सम्झन ुपदाछ। 

2.6. “असम्बद्ध” (Detached) भवन भन्नाले एक आपसमा नजोनडएका भवन वा संरचना सम्झन ु
पदाछ। 

2.7. “आर्ारभतू ननमााण मापदण्ड “ भन्नाले नगर हवकास ऐन २०४५, भवन ऐन २०५५ र 
भवन संहहता, २०६० अनरुुपका  व्यवस्थाहरुलाई कायाान्वयनमा ल्याउन तयार गररएको बस्ती 
हवकास, सहरी योजना तथा भवन ननमााणसम्बन्र्ी आर्ारभतू ननमााण मापदण्ड, २०७२ सम्झन ु
पदाछ। 

2.8. “आहका टेक्ट र इस्न्जननयर “ भन्नाले नेपाल इस्न्जननयररङ्ग पररषदमा दताा भइ इस्न्जननयररङ्ग 
व्यवसाय गने अनमुनत प्राप्त हवशेषज्ञ प्राहवनर्क सम्झन ुपदाछ। 

2.9. “आवासीय घनत्व” (Residential Density) भन्नाले कुनै ननस्ित क्षेत्रमा भएको घरको 
संख्या सम्झन ुपदाछ। 

2.10. “ई.वी.पी.एस (e-BPS)” भन्नाले कीनतापरु नगरपानलकाले तयार गरी लाग ुगरेको हवद्यतुीय 
नक्सा पास प्रणाली सम्झन ुपदाछ । 

2.11. “क” वगाका भवन “भन्नाले भवन ऐन, २०५५ को दफा ८ (क) वगाका भवन अन्तगात 
हवशेष प्रकारका ठूला भवन तथा संरचनाहरुलाई सम्झन ुपदाछ।  
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2.12.  “कनार प्लट (Corner Plot)” भन्नाले दईु वा सोभन्दा रे्रै बाटोहरु एक आपसमा 
काहटएको जक्सनमा परेको र त्यस्ता बाटाहरु पहि मोहडा भएको प्लटलाई सम्झन ुपदाछ। 

2.13. “हकरण सतह (Light Plane)” भन्नाले सेटव्याक रेखामानथ सडकको अनर्कार क्षेत्र र 
दवैु तफा को सेटव्याक जोड्दा हनु आउने योगफलको दईु गणुा उचाइबाट सडकको अको 
तफा को सेटव्याक रेखा जोड्ने काल्पननक सतह सम्झन ुपदाछ। 

2.14. “कोठाको उचाइ” भन्नाले तयारी भईुको सतहदेस्ख मानथ तयारी नसनलङ्गको सतहसम्मको 
दूरी सम्झन ुपदाछ।  

2.15. “ख” वगाका भवन” भन्नाले भवन ऐन, २०५५ को दफा ८ )ख (अनसुारको भईु  
तल्लाको क्षेत्रफल १००० वगाहफट भन्दा बढी क्षेत्रफल, ३ तल्ला भन्दा अग्लो वा Structural 

Span ४.५ नमटर भन्दा बढी भएको भवन सम्झन ुपदाछ। ख” वगाका भवन ननमााणको नक्सा 
बनाउाँदा वा भवन ननमााण गदाा Nepal Engineering Council मा दताा भएको इस्न्जननयर वा 
आहका टेक्टबाट मात्र गराउन ुपदाछ । यस्ता भवन ननमााण गदाा NBC 101-114/NBC 206-

208 का प्रावर्ान पालना गनुा पदाछ । 

2.16. “खलु्ला भाग (Open Space)” भन्नाले प्लटमा अगानड, पछानड र दायााँ बायााँ सेटब्याकको 

रुपमा खलु्ला छानडएको र आकास तफा  खलु्ला रहेको (Open to Sky) भाग सम्झन ुपदाछ। 
यस शब्दले बस्ती हवकास क्षेत्रनभत्र अत्यावश्यक सावाजननक पूवाार्ार सेवा हवस्तार गना बाहेक 
कुनै भौनतक संरचना ननमााण गना ननषरे् गररएको क्षेत्र समेत जनाउाँदछ । 

2.17. “ग” वगाका भवन” भन्नाले भवन ऐन, २०५५ को दफा ८ (ग) अनसुारको भईु तल्लाको 
क्षेत्रफल १००० वगाहफट सम्म र उचाइ ३ तल्ला सम्म वा Structural Span ४.५ नमटर 
भन्दा कम भएका हपल्लरवाला वा नसमेन्ट प्रयोग गररएका गारोवाला भवनहरु सम्झन ुपदाछ। 
“ग” वगाका भवन ननमााण गदाा NBC 201,202 र 205 का प्रावर्ानहरुको पालना गनुा पदाछ 
। 

2.18. “ग्यालरी (Gallery)” भन्नाले भईुको क्षेत्रफलमा बस्ने सहुवर्ामा वहृद्ध हनुे गरी कुनै 

सभाकक्ष वा हलको गारोबाट बाहहरपहि ननकालेर बनाइएको बीचमा पने (Intermediate) भाग 
सम्झन ुपदाछ।  

2.19. “घ” वगाका भवन” भन्नाले भवन ऐन, २०५५ को दफा ८ )घ(  अनसुारको क, ख, र ग 
वगामा नपरेका इंटा, ढुङ्गा, माटो, बााँस, खर आदद प्रयोग गरी ननमााण भएको अनर्कतम दईु तल्ले 
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भवन सम्झन ुपदाछ। “घ” वगाका भवन ननमााण गदाा NBC 203/204 का प्रावर्ानहरु पालना 
गनुापदाछ । 

2.20. “चोक (Court or Courtyard)” भन्नाले जनमनको सतह वा सोभन्दा तल वा मानथ, परुा 
वा आंस्शक रूपमा भवन वा पखाालले घेरेको ननमााणनभत्र वा बाहहर रहेको र आकासतफा  
खलु्ला रहेको (Open to Sky) भाग सम्झन ुपदाछ। 

2.21. “छेका (Partition)” भन्नाले कुनै पनन भवन वा ननमााणका बीचका भागहरु छुट्याउनका 
नननमत्त कुनै पनन प्रकारको भार ननलने गरी बढीमा एक तल्लासम्मको उचाइ मात्र हनुे गरी 
उठाइने वा लगाइने वार वा गारो आदद सम्झन ुपदाछ। 

2.22. “ग्राउण्ड कभरेज” भन्नाले ननमााण हनुे भवनले ओगट्ने जग्गाको भ–ूभागलाई सम्झन ु
पदाछ। मानथल्लो तलामा क्यास्न्टलेभर कोठा प्रोजेक्सन गरेको अवस्थामा त्यसलाई पनन ग्राउण्ड 
कभरेजमा नै नलईनेछ र स्प्लन्थ एररयामा गणना नहनुे पूरै वा आसं्शक रुपमा भवननभत्र पने 
चोक मनुन बेसमेन्ट बनाएको अवस्थामा त्यसलाई पनन ग्राउण्ड कभरेजमा नै समावेस गररन्छ 
। 

2.23. “जग्गा उपयोग प्रनतशत (Ground Coverage Percentage)”  भन्नाले भवनको भईु 
तल्लाको क्षेत्रफल र भवन बन्ने जग्गा वा घडेरीको क्षेत्रफलको अनपुातलाई १०० ले गणुा 
गदाा हनु आउने प्रनतशत सम्झन ुपदाछ। 

2.24. “जोनडएको भवन (Joined Building)” भन्नाले वेग्लावेग्लै स्वानमत्व भएको एक 
आपसमा भारबहन अङ्गहरु संयिुरूपमा ननमााण भएको भवनहरु । 

2.25. “झ्याल” भन्नाले कुनै पनन भवन वा ननमााणको नभत्री भागलाई आवश्यक पने प्राकृनतक 
उज्यालो र भेस्न्टलेसनको लानग बनाइएको ढोका बाहेकको खलु्ला भाग सम्झन ुपदाछ। 

2.26. “टााँनसएको भवन (Attached Building)” भन्नाले जग्गाको सााँर् सीमानामा टााँसेर 
बनाउन प्रस्ताव गररएको वा बनाएको भवन सम्झन ुपदाछ। 

2.27. “डवल फ्रन्टेज प्लट (Double Frontage)” भन्नाले कनार प्लट बाहेक दईुवटा बाटोहरु 
तफा  मोहडा भएको प्लट सम्झन ुपदाछ। 

2.28. “डेउढी (Porch)” भन्नाले कुनै पनन भवनको प्रवेशद्वार अगानडपहि मानथबाट ढाकेर 
बनाइएको भाग सम्झन ुपदाछ। 
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2.29. “तल्ला (Storey)” भन्नाले भवन वा ननमााणको दईु भ ुाँइहरु (Floor) वा छाना बीचको भाग 
सम्झन ुपदाछ। 

2.30. “थप वा पररवतान” भन्नाले मापदण्डमा भए अनसुार क्षेत्रमा पररवतान वा उचाइमा 
पररवतान वा भवनको कुनै भाग हटाउने वा कुनै गारो अथवा त्यसको भाग काट्ने र झ्याल, 

ढोका, दलान जडान गने, छेक वार लगाउने कलम, बीम, भईु वा आवतजावतका कुनै पहुाँचलाई 
बन्द वा पररवतान गने काया सम्झन ुपदाछ। 

2.31. “नगरसभा” भन्नाले कीनतापरु नगरपानलकाको नगरसभा सम्झन ुपदाछ । 

2.32. “नगरकायापानलका” भन्नाले कीनतापरु नगरपानलकाको नगरकायापानलका सम्झन ुपदाछ ।  

2.33. “ननकास” भन्नाले वषााको पानी, ढल वा प्रयोग गररएको पानीको ननकासको लानग 
बनाइएका नाली (Conduit Channel) सम्झन ुपदाछ। 

2.34. “ननजी ग्यारेज” भन्नाले कुनै पनन प्रकारका ननजी बाहनहरु पाहका ङ्ग गनाको नननमत्त 
बनाइएको वा प्रयोग गररएको भवनवा त्यसको भाग सम्झन ुपदाछ। 

2.35. “ननयस्न्त्रत भौनतक योजना (Secured Physical Plan)” भन्नाले ननयस्न्त्रत रूपमा मात्र 
प्रयोग हनुे, सााँर् सीमानालाई पखााल लगाएर सरुस्क्षत गररएको भौनतक योजना सम्झन ुपदाछ। 

2.36. “ननमााण रेखा (Building Line)” भन्नाले  कुनै पनन ननमााणको नननमत्त भहवष्यमा हवस्तार 
गना सहकने बाटो घाटो वा भइरहेको बाटोलाई नबस्तार गने क्रममा अनर्कार प्राप्त अनर्कारीले 
तोहकददएको ननस्ित रेखा सम्झन ु पदाछ । सेटव्याक लाइन (Set Back Line) सामान्यत: 
प्लटको सीमानासाँग समानान्तर हनुेगरी सडकको प्रकृनत हेरी एउटा ननस्ित दूरीमा तय गरेको 
रेखा हो। 

2.37. “ननमााण” भन्नाले कुनै पनन ननमााण (Structure) को कुनै पनन भाग जनुसकैु उदे्दश्यले 
र जनुसकैु सामग्रीले बनाइएको भए तापनन माननसको आवासको नननमत्त होस ्वा नहोस ्र जस 
अन्तगात जग स्प्लन्थ (Plinth), गारोहरु, भईु, छाना, स्चम्नी, प्लस्म्बङ्ग र भवन सम्बन्र्ी अन्य 
सहुवर्ाहरुका साथै ननस्ित प्लेटफमा, वरण्डा, बादाली, कानेस (Cornice) वा बाहहर ननकानलएको 
भाग (Projection) र कुनै स्चन्ह वा बाहहर ननकानलएको कुनै ननमााण वा भागलाई छोप्न वा 
छोप्ने उदे्दश्यले गररएको ननमााण वा गारोको कुनै भाग सम्झन ुपदाछ। 

2.38. “ननवास योग्य कोठा” भन्नाले  प्रायाः प्रयोगमा नआउने वा छोटो समयको लानग मात्र 
प्रयोग हनुे खालका बाथरुम, शौचालय, भण्डार, कोररडोर जस्ता कोठाहरु बाहेक एक वा सो 
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भन्दा बढी व्यस्िहरु बस्ने, सतु्न,े अध्ययन गने वा खाने र भान्साको हकमा खाने वा बस्न े
उदे्दश्यले बनाइएको कोठा सम्झन ुपदाछ। 

2.1) “पंस्िबद्ध आवास (Row Housing)” भन्नाले अगानड र पछानडपहि वा बीचमा खलु्ला भाग 
राखी जोनडएर बनेको भवनहरुको पंस्ि सम्झन ुपदाछ। 

2.39. “पररवतान (Alteration)” भन्नाले एक हकनसमको ननमााणको स्वीकृनत नलई वा एक 
हकनसमको उपयोगबाट अको हकनसमको उपयोगमा फेरबदल गने वा क्षेत्रफल वा उचाईमा 
थपघट गने वा आवत जावतका आर्ारमा नै पररवतान गने वा त्यसलाई बन्द गने वा स्वीकृत 
संरचनामा नै पररवतान गने जस्ता काया सम्झन ुपदाछ। 

2.40. “प्राहवनर्क कमाचारी” भन्नाले कायाालयको नक्सा शाखामा काम गने ईस्न्जननयर, सव-
ईस्न्जननयर, अनमन जस्ता प्राहवनर्क कमाचारीहरु सम्झन ुपदाछ ।  

2.41. “प्राहवनर्क सनमनत” भन्नाले पानलकास्तरमा रहेको पानलकाको प्रमखुको संयोजकत्वमा 
ननजले तोकेको कायाालयको इस्न्जननयर, नक्सा शाखा प्रमखु, संयोजकले तोकेको कायाालयको 
अनमन र अन्य आमस्न्त्रत हवशेषज्ञहरु सहहतको सनमनत सम्झन ुपदाछ। 

2.42. “प्लट (Plot)” भन्नाले बाहहरी सीमानाहरु स्पष्ट हनुेगरी खलेुको जनमनको टुक्रा वा भाग 
सम्झन ुपदाछ। 

2.43. “प्लटको गहहराई (Depth)” भन्नाले प्लटको अगानड र पछानडको सीमाना बीचको दूरी 
(Horizontal Distnce) सम्झन ुपदाछ 

2.44. “स्प्लन्थ (Plinth)” भन्नाले कुनै पनन भवन वा ननमााणको जनमनको सतहभन्दा मानथ भईु 
तल्लाको सतह समान वा भईु तल्लाको सतह भन्दा मनुनको भाग सम्झन ुपदाछ। 

2.45. “स्प्लन्थको क्षते्रफल (Plinth Area)” भन्नाले भनूमगत तल्ला वा भईुतल्लाको गारो 
सहहतको भागले ढाहकएको सम्पूणा भईुको (Covered Floor) क्षेत्रफल सम्झन ुपदाछ। 

2.46. “फायर सेपरेसन (Fire Separation)” भन्नाले आगो फैलावटलाई रोक्नको नननमत्त 
गररएको भवन वा ननमााणहरुको हवभाजन सम्झन ुपदाछ। 

2.47. “बाटो (Street)” भन्नाले कुनै पनन प्रकारले सवासार्ारण जनताले हहंड्न ेगरेको वा कुनै 
ननस्ित समय सम्मको लानग ननवाार् रूपमा हहाँडेको साहवकको वा कुनै योजना अन्तगात प्रस्ताहवत 
भएको आवतजावतको नननमत्त प्रयोग भएको भाग (Means of Acces) सम्झन ुपदाछ । सो 
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शब्दले सडकको पेटी, ट्राहफक आइल्याण्ड, सडकका रुखहरु, रेनलङ्ग जस्ता बाटोको अनर्कार 
क्षेत्रनभत्र पने सम्पूणा भाग समेतलाई जनाउाँदछ । 

2.48. “बाटोको उचाइ वा ग्रडे (Street Level or Grade)” भन्नाले प्लटको अगानडपहि 

औपचाररक रूपमा ननर्ाारण गररएको बाटोको केन्रीय रेखाको उचाइ (Elevation) सम्झन ु
पदाछ। 

2.49. “बाटोको रेखा (Street Line)” भन्नाले बाटोको अनर्कार क्षेत्र ननर्ाारण गने बाटोको 
दवैु साइडहरुको बाहहरी सीमा ननर्ाारण गने रेखा सम्झन ुपदाछ। 

2.50. “बादाली” भन्नाले आउन जान हनुे वा बस्न सहकने पाराहपट, ह्यान्डरेल, बालषेु्ट्रड समेतको 
होररजेन्टल क्यास्न्टलेभर वा अन्य प्रोजेक्सन सम्झन ुपदाछ। 

2.51. “बाहहर ननस्कन ेबाटो (Exit)” भन्नाले कुनै पनन भवन वा ननमााणबाट बाहहर ननस्कन े
माध्यमको रूपमा प्रयोग हनुे स्थान सम्झन ुपदाछ। 

2.52. “बाहहरी चोक” भन्नाले कस्म्तमा एकातफा  ननमााण नभई खलु्ला रहेको वा एकातफा  
नघेररएको चोक सम्झन ुपदाछ। 

2.53. “बइुाँगल वा छाना मनुनको भाग (Attic)” भन्नाले  सरसफाइ सम्बन्र्ी (Sanitary) 
प्रयोजनमा आउने बाहेक स्टोरको नननमत्त वा खाना पकाउने, बस्ने वा पूजा गने जस्ता कामको 
नननमत्त उपयोग गररने भाग सम्झन ुपदाछ। 

2.54. “भवन संहहता” भन्नाले नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको देशैभरी लागहुनुे नेपाल राहष्ट्रय 
भवन संहहता सम्झन ुपदाछ ।   

2.55. “भर् याङ्गको ढकन (Stair Cover)” भन्नाले भर् याङ्गलाई ढाक्ने वा छोप्ने उदे्दश्यले 
बनाइएको छाना सहहतको कुनै भाग वा ननमााण सम्झन ुपदाछ। 

2.56. “भवन एकीकरण (House Pooling)”  भन्नाले दईु वा सोभन्दा बढी एकल स्वानमत्वका 
छुिा–छुिै घरघडेरीहरु एकीकरण गरी परुाना भवनहरुलाई भत्काएर नयााँ बने्न बहसु्वानमत्वको 
एउटै भवन ननमााण गने कायालाइ सम्झन ुपदाछ । 

2.57. “भवन वा ननमााणको उचाइ” भन्नाले समतल छाना (Flat Roof) को हकमा प्रवेश 
सडकको केन्र सतहबाट भवनको मानथल्लो सतहसम्मको उचाइ र पाखो छाना (Sloped Roof) 
को हकमा प्रबेश सडकको केन्र सतहबाट नभरालो छानाको अाँगालो सतहसम्मको उचाइ 
सम्झन ुपदाछ। 
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2.58. “नभत्री चोक” भन्नाले चारैनतरबाट ननमााण भइ घेररएको चोक सम्झन ुपदाछ । 

2.59. “भईु क्षते्रको अनपुात (Floor Area Ratio)”  भन्नाले भवनको सम्पूणा तल्लाहरुमा 
नननमात क्षेत्रफलको योगफललाई भवन बने्न जग्गा वा घडेरीको क्षेत्रफलले भाग गरेर आएको 
भागफल सम्झन ुपदाछ । 

2.60. “भईु (Floor)”  भन्नाले सामान्यतया भवन वा ननमााणको कुनै पनन तल्लाको तल्लो 
सतह सम्झन ुपदाछ। 

2.61. “भनूमगत तल्ला वा कोठा (Basement or Cellar)”  भन्नाले जनमन माननएको सतहबाट 
परैु तल वा १.२ नमटरसम्म भईुंमानथ बनाइएको भवनको सबभन्दा तल्लो भाग सम्झन ुपदाछ। 

2.62. “मानथल्लो तल्ला” भन्नाले परुा वा आंस्शक रूपमा ननमााण गररएको भवन वा ननमााणको 
भईु तल्लाको मानथको तल्ला सम्झन ुपदाछ। 

2.63. “नमस्ित आवासीय भवन” भन्नाले तल्लो तल्ला व्यापाररक वा अन्य प्रयोजनमा रहेको र 
मानथल्लो तल्ला आवासीय प्रयोजनमा रहेको भवन सम्झन ुपदाछ। 

2.64. “मेजाननन फ्लोर (Mezzanine Floor)” भन्नाले तल्लो तल्लाबाट मात्र जाने बाटो भएको 
जनमनको सतहभन्दा मानथरहेको कुनै दईु तल्लाहरुको बीचमा पने भाग सम्झन ुपदाछ। 

2.65. “नलफ्ट (Lift)” भन्नाले माननस वा वस्तहुरुलाई हवनभन्न तल्लाहरुमा पगु्न वा परु् याउनको 
नननमत्त जडान गररएको हवद्यतुीय यन्त्र सम्झन ुपदाछ। 

2.66. “लोफ्ट (Loft)”  भन्नाले नभरालो परेको छानाको बााँकी रहेको भागमा नननमात भईुको 

सामान्य सतहभन्दा मानथ रहेको अनर्कतम १ नमटर  रको उचाइ भएको भण्डा (Store) गने 
उदे्दश्यले बनाइएको वा उपयोग गररएको भाग सम्झन ुपदाछ। 

2.67. “वाययुान” भन्नाले वाययुान भन्नाले हावाको प्रहक्रयाद्वारा वायमुण्डलमा आर्ाररत हनु 
सक्ने जनुसकैु यन्त्र र सो शब्दले जनमननसत गााँनसएको वा नगााँनसएको बेलनु, हवाइ जहाज, 

हेनलकप्टर, चङ्गा, ग्लाइडर, ह्यांग ग्लाइडर,माइक्रोलाइट, बेलनु र उड्ने अन्य जनुसकैु यन्त्रलाई 
सम्झन ुपदाछ। 

2.68. “हवकास” भन्नाले जनमनको कुनै पनन सतह वा भागमा गररने ननमााण वा भइरहेको 
ननमााण कायालाई पररवतान गरी नयााँ रुप ददने वा ननमााण गने प्रहक्रया सम्झन ुपदाछ। 

2.69. “हवमानस्थल क्षते्र” भन्नाले हवमानस्थल वा हवाइ उडान र अवरणको सरुस्क्षत सञ्चालन 
तथा ननयन्त्रण गने वा तत्सम्बन्र्ी आवश्यक सूचना तथा जानकारी आदान प्रदान गने कामको 
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नननमत्त प्रयोग हनुे कुनै यन्त्र तथा सञ्चार वा उड्डयन सहायक )ननेभगेसनल एड (उपकरणहरू 
जडान भएका वा नभएका सबै स्थान, भवन, टहरा,टावर, र्ावनमागा आदद सम्झन ुपदाछ। 

2.70. “हवमानस्थल” भन्नाले वाययुान प्रस्थान वा अवतरण गने कामको नननमत्त पूरा वा आंस्शक 
रूपमा प्रयोग हनुे कुनै ननस्ित वा सीनमत जल वा स्थल क्षेत्र र सो शब्दले त्यस क्षेत्रमा रहेका 
वा त्यस क्षेत्रसाँग सम्बस्न्र्त सबै भवन, टहरा, र्ावनमागा समेतलाई घेररएको सरुस्क्षत स्थल 
सम्झन ुपदाछ। 

2.71. “वेसमेन्ट” भन्नाले पूणा वा आंस्शक रुपले जनमनमनुन रहेको भवनको तल्ला सम्झन ु
पदाछ। 

2.72. “व्यापाररक भवन” भन्नाले व्यापाररक प्रयोजनका लानग बनेको भवन, सटर रास्खएको 
भवन वा आवासीय कम व्यापाररक भवन समेत सम्झन ुपदाछ। 

2.73. “शौचालय” भन्नाले माननसहरुलाई ददसा-हपसाब गनाका नननमत्त बनाइएको पानी फ्लस 
गने वा पानी हाल्न हनुे व्यवस्था सहहतको कोठा वा यस्तै प्रकारको कुनै पनन भाग सम्झन ु
पदाछ । 

2.74. “सरकार” भन्नाले संघ सरकार, प्रदेश सरकार, समेतलाइ स्थानीय सरकार ससम्झन ु
पदाछ । 

2.75. “सरकारी कायाालय वा ननकाय” भन्नाले राष्ट्रपनत तथा उप–राष्ट्रपनतको कायाालय, सवोच्च 
अदालत, सङ्घीय संसद तथा सङ्घीय सरकारका सबै ननकायहरु, प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकारका 
सबै ननकायहरु, संवैर्ाननक ननकाय, नेपाली सेना, सशत्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल प्रहरी, प्रदेश 
प्रहरी लगायतका तीनवटै तहका सबै सरकारी कायाालय र अदालत समेत सम्झन ुपदाछ। 

2.76. “सामूहहक आवास (Group Housing)”भन्नाले एकै संस्था वा ननकायले सामूहहक 
स्वानमत्व भएको जनमनमा नननमात गरेको एक तल्ले वा रे्रै तल्लाहरु भएको बसोबास गने घर 
वा स्थानहरुको समूह सम्झन ुपदाछ। 

2.77. “सावाजननक ग्यारेज” भन्नाले कुनै पनन प्रकारका बाहनहरु ममात गना, भाडामा नलन ददन, 

नबक्री गना, स्टोर गना, पाहका ङ्ग गनाको नननमत्त बनाइएको वा प्रयोग गररएको ननजी ग्यारेज 
बाहेकको भवन वा त्यसको भाग सम्झन ुपदाछ। 
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2.78. “सावाजननक भौनतक योजना (Public physical plan)”  भन्नाले केही स्वानमत्व कतााहरुले 
आफ्नो लगानीमा हवकास गरेको तर नतनका सडक, खलु्ला क्षेत्र आदद सावाजननक प्रयोगको 
लानग समेत खलु्ला गररएको भौनतक योजना सम्झन ुपदाछ। 

2.79. “सेटव्याक (Set Back)” भन्नाले आफूले आफ्नो जग्गामा भवन वनाउाँदा भवनको वाहहरी 
गारो र सााँर् सीमाना, सावाजननक सम्पस्त्त र सडक अनर्कार क्षेत्रवाट छाड्नपुने न्यूनतम दूरी 
सम्झन ुपदाछ। 

2.80. “सेवा मागा” भन्नाले सहुवर्ा वा सेवा परु् याउन ेउदे्दश्यले सामान्यत: भवन वा प्लटको 
पछानड पहि रहेको बाटो सम्झन ुपदाछ। 

2.81. “सेवा सहुवर्ा” भन्नाले सडक, बाटो, खलु्ला क्षेत्र, पाका , मनोरञ्जन क्षेत्र, खेलमैदान, बगैचा, 
खानेपानी, हवद्यतु आपूनता, सडक बत्ती, ढल, सावाजननक ननमााण कायाहरु र अन्य सेवा सहुवर्ा तथा 
आवश्यक हवषयहरु सम्झन ुपदाछ। 

2.82. “सडकको अनर्कार क्षते्र (Rights of Way)” भन्नाले प्रचनलत ऐन, ननयम तथा स्वीकृत 
मापदण्डले तोकेको सडकको चौडाइ वा सडकको आफ्नो अनर्कार क्षेत्र सम्झन ुपदाछ। 
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पररच्छेद – २  

3. भवन ननमााणको अनमुनत प्रकृया : यस कीनतापरु नगरक्षेत्र नभत्र भवन तथा संरचना ननमााण र यसको 
अनमुनत प्रकृया देहाए बमोस्जम हनुेछाः 

3.1.    नगरपानलका क्षेत्रनभत्र ननमााण हनुे जनुसकैु भवन वा संरचना ननमााण गनुापवुा ननर्ााररत प्रकृया 
पयुााई प्रमखु प्रशासकीय अनर्कृतबाट ननमााणको अनमुनत नलएर मात्र ननमााण काया अगानड बढाउन ु
पदाछ। 

3.2.  भवन ननमााणको अनमुनत नलन भवन ननमााण कतााले भवन ऐन, २०५५ र यस मापदण्ड अनसुार 
जनु वगाको भवन बनाउने हो, कस्म्तमा सोही वगाको प्राहवनर्कबाट भवनको नक्सा र संरचनागत 
योजना र ढााँचा (Structural Plan and Design) आदद तयार गरी पेश गनुा पदाछ । 

3.3. भवन ननमााणको लानग भवन ननमााण कतााले भवन ननमााण अवनर् भरका लानग भवन ऐन, २०५५ 
ले तोकेको योग्यता पगेुको प्राहवनर्कसाँग भवनको प्राहवनर्क ननरीक्षण तथा सपुरीवेक्षण गने सम्झौता 
गरी भवनको ननयनमत प्राहवनर्क ननरीक्षण तथा सपुरीवेक्षण गराउन ुपदाछ । 

3.4. नगरपानलकाले भवन ननमााण तथा नक्सा पास प्रयोजनका लानग भवन ऐन, २०५५ ले ननर्ाारण 
गरे अनसुारको योग्यता पगेुका प्राहवनर्कहरुको रोष्टर, स्थानीय तहमा भवन ननमााण गना पाउने 
तानलम प्राप्त नसकमी, डकमी आददको रोष्टर तयार गरी सावाजननक गनुापने तथा नक्सा पास प्रकृयामा 
एकरुपता र सहजता ल्याउन नक्सा हकताब आदद तयार गरी सोही अनसुार कायाान्वयन गनुा गराउन ु
पदाछ । 

3.5. भवन ननमााणको अनमुनतका लानग भवन ननमााण कतााले नगरपानलकाले तोहकददएको हववरणहरु 
(ननवेदन र हववरण सहहतको नक्सा हकताब, भवनको नक्सा, भवनको लालपजुाा लगायत हकभोगको 
ननस्सा, अरुको हकभोगको जग्गामा भवन ननमााण गने भए ननजको हकभोगको ननस्सा सहहत 
मन्जरुीको नलखत, भवनको संरचनागत योजना (Structural Plan), ननमााणको सपुरीवेक्षण गने 
प्राहवनर्कसाँग भएको सम्झौता आदद दस्तावेजहरु) दरखास्त साथ समावेस गनुापदाछ।गठुीको हकमा 
रैतानी वा सम्बस्न्र्त गठुी संस्थान वा अन्य सम्बस्न्र्त ननकायको नसफाररस समेत पेश गनुापदाछ। 

3.6. भवन ननमााण गने अनमुनतको लानग दरखास्त परेको सात ददननभत्र प्रमखु प्रशासकीय अनर्कृतले 
सो दरखास्त रीतपूवाकको छ छैन जााँचबझु गरी/गराई रीत नपगेुको भए रीत पयुााउन लगाई 
रीतपूवाकको दरखास्त नलन ुपदाछ। 
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3.7. रीतपूवाकको दरखास्त परेपनछ नगरपानलकाले त्यस्तो भवनको ननमााणबाट कसैलाई मकाा पने 
भए आफूलाई मकाा पने हववरण खलुाई १५ ददननभत्र उजरुी गना आउनू भनी कायाालय, वडा 
कायाालय, साँनर्यारहरुको घरदैलो र भवन ननमााण हनुे ठाउाँमा सबैले देख्न ेगरी सूचना टााँस गनुापदाछ 
। 

3.8. नगरपानलकाले १५ ददनको सूचनाको म्याद सहकएको ३ ददन नभत्र सम्बस्न्र्त प्रानबनर्क र 
अन्य कमाचारी समेत संयिु रूपमा खटाई दरखास्तमा उल्लेख भए बमोस्जमको भवन ननमााण गना 
नमल्ने ननमल्ने कुराको जााँच गना लगाउन ुपदाछ । 

3.9. नगरपानलकाबाट खटाइएको कमाचारीको टोलीले सहरी योजना तथा भवन ननमााण 
मापदण्ड,२०७६ का प्रावर्ान बमोस्जम भवन ननमााण गना नमल्ने वा ननमल्ने कुराको जााँचबझु गनाका 
लानग सजामीन गरी सजानमनमा उपस्स्थत भएका व्यस्िले भनकेा कुराहरु समेत खलुाई सजानमन 
मचुलु्का तयार गरी दरखास्तमा उल्लेख गरे बमोस्जमको भवन ननमााण गना नमल्ने वा ननमल्न ेव्यहोरा 
खलुाई त्यसरी जााँचबझु गना खहटएको नमनतले १५ ददन नभत्र कायाालय समक्ष प्राहवनर्क प्रनतवेदन 
सहहत पेश गनुापदाछ । 

3.10. भवन ननमााणको लानग रीतपूवाकको ननवेदन प्राप्त भएपनछ उजरुीका लानग ददइएको १५ ददनको 
म्यादनभत्र कसैले उजरुी नगरेमा कमाचारीको टोलीले मानथ उल्लेख गरे अनसुार ददएको प्रनतवेदन 
प्राप्त भएको नमनतले ७ ददन नभत्र प्रमखु प्रशासकीय अनर्कृतले भवन ननमााणको अनमुनत ददनपुदाछ 
। तर उजरुी परेमा वा हक बेहकमा ननणाय ददनपुने अवस्था बाहेक कमाचारीको टोलीले मानथ 
उल्लेख गरे अनसुार प्रनतवेदन ददएको ३० ददननभत्र प्रमखु प्रशासकीय अनर्कृतले भवन ननमााणको 
अनमुनत प्रदान गनुापदाछ । 

3.11. उजरुीबाट भवन ननमााण गने जग्गामा तेरोमेरो भनी हक बेहक छुिाउन ुपने देस्खएमा प्रमखु 
प्रशासकीय अनर्कृतले त्यस्तो उजरुी परेको नमनतले ३५ ददननभत्र सम्बस्न्र्त ्स्जल्ला अदालत समक्ष 
उजरु गना जानू भनी पचाा खडा गरी सम्बस्न्र्त ्पक्षहरुलाई जानकारी ददन ुपदाछ । तर त्यस्तो 
जग्गा मध्ये केही भागमा मात्र हववाद परेको र त्यस्तो हववाद परे जनतको जग्गामा अदालतबाट 
ठहरे बमोस्जम हनुेगरी बााँकी हववादरहहत जग्गामा भवन ननमााण गना मन्जरुी गरी अको नक्सा 
सहहत दरखास्त ददएमा त्यस्तो दरखास्त प्राप्त भएको नमनतले १५ ददननभत्र प्रमखु प्रशासकीय 
अनर्कृतले भवन ननमााणको अनमुनत ददन सक्नेछ । 

3.12. प्रमखु प्रशासकीय अनर्कृतले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र प्रचनलत भवन ननमााण 
मापदण्ड बमोस्जम कुनै भवनको भवन ननमााण अनमुनत ददाँदा त्यस्तो भवनको नक्सा समेत पास 
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गनुापदाछ । यसरी कुनै भवनको नक्सा पास गदाा भौनतक हवकास योजना र प्रचनलत काननु बमोस्जम 
ननर्ााररत मापदण्ड बमोस्जम नक्सामा आवश्यक थपघट गरी पास गना सहकनेछ । 

3.13. कमाचारीको टोलीले ददएको प्रनतवेदन वा अन्य कुनै कारणले भवन ननमााण गना अनमुनत ददन 
ननमल्ने भएमा प्रमखु प्रशासकीय अनर्कृतले त्यसको कारण खलुाई त्यस्तो प्रनतवेदन प्राप्त भएको 
नमनतले ७ ददननभत्र भवन ननमााणको लानग दरखास्त ददने ननवेदकलाई सूचना ददन ुपदाछ । 

3.14. भवन ननमााणको अनमुनत प्रदान गदाा भवन ननमााण गने अवनर् समेत तोहकददन ुपदाछ । 

3.15. भवन ननमााणको अनमुनत ददाँदा सम्पूणा ननमााणको अनमुनत नददई पहहलो पटक अस्थाई ईजाजत 
पत्रका (नडहपनस) सम्मको मात्र ननमााण अनमुनत ददन ुपदाछ । 

3.16. भवन ननमााण मापदण्ड अनसुार सो नडपीसी बनाइएको भए मात्र मानथल्लो तल्लाको ननमााण 
अनमुनत ददन सहकनेछ । भवन मापदण्ड तथा भवन संहहता अनसुार सो नडपीसी भए नभएको 
सपुरीवेक्षण गरी/गराई “क”, “ख” र “ग” वगाको भवनको हकमा भवनको स्वानमत्व कतााले ननयिु 
गरेको भवन ऐन, २०५५ को दफा ११ (३) ले तोकेको योग्यता पगेुको सपुरीवेक्षकबाट समेत 
प्रमास्णत गराई मापदण्ड र संहहता अनसुार भएमा मात्र मानथल्लो तलाको अनमुनत प्रदान गनुापदाछ 
। 

3.17. भवनको स्वानमत्वकतााले भवन ननमााण अवनर्सम्म आवश्यक हववरणहरु खलु्ने गरी 
नगरपानलकाले ददएको ननमााण अनमुनतपत्र र स्वीकृत नक्साको साइट प्लान ननमााणस्थलमा 
सवासार्ारणले प्रष्ट देख्न ेगरी राख्नपुदाछ । 

3.18. ननमााणार्ीन “क” र “ख” वगाका भवनहरुको हकमा स्वानमत्व कतााहरुले ननमााणस्थलमा स्वीकृत 
भवन ननमााण अनमुनतपत्र र नक्साका अनतररि भवनको नक्सा पास भएको नमनत र भवनका 
आर्ारभतू मापदण्डहरु (Ground Coverage Percentage, Floor Area Ratio, ननमााण गदाा छाड्न ुपने 
Setback आदद हववरणहरु) ननमााण काया सम्पन्न नभएसम्म सबैले देख्ननगेरी होनडाङ्ग बोडा बनाई 
राख्न ुपदाछ । 

3.19. नगरपानलकाबाट भवन ननमााणका लानग स्वीकृनत प्रदान गररएको अवनर्नभत्र ननमााण काया सम्पन्न 
हनु नसकेमा ननमााणकतााको ररतपवुाकको ननवेदनको आर्ारमा भवनको जनत तलाको ननमााण काया 
सम्पन्न भएको छ सोको ननमााण सम्पन्न प्रमाणपत्र ददन सहकनेछ । यसरी ननमााण सम्पन्न प्रमाणपत्र 
नलईसकेका भवनमा थप ननमााण काया गनुा परेमा ननमााण गनुापवुा प्रचनलत मापदण्ड पगु्ने गरी ननमााण 
कायाको पनुाः अनमुनत नलएर मात्र ननमााण काया गनुापदाछ । 
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3.20. संस्थागत भवन, सभासम्मेलन भवन र सावाजननक भवन ननमााण गना नगरपानलकाबाट योजना 
अनमुनत (Planning Permit) नलएर मात्र नक्सापासको प्रहक्रया अगानड बढाउन ुपदाछ । 

3.21. सावाजननक भवन र संरचनाहरु ननमााण गनुापवुा सम्बस्न्र्त ्ननयमनकारी ननकाय (नागररक उड्डयन 
प्रार्ीकरण, चलस्चत्रहवकास बोडा जस्ता ननकाय आदद) बाट पूवा स्वीकृनत नलनपुने भए त्यस्ता 
ननकायहरुबाट स्वीकृनत नलईसकेका आवेदकहरुको भवन ननमााण ननवेदन उपर मात्र नगरपानलकाले 
स्वीकृनतको कारवाही अगानड बढाउन ुपदाछ । 

3.22. शैस्क्षक संस्थाहरुको भवन ननमााण गदाा अन्य प्रचनलत मापदण्डको अनतररि स्शक्षा मन्त्रालयले 
तोहकददएको मापदण्ड अनसुार भए नभएको यहकन गरेर मात्र भवन ननमााणको अनमुनत प्रदान गनुा 
पदाछ । तर नेपाल सरकार तथा नगरपानलकाले तोकेको भवन ननमााणको आर्ारभतू मापदण्ड 
भन्दा लस्चलो हनु ेगरी भवन ननमााण स्वीकृनत प्रदान गररने छैन ।  

3.23. स्वास््य संस्थाहरु (अस्पताल, ननसाङ होम, स्वास््य चौकी आदद) ले सो प्रयोजनका लानग भवन 
ननमााण गदाा स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ननर्ाारण गरेको सरुक्षा तथा अन्य मापदण्ड अनसुार 
भए नभएको यहकन गरेर मात्र भवन ननमाणको अनमुनत प्रदान गनुापदाछ । । तर नेपाल सरकार 
तथा नगरपानलकाले तोकेको भवन ननमााणको आर्ारभतू मापदण्ड भन्दा लस्चलो हनुेगरी भवन 
ननमााण स्वीकृनत प्रदान गररने छैन । 

3.24. प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ लागू हनुे क्षेत्रमा परुातत्व हवभागको स्वीकृनत प्राप्त गरेको 
भवन ननमााण प्रस्तावलाई मात्र नगरपानलकाले ननमााण स्वीकृनत ददन सक्नेछ । 

3.25. नगरपानलका क्षेत्रमा भवन ननमााण गना चाहने व्यस्ि, संस्था वा सरकारी ननकायले भवन ननमााण 
गने अनमुनतका लानग भवनको नक्सा सहहत तोहकएको ढााँचामा आवश्यक कागजात र हववरणहरु 
संलग्न गरी नगरपानलका समक्ष दरखास्त ददनपुदाछ ।  

3.26. भवन ननमााण गने अनमुनतका लानग दरखास्त ददाँदा कुनै सरकारी ननकायले राहष्ट्रय सरुक्षाको 
दृहष्टकोणले भवनको नक्सा पेस गना ननमल्ने भएमा त्यस्तो दरखास्तमा भवनको लम्बाइ, चौडाइ 
,उचाइ, तला, तथा जम्मा क्षेत्रफल जस्ता हववरणहरु मात्र उल्लेख गनुापदाछ। 

3.27. नगरपानलका क्षेत्रनभत्र पने लोकमागाहरुको छेउमा भवन ननमााण गना प्रचनलत ऐन ननयमहरु 
बमोस्जम र नगरपानलकाको क्षेत्रानर्कारमा रहेको सडक आसपास स्वीकृत नगर यातायात गरुु 
योजना बमोस्जम भवन ननमााण स्वीकृनत ददनपुदाछ । 

3.28. आवासीय प्रयोजनको स्वीकृनत प्राप्त गरेको भवन वा सोको केही अंश व्यापाररक प्रयोजनमा 
रहेमा सो भवन सम्पूणालाई स्वताः व्यापाररक भवन मानु्नपदाछ । तर, भौनतक योजनाबद्ध क्षेत्रनभत्र 
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तोहकएका आवासीय क्षेत्रमा कुनै पनन भवनलाई व्यापाररक प्रयोजनमा ल्याउन सहकने छैन । कुनै 
पनन भवनमा सटर राखेमा कस्म्तमा २ नमटर सेटव्याक छाड्न ुपदाछ। कसैले पनन  नगरपानलकाको 
स्वीकृनत ननलई भवनको उपयोग पररवतान गना सक्ने छैन । ६ नमटर भन्दा कम चौडा सडकमा 
सटर राखी भवन ननमााण गना पाइने छैन र आवासीय भवनमा सटर राख्न पाइनेछैन । 

3.29. नगरपानलका क्षेत्रमा सहरी योजना, बस्ती हवकास तथा भवन ननमााण सम्बन्र्ी आर्ारभतू ननमााण 
मापदण्ड, २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ हवपरीत ननमााण भएका भवनलाई  
नगरपानलकाले पूणा वा आसं्शक रूपमा भत्काउन लगाउन वा आफैं  भत्काउन सक्दछ। भवनको 
स्वानमत्वकतााले आनाकानी गरेको कारणले मापदण्ड हवपरीत ननमााण भएको कुनै भवन 
नगरपानलकाले भत्काउन ुपरेमा वा भत्काउन लगाउन ुपरेमा भत्काउन लाग्न ेखचा ननज स्वानमत्व 
कताावाट सरकारी बााँकी सरह असलु उपर गनुापदाछ। 
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पररच्छेद – ३  

 

4. नयााँ नक्सा पास तथा ईजाजत पत्र प्राप्त गनाका लानग नगरपानलकामा हवद्यनुतय माध्यमबाट पेस 
गनुापने कागजातहरुाः नगरपानलकाबाट नक्सा पास तथा ईजाजत पत्र प्राप्त गना देहाय बमोस्जमका 
कागजात र प्रकृया अनलाईन (e-BPS) माध्यमबाट पयुााउन ुपदाछ । 

4.1.  “ग” वगाका भवनको नक्सा पास तथा ईजाजत पत्रका लानग आवश्यक पने कागजातहरुाः 
कुनै व्यस्ि वा संस्थाले “ग” वगाका भवन ननमााणका लानग अनमुनत माग गदाा ननवेदनका 
साथमा देहायका कागजातहरु सहहत माग गनुापदाछ । नगरपानलकाले आवश्यकता अनसुार 
थप कागजात समेत माग गना सक्नेछ । 

क) नगरपानलकाबाट स्वीकृत यस मापदण्डमा तोहकए बमोस्जम हनुेगरी ननमााण गना लानगएको 
भवनको नक्साहरु- Soft Copy (Autocad A3 Format), 

ख) जग्गार्नी सक्कल प्रमाणपत्रको  स्क्यान कपी, 
ग) सम्पनत कर नतरेको रनसद, सक्कल स्क्यान कपी 
घ) व्यस्िगत ननजी भवन भए नेपाली नागररकताको सक्कल स्क्यान कपी, 
ङ) हकत्ता नम्बर स्पष्ट भएको नापी नक्साको सक्कल स्क्यान कपी (A3 format), 

च) घर नक्सा तयार गने प्राहवनर्कको योग्यताको प्रमाण (नेपाल ईन्जीननयररङ काउस्न्सल 
दताा भएको प्रमाण प्रत्रसमेतको सक्कल स्क्यान कपी),  

छ) भवन सपुरीवेक्षण गने प्राहवनर्कको योग्यताको प्रमाण र ननजसाँग भवन सपुरीवेक्षणका 
लानग घरर्नीसाँग भएको सम्झौताको सक्कल स्क्यान कपी, 

ज) वारेस राखी नक्सापास गने भएमा वारेसनामाको साथमा वारेसको नेपाली नागररकता 
प्रमाणपत्रको सक्कल स्क्यान कपी, 

झ) घर र्नीको पासपोटा साइजको फोटो (हवद्यतुीय प्रनत) 

ञ) भवन ननयमावली, २०५५ को अनसूुची १ मा उल्लेख गररए अनसुारको आहका टेक्चरल 
नक्सा र स्ट्रक्चरल नक्सा soft Copy (Autocad File),  

ट) भवन ननयमावली, २०५५ को अनसूुची १ को Technical Details Form No. १, को 
Form A मा उल्लेस्खत Architectural Design Requirements Form, (नगरपानलकाको 
हवद्यतुीय नक्सा पास प्रणाली (e-BPS) मा अनलाइन माफा त प्रहवहष्ट गनुा पने) 
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ठ) भवन ननयमावली, २०५५ को अनसूुची १ को Technical Details Form No. 2, Technical 

Design Requirements Form (नगरपानलकाको हवद्यतुीय नक्सा पास प्रणाली (e-BPS) 
मा अनलाइन माफा त प्रहवहष्ट गनुा पने) 

ड) भवन ननमााण स्थलको साइट प्लान तथा लोकेसन प्लान र साइटको फोटो,  

ढ) प्रचनलत काननु अनसुार आवश्यक अन्य कागजातहरूको सक्कल स्क्यान कपी, 
4.2. “क” र “ख” वगाका भवनको इजाजतका लानग हवद्यनुतय माध्यमबाट पेश गनुा पने आवश्यक 

कागजातहरु: 

कुनै व्यस्ि वा संस्थाले “क” र “ख” वगाका भवन ननमााणका लानग अनमुनत माग गदाा ननवेदनका साथमा 
देहायका कागजातहरु अनलाईन (e-BPS) माध्यमबाट पेस गनुापदाछ । नगरपानलकाले आवश्यकता 
अनसुार थप कागजातहरु समेत माग गना सक्नेछ । 

क) नगरपानलकाबाट स्वीकृत यस मापदण्डमा तोहकए बमोस्जम हनुेगरी ननमााण गना लानगएको 
भवनको नक्साहरु- Soft Copy (Autocad A3 Format), 

ख) जग्गार्नी सक्कल प्रमाणपत्रको  स्क्यान कपी, 
ग) सम्पनत कर नतरेको रनसद, सक्कल स्क्यान कपी 
घ) व्यस्िगत ननजी भवन भए नेपाली नागररकताको सक्कल स्क्यान कपी, 
ङ) हकत्ता नम्बर स्पष्ट भएको नापी नक्साको सक्कल स्क्यान कपी (A3 format), 

च) घर नक्सा तयार गने प्राहवनर्कको योग्यताको प्रमाण (नेपाल ईन्जीननयररङ काउस्न्सल 
दताा भएको प्रमाण प्रत्रसमेतको सक्कल स्क्यान कपी),  

छ) भवन सपुरीवेक्षण गने प्राहवनर्कको योग्यताको प्रमाण र ननजसाँग भवन सपुरीवेक्षणका 
लानग घरर्नीसाँग भएको सम्झौताको सक्कल स्क्यान कपी, 

ज) वारेस राखी नक्सापास गने भएमा वारेसनामाको साथमा वारेसको नेपाली नागररकता 
प्रमाणपत्रको सक्कल स्क्यान कपी, 

झ) घर र्नीको पासपोटा साइजको फोटो (हवद्यतुीय प्रनत) 

ञ) भवन ननयमावली, २०५५ को अनसूुची १ मा उल्लेख गररए अनसुारको आहका टेक्चरल 
नक्सा र स्ट्रक्चरल नक्सा soft Copy (Autocad File),  

ट) भवन ननयमावली, २०५५ को अनसूुची १ को Technical Details Form No. १, को 
Form A मा उल्लेस्खत Architectural Design Requirements Form, (नगरपानलकाको 
हवद्यतुीय नक्सा पास प्रणाली (e-BPS) मा अनलाइन माफा त प्रहवहष्ट गनुा पने) 
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ठ) भवन ननयमावली, २०५५ को अनसूुची १ को Technical Details Form No. 2, Technical 

Design Requirements Form (नगरपानलकाको हवद्यतुीय नक्सा पास प्रणाली (e-BPS) 
मा अनलाइन माफा त प्रहवहष्ट गनुा पने) 

ड) भवन ननयमावली, २०५५ को अनसूुची १ मा उल्लेख गररए अनसुारको (क) 
आहका टेक्चरल नक्सा (ख) स्ट्रक्चरल नक्सा (ग) स्यानेटरी नक्सा (घ) इलेस्क्ट्रक 
नक्सा – Soft Copy (Autocad), 

ढ) भवन ननयमावली, २०५५ को अनसूुची १ को Technical Details Form No. 1 को 
Form A को Architectural Design Requirements Form, Form B को 
Sanitary and Plumbing Design Requirements Form, Form C को 
Electrical Design Requirements Form र Form D को Structural Design 

Requirements Form. Form (नगरपानलकाको हवद्यतुीय नक्सा पास प्रणाली (e-

BPS) मा अनलाइन माफा त प्रहवहष्ट गनुा पने) 

ण) भवन ननमााण स्थलको साइट प्लान तथा लोकेसन प्लान र साइटको फोटो,  

त) प्रचनलत काननु अनसुार आवश्यक अन्य कागजातहरूको सक्कल स्क्यान कपी,। 

 

4.3. नडजाइनरले अननवाया नक्सा पेश गदाा नडस्जटल नसग्नचेरको प्रयोग गनुापदाछ ।  
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पररच्छेद – ४ 

6. भवनको साइट प्लान, लोकेसन प्लान र नक्सा हववरणाः नगरक्षेत्र नभत्र भवन वा संरचना ननमााण 
गदाा भवनको साइट प्लान, लोकेसन प्लान र नक्सा हववरण देहाय बमोस्जम हनुपुदाछ ।  

 

6.1. सत्रमा नछमेकीको जग्गा योजना क्षे ,स्वीकृत लेआउट ,लोकेसन प्लान मेतको सीमाना  तथा  
अवस्स्थत देखाइएको १:१,००० स्केलको लोकेसन प्लान भवन अनमुनतको ननवेदनसाँगै पेस गनुापदाछ 
। लोकेसन प्लानको उत्तर ददशा मानथ हनुपुदाछ । लोकेसन प्लानमा नछमेकको सडकको साइटको 
अवस्था र भवनसाँग जोनडएको सडकको नामहरु आदद स्पष्ट रुपमा खलुाउन ुपदाछ ।  

 

6.2. साइट प्लानको स्केल एक रोपनीसम्म साइट प्लानाः भवन ननमााणको अनमुनत माग गदाा समावेस 
गररने १:१०० वा १” =८’ र एक रोपनी देस्ख मानथ १:२०० वा १”= १६’ हनुपुदाछ । साइट 
प्लानमा देहायका कुराहरु उल्लेख गररएको हनुपुदाछ : 

क) प्रस्ताहवत भवनको स्थान (Location) स्पष्ट रुपमा खलुाउन ुपदाछ, 
ख) उत्तर ददशा मानथतफा  नै हनु ुपदाछ, 
ग) क्षेत्रफल ननकाल्न आवश्यक Diagonal सहहतको सम्पूणा नाप फुट/नमटर उल्लेख गनुा पदाछ, 

घ) साइटको सीमाना र त्यसमा जोनडएका जग्गाहरुको हववरण, 

ङ) साइटमा वा साइटको अगानड पछानड भएका हवद्यमान सडकहरु, (सडकको चौडाइ समेत) 

च) Septic tank, Soak pit, Recharge pit, र हररयाली क्षते्र, 
छ) हावाको खलुा सकुा लेसन र प्रकाश तथा पहुाँचका लानग भवनसाँगै छानडएको स्थान, 

ज) हवद्यमान भौनतक संरचनाहरु, 

झ) पाहका ङ्गका लानग देखाइएका पाहका ङ्ग क्षेत्र, 

ञ) भवन ननमााण हनुे घर जग्गाको भवन नम्बर वा घडेरी नम्बर, 

ट) खोल्सा खोल्सी तथा राजकुलो आदद, 

ठ) Hightensionline, 

ड) अन्य आवश्यक हववरणहरु । 

 

 

6.3. ले आउट प्लानाः भ–ूउपयोग योजनाको Norms अनसुार लेआउट प्लान ननमााण गनुापदाछ । 
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6.4. ल्यान्डस्केप नक्सााः ल्यान्डस्केप स्केलको हकमा ५०० वगा नमटर सम्मका लानग १:१०० र 
सो भन्दा बढी क्षेत्रफलका लनग १:५०० हनुपुदाछ । यसमा आवागमन, पाहका ङ्ग स्थलहरु, बाटाहरु, 

हररयाली क्षेत्रहरु अहित हनुपुदाछ । 

 

6.5. भवनको नक्सा र यसको स्केलाः भवनको नक्सा र यसको स्केल देहायबमोस्जम हनुेछाः 
क) भवनको नक्सा, इनलभेसन तथा सेक्सनहरु २५० वगानमटर सम्मको घडेरीको लानग १: ५० 

स्केलमा, २५० वगानमटरभन्दा मानथको लानग १:१०० स्केलमा र २०० वगानमटर वा सो भन्दा 
बढीका लानग १:२०० स्केलमार सबै नडटेल्सहरु १:१०० को स्केलमा बनाउन ुपदाछ। 

ख) नक्सामा सबै तल्लाले ढाकेको क्षेत्र समेहटएको भ ुाँइ नक्साहरु (Floor Plan) समावेस हनु ुपदाछ 
। यसमा प्रष्ट रूपमा सबै फे्रम नम्बरहरु, कोठाहरुको साइज तथा अवस्स्थनत, भयााङ्गको चौडाइ, 

राम्पहरु र अन्य ननकासका बाटाहरु आदद देखाइएको हनु ु पदाछ । सकेसम्म भवन तथा 
कोठाहरुको उचाइ, पारापेटको उचाइ र डे्रनेज तथा छानाको स्लोप, कस्म्तमा एक सेक्सन 
भयााङ्ग, भान्छाकोठा, Toilet, बाथरुम भएर स्पष्ट रुपमा काहटएको हनुपुदाछ । 

ग) भवनको नक्सामा सबै भागको उपयोग स्पष्ट रुपमा देखाइएको हनुपुदाछ । 

घ) भवनको नक्सामा Toilet, नहुाउने स्थान आदद अत्यावश्यक सेवाहरुको अवस्स्थनत देखाइएको 
हनुपुदाछ । 

ङ) भवनको नक्सामा सबै एनलभेसनहरु देखाइएको हनुपुदाछ । 

च) भवनको नक्सामा छानाको डे्रनेज तथा स्लोप देखाइएको टेरेस प्लान ददइएको हनु ुपदाछ । 

छ) नक्सामा पाहका ङ्ग स्थानहरुको स्पष्ट हववरण देखाइएको हनुपुदाछ । 

ज) नक्सामा उत्तर ददशा देखाइएको हनुपुदाछ । 

झ) नक्सामा सबै ढोका तथा अन्य झ्यालहरु, भेस्न्टलेटरहरुको Openings हरुको साइज समेत 
खलु्नेगरी क्रमबद्ध रूपमा हवस्ततृ हववरण समेत खलुाईएको हनुपुदाछ । 

ञ) यसमा फुटीङं्गको साइजहरु, वेसमेन्ट, गारोको मोटाई, फ्रोनमङ मेम्बरहरुको साइज तथा स्पेनसङ्गहरु, 

फ्लोर स्ल्यबहरु, छानाका स्लाबहरु आदद समावेस गनुापदाछ । सेक्सनमा भवन तथा कोठाहरुका 
उचाइहरु, पारापेटको उचाइ र ढल ननकास, तथा छानाको स्लोप, कस्म्तमा एक सेक्सन 
भयााङ्ग,भान्छा कोठा, चपी, बाथरुम भएर काहटएको हनुपुदाछ । 
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पररच्छेद – ५ 

 

7. सीमा पखााल (Compound Wall): नगरक्षेत्र नभत्र घर/जग्गार्नीले आफ्नो घर/जग्गाको सीमानामा 
सीमा पखााल ननमााण गदाा देहाय बमोस्जम हनुे गरी गनुापदाछ। 

 

7.1. नगरक्षेत्रमा नगरपानलकाबाट नक्सा पास गराएर मात्र सीमा पखााल ननमााण गनुा पदाछ । 

7.2. नगरपानलका क्षेत्रमा प्रमखु प्रशासकीय अनर्कृतबाट पखााल ननमााण गने अनमुनत ननलई कसैले 
पनन सीमा पखााल ननमााण गना पाउने छैन । 

7.3.  नगरपानलकामा सम्भव भएसम्म ढुङ्गा, माटो, इाँटा आदद भारी ननमााण सामग्री प्रयोग गरी पखााल 
ननमााण गना पाइने छैन । यसको सिामा हररयो रुख तथा नबरुवा वा सो नभएमा नभत्र देस्खने गरी 
हलकुा फलामे तार वा जालीको पखााल लगाउन ुपदाछ । 

7.4. सबै प्रकारका सडकहरु ( माननस हहाँड्ने गल्ली बाटो लगायत चल्ने  चलनचल्तीको बाटो) को 
छेउमा ईटा, ढुङ्गा, कंस्रक्रट, ब्लक आददमा नसमेन्ट मसला प्रयोग गरी पखााल ननमााण स्वीकृनत नलई 
अनर्कतम १.२ नमटर अग्लो गारो र सो भन्दा मानथको हकमा बढीमा ०.६ नमटर अग्लो जाली 
नभत्र देस्खने गरी ननमााण गनुापदाछ । 

7.5. गारो मानथ ०.६ नमटर भन्दा अग्लो जाली राखी ननमााण स्वीकृनत नलन चाहनेले  सम्पूणा 
पखाालको Structural Design समेत ननवेदन साथ पेस गरी स्वीकृत गराएर मात्र ननमााण गनुापदाछ 
। 

7.6. सरकारी तथा कूटनीनतक ननकायले सरुक्षाको कारण १.२ नमटर भन्दा अग्लो गारोको पखााल 
लगाउन ुपने भएमा गहृ मन्त्रालयको नसफाररस सहहत सोको Structural Design समेत ननवेदन साथ 
पेस गरी पखााल ननमााण गने स्वीकृनत नलनपुदाछ । 

7.7. मापदण्ड हवपरीत तथा नक्सा पास नगरी ननमााण भएको सीमा पखााल जग्गार्नी आफैँ ले हटाउन ु
पदाछ, क्षनतपूनता नपाउन ेर संरचनाको कारणले नसजाना हनुे क्षनतको दाहयत्व पनन स्वयम ्जग्गार्नीलेनै 
व्यहोनुा पदाछ । 

7.8.  नगर क्षेत्रमा रहेका जोस्खमयिु पखाालहरु घरको स्वानमत्वकतााले नभत्काएमा, 
स्वानमत्वकतााको खचामा नगरपानलका स्वयंले भत्काइ आवागमनलाई सहज बनाउन पदाछ । 

7.9. नगरपानलकाले सहरी सनु्दरता कायम गना नगर सभाले तोहकएको क्षेत्रमा सीमा पखााल लगाउन 
नपाउन ेव्यवस्था कायम गना सक्दछ । 
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7.10. प्राहवनर्क सनमनतको नसफाररसमा नगर सभाले तोकेको मूल बजार क्षेत्रको सडक तफा को क्षेत्रमा 
कुनै पनन प्रकारको पखााल ननमााण गना पाइने छैन र त्यस्तो पखााल ननमााण गना नगरपानलकाबाट 
अनमुनत प्रदान गररने छैन । 

7.11. नगरपानलका क्षेत्रमा अनमुनत हवना सीमा पखााल ननमााण गरेमा वा मापदण्ड हवपरीत पखााल 
ननमााण गरेमा यस्तो पखाालको संरचनाको कारणले सजृना हनुे क्षनतको दाहयत्व जग्गा र्नीलेनै 
व्योहोनुा पदाछ। 
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पररच्छेद – ६ 

8. बाटोको अनर्कार क्षेत्र (Right of Way): कीनतापरु नगरक्षेत्र नभत्र भवन तथा बाटोको अनर्कार क्षेत्र 
देहाय बमोस्जम हनुपुदाछ । 

 

8.1. नयााँ ननमााण हनु ेसडकको क्षेत्रानर्कार सो सडकको केन्र रेखावाट न्यूनतम ३ नमटर कायम 
गनुापदाछ ।यस नगरक्षेत्रमा साहवकको सडकहरुमा घर ननमााण गदाा सडकको क्षेत्रानर्कार सो 
सडकको केन्र रेखावाट न्यूनतम ३ नमटर र १५० नमटर सम्मको डेड एन्ड भएको बाटोमा 
सडकको क्षेत्रानर्कार केन्र रेखावाट न्यूनतम २ नमटर कायम गनुापदाछ । 

8.2. कुनै पनन बाटोको घमु्ती वा मोडको न्यूनतम अर्ाव्यास ३.५ नमटर कायम गनुापदाछ। 

8.3. नगरपानलकाको प्राहवनर्क सनमनतको नसफाररसमा जहटल भौगोनलक क्षेत्र, डेड एन्ड वा अन्य 
नबशषे पररस्स्थनतको सडकको आवश्यकता अनसुार नगरपानलकाले क्षेत्रानर्कार कायम गना सक्नेछ 
। 

8.4.  बाटो तथा सडकको क्षेत्रानर्कार र सेटव्याक नभत्र पने गरी भवन वा अन्य कुनै स्थायी संरचना 
ननमााण गना पाइने छैन । बाटो तथा सडकको क्षेत्रानर्कार नभत्रको जनमन ननजी भएमा पनन यस्तो 
जनमनमा भवन वा संरचना बनाउन पाइने छैन। सडकबाट ननयमानसुारको दूरी छाडेर मात्र भवन 
बनाउन ुपदाछ। 

8.5. सडकको जग्गाको लालपूजाा आफ्नो नाममा भए तापनन सडकको क्षेत्रानर्कार र सेटव्याक नाघेर 
भवन बनाउन पाईने छैन । 

8.6. कुनै व्यस्िले घर हकनु्न अस्घ सो घरले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको छ छैन भनी नापजााँच 
गनुापदाछ । सडक मापदण्ड नमचेर बनाएका भवन हकनु्न हुाँदैन । घडेरीका लानग जनमन हकन्दा 
पनन सो घडेरीमा मापदण्ड अनसुार भवन बनाउन पगु्ने पयााप्त जनमन रहन्छ वा रहन्न भनी नापजााँच 
गरेर मात्र घडेरर हकनु्न पदाछ । कनतपय घडेरीहरु मापदण्ड अनसुार उपयिु तररकाले भवन 
बनाउन कदठन पने घडेरी हुाँदा सरोकारवालाले सो को नबचार पयुााउन ुपदाछ। 

8.7. सडक वगीकरण र सडकसाँग सम्बस्न्र्त मापदण्ड अनसुचुी -१ बमोस्जम हनुेछ । 
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पररच्छेद – ७ 

9. जग्गा उपयोग प्रनतशत (Ground Coverage Percentage) : नगरक्षेत्र नभत्र ननमााण हनुे भवनको 
जग्गा उपयोग प्रनतशत देहाय बमोस्जम हनुपुदाछ । 

9.1. नगरपानलकाले आवासीय भवन वा नमस्ित आवासीय भवन ननमााण गना २०७२ चैत्र २६ गते 
अस्घ नै हकत्ताकाट भइसकेको ८० वगानमटर सम्मको क्षेत्रफल भएको घडेरीमा ९० प्रनतशत, २५० 
वगानमटर क्षेत्रफल भएको घडेरीमा ७० प्रनतशत र सोभन्दा बढी क्षेत्रफल भएको घडेरीमा ६० 
प्रनतशत भन्दा बढी नहनुगेरी जग्गा उपयोग प्रनतशत (Ground Coverage Percentage) स्वीकृनत 
ददनपुदाछ । 

9.2. नगरपानलकाले २०७२ चैत्र २६ देस्ख हकत्ताकाट भएका घडेरीमा आवासीय भवन ननमााण गना 
२५० वगानमटर सम्म क्षेत्रफल भएको घडेरीमा ७० प्रनतशत र सोभन्दा बढी क्षेत्रफल भएको 
घडेरीमा ६० प्रनतशत भन्दा बढी नहनुेगरी जग्गाउपयोग प्रनतशत स्वीकृनत ददनपुदाछ। 

9.3. नगरपानलकाले आवासीय भवन तथा नमस्ित आवासीय भवनदेस्ख बाहेकका अन्य सबै प्रकारका 
भवनहरु, सरकारी भवनहरु, अर्ा–सरकारी भवनहरु र सावाजननक भवनहरुलाई ननमााण स्वीकृनत ददाँदा 
जग्गा उपयोग प्रनतशत ५० प्रनतशत भन्दा बढी नहनुेगरी स्वीकृनत ददनपुदाछ। 

9.4. सावाजननक क्षेत्रका अन्य भवनहरुको लानग देहाय बमोस्जमको जग्गा उपयोग प्रनतशतको 
अनर्कतम सीमा तोहकएको छ ।  

नस.न. हववरण जग्गा उपयोग प्रनतशत कैहफयत 
१. छात्रावास ५०%  
२. लजहरु ४०%  
३. स्थानीय पसलहरु ६०%  
४. थोक व्यपारको भवन ४०%  
५. पाहनुाघर ४०%  
६. र्माशाला ४०%  
७. सामदुाहयक केन्र ४०%  
८. गोदाम र्र ४०%  
९. होटेल ४०%  
१०. औद्योनगक क्षेत्र ३०%  
११. एकीकृत कायाालय कम्पलेक्स ५०%  
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१२. स्वास््य केन्र ३५%  
१३. नसारी हवद्यालय ४०%  
१४. उच्च माध्यानमक हवद्यालय ४०%  
१५. अनडटोररयम ३५%  
१६. प्रहरी चौकी ५०%  
१७. सरकारी कायाालय ५०%  
१८. अस्पताल ३५%  
१९. ननसंङ्ग होम ३५%  
२०. प्राथनमक हवद्यालय ४०%  
२१. महाहवद्यालय ३०%  
२२. र्ानमाक स्थल ४०%  
२३. सामदुाहयक केन्र ३५%  

 

जग्गा उपयोग प्रनतशत ={ (भ ुाँई तलाको क्षेत्रफल) / (घडेरीको क्षेत्रफल) } X १०० % 
जग्गा उपयोग प्रनतशतको अनर्कतम सीमाले आफ्नो कुल घडेरीको क्षेत्रफलमध्ये कनत प्रनतशत 
जनमनलाई घरको भ ुाँइ तलाले ओगट्न सक्दछ भने्न ननर्ाारण गदाछ । उदाहरणका लानग कुनै आवासीय 
क्षेत्रमा यदद कसैको घडेरी लम्बाइ ६० हफट र चौडाइ ३० हफटको छ भने सो घडेरीको कुल क्षेत्रफल 
१८०० वगाहफट हनु आउाँदछ । यदद सो क्षेत्रमा अनर्कतम जग्गा उपयोग प्रनतशत ७० प्रनतशत 
तोहकएको छ भने १८०० वगाहफट को ७० प्रनतशत अथाात ्१२६० वगाहफट लाई मात्र भ ुाँइ तलाले 
ढाक्न सहकन्छ । तर कनत प्रनतशत जनमनमा भवन बनाउन सहकन्छ भने्न कुरा भवनको उपयोग, 

सेटव्याक, सडक अनर्कार क्षेत्र आददले समेत ननर्ाारण गदाछ । 

 

“ग्राउण्ड कभरेज” भन्नाले ननमााण हनेु भवनले ओगट्ने जग्गाको भ–ूभागलाई जनाउने छ । मानथल्लो 
तलामा क्यास्न्टलेभर कोठा प्रोजेक्सन गरेको अवस्थामा त्यसलाई पनन ग्राउण्ड कभरेजमा नै नलईनेछ 
। स्प्लन्थ एररयामा गणना नहनेु पूरै वा आंस्शक रुपमा भवननभत्र पने चोक मनुन बेसमेन्ट बनाएको 
अवस्थामा त्यसलाई पनन ग्राउण्ड कभरेजमा नै समावेस गररनेछ । तर ननम्न उल्लेस्खत भागलाई 
ग्राउण्ड कभरेजमा समावेस भएको माननने छैन: 
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(क) कम्पाउण्ड घेना बनाएको पखााल, गेट, बाहहर झसु्ण्डएको खलुा टप, सन सेड, र् याम्प, पेटी, 
बादाली, गोल हपलर उठाई मानथ टपमा जोनडएको १ नमटर (३-३”) भन्दा बढी चौडाइ नहनेु 
गरी बनाइने गोल हपलर बादाली आदद । 

(ख)  ननकासको लानग बनाइएका कल्भटा, पानी जानको लानग बनाइएका साना नालीहरु ,
Catchpit, Gullypit, Inspection Chamber, Gutter आदद । 

(ग)  बगैचा, इनार र यस सम्बन्र्ी ननमााण, हवरुवाहरुको नसारी, पानी पोखरी र फोहरा, पौडी खेल्ने 
खलुापोखरी, चौतारा, ट्याड्ढी, बेन्च, स्चप्लेटी, झलुाजस्ता बाहहर वस्त ुआदद । 

)घ (  भयााङ्ग नभत्रको भ्वाइडको लम्बाइ र चौडाइ दवैु ५’ ०’ भन्दा बढी भएमा ग्राउण्ड कभरेजमा गणना 
गररने छैन । 

)ङ (  घरको कुनै भागमा  Cantilever ननकाली सो भागलाई कोठाको रुपमा प्रयोग नगररएको भाग 
। 
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पररच्छेद – ८ 

10. खोला, नदी, कुलो, ताल हकनारमा गररने भवन ननमााणाः नगरक्षेत्र नभत्र भवन संरचाना ननमााण 
गदाा खोला, नदी, कुलो, ताल हकनार आददमा देहाय बमोस्जम मापदण्ड छाडेर मात्र ननमााण काया 
गनुापदाछ । 

 

10.1. नगरपानलकाले मालपोत र नापी कायाालयसाँग समन्वय गरी आफ्नो क्षेत्रका खोला, नदी, कुलो 
तथा ताल हकनाराको जनमनको अनभलेख राखी सो क्षते्रमा अनतक्रमण नहनुे व्यवस्था नमलाउन ुपदाछ 
। 

10.2. नगरपानलकाले खोला नदी ताल आददको जनमनमा नदी वा ताल संरक्षणको लानग गररने 
सावाजननक तटबन्र्न वा सावाजननक संरक्षण देस्ख बाहेक अन्य संरचना ननमााण गना अनमुती 
ददनहुुाँदैन। 

10.3. नगरक्षेत्र नभत्रका नदी, नाला तथा खोला हकनारमा बने्न भवन ननमााणको स्स्वकृनत ददाँदा अनर्कार 
सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत हवकास सनमनतको नसफाररसमा मात्र गनुा पदाछ । 

10.4. खोला, नदी, ताल, कुलो, पैनी, नसमसार क्षेत्रको अनर्कार क्षेत्र नभत्र भने कुनै प्रकारको भौनतक 
संरचना ननमााणको अनमुनत प्रदान गररने छैन । तर यस क्षेत्रमा नगरपानलकाले आफ्नो वा समदुायको 
लागत सहभानगतमा संरक्षणको लानग तटबन्र्न वा पखााल ननमााण वा पलु ननमााण गना भने सक्नेछ 
। 

10.5. सावाजननक पानीको महुानलाई असर पने गरी  नगरपानलकाले कुनै पनन ननमााणको अनमुनत 
ददने छैन । 

10.6. नगर क्षेत्र नभत्र परम्परागत पानीको महुान, ननकास, प्राकृनतक ताल, र्ाप, नदी, पोखरी, र्ारा, कुवा, 
कुण्ड, ढुङ्गेर्ारा, जरुवा, इनार आदद मास्ने, वा प्रनतकूल असर पनेगरी कुनै पनन संरचना ननमााण गना 
ददइने छैन। 

10.7. नगरक्षेत्र नभत्र रहेका खोला, खोल्सी र राजकुलो वा अन्य कुलोको हकनारबाट ननमााण गने 
सम्वन्र्मा नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दााँया बााँया देहायको दूरी छोडी ननमााण गना 
ददनपुदाछाः  
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नस.न. हववरण हकनाराबाट (नापी नक्सामा 
कायम हनुपुने) छाड्न ुपने 

दरुी 

कैहफयत 

१. बाग्मती, हवष्णमुती , र मनहरा 
खोला हकनारबाट 

२० नमटर  कोररडरको बाटो 
पयोग गने भए, 
सेटब्याक छाड्न 
पने ।  

२. वल्ख ुखोला  हकनारबाट १० नमटर  कोररडरको बाटो 
पयोग गने भए, 
सेटब्याक छाड्न 
पने । 

३. खोल्सीको हकनारबाट ६ नमटर  कोररडरको बाटो 
पयोग गने भए, 
सेटब्याक छाड्न 
पने । 

४. राजकुलो  ४ नमटर  

(राजकुलो मास्न पाइने छैन 
।) 

राजकुलोलाई 
बाटोको रुपमा 
प्रयोग गरी घर 
ननमााण गना 
पाईने छैन।  

कोररडरको बाटो 
पयोग गने भए, 
सेटब्याक छाड्न 
पने । 
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पररच्छेद – ९ 
11. पानीको स्रोतको संरक्षण र नदी उकासको जनमनाः नगरक्षेत्र नभत्र पानीको स्रोतको संरक्षण र 

नदी उकासको जनमन देहाय बमोस्जम हनुपुदाछ । 

11.1. जलस्रोत ऐन २०४९ अनसुार नेपाल नभत्रको भ–ूसतहमा वा भनूमगत वा अन्य जनुसकैु अवस्थामा 
रहेको पानी अथाात ्जलस्रोतको स्वानमत्व नेपाल सरकारमा ननहहत रहन्छ । 

11.2.  नगरक्षेत्रमा सावाजननक वा ननजी कुनै पनन प्रकारको प्राकृनतक ताल, तलैया, र्ाप, पोखरी, पानीका 
महुान,कुलो, ढल आदद मास्ने गरी भवन ननमााण गना स्वीकृनत प्रदान गररने छैन। 

11.3.  नगरक्षेत्रमा पानीको महुान र ननकासलाइ असर गनेगरी कुनै पनन प्रकारको संरचना ननमााण 
गना अनमुती प्रदान गररनेछैन। 

11.4. नगरपानलकाले नदी उकासबाट आएको जनमनमा सावाजननक सडक, ढल, उद्यान बाहेक कुनै 
संरचना ननमााण गना अनमुती ददनेछैन । 

11.5. नदी उकासबाट आएको क्षेत्र स्वताः हररत क्षेत्र हनुे र उि क्षेत्रमा वनस्पनत हवभाग वा वन 
मन्त्रालयले नसफाररस गरे अनसुारका बोट नबरुवा रोपी हररयाली कायम गनुापदाछ । 

11.6. २०७२ चैत्र २६ देस्ख ननमााण भएको क र ख वगाका भवनले छानाको पानी जनमनमनुन 
पठाउने र जनमनले सोस्न नसक्ने पानी मात्र ढलमा पठाउने व्यवस्था गनुापदाछ । यस्तो व्यवस्था 
नगरेको भवनलाई नगरपानलकाले भवन ननमााण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्रदान गनेछैन । 

11.7. नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेका भौनतक हवकास आयोजना तथा जग्गा हवकास आयोजना लागू 
भएका मापदण्डहरुमा त्यस आयोजनासाँग सम्बस्न्र्त ्नदीको हकनारबाट जनत सेटव्याक छाडी स्थायी 
भौनतक संरचना ननमााण गना पाइने भनी तोहकएको छ सोको प्रनतकूल नहनुेगरी मात्र भवन ननमााण 
स्वीकृनत ददनपुदाछ । 

11.8. कसैले आफ्नो जग्गामा उत्पस्त्त भएको वा त्यसबाट बगेको नदी वा खोलाको सम्पूणा पानी 
तल्लो तटवती जग्गार्नीले प्रयोग गना नपाउने, त्यस्तो नदी वा खोलामा रहेका जलचर बााँच्न नसक्ने 
वा पयाावरणमा प्रनतकूल हनुे गरी प्रयोग गना पाउनेछैन । 

11.9. कसैले पनन पहहले बनाई सञ्चालनमा रहेको कुलोद्वारा नसंस्ञ्चत खेतमा पानी सारभतू रूपमा कम 
हनुेगरी त्यसभन्दा मानथ नयााँ कुलो बनाउन पाउनेछैन । 

11.10. कुनै व्यस्िको जग्गामा मात्र बनेको कुलो अन्य व्यस्िले समेत प्रयोग गदै आएको 
भएमा त्यस्तो कुलो भएको जग्गार्नीले कुलो उपभोग गने व्यस्िको सहमनत नबना सानबकको कुलो 
अन्य ठाउाँमा फेरबदल गना पाउनेछैन । 
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11.11. कसैले आफ्नो जग्गामा इनार वा कुवा खन्दा साँनर्यारको जग्गाबाट कम्तीमा एक नमटर 
दरुी कायम हनुेगरी जग्गा छोड्न ुपदाछ। 

11.12. कसैले पनन आफ्नो घर वा बलेसीबाट अकााको घर, जग्गा वा सावाजननक बाटोमा पानी 
झाना पाउने छैन । 

11.13. कसैले पनन साँनर्यारको जग्गासाँग जोडी सेफ्टी ट्यािी बनाउन पाउने छैन । कसैले 
आफ्नो जग्गामा सेफ्टीट्यािी बनाउन ुपरेमा साँनर्यारको जग्गातफा  साँनर्यारको स्वीकृनत भएकोमा 
बाहेक कम्तीमा नगरपानलकाले तोकेको मापदण्ड बमोस्जमको जग्गा छोड्न ुपदाछ।  
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पररच्छेद – १० 
12. हकरण सतह (Light Pane) सम्बन्र्ी मापदण्डाः नगरक्षेत्र नभत्र हकरण सतह (Light Pane) 

सम्बन्र्ी मापदण्ड देहाय बमोस्जम हनुपुदाछ । 

12.1. नगरपानलका क्षेत्र नभत्र ननमााण हनुे सबै भवनमा उज्यालो  पाना तथा स्वस्थकर बनाउनको 
लानग सेटव्याक रेखामानथ सडकको अनर्कार क्षेत्र र दवैु तफा को सेटव्याक जोड्दा हनु आउने 
योगफलको दईु गणुा उचाइबाट सडकको अको तफा को सेटव्याक जोड्ने काल्पननक रेखा अथाात ्
हकरण सतहको मापदण्ड लाग ुगनुापदाछ ।  

12.2. मूल सडक हकनारामा भवन ननमााण गना स्वीकृनत ददाँदा बाटोको चौडाइमा सडकको दवैु तफा को 
सेटव्याक जोड्दा जनत योगफलहनु्छ सोको २ गणुा भन्दा अग्लो हनुेगरी (Light pane) लाई 
छेक्नेगरी  भवन ननमााणको स्वीकृनत ददइनेछैन । 
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पररच्छेद – ११ 
13. सेटव्याक र भवनको उचाइ सम्बन्र्ी व्यवस्था: नगरक्षेत्र नभत्र सेटव्याक र भवनको उचाइ 

सम्बन्र्ी व्यवस्था देहाय बमोस्जम हनुपुदाछ । 

सेट्ब्याक 

13.1. सेटव्याक क्षेत्रमा पने गरी छज्जा, बादाली वा टप वा अन्य कुनै संरचना ननमााण गना पाईनेछैन 
।  

13.2. नगरपानलकाले सडकको सेटव्याकमा पने टप, बादाली लगायतका संरचनाहरु आवश्यक परेमा 
भत्काउन ुपदाछ।  

13.3. साहवकको मापदण्ड अनसुार स्वीकृत नलई ननमााण भइसकेको भवनमा तला थप गनुा परेमा 
राहष्ट्रय भवनसंहहताको पररनर्नभत्र रही तला थपको अनमुनत ददन सहकनेछ । यसरी तला थप गदाा  
ननमााण सम्बन्र्ी आर्ारभतू ननमााण मापदण्ड अनसुारको पररमास्जात सेटव्याक लागू हनुे छैन । 

13.4. १० नमटर सम्म अग्ला भवनहरुको साँनर्यार तफा को न्यूनतम सेटव्याक १.५ नमटर हनु ुपदाछ 
। झ्याल–ढोका तथा भेस्न्टलेटर नराख्न े भए साँनर्यार तफा को ननस्म्त भवन संहहता, २०६० को 
प्रनतकूल नहनुेगरी टााँनसएको भवन बनाउन नगरपानलकले अनमुनत ददनपुदाछ । 

13.5. १० नमटर भन्दा बढी तर १७ नमटरसम्म अग्ला भवनहरुको हकमा सावाजननक भवनहरुको 
साँनर्यार तफा को सेटव्याक न्यूनतम ३ नमटर र अन्य भवनहरुको साँनर्यार तफा को सेटव्याक 
न्यूनतम ्२ नमटर हनुेगरी स्वीकृनत ददनपुदाछ। 

13.6. भवन ननमााणको आर्ारभतू मापदण्ड, २०७२ अनसुार नगरपानलकाले गठन गरेको प्राहवनर्क 
सनमनतको नसफाररस तथा नगर सभाले स्वीकृत गरेको मूल बजार क्षेत्रमा बने्न व्यापाररक भवनको 
हकमा सडकसाँग लम्ब भएर रहेको सााँर् तफा  भवन संहहता, २०६० को प्रनतकूल नहनुेगरी टााँसेर 
वा एउटै हकत्ताको जग्गामा स्वीकृनत प्राप्त गरी बननसकेको घर भए सोलाई आवश्यक पने सेटव्याक 
छाडी नयााँ भवनमा झ्याल–ढोका नराख्न ेभएमा जग्गा नछोडी १७ नमटर सम्म अग्लो भवन ननमााण 
गना स्वीकृनत ददनपुदाछ। नयााँ भवनमा झ्याल, ढोका राख्न ेभएमा सो अनसुार जग्गा छाड्ने गरी 
मात्र भवन ननमााण स्वीकृनत ददनपुदाछ । 

13.7. १७ नमटर भन्दा अग्ला जनुसकैु भवनहरुको उचाइ र साँनर्यारतफा को सेटव्याकको अनपुात 
४:१ हनुेगरी तर न्यूनतम सेटव्याक ५ नमटर भन्दा कम नहनुेगरी स्वीकृनत ददनपुदाछ । 
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13.8. मूल सडक हकनारमा भवन ननमााण गना स्वीकृनत ददाँदा बाटोको चौडाइमा सडकको दबैु तफा को 
सेटव्याक जोड्दा जनत योगफल हनु्छ, सोको २ गणुा भन्दा अग्लो हनुेगरी (लाइट प्लेनलाई 
छेक्नेगरी) स्वीकृनत ददइनेछैन । 

भवनको उचाई 

13.9. नगरपानलकाले आवासीय र व्यापाररक भवनका लानग अलग अलग उचाइ ननर्ाारण गनुापदाछ। 

13.10. नगरपानलकाले भवनको उचाइ ननर्ाारण गदाा अलग अलग सडकका लानग अलग उचाइ 
वा सबै क्षेत्र भरी एउटै उचाइ ननर्ाारण गनासक्नेछ । 

13.11. सम्पदा बस्ती क्षेत्रमा र कोर एररयामा छाना समेत भवनको अनर्कतम उचाइ ४५ 
हफट रहने गदाछ । तर प्राचीन स्मारक हनुपुने चोक वा क्षेत्रमा पने भवनको हकमा त्यस्तो 
स्मारक भन्दा अग्लो हनुेगरी भवन ननमााण पाइने छैन । 

13.12. सम्पदा बस्ती क्षेत्रमा र कोरएररयामा बुाँइगल र भयााङ्ग कभर समेत अनर्कतम ४ तल्ला 
र भयााङ्ग छोप्न ेभागमात्र भन्दा अग्लो भवन ननमााण गना पाइनेछैन ।  

13.13. नगरपानलकाले परीक्षण हवज्ञको पररचालन गरी माटो परीक्षण गराई भवन बनाउन 
सहकने भनी हकटानी भएको क्षेत्रमा मात्र १७ नमटर भन्दा अग्लो संरचना ननमााण गना अनमुनत ददन ु
पदाछ। 

13.14. सबै सावाजननक भवन, क वगाका भवन र ५ तला भन्दा अग्ला ख वगाका सबै भवन 
ननमााण गना अननवाया रूपमा सहरी हवकास मन्त्रालयबाट जारी गररएको माटो परीक्षण ननदेस्शका 
अनसुार माटो परीक्षण गरी सो परीक्षणका आर्ारमा भवन बनाउन उपयुाि हनुे भएमा मातै्र भवन 
ननमााणको अनमुनत प्रदान गनुापदाछ। 

13.15. हवमानस्थल आसपास भवन ननमााण गदाा नेपाल नागररक उड्डयन प्रानर्करणको 
तोहकददएको मापदण्ड अनसुारमात्र भवन ननमााण गनुापदाछ। 

13.16. भवनको उचाइको नाप गदाा देहाय अनसुार गनुापदाछाः  

क) समतल छाना भएमा सामनेु्नको सडक सतहबाट भवनको सबैभन्दा अग्लो भागको 
टुप्पासम्म, 

ख) स्लोप छाना भएमा बाहहरी गारो र छानाको सतहको नमलन हवन्द ुसम्मको उचाइ,  

ग) सडक सामनेु्न नभरालो भाग भएमा नभरालो भागको तलो भाग र टुप्पो भागको मध्य 
हवन्द ुसम्मको उचाइ । 
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घ) भवनको सजावट बाहेक अन्य उदे्दश्यका लानग रास्खएको वस्तकुला सम्बन्र्ी 
हवशेषतालाई उचाइको नापमा समावेस गररनेछैन। 
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पररच्छेद – १२ 
14. भ ुाँइ क्षेत्रको अनपुात (Floor area ratio): नगरक्षेत्र नभत्र भ ुाँइ क्षेत्रको अनपुात (Floor area 

ratio) सम्बन्र्ी व्यवस्था देहाय बमोस्जम हनुपुदाछ । 

 

14.1. नगरपानलका क्षेत्रनभत्र ननमााण हनुे भवनको उचाइका लानग  नगरपानलकाले भ ुाँइ क्षेत्रको अनपुात 

(Floor Area Ratio), उचाइको सीमा वा दवैुको प्रयोग गरी उचाइ ननर्ाारण गनुापदाछ। 

14.2. नगर सभाले आफ्नो क्षेत्रनभत्र मापदण्ड स्वीकृत गरी लाग ुगदाा तोहकएको प्राहवनर्क सनमनतको 
नसफाररसमा भ ुाँइ क्षेत्रको अनपुात (Floor Area Ratio), को अनर्कतम सीमा तोक्नपुदाछ । 

14.3. नगरपानलकाले नगर सभाको ननणायबाट सहरी हवकास मन्त्रालयसाँग प्राहवनर्क समन्वय गरी 
भ ुाँइक्षेत्रको अनपुातको सिामा भवनको उचाइको व्यवस्था कायाान्वयनमा ल्याउन सक्नेछ। 

14.4. नगरक्षेत्रमा देहाय बमोस्जमले भ ुाँइ क्षेत्रको अनपुातको अनर्कतम सीमा तोहकएको छ: 

नस.न. हववरण भ ुाँइ क्षते्रको अनपुात (Floor Area 

Ratio) 

कैहफयत 

१. आवशीय क्षेत्र २  

२. व्यपाररक क्षेत्र ३  

 

14.5. कीनतापरु नगरपानलकामा रहेका ब्यापाररक क्षेत्रहरु:  

क) नयााँबजार, नत्र.नब.नब. मागाको पूवी भाग, नगाउाँ देस्ख भत्केपाटी सम्मको, पषु्पलाल मागा, 
पााँगा दोबाटो, देस्ख पााँगा ढोकासी – नबष्णदेुवी हुाँदै चोभार सम्म, कीनतापरु ररङ्गरोड देस्ख 
ट्याङ्गलाफााँट सम्म र कीनतापरु ररङ्गरोडबाट ढल्पा हुाँदै छुगाउाँ सम्म ।  

ख) पांगा दोबाटोबाट र्ोकासी देस्ख बाहहरी गााँउ हुाँदै मगुल्छेंबाट खासीबजारको ररङरोड छुन े
एक हकत्ता बाहेक सो क्षेत्रको तलको सबै हकत्ताहरु । 

ग) नयााँ बजार ररङ्गरोड रञ्जना ननबास अगाडीको दोबाटोबाट बाघ भैरव बचत तथा ऋण 
सहकारी हुाँदै हनमुानघाट देखी नयााँ खोलेको बाटो हुाँदै पााँगा जाने बाटो सम्मको दााँया 
बााँयाको एक एक हकत्ता र सोही बाटो हुाँदै पााँगा दोबाटो सम्मको नभत्री क्षेत्र । 

घ) कीनतापरु नगरपानलकाले गरेको सडक वगीकरण अनसुार ११ नमटर र सो भन्दा मानथ 
रहेका सडकहरुको दााँया बााँया पने एक एक हकत्ताहरु ।  
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पररच्छेद – १३ 
15. सावाजननक जनमनको संरक्षण र खलुा क्षेत्राः नगरक्षेत्र नभत्र भ ुाँइ क्षेत्रको अनपुात (Floor area 

ratio) सम्बन्र्ी व्यवस्था देहाय बमोस्जम हनुपुदाछ । 

15.1. नगरपानलकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको सावाजननक, पनता, ऐलानी एवम ्सरकारी जग्गा जनमनहरुको 
लगत कायमगरी संरक्षण गनुापदाछ । 

15.2. नगरपानलकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको सावाजननक जनमनलाई खलुा क्षेत्र घोषणा गरी सो क्षेत्रलाई 
सावाजननक हररयाली उद्यानमा रुपान्तरण गनुापदाछ। 

15.3. नगरपानलकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सावाजननक ऐलानी तथा पनता जग्गाहरुलाई नेपाल सरकार 
मन्त्री पररषद्को ननणाय हवना हकभोग हस्तान्तरण गना तथा कुनै प्रकारले नलज वा भाडामा ददन 
पाउनेछैन । 

15.4. नगरपानलकाले आफ्नो क्षते्रको सावाजननक वा सामदुाहयक सम्पस्त्त बेचनबखन गना वा अरु कुनै 
व्यहोराले हक हस्तान्तरण गने छैन ।आफ्नो नाममा रहेको अचल सम्पस्त्त नेपाल सरकारको 
स्वीकृनत ननलई बेचनबखन गना वा अरु कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गना पाउनेछैन । 

15.5. नगर प्रमखुको नेततृ्वमा, प्रहरी प्रमखु, सम्बस्न्र्त ् सहरी हवकास कायाालय प्रमखु, मालपोत 
कायाालय  प्रमखु, नापी कायाालय प्रमखु, वन कायाालय प्रमखु, सडक नडनभजन कायाालय भए सो 
कायाालयका प्रमखु समेत सदस्य, रहेको सनमनत गठन गरी सो सनमतको ननणाय बमोस्जम सडक, 

सावाजननक, ऐलानी, पनता जग्गानभत्र बनेका संरचनाहरु हटाउन सक्नेछ । 

15.6. सावाजननक, ऐलानी, पनता, नदी, नाला, राजकुलो, बाटो, चौतारा, चोक र वनक्षेत्र आदद तथा अन्य 
परम्परागत खलुा क्षेत्र एवम ्सरकारी जनमनको साहवकको क्षेत्रफल र सडकको साहवकको चौडाइ 
घट्ने गरी ननजी जग्गाहरुको हाल साहवक गररनछैेन । 

15.7. सरकारी, सावाजननक वा सामदुाहयक जग्गा व्यस्ि हवशेषका नाउाँमा दताा वा आवाद गना गराउन 
पाइनेछैन । 

15.8. कसैले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ प्रारम्भ हनुभुन्दा अस्घ वा पनछ सरकारी, सावाजननक 
वा सामदुाहयक जग्गा व्यस्ि हवशेषको नाउाँमा दताा गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दताा स्वताः बदर 
हनुछे । त्यस्तो जग्गाको व्यस्ि हवशेषका नाउाँमा रहेको दताा लगत समेत मालपोत कायाालय वा 
नेपाल सरकारले तोकेको अनर्कारीले किा गनुा पनेछ ।  
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पररच्छेद – १४ 
 

16. सेस्फ्ट ट्यािाः नगरक्षेत्रनभत्र सेस्फ्ट ट्याि सम्बन्र्ी व्यवस्था देहाय बमोस्जम हनुपुदाछ । 

16.1. नगरक्षेत्रमा स्थाई भवन ननमााण इजाजत स्वीकृनत नलन प्रत्येक घरमा सेस्फ्ट ट्याि अननवाया 
रूपमा ननमााण गनुापदाछ। 

16.2. भवनको ननमााण सम्पन्न प्रनतवेदन ददाँदा घरमा सेस्फ्ट ट्याि ननमााण भएको भवनलाई मात्र उि 
प्रमाणपत्र ददनपुदाछ। 

16.3. सेस्प्टक ट्याि (जनमन मनुन बनाइने फोहोर पानी जम्मा हनुे वा सोस्ने हकनसमको अन्य कुनै 
व्यवस्था) खानेपानीको स्रोत भन्दा कस्म्तमा पनन १६ नम. टाढा रहन ुपदाछ । माननसहरु बस्न े
घर वा आवासभन्दा सम्भव भएसम्म पर राख्नपुदाछ । 

16.4. सेस्प्ट ट्यािको चौडाइ कस्म्तमा ७५ से.नम. र यसको क्षमता (Liquid Capacity) कस्म्तमा १ 
घन नमटर हनुपुछा । यसको लम्बाइ चौडाइ भन्दा २ गनुा देस्ख ४ गनुा सम्मको हनुपुछा । 

16.5. इनार इाँटा, ढुङ्गा वा कस्रक्रटद्वारा ननमााण गना सहकनेछ र यसलाई पानी ननछने (Water Tight) 
बनाउन ुपदाछ । 

16.6. सेस्फ्ट ट्यािबाट ननस्कने फोहोर वा फोहोर पानीलाई (पयााप्त मात्रामा सरु्ार नगररए सम्म) 
कुनै पनन खलुा ढल वा नालाहरु वा पानीमा नमसाउन ुहुाँदैन । 

16.7. पाइपको न्यूनतम व्यास १०० नम.नम. हनु ुपनेछ । मेन होल को पाइपहरु भएको जक्सनमा 
मखु्य पाइपसाँग शाखा पाइपहरुको कोण ४५ नडग्री भन्दा बढी नहनुे हकनसमबाट राख्न ुपदाछ। 

16.8. प्रत्येक सेफ्टी ट्यािको पानी नसपेज हपट (Seepage Pit) मा जाने भएमा भेस्न्टलेसन पाइप जडान 
गररएको हनुपुदछा । यस्तो पाइपको मानथल्लो भाग जालीहरुद्वारा उस्चत तबरले ढाहकएको हनुपुदाछ 
। 

16.9. भेस्न्टलेसन पाइप भवनको टपभन्दा २ नम. मानथसम्म लैजानपुदाछ । 

16.10. सेस्फ्ट ट्यािीको पानी “नसपेज हपट” मा जाने भएमा यस्तो नसपेज हपटको नाप कस्म्तमा 
९० से.नम. हनु ुपछा र यसको गहहराइ “इनलेट पाइप” भन्दा कस्म्तमा १०० से.नम. हनुपुदाछ । 
यस्तो नसपेजहपट ढुङ्गा, इाँटा वा कस्रक्रटको व्लकबाट फुका गारो (Dry wall) लगाएर बनाउन ुपदाछ 
र यस्को पछानड कस्म्तमा ७.५से.नम. बाक्लो खस्रो नगिी (Coarse Aggregate) भनुापदाछ । 

16.11. इनलेट पाइप भन्दा मानथको गारो मसला (mortar) द्वारा बनाइएको हनुपुदाछ । 

इनलेट पाइप मानथको भाग (Top) बाट ९० से.नम. तल हनुेगरी राख्नपुदाछ । 
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16.12. सेस्फ्ट ट्यािी भएका भवनलाई मात्र ननमााण सम्पन्न प्रनतवेदन ददनपुदाछ। 
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पररच्छेद – १५ 

भवन ननमााणको अवनर् 
17. भवन ननमााणको अवनर्ाः नगरपानलकाबाट भवन ननमााणको ईजाजत पत्र प्राप्त गरेपनछ भवन 

ननमााणको समयावनर् देहाय बमोस्जम हनुेछ । 

 

17.1. नगरपानलकाबाट मापदण्डको दफा (३) बमोस्जम भवन ननमााणको ईजाजत पत्र प्राप्त गरेपनछ 
देहायको अवनर् नभत्र उि ननमााण काया सम्पन्न गनुापने छ ।  

 

नस.न. हववरण समयावनर् कैहफयत 

१. अस्थाई ईजाजत पत्र 
(DPC सम्म) 

१ बषा नभत्र तोहकएको अवनर्नभत्र ननमााण काया सम्पन्न नभएमा वा 
गना नसहकने भएमा म्याद सहकन ुअगावै म्याद थपका 
लानग ननवेदन ददन ुपने छ र कायाालयले तोहकएको शलु्क 
नलई बढीमा १ बषासम्म म्याद थप गना सक्नेछ । 

२. स्थाई ईजाजत पत्र 
(सपुर स्ट्रकचर) 

२ बषा नभत्र तोहकएको अवनर्नभत्र ननमााण काया सम्पन्न नभएमा वा 
गना नसहकने भएमा म्याद सहकन ुअगावै म्याद थपका 
लानग ननवेदन ददन ुपने छ र कायाालयले तोहकएको शलु्क 
नलई बढीमा २ बषासम्म म्याद थप गना सक्नेछ । 

३. ननमााण सम्पन्न 
प्रमाणपत्र 

२ बषा नभत्र स्थाई ईजाजत पत्र प्राप्त गरेको २ बषा नभत्र (म्याद थप 
भएकोमा थप २ बषा नभत्र) ननमााण काया सम्पन्न गरी 
ननमााण सम्पन्न भएको प्रमाण पत्र नलईसक्नपुनेछ ।  

 

 

17.2. मापदण्डको दफा १६.१ बमोस्जमको अवनर् (म्याद थप भएको अवनर् समेत) नभत्र ननमााण 
काया सम्पन्न नगरेमा अस्थाई ईजाजत पत्र रद्द हनुे भएकाले नयााँ प्रकृया पयुााई पनुाः अस्थाई ईजाजत 
पत्र नलन ुपने तथा ननमााण सम्पन्न गरी प्रमाणपत्र ननलएका हरुको हकमा तत्काल प्रचनलत मापदण्ड 
परुा भएमा प्राहवनर्क प्रनतवेदनको आर्ारमा नगरपानलकाले तोहकएको शलु्क नलई ननमााण सम्पन्न 
प्रमाणपत्र प्रदान गने सक्नेछ तर प्रचनलत मापदण्ड परुा नगरेमा यस दफा बमोस्जम ननमााण सम्पन्न 
प्रमाणपत्र प्रदान गना नगरपानलका बाध्य हनुेछैन । 
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पररच्छेद – १६ 
18. भवन संरचनाको ननमााणाः यस नगरक्षेत्रमा भवन संरचनाको ननमााण सम्वन्र्ी व्यवस्था देहाय 

बमोस्जम हनुेछ । 

18.1. प्रस्ताहवत भवनको नक्सामा एक नमटर भन्दा लामो छज्जा वा बादालीको स्ट्रक्चरल नडजाइन 
पेस नभएको “ग” वगाको भवनलाई ननमााण स्वीकृनत प्रदान गररनछैेन । भवनमा १ नमटर भन्दा 
लामो छज्जा वा बादाली ननमााण गनुा परेमा नक्सा पासको ननवेदन साथ सो समेतको Structural 

Design पेस गनुा पनेछ । सडकको क्षेत्रानर्कार तथा उि सडकको तोहकएको सेटव्याक नभत्र 
पने गरी टप, बादाली, छज्जी आदद संरचना ननमााण गना पाइनेछैन । 

18.2. प्रस्ताहवत भवनको नक्सामा Emergency Response Plan संलग्न नभएका संयिु आवास तथा 
सावाजननक भवनहरुलाई भवन ननमााण अनमुनत प्रदान गररनेछैन । 

18.3. भवनको स्प्लन्थको उचाइ बाटोको अनर्कार क्षेत्रलाई हानी परु् याउने गरी राख्न पाईने छैन। 

18.4. सडकको अनर्कार क्षेत्र अनतक्रमण गरी खसु्ड्कला, रेम्प आदद रास्खएमा भवन ननमााण सम्पन्न 
प्रमाणपत्र प्रदान गररनेछैन । 

18.5. नगरपानलका क्षेत्रमा सावाजननक यातायात चल्ने मूल सडक हकनारामा रहेका भवनहरुको ननमााण 
अवनर् सहकएपनछ सहरी सौन्दयातामा प्रनतकूल असर पनेगरी नसमेन्ट प्लास्टर मात्र गरेर त्यनतकै 
राख्न पाइने छैन र सहरी सौन्दयालाई प्रनतकूल नपने गरी नगरपानलकाले तोकेबमोस्जम हफनननसङ 
गनुा पदाछ । साथै ननमााण अवनर् सहकएपनछ भवनको छतमा हपल्लर ठड्याइ राख्न पाइने छैन । 
यसरी राखेमा उि हपल्लरहरु घर/जग्गा र्नी स्वयमले भत्काउन ुपने छ र त्यसरी भत्काए पिात 
मात्र ननमााण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्रदान गररनेछ । 
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पररच्छेद – १७ 
19. जग्गा खण्डीकरण सम्बन्र्ी व्यवस्थााः यस नगरक्षेत्रमा जग्गा खण्डीकरण सम्बन्र्ी व्यवस्था 

देहाय बमोस्जम हनुेछ । 

 

19.1. नगरपानलकाको पूवा स्वीकृनत ननलई घडेरीका लानग कोही कसैले पनन जग्गाको खण्डीकरण वा 
प्लहटङ्ग गना पाउनेछैन । 

19.2. नमनत २०७२ चैत्र २६ गते अगावै  नगरपानलकाको स्वीकृनत नलई जग्गा हवकास योजना गना 
अनमुनत प्राप्त गरेको व्यस्ि, फमा, संस्था वा कम्पनीले जग्गा हवकास गरी ५० प्रनतशत वा सोभन्दा 
बढी क्षेत्रफल हवक्री हवतरण गरी सकेको रहेछ भने वा जग्गा हवकास योजना अनमुनत बमोस्जम 
बाटो, सरकारी, सावाजननक जग्गा छुियाई खलुा क्षेत्र ननर्ाारण गरी त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको 
नाममा कायम गररसकेको रहेछ भने बााँकी जग्गा हकत्ताकाट गरी नबक्री हवतरण गना बार्ा पगु्ने 
छैन । तर जग्गा हवकास योजना अनमुनत ननलन ेव्यस्ि, फमा, संस्था वा कम्पनीको हकमा यो 
व्यवस्था लाग ुहनुेछैन। 

19.3. एक नमटर भन्दा गहहरो माटो परेुर तयार गररएको जनमनमा गररन ेभौनतक हवकास वा जग्गा 
खण्डीकरण योजना प्रस्ताव गदाा सो जनमन कनत भारबहन क्षमताको लानग हहसाब गररएको हो 
सोको प्रनतवेदन समेत योजना स्वीकृनतको लानग पेस गररन े ननवेदन साथ संलग्न गनुापदाछ । 
नगरपानलकाले जनमनको भार वहन क्षमता नखलेुको योजना प्रस्ताव स्वीकृत गनेछैन । 

19.4. आवासीय प्रयोजनको लानग प्रस्ताहवत भौनतक योजना क्षेत्रको हकमा )क (  प्रस्ताहवत घडेरीको 
क्षेत्रफल भनूमसम्बन्र्ी ननयमहरु २०२१ ले तोकेको भन्दा कम हकत्ताकाट नहनुगेरी योजना प्रस्ताव 
गनुा पदाछ, )ख (  अनर्कतम ३ तले उचाइका एउटै भवनहरु भएको खण्डमा मात्र जोनडएका 
भवनहरु (Row Housing) ननमााण गना अनमुनत ददइनेछ।जोनडएका भवनहरु ननमााण गदाा पनछ 
भवनको ममात गनुा पदााको अवस्थामा भवन स्वानमत्वकतााहरुमा पना आउने दाहयत्व समेत भवन 
ननमााण स्वीकृनतको लानग पेस गररने ननवेदन साथ संलग्न हनुपुदाछ । 

19.5. सावाजननक प्रयोजनको लानग गररने जग्गा हवकास वा भवन एकीकरण योजना प्रस्ताव गदाा 
भवनहरु ननमााणको गरुु योजना सहहत पेस गनुापदाछ र प्राहवनर्क सनमनतको नसफाररसमा 
नगरपानलकाले त्यस्तो योजना स्वीकृत गना सक्नछे । 

19.6. भौनतक योजना तजुामा अनमुनत (Planning permit) प्रदान गना योजना प्रस्ताव गररएको कुल 
जग्गाको )क (कस्म्तमा १५ प्रनतशत बाटोको लानग र )ख (  प्रनतशत खलुा क्षेत्रको५ कस्म्तमा   
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लानग छुट्याइएको हनु ुपदाछ । साथै, यस्तो खलुा क्षेत्रको क्षेत्रफल ८० वगा नमटर र चौडाइ ८ 
नमटर भन्दा कम हनु ुहुाँदैन । यस्तो खलुा क्षेत्रले प्रस्ताहवत भौनतक योजना क्षेत्रको बाहहरी सााँर् 
वा सीमाना छोएको हनु ुहुाँदैन । 

19.7. ननयस्न्त्रत भौनतक योजनाको हकमा हवद्यमान सावाजननक मूल सडकसाँग जोनडने प्रस्ताहवत 
योजनाको प्रत्येक सडकमा उि सावाजननक सडक देस्ख २० नमटर नभत्रसम्म चारपारग्र ेगाडी नछने 
र ननस्कने बेग्लाबेग्लै ढोका तथा बाटो (Gate and Lane) हनुपुदाछ । यसमा ६ नमटर चौडा बाटोले 
छोएको जग्गामा १० नमटर सम्म अग्लो आवासीय प्रयोजनको लानग भवन ननमााण गना प्रस्ताहवत 
योजनालाई मात्र स्वीकृनत ददन सहकनेछ । ८ नमटर वा सो भन्दा बढी चौडा सडकले छोएको 
जग्गामा मात्र १० नमटर भन्दा अग्ला आवासीय र सावाजननक भवन ननमााण गना प्रस्ताहवत योजनालाई 
स्वीकृनत ददन सहकनेछ। 

19.8. प्रस्ताहवत भौनतक योजनाहरुमा कुनै पनन बाटोको घमु्ती वा मोडको न्यूनतम अर्ाव्यास ३.५ 
नमटर भन्दा बढी हनुपुदाछ । 

19.9. प्रस्ताहवत भौनतक योजनाहरुमा ढल तथा बाटो ननमााण सम्पन्न गने दाहयत्व योजना प्रस्ताव गने 
व्यस्ि वा संस्थाको नै हनुेछ । 

19.10. प्रस्ताहवत भौनतक योजनाहरुमा बाटो तथा खलुा क्षेत्रको स्वानमत्व त्यस भौनतक 
योजनाबाट लाभास्न्वत हनु ेभवन र जग्गा खररदकतााहरुले प्रयोजनमा ल्याउने भएता पनन उि क्षेत्र 
सावाजननक वा सरकारको हनुेछ । 

19.11. भौनतक योजनाबद्ध क्षेत्र नभत्र तोहकएका आवासीय क्षते्रमा कुनै पनन भवनलाई व्यापाररक 
प्रयोजनमा ल्याउन पाइनेछैन । 
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 पररच्छेद – १८ 
20. भ–ूउपयोग योजनाको कायाान्वयन र जोस्खम स्थलमा भवन ननमााणाः यस नगरक्षते्रमा भ–ूउपयोग 

योजनाको कायाान्वयन र जोस्खम स्थलमा भवन ननमााण सम्वन्र्ी व्यवस्था देहाय बमोस्जम हनुेछ 
। 

 

20.1. नगरपानलकाले आफ्नो क्षते्रको भ–ूउपयोग नक्सा बनाइ कायाान्वयन गनुापदाछ । 

20.2. नगरपानलकाले भ–ूजोस्खम संवेदनस्शलताका आर्ारमा जोस्खम सम्वेदनशील भ–ूउपयोग योजना 
(Risk Sensitive Land Use Plan) ननमााण गरी जग्गा उपयोग सम्बन्र्ी मापदण्ड तोक्नपुदाछ र सोही 
मापदण्डको अर्ीनमा रही तोहकएको क्षेत्रमा मात्र भवन ननमााण गने स्वीकृनत ददनपुदाछ । 

20.3. नगरपानलकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका भवनहरुको सिटासन्नता मूल्यािन (Vulnerability 

Assessment) गरी भकूम्प वा हवपदका दृहष्टकोणले जोस्खमयिु भवनहरुलाई पनुननमााण गना, 
प्रवलीकरण गना वा भत्काउन आदेश ददनसक्नेछ । 

20.4. नगरपानलकाले राहष्ट्रय वन नीनत, २०७१ ले आत्मसात ् गरेको एक घर–एक रुखको 
अवर्ारणालाई मध्यनजर गदै राहष्ट्रय भ–ूउपयोग नीनत २०७२ का आर्ारमा भनूमलाई हवभाजन गने 
गरी भ–ूउपयोग नक्सा तयार गरी तोहकएको क्षेत्रमा तोहकएको प्रयोजनको लानग मात्र भवन ननमााण 
अनमुनत प्रदान गनुापदाछ । 

20.5. स्जल्ला दैवी प्रकोप उद्धार सनमनतले हवशेषज्ञहरुको संलग्नतामा जोस्खमयिु क्षेत्रको पहहचान 
गरी भवन ननमााण गना प्रनतबन्र् लगाउन नसफाररस गरेमा नगरपानलकाले त्यस्तो क्षेत्रमा भवन 
ननमााण स्वीकृनत ददनेछैन । 

20.6. खानी तथा भगूभा हवभागले नेपाल राजपत्रमा प्रकास्शत गरी ननषरे् गरेका क्षेत्रमा भवन ननमााण 
गना अनमुनत ददइनेछैन । 

20.7. नगरपानलकाले भकूम्प, पहहरो र बाढी जस्ता प्राकृनतक प्रकोपहरुबाट न्यूनतम जोस्खम भएका 
ठााँउहरुमा मात्र बस्ती हवकासलाई प्रोत्साहन गनुापदाछ । 

20.8. खानी तथा भगूभा हवभागबाट नक्सािन गरी पहहचान गररएका नगरक्षेत्रका हवनभन्न स्थानमा 
रहेका सहक्रय दरारहरुका आसपास कुनै पनन हकनसमको ननमााण काया गनुापूवा भौगनभाक अध्ययन 
गराइ प्रनतवेदन पेस गनुापदाछ । 
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20.9. गहहरो स्चरा परको भभूाग, सीमसार क्षेत्र, ताल, तलैया वा त्यस्ता प्राकृनतक स्थानमानथ माटो 
भररएका क्षेत्रहरुबाट कस्म्तमा ५० नमटर टाढा हनुेगरी मात्र भौनतक संरचना ननमााण गना अनमुनत 
ददनपुदाछ । 

20.10. भवन ननमााणस्थल छनोट गदाा समतल जनमन वा ३० नडग्री भन्दा कम नभरालो क्षेत्र 
रोज्नपुदाछ र नभरालो जनमनको फेदीबाट कस्म्तमा ३ नमटर छाडेर मात्र भवन ननमााण गना अनमुनत 
ददनपुदाछ । तर ३० नडग्रीभन्दा कम नभरालो क्षेत्र भए पनन खानी तथा भगूभा हवभागले राजपत्रमा 
सूचना प्रकास्शत गरी ननषनेर्त गरेको क्षेत्रमा बस्ती बसाल्न हुाँदैन । कडा चिान भएका ३० नडग्री 
भन्दा बढी नभरालो क्षेत्रमा हवशेषज्ञहरुको सल्लाह बमोस्जम बस्ती बसाल्न सहकनेछ । 

20.11. भवन ननमााण स्थान छनोट गदाा ऐनतहानसक बाढीको सतहभन्दा मानथको जनमनलाई 
छनोट गनुापदाछ ।त्यस्ता क्षेत्र साना नालाबाट न्यूनतम १० नमटर र बारमासे नदीको ऐनतहानसक 
बाढीको सतहबाट कस्म्तमा ३० नमटर टाढा हनुपुदाछ । 

20.12. नेपाल सरकारले भनूम सम्बन्र्ी ऐन, २०२१ को छैठो संशोर्न गरी २०७२ आस्िन 
१४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी भनूमलाई (१) कृहष क्षेत्र (२) आवासीय क्षेत्र (३) 
व्यावसाहयक क्षेत्र (४) औद्योनगक क्षेत्र(५) खानी तथा खननज क्षेत्र (६) सांस्कृनतक तथा परुातास्त्वक 
महत्वका क्षेत्र (७) नदीनाला तथा ताल तलैयाक्षेत्र (८) वन क्षेत्र (९) सावाजननक उपयोग (खलुा 
तथा अन्य) क्षेत्र (१०) ननमााण सामाग्री (ढुङ्गा, नगिी, बालवुा) उत्खनन क्षेत्र (११) जोस्खम क्षेत्र 
(१२) तोहकएका अन्य क्षते्र भनी क्षेत्रमा हवभाजन गरेकोमा उि ऐनले नपेाल सरकारबाट स्वीकृत 
भ–ूउपयोग नीनतको अर्ीनमा रही  नगरपानलकाले  भ–ूउपयोग योजना बनाई कायाान्वयन गनासक्नेछ 
। 
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पररच्छेद – १९ 
21. भवन संहहताको कायाान्वयनाः यस नगरक्षेत्रमा भवन संहहताको कायाान्वयन देहाय बमोस्जम हनुेछ 

। 

 

21.1. नगरपानलका क्षेत्रमा कुनै पनन व्यस्ि, संस्था वा सरकारी ननकायले भवन ननमााण गदाा राहष्ट्रय 
भवन संहहता, २०६० ले तोकेको स्तर अनरुुप गनुापदाछ । 

21.2. नगरपानलकाले भवन संहहतामा उस्ल्लस्खत प्रावर्ान हवपरीत हनुेगरी नक्सा स्वीकृनत ददनेछैन । 

21.3. नगरपानलकाले भवनको नक्सा पास गदाा नेपाल सरकारले ननर्ाारण गरे अनसुारको राहष्ट्रय भवन 
संहहताको पालना गनुा गराउन ुपदाछ । 

21.4. नगरपानलकाले राहष्ट्रय भवन संहहताको अर्ीनमा रही आवश्याकता अनसुार थप मापदण्ड बनाइ 
लागू गना सक्दछ । 

21.5. नगरपानलकाले भवन संहहता बमोस्जम नक्सा स्वीकृनत गरे नगरेको सम्बन्र्मा सहरी हवकास 
तथा भवन ननमााण हवभागले आवश्यक जााँचबझु गरी भवन संहहता हवपरीत हनुेगरी नक्सा स्वीकृत 
गरेको देस्खएमा सहरी हवकास तथा भवन ननमााण हवभागले सोको प्रनतवेदन भवन ऐन २०५५ को 
दफा ३ अनसुार गठन भएको सनमनतले स्वीकृत नक्सा राहष्ट्रय भवन संहहता बमोस्जम भएको भवन 
ननमााण व्यवस्था सदुृढीकरण सनमनत समक्ष पेस गने भएकाले उि प्रनतवेदन छानहवन गदाा कुनै 
त्रहुट वा कैहफयत देस्खएमा सनमनतले त्यस्तो भवन संहहता हववरणको नक्सा स्वीकृत सम्बस्न्र्त ्
शाखामा लेखी पठाउन सक्ने र नगरपानलकाले सो बमोस्जम नक्सा स्वीकृनत गनुापदाछ । 

21.6. भवन ननमााणका लानग नगरपानलकामा पेस गररएको भवनको नक्सा र नडजाइन भवन संहहता 
अनरुुप भए नभएको भवन ऐन, २०५५ को दफा ११ ले तोकेको योग्यता पगेुको प्राहवनर्कबाट 
प्रमास्णत गराउनपुदाछ । 

21.7. भवन ननमााण गदाा सो भवनको नक्सा र नडजाइन जनु स्तरको नडजाइनकताा, इस्न्जननयर र 
आहका टेक्टबाट प्रमास्णत गराईएको हो सोही स्तरको नडजाइनकताा वा ननजको प्रनतनननर्, इस्न्जननयर 
वा आहका टेक्टको रेखदेखमा ननमााण गनुापदाछ । 

21.8. २०.१ राहष्ट्रय भवन संहहता २०६० को प्रयोग देहायअनसुार हनुे गदाछ : 

क) “क” वगाका भवनका लानग :– एन.नब. नस. ००० 
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ख) “ख” वगाका भवनका लानग :– एन.नब. नस. १०१ देस्ख ११४ सम्म, एन.नब. नस. २०६, २०७ 
र २०८ 

ग) “ग” वगाका भवनका लानग :– एन.नब. नस. २०१, २०२ र २०५ 

घ) “घ” वगाका भवनका लानग :– एन.नब. नस. २०३ र २०४ 
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पररच्छेद – २० 
22. सौया ऊजाााः यस नगरक्षेत्रनभत्रमा सौया ऊजाा समबन्र्ी व्यवस्था देहाय बमोस्जम हनुेछ । 

22.1. सौया ऊजाा र बैकस्ल्पक ऊजााको प्रयोग र प्रवर्ानका लानग नगरक्षेत्रनभत्र ननमााण हनुे देहायका 
भवनमा कुल ऊजाा खपतको २५ प्रनतशत वा १५०० बाट हपक मध्ये जनु बढी हनु्छ सोही 
क्षमताको सौया ऊजाा प्रणाली जडान गना भवन ननमााणको नक्सा पास गदाा भवनको नडजाइनमा सौया 
प्रणाली जडान गने गरी नडजाइन सम्झौता गनुापदाछ । सो अनसुार जडान नभएमा नगरपानलकाले 
भवन ननमााण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्रदान नगना पनन सक्नेछ । 

क) सबै प्रकारको व्यापाररक भवन  

ख) सबै प्रकारको संस्थागत भवन (हवद्यालय, अस्पताल, सरकारी, ननजी तथा पस्ब्लक नलनमटेड 
कायालयका भवनहरु समेत) 

ग) सबै प्रकारका सावाजननक भवन () 

घ) सबै प्रकारका एकै ठाउाँमा रे्रै माननस जमघटहनुे भवन 

22.2. गैर आवासीय प्रयोजनका भवन संरचनाहरु नसनेमा हल,हवशाल बजार, मस्ल्टप्लेक्स, तारे होटल 
आदद। 

22.3. यो प्रावर्ान सबै प्रकारका आवासीय भवनहरुमा समेत आवश्यकता र औस्चत्यताका आर्ारमा 
क्रमश लाग ुगना सहकनेछ । 
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पररच्छेद – २१ 
23. पाहका ङ्ग को व्यवस्थााः सवारी सार्नहरुको व्यस्स्थत पाका  गने ठाउाँहरुको व्यवस्थापन गदााको 

मापदण्डहरु देहाय अनसुार हनुेछाः 
23.1. खलुा पाहका ङ्गको लानग प्रनत इक्वीभेलेन्ट कार स्पेस १८ वगा नमटर 

23.2. भ ुाँइतलामा पाहका ङ्गको लानग प्रनत इक्वीभेलेन्ट कार स्पेस २३ वगा नमटर 

23.3. वेसमेन्टमा पाहका ङ्गको लानग प्रनत इक्वीभेलेन्ट कार स्पेस २८ वगा नमटर 

23.4. २००० वगाहफट भन्दा बढी स्प्लन्थ एररया भएको ठूला व्यापाररक एवम ्औद्योनगक भवनहरुमा 
भनूमगत पाहका ङ्गको अननवाया व्यवस्था भएको हनुपुदाछ । 

23.5. नगरक्षेत्र नभत्र संस्थागत भवन, सभा भवन, हल, औद्योनगक, व्यापाररक भवनले सवारी पाहका ङ का 
लानग ननमााण स्थलको जम्मा जग्गाको न्यूनतम २० प्रनतशत जग्गा छुियाउनपुदाछ । 

23.6. नगर क्षेत्र नभत्र तारे होटेल, नसनेमाहल, ननसाङ्ग होम र पोनलस्क्लननकले ननमााण स्थलको जम्मा 
जग्गाको २० प्रनतशत र स्कुल र क्याम्पसले १५ प्रनतशत पाहका ङका लानग छुियाउनपुदाछ । 
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पररच्छेद – २२ 
24. जनमन मनुनको तला वेसमेन्ट सम्बन्र्ी मापदण्डाः यस नगरक्षेत्रमा जनमन मनुनको तला (वेसमेन्ट) 

सम्बन्र्ी मापदण्ड देहाय बमोस्जम हनुेछ। 

24.1. भ–ूउपयोग योजना, जोननङ्ग योजना अन्तगात तोहकएका भ–ूउपयोग तथा अन्य प्रावर्ानहरु अनसुार 
नगरपानलकाले वेसमेन्ट ननमााणको लानग अनमुनत ददनसक्नेछ । वेसमेन्टको लानग ननम्न 
आवश्यकताहरु पूरा गनुापदाछ । 

24.2. प्रत्येक वेसमेन्ट सबै भागमा भ ुाँइ देस्ख नसनलङ्ग सम्म २.५ नमटर भन्दा कम उचाइको वा ४.५ 
नमटर भन्दा बढी उचाइको हनु ुहुाँदैन । 

24.3. वेसमेन्टमा पयााप्त भेस्न्टलेसनको व्यवस्था गनुापदाछ । भवन मापदण्ड अनसुार खास 
उपयोगकोलानग आवश्यक पने मापदण्ड वेसमेन्टको लानग पनन लाग ु हनुेगदाछ । वेसमेन्टमा 
भेस्न्टलेसनमा कुनै कमी भएमा ब्लोअर, एक्झस्ट पङ्खा (Exhaust Fan) (५० वगा. नम. को लानग 
एउटाको दरले), एयर कस्ण्डसननङ्ग नसस्टम आददबाट सो कनम पूनता गनुापदाछ । 

24.4. सतह ढल वेसमेन्ट नभत्र ननछरोस ्भन्नाको लानग आवश्यक व्यवस्थाहरु गनुापदाछ। त्यस्तो 
व्यवस्थाको साथै बेसमेन्टमा पानी जम्मा गने ठाउ (Slump Well) र पानी बाहहर फ्यााँक्ने पम्प 
(Dewatering Pump) को व्यवस्था गनुापदाछ । 

24.5. वेसमेन्टको गारोहरु र भ ुाँइहरु पानी नपस्ने हनुपुदाछ । यसको नडजाइनमा वररपररको माटो 
तथा Moisture को सरलाई समेत समावेस गररएको हनुपुदाछ र पयााप्त Damp Proofing व्यवस्था 
गररएको हनुपुदाछ । 

24.6. भवनमा वेसमेन्ट सम्मको पहुाँच वैकस्ल्पक भयााङ्गबाट हनुपुदाछ । सडकबाट सोझै प्रवेशको 
अनमुनत ददइनेछैन। वेसमेन्टको भयााङ्ग २ घन्टाभन्दा कम नहनुे अस्ग्न प्रनतरोर्क क्षमता भएको 
ननमााण प्रहवनर् प्रयोग गरी ननमााण गनुापदाछ । 

24.7. वेसमेन्टको Partition अनमुनत ददइएको भए कुनै पनन भाग ५० व.नम.भन्दा कमको हनु ुहुाँदैन 
र प्रत्येक भागमा भेस्न्टलेसन सम्बन्र्ी मापदण्ड पालना हनुपुदाछ । साथै अस्ग्न प्रनतरोर्कको 
नम्सहरु पनन लाग ुगनुापदाछ । 
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पररच्छेद – २३ 
35. सम्पदा बस्ती वा परुानो वस्ती क्षेत्र (कोर एररया) का मापदण्डहरु: कीनतापरु नगरक्षेत्रमा सम्पदा 

बस्ती, परुानो वस्ती क्षेत्र तथा घना वस्तीक्षेत्रमा घर संरचना ननमााण गदाा देहाय अनसुार  हनुेगरी  
गनुापदाछ । 

35.1.   सम्पदा बस्तीका छनौटका आर्ारहरु  

नगरपानलकाले नगरक्षेत्र नभत्रको कुनै क्षेत्रलाई सम्पदा बस्तीका रुपमा कायम गनाका लानग 
नसफाररस गदाा देहायको आर्ारमा गनुा पदाछ :–  

क) बस्ती क्षेत्रमा सामान्यतया १०० वषा वा सो भन्दा अगानडदेस्खको घर तथा बस्ती रहेको 
हनुपुदाछ;  

ख)  बस्ती क्षेत्रमा कस्म्तमा ५० वा सो भन्दा बढी घरहरु भएको हनुपुदाछ;  

ग) बस्ती क्षेत्रहरुमा परम्परा र संस्कृनत झल्कन ेस्थानीय वास्तकुला उपयोग गररएका चैत्य 
तथा मठ,मस्न्दर, पाटी सत्तल जस्ता सावाजननक भवनहरु, इनार, ढुङ्गेर्ारा, पोखरी जस्ता 
संरचनाहरु भएको हनपुदाछ;  

घ) बस्ती क्षेत्रहरुमा परम्परादेस्ख सञ्चालन हुाँदै आएका सांस्कृनतक महत्वका स्थानीय चाडपवा, 
जात्रा तथा भजनकीतान, जस्ता कायाहरु गना गठुी जस्ता सामास्जक संघ संस्था भएको 
हनुपुदाछ। 

 

35.2. सम्पदा बस्तीको सीमाना  

सम्पदा बस्तीको सीमाना देहाय अनसुार हनुपुदाछ: 
क) परम्परागत बस्तीले ओगटेको क्षेत्रको सीमानालाई मात्र सम्पदा बस्तीको सीमाना मानननेछ 

। यस्ता बस्तीहरुमा प्रवेशका लानग बनाइएको द्वार तथा पखााल र नतनका अवशेष, 

सावाजननक बाटो, पोखरी, खलुा चौर, गोरेटो आददलाई सीमानाका रूपमा नलन सहकनेछ । 
यस्तो सीमाना कायम गना इस्वी संवत ्१९७० वा सो भन्दा पहहले तयार पाररएको एररयल 
फोटो, नक्सा, ब्लक नापी भएको भए त्यस्तो नक्सा तथा ऐनतहानसक दस्तावेजलाई आर्ार 
मान्न सहकनेछ ।  

ख) सम्पदा बस्तीको सीमािन गने काया  नगरपानलकाले सम्बस्न्र्त ्हवज्ञ समूहको सहयोगमा 
मात्र गनेछ । 

ग) सम्पदा बस्तीको हालको सीमाना र अन्य सान्दनभाक नबषयहरु अनसुचुी २ मा रहेको नक्सा 
बमोस्जम रहेको छ। 

 

35.3. सम्पदा बस्तीमा सूचीकृत गने सम्बन्र्ी व्यवस्थााः  

क) सम्पदा बस्स्तका रुपमा सूचीकृत हनु तथा सीमा ननर्ाारण गने काया यस नगरपानलका र 
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बस्ती हवकास, सहरी योजना तथा भवन ननमााण सम्बन्र्ी आर्ारभतू ननमााण मापदण्ड, २०७२ 
को बुाँदा नं ३ मा उल्लेस्खत सहरी हवकास मन्त्रालयको सस्चवको संयोजकत्वमा रहेको 
केन्रीय सहरी योजना तथा भवन ननमााण मापदण्ड सदुृढीकरण तथा सपुरीवेक्षण सनमनतको 
नसफाररसमा सहरी हवकास मन्त्रालयले ननर्ाारण गरे बमोस्जम हनुेछ।  

ख) सहरी हवकास मन्त्रालयले सम्पदा बस्तीका रुपमा सूचीकृत गरी सीमा ननर्ाारण गदाा (क) 
नगरवासीको अनरुोर्मा नापी नक्सामा देखाएको सीमा क्षेत्र सहहत यस नगरपानलकाको 
नसफाररस (ख) परुातत्व हवभागको नसफाररस र (ग) केन्रीय सहरी योजना तथा भवन 
ननमााण मापदण्ड सदुृढीकरण तथा सपुरीवेक्षण सनमनतको संयोजक अथाात ्सहरी हवकास 
मन्त्रालयका सस्चवले गठन गरेको प्राहवनर्क टोलीको स्थलगत ननरीक्षण सहहतको 
नसफाररसका आर्ारमा गनुापदाछ ।  

35.4. सम्पदा बस्तीको सीमा नभत्रको मापदण्डाः  

क) नगरपानलका नभत्र परुानो बस्ती तथा सहर क्षेत्रमा हाल कायम रहेको स्मारक क्षेत्र, संरस्क्षत 
स्मारक क्षेत्र र नमस्ित बसोवास क्षेत्रमा भने हाल प्रचलनमा रहेको मापदण्ड यथावत रूपमा 
कायम रहने छ ।  

ख) नगरपानलका नभत्र परुानो सहरी क्षेत्रहरुमा हवशेष संरक्षण गनुापने कुनै क्षेत्रलाई सम्पदा 
बस्ती तोकी सम्पदा बस्ती सम्बन्र्ी आर्ारभतू ननमााण मापदण्डले तोकेको मापदण्डहरुको 
पालन गने गरी हवशेष योजना लाग ुगना सहकनेछ ।  

ग) सम्पदा बस्ती क्षेत्रमा सम्पदा बस्तीका लानग बस्ती हवकास, सहरी योजना तथा भवन ननमााण 
सम्बन्र्ी आर्ारभतू ननमााण मापदण्ड, २०७२ ले तोकेको सम्पदा मापदण्डको अनतररि 
संरस्क्षत स्मारक, हवद्यतु लाइनको दााँयाबााँया र तलमानथ, हवाइ मागा, पेट्रोल पम्प, नसनेमा घर 
आददको हकमा हनुे हवशेष व्यवस्था तथा मापदण्डहरु यथावत रूपमा लाग ुगनुापदाछ ।  

घ) सम्पदा बस्तीको सीमा क्षेत्र संशोर्न गनुा परेमा यो मापदण्ड लाग ुभएको १० वषा पगेुपनछ 
मात्र आवश्यकता र औस्चत्यताको आर्ारमा सम्पदा बस्तीक्षेत्रको सीमा संशोर्न गना 
सहकनेछ। 

 

35.5. सम्पदा बस्तीको हवकासका लानग अपनाउन ुपने मागादशाक नसद्धान्त  

क) सम्पदा बस्तीहरुमा साहवकका आर्ारभतू भौनतक स्वरूप र संरचनामा पररवतान गना पाईने 
छैन ।  

ख) सम्पदा बस्तीहरुमा भवन संरचना र खलु्ला क्षेत्रहरु बीचमा सामञ्जस्यता कायम गनुापदाछ 
। 

ग) सम्पदा बस्तीहरुमा भवनहरुको बाहहरी स्वरूप, आकार, अनपुात, शैली, ननमााण हवनर्, ननमााण 
सामग्री, रगं समायोजन तथा साजसज्जालाई साहवक बमोस्जमकै कायम गरी संभाहवत 
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हवपदबाट सरुस्क्षत बनाउनपुदाछ ।  

घ) सम्पदा बस्तीहरुमा प्राकृनतक तथा मानव नननमात वातावरणबीच सन्तलुन कायम गनुापदाछ 
।  

ङ) सम्पदा बस्तीको पहहचानको रूपमा रहेका मूता तथा अमूता कला, संस्कृनत, र शैलीलाई 
ननरन्तरता ददनपुदाछ ।  

च) सम्पदा बस्तीहरुमा मानवोस्चत जीहवकोपाजान तथा सामास्जक आनथाक हवकासका अवसर 
उपलब्र् गराउनपुदाछ।  

छ) सम्पदा बस्तीहरुमा बस्तीलाई मानवीय बसोबासमैत्री तथा आवश्यक सहुवर्ायिु 
बनाउनपुदाछ ।  

ज) सम्पदा बस्तीहरुमा घरर्नीहरुले व्यवहाररक आवश्यकता र मौनलक सम्पदा संरक्षण बीच 
सन्तलुन कायम गनुापदाछ र यसका लानग नगरपानलकाले आवश्यक सहयोग र समन्यवय 
गनुापदाछ।  

झ) सम्पदा बस्तीहरुमा परम्परागत बस्तीका घरहरु र चोक, लाछी, ननी, बहाल, बही, गल्ली जस्ता 
खलु्ला स्थान तथा इनार, हहटी, पोखरी जस्ता पानीका महुानहरु बीचको अन्तरसम्बन्र्लाई 
कायम राख्न ेतथा यस प्रयोजनको लानग घरले सावाजननक क्षेत्रतफा  चचेको साहवक मोहडालाई 
कायम राख्नपुदाछ ।  

ञ) सम्पदा बस्तीहरुमा बस्ती संरक्षण र हवकासमा जनसहभानगतामूलक कायाहरुलाई प्रोत्साहन 
गनुापदाछ ।  

ट) सम्पदा बस्तीहरुमा ननजी घरहरुको आकारलाई कायम गना ठाडो खण्डीकरणलाई दरुुत्साहन 
गनुा पदाछ ।  

ठ) सम्पदा बस्तीहरुमा सरुस्क्षत ननमााण सनुनस्ित गना भवन संहहता तथा ननमााण र ममात 
ननदेस्शकाहरुको पालना गनुापदाछ ।  

 

35.6. सम्पदा बस्तीमा ननमााण हनु ेभवनको जग्गा उपयोग प्रनतशताः 
क) सम्पदा बस्तीक्षेत्रमा साहवक घरले चचेको ठाउाँमा परुानो घर भत्काइ नयााँ आवासीय भवन 

बनाउाँदा साहवक घरले चचे जस्त्तकै १००%, खाली जग्गाको हकमा क्षेत्रफल २ आना २ 
पैसासम्म ९०% र सो भन्दा बढी क्षेत्रफलमा ८०% सम्मग्राउण्ड कभरेज हनुपुदाछ। 

ख) साहवक भवनको पनुननामााण गदाा मूल प्रवेशतफा को मोहडाको साहवक पदचापमा कुनै पररवतान 
नहनुे गरी जग्गा उपयोगको कुल प्रनतशतनभत्र नमलान गनुापदाछ। 

 

35.7. सम्पदा बस्तीमा ननमााण हनु ेभवनको अनर्कतम उचाइ, अनर्कतम तल्ला संख्या र तल्लाको उचाइ 

क) भवनको अनर्कतम उचाइ छाना समेत ४५ हफट (चार तल्ला र भयााङ्ग छोप्ने भाग मात्र) 
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हनुपुदाछ (भयााङ्ग छोप्ने भाग Sloped Roof हनुपुदाछ) र ननमााण सम्पन्न नलने समयनभत्र भयााङ 
कभर ढलान भईसकेको हनुपुदाछ । तर प्राचीन स्मारक हनुपुने चोक वा क्षेत्रमा पने 
भवनको हकमा त्यस्तो स्मारकभन्दा अग्लो हनुेगरी भवन ननमााण गना ददइनेछैन। स्मारकको 
उचाइ २८ हफट भन्दा कम भएमा त्यससाँग बने्न घरलाई सो स्मारक वररपररको वातावरणमा 
प्रनतकूल असर नपने गरी सडक तफा को मोहडाको उचाइ, परुाना परम्परागत घरहरुको 
लाइनसाँग नमल्नेगरी साहवककै उचाइ बमोस्जम पनुननामााण गना अनमुनत ददन सहकनेछ । 
उमामहेिर मस्न्दर पररसर खसु्ड्कला सहकने नबस्त्तकैको बाटो (सरस्वती मस्न्दर जाने बाटो) 
बाट चैत्य सम्म Parapet र ट्यािी को उचाइ समेत गरी भवनको उचाइ बढीमा १६ हफट 
सम्म मात्र अनमुनत ददइने छ ।  

ख) सम्पदा बस्तीमा भवनको उचाइको अनर्कतम हद नै कायम हनुे भएकोले भ ुाँइ क्षेत्र अनपुात 
(FAR) को व्यवस्था लाग ु हनुेछैन । घरको उचाइ ननर्ाारण गदाा भ ुाँइतल्लाको ढोका 
अगानडको जग्गाको 
तयार हनुपुने सतहदेस्ख 
नाप्नपुदाछ । नभरालो 
जग्गामा ननमााण हनुे 
घरको हकमा मूल 
बाटो तफा को सबैभन्दा 
तल्लो तल्लाको ढोका 
अगानडको जग्गाको 
तयार हनुपुने सतहदेस्ख 
नाप्नपुदाछ । घरको 
तल्लाको सरख्या समेत मूल बाटो तफा को मोहडाको आर्ारमा गणना गनुापदाछ ।  

ग) अनर्कतम तल्ला सरख्या:भवनको बनाउन पाउने अनर्कतम तल्ला सरख्या ४ तल्ला र 
बइुाँगल वा भयााङ्ग कभर हनुपुदाछ।  

घ) तल्लाको उचाइ :तल्लो तल्लाको भ ुाँइदेस्ख मानथल्लो तल्लाको भ ुाँइसम्मको उचाइ बढीमा 
२.४४ नम. (८ हफट) हनुपुदाछ ।  

 

35.8. सम्पदा बस्तीमा ननमााण हनु ेभवनको सेटव्याक सम्बन्र्ी व्यवस्था  

क) भवनको साँनर्यार तफा को न्यूनतम सेटव्याक १ नमटर हनुपुदाछ। तर झ्यालढोका तथा 
भेस्न्टलेटर नराख्न ेभए साँनर्यारतफा  तथा एउटै हकत्ताको जग्गामा स्वीकृनत प्राप्त गरी बनन 
सकेको घर भए सो भवनतफा  भवन संहहताको प्रनतकूल नहनुे गरी टााँनसएको भवन ननमााण 
गना सहकनेछ। यसरी टााँनसएको भवन ननमााण गदाा पनछ ननमााण गने व्यस्िले दईु भवन 
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बीचको जोनीबाट पानी वा फोहोरमैला पस्न नसक्ने उपयिु व्यवस्था नमलाउन ुपदाछ।  

ख) बाटो वा चोकतफा  भने साहवक बस्तीको पदचाप कायम हनुेगरी साहवक बमोस्जमकै सेट्ब्याक 
कायम गनुापदाछ । 

 

35.9. सम्पदा बस्तीमा ननमााण हनु ेभवनको प्रवेश माध्यम 

सम्पदा बस्तीमा आवतजावतको नननमत्त कुनै पनन भवन वा प्लट बाटो वा चोकसाँग जोनडएको 
हनुपुदाछ । भवन ननमााण गदाा आवतजावतको नननमत्त छुट्याइएको क्षेत्रमानथ अनतक्रमण हनु े
वा सोको क्षेत्रफल घट्ने गरी ननमााण गना वा अको भवन वा ननमााणलाई यस्तो प्रवेश माध्यमबाट 
बस्ञ्चत गना पाइनेछैन ।   

 

35.10. सम्पदा बस्तीमा ननमााण हनु ेभवनको पछानड तथा साइडको खलुा भाग र नभत्री चोक  

क) नभत्री चोक:कुनै पनन कोठाको कुनै एउटा साइडको झ्याल (बाथरुम, शौचालय, स्टोर बाहेक) 
कुनै पनन खलुा भागतफा  नभएको खण्डमा त्यस्तो झ्याल कस्म्तमा पनन ३ हफट. चौडाइ 
भएको नभत्री चोकतफा  जोनडएको हनुपुदाछ । पूरै उचाइसम्म नभत्री चोकको क्षेत्रफल चोक 
नस्जकको गारोको उचाइको पााँच भागको एक भाग (१/५) को वगा भन्दा कम हनुहुुाँदैन 
। शौचालय मात्र नभत्री चोकसाँग जोनडएको अवस्थामा नभत्री चोकको साइज न्यूनतम २ 
वगा नमटर हनुपुदाछ ।  

ख) पछानडको खलुा भाग :   पछानडपहि खलु्ला भागको सालाखाला चौडाइ १.५ नम. हनु ुपदाछ 
र कुनै पनन ठाउाँको चौडाइ ९० से.नम. भन्दा बढी हनुपुदाछ ।  

ग) साइडको खलुा भाग : कुनै पनन एक आपसमा सम्बद्ध (Semi-attached) र असम्बद्ध 
(Detached) भवनको ननमााणमा ननम्न अनसुारको खलुा भाग हनुपुदाछ ।  

o असम्बद्ध भवन वा ननमााणको दवैुतफा  कस्म्तमा पनन १.५ नमटर  

o एक आपसमा सम्बद्ध भवन वा ननमााणको एकातफा  कस्म्तमा पनन १.५ नमटर  

o पस्रिबद्ध हकनसमका भवन वा ननमााणमा साइडतफा  खलुा भाग आवश्यक पने 
छैन ।  

 

35.11. सम्पदा बस्तीको सीमा नभत्र सडक अनर्कार क्षते्रको प्रावर्ान  

क) सम्पदा बस्ती नभत्रका सडक र बाटोहरुको अनर्कारक्षेत्र बस्तीको साहवक पदचाप अनरुुप 
हनुेगरी कायम गनुापदाछ ।  

ख) मूल सडक वा चोकतफा  साहवक बमोस्जम नै भवनहरुको लहर कायम गनुापदाछ । तर 
यसरी मापदण्ड कायम गदाा मूल सडकको चौडाइ १ नमटर भन्दा कम हनुहुुाँदैन।  

ग) भवन वा प्लटहरुमा प्रवेशको लानग न्यूनतम पनन साहवकको बाटो वा प्रवेशको माध्यम 
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कायम गनुापदाछ ।  

35.12. सम्पदा बस्तीको सीमा नभत्र बन्न ेभवनको स्प्लन्थ सम्बन्र्ी प्रावर्ानहरु 

क) मखु्य भवनको साइडमा पयााप्त मात्रामा ढल ननकासको सहुवर्ा हनुेगरी जनमनको सतह भन्दा 
भवनको स्प्लन्थको सतह कस्म्तमा आसन्न भवन, सडकको सतह र नदी हकनारको भवन भए 
बाढीको सम्भाहवत उच्चतम सतह समेतको आर्ारमा सामान्यतया ३० देस्ख ४५ से.नम. 
तर बढीमा ९० से.नम. हनुपदाछ ।  

ख) भवनको स्प्लन्थको उचाइ आसन्न भवनको स्प्लन्थ बराबर नै हनुपुदाछ ।  

ग) दााँयाबााँया रहेका आसन्न भवनको स्प्लन्थको उचाइ फरक भएमा औसत उचाइ कायम 
गनुापदाछ ।  

 

35.13. सम्पदा बस्तीको सीमानभत्र रहन ेसडक पेटीको मापदण्ड :  

क) सावाजननक जग्गा वा सडकमा नपने गरी आफ्नो जग्गामा नछमेकीको घरसाँग नमल्नेगरी 
३० देस्ख ४५ से.नम. उचाइ र बढीमा ७५ से.नम. चौडाइ भएको पेटी बनाउन सहकनेछ ।  

ख) नभरालो बाटोमा पेटीको उचाइ नलाँदा पेटीको मध्यहवन्दबुाट नाप्नपुदाछ । साहवक पेटी 
उपरोि उचाइ र चौडाइ भन्दा बढी भए सोको उचाइ भन्दा नबढ्ने गरी मात्र ननमााण 
गनुापदाछ ।  

ग) सडक अनर्कार क्षेत्रमा पने गरी खसु्ड्कला, र् याम्प आदद समेत राख्न पाइनेछैन।  

 

35.14. सम्पदा बस्तीको सीमा नभत्र रहन ेसंरचनाको थप मापदण्ड : 
क) भकूम्पीय सरुक्षा समेतलाई दृहष्टगत गरी भवनको संरचना ननम्न मध्ये कुनै एक वा स्ट्रक्चरल 

इस्न्जननयरले सरुस्क्षत छ भनी प्रमास्णत गररददएको अन्य कुनै संरचना हनु सक्नेछाः  

o नभत्रपहि काठको फे्रम रहने गरी परम्परागत रूपमा माटोको जोडाइमा भारबहन 
गने गारो (Load Bearing Masonry) 

o नभत्रपहि कस्रक्रटको ठाडो तेसो पहिहरु प्रयोग गरी नसमेन्ट जोडाइमा भारबहन 
गने गारो (Confined Masonry) 

o स्स्टल वा कंहक्रटको फे्रम संरचनालाई कतै पनन कस्रक्रट वा स्स्टल नदेस्खन े
गरी यस स्थानीय इाँटा वा काठले छोप्नपुदाछ तथा फे्रम संरचनालाई परुा 
गनुापदाछ।  

 

35.15. सम्पदा बस्तीको सीमा नभत्र रहन े भवनको बइुाँगल, भर ्याङ्ग, मोहडा, र क्यास्न्टलेभर सम्बन्र्ी 
मापदण्ड  

क) क्यास्न्टलेभर / प्रोजेक्शन / टप: तेिो तल्लामा आफ्नो जग्गामा पनेगरी घाम, पानी छेक्ने 



v08M # sLlt{k'/, kmfNu'0f % ut], @)&& ;fn ;+Vof ! 

59 
 

वा नभरालो छानाको पाखा देखाउने प्रयोजनको लानग बढीमा तीन हफट चौडाइसम्मको 
बलेसी वा पाखा ननकाल्न पाइनेछ।  

ख) हफनननसङ्ग/मोहडा: परम्परागत रूपमा भवनको चारैनतरको बाहहरी भागको गारोमा प्रष्टसाँग 
देस्खने गरी यस स्थानीय स्चम्नी इाँटाको गारो लगाउनपुदाछ । बाहहरी गारोमा सकभर 
ननमााण सामग्रीको प्राकृनतक रङ्ग र Texture देखाउनपुदाछ । टलकदार वा अन्य 
प्रकारको रङ्ग लगाउन पाइनेछैन । बाहहरी गारोमा नसमेन्ट, चनुा आदद राखी प्लाष्टर 
गना पाइनेछैन । तर झ्याल ढोकाको हकनारा, कानेस र वाल प्लाष्टरमा चनुा सखुी 
प्लाष्टर गना सहकनेछ । राणाकालीन शैलीका घरहरुको ममात र पनुननामााणमा प्लाष्टर 
गना सहकनेछ । बाहहरी गारोमा उपयिु सामग्रीको प्रयोग गरी हटप्कार (Pointing) 
गना सहकनेछ । तर यसो गदाा घरको मोहडालाई असर नपने गरी र वररपररका 
घरहरुसाँग सामञ्जस्य हनुेगरी गनुापदाछ ।  

ग) बुाँइगल: माननस बस्नको नननमत्त बुाँइगललाई प्रयोग गररने भएमा यसमा पयााप्त मात्रामा 
भेस्न्टलेसन र प्रकाशको व्यवस्था भएको हनुपुदाछ र बुाँइगलको उचाइ होचो भागमा 
१.२ नम. र रू्री वा मानथल्लो भागमा २.३ नम. भन्दा बहढ हनुपुदाछ।  

घ) भर् याङ्ग : भर् याङ्गको चौडाइ लगायतका नापहरु परम्परागत भवनमा हनुपुने साहवकको 
नाप भन्दा कम हनुहुुाँदैन। व्यापाररक र संस्थागत भवनको प्रत्येक तल्लामा फ्लोर 
एररया २५० व.नम. भन्दा बढी र Travel Distance ३० नम. भन्दा बढी भएमा थप 
भर् याङ्ग राख्नपुदाछ ।  

 

35.16. सम्पदा बस्तीको सीमानभत्र रहन ेभवनको झ्याल ढोकाको मापदण्ड  

क) परम्परागत नेपाली शैली एवम ्आकार प्रकारका काठको झ्यालढोकाहरु हनुपुदाछ र 
घरको हरेक तल्लामा रास्खने झ्यालहरु एकै लाइनमा नमलाइ राख्नपुदाछ ।  

ख) घरको मोहडामा opening को कुल क्षेत्रफल मोहडाको कुल क्षेत्रफलको ५०% सम्म 
राख्न सहकनेछ । Load bearing structure मा ननमााण हनुे सबै झ्याल ढोकाहरु 
मोहडाको हकनाराबाट ३ हफट छोडेर मात्र राख्नपुदाछ । यसरी ३ हफट नछोनडएको 
अवस्थामा झ्याल ढोकाको वररपरर बाहहरबाट नदेस्खने गरी काठ वा प्रवनलत 
कस्रक्रटको बक्स फे्रम ननमााण गनुापदाछ ।  

ग) झ्याल ढोकाको चौडाइ र उचाइ परम्परागत नेपाली शैली एवम ्आकार प्रकारको 
नबजोरमखुी हनुपुदाछ । बइुाँगलमा परम्परागत झ्यालहरु राख्नपुदाछ, भ ुाँइ तल्लामा 
एकमखेु झ्याल मात्र राख्नपुदाछ। अन्य नबजोरमखुी झ्यालको हकमा प्रनत कबल २ 
हफट ६ इन्चका दरले न्यूनतम चौडाइ कायम गनुापदाछ। लाम्चो झ्याल ढोकाको 
चौडाइ र उचाइको अनपुात १:१.५ देस्ख १:२ सम्म हनुपुदाछ । आाँखी झ्यालको 
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हकमा 
त्यस्ता 

झ्यालहरु ३ 
हफट × ३ हफट 
भन्दा सानो 

हनुपुदाछ। 
सानबक 

झ्यालढोका 
र सोही शैलीमा बनाइएका नयााँ झ्याल ढोकाको प्रयोगलाई 
आवश्यकता अनसुार प्रोत्साहहत गना सहकनेछ ।  

घ) ढोकाको खापाहरु काठको हनुपदाछ, फलामे रोनलङ्ग सटर, 

गेट आदद राख्न पाइनेछैन ।  

ङ) झ्यालमा नग्रल वा जाली राख्न चाहेमा बाहहरबाट नदेस्खन े
गरी झ्यालको खापाले छोहपने गरी बनाउनपुदाछ ।  

च) झ्याल ढोकाको खापाको खलु्ने भाग पूणा रूपमा आफ्नै 
जग्गामानथ पनेगरी बनाउन ुपदाछ ।  

 

 

 

35.17. सम्पदा बस्तीको सीमा नभत्र रहन ेभवनको छाना सम्बन्र्ी मापदण्ड  

क) घरको छाना स्झाँगटी वा टायलले छाएको परम्परागत दइु पाखे शैलीको हनुपुदाछ । 
तर ननमााण हनु ेघरजग्गाको तीनैनतर अरुको घरले घेररएको भएमा सडकतफा  एक 
पाखे छाना राख्न ेअनमुनत ददन सहकनेछ ।  

ख) मूल सडकमा मोहडा चौडा र पछानडनतर लामो भएको घरको हकमा छाना बनाउाँदा 
२५ देस्ख ३० नडग्रीको ढल्काइले छानाको मानथल्लो भागको उचाइ १०.६७ नम. 
(३५ हफट) भन्दा बढी हनुे भएमा त्यसरी ढल्काइ भएकोछाना १०.६७ नम. उचाइ 
पगु्ने भागको दवैुतफा  मात्र स्लोप छाना रहने गरी बीचको भाग खाली छोड्न अनमुनत 
ददन सहकनेछ । सो खाली भागमा कुनै प्रकारको ननमााण गना पाइने छैन ।  
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ग) ननयमानसुार ननमााण गना पाउने अस्न्तम तल्लामनुन मात्र चोक र बाटोतफा  बाहेक ९० 
से.नम.सम्म चौडाइ भएको बलेनी पाखा आफ्नै जग्गामा पनेगरी ननकाल्न पाइनेछ । 
पाखा सकभर दायााँबायााँको घरको पाखा र बलेनीसाँग सटाएर नमल्ने गरी बनाउन ुपनेछ 
। भवनको बलेनी पाखा, मूल छाना र भर् याङ्ग छोप्ने भाग समेत २५ देस्ख ३० नडग्रीको 
कोणमा ढल्कने गरी बनाउन ुपनेछ । छानामा सामान्य वा कलात्मक टुाँडाल राख्नपुनेछ 
।  

घ) छानाको बनावटले नछमेकीलाई बार्ा पनुा हुाँदैन । छाना र बाहहरी भागमा पानी ट्यािी, 
नडस एस्न्टना, एयर कस्न्डसन सेट, कुलर सेट, सोलार सेट आदद सडक तथा चोकबाट 
देस्खने गरी राख्न पाइने छैन । त्यस्ता सहुवर्ाहरु सडक तथा चोकबाट नदेस्खने गरी 
वा भवनको वस्तकुलामा प्रनतकूल असर नपने गरी राख्न े नगरपानलकाले ननदेशन ददन 
सक्नेछ ।  

ङ) दईुपाखे छानाकै शैलीमा स्झाँगटी वा टायल रङ्गको जस्ता पाता (CGI Sheet) को छाना 
लगाउने अनमुनत ददन सहकनेछ ।  

 

35.18. सम्पदा बस्तीको सीमा नभत्र रहन ेभवनको बादाली, कानेस र कौशी ननमााणको मापदण्डाः  

क) बादाली: सामान्यतया तेस्रो तल्लामा बढीमा ९० से.नम. सम्म बाहहर ननस्कन ेगरी आफ्नै 
जग्गामानथ पनेगरी मात्र काठको बादाली बनाउन सहकनेछ । मखु्य सडक वा सावाजननक 
चोकसाँग जो नडएका घरहरुको त्यस तफा को मोहडामा घरनभत्र पनेगरी बादाली वा बरण्डा 
बनाउन पाइने छैन । कुनै पनन चोक, गल्ली वा सडकमानथ पनेगरी बादाली ननकाल्न पाइन े
छैन । पछानडको ननजी जग्गातफा  २ नमटरको सेटव्याक छोडी १ नमटरसम्म चौडाइ भएको 
बादाली पहहलो तल्लादेस्ख राख्न सहकनेछ ।  
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ख) कानेस: घरको प्रत्येक तल्ला छुहिने गरी गारोको सतहबाट बढीमा २३ से.नम.सम्म बाहहर 
ननस्कने गरी कानेस राख्न सहकनेछ । कानेस दााँयाबााँयाको घरसाँग नमल्नेगरी बनाउन ुपनेछ 
। भवनको शैली अनसुार कानेस सादा वा बिेुदार इाँटाको वा काठको वा चनुा सकुी 
प्लाष्टर गरी वररपररका अन्य भवनहरुसाँग सामञ्जस्य हनुेगरी राख्न सहकनेछ ।  

ग) कौशी : अनर्कतम उचाइसम्म ननमााण गने भएमा अस्न्तम (चौथो) तल्लामा छानाको कुल 
क्षेत्रफलको एक नतहाइ क्षते्रफल बराबर सम्मको कौशी ननमााण गना सहकनेछ ।  

 

35.19. सम्पदा बस्तीको सीमानभत्र बन्न ेभवनको ममात, तल्ला थप, प्रवलीकरण र पनुाः ननमााण सम्बन्र्ी 
कायाहरु  

क) पहहले नै ननमााण भइ सकेका आर्नुनक आकार प्रकारका भवनहरुमा तल्ला थप्ने वा ममात 
काया गनुा परेमा त्यसरी नननमात भागलाई समेत यसै मापदण्ड बमोस्जम सच्याउने गरी मात्र 
थप ननमााण वा ममात गना ददइनेछ ।  

ख) परम्परागत शैलीका वस्त ुकलात्मक हवशेषता भएका भवनहरुको संरक्षण गना प्रोत्साहहत 
गररनेछ ।  

ग) भवनहरुको पनुननामााणलाई भन्दा सामान्य ममात वा प्रवलीकरण गरेर प्रयोग गना सहकने भए 
त्यस्तो कायालाई प्राथनमकता ददइनेछ ।  

घ) भवनहरु ममात, प्रवलीकरण वस्तनुनामााण गदाा साहवक बमोस्जमकै शैली र स्वरुप कायम गनुा 
पनेछ ।  

ङ) सरु्ार गने भवन वररपररको ऐनतहानसक एवं वस्त ु
कलात्मक महत्व र वातावरणलाई प्रनतकूल 
प्रभाव पारी रहेको भवनको भाग वा 
हवशेषताहरुलाई भन े सच्याएर मात्र ननमााण 
गना स्वीकृनत ददन सहकनछे । यसरी सच्याउने 
भवनको खासगरी नाप, उचाइ, रङ्ग, ननमााण 
सामग्री, झ्यालढोका, छाना जस्ता भागहरुको अवस्स्थनत इत्याददको हकमा पनन खाली जग्गामा 
बनाइने भवनको ननमााण सम्बन्र्ी मापदण्ड लाग ुहनुेछ ।  

 

35.20. सम्पदा बस्तीको सीमानभत्र खलुा के्षत्रको व्यवस्थापन 

क) हकत्ता नापी नक्सामा देखाइएको र हाल भइरहेको सावाजननक खलु्ला क्षेत्र जस्तै ख्याः, 
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चकु, चौर, उद्यान, पोखरी र पोखरीको नडल आददलाई संरक्षण र सम्बद्धान गने बाहेक 
अन्य कुनै पनन प्रकारको स्थायी वा अस्थायी भवन, टहरा, पखााल आदद ननमााण गना पाइन े
छैन ।  

ख) चोक गल्ली तथा सडकमानथ पनेगरी क्यास्न्टलेभर, बादाली, कोठा, आदद ननकाल्न पाइन े
छैन । चोकको पेटीलाई चोककै हहस्सा मानननेछ ।  

ग) सडक सतह कायम गदाा सडक तफा बाट पानी नपस्ने गरी चोकको सतह सडकको 
केन्रीय रेखाको सतह भन्दा कस्म्तमा १५ से.नम. मानथ पनेगरी नमलाउन ुपनेछ ।  

 

35.21. सम्पदा बस्तीको सीमा नभत्र महत्त्वपूणा भवन संरक्षण  

क) बस्तीमा कलात्मक वस्तकुलाको दृहष्टले अनत महत्व राख्न ेखालको मोहड भएको कुनै भवन 
भएमा र सम्बस्न्र्त ् वडा कायाालयबाट संरक्षण गनुापने भनी लेखी आएमा त्यस्ता भवनको 
साहवक मोहडालाई भत्काउन र नबगारी भागबण्डा, बेच नबखन गरी नयााँ भवन बनाउन पाइन े
छैन ।  

ख) साहवक मोहडा यथावत कायम रहने गरी ममात सरु्ार र पनुाः ननमााण गना ददइनेछ ।  

ग) वडाबाट त्यस्ता भवनहरुको लगत तयार गनुापने र त्यस्ता भवनको घर र्नीको बेवास्ताबाट 
क्षनत हनुे आशंका भएमा उस्चत क्षनतपूनता ददइ  नगरपानलकाले खररद गना सक्नेछ ।  

 

35.22. सम्पदा बस्तीको सीमा नभत्र हररत के्षत्रको संरक्षण  

क) परम्परागत हररयाली क्षेत्रलाई स्पष्टसाँग सीमािन गरी संरक्षण गनुा पदाछ । यस्ता क्षेत्रलाई 
त्यसको मूल स्वरूपमै सावाजननक स्थलको रूपमा संरक्षण गनुा पदाछ ।  

ख) हररयाली क्षेत्र भनी सीमािन गररएको क्षेत्र तथा कुनै पूजाआजा आददको लानग छुट्याइएको 
फूलबारी, उद्यान, बगैँचा, पोखरी आददमा समेत कुनै प्रकारको ननमााण गना ददइने छैन । 
त्यस्तो क्षेत्रनभत्र परम्परागत छपाइ भएको स्थानमा आवश्यकता अनसुार प्राकृनतक सामग्री 
प्रयोग गरी छपाइ गना सहकनेछ ।  

  

35.23. सम्पदा बस्तीको सीमानभत्र राहत के्षत्रको संरक्षण  

क) प्राकृनतक वा अन्य हवपद्का बखत तत्काल भवन खाली गना नसहकन ेवा सरुस्क्षत नहनु े
भवन प्रयोग कतााहरुलाई तत्काल राख्नको लानग  नगरपानलकाले कुनै स्थान हवशेषलाई 
राहत क्षेत्र भनी तोक्न सक्नेछ। यसरी तोहकएको राहत क्षेत्रमा अन्य कुनै व्यापार, 

व्यवसाय, सभा, सम्मेलन जस्ता कुनै पनन गनतहवनर् सञ्चालन गना ददइने छैन ।  

ख) राहत क्षेत्रलाई सर्ैँ खलुा राख्न ुपनेछ । यस क्षेत्रमा कुनै पनन प्रकारको भौनतक संरचना 
ननमााण गना पाइने छैन ।  
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35.24. सम्पदा बस्तीको सीमानभत्र सतह सरु्ार सम्बन्र्ी मापदण्ड  

क) परम्परागत बाटो र वररपररका घरहरुको सतह कायम राख्न परम्परागत बस्तीमा 
सडकको सतह ननरन्तर बढ्दै जाने नबटुनमन (हपच) जस्ता सामग्रीहरुबाट सतह सरु्ार गना 
ददइने छैन ।  

ख) यस प्रयोजनको लानग  नगरपानलकाले सम्पदा बस्तीमा पने सडक तथा बाटोको सतहको 
अनभलेख राख्नछे ।  

 

35.25. सम्पदा बस्तीको सीमानभत्र परम्परागत पानीको स्रोतको व्यवस्थापन  

क) परम्परागत पानीको महुान, ननकास, प्राकृनतक ताल, र्ाप, नदी, पोखरी, र्ारा, कुवा, कुण्ड, ढुङ्गेर्ारा, 
इनार आदद मास्ने वा प्रनतकूल असर पनेगरी कुनै पनन संरचना ननमााण गना ददइने छैन ।  

ख) सावाजननक इनार, पोखरी, ढल, सावाजननक महत्वको स्थान आददबाट छोड्नपुने सेटव्याकको 
न्यूनतम दूरी ननम्नानसुार हनुेछ : 

ग) पोखरी जलाशयको नडलबाट ५ नमटर  

घ) कुवा, ढुङ्गेर्ारा, सीमाबाट ४ नमटर  

ङ) इनारको बाहहरी घेराबाट ४ नमटर  

च) कुलोको केन्ररेखाबाट ४ नमटर  

छ) साहवकका घरहरुको सेटव्याक मानथ उल्लेख भए भन्दा फरक रहेको अवस्थामा साहवक 
बमोस्जम नै कायम गररनेछ ।  

 

35.26. सम्पदा बस्तीको सीमानभत्र बस्तीको स्वरुप सम्बन्र्ी मापदण्ड  

क) नबजलुी, टेनलफोन आददको हवतरण प्रणाली, तार, क्यानबन, पानी ट्यािी, पाइप आददलाई परम्परागत 
बस्तीको स्वरुपसाँग सामञ्जस्य हनुेगरी सकभर जनमनमनुन राख्न ेगरी नमलाउन ुपनेछ । ऐनतहानसक 
स्थलको वातावरणको दृष्य प्रदूषण नहनुे गरी नगरपानलकाले तोकेको स्थानहरुमा मात्र 
ट्रान्सफमार आदद जडान गनेछ ।  

ख) सडक छेउमा वषाात्को पानी बग्ने बाहेक अन्य ढललाई खलु्ला देस्खने गरी छोड्न ुहुाँदैन । 
सडक ढलमा वषाात्को पानी बाहेक अन्य प्रयोजनको फोहर पानी वा शौचालयको ननकास जोड्न 
ददइने छैन । 

ग) सावाजननक वा अर्ा सावाजननक स्थलहरुमा दृष्य प्रदूषण नहनुे गरी सडक बत्ती जडान गनुा 
पनेछ।त्यस्ता सडक बत्तीका तारहरु बाहहरबाट नदेस्खने व्यवस्था नमलाउन ुपनेछ । हवशेष 
अवसर तथा पवामा भने त्यस स्थानको परम्परागत स्वरुप झल्कने हकनसमले नबजलुी वा 
बत्तीहरुको व्यवस्था गना सहकनेछ ।  

घ) कुनै पनन भवनमा नगरपानलकाको स्वीकृनत हवना टावर तथा एन्टेना आदद जडान गना पाइन े
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छैन । यस्तो स्वीकृनत ददाँदा सो जडान भएको उपकरणको कारणले भवनको परम्परागत मूल्य, 

संरचना र सरुक्षामा कुनै प्रनतकूल असर नपने कुरा सनुनस्ित गनुापनेछ ।  

ङ) स्मारक क्षेत्रमा होनडाङ्ग बोडा, पम्प्लेट, पोष्टर, ब्यानर, वालपेस्न्टङ्ग आदद राख्न वा टााँस्न पाइने छैन 
। तर व्यापाररक प्रनतष्ठान वा कायाालयहरुलाई ननस्ित स्थानमा तोहकएको आकार प्रकार र 
स्वरूपमा साइन बोडासम्म राख्न ेअनमुनत ददन सहकनछे ।  

 

35.27. सम्पदा बस्तीको सीमानभत्र हररत प्रहवनर् सम्बन्र्ी मापदण्ड  

क) दीगो भवन प्रहवनर् र स्वच्छ सहरको लानग प्रभावकारी हनुे सोलार प्यानलेको प्रयोग, न्यून काबान 
उत्सजान हनुे प्रहवनर् र ननमााण सामग्रीको प्रयोग गने, आकासे पानी सिलन, ग्राउण्ड ररचाजा जस्ता 
उपायहरुको अवलम्बन सावाजननक भवनको हकमा अननवाया हनुेछ भने ननजी भवनहरुमा यस्तो 
प्रहवनर्को प्रयोग गनालाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

ख) यस्तो प्रहवनर्को प्रयोग गदाा बस्तीको परम्परागत स्वरूपमा प्रनतकूल असर नपने व्यवस्था गनुा 
पनेछ ।  

 

35.28. सम्पदा बस्तीको सीमानभत्र हाल साहवक गना बन्देज  

क) सावाजननक, ऐलानी, पनता, नदी, नाला, राजकुलो, बाटो, चौतारा, चोक र वनक्षेत्र आदद तथा अन्य 
परम्परागत खलु्ला क्षेत्र एवम ्सरकारी जनमनको साहवकको क्षेत्रफल र सडकको साहवकको 
चौडाइ घटने गरी ननजी जग्गाहरुको हालसाहवक गररने छैन ।  

 

35.29. सम्पदा बस्तीको सीमानभत्र परम्परागत छपाइ सम्बन्र्ी व्यवस्था  

क) सावाजननक तथा अर्ासावाजननक स्थलहरुमा नतनीहरुका बाटोको छपाइ परम्परागत नै कायम 
राख्न ुपनेछ र त्यस्ता छपाइ लोप भइसकेको स्थलमा पनन इाँटा वा ढुङ्गाको प्रयोग गरी स्थान 
सहुाउाँदो परम्परागत छपाइ कायम गनुा पनेछ ।  

ख) बाटो तथा चोकहरुमा नयााँ छपाइ गदाा छपाइको सतह उकासेर स्मारक तथा ऐनतहानसक 
भवनमा प्रनतकूल असर पानुा हुाँदैन ।  

ग) साहवक बाटो तथा चोकहरुको ममात वा पनुननामााण गनुा परेमा परुानै सामग्री वा परुानोसाँग मेल 
खाने नयााँ सामग्रीको प्रयोग गनुापनेछ । यसरी ननमााण गररने सतह सकेसम्म जनमनमनुन पानी 
पनुभारण गना सहकने प्रकारको हनु ुपनेछ । यस्ता छपाइमा प्रयोग हनुे सामग्री अनरुुप त्यसको 
सरसफाइको हवनर् पनन अपनाउन ुपनेछ ।  

घ) वररपररका घर तथा संरचनालाई असर पने हनुाले बाटो, चोक तथा सावाजननक क्षेत्रको सतह 
नउकास्ने गरी ननमााणवा ममात गनुापनेछ ।  

 

35.30. सम्पदा बस्तीको सीमानभत्र जग्गा खण्डीकरण सम्बन्र्ी मापदण्ड  
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क) साहवकमा कायम भइरहेको प्लटको क्षेत्रफललाई खण्डीकरण गनुापदाा दईु आना दईु पैसा (८० 
वगा नम.) भन्दा कम क्षेत्रफल कायम हनुेगरी हकत्ताकाट गना ददइने छैन । सोभन्दा कम 
क्षेत्रफल कायम हनुसक्न ेगरी एकै भवनमा अनतररि भ¥याङ्ग राख्न ेगरी भवन ननमााण गने 
स्वीकृनत समेत प्रदान गररने छैन ।  

ख) जग्गाको स्वानमत्व काननु बमोस्जम रे्रै व्यस्िको नाममा बााँड्न ुपने अवस्थामा समेत जग्गाको 
हकत्ता उस्ल्लस्खत क्षेत्रफल भन्दा कम हनुे भएमा संयिु स्वानमत्व मात्र कायम गररनेछ ।  

 

35.31. सम्पदा बस्तीको सीमानभत्र खस्ण्डत स्वानमत्व सम्बन्र्ी व्यवस्था  

क) भवनको स्वानमत्व कुनै हकनसमले खस्ण्डत भइसकेको भए तापनन भवनको बाहहरी स्वरूपमा 
खण्डीकरण भएको देस्खने गरी ननमााण वा ममात संभार वा पनुननामााण गना स्वीकृनत ददइने छैन 
।   

ख) एकाघरका अंस्शयार बीच भागबण्डा भएको अवस्थामा समेत बाहहरी स्वरूपमा फरक पनेगरी 
तल्ला थप्न, झ्यालढोका टुक्रा गना पाइने छैन । यस सम्बन्र्मा अंस्शयार बीच सहमनत कायम 
हनु नसकेमा आफू मध्येबाट मनोनीत मध्यस्थ कतााले सहज कतााको भनूमका ननवााह गनेछ । 
मध्यस्थ कतााबाट पनन सहमनत कायम गराउन नसहकएको संरचनालाई  नगरपानलकाले न्यूनतम 
प्रचनलत मूल्य ननर्ाारण गरी घर र्नीहरुबाट आफैँ ले वा सावाजननक नललाम बढाबढ गराइ 
खररद नबक्री गना सक्नेछ ।  

 

35.32. सम्पदा बस्तीको सीमानभत्र ध्वनन ननयन्त्रण, आवगमन, स्मारकको सरुक्षा, तथा परम्परागत उपयोग 
सम्बन्र्ी व्यवस्था  

क) ध्वनी ननयन्त्रण: पाटी प्यालेस, िव्य दृष्य कायाक्रम, र्ानमाक प्रवचन आदद आयोजना हनुे सबै 
प्रकारको स्थायी वा अस्थायी भवन तथा संरचनाहरुमा ध्वनन प्रदूषण नहनुे व्यवस्था गनुापनेछ 
।  

ख) आवागमन : सम्पदा क्षेत्रको संरचनात्मक सरुक्षाको लानग तोहकएका सावाजननक तथा अर्ा 
सावाजननक स्थलहरुमा पैदल यात्रालाई प्राथनमकता ददइनेछ । प्राचीन बस्तीनभत्र आपत्कानलन 
सेवा जस्तै – दमकल, एम्बलेुन्स बाहेक अन्य मोटर गाडी चलाउन ददइने छैन । ननमााण सामग्री 
ढुवानी तथा खानेपानी ट्यािर जस्ता अत्यावश्यकीय सेवा ददने सवारी सार्नहरु सामान्यतया 
बेलकुी ८ बजेदेस्ख नबहान ८ बजेसम्म चलाउन ददन सहकने छ ।  

ग) स्मारकको सरुक्षा: ननमााणार्ीन भवन वररपररको स्मारक तथा ऐनतहानसक भवनमा प्रनतकूल असर 
नपने गरी ननमााण गनुा पनेछ तथा ननमााणको क्रममा स्मारकको सरुक्षामा ध्यान ददन ुपनेछ । 
स्मारकहरुमा कुनै प्रकार को पोष्टर, सूचना, नभते्त लेखन, प्रचार सामग्री आदद टााँस्न वा प्रयोग गना 
ददइने छैन ।  



v08M # sLlt{k'/, kmfNu'0f % ut], @)&& ;fn ;+Vof ! 

67 
 

घ) अस्ग्न ननयन्त्रण र सरुक्षाका उपाय (Fire Hydrant Safety Measures): अस्ग्न ननयन्त्रण र सरुक्षाका 
लानग राहष्ट्रय भवन संहहता २०६० अनसुारको ननकास मागा (Escape Route) को व्यवस्था गनुा 
पनेछ ।  

ङ) नछमेकी घरको सरुक्षा: ननमााणको क्रममा लहरै घरहरु भएमा बीचमा घर बनाउाँदा नछमेकी 
घरमा कुनै प्रकार को क्षनत नहनुे गरी सरुक्षाको व्यवस्था गनुा पनेछ । नयााँ ननमााणको क्रममा 
नछमेकीको घरमा कदास्चत कुनै क्षनत हनु गएमा पूवा अवस्था कायम हनुेगरी ममात सम्भार 
गररददन ुपनेछ ।  

च) परम्परागत उपयोगलाई प्रोत्साहन: सावाजननक तथा अर्ा सावाजननक स्थानहरुको परम्परागत 
प्रयोजन र उपयोगलाई प्रोत्साहहत गररनेछ । त्यस्ता स्थानहरुमा परम्परागत संस्कार, जात्रा 
तथा पवा, मेलाहरुलाई कुनै प्रकारले बार्ा परु् याउन ुहुाँदैन । तोहकएको स्थान बाहेक अन्य 
चोक, ननी जस्ता सावाजननक स्थानहरुलाई पाहका ङ्ग, व्यावसाहयक सामग्रीको सञ्चय तथा व्यवसाय 
सञ्चालनको लानग प्रयोग गना ददइने छैन ।  

छ) कृहष क्षेत्रलाई प्राथनमकता ददनपुने: सम्पदा बस्तीनभत्र कृहष क्षेत्र सीमाहित भएमा त्यसको 
सांस्कृनतक तथा प्राकृनतक महत्वलाई दृहष्टगत गरी परम्परागत कृहष क्षेत्रलाई संरक्षण गनुा पनेछ 
। यसनभत्र खेतका बनोट तथा बालीका प्रकार आदद समेत पदाछन । सम्पदा बस्ती नभत्रको 
कृहष क्षेत्रमा उि क्षेत्रलाई कुनै असर नपने गरी मात्र ननमााण काया गने स्वीकृनत ददइनेछ ।  

 

35.33. सम्पदा बस्तीको सीमानभत्र भवन एकीकरण )House Pooling) सम्बन्र्ी मापदण्ड  

क) भवन एकीकरण हवनर्बाट परुाना तथा ऐनतहानसक सहरी क्षेत्रको पनुहवाकास तथा पनुरुत्थान 
गना सहकनेछ । यसको लानग भवन एकीकरण गना स्वीकृनत ददाँदा प्रस्ताहवत बाटोको चौडाइ 
र कुल क्षेत्रफल साहवक बाटोको चौडाइ र कुल क्षेत्रफल भन्दा कम नहनु ेगरी गनुा पनेछ 
तथा साहवक भवनहरुको समूहले चचेको आकार र पदचाप (Foot Print) साहवक बमोस्जम नै 
कायम गनुा पनेछ ।  

ख) भवन एकीकरण आयोजना सञ्चालन गदाा चोकहरुको साहवक नाप, आकार र स्वरूपमा कुनै 
पररवतान गना पाइने छैन ।  

 

35.34. सम्पदा बस्तीको सीमानभत्र ननषनेर्त हक्रयाकलापहरु  

सम्पदा बस्तीमा ननम्न उद्योग व्यवसायहरु ननषरे् गररएको छ  : 

क) सनमल तथा काठ स्चने मेनसन प्रयोग गना,  
ख) वातावरण दूहषत वा प्रनतकूल असर पने हक्रयाकलापहरु सञ्चालन गना,  
ग) ग्यास, पेट्रोल, दाउरा, कोइला, महितेल जस्ता प्रज्वलनशील पदाथा र हवस्फोटक तथा रासायननक 

पदाथा व्यापाररक दृहष्टकोणबाट सञ्चय र नबक्री हवतरण गना,  
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घ) व्यापाररक दृहष्टकोणबाट नभनडयो प्रदशान गना,  
ङ) ननमााण सामग्रीहरु जस्तै नसमेन्ट, इाँटा, छड, जस्ता पाता आददको पसल राख्न,   

च) तोहकएको ठाउाँ बाहेक अन्य ठाउाँमा घमु्ती वा स्थायी तरकारी पसल राख्न,  

छ) कााँचो माछा, मास ुबेच्ने पसल तथा मोटरसाइकल, मोटर, ठेला आदद ममात गने पसल राख्न,  

ज) नग्रल वा वेस्ल्डङ्ग सम्बन्र्ी उद्योग वा वका शप सञ्चालन गना,  
झ) कुखरुा, हााँस वा चौपाया (गाई, भैसी, वङ्गुर आदद) पालन सम्बन्र्ी उद्योग सञ्चालन गना । 

 

35.35. सम्पदा बस्तीमा भवनको नक्सा तयार गने तथा ननमााण सपुरीवेक्षणको व्यवस्था  

क) भवन ऐन, २०५५ को दफा ८ अनसुार क र ख वगाका भवनहरुको ढााँचा, नक्सा, स्ट्रक्चर तथा 
हवशेष सहुवर्ाहरुको नडजाइन र ननमााण सपुरीवेक्षण नेपाल इस्न्जननयररङ्ग पररषद्को दताावाला 
आहका टेक्ट वा इस्न्जननयर बाट गराउन ुपनेछ ।  

ख) नेपाल इस्न्जननयररङ्ग पररषद्ले व्यवसाहयक अनमुनत प्रदान नगरुन्जेल क र ख वगाको भवनको 
लानग पररषद्मा नाम दताा भएका सम्बस्न्र्त ् हवषयको इस्न्जननयरबाट स्ट्रक्चर तथा हवशेष 
सहुवर्ाहरुको नडजाइन गराउन ुपनेछ ।  

ग) ग र घ वगाका भवनको लानग भवन हवर्ामा कमसेकम प्रमाणपत्र तह वा नडप्लोमा उत्तीणा 
गरेको प्राहवनर्कबाट भवनको ढााँचा र नक्सा तयार तथा ननमााण सपुररवेक्षण गराउन ुपनेछ ।  

 

रष्टव्य : क र ख वगाको भवनलाई सम्बस्न्र्त ् प्राहवनर्क हवज्ञले सरुस्क्षत छ भनी नडजाइन तथा 
एनालाइनसस समेत प्रस्ततु गरी प्रमास्णत गरेमा त्यस्तो भवनको हकमा भवन संहहताको Mandatory 

Rule of Thumb का प्रावर्ानहरु लाग ुहनुे छैनन ्। 

 

35.36. भवनको प्रयोग पररवतान सम्बन्र्ी व्यवस्था  

क) भवन ननमााणको स्वीकृनत नलाँदा उल्लेख गररएको भवन वा पररसरको प्रयोगमा पररवतान गनुा 
परेमा ननमााण स्वीकृनत प्रदान गने संस्थामा ररतपूवाकको ननवेदन ददनपुनेछ ।  

ख) आवासीय भवनको भ ुाँइ तल्लामा सम्पदा बस्तीको चाररनत्रक हवशेषता अनरुुपका परम्परागत 
सीपसाँग सम्बस्न्र्त ्लघ ुउद्यम तथा ज्यासल वा पसल आदद सञ्चालन गरे पनन त्यस्तो भवनलाई 
आवासीय प्रयोजनको भवन नै मानननेछ । भउूपयोग, संरचनात्मक सरुक्षा तथा यस मापदण्डका 
अन्य सान्दनभाक प्रावर्ानहरुको पालना हनुपुने अवस्थामा मात्र त्यसरी प्रयोग पररवतानको 
स्वीकृनत ददन सहकनेछ अन्यथा सो भवनमा पूवा स्वीकृत प्रयोग नै स्वताः कायम हनुेछ ।  

ग) स्वीकृनत हवना उपयोग पररवतान गरेमा  नगरपानलकाले आर्ारभतू सावाजननक सेवाहरुबाट बस्ञ्चत 
गना सम्बस्न्र्त ् ननकायलाई लेखी पठाउनेछ तथा त्यस्ता ननकायहरुले लेखी आए बमोस्जम 
गनेछन ।  
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35.37. माटो परीक्षणको व्यवस्था  

क) सम्पदा बस्तीमा ५ तल्ला भन्दा अग्ला सावाजननक भवन ननमााण गना अननवाया रूपमा सहरी 
हवकास मन्त्रालयले जारी गरेको माटो परीक्षण ननदेस्शका अनसुार गनुा पनेछ ।  

ख) खानी तथा भगूभा हवभागले नेपाल राजपत्रमा प्रकास्शत गरी ननषरे् गरेका क्षेत्रमा भवन ननमााण 
गना पाइने छैन ।  

 

 

35.38. ननमााण व्यवस्थापन : 

क) सम्पदा बस्तीको संरक्षण र ननमााण अनमुनत प्रदान गने कायामा संलग्न रहने गरी  नगरपानलकाले 
तोहकएको योग्यता पगेुको संरक्षण अनर्कृत ननयिु गनेछ।  

ख) घरपररवार र समदुाय दवैुको प्राकृनतक जोस्खमहरुसाँग सामना गने क्षमता वहृद्ध गना प्रस्शक्षण 
कायाक्रमहरुको माध्यमबाट समदुायमा पयााप्त जानकारी ददन र हवपद्साँग जझु्ने क्षमता हवकास 
गना  नगरपानलकाले उपयिु कायाक्रमहरु सञ्चालन गनेछ ।  

ग) घरर्नीले भकूम्प प्रनतरोर्ात्मक भवन ननमााण सम्बस्न्र् आर्ारभतू तानलम नलइ सूचीकृत भएको 
कस्म्तमा एक जना कानलगढलाई भवन ननमााण सपुरीवेक्षण कायामा संलग्न गराउन ुपदाछ ।  

घ) सम्पदा बस्तीको सम्बद्धानबाट लोपोन्मखु राहष्ट्रय सम्पदा र संस्कृनतको महत्व र गररमा कायम 
राख्न सहयोग हनुे भएकोले  नगरपानलकाले घरर्नीलाई कर छुट, नक्सा दस्तरुमा कमी, स्थानीय 
प्रहवनर् र ननमााण सामग्रीको प्रयोगमा लागत सहभानगता जस्ता उत्प्ररेणा जगाउने कायाहरु गनेछ 
।  

 

35.39. सम्पदा बस्ती संरक्षण गरुु योजना  

क) यस नगरपानलकाले सम्पदा बस्तीहरुको संरक्षणको लानग बस्तीको भौनतक संरचना र 
जनसास्रख्यक लगत सहहत यो मापदण्ड लाग ुहनुपुने एक वषानभत्र बस्ती संरक्षण गरुु योजना 
तजुामा गरी नगर पररषद बाट स्वीकृत गराउनेछ । स्वीकृत गरुु योजना हवपरीत हनुेगरी कुनै 
पनन प्रकारको ननमााण काया गना पाईनेछैन ।  

ख) गरुु योजना तजुामा गदाा पानीको महुान तथा स्रोतल्लाई पनुस्र्थापना गने, मोटर गाडीको प्रवेश 
ननषनेर्त क्षेत्र अहित गने, त्यस्तो क्षेत्र वररपररको उपयिु स्थानमा पयााप्त पाहका ङ्ग स्थल ननर्ाारण 
गने, संरस्क्षत हररत क्षेत्र, सावाजननक खलु्ला क्षेत्र आदद अहित गने जस्ता कायाहरु समेत गनुापदाछ 
।  

ग) नगरपानलकाले गरुु योजना तथा मापदण्ड तजुामा गदाा सावाजननक सनुवुाइ गराउनपुनेछ ।  
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पररच्छेद – २४ 
25. प्रारस्म्भक वातवरणीय परीक्षण (IEE) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याड्कन (EIA) सम्वन्र्ी मापदण्डाः 

यस नगरक्षेत्रमा देहाय वमोस्जमको भवन संरचना ननमााण गनुापूवा प्रारस्म्भक वातवरणीय परीक्षण 
(IEE) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याड्कन (EIA) गनुापदाछ। 

25.1. प्रारस्म्भक वातवरणीय परीक्षण (IEE) गनुापनेाः 
क) ५००० वगा नमटर क्षेत्रफल भन्दा मानथ १०,००० वगानमटर क्षेत्रफल सम्मको Built Up 

Area वा Floor Area भएको Residential, Commercial and their Combination भवन ननमााण 
गना,   

ख) १००० देस्ख २००० जना माननसहरु एकैपटक आगमन तथा ननगमन हनुे नसनेमा हल, 
नथएटर, Community Hall, Stadium, Concert Hall, Spot complex, आदद ननमााण गना,  

ग) १ हेक्टर देस्ख ४ हेक्टरसम्मको क्षेत्रमा आवास हवकास गना, 
घ) १० हेक्टर देस्ख १०० हेक्टरसम्मको जग्गा हवकास आयोजना सञ्चालन गना, 
ङ) १० हेक्टर भन्दामानथ Hard Surface Pavement, (जस्तै Dry port, Bus park, parking lot 

आदद) ननमााण गना,   

च) २०,०००, घननमटरभन्दा मानथ माटो पनेु तथा माटो काटी site develop गना,  

छ) १० तल्ला वा २५ नमटर अग्लोदेस्ख १६ तल्ला वा ५० नमटर अग्लोसम्मका भवनहरू ननमााण 
गना, 

ज) ५० देस्ख १०० बेड क्षमतासम्मको होटल स्थापना र सञ्चालन गना, 
झ) २५ देस्ख १०० शैयासम्मको अस्पताल वा ननसाङ होम वा स्चहकत्सा व्यवसाय (अध्ययन 

अध्यापन समेत) सञ्चालन गना। 

 

25.2. वातावरणीय प्रभाव मूल्याड्कन (EIA) गनुापनेाः 
क) दशहजार (१०,०००) वगानमटर क्षेत्रफलभन्दा मानथको Built Up Area वा Floor Area 

भएको, Residential, Commercial and their Combination भवन ननमााण गना, 
ख) दईुहजार (२०००) जनाभन्दा बढी माननसहरु एकैएटक आगमन तथा ननगमन हनुे नसनेमा 

हल, नथएटर, Community Hall, Stadium, Concert Hall, Spot Complex ननमााण गना, 
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ग) ४ हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रमा आवास हवकास गना, 
घ) १०० हेक्टर भन्दा मानथको जग्गा हवकास आयोजना सञ्चालन गना, 
ङ) १६ तल्ला वा ५० नमटर भन्दा मानथका भवनहरू ननमााण गना, 
च) १०० बेड क्षमताभन्दा बढीको होटल ननमााण स्थापना र सञ्चालन गना, 
छ) कृहषयोग्य भनूममा सहरीकरण योजना सञ्चालन गना, 
ज) १०० शैया भन्दा बढीको अस्पताल वा ननसाङ्ग होम वा स्चहकत्सा व्यवसाय 

(अध्ययन/अध्यापन समेत) सञ्चालन गना, 
झ) ऐनतहानसक,सााँस्कृनतक तथा परुातास्त्वक क्षेत्रमा कुनै प्रस्ताव कायाान्वयन गना।  
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पररच्छेद – २७ 
26. जग्गा एकीकरण (Land Pooling) सम्बन्र्ी व्यवस्था 

 

26.1. नगरपानलकाले सहरी हवकास मन्त्रालयबाट जारी गररएको जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन 
कायाहवनर् सन्दभा पसु्स्तका, २०७२ को आर्ारमा जग्गा एकीकरण कायाक्रम सञ्चालन गना सक्नेछ 
। 

26.2. जग्गा एकीकरण कायामा हवनभन्न व्यस्ि एवम ्संघ संस्थाहरुको स्वानमत्वमा रहेको भनूम जग्गा 
र्नीहरुकै सहक्रय सहभानगता तथा प्राप्त हनुे लाभको अनपुातमा जग्गा योगदान ददनेगरी एउटै हकत्ता 
बनाइ त्यसमा बाटोघाटो, ढल, खलुा क्षेत्र र अन्य सामदुाहयक स्थलहरु जस्ता भौनतक पूवाार्ारहरुको 
व्यवस्था गरी चारपाटे नमलेका हवकनसत हकत्ताहरुमा पनुाःहवभाजन गरी साहवकका जग्गा र्नीहरुलाई 
हफताा ददने काया गररन्छ । 

26.3. नगर हवकास ऐन, २०४५ को दफा १२ अनसुार कस्म्तमा ५१ प्रनतशत जग्गार्नी तथा 
मोहीहरुको सहमनतमामात्र जग्गा एकीकरण कायाक्रम सञ्चालन गनासहकनेछ । 
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पररच्छेद – २५ 
27. एकीकृत बस्ती हवकास सम्बन्र्ी प्रावर्ान 

 

27.1. नगरपानलकाले आफ्नो क्षेत्रको ददगो हवकासको नननमत्त एकीकृत जग्गा हवकास (Land Pooling), 

एकीकृत बस्ती हवकास (Integrated Settelement Development ) र एकीकृत आवास (House 

Pooling) जस्ता कायाक्रमहरु सञ्चालन गना स्थानीय जनताको सहभानगतामा सञ्चालन गनुापदाछ । 

27.2. नगरपानलकाले एकीकृत बस्ती, जग्गा र आवास सम्बन्र्ी कायाक्रमहरु सञ्चालन गदाा सहरी 
हवकास मन्त्रालयबाट जारी भएको एकीकृत हवकासको कायानीनत, २०५९ र घनाबस्ती सम्बन्र्ी 
राहष्ट्रय अवर्ारणा २०६१ लाई आर्ारमानी सञ्चालन गनुापदाछ । 

27.3. नगरपानलकाले जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गदाा सहरी हवकास मन्त्रालयबाट जारी 
गररएको “जग्गा एकीकरण सञ्चालन कायाहवनर् सन्दभा पसु्स्तका (Land Pooling Referecne Manual), 

२०७२” लाई आर्ारमानी कायाक्रमहरु कायाान्वयन गनुापदाछ । 

27.4. ननजी जग्गा तथा घरलाई समेटी एकीकृत जग्गा, आवास तथा बस्ती हवकास कायाक्रमहरु 
सञ्चालन गदाा कस्म्तमा ५० घर र्रुीको सहभानगता रहनपुदाछ । 

27.5. एकीकृत बस्ती, जग्गा र आवास सम्बन्र्ी कायाक्रमहरु सञ्चालन गदाा गाउाँका कुनै क्षेत्रका 
बानसन्दाहरुको सामूहहक सहभानगतामा  नगरपानलकाले बस्ती हवकास, सहरी योजना तथा भवन 
ननमााण सम्बन्र्ी आर्ारभतू ननमााण मापदण्ड, २०७२ अनसुार ननजी स्वानमत्वमा रहेका जग्गालाई 
एकीकृत बस्ती हवकास गना कस्म्तमा ५० घर रू्रीको सहभानगता भइ स्थानीय जनताबाट माग भइ 
आएमा त्यस्तो स्थानमा  नगरपानलकाले सडकलगायतका आवश्यक पूवाार्ारमा लगानी गनासक्दछ 
। 

27.6. एकीकृत बस्ती हवकास सम्बन्र्मा सहरी हवकास मन्त्रालयबाट आवश्यक प्राहवनर्क सहयोग 
माग गना सहकनेछ । 

27.7. एकीकृत बस्ती हवकास, जग्गा र आवास सम्बन्र्ी कायाक्रमहरु सञ्चालन गदाा बस्ती हवकास, 

सहरी योजना तथा भवन ननमााण सम्बन्र्ी आर्ारभतू ननमााण मापदण्ड, २०७२ का प्रावर्ानहरुको 
पनन पालना गनुापदाछ । 

27.8. भकूम्प, पहहरो र बाढी जस्ता प्राकृनतक प्रकोपहरुबाट न्यूनतम जोस्खम भएका स्थानहरुमा मात्र 
एकीकृत बस्ती तथा जग्गा हवकास कायाक्रमहरु सञ्चालन गनुा पदाछ । भौगोनलक रूपमा जोस्खम 
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स्थानहरुको पहहचानका लानग काठमाडौंको लैनचौरमा रहेको खानी तथा भगूभा हवभाग संग प्राहवनर्क 
सहयोग माग गना सहकनेछ । 

27.9. एकीकृत बस्ती हवकासका कायाक्रमहरु सञ्चालन गदाा एकीकृत बस्तीमा कस्म्तमा ५ प्रनतशत 
खलुा क्षेत्र कायम गनुापदाछ । 

27.10. सावाजननक प्रयोजनका लानग गररने जग्गा हवकास वा भवन एकीकरण योजना प्रस्ताव 
गदाा भवनहरुको गरुुयोजना सहहत पेस गनुा पनेछ र प्राहवनर्क सनमनतको नसफाररसमा नगरपानलकाले 
यस्तो योजना स्वीकृनत गनुापदाछ । 
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पररच्छेद – २६ 
28. भवनमा हवद्यतु जडान सम्बन्र्ी प्रावर्ानाः यस नगरक्षेत्रनभत्र ननमााणहनुे भवनमा हवद्यतु जडा 

सम्बन्र्ी प्रावर्ान देहाय बमोस्जम हनुेछ । 

 

28.1. नगरक्षेत्रमा रहेका भवनमा हवद्यतु जडान गदाा वा हवद्यतु प्रसारण लाइन आसपास भवन ननमााण 
गदाा हवद्यतु ऐन, २०४९ र हवद्यतु ननयमावली २०५० ले तोकेका प्रावर्ानहरुको पालना गनुापदाछ 
। 

28.2. हवद्यतु ननयमावली, २०५० अनसुार हवद्यतु हवतरण तथा प्रसारण प्रणालीको हवनभन्न भोल्टको 
हवद्यतु तार तथा भ ुाँइको बीचमा रहने न्यूनतम दूरी तल तानलकामा लेस्खए भन्दा कम हनुहुुाँदैन । 
सडक मानथ तथा सडकको छेउमा हवद्यतु लाइन लैजान ुपरेमा उपयिु प्राहवनर्क दृहष्टकोण अपनाइ 
लैजानपुदाछ । ३३,००० भोल्ट भन्दाबढी भोल्टको लाइन लैजान ुआवश्यक भएमा तल तानलकामा 
उल्लेस्खत ३३,००० भोल्टको लानग तोहकएको न्यूनतम दूरीमा प्रत्येक ३३,००० भोल्टको लानग 
थप ०.३०५ नमटरको दूरीमा लैजानपुदाछ । 

 

28.3. हवद्यतु ननयमावली, २०५० अनसुार हवद्यतु प्रसारण तथा हवतरणको लाइन लैजान ुपदाा तारदेस्ख 
घर वारुखसम्म सम्म हनुपुने न्यनुतम दूरी देहाय बमोस्जम हनुपुदाछ। उपरोि न्यूनतम दूरी कायम 
गदाा हावाको चापले उत्पन्न हनुे तारको उच्चतम मच्याइ (म्यास्क्समम नडफ्लेक्सन) समेतको हहसाब 
गनुापदाछ। ३३,००० भोल्ट भन्दा बढी भोल्टको लाइन लैजान ुआवश्यक भएमा तल तानलकामा 

हवद्यतु भोल्टेजको 
स्तर 

सडक वारपार गदाा सडक छेउ अन्य स्थानमा 

२३०/४०० भन्दा 
मानथ ११००० 
भन्दा काम 

५.८ नमटर ५.५ नमटर ४.६ नमटर 

११००० र सो 
भन्दा मानथ 
३३००० सम्म 

६.१ नमटर ५.८ नमटर ५.२ नमटर 
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उल्लेस्खत ३३,००० भोल्टको लानग तोहकएको न्यूनतम दूरीमा प्रत्येक ३३,००० भोल्टको लानग 
०.३०५ नमटर थप गरी लैजानपुदाछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.4. घना बस्ती भएको ठाउाँमा ११,००० भोल्ट भन्दा बढी क्षमताको हवद्यतु लाइन सडकको 
वारपार गनुा पदाा डबल इन्सलेुटर प्रणालीको प्रयोग गनुापदाछ। 

28.5. हवद्यतुको उत्पादन, प्रसारण वा हवतरण सम्बन्र्ी कुनै ननमााण काया भएकोमा त्यस्तो ननमााण 
काया भएको ठाउाँ वा सो ठाउाँको वररपररको ननस्ित दूरीनभत्र पने घरजग्गा अरु कसैले कुनै खास 
कामको नननमत्त प्रयोग गना नपाउने गरी नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना 
प्रकास्शत गरी ननषरे् गना सक्नेछ । 

28.6. हवद्यतु प्रसारण वा हवतरण गनाको लानग जडान गरेको हवद्यतु लाइन मनुन तथा त्यस्तो लाइनको 
दााँया बााँयामानथ बुाँदा नम्बर २ र ३ मा उल्लेस्खत दूरी नभत्र घर बनाउन वा रुख रोप्न ददइनेछैन। 

28.7. ग्राहकको घरनभत्र प्रयोग गररने बाटर–हहटर, वातावरण अनकुुनलत यन्त्र (Air Conditioner) 
जस्ता उपकरणहरु जडान भइ राखेकोमा त्यस्ता उपकरणहरुको लानग छुिै सहुाउाँदो हवद्यतु पररपथ 
(सहका ट) बाट हवद्यतु आपूनतागरी भयूोजनको व्यवस्था गनुापदाछ । ग्राहककहााँ हवनभन्न हकनसमको 
र्ात ुनमनसएको हवद्यतु सामग्री प्रयोगमा ल्याउने भएमा निहपन प्लग सकेट प्रयोग गनुा पदाछ र यस्तो 
प्लग सकेट भयूोजन प्रणालीसाँग जोड्नपुदाछ।ग्राहककहााँ जडान गररएको भयूोजन प्रणाली प्राहवनर्क 
हवनर् अनसुारको हनुपुदाछ। 

28.8. हवद्यतु लठ्ठाहरुको एक अको बीचको दूरी कायम गदाा हवजलुीको तारको अस्न्तम टेनसाइल 
स्टे्रन्थ , फ्याक्टर अफ सेस्फ्ट तथा भ ुाँइबाट तारसम्म हनुे दूरी समेत हवचार गरी लठ्ठा गाड्न ुपदाछ। 

28.9. घर मानथबाट कुनै हकनसमको हवद्यतु लाइन लैजान ददइनेछैन । तर आरेज टहरा वा पखााल 
मानथबाट हवद्यतु लाइनलैजान आवश्यक परेमा ४००/२३० भोल्टसम्मको लाइन लैजान सहकनेछ 

हवद्यतु भोल्टेजको स्तर घर तथा रूखवाट हनु ेन्यूनतम दूरी 

२३०/४०० भन्दा मानथ ११००० 
भन्दा काम 

१.२५ नमटर 

११००० र सो भन्दा मानथ 
३३००० सम्म 

२ नमटर 
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। यसरी लनगएको हवद्यतु लाइन ग्यारेज, टहरा वा पखाालको सबैभन्दा अग्लो ठाउाँबाट कस्म्तमा ३ 
नमटरको दूरीमा पनेगरी लैजान ुपदाछ। 

28.10. एउटै लठ्ठाबाट हवनभन्न भोल्टेजको लाइनहरु लैजााँदा हाइ भोल्टेजको लाइन मानथबाट 
र लो भोल्टेजको लाइन तलबाट जडान गरी लैजानपुदाछ। यस प्रावर्ान बमोस्जम लाइन जडान 
हनुपुनेमा लो भोल्टेजको तारमा हाडा भोल्टेजको तारबाट कुनै प्रकारको नलकेज वा अन्य कुनै 
हकनसमबाट खतरा वा चाजा हनु नपाउने गरीजडान गनुापदाछ। हाडाभोल्टेज तथा लो भोल्टेजको 
तारको बीचमा प्राहवनर्क दृहष्टकोणले रहन ुपने फरक कायम गनुापदाछ। 

28.11. हवमानस्थलनतर हवद्यतु लाइन लैजान सम्बस्न्र्त ् हवमानस्थल प्रमखुसाँग छलफल गरी 
ननणाय भए अनसुार लैजानपुदाछ । 

28.12. हवद्यतु लाइनको नस्जकबाट टेनलफोन लाइन वा टेनलफोन लाइनको नस्जकबाट हवद्यतु 
लाइन लैजान ुपरेमा अनमुनतपत्र प्राप्त व्यस्ि तथा सम्बस्न्र्त ् दूर सञ्चार ननकाय बीच आपसमा 
छलफल गरी हवद्यतु वा टेनलफोन लाइनलाई प्राहवनर्क दृहष्टकोणबाट बार्ा वा चाजा नहनुेगरी 
लैजानपुदाछ। 

28.13. अनमुनतपत्र प्राप्त व्यस्िले सहुाउाँदो ठाउाँहरुमा आकाश हवजलुीबाट हनुे नोक्सानी र 
हवद्यतु शस्िको घटबढ हनु नददनको लानग आकास हवजलुी रक्षक यन्त्र वा अरु सहुाउाँदो सार्नको 
व्यवस्था गरी उि सार्नहरुबाट आकास हवजलुीको भयूोजन हनुे व्यवस्था समेत गनुापदाछ। 

28.14. आकस्स्मक प्रयोगको लानग हवद्यतु उत्पादन यन्त्र राख्न ेप्रत्येक व्यस्िले सो यन्त्र राख्न े
ठाउाँमा अनमुनतपत्र प्राप्त व्यस्िको सल्लाह अुनसार अदली बदली सञ्चालन यन्त्र राख्नपुदाछ। 

28.15. हाइ भोल्टेज प्रसारण प्रणाली अन्तगात सबै प्रकारका र्ात ुनननमात सपोटाहरुलाई अहवनछन्न 
अथा वायर प्रयोगगरी स्थायी तथा प्रभावकारी भयूोजन गनुापदाछ। प्रसारण तथा हवतरण प्रणालीको 
सपोटाहरुमा प्रयोग हनुेस्टे वायरमा भ ुाँइबाट ३ नमटर उचाइ भन्दा घटी नहनुेगरी इन्सलेुटर 
राख्नपुदाछ। 

28.16. अनमुनतपत्र प्राप्त व्यस्िले ग्राहकको घरमा जडान गररने ऊजाामापक यन्त्रको साथमा 
सरुक्षा तथा लोड नलनमटेडको हहसाबले कटआउट वा सहका ट बे्रकर जडान गरी ऊजाामापक यन्त्रसाँग 
नसल गरी राख्नपुदाछ । 

28.17. ऊजाा मापक यन्त्रको नस्जकै ग्राहकको तफा बाट एउटा आइसोलेहटङ्ग स्वीच जडान 
गनुापदाछ । 
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28.18. ग्राहकले आफ्नो आन्तररक वायररङ्गगको सरुक्षाको लानग राखेको हवद्यतु सामानहरु तथा 
वायररङ्ग तररका प्रचनलत प्राहवनर्क मापदण्ड बमोस्जम हनुपुदाछ । ग्राहकको घरमा हवद्यतु लाइन 
लैजााँदा इन्सलेुसन भएको तारको प्रयोग गनुापदाछ । 

28.19. ग्राहकको घरमा हवद्यतु लाइन ददाँदा हवद्यतुको लठ्ठाबाट मात्र ददनपुदाछ। इन्सलेुटेड 
केबलुबाट ग्राहकको घरमाहवद्यतु लाइन ददनपुदाा प्रचनलत प्राहवनर्क मापदण्ड बमोस्जमको सरुक्षाको 
व्यवस्था गनुापदाछ। 

28.20. २३०/४०० भोल्टको हवद्यतु प्रणाली तथा वायररङ्गको इन्सलेुसन रेस्जस्टायन्स कस्म्तमा 
५ मेगाओहम हनुपुदाछ। ३,३०० भोल्टको हवद्यतु प्रणालीको इन्सलेुसन रेस्जस्टायन्स कस्म्तमा २० 
मेगाओहम हनुपुदाछ । ३,३०० भोल्ट भन्दा मानथ प्रत्येक थप १००० भोल्टको हवद्यतु प्रणालीको 
इन्सलेुन रेस्जस्टायन्सको हहसाब गदाा २० मेगाओहममा १ मेगाओहम थप गरी इन्सलेुसन 
रेस्जस्टायन्सको हहसाब गनुापदाछ । इन्सलेुसन रेस्जस्टायन्स भएको हवद्यतु प्रणाली सञ्चालन गनुाहुाँदैन 
। 
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पररच्छेद – २७ 
29. स्वास््य संस्थाहरुमा ननमााण हनु ेभवन ननमााणको मापदण्डाः यस नगरक्षेत्रनभत्र ननमााणहनुे स्वास््य 

संस्थाका भवनहरुमा देहाय बमोस्जमको व्यवस्था हनुेछ । 

 

29.1. स्वास््य संस्थाहरुको भवन ननमााण गदाा नगरपानलकाबाट स्वीकृत भवन ननमााण सम्बन्र्ी 
मापदण्ड को अलवा स्वास््य तथा जनसरख्या मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको “ननजी तथा गैर सरकारी 
स्वास््य संस्था स्थापना सञ्चालन नीनत, मापदण्ड एवम ्पूवाार्ार ननदेस्शकाले ननर्ाारण गरेको मापदण्ड 
अनसुार भवन ननमााण गनुापदाछ । सो ननदेस्शकाहरुमा लेखेकोमा सोही अनसुार अन्य कुराको हकमा 
देहायको मापदण्ड पालना गनुापदाछ । 

 

उपयोग क्षते्र मापदण्ड 

अस्पताल  न्यूनतम प्लटसाइजाः ६००० वगा नमटर 

 अनर्कतम ग्राउण्ड कभरेज : ३५ प्रनतशत 

 अनर्कतम फ्लोर एररया रेनसयो १.२५ 

 जनमन तला मनुन वेसमेन्ट र ग्राउण्ड 
कभरेजका हवस्तारलाई अनमुनत ददन सहकनेछ 
। यसलाई पाहका ङ्ग तथा सेवाहरुको लानग 
प्रयोग गररन्छ भनेफ्लोर एररया रेनसयो नभत्र 
गणना गरराँदैन 

स्वास््य केन्र/ननसंङ्ग होम अनर्कतम ग्राउण्ड कभरेज: ३५ प्रनतशत 

अनर्कतम फ्लोर एररया रेनसयो: २.० 
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पररच्छेद – २८ 

30. शैस्क्षक संस्थाहरुमा ननमााण हनु ेभवन ननमााणको मापदण्डाः यस नगरक्षेत्रनभत्र ननमााणहनुे शैस्क्षक 
संस्थाका भवनहरुमा देहाय बमोस्जमको व्यवस्था हनुेछ । 

 

30.1. शैस्क्षक संस्थाहरुको भवन ननमााण गदाा नगरपानलकाबाट स्वीकृत भवन ननमााण सम्बन्र्ी मापदण्ड 
को अलावा स्शक्षा मन्त्रालयले ननर्ाारण गरेको मापदण्ड अनसुार भवन ननमााण गनुापदाछ । सो 
ननदेस्शकाहरुमा लेखेकोमा सोही अनसुार अन्य कुराको हकमा देहायको मापदण्ड पालना गनुा पदाछ 
। 

 
  

नस.न. उपयोग क्षते्र मापदण्ड कैहफयत 

१. नसारी हवद्यालय, प्राथनमक हवद्यालय 
तथा उच्चमाध्यानमक हवद्यालय 

 अनर्कतम ग्राउण्ड 
कभरेज:४० प्रनतशत 

 अनर्कतम फ्लोर एररया 
रेनसयो:१.२५ 

 

२. महाहवद्यालय  अनर्कतम ग्राउण्ड 
कभरेज:३० प्रनतशत 

 अनर्कतम फ्लोर एररया 
रेनसयो:१.२५ 
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पररच्छेद – २९ 
31. उद्योग क्षते्रको भवन ननमााण मापदण्डाः यस नगरक्षेत्रनभत्र उद्योग क्षेत्रको भवन ननमााण मापदण्ड 

देहाय बमोस्जमको व्यवस्था हनुेछ । 

 

31.1. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफाले ददएको अनर्कार प्रयोग गरी नगरपानलकाले 
उद्योग सञ्चालनका लानग चार हकल्ला तोकी ननस्ित क्षेत्रलाई औद्योनगक क्षेत्र तोकी सो क्षेत्रमा अन्य 
प्रयोजनाकालानग भवन ननमााण गना नपाउने व्यवस्था कायाान्वयनमा ल्याउन सक्नेछ । 

31.2. नगरपानलकाले तोकेको औद्योनगक क्षेत्रमा बने्न उद्योगसाँग सम्बस्न्र्त ्भवनको न्यूनतम प्लट 
साइज २००० वगा नमटर, अनर्कतम ग्राउन्ड कभरेज ३० प्रनतशत, पहुाँच मागाको न्यूनतम चौडाइ 
१२ नमटर हनुपुदाछ । 

31.3. नगरपानलकाले आफ्नो स्वानमत्वमा रहेको जग्गा वा नेपाल सरकाले औद्योनगक ग्रामको लानग 
नगरपानलकालाई उपलब्र् गराएको जग्गामा औद्योनगक ग्राम स्थापना गदाा सो ग्राम र सो नभत्र 
संरचना ननमााण गदाा उद्योग मन्त्रालयले तोहकददएको मापदण्ड पनन पालना गनुापदाछ । 

31.4. औद्योनगक व्यावसाय ऐन, २०७३ अनरुुप नेपाल सरकारबाट स्थापना गररने नेपाल औद्योनगक 
क्षेत्र व्यवस्थापन नलनमटेड मातहत रहने औद्योनगक क्षते्रहरुको घोषणा नेपाल सरकारबाटनै हनुेगदाछ 
। यस्ता औद्योनगक क्षेत्रनभत्र बन्ने भवनहरुको मापदण्ड, भवन ननमााणको स्वीकृनत, नक्सा पास आदद 
औद्योनगक क्षेत्र नलनमटेडको ननयमावालीले तोकेअनसुार हनुेछ । 

31.5. औद्योनगक व्यावसाय ऐन, २०७३ अनरुुप नपेाल सरकार बाट स्थापना गररने हवशेष आनथाक 
क्षेत्र प्रानर्करण मातहत रहने हवशेष आनथाक क्षेत्रहरुको घोषणा नेपाल सरकारबाट हनुेगदाछ । 
यस्ता नबशेष आनथाक क्षेत्रहरुनभत्र बने्न भवनहरुको मापदण्ड, भवन ननमााणको स्वीकृनत, नक्सा पास 
आदद सो प्रानर्करणले तोके अनसुार हनुपुदाछ। 

31.6. औद्योनगक व्यावसाय ऐन, २०७३ अनसुार सो ऐन प्रारम्भ भएपनछ स्थापना हनुे औद्योनगक क्षेत्र, 

हवशेष आनथाकक्षेत्र तथा औद्योनगक कोररडोरको नेपाल सरकारले नपेाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन 
गरी तोकेको क्षेत्र र दूरीनभत्र कुनै पनन हकनसमको आवासीय भवन वा अन्य भवन बनाउन वा बस्ती 
बसाउन पाइनेछैन । 

31.7. प्रचनलत काननुले आवासक्षेत्र एवम ् हवशेष प्रयोजनको लानग भनन तोहकएको क्षेत्रमा उद्योग 
स्थापना गना पाइनेछैन । 
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31.8. औद्योनगक क्षेत्र, हवशेष आनथाक क्षेत्र तथा औद्योनगक कोररडोरको आसपास बने्न भवनको मापदण्ड 
सम्बन्र्मा कुनै सूचना आवश्यक परेमा उद्योग मन्त्रालयको औद्योनगक प्रवद्र्र्न महशाखाबाट प्राप्त 
गना सहकनेछ । 
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पररच्छेद – ३० 
32. संरस्क्षत क्षेत्र:  टौदह पोखरी  (Conservation Zone Taudaha Lake) 

32.1. संरस्क्षत क्षेत्रका रुपमा नसफाररस (Recommendations for buffer zone) भएको नभत्रको क्षेत्र 
टौदह पोखरीको बफर जोनका रुपमा रहनेछ । 

 

 टौदह पोखरीको संरस्क्षत क्षेत्रका रुपमा पोखरीको पूवी, पस्िमी, तथा दस्क्षणी भागमा पोखरीको 
हकनारबाट ३० नमटर र उत्तरी भागमा ६० नमटर छाडेर मात्र घर, संरचना ननमााण गना पाइनेछ। 

32.2. पोखरीलाई र्ानमाक, सााँस्कृनतक तथा प्राकृनतक सम्पदा स्थलका रुपमा संरस्क्षत गदै यसको 
जैहवक हवहवर्ताको रक्षा गना, पोखरीको वातावरणलाई असर पाना सक्ने वरपरका घरहरुवाट उत्पन्न 
हनुे प्रदषुण, फोहोरमैला, खेतीपाती, होटल तथा रेषु्टरााँहरु आददवाट हनुे प्रदषुणवाट वचाउनका लानग 
संरस्क्षत क्षेत्र (Buffer zone) तोहकएको छ । 

32.3. संरस्क्षत क्षेत्र प्रयोग गना सहकने: यस क्षेत्रमा ननम्न बमोस्जमका कायाहरु मात्र गना पाइने छ ।  

 मनोरञ्जन स्थल (Recreation area) का रुपमा 
 जनावर हवशेषताः चरा अध्ययन स्थलका रुपमा 
 वातावरण तथा जैहवक हवहवर्ता संरक्षणका लानग शैस्क्षक क्षेत्रका रुपमा 
 ईिरी मागा छेउको जग्गा भने अस्थायी रेषु्टरेण्ट, टहरा तथा पसल जस्ता व्यापाररक प्रयोजनमा 

ल्याउन सहकने छ । 

32.4. ननषनेर्त कायाहरु (Not permitted uses are): यस क्षेत्रमा ननम्न बमोस्जमका कायाहरु गना 
ननषरे् गररएको छ । 

 कुनै पनन प्रकारको फोहोर ननष्कासन गना  

 फाहोर वा फोहोर पानी वा ढलको ननष्कासन गना  

 कुनै पनन प्रकारको स्थायी भवन (संरचना) ननमााण गना 
 कृहषजन्य कायाका लानग रसायननक मल लगायत कुनै पनन प्रकारको रसायन प्रयोग गना । 

 नगरपानलकाले आवश्यक ठानी तोकेको अन्य कायाहरु गना । 

32.5. टौदह पोखरीको संरक्षण गना जनस्तरमा गदठत उपभोिा सनमनत, क्लव, यवुा, महहला (आमा) 
समूह, सामदुाहयक संस्था, वातावरणीय संस्थाहरुले ध्यान ददन ुपछा र यस मापदण्डको उलंघन भएमा 
नगरपानलकाको वातावरण वा कानून शाखामा जानकारी ददन ुपने छ । 
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पररच्छेद – ३१ 
 

33. पेट्रोल पम्प जडान वा स्थापनााः यस नगरक्षेत्रमा सडक हकनारतफा  पेट्रोल पम्प जडान वा 
स्थापना गदाा देहाय बमोस्जमका मापदण्डका शताहरु अपनाउन ुपनेछ।  

 

 

33.1. पेट्रोल पम्प ननमााण गना घहटमा ६ नमटर प्रवेश तथा ६ नमटर ननकास हनुपुदाछ । 

33.2. सामान्यतया सडकको एक हकनारातफा  दईुवटा पेट्रोल पम्पहरुको दूरी कस्म्तमा ३०० नम 
हनुपुदाछ । 

33.3. कुनै पनन सडक वा चोकमा पेट्रोल पम्प राख्न ददइनेछैन । मखु्य मखु्य सडकहरुको चोक 
परेमा बस्ती चोकदेस्ख पेट्रोल पम्प रहने स्थलको दरुी कस्म्तमा पनन १०० नम. रहन ुपनेछ तर 
मखु्य सडक र सानो शाखा सडकसाँग (सानो शाखा सडक भन्नाले जसको चौडाइ ५ नम. भन्दा कम 
छ) चोक परेमा पेट्रोल पम्प रहने दूरी यस्तो चोकदेस्ख कस्म्तमा ४० नम. सम्म हनु पनेछ । 

33.4. सावाजननक सडकको नसमादेस्ख पम्प याडा सम्मको एप्रोच सडक कालोपते्र हनुपुदाछ। 

33.5. हवक्री स्थलमा सेल्स काउण्टर, स्टोररूम, ट्वाइलेट, स्वच्छ हपउन े खानेपानीको व्यवस्था 
हनुपुदाछ ।  

33.6. अस्ग्न सरुक्षा, डे्रनेज लगायतको प्रबन्र् राम्रो हनुपुदाछ।  

33.7. आवासीय क्षेत्र ,परुातास्त्वक क्षेत्र, स्मारक स्थलमा पेट्रोल पम्प राख्न ददइने छैन र पेट्रोल पम्प 
रहने स्थलसम्म जाने सडकको चौडाइ कस्म्तमा ५.५ नम. हनुपुनेछ । आवासीय क्षेत्रको व्याख्या 
नगरपानलकाले तोके अनसुारको हनुेछ । 

33.8. पेट्रोल पम्पको कायाालय तथा मोहवल आदद भण्डार गना ननमााण गररने घर र Toilet आदद पम्प 
देस्ख कस्म्तमा ४ नमटर दरुीमा हनुपुदाछ । 

33.9. मूल सडकमा चनलरहेका अन्य सवारी सार्नको सामान्य बहावलाई हस्तक्षेप नगानका लानग 
कुनै एक सडकको दवैु हकनारा तफा  पेट्रोल पम्प स्थापना हनुेगरी मात्र सहमनत ददनपुदाछ।  

जग्गाको न्यूनतम क्षते्रफल र सडक मोहडााः  

जग्गाको सडक तफा को मोहडा ३० नमटर 

जग्गाको न्यूनतम क्षेत्रफल १.५ रोपनी 



v08M # sLlt{k'/, kmfNu'0f % ut], @)&& ;fn ;+Vof ! 

85 
 

पररच्छेद – ३२ 
34. अन्य मापदण्डाः यस नगरक्षते्रमा अन्य मापदण्डहरु देहायअनसुार हनुे छ । 
34.1.  जोस्खमयिु भवन हटाउने वा प्रवलीकरण गने सम्वन्र्ी व्यवस्था देहाय बमोस्जम हनुेछ । 

34.2. नगरपानलकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका भवनहरुको संक्टासन्नता मूल्यािन (Vulnerability 

Assessment) गरी भ–ूकम्प वा हवपद्का दृहष्टकोणले जोस्खमयिु भवनहरुलाई पनुननमााण गना, 
प्रवलीकरण गना वा भत्काउन आदेश ददन सक्नछे । 

34.3. नगरपानलकाले आफ्नो क्षते्रमा रहेका सावाजननक एवम ्ननजी भवन तथा संरचनाहरुको समय 
समयमा संक्टासन्नता मूल्यािन ननरीक्षण गरी अनर्क जोस्खमयिु भवनहरुलाई रातो स्स्टकर लगाइ 
आवश्यक परेमा तत्काल भत्काउने आदेश ददइ जोस्खमबाट माननसलाई जोगाउने काया गनुा पदाछ। 

34.4. भवनहरु प्रवलीकरण गदाा सहरी हवकास मन्त्रालयले २०७३ मा RCC/Masonry का लानग 
जारी गरेको Seismic Retrofitting Guideliness of Building in Nepal, 2016 अनसुार गनुा पदाछ 
। 

 

माटो परीक्षण सम्बन्र्ी व्यवस्थााः माटो पररक्षण सम्बन्र्ी व्यस्था देहायअनसुार हनुेछ । 
 

34.5. जनतसकैु तलाका सावाजननक र ‘क’ वगाका भवन तथा ‘ख‘ वगाका ४ तला भन्दा अग्ला सबै 
भवन ननमााण गना अननवाया रूपमा सहरी हवकास मन्त्रालयले जारी गरेको माटो परीक्षण ननदेस्शका 
अनसुार माटो परीक्षण गनुापदाछ । 

34.6. नगरपानलकाले आफैँ  माटो परीक्षण गराई तोहकददएको क्षेत्रमा मात्र १७ नमटर भन्दा अग्ला 
संरचना ननमााण गना अनमुनत ददनपुदाछ । 

34.7. खानी तथा भ–ूगभा हवभागले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकास्शत गरी ननषरे् गरेको क्षेत्रमा भवन 
ननमााण गना पाइने छैन । 

इनार सम्बन्र्ी मापदण्ड: इनार सम्बन्र्ी मापदण्ड देहायअनसुार हनुेछ । 
 

34.8. माननसको उपयोगको नननमत्त वा घरेल ु उपयोगको नननमत्त आवश्यक पानीको आपूनता गने 
उदे्दश्यले रास्खने इनारसम्बन्र्ी मापदण्ड ननम्न अनसुार रहेको छाः 

34.9. कुनै पनन प्रकारको फोहोरहरु फाल्ने वा जम्मा गने खाल्डो वा ठााँउ (ररफ्यजु हपट, हप्रनभ, सक 
हपट, सोक्वे,वोरहोल लेहट्रन आदद) बाट कस्म्तमा पनन १६ नम. टाढा रहने गरी र यस्तो ठााँउमा 
भन्दा मानथ पने गरी इनार रास्खन ुपछा । 
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34.10. बाहहरबाट जाने पानीले इनारको पानीलाई दूहषत पाना नपाउने गरी इनारको स्थान तय 
गनुापदाछ । 

34.11. इनारको नभत्री व्यास (Diameter) कस्म्तमा १ नम. को हनुपुदाछ । 

34.12. यदद इनार रुख मनुन पने भए इनार मानथ ढकन वा छहारी रास्खन ुपदाछ । 

34.13. जनमनको सतहबाट कस्म्तमा पनन १ नम. को उचासम्म गारो लगाइएको हनुपुदाछ र 
इनारको वररपरर कस्म्तमा पनन १.८ नम. परसम्म पानी ननछने सामग्रीको प्रयोग गरी त्यसमानथ पने 
पानी इनारभन्दा बाहहर बग्ने व्यवस्था नमलाइएको हनुपुदाछ । 

34.14. जनमनबाट कस्म्तमा पनन १.८ नम. को गहहराइसम्म इनारको नभनत्र सतहलाई पानी 
ननछने बनाइन ुपदाछ ।इनारको सबै भागहरु स्थायी हकनसमले ननमााण गनुापदाछ। 

34.15. सम्पदा बस्ती क्षेत्रमा इनारको बाहहरी घेराबाट कस्म्तमा ४ नमटर सेटव्याक छाडेर मात्र 
भवन ननमााण गनुापदाछ । 

34.16. नगरपानलकाले नपेाल सरकारबाट जारी गररएको राहष्ट्रय भवन संहहता (National 

Building Code) मा उस्ल्लस्खत मापदण्ड हवपरीत हनुगेरी नक्सा स्वीकृत गनेछैन । 

34.17. नगरपानलकाले भवन ननमााण मापदण्ड प्रनतकूल हनुगेरी कुनै पनन कबनुलयत गराई वा 
शता तोकी भवन ननमााणको अनमुनत प्रदान गनुाहदैुन। अनमुनत प्राप्त गना तोहकएका सबै मापदण्ड 
पूरा गनुापदाछ । 

34.18. मापदण्ड  परु् याउने प्रयोजनका लानग कसैको साँनर्यारको मन्जरुीनामाको आर्ारमा भवन 
ननमााण अनमुनत प्रदान गररने छैन । मापदण्ड परु् याएर भवन ननमााण अनमुनत वा ननमााण सम्पन्न 
प्रमाणपत्र नलइ सकेको भवनको पनछ हकत्ताकाट गरी कुनै खाली हकत्ता  बेचनबखन गदाा स्वीकृत 
मापदण्ड कायम नहनुे गरी हकत्ताकाट वा बेचनबखन गरेमा सो भवनको ननमााणको स्स्वकृत सम्पणुा 
प्रकृया र ननमााण सम्पन्न प्रमाणपत्र स्वताः खारेज हनुेछ र नगरपानलकाले त्यस्तो भवन आफैं ले 
भत्काउन ेवा भत्काउन लगाउन ुपदाछ। 

34.19. कुनै पनन भवन वा प्लटमा आवतजावतको नननमत्त आवश्यक पने वाटो जोनडएको हनु ु
पनेछ । 

34.20. भवन ननमााण सम्बन्र्ी प्रचनलत काननु तथा मापदण्ड अनसुार एक पटक पास भइसकेको 
नक्सामा पनछ केही हेरफेर गनुा परेमा तला थप्ने, मोहडा बदल्ने वा लम्बाइ चौडाइ बढाउने कुरा 
बाहेक प्रचनलत काननु बमोस्जम ननर्ााररत मापदण्डमा प्रनतकूल असर नपने गरी अन्य कुरा गनाका 
लानग प्रमखु प्रशासकीय अनर्कृतले औस्चत्यता समेत हेरी नक्सामा हेरफेर गना स्वीकृनत ददन सक्नेछ 
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। तर तला थप्न,े मोहडा बदल्ने वा लम्बाइ चौडाइ बढाउने कायाका लानग ननर्ााररत मापदण्ड 
अनकूुल हनुेगरी संशोनर्त नक्सा पेस गरेमा नगरपानलकाले तोकेको थप दस्तरु नलइ स्वीकृनत गनुा 
पदाछ। 
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पररच्छेद – ३३ 
35. हवहवर् 

35.1. मापदण्डको प्रयोजन:  

यो मापदण्ड यस नगर क्षेत्रनभत्र पनुाः ननमााण, नयााँ ननमााण, थप ननमााण र ममात  सरु्ारको 
कायाहरुको सम्बन्र्मा समेत लागू हनुेछ । 

35.1.1. यो मापदण्ड एउटै प्लट जग्गामा ननमााण हनुे रे्रै भवनहरु उपर पनन लागू 
हनुेछ । 

35.1.2. ननमााण काया सम्बन्र्मा अन्य पक्षसाँग गररएको सम्झौता वा सहमनतबाट यो 
मापदण्ड कायाान्वयनको प्रयोजनमा कुनै फरक हनु ेछैन । 

35.1.3. यस मापदण्डले नसमेहटएका कुराको हकमा सम्बस्न्र्त प्राहवनर्क सनमनत (वार्ा 
अड्काउ फुकाउ सनमनत) को नसफाररसमा प्रचनलत राहष्ट्रय मापदण्ड र भवन संहहता अनसुार 
गना सहकनेछ । तर यसको लानग नगर कायापानलकाको समेत सहमनत हनु ुपनेछ ।  

35.1.4. नेपाल सरकारबाट राहष्ट्रय र क्षेनत्रय स्तरमा तत्काल लागू हनुे भनी गररने भवन 
ननमााण सम्बन्र्ी नीनतगत ननणायहरु सम्बस्न्र्त प्राहवनर्क सनमनत (वार्ा अड्काउ फुकाउ 
सनमनत) को नसफाररसमा नगर कायापानलकाले तत्काल लागू गने ननणाय गरेको अवस्थामा 
सो ननणाय यस मापदण्डको अनभन्न अंगको रुपमा माननने छ । 

35.2. ननदेस्शका बनाउन सहकनेाः 
क) यस मापदरण्ड हवपररत नहनुे गरी मापदण्ड कायाान्वयनको लानग नगरपानलकाले 
आवश्यक ननदेस्शका बनाई नगरसभाबाट स्वीकृत गराइ जारी गना सहकनेछ । 

35.3. मापदण्डको संशोर्नाः यस मापदण्डमा समयानकूुल आवश्यकता अनसुार नगर सभाबाट संशोर्न 
गना सहकने छ । 

35.4. खारेजी तथा बचाउाः 

ननमााण मापदण्ड सम्बन्र्मा भए गरेका यस अस्घका ननणाय र व्यवस्थाहरु यो मापदण्ड लागू भएको 
नमनतदेस्ख स्वताः खारेज हनुे छ । यो मापदण्ड लागू हनु ुअस्घ साहवक मापदण्ड बमोस्जम ननमााण 
गररएका भवन आदद यसै मापदण्ड अनरुुप भएको माननने छ । 

35.5. वार्ा अड्काउ फुकाउाः यस मापदण्ड कायाान्वयनको नसलनसलामा व्यवहाररक एवं प्राहवनर्क 
दृहष्टकोणबाट कुनै हकनसमको फरक पने भई समस्या उत्पन्न भएमा त्यस्तो समस्याको वार्ा फुकाउन 
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प्रमखुले सम्बस्न्र्त हवशेषज्ञ, प्राहवनर्कहरु समेतको संलग्नतामा देहाय बमोस्जम वार्ा अड्काउ 
फुकाउ सनमनत गठन गना सक्ने छ । 

क. प्रमखु वा प्रमखुले तोकेको व्यस्ि संयोजक 

ख. प्रमखु प्रशासहकय अनर्कृत, सदस्य 

ग. योजना तथा प्राहवनर्क शाखा प्रमखु सदस्य 

घ. कानून शाखा प्रमखु, सदस्य 

ङ. भवन नक्शा शाखा प्रमखु, सदस्य सस्चव 

35.6. यस सनमनतमा आवश्यकता अनसुार सम्बस्न्र्त वडाका वडाध्यक्ष वा अन्य जनप्रनतनननर् वा 
सम्बस्न्र्त वडा सस्चव र हवषयगत हवशेषज्ञहरुलाई समेत आमस्न्त्रत गना सहकनेछ । वार्ा अड्काउ 
फुकाउ सनमनतको नसफाररसको औस्चत्य हेरी प्रमखुले आवश्यक ननणाय गना सक्नेछ । 

35.7. मापदण्डको व्याख्या सम्बन्र्ी व्यवस्थााः यस मापदण्डमा उल्लेस्खत प्रावर्ानहरु सम्बन्र्मा 
व्याख्या गने अनर्कार नगर कायापानलकाको हनुेछ । 
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अनसुसु्च १: 

सडक वगीकरण 

Detailed Road Categorization 

1.0 Arterial Road (22.00 m ROW) शाखा सडक  

सडक बाटोको केन्र रेखा बाट दााँया बााँया ११.००÷११.०० नम. जम्मा २२.०० नम. सडक नसमा 
कायम गरी भवन ननमााण काया गना नददने । 

2.0.   Collector Road (14.00 m ROW) प्रशाखा सडक  

सडक बाटोको केन्र रेखा बाट दााँया बााँया ७.००÷७.०० नम. जम्मा १४.०० नम. सडक नसमा कायम 
गरी भवन ननमााण काया गना नददने ।  

3.0   Local Road (11.00 m ROW) सहायक सडक  

सडक बाटोको केन्र रेखा बाट दााँया बााँया ५.५०÷५.५० नम. जम्मा ११.०० नम. सडक नसमा कायम 
गरी भवन ननमााण काया गना नददने । 

 4.0   Access  Road C (8.00 m ROW). 

सडक बाटोको केन्र रेखा बाट दााँया बााँया ४.००÷४.०० नम. जम्मा ८.०० नम. सडक नसमा कायम 
गरी भवन ननमााण काया गना नददने । 

5.0.   Access  Road B (6.00 m ROW)सडक बाटोको केन्र रेखा बाट दााँया बााँया ३.००÷३.०० नम. 
जम्मा ६.०० नम. सडक नसमा कायम गरी भवन ननमााण काया गना नददने । 
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हवस्ततृ सडक वगीकरण 

Detailed Road Categorization 

1.0  Arterial Road (22.00 m ROW) शाखा सडक  

 केन्रबाट ११.०० नम सम्म स्थाई खालका ननमाणा काया गना नददने ।  

 कानलमाटी क्रनसंग नत्रभवुन हविनबद्यालय  दस्क्षणकानल सडक  

2.0 Collector Road (14.00 m ROW) प्रशाखा सडक  

       केन्र रेखाबाट ७.० नम सम्म स्थाई खालका ननामाण काया गना नददने ।  

  नत्र.नब. गेट  नयांबजार पागां दोबाटो  नगाउ दोबाटो भत्केपाटी पषु्पलाल 
प्रनतस्थान सम्म 

  कीनतापरु ररङ्गरोड – चक्रपथ  

  खासी बजार सागल हहहटफल नतन थाना नबष्णदेुबी सम्म 

  खासी बजार वडा ५ भवन कायाालय ढल्पा सडक छुगाउं भत्केपाटी जाने बाटो 
सम्म 

  सागल हपपलबोट स्चहान बाटो नतनथाना  

  नत्र.नब. ल्याबोरेष्टी स्कुल नयांबजार सम्म  

3.0   Local Road (11.00 m ROW) सहायक सडक 

केन्र बाट ५.५ नम सम्म स्थाई खाल ननमााण काया गना नददने  

 कीनतापरु ररङ्गरोड मंगल स्कुल ट्यांगला चौबाटो चादनी चोक काठमाडौं ररङ्गरोड सम्म  

 कीनतापरु ररङ्गरोड–नबमला मल्ल घर–चारदोबाटो भिलाल महाजनको जग्गा नमतेरी 
पलु–नत्रभवुन राजपथ सम्म  

 नबि राहष्टय मा.नब ढल्पा–सल्यानस्थान नमनथला गाउ– गाम्चा–भत्केपाटी 
 सागल–हहहटफल तलको दोबाटो–सल्यानस्थान दाहाल गाउ– नबष्ण ु देबी नतनथाना 

सम्म  

 कीनतापरु नयाबजार पागां ढोकनस–सानलक–भाजंगल–चोभार गेट सम्म  
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 भाजंगल–समचुा पागा–दस्क्षण ( कमल पोखरी )चारघरे सम्म 

 दल्न ( कमल पोखरी )–( तल पोखरी ) शेडा–इनाचो–लनगोल–टौदह दस्क्षण कानल  

 चनु कारखाना –बखम्ब–ुलनगोल सम्म  

 चोभार राम बहादरु कटुवालको स्चया पसल–गरुुड स्थान–दस्क्षण कानल सडक सम्म  

 दस्क्षण कानल सडक–चोभार नेपाल परे्रा–आददनाथ स्कुल–कटुवालको घर हपपलबोट 
देस्ख चोभार गेट जाने बाटो सम्म 

 गाम्चा–झलु पोखरी बाटा– इिा भिा 
 नतनथाना टपख्यो जाने बाटो सम्म ( मच्छेगाउं ) 

 कीनतापरु ररङ्गरोड हहराज्ञानको घर हदैु–अस्जमाख्यो  

 अमतृ नगर ओरालो बाटो वडा १४ का न पा नसमाना–ररङ्गरोड पलु सम्म ननस्कन े
बाटो सम्म  

 भत्केपाटी पषु्पलाल जाने दोबाटो–नसताराम गोकुल नमल्क जाने बाटो–दरु् पोखरी 
साइबाबा स्कुल चौर–बाघभैरव स्कुल–पषु्पलाल जाने बाटो सम्म 

4.0   Access  Road C (8.00 m ROW) 

केन्र बाटो ४.०० नम सम्म स्थाई खालका ननमााण काया गना नददने  

ट्याङला चादनी चोक –फननाचर पसल ओरालो – ररङ्गरोड  सम्म 

चादनी चोकबाट –अजस्ष्म अबचभ स्कुल –अस्जमाख्यो जाने बाटो सम्म  

राजफननाचर –पस्िम बाटो – अस्जमाख्यो जाने बाटो सम्म 

ट्याङला चौबाटो – नबष्ण ुदेबी हेल्थ पोष्ट सम्मको बाटो 

ट्याङला चौबाटो – अस्जमाख्यो  जाने बाटो सम्म 

अमतृ नगर जाने ओरालो दोबाटो – हाइटेनसनको बाटो –चादनी चोक बाट आउने बाटो सम्म  

कीनतापरु ढल्पा चचा – गाम्चा सम्म  

छुगाउ – जाखा सडक – जाखा खाप ुट्याकी – हहमाल काकी (  वडा १२ ) अध्यक्षका घर हदैु 
– भत्केपाटी सडक सम्म  
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5.0.   Access  Road B (6.00 m ROW) 

केन्र रेखाबाट ३.०० नम सम्म कुनै स्थाई खालका ननमााण काया गना नददने । 

 ट्याङला चौबाटो – नत्र. नब जंगल जाने बाटो – नत्र.नब.नब बाटो सम्म  

 भैरव अफसेट प्रसे – पूवा हदैु नत्र .नब.नब बाटो सम्म 

 राजफननाचर – पूवा उत्तर – स्शवालय – नसता आपल पम्प जाने बाटो सम्म  

 नबष्ण ुदेनब हेल्थ पोष्ट – दस्क्षण पस्िम हदैु अस्जमाख्यो जाने बाटो सम्म 

 आस्जमाख्यो वरपर हाल गोरेटो बाटो रहेको – भिलाल महाजनको जग्गा हदैु – नमतेरी पलु 
ननस्कने बाटो सम्म 

 अस्जमाख्यो – पस्िम हदैु रोपवे तावर साँगैको बाटो हदैु नबमला मल्लको घर सम्म ( नमतेरी 
पलु जाने बाटो ) 

 नागहहहटको बाटो – सल्यानस्थान जाने दोबाटो सम्म  

 हहहटफल पस्िम दस्क्षण – कारर् सम्मको गोरेटो बाटो – सल्यान स्थान जाने ठाडो बाटो  

 तरख्यो ढल्पा – कारढचा सम्मको ठाडो बाटो  

 तरख्यो ढल्पा – उत्तर भालचुा सायनमको घर –कीनतापरु ररङ्गरोड खासी बजार सम्म 

 तरख्यो ढल्पा – उत्तर  पूवा –साझा भवन खासी बजार सम्म 

 तरख्यो ढल्पा –पूवा हदैु – की.मा.नब स्कुल – बाहहरी गाउाँ ओरालो सम्म 

 तरख्यो ढल्पा – नगाउाँ कृहष मानथ भत्केपाटी बाटो सम्म 

 तरख्यो ढल्पा – नगाउाँ चाइननजको घर पछानड हदैु – शेषनारायणको घर –नगाउाँ भत्केपाटी 
सडक सम्म 

 सल्यान स्थान मानथल्लो गाउाँ – तल खनाल गाउाँ हदैु – नबष्ण ुदेबी नतनथाना जाने दोबाटो 
सम्म 

 चम्पादेबी साझा पसल तल – पस्िम – मच्छेनारायण जाने बाटो  

 चम्पादेबी वडा ८ कायाालय जाने बाटो – ररसोटा जाने बाटो – पषु्पलाल प्रनतस्थान सम्म  

 भत्केपाटी – नबष्ट गाउाँ – नसम खापा महुान सम्म  

 नगाउाँ दोबाटो – नसकुछेँ हपपल बोट सम्म  

 नगाउाँ स्कुल  – नसकुछेँ जाने बाटो सम्म  
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 नसकुछेँ जाने बाटो ( श्याम महजानको ) घर – दस्क्षणको जाखा खापा ट्यााँकी जाने गोरेटो 
बाटो । ( छुगाउाँ खा.पा.र्ारा सम्म ) 

 छुगाउाँ – नगाउाँ – बदुद्वको घर – नगाउाँ स्चबा सम्म 

 पागााँ नसनेमा हल – पस्िम – स्चख ु– नसकुछेँ जाने बाटो सम्म 

 नगाउाँ ररभरभ्याली – स्चख ु(उत्तर – पूवा ) पागााँ जाने मलु बाटो सम्म 

 नयााँ बजार – भाजंगल सम्म  

 नेपाल परे्राबाट दस्क्षण पस्िम हदैु नव नननमात मोटर बाटो – उत्तर पूवा आददनाथ जाने 
खसु्ड्कला सम्म 

 नयाबजार – भाजंगल स्चहान  – भाजंगल ट्याहक सम्म 

 चोभार गेट जाने बाटो सम्म 

 ट्याङला फाट क्षेत्रका २००नम सम्म लम्बाई भएका हालका गोरेटो बाटोहरु । 

 हहहटफल सागल – सल्यानस्थान जाने बाटो ( दस्क्षण ) सम्म । 

 हहहटफल सागल कान्छा महाजनको जग्गाबाट पस्िम – सल्यानस्थान जाने बाटो । 

 नगाउाँ शेषनारायणको घरको दस्क्षणमा पने बाटो बाट उत्तरमा – पषु्प सडन स्कुलको जग्गाको 
पूवा हदैु की.मा.नब. जाने बाटो सम्म। 

 भाजंगल स्चहान – स्नोलापन कापेट फ्याक्टरी – पााँगा बाटो सम्म । 

 भाजंगल स्चहान – पााँगा मा नब स्कुल दस्क्षण – चोभार गेट जाने बाटो सम्म । 

 भाजंगल स्चहान – पााँगा मा नब स्कुल – नसर्ा दहषण चोभार गेट जाने बाटो सम्म । 

 भाजंगल पााँगा – चोभार गेट बाटोका बीच नतरका गोरेटो बाटोहरु 
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     आज्ञाले 
   (सीता पररयार ) 
प्रमुख प्रशासकीय अनर्कृत 

 


