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पररच्छेद -१ 

१. पाररभात्रषक शव्दहरु:  

१.२ "नगरपालिका" भन्नािे लियगुा नगरपालिका संझन ुपछछ । 

१.३ "लियगुा नगरपालिका के्षि":नेपाि सरकारिे चार लकल्िा खोिी तोकेको लियगुा 

नगरपालिकाको सम्पणूछ के्षि । 

१.४ "प्रमखु" भन्नािे लियगुा नगरपालिकाको प्रमखु सम्झन ुपदछछ । 

१.५ "अलधकारी वा सचीव" भन्नािे लियगुा नगरपालिकाको सलचव/कायछकारी अलधकृत वा लनजिे 

तोकेको लियगुा नगरपालिकाको कमछचारी सम्झन ुपदछछ । 

१.६ "सहायक-उपयोग" (Accessory Use) भन्नािे सामान्यता मखु्य प्रयोजनमा नआउने तर 

खास प्रयोजनको लनलमत्त सघाउ पगु्ने लकलसमको घर जग्गा कुनप पलन प्रकारको उपयोगिाइ संझन ुपछछ 

। 

१.७ "पररवतछन" (Alteration) भन्नािे एक लकलसमको लनमाछणको स्वीकृलत लिई वा एक 

लकलसमको उपयोगबाट अको लकलसमको उपयोगमा फेरवदि गने वा क्षेिफि वा उचाईमा थपघट 

गने वा आवतजावतका आधारमा नप पररवतछन गने वा त्यसिाई बन्द गने वा स्वीकृत संरचना नप 

पररवतछन गने जस्ता कायछ संझन ुपछछ । 

१.८ "स्वीकृत" भन्नािे आफ्नो के्षिालधकार लभि रही सम्वलन्धत लनकायिे लदएको स्वीकृलत संझन ु

पछछ । 

१.९ "लनमाछण" भन्नािे कुनप पलन लनमाछण (Structure) को कुनप पलन भाग जनुसकुप  उद्दशे्यिे र 

जनुसकुप  सामाग्रीिे बनाइएको भए तापलन मालनसको आवासको लनलमत्त होस वा नहोस र जस 

अन्तगछत जग ललिन्थ (Plinth), गाह्रोहरु, भईु, छाना, लचलम्न, लिलम्बंग र भवन सम्बन्धी अन्य 

सलुवधाहरुका साथप लनलित लिेट फमछ, वरणडा, वादछिी, कानेड (Cornice) वा वालहर लनकालिएको 

भाग (Projection) र कुनप लचन्ह वा बालहर लनकालिएको कुनप लनमाछण वा भागिाई छोलने वा छोलने 

उद्दशे्यिे गररएको लनमाछण वा गाह्रोको कुनप भाग संझन ुपछछ । 

१.१० "असम्बद्ध" (Detached)  भवन  वा लनमाछण" भन्नािे एक आपसमा नजोलडएका भवन वा 

लनमाछण संझन ुपछछ । 
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१.११ "भवन वा लनमाछणको उचाई" भन्नािे समथि छाना (Flat Roof)को हकमा प्रवेश सडकको 

केन्र सतहबाट भवनको मालथल्िो सतहसम्मको उचाई र पाखो छाना (Sloped Roof) को हकमा 

प्रबेश सडकको केन्र सतहबाट २५-३० लडग्री भन्दा बढी लभरािो (Slope) भएमा लभरािोको लबच 

भागको उचाईसम्म र सो भन्दा कम लभरािो गरी छाना लनमाछण भएकोमा म ुि (Eaves) सतह 

सम्मको उचाई सम्झन ुपछछ । 

१.१२ "लनमाछण रेखा" (Building Line) भन्नािे कुनप पलन लनमाछणको लनलमत्त भलवष्यमा लवस्तार 

गनछ सलकने बाटो घाटो वा भईरहकेो बाटोिाई लबस्तार गने क्रममा अलधकार प्राप्त अलधकारीिे 

तोलकलदएको लनलित रेखा सम्झन ुपछछ । 

१.१३ "घर वा भवन" भन्नािे बस्ने, खाना पकाउने र सरसफाई सम्वन्धी आवश्यक सलुवधाहरु 

भएको आवासको लनलमत्त लनमाछण भएको भवन संझन ु पछछ र सो शब्दिे कायाछिय भवन, होटेि, 

कारखाना वा यस्तप प्रकारिे मालनसहरु बस्ने वा केही समयको लनलमत्त जम्मा हनने मनोर्जनका 

स्थानहरुिाई समेत  जनाउनेछ । 

१.१४ "कापेट एररया" (Carpet Area) भन्नािे (Covered Area) गाह्रोको के्षिफि बाहके कुनप 

पलन तिाको उपयोग हनने को ाहरुको के्षिफि संझन ुपछछ ।  

१.१५ "संरक्षण" कुनप के्षि, भवन, संरचना वा खलु्िा के्षिको लवद्यमान अवलस्थलतको संरक्षण । 

१.१६ "सम्पदा" लियगुाका जनताको आवश्यकता तथा रोजाई सगं सम्वन्धीत भवनजन्य लनमाछण वा 

त्यसको वररपरर रहकेो बस्तगुत अलभव्यलििाई सम्पदाको रुपमा लिईन्छ । यस अन्तगछत किात्मक 

तथा वास्तशुाष्िका दृलििे महत्वपणूछ व्यलिगत घरहरु, ऐलतहालसक खानेपानी ट्यााँकी, ढुङ्गे धारा, 

पाटी पौवा, मलन्दर, पजूारी घर, दवेता धर आलद पदछछन ्। लियगुा नगर के्षि लभि कुनप पलन धालमछक, 

वास्तशुाष्ि, परुातालत्वक, सनु्दर किाकृलत, सााँस्कृलतक, वपज्ञालनक, समालजक महत्वका लहसामिे 

संरक्षण गनुछ पने अत्यन्त महत्त्वपणूछ मानव लनलमछत वस्तहुरु नप सम्पदा हनन ्। 

१.१७ "सम्पदा क्षेि":सम्पदा तथा सम्पदा वरीपरी तोलकएको भौगोलिक क्षेि लभि दलेखने तथा यस्तो 

लकलसमवाट संरलक्षत संपदा जसको वरपरको स्वरुप पररवतछनिे सोही सम्पदा तथा सम्पदा के्षिकप  

स्वरुपमा असर गछछ । 
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१.१८ “भवन तथा वाटो सम्वन्धी मापदण्ड”: नगर लवकास ऐन २०४५, भवन ऐन २०५५ र भवन 

संलहता २०६० अनरुुपका व्यवस्थाहरुिाई कायाछन्वयनमा ल्याउन तयार गररएको यस भवन तथा 

वाटो सम्वन्धी मापदण्ड, २०७२ िाई जनाउाँदछ । 

१.१९ सावछजलनक भौलतक योजना (Public Physical Plan):भन्नािेकेही स्वालमत्वकताछहरुिे 

आफ्नो िगानीमा लवकास गरेको तर लतनका सडक, खलु्िा के्षि आलद सावछजलनक प्रयोगको िालग 

समेत खलु्िा गररएको भौलतक योजनािाई जनाउाँदछ । 

१.२० “जग्गा उपयोग प्रलतशत” (Ground Coverage): भन्नािे भवनको भूाँई तिाको के्षिफि र 

भवन बन्ने जग्गा वा घडेरीको के्षिफिको अनपुातिाई १०० िे गणुा गदाछ हननआउने प्रलतशतिाई 

जनाउाँदछ । 

१.२१ “भूाँई के्षिको अनपुात” (Floor Area Ratio): भन्नािे भवनको सम्पणूछ तिाहरुमा लनलमछत 

क्षेिफिको योगफििाई भवन बन्ने जग्गा वा घडेरी को क्षेिफििे भाग गरेर आएको भागफििाई 

जनाउाँदछ ।  

१.२२ “सडकको अलधकार क्षेि” (Right of Way): भन्नािे ऐन, लनयम तथा स्वीकृत मापदण्डिे 

तोकेको सडकको चौडाइिाई जनाउाँदछ । 

१.२३ “सेटव्याक” (Set Back): भन्नािे आफुिे आफ्नो जग्गामा भवन वनाउाँदा सााँधलसमाना, 

सावछजलनक सम्पलत्त र सडक अलधकार के्षिवाट छाडन ुपने न्यनूतम दरुीिाई जनाउाँदछ ।  

१.२४ “लकरण सतह” (Light Pane): भन्नािे सेटव्याक रेखा माथी सडकको अलधकार के्षि र दवुप 

तफछ को सेटव्याक जोडदा हननआउने योगफिको दईु गणुा उचाईवाट सडकको अको तपछmको 

सेटव्याक रेखा जोडने काल्पलनक सतहिाई जनाउाँदछ ।  

१.२५ “खलु्िा के्षि” (Open Space): भन्नािे बस्ती लवकास क्षेिमा जलमन लभि अत्यावश्यक 

सावछजलनक पवूाछधार सेवा लवस्तार गनछ वाहके कुनप भौलतक संरचना लनमाछण गनछ लनिःशेध गररएको 

क्षेििाई जनाउाँदछ ।  

१.२६ “मिू के्षि”  भन्नािे ब्यापररक के्षिहरु बलुझने छ । 

१.२७ “ब्यापाररक क्षेि ” भन्नािे बुाँदा नं. ३.११ अनसुारका के्षिहरु बलुझने छ । 
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१.२८ “भईु के्षिको अनपुात” (Floor Area Ratio) भन्नािे भवनका सम्पणूछ तल्िाहरुको के्षिफि 

(Built Up Area) िाई लिट (Plot) को सम्पणूछ के्षिफििे भाग गरेर आएको भाग फि संझन ुपछछ 

। 

एफ.ए.आर. (FAR) = भवनको सम्पणुछ तिाको कूि के्षिफि 

   भवन बन्ने जग्गाको सम्पणुछ के्षिफि 

 

१.२९ “टााँलसएको भवन” (Attached Building): भन्नािे जग्गाको सााँधसीमानामा टााँसेर बनाउन 

प्रस्ताव गररएको वा बनाएको भवनिाइ जनाउदछ । 

 

१.३० “प्रालवलधक सलमलत”: भन्नािे नगरपालिकाका प्रमखुको संयोजकत्वमा लनजिे तोकेको 

नगरपालिकाको इलन्जलनयर, सहरी लवकास तथा भवन लनमाछण लवभाग र लजल्िा प्रालवलधक 

कायाछियको प्रलतलनलध, नापी अलधकृत तथा आमलन्ित लवशेषज्ञहरु सलहतको सलमलतिाई जनाउाँदछ 

। 

 

१.३१ “जोलडएको भवन” (Joined Building): भन्नािे वेग्गावेग्िप स्वालमत्व भएको एक आपसमा 

भारवहन अंगहरु संयिु रुपमा लनमाछण भएको भवनहरुिाई जनाउाँदछ । 

 

१.३२ “आंलशक लनमाछण सम्पन्न”: भन्नािे उपयोग गनछ लमल्ने गरी न्यनूतम १ तिा लनमाछण भएको 

भवनिाई जनाउाँदछ । 

 

१.३३ “नगरपालिका”: यस मापदण्डको प्रयोजनका िालग नगरपालिका भन्नािे कीलतछपरु 

नगरपालिका िाई जनाउाँदछ । 

 

१.३४ “क वगछका भवन”:भन्नािे भवन ऐन २०५५ को दफा ८ (क) अनसुारको अत्याधलुनक 

प्रलवलध अपनाई लनमाछण हनने वा भएका भवनहरुिाई जनाउाँदछ । 

 

१.३५ “ख वगछका भवन”: भन्नािे भवन ऐन २०५५ को दफा ८ (ख) अनसुारको भूाँइ तिाको 

क्षेिफि १००० वगछ लफट भन्दा बढी, ३ तिा भन्दा अग्िा वा Structural Span ४.५ लमटर भन्दा 

बढी भएका भवनहरुिाई जनाउाँदछ ।  

१.३६ “ग वगछका भवन”: भन्नािे भवन ऐन २०५५ को दफा ८ (ग) अनसुारको भूाँइ तिाको 

क्षेिफि १००० वगछ लफट सम्म र उचाई ३ तिा सम्म वा Structural Span ४.५ लमटर भन्दा कम 

भएका भवनहरुिाई जनाउाँदछ।  
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१.३७ “घ वगछका भवन: भन्नािे भवन ऐन २०५५ को दफा ८ (घ) अनसुारको क, ख, र ग वगछमा 

नपरेका इटंा, ढंूगा, माटो, बााँस, खर, आलद प्रयोग गरी लनमाछण भएको अलधकतम दईु तिे भवनिाई 

जनाउाँदछ ।  

 

१.३८ “माटो परीक्षण”: भन्नािे सहरी लवकास मन्िाियिे जारी गरेको माटो परीक्षण लनदलेशकािे 

तोकेको पररक्षण प्रकृयारलवलधिाई जनाउाँदछ ।  

 

१.३९ “परुातालत्वक के्षि” भन्नािे लियगुा नगरपालिका के्षि लभि पने परुातालत्वक के्षि जनाउने छ र 

यसिाई सम्पदा क्षेि समेत भलननेछ । 

 

१.४० “ऐलतहालसक क्षेि” भन्नािे लियगुा नगरपालिका के्षि लभिका संपदा र परुानो नगर के्षिहरुिाई 

जनाउने छ । 

 

१.४१ “आवालसय भवन” भन्नािे लियगुानगरपालिका क्षेि लभि बसोबास प्रयोजनका िालग बनाइने 

भवनहरुिाई जनाउने छ । 

 

१.४२ “व्यापाररक भवन” भन्नािे लियगुानगरपालिका क्षेि लभि पसि, उद्योग आलद िगायतका 

व्यवसालयक प्रयोजनका िालग बनाइने भवनहरुिाई जनाउने छ । 
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पररच्छेद -२ 

२. त्रनमााण स्थिसम्िन्धी आधारभूत व्यवस्था 

२.१. लनमाछण स्थिको स्वालमत्व : 

 लनमाछण स्थिमा नक्सावािाको स्वालमत्व हनन ुपदछछ र जग्गा धनी र नक्शावािा फरक व्यलि 

भएमा जग्गा धनीको मन्जरुीनामा अलनवायछ रुपमा लिन ुपनेछ र कायाछियको रोहवरमा सनाखत गनुछ 

पने छ । संस्थागत स्वालमत्वको जग्गामा संस्थागत उपयोगको भवनको िालग माि अनमुलत लदइने छ । 

ग ुीको हकमा रपतानी वा सम्बलन्धत ग ुी संस्थान वा लनकायको लसफाररस आवश्यक पने छ । 

२.२. लनमाछणस्थिको क्षेिफि: 

 भवन लनमाछणको िालग लनमाछणस्थिको के्षिफि न्यनूतम ९० ब.लम. र चौडाइ ६.० मी. को 

हनन ुपनेछ । 

२.३. बाटो 

 २.३.१. कुनप पलन भवन लनमाछण गररने लिटहरु सावछजलनक बाटोहरु वा त्यस्ता बाटोहरुमा पगु्ने 

अन्य सहायक मागछस“ग जोलडएको हनन ुपनेछ । बाटो नापी नक्सामा जलनएको हनन ुपने छ । लनजी तथा 

मन्जरुी बाटो सम्बन्धमा नापी नक्सामा नप बाटो प्रयोजनको िालग लकत्ताकाट गरी प्रमाण पेश भएको 

आधारमा माि भवन लनमाछणको िालग स्वीकृत लदनेछ । 

२.३.२. कसपको पहनच मागछमा वाधा पने गरी भवन लनमाछण गनछ पाइने छपन । आवागमनमा प्रलतकूि 

असर पने गरी लनमाछण सामाग्री समेत थपुानछ पाइने छपन । 

२.४ लनमाछण स्थिको पवूाछधार र उपयोलगता : 

 २.४.१. भवन लनमाछण स्थि लवजिुी, टेलिफोन, खानेपानी, आकलस्मक सवारी साधन, ढि 

लनकास जस्ता पवूाछधार लवकासका िालग उपयिु हनन ुपनेछ । 

 २.४.२. हाइटेन्सन लवद्यतु िाइनदलेख दााँया "बााँया"छाड्न ु पने दरूीिः– भवन लनमाछण गदाछ 

हाइटेन्सन लवद्यतु िाइनदलेख दायाबायाछाड्न ु पने दरूी लवद्यतु प्रालधकरणिे तोकेको प्रावधान 

बमोलजम हननेछ । (अनसुचुी – २,३) 

२.५. सावछजलनक लनमाछणको संरक्षणिः– 
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 २.५.१. सावछजलनक चोक, पलतछ जग्गा, पाटी, पौवा, सत्ति, मलन्दर, पी , ढंुगेधारा, लवहार, 

पोखरी, नदी नािा, घाट आलद सावछजलनक लनमाछणहरुमा तोलकएको मापदण्ड छोडेर माि अन्य 

लनमाछण कायछ गनुछ पनेछ ।  

 २.५.२. भवन लनमाछण गदाछ पानीका पाइपहरु, ढिका पाइपहरु, टेलिफोन र लवजिुीका 

भलूमगत िाइनहरु र भलूमगत पानीको स्रोतिाई समेत प्रलतकूि प्रभाव नपने गरी उलचत प्रबन्ध 

लमिाएको हननपुनेछ ।  

 २.५.३. सालवकदेलख चलिआएको ढि लनकास बन्द गनछ पाइने छपन । 

२.६. अन्य शतछहरु पािन गनुछपने : 

 २.६.१. व्यवसालयक भवन, मनोर्जन स्थि, सभागहृ–पेट्रोि पम्प, बधशािा, चिलचि 

भवन, वातावणीय र सांस्कृलतक रुपिे संवेदनशीि उद्योगहरु, लशक्षण संस्थाका किेजहरु जस्ता 

भवनहरु लनमाछण गदाछ प्रचलित काननू र सरकारी नीलत समेत पािना गनुछपने छ । सो सम्बन्धमा ऐन 

लनयमिे सम्बलन्धत सरकारी कायाछियको पवूछ स्वीकृलत लिन ुपने व्यवस्था गरेको अवस्थामा सो को 

िालग आवश्यक स्वीकृलत लिई पेश गने दालयत्व नक्शावािा कप  हननेछ ।  

२.६.२. संयिु आवास भवन (Apartment Building) लनमाछण तथा संचािन गनछ नेपाि सरकार 

भौलतक योजना तथा लनमाछण मन्िािय अन्तगछत शहरी लवकास तथा भवन लनमाछण लवभागको 

स्वीकृलत लिई पेश गनुछ पने छ ।  

२.६.३. ११ लमटरभन्दा कम चौडाईको पहनचं मागछ भएको  ााँउमा ’क’ वगछका सावछजलनक भवनहरु र 

६ लमटरभन्दा कम चौडाईको पहनचं मागछ भएको  ाउंमा ’ख’ वगछका सावछजलनक भवनहरु तथा 

औद्योलगक भवनहरुको िालग स्वीकृलत लदइने छपन ।  

२.६.४  लवलभन्न भ–ूउपयोगको क्षेिमा पररच्छेद ३ बमोलजम स्वीकृत लक्रयाकिापहरुको िालग माि 

संरचनाहरु लनमाछण गनछ स्वीकृलत लदइने छ ।  

२.६.५. एउटा लनलित प्रयोजनको िालग बनाइएको भवन नगरपालिकाको पवूछ स्वीकृलत लवना 

पणूछरुपमा पथृक प्रयोजनको िालग पररवतछन गनछ पाइने छपन । 

२.६.६. एउटा लनलित प्रयोजनको िालग लनमाछण गने गरी पेश हनन आएको नक्शामा उि प्रयोजनसंग 

बालझने वा नलमल्ने पयाछप्त आधार भएको पाइएमा त्यस्तो लनमाछणको िालग स्वीकृलत लदन 

नगरपालिका वाध्य हनने छपन । 

२.६.७. संचार र खानेपानीका टावरहरु, हाइटेन्सन लवतरण, पाइपिन जस्ता अग्िा संरचना 

लनयमानसुार पाइने अलधकतम उचाईभन्दा बढी लनमाछण गनछ पाइने छपन । 
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२.६.८. न.पा. क्षेिलभि लनजी सरकारी, सामदुालयक, औद्योलगक, व्यवसालयक िगायत जनुसकुप  

लकलसमको भवन, पाटी–पौवा, म –मलन्दर, दवेािय–लशवािय, बौद्ध–लवहार, चचछ, मलस्जद, मसान, 

लिप, स्मारक आलद बनाउन र पखाछि गेट, टावर, खानेपानी ट्यांकी आलद लनमाछण गनछ स्थानीय 

स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा १४९ बमोलजम नगरपालिकाको स्वीकृलत लिन ुपने छ ।  
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पररच्छेद -३ 

१. भवनको ढााँचा तयार गना र त्रनमााण सुपरीवेक्षण सम्िन्धी व्यवस्थाहरुुः  

१.१ नक्सा लडजाइन गनछ नपाउनेिः यस लियगुा न. पा. को आफ्नो कायछक्रम बाहकेका लनमाछण हनने 

संरचनाहरुको योजना, ढााँचा र नक्सा बनाउने कायछमा यस लियगुा न. पा. मा कायछरत प्रालवलधक 

प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संिग्न हनन पाउने छपनन ्। 

१.२ भवनको ढााँचारनक्सा तयार गने तथा लनमाछण सपुरीवेक्षण अनमुलतिः आलथछक वषछ २०७२।७३ 

दलेख भवन ऐन २०५५ को दफा ८ अनसुार क र ख वगछका भवनहरुको ढााँचा, नक्सा, स्ट्रक्चर तथा 

लवशेष सलुवधाहरुको लडजाइन र लनमाछण सपुरीवेक्षण आलकछ टेक्ट वा इलन्जलनयरबाट गराइने छ । नेपाि 

इलन्जलनयररङ्ग पररषदिे इलन्जलनयरहरुको सचूी तयार गरी व्यावसालयक अनमुलत (Professional 

Engineering License) प्रदान नगरुन्जेि क र ख वगछको भवनको िालग लसलभि इलन्जलनयररङ्ग 

लवषयमा स्नातक उत्तीणछ गरी ५ वषछ सम्वलन्धत के्षिमा अनभुव हालसि गरेको इलन्जलनयरवाट स्ट्रक्चर 

तथा लवशेष सलुवधाहरुको लडजाइन गराइने छ । ग र घ वगछका भवनको िालग भवन सम्वन्धी लवधामा 

कमसेकम प्रमाणपि तह उत्तीणछ गरेको प्रालवलधकवाट भवनको ढााँचारनक्सा तयार र लनमाछण 

सपुरीवेक्षण गराइने छ ।  

१.३ लनमाछण सम्पन्न प्रमाणपि लदनेिः भवन लनमाछण मापदण्ड अनसुरण गरी नक्सा तयार, स्ट्रक्चरि 

लडजाइन र सपुरीवेक्षण गररएको भनी प्रालवलधकिे लसफाररश गरेको भवनिाई माि नगरपालिकािे 

आफ्ना प्रालवलधकबाट समेत जााँचपास गराई लनमाछण सम्पन्न प्रमाणपि लदनेछ । मापदण्ड लवपररत 

नक्सा तथा लडजाइन प्रमालणत गने प्रालवलधकिाई कारबाहीका िालग नगरपालिकािे नेपाि 

ईलन्जलनयररङ पररषदमा िेलख प ाउने छ ।  

१.४ आधारभतू सावछजलनक पवूाछधार सेवाहरुको उपभोगिः पणूछ वा आंलशक रुपमा लनमाछण सम्पन्न 

प्रमाणपि लिएका भवनहरुमा माि नगरपालिकािे आधारभतू सावछजलनक पवूाछधार सेवाहरु 

जडानको लसफाररस गनेछ ।  

१.५ तेश्रो पक्ष जााँच (Third Party Verification) गररनेछ : क र ख वगछको भवनिाई लनमाछण 

अनमुलत तथा लनमाछण सम्पन्न प्रलतवेदन लदाँदा नगरपालिकािे तेश्रो पक्ष जााँचको व्यवस्था लमिाईनेछ 

। रालष्ट्रय तथा अन्तराछलष्ट्रय महत्वका तथा जलटि प्रकृलतको भवन संरचनाको लडजाइनमा 

नगरपालिकािे आमलन्ित लवशेषज्ञहरु समेतवाट समकक्षी पनुराविोकन (Peer Review) को 

व्यवस्था समेत गनछ सक्नेछ ।  

१.६ भवन लनमाछणको अनमुलत लदनेिः भवन लनमाछणको अनमुलत लदाँदा सम्पणूछ लनमाछणको अनमुलत नलदई 

पलहिो पटक लडलपलस सम्मको माि लनमाछण अनमुलत लदइनेछ । भवन लनमाछण मापदण्ड अनसुार सो 

लडलपसी बनाइएको भए माि मालथल्िो तल्िाको लनमाछण अनमुलत लदइनेछ । 
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२. भवन त्रनमााणस्थिमा त्रनमााण अनुमत्रतपि राख्नुपननुः  

भवनको स्वालमत्वकताछिे भवन लनमाछण अवलध सम्म आवश्यक लववरणहरु खलु्ने गरी 

नगरपालिकािे लदएको लनमाछण अनमुलतपि र स्वीकृत नक्साको साइट लिान (Site Plan) 

लनमाछणस्थिमा सवछसाधारणिे प्रि दखे्ने गरी Flex Print गरी राख्न ुपनेछ ।  

३. योजना तथा भवन त्रनमााण सम्िन्धी आधारभूत त्रनमााण मापदण्डहरुुः  

३.१. मापदण्डहरु पयुाछउने प्रयोजनको िालग कसपको सलधयारको मन्जरूीनामाको आधारमा भवन 

लनमाछण अनमुलत लदइने छपन । मापदण्ड प¥ुयाएर भवन लनमाछण अनमुलत वा लनमाछण सम्पन्न प्रमाणपि 

लिइसकेको भवनिे पलछ लकत्ताकाट गरी वा कुनप खािी लकत्ता बेचलबखन गदाछ स्वीकृत मापदण्ड 

कायम नहनने गरी लकत्ताकाट वा बेचलवखन गरेमा सो भवनको लनमाछण सम्पन्न प्रमाणपि स्वतिः खारेज 

हननेछ र नगरपालिकािे त्यस्तो भवन आफैं िे भत्काउनेछ वा भत्काउन िगाई सो वापत िाग्ने खचछ 

स्वयं सम्वलन्धत पक्षबाट असिु उपर गनेछ ।   

३.२.  भवन लनमाछण मापदण्ड प्रलतकूि हनने गरी कुनप पलन कवलुियत गराई वा शतछ तोकी भवन 

लनमाछण अनमुलत लदइने छपन ।  

३.३.  लनमाछण सम्पन्न प्रमाणपि नलिइ सावछजलनक भवनिाई उपयोगमा ल्याउन लदइनेछपन । तर, 

व्यापाररक र आवासीय भवनहरु आंलशक लनमाछण सम्पन्न प्रमाणपि प्राप्त गरी उपयोगमा ल्याउन 

लदइनेछ ।  

३.४.  भवनको प्रयोजन पररवतछन गनुछ परेमा भवन लनमाछण मापदण्ड र भवन संलहता लवपररत नहनने 

गरी नगरपालिकाबाट स्वीकृलत लिएर माि गनछ लदइनेछ । स्वीकृलत लवना उपयोग पररवतछन गरेमा 

नगरपालिकािे उि भवनिाई आफ्नो सेवावाट बलन्चत गनुछको साथप आधारभतू सावछजलनक 

सेवाहरुबाट बलन्चत गनछ सम्बलन्धत लनकायिाई िेलखप ाउनेछ ।  

३.५.  जलतसकुप  तल्िाका सावछजलनक र क वगछका भवन तथा ख वगछका ३ तिा भन्दा अग्िा सबप 

भवन लनमाछण गनछ अलनवायछ रुपमा सहरी लवकास मन्िाियिे जारी गरेको माटो परीक्षण 

लनदलेशकाअनसुार माटो पररक्षण गराउन ुपनेछ ।  

३.६. भवनको उचाइ र सेटब्याकको अनपुातिः 

क. १० मीटर सम्म अग्िा भवनहरुको साँलधयार तफछ को न्यनूतम सेटब्याक १.५ मीटर हनन ु पनेछ 

।झ्याि,  ढोका तथा भेलन्टिेटर नराख्ने भए साँलधयार तफछ तथा एउटप लकत्ताको जग्गामा स्वीकृलत प्राप्त 

गरी बलनसकेको घर भए सो तफछ भवन संलहता २०६० को प्रलतकूि नहनने गरी टााँलसएको भवन बनाउन 

लदइनेछ । 



11 
 

ख. १० लमटर भन्दा बढी तर १७ लमटर सम्म अग्िा भवनहरुको हकमा सावछजलनक भवनहरुको 

साँलधयार तफछ को सेटब्याक न्यनूतम ३ मीटर र अन्य भवनहरुको साँलधयार तफछ को सेटव्याक न्यनूतम 

२ लमटर हनने गरी स्वीकृलत लदइनेछ । 

ग. प्रालबलधक सलमलतको लसफाररसमा मिू बजार के्षिमा बन्ने व्यापाररक भवनको हकमा सडकसंग 

िम्व भएर रहकेो सााँध तफछ भवन संलहता २०६० को प्रलतकूि नहनने गरी टााँसेर वा एउटप लकत्ताको 

जग्गामा स्वीकृलत प्राप्त गरी बलनसकेको घर भए सोिाई आवश्यक पने सेटव्याक छाडी नयााँ भवनमा 

झ्याि(ढोका नराख्ने भएमा जग्गा नछोडी १७ लमटर सम्म अग्िो भवन लनमाछण गनछ स्वीकृलत लदन 

सलकनेछ । नयााँ भवनमा झ्याि वा ढोका राख्ने भएमा माथी बूाँदा ३.६ (ख) अनसुार जग्गा छाड्ने 

गरी माि भवन लनमाछण स्वीकृलत लदइनेछ । 

घ. १७ लमटर भन्दा अग्िा जनुसकुप  भवनहरुको उचाइ र साँलधयार तफछ को सेटब्याकको अनपुात ४:१ 

हनने गरी तर न्यनूतम सेटव्याक ५ मीटर भन्दा कम नहनने गरी स्वीकृलत लदइनेछ । 

ङ . एउटप लकत्ता वा धेरप लकत्ता लमिेर बनेको घडेरीमा एक भन्दा बढी भवनहरु लनमाछण गनछ स्वीकृलत 

लददंा वा घरबाटो लसफाररस लददंा दईु भवनहरु बीचको दरूी यसप उपबूाँदा ३.६ (क,ख,ग,घ) अनसुार 

हनने गरी स्वीकृलत लदइनेछ । 

च. मिूसडक लकनारमा भवन लनमाछण गनछ स्वीकृलत लददंा बाटोको चौडाईमा सडकको दबुप तफछ  को 

सेटव्याकजोड्दा जलत योगफि हनन्छ, सोको २ गणुा भन्दा अग्िो हनने गरी (िाइटलिेनिाई) छेक्ने 

गरी स्वीकृलत लदइनेछपन । 

३.७. नगरपालिकाको क्षेि लभि पने िोकमागछहरुको छेउमा भवन लनमाछण गनछ प्रचलित ऐन 

लनयमहरुको अलधनमा र नगरपालिका के्षिमा स्वीकृत Municipality Transportation Master 

Plan समेतको अलधनमा भवन लनमाछण स्वीकृलत लदइनेछ । 

३.८. आवासीय प्रयोजनको स्वीकृलत प्राप्त गरेको भवन वा सोको केही अंश व्यापाररक प्रयोजनमा 

रहमेा सो भवन सम्पणूछिाई स्वतिः व्यापाररक भवन मालननेछ । 

३.९. मापदण्ड िाग ूभएको के्षिमा सोको पािन नगरी बनेको कुनप पलन भवनिाई नगरपालिकािे 

पणूछ वा आंलशक रुपमा भत्काउन िगाउने वा भत्काउनेछ । भवनको स्वालमत्वकताछिे आनाकानी 

गरेको कारणिे मापदण्ड लवपररत लनमाछण भएको कुनप भवन नगरपालिकािे भत्काउन ु परेमा वा 

भत्काउन िगाउन ुपरेमा, भत्काउन िाग्ने खचछ लनज स्वालमत्वकताछवाट सरकारी बााँकी सरह असिु 

उपर गररनेछ । 

३.१०. जग्गा उपयोग प्रलतशत (Ground Coverage): 
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क. आवासीय भवन लनमाछण गनछ २५० वगछ मीटर सम्म क्षेिफि भएको घडेरीिाई ७०% र सो भन्दा 

बढीकोिाई ६०% भन्दा बढी नहनने गरी जग्गा उपयोग प्रलतशत (Ground Coverage) स्वीकृलत 

लदइनेछ । 

ख. सरकारी, अधछ सरकारी वा सावछजलनक भवनहरुिाई लनमाछण स्वीकृलत लददंा जग्गा उपयोग 

प्रलतशत ४०% भन्दा बढी नहनने गरी स्वीकृलत लदइनेछ । 

३.११. भुाँई के्षिको अनपुात  (Floor Area Ratio, FAR): 

क) भईु ंके्षिको अनपुानत आवाशीय के्षिमा १.७५, ब्यापाररक क्षेिमा बनाईने ब्यापाररक भवनमा २ 

कायम हननेछ । 

ब्यापाररक क्षेिहरु : 

सालवक वडा न. २ र ३, हाि वडा न. ११, १२ अन्तरगत सगरमाथा राजमागछ,  लसवािय सडक र 

चतरा गाईघाट कटारर हटेौंडा सडक को २५० लम. लभि पने क्षेि । 

३.१२. स्थानीय सडकको क्षेिालधकार (Right of Way, ROW) 

क. नयााँ लनमाछण हनने सडकको के्षिालधकार सो सडकको केन्र रेखावाट न्यनूतम ३ लमटर कायम 

गररनेछ ।  

ख. कुनप पलन बाटोको घमु्ती वा मोडको न्यनूतम अधछव्यास ३.५ लमटर कायम गररनेछ । 

ग. घना सहरी के्षिमा भवन एकीकृत (House Pooling) गरी पनुिःलनमाछण गनछ स्वीकृलत लददंा 

प्रस्तालवत बाटोको चौडाई र कूि के्षिफि सालवक बाटोको चौडाई र कूि के्षिफि भन्दा कम नहनने 

गरी लदइनेछ । 

घ. ख वगछको भवन लनमाछण गदाछ सडको क्षेिलधकार केन्ररेखावाट न्यनू्तम ४.० लम. कायम गररनेछ । 

. ३.१३. सावछजलनक भवनरसंरचनाहरु लनमाछण गनछ सम्बलन्धत लनकाय (जस्तपिः नागररक उड्डयन 

प्रालधकरण, चिलचि लवकास बोडछ आलद) बाट पवूछ स्वीकृलत लिन ु पने भए त्यस्ता लनकायहरुबाट 

स्वीकृलत लिइसकेका आवेदकहरुको भवन लनमाछण लनवेदन उपर माि नगरपालिकािे स्वीकृलतको 

कायछवाही अगालड बढाउनेछ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ िाग ु हनने के्षिमा परुातत्व 

लवभागको स्वीकृलत प्राप्त गरेको भवन लनमाछण प्रस्ताविाई माि नगरपालिकािे लनमाछण स्वीकृलत 

लदनेछ ।  

३.१४. सीमा पखाछि लनमाछण गनछ स्वीकृलत लदाँदा साधारणतया १.२ लमटर अग्िो गारो र सो माथी 

०.६ लमटर अग्िो जािी राख्ने गरी लदइनेछ । ०.६ लमटर भन्दा अग्िो जािी राखी लनमाछण स्वीकृलत 

लिन चाहमेा सम्पणूछ पखाछिको स्ट्रक्चरि लडजाइन समेत लनवेदन साथ पेश गनुछ पनेछ । सरकारी वा 
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कुटनीलतक लनकायिे सरुक्षाको कारण अग्िो पखाछि िगाउन ुपने भएमा गहृ मन्िाियको लसफाररस 

सलहत सोको स्ट्रक्चरि लडजाइन सलहत लनवेदन पेश गरेमा नगरपालिकािे यस्तो पखाछि िगाउन 

स्वीकृलत लदइनेछ । 

३.१५. न्यनूतम एक तिाको लनमाछण सम्पन्न प्रमाणपि आंलशक वा पणूछ लिएको भवनिाई माि 

नगरपालिकािे पानी, लवजिुी आलद सावछजलनक आधारभतू सेवाहरु जडान गनछ लसफाररश लदनेछ । 

३.१६. भवन संलहता २०६० अनसुारको ग वगछको भवन लनमाछण गदाछ जग्गाको सााँधसीमानावाट 

न्यनूतम १ मीटर छोडेर माि भवनको लपिर (Column) वा भारवहन गारो लनमाछण गनछ लदइनेछ । 

माथी बूाँदा ३.६.(ख) अनसुार टााँलसएको भवन लनमाछण गनछ यस बूाँदािे बन्दजे गने छपन । 

३.१७. क, ख र ग वगछका भवनहरुको लनमाछण स्वीकृलतको िालग लनवेदन लददंा भवनको 

स्वालमत्वकताछिे भवन लनमाछणको सपुरीवेक्षण भवन ऐन २०५५ को दफा ११ (३) अनसुार योग्यता 

पगेुको प्रालवलधकसाँग तोलकएको ढााँचामा भएको सम्झौतापि समेत समावेश गनुछ पनेछ । भवन 

स्वालमत्वकताछिे चाहमेा यसप लनयमानसुार अकै प्रालवलधक माफछ त ्लनमाछण सपुररवेक्षण गराउन सक्नेछ 

। आफूिे सम्झौता अनसुार सपुररवेक्षण कायछ गनछ नसक्ने भएको अवस्थामा प्रालवलधकिे सोको 

सचूना अलविम्व नगरपालिकािाई लदन ुपनेछ । यस्तो सचूना नलदने प्रालवलधकिाई नगरपालिकािे 

कािो सचूीमा राख्नेछ । 

३.१८. भवनको ललिन्थको उचाई वाटोको अलधकार के्षििाई हानी नपयुाछउने गरी राख्न ु पनेछ । 

सडकको अलधकार के्षि अलतक्रमण गरी खडुलकिा, र ्याम्प आलद रालखएमा भवन लनमाछण सम्पन्न 

प्रमाणपि लदइने छपन । 

३.१९. एक मीटर भन्दा िामो छज्जा वा वादछिीको स्ट्रक्चरि लडजाइन पेश नभएको ग वगछको 

भवनिाई लनमाछण स्वीकृलत लदइनेछपन । 

३.२०.  नयााँ लनमाछण हनने भवनिे छानाको पानी जलमन मलुन प ाउने र जलमनिे सोस्न नसक्ने पानी 

माि ढिमा प ाउने व्यवस्था गनुछ पनेछ । यस्तो व्यवस्था नगरेका भवनिाई भवन लनमाछण सम्पन्न 

प्रमाणपि लदइनेछपन ।  

३.२१. शहरको स्वरुपमा नकारात्मक असर पाने भनी प्रालवलधक सलमलतिे लसफाररस गरेमा कुनप पलन 

भवनमा होलडंग बोडछ, टावर आलद राख्न लदईनेछपन । साथप, भवनको स्ट्रक्चरि लडजाइनमा नप यस्ता 

संरचनाहरुको भारिाई समावेश गरेको भए माि भवनमा यस्ता संरचनाहरु जडान गनछ लदइनेछ । 

३.२२.  तोलकएका मिू सडक लकनाराका भवनहरुिे लनमाछण भइसकेको भागिाई रंगरोगन 

(Finishing) नगरेका भवनिाई लनमाछण सम्पन्न प्रमाणपि तथा तल्िा थपको स्वीकृलत लदइनेछपन ।  
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३.२३.  Emergency Response Plan संिग्न नभएका संयिु आवास तथा सावछजलनक 

भवनहरुिाई भवन लनमाछण अनमुलत लदइनेछपन ।  

३.२४.  स्वीकृलत प्रदान गररएको अवलध लभि लनमाछण कायछ सम्पन्न हनन नसकेमा भवनको जलत 

तिाको लनमाछण कायछ सम्पन्न भएको छ, सोको लनमाछण सम्पन्न प्रमाणपि लदइनेछ । यसरी आाँलशक 

लनमाछण सम्पन्न प्रमाणपि लिइसकेका भवनिे थप लनमाछण कायछ गनछ पनुिः अनमुलत लिन ुपनेछ ।  

३.२५.  सावछजलनक पानीको महुान र लनकासिाई असर पने गरी कुनप संरचना लनमाछण गनछ लदईनेछपन ।  

३.२६.  नदी उकासबाट आएको जलमनमा सावछजलनक सडक, ढि र उद्यान बाहके कुनप संरचना 

लनमाछण गनछ लदईनेछपन ।   

३.२७ नक्सापास प्रकृया: 

क) नगरपालिकाको प्रालवलधक तथा प्रशासलनक कमछचारीिे वडा सलमलतको प्रलतलनधीको रोहवरमा 

नक्सा आवेदनका लवषयमा स्थिगत प्रालवलधक प्रलतवेदन सलहत मचुलु्का उ ाईने छ । 

ख) भवन लनमाछण ईजाजत पि प्राप्त गनुछ पवूछनप भवन लनमाछण गने तथा स्वीकृत नक्सामा पवूछ अनमुलत 

वेगर हरेफेर (थपघट) गरी भवन लनमाछण गनेको हकमा जररवाना तथा नक्सापास नलवकरण गररने छ । 

ग) नक्सापास नलवकरणको हकमा भवन लनमाछण गने म्याद समाप्त भएको १ बषछ लभि नलवकरण गदाछ 

शलु्कको ५०%, १ दलेख २ बषछ लभिको शलु्कको ७५% शलु्क लिई नलवकरण गररने छ ।  

घ) नक्सापास पवूछनप सबप लनमाछण कायछ गनेका हकमा शलु्कको १००% वा १ िाख, लडलपलस सम्म 

गरेकाको हकमा ७५% वा १ िाख, लडलपलस सम्मको अनमुलत लिई सो भन्दा बढी १ तल्िा वा सो 

भन्दा वढी लनमाछण गनेको हकमा शलु्क २५% वा १ िाख जनु कम हनन्छ, उि रकम जररवाना 

तोलकने छ ।  

३.२८ जग्गा एलककरण सम्बन्धी व्यवस्थािः 

३.२८.१ जग्गा एलककरण पद्धलतिारा वा  ूिा लकत्तािाई (एक वा धेरप) लकत्ताकाट गरी जग्गाको 

कारोबार, सामलुहक आवास वा सावछजलनक भवन लनमाछण जस्ता भौलतक योजना कायाछन्वयन गनुछपदाछ 

प्रालवलधक सलमलतको लसफाररसमा नगरपालिकािे योजना कायाछन्वयनको स्वीकृलत (Planning 

Permit) लदनेछ ।  

क. सावछजलनक भौलतक योजनाको हकमािः लवद्यमान सावछजलनक सडकसंग जोलडने प्रस्तालवत 

योजनाको मिू  सडकको चौडाइ कलम्तमा ८ लमटर हनन ुपनेछ । 

ख. लवद्यमान सावछजलनक मिू सडकसंग जोलडने प्रस्तालवत योजनाको प्रत्येक सडकमा उि 

सावछजलनक सडक दलेख २० लमटर लभि सम्म चारपााँग्रे गाडी लछने र लनस्कने बेग्िाबेग्िप ढोका तथा 
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वाटो (gate and lane) हनन ुपनेछ । ६ लमटर सम्म चौडा सावछजलनक बाटोिे छोएको जग्गामा १० 

लमटर सम्म अग्िो आवासीय प्रयोजनको िालग प्रस्तालवत योजनािाई माि स्वीकृती लदइनेछ । ८ 

लमटर वा सो भन्दा बढी चौडा सावछजलनक सडकिे  छोएको जग्गामा माि १० लमटर भन्दा 

अग्िा आवासीयरसावछजलनक भवन लनमाछण गनछ प्रस्तालवत योजनािाई  स्वीकृलत लदइनेछ । 

ग. कुनप पलन बाटोको घमु्ती वा मोडको न्यनूतम अधछव्यास ३.५ लमटर भन्दा बढी हनन ुपनेछ । 

घ. ढि तथा बाटो लनमाछण सम्पन्न गने दालयत्व योजना प्रस्ताव गने संस्थाको नप हननेछ । 

ङ. बाटो तथा खलु्िा के्षिको स्वालमत्व त्यस भौलतक योजनावाट िाभालन्वत हनने भवनरजग्गा 

खररदकताछहरुमासंयिु रुपमा रहने काननूी व्यवस्था खररदकताछहरुिे नगरी योजना प्रस्ताव गने 

संस्थािे नप गनेछ । 

३.२८.२ सावछजलनक प्रयोजनको िालग गररने जग्गा लवकास वा भवन एलककरण योजना प्रस्ताव गदाछ 

भवनहरुको गरुु योजना सलहत पेश हनन ुपनेछ ।  

३.२८.३ आवासीय प्रयोजनको िालग प्रस्तालवत भौलतक योजना क्षेिको हकमा (क) प्रस्तालवत 

घडेरीको के्षिफि भलूम  सम्वन्धी लनयमहरु २०२१ िे तोकेको भन्दा कम लकत्ता काट नहनने गरी 

योजना प्रस्ताव गनुछ पदछछ । (ख) एउटप  उचाइका अलधकतम ३ तिे भवनहरु भएको खण्डमा माि 

जोलडएका भवनहरु (Row Housing) लनमाछण गनछ लदइनेछ । जोलडएका भवनहरु लनमाछण गदाछ पलछ 

भवनको ममछत गनुछ पदाछको अवस्थामा भवन स्वालमत्वकताछहरुमा पनछ आउने दालयत्व समेत भवन 

लनमाछण स्वीकृलतको िालग पेश गररने लनवेदनसाथ संिग्न हनन ुपनेछ ।  

३.२८.४ भौलतक योजना कायाछन्वयन अनमुलत (Planning Permit) प्रस्ताव गररएको कूि 

जग्गाको (क) कलम्तमा १५ प्रलतशत बाटोको िालग र (ख) कलम्तमा ५ प्रलतशत खलु्िा के्षिको 

िालग छुट्याइएको हनन ुपनेछ । साथप, यस्तो खलु्िा के्षिको के्षिफि ९० वगछ लमटर भन्दा कम र सो 

को चौडाई ८ लमटर भन्दा कम हनन ुहनाँदपन र यस्तो खलु्िा के्षििे प्रस्तालवत भौलतक योजना क्षेिको 

बालहरी सााँध वा लसमाना छोएको हनन ुहनाँदपन । 

३.२९. सामदुालयक हि (Community Hall): को िालग न्यनुतम के्षिफि ८०० व. लम. रहने छ । 

पेट्रोि पम्म (Petrol Pump)को हकमा:  

 सेवा कक्ष (Service Bay)नभएका िलग ३७ * १५ व. मी. 

 सेवा कक्ष (Service Bay)भएका िलग न्यनुतम लिट साईज ३७ मी. * ३१ मी. 

 लियगुा नगरपालिका के्षिलभि पेट्रोि पम्प राख्न लसफाररस ददेा लनम्नानसुारका 
कायछहरु गने शतछमा स्वीकृती लदने । 
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 आगिालग सगं जधु्न नेपाि रालष्ट्रय भवन सलहता अनसुारको प्राबधानमा रलह 

लडजाइन गनुछ पने छ । 

 कम्तीमा ४ वटा गालड पाकछ  हनन सक्ने स्थिको व्यवस्था हनन पने । 

 पेट्रोि पम्प तथा लडजेि ट्याङ्को लनमाछण स्पेलशलफकेशन आयि लनगमको शतछ 

अनरुुप हनन ुपने ।  

 स्कुि, क्याम्पस, लसनेमा हि, सभा गहृ, लथयटर, होटेि तथा व्यापाररक कम्लिेकस 
जस्तप सपुर माकेट आलद बनाउनका िालग न्यनुतम जग्गाको के्षिफि ५ (पााँच) कठ्ठा 

हननपुने छ । 

दहेायका भवनहरु बनाउंदा ननम्ननुसुार पानकि ङको ब्यवस्था नमलाउन ुपने:  

तारे होटेल     जम्मा जग्गाको 20 % 

नसनेमा घर, सभागहृ, नथएटर, आनद  जम्मा जग्गाको 20 % 

व्यापाररक कम््लेक्स जस्तै सपुर माकेट  जम्मा जग्गाको 20 % 

स्कूल, क्याम्पस     जम्मा जग्गाको 20 % 

पोनलनक्लननक, ननसिङ होम आनद  जम्मा जग्गाको 20 % 

सरकारी, अधिसरकारर कायािलय   जम्मा जग्गाको 20 % 

 

३.३०.  लवलवधिः  

क.  नापीनक्सा तथा शे्रष्तामा बाटो कायम नभएको सावछजलनक जग्गािाई बाटो कायम गरी भवन 

लनमाछण स्वीकृलत लदइने छपन ।  

ख.  प्रत्येक घरमा सेफ्टी ट्यांक अलनवायछरुपमा राख्ने गरी माि भवन लनमाछण स्वीकृलत लदइनेछ ।  

ग.  प्राकृलतक ताि, धाप, पोखरी, पानीका महुान आदी मास्ने गरी भवन लनमाछण स्वीकृलत लदइने 

छपन ।  

घ.  संस्थागत भवन, सभा–सम्मेिन भवन र सावछजलनक भवन लनमाछण गनछ स्थालनय लनकायबाट 

योजना अनमुलत (Planning Permit) लिएर माि नक्शापाशको प्रलक्रया अगालड बढाउन पनेछ ।  

ङ. सबप बगछका भवनहरुमा अलनवायछ रुपमा सौयछ उजाछबाट लबजिुी बाल्ने ब्यवस्था गनुछ पने छ । 

च. सबप बगछका भवनहरुमा अलनवायछ रुपमा कलम्तमा पाचं वटा गमिामा फुिको लवरुवा वा दईु वटा 

रूख को लबरुवा रोपेको हनन ुपने छ । र सो को फोटो लनमाछण सम्पन्न प्रमाणपि लिन आंउदा अलनवायछ 

लनवेदन सलहत पेश गनुछ पने छ ।  

छ. साइट लक्ियरेन्स नभएसम्म लनमाछण सम्पन्न प्रमाणपि लदइने छपन ।  
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पररच्छेद -४ 

४.०त्रवत्रवध 

४.१ मापदण्डको प्रयोजन: 

४.१.१. यो मापदण्ड यस नगर के्षिलभि पनुिः लनमाछण, नयााँलनमाछण, थप लनमाछण र ममछत  सधुारको 

कायछहरुको सम्बन्धमा समेत िाग ूहननेछ । 

४.१.२. यो मापदण्ड एउटप लिट जग्गामा लनमाछण हनने धेरप  भवनहरु उपर पलन िाग ूहननेछ । 

४.१.३. लनमाछण कायछ सम्बन्धमा अन्य पक्षस“ग गररएको सम्झौता वा सहमलतबाट यो मापदण्ड 

कायाछन्वयनको प्रयोजनमा कुनप फरक हनने छपन । 

४.१.४ यस मापदण्डिे नसमेलटएका कुराको हकमा सम्बलन्धत प्रालवलधक सलमलत (वाधा अड्काउ 

फुकाउ सलमलत) को लसफाररसमा प्रचलित रालष्ट्रय मापदण्ड र संलहता अनसुार गनछ सलकनेछ । तर 

यसको िालग नगरपालिका. बोडछको समेत सहमलत हनन ुपनेछ ।  

४.२.  नेपाि सरकारबाट रालष्ट्रय र के्षलिय स्तरमा तत्काि िाग ू हनने भनी गररने भवन लनमाछण 

सम्बन्धी नीलतगत लनणछयहरु सम्बलन्धत प्रालवलधक सलमलत (वाधा अड्काउ फुकाउ सलमलत) को 

लसफाररसमा नगरपालिकाको बोडछिे तत्काि िाग ू गने लनणछय गरेको अवस्थामा सो लनणछय यस 

मापदण्डको अलभन्न अंगको रुपमा मालनने छ । 

४.३.  लनदलेशका बनाउन सलकने :- 

यस लवलनयम लवपररत नहनने गरी मापदण्ड कायाछन्वयनको िालग नगरपालिकािे आवश्यक लनदलेशका 

बनाई नगरपररषदबाट स्वीकृत गराइ जारी गनछ सलकनेछ । 
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४.४. मापदण्डको संशोधन:-यस लवलनयममा समयानकूुि आवश्यकता अनसुार नगर पररषद्बाट 

संशोधन गनछ सलकने छ । 

४.५. खारेजी तथा बचाउ: 

लनमाछण मापदण्ड सम्बन्धमा भए गरेका यस अलघका लनणछय र व्यवस्थाहरु यो मापदण्ड िाग ूभएको 

लमलतदलेख स्वतिः खारेज हनने छ । यो मापदण्ड िाग ू हनन ुअलघ सालवक मापदण्ड बमोलजम लनमाछण 

गररएका भवन आलद यसप मापदण्ड अनरुुप भएको मालनने छ । 

४.६. वाधा अड्काउ फुकाउ: यस मापदण्ड कायाछन्वयनको लसिलसिामा व्यवहाररक एवं प्रालवलधक 

दृलिकोणबाट कुनप लकलसमको फरक पने भई समस्या उत्पन्न भएमा त्यस्तो समस्याको वाधा फुकाउन 

प्रमखुिे सम्बलन्धत लवशेषज्ञ, प्रालवलधकहरु समेतको संिग्नतामा दहेाय बमोलजम वाधा अड्काउ 

फुकाउ सलमलत ग न गनछ सक्ने छ । 

क. प्रमखु वा प्रमखुिे तोकेको व्यलि संयोजक 

ख. योजना शाखा प्रमखु सदस्य 

ग. काननू शाखा प्रमखु, सदस्य 

घ. प्रलतलनलध, सदस्य 

ङ. नक्शा शाखा प्रमखु, सदस्य सलचव 

यस सलमलतमा आवश्यकता अनसुार सम्बलन्धत वडाका वडाध्यक्ष वा अन्य जनप्रलतलनलध वा 

सम्बलन्धत वडा सलचव र लवषयगत लवशेषज्ञहरुिाई समेत आमलन्ित गनछ सलकनेछ । वाधा अड्काउ 

फुकाउ सलमलतको लसफाररसको औलचत्य हरेी प्रमखुिे आवश्यक लनणछय गनछ सक्नेछ । 
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४.७. मापदण्डको व्याख्या सम्बन्धी व्यवस्थािः यस मापदण्डमा उल्िेलखत प्रावधानहरु सम्बन्धमा 

व्याख्या गने अलधकार नगरपालिका बोडछिाई हननेछ । 
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अनसुचुी -१ 

सडक वगीकरण 

Road Categorization. 
 

1.0 Highway (50.00 m ROW) 
 

 सडक बाटोको केन्र रेखा बाट दााँया बााँया २५.००/२५.०० लम. जम्मा ५०.०० लम. सडक 

लसमा कायम गरी भवन लनमाछण कायछ गनछ नलदने । 

2.0 Highway (35.00 m ROW) 
 

 सडक बाटोको केन्र रेखा बाट दााँया बााँया १७.५०/१७.५० लम. जम्मा ३५.०० लम. सडक 

लसमा कायम गरी भवन लनमाछण कायछ गनछ नलदने । 

3.0 Highway (30.00 m ROW) 

 सडक बाटोको केन्र रेखा बाट दााँया बााँया १५.००/१५.०० लम. जम्मा ३०.०० लम. सडक 

लसमा कायम गरी भवन लनमाछण कायछ गनछ नलदने । 

4.0 Class A Road - Main Collector Road (20.00 m ROW) 

 सडक बाटोको केन्र रेखा बाट दााँया बााँया १०.००/१०.०० लम. जम्मा २०.०० लम. सडक 

लसमा कायम गरी भवन लनमाछण कायछ गनछ नलदने । 

5.0 Class B Road - Other Collector Road (14.00 m ROW) 

 सडक बाटोको केन्र रेखा बाट दााँया बााँया ७.००/७.०० लम. जम्मा १४.०० लम. सडक लसमा 

कायम गरी भवन लनमाछण कायछ गनछ नलदने । 

6.0. Class C Road - Main Tole Road (8.00 m ROW) 

 सडक बाटोको केन्र रेखा बाट दााँया बााँया ४.००/४.०० लम. जम्मा ८.०० लम. सडक लसमा 

कायम गरी भवन लनमाछण कायछ गनछ नलदने । 

7.0 Class D Road - Main Tole Road (6.00 m ROW) 

सडक बाटोको केन्र रेखा बाट दााँया बााँया ३.००/३.०० लम. जम्मा ६.०० लम. सडक लसमा कायम 

गरी भवन लनमाछण कायछ गनछ नलदने । 
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लवस्ततृ सडक वगीकरण 

Detailed  Road Categorization 

 

1.0 Highway (50.00 m ROW) 

 केन्ररेखाबाट २५.० लम. सम्म स्थाई खािका लनमाछण कायछ गनछ नलदने । 

 सगरमाथा राजमागछ 
 

2.0 Highway (35.00 m ROW) 

 केन्ररेखाबाट१७.५ लम. सम्म स्थाई खािका लनमाछण कायछ गनछ नलदने । 

 जिजिे लसंधालि सडक  
 

3.0 Highway (30.00 m ROW) 

 केन्ररेखाबाट१५.० लम. सम्म स्थाई खािका लनमाछण कायछ गनछ नलदने । 

 चतरा कटारर मागछ ( कोशी दलेख हटेौंडा वपक्िलपक मागछ) 
 

4.0 Class A Road - Main Collector Road (20.00 m ROW) 

 केन्ररेखाबाट १०.० लम. सम्म स्थाई खािका लनमाछण कायछ गनछ नलदने । 

 लपपि चोक हनाँदप उत्तर लशवािय लसमिटार जाने सडक  

 बप ाँक रोड दलेख लबद्यतु मागछ हनाँदप लहमािी टोि दलेख पेट्रोि पम्प सम्म 

 गाईघाट मागछ (मोलतगडा फत्तेपरु सडक) 

 भान्टाबारर मागछ 
 

5.0 Class B Road - Other Collector Road (14.00 m ROW) 

 केन्ररेखाबाट ७.० लम. सम्म स्थाई खािका लनमाछण कायछ गनछ नलदने । 

 लड. एम. गेट िक्ष्मीपरु बहडेवा सडक 

 नगरपलिका पवूछ सडक  

 नगरपालिका पलिम पेट्रोि पम्प सम्म 
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 नमनुा मागछ 

 नया बस्ती मखु्य मागछ 

 करमगाछी - पालन ट्यालन्क मागछ 

 भलु्के मागछ 

 क्याम्पस मागछ 

 सोलभत मागछ 

 मोहनपरु ककलन सडक 

 बगाहा दलेख दमौती मागछ 

 िािपत्ता दलेख लबरालिटार मागछ 

 मलन्दर मागछ 

 रातमाटे मागछ 

 मािलत मागछ 

 जिजिे मागछ 
 

6.0 Class C Road - Main ToleRoad (8.00 m ROW) 

 केन्ररेखाबाट ४.० लम. सम्म स्थाई खािका लनमाछण कायछ गनछ नलदने । 

 लसदाथछ बाबा मागछ 

 थापा टोि मागछ 

 ऊत्तर टोि दउेरी मागछ 

 श्री बाबारानी हि मागछ 

 पलिम सोलभत मागछ 

 नेि ज्योलत मागछ 

 लझल्के टोि मागछ 

 भलु्के गााँउ मागछ 

 ढल्के चोक मागछ 
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 जनचेतना मागछ 

 जनता स्कुि मागछ 

 कुमारर चोक मागछ 

 साई खोिा मागछ 

 बरगालच्छ-बबरर मागछ 

 पाटनदलेव मागछ 

 नयाबलस्त-बरुवा मागछ 

 लबसंखे मागछ 

 साहायक मसुिमान मागछ 

 कुमारर मागछ 

 उत्तर टोि मागछ 

 थरुहट मागछ 

 लमिन चौक उत्तर दलक्षण सडक 

 िािपत्ता बजुाछकान्िा खार खोिा दमौलत सडक 

 दगुाछ टोि सडक 

 िलक्ष्मपरु असारर भसुनेु सडक 

 दनवुारर लढकटोि सडक 

 धरमपरु चहुाडेसडक 

 

7.0 Class D Road - Main Tole Road (6.00 m ROW) 

 केन्ररेखाबाट ३.० लम. सम्म स्थाई खािका लनमाछण कायछ गनछ नलदने । 

 सभ्यता मागछ 

 श्रीजना टोि मागछ 

 सगुम मागछ 

 फूिचोक मागछ 
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 लड.एम गेट- िक्ष्मीपरु मागछ दलेख लवशनपरु 

 साहायक पाटनदेलव मागछ 

 चपन मागछ 

 घिे टोि मागछ 

 डाडा टोि मागछ 
 

अन्य यस मापदण्डमा नभएका, नसमेनटएका बाटोहरुको हकमा ६ नम. न्यनुतम कायम गररने।     
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अनसुचुी -२ 

लवद्यतु ्ऐन २०४९ को दफा २० िे लदएको अलधकार प्रयोग गरी तयार पाररएको लवद्यतु लनयमाविी 

२०५० 

१.भईूदलेख लबजलुिको तार सम्म पने न्यनूतम दरुी:  

(१) लवद्यतु लवतरण तथा प्रसारण प्रणािीको लवलभन्न भोल्टको लवद्यतु तार तथा भईुको बीचमा रहने 

दरूी अनसूचुी २,३ मा िेलखएको भन्दा कम हननहुनाँदपन । 

(२) सडक मालथ तथा सडकको छेउमा लवद्यतु िाइन िपजान ु परेमा उपयिु प्रालवलधक दृलिकोण 

अपनाई िपजान ुपनेछ । 

(३) ३३,००० भोल्ट भन्दा बढी भोल्टको िाइन िपजान ु आवश्यक भएमा अनसूचुी २,३ मा 

उल्िेलखत ३३,००० भोल्टको िालग तोलकएको न्यनूतम दरूीमा प्रत्येक ३३,००० भोल्टको िालग 

थप ०.३०५ लमटरको दरूीमा िपजान ुपछछ । 

 

२.सडकको वारपार लवद्यतु िाइन िपजाने सम्बन्धमािः घनावस्ती भएको  ाउाँमा ११,००० भोल्ट 

भन्दा बढी क्षमताको लवद्यतु िाइन सडकको वारपार गनुछपदाछ डवि इन्सिुटर प्रणािीको प्रयोग गनुछ 

पनेछ । 

 

३.लवद्यतु िाइनको दायां बायांहनन ुपने फरकिः 

(१)लवद्यतु प्रसारण तथा लवतरणको िाइन िपजान ुपदाछ घर वा रुखबाट अनसूचुी २,३ मा उल्िेलखत 

दरुीभन्दा कम दरुीमा िपजान ुहनदंपन । 

(२) ३,००० भोल्ट भन्दा बढी भोल्टको िाईन िपजान ु आवश्यक भएमा अनसूचुी २,३ मा 

उल्िेलखत ३३,००० भोल्टको िालग तोलकएको न्यनूतम दरुीमा प्रत्येक ३३,००० भोल्टको िालग 

०.३०५ लमटर थप गरी िपजान ुपनेछ । 
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४. लवद्यतु िट्ठाहरुको बीचमा हनन ुपर्छ ने फरकिः 

(१)  लवद्यतू िट्ठाहरुको एक अको बीचको दरूी कायम गदाछ लबज ुिीको तारको अलन्तम टेनसाइि 

स्टे्रन्थ, फ्याक्टर अफ सेलफ्ट तथा भईूबाट तारसम्म हनने दरुी समेत लबचार गरी िट्ठा गाड्न ुपनेछ । 

 

५. घर मालथबाट लबजिूी िाई छन िपजान नहननेिः घर मालथबाट कुनप लकलसमको लवद्यतू िाइन िपजान ु

हनदंपन । 

तर ग्यारेज, टहरा वा पखाछि मालथबाट लवद्यतु िाइन िपजान आवश्यक परेमा ४००−२३० भोल्ट 

सम्मको िाइन िपजान सलकनेछ । यसरी िलगएको लवद्यतु िाइन ग्यारेज, टहरा वा पखाछिको 

सबपभन्दा अग्िो  ाउंबाट कलम्तमा ३ लमटरको दरूीमा पने गरी िपजान ुपनेछ। 

 

६.  एउटप िट्ठाबाट लवलभन्न भोल्टेजको िाइन िपजाने सम्बन्धमािः 

(१)  एउटप िट्ठाबाट लवलभन्न भोल्टेजको िाइनहरु िपजादा हाई भोल्टेजको िाइन मालथबाट र िो 

भोल्टेजको िाइन तिबाट जडान गरी िपजान ुपनेछ । 

(२)  उपलनयम (१) बमोलजम िाइन जडान भएकोमा िो भोल्टेजको तारमा हाई भोल्टेजको 

तारबाट कुनप प्रकारको लिंकेज वा अन्य कुनप लकलसमबाट खतरा वा चाजछ हनन नपाउने गरी जडान गनुछ 

पनेछ । 

(३)  हाई भोल्टेज तथा िो भोल्टेजको तारको बीचमा प्रालवलधक दृलिकोणिे रहन ु पने फरक 

कायम गनुछ पनेछ । 

 

७. लवद्यतु िाई छन र टेलिफोन िाइन नलजकबाट िपजाने सम्बन्धमािः लवद्यतु िाइनको नजीकबाट 

टेलिफोन िाइन वा टेलिफोन िाइनको नजीकबाट लवद्यतु िाइन िपजान ु परेमा अनमुलतपि प्राप्त 

व्यलि तथा सम्बलन्धत दरुसंचार लनकाय बीच आपसमा छिफि गरी लवद्यतु वा टेलिफोन िाइनिाई 

प्रालवलधक दृलिकोणबाट बाधा वा चाजछ नहनने गरी िपजान ूपनेछ । 
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८. आकाश लबजिुीबाट बचावटिःअनमुलतपि प्राप्त व्यलििे सहूाउंदो  ाउाँहरुमा आकाश 

लबजिूीबाट हनने नोक्सानी र लवद्यतु शलिको घटबढ हनन नलदनको िालग आकाश लबज ुिी रक्षक 

यन्ि वा अरु सहुाउंदो साधनको व्यवस्था गरी उि साधनहरुबाट आकाश लबजिुीको प्रयोजन हनने 

व्यवस्था समेत गनुछ पनेछ । 

 

९.  लवद्यतु उत्पादन, प्रसारण तथा लवतरण सम्बन्धी लनमाछण स्थिको वरीपरर घरजग्गा प्रयोग गनछ 

लनषेध गनछ सक्ने : 

(१)  ऐ नको दफा ३३ को उपदफा (३) को प्रयोजनको िालग लवद्यतुको उत्पादन, प्रसारण वा 

लवतरण सम्बन्धी कुनप लनमाछण कायछ भएकोमा त्यस्तो लनमाछण कायछ भएको  ाउं वा सो  ाउंको 

वरीपरीको लनलित दरुी लभि पने घर जग्गा अरु कसपिे कुनप खास कामको लनलमत्त प्रयोग गनछ नपाउने 

गरी नेपाि सरकारिे समय समयमा नेपाि राजपिमा सचूना प्रकालशत गरी लनषेध गनछ सक्नछ । 

(२)  लवद्यतु प्रसारण वा लवतरण गनछको िालग जडान गरेको लवद्यतु िाइन मनुी तथा त्यस्तो 

िाइनको दााँया वााँया अनसूचुी १२ र १३ मा उल्िेलखत दरुी लभि घर बनाउन वा रुख रोलन हनाँदपन । 
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अनसुचूी – ३ 

(लनयम ४८ संग सम्बलन्धत) 

तार दलेख भईुसम्म हनन ुपने न्यनूतम दरुी 

क्र.स. लवद्यतु भोल्टेजको स्तर सडक वार पार 

गदाछ (लमटर) 

सडकको छेउ 

(लमटर) 

अन्य स्थानमा 

(लमटर) 

१. २३०।४०० भन्दा मालथ  

११,००० भन्दा कम 

५.८ ५.५ ४.६ 

२. ११,००० र सो भन्दा मालथ 

३३,००० सम्म 

६.१ ५.८ ५.२ 
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अनसुचूी – ४ 

(लनयम ५० संग सम्बलन्धत) 

क्र.स. लवद्यतु भोल्टेजको स्तर घर तथा रुखबाट हनने न्यनूतम दरूी 

१. २३०।४०० भन्दा मालथ  १.२५ लमटर 

२. ११,००० र सो भन्दा मालथ 

दलेख ३३,००० सम्म 

२.०० लमटर 

 

रिव्य: उपरोि न्यनूतम दरूी कायम गदाछ हावाको चापिे उत्पन्न हनने तारको उच्चतम मच्याई ( 

म्यालक्समम ्लडफ्िेक्सन) समेतको लहसाब गनुछ पनेछ । 

 


