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१. प्रारतभभक 

 मममत २०७२ साल वैशाख १२ गते र २९ गते गएको मवनासकारी भकुम्पबाट मलुकुमा जनधनको ऄतलुनीय एवं 

ऄपरुणीय क्षती भएको छ । अवास, शैमक्षक संस्था, स्वास््य संस्था, ब्यापाररक प्रमतष्ठान, कायाालय भवनहरु, वमस्तहरु, 

खानेपानी, बाटो जस्ता भौमतक संरचनाहरु तहसनहस भएका छन । यस ऄकल्पनीय दःुखद घटना पश्चात भवन लगायत 

भौमतक संरचनाहरुको बैज्ञामनक र ब्यवमस्थत मापदण्डको अवश्यकता ऄझ टड्कारो भएको छ । ओमसमतया 

गाईँपामलकाले यस ऄमघदमेख नै सामान्य भवन मापदण्ड लाग ूगद ैअएको भएतापमन हालको ऄवस्थामा पणूारुपमा 

भवन संमहता कायाान्वयन गनाको लामग दररलो मापदण्डको अवश्यकता  महशसु गररएको पररपे्रक्ष्यमा नेपाल सरकार  

(मानमनय मन्री स्तरको) मममत २०७२ ।०४।२९ को मनणायानसुार स्वी  कृत बस्ती मबकास , शहरी योजना  तथा भवन 

मनमााण सम्बन्धी अधारभतू मागादशान, २०७२ जारी गरी संघीय माममला  तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयद्वारा मनदशेन 

भए बमोमजम ईक्त अधारभतू मागादशान, २०७२ समेतलाइ अधार मानी  ओमसमतया गाईँपामलकाको  भवनमनमााण 

मापदण्ड, २०७५ तयार गररएको छ । हाल बमस्त मबकास, शहरी योजना तथा भवन मनमााण सम्बमन्ध अधारभतु मनमााण 

मापदण्ड, २०७२, (पमहलो संशोधन, २०७३) लाइ समेत अधार मामन स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को  

दफा २७  को ईपदफा (४) ¸ (५)  ले मदएको ऄमधकार प्रयोग गरर ओमसमतया गाईँपामलका गाईँ कायापामलका ले 

“ओमसततया गाईँपातिकाको  भवन तनमााण मापदण्ड, २०७५” जारी गरेको छ । 

२. सतंिप्त नाम र प्रारभभ 

 (क) यस मापदण्डको नाम ‗ओमसमतया गाईँपामलकाको  भवन मनमााण मापदण्ड, २०७५‘ रहकेो छ । 

 (ख) यो मापदण्ड गाईँकायापामलकाबाट स्वीकृत भएको मममतदमेख लागहुुनेछ । 

३. पररभाषाः  मवषय वा प्रसंगले ऄको ऄथा नलागेमा यस भवन मापदण्डमा¸- 
१. “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भवन ऐन २०५५, लाइ सम्झन ुपदाछ ।  

२. “तनयमाविी” भन्नाले स्थानीय स्वायत्त शासन मनयमावली, २०५६ तथा भवन मनयमावली, २०६६ 

लाइ सम्झन ुपदाछ । 

३. “गाईँपातिका” भन्नाले (यस पमछ गा.पा. भनी सम्बोधन  भएको) ओमसमतया गाईँपामलकालाइ 

सम्झन ुपदाछ । 

४. “ऄतधकृत ” भन्नाले यस ओमसमतया गाईँपामलकाको  प्रमखु प्रशासकीय ऄमधकृतलाइ सम्झन ुपदाछ ।  

५.  “तवभाग” भन्नाले सहरी मवकास तथा भवनमनमााण मवभागलाइ जनाईँदछ । 

६. “तडतभजन कायाािय‘ भन्नाले मवभाग ऄन्तगातको मडभीजन कायाालयलाइ जनाईँदछ । 

७. “प्रातधकरण” भन्नाले काठमाडौं  ईपत्यका मवकास प्राधीकरण वा  त्यस्तै मकमसमको एईटा मनमश्चत     

भौगोमलक सीमानामभर रहकेो सहरी मवकास प्रामधकरणलाइ जनाईँदछ । 

८. “न.तव.स.” गाईँ मवकास ऐन¸ २०४५ ऄन्तगात गठन गररएको गाईँ मवकास समममतलाइ जनाईँदछ । 

९. “जग्गा ईपयोग प्रततशत (Ground Coverage) ” भन्नाले भवनको भआूतलाको के्षरफल र भवन  

बन्ने जग्गा वा घडेरीको के्षरफलको ऄनपुातलाइ १०० ले गणुा गदाा हुन अईने प्रमतशतलाइ जनाईँदछ । 

१०. “भूइ िेत्रको ऄनुपात  (FAR Floor Area ratio)” भन्नाले भवनको सम्पणूा तलाहरुमा  मनममात 

के्षरफलको योगफललाइ भवन  बन्ने जग्गा  वा घडेरीको के्षरफलले भाग गरेर अएको भागफललाइ 

जनाईँदछ ।  
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११. “सडकको ऄतधकार िेत्र  (Right of Way)” भन्नाले ऐन, मनयमतथा स्वीकृत मापदण्डले तोकेको 

सडकको चौडाआलाइ जनाईँदछ । 

१२.  “सेटब्याक ( Set Back)” भन्नाले अफुले अफ्नो जग्गामा  भवन बनाईँदा साँध  मसमाना, 

साबाजमनक सम्पत्ती र सडक ऄमधकार के्षरबाट छाड्न ुपने न्यनुतम दरुीलाइ जनाईँदछ । 

१३. “खुल्िािेत्र (Open Space)” भन्नाले बस्ती मबकास के्षरमा  जममनमभर ऄत्यावश्यक साबाजमनक  

पवूााधार सेवा  मबस्तार गना बाहके कुनै भौमतक संरचना  मनमााण गना मनःशेध गररएको के्षरलाइ जनाईँदछ । 

यसमा स्थानीय तहले कुनै संरचना मनमााण गना नपाईने गरर खलुा के्षर घोषणा गरेका सावाजमनक, प्रती, ऐलानी 

अदी जममनलाइ समेत जनाईँदछ । 

१४.  “टातसएको भवन  (Attached Building)” भन्नाले जग्गाको साँध  मसमानामा टाँसेर बनाईन 

प्रस्ताव गररएको वा बनाइएको भवनलाइ जनाईँदछ । 

१५. “जोतडएको भवन  (Joined Building)” भन्नाले बेग्लाबेग्लै स्वाममत्व  भएको एक अपसमा  

भारवहन ऄगंहरु संयकु्त रुपमा मनमााण गना प्रस्ताव गररएको वा मनमााण भएको भवनलाइ जनाईँदछ । 

१६. “अंतशक तनमााण सभपन्न” भन्नाले ईपयोग गना ममल्ने गरी न्यनुतम १ तला मनमााण भएको भवनलाइ 

जनाईँदछ । 

१७.  “तोतकएको प्रातवतधक सतमतत ” भन्नाले स्थानीय मनकायका प्रमखुको संयोजकत्वमा  मनजले 

तोकेको सम्बमन्धत  मबभाग वा शाखाको आमन्जमनयर , शहरी मबकास तथा  भवनमनमााण मबभाग र मजल्ला  

प्रामबमधक कायाालयको प्रमतमनमध, नापी ऄमधकृत तथा  अमन्रीत मबशेषज्ञहरु समहतको  समममतलाइ 

जनाईँदछ । 

१८. “तनयन्त्रीत भौततक योजना  (Secured Physical Plan)” भन्नाले मनयन्रीत रुपमा  मार प्रयोग 

हुने साँध मसमानालाइ पखााल लगाएर सरुमक्षत गररएको भौमतक योजनालाइ जनाईँदछ । 

१९. “सावाजतनक भौततक योजना  (Public Physical Plan)” भन्नाले केही स्वाममत्व  कतााहरुले 

अफ्नो लगानी  मा मबकास गरेको तर मतनका सडक , खलु्ला के्षर अदी साबाजमनक  प्रयोगको लामग समेत 

खलु्ला गररएकोभौमतक योजनालाइ जनाईँदछ । 
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२०. “वातावरण मैत्री स्थातनय  शासनको प्रारुप” भन्नाले नेपाल सरकारले २०७०।०६।२३ मा स्वीकृत 

गरेको वातावरणमैरी स्थानीय शासन प्रारुप, २०७० (Environment Friendly Local Governance 

Framework, 2013) लाइ जनाईँदछ । 

२१. “माटो परीिण ” भन्नाले शहरी मबकास मन्रालय  वा संघीय माममला  तथा सामान्य प्रशासन 

मन्रालयले जारी गरेको माटो पररक्षण मनदमेशकाले तोकेको पररक्षण प्रकृया/मबमधलाइ जनाईँदछ । 

२२. “अधारभूत साबाजतनक  पूवााधार सेवाहरु ” भन्नाले सडक , ढल, खानेपानी, मबजलुी अदीलाइ 

जनाईँदछ । 

२३. “आतन्जतनयर/अतका टेक्ट” भन्नाले नेपाल आमन्जमनयररङ्ग पररषदमा दताा भइ आमन्जमनयररङ्ग ब्यवसाय 

गना सम्बमन्धत मनकायबाट ऄनमुमत प्राप्त मबशेषज्ञलाइ जनाईँदछ । 

२४. “भवनको िेत्रफि” भवनको सम्बन्धमा के्षरफल  भन्नाले भवनको बामहरी गारो र भवनले ओगटेको 

गारो समावेश भएको प्लीन्थ लेभलमा होरीजेन्टल सेक्सनको के्षरफल भन्ने बमुझन्छ । 

२५. “एयरकतन्डसनीङ्ग” कुनै ढामकएको ठाईँको अवश्यकता परूा गना वायकुो तापक्रम, ईष्णता, सफाइ र 

मवतरणलाइ एकै पल्ट मनयन्रणको लामग गररने प्रशोधन प्रमक्रया । 

२६. “थप तथा पररवतान” मापदण्डमा भए ऄनसुार के्षरमा पररवतान वा ईचाआमा पररवतान वा भवनको कुनै 

भाग हटाईने वाकुनै गारो ऄथवा त्यसको भागमा छेकवार लगाईने कोलमु, बीम, भइू वा अवतजावतका कुनै 

पहुचंलाइ वन्द वा पररवतान गने । 

२७. “सेवा सतुवधा ” सडक बाटो, खलु्ला के्षर , पाका , मनोरञ्जन के्षर , खेलमैदान, बगैचा, खानेपानी, 

मवद्यतु अपमूता, सडक बत्ती , ढल, सावाजमनक मनमााण कायाहरु र ऄन्य सेवा समुवधा  तथा अवश्यक 

मवषयहरुलाइ समेत जनाईँछ । 

२८. “स्वीकृत भएको” यस मापदण्ड ऄन्तगात गाईँपामलकाले स्वीकृत गरेको भन्ने बमुझन्छ । 

२९. “बादाति” अईन जानहुने वा  बस्न समकने पारा मपट, ह्यान्डरेल, बालषु्रेड समेतको होरीजेन्टल 

क्यान्टीलेभर वा ऄन्य प्रोजेक्सन । 

३०. “वेसमेन्ट” पणूा वा अमशंक रुपले जमीनमनुी रहकेो भवनको तल्ला । 

३१. “भवन” भन्नाले मानव बसोबासको लामग प्रयोग हुने वा नहुने, कुनैपमन ईद्देश्यको लामग मनमााण हुने र 

जनुसकैु मनमााण सामग्रीबाट मनमााण गररने स्रक्चर यसमा तल मदआएका ऄनसुार समावेश हुन सक्छः   

क) जग, प्लीन्थ, गारो, भइू, छाना, मचम्नी, प्लम्वीङ्ग तथा भवन सेवाहरु, जडान गररएका प्लेटफमाहरु । 

ख) बरण्डा, बादाली, कनीस, प्रोजेक्शन अमद । 

ग) भवनको भागहरु र त्यसमा जडान भएका कुनै कुरा । 
घ) कुनै जग्गा वा ठाईँलाइ घेनाको लामग बनाआएका गारोहरु, स्रक्चरहरु अमद । 
ङ) तरल रासायमनकहरु वा  पानी भण्डार गना मनमााण गररएका  वा जडान गररएका टयाङ्कीहरु , पौडी खेल्ने 

पोखरीहरु । 

क) “क वगाका भवन” भन्नाले भवन ऐन¸ २०५५ को दफा ८(क) ऄनसुार मवकमसत  मलुकुमा ऄपनाआएका 

भवन संमहता समेतको ऄनसुरण गरी आन्टरनेसनल स्टेट ऄफ अटा मा अधाररत हुने गरी बनाआने 

ऄत्याधमुनक भवनहरुलाइ जनाईँदछ । 
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ख) “ख वगाका भवन ”  भन्नाले भवन ऐन ¸ २०५५ को दफा ८(ख)ऄनसुार प्लीन्थ एररया एक हजार वगा 

मफट भन्दा बढी , भआुतल्ला समहत तीन तल्लाभन्दा बढी, वा स्रक्चरल स्पान चार दशमलव  पाँच ( ४.५) 

मीटर भन्दा बढी, रुम साआज १३.५ वगा ममटर भन्दा बढी भएका भवनहरुलाइ जनाईँदछ । 

ग) “ग वगाका भवन” भन्नाले भवन ऐन¸ २०५५ को दफा ८(ग) ऄनसुार प्लीन्थ एररया एक हजार वगा मफट 

सम्म, भआुतल्ला समहत  तीन तल्लासम्म वा स्रक्चरल स्पान चार दशमलव  पाँच(४.५) मीटर सम्म , रुम 

साआज १३.५ वगा ममटर भन्दा कम भएका भवनहरुलाइ जनाईँदछ । 

घ) “घ वगाका भवन ” भन्नाले भवन ऐन ¸ २०५५  को दफा ८(घ) ऄनसुार खण्ड (क) , (ख) र (ग) मामथ  

लेमखए दखेी बाहकेको काचो वा  पाको आटा , ढुङ्गा, माटो, बाँस, खर अमद  प्रयोग गरी दआु  तल्ला सम्म 

बनाआने साना घर छाप्राहरुलाइ जनाईँदछ । 

ङ) “सभाभवन” रमाआलो गना , मनोरञ्जनको लामग सामामजक , धाममाक भ्रमण वा  ऄन्य ईद्देश्यहरुको लामग 

जनसमहू भेलाहुने भवन  वा भवनको भाग । यसमा नाचघर , मसनेमा हल , सभाहलहरु, मसटीहलहरु, 

ऄमडटोरीयम, प्रदशानहल, म्यमूजयम, शारररीक ब्यायामशाला , रेषु्टरा, खाने बस्ने घरहरु , पजुा कोठाहरु , 

नाचघर, क्लवहरु, जीमखाना र सडक रेल्वे , हवाआजहाज, पानीजहाज वा ऄन्य सावाजमनक  यातायातका 

स्टेशनहरु र मनोरञ्जन स्थलहरु समावेश हुन सक्छ । 

च) “व्यवसातयक भवन” व्यवसामयक  कारोवार, लेखा ऄमभलेख राख्ने कायाालयहरु , बैंकहरु, पेशागत 

फमाहरु, ब्यवसामयक कारोबार र लेखा  ऄमभलेख राख्नमा  प्रयोग हुने  कुनै भवन वा भवनको भागलाइ 

जनाईँछ । 

छ) “शैतिकभवन” ईपयकु्त बोडा वा मवश्व मवद्यालय वा ऄन्य ऄमधकार प्राप्त मनकायबाट मान्यता  प्राप्त्  

मवद्यालय वा महामवद्यालयको रुपमा पणूा रुपले प्रयोग हुने भवन । यसमा प्रमशक्षणको लामग  ईपयोग हुने 

भवन¸ शैमक्षक ईद्देश्यको लामग  अवश्यक मनोरञ्जन तथा ऄनसुन्धान प्रमतष्ठानहरु का साथै ऄत्यावश्यक 

कमाचारीहरुको लामग अवामसय भवनहरु र शैमक्षक संस्थासंग  अवद्ध अफ्नो  क्याम्पस मभर  वा बामहर 

रहकेा छारावास हरुलाइ समेत जनाईँछ । 

ज) “औद्योतगक भवन” एसेम्वली प्लानट, प्रयोगशालाहरु, पावरप्लान्टहरु, ररफाआनरीहरु, ग्लास प्लान्टहरु, 

मीलहरु, दगु्धईद्योगहरु, कलकारखानाहरु जस्ता वस्त ुईत्पादन गना , जडान गना वा  प्रशोधन गनामा ईपयोग 

हुने भवन वा भवनको भागलाइ जनाईँछ । 

झ) “ससं्थागत भवन” सरकारी वा  ऄधासरकारी संगठन वा  मान्यता प्राप्त गठुीले मनमााण गरेको सांस्कृमतक  

तथा संबद्ध मक्रयाकलापहरुका  लामग सभाभवन , ऄमडटोररयम वा  शारीररक वा  मानमसक रोगबाट ग्रमसत  

व्यमक्तहरुको स्याहार ससुार गने , मभन्न तरीकाले सक्षम  व्यमक्तहरु, टुहुराहरुको स्याहार ससुार गने , एकल 

ममहला, वालवामलका, गररव ऄथवा जेष्ठ नागररकहरुलाइ  सतु्ने ब्यवस्था भएको भवनहरु समावेश हुन 

सक्छ । धमाशालाहरु, ऄस्पतालहरु, झ्यालखाना, मानमसक ऄस्पताल,  सधुारगहृ भवनहरु अमद । 

ञ) “व्यापाररक भवनहरु ” पणूा ब्यापाररक भवनको ऄलावा कुनै ब्यापाररक प्रयोजनमा रहकेो र कुनै 

अवामसय प्रयोजनमा रहकेो पसलहरु, भण्डारण गने गोदाम भवन , प्रदशानीको लामग बजार, थोक वा खदु्रा 

व्यापार अमदको लामग ईपयोग गररने भवनहरु अदी । 



ओमसततया गाईँपातिकाको भवन तनमााण मापदण्ड, २०७५ 

5 

 

ट) “बहु तल्िे भवन  वा ऄग्िाभवनहरु”  ५ तल्लाभन्दा बढी वा सडकको जममन लेभलबाट १५ ममटर 

भन्दा बढी ईचाइ भएको भवन । 

ठ) “बहुतल्िे सवारी पातका ङ्ग”  दइु वा बढी तल्लाहरु जमीनमनुी वा मामथ भएको गाडी मोटरसाइकलहरु 

पामका ङ्ग गररने भवन । 

ड) “कायाािय भवनहरु” कायाालय वा कायाालय ईद्देश्यको लामग  वा कायाालयको सहायक कायाको लामग 

प्रयोग हुने भवन  वा भवनको भाग¸ कायाालय ईद्देश्यहरुमा  मनम्न मलमखत मवषयहरु समावेश हुन सक्छ ।

 क) प्रशासमनक ईद्देश्यहरु, सहायक कायाहरु, रकम कारोवार, टेमलफोन तथा कम्प्यटुर ऄपरेटर अमद । 

   ख)   सहायक कायामा लेखापढी , लेखा रेकडा , कागज धलुाईने, टाआमपङ्ग, फाआमलङ्ग, प्रकाशनको  

लामग सम्पादन सम्बन्धी कायाहरु अमद । 

ढ)  “तवशेष भवन” यसमा मनम्नमलमखत समावेश हुने छः सभागहृ, औद्योमगक भवन, थोक व्यापारको लामग 

प्रयोग हुने भवनहरु , होटेलहरु, छारावासहरु, पणूातः वातावरण ऄनकुुमलत बनाआएका भवनहरु, १५ ममटर 

भन्दा बमढ ईचाइ भएका भवनहरु र ६०० वगा मम. भन्दा बढी के्षरफल भएका घर । 

ण) “भण्डार गृह” भण्डारणको लामग प्रयोग हुने  भवन वा भवनको भाग¸ गोदाम घर , कोल्ड स्टोर¸ ढुवानी 

मडपो, पररवहन शेड,  स्टोर हाईस,  सावाजमनक ग्यारेज,  ह्यांगर,  रक टममानल, तवेलाहरु अमद। 

त)  “अवासीय भवन” साधारण अवासीय  प्रयोगमा अईने सतु्ने¸ बस्ने भवन  जसमा पकाईने समुवधाहरु 

रहकेो हुन्छ । यसमा एक वा एक भन्दा बढी पररवारको बसोवास , ऄपाटामेन्ट घरहरु फ्लाटहरु र मनजी  

ग्यारेजहरु समाबेश हुन सक्छ । 

थ) “छुटै्ट भवन” ऄन्य भवनहरुले नछोएका गारो तथा छाना भएको र घडेरीको चारैतफा  खामल  जग्गा भएको 

भवन । 

द) “सेमी तडट्याच्ड भवन” यस मवमनयममा ईल्लेख गररएका तीन साआडमा खलु्ला जग्गा भएको भवन । 
ध) “ऄसरुतित भवन” यसमा मनम्न मलमखत भवनहरु समावेश हुन सक्छः 

क) ऄसरुमक्षत स्रक्चर भएको घर¸ 
ख) ऄस्वस्थकर¸ 
ग) अवतजावत गना पहुचँ पयााप्त नभएको¸ 

घ) अगलागीको खतरा बढी भएको¸ 
ङ) रहनबस्नको लामग खतरापणूा̧  
च) मौजदुा ईपयोगका कारणले गदाा सरुक्षा , स्वास््य वा जन कल्याणमा खतरा भएको (प्रयोगमा  नभएको) 

अमद । 

नोटः- सवै ऄसरुतित  भवन स्रक्चरहरुिाइ सहरी तवकास तथा  भवनतनमााण 

तवभाग/गाईँपातिकाको तनदेशनमा ममात गरी पुनःस्थापना गनुापनेछ । यस्ता भवनहरु तवरुद्ध 

कारवाही गदाा तवभाग/गाईँपातिकािे ऄविभबन गने तवतधहरु प्रचतित ऐन बमोतजम हुनेछ । 

३२. “भवन रेखा” यसले कुनै भवनको मप्लन्थले छुने स्थान वा सडकमा तोमकएको रेखालाइ समेत जनाईँछ 

। 

३३. भवन ईचाइको नापः 
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क) समतल छाना भएमा सामनु्नेको सडक सतहबाट भवनको सबभन्दा ऄग्लो भागको टुप्पोसम्म । 

ख) स्लोप छाना भएमा बामहरी गारो र छानाको सतहको ममलनमवन्द ुसम्मको ईचाइ । 

ग) सडक सामनु्ने मभरालो भाग  भएमा मभरालो भाग को तल्लो भाग र टुप्पो भागको मध्यमवन्द ु

सम्मको ईचाइ । भवनको सजावट बाहके ऄन्य ईद्देश्यको लामग रामखएको वास्तकुला सम्बन्धी  

मवशेषताहरुलाइ ईचाइको नापमा समावेश गररने छैन । 

३४.  “छज्जा (क्यानो पी)” यसले तल लेमखएऄनसुार भएमा मलन्टेलको लेभल  सम्म गारो दमेख भवनको 

द्वार सम्मको क्यान्टीलेभर प्रोजेक्शनलाइ बझुाईँछ । 

क) घडेरी रेखाभन्दा यो वामहर नमनस्कने गरी राख्ने । 

ख) यसको ईचाइ जमीनबाट २.३ मम. भन्दा कम नराख्ने । 

ग) यसमा कुनै स्रक्चर नराख्ने र मामथल्लो भाग अकाशतफा  खलु्ला राख्ने । 

 

३५. “तचभनी” धुँवा तथा ऄन्य ईत्सजानहरु खलु्ला  हावामा प्रवाह गनाको लामग गररने मनमााण । यसमा  

मचम्नी पाआप समावेश भएको हुन्छ । 

३६. “ईपयोग पररवतान  स्वीकृतत” मलएको (नक्सापास गरेको) भन्दा बेग्लै मकमसमको ईपयोग गनुा परेमा 

सम्बमन्धत मनकायबाट ऄनमुमत मलनपुने मवमध । 

३७. “चोक” खलु्ला ठाईँ  पणूावा अंमशक रुपमा  भवनहरुले घेरेको स्थान चोक जममन लेभल  वा ऄन्य 

लेभलमा हुन सक्नेछ । 

३८. “ढाककेको िेत्र (कभडा एररया) ” प्लीन्थलेभलमा भवनले ढाकेको जमीन क्षेर । यसमा  तल 

लेमखएको समावेश हुनेछैन । 

क) बगैचा, आनार तथा सो सम्बन्धी स्रक्चरहरु , नसारी, पानीपोखरी स्वीममङ्गपलु (नढामकएको) ¸ 

त्यस वरीपररको प्लेटफमा, खलु्लाधारा भएको,  गारोले नघेरेको पानीको फोहोरा  । 

ख) ढल, कल्भटा पाआप , कैच मपट , च्याम्बर, गटर अमद  तथा कम्पाईण्ड वाल , मलूद्वार, छज्जा, 

छानाले ढाकेका के्षरहरु वा त्यस्तै ऄन्य प्रोजेक्सनहरु र मामथ तथा कमम्तमा तीन साआडमा खलु्ला 

रहकेो भयाारङ्ग । 

३९. “डयाभपप पु्रतफङ” मचसो तथा ओसीलो जममनबाट बचाईन वाटर प्रफुीङ रसायनको प्रयोग गने काया  

। 

४०. “डे्रनेजफोहोर” पानी मनष्काशन गने ईद्देश्यले मनमााण गररएको बनोट¸ फोहोर पानी मनकास गने ईद्देश्यले 

मैनहोल समेत राखी  मनमााण गररएको पाआपलाआनहरुको प्रणाली । यसमा सतह  पानीको लामग खलु्ला डे्रनेज र 

फोहोर पानी  मनष्काशनको लामग मनमााण गररएको दवैु हुन सक्छ । 

४१. “ढि”  एक पररवारको लामग ईपयोग हुने भवन वा सोको भाग । 

४२. “ऄवास आकाइ” स्थानीय  तहको सरकारी जग्गा  वा मनममात सम्पमत्तमा स्थायी / ऄस्थायी रुपमा  भोग 

गने वा ऄमधकार जमाईने कुनै पमन काया । 

४३. “आतन्जतनयर वा अाका टेक्ट” भन्नाले नेपाल आमन्जमनयररङ्ग पररषदमा दताा आमन्जमनयररङ्ग ब्यवसाय 

गना सम्बमन्धत मनकायबाट ऄनमुमत प्राप्तन मवशेषज्ञलाआ जनाईँदछ । 
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४४. “चारैततर घेरीएको भयाात ङ्ग” अगलागी  मनरोधक गारोहरु तथा ढोकाहरुबाट बाँकी  भवनसंग 

छुट्याआएको भयााम ङ्ग भन्ने बमुझन्छ । 

४५. “मौजुदा भवन” यो भवन  मापदण्ड लाग ूहुन ुऄगाडी सामबक  गा.मब.स./गाईँपामलकाबाट स्वीकृत 

रुपमा मवद्यमान भवनवा स्रक्चर । 

४६. “मौजुदा ईपयोग” यो मापदण्ड लाग ूहुन ुऄमघ सहरी के्षर /सामबक गाईँमबकास 

समममत/गाईँपामलकाबाट स्वीकृत भइ ऄमधकृत रुपमा मवद्यमान भवन तथा स्रक्चरको ईपयोग । 

४७. “बातहरो गारो”  ऄको भवनसंग जोमडएको भएता पमन पाटीसन वाल नभएको भवनको बामहरी गारो । 

४८. “तनकास” भवनको कुनै तल्ला वा भइुबाट बाटोतफा  जाने बहीरगमनको माध्यम । 

४९. “अगिागी/अपत्कातिन सचूना प्रणािी ” अगलागी  हुदँा ऄलामा संकेतहरुको प्रवाह  तथा 

सचूनामदने, साआरन मदने अमद औजारहरुको ब्यवस्थालाइ बझुाईँछ । 

५०. “फायर तिफ्ट” अगलागी वा ऄन्य अपतको ऄवस्थामा  अगलागी सेवा  प्रदायकहरुको लामग  

प्रयोगमा ल्याआने मवशेष प्रकारको मलफ्ट । 

५१. “अगिागी तनरोधक ढोका” केही ऄवमधको लामग ताप तथा अगलामगको प्रवाहलाइ मनयन्रण गना 

मनमााण तथा जडान गररएको ढोका वा सटर । 

५२. “फायर पभप ” ईपयकु्त आमन्जन वा मोटरसंग जोमडएको पम्पबाट पानी  प्रवाह गनाको लामग  बाह्य 

पावरबाट सञ्चामलत मेमसन । 

५३. “अगिागी प्रततरोधक दुरी (फायर सेपरेसन) ” साआटमा रहकेो कुनै ऄन्य  भवन वा ऄन्य साआटको 

वा सडकको ऄको साआट वा भवन ऄगाडीको सावाजमनक ठाईँको न्यनुतम दरूी । 

५४. “अगिागी प्रततरोधक भवन” ईपयतु्त सामग्रीबाट मनमााण गररएको भवन । 

५५. “भुइ” कुनै पमन तल्लाको तल्लो सतह । जममन सतहको तल्लालाइ भइु तल्ला भमनन्छ । त्यस मामथको 

तल्लालाइ पमहलो तल्ला र त्यस पमछ दोस्रो तल्ला अमद । 

५६. “फ्िोर एररया ऄनुपात (फार) ” सबै तल्लाहरुको कूल के्षरफल र घडेरीको कुल के्षरफलको 

ऄनपुातः फ्लोर एररया ऄनपुात सबै तल्लामा फ्लोर एरीयाको जोड र जग्गाको कुल के्षरफल यस मापदण्ड 

ऄन्तगात समावेश हुनु नपने के्षरफललाइ समावेश गररने छैन । 

५७.  “फूतटङ” भवनको भारलाइ बढी क्षेरफलमा  मवतरण गने ईद्देश्यले आट्टा , ढंुगा वा कंमक्रटले गारो वा 

कोलमुको बेशमा मनमााण गररने जगको आकाआलाइ बझुाईँदछ । 

५८. “जग” स्रक्चरको जममनसंग जोमडएका भाग  जसले यस मामथ  अआपरेको भार (लोड)लाइ मवतरण  

गदाछ ।  गाडी/सवारी साधन पाका  गना प्रयोग गररएको भवन वा सोको भाग । 

५९. “तनजी ग्यारेज गाडी” सवारी साधन पाका  गना प्रयोग गररएको भवन वा सोको भाग । 

६०. “सावाजतनक ग्यारेज” मनजी ग्यारेजको रुपमा बाहके नाफाको लामग संचालन हुने सवारी साधनहरुको 

ममात, समभामसङ्ग, ईपयोग, वेचमवखन, स्टोर गना वा पाका  गना प्रयोग गररने भवन वा त्यसको भाग । 

६१. “सयुंक्त अवास (ऄपाटामेन्ट ऄवास )”  दइु वा दइुभन्दा बढी अवास आकाइ राखी बनाआएको दइु वा 

दइु भन्दा बढी तल्ला भएको अवासीय भवन । 
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६२.  “सामुतहक भवन” साझासेवा समुवधाहरु भएको दइु वा  दइु भन्दा बढी अवास आकाआहरु भएको¸ एक 

वा बढी तल्ला भएको मनममात वा मनमााण हुने भवन । 

६३. “अवास योग्य कोठा” मानव बसोवासको लामग ईपयोग गररएका¸ ईपयोगको लामग मडजाइन भएको 

कोठा । यसमा भान्छाकोठा , वाथरुम, लगुाधनेु स्थान, भन्डार, करीडर, पजूा कोठा तथा साधारणत  प्रयोगमा 

नअईने ठाईँहरु समावेश हुदनै । 

६४.  “पारापीट” छाना वा भइुकंो मकनारामा बनाआएको होचो गारो वा रेमलङ । 

६५. “ऄनुमतत वा पमीट” भवन मापदण्ड ऄनसुार गररने मवकास मनमााण कायाको लामग  ऄमधकार प्राप्त  

गाईँ मवकास समममत /प्रामधकरण/मवभाग/गाईँपामलकाले मलमखत रुपमा  मदआने औपचाररक ऄनमुमत  वा 

ऄमधकारपर । 

६६. “प्िीन्थ” संगैको जममन सतह र जममन मामथको भइुको सतह बीचको स्रक्चरको भाग । 

६७. “प्िीन्थ एररया”  कुनै तल्ला वा बेसमेन्टको भइुले भलमा ढामकएको मनममात के्षर । 

६८. “पोचा भवन”  पैदल वा गाडीबाट भवन प्रवेश गनाका लामग बनाआएको मामथ छाना भएको ठाईँ । 

६९. “सडकको राआट ऄफ वे”  सडक दवैु तफा को सीमाना मबचको चौडाइ । 

७०. “िहरे ऄवास (रो हाईजीङ्ग) ” ऄगाडी पछाडी र भवन  मभरमार खलु्ला ठाईँ  भएको परस्पर 

जोमडएका भवनहरुको लहरे समहू । 

७१. “कोठाको ईचाइ” तयारी भइू सतह दमेख मसमलङ् सम्मको ठाडो दरुी । 

७२. “सेवा मागा” सेवा  समुवधा पुयााम ईने ईद्देश्यले घडेरीको ऄगाडी पछाडी वा साआडमा रहकेो सडक वा  

गल्ली । 

७३. “सेट बैंक रेखा ” गाईँपामलकाले ऄनमुमत मदए वाहके केमह मनमााण गना नपाइने गरी घडेरीको सीमा र 

गाईँपामलकाले मनधाारण गरेका वा गरुु योजना/जोमनङ्ग प्लानले मनधाारण गरेको रेखा । 

७४. “झ्याि” ढोका बाहकेको बामहर खलु्ने झ्यालले अवश्यक  वा अंमशक रुपमा  प्राकृमतक प्रकाश वा 

भेमन्टलेशन वा दबैु मभरी ठाईँमा पयुाानईँदछ । अईन जानको लामग झ्यालको प्रयोग हुदँनै । 

७५. “जोतनङ्ग योजना ” गरुुयोजना भन्दा मवस्ततृ योजना । यसले गरुुयोजना र ले -अईट योजनालाइ 

अवद्ध गछा  । यसमा साआट प्लान , भईूपयोग योजना  हुन सक्छ । यसले सावाजमनक  तथा ऄधा सावाजमनक  

भवनहरु/मनमााणहरु, समुवधाहरु, सडक, अवास, मनोरन्जन, ईद्योग, ब्यवसाय, बजारहरु, मवद्यालयहरु, 

ऄस्पतालहरु, खलु्ला के्षरहरुको ऄवमस्थमत  दशााईँदछ । यसले जनसंख्या घनत्व तथा के्षरहरुको मवकासको 

मवमभन्न पक्षहरुको मापदण्ड समेत तोक्न सक्नेछ । 

७६. “3/gS;f lgoldt” laifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df ओमसमतया गाईँपामलकाको  

3/gSzf kf; k|of]hgsf] nflu lgoldt 3/gSzfkf; eGgfn] ओमसमतया गाईँपामलका   

If]qleq ldlt @)७५/०१/०१ cufj} lgdf{0f ;DkGg jf lgdf{0fflwg /x]sf 3/x?sf] गा=kf df 

gSzf btf{ भएका jf gePsf, ejg lgdf{0f ;+lxtf kfngf ul/ jf gul/ lgdf{0f ePsf 

3/x?nfO{ :6«Sr/n सरुक्षाको] lhDd]bf/L :jo+ 3/wlgdf /xg] ul/ cGo cfjZos dfkb08 -
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;8s / ;fa{hlgs hUufx?sf] If]qflwsf/_ पालना ul/ agfOPsf 3/sf] gSzf btf{ ul/ 

k|dfl0fs/0f u/]/ lgdf{0f ;DkGg k|df0f पर k|bfg ug]{ sfo{nfO{ a'em\g' kg]{5 . 

७७. “माटो परीिण”  शहरी मवकाश मन्रालय वा संघीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयले जारी 

गरेको माटो परीक्षण मनदमेशकाले तोकेको पररक्षण प्रमक्रया वा मवमधलाइ जनाईँदछ । 

७८. “अधरभूत सावाजतनक पूवााधार सेवा”  सडक¸ ढल,  खानेपानी, मवजलुी अमदलाइ जनाईँदछ । 

 

४. भवन मापदण्डको ब्याखयाः  यो भवन मापदण्डको ऄमन्तम ब्याख्या गने ऄमधकार ओमसमतया 

गाईँपामलकाको गाईँ कायापामलकामा हुनेछ । 

५. भवन मापदण्डको सशंोधनः  ओमसमतया गाईँपामलका गाईँ कायापामलकाको बैठकले मनणाय गरी यो मापदण्ड 

संशोधन गना सक्ने छ । 

६. ऄतधकार प्रत्यायोजनः 

क) यस मापदण्ड बमोमजम केही वा सबै ऄमधकार कायापामलकाले गाईँपामलकालाइ समु्पन सक्नेछ । 

ख) खण्ड (क) बमोमजम गाईँपामलकालाइ प्राप्त सबै  वा कुनै ऄमधकार प्रमखु , ईप–प्रमखु, समममत, 

ईप–समममत वा ऄन्य कुनै पदामधकारीलाइ समु्पन सक्ने छ । 

 

७. मापदण्ड मूल्याङ्कन तथा ऄनुगमन सतमततः मवशेष भवनहरुको स्वीकृमतको लामग र मनमााणको समयमा ईठ्ने 

मववादहरु मनराकरण गनाको लामग  मवधेयक समममतले सझुावहरु /मसफाररसहरु मदने छ । समममतमा  मनम्न सदस्यहरु 

राख्न समकने छ । अवश्यकता  ऄनसुार र समस्याको प्रकृमत  ऄनसुार ऄन्य मनकाय तथा राजनीमतक दललाइ समेत 

अममन्रत गना समकने छ । 
               

क)       प्रमखु प्रशासकीय ऄमधकृत     संयोजक 

ख)       नागररक समाजको प्रमतमनमध     सदस्य  

ग)       गाईँपामलकाको प्रमतमनमध                                  सदस्य  

घ)       शहरी मवकास तथा भवनमनमााण मवभागको प्रमतमनमध  सदस्य  

ङ)       स्थानीय ईद्योग वामणज्य संघको प्रमतमनमध      सदस्य  

च)      गाईँपामलकाको भवन तथा वस्ती मवकास शाखा प्रमखु  सदस्य   
 

८.  ऄतधकार िेत्रः  ओमसमतया गाईँपामलका के्षर यो भवन  मनमााण तथा ऄन्य मवकास मनमााणका मक्रयाकलापहरुमा 

यो भवन मनमााण मापदण्ड लाग ूहुनेछ । 

क) तवकास तथातनमााणः  तल ऄन्य व्यवस्था भए बाहके यो भवन मापदण्ड सबै मवकास ,  पनुःमनमााण, 

भवन मनमााण तथा ममात संभार अमदको साथै भवनको मडजाआन, मनमााण, थप वा पररवतानहरुको लामग 

लाग ूहुनेछ । 
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ख) अंतशक तनमााणः ऄन्यर  तोमकए बाहके यो भवन मापदण्ड कुनै भवन  वा त्यसको कुनै भाग  

भत्काआएका, पररवतान गररएका वा पनूः मनमााण गररएका जमत मनमााण काया गररएको हो त्यसमा  मार 

लाग ूहुनेछ । 

ग) ईपयोग पररवतानः ऄन्यर तोमकए बाहके भवनको ईपयोगमा पररवतान भएमा पररवतानबाट प्रभामवत  

भवनमा यो मापदण्ड लाग ूहुनेछ । 

घ) पुनः तनमााणः गाईँपामलकाको पररक्षण तथा  अदशेानसुार ऄसरुमक्षत  भएमा, अगलामग, प्राकृमतक 

रुपले नष्ट भएमा  वा भत्काआएमा, वा भत्काआने संभावना  भएमा र सोको लामग  गाईँपामलकाले 

अवश्यक अदशे मदएमा पनुः मनमााणलाइ यस मापदण्ड बमोमजम ऄनमुमत मदआने छ । 

ङ) ऄथा िगाईनेः  यस  मापदण्डले वतामान  कालमा र भमवष्य  काललाइ पमन जनाईँ दछ, पमुलङ्गले 

स्त्रीमलङ्गलाइ पमन जनाईँदछ,  एक बचनले बहु बचनलाइ पमन जनाईँदछ र बहुबचनले एक बचनलाइ 

पमन जनाईँदछ । व्यमक्त शव्दले ब्यमक्तसरहको रुपमा संस्था समेतलाइ जनाईँदछ । लेमखएकोले ममुद्रत र 

टाआमपङ्ग पमन जनाईँदछ र सही छाप (बढुी औलंाको) संगै मनजको नाम लेमखएको छ भने सहीछापले 

लेख्न नजान्नेको हस्ताक्षरलाइ समेत जनाईँदछ । 

 

९. तवकासः             
क)  तवकास ऄनुमततः  जग्गा  मवकासको लेअईट नक्शा  गाईँपामलकाबाट स्वीकृत नभए सम्म कुनै 

व्यमक्तले स्वीकृत  लेअईट नक्शा  वा योजना  मनयमानसुार ऄनमुमत नमलइ कुनै घडेरी वा  जग्गामा 

मवभाजन काया तथा कुनै पमन मनमााण, मवकास वा पनुःमनमााण काया गनुा हुदनै । 

ख)  भवन तनमााण ऄनुमततः  गाईँपामलकाबाट  प्रत्येक भवनको लामग  छुटै्ट पवूा मनमााण ऄनमुमत  प्राप्त 

नगरी कुनै पमन ब्यमक्तले कुनै पमन  भवनमा मनमााण गने , पनुःमनमााण गने , थप गने वा  ऄदलबदल गने 

काया गनुाहुदनै । 

ग) पुराना भवन तनमााण ऄनुमततः  यो  भवन मापदण्ड लाग ूहुन ुभन्दा ऄगामड सामबक  

गा.मब.स/गाईँपामलकाले कुनै भवन  मनमााण ऄनमुमत  पाररत गरेको भए र मनमााण काया भइरहकेो  तर 

पाररत गररएको ऄनमुमत  ऄनसुार तोमकएको ऄवमधमभर सम्पन्न  नभएको भए  ईक्त ऄनमुमत यसै 

मापदण्ड ऄन्तगात मदआएको मामननेछ । मामथ ईल्लेख भए ऄनसुार यमद ऄनमुमतको म्याद समकएको तर 

मनमााण काया सरुु नभएको ऄवस्थामा  मनमााण काया यसै भवन  मनमााण मापदण्डको प्रावधानबाट 

मनदमेशत हुनेछ । 

१०. भवन तनमााण सभबन्धी अधारभूत मापदण्डहरुः 

१. यस मापदण्ड स्वीकृत भएको मममत दमेख भवन  मनमााणका मापदण्डहरु पयुा ्ाईने प्रयोजनको लामग  जग्गा 

जममनको स्वाममत्व हस्तान्तरण नगरी सँमधयारको मञ्जरुीनामा र करारनामाको अधारमा नक्सा स्वीकृत 

गना पाइने छैन । 

२. ऄब ईप्रान्त यस गाईँपामलका  के्षरमभर मनमााण हुने सबै प्रकारका भवनहरुको नक्शा पेश गदाा  

अमका टेक्चरल नक्शाको साथै National building code पालना गरर तयार गररएको  Detailed 

Structral Drawing समेत पेश गनुापनेछ । परामशा  दाताबाट पेश हुनअएको नक्शा चेकजाँच  गदाा 
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कुनै कुरा  अवश्यक भएमा सझुाव मदआ सच्चाईन  लगाईन वा मडजाआन  सम्बन्धमा Structural 

Analysis Soft/Hard Copy माग गना वा ऄन्य जानकारी माग गना सक्नेछ । 

३. यस मापदण्ड स्वीकृत भएको मममत दमेख भवन संमहता  तथा भवन सम्बन्धी मापदण्डहरुलाइ  प्रमतकूल 

हुने गरी कुनै पमन  शता तोकी नक्सा स्वीकृत गना पाइने छैन । तर गाईँपामलकाले भवन  मनमााण ऄनमुमत 

मददंा वा भवनमनमााण  सम्पन्न  प्रमाणपर  मददंा  नेपाल  सरकारबाट  स्वीकृत  वातावरण मैरी स्थानीय  

शासन प्रारुप २०७० मा गाईँके्षरका घर पररवार तहको अधारभतू  तथा मवकमसत सचूकहरु तथा परूा 

गनुा पने शताहरु समावेश गना बाधा पगु्ने छैन । 

४. ऄब ईप्रान्त  मनमााण हुने क र ख बगाका नयाँ  भवनहरुमा मनमााण सम्पन्न प्रमाणपर  नमलआकन कुनै 

पमनभवनहरु ईपयोग गना पाआने छैन । तर ग र घ बगाको भवनको हकमा  ईपयोमगता पररवतान नहुने गरी 

अंमशक रुपमा सम्पन्न गरी सम्बमन्धत  मनकायको ऄनमुमतले प्रयोगमा  ल्याईन बाधा पगु्ने छैन । साथै 

मनमााण सम्पन्न प्रमाणपर मलआसके  पमछ सम्बमन्धत  मनकायहरुको पवूा स्वीकृमत  तथा नक्सापास एवं 

भवन मनमााण ऄनमुमत मवना संरचनाहरुमा पररवतान (थपघट) गना पाआने छैन । 

५. भवन मनमााणको ऄनमुमत  तथा नक्सा स्वीकृमत  जनु प्रयोजनको लामग  मलआएको हो¸ सोही प्रयोजनको 

लामग मार ईक्त भवनको ईपयोगमा ल्याईनु पनेछ । ईपयोग पररवतान गनुापरेमा यो  संशोमधत मापदण्ड, 

स्वीकृत भईूपयोग  योजना  भए सो ऄनसुार र भवनमनमााण संमहताको  ऄमधनमा रही  ऄमनवाया रुपमा  

ईपयोग पररवतान स्वीकृमत मलएर मार भवन ईपयोग गना समकनेछ ।  कसैले काननूले तोकेका सम्बमन्धत  

मनकाय वा गाईँपामलकाको स्वीकृती मबना ईपयोमगता पररवतान गरेमा ओमसमतया गाईँपामलकाले ईक्त  

भवनमा जडान भएको मवद्यतु, खानेपानी, टेमलफोन अमद सावाजमनक ईपयोमगताहरु काट्न सम्बमन्धत  

मनकायलाइ लेमख पठाईन सक्नेछ  । साथै यसरी स्वीकृती  मबना ईपयोमगता पररवतान गने व्यमक्त  तथा 

संस्थालाइ गाईँपामलकाले समेत अफ्नो सेवाबाट वमञ्चत गना सक्नेछ । 

६. भवन ऐन¸ २०५५ को दफा ८ ऄनसुारका (ख) वगाका ५ तल्ला  भन्दा ऄग्ला सबै भवन र कुनै पमन 

सवासाधारण भेलाहुने समपङ मल , सपुरमाकेट, स्कुल, कलेज, ऄस्पताल, नमसाङहोम, पोमलमक्लमनक 

अमद ऄग्ला भवनहरुको हकमा माटो पररक्षण गरर भवनको मडजाआन गनुापने र दशहजार बगा मफट भन्दा  

मामथका भवनहरुको थप  भौगमभाक पररक्षण  (Geotechnical Investigation) तथा भकूमम्पय 

मवशे्लषण (Seismic Analysis) को अधारमा तयार गररएको (Structure Design) समेतको 

प्रमतवेदनहरु नक्सा  पासकोऄनमुमतको लामग दताा गदाा मनवेदन साथ  संलग्न गनुा पनेछ । माटो पररक्षण 

नगरी मनमााण भएका  ईक्त वगाका भवनहरुमा  गाईँपामलकाले ईक्त  भवनमा जडान भएको  मवद्यतु, 

खानेपानी,  टेमलफोन अमद ईपयोमगताहरु काट्न सम्बमन्धत मनकायलाइ लेखी पठाईन सक्नेछ । 

७. जमत सकैु तलाका सावाजमनक र क वगाका भवन  तथा ख वगाका ५ तलाभन्दाऄग्ला सबै  भवन मनमााण 

गना ऄमनवाया रुपमा सहरी मवकास मन्रालयले जारी गरेको ―माटो पररक्षण मनदमेशका ‖ ऄनसुार माटो 

पररक्षण गनुा पनेछ । खानी  तथा भगूभा मवभागले नेपाल राजपरमा  प्रकामशत गरर मनषेध गरेका के्षरमा  

भवन मनमााण गना पाइने छैन । स्थामनय मनकायले अफै माटो परीक्षण गराइ तोमकमदएको के्षरमा मार १७ 

ममटर भन्दा ऄग्ला संरचना मनमााण गना ऄनमुमत  मदनेछ । ऄब ईपरान्त माटो पररक्षण नगरी घर बनाईने 
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सम्बन्धमा माटो को क्षमता  KN/meter square १५० सम्म मलन  समकनेछ । तर माटोपररक्षण गनुा 

पने ठाँईमा भने पररक्षण बाट अएको ररपोटा ऄनसुार नै हुन ुपनेछ । 

८. ca pk|fGt गाईँपामलकाले gSzfkf; gePsf ejgx?nfO{ lgdf{0f ;DkGg k|df0f kq 

lagf a}ÍLu+ sf/f]jf/ gug{ / 3/ hUuf gfd;f/L gug{ ;DalGwt lgsfonfO{ n]lv 

k7fpg]5 . ;fy} 3/ lgdf{0f ;DkGg÷lgoldt k|df0fkq lagf nfnk'hf{df 3/ sfod 

ug{ l;kmfl/; lbOg] 5}g . 

९. प्रचमलत काननूको पररमधमभर रही  शहरी मबकास मन्रालय  वा खानी तथा भ-ूगभा मबभागले माटो तथा  

भौगमभाक पररक्षण गरी तोकेको स्थानमा  मार पाँचतला भन्दा बढी वा १७ ममटर भन्दा  ऄग्ला संरचना  

मनमााण गना ऄनमुमत  प्रदान गना समकनेछ । यसरी अमधकाररक मनकाय  र संस्थाबाट ऄग्ला संरचना  

मनमााण गना समकने स्थान  नतोमकए सम्म १७ मीटर भन्दा  ऄग्ला भवनको नक्सापास हुने छैन । साथै  

खानी तथा भ-ूगभा मवभागले नेपाल राजपरमा  प्रकामशत गरी मनषेध गरेका के्षरमा  भवन मनमााण गना 

पाआने  खानी छैन ्तथा भू –गभा मबभागको ऄग्रीम स्वकृमत  नमलइ ३० मडग्री या सो भन्दा बढी मभरालो 

जममनमा भवन मनमााण स्वीकृमत प्रदान गना पाआने छैन । 

१०. ca pk|fGt gof+ 3/ lgdf{0f ubf{ jf k'/fgf] 3/ eTsfO{ gof+ 3/ lgdf{0f ubf{ 

af6f]sf] Go'gtd rf}8fO{ ^ ld6/ sfod ul/ gSzf k]z ug'{kg]{5 . t/ concret area 
tf]lsPsf] If]qdf eg] lgb]{zg adf]lhd sfod /xg]5 . cfjfl;o k|of]hgsf] nflu 

lgdf{0f x'g] ejgx?df ;6/ tyf k;n /fVg kfOg] 5}g . olb s;}n] ;6/ k;n /fvL 

ejg lgdf{0fsf] :jLs[lt lnPdf ;f] ejgnfO{ :jtM Aofkfl/s ejg dflgg]5 . / ;6/ 

/fVbf sDtLdf @ ld6/sf] ;]6Aofs 5f]8\g' kg]{5 . cfjfl;o k|of]hgsf nflu lgdf{0f 

x'g] ejg jf ;f]sf] s]xL c+z Aofkfl/s k|of]hgdf /x]df ;f] ejg ;Dk"0f{nfO{ :jtM 

Aofkfl/s ejg dflgg]5 . t/ of]hgfa4 cfjfl;o If]qdf s'g} klg ejgnfO{ 

Aofkfl/s k|of]hgdf Nofpg kfOg] 5}g . 

११. भौमतक योजना  कायाान्वयन ऄनमुमत Planning permit मददंा योजना प्रस्ताव गररएको 

कुल   जग्गाकोः 

क) कमम्तमा १५ प्रमतशत बाटोको लागी र 
ख) कमम्तमा ५ प्रमतशत  खलु्ला के्षरको लामग छुट्याआएको हुन ुपनेछ । साथै  यस्तो खलु्ला के्षरको 

के्षरफल ८० वगा ममटर भन्दा  कम र सो को चौडाआ ८ ममटर भन्दा  कम हुनहुुदनै र यस्तो खलु्ला 

के्षरले प्रस्तामवत भौमतक योजना के्षरको बामहरी साँध वा मसमाना छोएको हुनहुुदनै । 

१२. गाईँपामलका के्षरमा  मनमााण भएका जोमखमयकु्त दमेखएका  भवनको हकमा मापदण्ड मवपरीत 

संरचनालाइ स्थानीय सरकार सन्चालन ऐनको प्रावधान ऄनसुार गाईँपामलकाले पणूा वा  अंमशक रुपमा 

भत्काईन लगाईने वा  भत्काईन सक्नेछ । घरको स्वाममत्वकतााले ऄटेर गरी गाईँपामलका  अफैं ले 

भत्काईन ुपरेमा भत्काईन  लाग्ने खचा सम्बमन्धत स्वाममत्वकताा बाट सरकारी बाँमक सरह मबगो समहत  

ऄसलु ईपर गनुा पनेछ । साथै गाईँपामलकाले यसरी भवन संमहता  तथा भवनमनमााण मापदण्ड पालन  

नगने ईक्त वगाका भवनहरुको स्वाममत्वकतााको नाम समहत  मववरण अफ्नो website मा सावाजमनक 
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गनेछ । 

 

१३. सामवकका परुाना वस्तीहरुका गल्ली  तथा साना बाटाहरुमा समेत एम्बलेून्स वा  दमकल पगु्न 

सक्ने गरी कमम्तमा ६ मीटर हुने गरी गाईँपामलकाले बाटो मवस्तार गना सक्नेछ । तर ऐमतहामसक  तथा 

परुातामत्वक महत्वका स्थानमा  भने गाईँकायापामलकाको मनणायबाट यस प्रावधानमा  मवशेष मापदण्ड 

तय गना सक्नेछ । 

१४.  धेरै मामनसहरु जम्मा हुने स्थान जस्तै शैमक्षक संस्था, पामटाप्यालेस, हमस्पटल, नमसाङ्गहोम, बैंक 

तथा मवमत्तय संस्था, मसनेमा हल, व्यापाररक कम्प्लेक्स, सपुरमाकेट, फुटसल जस्ता संरचना मनमााण गदाा 

गाईँपामलकाबाट योजना  ऄनमुमत (Planning Permit) मलएर मार  नक्सापासको प्रमक्रया ऄगाडी 

बढाईन पाइनेछ । 

१५. ;Ldf kvf{n lgdf{0f ubf{ ;DalGwt lgsfon] tf]ls lbPsf] dfkb08 cg';f/ x'g] 

u/L kvf{nsf] prfO{ a9Ldf $ lkm6 cUnf] uf/f] lgdf{0f / ;f] eGbf dfly a9Ldf # 

lkm6 hfnL /fVg] u/L :jLs[t lnP/ dfq ug{'kg]{5 . ग्राममण ;f}Gbof{tfsf] nflu गाईँ 

कायापामलकाले] tf]lsPsf] If]qdf ;Ldf kvf{n nufpg gkfpg] Joj:yf sfod ug{ 

;Sg]5 . ;/sf/L jf s'6gLlts lgsfo, sf/fuf/ cfbLn] ;'/Iffsf] b[li6sf]0fn] cUnf] 

kvf{n nufpg' kg]{ ePdf ;DalGwt lgsfo÷dGqfnosf] l;kml/; ;lxt ;f]sf] 

:6«Sr/n l8hfOg ;lxt lga]bg k]z u/]df gu/kflnsfn] r]shf+r ul/ ;'/lIft 

b]lvPdf To:tf] kvf{n nufpg :jLs[lt lbg ;Sg]5 . 

१६. क, ख र ग वगाका भवनहरुको नक्सापासको लामग  गाईँपामलकामा मनवेदन दताा गदाा भवनको  

स्वाममत्वकतााले भवन मनमााणको सपुरीवेक्षण गने प्रामवमधकसँग  भएको सम्झौताको पर समेत  समावेश 

गनुा  पनेछ  ।  यस्तो प्रमवमधकको  योग्यता  भवन ऐन¸ २०५५ को दफा ११(३) ले  तोके बममजम हुन ु

पनेछ । यसरी मनयकु्त  भएको प्रामवमधकले संम्झौता  ऄनसुार काया नगराएको  खण्डमा स्वाममत्वकतााले 

तरुुन्त गाईँपामलकामा सचूना  मदन ुपनेछ र स्वाममत्वकतााले  ऄको  प्रामवमधक माफा त सपुरमभजन गराईन 

मनजसंग संझौता गरी पेश गनुा पनेछ । सो नगरे सम्म  गाईँपामलकाले मनमााण काया रोक्का राख्न सक्नेछ । 

मडजाआन र सपुरमभजन  कायाको गणुस्तर तथा  मनमााण प्रमक्रयाको मजम्मेवारी मडजाआनर र सपुरभाआजरको 

हुनेछ । 

१७. स्वास््य संस्थाहरु जस्तै ऄस्पताल , नमसिंग होम, स्वास््य चौकी अमदले सो प्रयोजनका  लामग 

भवन मनमााण गदाा स्वास््य  तथा जनसंख्या  मन्रालयले मनधाारण गरेको सरुक्षा  तथा ऄन्य मापदण्ड 

ऄनसुार भए नभएको यमकन गरेर मार भवन मनमाणको ऄनमुमत प्रदान गनुा पनेछ । तर गा.पा.को मस्वकृत 

मापदण्ड भन्दा लमचलो हुनेगरी ईक्त मनकायले मापदण्ड मनधाारण गरेमा गा.पा.कै  मापदण्ड कायम हुनेछ 

। 

१८. शैमक्षक संस्थाहरुको भवन  मनमााण गदाा ऄन्य मापदण्डको ऄलावा  मशक्षा मन्रालयले 

तोमकमदएको मापदण्ड ऄनसुार भए  नभएको यमकन गरेर मार  भवनमनमााणको ऄनमुमत प्रदान गनुा पने छ 
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। तर यो मापदण्ड  भन्दा लमचलो हुने गरी ईक्त  मनकायले मापदण्ड मनधाारण गरेमा यही मापदण्ड कायम  

हुनेछ । 

१९. प्रामचन स्मारक संरक्षण ऐन , २०१३ लाग ुहुने के्षरमा परुातत्व  मबभागको समेत सहमती  प्राप्त 

गरेको भवन मनमााण प्रस्तावलाइ स्वीकृमत मदन ुपनेछ । 

२०. ऄब ईप्रान्त  मनमााण हुने  क र ख वगाका भवनहरुले  बषाादक्ो पानी सोझै ढलमा नममसाइ  

Rainwater Harvesting को प्रवमध  ऄपनाइ जममन  ममुन पठाईने व्यव्था  नगरेसम्म भवन  मनमााण 

सम्पन्न प्रमतवेदन प्राप्त गना सक्ने  छैन  तर गाईँ कायापामलकाको मनणायबाट सबै वगाका भवनमा यो  

व्यव्स्था लाग ूगना यस प्रावधानले बाधा पगु्ने छैन । साथै ग बगाका भवनहरूमा समेत १५ धरु भन्दा बढी 

के्षरफल भएका जग्गाहरूमा समेत यो ब्यवस्था लाग ुहुनेछ । 

२१. कुनै पमन भवनमा गाईँपामलकाको स्वीकृमत मबना होमडिंग बोडा, टावर, एन्टेना राख्न पाइने छैन । 

गा.पा.ले पमन यस्तो स्वीकृमत  मददँा सो जडान भएको ईपकरणको कारणले भवनको संरचना  वा 

सरुक्षामा कुनै प्रमतकूल ऄसर  नपने कुरा सम्बमन्धत प्रामवमधकबाट प्रमामणत गरी समुनमश्चत गराएर मार 

सो संरचना राख्ने स्वीकृमत मदन सक्नेछ । 

२२. ऄब ईप्रान्त  गाईँ के्षरमा सावाजमनक  यातायात चल्ने मलू सडक मकनारामा  तथा पयाटमकय 

के्षरमा रहकेा भवनहरुले  मनमााण ऄवमध समकएपमछ शहरी सौन्दयातामा  प्रमतकूल ऄसर पनेगरर 

भवनमनमााण गदाा मसमेन्ट प्लास्टर मार गरेर त्यसै राख्न  पाईने छैनन ्र यस्ता भवनमा रंगरोगन गरी गनुा 

पनेछ । साथै मनमााण ऄवमध समकएपमछ भवनको छतमा मपल्लर  ठड्याआ राख्न ्पाइनेछैन । यसरी राखेमा 

ईक्त मपल्लर गा.पा.ले भत्काईन लगाईन सक्नेछ । 

२३. गाईँपामलकाले कायापामलकाको मनणायबाट मनमश्चत टोल वा वडामा भवन संमहता  तथा यस 

मापदण्डको पररमध मभर रही तोमकएको रंग र मडजाआन , ढाँचा, तल्ला र अकारका भवनहरुमा  मनमााण 

गनुापने मापदण्ड मनमााण गरी एकरुपता  कायम गना सक्ने छन ्। सावाजमनक  भवनमा रंगहरु प्रयोगगदाा 

सहरी मवकास मन्रालयबाट स्वीकृत गररएको सावाजमनक  भवनमा प्रयोग हुने रंग सम्बन्धी  मनदे्ामशका 

२०६९ बमोमजम रंगहरु प्रयोगमा ल्याईन ुपनेछ । 

२४. यस मापदण्डमा ऄन्य  जनुसकैु कुरा लेमखएता  पमन मवमानस्थल असपास मनमााण हुने भवनहरु  

हवाइ ईडयान ्प्रामधकरणले तोकेको मापदण्डको प्रमतकूल  हुने गरी मनमााण गना पाआने छैन । साथै  

मबमानस्थलको मसमा (एयरपोटा मभरका रनवे लगायतका  पवूााधारलाइ संरक्षण गना घेरी लगाआएको  

तारवार) बाट ५०० ममटर असपासमा १७ ममटर भन्दा  ऄग्ला भवन मनमााण गनुा परेमा हवाइ  ईड्डयन 

प्रामधकरणको सहमती मलइ मनमााण ऄनमुती प्रदान गना समकनेछ । 

२५. ऄब ईप्रान्त ऄपाटामेन्ट तथा  संयकु्त अवासका भवन तथा समपंग कम्प्लेक्स, व्यापाररक महल, 

मडपाटामेन्ट स्टोर अमद ठूला भवनको नक्सापास गदाा Emergency Response Plan समेत नक्साका 

साथ पेश गनुापनेछ । ऄब  दमेख १७ ममटर भन्दा  ऄग्ला बहुतले भवनहरुमाऄमनवाया  रुपमा 

Lift/Escalator/Fire Escape समेत व्यवस्था गरेको हुनपुनेछ । 

२६. ऄब ईप्रान्त ख र ग वगाका भवनको हकमा  मनमााण ऄवमध समकएपमछ तला  थपका लामग 

भवनमनमााण ऄनमुमत  माग गररएमा ख वगाको पाँच  तला वा १७ ममटर भन्दा बढीको हकमा भवन 
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मडमभजन कायाालयबाट तथा  ग वगाको हकमा नेपाल इमन्जमनयररंग काईमन्सलमा  दताा भएको मसमभल 

इमन्जमनयरबाट सो भवन  तला थप गना ईपयकु्त छ भनी प्रमामणत गरेर मारै तला  थपको ऄनमुमत प्रदान 

गनुा पनेछ । 

२७. ऄब ईप्रान्त  गा.पा.ले स्वीकृत मापदण्डको पररमधमा रही कारणबस स्वीकृमत  प्रदान गररएको 

ऄवमध र मनयमानसुार थप गररएको ऄबमधमभर  मनमााण काया सम्पन्न  हुन नसकेमा तोमकएको ऄवमध  

मभर भवनको जमत भागको मनमााण काया सम्पन्न भएको छ सो को मनमााण सम्पन्नताको प्रमाणपर प्रदान 

गना सक्नेछ । यसरी प्रमाण पर मलएपमछ थपमनमााण गना पनूःऄनमुमत मलन ुपनेछ । 

२८. मभरालो जममनमा  भवनमनमााणको मडजाआन गदाा सरुक्षा सम्बन्धी  ध्यान पयुा्ाआ भवन मडजाआन 

गनुा पनेछ र गाईँपामलकाले प्रस्ताव दताा गनुा ऄमघ पररक्षण गरर सरुमक्षत रहकेो मनमश्चत गनुा पनेछ । 

२९. ऄब ईप्रान्त सावाजमनक  वा मनजी कुनै पमन प्रकारको पोखरी, ताल, तलैया मासेर भवन  मनमााण 

गना पाइने छैन । साथै पानीको महुानलाइ ऄसर पने गरी कुनै प्रकारको संरचना मनमााण गना पाइने छैन ्। 

३०. नदी ईकासबाट अएको जममनमा  कुनै सावाजमनक सडक र सावाजमनक ढल दमेख बाहकेका 

संरचना मनमााण गना पाइने छैन् ¸ यस्तो जममन स्वतः हररत के्षर घोषणा हुनेछ र ईक्त के्षरमा  बनस्पमत 

मबभाग वा बन मन्रालयले मसफाररश गरे ऄनसुारका बोटमबरुवा रोपी हररयामल कायम गररनेछ । 

३१. ओमसमतया गाईँपामलका के्षरमभर २०७७ माघ मसान्तपमछ खोमलने कुनै  पमन बाटोको न्यनूतम 

चौडाइ २० मफट हुनपुने छ  र नापी  तथा मालपोत कायाालयलाआ सोही  बमामजमले स्रेस्ता, नक्सा तथा 

ऄमभलेखहरुमा बाटो कायम गने गरी पराचार गररनेछ । यस्ता बाटोमा भवनमनमााण स्वीकृत मददंा 

केन्द्रबाट कमम्तमा  ३ मीटर सडकको के्षरामधकार  (Right Of Way) र  १.५ मीटर सेट ब्याक छाडेर  

मार मनमााण स्वीकृमत मदआनेछ । सडकको नाप मलदा कुलो तथा खोल्सा बाहकेको नाप मलआनेछ । 

३२.    

क)   १० ममटर सम्म ऄग्ला  भवनहरुको संमधयार तफा को  न्यनुतम सेटब्याक १ ममटर हुन ुपनेछ ।  

झ्याल–ढोका तथा भेमन्टलेटर नराख्ने भए संमधयार तफा  एईटै मकत्ताको जग्गामा स्वीकृमत  प्राप्त गरर 

बमनसकेको घर भए सो तफा  भवन संमहता¸ २०६० को प्रमतकुल  नहुने गरी टाँमसएको भवन बनाईन 

मदआने छ । 

ख) १० ममटर भन्दा बढी तर १७ मीटर सम्म ऄग्ला  भवनहरुको हकमा सावाजमनक  भवनहरुको 

सँमधयार तफा को सेटब्याक न्यनुतम २ ममटर र ऄन्य भवनहरुको सँमधयार तफा को सेटब्याक न्यनुतम 

१.५ ममटर हुनेगरी स्वीकृमत मदआनेछ 

ग) प्रमवमधक समममतको मसफाररस तथा स्थामनय  मनकायको पररषदले् स्वमकृत गरेको मलुबजार के्षरमा  

बन्ने ब्यापारीक भवनको हकमा सडकसँग लम्ब  भएर रहकेो साँध  भवनतफा  संमहता¸ २०६० को 

प्रमतकुल नहुने गरी टाँसेर वा एईटै मकत्ताको जग्गामा स्वीकृमत प्राप्त गरर बमनसकेको घर भए सो लाआ 

अवस्यक पने सेटब्याक छाडी नयाँ  भवन झ्याल–ढोका नराख्ने भएमा  जग्गा नछोडी १७ ममटर 

सम्म ऄग्लो भवनमनमााण गना स्वीकृमत  मदआनेछ ।  नयाँ भवनमा  झ्याल ढोका  राख्ने भएमा  यसै 

ईपदफा २९(ख) ऄनसुार जग्गा छाड्ने गरी मार भवन मनमााण स्वीकृमत मदआनेछ । 
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घ) एईटै मकत्ता वा धेरै मकत्ता ममलेर बनेको घडेरीमा एक भन्दा बढी भवनहरु मनमााण गना स्वीकृमत मददँा 
वा घर बाटो मसफाररस मददँा दइु भवनहरु बीचको दरुी ईप बुँदा ३२ (क,ख,ग) ऄनसुार स्वीकृमत 

मदइनेछ । 

ङ) मलु–सडक मकनारमा  भवन मनमााण गना स्वीकृमत  मददँा बाटोको चौडाआमा सडकको दबैु तफा को 

सेटब्याक जोड्दा जमत योगफल हुन्छ , सोको २ गणुा भन्दा  ऄग्लो हुने गरी (लाआट–प्लेनलाइ छेक्ने 

गरी ) स्वीकृमत  मदआने छैन ।  स्थामनय मनकायको के्षरमभर पने लोकमागाहरुको छेईमा भवन  मनमााण 

गना प्रचमलत ऐन ¸ मनयमहरुको ऄमधनमा र गाईँपामलका के्षरमा स्वीकृमत  MasterPlan समेतको 

ऄमधनमा भवन मनमााण स्वीकृमत मदआनेछ । 

 

३३. स्थामनय तहको के्षरमभर पने लोकमागाहरुको छेईमा भवन मनमााण गना प्रचमलत ऐन ¸ 

मनयमहरुको ऄमधनमा र गाईँपामलका के्षरमा स्वीकृत Muncipal Transporatation Master 

Plan समेतको ऄमधनमा भवन मनमााण स्वीकृमत मदआनेछ । 

३४. भवनको मप्लन्थ  ईचाआ बाटोको ऄमधकार के्षर तथा  तोमकएको सेटब्याकलाइ हानी  नपगु्ने गरर 

राख्न ुपनेछ । सडकको ऄमधकार के्षर ऄमतक्रमण गरी खड्ुमकला, यााएम्प, भमूमगत र ट्याङ्की, पेटीझाप 

अदी रामखएमा भवनमनमााण सम्पन्न प्रमाणपर मदन समकने छैन । 

३५. भवनमनमााण गदाा १ मीटर भन्दा  लामो क्यामन्टलेभर , छज्जा वा  बादाली मनमााण गनुा परेमा 

नक्सापास वखत सोको समेत मडजाआन पेश गनुापनेछ । सडकको के्षरामधकार र सेटब्याकमा पने गरी 

खड्ुमकला, यााम म्प, भमूमगत ट्याङ्की, पेटी¸ झाप अदी मनमााण गना पाआने छैन । 

३६. भवन संमहता¸ २०६० ऄनसुारको भवन मनमााण गदाा जग्गाको साँध मसमानाबाट न्यनुतम १/१.५ 

ममटर छोडेर मार  भवनको अआसोलेटेड मपलर (Isolated Footing)  तथा भारवहन वाल मनमााण गना 

पाआनेछ । तर Property Line प्रयोग गरेमा ऄन्य  आमन्जमनयररङ्ग प्रमबमध प्रयोग गना  बाधा पने छैन । 

आमन्जमनयररङ्ग प्रमबमध भन्नाले (Strap Footing /Combined Footing) वा लगायतका 

प्रमबमधलाइ बझु्न ुपनेछ । 

३७. गाईँपामलका के्षरमा सडक सम्बन्धी ऐन लगायत  प्रचमलत काननूले तोकेमा सोही ऄनसुार र सो 

नभएमा गाईँ यातायात  गरुुयोजनाले मनधाारण गरे ऄनरुुप सेटब्याक कायम  हुनेछ । तर गाईँपामलकाले 

यस्तो सेटब्याक सडक मकनाराबाट १.५ ममटर भन्दा कम हुने गरर मनधाारण गने छैन 

३८. जग्गा ईपयोग प्रमतशतः  अवामसय भवनका लामग २५० बगाममटर सम्म के्षरफल  भएको 

घडेरीको ७०  प्रमतशत  र  सो भन्दा  बढी  क्षेरफल  भएको घडेरीको ६०  प्रमतशत  भन्दा बढी भवनको 

भइूतलाले चमचाने के्षरफल  नहुने  गरी  स्वीकृमत  मदआनेछ । सरकारी , ऄधा सरकारी ¸ साबाजमनक  

भवनहरुलाइ भवन मनमााण स्वीकृमत मददँा भवनको  भआूतलाले चमचाने के्षरफल जग्गाको के्षरफलको ५० 

प्रमतशत भन्दा बढी नहुने गरी मदन ुपनेछ  । साथै भवनमनमााण मापदण्ड¸ २०७५ लागहुुन ुपवूा कीत्ताकाट 

भैसकेको घडेरीमा ८० बगामीटर सम्मको  के्षरफलमा ९०% बढी नहुनेगरी जग्गा  ईपयोग मस्वकृमत 

मदआनेछ । 
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३९. नयाँ बाटोको घमु्ती वा मोडको न्यनुतम  ऄधाब्यास बाटोको चौडाआ भन्दा २०% ले बढी चौडा 

भएको हुन ुपनेछ । 

४०. जमतसकैु तलाका साबाजमनक र क बगाका भवन  तथा ख बगाका पाँच  तला वा १७ ममटर भन्दा  

ऄग्ला वा दशहजार बगामफट भन्दा ठूला सबै भवन  मनमााण गना शहरी मबकास वा संघीय माममला तथा 

सामान्य प्रशासन मन्रालयले जारी गरेको माटो पररक्षण मनदमेशका ऄनसुार माटो पररक्षण गनुा पनेछ । 

४१. ऄब ईप्रान्त न्यनूतम १ तल्लाको पणूा वा  अमशंक मनमााण आजाजत र सम्पन्न प्रमाणपर मलएका 

भवनलाइ मार पानी, मवजलुी, टेमलफोन अमद सावाजमनक ईपयोमगताका सेवाहरु जोड्न मसफाररश गना 

समकने छ । 

४२. क र ख भवनहरुको Structural Analysis Report मा कमम्तमा  Structural 

Engineer वा Structural मडजाआनमा कम्तीमा २ बषा ऄनभुव  भएको Civil Engineer ले 

प्रमामणत गनुा  पनेछ । ग र घ वगाका भवनका  लागी कमम्तमा पमन प्रमाणपरतह  ईमरण गरेको 

प्रामवमधकबाट नक्शा तयार गराईन पाईने छ । 

४३. गाईँपामलकामा सामबकमा  लाग ूभएका मापदण्ड भन्दा  खकुुलो भएमा सामबककै मापदण्ड 

कायम हुनेछ । 

४४. नक्शा मडजाइन गदाा सेप्टीक ट्याङ्क /पानी ट्याङ्क / Rain Water Havesting 

SystemPlan समहतको नक्शा पेश गनुापनेछ । 

४५. जग्गाको प्लमटंग गरी जग्गा कारोबार गना चाहने संस्थाले व्यवसायीक  तथा व्यापाररक प्रयोजन 

(जग्गालाइ प्लटीङ्ग गरी मबक्री  मबतरण गररने)को लामग  जग्गा मवकास, साममुहक अवास, कुनै पमन 

सवासाधारण भेला  हुने समपङ्गमल , सपुरमाकेट, स्कूल, कलेज, ऄस्पताल, नमसाङ्गहोम, बैंक तथा  

मवमतय संस्था¸ पोमलमक्लमनक अमदले भौमतक योजना कायाान्वयन गनुापदाा  गाईँपामलकाले गठन गरेको 

प्रामवमधक समममतको मसफाररसमा गाईँपामलकाले ईक्त  कायाहरुको ( PlanningPermit) स्वीकृत  

गनेछ, साथै (PlanningPermit)  मलइ सकेको  ऄवस्थामा  मार मालपोत कायाालयबाट  स्वाममत्व  

हस्तान्तरण हुनेछ  । यसरी (PlanningPermit) मददँा कूल जममनको कमम्तमा बाटो बाहकेको ५ 

प्रमतशत जममन प्लमटंगको जग्गामभर पने गरी ईपयकु्त स्थानमा  खलु्ला के्षर तथा  पाका को लामग 

सावाजमनक स्वाममत्वमा राख्न पने , मलू बाटोको चौडाइ कमम्तमा  ८ ममटरको हुन ुपनेछ । प्लमटंग गरेको 

के्षरमा टेमलफोनको खम्बा , मबजमुलको खम्बा , ढल, तार तथा  दबैुतफा  नाली  खोलेर बाटो मपच गने 

मजम्मेवारी प्लमटंग गने संस्थाकै हुने गरी प्लमटङ्गको (PlanningPermit) स्वीकृत गनुा पनेछ । साथै 

प्लमटंग गररएको हरेक घडेरीले तोमकएका  भवन मापदण्ड समेत परुा गनुापनेछ । साथै कुनै के्षरमा 

प्लमटङ्ग गरेका कारणले नमजकका बस्ती वा घडेरीहरूमा डुबान समस्या  अईन सक्ने खतरा भएमा  

बषाातको पानी मनकासको ब्यवस्था प्लमटङ्ग  कतााले नै ममलाईन ुपनेछ । ईपरोक्त मापदण्डहरु परूा गरेर 

Planning  मार Permit प्रदान गना समकनेछ । यस प्रावधान  मवपररत प्लमटङ्ग गरेमा ईक्त प्लमटङ्ग 

के्षरमा सावाजमनक  ईपयोमगताहरु जस्तै  धारा¸ मबजलुी बत्तीहरु जडान हुने छैनन्  ।  ऄब ईप रान्त यस्तो 

जग्गा मवकासको काया गाईँपामलकाबाट स्वीकृमत मलएर मार गना पाईनेछ । 
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४६. २०७८ अषाढ मसान्त भन्दा पमछ मनमााण गररने सडकको चौडाइ कमम्तमा  २० मफट हुनेछ र 

हरेक सडक पणुा रुपमा सडकको परैु भाग नालीसमहत पक्की गनुापनेछ । 

४७. ऄब ईपरान्त प्लमटङ्ग वा नयाँ बाटो खोल्न ुऄगावै मनमााण भआसकेको घरको छेई वा घडेरीबाट 

नयाँ बाटो खोल्ने काया गरेमा ईक्त घरको लामग अवश्यक पने सेटब्याकको ब्यवस्था समेत बाटो खोल्ने 

ब्यक्ती वा प्लमटङ्ग गने ब्यक्ती वा संस्थालेनै गनुा पनेछ । 

४८. dfly h] elgPtf klg l5d]sdf ;f+w l;dfgf hf]l8Psf] hUuf lsga]r ul/ 

ldnfg ug]{ ;Gbe{df las|L ug]{ hUufsf] If]qkmn % w'/ eGbf sd ePdf klg ;f] sf] 

lsQfsf6 ug{ afwf kg]{5}g . t/ ljqmL kl5 afFsL /xg] hUuf % w'/ eGbf sd 

x'g'x'b}g . 

४९. Height Set Back Ratio गनेः ऄब ईप रान्त अवासीय , शहर मवस्तार के्षरमा १० मी. 

ईचाइ सम्मका भवनहरुको न्यनूतम सेटब्याक १ मीटर , व्यापाररक र १० ममटर भन्दा मामथ १७ मीटर 

सम्म ईचाइ भएका भवनहरुको न्यनूतम सेटब्याक १.५ ममटर (तर संस्थागत तथा व्यवसायीक 

प्रयोजनका भवनहरुको हकमा न्यनूतम २मी.) र पवुा-पमश्चम लोकमागा मोहोडामा पने घरहरुमा न्यनूतम 

सेटब्याक ६ मीटर कायम गरी नक्सा पास गनुा पनेछ । 

५०. ओमसमतया गाईँपामलकामा अवासीय भवनहरुको मनमााण गदाा भवनको Floor Area Ratio 

2.5  कायम हुनेछ । ऄन्य भवनहरुको हकमा गाईँपामलकाले तोके बमोमजम हुनेछ । 

५१. गाईँपामलका के्षरमा भवन संमहता , भवन मापदण्ड र वातावरण मैरी स्थानीय शासनको प्रारुप 

सम्बन्धमा कमम्तमा पाँच मदने अधारभतू तामलम मलइ गाईँपामलकामा सचूीकृत भएका डकमी , 

,कामलगढ र स्थानीय ठेकेदारहरुले मार भवन मनमााणमा संलग्न हुन पाईने छन ्। यस प्रयोजनको लामग 

सम्बमन्धत तामलमका सेवा प्रदायक सस्थालाइ पररचालन गरी प्रमशक्षक तामलम सञ्चालन गरी सोको 

सहयोगमा गाईँपामलकामा यस सम्बन्धी तामलमहरु सञ्चालन गररनेछ । 

५२. गाईँपामलकाले सहरी मवकास मन्रालयसँग प्रामवमधक सहयोग मलआ प्रचमलत काननू ऄनसुार 

हाईस पमुलङ र ल्याण्ड पमुलङको कायाक्रम संचालनमा ल्याईन सक्नेछ । 

५३. ऄब दमेख संस्थागत स्वाममत्वमा रहकेा भवनहरु अवासीय भवनमा गणना गररने छैन । 

५४. ऄब ईपरान्त गाईँपामलका के्षरमभर यस ऄमघ मप्लन्थ लेभल सम्म मनमााण भएका २ बषा भन्दा 

परुाना जगमा सपुरस्रक्चर थप गना पाआने छैन । सो को सट्टामा तर २ बषा मभर मनमााण भएकाला इ 

काईन्सीलमा दताा आमन्जमनयरले भवनको स्रक्चर पररक्षण गरर सपुर स्रक्चर मनमााणको लामग मसफाररस 

गरेमा गाईँपामलकाबाट समेत अवश्यक पररक्षण गरर १ वा बढीमा दआु  तला मनमााण मसममत गरी नयाँ 

मापदण्ड बमोमजम भवन मनमााणको स्वीकृमत प्रदान गना सक्नेछ । 

५५. ऄब ईपरान्त गाईँपामलका के्षरमभर यसऄमघ मनमााण सम्पन्न भएका २० बषा भन्दा परुाना घरमा 

कुनै पमन  तला थप गना  पाआने छैन । तर २० बषाभन्दा पमछ बनेका भवनहरूमा  तला थप गनाका  लामग 

काईन्सीलमादताा आमन्जमनयरले भवनको स्रक्चर पररक्षण गरर तला थप गनाको लामग मसफाररस गरेमा वा 

परुाना भवनहरुलाइ भकूम्पीय सदुृढीकरण (Retrofitting) मडजाआन पेश गरेमा गाईँपामलकाबाट 

समेत अवश्यक पररक्षण गरी थप तला मनमााणको लामग स्वीकृमत प्रदान गना सक्नेछ । 
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५६. ५० बषा भन्दा बढी ईमेर भएका  भवनहरुलाइ घर धमनले अफ्नै खचामा भत्काइ पनुमनमााण गनुा 

पनेछ, यमद तत्काल पनुमनमााण गना नसमकने ऄवस्था  भएमा समेत त्यस्ता संरचनाहरुलाइ कुनै पमन  

ईपयोगमा ल्याईन पाआने छैन । तर ऐमतहामसक  तथा परुातात्वीक के्षरमा रहकेा त्यस्ता संरचनाहरुलाइ 

मजणोद्वार गरर दरु ऄवलोकनको लामग संरक्षण गरर राख्न बाधा पने छैन । 

५७. यस मापदण्डमा ऄन्यर जे लेमखएको भएतापमन ऄब ईप रान्त ग्राममण के्षरमा ढंुगा , आटा, कन्कृट 

ब्लक, मसमेन्ट, छड प्रयोग नगरर माटो , बाँस, काठ,  टाटी,  टायल, जस्तापाता,  खर अदी  हलकुा 

मनमााण सामाग्रीले मार  मनमााण गररने घ बगामा पने कच्ची घर मनमााण गनाको लामग घरनक्शा  पास वा 

यस ऄमघ मनमााण भएकाहरुलाइ मनयममत गनुापने छैन । तर शहरी ब्यवस्थापन  तथा साबाजमनक के्षर 

(बाटो, कुलो, खोला, खोल्सा बन तथा  ऄन्य सावाजमनक  जग्गा) संरक्षणको लामग  ऄमनवाया रुपमा  

गाईँपामलकाले तोकेको ढाँचामा मनबेदन पेश गरर तोकेको दस्तरु मतरी स्वीकृमत  मलएर मार घर मनमााण 

गनुा पनेछ । 

५८. अमथाक वषा २०७७ /०७८ दखेी  भकूम्प प्रमतरोधात्मक भवन मनमााण सम्बमन्ध  अधारभतु 

तामलममलआ समुचकृत भएको कामलगढ वा ठेकेदारले मार सपुररवेक्षणको लागी  मनयकु्त भएको 

प्रामवमधकको रोहवरमा भवन स्वाममत्वकताासँग मद्धपमक्षय सम्झौता गरी भवनमनमााण गना पाईनेछ ।  

कामलगढ तथा ठेकेदारहरुले यस्तो तालीम  मनःशलु्क पाईनको लामग  अफुलाइ पायक पने स्थामनय  

तहमा मनवेदन मदन सक्नेछन । 

५९. लालपजुाा र blue print नक्सामा जममनको के्षरफल फरक भएको पाआएमा न्यनुतम भएको 

के्षरफल लाइ अधार मानी नयाँ मनमााण संरचनाको आजाजत मदने छ ।  

६०. दइु वा दइु भन्दा बढी बाटो जोडेको जग्गाहरुको खण्डमा १ ममटर सम्मको गोरेटो बाटो पाआएमा 

र भमवष्यमा कुनै मकमसमको मवस्तार हुन्न भमन वडाबाट प्रमामणत भआ अएमा  मलु बाटोलाइ मार 

अधार मानी भवन मनमााण मस्वकृमत प्रदान गररने छ ।  

६१. नेपाल सरकारको बाटो नभइ मफल्डमा बाटो दमेखएको सन्दभामा वडा बाट चल्न चल्तीको बाटो 

छ भमन प्रमामणत भइ अएमा नया घर मनमााण¸ ऄमभलेख र मनयममत गना ममल्ने ।  

 

११.   भवनतनमााण ऄनुमतत (नक्सापास) प्राप्त गने कायातवतधहरुः 

१. सचूना तदनेः भवनको कुनै भागमा  मनमााण गने , पनुःमनमााण गने वा पररवतान गने वा  कुनै भवन  

भत्काईन चाहने प्रत्येक व्यमक्तले तोमकएको ढाँचामा मलमखत रुपमा  

न.मव.स./प्रामधकरण/गाईँपामलकालाइ सचूना  मदनपुनेछ । यस्ता सचूनामा  नक्शाहरु तथा  जग्गा 

स्वाममत्व सम्बन्धी प्रमाणहरुको पयाातप्ता प्रमतमलमपहरु समावेश हुन ुपनेछ । ऄनमुमत  प्रदान भएपमन 

नभए पमन यस्ता नक्शाको एक सेटे ऄमभलेखको लामग गाईँपामलकाको कायाालयमा रामखने छ । 

२. नक्शाहरु तथा व्यहोराहरुको प्रतततितपहरुः ओमसमतया गाईँपामलकाबाट मनमााण ऄनमुमत चामहने 

भवन योजनाहरुको हकमा नक्शा तथा ऄन्य कागजपरको प्रमतमलमपको संख्या सामान्यतया २ सेट हुन ु

पनेछ । भवनमनमााणको ऄनमुमत  मलनको लामग  भवन मापदण्डले मनधाारण गरेको फमेटमा दखाास्त 

फारम तयार गरी गाईँपामलकाले ईपलब्ध गराईनेछ । 
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३. सचूना सगैँ तदनुपने जानकारीहरुः  सचूनामा ऄवमस्थती नक्शा, साआटप्लान, सवमडमभजन/ ले 

अईटप्लान, भवन नक्शा, सेवा समुवधा योजना , स्पेमसमफकेशनहरु तथा सपुररवेक्षणको प्रमाण , 

जग्गाधनी लालपजुाा गा.पा.ले तोकेको ऄन्य दस्तावेजहरु संलग्न हुनपुनेछ । 

४. दस्तावेजहरुः भवनमनमााण ऄनमुमतको लामग  मदआने अदशेमा  तल मदआएका दस्तावेजहरु समावेश 

हुनपुनेछ । 

क) घडेरी/सम्पमत्तको भौमतक वणान भएको जग्गाधनी  कागजातहरु, सडक चौडाइको प्रमाण , सडक 

चौडाइको लामग अवश्यक जग्गा हस्तान्तरण गने सम्बन्धी सहममत, साआटप्लान अमद । 

ख) अवश्यक परेमा गरुुयोजना /जोमनङ्ग नक्शा ऄनसुारको भू –ईपयोग योजना , सडकको चौडाइ 

सम्बन्धमा गाईँपामलकाबाट पर । 

ग) सचूीकृत भवनहरुको सम्बन्धमा  वा परुातामत्वक के्षरमा  भएका भवनहरुको सम्बन्धमा  

गाईँपामलकालाइ अवश्यक पने ऄन्य कुनै जानकारी/कागजात । 

घ) नया ँनक्शापास वा  मनयममत गदाा घर मनमााण हुने /भएको मकत्ता नं. को के्षरफल  जग्गाधमन प्रमाण 

परमा, मफल्ड नक्शा र वास्तमवक मफल्ड मध्ये जनु के्षरफल  न्यनुतम दमेखन्छ सोही के्षरफललाइ 

अधार मानी नक्शा दताा/पास/मनयममत गररनेछ । 

ङ) जग्गाको स्वाममत्व जस्को नाममा छ ईसैको नामबाट मारै घरनक्शा  पास/मनयममत गररनेछ ।  

मञ्जरुीनामा मदएको अधारमा घरनक्शाको स्वाममत्व हरेफेर गररने छैन । 

५. नक्शाहरुमा सहीछाप गनेः  गाईँपामलकामा पेश गनुा ऄमघ सबै नक्साहरुमा  धनीहरुको र भवन ऐन ¸ 

२०५५ को दफा ११.३ बमोमजमको योग्यता  प्राप्त गाईँपामलकामा दताा भएका प्रामबमधकको हस्ताक्षर 

हुन ुपनेछ । 

१२. नक्शा/प्िानहरुः  

१. िोकेसन प्िानः   स्वीकृत ले–अईट योजना  नभएको क्षेरमा मछमेकको जग्गा समेतको मसमाना  तथा 

ऄवमस्थमत दखेाआएको १ :१०,००० स्केल वा Not to Scale को  लोकेसन प्लान  मनवेदन सँगै पेश 

गनुापनेछ । लोकेसन प्लान  बनाईदा नक्शाको अधारमा ईक्त मफल्ड सम्म पगु्न सक्ने गरी राजमागा , मखु्य 

सडक र महत्वपणूा स्थान वा भवन दमेखको दरुी समेत ईल्लेख गनुापनेछ । 

२. साआट प्िानः  ऄनमुमतको लामग  अवेदन मददँा संलग्न राख्न पने साआट प्लानको स्केल ० –१–१० 

सम्मको लामग १:१०० वा २०० र ०–१–१० भन्दामामथको लामग १:२०० वा ४०० हुन ुपनेछ । 
         

        प्िानमा ति िेतखएका कुराहरु दशााआएको हुनुपनेछः  

क) साआटको मसमानाहरु र त्यस संगै जोमडएको जग्गाहरु¸ 

ख) मछमेकको सडकको पररप्रेक्षमा साआटको ऄवमस्थमत¸ 
ग) भवनको ऄवमस्थमतमा पने सडकहरुको नामहरु (भएमामार)¸  
घ) साआटमा वा साआटको ऄगाडी पछाडी भएका मवद्यमान भवनहरु¸ 
ङ) भएमा घरको दाया ँवाया ँतथा पछाडीको सडकको चौडाइ र सडकको प्रकार¸ 
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च) भवनको योजनाको सम्बन्धमा ईत्तर मदशा¸ 
छ) मवद्यमान भौमतक संरचनाहरु¸ 
ज) सम्पणूा सम्पमत्तको जग्गाको के्षरफल र यस मापदण्डमा ब्यवस्था भएको कभरेज ऄनसुारको कूल 

घडेरीको के्षरफलको सम्बन्धमा प्रत्येक तल्लामा हुन अईने कभडा एररयाको भाग¸ 

झ) अवश्यक परेमा पामका ङ्ग के्षर दखेाआएको पामका ङ्ग योजना¸ 
ञ) गाईँपामलकाले तोकेको ऄन्य मववरणहरु¸ 

ट) भवनमनमााण हुने घरजग्गा सम्पमत्तमा भवन नम्बर वा घडेरी नम्बर । 
३. िे–अईट प्िानः  भ–ूईपयोग योजनाको नम्साहरु ऄनसुार  लेअईट प्लानको तजुामा गररने छ । सम्बमन्धत 

ऐनको प्रावधान ऄनसुार गा.पा.ले ऄनसुरण गने कायामवमध ऄनसुार स्वीकृत गररने छ । 

४. ल्याण्डस्केप नक्शाः यसको स्केल ५०० वगा मम. सम्मको लामग १:१०० र सो भन्दा मामथको के्षरफलको 

लामग १:५००हुनेछ । यसमा अवागमन, पामका ङ्ग स्थलहरु, बाटाहरु, हररयाली तथा बकृ्षरोपणहरु ऄमंकत 

गररएको हुन्छ । 

५. भवन नक्शाः सचूना सँगै संलग्न गररने भवनको नक्शा , आलेभेसन तथा सेक्सनहरु २५० वगा मम. सम्मको 

घडेरीको लामग १:५० स्केलमा २५० वगा मम. भन्दा  मामथको लामग १:१०० स्केलमा र २००० बगा मम. वा 

सो भन्दा मामथको लामग १:२०० स्केलमा र सबैको मडटेल्सहरु १:१०० स्केलमा बनाआएको हुन ुपनेछ । 

क) सबै तल्लाको ढाकेको के्षर समेमटएका भइू  नक्शाहरु (फ्लोर प्लान) समावेश भएको  हुनेछ । साथै प्रष्ट 

रुपमा सबै फे्रम  मेम्बरहरु, कोठाहरुको साआज  तथा ऄवमस्थमत, भयाा ङ्ेगको चौडाआ र यााटम्पहरु र ऄन्य  

मनकासका बाटोहरु, लीफ्ट कोठा तथा लीफ्ट मपटको मडटेलहरु दखेाआएको हुनपुनेछ । 

ख) भवनको सबै भागहरुको ईपयोग दखेाआएको हुनपुनेछ । 
ग) ट्वाआलेट, नहुाईने ठाईँ जस्तो ऄत्यावश्यक सेवाहरुको एमकन ऄवमस्थमत दखेाआएको हुनपुनेछ । 
घ) सेक्सन नक्शाहरु समावेश भएको हुने छ । यसमा फुटीङ्ग (जग)  को साआजहरु, मसमेन्ट  गारोको मोटाइ, 

गारो, फे्रमीङ मेम्बरहरुको साआज  तथा स्पेमसङ्गहरु, फ्लोर स्लावहरु र छानाका स्लावहरु ।  सेक्शनमा 

भवन तथा कोठाहरुको ईचाआहरु र पारापीटको ईचाआ र डे्रनेज तथा छानाको स्लोप /कम्तीमा एईटा सेक्सन 

भयाा ङ्ग, भान्छा कोठा, ट्वाआलेट, वाथरुम भएर कामटएको हुनपुनेछ । 

ङ) सबै एलीभेसनहरु दखेाआएको हुनेछ । 
च) पानी टंकी, सेप्टीक ट्याङ्कको  छुटै्ट नक्शा अवश्यक नापहरु समहत मदआएको हुनेछ । 

छ) ऄनमुमत प्राप्त भवनरेखा भन्दा बामहर पने भागहरुको नाप मदआएको हुनेछ । 
ज) छानाको डे्रनेज तथा स्लोप दखेाआएको टेरेस प्लान मदइएको हुनेछ । 
झ) ईत्तर मदशा नक्शामा दखेाआएको हुनेछ र सबै प्लानहरुको मदशा ईत्तर मदशासँग मेल खाएको हुनपुनेछ । 
ञ) पामका ङ्ग स्थानहरुको मडटेल मदआएको हुनेछ । 
ट) भेमन्टलेटरहरुको सबै ढोका तथा ऄन्य ओपनीङ्गहरुको साआजहरु समेत खलु्ने गरी क्रमबद्ध रुपमा मवस्ततृ 

मववरणहरु समेत मदआएको हुनेछ । 

ठ) गा.पा.ले तोके बमोमजमका अवश्यक ऄन्य सबै मववरणहरु । 

ड) नक्शा प्रमामणकरणको लामग गा.पा.ले तोकेको स्थानमा तोमकएको साआजमा स्थान छोमडएको हुनेछ । 
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६. बहुतल्िे/तवशेष भवनहरुको भवन योजनाहरुः  ५ तल्लाभन्दा बढी तल्लाहरु भएको वा १५ मम. भन्दा 

बढी ईचाइ भएको र सभाभवन , संस्थागत, औद्योमगक, भण्डारण तथा खतरा यकु्त ईपयोगहरु भएको मवशेष 

भवनहरुको सन्दभामा मापदण्डको मनम्नमलमखत थप मववरणहरु समावेश हुन ुपनेछ । 

क)  अगलागी मनयन्रणका औजार तथा गाडी मोड्ने ठाईँ तथा  भवनको वरीपरी पहुचँमागाको मववरण समहत  

पहुचँमागाको ब्यवस्था । 

ख) मखु्य तथा वैकमल्पक भयाा ाङ्गको साथै बादालीबाटको पहुचँ, करीडर तथा लवीवाटको पहुचँ । 

ग) मलफ्ट तथा फायर मलफ्टहरुको ऄवमस्थमत तथा मववरणहरु । 
घ) ररफ्यजू च्याम्वर,  समभास डक्ट अमदको मववरण । 

ङ) अकासे पानी संकलन गने पाआप तथा संकलन ट्याङकहरु । 
च) जेनेरेटर,  रान्स्फमार, स्वीच मगयर कोठाको ऄवमस्थमत । 

छ) ऄग्नी सचूक प्रणाली/नेटवका को मडटेलहरु । 
ज) पानी ट्याङ्क तथा पम्प हाईसको ऄवमस्थमत तथा नाप । 
झ) अगलागी सरुक्षाका जडानहरुको ऄवमस्थमत तथा मववरणहरु । 
ञ) जडान गररएका प्राथममक ईपचार औजारहरुको जडानका ऄवमस्थमत तथा मववरणहरु । 

७. खानेपानीको व्यवस्था तथाऄन्य सतुवधाहरुः 

१. खानेपानी अपमूताको नक्शाहरु , आलेभेसनहरु तथा सेक्सनहरु , ढल मनकास प्रणाली र ऄन्य सेवा 

समुवधाहरुको मववरण गा.पा.ले चाहकेो खण्डमा १:१०० को स्केल भन्दा  कम नहुने गरी ईपलब्ध गराईन ु

पनेछ । 

२. २०० बगा मम. भन्दा  मामथका अवासीय घडेरीहरुको लामग र एक हके्टर भन्दा बढीको गैर अवासीय 

घडेरीहरुको लामग तल मदआएका प्रावधानहरु लाग ुहुनेछ । 

क) बगैचा तथा सफाइको लामग  प्रयोग भआसकेको पानीको पनुःप्रयोग गनाको लामग छुटै्ट मवतरण  

प्रणालीको व्यवस्था गने । यसको लामग  ईपयकु्त भण्डारणको समुवधालाइ भवन  नक्शामा दखेाईन ु

पनेछ । 

ख) जममनममुनको पानीलाइ भरण गनाको लामग घडेरीमभर बषाातको पानी संकलन गना अवश्यक व्यवस्था 

गनुा पदाछ । भवनको नक्शामा यी कुराहरु खलुाईन ुपदाछ । 

८.  घरनक्शापास गनुापने समयावतधः  सामान्य तया घरधमनले आजाजत  प्राप्त मममतले २ बषा मभर घर मनमााण 

सम्पन्न गरर सक्न ुपनेछ । तर कुनै कारणले ईक्त  ऄवमध मभर मनमााण सम्पन्न गना नसकी  मनबेदन मदएमा 

गाईँपामलकाले  एकपटकको लामग बढीमा २ बषा म्याद थप गना सक्नेछ । 

१३. नक्शापास सभबन्धी ऄन्य व्यवस्थाः 

१. भवनतनमााण आजाजतपत्र राखने ब्यवस्थाः  भ वनको स्वममत्वकतााले भवनमनमााण ऄवमधभर स्वीकृत 

भवनमनमााण आजाजतपर र स्वीकृत नक्शामववरण मनमााण स्थलमा दमेखने गरी राख्नपुनेछ । मनमााणमधन क र ख 

वगाका भवनहरुको हकमा स्वाममत्वकतााहरुले मनमााण स्थलमा स्वीकृत भवन ऄनमुमतपर र नक्शाका ऄमतररक्त 

भवन नक्शापास भएको मममत र भवनका  ऄधारभतू मापदण्डहरु जस्तै Ground Coverage Ratio, Floor 
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Area Ratio,, मनमााण गदाा छाड्न ुपने Setback अमद मववरणहरु मनमााण काया  सम्पन्न नभएसम्म सवैले 

दखे्न सक्नेगरी होमडाङ्ग बोडामा राख्नपुनेछ । 

२. स्थानीय तहमा कायारत प्रातबतधकिे नक्शा तडजाआन गना नपाईनेः  गाईँपामलकामा कायारत प्रामवमधक  

जनशमक्तले अफू कायारत गाईँपामलकाको के्षरमभर  हुने भवनहरुको नक्शा  मनमााण र मडजाआन गना पाआने छैन । 

तर सावाजमनक प्रयोजनका लामग अफू कायारत गाईँपामलकाको लगानीमा  मनमााण हुने सावाजमनक  भवनहरुको 

नक्शा मनमााण सपुररवेक्षण  मडजाआन गना यस प्रावधानले बाधापगु्ने छैन । साथै परामशादाताबाट मडजाआन 

गररएको नक्शामा समेत आमन्जमनयररङ्ग काईमन्सलको नम्बर समहत मडजाआन कतााले प्रमामणत गनुापनेछ । 

३. फेरबदिको िातग सचूनाः 

१.  भवनईपयोग फेरबदलको लामग सचूना  भवन ईपयोग फेरवदलको लामग सचूनामदएमा  अवश्यक पने 

नक्शा तथा व्यहोराहरु मार  मनवेदनसँग पेश गनुापनेछ । यस मापदण्डमा व्यवस्था  भएका सामान्य  

भवनमनमााणका प्रावधानहरु स्रक्चर तथा  अगलागी संरक्षणमा कुनै प्रमतकूल ऄसर नपने गरी दहेायका 

फेरबदल गनुा परेमा सचूना वा भवनमनमााण ऄनमुमतको अवश्यकता पने छैन ।  

क) प्लास्टरीङ्ग र सानामतना ममात काया ¸ 
ख) फ्लोरीङ्ग वा पनु फ्लोरीङ्ग गने¸ 
ग) ऄकााको सम्पमत्त तथा सावाजमनक सडक तफा  वाहके झ्याल भेमन्टलेटर र ढोकाहरु खोल्नेर बन्द गने¸ 

घ) मवगे्रका आट्टाहरु, ढंुगाहरु, मपलरहरु, मवमहरु अमद फेने¸ 
ङ) यस मापदण्ड ऄन्तगात पनेगरी १.५ मम. भन्दा कम ईचाआको पारापीट र बाईन्ड्री पखाालको मनमााण तथा 

पनुःमनमााण गने । 

च) ऄनमुमत प्राप्त ईचाइ भन्दा कम नहुने गरी फल्स मसमलङ्गको मनमााण समेत रंगरोगन अमदकाया̧  

छ) भ–ूईपयोग योजना/जोमनङ्ग योजनाका प्रावधानहरुसँग नबामझनेगरी क्षमत हुन ुऄगाडीको जस्तै हुने गरी 

बाढी, बषाात, अगलागी, भकूम्प वा ऄन्य कुनै प्राकृमतक  मवपदबाट क्षमतग्रस्त  भवनका भागहरुको 

पनुःमनमााण गने¸ 

ज) यस मापदण्ड ऄन्तगात हुने गरी मभरीगारोहरुको मनमााण वा पनुः मनमााण गने¸ 

२. भवन प्रयोजन फेरबदिः भवनको जनु प्रयोजनको लामग स्वीकृमत मलइएको हो सोही प्रयोजनमा ईपयोग 

गररन ुपदाछ । तर कुनै कारणले प्रयोजन पररवतान गनुा परेमा नयाँ प्रयोजनको लामग  अवश्यक मापदण्ड परुा 

गरेमा पररवतान गनुापनााको कारण समहत मनबेदन पेश गनुापनेछ । फेरवदलको लामग सचूना मदएमा अवश्यक 

पने नक्शा तथा व्यहोराहरु मनवेदनसँग पेश गनापनेछ । यस मापदण्डमा व्यवस्था भएका प्रावधानहरु स्रक्चर 

तथा अगलागी संरक्षणमा कुनै प्रमतकूल ऄसर नपने गरी मनबेदन पेश गरेमा गाईँपामलकाबाट जाँचबझु गरी 

ऄनमुमत प्रदान गना समकनेछ । भवन  दताा गररसकेपमछ नयाँ  मकत्तामा भवनको के्षरफल फरक पने गरर 

अएमा शरुुवामत चरणबाट काया गनुा पने छ । 
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४. भवनतनमााण ऄनुमतत  शुल्कः जरुीसँग परामशा गरी गा.पा.ले मनमााण गरेका नक्शापास शलु्क र  मनमााण 

ऄवमधमा सहरी पवूााधारको ईपयोगको शलु्कको साथै घडेरी मवकास /समहू अवास, फेरवदल/थप/संसोमधत 

योजना, योजनाहरु ऄध्यावमधक गनाको लामग तोमकएको ऄन्य शलु्कहरु मनयमानसूार मलन समकनेछ । 

१४.  स्वीकृतततदनेः 

१. प्रतियाहरुः 

क) जग्गामवकास/अवास  मवकासको  प्लामनङ्ग  ऄनमुमतमदनेः अमधकाररक  आमन्जमनयर ,  अमका टेक्ट माफा त 

प्लामनङ्ग ऄनमुमत नम्साहरु तोमकएको ढाँचामा जग्गाधनीले गाईँपामलकामा  अवेदन मदनपुने छ । 

मवकास/अवास मवकास गना चाहने कम्पनी  वा जग्गाधनीले समूचकृत आमन्जमनयर वा  अमका टेक्ट वा  

प्लानरद्वारा तयार गररएको ईपयोग  भ-ूतथा भौमतक पवूााधार मवकास समेत ईल्लेख गररएको योजना पेश 

गनुापनेछ । यसको स्वीकृमत सम्वन्धी कायामवमध गाईँपामलकाले तोके ऄनसुार हुनेछ । 

ख) सचूीकृत आमन्जमनयर /ऄमका टेक्ट प्रमामणत हुनु पने मापदण्ड ऄन्तगातका  प्रावधानहरुको ऄमधनमा  रही 

भवनमनमााण वा जग्गा मवकास योजना तयार गने ऄमधकार समूचकृत आमन्जमनयर/अमका टेक्ट सँग हुनेछ । 

२. योग्यता तथा िमताः गाईँ योजनामवद् /अमका टेक्ट/आमन्जमनयर/सपुरीवेक्षक/प्लम्बर/अगलागी 

परामशादाता/ऄवाान मडजाआनरको योग्यता तोमकए बमोमजम हुनेछ । 

३. तनमााण रोक्का तथा  भत्काईनेः गाईँपामलकाबाट आजाजत नमलइकन भवन  मनमााण गरेमा गाईँपामलकाले 

त्यस्ता काया तत्काल रोक्का गना वा स्वीकृत नक्शा  बमोमजम मनमााण नभएको दमेखएमा  भत्काईने अदशे मदन 

सक्नेछ । 

४. तनमााण कायाको सपुररवेिण तथा  गुणस्तर कायम गनेः गाईँपामलका के्षरमभर सरकारी वा गाईँपामलका वा 

गाईँपामलकासँग साझेदारीमा  मनमााण हुने कायाको सपुररबेक्षण गाईँपामलकाका प्रामबमधकहरुबाट हुनेछ । त्यस्तै 

गाईँवासीहरु वा  ऄन्य संघ संस्थाहरुको भवनमनमााण गदाा गाईँपामलकामा समुचकृत प्रामबमधकहरुबाट हुनेछ । 

घरधमनले भवन मनमााण आजाजत मलन ुऄमघ नै त्यस्ता सपुररबेक्षक मनयकु्त गरर गाईँपामलकामा  जानकारी गराईन ु

पदाछ । 

क)  सपुररवेिकको तजभमेदारीः  गाईँपामलका के्षरमभर मनमााण हुने मनमज तथा संस्थागत भवनहरुको स्वीकृत 

मापदण्ड ऄनसुार मनमााण गराईने र गणुस्तर कायम गराईने मजम्मेदारी सपुररबेक्षकको हुनेछ । कुनै कारणवस 

घरधमनले मापदण्ड पालना गना ऄटेर गरेमा गाईँपामलकामा समयमै जानकारी गराईन ुपनेछ । 

ख) घरधनीको तजभमेदारीः  मनमज  तथा संस्थागत  भवनमनमााण गने घरधमनहरुले सपुररबेक्षकको सल्लाहमा 

स्वीकृत मापदण्ड ऄनसुार गणुस्तरीय काया गराईन ुपनेछ । सो को लामग  गाईँपामलकामा समुचकृत सपुररबेक्षक र 

मनमााणकमी छनौट गरर मनयकु्त गरेको जानकारी गाईँपामलकामा मदनपुनेछ । 

ग) तनमााणकमीको  तजभमेदारीः  मनमज  तथा  संस्थागत  भवनमनमााण  गने  मनमााणकमीहरुले  सपुररबेक्षकको 

सल्लाहमा स्वीकृत मापदण्ड र नक्शा ऄनसुार गणुस्तरीय काया गराईन ुपनेछ । 

५. दण्ड सजायः 

क) यमद पेशागत  अचार संमहताबाट मवचमलत  भएको पाआएमा  वा कुनै झठूो व्यहोरा मदएमा  वा कुनै त्यको 

ऄपमान गरेमा वा योजना /नक्शा प्रमामणत गना रटुी वा कृत्य गरेमा वा  भवन मापदण्ड  स्वीकृत भवन 

योजनाको मखलापमा  मनमााण कायाको सपुरीवेक्षण /मनमााण गरेमा गाईँपामलकाले यस्ता 
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गाईँयोजनामवद/्अमका टेक्ट/आमन्जमनयर/सपुरीवेक्षक/प्लम्बर÷मनमााणकमीलाइ कारवाही गने र कालोसचूीमा 

राख्ने ऄमधकार हुनेछ र सोको जानकारी नेपाल आमन्जमनयररङ्ग पररषदलाइ मदनेछ । 

ख) यमद स्वीकृमत मदने गा.पा.ले कुनै पमन समय भवन मापदण्डको ईल्लंघन गररएको , त्यको गलत व्याख्या 

गररएको, स्वीकृमत मदआएको भन्दा फरक मनमााण भएको, तोमकएको दस्तावेज तथा भवन मापदण्डसँग फरक 

हुने गरी मनमााण गररएको भेट्टाएमा  गाईँपामलकाले स्वीकृमतलाइ बदर गनासक्ने छ । त्यस्ता  पेशाकमीको 

मवरुद्ध कारवाही गना सक्नेछ । मदु्दा टंुगो नलागे सम्म  त्यस्ता पेशाकमीलाइ नयाँ नक्शाहरु पेश गने /मनमााण 

गने ऄमधकार हुने छैन । मतनलाइ कालो सचूीमा समावेश गनुा ऄमघ गाईँपामलकाले काननू  बमोमजम कारण 

दखेाउ अदशे जारी गनेछ । 

६. ऄनातधकृत तनमााण तवकास कायाः  ऄनामधकृत मवकास मनमााण काया गरेकोमा यस्ता काया भत्काईने ,  

मनमााण स्थललाइ रोक लगाईने , प्रचमलत काननूको अधारमा काननूी कारवाही गने जस्ता ईपयकु्त  कदम 

गाईँपामलकाले मलन सक्ने छ । 

१५. तनमााण काया गदाा ऄपनाईनुपने काया तवतधः 

१. मापदण्ड ऄनुसार तनमााण काया गनुा पने दातयत्वः  यस मापदण्ड ऄनसुार मनमााण काया गने पणूा 

जवाफदहेीताबाट धनीलाइ ऄनमुमत  पाएको कारण वा  नक्शा तथा स्पेमसमफकेशनहरु स्वीकृत गररएका 

कारण वा भवनमनमााण हुदँा गाईँपामलकाले मनरीक्षण गररएको कारणकै अधारमा मकु्त भएको मामनने छैन । 

२. तनमााण स्थिमा कागजातहरु/दस्तावेजहरु राखनेः 

क) भवनमनमााणको ऄनमुमतको प्रमतमलमपदमेखने गरी टास गनुापनेछ । 
ख) ऄनमुमत जारी गररएको सम्पमत्तमा  लाग ूहुने भवन मापदण्ड ऄनसुार स्वीकृत नक्शाहरु तथा  

स्पेमशमफकेसनहरुको प्रमतमलमप राख्ने । 

३. तनमााण काया भइरहदँा  भवनको चेतकङ्ग  कायाः गाईँपामललाइ अमका टेक्ट/आमन्जमनयर/सपुररवेक्षक 

माफा त घर धनीले प्लीन्थ  सम्मको काया सम्पन्न भएपमछ स्वीकृत भवन  नक्शा तथा भवन मापदण्ड ऄनसुार 

काया भएको छ /छैन समुनश्चत गराईन सचूना  मदनेछ । ३० मदनमभर स्थानीय  तहले मनमााण कायाको मनरीक्षण 

गरी ऄसहममत भए सो समेतको जानकारी धनी/अमका टेक्ट/आमन्जमनयर/ सपुररवेक्षकलाइ मदन ुपनेछ । स्वीकृत 

नक्शा बमोमजम भवनको मनमााण काया गने मजम्मेवारी घरधनीद्वारा मनयकु्त  

अमका टेक्ट/आमन्जमनयर/सपुररवेक्षकको हुनेछ । 

४. तछमेकी घरको सरुिाः  मनमााणको क्रममा  लहरै घरहरु भएमा  मबचमा घर बनाईँदा मछमेकी घरमा  कुनै 

प्रकारको क्षमत नहुने गरी सरुक्षाको ब्यवस्था गनुा पनेछ । नयाँ  मनमााणको क्रममा मछमेकीको घरमा कदामचत  

कुनै क्षमत हुनगएमा पवूा ऄवस्था कायम हुने गरी ममात सम्भार गररमदन ुपनेछ । 

१६. काया सभपन्न  भएको सचूनाः  प्रत्येक घरधनीले भवन  ऄनमुमतमा वणान गरे ऄनसुारको मनमााणकाया परूा 

भएको सन्दभामा गाईँपामलमा पेश गनुा पनेछ । काया सम्पन्न  भएको सचूना घरधनीले मनमााण काया सपुरीवेक्षण गने 

अमका टेक्ट/आमन्जमनयर/सपुररवेक्षक माफा त काया सम्पन्न  भएको प्लानको २ प्रमत (स्वीकृत योजना पेश गदाा जस्तै 

एक प्रमत गाईँपामलकालाइ पेश गनुा पने छ) । यस्तो सचूनामा  तल मदआएका कागजातहरुको साथै तोमकएको शलु्क 

संलग्न हुन ुपनेछ । 

क) गाईँपामलको सबै मनरीक्षण प्रमतवदनहरुको प्रमतमलमप, 
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ख) अवश्यक भएमा गा.पा.को ऄमधकृतबाट स्वीकृमत, 

ग) मवद्यतु मवभागबाट अवश्यक भए ऄनसुार रान्सफमारहरु/सवस्टेशन/सहायक मवद्यतु अपमूता प्रणाली सम्बन्धमा 

स्वीकृमत 

घ) स्रक्चर आमन्जमनयर/मसमभल आमन्जमनयरबाट भवन संमहता ऄनरुुप मनमााण भएको प्रमाण¸ 

ङ) अवश्यकता ऄ नसुार घरधनी/अमका टेक्ट/आमन्जमनयरले हस्ताक्षर गरेको सबै तफा बाट मखमचएको दइु सेट 
फोटोहरु, 

च) गाईँपामलले अवश्यक ठानेको ऄन्य जानकारी/कागजातहरु¸ 

छ) अफ्नो सपुररवेक्षण मभर पने र भवन  मापदण्ड तथा स्वीकृत भवन  नक्शाहरु ऄनसुार सम्पन्न  भएको 

जममनममुनको ढल ,  स्यानीटरी तथा  खानेपानी अपमूता सम्बन्धमा घरधनी र ऄमकेटेक्ट /आमन्जमनयरबाट 

प्रमाणपर । 

 

१७. गाईँको ढि प्रणािी/पानीको मेन िाआनमा जडान गनेः 

क) मनमााण काया सहज गनाको लामग  ऄनमुमत मदआएको ऄस्थायी पानी , मवद्यतु तथा ढलको कनेक्शनहरु सम्पन्न  

भएको/ईपयोग गना मदआएको आजाजत पर/प्रमाणपर प्राप्त नभएसम्म साआटमा राख्न ऄनमुमत मदआने छैन । 

ख) गाईँपामलको ऄग्रीम  ऄनमुमत र ईपयोग गना मदआएको /सम्पन्न भएको प्रमाणपर  प्राप्त वा मनमााण आजाजत  पर 

नभए सम्म कुनै पमन  भवनसँग गाईँको खानेपानीको मेन लाआन  वा गाईँको ढल प्रणालीसँग जोड्न मसफाररस 

मदआने छैन । 

ग) ईपयोगमा पररवतान भएमा  वा ऄनामधकृत मनमााण काया भएमावा स्वीकृत नक्शा  वा मापदण्ड मबपररत मनमााण 

भएमा नेपाल यस्ता सेवा समुवधाहरुलाइ रोक्न वा रोक्न लगाईन सक्नेछ । 

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

मवसजान गनुा हुदनै , यसरी मवसजान गररएमा सम्बमन्धत  स्थामनय तह ले ऄन्य सेवा समुवधाहरुमा रोक लगाईन 

सक्नेछ र अमथाक जररवाना समेत गना सक्नेछ । 

ङ) कुनै पमन  व्यमक्त वा संयकु्त  अवास वा संस्थाको भवनको छानाबाट अईने वषाातको पानीलाइ जमीनमनुी  

मवसजान गनुापनेछ , गा.पा.को ढल प्रणालीमा वा सडकको नालीमा  जोड्न पाआने छैन ।  यस सम्बन्धमा  थप 

प्रामवमधक सहयोग सम्बमन्धत मजल्लाको खानेपानी तथा सरसफाइ मडमभजन कायाालयबाट प्राप्त गना समकने छ । 

१८. भवन तनमााण सभपन्न  प्रततवेदन नभएका भवनहरु सावाजतनक  प्रयोजनमा भाडामा तिन  नपाइनेः 

सरकारी मनकाय  तथा नेपाल सरकारको पणूा वा  अंमशक स्वाममत्वमा सञ्चामलत  मनकायहरु तथा संगमठत 

संस्थाहरुले घर भाडामा मलन ुऄघी मजल्ला मस्थत सहरी मवकास कायाालय वा  मजल्ला प्रामवमधक कायाालयबाट 

भाडामा मलन लामगएको भवन प्रमचलत भवन संमहता तथा मापदण्ड ऄनसुार भएन भएको जाँच गराएर भवन मनमााण 

सम्पन्न प्रमतवेदन भएका ईपयकु्त भवनमार भाडामा मलन पाईनेछन ्। यस मवपररत भाडा सम्झौता गरेमा सम्झौता गने 

प्रमखु व्यमक्तगत रुपमा मजम्मेवार हुनेछ । 

१९.  तनमााण मापदण्ड तथा  भवन सतंहता  तबपररत नक्शा  तनमााण, स्रक्चरि तडजाआन र तसफाररस गना 

प्रततबन्धः गाईँपामलकाले भवन  मनमााणको काया सम्पन्न  प्रमतबेदन मदनऄुमघ नक्शा मडजाआन गने वा  मनमााण 

सपुररबेक्षण गने प्रामबमधकबाट मनमााण भएको भवन  प्रचमलत भवन संमहता तथा मनमााण सम्बन्धी मापदण्ड ऄनसुार 



ओमसततया गाईँपातिकाको भवन तनमााण मापदण्ड, २०७५ 

27 

 

भएको प्रमामणत गराएर मार  अफ्ना प्रामबमधकबाट समेत जाँचपास गराइ मनमााण सम्पन्न  प्रमतबेदन मदन ुपनेछ । 

मापदण्ड मबपररत नक्शा  तयार एबं स्वीकृत गरेमा तथा  भवन संमहता मबपररत भवनको Structural मडजाआन गरेमा 

वा गलत प्रमामणत गरेमा सो को मजम्मेवार सोही  ब्यक्ती हुनेछ । नक्शामा  नक्शा तयार गने , मडजाआन गने , भवन 

सपुररबेक्षण गने प्रामबमधकको नाम , नेपाल आमन्जमनयररङ्ग काईमन्सल  दताा नम्बर ईल्लेख गरर मनज  अफैले 

ऄमनवाया रुपमा दस्तखत समेत गरेको हुन ुपनेछ । साथै नक्शा प्रमामणतका लामग  मसफाररस गने गाईँपामलकाका  

प्रामबमधक कमाचारीले समेत ऄमनवाया रुपमा  अफ्नो नाम र दस्तखत समेत गरेको हुनपुनेछ । नक्शा प्रमामणतका 

लामग मसफाररस गने प्रामबमधक  कमाचारीले भवन संमहता  तथा मनमााण मापदण्ड मबपररत नक्शा  तयार गने, मडजाआन 

गने, सपुररबेक्षण गने तथा  नक्शा तथा मडजाआन प्रमामणत गने प्रामबमधकलाइ अवश्यक कारवाहीको लामग  गाईँ 

प्रमखुले नेपाल आमन्जमनयररङ्ग काईमन्सलमा लेमख पठाईन ुपनेछ । साथै यस्ता प्रामबमधकलाइ गाईँपामलकाले कालो 

सचुीमा समेत राखी नाम साबाजमनक गनुापनेछ । 

२०.  गाईँपातिकामा ससं्थागत  भवन तथा (क) बगा एवं दशहजार बगातफट भन्दा बढी िेत्रफि  भएका 

भवन तनमााणको ऄनुमतत तदनु ऄतघ तसफाररस अवश्यक पनेः गाईँपामलकाले गाईँ के्षरमभर मनमााण हुने भवन 

ऐन २०५५ कोदफा ८ ऄनसुारका भवनहरुको नक्शापास गदाा कायाकारी प्रमखुको संयोजकत्वमाभवन संमहता  तथा 

नक्शा शाखाको प्रमखु, सम्बमन्धत मबज्ञहरु, मजल्ला प्रामबमधक कायाालयका आमन्जमनयर, शहरी मबकास कायाालयका 

प्रमखु वा मनजले तोकेको आमन्जमनयर प्रमतमनमध , नापी कायाालयका नापी ऄमधकृत रहकेो समममतको मसफाररसमा 

मार नक्शा पास गने पनेछ । तर गाईँपामलकाको मनणायबाट जनुसकैु बगाका भवनमा  प्रामबमधक समममतको मसफाररस 

अवश्यक पने  ब्यवस्था गना  सक्नेछ । गाईँ प्रमखु / प्रमखु प्रशासकीय  ऄमधकृत र नापी  ऄमधकृत बाहके ईक्त 

समममतमा रहने  सदस्यहरु नेपाल  आमन्जमनयररङ्ग काईमन्सलमा  दताा भएको हुनपुनेछ ।  प्लामनङ्ग  Structural 

Permit तथा वातावरमणय परीक्षणको हकमा सम्बमन्धत ऐन¸ मनयमावलीले तोकेको ब्यवस्था  ऄनसुार नै गनुा पनेछ 

। 

२१.  गाईँपातिकामा ससं्थागत  भवनतथा (क) बगा एवं दशहजार बगातफट भन्दा बढी िेत्रफि  भएका 

भवन तनमााणको ऄनुमतत  तददँा तथा तनमााण सभपन्न  प्रततबेदन तददँा तेस्रो पि  जाँच (Third Party 

Verification) गनुा पनेः गाईँपामलकाले संस्थागत  भवन तथा दशहजार बगामफट भन्दा बढी एररया भएका  

भवनको मनमााण ऄनमुमत  मददँा तथा मनमााण सम्पन्न प्रमाणपर  मददँा गाईँपामलका वा स्वाममत्व  कतााले अवश्यक 

ठानेमा तेस्रो पक्ष  जाँचको ब्यवस्था गरर सो समेतको अधारमा भवन  मनमााणको ऄनमुती र मनमााण सम्पन्न  प्रमतबेद 

नमदन समकने ब्यवस्था  लाग ूगना सक्नेछ । यस प्रयोजनको लामग  गाईँपामलकाले भवन  मनमााणको नक्शा  मनमााण, 

मडजाआन तथा सपुररबेक्षणको मनममत्त नेपाल  आमन्जमनयररङ्ग काईमन्सलमा  दताा भइ ईक्त काईमन्सलबाट दताा 

सटीफाआड भएका आमन्जमनयरहरुको हरेक बषा ऄध्यावमधक रोष्टर बनाइ रोष्टरमा भएका आमन्जमनयरहरुबाट तेस्रो पक्षीय 

जाँच गराईन ुपनेछ । रामष्रय ऄन्तरामष्रय महत्वका जमटल प्रकृमतको भवन संरचनाको मडजाआनमा गाईँपामलकाले 

Peer Review को ब्यवस्था समेत गना सक्नेछ । 

२२.  भवन तनमााणको अंतशक ऄनुमतीः भवन मनमााणको ऄनमुमत मददँा सम्पणूा भवनको ऄनमुमत नमदइ पमहलो 

पटक मडमपमस लेभल सम्मको  मार ऄनमुमत प्रदान गररनेछ । भवन मापदण्ड तथा संमहता  ऄनसुार सो मडमपमस भए  

नभएको सपुररबेक्षण गरी क , ख र ग बगाको भवनको हकमा  भवनको स्वाममत्वकतााले मनयकु्त गरेको भवन ऐन ¸ 

२०५५ को दफा ११ (३) ले तोकेको योग्यता पगेुको सपुररबेक्षकबाट समेत प्रमामणत गरर मापदण्ड र संमहताऄनसुार 
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भएमा मार मामथल्लो तल्लाको ऄनमुती  प्रदान गररनेछ । गाईँपामलकाले ईपरोक्त  प्रकृया परुा गरर मनबेदन  प्राप्त 

भएको मममतले बढीमा १५ मदनमभर मनबेदनको टंुगो लगाईन ुपनेछ  

२३. भवन तनमााणको अंतशक  तनमााण सभपन्न  प्रततबेदनः भवन संमहता र मापदण्डको पररमधमभर रही  भवन 

मनमााणको स्वीकृमत  प्रदान गररएको ऄवमध  मभर मनमााण काया सम्पन्न  हुन नसकेमा भवनको जमत  तलाको मनमााण 

काया सम्पन्न भएको छ , सो को मनमााण सम्पन्न प्रमाण पर  प्रदान गना समकनेछ । यसरी मनमााण सम्पन्न प्रमाण पर  

मलइ सकेपमछ थप मनमााण गनुापदाा नक्शा पासको शरुु ऄनमुतीको म्याद गजेु्रमा पःुन ऄनमुती मलन ुपनेछ । 

२४.  भू–ईपयोग योजना  कायाान्वयनः गाईँपामलकाले भमूमसधुार तथा  ब्यवस्था मन्रालयले तोकेको प्रकृया परुा 

गरी गाईँके्षरमा पणूा वा  अंमशक रुपमा  भ–ूईपयोग योजना  कायाान्वयनमा ल्याईन सक्नेछ । यस प्रयोजनका  लामग 

गाईँपामलकाले गाईँसभाबाट भमूमलाइ रामष्रय  भ–ूईपयोग नीमत¸ २०६९ का अधारमा मबभाजन गनुापनेछ । यसरी  

भ–ूईपयोग योजना  मनमााण भएपमछ तोमकएको के्षरमा  तोमकएको प्रयोजनको लामग  मार भवन मनमााण आजाजत  

मदइनेछ । 

२५.  जोखीमयुक्त सरंचना तथा पखााि भत्काईनेः गाईँपामलकाले अफ्नो के्षरमा रहकेा जोमखमयकु्त तथा सडक 

अवागमनमा बाधा ईत्पन्न गराईने पखाालहरु तत्काल  भत्काईन अदशे मदन सक्नेछ । घरधमनले सो संरचना  

नभत्काएमा घरधमनकै खचामा गाईँपामलकाले नै भत्काइ अवागमनलाइ सहज  तलु्याईनेछ । साथै नयाँ पखााल 

लगाईूदा गाईँपामलकाले तोकीएको मापदण्ड बमोमजमको मडजाआन पेश गरर सेट ब्याक छोडेर मारै पखााल लगाईने 

ऄनमुमत प्रदान गनेछ । तर अफ्नो मनजी स्वाममत्वको जग्गामभर सावाजमनक  अवागमनलाइ प्रमतकुल  प्रभाव नपने 

गरी रुख मबरुवाको हररत बार लगाईन समकनेछ । सडकको के्षरामधकार तथा  ईक्त सडकको सेटब्याकमा पने टप , 

बादाली लगायतका संरचनाहरु समेत भत्काईन ुपनेछ । 

२६.  भवन सतंहता  तथा मापदण्ड पािना  नगरी सावाजतनक  भवन तनमााण गने सावाजतनक  तनकायका 

तजभमेवार पदातधकारीिाइ कायाबाही गनेः  रामष्रय भवन संमहता र स्वीकृत भवन मापदण्ड मवपररत हुने गरी 

सावाजमनक मनकायको लगानीबाट भवन  मनमााण गरेमा वा  नक्सापास नगरी भवन  मनमााण गरेमा सम्बमन्धत स्थानीय  

तहको बोडा बैठकबाट मनणाय गरी यसमा संलग्न  पदामधकारीको नाम समेत सावाजमनक गरी तालकु  मनकायमा यस्ता 

पदामधकारीलाइ कारबाहीको लामग लेमख पठाआनेछ । 

२७.  सडकको िेत्रातधकार तभत्र बनेका गैर कानूनी सरंचनाहरु हटाईने /नक्शापास नगनेः  सडकको 

के्षरामधकार मभर बनेका गैर काननूी संरचनाहरुलाइ शनू्य सहनशीलताको नीमत  ऄपनाइ भत्काआनेछ । साथै सडक 

मापदण्ड मनमााण हुनऄुमघ पणूारुपमा मनमााण सम्पन्न भआसकेका तर मनमााण सम्पन्न प्रमाण पर नमलएका भवनहरुलाइ 

समेत मापदण्ड परुा गरेमा मार  भवन मनमााण सम्पन्न प्रमाण परप्रदान गररनेछ । अगामी  मदनमा सडकको 

ऄमतक्रमणलाइ हटाइ यसको मबस्तार कायालाइ मनरन्तरता मदआनेछ । 

२८. भवनतनमााणमा बन्देजः  जोमखम नक्सांकनका अधारमा  मजल्ला दवैी प्रकोप ईद्धार समममतले  बाढी, पमहरो, 

भ-ूक्षय अमद जोमखमका अधारमा जोमखमयकु्त के्षरको पमहचान गरी सो के्षरमा  भवनमनमााण गना प्रमतबन्ध लगाईन 

गाईँपामलकालाआ मसफाररश गरेमा ईक्त के्षरमा गाईँपामलकाले भवनमनमााण गना प्रमतबन्ध लगाईनेछ । 

२९.  खुल्िा िेत्र सभबन्धी  व्यवस्थाः गाईँपामलकाले अफ्नो के्षरमा रहकेा साबाजमनक  तथा सरकारी जग्गाहरुको 

संरक्षण गनुापनेछ । त्यस्ता जग्गाहरुलाइ खलु्ला के्षरको रुपमा घोषणा गरी सो के्षरमा सावाजमनक हररयाली पाका  तथा 
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ईद्यानहरुमा रुपान्तरण गनुापनेछ । साबाजमनक , ऐलानी, पती जग्गाहरुलाइ नेपाल सरकार (मन्री पररषद) को मनणाय 

मबना कोही कसैलाइ कुनै पमन प्रयोजनको लामग हकभोग हस्तान्तरण गना वा ईपभोग गना मसफाररस गररने छैन । 

३०.  भू–ईपयोग िेत्र तनधाारणः  रामष्रय भू–ईपयोग नीमत¸ २०६९ ले मनधाारण गरे बमोमजम भू –ईपयोग योजना  

तयार गरर ईक्त  भ–ूईपयोग योजना  ऄनरुुप तोमकएको के्षरमा  तोमकएको प्रयोजनको लामगमार  मनमााण कायाको 

ऄनमुमत प्रदान गररनेछ । घडेरी मवकास , साममूहक अवास, संयकु्त अवास जस्ता अवासीय के्षरहरु र गैह्र  

अवासीय के्षरहरुको लामग  ईपयोग,  कभरेज, फ्लोर एररया रेस्यो (फार) ,  सेट ब्याक , खलु्ला ठाईँ , ईचाइ, 

अवासीय आकाआहरुको संख्या, तथा पामका ङ्ग मापदण्डहरु योजना/जोमनङ्ग प्लान/ मापदण्ड कोड वा सहरी मवकास 

योजना तजुामा तथा  कायाान्वयन मापदण्डमा व्यवस्था  भएको प्रावधानहरु बमोमजम  हुनेछ ।  यमद यी सवालहरुमा 

केही व्यवस्था गररएको नभएमा वा व्याख्याको अवश्यकता परेमा गाईँपामलकाले मनणाय गरेबमोमजम हुनेछ । 

३१.  भवन तनमााणमा तनयन्त्रणको व्यवस्थाः  यी मवमनयमहरुको मवषय  बस्त ुभवन  ईपयोग के्षर मभरका  

भवनहरुको लामग (अन्तररक व्यवस्थाहरु बाहके) भवन मापदण्ड ऄनसुार कायम राख्ने हो । भवनमनमााण मापदण्ड 

बनी नसकेका के्षरहरुमा वास्तामवक अवश्यकता तथा सान्दमभाक मनयमहरुको अधारमा गाईँपामलकाले अवश्यक  

व्यवस्था गने छ । 

३२.  पातका ङ्ग मापदण्डःयोजना/मवकास योजनामा वा तल तामलकामा प्रस्ततु गररएका  नम्साहरु ऄनसुार मवमभन्न  

प्रकारका मवकास मनमााण कायाको लामग  पामका ङ्गको ब्यवस्था गररने छ । स्थानीय सवारी धनी , सावाजमनक 

यातायातका साधन र पामका ङ्गको अवश्यकताऄनसुार मवमभन्न  ईपयोग/मक्रयाकलापहरुको लामग  पामका ङ्ग 

नस्ा ाहरु मनधाारण गनाको लामग तलमदआएको तामलकालाइ अधार मान्न समकन्छ । 
     

तातिकाः पातका ङ मापदण्डः 

 ईपयोग/ईपभोग के्षरहरु 

१. अवासीयः साममूहक अवास, संयकु्त अवास, मकत्ताकाट गररएको अवास (२५० बगा मम. भन्दा  मामथ) र 

मममित ईपयोग । 

२.  ब्यापाररक िेत्रः 

       क) थोक व्यापार तथा पररवहन क्षेर (पामका ङ्ग, लोमडङ्ग, ऄनलोमडङ्ग समेत) ¸ 

       ख) गाईँ केन्द्र , मजल्ला केन्द्र , होटेल, मसनेमा तथा ऄन्य¸ 

       ग) सामदुामयक केन्द्र, स्थानीयबजार केन्द्र¸ 

३.  सावाजतनक तथा सामुदातयक सतुवधाहरुः 

क) नमसाङ्गहोम, ऄस्पतालहरु (सरकारी वाहके ऄन्य), सामामजक, सांस्कृमतक तथा ऄन्य सस्थाहरु, सरकारी तथा   

 ऄधा सरकारी कायाालहरु । 

ख) मवद्यालयहरु, महामवद्यालय, मवश्व मवद्यालय, सरकारी ऄस्पतालहरु ०.२५ –०.७५¸ 

४.  औद्योतगकः हल्का तथा सेवाजन्य ईद्योगहरु, साममुहक ईद्योगहरु ०.२५–०.७५¸         

नोटः १. गाडी पाका  गने ठाईँहरुको व्यवस्था गदाा मापदण्डहरु तल मदएऄनसुार हुनेछः 

       (क) खलु्ला पामका ङ्गको लामग प्रमत आक्वीभेलेन्ट कार स्पेस १८ वगा ममटर¸ 

       (ख) भइु तल्लाले ढाकेको पामका ङ्गको लामग प्रमत आक्वीभेलेन्ट कार स्पेस २३.०० व.मम. ¸ 
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       (ग) बेसमेन्टको लामग प्रमत आक्वीभेलेन्ट कार स्पेस २८.० ब.मम.¸ 

    २. ईपयोग के्षरहरुमा  भइु तल्ला  वा बेसमेन्टमा पामका ङ्ग  गने भए  ईपयुाक्त मापदण्ड ऄनसुार पामका ङ्गको व्यवस्था  

गना 

        समकन्छ । 

३३. तवषेश ईपयोग िेत्रहरुः  

१.    अवासीय ईपयोग िेत्रः अवासीय के्षरलाइ घडेरी मवकास वा साममूहक  अवासको रुपमा मवकास गररन्छ ।   

घडेरीको साइज, प्रत्येक  घडेरीमा  हुने अवास इकाआहरु , सेटव्याकहरु र भवनको तल्ला संख्या /ईचाइको  

सन्दभामा मवकासको स्वरुप कस्तो हुनपुछा मन कौल गना घनत्वको ढाँचा (ईच्च , मध्य ईच्च, न्यनूमध्य वा न्यनूतम 

घनत्वहरु) मनधाारण गररएको हुन्छ । गरुु  योजनामा व्यवस्था भएबमोमजमका नम्साहरु तथा मापदण्डहरु ऄनसुार 

सहरी तथा सामामजक पवूााधारहरुको व्यवस्था गररन्छ । लेअईट योजनाहरुमा सामामजक  तथा सहरी पवूााधारलाइ 

अवश्यक पने मवमभन्न साआटहरु /प्लटहरु दखेाआएको हुन्छ । नक्शाहरु स्वीकृत गदाा मवमभन्न  

ईपयोग/मक्रयाकलापहरुको लामग र मवमभन्न साआजका घडेरीहरुका  लामग बनाआएका मवकास मनमााण नम्साहरुको  

प्रयोग गररन्छ  

२.   अवासीय ईपयोग िेत्र तभत्र पने भवनहरुः  अवासीय लेअईट प्लटको भागको रुपमा रहकेो अवासीय  

ईपयोग के्षर मभर रहकेा मवमभन्न  ईपयोग मक्रयाकलापहरुको लामग  भवनहरु अवासीय घडेरीको साआज  ऄनसुार 

लाग ूहुने कभरेज, फ्लोरएररया रेमसयो,  ईचाइ तथा ऄन्य सम्बमन्धत नम्साहरु पालना गरी मनमााण गनुा पने छ । 

३.  घडेरी तवकासः तल लेमखएका कुराहरुमा मध्यनजर राखी अवासीय योजनाहरुको लेअईट, नम्साहरुका तजुामा  

         गररएको हुन्छ । 

      १. मनमााण भएपमछ भवनहरुमा पयााप्त प्रकाश तथा हावा अईने हुनपुदाछ । 

      २. ध्वनी, धलूो तथा स्थानीय खतराबाट सरुमक्षत हुनेछ । 

      ३. मवमभन्न पाररवाररक अवश्यकताको लामग पयााप्त खलु्ला के्षर हुनेछ । 

      ४. पररवहन तथा पहुचँ सहज हुनेछन ्र दघुाटनाको दृमष्टकोणबाट सरुमक्षत हुनेछ । 

      ५. घडेरीको अकार तथा साइज सम्भव भए सम्म एकनास हुनेछ । 

      ६. लहरे घरहरु, छुट्टाछुटै्ट घरहरु वा ऄन्य कुनै मकमसमको रुपमा एकनासका अकार तथा ढाँचा मदनका लामग घरहरु 

       क्रमबद्ध रुपमा ममलाआएको हुनेछ । 

४.  अवासीय िेत्रहरुः  घडेरी अवास न्यनू  अय भएका समहूको लामग घडेरीको न्यनूतम साआज सामान्य  तया 

७० बगा  मम. भन्दा  कमको हुन ुहुदनै । तथामप  जनताको अवश्यकता हरेी कुनै मवशेष  के्षरलाइ अवश्यक पने 

प्रकारको अवास ऄनसुार घडेरीको साआज फरक हुन सक्नेछ । प्रत्येक प्लटमा मनमााण गना ऄनमुमत  पाएको 

अवासीय आकाआहरुको संख्यामा  पमन घडेरीको साआज  मनभार हुने  गदाछ । समान्यत या प्रत्येक घडेरीमा  दइुवटा 

अवास आकाआहरु मनमााण हुन सक्दछ । तथामप  ठुला साआजका प्लटहरुको सन्दभामा एईटा घडेरीमा एईटा भन्दा 

बढी अवास आकाआहरु मनमााण गना समकनेछ । अवासीय के्षरको लामग  तल तामलकामा मवमभन्न साआजका 

घडेरीहरुका लामग लाग ूहुनपुने कभरेज, फ्लोर एररया रेमसयो र ईचाइ मदआएकोछः 

 

ि.स. भवनको तकतसम जग्गाको िेत्रफि ऄतधकतम ग्राईण्ड ऄतधकतम 
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कभरेज एफ.ए.अर 

१ अवासीय भवन 
न्यनुतम ७० वगा ममटरदमेख २५० वगा 

ममटर सम्म 
७० प्रमतशत 

२.५ 

 

२ अवासीय भवन २५० वगा ममटरभन्दा बढी ७० प्रमतशत 
२.५ 

 

३ 
व्यापाररक तथा अवासीय 

भवन 

न्यनुतम ७० वगा ममटरदमेख २५० वगा 

ममटर  सम्म 
७० प्रमतशत ३ 

४ 
व्यापाररक तथा अवासीय 

भवन 
२५० वगा ममटरभन्दा बढी ५० प्रमतशत 

३ 

 
 

नोटः १. बेसमेन्ट मनमााण गररएको भए  पामका गं सेवाहरु , ऄत्यावश्यक घरायसी भण्डारण तथा समुवधाहरुको 

लामग फ्लोर एररया रेमसयोमा समावेश नगरी ईपयोग गना समकनेछ । 

५.  ऄन्य व्यवस्थाः बेसमेण्ट मनमााण गररएको भए, पामका ङ्ग सेवाहरु तथा घरायसी भण्डारणको लामग ईपयोग गना 

समकने छ । फ्लोर एररया रे मसयो र ग्राईन्ड कभरेजका सम्बन्धमा  गाईँपामलकाले अफ्नो अवश्यकता र  अफ्नो 

ऄमधकार के्षरमभरको माग ऄनसुार फेरबदल गना सक्नेछ । साथै वेसमेन्ट बनाएको भवनहरुको हकमा २५० वगा 

मम. भन्दा बढी भएपमन G.C. ६० % मलनममल्ने छ । 

१.  बेसमेन्ट के्षरफल ग्राईन्ड कभरेज भन्दा बढी हुन ुहुदनै । 

२.  तोमकएका नम्साहरु ऄनसुार घडेरीको लामग  पामका ङ्गको ब्यवस्था  हुन ुपनेछ । ऄथवा  अवागमनको 

ढाँचामा कुनै ऄसर नपने गरी लेअईट प्लानमा पामका ङ्गको ब्यवस्था हुनपुनेछ । 

६.   सयुंक्त अवासः प्रत्येक अवास आकाआमा ४.५ व्यमक्त रहने ऄनमुान  तथा मवकास योजनामा  मदआएको घनत्व 

ढाँचाको अधारमा अवास आकाइहरुको गणना गररएको छ । कुनै के्षरमा मनमााण गररने भवनहरुका हकमा मनमश्चत 

ईचाइ (ऄमधकतम सीमा) तोक्न सक्नेछ । न्यनूतम घडेरीको साआज २ ,२५० ब.मम.¸ ऄमधकतम ग्राईण्ड कभरेज 

५० प्रमतशत ऄमधकतम फ्लोर एररया रेमस यो २.० र ऄन्य सेवा समुवधाहरु राजपरमा  प्रकामशत सचूना ऄनसुार 

हुनेछ । 

नोटः १. बेसमेन्ट मनमााण गररएको भए  पामका गं सेवाहरु , ऄत्यावश्यक घरायसी भण्डारण तथा समुवधाहरुको 

लामग फ्लोर एररया रेमस योमा समावेश नगरी ईपयोग गना समकनेछ । बेसमेन्टको पररमाण घडेरीको के्षरफलको 

३३.३३ प्रमतशत दमेख ५० प्रमतशत सम्म हुन सक्नेछ । 

३. पहुचँमागा न्यनुतम ८ मी. चौडा हुन ुपनेछ । 
७.  ऄतधकतम ईचाइः सडक छेईको जग्गामा  न्यनूतम सेटव्याक पछामड मार  मनमााण गना  पाईनेछ । यसरी 

सेटव्याक छाडी घर बनाईने Light Plane लाइ नछेक्ने गरीकन  बनाईन पाईने छ । Light लाइ नछेक्ने गरीकन 

बनाईनलाइ न्यनूतम सेटव्याक छामड बनाइने घरको ईचाइ ऄनसुचुी-२ को मचरमा दखेाए जस्तै हुनपुनेछ । 

३४.   गैर अवासीय ईपयोग िेत्रः 

१. छात्राबासः 

क.  ऄमधकतम ग्राईन्ड कभरेज ५० प्रमतशत¸ 
ख.  ऄमधकतम फ्लोर एररया रेमसयो १.७५¸ 
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ग.  ऄमधकतम फ्लोर एररया रेमसयो १.७५¸ 

२.  पाहुना घर, बोतडागं तथा िजहरः 

क.  ऄमधकतम ४० प्रमतशत ग्राईन्ड कभरेज¸ 
ख.  ऄमधकतम फ्लोर एररया रेमसयो १.५¸ 

ग.  पहुचँ मागाको न्यनूतम चौडाआ १२ मम.¸ 

३.  धमाशािा तथा रात्री बासः  

क.  न्यनूतम घडेरीको साइज ८०० ब.मम.¸ ऄमधकतम ग्राईन्ड कभरेज ४० प्रमतशत¸ 

ख.  ऄमधकतम फ्लोर एररया रेमसयो १.५¸ 

ग.  पहुचँ मागाको न्यनूतम चौडाआ १० मम.¸ 

४.   स्थानीय पसिहरुः 

क.  ऄमधकतम ग्राईण्ड कभरेज ६० प्रमतशत¸ 
ख.  ऄमधकतम फ्लोर एररया रेमसयो १.५¸ 

५.  सामुदातयक केन्रः 

क.  ऄमधकतम ग्राईण्ड कभरेज ४० प्रमतशत¸ 
ख.  ऄमधकतम फ्लोर एररया रेमसयो १.५¸ 

६.  सामुदातयक सघं–ससं्थाः 

क.  ऄमधकतम ग्राईण्ड कभरेज ६० प्रमतशत¸ 
ख.  ऄमधकतम फ्लोर एररया रेमसयो १.५¸ 

७. थोक व्यापार/गोदाम घर तनमााणः 

क.  ऄमधकतम ग्राईण्ड कभरेज ४० प्रमतशत¸ 
ख.  ऄमधकतम फ्लोर एररया रेमसयो १.५¸ 

ग.  पहुचँ मागा न्यनूतम २० मम.¸ 

८.  पेरोि पभपहरुः पेरोल पम्प तथा ममात संभार सेवा केन्द्र (समभास स्टेसन) हरुको लामग¸ 

क. सडक चोकबाट न्यूनतम दूरीः  

१.  ३० मम. भन्दा कम चौडाइ भएका साना सडकहरुका लामग ५० मम.¸ 

२.  ३० मम. भन्दा बढी चौडाइ भएका ठूला सडकहरुका लामग १०० मम.¸ 

ख.  घडेरीको साइजः 

१.  तेलमार भने पेरोल पम्पको लामग ३० मम.  । 

२.  आन्धन भना एवं ममात संभार सेवा मदने मवसौनीहरुको लामग न्यनूतम साइज ३६ मम.  

३.  घडेरीको फ्रन्टेज ३० मम. भन्दा कमहुन ुहुदनै । 

४. ऄन्य नेपाल अयल मनगमको मापदण्ड २०६४ बमोमजम ।  
ग. नयाँ पेरोि पभपहरुः 

१.  ग्राईण्ड कभरेज २० प्रमतशत¸ 

२.  नयाँ पेरोल पम्पहरु २० मम. भन्दा कम चौडाइ भएका सडकहरुमा रामखने छैन ।  
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३.  फ्लोर एररया रेमसयो 

४.  रेखामभरको बरावर सम्म ऄगामडको सेट ब्याक न्यनूतम ६ मम.¸ऄमधकतम ईचाइ ६ मम.¸ 

५.  क्यानोमप ऄनमुमत मदन समकने । ग्राईण्ड कभरेज बराबर सेट ब्याक रेखा मभरको बराबर सम्म¸ 

६.  ऄगामडको सेट ब्याक  न्यनूतम ६ मी.  सम्बमन्धत मनकायबाट (ईद्योग मन्रालय , अयल मनगम, सडक 

मवभाग अमद) बाट मस्वकृत भएको हुनपुने । 

९.  होटिः 

१.  ऄमधकतम ग्राईण्ड कभरेज ४० प्रमतशत, 

२.  ऄमधकतम फ्लोर एररया रेमसयो १.५¸ 

३.  पहुचँ मागाको चौडाइ न्यनूतम १२ मम.¸ 

४.  बेसमेन्ट यमद पामका ङ्ग सेवाहरुमा ईपयोग भएको भए फ्लोर एररया रेमसयोमा समावेश गना नपने¸ 

१०.  औद्योतगक िेत्रः 

१.  समहू ईद्योग र सेवाकेन्द्र न्यनूतम प्लट साआज २००० ब.मम.¸ 

२.  ऄमधकतम ग्राईण्ड कभरेज ३० प्रमतशत¸ 

३.  पहुचँ मागाको चौडाइ न्यनूतम १२ मम.¸ 

४.  बेसमेन्ट यदी पामका ङ्ग सेवाहरुमा ईपयोग भएको भए फ्लोर एररया रेमसयोमा समावेश गना नपने । 

३५.  बस टतमानिः 

१.  जममन तल्ला ५ प्रमतशत (यारीको समुवधाको लामग र मटकट काईन्टर तथा कायाालय)¸ 

२.  पमहल्लो तथा दोिो तल्लाको ठाईँ  हुलाक, प्रहरी चौकी तथा ऄन्य ऄत्यावश्यक सेवाहरु¸  

३.  कभरेज र फ्लोर एररया रेमसयोमा बेसलाआन मवसौनीहरु समावेश हुने छैन । 

३६.  सरकारी कायााियहरु, एकीकृत कायाािय कभप्िेक्शः 

१.  ऄमधकतम ग्राईण्ड कभरेज ५० प्रमतशत, 

२.  ऄमधकतम फ्लोर एररया रेस्यो १.७५¸ 

३.  एकीकृत कायाालय कम्प्लेक्समा केमन्द्रय सरकारी कायाालय ¸ स्थानीय सरकारी कायाालय , सावाजमनक 

मजम्मेवारीका कायाालयहरु तथा ऄदालतहरु समावेश हुनेछ । 

३७. स्वास््य ससं्थानहरुः स्वास््य संस्थाहरुका हकमा नेपाल सरकार स्वास््यतथा जनसंख्या मन्रालयले स्वीकृत 

गरेको ऄनसुार हुनेछ । ईक्त  मनदमेशकामा ईल्लेख नभएका  मवषयहरुका हकमा तल लेमखएको मापदण्ड ऄनसुार 

गनुापने छ¸ 

१. ऄस्पतािः  

क.  न्यनूतम प्लट साआज ३००० ब.मम.,  

ख.  ऄमधकतम फ्लोर एररया रेस्यो १.२५, 

ग.  ऄमधकतम ग्राईण्ड कभरेज ३५ प्रमतशत, 

घ.  स्वास््य समुवधाहरुको लामग  नम्साहरुमा ऄत्यावश्यक कमाचारीहरुको लामग  अवासको लामग  प्रयोगमा 

ल्याइने के्षर मदआएको छ । त्यस्तो के्षरमा समहू अवासको लामग तोमकएको मापदण्ड लाग ुहुनेछ । 
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ङ.  जममन तल्लाममुन बेशमेन्ट र ग्राईण्ड कभरेजका  मवस्तारलाइ ऄनमुमत मदआने छ र यसलाइ पामका ङ्ग तथा 

सेवाहरुको लामग प्रयोग गररन्छ भने फ्लोर एररया रेमसयो मभर गणना गररंदनै । 

२. स्वास््य केन्र /नसीङ्ग होमः ऄमधकतम ग्राईण्ड कभरेज ३५ प्रमतशत ऄमधकतम फ्लोर एररया रेमसयो २.० 

वेशमेन्ट ऄस्पतालमा जस्तै हुनेछ । 

३८.  शैतिक ससं्थाहरुः शैमक्षक संस्थाहरुका हकमा नेपाल सरकार मशक्षा मन्रालयले मस्वकृत गरेको तत ्सम्बन्धी 

मनयमावलीऄनसुार हुनेछ । त्यस्ता  मनयमावलीमा ईल्लेख नभएका मवषयहरुका हकमा तल लेमखएको मापदण्ड 

ऄनसुार गनुा पनेछ । 

१. नसारी तवद्यािय, प्राथतमक तवद्यािय तथा ईच्च माध्यतमक तवद्याियः 

क.  ऄमधकतम ग्राईण्ड कभरेज ४० प्रमतशत¸ 
ख.  ऄमधकतम फ्लोर एररया रेमसयो १.२५¸ 

ग.  वेशमेन्ट जममन तल्लाको मनुी र ग्राईण्ड कभरेजको ऄमधकतम  मसमामम्म र मनमााण गररएमा फ्लोर एररया 

रेमसयोमा गणना गररनेछ । 

२.  महातवद्याियः 

क.  ऄमधकतम ग्राईण्ड कभरेज ३० प्रमतशत,  
ख.  ऄमधकतम फ्लोर एररया रेस्यो १.२५¸ 

ग.  ऄमधकतम ग्राईण्ड कभरेज र फ्लोर एररया रेमस यो भवनको लामग छुट्याआएको के्षरफलको अधारमा मार 

गणना गररने छ ।  

घ. ईल्लेमखत कम्प्लेक्सहरुमा प्लटको कूल के्षरफल तल मदआए ऄनसुार बाँडफाँड गररने छ 

क.   मवद्यालय/महामवद्यालय भवनके्षरफल, 

ख.   खेल मैदान के्षर,  
ग.   पामका ङ्ग के्षर¸ 

घ.  अवासीय तथा छारावास के्षर¸ 

३.  शैतिक तथा ऄनुसन्धान केन्रः 

१.  यी मवमनयमहरु ऄन्तगात मवश्वमवद्यालयहरु, आमन्जमनयरीङ्ग तथा मेमडकल महामवद्यालयहरु र ऄन्य शैमक्षक 

तथा ऄनसुन्धान केन्द्रहरु समेत पदाछन ्। क्याम्पसलाइ तीन  भागमा मवभामजत गरी तल लेमखए  ऄनसुार 

मवमनयमहरु लाग ूगररनेछ । 

२.  प्रशासन समहत शैमक्षक (कूलजग्गाको के्षरफलको ४५ प्रमतशत): ऄमधकतम ग्राईण्ड कभरेज ३० प्रमतशत, 

ऄमधकतम फ्लोर एररया रेमसयो १.२५¸ 

३.  जममन तल्लाममुन बेशमेन्ट र ग्राईण्ड कभरेजको मवस्तारलाइ ऄनमुमत  मदआनेछ र यसलाइ पामका ङ्ग तथा 

सेवाहरुको लमग प्रयोग गरेमा भने फ्लोर एररया रेमसयो मभर गणना गररंदनै । 

४.  अवासीय के्षर (कूल जग्गाको ३० प्रमतशत के्षरफल): समहू अवासको लामग व्यवस्था गररए ऄनसुारको 

सव मडमभजन मवमनयमहरु यहाँ पमन लाग ूहुनेछ । 

५.  खेलकुद तथा सास्कृमतक मक्रयाकलापहरु (कूल जग्गाको २५ प्रमतशत) : ऄमधकतम ग्राईण्ड कभरेज २० 

प्रमतशत ऄमधकतम फ्लोर एररया रेमसयो ०.५¸ 
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६.  पाका हरु तथा ल्याण्डस्केप (कूल जग्गाको १५ प्रमतशत के्षरफल): ईपयकु्त ल्याण्डस्केप योजना यस के्षरको 

लामग तयार पानुा पने हुन्छ । 

७.  पहुचँ मागा न्यनूतम २० मी.¸ 

३९.  ऄतडटोररयम/सामुदातयक हिः ऄमधकतम ग्राईण्ड कभरेज ३५ प्रमतशत , ऄमधकतम फ्लोर एररया रेमस यो 

१.०¸ पहुचँ मागा न्यनूतम २० मी. । 

४०. धातमाक स्थिहरुः 

१.  ऄमधकतम ग्राईण्ड कभरेज ४० प्रमतशत,  

२.  ऄमधकतम फ्लोर एररया रेस्यो १.०¸ 

३.  जममन तल्लाममुन बेशमेन्ट र ग्राईण्ड कभरेजको मवस्तारलाइ ऄनमुमत  मदआनेछ र यसलाइ पामका ङ्ग तथा 

सेवाहरुको लामग प्रयोग गररएमा फ्लोर एररया रेमसयो मभर गणना गररदनै । 

४१.  सरुिा सभबन्धी सेवाहरुः 

१. प्रहरी चौकीः 

क.  ऄमधकतम ग्राईण्ड कभरेज ५० प्रमतशत, 
ख.  ऄमधकतम फ्लोर एररया रेमसयो १.२५¸ 

ग.  पहुचँ मागा न्यनूतम १२ मम.¸ 

२.  सरुिाका दृतिकोणिे सवेंदनशीि िेत्रहरुः  मनम्न के्षरहरुलाइ सरुक्षाका दृमष्टकोणले संवेदनशील के्षरको 

रुपमा राख्न समकन्छ । 

क. सरुक्षा सम्बन्धी सरकारी मनकायहरु जस्तै नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशर प्रहरी अमद¸ 

ख.  प्रमखु राजनैमतक  पदामधकारी, संवैधामनक मनकायका पदाधीकारी, सरकारले तोकेका ऄन्य मवमशष्ट 

महानभुावहरुको अवास के्षर¸ 

ग.  प्रमखु प्रशासमनक सरकारी कायाालयहरु जस्तै मजल्ला प्रशासन कायाालय,  ऄदालतहरु, कारागारहरु तथा 

ऄन्य सरकारी मनकायहरु¸ 

घ.  खानेपानीको भण्डारण वा  महुानको के्षर ,  मवद्यतु ईत्पादन गहृ,  दरूसं चारको प्रसारण टावर , पेरोमलयम 

पदाथा भण्डारण स्थल अमद । 

ङ.  नेपाल सरकारले तोकेका ऄन्य संवेदनशील के्षरहरु¸  

४२.  ऄपाटामेन्ट तवतल्डङ तनमााण गने सभबन्धमाः  अवाशीय वा शहर मवस्तार के्षरमभर कसैले ऄपाटामेन्ट 

मवमल्डङ मनमााण गना चहान्छ भने त्यस्ता  जग्गाधनी हरुले मनम्नानसुार ग्राईण्ड कभरेज (GCR), फार (FAR), 

ऄमधकतम ईचाइ, न्यनूतम पामका ङ्ग स्थल र खलुा के्षर हुनपुनेछ । 

क.  जग्गाको न्यनूतम के्षरफल =६० धरु (३ कठ्ठा )¸ ऄमधकतम ग्राईण्ड कभरेज= ५० प्रमतशत¸ 

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

ग.  ऄमधकतम बनाईन पाईने के्षरफल - २ गनुा प्लेटको क्षेरफल¸ 

घ.  न्यनूतम पामका ङ्ग स्थल =जम्माजग्गाको १५%¸ 

ङ.  न्यनूतम ओपन स्पेस = जम्माजग्गाको ४०%¸ 

च.  न्यनूतम सेटब्याक ( दायाँ, बायाँ र पछामडपरट्ट ) = ५ ममटर ¸ 
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छ.  न्यनूतम सेटब्याक ऄगामडपरट्ट = ८ ममटर¸ 

४३.  सावाजतनक तथा ऄधा सावाजतनक िेत्रहरुः  मवशेष मवमनयमहरु नभएका के्षरहरुको लामग सामान्यतः  

ऄमधकतम ग्राईण्ड कभरेज ३५ प्रमतशत ऄमधकतम फ्लोर एररया रेमसयो १.० । 

४४.   िागू गना सतकने ब्यवस्थाः  सम्पदा स्थलहरुको संरचना  तथा सम्वद्धानमा ऐमतहामसक  तथा परुातामत्वक  

महत्वका भवनहरु, कलाकृमतहरु, स्रक्चरहरु, सनु्दरता, वास्तकुला, सांस्कृमतक वा वातावरणीय रुपमा महत्वपणूा 

प्रकृमत (सम्पदा भवनहरु तथा सम्पदा स्थलहरु) वातावरणीय महत्वको प्राकृमतक स्वरुप  भएका के्षरहरु र सनु्दर दृष्य 

भएका ठाईहरु समावेश हुने छन ्। 

यो तनयम ति तदआएका सभपदाहरुमा िागु हुनेछः 

१.  ऐमतहामसक वास्तकुला, सनु्दर, सांस्कृमतक वा वातावरणीय वा परुातामत्वक  महत्वका भवनहरु, कलाकृमतहरु, 

स्रक्चरहरु, सडकहरु भएका स्थलहरु (यसपमछ सचूीकृत सम्पदा  भवनहरु/सचुीकृत सम्पदा स्थलहरु भनी 

सम्बोधन गररने) । 

२.  पमवर मचहानहरु, पवातहरु, जलकुण्ड (यसको वरपरको के्षर समेत), खलु्ला के्षरहरु, वन के्षर अमदजस्ता (यसपमछ 

सचूीकृत प्राकृमतक  मवशेषता भएका स्थलहरु भनी सम्बोधन गररने सबै स्थानहरु)  ईपयुाक्त के्षरहरु सरकारले जारी 

गने सचूनामा सचूीकृत गररने वा गाईँ मवकास समममत/प्रामधकरण/गाईँपामलका योजनामा पमहचान गररने छ । 

४५.   सभपदा भवनहरुमा धनीहरुको जवाफदेहीताः  सम्पदा भवनहरु र सम्पदा स्थलहरु वा सम्पदा  मागाहरुमा 

रहकेा भवनहरुका मनयममत ममात संभार गनुा सम्बमन्धत  जग्गा धनीहरुको कताव्य हुनेछ । सरकार वा  गाईँपामलकाको 

स्वाममत्वमा रहकेा भवनहरु बाहके ऄन्य भवनहरुको ममात संभारको कायामा गा.पा.को जवाफदहेीता हुने छैन । 

४६.   तवकास/पुनतवाकास/ममात अतदकायामा रोकः 

क. गाईँपामलकाको पवूा स्वीकृमत बेगर ईपयुाक्त सचूीकृत भवनहरु वा सचूीकृत स्थलहरु वा  प्राकृमतक के्षरमा  

भवनको रंगरोगन, मवशेष स्वरुपमा फेरबदल गने  वा प्लास्टर गने वा कुनै भागलाइ भत्काईने काया गना मदआने 

छैन । यस्ता ऄनमुमतहरु प्रदान  गदाा सम्बमन्धत मनकायले सरकारले गठन गरेको सम्पदा सम्ब द्धान समममत वा 

परुातत्व मवभागको राय सझुाव  मलन ुपनेछ  र सो समममत  वा मवभागले मदएको सल्लाह  ऄनसुार काया 

गनुापनेछ । 

ख.  सचूीकृत भवनहरु (सचूीकृत मागा  वा स्थलमा रहकेो वा सचूीकृत प्राकृमतक स्वरुप  वा सचूीकृत प्राकृमतक 

स्वरुप भएका के्षरहरुको सीमानामा फेरवदल गदाा भत्काईन वा फेरवदल/थप गना ऄनमुमत मदन ुभन्दा ऄगामड 

जन साधारणबाट ऄसहममत  वा सझुावहरु अ व्हान गररन ुपदाछ र सम्पदा सम्ब द्धान समममत  वा परुातत्व  

मवभागले त्यसमा ध्यान मदन ुपनेछ । 

ग. मवशेष ऄवस्थामा मलमखत रुपमा कारण दखेाइ पनुमवाचारको लामग  गाईँपामलकाले सम्पदा सम्वद्धान समममत 

वा परुातत्व  मवभागमा लेमख पठाईन सक्नेछ । यस्ता पनु मवाचार प्राप्त  भएपमछ सम्पदा सम्व द्धान समममत  वा 

परुातत्व मवभागको मनणाय ऄमन्तम तथा बाध्यात्मक हुनेछ । 

४७.   सडक चौडाआः  गाईँको योजना /जोमनङ्ग योजना/मवकास योजना  वा लेअईट योजना  ऄन्तगातका मवद्यमान 

सडकहरु चौडाइ गने काया गदाा मवद्यमान सम्पदा  भवनहरु वा सचूीकृत प्राकृमतक स्वरुप  भएको के्षरहरुमा ऄसर गना 

सक्ने भवनहरुका सम्बन्धमा मवचार पयुाा ाइनेछ । 
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४८.  खोिा/नदी,  कुिो,  ताि तकनारामा तनमााण गने सभबन्धमाः  अफ्नो ऄमधकारके्षर मभर गाईँपामलकाले 

खोला, नदी र ताल अमदको मकमसम छुट््टयाइ मनमााण सम्बन्धी प्रावधान रामखनेछ । सामान्य तया खोला, नदी, ताल, 

कुलो अमद सँग जोमडएको जग्गामा मनमााण कायाको ऄनमुमत मददँा मनम्नानसुार गररनेछ । 

१.  खोला/नदी मकनाराबाट ३० ममटर छाडी भवन मनमााण काया गने ।  

२.  ताल मकनाराबाट २० ममटर छाडी भवन मनमााण काया गने । 

३.  २० फुट भन्दा मामथको कुलो/खोल्साको मकनाराबाट ३ ममटर छाडी भवन मनमााण काया गने ।  

४.  २० फुट सम्मको कुलो/खोल्साको मकनाराबाट १.५० मम. छाडी भवन मनमााण काया गने । 

नोटः मामथ जनुसकैु कुरा ईल्लेख भएता पमन छज्जा ३ फुट सम्म क्यान्टमलभर हाल्न  पाईने छ । तर जमीन  एररया भने 

खलु्ला छोडन ुपनेछ । यसरी छामडएको जग्गालाइ हररयाली के्षरको रुपमा मबकास गनुा पनेछ । 

४९.  तबदु्यत प्रसारण िाआनको नतजकमा  तनमााण गने सभबन्धमाः  मबद्यतु प्रसारण लाआनमा नमजकको तार दमेख 

भवन संरचनासम्म तपमसल बमोमजमको सेटब्याक दरुी कायम गररनेछ । 

 

क २२० V वा ४०० V मवतरण लाआनमा १.२५ ममटर 

ख ११ KV लाआनमा १.५ ममटर 

ग ३३ KV लाआनमा २.० ममटर 

घ ६६ KV लाआनमा ३.० ममटर 

ङ १३२ KV लाआनमा ५.० ममटर 

 

५०.  साआड मातजान राखने सभबन्धमाः  मछमेकीको जग्गा वा ऄन्य साबाजमनक जग्गातफा  झ्याल,  ढोका,  भेन्टीलेटर 

लगायतका ओपमनङ्ग राख्न चाहमेा न्यनुतम १ ममटर साआड मामजान ऄमनवाया राख्नपुनेछ । 

५१. ऄग्नी सरुिा सभबतन्ध  प्रावधानहरुः गाईँको योजना /जोमनङ्ग योजना /मवकास योजना  वा लेअईट योजना  

ऄन्तगातका मवद्यमान सडकहरु चौडाइ गने  काया गदाा मवद्यमान सम्पदा  भवनहरु वा सचूीकृत प्राकृमतक स्वरुप  

भएको के्षरहरुमा ऄसर  गना सक्ने भवनहरुका सम्बन्धमा  मवचार पुयाापइने छ । अफ्नो ऄमधकार के्षर  मभर गा.पा.ले 

खोला, नदी र ताल अमदको मकमसम छुट््टयाइ मनमााण सम्बन्धी प्रावधान रामखने छ । सामान्यतया खोला, नदी, ताल, 

कुलो अमद सँग जोमडएको जग्गामा मनमााण कायाको ऄनमुमत मददँा मनम्नानसुार गररनेछ ।  

१. दायरा (स्कोप) : यस भागमा बहु तल्ले भवनहरु (ऄग्ला  भवनहरु) १५ मम. वा सो भन्दा वढी ईचाइ भएका 

भवनहरु तल  मदइएका जस्ता ठूलो समहू  जम्मा हुने स्थानहरुलाइ अगलागीबाट बचाईन केही  प्रावधान 

समावेश गररएको छ । 

क.  सभा भवन, संस्थागत भवन, शैमक्षक भवन (दइुतल्ला भन्दा बढी र १००० व.मम. भन्दा बढी मनममात के्षर 

भएको) 

ख.  सभा भवन, संस्थागत भवन, शैमक्षक भवन (दइुतल्ला भन्दा बढी र १००० व.मम. भन्दा बढी मनममात के्षर 

भएको) 

ग.  व्यावसमयक ईपयोग (प्लटको के्षरफल ५०० ब.मम. भन्दा बढी भएको) 
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घ.  ब्यापारीक (कूल ढाकेको के्षरफल ७५० ब.मम. भन्दा बढी भएको) 

ङ.  होटेल 

च.  ऄस्पताल तथा नमसाङ्ग होमहरु 
छ.  जममन ममुनका भवनहरु 
ज.  औद्योमगक भण्डारण 

झ.  बैठक/पाटी प्यालेस/ हलहरु 

ञ.  खतरापणूा ईपयोगहरु अमद । 
२. ऄनुमतततिने काया तवतधः 

क.   सम्बमन्धत मडमभजन कायाालयको प्रमखुले मापदण्ड /भवन संमहता  ऄनसुार पेश भएका योजनाहरु ऄग्नी 

सरुक्षाका प्रावधानहरु र अगलागीबाट बच्ने ईपायहरु ऄनसुार भए  नभएको समुनमश्चत गने छ । यस्ता 

योजनाहरुको परीक्षण गररने छ र मनयम  पवूाक हस्ताक्षर गरी योजनाहरुको २ प्रमत  कायाान्वयनका लामग भवन 

मनमााणको ऄनमुमत मदने न.मव.स./प्रामधकरण/गाईँपामलकामा पठाईने छ । 

ख.   स्वीकृत भए  ऄनसुार ऄग्नी  प्रमतरोधक संयन्र स्थापना  भएपमछ र आजाजत  प्राप्त ऄग्नी 

परामशादाता/अमका टेक्टबाट मनयमानसुार परीक्षण तथा प्रमामणत भइ सकेपमछ भवनको धनी /मनमााणकतााले 

गाईँपामलकामा अवश्यक सबै प्रमाण तथा स्वीकृमतपर पेश गनुापनेछ । 

ग.  ईक्त ऄनरुोध  प्राप्त भएपमछ गा.पा.को ऄमधकृतले पणूा रुपले ऄग्नी सरुक्षा  ईपायहरु कायाान्वयन गरीसकेको 

भए साआट मनररक्षण गरी ऄग्नी सरुक्षा प्रमाणपर जारी गनेछ । 

घ.   मनरीक्षणको दौरानमा  कुनै कमम  फेला परेमा गाईँपामलकाले सधुारको लामग  जानकारी गराईने  छ र सो 

ऄनसुार सम्बमन्धत घरधनी/मनमााणकतााले गनुापने छ । 

३.  ऄग्नी सरुिा प्रमाणपत्रको नतवकरणः  ऄग्नी  परामशा दाता /आमन्जमनयर/अमका टेक्टले मदएको ररपोटाको 

अधारमा गाईँपामलकाको ऄमधकृतले वामषाक रुपमा  तल मदआएका भवनहरुको सन्दभामा ऄग्नी सरुक्षा 

प्रमाणपर लाइ नमवकरण गनेछ । 

क.  सावाजमनक मनोरञ्जन तथा सभागहृहरु¸ 

ख.  ऄस्पतालहरु, नमसाङ्ग होम अमद 
ग.  होटेलहरु, पाटी प्यालेस अमद 

घ.  जममनममुनका बजार तथा व्यापाररक केन्द्र । 

४.  शुल्कः ऄग्ला भवनहरुमा ऄग्नी प्रमतरोधक सेवालाइ सञ्चालन गना अवश्यक  ऄग्नी प्रमतरोधक समुवधाहरु 

बढाईन मनवेदकहरुले ऄग्नी सरुक्षा प्रमाणपर  प्राप्त गना अवश्यक प्रमाणपरहरु र योजनाहरुको सेटको साथै 

गा.पा.लाइ मतनुा पने शलु्क गा.पा.बाट तोमकए बमोमजम हुनेछ। 

५.  तवतवधः यी मापदण्डहरु र नेपालको रामष्रय भवन संमहतामा  ब्यवस्था भएका प्रावधानहरुको ऄमतररक्त  

ईपयोग, ईचाआ, नया ँ मवकासको कारण बाट सजृना  भएको मवशेष अगलागी  खतराको अधारमा ऄग्नी 

सरुक्षाको दृमष्टकोणले भवनमा ईपयकु्त व्यवस्थाहरु गना ऄनमुती मदन समकने छ । 

६.  पहुचँको माध्यमः  ऄन्य कुनै भवनको पहुचँको माध्यमलाइ वमञ्चत गने गरी कुनै पमन  भवन मनमााण गना 

मदइने छैन ।  
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१. भवनमनमााण गने प्रत्येक व्यमक्तले कुनै पमन बेला  पहुचँको माध्यमको रुपमा के्षरमा छुट ऄमतक्रमण हुने 

गरी कुनै भवन मनमााण गना गराईन वा पनुःमनमााण गना मदआने छैन । 

२.  संयकु्त अवास/बहुतल्ले (५ तल्ला  भन्दा ऄग्लो) भवनहरुका  लामग तल मदआएका प्रावधानहरु र  

पहुचँको माध्यम लाग ूहुनेछ । 

क. भवनमतर फकेको मखु्य सडकको चौडाइ १२ मम. भन्दा कम हुने छैन । 

ख.  पहुचँ मागामा कुनै घमुाईरो भएमा  दमकलहरु फका न सक्ने गरी पयााग प्त। चौडाइ हुनपुनेछ । टमनाङ 

सका ल ९ मम. रेमडयस भन्दा कमको हुने छैन । 

ग.  गा.पा.को ऄमधकृतको सल्लाहमा भवन मभर जाने पहुचँ र भवनको चारै तफा  ६ मम. चौडाइ सम्मको 

खलु्ला के्षरहरु हुने गरी लेअईटको मडजाआन गररने छ । दमकल  मलन समकने गरी पहुचँ तथा खलु्ला 

के्षरहरुको जममन कडा सतहको हुनेछ । ईपयकु्त  खलु्लाके्षर कुनै ऄड्चन नभएको हुनकुो साथै गामड 

चलाईन सक्ने हुन ुपनेछ । 

घ.  दमकलको सहज पहुचँहुने गरी भवन के्षरको मखु्य प्रवेशद्धार पयाा ोमप्त चौडाइको हुन ुपनेछ । चौडाआ 

कुनै हालतमा  पमन ५ मम. भन्दा  कमको हुने छैन । प्रवेशद्वार प्लट  मभरको बामहरी पहुचँ  मागा 

दमकलहरु अईन  जममनमा बाधा नहुने गरी भवन के्षरको कम्पाईण्ड मभरै फकााआ  राख्न ममल्न े

हुनपुनेछ । मखु्य प्रवेशद्धारमा अचावे रामखएको भए सोको ईचाइ ५ मम. भन्दा कम हुनेछैन । 

ङ.  एईटै योजना क्षेरमा मनमााण हुने बहुतल्ले समहु  अवास अयोजनाहरुको लामग  पहुचँ मागा २० मम. 

वा स्थानीय एरीयाप्लान/मवकास योजनामा व्यवस्था भए ऄनसुार हुनेछ । छुट्टाछुटै्ट भवनहरु बीचको 

ठाईँ घटीमा ६ मम. चौडाइको हुनेछ । 

३.  भवन वररपरीको बातहरी खुल्िा िेत्र सभबन्धी प्रावधानहरुः 

क. तोमकएका भवनहरुको सेट ब्याकहरु¸ लोकल एरीया  प्लान, भू–ईपयोग योजना, लेअईट योजना, 
सामान्य मवकास योजनामा व्यवस्था भए ऄनसुार हुनेछ । 

ख.  संयकु्त अवास/बहु तल्ले ऄग्ला  भवनका लामग तामलका लेमखए ऄनसुार खलु्ला के्षर राख्दा  

ईपयकु्त हुन्छ । 

      

तािीकाः भवन वरीपरीको वातहरी खुल्िा िेत्रहरु सभवतन्ध प्रावधानहरुः 

७. तनकास सभबन्धी अवश्यकताहरुः मनम्नमलमखत सामान्य अवश्यकताहरु कुनै पमन मनकासको लामग लाग ू

हुनेछः 

१ १७ ममटर ईचाइ भएका भवनको हक १.५ 

२ १८-३३ ममटर ईचाइ २ ममटर 

३ ३३-५५ ममटर ईचाइ ५ ममटर 

४ ५५ ममटर भन्दा बढी १५ ममटर 
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क.  अगलागी वा ऄन्य अकमस्मक ऄवस्था अआपरेमा भवन मभरका व्यमक्त हरुलाइ सरुमक्षत रुपमा  बामहर 

ल्याईन ममल्ने गरी प्रत्येक भवनमा मनकासको व्यवस्था गररएको हुन ुपदाछ । 

ख.  प्रत्येक भवनमा मनकासको व्यवस्था यस मापदण्ड ऄनसुार गनुापनेछ । 
ग.  सबै मनकासहरु बाधा ऄड्चनबाट मकु्त हुन ुपदाछ । 

घ.  न्यनुतम अवश्यकता भन्दा कम हुने गरी मनकासहरुको संख्या चौडाइ अमदमा कमी अईने गरी कुनै पमन 

भवनमा पररवतान गना पाइने छैन । 

ङ.   मनकासहरु राम्ररी प्रष्ट दमेखने हुन ुपदाछ र त्यहा सम्म पगु्ने मागाहरु ईपयकु्त  मचन्हहरु रामख प्रष्ट रुपमा 

दखेाआएको हुनपुनेछ । 

च.  सबै मनकास पगु्ने बाटोहरु राम्ररी ईज्यालो पाररएको हुन ुपनेछ । 
छ.  अगलागी प्रमतरोधक औजारहरु मनकास संगै रामखएको भए समह ठाईमा राख्नकुो साथै प्रष्ट रुपमा दमेखने 

गरी राख्न ुपनेछ र मतनले मनकास मागामा ऄवरोध पुयाागईन मदनहुुदनै । मनकासमागाको दवैु तफा बाट मयनको 

ऄवमस्थमत प्रष्ट रुपले दमेखने हुन ुपदाछ । 

ज.  अवश्यकता भए ऄनसुार तत्काल  भवन मभर बस्नेहरु  लाइ भवन  खाली गराईन  Alaram संयन्रहरु 

जडान गररनेछ । 

झ.  घर कम्पाईण्ड बामहर वा सडक सम्म पगु्न मनवााध रुपमा मनकास हुन ुपनेछ । 

८.  तनकासको प्रकारहरुः 

क.  मनकासहरु तेसो वा ठाडो प्रकारको हुनेछ । मनकास मभरी  भयाासङ्ग, बामहरी भयााAङ्ग, याा म्प ¸ 

बरण्डा वा टेरेस पगु्न सक्ने ढोकाको बाटो , करीडर अमद हुन सक्छ । सडक वा  भवनको छाना सम्म पहुचँ 

भएको मनकासमा त्यही सरहको ऄको जोमडएको भवन सम्म पगु्ने तेसो मनकास पमन समावेश हुनसक्छ । 

ख. लीफ्ट, एस्का मलटर र घमु्ने ढोकाहरुलाइ मनकास मान्न समकने छैन । 

 नोटः अपतकालीन मनकास सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्थाहरु रामष्रय भवन संमहतामा ईल्लेख गररए ऄनसुार हुनेछ । 

९.  जतमन मुतनको तल्िा (बेसमेन्ट): भ–ूईपयोग योजना/जोमनङ्ग  योजना ऄन्तगात तोमकएकाभ-ूईपयोग  

तथा ऄन्य प्रावधानहरु ऄनसुार गा.पा.ले वेशमेन्ट मनमााणको लामगऄनमुमत  मदन सक्नेछ । वेशमेन्टको 

लामग मनम्न अवश्यकताहरु हुनेछः 

क. प्रत्येक वेशमेन्ट सबै भागमा भइु दमेख मसमलङ्ग सम्म २.५ मम. भन्दा कमईचाइ को वा ४.५ मम. भन्दा 

बढी ईचाआको हुने छैन । 

ख.  पयाा ैप्त  भेमन्टलेसनको व्यवस्था वेशमेन्टमा गररनेछ । भवन मापदण्ड ऄनसुार खास ईपयोगको लामग  

अवश्यक पने मापदण्ड वेशमेन्टको लामग  पमन लाग ूहुनेछ । कुनै कमम  भएमा ब्लोऄर, एक्झस्ट पंखा 

(५० वगा.मम. को लामग एईटाको ) , दरले एयर कमण्डसमनङ्ग मसस्टम अमदबाट सो  कमम पमूता गना 

समकने छ । 

ग.  सतह ढल वेशमेन्ट मभर नमछरोस ्भन्नको लामग  अवश्यक व्यवस्थाहरु गररने छ । यस प्रयोजनका  

लामग पानी बामहर रुयाक्ने पम्प (मडवाटरीङ पम्प) को व्यवस्था गररनेछ । 
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घ.  वेशमेन्टको गारोहरु र भइूहरु पानी  नपस्ने हुनपुदाछ । यीनको मडजाआनमा वरीपररको माटो तथाः  

Moisture को ऄसरलाइ समावेश गररएको हुन्छ र पयााप प्त्  ड्याम्प प्रमुफङको ब्यवस्था गररएको 

हुन्छ । 

ङ.  वेशमेन्ट सम्मको पहुचँ भवनमा पहुचँ मदने बैकमल्पक भयाायङ्गबाट हुनेछ । सडकबाट सोझै प्रवेशको 

ऄनमुमत मदआने छैन । वेशमेन्टको भयाारङ्ग २ घन्टा भन्दा  कम नहुनेऄग्नी प्रमतरोधक क्षमता भएको 

मनमााण प्रमवमधप्रयोग गरी मनमााण गररने छ । 

च.  संगैको सम्पमत्तमा जोमडएको छुटै्ट प्लटमा मनम्न मलमखत शताहरुमा वेशमेन्टको ऄनमुमत मदइनेछः 
१.  घर धनीले गाईँपामलकालाइ संगैको सम्पमत्तमा मनजबाट भएको कुनै पमन  क्षमतबारे जानकारी मदन ु

पनेछ । 

२. वेशमेन्टको कुनै भाग भवन रेखाको बामहर परेको छ भने त्यो जममन संगै मगकज भएको हुन ुपदाछ । 
छ. वेशमेन्टको पाटीसनलाइ ऄनमुमत  मदआएको भए  कुनै पमन  भाग ५० व.मम.  भन्दा कमको हुनेछैन र 

प्रत्येक भागमा भेमन्टलेसन सम्बमन्ध मापदण्ड पालना  भएको हुनपुनेछ ।  साथै ऄग्नी  प्रमतरोधकको 

नम्साहरु पमन लाग ुहुनेछ । 

१०.  हेिीप्याडको ब्यवस्थाः  ५० मम.  वा सो भन्दा  मामथका ऄग्ला घरहरुमा हलेीप्याडको ब्यवस्था  

हुनपुनेछ । यस सम्बन्धी  मस्वकृतीको काया नागररक ईड्डयन प्रामधकरणको मसफाररसमा गाईँपामलकाबाट 

हुनेछ । 

११. सतभास डक्ट/ ररफ्यूज सटुः  
क. समभास डक्टहरु २ घण्टा ऄग्नी  प्रमतरोधक क्षमता भएको गारो तथा ढोकाले घेररएको हुनपुदाछ । यमद 

डक्टहरु १० ब.मम. भन्दा ठूला छन भने भइुले मतनलाइ मसल गनुापनेछ  तर पाआपहरु मछराईन  ईपयकु्त 

ओपमनङ ऄथाात खलुा स्थानहरु रामखएको हुन ुपनेछ । खामल ठाईँहरु सवै मसलहुन ुपदाछ । 

ख. ररफ्यजू सटु २ घण्टा भन्दा बमढ ऄग्नी  प्रमतरोधक क्षमता भएको अगोले नखाने सामग्रीबाट बनेको 

हुनपुनेछ । सटुहरु मनकासबाट सकेसम्म टाढा रामखन ुपदाछ । 

ग. मतनीहरुलाइ भयााटङ्गको गारो र एयर कमन्डसनीङ अमदमा रामखने छैन । 

१२.  तवदु्यतीय सेवा सभबन्धी प्रावधानहरुः 

क. मवद्यतु मवतरण क्यावलहरु /वायरीङ्ग छुटै्ट  डक्टमा रामखएको हुन ुपदाछ । डक्टको के्षर  ऄग्नी 

प्रमतरोधक क्षमता भएको अगोले नखाने सामग्रीबाट प्रत्येक तल्लामा मसल गररएको हुन ुपदाछ । 

ख. पानीको मेनलाआन, टेमलफोन तारहरु, आन्टरकमलाइनहरु, ग्याँस पाआपहरु तथा  ऄन्य सेवाका लाआनहरु 

मवद्यतु तारको डक्टमा रामखने छैन । 

ग. शारुटहरु फल्स मसमलङ भएर जाने मध्यम तथा न्यनू भोल्टेजको वायरीङ्गहरुलाइ मेटल कन्डयटु बाट 

लमगने छ । फल्स मसमलङ्गमामथ  मवद्यतु वा ऄन्य सेवाको लामग गररने कुनैपमन २३० भोल्टेज 

वायरीङ्गको ६६० भोल्टेज गे्रड आन्सलेुसन हुन ुपनेछ । अरुनो सस्पेन्सनको लामग  प्रयोग गररने सबै 

मफक्स्चर सहीतको फल्स मसमलङ्ग अगो नलाग्ने सामग्रीबाट बनेको हुन ुपदाछ । 

घ. मवद्यतुीय सक्र्यटूहरुमा एम.मस.बी. को ब्यवस्था गररने छ । 
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   १.  भयाा ङ्ग र कररडोरका बत्तीहरुः  भयाारङ्ग र कररडरका बत्तीहरुको लागी छुटै्ट समक्र्यटूहरु 

हुनेछन ्। कुनै पमन  बखत अगो मनभाईने स्टाफको सहज  पहुचँ हुनेगरी जममन तल्लाबाट एईटा स्वीच 

जडान गरी सञ्चालन गना सक्ने गरी मयनीहरुलाइ छुटै्ट जोमडनेछ । अपत परेको बेला फ्यजु राख्न नपने गना 

ममनी समका ट ब्रेकर मकमसमको हुन ुपदाछ । अपतकालीन बत्तीहरु भयाा ङ र करीडरमा रामखने छ । 

  क. भयाा ोङ्ग तथा कररडोर बत्तीहरुलाइ मवद्यतु अपमूताको बैकमल्पक िोतसंग पमन जोमडएको हुन ुपनेछ 

। 

  ख. एकै पटक २ वटा िोतमा जोड्न नमदन , भयााइङ्ग तथा कररडरमा जडान गररएका बत्तीहरु डबल थ्रो 

स्वीचहरु जडान गरी ईपयकु्त  ब्यवस्था गररनेछ । स्ट्यान्डबाइ सप्लाइ बन्द गना सेवा  कक्षमा डबल थ्रो 

स्वीच रामखने छन ्। 
 

१३. एयर कतण्डसनः 

क. अगो र धुँवा एईटा तल्लाबाट ऄन्य  तल्ला वा बामहरबाट कुनै मामनस बसेको भवन  तथा स्रक्चरमा 

फैमलने खतरालाइ न्यनू गना समकने गरी ए.सी. सीस्टम जडान तथा संभार गररन ुपदा छ । 

ख. एईटा तल्लाभन्दा बढी तल्लामा  हावा सञ्चालन गने ए.सी. मसस्टमहरु अगलागी  भएमा स्वतः 

बन्दहुने गरर मडजाआन गररएको र अगो वा  धुँवा फैलन नमदने ड्याम्परहरु रामखएको हुन ुपदाछ । यस्तो 

मसस्टममा अगलागी  भएमा पंखाहरु स्वतः  बन्दहुने कन्रोलहरु रामखन ुपदाछ । यी  पंखाहरु 

अगलागीबाट अईने धुँवा रोक्नको लामग रामखएको भए चाल ुऄवस्थामा रहन सक्ने छ । 

ग.  १००० ब्यमक्त भन्दा बढी ऄटाईने ठूला सभा कक्षहरु,  ठूला मडपाटामेन्टल स्टोरहरु वा एईटै व्लकमा 

१०० वटा भन्दा बढी कोठा भएका छाराबासहरुका  लामग ब्यवस्था गररने  ए.सी. मसस्टम धुँवाको 

सञ्चारणलाइ रोक्नको लामग  प्रभावकारी बनाआन ुपदाछ । एयर मफल्टरहरुमा  अगलागी भएमा वा 

ऄन्य कारणबाट अगलागी  भएमा पंखाहरु र ड्याम्परहरुलाइ मनयन्रण गने स्मोक सेन्सीटीभ 

मडभाआसलाइ मक्रयाशील गना पयाा प्त तापन भएता पमन यस्ता ईपायहरुमा स्वीकृत प्रभावकारी स्मोक 

सेन्सीटीभ कन्रोलहरु हुन ुपनेछ । 
 

१४.   ऄग्नी प्रततरोधक यन्त्र जडान सभबन्धीः  गा.पा.का ऄमधकृतले ईमल्लमखत जडानहरु अवश्यक 

ठाईँमा ईपयोग  ऄनसुारको ईपयकु्त स्पेमसमफकेसन ऄनसुार ऄग्नी  प्रमतरोधक यन्र जडानहरु रामखने छ । 

यस्ता यन्र मफक्स्ड कावान डाइऄक्साआड /फोम वाटर स्पे्र एक्स्टीङग्यसुीङ्ग मसस्टम अमद जस्ता व्यवस्था  

भएको हुनेछन ्। 
 

१५.  ऄग्नी सचूक यन्त्रः अवासीय भवनहरुको साथै १५ मम. वा सोभन्दा बढी ईचाइ भएको सबै भवनहरुमा 

ऄग्नी सचूक यन्र जडान गररएको हुन ुपदाछ । 

क. अवास आकाआहरु वा प्लान्टहरु भएको बोमडाङ्ग छारावास जस्ता सबै अवासीय  भवनहरुमा प्रत्येक 

तल्लामा एक वा बढी कलबक्सहरु राखी हातबाट बल्ने मवद्यतुीय  ऄग्नी सचूकयन्र जडान भएको 

हुनेछ । २२.५ मम. भन्दा बढी  न महड्न पने गरी अ -अफ्ना तल्ला ऄनसुार कलबक्स राख्ने ठाईँ 

एकीन गररनेछ । 
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ख.  कलबक्सहरु कुनै चल्ने भाग  भएको ब्रेक ग्लास टाआपबाट बनाआएको हुनेछ । कलबक्स सञ्चालन 

गने ब्यमक्तले केही नगरी कुनै मनयन्रण कक्षबाट स्वतः कलप्रशारण गना सक्नेछ । 

ग.  कुनै पमन  कलबक्स मक्रयाशील  हुदँा तल्लामा रहकेा सवैले सनुोस ्भन्नको लामग एक वा बढी 

साईन्डर हरुबाट अवाज अईने गरी कलबक्शहरु ममलाआएको हुनेछ । 

घ. बहीगामनका बाटाहरुमा बाधा  नहुने गररनकुो साथै दवैु मदशाबाट मतनीहरु रामखएको ठाईँ दमेखने गरी 
कलबक्सहरु जडान गररएको हुनेछ । कलबक्सको  बेस भइु सतहबाट १.५ मम. ईचाइको हुनेछ । 

ङ. मामथ लेमखएका बाहके सबै  भवनहरुमा हातले सञ्चालन  हुने मवद्यतुीय  ऄग्नी सचूक  यन्रको 

ऄमतररक्त स्वचामलत ऄग्नी सचूक यन्र पमन जडान गररएको हुनेछ । 

 पुनश्चःत बजारमा धेरै प्रकारका फायर मडटेक्टरहरु ईपलब्ध छन ्। प्रत्येकको ईपयोग मसममत छ । त्यस कारण 

 खतराको प्रकार तथा भवनको स्रक्चर हरेी ईपयकु्त मडटेक्टरको छनोट गनुापनेछ । 

१६.  तनयन्त्रण किः  मवमभन्न तल्लाहरुबाट सन्दशेहरु पाईन  भवनको प्रवेश तल्लामा सबै तल्लाहरु र सबै 

समुवधाहरुको सञ्चार व्यवस्था  भएको मनयन्रण कक्ष रामखने छ । यस कक्षमा  फायर फाआटीङ औजारहरु 

र मतनका जडानहरु बारे मवस्ततृ जानकारीको साथै फ्लोर प्लानहरुको मवस्ततृ मववरणहरु रामखएको हुन्छ । 

सबै तल्लाहरुमा  फायर मडटेक्सन र ऄलामा मसस्टमसँग जोमडएका सचूना  बोडाहरु माफा त कुनै पमन  

तल्लामा भएको अगलागीको जानकारी थाहा  पाईने समुवधा  पमन मनयन्रण कक्षमा  नै रामखने छ । 

मनयन्रण कक्षमा कायारत कमाचारी सबै प्रकारका सेवाहरु , फायर फाआटीङ औजारहरु तथा जडानहरु प्रमत  

जावाफदहेी रहने छन ्। तामलम  प्राप्तर फायर फाआटीङ कमाचारीहरुबाट मनयन्रण कक्ष २४ सै घण्टा 

सञ्चालन गररएको हुन्छ । 

 

 
 

१७. भवन तनमााणमा प्रयोग हुने सामाग्रीः  

क. पामटाशन, गारो प्यानल, फल्स मसमलङ्ग अमदको लामग प्रज्वलन सामग्रीहरु प्रयोग गररनेछैन । अगो  

लागेमा टक्सीक ग्याँस /धुँवा मनकाल्ने कुनै पमन सामग्री पामटाशन , गारो प्यानल, फल्स मसमलङ्गको लामग  

प्रयोग गररने छैन । सम्पणूा फल्स मसमलङ्गमा फे्रमवका  धातकुो हुनेछ र यसको लामग काठको प्रयोग गररने  

छैन । 

ख. स्रक्चरको मनमााण सामग्रीहरु रामष्रय भवन संमहता ऄनसुारको हुने छ । न.मव.स. /प्रामधकरण/ गा.पा.ले 

मनणाय गरी अफ्नो ऄमधकार के्षर मभर सडकको सीमाना (राआट ऄफ वे , भ–ूईपयोग नक्सा , खोला 

नालाहरुको सीमाना अमद खलुाईने गरी ऄनसुचूीहरु संलग्न गनुा पनेछ । यी ऄनसुचूीहरु यस मापदण्डको 

ऄमभन्न ऄगंको रुपमा रहनेछ । 
 

  

 ऄनुसचूी-१: सडकको सीमाना 

 ऄनुसचूी- २:  भईूपयोग नक्सा 
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 ऄनुसचूी-३:  खोला, नालाहरुको सीमाना 

 ऄनुसचूी-४:  भवन मडजाआन सम्बन्धी मवस्ततृ नक्साहरु (भवनका मवमभन्न स्थानहरु स्पष्ट खलुाईने गरी ) 

 ऄनुसचूी-५:  सहर मडजाआन सम्बन्धी मवस्ततृ नक्साहरु (सहरी पवूााधारको मवस्ततृ मववरण खलुाईने गरी) 

 ऄनुसचूी-६:  सेट ब्याक, लाआट प्लेन र रुलोर एररया रेस्यो सम्बन्धी स्केच 

  (क) सेट ब्याक र लाआट प्लेन 

  (ख) फ्लोर एररया रेस्यो (फार) 
 

५२.  घरनक्सा ऄतभिेख सभबतन्ध व्यवस्थाः 

१. ओमसमतया गाईँपामलका मभरको मनमााण कायाको सन्दभामा नक्शा  पास शाखाबाट नक्सापास गराइ वा प्रथम,  

दोस्रो चरणको आजाजत  मलआसकेर पमन  भवन संमहत मापदण्ड मवपररत मनमााण सम्पन्न गररएका घर तथा  

भवनहरुको ऄमभलेख व्यवस्थापनको लामग मवशेष व्यवस्था गररएको छ । 

२.  यो मापदण्ड  प्रारम्भ भएसंगै ऄब ईप रान्त मनमााण हुने घर तथा भवनहरुको भवन संमहताका सबै 

मापदण्डहरुको पालना गरर मनमााण हुनपुनेछ, ऄनगुमन र ऄनसुन्धानबाट ऄन्यथा  हुन गएको पाआएमा  त्यस्ता 

भवन तथा घरहरुको ऄमभलेख व्यस्थापनका  लामग गाईँपामलका गाईँ काायपामलकाको कायाालय मजम्मेवार 

रहने छैन र भू -कम्पजन्य प्राकृमतक मवपमत्तको कारण यस्ता भवनहरुमा  हुन सक्ने भौमतक  क्षमतका लामग 

गाईँपामलका जवाफदमेह हुने छैन । 

३.  यो मापदण्ड प्रारम्भ हुन ुभन्दा  पमहला मनमााण सम्पन्न भएका भवनहरुको गाईँपामलकाबाट समुच तयार गने र 

दफा ५२(४) ऄनसुार ऄमभलेमखकरणको प्रकृया ऄमघ बढाआने छ । 

४.  यो मापदण्ड लाग ुहुन ुऄगावै मनमााण काया सम्पन्न  भएका पखााल तथा  भवन संमहताका सताहरु पालना  

नगरेका भवनहरुको हकमा मममत २०७९ अषाढ मसान्त सम्म नक्सा पेश गरेमा कुनै पमन जररवाना  लाग्ने छैन 

तर सो ऄवमध पमछ १०% जररवाना ऄसलु गरर ऄमभलेमखकरणको प्रकृया ऄमघ बढाआने छ । 

५. भवन मनमााणको सन्द भामा स्वीकृत  नक्सा  वा मापडण्ड मवपररत मनमााण काया चाल ुवा सम्पन्न  भएको 

ऄवस्थामा घर धमनले गाईँपामलकामा संशोमधत नक्सा पेस गान ुपने छ । 

६. मबषय वा प्रसंगले ऄको ऄथा नलागेमा ओमसमतया गाईँपामलकाको  घर  नक्सा पास प्रयोजनको लामग घर  

नक्सा ऄमभलेख भन्नाले ओमसमतया गाईँपामलका के्षर मभर  भवन अचार संमहता मापदण्ड लाग ुहुन ुऄगावै 

मनमााण सम्पन्न वा मनमााणामधन रहकेा घरहरुको गाईँपामलकामा  नक्सादताा भएका वा नभएका, भवन मनमााण 

संमहता पालना नगरर मनमााण भएका घरहरुलाइ स्रक्चरल सरुक्षाको मजम्मेवारी स्वयं घरधमनमा रहने गरर ऄन्य  

अवश्यक मापदण्ड (सडक र साबाजमनक  जग्गाहरुको के्षरामधकार) पालना गरर बनाआएका घरको नक्शा  दताा 

गरर प्रमामणकरण गरेर मनमााण सम्पन्न प्रमाण-पर प्रदान गने कायालाइ बझु्न ुपनेछ । 

७. घर नक्शा ऄमभलेख गदाा मफल्ड नक्शामा कायम रहकेो साबाजमनक के्षर (कुलो, खोल्सा, खोला, बाटो जंगल 

अदी) रहकेो के्षर ममचेर बनाइएको घरको घरनक्सा  अभलेख गररने छैन । तर त्यस्ता साबाजमनक के्षरको 

सट्टामा हाल प्रयोजन पररवतान गरर साबाजमनक रुपमै प्रयोग गररएको  व्यहोरा सम्वमन्धत  वडा  कायाालयबाट 

प्रमामणत भआ  अएमा तथा गाईँपामलकाबाट ऄनगुमन  गदाा समेत त्यस्ता के्षरको तत्काल  ईपयोमगता 

नदमेखएमा घर नक्शा ऄमभलेख गना बाधा पने छैन । 
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८. कुनैपमन घरको के्षरफल भन्दा जममनको के्षरफल कम भएको वा घरको केही संरचना ऄरुको जग्गामा परेको 

हकमा त्यो भागलाइ कटाआ कबमुलयतनामा गराइ ऄमभलेख गने ।   

  पूवा तनतमात भवन  तनयतमत गनेः  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन , २०७४ प्रारम्भ भएको  मममत ऄथाात ्

२०७४ अमश्वन २९ गते ऄमघ भवन ऐन २०५५ , स्थानीय स्वायत्त  शासन ऐन २०५५ र ऄन्य  तत्काल 

प्रचमलत काननू बमोमजम नक्सा पास गनुा पनेमा नक्सा  पास नगरी वा  पास हुनपुने भएमा  नक्सामा स्वीकृमत  

वेगर हरेफेर गरी बनाआएको भवनको  हकमा भवन मनमााण सम्बन्धी मापदण्ड र भवन संमहता  पालन भएको 

रहछे भने स्थानीय तहले एक पटकको लामग दहेायका  व्यवस्था गरी नक्सा पास गना वा पास भएको नक्सामा 

हरेफेर गना स्वीकृमत प्रदान गना सक्नेछ । 

क.  सम्बमन्धत व्यमक्तलाइ ३५ मदनको म्याद  मदइ प्रमाण साथ दरखास्त  मदनका लामग सावाजमनक सचूना  

प्रकाशन गने र तोमकएको ऄवमध ( ३५ मदनको म्याद ) मभर दरखास्त पना अएमा स्थलगत रुपमा  

प्रामवमधक जाँचबझु गरी तथा साँध सँमधयार समेतसँग  बझुी भवनमनमााण सम्बन्धी मापदण्ड र संमहता  

पालन भए नभएको सम्बन्धमा यमकन गने । 

ख. भवन मनमााण सम्बन्धी मापदण्ड र संमहता परुा गरेको यमकन भएमा हाल नक्सा पास गना वा स्वीकृत 

नक्सा हरेफेर गनाका लामग लाग्ने दस्तरुको २०% दस्तरु मलआनेछ । 

ग.  भवन मनमााण मापदण्ड पालना  नगरेको, भवन संमहता ऄनसुरण नगरेको , सरकारी वा सावाजमनक  

जममन, सडकको ऄमधकार के्षर , ऐलानी पमता जग्गा ऄमतक्रमण गरेको भवनलाइ यस प्रावधान  

ऄनसुार पमन मनयममत गना समकने छैन । 
 

५३.  तिा थप आजाजत सभबन्धी ब्यवस्थाः 

१. पुराना घरहरुको हकमाः 

क. ९‘×९‘ मपलर भएका (यस ऄमघ मनमााण सम्पन्न भइ धरुी कर मतरी अएका, सामबक गा.मब.स वा गा.पा.मा 

घर नक्शादताा भएका वा नभएका घरहरुका लामग नेपाल आमन्जमनयररङ्ग काईन्सीलमा दताा भएका मसमभल 

आमन्जमनयरबाट सो भवनको तला थप गना ईपयकु्त छ भमन प्रमामणत गरेमा १ तला RCC Slab ९९९ ब.मफ. 

भन्दा बढी नहुने गरी ऄनमुमत प्रदान गना समकने छ । 

ख.  ९‘×१२‘ मपलर भएका (यस  ऄमघ मनमााण सम्पन्न  भइ धरुीकर मतरी अएका , सामबक गा.मब.स 

वा.गा.पा.मा घर  नक्शादताा भएका  वा नभएका घरहरुका  लामग नेपाल  आमन्जमनयररङ्ग काईन्सीलमा  दताा 

भएका मसमभल आमन्जमनयरबाट सो भवन  तला थप गना ईपयकु्त छ भमन प्रमामणत गरेमा मारै २ तला  RCC 

Slab थप गना ऄनमुमत प्रदान गना समकनेछ । तर मप्लन्थ  के्षरफल १००० ब.मफ. भन्दा मामथ भएमा पमहलो 

तलामा के्षरफल घटाइ १००० ब.मफ. सम्म मनमााण गनुापनेछ । 

ग.  यमद ईपदफा १ को खण्ड क र ख को ईल्लङ्घन गरर भवन  मनमााण गरेमा घर नक्शा मनयममत नगरर त्यस्ता 

भवनहरुलाइ गाईँपामलकाले भत्काईन अदशे मदन सक्नेछ । 

घ.  परुाना घरहरुमा  तला थप गदाा हालको सडक ऄमधकार के्षर र तोमकएको सेटब्याक मापदण्ड पणूा  रुपमा 

पालना गनुापनेछ¸ Lintel band, Sill band लगायतका सरुक्षीत प्रमबमध ऄमनवाया ऄपनाईन ुपनेछ ।  
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ङ.  ईपदफा १ को खण्ड क¸ख¸ग र घ मा जनुसकैु कुरा लेमखएको भएता  पमन परुानो घरमा तला  थप गदाा 

परामसादाताको मसफाररसको साथ साथै  मपलरमा छड संख्या , साआज र ऄन्य  Structural System हरेर 

सरुक्षीत घरमा मार तलाथप गने ऄनमुतीप्रदान गना समकनेछ । सो को लामग परुानो घरको घरन क्शा पेश  

गदाा नक्शा साथ एक प्रमत फोटो समहत पेश गनुापनेछ । 

५४. सीमा पखााि तनमााण  

१ सहरी सौन्दयाताका लामग सम्भव भए सम्म ढुङ्गा ¸ माटो ¸आटा अमद भारी मनमााण सामाग्री प्रयोग गरी गररने 

पखााल मनमााण कायालाइ मनरुत्सामहत गनुा पदाछ । यसको सट्टामा हररयो रुख तथा  मवरुवा वा सो नभएमा मभर दमेखने 

गरी हलकुा फलामे तार वा जालीको पखााल लगाईन स्थानीय जनतालाइ प्रोत्सामहत गनुा पदाछ ।  

२ सवै प्रकारका सडकहरु (मामनस महड्ँने गल्ली बाटो लगायत मोटर चलने बाटो ) को छेईमा इटा ¸ढुङ्गा¸कमङट 

ब्लक अमदमा मसमेन्ट मसला प्रयोग गरी पखााल मनमााण स्वीकमत प्रदान गदाा ऄमधकतम बढीमा १.२ ममटर ऄग्लो 

गारो र सो भन्दा मामथको हकमा बढीमा ०.६ ममटर ऄग्लो जाली मभर दमेखने गरर मनमााण गने स्वीकृमत प्रदान गनुा 

पदाछ ।  

३ गारो मामथ ०.६ ममटर भन्दा जाली रामख मनमााण स्वीकृमत मलन चाहनेले सम्पणुा पखााल को Structural 

Design समेत मनवेदन साथ पेश गरी स्वीकृत गराएर मार मनमााण गनुा पदाछ ।  

४ सरकारी तथा कूटनीमतक मनकायले सरुक्षाको कारण १.२ ममटर भन्दा ऄग्लो गारोको पखााल लगाईन ुपने भएमा  

गहृ मन्रालयको मसफाररस समहत सोको structural Design समेत मनवेदन साथ पेश गरी पखााल मनमााण गने 

स्वीकृमत मलन ुपदाछ ।  

५ अफ्नो के्षरमा रहकेा जोमखमयकु्त पखाालहरु तत्काल भत्काईन लगाईन ुपदाछ । घरको स्वाममत्वकतााले सो 

संरचना नभत्काएमा स्वाममत्वकतााको खचामा गाईँपामलका/गाईँपामलका स्वयमले भत्काइ अवगमन लाइ सहज 

तलु्याईन ुपदाछ ।  

६ ग्राममण सनु्दरता कायम गना गाईँ/ गाईँ सभाले तोमकएको के्षरमा सीमा पखााल लगाईन नपाईने व्यवस्था कायम 

गना सक्दछ ।  

७ प्रामवमधक समममतको मसफाररसमा गाईँ/गाईँ सभाले तोकेको मलू बजार के्षरको सडक तफा को के्षरमा कुनै पमन 

प्रकारको पखााल मनमााण गने ऄनमुमत प्रदान गना समकने छैन ।  

८ गाईँपामलका के्षरमा स्थानीय तहको ऄनमुमत मबना सीमा पखााल मनमााण गरेमा वा मापदण्ड मवपररत पखााल 

मनमााण गरेमा यस्तो पखाालको संरचनाको कारणले सजृना हुने क्षमतको दामयत्व जग्गा धनीले नै व्योहोनुा पनेछ ।   
 

 

५५. पािना गनुा पनेः यो मापदण्डको पालना गनुा सरकारी, गैर सरकारी, मनजी के्षर साथै सबै गाईँवासी नागररकको  

कताब्य हुनेछ । 

 

ऄनुसचूी –१ 

यस गाईँ के्षरमभरका सडकहरुको मापदण्ड ऄनसुचूी १ मा ईल्लेख भए बमोमजम हुनेछ । 

 

ि.सं. 
राजमागा सडकको ऄतधकार िेत्र सेटब्याक दुरी कैतफयत 
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१ 
ईत्तर दमक्षण राजमागा 

(लोकमागा) 
५० ममटर ६ ममटर  

२ 
सहायक राजमागा (मफडर 

रोड ) 
३० ममटर  ६ ममटर   

३ मजल्ला सडक  २० ममटर  ६ ममटर   

४  स्थानीय सडक  १२ ममटर  १.५ ममटर   

५  
स्थानीय सडक व्यवसाय 

भवनको लामग  
१२ ममटर  २ ममटर   

 

 ऄन्य सडकहरुको हकमा गाईँ यातायात गरुु योजनाले मनमदाष्ट गरे बमोमजम हुनेछ । 

पुनश्चःस कुनै प्रकारको मवशेष काननूी प्रावधान तोमकएको हकमा सोही बमोमजम हुनेछ । 

ऄनुसचूी–२ 

गा.पा.ले मनणाय गरी अफ्ना ऄमधकार के्षर मभर सडकका सीमाना (राआट ऄफ व)े , सेटव्याक, लाआट प्लेन, फ्लोर एररया 

रेमसयो (फार) भू–ईपयोग नक्सा , खोला नालाहरुका सीमाना  अमद खलुाईने गरी ऄनसुची संलग्न गनुापने छ ।   यी 

ऄनसुचूीहरु यस मापदण्डका ऄमभन्न ऄगंका रुपमा रहने छन ्। 
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ऄनुसचूी –३ 

क. यस गाईँपामलकामा रहकेा धेरै जग्गाहरुको मफल्ड र नक्सामा मेल नखाएकाले मशघ्र  पनुः नापीको लागी मनवेदन 

गने । 

ख.  भैरहवा –भमुही (हुलाकी राजमागा) तथा मभमर सडकहरुको हकमा बाटोमा ३ मफट छज्जा परेको घरहरुको 
नक्सा मनयममत गदाा नक्सामा पने छज्जा कटाइ घर धमनले स्व यं मजम्मेवारी मलने गरर कवमुलयतनामा  ऄनसुार 

नक्सा ऄमभलेख गने । 

ग.  यमद दआु वटा फरक फरक मकत्ताको जग्गाधमन फरक फरक भएमा र दवैु जग्गाधनी एई टै पररवारका सदस्य 

भएमा दवैु मकत्तामा समेमटने गरर भवन बनाईन चाहमेा दवैु जग्गाधनी को मंजरुरनामाको अधारमा र नाता 

सम्बन्धको प्रमाण राखी अवासीय तथा ब्यापाररक तथा व्यवसामयक भवन मनमााणको स्वीकृमत मलन समकनेछ 

र सो भवनको नक्सा पास दवैु जग्गाधनीको स्वाममत्व हुने गरर संयकु्त नाममा नक्सा पास गना समकनेछ। 

ऄनुसचूी –४ 

 ओमसततया गाईँपातिकाको  नक्सा पास प्रकृयाः 

  प्रथम चरणः घर धनीबाट मनवेदन 

    भवन मनमााण मापदण्डको जाँच– नक्सापास ईपशाखाबाट   

                               भवन मनमााण संमहताको जाँच — नक्सापास ईपशाखाबाट  

                      नक्सा दताा तथा दस्तरु बझुाईने 

                    नक्सापास प्रकृया ÷ १५ मदने सचुनाप्रकाशनपमछ स्थलगतमनररक्षण तथा सजाममन 
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                     मड.मप. मस लेभल सम्ममनमााणको इजाजत प्रमाणपर मदन 

  दोश्रो चरणः मड. मप. मस. मामथको नक्सा पासको लामग मनवेदन 

                        मड. मप. मस. लेभल सम्मको प्रमतवेदन 

            भवन मनमााण मापदण्ड तथा भवन मनमााण संमहताको अधारमा Super-structure   

                                        इजाजत प्रमाण-पर प्रदान- भवन तथा बस्ती मवकास शाखाबाट 

  तेश्रो चरणः मनमााण सम्पन्न प्रमाण-परको लामग मनवेदन 

           स्थलगत मनरीक्षणको प्रमतवेदन- नक्सापास ईपशाखाबाट 

           मनमााण सम्पन्न प्रमाण–पर प्रदान- नक्सापास ईपशाखाबाट 
 

ऄनुसचुी-४ 

   नक्सापासको िातग समावेश गनुा पने अवाश्यक कागजातहरुः 

१. जग्गाधनीको लालपजुााको छायाप्रमत – १ प्रमत 

२. जग्गाको प्रमामणत ब्लमुप्रन्ट नक्सा – १ प्रमत 

३. जग्गाको चारमकल्ला -१प्रमत 
४. घर कर/ मालपोत कर रमसद - १प्रमत 
५. घरधमनको पासपोटा साआज फोटो – २ प्रमत 
६. अमका टेक्चरल नक्साहरु –२ प्रमत 
७. स्ट्क्चरल नक्साहरु –२ प्रमत 
८. स्यानीटरी र इलेमक्रकल नक्साहरु –२ प्रमत 

९. क र ख वगाका भवनहरुको हकमाः दइु वषा ऄनभुव  भएको मसमभल इमन्जमनयर वा स्रक्चर इमञ्जमनयरद्धारा 

NEC Regd. No. ईल्लेख गरी प्रमामणत गरीएका  Structure Design Report And Design 

Confirmation Letter नेपाल इमञ्जमनयररङ काईमन्सल दतााको प्रमाणपरको प्रमतमलमप 

१०. k|To]s kmfOndf sfplG;n k|df0fkqsf] k|ltlnlk /fVg'kg]{ 5 . 
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