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पुतलीबजार नगरपाललका भवन ननमााण ननरे्दलिका , २०७२ 

 

श्रीमान काययकारी अधधकृत ज्य ु                                                                 धमधत -२०७२/०६/२४ 

पतुलीबजार नगरपाधलका 

 

धबषय – प्रधतबेदन  सम्बन्धमा  

प्रस्ततु धबषयमा पतुलीबजार नगरपाधलकाको धनणयय बमोधजम अरुण पौडेल को संयोजकत्वमा भवन धनमायण मापदण्ड 

धनदधेिका तयार गनय गधठत काययदल ले नगरपाधलका का तेह्र वटै वाडयहरुमा गइ वाड स्तरीय राजनैधतक पाटीका 

प्रधतधनधध तथा वडा नागररक मचंका संयोजक हरु संग छलफल गरर यो प्रधतबेदन तयार गररएको छ । यो प्रधतबेदन 

स्वीकृधतको  लाधग श्रीमान समक्ष पेि गरेको छु । 

                                                                        

 

                                                                          अरुण पौडेल 

                                                                                                      काययदल संयोजक  

                                                                                भवन मापदण्ड धनदधेिका धनमायण काययदल 
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 भवन धनमायण काययलाई धनयधमत गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनय बनेको भवन मापदण्ड धनदधेिका 

प्रस्तावना  : भकूम्प, आगलागी तथा अन्य दबैी प्रकोपहरुबाट भवनहरुलाई  यथासम्भब सरुधक्षत राख्नको लाधग भवन धनमायण 

संधहतालाई पालना गद ैभवन धनमायण काययलाई धनयधमत गने सम्बन्धमा आबश्यक व्यवस्था गनय बान्छनीय भएकाले , नेपाल 

सरकारको बधस्त धवकास,सहरी योजना तथा भवन धनमायण सम्बधन्ध मागयदियन ,२०७२  समेतलाई मध्यनजर गरर पतुलीबजार 

नगरपाधलकाको धविेष पररषदबाट धनणयय गरर यो भवन धनमायण धनदधेिका बनाईएको छ । 

  १. संधक्षप्त नाम र प्रारम्भ :M 

  यस धनदधेिकाको नाम æ पतुलीबजार नगरपाधलका भवन धनमायण धनदधेिका , २०७२Æ रहकेो छ । 
 यो धनदधेिका पतुलीबजार नगरपाधलका  के्षत्रमा तोधकधदएको धमधतदधेि प्रारम्भ हुनेछ । 

 

  २.पररभाषा: धबषय वा पररभाषाले अको अथय नलागमेा यस धनदधेिकामा  – 

 æejgÆ eGgfn] cfjf;Lo, cf}Bf]lus, Jofkfl/s, sfof{no, ;efu[x, c:ktfn, zLt e08f/, uf]bfd 

3/ jf cGo s'g} k|of]usf] nflu ag]sf] s'g} ef}lts ;+/rgf ;D´g' k5{ / ;f] zAbn] To:tf] 

;+/rgfsf] s'g} efunfO{ ;d]t hgfpF5 . 

 æejg ;+lxtfÆ eGgfn] g]kfn ;/sf/af6 :jLs[t /fli6«o ejg ;+lxtf ;D´g' k5{ . 

 ejg lgdf{0fÆ eGgfn] gofF ejg agfpg], k'/fgf] ejg eTsfO{ k'gM lgdf{0f ug]{, tnf yk ug]{, 

df]xf]8f km]g]{ jf ;fljssf] ejgdf ‰ofn, 9f]sf, afb{nL, sf}zL, bnfg cflb yk36 u/L agfpg] 

jf ;f];+u ;DalGwt cGo sfo{ ;D´g' k5{ . 

 सधमधत भन्नाले पतुलीबजार नगरपाधलकाले गठन गरेको भवन धनमायण सपुररबेक्षण तथा धववाद समाधान सधमधत 

सम्झन ुपछय।  

 ægS;fÆ eGgfn] ejg lgdf{0f ;DaGwL ;Dk"0f{ /]vflrq, ljj/0f / cGo sfuhkq ;D´g' k5{ .  

 ægu/kflnsfÆ eGgfn] k|rlnt sfg"g adf]lhd u7g ePsf] पतुलीबजार gu/kflnsf ;D´g' k5{ .  

 æ;/sf/L lgsfoÆ eGgfn] g]kfn ;/sf/sf] dGqfno, ;lrjfno, ljefu tyf sfof{no ;D´g' k5{ 

/ ;f] zAbn] k|rlnt sfg"g adf]lhd u7g ePsf] cfof]u, kl/ifb\ / ;ldlt ;d]tnfO{ hgfpF5 .  

 जग्गा उपयोग प्रधतित (Ground Coverage): भन्नाले भवनको भूूँई तलाको के्षत्रफल र भवन बन्ने जग्गा वा 

घडेरीको के्षत्रफलको अनपुातलाई १०० ले गणुा गदाय हुनआउने प्रधतितलाई जनाउूँदछ । 

 भुूँई के्षत्रको अनपुात (FAR: Floor Area Ratio): भन्नाले भवनको सम्पणूय तलाहरुमा धनधमयत के्षत्रफलको 

योगफललाई भवन बन्ने जग्गा वा घडेरी को क्षेत्रफलले भाग गरेर आएको भागफललाई जनाउूँदछ । 

 सडकको अधधकार क्षेत्र (Right of Way): भन्नाले ऐन, धनयम तथा स्वीकृत मापदण्डले तोकेको सडकको 

चौडाइलाई जनाउूँदछ । 

 सेटव्याक (Set Back): भन्नाले आफुले आफ्नो जग्गामा भवन वनाउूँदा साूँधधसमाना, सावयजधनक सम्पधि र सडक 

अधधकार के्षत्रवाट छाड्न ुपने न्यनूतम दरुीलाई जनाउूँदछ ।  
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 िलु्ला के्षत्र (Open Space): भन्नाले बस्ती धवकास के्षत्रमा जधमन धभत्र अत्यावश्यक सावयजधनक पवूायधार सेवा 

धवस्तार गनय वाहके कुनै भौधतक संरचना धनमायण गनय धनिःिधे गररएको के्षत्रलाई जनाउूँदछ । यसमा स्थानीय धनकायले 

कुनै संरचना धनमायण गनय नपाउने गरी िलुा के्षत्र भधन घोषणा गरेका सावयजधनक, पती, ऐलाधन आधद जधमनलाई समेत 

जनाउूँदछ ।   

 टाूँधसएको भवन (Attached Building): भन्नाले जग्गाको साूँधसीमानामा टाूँसेर बनाउन प्रस्ताव गररएको वा 

बनाएको भवनलाई जनाउूँदछ । 

 जोधडएको भवन (Joined Building): भन्नाले वगे्गावगे्लै स्वाधभत्व भएको एक आपसमा भारवहन अंगहरु संयकु्त 

रुपमा धनमायण भएको भवनहरुलाई जनाउूँदछ । 

 आधंिक धनमायण सम्पन्न:  भन्नाले उपयोग गनय धमल्ने गरी न्यनूतम १ तला धनमायण भएको भवनलाई जनाउूँदछ । 

 तोधकएको प्राधवधधक सधमधतिः भन्नाले स्थानीय धनकायका प्रमिुको संयोजकत्वमा धनजले तोकेको सम्बधन्धत धवभाग 

वा िािाको इधन्जधनयर, िहरी धवकास तथा भवन धनमायण धवभाग र धजल्ला प्राधवधधक कायायलयको प्रधतधनधध, नापी 

अधधकृत तथा आमधन्त्रत धविेषज्ञहरु सधहतको सधमधतलाई जनाउूँदछ । 

 धनयधन्त्रत भौधतक योजना (Secured Physical Plan) भन्नाले धनयधन्त्रत रुपमा मात्र प्रयोग हुने, साूँधधसमानालाई 

पिायल लगाएर सरुधक्षत गररएको भौधतक योजनालाई जनाउूँदछ । 

 सावयजधनक भौधतक योजना (Public Physical Plan): भन्नाले केही स्वाधमत्वकतायहरुले आफ्नो लगानीमा धवकास 

गरेको तर धतनका सडक, िलु्ला के्षत्र आधद सावयजधनक प्रयोगको लाधग समते िलु्ला गररएको भौधतक योजनालाई 

जनाउूँदछ। 

 वातावरण मतै्री स्थानीय िासनको प्रारुपिः भन्नाले नेपाल सरकारले २०७०।६।२३ मा स्वीकृत गरेको वातावरण मैत्री 

स्थानीय िासन प्रारुप, २०७० (Environment Friendly Local Governance Framework, 2013) लाई 

जनाउूँदछ । 

 माटो परीक्षणिः भन्नाले सहरी धवकास मन्त्रालय/वा सङ्घीय माधमला तथा स्थानीय धवकास मन्त्रालय ले जारी गरेको 

'माटो परीक्षण धनदधेिका' ले तोकेको पररक्षण प्रकृया/धवधधलाई जनाउूँदछ । 

 आधारभतू सावयजधनक पवूायधार सेवाहरुिः भन्नाले सडक, ढल, िानेपानी, धवजलुी आधदलाई जनाउूँदछ ।  

 संस्थागत भवनिः भन्नाले धवद्यालय, उच्च धवद्यालय, अस्पताल, सरकारी, धनधज तथा पधव्लक धलधमटेडका कायायलय 

भवन आधदलाई जनाउूँदछ । 

 सभा-सम्मलेन भवनिः भन्नाले माधनसहरु जमघट हुने गरै आवासीय प्रयोजनका धसनेमा हल, संयकु्त/धविाल बजार, 

मधल्टल्पेक्स, तारे होटल आधदलाई जनाउूँदछ । 

 सावयजधनक भवनिः भन्नाले संस्थागत भवन, सभा-सम्मलेन भवन लगायत सभाहल, साूँस्कृधतक समारोह तथा 

भोजभतेर स्थल, आधदलाई जनाउूँदछ । 

 व्यापाररक भवनिः भन्नाले पणुय व्यापाररक भवनको अलावा कुनै तला व्यापाररक प्रयोजनमा रहकेो र कुनै तला 

आवासीय प्रयोजनमा रहकेो भवनलाई समते जनाउूँदछ । 

 इधन्जधनयर/आधकय टेक्टर: भन्नाले नेपाल इधन्जधनयररङ्ग पररषदमा दताय भई इधन्जधनयररङ्ग व्यवसाय गनय सम्बधन्धत 

धनकायबाट अनमुधत प्राप्त धविेषज्ञलाई जनाउूँदछ । 

 िहरी धबकाि कायायलय भन्नाले िहरी धबकाि तथा भवन धनमायण धडधभजन कायायलय सम्झनपुछय। 
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 सब- इधन्जधनयर भन्नाले धसधभल  इधन्जधनयररङ्ग धबषयमा कधम्तमा प्रमाणपत्र तह उिीणय गरेको व्यधक्तलाई जनाउनेछ। 

 

३.भवनको बधगयकरण  :- भवन संधहताको तजुयमा तथा कायायन्बयन  गनयको लाधग भवन ऐन अनसुार दहेाय बमोधजम चार बगयमा 

बधगयकरण गररएको छ  :- 

 क वगयका भवनिः भन्नाले भवन ऐन २०५५ को दफा ८ (क) अनसुारको अत्याधधुनक प्रधवधध अपनाई धनमायण हुने वा 

भएका भवनहरुलाई जनाउूँदछ । 

 ि वगयका भवनिः भन्नाले भवन ऐन २०५५ को दफा ८ (ि) अनसुारको भूूँइ तलाको के्षत्रफल १००० वगय धफट भन्दा 

बढी, ३ तला भन्दा अग्ला वा Structural Span ४.५ धमटर भन्दा बढी भएका भवनहरुलाई जनाउूँदछ । 

 ग वगयका भवनिः भन्नाले भवन ऐन २०५५ को दफा ८ (ग) अनसुारको भूूँइ तलाको के्षत्रफल १००० वगय धफट सम्म र 

उचाई ३ तला सम्म वा Structural Span ४.५ धमटर भन्दा कम भएका भवनहरुलाई जनाउूँदछ। 

 घ वगयका भवनिः भन्नाले भवन ऐन २०५५ को दफा ८ (घ) अनसुारको क, ि, र ग वगयमा नपरेका इटंा, ढूंगा, माटो, 

बाूँस, िर, आधद प्रयोग गरी धनमायण भएको अधधकतम दईु तले भवनलाई जनाउूँदछ । 

 

 ४.नक्सा स्वीकृत गनुयपने:- 

 भवन धनमायण गनुय अगाडी नगरपाधलकामा  नक्सा स्वीकृत गनुयपनेछ। 

 घर नक्साको इजाजत धददंा पधहलोपटक धललन्थ लेबल सम्मको लाधग अस्थाई इजाजत धदइनेछ र धललन्थ लेबल 

सम्मको कायय (DPC ढलान ) भएपधछ Super Structure धनमायण काययको इजाजत धदइनेछ। एक तला धनमायण कायय 

सम्पन्न भएपधछ आधंिक धनमायण सम्पन्न धदइनेछ। र नक्सा बमोधजमको परुा कायय सम्पन्न भएपधछ धनमायण सम्पन्न  

प्रमाणपत्र धदइनेछ। 

 धनमायण काययको लाधग नक्सा पास गनय अनसुचूी १ मा उल्लेि गररएका कागजपत्रहरु अधनबायय रुपमा पेि गनुयपनेछ। 

 भकूम्प प्रधतरोधी धडजाइन प्रस्तधुत गनय नक्सा पास तथा िहरी धवकास उपिािामा नक्सा तयार गने प्रधवधधक आफै 

उपधस्थत हुनपुनेछ। 

 नक्सा पास गदाय अनसुचूी २ बमोधजमको सडक अधधकार के्षत्र तथा सेड ब्याक छोडेर नक्सा धनमायण गनुयपनेछ। 

 

५.भवन संधहता अनरुुप भवन धनमायण गनुयपने:-  कुनै व्यधक्त ,संस्था वा सरकारी धनकायले भवन धनमायण गदाय भवन संधहतामा 

तोधकएको  स्तर अनरुुप बनाउनपुनेछ । त्यसरी भवन धनमायण गदाय सो भवनको नक्सा र धडजाइन जनु स्तरको धडजाइनकताय, 

इधन्जधनयर वा आधकय टेक्टबाट प्रमाधणत गराईएको हो कधम्तमा सोधह स्तरको धडजाइनकताय, इधन्जधनयर वा आधकय टेक्टको 

रेिदिेमा धनमायण गनुयपनेछ ।  
६ . क, ि र ग वगयका भवनहरुको नक्सा पासको लाधग नगरपाधलकामा धनवदेन दताय गदाय भवनको स्वाधमत्व कतायले भवन 

धनमायणको सपुरीवेक्षण गने प्राधवधधकसूँग भएको सम्झौताको पत्र समते समावेि गनुय पनेछ । यस्तो प्रधवधधकको योग्यता भवन 
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ऐन २०५५ को दफा ११ (३) ले तोकेबमधजम हुन ुपनेछ। सो नगरे सम्म सम्बधन्धत स्थानीय धनकायले धनमायण कायय रोक्का  गनुय 

पनेछ । धडजाइन र सपुरधभजन काययको गणुस्तर तथा धनमायण प्रधियाको धजम्मवेारी धडजाइनर र सपुरभाइजरको हुनेछ । 

  

७. स्थानीय धनकायमा काययरत प्राधवधधकले नक्सा धडजाइन गनय नपाउनेिः  धजल्ला धवकास सधमधत, नगरपाधलका तथा गाउूँ 

धवकास सधमधतमा काययरत प्राधवधधक जनिधक्तले आफू काययरत स्थानीय धनकायको के्षत्रधभत्र धनमायण हुने भवनहरुको नक्सा 

धनमायण र धडजाइन गनय पाउने छैनन।् तर सावयजधनक प्रयोजनका लाधग आफू काययरत स्थानीय धनकायको लगानीमा धनमायण हुने 

सावयजधनक भवनहरुको नक्सा धनमायण, सपुरीवके्षण र धडजाइन गनय यस प्रावधानले बाधा पगु्ने छैन । साथै परामियदाताबाट 

धडजाईन गररएको नक्िामा समेत इधन्जधनयररङ काउधन्िलको नम्बर सधहत धडजाईनकतायले प्रमाधणत गनुयपनेछ । 

८. सावयजधनक उपयोधगताका सेवा प्रयोग गनय भवन धनमायण सम्पन्न प्रधतवदेन धलन ुपनेिः  अब उप्रान्त पणूय वा आधंिकरुपमा 

भवन धनमायण सम्पन्न प्रधतवदेन नधलईएका भवनहरुमा धवदु्दत, टेधलफोन र िानेपानी पाइपका धारा जडानको धसफाररस गररने 

छैन ।   

९. नगरपाधलकामा संस्थागत भवन तथा (क) वगय एव ंदिहजार वगयधफटन्दा बढी के्षत्रफल भएका भवन धनमायणको अनुमधत धदन ु

अधघ धसफाररि आवश्यक पनेिः  नगरपाधलकाले नगरके्षत्र तथा तोधकएको आसपासको गाूँउ धवकास सधमधतमा धनमायण हुने 

भवन ऐन २०५५ को दफा ८ अनसुारका भवनहरुको नक्सा पास गदाय काययकारी अधधकृत/प्रमिुको संयोजकत्वमा भवन 

संधहता तथा नक्सा िािाको प्रमिु, सम्बधन्धत धवज्ञहरु, धजल्ला प्राधवधधक कायायलयका ईधन्जधनयर, िहरी धवकास 

कायायलयका प्रमिु वा धनजले तोकेको ईधन्जधनयर प्रधतधनधध, नापी कायायलयका नापी अधधकृत रहकेो सधमधतको धसफाररसमा 

मात्र नक्सा पास गनुयपने छ । प्रमिु/काययकारी अधधकृत र नापी अधधकृत बाहके उक्त सधमधतमा रहने  सदस्यहरु नेपाल 

ईधन्जधनयररङ काउधन्सलमा दताय भएको हुनपुनेछ । ललाधनङ परधमट, Structural Permit तथा वातावरणीय पररक्षणको हकमा 

सम्बधन्धत ऐन धनयमावलीले तोकेको ब्यवस्था अनसुार नै गनुय पनेछ । 

१०. भवन धनमायणको आधंिक अनमुधतिः भवन धनमायणको अनमुधत धदूँदा सम्पणूय भवनको अनमुधत नधदई पधहलो पटक धडधपधस 

लेभल सम्मको मात्र अनमुधत प्रदान गररने छ। भवन मापदण्ड तथा संधहता अनसुार सो धडधपसी भए नभएको सपुरीवके्षण गरी क, 

ि र ग वगयको भवनको हकमा भवनको स्वाधमत्व कतायले धनयकु्त गरेको भवन ऐन २०५५ को दफा ११(३) ले तोकेको योग्यता 

पगुकेो सपुरीवके्षकबाट समते प्रमाधणत गरी मापदण्ड र संधहता अनसुार भएमा मात्र माधथल्लो तल्लाको अनमुधत प्रदान गररने छ 

। नगरपाधलकाले उपरोक्त प्रधियापरूा गरी धनवदेन प्राप्त भएको धमधतले बढीमा १५ धदन धभत्र धनवदेनको टंूगो लगाउन ुपनेछ। 

११. भवन धनमायणको आधंिक धनमायण सम्पन्न प्रधतवदेनिः  भवन संधहता र मापदन्डको पररधधधभत्र रही भवन धनमायणको स्वीकृधत 

प्रदान गररएको अवधध धभत्र धनमायण कायय सम्पन्न हुन नसकेमा भवनको जधत तलाको धनमायण कायय सम्पन्न भएको छ, सोको 

धनमायण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्रदान गनय सधकनेछ । यसरी धनमायण सम्पन्न प्रमाणपत्र धलइसकेपधछ थप धनमायण गनुय पदाय नक्सा पासको 

िरुु अनमुधतको म्याद गजु्रेमा  पनुिः अनमुधत धलन ुपनेछ । 
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१२. भवन धनमायण सम्पन्न प्रधतवदेन नभएका भवनहरु सावयजधनक प्रयोजनमा भाडामा धलन नपाईने: आधथयक वषय २०७२/०७३ 

दधेि सरकारी धनकाय तथा नेपाल सरकारको पणूय वा आधंिक स्वाधमत्वमा सञ्चाधलत धनकायहरु तथा संगधठत संस्थाहरुले घर 

भाडामा धलन ुअघी धजल्ला धस्थत सहरी धवकास कायायलय वा धजल्ला प्राधवधधक कायायलयबाट भाडामा धलन लाधगएको भवन 

प्रधचलत भवन संधहता तथा मापदण्ड अनसुार भएनभएको जाूँच गराएर भवन धनमायण सम्पन्न प्रधतवदेन भएका  उपयकु्त भवन 

मात्र भाडामा धलन पाउनेछन्। यस धवपररत भाडा सम्झौता गरेमा  सम्झौता गने प्रमिु व्यधक्तगत रुपमा धजम्मवेार हुनेछ।  

१३= ejg lgdf{0fsf] ;'kl/j]If0f ug{ ;Sg] M  

 कुनै व्यधक्त ,संस्था वा सरकारी धनकायले भवन धनमायण गदाय भवन संधहतामा तोधकएको  स्तर अनरुुप भवन धनमायण गरे 

नगरेको सम्बन्धमा नगरपाधलका ले सपुररबेक्षण गनेछ । यसरी धनरीक्षण गनय आउने नगरपाधलकाको प्राधबधधक 

कमयचारीलाई भवनको नक्सा दिेाउने तथा भवनको आवश्यक िण्डको नापी गनय सम्बधन्धत व्यधक्त ,संस्था वा 

सरकारी धनकायले आवश्यक सहयोग गनुयपनेछ । यसरी धनरीक्षण गदाय नगरपाधलका कायायलयले कुनै भवनको धनमायण 

भवन संधहतामा तोधकएको  स्तर अनरुुप नभएको पाएमा भवन धनमायण गनय ]{ सम्बधन्धत व्यधक्त ,संस्था वा सरकारी 

धनकायलाई आबश्यक धनदिेन धदन सक्नेछ र त्यस्तो धनदिेन पालना गनुय सम्बधन्धत व्यधक्त ,संस्था वा सरकारी 

धनकायको कतयब्य हुनेछ । 

 भवन धनमायण सपुररबेक्षण सधमधत दहेाय बमोधजम रहनेछ। 

           संयोजक :- घर नक्सा तथा िहरी धवकास उपिािा प्रमिु   

           सदस्य:- घर नक्सा तथा िहरी धवकास उपिािामा काययरत प्राधबधधक कमयचारी  

           सदस्य सधचब :- घर नक्सा तथा िहरी धवकास उपिािामा काययरत प्रिासधनक कमयचारी  

 भवन धनमायण धववाद समाधान सधमधत दहेाय बमोधजम रहनेछ। 

           संयोजक :- अधधकृतस्तरको कमयचारी    

           सदस्य:- घर नक्सा तथा िहरी धवकास उपिािा प्रमिु   

           सदस्य:- प्रिासन िािाको प्रमिु  

           सदस्य सधचब:- योजना प्राधबधधक तथा िहरी धबकाि िािा प्रमिु  

 

१४.सडकको के्षत्राधधकार धभत्र बनेका गरै काननूी संरचनाहरु हटाउनेसडकको के्षत्राधधकार धभत्र बनेका गरै काननूी 

संरचनाहरुलाई सम्बधन्धत व्यधक्त, संस्था वा  धनकायले भत्काउनु  पनेछ । यस्ता गरै काननुी भवनहरुको िनू्य सहनिीलताको 

नीधत अपनाई  स्वाधमत्वकतायको नाम सधहत धववरणहरु सावयजधनक गरेर भत्काउन सधकनेछ ।  

 

१५.िलु्ला के्षत्र सम्बन्धी व्यवस्थािः 

नगरपाधलकाले आफ्नो के्षत्रमा रहकेा सावयजधनक तथा सरकारी जग्गाहरुको संरक्षण गनुयपनेछ । आफ्नो के्षत्रमा रहकेा सावयजधनक 

जधमनहरुलाई िलु्ला के्षत्रको रुपमा घोषणा गरी सो के्षत्रमा सावयजधनक हररयाली पाकय  तथा उद्ययानहरु रुपान्तरण गनुयपनेछ । 
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सावयधजनक, ऐलानी, पधतय जग्गाहरुलाई नेपाल सरकार (मधन्त्रपररषद)् को धनणयय धबना कोधह कसैलाई कुनै पधन प्रयोजनको लाधग 

हकभोग हस्तान्तरण गनय वा उपभोग गनय धसफाररस गने छैन । 

 

१६.भवन धनमायण इजाजतपत्र राख्ने ब्यवस्थािः 

भवनको स्वाधमत्वकतायले भवन धनमायण अवधधभर स्वीकृत भवन धनमायण इजाजतपत्र र स्वीकृत नक्सा धववरण धनमायणस्थलमा 

दधेिने गरी राख्न ु पनेछ। धनमायणाधीन क र ि वगयका भवनहरुको हकमा स्वाधमत्वकतायहरुले धनमायणस्थलमा  स्वीकृत भवन 

धनमायण अनुमधतपत्र र नक्साका अधतररक्त भवनको नक्सा पास भएको धमधत र भवनका आधारभतू मापदण्डहरु जस्तै Ground 

Coverage Ratio, Floor Area Ratio धनमायण गदाय  छाड्न ु पने Setback  आधद  धववरणहरु धनमायणकायय सम्पन्न 

नभएसम्म सबैले दखे्न सक्ने गरी  होधडंग बोडयमा राख्न ुपनेछ। 

 

१७.भवन धनमायणमा बन्दजे 

जोधिम नक्सांकनका आधारमा धजल्ला दवैी प्रकोप उद्धार सधमतले बाढी, पैरो, भ-ूक्षय आधद जोधिमका आधारमा 

जोधिमयकु्त के्षत्रको पधहचान गरी सो के्षत्रमा भवन धनमायण गनय प्रधतबन्ध लगाउन पतुलीबजार नगरपाधलकालाई धसफाररि गरेमा 

उक्त क्षेत्रमा नगरपाधलकाले भवन धनमायण गने प्रधतबन्ध लगाउने छ ।  

 

१८. जग्गा ललधटंग सम्बन्धी व्यवस्थाहरुिः 

जग्गाको ललधटंग गरी जग्गा कारोबार गने चाहने संस्थाले व्यवसायीक तथा व्यापाररक प्रयोजन (जग्गालाई ललटीङ्ग गरी धबिी 

धबतरण गररने) को लाधग जग्गा धवकास, सामधुहक आवास, कुनै पधन सयवसाधारण भलेा हुने सधपङ्गमल, सपुरमाकेट, स्कूल, 

कलेज, अस्पताल, नधसयङ्गहोम, बैंक तथा धवधतय सूँस्था पोधलधक्लधनक आधदले भौधतक योजना कायायन्वयन गनुयपदाय 

नगरपाधलकाले गठन गरेको प्राधवधधक सधमधतको धसफाररसमा नगरपाधलकाले  उक्त काययहरुको Planning Permit स्वीकृत 

गनेछ। यसरी planning Permit धददंा कूल  जधमनको कधम्तमा बाटो बाहकेको नगर पररषदले् तोकेको धनधित प्रधतितको 

जधमन ललधटंगको  जग्गा धभत्र पने गरी उपयकु्त स्थानमा िलु्ला के्षत्र तथा  पाकय को लाधग सावयजधनक स्वाधमत्वमा राख्न ु

पनेछ।  मलू सडकको चौडाई कधम्तमा ८ धमटरको हुन ुपनेछ ।ललधटंग गरेको के्षत्रमा टेधलफोनको िम्बा, धबजधुलको िम्बा, ढल 

तथा बाटो धपच गने धजम्मवेारी पधल्टंगकतायकै हुने गरी ललधटंगको Planning Permit स्वीकृत गररनेछ  । साथै ललधटंग गररएको 

हरेक घडेरीले तोधकएका भवन मापदन्ड  समते परुा गनुय पने छ। उपरोक्त मापदन्डहरु परूा गरेर मात्र Planning Permit प्रदान 

गने सधकनेछ । यस प्रावधान धवपररत ललधटंग गरेमा उक्त ललधटंग के्षत्रमा सावयजधनक उपयोधगताहरु जस्तै धारा बिी धबजलुीहरु 

जडान हुने छैनन । साथ ै उक्त जग्गा रोक्का राख्न लगाउन सधकने छ । ललधटंग सम्बन्धमा नगर  पररषदले्  आवश्यक 

धवधनयमावली जारी गरी व्यवधस्थत  गनय सक्ने छ । 

 

१९. भवन संधहताको काययन्वयन 
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धमधत २०७१/०१/०१ दधेि पुतलीबजार  नगरपाधलकाले राधरिय भवन संधहता २०६०  लाई कायायन्वयनमा ल्याएको छ। भवन 

धनमायण संधहता लाई पालना गद ैभकूम्प प्रधतरोधी घर धनमायण गनयमा नगरपाधलकाको उत्प्रेरकको भधूमका रहनेछ भने धनमायण 

काययमा संलग्न घरधनी , धनमायण कमी , धडजाइनरको प्रमिु  भधूमका रहनेछ । 

 

 २०. अब उप्रान्त भवन धनमायणका मापदण्डहरु पयुायउने प्रयोजनको लाधग जग्गा जधमनको स्वाधमत्व हस्तान्तरण नगरी 

सधधयारको मन्जरुनामा/करारनामाको आधारमा नक्सा स्वीकृत गनय पाईने छैन। 

 

२१. नेपाल सरकारको मागयदियन जारी  भएको धमधत दधेि भवन संधहता तथा भवन सम्बन्धी मापदण्डहरुलाई प्रधतकूल हुने गरी 

कुनै पधन ितय तोकी नक्सा स्वीकृत गररने  छैन । तर नगरपाधलकाले  भवन धनमायण अनुमधत धददंा वा भवन धनमायण सम्पन्न 

प्रधतवदेन धददंा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वातावरण मतै्री स्थानीय िासन प्रारुप २०७० मा नगरक्षेत्रका घर पररवार तहको 

आधारभतू तथा धवकधसत सचूकहरु परूा गनुय पन े ितयहरु समाविे गनय बाधा पगु्ने छैन। 

 

२२. धनमायण हुने नयाूँ भवनहरुमा धनमायण सम्पन्न वा आधंिक सम्पन्न प्रमाणपत्र नधलइकन कुनै पधन भवनहरु उपयोग गनय पाइन े

छैन । साथै धनमायण सम्पन्न प्रमाणपत्र धलइसकेपधछ नगरपाधलकाको पवूय स्वीकृधत तथा नक्सा पास एव ंभवन धनमायण अनमुधत 

धवना संरचनाहरुमा पररवतयन (थपघट) गनय पाइने छैन । 

 

२३. भवन धनमायणको अनुमधत तथा नक्सा स्वीकृधत जनु प्रयोजनको लाधग धलइएको हो सोही प्रयोजनको लाधग मात्र उक्त 

भवनको उपयोग ल्याउन ुपनेछ । उपयोग पररवतयन गनुय परेमा यो मागयदियन, स्वीकृत भउूपयोग योजना भए सो अनसुार र भवन 

धनमायण संधहताको अधधनमा रही अधनवायय रुपमा उपयोग पररवतयन स्वीकृधत धलएर मात्र भवन उपयोग गनय सधकनेछ । कसैले 

काननूले तोकेका नगरपाधलकाको स्वीकृती धबना उपयोधगता पररवतयन गरेमा सम्बधन्धत नगरपाधलका उक्त भवनमा जडान 

भएको धवदू्दत, िानेपानी, टेधलफोन आधद सावयजधनक उपयोधगताहरु काट्न  सम्बधन्धत धनकायलाई लेधि पठाउनपुनेछ र 

सम्बधन्धत कायायलयले पधन लेधि आएबमोधजम गररधदन ुपनेछ । साथै यसरी स्वीकृती धबना उपयोधगता पररवतयन गने व्यधक्त 

तथा संस्थालाई नगरपाधलकाले समते आफ्नो सेवाबाट वधञ्चत गनय सक्नेछ । 

 

२४. भवन ऐन २०५५ को दफा ८ अनसुारका  (ि) वगयका पाूँच तल्ला भन्दा अग्ला सबै भवन र कुनै पधन सवयसाधारण भलेा 

हुने सधपङ मल, सपुरमाकेट, स्कुल, कलेज, अस्पताल, नधसङहोम, पोधलधक्लधनक आधदको भवन लगायत १५ मीटर भन्दा 

अग्ला भवनहरुको हकमा माटो परीक्षण गरी पेि गनुयपने दिहजार वगय धफट भन्दा माधथका भवनहरुको  भौगधभयक पररक्षण 

(Geo Technical Investigation) गनुय पनेछ । माटो पररक्षण नगरी धनमायण भएका उक्त वगयका भवनहरुमा नगरपाधलकाले 

उक्त भवनमा जडान भएको धवदु्दत, िानेपानी, टेधलफोन आधद उपयोधगताहरु काट्न सम्बधन्धत धनकायलाई लेिी पठाउनेछ र 

सम्बधन्धत कायायलयले पधन लेधि आएबमोधजम गररधदन ुपनेछ  

२५. धनमायण सम्पन्न प्रमाण पत्र धवना बैधकङ कारोबार र इन्सरेुन्स कारोबार नगनय नगरपाधलकाले सम्बधन्धत धनकायलाई लेधि 

पठाउन सक्नेछ र बैधकङ र इन्सरेुन्स धनकायहरुले पधन उक्त काययमा सहयोग गनुय पनेछ । 
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२६. प्रचधलत काननूको पररधधधभत्र रही सहरी धवकास मन्त्रालय वा िानी तथा भगूभय धवभागले  माटो तथा भौगधभयक पररक्षण 

गरी तोकेको स्थानमा मात्र पाूँच तलाभन्दा बढी वा १७ धमटर भन्दा अग्ला संरचना धनमायण गनय अनमुधत प्रदान गनय सधकनेछ । यी 

आधधकाररक धनकायहरुबाट अग्ला संरचना धनमायण गनय सधकने स्थान नतोधकए सम्म १७ मीटर भन्दा अग्ला भवनको नक्सा 

पास हुन े छैन । साथै िानी तथा भगूभय धवभागले नेपाल राजपत्रमा प्रकाधित गरी धनषधे गरेका के्षत्रमा भवन धनमायण गने  पाइने 

छैन ्। िानी तथा भ-ूगभय धबभागको अधिम स्वीकृती नधलइ ३० degree  भन्दा बढी धभरालो जधमनमा भवन धनमायण स्वीकृधत 

प्रदान गररन ेछैन  

 

२७. अब उप्रान्त आवासीय प्रयोजनको लाधग धनमायण हुने भवनहरुमा सटर तथा पसल राख्न पाइने छैन । यधद कसैले सटर 

पसल रािी भवन धनमायणको स्वीकृधत धलएमा सो भवनलाई स्वतिः ब्यापाररक भवन माधननेछ । साथै ६ मीटर भन्दा कम 

चौडाइको सडकको पहुूँच भएको भवनमा सटर राख्न पाइने छैन  र सटर राख्दा कधम्तमा २ मीटरको सेटब्याक छोडन ुपनेछ । 

आवासीय प्रयोजनका लाधग धनमायण हुने भवन वा सोको केही अिं व्यापाररक प्रयोजनमा रहमेा सो भवन सम्पणूयलाई स्वतिः 

व्यापाररक भवन माधननेछ। तर योजनाबद्ध आवासीञ के्षत्रमा कुनै पधन भवनलाई व्यापाररक प्रयोजनमा ल्याउन पाईने छैन । 

 

२८. धेरै माधनसहरु जम्मा हुने स्थान जस्तै िधैक्षक संस्था, पाधटय लयालेस, हधस्पटल, नधसर्ंङ्ग होम, बैंक तथा धवधिय संस्था, 

धसनेमाहल, व्यापाररक कम्ललेक्स, सपुरमाकेट, फुटसल जस्ता संरचना धनमायण गदाय  सम्बधन्धत स्थानीय धनकायबाट योजना 

अनमुधत (Planning Permit) धलएर मात्र नक्सा पासको प्रधिया अगाडी बढाउन पाईनेछ। 

 

२९. सीमा पिायल धनमायण गदाय पिायलको उचाई बढीमा ४ धफट अग्लो गारो धनमायण र सो भन्दा माधथ  बढीमा ३ धफट जाली 

राख्ने गरी स्वीकृत धलएर मात्र गनुयपनेछ । सहरी सौन्दयायताको लाधग सम्बधन्धत नगर पररषदले तोधकएको  क्षेत्रमा सीमा  पिायल 

लगाउन नपाउने  व्यवस्था कायम गने सक्नेछ। सरकारी वा कुटनीधतक धनकाय, कारागार आधदले सरुक्षाको दृधिकोणले अग्लो 

पिायल लगाउन ुपने भएमा सम्बधन्धत धनकाय/मन्त्रालयको धसफाररस सधहत सोको स्िक्चरल धडजाइन सधहत धनवदेन पेि गरेमा 

नगरपाधलकाले यस्तो अग्लो पिायल लगाउन स्वीकृधत धदन सक्नेछ । 

 

३०. अब उप्रान्त नगरपाधलका के्षत्रमा भवनसंधहता, भवन मापदन्ड र वातावरणमतै्री स्थानीय िासनको प्रारुप सम्बन्धमा 

कधम्तमा पाूँच धदने  आधारभतू ताधलम धलई नगरपाधलकामा  सचूीकृत भएका धनमायण व्यवसाधय (डकमी/काधलगढ/स्थानीय 

ठेकेदार) हरुले मात्र सपुररवके्षणको लाधग धनयकु्त भएको प्राधवधधकको रोहवरमा भवन स्वाधमत्वकतायसंग द्वीपक्षीय सम्झौता गरी 

भवन धनमायण गनय पाउनेछन ् । यस प्रयोजनको लाधग नगरपाधलकाले भकूम्प प्रधबधध राधरिय समाज(NSET) नगर धवकास 

प्रधिक्षण केन्द लगायत स्थानीय धवकास प्रधिक्षण केन्र वा अन्य ताधलमका सेवा प्रदायक सस्थालाई पररचालन गरी प्रधिक्षण 

धदनेछ । धनमायण व्यवसाधयहरुले यस्तो ताधलम पाउनको लाधग नगरपाधलकामा धनवदेन धदन ुपनेछ ।  
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३१. स्वास््य संस्थाहरु जस्तै अस्पताल, नधसंग होम, स्वास््य चौकी आधदले सो प्रयोजनका लाधग भवन धनमायण 

गदाय  स्वास््य  तथा जनसंख्या मन्त्रालयले  नीधायरण गरेको  सरुक्षा तथा अन्य  मापदन्ड अनसुार भए नभएको यधकन गरेर मात्र 

भवन धनमयणको अनमुधत प्रदान गनुय पनेछ।  तर स्थानीय धनकायका लाधग धस्वकृत मापदन्डभन्दा लधचलो हुने गरी उक्त धनकायले 

मापदन्ड धनधायरण गरेमा यही मापदन्ड कायम हुनेछ। 

 

३२. िधैक्षक संस्थाहरुको भवन धनमायण गदाय अन्य मापदन्डको अलावा  धिक्षा मन्त्रालयले तोधकधदएको मापदन्ड अनसुार भए 

नभएको यधकन गरेर मात्र भवन धनमायणको अनमुधत प्रदान गनुय पनेछ। तर यो मापदन्डभन्दा लधचलो हुने गरी उकत धनकायले 

मापदन्ड धनधायरण गरेमा यही मापदन्ड कायम हुनेछ। 

 

३३. प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ लाग ु हुने के्षत्रमा परुातत्व धवभागको समते सहमधत प्राप्त गरेको भवन धनमायण 

प्रस्तावलाई स्वीकृधत धदन ुपनेछ । 

 

३४. अब उप्रान्त धनमायण हुने क र  ि वगयका भवनहरुले  बषायदक्ो पानी सोझ ैढलमा नधमसाई Rain Water Harvesting को 

प्रवधध अलनाई जधमनमधून पानी पठाउने र  जधमनले सोस्न नसक्ने पानी मात्र ढलमा पठाउने व्यवस्था गनुय पनेछ।  यस्तो व्यवस्था 

नगरे सम्म भवन धनमायण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्राप्त गनय सक्ने  छैनन।् तर नगरपाधलकाको पररषदको धनणययबाट सबै वगयका भवनमा 

यो व्यव्स्था लाग ूगनय यस प्रावधानले बाधा पगु्ने छैन। 

 

३५. कुनै पधन भवनमा नगरपाधलकाको बोडय बैठकको स्वीकृधत धबना होधडंग बोडय, टावर, एन्टेना राख्न पाईने छैन। 

नगरपाधलकाले पधन यस्तो स्वीकृधत धददंा सो जडान भएको उपकरणको कारणले भवनको संरचना वा  सरुक्षामा कुनै प्रधतकूल 

असर नपने कुरा   सम्बधन्धत प्राधवधधकबाट प्रमाधणत गरी सधुनधित  गराएर मात्र सो  संरचना राख्ने स्वीकृधत धदन सक्नेछ। 

 

३६. नगर के्षत्रमा सावयजधनक यातायात चल्ने मलू सडक धकनारामा रहकेा भवनहरुले  धनमायण अवधध सधकएपधछ नगरको सहरी 

सौन्दययतामा प्रधतकूल असर पनेगरी भवन धनमायण गदाय धसमने्ट ललास्टर मात्र गरेर त्यसै राख्न पाउने छैनन ्र सहरी सौन्दययलाई 

प्रधतकूल नपने गरी धफधनधसङ गनुयपनेछ। साथै धनमायण अवधध सधकएपधछ भवनको छतमा धपल्लर ठडयाइ राख्न पाईने छैन। 

यसरी रािमेा उक्त धपल्लर भत्काउन लगाउन सक्नेछ।  

 

३७. नगरपाधलकाले  आफ्नो पररषदक्ो धनणययबाट  धनधित टोल वा वडामा भवन संधहता तथा यस मापदण्डको पररधधधभत्र 

रही  तोधकएको रंग र धडजायन,  ढाूँचा, तल्ला र  आकारका भवनहरुमात्र  धनमायण गनुय पने मापदन्ड धनमायण गरी एकरुपता 

कायम गनय सक्ने छ।सावयजधनक भवनमा रंगहरु प्रयोग गदाय सहरी धवकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत गररएको सावयजधनक भवनमा 

प्रयोग हुने रंग सम्बन्धी धनदधेिका २०६९ बमोधजम रंगहरु प्रयोगमा ल्याउन ुपनैछ। 
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३८. अपाटयमने्ट तथा संयकु्त आवासका भवन तथा सधपंग कम्ललेक्स, व्यापाररक महल , धडपाटयमने्ट स्टोर आधद ठूला  भवनको 

नक्सा पास गदाय Emergency Response Plan समते नक्साका साथ पेि गनुय पनेछ। 

 

३९. ि र ग वगयका भवनको हकमा धनमायण अवधध सधकएपधछ तला थपका लाधग भवन धनमायण अनमुधत माग गररएमा  ि 

वगयको पाूँच तला वा १७ धमटर भन्दा बढीको हकमा Structural Engineer  बाट र सो भन्दा कम तथा ग वगयको हकमा 

नेपाल ईधन्जधनधयङ काउधन्सलमा दताय भएको धसधभल ईधन्जनयरबाट सो भवन तला थप गनय उपयकु्त छ भनी प्रमाधणत गरेर 

मात्रै  तला थपको अनमुधत प्रदान गनुय पनेछ ।नगरपाधलकाले स्वीकृत मापदन्डको पररधधमा रही  कारणबस स्वीकृधत प्रदान 

गररएको अबधधधभत्र  धनमायण कायय सम्पन्न हुन नसकेमा तोधकएको अवधधधभत्र  भवनको जधत भागको धनमायण कायय सम्पन्न 

भएको छ सो को धनमायण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र प्रदान गनय सक्नेछन।् यसरी प्रमाण पत्र धलएपाधछ थप धनमायण गनय पनूिः अनुमधत 

धलन ुपनेछ। 

 

४०. धभरालो जधमनमा भवन धनमायणको धडजाईन गदाय सरुक्षा सम्बन्धी ध्यान परु ्ययाइ भवन धनमायण गनुयपनेछ र नगरपाधलकाले सो 

प्रस्ताव दताय गनुय अधघ परीक्षण गरी पेि गनुय पनेछ । 

 

४१. सावयजधनक वा धनजी कुनै पधन प्रकारको पोिरी, ताल, तलैया मासेर भवन धनमायण गनय पाईने छैन । साथै पानीको महुानलाई 

असर पने गरी कुनै प्रकारको संरचना धनमायण गनय पाईने छैन। 

 

४२. नदी उकासबाट आएको जमीनमा कूनै सावयजधनक सडक र सावयजधनक ढल दधेि बाहकेका  संरचना धनमायण गनय पाईने 

छैन। यस्तो जधमन स्वतिः हररत के्षत्र घोषणा हुनेछ र उक्त के्षत्रमा बनस्पधत धबभाग वा बनमन्त्रालयले धसफाररि गरे अनसुारका 

बोटधबरुवा रोपी हररयाली कायम गनुय पनेछ।  

 

४३. अब धनमायण हुने सडकको कुनै पधन बाटोको न्यनूतम चौडाई ६ मी. हुन ुपनेछ र नापी तथा मालपोत कायायलयहरुलाई सोही 

बधमधजमले स्रेस्ता, नक्सा तथा अधभलेिहरुमा बाटो कायम गरी यस व्यवस्थाको काययन्वयन गनय अनरुोध गररने छ ।     

 

४४. भवनको धललन्थको उचाई वाटोको अधधकार के्षत्र तथा तोधकएको सेटबयाकलाई हानी नपगु्ने गरी राख्न ुपनेछ । सडकको 

अधधकार के्षत्र अधतिमण गरी िडुधकला, र्ययाम्प आधद राधिएमा भवन धनमायण सम्पन्न प्रमाणपत्र धदन सधकने छैन । 

 

४५. भवनमा १ मीटर भन्दा लामो छज्जा वा वादयली धनमायण गनुय परेमा नक्सा पास धनवदेन साथ सोको समेत स्िक्चरल धडजाइन 

पेि गनुय पनेछ । सडकको क्षेत्राधधकार र सेटब्याक क्षेत्रमा पने गरी छज्जा , बादयली वा टप वा अन्य कुनै संरचना धनमायण गनय 

पाईने छैन। 
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४६. भवन संधहता २०६० अनसुारको भवन धनमायण गदाय जग्गाको साूँधसीमानावाट न्यनूतम १ मीटर छोडेर मात्र भवनको 

आइसोलेटेड धपलर जग (Isolated Column Footing) तथा भारवहन गाहो धनमायण गनय पाइनेछ । तर तोधकएका परुाना तथा 

घना आवाधसय बस्तीका आवाधसय घरमा संयकु्त धपलर (Combined Column Footing),Strap beam लगायतका 

इधन्जधनयररङ प्रधवधध प्रयोग गरर गनय बाधा पने छैन । 

 

४७. नगरपाधलका क्षेत्रमा सडक सम्बन्धी ऐन लगायत प्रचधलत काननूले तोकेमा सोही अनसुार र सो नभएमा नगर यातायात 

गरुुयोजनाले धनधायरण गरे अनरुुप सेटब्याक कायम हुनेछ।   

 

४८. जग्गा उपयोग प्रधतितिः आवासीय भवनकालाधग  २५० वगयधमटर सम्म क्षेत्रफल भएको  घडेरीको ७०  प्रधतित  र सो 

भन्दा बढी  क्षेत्रफल भएको घडेरीको ६० प्रधतित भन्दा बढी भवनको भइूतलाले चधचयने के्षत्रफल नहुने गरी स्वीकृधत धदन ु

पनेछ।  सरकारी, अधय-सरकारी  सावयजधनक भवनहरुलाई भवन धनमायण स्वीकृधत धददंा भवनको भइूतलाले चधचयन े

क्षेत्रफल  जग्गाको क्षेत्रफलको  ५० प्रधतित भन्दा बढी नहुने गरी धदन ुपनेछ। 

 

४९.  जधतसकैु तलाका सावयजधनक र क वगयका भवन तथा  ि वगयका  पाूँच तला वा १७ धमटर भन्दा अग्ला वा दिहजार 

वगयधफट भन्दा ठूला सबै भवन धनमायण गनय सहरी धवकास वा सङ्घीय माधमला तथा स्थानीय धवकास मन्त्रालयले जारी गरेको 

माटो परीक्षण धनदधेिका अनसुार माटो परीक्षन गनुय पनेछ। 

 

५०. अब उप्रान्त न्यनूतम १ तल्लाको पणूय वा आधिंक धनमायण सम्पन्न प्रमाण पत्र धलएका भवनलाई मात्र पानी, धवजलुी, 

टेधलफोन आधद सावयजधनक उपयोधगताका सेवाहरु जोड्न धसफाररि गनय सधकने छ । 

 

५१. नापी नक्िा तथा स्रेस्तामा बाटो कायम नभएको सावयजधनक जग्गालाई बाटो दिेाई नक्िा पास गनय पाईने छैन । 

 

५२. भवनहरुको Structural Analysis Report मा कधम्तमा Structural Engineer वा स्टक्चरल धडजाईनमा अनुभव 

भएको  Civil Engineer ले प्रमाधणत गनुयपनेछ । 

 

५३. नक्सा पास गदाय सेधलटक ट्याङकको व्यावस्था सधहतको नक्सा पास गनुयपनेछ  
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५४. सजाय: 

 कसैले यस धनदधेिका बमोधजम नक्सा स्वीकृत नगरी वा त्यस्तो स्वीकृत नक्सा वा भवन संधहतामा उल्लेधित मापदण्ड 

धबपररत हुने गरर भवन धनमायण गरेमा नगरपाधलका क्षेत्र धभत्र  नगरपाधलकाले त्यस्तो धनमायण कायय तरुुन्त रोक्न आदिे 

धदनेछ । 

 कसैले यस धनदधेिका बमोधजम नक्सा स्वीकृत नगरी वा त्यस्तो स्वीकृत नक्सा वा भवन संधहतामा उल्लेधित मापदण्ड 

धबपररत हुने गरर भवन धनमायण गरेमा नगरपाधलका के्षत्र धभत्र  नगरपाधलकाले त्यस्तो भवन वा त्यसको कुनै भाग 

भत्काउन आदिे धदइ तस्तो कायय गने व्यधक्त वा संस्थालाई पचास हजार रुपैयाूँसम्म जररवाना गनय सक्नेछ । 

 gu/kflnsf sfof{non] ejg lgdf{0fsf] s'g} efu eTsfpg] cfb]z lbPsf]df ;f] efu geTsfP;Dd To:tf] 

;DklQ s;}nfO{ klg s'g} Joxf]/fn] xs 5f8L lbg jf lwtf] aGwsL lbg gkfpg] u/L /f]Ssf /fVg, To:tf] lgdf{0f 

ePsf] ejgdf wf/f, lah'nL, 6]lnkmf]g cflb ljt/0f ug{ gnufpg tyf ljt/0f ul/;s]sf] eP klg To:tf] 

wf/f, lah'nL, 6]lnkmf]g cflbsf] nfOg sf6\g ;d]t  gu/kflnsf sfof{non] ;DalGwt sfof{nox?df n]vL 

k7fpg' kg]{5 / ;DalGwt sfof{non] klg n]vL cfP adf]lhd u/L lbg' kg]{5 . 

५५. k'g/fj]bg M gu/kflnsf sfof{non] lbPsf] cfb]zdf lrQ ga'‰g]n] To:tf] cfb]z kfPsf] ldltn] k}+tL; lbgleq 

;DalGwt k'g/fj]bg cbfntdf k'g/fj]bg lbg ;Sg]5 . 

५६. ejg eTsfpg] / nfu]sf] vr{ c;'n ug]{ M 

 s'g} ejg jf To;sf] s'g} efu eTsfpg] cfb]z ePdf To:tf] cfb]z pk/ k'g/fj]bg k/]sf]df k'g/fj]bg 

cbfntaf6 To:tf] ejg jf To;sf] s'g} efu eTsfpg] u/L lg0f{o ePsf] ldltn] k}+tL; lbgleq / k'g/fj]bg 

gk/]sf]df k'g/fj]bg ug]{ Dofb gf3]sf] ldltn] k}+tL; lbgleq ;DalGwt JolQm, ;+:yf jf ;/sf/L lgsfon] 

To:tf] ejg jf To;sf] s'g} efu eTsfpg' kg]{5 . 

 Dofbleq ;DalGwt JolQm, ;+:yf jf ;/sf/L lgsfon] To:tf] ejg jf To;sf] s'g} efu geTsfPdf gu/kflnsf 

sfof{non] g} To:tf] ejg jf To;sf] s'g} efu eTsfpg ;Sg] 5 / To;/L eTsfpFbf nfu]sf] vr{ ;DalGwt 

JolQm jf ;+:yfaf6 ;/sf/L afFsL ;/x c;'n pk/ ul/g]5 .  

 gu/kflnsf sfof{non] ejg jf To;sf] s'g} efu eTsfpFbf e/dUb'/ k|of; ubf{ub}{ klg eTsfpg' kg]{ efueGbf 

a9L efu elTsg uPdf  gu/kflnsf  sfof{no hjfkmb]xL x'g] 5}g / To;/L eTsfpg' kg]{eGbf a9L efu 

elTsg uO{ Iflt k'Ug uP afkt ;DalGwt JolQmn] Ifltk"lt{ dfu ug{ kfpg] 5}g .  

५७.= ;xof]u ug'{ kg]{ M gu/kflnsf sfof{non] ejg jf To;sf] s'g} efu eTsfpFbf s;}n] afwf lj/f]w u/]df 

gu/kflnsfn] :yfgLo k|zf;gsf]] ;xof]u dfu ug{ ;Sg]5 / To;/L ;xof]u dfu ePdf gu/kflnsf 

sfof{nonfO{ cfjZos ;xof]u ug'{ kg]{5 .  
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घर नक्सा तथा शहरी विकास उपशाखाको काम, कततव्य  र धवककार   

१. नगरपाधलकाको घर नक्साको मापदण्ड सम्बन्धी कायय गने ।  

२. नक्सा पास सम्बन्धी काययको सहजीकरण र धनयन्त्रण सम्बधन्ध कायय गने । 

३. राधरिय भवन संधहताको पालनको सधुनधितता सम्बधन्ध कायय गने । 

४. घर जग्गा मलु्यांकन सम्बधन्ध काययको नीधत धनमायण गने कायय गने । 

५. नगर के्षत्रमा धनमायण हुने घर तथा अन्य भौधतक पबुायधारहरुको अधभलेिीकरण गने गराउने । 

६. नगरपाधलकाको स्वीकृत नम्समा रधह घर नक्सा पास सम्बन्धी कायय गने । 

७. इजाजत बेगर संरचना बनाउने काययमा धनयत्रण गने । 

८. घर नक्सा पास सम्बन्धमा नगरपाधलकाले धलनपुने नीधत र अबलम्बन गनुयपने मापदण्ड एबम कायय धवधधको तजुयमा गनय 

सगाउने तथा जग्गाको नापजांच धववाद आएमा सोको धनरुपणका लाधग आवश्यक प्राधबधधक सहयोग परुाउने । 

९. भकूम्प जोधिम न्यनूीकरण  सम्बधन्ध कायय गद ैभकूम्प प्रधतरोधी घर बनाउने धवषयमा स्थानीय स्तरमा जनचेतना 

अधभवधृी गने । 

१०. आयोजना हरुको लागत अनमुान Drawing/Design तयार गने । 

११. नगर के्षत्रमा घर नम्बरीङ् सम्बधन्ध काम गने । 

१२. घर नक्सा पास सम्बन्धमा नगरपाधलकाले धलन ुपने नीधत र अवलम्वन गनुय पने मापदण्ड एबम सो संग सम्बधन्ध 

नीधतको अधभलेि राख्ने ।  
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अनसुचूी १  

नया धनमायण काययको लाधग नक्सा पास गनय अधनबायय पेि गनुयपने कागजातहरु 

 

 जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुजाय)को प्रधतधलधप १ प्रधत 

 जग्गाधनीको नागररकताको प्रधतधलधप १ प्रधत 

 धकिा न. प्रस्ट भएको नापी नक्सा (ब्ल ुधप्रन्ट )को सक्कल १ प्रधत 

 नक्साको फोटोकपी २ प्रधत 

 इधन्जधनयररंग कन्सल्टेन्सीको नगरपाधलकाको इजाजतको प्रधतधलधप १ प्रधत 

 इधन्जधनयरको नेपाल इधन्जधनयररंग काउधन्सलको दताय प्रमाणपत्रको प्रधतधलधप १  प्रधत 

 चाल ुआधथयक बषयको एधककृत सम्पधत कर धतरेको रधसदको प्रधतधलधप १ प्रधत 

 पासपोटय साइजको फोटो २ प्रधत  

 धनमायण ब्यबसायी वा डकमी को  नगरपाधलकाबाट धलएको इजाजत पत्रको प्रधतधलधप १ प्रधत  
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\ 

अनसुचूी २  

नगर क्षेत्र धभत्र वस्ती धवकास िहरी योजना तथा भवन धनमायण सम्बधन्ध आधारभतू मागय धनदिेन २०७२ अनुसार 

सडकहरुको मापदण्ड  

वडा नं १ 

क्र. 

स. सडकको नाम सडक धवककार के्षत्र सेडब् ाक 

१ घमु्ती धचसापानी सडक ६ धमटर २.५ धमटर 

२ धिवमधन्दर नारायण स्थान मलेबगर ६ धमटर २ धमटर 

३ अधभयान पथ सडक ६ धमटर १.५ धमटर 

४ मालपोत लाइन सडक ६ धमटर १.५ धमटर 

५ ठाडोलाइन पलु्चोक कारागार सडक ६ धमटर १.५ धमटर 

६ बैंकरोड ६ धमटर १.५ धमटर 

७ धबरेन्र नगर दगुाय नगर सडक ६ धमटर २ धमटर 

८ स्याङ्जा राङभाङ सडक ४ धमटर १.५ धमटर 

९ स्याङ्जा चापको बोट सडक ४ धमटर १ धम 

१० तीनधारा लगनतुम सडक ५ धमटर २ धमटर 

११ प्रगधतनगर दधेबस्थान ६ धमटर २ धमटर 

१२ धवरणपुूँधेरा अयायलथर सडक ५ धमटर २ धमटर 

१३ अधभयानपथ मलेबगर सडक ६ धमटर २ धमटर 

१४ भपूिूैधनक आदसय ठाडो बाटो ४ धमटर २ धमटर 

१५ घमु्ती ततोिोला दगुाय नगर ५ धमटर २ धमटर 

१६ घमु्ती कालोिोला हुद ैथमु्कीडाूँडा (कुटीडाूँडा सडक) ६ धमटर २ धमटर 

१७ धतन धारे राङभाङ सडक ५ धमटर २ धमटर 

१८ धवरणपुूँधेरा धहमालयन बोधडंङ् हुद ैमलेबगर ६ धमटर २ धमटर 

१९ प्रगधतनगर नगरपाधलका घमु्ती सडक ४ धमटर २ धमटर 

२० घमु्ती नगस्थान ललधटंङ् ६ धमटर २ धमटर 

२१ प्रगधतनगर पछाधडको ललधटंङ् ६ धमटर २ धमटर 
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वडा नं २ 

क्र. 

स. सडकको नाम सडक धवककार के्षत्र सेडब् ाक 

१ घमु्ती धचसापानी सडक ६ धमटर २.५ धमटर 

२ दवेीस्थान दधेि काभ्र ेहुद ैझािीथर हुनीकोट सडक ५ धमटर २ धमटर 

३ घमु्ती कालोिोला हुद ैथमु्कीडाूँडा (कुटीडाूँडा सडक) ६ धमटर २ धमटर 

४ आठभैया काभ्रे सडक ५ धमटर २ धमटर 

५ स्याङ्जा हुद ैहुधनकोट नेवारेिोला, पेल्काचौर राङभाङ जोड्ने सडक ६ धमटर २ धमटर 

६ दवेीस्थान हुद ैभएरपाटा बगचैा कटेरा, द्याङ्दी सडक ६ धमटर २ धमटर 

    

    

    वडा नं ३. 

क्र. 

स. सडकको नाम सडक धवककार के्षत्र सेडब् ाक 

१ बाडिोला दलेुगौंडा सडक धज. धव. स. मापदण्ड अनसुार 

२ ढुङ्यान धवच्छास्वारा मलूकुती सडक ६ धमटर २ धमटर 

३ ढडुवा मधुियाथर धपपलचौर सडक ६ धमटर २ धमटर 

४ ढडुवा बझावारी सडक  ६ धमटर २ धमटर 

५ मलुकुती छाप मोटर बाटो ६ धमटर २ धमटर 

६ धियािोररया उप्रेतथर चक्ले सडक ६ धमटर २ धमटर 

७ ढडुवा लत्रेधपपल धभत्री सडक ६ धमटर २ धमटर 
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वडा नं. ४ र ५  

क्र. 

स. सडकको नाम सडक धवककार के्षत्र सेडब् ाक 

१ बाडिोला, पतुधलिते, अस्पताल हुद ैगोदगोद े ६ धमटर २ धमटर 

२ समधिचोक, लात्रेधपपल सडक ७ धमटर २ धमटर 

३ सामिीचोक इन्रिे साजवोट सडक ७ धमटर २ धमटर 

४ गोदगोद,े गधुडिोला सडक ६ धमटर २ धमटर 

५ काधलमाटी, चाक्सीवोट सडक ६ धमटर २ धमटर 

६ वडा कायायलय हुद ैिाध्य चोक धभत्री सडक ६ धमटर २ धमटर 

७ धिक्षाचोक गेमडाूँडा सडक ६ धमटर २ धमटर 

८ कुटी िोररया सडक ६ धमटर २ धमटर 

९ बाडिोला दलेुगौंडा सडक धज. धव. स. मापदण्ड अनसुार 

१० धवधतु कायायलय धभत्री सडक ६ धमटर २ धमटर 

११ ठाडोिोला धघउिोला सडक ६ धमटर २ धमटर 

१२ गाउूँचौर दम्वतीिोला सडक ६ धमटर २ धमटर 

१३ धसम्हाल ेस्वारा सडक िण्ड ६ धमटर २ धमटर 

१४ पधक्क सडक हुद ैडाूँडाघर जाने सडक ६ धमटर २ धमटर 

१५ पेिोल पम्प धवताय सडक ६ धमटर २ धमटर 

१६ चकमके िोला सडक ६ धमटर २ धमटर 

१७ चन्दनी डाूँडा आधधिोलाको पधक्क पलु सडक ६ धमटर २ धमटर 

१८ दउेराली काधजमान हररधटका सडक ६ धमटर २ धमटर 

     

 

 

िोला िोल्सी हरुको मापदण्ड  

 

आूँधधिोला को धकनारबाट ३० धमटर  

सेधतिोलाको धकनारबाट १० धमटर  

  

 

राङ्गिोलाको धकनारबाट १० धमटर 

   बाडिोलाको धकनारबाट १० धमटर 

 

 

 

 



19 

पुतलीबजार नगरपाललका भवन ननमााण ननरे्दलिका , २०७२ 

वडा नं. ६ 

क्र. 

स. सडकको नाम सडक धवककार के्षत्र सेडब् ाक 

१ पतुाधलिेत- उधनयाचौर सडक सडक धवभागले तोके बमोधजम 

२ दमैगाउूँ नतेको चौतारा सहुरा सडक ४ धमटर २ धमटर 

३ फापरडाूँडा-अग्लोडाूँडा सडक  ४ धमटर २ धमटर 

४ हररपाला- स्वास््य चौकी सडक ४ धमटर २ धमटर 

५ गौतम डाूँडा दधेि छधिस, दइुघरे सम्म जाने सडक ४ धमटर २ धमटर 

६ हररपाला- लाम्पाटा सडक ४ धमटर २ धमटर 

७ धसधाथय राजमागय सडक धवभागले तोके बमोधजम 

८ गोरेटो बाटो १ धमटर १ धमटर 

 

 

 

 

 

 

  वडा नं. ७ 

क्र. 

स. सडकको नाम सडक धवककार के्षत्र सेडब् ाक 

१ नौडाूँडा, कधकय नेटा िाधमण सडक सडक धवभागले तोके बमोधजम 

२ पतुाधलिेत उधनयाचौर िाधमण सडक सडक धवभागले तोके बमोधजम 

३ नागडाूँडा ठुधलबेसी सडक धवभागले तोके बमोधजम 

४ नागडाूँडा बमयचारी िाधमण सडक ४ धमटर २ धमटर 

५ बदुकेो थालला दोभान डाूँडा िाधमण सडक ४ धमटर २ धमटर 

६ धिब मधन्दर बषे पूँधेरा कुलदवेता मधन्दर िाधमण सडक ४ धमटर २ धमटर 

७ धसधाथय राजमागय  ४ धमटर २ धमटर 

८ हररपाला बरबोट स्वास््य चौकी सडक ४ धमटर २ धमटर 

९ यगुज्योधत प्रा.धव. जकेुिोला िाधमण सडक ४ धमटर २ धमटर 

१० गोरेटो बाटो १ धमटर १ धमटर 

     

 

वडा नं. ०८ 

क्र. 

स. सडकको नाम सडक धवककार के्षत्र सेडब् ाक 
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१ पतुलीिते अजुयनचौपारी मोटर बाटो सडकको अधधकार क्षेत्र 

२ धवफे्र ठुला पूँधेरा वसै गाउूँ िसुय ६ धमटर २ धमटर 

३ मैदान रातामाटा स्यधनचौरी चापाकोट मदैान ५ धमटर २ धमटर 

४ स्यानीचौरी मडधकना पात्लेिकय  ५ धमटर २ धमटर 

५ ओडारे सेवादी ६ धमटर २ धमटर 

६ मैदान पाररकोट ६ धमटर २ धमटर 

७ धजरो छुपा ६ धमटर २ धमटर 

८ गोरेटो वाटो  २ धमटर १ धमटर 

 

 

 

  वडा नं. ०९ 

क्र. 

स. सडकको नाम सडक धवककार के्षत्र सेडब् ाक 

१ पतुलीिते अजुयनचौपारी सडक ७ धमटर २ धमटर 

२ पतुाधलिेत अरुचौर सडक जी.धव. स.ले तोके अनसुार 

३ रहाले चण्डीस्थान सडक ६ धमटर २ धमटर 

४ चापाकोट धभरवारी साउनपेानी सडक ६ धमटर २ धमटर 

५ पतुाधलिेत काकीनेटा सडक सडक धवभाले तोके वमोधजम 

६ काफलडाूँडा िेरा तल्लो धज. टी. गाउूँ सडक ६ धमटर २ धमटर 

७ भन्ज्याङ धभवायरी रहाले सडक ६ धमटर २ धमटर 

८ दउेराली आमडाूँडा धचसािोला सडक ६ धमटर २ धमटर 

९ दइुघरे धिव मधन्दर सडक ६ धमटर २ धमटर 

१० जफती भनु्टेरह सडक ७ धमटर २ धमटर 

११ दउेराली धिन्चते स्यानीबैदी सडक ६ धमटर २ धमटर 

१२ धभरवारी श्रवण मा.धव. श्रीन्डाूँडा सडक  ६ धमटर २ धमटर 

१३ धभरवारी नवुाकोट स्यानी पोिरी सडक ६ धमटर २ धमटर 

१४ धभरवारी िोरवार कोलडाूँडा सडक ६ धमटर २ धमटर 

१५ आहाले लम्सालडाूँडा हुद ैसप्त ऋधष सडक ६ धमटर २ धमटर 

१६ गोरेटो बाटो २ धमटर १ धमटर 
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वडा नं. १० 

क्र. 

स. सडकको नाम सडक धवककार के्षत्र सेडब् ाक 

१ सातुपसल ज्याधमरे हररपाटा सडक ६ धमटर २ धमटर 

२ रोसेलगुौंडा झापकोट गैररबजार सडक ६ धमटर २ धमटर 

३ नवुारभन्ज्याङ धवताय सडक ६ धमटर २ धमटर 

४ नवुारभन्ज्याङ बोडीिोला सडक ७ धमटर २ धमटर 

५ ररङ्दी वायिोला वोधडिोला सडक ६ धमटर २ धमटर 

६ ररङ्दी वायिोला वोधडिोला सडक ६ धमटर २ धमटर 

७ धगधजन्डाूँडा यावादी कुमालटारी सडक ६ धमटर २ धमटर 

८ गैसरा वसाते दधलत वस्ती सडक ४ धमटर १.५ धमटर 

९ डम्डारे िकय  न्यौपानेथर जामनुे सडक ५ धमटर २ धमटर 

१० न्यौपानेथर आवायदा सडक ५ धमटर २ धमटर 

 

 

 

 

  वडा नं. ११ 

क्र. 

स. सडकको नाम सडक धवककार के्षत्र सेडब् ाक 

१ धज. धप. मागय  सडक धवभागको मापदण्ड अनसुार 

२ तोररिोला छाहररिोला काकीडाूँडा चलाउने िकय  धिब मधन्दर सम्म ६ धमटर २ धमटर 

३ पतुधलिते अजुयनचौपारी सडक ७ धमटर २.५ धमटर 

४ पतुधलिते लाम्पाटा सडक ६ धमटर २ धमटर 

५ पलुकोमिु लाम्पाटा ६ धमटर २ धमटर 

६ गोलिोला हल्लेिोला सडक ६ धमटर २ धमटर 

७ तोररिोला भाधलकुना धबसौन सडक ६ धमटर २ धमटर 

८ भङ्ुगान ेधसस्नेरी चण्डीस्थान सडक ६ धमटर २ धमटर 

९ ररङ्दी चैनपरु धिवमधन्दर हुद ैदरौ पबयत सडक ६ धमटर २ धमटर 

१० राहाले चण्डीस्थान सडक भजुङ्ुगे सडक ६ धमटर २ धमटर 
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वडा नं. १२ 

क्र. 

स. सडकको नाम सडक धवककार के्षत्र सेडब् ाक 

१ राङिोला-धवरुवा बाटो ७ धमटर २.५ धमटर 

२ राङिोला-तल्लो बजार सडक ६ धमटर २ धमटर 

३ राङिोला-माधथल्लो बजार ६ धमटर २ धमटर 

४ कान्छी बजार, नारायणगढ लुम्दी सडक ६ धमटर २ धमटर 

५ समेु्रिोला धधम्रीगाउूँ पेल्काचौर ६ धमटर २ धमटर 

६ समेु्रिोला पलुकोमिु सडक ७ धमटर २.५ धमटर 

७ राङिोला चिकमल मलेबगर सडक १२.६ धमटर २ धमटर 

८ राङिोला धभधत्र ललाधटङ् सडक ६ धमटर २ धमटर 

९ बजाय धतधमधल्सनाडाूँडा लयारधसंह सडक ६ धमटर २ धमटर 

१० गोरेटो बाटो २ धमटर १ धमटर 

    वडा नं. १३ 

क्र. 

स. सडकको नाम सडक धवककार के्षत्र सेडब् ाक 

१ मायाटारी बलेवास सडक ५ धमटर २ धमटर 

२ जाडिोला पेल्काचौर सडक ६ धमटर २ धमटर 

३ जाडिोला फापरथमु सडक ५ धमटर २ धमटर 

४ बगलथोक आधीिोला सडक ५ धमटर २ धमटर 

५ हले ूपलुकोमिु सडक ७ धमटर २ धमटर 

६ रेग्मी डाूँडा हुद ैकाधलका अस्पताल जान ेसडक ७ धमटर २ धमटर 

७ करेनडाूँडा घमुाउने चौतारा सडक ६ धमटर २ धमटर 

८ लाधमछान ेचोक फापरथमु धघम्री गाउूँ सडक ४ धमटर २ धमटर 

९ धज. पी. मागय  सडक धवभाग मापदण्ड अनसुार 

१० िंिपरु ्आहालेडाूँडा पेल्काचौर सडक ६ धमटर २ धमटर 

११ करेंडाूँडा माझीडाूँडा आूँधीिोला सडक ५ धमटर २ धमटर 

१२ जाडिोला उधनयाचौर सडक ५ धमटर २ धमटर 

१३ गोरेटो बाटो २ धमटर २ धमटर 

१४ जैसी डाूँडा दधेि पलुको मिु सडक ५ धमटर २ धमटर 
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