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कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका भवन ननमााण मापदण्ड-२०७५ 

१. प्रारम्भभकः- 

वव.स.ं २०७२ समि बशैमख र्हहनमर्म नेपमिर्म आएको ववनमशकमरी भकूम्प र त्यसपनिकम परमकम्पनहरुबमट 
रमजधमनी िगमयत देशकम ववलभन्न क्षेत्रर्म पयुमाएको अपरुणीय क्षनत पनि सरुक्षक्षत भवन ननर्माण र 
व्यवस्थित शहरी ववकमस प्रर्खु रमस्रिय चमसो र आवश्यकतमको ववषय बन्न पगेुको ि । यस ैसन्दभार्म 
नेपमि सरकमर र्न्त्री पररषदको २०७२/०६/१३ को ननणाय अनसुमर नगरपमलिकमहरुर्म रमस्रिय भवन 
सहंहतमको कमयमान्वयन गरी सरुक्षक्षत एव ंभकूम्प प्रनतरोधी आवमस र व्यवस्थित बसोबमसको िमगग शहरी 
ववकमस र्न्त्रमियबमट “बथती ववकमस, शहरी योजनम तिम भवन ननर्माण सम्बन्धी आधमरभतू ननर्माण 
र्मपदण्ड २०७२ (प्रिर् सशंोधन २०७३)” जमरी भएको ि ।  

भौनतक रुपर्म सरुक्षक्षत वमतमवरणीय  दृस्रटकोणको "स्वच्छ, सफा, हराभरा, कागेश्वरी मनोहरा'' नगरपमलिकम 
बनमउने उदेश्य अनरुुप नगर क्षेत्र लभत्र ननर्माण गने भवनहरुको र्मपदण्ड र सडक बमटोको वगीकरण सरे्त  
सनुनस्श्चत गरी सु'व्यवस्थित योजनम तयमर पमरी नगरको ववकमस गना यस नगरपमलिकमबमट थिमनीय 
सरकमर सञ्चमिन ऐन, २०७४ को दफम २७, ४३ र ४४ िे हदएको अगधकमर प्रयोग गरी यो र्मपदण्ड तयमर 
पमरी िमग ुगरीएको ि । तत्कमलिन सनंिय र्मलर्िम तिम थिमनीय ववकमस र्न्त्रमियबमट लर्नत २०७२।४।३१ 
को पमरीत बस्ती ववकास शहरी योजना तथा भवन ननमााण सम्बन्धी आधमरभतू र्मगादशान २०७२, शहरी 
ववकमस र्न्त्रमियको] “बस्ती ववकास, शहरी योजना तथा भवन ननमााण सभबन्धी आधारभतू ननमााण 
मापदण्ड २०७२ (प्रथम सशंोधन २०७३)” तिम यस नगरपमलिकमको ववशषे नगर पररषद्को ननणाय सरे्त 
सर्मयोजन गरी यस नगरपमलिकमको] ननवमागचत जन प्रनतननगधबमट जमरी भौनतक पवूमाधमर ववकमस तिम 
ननर्माण सम्बन्धी ववननयर्िमई असर नपने गरी यो सर्मयोस्जत भौनतक पवूमाधमर ववकमस तिम ननर्माण 
सम्बन्धी थवीकृत दथतमवेज २०७५ तयमर गरी िमग ुगरीएको ि ।  

२. सकं्षिप्त नाम र प्रारभभ: 

२.१. र्मपदण्डको नमर्  

यो र्मपदण्डको नमर् “कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको भवन ननमााण मापदण्ड २०७५” रहेको ि । 

२.१.१. र्मपदण्डको अगधकमर क्षेत्र  

यो र्मपदण्डकम अगधकमर क्षते्र कमगेश्वरी र्नोहरम नगरपमलिकमको भौगोलिक लसर्मनम लभत्र रहनेि । 
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२.१.२. र्मपदण्डको कमयमान्वयन    

यो र्मपदण्ड कमगेश्वरी र्नोहरम नगर कमयापमलिकमिे िमग ुगरी कमयमान्वयन गनेि । 

२.१.३ र्मपदण्डको ससंोधन   

यो र्मपदण्ड कमगेश्वरी र्नोहरम नगर कमयापमलिकम बोडािे सर्यमनकुुि पररर्मजान गना सक्ने ि .  

२.१.४ र्मपदण्ड सम्बन्धी प्रशमसन क्षेत्र 

कुन ैपनन ननजी, अधा सरकमरी वम सरकमरी थवमलर्त्वको िडरेी, जग्गम वम समवाजननक जग्गमर्म कुन ैप्रकमरको 
भ-ूउपयोग वम क्रियमकिमप प्रथतमव गना, जग्गम िडरेी टुिम गना, भौनतक ववकमस गना, वम ननर्माण कमया गनुा 
परेर्म सम्बस्न्धत ननवेदकिे नगरपमलिकमर्म तोक्रकएको ढमाँचमर्म रीतपवूाकको ननवेदन दतमा गरी थवीकृनत 
प्रमप्त गनुा पनेि ।  

नगरपमलिकमको वडमथतरर्म र्मपदण्डको कमयमान्वयन तिम भवन ननर्माण कमयार्म आउन सक्ने वववमद 
सर्मधमन गनाकम िमगग वडम थतरीय  वववमद सर्मधमन सलर्नत गठन गरीने ि। उक्त सलर्नतको सरंचनम 
ननम्न बर्ोस्जर्को हुनेि। 

वडा स्तरीय वववाद समाधान सलमनत  

१. वडम अध्यक्षः अध्यक्ष  

२. वडम सगचव: सदथय सगचव 

३. एक जनम थिमनीय बदु्धीस्जववः सदथय (वडम अध्यक्षिे चयन गने)-१ 

४. नगरपमलिकमको नक्सम शमखम प्रर्खुः सदथय 

५. नगरपमलिकम कमननुी सल्िमहकमरः सदथय (आर्स्न्त्रत गना सक्रकने) -१ 

६. एक जनम वडम सदथय: (वडम अध्यक्षिे चयन गने) 

७. सम्बस्न्धत वडमर्म कमयारत ईस्न्जननयर- सदथय 

वडमथतरीय वववमद सर्मधमन सलर्नतबमट सर्मधमन हुन नसकेकम सर्थयमहरु नगरपमलिकमको न्यमनयक 
सलर्नतर्म पेश गरीनेि । 
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३. पररभाषाः 

ववषय र प्रसगंिे अको अिा निमगेर्म यस भवन र्मपदण्डर्म 

३.१. ऐन: भन्नमिे  थिमनीय सरकमर सञ्चमिन ऐन, २०७४ िमई सम्झन ुपदाि । 

३.२. नगरपालिका: भन्नमिे कमगेश्वरी र्नोहरम सझंन ुपदाि।  

३.३. ववभागः भन्नमिे  सहरी ववकमस तिम भवन ननर्माण ववभमग जनमउाँि । 

३.४. डडलभजन कायााियः भन्नमिे  ववभमग अन्तगातको डडलभजन कमयमािय जनमउाँि । 

३.५. प्राधधकरणः भन्नमिे  कमठर्मडौँ उपत्यकम ववकमस प्रमगधकरण वम त्यथत ै क्रकलसर्को एउटम ननस्श्चत 
भौगोलिक लसर्मनम लभत्र रहेको सहरी ववकमस प्रमगधकरणिमई जनमउाँि । 

३.६. न.वव.स: भन्नमिे  नगर ववकमस ऐन २०४५ अन्तगात गठन गरीएको नगर ववकमस सलर्नत जनमउाँि । 

३.७. न.पाः भन्नमिे  यस कमगेश्वरी र्नोहरम नगरपमलिकम जनमउाँि । 

३.८. जग्गा उपयोग प्रनतशत (Ground Coverage): भन्नमिे  भवनको भईूतिमको क्षते्रफि र भवन बन्ने 
जग्गम वम िडरेीको क्षेत्रफिको अनपुमतिमई १०० िे गणुम गदमा हुन आउने प्रनतशतिमई जनमउाँि । 

३.९. भईु िेत्रको अनपुात (FAR:Floor Area Ratio): भन्नमिे  भवनको सम्पणूा तिमहरुर्म ननलर्ात 
क्षेत्रफिको योगफििमई भवन बन्ने जग्गम वम िडरेीको क्षते्रफििे भमग गरेर आएको भमगफििमई 
जनमउाँ दि। 

३.१०. सडकको अधधकार िेत्र (Right of Way): भन्नमिे ऐन, ननयर् तिम थवीकृत र्मपदण्ड तोकेको 
सडकको चौडमइिमई जनमउाँ दि । 

३.११. सेटब्याक (Set back): भन्नमिे  आफ्नो जग्गमर्म भवन बनमउाँ दम समाँध लसर्मनम, समवाजननक सम्पत्ती   
र सडक अगधकमर क्षेत्रबमट िमड्नपुने न्यनुतर् दरुीिमई जनमउाँ दि । 

३.१२. खुल्िा िेत्र (Open Space): भन्नमि ेबथती ववकमस क्षेत्रर्म जलर्न लभत्र अत्यमवश्यक समवाजननक 
पवूमाधमर सेवम ववथतमर गना बमहेक कुन ैभौनतक सरंचनम ननर्माण गना ननषधे गरीएको क्षते्रिमई जनमउाँदि । 
यसर्म थिमनीय तहिे कुन ैसरंचनम ननर्माण गना नपमउने गरी खुिम क्षते्र िोषणम गरेकम समवाजननक, पती, 
ऐिमनी जलर्न आहदिमई सर्ेत जनमउाँ दि । 
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३.१३. टााँलसएको भवन (Attached Building): भन्नमिे जग्गमको समाँधलसर्मनमर्म टमाँसेर बनमउन प्रथतमव 
गरीएको वम बनमईएको भवनिमई जनमउाँ दि । 

३.१४. जोडडएको भवन(Joined Building): भन्नमिे बेग्िमबेग्ि ैथवमलर्त्व भएको एक आपसर्म भमरवहन 
अगंहरु सयंकु्त रुपर्म ननर्माण गना प्रथतमव गरीएको वम ननर्माण भएको भवनिमई जनमउाँ दि । 

३.१५. आलंशक ननमााण सभपन्नः भन्नमिे उपयोग गना लर्ल्ने गरी न्यनुतर् १ तिम ननर्माण भएको 
भवनिमई जनमउाँ दि । 

३.१६. तोककएको प्राववधधक सलमनतः भन्नमि े थिमनीय तहकम प्रर्खुको सयंोजकत्वर्म ननजिे तोकेको 
सम्बस्न्धत ववभमग वम शमखमको इस्न्जननयर, शहरी ववकमस तिम भवन ननर्माण ववभमग र स्जल्िम प्रमववगधक 
कमयमाियको प्रनतननगध, नमपी अगधकृत तिम आर्स्न्त्रत ववशषेज्ञहरु सहहतको सलर्नतिमई जनमउाँ दि । 

३.१७. ननयम्न्त्रत भौनतक योजना (Secured physical Plan): भन्नमिे ननयस्न्त्रत रुपर्म र्मत्र प्रयोग हुने 
समाँधलसर्मनमिमई पखमाि िगमएर सरुक्षक्षत गरीएको भौनतक योजनमिमई जनमउाँदि । 

३.१८. सावाजननक भौनतक योजना (Public Physical plan): भन्नमिे  केही थवमलर्त्व कतमाहरुि ेआफ्नो 
िगमनीर्म ववकमस गरेको तर सडक, खुल्िम क्षेत्र आहद समवाजननक प्रयोगको िमगग सरे्त खुल्िम गरीएको 
भौनतक योजनमिमई जनमउाँ दि । 

३.१९. वातावरण मतै्री स्थानीय शासनको प्रारुपः भन्नमिे नेपमि सरकमरिे २०७०/०६/२३ र्म थवीकृत गरेको 
वमतमवरण र्तै्री थिमनीय शमसन प्रमरुप, २०७० िमई जनमउाँ दि । 

३.२०. माटो परीिणः भन्नमिे शहरी ववकमस र्न्त्रमिय वम सिंीय र्मलर्िम तिम समर्मन्य प्रशमसन 
र्न्त्रिमयिे जमरी गरेको र्मटो पररक्षण ननदेलशकमिे तोकेको पररक्षण प्रक्रियम/ववगधिमई जनमउाँि । 

३.२१. आधारभतू सावाजननक पवूााधार सेवाहरुः भन्नमिे  सडक, ढि, खमनेपमनी, ववजिुी आहदिमई जनमउाँ दि। 

३.२२. स्रक्चरि ईम्न्जननयरः भन्नमिे र्मन्यतम प्रमप्त शौक्षक्षक सथंिम वम ववश्व ववद्यमियबमट थिक्चरि वम 
भकुम्प ईस्न्जननयररङ्गर्म थनमतकोत्तर (M.SC. वम M.E.)  गरेको ववशषेज्ञिमई जनमउाँ दि । 

३.२३. इम्न्जननयर/आकका टेक्टः भन्नमिे नेपमि इस्न्जननयररङ्ग पररषदर्म दतमा भई इस्न्जननयररङ्ग व्यवसमय 
गना सम्बस्न्धत ननकमयबमट अनरु्नत प्रमप्त ववशषेज्ञिमई जनमउाँ दि । 

३.२४. भवनको िेत्रफिः भन्नमिे भवनको बमहहरी गमरो र भवनि ेओगटेको गमरो सर्मवेश भएको प्िीन्ि 
िेभिर्म होरीजेन्टि सेक्सनको क्षते्रफि भन्ने बझुझन्ि । 
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३.२५. एयरकम्न्डसनीङ्ग: भन्नमिे कुन ैढमक्रकएको ठमउाँको आवश्यकतम परूम गना वमयकुो तमपिर्, उरणतम, 
सफमई र ववतरणिमई एकैपल्ट ननयन्त्रणको िमगग गरीने प्रशोधन प्रक्रियम सझंनपुिा। 

३.२६. थप तथा वा पररवतान: भन्नमिे र्मपदण्ड वम कुन ै गमरो अिवम त्यसको भमग कमट्ने, िेकवमर 
िगमउन,े कोिरु्, बीर्, भईू वम आवतजमवतको कुन ैपहुाँचिमई बन्द वम पररवतान गने भन्ने सझंनपुिा । 

३.२७. सेवा सवुवधा: भन्नमिे सडक, बमटो, खुल्िम क्षते्र, पमका , र्नोरञ्जन क्षेत्र, खेिर्दैमन, बगचैम, खमनेपमनी, 
ववधूत आपनूत ा, सडक बत्ती, ढि, समवाजननक ननर्माण कमयाहरु र अन्य सेवम सवुवधम तिम आवश्यक 
ववषयहरुिमई सरे्त जनमउाँि । 

३.२८. स्वीकृत भएको: भन्नमिे यस र्मपदण्ड अन्तगात नगरपमलिकमबमट थवीकृत भएको भन्ने बझुझन्ि । 

३.२९. बादािी: भन्नमिे आउन जमन हुने वम बथन सक्रकने प्यमरमपीट, ह्यमन्डरेि, सरे्तको होरीजेन्टि 
क्यमन्टीिेभर वम अन्य प्रमजके्सन भन्ने बझुझन्ि । 

३.३०. वेसमेन्ट: भन्नमिे पणूा वम आंलशक रुपिे जलर्न र्नुन रहेको भवनको तिम भन्ने बझुझन्ि । 

३.३१. भवन: भन्नमि ेर्मनव बसोवमस वम अन्य कुन ैपनन प्रयोजनको िमगग जुनसकैु ननर्माण समर्रीबीबमट 
ननर्माण गरीने थिक्चरहरु भन्ने बझुझन्ि जसर्म ति िेझखएकम कुरमहरु सर्मवेश हुन सक्ि । 

क) जग, प्िीन्ि, गमरो, भईू, िमनम, गचम्नी, प्िम्बीङ्ग तिम भवन सेवमहरु, जडमन गरीएकम प्िेटफर्ाहरु 

ख) बरण्डम, बमदािी, कनीस, प्रोजेक्शन आहद । 

ग) भवनको भमगहरु र त्यसर्म जडमन भएकम कुन ैकुरम। 

ि) कुन ैजग्गम वम ठमउाँिमई िेनाको िमगग बनमइएकम गमरोहरु, थटक्चरहरु आहद। 

ङ) तरि रसमयननकहरु वम पमनी भण्डमर गना ननर्माण गरीएको वम जडमन गरीएकम ट्यमंकीहरु, पौडी खेल्ने 
पोखरीहरु आहद। 
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 क वगाका भवनहरु भन्नािे: 

ससंमरकम ववलभन्न ववकलसत र्िुकुहरुर्म तिम हमम्रो देश नेपमिर्म गरीएकम  भकूम्पीय सरुक्षम सम्बस्न्धत 
ववलशरट अनसुन्धमन एवर् अध्ययनबमट थिमवपत ववलशरट पद्दनत बर्ोस्जर् डडजमइन गरीएकम भवनहरु यस 
वगार्म पदािन । समि ैभकुम्पीय सरुक्षम सम्बन्धी उच्च प्रमववगधक ज्ञमनको आधमरर्म नीनत तजुार्म गरीएकम 
ववकलसत र्िुकहरुकम भवन ननर्माण सहंहतम (Building Code) सरे्तिमई आधमर र्मनन नेपमिको 
भकूम्पीय ववशषेतम सरे्तिमई सरे्टी गरीएको डडजमइनको आधमरर्म ननर्माण गरीने भवनहरु सरे्त यस 
वगार्म पदािन ्। यस अन्तगात िर अगमडडको सडक िेबिबमट १७ लर्टर अग्िो वम पमाँच वम सो भन्दम बढी 
तिम भएको बढी उचमई (HIGH RISE)भवनहरु पदािन । समिै ववशषे प्रयोगकम भवनहरु जथतःै 
लसनेर्महि, समवाजननक भवनहरु(जहम धेरै र्ननसहरु जम्र्म हुन्िन)्, ववद्यमिय भवन¸ अथपतमिकम समि ै
रमस्रिय र्हत्वकम सवंेदनशीि क्रियमकिमपको िमगग ननर्माण हुने अन्य भवनहरु जथतःै दरूसचंमर, रेडडयो 
तिम टेलिलभजन सचंमर, पेिोलियर् पदमिा सचंय गने भण्डमरहरु, ववर्मनथिमि ननयन्त्रण तिम सचंमिनकम 
िमगग बननने भवनहरु, समंथकृनतक र्हत्वकम भवन र अन्य र्हत्वपणूा सरकमरी र समवाजननक  प्रयोजनकम 
भवनहरु यस वगार्म पदिान ्। 

 ख वगाका भवनहरु भन्नािे: 

भवन सहंहतमर्म रहेकम सरुक्षमकम आधमरभतू प्रमबधमनहरु (Standard Code Provisions)को अनसुरण गरी 
डडजमइन गरीएकम भवनहरु यस वगार्म पदािन ्। प्रमववगधक इस्न्जननयरहरु द्वमरम डडजमइन र रेखदेख गरी 
बनमइने भूाँईतिमको क्षेत्र (Plinth Area) १००० वगा क्रफट भन्दम बढी भएकम वम ३ तिम भन्दम बढी भएकम 
तिम एउटम वपिर वम गमरो देझख अको वपिर वम गमरो सम्र्को दरूी (Structural span) ४.५ लर्टर भन्दम 
बढी भएकम C/C Slab Area १३.५ वगा लर्टर भन्दम बढी भएको आवमसीय एंव अन्य भवनहरु यस 
वगार्म पदािन।् वपिर वम गमरोहरु जग्गमको लसर्मनमर्म जोडडई जग Eccentric बनमउन ुपने खमिकम िरहरु 
यस वगार्म पदािन।् समिै ग र ि वगाकम भवनहरुको िमगग हदइएको अगधकतर् प्रमवधमनहरु भन्दम फरक 
अवथिम भएकम अन्य सम्पणूा भवनहरु सर्ेत यस ै वगार्म पदािन।् यस वगाकम भवनहरु डडजमइन गदमा 
नेपमि रमस्रिय भवन सहंहतमकम ननम्न खण्डहरुको प्रयोग गनुापदाि । 

1) NBC: 101 Materials specifications 
2) NBC: 102 Unit weight of material 
3) NBC: 103 Occupancy load (Imposed load) 
4) NBC: 104 Wind load 
5) NBC: 105 Seismic Designing of Building in Nepal 
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6) NBC:106 Snow Load 
7) NBC:107 Provisioned Recommendation 
8) NBC:108 Site Load 

 

 ग वगाका भवनहरु भन्नािे:  

म्यमनन्डटेरी रुल्स अफ िम्ब (Mandatory Rules of Thumb) को अिवम न्यनुतर् ननयर्हरु पमिनम 
गन ै पने प्रमवधमनहरुको पमिनम गरी डडजमईन गरीने समर्मन्यतयम नेपमिी शहर बजमरर्म चिन चल्तीर्म 
रहेकम भवनहरु यस वगार्म पदािन । भईूतिमको क्षते्रफि १००० वगा क्रफट भन्दम कर्, ३ तिम सम्र् वम 
उचमई ११ र्ीटर भन्दम कर् भएकम तिम एउटम वपिर वम गमरो देझख अको वपिर वम गमरो सम्र्को  दरुी 
(Structural span) ४.५ र्ीटर भन्दम कर् भएकम C/C Slab Area  १३.५ वगा लर्टर भन्दम कर् भएकम 
आवमसीय िरहरु यस अन्तगात पदािन । समिै िरको गमरो वम वपिर जग्गमको लसर्मनमर्म नजोडडएकम 
िरहरु र्मत्र यस वगार्म पदािन . यस वगाकम भवनहरुको डडजमइनकम िमगग नेपमि रमस्रिय भवन सहंहतमकम 
ननम्न खण्डहरुको प्रयोग गनुा पदाि ।   

1) NBC 201: Mandatory rule of thumb: Reinforced concrete building with masonry infill 

2) NBC 202: Mandatory rule of thumb: Load bearing masonry 

3) NBC 205: Mandatory rule of thumb: Reinforced concrete building with masonry infill 

 घ वगाका भवनहरु भन्नािे: 

रीबमर्ीण भेगकम िरहरुको िमगग सझुमइएकम ननदेलशकम (Guidelines for Rural buildings) अनसुमर 
डडजमइन गरी रीबमर्ीण भेगहरुर्म बनमईने िरहरु यस वगार्म पदािन । यसर्म १ वम २ तल्िे परमि छ्वमिी 
वम फुसको िमनम भएकम कच्ची िर तिम झझगंहट वम टमयि िमनम भएकम र्मटोको जोडमइर्म ढुङ्गम वम 
इट्टमको गमरो िगमई बनमइने िरहरु यस वगार्म पदािन ्। यथतम िरहरुको भूाँई तिमको क्षते्रफि ७५० वगा 
क्रफट तिम जम्र्म तिमहरुको क्षते्रफि १५०० वगाक्रफट भन्दम बढी हुन ु हुाँदैन। यस वगाकम िरहरुको 
डडजमइनकम िमगग नेपमि रमस्रिय भवन सहंहतमकम ननम्न खण्डहरुको प्रयोग पदाि । 

1) NBC 203: Guidelines for Earthquake Resistance Building Construction: Low strength 
masonry 

2) NBC 204: Guidelines for Earthquake Resistance building construction 
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3) Earthen Buildings (EB) 

 “सभा भवन” भन्नमिे रर्मइिो गने वम र्नोरञ्जनको िमगग समर्मस्जक, धमलर्ाक भ्रर्ण वम अन्य 
उद्देश्यहरुको िमगग जनसर्हू हुने भवन वम भवनको भमग । यसर्म नमचिर, लसनेर्म हि, सभमहि, 

लसटीहि, अडडटोरीयर्, प्रदशानहि, म्यसू्जयर्, शमरररीक ब्यमयमर्शमिम, रेरटुरम, खमने बथने िरहरु, पजूम 
कोठमहरु, नमचिर, क्िव, स्जर्खमनम‚ सडक, रेल्व,े हवमइजहमज, पमनीजहमज वम अन्य समवाजननक 
यमतमयमतकम थटेशनहरु र र्नोरञ्जन थििहरु सर्मवेश हुन सक्ि । 
 

 “व्यवसानयक भवन” भन्नमिे व्यवसमनयक कमरोवमर, िेखम अलभिेख रमख्न े कमयमाियहरु, बैंकहरु, 

पेशमगत फर्ाहरु, व्यवसमनयक कमरोबमर र िेखम अलभिेख रमख्नर्म प्रयोग हुने कुन ैभवन वम भवनको 
भमगिमई जनमउाँि । 

 “शकै्षिक भवन” भन्नमिे उपयकु्त बोडा वम ववश्वववद्यमिय वम अन्य अगधकमर प्रमप्त ननकमयबमट 
र्मन्यतम प्रमप्त ववद्यमिय वम र्हमववद्यमियको रुपर्म पणूा रुपिे प्रयोग हुने भवन । यसर्म 
प्रलशक्षणको िमगग उपयोग हुने भवन, शकै्षक्षक उद्देश्यको िमगग आवश्यक र्नोरञ्जन तिम 
अनसुन्धमन प्रनतरठमनहरु सरे्त सर्मवेश हुनेि । यसर्म अत्यमवश्यक कर्ाचमरीहरुको िमगग 
आवमसीय भवनहरु र शकै्षक्षक सथंिमसाँग आवद्ध आफ्नो क्यमम्पस लभत्र वम बमहहर रहेकम 
िमत्रमवमसहरुिमई सरे्त जनमउाँि । 
 

 “औधोधगक भवन” भन्नमिे एसेम्विी प्िमन्ट, प्रयोगशमिम, पमवरप्िमन्ट, ररफमइनरी, ग्यमस प्िमन्टहरु, 

लर्िहरु, दगु्ध उधोगहरु, किकमरखमनमहरु जथतम वथत ुउत्पमदन गना, जडमन गना वम प्रशोधन गनार्म 
उपयोग हुने भवन वम भवनको भमगिमई जनमउाँि । 
 

 “ससं्थागत भवन” भन्नमिे सरकमरी वम अधा सरकमरी सगंठन वम र्मन्यतम प्रमप्त गठुीिे ननर्माण 
गरेको समाँथकृनतक तिम सम्बद्ध क्रियमकिमपहरुकम िमगग सभम भवन, अडडटोररयर् वम शमरीररक वम 
र्मनलसक रोगबमट रीबलसत व्यस्क्तहरुको थयमहमर ससुमर गने, लभन्न तररकमिे सक्षर् व्यस्क्तहरु, 

टुहुरमहरुको थयमहमर ससुमर गने, एकि र्हहिम, बमिवमलिकम, गरीब अिवम जेरठ नमगरीकहरुिमई सतु्ने 
व्यवथिम भएको भवनहरु । यसर्म ननम्न लिझखत भवनहरु सर्मवेश हुनसक्ि: धर्ाशमिमहरु, 

अथपतमिहरु, र्मनलसक अथपतमि, सधुमर गहृ भवनहरु आहद । 
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 “व्यापाररक भवनहरु” भन्नमिे पणूा व्यमपमररक भवनको अिमवम कुन ै तिम व्यमपमररक प्रयोजनर्म 
रहेको र कुन ै तिम आवमसीय प्रयोजनर्म रहेको भवन वम ननम्न लिझखत प्रयोगकम भवनहरु, 
पसिहरु, भण्डमरण गने, गोदमर् भवन, प्रदशानीको िमगग बजमर, िोक वम खदु्रम व्यमपमर आहदको िमगग 
उपयोग गरीने भवनहरु आहद । 
 

 “बहुतल्िे भवन वा अग्िा भवनहरु” भन्नमिे ५ तिम भन्दम बढी वम सडकको जलर्न िेभिबमट १५ 
लर्ट उचमई भन्दम बढी भएको भवन । 

 “कायाािय भवनहरु” भन्नमिे कमयमािय सचंमिन गने उद्देश्यको िमगग ननलर्ात भवन वम 
कमयमाियको सहमयक कमयाहरुको िमगग प्रयोग हुने भवन वम भवनको भमगिमई कमयमािय भवन 
भननन्ि । यस प्रकमरकम भवनहरुर्म ननम्न लिझखत ववषयहरु सर्मवेश हुन सक्ि । प्रशमसननक 
उद्देश्यहरु तिम रकर् कमरोवमर, टेलिफोन तिम कम्प्यटुर अपरेटर आहद सहमयक कमयार्म िेखमपढी, 
िेखम रेकडा, कमगज धुिमउने, टमइवपङ, फमइलिङ, प्रकमशनको िमगग सम्पमदन सम्बन्धी कमयाहरु । 

 “ववशषे भवन’ भन्नमि ेयसर्म ननम्न लिझखत सर्मवेश हुनेि: 
सभमगहृ, औधोगगक भवन, िोक व्यमपमरको िमगग प्रयोग हुने भवनहरु, होटेिहरु, िमत्रमवमसहरु, पणूातः 
वमतमवरण अनकुुलित बनमइएकम भवनहरु, १७ लर्टर भन्दम बढी उचमई भएकम भवनहरु र ६०० वगा 
लर्. भन्दम बढी क्षते्रफि भएको िर । 

 “भण्डार गहृ’ भन्नमिे भण्डमरणको िमगग प्रयोग हुने भवन वम भवनको भमग । गोदमर् िर, कोल्ड 
थटोर ढुवमनी डडपो, पररवहन शडे, थटोर हमउस, समवाजननक ग्यमरेज, ह्यमंगर, िक टलर्ानि, तवेिमहरु 
आहद यसर्म पदािन । 
 

 “आवासीय भवन’ भन्नमिे समधमरण आवमसीय प्रयोगर्म आउने सतु्ने बथने भवन जसर्म पकमउने 
सवुवधमहरु रहेको हुन्ि । यसर्म एक वम बढी पररवमरको बसोवमस, अपमटार्ेन्ट िरहरु फ्िमटहरु र 
ननजी ग्यमरेजहरु सर्मवेश हुन सक्ि । 
 

 
 “छुट्टै भवन” भन्नमिे अन्य भवनहरुिे निोएको गमरो तिम िमनम भएको िडरेीको चमरै तफा  खमिी 

जग्गम भएको भवन। 
 

 “सेमी डडट्याच्ड भवन” भन्नमिे यस ववननयर्र्म उल्िेख गरीएकम तीन समइडर्म खुल्िम जग्गम 
भएको भवन । 
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 “असरुक्षित भवन” भन्नमिे ननम्न लिझखत भवनहरु सर्मवेश हुन सक्ि ।  

क) असरुक्षक्षत थिक्चर भएको िर 

 ख) अथवथिकर 

 ग) आवत जमवत गना पहुाँच पयमाप्त नभएको 

 ि) आगिमगगको खतरम बढी भएको 

 ङ) रहन बथनको िमगग खतरमपणूा 

च) र्ौजुदम उपयोगकम कमरणिे गदमा सरुक्षम, थवमथ्य वम जनकल्यमणर्म खतरम भएको (प्रयोगर्म 
नभएको) 

३.३२. “भवन रेखा” भन्नमिे यसिे कुन ै भवनको स्प्िन्ििे िुने थिमन वम सडकर्म तोक्रकएको रेखमिमई 
सरे्त जनमउाँि। 

३.३३. “भवनको उचाई” भन्नमिे भवन उचमईको नमपनिमई जनमउाँि । जसर्म ननम्न लिझखत ववषयहरु 
पदािनः 

क) सर्ति िमनम भएर्म समर्नु्नेको सडक सतहबमट भवनको सबभन्दम अग्िो भमगको टुप्पोसम्र् । 

ख) थिोप िमनम भएर्म बमहहरी गमरो र िमनमको सतहको लर्िमन ववन्द ुसम्र्को उचमई । 

ग) सडक समर्नु्ने लभरमिो भमग भएर्म लभरमिो भमग तल्िोभमग र टुप्पो भमगको र्ध्य ववन्द ुसम्र्को 
उचमई । भवनको सजमवट बमहेक अन्य उद्देश्यको िमगग रमझखएको वमथतकुिम सम्बन्धी ववशषेतमहरुिमई 
उचमईको नमपर्म सर्मवेश गरीने िैन । 

३.३४. “छज्जा” (क्यमनोपी) भन्नमिे यसिे ति िेझखए अनसुमरको भएर्म लिन्टेिको िेभिसम्र् गमरो देझख 
भवनको द्धमरसम्र् क्यमन्टीलिभर प्रोजके्शनिमई बझुमउाँि । 

क) िडरेी रेखम भन्दम यो बमहहर नननथकने गरी रमख्न े। 

ख) यसको उचमई जलर्नबमट २.३ लर्. भन्दम कर् नरमख्न े। 

ग) यसर्म कुन ैथिक्चर नरमख्न ेर र्मगिल्िो भमग आकमश तफा  खलु्िम रमख्न े। 
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३.३५. गचम्नी धुवम तिम अन्य उत्सजानहरु खुल्िम हमवमर्म प्रवमह गनाकम िमगग गरीने ननर्माण । यसर्म 
गचम्नी पमइप सर्मवेश भएको हुन्ि । 

३.३६. उपयोग पररवतान थवीकृनत लिएको (नक्सम पमस गरेको) भन्दम बगे्ि ैक्रकलसर्को उपयोग गनुा परेर्म 
सम्बस्न्धत ननकमयबमट अनरु्नत लिनपुने ववगध । 

३.३७. चोक भन्नमिे खलु्िम ठमउाँ , पणूा वम आंलशक रुपर्म भवनहरुिे िेरेकम थिमन चोक जलर्न िेभि वम 
अन्य िेभिर्म हुन सक्नेि । 

३.३८. ढाकेको िेत्र (कभडा एररयम) भन्नमि े प्िीन्ि िेभिर्म भवनिे जलर्न क्षेत्र भननन्ि। यसर्म ति 
िेझखएको सर्मवेश हुने िैन । 

क) बाँगचैम, इनमर तिम सो सम्बन्धी थिक्चरहरु, नसारी, पमनी पोखरी, थवीलर्ङ्गपिु (नढमक्रकएको) त्यस 
वररपररको प्िेटफर्ा, खुल्िम धमरो भएको, गमरोिे निेरेको पमनीको फोहोरम सम्झन ुपिा  । 

ख) ढि, कल्भटा, पमइप, कैच वपट, च्यमम्बर, गटर आहद तिम कम्पमउण्ड वमि, र्िूद्धमर, िज्जम, िमनमि े
ढमकेको क्षते्रहरु वम त्यथत ैअन्य प्रोजके्सनहरु र र्मगि तिम कस्म्तर्म तीन समइडर्म खुल्िम रहेको भर ्यमङ्ग 
सम्झन ुपिा । 

३.३९. डायभप प्रकुफङ: भन्नमिे गचसो तिम ओसीिो जलर्नबमट बचमउन वमटर रसमयनको प्रयोग गने कमया 
सम्झन ुपिा { । 

३.४०. ड्रनेेज: भन्नमि ेफोहोर पमनी ननरकमशन गने उद्देश्यिे ननर्माण गरीएको बनोट भन्ने सम्झन ुपिा {।  

३.४१. ढि फोहोर: भन्नमि े पमनी ननकमस गने उद्देश्यिे र्नैहोि सरे्त रमखी ननर्माण गरीएको पमइप 
िमइनहरुको प्रणमिी र यसर्म सतह पमनीको िमगग खलु्िम ड्रनेेज र फोहोर पमनी ननरकमसनको िमगग ननर्माण 
गरीएको दबु हुन सक्ि । 

३.४२. आवास इकाई: भन्नमिे एक पररवमरको िमगग उपयोग हुने भवन वम सो को भमग सम्झन ुपिा। 

३.४३. अनतक्रमण: भन्नमि े थिमनीय ननकमयको सरकमरी जग्गम वम ननलर्ात सम्पत्तीर्म थिमयी अथिमयी 
रुपर्म भोग गने वम अगधकमर जर्मउने कुन ैपनन कमया सम्झन ुपिा । 

३.४४. सधूचकृत इम्न्जननयर वा आकका टेक्ट: भन्नमि े नेपमि इस्न्जननयररङ्ग पररषदर्म दतमा भई कुन ैपनन 
थवीकृतिे आउट प्िमन अनसुमर १७लर्. उचमई सम्र्को र एक हेक्टर सम्र्को िडरेीको भवन योजनमहरु 
तयमर गना अगधकमर प्रमप्त व्यस्क्तको रुपर्म नगरपमलिकमबमट सगूचकृत गरीएको व्यस्क्त सम्झन ुपिा । 
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३.४५. चारैनतर घेरीएको भर् याङ्ग: भन्नमिे आगिमगग ननरोधक गमरोहरु तिम ढोकमहरुबमट बमाँकी भवनसाँग 
िुट्यमइएको भर् यमङ्ग भन्ने बझुझन्ि । 

३.४६. मौजुदा भवनहरु: भन्नमिे यस भवन ननयर्मविी िमगहुुन ुअगमडड समबबक गम.वव.स./नगरपमलिकमबमट 
थवीकृत रुपर्म ववधर्मन भवन वम थिक्चर भन्ने बझु्न ुपिा । 

३.४७. मौजुदा उपयोग: भन्नमिे यस भवन र्मपदण्ड िमग ुहुन ुअगमडड समबबक गम.बब.स /नगरपमलिकमबमट 
थवीकृत ववद्यर्मन भवन वम थिक्चर बझु्न ुपिा । 

३.४८. बाहहरी गारो : भन्नमिे अको भवनसाँग जोडडएको भएतम पनन पमटीसन वमि नभएको भवनको बमहहरी 
गमरो भन्ने बझु्न ुपिा । 

३.४९. ननकास : भन्नमिे भवनको कुन ैतिम वम भईुबमट बमटोतफा  जमने बहहरगर्नको र्मध्यर् भन्ने बझु्न ु
पिा । 

३.५०. आगिाधग वा आपतकािीन सचूना प्रणािी: भन्नमिे आगिमगग हुदम अिमर् सकेंतहरुको प्रवमह तिम 
सचूनम हदने, समइरन हदने आहद औजमरहरुको व्यवथिमिमई बझुमउाँि । 

३.५१. फायर लिङ्गट : भन्नमिे आगिमगग वम अन्य आपतको अवथिमर्म आगिमगग सेवम प्रदमयकहरुको 
िमगग प्रयोगर्म ल्यमइने ववशषे प्रकमरको लिफ्ट भन्ने सम्झन ुपिा । 

३.५२. आगिाधग ननरोधक ढोका : भन्नमि े केही अवगधको िमगग आगिमगगको प्रवमहिमई ननयन्त्रण गना 
ननर्माण तिम जडमन गरीएको ढोकम वम सटर सम्झन ुपिा । 

३.५३. फायर पभप : भन्नमिे  उपयकु्त इस्न्जन वम र्ोटरसाँग जोडडएको पम्पबमट पमनी प्रवमह गनाको िमगग 
बमह्य पमवरबमट सचंमलित रे्लसन भन्ने बझु्न ुपिा । 

३.५४. आगिाधग प्रनतरोधक दरुी (फमयर सेपरेसन) : भन्नमि ेसमइटर्म रहेको कुन ैअन्य भवन वम अन्य 
समइटको वम सडकको अको समइट वम भवन अगमडडको समवाजननक ठमउाँको न्यनुतर् दरुी सम्झन ुपिा । 

३.५५. आगिाधग प्रनतरोधक भवन : भन्नमिे उपयकु्त समर्रीबीबमट ननर्माण गरीएको भवन । 

३.५६. भईु र कुन ैपनन तिाको तल्िो सतह : भन्नमिे]] जलर्न सतहको तिमिमई भईु तिम भननन्ि । त्यस 
र्मगिको तिमिमई पहहिो तिम । त्यस पनि दोस्रो तिम आहद सम्झन ुपिा { । 
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३.५७. फ्िोर एररया अनपुात (फमर) : भन्नमिे सब ैतिमहरुको कुि क्षेत्रफि र जग्गमको कुि क्षेत्रफि को 
अनपुमत भन्ने सझंनपुदाि । 

३.५८. फुटीङ : भन्नमिे कोिरु्को वेशर्म ननर्माण गरीने जगको इकमइिमई बझुमउाँि । 

३.५९. जग M भन्नमिे थिक्चरको जलर्नसाँग जोडडएको भमग जसिे यस र्मगि आइपरेको भमर (िोड) िमई 
ववतरण गदाि । 

३.६०. ननजी ग्यारेज: भन्नमिे गमडी/सवमरी समधन पमका  गना प्रयोग गरीएको भवन वम सो को भमगिमई 
बझुमउाँि .  

३.६१. सावाजननक ग्यारेज: भन्नमि े ननजी ग्यमरेजको रुपर्म बमहेक नमफमको िमगग सचंमिन हुने सवमरी 
समधनहरुको र्र्ात, सलभालसङ्ग, उपयोग, वेचववखन, थटोर गना वम पमका  गना प्रयोग गरीने भवन वम त्यसको 
भमग बझुमउाँि । 

३.६२. सयंकु्त आवास (अपमटार्ेन्ट आवमस) : भन्नमि ेदईु वम दईु भन्दम बढी आवमस इकमइ रमखी बनमइएको 
दईु वम दईु भन्दम बढी तिम भएको आवमसीय भवन बझुमउाँि । 

३.६३. सामहुहक आवास: भन्नमिे समझम सेवम सवुवधमहरु भएको दईु वम दईु भन्दम बढी आवमस इकमइहरु 
भएको एक वम बढी तिम भएको ननलर्ात वम ननर्माण हुने भवन बझुमउाँि। 

३.६४. आवास योग्य कोठा: भन्नमि ेर्मनव बसोबमसकम िमगग उपयोग गरीएकम उपयोगको िमगग डडजमईन 
भएको कोठम बझुमउाँि । यसर्म भमन्िम कोठम, बमिरुर्, िगुम धुने थिमन, भन्डमर, करीडर, पजूम कोठम तिम 
समधमरणतः प्रयोगर्म नआउने ठमउाँ हरु सर्मवेश हुदैन । 

३.६५. पारापीट: भन्नमि ेिमनम वम भईुको क्रकनमरमर्म बनमइएको होचो गमरो वम रेलिङ बझुमउाँि । 

३.६६. अनमुनत वा पमीट: भन्न] भवन र्मपदण्ड अनसुमर गरीने ववकमस ननर्माण कमयाकम िमगग अगधकमर 
प्रमप्त नगर ववकमस सलर्नत/प्रमगधकरण/ववभमग र नगरपमलिकमिे लिझखत रुपर्म हदइने औपचमररक अनरु्नत 
पत्र अगधकमरपत्र बझुमउाँि। 

३.६७. प्िीन्थ: भन्नमि े साँगकैो जलर्न सतह जलर्न र्मगिको भईुको सतह बीचको थिक्चरको भमग 
बझुमउाँि । 

३.६८. प्िीन्थ एररया: भन्नमिे कुन ैतिम वम बेसरे्न्टको भईु िेभिर्म ढमक्रकएको ननलर्ात क्षते्र बझुमउाँि। 
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३.६९. पोचा: भन्नमि ेभवनर्म पदैि वम गमडीबमट भवन प्रवेश गनाकम िमगग बनमइएकम र्मगि िमनम भएको 
ठमउाँ  बझुमउाँि । 

३.७०. सडकको राइट अफ व:े भन्नमि ेसडकको दवु ैतफा को सीर्मनम बीचको चौडमई बझुमउाँि । 

३.७१. िहे आवास: (रो हमउजीङ्ग) भन्नमि ेअगमडड पिमडी र भवन लभत्र र्मत्र खुल्िम ठमउाँ  भएको परथपर 
जोडडएकम भवनहरुको िहरे सर्हू बझुमउाँि। 

३.७२. कोठाको उचाई: भन्नमिे तयमरी भई सतह देझख लसलिङ्ग सम्र्को ठमडो दरुी बझुमउाँि। 

३.७३. सेवा मागा: भन्नमिे सेवम सवुवधम परु् यमउने उद्देश्यिे िडरेीको अगमडड पिमडड वम समइडर्म रहेको 
सडक वम गल्िी बझुमउाँि । 

३.७४. सेट ब्याक रेखा: भन्नमि े नगरपमलिकमिे अनरु्नत हदए बमहेक केही ननर्माण गना नपमईने गरी 
िडरेीको सीर्म नगरपमलिकमिे ननधमारण गरेको वम गरुु योजनम/जोननङ्ग प्िमनिे ननधमाण गरेको रेखम 
बझुमउाँि । 

३.७५. झ्याि: भन्नमि ेढोकम बमहेकको बमहहर खुल्ने झ्यमििे आवश्यक वम आंलशक रुपर्म प्रमकृनतक प्रकमश 
वम भेस्न्टिेशन वम दवु ैलभत्री ठमउाँर्म पयुमाउनेिमई बझुमउाँि । िर लभत्र आउन जमनको िमगग झ्यमिको प्रयोग 
हुाँदैन । 

३.७६. जोननङ्ग योजना गरुुयोजना: भन्नमि े ववथततृ योजनम, जसिे गरुुयोजनम र िे आउट योजनमिमई 
आवद्ध गिा । यसर्म समइट प्िमन, भ-ूउपयोग योजनम हुन सक्ि । यसिे समवाजननक तिम अधा 
समवाजननक भवनहरु/ननर्माणहरु, सवुवधमहरु, सडक, आवमस, र्नोरञ्जन, उधोग, व्यवसमय बजमरहरु, 

ववद्यमियहरु, अथपतमिहरु, खुल्िम क्षेत्रहरुको अव्यवस्थित दशमाउि । यसिे जनसखं्यम िनत्व तिम 
क्षेत्रहरुको ववकमसको ववलभन्न पक्षहरुको र्मपदण्ड सर्ेत तोक्न सक्नेि । 

३.७७. घरनक्सा ननयलमत: भन्नमि े ववषय वम प्रसगंिे अको अिा निमगेर्म कमगेश्वरी र्नोहरम 
नगरपमलिकमको िरनक्सम पमस प्रयोजनको िमगग नगरपमलिकम क्षेत्रलभत्र लर्नत २०७५/०६/०१ अगमव ैननर्माण 
सम्पन्न वम ननर्माणगधन रहेकम िरहरुको न.पम. र्म नक्सम दतमा भएकम वम नभएकम, भवन ननर्माण सहंहतम 
पमिनम गरी वम नगरी ननर्माण भएकम िरहरुिमई Structural Analysis गरेर सरुक्षक्षत देझखएर्म र 
थिक्चरि सरुक्षमको स्जम्र्ेवमरी थवय ंिरधनीर्म रहने गरी अन्य आवश्यक र्मपदण्ड (सडक र समवाजननक 
जग्गमहरुको क्षते्रमगधकमर) पमिनम गरी बनमइएकम िरको नक्सम दतमा गरी ननर्माण सम्पन्न प्रर्मण पत्र प्रदमन 
गने कमयािमई बझु्न ुपनेि । 
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३.७८. माटो परीिण: भन्नमिे शहरी ववकमस र्न्त्रमिय वम तत्कमलिन सिंीय र्मलर्िम तिम थिमनीय ववकमस 
र्न्त्रमियिे जमरी गरेको र्मटो परीक्षण ननदेलशकमिे तोकेको परीक्षण प्रक्रियम वम ववगधिमई जनमउाँ दि । 

३.७९. आधारभतू सावाजननक पवूााधार सेवा: भन्नमि ेसडक, ढि, खमनेपमनी, ववजुिी, आहदिमई जनमउाँदि । 

४. भवन मापदण्ड व्याख्या: 

यो भवन र्मपदण्डको अस्न्तर् व्यमख्यम गने अगधकमर नगर पररषद्र्म हुनेि । 

५. भवन मापदण्डको सशंोधनः 

नगरपमलिकमको वठैकि ेननणाय गरी लसफमररस गरेर्म नगर पररषद्िे यो र्मपदण्ड सशंोधन गना सक्नेि । 

६. अधधकार प्रत्यायोजनः 

 यस र्मपदण्ड बर्ोस्जर्कम सब ैवम केही अगधकमर नगर पररषद्िे नगरपमलिकमिमई प्रदमन गना सक्नेि । 

७. मापदण्ड मलू्याङ्कन तथा अनगुमन सलमनत: 

क वगाकम भवनहरुको थवीकृनतको िमगग ननर्माणको सर्यर्म उठ्ने वववमदहरु ननरमकरण गनाकम िमगग 
सलर्नतिे सझुमवहरु/लसफमररसहरु हदनेि । सलर्नतर्म ननम्न सदथयहरु रहनेिन। 

क) नगर प्रर्खुः अध्यक्ष 

ख) प्रर्खु प्रशमसकीय अगधकृतः सदथय सगचव 

ग) नक्शम शमखम प्रर्खुःसदथय 

ि) कमननुी सल्िमहमकमरः सदथय (आर्स्न्त्रत गना सक्रकने ) 

ङ) सहरी ववकमस तिम भवन ननर्माण ववभमगको प्रनतननगध (आवश्यक परेर्म) 

८. अधधकार िते्र: 

नगरपमलिकम क्षते्रको भवन ननर्माण तिम अन्य ववकमस ननर्माणकम क्रियमकिमपहरुर्म यो भवन ननर्माण 
र्मपदण्ड िमग ुहुनेि। 
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क) ववकमस तिम ननर्माणM ति अन्य व्यवथिम भए बमहेक यो भवन र्मपदण्ड सब ैववकमस, पनुःननर्माण, भवन 
ननर्माण तिम र्र्ात सभंमर आहदको समिै भवनको डडजमइन, ननर्माण िप वम पररवतानहरुको िमगग िमग ु
हुनेि । 

ख) आंलशक ननर्माणM अन्यत्र तोक्रकए बमहेक यो भवन र्मपदण्ड कुन ै भवन वम त्यसको कुन ै भमग 
भत्कमइएकम, पररवतान गरीएकम वम पनुःननर्माण गरीएकम जनत ननर्माण कमया गरीएको हो, त्यसर्म र्मत्र िमग ु
हुनेि । 

ग) उपयोग पररवतानM अन्यत्र तोक्रकए बमहेक भवनको उपयोगर्म पररवतान भएर्म पररवतानबमट प्रभमववत 
भवनर्म यो र्मपदण्ड िमग ुहुनेि । 

ि) पनुःननर्माणM न.पम.को पररक्षण तिम आदेशमनसुमर असरुक्षक्षत भएर्म, आगिमगग, प्रमकृनतक रुपिे नरट 
भएर्म वम भत्कमइएर्म वम भत्कमइने सम्भमवनम भएर्म र सोको िमगग न.पम.िे आवश्यक आदेश हदएर्म 
पनुःननर्माणिमई यस र्मपदण्ड बर्ोस्जर् अनरु्नत हदइनेि । 

ङ) अिा िगमउनेM यस र्मपदण्डिे वतार्मन कमि र भववरयकमििमई पनन जनमउाँि । पलुिङ्गिे 
थत्रीलिङ्गिमई पनन जनमउाँि । एक वचनिे बहु वचनिमई पनन जनमउाँि र बहुवचनिे एकवचनिमई पनन 
जनमउाँि । व्यस्क्त शब्दिे व्यस्क्त सरह सथंिम सरे्तिमई जनमउाँि । िेझखएकोिे र्हुद्रत र टमइवपङ पनन 
जनमउाँि र सही िमपिे ब'ढी औिमको साँग ै ननजको नमर् िेझखएको ि भने सही िमपिे िेख्न नजमन्नेको 
हथतमक्षरिमई सरे्त जनमउाँि । 

९. ववकास: 

९.१ ववकमस अनरु्नत: 

 जग्गम ववकमसको ि-ेआउट नक्सम नगरपमलिकमबमट थवीकृत नभए सम्र् कुन ैव्यस्क्तिे थवीकृत िे-
आउट नक्सम वम योजनम ननयर्मनसुमर नलिई कुन ै िडरेी वम जग्गमर्म ववभमजन कमया तिम कुन ै पनन 
ननर्माण, ववकमस वम पनुःननर्माण कमया गनुा हुाँदैन । 

९.२ भवन ननर्माण अनरु्नत: 

न.पम. बमट प्रत्येक भवनको िमगग िुट्टै पवूा ननर्माण अनरु्नत प्रमप्त नगरी कुन ैपनन व्यस्क्तिे कुन ैपनन 
भवनर्म ननर्माण गने, िप गने वम अदिबदि गने कमया गनुा हुदैन । 
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९.३ परुमनम भवन ननर्माण अनरु्नत: 

यो भवन र्मपदण्ड िमगहुुन ु भन्दम अगमडड समववक गम.वव.स./नगरपमलिकमिे कुन ैभवन ननर्माण अनरु्नत 
पमररत गरेको भए र ननर्माण कमया भइरहेको तर पमररत गरीएको अनरु्नत अनसुमर तोक्रकएको अवगध लभत्र 
सम्पन्न नभएको भए उक्त अनरु्नत यस ै र्मपदण्ड अन्तगात हदइएको र्मनननेि । र्मगि उल्िेख भए 
अनसुमर यहद अनरु्नतको म्यमद सक्रकएको तर ननर्माण कमया सरुु नभएको अवथिमर्म ननर्माण कमया यस ै
भवन ननर्माण र्मपदण्डको प्रमवधमनबमट ननदेलशत हुनेि । 

 

१०. योजना तथा भवन ननमााण सभबन्धी आधारभतू मापदण्डहरु: 

१०.१. भवन ननर्माणकम र्मपदण्डहरु पयुमाउने प्रयोजनको िमगग जग्गम जलर्नको थवमलर्त्व हथतमन्तरण नगरी 
सगंधयमरको र्ञ्जरुनमर्म र करमरनमर्मको आधमरर्म नक्सम थवीकृत गना पमइने िैन । 

१०.२.  ननर्माण हुने सब ैप्रकमरकम भवनहरुको नक्सम पेश गदमा आक्रका टेक्चरि ेनक्समको समि ैNBC पमिनम 
गरी तयमर गरीएको Detail Structural Drawing सर्ेतको सझुमव हदइ सच्चमउन िगमउन वम डडजमइन 
सम्बन्धर्म Structural Analysis को Soft/Hard Copy र्मग गना वम अन्य जमनकमरी र्मग गना सक्नेि। 

१०.३. क वगाकम नयमाँ भवनहरुको ननर्माण सम्पन्न प्रर्मणपत्र नलिइकन कुन ैपनन भवनहरु उपयोग गना 
पमइने िैन । तर ख, ग र ि वगाको भवनको हकर्म उपयोगगतम पररवतान नहुने गरी आंलशक रुपर्म 
सम्पन्न गरी सम्बस्न्धत ननकमयको अनरु्नतिे प्रयोगर्म ल्यमउन बमधम पगु्ने िैन । समिै ननर्माण सम्पन्न 
प्रर्मणपत्र लिइसकेपनि सम्बस्न्धत ननकमयहरुको पवूा थवीकृनत तिम नक्सम पमस एव ंभवन ननर्माण अनरु्नत 
ववनम सरंचनमहरुर्म पररवतान (िपिट) गना पमइने िैन । 

१०.४. भवन ननर्माणको अनरु्नत तिम नक्सम थवीकृनत जुन प्रयोजनको िमगग लिइएको हो सोहह प्रयोजनको 
िमगग र्मत्र उक्त भवनको उपयोग ल्यमउनपुनेि । उपयोग पररवतान गनुा परेर्म यो सशंोगधत र्मपदण्ड, 
थवीकृत भ-ूउपयोग योजनम भए सो अनसुमर र भवन ननर्माण सहंहतमको अगधनर्म रही अननवमया रुपर्म 
उपयोग पररवतान थवीकृनत लिएर र्मत्र भवन उपयोग गना सक्रकनेि। कसिेै कमननूिे तोकेको सम्बस्न्धत 
ननकमय वम नगरपमलिकमको थवीकृनत ववनम उपयोगगतम पररवतान गरेर्म नगरपमलिकमिे उक्त भवनर्म जडमन 
भएको ववधुत, खमनेपमनी, टेलिफोन आहद समवाजननक उपयोगगतमहरु कमट्न सम्बस्न्धत ननकमयिमई िखेी 
पठमउन सक्नेि समिै यसरी थवीकृनत ववनम उपयोगगतम पररवतान गने व्यस्क्त तिम सथंिमिमई 
नगरपमलिकमिे आफ्नो सेवमबमट वस्ञ्चत गना सक्नेि । 



 भवन ननर्माण र्मपदण्ड २०७५,कमगेश्वरी र्नोहरम नगरपमलिकम,कमठर्मण्डौं । 
 

 

 

१०.५. क वगाकम अिवम पमाँच तिम भन्दम अग्िम सब ैभवन र  कुन ैपनन सवासमधमरण भेिम हुने सवपङ 
र्हि, सपुरर्मकेट, थकुि, किेज, अथपतमि, नलसाङहोर्, पोलिस्क्िननक आहद १७ लर्टर भन्दम अग्िो 
भवनहरुको हकर्म र्मटो परीक्षण गरी भवनको डडजमइन गनुापने र दश हजमर वगा क्रफट भन्दम र्मगिको 
भवनहरुको िप भौगलभाक पररक्षण (Geo Technical Analysis) तिम भकूस्म्पय ववश्िेषण (Seismic 
Response Analysis) को आधमरर्म तयमर गरीएको Structural Design सरे्तको प्रनतवेदनहरु नक्सम 
पमसको अनरु्नतको िमगग दतमा गदमा ननवेदनसमि सिंग्न गनुा पनेि । र्मटो परीक्षण नगरी ननर्माण भएकम 
उक्त वगाकम भवनहरुर्म नगरपमलिकमिे उक्त भवनर्म जडमन भएकम ववधुत, खमनेपमनी, टेलिफोन आहद 
उपयोगगतमहरु कमट्न सम्बस्न्धत ननकमयिमई िखेी पठमउन सक्नेि । 

१०.६. नगरपमलिकमिे नक्समपमस नभएकम भवनहरुिमई ननर्माण सम्पन्न प्रर्मण पत्र बबनम बङै्कीङ कमरोबमर 
नगना र िर जग्गम नमर्समरी नगना सम्बस्न्धत ननकमयिमई िेखी पठमउनेि । समिै िर ननर्माण 
सम्पन्न/ननयलर्त प्रर्मणपत्र ववनम िमिपजुमार्म िर कमयर् गना लसफमररस हदइने िैन । 

१०.७. प्रचलित कमननुको पररगध लभत्र रही शहरी ववकमस र्न्त्रमिय वम खमनी तिम भ-ूगभा ववभमगिे र्मटो 
तिम भौगलभाक परीक्षण गरी तोकेको थिमनर्म र्मत्र पमाँच तिम भन्दम बढी वम १७ लर्टर भन्दम अग्िम 
सरंचनम ननर्माण गना अनरु्नत प्रदमन गना सक्रकनेि । यसरी आगधकमररक ननकमय र सथंिमबमट अग्िम 
सरंचनम ननर्माण गना सक्रकने थिमन नतोक्रकएसम्र् १७ लर्टर भन्दम अग्िम भवनको नक्सम पमस हुने िैन। 
समिै खमनी तिम भगूभा ववभमगिे नेपमि रमजपत्रर्म सचूनम प्रकमलशत गरी ननषधे गरेकम क्षते्रर्म भवन 
ननर्माण गना पमइने िैन । भौगलभाक परीक्षण (Geo Technical Analysis) तिम भकूम्पीय ववश्िेषण 
(Seismic Response Analysis) नगरी ३० डडरीबी यम सो भन्दम बढी लभरमिो जलर्नर्म भवन ननर्माण 
थवीकृनत प्रदमन गना पमइने िैन । 

१०.८. नयमाँ िर ननर्माण गदमा वम परुमनो िर भत्कमई नयमाँ िर ननर्माण गदमा बमटोको न्यनुतर् चौडमई ४ 
लर्टर कमयर् गरी नक्सम पमस गनुापनेि । सटर रमख्दम कस्म्तर्म बमटो देझख २ लर्टरको सेटब्यमक िोड्न ु
पनेि । 

१०.९. नगरपमलिकम क्षते्रर्म ननर्माण भएकम जोझखर् यकु्त देझखएकम भवनको हकर्म र्मपदण्ड ववपरीत 
सरंचनमिमई थिमनीय सरकमर सचंमिन ऐन २०७४ को प्रमवधमन अनसुमर नगरपमलिकमिे पणूा वम आंलशक 
रुपर्म भत्कमउन िगमउने वम भत्कमउन सक्नेि । िरको थवमलर्त्व कतमािे अटेर गरी नगरपमलिकम आफैि े
भत्कमउन ु परेर्म भत्कमउन िमग्ने खचा सम्बस्न्धत थवमलर्त्व कतमाबमट सरकमरी बमाँकी सरह ववगो सहहत 
असिु उपर गना सक्नेि। समिै नगरपमलिकमि ेयसरी भवन सहंहतम तिम भवन ननर्माण र्मपदण्ड पमिनम 
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नगने उक्त वगाकम भवनहरुको थवमलर्त्व कतमाको नमर् सहहत वववरण आफ्नो website र्म समवाजननक 
गनेि । 

१०.१०. समववककम परुमनम वथतीहरुकम गल्िी तिम समनम बमटमहरुर्म सरे्त एम्बिेुन्स वम दर्कि पगु्न सक्ने 
गरी कस्म्तर्म ४ लर्टर हुने गरी नगरपमलिकमिे बमटो ववथतमर गना सक्नेि ।  

१०.११. धेरै र्मननसहरु जम्र्म हुने थिमन जथत ैशकै्षक्षक सथंिम, पमटी प्यमिेस, हस्थपटि, नलसाङहोर्, बैँक तिम 
वववत्तय सथंिम, लसनेर्महि, व्यमपमररक कम्प्िेक्स, सपुरर्मकेट, फुटसि जथतम सरंचनम ननर्माण गदमा 
नगरपमलिकमबमट योजनम अनरु्नत (Planning Permit)लिएर र्मत्र नक्सम पमसको प्रक्रियम अगमडड बढमउन 
पमइनेि  । 

१०.१२. सीर्म पखमाि ननर्माण गदमा सम्बस्न्धत ननकमयिे तोक्रक हदएको र्मपदण्ड अनसुमर हुने गरी पखमािको 
उचमई बढीर्म ४ क्रफट अग्िो गमरो ननर्माण र सो भन्दम र्मगि बढीर्म ३ क्रफट जमिी रमख्न ेगरी थवीकृत 
लिएर र्मत्र गनुापनेि । सहरी सौन्दयातमको िमगग नगर पररषद्िे तोक्रकएको क्षते्रर्म सीर्म पखमाि िगमउन 
नपमउने व्यवथिम कमयर् गना सक्नेि । सरकमरी वम कुटनीनतक ननकमय, कमरमगमर आहदिे सरुक्षमको 
दृस्रटकोणि े अग्िो पखमाि िगमउन ु पने भएर्म सम्बस्न्धत ननकमय/र्न्त्रमियको लसफमररस सहहत सोको 
थिक्चरि डडजमइन सहहत ननवेदन पेश गरेर्म नगरपमलिकमिे चेकजमाँच गरी सरुक्षक्षत देझखएर्म त्यथतो 
पखमाि िगमउन थवीकृनत हदन सक्नेि । 

१०.१३. क वगाकम भवनहरुको नक्सम पमसको िमगग नगरपमलिकमर्म ननवेदन दतमा गदमा भवनको 
थवमलर्त्वकतमािे भवन ननर्माणको सपुरीवेक्षण गने प्रमववगधकसाँग भएको सम्झौतमको पत्र सरे्त सर्मवेश गनुा 
पनेि । यसरी ननयकु्त भएको प्रमववगधकिे सम्झौतम अनसुमर कमया नगरमएको खण्डर्म थवमलर्त्वकतमािे 
तरुुन्त नगरपमलिकमर्म सचूनम गनुापनेि र थवमलर्त्वकतमािे अकै प्रमववगधक र्मफा त सपुरलभजन गरमउन  
ननजसाँग सम्झौतम गरी पेश गनुा पनेि । सो नगरे सम्र् नगरपमलिकमिे ननर्माण कमया रोक्कम रमख्न 
सक्नेि। डडजमइन र सपुरलभजन कमयाको गणुथतर तिम ननर्माण प्रक्रियमको स्जम्रे्वमरी डडजमइनर र 
सरुपरभमइजरको हुनेि । 

१०.१४. थवमथ्य सथंिमहरु जथत ैअथपतमि, नलसाग होर्, थवमथ्य चौकी आहदिे सो प्रयोजनकम िमगग भवन 
ननर्माण गदमा थवमथ्य तिम जनसखं्यम र्न्त्रमियिे ननधमारण गरेको सरुक्षम तिम अन्य र्मपदण्ड अनसुमर भए 
नभएको यक्रकन गरेर र्मत्र भवन ननर्माणको अनरु्नत प्रदमन गनुा पनेि तर नपमको स्थवकृत र्मपदण्ड भन्दम 
िगचिो हुने गरी उक्त ननकमयिे र्मपदण्ड ननधमारण गरेर्म न.पम.कै र्मपदण्ड कमयर् हुनेि । 
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१०.१५. शकै्षक्षक सथंिमहरुको भवन ननर्माण गदमा अन्य र्मपदण्डको अिमवम लशक्षम र्न्त्रमियिे तोक्रकहदएको 
र्मपदण्ड अनसुमर भए नभएको यक्रकन गरेर र्मत्र भवन ननर्माणको अनरु्नत प्रदमन गनुा पनेि । तर यो 
र्मपदण्ड भन्दम िगचिो हुने गरी उक्त ननकमयिे र्मपदण्ड ननधमारण गरेर्म यही र्मपदण्ड कमयर् हुनेि । 

१०.१६. प्रमगचन थर्मरक सरंक्षण िमग ु हने क्षते्रर्म परुमतत्व ववभमगको सरे्त सहर्नत प्रमप्त गरेको भवन 
ननर्माण प्रथतमविमई थवीकृनत हदन ुपनेि । 

१०.१७. क वगाकम भवनहरुिे वषमाद्को पमनी सोझै ढिर्म नलर्समई Rain Water Harvesting को प्रववगध 
अपनमई जलर्नर्नुन पठमउने व्यवथिम नगरेसम्र् भवन ननर्माण सम्पन्न प्रनतवेदन प्रमप्त गना सक्ने िैन ।  

१०.१८. कुन ै पनन भवनर्म नगरपमलिकमको थवीकृनत ववनम होडड ाग बोडा, टमवर, एन्टेनम रमख्न पमइने िैन । 
न.पम.िे कुन ैयथतो थवीकृनत हददंम सो जडमन भएको उपकरणको कमरणिे भवनको सरंचनम वम सरुक्षमर्म 
कुन ैप्रनतकुि असर नपने कुरम सम्बस्न्धत प्रमववगधकबमट प्रर्मझणत गरी सनुनस्श्चत गरमएर र्मत्र यो सरंचनम 
रमख्न ेथवीकृनत हदन सक्नेि । 

१०.१९. नगर क्षेत्रर्म समवाजननक यमतमयमत चल्ने र्िू सडक क्रकनमरमर्म तिम पयाटकीय क्षते्रर्म रहेकम 
भवनहरुिे ननर्माण अवगध सक्रकएपनि शहरी सौन्दयातमर्म प्रनतकुि असर पने गरी भवन ननर्माण गदमा 
लसर्ेन्ट प्िमथटर र्मत्र गरेर त्यस ैरमख्न पमउने िैन र यथतम भवनर्म रंगरोगन गरी (Finishing) गनुापनेि 
। समिै ननर्माण अवगध सक्रकएपनि भवनको ितर्म वपल्िर ठड्यमई रमख्न पमइने िैन । यसरी रमखेर्म उक्त 
वपल्िर न.पम.िे भत्कमउन िगमउन सक्निे । 

१०.२०. नगरपमलिकमिे पररषद्को ननणायबमट ननस्श्चत टोि वम वडमर्म भवन सहंहतम तिम यस र्मपदण्डको 
पररगध लभत्र रही तोक्रकएको रंग र डडजमइन, ढमाँचम, तिम र आकमरकम भवनहरुर्मत्र ननर्माण गनुा पने र्मपदण्ड 
ननर्माण गरी एकरुपतम कमयर् गना सक्ने िन ् । समवाजननक भवनर्म रंगहरु प्रयोग गदमा सहरी ववकमस 
र्न्त्रमियबमट थवीकृनत गरीएकम समवाजननक भवनर्म प्रयोग हुने रंग सम्बस्न्ध ननदेलशकम २०६९ बर्ोस्जर् 
रंगहरु प्रयोगर्म ल्यमउन ुपनेि । 

१०.२१. अपमटारे्न्ट तिम सयंकु्त आवमसको भवन तिम सवपगं कम्िेक्स, व्यमपमररक र्हि, डडपमटार्ेन्ट थटोर 
आहद ठूिो भवनको नक्सम पमस गदमा Emergency Response plan सरे्त नक्समकम समि पेश गनुा 
पनेि। अबदेझख १७ लर्टर भन्दम अग्िम बहुतिे भवनहरुर्म अननवमया रुपर्म Lift/Escalator,Fire Escape 
को सरे्त व्यवथिम गरेको हुन ुपनेि । 
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१०.२२. क, ख र ग वगाकम भवनको हकर्म ननर्माण अवगध सक्रकएपनि तिम िपकम िमगग भवन ननर्माण 
अनरु्नत र्मग गरीएर्म Structural Engineer बमट सो भवन तिम िप गना उपयकु्त ि भनी प्रर्मझणत 
गरेर र्मत्र ैतिम िपको अनरु्नत प्रदमन गनुा पनेि । 

१०.२३. न.पम.िे थवीकृत र्मपदण्डको पररगधर्म रही कमरणबस थवीकृनत प्रदमन गरीएको अवगध र 
ननयर्मनसुमर िप गरीएको अवगधलभत्र ननर्माण कमया सम्पन्न हुन नसकेर्म तोक्रकएको अवगध लभत्र भवनको 
जनत भमगको ननर्माण कमया सम्पन्न भएको ि सो को ननर्माण सम्पन्नतमको प्रर्मणपत्र प्रदमन गना सक्नेि। 
यसरी प्रर्मणपत्र लिएपनि िप ननर्माण गना पनुः अनरु्नत लिन ुपनेि । 

१०.२४. लभरमिो जलर्नर्म भवन ननर्माणको डडजमइन गदमा सरुक्षम सम्बन्धी ध्यमन परु ्यमई भवन डडजमइन 
गनुा पनेि र नगरपमलिकमिे प्रथतमव दतमा गनुा अनि पररक्षण गरी सरुक्षक्षत रहेको ननस्श्चत गनुा पनेि । 

१०.२५. समवाजननक वम ननजी कुन ैपनन प्रकमरको पोखरी तमि, तियैम र्मसेर भवन ननर्माण गना पमइने िैन। 
समिै पमनीको र्हुमनिमई असर पने गरी कुन ैप्रकमरको सरंचनम ननर्माण गना पमइने िैन । 

१०.२६. नदी उकमसबमट आएको जलर्नर्म कुन ैसमवाजननक सडक समवाजननक ढि देझख बमहेककम सचंरनम 
ननर्माण गना पमइने िैन । यथतो जलर्निमई थवतः हररत क्षेत्र कमयर् गरीनेि ।   

१०.२७. नगरपमलिकम क्षते्रलभत्र कुन ै पनन नयमाँ बमटोको न्यनूतर् चौडमई ६ लर्. हुनपुनेि र नमपी तिम 
र्मिपोत कमयमाियहरुिमई सोही बर्ोस्जर्ि े स्रेथतम, नक्सम तिम अलभिेखहरुर्म बमटो कमयर् गने गरी 
पत्रमचमर गरीनेि।   

१०.२८. भवनको प्िीन्ि उचमइ बमटोको अगधकमर क्षेत्र तिम तोक्रकएको सेट ब्यमकिमई हमनी नपगु्ने गरी रमख्नु 
पनेि ।  

१०.२९. भवन ननर्माण गदमा १ लर्टर भन्दम िमर्ो क्यमस्न्टिेभर, िज्जम वम बमदािी ननर्माण गनुा परेर्म नक्सम 
पमस वखत सोको सरे्त डडजमइन पेश गनुापनेि। सडकको क्षेत्रमगधकमर र सेटब्यमकर्म पने गरी खुड्क्रकिम, 
यमाम्प, भलूर्गत ट्यमङ्क, पेटी आहद रमझखएर्म भवन ननर्माण सम्पन्न प्रर्मणपत्र हदइने िैन। 

१०.३०. भवन सहंहतम २०६० अनसुमरको भवन ननर्माण गदमा जग्गमको समध लसमर्मनमबमट न्यनुतर् १ लर्टर 
िोडरे र्मत्र भवनको आइसोिेटेड वपिर जग (Isolated Column Footing) तिम भवन वमि ननर्माण गना 
पमइनेि । तर सयंकु्त वपिर (Combined Column Footing) िगमयतकम अन्य इस्न्जननयररङ प्रववगध 
प्रयोग गना बमधम पने िैन । इस्न्जननयररङ प्रववगध भन्नमिे निर्ेकी िडरेीसाँग सयंकु्त वपिर, Foundation 
Beam, Strap Beam वम Combined Footing िगमयतकम प्रववगधिमई बझु्न ुपनेि । 
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१०.३१. नगरपमलिकम क्षते्रर्म सडक सम्बन्धी ऐन िगमयत प्रचलित कमननुिे तोकेर्म सोही अनसुमर र सो 
नभएर्म नगर यमतमयमत गरुुयोजनमिे ननधमारण गरे अनरुुप सेटब्यमक कमयर् हुनेि । तर नगरपमलिकमिे 
यथतो सेटब्यमक सडक क्रकनमरमबमट १.५ लर्टर भन्दम कर् हुने गरी ननधमारण  गने िैन । 

१०.३२. जग्गम उपयोग प्रनतशत आवमसीय भवनकम िमगग २५० वगालर्टरसम्र् क्षते्रफि भएको िडरेीको ७० 
प्रनतशत र सो भन्दम बढी क्षेत्रफि भएको िडरेीको ६० प्रनतशत भन्दम बढी भवनको भईुतिमिे चकेको 
क्षेत्रफि नहुने गरी थवीकृनत हदइनेि । सरकमरी, अधा सरकमरी समवाजननक भवनहरुिमई भवन ननर्माण 
थवीकृनत हददम भवनको भइूतिमिे चगचाने क्षेत्रफि जग्गमको क्षेत्रफिको ५० प्रनतशत भन्दम बढी नहुने गरी 
हदन ुपनेि । 

१०.३३. नयमाँ बमटोको िमु्ती वम र्ोडको न्यनुतर् अधाव्यमस बमटोको चौडमई भन्दम २०५ िे बढी चौडम भएको 
हुन ुपनेि । 

१०.३४. जनतसकैु तिमकम समवाजननक र क वगाकम भवन तिम ख वगाकम पमाँच तिम वम १७ लर्टर भन्दम 
अग्िम वम दश हजमर वगाक्रफट भन्दम ठूिम सब ैभवन ननर्माण गना शहरी ववकमस वम सिंीय र्मलर्िम तिम 
थिमनीय ववकमस र्न्त्रमियि ेजमरी गरेको र्मटो परीक्षण ननदेलशकम अनसुमर र्मटो परीक्षण गनुापनेि । 

१०.३५. न्यनूतर् १ तिमको पणूा वम आलंशक ननर्माण इजमजत र सम्पन्न प्रर्मणपत्र लिएकम भवनिमई र्मत्र 
पमनी, बबजुिी, टेलिफोन, आहद समवाजननक उपयोगगतमकम सेवमहरु जोड्न लसफमररस गना सक्रकनेि । 

१०.३६. भवनहरुको Structural Analysis Report र्म Structural Engineer वम Structural डडजमइनर्म 
कम्तीर्म ५ वषा अनभुव भएकम Civil Engineer िे प्रर्मझणत गनुापनेि । 

१०.३७. नक्सम डडजमइन गदमा सेप्टी ट्यमंकी/पमनी ट्यमंकी/Rain water harvesting system plan 
सहहतको नक्सम पमस गनुापनेि। 

१०.३८. जग्गमको प्िहटगं गरी जग्गम कमरोबमर गना चमहने सथंिमिे व्यवसमनयक तिम व्यमपमररक प्रयोजन 
(जग्गमिमई प्िहटगं गरी वविी ववतरण गरीने) को िमगग जग्गम ववकमश गदमा समर्हूहक आवमस, कुन ैपनन 
सवासमधमरण भेिम हुने सवपङ र्हि, सपुरर्मकेट, थकुि, किेज, अथपतमि, नलसाङहोर् बैँक तिम वववत्तय सथंिम 
पोलिस्क्िननक आहदको भौनतक योजनम कमयमान्वयन गनुापदमा नगरपमलिकमिे गठन गरेको प्रमववगधक 
सलर्नतको लसफमररसर्म नगरपमलिकमिे उक्त कमयाहरु (Planning Permit) थवीकृत गनेि, समिै Planning 
Permit लिई सकेको अवथिमर्म र्मत्र र्मिपोत कमयमाियबमट थवमलर्त्व हथतमन्तरण हुनेि । यसरी 
Planning Permit हददम कुि जलर्नको कस्म्तर्म बमटो बमहेकको १० प्रनतशत जलर्न प्िहटङ्गको जग्गम 
लभत्र पने गरी उपयकु्त थिमनर्म खलु्िम क्षते्र तिम पमका को िमगग समवाजननक थवमलर्त्वर्म रमख्न पने, र्िू 
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बमटमको चौडमई कस्म्तर्म ६ लर्टरको हुन ुपनेि। प्िहटगं गरेको क्षते्रर्म टेलिफोनको खम्बम, ववजुिीको खम्बम, 
ढि तिम बमटो वपच गने स्जम्रे्वमरी प्िहटङ्ग गने सथंिमकै हुने गरी प्िहटङगको Planning Permit 
थवीकृत गनुा पनेि। समि ैप्िहटगं गरीएकम हरेक िडरेीिे तोक्रकएको भवन र्मपदण्ड सरे्त परूम गनुा पनेि । 
समिै कुन ैक्षते्रर्म प्िहटङ्गको कमरणिे नस्जककम बथती वम िडरेीहरुर्म डुबमन सर्थयम आउन सक्ने खतरम 
भएर्म वषमातको पमनी ननकमसको व्यवथिम प्िहटङ्ग कतमािे न ैलर्िमउन ुपनेि। उपरोक्त र्मपदण्डहरु परुम 
गरेर र्मत्र Planning Permit प्रदमन गना सक्रकनेि ।  

यस प्रमवधमन ववपररत प्िहटङ्ग गरेर्म उक्त प्िहटङ क्षेत्रर्म समवाजननक उपयोगगतमहरु जथत ै धमरम, बत्ती 
ववजुिीहरु जडमन हुने िैनन ् । यथतो जग्गम ववकमसको कमया नगरपमलिकमबमट थवीकृनत लिएर र्मत्र गना' 
पनेि। 

१०.३९. नयमाँ िर बनमउाँ दम जग्गमको न्यनुतर् क्षते्रफि २.५ आनम कमयर् गरीनेि ।  

१०.४०. Height Set Back Ratio गननः आवमसीय, शहर ववथतमर क्षते्रर्म १० लर्. उचमई सम्र्कम  
भवनहरुको न्यनूतर् सेटब्यमक १.५ लर्टर, व्यमपमररक र १० लर्टर भन्दम र्मगि १७ लर्टर सम्र् उचमई 
भएकम भवनहरुको न्यनूतर् २ लर्. तर सथंिमगत तिम व्यवसमनयक प्रयोजनकम भवनहरुर्म न्यनुतर् 
सेटब्यमक ३ लर्. र १७ लर्टर भन्दम अग्िम भवनहरुको र्ोहोडमर्म पने सथंिमगत तिम व्यवसमनयक 
प्रयोजनकम िरहरुर्म न्यनूतर् सेटब्यमक ६ लर्टर कमयर् गरी नक्सम पमस गनुापनेि । 

१०.४१.यस नगरपमलिकमर्म आवमसीय भवनहरुको ननर्माण गदमा भवनको अगधकतर् Floor Area Ratio           
( FAR) १.७५ कमयर् गनुापनेि । अन्य भवनहरुको हकर्म न.पम.िे तोके बर्ोस्जर् हुनेि । 

१०.४२. नगरपमलिकम क्षते्रर्म भवन सहंहतम, भवन र्मपदण्ड र वमतमवरणर्तै्री थिमनीय शमसनको प्रमरुप 
सम्बन्धर्म कस्म्तर्म पमाँच हदने आधमरभतू तमलिर् लिई नगरपमलिकमर्म सगूचकृत भएर्म डकर्ी, कमलिगढ र 
थिमनीय ठेकेदमरहिे र्मत्र भवन ननर्माणर्म सिंग्न हुन पमउनेिन ् । यस प्रयोजनको िमगग सम्बस्न्धत 
तमलिर् सेवम प्रदमयक सथंिमिमई पररचमिन गरी प्रलशक्षक तमलिर् सञ्चमिन गरी सो को सहयोगर्म 
नगरपमलिकमर्म यस सम्बन्धी तमलिर्हरु सञ्चमिन गरीनेि । 

१०.४३. सथंिमगत थवमलर्त्वर्म रहेकम भवनहरु आवमसीय भवनर्म गणनम गरीने िैन । 

१०.४४. नगरपमलिकम क्षेत्रलभत्र यस अनि प्िीन्ि िेभिसम्र् ननर्माण भएकम २ वषा भन्दम परुमनम जगर्म 
सपुर थिक्चर िप गना पमइने िैन । सोको सट्टमर्म तर २ वषा लभत्र ननर्माण भएकमिमई कमउन्सीिर्म दतमा 
भएकम इस्न्जननयरिे भवनको थिक्चर परीक्षण गरी सपुर थिक्चर ननर्माणको िमगग लसफमररस गरेर्म 
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नगरपमलिकमबमट सरे्त आवश्यक परीक्षण गरी १ वम बढीर्म दईु तिम ननर्माण लसलर्त गरी नयमाँ र्मपदण्ड 
बर्ोस्जर् भवन ननर्माणको थवीकृनत प्रदमन गना सक्नेि । 

१०.४५. नगरपमलिकम क्षते्रलभत्र यस अनि ननर्माण सम्पन्न भएकम २० वषा भन्दम परुमनम िरर्म कुन ैपनन 
तिम िप गना पमइने िैन । तर २० वषाभन्दम पनि बनेकम भवनहरुर्म तिम िप गनाकम िमगग कमउन्सीिर्म 
दतमा रहेकम इस्न्जननयरिे भवनको थिक्चर परीक्षण गरी तिम िप गनाकम िमगग लसफमररस गरेर्म वम परुमनम 
भवनहरुिमई भकूम्पीय सदुृढीकरण (Retrofitting) डडजमइन पेश गरेर्म नगरपमलिकमबमट सरे्त आवश्यक 
परीक्षण गरी िप तिम ननर्माणको िमगग स्थवकृनत प्रदमन गना सक्नेि । 

१०.४६. जग्गमधनी पजूमा नभएको जग्गमर्म शहरी व्यवथिमपन तिम समवाजननक क्षेत्र (बमटो, कुिो, खोिम, 
खोल्सम बन तिम अन्य समवाजननक जग्गम) सरंक्षणको िमगग भवन ननर्माण कमयाको नगरपमलिकमर्म 
िरनक्सम दतमा गरी अलभिखे व्यवस्थित गरीनेि । तर त्यथतम जग्गमहरुर्म बन्ने भवनहरुको िरनक्सम 
पमस/ननयलर्त प्रर्मण पत्र प्रदमन गरीने िैन । 

१०.४७. Plinth Area १००० ब. क्रफट भन्दम बढी वम ३ तिम भन्दम र्मगि भवन ननर्माण गदमा कर्सकेर् १ 
वटम कमर पमक्रका ङ थपेस अननवमया व्यवथिम गनुापनेि । 

१०.४८. भवन ननर्माण गदमा भवनर्म जडमन हुने ववधतु वमयररङ र थयमनीटरी पमइपहरु बबर् र वपिरिमई 
कर्जोर बनमउने गरी बबर् वम वपिर लभत्रबमट िजैमन पमइने िैन ।  

१०.४९. ननवेदन समि चमि ुआगिाक वषा सम्र्को ननर्माण भएको सम्पणूा क्षेत्रफिको िरजग्गम कर, वहमि 
कर, व्यवसमय कर तिम नगरपमलिकमिमई नतनुा/बझुमउन ुपने सब ैप्रकमरकम कर नतरेको कमगजमत सिंग्न गरी 
सो ब्यहोरम प्रर्मझणत सरे्त भएको हुन ुपनेि। 

१०.५०. तोक्रकएको सर्यलभत्र प्रमप्त ननवेदन तोक्रकएको वववरण सहहत पशे गरीएकम कमगजमत रुजु गरी 
िुट्टै अलभिेख रमखी दतमा गरीनेि । 

१०.५१. नेपमि सरकमर र्स्न्त्र पररषदको लर्नत २०७२/०६/१३ को ननणाय अनसुमर वथती ववकमस सहरी योजनम 
तिम भवन ननर्माण सम्बन्धी आधमरभतू र्मगा दशान, २०७२ सशंोगधत २०७३ सर्ेतिमई ननरन्तरतम हदइने 
ि। तर उक्त ननर्माण कमयमान्वयन गदमा अशंबण्डम वम आयोजनमको कमरणिे गदमा बमटो ववथतमर भई बमाँकी 
रहेको जग्गम, अगधरीबहणबमट बचेको जग्गम, नगरपमलिकम िोषणम हुन ुभन्दम अगमडी खररद भई आएको जग्गम 
र र्ोही वमाँडफमाँडबमट प्रमप्त भएको जग्गम न्यनूतर् क्षते्रफि भन्दम कर् भए पनन िर नक्सम पमस हुन सक्ने 
देझखएको अवथिमर्म िर नक्सम पमस थवीकृती प्रधमन गरीनेि . 
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१०.५२. कमगेश्वरी चिपि सडककम दमयमाँ बमयमाँ बनेकम िरकम सम्बन्धर्म परुटी हुने गरी हिपि आरि 

(स्ज.वव.स.) स्जल्िम सर्न्वय सलर्नत कमठर्मडौँिे गरेको ननणाय बर्ोस्जर् गरीनेि । 

 

१०.५३. सडक बमटो‚ढि र्ङ्गि‚गौचर पमटी‚पौवम देवमिय‚लशवमिय‚नदी नमिमपोखरी‚आदी समवाजननक थिि 
र र्नमही गरीएको ठमाँउको समिै अकमाको जग्गम सरे्त लर्च्न ुवम बन्द गनुा हुदैन र समवाजननक जग्गमर्म 
कस्म्तर्म १ लर्टर िोडरे र्मत्र ननर्माण गनुापदाि । 

१०.५४. यस नगरपमलिकम बमट नक्सम पमस गदमा अलंशयमर लभत्रकम कुन ैसदथयकम नमउाँर्म जग्गम धनी कमयर् 
भएको तर सो जग्गमर्म अलंशयमरिे हक प्रमप्त गने जग्गम भएर्म त्यथतो जग्गमर्म जुन अलंशयमरिे िर 
ननर्माण गने िमगेको ि उसकैम नमर्र्म पमस गदमा हमि ठहररए बर्ोस्जर् अलंशयमरहरुिे वडमर्म उपस्थित भई 
र्ञ्जुररनमर्म सहहिमप गरीहदएर्म  सम्बस्न्धत ननवेदककम नमर्र्म नक्सम पमस गरीनेि । 

१०.५५. सेफ्टीट्यमंकी‚ सोक वपटको ननर्माण बबनम ननर्माण सम्पन्न प्रर्मण-पत्र हदइने िैन। बमटो तफा को सेट 
व्यमकर्म पने गरी सेफ्टीट्यमंकी र सोक वपट ननर्माण गना हदइने िैन । 

१०.५६. थर्मटा लसटी लभत्र पने क्षते्रहरुर्म अको सचूनम जमरी नभए सम्र् कुन ै क्रकलसर्कम भवनहरुिमई 
ननर्माण थवीकृनत प्रदमन गरीने िैन ।  

१०.५७. भ-ूजोझखर् सवंेदनशीि क्षेत्रर्म नगरपमलिकमको प्रववगधकिे जोझखर् र्लू्यमकन गरे पश्चमत र्मत्र 
भवनहरुिमई ननर्माण थवीकृनत प्रदमन गरीने ि । 

१०.५८. न.पम.िे ववपद्कम दृथटीिे जोझखर्यकु्त भवनहरुिमई पनुननार्मण गना‚ प्रबिीकरण (रेक्टोक्रफहटङ्ग) 
गना वम भत्कमउन आदेश हदन सक्ने ि  । 

१०.५९. कुन ैसरकमरी ननकमयिे रमस्रिय सरुक्षमको दृस्रटिे भवनको नक्सम पेश गना लर्ल्न ेभएर्म त्यथतो 
दखमाथतर्म भवनको िम्बमइ‚ चौडमइ‚ उचमइ र तिम तिम जम्र्म क्षेत्रफि र्मत्र उल्िखे गना सक्निे । 

१०.६०. नयमाँ नक्सम स्थवकृनतको िमगग पेस गदमा नमपी अलर्नको प्रर्मझणत थिि गत िेस अननबमया रुपर्म पेश गनुा 
पने ि । 

१०.६१. एक िरिे दईु बबरुवम रोपे पनि र्मत्र ननर्माण सम्पन्न/ननयलर्त प्रर्मणपत्र प्रदमन गरीनेि । 
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११. ननमााण मापदण्ड र भवन सहंहता कायाान्वयनको िाधग स्थानीय ननकायमा आवश्यक न्यनुतम 
जनशम्क्त व्यवस्थापन M  

शहरी योजनम तिम भवन ननर्माण र्मपदण्ड कमयमान्वयनको िमगग यस नगरपमलिकमको िमगग नेपमि सरकमर, 
सिंीय र्मलर्िम तिम थिमनीय ववकमस र्न्त्रमिय तिम यस नगरपमलिकमको प्रिर् नगरपररषद, २०७५ 
थवीकृत र्ौजदुम प्रमववगधक दरबन्दीबमट कमयमान्वयन गरीनेि। थवीकृत ररक्त दरबन्दी अवविम्ब पदपनूत ा 
गरीनेि। समिै र्न्त्रमियबमट जमरी भएको शहरी योजनम तिम भवन ननर्माण सम्वन्धी आधमरभतू ननर्माण 
र्मपदण्ड २०७२ र थिमनीय सरकमर सञ्चमिन ऐन २०७४ को  प्रमवधमन अनरुुप यस नगरपमलिकमको ववशषे 
नगरपररषद २०७५ बमट देहमय बर्ोस्जर् प्रमववगधक जनशस्क्तको दखमाथत स्थवकृत गरी सोही अनसुमर 
व्यवथिमपन गरीएको ि। यस जनशस्क्तिे नगरपमलिकम क्षते्रको भवन तिम योजनम र्मपदण्ड तिम भवन 
सहंहतम (building code) सरे्त कमयमान्वयन गनेि । 
 

 

११.१ राजपत्रांककत हदत्तीय शे्रणीको प्रमखु प्रशासकीय अधधकृत भएको यस नगरपालिकामा देहायको कामको 
िाधग देहायको दरवन्दी रहनेछः 

नगरपमलिकमर्म ननर्माण र्मपदण्ड, बथती ववकमस तिम भवनको सहंहतमको कमयमान्वय र नक्सम थवीकृनतको 
प्रमववगधक कमयाको िमगग 

१. भवन ववषयर्म थनमतकोत्तर गरेको थिक्चरि ईस्न्जननयर–----१, 
२. अवमान प्िमनर, आक्रका टेक्ट----–१, 
३. लसलभि ईस्न्जननयर–-----------१, 
४. लसलभि ईस्न्जननयररङ ववषयर्म प्रर्मणपत्र हमलसि गरेको सव इस्न्जननयर–-----२ 
५. सम्बस्न्धत ववषयर्म प्रर्मण पत्र हमलसि गरेको सभेयर-----–१  
 

पवुााधारतफा  प्राववधधक कायाको िाधग: 
 

१. भवन ववषयर्म थनमतकोत्तर गरेको थिक्चरि ईस्न्जननयर–१ 
 

११.२ सेवा करारमा जनशम्क्त व्यवस्थापनः 
 

र्मगि उल्िेझखत प्रमववगधक जनशस्क्तको दरबन्दीहरु थिमयी रुपिे पदपनूत ा नहुन्जेिसम्र्कम िमगग 
नगरपमलिकमर्म यी जनशस्क्तहरु अभमव भ ै कमया सम्पमदनर्म असस्जिो भएर्म नगरपमलिकमि े तत्कमि 
करमरर्म ननयकु्त गरी जनशस्क्त व्यवथिमपन गनेि ।  
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११.३ नेपाि इम्न्जननयररङ्ग काउम्न्सिमा दताा भएका ईम्न्जननयरबाट सेवा लिन ुपननः 

बदुम न.ं१ र्म उल्िखे गरीए अनसुमरको लसलभि, आक्रका टेक्ट र थिचरि इस्न्जननयरहरु सेवम करमरर्म लिदम 
नगरपमलिकमिे नेपमि ईस्न्जननयररङ कमउस्न्सिर्म दतमा भएकमहरु र्ध्येबमट र्मत्र लिनेि । 

१२.ववलभन्न वगाका भवनका भवनहरुको डडजाइन िाधग आवश्यक डडजाइनरको न्यनूतम योग्यता 

क वगाका  भवनहरु: 

 थिक्चरि वम भकूम्प इस्ञ्जननयर (Structural/Earthquake Engineer ): थिक्चरि वम भकूम्प 
इस्ञ्जननयर ववद्यमिय भन्नमिे र्मन्यमतम प्रमप्त शौक्षक्षक सथंिम  वम ववश्वववद्यमियबमट थिक्चरि 
वम भकुम्प इस्ञ्जननयररङ्गर्म थनमतकोत्तर (M.S.C. वम M.E. )परुम गरेको वम, 

 र्मन्यतम प्रमप्त शकै्षक्षक सथंिमबमट लसलभि इस्ञ्जननयरर्म थनमतक तह उवत्तणा गरी कम्तीर्म १५ वषा 
भवनहरुको थिक्चर डडजमइनर्म अनभुव प्रमप्त व्यस्क्त । 

ख वगा का भवनहरुः 

 र्मन्यतम प्रप्त शौक्षक्षक सथंिमनबमट लसलभि इस्न्जननयररङ्गर्म थनमतक तह उवत्तणा गरी कस्म्तर्म २ 
बषा भवनहरुको थिक्चर डडजमइनर्म अनभुव प्रमप्त व्यस्क्त। 

ग वगा का भवनहरुः  

 र्मन्यतम प्रमप्त शौक्षक्षक सथंिमबमट लसलभि वम आक्रका टेक्चर इस्ञ्जननयररङ्गर्म डडप्िोर्म कोषा उवत्तणा 
गरेको व्यस्क्त । 

घ वगाका भवनहरु: 

 लस.हट.ई.लभ.हट(CTEVT) बमट र्मन्यमतम प्रमप्त लशक्षण सथंिमवमट लसलभि वम आक्रका टेक्चर ववषयर्म 
अलसथटेन्ट सब-ईस्ञ्जननयररङ्ग कोषा उवत्तणा गरेको। 

र्मगि ववलभन्न वगाकम भवनहरुकम िमगग आवश्यक न्यनूतर् योग्यतम उल्िेख गरीएको] हो । उल्िेझखत 
न्यनूतर् योग्यतम भन्दम बढी शकै्षक्षक योग्यतम भएकम प्रमववगधक व्यस्क्तहरुिे सर्ेत र्मगि उल्िेख गरे 
बर्ोस्जर्को भवनहरुको  डडजमइन गना बमधम पने िैन । 
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“क” वगाको भवनको डडजमइन गना योग्यमतम पगेुकम डडजमइनरहरुिे “ख”, “ग” र “ि” सब ैवगाको भवनहरु 
डडजमइन गना सक्ने िन । त्यथत ै“ख” वगाको भवनवमट डडजमइन गना योग्यतम पगेुकम डडजमइनरहरुिे “ग” 
र “ि” तिम “ग” कम िमगग योग्यतम पगेुकम डडजमइन “ि” कम सरे्त भवनहरुको डडजमइन गना सक्नेिन ्।   

नक्सम पमस थवीकृनतकम िमगग पेश गरीने दरखमथत, नक्शम र डडजमइन कमगजमतहरुको समिर्म अन्य 
आवश्यक कमगजमतहरुको अनतररक्त सम्बस्न्धत डडजमइनरको योग्यतम खुिेको प्रर्मणपत्र सरे्त सिंग्न गनुा 
पने ि । परमर्शादमतम कम्पनीको हकर्म कम्पनी दतमाको प्रर्मण पत्र सरे्त सिंग्न गनुापनेि । 

१३. भवन ननमााण अनमुनत (नक्सापास) प्राप्त गनन काया ववधधहरु: 

१३.१. नक्समहरु तिम व्यहोरमहरुको प्रनतलिवपहरुः 

यस नगरपमलिकमबमट ननर्माण अनरु्नत चमहहने भवन योजनमहरुको हकर्म नक्सम तिम अन्य कमगजपत्रको 
प्रनतलिवपको सखं्यम समर्मन्यतयम २ सेट हुन ु पनेि । भवन ननर्माणको अनरु्नत लिनको िमगग भवन 
ननयर्मविीिे ननधमारण गरेको फरे्टको] दखमाथत फमरमर् न.पम.िे उपिब्ध गरमउने ि । ननबेदकिे सो 
फरकर्म उल्िेझखत सम्पणूा ब्यहोरम सर्मबेश गनुा पनेि । 

१३.२. सचूनम साँग ैहदन ुपने जमनकमरीहरुः 

 सचूनमर्म अवस्थिनत नक्सम, समइटप्िमन, सवडडलभजन आउटप्िमन, भवन नक्सम, सेवम सवुवधम योजनम, 
थपेलसक्रफकेशनहरु तिम सपुररवेक्षणको प्रर्मण, जग्गमधनी िमिपजुमा न.पम.िे तोकेको अन्य दथतमवेजहरु 
सिंग्न हुनपुनेि । 

१३.३. दथतमवेजहरुः 

 भवन ननर्माण अनरु्नतको िमगग हदइने आदेशर्म ति हदइएकम दथतमवेजहरु सर्मवेश हुन ुपनेि । 

क) िडरेी/सम्पवत्तको भौनतक वणान भएको जग्गमधनी कमगजमतहरु, सडक, चौडमइको प्रर्मण, सडक चौडमइको 
िमगग आवश्यक जग्गम हथतमन्तरण गने सम्बन्धी सहर्नत, समइटप्िमन आहद । 

ख) आवश्यक परेर्म गरुु योजनम/जोननङ्ग नक्सम अनसुमरको भ–ूउपयोग योजनम । 

ग) सगूचकृत भवनहरुको सम्बन्धर्म वम परुमतमस्त्वक क्षेत्रर्म भएकम भवनहरुको सम्बन्धर्म न.पम.िमई 
आवश्यक पने अन्य कुन ैजमनकमरी/कमगजमत । 
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ि) नयमाँ नक्समपमस वम ननयलर्त गदमा िर ननर्माण हुने/भएको क्रकत्तम न.ं को क्षते्रफि जग्गमधनी प्रर्मण 
पत्रर्म, क्रफल्ड नक्सम र वमथतववक क्रफल्ड र्ध्ये जुन क्षेत्रफि न्यनुतर् देझखन्ि सोही क्षेत्रफििमई आधमर 
र्मनी नक्सम दतमा/पमस/ननयलर्त गरीनेि । 

१३.४. नक्समहरुर्म सहीिमप गने  

नगरपमलिकमर्म पेश हुने नक्समहरु थिमनीय सरकमर सचंमिन ऐन, २०७४ को दफम २७, ४३ र ४४  
बर्ोस्जर्को योग्यतम प्रमप्त भएकम प्रमववगधकिे तयमर पमरी ननजहरुको हथतमक्षर भएको हुनपुनेि समिै 
त्यसरी पेश हुने नक्समर्म जग्गम धननको तिम र्न्जुरी प्रमप्त गरेको अवथिमर्म र्जंुरीनमर्म प्रमप्त गने 
व्यस्क्तिे सरे्त तोकेएको थिमनर्म पणूारुपर्म सहहिमप गरी पेश गनुा पनेि। 

१४. नक्सा र प्िानहरुः 

१४.१ िोकेसन प्िमनः 

 थवीकृत िे–आउट योजनम नभएको क्षते्रर्म निर्केको जग्गम सरे्तको लसर्मनम तिम अवस्थिनत 
देखमएको ११०,००० थकेि वम Not to Scale को िोकेसन प्िमन ननवेदनसाँग ैपेश गनुापनेि ।  

िोकेसन प्िमन बनमउाँदम नक्समको आधमरर्म उक्त क्रफल्डसम्र् पगु्न सक्ने गरी रमजर्मगा, र्खु्य सडक र 
र्हत्वपणूा थिमन वम भवन देझखएको दरुी सरे्त उल्िेख गनुापनेि । 

१४.२ समइट प्िमन: 

अनरु्नतको िमगग आवेदन हददम सिंग्न रमख्न पने समइट प्िमनको थकेि १-०-०-० सम्र्को िमगग १:१०० वम 
२०० र १–०–०–० भन्दम र्मगिको िमगग १:२०० वम ४०० हुनपुनेि । 

 

प्िमनर्म ति िेझखएको कुरमहरु दशमाइएको हुन ुपनेिः 

क) समइटको लसर्मनमहरु र त्यससाँग ैजोडडएको जग्गमहरु 

ख) निर्ेकको सडकको पररपेक्षर्म समइटको अवस्थिनत 

ग) भवनको अवस्थिनतर्म पने सडकको नमर्हरु (भएर्म र्मत्र) 

ि) र्मगि (क) को सन्दभार्म ननवेदकिे आफ्नो जग्गम साँग ैजोडडएको साँगकैो जग्गम ननर्माण गने चमहेर्म 
भवनसम्र् पगु्ने पहुाँच र्मगा । 
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ङ) हमवमको खुल्िम सकुा िेसन र प्रकमश तिम पहुाँचको िमगग भवन साँग ैिोडडएको ठमउाँ  । 

च) भएर्म िरको दमाँयम वमयमाँ तिम पिमडीको सडकको चौडमई र सडकको प्रकमर  

ि) भवनको योजनमको सम्बन्धर्म उत्तर हदशम  

ज) ववद्यर्मन भौनतक सरंचनमहरु 

झ) सम्पणूा सम्पवत्तको जग्गमको क्षेत्रफि र यस ननयर्मविीर्म व्यवथिम भएको कभरेज अनसुमरको कुि 
िडरेीको क्षेत्रफिको सम्बन्धर्म प्रत्येक तिमर्म हुन आउने कभडा एररयमको भमग । 

ञ) आवश्यक परेर्म पमक्रका ङ क्षेत्र देखमइएको पमक्रका ङ योजनम । 

ट) न.पम. िे तोकेको अन्य वववरणहरु  

१४.३. भवन नक्सम  

सचूनम साँग ैसिंग्न गरीने भवनको नक्सम, इिेभेसन तिम सेक्सनहरु २५० वगा लर् सम्र्को िडरेीको िमगग 
१५० थकेिर्म २५० वगा लर्. भन्दम र्मगिको िमगग १:१०० थकेिर्म र २००० वगा लर्. वम सो भन्दम र्मगिको 
िमगग १:२०० थकेिर्म र सबकैो डडटेल्सहरु १:१०० थकेिर्म बनमइएको हुनपुनेि । 

क) सब ैतिमको ढमकेको क्षते्र सरे्हटएको भईू नक्समहरु (फ्िोर प्िमन) सर्मवेश भएको हुनेि । समि ैप्ररट 
रुपर्म सब ै फे्रर् र्मे्बरहरु, कोठमहरुको समइज तिम अवस्थिनत, भर ्यमङ्गको चौडमइ र रयमम्पहरु र अन्य 
ननकमसकम बमटोहरु, िीफ्ट कोठम तिम िीफ्ट वपटको डडटेिहरु देखमइएको हुनपुनेि । 

ख) भवनको सब ैभमगहरुको उपयोग देखमइएको हुनपुनेि । 

ग) ट्वमइिेट, नहुमउने ठमउाँ  जथतो अत्यमवश्यक सेवमहरु एक्रकन अवस्थिनत देखमइएको हुनपुनेि । 

ि) सेक्सन नक्समहरु सर्मवेश भएको हुने ि । यसर्म फुटीङ (जग) को समइजहरु, बेसर्ेन्ट गमरोको र्ोटमई, 

गमरो, फे्रर्ीङ र्ेम्बरहरुको समइज तिम थपेसीङहरु, फ्िोर थिमवहरु र िमनमकम थिमवहरु । सेक्सनर्म भवन 
तिम कोठमहरुको उचमईहरु र पमरमपेटको उचमई र ड्रनेेज तिम िमनमको थिोप/कम्तीर्म एउटम सके्सन भर ्यमङ, 

भमन्िम कोठम, वमिरुर् भएर कमहटएको हुनपुनेि । 

ङ) सब ैएलिभेसनहरु देखमइएको हुनपुनेि । 

च) िमनमको ड्रनेेज तिम थिोप देखमइएको टेरेस प्िमन हदइएको हुनेि । 
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ि) उत्तर हदशम नक्समर्म देखमइएको हुनेि र सब ैप्िमनहरुको हदशम उत्तर हदशमसाँग रे्ि खमएको हुनपुनेि। 

ज) पमक्रका ङ थिमनहरुको डडटेि हदइएको हुनेि । 

झ) भसे्न्टिटेरहरुको सब ै ढोकम तिम अन्य ओपनीङहरुको समइजहरु सरे्त खलु्ने गरी िर्बद्ध रुपर्म 
ववथततृ वववरणहरु सरे्त हदइएको हुनेि । 

ञ) न.पम.िे तोके बर्ोस्जर्कम आवश्यक अन्य सब ैवववरणहरु । 

ट) नक्सम प्रर्मझणकरणको िमगग न.पम.िे तोकेको थिमनर्म तोक्रकएको समइजर्म थिमन िोडडएको हुनेि । 

१४.४. बहुतल्िे भवनहरुको भवन योजनमहरुः 

५ तिम भन्दम बढी तिमहरु भएकम वम १७ लर्. भन्दम बढी उचमई भएको र सभम भवन, सथंिमगत, औधोगगक, 

भण्डमरण तिम खतरमयकु्त उपयोगहरु भएको ववशषे भवनहरुको सन्दभार्म र्मपदण्डको ननम्नलिझखत िप 
वववरणहरु सर्मवेश हुन ुपनेि । 

क) आगिमगग ननयन्त्रणको औजमर तिम गमडी र्ोड्ने ठमउाँ  तिम भवनको वरीपरी पहुाँच र्मगाको वववरण 
सहहत पहुाँच र्मगाको व्यवथिम । 

ख) र्खु्य तिम वकैस्ल्पक भर ्यमङको समिै बमदािीबमटको पहुाँच, करीडर तिम िवी बमटको पहुाँच । 

ग) लिफ्ट तिम फमयर लिफ्टहरुको अवस्थिनत तिम वववरणहरु 

ि) ररफ्यजू च्यमम्वर, सलभास डक्ट आहदको वववरण  

ङ) आकमसे पमनी सकंिन गना पमइप तिम सकंिन गने ट्यमंकीहरु । 

च) जेनेरेटर, िमन्सफर्ार, थवीच गगयर कोठमको अवस्थिनत 

ि) अग्नी सचूक प्रणमिी र नेटवका को डडटेिहरु 

ज) आगिमगग सरुक्षमकम जडमनहरुको अवस्थिनत तिम वववरणहरु 

झ) पमनी ट्यमंकी तिम पम्प हमउसको अवस्थिनत तिम नमप 

ञ) जडमन गरीएकम प्रमिलर्क उपचमर औजमरहरुको जडमनकम अवस्थिनत तिम वववरणहरु 

१४.५. Structural Analysis Report पेश गदमा ध्यमन हदन ुपने कुरमहरुः- 
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Structural Analysis Report पेश गदमा ननम्न ढमाँचमर्म तिम वववरणहरु पशे गने: 

क) Project Information. 
ख) Analysis Technology and methodology. 
ग) Analysis. 
ि) Analysis Report. 
ङ) Design of structural members (Slab, Beam, Column, Footing, Staircase, Strap 

Beam) 
च) References. 

१४.६. Structural Drawing बनमउंदम ध्यमन हदन ुपने कुरमहरुः- 

क) Foundation Trench Plan. 
ख) Footing Plan (with strap if needed). 
ग) Foundation Section. 
ि) Strap beam Section. 
ङ) Typical Tie Beam detail. 
च) Typical Column Section. 
ि) Beam and Column Junction detail Plan. 
ज) Parapet wall tie up detail with section. 
झ) Column and Beam layout Plan. 
ञ) Column details of the Building. 
ट) Slab reinforcement details for all floors. (Top bars and bottom bars separately). 
ठ) Slab Section at X-X and Y-Y. 
ड) Beam reinforcement details for each grid and each floor. 
ढ) Staircase Plan. 
ण) All flight detail section. 
त) General notes for structure. 
ि) Column hooks detail. 
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१४.७. खमनेपमनीको व्यवथिम तिम अन्य सेवम सवुवधमहरु: 

१) खमनेपमनी आपनूत ाको नक्समहरु, इिेभेसनहरु तिम सेक्सनहरु, ढि ननकमस प्रणमिी र अन्य सेवम 
सवुवधमहरुको वववरण न.पम.िे चमहेको खण्डर्म १:१०० को थकेि भन्दम कर् नहुने गरी उपिब्ध गरमउन ु
पनेि । 

२) २०० वगा लर्. भन्दम र्मगिको आवमसीय िडरेीहरुको िमगग र २० रोपनी भन्दम बढीको गरै आवमसीय 
िडरेीहरुको िमगग ति हदइएकम प्रमवधमनहरु िमग ुहुनेि । 

क) बगचैम तिम सफमईको िमगग प्रयोग भइसकेको पमनीको पनुः प्रयोग गनाकम िमगग िुट्टै ववतरण 
प्रणमिीको व्यवथिम गने, यसको िमगग उपयकु्त भण्डमरको सवुवधमिमई भवन नक्समर्म देखमउन ुपनेि । 

ख) जलर्न र्नुनको पमनीिमई भरण गनाको िमगग िडरेी लभत्र बषमादको] पमनी सकंिन गना आवश्यक 
व्यवथिम गनुा पदाि । भवनको नक्समर्म यी कुरमहरु खिुमउन ुपदाि । 

१४.८. िरनक्सम पमस गनुापने सर्यमवधी: 

समर्मन्यतयम िरधनीिे इजमजत प्रमप्त लर्नति े३ वषालभत्र िर ननर्माण सम्पन्न गरी सक्नपुनेि । तर कुन ै
कमरणिे उक्त अवगध लभत्र ननर्माण सम्पन्न गना नसकी ननवेदन हदएर्म नगरपमलिकमिे अगमडड लिइएको 
रमजथव दथतरुको २०% हजानम लिई एक पटकको िमगग बढीर्म २ वषा म्यमद िप गना सक्नेि । 

१५. नक्सा पास सभबन्धी अन्य व्यवस्था: 

१५.१. भवन ननर्माण इजमजतपत्र रमख्न ेव्यवथिम: 

ननर्माणमधीन क वगाकम भवनहरुको हकर्म थवमलर्त्वकतमाहरुिे ननर्माणथििर्म थवीकृत भवन ननर्माण 
अनरु्नतपत्र र नक्समकम अनतररक्त भवनको नक्सम पमस भएको लर्नत र भवनकम आधमरभतू र्मपदण्डहरु 
जथत ैGround Coverage Ration, Floor Area Ratio ननर्माण गदमा िमड्न ु पने Setback आहद 
वववरणहरु ननर्माणकमया सम्पन्न नभएसम्र् सबिेै देख्न सक्ने गरी होडड ाग बोडार्म रमख्नु पनेि । 

१५.२. थिमनीय ननकमयर्म कमयारत प्रमववगधकिे नक्सम डडजमइन गना नपमउनेः 

नगरपमलिकमर्म कमयारत प्रमववगधक जनशस्क्तिे आफू कमयारत नगरपमलिकमको क्षेत्रलभत्र ननर्माण हुने 
भवनहरुको नक्सम ननर्माण र डडजमइन गना पमइने िैन । तर समवाजननक प्रयोजनकम िमगग आफू कमयारत 
न.पम.को िगमनीर्म ननर्माण हुने समवाजननक भवनहरुको नक्सम ननर्माण सपुररवेक्षण र डडजमइन गना यस 
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प्रमवधमनिे बमधम पगु्ने िैन । समिै परमर्शादमतमबमट डडजमइन गरीएको नक्समर्म सरे्त इस्न्जननयररङ 
कमउस्न्सिको नम्बर सहहत डडजमइनकतमािे प्रर्मझणत गनुापनेि । 

१५.३. फेरबदिको िमगग सचूनमः 

१५.३.१. भवन उपयोग फेरबदिको िमगग सचूनमः 

भवन उपयोग फेरबदिको िमगग सचूनम हदएर्म आवश्यक पने नक्सम तिम व्यहोरमहरु र्मत्र ननवेदन साँग 
पेश गनुापनेि । यस र्मपदण्डर्म व्यवथिम भएकम समर्मन्य भवन ननर्माणकम प्रमवधमनहरु थिक्चर तिम 
आगिमगग सरंक्षणर्म कुन ैप्रनतकूि असर नपने गरी ति हदइएकम फेरबदि गनुा परेर्म सचूनम वम भवन 
ननर्माण अनरु्नतको आवश्यकतम पने िैन । 

क) प्िमथटररङ र समनमनतनम र्र्ात कमया। 

ख) फ्िोररङ वम पनुः फ्िोररङ गने।  

ग) अकमाको सम्पवत्त तिम समवाजननक सडक तफा  बमहेक झ्यमि भेस्न्टिेटर र ढोकमहरु खोल्ने र बन्द गने। 

ि) ववरीबेकम इट्टमहरु, ढंुगमहरु आहद फेने । 

ङ) यस र्मपदण्ड अन्तगात पने गरी १.५ लर् भन्दम कर् उचमइको पमरमपीट र बमउन्ड्री पखमािको ननर्माण 
तिम पनुःननर्माण गने । 

च) अनरु्नत प्रमप्त उचमई भन्दम कर् नहुने गरी फल्स लसलिङको ननर्माण सरे्त रंगरोगन आहद कमया । 

ि) भ–ूउपयोग योजनम/जोननङ योजनमकम प्रमवधमनहरु साँग नबमझझने गरी क्षनत हुन ुअगमडडको जथत ैहुने गरी 
बमढी, बषमात, आगिमगग, भकुम्प वम अन्य कुन ैप्रमकृनतक ववपद्बमट क्षनतरीबथत भवनकम भमगहरुको पनुःननर्माण 
गने । 

ज) यस र्मपदण्ड अन्तगात हुने गरी लभत्री गमरोहरुको ननर्माण वम पनुःननर्माण गने। 

 

१६. भवन प्रयोजन फेरबदिः 

समर्मन्यतयम: भवनको जुन प्रयोजनको िमगग थवीकृनत लिइएको हो सोही प्रयोजनर्म उपयोग गरीन ुपदाि । 
तर कुन ै कमरणिे प्रयोजन पररवतान गनुापरेर्म नयमाँ प्रयोजनकम िमगग आवश्यक र्मपदण्ड परूम गरेर्म 
पररवतान गनुा पनमाकम कमरण सहहत ननवेदन पेश गनुापनेि । फेरवदिको िमगग सचूनम हदएर्म आवश्यक 
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पने नक्सम तिम व्यहोरमहरु ननवेदन साँग पेश गनुापनेि । यस र्मपदण्डर्म व्यवथिम भएकम प्रमवधमनहरु 
थिक्चर तिम आगिमगग सरंक्षणर्म कुन ै प्रनतकूि असर नपने गरी ननवेदन पेश गरेर्म नगरपमलिकमबमट 
जमाँचबझु गरी अनरु्नत प्रदमन गना सक्रकनेि । 

१७. भवन ननमााण अनमुनत शलु्कः 

 जुरीसाँग परमर्शा गरी न.पम.िे ननर्माण गरेको नक्सम पमस शलु्क र ननर्माण अवगधर्म सहरी 
पवूमाधमरको उपयोगको शलु्कको समिै िडरेी ववकमस सर्हू आवमस, फेरवदि/िप/सशंोगधत योजनम, योजनमहरु 
अध्यमवगधक गनाकम िमगग तोक्रकएको अन्य शलु्कहरु ननयर्मनसुमर लिन सक्नेि । 

१८. स्वीकृनत हदनेः 

१८.१. प्रक्रियमहरु 

क) जग्गम ववकमस/आवमस ववकमसको प्िमननङ्ग अनरु्नत हदने: आगधकमररक इस्न्जननयर, आक्रका टेक्टर र्मफा त 
प्िमननङ अनरु्नत तोक्रकएको ढमाँचमर्म जग्गमधनीिे नगरपमलिकमर्म आवेदन हदन ु पने ि । जग्गम 
ववकमस/आवमस ववकमस गना चमहने कम्पनी वम जग्गमधनीिे सगूचकृत इस्न्जननयर वम आक्रका टेक्चर वम 
प्िमनरद्वमरम तयमर गरीएको भ–ूउपयोग तिम भौनतक पवूमाधमर ववकमस सरे्त उल्िखे गरीएको योजनम पेश 
गनुापनेि । यसको थवीकृनत सम्बन्धी कमयाववगध नगरपमलिकमिे तोके अनसुमर हुनेि । 

ख) सगूचकृत इस्न्जननयर/आक्रका टेक्टबमट प्रर्मझणत हुनपुने: र्मपदण्ड अन्तगातकम प्रमवधमनहरुको अगधनर्म 
रही भवन ननर्माण वम जग्गम ववकमस योजनम तयमर गना अगधकमर सगूचकृत इस्न्जननयर र आक्रका टेक्टसाँग 
हुनेि। 

१८.२. योग्यतम तिम क्षर्तम: 

नगरयोजनमववद्/आक्रका टेक्ट/इस्न्जननयर/सपुरीवेक्षक/प्िम्बर/आगिमगग परमर्शादमतम/अवमान डडजमइनको योग्यतम 
तोक्रकए बर्ोस्जर् हुनेि । 

१८.३. ननर्माण रोक्कम तिम भत्कमउने: 

नगपमलिकमबमट इजमजत नलिईकन भवन ननर्माण गरेर्म नगरपमलिकमि ेत्यथतम कमया तत्कमि रोक्कम गना 
वम थवीकृत नक्सम बर्ोस्जर् ननर्माण नभएको देझखएर्म भत्कमउने आदेश हदन सक्नेि । 

ननजी तिम सथंिमगत भवन ननर्माण गने ननर्माण कर्ीहरुिे सपुररवेक्षकको सल्िमहर्म थवीकृत र्मपदण्ड र 
नक्सम अनसुमर गणुथतरीय कमया गरमउन ुपनेि । 
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१८.४. दण्ड सजमय: 

क) यहद पेशमगत आचमर सहंहतमबमट ववचलित भएको पमइएर्म वम कुन ै झुठो व्यहोरम हदएर्म वम कुन ै
त्यको अपर्मन गरेर्म वम योजनम/नक्सम प्रर्मझणत गना त्रटुी वम कृत्य गरेर्म वम भवन र्मपदण्ड र थवीकृत 
भवन योजनमको झखिमपर्म ननर्माण कमयाको सपुररवेक्षण/ननर्माण गरेर्म न.पम.िे यथतम नगर 
योजनमववद्/आक्रका टेक्ट/इस्न्जननयर/सपुरीवेक्षक/प्िम्बर/ननर्माणकर्ीिमई कमरवमही गने र कमिो सगूचर्म रमख्न े
अगधकमर हुनेि र सोको जमनकमरी नेपमि इस्न्जननयररङ पररषद्िमई हदनेि । 

ख) न.पम. बमट स्थवकृनत प्रमप्त भएतम पनन थवीकृती प्रदमन गदमा न.पम.को प्रमववगधकवमट कुन ैपनन सर्य 
भवन र्मपदण्डको उल्ििंन गरीएको, त्यको गित व्यमख्यम गरीएको, थवीकृनत हदइएको भन्दम फरक 
ननर्माण भएको, तोक्रकएको दथतमवेज तिम भवन ननयर्मविी साँग फरक हुने गरी ननर्माण गरीएको भेट्टमएर्म 
नगरपमलिकमि े उक्त थवीकृनतिमई बदर गना सक्न'को समिै उक्त स्थवकृनत प्रदमनको कमयार्म सगं्िन 
पेशमकर्ीिमई कमिो सचूीर्म रमखी ननजहरु ववरुद्ध कमरबमही गना सक्नेि। उक्त बबषयर्म र्दु्दम परे]को] 
अवथिमर्म र्दु्दम टंुगो निमगे सम्र् त्यथतम पेशमकर्ीिमई नयमाँ नक्समहरु पेश गने/ननर्माण गने अगधकमर 
हुनेिैन । नतनिमई कमिो सगूचर्म सर्मवेश गनुा अनि न.पम.िे कमननु बर्ोस्जर् कमरण देखमऊ आदेश जमरी 
गनेि । 

१८.५. अनमगधकृत ननर्माण ववकमस कमयाः 

अनमगधकृत ननर्माण/ववकमस कमया गरेकोर्म यथतम कमया भत्कमउने, ननर्माण थिििमई रोक िगमउने, प्रचलित 
कमननूको आधमरर्म कमननूी कमवमाही गने जथतम उपयकु्त कदर् नगरपमलिकमिे चमल्न सक्नेि । 

१९. ननमााण काया गदाा अपनाउनपुनन काया ववधधः 

१९.१. र्मपदण्ड अनसुमर ननर्माण कमया गनुापने दमनयत्वः 

जग्गमधनी वम र्न्जुरी वमिमिे यस र्मपदण्ड अनसुमर भवन ननर्माण कमया{को िमगग अनरु्नत प्रमप्त गरेको 
कमरण वम नक्सम तिम थपेलसक्रफकेशनहरु थवीकृत गरीएको कमरण वम भवन ननर्माण हुाँदम नगरपमलिकमिे 
ननरीक्षण गरीएको कमरणकै आधमरर्म ननज र्मपदण्ड बर्ोस्जर् भवन ननर्माण गने जवमफदेहहतमबमट र्कु्त 
भएको र्मननने िैन। ननजको जवमफदेहहतम भवन ननर्माण र्मपदण्ड बर्ोस्जर् भवन ननर्माण भ ैकमयासम्पन्न 
अनरु्नत प्रमप्त नहुनजेि कमयर् रहनेि। 
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१९.२. ननर्माण थििर्म कमगजमतहरु/दथतमवेजहरु रमख्नःे 

क  वगाको भवन ननर्माणको अनरु्नतको प्रनतलिपी देझखने गरी टमाँस गनुापनेि । अनरु्नत जमरी गरीएको 
सम्पवत्तर्म िमग ु हुने भवन र्मपदण्ड अनसुमर थवीकृनत नक्समहरु तिम थपेलशक्रफकेशनहरुको प्रनतलिपी रमख्न' 

पनेि। 

२०. काया सभपन्न भएको सचूनाः 

प्रत्यक िरधनीिे भवन अनरु्नतर्म वणान गरे अनसुमरको सम्पणूा प्रर्मणहरु ननर्माण कमया परुम भएको 
सन्दभार्म न.पम.र्म पेश गनुापनेि । कमया सम्पन्न भएको सचुनम िरधनीिे ननर्माण कमया र्मपदण्ड लभत्र 
रही समाँध लसर्मनमर्म वववमद नरहेर्म कमया सम्पन्न भएको प्िमनको २ प्रनत (थवीकृत योजनम पेश गदमा 
जथत ै एक प्रनत नगरपमलिकमिमई पेश गनुापनेि) यथतो सचूनमर्म ति हदइएको कमगजमतहरुको समिै 
तोक्रकएको शलु्क सिंग्न हुन ुपनेि । 

क) न.पम.को सब ैननरीक्षण प्रनतवेदनहरुको प्रनतलिपी 

ि) थिक्चर इस्न्जननयर/लसलभि इस्न्जननयरबमट भवन सहंहतम अनरुुप ननर्माण भएको प्रर्मण 

ङ) आवश्यकतम अनसुमर िरधनी आक्रका टेक्ट/इस्न्जननयरिे हथतमक्षर गरेको सब ैतफा बमट झखगचएको दईु सेट 
फोटोहरु  

च) न.पम.िे आवश्यक ठमनेको अन्य आवश्यक जमनकमरी/कमगजमतहरु 

ि) आफ्नो सपुररवेक्षण लभत्र पने र भवन ननयर्मविी तिम थवीकृनत भवन नक्समहरु अनसुमर सम्पन्न 
भएको जलर्न र्नुनको ढि, थयमनीटरी तिम खमनेपमनी आपनूत ा सम्बन्धर्म िरधनी र 
आक्रका टेक्ट/इस्न्जननयरबमट प्रर्मणपत्र । 

२१. भवन ननमााण सभपन्न प्रनतवेदन नभएका भवनहरु सावाजननक प्रयोजनमा बहािमा लिन नपाइने: 

सरकमरी ननकमय तिम नेपमि सरकमरको पणूा वम आंलशक थवमलर्त्वर्म सञ्चमलित ननकमयहरु तिम सगंहठत 
सथंिमहरुिे िर बहमिर्म लिन ु अनि नगरपमलिकम कमयमाियबमट बहमिर्म लिन िमगगएको भवन प्रचलित 
भवन सहंहतम तिम र्मपदण्ड अनसुमर भए नभएको जमाँच गरमएर भवन ननर्माण सम्पन्न प्रनतवेदन भएकम 
उपयकु्त भवन र्मत्र बहमिर्म लिन पमउनेिन ्। यस ववपरीत बहमि सम्झौतम गरेर्म सम्झौतम गने प्रर्खु 
व्यस्क्तगत रुपर्म स्जम्रे्वमर हुनेि । 
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२२. ननमााण मापदण्ड तथा भवन सहंहता ववपररत नक्सा ननमााण, स्रक्चरि डडजाइन र लसफाररस गना 
प्रनतबन्धः 

नगरपमलिकमिे भवन ननर्माणको कमया सम्पन्न प्रनतवेदन हदन ु अनि नक्सम डडजमइन गने वम ननर्माण 
सपुररवेक्षण गने प्रमववगधकबमट ननर्माण भएको भवन प्रचलित भवन सहंहतम तिम ननर्माण सम्बन्धी र्मपदण्ड 
अनसुमर भएको प्रर्मझणत गरमएर र्मत्र आफ्नम प्रमववगधकबमट सरे्त जमाँचपमस गरमई ननर्माण सम्पन्न 
प्रनतवेदन हदनपुनेि । र्मपदण्ड ववपरीत नक्सम तयमर एव ं थवीकृत गरेर्म तिम भवन सहंहतम ववपरीत 
भवनको Structural डडजमइन गरेर्म वम गित प्रर्मझणत गरेर्म यसको स्जम्रे्वमर सोही व्यस्क्त हुनेि । 
नक्समर्म नक्सम तयमर गने, डडजमइन गने, भवन सपुररवेक्षण गने प्रमववगधकको नमर्, नेपमि इस्न्जननयररङ 
कमउस्न्सि दतमा नम्बर उल्िेख गरी ननज आफैिे अननवमया रुपर्म दथतखत सरे्त गरेको हुन ुपनेि । समि ै
नक्सम प्रर्मझणतको िमगग लसफमररस गने नगरपमलिकम प्रमववगधक कर्ाचमरीिे सरे्त अननवमया रुपर्म आफ्नो 
नमर् र दथतखत सरे्त गरेको हुनपुनेि । भवन सहंहतम तिम ननर्माण र्मपदण्ड ववपरीत नक्सम प्रर्मझणतकम 
िमगग लसफमररस गने प्रमववगधक कर्ाचमरी, नक्सम तयमर गने, डडजमइन गने, सपुररवेक्षण गने तिम नक्सम तिम 
डडजमइन प्रर्मझणत गने प्रमववगधकिमई आवश्यक कमरवमहीको िमगग नगर प्रर्खुिे नेपमि इस्न्जननयररङ 
कमउस्न्सिर्म िेझख पठमउन ुपनेि । समिै यथतम प्रमववगधकिमई नगरपमलिकमिे कमिो सगुचर्म सरे्त रमखी 
नमर् समवाजननक गनुापनेि । 

२३. नगरपालिकामा ससं्थागत भवन तथा (क) वगा एव ंदशहजार वगाकफट भन्दा बढी िेत्रफि भएको भवन 
ननमााणको अनमुनत हदन ुअनघ लसफाररस आवश्यक पनन:  

नगरपमलिकमिे नगरक्षते्र लभत्र ननर्माण हुने सथंिमगत भवन तिम १०००० वगा क्रफट भन्दम बढी क्षेत्रफि 
भएकम भवनहरुको नक्समपमस गदमा नगर प्रर्खु को अध्यक्षतमर्म प्रशमसकीय अगधकृत सदथय सगचव रही 
नक्सम शमखम प्रर्खु र नमपी अगधकृत सदथय रहेको सलर्नतको लसफमररसर्म र्मत्र नक्सम पमस गना' पनेि । 
तर नगरपमलिकमको ननणायबमट जुनसकैु वगाकम भवनर्म प्रमववगधक सलर्नतको लसफमररस आवश्यक पने 
व्यवथिम गना सक्नेि । नगर प्रर्खु/ प्रर्खु प्रशमसकीय अगधकृत र नमपी अगधकृत बमहेक उक्त सलर्नतर्म 
रहने सदथयहरु नेपमि इस्न्जननयररङ कमउस्न्सिर्म दतमा भएको हुनपुनेि । प्िमननङ परलर्ट, Structural 
Permit तिम वमतमवरणीय परीक्षणको हकर्म सम्बस्न्धत ऐन ननयर्मविीिे तोकेको व्यवथिम अनसुमर न ै
गनुापनेि । 

२४. भवन ननमााणको आलंशक अनमुनतः 

भवन ननर्माणको अनरु्नत हददम सम्पणूा भवनको अनरु्नत नहदई पहहिो पटक डड.वप.सी. िेभि सम्र्को 
र्मत्र अनरु्नत प्रदमन गरीनेि । भवन र्मपदण्ड तिम सहंहतम अनसुमर सो डड.वप.सी. भए नभएको 
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सपुररवेक्षण गरी क, ख र ग वगाको भवनको हकर्म भवनको थवमलर्त्वकतमािे ननयकु्त गरेको थिमनीय 
सरकमर सचंमिन ऐन २०७४ को दफम २७, ४३ र ४४ िे तोकेको योग्यतम पगेुको सपुररवेक्षकबमट सरे्त 
प्रर्मझणत गरी र्मपदण्ड र सहंहतम अनसुमर भएर्म र्मत्र र्मगिल्िो तिमको अनरु्नत प्रदमन गरीनेि । 
नगरपमलिकमिे उपरोक्त प्रक्रियम परूम गरी ननवेदन प्रमप्त भएको लर्नतिे बढीर्म २५ हदन लभत्र ननवेदनको 
टंुगो िगमउनिे . 

२५. भवन ननमााणको आलंशक ननमााण सभपन्न प्रनतवेदनः 

भवन सहंहतम र र्मपदण्डको पररगध लभत्र रही भवन ननर्माणको थवीकृनत प्रदमन गरीएको अवगध लभत्र 
ननर्माण कमया सम्पन्न हुन नसकेर्म भवनको जनत तिमको कमया सम्पन्न भएको ि सो को ननर्माण 
सम्पन्न प्रर्मणपत्र प्रदमन गना सक्रकनेि । यसरी ननर्माण सम्पन्न प्रर्मण पत्र लिइसकेपनि िप ननर्माण 
गनुापदमा नक्सम पमसको शरुु अनरु्नतको म्यमद गजु्रेर्म पःुन अनरु्नत लिन ुपनेि । 

२६. भ–ूउपयोग योजना कायाान्वयनः 

नगरपमलिकमिे भलूर् व्यवथिम, सहकमरी तिम गरीबी ननवमरण र्न्त्रमिय तिम थिमनीय सरकमर सचंमिन ऐन, 

२०७४ िे तोकेको प्रक्रियम परुम गरी नगर क्षेत्रर्म पणुा वम आंलशक रुपर्म भ–ूउपयोग योजनम कमयमान्वयनर्म 
ल्यमउन सक्नेि । यसरी भ–ूउपयोग योजनम ननर्माण भएपनि तोक्रकएको क्षते्रर्म तोक्रकएको प्रयोजनको िमगग 
र्मत्र भवन ननर्माण इजमजत हदइनेि । 

२७. जोखीम यकु्त सरंचना तथा पखााि भत्काउनेः 

नगरपमलिकमिे आफ्नो क्षते्रर्म रहेकम जोझखर्यकु्त तिम सडक आवमगर्नर्म बमधम उत्पन्न गरमउने पखमािहरु 
तत्कमि भत्कमउन आदेश हदन सक्नेि । िरधननिे सो सरंचनम नभत्कमएर्म िरधननकै खचार्म 
नगरपमलिकमिे न ैभत्कमई आवमगर्निमई सहज तलु्यमउनेि । समिै नयमाँ पखमाि िगमउाँ दम नगरपमलिकमिे 
तोक्रकएको र्मपदण्ड बर्ोस्जर्को डडजमइन पशे गरी सेट ब्यमक िोडरे र्मत्र ैिगमउने अनरु्नत प्रदमन गनेि । 
तर आफ्नो ननजी थवमलर्त्वको जग्गम लभत्र समवाजननक आवमगर्निमई प्रनतकुि प्रभमव नपने गरी रुख 
बबरुवमको हररत बमर िगमउन सक्रकनेि । सडकको क्षते्रमगधकमर तिम उक्त सडकको सेटब्यमकर्म पने टप, 

बमदािी िगमयतकम सरंचनमहरु सरे्त भत्कमउन ुपनेि । 
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२८. भवन सहंहता तथा मापदण्ड पािना नगरी सावाजननक भवन ननमााण गनन सावाजननक ननकायका 
म्जभमेवार पदाधधकारीिाई काबााही गननः 

रमस्रिय भवन सहंहतमिे] थवीकृनत भवन र्मपदण्ड ववपरीत हुने गरी समवाजननक ननकमयको िगमनीबमट भवन 
ननर्माण गरेर्म वम नक्सम पमस नगरी भवन ननर्माण गरेर्म नगरको कमयापमलिकम बठैकबमट ननणाय गरी 
यसर्म सिंग्न पदमगधकमरीको नमर् सरे्त समवाजननक गरी ननजहरुिमई कमबमाही गने ननकमयर्म त्यथतम 
पदमगधकमरीिमई कमबमाहीको िमगग िेखी पठमइन्ि । 

२९. सडकको िते्राधधकार लभत्र बनेका गरै काननुी सरंचनाहरु हटाउने/नक्सापास गननः 

सडकको क्षते्रमगधकमर लभत्र बनेकम गरै कमननुी सरंचनमहरुिमई शनू्य सहनशीितमको नीनत अपनमई भत्कमइने 
ि । आगमर्ी हदनर्म सडकको अनतिर्णिमई हटमई यसको ववथतमर कमयािमई ननरन्तरतम हदइनेि । 

३०. भवन ननमााणमा बन्देजः 

जोझखर् नक्समंकनकम आधमरर्म स्जल्िम दैवी प्रकोप उद्धमर सलर्नतिे बमढी, पहहरो, भकू्षय आहद जोझखर्कम 
आधमरर्म जोझखर्यकु्त क्षेत्रको पहहचमन गरी सो क्षेत्रर्म भवन ननर्माण गना प्रनतबन्ध िगमउन 
नगरपमलिकमिमई लसफमररस गरेर्म उक्त क्षते्रर्म नगरपमलिकमिे भवन ननर्माण गना प्रनतवन्ध िगमउनेि । 

३१. खुल्िा िेत्र सभबन्धी व्यवस्थाः 

नगरपमलिकमिे आफ्नो क्षेत्रर्म रहेकम समवाजननक तिम सरकमरी जग्गमहरुको सरंक्षण गनुापनेि । त्यथतम 
जग्गमहरुिमई खलु्िम क्षेत्रको रुपर्म िोषणम गरी सो क्षेत्रर्म समवाजननक हररयमिी पमका  तिम उधमनहरुर्म 
रुपमन्तरण गनुापनेि। 

३२. भ–ूउपयोग िेत्र ननधाारणः 

िडरेी ववकमस, समर्हूहक आवमस, सयंकु्त आवमस जथतम आवमसीय क्षेत्रहरु र गहै्र आवमसीय क्षेत्रहरुको िमगग 
उपयोग, कभरेज, फ्िोर एररयम रेलसयो (फमर), सेट ब्यमक, खुल्िम ठमउाँ , उचमई, आवमसीय इकमइहरुको सखं्यम, 
तिम पमक्रका ङ र्मपदण्ड योजनम/जोननङ प्िमन/र्मपदण्ड कोड वम सहरी ववकमस योजनम तजुार्म तिम 
कमयमान्वयन र्मपदण्डर्म व्यवथिम भएको प्रमवधमनहरु बर्ोस्जर् हुनेि । यहद यो सवमिहरुर्म केही व्यवथिम 
गरीएको नभएर्म वम व्यमख्यमको आवश्यकतम परेर्म न.पम.को ननणाय अस्न्तर् हुनेि । 
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३३. भवन ननमााणमा ननयन्त्रणको व्यवस्थाः 

यस कमयाववगधको र्खु्य ववषय वथत ुभवन उपयोग क्षते्र लभत्रकम भवनहरुको िमगग (आन्तररक व्यवथिमहरु 
बमहेक) भवन र्मपदण्ड अनसुमर कमयर् रमख्न े हो । भवन ननर्माण र्मपदण्ड बनी नसकेकम क्षेत्रहरुर्म 
वमथतववक आवश्यकतम तिम समन्दलभाक ननयर्हरुको आधमरर्म न.पम.िे आवश्यक व्यवथिम गने ि । 

३४. ववशषे उपयोगका िेत्रहरुः 

३४.१ आवमसीय उपयोग क्षेत्रः 

आवमसीय क्षते्रिमइ िडरेी ववकमस वम समर्हूहक आवमसको रुपर्म ववकमस गरीन्ि । िडरेीको समईज प्रत्येक 
िडरेीर्म हुने आवमस ईकमइहरु सेटव्यमकहरु भवनको तिम सखं्यम/उचमई को सन्दभार्म ववकमसको थवरुप 
कथतो हुनपुिा ननक्र्यौि गना िनत्वको ढमाँचम (उच्च, र्ध्य, उच्च, न्यनू, र्ध्य वम न्यनूतर् िनत्वहरु) 
ननधमारण गरीएको हुन्ि । गरुुयोजनमर्म व्यवथिम भए बर्ोस्जर्कम नम्स तिम र्मपदण्ड अनसुमर सहरी तिम 
समर्मस्जक पवूमाधमरहको व्यवथिम गरीन्ि। िेआउट योजनमहरुर्म समर्मस्जक तिम सहरी पवूमाधमरिमई 
आवश्यक पने ववलभन्न समइटहरु/प्िटहरु देखमइएको हुन्ि। नक्समहरु थवीकृत गदमा ववलभन्न 
उपयोग/क्रियमकिमपहरुको िमगग र ववलभन्न समइजकम िडरेीहरुकम िमगग बनमइएकम ववकमस ननर्माण 
नम्सहरुको प्रयोग गररन्ि । 

३४.२. गरै आवासीय उपयोग िेत्रः 

३४.२.१. िमत्रमबमसः 

 अगधकतर् रीबमउण्ड कभरेज ५० प्रनतशत 

 अगधकतर् फ्िोर एररयम अनपुमत २.०० 

३४.२.३. पमहुनम िर, बोडड ाङ तिम िजहरुः न्यनूतर् िडरेीको समइज ५०० वगा लर्. 

 रीबमउण्ड अगधकतर् ४० प्रनतशत कभरेज ४० प्रनतशत 

 अगधकतर् फ्िोर एररयम अनपुमत १.५ 

३४.२.४. धर्ाशमिम तिम रमबत्र बमसः 

 न्यनूतर् िडरेीको समईज ८०० ब.लर्. 
 अगधकतर् रीबमउण्ड कभरेज ४० प्रनतशत 

 अगधकतर् फ्िोर एररयम अनपुमत १.५ 
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३४.२.५. थिमनीय पसिहरुः 

 अगधकतर् रीबमउण्ड कभरेज ६० प्रनतशत 

 अगधकतर् फ्िोर एररयम अनपुमत १.५ 

३४.२.६. समर्दुमनयक केन्द्रः 

 अगधकतर् रीबमउण्ड कभरेज ४० प्रनतशत 

 अगधकतर् फ्िोर एररयम अनपुमत १.५ 

३४.६ समर्दुमनयक सिं सथंिम 

 अगधकतर् रीबमउण्ड कभरेज ६० प्रनतशत 

 अगधकतर् फ्िोर एररयम अनपुमत १.५ 

३४.३. िोक व्यमपमर/गोदमर्िर ननर्माणः 

 अगधकतर् रीबमउण्ड कभरेज ४० प्रनतशत 

 अगधकतर् फ्िोर एररयम अनपुमत १.५ 

३४.४. पेिोि पम्पहरुः पेिोि पम्प तिम र्र्ात सभंमर सेवम केन्द्र (सलभास थटेशन) हरुकम िमगग 

क) सडक चोकबमट न्यनूतर् दरुीः  

 ३० लर्. भन्दम कर् चौडमई भएकम समनम सडकहरुको िमगग ५० र्ी. 
 ३० लर्. भन्दम बढी चौडमई भएकम ठूिम सडकहरुको िमगग १०० लर्. 

ख) नयमाँ पेिोि पम्पहरुः 

 रीबमउण्ड कभरेज २० प्रनतशत 

 अगधकतर् उचमई ६ लर्. 
 क्यमनोवप अनरु्नत हदन सक्रकने । रीबमउण्ड कभरेज बरमवर सेट ब्यमक रेखम लभत्रको बरमबर सम्र् 

 अगमडडको सेट ब्यमक न्यनूतर् ६ लर्. 
 सम्बस्न्धत ननकमयबमट (उधोग र्न्त्रमिय, आयि ननगर्, सडक ववभमग आहद) बमट स्थवकृत भएको 

हुनपुने । 
 

 अगधकतर् Floor Area अनपुमत २.०० 
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३४.५. होटेिः 

 अगधकतर् रीबमउण्ड कभरेज ४० प्रनतशत 

 अगधकतर् फ्िोर एररयम अनपुमत १.५ 
 बेसर्ेन्ट यहद पमक्रका ङ सेवमहरुर्म उपयोग भएर्म भए फ्िोर एररयम अनपुमतर्म सर्मवेश गना नपने।  

३४.६. औधोगगक क्षेत्रः 

 सर्हू उधोग र सेवम केन्द्र न्यनूतर् प्िट समइज २००० ब.लर्. 
 अगधकतर् रीबमउण्ड कभरेज ३० प्रनतशत 

 बेसर्ेन्ट यहद पमक्रका ङ सेवमहरुर्म उपयोग भएको भए फ्िोर एररयम रेलसयोर्म सर्मवेश गना नपने। 
 अगधकतर् floor area तोक्रकए अनसुमर  

३४.७. सरकमरी कमयमाियहरु, एकीकृत कमयमािय कम्प्िेक्सः 

 अगधकतर् रीबमउण्ड कभरेज ५० प्रनतशत 

 अगधकतर् फ्िोर एररयम अनपुमत १.७५ 
 एकीकृत कमयमािय कम्पिेक्सर्म केन्द्रीय सरकमरी कमयमािय थिमनीय सरकमरी कमयमािय, समवाजननक 

स्जम्र्ेवमरीकम कमयमाियहरु तिम अदमितहरु सर्मवेश हुनेि । 
 अगधकतर् फ्िोर एररयम तोक्रकए अनसुमर 

३४.८. थवमथ्य सथंिमहरुः 

थवमथ्य सथंिमहरुको हकर्म नेपमि सरकमर थवमथ्य तिम जनसखं्यम र्न्त्रमियिे थवीकृत गरेको “ननजी 
तिम गरै सरकमरी थवमथ्य सथंिम थिमपनम सचंमिन नीनत, र्मपदण्ड एव ंपवूमाधमर ननदेलशकम” अनसुमर हुनेि। 
उक्त ननदेलशकमर्म उल्िेख नभएकम ववषयहरुकम हकर्म ति िेझखएकम र्मपदण्ड अनसुमर गनुापने ि । 

३४.८.१. अथपतमिः 

 न्यनूतर् प्िट समइज ३००० ब.लर्. 
 अगधकतर् फ्िोर एररयम अनपुमत १.२५ 
 अगधकतर् रीबमउण्ड कभरेज ३५ प्रनतशत 
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थवमथ्य सवुवधमहरुको िमगग नम्साहरुर्म अत्यमवश्यक कर्ाचमरीहरुको आवमसको िमगग प्रयोगर्म ल्यमइने क्षेत्र 
हदइएको ि । त्यथतो क्षते्रर्म सर्हू आवमसको िमगग तोक्रकएको ववननयर् िमग ुहुनेि । 

जलर्न तिम र्नुन बेशरे्न्ट र रीबमउण्ड कभरेजको ववथतमरिमई अनरु्नत हदइने ि र यसिमई पमक्रका ङ तिम 
सेवमहरुको िमगग प्रयोग गरीन्ि भने फ्िोर एररयम लभत्र गणनम गरीदैन । 

३४.८.२. थवमथ्य केन्द्र/नलसाङ होर्ः 

 अगधकतर् रीबमउण्ड कभरेज ३५ प्रनतशत। 
 अगधकतर् फ्िोर एररयम अनपुमत २.०। 
 वेशरे्न्ट अथपतमिर्म जथत ैहुनेि । 

३४.८.३. शकै्षक्षक सथंिमहरुः 

शकै्षक्षक सथंिमहरुकम हकर्म नेपमि सरकमर लशक्षम र्न्त्रमियिे स्थवकृत गरेको तत ् सम्बन्धी ननयर्मविी 
अनसुमर हुनेि । त्यथतम ननयर्मविीर्म उल्िेख नभएकम ववषयहरुकम हकर्म ति िेझखएको र्मपदण्ड 
अनसुमर गनुापने ि । 

३४.८.४. नसारी ववद्यमिय, प्रमिलर्क ववद्यमिय तिम उच्च र्मध्यलर्क ववद्यमियः 

 अगधकतर् रीबमउण्ड कभरेज ४० प्रनतशत 

 अगधकतर् फ्िोर एररयम अनपुमत १.२५ 
 वेशरे्न्ट जलर्न तिमको र्नुन र रीबमउण्ड कभरेजको अगधकतर् लसर्मसम्र् र ननर्माण गरीएर्म 

फ्िोर एररयम अनपुमतर्म गणनम गरीनेि । 

३४.८.५. र्हमववद्यमियः 

अगधकतर् रीबमउण्ड कभरेज ३० प्रनतशत 

अगधकतर् फ्िोर एररयम अनपुमत १.२५ 

 अगधकतर् रीबमउण्ड कभरेज र फ्िोर एररयम रेलसयो भवनको िमगग िुटयमइएको क्षते्रफिको 
आधमरर्म र्मत्र गणनम गरीने ि । 

 उल्िेझखत कम्प्िेक्सहरुर्म प्िटको कुि क्षेत्रफि ति हदइए अनसुमर बमाँडफमड गरीने ि । 
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क) ववद्यमिय/र्हमववद्यमिय भवन क्षेत्रफि 

ख) खेि र्दैमन क्षेत्र 

ग) पमक्रका ङ क्षेत्र 

ि) आवमसीय तिम िमत्रमवमस क्षेत्र 

३४.९. शकै्षक्षक तिम अनसुन्धमन केन्द्रः 

१०० रोपनी वम सो भन्दम बढी क्षते्रफि भएकम ठूिम क्यमम्पसहरु 

 यी ववननयर्हरु अन्तगात ववश्वववद्यमियहरु, इस्न्जननयररङ तिम र्डेडकि र्हमववद्यमियहरु र अन्य 
शकै्षक्षक तिम अनसुन्धमन केन्द्रहरु सरे्त पदािन ्। क्यमम्पसिमई तीन भमगर्म ववभमजन गरी ति 
िेझखए अनसुमर कमयाबबगध िमग ुगरीनेि । 

 प्रशमसन सहहत शकै्षक्षक (कूि जग्गमको क्षते्रफि ४५ प्रनतशत) अगधकतर् रीबमउण्ड कभरेज ३० 
प्रनतशत अगधकतर् फ्िोर एररयम अनपुमत १.२५ । 

 जलर्न तिम र्नुन बेशरे्न्ट  रीबमउण्ड कभरेजको ववथतमरिमई अनरु्नत हदइनेि र यसिमई पमक्रका ङ 
तिम सेवमहरुको िमगग प्रयोग गरेर्म भने फ्िोर एररयम अनपुमत लभत्र गणनम गरीदैन। 

 आवमसीय क्षते्र (कूि जग्गमको ३० प्रनतशत क्षते्रफि) र सर्हू आवमसको िमगग व्यवथिम गरीए 
अनसुमरको सव डडलभजन ववननयर्हरु यहमाँ पनन िमग ुहुनेि । 

 खेिकुद तिम समाँथकृनतक क्रियमकिमपहरु (कूि जग्गमको २५ प्रनतशत)M अगधकतर् रीबमउण्ड कभरेज 
२० प्रनतशत अगधकतर् फ्िोर एररयम अनपुमत ०.५ 

 पमका हरु तिम ल्यमण्डथकेप (कूि जग्गमको १५ प्रनतशत क्षेत्रफि)M उपयकु्त ल्यमण्डथकेप योजनम यस 
क्षेत्रको िमगग तयमर पमनुा पने हुन्ि । 

३४.१०. अडडटोररयर्/समर्दुमनयक हिः 

 अगधकतर् रीबमउण्ड कभरेज ३५ प्रनतशत 

 अगधकतर् फ्िोर एररयम अनपुमत १.० 

३४.११. धमलर्ाक थििहरुः 

 अगधकतर् रीबमउण्ड कभरेज ४० प्रनतशत 

 अगधकतर् फ्िोर एररयम अनपुमत १.० 
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 जलर्न तिम र्नुन बेशरे्न्ट र रीबमउण्ड कभरेजको ववथतमरिमई अनरु्नत हदइनेि र यसिमई पमक्रका ङ 
तिम सेवमहरुको िमगग प्रयोग गरीएर्म फ्िोर एररयम अनपुमत लभत्र गणनम गरीदैन । 

३४.१२. सरुक्षम सम्बन्धी सेवमहरु 

३४.१२.१. प्रहरी चौकीः 

 अगधकतर् रीबमउण्ड कभरेज ५० प्रनतशत 

 अगधकतर् फ्िोर एररयम अनपुमत १.२५  

३४.१२.२. सरुक्षमकम दृस्रटकोणिे सवेंदनशीि क्षते्रहरुः ननम्न क्षेत्रहरुिमई सरुक्षमकम दृस्रटकोणिे सवेंदनशीि 
क्षेत्रको रुपर्म रमख्न सक्रकन्ि । 

क) सरुक्षम सम्बन्धी सरकमरी ननकमयहरु जथत ैनेपमि प्रहरी, नेपमिी सेनम, सशथत्र प्रहरी आहद  

ख) प्रर्खु प्रशमसननक सरकमरी कमयमाियहरु जथत ैस्जल्िम प्रशमसन कमयमािय, अदमितहरु, कमरमगमरहरु, तिम 
अन्य सरकमरी ननकमयहरु 

ग) प्रर्खु रमजननैतक पदमगधकमरी, सवंधैमननक ननकमयकम पदमगधकमरी, सरकमरिे तोकेको अन्य ववलशरट 
र्हमनभुमवहरुको आवमस क्षते्र 

ि) खमनेपमनीको भण्डमरण वम र्हुमनको क्षेत्र, ववधुत, उत्पमदन गहृ, दरूसञ्चमरको प्रसमरण टमवर, पेिोलियर् 
पदमिा भण्डमरण थिि आहद  

ङ) नेपमि सरकमरिे तोकेको अन्य सवंेदनशीि क्षेत्रहरु 

३४.१३. समवाजननक तिम अधा समवाजननक क्षते्रहरुः 

ववशषे ननयर्÷ववननयर्हरु नभएकम क्षेत्रहरुको िमगग समर्मन्यतः अगधकतर् रीबमउण्ड कभरेज ३५ प्रनतशत 
अगधकतर् फ्िोर एररयम अनपुमत १.० । 

३४.१४. फुटसि: 

फुटसि ननर्माण गदमा फुटसिको िम्वमई ३८ लर्.-४२ लर्. र चौडमइ २०लर्.-२५लर्. हुन ुपदाि। समिै कपडम 
फेने कोठम‚ चपी तिम दईु पमङरीबें र चमर पमङ्गें सवमरी समधनको िमगग पमक्रका ङको सरे्त डडजमइन तिम 
व्यवथिम गरेको हुन ुपनेि । 
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३४.१५. स्थवलर्ङ पिु:  

स्थवलर्ङ पिु: ननर्माण गदमा बयरक र बच्चमहरुिमई िुट्टै स्थवलर्ङ पिु ननर्माण गनुा पदाि। समि ै
Filteration plant‚ Sedimentation Tank‚ Balancing Tank, कपडम फेने कोठम‚ चपी तिम दईु पमङरीबें 
र चमर पमङ्गें सवमरी समधनको िमगग पमक्रका ङको सरे्त डडजमइन तिम व्यवथिम गरेको हुन ुपनेि । 

३४.१६. पिु हमउस: 

पिु हमउस ननर्माण गदमा चपी तिम दईु पमङरीबें र चमर पमङ्गें सवमरी समधनको िमगग पमक्रका ङको सरे्त 
डडजमइन तिम ब्यवथिम गरेको हुन ुपनेि । 

३४.१७. ड्रमइलभङ सेन्टरः 

ड्रमइलभङ सेन्टर ननर्माण गदमा standard size अनसुमर डडजमइन तिम व्यवथिम गरेको हुन ुपनेि । 

३४.१८ िमग ुगना सक्रकने व्यवथिमः 

३४.१८.१ िमग ुगना सक्रकनेः 

सम्पदम थििहरुको सरंचनम तिम सम्बद्ाधन ऐनतहमलसक तिम परुमतमस्त्वक र्हत्वकम भवनहरु, किमकृनतहरु, 

थिक्चरहरु, सनु्दरतम, वमथतकुिम, समाँथकृनतक वम वमतमवरणीय रुपर्म र्हत्वपणूा प्रकृनत (सम्पदम भवनहरु तिम 
सम्पदम थििहरु) वमतमवरणीय र्हत्वकम प्रमकृनतक थवरुप भएकम क्षते्रहरु र सनु्दर दृश्य भएकम ठमउाँ हरु 
सर्मवेश हुने िन ्। 

यो कमयाबबगध ति हदइएकम सम्पदम थििहरुर्म िमग ुहुनेिः 

 ऐनतहमलसक वमथतकुिम, सनु्दर, समाँथकृनतक वम वमतमवरणीय वम परुमतमस्त्वक र्हत्वकम भवनहरु, 

किमकृनतहरु, थिक्चरहरु, सडकहरु भएकम थििहरु  

यसपनि सगूचकृत सम्पदम भवनहरु सगूचकृत सम्पदम थििहरु भनी सम्बोधन गरीनेि M 

 पववत्र गचहमनहरु, पवातहरु, जिकुण्ड (यसको वरपरको क्षेत्र सरे्त) खलु्िम क्षेत्रहरु, वन क्षते्र आहद 
जथतम (यसपनि सगूचकृत प्रमकृनतक ववशषेतम भएकम थििहरु भनी सम्बोधन गरीने सब ैथिमनहरु) 
उपयकु्त क्षते्रहरु सरकमरिे जमरी गने सचूनमर्म सगूचकृत गरीने वम नगर ववकमस 
सलर्नत/प्रमगधकरण/नगरपमलिकमको योजनमर्म पहहचमन गरीनेि । 
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३४.१९.सम्पदम भवनहरुर्म धनीहरुको जवमफदेहहतम: 

सम्पदम भवनहरु र सम्पदम थििहरु वम सम्पदम र्मगाहरुर्म रहेकम भवनहरुकम ननयलर्त र्र्ात सभंमर गनुा 
सम्बस्न्धत जग्गम धनीहरुको कताव्य हुनेि । सरकमर वम नगरपमलिकमको थवमलर्त्वर्म रहेकम भवनहरु बमहेक 
अन्य भवनहरुको र्र्ात सभंमरको कमयार्म न.पम.को जवमफदेहहतम हुने िैन । 

३५. ववकास/पनुववाकास/ममात आहद कायामा रोकः 

क) न.पम.को पवूा थवीकृनत बेगर उपरोक्त स"चीकृत भवनहरु वम सगूचकृत थििहरु वम प्रमकृनतक क्षते्रर्म 
भवनको रंगरोगन, ववशषे थवरुपर्म फेरबदि गने वम प्िमरटर गने वम कुन ैभमगिमई भत्कमउने कमया गना 
हदइने िैन । यथतम अनरु्नतहरु प्रदमन गदमा सम्बस्न्धत ननकमयिे सरकमरिे गठन गरेको सम्पदम सम्बधान 
सलर्नत वम परुमतत्व ववभमगको रमय सझुमव लिनपुनेि र सो सलर्नत वम ववभमगि ेहदएको सल्िमह अनसुमर 
कमया गनुापनेि । 

ख) सगूचकृत भवनहरु (सगूचकृत र्मगा वम थििर्म रहेको) वम सगूचकृत प्रमकृनतक थवरुप भएकम क्षेत्रहरुको 
सीर्मनमर्म फेरबदि गदमा भत्कमउने वो फेरबदि/िप गना अनरु्नत हदन ु भन्दम अगमडड जन-समधमरणबमट 
असहर्नत वम सझुमवहरु आह्वमन गररन ुपदाि । 

३६. सडक चौडाईः 

नगरको योजनम/जोननङ योजनम/ववकमस योजनम वम ि ेआउट अन्तगातकम ववधर्मन सडकहरु चौडमई गने 
कमया गदमा ववधर्मन सम्पदम भवनहरु वम सगूचकृत प्रमकृनतक थवरुप भएको क्षते्रहरुर्म असर गना सक्ने 
भवनहरुकम सम्बन्धर्म ववचमर प¥ुयमईनेि । 
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नगरपालिकाबाट घरनक्सा पास गदाा तोककएको सडकको मापदण्ड (सटे ब्याक बाहेक) 

֎   क वगा 
 

केन्द्र ववन्दबुमट ११ लर्टर 
क. दक्षक्षणढोकम- समाँखु सडक 

֎ ख वगा 
 

 

 

 

 

 

केन्द्र ववन्दबुमट ५.५ 
लर्टर 

क. पेप्सीकोिम- ब्रम्हखेि सडक  

ख. बोड ेनोलिङ्ग- सडक  

ग. नतवमरी टोि- चमाँग ुसडक  

ि. गमन्धी, र्महमनटमर,र्िूपमनी सडक  

ङ. कमगेश्वरी चिपि सडक  

च. सनु्दरीजि आिमपोट सडक 

ि. गोठमटमर र्महमदेवथिमन, अगधकमरी गमाँउ हुदै ठुिमिर बथतकेो हढक 
सडक 

ज. गोठमटमर, र्िूपमनी के. सी. गमाँउ हुदै लर्िनचोक सडक 

झ. नयमाँ पमटी कृरण चद्र  सडक 

ञ. वववप चोक भद्रवमस सडक 

ट. समतिट्टे गचसमपमनी सडक 

ठ. ब्रह्र्खेि कमगेश्वरी सडक 

֎ ग वगा सडक 
 

 

 

 

क समतिट्टे वपपिबोट सडक 

ख आिमपोट सयुार्ण्डिी ईन्द्रमयणी सडक 
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ग समतिट्टे अगधकमरी गमाँउ सडक केन्द्र ववन्दबुमट ४ लर्टर 

ि आिमपोट कृरणचौर हुदै ठुिमहढक सडक 

ङ िट्टेखोिम हुदै िमलिकम ईन्द्रfयणी सडक 

च गमन्धी ववरेन्द्र चोक हुदै र्िुपमनी  सडक  

ि सनु्दरीजि ढकमि गमाँउ कूाँ वमरटोि हूदै समतिट्टे  सडक 

ज गणेशर्मन प्रनतरठमन हंूदै ढकमिगमाँउ जमने सडक  

झ. िलि लर्िनचोक  र्िुपमनी सडक 

ञ. गणेशर्मन प्रनतरठमन हुदै समनीटमरी कृरण र्स्न्दरजमने सडक 

֎ ि वगा  

क. पेप्सी गजरकोट लसखंडम गमाँउ जमने सडक  

केन्द्र ववन्दबुमट ३ लर्टर ख. आिमपोट दधेुगमाँउ जमने सडक 

ग. कमभे्रपुाँवमर गमउ सडक 
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३७. खोिा/नदी, कुिो, ताि ककनारामा ननमााण गनन सभबन्धमाः 

आफ्नो अगधकमर क्षते्र लभत्र न.पम.िे खोिम, कुिो, नदी र तमि आहदको क्रकलसर् िुट्यमई ननर्माण सम्बन्धी 
प्रमवधमन रमझखनेि । समर्मन्यतयम खोिम, नदी, तमि, कुिो आहद साँग जोडडएको जग्गमर्म ननर्माण कमयाको 
अनरु्नत हददम ननम्नमनसुमर गरीनेि: 

३७.१. खोिम/ नहद क्रकनमरबमट सेटब्यमक: 

 वमगर्ती नदी क्रकनमर बमट दबु ै तफा  २०/२० र्ी र त्यसपनि  १.५ र्ी सटे  ब्यमक िोडरे र्मत्र 
ननर्माण कमया पमइनेि । 

 र्महमदेव नदी क्रकनमरबमट  दबु ै तफा  १०/१० र्ी र त्यपनि १.५ र्ी सेटब्यमक िोडरे र्मत्र ननर्माण 
कमया गना पमईन्ि । 

 र्नोहरम नदी क्रकनमरबमट दवू ैतफा  २०/२० र्ी र त्यसपनि १.५ र्ी स6ेब्यमक िोडरे र्मत्र ननर्माण 
कमया गना पमइने  ि । 

 खोल्सी क्रकनमरबमट  ५/५  र्ी र त्यसपनि १.५ र्ी/ १.५ र्ी सेटब्यमक हुनेि ।  
 रमजकुिो /कुिोको अगधकमर क्षेत्र (Right of Way) केन्द्रबमट ४/४ र्ी हुनेि । 
 रमजकुिो /कुिोको अगधकमर क्षेत्र लभत्र पनेगरी कुनपैनन सरंचनम ननर्माण गना पमईनेिैन । 
 पोखरी जिमशयको डडिबमट भवन ननर्माण गनुापदमा ५ र्ी सेटव्यमक िोडरेर्मत्र भवन ननर्माण गना 

पमइनेि । 

३७.१.१. समवाजननक पमनीको र्हुमन र ननकमसिमई असर पनेगरी कुन ैसरंचनम ननर्माण गना हदईने िैन । 

३७.१.२. नदी उकमसबमट आएको जलर्नर्म समवाजननक सडक,ढि  र उधमन बमहेक कुन ैसरंचनम ननर्माण गना 
हदईने िैन । 

३८. बबधुत प्रसारण िाइन नम्जकमा ननमााण गनन सभबन्धमाः 

बबधुत प्रसमरण िमइनर्म तपलशि बर्ोस्जर्को सेटब्यमक दरुी कमयर् गरीनेि । 

क) २२० V  वम ४०० V ववतरण िमइनर्म  – १.२५ लर्टर (नस्जकको तमरदेझख) 

ख) ११ KV िमइनर्म    – १.५ लर्टर (नस्जकको तमरदेझख) 

ग) ३३ KV िमइनर्म    – २.० लर्टर (नस्जकको तमरदेझख) 

ि) ६६ KV /१३२ KV िमइनर्म   – ९.० लर्टर (टमवर/ िमनको केन्द्र बबन्द ुबमट) 
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३९. िेत्र ववभाजन तथा ननमााण सभपन्न सभबन्धी मापदण्ड;- 

यस नगर लसर्म लभत्र अन्य ववववध ववकमस ववथतमरको अबथिमिमई अझ ैसवु्यवस्थित बनमउन यस क्षते्रकम 
भ-ूभमगिमई ननम्न अनसुमर क्षेत्रर्म ववभमजन गरीएको ि ।  

 केन्द्र ववन्दबुमट ११ लर्टर िोड्न ु पने सडक (क वगाकम सडक) सगं जोडडएकम दबु ै तफा कम 
क्रकत्तमहरुिमई ब्यमपमररक क्षेत्र र्मननने ि। नत क्षेत्रर्म अगधकतर् रीबमउण्ड कभरेज ६० प्रनतशत तिम  
अगधकतर् FAR २.५ सम्र् हदन सक्रकने ि । ब्यमपमररक भवन ननर्माण गदमा ननर्माणकतमािे सोको 
पमक्रका ङ्ग ब्यवथिम आफ्न ैजग्गम लभत्र गरेको हुन ुपने ि । 

 केन्द्र ववन्दबुमट ५.५ लर्टर िोड्न ु  पने सडक (ख वगाकम सडक)सगं जोडडएकम दबु ै तफा कम 
क्रकत्तमहरुिमई लर्गित आवमसीय क्षेत्र र्मननने ि। नत क्षते्रर्म अगधकतर् रीबमउण्ड कभरेज ६५ प्रनतशत 
तिम  अगधकतर् FAR २.० सम्र् हदन सक्रकने ि । लर्गित आवमसीय भवन ननर्माण गदमा 
ननर्माणकतमािे सोको पमकीङ्ग ब्यवथिम आफ्न ैजग्गम लभत्र गरेको हुन ुपनेि । 

 केन्द्र ववन्दबुमट ४ लर्टर िोड्न ुपने सडक (ग वगाकम सडक) सगं जोडडएकम   
 दबु ै तफा कम क्रकत्तमहरुिमई आवमसीय क्षेत्र र्मननने ि। नत क्षेत्रर्म अगधकतर् रीबमउण्ड कभरेज ६५ 

प्रनतशत तिम अगधकतर् FAR २.० सम्र् हदन सक्रकने ि। आवसीय भवन ननर्माण गदमा 
ननर्माणकतमािे सोको पमक्रका ङ्ग ब्यवथिम आफ्न ैजग्गम लभत्र गरेको हुन ुपनेि ।  

४०. साइड माम्जान राख्न ेसभबन्धमाः 

निर्ेकीको जग्गम वम अन्य समवाजननक जग्गम तफा  झ्यमि, ढोकम रमख्नको िमगग ५ क्रफट समइड र्मस्जान र 
भेस्न्टिेसन रमख्न चमहेर्म ३ क्रफट समइड र्मस्जान अननवमया रमख्नुपनेि । 

४१. अग्नी सरुिा सभबन्धी प्रावधानहरुः 

४१.१ दमयरम (थकोप) 

यस भमगर्म बहु तिे भवनहरु (अग्िम भवनहरु) १७ लर्. वम सो भन्दम बढी उचमई भएकम भवनहरु ति 
हदइएकम जथतम ठूिम सर्हू जम्र्म हुने थिमनहरुिमई आगिमगगबमट बचमउन केही प्रमवधमनहरु सर्मवेश 
गरीएको ि । 

सभम भवन, सथंिमगत भवन, शकै्षक्षक भवन (दईु तिम भन्दम बढी र १००० व.लर्. भन्दम बढी ननलर्ात क्षेत्र 
भएको) 



 भवन ननर्माण र्मपदण्ड २०७५,कमगेश्वरी र्नोहरम नगरपमलिकम,कमठर्मण्डौं । 
 

 

 

व्यमवसमनयक उपयोग (प्िटको क्षते्रफि ५०० ब.लर्. भन्दम बढी भएको) 

व्यमपमररक (कूि ढमकेको क्षते्रफि ७५० ब.लर्. भन्दम बढी भएको) 

होटि 

 अथपतमि तिम नलसाङ होर्हरु 

 जलर्नर्नुनकम भवनहरु 

 औधोगगक भण्डमरण 

 बठैक/पमटी प्यमिेस/हिहरु 

४१.१.१. ववध'त सेवम सम्बन्धी प्रमवधमनहरुः 

क) ववधुत ववतरण क्यमविहरु/वमयररङ िुट्टै डक्ट रमझखएको हुन ुपदाि । डक्टको क्षते्र अग्नी प्रनतरोधक 
क्षर्तम भएको आगोिे नखमने समर्रीबीबमट प्रत्येक तिमर्म लसि गरीएको हुन ुपदाि । 

ख) पमनीको र्ेनिमइन, टेलिफोन तमरहरु, इन्टरकर् िमईनहरु, ग्यमस पमइपहरु तिम अन्य सेवमकम िमइनहरु 
ववधुत तमरकम डक्टर्म रमझखने िैन । 

ि) ववधुतीय सक्रका टहरुर्म एर्.लस.बी. को व्यवथिम गरीने ि । 

४१.१.२. भर ्यमङ र कररडोरकम बत्तीहरुः 

भर ्यमङ र कररडोरकम बत्तीहरुको िमगग िुट्टै सस्क्र्यटूहरु हुनेिन । कुन ैपनन बखत आगो ननभमउने थटमफको 
सहज पहुाँच हुने गरी जलर्न तिमबमट एउटम थवीच जडमन गरी सञ्चमिन गना सक्ने गरी नयनीहरुिमई िुट्टै 
जोडडनेि । आपत परेको बेिम फ्यजु रमख्न नपने गना लर्नी सक्रका ट बे्रकर क्रकलसर्को हुन ु पनेि । 
आपतकमिीन बत्तीहरु भर ्यमङ र कररडरर्म रमझखने ि । 

४१.१.३. एयर कस्ण्डसनः 

क) आगो र धुवमाँ एउटम तिमबमट अन्य तिम वम बमहहरबमट कुन ै र्मननस बसेको भवन तिम थिक्चरर्म 
फैलिने खतरमिमई न्यनू गना सक्रकने गरी ए.सी. सीथटर् जडमन तिम सभंमर गरीन ुपदाि । 

ख) एउटम तिम भन्दम बढी तिमर्म हमवम सञ्चमिन गने ए.सी. लसथटर्हरु आगिमगग भएर्म थवतः बन्द 
हुने गरी डडजमइन गरीएको र आगो वम धुवम फैिन नहदने डयमम्पहरु रमझखएको हुन ुपदाि । 
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ग) १०० व्यस्क्त भन्दम बढी कोठम अटमउने ठूिम सभमकक्षहरु, ठूिम डडपमटार्ेन्टि थटोरहरु वम एउटै व्िकर्म 
१०० वटम भन्दम बढी कोठम भएकम िमत्रमबमसहरुकम िमगग व्यवथिम गरीने ए.सी. लसथटर् धुवमको 
सञ्चमिनिमई रोक्नको िमगग प्रभमवकमरी बनमइन ुपदाि । एयर क्रफल्टरहरुर्म आगिमगग भएर्म वम अन्य 
कमरणबमट आगिमगग भएर्म पखंमहरु र डमम्पहरुिमई ननयन्त्रण गने थर्ोक सेन्सीटीभ डडभमइसिमई 
क्रियमशीि गना पयमाप्त तमप नभएतम पनन यथतम उपमयहरुर्म थवीकृत प्रभमवकमरी थर्ोक सेन्सीटीभ 
कन्िोिहरु जडमन गनुापनेि । 

४१.१.४. अग्नी प्रनतरोधक यन्त्र जडान सभबन्धीः 

न.पम.कम प्रमबबगधकबमट उल्िेझखत यन्त्रहरु आवश्यक ठमउाँर्म उपयोग अनसुमरको उपयकु्त थपेलसफकेसन 
अनसुमर अग्नी प्रनतरोधक यन्त्र जडमन भए नभएको परीक्षण गरीनेि । यथतम यन्त्र क्रफक्थड 
कमवानडमइअक्समइड/फोर् वमटर थपे्र एक्थटीङग्यसुीङ लसथटर् आहद जथतम व्यवथिम भएको हुनेिन ्। 

४१.१.५. अग्नी सचुक यन्त्रः 

आवमसीय भवनहरुको समि ै१७ लर्. वम सो भन्दम बढी उचमई भएको सब ैभवनहरुर्म अग्नी सचूक यन्त्र 
जडमन गरीएको हुन ुपदाि । 

क) आवमस इकमइ{हरु वम प्िमन्टहरु भएको बोडडङ िमत्रमवमस जथतम सब ै आवमसीय भवनहरुर्म प्रत्येक 
तिमर्म एक वम एकभन्दम बढी कि बक्सहरु रमखी हमतबमट बल्ने बबधुतीय अग्नीसचूक यन्त्र जडमन भएको 
हुनेि । २२.५ लर्. भन्दम बढी हहड्न नपनेगरी तिम अनसुमर कि बक्स रमख्न ेठमउाँ   एकीन गरीनेि। 

ख) कि बक्सहरु कुन ैचल्ने भमग भएको बे्रक ग्िमस टमइपबमट बनमइएको हुनेि । कि बक्स सञ्चमिन 
गने व्यस्क्त द्वमरम केहह नगरी कुन ैननयन्त्रण कक्षबमट थवतः कि प्रसमरण गना सक्नेि । 

ग) कुन ै पनन कि बक्स क्रियमशीि हुाँदम तिमर्म रहेकम सबिेै सनुोस भन्नमको िमगग एक वम बढी 
समउन्डरहरु बमट आवमज आउने गरी कि बक्सहरु लर्िमइएको हुनेि । 

ि) बहहगार्नकम बमटमहरुर्म बमधम नहुने गरीनकुम समि ैदवु ै हदशमबमट नतनीहरु रमझखएको ठमउाँ  देझखन ैगरी 
कि बक्सहरु जडमन गरीएको हुनेि । कि बक्सको बेस भईु सतहबमट १.५ लर्. उचमईको हुनेि । 

ङ) र्मगि िेझखएकम बमहेक सब ैभवनहरुर्म हमतिे सञ्चमिन हुने ववधनुतय अग्नीसचुक यन्त्रको अनतररक्त 
थवचमलित अग्नीसचूक यन्त्र पनन जडमन गरीएको हुनेि । 
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पनुश्चः बजमरर्म धेरै प्रकमरकम फमयर डडटेक्टरहरु उपिब्ध िन ् । प्रत्येकको उपयोग लसलर्त ि । 
त्यसकमरण खतरमको प्रकमर तिम भवनको थिक्चर हेरी उपयकु्त डडटेक्टरको िनोट गनुापनेि । 

४१.१.६ ननयन्त्रण कक्षः 

ववलभन्न तिमहरुबमट सन्देश पमउन भवनको प्रवेश तिमर्म सब ैतिमहरु सब ैसवुवधमहरुको व्यवथिम भएको 
ननयन्त्रण कक्ष रमझखने ि । यस कक्षर्म फमयर फमइहटङ औजमरहरु र नतनकम जडमनहरु बमरे ववथततृ 
जमनकमरीको समिै रुिोर प्िमनहरुको] ववथततृ वववरणहरु रमझखएको ि । सब ैतिमहरुर्म फमयर डडटेक्सन 
लसथटर्साँग जोडडएको सचूनम बोडाहरु र्मफा त कुन ैपनन तिमर्म भएको आगिमगगको जमनकमरी पमउने सवुवधम 
पनन ननयन्त्रण कक्षर्मन ैरमझखनेि । ननयन्त्रण कक्षर्म कमयारत प्रमववगधक कर्ाचमरी सब ैप्रकमरको सेवमहरु, 

फमयर फमइहटङ औजमरहरु तिम जडमनहरु प्रनत जवमफदेहह रहने िन ्।  

४१.१.७. भवन ननर्माणर्म प्रयोग हुने समर्रीबीः 

क) पमहटाशन, गमरो, प्यमनि, फल्स लसलिङ आहदको िमगग प्रज्ज्विन समर्रीबीहरु प्रयोग गरीने िैन । आगो 
िमगेर्म टक्सीक ग्यमFस/धुFवम ननकमल्ने कुन ै पनन समर्रीबी पमहटाशन, गमरो प्यमनि, फल्स लसलिङको िमगग 
प्रयोग गरीने िैन । सम्पणूा फल्स लसलिङर्म फेर्वका  धमतकुो हुनेि र यसको िमगग कमठको प्रयोग गरीने 
िैन । 

 

४२. यो मापदण्ड िाग ुहुन ुपवूा ननलमात घरहरुको हकमा ननभन बमोम्जमका ववशषे व्यवस्था िाग ुहुनेछ: 

४२.१. नक्सम नववकरण तिम नमर्समरी 

४२.१.१. समबबक गम.वव.स.बमट ३ बषा लभत्र नक्सम पमस गरी ननर्माण कमया नगरेको भएर्म पनुः 
नगरपमलिकमर्म नक्सम पमस गरी भवन ननर्माण शरुु गनुा पने ि । 

४२.१.२.नगरपमलिकमबमट अथिमयी नक्सम थवीकृत सर्मप्त भएको १ देखी २ बषासम्र् पगेुको भवनकम हकर्म 
हमिको नक्सम नववकरण दथतरुको दोब्बर जररवमनम लिई एक पटकको (िप दईु वषाको िमगग) र्मत्र म्यमद 
िप गरीने ि ।  

४२.१.३. नक्सम थवीकृनतको म्यमद सर्मप्त भएकम तिम कम्तीर्म एक तिम बननसकेकम २०७२ भदौ अनि 
सम्र् ननर्माण भएकम भवनहरुकम हकर्म ती भवनहरुिमई म्यमद िप गरी ननर्माण कमया अनि बढमउने तिम 
२०६४ को र्मपदण्ड अनसुमर न ैननर्माण सम्पन्न प्रर्मणपत्र हदइने ि । 



 भवन ननर्माण र्मपदण्ड २०७५,कमगेश्वरी र्नोहरम नगरपमलिकम,कमठर्मण्डौं । 
 

 

 

४२.१.४. नक्सम थवीकृनतको म्यमद सर्मप्त भएकम तर ननर्माण कमया शरुु न ैनगरेकम भवनहरुकम सम्वन्धर्म 
नत भवनहरुिे पनु: हमिको र्मपदण्ड अनसुमर नक्सम थवीकृनतको प्रकृयमर्म आउन ुपनेि । 

४२.१.५. नगरपमलिकमबमट अथिमयी नक्सम थवीकृत गरेको तर थिमयी प्रर्मण पत्र नलिई भवन सम्पन्न 
गरेको हकर्म उक्त सरंचनमहरु र र्मपदण्ड अनरुुप प्रमववगधक रुपिे नक्सम पमस गना उपयकु्त देझखएर्म 
१००० वगा क्रफट सम्र् रु. ५०००।–‚ १००० वगा क्रफट भन्दम र्मगि २००० वगा क्रफट सम्र् रु. १००००।– र  
२०००।- वगा क्रफट भन्दम र्मगि सबिैमई रु. १५०००।– जररवमनम लिई थिमयी र सम्पन्नको प्रर्मण पत्र हदइने 
ि । तसे ैगरी नगरपमलिकमबमट अथिमयी नक्सम स्थवकृत नगरी भवन ननर्माण सरुु गरेर्म उक्त सरंचनमहरु र 
र्मपदण्ड अनरुुप प्रमववगधक रुपिे नक्सम पमस गना उपयकु्त देझखएर्म १००० वगा क्रफट सम्र् रु. ५०००।–‚ 
१००० वगा क्रफट भन्दम र्मगि २००० वगा क्रफट सम्र् रु. १००००।– र २०००।- वगा क्रफट भन्दम र्मगि सबिैमई 
रु. १५०००।– जररवमनम लिई अथिमयी/ थिमयी प्रर्मण पत्र हदइने ि । 

४२.१.६. नक्सम नमर्समरी को िमगग आवश्यक कमगजमत पेश गरेर्म िमग्ने शलु्क असिु गरी नक्सम 
नमर्समरी गरीने ि । 

४२.१.७. िर ननर्माण गदमा ननर्माण समर्मरीबी बमटोर्म रमखेर बमटोर्म अवरोध परु् यमई सर्यर्म नहटमउने 
प्रवनृतिमई ननरुत्समहहत गना िर ननर्माण थवीकृत लिने ब्यस्क्तिमई अननवमया रुपर्म सनमखत कमगज 
गरमउने। 

४२.१.८. समवाजननक भवन तिम सेवम र्िूक सथंिमको भवन तिम व्यवमसमनयक कृवष प्रयोजनकम िमगग 
ननर्माण हुने टहरम तिम िथट ननर्माण ५०% िुट  गरीने ि । 

४२.१.९. भकूम्प प्रनतरोधमत्र्क िर ननर्माणको तमलिर् लिएको ननर्माण व्यवसमयी वम डकर्ीबमट िर ननर्माण 
गनुापने हुाँदम ननजिे सो सम्बन्धी तमलिर् लिएको प्रर्मणपत्र नक्शम ननवेदनर्म सिंग्न हुनपुनेि . 

 

४२.१.१०. भकूम्प वपडडतको हक र्म नक्सम स्थवकृनत लिदम र नक्सम ननयलर्त प्रर्मणपत्र लिदम १००० ब. क्रफ. सम्र् 

िुट गरीनेि । 
 

४२.१.११. नक्सम थवीकृतीको म्यमद ४ वषा नमिेको भवन। 

४ बषा भन्दम बढी अवगध भएको तिम नक्सम थवीकृत बबनम बनमएको िरहरुिे पनु हमिको र्मपदण्ड अनसुमर 
नक्सम थवीकृनतको प्रकृयमर्म आउन ुपने ि । 

४२.१.१२. ननर्माण सम्पन्न प्रर्मण पत्र तिम कैक्रफयत सहहतको ननर्माण सम्पन्न प्रर्मण पत्रको सम्बन्धर्म। 
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 २०६४ अनि ननर्माण भएकम तिम कुन ैर्मपदण्डर्म नपने भवनहरुिमई प्रर्मणीकरण गना आह्वमन 
गरी नत भवनहरुिमई कैक्रफयत सहहतको  ननर्माण सम्पन्न प्रदमन गरीनेि ।  

 २०६४ अनि ननर्माण भएकम (समववक गमववसबमट लसफमररस नलिइ बनेकम तर २०६४ को र्मपदण्ड 
अनसुमर भएकम) भवनहरुिमई २०६४ को र्मपदण्ड अनसुमर ननर्माण सम्पन्न भएको भनन थपरट 
रुपर्म खुिमइ ननर्माण सम्पन्न प्रर्मणपत्र हदइनेि । २०६४ देझख २०७२ भदौ अनिसम्र् ननर्माण 
भएकम तिम २०६४ को र्मपदण्ड अनसुमर भएकम भवनहरुिमई सरे्त नगरपमलिकमको नक्सम 
थवीकृनतको प्रकृयम पयुमाइ २०६४ को र्मपदण्ड अनसुमर ननर्माण सम्पन्न भएको भनी थपरट रुपर्म 
खुिमइ ननर्माण सम्पन्न प्रर्मणपत्र हदइनेि । 

 २०७२ भदौ पनि ननर्माण भएकम भवनहरुकम हकर्म यस र्मपदण्ड अनसुमर नक्सम थवीकृनतको 
प्रकृयम अनि बढमइनेि, समि ैनगरपमलिकमको नक्सम थवीकृनतको प्रकृयम पयुमाइ २०७४ को र्मपदण्ड 
अनसुमर ननर्माण सम्पन्न भएको भनन थपरट रुपर्म खिुमइ ननर्माण सम्पन्न प्रर्मणपत्र हदइनेि । 

४२.२ गमरो प्रणमिी (Wall System) र्म ननर्माण भएकम भवनहरुकम सम्वन्धर्म 

 िोड ववयररङ्ग सरंचमनमर्म बनेकम परुमनम भवनहरुिमई अगधकतर् २.५ तिम सम्र् तिम तिम 
भर् यमङ्ग िोप्ने भमग सम्र्कम भवनहरुिमई ननर्माण सम्पन्न प्रर्मण पत्र हदइनेि । 

४२.३. नमपी नक्समर्म नखुिेको सडककम सम्बन्धर्म 

नमपी नक्समर्म र्खु्य बमटो भनी नदेझखएको वम नखिेुको तिम २०६४ भन्दम अनि देझख कमयर् रहेकम 
बमटोहरु चिनचल्तीको बमटो भनी सम्वस्न्धत वडम बमट सम्बस्न्धत जग्गम धनीहरुको रोहबरर्म सजालर्न 
र्चुुिकम उठमई प्रर्मझणत भई आएर्म चिनचल्तीको बमटो भनी रमख्न सक्रकनेि । 

४३. ननर्माण सम्पन्न प्रर्मणपत्रकम सम्वन्धर्म 

४३.१. ननर्माण सम्पन्न प्रर्मणपत्र हदने बेिमर्म िुट हदन सक्रकने 

 नक्समर्म ससे्फ्ट ट्यमाँकी देखमएको तर भवन ननर्माण सम्पन्नकम िमगग ननरीक्षण गदमा क्रफल्डर्म 
नगरपमलिकमको म्यनुनलसपि लसवर िमइनर्म जोडडएको पमइएर्म ।  

 िर ननर्माण भइसके पश्चमत बमटो कमहटएको भएर्म ।  
 लभत्री पमहटाशन वमिहरु थवीकृत नक्सम भन्दम हेरफेर गरी भवन ननर्माण भएको पमइएर्म । तर 

थवीकृत नक्समको Structural Elements हरुर्म कुन ै क्रकलसर्को हेरफेर गरी भवन ननर्माण गना 
पमइने िैन । 

 रुर्हरुको उपयोग थवीकृत नक्सम भन्दम हेरफेर गरीएको पमइएर्म । 
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४३.२. ननर्माण सम्पन्न प्रर्मणपत्र नहदने  

समवाजननक चोक, पनता जग्गम, पमटी पौवम, ववहमर, सत्ति, र्स्न्दर, वपठ, ढुङ्गेधमरम, िमट, नहदनमिम, हमइ टेन्सन 
िमइन आहद समवाजननक ननर्माणहरु र्नमहह गरीएकम ठमउाँर्म ननर्माण भएकम तिम सो थिमनहरुर्म जग्गम 
लर्चेर कुन ै क्रकलसर्कम ननर्माण भएर्म, तिम किकंदमगचत नत सरंचनमको नक्सम थवीकृत हुन गएर्म पनन 
अनगुर्न तिम सचूनम वम उजुरीकम आधमरर्म सोको जमनकमरी ठहररएर्म त्यथतम सरंचनमको ननर्माण 
थवीकृनत थवतः रद्द हुनेि, समिै त्यथतम सरंचनमको ननर्माण सम्पन्न प्रर्मणपत्र जमरी गरीने िैन । समि ै
त्यथतम सरंचनमहरु नगरपमलिकमिे भत्कमइ भत्कमउन िमगेको खचा सरंचनमको ननर्माणकतमाबमट असिु उपर 
गररनेि । 

४३.३. प्रमववगधक प्रनतवेदन तिम लसफमररसर्म उल्िेख भएको वववरण थवीकृत नक्सम भन्दम वहढ तर भवन 
ननर्माण र्मपदण्ड तिम रमस्रिय भवन सहंहतम अनकूुि भएको पमइएर्म तोक्रकएको रकर् लिई भवन ननर्माण 
सम्पन्न प्रर्मणपत्र जमरी गरीनेि । 

४३.४. प्रमबबगधक प्रनतवेदन वर्ोस्जर् कूि ननर्माण भएको क्षते्रफि र्ध्ये थवीकृत नक्सम वर्ोस्जर्को 
क्षेत्रफि, र्मपदण्ड वर्ोस्जर् ननर्माण गना पमउने क्षेत्रफि तिम र्मपदण्ड भन्दम वहढ ननर्माण भएको क्षेत्रफि 
िुट्यमई ननणायमनसुमर ननर्माण प्रर्मझणत दथतरु असिू गनाको िमगग रमजश्व असिुीको िमगग फमइि 
पठमइनेि। 

४३.५. नक्सम पमस हुाँदम नदेझखएको तर पनि ननयर् लभत्र नपरेको नक्सम, ननर्माण प्रर्मझणत गरेकै आधमरर्म 
कमननु बर्ोस्जर्को कमरबमही गना बमधम पगेुको र्मननने िैन ।  

४३.६. नगरपमलिकमबमट जमरी गररने भवन ननर्माण प्रर्मझणत प्रर्मणपत्र अशंबण्डम, बेचबबखन, हक 
हथतमन्तरण, बैंक प्रयोजन,बबर्म प्रयोजन,बहमि सम्झौतम प्रयोजन िगमयतकम कमर्को िमगग र्मन्य हुने 
बबषयर्म न .पम .बमट सम्बस्न्धत ननकमयहरुर्म पत्रमचमर गरीने ि। 

४३.७. २०५० समि भन्दम अनि ननर्माण भएकम सब ै प्रकमरकम भबनहरुको िमगग कमगेश्वरी र्नोहरम 
नगरपमलिकमिमई नतनुा /बझुमउन ुपने सब ैप्रकमरकम रमजश्व दमझखिम गरेको प्रर्मणको आधमरर्म िरबमटो तिम 
चमर क्रकल्िम प्रर्मझणत  गरीने ि । पजुमार्म िर कमयर् र्मग भएर्म वडमबमट लसफमररस गरीने ि ।    

४३. .८  नगरपमलिकमबमट ननर्माण थवीकृनत लिई थवीकृत नक्सम बर्ोस्जर्न ैननर्माण भएको भवन खररद बबिी 
भई सम्बस्न्धत ननकमयबमट हकहथतमन्तरण सरे्त भसैकेको अवथिमर्म थवीकृत नक्सम पनन नमर्समरीको 
िमगग नगरपमलिकमर्म ननवेदन प्रमप्त हुने र ननयर्मनसुमर प्रकृयम पयुमाइ नमर्समरी गनुापने कमननुी व्यवथिमर्म 
केही भवनहरु व्यस्क्तको नमर्र्म थवीकृत भएकम तर क्रकनबेच वम अन्य कमरणवमट सथंिम, कम्पनी आहदको 



 भवन ननर्माण र्मपदण्ड २०७५,कमगेश्वरी र्नोहरम नगरपमलिकम,कमठर्मण्डौं । 
 

 

 

नमर्र्म हक हथतमन्तरण भएको पमइएकोिे यो ननणाय हुन ुभन्दम पवूा यसरी हक हथतमन्तरण भसैकेको 
िरहरुको नक्सम ननयर्मनसुमर प्रकृयम पयुमाइ दथतरु लिई जुन प्रयोजनको िमगग थवीकृत हदइएको हो, सोही 
प्रयोजनर्म उपयोग हुनेगरी वम सथंिमगत र्मपदण्डर्म भवन सरंचनम पररवतान गरे पश्चमत नमर्समरी गने। 

४३.९. भवन ननर्माण सम्पन्न प्रर्मणपत्रको िमगग सम्बस्न्धत वडम अध्यक्ष, सम्बस्न्धत वडम हेने ईस्न्जननयर-
१, सम्बस्न्धत वडम सगचव -१ सहहत ३ जनम रहने सलर्नत गठन गरी सो सलर्नतको लसफमररस बर्ोस्जर् 
भवन ननर्माण सम्पन्न प्रर्मणपत्र उपिब्ध गरमउने। 

४३ .१०. यस नगरपमलिकमबमट नक्समपमस गदमा अलंशयमर लभत्रकम कुन ैसदथयकम नमउाँर्म जग्गमधनी कमयर् 
भएको तर सो जग्गमर्म अलंशयमरिे हकप्रमप्त गने जग्गम भएर्म त्यथतो जग्गमर्म जुन अलंशयमरि ेिर 
ननर्माण गना िमगेको ि उसकैम नमर्र्म नक्समपमस गदमा हमि ठहररए बर्ोस्जर्को अलंशयमरहरुिे वडमर्म 
उपस्थित भई ननजको नमर्र्म नक्सम पमस भएर्म आफ्नो र्न्जुरी ि पिी कुन ैपनन बेहोरमको उजुर बमजरु 
नगने व्यहोरम सहहतको] र्ञ्जुररनमर्म हदई{ सहहिमप सनमखत सरे्त गरीहदएर्म सम्बस्न्धत ननवेदककम 
नमर्र्म नक्सम पमस गरीनेि । 

 

४५. अस्थायी टहराहरुका सभवन्धमा 

 नगरपमलिकम लभत्र र्खु्य तिम शमखम सडक वरपर ननर्माण भएकम अथिमयी टहरमहरुकम सम्वन्धर्म 
त्यथतम सरंचनमहरु सम्वस्न्धत वडमर्म सगूचकृत भएको हुन ुपनेि । समिै त्यथतम सरंचनमहरु कुन 
प्रयोजनर्म रहेको हो सो खुिमइएको हुन ु पनेि । त्यथतम सरंचनमिमई यस र्मपदण्डकम अनसुमर 
आवश्यक सटेब्यमक िोड्न िगमई लसफमररस हदन सक्रकनेि ।  

 अथिमयी टहरमहरु एक तिमसम्र् र्मत्र थवीकृत गने सक्रकने ि । 
 लसफमररश नववकरण नगरीएकम अथिमयी टहरमहरुिमई नगरपमलिकमिे हदने सेवम सवुवधमबमट 

नगरपमलिकमिे वस्न्चत गना सक्नेि । 
 गत बशैमख २०७२ को भकूम्पबमट वपडडतहरुिे ननर्माण गरेकम अथिमयी टहरमहरुकम सम्वन्धर्म नत 

टहरमहरु भकूम्प वपडडतहरुको हो यम होइन सो को ननक्र्यौि सम्वस्न्धत वडमिे गनेि । भकूम्प 
वपडडतहरुिे ननर्माण गरेकम अथिमयी टहरमहरु नक्सम थवीकृत प्रकृयम वम रमजथव नतने प्रकृयमर्म जमन ु
नपने लसफमररस सम्वस्न्धत वडम कमयमाियिे गना सक्नेि ।   

 आवमसीय अथिमयी टहरम ननर्माण थवीकृत गने कमया वडम कमयमाियबमट सम्पमदन गरी व्यवसमनयक 
टहरम थवीकृती वडम कमयमाियको लसफमररसर्म नगरपमलिकमबमट गरीने ि । 

 १००० वगा क्रफट सम्र् ननर्माण गरीने अथिमयी टहरमिमई बमटो तफा  र्मत्र व्यवसमयीक भवनिे  
िोड्न ुपने सेटब्यमक िोड्न िगमई लसफमररस हदन सक्रकने ि  
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४६. भवन नक्सम पमससगं सम्बस्न्धत 

क. र्मटो जोडमइ टमयि जथतम िमनम(अथिमयी टहरम 
आवमसीय) 

प्रनत गोटम रु.१०००।  

ख. र्मटो जोडमइ टमयि जथतम िमनम(अथिमयी टहरम 
आवमसीय) 

प्रनत गोटम रु.५०००।०  

ग. िस टहरम आवमलसय प्रनत गोटम रु.५०००।०  

ि. िस टहरम ब्यवसमयीक वगा क्रफट रु. १५  

ङ पस्क्क ईटम र्मटो जोडमइ प्रनत व.क्रफ. रु. २।००  

च. पस्क्क ईटम लसर्ेन्ट जोडमइ प्रनत व.क्रफ. रु. ६।००  

ि. फे्रर्थिक्चर(आवमलसय २००० व.क्रफ सम्र्) प्रनत व.क्रफ. रु. १०।००  

ज. फे्रर्थिक्चर (आवमलसय २००१ देझख ३००० व.क्रफ 
सम्र्) 

प्रनत व.क्रफ. रु. १५।००  

झ. फे्रर्थिक्चर (आवमलसय ३००१ व.क्रफ भन्दम बढी) प्रनत व.क्रफ. रु. २०।००  

ञ. फे्रर्थिक्चर(हमउस्जगं र ब्यबसमनयक २००० व.क्रफ 
सम्र्) 

प्रनत व.क्रफ. रु. २०।००  

ट. फे्रर्थिक्चर (हमउस्जंग र ब्यबसमनयक २००१ देझख 
३००० व.क्रफ सम्र्) 

प्रनत व.क्रफ. रु. ३०।००  

ठ. फे्रर्थिक्चर (हमउस्जंग र व्यबसमनयक ३००० व.क्रफ 
भन्दम बढी) 

प्रनत व.क्रफ. रु. ३५।००  

ङ. नक्सम ननवेदन रु. १०००।००  

ढ. नक्सम सशंोधन शलु्क प्रनत व.क्रफ. रु. १।००  

ण. नक्सम नमर्समरी प्रनत व.क्रफ. रु. २।००  

त. प्रमववगधक सेवम शलु्क रु. १५००।००  

ि. ननर्माण सम्पन्न र आंलशक ननर्माण सम्पन्न 
प्रर्मणपत्र 

रु.५००।००  

द. नक्सम प्रनतलिवप प्रर्मणपत्र रु.१०००।००  

ध. नक्सम नववकरण ( DPC ) प्रनत व.क्रफ. रु. २।००  

g. नक्सम नववकरण (Super structure) प्रनत व.क्रफ. रु.२।०० 
k. प्रर्मझणकरण शलु्क रु. ५००।००  
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४८. भवन ननमााण सभपन्न प्रमाणपत्र‚ भवन ननमााण ननयलमत प्रमाण पत्र‚ भवन ननमााण कैकफयत 
सहहतको प्रमाणपत्रको दस्तरु सभबन्धमा . 

४८.१.समववक गम.वव.स वम नगरपमलिकमबमट नक्सम पमस र थवीकृनत लिई ननर्माण गरेको भवनहरु 
र्ध्य २०६४ को र्मपदण्ड भन्दम अगमडड ननर्माण भएकम भवनहरुको हकर्म २०६४ को र्मपदण्ड ,

२०७२ को र्मपदण्ड आउनभुन्दम अगमडड ननर्माण भएकम भवनहरु २०६४ को र्मपदण्ड र सो भन्दम 
पनि ननर्माण भएकम भवनहरु २०७२ को र्मपदण्ड बर्ोस्जर् ननर्माण भएको भएर्म रु १५००/-
प्रमववगधक सेवम शलु्क र रु ५००/-ननर्माण सम्पन्न शलु्क लिई ननर्माण सम्पन्न प्रर्मणपत्र 
हदईने।नक्सम पमस गदमा समववकर्म प्रमववगधक सेवम शलु्क नतरेको रहेि भने िप प्रमववगधक सेवम 
शलु्क निमग्ने व्यवथिम गरीएको ि। 
 

४८.२.समववक गम.वव.स वम नगरपमलिकमबमट नक्सम पमस नगरमई भवन ननर्माण गरेको तर तत्कमलिन 
र्मपदण्ड परुमगरेको पमईएर्म ननम्नमनसुमरको शलु्क लिई भवन ननर्माण ननयलर्त गने , 

 २०६४ को र्मपदण्ड आगमडी ननर्माण भएकम भवन हरुको हकर्म, 
 फे्रर् थिक्चर(आवमसीय)------------------------प्रनत वगा क्रफट रु. ४/००  
 फे्रर् थिक्चर(व्यवसमनयक)---------------------प्रनत वगा क्रफट रु. ८/००  
 िोड ववयररगं (आवमसीय)----------------------प्रनत वगा क्रफट रु. २/०० 
 िोड ववयररगं(व्यवसमनयक)--------------------प्रनत वगा क्रफट रु. ४/००  

 २०६४ को र्मपदण्ड पनि र २०७२ को र्मपदण्ड अगमडी ननर्माण भएकम भवन हरुको हकर्म , 
 फे्रर्थिक्चर(आवमसीय २००० वगाक्रफटसम्र्)-------------------रु. १२/०० 
 फे्रर्थिक्चर(२००१ वगा क्रफट देझख ३००० वगा क्रफट सम्र्)-रु. १८/०० 
 फे्रर्थिक्चर(३००१ वगा क्रफट देझख र्मिी)----------------------रु. २४/०० 
 फे्रर् थिक्चर(व्यवसमनयक २००० वगा क्रफट सम्र्)-------------रु. २४/०० 
 फे्रर् थिक्चर (२००१ देझख ३००० वगा क्रफट)------------------रु. ३६ /०० 
 फे्रर् थिक्चर (३००१ वगा क्रफट देझख र्मिी)--------------------रु. ४२ /०० 
 िोड ववयररगं आवमसीय सब-ै--------------------प्रनत वगा क्रफट रु. ८/०० 
 िोड ववयररगं व्यवसमनयक सब-ै----------------प्रनत वगा क्रफट रु. १०/०० 
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 २०७२ को र्मपदण्ड पनि ननर्माण भएकम भवन हरुको हकर्म , 
 फे्रर् थिक्चर (आवमसीय २००० वगा क्रफट सम्र्)----------------रु. १४/०० 
 फे्रर् थिक्चर (२००१ वगा क्रफट देझख ३००० वगा क्रफट सम्र्)---रु. २१/०० 
 फे्रर् थिक्चर(३००१ वगा क्रफट देझख र्मगि)-----------------------रु. २८/०० 
 फे्रर् थिक्चर व्यवसमनयक(२००० वगा क्रफट सम्र्)---------------रु. २८/०० 
 फे्रर् थिक्चर  (२००१ देझख ३००० वगा क्रफट)-------------------रु. ४२/०० 
 फे्रर् थिक्चर  (३००१ वगा क्रफट देझख र्मिी)--------------------रु. ४९ /०० 
 िोड ववयररगं आवमसीय सब-ै---------------------प्रनत वगा क्रफट रु. १०/०० 
 िोड ववयररगं व्यवसमनयक सब-ै------------------प्रनत वगा क्रफट रु. १२/०० 

 

४८.३. समववक गम.वव.स. वम नगरपमलिकमबमट नक्सम पमस गरेको तर उक्त नक्सम न ै तत्कमलिन 
र्मपदण्ड ववपररत भएको र भवन उक्त नक्सम बर्ोस्जर् न ैननर्माण भएको हकर्म प्रमववगधक सेवम 
शलु्क रु. १५०० र कैक्रफयत सहहतको सम्पन्नतम प्रर्मणपत्र शलु्क वमपत रु. ५०० लिई ननर्माण 
सम्पन्न प्रदमन गने। 
४८.४.समववक गम.वव.स.वम नगरपमलिकमबमट र्मपदण्ड बर्ोस्जर् न ै नक्सम पमस भएको तर भवन 
ननर्माण तत्कमलिन र्मपदण्ड ववपररत भएको As built drawing तयमर गना िगमई हकर्म 
ननम्नमनसुमर जररवमनम लिई कैक्रफयत सहहतको ननर्माण सम्पन्नतम प्रदमन गने, 

 २०६४ को र्मपदण्ड आगमडी ननर्माण भएकम भवनहरुको हकर्म  
 फे्रर्थिक्चर(आवमसीय)-----------------------------रु. ६०००/०० 
 फे्रर्थिक्चर (व्यवसमनयक)-------------------------रु. १००००/०० 
 िोडववयररगं(आवमसीय)----------------------------रु. ४०००/०० 
 िोडववयररगं (व्यवसमनयक)------------------------रु. ६०००/०० 

 २०६४ को र्मपदण्ड पनि र २०७२ को र्मपदण्ड अगमडड ननर्माण भएकम भवनहरुको हकर्म- 
 फे्रर्थिक्चर(आवमसीय)-----------------------------रु. २००००/०० 
 फे्रर्थिक्चर (व्यवसमनयक)-------------------------रु. ३००००/०० 
 िोडववयररगं(आवमसीय)-----------------------------रु. १५०००/०० 
 िोडववयररगं (व्यवसमनयक)-------------------------रु. २००००/०० 
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 २०७२ को र्मपदण्ड पनि नक्सम पमस गरेको तर र्मपदण्ड ववपररत भवन ननर्माण गरेको 
भएर्म ननम्न बर्ोस्जर् शलु्क िगमइनेि : 

 सेट्ब्यमक र्म वरन्डम, भवन आदी परेकम िर हरु िमई एक र्थुट रु ३०,००० 
जररवनम लिने तर त्यसो गदमा िप भएको क्षेत्रफि र्म ननम्न अनसुमर शलु्क 
िगमइनेि: 

 फे्रर्थिक्चर (आवमसीय)----------------------प्रनत वगा क्रफट रु. २४/०० 
 फे्रर्थिक्चर  (व्यवसमनयक)------------------प्रनत वगा क्रफट रु. ३०/०० 
 िोडववयररगं (आवमसीय)-------------------- प्रनत वगा क्रफट रु. २०/०० 
 िोडववयररगं  (व्यवसमनयक)-----------------प्रनत वगा क्रफट रु. २४/०० 

 

४८.५. समववक गम.वव.स .वम नगरपमलिकमबमट नक्सम पमस नगरी र्मपदण्ड ववपररत बनेकम िरहरुिमई 
As built drawing तयमर गना िमगमइ ननम्न अनसुमरको जररवमनम लिइ कैक्रफयत सहहतको ननर्माण 
सम्पन्न प्रर्मण प्रदमन गनेः 

 २०६४ को र्मपदण्ड अगमडड ननर्माण भएकम भवन हरुको हकर्म 
 फे्रर्थिक्चर(आवमसीय)----------------------रु. १००००/०० 
 फे्रर्थिक्चर (व्यवसमनयक)------------------रु. १५०००/०० 
 िोडववयररगं(आवमसीय)----------------------रु. ७०००/०० 
 िोडववयररगं (व्यवसमनयक)------------------रु. १००००/०० 

 
 २०६४ को र्मपदण्ड पनि र २०७२ को र्मपदण्ड अगमडी ननर्माण भएकम भवनहरुको हकर्म 

 फे्रर्थिक्चर(आवमसीय)---------------------------रु. ३००००/०० 
 फे्रर्थिक्चर (व्यवसमनयक)-----------------------रु. ४००००/०० 
 िोडववयररगं(आवमसीय)---------------------------रु. २००००/०० 
 िोडववयररगं (व्यवसमनयक)-----------------------रु. २५०००/०० 

 २०७२ को र्मपदण्ड पनि नक्समपमस नगरेको तर र्मपदण्ड ववपररत भवन ननर्माण गरेको 
भएर्म कुि क्षेत्रफिर्म ननम्नमनसुमर शलु्क िगमईनेि: 

 फे्रर्थिक्चर(आवमसीय)--------------------------प्रनत वगा क्रफट रु. ३०/०० 
 फे्रर्थिक्चर (व्यवसमनयक)----------------------प्रनत वगा क्रफट रु. ४०/०० 
 िोडववयररगं(आवमसीय)--------------------------प्रनत वगा क्रफट रु. २४/०० 
 िोडववयररगं (व्यवसमनयक)----------------------प्रनत वगा क्रफट रु.३०/०० 
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 २०७५ भदौं र्समन्त सम्र् नक्सम पमस गरी वम नगरी ननर्माण भएकम िरहरुको र्मत्र ननयर्मनसुमर 

ननयलर्त /कैक्रफयत सहहतको ननर्माण सम्पन्नतम गरीनेि । 
 २०७५ असोज १ गत े देझख नक्सम पमस नगरी िर ननर्माण गरेर्म र नक्सम पमस गरमई र्मपदण्ड 

ववपररत ननर्माण गरेर्म नक्सम ननयलर्त र कैक्रफयत सहहतको ननर्माण सम्पन्नतम गरीने िैन । 
त्यथतो िर ननर्माण गनेिमई नगरपमलिकमिे उपिब्ध गरमउने सेवम सवुवधमबमट बस्न्चत गरी थिमनीय 
सरकमर सचंमिन ऐन २०७४ बर्ोस्जर् कमरवमही गरीनेि । 

 परुमनो अलभिेझखकरण वम समववक गम.वव.स. बमट सम्पन्न लिएको हकर्म परुमनो प्रर्मण पत्र झखची 
नयमाँ कैक्रफयत सहहतको ननर्माण सम्पन्नतम पत्र उपिब्ध गरमइनेि। 
 

कैकफयतमा  : दोश्रो नगर सभाको ननणाय अनसुार साववकको गा.वव.स. को ननमााण सभपन्न /नगरपालिका बाट 
जारर गरीएको अलभिखेखकरणको सट्टामा उपिब्ध गराउने । 
 

नोट: क वगाका ब्यापाररक भवनहरुको हकमा ननमााण सभपन्न/नक्सा ननयलमत/कैकफयत सहहतको ननमााण 
सभपन्नको िाधग मापदण्ड मलू्यांकन सलमनतको ननणाय अम्न्तम हुनेछ ।   
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अनसुधूच 

न.वव.स./प्रमगधकण/न.पम.िे ननणाय गरी आफ्नो अगधकमर क्षेत्रलभत्र सडककम लसर्मनम (रमइट अफ वे), 
सेटब्यमक, िमइट,प्िेन, फ्िोर एररयम रेथयो (फमर) भ–ूउपयोग नक्सम, खोिम नमिमहरुको सीर्मनम आहद खुिमउने 
गरी अनसुगूच सिंग्न गररदैं िगगनेि । यी अनसुगूचहरु यस र्मपदण्डकम ववलभन्न अगंकम रुपर्म रहने िन।् 
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भवन मापदण्ड स्रोत 

 कमगेश्वरी र्नोहरम नगरपमलिकमको भवन र्मपदण्ड, २०७५, वथती ववकमस, शहरी योजनम 
तिम भवन ननर्माण सम्बन्धी आधमरभतू र्मगादशान (सशंोधन २०७३) िमई र्मगादशानकम 
रुपर्म लिएर बनमइएको ि। कत ैकुन ैकुरमहरु िुट्न गएर्म सो र्मपदण्ड अनसुमर कमयर् 
गरीनेि। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


