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भवन ननममाण ममपदण्ड, २०७७
प्रस्तमवनम :बनस्त नवकमस,सहरी योजनम तथम भवन ननममाण सम्बनधध आधमरभूत ननममाण ममपदण्ड,२०७२ नेपमलकम
सम्पूणा नगरपमनलकमहरुमम अननवमया रुपमम कमयमाधवन गरमउने ननणाय गरर सके को हुदम यस भजनी नगरपमनलकम क्षेत्र
नभत्र पनन भूकम्प प्रनतरोधमत्मक भवनहरु ननममाण गना,व्यवनस्थत बनस्त नवकमस गना वमधछनीय भएकोले भजनी
नगरपमनलकमको प्रशमसकीय कमयानवनध (ननयनमत गने) ऐन, २०७४ को दफम ४ बमोनजम भवन ननममाण ममपदण्ड
२०७७ जमरी गररएको छ |
१.सनधक्षप्त नमम र प्रमरनम्भक : (क) यो ममपदण्डको नमम “भजनी नगरपमनलकम भवन ननममाण ममपदण्ड २०७७” रहेको छ |
(ख) यो ममपदण्ड कमयापमनलकमले पमररत गरे को नमनत देनख लमगु हुनेछ |
२. पररभमषम तथम भवन बर्गगकरण :
क.“क”वगाकम भवन :भन्नमले भवन ऐन २०५५ को दफम ८ (क) अनुसमरको अत्यमधुननक प्रनबनध अपनमई ननममाण हुने वम
भएकम भवनहरु
ख.“ख”वगाकम भवन : भन्नमले भवन ऐन २०५५ को दफम ८ (ख) अनुसमरको भुइँ तलमको क्षेत्रफल १०००.० वगा फफट
भधदम बढ़ी,३ तलम भधदम अग्लम वम STRUCTURAL SPAN ४.५ नमटर भधदम बढी भएकम भवनहरु
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ग.“ग”वगाकम भवन : भन्नमले भवन ऐन २०५५ को दफम ८ (ग) अनुसमरको भुइँ तलमको क्षेत्रफल १०००.० वगा फफट
सम्म,३ तलमसम्म वम STRUCTURAL SPAN ४.५ नमटर भधदम कम भएकम भवनहरु
घ.“घ”वगाकम भवन : भन्नमले भवन ऐन २०५५ को दफम ८ (घ) अनुसमरको क,ख,ग वगामम नपरे कम इट्टम,ढु ुंगम,ममटो
,बमँस,खर,आफद प्रयोग गरर ननममाण भएकम अनधकतम दुई तले भवनहरु
ङ. सस्थमगत भवन : भन्नमले नबद्यमलय,उच्च नबद्यमलय अस्पतमल,सरकमरी,नननज तथम पनललक नलनमटेडकम कमयमालय
भवनहरु
च.

सभमसम्मलेन

भवन

:

भन्नमले

ममननसहरु

जमघट

हुने

गैर

आबमनसय

प्रयोजनकम

नसनेमम

हल,सयुक्त/नसरटहल,मनटट,तमरे होटेल आफद
छ. समवाजननक भवन : भन्नमले सस्थमगत भवन,सभम-सम्मलेन भवन लगमयत सभमहल,समस्कृ नतक सममरोह तथम
भोजभतेर स्थल,आदी
ज. लयमपमररक भवन : भन्नमले सबै तटलम लयमपमररक प्रयोजनमम रहेकम वम तटलो तलम लयमपमररक प्रयोजनमम रहेको र
ममनथटलो तलम आवमसीय प्रयोजनमम रहेको भवनहरु
झ. भवन एफककरण (House Pooling) : भन्नमले एकल स्वमनमत्वकम छु ट्टमछु ट्टै पुरमनम भवनहरुलमई भत्कमएर नयम
बन्ने बहुस्वमनमत्वको एउट भवन
ञ. प्रमनवनधक सनमनत : भन्नमले स्थमनीय ननकमयकम प्रमुखको सुंयोजकत्वमम ननजले तोके को इनधजननयर,सहरी नवकमस
तथम भवन ननममाण नबभमग र नजटलम प्रमनबनधक कमयमालयको प्रनतनननध,नमपी अनधकृ त तथम आमनधत्रत नवशेषज्ञहरु
सनहतको सनमनतलमई जनमउदछ |
ट. ननयनधत्रत भौनतक योजनम (Secured Physical Plan) : भन्नमले ननयनधत्रत रुपमम ममत्र प्रयोग हुने, समँध
नसममनमलमई पखमाल लगमएर सुरनक्षत गररएको भौनतक योजनमलमई जनमउदछ |
ठ. समवाजननक भौनतक योजनम (Public Physical Plan) : भन्नमले के नह स्वमनमत्वकतमाहरुल्रे आफ्नो लगमनीमम
नवकमस गरे को तर नतनकम सडक,खुटलम क्षेत्र आफद समवाजननक प्रयोगको लमनग समेत खुटलम गररएको भौनतक
योजनमलमई जनमउदछ |
ड. वमतमवरण मैत्री स्थमनीय समशनको प्रमरूप : भन्नमले नेपमल सरकमरले २०७०/६/२३ मम स्वीकृ त गरे को वमतमवरण
मैत्री स्थमनीय शमसन प्रमरूप,२०७०(Enviroment Friendly Local Governance Framework,2013)
लमई जनमउदछ |++
ढ. कमयमालय भन्नमले भजनी नगरपमनलकम, नगर कमयापमनलकमको कमयमालय सनम्झनु पछा |
३.०. भवनको ढमँचम तयमर गना ननममाण सुपररवेक्षण सम्बधधी व्यवस्थमहरु :
३ .१ नक्सम डीजमइन गना नपमउने :भजनी नगरपमनलकमको आफ्नो कमयाक्रम बमहेककम ननममाण हुने सुंरचनमहरुको
योजनम, ढमँचम र नक्सम बनमउने कमयामम यस नगरपमनलकममम कमयारत प्रमनबनधक जनसनक्तले भजनी नगरपमनलकमको
क्षेत्रनभत्र ननममाण हुने भवनहरुको नक्सम ननममाण र डीजमइन गना पमउने छै नन .तर समबाजननक प्रयोजनकम यस
भजनी नगरपमनलकमको लगमनीमम ननममाण हुने समवाजननक भवनहरुको नक्सम ननममाण ,सुपररवेक्षण र डीजमइन गना
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यस प्रमवधमनले बमधम पुग्ने छै न समथै परममशादमतमबमट डीजमइन गररएको नक्सममम समेत इनधजननयररग
कमउनधसलको नम्बर सनहत डीजमइनकतमाले अननवमया रुपमम प्रममनणत गनुा पनेछ |
३ .२ भवनको ढमँचम र नक्सम तयमर गने तथम ननममाण सुपररवेक्षण अनुमनत :
३.२.१. आर्गथक वषा २०७२\०७३ देनख भवन ऐन २०५५ को दफम ८ अनुसमर क र ख वगाकम भवनहरुको
ढमँचम,नक्सम,स्टक्चर तथम नवशेष सुनवधमहरुको डीजमईन र ननममाण सुपररवेक्षण इनधजननयररग लमईसेधस प्रमप्त
आर्ककटटेक्ट वम इधजीननयरबमट गरमउनु पनेछ |
३.२.२. ग र घ वगाकम भवनको ननममाण सुपररवेक्षणको लमनग भवन सम्बधधी नवधममम कनम्तमम सब -इनधजननयर उतीणा
गरे को प्रमनबनधकबमट गरमउनु पनेछ |
३.२.३. ननममाण हुने भमवनकोस्वमनमत्वकतमाले ननममाण सुरु भए देनख ननममाण सम्पन्न नहुधजेल सम्म सुरुमम सम्झौतम
भएको सुपेररवेक्षकबमट ननरन्न्तर सुपररवेक्षण गरमउनु पदाछ |सो नगरे मम नडजमइन र सुपरनभजन कमयाको गुणस्तर
तथम ननममाण प्रफक्रयमको नजम्मेवमरी नडजमइनर र सुपेररवेक्षकको हुनेछ |
३ .३.० ननममाण सम्पन्न प्रममणपत्र फदने:भवन ननममाण ममपदण्ड अनुसरण गरर नक्सम तयमर,स्टक्चरल नडजमइन र
सुपररवेक्षण गररएको भनन प्रमनबनधकले नसफमररश गरे को भवनलमई ममत्र नगरपमनलकमले आफ्नम प्रमनबनधकबमट
समेत जमचँपमस गरमई ननममाण सम्पन्न प्रममणपत्र फदनेछ | नक्सम प्रममनणतकम लमनग नसफमररस गने प्रमनबनधक
कमाचमरीले भवन सुंनहतम तथम ननममाण ममपदण्ड नबपररत नक्सम तयमर गने,नडजमइन गने,सुपररवेक्षण गने तथम
नक्सम नडजमइन,नडजमइन प्रममनणत गने प्रमनबनधकलमई आवश्यक कमरबमहीको लमनग कमयमालय प्रमुखले नेपमल
इनधजननयररग कमउुं नसलमम लेनख पठमउनु पनेछ | समथै यस्तम प्रमनबनधकलमई नगरपमनलकमले कमलो सूचीमम समेत
रमखी नमम समवाजननक गनेछ |
३ .४.० आधमरभुत समवाजननक पूवमाधमर सेवमहरुको उपभोग :(नबजुली,पमनी,टेनलफोन, आफद )पूणा वम आुंनशक रुपमम
ननममाण सम्पन्न प्रममणप्रत्रनलएकम भवनहरुमम ममत्र नगरपमनलकमले आधमरभूत समवाजननक पूवमाधमर सेवमहरु
जडमनको नसफमररस गनेछ | नगरपमनलकमको स्वीकृ नत नबनम सम्बनधधत ननकमयहरुले उपभोक्तमहरुको यी सेवमहरु
प्रदमन गना पमउने छै नन् |
३ .५ तेश्रे पक्ष जमँच (Third Party Verification) गनुा पने :क र ख वगाको भवनलमई ननममाण अनुमनत तथम ननममाण
सम्पन्न प्रनतवेदन िंददम नगरपमनलकमले तेश्रो पक्ष जमँचको व्यवस्थम गना सक्नेछ | सोको लमनग नगरपमनलकमले
इनधजननयरहरुको रोस्टर तमयर गरी आर्ककटे क्ट वम नसनभल इधजननयरबमट ममत्र तेस्रो पक्षीय जमँच गरमउनु पदाछ |
रमनिय तथम अधतरमानिय महत्त्वकम तथम जरटल प्रमकृ नतको भवन सुंरचनमको नडजमइनमम नगरपमनलकमले आमनधत्रत
नवशेषज्ञहरु समेतवमट समकनक्ष पुनरमवलोकन(Peer Review) को व्यवस्थम समेत गना सक्नेछ |
३ .६ भवन ननममाणको अनुमनत फदने:भवन ननममाणको अनुमनत दददम सम्पूणा ननममाणको अनुमनत नफदई पनहलो पटक
Plinth Level सम्मको ममत्र ननममाण अनुमनत फदइनेछ |भवन ननममाण ममपदण्ड अनुसमर सो Plinth Levelसम्म
बनमईएको भनी ननममाण कमयाको सुपररवेक्षण गने प्रमनबनधकबमट नसफमररस भई आएमम नगरपमनलकमले आफ्नम
प्रमनबनधकबमट समेत जमँच गरमई स्वीकृ त नक्सम बमोनजम ननममाण कमया भएको छ भनी फदएको प्रनतबे दनको
आधमरमम ममत्र ममनथटलो तटलमको ननममाण अनुमनत फदइनेछ

3

३ .७समवाजननक ननकमयले ननयम पमलनम नगरी भवन ननममाण गना नहुने:ननममाण ममपदण्ड नवपररत हुने गरर समवाजननक
ननकमयले आफ्नो लगमनीबमट भवन ननममाण गनुा हुदैन | यसो गरे मम भवनको नडजमइन तथम ननममाणमम सुंग्लन हुने
प्रमनबनधक कमाचमरीहरु व्यनतगत रुपमम नजम्मेवमर हुनेछन |
३ .८ननममाण सम्पन्न प्रममणप्रत्र ननलएकम भवनहरु समवाजननक प्रयोजनमम टयमउन नपमइने: सरकमरी तथम अधा-सरकमरी
ननकमयहरु ,स्वमस््य सुंस्थम,नबद्यमलय र सुंगरठत सुंस्थमहरुले भवन भमडममम नलदम ननममाण सम्पन्न प्रममणप्रत्र पमएकम
भवन ममत्र भमडममम नलन पमउनेछन् |
४. समवाजननक क्षेत्रनधकमर नभत्र बनेकम गैर कमनुनी सुंरचनमहरु हटमउने :
नगर प्रमुख, नगर उपप्रमुख ,प्र. प्र अ. , कमयापमनलकम सदस्य २ (दुई ) जनम , इलमकम प्रहरी कमयमालय प्रमुख,
सम्बनधधत वडमको वडम अध्यक्ष, प्रशमसन शमखम प्रमुख ,नमपी शमखम प्रमुख, उधोग बमणीज्य सुंघ, सशक्ष्त्त्र प्र.ब प्रमुख
र नगर प्रहरी प्रमुख रहेको सनमनत गठन गरी सो सनमनतको ननणायमम सडक समवाजननक, ऐलमनी,प्रनत जग्गम नभत्र
बनेकम सुंरचनमहरु हटमईनेछ |
५ . पूवा ननर्गमत भवन ननयनमत गना सक्ने :
क. नक्शम पमस नगरे कम तथम आुंनशक रुपमम नक्शम पमस गरे को १७ नमटर भधदम कम उचमईको भवनले भजनी
नगरपमनलकमद्वमरम लमगु गररएको भवन ननममाण ममपदण्ड , भवन सुंनहतम तथम सडक ऐन अनुस रण गरे को ,
समबाजननक वम सरकमरी जग्गम अनतक्रमण नगरे को अवस्थममम यो आधमरभूत ननममाण ममपदण्ड लमगु भएको नमनतले
एक वषाको समय फदई नक्शम पमस गना आह्वमन गदमा भवन स्वनमत्वकतमाले उक्त भवन तत्कमनलन ममपदण्ड
अनुसमर रहेको भन्ने प्रमनबनधक प्रनतवेदन सनहत ननवेदन फदएमम नगरपमनलकमले तोके को प्रफक्रयम पुयमाई नक्शम पमस
गनेछ |
ख. ननममाण भैसके को १७ नमटर भधदम अग्लम भवनलमई ममनथ प्रमवधमन (क ) अनुसमर ननयनमत गदमा शहरी नवकमश
कमयमालयको नसफमररसमम नक्शमपमस गररनेछ |
६. भवन ननममाण स्थलमम ननममाण आनुमनतपत्र रमख्नुपने :
समवाजननकभवन ननममाणमम ननममाण अवनध सम्म आवश्यक नववरणहरु खुटनेगरर नगरपमनलकमले फदएको ननममाण
अनुमनतपत्र र स्वीकृ त नक्शमको समइट प्लमन ननममाण स्थलमम देख्ने गरर रमख्नु पनेछ|
७. भू-उपयोग योजनम कमयाधवयन सम्बधधी व्यव्सस्थम :
भजनी नगरपमनलकमले स्थमनीय सरकमर सुंचमलन एन, २०७४ ले तोके को प्रफक्रयम पूरम गरी नगर क्षत्रमम पूणा वम
आुंनशकरुपमम जोनखम सुंवेदननशल भू-उपयोग नक्शम(Risk Sensitive Land Use Map) कमयाधवयनमम टयमइनेछ
| यस प्रयोजनकम लमनग नगर सभमले रमनिय वन नीनत, २०७१ ले आत्मसमथ गरे को “एक घर-एक रुख,एक गमउँ -एक
वन,एक नगर-अनेक उद्यमन” को अवधमरणमलमई मध्यनजर गदै “रमनिय भू-उपयोग नीनत २०६९” कम आधमरमम
भुमीलमई नवभमजन गने गरर भू-उपयोग नक्शम तयमरगरर तोफकएको क्षेत्रमम तोके एको प्रयोजनको लमगी ममत्र भवन
ननममाण अनुमनत प्रदमन गनेछ | नवपद लवमस्थमपन सनमनतले नवशेषज्ञहरुको सुंलग्नतममम जोनखमयुक्त क्षेत्रको पनहचमन
गरर भवन ननममाण गना प्रनतबधध लगमउन नसफमररस गरे मम नगरपमनलकमले त्यस्तो क्षेत्रमम भवन ननममाण स्वीकृ नत
फदने छै न |
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८. समवाजननक जमीन र सडकको नसमम घट्ने गरर हमल समनवक गना बधदेज :
समवाजननक,ऐलमनी,प्रनत,नफद,नमलम,रमजकु लो,बमटो,चौतमरम,चोक र वनक्षेत्र आफद तथम अधय परम्परमगत खुटलम क्षेत्र
एुंव सरकमरी जनमनको समनवकको क्षेत्रफल र सडकको चौडमइ घट्ने गरर नननज जग्गमहरुको हमल समनवक गररने छै न |
यसो गररएमम सोवमट हुन आउने नोक्समनी यसमम सुंलग्न पदमनधकमरी तथम कमाचमरीबमटकमनुन बमोनजम कमरवमही
सनहत सरकमरी बमँफक सरह कमयापमनलकमले असूल उपर गनेछ |
९. योजनम तथम भवन ननममाण सम्बनधध आधमरभूत ननममाण ममपदण्डहरु:
९.१ ममपदण्डहरु पुयमाउने प्रयोजनको लमगी कसैको सनधयमरको मधजुरीनमममको आधमरमम भवन ननममाण अनुमनत फदइने
छै न | ममपदण्ड पुरमएर भवन ननममाण अनुमनत वम ननममाण सम्पन्न प्रममण पत्र नलई सके को भवनले पनछ फकतमकमट
गरर वम कु नै खमली फकतम बेचनबखन गदमा स्वीकृ नत ममपदण्ड कमयम नहुने गरर फकतमकमट वम बेचनबखन गरे मम सो
भवनको ननममाण सम्पन्न प्रममणप्रत्र स्वत : खमरे ज हुनेछ र नगरपमनलकमले त्यस्तो भवन आफै ले भत्कमउन सक्नेछ |
९.२ भवन ननममाण ममपदण्ड प्रनतकू ल हुने गरर कु नै पनन कवुनलयत गररई वम सता तोकी भवन ननममाण अनुमनत फदईने
छै न |
९.३ ननममाण सम्पन्न प्रममणप्रत्र ननलई समवाजननक भवनलमई उपयोगमम टयमउन फदईने छै न | तर, व्यमपमररक र
आवमसीय भवनहरु आुंनशक ननममाण सम्पन्न प्रममणपत्र प्रमप्त गरर उपयोगमम टयमउन फदईनेछ |
९.४ भवनको प्रयोजन पररवतान गनुा परे मम भवन ननममाण ममपदण्ड र भवन सुंनहतम नवपररत नहुने गरर भजनी
नगरपमनलकमबमट स्वीकृ नत नलएर ममत्र गनुा पनेछ | स्वीकृ नत नवनम उपयोग पररवतान गरे मम नगरपमनलकमले उक्त
भवनलमई आफ्नो सेवमबमट बनधचत गनुाको समथै आधमरभूत समवाजननक सेवमहरुबमट बनधचत गना सम्बनधधत
ननकमयहरुले भजनी नगरपमनलकमले लेनख पठमए बमोनजम गनुा पनेछ |
९.५ भवन ऐन २०५५ को दफम ८ अनुसमरकम ख वगाकम ५(पमच) तलम भधदम अग्लम सबै भवन र कु नै पनन सबासमधमरण
भेलम हुने सपपग मल,सुपरममके ट,स्कु ल,कलेज,अस्पतमल,नर्गसङहोम,पोनलनक्लनकआफदको भवन लयमगत १७ नमटर
भधदम अग्लम समथै दश हजमर बगफफट भधदम ममनथकम भवनहरु ननममाण गना अननवमया रुपमम सहरी नवकमस
मधत्रलमयले जमरी गरे को ‘ममटो परीक्षण ननदेनशकम’ अनुसमर ममटो पररक्षण गरी पेश गनुा पनेछ | खमनी तथम भूगभा
नवभमगले नेपमल रमजप्रत्रमम प्रकमनशत गरी ननषेध गरे कम क्षेत्र भवन ननममाण गना पमइने छै न |
९.६जग्गमएफककरण सम्बधी व्यवस्थम:
९.६.१ जग्गम एकीकरण पद्दनत वम ठु लम फकतमलमई एक वम धेरै फकतमकमट गरी जग्गमको कमरोबमर,सममुनहक आवमस
वम समवाजननक भवन ननममाण जस्तम भौनतक योजनम कमयाधवयन गनुापदमा प्रमनबनधक सनमनतको नसफमररसमम
नगरपमनलकमले यसै उप-बुँदम ९.६.६ को प्रनतकु ल नहुने गरर योजनम कमयाधवयनको स्वीकृ नत(Planning Permit)
फदनेछ | जग्गमको प्लरटग तथम प्लपनग गदमा १० (दस) धुर भधदम कम क्षेत्रफलको प्लटलमई नसफमररस गररने छै न |
९.६.२ एक नमटर भधदम गनहरो ममटो पुरेर तयमर गने भौनतक नवकमस वम जग्गम खनण्डकरण योजनम प्रस्तमव गदमा सो
जमीन कनत भमरवहन क्षमतमको लमगी नहसमब गररएको हो सोको प्रनतवेदन समेत योजनम स्वीकृ नतकोलमनग पेश
गने ननवेदन समथ सुंलग्न गनुा पनेछ | जमीनकोभमर वहन क्षमतम नखुलेको योजनम प्रस्तमव स्वीकृ त गरे मम सुंग्लग
अनधकमरीलमई कमनूनी कमरवमही गररनेछ।
९.६.३ आवमसीय प्रयोजनको लमगी प्रस्तमनवत भौनतक योजनम क्षेत्रको हकमम :
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क) प्रस्तमनवक घडेरीको क्षेत्रफल १०(दस) धुर भधदम कम फकतम कमट नहुने गरी योजनम प्रस्तमव गनुा पनेछ |
ख) एउटै उचमइकम अनधकतम ३ तले भवनहरु भएको खण्डमम ममत्र जोनडएकम भवनहरु(Row Housing)
ननममाण गना फदईनेछ | जोनडएकम भवनहरु ननममाण गदमा पनछ भवन ननममाण स्वीकृ नतको लमगी पेश गररने ननवेदन
समथ सुंलग्न हुनु पनेछ |
९.६.४ समवाजननक प्रयोजनको लमगी गररने जग्गम नवकमस वम भवन एकीकरण योजनम प्रस्तमव गदमा भवनहरुको गुरु
योजनम सनहत पेश हुनु पनेछ र नगरपमनलकमको प्रमनबनधक सनमनतको नसफमररसमम नगरपमनलकमले त्यस्तो योजनम
स्वीकृ त गनेछ |
९.६.५ भौनतक योजनम कमयाधवयन अनुमनत (Planning Permit) फददम योजनम प्रस्तमव गररएको कू ल जग्गमको
क) कनम्तमम १५ प्रनतशत बमटोको लमनग र
ख)५(पमच) कठ्ठम भधदम बढीको जग्गम प्लमपनग गदमा कनम्तमम ५(पमच) प्रनतशत खुटलम क्षेत्रको लमनग छु ट्यमइएको
हुनु पने छ | समथै यस्तो खुटलम क्षेत्रको क्षेत्रफल ८०(असी) बगा नमटर भधदम कम र सो को चौडमई ८(आठ) नमटर
भधदम कम हुनु हुदैन र यस्तो खुटलम क्षेत्रले प्रस्तमनवत भैनतक योजनम क्षेत्र बमनहरी समँध वम नसममनम छोएको हुनु
हुदैन |
ग) प्लमपनग तथम प्लोरटग गररएको क्षेत्रमम प्रस्तमव गररएको सडकमम आवश्यकतम बमोनजम ममटो पटमनी र
कनम्तमम १५(पधर) से.नम(Thickness) मोटमईको ग्रमवेल भएको हुनु पनेछ |
घ) प्लमपनग तथम प्लोरटग गररएको क्षेत्रमम प्रस्तमव गररएको सडकमम पमनी ननकमसकम लमगी धयूनतम कच्ची ढल
ननममाण गररएको हुनु पनेछ |
ङ) प्लमपनग तथम प्लोरटग गररएको क्षेत्रमम प्रस्तमव गररएको सडकमम अवमश्यकतम स्थमनमम ह्युमपमइप जडमन
तथम कटभटा ननममाण गररएको हुनु पनेछ |
च) प्लमपनग तथम प्लोरटग गररएको क्षेत्रमम प्रस्तमव गररएको सडकमम नवधुतीकरण गररएको हुनु पनेछ |
९.६.६ प्रस्तमनवक भौनतक योजनमहरुमम वमटोको व्यवस्थम:क. समवाजननक भौनतक योजनमको हकमम : नबधेममन
समवाजननक सडकसुंग जोनडने प्रस्तमनवक योजनमको मूल सडक को चौडमई कनम्तमम ८(आठ) नमटर हुनु पनेछ |
नवद्यममन घनम बस्तीलमई भवन एकीकृ त योजनमद्वमरम पुन: ननममाण गने स्वीकृ त ममग भएको अवस्थममम उप-बुदम
९.१३(ग) अनुसमर स्वीकृ नत फदइनेछ |
ख. ननयनधत्रत भौनतक योजनमको हकमम: नबध्यममन समवाजननक मूल सडक सुंग जोनडने प्रस्तमनवत योजनमको प्रत्येक
सडकमम उक्त समवाजननक सडक देनख २० नमटर नभत्र सम्म चमरपमुंग्रे गमडी नछने र ननस्कने बेग्लमबेग्लै ढोकम तथम
बमटो (gate and lane) हुनु पनेछ | ६ नमटर सम्म चौडम समवाजननक बमटोले छोएको जग्गममम १० नमटर सम्म
अग्लो आबमसीय प्रयोजन को लमनग प्रस्तमनवत योजनमलमई ममत्र स्वीकृ ती फदईनेछ | ८ नमटर वम सो भधदम बढी
चौडम समवाजननक सडक ले छोएको जग्गम मम ममत्र १० नमटर भधदम अग्लम आबमसीय /समवाजननक भवन ननममाण
गना प्रस्तमनवत योजनमलमई स्वीकृ त फदईनेछ |
ग. कु नै पनन बमटोको घुम्ती वम मोडको धयनतम अधाव्यस ३.५ नमटर भधदम बढी हुनु पनेछ
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घ. ढल तथम बमटो ननममाण सम्पन्न गने दमनयत्व योजनमप्रस्तमव गने सुंस्थमको नै हुनेछ
ङ. बमटो तथम खुटलम क्षेत्रको स्वमनमत्व त्यस भैनतकयोजनमबमट लमभमनधवत हुने भवन/जग्गम खररदकतमा हरुमम सयुक्त
रुपमम रहने कमनुनी व्यवस्थम खररदकतमाहरुले नगरी योजनम प्रस्तमव गने सुंस्थमले नै गनेछ |
९.७ भवनको उचमई र सेटलयमकको अनुपमत :
क.१० नमटर सम्म अग्लम भवनहरुको सुंनधयमर तफा को धयनतम सेटलयमक १.५ नमटर हुनु पनेछ झ्यमल-ढोकम तथम
भेनधटलेटर नरमख्ने भए तफा तथम एउटे फकतममम स्वकृ नत प्रमप्त गरर बनन सके को घर भए सो तफा रमनिय भवन
ननममाण आचमर सुंनहतम,२०६० को प्रनतकु ल नहुने गरर टमनसएको भवन बनमउन फदईनेछ |
ख. १० मीटर भधदम बढी र १७ नमटर सम्म रसमवाजननक भवनहरुको सुंनघयमर तफा को सेटलयमक धयनतम ३ (नतन)
नमटर र अधय भवनहरुकोसुंनघयमर तफा को सेटलयमक धयनतम २ (दुई) नमटरहुने गरर स्वकृ नत फदईनेछ |
ग. प्रमनवनधक सनमनतको नसफमररस तथम नगरसभमले स्वीकृ त गरे को मूल बजमर क्षेत्रमम बन्ने व्यमपमररक भवनको हकमम
सडकसुंग लम्व भएर रहेको समध तफा भवन सुंनहतम २०६० को प्रनतकू ल नहुने गरर टमसेर वम एउट फकतम को
जग्गममम स्वीकृ नत प्रमप्त गरर बनन सके को घर भए सोलमई आवमसेक पने सेटलयमक छमडी नयम भवनमम झ्यमल-ढोकम
नरमख्ने भएमम जग्गम नछोडी १७ नमटर सम्म अग्लो भवन ननममाण गना स्वीकृ नत फदन सफकनेछ | नयम भवनमम
झ्यमल-ढोकम रमख्ने भएमम ममथी बुदम ९.७ (क) र (ख )अनुसमर जग्गम छमड्ने गरर ममत्र भवन ननममाण स्वीकृ नत
फदईने छ |
घ.१७ नमटर भधदम अग्लम जुनसुकै भवनहरुको उचमई र सुंनधयमर तफा को सेटलयमकको अनुपमत ४:१ हुने गरर तर
नुय्नतम सेटलयमक ५(पमच) नमटर भधदम कम नहुने गरर स्वीकृ नत फदईनेछ |
ङ. एउट फकतम वम धेरै फकतम नमलेर बनेको घडेरीमम एक भधदम बढी भवनहरु ननममाण गना स्वीकृ नत फददम व घर-बमटो
नसफमररस फददम दुई भवनहरु बीच दुरी यसै उप-बुदम ९.७(क,ख,ग,घ) अनुसमर हुने गरर स्वीकृ नत फदईनेछ |
च. मूल सडक फकनमरमम भवन ननममाण गना स्वीकृ नत फददम बमटोको चौडमईमम सडकको दुबै तफा को सेटलयमक जोड्दम
जनत योगफल हुधछ ,सोको २ गुणम भधदम अग्लो हुने गरर (लमईट-प्लेनलमई छे क्ने गरर) स्वीकृ नत फदइने छै न |
९.८नगरपमनलकमको क्षेत्र नभत्र पने लोकममगाहरुको छे उमम भवन ननममाण गना प्रचनलत एन ननयमहरुको अनधनममर
नगरपमनलकम क्षेत्रमम स्वीकृ त Municipal Transportation Master Plan समेतको अनधनमम भवन ननममाण
स्वीकृ नत फदइनेछ |
९.९ आवमसीय प्रयोजनको स्वीकृ नत प्रमप्त गरेको भवन वम सोको के नह अुंश व्यमपमररक प्रयोजनमम रहेमम सो भवन
सम्पूणालमई स्वत: व्यमपमररक भवन ममनननेछ | तर,भौनतक योजनमबद्ध क्षेत्र नभत्र तोफकएकम आवमसीय क्षेत्रमम कु नै
पनन भवनलमई व्यमपमररक प्रयोजनमम टयमउन फदइने छै न|
९.१० ममपदण्ड लमगू भएको क्षेत्रमम सोको पमलन नगरी बनेको कु नै पनन भवनलमई नगरपमनलकमले पूणा वम आुंनशक रुपमम
भत्कमउन लगमउने वम भत्कमउनेछ | भवनको स्वमनमत्वकतमाले आनमकमनी गरे को कमरणले ममपदण्ड नवपररत ननममाण
भएको कु नै भवन स्थमनीय ननकमयले भत्कमउनु परे मम वम भत्कमउन लगमउनु परे मम, भत्कमउन लमग्ने खचा ननज
स्वमनमत्वकतमाबमट सरकमरी बमँफक सरह असूल उपर गररनेछ |
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९.११ जग्गम उपयोग प्रनतशत (Ground Coverage):
क. व्यनक्तगत आवमसीय भवन ननममाण गना २५० वगा नमटर सम्म क्षेत्रफल भएको घडेरीलमई ७०% र सो भधदम बढीको
६०% भधदम बढी नहुने गरर जग्गम उपयोग प्रनतशत (Ground Coverage)स्वीकृ नत फदईनेछ |
ख.सरकमरी,अधा सरकमरी वम समवाजननक भवनहरुलमई ननममाण स्वीकृ नत फददम जग्गम उपयोग प्रनतशत ५०% भधदम
बढी नहुने गरी स्वीकृ नत फदईनेछ |
९.१२ भुई क्षेत्रको अनुपमत(Floor Area Ratio : FAR)
क. तोफकएको प्रमनबनधक सनमनतको नसफमररसमम FAR २.५-३.७५ सम्मकमयम गररने छ |
९.१३ स्थमनीय सडकको क्षेत्रमनधकमर (Right of Way : RoW)
क. नयमँ ननममाण हुने सडकको क्षेत्रमनधकमर सो सडकको के धर रे खमबमट तपनशल बमोनजम कमयम गररनेछ :
१. रमजममगाको क्षेत्रमनधकमर ५० नम. जस्मम सेटलयमक ६ नम.छोड्नु पने |
२. सहमयक रमजममगाको क्षेत्रमनधकमर ३० नम. जस्मम सेटलयमक ६ नम. छोड्नु पने |
३. प्रदेश ममगाको क्षेत्रमनधकमर २० नम. जस्मम सेटलयमक ६ नम. छोड्नु पने |
४. न.पम तथम गमउँ पमनलकमको ररङ रोड १८ नम. जस्मम सेटलयमक ३ नम. छोड्नु पने |
५. एक वडम देनख अको वडम सम्म जोड्ने बमटो १५ नम. सेटलयमक २ नम |
६. एउटम वडमको मूल बमटो ११ नम. सेटलयमक १ .५ नम. |
७. एउटम वडमको मूलबमटोको शमखम ८नम. सेटलयमक १ .५ नम. |
८. शमखम बमटोको गटली ६ नम.सेटलयमक १ .५ नम. |
ख.कु नै पनन बमटोको घुम्ती वम मोडको धयूनतम अधालयमस ३.५ नमटर कमयम गररनेछ | यी उपबुदम क अनुसमर बमटोको
चौडमई बढमउन आबस्यक भवन र जग्गम प्रमप्त गना नगरपमनलकमले आफ्नै श्रोतवमट वम सो बमटो प्रयोग गने
उपभोक्तमहरु वमट भवन /जग्गमधनीलमई क्षेनतपूर्गत फदलमई नगरपमनलकमले प्रमप्त गनुा पनेछ | समथै,यसरी चौडम गरे को
बमटोमम भवन ननममाण गना सेटव्यमक छमड्नु पने छै न |
ग.घनम सहरी क्षेत्रमम भवन एफककृ त(House Pooling) गरी पुन:ननममाण गना स्वीकृ नत फददम प्रस्तमनवत बमटोको चौडमई
र कू ल क्षेत्रफल समनबक बमटो को चौडमई र कू ल क्षेत्रफल भधदम कम नहुने गरर फदइनेछ |
९.१४ नसमम पखमाल ननममाण गना स्वीकृ नत फददम समधमरण तयम १.५ नमटर अग्लो गमरो र ममनथ ०.६ नमटर अग्लो जमली रमख्ने
गरर फदईनेछ | सो भधदम अग्लोपखमाल ननममाण स्वीकृ नत नलन चमहेमम सम्पूणा पखमालको structural नडजमइन समेत
ननवेदन समथ पेश गनुा पनेछ | सरकमरी वम कु टनननतक ननकमयले सुरक्षमको कमरण अग्लो पखमाल लगमउनु पने भएमम
गृह मधत्रमलयको नसफमररस सनहत सोको structural नडजमइन सनहत ननवेदन पेश गरे मम नगरपमनलकम यस्तो पखमाल
लगमउन स्वीकृ नत फदनेछ |
8

९.१५ धयूनतम एक तलमको ननममाण सम्पन्न प्रममण पत्र (आुंनशक वम पूणा) नलएको भवनलमई ममत्र स्थमनीय ननकमयले पमनी,
नबजुली आफद समवाजननक आधमरभूत सेवमहरु जडमन गना नसफमररस फदनेछ |
९.१६ भवन सुंनहतम २०६० अनुसमरको ग वगाको भवन ननममाण गदमा जग्गमको समँध नसममनमवमट धयूनतम १ नमटर छोडेर ममत्र
भवनको नपलर (Column) वम भमरवहन गमरो ननममाण गना फदईनेछ | ममथी बूदम ९.७(ख) अनुसमर टमँनसएको भवन
ननममाण गना यस बूदमले बधदेज गने छै न |
९.१७ क.ख र ग वगाकम भवन हरुको ननममाण स्वीकृ नतको लमनग ननवेदन फददम भवनको ननममाणको सुपररवेक्षण भवन एन
२०५५ को दफम ११ (३) अनुसमर योग्यतम पुगेकोप्रमनवनधकसुंग तोफकएको ढमचम भएको सम्झौतमप्रत्र सममवेश गनुा पनेछ
| भवन स्वमनमत्वकतमाले चमहेमम यसै ननयमनुसमर अकै प्रमनवनधक ममफा त ननममाण सुपररवेक्षण गरमउन सक्नेछ | आफू ले
सम्झौतम अनुसमर सुपररवेक्षण कमया गना नसक्ने भएको अवस्थममम प्रमनवनधकले सोको सूचनम भजनी नगरपमनलकमलमई
फदनुपने छ | यस्तो सूचनम नफदने प्रमनबनधकलमई नगरपमनलकमले कमलो सुनचमम रमख्नेछ |
९.१८ भवनको नप्लधथ लेवेलको उचमई वमटोको अनधकमर क्षेत्रलमई हमनी नपुरमउने गरी रमख्नु पनेछ | सडकको अनधकमर क्षेत्र
अनतक्रमण गरर खुनड्कलम,ग्यमम्प आफद रमनखएमम भवन ननममाण सम्पन्न प्रममणप्रत्र फदईनेछैन |
९.१९ एक नमटर भधदम लममो छज्जम वम वमदालीको structural नडजमइन पेश नभएको ग वगाको भवनलमई ननममाण स्वीकृ नत
फदईनेछैन |
९.२० नयमँ ननममाण हुने क र ख वगाकम भवनले छमनमको पमनी जनमन मुनन पठमउने र जनमनले सोस्न नसक्ने पमनी ढलमम
पठमउने व्यवस्थम गनुा पनेछ | यस्तो व्यवस्थम नगरे कम भवनलमई भवन ननममाण सम्पन्न प्रममणपत्र फदईनेछैन |
९.२१ शहरको स्वरुपमम नकरमत्मक असर पमने भनन प्रमनबनधक सनमनतले नसफमररस गरे मम कु नै पनन भवनमम होपडग
बोड,टमवर आफद रमख्न फदईनेछैन | समथै,भवनको structural नडजमइनमम नै यस्तम सुंरचनमहरुको भमरलमई सममवेश
गरे को भए ममत्र भवनमम यस्तम सुंरचनमहरु जडमन गना फदईनेछ |
९.२२ तोफकएकम मूल सडक फकनमरकम भवनहरुले ननममाण भैसके को भमगलमई रुं गरोगन (finishing) नगरे कम, झ्यमल ढोकम
finishing नगरे को, Septic Tank ननममाण नगरे कम भवनलमई ननममाण सम्पन्न प्रममणपत्र तथम तटलम थप स्वीकृ नत
फदईनेछैन |
९.२३Emergency Response Plan सुंग्लन नभएकम सयुक्त आवमस तथम समवाननजक भवनहरुलमई भवन ननममाण अनुमनत
फदईनेछैन |
९.२४ स्वीकृ नत प्रदमन गररएको अवनध नभत्र ननममाण कमया सम्पन्न हुन नसके मम भवनको जनत तलमको ननममाण सम्पन्न प्रममणप्रत्र
नलईसके कम भवनले थप ननममाण कमया गना पुन : अनुमनत नलनु पनेछ | ख र ग वगाकम भवनको हकमम ननममाण अवनध
सफकएपछी तलम थपकम लमनग भवन ननममाण अनुमनत ममग गररएकम ख वगाको ५ (पमच) तलम वम १७ नमटर भधदम
अग्लम भवनको हकमम structure engineer बमट र सो भधदम कम तथम ग वगाको हकमम नेपमल इुं जीनीररग
कमउनधसलमम दतमा भएको नसनभल इनधजननयबमट सो तलम थप गना उपयुक्त छ भनन प्रममनणत गरे र ममत्रै तलम थपको
अनुमनत प्रदमन गररनेछ | समथै यस अनघनै भुइँ तलमको नक्सम पमस भइ सके कम र हमल तलम थपको लमनग ननवेदन फदने
घरहरुको हकमम फ्रेम structure engineer स्टक्चरको नडजमइनमम अनुभव भएको नेपमल इनधजननयररग कमउनधसलमम
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दतमा भएको नसनभल इनधजननयररगबमट सो तलम थप गना उपयुक्त छ भनन नसफमररस नलएर ममत्रै तलम थपको अनुमनत
प्रदमन गररनेछ |
९.२५ समवाजननक पमनीको मुहमन र ननकमसलमई असर पने गरर कु नै सरचनम ननममाण गना फदईनेछैन |
९.२६ नदी उकमसबमट आएको जनमनमम समवाजननक सडक,ढल र उधमन बमहेक कु नै सरचनम ननममाण गना फदईनेछैन |
९.२७ High Tension Lineबमट कनम्तमम २५ (पनचस) नमटर टमढम ननममाण हुने भवनहरुलमई ममत्र नयम भवन ननममाणको
लमनग अनुमनत फदईनेछ | समथै, Three phase line(नबजुलीको तमर) बमट कनम्तमम ५(पमच) नमटर टमढम ननममाण हुने
भवनहरुलमई ममत्र नयम भवन ननममाणको लमनग अनुमनत फदईनेछ |
९.२८ Basic Architectural Requirement :नयमँ भवन बनमउदम चमनहने Basic Architectural Requirement हरु
जस्तै :* Floor Height, Exit, Staircase, Plinth, Room Size, Light & Ventilation, Lift, Fire Safety,
Basement Parking, Parapet, Assessibility for disable people,तथम अधय कु रम हरु NBC 206: 2015
अनुसमर कमयम गनुा पनेछ |
९.२९ नयमँ ननममाण हुने भवनहरुगनहरो नचरम परे को भू-भमग,नसमसमर क्षेत्र,तमल-तलैयम वम त्यस्तम प्रमकृ नतक स्थमन ममथी ममटो
भररएकम क्षेत्रहरुबमट ५०(पचमस) नमटर टमढम, समनम नमलम (झरण) बमट धयनतम १०(दश) नमटर र बहाममसे नदीको
एनतहमनसक बमढीको सतहबमट ५०(पचमस) नमटर टमढम हुनु पनेछ |
९.३० भूकम्प प्रनतरोधमत्मक भवन ननममाण सम्बनधधआधमरभूत तमनलम नलई सुनचकृ त भएको कनलगढ़ वम ठे केदमरले
ममत्र सुपररबेक्षणको लमनग ननयुक्त भयको प्रमनबनधकको रोहबरमम भवन स्वनमत्त्वकतमासुंग दुई पनक्षय सम्झौतम गरर
भवन ननममाण गना पमउनेछ |
९.३१ नवनवध :क.नमपी नक्सम तथम श्रेष्तममम बमटो कमयम नभएको समवाजननक जग्गमलमई बमटो कमयम गरर भवन ननममाण
स्वीकृ नत फदइने छै न |
ख.प्रत्येक घरमम Septic Tankर सोनक्पटअननवमया रुपमम रमख्ने गरर ममत्र भवन ननममाण स्वीकृ नत फदईनेछ |
ग.प्रमकृ नतक तमल ,धमप,पोखरी,पमनीकम मुहमन आदी ममस्ने गरर भवन ननममाण स्वीकृ नत फदईने छैन
घ.सस्थमगत भवन,सभम-सम्मलेन भवन र समवाजननक भवन ननममाण गना नगरपमनलकमबमट योजनम अनुमनत (planning
permit) नलएर ममत्र नक्सम पमसको प्रफकयम अगमडी बढमउनु पनेछ |
ङ. भवनहरुको structural analysis report कनम्तमम structural engineer वम structural नडजमइनमम अनुभव
भएको civil engineer ले प्रमनणत गनुा पनेछ |
१०.ढल बनमउनु पने : नयमँ घर ननममाण को लमनग ननबेदन फददम आफ्नो घर आगमनडको बमटो छे उ नगरपमनलकमको योजनम
अनुसमर नक्सममम नै सममवेस गरर स्वीकृ नत नलएर घर ननममाण सम्पन्न प्रममणपत्र नलनु अगमवै नक्सम नडजमइन
बमोनजम पफि ढल स्वयुं घर धनीले ननममाण गनुा पनेछ,सो ननममाण नभए सम्म घर ननममाण सम्पन्न प्रममणपत्र उपललध
गररईने छै न |
११.० प्रचनलत ममपदण्ड बम्मोनजम हुने : यो ननममाण ममपदण्ड लमगु हुनु अगमडी नगरपमनलकमले लमगु गरे कम भवन ननममाण
तथम भौनतक योजनम ममपदण्ड अनुसमर ननममाण स्वीकृ ती प्रमप्त गररसके कम प्रस्तमव भवन तथम जग्गम नवकमस
योजनमहरु नतनै ममपदण्डहरु अनुसमर नै ननममाण/नवकमस गना फदईनेछ |
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१२.० बमधम अडचन फु कमउने : यस ममपदण्डको कमयाधवयनमम कु नै बमधम अडचन आएमम यस ममपदण्डकम प्रमवधमनलमइ
प्रनतकू ल असरनपने गरी नगर-कमयापमनलकमले सो बमधमअडचन फु कमउन सक्नेछ |
१३.० यस ममपदण्डले तोके कम कु रमहरु यसै बमोनजम र यसमम उटलेख नभएकम कु रमहरु रमनिय भवन ननममाण आचमर सुंनहतम
२०६०,बनस्त नवकमस,नेपमल सरकमर मनधत्रपररषद बमट स्वीकृ त भएको बनस्त नवकमस,सहरी योजनम तथम भवन
ननममाण आधमरभूत ममपदण्ड २०७२ तथम सहरीनवकमस मधत्रमलयले स्वीकृ त गरर जमरी गरे को भवन ननममाण
सम्बधधी नमूनम ममपदण्ड अनुसमर हुनेछ |
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