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भवन ननर्माण तथम घरनक्सम र्मपदण्ड कमर्ाववनि, २०७८ 

१. नक्सम संक्षिप्त नमर् र प्रमरम्भ 

१. र्स कमर्ाववनिको नमर् “भवन ननर्माण तथम घरनक्सम र्मपदण्ड कमर्ाववनि, २०७८” रहेको छ । 

२. र्ो कमर्ाववनि तरुुन्त प्रमरम्भ हनुेछ । 

३. र्ो कमर्ाववनि कोल्हबी नगरपमनिकम िेत्रनभत्र िमग ुहनुेछ । 

 

२. पररभमषम  

१. “नगरपमनिकम” भन्नमिे कोल्हबी नगरपमनिकम सम्झन ुपछा । 

२. “प्रर्खु प्रशमसकीर् अनिकृत” भन्नमिे कोल्हबी नगरपमनिकमको प्रर्खु प्रशमसकीर् अनिकृत सम्झन ु
पछा । 

३. “भवन” भन्नमिे आवमसीर्, नर्क्षित, औद्यर्ोनगक, ब्र्मपमररक, गोदमर्घर, टहरम, नसनेर्म घर, कमर्मािर् 
भवन, सभम गहृ, अस्पतमि, कम्पमउन्डवमि वम अन्र् कुनै प्रर्ोजनको िमनग बने्न कुनै संरचनम सम्झन ु
पछा । 

४. “नक्सम” भन्नमिे भवन ननर्माण सम्बन्िी सम्पूणा ड्रइङ नडजमइन सम्बन्िी रेखमक्षचत्र र कमगजमत सम्झन ु
पछा । 

५. “भवनको वगीकरण” भन्नमिे भवन ऐन २०५५ को दफम ८ िे वगीकरण गरेको क, ख, ग र घ 
वगाकम भवन सम्झन ुपछा । 

६. “तिम” भन्नमिे भवन वम ननर्माणको भईूहरु वम भईूदेक्षख नसनिङ्ग नबचको भमगिमई र्मनननेछ । 

७. “क्षलिन्थ एररर्म” भन्नमिे भनूर्गत तिम वम कुनै तिमको गमरो सवहतको सम्पूणा ढमवकएको िेत्रफििमई 
र्मनननेछ । 

८. “बमदािी” भन्नमिे आउन जमन हनुे वम वस्न सवकने पमरमपीट, ह्यमन्डरेि, बमिषेु्ट्रड सरे्तको होरीजेन्टि 

क्र्मन्टीिेभर वम अन्र् प्रोजेक्सन । 

९. “कमर्ाववनि” भन्नमिे कोल्हबी नगरपमनिकमिे स्वीकृत गरी िमग ुगरेको घर नक्सम पमस सम्बन्िी 
कमर्ाववनििमई सम्झन ुपछा । 

१०. “र्मपदण्ड” भन्नमिे कमर्ापमनिकमबमट स्वीकृत र्मपदण्डिमई सम्झन ुपछा । 

११. “जग्गम उपर्ोग प्रनतशत (Ground Coverage)” भन्नमिे भवनको भईूँ तिमको िेत्रफि र भवन 
बने्न जग्गम वम घडेरीको िेत्रफिको अनपुमतिमई १०० िे गणुम गदमा हनु आउने प्रनतशतिमई 
सम्झन ुपदाछ । 
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१२. “भईूँ िते्रको अनपुमत (FAR: Floor Area Ratio)” भन्नमिे भवनको सम्पूणा तिमहरुर्म नननर्ात 
िेत्रफिको र्ोगफििमई भवन बने्न जग्गम वम घडेरीको िेत्रफििे भमग गरेर आएको भमगफििमई 
सम्झन ुपदाछ । 

१३. “सडकको अनिकमर िते्र (Right of Way)” भन्नमिे ऐन, ननर्र् तथम स्वीकृत र्मपदण्डिे 
तोकेको सडकको चौडमईिमई सम्झन ुपदाछ । 

१४. “सेट ब्र्मक” भन्नमिे आफुिे कमर्ाववनि अनसुमर जग्गमर्म भवन बनमउँदम समँि नसर्मनम, समवाजननक 
सम्पक्षि र सडक अनिकमर िेत्रबमट छोड्न ुपने न्रू्नतर् दरुीिमई जनमउँदछ । 

१५. “प्रमववनिक कर्ाचमरी” भन्नमिे नगरकमर्ापमनिकमिे भवन ननर्माण तथम घर नक्सम सम्बन्िी कमर् 
गनाकम ननक्षम्त क्षजम्रे्वमरी प्रमप्त प्रमववनिक कर्ाचमरी सम्झन ुपछा । 

१६. “कन्सल्टेक्षन्स वम परमर्सादमतम” भन्नमिे घर नक्सम सम्बन्िी प्रमववनिक सेवम उपिब्ि गरमउने िमई 
सम्झन ुपदा छ । 

१७. “Individual Civil Engineer/Architect Engineer” भन्नमिे कुनै परमर्सादमतमर्म आब्ध नभई 
Nepal Engineering Council दतमा प्रर्मण पत्र प्रमप्त गररसकेको र घर नक्सम सम्बन्िी प्रमववनिक सेवम 
उपिब्ि गरमउने िमई सम्झन ुपदाछ । 

 

३. नक्सम पमसको िमनग चवहने आवश्र्क कमगजहरु 

१. नक्सम पमसको िमनग ननम्न आवश्र्क कमगजमतहरु पशे गनुापछा । 

क्र. सं. वववरण संख्र्म 
१ नक्सम वकतमबिे तोकेको ढमँचमको नक्सम पमस अनरु्नतको दरखमस्त १ 

2 स्थमनीर् तहिे तोकेको ढमँचमको ननर्माण गररने भवन नक्सम २ 

3 जग्गम िनी प्रर्मणपूजमाको प्रनतनिवप १ 
४ चमि ुआ.व. को र्मिपोत वम एवककृत कर नतरेको रमनसदको प्रनतनिवप १ 

५ वकिम नम्बर स्पष्ट हनुपुने नमपी नक्समको प्रर्मक्षणत प्रनतनिवप (Blue print) १ 

६ 
वकिम नम्बर स्पष्ट हनुपुने नमपी नक्समको प्रर्मक्षणत प्रनतनिवप (Trace 

paper) 
१ 

७ नेपमिी नमगररकतमको प्रर्मणपत्रको प्रनतनिवप १ 

८ गठुिको जग्गम भए सम्बन्िीत गठुिको नसफमररस पत्र १ 
९ भवन स्वमनर्त्व कतमा व्र्क्षि भए ननजको पमसपोटा समइजको फोटो ३ 

१० 

भवन स्वमनर्त्व कतमा कुन ैननक्षज संस्थम, गैर सरकमरी संस्थम वम कम्पनी 
भए सो को अद्यमवनिक दतमा प्रर्मण पत्र, कम्पनीको हकर्म प्रवन्िक 
पत्रको प्रनतनिवप, VAT/PAN दतमा प्रर्मण पत्रको प्रनतनिवप, संस्थमको 

 
 

१-१ 
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ननणार् प्रनतनिवप, नगरपमनिकमर्म व्र्वसमर् दतमा भएको प्रर्मण पत्रको 
प्रनतनिवप आठद िगमर्त स्थमनीर् तहिे तोके अनसुमरकम कमगजमतहरु 

 

११ 
वमरेस रमखी नक्सम पमस गने भएर्म वमरेसनमर्मको समथर्म वमरेसको 
नमगररकतमको प्रर्मक्षणत प्रनतनिवप 

१-१ 

१२ नक्समवमिम र्ोही भएर्म जग्गम िनीको स्वीकृनत पत्र १ 

१३ 
जग्गम कुनै ननकमर्र्म नितोको िमनग सरुक्षित रमक्षखएको भए सम्बन्िीत 
ननकमर्बमट स्वीकृत पत्र 

१ 

१४ बमटो खिेुको प्रर्मण – नक्समर्म बमटो स्पष्ट नभए र्मत्र १ 
१५ र्न्जरुीनमर्म – ननवेदक उपक्षस्थत हनु नसकेको खण्डर्म र्मत्र १ 

१६ 
नक्सम तर्मर तथम नडजमइन गने प्रमववनिकको Nepal Engineering 
Council दतमा प्रर्मण पत्रको प्रनतनिवप 

१ 

१७ 
नगरपमनिकमर्म सकु्षचकृत गरेको प्रमववनिक वम कन्सल्टेक्षन्सको प्रर्मण 
पत्रको प्रनतनिवप 

१ 

१८ 
कन्सल्टेक्षन्सबमट नक्सम बनमएर पेश गरेर्म सो कन्सल्टेक्षन्सको 
VAT/PAN दतमा प्रर्मण पत्रको प्रनतनिवप 

१ 

 
४. नक्सम ननर्माणर्म संिग्न प्रमववनिक जनशिी 

१. स्थमनीर् तहको आफ्नो कमर्ाक्रर् बमहेककम ननर्माण हनुे संरचनमहरुको र्ोजनम, ढमँचम र नक्सम 
बनमउने कमर्ार्म सोही स्थमनीर् कमर्ारत प्रमववनिक कर्ाचमरी प्रत्र्ि वम अप्रत्र्ि रुपर्म संिग्न हनु 
पमउँदैनन ्। 

२. आ. व. २०७२/०७३ देक्षख भवन ऐन, २०५५ को दफम ५ अनसुमर क र ख वगाकम भवनहरुको 
ढमँचम, नक्सम, स्रक्चर तथम ववशेष सवुविमहरुको नडजमइन र ननर्माण सपुररवेिण नेपमि इक्षन्जननर्ररङ्ग 
पररषद्मम दतमा भएको आवका टेक्ट वम नसनभि इक्षन्जननर्रबमट गरमउन ुपदाछ ।   

३. नेपमि इक्षन्जननर्ररङ्ग पररषद्िे इक्षन्जननर्ररहरुको सूची तर्मर गरी व्र्वसमवर्क अनरु्नत (Professional 

Engineering License) प्रदमन नगरुन्जेि क र ख वगाको भवनको िमनग नसनभि इक्षन्जननर्ररङ्ग 
ववषर्र्म स्नमतक उिीणा गरी नेपमि इक्षन्जननर्ररङ्ग पररषद्मम दतमा भई ५ वषा सम्बन्िीत िेत्रर्म 
अनभुव हमनसि गरेको इक्षन्जननर्ररबमट स्रक्चर तथम ववशेष सवुविमहरुको नडजमइन गरमउन ुपदाछ 
। 

४. ग र घ वगाकम भवनको िमनग भवन सम्बन्िी वविमर्म कर्सेकर् प्रर्मणपत्र तह उिीणा गरेको 
प्रववनिकबमट भवनको ढमँचम र नक्सम तर्मर गरमउन ुपदाछ ।  
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५. र्मपदण्ड ववपररत नक्सम तथम नडजमइन प्रर्मक्षणत गने प्रववनिकिमई नेपमि इक्षन्जननर्ररङ्ग पररषद्िे 
छमनववन गरी कमनूनी कमरवमही गनुापने व्र्वस्थम छ । 

६. कुनै व्र्क्षि, संस्थम वम सरकमरी ननकमर्िे भवन संवहतमर्म तोकेएको स्तर अनरुुप भवन ननर्माण गरे 
नगरेको सम्बन्िर्म स्थमनीर् तहहरुिे सपुररवेिण गना सक्दछ । 

७. भवन ननर्माणको प्रर्ोजनको िमनग आवका टेक्ट र इक्षन्जननर्र भन्नमिे नेपमि इक्षन्जननर्ररङ्ग पररषद्मम 
दतमा भई इक्षन्जननर्ररङ्ग व्र्वसमर् गने अनरु्नत प्रमप्त ववशेषज्ञिमई र्मत्र जनमउने गदाछ । 

८. नेपमि इक्षन्जननर्ररङ्ग कमउक्षन्सिर्म दतमा भएको इक्षन्जननर्रिे प्रर्मक्षणत नगररकन क र ख वगाकम 
भवनहरुको नक्सम प्रर्खु प्रशमसकीर् अनिकृतिे स्वीकृनत गनुा हुँदैन । 

 

५. जग्गम उपर्ोग प्रनतशत (Ground coverage Percentage) (GC) 

१. ‘ग्रमउण्ड कभरेज” भन्नमिे ननर्माण हनुे भवनिे ओगट्ने अनसुचुी – १ बर्ोक्षजर् जग्गमको भ–ू
भमगिमई जनमउने छ । र्मनथल्िो तिमर्म क्र्मक्षन्टिेभर कोिम प्रोजेक्सन गरेको अवस्थमर्म त्र्सिमई 
पनन ग्रमउण्ड कभरेजर्म नै निईनेछ । क्षलिन्थ एररर्मर्म गणनम नहनुे पूरै वम आंक्षशक रुपर्म भवननभत्र 
पने चोक र्नुन बेसरे्न्ट बनमएको अवस्थमर्म त्र्सिमई पनन ग्रमउण्ड कभरेजर्म नै सर्मवेश गररनेछ 
। तर ननम्न उल्िेक्षखत भमगिमई ग्रमउण्ड कभरेजर्म सर्मवेश भएको र्मननने छैैः 
१. कम्पमउण्ड घेना बनमएको पखमाि, गेट, बमवहर झकु्षण्डएको खिुम टप, सन सेड, र् र्मम्प, पेटी, बमदािी, 

गोि वपिर उिमइ र्मनथ टपर्म जोनडएको १ नर्टर (३'-३”) भन्दम बढी चौडमइ नहनुे गरी 
बनमइने गोि वपिर बमदािी आठद । 

२. ननकमसको िमनग बनमइएकम कल्भटा, पमनी जमनको िमनग बनमइएकम समनम नमिीहरु, Catchpit, 

Gully Pit, Inspection chamber, Gutter आठद । 

३. बगैँचम, इनमर र र्स सम्बन्िी ननर्माण, ववरुवमहरुको नसारी, पमनी पोखरी र फोहरम, पौडी खेल्नेखिुम 
पोखरी, चौतमरम, ट्यमड्ढी, बेन्च, क्षचलिेटी, झिुमजस्तम बमवहर वस्त ुआठद । 

४. भर्माङ्ग नभत्रको भ्वमइडको िम्बमइ र चौडमइ दवैु ५'-०” भन्दम बढी भएर्म ग्रमउण्ड कभरेजर्म 
गणनम गररनेछैन । 

५. घरको कुनै भमगर्म Cantilever ननकमिी सो भमगिमइ कोिमको रुपर्म प्रर्ोग नगररएको भमग 
। 

२. भवन ननर्माण गदमा सूर्ाको प्रकमश भवननभत्र आउन, भवनकम हरेक कोिमिमई उज्र्मिो बनमउन, 

पमवका ङ्गको  

व्र्वस्थम गना, घर कम्पमउन्डर्म हररर्मिी कमर्र् गना, भवन नभत्र पर्माप्त air circulation गरमउन, 

कम्पमउन्डनभत्र सौन्दर्ा कमर्र् गना, भवनर्म स्वस्थ वमतमवरण कमर्र् गना भवन वररपरर पर्माप्त 
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र्मत्रमर्म खमिी स्थमन छोड्न ुपदाछ । घडेरीको सबै जनर्नर्म भवन ननर्माण गनुा व्र्क्षिगत स्वमस्थकम 
िमनग सरे्त रमम्रो र्मननन्न । र्सैिे भवन ननर्माणकम र्मपदण्ड तथम भवन संवहतमहरुर्म घडेरीको 
ननक्षित िेत्रफि र्मतै्र भवन ननर्माण गना पमउने व्र्वस्थम गररएको हनु्छ । 

३. आवमसीर् भवन वम नर्क्षित आवमसीर् भवन ननर्माण गना ननम्न अनसुमर अनििर् ग्रमउन्ड कभरेज 
हनुे गरी स्वीकृत ठदन ुपदाछ । 

क्र.सं. घडेरी िेत्रफि (व. नर्.) अनििर् ग्रमउन्ड कभरेज (%) 

1 २५० सम्र् ७५ 
2 २५० भन्दम बढी ६० 

४. आवमसीर् भवन तथम नर्क्षित आवमसीर् भवनदेक्षख बमहेककम अन्र् सबै प्रकमरकम भवनहरु, सरकमरी 
भवनहरु, अिा–सरकमरी भवनहरु र समवाजननक भवनहरुिमई ननर्माण स्वीकृनत ठदँदम जग्गम उपर्ोग 
प्रनतशत ५० प्रनतशत भन्दम बढी नहनुेगरी स्वीकृनत प्रदमन गनुा पदाछ । 

५. समवाजननक उपर्ोगकम अन्र् भवनको जग्गम उपर्ोग प्रनतशत सहरी ववकमस र्न्त्रमिर्बमट जमरी 
गररएको भवन ननर्माणको नरू्नम र्मपदण्ड, २०७१ अनसुमर हनुे गदाछ । 

६. भवन ननर्माणको नरू्नम र्मपदण्ड, २०७१ िे हमि समवाजननक (गैर आवमसीर्) िेत्रकम िमनग देहमर् 
बर्ोक्षजर्िे जग्गम उपर्ोग प्रनतशतको अनिकतर् सीर्म तोवकठदए अनसुमर हनेु्नछ: 
छमत्रमवमस ५०% पमहनुम घर ४०% 

िजहरु ४०% िर्ाशमिम ४०% 
स्थमनीर् पसिहरु ६०% समर्दुमवर्क केन्र ४०% 
थोक व्र्पमरको भवन ४०% गोदमर् घर ४०% 
नर्मँ पेरोि पम्प २०% होटि ४०% 
औद्यर्ोनगक िेत्र ३०% सरकमरी कमर्मािर् ५०% 
एवककृत कमर्मािर् 
कम्पिेक्स 

५०% अस्पतमि ३५% 

स्वमस््र् केन्र ३५% ननसाङ्ग होर् ३५% 
नसारी ववद्यमिर् ४०% प्रमथनर्क ववद्यमिर् ४०% 
उच्च र्मध्र्नर्क 
ववद्यमिर् 

४०% र्हमववद्यमिर् ३०% 

अनडटोररर्र् ३५% िमनर्ाक स्थि ४०% 
प्रहरी चौकी ५०% समर्दुमवर्क केन्र ३५% 
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७. जग्गम उपर्ोग प्रनतशत = {(भईू तिमको िेत्रफि) /(घडेरीको कुि िेत्रफि)} x १०० 

 

६. Right of way (ROW) (िते्रमनिकमर) and set back (SB) (सेट ब्र्मक) 

१. भवन ननर्माण गदमा सडकको िेत्रमनिकमर र सेट ब्र्मक अनसुचुी – २ बर्ोक्षजर् छोडेर भवन ननर्माण 
गनुापने छ । 

क्र.सं. सडकको स्तर 
न्रू्नतर् सडकको 
अनिकमर िेत्र 
(नर्टर) 

सेट ब्र्मक 
(नर्टर) 

१ हमइवे सडक ५० ६ 

२ हिुमकी रमजर्मगा ३० ६ 

३ क्षजल्जम जोड्ने सडक २० ६ 

४ गमउँ जोड्ने सडक १५ ४ 

५ नर्मँ लिवटङ्ग सडक ८ २ 

६ नर्मँ रेक खोल्ने सडक ६ १.५ 

७ गमउँ नभत्र एकमनतर नमिम बनमउने 
सडक 

६ १.५ 

८ गमउँ नभत्र दवैुनतर नमिम बनमउने सडक ८ २ 

९ ८० देक्षख १०० नर्टर भन्दम कर्, 
समववक र परुमनो सडक नमिम नहनु े

४ १.५ 

 

२. खोिम, नदी, तमि, कुिो, पैनी आसपमस िेत्रर्म प्रचनित कमनून बर्ोक्षजर् भवन ननर्माण गना पमउने 
भवनको अनरु्नत प्रदमन गदमा भवन ननर्माणको नरू्नम र्मपदण्ड, २०७१ तथम आिमरभतू ननर्माण 
र्मपदण्ड, २०७२ िे गरेकम देहमर्कम र्मपदण्ड पमिनम गरी भवन वम संरचनम ननर्माणको अनरु्नत 
प्रदमन गनुा पदाछ । 

१. खोिम वम नदी वकनमरबमट कक्षम्तर्म ३० नर्टर छमडेर र्मत्र भवन ननर्माण कमर्ा गने ।  

२. तमि वकनमरबमट ५० नर्टर छमडेर र्मत्र भवन ननर्माण कमर्ा गने ।  

३. कुिो वम पैनीको वकनमरबमट कक्षम्तर्म १० नर्टर छमडेर र्मत्र ननर्माण कमर्ा गने । 

४. सीर्समर िेत्रर्म त्र्स्तो िेत्रको वकनमरबमट ५० नर्टर टमढम हनुेगरी र्मत्र भौनतक संरचनम 
ननर्माणको अनरु्नत प्रदमन गने । 
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५. सदमबहमर नदीको ऐनतहमनसक बमढीको सतहबमट ३० नर्टर टमढम र्मत्र भवन ननर्माणको अनरु्नत 
प्रदमन गना सवकनेछ । 

६. सम्पदम िेत्रर्म रहेकम समवाजननक पोखरी जिमसर्को नडिबमट ५ नर्टर 

७. समवाजननक इनमरको बमवहरी घेरमबमट ४ नर्टर 

८. सम्पदम िेत्रर्म रहेको समवाजननक कुिोको केन्र रेखमबमट ४ नर्टर 

९. समवाजननक कुवम, ढुङ्गेिमरमको सीर्मनमबमट ४ नर्टर 

३. सडक तफा को Set back दरुीसम्र् जनर्न तिमर्म  Cantilever, Septic tank वम पमननको अन्डर ग्रमउन्ड 
टैकं बनमउन पमइने छैन तर पवहिो तिम देक्षख केक्षन्टनिभर बनमउन बमिमअडचन हनुे छैन र त्र्स्तो 
केक्षन्टनिभर set back दरुी नभत्र १ वफट ६ ईन्च सम्र् र्मत्र बनमउन पमइनेछ । 

४. संक्षघर्मरको जग्गमतफा  बमदािी वम डक्ट नसस्टर् रमख्न ुपदमा जग्गमको नसर्मनमबमट कम्तीर्म ५ वफट 
हनु ुपछा । 

 

७. भईूँ िते्रको अनपुमत  (Floor Area Ratio) (FAR) 

१. र्स नगरपमनिकम िेत्रनभत्र ननर्माण हनुे भवनको उचमइकम िमनग स्थमनीर् तहिे भइँु िेत्रको अनपुमत 
(Floor Area Ratio) अनसुचुी – ३ बर्ोक्षजर् , उचमइको सीर्म अनसुचुी – ४ बर्ोक्षजर् वम दवैुको 
प्रर्ोग गरी उचमइ ननिमारण गना सक्दछन ्। 

२. र्स नगरपमनिकमिे नगर सभमको ननणार्बमट सहरी ववकमस र्न्त्रमिर्सँग प्रमववनिक सर्न्वर् गरी 
भइँु िेत्रको अनपुमतको सट्टमर्म भवनको उचमइको व्र्वस्थम कमर्मान्वर्नर्म ल्र्मउन सक्नेछन ्। 
र्सरी उचमइ ननिमारण गदमा आिमरभतू भवन ननर्माण र्मपदण्ड, २०७२ कम प्रमविमनहरुको प्रनतकूि 
नहनुेगरी ननिमारण गनुा पदाछ । 

३. आवमसीर् भवन ननर्माण गना ननम्न अनसुमर अनििर् भइँु िेत्रको अनपुमत हनु ेगरी स्वीकृत ठदन ु
पनेछ । 

क्र.सं. घडेरी िेत्रफि (व. नर्.) भइँु िेत्रको अनपुमत 

१ २५० सम्र् ३.२ 
२ २५० भन्दम बढी २.७ 

 

४. नर्िीत (आवमसीर् र व्र्मपमररक) भवन ननर्माण गना ननम्न अनसुमर अनििर् भइँु िेत्रको अनपुमत 
हनुे गरी स्वीकृत ठदन ुपनेछ । 

क्र.सं. घडेरी िेत्रफि (व. नर्.) भइँु िेत्रको अनपुमत 

१ २५० सम्र् २.७ 
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२ २५० भन्दम बढी २.५ 
 

५. भवन ननर्माणको नरू्नम र्मपदण्ड, २०७१ िे हमि समवाजननक (गैर आवमसीर्) िेत्रकम िमनग देहमर् 
बर्ोक्षजर्िे भइँु िेत्रको अनपुमतको अनिकतर् सीर्म तोवकठदए अनसुमर हनुछे । 

छमत्रमवमस २.० पमहनुम घर १.५ 

िजहरु १.५ िर्ाशमिम १.५ 
स्थमनीर् पसिहरु १.५ समर्दुमवर्क केन्र १.५ 
थोक व्र्पमरको 
भवन 

१.५ गोदमर् घर १.५ 

नर्मँ पेरोि पम्प २.० होटि १.५ 
औद्यर्ोनगक िेत्र २.० सरकमरी कमर्मािर् २.० 
एवककृत कमर्मािर् 
कम्पिेक्स 

२.० अस्पतमि १.२५ 

स्वमस््र् केन्र २.० ननसाङ्ग होर् २.० 
नसारी ववद्यमिर् १.२५ प्रमथनर्क ववद्यमिर् १.२५ 
उच्च र्मध्र्नर्क 
ववद्यमिर् 

१.२५ र्हमववद्यमिर् १.२५ 

अनडटोररर्र् १.० िमनर्ाक स्थि १.० 
प्रहरी चौकी १.२५ समर्दुमवर्क केन्र १.० 

 

६. भईूँ िेत्रको अनपुमत  = (भवनको हरेक तिमको िेत्रफिको र्ोग) /(घडेरीको कुि िेत्रफि) 

८. ननर्माण सम्पन्न प्रनतवेदन र भवनको उपर्ोग 

१. भवन ननर्माण र्मपदण्ड अनसुरण गरी नक्सम तर्मर, स्रक्चरि नडजमइन गररएको भनी तोवकएको 
र्ोग्र्तम पगेुको प्रमववनिकिे नसफमररस गरेको भवनिमई र्मत्र स्थमनीर् तहिे आफ्नम प्रमववनिकबमट 

सरे्त स्थिगत चेकजमँच गरमई ननर्माण सम्पन्न प्रर्मणपत्र ठदन ुपदाछ । 

२. र्मपदण्ड ववपरीत नक्सम तर्मर एवर् ्स्वीकृत गरेर्म तथम भवन संवहतम ववपरीत भवनको Structural 
नडजमइन गरेर्म वम गित प्रर्मक्षणत गरेर्म र्सको क्षजम्रे्वमर सोही प्रमववनिक हनुेछ । 

३. पूणा वम आंक्षशक रूपर्म ननर्माण सम्पन्न प्रर्मणपत्र निएकम भवनहरुर्म र्मत्र स्थमनीर् तहिे आिमरभतू 
समवाजननक पूवमािमर सेवमहरु जडमनको नसफमररस गनुा पदाछ । स्थमनीर् तहको स्वीकृनत नबनम 
सम्बक्षन्ित ननकमर्हरुिे सरे्त उपभोिमहरुिमई र्ी सेवमहरु प्रदमन गनुा हुँदैन । 
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४. सरकमरी तथम अिासरकमरी ननकमर्हरु, स्वमस््र्संस्थम, ववद्यमिर् र सङ्गठित संस्थमहरुिे भवन 
भमडमर्म निँदम ननर्माण सम्पन्न प्रर्मणपत्र पमएकम भवन र्मत्र भमडमर्म निन ुपदाछ । र्स ववपरीत 
भमडम सम्झौतम गरेर्म सम्झौतम गने प्रर्खु व्र्क्षिगत रूपर्म क्षजम्रे्वमर हनुे गदाछ । 

५. व्र्मपमररक र आवमसीर् भवनहरुिे स्थमनीर् तहबमट आंक्षशक ननर्माण सम्पन्न प्रर्मणपत्र प्रमप्त गरी 
भवन उपर्ोगको स्वीकृनत निन सक्नेछन ्। 

६. भवनको प्रर्ोजन पररवतान गनुा परेर्म भवन ननर्माण र्मपदण्ड र भवन संवहतम ववपरीत नहनुेगरी 
स्थमनीर् तहबमट स्वीकृनत निएर र्मत्र उपर्ोग पररवतान गना सवकन्छ । स्वीकृनत ववनम उपर्ोग 
पररवतान गरेर्म स्थमनीर् तहिे उि भवनिमई आफ्नो सेवमबमट बक्षन्चत गनुाको समथै आिमरभतू 
समवाजननक सेवमहरुबमट बक्षन्चत गना सम्बक्षन्ित ननकमर्िमई िेखी पिमउन ु पदाछ र सम्बक्षन्ित 
ननकमर्हरुिे पनन िेखी आए बर्ोक्षजर् गनुा पदाछ । 

७. न्रू्नतर् एक तिमको ननर्माण सम्पन्न प्रर्मणपत्र (आंक्षशक वम पूणा) निएको भवनिमई र्मत्र स्थमनीर् 
तहिे पमनी, नबजिुी आठद समवाजननक आिमरभतू सेवमहरु जडमन गना नसफमररस गनुा पदाछ । 

८. स्थमनीर् तह िेत्रको स्वरूपर्म नकमरमत्र्क असर पमने भनी प्रमववनिक सनर्नतिे नसफमररस गरेर्म 
कुनै पनन भवनर्म होनडाङ्ग बोडा, टमवर आठद रहन ठदन ुहुँदैन । समथै, भवनको स्रक्चरि नडजमइनर्म 
नै र्स्तम संरचनमहरुको भमरिमई सर्मवेश गरेको भएर्मत्र भवनर्म र्स्तम संरचनमहरु जडमन गना 
अनरु्नत ठदन ुपदाछ । 

९. तोवकएकम रू्ि सडक वकनमरमको ननर्माण भइसकेको भवनको सडक पटीको भमगिमई रङ्गरोगन 
िगमएत Finishing गरेकम छैनन ्भने र्स्तम भवनिमई ननर्माण सम्पन्न प्रर्मणपत्र तथम तिम थपको 
स्वीकृनतर्म रोक िगमउन सवकनेछ । 

 

९. ववववि 

१. सेलटीक ट्यमङ्क  

१. २०७२ चैत्र २६ देक्षख स्थमनीर् तहिे भवन ननर्माण स्वीकृनत ठदँदम प्रत्रे्क घरर्म सेक्षफ्ट ट्यमङ्क 
अननवमर्ा रूपर्म रहने गरी र्मत्र ननर्माण स्वीकृनत प्रदमन गना सवकन्छ ।  

२. २०७२ चैत्र २६ पनछ ननर्माण भएकम भवनको ननर्माण सम्पन्न प्रनतवेदन ठदँदम घरर्म सेक्षफ्ट 
ट्यमङ्क ननर्माण हनुपुने भवनिमई र्मत्र उि प्रर्मणपत्र ठदन सवकनेछ । 

२. स्रक्चरि नडजमइन 

१. तीन तिम भन्दम बढी वम क्षलिन्थको एररर्म १००० वगा वफट भन्दम बढी भएको भवनको नक्सम 
पमसको िमनग स्रक्चरि नडजमइन (Structural Design/Analysis) अननवमर्ा नक्सम समथ संिग्न 
गरी पेश गनुापने छ । 
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२. एक नर्टर भन्दम िमर्ो छज्जम वम वमदािीको स्रक्चरि नडजमइन पेश नभएको “ग” वगाको 
भवनिमई ननर्माण स्वीकृनत ठदइनेछैन । 

३. रमवष्ट्रर् भवन संवहतम अनसुमर नक्सम हनुपुने  

१. स्थमनीर् तहिे नेपमि सरकमरबमट जमरी गररएको रमवष्ट्रर् भवन संवहतम (NBC: National Building 

Code) र्म उक्षल्िक्षखत र्मपदण्ड ववपरीत हनुेगरी नक्सम स्वीकृत गनुा हुँदैन । 

२. Nepal Building code ननम्न अनसुमर प्रर्ोग गनुा पने छ – 

क्र. सं. भवनको वगीकरण NBC Code 

१ क NBC 000 

२ ख NBC 101 to 114, NBC 206, 207 and 208 

३ ग NBC 201, 202 and 205 

४ घ NBC 203 and 204 

 

४. र्मपदण्ड परुम गनुापने  

१. भवन ननर्माण र्मपदण्ड प्रनतकूि हनुेगरी कुनै पनन कबनुिर्त गरमई वम शता तोकी भवन 
ननर्माणको अनरु्नत प्रदमन गनुा हुँदैन । अनरु्नत प्रमप्त गना तोवकएकम सबै र्मपदण्ड पूरम गनुापदाछ 
। 

२. र्मपदण्ड परु्माउने प्रर्ोजनकम िमनग कसैको सँनिर्मरको र्न्जरुीनमर्मको आिमरर्म भवन ननर्माण 
अनरु्नत प्रदमन गनुा हुँदैन । र्मपदण्ड परु्माएर भवन ननर्माण अनरु्नत वम ननर्माण सम्पन्न प्रर्मणपत्र 
निईसकेको भवनिे पनछ वकिमकमट गरी कुनै खमिी वकिम बेचनबखन गदमा स्वीकृत र्मपदण्ड 
कमर्र् नहनुेगरी वकिमकमट वम बेचनबखन गरेर्म सो भवनको ननर्माण क्षस्वका त प्रर्मणपत्र स्वतैः 
खमरेज हनुेछ र स्थमनीर् तहिे त्र्स्तो भवन आफैं िे भत्कमउने छ र भत्कमउन िमगमउने छ । 

३. नर्मँ ननर्माण हनुे क र ख वगाकम भवनिे छमनमको पमनन जनर्न र्नुन पिमउने र जनर्निे सोस्न 
नसक्ने पमनन र्मत्र ढिर्म पिमउने व्र्वस्थम गनुा पनेछ । र्स्तो व्र्वस्थम नगरेकम भवनिमई 
भवन ननर्माण सम्पन्न प्रर्मण पत्र ठदइनेछैन । 

४. नमवप नक्सम तथम िेष्तमर्म बमटो कमर्र् नभएको समवाजननक जग्गमिमई बमटो कमर्र् गरी भवन 
ननर्माण स्वीकृत ठदइने छैन । 

५. नक्समर्म हेरफेर 

१. भवन ननर्माण सम्बन्िी प्रचनित कमनून तथम र्मपदण्ड अनसुमर एक पटक पमस भइसकेको 
नक्समर्म पनछ केही हेरफेर गनुा परेर्म तिम थलने, र्ोहडम बदल्ने वम िम्बमई चौडमइ बढमउने 
कुरम बमहेक प्रचनित कमनून बर्ोक्षजर् ननिमाररत र्मपदण्डर्म प्रनतकूि असर नपने गरी अन्र् कुरम 
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गनाकम िमनग प्रर्खु प्रशमसकीर् अनिकृतिे नक्समर्म हेरफेर गना स्वीकृनत ठदन सक्नेछ । तर 
तिम थलन ेर्ोहडम बदल्ने वम िम्बमइ चौडमइ बढमउने कमर्ाकम िमनग ननिमाररत र्मपदण्ड अनकूुि 
हनुेगरी संशोनित नक्सम पेश गरेर्म स्थमनीर् तहिे तोकेको थप दस्तरु निई स्वीकृनत गना 
सवकनेछ । 

२. नक्समर्म हेरफेरको स्वीकृनत ठदँदम सो भवन ननर्माणको अवनि छ छैन र सो हेरफेर र्मपदण्ड 
अनकूुि छ छैन भनी र्वकन गनुा गरमउन ुपदाछ । 

६. नक्समर्म हनुपुने अन्र् वववरण 

१. नक्समर्म उिर (North) नमपी ठदशम तफा  नै हनुपुछा । 

२. नक्समर्म भवनको वगा खुिमउन ुपदाछ । 

३. िेत्रफि ननकमल्न आवश्र्क Diagonal  सवहतको सम्पूणा नमप उल्िेख गनुापछा । 

४. नक्समर्म Right of Way, Set back, Plinth area, Ground (Plot) area, Floor Area ratio, Ground 

coverage नगरपमनिकमको कमर्ाववनि अनसुमर उल्िेख गनुापनेछ । 

५. Existing building भएर्म सोको नमप (plinth), coverage, Total Floor area उल्िेख गनुा पछा । 

६. नक्समर्म नदी, नमिम, कँुवम, इत्र्मठद घरको वरपर भएर्म देखमउन ुपछा । 

७. नक्सम तर्मर र नडजमईन गने ईक्षन्जननर्र को Nepal Engineering Council Number िेखी सही 
गनुा पछा र कन्सिटेक्षन्सको हकर्म उि कन्सिटेक्षन्सको छमप पमनन िगमउन ुपनेछ । अन्र्थम 
त्र्स्तो नक्सम नगरपमनिकमबमट पमस हनुे छैन । समथै घरिनी/जग्गमिनीिे पमनन पेश गरेको 
नक्समर्म सही गनुा पछा । 

 

१०. नर्म ँपरमर्सादमतम सूचीकृत प्रर्मण पत्र ठदने 
१. नक्सम पमस गरमउँदम कन्सल्टेक्षन्स (Consultancy) को हकर्म ननम्न कमगजमतहरु पेश गरी 

नगरपमनिकमर्म सूचीकृत गरमउन ुपनेछ । 

क्र. सं. वववरण संख्र्म 

१ 
सूचीकृत गरी पमउँ भनी प्रर्खु प्रशमसकीर् अनिकृत सर्ि ननवेदन 
पेश गने 

१ 

२ VAT/PAN दतमा प्रर्मण पत्रको प्रर्मणीत प्रनतनिवप  १ 
३ ननर्नर्त अक्षन्तर् कर चिुमको प्रर्मण पत्रको प्रर्मणीत प्रनतनिवप १ 

४ 
कन्सल्टेक्षन्स दतमा भएको Company Registration 
Certificate को प्रर्मणीत प्रनतनिवप  

१ 

५ स्वमनर्त्व भएको व्र्क्षिको को नमगररकतमको प्रर्मणीत प्रनतनिवप १ 
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६ स्वमनर्त्व भएको व्र्क्षिको को पमसपोटा समईजको वफटो ३ 

७ 
एउटम नसनभि ईक्षन्जननर्र वम आवका टेक्टको Engineering 
Council दतमा प्रर्मण पत्रको प्रर्मणीत प्रनतनिवप 

१ 

८ अनसुचुी – ६ को फमरर् १ 
 

२. नक्सम पमस गरमउँदम Individual Civil Engineer/Architect Engineer को हकर्म ननम्न कमगजमतहरु 
पेश गरी नगरपमनिकमर्म सकु्षचकृत गरमउने पनेछ । 

क्र. सं. वववरण संख्र्म 

१ 
सूचीकृत गरी पमउँ भनी प्रर्खु प्रशमसकीर् अनिकृत सर्ि ननवेदन 
पेश गने 

१ 

२ Engineering Council दतमा प्रर्मण पत्रको प्रर्मणीत प्रनतनिवप १ 
३ उि व्र्क्षिको नमगररकतमको प्रर्मणीत प्रनतनिवप  १ 
४ उि व्र्क्षिको पमसपोटा समईजको वफटो ३ 
५ अनसुचुी – ६ को फमरर् १ 

 

३. सूचीकृत प्रर्मण पत्र र प्रर्मण पत्र नं. र्मनथ उल्िेक्षखत सम्पूणा कमगजमतहरु िगमर्त नगरपमनिकमिे 
तोकेको दस्तरु नतरेको सक्कि रनसद बझुमएपनछ र्मतै्र प्रदमन गररने छ । 

४. सूचीकृत प्रर्मण पत्र अनसुकु्षच – ५ अनसुमर हनुेछ ।  

५. सूचीकृत प्रर्मण पत्र नं. चमि ुआ. व. र र्स नगरपमनिकमर्म दतमा भएको ननवेदकको ननवेदनको 
दतमा नं. हनुेछ । 

उदमहरण: चमि ुआ. व. ०७८/०७९  र ननवेदनको दतमा नं. १२३३ हो भने सूचीकृत प्रर्मण पत्र 
नं. ०७८/०७९-१२३३ हनुे छ ।    

६. सूचीकृत प्रर्मण पत्रको वगा भवनको वगीकरण बर्ोक्षजर् ननम्न अनसुमर हनुे छ – 

क्र. सं. भवनको वगीकरण सूचीकृत प्रर्मण पत्र वगा 
१ “क”, “ख”  “क” 

२ “ग”, “घ” “ग” 
 

७. दफम १० को उपदफम ६ बर्ोक्षजर् सूचीकृत प्रर्मण पत्र वगा “क” िे भवनको वगा “क” देक्षख “घ” 
सम्र्को नक्सम नडजमइन/तर्मर गने सक्छ तर सकु्षचकृत प्रर्मण पत्र वगा “ग” िे भवनको वगा “ग” 
देक्षख “घ” सम्र्को र्मत्र नक्सम नडजमइन/तर्मर गने सक्छ ।  

८. सूचीकृत प्रर्मण पत्र सँगै नगरपमनिकमिे तोकेको दस्तरु निई र्ो कमर्ाववनि प्रदमन गने छ । 
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९. सूचीकृतको प्रर्मण पत्र निएको कन्सल्टेक्षन्स वम Individual Civil Engineer वम Architect Engineer 
िे बनमएको/नडजमईन गरेको र्मपदण्ड अनसुमरको नक्सम र्मतै्र र्स नगरपमनिकम बमट पमस हनुेछ 
। 

१०. सूचीकृत वगा “ग” बमट “क” र्म पररवतान हनु चमहेर्म “ग” वगाको िमनग नतरी सकेको रकर् बमहेक 
“क” वगा को िमनग िमग्ने बमँकी दस्तरु तरेर ननवेदन समथ अन्र् र्मनथ उल्िेख कमगजमतहरु बझुमउन ु
पछा । तर “क” बमट “ग” र्म पररवतान हनु चमहेर्म बमँकी रकर् फतमा गररने छैन । 

११.  प्रर्मण पत्र हरमएर्म नगरपमनिकमिे तोकेको दस्तरु नतरी अको प्रर्मण पत्र निन सवकने छ । 

 

११.  परमर्सादमतम सूचीकृत प्रर्मण पत्र नववकरण गने 

१. परमर्सादमतम सूचीकृत प्रर्मण पत्र नववकरण गरमउने परमर्सादमतम/कन्सल्टेक्षन्स (Consultancy) को 
हकर्म ननम्न कमगजमतहरु पेश गनुा पनेछ ।  

क्र. सं. वववरण संख्र्म 

१ 
नववकरण गरी पमउँ भनी प्रर्खु प्रशमसकीर् अनिकृत सर्ि ननवेदन 
पेश गने 

१ 

२ ननर्नर्त अक्षन्तर् कर चिुमको प्रर्मण पत्रको प्रर्मणीत प्रनतनिवप १ 

३ 
Company Registration Certificate को 
नववकरण/अध्र्मवनिक को प्रर्मणीत प्रनतनिवप  

१ 

४ स्वमनर्त्व भएको व्र्क्षिको नमगररकतमको प्रर्मणीत प्रनतनिवप १ 
 

२. सूचीकृतको प्रर्मण पत्र नववकरण गरमउने Individual Civil Engineer/Architect Engineer को हकर्म 
ननम्न कमगजमतहरु पेश गनुा पनेछ । 

क्र. सं. वववरण संख्र्म 

१ 
नववरकण गरी पमउँ भनी प्रर्खु प्रशमसकीर् अनिकृत सर्ि ननवेदन 
पेश गने 

१ 

२ Engineering Council दतमा प्रर्मण पत्रको प्रर्मणीत प्रनतनिवप १ 
३ उि व्र्क्षिको को नमगररकतमको प्रर्मणीत प्रनतनिवप १ 

 

३. सूचीकृतको प्रर्मण पत्र र्मनथ उल्िेक्षखत सम्पूणा कमगजमतहरु िगमर्त नगरपमनिकमिे तोकेको दस्तरु 
नतरेको सक्कि रनसद बझुमएपनछ र्मतै्र नववकरण गररने छ । 

४. नववकरणको िमनग िमग्ने दस्तरु नगरपमनिकमिे तोके बर्ोक्षजर् हनुेछ । 
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५. नववकरण हरेको आ. व. को समउन र्समन्तसम्र् र्म गरमउन ुपछा । समउन पनछ जवहिे पमनन 
नववकरण गरमउँदम नववकरणको िमनग िमग्ने दस्तरुको दोब्बर दस्तरु नतनुा पछा । 

६. नववकरण नगरमई नक्सम पेश गरेर्म त्र्स्तो नक्सम नगरपमनिकमबमट पमस हनुे छैन । 

 

१२. अनभिेक्षखकरण 

१. नक्सम प्रवक्रर्मर्म नआई पवहिे नै बननसकेकम घरहरुको र्मत्र अनभिेक्षखकरण गररने छ ।  

२. तर दफम १२ को उपदफम १ अनसुमर अनभिेक्षखकरण गदमा सो घर सडक अनिकमर तथम सेट 
ब्र्मक नभत्र परेर्म वम न्रू्नतर् र्मपदण्ड पूरम नभएर्म र्मपदण्ड नभत्र पने भमग घर नक्समर्म न ै
छुट्टर्मइ सो भमगको र्मत्र घर नक्सम पमस दस्तरु तथम जररर्मनम निई बमँकी भमगिमई अनसुचुी-७ 
बर्ोक्षजर् नक्सम प्रर्मणीत गना ननर्ल्ने (Non-Passable) भने्न जनमई र्मपदण्ड नभत्र नपरेको घरको 
भमग आवश्र्क परेको अवस्थमर्म हटमउने रं्जरुरनमर्म प्रर्मण पत्रर्म नै गरमई घरिनी बमट सो घरको 
र्मपदण्ड पमिनम सम्बन्िर्म स्वघोषणम गरमई अनभिेखीकरण प्रर्ोजनको दफम १० को उपदफम १ 
वम २ अनसुमर सूचीकृत परमर्सादमतमबमट तर्मर भएको नक्सम पमस गनुा पने छ ।  

 

१३. अन्र् व्र्वस्थम 
१. र्स कमर्ाववनिर्म उल्िेख नभएको अवस्थमर्म नेपिमको प्रचनित कमननु बर्ोक्षजर् कमर्र् गररने छ 

। 

२. र्स कमर्ाववनिर्म अरु कतै जे सकैु िेखेपनन नगरपमनिकमिे घर नक्सम पमस प्रवक्रर्मर्म आवश्र्िम 
अनसुमर अन्र् कमगजमतहरु र्मग गना सक्छ । 

३. र्स नगरपमनिकमिे तोकेको कुनै ववषेश िेत्र जस्तै पर्ाटवकर् िेत्र, औद्यर्ोनगक िेत्र इत्र्मठद को 
छुटै्ट घरको ढमँचम, रङ्ग, उचमई इत्र्मठद िगमर्त अन्र् ववषेश र्मपदण्ड बनमई िमग ुगना सक्न ेछ । 

४. नर्मँ नक्सम पमस प्रवक्रर्म भई पमस हनुे नक्समर्म ROW  वम Set back वम अन्र् कुनै ननषेनित िेत्रर्म 
घर वम घरको कुन ैभमग ननर्माण गरेर्म नगरपमनिकमिे त्र्ो भमग बरमबरको तोकेको जररवमनम निई 
प्रर्मण पत्रर्म सम्बन्िीत व्र्क्षिसँग त्र्ो भमग नगरपमनिकमको ननदेशन अनसुमर भत्कमउने र्न्जूरीनमर्म 
गरमई कमर्ा सम्पन्नको प्रर्मण पत्र ठदने छ र आवश्र्िम अनसुमर नगरपमनिकमिे जनु सकैु बेिम 
उि भमग भत्कमउन िगमउन सक्ने छ । 

५. ऐिमनी जग्गमको हकर्म नगरपमनिकमर्म बहमि नबटौनि शलु्क नतदै आएकमहरुिे र्मनथ उल्िेख 
गरेकम र अनसुचुी – ८ बर्ोक्षजर् कम सम्पूणा कमगजमतहरु पेश गरी नगरपमनिकमिे आवश्र्िम 
अनसुमर उपर्ोग गदै आएको उि जग्गम र जग्गमर्म ननर्माण भएको घर भत्कमउन सक्ने र्न्जूरीनमर्म 
ठदएर्म र्मतै्र घर नक्सम पमस र ननर्माण सम्पन्नको प्रर्मण पत्र ठदईने छ । 



Builtup plinth

area = B

Plot Area = A

Ground coverage

अनुसुची - १

(दफा ५ सँग सम्बन्धीत)
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अनुसुची - २

(दफा ६ सँग सम्बन्धीत)
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अनुसुची – ३ 

(दफा ७ सँग सम्बन्धीत) 
Floor Area Ratio (FAR) 

 

 
 

 

 

 

  

𝐶 = 𝑆𝑢𝑚 𝑜𝑓 𝑎𝑙𝑙 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 𝑎𝑟𝑒𝑎 = 𝐺𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 + 𝐹𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 + 𝑆𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 
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B = Set back

A = Right of Way

Maximum Height of building (H) = 2(A+2B)

Light of plane and Height of building

अनुसुची - ४

Light of Plane

(दफा ७ सँग सम्बन्धीत)



अनसुचुी – ५ (दफा १० को उपदफा ३ सँग सम्बन्धीत) 

कोल्हबी नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

कोल्हबी, बारा 
प्रदेश नं. २, नेपाि 

प्रमाण पत्र नं.: 
  

सूचीकृत प्रमाण पत्र 

 

श्री........................................................................................................ नामको र 
भ्र्ाट/प्र्ान/नेपाि ईन्न्िलनर्ररङ्ग काउन्न्सि दताय नं. ......................................... रहको प्रा. 
लि. कन्सल्टेन्न्स/ईन्न्िलनर्र/आर्कय टेक्ट र्ि. सं. २०..........साि................मर्हना..........गते 
मा  घरको नक्सा लििाईन र तर्ार गने कार्यको िालग दताय भएको हनुािे र्स नगरपालिकाको भिन 
लनमायण तथा घरनक्सा मापदण्ि कार्यर्िलध, २०७८ को दफा १० को उपदफा ३ बमोन्िम र्ो 
प्रमाण पत्र ददईएको छ । 

 

लमलत:.................................    ......................................... 
      प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत 

 

र्स नगरपालिकाको भिन लनमायण तथा घरनक्सा मापदण्ि कार्यर्िलध, २०७८ को दफा ११ को 
उपदफा ३ बमोन्िम नर्िकरण गररएका र्ििरणहरु लनम्न रहेका छन ्। 

क्र. सं. नर्िकरण लमलत (देन्ख) नर्िकरण लमलत (सम्म) सही कार्ायिर्को छाप 

१     

२     

३     

४     

५     

६     

 

िगय 



अनसुचुी – ६ (दफा १० को उपदफा १ को ८ र उपदफा २ को ५ सँग सम्बन्धीत) 

कोल्हबी नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

कोल्हबी, बारा 
प्रदेश नं. २, नेपाि 

प्रमाण पत्र नं.: 
   

  

 

१. नाम (देवनालगरर)  

२. नाम (English)  

३. स्थार्ी ठेगाना 
४. हािको ठेगाना 
५. ई-मेि ठेगाना 
६. मोबाईि नं. 
७. टेलिफोन नं. 
८. नागररकता नं. 
९. NEC नं. 

 

१०. कन्सिटेनलस को नाम (देवनालगरर)  

 

११. कन्सिटेनलस को नाम (English)  

 

१२. VAT/PAN NO.                       कम्पनी दताय नं. 
१३. ठेगाना                                कम्पनी दताय लमलत 

 

 

कन्सल्टेन्न्स Owner/ईन्न्िलनर्र/आकेटेक्ट को सामान्र् वववरण 

कन्सल्टेन्न्स को अन्र् वववरण 

फोटो 
सूचीकृत फारम 

 

 

 
 

सही/छाप 

___________________________ 

सही 
_________________ 

लमलत 
 

कन्सल्टेन्न्सको छाप 

मालथ उल्िेख गररएका सम्पूणय वववरणहरु साँचो हो । झठुो ठहरे प्रचलित 
काननु बमोन्िम सहुिँा बझुाउँिा । 



अनसुचुी – ७ 

(दफा १२ को उपदफा २ सँग सम्बन्धीत) 
Non-Passable area 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  माथिको चचत्रमा घर सेट ब्याक क्षेत्र थित्र परेकोले उक्त क्षेत्रलाई नक्सा प्रमाणीत गनन नथमल्ने    

  (Non-Passable) िनी जनाउन ुपर्न र उकत क्षेत्र बराबरको दस्तरु पथन थलन ुहुँदैन । 
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Plot Area 



अनसुचुी – ८ 
(दफा १३ को उपदफा ५ सँग सम्बन्धीत) 

ऐलानी जग्गाको हकमा 
 

 

  ऐलानी जग्गाको हकमा ननम्न कागजातहरु थप पेश गनु ुपरु् । 

क्र. सं. वििरण संख्या 
१ अव्यिस्थीत बसोबासको लानग संकलन फारम भरेको हनु ुपने १ 

2 वफल्ड बकु उत्तार १ 

3 भोग गरेको कागज १ 

४ 
नगरपानलकाले उक्त घर आिश्यक्ता अनसुार भत्काउन सक्ने भनी 
मन्जरुीनामा 

१ 

 
 

 

   



कोल्हबी नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

कोल्हबी, बारा 
प्रदेश नं. २, नेपाि 

 

  

नक्सा पास प्राविलिक शाखा 
 

चेक गने भेरीफाई गने सवटयफाई गने स्िीकृत गने 

सम्बन्िीत 
िाडाको 
प्राविलिक 

ईन्न्िलनर्र ईन्न्िलनर्र 

प्रमखु 
प्रशासकीर् 
अलिकृत 
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