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भवन तथा बस्तत स्वकाश, शहरी योजना स्नर्ााण सम्बस्धि र्ापदण्ड 

२०७४ 
 

 

१. पररचय 

  नगर क्षते्रको सनु्दरता तथा वातावरण सधुार गरी व्यवस्थथत स्वकासको लक्ष्य प्राप्त गनन उक्त क्षते्रमा गरीन े भवन स्नमानण 

स्ियाकलापहरु तथा भ-ूउपयोगमा गरीन े स्ियाकलापहरुलाई ससु्नयोस्ित गने आधारभतू साधनको रुपमा भवन र योिना मापदण्डलाई 

स्लइएको छ। नगरको सनु्दरता, वातावरण लगायत नगरवासीहरुको सरुक्षा, थवाथ्य, सरसफाई समते ध्यानमा राखी यो मापदण्ड तयार गरीएको 

छ । (नपेाल सरकार सङ्स्िय मास्मला तथा थथास्नय स्वकाश मन्त्रालयले रास्रिय भवन संस्हता २०६० तथा भवन सम्बन्धी परीमास्िनत 

मापदण्डहरुलाइ शहरी स्वकाश मन्त्रालयको प्रास्वस्धक सहयोग र समन्वयमा सरुस्क्षत एंव भकुम्प प्रस्तरोधात्मक, आवास, व्यवस्थथत बसोबास  

प्रवधननको स्नस्मत्त वथती स्वकाश,  शहरी योिना तथा भवन स्नमानण सम्बस्न्ध आधारभतु मागनदशनन, २०७२ श्रावणमा र असोिमा िारी गरेको 

हो । सोस्ह मागनदशनन लगायत "भवन स्नमानणको नमनुा मापदण्ड २०७१"  र  "भवन ऐन २०५५" लाई आधार मास्न हाम्रो नगरपास्लकाले पस्न 

यस सम्बस्न्ध स्वथततृ मापदण्ड स्नमानण गरीएको छ ।  

                    

१.१.र्ापदण्डको नार् 

यो मापदण्डको नाम “भवन तथा बस्थत स्वकाश, शहरी योिना स्नमानण सम्बस्न्ध मापदण्ड २०७४" रहकेो  छ । साथै उक्त मापदण्ड  

यस महाकाली नगरपास्लकाको भ-ुिोस्खम संबेदनास्सलताका आधारमा िग्गाको उपयोग सम्बन्धी कायनका लास्ग तयार गरी 

कायानन्वयन गररएको हो । 

१.२.र्ापदण्डको अस्िकार के्षत्र 

नगर सभाबाट अनमुोदन      
ममम िः-2074/01/12 ग े 
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                    यो मापदण्डका अस्धकार क्षेत्र महाकाली नगरपास्लकाको भौगोस्लक स्समाना स्भत्र रहकेो छ । 

 

 १.३.र्ापदण्डको कायााधवयन 

यो मापदण्ड महाकाली नगरपास्लकाले लाग ुगरी कायानन्वयन गनेछ । 

 

                     १.४ र्ापदण्डको ससंोिन 

                    यो मापदण्ड महाकाली नगरपास्लकाले आवश्यकता अनसुार नगरसभाबाट संशोधन गनन सक्नेछ  । 

 

                     १.५.र्ापदण्डसम्बधिी प्रसासन 

कुनै पस्न स्निी, अधन सरकारी वा सरकारी थवास्मत्वको िडेरी, िग्गा वा सावनिस्नक िग्गामा कुनै प्रकारको उपयोग वा 

स्ियाकलाप प्रथतावना गनन वा परीवतनन गनन,  िग्गा िडेरी टुिा गनन, भौस्तक स्वकास गनन, वा स्नमानण कायन गनुन परेमा सम्बस्न्धत 

स्नवेदकले भवनको नक्सा सस्हत वडा कायानलय माफन त नगरपास्लकामा तोस्कएको ढााँचामा रीत पवूनकको स्नवेदन दतान गरी 

थवीकृतस्त स्लन ुपनछे । 

 

       १.६. पररभाषा 

१.६.१  भवन (Building): भन्नाले मानव बसोबासको लास्ग प्रयोग हुन ेवा नहुन,े आवासीय,  संथथागत,   होटल, 

उद्धोग, मनोरञ्िन एवं अन्य स्वशषे उध्दशे्यको लास्ग िग, पखानल, स्भत्ता, छाना सस्हतको मानव स्नस्मनत स्नमानण 

भौस्तक संरचना सम्झन ुपदनछ । 

भवन स्नर्ााणः  भवन स्नमानण भन्नाले नयााँ भवन वनाउने परानो भवन भत्काई पनः स्नमानण गने, तला भप गने, 

मोहडा फेन े वा सास्वकमा थपिट गरर झ्याल,ढोका, वादनली, कौशी, दलान, टहरा, तवलेा वा ग्यारेि वनाउन े वा 

कम्पाउण्ड वाल लगाउनले कायन सम्झन ु पदनछ । सो शव्दले संयकु्त आवासका लास्ग बनाइन े भवन समतेलाई 

िनाउदछ । 

 

१.६.२ स्वकासः भन्नाले िस्मनको कुन ैपस्न सतह वा भागमा गरीन े(थथायी वा अथथायी) वा भरैहकेो स्नमानण कायन 

वा प्रयोग, उपभोग पररवतनन गरी नयााँ रुप स्दने वा स्नमानण गन ेवा प्रयोग/उपभोग गन ेकायनलाई बझुाउाँछ। 

 

१.६.३ जग्गाउपयोग प्रस्तशत (Ground Coverage): भन्नाले भवनको भूाँईतलाको क्षेत्रफल र भवन बन्ने िग्गा 

वा िडेरीको क्षेत्रफलको अनपुातलाई १०० ले गणुा गदान हुन आउन ेप्रस्तशतलाई िनाउाँदछ । 

 

 

                                      

जस्र्नर्ा चस्चाने के्षत्र 

(Ground Coverage) 

 

प्लट (PLOT) 
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                                                        स्चत्र न. १ 

 

 

१.६.४ भ ुँई के्षत्रकोअन पात (FAR: Floor Area Ratio): 

                                भन्नाले भवनको सम्पणून तलाहरुमा स्नस्मनत क्षते्रफलको योगफललाई भवन बन्ने िग्गा वा िडेरीको क्षते्रफलले भाग गरेर 

आएको भागफललाई िनाउाँदछ । 

िथतैः २ तले िर भएको खण्डमा, 

         िडेरीको क्षेत्रफल (क)  

                      दबैु तलाको भइु को क्षते्रफल िोड्दा (ख) भए , 

  

                                भ ुँईके्षत्रकोअन पात (FAR) = (ख) / (क) 

भवनका स्नम्न स्लस्खत भागहरुलाई FAR मा गणना गरीने छैन । 

• आवासीय तथा व्यापारीक बाहके अन्य प्रयोिनको लागी स्नमानण गरीने बेसमेन्ट तथा सेस्म बेसमेन्ट । 

• मास्थल्लो तल्लामा रहकेो भयानङ छोप्न ेभाग (कुनै पस्न कोठा नभएको अवथथामा) । 

• स्लफ्टको मसे्सन कोठा । 

 
 

                                                                 स्चत्र न. २ 

       

 

   Figure: Floor Area Ratio (FAR) 

१.६.५  सडकको अस्िकारके्षत्र (Right of Way): भन्नाले ऐन, स्नयमत थवीकृत मापदण्डले तोकेको सडकको चौडाइलाई 

िनाउाँदछ । 

 

१.६.६ सेटव्याक (Set Back): भन्नाले आफुले आफ्नो िग्गामा भवन बनाउाँदा सााँध-स्समाना, सावनिस्नक सम्पस्त्त र सडक 

अस्धकारक्षते्र बाट छाड्न ुपन ेन्यनूतम दरुीलाई िनाउाँदछ । यो दरुी सडक क्षेत्रास्धकार स्समाबाट १.५ स्मटर हुनपुदनछ । 
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स्चत्र न. ३ 

 

१.६.७  स्करण सतह (Light Plane ) : भन्नाले सेट ब्याक रेखामास्थ सडकको अस्धकार क्षते्र र दबैुतफन को सेट ब्याक 

िोड्दा हुन आउने योगफलको दइुगणुा उचाइबाट सडकको अको तफन को सेट ब्याक रेखा िोड्ने काल्पस्नक सतहलाई िनाउाँदछ 

। 

 लाईट प्लेन 

                                                

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                 

 

                                    भवनको उचाइ 

                                                                                                                   

 

                                           

                                                    ख          क          ख 

                                     

                                              सेट ब्याक   सडकको चौडाइ सेट ब्याक                      

                                                           Right of way 

                                         

                                          स्चत्र न. ४ 

 

                               

 

भवनको अस्िकतर् उुँचाई  = २* (क+२*ख) 
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१.६.८  ख ल्ला के्षत्र (Open Space) : भन्नाले वथती स्वकाश क्षेत्रमा िस्मनस्भत्र अस्तआवश्यक सावनिस्नक पवुानधार सेवा 

स्वथतार गनन वाहके कुन ैभौस्तक संरचना स्नमानण गनन स्नशेध गररएको क्षते्रलाइ िनाउदछ ।  

 

१.६.९  टाुँस्सएको भवन (Attached Building) : भन्नाले िग्गाको सााँधस्समानामा टााँसेर बनाउन प्रथताव गरीएको वा 

बनाएको भवनलाई िनाउाँदछ । 

 

१.६.१०  जोस्डएको भवन (Joined Building): भन्नाले वेग्लावेग्लै थवास्मत्व भएको एक आपसमा भारवहन अंगहरु 

संयकु्त रुपमा स्नमानण भएको भवनलाई िनाउाँदछ । 

 

१.६.१०  भवनको उचाई H (Height of Building): िस्मनको औसत सतहदखेी भवनको मास्थल्लो भाग। स्भरालो छाना 

भएको अवथथामा िस्मनको औसत सतहदखेी स्भरालो छानाको औसत सतहलाई भवनको उचाई मास्ननेछ । भवनको सिावट  

बाहके  अन्य उदशे्को लागी रास्खएको वाथतुकला सम्बस्न्ध स्वशेषताहरुलाई समावेश गरीन ेछैन । 

  

 

                                                               स्चत्र न. ५ 

 

१.६.१२  बेसरे्धटः पणून वा आंस्शक रुपले िस्मन मसु्न रहकेो  भवनको तल्ला । 

 

 

१.६.१३ स्नर्ााण रेखाः भन्नाले बाटोको मोहडा तफन  तोस्कएको सडक स्समा र सेटब्याक छोस्ड आफ्नो िग्गा स्भत्र भवन वा 

अन्य स्नमानण गदान कायम हुने रेखालाई िनाउाँदछ । 

 



v08M– )!,  dxfsfnL gu/kflnsf /fhkq,   efu–@,  ;+VofM–!),  ldltM @)&%÷)!÷@^ ut] 

 

 

6 
 

 

                                                   स्चत्र न. ६ 

 

 

१.६.१४  ejg Plss/0f (House Pooling): भन्नाले एकल थवास्मत्वका छुट्टा-छुटै्ट परुाना भवनहरुलाई भत्काएर नयााँ 

बन्ने बहुथवास्मत्वको एउटै भवनलाई िनाउाँदछ । 

 

१.६.१५  आसं्शक स्नर्ााण सम्पधन: भन्नाले उपयोग गनन स्मल्नगेरी न्यनुतम १ तला स्नमानण भएको भवनलाई िनाउाँदछ । 

 

१.६.१६ सहरीस्वकाश कायाालय: सम्बस्न्धत स्िल्ला हने ेशहरी स्बकाश तथा भवन स्नमानण स्वभाग स्डस्भिन कायानलयलाई 

िनाउाँदछ ।  

    

१.६.१७ प्रास्वस्िक सस्र्स्त: भन्नाले थथास्नय तहका प्रमखुको संयोिकत्वमा स्निले तोकेको ईस्न्िस्नयर, शहरी स्वकाश तथा 

भवन स्नमानण स्वभाग र स्िल्ला प्रास्वस्धक कायानलयको प्रस्तस्नस्ध , नास्प अस्धकृत तथा आमस्न्त्रत स्वशेषज्ञहरु सस्हतको 

सस्मस्तलाई िनाउाँदछ ।आवश्यकता अनशुार र समथयाको प्रकृस्त अनशुार अन्य स्नकायलाई समेत आमस्न्त्रत गनन सस्कनछे ।  

१.६.१७.१  शहरर योजना तथा भवन स्नार्ाण र्ापदण्ड स दृढीकरण तथा स पररवेक्षण : 

(प्रास्वस्िक सस्र्स्त ) 

यस मापदण्दको कायानन्वयन एवं सपुररवेक्षण को स्नयस्मत सस्मक्षा तथा नगरपास्लकालाई  आवश्यक सहस्िकरण एवं 

पषृ्ठपोषणको स्नस्मत्त दहेायको एक सस्मस्त रहन ेछ । यस सस्मस्तले प्रचस्लत काननुको पररस्ध स्भत्र रस्ह आफ्नो कायनस्वस्ध आफै 

स्नधानरण गनेछ ।  

१. सयोिक : नगर प्रमखु       -  

२. सदथय :  शहरी स्बकास तथा भवन स्नमानण स्डस्भिन/सवस्डस्भिन शाखा ( इस्न्िस्नयर )  -  १ िना  

३. सदथय : k|d'v k|zf;sLo cwls[t                                -  १ िना 

४. सदथय : नापी कायानलय प्रस्तस्नधी       -  १ िना  

५. सदथय : मालपोत कायानलय प्रस्तस्नधी      - १ िना  
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६. सदथय : सडक स्बभाग प्रस्तस्नधी (इस्न्िस्नयर )      -  १ िना  

७. सदथय : खानपेानी तथा ढल स्नकास शाखा/इकाई प्रस्तस्नधी (इस्न्िस्नयर )   - १ िना  

८. सदथय : स्वधतु प्रास्धकरण प्रस्तस्नधी (इस्न्िस्नयर )     - १ िना  

९. सदथय : उद्योग वास्णज्य संि/च्याम्बर अफ कमशन प्रमखु/प्रस्तस्नस्ध      - १ िना  

१०. सदथय : स्िल्ला प्रशासन कायानलय (अस्धकृत थतर ) प्रस्तस्नस्ध    -  १ िना  

                          ११. सदथय सस्चव: gu/ sfo{kflnsfsf k|flalws zfvf k|d'v -O{lGhlgo/_              - १ िना  

 

१.६.१८  आस्का टेक्ट ईस्धजस्नयर: भन्नाले नपेाल ईस्न्िस्नयररङ    पररषदमा दतान भइ  ईस्न्िस्नयररङ व्यवसाय गन ेअनमुस्त 

प्राप्त स्वशेषज्ञलाई िनाउाँछ । 

 

१.६.१९  Plinth: साँगैको िस्मन मास्थको भईुको सतह स्बचको थिक्चरको भाग । 

 

                                                         स्चत्र न. ७ 

 

१.६.२० Plinth area: कुनै तल्ला वा बेसमेन्टको भईुलेभलमा ढास्कएको सतह र स्नस्मनत क्षते्र । 

 

  १.६.२१ 9flsPsf] If]qkmn (Covered Area) M lKnGy ;tx nufot o; eGbf dfly ejgsf]  
               efun] hldgdf cf]u6\g] efu ।               
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                                                  स्चत्र न. ८ 

 

 २. भवनको वस्गाकरण 

भवन संस्हताको तिुनमा तथा कायानन्वयन गन ेप्रयोिनको लागी भवनलाई दहेाए बमोस्िम चार वगनमा वगीकरण गरीएको छ । 

क) “क” वगाः भन्नाले भवन ऐन२०५५ को दफा ८ (क) अनसुारको अत्याधसु्नक प्रस्वस्ध अपनाई स्नमानण हुने वा भएका 

भवनहरुलाई िनाउाँदछ । 

ख) “ख” वगाः भन्नाले भवन ऐन २०५५ को दफा ८ (ख) अनसुारको भूाँइतलाको क्षेत्रफल १००० वगनस्फट भन्दा बढी, ३ 

तला भन्दा अग्ला वा Structural Span ४.५ स्मटर भन्दा बढी भएका भवनहरुलाई िनाउाँदछ । 

ग) “ग” वगाः भन्नाले भवन ऐन २०५५ को दफा ८ (ग) अनसुारको भूाँइतलाको क्षते्रफल १००० वगनस्फट सम्म उचाई ३ तला 

सम्म वा Structural Span ४.५ स्मटरभन्दा कम भएका भवनहरुलाई िनाउाँदछ । 

ि) “घ” वगाः भन्नाले भवन ऐन २०५५ को दफा ८ (ि) अनसुारको क, ख र ग वगनमा परेका इटंा, ढूङ्गा, माटो, बााँस, खर, 

आस्द प्रयोग गरी स्नमानण भएको अस्धकतम दईुतले भवनलाई िनाउाँदछ । 

 

मास्थ उल्लेस्खत चार वगनका भवनहरुमा आधाररत भई रास्रिय भवन संस्हतालाई पस्न चार स्कस्सममा स्बभािन 

गररएको छ र प्रतेक स्कस्समका लास्ग बेग्ला बेग्लै संस्हताहरू तयार गररएका छन । भवन संस्हता प्रास्वस्धक दथताबेि 

भएकाले सरुक्षा अथानत थिक्चर सेस्फ्टका लास्ग अवलम्बन गनुनपन े सम्पणुन स्वस्धहरू नक्शामा खलुाई नाप समते रास्ख 

खलुाईएको छ । िम्मा २३ वटा खण्डहरु भएको भवन संस्हता स्नम्न बमोस्िम तयार गररएको छ ।  

१) “क" वगनका भवनका लास्ग  “NBC 000” 

२) “ख” वगनका भवनका लास्ग “ NBC 101 दसे्ख NBC 114, NBC 206,NBC 207 र NBC 208 ” 

३) “ग” वगनका भवनको लास्ग “ NBC 201 र NBC 202”  

 

 

               3.नक्शा पास गदाा आवश्यक कागजातहरु 

 

 

क) कान स्न कागजातहरु 
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• िग्गाधस्न दतान प्रमाण पिूानको प्रस्तस्लस्प     - १ प्रस्त 

• नागरीकता प्रमाण पत्रको प्रस्तस्लस्प     - १ प्रस्त 

• पासपोटन साईिको फोटो      - ३ प्रस्त 

• स्कत्ता नम्बर थपष्ट भएको नापी / िेस नक्शाको प्रमास्णत प्रस्तस्लस्प 

• चार स्कल्ला प्रमास्णत 

• एस्ककृत सम्पस्त्त कर स्तरेको रस्सदको प्रस्तस्लस्प   - १ प्रस्त 

• गठुीको िग्गा भए सम्बस्न्धत गठुीको स्सफाररश पत्र 

• कुनै स्नकायमा स्धतो राखेको भए स्धतो सम्बस्न्ध पत्र 

• वारेश रास्ख नक्शा पास गने भएमा वारेसनामाको साथमा वारेशको नेपाली नागररकता वा स्निको पस्हचान खलु्न े

प्रमाण पत्रको       - १ प्रस्त प्रमास्णत प्रस्तस्लस्प 

 

ख) प्रास्वस्िक कागजातहरु 

• स्नमानण गरीन ेिरको नक्शा      - ३ प्रस्त 

• स्प्लन्थ एरीया १००० ब.फी. भन्दा बढी वा स्तन तल्ला भन्दा बढी भएमा थिक्चरल स्बशे्लषण  (Structural 

Analysis) सस्हत थिक्चरल स्डिाईन र थयास्नटरी स्डिाइनको नक्शा  - ३ प्रस्त 

• िर नक्शा तयार गने प्रास्वस्धक / परामशनदाताको नगरपास्लकामा दतान भएको प्रमाण पत्रको प्रस्तस्लस्प – १ प्रस्त 

 

            ४.   भवनको ढाुँचा तयार गना र स्नर्ााण स पररवेक्षण सम्बस्धि व्यवतथाहरु  

 

४.१  नक्शा स्डजाइन गना नपाउने: नगरपास्लकाको आफ्नो कायनिम वाहकेका स्नमानण हुन ेसंरचनाहरुको योिना, 

ढााँचा र  र नक्शा बनाउने कायनमा सोही  थथास्नय तहमा कायनरत प्रास्वस्धक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुन पाउन ेछैन । 

 

४.२ भवनको ढाुँचा/नक्शा तयार गने तथा स्नर्ााण स पररवेक्षण अन र्स्त: यो मापदण्ड लाग ुभएदसे्ख भवन ऐन 

२०५५ को दफा ८ अनसुार “क” र “ख” वगनका भवनहरुको ढााँचा, नक्शा, थिक्चर तथा स्वशेष ससु्वधाहरुको स्डिाईन र 

स्नमानण सपुररवेक्षण आस्कन टेक्ट वा ईस्न्िस्नयरबाट गराउन ुपनेछ । नेपाल ईस्न्िस्नयररङ पररषदले् ईन्िस्नयरहरुको ससु्च तयार गरर 

व्यवसास्यक अनमुस्त (Professional Engineering License) प्रदान नगरुन्िेल “क” र “ख” बगनको भवनको लास्ग स्सस्भल 

ईन्िस्नयररङ स्बषयमा उस्त्तणन गरर ५ वषन सम्बस्न्धत क्षते्रमा अनभुव हास्सल गरेको ईस्न्िस्नयरबाट थिक्चर तथा स्वशेष 

ससु्बधाहरुको  स्डिाइन गराउन ुपन ेछ । “ग” र “ि” वगनका भवनका लास्ग भवन सम्बस्न्ध स्बधामा कमसेकम प्रमाण पत्र तह 

उस्त्तणन गरेको प्रास्वस्धकबाट  भवनको ढााँचा \ नक्शा तयार र स्नमानण सपुररवेक्षण गराउनपुनछे ।    

 

४.३ स्नर्ााण सम्पधन प्रर्ाणपत्र स्दने : भवन स्नमानण  मापदण्ड अनशुरण गरर नक्शा तयार, थिक्चर स्डिाइन र 

सपुररवेक्षण गररएको भस्न प्रास्वस्धकले स्सफाररस गरेको भवनलाई मात्र महाकाली नगरपास्लकाले आफ्ना प्रास्वस्धकबाट समेत 

िााँचपास गराई स्नमानण सम्पन्न प्रमाणपत्र स्दनछे  । मापदण्ड स्बपररत नक्शा तथा स्डिाईन प्रमास्णत गन ेप्रास्वस्धकलाई नपेाल 

ईन्िस्नयररङ पररषदमा नगरपास्लकाले कावानहीको लास्ग स्सफाररश गनेछ ।  

 

४.४ आिारभ त सावाजस्नक प वाािार सेवाहरुको उपभोग :  पणुन वा आंस्शक रुपमा स्नमानण सम्पन्न प्रमाण पत्र 

स्लएका भवनमा मात्र थथास्नय तहले आधारभतु सावनिस्नक पवूानधार सेवाहरु िथतैः सडक,खानपेानी,स्वद्यतु र दरू संचार,ढल 
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आस्द सेवाहरु िडानको स्सफाररस गनेछ । नगरपास्लकाको थवीकृस्त स्बना सम्बस्न्धत स्नकायले उपभोक्ताहरुलाई स्य सेवा प्रदान 

गनेछैन ।  

 

४.५ तेश्रो पक्ष जाुँच  (Third Party  Verification ) गन ापने :  “क” र “ख” वगनको भवनलाई स्नमानण 

अनमुस्त तथा स्नमानण सम्पन्न प्रस्तवेदन स्ददंा नगरपास्लकाले तेश्रो पक्ष  िााँचको व्यवथथा गननसक्ने छ । सोको लास्ग 

नगरपास्लकाले ईस्न्िस्नयरहरुको रोष्टर तयार गरर आस्टनटेक्ट वा स्सस्भल ईस्न्िस्नयरबाट मात्र तेश्रो पस्क्षय िााँच गराउन ुपदनछ । 

रास्रिय तथा अन्तरानस्रिय महत्वका तथा िस्टल प्रकृस्तको भवन संरचनाको स्डिाइनमा नगरपास्लकाले आमस्न्त्रत स्वशेषज्ञहरु 

समेतबाट समक्षी पनुरावलोकन (Peer Review) को व्यवथथा समते गननसक्नेछ ।  

 

४.६ भवन स्नर्ााणको अन र्स्त स्दने : भवन स्नमानणको अनमुस्त स्दाँदा सम्पणुन स्नमानणको पस्हलो पटक स्डस्पस्स 

सम्मको मात्र स्नमानण अनमुस्त स्दइनेछ । भवन स्नमानण मापदण्ड अनशुार सो स्डस्पस्स बनाएको भए मात्र मास्थल्लो तल्लाको 

अनमुस्त स्दइनेछ । प्रकृया परुागरर स्नवेदन प्राप्त भएको स्मस्तले १५ स्दन स्भत्र नगरपास्लकाले स्नवेदनमास्थ स्नणनय स्दनेछ । 

 

४.७ सावाजस्नक स्नकायले स्नयर् पालना नगरे भवन स्नर्ााण गना नहुने : स्नमानण मापदण्ड स्वपररत हुनगेरर 

सावनिस्नक स्नकायले आफ्नो लगास्न बाट भवन स्नमानण गनुनहुाँदनै । यसो गरेमा स्नमानणमा संलग्न हुने कमनचारर व्यस्क्तगत रुपमा 

स्िम्मेवार हुनेछन ।  

 

४.८ स्नर्ााण सम्पधन प्रर्ाणपत्र नस्लएका भवनहरु सावाजस्नक प्रयोजनर्ा ल्याउन नपाइने : सरकारर तथा 

अधन सरकारर स्नकायहरु ,थवाथ्यसंथथा, स्वध्यालय र संगस्ठत संथथाहरुले भवन भाडामा स्लदा स्नमानण सम्पन्न प्रमाणपत्र 

पाएका  भवन मात्र  भाडामा  स्लनछेन ।  

४.९ स्नर्ााण तथलर्ा स रक्षाको लास्ग स रक्षा जाली (Safety Net System) राख्न  पनेः  भवन तथा 

संरचनाहरु स्नमानण गदान  स्नमानण थथलमा सरुक्षाको लास्ग सरुक्षा िाली अस्नवायन रुपमा राख्न ुपनछे । 

            

५. सावाजस्नक के्षत्रास्िकार स्भत्र बनेका गैर कानूस्न सरंचनाहरु हटाउने :  

प्रमखु स्िल्ला अस्धकारीको नतेतृ्वमा स्िल्ला समन्वय अस्धकारी , प्रहरी प्रमखु, सम्वस्न्धत शहरी स्वकास कायानलय प्रमखु , 

थथास्नय स्नकाय प्रमखु, मालपोत प्रमखु, नास्प प्रमखु, वन प्रमखु, सडक स्डस्भिन कायानलय भए सोको प्रमखु रहकेो सस्मस्त गठन गरर सो 

सस्मस्तको स्नणनयमा सडक, साबनिस्नक, ऐलास्न, प्रस्त िग्गा स्भत्र बनेका संरचनाहरु हटाइनछे । 

 

६. ख ला के्षत्र सम्वस्धि व्यवतथा : 

यस महाकाली नगरपास्लकाले आफ्नो क्षते्रमा रहकेा सावनिस्नक िग्गाहरु तथा खलु्ला क्षेत्रहरुको संरक्षण गनेछ । आफ्नो क्षेत्रमा 

रहकेा सावनिस्नक िग्गाहरुलाई खलु्ला क्षते्रको रुपमा िोषणा गरर  सो क्षते्रलाइ सावनिस्नक हररयाली उध्यानहरुमा रुपान्तरण गनछेन ् । 

सावनिस्नक, ऐलास्न र पस्तन िग्गालाई नगर सभाको स्नणनय स्बना हकभोक हथतान्तरण गनन तथा स्लि वा भाडामा स्दइने छैन ।  

७. पूवा स्नस्र्ात भवन स्नयस्र्त गना सक्ने :                                                                                                                                     

यो मापदण्ड “भवन तथा बस्थत स्वकाश, शहरी योिना तथा भवन स्नमानण सम्बस्न्ध मापदण्ड २०७४” लाग ू हुन पवून भवन 

संस्हता अनसुरण नगरी स्नमानण भएमा भवनहरु यो आधारभतु स्नमानण मापदण्ड लागभुएको १ वषन स्भत्र यस नगरपास्लकाले तोकेको प्रकृया 

अनसुार नगरपास्लकाको अस्भलेखमा दतान गराउन ुपनछे । अस्भलेस्खकरण नगररएका भवनहरुलाइ सरकारी अधनसरकारी वा संथथाहरुले 

भाडामा स्लन पाउन ेछैन । 

 

८. भवन स्नर्ााणतथलर्ा स्नर्ााण अन र्स्तपत्र राख्न पने :  
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भवनको थवास्मत्वकतानले भवन स्नमानण अवस्ध सम्म आवश्यक स्ववरण खलु्ने गरी नगरपास्लकाले स्दएको स्नमानण अनमुस्तपत्र र 

थवीकृत नक्शाको साइट प्लान स्नमानण थथलमा सवनसाधारणले प्रष्ट दखे्नेगरर  राख्नपुदनछ । 

    

९. भ - उपयोग योजना कायााधवयन सम्बस्धि व्यवतथा : 

थथास्नय सरकार संचालन ऐन २०७४ तोकेको प्रकृया परुा गरर नगरक्षेत्रमा पणुन वा आंस्शक रुपमा िोस्खम सम्बेदनस्शल भ-ू 

उपयोग नक्शा (Risk Sensitive Land Use Map) कायानन्वयनमा  ल्याइने छ । यस प्रयोिनको लास्ग थथास्नय तहको पररषदले् रास्रिय 

वन स्नस्त, २०७१ ले आत्मसाथ गरको ''एक िर-एक रुख, एक गााँउ-एक वन, एक नगर –अनके उध्यान '' को अवधारणालाइ मध्यनिर 

गद ै'' रास्रिय भ–ूउपयोग स्नस्त २०६९ '' का आधारमा भसु्मलाई स्वभािन गन ेगरर भ-ू उपयोग नक्शा तयार गरर तोकेको क्षेत्रमा तोस्कएको 

प्रयोिनको लास्ग मात्र भवन स्नमानण अनमुस्त प्रदान गनेछ । स्वपद ्व्यवथथापन सस्मस्तले स्वशेषज्ञहरुको संलग्नतामा िोस्खमयकु्त क्षते्रको 

पस्हचान गरर भवन स्नमानण गनन प्रस्तबन्ध लगाउन स्सफाररस गरेमा थथास्नय तहले त्यथतो क्षेत्रमा भवन स्नमानण थवीकृस्त स्दन ेछैन । 

 

१०. सावाजस्नक जर्ीन र सडकको स्सर्ा घट्ने गरर हालसास्वक गना वधदेज : 
सावनिस्नक, ऐलानी, पस्तन, नदी, नाला, रािकुलो, बाटो, चौतारा, चोक र वनक्षेत्र आस्द तथा अन्य परम्परागत खलु्ला क्षेत्र एवं 

सरकारी िस्मनको सास्वकको क्षेत्रफल र सडकको सास्बकको चौडाई िट्ने गरी स्नस्ि िग्गाहरुको हालसास्वक गरीन ेछैन । यसो गररएमा 

सो वाट हुन आउन ेनोक्सास्न यसमा संलग्न पदास्धकाररबाट काननु बमोस्िम कारवाही सस्हत सरकारर बााँकी सरह असलू उपर गरीने छ  । 

 

 

  

११.  भवन स्नर्ााण सम्बस्धि आिारभ त र्ापदण्डहरु  

                     ११.१  भ ई देस्ख स्सस्लङसम्र्को उचाईः 

• आवासीय प्रयोिनको लास्ग बन्न ेनया भवनको  भुाँई दसे्ख स्सस्लङसम्मको उचाई न्यनूतम ३.० स्मटर हुन ुपनेछ । 

• स्सस्लङ पङ्खा ( ceiling fan) राख्ने प्रयोिनको लास्ग बनाइएका िरको भुाँई दसे्ख स्सस्लङसम्मको उचाई न्यनूतम 

३.० स्मटर हुन ुपनछे । 

• Sloping roof भएका िरको भईु दसे्ख धरुर (Ridge beam) सम्मको उचाई २।० स्मटर हुन ु पनेछ । 

                             

 

               ११.२  झ्याल र ढोका को अवतथाः 

           िडेरीको स्समानाबाट तोस्कएको सेट ब्याक नछोस्डएको सााँध तफन  कुन ैस्कस्समको झ्याल र ढोका राख्न पाईने छैन । 

 

          ११.३ छज्जा 

• सेट ब्याक स्भत्र पन ेगरी बस्ढमा ०.८० स्म. (३ स्फट) सम्म छज्िा राख्न पाईन ेछ तर उक्त छज्िालाई अन्य कुन ैपस्न प्रयोिनमा 

ल्याउन पाईन ेछैन। 

• १ स्मटर भन्दा लामो छज्िा वा वादनली को थिक्चरल स्डिाईन पशे नभएको “ग” वगनको भवनलाई स्नमानण थवीकृस्त स्दइनछैेन  । 

• िडेरी रेखा भन्दा यो बास्हर नस्नथकने गरर राख्ने । 

• यसमा कुन ैथिक्चर राख्नपाईनेछैन । 

 

       ११.४ भवनको बास्हरी गारो देस्ख बास्हर पट्टी बादाली, ख ल्ला भरेङ्ग आस्द  स्नर्ााण 
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  भवनको कुनै पस्न बास्हरी गारो दसे्ख बास्हर पट्टी स्नथकने गरी र सेटब्याक स्भत्र पनेगरी बादनली, खलु्ला भयानङ्ग, आस्द 

स्नमानण गननपाईने छैन । 

             

११.५  स्प्लधथ 

िस्मनको सतहबाट स्प्लन्थको उाँचाई कस्म्तमा १.५ स्फट कायम गरीएको छ । स्प्लन्थको उचाइ बाटोको अस्धकार 

क्षेत्रलाइ हास्न नपयुानउन ेगरी राख्न ुपनेछ । सडकको अस्धकार क्षेत्र अस्तिमण गरी खड्ुस्कला -याम्प आस्द राखमेा भवन स्नमानण 

सम्पन्न प्रमाणपत्र स्दइन ेछैन । 

 

             ११.६  पूवाािार तथा सेवा स स्विा 

नगरपास्लकाबाट थवीकृती भएको नक्शा बमोस्िम बनेको भवनलाई मात्र सेवा ससु्वधा िडानको सम्वस्न्धत 

स्नकायलाई स्सफारीश लेखी पठाईने छ। नगरपास्लकाबाट गरीएको स्सफारीश प्राप्त भए पस्छ मात्र सेवा ससु्वधा िडान गररस्दन ु

पनेछ।िग्गा स्वकास गन ेव्यस्क्त्त वा स्नकायले सम्बस्न्धत िग्गामा पवूानधार तथा सेवा ससु्वधा िथतै सडक, खानपेानी, स्वद्धतु, 

दरुसंचार, ढल, आस्द के कसरी स्वथतार एवं व्यवथथा गन ेहो सो को स्वथततृ प्लान (योिना) समते पेश गनुन पदनछ। 

 

११.७ मापदण्डहरु पयुानउन ेप्रयोिनको लास्ग कसैको संसं्धयारको ( स्छमसे्क)  मन्िरुरनामाको आधारमा भवन स्नमानण अनमुस्त 

स्दईने  छैन । मापदण्ड परुं्याएर भवन स्नमानण अनमुस्त वा स्नमानण सम्पन्न प्रमाणपत्र स्लईसकेको भवनले पस्छ स्कत्ताकाट गरी 

कुनै खास्ल स्कत्ता बेचस्वखन गदान थवीकृत मापदण्ड कायम नहुने गरर स्कत्ताबाट वा बचेस्बखन गरेमा सो भवनको स्नमानण सम्पन्न 

प्रमाणपत्र थवत: खारेि हुनेछ र नगरपास्लकाले त्यथतो भवन आफैले भत्काउने छ वा भत्काउन लगाउन ेछ ।           

                               

११.८ भवन स्नमानण मापदण्ड प्रस्तकूल हुने गरर कुन ैपस्न कवसु्लयत गराई वा शतन तोकी भवन स्नमानण अनमुस्त स्दइने छैन । 

 

११.९ स्नमानण सम्पन्न प्रमाणपत्र नस्लइ सावनिस्नक भवनलाई उपयोगमा ल्याउन स्दइन े छैन । तर व्यापाररक र आवासीय 

भवनहरु आंस्शक स्नमानण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्राप्त गरर उपयोगमा लयाउन स्दइनेछ ।  

११.१० भवन प्रयोिन पररवतनन गनुनपरेमा भवन स्नमानण मापदण्ड र भवन संस्हता स्वपररत नहुने गरर नगरपास्लकाबाट थवस्ंकृस्त 

स्लएर मात्र गनन स्दइनछे । संुस्चकृत स्बना उपयोग पररवतनन गरेमा नगरपास्लकाले उक्त भवनलाई आफ्नो सेवाबाट बस्न्चत 

गनुनको साथै आधारभतु सावनिस्नक सेवाहरुबाट बस्न्चत गनन सन्बन्धीत स्नकायलाई लेस्खपठाउनेछ र सम्वस्न्धत स्नकायहरुले 

पस्न लेस्खआए बमोस्िम गररस्दनछेनं् । 

 

              ११.११ जग्गा खस्ण्डकरण सम्बस्धि व्यवतथा:  

१) िग्गा एस्ककरण पद्दस्तद्वारा वा ठूला स्कत्तालाई (एक वा धेरै) स्कत्ताकाट गरी िग्गाको कारोबार, सामसु्हक आवास 

वा सावनिस्नक भवन स्नमानण िथता भौस्तक योिना कायानन्वयन गनुनपदान महाकाली नगरपास्लका, नगर 

कायनपास्लकामा रहकेो प्रास्वस्धक शाखाको स्सफाररसमा यस नगरपास्लकाले यसै उप-बूाँदा ११.३ को प्रस्तकुल नहुन े

गरी योिना कायानन्वयनको थवीकृस्त (Planning Permit) स्दईनेछ । 

       ११.१२ भौस्तक योजनाहरुर्ा वाटोको व्यवतथा: 
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 क) सावाजस्नक भौौस्तक योजनाको हकर्ा: स्बद्यमान सावनिस्नक सडकसंग िोस्डन ेप्रथतास्वत योिनाको मलू 

सडकको चौडाइ कस्म्तमा ५ स्मटर हुनपुनेछ । स्बद्यमान िना वस्थतलाई  भवन एस्ककृत योिनाद्धारा पनु: स्नमानण गने 

थवीकृस्त माग भएको अवथथामा बूाँदा १५ (नगरपास्लका  क्षते्रस्भत्रको   सडकको चौडाई तथा प्रथतास्वत अस्धकार 

क्षेत्र, ROW) अनसुार थवंीकृस्त स्दईनेछ ।  

ख) स्नयस्धत्रत भैस्तक योजनाको हकर्ा: स्बद्यमान सावनिस्नक मलू सडकसंग िोस्डने प्रथतास्वत योिनाको प्रत्येक 

सडकमा उक्त सावनिस्नक सडक देस्ख २० स्मटर स्भत्र सम्म चारपााँग्रे गाडी स्छने र स्नथकने बेग्लाबेग्लै ढोका तथा बाटो 

(gate and lane) हुनपुनछे । ६ स्मटर सम्म चौडा सावनिस्नक बाटोले छोएको िग्गामा १० स्मटर सम्म अग्लो 

आवासीय प्रयोिनको लास्ग प्रथतास्वत योिनालाई मात्र थवीकृती स्दइनेछ । ८ स्मटर वा सो भन्दा बस्ढ चंौडा 

सावनिस्नक सडकले छोएको िग्गामा मात्र १० स्मटर भन्दा अग्ला आवासीय/सावनिस्नक भवन स्नमानण गनन प्रथतास्वत 

योिनालाई थवीकृस्त स्दइनछे । 

                       ग) ढल तथा बाटो स्नमानण सम्पन्न गने दास्यत्व योिना प्रथताव गन ेसंथथाको न ैहुनेछ  । 

                      घ) बाटो तथा खलु्ला क्षेत्रको थवास्मत्व त्यस भसै्तक योिनावाट लाभास्न्वत  हुन ेभवन/िग्गा खररदकतानहरुमा संयकु्त 

रुपमा रहने काननूी व्यवथथा खररदकतानहरुले नगरी योिना प्रथताव गन ेसंथथाले न ैगनेछ । 

११.१४. मापदण्ड लाग ु भएको  क्षेत्रमा सोको पालना नगरर बनेको कुनै पस्न भवनलाई नगरपास्लकाले पणून वा आंंस्शक 

रूपमा भत्काउन लगाउने वा भत्काउने छ । भवनको थवास्मत्वकतानले आनाकानंी गरेको कारणले मापदण्ड स्बपररत स्नमानण 

भएको कुनै भवन नगरपास्लकाले भत्काउन ु परेमा वा भतकाउन लगाउनपुरेमा, भत्काउन लाग्ने खचन स्नि थवास्मत्वकतानबाट 

सरकारी बााँस्क सरह असलु उपर गरीनछे । 

११.१५  न्यनुतम एक तलाको स्नमानण सम्पन्न प्रमाणपत्र (आंस्शक वा पणून) स्लएको भवनलाई मात्र नगरपास्लकाले पानी, 

स्बिलुी आस्द सावनिस्नक आधारभतू सेवाहरु िडान गनन स्सफाररश स्दनेछ । 

११.१६.  भवन संस्हता २०६० अनसुारको “ग” वगनको भवन स्नमानण गदान िग्गाको  सााँधस्समानाबाट न्यनूतम १ स्मटर छोडेर 

मात्र भवनको स्पलर (Column) वा भारबहन गारो स्नमानण गनन स्दइनेछ । 

११.१७  .    “क”, “ख” र “ग” वगनका भवनहरुको स्नमानण थवीकस्तको लास्ग स्नबदेन स्दाँदा भवनको थवास्मत्वकतानले भवन 

स्नमानणको सपुरीवेक्षणभवन ऐन २०५५ को दफा ११ (३) अनसुार योग्यता पगुेको प्रास्बस्धकसाँग तोस्कएको ढााँचामा भएको 

सम्झौतापत्र समेत समावेश गनुनपनछे । भवन थवास्मत्वकतानले चाहमेा यसै स्नयमानसुार अकै प्रास्बस्धक माफन त सपुररवेक्षण 

गराउन सक्नछे । आफुले सम्झौता अनसुार सपुररवेक्षण कायन गनन नसक्ने भएको अवथतामा प्रास्बस्धकले सोको सचूना अस्वलम्व 

नगरपास्लकालाई स्दनपुनछे । यथतो सचूना नस्दने प्रास्बस्धकलाई नगरपास्लकाले कालो सचूीमा राख्नेछ । 

११.१८  आस्थनक वषन २०७३/०७४ दसे्ख भंूकम्प प्रस्तरोधात्मक भवन स्नमानण सम्बन्धंी आधारभंूत तास्लम स्लई 

संूचंीकृत भएको कास्लगढ  वा ठेकेदारले मात्र सपुररवेक्षणको लास्ग स्नयकु्त भएको पंर्ास्वस्धकको रोहवरमा भवन 

थवास्मत्चकतानसंग स्व्दपक्षंीय सम्झौता गरंी भवन स्नमानण गननपाउनेछ । कास्लगढ तथा ठेकेदारहरुले यथतो तास्लम स्न:शलु्क 

पाउनको लास्ग नगरपास्लकामा स्नबेदन स्दन सक्नेछन ्। 
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             ११.१९  Rain Water Harvesting:  

                            अब स्नमानण हुने “क” र “ख” वगनका भवनहरुले बषानतको पास्न सोझ ैढलमा नस्मसाई Rain Water   Harvesting 

को प्रस्वस्ध अपनाई िस्मनमसु्न पास्न पठाउन े र िस्मनले सोथन नसक्ने पास्न मात्र ढलमा पठाउन े व्यवथथा गनुनपनछे । यथतो 

व्यवथथा नगरेसम्म भवन स्नमानण सम्पन्न प्रमाणपत्र स्दईने छैन ।  

                      ११.२०  स्बज्ञापन सम्बधिी बोडा (Hoarding Board) 

                            कुनै पस्न भवनमा नगरपास्लकाको थवीकृस्त स्बना होस्डिंङ बोडन, टावर, एन्टेना राख्न पाइनेछैन । नगरपास्लकाले यथतो 

थवीकृती स्ददंा सो िडान भएको उपकरणले भवनको संरचना वा सरुक्षामा कुन ैप्रस्तकूल असर नपन ेकुरा सम्बस्न्धत प्रास्वस्धक 

सस्मस्तबाट प्रमास्णत गरी ससु्नस्ित गराएर मात्र सो संरचनामा राख्न ेथवीकृस्त स्दनपुनेछ । साथै भवनको थट्क्चरल स्डिाईनमा न ै

यथता संरचनाहरुको भारलाइ समावेश गरेको भए मात्र भवनमा यथता संरचनाहरु िडान गनन स्दइनछे । 

११.२१  तोस्कएको मलु सडक स्कनंाराका भवनहरुले स्नमानण भइसकेको भागलाइ रंगरोगन (Finishing) नगरेका भवनलाई 

स्नमानण सम्पन्न प्रमाणपत्र तथा तल्ला थपको थवीकृस्त स्दइदनै । 

११.२२ स्थवकृस्त प्रदान गररएको अवस्ध स्भत्र स्नमानण कायन सम्पन्न हुन नसकेमा िस्त तलाको स्नमानण कायन सम्पन्न भएको छ 

सोको स्नमानण सम्पन्न प्रमाणपत्र स्दइनेछ । यसरी आंस्शक स्नमानण सम्पन्न प्रमाणपत्र स्लईसकेका भवनले थप स्नमानण कायन गनन 

पनु:अनमुस्त स्लनपुनेछ । 

 

            ११.२३  सावनिस्नक पास्नको महुान र स्नकासलाई असर पन ेगरंी कुनै संरचना स्नमानण गनन स्दइनेछैन  । 

११.२४  नदंी उकासबाट आएको िस्मनमा सावनिस्नक सडक, ढल र उद्दान बाहके कुनै संरचना स्नमानण गनन स्दइनेछैन । 

११.२५ नास्प नक्शा तथा श्रेरतामा बाटो कायम नभएको सावनिस्नक िग्गालाई बाटो कायम गरी भवन स्नमानण थवीकृस्त स्दइन े

छैन । 

             ११.२६  प्रत्येक िरमा सेफ्टी ट्याङ्क अस्नवायन रुपमा राख्न ेगरंी मात्र भवन स्नरंम्ाण थवीकृस्त स्दइनछे । 

             ११.२७   प्राकृस्तक ताल, पोखरी, पानीका महुान आदी माथने गरी भवन स्नमानण थवीकृस्त स्दइन ेछैन । 

११.२८ संथथागत भवन, सभा-सम्मेलन भवन र सावनिस्नक भवन स्नमानण गनन नगरपास्लकाबाट योिना अनमुस्त (Planning  

Permit)  स्लएर मात्र नक्शापासको प्रकृया अगास्ड बढाउन ुपनछे ।  

११.२९.  स्बद्द त  

• lgdf{0fsf] nflu k|:tfljt ejg÷Kn6af6 ljB'tsf] tf/ glhs} ePsf] cj:yfdf lgdf{0f÷tNnf yk ug'{ 

kbf{ ljB't k|flws/0fsf] lgodfg';f/ ug'{ kb{5 . 

• cUnf ejgx?df r6\ofËaf6 arfj6sf] nflu ;DalGwt lgsfon] tf]s] adf]lhdsf k|fjwfgx? /fVg' 

kb{5 . 
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• २३०/४०० दसे्ख ११००० भोल्ट सम्मको नाङ्गो तार छेउबाट कम्तीमा २/२ स्मटर छाड्नपुन ेछ । 

• ११००० दसे्ख ३१००० भोल्ट सम्मको तार छेउबाट कम्तीमा ५/५ स्मटर छाड्नपुन ेछ । 

• १३२ स्क.भो. सम्मको तार छेउबाट कम्तीमा ७/७ स्मटर छाड्नपुने छ । 

• kfgLsf] d]gnfOg, 6]lnkmf]g tf/x?, OG6/sd nfO{gx?, UofF; kfOkx? tyf cGo ;]jfsf nfOgx? 

ljB't tf/sf] 8S6df /flvg] 5}g . 

              ११.३०. फोहर रै्ला 

• आफ्नो िरबाट स्नथकन ेफोहरको व्यवथथापन आफैले गनुन पदनछ । 

• नगरपास्लकाले तोस्क स्दएको थथानमा मात्र फोहर फाल्न ुपदनछ । 

• नगरपास्लकाको स्नणनय अनसुार तोस्कएको फोहरमलैा ब्यवथथापन शलु्क स्तनुन पनछे । 

 

                           ११.३१ ढल / नाला  

• चपी नभएमा भवन स्नमानणको लागी थवीकृस्त स्दईने छैन । 

• सतहको ढलमा कुन ैपस्न स्कस्समको ठोस फोहरमैला एवं स्वषालु पदाथन पठाउन पाइने छैन । 

• सडक अस्धकार क्षते्र स्भत्र सेस्प्टक टंस्क र सोक स्पट स्नमानण गनन पाइने छैन ।   

 

        ११.३२.  बैंस्कङ् र इधतय रेधस कारोबार  

                        स्नमानण सम्पन्न प्रमाणपत्र स्बना भवनको  बैंस्कङ् र इन्थयरेुन्स कारोबार गनन पाइन ेछैन । 

         

      आवासीय तथा व्यापाररक के्षत्रको लागी स्नर्ााण तथा योजना र्ापदण्ड 

आवासीय क्षेत्रको लागी तल तास्लकामा स्वस्भन्न साईिका िडेरीहरुका लागी हुनपुने ग्राउन्ड कभरेि प्रस्तशत (GCR) र फ्लोर 

एरीया रेस्सयो (FAR) स्दईएको छ, 

• िडेरीको न्यनूतम क्षेत्रफलः ८० बगन स्मटर वा (०-२-२-२) 

• भवन वा प्लट आवत िावतको स्नस्मत्त आवश्यक पन ेस्नस्ि बाटो पस्न सावनिस्नक बाटोसाँग िोस्डएको हुनपुदनछ । 

• ६ स्मटर भन्दा कम चौडाईको सडकको भवनमा सटर राख्न पाईने छैन । 

 

 

स्नर्ााण गदाा हेन ापने फ्लोर एररया रेस्सयो (FAR) र ग्राउधड कभरेज प्रस्तशत (GCR) 

 

 

अ) आवासीय 

स्स.नं. 
घडेरी के्षत्रफल 

(बगा स्र्टर) 

अस्िकतर् ग्राउधड कभरेज प्रस्तशत 

(GCR) 

अस्िकतर् फ्लोर एरीया रेस्सयो 

(FAR) 

१. ७०-१५० ७५ ३.५ 

२. १५०-२५० ७५ ३.५ 

३. २५०-५०० ६० ३.० 

४. ५००-१००० ६० ३.० 
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आ)  गैर आवासीयः 

स्स.नं. गैर आवासीय के्षत्रहरु 
धयूनतर् जग्गाको के्षत्रफल 

(बगा स्र्टर) 

अस्िकतर् ग्राउधड कभरेज प्रस्तशत 

(GCR) 

अस्िकतर् 

फ्लोर एरीया 

रेस्सयो (FAR) 

१. सरकारी तथा अधन सरकारी कायानलय - ५० २.० 

२. अथपताल ३००० ३५ १.२५ 

३. होटेल / लि ३०००/५०० ४० १.५ 

४. थकुल / क्याम्पस २०००/६५०० ४० १.२५ 

५. अस्डटोरीयम / सामदुास्यक हल - ३५ १.० 

६. धमनशाला तथा रास्त्र बस ८०० ४० १.५ 

७. स्सनेमा हल, स्थएटर सभा गहृ १०२० ३५ १.० 

८. प्रहरर चौकी - ५० १.२५ 

९. व्यापारीक कम्प्लेक्स / सपुर माकेट ३००० ४० २.० 

१०. पेिोल पम्पहरु नयााँ - २० २.० 

११. धास्मनक थथलहरु - ४० १ 

 

 

 

१२. नक्शा बनाउुँदा ध्यान स्दन पने क राहरु 

तोस्कएको मापदण्ड अनरुुप मात्र नक्शा (Architectural / Structural) बनाइ पेश गनुनपनछे । नक्शा पासको लागी 

पेश गदान स्नम्न ढााँचामा तथा स्ववरणहरु पेश गने, 

 

१२.१. भवनका प्लानहरु (Building Plans): प्रत्येक तल्लाको प्लान पशे गने । 

 

१२.२. र्ोहडा (Elevations): भवनको चारै मोहडा पेश गने । 

  

१२.३. सेक्सनल एस्लभेसन (Sectional Elevation): 

• भूाँई दखेी स्सस्लङ्ग सम्मको उचाई दखेीनपुन े

• भवनको कुल उचाई 

• भयानङ कास्टएको हुनपुन े

• कस्म्तमा एउटा झ्याल र ढोका कास्टएको हुनपुन े

 

  १२.४. स्नर्ााण तथलको प्लान (Site Plan) 

• Access को चौडाई हुनपुन े

• चारै स्तरको सेट ब्याक दसे्खनपुन े

• सेस्प्टक ट्यांस्क, सोक स्पट दसे्खनपुन े

• िस्मन मसु्नको पास्न ट्यांस्क दसे्खनपुन े
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• स्नमानण थथलस्भत्र अथवा साँगै High Tension Line भए सोबाट छोडेको दरुी दसे्खनपुन े

• सडकको केन्र बाट सडक अस्धकार क्षते्र दसे्खनपुन े

• स्नमानण थथलसंग सावनिस्नक िग्गा, नहर, नदी, खोला िोस्डएको भए स्त थथलबाट छोडेको दरुी दसे्खनपुन े

 

     १२.५. अवस्तथस्त नक्शा (Location Plan): स्नमानण थथलसम्म सस्िलै पगु्न सस्कने गरी नक्शामा दसे्खनपुन े

 

    १२.६. र्ाप (Scale): कुन मापमा बनाईएको हो सो पस्न नक्शामा उल्लेख गनुनपन े

 

 

 

 

 

   १२.७. झ्याल / ढोकाको स्ववरण (Opening Schedule): स्नम्मनानसुार राख्न ुपनःे 

 

S.N. Door/Window Symbol Size Number Remarks 

      

  

 

१२.८. उत्तर स्दशा (North Direction): 

 

 

               

 

 

 

 

१२.९. नक्शाको Title Block: 

 

Owner: Signature: 

Building Type: Area: 

Plot No.: Location: 

Detail/s: Plan, Elevations, Sections/ Structural Drawings 

Designed By: Checked By: Council Reg. No.:  

Firm’s Stamp: Registration No.: Drawn By: 

Scale: Date: Sheet No.: 

 

                    १३.  स्बस्बि 
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             १३.१. स्नर्ााण सार्ाग्री 

 भवन स्नमानण सामाग्री बाटोमा राखरे मास्नस तथा सवारी साधनको आवागमनलाई अवरोध पयुानउन पाईने छैन । 

 

              १३.२. प राना घरहरुको नक्शा 

 यो मापदण्ड लाग ूहुनभुन्दा पवून स्नमानण भएको भवनहरुको पस्न मापदण्ड अनसुार (FAR, Ground Coverage, 

Set Back) नक्शा पास गरीस्नयस्मत गनुनपनेछ । 

                १३.३. कम्पाउण्ड पखााल 

 कम्पाउन्ड पखानल स्नमानण गदान पखानलको उचाई बढीमा ४ स्फट अग्लो गारो मात्र स्नमानण गनन पाईन ेर सो भन्दा माथी 

बढीमा ३ स्फट िाली नगरपास्लकाको थवीकृती स्लएर मात्र राख्न पाईने छ । 

               १३.४.सौया उजाा प्रणास्ल सम्बस्धि 

  दहेायका भवनहरुमा  कूल उिान खपतको २५ % वा १५०० वाट स्पक मध्ये िनु बस्ढ हुन्छ सोही क्षमतामा िडान गन े

गरी सौयन उिान प्रणाली िडान गनन भवन स्नमानणको नक्शापास गदान भवनको स्डिाइनमा न ैअस्नवायन रुपमा सौयन प्रणाली िडान 

गने गरी स्डिाइन गन े व्यवथथा स्मलाउने र सो अनसुार िडान भए नभएको ससु्नस्ित गरी िडान भएका भवनहरुको मात्र 

स्नमानण सम्पन्न प्रमाणपत्र स्दईनेछ । 

क) सबै प्रकारका सरकारी भवन, 

ख) सबै प्रकारका व्यापाररक भवन (तल्लो तला व्यापाररक प्रयोिन रहकेो र मास्थल्लो तला आवासीय प्रयोिनमा 

रहकेो भवनलाई समेत), सबै प्रकारका संथथागत भवन (स्वद्दालय, उच्च स्वद्दालय, अथपताल, सरकारी, स्नस्ि 

तथा पस्ब्लक स्लस्मटेडका कायानलय भवन आस्द), 

ग) सबै प्रकारका सावनिस्नक (संथथागत भवन, सभा, सम्मलेनभवन लगायत सभाहल, सााँथकृस्तक समारोह तथा 

भोिभतेर थथल आस्द), 

ि) सबै प्रकारका सभा, सम्मलेन भवन (मास्नसहरु िमिट हुन े गरै आवासीय प्रयोिनका स्सनेमा हल, संयकु्त 

स्वशाल बिार, मस्ल्टप्लेक्स, तारे होटेल आस्द), 

ङ) उल्लेस्खत (क) दसे्ख (ङ) सम्मका भवनहरु मध्ये कुनै भवनमा दसै्नक ५ िण्टा भन्दा कम िाम लाग्न ेभई सौयन 

उिान प्रणास्लबाट स्वधतु उत्पादन गनन नसस्कन े अवथथा दसे्खएमासऔयन उिान िडान नगरी नक्शा पास तथा 

स्नमानण सम्पन्न प्रमाणपत्र िारी गनन सस्कनेछ । सोका लास्ग वथती स्वकास, शहरी योिना तथा भवन स्नमानण 

सम्बन्धी आधारभतू मापदण्ड, २०७२ मा व्यवथथा भएको प्रास्बस्धक सस्मस्तले दसै्नक ५ िण्टा कम िाम लाग्न े

भइ सौयन उिान िडान गनन उपयकु्त नभएको व्यहोरा प्रमास्णत गरेको हुनपुनेछ । 

च) भवन स्नमानणको अनमुती स्लइ स्नमानणास्धन अवथथामा भएका वा स्नमानण सम्पन्न भएका तर स्नमानण सम्पन्न 

प्रमाणपत्र नस्लएका भवनहरुमा बुाँदा न ं १ मा उल्लेख भए बमोस्िम सौयन उिान प्रणालीिडान गने व्यवथथा 

स्मलाउन े। 

छ) आवासीय भवनको हकमा नगर पररषदक्ो स्नणनयबाट सम्पणुन वा स्नस्ित क्षेत्रमा िग्गाको क्षते्रफल एवं भवनको 

तला अनसुार कस्म्तमा २०० वाट स्पकभन्दा कम नहुन ेगरी सौयन उिान प्रणास्ल िडान गन ेव्यवथथा स्मलाउने । 

   १३.५.  Structural Analysis गन ा पने अवतथा 

• ३ तला वा ११ स्मटर भन्दा अग्लो भवन 

• १००० बगन स्फट भन्दा बस्ढ स्प्लन्थ एरीया भएको 

• Structural Span ४.५ स्मटर भन्दा बढी भएको 

         १४.  सेट व्याक (Set Back) 
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• झ्याल ढोका राखी भवन स्नमानण गदान प्लटको अगास्ड, पछास्ड, स्कनारा एवं िता पट्टी झ्याल ढोका राख्न ेहो त्यता 

पट्टी कम्तीमा १.५ स्मटर वा ५ स्फट छाड्नपुनेछ । 

• नगर स्भत्रका मोटरबल ( motorable) सडक भन्दा स्भत्र स्नमानण गनुन परेमा ३ स्फट छाड्नपुनेछ । 

• िग्गाको सााँधस्समाना बाट कस्म्तमा १ स्मटर छोडेर मात्र भवनको स्पलर वा भारवहन गारो स्नमानण गनन स्दइनेछ । 

• सटर राख्दा कस्म्तमा २ स्मटर सेट ब्याक छोड्न ुपनछे । 

• भवन स्नमानण थथलको स्कनारा तफन  सडक वा सावनिस्नक िग्गा परेको अवथथामा सडक / सावनिस्नक िग्गाको सााँध 

पस्छ कम्तीमा ३ स्फट छाड्नपुनेछ । 

• सडक साँग िोस्डएको भवनमा सडक तफन  Cantilever projection स्नकाल्न पाइने छैन । 

• थथान छनोट गदान समथल वा ३० स्डग्री भन्दा कम स्भरालो क्षते्र रोज्न ुपदनछ र स्भरालो िस्मनको फेदीबाट कम्तीमा ३ 

स्मटर छाडेर मात्र भवन बनाउन पाइने छ । 

• खोला, नदी स्कनार बाट ३० स्म. छास्ड भवन स्नमानण कायन गनुनपन ेछ । 

• ताल स्कनारा बाट ५० स्म. छास्ड भवन स्नमानण कायन गनुनपने छ । 

• कुलो स्कनार बाट १० स्म. छास्ड भवन स्नमानण कायन गनुनपने छ । 

 

 

➢ lgDgfg';f/sf ejgx?sf] ;]6Aofs lgDgfg';f/ sfod x'g]5 M 

 

j|m=;=                 ejgsf k|sf/           Go'gtd ;]6Aofs 

  cufl8 k5fl8 jf bfof afof 

! cfjfl;o ejg !=% dL= ! dL= 

@ z}lIfs ejg %=) dL= #=) dL= 

# ;+:yfut ejg %=) dL= #=) dL= 

$ ;ef ;Dd]ng s]Gb|, l;g]df 3/ tyf 

eL8 hDdf x'g] 7fpF cflb 

!% dL= ^=) dL= 

% Joj;foLs ejg  (;'k/dfs]{6 cflb_ %=) dL= @=) dL= 

^ xf]6n, nh %=) dL= @=) dL= 

 

 

१५. नगरपास्लका के्षत्रस्भत्रको सडकको चौडाई तथा प्रततास्वत अस्िकार के्षत्र (ROW) 

१५.१ महाकाली नगरपास्लका क्षते्र स्भत्र नयााँ खलु्ने सडकहरुका हकमा ROW कम्तीमा ६ स्म. हुनेछ । तर प्रास्वस्धक 

सस्मस्तको स्सफारीसमा िस्टल भौगोस्लक क्षेत्रमा सडकको चौडाइ न्यनुतम  ४ स्म. कायम गनन सस्कन ेछ । यथता नयााँ 

स्नमानण हुने सडक छेउमा भवन स्नमानण गनन थवीकृस्त स्ददा सडक तफन को न्यनुतम  सेट ब्याक १.५ स्म. कायम गरीनेछ 

।  

१५.२  सडकको वगीकरण अनसुार तथा चौडाईका आधारमा सडक क्षेत्र (ROW)स्नधानरण हुने छ। 
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                                        १५.३ भवनहरु स्नमानण भइसकेका ४ स्म. भन्दा कम चौडा सावनिस्नक सडकहरुको क्षते्रास्धकार सो सडकको केन्र 

रेखाबाट १.५ स्म. कायम गरीनेछ ।  

                                       १५.४  यो मापदण्ड लागहुुन ुअगावै कायम रहकेा र भवन स्नमानण भइसकेका ५० स्मटर भन्दा छोटा बाटाहरुको (Cul-

de-sac/Dead-End) को क्षेत्रास्धकार सो बाटोको केन्र रेखाबाट न्यनुतम १.५ स्म. कायम रहनेछ।  

                                        १५.५   नयााँ बाटोको िसु्म्त वा मोडको न्यनूतम अधनव्यास बटोको चौडाई भन्दा २०% ले बढी चौडा भएको हुन ु

पनेछ । 

                          १५.६   उप बुाँदा १५.३, १५.४ र १५.५ अनसुार बाटोको चौडाइ बढाउन आवश्यक भवन र िग्गा प्राप्त गनन 

नगरपास्लकाले आफ्नै श्रोतबाट वा सो बाटो प्रयोग गने उपभोक्ताहरुबाट भवन \ िग्गा धस्नलाई क्षस्त पसु्तन 

स्दलाई मात्र पाप्त गनेछ । साथै यसरर चौडाइ गरेको बाटोमा भवन स्नमानण गनन सेट ब्याक छाड्न ुपने छैन ।        

 

र्हाकाली नगरपास्लकाका र् ख्य सडकहरुको हालको चौडाई तथा प्रततास्वत सडक अस्िकार के्षत्र स्नम्नान सार स्दइएको छ । 

क) Class “A” 

• न्यनूतम सडक अस्धकार क्षेत्र (ROW) २५ स्मटर 

 

स्स.नं. सडकको नार् छोएको बतती लम्बाई (स्क.स्र्.) 

१. धाप-स्नस्सल-पौन्याखोला-मस्सस्न सडक 
थास्लगाड, ओखलगडा, सल्याड, स्नस्सल ऐराड 

ओल्थयास्ड, पौन ेखोला, मस्सस्न, सौके 
१० 

२. खलंगा दसे्ख दल्लेक धार सडक 
 खलंगा , डंुगरी, कााँटै, सेला, झथुकु, मखैोस्ल, 

दल्लेक 
१४ 

 

ख) Class “B”: 

• न्यनूतम सडक अस्धकार क्षेत्र (ROW) १५ स्मटर 

 

स्स.नं. सडकको नार् छोएको बतती लम्बाई (स्क.स्र्.) 

१. दल्लेकधार- झथुकु-बााँि-िाइझलु-ऐरान-गल्फै सडक 
मैखोस्ल, झथुकु, बााँि, िाइझलु, 

ऐरान, गल्फै 
१९ 

२. थास्लगाड-थाम-ुधौकोट-दोपाखे-कााँकडा सडक 

रैतेउडा, बसन्तपरु, मौरेउडा, चौपात 

थाम,ु धौकोट, कफलास्न गडास्न, 

डााँडा दोपखे, धौकोट कााँकडा 

९ 

२. वे  लेक-उलेनी थाप्ला खण्ड  वेत,लेक, उलेनी, थाप्ला र 

िाटबिार 
८ 

४. डड्या कटाली थाम ुधौकोट सडक खण्ड  डड्या, कटाल,थाम,ु धौकोड, 

डाडा, दोपख ेर कााँकडा 
१० 

५. झसु्कु मोड देखख झसु्कु सम्म सडक  झथुकु .६  

६. कााँटै देखख मानाकोट सम्म सडक  कााँटै,मानाकोट २ 

 

ग) Class “C”: 

• न्यनूतम सडक अस्धकार क्षेत्र (ROW) १० स्मटर 
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स्स.नं. सडकको नार् छोएको बतती लम्बाई (स्क.स्र्.) 

१. डंुगरी-धम्पनरेा-छापरी-बारबाझ सडक 
डंुगरी, धम्पनरेा, छापरी, कोट कौतस्ल, 

बारबाझ 
७ 

२. मैखोस्ल-िटे्टखोला-पन्डोरा-बडास्लगाउाँ सडक मैखोस्ल, िटे्टखोला, पन्डोरा, बडास्लगाउाँ ९ 

३. 
स्कम्तस्ड खोला-मल्लो स्कम्तस्ड-खटेे्टबगर 

सडक 
स्कम्तस्ड खोला, मल्लो स्कम्तस्ड, खेटे्टबगर ५ 

४. नमथकार-धौस्लगाड-दाम्का-स्छडा-ऐरान सडक 
नमथकार, धौस्लगाड, दाम्का, स्छडा, भौरा 

बगर 
४ 

५. श्रीबगड-मलेराकोटकौंतस्ल-बबा छापरी सडक श्रीबगड, मलेराकोटकौंतस्ल, बबा छापरी ५ 

 

घ) Class “D”: 

• न्यनूतम सडक अस्धकार क्षेत्र (ROW) ६ स्मटर । 

 

१६.    नक्शा पासगदाा पेश गन ापने Drawing हरुः 

           

 A. FRAME STRUCTURE  

       Plan:  

1. Trench Plan (c/c dimensions, grid names and size of footing) 

2. Column Layout Plan (with grid names, c/c dimensions and column naming’s) 

3. Toe wall section 

        

       Foundation Details: 

1. Foundation plan with dimensions 

2. Section of Foundation with details 

3. Typical footing plan 

       

      Slab Details: 

1. Slab Reinforcement Plan: top (along x-x, y-y) and bottom continuous/cranked bars along x and y 

direction 

2. Slab sections end to end (in x-x and y-y directions) 

 

      Beam Details: 

1. Longitudinal sections (along x-x and y-y directions) 

2. Cross-sections at mid span and support 

3. Tie beam details 

4. Strap beam details (Plan and Section) 

5. Beam joint and lap details 

6. Hook details for beam 
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      Column Details: 

1. Column details of building 

2. Column joint and lap details 

3. Hook details for column 

      Staircase Details: 

1. Staircase plan with dimensions 

2. Staircase section with dimensions 

 

B.   LOAD BEARING STRUCTURE 

                   Plan and Column Details: 

1. Trench plan (c/c dimensions, grid names and size of footing) 

2. Column wall sections (Each type) 

3. Plinth Tie beam details 

4. Vertical Bars Layout Detail in trench plan & floor plan walls with Door/window openings 

5. Sill, Lintel & Parapet band details 

6. Corner stitching details (T-junction & corner junctions) 

7. Vertical section of wall from foundation to terrace 

       

       Slab Details: 

1. Slab Reinforcement Plan: top (along x-x, y-y) and bottom continuous/cranked bars along x and y 

direction 

2. Slab sections end to end (in x-x and y-y directions) 

       

      Beam Details: 

1. Longitudinal sections (along x-x and y-y directions) 

2. Cross-sections at mid span and support 

3. Tie beam details 

4. Strap beam details (Plan and Section) 

5. Beam joint and lap details 

6. Hook details for beam 

        

 Staircase Details: 

Staircase plan with dimensions 

Staircase section with dimensions 

                                                                                               आज्ञाले, 

                                                             खेम राज देवकोटा 
प्रमखु प्रशासकीय अमधकृ  
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