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१. प रचय
नगर

े को सु दरता तथा वातावरण सुधार गरी

े मा गरीने भवन िनमाण

वि थत िवकासको ल य ा गन उ

याकलापह तथा भू-उपयोगमा गरीने

याकलापह लाई सुिनयोिजत

गन आधारभूत साधनको पमा भवन र योजना मापद डलाई िलइएको छ। नगरको सु दरता, वातावरण
लगायत नगरवासीह को सुर ा, वा य, सरसफाई समेत यानमा राखी यो मापद ड तयार गरीएको
छ। (नेपाल सरकार सि घय मािमला तथा थािनय िवकाश म ालयले राि य भवन संिहता २०६०
तथा भवन स ब धी परीमा जत मापद डह लाइ शहरी िवकाश म ालयको
5
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सम वयमा सुरि त एंव भुक प ितरोधा मक, आवास,

वि थत बसोबास

वधनको िनिम

व ती

िवकाश, शहरी योजना तथा भवन िनमाण स बि ध आधारभुत मागदशन,२०७२ ावणमा र असोजमा
जारी गरे को हो । सोिह मागदशन लगायत "भवन िनमाणको नमुना मापद ड २०७१" र "भवन ऐन
२०५५" लाई आधार मािन हा ो नगरपािलकाले पिन यस स बि ध िव तृत मापद ड िनमाण गरीएको छ
।
१.१.मापद डको नाम
यो मापद डको नाम “भवन तथा बि त िवकाश, शहरी योजना िनमाण स बि ध मापद ड
२०७४"रहेकोछ। साथै उ

मापद ड यस शै यिशखर नगरपािलकाको भु-जोिखम

संबेदनािसलताका आधारमा ज गाको उपयोग स ब धी कायका लािग तयार गरी काया वयन
ग रएको हो ।
१.२. मापद डको अिधकार

े

यो मापद डका अिधकार े शै यिशखर नगरपािलकाको भौगोिलक िसमाना िभ रहेको छ।
१.३. मापद डको काया वयन
यो मापद ड शै यिशखर नगरपािलकाले लागु गरी काया वयन गनछ।
१.४ मापद डको संसोधन
यो मापद ड शै यिशखर नगरपािलकाले आव यकता अनुसार नगरसभाबाट संशोधन गन स े छ ।
१.५.मापद ड स ब धी सासन
कु नै पिन िनजी, अध सरकारी वा सरकारी वािम वको घडेरी, ज गा वा सावजिनक
ज गामा कु नै कारको उपयोग वा

याकलाप

तावना गन वा परीवतन गन, ज गा घडेरी

टु ा गन, भौितक िवकास गन, वा िनमाण काय गनु परे मा स बि धतिनवेदकले भवनको न सा
सिहत वडा कायालय माफत नगरपािलकामा तो कएको ढाँचामा रीत पूवकको िनवेदन दता
गरी वीकृ तित िलनु पनछ।
१.६. प रभाषा
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१.६.१

भवन (Building):भ ाले मानव बसोबासको लािग

योग

ने वा न ने,

आवासीय, सं थागत, होटल, उ ोग, मनोर न एवं अ य िवशेष उ दे यको लािग जग,
पखाल, िभ ा, छाना सिहतको मानव िन मत िनमाण भौितक संरचना स झनु पदछ ।
भवन िनमाणः भवन िनमाण भ ाले नयाँ भवन वनाउने परानो भवन भ काई पनः
िनमाण गन, तला भप गन, मोहडा फे न वा सािवकमा थपघट ग र याल,ढोका, वादली,
कौशी, दलान, टहरा, तवेला वा यारे ज वनाउने वा क पाउ ड वाल लगाउनेल काय
स झनु पदछ । सो श दले संयु आवासका लािग बनाइने भवन समेतलाई जनाउदछ ।
१.६.२ िवकासः भ ाले जिमनको कु नैपिन सतह वा भागमा गरीने ( थायी वा
अ थायी) वा भैरहेको िनमाण काय वा योग, उपभोग प रवतन गरी नयाँ प दने वा
िनमाण गन वा योग/उपभोग गन कायलाई बुझाउँ छ।
१.६.३ ज गा उपयोग ितशत (Ground Coverage): भ ाले भवनको भूँईतलाको े फल र
भवन ब े ज गा वा घडेरीको े फलको अनुपातलाई १०० ले गुणा गदा न आउने
ितशतलाई जनाउँ दछ ।

लट (PLOT)
जिमनमा च चने
े
िच न. १
१.६.४ भुई
ँ े को अनुपात (FAR: Floor Area Ratio):
भ ाले भवनको स पूण तलाह मा िन मत े फलको योगफललाई भवन ब े ज गा वाघ डेरीको
भागगरे र आएको भागफललाई जनाउँ दछ।
ज तैः २ तले घर भएको ख डमा,
घडेरीको े फल (क)
दुबै तलाको भुइ को े फल जो दा (ख) भए,
7
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भुई
ँ े को अनुपात (FAR)=(ख) /(क)
भवनका िन िलिखत भागह लाई FAR मा गणना गरीने छैन।
 आवासीय तथा ापारीक बाहेक अ य योजनको लागी िनमाण गरीने बेसमे ट तथा
सेिम बेसमे ट ।
 मािथ लो त लामा रहेको भयाङ छो े भाग (कु नै पिन कोठा नभएको अव थामा)।
 िल टको मेिसन कोठा ।

िच न. २
Figure: Floor Area Ratio (FAR)
१.६.५ सडकको अिधकार े (Rightof Way): भ ालेऐन, िनयमत वीकृ त मापद डले तोके को
सडकको चौडाइलाई जनाउँ दछ।
१.६.६ सेट ाक (Set Back): भ ाले आफु ले आ नो ज गामा भवन बनाउँ दा साँध-िसमाना,
सावजिनक स पि र सडक अिधकार े बाट छा नुपन यूनतम दुरीलाई जनाउँ दछ । यो दुरी
सडक े ािधकार िसमाबाट १.५ िमटर नुपदछ।
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िच न. ३
१.६.७ करण सतह (Light Plane ) : भ ाले सेट याक रेखामािथ सडकको अिधकार े र
दुबैतफको सेट याक जो दा न आउने योगफलको दुइगुणा उचाइबाट सडकको अक तफको
सेट याक रे खा जो ने का पिनक सतहलाई जनाउँ दछ ।
लाईट लेन

भवनको उचाइ

ख

कख

सेट याक सडकको चौडाइ सेट याक
Right of way

िच न. ४
भवनको अिधकतम उँ चाई = २*
(क+२*ख)
9
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१.६.८ खु ला े (Open Space) : भ ाले व ती िवकाश े मा जिमनिभ अितआव यक
सावजिनक पुवाधार सेवा िव तार गन वाहेक कु नै भौितक संरचना िनमाण गन िनशेध
ग रएको े लाइ जनाउदछ ।
१.६.९ टाँिसएको भवन (Attached Building):भ ाले ज गाको साँधिसमानामा टाँसेर बनाउन
ताव गरीएको वा बनाएको भवनलाई जनाउँ दछ।
१.६.१० जोिडएको भवन (Joined Building):भ ाले वे लावे लै वािम व भएको एक आपसमा
भारवहन अंगह संयु
१.६.१०

पमा िनमाण भएको भवनलाई जनाउँ दछ।

भवनको उचाई H (Height of Building): जिमनको औसत सतहदेखी भवनको

मािथ लो भाग। िभरालो छाना भएको अव थामा जिमनको औसत सतहदेखी िभरालो
छानाको औसत सतहलाई भवनको उचाई मािननेछ। भवनको सजावट बाहेक अ य उदे को
लागी रािखएको वा तुकला स बि ध िवशेषताह लाई समावेश गरीने छैन ।

िच न. ५
१.६.१२ बेसमे टःपूण वा आंिशक पले जिमन मुिन रहेकोभवनको त ला।
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१.६.१३ िनमाण रे खाः भ ाले बाटोको मोहडा तफ तो कएको सडक िसमा र सेट याक छोिड
आ नो ज गा िभ भवन वा अ य िनमाण गदा कायम ने रेखालाई जनाउँ दछ।

िच न. ६

१.६.१४ ejg

Plss/0f

(House Pooling):भ ाले एकल वािम वका छु ा-छु ै पुराना

भवनह लाई भ काएर नयाँ ब े ब वािम वको एउटै भवनलाई जनाउँ दछ।
१.६.१५ आंिशक िनमाण स प :भ ाले उपयोग गन िम नेगरी युनतम १ तला िनमाण
भएको भवनलाई जनाउँ दछ ।
१.६.१६ सहरीिवकाश कायालय:स बि धत िज ला हेन शहरी िबकाश तथा भवन िनमाण
िवभाग िडिभजन कायालयलाई जनाउँ दछ ।
१.६.१७

ािविधक सिमित:भ ाले थािनय तहका

मुखको संयोजक वमा िनजले तोके को

ईि जिनयर,शहरी िवकाश तथा भवन िनमाण िवभाग र िज ला
ितिनिध , नािप अिधकृ त तथा आमि त िवशेष ह
।आव यकता अनुशार र सम याको

ािविधक कायालयको

सिहतको सिमितलाई जनाउँ दछ

कृ ित अनुशार अ य िनकायलाई समेत आमि त गन

स कनेछ ।
१.६.१७.१ शह र योजना तथा भवन नमाण मापद ड सुदढृ ीकरण तथा सुप रवे ण:
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( ािविधक सिमित )
यस मापद दको काया वयन एवं सुप रवे ण को िनयिमत सिम ा तथा
नगरपािलकालाई आव यक सहिजकरण एवं पृ पोषणको िनिम

देहायको एक सिमित रहने

छ । यस सिमितले चिलत कानुनको प रिध िभ रिह आ नो कायिविध आफै िनधारण गनछ
।
१.सयोजक : नगर मुख
२.सद य : शहरी िबकास तथा भवन िनमाण िवभाग ( इि जिनयर )

-

१जना
३. सद य : k|d'v k|zf;sLo cwls[t

z}Nolzv/ gu/kflnsf

१ जना

-

४.सद य : नापी कायालय ितिनधी

-

१जना

५. सद य : मालपोत कायालय ितिनधी

-

१जना

६. सद य : सडक िबभाग ितिनधी (इि जिनयर )

-

१जना

७. सद य : खानेपािन तथा ढल िनकास िवभाग ितिनधी (इि जिनयर ) -

१जना

८. सद य : िवधुत िवभाग ितिनधी (इि जिनयर )

-

१जना

९. सद य : नाग रक सामाज ितिनधी (अ य )

-

१जना

१०. सद य : नगर िवकास सिमित (अ य )

-

१जना

११. सद य : उ योग वािण य संघ (अ य )

-

१२. सद य : िज ला शासन कायालय (अिधकृ त तर ) ितिनिध १३. सद य सिचव: gu/

१ जना
१ जना

sfo{kflnsfsf k|flalws k|d'v -O{lGhlgo/_ - १ जना

१.६.१८ आ कटे ट ईि जिनयर:भ ाले नेपाल ईि जिनय रङ प रषदमा दता भइ
ईि जिनय रङ

वसाय गन अनुमित ा िवशेष लाई जनाउँ छ ।

१.६.१९ Plinth:सँगैको जिमन मािथको भुईको सतह िबचको
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चरको भाग ।

[भवन तथा बि त िवकाश, शहरी योजना िनमाण स बि ध मापद ड २०७%, शै यिशखर
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िच न. ७
१.६.२० Plinth area: कु नै त ला वा बेसमे टको भुईलेभलमा ढा कएको सतह र िन मत े ।
१.६.२१ 9flsPsf] If]qkmn(Covered Area) M lKnGy ;tx nufot o; eGbf dfly ejgsf]
efun] hldgdf cf]u6\g] efu ।

िच न. ८
२. भवनको व गकरण
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भवन संिहताको तजुमा तथा काया वयन गन योजनको लागी भवनलाई देहाए बमोिजम
चार वगमा वग करणगरीएको छ।
क) “क” वगः भ ालेभवनऐन२०५५कोदफा८(क) अनुसारको अ याधुिनक िविध अपनाई
िनमाण ने वा भएका भवनह लाई जनाउँ दछ।
ख) “ख” वगः भ ाले भवन ऐन२०५५को दफा८(ख) अनुसारको भूँइतलाको े फल १०००
वग फट भ दा बढी, ३ तला भ दा अ लावा Structural Span ४.५ िमटरभ दा बढी भएका
भवनह लाई जनाउँ दछ।
ग) “ग”वगः भ ाले भवन ऐन२०५५ को दफा८ (ग) अनुसारको भूँइतलाको े फल १०००
वग फट स म उचाई ३ तलास म वा Structural Span ४.५ िमटरभ दाकम भएका
भवनह लाई जनाउँ दछ।
घ) “घ” वगः भ ाले भवन ऐन२०५५को दफा८ (घ) अनुसारको क, ख र ग वगमा परे का इंटा,
ढू गा, माटो, बाँस, खर, आ द
जनाउँ दछ।

योग गरी िनमाण भएको अिधकतम दुईतले भवनलाई

मािथ उ लेिखत चार वगका भवनह मा आधा रत भई राि य भवन संिहतालाई पिन
चार किसममा िबभाजन ग रएको छ र तेक किसमका लािग बे ला बे लै संिहताह
तयार ग रएका छन । भवन संिहता ािविधक द ताबेज भएकाले सुर ा अथात
चर
सेि टका लािग अवल बन गनुपन स पुण िविधह न शामा खुलाई नाप समेतरािख
खुलाईएको छ । ज मा २३ वटा ख डह भएको भवन संिहता िन बमोिजम तयार
ग रएको छ ।
१) “क" वगका भवनका लािग “NBC 000”
२) “ख” वगका भवनका लािग “ NBC 101देिख NBC 114, NBC 206,NBC 207 र NBC 208 ”
३) “ग” वगका भवनको लािग “ NBC 201रNBC 202”

3.न शा पास गदा आव यक कागजातह
क) कानुिन कागजातह
 ज गाधिन दता माण पूजाको ितिलिप
 नागरीकता माण प को ितिलिप
 पासपोट साईजको फोटो
14

- १ ित
- १ ित
- ३ ित
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क ा न बर प भएको नापी / ेस न शाको मािणत ितिलिप
चार क ला मािणत
ए ककृ त स पि कर ितरे को रिसदको ितिलिप
- १ ित
गुठीको ज गा भए स बि धत गुठीको िसफा रश प
कु नै िनकायमा िधतो राखेको भए िधतो स बि ध प
वारे श रािख न शा पास गन भएमा वारेसनामाको साथमा वारे शको नेपाली
नाग रकता वा िनजको पिहचान खु ने माण प को
- १ ित मािणत ितिलिप

ख) ािविधक कागजातह
 िनमाण गरीनेघरको न शा
- ३ ित
 ि ल थ एरीया १००० ब.फ . भ दा बढी वा ितन त ला भ दा बढी भएमा
चरल
िब ेषण (Structural Analysis)सिहत
चरल िडजाईन र यािनटरी िडजाइनकोन शा
- ३ ित
 घर न शा तयार गन ािविधक / परामशदाताको नगरपािलकामा दता भएको माण
प को ितिलिप – १ ित
४. भवनको ढाँचा तयार गन र िनमाण सुप रवे ण स बि ध

व थाह

४.१ न शा िडजाइन गन नपाउने: नगरपािलकाको आ नो काय म वाहेकका िनमाण
ने संरचनाह कोयोजना,ढाँचा रर न शा बनाउने कायमा सोही
ािविधक य वा अ य
पमा संल न पाउने छैन ।

थािनय तहमा कायरत

४.२ भवनको ढाँचा/न शातयार गन तथा िनमाण सुप रवे ण अनुमित: यो मापद ड
लागु भएदेिख भवन ऐन २०५५ को दफा ८ अनुसार “क” र “ख” वगका भवनह को
ढाँचा,न शा, चर तथा िवशेष सुिवधाह को िडजाईन र िनमाण सुप रवे ण आ कटे ट वा
ईि जिनयरबाट गराउनु पनछ । नेपाल ईि जिनय रङ प रष ले ई जिनयरह को सुिच तयार
ग र वसाियक अनुमित (Professional Engineering License) दान नग जेल “क” र “ख” बगको
भवनको लािग िसिभल ई जिनय रङ िबषयमा उि ण ग र ५ वष स बि धत े मा अनुभव
हािसल गरे को ईि जिनयरबाट
चर तथा िवशेष सुिबधाह को िडजाइन गराउनु पन छ
।“ग” र “घ” वगका भवनका लािग भवन स बि ध िबधामा कमसेकम माणप तह उि ण
गरे को ािविधकबाट भवनको ढाँचा \न शा तयार र िनमाण सुप रवे ण गराउनुपनछ ।
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४.३ िनमाण स प

माणप

दने : भवन िनमाण मापद ड अनुशरण ग र न शा

तयार,
चर िडजाइन र सुप रवे ण ग रएको भिन ािविधकले िसफा रस गरे को भवनलाई
मा महाकालीनगरपािलकाले आ ना ािविधकबाट समेत जाँचपास गराई िनमाण स प
माणप दनेछ । मापद ड िबप रत न शा तथा िडजाईन मािणत गन ािविधकलाई
नेपाल ई जिनय रङ प रषद् सँगै नगरपािलकाले पिन कानुनी कारवािह गनछ ।
४.४आधारभुत सावजिनक पुवाधार सेवाह को उपभोग : पुण वा आंिशक पमा
िनमाण स प
माणप िलएका भवनमा मा
थािनय तहले आधारभुत सावजिनक
पूवाधार सेवाह जडानको िसफा रस गनछ । नगरपािलकाको वीकृ ित िबना स बि धत
िनकायले उपभो ाह लाई िय सेवा दान गनछैन ।
४.५ ते ो प जाँच (Third Party Verification ) गनुपन : “क” र “ख” वगको भवनलाई
िनमाण अनुमित तथा िनमाण स प
ितवेदन ददा नगरपािलकाले ते ो प
जाँचको
व था गनस े छ । सोकोलािग नगरपािलकाले ईि जिनयरह को रो र तयार ग र आ टटे ट
वा िसिभल ईि जिनयरबाट मा ते ो पि य जाँच गराउनु पदछ । राि य तथा अ तराि य
मह वका तथा ज टल कृ ितको भवन संरचनाको िडजाइनमा नगरपािलकाले आमि त
िवशेष ह समेतबाट सम ी पुनरावलोकन (Peer Review)को व था समेत गनस े छ ।
४.६ भवन िनमाणको अनुमित दने :भवन िनमाणको अनुमित ददा स पुण िनमाणको
पिहलो पटक िडिपिस स मको मा िनमाण अनुमित दइनेछ । भवन िनमाण मापद ड
अनुशार सो िडिपिस बनाएको भए मा मािथ लो त लाको अनुमित दइनेछ । कृ या
पुराग र िनवेदन ा भएको िमितले १५ दन िभ नगरपािलकाले िनवेदनमािथ िनणय
दनेछ।
४.७ सावजिनक िनकायले िनयम पालना नगरे भवन िनमाण गन न ने : िनमाण
मापद ड िवप रत नेग र सावजिनक िनकायले आ नो लगािन बाट भवन िनमाण गनु द
ँ न
ै ।
यसो गरे मा िनमाणमा संल ने कमचा र ि गत पमा िज मेवार नेछन ।
४.८ िनमाण स प
माणप निलएका भवनह सावजिनक योजनमा याउन
नपाइने : सरका र तथा अध सरका रिनकायह , वा यसं था, िव यालय र संग ठत
सं थाह ले भवन भाडामा िलदा िनमाण स प
माणप पाएका भवन मा
भाडामा
िलनेछन ।
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५. सावजिनक े ािधकार िभ बनेका गैर कानूिन संरचनाह हटाउने :
मुख िज ला अिधकारीको नेतृ वमा िज ला सम वय अिधकारी, हरी मुख,स वि धत शहरी
िवकास कायालय मुख , थािनय िनकाय मुख, मालपोत मुख, नािप मुख, वन मुख,सडक
िडिभजन कायालय भए सोको मुख,िज ला ािबिधक कायालयका मुख रहेको सिमित गठन ग र
सो सिमितको िनणयमा सडक, साबजिनक, ऐलािन, ित ज गा िभ बनेका संरचनाह हटाइनेछ ।
६. खुला े स वि ध व था :
यस शै यिशखर नगरपािलकाले आ नो े मा रहेका सावजिनक ज गाह तथा खु ला
े ह को संर ण गनछ । आ नो े मा रहेका सावजिनक ज गाह लाई खु ला े को पमा
घोषणाग र सो े लाइ सावजिनक ह रयाली उ यानह मा पा तरण गनछन् । सावजिनक, ऐलािन
र प त ज गालाई नेपाल सरकार (मि प रषद्) को िनणय िबना हकभोक ह ता तरण गन तथा िलज
वा भाडामा दइने छैन ।
७. पूव िन मत भवन िनयिमत गन स े :
यो मापद ड “भवन तथा बि त िवकाश, शहरी योजना तथा भवन िनमाण स बि ध मापद ड
२०७५” लागू नपूव भवन संिहता अनुसरण नगरी िनमाण भएमा भवनह यो आधारभुत िनमाण
मापद ड लागुभएको १ वष िभ यस नगरपािलकाले तोके को कृ या अनुसार नगरपािलकाको
अिभलेखमा दता गराउनु पनछ । अिभलेिखकरण नग रएका भवनह लाइ सरकारी अधसरकारी वा
सं थाह ले भाडामा िलन पाउने छैन ।
८. भवन िनमाण थलमा िनमाण अनुमितप रा प
ु न:
भवनको वािम वकताले भवन िनमाण अविध स म आव यक िववरण खु ने
गरीनगरपािलकाले दएको िनमाण अनुमितप र वीकृ त न शाको साइट लान िनमाण थलमा
सवसाधारणले
दे ेग र रा ुपदछ ।
९. भु- उपयोग योजना काया वयन स बि ध व था :
थािनय िनकायह ले थािनय वाय शासन ऐनले तोके को कृ या पुरा ग र नगर े मा पुण
वा आंिशक पमा जोिखम स बेदनिशल भू- उपयोग न शा (Risk Sensitive Land Use Map)
काया वयनमा याइने छ । यस योजनको लािग थािनय तहको प रष ले राि य वन िनित,
२०७१ ले आ मसाथ गरको ''एक घर-एक ख, एक गाँउ-एक वन, एक नगर –अनेक उ यान '' को
अवधारणालाइ म यनजर गद '' राि य भू–उपयोग िनित २०६९ '' का आधारमा भुिमलाई िवभाजन
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गन ग र भू- उपयोग न शा तयार ग र तोके को े मा तो कएको योजनको लािग मा भवन
िनमाण अनुमित दान गनछ । िज ला दैिव कोप उ ार सिमितले िवशेष ह को संल तामा
जोिखमयु
े को पिहचान ग र भवन िनमाण गन ितब ध लगाउन िसफा रस गरे मा थािनय
तहले य तो े मा भवन िनमाण वीकृ ित दने छैन ।
१०. सावजिनक जमीन र सडकको िसमा घ ने ग र हालसािवक गन व देज :
सावजिनक,ऐलानी, प त, नदी, नाला, राजकु लो,बाटो, चौतारा, चोक र वन े आ द तथा अ य
पर परागत खु ला े एवं सरकारी जिमनको सािवकको े फल र सडकको सािबकको चौडाई
घ ने गरी िनिज ज गाह को हालसािवक गरीने छैन । यसो ग रएमा सो वाट न आउने नो सािन
यसमा संल पदािधका रबाट कानुन बमोिजम कारवाही सिहत सरका र बाँक सरह असूल उपर
गरीने छ।
११. भवन िनमाण स बि ध आधारभुत मापद डह
११.१भुई देिख िसिलङस मको उचाईः
 आवासीय योजनकोलािग ब े नया भवनको भुँई देिख िसिलङस मको उचाई
यूनतम ३.० िमटर नु पनछ ।
 िसिलङ प खा ( ceiling fan) रा े योजनको लािग बनाइएका घरको भुँई देिख
िसिलङस मको उचाई यूनतम ३.० िमटर नु पनछ ।
 Sloping roof भएका घरको भुई देिख धु र (Ridge beam) स मको उचाई २।० िमटर नु
पनछ ।
११.२ याल र ढोका को अव थाः
घडेरीको िसमानाबाट तो कएको सेट याक नछोिडएको साँध तफ कु नै किसमको याल र ढोका
रा पाईने छैन।
११.३छ ा
 सेट याक िभ पन गरी ब ढमा ०.८० िम.(३ फट)स म छ ा रा पाईने छ तर उ
छ ालाई अ य कु नै पिन योजनमा याउन पाईने छैन।
 १ िमटर भ दा लामो छ ा वा वादली को
चरलिडजाईन पेश नभएको “ग” वगको
भवनलाई िनमाण वीकृ ित दइनेछैन ।
 घडेरी रे खा भ दा यो बािहर निन कने ग र रा े ।
 यसमा कु नै
चर रा पाईनेछैन ।
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११.४भवनको बािहरी गारो देिख बािहर प ी बादली, खु ला भरे ग आ द िनमाण
भवनको कु नै पिन बािहरी गारो देिख बािहर प ी िन कने गरी र सेट याक िभ
पनगरी बादली, खु ला भया ग,आ द िनमाण गनपाईने छैन।
११.५ि ल थ
जिमनको सतहबाट ि ल थको उँ चाई कि तमा १.५ फट कायम गरीएको छ। ि ल थको
उचाइ बाटोको अिधकार े लाइ हािन नपुयाउने गरी रा ु पनछ। सडकको अिधकार े
अित मण गरी खुि कला -या प आ द राखेमा भवन िनमाण स प
माणप दइने छैन ।
११.६पूवाधार तथा सेवा सुिवधा
नगरपािलकाबाट वीकृ ती भएको न शा बमोिजम बनेको भवनलाई मा सेवा सुिवधा
जडानको स वि धत िनकायलाई िसफारीश लेखी पठाईने छ। नगरपािलकाबाट गरीएको
िसफारीश ा भए पिछ मा सेवा सुिवधा जडान ग र दनु पनछ।ज गा िवकास गन ि
वा िनकायले स बि धत ज गामा पूवाधार तथा सेवा सुिवधा ज तै सडक, खानेपानी, िव धुत,
दुरसंचार, ढल, आ द के कसरी िव तार एवं व था गन हो सो को िव तृत लान (योजना)
समेत पेश गनु पदछ।
११.७मापद डह पुयाउने योजनको लािग कसैको संिधयारको ( िछमे क) म जु रनामाको
आधारमा भवन िनमाण अनुमित दईनेछैन ।मापद ड पुयाएर भवन िनमाण अनुमित वा
िनमाण स प
माणप िलईसके को भवनले पिछ क ाकाट गरी कु नै खािल क ा
बेचिवखन गदा वीकृ त मापद ड कायम न ने ग र क ाबाट वा बेचिबखन गरे मा सो
भवनको िनमाण स प
माणप वत: खारे ज नेछ र नगरपािलकाले य तो भवन आफै ले
भ काउने छ वा भ काउन लगाउने छ ।
११.८भवन िनमाण मापद ड ितकू ल ने ग र कु नै पिन कवुिलयत गराई वा शत तोक भवन
िनमाण अनुमित दइने छैन ।
११.९ िनमाण स प
तर

माणप निलइ सावजिनक भवनलाई उपयोगमा याउन दइने छैन ।

ापा रक र आवासीय भवनह आंिशक िनमाण स प

लयाउन दइनेछ ।
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११.१०भवन योजन प रवतन गनुपरे मा भवन िनमाण मापद ड र भवन संिहता िवप रत
न ने ग र नगरपािलकाबाट ि वकृ ित िलएर मा
प रवतन गरे मा नगरपािलकाले उ

गन दइनेछ । सुिचकृ त िबना उपयोग

भवनलाई आ नो सेवाबाट बि चत गनुको साथै

आधारभुत सावजिनक सेवाह बाट बि चत गन स ब धीत िनकायलाई लेिखपठाउनेछ र
स वि धत िनकायह ले पिन लेिखआए बमोिजम ग र दनेछन् ।
११.११ जितसुकै तलाका सावजिनक र “क” वगका भवन तथा “ख” वगका ३तला भ दा
अ ला सबै भवन िनमाण गन अिनवाय पमा शहरी िवकास म ालयले जारी गरे को “माटो
परी ण िनदिशका” अनुसार माटो परी ण गनुपनछ । खानी तथा भूगभ िवभागले नेपाल
राजप मा कािशत गरी िनषेध गरे का

े मा भवन िनमाण गन पाईने छैन । नगरपािलकाले

आफै माटो परी ण गराई तो क दएको

े मा मा १७ िमटर भ दा अ ला संरचना िनमाण

गन अनुमित दनेछ ।

११.१२ ज गा खि डकरण स बि ध

व था:

१)ज गा ए ककरण प ित ारा वा ठू ला क ालाई (एक वा धेरै) क ाकाट गरी
ज गाको कारोबार, सामुिहक आवास वा सावजिनक भवन िनमाण ज ता भौितक
योजना काया वयन गनुपदा नगर िवकास सिमित र ािविधक सिमितको िसफा रसमा
यस नगरपािलकाले यसै उप-बूँदा ११.३ को ितकु ल न ने गरी योजना काया वयनको
वीकृ ित (Planning Permit) दईनेछ ।
२) एक िमटर भ दा गिह र माटो पुरेर तयार गन भौितक िबकास वा ज गा खि डकरण
योजना

ताव गदा सो जिमन कित भारबहन मतानखुलेको योजना

ताव ि वकृ त

गरे मा संल अिधकारीह लाई कानूनी कारवािह गरीनेछ ।

११.१३ भौितक योजनाह मा वाटोको

व था:

क)सावजिनक भौितक योजनाको हकमा:िब मान सावजिनक सडकसंग जोिडने
तािवत योजनाको मूल सडकको चौडाइ कि तमा ८ िमटर नुपनछ । िब मान घना
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वि तलाई

भवन ए ककृ त योजना ारा पुन: िनमाण गन

अव थामा बूँदा १५ (नगरपािलका

े िभ को

वीकृ ित माग भएको

सडकको चौडाई तथा

तािवत

अिधकार े , ROW)अनुसार वीकृ ित दईनेछ ।
ख) िनयि त भैितक योजनाको हकमा: िब मान सावजिनक मूल सडकसंग जोिडने
तािवत योजनाको

येक सडकमा उ

सावजिनक सडक देिख २० िमटर िभ स म

चारपाँ े गाडी िछन र िन कने बे लाबे लै ढोका तथा बाटो (gate and lane) नुपनछ । ६
िमटर स म चौडा सावजिनक बाटोले छोएको ज गामा १० िमटर स म अ लो
आवासीय योजनको लािग

तािवत योजनालाई मा

वीकृ ती दइनेछ । ८ िमटर

वा सो भ दा ब ढ चौडा सावजिनक सडकले छोएको ज गामा मा १० िमटर भ दा
अ ला आवासीय/सावजिनक भवन िनमाण गन

तािवत योजनालाई

वीकृ ित

दइनेछ ।
ग) Highway को घु ती मोडको युनतम अध यास ३.५ िमटर भ दा ब ढ नु पनछ ।
घ)ढल तथा बाटो िनमाण स प गन दािय व योजना
ङ)बाटो तथा खु ला

े को वािम व यस भैितक योजनावाट लाभाि वत

भवन/ज गा ख रदकताह मा संयु
नगरी योजना

ताव गन सं थाको नै नेछ ।

पमा रहने कानूनी

ने

व था ख रदकताह ले

ताव गन सं थाले नै गनछ ।

११.१४. मापद ड लागु भएको

े मा सोको पालना नग र बनेको कु नै पिन भवनलाई

नगरपािलकाले पूण वा आंिशक

पमा भ काउन लगाउने वा भ काउने छ ।भवनको

वािम वकताले आनाकानी गरे को कारणले मापद ड िबप रत िनमाण भएको कु नै भवन
नगरपािलकाले भ काउनु परे मा वा भतकाउन लगाउनुपरे मा, भ काउन ला े खच िनज
वािम वकताबाट सरकारी बाँ क सरह असुल उपर गरीनेछ ।
११.१५ युनतम एक तलाको िनमाण स प

माणप

(आंिशक वा पूण) िलएको भवनलाई

मा नगरपािलकाले पानी, िबजुली आ द सावजिनक आधारभूत सेवाह जडान गन िसफा रश
दनेछ ।
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११.१६.भवन संिहता २०६० अनुसारको “ग” वगको भवन िनमाण गदा ज गाको
साँधिसमानाबाट यूनतम १ िमटर छोडेर मा

भवनको िपलर (Column)वा भारबहन गारो

िनमाण गन दइनेछ ।
११. १७.“क”, “ख” र “ग” वगका भवनह को िनमाण वीकितको लािग िनबेदन ददा भवनको
वािम वकताले भवन िनमाणको सुपरीवे णभवन ऐन २०५५ को दफा ११ (३) अनुसार
यो यता पुगेको ािबिधकसँग तो कएको ढाँचामा भएको स झौताप समेत समावेश गनुपनछ
। भवन वािम वकताले चाहेमा यसै िनयमानुसार अक ािबिधक माफत सुप रवे ण गराउन
स े छ । आफु ले स झौता अनुसार सुप रवे ण काय गन नस े भएको अव तामा ािबिधकले
सोको सूचना अिवल व नगरपािलकालाई दनुपनछ । य तो सूचना न दने

ािबिधकलाई

नगरपािलकाले कालो सूचीमा रा ेछ ।
११.१८

आ थक वष २०७३/०७४ देिख भूक प

ितरोधा मक भवन िनमाण स ब धी

आधारभूत तािलम िलईसूचीकृ त भएको कािलगढ वा ठे केदारले मा
िनयु

सुप रवे णको लािग

भएको ािविधकको रोहवरमा भवन वािम चकतासंग ि दप ीय स झौता गरी भवन

िनमाण गनपाउनेछ । कािलगढ तथा ठे केदारह ले य तो तािलम िन:शु क पाउनको लािग
नगरपािलकामा िनबेदन दन स े छन् ।

११.१९Rain Water Harvesting:
अब िनमाण ने “क” र “ख” वगका भवनह ले बषातको पािन सोझै ढलमा निमसाई
RainWater Harvesting को
पािन मा ढलमा पठाउने
माणप

िविध अपनाई जिमनमुिन पािन पठाउने र जिमनले सो
व था गनुपनछ। य तो

नस े

व था नगरे स मभवन िनमाण स प

दईने छैन।

११.२० िब ापन स ब धी बोड (Hoarding Board)
कु नै पिन भवनमा नगरपािलकाको वीकृ ित िबना हो डङ बोड, टावर, ए टेना रा पाइनेछैन।
नगरपािलकालेय तो वीकृ ती ददा सो जडान भएको उपकरणले भवनको संरचना वा
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सुर ामा कु नै ितकू ल असर नपन कु रा स बि धत ािविधक सिमितबाट मािणत गरी
सुिनि त गराएर मा सो संरचनामा रा े वीकृ ित दनुपनछ। साथै भवनको
चरल
िडजाईनमा नै य ता संरचनाह को भारलाइ समावेश गरे को भए मा भवनमा य ता
संरचनाह जडान गन दइनेछ ।
११.२१ तो कएको मुल सडक कनाराका भवनह ले िनमाण भइसके को भागलाइ रं गरोगन
(Finishing)नगरे का भवनलाई िनमाण स प

माणप तथा त ला थपको वीकृ ित दइदैन ।

११.२२ि वकृ ित दान ग रएको अविध िभ िनमाण काय स प
न नसके मा जित तलाको
िनमाण काय स प भएको छ सोको िनमाण स प
माणप दइनेछ । यसरी आंिशक
िनमाण स प
माणप िलईसके का भवनले थप िनमाण काय गन पुन:अनुमित िलनुपनछ ।
११.२३सावजिनक पािनको मुहान र िनकासलाई असर पन गरी कु नै संरचना िनमाण गन
दइनेछैन ।
११.२४नदी उकासबाट आएको जिमनमा सावजिनक सडक, ढल र उ ान बाहेक कु नै संरचना
िनमाण गन दइनेछैन ।
११.२५ नािप न शा तथा

े तामा बाटो कायम नभएको सावजिनक ज गालाई बाटो कायम

गरी भवन िनमाण वीकृ ित दइनेछैन ।
११.२६

येक घरमा से टी

ा क अिनवाय पमा रा े गरी मा भवन िनमाण वीकृ ित

दइनेछ ।
११.२७ ाकृ ितक ताल, पोखरी, पानीका मुहान आदी मा े गरी भवन िनमाण वीकृ ित दइने
छैन ।
११.२८

सं थागत

भवन,

सभा-स मेलन

भवन

गननगरपािलकाबाट योजना अनुमित (PlanningPermit)
अगािड बढाउनु पनछ ।

११.२९. िब दुत
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कृ या
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 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 .

 २३०/४०० देिख ११००० भो ट स मको ना गो तार छेउबाट क तीमा २/२ िमटर
छा नुपन छ।
 ११००० देिख ३१००० भो ट स मको तार छेउबाट क तीमा ५/५ िमटर छा नुपन
छ।
 १३२ क.भो. स मको तार छेउबाट क तीमा ७/७ िमटर छा नुपन 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 मैला
 आ नो घरबाट िन कने फोहरको व थापन आफै ले गनु पदछ।
 नगरपािलकाले तो क दएको थानमा मा फोहर फा नु पदछ।
 नगरपािलकाको िनणय अनुसार तो कएको फोहरमैला यव थापन शु क ितनु पनछ।

११.३१ ढल / नाला
 चप नभएमा भवन िनमाणको लागी वीकृ ित दईने छैन।
 सतहको ढलमा कु नै पिन किसमको ठोस फोहरमैला एवं िवषालु पदाथ पठाउन पाइने
छैन।
 सडक अिधकार े िभ सेि टक टं क र सोक िपट िनमाण गन पाइने छैन।
११.३२. ब कङ् र इ युरे स कारोबार
िनमाण स प
माणप िबना भवनको ब कङ् र इ युरे स कारोबार गन पाइने छैन ।
आवासीय तथा ापा रक े को लागी िनमाण तथा योजना मापद ड
आवासीय े को लागी तल तािलकामा िविभ साईजका घडेरीह का लागी नुपन ाउ ड
कभरे ज ितशत (GCR) र लोर एरीया रे िसयो (FAR) दईएको छ,
 घडेरीको यूनतम े फलः ८० बग िमटर वा (०-२-२-२)
 भवन वा लट आवत जावतको िनिम आव यक पन िनिज बाटोपिन सावजिनक बाटोसँग
जोिडएको नुपदछ।
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 ६ िमटर भ दा कम चौडाईको सडकको भवनमा सटर रा

पाईनेछैन।

िनमाण गदा हेनुपन लोर ए रया रे िसयो (FAR)र ाउ ड कभरे ज ितशत (GCR)
अ) आवासीय
िस.नं.

घडेरी े फल
(बग िमटर)

अिधकतम ाउ ड कभरे ज
ितशत (GCR)

अिधकतम लोर एरीया
रे िसयो (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

आ) गैर आवासीयः
िस.नं.

गैर आवासीय

े ह

यूनतमज गाको
े फल
(बग िमटर)

अिधकतम ाउ ड कभरे ज
ितशत (GCR)

अिधकतम
लोर
एरीया
रे िसयो
(FAR)

-

५०

२.०

२.

सरकारी तथा अध
सरकारी कायालय
अ पताल

३०००

३५

१.२५

३.

होटेल/लज

३०००/५००

४०

१.५

४.

कु ल / या पस

२०००/६५००

४०

१.२५

१.

-

३५

१.०

६.

अिडटोरीयम /
सामुदाियक हल
धमशालातथा राि बस

८००

४०

१.५

७.

िसनेमा हल, िथएटर सभा

१०२०

३५

१.०

५.
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८.
९.
१०.
११.

१२.

गृह
ह र चौक
ापारीक क ले स /
सुपर माकट
पे ोल प पह नयाँ
धा मक थलह

-

५०

१.२५

३०००

४०

२.०

-

२०

-

४०

२.०
१

न शा बनाउँ दा यान दनुपन कु राह
तो कएको मापद ड अनु प मा न शा (Architectural / Structural)बनाइ पेश गनुपनछ।
न शा पासको लागी पेश गदा िन ढाँचामा तथा िववरणह पेश गन,
१२.१. भवनका लानह (Building Plans): येक त लाको लान पेश गन ।
१२.२. मोहडा (Elevations):भवनको चारै मोहडा पेश गन ।
१२.३. से सनल एिलभेसन (Sectional Elevation):
 भूँई देखी िसिल ग स मको उचाई देखीनुपन
 भवनको कु ल उचाई
 भयाङ का टएको नुपन
 कि तमा एउटा याल र ढोका का टएको नुपन
१२.४. िनमाण थलको लान (Site Plan)
Access को चौडाई नुपन
चारै ितरको सेट याक देिखनुपन
सेि टक ां क, सोक िपट देिखनुपन
जिमन मुिनको पािन ां क देिखनुपन
िनमाण थलिभ अथवा सँगै High Tension Line भए सोबाट छोडेको दुरी
देिखनुपन
 सडकको के बाट सडक अिधकार े देिखनुपन
 िनमाण थलसंग सावजिनक ज गा, नहर, नदी, खोला जोिडएको भए ित
थलबाट छोडेको दुरी देिखनुपन
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१२.५. अवि थित न शा (Location Plan):िनमाण थलस म सिजलै पु स कने गरी न शामा
देिखनुपन
१२.६. माप (Scale): कु न मापमा बनाईएको हो सो पिन न शामा उ लेख गनुपन
१२.७. याल / ढोकाको िववरण (Opening Schedule): िन मनानुसार रा ु पनः
S.N.

Door/Window

Symbol

Size

Number

Remarks

१२.८. उ र दशा (North Direction):

१२.९. न शाको Title Block:
Owner:
Signature:
Building Type:
Area:
Plot No.:
Location:
Detail/s: Plan, Elevations, Sections/ Structural Drawings
Designed By:
Checked By:
Firm’s Stamp:
Registration No.:
Scale:
Date:

१३. िबिबध
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१३.१. िनमाण सामा ी
भवन िनमाण सामा ी बाटोमा राखेर मािनस तथा सवारी साधनको आवागमनलाई
अवरोध पुयाउन पाईनेछैन।
१३.२. पुराना घरह को न शा
यो मापद ड लागू नुभ दा पूव िनमाण भएको भवनह को पिन मापद ड अनुसार
(FAR, Ground Coverage, Set Back) न शा पास गरीिनयिमत गनुपनछ।
१३.३. क पाउ ड पखाल
क पाउ ड पखाल िनमाण गदा पखालको उचाई बढीमा ४ फट अ लो गारो मा
िनमाण गन पाईने र सो भ दा माथी बढीमा ३ फट जाली नगरपािलकाको वीकृ ती िलएर
मा रा पाईने छ।
१३.४.सौय उजा णािल स बि ध
देहायका भवनह मा कू ल उजा खपतको २५ % वा १५०० वाट िपक म ये जुन ब ढ
छ सोही मतामा जडान गन गरी सौय उजा णाली जडान गन भवन िनमाणको
न शापास गदा भवनको िडजाइनमा नै अिनवाय पमा सौय णाली जडान गन गरी
िडजाइन गन व था िमलाउने र सो अनुसार जडान भए नभएको सुिनि त गरी जडान
भएका भवनह को मा िनमाण स प
माणप दईनेछ ।
क) सबै कारका सरकारी भवन,
ख) सबै कारका ापा रक भवन (त लो तला ापा रक योजन रहेको र मािथ लो
तला आवासीय योजनमा रहेको भवनलाई समेत),सबै कारका सं थागत भवन
(िव ालय, उ िव ालय, अ पताल, सरकारी, िनिज तथा पि लक िलिमटेडका
कायालय भवन आ द),
ग) सबै कारका सावजिनक (सं थागत भवन, सभा, स मेलनभवन लगायत सभाहल,
साँ कृ ितक समारोह तथा भोजभतेर थल आ द),
घ) सबै कारका सभा, स मेलन भवन (मािनसह जमघट ने गैर आवासीय
योजनका िसनेमा हल, संयु िवशाल बजार, मि ट ले स, तारे होटेल आ द),
ङ) उ लेिखत (क) देिख (ङ) स मका भवनह म ये कु नै भवनमा दैिनक ५ घ टा भ दा
कम घाम ला े भई सौय उजा णािलबाट िवधुत उ पादन गन नस कने अव था
देिखएमासऔय उजा जडान नगरी न शा पास तथा िनमाण स प
माणप
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जारी गन स कनेछ । सोका लािग व ती िवकास, शहरी योजना तथा भवन िनमाण
स ब धी आधारभूत मापद ड, २०७२ मा व था भएको ािबिधक सिमितले
दैिनक ५ घ टा कम घाम ला े भइ सौय उजा जडान गन उपयु नभएको होरा
मािणत गरे को नुपनछ ।
च) भवन िनमाणको अनुमती िलइ िनमाणािधन अव थामा भएका वा िनमाण स प
भएका तर िनमाण स प
माणप निलएका भवनह मा बुँदा नं १ मा उ लेख
भए बमोिजम सौय उजा णालीजडान गन व था िमलाउने ।
छ) आवासीय भवनको हकमा नगर प रष को िनणयबाट स पुण वा िनि त े मा
ज गाको े फल एवं भवनको तला अनुसार कि तमा २०० वाट िपकभ दा कम
न ने गरी सौय उजा णािल जडान गन व था िमलाउने ।
१३.५.Structural Analysis गनु पन अव था
 ३ तला वा ११ िमटर भ दा अ लो भवन
 १००० बग फट भ दा ब ढ ि ल थ एरीया भएको
 Structural Span ४.५िमटरभ दाबढी भएको
१४.सेट

ाक (Set Back)










याल ढोका राखी भवन िनमाण गदा लटको अगािड, पछािड, कनारा एवं जता प ी
याल ढोका रा े हो यता प ी क तीमा १.५ िमटर वा ५ फट छा नुपनछ।
नगर िभ का मोटरबल ( motorable) सडक भ दा िभ िनमाण गनु परे मा ३ फट
छा नुपनछ ।
ज गाको साँधिसमाना बाट कि तमा १ िमटर छोडेर मा भवनको िपलर वा भारवहन
गारो िनमाण गन दइनेछ।
सटर रा दा कि तमा २ िमटर सेट याक छो नु पनछ।
भवन िनमाण थलको कनारा तफ सडक वा सावजिनक ज गा परे कोअव थामा सडक
/ सावजिनक ज गाको साँध पिछ क तीमा ३ फट छा नुपनछ।
सडक सँग जोिडएको भवनमा सडक तफ Cantilever projection िनका न पाइने छैन।
थान छनोट गदा समथल वा ३० िड ी भ दा कम िभरालो े रो नु पदछ र
िभरालो जिमनको फे दीबाट क तीमा ३ िमटर छाडेर मा भवन बनाउन पाइने छ।
खोला, नदी कनार बाट ३० िम. छािड भवन िनमाण काय गनुपन छ।
ताल कनारा बाट ५० िम. छािड भवन िनमाण काय गनुपन छ।
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[भवन तथा बि त िवकाश, शहरी योजना िनमाण स बि ध मापद ड २०७%, शै यिशखर
नगरपािलकाको कायालय]

 कु लो कनार बाट १० िम. छािड भवन िनमाण काय गनुपन छ।
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