फस्ती विकास, शहयी मोजना तथा बिन ननभााण सम्फन्धी
आधायबूत भागादशान, २०७२

नेऩार सयकाय
सङ्घीम भामभरा तथा स्थानीम विकास भन्रारम

मसॊहदयफाय, काठभाडौं
श्रािण, २०७२

1.

प्रायम्भबक्
मभनत २०७२ फैशाख १२ गते

गएको विनाशकायी बूकम्ऩ फाट जनधनको अतुरनीम एिॊ

अऩयु णीम ऺती बएको छ । आिास , शैक्षऺक , स्िाथ्म , व्माऩारयक प्रनतष्ठान , तथा कामाारम
बिनहरु, िस्तीहरु, खानेऩानी, फाटो जस्ता बौनतक सॊयचनाहरु तथा अन्म साभाजजक आर्थाक
सॊयचनाहरु तहसनहस बएका छन ्। मस ऩष्ृ ठबूमभराई ध्मानभा याखी नेऩार सयकाय (सङ्घीम
भामभरा तथा स्थानीम विकास भन्रारम) रे याजष्िम बिन सॊहहता २०६० तथा बिन सम्फन्धी
ऩरयभाजजात भाऩदण्डहरुराई
नगयऩामरका तथा

सहयी विकास भन्रारमको प्राविर्धक सहमोग य सभन्िमभा

गाउॉ विकास समभनतहरुभा

प्रनतयोधात्भक आिास , व्मिजस्थत फसोफास

सफै

कामाान्िमन गयी सयु क्षऺत एॊि बक
ू म्ऩ

प्रिद्धनाको ननमभत्त

मो िस्ती विकास, शहयी

मोजना तथा बिन ननभााण सम्फन्धी आधायबूत भागादशान, २०७२ जायी गये को छ ।
सम्फजन्धत गाउॉ विकास समभनत तथा नगयऩामरकाका ऩरयषद्फाट स्िीकृत बएऩनछ मो
भागादशान कािाान्िमनभा आउनेछ । मस भागादशान तथा
व्मिस्थाहरुको प्रनतकूर नहुने गयी

फस्ती विकास, सहयी मोजना

अन्म

प्रचमरत कानन
ु को
तथा बिन

सम्फन्धभा सम्फजन्धत स्थानीम ननकामरे स्थानीम ऩरयफेशका आधायभा आ-

ननभााण
आफ्नो

ऩरयषद्फाट ननणाम गयी मस सम्फन्धी विस्तत
ृ भाऩदण्ड ननभााण गयी कामाान्िमनभा
ल्माउनुऩनेछ ।
2. ऩारयबाषषक शव्दहर्
जग्गा उऩमोग प्रततशत (Ground Coverage): बन्नारे बिनको बॉई
ू तराको ऺेरपर य बिन
फन्ने जग्गा िा घडेयीको

ऺेरपरको अनुऩातराई १०० रे गुणा गदाा हुनआउने प्रनतशतराई

जनाउॉ दछ ।
बॉई
ु ऺेत्रको अनुऩात ( FAR: Floor Area Ratio): बन्नारे बिनको सम्ऩूणा तराहरुभा ननमभात
ऺेरपरको मोगपरराई बिन फन्ने जग्गा िा घडेयी को ऺेरपररे बाग गये य आएको
बागपरराई जनाउॉ दछ ।
सडकको अधधकाय ऺेत्र (Right of Way): बन्नारे ऐन, ननमभ तथा स्िीकृत भाऩदण्डरे तोकेको
सडकको चौडाइराई जनाउॉ दछ ।

सेटव्माक ( Set Back): बन्नारे आपुरे आफ्नो जग्गाभा बिन िनाउॉ दा साॉधमसभाना

,

सािाजननक सम्ऩजत्त य सडक अर्धकाय ऺेरिाट छाड्नु ऩने न्मूनतभ दयु ीराई जनाउॉ दछ ।
खल्
ु रा ऺेत्र ( Open Space): बन्नारे फस्ती विकास ऺेरभा जमभन मबर अत्मािश्मक
सािाजननक ऩूिााधाय सेिा विस्ताय गना िाहे क कुनै बौनतक सॊयचना ननभााण गना नन्शेध
गरयएको ऺेरराई जनाउॉ दछ । मसभा स्थानीम ननकामरे कुनै सॊयचना ननभााण गना नऩाउने
गयी खर
ु ा ऺेर बनन घोषणा गये का सािाजननक, ऩतॉ, ऐरानन आहद जमभनराई सभेत
जनाउॉ दछ ।
टाॉससएको बवन (Attached Building): बन्नारे जग्गाको साॉधसीभानाभा टाॉसेय फनाउन प्रस्ताि
गरयएको िा फनाएको बिनराई जनाउॉ दछ ।
जोडडएको बवन

(Joined Building): बन्नारे िेग्गािेग्रै स्िामबत्ि बएको एक आऩसभा

बायिहन अॊगहरु सॊमुक्त रुऩभा ननभााण बएको बिनहरुराई जनाउॉ दछ ।
आॊसशक तनभााण सभऩन्न:

बन्नारे उऩमोग गना मभल्ने गयी न्मूनतभ १ तरा ननभााण बएको

बिनराई जनाउॉ दछ ।
नगयऩासरका् मस भाऩदण्डको प्रमोजनका रार्ग नगयऩामरका बन्नारे भहानगयऩामरका , उऩभहानगयऩामरका सभेतराई जनाउॉ दछ ।
स्थानीम तनकाम् मस आधायबूत
बन्नारे नगयऩामरका ,

ननभााण भागादशानको प्रमोजनका रार्ग स्थानीम ननकाम

उऩ-भहानगयऩामरका,

भहानगयऩामरका य गाउॉ विकास समभनत

जनाउॉ दछ ।
शहयी षवकास कामाारम् बन्नारे सम्िजन्धत जजल्रा हे ने शहयी विकास तथा बिन ननभााण
विबाग, डडमबजन कामाारमराई जनाउॉ दछ ।
तोककएको प्राषवधधक ससभतत्

बन्नारे स्थानीम ननकामका प्रभुखको सॊमोजकत्िभा ननजरे

तोकेको सम्फजन्धत विबाग िा शाखाको इजन्जननमय, शहयी विकास तथा बिन ननभााण विबाग
य जजल्रा प्राविर्धक कामाारमको प्रनतननर्ध
सहहतको समभनतराई जनाउॉ दछ ।

, नाऩी अर्धकृत तथा आभजन्रत विशेषऻहरु

तनमम्न्त्रत बौततक मोजना (Secured Physical Plan) बन्नारे ननमजन्रत रुऩभा भार प्रमोग हुने ,
साॉधमसभानाराई ऩखाार रगाएय सुयक्षऺत गरयएको बौनतक मोजनाराई जनाउॉ दछ ।
सावाजतनक बौततक मोजना (Public Physical Plan): बन्नारे केही स्िामभत्िकतााहरुरे आफ्नो
रगानीभा विकास गये को तय नतनका सडक , खल्
ु रा ऺेर आहद सािाजननक प्रमोगको रार्ग
सभेत खल्
ु रा गरयएको बौनतक मोजनाराई जनाउॉ दछ।
वातावयण भैत्री स्थानीम शासनको प्रारऩ्

बन्नारे नेऩार सयकायरे २०७०।६।२३ भा स्िीकृत

गये को िाताियण भैरी स्थानीम शासन प्रारुऩ

,

२०७० ( Environment Friendly Local

Governance Framework, 2013) राई जनाउॉ दछ ।
क वगाका बवन् बन्नारे बिन ऐन २०५५ को दपा ८ (क) अनुसायको अत्माधनु नक प्रविर्ध
अऩनाई ननभााण हुने िा बएका बिनहरुराई जनाउॉ दछ ।
ख वगाका बवन् बन्नारे बिन ऐन २०५५ को दपा ८ (ख) अनुसायको बॉइ
ू तराको ऺेरपर
१००० िगा फपट बन्दा फढी , ३ तरा बन्दा अग्रा िा Structural Span ४.५ मभटय बन्दा फढी
बएका बिनहरुराई जनाउॉ दछ ।
ग वगाका बवन् बन्नारे बिन ऐन २०५५ को दपा ८ (ग) अनुसायको बॉइ
ू तराको ऺेरपर
१००० िगा फपट सम्भ य उचाई ३ तरा सम्भ िा

Structural Span ४.५ मभटय बन्दा कभ

बएका बिनहरुराई जनाउॉ दछ।
घ वगाका बवन् बन्नारे बिन ऐन २०५५ को दपा ८ (घ) अनुसायको क

, ख, य ग िगाभा

नऩये का इंटा , ढूॊगा, भाटो, फाॉस, खय, आहद प्रमोग गयी ननभााण बएको अर्धकतभ दईु तरे
बिनराई जनाउॉ दछ ।
भाटो ऩयीऺण् बन्नारे सहयी विकास भन्रारम /िा सङ्घीम भामभरा तथा स्थानीम विकास
भन्रारम रे

जायी गये को

'भाटो ऩयीऺण ननदे मशका ' रे तोकेको ऩरयऺण प्रकृमा

/विर्धराई

जनाउॉ दछ ।
आधायबूत सावाजतनक ऩूवााधाय सेवाहर्
जनाउॉ दछ ।

बन्नारे सडक , ढर, खानेऩानी, विजुरी आहदराई

सॊस्थागत बवन् बन्नारे विद्मारम , उच्च विद्मारम , अस्ऩतार, सयकायी, ननजज तथा
ऩजव्रक मरमभटे डका कामाारम बिन आहदराई जनाउॉ दछ ।
सबा-सभभेरन बवन् बन्नारे भाननसहरु जभघट हुनेगैय आिासीम प्रमोजनका मसनेभा हर

,

सॊमुक्त/विशार फजाय, भजल्टल्ऩेक्स, ताये होटर आहदराई जनाउॉ दछ ।
सावाजतनक बवन्

बन्नारे सॊस्थागत बिन

,

सबा-सम्भेरन

बिन रगामत सबाहर

,

साॉस्कृनतक सभायोह तथा बोजबतेय स्थर, आहदराई जनाउॉ दछ ।
व्माऩारयक बवन् बन्नारे ऩण
ु ा व्माऩारयक बिनको अरािा कुनै तरा व्माऩारयक प्रमोजनभा
यहे को य कुनै तरा आिासीम प्रमोजनभा यहे को बिनराई सभेत जनाउॉ दछ ।
इम्न्जतनमय/आककाटे क्टय: बन्नारे नेऩार इजन्जननमरयङ्ग ऩरयषद भा दताा बई इजन्जननमरयङ्ग
व्मिसाम गना सम्फजन्धत ननकामफाट अनभ
ु नत प्राप्त विशेषऻराई जनाउॉ दछ ।
3. तनभााण भाऩदण्ड य बवन सॊहहता कामाान्वमनको राधग स्थानीम तनकामभा आवश्मक न्मूनतभ
जनशम्क्त व्मवस्थाऩन
शहयी मोजना तथा बिन ननभााण भाऩदण्ड कामाान्िमनको रार्ग नगयऩामरका तथा गाउॉ
विकास समभनतहरुभा दे हाम फभोजजभरे जनशजक्त व्मिस्थाऩन गनऩ
ुा नेछ । मस जनशजक्तरे
बिन सॊहहता सभेत कामाान्िमन गनेछ । स्थानीम स्िामत्त शासन ऐन तथा ननमभािरीको
प्रािधान अनुरुऩ सम्फजन्धत स्थानीम ननकामको ऩरयषद्फाट स्िीकृत गयी मी जनशक्तीहरूको
ब्मिस्थाऩन गनऩ
ुा नेछ ।
३.१ याजऩत्राॊककत तत
ृ ीम श्रेणीको कामाकायी अधधकृत बएका नगयऩासरकाहरभा :
तत
ृ ीम श्रेणीको कामाकायी अर्धकृत बएका नगयऩामरकाहरुभा बिन सॊहहता
कामाान्िमन तथा नक्सा ऩासको प्राविर्धक कामाको रार्ग कम्तीभा आफकाटे क

याजऩराॊफकत
,

भाऩदण्ड
/मसमबर

ईजन्जननमय-१, भान्मता प्राप्त मशऺण सॊस्थाफाट मसमबर ईजन्जननमरयङ विषमभा कम्तीभा
प्रभाण ऩर हामसर गये को सि इजन्जननमय-१ य आफ्नो विषमभा प्रभाण ऩर हामसर गये को
सबेमय-१ गयी कजम्तभा ३ जना दयफन्दी सहहतका प्राविर्धक जनशजक्तहरु यहनेछन ् ।
साथै बौनतक ऩूिााधाय मोजनाहरुको कामाान्िमनका रार्ग कजम्तभा मसमबर ईजन्जननमय-१ य

मसमबर ईजन्जननमरयङ विषमभा प्रभाण ऩर हामसर गये को सि इजन्जननमय-१ गयी थऩ २
प्राविर्धक जनशजक्तहरु यहनेछन ् ।
३.२ याजऩत्राॊककत षितीम श्रेणीको कामाकायी अधधकृत बएका नगयऩासरकाहरभा : याजऩराॊफकत
वद्धतीम श्रेणीको कामाकायी अर्धकृत बएका नगयऩामरकाहरुभा ननभााण भाऩदण्ड, िस्ती विकास
तथा बिन सॊहहताको कामाान्िमन य नक्सा ऩासको प्राविर्धक कामाको ननमभत्त कम्तीभा बिन
विषमभा स्नातककोत्तय गये को स्िक्चयर ईजन्जननमय-१,

अिाान प्रानय/ आफकाटे क/मसमबर

ईजन्जननमय-१, मसमबर ईजन्जननमरयङ विषमभा प्रभाण ऩर हामसर गये को सि इजन्जननमय-१ य
सम्फजन्धत विषमभा प्रभाण ऩर हामसर गये को सबेमय-१ गयी कजम्तभा ४ जना

दयफन्दी

सहहतका प्राविर्धक जनशजक्तहरु यहनेछन ् । साथै ऩूिााधाय तपा प्राविर्धक कामाको ननमभत्त
कजम्तभा

मसमबर ईजन्जननमय-१ य मसमबर ईजन्जननमरयङ विषमभा प्रभाण ऩर हामसर गये को

सि इजन्जननमय-१ गयी कजम्तभा २ दयफन्दी यहनेछन ् । मी नगयऩामरकाहरुभा बिन भाऩदण्ड
एिॊ सॊहहताको कामान्िमन तथा बौनतक ऩि
ु ााधाय तपा प्राविर्धक सऩ
ु यीिेऺणका रार्ग बिन
बफषमभा स्नातकोत्तय गये को स्िक्चयर ईजन्जननमय-१ को थऩ दयफन्दी सभेत यहनेछ।
३.३ भहानगयऩासरका तथा उऩभहानगयऩासरकाभा

Geo-Technical Engineer को दयफन्दी्

भहानगयऩामरका तथा उऩभहानगयऩामरकाहरुभा १-१ जना अर्धकृत स्तयको

Geo-Technical

Engineer सभेतको दयफन्दी यहनेछ। साथै भहानगयऩामरकाको हकभा प्रत्मेक िडाभा नेऩार
ईजन्जननमरयङ काउजन्सरभा दताा बएको कजम्तभा १ जना
बएसम्भ १ जना सबेमय गयी २ जना

मसमबर इजन्जननमय य

सम्बफ

दयफन्दी सहहतको प्राविर्धक जनशजक्तहरु यहने छ ।

३.४ एक हजाय बन्दा फढी घय धयु ी यहे को गाॉउ षवकास ससभतत हरभा् एक हजाय बन्दा फढी
घय धयु ी यहे को प्रत्मेक गाॉउ विकास समभनतभा ननभााण भाऩदण्ड, बिन सॊहहताको कामाान्िमन
तथा ऩूिााधाय ननभांणको प्राविर्धक कामाको ननमभत्त सङघीम भामभरा तथा स्थानीम विकास
भन्रारमरे तेके फभेजजभ प्राविर्धक जनशजक्तहरु यहने छन ् ।
३.५ नगयऩासरका आसऩासका गाउॉ षवकास ससभततहरभा्

गाउॉ विकास समभनतहरुभा ऩमााप्त

प्राविर्धक जनशजक्त नबएसम्भका रार्ग ननभााण भाऩदण्ड, बिन सॊहहताको कामाान्िमन तथा
ऩि
ू ााधाय ननभााणभा आिश्मक ऩने प्राविर्धक जनशजक्त व्मिस्थाऩन
नगयऩामरकाहरुराई सेिा केन्दको रुऩभा विकास गयी

को ननमभत्त

नगयऩामरका आसऩासका गाउॉ विकास

समभनतहरुभा नगयऩामरकाको प्राविर्धक जनशजक्त भापात सेिा उऩरब्ध गयाइनेछ ।

त्मस्ता

गाॉउ विकास समभनतको ऺभता विकास नबएसम्भ गाॉउ विकास समभनतहरुभा ननभााण हुने
(क), (ख) य

(ग) िगाका बिनहरुको नक्सा ऩासको जजम्भेिायी

सम्फजन्धत गाउॉ विकास

समभनतहरुको अनुयोधभा सम्फजन्धत न गयऩामरकाराई प्रदानग ना सफकने छ । मस प्रमोजनका
रार्ग मस्ता गउॉ विकास समभनतको छनौट य मसको कामा प्रफिमा सङ्घीम भामभरा तथा
स्थानीम विकास भन्रारमरे ननधाायण गये अनुरुऩ हुनेछ ।
३.६ साना गाउॉ षवकास ससभततहरभा्
विकास समभनतहरुभा

भार्थ फद
ू ा नॊ ३

.४ य ३ .५ भा नसभेहटएका गाउॉ

ऩि
ू ााधाय मोजनाको प्राविर्धक कामा,ननभााण भाऩदण्ड य बिन सॊहहता

तथा भाऩदण्डको कामान्िमन य

ग फगा सम्भका बिनहरुको नक्साऩासका रार्ग

सङघीम

भामभरा तथा स्थानीम विकास भन्रारमरे तेके फभेजजभ प्राविर्धक जनशजक्तहरु यहने छन ् ।
मी गाउॉ विकास समभनतहरुभा ननभााण हुने

क य ख फगाका बिनहरुको नक्साऩास गनुा अनघ

सो जजल्राभा यहे को नजजकको नगयऩामरका/सहयी विकास कामाारम बएभा सोही कामाारमभा य
सो नबएभा जजल्रा प्राविर्धक कामाारमफाट नक्सा तथा डडजामनको स्िीकृनत मरनु ऩनेछ ।
साथै उक्त गाउॉ विकास समभनतहरुभा क य ख फगाका बिनहरुको ननभााण सम्ऩन्न प्रनतिेदन
मरॊदा सभेत सो जजल्राभा यहे को नजजककको नगयऩामरका

/सहयी विकास कामाारम

बएभा

सोही कामाारमफाट य सो नबएभा जजल्रा प्रविर्धक कामाारमफाट नक्सा तथा डडजामन अनुसाय
बिन ननभााण बएको मसपारयश मरनु ऩने छ

। तय गाउॉ विकास समभनतको ऩरयषदको

ननणामफाट आफ्नो श्रोत बएका साना गाउॉ विकास समभनतरे सभेत १ जना नेऩार
ईजन्जननमरयङ काउजन्सरभा दताा बएको मसमबर इजन्जननमयको ब्मिस्था गयी

क, ख य ग

फगाका बिनहरुको नक्सा ऩासको कामा गना सक्नेछन ् । आर्थाक फषा २०७५।७६ मबर सफै गाउॉ
विकास समभनतभा नेऩार इजन्जननमरयङ काउजन्सरभा दताा बएको कजम्तभा १ जना
इजन्जननमयको व्मिस्था गरयसक्नु ऩनेछ ।
३.७ सेवा कयायभा जनशम्क्त व्मवस्थाऩन्

स्थानीम स्िामत्त शासन ऐनको प्रफिमा अनुसाय

भार्थ फूदा नॊ ३ .१ दे खख ३ .४ भा उजल्रखखत जनशजक्तको दयफन्दीहरु

सम्फजन्धत स्थानीम

ननकामको ऩरयषदफाट स्िीकृत बई ऩदऩनू ता नहुन्जेर सम्भका रार्ग गाउॉ विकास समभनत तथा
नगयऩामरकाभा मी जनशजक्त हरु तत्कार उऩरब्ध नबएभा उक्त ननकामहरुरे िावषाक
सॊस्थागत सेिा कयायफाट मी जनशजक्तको व्मिस्था गनुा ऩनेछ।

३.८ नेऩार ईम्न्जतनमरयङ काउम्न्सभा दताा बएको ईम्न्जतनमयफाट सेवा सरनु ऩनन्

भार्थ फूदा

नॊ ३.१ दखख ३.६ भा उल्रेख गरयएअनुसायको मसमबर, आफकाटे क य स्िक्चयर ईजन्जननमयहरु
नेऩार ईजन्जननमयॊ ग काउजन्सरभा दताा बएको हुनु ऩनेछ ।

4. बवनको डडजाइन एवॊ तनभााण सुयऩरयवेऺणको व्मवस्थाऩन
४.१ स्थानीम तनकामभा कामायत प्राषवधधकरे नक्सा डडजाइन गना नऩाउने्
समभनत, नगयऩामरका तथा गाउॉ विकास समभनतभा

जजल्रा विकास

कामायत प्राविर्धक जनशजक्तरे आपू

कामायत स्थानीम ननकामको ऺेरमबर ननभााण हुने बिनहरुको नक्सा ननभााण य डडजाइन गना
ऩाउने छै नन ्। तय सािाजननक प्रमोजनका रार्ग आपू कामायत स्थानीम ननकामको रगानीभा
ननभााण हुने सािाजननक बिनहरुको नक्सा ननभााण
प्रािधानरे फाधा ऩुग्ने छै न ।

, सुऩयीिेऺण य डडजाइन गना मस

साथै ऩयाभशादाताफाट डडजाईन गरयएको नक्शाभा सभेत

इजन्जननमरयङ काउजन्शरको नम्फय सहहत डडजाईनकताारे प्रभाखणत गनऩ
ुा नेछ ।
४.२ तनभााण भाऩदण्ड तथा बवन सॊहहता षवऩरयत नक्सा तनभााण, स्रक्चयर डडजामन य
ससपारयशग गना प्रततफन्ध्

नगयऩामरका तथा गाॉउ विकास समभनतरे बिन ननभााणको

कामासम्ऩन्न प्रनतिेदन हदनु अनघ नक्सा डडजाइन गने िा

ननभााण सुऩयीिेऺण गने

प्राविर्धकफाट ननभााण बएको बिन प्रचमरत बिन सॊहहता तथा ननभााण सम्फन्धी भाऩदण्ड
अनुसाय बएको प्रभाखणत गयाएय भार आफ्ना प्राविर्धकफाट सभेत जाॉचऩास गयाई ननभााण
सम्ऩन्न प्रनतिेदन हदनु ऩनेछ । भाऩदण्ड विऩरयत नक्सा
बिन सॊहहता विऩरयत बिनको Structural डडजाइन गये भा िा

तमाय एिॊ स्िीकृत

गये भा तथा

गरत प्रभाखणत गये भा मसको

जजम्भेिाय सोही व्मजक्त हुनेछ । नक्साभा नक्सा तमाय गने, डडजाइन गने, बिन सुऩयीिेऺण
गने प्राविर्धक को नाभ , नेऩार इजन्जननमरय ङ काउजन्सर दताा नम्फय उल्रेख गयी ननजरे
अननिामा रुऩभा दस्तखत सभेत गये को हुनुऩनेछ । साथै नक्सा प्रभाखणतका रार्ग मस पारयस
गने नगयऩामरकाका प्राविर्धक कभाचायीरे सभेत अननिामा रुऩभा आफ्ना नाभ सहहत नेऩार
इजन्जननमरयङ काउजन्सर को दताा नम्फय उल्रेख गयी दस्तखत गये

को हुनऩ
ु नेछ ।

नक्सा

प्रभाखणतका रार्ग मस पारयस गने प्राविर्धक कभाचायीरे बिन सॊहहता तथा ननभााण भाऩदण्ड
विऩरयत नक्सा

तमाय गने , डडजाइन गने , सुऩयीिेऺण गने तथा नक्सा तथा डडजाइन

प्रभाखणत गने प्राविर्धकराई

आिश्मक कायफाहीको रार्ग नगयऩामरका तथा गाॉउ विकास

समभनतका प्रभुखरे नेऩार ईजन्जननमरयङ काउजन्सरभा

रेखख ऩठाउनु ऩनेछ ।

साथै मस्ता

प्राविर्धकराई नगयऩामरकारे कारो सच
ू ीभा सभेत याखी नाभ सािाजननक गनुा ऩनेछ ।

४.४ सावाजतनक उऩमोधगताका सेवा प्रमोग गना बवन तनभााण सभऩन्न प्रततवेदन सरनु ऩनन्

अफ

उप्रान्त ऩूणा िा आॊमशकरुऩभा बिन ननभााण सम्ऩन्न प्रनतिेदन नमरईएका बिनहरुभा विद्दु त,
टे मरपोन य खानेऩानी ऩाइऩका धाया जडानको मसपारयस गरयने छै न ।
४.५ नगयऩासरकाभा सॊस्थागत बवन तथा (क) वगा एवॊ दशहजाय वगाकपटबन्दा फढी ऺेत्रपर
बएका बवन तनभााणको अनभ
ु तत हदनु अतघ ससपारयश आवश्मक ऩनन्

नगयऩामरकाहरुरे

नगयऺेर तथा तोफकएको आसऩासको गाॉउ विकास समभनतभा ननभााण हुने बिन ऐन २०५५
को दपा ८ अनुसायका बिनहरुको नक्सा ऩास गदाा कामाकायी अर्धकृत/प्रभुखको
सॊमोजकत्िभा बिन सॊहहता तथा नक्सा शाखाको प्रभुख

, सम्फजन्धत विऻहरु , जजल्रा

प्राविर्धक कामाारमका ईजन्जननमय , शहयी विकास कामाारम का प्रभुख

िा ननजरे तोकेको

ईजन्जननमय प्रनतननर्ध , नाऩी कामाारमका नाऩी अर्धकृत यहे को समभनतको मसपारयसभा भार
नक्सा ऩास गनऩ
ुा ने छ ।

तय नगयऩामरकाको ननणामफाट जुनसुकै फगाका बिनभा प्राविर्धक

समभनतको मसपारयस आिश्मक ऩने व्मिस्था कामभ गना सक्नेछ ।

काठभाडौं उऩत्मकाको

हकभा काठभाडौं उऩत्मका विकास प्रार्धकयणका ईजन्जननमय सभेत उक्त समभनतका सदस्म
यहने छन ् ।

प्रभुख/कामाकायी अर्धकृत य नाऩी अर्धकृत फाहे क उक्त समभनतभा यहने

सदस्महरु नेऩार ईजन्जननमरयङ काउजन्सरभा दताा बएको हुनऩ
ु नेछ ।

प्राननङ ऩयमभट ,

Structural Permit तथा िाताियणीम ऩरयऺणको हकभा सम्फजन्धत ऐन ननमभािरीरे तोकेको
ब्मिस्था अनुसाय नै गनुा ऩनेछ ।

४.६ गाउॉ षवकास ससभततभा
ऺेत्रपर बएका

सॊस्थागत बवन तथा (क) वगा एवॊ दशहजाय वगाकपटबन्दा फढी

बवन तनभााणको अनुभतत हदनु अतघ ससपारयश आवश्मक ऩनन्

तोफकए

अनुसायको प्राविर्धक जनशजक्त बएको हजाय घयधयु ी बन्दा ठूरो जनसॊख्मा बएको गाॉउ
विकास समभनतको हकभा बने क य ख िगाका बिनहरुको नक्सा ऩास गदाा गाॉउ विकास
समभनतको प्रभख
ु को सॊमोजकत्िभा

सहयी विकास कामाारम िा उक्त कामाारमरे तोकेको

प्रनतननर्ध, जजल्रा प्राविर्धक कामाारमको प्रनतननर्ध

, सम्फजन्धत विऻहरु , गा.वि.स. का

ईजन्जननमय यहे को एक समभनतको मसपारयसको आधायभा भार नक्सा ऩास गनऩ
ुा नेछ ।

तय

गाविसको ननणामफाट जुनसुकै फगाका बिनभा प्राविर्धक समभनतको मसपारयस आिश्मक ऩने
व्मिस्था कामभ गना सक्नेछ । गाॉउ विकास समभनतको प्रभुख फाहे क उक्त समभनतभा यहने
सदस्महरु नेऩार ईजन्जननमरयङ काउजन्सरभा दताा बएको हुनऩ
ु ने छ ।
उल्रेख बएका साना गाउॉ विकास समभनतहरुको

फॉद
ू ा नॊ ३ .६ भा

हकभा जजल्रा प्राविर्धक कामाारम िा

शहयी विकास कामाारमरे उक्त िगाको बिन ननभााण को नक्सा य डडजामनको स्िीकृनत गदाा
आफ्नो कामाारमको प्रभुखको सॊमोजकत्िभा विऻ सभेत सभािेश गयी गा.वि.स.का प्रभुख य
ईजन्जननमय प्रनतननर्ध सभेत यहे को एक समभनत गठन गयी सो समभनतको मसपारयसभा भार
उक्त िगाका बिनको नक्सा तथा डडजामनको स्िीकृनत गयी नक्सा ऩासका रार्ग मसपारयश
गनुा ऩनेछ। तय गाउॉ विकास समभतको ननिााचन बएभा गाविसको प्रभुखको सॊमोजकत्िभा
उक्त मसपारयश समभनत यहने छ ।

४.७ सॊस्थागत बवन तथा (क) वगा एवॊ दशहजाय वगाकपटबन्दा फढी ऺेत्रपर बएका बवन तनभााण
अनुभतत हदॉ दा तथा तनभााण सभऩन्न प्रततवेदन हदॉ दा
Verification)

तेश्रो ऩऺ जाॉच

(Third Party

गनुा ऩनन् नगयऩामरका तथा गाॉउ विकास समभनतहरुरे सॊस्थागत बिन तथा

दश हजाय िगाफपटबन्दा फढी एरयमा बएका

बिनको ननभााण अनुभनत हदॉ दा तथा ननभााण

सम्ऩन्न प्रभाणऩर हदॉ दा नगयऩामरका , गाउॉ विकास समभनत िा स्िामभत्िकताारे आिश्मक
ठानेभा तेश्रो ऩऺ जाॉचको व्मिस्था गयी सो सभेतको

आधायभा

बिन ननभााणको अनुभनत

य ननभााण सम्ऩन्न प्रनतिेदन हदन सफकने व्मिस्था रागू गना सक्नेछन ्।
रार्ग नगयऩामरकाहरुरे

बिन ननभााणको नक्सा ननभााण

मस प्रमोजनको

, डडजाइन तथा सुऩयीिेऺणको

ननमभत्त नेऩार ईजन्जननमरयङ काउजन्सरभा दताा बई उक्त काउजन्सरफाट

दताा सहटा पाईड

बएका ईजन्जननमयहरुको हये क िषा अध्मािर्धक योष्टय फनाई योष्टयभा बएका
ईजन्जननमयहरुफाट तेस्रो ऩऺीम जाॉच गयाउनु ऩनेछ ।

याजष्िम तथा अन्तयााजष्िम भहत्िका

जहटर प्रकृनतको बिन सॊयचनाको डडजाइनभा स्थानीम ननकामहरुरे

Peer Review को

व्मिस्था सभेत गना सक्नेछन ्
४.८ बवन तनभााणको आॊसशक अनुभतत्

बिन ननभााणको अनुभनत प्रदान गने ननकामरे बिन

ननभााणको अनभ
ु नत हदॉ दा सम्ऩण
ू ा बिनको अनभ
ु नत नहदई ऩहहरो ऩटक डडवऩमस रेबर
सम्भको भार अनुभनत प्रदान गनुा ऩनेछ। बिन भाऩदण्ड तथा सॊहहता अनुसाय सो डडवऩसी
बए नबएको सुऩयीिेऺण गयी क , ख य ग िगाको बिनको हकभा बिनको स्िामभत्ि कताारे
ननमुक्त गये को बिन ऐन २०५५ को दपा ११(३) रे तोकेको मोग्मता ऩुगेको सुऩयीिेऺकफाट
सभेत प्रभाखणत गयी भाऩदण्ड य सॊहहता अनुसाय बएभा भार भार्थल्रो तल्राको अनुभनत
प्रदान गनुा ऩनेछ । स्थानीम ननकामरे उऩयोक्त प्रफिमाऩयू ा गयी ननिेदन प्राप्त बएको मभनतरे
फढीभा १५ हदन मबर ननिेदनको टूॊगो रगाउनु ऩनेछ।
४.९ बवन तनभााणको आॊसशक तनभााण सभऩन्न प्रततवेदन्
यही बिन ननभााणको

बिन सॊहहता य भाऩदन्डको ऩरयर्धमबर

स्िीकृनत प्रदान गरयएको अिर्ध मबर ननभााण कामा सम्ऩन्न हुन

नसकेभा बिनको जनत तराको ननभााण कामा सम्ऩन्न बएको छ

, सोको ननभााण सम्ऩन्न

प्रभाणऩर प्रदान गना सफकनेछ । मसयी ननभााण सम्ऩन्न प्रभाणऩर मरइसकेऩनछ थऩ ननभााण
गनुा ऩदाा नक्सा ऩासको शुरु अनुभनतको म्माद गुज्रेभा ऩुन् अनुभनत मरनु ऩनेछ ।

४.१० बवन तनभााण सभऩन्न प्रततवेदन नबएका बवनहर सावाजतनक प्रमोजनभा बाडाभा सरन
नऩाईने: आर्थाक िषा २०७२ /०७३ दे खख सयकायी ननकाम तथा नेऩार सयकायको ऩूणा िा
आॊमशक स्िामभत्िभा सञ्चामरत ननकामहरु तथा सॊगहठत सॊस्थाहरुरे घय बाडाभा मरनु अघी
जजल्रा जस्थत सहयी विकास कामाारम िा जजल्रा प्राविर्धक कामाारमफाट बाडाभा मरन
रार्गएको बिन प्रर्चरत बिन सॊहहता तथा भाऩदण्ड अनस
ु ाय बएनबएको जाॉच गयाएय बिन
ननभााण सम्ऩन्न प्रनतिेदन बएका उऩमुक्त बिन

भार बाडाभा मरन ऩाउनेछन ्। मस

विऩरयत बाडा सम्झौता गये भा सम्झौता गने प्रभुख व्मजक्तगत रुऩभा जजम्भेिाय हुनेछ।
४.११ बवन सॊहहता तथा भाऩदण्ड ऩारना नगयी सावाजतनक बवन

तनभााण गनन सावाजतनक

तनकामका म्जभभेवाय ऩदाधधकायीराई कामाफाही गनन : याजष्िम बिन सॊहहता य स्िीकृत बिन
भाऩदण्ड विऩरयत हुने गयी सािाजननक ननकमको रगानीफाट बिन ननभााण गये भा िा नगय
तथा नक्साऩासको प्रािधान यहे को गाविस ऺेरभा नक्सा ऩास नगयी बिन ननभााण गये भा
सम्फजन्धत स्थानीम ननकामको फोडा फैठकफाट ननणाम गयी मसभा सॊरग्न ऩदार्धकायीको नाभ
सभेत सािाजननक गयी तारुक ननकामभा मस्ता ऩदार्धकायीराई कामाफाहीको रार्ग रेखख
ऩठाउनु ऩनेछ।

स्थानीम ननकामको रगानीभा फन्ने बिनभा मस प्रािधान विऩरयत

स्थानीम ननकामरे

बिन ननभााण गये भा सङ्घीम भामभरा तथा स्थानीम विकास भन्रारमरे

सम्फजन्धत स्थानीम ननकामका सर्चिराई आिश्मक कामाफाही गनेछ।
5. सडकको ऺेत्राधधकाय सबत्र फनेका गैय कानूनी सॊयचनाहर हटाउने
सडकको ऺेरार्धकाय मबर फनेका गैय कानूनी सॊयचनाहरुराई शून्म सहनशीरताको नीनत
अप्नाई

सम्फजन्धत ननकामरे बत्काउनु

ऩनेछ ।

मस्ता गैय कानुनी बिनहरुको

स्िामभत्िकतााको नाभ सहहत विियणहरु सािाजननक गने ऩनेछ।
6. खल्
ु रा ऺेत्र सभफन्धी व्मवस्था्
नगयऩामरका तथा गाउॉ विकास समभनतहरुरे आफ्नो ऺेरभा यहे का सािाजननक तथा सयकायी
जग्गाहरुको सॊयऺण गनऩ
ुा नेछ । आफ्नो ऺेरभा यहे का सािाजननक जमभनहरुराई खल्
ु रा ऺेरको
रुऩभा घोषणा गयी सो ऺेरभा सािाजननक हरयमारी ऩाका तथा उद्ममानहरु रुऩान्तयण

गनऩ
ुा नेछ । सािाजजनक, ऐरानी, ऩनता जग्गाहरुराई नेऩार सयकाय (भजन्रऩरयषद्) को ननणाम
बफना कोहह कसैराई कुनैऩनन प्रमोजनको रार्ग हकबोग हस्तान्तयण गना

िा उऩबोग गना

मसपारयस गना ऩाइने छै न ।
7. बवन तनभााण इजाजतऩत्र याख्ने ब्मवस्था्
बिनको स्िामभत्िकताारे बिन ननभााण अिर्धबय स्िीकृत बिन ननभााण इजाजतऩर य
स्िीकृत नक्सा विियण ननभााणस्थरभा दे खखने गयी याख्नु ऩनेछ। ननभााणाधीन क य ख िगाका
बिनहरुको हकभा स्िामभत्िकतााहरुरे ननभााणस्थरभा स्िीकृत बिन ननभााण अनुभनतऩर य
नक्साका अनतरयक्त बिनको नक्सा ऩास बएको मभनत य बिनका आधायबूत भाऩदण्डहरु
जस्तै Ground Coverage Ratio, Floor Area Ratio ननभााण गदाा

छाड्नु ऩने Setback

आहद

विियणहरु ननभााणकामा सम्ऩन्न नबएसम्भ सफैरे दे ख्न सक्ने गयी होडडंग फोडाभा याख्नु
ऩनेछ।
8. नमाॉ नगयऩासरका तथा गाउॉ षवकास ससभततहररे बवन तनभााण सभफन्धी नभुना भाऩदण्डका
आधायभा भाऩदण्ड कामान्वमन गनुा ऩनन्
काठभाण्डौ उऩत्माका फाहहयका नमाॉ नगयऩामरका तथा गाउॉ विकास समभनतहरुरे मस
भाऩदण्डभा उल्रेख बएको विषमभा

मसै फभोजजभ य मसभा उल्रेख नबएकोभा

विकास भन्रारमफाट तमाय गरयएको

बवन तनभााणको नभूना भाऩदण्ड २०७१

भन्रारमफाट स्िीकृत

सहयी मोजना सभफन्धी आधायबूत भाऩदण्ड २०७१

सहयी
तथा सोही

का आधायभा

भाऩदण्ड ननभााण गयी आफ्नो ऩरयषदफाट स्िीकृत गयाई कामान्िमनभा ल्माउनु ऩनेछ। आफ्नो
स्ऩस्ट भाऩदण्ड नबएका काठभाण्डौ उऩत्माका फाहहयका ऩुयाना नगयऩमरकाहरुरे मस
भाऩदण्डभा उल्रेख बएको विषमभा

मसै फभोजजभ य मसभा उल्रेख नबएकोभा

विकास भन्रारमफाट तमाय गरयएको

बवन तनभााणको नभूना भाऩदण्ड २०७१

भन्रारमफाट स्िीकृत

सहयी मोजना सभफन्धी आधायबूत भाऩदण्ड २०७१

सहयी
तथा सोही

का आधायभा

भाऩदण्ड ननभााण गयी आफ्नो ऩरयषदफाट स्िीकृत गयाई कामान्िमनभा ल्माउनु ऩनेछ ।
काठभान्डौ उऩत्माका मबरका नगयऩामरका तथा गाउॉ विकास समभनतहरुरे

मस भाऩदण्डभा

उल्रेख बएको विषमभा मसै फभोजजभ य मसभा उल्रेख नबएको विषमभा आफ्नो छुट्टै
भाऩदण्ड बए सोहह अनुसाय य आफ्नो भाऩदण्ड नबए नेऩार सयकायफाट स्िीकृत

काठभान्डौ

उऩत्माका सबत्रका नगयऩासरका य नगयोन्भुख गाषवसभा गरयने तनभााण सभफन्धी भाऩदण्ड
२०६४ का प्रािधान

अनुसाय भाऩदण्ड

स्िीकृत गयी कामान्िमन गनुा ऩनेछ।

9. बू-उऩमोग मोजना कामान्वमन
स्थानीम ननकामहरुरे

बूमभसूधाय

तथा ब्मिस्था भन्रारम तथा स्थानीम स्िामत्त शासन

ऐनरे तोकेका प्रफकमा ऩयू ा गयी नगय ऺेरभा ऩण
ू ा िा आॊमशकरुऩभा Risks-sensitive ब-ू उऩमोग
मोजना कामान्िमनभा ल्माउन सक्नेछन ्

। मस प्रमोजनका रार्ग नगयऩामरका /गाउॉ विकास

समभनतको ऩरयषदफाट बूभीराई याजष्िम बू-उऩमोग

नीनत २०६९ का आधायभा बफबाजन गनुा

ऩनेछ । मसयी बू-उऩमोग मोजना ननभााण बएऩनछ तोफकएको ऺेरभा तोफकएको प्रमोजनको
रार्ग भार बिन ननभााण गनुा ऩनेछ ।
10. बवन तनभााणभा फन्दे ज
जोखखभ नक्साॊकनका आधायभा जजल्रा दै िी प्रकोऩ उद्धाय समभतरे फाढी, ऩैयो, बू-ऺम आहद
जोखखभका आधायभा जोखखभमुक्त ऺेरको ऩहहचान गयी सो ऺेरभा बिन ननभााण गना
प्रनतफन्ध रगाउन स्थानीम ननकामराइ मसपारयश गये भा उक्त ऺेरभा सम्फजन्धत स्थानीम
ननकामरे बिन ननभााण गने प्रनतफन्ध रगाउनु ऩनेछ ।

11.

बवन सॊहहताको कामान्वमन
चारू आर्थाक िषा मबर सफै नगयऩामरकारे याजष्िम बिन सॊहहता २०६०

राई कामान्िमनभा

ल्माउनु ऩनेछ। आि २०७३-०७४ दे खख बिन सॊहहता रागु नबएका नगयऩामरकाहरुरे सभेत
सॊहहता अनुरुऩ डडजाईन बएका बिनको भार ननभााण अनुभनत प्रदान गनुा ऩनेछ।

साथै १०००

बन्दा फढी घय धयु ी बएका गाउॉ विकास समभनतहरुरे सभेत नमाॉ नगयऩामरका सयह
याजष्िम बिन सॊहहताराई कामान्िमनभा ल्माउनु ऩनेछ।

12.

जग्गा प्रहटॊग सभफन्धी व्मवस्थाहर्
जग्गाको प्रहटॊग गयी जग्गा कायोफाय गने चाहने सॊस्थारे व्मिसामीक तथा व्माऩारयक
प्रमोजन (जग्गाराई प्रटीङ्ग गयी बफिी बफतयण गरयने) को रार्ग जग्गा विकास, साभुहहक

आिास, कुनै ऩनन सािसाधायण बेरा हुने सवऩङ्गभर, सुऩयभाकेट, स्कूर, करेज, अस्ऩतार,
नमसाङ्गहोभ, फैंक

तथा विनतम सॉस्था ऩोमरजक्रननक आहदरे बौनतक मोजना कामाान्िमन

गनऩ
ुा दाा स्थानीम ननकामरे गठन गये को प्राविर्धक समभनतको मसपारयसभा सम्फजन्धत
नगयऩामरका तथा गाउॉ विकास समभनतरे उक्त कामाहरुको

Planning Permit स्िीकृत गनुा

ऩनेछ। काठभान्डौ उऩत्माकाको हकभा काठभान्डौ उऩत्माका विकास प्रार्धकयणको याम मरएय
भार Planning Permit स्िीकृत गनुा ऩने छ।
मसयी planning Permit हदॊदा कूर जमभनको कजम्तभा फाटो फाहे कको स्थानीम ननकामको
ऩरयषद्रे तोकेको ननजश्चत प्रनतशतको जमभन प्रहटॊगको जग्गा मबर ऩने गयी उऩमक्
ु त
स्थानभा खल्
ु रा

ऺेर तथा

ऩाकाको रार्ग सािाजननक स्िामभत्िभा याख्नु ऩनेछ।

भूर

सडकको चौडाई कजम्तभा ८ मभटयको हुनु ऩनेछ ।
प्रहटॊग गये को ऺेरभा टे मरपोनको खम्फा, बफजुमरको खम्फा, ढर तथा फाटो वऩच गने
जजम्भेिायी ऩजल्टॊ गकतााकै हुने गयी प्रहटॊगको

Planning Permit स्िीकृत गनुा ऩनेछ

प्रहटॊग गरयएको हये क घडेयीरे तोफकएका बिन भाऩदन्ड

। साथै

सभेत ऩुया गनुा ऩने छ। उऩयोक्त

भाऩदन्डहरु ऩूया गये य भार Planning Permit प्रदान गने सफकनेछ । मस प्रािधान विऩरयत
प्रहटॊग गये भा उक्त प्रहटॊग ऺेरभा सािाजननक उऩमोर्गताहरु जस्तै धाया फत्ती बफजर
ु ीहरु
जडान हुने छै नन । साथै उक्त जग्गा याक्का याख्न रगाउन सफकने छ । प्रहटॊग सम्फन्धभा
स्थानीम ननकामको ऩरयषद्रे

आिश्मक विननमभािरी जायी गयी व्मिजस्थत

गनुा ऩनेछ

।

स्थानीम ननकामको ऩरयषद्रे मसरय विननमभािरी ननधाायण गदाा सहयी विकास भन्रारमरे
ननधाायण गये को भाऩदन्ड अनुसाय गनुा ऩने छ ।
13. जोखखभ मक्
ु त सॊयचना तथा ऩखाार बत्काउने
स्थानीम ननकामरे आफ्नो ऺेरभा यहे का जोखखभमुक्त ऩखाारहरु तत्तकार बत्काउन रगाउनु
ऩनेछ । घयको स्िामभत्िकताारे सो सॊयचना नबत्काएभा स्िामभत्िकतााको खचाभा स्थानीम
ननकाम स्िमॊरे बत्काई आिगभनराई सहज तुल्माउनु ऩनेछ । साथै मस भागादशानभा तोफकए
अनुसाय ऩखाार राउने अनुभनत हदॊदा सेटब्माक छाडेय भार ऩखाार राउने अनुभनत प्रदान
गनऩ
ुा नेछ । तय आफ्नो ननजी स्िामभत्िको जग्गामबर सािाजननक आिागभनराई प्रनतकूर

प्रबाि नऩने गयी रूख विरुिाको हरयत फाय रगाउन सफकनेछ ।

सडकको ऺेरार्धकाय तथा

उक्त सडकको सेटब्माकभा ऩने टऩ, फादा री रगामतका सॊयचनाहरु सभेत बत्काउनु ऩनेछ ।

14. मोजना तथा बवन

तनभााण सभफन्धी आधायबूत

भाऩदन्डहर

१४.१ मस भागादशान जायी बएको मभनतदे खख बिन ननभााणका भाऩदण्डहरु ऩुमााउने
प्रमोजनको रार्ग जग्गा जमभनको स्िामभत्ि हस्तान्तयण नगयी सर्धमायको
भन्जुयनाभा/कयायनाभाको आधायभा नक्सा स्िीकृत गना ऩाईने छै न।
१४.२ मस भागादशान जायी

बएको मभनत दे खख बिन सॊहहता तथा बिन सम्फन्धी

भाऩदण्डहरुराई प्रनतकूर हुने गयी कुनै ऩनन शता तोकी नक्सा स्िीकृत गना ऩाईने
छै न । तय स्थानीम ननकामहरुरे

बिन ननभााण अनुभनत हदॊदा िा बिन ननभााण

सम्ऩन्न प्रनतिेदन हदॊदा नेऩार सयकायफाट स्िीकृत िाताियण भैरी स्थानीम शासन
प्रारुऩ २०७० भा गाउॉ विकास समभनत तथा नगयऺेरका घय ऩरयिाय तहको आधायबूत
तथा विकमसत सूचकहरु ऩूया गनुा ऩने

शताहरु सभािेश गना फाधा ऩुग्ने छै न।

१४.३ ननभााण हुने नमाॉ बिनहरुभा ननभााण सम्ऩन्न

िा आॊमशक सम्ऩन्न

प्रभाणऩर

नमरइकन कुनै ऩनन बिनहरु उऩमोग गना ऩाइने छै न । साथै ननभााण सम्ऩन्न
प्रभाणऩर मरइसकेऩनछ सम्फजन्धत ननकामहरुको ऩि
ू ा स्िीकृनत तथा नक्सा ऩास एिॊ
बिन ननभााण अनुभनत विना सॊयचनाहरुभा ऩरयितान (थऩघट) गना ऩाइने छै न ।
१४.४ बिन ननभााणको अनुभनत तथा नक्सा स्िीकृनत जुन प्रमोजनको रार्ग मरइएको हो
सोही प्रमोजनको रार्ग भार उक्त बिनको उऩमोग ल्माउनु ऩनेछ ।

उऩमोग

ऩरयितान गनुा ऩये भा मो भागादशान , स्िीकृत बउ
ू ऩमोग मोजना बए सो अनस
ु ाय य
बिन ननभााण सॊहहताको अर्धनभा यही अननिामा रुऩभा उऩमोग ऩरयितान स्िीकृनत
मरएय भार बिन उऩमोग गना सफकनेछ ।
ननकाम, गा.वि.स िा

कसैरे कानूनरे तोकेका सम्फजन्धत

नगयऩामरकाको स्िीकृती बफना उऩमोर्गता ऩरयितान गये भा

सम्फजन्धत नगयऩामरका तथा गा.वि.स.रे उक्त बिनभा जडान बएको वि
खानेऩानी, टे मरपोन आहद सािाजननक उऩमोर्गताहरु काट्न

द्दूत,

सम्फजन्धत ननकामराई

रेखख ऩठाउनुऩनेछ य सम्फजन्धत कामाारमरे ऩनन रेखख आएफभोजजभ गरयहदनु ऩनेछ
। साथै मसयी स्िीकृती बफना उऩमोर्गता ऩरयितान गने व्मजक्त तथा सॊस्थाराई
गा.वि.स./ नगयऩामरकारे सभेत आफ्नो सेिाफाट िजञ्चत गना सक्नेछ ।
१४.५ बिन ऐन २०५५ को दपा ८ अनुसायका

(ख) िगाका ऩाॉच तल्रा बन्दा अग्रा सफै

बिन य कुनै ऩनन सिासाधायण बेरा हुने सवऩङ भर

, सऩ
ु यभाकेट, स्कुर , करेज ,

अस्ऩतार, नमसङहोभ, ऩोमरजक्रननक आहदको बिन रगामत १५ भीटय बन्दा अग्रा
बिनहरुको हकभा भाटो ऩयीऺण गयी ऩेश गनऩ
ुा ने दशहजाय िगा फपट बन्दा भार्थका
बिनहरुको

बौगमबाक ऩरयऺण (Geo Technical Investigation) गनुा ऩनेछ ।

भाटो

ऩरयऺण नगयी ननभााण बएका उक्त िगाका बिनहरुभा सम्फजन्धत नगयऩामरका तथा
गा.वि.स.रे उक्त बिनभा जडान बएको विद्दु

त,

खानेऩानी,

टे मरपोन आहद

उऩमोर्गताहरु काट्न सम्फजन्धत ननकामराई रेखी ऩठाउनुऩनेछ य सम्फजन्धत
कामाारमरे ऩनन रेखख आएफभोजजभ गरयहदनु ऩनेछ ।
१४.६ ननभााण सम्ऩन्न प्रभाण ऩर विना फैफकङ कायोफाय य इन्सुयेन्स कायोफाय नगना
स्थानीम ननकामरे सम्फजन्धत ननकामराई रेखख ऩठाउनु ऩनेछ य फैफकङ य इन्सुयेन्स
ननकामहरुरेऩनन उक्त कामाभा सहमोग गनुा ऩनेछ ।
१४.७ प्रचमरत कानूनको ऩरयर्धमबर यही सहयी विकास भन्रारम िा खानी तथा बूगबा
विबागरे

भाटो तथा बौगमबाक ऩरयऺण गयी तोकेको स्थानभा भार

ऩाॉच तराबन्दा

फढी िा १७ मभटय बन्दा अग्रा सॊयचना ननभााण गना अनुभनत प्रदान गना सफकनेछ ।
मी आर्धकारयक ननकामहरुफाट अग्रा सॊयचना ननभााण गना सफकने स्थान नतोफकए
सम्भ १७ भीटय बन्दा अग्रा बिनको नक्सा ऩास हुने

छै न । साथै खानी तथा

बूगबा विबागरे नेऩार याजऩरभा प्रकामशत गयी ननषेध गये का ऺेरभा बिन ननभााण
गने

ऩाइने छै न ् ।खानी तथा बू-गबा बफबागको अर्िभ स्िीकृती

नमरइ ३० degree

बन्दा फढी मबयारो जमभनभा बिन ननभााण स्िीकृनत प्रदान गना ऩाईने छै न ।
१४.८ अफ उप्रान्त आिासीम प्रमोजनको रार्ग ननभााण हुने बिनहरुभा सटय तथा ऩसर
याख्न ऩाइने छै न । महद कसैरे सटय ऩसर याखी बिन ननभााणको स्िीकृनत मरएभा
सो बिनराई स्ित् ब्माऩारयक बिन भानननेछ । साथै ६ भीटय बन्दा कभ चौडाइको
सडकको ऩहुॉच बएको बिनभा सटय याख्न ऩाइने छै न

य सटय याख्दा कजम्तभा

२

भीटयको सेटब्माक छोडनु ऩनेछ । आिासीम प्रमोजनका रार्ग ननभााण हुने बिन िा
सोको केही अॊश व्माऩारयक प्रमोजनभा यहे भा सो बिन सम्ऩूणर
ा ाई स्ित् व्माऩारयक
बिन भानननेछ। तय मोजनाफद्ध आिासीञ ऺेरभा कुनै ऩनन बिनराई व्माऩारयक
प्रमोजनभा ल्माउन ऩाईने छै न ।
१४.९ नगयऩामरका ऺेर य नक्सा ऩासको प्रािधान यहे को गा.वि.स. भा ननभााण बएका तय
ननभााण भाऩदण्ड एॊि बिन सॊहहता ऩारन नगये का

क य ख िगाका बिनको हकभा

भाऩदण्ड विऩयीत सॊयचनाराई स्थानीम स्िामत्त शासन ऐनको प्रािधान अनुसाय
स्थानीम ननकामहरुरे ऩूणा िा आॊमशक रुऩभा बत्काउन रगाउने िा बत्काउन
सक्नेछन ्। घयको स्िामभत्िकताारे अटे य गयी स्थानीम ननकाम आपैंरे बत्काउनु
ऩये भा बत्काउन राग्ने खचा सम्फजन्धत स्िामभत्िकताािाट सयकायी फाॉफक सयह बफगो
सहहत असर
ु उऩय गनुा ऩनेछ। ।

साथै स्थानीम ननकामहरुरे मसयी बिन

ननभााण भाऩदण्ड ऩारन नगने ऊक्त िगाका बिनहरुको स्िामभत्ि कतााको नाभ
सहहत

विियण

आफ्नो website भा सािाजननक गनुा ऩनेछ ।

१४.१० नगयऩामरका ऺेर य नक्सा ऩासको प्रािधान यहे को गाउॉ विकास समभनतहरुभा
भाऩदण्ड विऩरयत ननभााण बएका

ग य घ िगाका सॊयचनाराई सभेत

सम्फजन्धत

स्थाननम ननकामरे स्थानीम स्िामत्त शासन ऐनको प्रािधान अनस
ु ाय ऩण
ू ा िा
आॊमशक रुऩभा बत्काउन रगाउने िा बत्काउन सक्नेछ।। घयको स्िामभत्िकताारे
अटे य गयी स्थानीम ननकाम आपैंरे बत्काउनु ऩये भा बत्काउन राग्ने खचा सम्फजन्धत
स्िामभत्िकताािाट सयकायी फाॉफक सयह बफगो सहहत असुर उऩय गनुा ऩनेछ।
१४.११ साविक फस्तीहरुका साना फाटाहरुभा सभेत ऐम्फुरेन्स िा दभकर ऩुग्न सक्ने गयी
कजम्तभा ४ भीटय हुने गयी स्थानीम ननकामरे फाटो विस्ताय गनुा ऩनेछ । तय
ऐनतहामसक तथा ऩुयाताजत्िक भहत्िका स्थानभा बने सम्फजन्धत स्थानीम ननकामको
ऩरयषद्को ननणामफाट मस प्रािधानभा विशेष भाऩदण्ड तम गना सफकनेछ ।
१४.१२ धेयै भाननसहरु जम्भा हुने स्थान जस्तै शैक्षऺक सॊस्था, ऩाहटा प्मारेस, हजस्ऩटर,
नमसय्ॊ ङ्ग होभ, फैंक तथा विजत्तम सॊस्था, मसनेभाहर, व्माऩारयक कम्प्रेक्स,
सऩ
ु यभाकेट, पुटसर जस्ता सॊयचना ननभााण गदाा

सम्फजन्धत स्थानीम ननकामफाट

मोजना अनुभनत ( Planning Permit) मरएय भार नक्सा ऩासको प्रफिमा अगाडी
फढाउन ऩाईनेछ।
१४.१३ सीभा ऩखाार ननभााण गदाा सम्फजन्धत ननकामरे तोफक हदएको भाऩदण्ड अनुसाय
हुने गयी ऩखाारको उचाई फढीभा ४ फपट अग्रो गायो ननभााण य सो बन्दा भार्थ
फढीभा ३ फपट जारी याख्ने गयी स्िीकृत मरएय भार गनऩ
ुा नेछ । सहयी सौन्दमााताको
रार्ग सम्फजन्धत स्थानीम ननकामको ऩरयषदरे तोफकएको
रगाउन नऩाउने

व्मिस्था कामभ गने सक्नेछ।

ऺेरभा सीभा ऩखाार

सयकायी िा कुटनीनतक ननकाम,

कायागाय आहदरे सुयऺाको दृजष्टकोणरे अग्रो ऩखाार रगाउनु ऩने बएभा सम्फजन्धत

ननकाम/भन्रारमको मसपारयस सहहत सोको स्िक्चयर डडजाइन सहहत ननिेदन ऩेश
गये भा स्थानीम ननकामरे मस्तो अग्रो ऩखाार रगाउन स्िीकृनत हदन सक्नेछ ।
१४.१४ क, ख य ग वगाका बिनहरुको नक्सा ऩासको रार्ग नगयऩामरका तथा गाॉउ
विकास समभनतभा ननिेदन दताा गदाा बिनको स्िामभत्ि कताारे बिन

ननभााणको

सऩ
ु यीिेऺण गने प्राविर्धकसॉग बएको सम्झौताको ऩर सभेत सभािेश गनुा ऩनेछ ।
मस्तो प्रविर्धकको मोग्मता बिन ऐन २०५५ को दपा ११ (३) रे तोकेफभजजभ हुनु
ऩनेछ। मसयी ननमुक्त बएको प्राविर्धकरे सॊम्झौता अनुसाय कामा नगयाएको खण्डभा
स्िामभत्िकताारे तुरुन्त गाबफस/नगयऩामरकाभा सूचना हदनु ऩनेछ य स्िामभत्िकताारे
अको प्राविर्धक भापात ् सुऩयमबजन गयाउन ननजसॊग सॊझौता गयी उक्त सॊझौताऩर
ऩेश गनुा ऩनेछ । सो नगये सम्भ सम्फजन्धत स्थानीम ननकामरे ननभााण कामा योक्का
गनुा ऩनेछ

। डडजाइन य सुऩयमबजन

कामाको गुणस्तय

तथा ननभााण

प्रफिमाको

जजम्भेिायी डडजाइनय य सुऩयबाइजयको हुनेछ ।
१४.१५ आर्थाक िषा २०७३ /०७४ दे खख नगयऩामरका तथा तोफकएका नगयोन्भुख ऺेरभा
बिनसॊहहता, बिन भाऩदन्ड य िाताियणभैरी स्थानीम शासनको प्रारुऩ सम्फन्धभा
कजम्तभा ऩाॉच हदने

आधायबत
ू तामरभ मरई नगयऩामरका , गाउॉ विकास समभनतभा

सूचीकृत बएका ननभााण व्मिसानम ( डकभॉ/कामरगढ/स्थानीम ठे केदाय) हरुरे भार
सुऩरयिेऺणको रार्ग ननमुक्त बएको प्राविर्धकको योहियभा बिन स्िामभत्िकताासॊग
द्िीऩऺीम सम्झौता गयी बिन ननभााण गना ऩाउनेछन ् । मस प्रमोजनको रार्ग नगय
विकास प्रमशऺण केन्द रगामत स्थानीम विकास प्रमशऺण केन्र िा अन्म तामरभका
सेिा प्रदामक सस्थाराई ऩरयचारन गयी प्रमशऺक तामरभ सञ्चारन गयी सोको
सहमोगभा हये क

नगयऩामरकाहरुभा एिॊ तोफकएका नगयोन्भुख गाउॉ विकास

समभनतहरुभा मस सम्फन्धी तामरभहरु सञ्चारन गनुा ऩनेछ। ननभााण व्मिसानमहरुरे
मस्तो तामरभ ऩाउनको रार्ग आपुराई ऩामक ऩने स्थानीम ननकामभा ननिेदन हदनु
ऩनेछ ।
१४.१६ काठभाण्डौ उऩत्मकाको ऩयु ानो सहयी ऺेरभा
अनुरुऩ

सहयी विकास भन्रारम

नगयऩामरकाहरुरे विशेष व्मिस्था

को

Urban Regeneration को अिधायणा

स्िीफिनतभा

फस्ती विकासका रार्ग

गना सक्नेछन ् । साथै नगयऩामरकाहरु भा विऻ

नबएभा सहयी विकास भन्रारमसॉग प्राविर्धक सहमोग मरइ प्रचमरत कानून अनुसाय

हाउसऩुमरङ य ल्माण्डऩुमरङको कामािभ सॊचारनभा ल्माउन सक्नेछन ् ।

घना सहयी

ऺेरभा बिन एकीकृत गयी ऩून् ननभााण गदाा प्रस्तावित फाटोको चौडाई य कूर
ऺेरपर, साविक फाटोको चौडाई

य कूर ऺेरपर बन्दा कभ नहुने गयी मोजना

प्रस्ताि स्िीकृत गनुा ऩनेछ ।
१४.१७ स्िास्थ्म सॊस्थाहरु जस्तै अस्ऩतार, नमसंग होभ, स्िास्थ्म चौकी आहदरे सो
प्रमोजनका रार्ग बिन ननभााण गदाा
नीधाायण गये को सुयऺा तथा अन्म

स्िास्थ्म

तथा जनसॊख्मा भन्रारमरे

भाऩदन्ड अनुसाय बए नबएको मफकन गये य

भार बिन ननभाणको अनुभनत प्रदान गनुा ऩनेछ।

तय स्थानीम ननकामकारार्ग

जस्िकृत भाऩदन्डबन्दा रर्चरो हुने गयी उक्त ननकामरे भाऩदन्ड ननधाायण गये भा
मही भाऩदन्ड कामभ हुनेछ।
१४.१८ शैक्षऺक सॊस्थाहरुको बिन ननभााण गदाा अन्म भाऩदन्डको अरािा

मशऺा भन्रारमरे

तोफकहदएको भाऩदन्ड अनुसाय बए नबएको मफकन गये य भार बिन ननभााणको
अनुभनत प्रदान गनुा ऩनेछ। तय मो भाऩदन्डबन्दा रर्चरो हुने गयी उकत ननकामरे
भाऩदन्ड ननधाायण गये भा मही भाऩदन्ड कामभ हुनेछ।
१४.१९ प्राचीन स्भायक सॊयऺण ऐन , २०१३ रागु हुने ऺेरभा ऩयु ातत्ि विबागको सभेत
सहभनत प्राप्त गये को बिन ननभााण प्रस्तािराई स्िीकृनत हदनु ऩनेछ ।
१४.२० अफ उप्रान्त ननभााण हुने

क य

ख वगाका

बिनहरुरे

फषााद्को ऩानी सोझै ढरभा

नमभसाई Rain Water Harvesting को प्रिर्ध अप्नाई जमभनभूनन ऩानी ऩठाउने य
जमभनरे सोस्न नसक्ने ऩानी भार ढरभा ऩठाउने व्मिस्था गनुा ऩनेछ।
व्मिस्था नगये सम्भ बिन ननभााण सम्ऩन्न प्रभाणऩर प्राप्त गना सक्ने

मस्तो
छै नन ्। तय

स्थानीम ननकामको ऩरयषदको ननणामफाट सफै िगाका बिनभा मो व्मव्स्था रागू गना
मस प्रािधानरे फाधा ऩुग्ने छै न।
१४.२१ कुनै ऩनन बिनभा सम्फजन्धत गाउॉ विकास समभनत िा नगयऩामरकाको फोडा फैठकको
स्िीकृनत बफना होडडंग फोडा, टािय, एन्टे ना याख्न ऩाईने छै न। स्थानीम ननकामरे ऩनन
मस्तो स्िीकृनत हदॊदा सो जडान बएको उऩकयणको कायणरे बिनको सॊयचना िा
सुयऺाभा कुनै प्रनतकूर असय नऩने कुया
सुननजश्चत

सम्फजन्धत प्राविर्धकफाट प्रभाखणत गयी

गयाएय भार सो सॊयचना याख्ने स्िीकृनत हदनु सक्नेछ।

१४.२२ नगय ऺेरभा सािाजननक मातामात चल्ने भूर सडक फकनायाभा यहे का बिनहरुरे
ननभााण अिर्ध सफकएऩनछ नगयको सहयी सौन्दमाताभा प्रनतकूर असय ऩनेगयी बिन
ननभााण गदाा मसभेन्ट प्रास्टय भार गये य त्मसै याख्न ऩाउने छै नन ् य
सौन्दमाराई प्रनतकूर नऩने गयी फपननमसङ गनुा

सहयी

ऩनेछ। साथै ननभााण अिर्ध

सफकएऩनछ बिनको छतभा वऩल्रय ठडमाइ याख्न ऩाईने छै न। मसयी याखेभा उक्त
वऩल्रय बत्काउन रगाउनु ऩनेछ। मस प्रमोजनका रार्ग चारू आिको हकभा
स्थानीम ननकामरे ननजश्चत सभम-मसभा तोफक घय धनीराई भौका प्रदान गने
ऩनेछ।
१४.२३ नगयऩामरका तथा गाउॉ विकास समभनतहरुरे

आफ्नो ऩरयषद्को ननणामफाट ननजश्चत

टार िा िडाभा बिन सॊहहता तथा मस भाऩद ण्डको ऩरयर्धमबर यही
य डडजामन,

ढाॉचा, तल्रा य

तोफकएको यॊ ग

आकायका बिनहरुभार ननभााण गनुा ऩने भाऩदन्ड

ननभााण गयी एकरुऩता कामभ गना सक्ने छन ्।सािाजननक बिनभा यॊ गहरु प्रमोग गदाा
सहयी विकास भन्रारमफाट स्िीकृत गरयएको सािाजननक बिनभा प्रमोग हुने यॊ ग
सम्फन्धी ननदे मशका २०६९ फभोजजभ यॊ गहरु प्रमोगभा ल्माउनु ऩनैछ।
१४.२४ मस भागादशानभा अन्मर जन
ु सक
ु ै कुया रेखखएताऩनन

विभानस्थर आसऩास ननभााण

हुने बिनहरु हिाई उड्डमन प्रार्धकयणरे तोकेको भाऩदन्डको प्रनतकूर हुने गयी
ननभााण गना ऩाइने

छै न। साथै विभानस्थरको सीभा

(एमयऩोटा मबरका यनिे

रगामतका ऩूिााधायराई सॊयऺण गना घेयी रगाईएको तायफाय)

फाट ५०० मभटय

आसऩासभा १७ मभटय बन्दा अग्रा बिन ननभााण गनुा ऩये भा हिाई उड्डमन
प्रार्धकयणको सहभनत मरई ननभांण अनभ
ु नत प्रदान गना सफकनेछ।
१४.२५ अऩाटा भेन्ट तथा सॊमुक्त आिासका बिन तथा सवऩॊग कम्प्रेक्स, व्माऩारयक भहर ,
डडऩाटा भेन्ट स्टोय आहद ठूरा बिनको नक्सा ऩास गदाा Emergency Response Plan
सभेत नक्साका साथ ऩेश गनुा ऩनेछ।
१४.२६ ख य ग िगाका बिनको हकभा ननभााण अिर्ध सफकएऩनछ तरा थऩका रार्ग बिन
ननभााण अनभ
ु नत भाग गरयएभा
हकभा Structural Engineer

ख वगाको ऩाॉच तरा िा १७ मभटय बन्दा फढीको

फाट य सो बन्दा कभ तथा

ग वगाको हकभा नेऩार

ईजन्जनननमङ काउजन्सरभा दताा बएको मसमबर ईजन्जनमयफाट सो बिन तरा थऩ
गना उऩमुक्त छ बनी प्रभाखणत गये य भारै तरा थऩको अनुभनत प्रदान गनुा ऩनेछ ।

१४.२७ स्थानीम ननकामहरुरे स्िीकृत भाऩदन्डको ऩरयर्धभा यही कायणफस स्िीकृनत प्रदान
गरयएको अफर्धमबर ननभााण कामा सम्ऩन्न हुन नसकेभा तोफकएको अिर्धमबर
बिनको जनत बागको ननभााण कामा सम्ऩन्न बएको छ सो को ननभााण सम्ऩन्नताको
प्रभाणऩर प्रदान गना सक्नेछन ्। मसयी प्रभाण ऩर मरएऩानछ थऩ ननभााण गना ऩून्
अनभ
ु नत मरनु ऩनेछ।
१४.२८ मबयारो जमभनभा बिन ननभााणको डडजाईन गदाा सुयऺा सम्फन्धी ध्मान ऩुयम
्ा ाइ बिन
ननभााण गनऩ
ुा नेछ य स्थानीम ननकामरे सो प्रस्ताि दताा गनुा अनघ ऩयीऺण गयी ऩेश
गनुा ऩनेछ ।
१४.२९ सािाजननक िा ननजी कुनै ऩनन प्रकायको ऩोखयी, तार, तरैमा भासेय बिन ननभााण
गना ऩाईने छै न । साथै ऩानीको भह
ु ानराई असय ऩने गयी कुनै प्रकायको सॊयचना
ननभााण गना ऩाईने छै न।
१४.३० नदी उकासफाट आएको जभीनभा कूनै सािाजननक सडक य सािाजननक ढर दे खख
फाहे कका

सॊयचना ननभााण गना ऩाईने छै न। मस्तो जमभन स्ित् हरयत ऺेर घोषणा

हुनेछ य उक्त ऺेरभा फनस्ऩनत बफबाग िा फनभन्रारमरे मसपारयश गये अनुसायका
फोटबफरुिा योऩी हरयमारी कामभ गनुा ऩनेछ।
१४.३१ अफ ननभााण हुने सडकको कुनै ऩनन फाटोको न्मूनतभ चौडाई ६ भी. हुनु ऩनेछ य नाऩी
तथा भारऩोत कामाारमहरुराई सोही फमभजजभरे स्रेस्ता, नक्सा तथा अमबरेखहरुभा
फाटो कामभ गयी मस व्मिस्थाको कामान्िमन गना रेखख ऩठाउनु ऩनेछ। । मस्ता
फाटोभा बिन ननभााण स्िीकृत हदॊदा केन्रफाट कजम्तभा ३ भीटय सडकको
ऺेरार्धकाय (RoW)

य सडक ऺेरार्धकाय मसभाफाट १.५ भीटय सेट ब्माक छाडेय

भार ननभााण स्िीकृनत हदनु ऩनेछ । तय हहभामर

/ऩहाडी जजल्राका उऩत्मका

(valley) एिॊ सभथर बू-बाग दे खख फाहे कका मबयारो ऺेरभा प्राविर्धकरुऩभा

उक्त ६

मभटय चौडाई कामभ गना सम्बि नबएभा प्राविर्धकको प्रनतिेदनको आधायभा
सम्फजन्धत स्थानीम ननकामको ऩरयषद्को ननणामफाट ४ मभटयभा नघट्ने गयी
ननधाायण गने सक्नेछ।
१४.३२ बिनको जप्रन्थको उचाई िाटोको अर्धकाय ऺेर

तथा तोफकएको सेटफमाक राई हानी

नऩुग्ने गयी याख्नु ऩनेछ । सडकको अर्धकाय ऺेर अनतिभण गयी खड
ु फकरा, य्ा माम्ऩ
आहद याखखएभा बिन ननभााण सम्ऩन्न प्रभाणऩर हदन सफकने छै न ।

१४.३३ बिनभा १ भीटय बन्दा राभो छज्जा िा िादा री ननभााण गनुा ऩये भा नक्सा ऩास
ननिेदन साथ सोको सभेत स्िक्चयर डडजाइन ऩेश गनुा ऩनेछ । सडकको ऺेरार्धकाय
य सेटब्माक ऺेरभा ऩने गयी छज्जा , फादा री िा टऩ िा अन्म कुनै सॊयचना ननभााण
गना ऩाईने छै न।
१४.३४ बिन सॊहहता २०६० अनस
ु ायको बिन ननभााण गदाा जग्गाको साॉधसीभानािाट न्मन
ू तभ
१ भीटय छोडेय भार बिनको

आइसोरेटेड वऩरय जग ( Isolated Column Footing)

तथा बायिहन गा हो ननभााण गना ऩाइनेछ ।
आिामसम फस्तीका आिामसम घयभा

तय तोफकएका ऩुयाना तथा घना

सॊमुक्त वऩरय ( Combined Column Footing)

रगामतका इजन्जननमरयङ प्रविर्ध प्रमोग गरय गना फाधा ऩनेछैन ।
१४.३५ मस भागा दशानको भातहातभा यही

स्थानीम ननकामको ऩरयषद्रे आफ्नो ऺेरार्धकाय

मबर भाऩदण्ड स्िीकृत गयी रागू गदाा तोफकएको प्राविर्धक समभनतको मसपारयस
भन्रारमको सहभनतभा आिश्मकता अनुसाय FAR कामभ गना सक्नेछ ।
ननकामको ऩरयषद्रे ननजश्चत

य

स्थानीम

ऺेरभा ननजश्चत तरा य आकाय-प्रकायका बिनहरुभार

ननभााण गना ऩाउने व्मिस्था रागु गना सक्नेछ।

अको ननणाम नबएसम्भ साविक

फभोजजभको FAR कामभ हुनेछ ।
१४.३६ नगयऩामरका ऺेरभा सडक सम्फन्धी ऐन रगामत

प्रचमरत कानूनरे तोकेभा सोही

अनुसाय य सो नबएभा नगय मातामात गुरुमोजनारे ननधाायण गये अनुरुऩ सेटब्माक
कामभ हुनेछ।

तय नगयऩामरकारे

बन्दा कभ हुने गयी ननधाायण गने

मस्तो सेटब्माक सडक फकनायफाट १
छै न।

१४.३७ जग्गा उऩमोग प्रनतशत् आिासीम बिनकारार्ग
घडेयीको ७०

प्रनतशत

.५ मभटय

य सो बन्दा फढी

२५० िगामभटय सम्भ ऺेरपर बएको

ऺेरपर बएको घडेयीको ६० प्रनतशत

बन्दा फढी बिनको बूइतरारे चर्चाने ऺेरपर नहुने गयी स्िीकृनत हदनु ऩनेछ।
सयकायी, अधा-सयकायी सािाजननक बिनहरुराई बिन ननभााण स्िीकृनत हदॊदा
बिनको बूइतरारे चर्चाने ऺेरपर

जग्गाको ऺेरपरको

५० प्रनतशत बन्दा फढी

नहुने गयी हदनु ऩनेछ।
१४.३८ नमाॉ फाटोको घुजम्त िा भोडको न्मूनतभ अधाव्मास फाटोको चौडाई बन्दा २०% रे फढी
चौडा बएको हुनु ऩनेछ।

१४.३९ जनतसुकै तराका सािाजननक य क िगाका बिन तथा ख िगाका ऩाॉच तरा िा १७
मभटय बन्दा अग्रा िा दशहजाय िगाफपट बन्दा ठूरा सफै बिन ननभााण गना सहयी
विकास िा सङ्घीम भामभरा तथा स्थानीम विकास भन्रारमरे जायी गये को भाटो
ऩयीऺण ननदे मशका अनुसाय भाटो ऩयीऺन गनुा ऩनेछ।
१४.४० अफ उप्रान्त

ॊ ननभााण सम्ऩन्न प्रभाण ऩर
न्मन
ू तभ १ तल्राको ऩण
ू ा िा आमशक

मरएका बिनराई भार ऩानी, विजुरी, टे मरपोन आहद सािाजननक उऩमोर्गताका
सेिाहरु जोड्न मसपारयश गना सफकने छ ।
१४.४१ नाऩी नक्शा तथा स्रेस्ताभा फाटो कामभ नबएको सािाजननक जग्गाराई फाटो दे खाई
नक्शा ऩास गना ऩाईने छै न ।
१४.४२ बिनहरुको Structural Analysis Report भा कजम्तभा Structural Engineer िा स्टक्चयर
डडजाईनभा अनुबि बएको Civil Engineer रे प्रभाखणत गनऩ
ुा नेछ ।
१४.४३ साविकभा रागु बएका भाऩदण्डराई खक
ु ु रो ऩानेगयी भाऩदण्ड ऩरयितान गना ऩाईने
छै न ।
१४.४४ नक्सा ऩास गदाा सेजप्टक ट्माङकको व्मािस्था सहहतको नक्सा ऩास गनऩ
ुा नेछ ।
१४.४५ गा.वि.स.रे आफ्नो स्रोतफाट प्राविर्धक जनशजक्त व्मिस्था गना नसकेभा जज.वि.स.रे
आफ्नो स्रोतफाट िा िैकजल्ऩक स्रोतफाट प्राविर्धक जनशजक्तको व्मिस्था मभराई मस
भागादशान कामाान्िमनभा सहमोग गनऩ
ुा नेछ ।
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