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प्रारम्भिक :
मिति २०७२ फै शमख १२ गते गएको ववनमसकमयी बूकभऩफमट जनधनको अतुरनीम एवॊ अऩुयणीम ऺती बएको
छ ।बूकभऩरे प्रमम: सफै म्जल्रमहरूरमई प्रबमववत गये को बएतम ऩनन कमठभमडौ रगममत १४ ऩहमडी म्जल्रमहरू ववशेष
गये य वढी प्रबमववत बएकम छन्। आवमस, शैम्ऺक, स्वमस््म, व्ममऩमरयक प्रनतष्ठमन तथम कमममारम बवनहरू, खमनेऩमनी, फमटो
जस्तम बौनतक सॊ यचनमहरू तथम अन्म समभमम्जक आनथाक सॊ यचनमहरू तहसनहस बएकम छन् । मस ऩृष्ठबूभीरमई ध्ममनभम
यमखी नेऩमर सयकमयरे यमविम बवन सॊ वहतम २०६० तथम बवन सभफन्धी ऩरयभमम्जात भमऩदण्डहरूरमई सवै नगयऩमनरकम
तथम गमउॉ ववकमस सनभनतहरूभम कमममान्वमन गयी सुयम्ऺत एवॊ बूकभऩ प्रनतयोधमत्भक आवमस, व्मवम्स्थत वसोवमस
प्रवर्द्ानकम नननभत्त मो वस्ती ववकमस, शहयी मोजनम तथम बवन ननभमाण सभफन्धी आधमयबूत भमऩदण्ड २०७२ गये को छ ।
त्मस अनुरुऩ, ऩमख्रीवमस नगयऩमनरकम ऺेत्रभम हुने ववकमस ननभमाणकम कममाहरूरमई वमतमवयण सुहमउॊ दो, सुयम्ऺत,
स्वस्थकय, सुववधमजनक य सुननमोम्जत वनमउन मो "बवन–ननभमाण भमऩदण्ड २०७२, ऩमख्रीवमस नगयऩमनरकम " तममय
गरयएको छ । सवै वकनसभकम ननभमाण य जग्गम एवॊ बवनको उऩबोग वम बैयहेको उऩबोगभम ऩरयवतान वम ववकमसरमई
ननमन्त्रण य सुननमोम्जत गना स्थमनीम स्वममत्त शमसन ऐन २०५५ ऩरयच्छे द-४ दपम ९६ को उद्देश्मकम रमनग मसरमई
कमममान्वमनभम ल्ममइएको छ ।

१.

बूनभकम

१.१

ववननमभको नमभ :
मो ववननमभको नमभ "बवन–ननभमाण भमऩदण्ड २०७२, ऩमख्रीवमस नगयऩमनरकम" यहेको छ ।

१.२

ववननमभको ग्रहण :
ऩमख्रीवमस नगयऩमनरकमको ऩरयषदद्वमयम स्वीकृत बई मो ववननमभ ग्रहण बएको छ । मो ववननमभ समवाजननक

गयमई जनसमधमयणरमई मसफमये जमनकमयी गयमउने म्जभभेवमयी ऩमख्रीवमस नगयऩमनरकमको हुनेछ ।

१.३

ववननमभको अनधकमय ऺेत्र
मो ववननमभको अनधकमय ऺेत्र ऩमख्रीवमस नगय ऩमनरकमको बौगोनरक नसभमनम नबत्र यहेको छ ।

१.४

ववननमभको सॊशोधन :
ऩमख्रीवमस नगयऩमनरकमको ऩरयषदद्वमयम दुई नतहमई वहुभतद्वमयम मस ववननमभभम आवश्मक सॊ शोधन गना सवकने छ ।

१.५

ववननमभ सभफन्धी प्रशमसन :
(क)

ऩमख्रीवमस नगय ऩमनरकमको ऺेत्रभम कुनै प्रकमयको बू-उऩमोग वम कृममकरमऩ प्रस्तमव वम ऩरयवतान गना,
जग्गम/घडे यी ववकमस गना, बौनतक ववकमस गना, ननभमाण कममा गना ऩये भम सभफम्न्धत व्मम्ि, सॊ स्थम,
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ननकममरे ऩमख्रीवमस नगय ऩमनरकमभम तोवकएको ढमॊचमभम नक्शम सवहत रयतऩूवक
ा को ननवेदन दतमा गयी
स्वीकृती नरनुऩनेछ ।
(ख)

्
ऩेश हुन आएको नक्शम दयखमस्त उऩय कमनून वभोम्जभ प्रकृमम ऩुयममई
ऩमख्रीवमस नगयऩमनरकमरे
स्वीकृत प्रदमन गने वम नगने ननणाम गनेछ । अस्वीकृत गने बन्ने ननणामभम सो को कमयण ऩनन ददइनेछ ।

(ग)

ववकमस ननभमाणको स्वीकृतीकम रमनग नक्शम दयखमस्त ऩेश हुॊदम तर उल्रेखीत भमऩदण्ड ऩुयम बएको
हुनऩनेछ ।

(घ)

कुनै ऩनन वकनसभको ववद्यभमन सॊ यचनम वम उऩमोगरमई ऩरयवतान गना ऩये भम सभेत नक्सम मस भमऩदण्ड
अनुरुऩ स्वीकृती नरन ऩनेछ । ऩुयमनो सॊ यचनमको ठमउॊ भम नममॊ ननभमाण गदमा मस भमऩदण्ड अनुसमय भमत्र
अनुभनत ददइनेछ ।

१.६

ऩरयबमषम :
ववषम वम प्रसॊ गरे अको अथा नरमगेभम मस ववननमभभम प्रमोग बएको ननभन नरम्खत शव्दहरुको ननभननरम्खत अथा

हुनेछ ।
(क)

आवत जमवतको नननभत्त प्रवेशको भमध्मभ :
कुनैऩनन घडेयी वम बवनभम आवत जमवत गनाको नननभत्त आवश्मक ननजी वम समवाजननक फमटोरमई

आवत जमवतको नननभत्त प्रवेशको भमध्मभ भमननने छ ।
(ख)

ववकमस-ननभमाण :
ववकमस ननभमाणरे जनभनको कुनैऩनन सतह वम बमगभम गरयने स्थममी वम अस्थममी ननभमाण, ववद्यभमन

ढमॊचमभम कुनै ऩनन प्रकमयको ऩरयवतान वम जग्गम एवॊ बवनको प्रमोग वम उऩमोगभम ऩरयवतान गने कममारमई
वुझमउॊ छ ।
(ग)

अनधकमय प्रमप्त ननकमम/व्मम्ि :
मस ववननमभको कुनै वम सफै बमगको कमममान्वमनको नननभत्त ऩमख्रीवमस नगयऩमनरकमरे तोकेको कुनै

सॊ स्थम/अनधकमयी वम कभाचमयीरमई अनधकमय प्रमप्त ननकमम/व्मम्ि भमननने छ ।
(घ)

यमविम बवन सॊवहतम :
यमविम बवन सॊ वहतम बन्नमरे बवन ऐन २०५५ अनुसमय नेऩमर सयकमयवमट स्वीकृत यमविम बवन

सॊ वहतमरमई फुझमउनेछ ।
(ङ)

ववशेष प्रकमयकम बवनहरु :
ननभन नरम्खत प्रमोजनकम बवनहरुरमई ववशेष प्रकमयकम बवनहरु बननने छ :
शैम्ऺक प्रमोजनकम बवनहरु, अस्ऩतमर, ननसाङहोभ जस्तम बवनहरु, तमये होटर, नसनेभम घय, नमच घय,

सबम गृह, सवऩङ कभप्रेक्स, सुऩय भमकेट, भध्मभ य ठू रम उद्योगहरु, भोटय गमडी भभात कमयखमनम य सोही
प्रकृनतकम नगय ऩमनरकमरे ववशेष प्रकमयकम बनन तोकेकम अन्म बवनहरु ।
(च)

बू-उऩमोग :
ववद्यभमन ववननमभभम वगॉकृत उद्देश्मको रमनग बूनभको प्रमोगरमई बू-उऩमोग बननएको छ ।
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(छ)

बू-उऩमोग ऺेत्र :
बू-उऩमोगरमई ननमनभत गने उद्देश्मरे वकटमन गरयएको बौगोनरक ऺेत्ररमई बू-उऩमोग ऺेत्र बननएको

छ ।
(ज)

ववस्तमय ऺेत्र :
शहयको क्रनभक ववस्तमय सॊ गसॊ गै क्रभफर्द् य नभतव्ममी वकनसभरे ऩूवमाधमयको व्मवस्थम गना अथवम

सुधमय गने अनबप्रममरे ववद्यभमन ववननमभरे वकटमन गये को बौगोनरक ऺेत्ररमई ववस्तमय ऺेत्र बननएको छ ।
(झ)

वकत्तम :
कुनैऩनन व्मम्ि वम सॊ स्थमको स्वमनभत्वभम दतमा बएको जग्गमधनी प्रभमणऩत्ररे वकटमन गये को ऺेत्ररमई

वकत्तम बननएको छ ।
(ञ)

बवन :
आवमसीम, सॊ स्थमगत, होटर, उद्योग, भनोयञ्जन एवॊ अन्म ववशेष उद्देश्मको रमनग गरयएको सेवम

सुववधममुि ननभमाणरमई बवन बननएको छ ।
(ट)

जनभनभम बवनरे ओगट्ने ऺेत्रपर (Ground Coverage) :
प्रस्तमववत बवन य ववद्यभमन बवनद्वमयम चम्चाएको ऺेत्रपर य प्रस्तमववत जग्गमको ऺेत्रपरको अनुऩमत

रमई ग्रमउण्ड कबये ज भमननएको छ । बवनको वमवहरय भोहोडम सभभ नमऩेय ननकमरेको कुनैऩनन तरमको सभथर
ऺेत्रपररमई प्रमोग गये य ग्रमउण्ड कबये जको वहसमव ननकमनरन्छ । मसभम सडकको अनधकमय ऺेत्र नबत्रको
जग्गम रगत कट्टम नबएको हकभम प्रस्तमववत जग्गमको ऺेत्रपरवमट उि सडकभम ऩने जग्गम घटमई फमॊकी
जग्गमरमई नरई ग्रमउण्ड कबये ज ननकमनरने छ ।
ब ुई ऺेत्रको अनुऩमत (Floor Area Rationfar) :

(ठ)

बवनकम सभऩूणा ब ुईहरुको नननभात ऺेत्रपर (Built up Area) य प्रटको सभऩूणा ऺेत्रपरको अनुऩमत
रमई ब ुई ऺेत्रको अनुऩमत FAR भमनननेछ । सडकको अनधकमय ऺेत्र नबत्रको जग्गमरमई प्रटको ऺेत्रपरभम
गणनम गयीने छै न । समथै बवनको ब ुई बनेय ननभन नरम्खत बमगहरुरमई गणनम गरयने छै न ।
१.

आवमनसम तथम व्ममऩमरयक प्रमोजन वमहेककम अन्म प्रमोजनकम वेसभेन्ट,

२.

्
बयममङ्ग
छोप्ने छमनमको बमग,

३.

कभऩमउण्ड वमर, जनभन भुननको ऩमनी ट्यमङ्की, ऩौडी खेल्ने खुरम ऩोखयी आदद ।

(ड)

म्प्रन्थ (Plinth) :
कुनैऩनन बवन वम ननभमाण जनभनको सतहबन्दम भमनथ यहेको बूई वम तरमको सतह बन्दम भुननको

बमगरमई म्प्रन्थ भमननने छ ।
(ढ)

ढमवकएको ऺेत्रपर (Coverage Area) :
म्प्रन्थ सतह बन्दम रगत्तै भमनथ कुनैऩनन बवन वम ननभमाणरे चचे को बमग रमई ढमवकएको ऺेत्रपर

भमननएको छ । तय ननभन नरम्खत बमगहरुरमई मसभम सभमवेश गरयएको छै न ।



फगैचम, इनमय य मस सभवन्धी ननभमाण, ववरुवमहरुको नसायी, ऩमनी ऩोखयी, पोहोयम खेल्ने खुल्रम ऩोखयी,
चौतमयम, ट्यमङ्की, फेन्च, म्चप्रेटी, झुरम जस्तम वमवहयी वस्तु आदद ।
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ननकमसको रमनग फनमइएको कल्बटा , ऩमनी जमनको रमनग फनमइएको समनम नमरीहरु , क्ममचवऩट, गल्री
वऩट इन्सऩेक्सन च्ममभफय, डुॊड आदद ।



् , यममभऩ
्
कभऩमउण्ड घेन ा रगमइएको ऩखमार, ढोकम, तरम नउठमएको डेउढी (ऩोचा खुल्रम बयममङ्ग
, फमवहय
ऩवट्ट झुम्ण्डएको झ्ममर, गमह्रो बन्दम फमवहय यहे को फरेसी, छमनमरे ढमकेको बमग आदद ।


(ण)

्
ऩभऩ हमउस, पोहोय पमल्ने ठमउॊ , ववद्युतकऺ, आदद जस्तम सेवम ऩुयममउन
आवश्मक हुने ननभमाण आदद
बवनको उचमई :
जग्गमको औसत सतहदे म्ख कुनैऩनन बवनको सफैबन्दम भमनथल्रो बमगरमई बवनको जभभम उचमई भमननने

छ । नबयमरो छमनम बएको अवस्थमभम नबयमरो छमनमको औसत सतहरमई उचमईभम गणनम गरयने छ ।
(त)

बूई (Floor)

बवन वम ननभमाणको भमननसहरु वहॊ ड्ने कुनै ऩनन तरमको तल्रो तहरमई बूई (Floor) भमनननेछ ।
(थ)

तरम
बवनभम एउटम बूइ रगत्तै अको बूइरमई एक तरमको रुऩभम भमनननेछ । ऩूणा रुऩभम जनभनभूनन यहेको

तरमरमई तरमभम गणनम गरयने छै न ।
(द)

कोठमको उचमई

कुनैऩनन कोठमको तममयी बूईदे म्ख तममयी नसनरङ्ग सभभको उचमइरमई कोठमको उचमइ भमननने छ ।
(ध)

सडक अनधकमय ऺेत्र :
सडक अनधकमय ऺेत्र बन्नमरे सभफम्न्धत ननकममरे समवाजननक सडकको केन्र ये खमदे म्ख दुवै तपा

तोकेको फयमफय दुयीको ऺेत्ररमई भमननने छ ।
(न)

सेटव्ममक (Set Back)
सेटव्ममक बन्नमरे सडक अनधकमय ऺेत्रको वकनमयमफमट बवन ननभमाण गने सीभमनम सभभको न्मुनतभ

दूयीरमई जनमउॊ दछ । मसरमई सेवम सुववधम तथम ऩूवमाधमय ववस्तमय ऺेत्रको रुऩभम भमननने छ ।
(ऩ) दमममॊ फमॊमम वकनमयमको दूयी (Margin)
जग्गमको दमममॊफमममॊ समॊधदे म्ख बवन ननभमाण गने सीभमनम सभभको न्मुनतभ दुयीरमई दमममॊ वमममॊ
वकनमयमको दूयी भमननने छ ।
(प)

ननभमाण ये खम :
सेटव्ममक, दमममॊ फमममॊ वकनमयमको दूयी य ऩछमनड वकनमयमको दूयीरे ननधमायण गये को ये खमरमई ननभमाण ये खम

भमननने छ । मो ये खम नमघेय कुनैऩनन ननभमाण फमवहय (ऩूण/ा आॊम्शक) ननकमल्न ऩमइने छै न ।
(फ)

फनमवट एवॊ ढमॊचम :
बवनको उचमई, ननभमाण समभमग्री, छमनम, ब्mममर, वमदारी, कननास आददरे झल्कमउने रुऩये खमरमई बवनको

फनमवट एवॊ ढमॊचम भमननने छ ।
(ब)

फमदारी :
कुनैऩनन बवनभम बएको छे कवमय सवहतको बवनको गमह्रो बन्दम फमवहय ननकमनरएको आवत जमवत

गनाको नननभत्त वम फस्नको नननभत्त प्रमोग गरयने बमगरमई फमदारी भमननने छ ।
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(भ)

बूनभगत/अधाबनू भगत तरम :
कुनैऩनन बवनको जनभन तरम सभऩूणा जनभन भुनी ऩदाछ बने त्मसरमई बूनभगत तरम तथम आॊम्शक

रुऩभम जनभन भुनी य फमवहय ऩदा छ बने त्मसरमई अधाभूनभगत तरम भमननने छ ।
(म)

कमनून :

कमनून बन्नमरे स्थमनीम स्वममत्त शमसन ऐन, बवन ऐन २०५५ य नगय ववकमस ऐन २०४५ य उि ऐनहरु
अन्तयगत फनेको ननमभमवरीहरु तथम उि ऐन य ननमभमवरी हमर बएको सॊ शोधन सभेतरमई फुझमउॊ ने छ ।

२.

बू-उऩमोग ऺेत्र :
ऩमख्रीवमस नगयऩमनरकमरमई ननभनमनुसमयकम बू–उऩमोग ऺेत्रहरुभम ववबमजन गरयएको छ जसभम ऺेत्रहरुको वववयण

नगय प्रोपमईरभम उल्रेम्खत बए फभोम्जभ हुनेछ वम छु ट्टै व्मवस्थम गरयने छ ।
(क) व्ममऩमरयक ऺेत्र
(ख) आवमसीम ऺेत्र
(ग) सॊ स्थमगत ऺेत्र
(घ) वन ऺेत्र
(ङ) कृवष ऺेत्र
(च) खुल्रम समवाजननक ऺेत्र
(छ) सॊ यम्ऺत ऺेत्र
२.१

व्ममऩमरयक ऺेत्र :
मस ऺेत्र अन्तगात खुरम तथम थोक व्ममऩमय हुने व्ममऩमरयक स्थमनहरु ऩदाछन् । ६ भी. य सो बन्दम वढीकम

सडकहरु को अनधकमय ऺेत्रसॊ ग जोनडएकम दमममॊ फमममॊकम घडेयीहरुरमई मस ऺेत्रनबत्र सभमवेश गरयएको छ ।
(क)

मस ऺेत्रभम ऩूणा व्ममऩमयीक वम सडकसॉग जोनडएको तरमभम ऩसर सहीतको आवमसीम उऩमोगरमई
अनुभनत ददइनेछ । समथै कभऩमउण्ड य ऩमवकाङ एरयमम सवहतको आवमनसम तथम सॊ स्थमगत बवन सभेत
ननभमाण गना ददइनेछ ।

(ख)

मस ऺेत्रको उल्रेम्खत सडकहरुको दमॊमम फमममॊ घडेयीहरुभम कभऩमउण्डवमर रगममतको अन्म
ऩूवमाधमयहरुको ननभमाण वेगय य नछभेकीहरुको सहभती वेगय भमननसको जभघट हुने ग्रीर उद्योग, नसनेभम
हर, गमडी य भोटय समइकर भभात केन्र, यमइस नभर, व्मवसमवमक कुखयम ऩमरन जस्तम उऩमोगहरुरमई
अनुभनत ददइने छै न ।

२.२

आवमसीम ऺेत्र :
मस ऺेत्रभम आवमसीम तथम अन्म कृममकरमऩको प्रबत्ु व यहने छ । मस ऺेत्र अन्तयगत व्ममऩमरयक बू-उऩमोग

ऺेत्र सॊ यम्ऺत ऺेत्र,वन ऺेत्र, खुल्रम समवाजननक ऺेत्र तथम खोल्सम खोल्सीरे ओगटे को जनभन वमहेक नगय ऺेत्र नबत्रकम
सभऩूणा बू-बमग ऩदाछन् ।
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२.३

सॊ स्थमगत ऺेत्र :
सयकमयी, अधासयकमयी कममारमहरु, ववद्यमरम, क्ममभऩस आदद बएकम ऺेत्ररमई सॊ स्थमगत ननभमाण ऺेत्र बन्ने फुम्झन्छ

। मस ऺेत्रभम तत् सभफम्न्ध सॊ घ सॊ स्थमको आवमस तथम सयकमयी कमममारम प्रमोजनको कममा वमहे क अन्म कममाहरुरमई
अनुभनत ददइने छै न ।
२.४

वन ऺेत्र :
सयकमयी, नगयऩमनरकमको स्वमनभत्वभम यहे को समभुदमवमक, कवुनरमत य धमनभाक वन मस ऺेत्र अन्र्तगत ऩदाछन् ।

मो ऺेत्र वनको सॊ यऺण य सभवधानको रमनग छु ट्यमइएको छ । मस ऺेत्रभम ऩमाटवकम, भनोयॊ जन य धमनभाक सभफन्धी
कृममकरमऩ आवश्मकऩने कममाहरु तथम नगयको पोहयभैरम व्मवस्थमऩनकम रमनग आवस्मक ऩने कममाहरु फमहेक अन्म
कममाहरु गना ददइने छै न ।
२.५

कृवष ऺेत्र :
मस ऺेत्र अन्तगात कृवषजन्म कृममकरमऩकम रमनग प्रमोगभम आएको जग्गम ऩदाछन् ।

२.६

खुल्रम समवाजननक ऺेत्र :
समवाजननक खेरकुद भैदमन ऩमका जस्तम जग्गमहरु नै समवाजननक खुल्रम ऺेत्र बन्ने फुम्झनेछ । खुल्रम जग्गमको

रुऩभम नै यहने गयी मो ऺेत्रभम गुरु मोजनम सवहतको भनोयॊ जनमत्भक ऩमका, खुल्रम खेरकुद चौय जस्तम ननभमाण कममाहरु
वमहेक अन्म ननभमाण कममाकम रमनग स्वीकृनत ददइने छै न ।
२.७

सॊ यम्ऺत ऺेत्र :
इनतहमस, करम, सॊ स्कृनत, धभा, ऩमाटन तथम वमस्तुकरमको दृविरे भहत्वऩूणा ववनबन्न स्थमनहरु मस ऺेत्र नबत्र

सभेवटएको छ ।
(क)

सॊ यम्ऺत ऺेत्र स्थमनहरुभम सोही स्थमनको ववम्शितम य उद्देश्म सॊ ग भेरखमने य गुरु मोजनम सवहतको
ननभमाण कममारमई भमत्र स्वीकृती ददइनेछ ।

(ख)

सॊ यम्ऺत ऺेत्र दमममॊ फमममॊकम घडेयीहरुभम वमस्तुकरमको दृविकोणफमट ऩमख्रीवमसको आफ्नो ऩन यहेको
कमठ य छमनमको ढमॊचमरमई अग्रबमग तपा अननवममा गरयएको छ ।

३.

ननभमाण भमऩदण्ड
कुनैऩनन वकनसभको ननभमाणकम रमनग रमगु हुने भमऩदण्डहरु मस प्रकमय यहनेछन् ।

३.१

ननभमाणको वनगाकयण :
मस भमऩदण्डको प्रमोजनको नननभत्त उऩमोगकम आधमयभम बवनरमई ननभनमनुसमय वनगाकयण गरयएको छ ।

(क) आवमनसम (Residential)
(ख) व्ममऩमरयक (Commercial)
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(ग) आवमनसम य व्ममऩमरयक नभम्ित (Residential and Commercial)
(घ) व्मवसममीक (Marcantile)
(ङ) शैम्ऺक (Educational)
(च) आवमनसम य व्ममवसममीक नभम्ित (Residential and Cercantile)
(छ) औद्योनगक (Industrial)
(ज) सॊ स्थमगत (Institutional)
३.२

आवत जमवतको नननभत्त प्रवेशको भमध्मभ (Means of Access) :

(क)

कुनैऩनन बवन वम प्रट/घडेयी आवत जमवतको नननभत्त आवश्मक ऩने (ननजी वम समवाजननक) फमटो सॊ ग
ु दाछ ।
जोनडएको हुनऩ

(ख)

आवत जमवतको नननभत्त प्रवेशको भमध्मभको रुऩभम छु ट्यमईएको ऺेत्र भमनथ आक्रभण हुने गयी वम
अन्मरमई ऩवहरे दे म्ख बइयहेको समवाजननक प्रवेशको भमध्मभफमट वम्न्चत हुने गयी कुनै ऩनन ववकमस
ननभमाण गना ऩमइनेछैन ।

(ग)

ववनबन्न वमटो नगयऩमनरकमको सडक गुरु मोजनम भमऩदण्डभम वकटमन गरयएको अनुरुऩ हुन ऩने छ ।

(घ)

नममॊ गोये टो फमटो ववकमस गदमा सभमन्म फमटोको चौडमई कम्भतभम २ नभ य सडकको हकभम चौडमई
कम्भतभम सभतर ऺेत्रभम ६ भी य ऩमहमडी ऺेत्रभम ४.२५ भी. हुनऩनेछ ।

(ङ)

भमननसहरु जभभम हुने खमरकम बवन वम ननभमाणहरुभम प्रवेशको भमध्मभको चौडमइ ठू रो गमडी दोहोयो
जमन सक्ने गयी ६ नभ. बन्दम कभ हुन हुदैन ।

(च)

प्रटको प्रवेशद्वमय नबत्र ऩवट्ट खुल्ने हुन ऩनेछ ।

(छ)

स्थममी रुऩभम ऩमवकाङ्ग सुववधम चमवहने ववकमस ननभमाणरमई सडक य समवाजननक जग्गमरमई ऩमवकाङ्गको
रुऩभम प्रमोग गना ददइने छै न ।

(ज)

प्रस्तमववत प्रट समवाजननक जग्गमसॊ ग जोनडएको छ य प्रटको रमनग वमटो आवश्मक छ बने समवाजननक
जग्गमरमई वमटोको रुऩभम प्रमोग गना ददइने छै न ।

३.३ सडक अनधकमय ऺेत्र :

(क)

ऩमख्रीवमस नगयऩमनरकम ऺेत्र नबत्रकम फमटोहरुको सडक अनधकमय ऺेत्र अनुसूची १ अनुसमय हुनछ
े ।

(ख)

सडक तोवकएको सडक अनधकमय ऺेत्र बन्दम चौडमइ फढी बएको अवस्थमभम त्मस्तम सडकको
वकनमयमवमट तोवकएको सेटव्ममक छोडेय भमत्र बवन ननभमाणको रमनग स्वीकृनत ददइने छ ।

(ग)

नेऩमर सयकमयरे तोकेको यमजभमगा वम अन्म शमखम भमगाहरुको हकभम सडक अनधकमय ऺेत्र नेऩमर योड
स्ट्यमन्डडा भम तोवकए फभोम्जभ वम सभफम्न्धत ननकममरे तोके फभोम्जभ रमगु हुनेछ ।

(घ)
३.४

सडक अनधकमय ऺेत्र नबत्र कुनै ऩनन वकनसभको ननभमाण गना ददइने छै न ।

सेटव्ममक :
(क)

बववष्मभम फमटोरमई पयमवकरो ऩमना सभेत हुनेगयी फमटोतपा भोटय वमटोको हकभम सवै ननभमाणभम १.५
नभ. न्मुनतभ खुल्रम बमग छोडनु ऩनेछ ।
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(ख)

४.२५ नभ. बन्दम कभ चौडमइको भोटयवमटोको हकभम से टव्ममक सवहत वमटोको केन्रये खम दे म्ख
कम्भतभम ऩनन ३ नभ. हुन ऩनेछ ।

(ग)

तोवकएको चौडमई बन्दम सडक चौडम छ बने बइयहेको वकनमयमवमट य अऩुग छ बने उि वमटोको हुन
आउने चौडमईको वकनमयमवमट सेटव्ममक छोड्नु ऩनेछ ।

(घ)

मदद वमटोतपा वकनमयभम अन्म समवाजननक जग्गम बए उि जग्गमको वकनमयमवमट १.५ नभ. न्मुनतभ
छोड्न ऩनेछ ।

(ङ)

सेटव्ममक नबत्र वमटो तत्कमर पयमवकरो यमख्न नऩने म्स्थती बएभम आवश्मकतम ऩये बत्कमईददने शता
सवहत अस्थममी रुऩभम वमय, कभऩमउण्ड ऩखमार य गेट ननभमाण गना ददन सवकनेछ ।

३.५

घडेयी वम प्रट (Plot)
(क)

०–२–२–० (योऩनी) ऺेत्रपर बन्दम घटीको घडेयी/प्रटभम बवन वनमउन अनुभनत ददइने छै न ।

(ख)

अगमनडको बमग (Frontage) कम्भतभम ३.५ नभ. हुन ऩनेछ ।

(ग)

हमरको ववननमभ रमगु हुन बन्दम अगमडी (१) वकत्तम कमट बएकम घडेयी/प्रटहरु य (२) अॊ शवण्डमको
हकभम ३.५ (क) य (ख) को प्रमवधमन रमगु हुनेछैन ।

३.६ प्रट नबत्रको खुल्रम बमग् (Open Space)

(क)

ननभमाण हुने बवनहरुभम ननभन अनुसमयको खुल्रम बमग यहनु ऩने छ ।
खुल्रम बमग यहनु ऩने न्मुनतभ दुयी नभ.

बवनको वकनसभ

(ख)

अगमनड

ऩछमनड

दुवै समइड

आवमसीम

1.5

1.0

1.0

व्ममऩमरयक, व्मवसममीक

2.0

2.0

2.0

शैम्ऺक

3.0

3.0

3.0

सॊ स्थमगत

3.0

3.0

3.0

सबम सभभेरन वम भमननसहरु जभभम हुने

12.0

6.0

6.0

औद्योनगक

16.0

16.0

16.0

बवनको कुनै ऩनन बमग (क्ममन्टीरेबय सभेत) य प्रटको अगमनड दमममॊ, वमममॊ य ऩछमनडको नसभमनम
ववचको दुयी भमनथ उल्रे ख गयीएको बन्दम कभ हुन ु हुॊदैन य सो ऩूणा रुऩरे खुरम (Free) यमम्खनु ऩदाछ
तय अगमनड वमटो/वमटोहरु तपा वमहेक वढीभम दुइ तपा आफ्नो नसभमनमभम सटमएय समभमन्म वकनसभको
आवमनसम वम आवमनसम य व्ममऩमरयक नभम्ित बवनहरु वनमउन सवकनेछ । मस्तो सटमइएय वनमइएको
बमगभम य सो बमगतपा कुनै झ्ममर बेम्न्टरेसन, वयण्डम यमख्न ऩमइने छै न ।

(ग)

खुरम बमगभम ०.६ नभ. ( २ वपट ) बन्दम कभको छज्जम, छमनमको कननास यमख्न सवकनेछ । वमटोतपा
७.० नभ. सभभ य अन्म तपा ३.५ नभ.सभभको उचमई ऩनछ भमत्र सो यमख्न अनुभती ददइनेछ ।
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(घ)

तोवकएको चौडमइको दमममॊ फमममॊ वम ऩछमडीको खुरम बमगभम आवमगभनभम वमधम नऩुग्ने गयी ऩभऩ
हमउस, सेप्टीक ट्यमॊक, सोकऩीट य २ वगा नभ. ऺेत्रपर य २.४ नभ. उचमई सभभको अन्म ननभमाण गना
ददन सवकनेछ ।

(ङ)

एकै प्रटभम ननभमाण हुने दुई वम दुई बन्दम वढी वेग्रम वेग्रै बवनहरु ववचको दुयी १ नभ. बन्दम कभ
हुन हुॉदैन ।

(च)

दुइ नछभेकी प्रटहरुभम ननभमाण हुने बवनहरु ववचको दमममॊ फमममॊको दुयी सभवम्न्धत धनीहरुको नरम्खत
भन्जुयीभम घटीभम १.२ नभ.सभभ कममभ गरय झ्ममर, बेम्न्टरेसन सभेत यमख्न सवकनेछ । मस्तो खुरम
बमगभम नफचफमट कुनैऩनन प्रकमयको नसभम ऩखमार रगमउन ऩमइने छै न तय अग्रबमग तपा बने सीभम
ऩखमार रगमउन ऩनेछ ।समथै सो खुरम बमग रमई आवतजमवतको रमनग प्रमोग गना ऩमइने छै न ।

३.७

बवनरे ओगट्ने ऺेत्रपर सभवन्धी सीभम :
(क)

ऩमख्रीवमस नगयऩमनरकमको बू-उऩमोग ऺेत्रहरुभम घडे यीको ऺेत्रपरको आधमयभम अनुसूची-२ फभोम्जभको
ग्रमउण्ड कबये ज हुन ऩनेछ ।

३.८

तरम य उचमई सभवन्धी सीभम :
(क)

तोवकएको ऺेत्रको ननम्ित ऺेत्रपरको प्रटभम वननने बवनरे ओगट्ने जनभन (Ground Coverage),
बूई ऺेत्रको अनुऩमत (FAR) य उचमइ सॊ रग्न अनुसूची २ अनुसमय हुन ऩनेछ । समथै स्वीकृनत ददन
सवकने अनधकतभ तरम सॊ ख्मम य बवनको उचमई प्रस्तमववत ननभमाणसॊ ग जोनडएको फमटोको चौडमईको
आधमयभम अनुसूची-३ अनुसमय सभेत हुनेछ ।

(ख)

दुई वम दुई बन्दम वढी सडकहरुसॊ ग जोनडएको घडेयीको हकभम वढी चौडमइको सडकरमई आधमय
भमनननेछ ।

(ग)

सडक चौडमई कभ बएतमऩनन मदद सेटव्ममक वढी छोडेय बवन ननभमाणको रमनग प्रस्तमव बएको छ बने
कममभ हुने सडक चौडमई वभोम्जभको तरम सॊ ख्मम य उचमइ स्वीकृत गना सवकने छ ।

(घ)

सॊ यम्ऺत ऺेत्रभम वमटोसॉग सटमएय वमटो बन्दम भमनथ बवन अनधकतभ ३ तरम सभभ भमत्र वनमउन
ददइनेछ ।

(ङ)

जनभन सभमन रुऩरे सभथर छै न बने सवबन्दम तल्रो बमगवमट बवनको उचमईरमई नमवऩनेछ ।

(च)

ववनबन्न उचमइभम दुवै तपा वमटो यहेको स्थमनभम भमनथल्रो वमटोतपा नतन तरमसभभ भमत्र बवन वनमउन
अनुभनत ददइनेछ ।

(छ)

ु ी २अनुसमय वमटोवमट नतन तरमसभभभम ऩनन भमनथ उठ्न
फमटो बन्दम तर यहे को जग्गमभम बवन अनूसच
नसक्ने बए सो को रमगी ववशेष अनुभनत ददइनेछ ।

(ज)

छमनम भमनथको बयममङ्ग छोप्ने बमग प्ममयमवऩट, ऩमनी ट्यमॊङ्कीरमई बवनको उचमइभम सभमवेश गरयने छै न ।
तय सो को उचमइ ३.५ नभ. बन्दम वढी यमख्न ददइने छै न ।

(झ)

प्रटसॉग जोनडएको फमटो तपा नसभम ऩखमार बूइदे म्ख वढीभम १ नभ. उचमइसभभ रगमउन सवकनेछ य सो
बन्दम अग्रो रगमउन चमहेभम खुल्रम वकनसभको ऩखमार रगमउन ऩनेछ ।
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३.९

बूई दे म्ख नसनरङ्ग सभभको उचमई :
(क)

आवमसीम प्रमोजनको बवनको नननभत्त बूइदे म्ख नसनरङसभभको न्मूनतभ उचमइ २.५ नभ. हुन ऩनेछ ।

(ख)

ऩयभऩयमगत वमस्तुकरम सॊ यऺण गने उद्देश्मरे तरमको उचमई २.५ नभ. बन्दम कभ ऩनन यमख्न सवकनेछ
तय सो को रमनग आवश्मक प्रमववनधक ऩुष्ट्यमई हुन ऩनेछ ।

३.१०

बवनकम अन्म बमगहरुको भमऩदण्ड :
(क)

हये क बवनभम D.P.C. को व्मवस्थम हुन ऩनेछ । जनभनको सतहबन्दम कम्भतभम ३० से.भी. भमनथ य
कम्भतभम ६.५ से.भी. (अढमई ईन्च) को P.C.C. गना ऩनेछ ।

(ख)

जग रेबरभम कम्भतभम स््मऩ नफभ (Strap Beam) वम टमई नफभ (Tie Beam) अननवममा यमख्नु ऩनेछ ।

(ग)

बवनको उऩमोगको आधमयभम ननभन बमगहरुको नमऩ ननभनमनुसमय हुन ऩनेछ ।
प्ममसेज (करयडय)

नसढीको चौडमई

(न्मुनतभ) नभ.

(न्मुनतभ) नभ.

आवमनसम २ ऩरयवमयसभभ

0.90

आवमनसम २ ऩरयवमय बन्दम वेसी

बवनको वकनसभ

स्वमस््म

(न्मुनतभ नभ.)
चौडमई

उचमई

0.90

0.25

0.175

0.90

0.90

0.25

0.175

1.2

1.2

0.26

0.175

1.5

1.5

0.27

0.175

व्ममऩमरयक, व्मवसममीक
शैम्ऺक,

खुम्ड्करम

सभफन्धी

भमननसहरु जभभम हुने जस्तम ठमउ
(घ)

शौचमरमको झ्ममर, ढोकम, बमन्सम तपा खुल्रम हुन हुॊदैन । शौचमरमभम उज्ममरो य बेम्न्टरेसनको
ऩममाप्त व्मवस्थम हुन ऩनेछ ।

(ङ)

वुईंगरभम ऩममाप्त बेम्न्टरेसन य उज्ममरोको व्मवस्थम हुन ऩनेछ ।

(च)

बूनभगत तरमरमई आवमसको नननभत्त प्रमोग गना ददइने छै न । मसभम ऩममाप्त बेम्न्टरेसन य ऩमनी नछना
नसक्ने गयी ननभमाणको प्रमवधमन यमम्खएको हुन ऩनेछ ।

(छ)

छत तथम वरेसीको ऩमनी व्मवम्स्थत तवयरे आफ्नो जग्गमभम भमत्र खसमल्न ऩमइनेछ । फमटोतपा ऩमनी
खसमल्न ददइने छै न । मस्तो ऩमनीको ननकमस सभफम्न्धत बवन य अन्म बवनको गमह्रो वम जगरमई
असय नऩमने गयी व्मवस्थम गरयएको हुन ऩनेछ ।

(ज)

बवनसॉग जोनडएको बमगबन्दम म्चम्भन कम्भतभम १.० नभ. भमनथ यहनु ऩदाछ ।

(झ)

बवनको ऩेटी समवाजननक जग्गम वम सडक/वमटो, सेटव्ममकभम वनमउन ददइने छै न य सॊ वर्द् बवनको
हकभम नछभेकको ऩेटीसॉग नभरे को हुनऩनेछ ।

(ञ)

बवनभम जमने खुडवकरमहरु सेट व्ममक छमडी ननजी जग्गमभम वनमउन ऩनेछ ।

(ट)

समवाजननक, सेटव्ममक वम अन्मको जग्गमभम ननस्कने गयी कौसी ननकमल्न ददइने छै न ।

(ठ)

५ तरमको उचमइसभभ प्रवेशको भमध्मभ (फमटो सॊ ग सोझै सभऩका नहुने बवनभम एक वटम अनतरयि
नसवढको व्मवस्थम आवश्मक ऩने छ ।
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(ड)
३.११

३.१२

१५ नभटय बन्दम वढी उचमइको बवनभम नसवढहरुको अनतरयि नरफ्टको सभेत व्मवस्थम हुन ऩनेछ ।

हरयत खुरम बमग :
(क)

बवनरे ओगट्न ऩमउने जनभन वमहेकको जग्गमरमई हरयत खुरम बमगको रुऩभम ववकनसत गना ऩनेछ ।

(ख)

त्मस्तो जग्गमभम ऩूणा रुऩभम कॊवक्रट, ढु ङ्गम सोनरङ जस्तम कममा गना ददइने छै न ।

(ग)

त्मस्तो जग्गमभम सुयऺम, सौन्दमा य वमतमवयणको दृविकोणफमट उऩमुि फोट ववरुवम रगमउन ऩनेछ ।

सेवम सुववधम :
स्वीकृत बएको नक्शम वभोम्जभ फनेको बवनरमई भमत्र सेवम सुववधम जडमनको नननभत्त सभफम्न्धत ननकममरमई

नसपमरयश रेखी ऩठमइने छ । समथै ननभमाण सभऩन्न प्रभमण ऩत्र ददइएऩनछ भमत्र सेवम सुववधमहरु जडमन गना ददइने छ ।
१.

सतह ढर :
(क)

प्रस्तमववत प्रटफमट नगयऩमनरकम वम सभफम्न्धत ननकममरे तोवकददएको दुयी नबत्रभम सतह ढर
छ बने प्रट नबत्रको वषमाको ऩमनी उि सतह ढरभम जोड्नऩनेछ । मस्तो जडमन गदमा
नगयऩमनरकम वम सभफम्न्धत ननकममरे तोकेफभोम्जभ जडमन गनुऩ
ा दाछ ।

(ख)

सेप्टी ट्यमॊकी वम सोकवऩटवमट ननस्कने पोहोय वम पोहोय ऩमनी एवॊ अन्म पोहोय य ववषमरु
ऩदमथारमई ऩममाप्त भमत्रमभम सुधमय नगयीए सभभ कुनै ऩनन सतह ढरभम नभरमउन ददइने छै न ।

(ग)

बमन्सम, वमथरुभवमट ननस्कने पोहोय ऩमनीको ननकमसको उम्चत प्रवन्ध हुन ऩनेछ । त्मस्तो
ननकमसको उम्चत प्रवन्ध नबए सोकवऩट ननभमाण अननवममा हुनेछ ।

(घ)

कममभ यहे को ऩमनीको ननकमसरमई वन्द गना ऩमइने छै न । आवश्मक बएभम आऩ्mनो
जग्गमफमट व्मवम्स्थत ननकमस ददनुऩनेछ ।

(ङ)
२.

भूर प्रवेशद्वमयभम सतहको ऩमनी ननकमस हुने गयी स्रक्चय अननवममा रुऩभम वनमउन ऩनेछ ।

जनभन भुनीको ढर ननकमस :
(क)

शौचमरम नबएको बवन ननभमाणको रमनग स्वीकृती ददइने छै न।

ख)

प्रटवमट ३० नभ. सभभको दुयीभम ढर ननकमस Sewer System छ बने शौचमरम/सेम्प्टक
ट्यमॊकफमट मसभम जडमन गनुऩ
ा नेछ । मदद सो दुयी सभभभम ननकमसको व्मवस्थम छै न बने
सेम्प्टक ट्यमॊक य सोकऩीटको व्मवस्थम गनुऩ
ा नेछ । मस्तो ढर ननकमसभम जडमन गदमा
सभफम्न्धत ननकममरे तोके फभोम्जभ गनुऩ
ा दाछ ।

(ग)

सेप्टीक ट्यमॊकरमई ऩमनी ननछने (Water Tight) वनमउन ऩनेछ ।

(घ)

सेप्टीक ट्यमॊकको ऩमनी नसऩेज वऩट (Seepage Pit) भम जमने बएभम मस्तो वऩट जगबन्दम
कम्भतभम १.० नभ. य खमनेऩमनीको िोत प्रदुवषत नगने दुयीभम वनमउनु ऩनेछ ।

(ङ)

सडक अनधकमय ऺेत्र य सेट व्ममक नबत्र सेम्प्टक ट्यमङ्क य सोकऩीट ननभमाण गना ऩमइने छै न
। अन्मतपा बने प्रटको नसभमनमफमट कम्भतभम १ नभ. छमडी मस्तो ननभमाण गना ऩमइनेछ ।

(च)

आवश्मक बएभम ढर ननकमसको रमनग जग्गमफमट ढरको ऩमइऩ व्मवम्स्थत तवयरे रै जमन ददन
ऩनेछ ।
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३.

खमनेऩमनी :
क)

जनभन भुनी खमनेऩमनीको ट्यमॊकी फनमउॊ दम सडक अनधकमय ऺेत्र य सेट व्ममक नबत्र फनमउन
ऩमइने छै न ।

ख)
४.

खमनेऩमनीको ऩमइऩ जडमन गदमा सभफम्न्धत ननकममरे तोकेफभोम्जभ गनुऩ
ा नेछ ।

ववद्युत :
(क)

ननभमाणको

रमनग

प्रस्तमववत

बवन/प्रटफमट

ववद्युतको

तमय

नम्जकै

बएको

अवस्थमभम

ननभमाण/तरम थऩ गनुऩ
ा दमा ववद्युत प्रमनधकयणको ननमभमनुसमय गनुऩ
ा नाछे ।
(ख)

अग्रम य भहत्वऩूणा बवनहरुभम चट्यमङ्गफमट फचमवटको रमनग सभफम्न्धत ननकममरे तोके
फभोम्जभकम प्रमवधमनहरु यमख्न ऩनेछ ।

(ग)
५.

बवनभम आवश्मकतम अनुरुऩको ववद्युत वममरयङ व्मवम्स्थत अनथाङसवहत गरयएको हुन ऩनेछ ।

पोहयभैरम :
(क)

ववनबन्न वकनसभकम उद्योगफमट ननस्केकम तयर पोहयकम समथै हमननकमयक तत्वरमई ववनम
प्रशोधन सोझै खोरम, नदी, खोल्सीभम नभसमउन ऩमइने छै न ।

(ख)

सतह ढर ऩममक ऩने स्थमनभम ननभमाण नबएसभभ घयधनीरे अननवममा रुऩभम सोकवऩट ननभमाण
गना ऩनेछ ।

६.

जभघट य ऩमवकाङ्गको व्मवस्थम :
(क)

खुल्रम अग्रबमग य ऩमवकाङ्ग आवश्मक ऩने होटर, सुऩयभमकेट, सबमगृह जस्तम बवनहरु अनुसूची
अनुसमयको जग्गम य ऺेत्रपर नक्समभम दे खमउन ऩनेछ ।

(ख)

बवनको प्रमोजन/उऩबोग ऩरयवतान गनुऩ
ा दमा ऩमवकाङ्गको रमनग चमवहने जग्गमको व्मवस्थम गना
ऩनेछ ।

३.१३

नदी एवॊ कुरोको वकनमयफमट छमड्नु ऩने दूयी :
नदी, खोरम, खोल्सी, भुख्म कुरो वम बू-ऺम हुने जग्गमसॊ ग जोनडएको जग्गमभम ननभमाणको रमनग प्रस्तमव गदमा

नगयऩमनरकमको ववशेष स्वीकृनत नरई भमत्र ननभमाण गना ददइने छ । ववशेष स्वीकृनत ददॊ दम सुयऺमको सॊ वेदनशीरतम य
उऩमोगको ननयन्तयतमरमई भध्मनजय गदै प्रमववनधक प्रनतवेदन, समभमम्जक सजानभन तथम नमऩीको नक्शम अनुसमयको
सीभमनमरमई प्रमथनभकतम ददइने छ । अथमात अरुण नदी वकनमयफमट १००/१०० भी. य अरु खोरम वकनमयफमट २०/२०
भी. खोल्सी वकनमयफमट १०/१० भी. तथम भुख्म कुरोको केन्रफमट ३/३ भी. छोडनु ऩनेछ ।

४.

मोजनम भमऩदण्ड :
कुनैऩनन व्मम्ि, सॊ स्थम, ननकममरे समभमन्म वकनसभको आवमसीम वम व्ममऩमरयक वम कमममारम प्रमोजन वमहेक ननददा ि

रक्ष्मको ननभमाण मोजनम वम जग्गम ववकमस गना चमहेभम नक्सम वम गुरु मोजनम य प्रस्तमव सवहतको ननवेदन ददन ऩनेछ ।
उद्देश्म अनुरुऩ प्रटनबत्र वनेको वम प्रस्तमववत बवन य जग्गमको भमऩदण्ड, सेवम सुववधम, ऩूवमाधमय व्मवस्थम समथै बू-उऩमोग
ऺेत्र, ववस्तमयऺेत्रको आधमयभम उि मोजनमरमई स्वीकृती ददन सवकनेछ ।
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४.१

सडक :
(क)

भूख्म सडकसॉग जोड्ने मोजनमनबत्रको भुख्म सडकको चौडमई न्मूनतभ ६ नभ. को हुन ऩनेछ ।

(ख)

अन्म शमखम सडकहरुको न्मूनतभ चौडमइ ४.२५ नभ. हुन ऩने छ ।

(ग)

सफै सडकहरुको चौडमई क्रनसङ य भोडभम दुवैतपा कम्भतभम सडककै चौडमईको रभवमई सभभ थऩ १
नभ. चौडमई हुन ऩनेछ ।

(घ)

नेऩमर सयकमयरे तोकेको यमजभमगा वम अन्म सडकहरुसॉग ववकमस गरयने वमटो नसधै जोडमउन सभफम्न्धत
नडनबजन सडक कमममारमको स्वीकृनत सभेत आवश्मक ऩनेछ ।

(ङ)

अन्म सडकसॉग नजोनडएको सडकको हकभम कर-डे-स्ममक (cul-de-sacs) यमख्न ऩनेछ । मसको
ऺेत्रपर कम्भतभम ८१ व.नभ. हुन ऩनेछ । मस्तो सडकको शुरुवमत ववन्दू (Starting Point) को
उचमइ बन्दम भोड (Turning Point) को उचमइ वढी हुन ऩनेछ ।

४.२

४.३

घडेयी (Plot) :
(क)

घडेयीको वमटोतपाको भोहोडम (Frontage) कम्भतभम ८.० नभ. हुन ऩनेछ ।

(ख)

घडेयीको गवहयमई न्मुनतभ १२ नभ. हुन ऩनेछ ।

(ग)

घडेयीको न्मुनतभ ऺेत्रपर ०-४-०-० हुन ऩनेछ ।

(घ)

प्रटको भोहोडम य गवहयमइको अनुऩमत २ बन्दम वढी हुन हुॊदैन ।

(ङ)

वकत्तमको ऩुन् ववबमजनरमई स्वीकृनत ददइने छै न ।

खुरम ऺेत्र :
मोजनमभम सडक वमहे क स्वच्छ य हयमबयम वमतमवयणकम रमनग सभऩूणा ऺेत्रपरकम आधमयभम ननभनमनुसमय

समभुदमवमक खुरम ऺेत्र छमड्नु ऩनेछ ।
ऺेत्रपर

खुरम ऺेत्र प्रनतशतभम

१० योऩनी सभभ

५ प्रनतशत

१० - २५ योऩनी

४ प्रनतशत तय अम्घल्रो प्रमवधमनको ऺेत्रपर बन्दम कभ नहुनेगयी

२५ - ५० योऩनी

३.५ प्रनतशत अनधल्रो प्रमवधमनको ऺेत्रपर बन्दम कभ नहुने गयी

५० योऩनी दे म्ख भमनथ

२.५ प्रनतशत अनधल्रो प्रमवधमनको ऺेत्रपर बन्दम कभ नहुने गयी

(क)

खुल्रम बमगभम कुनै ऩनन वकनसभको बवन ननभमाण गना ददइने छै न ।

(ख)

खुल्रम बमगको आकमय जस्तो सुकै बएऩनन प्रवेशको भमध्मभको रुऩभम सडकसॊ ग जोनडएको हुन ऩनेछ
य न्मुनतभ चौडमई ४ नभ. हुन ऩनेछ ।
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४.४

ऩूवमाधमय तथम सेवम सुववधम :
(क)

आवश्मक ऩने ऩूवमाधमय तथम से वम सुववधम (सडक, खमनेऩमनी, ववद्युत, दूयसॊ चमय, ढर आदद) को ववस्तृत
मोजनम य सो को कममा मोजनम सभेत ननवेदन समथ ऩेश गयी सो को सभेत स्वीकृत नरन ऩनेछ ।

(ख)

मोजनमको ऺेत्र, ऺेत्रपर य जनसॊ ख्ममको आधमयभम शैम्ऺक, स्वमस््म, अत्ममवश्मक सेवम सभफन्धी जस्तम
सुववधमहरुको रमनग अनतरयि खुल्रम बमग व्मवस्थम गना ऩनेछ ।

५.

ववववध :

५.१ नक्सम य ननभमाण सभफन्धी प्रमवधमन :
(क)

ऩमख्रीवमस नगयऩमनरकम नबत्र कुनैऩनन जग्गमधनीरे ववकमस ननभमाणको रमनग प्रस्तमव गदमा नडजमइन तथम
नक्शम प्रस्तुतीकयण ननदे म्शकमभम उल्रेम्खत प्रमवधमनहरु ऩुयम गना ऩनेछ । नडजमइन य ननभमाण गदमा
यमविम बवन सॊ वहतमरमई आधमय वनमउनु ऩनेछ ।

(ख)

नगयऩमनरकम वमट स्वीकृती प्रमप्त बइ हमरको ववननमभ रमगु हुन बन्दम अगमनड फनेकम बवनहरुको
हकभम मस ववननमभकम प्रमवधमनहरु रमगु हुने छै न । तय मस्तम बवनहरु बत्कमएय ऩुन् ननभमाण गनाको
रमनग तथम ऩुयमनम बवनहरुभम तरम थऩ वम भभात सुधमय गनुऩ
ा दमा मस ववननमभकम प्रमवधमनहरु रमगु
हुनेछन् ।

(ग)

९२.९० व.नभ.बन्दम वढी वम तीन तरम बन्दम वढी वम स्रक्चय स्प्ममन ४.५ नभ. बन्दम वढी य धेयै
भमननसहरुको आवत जमवत हुने भहत्वऩूणा प्रमोजनकम बवनहरुको नडजमइन य ये खदे ख प्रमववनधक
इम्न्जननमयरे गना ऩनेछ ।

(घ)

९२.९० व.नभ. वम तीन तरम सभभ वम स्रक्चय स्प्ममन ४.५ नभ सभभकम समधमयण बवनहरुको
नडजमइन य ये खदे ख ओबयनसमय (भध्मभस्तयकम प्रमववनधक) रे गना सक्नेछन् ।

(ङ)

कच्ची खमरकम वम अस्थममी प्रकृनतकम ननभमाणकम रमनग सभेत नक्समऩमसको प्रमवधमन रमगु हुनेछ ।

(च)

बवनको नक्शम नडजमइन य ये खदे खभम सॊ रग्न प्रमववनधक वम प्रमववनधक सॊ स्थम ऩमख्रीवमस नगयऩमनरकमभम
ननमभऩूवक
ा
दतमा बएको हुन ऩनेछ । समथै कम्भतभम टमई ववभ (Plinth) सभभ बवन ननभमाणको
ये खदे ख सभवम्न्धत प्रमववनधकरे नै गनुऩ
ा नेछ ।

(छ)

बवन ऐन २०५५ अनुसमय शहयी ववकमस तथम बवन ननभमाण ववबमग नडनबजन कमममारम ऩमख्रीवमसको
नक्सम एवॊ प्रमववनधक स्वीकृनत आवश्मक ऩने बवनहरुको हकभम सो स्वीकृती ननवेदन समथ ऩेश गना
ऩनेछ ।

(ज)

आवकाटे क्चयर य स्रक्चयर नक्सम को सभऩूणा म्जभभेवमयी नडजमइन गने प्रमववनधकको हुनेछ । ननभमाणभम
प्रमववनधकको सॊ रग्नतम यहे सॊ रग्न प्रमववनधकको य नयहे सो को म्जभभेवमयी घयधनीको हुनेछ ।

(झ)

ननभमाण कममा गदमा अऩनमउनु ऩने सुयऺम रगममतकम अन्म ववववध ऩऺहरुको म्जभभेवमयी अन्म व्मवस्थम
गरयएकोभम वमहेक घय धनीको हुनेछ ।

(ञ)

सडक य ऩेटीभम ननभमाण समभमग्री यमख्न य वनमउन ददइने छै न ।
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(ट)

ननभमाण बै यहेको वम बैसकेको बवनभम कुनै ऩनी वकनसभको ऩरयवतान गदमा स्वीकृनत आवश्मक ऩनेछ य
पेयवदर सवहतको नक्सम य ननवेदन ऩेश गनुा ऩनेछ ।

(ठ)

सवाप्रथभ म्प्रन्थ सभभको ननभमाण गना य सो सभऩन्न बएऩनछ प्रत्मेक तरमको क्रभश ननभमाणगना स्वीकृत
ददइनेछ । सभऩूणा बवन ननभमाण सभमप्त बए ऩिमत भमत्र नक्शम ऩमसको प्रभमण-ऩत्र "बवन ननभमाण
सभऩन्न प्रभमण-ऩत्र" ददइनेछ ।

(ड)

प्रत्मेक चयण सभमप्त ऩनछ ऩेश गरयएको नक्सम वभोम्जभ बवन ननभमाण गरयएको बनी घयधनीरे
नगयऩमनरकमभम ननवेदन ददनु ऩनेछ ।

(ढ)

ववनधवत ननभमाण शुरु गने स्वीकृत ऩमएऩनछ भमत्र ननभमाण शुरु गनुा ऩनेछ ।

(ण)

ननभमाण कममा सभऩन्न नबै ववनम स्वीकृनत बवन घोवषत प्रमोजनकम रमनग उऩमोगभम ल्ममउन ददइने छै न ।

(त)

ऩमस बएको नक्शमको एक प्रनत ननभमाण स्थरभम हुन अननवममा छ । सभवम्न्धत ननकममरे स्थरगत
ननयीऺणकम वखत हेन ा चमहेभम दे खमउनु ऩनेछ ।

(थ)

अन्म व्मम्िको वम समवाजननक वम सयकमयी स्वमनभत्व बएकम जग्गम अनतक्रभण गयी नभचेय कुनै ऩनन
बवन ननभमाण गना ऩमइने छै न । जग्गम अनतक्रभण सभफन्धभम सभऩूणा म्जभभेवमयी जग्गमधनीको हुनेछ ।

(द)

अन्म सॊ नधममय वम कसै को सन्धी सऩान ऩने वम कुनै फमधम अड्चन ऩने दे म्खएभम सभफम्न्धत व्मम्ि वम
सॊ स्थम वम कमममारमको स्वीकृनत नरएय भमत्र फनमउनुऩनेछ ।

५.२

ववशेष प्रमवधमन :
(क)

ववशेष

प्रकमयकम

बवनहरुकम

रमनग

अन्मत्र

उल्रेख

नबएकमभम

वमहेक

नगयऩमनरकमरे

तोवक

ददए/स्वीकृनत ददए वभोम्जभ हुनेछ ।
(ख)

ववशेष प्रकमयकम बवनहरुभम आवश्मकतम हेयी ववनबन्न दुघट
ा नमहरुफमट फच्न फचमवटकम व्मवस्थम
गरयएको हुनऩनेछ ।

(ग)

ऩमॉच तरम बन्दम वढी अग्रम बवनहरुभम आगरमगीफमट फच्न वेग्रै नसढी य आवत जमवतकम रमनग थऩ
नरफ्टको व्मवस्थम सभेत हुन ऩनेछ ।

(घ)

ऩेरोर ऩभऩ य सो सॊ ग सभफम्न्धत ननभमाणकम रमनग सभफम्न्धत ननकममको भमऩदण्ड ऩमरनम गना ऩनेछ य
सो को जमनकमयी य स्वीकृनत ननवेदन समथ ऩेश गना ऩनेछ ।

५.३

ववऻमऩन सभफन्धी वोडा :
ववऻमऩन सभवन्धी वम अन्म कुनै ऩनन प्रकमयकम होनडाङ्गवोडाहरु यमख्न ऩदमा नगयऩमनरकमको स्वीकृनत नरएय भमत्र

यमख्न ऩमइनेछ ।
५.४

दण्ड सजमम :
मो ववननमभभम उल्रेख बएकम कुयमहरु उल्रॊ घन बएभम सभफम्न्धत व्मम्ि वम सॊ स्थमरमई कमनून वभोम्जभ

कमयवमही गयीनेछ ।

18

५.५

ववननमभको व्ममख्मम :
ववद्यभमन ववननमभभम व्मवस्थम नबएकम वम अऩममाप्त बएकम प्रमवधमनहरुको प्रचनरत ऐन वभोम्जभ नगयऩमनरकमरे

प्रचनरत व्ममख्मम एवॊ व्मवस्थम गनेछ ।
५.६

प्रचनरत कमनून वभोम्जभ हुने :
मो ववननमभभम उल्रेम्खत प्रमवधमन प्रचनरत ऐन सॊ ग वमम्झएको खण्डभम वमम्झएको हदसभभ सो प्रमवधमन ननस्कृम

हुनेछ ।
५.७

खमये जी तथम फचमउ :
(क)

ु न्दम अम्घ नै फनमइएकम सभऩूणा भमऩदण्ड हरु खमये ज गरयएकमछन् ।
मस ववननमभ रमगु हुनब

(ख)

ु न्दम अम्घ मस नगयऩमनरकमरे रमगु गये कम भमऩदण्ड अनुरुऩ बए गये कम सभऩूणा
मस ववननमभ रमगु हुनब
कमभ कमयवमहीहरु मसै ववननमभ फभोम्जभ बए गये को भमनननेछ ।

६ वस्ती ववकमस, शहयी मोजनम तथम बवन ननभमाण सभफन्धी आधमयबूत भमगादशान २०७२
६.१

मोजनम तथम बवन ननभमाण सभफन्धी आधमयबूत भमऩदण्डहरू :
१.

्
मस भमगादशान जमयी बएको नभनतदे म्ख बवन ननभमाणकम भमऩदण्डहरू ऩयममउने
प्रमोजनकम रमनग जग्गम
जनभनको स्वमनभत्व हस्तमन्तयण नगयी सनधममयको भन्जुयनमभम/कयमयनमभमको आधमयभम नक्सम स्वीकृत
गना ऩमइने छै न ।

२.

मस भमगादशान जमयी बएको नभनतदे म्ख बवन सॊ वहतम तथम बवन सभफन्धी भमऩदण्डहरूरमई प्रनतकूर हुने
गयी कुनै ऩनन शता तोकी नक्सम स्वीकृत गना ऩमइने छै न । तय स्थमनीम ननकममहरूरे बवन ननभमाण
अनुभनत ददॊ दम वम बवन ननभमाण सभऩन्न प्रनतवेदन ददॊ दम नेऩमर सयकमयफमट स्वीकृत वमतमवयण भैत्री
स्थमनीम शमसन प्रमरुऩ २०७० भम गमउॉ ववकमस सनभनत तथम नगय ऺेत्रकम घय ऩरयवमय तहको
आधमयबूत तथम ववकनसत सूचकहरू तथम ऩूयम गनुा ऩने शताहरू सभमवेश गना वमधम ऩुग्ने छै न ।

३.

ननभमाण हुने नममॉ बवनहरूभम ननभमाण सभऩन्न वम आॊम्शक सभऩन्न प्रभमणऩत्र ननरइकन कुनै ऩनन
बवनहरू उऩमोग गना ऩमइने छै न । समथै ननभमाण सभऩन्न प्रभमणऩत्र नरइसकेऩनछ सभफम्न्धत
ननकममहरूको ऩूव ा स्वीकृनत तथम नक्सम ऩमस एवॊ बवन ननभमाण अनुभनत ववनम सॊ यचनमहरूभम ऩरयवतान
(थऩघट) गना ऩमइने छै न ।

४.

बवन ननभमाणको अनुभनत तथम नक्सम स्वीकृनत जुन प्रमोजनकम रमनग नरइएको हो सोही प्रमोजनकम
रमनग भमत्र उि बवनको उऩमोग ल्ममउनु ऩनेछ । उऩमोग ऩरयवतान गनुा ऩये भम मो भमगादशान,
स्वीकृत बूउऩमोग मोजनम बए सो अनुसमय य बवन ननभमाण सॊ वहतमको अनधनभम यही अननवममा रुऩभम
उऩमोग ऩरयवतान स्वीकृनत नरएय भमत्र बवन उऩमोग गना सवकने छ । कसै रे कमनुनरे तोकेको
सभफम्न्धत ननकमम, गम.वव.स. वम नगयऩमनरकमको स्वीकृनत ववनम उऩमोनगतम ऩरयवतान गये भम सभफम्न्धत
नगयऩमनरकम तथम गम.वव.स.रे उि बवनभम जडमन बएको ववद्युत, खमनेऩमनी, टे नरपोन आदद
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समवाजननक उऩमोनगतमहरू कमट्न सभफम्न्धत ननकममरमई रेम्ख ऩठमउनु ऩनेछ य सभफम्न्धत कमममारमरे
ऩनन रेम्ख आएवभोम्जभ गरयददनु ऩनेछ । समथै मसयी स्वीकृनत ववनम उऩमोनगतम ऩरयवतान गने व्मम्ि
तथम सॊ स्थमरमई गम.वव.स./नगयऩमनरकमरे सभेत आफ्नो सेवमफमट वम्ित गना सक्नेछ ।
५.

बवन ऐन 2055 को दपम ८ अनुसमयकम (ख) वगाकम ऩमॉच तल्रम बन्दम अग्रम सवै बवन य कुनै
ऩनन

सवासमधमयण

बेरम

हुने

सवऩङ

भर,

सुऩयभमकेट,

स्कुर,

करेज,

अस्ऩतमर,

ननसाङहोभ,

ऩोनरम्क्रननक आददको बवन रगममत १५ नभटय बन्दम अग्रम बवनहरूको हकभम भमटो ऩयीऺण गयी
ऩेश गनुा ऩने दसहजमय वगापीट बन्दम भमनथकम बवनहरूको हकभम बौगनबाक ऩयीऺण (Geo Technical

Investigation) गनुा ऩनेछ । भमटो ऩयीऺण नगयी ननभमाण बएकम उि वगाकम बवनहरूभम सभफम्न्धत
नगयऩमनरकम तथम गम.वव.स.रे उि बवनभम जडमन बएको ववद्युत, खमनेऩमनी, टे नरपोन आदद
उऩमोनगतमहरू कमट्न सभफम्न्धत ननकममरमई रेम्ख ऩठमउनु ऩनेछ य सभफम्न्धत कमममारमरे ऩनन रेम्ख
आएवभोम्जभ गरयददनु ऩनेछ ।
६.

ननभमाण सभऩन्न प्रभमणऩत्र ववनम वैवकङ कयोवमय य इन्सुयेन्स कमयोवमय नगना स्थमनीम ननकममरे
सभफम्न्धत ननकममरमई रेम्ख ऩठमउनु ऩनेछ य वैवकङ य इन्सुयेन्स ननकममहरूरे ऩनन उि कममाभम
सहमोग गनुा ऩनेछ ।

७.

प्रचनरत कमनुनको ऩरयनध नबत्र यही शहयी ववकमस भन्त्रमरम वम खमनी तथम बूगबा ववबमगरे भमटो तथम
बौगनबाक ऩयीऺण गयी तोकेको स्थमनभम भमत्र ऩमॉच तरम बन्दम फढी वम १७ भीटय बन्दम अग्रम
सॊ यचनम ननभमाण गना अनुभनत प्रदमन गना सवकनेछ । मी आनधकमरयक ननकममहरूफमट अग्रम सॊ यचनम
ननभमाण गना सवकने स्थमन नतोवकए सभभ १७ भीटय बन्दम अग्रम बवनको नक्सम ऩमस हुने छै न ।
खमनी तथम बूगबा ववबमगरे नेऩमर यमजऩत्रभम प्रकमम्शत गयी ननषेध गये कम ऺेत्रभम बवन ननभमाण गना
ऩमइने छै न । खमनी तथम बूगबा ववबमगको अग्रीभ स्वीकृनत ननरइ ३० नडग्री बन्दम फढी नबयमरो
जनभनभम बवन ननभमाण स्वीकृनत प्रदमन गना ऩमइने छै न ।

८.

अव उप्रमन्त आवमसीम प्रमोजनकम रमनग ननभमाण हुने बवनहरूभम सटय तथम ऩसर यमख्न ऩमइने छै न ।
मदी कसै रे सटय, ऩसर यमखी बवन ननभमाणको स्वीकृनत नरएभम सो बवनरमई स्वत: व्ममऩमरयक
भमनननेछ । समथै ६ नभटय बन्दम कभ चौडमइको बवन सडकको ऩहुॉच बएको बवनभम सटय यमख्न
ऩमइने छै न य सटय यमख्दम कम्भतभम २ भीटय सेटव्ममक छोड्नु ऩनेछ । आवमसीम प्रमोजनकम रमनग
ननभमाण हुने बवन वम सोको केही अॊ श व्ममऩरयक प्रमोजनभम यहेभम सो सभऩूणर
ा मई स्वत: व्ममऩमरयक
बवन भमननने छ । तय मोजनमवर्द् आवमसीम ऺेत्रभम कुनै ऩनन बवनरमई व्ममऩमरयक प्रमोजनभम ल्ममउन
ऩमइने छै न ।

९.

नगयऩमनरकम ऺेत्र य नक्सम ऩमसको प्रमवधमन गये कम गम.वव.स. भम ननभमाण बएकम तय ननभमाण भमऩदण्ड
एवॊ बवन सॊ वहतम ऩमरनम नगये कम क य ख वगाकम बवनको हकभम भमऩदण्ड ववऩरयत सॊ यचनमरमई
स्थमनीम स्वममत्त शमशन ऐनको प्रमवधमन अनुसमय स्थमनीम ननकममहरूरे ऩूणा वम आॊम्शक रुऩभम
बत्कमउन रगमउने वम बत्कमउन सक्नेछन् । घयको स्वमनभत्वकतमारे सयकमयी वमॉकी सयह ववगो सवहत
असुर उऩय गनुा ऩनेछ । समथै स्थमनीम ननकममहरूरे मसयी बवन सॊ वहतम तथम बवन ननभमाण भमऩदण्ड
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ऩमरनम नगने वगाकम बवनहरूको स्वमनभत्वकतमाको नमभ सवहत वववयण आफ्नो वेबसमइटभम समवाजननक
गनुा ऩनेछ ।
१०.

नगयऩमनरकम ऺेत्र य नक्सम ऩमसको प्रमवधमन गये कम गमउॉ ववकमस सनभनतहरूभम भमऩदण्ड ववऩरयत ननभमाण
बएकम ग य घ वगाकम सॊ यचनमरमई सभेत सभफम्न्धत स्थमनीम ननकममरे स्थमनीम स्वममत्त शमसन ऐनको
प्रमवधमन अनुसमय ऩूणा वम आॊम्शक रुऩभम बत्कमउन रगमउने वम बत्कमउन सक्नेछ । घयको
स्वमनभत्वकतमारे

अटे य

गयी

स्थमनीम

ननकमम

आपैंरे

बत्कमउनु ऩये भम

रमग्ने

खचा

सभफम्न्धत

स्वमनभत्वकतमाफमट सयकमयी वमॉकी सयह ववगो सवहत असुर उऩय गनुा ऩनेछ ।
११.

समववक वस्तीहरूकम समनम वमटमहरूभम सभेत दभकर ऩुग्न सक्ने गयी कभतीभम ४ भीटय हुने गयी
स्थमनीम ननकममरे वमटो ववस्तमय गनुा ऩनेछ । तय ऐनतहमनसक तथम ऩुयमतमम्त्वक भहत्वकम स्थमनभम बने
सभफम्न्धत स्थमनीम ननकममको ऩरयषद्को ननणामफमट मस प्रमवधमनभम ववशेष भमऩदण्ड तम गना सवकने छ ।

१२.

धेयै भमननसहरू जभभम हुने स्थमन जस्तै: शैम्ऺक सॊ स्थम, ऩमटॊ प्ममरेस, हम्स्ऩटर, ननसाङहोभ, वैंक तथम
ववत्तीम सॊ स्थम, नसनेभमहर, व्ममऩमरयक कभऩरेक्स, सुऩयभमकेट, पुटसर जस्तम सॊ यचनम ननभमाण गदमा
सभफम्न्धत ननकममफमट मोजनम अनुभनत (Planning Permit) नरएय भमत्र नक्सम ऩमसको प्रवक्रमम अगमनड
फढमउन ऩमइनेछ ।

१३.

सीभम ऩखमार ननभमाण गदमा सभफम्न्धत ननकममरे तोकी ददएको भमऩदण्ड अनुसमय हुने गयी ऩखमारको
उचमइ वढीभम ४ वपट अग्रो गमयो ननभमाण य सो बन्दम भमनथ वढीभम ३ वपट जमरी यमख्ने गयी स्वीकृत
नरएय भमत्र गनुा ऩनेछ । सहयी सौन्दमातमकम रमनग सभफम्न्धत स्थमनीम ननकममको ऩरयषदरे तोवकएको
ऺेत्रभम सीभम ऩखमार रगमउन नऩमउने व्मवस्थम कममभ गना सक्नेछ । सयकमयी तथम कुटनीनतक
ननकमम, कमयमगमय आददरे सुयऺमको दृविकोणरे अग्रो ऩखमार रगमउनु ऩने बएभम सभफम्न्धत
ननकमम/भन्त्रमरमको नसपमरयस सवहत सोको स्रक्चयर नडजमइन सवहत ननवेदन ऩेश गये भम स्थमनीम
ननकममरे मस्तो अग्रो ऩखमार रगमउने स्वीकृत ददन सक्नेछ ।

१४.

क, ख य ग वगाकम बवनहरूको नक्सम ऩमसकम रमनग नगयऩमनरकम तथम गमउॉ ववकमस सनभनतभम ननवेदन
दतमा गदमा बवनको स्वमनभत्वकतमारे बवन ननभमाणको सुऩयीवेऺण गने प्रमववनधकसॉग बएको सभझौतमको
ऩत्र सभेत सभमवेश गनुा ऩनेछ । मस्तो प्रमववनधकको मोग्मतम बवन ऐन २०५५ को दपम ११ (३)
रे तोकेवभोम्जभ हुन ु ऩनेछ । मसयी ननमुि बएको प्रमववनधकरे सभझौतम अनुसमय कममा नगयमएको
खण्डभम स्वमनभत्वकतमारे तुरुन्त गम.वव.स./नगयऩमनरकमभम सूचनम ददनु ऩनेछ य स्वमनभत्वकतमारे अको
प्रमववनधक भमपात् सुऩयनबजन गयमउन ननजसॉग ऩुन सभझौतम गयी उि सभझौतम ऩत्र ऩेश गनुा ऩनेछ ।
सो नगये सभभ सभफम्न्धत स्थमनीम ननकममरे ननभमाण कममा योक्कम गनुा ऩनेछ । नडजमइन य सुऩयनबजन
कममाको गुणस्तय तथम ननभमाण प्रवक्रममको म्जभभेवमयी नडजमइनय य सुऩयबमइजयको हुनेछ ।

१५.

आनथाक वषा 2074/075 दे म्ख नगयऩमनरकम तथम तोवकएकम नगयोन्भुख ऺेत्रभम बवन सॊ वहतम
भमऩदण्ड य वमतमवयण भैत्री स्थमनीम शमसनको प्रमरुऩ सभफन्धभम कम्भतभम ऩमॉच ददने आधमयबूत तमनरभ
नरइ नगयऩमनरकम/गमउॉ ववकमस सनभनतभम सूचीकृत बएकम ननभमाण व्मवसममी (डकभॉ, कमनरगढ य
स्थमनीम ठे केदमय) हरूरे भमत्र सुऩरयवेऺणकम रमनग ननमुि बएको प्रमववनधकको योहवयभम बवन
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स्वमनभत्वकतमासॉग दद्वऩऺीम सभझौतम गयी बवन ननभमाण गना ऩमउनेछन् । मस प्रमोजनकम रमनग नगय
ववकमस प्रम्शऺण केन्र रगममत स्थमनीम ववकमस प्रम्शऺण केन्र वम अन्म तमनरभकम से वम प्रदममक
सॊ स्थमरमई ऩरयचमरन गयी प्रम्शऺक तमनरभ सिमरन गयी सोको सहमोगभम हये क नगयऩमनरकमहरूभम
एवॊ तोवकएको नगयोन्भुख गमउॉ ववकमस सनभनतहरूभम मस सभफन्धी तमनरभहरू सिमरन गनुा ऩनेछ ।
ननभमाण व्मवसममीहरूरे मस्तो तमनरभ ऩमउनकम रमनग आपुरमई ऩममक ऩने स्थमनीम ननकममभम ननवेदन
ददनु ऩनेछ ।
१६.

कमठभमडौ उऩत्मकमको ऩुयमनो सहयी ऺेत्रभम Urban Regeneration को अवधमयणम अनुरुऩ वस्ती
ववकमसकम रमनग नगयऩमनरकमहरूरे ववशेष व्मवस्थम गनेछन् । समथै नगयऩमनरकमहरूरे शहयी ववकमस
भन्त्रमरमसॉग प्रमववनधक सहमोग नरइ प्रचनरत कमनुन अनुसमय हमउसऩुनरङ य ल्ममण्डऩुनरङको कममाक्रभ
सिमरनभम ल्ममउन सक्नेछन् । घनम शहयी ऺेत्रभम एकीकृत गयी ऩुन: ननभमाण गदमा प्रस्तमववत फमटोको
चौडमइ य कुर ऺेत्रपर, समववक फमटोको चौडमइ य कुर ऺेत्रपर बन्दम कभ नहुने गयी मोजनम
प्रस्तमव स्वीकृत गनुा ऩनेछ ।

१७.

स्वमस््म सॊ स्थमहरू जस्तै: अस्ऩतमर, ननसाङहोभ, स्वमस््म चौकी आददरे सो प्रमोजनकम रमनग बवन
ननभमाण गदमा स्वमस््म तथम जनसॊ ख्मम भन्त्रमरमरे ननधमायण गये को सुयऺम तथम अन्म भमऩदण्ड अनुसमय
बए नबएको मवकन गये य भमत्र बवन ननभमाणको अनुभनत प्रदमन गनुा ऩनेछ । तय स्थमनीम ननकममकम
रमनग स्वीकृत भमऩदण्ड बन्दम रम्चरो हुने गयी उि ननकममरे भमऩदण्ड ननधमायण गये भम मही भमऩदण्ड
कममभ हुनेछ ।

१८.

शैम्ऺक सॊ स्थमहरूको बवन ननभमाण गदमा अन्म भमऩदण्डको अरमवम म्शऺम भन्त्रमरमरे तोवकददएको
भमऩदण्ड अनुसमय बए नबएको मवकन गये य भमत्र बवन ननभमाणको अनुभनत प्रदमन गनुा ऩनेछ । तय मो
भमऩदण्ड बन्दम रम्चरो हुने गयी उि ननकममरे भमऩदण्ड ननधमायण गये भम

मही

भमऩदण्ड कममभ

हुनेछ ।
१९.

प्रमम्चन स्भमयक सॊ यऺण ऐन २०१३ रमगू हुने ऺेत्रभम ऩुयमतत्व ववबमग सभेत सहभनत प्रमप्त गये को बवन
प्रस्तमवरमई स्वीकृत ददनु ऩनेछ ।

२०.

अव उप्रमन्त ननभमाण हुने क य ख वगाकम बवनहरूरे वषमादको ऩमनी सोझै ढरभम ननभसमइ Rain

Water Harvesting को प्रववनध अऩनमइ जनभन भुनन ऩठमउने व्मवस्थम गनुा ऩने छ । मस्तो व्मवस्थम
नगये सभभ बवन ननभमाण सभऩन्न प्रनतवेदन प्रमप्त गना सक्ने छै नन् । तय स्थमनीम ननकममको ऩरयषदफमट
सवै वगाकम बवनभम मो व्मवस्थम रमगू गना मस प्रमवधमनरे वमधम ऩुग्ने छै न ।
२१.

कुनै ऩनन बवनभम सभफम्न्धत गमउॉ ववकमस सनभनत वम नगयऩमनरकमको वोडा फैठकको स्वीकृनत ववनम
होनडाङ वोडा, टमवय, एन्टे नम यमख्न ऩमइने छै न । स्थमनीम ननकममरे ऩनन मस्तो स्वीकृनत ददॊ दम सो जडमन
बएको उऩकयणको कमयणरे बवनको सॊ यचनम वम सुयऺमभम कुनै प्रनतकूर असय नऩने कुयम सभफम्न्धत
प्रमववनधकफमट प्रभमम्णत गयी सुननम्ित गयमएय भमत्र सो सॊ यचनम यमख्ने स्वीकृनत ददन सक्नेछ ।

२२.

नगय ऺेत्रभम समवाजननक ममतमममत चल्ने भूर सडक वकनमयमभम यहेकम बवनहरूरे ननभमाण अवनध
सवकएऩनछ नगयको शहयी सौन्दमातमभम प्रनतकूर असय ऩने गयी बवन ननभमाण गदमा प्रिय भमत्र गये य
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त्मसै यमख्न ऩमउने छै नन् य शहयी सौन्दमारमई प्रनतकूर नऩने गयी वपनननसङ गनुा ऩनेछ । समथै ननभमाण
अवनध सवकएऩनछ बवनको छतभम वऩल्रय ठड्यमइ यमख्न ऩमइने छै न । मसयी यमखेभम उि वऩल्रय
बत्कमउन रगमउनु ऩनेछ । मस प्रमोजनकम रमनग चमरी आ.व.को हकभम स्थमनीम ननकममरे ननम्ित
सभम-सीभम तोकी घयधनीरमई भौकम प्रदमन गनुा ऩनेछ ।
२३.

नगयऩमनरकम तथम गमउॉ ववकमस सनभनतहरूरे आफ्नो ऩरयषदको ननणामफमट ननम्ित टोर वम वडमभम बवन
सॊ वहतम तथम मस भमऩदण्डको ऩरयनधनबत्र यही तोवकएको यॊ ग य नडजमइन, ढमॉचम, तल्रम य आकमयकम
बवनहरूभमत्र ननभमाण गनुा ऩने भमऩदण्ड ननभमाण गयी एकरुऩतम कममभ गना सक्ने छन् । समवाजननक
बवनभम यॊ गहरू प्रमोग गदमा शहयी ववकमस भन्त्रमरमफमट स्वीकृत गरयएको समवाजननक बवनभम प्रमोग
हुने यॊ ग सभफन्धी ननदे म्शकम २०६९ वभोम्जभ यॊ गहरू प्रमोगभम ल्ममउनु ऩनेछ ।

२४.

मस भमऩदण्डभम अन्मत्र जुनसुकै कुयम रेम्खएतमऩनन ववभमनस्थर आसऩमस ननभमाण हुने बवनहरू हवमइ
उड्डमन प्रमनधकयणरे तोकेको भमऩदण्डको प्रनतकूर हुने गयी ननभमाण गना ऩमइने छै न । समथै
ववभमनस्थर सीभम (एमयऩोटा नबत्रकम यनवे रगममतकम ऩूवमाधमयरमई सॊ यऺण गना घेयी रगमइएको
तमयवमय) फमट ५०० भीटय आसऩमसभम १७ भीटय बन्दम अग्रम बवन ननभमाण गनुा ऩये भम हवमइ उड्डमन
प्रमनधकयणको सहभनत नरइ ननभमाण अनुभनत प्रदमन गना सवकने छ ।

२५.

ु आवमसकम बवन तथम सवऩङ कभप्रेक्स, व्ममऩमरय भहर, नडऩमटाभेन्ट स्टोय आदद
अऩमटाभेन्ट तथम सॊ मि
ठू रम बवनको नक्सम ऩमस गदमा Emergency Response Plan सभेत नक्समकम समथ ऩेश गनुा ऩनेछ ।

२६.

ख य ग वगाकम बवनको हकभम ननभमाण अवनध सवकएऩनछ तरम थप्नकम रमनग बवन ननभमाण अनुभनत
भमग गरयएभम ख वगाको हकभम Structural Engineer फमट य ग वगाको हकभम नेऩमर इम्न्जननमरयङ
कमउम्न्सर दतमा बएको नसनबर इम्न्जननमयफमट सो बवन तरम थऩ गना उऩमुि छ बनन प्रभमम्णत गये य
भमत्रै तरम थऩको अनुभनत प्रदमन गनुा ऩनेछ ।

२७.

अव उप्रमन्त स्थमनीम ननकममहरूरे स्वीकृत भमऩदण्डको ऩरयनधभम यही कमयणवस स्वीकृनत प्रदमन
गरयएको अवनधनबत्र ननभमाण कममा सभऩन्न हुन नसकेभम तोवकएको अवनध नबत्र बवनको जनत बमगको
ननभमाण कममा सभऩन्न बएको छ सको को ननभमाण सभऩन्नतमको प्रभमणऩत्र प्रदमन गना सक्नेछन् । मसयी
प्रभमण ऩत्र नरएऩनछ थऩ ननभमाण गना ऩुन: अनुभनत नरनु ऩनेछ ।

२८.

्
नबयमरो जनभनभम बवन ननभमाणको नडजमइन गदमा सुयऺम सभफन्धी ध्ममन ऩुयममइ
बवन ननभमाण गनुा ऩनेछ
य स्थमनीम ननकममरे सो प्रस्तमव दतमा गनुा अम्घ ऩयीऺण गयी दतमा गनुा ऩनेछ ।

२९.

समवाजननक वम ननजी कुनै ऩनन प्रकमयको ऩोखयी, तमर, तरै मम भमसेय बवन ननभमाण गना ऩमइने छै न ।
समथै ऩमनीको भुहमनरमई असय ऩने गयी कुनै प्रकमयको सॊ यचनम ननभमाण गना ऩमइने छै न ।

३०.

नदद उकमसफमट आएको जनभनभम कुनै समवाजननक सडक य समवाजननक ढर दे म्ख फमहे ककम सॊ यचनम
ननभमाण गना ऩमइने छै न । मस्तो जनभन स्वत: हरयत ऺेत्र घोषणम हुनेछ य उि ऺेत्रभम वनस्ऩनत
ववबमग वम वन भन्त्रमरमरे नसपमरयस गये अनुसमयकम फोटववरुवम योऩी हरयममरी कममभ गरयनेछ ।

३१.

अव ननभमाण हुने सडकको कुनै ऩनन फमटोको न्मूनतभ चौडमइ ६ भी. हुन ु ऩनेछ य नमऩी तथम भमरऩोत
कमममारमहरूरे सोही फभोम्जभरे स्रे स्तम, नक्सम तथम अनबरेखहरूभम फमटो कममभ गयी मस व्मवस्थमको
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कमममान्वनम गना रेम्ख ऩठमउनु ऩनेछ । मस्तम फमटोभम बवन ननभमाण स्वीकृनत ददनु केन्रफमट कम्भतभम
३ भीटय सडकको ऺेत्रमनधकमय (RoW) य १.५ भीटय सेटव्ममक छमडेय भमत्र ननभमाण स्वीकृनत ददनु
ऩनेछ । तय वहभमरी/ऩहमडी म्जल्रमकम उऩत्मकम (Valley) एवॊ सभथर बू-बमगदे म्ख फमहेककम नबयमरो
ऺेत्रभम प्रमववनधक रुऩभम उि चौडमइ कममभ गना सभबव नबएभम प्रमववनधकको प्रनतवेदनको आधमयभम
सभफम्न्धत स्थमनीम ननकममको ऩरयषदको ननणामफमट ४ भीटयभम नघट्ने गयी ननधमायण गना सक्नेछ ।
३२.

बवनको म्प्रन्थको उचमइ फमटोको अनधकमय ऺेत्र तथम तोवकएको सेटव्ममकरमई हमनी नऩुग्ने गयी यमख्नु
्
ऩनेछ । सडकको अनधकमय ऺेत्र अनतक्रभन गयी खुड्कीरम, यममभऩ
आदद ननभमाण गये भम ननभमाण
सभऩन्न प्रभमणऩत्र ददन सवकने छै न ।

३३.

बवन ननभमाण गदमा १ भीटय बन्दम रमभो छज्जम वम वमदारी ननभमाण गनुा ऩये भम नक्सम ऩमस ननवेदन समथ
सोको सभेत स्रक्चयर नडजमइन ऩेश गनुा ऩनेछ । सडक अनधकमय य सेटव्ममक ऺेत्रभम ऩने जमयी
छज्जम, फमदारी वम टऩ वम अन्म कुनै सॊ यचनम ननभमाण गना ऩमइने छै न ।

३४.

बवन सॊ वहतम २०६० अनुसमयको बवन ननभमाण गदमा जग्गमको समॉध नसभमनमफमट न्मूनतभ १ भीटय
छोडेको भमत्र बवनको आइसोरेटेड वऩरय जग (Isolated Colum Footing) तथम बमयवहन गमह्रो
ु
ननभमाण गना ऩमइनेछैन । तय तोवकएको ऩुयमनम तथम घनम आवमनसम वस्तीकम आवमसीम घयभम सॊ मि
वऩरय (Combined Colum Footion) रगममतकम इम्न्जननमरयङ प्रववनध प्रमोग गयी गना वमधम ऩनेछैन ।

३५.

मस भमगादशान भमतहतभम यही स्थमनीम ननकममको ऩरयषदरे आफ्नो ऺेत्रमनधकमय नबत्र भमऩदण्ड स्वीकृत
गयी रमगू गदमा तोवकएको प्रमववनधक सनभनतको नसपमरयस य भन्त्रमरमको सहभतीभम आवश्मकतम
अनुसमय FAR

कममभ गना सक्ने छ । स्थमनीम ननकममको ऩरयषदरे ननम्ित ऺेत्रभम ननम्ित तरम य

आकमय-प्रकमयकम बवनहरू भमत्र ननभमाण गना ऩमउने व्मवस्थम रमगू गना सक्नेछ । अको ननणाम
नबएसभभ समववक वभोम्जभ FAR कममभ हुनेछ ।
३६.

नगयऩमनरकम ऺेत्र नबत्र सडक सभफन्धी ऐन रगममत प्रचनरत कमनुनरे तोकेभम सोही अनुसमय य सो
नबएभम

नगय

ममतमममत

गुरुमोजनमरे

ननधमायण

गये

अनुसमय

सेटव्ममक

कममभ

हुनेछ

।

तय

नगयऩमनरकमरे मस्तो सेटव्ममक सडक वकनमयमफमट १.५ नभटय बन्दम कभ हुने गयी ननधमायण गने छै न।
३७.

जग्गम उऩमोग प्रनतशत : आवमसीम बवनको रमनग २५० वगा भीटय सभभ ऺेत्रपर बएको घडेयीको
७० प्रनतशत य सो बन्दम फढी ऺेत्रपर बएको घडेयीकम रमनग ६० प्रनतशत य सो बन्दम फढी बवनको
ब ुइतरमरे चम्चाने ऺेत्रपर नहुने गी स्वीकृत ददनु ऩनेछ । सयकमयी, अधासयकमयी, समवाजननक
बवनहरूरमई बवन ननभमाण स्वीकृनत ददॊ दम बवनको ब ुइतरमरे चम्चाने ऺेत्रपर जग्गमको ऺेत्रपरको
५० प्रनतशत बन्दम फढी नहुने गरय ददनु ऩनेछ ।

३८.

नममॉ फमटो घुम्भत वम भोडको न्मुनतभ अधाव्ममस फमटोको चौडमइ बन्दम २० प्रनतशतरे फढी चौडम
बएको हुन ु ऩनेछ ।

३९.

जनतसुकै तरमकम समवाजननक य क वगाकम बवन तथम ख वगाकम ऩमॉच तरम वम १७ भीटय बन्दम अग्रम
वम दश हजमय वगावपट बन्दम ठू रम सवै बवन ननभमाण गना सहयी ववकमस वम सॊ घीम भमनभरम तथम
स्थमनीम ववकमस भन्त्रमरमरे जमयी गये को भमटो ऩयीऺण गनुा ऩने छ ।
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४०.

अव उप्रमन्त न्मुनतभ १ तल्रमको ऩूणा वम आॊम्शक ननभमाण सभऩन्न प्रभमणऩत्र नरएकम बवनरमई भमत्र
ऩमनी, ववजुरी, टे नरपोन आदद समवाजननक उऩमोनगतमकम सेवमहरू जोड्न नसपमरयस गना सवकने छ ।

४१.

नमऩी नक्सम वम स्रे स्तमभम फमटो कममभ नबएकम समवाजननक जग्गमरमई फमटो दे खमइ नक्सम ऩमस गना
ऩमइने छै न ।

४२.

बवनहरूको Structural Analysis Report भम कम्भतभम Structural Engineer वम स्रक्चयर
नडजमइनभम अनुबव बएको Civil Engineer रे प्रभमम्णत गनुा ऩनेछ ।

४३.

समववकभम रमगू बएकम भमऩदण्डरमई खुकुरो ऩमने गयी भमऩदण्ड ऩरयवतान गना ऩमइने छै न ।

४४.

नक्सम ऩमस गदमा सेम्प्टक ट्यमङ्कको व्मवस्थम सवहत नक्सम ऩमस गनुा ऩनेछ ।

४५.

गम.वव.स.रे आफ्नो स्रोतफमट प्रमववनधक जनशम्ि व्मवस्थम गना नसकेभम म्ज.वव.स.रे आफ्नो स्रोतफमट
वम वैकम्ल्ऩक स्रोतफमट प्रमववनधक जनशम्िको व्मवस्थम नभरमइ मस भमगादशान कमममान्वमनभम सहमोग
गनुा ऩनेछ ।

मस ववननमभ (बवन ननभमाण भमऩदण्ड २०७२, ऩमख्रीवमस नगयऩमनरकम) भम नसभेवटएकम अन्म ववषम वस्तु व्मवस्थमको हकभम
: वस्ती ववकमस, शहयी मोजनम तथम बवन ननभमाण सभफम्न्धत आधमयबूत भमगादशान २०७२, बवन ननभमाण नभुनम भमऩदण्ड २०७१ वम
कमठभमडौ उऩत्मकम नबत्रकम नगयऩमनरकम य नगयउन्भुख गम.वव.स. हरूभम गरयने ननभमाण सभफन्धी भमऩदण्ड २०६४ वभोम्जभ ऩमख्रीवमस
नगयऩमनरकमरे आवश्मक ऩये को खण्डभम आधमय भमगी कममा गयमउन ।
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