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1. प्रारम्म्भकः  
ममतत २०७२ बैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट जनधनको अतुलनीय एििं 
अपुरणीय क्षती भएको छ । आिास, शैक्षक्षक, स्िाथ्य, व्यापाररक प्रततष्ठान, तथा कायाालय 
भिनहरु, िस्तीहरु, खानेपानी, बाटो जस्ता भौततक सिंरचनाहरु तथा अन्त्य सामाजजक आर्थाक 
सिंरचनाहरु तहसनहस भएका छन।् यस पषृ्ठभूममलाई ध्यानमा राखी  नेपाल सरकार (सङ्घीय 
माममला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय) ले राजष्िय भिन सिंहहता २०६० तथा भिन सम्बन्त्धी 
पररमाजजात मापदण्डहरुलाई सहरी विकास मन्त्रालयको प्राविर्धक सहयोग र समन्त्ियमा सबै 
नगरपामलका तथा गाउँ विकास सममततहरुमा कायाान्त्ियन गरी सुरक्षक्षत एिंि भूकम्प 
प्रततरोधात्मक आिास, व्यिजस्थत बसोबास प्रिद्धनाको तनममत्त यो िस्ती विकास, शहरी 
योजना तथा भिन तनमााण सम्बन्त्धी आधारभूत मागादशान, २०७२ जारी गरेको छ । 
सम्बजन्त्धत गाउँ विकास सममतत तथा नगरपामलकाका पररषद्बाट स्िीकृत भएपतछ यो 
मागादशान कािाान्त्ियनमा आउनेछ । यस मागादशान तथा अन्त्य प्रचमलत कानुनको 
व्यिस्थाहरुको प्रततकूल नहुने गरी बस्ती विकास, सहरी योजना   तथा भिन तनमााण 
सम्बन्त्धमा सम्बजन्त्धत स्थानीय तनकायले स्थानीय पररबेशका आधारमा आ- आफ्नो 
पररषद्बाट तनणाय गरी यस सम्बन्त्धी विस्ततृ मापदण्ड तनमााण गरी कायाान्त्ियनमा 
ल्याउनुपनेछ ।  

2. पाररभाविक शव्दहरः 
जग्र्ा उपयोर् प्रनतशत (Ground Coverage): भन्त्नाले भिनको भूँई तलाको क्षेरफल र भिन 
बन्त्ने जग्गा िा घडरेीको क्षेरफलको अनुपातलाई १०० ले गुणा गदाा हुनआउने प्रततशतलाई 
जनाउँदछ ।   
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भुुँई के्षत्रको अनुपात (FAR: Floor Area Ratio): भन्त्नाले भिनको सम्पूणा तलाहरुमा तनममात 
क्षेरफलको योगफललाई भिन बन्त्ने जग्गा िा घडरेी को क्षेरफलले भाग गरेर आएको 
भागफललाई जनाउँदछ । 

सडकको अधधकार क्षेत्र (Right of Way): भन्त्नाले  न, तनयम तथा स्िीकृत मापदण्डले तोकेको 
सडकको चौडाइलाई जनाउँदछ । 

सेटव्याक (Set Back): भन्त्नाले आफुले आफ्नो जग्गामा भिन िनाउँदा साँधमसमाना, 
सािाजतनक सम्पवत्त र सडक अर्धकार क्षेरिाट छाड्नु पने न्त्यूनतम दरुीलाई जनाउँदछ ।   

खलु्ला क्षेत्र (Open Space): भन्त्नाले बस्ती विकास क्षेरमा जममन मभर अत्यािश्यक 
सािाजतनक पूिााधार सेिा विस्तार गना िाहेक कुनै भौततक सिंरचना तनमााण गना तनिःशधे 
गररएको क्षेरलाई जनाउँदछ । यसमा स्थानीय तनकायले कुनै सिंरचना तनमााण गना नपाउन े
गरी खलुा क्षेर भतन घोषणा गरेका सािाजतनक, पती,  लातन आहद जममनलाई समेत 
जनाउँदछ ।   

टाुँससएको भिन (Attached Building): भन्त्नाले जग्गाको साँधसीमानामा टाँसेर बनाउन प्रस्ताि 
गररएको िा बनाएको भिनलाई जनाउँदछ । 

जोडडएको भिन (Joined Building): भन्त्नाले िेग्गािेग्लै स्िामभत्ि भएको एक आपसमा 
भारिहन अिंगहरु सिंयुक्त रुपमा तनमााण भएको भिनहरुलाई जनाउँदछ ।  

आंसशक ननर्ााण सम्पन्न:  भन्त्नाले उपयोग गना ममल्ने गरी न्त्यूनतम १ तला तनमााण भएको 
भिनलाई जनाउँदछ । 
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नर्रपासलकाः यस मापदण्डको प्रयोजनका लार्ग नगरपामलका भन्त्नाले महानगरपामलका, उप-
महानगरपामलका समेतलाई जनाउँदछ । 

स्थानीय ननकायः यस आधारभूत तनमााण मागादशानको प्रयोजनका लार्ग स्थानीय तनकाय 
भन्त्नाले नगरपामलका, उप-महानगरपामलका, महानगरपामलका र गाउँ विकास सममतत 
जनाउँदछ ।  

शहरी विकास कायाालयः भन्त्नाले सम्िजन्त्धत जजल्ला हेने शहरी विकास तथा भिन तनमााण 
विभाग, डडमभजन कायाालयलाई जनाउँदछ । 

तोककएको प्राविधधक ससर्नतः भन्त्नाले स्थानीय तनकायका प्रमुखको सिंयोजकत्िमा तनजले 
तोकेको सम्बजन्त्धत विभाग िा शाखाको इजन्त्जतनयर, शहरी विकास तथा भिन तनमााण विभाग 
र जजल्ला प्राविर्धक कायाालयको प्रतततनर्ध, नापी अर्धकृत तथा आमजन्त्रत विशषेज्ञहरु 
सहहतको सममततलाई जनाउँदछ ।  

ननयम्न्त्रत भौनतक योजना (Secured Physical Plan) भन्त्नाले तनयजन्त्रत रुपमा मार प्रयोग हुने, 
साँधमसमानालाई पखााल लगाएर सुरक्षक्षत गररएको भौततक योजनालाई जनाउँदछ । 

सािाजननक भौनतक योजना (Public Physical Plan): भन्त्नाले केही स्िाममत्िकतााहरुले आफ्नो 
लगानीमा विकास गरेको तर ततनका सडक, खलु्ला क्षेर आहद सािाजतनक प्रयोगको लार्ग 
समेत खलु्ला गररएको भौततक योजनालाई जनाउँदछ। 

िातािरण र्ैत्री स्थानीय शासनको प्रारपः भन्त्नाले नेपाल सरकारले २०७०।६।२३ मा स्िीकृत 
गरेको िातािरण मैरी स्थानीय शासन प्रारुप, २०७० (Environment Friendly Local 

Governance Framework, 2013) लाई जनाउँदछ । 
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क िर्ाका भिनः भन्त्नाले भिन  न २०५५ को दफा ८ (क) अनुसारको अत्याधतुनक प्रविर्ध 
अपनाई तनमााण हुने िा भएका भिनहरुलाई जनाउँदछ ।  

ख िर्ाका भिनः भन्त्नाले भिन  न २०५५ को दफा ८ (ख) अनुसारको भूँइ तलाको क्षेरफल 
१००० िगा फफट भन्त्दा बढी, ३ तला भन्त्दा अग्ला िा Structural Span ४.५ ममटर भन्त्दा बढी 
भएका भिनहरुलाई जनाउँदछ ।  

र् िर्ाका भिनः भन्त्नाले भिन  न २०५५ को दफा ८ (ग) अनुसारको भूँइ तलाको क्षेरफल 
१००० िगा फफट सम्म र उचाई ३ तला सम्म िा Structural Span ४.५ ममटर भन्त्दा कम 
भएका भिनहरुलाई जनाउँदछ।  

घ िर्ाका भिनः भन्त्नाले भिन  न २०५५ को दफा ८ (घ) अनुसारको क, ख, र ग िगामा 
नपरेका इंटा, ढूिंगा, माटो, बाँस, खर, आहद प्रयोग गरी तनमााण भएको अर्धकतम दईु तले 
भिनलाई जनाउँदछ ।  

र्ाटो परीक्षणः भन्त्नाले सहरी विकास मन्त्रालय/िा सङ्घीय माममला तथा स्थानीय विकास 
मन्त्रालय ले जारी गरेको 'माटो परीक्षण तनदेमशका' ले तोकेको पररक्षण प्रकृया/विर्धलाई 
जनाउँदछ । 

आधारभूत सािाजननक पूिााधार सेिाहरः भन्त्नाले सडक, ढल, खानेपानी, विजुली आहदलाई 
जनाउँदछ ।   

संस्थार्त भिनः भन्त्नाले विद्यालय, उच्च विद्यालय, अस्पताल, सरकारी, तनजज तथा 
पजव्लक मलममटेडका कायाालय भिन आहदलाई जनाउँदछ । 
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सभा-सम्र्ेलन भिनः भन्त्नाले मातनसहरु जमघट हुनेगैर आिासीय प्रयोजनका मसनेमा हल, 
सिंयुक्त/विशाल बजार, मजल्टल्पेक्स, तारे होटल आहदलाई जनाउँदछ ।  

सािाजननक भिनः भन्त्नाले सिंस्थागत भिन, सभा-सम्मेलन भिन लगायत सभाहल, 
साँस्कृततक समारोह तथा भोजभतेर स्थल, आहदलाई जनाउँदछ । 

व्यापाररक भिनः भन्त्नाले पुणा व्यापाररक भिनको अलािा कुनै तला व्यापाररक प्रयोजनमा 
रहेको र कुनै तला आिासीय प्रयोजनमा रहेको भिनलाई समेत जनाउँदछ । 

इम्न्जननयर/आकका टेक्टर: भन्त्नाले नेपाल इजन्त्जतनयररङ्ग पररषदमा दताा भई इजन्त्जतनयररङ्ग 
व्यिसाय गना सम्बजन्त्धत तनकायबाट अनुमतत प्राप्त विशषेज्ञलाई जनाउँदछ । 

3. ननर्ााण र्ापदण्ड र भिन संहहता कायाान्ियनको लाधर् स्थानीय ननकायर्ा आिश्यक न्यूनतर् 
जनशम्क्त व्यिस्थापन 
शहरी योजना तथा भिन तनमााण मापदण्ड कायाान्त्ियनको लार्ग नगरपामलका तथा गाउँ 
विकास सममततहरुमा देहाय बमोजजमले जनशजक्त व्यिस्थापन गनुापनेछ । यस जनशजक्तले 
भिन सिंहहता समते कायाान्त्ियन गनेछ । स्थानीय स्िायत्त शासन  न तथा तनयमािलीको 
प्रािधान अनुरुप सम्बजन्त्धत स्थानीय तनकायको पररषद्बाट स्िीकृत गरी यी जनशक्तीहरूको 
ब्यिस्थापन गनुापनेछ ।  

३.१ राजपत्रांककत ततृीय शे्रणीको कायाकारी अधधकृत भएका नर्रपासलकाहरर्ा:  राजपरािंफकत 
ततृीय शे्रणीको कायाकारी अर्धकृत भएका नगरपामलकाहरुमा भिन सिंहहता, मापदण्ड 
कायाान्त्ियन तथा नक्सा पासको प्राविर्धक कायाको लार्ग कम्तीमा आफका टेक/मसमभल 
ईजन्त्जतनयर-१, मान्त्यता प्राप्त मशक्षण सिंस्थाबाट मसमभल ईजन्त्जतनयररङ विषयमा कम्तीमा 
प्रमाण पर हामसल गरेको सि इजन्त्जतनयर-१ र आफ्नो विषयमा प्रमाण पर हामसल गरेको 
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सभेयर-१  गरी कजम्तमा ३ जना  दरबन्त्दी सहहतका प्राविर्धक  जनशजक्तहरु रहनेछन ् । 
साथ ैभौततक पूिााधार योजनाहरुको कायाान्त्ियनका लार्ग कजम्तमा  मसमभल ईजन्त्जतनयर-१ र 
मसमभल ईजन्त्जतनयररङ विषयमा प्रमाण पर हामसल गरेको सि इजन्त्जतनयर-१ गरी थप २ 
प्राविर्धक जनशजक्तहरु  रहनेछन ्।  

३.२ राजपत्रांककत द्धधतीय शे्रणीको कायाकारी अधधकृत भएका नर्रपासलकाहरर्ा: राजपरािंफकत 
द्र्धतीय शे्रणीको कायाकारी अर्धकृत भएका नगरपामलकाहरुमा तनमााण मापदण्ड, िस्ती 
विकास तथा भिन सिंहहताको कायाान्त्ियन र नक्सा पासको प्राविर्धक कायाको तनममत्त 
कम्तीमा भिन विषयमा स्नातककोत्तर गरेको स्िक्चरल ईजन्त्जतनयर-१, अिाान 
प्लानर/आफका टेक/मसमभल ईजन्त्जतनयर-१, मसमभल ईजन्त्जतनयररङ विषयमा प्रमाण पर हामसल 
गरेको सि इजन्त्जतनयर-१ र सम्बजन्त्धत विषयमा प्रमाण पर हामसल गरेको सभेयर-१  गरी 
कजम्तमा ४ जना  दरबन्त्दी सहहतका प्राविर्धक जनशजक्तहरु रहनेछन ्। साथ ैपूिााधार तफा  
प्राविर्धक कायाको तनममत्त कजम्तमा  मसमभल ईजन्त्जतनयर-१ र मसमभल ईजन्त्जतनयररङ विषयमा 
प्रमाण पर हामसल गरेको सि इजन्त्जतनयर-१ गरी कजम्तमा २ दरबन्त्दी रहनेछन ् । यी 
नगरपामलकाहरुमा भिन मापदण्ड एििं सिंहहताको कायान्त्ियन तथा भौततक पुिााधार तफा   
प्राविर्धक सुपरीिेक्षणका लार्ग भिन बबषयमा स्नातकोत्तर गरेको स्िक्चरल ईजन्त्जतनयर-१ को 
थप दरबन्त्दी समेत रहनेछ।  

३.३ र्हानर्रपासलका तथा उपर्हानर्रपासलकार्ा Geo-Technical Engineer को दरबन्दीः 
महानगरपामलका तथा उपमहानगरपामलकाहरुमा १-१ जना अर्धकृत स्तरको Geo-Technical 
Engineer समेतको दरबन्त्दी रहनेछ। साथ ै महानगरपामलकाको हकमा प्रत्येक िडामा नेपाल 
ईजन्त्जतनयररङ काउजन्त्सलमा दताा भएको कजम्तमा १ जना  मसमभल इजन्त्जतनयर र सम्भब 
भएसम्म १ जना सभेयर गरी २ जना  दरबन्त्दी सहहतको प्राविर्धक जनशजक्तहरु रहने छ । 
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३.४ एक हजार भन्दा बढी घर धरुी रहेको  र्ाुँउ विकास ससर्नतहरर्ाः एक हजार भन्त्दा बढी 
घर धरुी रहेको प्रत्येक गाँउ विकास सममततमा तनमााण मापदण्ड, भिन सिंहहताको कायाान्त्ियन 
तथा पूिााधार तनमााणको प्राविर्धक कायाको तनममत्त सङघीय माममला तथा स्थानीय विकास 
मन्त्रालयले तोके बमेजजम प्राविर्धक जनशजक्तहरु रहने छन ्। 

 ३.५ नर्रपासलका आसपासका र्ाउुँ  विकास ससर्नतहरर्ाः गाउँ विकास सममततहरुमा पयााप्त 
प्राविर्धक जनशजक्त नभएसम्मका लार्ग तनमााण मापदण्ड, भिन सिंहहताको कायाान्त्ियन तथा 
पूिााधार तनमााणमा आिश्यक पने प्राविर्धक जनशजक्त व्यिस्थापनको तनममत्त 
नगरपामलकाहरुलाई सेिा केन्त्दको रुपमा विकास गरी नगरपामलका आसपासका गाउँ विकास 
सममततहरुमा नगरपामलकाको प्राविर्धक जनशजक्त माफा त सेिा उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्ता 
गाँउ विकास सममततको क्षमता विकास नभएसम्म गाँउ विकास सममततहरुमा तनमााण हुने 
(क), (ख) र (र्) िगाका भिनहरुको नक्सा पासको जजम्मेिारी सम्बजन्त्धत गाउँ विकास 
सममततहरुको अनुरोधमा सम्बजन्त्धत नगरपामलकालाई प्रदानगना सफकनेछ । यस प्रयोजनका 
लार्ग यस्ता गउँ विकास सममततको छनौट र यसको  काया प्रफिया सङ्घीय माममला तथा 
स्थानीय विकास मन्त्रालयले तनधाारण गरेअनुरुप हुनेछ ।   

 ३.६ साना र्ाउुँ  विकास ससर्नतहरर्ाः  मार्थ बूदा निं ३.४ र ३.५ मा नसमेहटएका गाउँ 
विकास सममततहरुमा पूिााधार योजनाको प्राविर्धक काया,तनमााण मापदण्ड र भिन सिंहहता  
तथा मापदण्डको कायान्त्ियन र र् बर्ा सम्मका भिनहरुको नक्सापासका लार्ग सङघीय 
माममला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तोके बमेजजम प्राविर्धक जनशजक्तहरु रहने छन ्। 
यी गाउँ विकास सममततहरुमा तनमााण हुने क र ख बर्ाका भिनहरुको नक्सापास गनुा अतघ  
सो जजल्लामा रहेको नजजकको नगरपामलका/सहरी विकास कायाालय भएमा सोही कायाालयमा र 
सो नभएमा जजल्ला प्राविर्धक कायाालयबाट नक्सा तथा डडजायनको स्िीकृतत मलनु पनेछ । 
साथ ैउक्त गाउँ विकास सममततहरुमा क र ख बर्ाका भिनहरुको तनमााण सम्पन्त्न प्रततिेदन 
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मलिंदा समेत सो जजल्लामा रहेको नजजककको नगरपामलका/सहरी विकास कायाालय  भएमा 
सोही कायाालयबाट र सो नभएमा जजल्ला प्रविर्धक कायाालयबाट नक्सा तथा डडजायन अनुसार 
भिन तनमााण भएको  मसफाररश मलनु पने छ । तर गाउँ विकास सममततको पररषदको 
तनणायबाट आफ्नो श्रोत भएका साना गाउँ विकास सममततले समेत १ जना नेपाल 
ईजन्त्जतनयररङ काउजन्त्सलमा दताा भएको मसमभल इजन्त्जतनयरको ब्यिस्था गरी  क, ख  र र् 
बगाका भिनहरुको नक्सा पासको काया गना सक्नछेन ्। आर्थाक बषा २०७५।७६ मभर सबै गाउँ 
विकास सममततमा नेपाल इजन्त्जतनयररङ काउजन्त्सलमा दताा भएको कजम्तमा १ जना 
इजन्त्जतनयरको व्यिस्था गररसक्नु पनेछ । 

३.७  सेिा करारर्ा जनशम्क्त व्यिस्थापनः  स्थानीय स्िायत्त शासन  नको प्रफिया अनुसार 
मार्थ बूदा निं ३.१ देखख ३.४ मा उजल्लखखत जनशजक्तको दरबन्त्दीहरु सम्बजन्त्धत स्थानीय 
तनकायको पररषदबाट स्िीकृत भई पदपूतत ा नहुन्त्जेल सम्मका लार्ग गाउँ विकास सममतत तथा 
नगरपामलकामा यी जनशजक्तहरु तत्काल उपलब्ध नभएमा उक्त तनकायहरुले िावषाक 
सिंस्थागत सेिा करारबाट यी जनशजक्तको व्यिस्था गनुा पनछे।  

३.८  नेपाल ईम्न्जननयररङ काउम्न्सर्ा दताा भएको ईम्न्जननयरबाट सेिा सलनु पननः मार्थ बूदा 
निं ३.१ दखख ३.६  मा उल्लेख गररएअनुसारको मसमभल, आफका टेक र स्िक्चरल ईजन्त्जतनयरहरु 
नेपाल ईजन्त्जतनयरिंग काउजन्त्सलमा दताा भएको हुनु पनेछ ।  
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4. भिनको डडजाइन एिं ननर्ााण सुरपररिेक्षणको व्यिस्थापन  

४.१ स्थानीय ननकायर्ा कायारत प्राविधधकले नक्सा डडजाइन र्ना नपाउनेः  जजल्ला विकास 
सममतत, नगरपामलका तथा गाउँ विकास सममततमा कायारत प्राविर्धक जनशजक्तले आफू 
कायारत स्थानीय तनकायको क्षेरमभर तनमााण हुने भिनहरुको नक्सा तनमााण र डडजाइन गना 
पाउने छैनन।् तर सािाजतनक प्रयोजनका लार्ग आफू कायारत स्थानीय तनकायको लगानीमा 
तनमााण हुने सािाजतनक भिनहरुको नक्सा तनमााण, सुपरीिेक्षण र डडजाइन गना यस 
प्रािधानले बाधा पुग्ने छैन । साथ ै परामशादाताबाट डडजाईन गररएको नक्शामा समते 
इजन्त्जतनयररङ काउजन्त्शलको नम्बर सहहत डडजाईनकतााले प्रमाखणत गनुापनछे ।  
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४.२ ननर्ााण र्ापदण्ड तथा भिन संहहता विपररत नक्सा ननर्ााण, स्रक्चरल डडजायन र 
ससफाररशर् र्ना प्रनतबन्धः नगरपामलका तथा गाँउ विकास सममततले भिन तनमााणको 
कायासम्पन्त्न प्रततिेदन हदनु अतघ नक्सा डडजाइन गने िा तनमााण सुपरीिेक्षण गन े 
प्राविर्धकबाट तनमााण भएको भिन प्रचमलत भिन सिंहहता तथा तनमााण सम्बन्त्धी मापदण्ड 
अनुसार भएको प्रमाखणत गराएर मार आफ्ना प्राविर्धकबाट समेत जाँचपास गराई तनमााण 
सम्पन्त्न प्रततिेदन हदनु पनेछ । मापदण्ड विपररत नक्सा तयार एििं स्िीकृत गरेमा तथा 
भिन सिंहहता विपररत भिनको  Structural डडजाइन गरेमा िा  गलत प्रमाखणत गरेमा यसको 
जजम्मेिार सोही व्यजक्त हुनेछ । नक्सामा नक्सा तयार गने, डडजाइन गने, भिन सुपरीिेक्षण 
गने प्राविर्धकको नाम, नेपाल इजन्त्जतनयररङ काउजन्त्सल दताा नम्बर उल्लेख गरी तनज आफैले 
अतनिाया रुपमा दस्तखत समेत गरेको हुनुपनेछ । साथ ैनक्सा प्रमाखणतका लार्ग मसफाररस 
गने नगरपामलकाका प्राविर्धक कमाचारीले समेत अतनिाया रुपमा आफ्नो नाम र नेपाल 
इजन्त्जतनयररङ काउजन्त्सलको दताा नम्बर उल्लेख गरी दस्तखत समेत गरेको हुनुपनेछ । 
नक्सा प्रमाखणतका लार्ग मसफाररस गने प्राविर्धक कमाचारीले भिन सिंहहता तथा तनमााण 
मापदण्ड विपररत नक्सा तयार गन,े डडजाइन गने, सुपरीिेक्षण गने तथा नक्सा तथा 
डडजाइन प्रमाखणत गने प्राविर्धकलाई आिश्यक कारबाहीको लार्ग नगरपामलका तथा गाँउ 
विकास सममततका प्रमुखले नेपाल ईजन्त्जतनयररङ काउजन्त्सलमा लेखख पठाउनु पनेछ ।  साथ ै
यस्ता प्राविर्धकलाई नगरपामलकाले कालो सूचीमा समेत राखी नाम सािाजतनक गनुा पनेछ ।   

४.४ सािाजननक उपयोधर्ताका सेिा प्रयोर् र्ना भिन ननर्ााण सम्पन्न प्रनतिेदन सलनु पननः  अब 
उप्रान्त्त पूणा िा आिंमशकरुपमा भिन तनमााण सम्पन्त्न प्रततिेदन नमलईएका भिनहरुमा 
विद्दतु, टेमलफोन र खानेपानी पाइपका धारा जडानको मसफाररस गररने छैन ।   
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४.५ नर्रपासलकार्ा संस्थार्त भिन तथा (क) िर्ा एिं दशहजार िर्ाकफटभन्दा बढी क्षेत्रफल 
भएका भिन ननर्ााणको अनुर्नत हदनु अनघ ससफाररश आिश्यक पननः  नगरपामलकाहरुले 
नगरक्षेर तथा तोफकएको आसपासको गाँउ विकास सममततमा तनमााण हुने भिन  न २०५५ 
को दफा ८ अनुसारका भिनहरुको नक्सा पास गदाा कायाकारी अर्धकृत/प्रमुखको 
सिंयोजकत्िमा भिन सिंहहता तथा नक्सा शाखाको प्रमुख, सम्बजन्त्धत विज्ञहरु, जजल्ला 
प्राविर्धक कायाालयका ईजन्त्जतनयर, शहरी विकास कायाालयका प्रमुख िा तनजले तोकेको 
ईजन्त्जतनयर प्रतततनर्ध, नापी कायाालयका नापी अर्धकृत रहेको सममततको मसफाररसमा मार 
नक्सा पास गनुापने छ । तर नगरपामलकाको तनणायबाट जुनसुकै बगाका भिनमा प्राविर्धक 
सममततको मसफाररस आिश्यक पने व्यिस्था कायम गना सक्नेछ । काठमाडौं उपत्यकाको 
हकमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्रार्धकरणका ईजन्त्जतनयर समेत उक्त सममततका सदस्य 
रहने छन ् । प्रमुख/कायाकारी अर्धकृत र नापी अर्धकृत बाहेक उक्त सममततमा रहन े 
सदस्यहरु नेपाल ईजन्त्जतनयररङ काउजन्त्सलमा दताा भएको हुनुपनेछ । प्लातनङ परममट, 
Structural Permit तथा िातािरणीय पररक्षणको हकमा सम्बजन्त्धत  न तनयमािलीले तोकेको 
ब्यिस्था अनुसार नै गनुा पनेछ ।  
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 ४.६ र्ाउुँ  विकास ससर्नतर्ा संस्थार्त भिन तथा (क) िर्ा एिं दशहजार िर्ाकफटभन्दा बढी 
क्षेत्रफल भएका भिन ननर्ााणको अनुर्नत हदनु अनघ ससफाररश आिश्यक पननः तोफकए 
अनुसारको प्राविर्धक जनशजक्त भएको हजार घरधरुी भन्त्दा ठूलो जनसिंख्या भएको गाँउ 
विकास सममततको हकमा भने क र ख िगाका भिनहरुको नक्सा पास गदाा गाँउ विकास 
सममततको प्रमुखको सिंयोजकत्िमा सहरी विकास कायाालय िा उक्त कायाालयले तोकेको 
प्रतततनर्ध, जजल्ला प्राविर्धक कायाालयको प्रतततनर्ध, सम्बजन्त्धत विज्ञहरु, गा.वि.स. का 
ईजन्त्जतनयर रहेको एक सममततको मसफाररसको आधारमा मार नक्सा पास गनुापनेछ । तर 
गाविसको तनणायबाट जुनसुकै बगाका भिनमा प्राविर्धक सममततको मसफाररस आिश्यक पन े
व्यिस्था कायम गना सक्नेछ । गाँउ विकास सममततको प्रमुख बाहेक उक्त सममततमा रहन े
सदस्यहरु नेपाल ईजन्त्जतनयररङ काउजन्त्सलमा दताा भएको हुनुपन े छ । बूँदा निं ३.६ मा 
उल्लेख भएका साना गाउँ विकास सममततहरुको   हकमा जजल्ला प्राविर्धक कायाालय िा 
शहरी विकास कायाालयले उक्त िगाको भिन तनमााणको नक्सा र डडजायनको स्िीकृतत गदाा 
आफ्नो कायाालयको प्रमुखको सिंयोजकत्िमा विज्ञ समेत समािेश गरी  गा.वि.स.का प्रमुख र 
ईजन्त्जतनयर प्रतततनर्ध समेत रहेको एक सममतत गठन गरी सो सममततको मसफाररसमा मार  
उक्त िगाका भिनको नक्सा तथा डडजायनको स्िीकृतत गरी नक्सा पासका लार्ग मसफाररश 
गनुा पनेछ। तर गाउँ विकास सममतको तनिााचन भएमा गाविसको प्रमुखको सिंयोजकत्िमा 
उक्त मसफाररश सममतत रहने छ ।  
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४.७ संस्थार्त भिन तथा (क) िर्ा एिं दशहजार िर्ाकफटभन्दा बढी क्षेत्रफल भएका भिन ननर्ााण 
अनुर्नत हदुँदा तथा ननर्ााण सम्पन्न प्रनतिेदन हदुँदा तेश्रो पक्ष जाुँच (Third Party 

Verification)  र्नुा पननः नगरपामलका तथा गाँउ विकास सममततहरुले सिंस्थागत भिन तथा 
दश हजार िगाफफटभन्त्दा बढी एररया भएका भिनको  तनमााण अनुमतत हदँदा तथा तनमााण 
सम्पन्त्न प्रमाणपर हदँदा नगरपामलका, गाउँ विकास सममतत िा स्िाममत्िकतााले आिश्यक 
ठानेमा तेश्रो पक्ष जाँचको व्यिस्था गरी सो समेतको  आधारमा  भिन तनमााणको अनुमतत 
र तनमााण सम्पन्त्न प्रततिेदन हदन सफकने व्यिस्था लागू गना सक्नेछन।् यस प्रयोजनको 
लार्ग नगरपामलकाहरुले  भिन तनमााणको नक्सा तनमााण, डडजाइन तथा सुपरीिेक्षणको  
तनममत्त नेपाल ईजन्त्जतनयररङ काउजन्त्सलमा दताा भई उक्त काउजन्त्सलबाट दताा सरह्टफाईड 
भएका ईजन्त्जतनयरहरुको हरेक िषा अध्यािर्धक रोष्टर बनाई रोष्टरमा भएका 
ईजन्त्जतनयरहरुबाट तेस्रो पक्षीय जाँच  गराउनु पनेछ । राजष्िय तथा अन्त्तरााजष्िय महत्िका 
जहटल प्रकृततको भिन सिंरचनाको डडजाइनमा स्थानीय तनकायहरुले Peer Review को 
व्यिस्था समेत गना सक्नेछन ् 

४.८ भिन ननर्ााणको आंसशक अनुर्नतः भिन तनमााणको अनुमतत प्रदान गने तनकायले भिन 
तनमााणको अनुमतत हदँदा सम्पूणा भिनको अनुमतत नहदई पहहलो पटक डडवपमस लेभल 
सम्मको मार अनुमतत प्रदान गनुा पनेछ। भिन मापदण्ड तथा सिंहहता अनुसार सो डडवपसी 
भए नभएको सुपरीिेक्षण गरी क, ख र ग िगाको भिनको हकमा भिनको स्िाममत्ि कतााले 
तनयुक्त गरेको भिन  न २०५५ को दफा ११(३) ले तोकेको योग्यता पुगेको सुपरीिेक्षकबाट 
समेत प्रमाखणत गरी मापदण्ड र सिंहहता अनुसार भएमा मार मार्थल्लो तल्लाको अनुमतत 
प्रदान गनुा पनेछ । स्थानीय तनकायले उपरोक्त प्रफियापूरा गरी तनिेदन प्राप्त भएको ममततले 
बढीमा १५ हदन मभर तनिेदनको टूिंगो लगाउनु पनेछ।  
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४.९ भिन ननर्ााणको आंसशक ननर्ााण सम्पन्न प्रनतिेदनः  भिन सिंहहता र मापदन्त्डको पररर्धमभर 
रही भिन तनमााणको स्िीकृतत प्रदान गररएको अिर्ध मभर तनमााण काया सम्पन्त्न हुन 
नसकेमा भिनको जतत तलाको तनमााण काया सम्पन्त्न भएको छ, सोको तनमााण सम्पन्त्न 
प्रमाणपर प्रदान गना सफकनेछ । यसरी तनमााण सम्पन्त्न प्रमाणपर मलइसकेपतछ थप तनमााण 
गनुा पदाा नक्सा पासको शुरु अनुमततको म्याद गुजे्रमा  पुनिः अनुमतत मलनु पनेछ । 

४.१० भिन ननर्ााण सम्पन्न प्रनतिेदन नभएका भिनहर सािाजननक प्रयोजनर्ा भाडार्ा सलन 
नपाईन:े आर्थाक िषा २०७२/०७३ देखख सरकारी तनकाय तथा नेपाल सरकारको पूणा िा 
आिंमशक स्िाममत्िमा सञ्चामलत तनकायहरु तथा सिंगहठत सिंस्थाहरुले घर भाडामा मलनु अघी 
जजल्ला जस्थत सहरी विकास कायाालय िा जजल्ला प्राविर्धक कायाालयबाट भाडामा मलन 
लार्गएको भिन प्रर्चलत भिन सिंहहता तथा मापदण्ड अनुसार भएनभएको जाँच गराएर भिन 
तनमााण सम्पन्त्न प्रततिेदन भएका  उपयुक्त भिन मार भाडामा मलन पाउनेछन।् यस 
विपररत भाडा सम्झौता गरेमा  सम्झौता गने प्रमुख व्यजक्तगत रुपमा जजम्मेिार हुनेछ।   
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४.११ भिन संहहता  तथा र्ापदण्ड पालना नर्री सािाजननक भिन  ननर्ााण र्नन सािाजननक 
ननकायका म्जम्र्ेिार पदाधधकारीलाई कायाबाही र्नन: राजष्िय भिन सिंहहता र स्िीकृत भिन 
मापदण्ड विपररत हुने गरी सािाजतनक तनकयको लगानीबाट  भिन तनमााण गरेमा िा नगर 
तथा नक्सापासको प्रािधान रहेको गाविस क्षेरमा नक्सा पास नगरी भिन तनमााण गरेमा 
सम्बजन्त्धत स्थानीय तनकायको बोडा बैठकबाट तनणाय गरी यसमा सिंलग्न पदार्धकारीको नाम 
समेत सािाजतनक गरी तालुक तनकायमा यस्ता पदार्धकारीलाई कायाबाहीको लार्ग लेखख 
पठाउनु पनेछ।  स्थानीय तनकायको  लगानीमा बन्त्ने भिनमा यस प्रािधान विपररत  
स्थानीय तनकायले  भिन तनमााण गरेमा सङ्घीय माममला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले  
सम्बजन्त्धत स्थानीय तनकायका सर्चिलाई आिश्यक कायाबाही गनेछ।    

5. सडकको क्षेत्राधधकार सभत्र बनेका र्ैर कानूनी संरचनाहर हटाउने  
सडकको क्षेरार्धकार मभर बनेका गैर कानूनी सिंरचनाहरुलाई शून्त्य सहनशीलताको नीतत 
अप्नाई  सम्बजन्त्धत तनकायले भत्काउनु  पनेछ । यस्ता गैर कानुनी भिनहरुको 
स्िाममत्िकतााको नाम सहहत वििरणहरु सािाजतनक गने पनेछ।   

6. खलु्ला क्षेत्र सम्बन्धी व्यिस्थाः   
नगरपामलका तथा गाउँ विकास सममततहरुले आफ्नो क्षेरमा रहेका सािाजतनक तथा सरकारी 
जग्गाहरुको सिंरक्षण गनुापनेछ । आफ्नो क्षेरमा रहेका सािाजतनक जममनहरुलाई खलु्ला क्षेरको 
रुपमा घोषणा गरी सो क्षेरमा सािाजतनक हररयाली पाका  तथा उद्ययानहरु रुपान्त्तरण 
गनुापनेछ । सािाजजनक,  लानी, पतता जग्गाहरुलाई नेपाल सरकार (मजन्त्रपररषद्) को तनणाय 
बबना कोहह कसैलाई कुनैपतन प्रयोजनको लार्ग हकभोग हस्तान्त्तरण गना िा उपभोग गना 
मसफाररस गना पाइने छैन । 
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7. भिन ननर्ााण इजाजतपत्र राख्न ेब्यिस्थाः 
भिनको स्िाममत्िकतााले भिन तनमााण अिर्धभर स्िीकृत भिन तनमााण इजाजतपर र 
स्िीकृत नक्सा वििरण तनमााणस्थलमा देखखने गरी राख्न ुपनेछ। तनमााणाधीन क र ख िगाका 
भिनहरुको हकमा स्िाममत्िकतााहरुले तनमााणस्थलमा  स्िीकृत भिन तनमााण अनुमततपर र 
नक्साका अततररक्त भिनको नक्सा पास भएको ममतत र भिनका आधारभूत मापदण्डहरु 
जस्तै Ground Coverage Ratio, Floor Area Ratio तनमााण गदाा  छाड्नु पने Setback  आहद  
वििरणहरु तनमााणकाया सम्पन्त्न नभएसम्म सबैले देख्न सक्ने गरी  होडडगं बोडामा राख्न ुपनेछ।  

8. नयाुँ नर्रपासलका तथा र्ाउुँ  विकास ससर्नतहरले भिन ननर्ााण सम्बन्धी नर्ुना र्ापदण्डका 
आधारर्ा र्ापदण्ड कायान्ियन र्नुा पननः 
काठमाण्डौ उपत्याका बाहहरका नयाँ नगरपामलका तथा गाउँ विकास सममततहरुले यस 
मापदण्डमा उल्लेख भएको विषयमा  यसै बमोजजम र यसमा उल्लेख नभएकोमा  सहरी 
विकास मन्त्रालयबाट तयार गररएको भिन ननर्ााणको नर्ूना र्ापदण्ड २०७१ तथा सोही 
मन्त्रालयबाट स्िीकृत सहरी योजना सम्बन्धी आधारभूत र्ापदण्ड २०७१ का आधारमा 
मापदण्ड तनमााण गरी आफ्नो  पररषदबाट स्िीकृत गराई कायान्त्ियनमा ल्याउनु पनेछ। आफ्नो 
स्पस्ट मापदण्ड नभएका काठमाण्डौ उपत्याका बाहहरका पुराना नगरपमलकाहरुले यस 
मापदण्डमा उल्लेख भएको विषयमा  यसै बमोजजम र यसमा उल्लेख नभएकोमा  सहरी 
विकास मन्त्रालयबाट तयार गररएको भिन ननर्ााणको नर्ूना र्ापदण्ड २०७१ तथा सोही 
मन्त्रालयबाट स्िीकृत सहरी योजना सम्बन्धी आधारभूत र्ापदण्ड २०७१ का आधारमा 
मापदण्ड तनमााण गरी आफ्नो  पररषदबाट स्िीकृत गराई कायान्त्ियनमा ल्याउनु पनेछ । 
काठमान्त्डौ उपत्याका मभरका नगरपामलका तथा गाउँ विकास सममततहरुले  यस मापदण्डमा 
उल्लेख भएको विषयमा  यसै बमोजजम र यसमा उल्लेख नभएको विषयमा  आफ्नो छुट्टै 
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मापदण्ड भए सोहह अनसुार र आफ्नो मापदण्ड नभए नेपाल सरकारबाट स्िीकृत काठर्ान्डौ 
उपत्याका सभत्रका नर्रपासलका र नर्रोन्र्ुख र्ाविसर्ा र्ररने ननर्ााण सम्बन्धी र्ापदण्ड 
२०६४ का प्रािधान  अनुसार मापदण्ड  स्िीकृत गरी कायान्त्ियन गनुा पनछे। 

9. भ-ूउपयोर् योजना कायान्ियन 
स्थानीय तनकायहरुले  भूममसूधार तथा ब्यिस्था मन्त्रालय तथा स्थानीय स्िायत्त शासन  नले 
तोकेका प्रफकया पूरा गरी नगर क्षेरमा पूणा िा आिंमशकरुपमा Risks-sensitive भ-ूउपयोग 
योजना कायान्त्ियनमा ल्याउन सक्नेछन ् । यस प्रयोजनका लार्ग नगरपामलका/गाउँ विकास 
सममततको पररषदबाट भूमीलाई राजष्िय भू-उपयोग  नीतत २०६९ का आधारमा बबभाजन गनुा 
पनेछ । यसरी भू-उपयोग योजना तनमााण भएपतछ तोफकएको क्षेरमा तोफकएको प्रयोजनको 
लार्ग मार भिन तनमााण गनुा पनेछ ।  

10. भिन ननर्ााणर्ा बन्देज 
जोखखम नक्सािंकनका आधारमा जजल्ला दैिी प्रकोप उद्धार सममतले बाढी, पैरो, भ-ूक्षय आहद 
जोखखमका आधारमा जोखखमयुक्त क्षेरको पहहचान गरी सो क्षेरमा भिन तनमााण गना 
प्रततबन्त्ध लगाउन स्थानीय तनकायलाइ मसफाररश गरेमा उक्त क्षेरमा सम्बजन्त्धत स्थानीय 
तनकायले भिन तनमााण गने प्रततबन्त्ध लगाउनु पनेछ ।   

11.  भिन संहहताको कायान्ियन 
चालू आर्थाक िषा मभर  सबै नगरपामलकाले राजष्िय भिन सिंहहता २०६०  लाई कायान्त्ियनमा 
ल्याउनु पनेछ। आि २०७३-०७४ देखख  भिन सिंहहता लागु नभएका नगरपामलकाहरुले समेत  
सिंहहता अनुरुप डडजाईन भएका भिनको मार तनमााण अनुमतत प्रदान गनुा पनेछ।  साथ ै१०००  
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भन्त्दा  बढी  घर धरुी  भएका गाउँ विकास सममततहरुले समेत नयाँ नगरपामलका सरह 
राजष्िय भिन सिंहहतालाई कायान्त्ियनमा ल्याउनु पनेछ।  

12.  जग्र्ा प्लहटरं् सम्बन्धी व्यिस्थाहरः  
जग्गाको प्लहटिंग गरी जग्गा कारोबार गने चाहने सिंस्थाले व्यिसायीक तथा व्यापाररक 
प्रयोजन (जग्गालाई प्लटीङ्ग गरी बबिी बबतरण गररने) को लार्ग जग्गा विकास, सामुहहक 
आिास, कुन ैपतन सािसाधारण भेला हुने सवपङ्गमल, सुपरमाकेट, स्कूल, कलेज, अस्पताल, 
नमसाङ्गहोम, बैंक तथा विततय सँस्था पोमलजक्लतनक आहदले भौततक योजना कायाान्त्ियन 
गनुापदाा स्थानीय तनकायले गठन गरेको प्राविर्धक सममततको मसफाररसमा सम्बजन्त्धत 
नगरपामलका तथा गाउँ विकास सममततले उक्त कायाहरुको Planning Permit स्िीकृत गनुा 
पनेछ। काठमान्त्डौ उपत्याकाको हकमा काठमान्त्डौ उपत्याका विकास प्रार्धकरणको राय मलएर 
मार Planning Permit स्िीकृत गनुा पने छ।  

यसरी planning Permit हदिंदा कूल जममनको कजम्तमा बाटो बाहेकको स्थानीय तनकायको 
पररषद्ले तोकेको तनजश्चत प्रततशतको जममन प्लहटिंगको  जग्गा मभर पने गरी उपयुक्त 
स्थानमा खलु्ला क्षेर तथा  पाका को लार्ग सािाजतनक स्िाममत्िमा राख्न ुपनेछ।  मूल सडकको 
चौडाई कजम्तमा ८ ममटरको हुनु पनेछ ।  

प्लहटिंग गरेको क्षेरमा टेमलफोनको खम्बा, बबजुमलको खम्बा, ढल तथा बाटो वपच गन े
जजम्मेिारी पजल्टिंगकतााकै हुने गरी प्लहटिंगको Planning Permit स्िीकृत गनुा पनेछ । साथै 
प्लहटिंग गररएको हरेक घडरेीले तोफकएका भिन मापदन्त्ड  समेत पुरा गनुा पन ेछ। उपरोक्त 
मापदन्त्डहरु पूरा गरेर मार Planning Permit प्रदान गने सफकनेछ । यस प्रािधान विपररत 
प्लहटिंग गरेमा उक्त प्लहटिंग क्षेरमा सािाजतनक उपयोर्गताहरु जस्तै धारा बत्ती बबजुलीहरु 
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जडान हुने छैनन । साथ ैउक्त जग्गा रोक्का राख्न लगाउन सफकने छ । प्लहटिंग सम्बन्त्धमा 
स्थानीय तनकायको पररषद्ले  आिश्यक वितनयमािली जारी गरी व्यिजस्थत  गनुा पनेछ । 
स्थानीय तनकायको पररषद्ले यसरर वितनयमािली तनधाारण गदाा सहरी विकास मन्त्रालयले 
तनधाारण गरेको मापदन्त्ड अनुसार गनुा पने छ ।  

13. जोखखर् युक्त संरचना तथा पखााल भत्काउने  
स्थानीय तनकायले आफ्नो क्षेरमा रहेका जोखखमयुक्त पखाालहरु तत्तकाल भत्काउन लगाउनु 
पनेछ । घरको स्िाममत्िकतााले सो सिंरचना नभत्काएमा स्िाममत्िकतााको खचामा स्थानीय 
तनकाय स्ियिंले भत्काई आिगमनलाई सहज तुल्याउनु पनेछ । साथ ैयस मागादशानमा तोफकए 
अनुसार पखााल लाउने अनुमतत हदिंदा सेटब्याक छाडरे मार पखााल लाउने अनुमतत प्रदान 
गनुापनेछ । तर आफ्नो तनजी स्िाममत्िको जग्गामभर सािाजतनक आिागमनलाई प्रततकूल 
प्रभाि नपने गरी रूख विरुिाको हररत बार लगाउन सफकनेछ । सडकको क्षेरार्धकार तथा 
उक्त सडकको सेटब्याकमा पने टप, बादाली लगायतका सिंरचनाहरु समेत भत्काउनु पनेछ । 
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14. योजना तथा भिन  ननर्ााण सम्बन्धी आधारभूत  र्ापदन्डहर 
१४.१ यस मागादशान जारी भएको ममततदेखख भिन तनमााणका मापदण्डहरु पुयााउने 

प्रयोजनको लार्ग जग्गा जममनको स्िाममत्ि हस्तान्त्तरण नगरी सर्धयारको 
मन्त्जुरनामा/करारनामाको आधारमा नक्सा स्िीकृत गना पाईने छैन। 

१४.२ यस मागादशान जारी  भएको ममतत देखख भिन सिंहहता तथा भिन सम्बन्त्धी 
मापदण्डहरुलाई प्रततकूल हुने गरी कुनै पतन शता तोकी नक्सा स्िीकृत गना पाईन े
छैन । तर स्थानीय तनकायहरुले  भिन तनमााण अनुमतत हदिंदा िा भिन तनमााण 
सम्पन्त्न प्रततिेदन हदिंदा नेपाल सरकारबाट स्िीकृत िातािरण मैरी स्थानीय शासन 
प्रारुप २०७० मा गाउँ विकास सममतत तथा नगरक्षेरका घर पररिार तहको आधारभूत 
तथा विकमसत सूचकहरु पूरा गनुा पने  शताहरु समािेश गना बाधा पुग्ने छैन।  

१४.३ तनमााण हुने नयाँ भिनहरुमा तनमााण सम्पन्त्न िा आिंमशक सम्पन्त्न प्रमाणपर 
नमलइकन कुनै पतन भिनहरु उपयोग गना पाइने छैन । साथ ै तनमााण सम्पन्त्न 
प्रमाणपर मलइसकेपतछ सम्बजन्त्धत तनकायहरुको पूिा स्िीकृतत तथा नक्सा पास एििं 
भिन तनमााण अनुमतत विना सिंरचनाहरुमा पररितान (थपघट) गना पाइने छैन । 

१४.४ भिन तनमााणको अनुमतत तथा नक्सा स्िीकृतत जुन प्रयोजनको लार्ग मलइएको हो 
सोही प्रयोजनको लार्ग मार उक्त भिनको उपयोग ल्याउनु पनेछ । उपयोग 
पररितान गनुा परेमा यो मागादशान, स्िीकृत भूउपयोग योजना भए सो अनुसार र 
भिन तनमााण सिंहहताको अर्धनमा रही अतनिाया रुपमा उपयोग पररितान स्िीकृतत 
मलएर मार भिन उपयोग गना सफकनेछ । कसैले कानूनले तोकेका सम्बजन्त्धत 
तनकाय, गा.वि.स िा  नगरपामलकाको स्िीकृती बबना उपयोर्गता पररितान गरेमा 
सम्बजन्त्धत नगरपामलका तथा गा.वि.स.ले उक्त भिनमा जडान भएको विद्दतू, 
खानेपानी, टेमलफोन आहद सािाजतनक उपयोर्गताहरु काट्न  सम्बजन्त्धत तनकायलाई 
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लेखख पठाउनुपनेछ र सम्बजन्त्धत कायाालयले पतन लेखख आएबमोजजम गररहदनु पनेछ 
। साथ ै यसरी स्िीकृती बबना उपयोर्गता पररितान गने व्यजक्त तथा सिंस्थालाई 
गा.वि.स./ नगरपामलकाले समेत आफ्नो सेिाबाट िजञ्चत गना सक्नेछ । 

१४.५ भिन  न २०५५ को दफा ८ अनुसारका  (ख) िगाका पाँच तल्ला भन्त्दा अग्ला सबै 
भिन र कुनै पतन सिासाधारण भेला हुने सवपङ मल, सुपरमाकेट, स्कुल, कलेज, 
अस्पताल, नमसङहोम, पोमलजक्लतनक आहदको भिन लगायत १५ मीटर भन्त्दा अग्ला 
भिनहरुको हकमा माटो परीक्षण गरी पेश गनुापने दशहजार िगा फफट भन्त्दा मार्थका 
भिनहरुको  भौगमभाक पररक्षण (Geo Technical Investigation) गनुा पनेछ । माटो 
पररक्षण नगरी तनमााण भएका उक्त िगाका भिनहरुमा सम्बजन्त्धत नगरपामलका तथा 
गा.वि.स.ले उक्त भिनमा जडान भएको विद्दतु, खानेपानी, टेमलफोन आहद 
उपयोर्गताहरु काट्न सम्बजन्त्धत तनकायलाई लेखी पठाउनुपनेछ र सम्बजन्त्धत 
कायाालयले पतन लेखख आएबमोजजम गररहदनु पनेछ ।  

१४.६ तनमााण सम्पन्त्न प्रमाण पर विना बैफकङ कारोबार र इन्त्सुरेन्त्स कारोबार नगना 
स्थानीय तनकायले सम्बजन्त्धत तनकायलाई लेखख पठाउनु पनेछ र बैफकङ र इन्त्सुरेन्त्स 
तनकायहरुलेपतन उक्त कायामा सहयोग गनुा पनेछ । 

१४.७ प्रचमलत कानूनको पररर्धमभर रही सहरी विकास मन्त्रालय िा खानी तथा भूगभा 
विभागले  माटो तथा भौगमभाक पररक्षण गरी तोकेको स्थानमा मार पाँच तलाभन्त्दा 
बढी िा १७ ममटर भन्त्दा अग्ला सिंरचना तनमााण गना अनुमतत प्रदान गना सफकनेछ । 
यी आर्धकाररक तनकायहरुबाट अग्ला सिंरचना तनमााण गना सफकने स्थान नतोफकए 
सम्म १७ मीटर भन्त्दा अग्ला भिनको नक्सा पास हुने  छैन । साथ ैखानी तथा 
भूगभा विभागले नेपाल राजपरमा प्रकामशत गरी तनषेध गरेका क्षेरमा भिन तनमााण 
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गने  पाइने छैन ्।खानी तथा भू-गभा बबभागको अर्िम स्िीकृती नमलइ ३० degree  
भन्त्दा बढी मभरालो जममनमा भिन तनमााण स्िीकृतत प्रदान गना पाईने छैन ।  

१४.८ अब उप्रान्त्त आिासीय प्रयोजनको लार्ग तनमााण हुने भिनहरुमा सटर तथा पसल 
राख्न पाइने छैन । यहद कसैले सटर पसल राखी भिन तनमााणको स्िीकृतत मलएमा 
सो भिनलाई स्ितिः ब्यापाररक भिन मातननेछ । साथ ै६ मीटर भन्त्दा कम चौडाइको 
सडकको पहँुच भएको भिनमा सटर राख्न पाइने छैन  र सटर राख्दा कजम्तमा २ 
मीटरको सेटब्याक छोडनु पनेछ । आिासीय प्रयोजनका लार्ग तनमााण हुने भिन िा 
सोको केही अिंश व्यापाररक प्रयोजनमा रहेमा सो भिन सम्पूणालाई स्ितिः व्यापाररक 
भिन मातननेछ। तर योजनाबद्ध आिासीञ क्षेरमा कुनै पतन भिनलाई व्यापाररक 
प्रयोजनमा ल्याउन पाईने छैन । 

१४.९ नगरपामलका क्षेर र नक्सा पासको प्रािधान रहेको गा.वि.स. मा तनमााण भएका तर 
तनमााण मापदण्ड एिंि भिन सिंहहता पालन नगरेका क र ख िगाका भिनको हकमा 
मापदण्ड विपरीत सिंरचनालाई स्थानीय स्िायत्त शासन  नको प्रािधान अनुसार  
स्थानीय तनकायहरुले पूणा िा आिंमशक रुपमा भत्काउन लगाउने िा भत्काउन 
सक्नेछन।् घरको स्िाममत्िकतााले अटेर गरी स्थानीय तनकाय आफैं ले भत्काउनु 
परेमा भत्काउन लाग्ने खचा सम्बजन्त्धत स्िाममत्िकताािाट सरकारी बाँफक सरह बबगो 
सहहत असुल उपर गनुा पनेछ। ।  साथ ै  स्थानीय तनकायहरुले यसरी  भिन 
तनमााण मापदण्ड पालन नगने ऊक्त िगाका भिनहरुको स्िाममत्ि कतााको  नाम 
सहहत  वििरण  आफ्नो website मा सािाजतनक गनुा पनेछ । 

१४.१० नगरपामलका क्षेर र नक्सा पासको प्रािधान रहेको गाउँ विकास सममततहरुमा  
मापदण्ड विपररत तनमााण भएका र् र घ िगाका सिंरचनालाई समेत  सम्बजन्त्धत 
स्थातनय तनकायले स्थानीय स्िायत्त शासन  नको प्रािधान अनुसार पूणा िा आिंमशक 
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रुपमा भत्काउन लगाउने िा भत्काउन सक्नेछ।। घरको स्िाममत्िकतााले अटेर गरी 
स्थानीय तनकाय आफैं ले भत्काउनु परेमा भत्काउन लाग्ने खचा सम्बजन्त्धत 
स्िाममत्िकताािाट सरकारी बाँफक सरह बबगो सहहत असुल उपर गनुा पनेछ।  

१४.११ साविक बस्तीहरुका साना बाटाहरुमा समेत  म्बलेुन्त्स िा  दमकल पुग्न सक्ने गरी 
कजम्तमा ४ मीटर हुने गरी स्थानीय तनकायले बाटो विस्तार गनुा पनेछ । तर 
 ततहामसक तथा पुराताजत्िक महत्िका स्थानमा भने सम्बजन्त्धत स्थानीय तनकायको 
पररषद्को तनणायबाट यस प्रािधानमा विशषे मापदण्ड तय गना सफकनेछ ।  

१४.१२ धेरै मातनसहरु जम्मा हुने स्थान जस्तै शैक्षक्षक सिंस्था, पाहटा प्यालेस, हजस्पटल, 
नमसर्िंङ्ग होम, बैंक तथा विवत्तय सिंस्था, मसनेमाहल, व्यापाररक कम्प्लेक्स, 
सुपरमाकेट, फुटसल जस्ता सिंरचना तनमााण गदाा  सम्बजन्त्धत स्थानीय तनकायबाट 
योजना अनुमतत (Planning Permit) मलएर मार नक्सा पासको प्रफिया अगाडी 
बढाउन पाईनेछ।  

१४.१३ सीमा पखााल तनमााण गदाा सम्बजन्त्धत तनकायले तोफक हदएको मापदण्ड अनुसार 
हुने गरी पखाालको उचाई बढीमा ४ फफट अग्लो गारो तनमााण र सो भन्त्दा मार्थ  
बढीमा ३ फफट जाली राख्न ेगरी स्िीकृत मलएर मार गनुापनेछ । सहरी सौन्त्दयााताको 
लार्ग सम्बजन्त्धत स्थानीय तनकायको पररषदले तोफकएको  क्षेरमा सीमा  पखााल 
लगाउन नपाउने  व्यिस्था कायम गने सक्नेछ। सरकारी िा कुटनीततक तनकाय, 
कारागार आहदले सुरक्षाको दृजष्टकोणले अग्लो पखााल लगाउनु पने भएमा सम्बजन्त्धत 
तनकाय/मन्त्रालयको मसफाररस सहहत सोको स्िक्चरल डडजाइन सहहत तनिेदन पेश 
गरेमा स्थानीय तनकायले यस्तो अग्लो पखााल लगाउन स्िीकृतत हदन सक्नेछ ।  

१४.१४ क, ख र र् िर्ाका भिनहरुको नक्सा पासको लार्ग नगरपामलका तथा गाँउ 
विकास सममततमा तनिेदन दताा गदाा भिनको स्िाममत्ि कतााले भिन तनमााणको 
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सुपरीिेक्षण गन ेप्राविर्धकसँग भएको सम्झौताको पर समेत समािेश गनुा पनेछ । 
यस्तो प्रविर्धकको योग्यता भिन  न २०५५ को दफा ११ (३) ले तोकेबमजजम हुन ु
पनेछ। यसरी तनयुक्त भएको प्राविर्धकले सिंम्झौता अनुसार काया नगराएको खण्डमा 
स्िाममत्िकतााले तुरुन्त्त गाबबस/नगरपामलकामा सूचना हदनु पनेछ र स्िाममत्िकतााले 
अको प्राविर्धक माफा त ्सुपरमभजन गराउन तनजसिंग सिंझौता गरी उक्त सिंझौतापर 
पेश गनुा पनेछ । सो नगरे सम्म सम्बजन्त्धत स्थानीय तनकायले तनमााण काया रोक्का  
गनुा पनेछ । डडजाइन र सुपरमभजन कायाको गुणस्तर तथा तनमााण प्रफियाको 
जजम्मेिारी डडजाइनर र सुपरभाइजरको हुनेछ । 

१४.१५ आर्थाक िषा २०७३/०७४ देखख नगरपामलका तथा तोफकएका नगरोन्त्मुख क्षेरमा 
भिनसिंहहता, भिन मापदन्त्ड र िातािरणमैरी स्थानीय शासनको प्रारुप सम्बन्त्धमा 
कजम्तमा पाँच हदने  आधारभूत तामलम मलई नगरपामलका , गाउँ विकास सममततमा  
सूचीकृत भएका तनमााण व्यिसातय (डकमी/कामलगढ/स्थानीय ठेकेदार) हरुले मार 
सुपररिेक्षणको लार्ग तनयुक्त भएको प्राविर्धकको रोहिरमा भिन स्िाममत्िकताासिंग 
द्िीपक्षीय सम्झौता गरी भिन तनमााण गना पाउनेछन ्। यस प्रयोजनको लार्ग नगर 
विकास प्रमशक्षण केन्त्द लगायत स्थानीय विकास प्रमशक्षण केन्त्र िा अन्त्य तामलमका 
सेिा प्रदायक सस्थालाई पररचालन गरी प्रमशक्षक तामलम सञ्चालन गरी सोको 
सहयोगमा हरेक नगरपामलकाहरुमा एििं तोफकएका नगरोन्त्मुख गाउँ विकास 
सममततहरुमा यस सम्बन्त्धी तामलमहरु सञ्चालन गनुा पनेछ। तनमााण व्यिसातयहरुले 
यस्तो तामलम पाउनको लार्ग आफुलाई पायक पने स्थानीय तनकायमा तनिेदन हदनु 
पनेछ ।   

१४.१६ काठमाण्डौ उपत्यकाको पुरानो सहरी क्षेरमा Urban Regeneration को अिधारणा 
अनुरुप सहरी विकास मन्त्रालयको स्िीकृततमा बस्ती विकासका लार्ग 
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नगरपामलकाहरुले विशषे व्यिस्था गना सक्नेछन ् । साथ ै नगरपामलकाहरुमा विज्ञ 
नभएमा सहरी विकास मन्त्रालयसँग प्राविर्धक सहयोग मलइ प्रचमलत काननू अनुसार 
हाउसपुमलङ र ल्याण्डपुमलङको कायािम सिंचालनमा ल्याउन सक्नेछन ्। घना सहरी 
क्षेरमा भिन एकीकृत गरी पूनिः तनमााण गदाा प्रस्तावित बाटोको चौडाई र कूल 
क्षेरफल, साविक बाटोको चौडाई  र कूल क्षेरफल भन्त्दा  कम नहुन ेगरी योजना 
प्रस्ताि स्िीकृत गनुा पनछे ।  

१४.१७ स्िास्थ्य सिंस्थाहरु जस्तै अस्पताल, नमसगं होम, स्िास्थ्य चौकी आहदले सो 
प्रयोजनका लार्ग भिन तनमााण गदाा  स्िास्थ्य  तथा जनसिंख्या मन्त्रालयले  
नीधाारण गरेको  सुरक्षा तथा अन्त्य  मापदन्त्ड अनुसार भए नभएको यफकन गरेर 
मार भिन तनमाणको अनुमतत प्रदान गनुा पनेछ।  तर स्थानीय तनकायकालार्ग 
जस्िकृत मापदन्त्डभन्त्दा लर्चलो हुने गरी उक्त तनकायले मापदन्त्ड तनधाारण गरेमा 
यही मापदन्त्ड कायम हुनेछ। 

१४.१८ शैक्षक्षक सिंस्थाहरुको भिन तनमााण गदाा अन्त्य मापदन्त्डको अलािा  मशक्षा मन्त्रालयले 
तोफकहदएको मापदन्त्ड अनुसार भए नभएको यफकन गरेर मार भिन तनमााणको 
अनुमतत प्रदान गनुा पनछे। तर यो मापदन्त्डभन्त्दा लर्चलो हुने गरी उकत तनकायले 
मापदन्त्ड तनधाारण गरेमा यही मापदन्त्ड कायम हुनेछ। 

१४.१९ प्राचीन स्मारक सिंरक्षण  न, २०१३ लागु हुने क्षेरमा पुरातत्ि विभागको समेत 
सहमतत प्राप्त गरेको भिन तनमााण प्रस्तािलाई स्िीकृतत हदनु पनेछ ।  

१४.२० अब उप्रान्त्त तनमााण हुने क र  ख िर्ाका भिनहरुले  बषााद्को पानी सोझै ढलमा 
नममसाई Rain Water Harvesting को प्रिर्ध अप्नाई जममनमूतन पानी पठाउने र  
जममनले सोस्न नसक्न े पानी मार ढलमा पठाउने व्यिस्था गनुा पनेछ।  यस्तो 
व्यिस्था नगरे सम्म भिन तनमााण सम्पन्त्न प्रमाणपर प्राप्त गना सक्ने  छैनन।् तर 
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स्थानीय तनकायको पररषदको तनणायबाट सबै िगाका भिनमा यो व्यव्स्था लागू गना 
यस प्रािधानले बाधा पुग्ने छैन।  

१४.२१ कुनै पतन भिनमा सम्बजन्त्धत गाउँ विकास सममतत िा नगरपामलकाको बोडा बैठकको 
स्िीकृतत बबना होडडगं बोडा, टािर, एन्त्टेना राख्न पाईने छैन। स्थानीय तनकायले पतन 
यस्तो स्िीकृतत हदिंदा सो जडान भएको उपकरणको कारणले भिनको सिंरचना िा  
सुरक्षामा कुनै प्रततकूल असर नपने कुरा   सम्बजन्त्धत प्राविर्धकबाट प्रमाखणत गरी 
सुतनजश्चत  गराएर मार सो  सिंरचना राख्न ेस्िीकृतत हदनु सक्नेछ। 

१४.२२ नगर क्षेरमा सािाजतनक यातायात चल्ने मूल सडक फकनारामा रहेका भिनहरुले  
तनमााण अिर्ध सफकएपतछ नगरको सहरी सौन्त्दयातामा प्रततकूल असर पनगेरी भिन 
तनमााण गदाा मसमेन्त्ट प्लास्टर मार गरेर त्यसै राख्न पाउने छैनन ् र सहरी 
सौन्त्दयालाई प्रततकूल नपने गरी फफतनमसङ गनुापनेछ। साथ ै तनमााण अिर्ध 
सफकएपतछ भिनको छतमा वपल्लर ठडयाइ राख्न पाईने छैन। यसरी राखेमा उक्त 
वपल्लर भत्काउन लगाउनु पनेछ। यस प्रयोजनका लार्ग चालू आिको हकमा 
स्थानीय तनकायले तनजश्चत समय-मसमा तोफक घर धनीलाई मौका प्रदान गने  
पनेछ।  

१४.२३ नगरपामलका तथा गाउँ विकास सममततहरुले  आफ्नो पररषद्को तनणायबाट  तनजश्चत 
टोल िा िडामा भिन सिंहहता तथा यस मापदण्डको पररर्धमभर रही  तोफकएको रिंग 
र डडजायन,  ढाँचा, तल्ला र  आकारका भिनहरुमार  तनमााण गनुा पने मापदन्त्ड 
तनमााण गरी एकरुपता कायम गना सक्ने छन।्सािाजतनक भिनमा रिंगहरु प्रयोग गदाा 
सहरी विकास मन्त्रालयबाट स्िीकृत गररएको सािाजतनक भिनमा प्रयोग हुने रिंग 
सम्बन्त्धी तनदेमशका २०६९ बमोजजम रिंगहरु प्रयोगमा ल्याउनु पनैछ।  
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१४.२४ यस मागादशानमा अन्त्यर  जुनसुकै कुरा लेखखएतापतन  विमानस्थल आसपास तनमााण 
हुने भिनहरु हिाई उड्डयन प्रार्धकरणले तोकेको मापदन्त्डको प्रततकूल हुने गरी 
तनमााण गना पाइने  छैन। साथ ै विमानस्थलको सीमा (एयरपोटा मभरका रनिे 
लगायतका पूिााधारलाई सिंरक्षण गना घेरी लगाईएको तारबार) बाट ५०० ममटर 
आसपासमा १७ ममटर भन्त्दा अग्ला भिन तनमााण गनुा परेमा हिाई उड्डयन 
प्रार्धकरणको सहमतत मलई तनमांण अनुमतत प्रदान गना सफकनेछ।  

१४.२५ अपाटामेन्त्ट तथा सिंयुक्त आिासका भिन तथा सवपिंग कम्प्लेक्स, व्यापाररक महल , 
डडपाटामेन्त्ट स्टोर आहद ठूला  भिनको नक्सा पास गदाा Emergency Response Plan 

समेत नक्साका साथ पेश गनुा पनेछ।  
१४.२६ ख र र् िगाका भिनको हकमा तनमााण अिर्ध सफकएपतछ तला थपका लार्ग भिन 

तनमााण अनुमतत माग गररएमा  ख िर्ाको पाँच तला िा १७ ममटर भन्त्दा बढीको 
हकमा Structural Engineer  बाट र सो भन्त्दा कम तथा र् िर्ाको हकमा नेपाल 
ईजन्त्जतनतयङ काउजन्त्सलमा दताा भएको मसमभल ईजन्त्जनयरबाट सो भिन तला थप 
गना उपयुक्त छ भनी प्रमाखणत गरेर मार ै तला थपको अनुमतत प्रदान गनुा पनेछ ।  

१४.२७ स्थानीय तनकायहरुले स्िीकृत मापदन्त्डको पररर्धमा रही  कारणबस स्िीकृतत प्रदान 
गररएको अबर्धमभर  तनमााण काया सम्पन्त्न हुन नसकेमा तोफकएको अिर्धमभर  
भिनको जतत भागको तनमााण काया सम्पन्त्न भएको छ सो को तनमााण सम्पन्त्नताको 
प्रमाणपर प्रदान गना सक्नेछन।् यसरी प्रमाण पर मलएपातछ थप तनमााण गना पूनिः 
अनुमतत मलनु पनेछ। 

१४.२८ मभरालो जममनमा भिन तनमााणको डडजाईन गदाा सुरक्षा सम्बन्त्धी ध्यान पुर ्ायाइ भिन 
तनमााण गनुापनेछ र स्थानीय तनकायले सो प्रस्ताि दताा गनुा अतघ परीक्षण गरी पेश 
गनुा पनेछ ।  
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१४.२९ सािाजतनक िा तनजी कुनै पतन प्रकारको पोखरी, ताल, तलयैा मासेर भिन तनमााण 
गना पाईने छैन । साथै पानीको मुहानलाई असर पने गरी कुनै प्रकारको सिंरचना 
तनमााण गना पाईने छैन।  

१४.३० नदी उकासबाट आएको जमीनमा कूनै सािाजतनक सडक र सािाजतनक ढल देखख 
बाहेकका  सिंरचना तनमााण गना पाईने छैन। यस्तो जममन स्ितिः हररत क्षेर घोषणा 
हुनेछ र उक्त क्षेरमा बनस्पतत बबभाग िा बनमन्त्रालयले मसफाररश गरे अनुसारका 
बोटबबरुिा रोपी हररयाली कायम गनुा पनेछ।   

१४.३१ अब तनमााण हुने सडकको कुनै पतन बाटोको न्त्यूनतम चौडाई ६ मी. हुनु पनेछ र नापी 
तथा मालपोत कायाालयहरुलाई सोही बममजजमले स्रेस्ता, नक्सा तथा अमभलेखहरुमा 
बाटो कायम गरी यस व्यिस्थाको कायान्त्ियन गना लेखख पठाउनु पनेछ। । यस्ता 
बाटोमा भिन तनमााण स्िीकृत हदिंदा केन्त्रबाट  कजम्तमा ३ मीटर सडकको 
क्षेरार्धकार (RoW)  र सडक क्षेरार्धकार मसमाबाट १.५  मीटर सेट ब्याक छाडरे 
मार  तनमााण स्िीकृतत हदनु पनेछ । तर हहमाली/पहाडी जजल्लाका उपत्यका (valley) 
एििं समथल भू-भाग देखख बाहेकका मभरालो क्षेरमा प्राविर्धकरुपमा उक्त ६ ममटर 
चौडाई कायम गना सम्भि नभएमा प्राविर्धकको प्रततिेदनको आधारमा सम्बजन्त्धत 
स्थानीय तनकायको पररषद्को तनणायबाट ४ ममटरमा नघट्ने गरी तनधाारण गने 
सक्नेछ।    

१४.३२ भिनको जप्लन्त्थको उचाई िाटोको अर्धकार क्षेर तथा तोफकएको सेटबयाकलाई हानी 
नपुग्न ेगरी राख्न ुपनेछ । सडकको अर्धकार क्षेर अततिमण गरी खडुफकला, र ्ायाम्प 
आहद राखखएमा भिन तनमााण सम्पन्त्न प्रमाणपर हदन सफकने छैन ।  

१४.३३ भिनमा १ मीटर भन्त्दा लामो छज्जा िा िादाली तनमााण गनुा परेमा नक्सा पास 
तनिेदन साथ सोको समेत स्िक्चरल डडजाइन पेश गनुा पनेछ । सडकको क्षेरार्धकार 
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र सेटब्याक क्षेरमा पने गरी छज्जा , बादाली िा टप िा अन्त्य कुनै सिंरचना तनमााण 
गना पाईने छैन। 

१४.३४ भिन सिंहहता २०६० अनुसारको भिन तनमााण गदाा जग्गाको साँधसीमानािाट न्त्यूनतम 
१ मीटर छोडरे मार भिनको आइसोलेटेड वपलर जग (Isolated Column Footing) 
तथा भारिहन गाहो तनमााण गना पाइनेछ । तर तोफकएका पुराना तथा घना 
आिामसय बस्तीका आिामसय घरमा सिंयुक्त वपलर (Combined Column Footing) 
लगायतका इजन्त्जतनयररङ प्रविर्ध प्रयोग गरर गना बाधा पनेछैन ।  

१४.३५ यस मागा दशानको मातहातमा रही स्थानीय तनकायको पररषद्ले आफ्नो क्षेरार्धकार 
मभर मापदण्ड स्िीकृत गरी लागू गदाा तोफकएको प्राविर्धक सममततको मसफाररस र 
मन्त्रालयको सहमततमा आिश्यकता अनुसार FAR कायम गना सक्नेछ । स्थानीय 
तनकायको पररषद्ले तनजश्चत  क्षेरमा तनजश्चत तला र आकार-प्रकारका भिनहरुमार 
तनमााण गना पाउने व्यिस्था लागु गना सक्नेछ। अको तनणाय नभएसम्म साविक 
बमोजजमको FAR कायम हुनेछ । 

१४.३६ नगरपामलका क्षेरमा सडक सम्बन्त्धी  न लगायत प्रचमलत कानूनले तोकेमा सोही 
अनुसार र सो नभएमा नगर यातायात गुरुयोजनाले तनधाारण गरे अनुरुप सेटब्याक 
कायम हुनेछ।  तर नगरपामलकाले  यस्तो सेटब्याक  सडक फकनारबाट १.५ ममटर 
भन्त्दा कम हुने गरी तनधाारण गने  छैन। 

१४.३७ जग्गा उपयोग प्रततशतिः आिासीय भिनकालार्ग  २५० िगाममटर सम्म क्षेरफल भएको  
घडरेीको ७०  प्रततशत  र सो भन्त्दा बढी  क्षेरफल भएको घडरेीको ६० प्रततशत 
भन्त्दा बढी भिनको भूइतलाले चर्चाने क्षेरफल नहुने गरी स्िीकृतत हदनु पनेछ।  
सरकारी, अधा-सरकारी  सािाजतनक भिनहरुलाई भिन तनमााण स्िीकृतत हदिंदा 
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भिनको भूइतलाले चर्चाने क्षेरफल  जग्गाको क्षेरफलको  ५० प्रततशत भन्त्दा बढी 
नहुने गरी हदनु पनेछ।  

१४.३८ नयाँ बाटोको घुजम्त िा मोडको न्त्यनूतम अधाव्यास बाटोको चौडाई भन्त्दा २०% ले बढी 
चौडा भएको हुनु पनेछ। 

१४.३९  जततसुकै तलाका सािाजतनक र क िगाका भिन तथा  ख िगाका  पाँच तला िा १७ 
ममटर भन्त्दा अग्ला िा दशहजार िगाफफट भन्त्दा ठूला सबै भिन तनमााण गना सहरी 
विकास िा सङ्घीय माममला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जारी गरेको माटो 
परीक्षण तनदेमशका अनुसार माटो परीक्षन गनुा पनछे।  

१४.४० अब उप्रान्त्त न्त्यूनतम १ तल्लाको पूणा िा आमशिंक तनमााण सम्पन्त्न प्रमाण पर 
मलएका भिनलाई मार पानी, विजुली, टेमलफोन आहद सािाजतनक उपयोर्गताका 
सेिाहरु जोड्न मसफाररश गना सफकने छ । 

१४.४१ नापी नक्शा तथा स्रेस्तामा बाटो कायम नभएको सािाजतनक जग्गालाई बाटो देखाई 
नक्शा पास गना पाईने छैन ।  

१४.४२ भिनहरुको Structural Analysis Report मा कजम्तमा Structural Engineer िा स्टक्चरल 
डडजाईनमा अनुभि भएको  Civil Engineer ले प्रमाखणत गनुापनेछ । 

१४.४३ साविकमा लागु भएका मापदण्डलाई खकुुलो पानेगरी मापदण्ड पररितान गना पाईन े
छैन । 

१४.४४ नक्सा पास गदाा सेजप्टक ट्याङकको व्यािस्था सहहतको नक्सा पास गनुापनेछ । 
१४.४५ गा.वि.स.ले आफ्नो स्रोतबाट प्राविर्धक जनशजक्त व्यिस्था गना नसकेमा जज.वि.स.ले 

आफ्नो स्रोतबाट िा िैकजल्पक स्रोतबाट प्राविर्धक जनशजक्तको व्यिस्था ममलाई यस 
मागादशान कायाान्त्ियनमा सहयोग गनुापनेछ । 
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