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sfo{ljlwsf] gfd M तिलोत्तमा नगरपातलकाको संयकु्त आवास भवन र सामूहिक 
आवास भवन सम्बन्धी काययहवतध, २०७७ 

 

प्रस्िावना : संयकु्त आवास भवन र सामूहिक आवास भवन तनमायण स्वीकृिी िथा 
अनगुमन काययलाई व्यवस्स्थि बनाउन वाञ्छनीय भएकोले तिलोत्तमा नगरपातलका 
नगरकाययपातलका कायायलयले यो काययहवतध बनाइ लागू गरेको छ । 

पररच्छेद 1 

प्रारस्म्भक 

1. संस्िप्त नाम र प्रारम्भ :-  

(१)  यस काययहवतधको नाम "तिलोत्तमा नगरपातलकाको संयकु्त आवास भवन 
र सामूहिक आवास भवन सम्बन्धी काययहवतध, २०७७" रिेको छ। 

(२)  यो काययहवतध तिलोत्तमा नगरपातलकाको काययपातलकाबाट स्वीकृि भएको 
तमतिदेस्ि प्रारम्भ िनुेछ।  

२.  पररभाषााः हवषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययहवतधमा,- 
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 (क) "मन्रालय" भन्नाले शिरी हवकास मन्रालय संझन ुपछय। 

 (ि) "हवभाग" भन्नाले शिरी हवकास िथा भवन तनमायण हवभाग संझन ु
  पछय। 

(ग)  "अन्य तनकाय" भन्नाले संयकु्त आवासको स्वातमत्वका सम्बन्धमा गररने 
कुनै  कामका सम्बन्धमा कुनै तनकायको स्वीकृति तलन ुपने गरी नेपाल 
कानूनले कुनै तनकाय िोकेको रिेछ भने त्यस्िो तनकाय संझन ुपछय। 

(घ)  नगरपातलका भन्नाले तिलोत्तमा नगरपातलका कायायलय   सम्झनपुदयछ । 

(ङ) काययपातलका भन्नाले तिलोत्तमा नगरकाययपातलका सम्झनपुदयछ । 

(च) "नगर प्रमिु" भन्नाले तिलोत्तमा नगरपातलकाको नगर प्रमिु भन्ने 
सम्झनपुदयछ। 

(छ) "नगर उप-प्रमिु" भन्नाले तिलोत्तमानगरपातलकाको नगर उप-प्रमिु भन्ने 
सम्झनपुदयछ । 

(ज) "प्रमिु प्रशासहकय अतधकृि" भन्नाले तिलोत्तमा नगरपातलकाको प्रमिु 
प्रशासहकय अतधकृि सम्झनपुदयछ । 

(झ) सम्बस्न्धि शािा  भन्नाले तिलोत्तमा नगरपातलकाको घर नक्शा सम्बन्धी 
कायय गने शािा सम्झन ुपदयछ । 

(ञ) "काययहवतध" भन्नाले "तिलोत्तमा नगरपातलकाको संयकु्त आवास र 
सामूहिक आवास भवन तनमायण सम्बन्धी काययहवतध, २०७७" संझन ु
पछय। 

(ट) "भवन" भन्नाले संयकु्त आवास भवन वा सामूहिक आवास भवन वा दवैु 
भन्ने सम्झन ुपदयछ । 

 
 

पररच्छेद २ 

तनमायण स्वीकृति 

 

३.  संयकु्त िथा सामूहिक आवास भवन तनमायण स्वीकृति ददने सम्बन्धी प्रहियााः  

(१) संयकु्त िथा सामूहिक आवास भवन तनमायण र संचालन गनय चािन े
संस्थापक, संगदिि संस्थाले तनमायण स्वीकृतिको लातग िोहकए 
बमोस्जमको दरिास्ि फाराम भरी संयकु्त आवास र सामूहिक आवास 
भवनको अवधारणा, नक्सा, जग्गाधनी प्रमाणपरको प्रमास्णि प्रतितलहप, 
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हकत्ता नम्बर स्पष्ट देस्िने नापी नक्साको सक्कल सहिि अनसूुची 1 मा 
उल्लेस्िि कागजाििरु संलग्न गरर नगरपातलकामा तनवेदन ददन ु
पनेछ। यसरी संयकु्त आवास भवन र सामूहिक आवास भवन तनमायण 
गने जग्गा संगदिि संस्था, संस्थापकको नाममा दिाय कायम भएको िनु ु
पनेछ।  

(२) उपयुयक्त अनसुारको दरिास्ि फाराममा संस्थापकले सम्पूणय हववरणिरु 
भरी संयकु्त आवासको स्वातमत्व सम्बन्धी तनयमावली, २०६० िथा 
उपदफा (१) मा उस्ल्लस्िि नक्सा िथा कागजपरिरु समेि संलग्न 
रास्ि पााँच (5) प्रति आवास योजना ियार गरी नगरपातलका 
कायायलयमा दिाय गराउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम दिाय िनु आएका दरिास्ि फाराम, नक्सा र 
कागजाििरु िथा आवास योजना दरुुस्ि पूणय भए नभएको नगरपातलका 
कायायलयको सम्बस्न्धि शािाबाट जााँच गररनेछ। कुनै हववरण वा 
कागजाि छुट भएको देस्िएमा सोको व्यिोरा कारवािी फाराममा 
जनाइनेछ र नपगु कागजाििरु तनवेदकसाँग माग गररनेछ।  

   

(4) संस्थापकबाट पेश भएका प्रस्िाविरु प्रारस्म्भक छानहवनका लातग 
आवश्यक नक्सा िथा कागजािसहिि दफा 4 बमोस्जमको प्राहवतधक 
सतमतिमा पिाइनेछ। सतमतिले तनमायणस्थलको तनरीिण र अवलोकन 
समेि गरी भवन ऐन, २०५५ र संयकु्त आवासको स्वातमत्व सम्बन्धी 
ऐन, 2054 अनसुार भवनको तनमायण सम्बन्धी मापदण्डमा भएका 
प्रावधानिरुको पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा आवश्यकिा परेमा 
हवज्ञिरुको समेि सियोग तलई परीिण गनेछ ।  

 

(5) दफा (4) बमोस्जम प्राहवतधक सतमतिले छानहवन गरर मापदण्ड पगेुको 
प्रस्िावको िकमा योजना स्वीकृतिको प्रकृयाका लातग रायसहििको 
छानहवन प्रतिवेदन सहिि नक्सा िथा कागजाििरु प्रमिु प्रशासकीय 
अतधकृि समि पेश गनेछ ।प्रमिु प्रशासकीय अतधकृिले सतमतिबाट 
पेश भएका कागजाि िथा प्रतिवेदन उपर थप राय ददन आवश्यक भए 
सो समेि उल्लेि गरर स्वीकृिीको लातग नगर प्रमिु समि पेश 
गनुयपनेछ । 
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(6) नगर प्रमिुबाट  प्रस्िाव स्वीकृि भएपतछ कायायलयको सम्बस्न्धि 
शािाले आवश्यक प्रकृया अगातड बढाउनेछ। यदद संस्थापकको प्रस्िाव 
स्वीकृि िनु नसकेमा स्वीकृि िनु नसक्नकुो कारणसहििको जानकारी 
नगरपातलकाले 7 (साि) ददन तभर सम्बस्न्धि व्यस्क्त वा  
संस्थापकलाई गराउन ुपनेछ। 

(7) मातथ जनुसकैु कुरा उल्लेि भएपतन १० (दश) आवास एइकाईसम्म 
रिने संयकु्त आवास भवन तनमायण गनयका लातग यस काययहवतध बमोस्जम 
योजना अनमुति िथा स्वीकृति तलन आवश्यक पने छैन।िर 
नगरपातलकाको सडक िथा भवन तनमायण मापदण्ड बमोस्जमको प्रकृया 
भन ेपरुा गरेको िनुपुनेछ । 

(8) सम्वस्न्धि तनकायबाट हकत्ता काट भई नआएको अवस्थामा सामहुिक 
भवन तनमायण अनमुिी ददाँदा प्लातनङ्ग गनय िोस्जएको हकत्ता नं. र अस्थाई 
प्लट नं. अनसुार मापदण्ड चेक जााँच गरर तनमायण स्वीकृिी ददईनेछ 
।िर तनमायण सम्पन्न प्रमाण पर तलनअुस्घ सम्वस्न्धि तनकायबाट 
हकत्ताकाट भई आएको िनुपुनेछ । 

(9) भवन तनमायणको सम्पन्न प्रमाण पर ददाँदा संस्थापकले पेश गरेको भवन 
तनमायण संख्या मध्ये 85 प्रतिशि भवनिरु तनमायण सम्पन्न भईसके 
पश्चाि मापदण्ड बमोस्जमको सडक कालोपरे, हवद्यिु पोल िथा नालीको 
तनमायण पूणयरुपमा भईनसकेको अवस्थामा समेि तनमायण सम्पन्न भएका 
भवनिरुलाई तनमायण सम्पन्न प्रमाणपर ददन सहकनेछ िर बााँकी 15 
प्रतिशि भवनिरु िरुको तनमायण सम्पन्न प्रमाणपर तलनअुस्घ मापदण्ड 
बमोस्जमको सडक कालोपरे, हवद्यिु पोल िथा नालीको तनमायण 
पूणयरुपमा सम्पन्न गनुयपनेछ ।   

4.  प्राहवतधक सतमतिको गिनाः  

1) पेश िनु आएका प्रस्िावउपर छानहवन गनय नगरपातलकामा 
देिायबमोस्जमको प्राहवतधक सतमति रिनेछ । 

  पूवायधार हवकास सतमतिको संयोजक   - संयोजक 

  नगरपातलकाको योजना शािाको प्राहवतधक प्रमिु  - सदस्य 

  नगरपातलकाको स्टरक्चरल इस्न्जतनयर   - सदस्य 

  नगरपातलकाको वािावरण सम्वन्धी िेने इस्न्जतनयर  - सदस्य 
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  नगरपातलकाको घर/नक्शा शािाको इस्न्जतनयर  - सदस्य सस्चव 

(2) सतमतिले आवश्यकिाअनसुार वैिकमा अन्य व्यस्क्तिरुलाई आमन्रण 
गनय सक्नेछ । 

(3) सतमतिको वैिकको काययहवतध सतमति आफैले तनधायरण गरे बमोस्जम 
िनुेछ । 

 

५. प्रारस्म्भक वािावरणीय परीिण (Initial Environmental Examination -  

(IEE)) सम्बन्धी प्रहियााः  नगर प्रमिुबाट योजना स्वीकृति प्राप्त गरेपतछ 
वािावरण संरिण ऐन, 2076 को दफा 3 को उपदफा (1) को 
प्रयोजनको लातग संस्थापकले  वािावरण संरिण तनयमावली, २०77 
अनसूुची 2 को िण्ड (ङ) मा उस्ल्लस्िि देिायका प्रस्िाविरुको िकमा 
प्रारस्म्भक वािावरणीय परीिण प्रतिवेदन स्वीकृतिको लातग नगरपातलका 
कायायलयमा पेश गनुयपनेछ।यसरी पेश िनु आएको प्रतिवेदन नगरपातलकाले 
प्रदेश नं. 5 को उद्योग, पययटन वन िथा वािावरण मन्रालयमा पिाई 
स्वीकृि गराउनपुनेछ ।  

 

आवास, भवन िथा शिरी हवकास िरे 

 

देिायाः 
1. ५,००० भन्दा बढी १०,000 वगयतमटर िेरेफलसम्मको Built up 

Area  वा Floor Area आवासीय, व्यवसायीक वा आवासीय र 
व्यवसायीक दवैु प्रकृति भएको संयकु्त भवन तनमायण गने, 

2. १,००० देस्ि २,००० जनासम्म एकैपटक आगमन िथा तनगमन िनुे 
तसनेमा िल, तथएटर, सामदुाहयक भवन, रङ्गशाला, कन्सटयिल, स्पोटयस 
कम्प्लेक्स तनमायण गने, 

3. १.५ तबघा देस्ि 7.5 तबघा सम्मको िेरमा आवास हवकास गने, 
4.  १५ तबघादेस्ि १५० तबघा सम्मको जग्गा हवकास आयोजना सञ्चालन 

गने। 

5. 7.5 तबघा भन्दा मातथ Hard Surface Pavement (जस्िै- Dry Port, Bus 

Park, Parking Lot आदद) तनमायण गने, 
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6. २०,००० घन तमटरभन्दा मातथ माटो पनेु िथा माटो काटी Site 

Develop गने, 
7. १1 िल्ला वा २५ तमटरभन्दा मातथ १६ िल्ला वा ५० तमटरसम्मका 

उचाई भएका भवन तनमायण गने, 
8. 10,000 देस्ि 20,000 तलटरसम्म दैतनक पानीको प्रयोग िनुे भवन 

तनमायण िथा सञ्चालन गने, 
 

६. वािावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (Environmental Impact Assessment 

(EIA))सम्बन्धी प्रहियााः नगर प्रमिुबाट योजना स्वीकृति प्राप्त गरेपतछ 
वािावरण संरिण ऐन, 2076 को दफा 3 को उपदफा (1) को 
प्रयोजनको लातग संस्थापकले  वािावरण संरिण तनयमावली, २०77 
अनसूुची 3 को िण्ड (ङ) मा उस्ल्लस्िि देिायका प्रस्िाविरुको िकमा 
वािावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिको लातग नगरपातलका 
कायायलयमा पेश गनुयपनेछ।यसरी पेश िनु आएको प्रतिवेदन नगरपातलकाले 
प्रदेश नं. 5 को उद्योग, पययटन वन िथा वािावरण मन्रालयमा पिाई 
स्वीकृि गराउनपुनेछ । 

 

आवास, भवन िथा बस्िी हवकास र शिरी हवकास िरे 

देिायाः 
1. १०,००० वगयतमटर िेरफलभन्दा बढीको Built Up Area वा Floor 

Area भएको आवासीय, व्यवसायीक वा आवासीय र व्यवसायीक दवैु 
प्रकृति भएको संयकु्त भवन तनमायण  गने, 

2. २,००० जनाभन्दा बढी एकै पटक आगमन िथा तनगमन िनुे तसनेमा 
िल, तथएटर, सामदुाहयक भवन, रंगशाला, कन्सटयिल, स्पोटयस 
कम्प्लेक्स तनमायण गने, 

3. 7.5 तबघा भन्दा बढी बढी िेरमा आवास हवकास गने, 
4. १५० तबघा भन्दा बहढको जग्गा आयोजना सञ्चालन गने, 
5. १६ िला वा ५० तम. भन्दा बहढ उचाई भएका भवन तनमायण गने, 
6. 20,000 तलटर भन्दा बढी दैतनक पानीको प्रयोग िनुे भवन तनमायण 

िथा सञ्चालन गने, 
7. कृहषयोग्य भतूममा शिरीकरण गने ।  
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७. अन्य तनकायको सिमति िथा स्वीकृति सम्बन्धी प्रहियााः   

(1) भवन तनमायण र संचालनको लातग ददईने तनवेदनिरु उपर छानहवन गरी 
यस काययहवतध अनसुार अन्य तनकायिरुसाँग सिमिी तलने, 
कामकारबािरीको समन्वय गने मूल दाहयत्व नगरपातलका कायायलयको 
िनुेछ । नगरपातलका कायायलयले आवश्यकिा अनसुार अन्य तनकायमा 
आवश्यक कागजाििरु संलग्न रािी स्वीकृतिका लातग पिाउन 
सक्नेछ।  

 िर प्रचतलि कानून बमोस्जम सम्बस्न्धि तनकायको कानूनले िोकेको 
मापदण्ड बमोस्जमका शियिरु पूरा गनुयपने दाहयत्व भने संस्थापकमा नै 
िनुेछ। 

(2) नगरपातलका कायायलयले संयकु्त आवास भवनको अतधकिम बनाउन 
पाउने उचाई एहकनको लातग आवश्यक पने भएमा नेपाल नागररक 
उड्डयन प्रातधकरण, िानेपानी व्यवस्था िथा िानेपानी वोररङको लातग 
िानेपानी व्यवस्थापन बोडय/नेपाल िानेपानी संस्थान वा कुन ैपतन अन्य 
तनकायको सिमति, अनमुति िथा स्वीकृतिका लातग पेश गनुय पनेछ । 

(3) उपदफा (2) बमोस्जमका तनकायबाट सिमति, अनमुति िथा स्वीकृति 
प्राप्त भएपतछ नगर प्रमिुले िीस ददनतभर संयकु्त आवास भवन 
तनमायणको तनमायण स्वीकृति प्रदान गनुय पनेछ। यसरी नगर प्रमिुबाट 
स्वीकृति प्राप्त गरेपतछ नगरपातलका कायायलयलयले स्थानीय सरकार 
संचालन ऐन २०74 िथा अन्य प्रचतलि कानून बमोस्जम संयकु्त 
आवास भवनको नक्सापास लगायिका प्रकृयाका लातग कारवािी अगाडी 
बढाउनपुनेछ । 

 

पररच्छेद ३ 

अनगुमन सम्बन्धी प्रहियााः 
८. संयकु्त आवास भवन तनमायणको अनगुमन सम्बन्धी प्रहियााः  

 (१)  संयकु्त आवास भवनिरुको तनमायण गने संस्थापकले संयकु्त आवास भवन 
गणुस्िरयकु्त बनाउने स्जम्मेवारी आफैले तलन ु पनेछ। सम्बस्न्धि 
संस्थापकले मातसक रुपमा Quality Assurance सम्बन्धी तनम्न 
बमोस्जमका कागजाििरु अतनवायय रुपमा संलग्न रािी अनगुमनको 
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लातग नगरपातलका कायायलयमा पेश गनुय पनेछ। संस्थापकले तनमायण 
सम्पन्न नभएसम्म भवनको िरेक िल्ला ढलान गनुयपवुय  तसमने्ट, छड, 
तगट्टी, वालवुा, कंहिट क्यूब लगायिका Quality Assurance परीिण 
प्रतिवेदनिरु संलग्न रािी संयकु्त आवास भवन तनमायण गरी संचालन 
गनय स्वीकृति ददइएको परको शिय बमोस्जम तनमायण काययको तनयतमि 
रुपमा प्रगति प्रतिवेदन नगरपातलका कायायलयमा पेश गरी समय 
समयमा सपुरीवेिण समेि गराउन ुपनेछ। तनमायण शरुु भएपतछ भतूमगि 
िल्लादेस्ि िरेक िल्लाको ढलान गनुयभन्दा कम्िीमा साि ददन अगातड 
तलस्िि जानकारी गराई नगरपातलका कायायलयका प्राहवतधकबाट 
तनरीिण गराउन ु गनेछ। यसरी सपुरीवेिण िथा तनरीिण गररएको 
व्यिोरा सपुरीवेिकले तनरीिण पसु्स्िकामा जनाई िस्िािर समेि गरी 
सोको एकप्रति संस्थापकलाई समेि उपलब्ध गराउनपुनेछ। साथै 
नगरपातलकाबाट भएको स्थलगि तनरीिण लगायि समय समयमा 
ददइएका अन्य सझुाव एवं तनदेशनिरुको संस्थापकले पूणयरुपमा पालना 
गनुयपनेछ। 

• Quality Assurance Plan, 

• तसमेन्ट परीिण प्रतिवेदन, 
• छड (स्टील) परीिण प्रतिवेदन, 
• तगट्टी, वालवुा परीिण प्रतिवेदन, 
• कंहिट क्यबु परीिण प्रतिवेदन, 
• तनमायण काययको िस्वीरिरु, 
• िेस्रो पि हवमा (संयकु्त आवास भवनको), 
• तनमायण कायय िातलका (अद्यावतधक), 
• तडजाईन पररवियन भएको भए तडजाइनरको सिमति परको 

प्रतितलहप, 
• संस्थापक िथा नेपाल ईस्न्जतनयररङ्ग पररषदमा दिाय भएका 

तडजाइनर र सरुपरीवेिकबाट मातसक रुपमा गरेका काययको 
सम्बन्धमा प्रतिवद्धिा पर, 

• योजना स्वीकृतिमा उल्लेि भएका शियिरु कायायन्वयन गरररिेको 
व्यिोराको पर, 
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• अन्य तनकायको सिमति िथा स्वीकृतिमा उल्लेि भएका शियिरु 
कायायन्वयन गरररिेको व्यिोराको पर, 

• प्रारस्म्भक वािावरणीय परीिण प्रतिवेदन (IEE)/वािावरणीय प्रभाव 
मूल्यांकन प्रतिवेदन (EIA) मा प्रतिवद्धिा गरेका काययिरु सम्पन्न 
गरेको प्रगति हववरण, 

• As Built नक्सा (आवश्यकिा अनसुार), 
• अन्य आवश्यक परीिण प्रतिवेदन र हववरणिरु। 

 

(२) संस्थापकले तनमायण स्वीकृति प्राप्त गरे बमोस्जमको संयकु्त आवास भवन 
तनमायण सम्पन्न गरेपतछ नगरपातलका कायायलयमा तनवेदन पेश गरर कायय 
सम्पन्न प्रमाणपर तलन ु पनेछ। ।सामहुिक आवास भवन तनमायणको 
िकमा आंस्शक रुपमा छुट्टा छुटै्ट आवासको भवन तनमायण सम्पन्न प्रमाण 
पर ददन सहकनेछ । 

 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम तनवेदन प्राप्त भएपतछ स्वीकृति बमोस्जमको 
संयकु्त आवास भवन तनमायण सम्पन्न िथा सेवा सहुवधा उपलब्ध गरे 
नगरेको कुरा स्थलगि रुपमा जााँचबझु समेि गरी सो बमोस्जम गरेको 
पाइएमा तनवेदन प्राप्त भएको तमतिले ३० (िीस) ददनतभर नगरपातलका 
कायायलयले कायय सम्पन्न प्रमाणपर ददन ु पनेछ। स्वीकृति बमोस्जम 
भएको नपाइएमा नगरपातलका कायायलयले सो को कारण सहििको 
जानकारी संस्थापकलाई गराउन ुपनेछ।  

 

(४) संयकु्त आवास भवन तनमायणको गणुस्िर कायम भए नभएको परीिण 
गनय दफा ८ को उपदफा (१) मा उल्लेि भएका गणुस्िर परीिणका 
साथै तनमायण काययको गणुस्िर शंकास्पद देस्िएमा कसैबाट भवनको 
गणुस्िरको सम्बन्धमा गनुासो िथा उजूरी परेमा संस्थापकले 
आवश्यकिा अनसुार थप परीिण गरी सोको प्रतिवेदन समेि पेश गनुय 
पनेछ। यसरी परीिण गराउाँदा नगरपातलका कायायलयले िोकेको 
नगरपातलकाको प्राहवतधक कमयचारीको रोिवरमा गराउन ुपनेछ। यस्िो 
परीिणमा लाग्ने िचय सम्बस्न्धि संस्थापकले नै व्यिोनुय पनेछ। 
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9. संयकु्त आवास तनमायण संचालनको िेश्रो पिबाट गररन े अनगुमन सम्बन्धी 
प्रहियााः संयकु्त आवास भवन तनमायण गनय स्वीकृति ददएपतछ संस्थापकले 
स्वीकृि नक्सा, तडजाईन िथा भवन तनमायण गदाय पालना गनुय पने मापदण्ड, 
राहिय भवनसंहििा आदद पालना गरे वा नगरेको वा कायम गनुयपने गणुस्िर 
िथा संस्थापकले उपलब्ध गराउन प्रतिबद्धिा व्यक्त गरेको सेवा सहुवधा 
उपलब्ध गराए वा नगराएको हवषयको सपुरीबेिण नगरपातलका कायायलयको 
सूस्चमा दिाय भएका नेपाल ईस्न्जतनयररङ्ग पररषदमा दिायवाला ईस्न्जतनयर, 
आहकय टेक्ट िथा परामशयदािाबाट गराइनेछ। यसरी तनयकु्त भएको 
ईस्न्जतनयर/आहकय टेक्ट िथा परामशयदािाबाट िोहकएबमोस्जम तनयतमि रुपमा 
तनमायण काययको अनगुमन िथा सपुरीवेिण गरी तनरीिण प्रतिवेदन 
नगरपातलका कायायलय र सम्बस्न्धि संस्थापक समि पेश गनुयपनेछ। यसरी 
प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा नगरपातलका कायायलयले संस्थापकलाई संयकु्त 
आवास भवन तनमायण िथा संचालन सम्बन्धी आवश्यक तनदेशन ददन 
सक्नेछ। यसरी ददईएको तनदेशनको पालना गनुय संस्थापकको कियव्य िथा 
दाहयत्व िनुेछ। 

 

10. तनमायण स्वीकृति नतलई बनाइएका िथा कायय सम्पन्न प्रमाणपर नतलई 
संचालन गरेका संयकु्त आवास भवन सम्बन्धी व्यवस्थााः 
(1) तनमायण स्वीकृति नतलई बनाइएका िथा कायय सम्पन्न प्रमाणपर नतलई 

संचालन गरेका संयकु्त आवास भवनिरुको सम्वन्धमा नगरपातलका 
कायायलयले देिायबमोस्जम गनय सक्नेछ । 

(क) संस्थापकको सम्पस्त्त रोक्का गनेाः भवनसंहििा लागू गरी भवन र 
आवास इकाई धनीिरुलाई सरुस्िि िलु्याउन संयकु्त आवास 
भवनको तनमायण स्वीकृति नतलई तनमायण गरेका िथा कायय सम्पन्न 
प्रमाणपर नतलई संचालन गरेका संयकु्त आवास भवनका 
संस्थापकको उक्त सम्पस्त्त रोक्का राख् न भवन ऐन, २०५५ को 
अतधकार प्रयोग गरी नगरपातलका कायायलयबाट सम्बस्न्धि 
मालपोि कायायलय र नापी कायायलयमा तलस्िि जानकारी पिाउन ु
पनेछ। सो हवषयमा स्वीकृति िथा काययसम्पन्न प्रमाणपर प्राप्त 
भएपतछ उक्त सम्पस्त्त नगरपातलका कायायलयले फुकुवा गररददन ु
पनेछ। यसरी संस्थापकको सम्पस्त्त रोक्का राख् नअुस्घ नगरपातलका 
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कायायलयले भवन ऐन, 2055 द्बारा तनददयष्ट गररएका अन्य 
प्रकृयािरु समेि पूरा गनुय पनेछ।  

 

(ि) संयकु्त आवास भवनको िक िस्िान्िरण रोक्का राख् नेाः भवनसंहििा 
लागू गरी भवन आवास इकाई धनीिरुलाई सरुस्िि िलु्याउन 
संस्थापकले संयकु्त आवास भवनको कायय सम्पन्न प्रमाणपर प्राप्त 
नगरेसम्म आवास इकाई (Flat) िरुको िक िस्िान्िरण नगनय 
भवन ऐन, २०५५ को अतधकार प्रयोग गरी नगरपातलका 
कायायलयले सम्बस्न्धि मालपोि कायायलय र नापी कायायलयमा 
जानकारी पिाउन ु पनेछ। यसरी आवास इकाई (Flat) िरुको 
िक िस्िान्िरण रोक्का राख् नअुस्घ नगरपातलका कायायलयले भवन 
ऐन, २०५५ द्बारा तनददयष्ट गररएका अन्य प्रकृयािरु समेि पूरा 
गनुय पनेछ। 

(2) कायय सम्पन्न प्रमाणपर नतलई तनतमयि आवास इकाइ वा भवनिरु 
िस्िान्िरण गनय पाइने छैन । 

  

११. संयकु्त आवास भवनको तनमायण स्वीकृति पर प्राप्त गरेकालाई मार हवत्तीय 
लगानी गनेाः  

(१)  संयकु्त आवास भवनको तनमायण स्वीकृति पर प्राप्त गरेपतछ मार संयकु्त 
आवास भवनिरुमा बैंक िथा हवत्तीय संस्थाबाट लगानी गनुय पने 
व्यवस्था िनु नेपाल राि बैंकलाई नगरपातलका कायायलयले पराचार 
गनेछ। 

(२) संयकु्त आवास भवनको तनमायण स्वीकृति प्राप्त गरेपतछ मार 
संस्थापकिरुले बहुकङको हवज्ञापन प्रकाशन िथा रकम संकलन गनय 
सक्नेछन।  
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पररच्छेद ४ 

तनमायण मापदण्ड 

 

12. संयकु्त आवास भवन (Apartment Housing) तनमायण सम्बन्धी मापदण्डाः 
 संयकु्त आवास भवन तनमायण सम्बन्धी मापदण्ड देिाय बमोस्जम िनुेछाः- 

1. संयकु्त आवास स्थल संग जोतडने प्रवेशमागयको न्यनुिम चौडाई 50 
आवास इकाई सम्मको लातग नाली बािेक ६ तमटर, 50 आवास 
इकाई भन्दा बढीको लातग नाली बािेक ८ तमटर िनुपुनेछ र योजना 
स्थलतभर अन्यमागयमा कलडेस्याक बाटोको लम्बाई अतधकिम १०० 
तमटरिनुपुनेछ।कलडेस्याक तसधा बाटोमा मार राख् न पाइनेछ।गाडी 
घमुाउन े स्थान 9x9 तमटरको वगायकार वा वृत्ताकार िेर 
राख् नपुनेछ।दईुसडकको इन्टरसेक्सन कभयको रेतडयस न्यूनिम सडक 
चौडाईको आधा िनुपुनेछ। 

2. अतधकिम ग्राउण्ड कभरेज (Ground Coverage) ५० प्रतिशि िनु ु
पनेछ।  

3. अतधकिम फ्लोर एररया रेतसयो (Floor Area Ratio - FAR) परुानो शिरी 
िेर बािेकको अन्य िेरमा ३.5 िनु ु पनेछ। परुानो शिरी िेरमा 
परम्परागि वास्िकुला कायम राख्न े गरी नगरपातलकाले िोहकददए 
बमोस्जम FAR िनुेछ।  

4. न्यनुिम िलु्ला िेर अन्िगयि भ-ूसिि िलुा राख्नकेो िकमा २० 
प्रतिशि िनु ु पनेछ र अन्य िलुा भागको िकमा ३० प्रतिशि िनु ु
पनेछ। भ-ूसिि िुल्ला राख्न ेिेरमा िररयाली बगैंचाको रुपमा प्रयोग 
गनय सहकनेछ। िर जतमन मनुी पानी जाने मागय ढाक्न पाइने छैन।  

5. न्यूनिम सेट व्याक आफ्नो स्वातमत्वको जतमनको सीमानाबाट छाड्नपुने 
दरुी देिाय बमोस्जम िनु ुपनेछाः- 

 अगाडी ६ तमटर, पछाडी 4 तमटर र दााँया बााँया ४ तमटर।आफ्नो 
िफय को सेट  व्याक (क), अको िफय को सेट व्याक (क') र 
भवनसंग जोतडएको सडकको चौडाई  (ि) को योगफललाई दईु 
गणुा गदाय प्राप्त िनु े अंक भन्दा बढी उचाई (ग) को भवनतनमायण गनय 
पाइने छैन। जस्िै : ग = 2x(क+ि+क') 

6. दईु ब्लकको बीचको न्यनुिम दूरी 8 तमटर िनु ुपनेछ। 
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7. पाहकिं को व्यवस्था अतनवायय रुपमा िनु ुपनेछ।  

8. आगलागीको आवश्यक सरुिा, Sanitary, हवजलुी, िानेपानी, फोिर 
व्यवस्थापन, Storm water  को व्यवस्थापन लगायिको व्यवस्थापन 
सम्बस्न्धि संस्थापकले नै गनुयपनेछ । 

9. फोिर व्यवस्थापनको लातग फोिरको वगीकरण गरर अस्थायी 
Collection Center  ियार गनुयपनेछ । 

10. प्रत्येक भवनमा समान कलर िनुपुनेछ ।िर नगरपातलकाले िोकेको 
कलर लगाउन      वाधा पने छैन । 

13. सामूहिक आवास भवन (Group Housing) तनमायण सम्बन्धी मापदण्डाः 
 सामहुिक आवास भवन तनमायण सम्बन्धी मापदण्ड देिाय बमोस्जम िनुेछाः- 

1. अतधकिम ग्राउण्ड कभरेज (Ground Coverage) 7० प्रतिशि िनु ु
पनेछ।  

2. Floor Area Ratio (FAR) = 2.5 

3. झ्याल राख्दा सतधयार िफय  Setback 1.5 तमटर  िनु ुपनेछ र बाटो 
िफय  १.५ मीटर िनु ुपनेछ।िर जग्गाको प्रकृति अनसुार भवन तनमायण 
गदाय भवनको चारै िफय को भाग मध्ये एक िफय को भाग संतधयार संग 
सटाएर तनमायण गनय बाधा पगु्ने छैन ।  

4. न्यूनिम पाहकय ङ स्थलको िकमा १ कार, २ मोटरसाइकल र २ 
साइकलको पाहकय ङ गने सहुवधा िनु ुपनेछ। 

5. 5% िलु्ला िेर छोड्नपुनेछ। 

6. एउटा मखु्य बाटो नाली सहिि 26 हफट िनुपुनेछ र अन्य सिायक 
बाटो नातल बािेक 20 हफट िनुपुनेछ । 

7. आगलागीको आवश्यक सरुिा, Sanitary, हवजलुी, िानेपानी, फोिर 
व्यवस्थापन, Storm water  को व्यवस्थापन लगायिको व्यवस्थापन 
सम्बस्न्धि संस्थापकले नै गनुयपनेछ । 

8. फोिर व्यवस्थापनको लातग फोिरको वगीकरण गरर अस्थायी 
Collection Center  ियार गनुयपनेछ । 

9. प्रत्येक प्लटमा रिेका भवनिरुमा समान कलर लगाउन ुपनेछ । िर 
नगरपातलकाले िोकेको कलर लगाउन वाधा पने छैन । 
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एक मसु्ट जग्गा हवकास गरी सामूहिक आवास भवन तनमायण गनय परेमा, 

1. 5 प्रतिशि िलुा िेर छोड्न ुपनेछ । 

2. 5% िलुा िेर र बाटोको िेर घटाई बााँहक रिेको कुल िेरको 10% 
पाहकय ङ्गलाई छोड्न ु पनेछ।िर सो पाहकय ङ्ग िेर छुट्टा छुटै्ट िाउाँमा रास्ि 
िेरफल पयुायउन बाधा पगु्ने छैन । 

3. Floor Area Ratio (FAR) = 2.5 

4. झ्याल राख्दा सतधयार िफय  Setback 1.5 तमटर  िनु ु पनेछ र बाटो िफय  
१.५ मीटर िनु ु पनेछ।िर जग्गाको प्रकृति अनसुार भवन तनमायण गदाय 
भवनको चारै िफय को भाग मध्ये एक िफय को भाग संतधयार संग सटाएर 
तनमायण गनय बाधा पगु्ने छैन ।  

5. अतधकिम ग्राउण्ड कभरेज (Ground Coverage) 75 प्रतिशि िनु ुपनेछ। 

6. पाहकय ङ्गलाई छोडेको िेरमा भवन संरचना तनमायण गनय चािेमा मापदण्ड पयुायई 
पाहकय ङ्गमा लाग्ने कुल िेरफल भवन तभर पाहकय ङ्गलाई पयुायएर मार तनमायण 
गनय बाधा पने छैन । सो िेर पतछ पाहकय ङ्ग बािेक अन्य कुनै प्रयोजनको 
लातग प्रयोग गनय पाईने छैन ।  

नोटाः भईुिल्ला, वेसमेन्ट, सेतमवेसमेन्ट आवातसय प्रयोजनको लातग नभई स्टोर, 
व्यायामशाला, पाहकय ङ्ग िथा अन्य सहुवधािरु जस्िै तलफ्ट वेल, इलेस्क्टरकल 
रुम,  पानी ट्ांकी आददको प्रयोजनको लातग भएमा त्यसिो प्रयोजनको लातग 
उपयोग  गररएको भईु िल्ला, वेसमेन्ट, सेतमवेसमेन्ट िथा छाना मातथ 
तनमायण िनुे तलफ्टको  मेस्शन कोिा, पानी ट्ााँकी आददले ओगटेको िेरफल 
FAR मा गणना गररने छैन।  

(ग) संयकु्त आवासको मापदण्ड लागू िनु ु भन्दा अगातड बतनसकेका भवनिरुको 
उपयोग पररवियन गनय चािनेको प्रस्िाव मातथ उल्लेि भएको मापदण्डसंग 
तमल्ने संयकु्त आवास सञ्चालन गनय अनमुति ददन सहकनेछ। 
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14. संयकु्त, सामूहिक र योजनाबद्ध आवास सम्बन्धी मापदण्ड 

 (क) भौतिक योजना िथा आवास सम्बन्धी :- 

1. संयकु्त आवास, सामूहिक आवास िथा योजनाद्ध आवास िेरसम्म 
भौतिक पूवायधार हवकास गनय सम्बस्न्धि तनकायिरु (सडक, िानेपानी, 
दरुसञ्चार, हवद्यिु प्रातधकरण, नगरपातलका आदद) ले प्राथतमकिा 
ददनपुनेछ । 

2. संयकु्त आवास, सामहुिक आवास र योजनाबद्ध आवासीय िेरमा हकत्ता 
एकीकरण गनय र हवकतसि घडेरी अनसुार हकत्ता तमलान गने काययमा 
मालपोि कायायलय र नापी शािाले आवश्यक कायय गनुयपनेछ । 

3.  योजना तनमायण अनमुति अवतध २ वषयको िनुेछ। २ वषय तभर अनमुति 
पाए बमोस्जम तनमायण कायय शरुु नगरेमा अनमुति नवीकरण गराउन ु
पनेछ। 

 

पररच्छेद -५ 

हवहवध 

15. काययहवतधको संशोधनाः यस काययहवतधको संशोधन गनुयपरेमा नगरकाययपातलकाले  
आवश्यकिा अनसुार संशोधन गनेछ । 
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अनसूुची 1 

(दफा 3 साँग सम्बन्धीि) 

संस्थापकले स्वीकृतिका लातग तनवेदनसाथ पेश गनुयपने अन्य कागजाििरु 

(क) योजनास्थल वररपररको भौतिक पूवायधारिरु िलु्ने गरी लोकेशन प्लान, 
(ि) हफल्डमा भएका सम्पूणय तनमायणिरु देस्िने गरी योजना स्थलको नापी नक्सा र 

हफल्डमा नापी गररएको (प्लेन टेबलुबाट) सभे नक्सा, 
(ग) योजनास्थलमा हकत्ता हवभाजनको ब्लक प्लान, 
 सो ब्लक प्लानको नक्सामा देिाय बमोस्जम िनु ुपनेछ:- 

(अ) योजनास्थलमा प्रवेश मागय र अन्य मागयको चौडाई िण्ड ग. मा 
िोकीएको  मापदण्ड अनसुार िनु ुपने। 

(आ) प्लटको साइज न्यूनिम 7.5 धरु (80 वगय तमटर) र मोिडा 6 तमटर 
चौडाइ राख्नपुने ।   

(घ) बाटो, ढल तनकास, फोिोर मैला व्यवस्थापन, िानेपानी, सामदुाहयक िेर 
आददको हववरण िलुाइएको नक्सा, 

(ङ) योजनास्थलमा तनमायण गररने भवनिरुले ढाहकएको िेरफल प्रष्ट िलुाइएको 
ग्राउण्ड कभरेज नक्सा, 

(च) योजनास्थलमा तनमायण गररने भवनिरुको प्रत्येक िल्लाको फ्लोर प्लान। 
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