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भौतिक योजना िथा भवन तनर्ााण सम्बन्धी र्ापदण्ड २०७९ 

 



 

प्रस्तावना 

स्थानिय सरकार संचालि ऐि २०७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरर िगरपाललका लित्र हुिे शहरीकरण, िू-उपयोग पररवर्ति 

र िवि निर्ातण कायतलाई नियोजिर् र्था िोखिर् र्ुक्र् रु्ल्याउिै िगरपाललकाको िीर्तकालीि सोँच “कृषि, पयाटन, 

उद्योग, भौतिक पूवााधार:  सर्ावेशी र सर्दृ्ध राजापुरको र्लू आधार” लाई साकार पाित र्था िगरको ववलशष्ट 

पदहचाि कायर् गित यस िगरपाललकालाई दिर्तकाललि रुपर्ा कृवि र्था कृवि िन्य उद्योग, पयतटिर्ा आिाररर् दिगो 
आधथतक सर्दृ्धि र्र्त  डोरयाउँिै सर्ा, सुन्िर, आकितक र्था सुरक्षिर् िगरको ववकास गित यो िौनर्क योििा र्था िवि 

निर्ातण सम्बजन्ि र्ापिण्ड र्यार गररएको छ । यस र्ापिण्डले “ के- ककि”  िन्िे प्रश्िको िम्सतद्वारा सम्बोिि 

गितछ ििे “ कसरी–कनर्”  िन्िे प्रश्िको स्टेण्डडतद्वारा सम्बोिि गररएको छ । यस र्ापिण्डलाई िम्सत र्था 

स्टेण्डडतको (Norms and Standard) एकककृर् िस्र्ावेिको रुपर्ा प्रस्रु्र् गररएको छ ।  

यो र्ापिण्ड शहरी ववकास र्न्त्रालयले िारी गरेको िवि निर्ातणको िर्ूिा र्ापिण्ड २०७१; शहरी योििा सम्बजन्ि 

आिारिूर् र्ापिण्ड २०७१;  वस्र्ी ववकास, शहरी योििा र्था िवि निर्ातण सम्बजन्ि आिारिूर् निर्ातण र्ापिण्ड, 

२०७२ र सनर्यं र्ालर्ला र्था स्थानिय ववकास र्न्त्रालयले िारी गरेको बस्र्ी ववकास, शहरी योििा र्था िवि निर्ातण 

सम्बजन्ि आिारिूर् र्ागतिशतण २०७२; शहरी योििा र्था िवि निर्ातण र्ापिण्ड (श्रोर् पुजस्र्का) २०७५ साथ साथै 

िूलर् र्था ि-ूउपयोग सम्बन्िी राजष्िय िू-उपयोग िीनर् २०७२ र्था ि-ूउपयोग ऐि २०७६ ले व्यवस्था गरेका 
प्राविािहरूलाई आत्र्सार् गिै अन्य थुप्रै सन्िित सार्ाग्रीहरुको साथै प्रत्यि स्थलगर् अध्ययि एवं निररिणको 
आिारर्ा र्यार गररएको छ ।  

यो र्ापिण्डको कायातन्वयिले िगरर्ा सुनियोजिर् र्था िोखिर् र्ुक्र् िौनर्क, सार्ाजिक एवर् आधथतक ववकासका 
अवसरहरु सिृिा िइ िगरलाई सर्दृ्धि र्र्त  उन्र्ुि गराउिे अपेिा गररएको छ । र्ापिण्डको कायातन्वयि 

िगरपाललकाको दृढ प्रयास, सम्बजन्िर् सरकारी निकायहरुको सहयोग र सर्न्वय, राििैनर्क वगतको िरूिलशतर्ा र्था 

िागररक सर्ाि, निजि िेत्र एवं िागररकहरुको जिम्रे्वारीपूणत सहिाधगर्ार्ा निितर रहिे हँुिा सबैको सहयोगको पनि 

अपेिा गररएको छ । 
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1=  परिभाषा 

वविय वा प्रसंगले अको अथत िलागेर्ा यस र्ापिण्डर्ा प्रयोग िएका निम्ि ललखिर् शब्िहरुको अथत निम्ि ललखिर् हुिेछ। 

 “भौतिक योजना के्षत्र” भन्नाले भौतिक िथा शहरी तिकास, कृति संरक्षण िथा प्रिर्द्धन, िन संरक्षण, नदी-

नाला जलाशय संरक्षण, तसमसार संरक्षण लगायि प्राकृतिक श्रोि व्यिस्थापन िथा अन्य मागध तनदेतशि 

एकीकृि तिकासका लातग तनर्ाधरण गररएको के्षत्रलाई सम्झन ुपदधछ ।   

 “भू–उपयोग” भन्नाले ितगधकृि उदे्दश्यको लातग भूतमको प्रयोगलाई सम्झन ुपदधछ । 

 “कृति प्रिर्द्धन के्षत्र” भन्नाले कृति जतमन, कृति योग्य जतमन, कृति जन्य कृयाकलापको बाहुल्यिा भएको 

तसतमि र तनदेतशि शहरी कृयाकलाप हुने र समग्रमा पािलो घनत्ि भएको तनयतन्त्रि भू–उपयोग के्षत्रलाई 

बझु्न ुपदधछ । यसले नगरपातलकामा रहेको कृति बाहुल्यिा भएको सम्पूणध के्षत्रलाई जनाउछछ । 

 “िन संरक्षण के्षत्र” भन्नले तििेश प्राकृतिक श्रोि व्यिस्थापन के्षत्र जस्िै नदी-नाला, कुलो, जलाशय (िाल, 

पोखर), तसमसार, िन जंगल, नतद उकास के्षत्र, जैतिक तितिर्िा के्षत्र िथा जैतिक मागध जस्िा प्राकृतिक के्षत्रले 

चचेको साथै मध्यििी के्षत्र भएको तसतमि तनदेतशि शहरी कृयाकलाप सतहिको पािलो घनत्ि भएको 

तनयतन्त्रि िथा सरतंक्षि भू–उपयोग के्षत्रलाई बझु्नु पदधछ ।   

 “संस्कृतिक संरक्षण के्षत्र” भन्नाले रथैाने परम्परागि कला संस्कृति भएको तसतमि तनदेतशि शहरी कृयाकलाप 

सतहिको पािलो घनत्ि भएको तनयतन्त्रि िथा सरतंक्षि भू–उपयोग के्षत्रलाई बझुन ु पछध  । यसले 

नगरपातलकामा रहेको परम्परागि थारू िथा अन्य सम्पदा बस्िीलाई समेि जनाउछछ ।    

 “शहरी तिकास केन्र” भन्नाले नगरको तितिर् भौतिक, सामातजक, िथा आतथधक कृयाकलापहरुलाई 

तनयोतजि िथा तनदेतशि ढंगले स्थातपि िथा संचालन गनध  िोतकएको स्थानलाई बझु्नु पदधछ ।  

 “हुलाकी राजमागध कोररडोर” भन्नाले हुलाकी राजमागधको अतर्कार के्षत्रबाट ५०० तमटर दाछया िथा ५०० 

तमटर बाछया भएको तसतमि तनदेतशि शहरी कृयाकलाप सतहिको मध्ययम घनत्ि भएको तिकास योग्य 

कोररडोर के्षत्रलाई बझु्नु पदधछ ।   

 “नदी संरक्षण के्षत्र” भन्नाले कणाधली नदी, गेरूिा नदीको िथा बढुी कुलोको बहाि के्षत्र,  नदी िटीय के्षत्र, नदी 

दिुान, कटान, पटान के्षत्र िथा यी नदीहरूका सीमसार के्षत्रलाई बझु्नु पदधछ ।   

 “कृति सेिा के्षत्र” भन्नाले कृति, पशपुन्छी िथा कृतिजन्य उत्पादन आिश्यक हुने भौतिक पूिाधर्ार, सेिा केन्र, 

तचस्यान िथा अन्य भण्डारण, िर्साला, पारिहन िथा गोदाम जस्िा अत्यािश्यक कृति सेिा रहेको िथा 

तसतमि तनदेतशि शहरी कृयाकलाप सतहिको पािलो घनत्ि भएको कृति के्षत्रलाई टेिा तदने तनदेतशि ढंगले 

स्थातपि िथा संचालन गनध िोतकएको स्थानलाई बझु्नु पदधछ ।  

 “बहु-प्रकोप” भन्नाले मखु्यिया बाढी, भूकम्प, भूकम्पजन्य िरलीकरण जस्िा प्रकोपलाई जनाउछछ ।  

 “बाढीजन्य प्रकोप” भन्नाले बाढी, डुबान, कटान, पटानको प्रकोपलाई जनाउछछ ।  

 “जलिायजुन्य प्रकोप” भन्नाले असामान्य तकतसमले लामो समयसम्म हुने अतिितृटि,, अनाितृटि,, , खडेरी, 

शीि लहर िाप लहर, अत्यतर्क ििाध  जस्िा प्रकोपलाई जनाउछछ ।    

 “अन्य प्रकोप” भन्नाले आितिधि भइरहने प्रकोप जस्िै िन्यजन्िुबाट हुने क्षति, आगलातग, डढेलो, आछर्ीिेरी-

हुरीबिास, औद्योतगक दघुधटना आतद-इत्यातद जस्िा प्रकोपलाई जनाउछछ ।    

 “जोतखम के्षत्र” भन्नाले मातथ उतल्लतखि प्रकोपका भएका, संभातिि भएका, प्रभाव्यिा भएका स्थान िा 

के्षत्रलाई जनाउछछ ।  

 “खानी िथा खतनज के्षत्र” भन्नाले नगरपातलका तभत्र के्षत्र तभत्रको ढंुगा, तगट्टी, माटो लगायि बहुमलु्य र्ािकुा 

खानी िथा खतनज श्रोिहरुलाई जनाउछछ । 



 

 तिडर सडक (सहायक राजमागध) ले नगरपातलकालाई राजमागध र अन्य शहरहरुसछग जोड्दछ । तिडर सडक 

सडक तिभागको रणनीतिक सडक अन्िगधि पदधछ र िदअनरुुप मापदण्ड लाग ुहुनेछ । 

 आटेररयल सडक (सहायक सडक) ले नगरको केन्रीय तिकतसि के्षत्रहरुलाई िरीपरीका ग्रातमण के्षत्रहरुसछग 

जोड्दछ िा नगरको एउटा तबकास केन्रलाई अको केन्र संग जोड्दछ । 

 कलेक्टर सडकले स्थातनय टोलहरुलाई सहायक राजमागध िथा सडकहरुसछग जोड्दछ । 

 इतक्िभालेन्ट कार स्पेस (ईसीएसः ECS) ले गाडी (कार) को तनतमत्त आिश्यक पातकध ङ्ग लगायि सामान 

ओसार पसार गनध  चातहने जग्गाको के्षत्रिललाई जनाउछदछ । यस मापदण्डको सन्दभधमा एक ईसीएस भन्नाले 

५ तम x २.५ तम (१२.५ िगध तमटर ) तलइएको छ । िलु्नात्मक रुपमा बसको ईसीएस ३.४ तलईएको छ ।  

 िािािरणीय प्रभाि तसमा (Environment Impact Threshold) भन्नाले तमतश्रि भू–उपयोग प्रणालीमा 

तबतभन्न शहरी भू–उपयोग िथा तियाकलापहरुले पानध /गनध सक्ने ध्ितन, िायु, दृश्य, गन्र् संग सम्बतन्र्ि 

िथा सिारी चाप, िोहोर पानी, िाहोरमैला जस्िा प्रदिुणलाई तनयन्त्रण गरर अनुकूल शहरी िािािरण 

बनाउन िोतकएको उच्चिम प्रभाि तसमालाई बझुनु पछध  ।  

 “तनमाधण” भन्नाले कुनै पतन उदे्दश्य र सामाग्रीले बनाइएका संरचना (Structure)  र सोको भाग सम्झनु पदधछ 

। यसले आिास र अन्य संरचना जस अन्िगधि जग, तललन्थ (Plinth), गारो (Wall), भइु, छाना, तचतम्न, 

ललतम्बगं र भिन सम्बन्र्ी अन्य सतुिर्ाहरुका साथै तनतिि ललेटिमध , िरण्डा, िादधली, िा िातहर तनकातलएको 

भाग (Projection) र कुनै तचन्ह िा बातहर तनकातलएको कुनै तनमाधण िा भागलाई छोलने उदे्दश्यले गररएको 

तनमाधण िा गारोको कायधलाई समेि संझनु पदधछ । 

 “तिकास“ भन्नाले जतमनको कुनैपतन सिह िा भागमा गररने (स्थायी िा अस्थायी) िा भैरहेको तनमाधण कायध  

िा प्रयोग, उपभोग पररििधन गरर नयाछ रुप तदने िा तनमाधण गने िा प्रयोग/उपभोग गने कायधलाई बझुाउछदछ । 

 “भिन“ भन्नाले आिासीय, संस्थागि, उद्योग, मनोरञ्जन, होटल एिं अन्य तिशेि उदे्दश्यको लातग जग, 

पखाधल, तभत्ता, छाना सतहिको मानि तनतमधि तनमाधणलाई जनाउछछ । 

 “असम्बर्द् (Detached) भिन िा तनमाधण” भन्नाले एक आपसमा नजोतडएका भिन िा तनमाधण सम्झनु पदधछ  

 “सडक अतर्कार के्षत्र” (Right Of Way) भन्नाले सम्बतन्र्ि तनकायले सािधजतनक सडकको केन्र रखेादेतख 

सडकको दिैु ििध  िोकेको बराबर दूरी सम्झनु पदधछ । 

 “नदी अतर्कार के्षत्र” भन्नाले सम्बतन्र्ि तनकायले नदीको बहाि के्षत्रले चचेको अथिा सम्भातिि बाढीबाट 

उच्चिम डुबान तबन्दलुाई सतमतिएर िोकेको दूरी सम्झन ुपदधछ ।  

 “सेट ब्याक” भन्नाले सािधजतनक बाटाको अतर्कार के्षत्र िा जतमनको तकनारबाट आफ्नो जग्गामा भिन 

तनमाधण गनध  छोड्नपुने न्यूनिम दूरी सम्झनु पदधछ । यसले संगै तछमेकको जग्गाको तसमानाबाट छोड्नपुने 

न्यूनिम दूरी समेि सम्झन ुपदधछ । 

 “तनमाधण रखेा” भन्नाले बाटोको मोहडा ििध  िोतकएको सडक तसमा र सेटब्याक छोडी आफ्नो जग्गा तभत्र 

भिन िा अन्य तनमाधण गदाध  कायम हुने रखेा सम्झन ुपदधछ ।  

 “ललट” भन्नाले बातहरी तसमानाहरु स्पटि, हुने गरर खलेुको जतमनको टुिा िा भाग सम्झनु पदधछ । 

 “तकत्ता” भन्नाले कुनै पतन व्यति िा संस्थाको स्िातमत्िमा दिाध  भएको जग्गा र्नी प्रमाणपत्रले तकटान गरकेो 

भूतम के्षत्रलाई जनाउछछ । 

 “जग्गा उपयोग (Ground Coverage)” भन्नाले भिनको भूइंको भागले जमीनमा ओगट्ने के्षत्रिललाई 

जनाउछछ।  
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 “िुटतप्रन्ट”  भन्नाले भिनको बातहरी पखाधलसछगै कोररएको भिनको रूपरखेा, सही आकार, आकार, र यसको 

जगको स्थानको तििरण जनाउछछ । 

 

 “ललीन्थ (Plinth)” भन्नाले जमीन र भिनको भुछइ िल्लाको भुछइ सिहाको तबचको भागलाई जनाउछछ ।  

 “िनािट एिं ढाछचा (Style)” भन्नाले भिनको उंचाई, तनमाधण समाग्री, छाना, झ्याल, बादधली, कतनधस, आतदले 

झल्काउने रुपरखेालाई जनाउछछ । 

 “बादधली (Balcony)” भन्नाले छेकिार सतहिको भिनको गारो भन्दा बातहर तनकातलएको आिि जािि गनध  

िा बस्नको तनतमत्त प्रयोग गररने भिनको भागलाई जनाउछछ । 

 “फ्रन्टेज (Frontage)” भन्नाले मूल बाटोििको मोहडालाई जनाउछछ । 

 “खलुा भाग (Open Space)” भन्नाले कुनै पतन आिातसय र व्यापाररक के्षत्रहरुमा छुट्याइएको सामदुातयक 

खलुाभाग सम्झन ुपदधछ । 

 ”ललट तभत्रको खलुा भाग (Open Space inside plot)” भन्नाले ललटमा खलुा छातडएको भाग सम्झनु पदधछ 

। 

 “अगातडको खलुा भाग” भन्नाले कुनै पतन भिन िा तनमाधणको अगातड ििध  रहेको ललटको तनमाधण रखेा देतख 

ललटको अगाडी ििध को सीमाना सम्मको सबभन्दा नतजक रहेको ठाछउबाट नालदा आएको भाग सम्झन ुपदधछ  



 

 “तिकासयोग्य के्षत्र” िा “तिकास उपयिु के्षत्र” (developable area or development committed area) 

भन्नाले नगरपातलका के्षत्रमा तदगो तिकास र उत्थानशील (resilient) शहरी समदुायको तनमाधणको लातग 

जोतखम रतहि, न्यून िा तस्िकायध जोतखम रहेको, लाभदायक मानि उपयोग गनध सतकने जतमन बतुझन्छ ।  

 “उच्च जोतखम के्षत्र” भन्नाले प्राकृतिक िथा मानि तसतजधि प्रकोपको उच्च सम्भािना भएको के्षत्र बतुझन्छ 

 “मध्यम जोतखम के्षत्र” भन्नाले प्राकृतिक िथा मानि तसतजधि प्रकोपको उच्च सम्भािना भएको के्षत्र बतुझन्छ  

 “न्यून जोतखम के्षत्र” भन्नाले प्राकृतिक िथा मानि तसतजधि प्रकोपको न्यून सम्भािना भएको के्षत्र बतुझन्छ  

 “ितजधि िा प्रतिबतन्र्ि के्षत्र” भन्नाले कुनै पतन नयाछ बस्िी तिकास अथिा भौतिक संरचना तनमाधणमा 

प्रतिितन्र्ि के्षत्र बतुझन्छ 

   

 “ललटको गतहराई (Plot Depth)” भन्नाले ललटको अगातड र पछातडको सीमाना बीचको छोटो दूरी सम्झनु 

पदधछ। 
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2= ननरे्दनित निद्धान्त ि आवश्यकता 

िगरपाललकाको िीर्तकालीि ववकासको दिगतकाललि सोच  र लसद्िान्र्ले िौनर्क योििा र्था र्ापिण्डलाई नििेलशर् गिे 

हुिा ँिगरपाललकाको िौनर्क, सार्ाजिक र्था आधथतक पररवेश साथ-साथै बहु-प्रकोपीय िोखिर्को ववस्र्रृ् अध्ययि, 

ववश्लेिण र्था िक्सांकि गरर “षवकासका र्ूल आधार शशक्षा, स्वास््य िथा भौतिक पूवााधारको व्यवस्थापनलाई 
प्रभावकारी राखी षवपद् जोखखर् रहिि िथा पूणा सरसफाई युक्ि नगरपाशलका बनाउने” िन्िे उद्िेश्य प्रस्र्ाव गररएको 
छ । दिर्तकाललि सोचँको सैद्िाजन्र्क एवं व्यवहाररक पिहरुलाई केलाउिै आर्थाक सर्दृ्धीको पहिलो आधार कृषिलाई  

र्ूल लसद्िान्र्को रुपर्ा ललईएको छ । यदह सोच र लसद्िान्र्लाई र्ध्यििर गिै  िौनर्क योििाको प्रारुप र 
र्ापिण्डर्ा उल्लेि िम्सत र्था स्टेण्डडत प्रस्र्ाव गररएको छ ।  

 

3= भौनतक योजना िम्बन्धी मापर्दण्ड 

उदे्दश्य 

 बहु-प्रकोपीय जोतखम के्षत्रको पतहचान गरर  शहरी तिकासलाई सरुतक्षि र तदगो िलु्याउने ।  

 िािािरतणय प्रदिुणलाई तनयन्त्रण गदै स्िस्थ भौतिक िािािरण तनमाधण गने ।  

 भौतिक योजना िथा भू-उपयोगको लातग आिश्यक सडक तसमाहरु िोकी नगरको भािी यािायाि प्रणालीको 

आर्ार स्थातपि गने । 

 कृति िथा कृतिजन्य खलुा जतमनको बाहुल्यिा रहेको तिद्यमान कृति प्रिर्द्धन के्षत्रको संरक्षण िथा कृति के्षत्रको 

प्रिर्द्धन गरर कृतिलाई व्यिसायीकरण, आर्तुनकीकरण, तितितर्करण, और्ोगीकरण िथा बजारीकरण गने ।  

 हाल  जथाभाबी भैरहैको शहरीकरणलाई तनयतन्त्रि गदै भािी शहरीकरण िथा कृयाकलापहरुलाई िोतकएको 

स्थानहरुमा तनदेतशि गने र तिकासको चापलाई तिकेतन्रि गदै तनयोतजि एिं सन्ितुलि भौतिक स्िरुप प्राप्त 

गने ।  

 भूतमको तबखतण्डकरणलाई तनयन्त्रण गदै कृति जतमनको उतचि संरक्षण गने ।  

 प्राकृतिक श्रोि िथा सम्पदाको पतहचान गरर व्यितस्थि भू-उपयोगको माध्ययमबाट स्थानीय आतथधक 

तिकास गने।     

 

=1 3  भौनतक योजना क्षेत्रको ननधाािण  

नम्िा तथा स्ट्यानडडा (Norms and Standards) 

 

कृनष प्रवद्धान क्षेत्र (Agriculture Promotion Zone) 

नम्सा नगरपातलका के्षत्रमा रहेको कृतिजन्य भूमी िथा उब्जाउ माटोको संरक्षणको लातग कृति प्रिर्द्धन 

के्षत्र (Agriculture Promotion Zone) िोतकएको छ । कृति प्रिर्द्धन के्षत्र तिशेि गरर जोतखम 

संिेदनशीलिाको आर्ारले उच्च िथा मध्यम जोतखम के्षत्रमा िोतकएका के्षत्रहरुमा पदधछ । यी के्षत्र 



 

परम्परागि रूपमा कृति गररदै आएका ढाप के्षत्र (Lower terraces), खोला आसपासका के्षत्र िथा 

तनयतमि भू-क्षय )नदी कटान ,पटान ( हुने स्थानहरुमा पदधछन      

 कृति प्रिर्द्धन के्षत्रमा व्यिसातयक कृति ,व्यिसातयक माछा पालन  ,पशु पकं्षी पालन ,

व्यिसातयक िरकारी ,व्यिसातयक िूल आतद लाई प्रोत्साहन गने । 

 िािािरण मैत्री कृतिजन्य साना िथा मझौला उद्योगहरु जस्िै प्रसोर्न तििरण ,

भण्डारण ,कृति के्षत्र आतदलाई व्यिसायीकरण गने । 

 कृति के्षत्र अन्िगधि न्यून जोतखम के्षत्रमा कलकारखाना तनमाधण गदाध  तिशेि कुनै पतन 

संरचना तनमाधण गदाध  भिन तनमाधण मापदण्ड पालना गने । 

 सातिकका िस्िी भएका स्थानमा घनत्ि बढाइ  ,अव्यितस्थि बस्िी  िैलनबाट तनयन्त्रण 

गने । 

भौतिक 

स्वरूप 
 मखु्यिः खलु्ला कृतिजन्य के्षत्र 

 व्यिसातयक कृतिका पूिाधर्ारहरू जस्िै हरीिगहृ (green house/tunnel), प्रसोर्न, 

भण्डारण, तििरणका साना िथा मझौला उद्योगहरु 

 जम्मा के्षत्रिल – ८०५४ .४२ हे . 

 तिकास उपयुि के्षत्रिल – ६९८३ .८१ हे.    

भ-ूउपयोग  व्यिसातयक कृतिजन्य उपयोगहरू 

 सातिकका िस्िी िथा घरहरू 

 कुनैपतन िािािरणीय प्रभाि हुने भू -उपयोग लाई पूणधरुपमा तनिेतर्ि गने  /तबस्थातपि गने  

िडक 

आवश्यकता  

 आटेररयल सडक/ स्थानीय सडकले छोएको 

 

वन क्षेत्र (Forest Zone) 

नम्सा नगरपातलका के्षत्रमा अितस्थि िनजंगल के्षत्र पदधछ । यो के्षत्र तििेश संरतक्षि प्राकृतिक के्षत्रको 

रूपमा राख्ने ।      

 नदीको िटीय के्षत्र, नदी उकास के्षत्र िथा िन के्षत्र तभत्रका खाली जतमन, सडक िथा 

खोला/कुलो तकनारमा िकृ्षारोपण गरर नगरपातलका तभत्रको िनके्षत्रलाई बढाउने ।  

 रातरिय तनकुञ्ज, मध्यििी के्षत्र, िथा भारि ििध को संरक्षण के्षत्रबाट िन्यजन्िु 

ओहोरदोहोर हुने जैतिक मागध िथा अन्य जैतिक तितिर्िा भएका के्षत्रलाई संरतक्षि के्षत्र 

तनर्ाधरण गने ।  

 िािािरण मैत्री पयाधय पयधटनको प्रिर्द्धन गने । पयाधय पयधटनको लातग आिश्यकिा 

अनसुार िािािरण मैत्री साना पूिाधर्ार तनमाधण गने ।   

 तििेश संरतक्षि प्राकृतिक के्षत्रको रूपमा रहने गरर कुनै भौतिक तनमाधण कायध नगने । 

भौतिक स्वरूप  मखु्यिः िन के्षत्रमा रातरिय  ,सामदुातय क िथा अन्य िन के्षत्र  ,नदी िथा खोला- खोल्सी

तकनारका िन ,हैतसयि तबतग्रएका िन ,रातरिय तनकुञ्ज मध्यििी के्षत्र , िन्यजन्िु 

ओहोरदोहोर हुने जैतिक मागध िथा अन्य जैतिक तितिर्िा भएका के्षत्र 
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भ-ूउपयोग  िन के्षत्र  ,घाछसे मैदान  

 कुनैपतन िािािरणीय प्रभाि हुने भू -उपयोगलाई पूणधरूपमा तनिेतर्ि गने/ तिस्थातपि गने 

 

अनािवा ताल ििंक्षण क्षेत्र (Anarwa Taal conservation Zone) 

नम्सा  नगरपातलका के्षत्रमा अितस्थि अनारिा िाल र िररपररको के्षत्र पदधछ । यो के्षत्र प्राकृतिक 

संरक्षण िथा पयधटतकय के्षत्रको रूपमा राख्ने ।      

 िािािरण मैत्री पयाधय पयधटनको प्रिर्द्धन गने । पयाधय पयधटनको लातग आिश्यकिा 

अनसुार िािािरण मैत्री साना पूिाधर्ार तनमाधण गने ।   

 तििेश संरतक्षि प्राकृतिक के्षत्रको रूपमा रहने गरर कुनै भौतिक तनमाधण कायध नगने 

भौतिक स्वरूप  मखु्यिः िाल िथा आसपासका तसमसार के्षत्र  

भ-ूउपयोग  िाल के्षत्र, तसमसार के्षत्र 

 कुनैपतन िािािरणीय प्रभाि हुने भू -उपयोगलाई पूणधरूपमा तनिेतर्ि गने/तिस्थातपि गने 

 

नर्दी ििंक्षण क्षेत्र ( River Conservation Zone) 

नम्सा कणाधली नदी, गेरूिा नदीको िथा बढुी कुलोको बहाि के्षत्र,  नदी िटीय के्षत्र, नदी दिुान, कटान, 

पटान के्षत्र िथा यी नदीहरूका सीमसार के्षत्र पदधछ । यो के्षत्र प्राकृतिक संरक्षण िथा पयधटतकय 

के्षत्रको रूपमा राख्ने ।      

 िािािरण मैत्री साहतसक पयधटन िथा पयाधय पयधटनको प्रिर्द्धन गने । पयाधय पयधटनको 

लातग आिश्यकिा अनसुार िािािरण मैत्री साना पूिाधर्ार तनमाधण गने ।   

 जैतिक िटबन्र्  ,कृतत्रम तसमसार के्षत्रको तनमाधण गरर अतर्क सिही पानीलाई सञ्चय 

गने 

 तििेश संरतक्षि प्राकृतिक के्षत्रको रूपमा रहने गरर कुनै भौतिक तनमाधण कायध नगने । 

 नदी  ,खोला िा  िालमा िािािरणीय प्रभाि कम हुने गरर र तिपदलाई मध्यनजर राख्दै 

मनोरन्जन िथा यािायािको लातग प्रयोग गनध  सतकने 

भौतिक स्वरूप  मखु्यिः नदी िथा कुलोको बहाि के्षत्र ,नदी िटीय के्षत्र, नदी दिुान, कटान, पटान के्षत्र ,

सीमसार के्षत्र  

भ-ूउपयोग  नदी  ,कुलो,  नदी िटीय के्षत्र, तसमसार के्षत्र 

 कुनैपतन िािािरणीय प्रभाि हुने भू -उपयोग लाई पूणधरुपमा तनिेतर्ि गने  तबस्थातपि गने  

जनघनत्व  भौतिक तिकास िथा ितस्ि तिकासलाई तनरूत्सातहि गने 

 

हुलाकी िाजमार्ा नवकाि कोरिडोि (Postal Highway Development Corridor) 



 

नम्सा हुलाकी राजमागधको अतर्कार के्षत्रबाट ५०० तमटर सम्म तिकासयोग्य के्षत्रमा आर्ारभूि शहरी 

सेिाको पहुछच सतहि व्यितस्थि मध्ययम घनत्िको िस्िी तिकास ,बजार सतुिर्ाको र त्यस 

अनसुारको कृयाकलापलाई प्रोत्साहन तदने । 

 हुलाकी राजमागधको अतर्कार के्षत्रबाट २०० तमटर सम्म तिकासयोग्य के्षत्रमा आर्ारभूि 

शहरी सेिाको पहुछच सतहि व्यितस्थि मध्ययम घनत्िको Mixed(Residential cum 

Commercial) को िस्िी तिकास गने  

 बजार सतुिर्ाको र त्यस अनसुारको कृयाकलापलाई २०० तमटर पिाि अको ३०० 

तमटर सम्म तिकासयोग्य के्षत्रमा आर्ारभूि शहरी सेिाको पहुछच सतहि व्यितस्थि मध्ययम 

घनत्िको आिासीय के्षत्र तिकास गने  

वार्ावरण र्तै्री (Eco-Friendly) वस्र्ी ववकासलाई प्रात्साहि गिे 

भौतिक 

स्वरूप 
 मखु्यिः खलु्ला कृतिजन्य के्षत्र  ,आिास ,व्यापार व्यिसाय  

 जम्मा के्षत्रिल – ८२८.७२  हे . 

 तिकासशील के्षत्रिल – ७०३ .६७  हे.   

भ-ूउपयोग  िस्िी तिकास योग्य के्षत्रमा मध्ययम घनत्ि भएका Mixed र आिातसय के्षत्र, दैतनक प्रयोग 

हुने सामातग्रका व्यिसातयक सुतिर्ाहरू 

 प्राथतमक स्कूल, स्िास््य केन्र, तिपद ्व्यिस्थापन केन्र  

 खलु्ला सािधजतनक स्थल, पाकध , उद्यान 

 कुनैपतन िािािरणीय प्रभाि हुने भू -उपयोगलाई पूणधरूपमा तन िेतर्ि गने  

िडक 

आवश्यकता  

 आटेररयल सडक/ स्थानीय सडकले छोएको 

स्थान  हुलाकी राजमागध तिकास कोररडोर - कोतठयाघट  देतख रामजाने चोक भोगपरु  ,जोगी परु हुछदै 

राजापरु सम्म  

 

प्रथम तहको नवकाि केन्र (Primary Node) 

नम्सा िगरपाललका िते्रको प्रर्िु आधथतक, व्यापाररक र्था पयतटककय सरंचणा रहिे प्रथर् र्हको 
ववकास केन्रलाई रािापरु बिार िजिकैको िेत्र र्ोककएको छ ।  त्यस िेगका प्रर्ुि 

व्यापाररक केन्रको रूपर्ा ववकास गिे ।  

भौतिक 

स्वरूप 
 शहरी सतुबर्ायुि आर्तुनक प्रमखु व्यापाररक केन्र )Central Business District)  

 िाटोको राम्रो पहुछच िथा पैदलयात्री मैत्री  

 िािािरण मैत्री )Eco-Friendly) हररि के्षत्र 

 जम्मा के्षत्रिल – ८२३ .१७ हे . 

 तिकासशील के्षत्रिल – ६७१ .०३ हे  .  
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भ-ूउपयोग  बैंक िथा तितत्तय संस्था, व्यापाररक भिन, होटल, पसलहरू, तसनेमा, तनतज कपधरटे 

कायाधलय, अन्य पयधटतकय सेिाहरू,  बसतबसौने, ट्याक्सी पाकध , साथसाथै पयधटन 

व्यिसाय सगछ सम्बतन्र्ि अन्य सेिाहरू 

 आिास िथा अपाटध मेन्ट 

 खलु्ला सािधजतनक स्थल, पाकध , उद्यान 

 कुनैपतन िािािरणीय प्रभाि हुने भू -उपयोगलाई पूणधरूपमा तनिेतर्ि गने  

िडक 

आवश्यकता  

 सामान्यिया राजमागध  ,तिडर िा तजल्ला  /आटेरर यल सडकले छोएको  

स्थान  िडा ३ र ४ को राजापरु बजार देतख उत्तरमा िैतलएको  छ 

 

र्दोस्रो तहको नवकाि केन्र-िाजापुि बजाि( Secondary Node) 

नम्सा िगरपाललका िेत्रको ससं्थागर् िेत्रको रूपर्ा िोस्रो र्हको ववकास केन्रलाई ववकास गिे । 
सरकारी, शकै्षिक, स्वास््य र्था अन्य सार्ाजिक सरंचिाहरू, ववलिन्ि सरं्-ससं्था, लशप 

र्ाललर् अ।दिका सरंचाहरू सदहर् यस केन्रलाई ववकास गिे । 

भौतिक 

स्वरूप 
 शहरी सिुार्ायिु प्रमखु प्रसासतकय िथा संस्थागि केन्र )Institutional Zone)  

 िाटोको राम्रो पहुछच िथा पैदलयात्री मैत्री  

 िािािरण मैत्री (Eco-Friendly) हररि के्षत्र 

 जम्मा के्षत्रिल – २२५.७८ हे . 

 तिकासशील के्षत्रिल – १८९.२९ हे.   

भ-ूउपयोग  सरकारी तनकायहरु  ,नगर सभा हल  ,प्रसाशतनक तनकाय हरु सरुक्षा  ,अस्पिाल ,

सािधजतनक सेिाहरु  ,शैतक्षक िथा सरुक्षा सेिा  ,प्रातितर्क तशक्षा िथा  आपिकालीन सेिा 

आतद  

 आिास िथा अपाटध मेन्ट 

 खलु्ला सािधजतनक स्थल  ,पाकध , उद्यान 

 कुनैपतन िािािरणीय प्रभाि हुने भू -उपयोगलाई पूणधरूपमा तनिेतर्ि गने  

िडक 

आवश्यकता  

 सामान्यिया तिडर िा तजल्ला  /आटेरर यल सडकले छोएको िा तिशेि अिस्थामा 

राजमागधले पतन छोएको हुने  

स्थान  िडा ६ तस्थि टपरा के्षत्र आसपास िैतलएको प्रशासतनक िथा संस्थागि केन्र  

 

 

तेस्रो तहको नवकाि केन्र (Tertiary Node) 

बाला बजार थारु ससं्कृतिक क्षेत्रवडा िं ंं  २ ,बाला बजार 



 

नम्सा र्से्रो र्हको यस ववकास केन्रर्ा वडा र्हका सेवाहरू, अन्य ववशिे सेवाहरू पयतटककय सेवा, 
िालर्तक र्था ससं्कृनर्क सेवा, कृवि ववस्र्ार सेवा, िेलकुि र्था अन्य र्िोरञ्ििात्र्क 

सेवाका लाधग सरंचिा आदिको व्यवस्था गरर व्यवजस्थर् र्िा वस्र्ीको ववस्र्ार गिे । 

भौतिक 

स्वरूप 
 थारु संग्राहलयको िारीपरीको के्षत्र 

 थारु संस्कृति झल्कने तनमाधणलाई बढािा तदने  

 िािािरण मैत्री (Eco-Friendly) हररि के्षत्र 

 जम्मा के्षत्रिल – १८७.६४ हे . 

 तिकासशील के्षत्रिल – १५३.२३ हे  . 

भ-ूउपयोग  न्यून घनत्िको आिसीय के्षत्र प्रस्िाि गररएको  

 होम स्टे ,सानो बजार के्षत्र  ,व्यापार  के्षत्र  ,संग्राहलय ,पयधटक को लातग पसल  ,दैतनक  

उपभोग्य सामान पसल  

 कुनैपतन िािािरणीय प्रभाि हुने भू -उपयोगलाई पूणधरूपमा तनिेतर्ि गने  

िडक 

आवश्यकता  

 सामान्यिया तजल्ला  /आटेरर यल या कलेक्टर सडकले छोएको िा तिशेि अिस्थामा 

तिडरले पतन छोएको हुने  

स्थान  बाला बजार के्षत्र, िडा नं २   

 

तेस्रो तहको नवकाि केन्र (Tertiary Node) 

धोबबनपरु शर्र्िि आवासीय क्षेत्र 

नम्सा र्से्रो र्हको ववकास केन्रर्ा वडा र्हका सेवाहरू, अन्य ववशिे सेवाहरू पयतटककय सेवा, िालर्तक 

र्था ससं्कृनर्क सेवा, कृवि ववस्र्ार सेवा, िेलकुि र्था अन्य र्िोरञ्ििात्र्क सेवाका 
लाधग सरंचिा आदिको व्यवस्था गरर व्यवजस्थर् र्िा वस्र्ीको ववस्र्ार गिे । 

भौतिक 

स्वरूप 
 तिकासयोग्य के्षत्रमा आर्ारभूि शहरी सेिाको पहुछच सतहि व्यितस्थि मध्ययम घनत्िको 

िस्िी तिकास बजार सतुिर्ाको र त्यस अनसुारको  तियाकलाप प्रोत्साहन गने  

 यस के्षत्रमा िािािरण मैत्री  ) Eco-Friendly) िस्िी तिकासलाई प्रात्साहन गने  

 िडा स्िरीय पूिाधर्ार िथा सेिा उपलब्र् गराउने  

 जम्मा के्षत्रिल – ७१.८१ हे . 

 तिकासशील के्षत्रिल – ५५.९६ हे  . 

भ-ूउपयोग  तमतश्रि भू -उपयोग   

 बस्िी तिकासयोग्य के्षत्रमा मध्ययम घनत्ि भएका आिासीय के्षत्र दैतनक प्रयोग हुने 

सामग्रीका व्यिसातयक सतुिर्ाहरु  

 प्राथतमक स्कुल तिपद व्यिस्थापन केन्र  .स्िास््य केन्र  

 खलु्ला सािधजतनक स्थल  ,पाकध ,  उद्यान  

 कुनैपतन िािािरणीय प्रभाि हुने भू -उपयोगलाई पूणधरूपमा तनिेतर् ि गने 
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जनघनत्व  ८० pph (Gross density) सम्म   

जनिखं्या 

बहन क्षमता  

 तिकासशील के्षत्रिलको ३०% आिासीय प्रयोजन  

 १३४३ 

िडक 

आवश्यकता  

 सामान्यिया तजल्ला  /आटेरर यल या कलेक्टर सडकले छोएको िा तिशेि अिस्थामा 

तिडरले पतन छोएको  

स्थान  र्ोतबनपरु के्षत्र  ,िडा  नं ८   

 

तेस्रो तहको नवकाि केन्र (Tertiary Node) 

गोडडयािा आवासीय क्षते्र 

नम्सा र्से्रो र्हको ववकास केन्रर्ा वडा र्हका सेवाहरू, अन्य ववशिे सेवाहरू पयतटककय सेवा, िालर्तक 

र्था ससं्कृनर्क सेवा, कृवि ववस्र्ार सेवा, िेलकुि र्था अन्य र्िोरञ्ििात्र्क सेवाका 
लाधग सरंचिा आदिको व्यवस्था गरर व्यवजस्थर् र्िा वस्र्ीको ववस्र्ार  गिे । 

भौतिक 

स्वरूप 
 तिकासयोग्य के्षत्रमा आर्ारभूि शहरी सेिाको पहुछच सतहि व्यितस्थि माध्ययम घनत्िको 

बस्िी तिकास ,बजार सतुिर्ा ,र त्यस अनसुारको तियाकलापलाई प्रोत्साहन तदने   

 यस के्षत्रमा िािािरण मैत्री  ) Eco-Friendly) िस्िी तिकासलाई प्रात्साहन गने  

 िडा स्िरीय पूिाधर्ार िथा सेिा उपलब्र् गराउने  

 जम्मा के्षत्रिल – ९९ .५५ हे . 

 तिकासशील के्षत्रिल – ७८ .८५  हे  . 

भ-ूउपयोग  बस्िी तिकासयोग्य के्षत्रमा मध्ययम घनत्ि भएका आिासीय के्षत्र दैतनक प्रयोग हुने 

सामग्रीका व्यिसातयक सतुिर्ाहरु  

 प्राथतमक स्कुल तिपद व्यिस्थापन केन्र  .स्िास््य केन्र  

 खलु्ला सािधजतनक स्थल  ,पाकध ,  उद्यान  

 कुनैपतन िािािरणीय प्रभाि हुने भू -उपयोगलाई पूणधरूपमा तनिेतर्ि गने  

िडक 

आवश्यकता  

 सामान्यिया तजल्ला  /आटेरर यल या कलेक्टर सडकले छोएको िा तिशेि अिस्थामा 

तिडरले पतन छोएको 

स्थान  गोतदयाना के्षत्र  ,िडा  नं ९  

 

 

तेस्रो तहको नवकाि केन्र (Tertiary Node) 

कोहियाघाट आवासीय क्षेत्र 



 

नम्सा र्से्रो र्हको ववकास केन्रर्ा वडा र्हका सेवाहरू, अन्य ववशिे सेवाहरू पयतटककय सेवा, िालर्तक 

र्था ससं्कृनर्क सेवा, कृवि ववस्र्ार सेवा, िेलकुि र्था अन्य र्िोरञ्ििात्र्क सेवाका 
लाधग सरंचिा आदिको व्यवस्था गरर व्यवजस्थर् र्िा वस्र्ीको ववस्र्ार गिे । 

भौतिक 

स्वरूप 
 तिकासयोग्य के्षत्रमा आर्ारभूि शहरी सेिाको पहुछच सतहि व्यितस्थि माध्ययम घनत्िको 

बस्िी तिकास ,बजार सतुिर्ा ,र त्यस अनसुारको तियाकलापलाई प्रोत्साहन तदने   

 यस के्षत्रमा िािािरण मैत्री  ) Eco-Friendly) िस्िी तिकासलाई प्रात्साहन गने  

 िडा स्िरीय पूिाधर्ार िथा सेिा उपलब्र् गराउने  

 जम्मा के्षत्रिल – १२३.९३ हे . 

 तिकासशील के्षत्रिल – १०५.५९ हे  . 

भ-ूउपयोग  िस्िी तिकासयोग्य के्षत्रमा मध्ययम घनत्ि भएका आिातसय के्षत्र  ,दैतनक प्रयोगहुने 

सामातग्रका, दैतनक प्रयोगहुने सामातग्रका व्यिसातयक सतुिर्ाहरू 

 प्राथतमक स्कुल  ,स्िास््यकेन्र ,तिपद व्यिस्थापन केन्र   

 खलु्ला सािधजतनक स्थल  ,पाकध  , उद्यान 

 कुनैपतन िािािरणीय प्रभाि हुने भू -उपयोगलाई पूणधरूपमा तनिेतर्ि गने  

िडक 

आवश्यकता  

 सामान्यिया तजल्ला  /आटेरर यल या कलेक्टर सडकले छोएको िा तिशेि अिस्थामा 

तिडरले पतन छोएको हुन सक्ने 

स्थान  कोतठयाघाट के्षत्र  ,िडा  नं १०  

 

तेस्रो तहको नवकाि केन्र (Tertiary Node) 

रार्परु कृषि सेवा प्रदाय क्षेत्र 

नम्सा र्से्रो र्हको ववकास केन्रर्ा वडा र्हका सेवाहरू, अन्य ववशिे सेवाहरू पयतटककय सेवा, िालर्तक 

र्था ससं्कृनर्क सेवा, कृवि ववस्र्ार सेवा, िेलकुि र्था अन्य र्िोरञ्ििात्र्क सेवाका 
लाधग सरंचिा आदिको व्यवस्था गरर व्यवजस्थर् र्िा वस्र्ीको ववस्र्ार गिे । 

भौतिक 

स्वरूप 
 तिकासयोग्य के्षत्रमा आर्ारभूि शहरी सेिाको पहुछच सतहि व्यितस्थि माध्ययम घनत्िको 

बस्िी तिकास ,बजार सतुिर्ा ,र त्यस अनसुारको तियाकलापलाई प्रोत्साहन तदने   

 यस के्षत्रमा िािािरण मैत्री (Eco-Friendly) िस्िी तिकासलाई प्रात्साहन गने  

 कृतिजन्य उपकरण, मलतबउ तबजन ,तििरण केन्र ,शीि भण्डारण  ,बाली िथा पशु 

सम्बतन्र् अनसुन्र्ान केन्र  ,पश ुतचतकत्साल य  ,हाट बजार  

 जम्मा के्षत्रिल – २४९ .८७ हे .  

 तिकासशील के्षत्रिल – २१८ .९ हे  . 

भ-ूउपयोग  िस्िी तिकासयोग्य के्षत्रमा मध्ययम घनत्ि भएका आिातसय के्षत्र दैतनक प्रयोग हुने 

सामग्रीका व्यिसातयक सतुिर्ाहरु 

 प्राथतमक स्कुल  ,स्िास््यकेन्र ,तिपद व्यिस्थापन केन्र   
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 खलु्ला सािधजतनक स्थल  ,पाकध  , उद्यान 

 कुनैपतन िािािरणीय प्रभाि हुने भू -उपयोगलाई पूणधरूपमा तनिेतर्ि गने  

िडक 

आवश्यकता  

 सामान्यिया तजल्ला  /आटेरर यल या कलेक्टर सडकले छोएको िा तिशेि अिस्थामा 

तिडरले पतन छोएको  

स्थान  रामपरु के्षत्र  ,िडा  नं ७  

 

तेस्रो तहको नवकाि केन्र (Tertiary Node) 

सोनपरु र्नोरन्जन क्षते्र 

नम्सा र्से्रो र्हको ववकास केन्रर्ा वडा र्हका सेवाहरू, अन्य ववशिे सेवाहरू पयतटककय सेवा, िालर्तक 

र्था ससं्कृनर्क सेवा, कृवि ववस्र्ार सेवा, िेलकुि र्था अन्य र्िोरञ्ििात्र्क सेवाका 
लाधग सरंचिा आदिको व्यवस्था गरर व्यवजस्थर् र्िा वस्र्ीको ववस्र्ार गिे । 

भौतिक 

स्वरूप 
 तिकासयोग्य के्षत्रमा आर्ारभूि शहरी सेिाको पहुछच सतहि व्यितस्थि मध्ययम घनत्िको 

िस्िी तिकास, बजार सतुिर्ाको र त्यस अनुसारको कृयाकलापलाई प्रोत्साहन तदने 

 यस के्षत्रमा िािािरण मैत्री )Eco-Friendly) िस्िी तिकासलाई प्रात्साहन गने  

 पाकध , तपकतनक स्थल, मनोरम दृश्य, पयधटकीय के्षत्र,  

 जम्मा के्षत्रिल – १६६ .७६  हे . 

 तिकासशील के्षत्रिल – १३७ .६२ हे  . 

भ-ूउपयोग  िस्िी तिकासयोग्य के्षत्रमा तनम्न घनत्ि भएका आिातसय के्षत्र दैतनक प्रयोग हुने सामग्री ,

व्यिसातयक सतुिर्ाहरु  

 प्राथतमक स्कुल  ,स्िास््यकेन्र ,तिपद व्यिस्थापन केन्र   

 खलु्ला सािधजतनक स्थल ,पाकध   ,उद्यान 

 कुनैपतन िािािरणीय प्रभाि हुने भू -उपयोगलाई पूणधरूपमा तनिेतर्ि गने  

िडक 

आवश्यकता  

 सामान्यिया तजल्ला  /आटेरर यल या कलेक्टर सडकले छोएको िा तिशेि अिस्थामा 

तिडरले पतन छोएको  

स्थान  सोनपरु के्षत्र  ,िडा  नं ७  

 

  



 

=2 3 भू-उपयोर् क्षेत्र िम्बन्धी 

 िोतकएको तिकास केन्र, कृति प्रिर्द्धन के्षत्र र संरक्षण के्षत्रमा सो अनकूुलका प्रदिुण तबसजधन नगने भू–

उपयोगलाई मात्र स्िीकृति तदने ।  

 तिकास केन्र िथा कृति बिर के्षत्रको मूल उदे्यश्य र कृयाकलापहरुलाई सहयोग पयुाधउने एिं प्रदिुण तबसजधन 

नगने अन्य भू–उपयोगलाई पतन स्िीकृति तदने । 

 िोतकएको िािािरणीय प्रभाि तसमा अनुरुप नभएका सबै भू–उपयोगलाई रोक लगाउने ।  

 िाय ुप्रदूिण हटाउन तनम्न कृयाकलापहरु तनिेर् गने ।  

 सिा उद्योगहरू (संलग्न दस्िािेज हेनुधहोस्) बाहेक अन्य उद्योगहरू सचांलन गनध  

 प्रतिबतन्र्ि के्षत्रमा २० ििधभन्दा परुाना सिारी सार्नहरु चलाउन । 

 सडकको तकनार जस्िा सािधजतनक स्थानहरूमा तनमाधण सामाग्री राख्न । 

 तनम्नलाई दरुुत्सातहि गने । 

 घरलूे र संस्थागि प्रयोगको लातग नसुर्ाररएको रे्रै र्िुाछ तबसजधन गने काठ िथा गोबरको गइुिा प्रयोग गररने 

खाना पकाउने चलु्हो । 

 

स्ट्यानडडड  

भू –उपयोर्को वाताविणीय प्रभाव निमा  

ध्वनि 

 

 कृति प्रिर्द्धन के्षत्र िथा िन िथा संरक्षण के्षत्रमा ५० डीबीए भन्दा बढी ध्ितन 

श्रजृना गने भू–उपयोग गतितितर्हरु तनिेर् गने । 

 आिातसय के्षत्रमा ५५ डीबीए भन्दा बढी ध्ितन श्रजृना गने भू–उपयोग 

गतितितर्हरु तनिेर् गने । 

 तिकास केन्रहरुको व्यािसातयक/व्यापार/कायाधलय के्षत्रमा ६५ डीबीए भन्दा 

बढी ध्ितन ध्ितन श्रजृना गने भू–उपयोग गतितितर्हरु तनिेर् गने । 

वायकुो गणुस्र्र  इछटा भट्टाबाट तनस्कने Suspended Particulate Matter (SPM) नेपाल 

गजेट अनुरुप ३५० mg/NM३ भन्दा रे्र ैहुनु नहुने ।  

PM१० < ५०µg / m
३
 

PM२.५< २५ µg / m
३
 

गन्ि (Smell)  

 

 तिकास केन्र, हुलाकी राजमागध तिकास कोररडोर िथा आिासीय के्षत्रतभत्र 

व्यापाररक कुखरुा पालन, सुछगरु पालन र पशुपालन िथा पशुबर् गनध  तनिेर् गने; 

नराम्रो गन्र् उत्सजधन गने जैतिक मल िथा कृति भूतममा अन्य मलको प्रयोग 

तनिेर् गने, ढल ब्यबस्थापनको लातग प्रशोर्न केन्रहरुको तनमाधण, र सम्पदा के्षत्र 

र शहरी केन्र िरपर िोहर िाल्न तनिेर् गने । 

धचन्ह र ववज्ञापि  भिनको मोहडामा कम्पनी िा पसलको नाम लेतखएका तचन्ह (साइनेज) को 

के्षत्रिल बढीमा २ िीट x ३ तिट राख्ने । एक पसल िा कम्पनीको लातग एक 
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साइनेजको अनमुति तदने, िर कुनै पतन भिनमा सबै संकेिहरूको कूल के्षत्रिल 

मोहडाको के्षत्रिलको १५% भन्दा बतढ हुन नतदने । 

सवारी साििको चाप  हरके आिास िथा संस्थाले आफ्नो जग्गामा नै पातकध ङ ब्यिस्था गनुध  पने ।  

 प्राथतमक तिकास केन्रमा तदइने पातकध ङ के्षत्र : १०० कमधचारी िा 

आगन्िकुहरूका लातग १० इतक्िभालेन्ट कार स्पेस (ईसीएस) । िर, 

अतर्किममा २० ईसीएस मात्र तदइने ।  

 दोस्रो िहका  तिकास केन्रमा  तदइने   पातकध ङ के्षत्र : १०० कमधचारीहरू िा 

आगन्िकुहरूका लातग  २० इतक्िभालेन्ट कार स्पेस (ईसीएस) । 

 िेस्रो िहका  तिकास केन्रमा तदइने पातकध ङ के्षत्र : १०० कमधचारी िा 

आगन्िकुहरूका िा तिद्याथीहरू िा प्रतशक्षाथीहरुलातग ३० इतक्िभालेन्ट कार 

स्पेस (ईसीएस) । 

 तिकास केन्र बातहर अन्य कृति प्रिर्द्धन के्षत्र िथा खलुा के्षत्रमा तदइने पातकध ङ के्षत्र 

: १०० कमधचारी िा आगन्िकुहरूका लातग २० इतक्िभालेन्ट कार स्पेस 

(ईसीएस) ।  

र्ोहर पािी  

 

 कुनै पतन स्रोिबाट तनस्केको िोहर पानी जसको जैतिक अक्सीजन माग (BoD) 

५० तमलीग्राम प्रति तलटर भन्दा बढी हुन्छ, त्यस्िो पानीलाई प्राकृतिक 

जलस्रोिमा उत्सजधन गनध नतदने ।  

िोहर मैला 

 

 घर, संस्था र उद्योगहरूले आफ्नो भिन जग्गामा नै िोहरलाई न्यूनीकरण, 

पनुप्रर्योग र अन्य स्िरुपमा प्रयोग (३R: reduce, reuse, recycle) गने । र 

स्िास््य संस्थाहरुले स्िास््य मंत्रालयको िोहर ब्यिस्थापन तनदेतशका 

(२०१४) बमोतजम खाल्डो (तपट) िथा इनतसनेटर प्रयोग गरर हातनकारक 

िाहोरलाई ब्यिस्थापन गने ।  

 

=3 3  भूनमको मार् 

क्र .स ं गतिषवर्ध क्षेत्रफल कैफफयि 

१. आर्थाक पवूााधार     

  सिा गहृ ०.२ हेक्टर / सरंचिा १०,००० ििसखं्यालाई एउटा 
  िेलकुि सरंचिा १ िेखि ३ हेक्टर  /सरंचिा ५०,००० ििसखं्यालाई एउटा 
  बस र िक पाकत  ४ हेक्टर र सरंचिा १०० बस र १०० िकलाई १ पाककत ङ 

िेत्र 

  िाद्य र र्रकारीको होलसेल 

पसल 

०.५ हेक्टर / सरंचिा २ टोलका लाधग एउटा 

  औद्योधगक िते्र १३ हेक्टर 
 

२. सार्ाजजक पवूााधार     



 

क्र .स ं गतिषवर्ध क्षेत्रफल कैफफयि 

  ववद्यालय प्राथलर्क ववद्यालय ः  ०.२ 

हेक्टर र सरंचिा 
३,००० ििसखं्यालाई एउटा 

  
 

उच्च र्ाध्यलर्क ववद्यालय  

०.६५ हेक्टर र सरंचिा 
७,५०० ििसखं्यालाई एउटा 

  कलेि स्िार्क सम्र् ः  ०.६५ 

हेक्टर र सरंचिा 
२५,००० ििसखं्यालाई एउटा 

  
 

ववश्व ववद्यालय : १ हेक्टर ४०,००० ििसखं्यालाई एउटा 
  अस्पर्ाल १.३ हेक्टर / सरंचिा ५०,००० ििसखं्यालाई एउटा 
  िुल्ला प्रिशतिी स्थल 

(टँुडडिेल) 

४ हेक्टर ५०,००० ििसखं्यालाई एउटा 

  पाकत  र िुल्ला ठाउँ शहरको बस्ि योग्य 

िलर्िको ५ % 

 

  वारुण नियन्त्रण केन्ि १ हेक्टर / सरंचिा ५ िेखि ७ ककलर् अितव्यासको लाधग 

एउटा वारुि नियन्त्रण केन्ि 

  सरुिा वा प्रहरी कायातलय ०.५ हेक्टर / पोस्ट ४०,००० ििसखं्यालाई एउटा 
  

 

१ हेक्टर र स्टेशि १०,००० ििसखं्यालाई एउटा 
  सगं्रालय, िाचर्र, पसु्र्कालय ०.५ हेक्टर / सरंचिा   

३. भौतिक पवूााधार     

  िगरपाललकाको कायातलय िवि ०.४ हेक्टर   

  एकीकृर् शहरी सेवा केन्र १ हेक्टर   

  

 

िल आपनूर्त प्रणाली २ हेक्टर / सरंचिा 
 

  

 

(िण्डारि र प्रशोिि योििा( 
  

 

ढलको प्रणाली ५ िेखि ७ हेक्टर र सरंचिा ०.२ िेखि ०.७५ हेक्टर र एर् एल डड 

(प्रशोिि केन्र( 

  

 

ठोस र्ोहर व्यवस्थापि िान्सर्र ः  ०.१५ -०.२  

हेक्टर र सरंचिा 
ल्यान्डकर्ल ः  १ हेक्टर / 

िेत्र र वररपरर १०० 

लर् िुल्ला िते्र 
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क्र .स ं गतिषवर्ध क्षेत्रफल कैफफयि 

(िान्सर्र िेत्र र स्यानिटरी 
ल्यान्डकर्ल िते्र) 

ल्यान्डकर्ल :  १ हेक्टर / 
िेत्र र वररपरर १०० 

लर् िुल्ला िते्र 

  

 

ववद्यरु् आपनूर्त प्रणाली 
(सब स्टेसि) 

०.५५ हेक्टर / सरंचिा   

 

  

 

टेललर्ोि 
(टेललर्ोि एक्सचेन्ि 

कायातलय) 

०.०२ हेक्टर / सरंचिा    

 

(श्रोर्  प्लानिङ्ग िर्तस एण्ड स्टेण्डडत, २०१४; शहरी बबकास र्था िवि निर्ातण बबिाग) 

=4 3 िडकको क्षेत्रानधकाि ि िेटव्याकको न्यूनतम मापर्दण्ड 

क्र स ं सडकको िि या िेणी 
सडकको क्षेत्रार्धकार 

(ROW) शर्. 

सेटब्याक  

शर्. जजम्र्ेवार ससं्था कैफफयि 
१ रािर्ागत )हाइवे(  ५० ६ सडक वविाग  

२ सहायक रािर्ागत )कर्डर(  ३० ६ सडक वविाग  

३ क जिल्ला र्ागत २० ६ स्थािीय पवूातिार 
वविाग (डोली) 

 

३ ि िगरपाललका लित्रको 
आटेररयल सडक 

२० ६ शहरी ववकास र्था 
िवि निर्ातण 

वविाग 

 

४ िगरपाललका लित्रको 
कलेक्टर सडक 

  शहरी ववकास र्था 
िवि निर्ातण 

वविाग 

 

४ क प्रर्िु १४ २   

४ ि अन्य १० २   

४ ग टोल सडक ६ १ .५ - २ िगरपाललका  

 

=5 3  िावाजननक पाका  वा खुल्ला ठाउँको तह वा श्रेणी  

क्रर् सखं्या िि या िेणी षववरण कैफफयि 
१ िेबत्रय स्र्र र्िोरञ्िि स्थल वा सावतिनिक पाकत  वा 

प्राकृनर्क िते्र िस्र् ै र्ाल, पोिरी, 

 



 

लसर्सार, िङ्गल, चरण िेत्र, 
िोल्सी र हररर् कोरीडोर िहा ँ
िगरपाललका बादहरका र्ानिस पनि 

आउि सक्छि ्

२ शहर र्िोरञ्िि स्थल वा सावतिनिक पाकत  िहा ँ
िगरपाललकाको सब ै कुिाबाट 

र्ानिसहरु िेल्ि, आरार् गित, 
रर्ाउि, प्रकृनर्को आिन्ि ललि 

आउि सक्छि ्

बस्ि योग्य िलर्िको ५% 

३ उप शहर (sub 

city)  

वा बहु 

वडा 

सावतिनिक पाकत  िहा ँ िगरपाललकाको 
ववलिन्ि वडाबाट र्ानिसहरु िेल्ि, 
आरार् गित, र्मु्ि, प्रकृनर्को आिन्ि 

ललि आउि सक्छि ्

बस्ि योग्य िलर्िको १ %, िुि 

सर्ाि रुपर्ा र्ोकेको 
वडार्ा बबिािि गररिेछ 

४ वडा  सावतिनिक पाकत  िहाँ त्यस वडाका 
र्ानिसहरु िेल्ि, आरार् गित, र्मु्ि, 
प्रकृनर्को आिन्ि ललि आउि सक्छि ्

बस्ि योग्य िलर्िको २ .५ %, 

िुि सर्ाि रुपर्ा सबै 
वडार्ा बबिािि गररिेछ 

५ टोल  सावतिनिक पाकत  वा िेलकुि र्िैाि िहा ँ
टोलका र्ानिसहरु िेल्ि, आरार् गित 
आउि सक्छि ्

बस्ि योग्य िलर्िको १ % िुि 

सर्ाि रुपर्ा टोल र्हर्ा 
बबिािि गररिेछ 

 

=6 3 िडकको बनर्ाकिण ि िडक अनधकाि क्षेत्र (Right of Way) 

नर्म ड् र स्ट्यान्डडड् ्

नम्िा स्ट्यानडडा 

 कृति प्रिर्द्धन के्षत्रको तदगो संरक्षण हुने गरर नगरको 

यािायाि सहजिालाई सदृढ गने ।     

 मौजूदा सडकहरु मध्ये केतह रणतनतिक महत्िका 

सडकहरुको स्िर सरु्ार गरर उत्तर, दतक्षण, पूिध , र 

पतिम  के्षत्रहरुमा आन्िररक यािायािलाई सढृुद 

गने ।  

 प्रस्िातिि तिकास केन्रहरू जोतदने चिपथको 

स्िरोन्नति गने ।  

 मखु्य कलेक्टर सडक हुलाकी राजमागधसछग जोड्ने 

निडि िडक  

सडक अतर्कार के्षत्र )ROW :(  ३० तम., 

सेटब्याक  ६ तम. 

 

प्रमखु आटेरियल िडक  

सडक अतर्कार के्षत्र )ROW:(  

३० तम., सेटब्याक  ६ तम. 

 

अन्य आटेरियल िडक  
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 सडकबाट पयाधप्त सेटब्याक राख्ने, जसले ध्ितन 

प्रदिुणको हातनकारक प्रभािलाई प्राकृतिक खलुा 

ठाउछ (बिर)को माध्यमबाट न्यतुनकरण गनुधका साथै 

भतिरयमा हुन सक्ने सडक र सािधजतनक पूिाधर्ार 

तबस्िारलाई ध सहज बनाउछछ । 

सडक अतर्कार के्षत्र )ROW:(  

२० तम., सेटब्याक  ६ तम. 

 

कलेक्टि िडक : प्रमखु   

सडक अतर्कार के्षत्र )ROW:(  

१४ तम., सेटब्याक ३  तम. 

 

कलेक्टि िडक : अन्य 

सडक अतर्कार के्षत्र )ROW:(  

१२ तम., सेटब्याक ३  तम. 

 

स्थानीय वा नर्ि )टोल (िडक  

सडक अतर्कार के्षत्र )ROW:(  

८ तम., सेटब्याक २  तम. 

सबै स्थानीय िा नगर )टोल (िहका सडकहरू – 

मातथ िोतकएका सडक  र नापी नक्सामा 

देखाइएका सडक र गोरटेो बाहेक 

 

=7 3 िडकको िसं्थार्त अनधकाि क्षेत्र ि िेटव्याकको न्यूनतम मापर्दण्ड 

िडकको तह वा श्रेणी 
अनधकाि 

क्षेत्र (नम) 
िेटब्याक 

(नम) 

िडकको केन्रबाट 

भवनननमााणको लानर् 

छाड्नपुने र्दूिी 
नजम्मेवाि 

िसं्था 

राजमागध / आटेररयल सडक ५०  ६  ३१ लर् सडक वविाग 

सहायक रािर्ागत / प्रिेश सडक (कर्डर 
रोड/ सब-आटेररयल 

३० ६ २१ लर् प्रिेश सरकार 

जिल्ला सडक / कलके्टर सडक २०  ६ १६ प्रिेश सरकार 

स्थािीय सडक (आवासीय िवि) १० १.५ ७.५ िगरपाललका 

स्थािीय सडक (व्यवसानयक िविको 
लाधग) 

१० २ ८ िगरपाललका 

स्रोर्: शहरी योििा र्था िवि निर्ातण र्ापिण्ड स्रोर् पुजस्र्का, २०७५; Nepal Urban Road Standard 

२०७६ 



 

कैफफयि:  

 २०७२ चैत्र २६ गिे देतख नमाधण भएका नगर स्िरीय सडकको के्षत्रातर्कार सडकको केन्र रखेाबाट न्यूनिम 

दायाछ ३ तमटर र बायाछ ३ तमटर गरर कतम्िमा ६ तमटर कायम गनुध  पदधछ । जतटल भौगोतलक के्षत्रमा स्थानीय 

िहले गठन गरकेो प्रातितर्क सतमतिको तसिाररसमा नगर सभाको तनणधयबाट यस्िा सडकको के्षत्रातर्कार 

सडकको केन्र रखेाबाट न्यूनिम दायाछ २ तमटर र बायाछ २ तमटर गरर ४ तमटर कायम गनध  सतकनेछ 

सेटब्याक 

नर्ड् ्र स्ट्यान्डडड् ्

नम्िा स्ट्यानडडा 

 नदी, िाल र पोखरीहरुको पानीको बिाह, 

मात्रा िा तबगिको प्रभािलाई ध्यानमा 

रातख सेटब्याक तनर्ाधरण गने । सेटब्याकले 

बाढी र तसपेज (ओतसन) को जोतखमबाट 

बच्न र यी स्रोिहरुलाई अतििमण एिं 

प्रदूिणबाट सुरतक्षि राख्दछ । जोतखमलाई 

िैज्ञातनक तबतर् अपनाई िा ऐतिहातसक 

डाटाको साथै साइट तनरीक्षण गरर 

स्थातनयसछगको छलिलको आर्ारमा 

आंकलन गने । 

 आिश्यकिा अनसुार सम्बतन्र्ि तनकायले 

िाके एिं तडजाइन गर े अनरुुप नदी 

तनयन्त्रण सरचंना राख्न पने 

राख्ने । 

ठूला ि प्रमखु नर्दी (कणााली तथा रे्रुवा नर्दी) 

 नदीको बाढीको उच्च तबन्दबुाट १०० तमटर (१०० 

बिधमा िकध न सक्ने बाढीको प्रभातिि के्षत्र) 

िानो नर्दी/खोला (बुढी कुलो) 

 नदीको बाढीको उच्च तबन्दबुाट ५० तमटर (१०० 

बिधमा िकध न सक्ने बाढीको प्रभातिि के्षत्र) 

खोल्िी  

 नदीको औपचाररक तसमाबाट ३० तमटर 

ताल  (अनिवा ताल) 

 िालको औपचाररक तसमाबाट ५० तमटर िा तसपेज 

(ओतसन) बाट बच्न कायम गनध पने दूरीमा जनु बढी 

छ 

 िालको तकनारमा सािधजतनक पाकध , खलु्ला ठाउछ, 

खेलकुद मैदानको तनमाधणका लातग न्यूनिम 

सेटब्याक कायम गनध - ५ तमटर 

पोखिी  

 पोखरीको औपचाररक तसमाबाट २० तमटर िा 

तसपेज (ओतसन) बाट बच्न कायम गनध पने दूरीमा 

जनु बढी छ 

निमिाि क्षेत्र 

 तसमसार के्षत्रको औपचाररक तसमाबाट ५० तमटर 

िा तसपेज (ओतसन) बाट बच्न कायम गनध पने दूरीमा 

जनु बढी छ 

 तसमसार के्षत्रको तकनारमा सािधजतनक पाकध , खलु्ला 

ठाउछ, खेलकुद मैदानको तनमाधणका लातग न्यूनिम 
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सेटब्याक १० तम कायम गने । यस के्षत्रमा कुनै पतन 

भौतिक संरचना बनाउन तनिेतर्ि गने  

ठूला वा मूल नहि 

 िटबन्र्नबाट २० तमटर (िटबन्र्नभए सोको िेतद 

बाट िा सम्बतन्र्ि तनकायले तनर्ाधरण गरकेो िा 

तसपेज (ओतसन) बाट बच्न कायम गनध पने दूरीमा 

जनु बढी छ 

िानो वा िाखा नहि 

 िटबन्र्नबाट १० तमटर (िटबन्र्नभए सोको िेतद 

बाट िा सम्बतन्र्ि तनकायले तनर्ाधरण गरकेो िा 

तसपेज (ओतसन) बाट बच्न कायम गनध पने दूरीमा 

जनु बढी छ 

कुलो 

 कुलोको छेउबाट ५ तमटर 

 सािधजतनक खलुा ठाउछबाट पयाधप्त 

सेटब्याक राख्ने । यस्िो बिर जतमनलाई 

खलु्ला ठाउछ र पहुछच मागधको रुपमा प्रयोग 

गनध सतकन्छ । 

िावाजननक पाका  ि खुला ठाउँ 

सािधजतनक जग्गाको औपचाररक तसमाबाट २० तमटर 

 सम्भातिि सम्पदा स्थल, स्मारक के्षत्रको 

िरपरर खलुा ठाउछ छुट्याई संरक्षणको गनध  

पयाधप्त सेटब्याक िोक्ने । 

 पूरािातत्िक के्षत्रको हकमा प्रातचन स्मारक 

ऐन २०१३ र पूराित्ि तबभागको मापदण्ड 

अनसुार गने 

िसं्कृनतक, पुिातानत्वक स्थल, िम्पर्दा क्षेत्र ि स्मािक 

स्थल िा के्षत्रको तसमाबाट कतम्िमा २० तमटर 

 महत्िपूणध रणनैतिक संरचनाहरु, 

सामातजक पूिाधर्ारहरु, सािधजतनक िथा 

तनतज भिनहरु हाई टेन्सन लाइनको 

नतजक तनमाधण गदाध  केबलु या िारको 

छेउबाट पयाधप्त सेटब्याक कायम गने 

नबजुलीको हाई टेन्िन लाइन )HTL(  

 २३०/ ४००- ११००० भोल्ट लाइनबाट १.२५ 

तम    

 ११००० – ३३००० भोल्ट लाइनबाट २ तम 

 >३३००० भोल्टको लातग (२ तमटर + ०.३०५ 

तम. हरके थप ३३००० अतिररि भोल्टको लातग) 

(तिद्यिु तनयमािली, १९९३) 

 पहुछचलाई सहज िलु्याउन पेिोल पम्पलाई 

प्रमखु सडकमा राख्ने 

 खलु्ला के्षत्र (buffer) कायम गनध र गाडीको 

आिि जाििलाई सहज िलु्याउन पेिोल 

पेट्रोल पम्प  

 स्थान  शाखा  सडकमा 

 ROW २० तमटर 

 आिासीय के्षत्रबाट सेटब्याक - १०० तमटर 



 

पम्पको जग्गाको के्षत्रिल र सडक तिरको 

मोहडाको चौडाई िोक्ने 

 पेिोल पम्पको स्थान िोक्दा सडकको 

चौबाटोबाट पयाधप्त दूरी कायम गने ररिा 

आितसय के्षत्रबाट पतन पयाधप्त दूरी िोक्ने 

 जग्गाको के्षत्रिल - ७६२ िगध तम – २.२५ कठ्ठा 

)न्यूनिम  

 सडक तिरको मोहडा - ३० तम )निमन्यू(  

 िनजंगल:  महत्िपूणध रणनैतिक 

संरचनाहरु, सामातजक पूिाधर्ारहरु, 

सािधजतनक िथा तनतज भिनहरु जङ्गल 

के्षत्रको तकनारमा तनमाधण गदाध  पयाधप्त 

सेटब्याक कायम गने जसले िन्यजन्िु 

िथा िनस्पति र अन्य स्रोिहरुको 

संरक्षणको साथै आगोलातगबाट बचाउछछ 

वन जरं्ल  

 तसमाना बाट कतम्िमा २० तम. 

 आटेररयल सडकको संभाव्यिा रहने 

 हयाण्ड पम्प जडान गदाध  िोहोर पानीको 

नालाबाट टाढा राख्ने र सडक तसमाबाट 

िोतकएको सेटब्याक छाडी घर आंगनको 

सरुतक्षि स्थनमा राख्ने  

 तजउ र्नको सरुक्षाथध जोतखम यिु भू-

उपयोगबाट पयाधप्त सेटब्याक 

हयाण्ड पम्प 

 कतम्िमा ३ तम. (सडक तसमाबाट) 

 हयाण्ड पम्पको दूरी घरको चपीबाट  कम्िीमा १५ 

मी कायम गने । हयाण्ड पम्पबाट तनस्केको िरल 

िोहोरलाई घर िररपरर जम्मा हुन नतदई नाला 

बनाई नतजकको खेि बारीमा तनकास गने । 

 ल्याण्ड निल िाइट 

 तसमाना बाट कतम्िमा १०० तम. 

 अन्तिाानरट्रय निमा 

निमाना बाट कनम्तमा ५० नम. 

 

=8 3 जोनखम िवेंर्दनिील स्रोत नक्िाङ्कन (Risk Sensititive Resource Mapping) अनुिाि प्रावधानहरु  

उदे्दश्य  

 जोतखम िथा पयाधिरण संिेदनशील के्षत्र र तिकास संभातिि के्षत्र पतहचान गने । 

 तिकासका कायधिमहरुलाई जोतखम िथा पयाधिरण संिेदनशील के्षत्रमा तनयन्त्रण गरर त्यस्िा के्षत्रहरुको 

संरक्षण गने । 

 संभातिि प्रकोपीय जोतखमलाई न्यूनीकरण गने । 

क्रर् सखं्या 

पयाावरणको जोखखर् 
हिसाबले 

सवंेदनशील क्षेत्र षववरण नर्ास ्(norms) 
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१ .१ .  लिरालो िलर्ि िेरै लिरालो िलर्िको अवस्था 
िसल ेपदहरोको िोखिर् 

उत्पन्ि गछत  

३००  िन्िा लिरालो िलर्िर्ा 
ववकास ववस्र्ार िगिे वा 
िगूवतवविले िाचँ र लसर्ाररस 

गरेको हुिपुिे 
१.२  बाढी प्रिाववर् िलर्ि ििीको पािील ेस्थायी ककिारा 

िार्ी िलर्ग्ि हुिे वा हुि 

सक्ि ेिेत्र 

बाढी प्रिाववर् िते्रर्ा ववकास 
ववस्र्ार िगिे िस्र् ै

ठूलोरप्रर्िु ििीबाट पहाडर्ा 
कर्सेकर् ३० लर् र सेटब्याक 

छाड्िे, अथवा वजै्ञानिक 

दहसाबबाट स्थावपर् िरूी 
कायर् गिे  

१.३  सकिय धचरा परेको 
िलर्ि (active 

fault line) 

रु्टेर धचरा परेको िलर्ि िहा ँ
िलर्ि ठाडो या र्सेो 
दिशार्ा िस्केका हुन्छि ्र 
िहा ँसर्य बबत्िै िाँिा 
िकूम्प िािे सिंाविा िेरै 
हुन्छ 

र्ेि सेन्िल थ्रस्ट (main central 

thrust) र र्ेि बाउन्डरी 
थ्रस्ट (main boundary 

thrust) बाट ५०० लर् 
छाडरे र्ात्र ववकास ववस्र्ार 
गिे 

१.४  बालवुा, लसल्ट 

(silt), 

कालीर्ाटी 
िम्र्ा िएको 
िलर्ि 

यस्र्ो र्ाटोर्ा पािीको र्ात्रा 
र्ट्िा वा बढ्िा िमु्चेर िार 
वहि गिे शजक्र् र्ट्ि 

िान्छ िसल ेिलर्ि 

िालसि सक्िे र 
र्रलीकरणको िोखिर् 

उत्पन्ि हुन्छ 

प्राववधिक सपुररवेिण र आवश्यक 

साविािी अपिाएर र्ात्र 

ववकास ववस्र्ारको कायत गिे  

१.५  प्राकिनर्क िेत्र     

  िलाशय िेत्र पयातवरण, सांस्कृनर्क र्था 
आधथतक र्हत्वको कारण 

सरंिण गिुत पिे ििी, 
र्ाल, पोिरी, लसर्सार 
र्था िङ्गल र िलािार 
िेत्र 

  

यस्र्ा िेत्रहरुको वररपरर पयातप्र् 

र्ात्रार्ा िुल्ला ठाउँ 

(buffer) छोड्िे र त्यहाँ 
ववकास ववस्र्ार िगिे  

  

  िङ्गल 

  



 

4=  भवन िम्बन्धी मापर्दण्ड 

उदे्दश्य 

 स्थान सम्बर्द् भौतिक योजना एिं पूिाधर्ार तिकास संम्भाब्यिा िथा क्षमिा अनकूुल भिनको तडजाइन 

(उचाई, लम्बाई, चौडाई) र जन–घनत्िलाई  तनयन्त्रण गनध  र अपेतक्षि जनसंख्या िोतकएको स्थानमा बसाउन 

िथा तनदेतशि गनध  ।  

 भिन प्रयोगकिाधको न्यूनिम स्िास््य, सरुक्षा, बस्नको लातग सहजिा का साथै तनजी के्षत्रमा हररयाली ितृर्द् 

गनधको तनतम्ि न्यूनिम के्षत्रिल भएका जग्गामा मातै्र भिन तनमाधण कायध  गनध/ हुन तदने । साथै न्यूनिम 

के्षत्रिलको अिलम्बनद्वारा जथाभाबी हुने जतमनको तकत्ताकाट प्रितृिलाई न्यूतनकरण गने ।  

 घाम पानी जस्िा प्राकृतिक श्रोिको उच्चिम पररचालन संलग्न हररि भिन प्रतितर्को तिकास र तबस्िार गनध  

।  

 

 

 

 



पषृ्ठ | 25   

=1 4 कृनष प्रवधान क्षेत्रको लानर् भवन ननमााण मापर्दण्ड  

क्र .िं.  उपक्षेत्र नमाि ्  स्ट्यान्डडाि ्(नमटि) 

िडक तथा भवनको 

िेटव्याक 

 भवनको नकनिम  

न्यूनतम ्जग्र्ाको 

क्षेत्रिल वर्ा ( नम.) 

भवनले चचेने 

जग्र्ा (%) 

भवनको उचाइ 

(अनधकतम)  अर्ानड 

िाईड 

/मोहडा पछानड 

१ कृषि तथा कृषिजन्य 

१.१  कृति िथा कृतिजन्य कृषि 

कृयाकलापका लाषि जग्िाको 

न्यूनतम् के्षत्रफल 

 

कृति जतमनको संरक्षण गनध तकत्ता 

काट गदाध  सकेसम्म ठूलो तकत्ता 

कायम गने । 

५०७.९३ (१.५ 

कठ्ठा) 

   

२ पिम्पिार्त बस्ती/पुिानो बजाि रे्रै दशक अतघ स्थातपि भएका परुाना बजार िा हाल नगरको ऐतिहातसक भाग । यस्िा के्षत्रमा टोल िहका सांगरुो बाटो हुन सक्छन् । 

जसमा ३ तम चौडाई सम्मका गातड गड्ुने र सो भन्दा कम चौडाईका पैदल मागधहरु हुन सक्छन् । 

२.१  आवाि  

नगरपातलका के्षत्र तभत्र मौतलक 

स्िरुप बोकेका बस्िी तभत्रका 

आिासीय  

(प्रकृतिसगं मेल खाने, परम्परागि 

सामाग्री, मौतलक िास्िकुला, र 

पैदल पहुछच मागध भएको ३० देतख 

३०० घर र्रुी िा कररब १५ घर 

र्रुी प्रति हेक्टर भएको घना 

िस्िी) ।  

नगरपातलकाको गरम 

मौसमलाई मध्यनजर गरर हरेक 

भिनहरुमा पयाधप्त प्राकृतिक 

प्रकाश, हािा िथा भेन्टीलेसन 

)Ventilation(  पगु्ने गरर 

भिनका सेटब्याक राख्ने  

भिनका िरीपरी हररयाली रुख 

िथा भू-जल (Ground Water 

Recharge) गनधका लातग पयाधप्त 

ठाउछ छोडी भिनको सेटब्याक 

१९२ (०.५७ कठ्ठा) 

२५६ (०.७६ 

कठ्ठा) 

५०% ८ तम (१+३.५+ 

३.५)  या २ िल्ला 

बइुगल सतहि  

टोल िहको पैदल मागध १.५ - 

३ तम सडक तसमा + १-१ तम 

सेटब्याक) 

 ५०% २ २ १.५ १.५ 



 

क्र .िं.  उपक्षेत्र नमाि ्  स्ट्यान्डडाि ्(नमटि) 

िडक तथा भवनको 

िेटव्याक 

 भवनको नकनिम  

न्यूनतम ्जग्र्ाको 

क्षेत्रिल वर्ा ( नम.) 

भवनले चचेने 

जग्र्ा (%) 

भवनको उचाइ 

(अनधकतम)  अर्ानड 

िाईड 

/मोहडा पछानड 

२.२ होमस्टे   

नगरपातलका के्षत्र तभत्र मौतलक 

स्िरुप बोकेका बस्िी तभत्रका 

स्थानीयले संचालन गरकेा 

तनर्ाधरण गनध, सेिाग्राहीहरुको 

सतुिर्ा र प्राकृतिक प्रकोप बाट 

उर्द्ार कायध गनध  तमल्ने गरर 

सेटब्याक छोड्ने । 

३५० (१.०३ 

कठ्ठा) 

 

४०% ८ तम (१+३.५+ 

३.५) या २ िल्ला 

बइुगल सतहि  

टोल िहको पैदल मागध १.५ - 

३ तम सडक तसमा + १-१ तम 

सेटब्याक) 

६ ४.५ ४.५ 

२.३ र्मधशाला िथा आश्रम ८४६.५७  

(२.५ कठ्ठा) 

४०% ८ तम (१+३.५+ 

३.५) या २ िल्ला 

बइुगल सतहि 

६.७ ६ ६ 

२.४ सांस्कृतिक िथा सामातजक 

गतितबतर्हरु जस्िै संगीि, नतृ्य, 

नाटक, ध्यान, र आध्यातत्मक केन्र 

, इत्यातद 

१३५४० (२ 

तबघा)  

३०% 

 

८ तम (१+३.५+ 

३.५) या २ िल्ला 

बइुगल सतहि 

६.७ ६ ६ 

२.५ स्थातनय पसल २५६ 

(० .कठ्ठा७६(  

५०% 

 

८ तम (१+३.५+ 

३.५) या २ िल्ला 

बइुगल सतहि 

२ १.५ १.५ 

२.६ स्िास्थ चौकी ६७७.२ ( २  कठ्ठा 

) 

४०% 

 

८ तम (१+३.५+ 

३.५) या २ िल्ला 

बइुगल सतहि 

४.५ ३ ३ 
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क्र .िं.  उपक्षेत्र नमाि ्  स्ट्यान्डडाि ्(नमटि) 

िडक तथा भवनको 

िेटव्याक 

 भवनको नकनिम  

न्यूनतम ्जग्र्ाको 

क्षेत्रिल वर्ा ( नम.) 

भवनले चचेने 

जग्र्ा (%) 

भवनको उचाइ 

(अनधकतम)  अर्ानड 

िाईड 

/मोहडा पछानड 

२.७ प्राथतमक तिद्यालय ८४६.५५ ( २.५ 

कठ्ठा)  

४०% 

 

८ तम (१+३.५+ 

३.५) या २ िल्ला 

बइुगल सतहि 

७.५ ५ ५ 

२.८ तदिा तशश ुस्याहार केन्र ५०७.९४ (१.५ 

कठ्ठा) 

४०% ८ तम (१+३.५+ 

३.५) या २ िल्ला 

बइुगल सतहि 

४.५ ३ ३ 

३ कृनष लर्ायत अन्य बाँकी क्षेत्र        

३.१ आिासीय िा आिासका साथै 

सामान्य अन्य कृयाकलाप 

भिन तनमाधण र शहर तिस्िार 

कायधलाई िोतकएको तबकास 

केन्र भन्दा कृति प्रिर्द्धन के्षत्रमा 

आिासीय भिन तनमाधण गनध 

पाउने के्षत्रिल िलुनात्मक 

रुपमा कम िोक्ने, कृति जन्य 

प्रयोग हुने भिनहरूका जग्गा 

उपयोग के्षत्रिल बढी िोक्ने। 

३५० (१.०३ 

कठ्ठा) 

 

४०% – 

आिासीय भिन 

६०% - कृति 

जन्य भिन 

 

८तम (१+३.५ 

+३.५) या २ िल्ला 

बइुगल सतहि 

(अतर्किम – सबै 

तकतसमका भिनका 

लातग)  

 

   

३.२ िामध हाउस (बारी–बगैंचा भएको 

घर) 

 ४०६३.५७ 

(०.६ तबघा) 

१५ % (कुखरुा 

पालन) 

५ % (गाईबस्ि ु

पालन) 

११.५ तम (१+३.५ 

x३) 

३ िले 

   



 

क्र .िं.  उपक्षेत्र नमाि ्  स्ट्यान्डडाि ्(नमटि) 

िडक तथा भवनको 

िेटव्याक 

 भवनको नकनिम  

न्यूनतम ्जग्र्ाको 

क्षेत्रिल वर्ा ( नम.) 

भवनले चचेने 

जग्र्ा (%) 

भवनको उचाइ 

(अनधकतम)  अर्ानड 

िाईड 

/मोहडा पछानड 

३.३ गौशाला )डेरी िामध(   २०३१७ (३ 

तबघा) 

२५% 

 

११.५ तम (१+३.५ 

x३) 

३ िले 

   

३.४ सडक िथा यािायाि सम्बतन्र्ि 

सेिा 

 २०३१७ (३ 

तबघा) 

३०% 

 

११.५ तम (१+३.५ 

x३)  

३ िले 

   

३.५ इको – ररसोटध   १०१५८.६ (१.५ 

तबघा)  

४०% 

 

११.५ तम (१+३.५ 

x३)  

३ िले 

   

३.६ व्यािसातयक िथा स्थातनय बजार 

)कृति बजार ,पशपुन्छीबजार ,हाट 

बजार(  

 २०३१७ (३ 

तबघा) 

३०% 

 

११.५ तम (१+३.५ 

x३)  

३ िले 

   

३.७ घरले ुउद्योग  ६७७.२४ ( २ 

कठ्ठा)  

४०% 

 

८ तम ( १+ ३.५ 

+३.५ ( या २ 

िल्ला बईुगल समेि 

) (अतर्किम)  

   

 

* १ कठ्िा = ३३८.६२ वगा शर्टर ; २० कठ्िा = १ बबघा)  
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कैफफयि -  पैिल र्ागतर्ा पशु चौपाया राख्न िपाउिे । आवास िन्िा ३ लर् टाढा र हयाण्ड पम्प िन्िा १५ लर् टाढा छुट्टै गोठ बिाई राखु्न पिे । गोठबाट निस्केको र्रल र्ोहोरलाई र्र वररपरर 
िम्र्ा हुि िदिई िाला बिाई िजिकको िेर् बारीर्ा निकास गिे । त्यस्र्ो गोठ गाउँको पहुच बाटोबाट र्ोककएको सेटब्याक छोडी बिाउिे 

4=2  बन क्षेत्र (Forest Zone)  

 िन के्षत्र तभत्र कुनै पतन तनमाधण कायध  तनिेर् गने  

=3 4 िामरु्दानयक वन नभत्रका कुनै पनन र्नतनवनध नर्िपानलकािरँ् पिामिा र्रि र्नुा पने ताल ििंक्षण क्षेत्र 

 अनारिा िाल संरक्षण के्षत्र (Anarwa Taal conservation Zone) 

 पोखरीलाई यसको प्राकृतिक पररिेशमा यथािि रातखनेछ र पोखरी तभत्र र पररतर्तभत्र कुनै भौतिक तनमाधण गनध तदइने छैन । 

 यस के्षत्रको िािािरणलाई िथा प्राकृतिक स्िरूपमा बार्ा नपऱु्याई आगन्िुक िथा पयधटकहरुले अिलोकन भ्रमण गनध  पाउनेछ ।. 

4=4  नर्दी ििंक्षण क्षेत्र (River Conservation Zone) 

 मखु्य नदीको दायाछ बायाछ १०० तम सम्म कुनै भौतिक संरचना तनमाधण गनध पाउने छैन; सो के्षत्रमा कृति भतुम, खलु्ला के्षत्र र चौपायाको चरण के्षत्रको रुपमा प्रयोग गनध सक्ने  

 िकृ्षारोपण, नदी िट तस्थरीकरण जस्िा कायध  आिश्यक परमेा नगरपातलका संग समन्िय गने   

 सानो नदी/खोलाको बाढीको उच्च तबन्दबुाट ५० तमटर (१०० बिधमा िकध न सक्ने बाढीको प्रभातिि के्षत्र) 

 खोल्सी नदीको औपचाररक तसमाबाट ३० तमटर 
  



 

4=5   हुलाकी िाजमार्ा कोरिडोिको  (Postal Highway Development Corridor) लानर् भवन ननमााण मापर्दण्ड 

क्र .िं.  उपक्षेत्र नमाि ्  स्ट्यान्डडाि ्(नमटि) 

िडक तथा भवनको 

िेटव्याक 

 भवनको नकनिम  

न्यूनतम ्जग्र्ाको 

क्षेत्रिल वर्ा ( नम.) 

भवनले चचेने 

जग्र्ा (%) 

भवनको उचाइ 

(अनधकतम)  अर्ानड 

िाईड 

/मोहडा पछानड 

१ षर्षित भू-उपयोग (ब्यापाररक, कायाडलय, औद्योषगक) (राजर्ागडको  दायााँ र बायााँ२०० षर् ्र्मर्)  

१.१  आिास   हुलाकी राजमागधको अतर्कार 

के्षत्रबाट २०० तमटर सम्म 

तिकासयोग्य के्षत्रमा आर्ारभूि 

शहरी सेिाको पहुछच सतहि 

व्यितस्थि मध्ययम घनत्िको 

(२०० pph) 

Mixed(Residential cum 

Commercial) को िस्िी 

तिकास गने ।  

िािािरण मैत्री )Eco-Friendly) 

िस्िी तिकासलाई प्रात्साहन 

गने । 

२५६ (०.७६ 

कठ्ठा) 

५०% ३ िल्ला ३ २ २ 

१.२ होमस्टे   

 

३३८ .६३  

(१ कठ्ठा) 

५०% 

 

३ िल्ला    

१.३ व्यापाररक िथा बातणज्य 

कायाधलय 

१०१६ (३ कठ्ठा) ४०% १५.५ तम  ( ४ 

िल्ला) 

८ ५ ४.५ 

१.४ होटल र रसे्टुरेन्टहरू ५०८ (१.५  कठ्ठा) ४०% १५.५ तम  ( ४ 

िल्ला) 

७.५ ४.५ ४.५ 

१.५ मास,ु िलिूल र िरकारी बजार ५०१६(२ तबघा) ३०% ९.५ तम (२ िल्ला) १५ ७.५ ७.५ 

१.६ थोक तबिी व्यापार, एकीकृि 

फे्रट कम्ललेक्स 

(स्ट्यान्डअलोन) 

२५०८ (१ तबघा) ३०% ९.५ तम (२ िल्ला) १५ ७.५ ७.५ 

१.७ गोदाम, शीिभण्डार र नाश नहुने 

र न जल्ने बस्िकुो तनके्षप 

१०,००० 

(१हेक्टर) 

४०% ९.५ तम (२ िल्ला) ३० ७.५ ७.५ 

१.८ कायधशाला र ग्यारजेहरू २५०८ (१ तबघा) ३०% ९.५ तम (२ िल्ला) १५ ७.५ ७.५ 
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क्र .िं.  उपक्षेत्र नमाि ्  स्ट्यान्डडाि ्(नमटि) 

िडक तथा भवनको 

िेटव्याक 

 भवनको नकनिम  

न्यूनतम ्जग्र्ाको 

क्षेत्रिल वर्ा ( नम.) 

भवनले चचेने 

जग्र्ा (%) 

भवनको उचाइ 

(अनधकतम)  अर्ानड 

िाईड 

/मोहडा पछानड 

१.९ उद्योग (General industry 

flatted) 

२०३२ (६ कठ्ठा) ४०% ९.५ तम (२ िल्ला) १५ ७.५ ७.५ 

१.१० ितनधचर र हाडध िेयर पसलहरू २०३२ (६ कठ्ठा) ४०% १५.५ तम (४ िल्ला) ६ ४ ४ 

१.११ तसमेन्ट र रड जस्िा तनमाधण 

सामग्री पसलहरू 

७५२४ (३ तबघा) ४०% १५.५ तम (४ िल्ला) ८ ५ ४.५ 

१.१२ पेिोल पम्प  ५१० १०% ६ तम (१ िल्ला) ३ २ २ 

१.१३ पेिोल पम्प: सतिधस स्टेशन 

सतहि 

१०८० २०% ६ तम (१ िल्ला) ६ ३.५ ३.५ 

१.१४ कम्पे्रस्ड नेचरुल ग्याछस (CNG) 

मदर स्टेशन (तबतल्डंग कन्िोल 

रुम, अतिस, तडस्पेतन्सङ रुम, 

स्टोर, लयान्िी र WC सतहि) 

१०८० २०% ४.५ तम (१ िल्ला) ६ ३.५ ३.५ 

२ व्यवनस्थत मध्ययम घनत्वको  (१०० pph) आवािीय वस्ती 

२.१ आिासीय हुलाकी राजमागधको अतर्कार 

के्षत्रबाट २०० देतख ५०० 

तमटर सम्म तिकासयोग्य के्षत्रमा 

आर्ारभूि शहरी सेिाको पहुछच 

२५६ (०.७६ 

कठ्ठा) 

५०% ३ िल्ला ३ २ २ 

२.२ स्थानीय बजार, neighborhood 

shopping centre 

३५० (१.०३ 

कठ्ठा) 

३०% ३ िल्ला ३ २ २ 



 

क्र .िं.  उपक्षेत्र नमाि ्  स्ट्यान्डडाि ्(नमटि) 

िडक तथा भवनको 

िेटव्याक 

 भवनको नकनिम  

न्यूनतम ्जग्र्ाको 

क्षेत्रिल वर्ा ( नम.) 

भवनले चचेने 

जग्र्ा (%) 

भवनको उचाइ 

(अनधकतम)  अर्ानड 

िाईड 

/मोहडा पछानड 

२.३ पसल सतहिको आिास सतहि व्यितस्थि मध्ययम 

घनत्िको  (१०० pph) 

आिासीय िस्िी तिकास गने । 

िातणज्य, कायाधलय र साना 

उद्योगहरूको साथ तमतश्रि 

आिासीय प्रयोग 

२५६ (०.७६ 

कठ्ठा) 

४०% ३ िल्ला ३ २ २ 

२.४ र्ोटेलहरू 
 

१ हेक्टर  १५% १५ तम ९ ९ ९ 

 

* १ कठ्िा = ३३८.६२ वगा शर्टर ; २० कठ्िा = १ बबघा)  

कैकर्यर् -   

क. पेिोल पम्पको अगाडीको मोहडा ३० तम भन्दा कम हुनु हुन्न र जग्गाको अगाडीको भाग लामो हुनु पछध  । ३० तमटरभन्दा कम ROW भएका सडकका लातग सडक चौबाटोबाट 

न्यूनिम दूरी ५० तमटर र ROW ३० तमटर िा सोभन्दा बढी भएका प्रमखु सडकका लातग १०० तमटर हुनुपनेछ । नयाछ पेिोल पम्प ३० तमटर भन्दा कमको ROW भएको 

सडकमा राख्न ुहुछदैन। 

ख. मोटेलहरूका लातग air conditioning plant, तिल्टरशेन ललान्ट, तिद्यिुीय सब-स्टेसन, पातकध ङ र अन्य अत्यािश्यक सेिाहरूको लातग आिश्यकिा अनुसार ग्राउन्ड कभरजे 

बराबरको बेसमेन्टलाई अनमुति तदइनेछ। 
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=6 4  प्रथम तहको नवकाि केन्रको (Primary Node) लानर् भवन ननमााण मापर्दण्ड 

 

क्र .िं.  उपक्षेत्र नमाि ्  स्ट्यान्डडाि ्(नमटि) 

िडक तथा भवनको 

िेटव्याक 

 भवनको नकनिम  

न्यूनतम ्जग्र्ाको 

क्षेत्रिल वर्ा ( नम.) 

भवनले चचेने 

जग्र्ा (%) 

भवनको उचाइ 

(अनधकतम)  अर्ानड 

िाईड 

/मोहडा पछानड 

१ प्रथर् तहको षिका् केन्रको (Primary Node)  

१.१  बैंक र अन्य तित्तीय संस्थाहरू • भिन तनमाधण र शहर तिस्िार 

कायधलाई िोतकएको तबकास 

केन्र िथा स्थानहरुमा 

तनदेतशि गनध  न्यूनिम् 

के्षत्रिलको प्रािर्ान 

अिलम्बन गदाध  अन्य ठाउछमा 

भन्दा त्यस्िा िोतकएका 

स्थानमा भिन तनमाधण गनध 

पाउने के्षत्रिल िलुनात्मक 

रुपमा कम िोतक सहुतलयि 

प्रदान गने । साथै भिनले 

चतचधने के्षत्रिल िलुनात्मक 

रुपमा बढी िोक्ने । 

 

• एउटै तिकास केन्रमा तनमाधण 

हुने भिनको तनतम्ि चातहने 

जग्गाको न्यूनिम् के्षत्रिल 

२०३१ (६ कठ्ठा) ४०% १९ तम [१+४+३.५ 

x४] ५ िल्ला 

१० ५ ४.५ 

१.२ तनजी र बहुरातरिय िातणज्य 

केन्रहरू 

१३५४ (४ कठ्ठा) ४०%  १९ तम [५ िल्ला] १० ५ ४.५ 

१.३ मतल्टललेक्सहरू २५४० (७.५ 

कठ्ठा) 

४०% १९ तम [५ िल्ला] १५ ७.५ ७.५ 

१.४ होटल र पयधटन सम्बतन्र्ि 

सेिाहरू 

३०४७ (९ कठ्ठा) ४०% १९ तम [५ िल्ला] १० ६ ६ 

१.५ होटल (१, २ र ३ िार)े २०३१ (६ कठ्ठा) ४०% १९ तम [५ िल्ला] १० ५ ४.५ 

१.६ सपुरमाकेटहरू ३०४७ (९ कठ्ठा) ४०% १९ तम [५ िल्ला] १५ ६ ६ 

१.७ स्टुतडयो अपाटध मेन्टहरू २०३१ (६ कठ्ठा) ३५% १९ तम [५ िल्ला] ८ ६ ६ 

१.८ उच्च घनत्ि आिास ५०८ (१.५ कठ्ठा) ४५% १९ तम [५ िल्ला ] ६ ३ ३ 



 

क्र .िं.  उपक्षेत्र नमाि ्  स्ट्यान्डडाि ्(नमटि) 

िडक तथा भवनको 

िेटव्याक 

 भवनको नकनिम  

न्यूनतम ्जग्र्ाको 

क्षेत्रिल वर्ा ( नम.) 

भवनले चचेने 

जग्र्ा (%) 

भवनको उचाइ 

(अनधकतम)  अर्ानड 

िाईड 

/मोहडा पछानड 

जग्गासछग जोतडएका सडकको 

राइट अि िे (ROW) िथा 

सेटब्याक अनुसार िरक 

िोक्ने । 

१.९ आिास  १९२ (११.३ र्रु) ६०% १९ तम (५ िल्ला) ३ २ २ 

 

कैफफयि -   

क. यस नोड मािध ि चल्ने राजमागधको दबैु छेउमा ५०० तमटरसम्मको कुनै पतन तनमाधणमा 'तमतश्रि प्रयोग के्षत्र'को लातग उल्लेख गररएको भिन तनयमहरू पालना गनुधपनेछ । 

ख. नेपालको रातरिय भिन संतहिा (National Building Code) मा उतल्लतखि High Rise तनमाधणका सबै आिश्यकिा पूरा भएमा नगरपातलकाले यस के्षत्रमा ३६.५ तमटर 

(१० िल्ला) सम्मका भिनहरू तनमाधण गनध  अनमुति तदन सक्नेछ। िर, ललट जोतखम प्रिण के्षत्रको उच्च जोतखम के्षत्रमा परकेो खण्डमा त्यस्िो तनमाधणलाई अनमुति तदइने 

छैन । 

ग. यो के्षत्र ‘तमतश्रि प्रयोग’ के्षत्र भएकाले ‘संस्थागि के्षत्र’ मा उतल्लतखि प्रािर्ान अनुसार तितभन्न प्रकारको भिन तनमाधणलाई अनमुति तदनेछ। यद्यतप, नगरपातलकाले स्िास््य 

र सरुक्षाको लातग साइटको अिस्था अनुसार आिश्यक भएमा अतिररि प्रािर्ानहरू लगाउन सक्छ। 

घ. यस के्षत्रमा िर्शाला, काठ तमल, इछटा ढुङ्गा कारखाना, पोल्िी िमध , िामध हाउस लगायिका िािािरणीय िथा स्िास््यमा जोतखम गने भिन तनमाधण गनध अनमुति तदइने 

छैन। 

ङ. उच्च जोतखमयिु के्षत्रमा, २ िल्लासम्मको आिासीय र खरुा पसलहरू मात्र तनमाधण गनध  अनमुति तदइनेछ। यद्यतप, जोतखम पररमाजधन पतछ (जस्िै बाढी के्षत्र), अन्य भिनहरू 

पतन यस के्षत्रमा लागू हुने प्रािर्ानहरू अनसुार तनमाधण गनध अनमुति तदनेछन्। 

च. नगरपातलकाले जोतखमको प्रकृति अनसुार जोतखमयुि के्षत्रमा भिन तनमाधणका लातग थप व्यिस्था गनध  सक्नेछ। 
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छ. यस नोड तभत्र पतहले नै भिन भएकोको के्षत्रमा अितस्थि भिन भत्काएर नयाछ भिन पनुतनधमाधण गदाध  न्यूनिम ललट के्षत्र नपगेुमा आिासीय प्रयोग मात्र गनध तदइनेछ। िर, 

नितनतमधि आिासीय भिन सेट ब्याक आिासीय तनयमािली बमोतजम हुनेछ । 

ज. पातकिं ग, उपयोतगिाहरू र सेिाहरूको लातग basement को एक िहलाई अनमुति तदन सतकन्छ । यतद सो भिनको िरीपरी basement तनमाधण नभएको खण्डमा, structural 

stabilityको लातग नतजकैको भिनबाट २.५ तमटरको सेटब्याक तलइनेछ। भिनले चचेको कुल के्षत्रिल (Total Floor area) को १/१० भाग तभत्रको न्यूनिम के्षत्रिलको 

उज्यालो िथा हािाको लातग झ्यालहरू (opening) को व्यिस्था गनुधपदधछ, जसको कम्िीमा आर्ा भाग खोल्न सतकने हुनपुछध  । बीम/छिको स्ल्याब मतुन न्यूनिम उचाइ 

२.४ तमटर (८'-०") कायम रातखनेछ । 

झ. भिनको कुनै एक मोहडामा कुनै झ्याल ढोका नभएको खण्डमा, सो मोहडामा  side setback आिश्यक हुने छैन ।  केतह के्षत्रहरूमा, यतद त्यहाछ अितस्थि िा पङ्ति 

भिनहरू योजना बनाइएको छ भने, दबैु छेउमा (अको भिनहरूको छेउमा) को आिश्यकिा पदैन। 

ञ. यतद नगरपातलकाले कुनै सडक खण्डमा समान front setback  पररभातिि गरेको छ भने सो के्षत्रमा भिन तनमाधण गदाध  सडकसछग तमलाइएको समान फ्रन्ट सेटब्याक पालना 

गनुधपने र सो सेटब्याकमा पने तनतज स्िातमत्िको के्षत्र सािधजतनक प्रयोगमा ल्याउनु पनेछ । 

ट. न्यूनिम १९२ िगध तमटर (११.३ र्रु) ५ िला (१९ तमटर) सम्मको ललट के्षत्रिल भएको व्यतिगि तनजी जग्गामा पतन शुर्द् आिासीय प्रयोग गनध अनमुति तदइएको छ। 

यद्यतप, त्यस्िा आिासीय प्रयोगका लातग बनेको भिनहरूलाई तिद्यालय, नतसधङ होम, व्यािसातयक र कायाधलय प्रयोजनहरू जस्िा अन्य प्रयोगका लातग भाडामा/प्रयोग गनध  

अनमुति हुने छैन। 

 

 



 

4=7   र्दोस्रो तहको नवकाि केन्र ( Secondary Node) लानर् भवन ननमााण मापर्दण्ड 

क्र .िं.  उपक्षेत्र नमाि ्  स्ट्यान्डडाि ्(नमटि) 

िडक तथा भवनको 

िेटव्याक 

 भवनको नकनिम  

न्यूनतम ्जग्र्ाको 

क्षते्रिल वर्ा ( नम.) 

भवनले चचेने 

जग्र्ा (%) 

भवनको उचाइ 

(अनधकतम)  अर्ानड 

िाईड 

/मोहडा पछानड 

१ कायाडलय, व्यापाररक र खुरा • भिन तनमाधण र शहर तिस्िार 

कायधलाई िोतकएको तबकास 

केन्र िथा स्थानहरुमा 

तनदेतशि गनध  न्यूनिम् 

के्षत्रिलको प्रािर्ान 

अिलम्बन गदाध  अन्य ठाउछमा 

भन्दा त्यस्िा िोतकएका 

स्थानमा भिन तनमाधण गनध 

पाउने के्षत्रिल िलुनात्मक 

रुपमा कम िोतक सहुतलयि 

प्रदान गने । साथै भिनले 

चतचधने के्षत्रिल िलुनात्मक 

रुपमा बढी िोक्ने । 

 

• एउटै तिकास केन्रमा तनमाधण 

हुने भिनको तनतम्ि चातहने 

जग्गाको न्यूनिम् के्षत्रिल 

जग्गासछग जोतडएका सडकको 

राइट अि िे (ROW) िथा 

 

१.१  सरकारी संस्थाहरू १३५४  

(४ कठ्ठा) 

५०% १५.५ तम (१ + ४ + 

३.५X३ =१५.५ 

तम) (४ िल्ला) 

८ ५ ४.५ 

१.२ िातणज्य र कायाधलयहरू  १०१६ 

(३कठ्ठा) 

४०% १५.५ तम (४ 

िल्ला) 

८ ५ ४.५ 

१.३ सभा गहृ 

 

२०३२  

(६ कठ्ठा) 

३०% १५.५ तम (४ 

िल्ला) 

१० ७.५ ७.५ 

१.४ सम्मेलन हल १०१६ 

(३ कठ्ठा) 

३५% १५.५ तम (४ 

िल्ला) 

१० ५ ४.५ 

१.५ नन स्टार होटल, गेस्ट हाउस, 

लतजङ र बोतडधङ हाउस 

५०८ (१.५ कठ्ठा) ४०% १५.५ तम (४ िल्ला) ७.५ ४.५ ४.५ 

२ स्िास््य ्ेिाहरू  

२.१ प्रयोगशाला / तक्लतनक ५०८ (१.५ कठ्ठा) ६०% १५.५ तम (४ िल्ला) ६ ४.५ ३.५ 

२.२ बाल हेरचाह केन्र/प्रसूति 

अस्पिाल 

१०१६ 

(३ कठ्ठा) 

५०% १५.५ तम (४ 

िल्ला) 

७.५ ४.५ ४.५ 
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क्र .िं.  उपक्षेत्र नमाि ्  स्ट्यान्डडाि ्(नमटि) 

िडक तथा भवनको 

िेटव्याक 

 भवनको नकनिम  

न्यूनतम ्जग्र्ाको 

क्षते्रिल वर्ा ( नम.) 

भवनले चचेने 

जग्र्ा (%) 

भवनको उचाइ 

(अनधकतम)  अर्ानड 

िाईड 

/मोहडा पछानड 

२.३ नतसिंग होम/पोतलतक्लतनक सेटब्याक अनुसार िरक 

िोक्ने । 

२७०९ 

(८ कठ्ठा) 

४०% १५.५ तम (४ 

िल्ला) 

७.५ ४.५ ४.५ 

२.४ अस्पिाल (५० बेड सम्म) ४०६३ 

(१२ कठ्ठा) 

४०% १५.५ तम (४ 

िल्ला) 

१० ५ ४.५ 

२.५ अस्पिाल (५०-२०० बेड) २५,०५८ 

(३.७ तबघा) 

३५% १५.५ तम (४ 

िल्ला) 

१५ ७.५ ७.५ 

३ शैषिक ्सं्थाहरू       

३.१ कलेजहरू ४०६३ (१२ कठ्ठा) ३५% १५.५ तम (४ िल्ला) १० ७.५ ७.५ 

३.२ उच्च माध्यतमक तिद्यालय, 

आिासीय तिद्यालयहरू 

६०९५ 

(१८ कठ्ठा) 

३५% १५.५ तम (४ 

िल्ला) 

१० ७.५ ७.५ 

३.३ पोतलटेतक्नक र व्यािसातयक 

िातलम केन्र 

६०९५ 

(१८ कठ्ठा) 

४०% १५.५ तम (४ 

िल्ला) 

१५ ७.५ ७.५ 

४ ्ािडजषनक उपयोषगता र 

्ेिाहरू 

      

४.१ सरुक्षा (प्रहरी स्टेशन) र तिपद् 

व्यिस्थापन केन्र 

४०६३ 

(१२ कठ्ठा) 

४०% १५.५ तम (४ 

िल्ला) 

१० ७.५ ७.५ 

४.२ सािधजतनक पसु्िकालय ५०८ (१.५ कठ्ठा) ४०% १५.५ तम (४ िल्ला) ७.५ ४.५ ४.५ 



 

क्र .िं.  उपक्षेत्र नमाि ्  स्ट्यान्डडाि ्(नमटि) 

िडक तथा भवनको 

िेटव्याक 

 भवनको नकनिम  

न्यूनतम ्जग्र्ाको 

क्षते्रिल वर्ा ( नम.) 

भवनले चचेने 

जग्र्ा (%) 

भवनको उचाइ 

(अनधकतम)  अर्ानड 

िाईड 

/मोहडा पछानड 

४.३ सामातजक क्लब र सतुिर्ाहरू १०१६ 

(३ कठ्ठा) 

४०% १५.५ तम (४ 

िल्ला) 

७.५ ४.५ ४.५ 

४.४ तििाह स्थल र पाटी लयालेस १०१६ 

(३ कठ्ठा) 

४०% १५.५ तम (४ 

िल्ला) 

७.५ ४.५ ४.५ 

५ आिा्       

५.१  नन स्टार होटल, गेस्ट हाउस, 

लतजङ र बोतडधङ हाउस 

५०८ (१.५ कठ्ठा) ४०% १५.५ तम (४ िल्ला) ७.५ ४.५ ४.५ 

५.२ आिासीय (मध्यम घनत्ि) ३३९  

(१ कठ्ठा) 

५०% १५.५ तम (४ 

िल्ला) 

२ १.५ १.५ 

५.३ आिास  १९२ (११.३ र्रु) ६०% १९ तम (५ िल्ला) ३ २ २ 

५.४  छात्रािास  ८४६ (२.५ कठ्ठा) ४०% १५.५ तम ( ४ 

िल्ला) 

७.५ ४.५ ४.५ 

 

कैफफयि -   

क) यस नोड मािध ि चल्ने राजमागधको दबैु छेउमा ५०० तमटरसम्मको कुनै पतन तनमाधणमा 'तमतश्रि प्रयोग के्षत्रको लातग उल्लेख गररएको भिन तनयमहरू पालना गनुधपनेछ । 

ख) नेपालको रातरिय भिन संतहिा (National Building Code) मा उतल्लतखि High Rise तनमाधणका सबै आिश्यकिा पूरा भएमा नगरपातलकाले यस के्षत्रमा २९.५  तमटर (८ 

िल्ला) सम्मका भिनहरू तनमाधण गनध अनमुति तदन सक्नेछ। िर, ललट जोतखम प्रिण के्षत्रको उच्च जोतखम के्षत्रमा परेको खण्डमा त्यस्िो तनमाधणलाई अनमुति तदइने छैन । 
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ग) यो के्षत्र ‘तमतश्रि प्रयोग’ के्षत्र भएकाले ‘प्राथतमक िहमा’ मा उतल्लतखि प्रािर्ान अनसुार तितभन्न प्रकारको भिन तनमाधणलाई अनमुति तदनेछ। यद्यतप, यस्िो तनमाधणले 

बातसन्दाहरूलाई बार्ा पऱु् याउने छैन र पूिाधर्ार क्षमिामा उल्टो असर गनुध  हुछदैन। प्राथतमक िहका अन्य प्रािर्ानहरू लागू भए िापतन, भिनको अतर्किम उचाइ यस िह 

अनसुार हुनेछ। 

घ) यस के्षत्रमा िर्शाला, काठ तमल, इछटा ढुङ्गा कारखाना, पोल्िी िमध , िामध हाउस लगायिका िािािरणीय िथा स्िास््यमा जोतखम गने भिन तनमाधण गनध अनमुति तदइने 

छैन। 

ङ) उच्च जोतखमयिु के्षत्रमा, साइट अिस्था अनसुार अतिररि प्रािर्ान राख्दै २ िल्लासम्मको आिासीय र खुरा पसलहरू मात्र तनमाधण गनध  अनमुति तदइनेछ। यद्यतप, जोतखम 

पररमाजधन पतछ (जस्िै बाढी के्षत्र), अन्य भिनहरू पतन यस के्षत्रमा लागू हुने प्रािर्ानहरू अनसुार तनमाधण गनध अनमुति तदनेछन्। 

च) नगरपातलकाले जोतखमको प्रकृति अनसुार जोतखमयुि के्षत्रमा भिन तनमाधणका लातग थप व्यिस्था गनध  सक्नेछ। 

छ) यस नोड तभत्र पतहले नै भिन भएकोको के्षत्रमा अितस्थि भिन भत्काएर नयाछ भिन पनुतनधमाधण गदाध  न्यूनिम ललट के्षत्र नपगेुमा आिासीय प्रयोग मात्र गनध तदइनेछ । िर, 

नितनतमधि आिासीय भिन सेट ब्याक आिासीय तनयमािली बमोतजम हुनेछ । 

ज) पातकिं ग, उपयोतगिाहरू र सेिाहरूको लातग basement को एक िहलाई अनमुति तदन सतकन्छ । यतद सो भिनको िरीपरी basement तनमाधण नभएको खण्डमा, structural 

stability को लातग नतजकैको भिनबाट २.५ तमटरको सेटब्याक तलइनेछ। भिनले चचेको कूल के्षत्रिल (Total Floor area) को १/१० भाग तभत्रको न्यूनिम के्षत्रिलको 

उज्यालो िथा हािाको लातग झ्यालहरू (opening) को व्यिस्था गनुधपदधछ, जसको कम्िीमा आर्ा भाग खोल्न सतकने हुनपुछध  । बीम/छिको स्ल्याब मतुन न्यूनिम उचाइ 

२.४ तमटर (८'-०") कायम रातखनेछ । 

झ) भिनको कुनै एक मोहडामा कुनै झ्याल ढोका नभएको खण्डमा, सो मोहडामा side setback आिश्यक हुने छैन । केतह के्षत्रहरूमा, यतद त्यहाछ अितस्थि िा पङ्ति भिनहरू 

योजना बनाइएको छ भने, दबैु छेउमा (अको भिनहरूको छेउमा) को आिश्यकिा पदैन। 

ञ) यतद नगरपातलकाले कुनै सडक खण्डमा समान front setback  पररभातिि गरेको छ भने सो के्षत्रमा भिन तनमाधण गदाध  सडकसछग तमलाइएको समान फ्रन्ट सेटब्याक पालना 

गनुधपने र सो सेटब्याकमा पने तनतज स्िातमत्िको के्षत्र सािधजतनक प्रयोगमा ल्याउनु पनेछ । 

ट) न्यूनिम १९२ िगध तमटर (११.३ र्रु) ४ िला (१५.५ तमटर) सम्मको ललट के्षत्रिल भएको व्यतिगि तनजी जग्गामा पतन शुर्द् आिासीय प्रयोग गनध  अनमुति तदइएको छ। 

यद्यतप, त्यस्िा आिासीय प्रयोगका लातग बनेको भिनहरूलाई तिद्यालय, नतसधङ होम, व्यािसातयक र कायाधलय प्रयोजनहरू जस्िा अन्य प्रयोगका लातग भाडामा/प्रयोग गनध  

अनमुति हुने छैन। 

 

 



 

=8 4  तेस्रो तहको नवकाि केन्र (Tertiary Node) लानर् भवन ननमााण मापर्दण्ड 

4=8=1  बाला बजाि थारु िसं्कृनतक क्षेत्र  ,वडा नं  २  ,बाला बजाि  

क्र .िं.  उपक्षेत्र नमाि ्  स्ट्यान्डडाि ्(नमटि) 

िडक तथा भवनको 

िेटव्याक 

 भवनको नकनिम  

न्यूनतम ्जग्र्ाको 

क्षेत्रिल वर्ा ( नम.) 

भवनले चचेने 

जग्र्ा (%) 

भवनको उचाइ 

(अनधकतम)  अर्ानड 

िाईड 

/मोहडा पछानड 

 बाला बजाि थारु िसं्कृनतक क्षेत्र, 

१ िडा स्तरीय ्ेिा र बजार 

केन्र 

• भिन तनमाधण र शहर तिस्िार 

कायधलाई िोतकएको तबकास 

केन्र िथा स्थानहरुमा 

तनदेतशि गनध  न्यूनिम् 

के्षत्रिलको प्रािर्ान 

अिलम्बन गदाध  अन्य ठाउछमा 

भन्दा त्यस्िा िोतकएका 

स्थानमा भिन तनमाधण गनध 

पाउने के्षत्रिल िलुनात्मक 

रुपमा कम िोतक सहुतलयि 

प्रदान गने । साथै भिनले 

चतचधने के्षत्रिल िलुनात्मक 

रुपमा बढी िोक्ने । 

 

• एउटै तिकास केन्रमा तनमाधण 

हुने भिनको तनतम्ि चातहने 

 

१.१  कायाधलय (िडा िह) ३३९ 

(१ कठ्ठा) 

४०% १२ तम (१ + ४ + 

२X३.५)  

(३ िल्ला) 

३.५ २.० २.० 

१.२ स्थानीय खुरा पसलहरू २५४ 

(१५ रू्र) 

५०% १२ तम (३ िल्ला) २.० १..५ १.५ 

१.३ स्िास््य केन्र ६७८ 

(२ कठ्ठा) 

४०% १२ तम (३ िल्ला) ४ २.५ २.५ 

१.४ तदिा हेरचाह केन्र  ५०८  

(१.५कठ्ठा) 

४०% १२ तम (३ िल्ला) ४ २.५ २.५ 

१.५ 
प्राथतमक तिद्यालय केन्रमा २०३१ 

(६ कठ्ठा) 

३५% ८.५ तम (२ िल्ला) ७ ४ ७ 
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क्र .िं.  उपक्षेत्र नमाि ्  स्ट्यान्डडाि ्(नमटि) 

िडक तथा भवनको 

िेटव्याक 

 भवनको नकनिम  

न्यूनतम ्जग्र्ाको 

क्षेत्रिल वर्ा ( नम.) 

भवनले चचेने 

जग्र्ा (%) 

भवनको उचाइ 

(अनधकतम)  अर्ानड 

िाईड 

/मोहडा पछानड 

 बाला बजाि थारु िसं्कृनतक क्षेत्र, 

१.६ तशश ुतिद्यालय जग्गाको न्यूनिम् के्षत्रिल 

जग्गासछग जोतडएका सडकको 

राइट अि िे (ROW) िथा 

सेटब्याक अनुसार िरक 

िोक्ने । 

१०१६ (३ कठ्ठा) ३५% ८.५ तम (२ िल्ला) ५ ३.५ ३.५ 

२ सामातजक-सांस्कृतिक 

सम्बतन्र्ि सतुिर्ाहरू 

 

२.१ संगीि, नतृ्य र नाटक केन्र 

 

१०१६ (३ कठ्ठा) ३५% ८.५ m (२ िल्ला) ५ ३.५ ३.५ 

२.२ सामदुातयक हल, पसु्िकालय २०३१ 

(६ कठ्ठा) 

३५% ८.५ तम (२ िल्ला) ७ ४ ७ 

२.३ संग्रहालय   १०,००० 

(१हेक्टर) 

३०% ९.५ तम (२ िल्ला) २० ७.५ ७.५ 

२.४ होम स्टे  ३३८.६३ 

(१ कठ्ठा) 

५०% १२ तम (३ िल्ला) ३ २ २ 

२.५ आिास  १९२ (११.३ र्रु) ६०% १९ तम (५ िल्ला) ३ २ २ 

 

कैफफयि -   

क)  नगरपातलकाले जोतखमको प्रकृति अनसुार जोतखमयुि के्षत्रमा भिन तनमाधणका लातग थप व्यिस्था गनध  सक्नेछ । 



 

ख) भिनको कुनै एक मोहडामा कुनै झ्याल/ ढोका नभएको खण्डमा, सो मोहडामा  side setback आिश्यक हुने छैन ।  केतह के्षत्रहरूमा, यतद त्यहाछ अितस्थि िा पङ्ति भिनहरू 

योजना बनाइएको छ भने, दबैु छेउमा side setback को आिश्यकिा पदैन । 

ग) आिश्यक परमेा नगरपातलकाले यस िृिीय िहमा उल्लेतखि बाहेक उच्च स्िरको स्िास््य र तशक्षा सतुिर्ाका साथै अन्य सेिाहरू उपलब्र् गराउन सक्नेछ। यद्यतप, यस्िो 

तनमाधणले बातसन्दाहरूलाई बार्ा पऱु् याउने छैन र पूिाधर्ार क्षमिामा उल्टो असर गनुध  हुछदैन। अन्य प्रािर्ानहरू उच्च स्िरको सतुिर्ा अनसुार हुनेछन् िर अतर्किम भिन 

उचाइ यस के्षत्रको प्रािर्ान अनसुार हुनेछ। 

 

परुानो थारु बस्तीमा परुानै घरभएको स्थानमा नयााँ भवन बनाउनको लागग मानक  

घ) हालको भिन भत्काएर उि स्थानमा बनेको नयाछ घरलाई घरको पतहलेको िुटतप्रन्ट ढाक्न अनमुति तदइनेछ।  

ङ) अितस्थि र नयाछ संरचना बीचको दूरी दईु बीचको अग्लो भिनको आर्ा उचाइ हुनपुछध । साथै, नयाछ तनमाधणले भिनहरू बीच बनाइएको पतहलेको सामदुातयक स्थानहरू 

अतििमण गने छैन। 

च) भिनको अगाडीको सेटब्याक अितस्थि एकाइहरूको सम्बन्र् (अनुपाि)मा हुनेछ र साइडमा न्यूनिम १.५ तम सेटब्याक आिश्यक छ। 
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अवजस्थर् थारु बस्र्ीहरूर्ा िया ँनिर्ातण (वा इकाई थप) को लाधग प्राविाि 



 

4=8=2  भजन्पुिवा आविीय क्षेत्र, वडा न ं८  

क्र .िं.  उपक्षेत्र नमाि ्  स्ट्यान्डडाि ्(नमटि) 

िडक तथा भवनको 

िेटव्याक 

 भवनको नकनिम  

न्यूनतम ्जग्र्ाको 

क्षेत्रिल वर्ा ( नम.) 

भवनले चचेने 

जग्र्ा (%) 

भवनको उचाइ 

(अनधकतम)  अर्ानड 

िाईड 

/मोहडा पछानड 

 भजनपुवाा आविीय क्षेत्र   

१ िडा स्तरीय ्ेिा र बजार 

केन्र 

• भिन तनमाधण र शहर तिस्िार 

कायधलाई िोतकएको तबकास 

केन्र िथा स्थानहरुमा 

तनदेतशि गनध  न्यूनिम् 

के्षत्रिलको प्रािर्ान 

अिलम्बन गदाध  अन्य ठाउछमा 

भन्दा त्यस्िा िोतकएका 

स्थानमा भिन तनमाधण गनध 

पाउने के्षत्रिल िलुनात्मक 

रुपमा कम िोतक सहुतलयि 

प्रदान गने । साथै भिनले 

चतचधने के्षत्रिल िलुनात्मक 

रुपमा बढी िोक्ने । 

 

• एउटै तिकास केन्रमा तनमाधण 

हुने भिनको तनतम्ि चातहने 

जग्गाको न्यूनिम् के्षत्रिल 

 

१.१  कायाधलय (िडा िह) ३३९ 

(१ कठ्ठा) 

४०% १२ तम (१ + ४ + 

२X३.५)  

(३ िल्ला) 

३.५ २.० २.० 

१.२ स्थानीय खुरा पसलहरू २५४ 

(१५ रू्र) 

५०% १२ तम (३ िल्ला) २.० १..५ १.५ 

१.३ स्िास््य केन्र ६७८ 

(२ कठ्ठा) 

४०% १२ तम (३ िल्ला) ४ २.५ २.५ 

१.४ तदिा हेरचाह केन्र  ५०८  

(१.५कठ्ठा) 

४०% १२ तम (३ िल्ला) ४ २.५ २.५ 

१.५ प्राथतमक तिद्यालय केन्रमा २०३१ 

(६ कठ्ठा) 

३५% ८.५ तम (२ िल्ला) ७ ४ ७ 

१.६ तशश ुतिद्यालय १०१६ (३ कठ्ठा) ३५% ८.५ तम (२ िल्ला) ५ ३.५ ३.५ 
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क्र .िं.  उपक्षेत्र नमाि ्  स्ट्यान्डडाि ्(नमटि) 

िडक तथा भवनको 

िेटव्याक 

 भवनको नकनिम  

न्यूनतम ्जग्र्ाको 

क्षेत्रिल वर्ा ( नम.) 

भवनले चचेने 

जग्र्ा (%) 

भवनको उचाइ 

(अनधकतम)  अर्ानड 

िाईड 

/मोहडा पछानड 

 भजनपुवाा आविीय क्षेत्र   

१.७  होम स्टे जग्गासछग जोतडएका सडकको 

राइट अि िे (ROW) िथा 

सेटब्याक अनुसार िरक 

िोक्ने । 

३३८.६३ 

(१ कठ्ठा) 

५०% १२ तम (३ िल्ला) ३ २ २ 

१.८ आिास  १९२ (११.३ र्रु) ६०% १९ तम (५ िल्ला) ३ २ २ 

 

कैफफयि -   

क)  नगरपातलकाले जोतखमको प्रकृति अनसुार जोतखमयुि के्षत्रमा भिन तनमाधणका लातग थप व्यिस्था गनध  सक्नेछ । 

ख) भिनको कुनै एक मोहडामा कुनै झ्याल/ ढोका नभएको खण्डमा, सो मोहडामा side setback आिश्यक हुने छैन ।  केतह के्षत्रहरूमा, यतद त्यहाछ अितस्थि िा पङ्ति 

भिनहरू योजना बनाइएको छ भने, दबैु छेउमा side setback को आिश्यकिा पदैन। 

ग) आिश्यक परमेा नगरपातलकाले यस िृिीय िहमा उल्लेतखि बाहेक उच्च स्िरको स्िास््य र तशक्षा सतुिर्ाका साथै अन्य सेिाहरू उपलब्र् गराउन सक्नेछ। यद्यतप, यस्िो 

तनमाधणले बातसन्दाहरूलाई बार्ा पऱु् याउने छैन र पूिाधर्ार क्षमिामा उल्टो असर गनुध  हुछदैन। अन्य प्रािर्ानहरू उच्च स्िरको सतुिर्ा अनसुार हुनेछन् िर अतर्किम भिन 

उचाइ यस के्षत्रको प्रािर्ान अनसुार हुनेछ। 

 

 

  



 

4=8=3  धोनबनपुि् नमनश्रत आवािीय क्षेत्र , वडा न ं८  

क्र .िं.  उपक्षेत्र नमाि ्  स्ट्यान्डडाि ्(नमटि) 

िडक तथा भवनको 

िेटव्याक 

 भवनको नकनिम  

न्यूनतम ्जग्र्ाको 

क्षेत्रिल वर्ा ( नम.) 

भवनले चचेने 

जग्र्ा (%) 

भवनको उचाइ 

(अनधकतम)  अर्ानड 

िाईड 

/मोहडा पछानड 

 धोनबनपुि् नमनश्रत आवािीय क्षेत्र 

१ िडा स्तरीय ्ेिा र बजार 

केन्र 

• भिन तनमाधण र शहर तिस्िार 

कायधलाई िोतकएको तबकास 

केन्र िथा स्थानहरुमा 

तनदेतशि गनध  न्यूनिम् 

के्षत्रिलको प्रािर्ान 

अिलम्बन गदाध  अन्य ठाउछमा 

भन्दा त्यस्िा िोतकएका 

स्थानमा भिन तनमाधण गनध 

पाउने के्षत्रिल िलुनात्मक 

रुपमा कम िोतक सहुतलयि 

प्रदान गने । साथै भिनले 

चतचधने के्षत्रिल िलुनात्मक 

रुपमा बढी िोक्ने । 

 

• एउटै तिकास केन्रमा तनमाधण 

हुने भिनको तनतम्ि चातहने 

जग्गाको न्यूनिम् के्षत्रिल 

 

१.१  कायाधलय (िडा िह) ३३९ 

(१ कठ्ठा) 

४०% १२ तम (१ + ४ + 

२X३.५)  

(३ िल्ला) 

३.५ २.० २.० 

१.२ स्थानीय खुरा पसलहरू २५४ 

(१५ रू्र) 

५०% १२ तम  (३ िल्ला) २.० १..५ १.५ 

१.३ स्िास््य केन्र ६७८ 

(२ कठ्ठा) 

४०% १२ तम (३ िल्ला) ४ २.५ २.५ 

१.४ तदिा हेरचाह केन्र  ५०८  

(१.५कठ्ठा) 

४०% १२ तम (३ िल्ला) ४ २.५ २.५ 

१.५ प्राथतमक तिद्यालय केन्रमा २०३१ 

(६ कठ्ठा) 

३५% ८.५ तम (२ िल्ला) ७ ४ ७ 

१.६ तशश ुतिद्यालय १०१६ (३ कठ्ठा) ३५% ८.५ तम (२ िल्ला) ५ ३.५ ३.५ 
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क्र .िं.  उपक्षेत्र नमाि ्  स्ट्यान्डडाि ्(नमटि) 

िडक तथा भवनको 

िेटव्याक 

 भवनको नकनिम  

न्यूनतम ्जग्र्ाको 

क्षेत्रिल वर्ा ( नम.) 

भवनले चचेने 

जग्र्ा (%) 

भवनको उचाइ 

(अनधकतम)  अर्ानड 

िाईड 

/मोहडा पछानड 

 धोनबनपुि् नमनश्रत आवािीय क्षेत्र 

१.७  होम स्टे जग्गासछग जोतडएका सडकको 

राइट अि िे (ROW) िथा 

सेटब्याक अनुसार िरक 

िोक्ने । 

३३८.६३ 

(१ कठ्ठा) 

५०% १२ तम (३ िल्ला) ३ २ २ 

१.८ आिास  १९२ (११.३ र्रु) ६०% १९ तम (५ िल्ला) ३ २ २ 

 

कैफफयि -   

क)  नगरपातलकाले जोतखमको प्रकृति अनसुार जोतखमयुि के्षत्रमा भिन तनमाधणका लातग थप व्यिस्था गनध  सक्नेछ । 

ख) भिनको कुनै एक मोहडामा कुनै झ्याल/ ढोका नभएको खण्डमा, सो मोहडामा  side setback आिश्यक हुने छैन ।  केतह के्षत्रहरूमा, यतद त्यहाछ अितस्थि िा पङ्ति भिनहरू 

योजना बनाइएको छ भने, दबैु छेउमा side setback को आिश्यकिा पदैन। 

ग) आिश्यक परमेा नगरपातलकाले यस िृिीय िहमा उल्लेतखि बाहेक उच्च स्िरको स्िास््य र तशक्षा सतुिर्ाका साथै अन्य सेिाहरू उपलब्र् गराउन सक्नेछ। यद्यतप, यस्िो 

तनमाधणले बातसन्दाहरूलाई बार्ा पऱु् याउने छैन र पूिाधर्ार क्षमिामा उल्टो असर गनुध  हुछदैन। अन्य प्रािर्ानहरू उच्च स्िरको सतुिर्ा अनसुार हुनेछन् िर अतर्किम भिन 

उचाइ यस के्षत्रको प्रािर्ान अनसुार हुनेछ। 

 

 

 



 

 

4=8=4  र्ोनर्दयाना आवािीय क्षेत्र , वडा न ं९  

क्र .िं.  उपक्षेत्र नमाि ्  स्ट्यान्डडाि ्(नमटि) 

िडक तथा भवनको 

िेटव्याक 

 भवनको नकनिम  

न्यूनतम ्जग्र्ाको 

क्षेत्रिल वर्ा ( नम.) 

भवनले चचेने 

जग्र्ा (%) 

भवनको उचाइ 

(अनधकतम)  अर्ानड 

िाईड 

/मोहडा पछानड 

 र्ोनडयाना आवािीय क्षेत्र 

१ िडा स्तरीय ्ेिा र बजार 

केन्र 

• भिन तनमाधण र शहर तिस्िार 

कायधलाई िोतकएको तबकास 

केन्र िथा स्थानहरुमा 

तनदेतशि गनध  न्यूनिम् 

के्षत्रिलको प्रािर्ान 

अिलम्बन गदाध  अन्य ठाउछमा 

भन्दा त्यस्िा िोतकएका 

स्थानमा भिन तनमाधण गनध 

पाउने के्षत्रिल िलुनात्मक 

रुपमा कम िोतक सहुतलयि 

प्रदान गने । साथै भिनले 

चतचधने के्षत्रिल िलुनात्मक 

रुपमा बढी िोक्ने । 

 

• एउटै तिकास केन्रमा तनमाधण 

हुने भिनको तनतम्ि चातहने 

 

१.१  कायाधलय (िडा िह) ३३९ 

(१ कठ्ठा) 

४०% १२ तम (१ + ४ + 

२X३.५)  

(३ िल्ला) 

३.५ २.० २.० 

१.२ स्थानीय खुरा पसलहरू २५४ 

(१५ रू्र) 

५०% १२ तम (३ िल्ला) २.० १..५ १.५ 

१.३ स्िास््य केन्र ६७८ 

(२ कठ्ठा) 

४०% १२ तम (३ िल्ला) ४ २.५ २.५ 

१.४ तदिा हेरचाह केन्र  ५०८  

(१.५कठ्ठा) 

४०% १२ तम (३ िल्ला) ४ २.५ २.५ 

१.५ प्राथतमक तिद्यालय केन्रमा २०३१ 

(६ कठ्ठा) 

३५% ८.५ तम (२ िल्ला) ७ ४ ७ 
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क्र .िं.  उपक्षेत्र नमाि ्  स्ट्यान्डडाि ्(नमटि) 

िडक तथा भवनको 

िेटव्याक 

 भवनको नकनिम  

न्यूनतम ्जग्र्ाको 

क्षेत्रिल वर्ा ( नम.) 

भवनले चचेने 

जग्र्ा (%) 

भवनको उचाइ 

(अनधकतम)  अर्ानड 

िाईड 

/मोहडा पछानड 

 र्ोनडयाना आवािीय क्षेत्र 

१.६ तशश ुतिद्यालय जग्गाको न्यूनिम् के्षत्रिल 

जग्गासछग जोतडएका सडकको 

राइट अि िे (ROW) िथा 

सेटब्याक अनुसार िरक 

िोक्ने । 

१०१६ (३ कठ्ठा) ३५% ८.५ तम (२ िल्ला) ५ ३.५ ३.५ 

१.७  होम स्टे ३३८.६३ 

(१ कठ्ठा) 

५०% १२ तम (३ िल्ला) ३ २ २ 

१.८  आिास  १९२ (११.३ र्रु) ६०% १९ तम (५ िल्ला) ३ २ २ 

 

कैफफयि -   

क)  नगरपातलकाले जोतखमको प्रकृति अनसुार जोतखमयुि के्षत्रमा भिन तनमाधणका लातग थप व्यिस्था गनध  सक्नेछ । 

ख) भिनको कुनै एक मोहडामा कुनै झ्याल/ ढोका नभएको खण्डमा, सो मोहडामा  side setback आिश्यक हुने छैन ।  केतह के्षत्रहरूमा, यतद त्यहाछ अितस्थि िा पङ्ति भिनहरू 

योजना बनाइएको छ भने, दबैु छेउमा side setback को आिश्यकिा पदैन। 

ग) आिश्यक परमेा नगरपातलकाले यस िृिीय िहमा उल्लेतखि बाहेक उच्च स्िरको स्िास््य र तशक्षा सतुिर्ाका साथै अन्य सेिाहरू उपलब्र् गराउन सक्नेछ। यद्यतप, यस्िो 

तनमाधणले बातसन्दाहरूलाई बार्ा पऱु् याउने छैन र पूिाधर्ार क्षमिामा उल्टो असर गनुध  हुछदैन। अन्य प्रािर्ानहरू उच्च स्िरको सतुिर्ा अनसुार हुनेछन् िर अतर्किम भिन 

उचाइ यस के्षत्रको प्रािर्ान अनसुार हुनेछ। 

 



 

4=8=5  कोनठयाघाट आवािीय क्षेत्र आवािीय क्षेत्र , वडा न ं९  

क्र .िं.  उपक्षेत्र नमाि ्  स्ट्यान्डडाि ्(नमटि) 

िडक तथा भवनको 

िेटव्याक 

 भवनको नकनिम  

न्यूनतम ्जग्र्ाको 

क्षेत्रिल वर्ा ( नम.) 

भवनले चचेने 

जग्र्ा (%) 

भवनको उचाइ 

(अनधकतम)  अर्ानड 

िाईड 

/मोहडा पछानड 

 कोनठयाघाट आवािीय क्षेत्र आवािीय क्षेत्र 

१ िडा स्तरीय ्ेिा र बजार 

केन्र 

• भिन तनमाधण र शहर तिस्िार 

कायधलाई िोतकएको तबकास 

केन्र िथा स्थानहरुमा 

तनदेतशि गनध  न्यूनिम् 

के्षत्रिलको प्रािर्ान 

अिलम्बन गदाध  अन्य ठाउछमा 

भन्दा त्यस्िा िोतकएका 

स्थानमा भिन तनमाधण गनध 

पाउने के्षत्रिल िलुनात्मक 

रुपमा कम िोतक सहुतलयि 

प्रदान गने । साथै भिनले 

चतचधने के्षत्रिल िलुनात्मक 

रुपमा बढी िोक्ने । 

 

• एउटै तिकास केन्रमा तनमाधण 

हुने भिनको तनतम्ि चातहने 

जग्गाको न्यूनिम् के्षत्रिल 

 

१.१  कायाधलय (िडा िह) ३३९ 

(१ कठ्ठा) 

४०% १२ तम  (१ + ४ + 

२X३.५)  

(३ िल्ला) 

३.५ २.० २.० 

१.२ स्थानीय खुरा पसलहरू २५४ 

(१५ रू्र) 

५०% १२ तम (३ िल्ला) २.० १..५ १.५ 

१.३ स्िास््य केन्र ६७८ 

(२ कठ्ठा) 

४०% १२ तम (३ िल्ला) ४ २.५ २.५ 

१.४ तदिा हेरचाह केन्र  ५०८  

(१.५कठ्ठा) 

४०% १२ तम (३ िल्ला) ४ २.५ २.५ 

१.५ प्राथतमक तिद्यालय केन्रमा २०३१ 

(६ कठ्ठा) 

३५% ८.५ तम (२ िल्ला) ७ ४ ७ 

१.६ तशश ुतिद्यालय १०१६ (३ कठ्ठा) ३५% ८.५ तम (२ िल्ला) ५ ३.५ ३.५ 
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क्र .िं.  उपक्षेत्र नमाि ्  स्ट्यान्डडाि ्(नमटि) 

िडक तथा भवनको 

िेटव्याक 

 भवनको नकनिम  

न्यूनतम ्जग्र्ाको 

क्षेत्रिल वर्ा ( नम.) 

भवनले चचेने 

जग्र्ा (%) 

भवनको उचाइ 

(अनधकतम)  अर्ानड 

िाईड 

/मोहडा पछानड 

 कोनठयाघाट आवािीय क्षेत्र आवािीय क्षेत्र 

१.७  होम स्टे जग्गासछग जोतडएका सडकको 

राइट अि िे (ROW) िथा 

सेटब्याक अनुसार िरक 

िोक्ने । 

३३८.६३ 

(१ कठ्ठा) 

५०% १२ तम (३ िल्ला) ३ २ २ 

१.८ आिास  १९२ (११.३ र्रु) ६०% १९ तम (५ िल्ला) ३ २ २ 

 

कैफफयि -   

क) नगरपातलकाले जोतखमको प्रकृति अनसुार जोतखमयुि के्षत्रमा भिन तनमाधणका लातग थप व्यिस्था गनध  सक्नेछ । 

ख) भिनको कुनै एक मोहडामा कुनै झ्याल/ ढोका नभएको खण्डमा, सो मोहडामा  side setback आिश्यक हुने छैन ।  केतह के्षत्रहरूमा, यतद त्यहाछ अितस्थि िा पङ्ति भिनहरू 

योजना बनाइएको छ भने, दबैु छेउमा side setback को आिश्यकिा पदैन। 

ग) आिश्यक परमेा नगरपातलकाले यस िृिीय िहमा उल्लेतखि बाहेक उच्च स्िरको स्िास््य र तशक्षा सतुिर्ाका साथै अन्य सेिाहरू उपलब्र् गराउन सक्नेछ । यद्यतप, यस्िो 

तनमाधणले बातसन्दाहरूलाई बार्ा पऱु् याउने छैन र पूिाधर्ार क्षमिामा उल्टो असर गनुध  हुछदैन । अन्य प्रािर्ानहरू उच्च स्िरको सतुिर्ा अनुसार हुनेछन् िर अतर्किम भिन 

उचाइ यस के्षत्रको प्रािर्ान अनसुार हुनेछ । 

  



 

4=8=6  िामपुि कृनष िेवा प्रर्दाय क्षेत्र , वडा न ं७  

क्र .िं.  उपक्षेत्र नमाि ्  स्ट्यान्डडाि ्(नमटि) 

िडक तथा भवनको 

िेटव्याक 

 भवनको नकनिम  

न्यूनतम ्जग्र्ाको 

क्षेत्रिल वर्ा ( नम.) 

भवनले चचेने 

जग्र्ा (%) 

भवनको उचाइ 

(अनधकतम)  अर्ानड 

िाईड 

/मोहडा पछानड 

 िामपुि कृनष िेवा प्रर्दाय क्षेत्र 

१ िडा स्तरीय ्ेिा र बजार 

केन्र 

• भिन तनमाधण र शहर तिस्िार 

कायधलाई िोतकएको तबकास 

केन्र िथा स्थानहरुमा 

तनदेतशि गनध  न्यूनिम् 

के्षत्रिलको प्रािर्ान 

अिलम्बन गदाध  अन्य ठाउछमा 

भन्दा त्यस्िा िोतकएका 

स्थानमा भिन तनमाधण गनध 

पाउने के्षत्रिल िलुनात्मक 

रुपमा कम िोतक सहुतलयि 

प्रदान गने । साथै भिनले 

चतचधने के्षत्रिल िलुनात्मक 

रुपमा बढी िोक्ने । 

 

• एउटै तिकास केन्रमा तनमाधण 

हुने भिनको तनतम्ि चातहने 

 

१.१  कायाधलय (िडा िह) ३३९ 

(१ कठ्ठा) 

४०% १२ तम (१ + ४ + 

२X३.५)  

(३ िल्ला) 

३.५ २.० २.० 

१.२ स्थानीय खुरा पसलहरू २५४ 

(१५ रू्र) 

५०% १२ तम (३ िल्ला) २.० १..५ १.५ 

१.३ स्िास््य केन्र ६७८ 

(२ कठ्ठा) 

४०% १२ तम (३ िल्ला) ४ २.५ २.५ 

१.४ तदिा हेरचाह केन्र  ५०८  

(१.५कठ्ठा) 

४०% १२ तम (३ िल्ला) ४ २.५ २.५ 

१.५ प्राथतमक तिद्यालय केन्रमा २०३१ 

(६ कठ्ठा) 

३५% ८.५ तम (२ 

र्ल्ला) 

७ ४ ७ 
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क्र .िं.  उपक्षेत्र नमाि ्  स्ट्यान्डडाि ्(नमटि) 

िडक तथा भवनको 

िेटव्याक 

 भवनको नकनिम  

न्यूनतम ्जग्र्ाको 

क्षेत्रिल वर्ा ( नम.) 

भवनले चचेने 

जग्र्ा (%) 

भवनको उचाइ 

(अनधकतम)  अर्ानड 

िाईड 

/मोहडा पछानड 

 िामपुि कृनष िेवा प्रर्दाय क्षेत्र 

१.६ तशश ुतिद्यालय जग्गाको न्यूनिम् के्षत्रिल 

जग्गासछग जोतडएका सडकको 

राइट अि िे (ROW) िथा 

सेटब्याक अनुसार िरक 

िोक्ने । 

१०१६ (३ 

कठ्ठा) 

३५% ८.५ तम (२ 

र्ल्ला) 

५ ३.५ ३.५ 

१.७  होम स्टे ३३८.६३ 

(१ कठ्ठा) 

५०% १२ तम (३ 

र्ल्ला) 

३ २ २ 

२ कृषि ्र्मबषन्ि         

२.१  र्ार्त हाउस  ४०६४  

(१२ कठ्ठा) 

१५% (पोल्िी 
र्ार्तको 
लाधग) 

५% 

(गाईवस्रु्
को लाधग) 

९.५ तम (२ 

र्ल्ला) 

९.० ६.५ ५.५ 

२.२ डरेी र्ार्त  २०३२  

(६ कठ्ठा) 

२५% ९.५ तम (२ 

र्ल्ला) 

७.५ ५.५ ४.५ 



 

क्र .िं.  उपक्षेत्र नमाि ्  स्ट्यान्डडाि ्(नमटि) 

िडक तथा भवनको 

िेटव्याक 

 भवनको नकनिम  

न्यूनतम ्जग्र्ाको 

क्षेत्रिल वर्ा ( नम.) 

भवनले चचेने 

जग्र्ा (%) 

भवनको उचाइ 

(अनधकतम)  अर्ानड 

िाईड 

/मोहडा पछानड 

 िामपुि कृनष िेवा प्रर्दाय क्षेत्र 

२.३ चार्ल लर्ल  २०३२ (६ 

कठ्ठा) 

३५% ९.५ तम (२ 

र्ल्ला) 

१५ ७.५ ७.५ 

२.४ Cold Storage   २०३२ (६ 

कठ्ठा) 

३५% ९.५ तम (२ 

र्ल्ला) 

१५ ७.५ ७.५ 

 

कैफफयि -   

क)  नगरपातलकाले जोतखमको प्रकृति अनसुार जोतखमयुि के्षत्रमा भिन तनमाधणका लातग थप व्यिस्था गनध  सक्नेछ । 

ख) भिनको कुनै एक मोहडामा कुनै झ्याल/ ढोका नभएको खण्डमा, सो मोहडामा  side setback आिश्यक हुने छैन ।  केतह के्षत्रहरूमा, यतद त्यहाछ अितस्थि िा पङ्ति भिनहरू 

योजना बनाइएको छ भने, दबैु छेउमा side setback को आिश्यकिा पदैन। 

ग) आिश्यक परमेा नगरपातलकाले यस िृिीय िहमा उल्लेतखि बाहेक उच्च स्िरको स्िास््य र तशक्षा सतुिर्ाका साथै अन्य सेिाहरू उपलब्र् गराउन सक्नेछ । यद्यतप, यस्िो 

तनमाधणले बातसन्दाहरूलाई बार्ा पऱु् याउने छैन र पूिाधर्ार क्षमिामा उल्टो असर गनुध  हुछदैन । अन्य प्रािर्ानहरू उच्च स्िरको सतुिर्ा अनुसार हुनेछन् िर अतर्किम भिन 

उचाइ यस के्षत्रको प्रािर्ान अनसुार हुनेछ । 
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4=8=7  िोनपुि मनोिन्जन क्षेत्र , वडा न ं१  

क्र .िं.  उपक्षेत्र नमाि ्  स्ट्यान्डडाि ्(नमटि) 

िडक तथा भवनको 

िेटव्याक 

 भवनको नकनिम  

न्यूनतम ्जग्र्ाको 

क्षेत्रिल वर्ा ( नम.) 

भवनले चचेने 

जग्र्ा (%) 

भवनको उचाइ 

(अनधकतम)  अर्ानड 

िाईड 

/मोहडा पछानड 

 िोनपुि मनोिन्जन क्षेत्र 

१ िडा स्तरीय ्ेिा र बजार 

केन्र 

• भिन तनमाधण र शहर तिस्िार 

कायधलाई िोतकएको तबकास 

केन्र िथा स्थानहरुमा 

तनदेतशि गनध  न्यूनिम् 

के्षत्रिलको प्रािर्ान 

अिलम्बन गदाध  अन्य ठाउछमा 

भन्दा त्यस्िा िोतकएका 

स्थानमा भिन तनमाधण गनध 

पाउने के्षत्रिल िलुनात्मक 

रुपमा कम िोतक सहुतलयि 

प्रदान गने । साथै भिनले 

चतचधने के्षत्रिल िलुनात्मक 

रुपमा बढी िोक्ने । 

 

• एउटै तिकास केन्रमा तनमाधण 

हुने भिनको तनतम्ि चातहने 

जग्गाको न्यूनिम् के्षत्रिल 

 

१.१  कायाधलय (िडा िह) ३३९ 

(१ कठ्ठा) 

४०% १२ तम (१ + ४ + 

२X३.५)  

(३ िल्ला) 

३.५ २.० २.० 

१.२ स्थानीय खुरा पसलहरू २५४ 

(१५ रू्र) 

५०% १२ तम (३ िल्ला) २.० १..५ १.५ 

१.३ स्िास््य केन्र ६७८ 

(२ कठ्ठा) 

४०% १२ तम (३ िल्ला) ४ २.५ २.५ 

१.४ तदिा हेरचाह केन्र  ५०८  

(१.५कठ्ठा) 

४०% १२ तम (३ िल्ला) ४ २.५ २.५ 

१.५ प्राथतमक तिद्यालय केन्रमा २०३१ 

(६ कठ्ठा) 

३५% ८.५ तम (२ िल्ला) ७ ४ ७ 

१.६ तशश ुतिद्यालय १०१६ (३ कठ्ठा) ३५% ८.५ तम (२ िल्ला) ५ ३.५ ३.५ 



 

क्र .िं.  उपक्षेत्र नमाि ्  स्ट्यान्डडाि ्(नमटि) 

िडक तथा भवनको 

िेटव्याक 

 भवनको नकनिम  

न्यूनतम ्जग्र्ाको 

क्षेत्रिल वर्ा ( नम.) 

भवनले चचेने 

जग्र्ा (%) 

भवनको उचाइ 

(अनधकतम)  अर्ानड 

िाईड 

/मोहडा पछानड 

 िोनपुि मनोिन्जन क्षेत्र 

२ र्नोरञ्जन ्ुषििाहरू जग्गासछग जोतडएका सडकको 

राइट अि िे (ROW) िथा 

सेटब्याक अनुसार िरक 

िोक्ने । 

 

२.१ संगीि, नतृ्य र नाटक केन्र १०१६ (३ कठ्ठा) ३५% ८.५ तम (२ िल्ला) ५ ३.५ ३.५ 

२.२ सामदुातयक हल, पसु्िकालय २०३१ 

(६ कठ्ठा) 

३५% ८.५ तम (२ िल्ला) ७ ४ ७ 

२.३ संग्रहालय  १०,००० 

(१हेक्टर) 

३०% ९.५ तम (२ िल्ला) २० ७.५ ७.५ 

२.४ होम स्टे  ३३८.६३ 

(१ कठ्ठा) 

५०% १२ तम (३ िल्ला) ३ २ २ 

२.५ होटल र पयधटन सम्बतन्र्ि 

सेिाहरू 

 ३०४७ (९ कठ्ठा) ४०% १९ तम [५ िल्ला] १० ६ ६ 

 

कैफफयि -   

क)  नगरपातलकाले जोतखमको प्रकृति अनसुार जोतखमयुि के्षत्रमा भिन तनमाधणका लातग थप व्यिस्था गनध  सक्नेछ । 
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बहु- प्रकोप िोखिर् िेत्र िेत्रहरूर्ा िवि निर्ातण व्यवस्था :  
 

प्रकोप क्षेत्र 

अनुमनत नर्दइएको ि 

िमान प्रकािका भवन  

अनुमनत छैन भवन प्रकाि 

 

कैनियत 

 

उच्च िोखिर् 

िेत्र 
 

साइट अवस्था अिसुार 
अनर्ररक्र् 

प्राविाि राख्िै २ 

र्ल्लासम्र्को 
आवासीय र िुरा 
पसलहरू र्ात्र 

निर्ातण गित 
अिरु्नर् 

दिइिेछ। 

सब ैप्रकारका िविहरू ववशिे गरर 
सार्दूहक िर्र्ट हुिे ठाउँहरू 

िस्र् ैलशिा र स्वास््य 

सवुविाहरू, सिा िविहरू, 
िालर्तक सरंचिा र प्राथलर्क, 

र्ाध्यलर्क र र्रृ्ीयक र्हहरुर्ा 
उल्लेि गररएका अन्य सर्ाि 

प्रकारका िविहरू। 

डुबान के्षत्र जस्िा केही 

प्रकोपहरूको पररमाजधन 

पतछ, अन्य भिन 

तनमाधणलाई अनमुति 

तदइनेछ। 

 

अितस्थि भिनहरूको 

प्रबलीकरण। 

 

अवजस्थर् िविहरूर्ा र्ल्ला थप्िे र 
र्सेो रूपर्ा िविहरूको 
ववस्र्ार। 

 

तशक्षा र स्िास््य सतुिर्ाका 

साथै भीडभाड हुने भिनहरू 

जस्िा महत्िपूणध सतुिर्ाहरू 

सरुतक्षि स्थानमा साररनेछ। 

मध्यम 

जोतखम के्षत्र 

 

प्राथतमक, माध्यतमक र 

ििृीयक िहहरुमा 

उल्लेख गररएका सबै 

प्रकारका भिनहरू (र 

समान गतितितर्हरू) 

लाई अनमुति तदइएको 

छ। 

िािािरणीय र स्िास््य हातनकारक 

जस्िा गतितितर्हरू जस्िै इछटा, 

तसमेन्ट र ढुङ्गा कारखाना, 

जनािरको हड्डी कारखाना, 

िर्शाला, काठ तमल, कुखरुा िामध, र 

अन्य समान प्रकारका भिनहरू।  

नगरपातलकाले प्रत्येक 

भूतमको अिस्था र 

जोतखमको प्रकारको 

आर्ारमा अतिररि 

प्रािर्ानहरू थलन सक्छ। 

 

 

कम जोतखम 

के्षत्र 

 

प्राथतमक, माध्यतमक र 

ििृीयक िहहरुमा 

उल्लेख गररएका सबै 

प्रकारका भिनहरू (र 

समान गतितितर्हरू) 

लाई अनमुति तदइएको 

छ। 

िािािरणीय र स्िास््य हातनकारक 

जस्िा गतितितर्हरू जस्िै इछटा, 

तसमेन्ट र ढुङ्गा कारखाना, 

जनािरको हड्डी कारखाना, 

िर्शाला, काठ तमल, कुखरुा िामध, र 

अन्य समान प्रकारका भिनहरू। 

नगरपातलकाले प्रत्येक 

भूतमको अिस्था र 

जोतखमको प्रकारको 

आर्ारमा अतिररि 

प्रािर्ानहरू थलन सक्छ। 

 

 

  



 

=9 4 भवन ननमााणको लानर् अन्य प्राबधान 

4=9=1  हरित छत  

शहरी िेत्रर्ा Urban Heat Island Effect उत्पन्ि िइरहेको बेला हररर् छर्ले िेरै हिसम्र् राहर् दिि सक्छ । हररर् छर्को 
सार्ान्य अथत र्रको छर्र्ा विस्पनर्को हररयाली ववकास गिुत हो। हररर् छर् प्रणालीका लाधग उच्चस्र्रको 

Waterproofing र्ह, िल निकासको व्यवस्था, छान्िे प्रणाली र हलुका िालका विस्पनर्को आवश्यकर्ा हुन्छ । 
आवासीय र्रर्ा र्ात्र ैििएर ठूला व्यवसानयक संरचिार्ा हररर् छर् बिाउि प्रोत्साहि दििे । 

4=9=2  िेनटटक ट्याङ 

 सेतलटक ट्याङ नभएको घडेरीमा नगरपातलकाले  भिन तनमाधण अनमुति पत्र िा कुनै सेिा उपलब्र् गराउने 

छैन 

 सेतलटक ट्याङको न्यूनिम क्षमिा ४ क्यतुबक तम. हुन ुपछध  

 घर र्तनले सेतलटक ट्याङ र खानेपानीको ट्याङको छुट्टाछुटै्ट नक्सा स्िीकृति गराउन ुपने र नगरपातलकाले 

िदनरुुप अनगुमन गरर तनमाधण अनमुति प्रदान गने  

4=9=3  जैनवक िोहोि व्यवस्थापन 

 जैतिक िोहोरलाई घर तभतै्र व्यितस्थि गने 

 नगरपातलकाले जैतिक बाहेकको िोहोर मात्र संकलन गने 

4=9=4  वषाातको पानी िकंलन 

 सबै भिनमा ििाधिको पानी संकलन प्रणालीलाई जडान गने गनध प्रोत्साहन तदने 

 हरके भिनले कम्िीमा २००० तल को ट्याङकी िा १ क्यतुबक तम को एउटा ररचाजध तपट िा दिैु बनाउन 

 नगरपातलकाले भिन तनमाधण अनमुति शलु्कमा छुट िा जडान पतछ तििाध तदएर प्रोत्साहन तदने  

4=9=5  िौया उजााको प्रयोर्  

 नगरपातलकाले भिन तनमाधण अनमुति शलु्कमा छुट तदएर िा जडान पतछ तििाध  तदएर िा अरु कुनै 

तबकल्पद्वारा प्रोत्साहन तदने 

4=9=6  प्रकृनत िवेंर्दनिील भवन नडजाईन (Passive Building Design) 

 घरर्तनले भिन तनमाधण अनमुति पत्र तलन अगाडी  नै भिन तडजाइन गदाध  प्रकृति संिेदनशील बनाउन 

पयाधप्त ध्यान पयुाधएको  हुन ुपनेछ, जस्िै भिनको (लेआउट, भिन तनमाधण सामाग्रीको प्रयोग, झ्याल र 

भेतन्टलेशनको तडजाइन) आतद । नगरपातलकाले यस्िा प्राबर्ान सतहि तडजाईन गररएका भिनलाई 

प्रोत्साहन तदने । 
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4=9=7  िीमा पखााल 

 प्रकारका सडकहरु (मातनस तहछड्ने गल्ली बाटो लगायि मोटर चल्ने बाटो) को छेउमा ईटा, ढुङ्गा, 

कंङ्तिट, ब्लक आतदमा तसमेन्ट मसला प्रयोग गरर पखाधल तनमाधण स्िीकृति प्रदान गदाध  अतर्किम बढीमा 

१.२ तमटर अग्लो गारो र सो भन्दा मातथको हकमा बढीमा ०.६ तमटर अग्लो जाली तभत्र देतखने गरर तनमाधण 

गने स्िीकृति प्रदान  गने । 

 गारो मातथ ०.६ तमटर भन्दा अग्लो जाली राखी तनमाधण स्िीकृति तलन चाहनेले सम्पूणध पखाधलको 

structural design समेि तनिेदन साथ पेश गरर स्िीकृि गराएर मात्र तनमाधण गनध  तदने  । 

4=9=8  ििकािी तथा कूटनीनतक ननकायले िुिक्षाको कािण १.२ नमटि भन्र्दा अग्लो र्ािोको पखााल 

लर्ाउनु पने भएमा रृ्ह मन्त्रालयको नििारिि िनहत िोको structural design िमेत ननवेर्दन िाथ 

पेि र्रि पखााल ननमााण र्ने स्वीकृनत नर्दन े ।बिण्डाको लानर् प्राबधान 

 

 

 

क. िबै प्रकािका भवनहरूको 

लानर् रििेि र्रिएको 

बिण्डा 

ख. सबै प्रकारका भिनहरूमा 

बातहर रहेको बरण्डा 

ग. बरण्डा मातथ घर र कोठा 

तिस्िारको चौडाइमा 

प्रके्षपण - अनमुति छैन 

कैफफयि 

क. तितभन्न नोडहरूमा भएका सबै प्रकारका भिनहरूमा १.५ तमटरको न्यूनिम चौडाइ भएको बाल्कनीलाई 

अनमुति तदइएको छ। 

ख. बाल्कनी प्रके्षपणहरू तिशेि गरर आिासीय प्रयोगका लातग दोस्रो तल्लाबाट झ्यालहरूको अगातड १ 

तमटरसम्म अनमुति तदइन्छ, िर भिनको अगातडको भागमा होइन । 

ग. भिनको अगातड र छेउमा तनरन्िर बरण्डा प्रके्षपण गनध अनमुति छैन। साथै, बरण्डा के्षत्र कभर गने कोठा 

तिस्िार गनध अनमुति छैन। 

 

4=9=9   जग्र्ा उपयोर् प्रनतित (Ground Coverage Percentage) 

 मातथ उल्लेतखि उपके्षत्रमा आिासीय भिन िा तमतश्रि आिासीय भिन तनमाधण गनध २०७२ चैत्र २६ गिे 

अतघ नै तकत्ताकाट भइसकेको ८० िगधतमटर सम्मको के्षत्रिल भएको घडेरीमा ९० प्रतिशि, २५० 

िगधतमटर के्षत्रिल भएको घडेरीमा ७० प्रतिशि र सोभन्दा बढी के्षत्रिल भएको घडेरीमा ६० प्रतिशि भन्दा 

बढी नहुनेगरर जग्गा उपयोग प्रतिशि कायम गनुध  पदधछ  



 

 आिासीय भिन िथा तमतश्रि आिासीय भिनदेतख बाहेकका अन्य सबै प्रकारका भिनहरु, सरकारी 

भिनहरु, अर्ध–सरकारी भिनहरु र सािधजतनक भिनहरुलाई तनमाधण स्िीकृति तदछदा जग्गा उपयोग प्रतिशि 

५० प्रतिशि भन्दा बढी नहुनेगरर स्िीकृति प्रदान गनुध  पदधछ 

 सािधजतनक उपयोगका अन्य भिनको जग्गा उपयोग प्रतिशि शहरी तिकास मन्त्रालयबाट जारी गररएको 

भिन तनमाधणको नमूना मापदण्ड, २०७१ अनसुार हुने गदधछ 
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अनिूुची -२ भवन प्रवलीकिण िम्बन्धी मापर्दण्ड (STANDARDS FOR 

BUILDING SEISMIC RETROFITTING)  

 स्थानीय िहले आफ्नो के्षत्रमा रहेका भिनहरूको संक्टासन्निा मूल्याङ्कन गरर भूकम्प िा तिपदक्ा दृतटि,कोणले 

जोतखमयिु भिनहरूलाई सम्भाव्यिा िथा आिश्यकिा अनसुार प्रिलीकरण गने । 

 जोतखमयिु भिनहरुलाई प्रितलकरण गनधको लातग उि घर र्तनको तस्िकृति र आिश्यक शिधहरु पालन गने 

मञ्जरुीनामा तलएपतछ मात्र गररने छ । 

 भिनहरुलाई प्रितलकरण गदाध  प्रातितर्क रुपमा र आतथधक रुपमा उपयिु (technically and economically 

feasible) छ की छैन भतन तबस्ििृ अध्ययन गराई सम्भाव्य अध्ययन गराई तितजिल भएमा मात्र प्रितलकरण गने। 

 कुनै भिन को नयाछ तनमाधण लागि नै यतद प्रबतलकरण गनुध  भन्दा कम खचध लाग्दछ (economically infeasible) 

भएपतन यतद त्यो भिन परुािातत्िक महत्िको छ भने अथिा तबिेश महत्िको छ भने नयाछ तनमाधण नगरर प्रबतलकरण 

गनुध  पने । 

 भिन प्रबतलकरण गदाध , स्थातनयरुपमा उपलब्र् प्रतितर् र सामग्रीको प्रयोगलाई प्राथतमकिामा रातख गनुध  पदधछ िर 

तिशेि प्रकारको भिनहरुको लातग आिश्यक परमेा उच्चस्िररय प्रतबतर्हरु, जस्िै fibre reinforced concrete पतन 

दक्ष प्रातितर्कहरुको सल्लाहमा प्रयोग गने । 

 भिन प्रबतलकरण गदाध  भैरहेको संरचनालाई सकेसम्म कममात्र क्षति पयुाधई गनुध  पदधछ, र भिनको मखु्य भारिहन 

गने संरचनाहरु प्रबतलकरणको लातग भत्काउन पने अिस्थामा दक्ष प्रातितर्कको उपतस्थतिमा र तनगरातनमा मात्र 

गने ।     

  भिन प्रबतलकरणको कायध  नयाछ भिन तनमाधणगनुध  भन्दा िरकढंगको कायधभएको हुछदा, यस्िैकायधगनध  दक्षिाहातसल 

गरकेो प्रातितर्कको तनगरातनमा दक्ष कामदार बाटमात्र गराउने ।     

 भिनहरु प्रिलीकरण गदाध  सहरी तिकास मन्त्रालयले २०७३ मा RCC/Masonry भिनहरूका लातग जारी गरकेो 

Seismic Retrofitting Guideline of Buildings in Nepal, 2016 अथिा रातरिय पनुःतनमाधण प्रातर्करणले जारी 

गरकेो Ready to Use Manuals for Repair and Retrofitting 2021 अनसुार गने । 

 

 

R.C.C भवन प्रबनलकिणका लानर् नमाि तथा स्ट्यानडडा (Norms and Standards) 

नमाि स्ट्यानडडा 

जगको प्रबतलकरण मातथ उल्लेतखि स्ट्यानडडध हरुमा सझुाब तदईए बमोतजम, सम्भि भए जगपरुै 

खनेर जगको साईज बढाउने र डतण्ड थलन सतकने । अथिा उि स्ट्यानडडध  

हरुमा सुझाब तदईए बमोतजमका अरु उपायहरु अपनाएर प्रबतलकरण गनध सतकने 

छ । 

तपलरको प्रबतलकरण 

 

 

 

तपलरको चारतैिर डतण्ड थपेर shortcreating गरर तपलरको साईज आिश्यकिा 

अनसुार बढाई प्रबतलकरण गनध सतकने छ । Seismic Retrofitting Guideline 

of Buildings in Nepal, 2016 मा उदाहरण प्रस्ििु गररए जस्िै गरर गनध  सतकने 

। अथिा उि स्ट्यानडडध हरुमा सझुाब तदईए बमोतजमका अरु उपायहरु 

अपनाएर प्रबतलकरण गनध सतकने छ । 
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तबमको प्रबतलकरण तबमको प्रबतलकरण गदाध , डतण्ड थपेर jacketing गरर तबमको साईज आिश्यकिा 

अनसुार बढाई प्रबतलकरण गनध सतकने छ । Seismic Retrofitting Guideline 

of Buildings in Nepal, 2016 / Ready to Use Manuals for Repair and 

Retrofitting 2021 मा उदाहरण प्रस्िुि गररए जस्िै गरर गनध सतकने । अथिा 

उि स्ट्यानडडध हरुमा सझुाब तदईए बमोतजमका अन्य उपायहरु अपनाएर 

प्रबतलकरण गनध सतकने छ । 

फ्लोरको प्रबतलकरण Guideline of Build Seismic Retrofitting Guideline of Buildings in 

Nepal, 2016 / Ready to Use Manuals for Repair and Retrofitting 

2021 मा सझुाब तदईए बमोतजमका उपायहरु अपनाएर प्रबतलकरण गनध सतकने 

छ । 

 

Masonry भवन प्रबनलकिणका लानर् नमाि तथा स्ट्यानडडा (Norms and Standards) 

नमाि स्ट्यानडडा 

जगको प्रबतलकरण ईट्टा िा ढुङ्गाको जग भएको भिनमा, मातथ उल्लेतखि स्ट्यानडडध हरुमा 

सझुाब तदईए बमोतजम, सम्भि भए जगपरुै खनेर जगको साईज बढाई 

प्रबतलकरण गने । अथिा उि स्ट्यानडडध  हरुमा सझुाब तदईए बमोतजमका अरु 

उपायहरु अपनाएर प्रबतलकरण गनध सतकने छ । 

गाहोको प्रबतलकरण गाहोको प्रबतलकरण गदाध , आिश्यकिा अनुसार, डतण्ड अथिा मेटलको जातल 

प्रयोग गरर परु ैगाहोको Jacketing गरर प्रबतलकरण गनध सतकने छ । अथिा, 

Splint and bandange method प्रयोग गरर आिश्यक ठाउछमा मात्र Splint / 

bandange रातख प्रबतलकरण गनध सतकने छ । Guideline of Build Seismic 

Retrofitting Guideline of Buildings in Nepal, 2016 / Ready to Use 

Manuals for Repair and Retrofitting 2021 मा उदाहरण प्रस्ििु गररए 

जस्िै गरर गनध  सतकने छ । अथिा उि स्ट्यानडडध हरुमा सझुाब तदईए 

बमोतजमका अन्य उपायहरु अपनाएर प्रबतलकरण गनध सतकने छ । 

भूईको प्रबतलकरण Guideline of Build Seismic Retrofitting Guideline of Buildings in 

Nepal, 2016 / Ready to Use Manuals for Repair and Retrofitting 

2021 मा सझुाब तदईए बमोतजमका उपायहरु अपनाएर प्रबतलकरण गनध सतकने 

छ । काठको चकूुल िथा बे्रतसङ्गहरुको प्रयोग गरर प्रबतलकरण गनध  सतकने 

उपायहरु उि स्ट्यानडडध हरुमा तबस्ििृरुपमा तदईएको छ । 

 

 

 

 


