
 

 

 

 

 

 

वीरने्द्रनगर नगरपालिका  

जोलिम सवेंदनशीि भौलिक योजना िथा भवन 

लनमााण सम्बन्द्धी मापदण्ड २०७८ 

 

जोखिम संवेदनशील भू-उपयोग योजना तजजुमाको लागी बनेको भौखतक योजना तथा 

भवन खनमाुण सम्बन्धी मापदण्ड 

 

२०७८ पौष   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सहयोग: 

यजएसएआइडीको तयार नेपाल पररयोजना 

 

 

यो मापदण्ड अमेररकी अन्तराुखरिय खवकास खनयोग (यजएसएआइडी) मारु्त अमेररकी जनताहरूको सहयोगका कारण सम्भव भएको 

हो । यस मापदण्ड खभत्रका खवषयवस्तज र सामग्री वीरने्रनगर नगरपाखलकाका  खजम्मेवारी हुन् र खतनले यजएसएआइडी वा अमेररकी 

सरकारको खवचारको प्रखतखवखम्बत गरु्न् भन्ने जरुरी रै्न । 

यस मापदण्डमा रहेका नक्सामा प्रयोग गररएका सीमानाहरू र नामहरूले अमेररकी सरकार वा यजएसएआइडीद्वारा आखधकाररक 

समथुन वा स्वीकृखत जनाउदैँन । 

 

  



वीरने्रनगर नगरपाखलका 

भौलिक योजना िथा भवन लनमााण सम्बन्द्धी मापदण्ड  

२०७८ 

 

प्रस्िावना 

स्थाखनय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले खदएको अखधकार प्रयोग गरर नगरपाखलका खभत्र हुने शहरीकरण, भू-उपयोग 

पररवतुन र भवन खनमाुण कायुलाई खनयोखजत तथा जोखिम मजक्त तजल्याउदै नगरपाखलकाको दीरु्कालीन सोचँ “शैलिक, 

प्रशासलनक, पयाटकीय शहर, स्वच्छ, सम्मुन्द्नि वीरने्द्रनगर” लाई साकार पानु तथा नगरको खवखशष्ट पखहचान 

कायम गनु यस नगरपाखलकालाई खदरु्काखलन रुपमा कृखष तथा कृखष जन्य उद्योग, पयुटनमा आधाररत खदगो आखथुक 

समखृि तरु् डोरयाउदँै सर्ा, सजन्दर, आकषुक तथा सजरखित नगरको खवकास गनु यो भौखतक योजना तथा भवन 

खनमाुण सम्बखन्ध मापदण्ड तयार गररएको र् । यस मापदण्डले “के- खकन” भन्ने प्रश्नको सम्बोधन गदुर् भने “कसरी–

कखत” भन्ने प्रश्नको स्टेण्डडुद्वारा सम्बोधन गने प्रयास गररएको र् । यस मापदण्डलाई तथा स्टेण्डडुको (Norms and 

Standard) एखककृत दस्तावेजको रुपमा प्रस्तजत गररएको र् ।  

यो मापदण्ड शहरी खवकास मन्त्रालयले जारी गरकेो भवन खनमाुणको नमूना मापदण्ड २०७१; शहरी योजना सम्बखन्ध 

आधारभूत मापदण्ड २०७१;  वस्ती खवकास, शहरी योजना तथा भवन खनमाुण सम्बखन्ध आधारभूत खनमाुण मापदण्ड, 

२०७२ र सखरं्य माखमला तथा स्थाखनय खवकास मन्त्रालयले जारी गरकेो बस्ती खवकास, शहरी योजना तथा भवन 

खनमाुण सम्बखन्ध आधारभूत मागुदशुण २०७२; शहरी योजना तथा भवन खनमाुण मापदण्ड (श्रोत पजखस्तका) २०७५ 

साथ साथै भूखम तथा भू-उपयोग सम्बन्धी राखरिय भू-उपयोग नीखत २०७२ तथा भू-उपयोग ऐन २०७६ ले व्यवस्था 

गरकेा प्रावधानहरूलाई आत्मसात गदै अन्य थजपै्र सन्दभु सामाग्रीहरुको साथै प्रत्यि स्थलगत अध्ययन एवं खनररिणको 

आधारमा तयार गररएको र् ।  

यो मापदण्डको कायाुन्वयनले नगरमा सजखनयोखजत तथा जोखिम मजक्त भौखतक, सामाखजक एवम आखथुक खवकासका 

अवसरहरु सजृना भइ नगरलाई समखृि तरु् उन्मजि गराउने अपेिा गररएको र् । मापदण्डको कायाुन्वयन 

नगरपाखलकाको दृढ प्रयास, सम्बखन्धत सरकारी खनकायहरुको सहयोग र समन्वय, राजनैखतक वगुको दूरदखशुता तथा 

नागररक समाज, खनखज िेत्र एवं नागररकहरुको खजम्मेवारीपूणु सहभाखगतामा खनभुर रहने हुदँा सबैको सहयोगको पखन 

अपेिा गररएको र् । 

 

  



पररच्छेद 1=  पररभाषा 

खवषय वा प्रसंगले अको अथु नलागेमा यस मापदण्डमा प्रयोग भएका खनम्न खलखित शब्दहरुको अथु खनम्न खलखित 

हुनेर्। 

▪ “भौखतक योजना िेत्र” भन्नाले भौखतक तथा शहरी खवकास, कृखष संरिण तथा प्रविुन, वन संरिण, नदी-

नाला जलाशय संरिण, खसमसार संरिण लगायत प्राकृखतक श्रोत व्यवस्थापन तथा अन्य मागु खनदेखशत 

एकीकृत खवकासका लाखग खनधाुरण गररएको िेत्रलाई सम्झनज पदुर् ।   

▪ “भू–उपयोग” भन्नाले वखगुकृत उदे्दश्यको लाखग भूखमको प्रयोगलाई सम्झनज पदुर् । 

▪ “कृखष प्रविुन िेत्र” भन्नाले कृखष जखमन, कृखष योग्य जखमन, कृखष जन्य कृयाकलापको बाहुल्यता भएको 

खसखमत र खनदेखशत शहरर कृयाकलाप हुने र समग्रमा पातलो र्नत्व भएको खनयखन्त्रत भू–उपयोग िेत्रलाई 

बजझ्नज पदुर् । यसले नगरपाखलकामा रहेको कृखष बाहुल्यता भएको सम्पूणु िेत्रलाई जनाउँर् । 

▪ “वन तथा संरिण िेत्र” भन्नले खवषेश प्राकृखतक श्रोत व्यवस्थापन िेत्र जस्तै नदी-नाला, कज लो, जलाशय 

(ताल, पोिर), खसमसार, वन जंगल, नखद उकास िेत्र, जैखवक खवखवधता िेत्र तथा जैखवक मागु जस्ता 

प्राकृखतक िेत्रले चचेको साथै मध्यवती िेत्र भएको खसखमत खनदेखशत शहरर कृयाकलाप सखहतको पातलो 

र्नत्व भएको खनयखन्त्रत तथा सरखंित भू–उपयोग िेत्रलाई बजझ्नज पदुर् ।   

▪ “संस्कृखतक संरक्षण िेत्र” भन्नाले रथैाने परम्परागत कला संस्कृखत भएको खसखमत खनदेखशत शहरर कृयाकलाप 

सखहतको पातलो र्नत्व भएको खनयखन्त्रत तथा सरखंित भू–उपयोग िेत्रलाई बजझनज परु् ।  

▪ “धाखमुक िेत्र” भन्नाले धाखमुक रुपमा महत्वपूणु िेत्र, मखन्दरले चचेको िेत्र, मखन्दरको नाममा रहेको िेत्र भनेर 

बजझ्नज पदुर् । यस नगरपाखलकामा काकेँ्र खबहार धाखमुक िेत्र रहेको र् । 

▪ “मनोरञ्जन िेत्र” भन्नाले मनोरन्जनका खक्रयाकलापको लाखग उपयजक्त िेत्र पाकु वा सो नखजकैको िेत्र भनेर 

बजझ्नज पदुर् । 

▪ “शहरी खवकास केन्र” भन्नाले नगरको खवखवध भौखतक, सामाखजक, तथा आखथुक कृयाकलापहरुलाई 

खनयोखजत तथा खनदेखशत ढंगले स्थाखपत तथा संचालन गनु तोखकएको स्थानलाई बजझ्नज पदुर् ।  

▪ “राजमागु खवकास कोररडोर” भन्नाले राजमागुको अखधकार िेत्रबाट ५०० खमटर दायँा तथा ५०० खमटर बायँा 

भएको खसखमत खनदेखशत शहरर कृयाकलाप सखहतको मध्ययम र्नत्व भएको खवकास योग्य कोररडोर िेत्रलाई 

बजझ्नज पदुर् ।   

▪ “र्रलेज तथा लर्ज उद्यम खवकास केन्र” भन्नाले खवशेष गरर साना तथा मझौला उद्योग र कलकारिाना 

संचालन र उद्योग िेत्रलाई बजझ्नज पदुर् ।   

▪ “नदी संरिण िेत्र” भन्नाले प्राकृखतक रूपमा बग्ने नदी र िोलाहरूको उच्च बाढी स्तर, नदीको बहाव िेत्र, 

नदी तटीय िेत्र, नदी दजवान, कटान, पटान िेत्र तथा यी नदीहरूका सीमसार िेत्रलाई बजझ्नज पदुर् ।   

▪ “जलाधार संरिण िेत्र” भन्नाले खसमसारिेत्र, पानीको मजहान भएको िेत्र, माटोबाट पानी अवशोखषत गने िेत्र 

भनेर बजझ्नज पदुर् ।   

▪ “कृखष सेवा िेत्र” भन्नाले कृखष, पशजपन्र्ी तथा कृखषजन्य उत्पादन आवश्यक हुने भौखतक पूवाुधार, सेवा केन्र, 

खचस्यान तथा अन्य भण्डारण, वधसाला, पारवहन तथा गोदाम जस्ता अत्यावश्यक कृखष सेवा रहेको तथा 

खसखमत खनदेखशत शहरर कृयाकलाप सखहतको पातलो र्नत्व भएको कृखष िेत्रलाई टेवा खदने खनदेखशत ढंगले 

स्थाखपत तथा संचालन गनु तोखकएको स्थानलाई बजझ्नज पदुर् ।  

▪ “बहु-प्रकोप” भन्नाले मजख्यतया बाढी, भूकम्प, भूकम्पजन्य तरलीकरण जस्ता प्रकोपलाई जनाउरँ् ।  



▪ “बाढीजन्य प्रकोप” भन्नाले बाढी, डजबान, कटान, पटानको प्रकोपलाई जनाउरँ् ।  

▪ “जलवायजजन्य प्रकोप” भन्नाले असामान्य खकखसमले लामो समयसम्म हुने अखतवखृष्ट, अनावखृष्ट, िडेरी, शीत 

लहर ताप लहर, अत्यखधक वषाु जस्ता प्रकोपलाई जनाउरँ् ।    

▪ “अन्य प्रकोप” भन्नाले आवखतुत भइरहने प्रकोप जस्तै वन्यजन्तजबाट हुने िखत, आगलाखग, डढेलो, आधँीवेरी-

हुरीबतास, औद्योखगक दजरु्टना आखद-इत्याखद जस्ता प्रकोपलाई जनाउँर् ।    

▪ “जोखिम िेत्र” भन्नाले माखथ उखल्लखित प्रकोपका भएका, संभाखवत भएका, प्रभाव्यता भएका स्थान वा 

िेत्रलाई जनाउरँ् ।  

▪ “खानी तथा खननज के्षत्र” भन्नाले नगरपानलका नभत्र के्षत्र नभत्रको ढ ंगा, नगट्टी, माटो लगायत बहुम ल्य धात का 

खानी तथा खननज श्रोतहरुलाई जनाउछँ ।  

▪ खर्डर सडक (सहायक राजमागु) ले नगरपाखलकालाई राजमागु र अन्य शहरहरुसगँ जोड्दर् । खर्डर सडक 

सडक खवभागको रणनीखतक सडक अन्तगुत पदुर् र तदअनजरुप मापदण्ड लागज हुनेर् । 

▪ आटेररयल सडक (सहायक सडक) ले नगरको केन्रीय खवकखसत िेत्रहरुलाई वरीपरीका ग्राखमण िेत्रहरुसगँ 

जोड्दर् वा नगरको एउटा खबकास केन्रलाई अको केन्र संग जोड्दर् । 

▪ कलेक्टर सडकले स्थाखनय टोलहरुलाई सहायक राजमागु तथा सडकहरुसगँ जोड्दर् । 

▪ इखक्वभालेन्ट कार स्पेस (ईसीएसः ECS) ले गाडी (कार) को खनखमत्त आवश्यक पाखकुङ्ग लगायत सामान 

ओसार पसार गनु चाखहने जग्गाको िेत्रर्ललाई जनाउदँर् । यस मापदण्डको सन्दभुमा एक ईसीएस भन्नाले 

५ खम x २.५ खम (१२.५ वगु खमटर ) खलइएको र् । तजल्नात्मक रुपमा बसको ईसीएस ३.४ खलईएको र् ।  

▪ वातावरणीय प्रभाव खसमा (Environment Impact Threshold) भन्नाले खमखश्रत भू–उपयोग प्रणालीमा 

खबखभन्न शहरर भू–उपयोग तथा खक्रयाकलापहरुले पानु/गनु सक्ने ध्वखन, वायज, दृश्य, गन्ध संग सम्बखन्धत 

तथा सवारी चाप, र्ोहोर पानी, र्ाहोरमैला जस्ता प्रदजषणलाई खनयन्त्रण गरर अनजकूल शहरर वातावरण 

बनाउन तोखकएको उच्चतम प्रभाव खसमालाई बजझनज परु् ।  

▪ “खनमाुण” भन्नाले कज नै पखन उदे्दश्य र सामाग्रीले बनाइएका संरचना (Structure)  र सोको भाग सम्झनज पदुर् 

। यसले आवास र अन्य संरचना जस अन्तगुत जग, खललन्थ (Plinth), गारो (Wall), भजइ, र्ाना, खचखम्न, 

ललखम्बंग र भवन सम्बन्धी अन्य सजखवधाहरुका साथै खनखित ललेटर्मु, वरण्डा, वादुली, वा वाखहर खनकाखलएको 

भाग (Projection) र कज नै खचन्ह वा बाखहर खनकाखलएको कज नै खनमाुण वा भागलाई र्ोलने उदे्दश्यले गररएको 

खनमाुण वा गारोको कायुलाई समेत संझनज पदुर् । 

▪ “खवकास“ भन्नाले जखमनको कज नैपखन सतह वा भागमा गररने (स्थायी वा अस्थायी) वा भैरहेको खनमाुण कायु 

वा प्रयोग, उपभोग पररवतुन गरर नयाँ रुप खदने वा खनमाुण गने वा प्रयोग/उपभोग गने कायुलाई बजझाउदँर् । 

▪ “भवन“ भन्नाले आवासीय, संस्थागत, उद्योग, मनोरञ्जन, होटल एवं अन्य खवशेष उदे्दश्यको लाखग जग, 

पिाुल, खभत्ता, र्ाना सखहतको मानव खनखमुत खनमाुणलाई जनाउरँ् । 

▪ “असम्बि (Detached) भवन वा खनमाुण” भन्नाले एक आपसमा नजोखडएका भवन वा खनमाुण सम्झनज पदुर् 

। 

▪ “सडक अखधकार िेत्र” (Right Of Way) भन्नाले सम्बखन्धत खनकायले सावुजखनक सडकको केन्र रिेादेखि 

सडकको दजवै तरु् तोकेको बराबर दूरी सम्झनज पदुर् । 

▪ “नदी अखधकार िेत्र” भन्नाले सम्बखन्धत खनकायले नदीको बहाव िेत्रले चचेको अथवा सम्भाखवत बाढीबाट 

उच्चतम डजबान खबन्दजलाई सखमखतएर तोकेको दूरी सम्झनज पदुर् ।  



▪ “सेट ब्याक” भन्नाले सावुजखनक बाटाको अखधकार िेत्र वा जखमनको खकनारबाट आफ्नो जग्गामा भवन 

खनमाुण गनु र्ोड्नजपने न्यूनतम दूरी सम्झनज पदुर् । यसले संगै खर्मेकको जग्गाको खसमानाबाट र्ोड्नजपने 

न्यूनतम दूरी समेत सम्झनज पदुर् । 

▪  “खनमाुण रिेा” भन्नाले बाटोको मोहडा तरु् तोखकएको सडक खसमा र सेटब्याक र्ोडी आफ्नो जग्गा खभत्र 

भवन वा अन्य खनमाुण गदाु कायम हुने रिेा सम्झनज पदुर् ।  

▪ “ललट” भन्नाले बाखहरी खसमानाहरु स्पष्ट हुने गरर िजलेको जखमनको टजक्रा वा भाग सम्झनज पदुर् । 

▪ “खकत्ता” भन्नाले कज नै पखन व्यखक्त वा संस्थाको स्वाखमत्वमा दताु भएको जग्गा धनी प्रमाणपत्रले खकटान गरकेो 

भूखम िेत्रलाई जनाउरँ् । 

▪ “जग्गा उपयोग (Ground Coverage)” भन्नाले भवनको भूइं को भागले जमीनमा ओगट्ने िेत्रर्ललाई 

जनाउरँ्।  

▪ “ललीन्थ (Plinth)” भन्नाले जमीन र भवनको भजइँ तल्लाको भजइँ सतहाको खबचको भागलाई जनाउरँ् ।  

▪ “वनावट एवं ढाँचा (Style)” भन्नाले भवनको उंचाई, खनमाुण समाग्री, र्ाना, झ्याल, बादुली, कखनुस, आखदले 

झल्काउने रुपरिेालाई जनाउरँ् । 

▪ “बादुली (Balcony)” भन्नाले रे्कवार सखहतको भवनको गारो भन्दा बाखहर खनकाखलएको आवत जावत गनु 

वा बस्नको खनखमत्त प्रयोग गररने भवनको भागलाई जनाउरँ् । 

▪ “फ्रन्टेज (Frontage)” भन्नाले मूल बाटोतर्को मोहडालाई जनाउरँ् । 

▪ “िजला भाग (Open Space)” भन्नाले कज नै पखन आवाखसय र व्यापाररक िेत्रहरुमा र्जट्याइएको सामजदाखयक 

िजलाभाग सम्झनज पदुर् । 

▪ ”ललट खभत्रको िजला भाग (Open Space inside plot)” भन्नाले ललटमा िजला र्ाखडएको भाग सम्झनज 

पदुर् । 

▪ “अगाखडको िजला भाग” भन्नाले कज नै पखन भवन वा खनमाुणको अगाखड तरु् रहेको ललटको खनमाुण रिेा देखि 

ललटको अगाडी तरु्को सीमाना सम्मको सबभन्दा नखजक रहेको ठाउँबाट नालदा आएको भाग सम्झनज पदुर् 

। 

▪ “र्ज टखप्रन्ट”  भन्नाले भवनको बाखहरी पिाुलसगँै कोररएको भवनको रूपरिेा, सही आकार, आकार, र यसको 

जगको स्थानको खववरण जनाउरँ् । 

▪ “प्लटको गनहराई (Plot Depth)” भन्नाले प्लटको अगानि र पछानिको सीमाना बीचको छोटो दूरी सम्झन  

पददछ। 

 



 

 

▪ “निकासयोग्य के्षत्र” िा “निकास उपय क्त के्षत्र” (developable area or development committed 

area) भन्नाले नगरपानलका के्षत्रमा नदगो निकास र उत्थानशील (resilient) शहरी सम दायको ननमादणको 

लानग जोनखम रनहत, न्यून िा नस्िकायद जोनखम रहेको, लाभदायक मानि उपयोग गनद सनकने जनमन ब नझन्छ 

।  

▪ “उच्च जोनखम के्षत्र” भन्नाले प्राकृनतक तथा मानि नसनजदत प्रकोपको उच्च सम्भािना भएको के्षत्र ब नझन्छ 

▪ “मध्यम जोनखम के्षत्र” भन्नाले प्राकृनतक तथा मानि नसनजदत प्रकोपको उच्च सम्भािना भएको के्षत्र ब नझन्छ  

▪ “न्यून जोनखम के्षत्र” भन्नाले प्राकृनतक तथा मानि नसनजदत प्रकोपको न्यून सम्भािना भएको के्षत्र ब नझन्छ  

▪ “िनजदत िा प्रनतबनन्धत के्षत्र” भन्नाले क नै पनन नया ँ बस्ती निकास अथिा भौनतक संरचना ननमादणमा 

प्रनतिनन्धत के्षत्र ब नझन्छ



पररच्छेद 2=  लनदेलशि लसद्धान्द्ि र आवश्यकिा 

नगरपाखलकाको दीरु्कालीन निकासको नदगदकानलन सोच र खसिान्तले भौखतक योजना तथा मापदण्डलाई खनदेखशत 

गने हुदा ँ नगरपाखलकाको भौखतक, सामाखजक तथा आखथुक पररवेश साथ-साथै बहु-प्रकोपीय जोखिमको खवस्तृत 

अध्ययन, खवश्लेषण तथा नक्सांकन गरर “शैलिक, प्रशासलनक पयाटकीय, पूवााधार सलहिको लदगो स्वस्छ, स्वस्थ, 

सुरलिि र समुन्द्नि वीरने्द्रनगर बनाउने” भन्ने उदे्दश्य प्रस्ताव गररएको र् । खदरु्काखलन सोचकँो सैिाखन्तक एवं 

व्यवहाररक पिहरुलाई केलाउदै आलथाक समृद्धीको पलहिो आधारमा यसनगरपालिकामा प्रशासलनक िेत्रको 

रुपमा लवकास गने मूल खसिान्त खलईएको र् । सोच र नसद्धान्तलाई मध्यनजर गदै भौनतक योजनाको प्रारुप र 

मापदण्िमा उल्लेख नम्सद तथा स्टेण्ििद  प्रस्ताि गररएको छ । 

 

पररच्छेद 3=  भौलिक योजना सम्बन्द्धी मापदण्ड 

3=1  उदे्दश्य 

▪ बहु-प्रकोपीय जोनखम के्षत्रको पनहचान गरर  शहरर निकासलाई स रनक्षत र नदगो त ल्याउने ।  

▪ िातािरनणय प्रद षणलाई ननयन्त्रण गदै स्िस्थ भौनतक िातािरण ननमादण गने ।  

▪ भौनतक योजना तथा भूउपयोगको लानग आिश्यक सिक नसमाहरु तोकी नगरको भािी यातायात प्रणालीको 

आधार स्थानपत गने ।  

▪ कृनष तथा कृनषजन्य ख ला जनमनको बाहुल्यता रहेको नबद्यमान कृनष प्रिधदन के्षत्रको संरक्षण तथा कृनष के्षत्रको 

प्रिधदन गरर कृनषलाई व्यिसायीकरण, आध ननकीकरण, निनिनधकरण, औधोगीकरण तथा बजारीकरण गने ।  

▪ नबद्यमानमाहाल जथाभाबी भैरहैको शहरीकरणलाई ननयनन्त्रत गदै भािी शहरीकरण तथा कृयाकलापहरुलाई 

तोनकएको स्थानहरुमा ननदेनशत गने र निकासको चापलाई निकेनन्िनकतनिकेनन्ित गदै ननयोनजत एिं 

सन्त नलत भौनतक स्िरुप प्राप्त गने ।  

▪ भूनमको नबखनण्िकरणलाई ननयन्त्रण गदै कृनष जनमनको उनचत संरक्षण गने ।  

▪ प्राकृनतक श्रोत तथा सम्पदाको पनहचान गरर व्यिनस्थत भूउपयोगको माध्ययमबाट स्थानीय आनथदक निकास 

गने।     

 

3=2  भौलिक योजना िेत्रको लनधाारण  

नम्सा  िथा स्ट्यानडडा (Norms and Standards) 

3=2=1  कृलष प्रवद्धान िेत्र  

 

कृलष प्रवद्धान िेत्र (Agriculture Promotion Zone) 

नम्सा नगरपाखलका िेत्रमा रहेको कृखषजन्य भूमी तथा उब्जाउ माटोको संरिणको लाखग कृखष प्रविुन 

िेत्र (Agriculture Promotion Zone) तोखकएको र् । कृखष प्रविुन िेत्र खवशेष गरर जोखिम 

संवेदनशीलताको आधारले उच्च तथा मध्यम जोखिम िेत्रमा पदुर् । यी िेत्र परम्परागत रूपमा 



कृखष गररदंै आएका ढाप िेत्र (Lower terraces), िोला आसपासका िेत्र तथा खनयखमत भू-िय 

)नदी कटान ,पटान ( हुने स्थानहरुमा पदुर्न ।      

▪ कृखष प्रविुन िेत्रमा व्यवसाखयक कृखष, व्यवसाखयक मार्ा पालन, पशजपंिी पालन, 

व्यवसाखयक तरकारी, व्यवसाखयक रू्ल आखदलाई प्रोत्साहन गने । 

▪ वातावरण मैत्री कृखषजन्य साना तथा मझौला उद्योगहरु जस्तै प्रसोधन खवतरण, भण्डारण, 

कृखष िेत्र आखदलाई व्यवसायीकरण गने । 

▪ जोनखमकाकृनष के्षत्र भएकालेअन्तगदत न्यून जोनखम के्षत्रमा कलकारखाना ननमादण गदाद िा 

निशेष क नै पनन संरचना ननमादण गदाद भिन ननमादण मापदण्ि पालना गने । 

▪ सानिकका िस्ती भएका स्थानमा घनत्ि बढाइ , अव्यिनस्थत बस्ती फैलनबाट ननयन्त्रण 

गने । 

भौलिक 

स्वरूप 

▪ मजख्यतः िजल्ला कृखषजन्य िेत्र 

▪ व्यवसाखयक कृखषका पूवाुधारहरू जस्तै हरीतगहृ (green house/tunnel), प्रसोधन, 

भण्डारण, खवतरणका साना तथा मझौला उद्योगहरु 

▪ जम्मा िेत्रर्ल – ३७६६.४ हे.  

▪ खवकास उपयजक्त िेत्रर्ल – २४६९.३० हे.   

भू-उपयोग ▪ व्यवसाखयक कृखषजन्य उपयोगहरू 

▪ साखवकका वस्ती तथा र्रहरू 

▪ कज नैपखन वातावरणीय प्रभाव हुने भू-उपयोगलाई पूणुरुपमा खनषेखधत गने / खबस्थाखपत गने  

सडक 

आवश्यकिा  

▪ आटेररयल सडक/ स्थानीय सडकले र्ोएको 

 

3=2=2  वन िथा सरंिण िेत्र 

वन िेत्र (Forest Zone) 

नम्सा नगरपाखलका िेत्रमा अवखस्थत वनजंगल िेत्र पदुर् । यो िेत्र खवषेश संरखित प्राकृखतक िेत्रको 

रूपमा रहने र् ।      

▪ नदीको तटीय िेत्र, नदी उकास िेत्र तथा वन िेत्र खभत्रका िाली जखमन, सडक तथा 

िोला/कज लो खकनारमा विृरोपन गरर नगरपाखलका खभत्रको वनिेत्रलाई बढाउने ।  

▪ राखरिय खनकज ञ्ज, मध्यवती िेत्र, तथा भारत तरु्को संरिण िेत्रबाट वन्यजन्तज 

ओहोरदोहोर हुने जैखवक मागु तथा अन्य जैखवक खवखवधता भएका िेत्रलाई संरखित िेत्र 

खनधाुरण गने ।  

▪ वातावरण मैत्री पयाुय पयुटनको प्रविुन गने । पयाुय पयुटनको लाखग आवश्यकता 

अनजसार वातावरण मैत्री साना पूवाुधार खनमाुण गने ।   

▪ खवषेश संरखित प्राकृखतक िेत्रको रूपमा रहने गरर कज नै भौखतक खनमाुण कायु नगने । 



भौलिक 

स्वरूप 

▪ मजख्यतः राखरिय, सामजदाखयक तथा अन्य  वन िेत्र, नदी तथा िोला-िोल्सी खकनारका वन, 

हैखसयत खबखग्रएका वन, राखरिय खनकज ञ्ज मध्यवती िेत्र, वन्यजन्तज ओहोरदोहोर हुने जैखवक 

मागु तथा अन्य जैखवक खवखवधता भएका िेत्रलाई 

▪ जम्मा िेत्रर्ल – ११७२६.१५ 

भू-उपयोग ▪ वन िेत्र, र्ाँसे मैदान  

▪ कज नैपखन वातावरणीय प्रभाव हुने भू -उपयोगलाई पूणुरूपमा खनषेखधत गने/ खवस्थाखपत गने 

 

नदी सरंिण िेत्र ( River Conservation Zone) 

नम्सा भेरी नदी, बस्पानी िोला, र्ोलर्ोले िोला, भजराली िोला, गेरुवा िोला, बामे िोला, नेवार े

िोला तथा नदी तटीय िेत्र, नदी दजवान, कटान, पटान िेत्र तथा यी नदीहरूका सीमसार िेत्र 

पदुर् । यो िेत्र प्राकृखतक संरिण तथा पयुटखकय िेत्रको रूपमा रहने र् ।      

▪ वातावरण मैत्री साहखसक पयुटन तथा पयाुय पयुटनको प्रविुन गने । पयाुय पयुटनको 

लाखग आवश्यकता अनजसार वातावरण मैत्री साना पूवाुधार खनमाुण गने ।   

▪ जैखवक तटबन्ध, कृखत्रम खसमसार िेत्रको खनमाुण गरर अखधक सतही पानीलाई सञ्चय 

गने 

▪ खवषेश संरखित प्राकृखतक िेत्रको रूपमा रहने गरर कज नै भौखतक खनमाुण कायु नगने । 

▪ नदी, खोला िा तालमा िातािरणीय प्रभाि कम हुने गरर र निपदलाई मध्यनजर राख्दै 

मनोरन्जन तथा यातायातको लानग प्रयोग गनद सनकने   

भौलिक 

स्वरूप 

▪ मजख्यतः नदी तथा कज लोको बहाव िेत्र, नदी तटीय िेत्र, नदी दजवान, कटान, पटान िेत्र, 

सीमसार िेत्र  

भू-उपयोग ▪ नदी, कज लो, नदी तटीय िेत्र, खसमसार िेत्र 

▪ क नैपनन िातािरणीय प्रभाि हुने भू-उपयोगलाई पूणदरुपमा ननषेनधत गने नबस्थानपत गने 

भौखतक खवकास तथा वखस्त खवकासलाई खनरूत्साखहत गने 

 

जिाधार सरंिण िेत्र ( Watershed Conservation Zone) 

नम्सा ▪ खसमसारिेत्र, पानीको मजहान भएको िेत्र, माटोबाट पानी अवशोखषत गने िेत्र पदुर् । यो िेत्र 

प्राकृखतक संरिण तथा पयुटखकय िेत्रको रूपमा रहने र् । 

▪ वातावरण मैत्री साहखसक पयुटनला तथा पयाुय पयुटनको प्रविुन गने । पयाुय पयुटनको 

लाखग आवश्यकता अनजसार वातावरण मैत्री साना पूवाुधार खनमाुण गने ।   

▪ जैखवक तटबन्ध, कृखत्रम खसमसार िेत्रको खनमाुण गरर अखधक सतही पानीलाई सञ्चय गने 

▪ खवषेश संरखित प्राकृखतक िेत्रको रूपमा रहने गरर कज नै भौखतक खनमाुण कायु नगने । 



भौलिक 

स्वरूप 

▪ मजख्यतः खसमसारिेत्र, पानीको मजहान भएको िेत्र, माटोबाट पानी अवशोखषत गने िेत्र 

भू-उपयोग ▪ नदी, कज लो, नदी तटीय िेत्र, खसमसार िेत्र 

▪ कज नैपखन वातावरणीय प्रभाव हुने भू -उपयोगलाई पूणुरूपमा खनषेखधत गने/ खवस्थाखपत गने 

▪ भौखतक खवकास तथा वखस्त खवकासलाई खनरूत्साखहत गने 

 

 

बुिबुिे िाि मनोरन्द्जन िेत्र (Bulbule Taal Recreational Zone) 

नम्सा नगरपाखलका िेत्रमा अवखस्थत अनारवा ताल र वररपररको िेत्र पदुर् । यो िेत्र प्राकृखतक 

संरिण तथा पयुटखकय िेत्रको रूपमा रहने र् ।      

▪ वातावरण मैत्री पयाुय पयुटनको प्रविुन गने । पयाुय पयुटनको लाखग आवश्यकता 

अनजसार वातावरण मैत्री साना पूवाुधार खनमाुण गने ।   

▪ खवषेश संरखित प्राकृखतक िेत्रको रूपमा रहने गरर कज नै भौखतक खनमाुण कायु नगने 

भौलिक 

स्वरूप 

▪ मजख्यतः बजलबजले ताल तथा आसपासका खसमसार िेत्र 

▪ जम्मा िेत्रर्ल – २०.८१ 

▪ भौखतक खवकास तथा वखस्त खवकासलाई खनरूत्साखहत गने 

भू-उपयोग ▪ ताल िेत्र, खसमसार िेत्र 

▪ कज नैपखन वातावरणीय प्रभाव हुने भू -उपयोगलाई पूणुरूपमा खनषेखधत गने/खवस्थाखपत गने 

▪ खपकखनक िेत्र, डज ंगा सवारी, रगंीन बगैचा, बाल उद्यान, धाखमुक स्थल लगायतका संरचनाहरु 

 

3=2=3  काके्र बिहार सरंक्षण क्षेत्र ( Kakrre Bihar Conservation Area) 

काके्र लबहार सरंिण िेत्र ( Kakrre Bihar Conservation Area) 

नम्सा ▪ यस िेत्रमा नगरपाखलका िेत्रमा अवखस्थत काके्र खबहार मखन्दर  (archeological site) र 

वररपररको जंगल िेत्र पदुर् । यो िेत्र धाखमुक तथा पयुटखकय िेत्रको रूपमा रहने र् ।  

भौलिक 

स्वरूप 

▪ काके्र खबहार मखन्दर  (archeological site) र वररपररको जंगल िेत्र  

▪ िेत्रर्ल- १६३.०८ 

भू-उपयोग ▪ वन, पाकु, मखन्दर 

▪ कज नैपखन वातावरणीय प्रभाव हुने भू-उपयोगलाई पूणुरूपमा खनषेखधत गने/ खवस्थाखपत गने 

▪ भौखतक खवकास तथा वखस्त खवकासलाई खनरूत्साखहत गने 

 



3=2=4  रत्न राजमार्ग बिकास कररडोर (Ratna Highway Development Corridor) 

रत्न राजमागा लवकास कररडोर (Ratna Highway Development Corridor) 

नम्सा रत्न राजमागुको अखधकार िेत्रबाट ५०० खमटर सम्म खवकासयोग्य िेत्रमा आधारभूत शहरी 

सेवाको पहुचँ सखहत व्यवखस्थत मध्ययम र्नत्वको को वस्ती खवकास बजार सजखवधाको र त्यस  

अनजसारको  कृयाकलापलाई प्रोत्साहन   खदने ।  

▪ राजमागुको अखधकार िेत्रबाट २०० खमटर सम्म खवकासयोग्य िेत्रमा आधारभूत शहरी 

सेवाको पहुचँ सखहत व्यवखस्थत मध्ययम र्नत्वको Mixed(Residential cum 

Commercial) को वस्ती खवकास गने ।  

▪ बजार सजखवधाको र त्यस अनजसारको कृयाकलापलाई २०० खमटर पिात अको ३०० 

खमटर सम्म खवकासयोग्य िेत्रमा आधारभूत शहरी सेवाको पहुचँ सखहत व्यवखस्थत मध्ययम 

र्नत्वको आवासीय िेत्र खवकास गने  

▪ वातावरण मैत्री (Eco-Friendly) वस्ती खवकासलाई प्रात्साहन गने 

भौलिक 

स्वरूप 

▪ मजख्यतः िजल्ला कृखषजन्य िेत्र, आवास, व्यापार व्यवसाय  

▪ जम्मा िेत्रर्ल – २७०.९८  हे.  

▪ खवकास उपयजक्त िेत्रर्ल – ९८.५३  हे.   

भू-उपयोग ▪ वस्ती खवकास योग्य िेत्रमा मध्ययम र्नत्व भएका Mixed र आवाखसय िेत्र, दैखनक प्रयोग हुने 

सामाखग्रका व्यवसाखयक सजखवधाहरू 

▪ प्राथखमक स्कूल, स्वास््य केन्र, खवपद् व्यवस्थापन केन्र  

▪ िजल्ला सावुजखनक स्थल, पाकु, उद्यान 

▪ कज नैपखन वातावरणीय प्रभाव हुने भू-उपयोगलाई पूणुरूपमा खनषेखधत गने  

सडक 

आवश्यकिा  

▪ राजमागु 

स्थान ▪ रत्न राजमागु खवकास कोररडोर – पजवुमा धजलाखबट बजार देखि पखिममा ढोढेिली बजारसम्म  

 

शहरी बिकास केन्द्र 

3=2=5  िीरने्द्रनर्र प्रथम तहको बिकास केन्द्र 

वीरने्द्रनगर प्रथम िहको लवकास केन्द्र (Primary Node) 

नम्सा नगरपाखलका िेत्रको प्रमजि आखथुक, व्यापाररक तथा पयुटखकय संरचणा रहने प्रथम तहको खवकास 

केन्रलाई बीरेन्रनगर बजार नखजकै प्रस्ताव गररएको र् ।  त्यस भेगका प्रमजि व्यापाररक केन्रको 

रूपमा खवकास गने ।  



भौलिक 

स्वरूप 

▪ शहरी सजखबधायजक्त आधजखनक प्रमजि व्यापाररक केन्र (Central Business District)  

▪ वाटोको राम्रो पहुचँ तथा पैदलयात्री मैत्री  

▪ वातावरण मैत्री (Eco-Friendly) हररत िेत्र 

▪ जम्मा िेत्रर्ल – ६६१.७२ हे.  

▪ खवकास उपयजक्त िेत्रर्ल – १८८.६९ हे.   

भू-उपयोग ▪ बैंक तथा खवखत्तय संस्था, व्यापाररक भवन, होटल, पसलहरू, खसनेमा, खनखज कपुरेट कायाुलय, 

अन्य पयुटखकय सेवाहरू,  बसखबसौने, ट्याक्सी पाकु, साथसाथै पयुटन व्यवसाय सग ँ

सम्बखन्धत अन्य सेवाहरू 

▪ आवास तथा अपाटुमेन्ट 

▪ िजल्ला सावुजखनक स्थल, पाकु, उधान 

▪ कज नैपखन वातावरणीय प्रभाव हुने भू-उपयोगलाई पूणुरूपमा खनषेखधत गने 

सडक 

आवश्यकिा  

▪ सामान्यतया राजमागु, खर्डर वा खजल्ला / आटेररयल सडकले र्ोएको  

स्थान ▪ यो खवकास केन्र वडा ३, ४, ५, ६, ७, र ८ खस्थत बजार िेत्रलाई समाखवष्ट गरेर खनधाुरण 

गररएको र् । 

 

3=2=6  ढोढेखली िजार- दोस्रो तहको बिकास केन्द्र ( Secondary Node) 

ढोढेििी बजार- दोस्रो िहको लवकास केन्द्र ( Secondary Node) 

मेलडकि किेज िगायि उच्च लशिाको पूवााधार युक्त व्यवलस्थि वस्िी लवकास िथा बजार केन्द्र 

नम्सा मेलडकि किेज िगायि उच्च लशिाको पूवााधार युक्त व्यवलस्थि वस्िी लवकास िथा बजार 

केन्द्र 

नगरपाखलका िेत्रको संस्थागत िेत्रको रूपमा दोस्रो तहको खवकास केन्रलाई खवकास गने  । 

सरकारी, शैखिक, स्वास््य तथा अन्य सामाखजक संरचनाहरू, खवखभन्न संर् -संस्थाहरू , खशप 

ताखलम अखदका संरचाहरू सखहत यस केन्रलाई खवकास गने । 

यस खवकास केन्र वडा नं १ र २ मा रै्खलएको ढोढेिली बजार िेत्रमा  प्रस्ताव गररएको र् । यसको 

कूल िेत्रर्ल २३४ हेक्टर  .रहेको र् ।  

भौलिक 

स्वरूप 

▪ शहरी सजवाधायजक्त प्रमजि प्रसासखकय तथा संस्थागत केन्र -)  (Institutional Zone)  

▪ वाटोको राम्रो पहुचँ तथा पैदलयात्री मैत्री  

▪ वातावरण मैत्री (Eco-Friendly) हररत िेत्र 

▪ जम्मा िेत्रर्ल – २३४.३२ हे.  

▪ खवकास उपयजक्त िेत्रर्ल – १२३.११  हे.   



भू-उपयोग ▪ सरकारी खनकायहरु, नगर सभाहल, प्रसाशखनक खनकायहरु सजरिा, अस्पताल, सावुजखनक 

सेवाहरु, शैखिक तथा सजरिा सेवा, प्राखवखधक खशिा तथा आपतकालीन सेवा आखद  

▪ आवास तथा अपाटुमेन्ट 

▪ िजल्ला सावुजखनक स्थल  ,पाकु ,उधान  

▪ कज नैपखन वातावरणीय प्रभाव हुने भू-उपयोगलाई पूणुरूपमा खनषेखधत गने 

सडक 

आवश्यकिा  

▪ सामान्यतया खर्डर वा खजल्ला / आटेररयल सडकले र्ोएको वा खवशेष अवस्थामा राजमागुल े

पखन र्ोएको  

स्थान ▪ वडा नं १ र २ खस्थत ढोडेिली बजार आसपास रै्खलएको िेत्र 

 

3=2=7  ईटौरा  िजार- दोस्रो तहको बिकास केन्द्र ( Secondary Node) 

ईटौरा  बजार- दोस्रो िहको लवकास केन्द्र ( Secondary Node) 

कृलष सेवा, कृलष उद्यम, कृलष बजार केन्द्र 

नम्सा कृलष सेवा, कृलष उद्यम, कृलष बजार केन्द्र 

नगरपाखलका िेत्रको कृखष सेवा, कृखष उद्यम, कृखष बजार िेत्रलाई दोस्रो तहको खवकास केन्रला 

दोस्रो तहको खवकास केन्रको रुपमा खवकास गनु सखकन्र् । सरकारी, शैखिक, स्वास््य तथा अन्य 

सामाखजक संरचनाहरू, खवखभन्न संर् -संस्थाहरू , खशप ताखलम अखदका संरचाहरू सखहत यस 

केन्रलाई खवकास गने । 

यस खवकास केन्र वडा नं ३ र ९ मा रै्खलएको ईटौरा बजार िेत्रमा रै्खलएको िेत्रमा तोखकएको र् 

। यसको कूल िेत्रर्ल २७६ हेक्टर  रहेको र् । 

भौलिक 

स्वरूप 

▪ शहरी सजवाधायजक्त प्रमजि प्रसासखकय तथा संस्थागत केन्र )Institutional Zone)  

▪ वाटोको राम्रो पहुचँ तथा पैदलयात्री मैत्री  

▪ वातावरण मैत्री (Eco-Friendly) हररत िेत्र 

▪ जम्मा िेत्रर्ल – २७६ हे.  

▪ खवकास उपयजक्त िेत्रर्ल – २१२ हे.   

भू-उपयोग ▪ कृखषजन्य उपकरण र मल, खबउखबजन खवतरण केन्र, शीतभण्डारण, बाली तथा पशज सम्बखन्ध 

अनजसन्धान केन्र , पशज खचखकत्सालय, हाट बजार 

▪ सरकारी खनकायहरू,पशज तथा कृखष सेवा,  सावुजखनक सेवाहरूसरकारी खनकायहरू, सरकारी 

कायाुलय, प्रशासखनक खनकायहरू, नगर साभा हल, सावुजखनक सेवाहरू, अस्पताल, सजरिा 

तथा आपत्कालीन सेवाहरू, शैखिक संस्थाहरू, प्रावखधक खशिा आखद  

▪ आवास  

▪ िजल्ला सावुजखनक स्थल  ,पाकु ,उधान  

▪ कज नैपखन वातावरणीय प्रभाव हुने भू-उपयोगलाई पूणुरूपमा खनषेखधत गने 



सडक 

आवश्यकिा  

▪ सामान्यतया खर्डर वा खजल्ला / आटेररयल सडकले र्ोएको वा खवशेष अवस्थामा राजमागुल े

पखन र्ोएको  

स्थान ▪ वडा नं ३ र ९ खस्थत ईटौरा बजार आसपास रै्खलएको िेत्र 

 

3=2=8  धुलाबिट िजार- दोस्रो तहको बिकास केन्द्र ( Secondary Node) 

धुिालवट बजार- दोस्रो िहको लवकास केन्द्र ( Secondary Node) 

पूवााधार युक्त व्यवलस्थि वस्िी लवकास केन्द्र 

नम्सा पूवााधार युक्त व्यवलस्थि वस्िी लवकास केन्द्र 

नगरपाखलका िेत्रको पूवाुधार यजक्त व्यवखस्थत वस्ती खवकास केन्र संस्थागत िेत्रको रूपमा दोस्रो 

तहको खवकास केन्रलाई खवकास गने । सरकारी, शैखिक, स्वास््य तथा अन्य सामाखजक 

संरचनाहरू, खवखभन्न संर् -संस्थाहरू , खशप ताखलम अखदका संरचाहरू सखहत यस केन्रलाई खवकास 

गने । 

यस खवकास केन्र वडा नं १ र २ मा रै्खलएको ढोढेिली बजार िेत्रमा  तोखकएको र् । यसको कूल 

िेत्रर्ल २३४ हेक्टर  .रहेको र् ।  

भौलिक 

स्वरूप 

▪ शहरी सजवाधायजक्त प्रमजि प्रसासखकय तथा संस्थागत केन्र (Institutional Zone)  

▪ वाटोको राम्रो पहुचँ तथा पैदलयात्री मैत्री  

▪ वातावरण मैत्री (Eco-Friendly) हररत िेत्र 

▪ जम्मा िेत्रर्ल – ३२८.१७ हे.  

▪ खवकास उपयजक्त िेत्रर्ल – २४१.३६ हे.   

भू-उपयोग ▪ सरकारी खनकायहरू, नगरपाखलका कायाुलय, प्रशासखनक खनकायहरू, नगर साभा हल, 

सावुजखनक सेवाहरू, अस्पताल, सजरिा तथा आपत्कालीन सेवाहरू, शैखिक संस्थाहरू, 

प्रावखधक खशिा आखद ।  

▪ आवास तथा अपाटुमेन्ट 

▪ िजल्ला सावुजखनक स्थल  ,पाकु ,उधान  

▪ कज नैपखन वातावरणीय प्रभाव हुने भू-उपयोगलाई पूणुरूपमा खनषेखधत गने 

सडक 

आवश्यकिा  

▪ सामान्यतया खर्डर वा खजल्ला / आटेररयल सडकले र्ोएको वा खवशेष अवस्थामा राजमागुल े 

र्ोएको   

स्थान ▪ ििा नं १०, ११ र १२ नस्थत नपपीरा बजार तथा ध लानबट बजार के्षत्र आसपास फैनलएको 

के्षत्र 

 



3=2=9  कृबि सेिा र्ााँउ , िडा २, दौलतपुर 

िेस्रो िहको लवकास केन्द्र (Tertiary Node) 

कृलष सेवा गााँउ , वडा २, दौििपुर 

नम्सा नगरपाखलका िेत्रको आवासीय तथा कृखष सेवा गाउ ँिेत्रको रूपमा तेस्रो तहको खवकास केन्रलाई 

खवकास गने । व्यवखस्थत बजार केन्र तथा कृखष खवस्तारका लाखग आवस्यक सजखवधा, लर्ज उद्यम, 

आवास िेत्र तथा सो को लाखग सेवा सजखबधा अखदका संरचाहरू सखहत यस केन्रलाई खवकास गने । 

भौलिक 

स्वरूप 

▪ खवकासयोग्य िेत्रमा कृखष सेवा गाउँको अवधारणामा शहरी सेवाको पहुचँ सखहत व्यवखस्थत 

बजार केन्र तथा कृखष खवस्तारका लाखग आवस्यक सजखवधाको खवकासका गरर कृखष सेवा गाउँ 

खवकास गने, त्यस अनजसारको कृयाकलापलाई प्रोत्साहन खदने 

▪ यस िेत्रमा वातावरण मैत्री (Eco-Friendly) कृखषका पूवाुधार तथा सेवालाई प्रात्साहन गने  

▪ खवकास केन्रको िेत्रर्लः लगभग ६७ हेक्टर (१३३० रोपखन)  

▪ खवकास केन्रको अधुव्यासः ५०० मीटर  

▪ जम्मा िेत्रर्ल – ६७.६५ हे.  

▪ खवकास उपयजक्त िेत्रर्ल – ३५.६ हे.   

भू-उपयोग ▪ बस्ती खवकासयोग्य िेत्रमा माध्ययम र्नत्व भएका आवासीय िेत्र, कृखष सेवा केन्र, संकलन 

केन्र तथा कृखष संग सम्बखन्धत अन्य सेवाहरु 

▪ अन्य िेत्रमा िजल्ला प्राकृखतक स्थल र कृखष िेत्र  

▪ कज नै पखन वातावरणीय प्रभाव हुने भू-उपयोगलाई पूणुरूपमा खनषेखधत गने 

सडक 

आवश्यकिा  

▪ सामान्यतया खजल्ला / आटेररयल या कलेक्टर सडकले र्ोएको वा खवशेष अवस्थामा खर्डरल े

र्ोएको   

स्थान ▪ वडा २, दौलतपजर 

 

 

3=2=10  तेस्रो तहको बिकास केन्द्र- आिाबसय क्षेत्र 

िेस्रो िहको लवकास केन्द्र (Tertiary Node) 

आवालसय िेत्र  

• सानो सुिेि, ििाकटे, परगेााँउ, गोथीकाडा, वडा नं १० 

• परगेााँउ आवासीय िेत्र, वडा नं १५ 

• गोथीकाडा आवासीय िेत्र, वडा नं १४ 

• ििाकटे आवासीय िेत्र, वडा नं १६ 



नम्सा नगरपाखलका िेत्रको आवासीय तथा कृखष सेवा गाउ ँिेत्रको रूपमा तेस्रो तहको खवकास केन्रलाई 

खवकास गने । व्यवखस्थत बजार केन्र तथा कृखष खवस्तारका लाखग आवस्यक सजखवधा, लर्ज उद्यम, 

आवास िेत्र तथा सो को लाखग सेवा सजखबधा अखदका संरचाहरू सखहत यस केन्रलाई खवकास गने  

। 

भौलिक 

स्वरूप 

▪ खवकासयोग्य िेत्रमा खवकासयोग्य िेत्रमा आधारभूत शहरी सेवाको पहुचँ सखहत व्यवखस्थत 

मध्ययम र्नत्वको वस्ती खवकास, बजार सजखवधाको र त्यस अनजसारको कृयाकलापलाई 

प्रोत्साहन खदने 

▪ यस िेत्रमा वातावरण मैत्री (Eco-Friendly) कृखषका पूवाुधार तथा सेवालाई प्रात्साहन गने  

▪ खवकास केन्रको िेत्रर्लः लगभग ६७ हेक्टर (१३३० रोपखन)  

▪ खवकास केन्रको अधुव्यासः ५०० मीटर  

भू-उपयोग ▪ वस्ती खवकासयोग्य िेत्रमा मध्ययम र्नत्व भएका आवाखसय िेत्र, दैखनक प्रयोगहुने सामाखग्रका 

व्यवसाखयक सजखवधाहरू 

▪ प्राथखमक स्कज ल, स्वास््य केन्र, खवपद व्यवस्थापन केन्र   

▪ िजल्ला सावुजखनक स्थल, पाकु, उधान 

▪ कज नैपखन वातावरणीय प्रभाव हुने भू-उपयोगलाई पूणुरूपमा खनषेखधत गने 

जनसखं्या 

बहन िमिा  

▪ खवकास उपयजक्त िेत्रर्ल को २५% आवासीय प्रयोजन हुन सक्ने 

आवालसय िेत्र  वडा नं 

जम्मा 

िेत्रफि 

लवकास 

उपयुक्त 

िेत्रफि 

सानो सुिेि १० ११२.६३ ६९.१६५ 

परगेााँउ १५ २२.८१ ९.१७ 

गोथीकाडा १४ ४३.०३ ३२.४१ 

ििाकटे १६ १४.३८ ५.९१ 

 

सडक 

आवश्यकिा  

▪ सामान्यतया खजल्ला / आटेररयल या कलेक्टर सडकले र्ोएको वा खवशेष अवस्थामा खर्डरल े

र्ोएको  

स्थान ▪ सानो सजिेत, िलाकटे, परगेाँउ, गोथीकाडा, वडा नं १० 

▪ परगेाउँ आवासीय िेत्र, वडा नं १५ 

▪ गोथीकाडा आवासीय िेत्र, वडा नं १४ 

▪ िलाकटे आवासीय िेत्र, वडा नं १६ 

 



3=2=11  तेस्रो तहको बिकास केन्द्र- करखेोला घरलुे तथा लघु उध्यम केन्द्र , िडा १३ , काके्रखोला 

िेस्रो िहको लवकास केन्द्र (Tertiary Node) 

कारिेोिा औद्योलगक िेत्र (करिेोिा घरिुे िथा िघु उद्यम लवकास केन्द्र, वडा १३ , काके्रिोिा) 

नम्सा नगरपाखलका िेत्रको र्रलेज तथा लर्ज उद्यम खवकास केन्रको  रूपमा तेस्रो तहको खवकास केन्रलाई 

खवकास गने । व्यवखस्थत बजार केन्र तथा कृखष खवस्तारका लाखग आवस्यक सजखवधा, लर्ज उद्यम, 

आवास िेत्र तथा सो को लाखग सेवा सजखबधा अखदका संरचाहरू सखहत यस केन्रलाई खवकास गने । 

भौलिक 

स्वरूप 

▪ प्रमजि औद्योखगक िेत्र तथा उध्योगका  लाखग आवस्यक पूवाुधारहरुको खबकास  

▪ वाटोको राम्रो पहुचँ  

▪ यस िेत्रमा वातावरण मैत्री (Eco-Friendly) कृखषका पूवाुधार तथा सेवालाई प्रात्साहन गने  

▪ खवकास केन्रको िेत्रर्लः लगभग ६७ हेक्टर (१३३० रोपखन)  

▪ जम्मा िेत्रर्ल – १२४.९३ हे.  

▪ खवकास उपयजक्त िेत्रर्ल – ६८.९ हे.   

भू-उपयोग ▪ वस्ती खवकासयोग्य िेत्रमा मध्ययम र्नत्व भएका आवाखसय िेत्र, दैखनक प्रयोगहुने सामाखग्रका 

व्यवसाखयक सजखवधाहरू 

▪ उद्योगको कायाुलय, कल कारिाना, भवन वा गोदाम र्र 

▪ िजल्ला सावुजखनक स्थल, पाकु, उधान 

▪ कज नैपखन वातावरणीय प्रभाव हुने भू-उपयोगलाई पूणुरूपमा खनषेखधत गने 

सडक 

आवश्यकिा  

▪ सामान्यतया खजल्ला / आटेररयल या कलेक्टर सडकले र्ोएको वा खवशेष अवस्थामा खर्डरल े

र्ोएको  

स्थान ▪ करिेोला र्रेलज तथा लर्ज उद्यम खवकास केन्र, वडा १३ , काके्रिोला 

3=3  भ-ूउपयोग िेत्र सम्बन्द्धी 

▪ तोखकएको खवकास केन्र, कृखष प्रविुन िेत्र र संरिण िेत्रमा सो अनजकूलका प्रदजषण खबसजुन नगने भू–

उपयोगलाई मात्र स्वीकृखत खदने ।  

▪ खवकास केन्र तथा कृखष बर्र िेत्रको मूल उद्येश्य र कृयाकलापहरुलाई सहयोग पज¥याउने एवं प्रदजषण 

खबसजुन नगने अन्य भू–उपयोगलाई पखन स्वीकृखत खदने । 

▪ तर, तोखकएको वातावरणीय प्रभाव खसमा अनजरुप नभएका सबै भू–उपयोगलाई रोक लगाउने ।  

▪ वायज प्रदूषण हटाउन खनम्न कृयाकलापहरु खनषेध गने ।  

 सर्ा उद्योगहरू (संलग्न दस्तावेज हेनजुहोस्) बाहेक अन्य उद्योगहरू सचांलन गनु  

 प्रखतबखन्धत िेत्रमा २० वषुभन्दा पजराना सवारी साधनहरु चलाउन । 

 सडकको खकनार जस्ता सावुजखनक स्थानहरूमा खनमाुण सामाग्री राख्न । 

▪ खनम्नलाई दजरुत्साखहत गने । 



 र्रलूे र संस्थागत प्रयोगको लाखग नसजधाररएको धेर ैधजवा ँखबसजुन गने काठ तथा गोबरको गजइटा प्रयोग गररने 

िाना पकाउने चजल्हो । 

 

स्ट्यानडडा  

भू–उपयोगको वािावरणीय प्रभाव लसमा 

ध्वखन 

 

▪ कृखष प्रविुन िेत्र तथा वन तथा संरिण िेत्रमा ५० 

डीबीए भन्दा बढी ध्वखन श्रजृना गने भू–उपयोग 

गखतखवखधहरु खनषेध गने । 

▪ आवाखसय िेत्रमा ५५ डीबीए भन्दा बढी ध्वखन श्रृजना 

गने भू–उपयोग गखतखवखधहरु खनषेध गने । 

▪ खवकास केन्रहरुको व्यावसाखयक/व्यापार/कायाुलय 

िेत्रमा ६५ डीबीए भन्दा बढी ध्वखन ध्वखन श्रृजना गने 

भू–उपयोग गखतखवखधहरु खनषेध गने । 

वायजको गजणस्तर ▪ इटँा भट्टाबाट खनस्कने Suspended Particulate 

Matter (SPM) नेपाल गजेट अनजरुप ३५० mg/NM3 

भन्दा धेर ैहुनज नहुने ।  

PM10 < 50µg / m3 

PM2.5< 25 µg / m3 

गन्ध (Smell)  

 

▪ खवकास केन्र, राजमागु खवकास कोररडोर तथा 

आवासीय िेत्रखभत्र व्यापाररक कज िजरा पालन, सजगँजर 

पालन र पशजपालन तथा पशजबध गनु खनषेध गने; नराम्रो 

गन्ध उत्सजुन गने जैखवक मल तथा कृखष भूखममा अन्य 

मलको प्रयोग खनषेध गने, ढल ब्यबस्थापनको लाखग 

प्रशोधन केन्रहरुको खनमाुण, र सम्पदा िेत्र र शहरर 

केन्र वरपर र्ोहर र्ाल्न खनषेध गने । 

खचन्ह र खवज्ञापन ▪ भवनको मोहडामा कम्पनी वा पसलको नाम लेखिएका 

खचन्ह (साइनेज) को िेत्रर्ल बढीमा २ र्ीट ह ३ खर्ट 

राख्ने । एक पसल वा कम्पनीको लाखग एक साइनेजको 

अनजमखत खदने, तर कज नै पखन भवनमा सबै संकेतहरूको 

कूल िेत्रर्ल मोहडाको िेत्रर्लको १५% भन्दा बखढ 

हुन नखदने । 

सवारी साधनको चाप ▪ हरके आवास तथा संस्थाले आफ्नो जग्गामा नै पाखकुङ 

ब्यवस्था गनजु  पने ।  



▪ प्राथखमक खवकास केन्रमा खदइने पाखकुङ िेत्र : १०० 

कमुचारी वा आगन्तजकहरूका लाखग १० इखक्वभालेन्ट 

कार स्पेस (ईसीएस) । तर, अखधकतममा २० ईसीएस 

मात्र खदइने ।  

▪ दोस्रो तहका  खवकास केन्रमा  खदइने   पाखकुङ िेत्र : 

१०० कमुचारीहरू वा आगन्तजकहरूका लाखग  २० 

इखक्वभालेन्ट कार स्पेस (ईसीएस) । 

▪ तेस्रो तहका  खवकास केन्रमा खदइने पाखकुङ िेत्र : १०० 

कमुचारी वा आगन्तजकहरूका वा खवद्याथीहरू वा 

प्रखशिाथीहरुलाखग ३० इखक्वभालेन्ट कार स्पेस 

(ईसीएस) । 

▪ खवकास केन्र बाखहर अन्य कृखष प्रविुन िेत्र तथा िजला 

िेत्रमा खदइने पाखकुङ िेत्र : १०० कमुचारी वा 

आगन्तजकहरूका लाखग २० इखक्वभालेन्ट कार स्पेस 

(ईसीएस) ।  

र्ोहर पानी  

 

▪ कज नै पखन स्रोतबाट खनस्केको र्ोहर पानी जसको जैखवक 

अक्सीजन माग (BoD) ५० खमलीग्राम प्रखत खलटर भन्दा 

बढी हुन्र्, त्यस्तो पानीलाई प्राकृखतक जलस्रोतमा 

उत्सजुन गनु नखदने ।  

र्ोहर मैला 

 

▪ र्र, संस्था र उद्योगहरूले आफ्नो भवन जग्गामा नै 

र्ोहरलाई न्यूनीकरण, पजनप््ररयोग र अन्य स्वरुपमा 

प्रयोग (3R: reduce, reuse, recycle) गने । र 

स्वास््य संस्थाहरुले स्वास््य मंत्रालयको र्ोहर 

ब्यवस्थापन खनदेखशका (२०१४) बमोखजम िाल्डो 

(खपट) तथा इनखसनेटर प्रयोग गरर हाखनकारक 

र्ाहोरलाई ब्यवस्थापन गने ।  

3=4  भूलमको माग 

क्र .स ं गलिलवलध िेत्रफि कैलफयि 

१. आलथाक पूवााधार     

  सभा गहृ ०.२ हेक्टर / संरचना १०,००० जनसंख्यालाई एउटा 

  िेलकज द संरचना १ देखि ३ हेक्टर / संरचना ५०,००० जनसंख्यालाई एउटा 

  बस र िक पाकु ४ हेक्टर र संरचना १०० बस र १०० िकलाई १ 

पाखकुङ िेत्र 

  िाद्य र तरकारीको होलसेल 

पसल 

०.५ हेक्टर / संरचना २ टोलका लाखग एउटा 



क्र .स ं गलिलवलध िेत्रफि कैलफयि 

  औद्योखगक िेत्र १३ हेक्टर 

 

२. सामालजक पूवााधार     

  खवद्यालय प्राथखमक खवद्यालय ःः ०.२ 

हेक्टर र संरचना 

३,००० जनसंख्यालाई एउटा 

  
 

उच्च माध्यखमक खवद्यालय 

ःः ०.६५ हेक्टर र संरचना 

७,५०० जनसंख्यालाई एउटा 

  कलेज स्नातक सम्म ःः ०.६५ 

हेक्टर र संरचना 

२५,००० जनसंख्यालाई एउटा 

  
 

खवश्व खवद्यालय : १ हेक्टर ४०,००० जनसंख्यालाई एउटा 

  अस्पताल १.३ हेक्टर / संरचना ५०,००० जनसंख्यालाई एउटा 

  िजल्ला प्रदशुनी स्थल 

)टजखडिेल(  

४ हेक्टर ५०,००० जनसंख्यालाई एउटा 

  पाकु र िजल्ला ठाउँ शहरको बस्न योग्य जखमनको 

५ % 

 

  वारुण खनयन्त्रण केन्द १ हेक्टर / संरचना ५ देखि ७ खकखम अधुव्यासको लाखग 

एउटा वारुद खनयन्त्रण केन्द 

  सजरिा वा प्रहरी कायाुलय ०.५ हेक्टर / पोस्ट ४०,००० जनसंख्यालाई एउटा 

  
 

१ हेक्टर र स्टेशन १०,००० जनसंख्यालाई एउटा 

  संग्रालय, नाचर्र, पजस्तकालय ०.५ हेक्टर / संरचना   

३. भौलिक पूवााधार     

  नगरपाखलकाको कायाुलय भवन ०.४ हेक्टर   

  एकीकृत शहरी सेवा केन्र १ हेक्टर   

  
 जल आपूखतु प्रणाली २ हेक्टर / संरचना 

 
  
 

(भण्डारन र प्रशोधन योजना( 

  
 ढलको प्रणाली ५ देखि ७ हेक्टर र संरचना ०.२ देखि ०.७५ हेक्टर र एम एल 

खड (प्रशोधन केन्र( 

  
 ठोस र्ोहर व्यवस्थापन िान्सर्र ःः ०.१५ -०.२  

हेक्टर र संरचना 

ल्यान्डखर्ल ःः १ हेक्टर / 

िेत्र र वररपरर १०० खम 

िजल्ला िेत्र 

  
 

(िान्सर्र िेत्र र स्याखनटरी 

ल्यान्डखर्ल िेत्र) 

ल्यान्डखर्ल :  १ हेक्टर / 

िेत्र र वररपरर १०० खम 

िजल्ला िेत्र 



क्र .स ं गलिलवलध िेत्रफि कैलफयि 

  
 खवद्यजत आपूखतु प्रणाली 

(सब स्टेसन) 

०.५५ हेक्टर / संरचना   
 

  
 टेखलर्ोन 

(टेखलर्ोन एक्सचेन्ज कायाुलय) 

०.०२ हेक्टर / संरचना    
 

(श्रोतः ललाखनङ्ग नमुस एण्ड स्टेण्डडु, २०१४; शहरी खबकास तथा भवन खनमाुण खबभाग) 

 

3=5  सडकको सथंागि िेत्रालधकार 

क्र स ं सडकको िह या श्रेणी 

सडकको िेत्रालधकार (ROW) 

लम . सेटब्याक  लम . 

१ राजमागु )हाइवे(  ५० ६ 

२ सहायक राजमागु )खर्डर(  ३० ६ 

३ क खजल्ला मागु २० ६ 

३ ि नगरपाखलका खभत्रको आटेररयल सडक २० ६ 

४ नगरपाखलका खभत्रको कलेक्टर सडक   

४ क प्रमजि १४ २ 

४ ि अन्य १० २ 

४ ग टोल सडक ६ १ .५ - २ 

 

3=6  सावाजलनक पाका  वा िुल्िा ठाउाँको िह वा श्रेणी  

क्रम 

सखं्या िह या श्रेणी लववरण कैलफयि 

१ िेखत्रय स्तर मनोरञ्जन स्थल वा सावुजखनक पाकु वा 

प्राकृखतक िेत्र जस्तै ताल, पोिरी, खसमसार, 

जङ्गल, चरण िेत्र, िोल्सी र हररत कोरीडोर 

जहाँ नगरपाखलका बाखहरका माखनस पखन आउन 

सक्र्न् 

 

२ शहर मनोरञ्जन स्थल वा सावुजखनक पाकु जहा ँ

नगरपाखलकाको सबै कज नाबाट माखनसहरु िेल्न, 

आराम गनु, रमाउन, प्रकृखतको आनन्द खलन 

आउन सक्र्न् 

बस्न योग्य जखमनको ५% 

३ उप शहर (sub 

city)  वा बहु 

वाडु 

सावुजखनक पाकु जहा ँनगरपाखलकाको खवखभन्न 

वडाबाट माखनसहरु िेल्न, आराम गनु, र्जम्न, 

प्रकृखतको आनन्द खलन आउन सक्र्न् 

बस्न योग्य जखमनको १ %, जजन 

समान रुपमा तोकेको वडामा 

खबभाजन गररनेर् 



४ वाडु  सावुजखनक पाकु जहा ँत्यस वडाका माखनसहरु 

िेल्न, आराम गनु, र्जम्न, प्रकृखतको आनन्द 

खलन आउन सक्र्न् 

बस्न योग्य जखमनको २ .५  %, जजन 

समान रुपमा सबै वडामा खबभाजन 

गररनेर् 

५ टोल  सावुजखनक पाकु वा िेलकज द मैदान जहाँ 

टोलका माखनसहरु िेल्न, आराम गनु आउन 

सक्र्न् 

बस्न योग्य जखमनको १ % जजन 

समान रुपमा टोल तहमा खबभाजन 

गररनेर् 

 

3=7  सडकको बलगाकरण र सडक अलधकार िेत्र (Right of Way) 

नम्सा र स्ट्यान्द्डडास ्

नम्सा स्ट्यानडडा 

▪ कृखष प्रविुन िेत्रको खदगो संरिण हुने गरर नगरको 

यातायात सहजतालाई सदृढ गने ।     

▪ मौजूदा सडकहरु मध्ये केखह रणखनखतक महत्वका 

सडकहरुको स्तर सजधार गरर उत्तर, दखिण, पूवु, र 

पखिम  िेत्रहरुमा आन्तररक यातायातलाई सजढृद 

गने ।  

▪ प्रस्ताखवत खवकास केन्रहरू जोखदने चक्रपथको 

स्तरोन्नखत गने ।  

▪ मजख्य कलेक्टर सडक रत्न राजमागुसगँ जोड्ने 

▪ सडकबाट पयाुप्त सेटब्याक राख्ने, जसले ध्वखन 

प्रदजषणको हाखनकारक प्रभावलाई प्राकृखतक िजला 

ठाउ ँ(बर्र)को माध्यमबाट न्यजखनकरण गनजुका साथै 

भखवरयमा हुन सक्ने सडक र सावुजखनक पूवाुधार 

खबस्तारलाई ुसहज बनाउरँ् । 

लफडर सडक  

सडक अखधकार िेत्र )ROW :(  ३० खम ., 

सेटब्याक  ६ खम . 

 

प्रमुि आटेररयि सडक  

सडक अखधकार िेत्र )ROW:(  

३० खम., सेटब्याक  ६ खम . 

 

अन्द्य आटेररयि सडक  

सडक अखधकार िेत्र )ROW:(  

२० खम., सेटब्याक  ६ खम . 

 

किेक्टर सडक : प्रमुि   

सडक अखधकार िेत्र )ROW:(  

१४ खम., सेटब्याक ३  खम . 

 

किेक्टर सडक : अन्द्य 

सडक अखधकार िेत्र )ROW:(  

१२ खम., सेटब्याक ३  खम . 

 

स्थानीय वा नगर )टोि (सडक  

सडक अखधकार िेत्र )ROW:(  

८ खम., सेटब्याक २  खम . 



सबै स्थानीय वा नगर )टोल (तहका सडकहरू – 

नापी नक्सामामाखथ तोखकएका सडक  र  

देिाइएका सडक र गोरटेो बाहेक 

 

सडकको ससं्थागि अलधकार िेत्र र सेटव्याकको न्द्यूनिम मापदण्ड 

क्र स ं सडकको िह या श्रेणी 

सडकको िेत्रालधकार 

(ROW) लम . 

सेटब्याक  

लम . लजम्मेवार ससं्था 

१ राजमागु )हाइवे(  ५० ६ सडक खवभाग 

२ सहायक राजमागु )खर्डर(  ३० ६ सडक खवभाग 

३ क खजल्ला मागु २० ६ स्थानीय पूवाुधार खवभाग 

(डोली) 

३ ि नगरपाखलका खभत्रको आटेररयल 

सडक 

२० ६ शहरी खवकास तथा भवन 

खनमाुण खवभाग 

४ नगरपाखलका खभत्रको कलेक्टर 

सडक 

  शहरी खवकास तथा भवन 

खनमाुण खवभाग 

४ क प्रमजि १४ २  

४ ि अन्य १० २  

४ ग टोल सडक ६ १ .५ - २ नगरपाखलका 

स्रोत: शहरी योजना तथा भवन खनमाुण मापदण्ड स्रोत पजखस्तका, २०७५; Nepal Urban Road Standard २०७६ 

 

  



कैलफयि: 

२०७२ चैत्र २६ गते देखि नमाुण भएका नगर स्तरीय सडकको िेत्राखधकार सडकको केन्र रिेाबाट न्यूनतम दायाँ 

३ खमटर र बाया ँ३ खमटर गरर कखम्तमा ६ खमटर कायम गनजु  पदुर् । जखटल भौगोखलक िेत्रमा स्थानीय तहले गठन 

गरकेो प्राखवखधक सखमखतको खसर्ाररसमा नगर सभाको खनणुयबाट यस्ता सडकको िेत्राखधकार सडकको केन्र रिेाबाट 

न्यूनतम दायाँ २ खमटर र बायाँ २ खमटर गरर ४ खमटर कायम गने 

 

सेटब्याक 

नम्सा र स्ट्यान्द्डडास ्
नम्सा स्ट्यानडडा 

नदी, खोला, खोल्सी, तालबाट पयादप्त सेटब्याक 

राख्ने ।  

ठूिा र प्रमुि नदी (भेरी  िथा गेरुवा नदी) 

• नदीको बाढीको उच्च नबन्द बाट १०० नमटर 

(१०० बषदमा फकद न सक्ने बाढीको प्रभानित के्षत्र) 

▪ नदी, ताल र पोिरीहरुको पानीको बवाह, 

मात्रा वा खबगतको प्रभावलाई ध्यानमा 

राखि सेटब्याक खनधाुरण गने । सेटब्याकले 

बाढी र खसपेज (ओखसन) को जोखिमबाट 

बच्न र यी स्रोतहरुलाई अखतक्रमण एवं 

प्रदूषणबाट सजरखित राख्दर् । जोखिमलाई 

वैज्ञाखनक खबखध अपनाई वा ऐखतहाखसक 

डाटाको साथै साइट खनरीिण गरर 

स्थाखनयसगँको र्लर्लको आधारमा 

आंकलन गने । 

▪ आवश्यकता अनजसार सम्बखन्धत खनकायले 

ताके एवं खडजाइन गर े अनजरुप नदी 

खनयन्त्रण सरचंना राख्न पने 

राख्ने । 

सानो नदी/िोिा (घोिघोिे िोिा, बामे िोिा, नेवार े

िोिा, भुरािी िोिा ) 

▪ नदीको बाढीको उच्च खबन्दजबाट ५० खमटर (१०० 

बषुमा र्कुन सक्ने बाढीको प्रभाखवत िेत्र) 

िोल्सी  

▪ नदीको औपचाररक खसमाबाट ३० खमटर 

िाि  (बुिबुिे िाि) 

▪ तालको औपचाररक खसमाबाट ५० खमटर वा खसपेज 

(ओखसन) बाट बच्न कायम गनु पने दूरीमा जजन बढी 

र् 

▪ तालको खकनारमा सावुजखनक पाकु, िजल्ला ठाउ,ँ 

िेलकज द मैदानको खनमाुणका लाखग न्यूनतम 

सेटब्याक कायम गनु - ५ खमटर 

पोिरी  

▪ पोिरीको औपचाररक खसमाबाट २० खमटर वा 

खसपेज (ओखसन) बाट बच्न कायम गनु पने दूरीमा 

जजन बढी र् 

लसमसार िेत्र 



▪ खसमसार िेत्रको औपचाररक खसमाबाट ५० खमटर 

वा खसपेज (ओखसन) बाट बच्न कायम गनु पने दूरीमा 

जजन बढी र् 

▪ खसमसार िेत्रको खकनारमा सावुजखनक पाकु, िजल्ला 

ठाउ,ँ िेलकज द मैदानको खनमाुणका लाखग न्यूनतम 

सेटब्याक १० खम कायम गने । यस िेत्रमा कज नै पखन 

भौखतक संरचना बनाउन खनषेखधत गने  

ठूिा वा मूि नहर 

▪ तटबन्धनबाट २० खमटर (तटबन्धनभए सोको रे्खद 

बाट वा सम्बखन्धत खनकायले खनधाुरण गरकेो वा 

खसपेज (ओखसन) बाट बच्न कायम गनु पने दूरीमा 

जजन बढी र् 

सानो वा शािा नहर 

▪ तटबन्धनबाट १० खमटर (तटबन्धनभए सोको रे्खद 

बाट वा सम्बखन्धत खनकायले खनधाुरण गरकेो वा 

खसपेज (ओखसन) बाट बच्न कायम गनु पने दूरीमा 

जजन बढी र् 

कुिो 

▪ कज लोको रे्उबाट ५ खमटर 

▪ सावुजखनक िजला ठाउबँाट पयाुप्त 

सेटब्याक राख्ने । यस्तो बर्र जखमनलाई 

िजल्ला ठाउ ँर पहुचँ मागुको रुपमा प्रयोग 

गनु सखकन्र् । 

सावाजलनक पाका  र िुिा ठाउाँ 

सावुजखनक जग्गाको औपचाररक खसमाबाट २० खमटर 

▪ सम्भाखवत सम्पदा स्थल, स्मारक िेत्रको 

वरपरर िजला ठाउ ँर्जट्याई संरिणको गनु 

पयाुप्त सेटब्याक तोक्ने । 

▪ पूराताखत्वक िेत्रको हकमा प्राखचन स्मारक 

ऐन २०१३ र पूरातत्व खबभागको मापदण्ड 

अनजसार गने 

ससं्कृलिक, पुरािालत्वक स्थि, सम्पदा िेत्र र स्मारक 

काके्र खबहार स्थल वा िेत्रको खसमाबाट कखम्तमा २० खमटर 

▪ महत्वपूणु रणनैखतक संरचनाहरु, 

सामाखजक पूवाुधारहरु, सावुजखनक तथा 

खनखज भवनहरु हाई टेन्सन लाइनको 

नखजक खनमाुण गदाु केबजल या तारको 

रे्उबाट पयाुप्त सेटब्याक कायम गने 

लबजुिीको हाई टेन्द्सन िाइन )HTL (  

▪ २३०/ ४००- ११००० भोल्ट लाइनबाट १.२५ 

खम     

▪ ११००० – ३३००० भोल्ट लाइनबाट २ खम 



▪ >३३००० भोल्ट को लाखग (२ खमटर + ०.३०५ 

खम. हरके थप ३३००० अखतररक्त भोल्टको लाखग) 

(खवद्यजत खनयमावली, १९९३) 

▪ पहुचँलाई सहज तजल्याउन पेिोल पम्पलाई 

प्रमजि सडकमा राख्ने 

▪ िजल्ला िेत्र (buffer) कायम गनु र गाडीको 

आवत जावतलाई सहज तजल्याउन पेिोल 

पम्पको जग्गाको िेत्रर्ल र सडक खतरको 

मोहडाको चौडाई तोक्ने 

▪ पेिोल पम्पको स्थान तोक्दा सडकको 

चौबाटोबाट पयाुप्त दूरी कायम गने ररवा 

आवखसय िेत्रबाट पखन पयाुप्त दूरी तोक्ने 

पेट्रोि पम्प  

▪ स्थान  शािा  सडकमा 

▪ ROW २० खमटर 

▪ आवासीय िेत्रबाट सेटब्याक - १०० खमटर 

▪ जग्गाको िेत्रर्ल - ७६२ वगु खम – २.२५ कठ्ठा 

)न्यूनतम  

▪ सडक खतरको मोहडा - ३० खम )न्यूनतम(  

▪ वनजंगल:  महत्वपूणु रणनैखतक 

संरचनाहरु, सामाखजक पूवाुधारहरु, 

सावुजखनक तथा खनखज भवनहरु जङ्गल 

िेत्रको खकनारमा खनमाुण गदाु पयाुप्त 

सेटब्याक कायम गने जसले वन्यजन्तज 

तथा वनस्पखत र अन्य स्रोतहरुको 

संरिणको साथै आगोलाखगबाट बचाउरँ् 

वन जंगि  

▪ खसमाना बाट कखम्तमा २० खम. 

▪ आटेररयल सडकको संभाव्यता रहने 

▪ हयाण्ड पम्प जडान गदाु र्ोहोर पानीको 

नालाबाट टाढा राख्ने र सडक खसमाबाट 

तोखकएको सेटब्याक र्ाडी र्र आंगनको 

सजरखित स्थनमा राख्ने  

▪ खजउ धनको सजरिाथु जोखिम यजक्त भू-

उपयोगबाट पयाुप्त सेटब्याक 

हयाण्ड पम्प 

▪ कखम्तमा ३ खम. (सडक खसमाबाट) 

▪ हयाण्ड पम्पको दूरी र्रको चपीबाट  कम्तीमा १५ 

मी कायम गने । हयाण्ड पम्पबाट खनस्केको तरल 

र्ोहोरलाई र्र वररपरर जम्मा हुन नखदई नाला 

बनाई नखजकको िेत बारीमा खनकास गने । 

 ल्याण्ड लफि साइट 

▪ खसमाना बाट कखम्तमा १०० खम. 

 घाट, कलिस्थान, लचहान 

▪ ५० खम  

 लवमानस्थि 

▪ ICAO, CAAN को खनदेखशका अनजसार  

 



3=8  जोलिम सवेंदनशीि स्रोि नक्साङ्कन (Risk Sensititive Resource Mapping) अनुसार प्रावधानहरु :  

उदे्दश्य :  

 जोनखम तथा पयादिरण संिेदनशील के्षत्र र निकास संभानित के्षत्र पनहचान गने । 

 निकासका कायदक्रमहरुलाई जोनखम तथा पयादिरण संिेदनशील के्षत्रमा ननयन्त्रण गरर त्यस्ता के्षत्रहरुको 

संरक्षण गने । 

 संभानित प्रकोपीय जोनखमलाई न्यूनीकरण गने 

 

 

क्रम 

सखं्या 

जोबखम तथा 

पयाावरणको लहसाबिे 

सवेंदनशीि िेत्र लववरण नमास ्(norms) 

१ १ .  खभरालो जखमन धेर ैखभरालो जखमनको 

अवस्था जसले पखहरोको 

जोखिम उत्पन्न गरु्  

३००  भन्दा खभरालो जखमनमा खवकास 

खवस्तार नगने वा भूगवुखवदले जाच ँर 

खसर्ाररस गने  

१.२  बाढी प्रभाखवत जखमन नदीको पानीले स्थायी 

खकनारा नार्ी जलमग्न हुने 

वा हुन सक्ने िेत्र 

बाढी प्रभाखवत िेत्रमा खवकास खवस्तार नगने 

जस्तै ठूलोरप्रमजि नदीबाट पहाडमा 

कमसेकम ३० खम र तराईमा ५० खम 

सेटब्याक र्ाड्ने, अथवा वैज्ञाखनक 

खहसाबबाट स्थाखपत दूरी कायम गने  

१.३  सखक्रय खचरा परेको 

जखमन (active fault 

line) 

र्ज टेर खचरा परकेो जखमन जहाँ 

जखमन ठाडो या तेसो खदशामा 

िस्केका हुन्र्न् र जहा ँ

समय खबत्दै जादँा भूकम्प 

जाने संभावना धेरै हुन्र् 

मेन सेन्िल थ्रस्ट (main central thrust) 

र मेन बाउन्डरी थ्रस्ट (main boundary 

thrust) बाट ५०० खम र्ाडेर मात्र खवकास 

खवस्तार गने 

१.४  बालजवा, खसल्ट (silt), 

कालीमाटी जम्मा 

भएको जखमन 

यस्तो माटोमा पानीको मात्रा 

र्ट्दा वा बढ्दा िजम्चेर भार 

वहन गने शखक्त र्ट्न जान्र् 

जसले जखमन भाखसन सक्ने 

र तरलीकरणको जोखिम 

उत्पन्न हुन्र् 

प्राखवखधक सजपररवेिण र आवश्यक 

सावधानी अपनाएर मात्र खवकास खवस्तारको 

कायु गने  

१.५  प्राखक्रखतक िेत्र     

  जलाशय िेत्र पयाुवरण, सांस्कृखतक तथा 

आखथुक महत्वको कारण 

संरिण गनजु  पने नदी, ताल, 

पोिरी, खसमसार तथा 

जङ्गल र जलाधार िेत्र 

  

यस्ता िेत्रहरुको वररपरर पयाुप्त मात्रामा 

िजल्ला ठाउ ँ(buffer) र्ोड्ने र त्यहा ँ

खवकास खवस्तार नगने  

  

  जङ्गल 

  



पररच्छेद 4=  भवन सम्बन्द्धी मापदण्ड 

उदे्दश्य 

▪ स्थान सम्बि भौखतक योजना एवं पूवाुधार खवकास संम्भाब्यता तथा िमता अनजकूल भवनको खडजाइन 

(उचाई, लम्बाई, चौडाई) र जन–र्नत्वलाई  खनयन्त्रण गनु र अपेखित जनसंख्या तोखकएको स्थानमा बसाउन 

तथा खनदेखशत गनु ।  

▪ भवन प्रयोगकताुको न्यूनतम स्वास््य, सजरिा, बस्नको लाखग सहजता का साथै खनजी िेत्रमा हररयाली वखृि 

गनुको खनखम्त न्यूनतम िेत्रर्ल भएका जग्गामा मात्रै भवन खनमाुण कायु हुन/गनु खदने । साथै न्यूनतम 

िेत्रर्लको अवलम्बनद्वारा जथाभाबी हुने जखमनको खकत्ताकाट प्रवखृतलाई न्यूखनकरण गने ।  

▪ र्ाम पानी जस्ता प्राकृखतक श्रोतको उच्चतम पररचालन संलग्न हररत भवन प्रखवखधको खवकास र खबस्तार गनु 

।  

 

 

 

 



4=1   कृलष प्रवद्धान िेत्रको िालग भवन लनमााण मापदण्ड  

क्र .सं .  उपिेत्र नम्सा  स्ट्यान्द्डडास ्(लमटर) 

सडक िथा भवनको 

सेटव्याक 

 भवनको लकलसम  

न्द्यूनिम ्जग्गाको 

िेत्रफि वगा ( लम.) 

भवनिे चचेने 

जग्गा (%) 

भवनको उचाइ 

(अलधकिम)  अगालड 

साईड 

/मोहडा पछालड 

१ कृषि तथा कृषिजन्य 

१.१  कृखष तथा कृखषजन्य कृषि 

कृयाकलापका लाषि जग्िाको 

न्यूनतम् के्षत्रफल 

 

कृखष जखमनको संरिण गनु 

खकत्ता काट गदाु सकेसम्म ठूलो 

खकत्ता कायम गने । 

५०७.९३ (१.५ 

कठ्ठा) 

   

२ पारपंाररक बस्िी/पुरानो बजार )(शहरी गाउाँ) 

धेर ैदशक अखर् स्थाखपत भएका पजराना बजार वा हाल नगरको ऐखतहाखसक भाग । यस्ता िेत्रमा टोल तहका सांगजरो बाटो हुन सक्र्न् । जसमा ३ खम चौडाई सम्मका 

गाखड गजड्ने र सो भन्दा कम चौडाईका पैदल मागुहरु हुन सक्र्न् । 

२.१  आवास  

नगरपाखलका िेत्र खभत्र मौखलक 

स्वरुप बोकेका बस्ती खभत्रका 

आवासीय  

(प्रकृखतसगं मेल िाने, 

परम्परागत सामाग्री, मौखलक 

वास्तजकला, र पैदल पहुचँ मागु 

भएको ३० देखि ३०० र्र धजरी 

नगरपाखलकाको गरम 

मौसमलाई मध्यनजर गरर हरेक 

भवनहरुमा पयाुप्त प्राकृखतक 

प्रकाश, हावा तथा भेन्टीलेसन 

)Ventilation(  पजग्ने गरर 

भवनका सेटब्याक राख्ने  

भवनका वरीपरी हररयाली रुि 

तथा भू-जल (Ground 

१९२ (०.५७ 

कठ्ठा) 

२५६ (०.७६ 

कठ्ठा) 

५०% ८ खम (१+३.५+ 

३.५)  या २ तल्ला 

बजइगल सखहत  

टोल तहको पैदल मागु १.५ - 

३ खम सडक खसमा + १-१ खम 

सेटब्याक) 

 ५०% २ २ १.५ १.५ 



क्र .सं .  उपिेत्र नम्सा  स्ट्यान्द्डडास ्(लमटर) 

सडक िथा भवनको 

सेटव्याक 

 भवनको लकलसम  

न्द्यूनिम ्जग्गाको 

िेत्रफि वगा ( लम.) 

भवनिे चचेने 

जग्गा (%) 

भवनको उचाइ 

(अलधकिम)  अगालड 

साईड 

/मोहडा पछालड 

वा कररब १५ र्र धजरी प्रखत 

हेक्टर भएको र्ना वस्ती) ।  

Water Recharge) गनुका 

लाखग पयाुप्त ठाउ ँर्ोडी 

भवनको सेटब्याक खनधाुरण 

गनु, सेवाग्राहीहरुको सजखवधा र 

प्राकृखतक प्रकोप बाट उिार 

कायु गनु खमल्ने गरर सेटब्याक 

र्ोड्ने । 

२.२ होमस्टे   

नगरपाखलका िेत्र खभत्र मौखलक 

स्वरुप बोकेका बस्ती खभत्रका 

स्थानीयले संचालन गरकेा 

३५० (१.०३ 

कठ्ठा) 

 

४०% ८ खम (१+३.५+ 

३.५) या २ तल्ला 

बजइगल सखहत  

टोल तहको पैदल मागु १.५ - 

३ खम सडक खसमा + १-१ खम 

सेटब्याक) 

६ ४.५ ४.५ 

२.३ धमुशाला तथा आश्रम ८४६.५७  

(२.५ कठ्ठा) 

४०% ८ खम (१+३.५+ 

३.५) या २ तल्ला 

बजइगल सखहत 

६.७ ६ ६ 

२.४ सांस्कृखतक तथा सामाखजक 

गखतखबखधहरु जस्तै संगीत, नतृ्य, 

नाटक, ध्यान, र आध्याखत्मक 

केन्र , इत्याखद 

१३५४० (२ 

खबर्ा)  

३०% 

 

८ खम (१+३.५+ 

३.५) या २ तल्ला 

बजइगल सखहत 

६.७ ६ ६ 

२.५ स्थाखनय पसल २५६ 

(० .७६कठ्ठा(  

५०% 

 

८ खम (१+३.५+ 

३.५) या २ तल्ला 

बजइगल सखहत 

२ १.५ १.५ 



क्र .सं .  उपिेत्र नम्सा  स्ट्यान्द्डडास ्(लमटर) 

सडक िथा भवनको 

सेटव्याक 

 भवनको लकलसम  

न्द्यूनिम ्जग्गाको 

िेत्रफि वगा ( लम.) 

भवनिे चचेने 

जग्गा (%) 

भवनको उचाइ 

(अलधकिम)  अगालड 

साईड 

/मोहडा पछालड 

२.६ स्वास्थ चौकी ६७७.२ ( २  कठ्ठा 

) 

४०% 

 

८ खम (१+३.५+ 

३.५) या २ तल्ला 

बजइगल सखहत 

४.५ ३ ३ 

२.७ प्राथखमक खवद्यालय ८४६.५५ ( २.५ 

कठ्ठा)  

४०% 

 

८ खम (१+३.५+ 

३.५) या २ तल्ला 

बजइगल सखहत 

७.५ ५ ५ 

२.८ खदवा खशशज स्याहार केन्र ५०७.९४ (१.५ 

कठ्ठा) 

४०% ८ खम (१+३.५+ 

३.५) या २ तल्ला 

बजइगल सखहत 

४.५ ३ ३ 

३ कृलष िगायि अन्द्य बााँकी िेत्र        

३.१ आवासीय वा आवासका साथै 

सामान्य अन्य कृयाकलाप 

भवन खनमाुण र शहर खवस्तार 

कायुलाई तोखकएको खबकास 

केन्र भन्दा कृखष प्रविुन िेत्रमा 

आवासीय भवन खनमाुण गनु 

पाउने िेत्रर्ल तजलनात्मक 

रुपमा कम तोक्ने, कृखष जन्य 

प्रयोग हुने भवनहरूका जग्गा 

उपयोग िेत्रर्ल बढी तोक्ने। 

३५० (१.०३ 

कठ्ठा) 

 

४०% – 

आवासीय भवन 

६०% - कृखष 

जन्य भवन 

 

८खम (१+३.५ 

+३.५) या २ तल्ला 

बजइगल सखहत 

(अखधकतम – सबै 

खकखसमका भवनका 

लाखग)  

 

   



क्र .सं .  उपिेत्र नम्सा  स्ट्यान्द्डडास ्(लमटर) 

सडक िथा भवनको 

सेटव्याक 

 भवनको लकलसम  

न्द्यूनिम ्जग्गाको 

िेत्रफि वगा ( लम.) 

भवनिे चचेने 

जग्गा (%) 

भवनको उचाइ 

(अलधकिम)  अगालड 

साईड 

/मोहडा पछालड 

३.२ र्ामु हाउस (बारी–बगैंचा भएको 

र्र) 

 ४०६३.५७ 

(०.६ खबर्ा) 

१५ % (कज िजरा 

पालन) 

५ % (गाईबस्तज 

पालन) 

११.५ खम (१+३.५ 

x३) 

३ तले 

   

३.३ गौशाला (डेरी र्ामु)   २०३१७ (३ 

खबर्ा) 

२५% 

 

११.५ खम (१+३.५ 

x३) 

३ तले 

   

३.४ सडक तथा यातायात सम्बखन्धत 

सेवा 

 २०३१७ (३ 

खबर्ा) 

३०% 

 

११.५ खम (१+३.५ 

x३)  

३ तले 

   

३.५ इको – ररसोटु   १०१५८.६ (१.५ 

खबर्ा)  

४०% 

 

११.५ खम (१+३.५ 

x३)  

३ तले 

   

३.६ व्यावसाखयक तथा स्थाखनय 

बजार 

)कृखष बजार ,पशजपन्र्ीबजार ,

हाट बजार(  

 २०३१७ (३ 

खबर्ा) 

३०% 

 

११.५ खम (१+३.५ 

x३)  

३ तले 

   



क्र .सं .  उपिेत्र नम्सा  स्ट्यान्द्डडास ्(लमटर) 

सडक िथा भवनको 

सेटव्याक 

 भवनको लकलसम  

न्द्यूनिम ्जग्गाको 

िेत्रफि वगा ( लम.) 

भवनिे चचेने 

जग्गा (%) 

भवनको उचाइ 

(अलधकिम)  अगालड 

साईड 

/मोहडा पछालड 

३.७ र्रलेज उद्योग  ६७७.२४ ( २ 

कठ्ठा)  

४०% 

 

८ खम ( १+ ३.५ 

+३.५ ( या २ 

तल्ला बजईगल समेत 

) (अखधकतम)  

   

 

* १ कठ्ठा = ३३८.६२ वगा लमटर ; २० कठ्ठा = १ लबघा)  

कैलफयि -  पैदल मागुमा पशज चौपाया राख्न नपाउने । आवास भन्दा ३ खम टाढा र हयाण्ड पम्प भन्दा १५ खम टाढा र्जटै्ट गोठ बनाई राख्नज पने । गोठबाट खनस्केको तरल र्ोहोरलाई 

र्र वररपरर जम्मा हुन नखदई नाला बनाई नखजकको िेत बारीमा खनकास गने । त्यस्तो गोठ गाउकँो पहुच बाटोबाट तोखकएको सेटब्याक र्ोडी बनाउने 

4=2   िन तथा सरंक्षण क्षेत्र  

4=2=1  वन िेत्र (Forest Zone)  

• वन िेत्र खभत्र कज नै पखन खनमाुण कायु खनषेध गने  

• सामजदाखयक वन खभत्रका कज नै पखन गखतखवखध नगरपाखलकासगँ परामशु गरर मात्र गने 

4=3  नदी सरंिण िेत्र (River Conservation Zone) 

 मजख्य नदीको दाया ँबायाँ १०० खम सम्म कज नै भौखतक संरचना खनमाुण गनु पाउने रै्न; सो िेत्रमा कृखष भूखम, िजल्ला िेत्र र चौपायाको चरण िेत्रको रुपमा प्रयोग गनु सक्ने  

 विृारोपण, नदी तट खस्थरीकरण जस्ता कायु आवश्यक परेमा नगरपाखलका संग समन्वय गने  

 सानो नदी/खोलाको बाढीको उच्च नबन्द बाट ५० नमटर (१०० बषदमा फकद न सक्ने बाढीको प्रभानित के्षत्र) 



 खोल्सी नदीको औपचाररक नसमाबाट ३० नमटर 

 

4=4  जिाधार सरंिण िेत्र ( Watershed Conservation Zone) 

 मजख्य नदीको दाया ँबायाँ १०० खम सम्म कज नै भौखतक संरचना खनमाुण गनु पाउने रै्न; सो िेत्रमा कृखष भूखम, िजल्ला िेत्र र चौपायाको चरण िेत्रको रुपमा प्रयोग गनु सक्ने  

 विृारोपण, नदी तट खस्थरीकरण जस्ता कायु आवश्यक परेमा नगरपाखलका संग समन्वय गने  

 बुिबुिे िाि मनोरन्द्जन िेत्र (Bulbule Taal Recreational Zone) 

• ताललाई यसको प्राकृखतक पररवेशमा यथावत राखिनेर् र पोिरी खभत्र र पररखधखभत्र कज नै भौखतक खनमाुण गनु खदइने रै्न । 

• यस िेत्रको वातावरणलाई तथा प्राकृखतक स्वरूपमा बाधा नपजऱ्याई आगन्तजक तथा पयुटकहरुले अवलोकन भ्रमण गनु पाउनेर् ।. 

 

4=5  काके्र लबहार धालमाक िेत्र ( Kakrre Bihar Religious Area) 

• सम्पूणु िेत्रलाई यसको वतुमान प्राकृखतक अवस्थामा राखिनेर् र कज नै भौखतक खनमाुण गनु खदइने रै्न। 

• आवश्यक परेमा नगरपाखलकासगँ परामशु खलएर पयुटकका लाखग विृारोपण, बाटो सजधार लगायतका कायुहरु सञ्चालन गररनेर् । 

 



4=6   रत्न राजमागा लवकास कररडोरको (Ratna Highway Development Corridor)िालग भवन लनमााण मापदण्ड 

 

क्र .सं .  उपिेत्र नम्सा  स्ट्यान्द्डडास ्(लमटर) 

सडक िथा भवनको 

सेटव्याक 

 भवनको लकलसम  

न्द्यूनिम ्जग्गाको 

िेत्रफि वगा ( लम.) 

भवनिे चचेने 

जग्गा (%) 

भवनको उचाइ 

(अलधकिम)  अगालड 

साईड 

/मोहडा पछालड 

१ षिषित भू-उपयोग (ब्यापारिक, कायाालय, औद्योषगक) (िाजिागाको  दायााँ ि बायााँ२०० षि सम्ि)  

१.१  आवास   रत्न राजमागु को अखधकार 

िेत्रबाट २०० खमटर सम्म 

खवकासयोग्य िेत्रमा आधारभूत 

शहरी सेवाको पहुचँ सखहत 

व्यवखस्थत मध्ययम र्नत्वको 

(२०० pph) 

Mixed(Residential cum 

Commercial) को वस्ती 

खवकास गने ।  

वातावरण मैत्री )Eco-

Friendly) वस्ती खवकासलाई 

प्रात्साहन गने । 

२५६ (०.७६ 

कठ्ठा) 

५०% ३ तल्ला ३ २ २ 

१.२ होमस्टे   

 

३३८ .६३   

(१ कठ्ठा) 

५०% 

 

▪ ३ तल्ला    

१.३ व्यापाररक तथा बाखणज्य 

कायाुलय 

१०१६ (३ कठ्ठा) ४०% १५.५ खम  ( ४ 

तल्ला) 

८ ५ ४.५ 

१.४ होटल र रसे्टजरेन्टहरू ५०८ (१.५  कठ्ठा) ४०% १५.५ खम  ( ४ 

तल्ला) 

७.५ ४.५ ४.५ 

१.५ मासज, र्लरू्ल र तरकारी बजार ५०१६(२ खबर्ा) ३०% ९.५ खम (२ तल्ला) १५ ७.५ ७.५ 

१.६ थोक खबक्री व्यापार, एकीकृत 

फे्रट कम्ललेक्स 

(स्ट्यान्डअलोन) 

२५०८ (१ खबर्ा) ३०% ९.५ खम (२ तल्ला) १५ ७.५ ७.५ 

१.७ गोदाम, शीतभण्डार र नाश नहुने 

र न जल्ने बस्तजको खनिेप 

१०,००० 

(१हेक्टर) 

४०% ९.५ खम (२ तल्ला) ३० ७.५ ७.५ 



क्र .सं .  उपिेत्र नम्सा  स्ट्यान्द्डडास ्(लमटर) 

सडक िथा भवनको 

सेटव्याक 

 भवनको लकलसम  

न्द्यूनिम ्जग्गाको 

िेत्रफि वगा ( लम.) 

भवनिे चचेने 

जग्गा (%) 

भवनको उचाइ 

(अलधकिम)  अगालड 

साईड 

/मोहडा पछालड 

१.८ कायुशाला र ग्यारजेहरू २५०८ (१ खबर्ा) ३०% ९.५ खम (२ तल्ला) १५ ७.५ ७.५ 

१.९ उद्योग (General industry 

flatted) 

२०३२ (६ कठ्ठा) ४०% ९.५ खम (२ तल्ला) १५ ७.५ ७.५ 

१.१० र्खनुचर र हाडुवेयर पसलहरू २०३२ (६ कठ्ठा) ४०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

६ ४ ४ 

१.११ खसमेन्ट र रड जस्ता खनमाुण 

सामग्री पसलहरू 

७५२४ (३ खबर्ा) ४०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

८ ५ ४.५ 

१.१२ पेिोल पम्प  ५१० १०% ६ खम (१ तल्ला) ३ २ २ 

१.१३ पेिोल पम्प: सखवुस स्टेशन 

सखहत 

१०८० २०% ६ खम (१ तल्ला) ६ ३.५ ३.५ 

१.१४ कम्पे्रस्ड नेचजरल ग्यासँ (CNG) 

मदर स्टेशन (खबखल्डंग कन्िोल 

रुम, अखर्स, खडस्पेखन्सङ रुम, 

स्टोर, लयान्िी र WC सखहत) 

१०८० २०% ४.५ खम (१ तल्ला) ६ ३.५ ३.५ 

२ व्यवलस्थि लमलश्रि मध्ययम घनत्वको  (१०० pph) आवासीय वस्िी 

२.१ आवासीय रत्न राजमागु को अखधकार 

िेत्रबाट २०० देखि ५०० 

२५६ (०.७६ 

कठ्ठा) 

५०% ३ तल्ला ३ २ २ 



क्र .सं .  उपिेत्र नम्सा  स्ट्यान्द्डडास ्(लमटर) 

सडक िथा भवनको 

सेटव्याक 

 भवनको लकलसम  

न्द्यूनिम ्जग्गाको 

िेत्रफि वगा ( लम.) 

भवनिे चचेने 

जग्गा (%) 

भवनको उचाइ 

(अलधकिम)  अगालड 

साईड 

/मोहडा पछालड 

२.२ स्थानीय बजार, 

neighborhood shopping 

centre 

खमटर सम्म खवकासयोग्य िेत्रमा 

आधारभूत शहरी सेवाको पहुचँ 

सखहत व्यवखस्थत मध्ययम 

र्नत्वको  (१०० pph) 

आवासीय वस्ती खवकास गने । 

वाखणज्य, कायाुलय र साना 

उद्योगहरूको साथ खमखश्रत 

आवासीय प्रयोग 

३५० (१.०३ 

कठ्ठा) 

३०% ३ तल्ला ३ २ २ 

२.३ पसल सखहतको आवास २५६ (०.७६ 

कठ्ठा) 

४०% ३ तल्ला ३ २ २ 

२.४ मोटेलहरू 

 

१ हेक्टर  १५% १५ खम ९ ९ ९ 

 

* १ कठ्ठा = ३३८.६२ वगा लमटर ; २० कठ्ठा = १ लबघा)  

कैखर्यत -   

• पेिोल पम्प को अगाडीको मोहडा ३० खम भन्दा कम हुनज हुन्न र जग्गाको अगाडीको भाग लामो हुनज परु् । ३० खमटरभन्दा कम ROW भएका सडकका लाखग सडक चौबाटोबाट 

न्यूनतम दूरी ५० खमटर र ROW ३० खमटर वा सोभन्दा बढी भएका प्रमजि सडकका लाखग १०० खमटर हुनजपनेर् । नयाँ पेिोल पम्प ३० खमटर भन्दा कमको ROW भएको 

सडकमा राख्नज हुदँैन। 

• मोटेलहरूका लाखग air conditioning plant, खर्ल्टरशेन ललान्ट, खवद्यजतीय सब-स्टेसन, पाखकुङ र अन्य अत्यावश्यक सेवाहरूको लाखग आवश्यकता अनजसार ग्राउन्ड 

कभरजे बराबरको बेसमेन्टलाई अनजमखत खदइनेर्। 

 



• यस भिनको उपननयम लागू हुन  अनघ नै क्यािस्रल नक्सामा आिासीय उपयोगको लानग उल्लेख गररएको न्यूनतम के्षत्र भन्दा सानो जग्गा प्लनटङ भयेको हकमा, न्यूनतम् 

जग्गाको के्षत्रफल र भिनले चचेने जग्गा भिन कभरजेलाई अनघल्लो ननयमान सार मान्न सनकन्छ तर, त्यस्ता अिस्थामा तीन तले अग्लो र आिासीय प्रयोगलाई मात्र 

अन मनत नदइनेछ। 

 

  



4=7  िीरने्द्रनर्र प्रथम िहको लवकास केन्द्रको (Primary Node) िालग भवन लनमााण मापदण्ड 

 

क्र .सं .  उपिेत्र नम्सा  स्ट्यान्द्डडास ्(लमटर) 

सडक िथा भवनको 

सेटव्याक 

 भवनको लकलसम  

न्द्यूनिम ्जग्गाको 

िेत्रफि वगा ( लम.) 

भवनिे चचेने 

जग्गा (%) 

भवनको उचाइ 

(अलधकिम)  अगालड 

साईड 

/मोहडा पछालड 

१ वीरने्द्रनगर प्रथि तहको षिकास केन्रको (ब्यापारिक) (Primary Node)  

१.१  बैंक र अन्य खवत्तीय संस्थाहरू • भवन खनमाुण र शहर खवस्तार 

कायुलाई तोखकएको खबकास 

केन्र तथा स्थानहरुमा 

खनदेखशत गनु न्यूनतम् 

िेत्रर्लको प्रावधान 

अवलम्बन गदाु अन्य ठाउँमा 

भन्दा त्यस्ता तोखकएका 

स्थानमा भवन खनमाुण गनु 

पाउने िेत्रर्ल तजलनात्मक 

रुपमा कम तोखक सहुखलयत 

प्रदान गने । साथै भवनले 

चखचुने िेत्रर्ल तजलनात्मक 

रुपमा बढी तोक्ने । 

 

• एउटै खवकास केन्रमा खनमाुण 

हुने भवनको खनखम्त चाखहने 

जग्गाको न्यूनतम् िेत्रर्ल 

२०३१ (६ कठ्ठा) ४०% १९ खम [१+४+३.५ 

x४] ५ तल्ला 

१० ५ ४.५ 

१.२ खनजी र बहुराखरिय वाखणज्य 

केन्रहरू 

१३५४ (४ कठ्ठा) ४०% ▪ १९ खम [५ तल्ला] १० ५ ४.५ 

१.३ मखल्टललेक्सहरू २५४० (७.५ 

कठ्ठा) 

४०% १९ खम [५ तल्ला] १५ ७.५ ७.५ 

१.४ होटल र पयुटन सम्बखन्धत 

सेवाहरू 

३०४७ (९ कठ्ठा) ४०% १९ खम [५ तल्ला] १० ६ ६ 

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

१.६ सजपरमाकेटहरू ३०४७ (९ कठ्ठा) ४०% १९ खम [५ तल्ला] १५ ६ ६ 

१.७ स्टजखडयो अपाटुमेन्टहरू २०३१ (६ कठ्ठा) ३५% १९ खम [५ तल्ला] ८ ६ ६ 

१.८ उच्च र्नत्व आवास ५०८ (१.५ कठ्ठा) ४५% १९ खम [५ तल्ला ] ६ ३ ३ 



क्र .सं .  उपिेत्र नम्सा  स्ट्यान्द्डडास ्(लमटर) 

सडक िथा भवनको 

सेटव्याक 

 भवनको लकलसम  

न्द्यूनिम ्जग्गाको 

िेत्रफि वगा ( लम.) 

भवनिे चचेने 

जग्गा (%) 

भवनको उचाइ 

(अलधकिम)  अगालड 

साईड 

/मोहडा पछालड 

जग्गासगँ जोखडएका सडकको 

राइट अर् वे (ROW) तथा 

सेटब्याक अनजसार र्रक 

तोक्ने । 

१.९ आवास  १९२ (११.३ धजर) ६०% १९ खम (५ तल्ला) ३ २ २ 

 

कैलफयि -   

• यस नोड मारु्त चल्ने राजमागुको दजबै रे्उमा ५०० खमटरसम्मको कज नै पखन खनमाुणमा 'खमखश्रत प्रयोग िेत्र' को लाखग उल्लेि गररएको भवन खनयमहरू पालना गनजुपनेर् । 

• नेपालको राखरिय भवन संखहता (National Building Code) मा उखल्लखित High Rise खनमाुणका सबै आवश्यकता पूरा भएमा नगरपाखलकाले यस िेत्रमा ३६.५ खमटर (१० 

तल्ला) सम्मका भवनहरू खनमाुण गनु अनजमखत खदन सक्नेर्। तर, ललट जोखिम प्रवण िेत्रको उच्च जोखिम िेत्रमा परेको िण्डमा त्यस्तो खनमाुणलाई अनजमखत खदइने रै्न । 

• नगरपाखलकाले जोखिमको प्रकृखत अनजसार जोखिमयजक्त िेत्रमा भवन खनमाुणका लाखग थप व्यवस्था गने । 

• यस नोड खभत्र पखहले नै भवन भएकोको िेत्रमा अवखस्थत भवन भत्काएर नया ँभवन पजनखनुमाुण गदाु न्यूनतम ललट िेत्र नपजगेमा आवासीय प्रयोग मात्र गनु खदइनेर्। तर, 

नवखनखमुत आवासीय भवन सेट ब्याक आवासीय खनयमावली बमोखजम हुनेर् । 

• पाखकिं ग, उपयोखगताहरू र सेवाहरूको लाखग basement को एक तहलाई अनजमखत खदन सखकन्र् । यखद सो भवनको वरीपरी basement खनमाुण नभएको िण्डमा, 

structural stabilityको लाखग नखजकैको भवनबाट २.५ खमटरको सेटब्याक खलइनेर्। भवनले चचेको कूल िेत्रर्ल (Total Floor area) को १/१० भाग खभत्रको न्यूनतम 

िेत्रर्लको उज्यालो तथा हावाको लाखग झ्यालहरू (opening) को व्यवस्था गनजुपदुर्, जसको कम्तीमा आधा भाग िोल्न सखकने हुनजपरु् । बीम/र्तको स्ल्याब मजखन 

न्यूनतम उचाइ २.४ खमटर (८'-०") कायम राखिनेर् ।  

• भवनको कज नै एक मोहडामा कज नै झ्याल/ ढोका नभएको िण्डमा, सो मोहडामा  side setback आवश्यक हुने रै्न ।  केखह िेत्रहरूमा, यखद त्यहा ँअवखस्थत वा पङ्खक्त 

भवनहरू योजना बनाइएको र् भने, दजबै रे्उमा (अको भवनहरूको रे्उमा) को आवश्यकता पदैन। 



• यखद नगरपाखलकाले कज नै सडक िण्डमा समान front setback  पररभाखषत गरेको र् भने सो िेत्रमा भवन खनमाुण गदाु सडकसगँ खमलाइएको समान फ्रन्ट सेटब्याक पालना 

गनजुपने र सो सेटब्याकमा पने खनखज स्वाखमत्वको िेत्र सावुजखनक प्रयोगमा ल्याउने । 

• न्यूनतम १९२ वगु खमटर (११.३ धजर) ५ तला (१९ खमटर) सम्मको ललट िेत्रर्ल भएको व्यखक्तगत खनजी जग्गामा पखन शजि आवासीय प्रयोग गनु ५ तल्ला (१९ खम) सम्मको 

अनजमखत खदइएको र् । यद्यखप, त्यस्ता आवासीय प्रयोगका लाखग बनेको भवनहरूलाई खवद्यालय, नखसुङ होम, व्यावसाखयक र कायाुलय प्रयोजनहरू जस्ता अन्य प्रयोगका 

लाखग भाडामा/प्रयोग गनु अनजमखत हुने रै्न। 

• के्षत्र ‘नमनश्रत प्रयोग’ के्षत्र भएकाल े‘संस्थागत के्षत्र’ मा उनल्लनखत प्रािधान अन सार निनभन्न प्रकारको भिन ननमादणलाई अन मनत नदनेछ। यद्यनप, नगरपानलकाले स्िास््य र 

स रक्षाको लानग साइटको अिस्था अन सार आिश्यक भएमा अनतररक्त प्रािधानहरू ल्याउने । 

• यस के्षत्रमा िधशाला, काठ नमल, इटँा ढ ङ्गा कारखाना, पोल्री फमद, फामद हाउस लगायतका िातािरणीय तथा स्िास््यमा जोनखम गने भिन ननमादण गनद अन मनत नदइने 

छैन। 

• उच्च जोनखमय क्त के्षत्रमा, २ तल्लासम्मको आिासीय र ख िा पसलहरू मात्र ननमादण गनद अन मनत नदइनेछ। यद्यनप, जोनखम पररमाजदन पनछ (जस्तै बाढी के्षत्र), अन्य भिनहरू 

पनन यस के्षत्रमा लागू हुने प्रािधानहरू अन सार ननमादण गनद अन मनत नदनेछन् । 

• नगरपानलकाले जोनखमको प्रकृनत अन सार जोनखमय क्त के्षत्रमा भिन ननमादणका लानग थप व्यिस्था गने । 

• यस नोि नभत्र पनहल ेनै भिन भएको के्षत्रमा अिनस्थत भिन भत्काएर नया ँभिन प नननदमादण गदाद न्यूनतम प्लट के्षत्र नप गेमा आिासीय प्रयोग मात्र गनद नदने । 

• यस भिनको उपननयम लागू हुन  अनघ नै क्यािस्रल नक्सामा आिासीय उपयोगको लानग उल्लेख गररएको न्यूनतम के्षत्र भन्दा सानो जग्गा प्लनटङ भयेको हकमा, न्यूनतम् 

जग्गाको के्षत्रफल र भिनले चचेने जग्गा भिन कभरजेलाई अनघल्लो ननयमान सार मान्न सनकन्छ तर, त्यस्ता अिस्थामा तीन तले अग्लो र आिासीय प्रयोगलाई मात्र 

अन मनत नदइनेछ। 

 

 



4=8  दोस्रो िहको लवकास केन्द्र ( Secondary Node) िालग भवन लनमााण मापदण्ड 

क्र .सं .  उपिेत्र नम्सा  स्ट्यान्द्डडास ्(लमटर) 

सडक िथा भवनको 

सेटव्याक 

 भवनको लकलसम  

न्द्यूनिम ्जग्गाको 

िेत्रफि वगा ( लम.) 

भवनिे चचेने 

जग्गा (%) 

भवनको उचाइ 

(अलधकिम)  अगालड 

साईड 

/मोहडा पछालड 

िेषिकल कलेज लगायत उच्च षिक्षाको पूिााधाि युक्त व्यिषथथत िथती षिकास तथा बजाि केन्र 

१ कायाालय, व्यापारिक ि खुरा • भवन खनमाुण र शहर खवस्तार 

कायुलाई तोखकएको खबकास 

केन्र तथा स्थानहरुमा 

खनदेखशत गनु न्यूनतम् 

िेत्रर्लको प्रावधान 

अवलम्बन गदाु अन्य ठाउँमा 

भन्दा त्यस्ता तोखकएका 

स्थानमा भवन खनमाुण गनु 

पाउने िेत्रर्ल तजलनात्मक 

रुपमा कम तोखक सहुखलयत 

प्रदान गने । साथै भवनले 

चखचुने िेत्रर्ल तजलनात्मक 

रुपमा बढी तोक्ने । 

 

• एउटै खवकास केन्रमा खनमाुण 

हुने भवनको खनखम्त चाखहने 

जग्गाको न्यूनतम् िेत्रर्ल 

जग्गासगँ जोखडएका सडकको 

 

१.१  सरकारी संस्थाहरू १३५४  

(४ कठ्ठा) 

५०% १५.५ खम (१ + ४ 

+ ३.५X३ =१५.५ 

खम) (४ तल्ला) 

८ ५ ४.५ 

१.२ वाखणज्य र कायाुलयहरू  १०१६ 

(३कठ्ठा) 

४०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

८ ५ ४.५ 

१.३ सभा गहृ 

 

२०३२  

(६ कठ्ठा) 

३०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

१० ७.५ ७.५ 

१.४ सम्मेलन हल १०१६ 

(३ कठ्ठा) 

३५% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

१० ५ ४.५ 

१.५ नन स्टार होटल, गेस्ट हाउस, 

लखजङ र बोखडुङ हाउस 

५०८ (१.५ कठ्ठा) ४०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

७.५ ४.५ ४.५ 

२ थिाथ्य सेिाहरू  

२.१ प्रयोगशाला / खक्लखनक ५०८ (१.५ कठ्ठा) ६०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

६ ४.५ ३.५ 



क्र .सं .  उपिेत्र नम्सा  स्ट्यान्द्डडास ्(लमटर) 

सडक िथा भवनको 

सेटव्याक 

 भवनको लकलसम  

न्द्यूनिम ्जग्गाको 

िेत्रफि वगा ( लम.) 

भवनिे चचेने 

जग्गा (%) 

भवनको उचाइ 

(अलधकिम)  अगालड 

साईड 

/मोहडा पछालड 

िेषिकल कलेज लगायत उच्च षिक्षाको पूिााधाि युक्त व्यिषथथत िथती षिकास तथा बजाि केन्र 

२.२ बाल हेरचाह केन्र/प्रसूखत 

अस्पताल 

राइट अर् वे (ROW) तथा 

सेटब्याक अनजसार र्रक 

तोक्ने । 

१०१६ 

(३ कठ्ठा) 

५०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

७.५ ४.५ ४.५ 

२.३ नखसिंग होम/पोखलखक्लखनक २७०९ 

(८ कठ्ठा) 

४०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

७.५ ४.५ ४.५ 

२.४ अस्पताल (५० बेड सम्म) ४०६३ 

(१२ कठ्ठा) 

४०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

१० ५ ४.५ 

२.५ अस्पताल (५०-२०० बेड) २५,०५८ 

(३.७ खबर्ा) 

३५% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

१५ ७.५ ७.५ 

३ िैषक्षक सथंथाहरू       

३.१ कलेजहरू ४०६३ (१२ 

कठ्ठा) 

३५% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

१० ७.५ ७.५ 

३.२ उच्च माध्यखमक खवद्यालय, 

आवासीय खवद्यालयहरू 

६०९५ 

(१८ कठ्ठा) 

३५% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

१० ७.५ ७.५ 

३.३ पोखलटेखक्नक र व्यावसाखयक 

ताखलम केन्र 

६०९५ 

(१८ कठ्ठा) 

४०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

१५ ७.५ ७.५ 



क्र .सं .  उपिेत्र नम्सा  स्ट्यान्द्डडास ्(लमटर) 

सडक िथा भवनको 

सेटव्याक 

 भवनको लकलसम  

न्द्यूनिम ्जग्गाको 

िेत्रफि वगा ( लम.) 

भवनिे चचेने 

जग्गा (%) 

भवनको उचाइ 

(अलधकिम)  अगालड 

साईड 

/मोहडा पछालड 

िेषिकल कलेज लगायत उच्च षिक्षाको पूिााधाि युक्त व्यिषथथत िथती षिकास तथा बजाि केन्र 

४ सािाजषिक उपयोषगता ि 

सेिाहरू 

      

४.१ सजरिा (प्रहरी स्टेशन) र खवपद् 

व्यवस्थापन केन्र 

४०६३ 

(१२ कठ्ठा) 

४०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

१० ७.५ ७.५ 

४.२ सावुजखनक पजस्तकालय ५०८ (१.५ कठ्ठा) ४०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

७.५ ४.५ ४.५ 

४.३ सामाखजक क्लब र सजखवधाहरू १०१६ 

(३ कठ्ठा) 

४०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

७.५ ४.५ ४.५ 

४.४ खववाह स्थल र पाटी लयालेस १०१६ 

(३ कठ्ठा) 

४०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

७.५ ४.५ ४.५ 

५ आिास       

५.१  नन स्टार होटल, गेस्ट हाउस, 

लखजङ र बोखडुङ हाउस 

५०८ (१.५ कठ्ठा) ४०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

७.५ ४.५ ४.५ 

५.२ आवासीय (मध्यम र्नत्व) ३३९  

(१ कठ्ठा) 

५०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

२ १.५ १.५ 

५.३ आवास  १९२ (११.३ धजर) ६०% १९ खम (५ तल्ला) ३ २ २ 



क्र .सं .  उपिेत्र नम्सा  स्ट्यान्द्डडास ्(लमटर) 

सडक िथा भवनको 

सेटव्याक 

 भवनको लकलसम  

न्द्यूनिम ्जग्गाको 

िेत्रफि वगा ( लम.) 

भवनिे चचेने 

जग्गा (%) 

भवनको उचाइ 

(अलधकिम)  अगालड 

साईड 

/मोहडा पछालड 

िेषिकल कलेज लगायत उच्च षिक्षाको पूिााधाि युक्त व्यिषथथत िथती षिकास तथा बजाि केन्र 

५.४  र्ात्रावास  ८४६ (२.५ कठ्ठा) ४०% १५.५ खम ( ४ 

तल्ला) 

७.५ ४.५ ४.५ 

 

कैलफयि -   

• यस नोड मारु्त चल्ने राजमागुको दजबै रे्उमा ५०० खमटरसम्मको कज नै पखन खनमाुणमा 'खमखश्रत प्रयोग िेत्र' को लाखग उल्लेि गररएको भवन खनयमहरू पालना गने  । 

• नेपालको राखरिय भवन संखहता (National Building Code) मा उखल्लखित High Rise खनमाुणका सबै आवश्यकता पूरा भएमा नगरपाखलकाले यस िेत्रमा २९.५  खमटर 

(८ तल्ला) सम्मका भवनहरू खनमाुण गनु अनजमखत खदन सक्नेर्। तर, ललट जोखिम प्रवण िेत्रको उच्च जोखिम िेत्रमा परकेो िण्डमा त्यस्तो खनमाुणलाई अनजमखत खदइने 

रै्न । 

• नगरपाखलकाले जोखिमको प्रकृखत अनजसार जोखिमयजक्त िेत्रमा भवन खनमाुणका लाखग थप व्यवस्था गने । 

• यस नोड खभत्र पखहले नै भवन भएकोको िेत्रमा अवखस्थत भवन भत्काएर नया ँभवन पजनखनुमाुण गदाु न्यूनतम ललट िेत्र नपजगेमा आवासीय प्रयोग मात्र गनु खदइनेर्। तर, 

नवखनखमुत आवासीय भवन सेट ब्याक आवासीय खनयमावली बमोखजम हुने ।  

• पाखकिं ग, उपयोखगताहरू र सेवाहरूको लाखग basement को एक तहलाई अनजमखत खदन सखकन्र् । यखद सो भवनको वरीपरी basement खनमाुण नभएको िण्डमा, 

structural stability को लाखग नखजकैको भवनबाट २.५ खमटरको सेटब्याक खलइनेर्। भवनले चचेको कूल िेत्रर्ल (Total Floor area) को १/१० भाग खभत्रको न्यूनतम 

िेत्रर्लको उज्यालो तथा हावाको लाखग झ्यालहरू (opening) को व्यवस्था गनजुपदुर्, जसको कम्तीमा आधा भाग िोल्न सखकने हुनजपरु् । बीम/र्तको स्ल्याब मजखन 

न्यूनतम उचाइ २.४ खमटर (८'-०") कायम राख्ने । 

• भिनको क नै एक मोहिामा क नै झ्याल ढोका नभएको खण्िमा, सो मोहिामा  side setback आिश्यक हुने छैन ।  केनह के्षत्रहरूमा, यनद त्यहाँ अिनस्थत िा पङ्नक्त 

भिनहरूभिनहरूको योजना बनाइएको छ भने, द बै छेउमा (अको भिनहरूको छेउमा)side setback को आिश्यकता पदैन।पदैन । 



• यनद नगरपानलकाले क नै सिक खण्िमा समान front setback  पररभानषत गरेको छ भने सो के्षत्रमा भिन ननमादण गदाद सिकसगँ नमलाइएको समान फ्रन्ट सेटब्याक पालना 

गन दपने र सो सेटब्याकमा पने नननज स्िानमत्िको के्षत्र सािदजननक प्रयोगमा ल्याउन  पनेछ । 

• न्यूनतम १९२ वगु खमटर (११.३ धजर) ४ तल्ला (१५.५ खमटर) सम्मको ललट िेत्रर्ल भएको व्यखक्तगत खनजी जग्गामा पखन शजि आवासीय प्रयोग गनु अनजमखत खदइएको र् 

। यद्यखप, त्यस्ता आवासीय प्रयोगका लाखग बनेको भवनहरूलाई खवद्यालय, नखसुङ होम, व्यावसाखयक र कायाुलय प्रयोजनहरू जस्ता अन्य प्रयोगका लाखग भाडामा/प्रयोग 

गनु अनजमखत हुने रै्न। 

• यस भिनको उपननयम लागू हुन  अनघ नै क्यािस्रल नक्सामा आिासीय उपयोगको लानग उल्लेख गररएको न्यूनतम के्षत्र भन्दा सानो जग्गा प्लनटङ भयेको हकमा, न्यूनतम् 

जग्गाको के्षत्रफल र भिनले चचेने जग्गा भिन कभरजेलाई अनघल्लो ननयमान सार मान्न सनकन्छ तर, त्यस्ता अिस्थामा तीन तले अग्लो र आिासीय प्रयोगलाई मात्र 

अन मनत नदइनेछ। 

 



4=9   दोस्रो िहको लवकास केन्द्र ( Secondary Node) िालग भवन लनमााण मापदण्ड 

क्र .सं .  उपिेत्र नम्सा  स्ट्यान्द्डडास ्(लमटर) 

सडक िथा भवनको 

सेटव्याक 

 भवनको लकलसम  

न्द्यूनिम ्जग्गाको 

िेत्रफि वगा ( लम.) 

भवनिे चचेने 

जग्गा (%) 

भवनको उचाइ 

(अलधकिम)  अगालड 

साईड 

/मोहडा पछालड 

कृषि सेिा, कृषि उद्यि, कृषि बजाि केन्र- ईटौिा बजाि  

१ कृषि सेिा तथा लघु उद्योग • भवन खनमाुण र शहर खवस्तार 

कायुलाई तोखकएको खबकास 

केन्र तथा स्थानहरुमा 

खनदेखशत गनु न्यूनतम् 

िेत्रर्लको प्रावधान 

अवलम्बन गदाु अन्य ठाउँमा 

भन्दा त्यस्ता तोखकएका 

स्थानमा भवन खनमाुण गनु 

पाउने िेत्रर्ल तजलनात्मक 

रुपमा कम तोखक सहुखलयत 

प्रदान गने । साथै भवनले 

चखचुने िेत्रर्ल तजलनात्मक 

रुपमा बढी तोक्ने । 

 

• एउटै खवकास केन्रमा खनमाुण 

हुने भवनको खनखम्त चाखहने 

 

१.१ र्ामु हाउस ४०६४ (१२ 

कठ्ठा) 

१५% (पोल्िी 

र्ामुका लाखग) 

५% 

(गाईवस्तजका 

लाखग) 

८ खम ( २ तल्ला) ९.० ६.५  ५.५. 

 

१.२  दजग्ध डेयरी र्ामु २०३१७ ( ३ 

खबर्ा) 

२५%  ११.५ खम ( ३ 

तल्ला) 

७.५ ५.५ ४.५ 

१.३  र्रलेज उद्योग ६७८ ( २ कठ्ठा) ४०% 

 

८ खम ( २ तल्ला) ५.५ ३.५  ३.० 

१ कायाालय, व्यापारिक ि खुरा       

१.१  सरकारी संस्थाहरू १३५४  

(४ कठ्ठा) 

५०% १५.५ खम (१ + ४ 

+ ३.५X३ =१५.५ 

खम) (४ तल्ला) 

८ ५ ४.५ 



क्र .सं .  उपिेत्र नम्सा  स्ट्यान्द्डडास ्(लमटर) 

सडक िथा भवनको 

सेटव्याक 

 भवनको लकलसम  

न्द्यूनिम ्जग्गाको 

िेत्रफि वगा ( लम.) 

भवनिे चचेने 

जग्गा (%) 

भवनको उचाइ 

(अलधकिम)  अगालड 

साईड 

/मोहडा पछालड 

कृषि सेिा, कृषि उद्यि, कृषि बजाि केन्र- ईटौिा बजाि  

१.२ वाखणज्य र कायाुलयहरू  जग्गाको न्यूनतम् िेत्रर्ल 

जग्गासगँ जोखडएका सडकको 

राइट अर् वे (ROW) तथा 

सेटब्याक अनजसार र्रक 

तोक्ने । 

१०१६ 

(३कठ्ठा) 

४०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

८ ५ ४.५ 

१.३ सभा गहृ 

 

२०३२  

(६ कठ्ठा) 

३०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

१० ७.५ ७.५ 

१.४ सम्मेलन हल १०१६ 

(३ कठ्ठा) 

३५% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

१० ५ ४.५ 

१.५ नन स्टार होटल, गेस्ट हाउस, 

लखजङ र बोखडुङ हाउस 

५०८ (१.५ कठ्ठा) ४०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

७.५ ४.५ ४.५ 

२ थिाथ्य सेिाहरू  

२.१ प्रयोगशाला / खक्लखनक ५०८ (१.५ कठ्ठा) ६०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

६ ४.५ ३.५ 

२.२ नखसिंग होम/पोखलखक्लखनक २७०९ 

(८ कठ्ठा) 

४०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

७.५ ४.५ ४.५ 

३ िैषक्षक सथंथाहरू       

३.१ कलेजहरू ४०६३ (१२ 

कठ्ठा) 

३५% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

१० ७.५ ७.५ 



क्र .सं .  उपिेत्र नम्सा  स्ट्यान्द्डडास ्(लमटर) 

सडक िथा भवनको 

सेटव्याक 

 भवनको लकलसम  

न्द्यूनिम ्जग्गाको 

िेत्रफि वगा ( लम.) 

भवनिे चचेने 

जग्गा (%) 

भवनको उचाइ 

(अलधकिम)  अगालड 

साईड 

/मोहडा पछालड 

कृषि सेिा, कृषि उद्यि, कृषि बजाि केन्र- ईटौिा बजाि  

३.२ उच्च माध्यखमक खवद्यालय, 

आवासीय खवद्यालयहरू 

६०९५ 

(१८ कठ्ठा) 

३५% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

१० ७.५ ७.५ 

३.३ पोखलटेखक्नक र व्यावसाखयक 

ताखलम केन्र 

६०९५ 

(१८ कठ्ठा) 

४०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

१५ ७.५ ७.५ 

४ सािाजषिक उपयोषगता ि 

सेिाहरू 

      

४.१ सजरिा (प्रहरी स्टेशन) र खवपद् 

व्यवस्थापन केन्र 

४०६३ 

(१२ कठ्ठा) 

४०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

१० ७.५ ७.५ 

५ आिास       

५.१ आवासीय (मध्यम र्नत्व) ३३९  

(१ कठ्ठा) 

५०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

२ १.५ १.५ 

५.२ आवास  १९२ (११.३ धजर) ६०% १९ खम (५ तल्ला) ३ २ २ 

 

  



दोस्रो िहको लवकास केन्द्र ( Secondary Node) िालग भवन लनमााण मापदण्ड 

क्र .सं .  उपिेत्र नम्सा  स्ट्यान्द्डडास ्(लमटर) 

सडक िथा भवनको 

सेटव्याक 

 भवनको लकलसम  

न्द्यूनिम ्जग्गाको 

िेत्रफि वगा ( लम.) 

भवनिे चचेने 

जग्गा (%) 

भवनको उचाइ 

(अलधकिम)  अगालड 

साईड 

/मोहडा पछालड 

 पूवााधार युक्त व्यवलस्थि वस्िी 

लवकास केन्द्र (खपपीरा बजार 

तथा धजलाखबट बजार िेत्र)  

• भवन खनमाुण र शहर खवस्तार 

कायुलाई तोखकएको खबकास 

केन्र तथा स्थानहरुमा 

खनदेखशत गनु न्यूनतम् 

िेत्रर्लको प्रावधान 

अवलम्बन गदाु अन्य ठाउँमा 

भन्दा त्यस्ता तोखकएका 

स्थानमा भवन खनमाुण गनु 

पाउने िेत्रर्ल तजलनात्मक 

रुपमा कम तोखक सहुखलयत 

प्रदान गने । साथै भवनले 

चखचुने िेत्रर्ल तजलनात्मक 

रुपमा बढी तोक्ने । 

 

• एउटै खवकास केन्रमा खनमाुण 

हुने भवनको खनखम्त चाखहने 

जग्गाको न्यूनतम् िेत्रर्ल 

जग्गासगँ जोखडएका सडकको 

राइट अर् वे (ROW) तथा 

 

१ कायाालय, व्यापारिक ि खुरा  

१.१  सरकारी संस्थाहरू १३५४  

(४ कठ्ठा) 

५०% १५.५ खम (१ + ४ 

+ ३.५X३ =१५.५ 

खम) (४ तल्ला) 

८ ५ ४.५ 

१.२ वाखणज्य र कायाुलयहरू  १०१६ 

(३कठ्ठा) 

४०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

८ ५ ४.५ 

१.३ सभा गहृ 

 

२०३२  

(६ कठ्ठा) 

३०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

१० ७.५ ७.५ 

१.४ सम्मेलन हल १०१६ 

(३ कठ्ठा) 

३५% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

१० ५ ४.५ 

१.५ नन स्टार होटल, गेस्ट हाउस, 

लखजङ र बोखडुङ हाउस 

५०८ (१.५ कठ्ठा) ४०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

७.५ ४.५ ४.५ 

२ थिाथ्य सेिाहरू  



क्र .सं .  उपिेत्र नम्सा  स्ट्यान्द्डडास ्(लमटर) 

सडक िथा भवनको 

सेटव्याक 

 भवनको लकलसम  

न्द्यूनिम ्जग्गाको 

िेत्रफि वगा ( लम.) 

भवनिे चचेने 

जग्गा (%) 

भवनको उचाइ 

(अलधकिम)  अगालड 

साईड 

/मोहडा पछालड 

२.१ प्रयोगशाला / खक्लखनक सेटब्याक अनजसार र्रक 

तोक्ने । 

५०८ (१.५ कठ्ठा) ६०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

६ ४.५ ३.५ 

२.२ बाल हेरचाह केन्र/प्रसूखत 

अस्पताल 

१०१६ 

(३ कठ्ठा) 

५०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

७.५ ४.५ ४.५ 

२.३ नखसिंग होम/पोखलखक्लखनक २७०९ 

(८ कठ्ठा) 

४०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

७.५ ४.५ ४.५ 

२.४ अस्पताल (५० बेड सम्म) ४०६३ 

(१२ कठ्ठा) 

४०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

१० ५ ४.५ 

२.५ अस्पताल (५०-२०० बेड) २५,०५८ 

(३.७ खबर्ा) 

३५% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

१५ ७.५ ७.५ 

३ िैषक्षक सथंथाहरू       

३.१ कलेजहरू ४०६३ (१२ 

कठ्ठा) 

३५% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

१० ७.५ ७.५ 

३.२ उच्च माध्यखमक खवद्यालय, 

आवासीय खवद्यालयहरू 

६०९५ 

(१८ कठ्ठा) 

३५% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

१० ७.५ ७.५ 

३.३ पोखलटेखक्नक र व्यावसाखयक 

ताखलम केन्र 

६०९५ 

(१८ कठ्ठा) 

४०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

१५ ७.५ ७.५ 



क्र .सं .  उपिेत्र नम्सा  स्ट्यान्द्डडास ्(लमटर) 

सडक िथा भवनको 

सेटव्याक 

 भवनको लकलसम  

न्द्यूनिम ्जग्गाको 

िेत्रफि वगा ( लम.) 

भवनिे चचेने 

जग्गा (%) 

भवनको उचाइ 

(अलधकिम)  अगालड 

साईड 

/मोहडा पछालड 

४ सािाजषिक उपयोषगता ि 

सेिाहरू 

      

४.१ सजरिा (प्रहरी स्टेशन) र खवपद् 

व्यवस्थापन केन्र 

४०६३ 

(१२ कठ्ठा) 

४०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

१० ७.५ ७.५ 

४.२ सावुजखनक पजस्तकालय ५०८ (१.५ कठ्ठा) ४०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

७.५ ४.५ ४.५ 

४.३ सामाखजक क्लब र सजखवधाहरू १०१६ 

(३ कठ्ठा) 

४०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

७.५ ४.५ ४.५ 

४.४ खववाह स्थल र पाटी लयालेस १०१६ 

(३ कठ्ठा) 

४०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

७.५ ४.५ ४.५ 

५ आिास       

५.१  नन स्टार होटल, गेस्ट हाउस, 

लखजङ र बोखडुङ हाउस 

५०८ (१.५ कठ्ठा) ४०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

७.५ ४.५ ४.५ 

५.२ आवासीय (मध्यम र्नत्व) ३३९  

(१ कठ्ठा) 

५०% १५.५ खम (४ 

तल्ला) 

२ १.५ १.५ 

५.३ आवास  १९२ (११.३ धजर) ६०% १९ खम (५ तल्ला) ३ २ २ 

 



कैलफयि -   

क. भिनको उचाइ म ख्य सिकबाट नभई कम्तीमा एउटा बस्ने कोठा (िा एउटा खािी) भएको तल्लो तहबाट माननन्छ।  

• नेपालको रानररय भिन संनहता (National Building Code) मा उनल्लनखत High Rise ननमादणका सबै आिश्यकता पूरा भएमा नगरपानलकाल ेयस के्षत्रमा २९.५  नमटर 

(८ तल्ला) सम्मका भिनहरू ननमादण गनद अन मनत नदन सक्नेछ। तर, प्लट जोनखम प्रिण के्षत्रको उच्च जोनखम के्षत्रमा परकेो खण्िमा त्यस्तो ननमादणलाई अन मनत नदइने 

छैन । 

• नगरपानलकाले जोनखमको प्रकृनत अन सार जोनखमय क्त के्षत्रमा भिन ननमादणका लानग थप व्यिस्था गनद सक्नेछ। 

• यस नोि नभत्र पनहल ेनै भिन भएकोको के्षत्रमा अिनस्थत भिन भत्काएर नयाँ भिन प नननदमादण गदाद न्यूनतम प्लट के्षत्र नप गेमा आिासीय प्रयोग मात्र गनद नदइनेछ। 

• (ग) यो के्षत्र ‘नमनश्रत प्रयोग’ के्षत्र भएकाले ‘प्राथनमक तहमा’ मा उनल्लनखत प्रािधान अन सार निनभन्न प्रकारको भिन ननमादणलाई अन मनत नदनेछ। यद्यनप, यस्तो ननमादणले 

बानसन्दाहरूलाई बाधा प र् याउने छैन र पूिादधार क्षमतामा उल्टो असर गन द हुदँैन। प्राथनमक तहका अन्य प्रािधानहरू लागू भए तापनन, भिनको अनधकतम उचाइ यस तह 

अन सार हुनेछ। 

• यस के्षत्रमा िधशाला, काठ नमल, इटँा ढ ङ्गा कारखाना, पोल्री फमद, फामद हाउस लगायतका िातािरणीय तथा स्िास््यमा जोनखम गने भिन ननमादण गनद अन मनत नदइने 

छैन। 

• उच्च जोनखमय क्त के्षत्रमा, साइट अिस्था अन सार अनतररक्त प्रािधान राख्द ै२ तल्लासम्मको आिासीय र ख िा पसलहरू मात्र ननमादण गनद अन मनत नदइनेछ। यद्यनप, जोनखम 

पररमाजदन पनछ (जस्तै बाढी के्षत्र), अन्य भिनहरू पनन यस के्षत्रमा लागू हुने प्रािधानहरू अन सार ननमादण गनद अन मनत नदनेछन्। 

• नगरपानलकाले जोनखमको प्रकृनत अन सार जोनखमय क्त के्षत्रमा भिन ननमादणका लानग थप व्यिस्था गनद सक्नेछ। 

• यस नोि नभत्र पनहल ेनै भिन भएकोको के्षत्रमा अिनस्थत भिन भत्काएर नयाँ भिन प नननदमादण गदाद न्यूनतम प्लट के्षत्र नप गेमा आिासीय प्रयोग मात्र गनद नदइनेछ। 

• पानकिं ग, उपयोनगताहरू र सेिाहरूको लानग basement को एक तहलाई अन मनत नदन सनकन्छ । यनद सो भिनको िरीपरी basement ननमादण नभएको खण्िमा, 

संरचनात्मक नस्थरता (structural stability) को लानग ननजकैको भिनबाट २.५ नमटरको सेटब्याक नलइनेछ। भिनले चचेको क ल के्षत्रफल (Total Floor area) को 

१/१० भाग नभत्रको न्यूनतम के्षत्रफलको उज्यालो तथा हािाको लानग झ्यालहरू (opening) को व्यिस्था गन दपददछ, जसको कम्तीमा आधा भाग खोल्न सनकने हुन पछद  । 

बीम/छतको स्ल्याब म नन न्यूनतम उचाइ २.४ नमटर (८'-०") कायम रानखनेछ । 

• भिनको क नै एक मोहिामा क नै झ्याल ढोका नभएको खण्िमा, सो मोहिामा side setback आिश्यक हुने छैन । केनह के्षत्रहरूमा, यनद त्यहा ँअिनस्थत िा पङ्नक्त भिनहरू 

योजना बनाइएको छ भने, द बै छेउमा (अको भिनहरूको छेउमा)side setback को आिश्यकता पदैन। 



• यनद नगरपानलकाले क नै सिक खण्िमा समान front setback  पररभानषत गरेको छ भने सो के्षत्रमा भिन ननमादण गदाद सिकसगँ नमलाइएको समान फ्रन्ट सेटब्याक पालना 

गन दपने र सो सेटब्याकमा पने नननज स्िानमत्िको के्षत्र सािदजननक प्रयोगमा ल्याउन  पनेछ । 

• यनद नगरपानलकाले क नै सिक खण्िमा समान front setback  पररभानषत गरेको छ भने सो के्षत्रमा भिन ननमादण गदाद सिकसगँ नमलाइएको समान फ्रन्ट सेटब्याक पालना 

गन दपने र सो सेटब्याकमा पने नननज स्िानमत्िको के्षत्र सािदजननक प्रयोगमा ल्याउन  पनेछ । 

• न्यूनतम १९२ िगद नमटर (११.३ ध र) ५ तलातल्ला (१९ नमटर) सम्मको प्लट के्षत्रफल भएको व्यनक्तगत ननजी जग्गामा पनन श द्ध आिासीय प्रयोग गनद अन मनत नदइएको 

छ। यद्यनप, त्यस्ता आिासीय प्रयोगका लानग बनेको भिनहरूलाई निद्यालय, ननसदङ होम, व्यािसानयक र कायादलय प्रयोजनहरू जस्ता अन्य प्रयोगका लानग भािामा/प्रयोग 

गनद अन मनत हुने छैन। 

• यस भिनको उपननयम लागू हुन  अनघ नै क्यािस्रल नक्सामा आिासीय उपयोगको लानग उल्लेख गररएको न्यूनतम के्षत्र भन्दा सानो जग्गा प्लनटङ भयेको हकमा, न्यूनतम् 

जग्गाको के्षत्रफल र भिनले चचेने जग्गा भिन कभरजेलाई अनघल्लो ननयमान सार मान्न सनकन्छ तर, त्यस्ता अिस्थामा तीन तले अग्लो र आिासीय प्रयोगलाई मात्र 

अन मनत नदइनेछ। 

 

 

  



4=10  िसे्रो िहको लवकास केन्द्र (Tertiary Node) िालग भवन लनमााण मापदण्ड 

4=10=1  कृखष सेवा गाउँ , वडा २, दौििपुर 

क्र .सं .  उपिेत्र नम्सा  स्ट्यान्द्डडास ्(लमटर) 

सडक िथा भवनको 

सेटव्याक 

 भवनको लकलसम  

न्द्यूनिम ्जग्गाको 

िेत्रफि वगा ( लम.) 

भवनिे चचेने 

जग्गा (%) 

भवनको उचाइ 

(अलधकिम)  अगालड 

साईड 

/मोहडा पछालड 

 कृलष सेवा गााँउ , वडा २, दौििपुर 

१ ििा थतिीय सेिा ि बजाि 

केन्र 

• भवन खनमाुण र शहर खवस्तार 

कायुलाई तोखकएको खबकास 

केन्र तथा स्थानहरुमा 

खनदेखशत गनु न्यूनतम् 

िेत्रर्लको प्रावधान 

अवलम्बन गदाु अन्य ठाउँमा 

भन्दा त्यस्ता तोखकएका 

स्थानमा भवन खनमाुण गनु 

पाउने िेत्रर्ल तजलनात्मक 

रुपमा कम तोखक सहुखलयत 

प्रदान गने । साथै भवनले 

चखचुने िेत्रर्ल तजलनात्मक 

रुपमा बढी तोक्ने । 

 

 

१.१  कायाुलय (वडा तह) ३३९ 

(१ कठ्ठा) 

४०% १२ खम (१ + ४ + 

२X३.५)  

(३ तल्ला) 

३.५ २.० २.० 

१.२ स्थानीय िजरा पसलहरू २५४ 

(१५ धूर) 

५०% १२ खम (३ तल्ला) २.० १..५ १.५ 

१.३ स्वास््य केन्र ६७८ 

(२ कठ्ठा) 

४०% १२ खम (३ तल्ला) ४ २.५ २.५ 

१.४ खदवा हेरचाह केन्र  ५०८  

(१.५कठ्ठा) 

४०% १२ खम (३ तल्ला) ४ २.५ २.५ 

१.५ प्राथखमक खवद्यालय केन्रमा २०३१ 

(६ कठ्ठा) 

३५% ८.५ खम (२ तल्ला) ७ ४ ७ 



क्र .सं .  उपिेत्र नम्सा  स्ट्यान्द्डडास ्(लमटर) 

सडक िथा भवनको 

सेटव्याक 

 भवनको लकलसम  

न्द्यूनिम ्जग्गाको 

िेत्रफि वगा ( लम.) 

भवनिे चचेने 

जग्गा (%) 

भवनको उचाइ 

(अलधकिम)  अगालड 

साईड 

/मोहडा पछालड 

 कृलष सेवा गााँउ , वडा २, दौििपुर 

१.६ खशशज खवद्यालय • एउटै खवकास केन्रमा खनमाुण 

हुने भवनको खनखम्त चाखहने 

जग्गाको न्यूनतम् िेत्रर्ल 

जग्गासगँ जोखडएका सडकको 

राइट अर् वे (ROW) तथा 

सेटब्याक अनजसार र्रक 

तोक्ने । 

१०१६ (३ कठ्ठा) ३५% ८.५ खम (२ तल्ला) ५ ३.५ ३.५ 

१.७  होम स्टे ३३८.६३ 

(१ कठ्ठा) 

५०% १२ खम (३ तल्ला) ३ २ २ 

१.८ आवास १९२ (११.३ धजर) ६०% १९ खम (५ तल्ला) ३ २ २ 

२ कृषि तथा घिलुे उद्योग 

सम्बषन्ध  

      

२.१  र्ामु हाउस ४०६४  

(१२ कठ्ठा) 

१५% (पोल्िी 

र्ामु को लाखग) 

५% 

(गाईवस्तजको 

लाखग) 

९.५ खम (२ तल्ला) ९.० ६.५ ५.५ 

२.२ डेरी र्ामु २०३१२  

(६ कठ्ठा) 

२५% ९.५ खम (२ तल्ला) ७.५ ५.५ ४.५ 

२.३ र्रलेज उद्योग ६७८    )२  कठ्ठा( ४०% 

 

८ खम   )२  तल्ला( ५ .५  ३ .५  ३ .०  

२.४ चामल खमल  २०३१२ (६ 

कठ्ठा) 

३५% ९.५ खम (२ तल्ला) १५ ७.५ ७.५ 



क्र .सं .  उपिेत्र नम्सा  स्ट्यान्द्डडास ्(लमटर) 

सडक िथा भवनको 

सेटव्याक 

 भवनको लकलसम  

न्द्यूनिम ्जग्गाको 

िेत्रफि वगा ( लम.) 

भवनिे चचेने 

जग्गा (%) 

भवनको उचाइ 

(अलधकिम)  अगालड 

साईड 

/मोहडा पछालड 

 कृलष सेवा गााँउ , वडा २, दौििपुर 

२.५ Cold Storage    २०३२ (६ कठ्ठा) ३५% ९.५ खम (२ तल्ला) १५ ७.५ ७.५ 

 

कैलफयि -   

•  नगरपाखलकाले जोखिमको प्रकृखत अनजसार जोखिमयजक्त िेत्रमा भवन खनमाुणका लाखग थप व्यवस्था गनु सक्नेर् ।  

•  भवनको कज नै एक मोहडामा कज नै झ्याल/ ढोका नभएको िण्डमा, सो मोहडामा  side setback आवश्यक हुने रै्न ।  केखह िेत्रहरूमा, यखद त्यहा ँअवखस्थत वा पङ्खक्त 

भवनहरू योजना बनाइएको र् भने, दजबै रे्उमा (Side Setback) को आवश्यकता पदैन ।  

• आिश्यक परेमा नगरपानलकाल ेयस तृतीय तहमा उल्लेनखत बाहेक उच्च स्तरको स्िास््य र नशक्षा स निधाका साथै अन्य सेिाहरू उपलब्ध गराउन सक्नेछ। यद्यनप, यस्तो 

ननमादणले बानसन्दाहरूलाई बाधा प र् याउने छैन र पूिादधार क्षमतामा उल्टो असर गन द हुदँैन। अन्य प्रािधानहरू उच्च स्तरको स निधा अन सार हुनेछन् तर अनधकतम भिन 

उचाइ यस के्षत्रको प्रािधान अन सार हुनेछ। 

• यस भिनको उपननयम लागू हुन  अनघ नै क्यािस्रल नक्सामा आिासीय उपयोगको लानग उल्लेख गररएको न्यूनतम के्षत्र भन्दा सानो जग्गा प्लनटङ भयेको हकमा, न्यूनतम् 

जग्गाको के्षत्रफल र भिनले चचेने जग्गा भिन कभरजेलाई अनघल्लो ननयमान सार मान्न सनकन्छ तर, त्यस्ता अिस्थामा तीन तले अग्लो र आिासीय प्रयोगलाई मात्र 

अन मनत नदइनेछ। 



4=10=2  आवासीय िेत्र, िेस्रो िह लवकास केन्द्र 

क्र .सं .  उपिेत्र नम्सा  स्ट्यान्द्डडास ्(लमटर) 

सडक िथा भवनको 

सेटव्याक 

 भवनको लकलसम  

न्द्यूनिम ्जग्गाको 

िेत्रफि वगा ( लम.) 

भवनिे चचेने 

जग्गा (%) 

भवनको उचाइ 

(अलधकिम)  अगालड 

साईड 

/मोहडा पछालड 

 आवासीय िेत्र 

• सानो सुिेि, ििाकटे, परगेााँउ, गोथीकाडा, वडा नं १० 

• परगेााँउ आवासीय िेत्र, वडा नं १५ 

• गोथीकाडा आवासीय िेत्र, वडा नं १४ 

• ििाकटे आवासीय िेत्र, वडा नं १६ 

१ ििा थतिीय सेिा ि बजाि 

केन्र 

• भवन खनमाुण र शहर खवस्तार 

कायुलाई तोखकएको खबकास 

केन्र तथा स्थानहरुमा 

खनदेखशत गनु न्यूनतम् 

िेत्रर्लको प्रावधान 

अवलम्बन गदाु अन्य ठाउँमा 

भन्दा त्यस्ता तोखकएका 

स्थानमा भवन खनमाुण गनु 

पाउने िेत्रर्ल तजलनात्मक 

रुपमा कम तोखक सहुखलयत 

प्रदान गने । साथै भवनले 

 

१.१  कायाुलय (वडा तह) ३३९ 

(१ कठ्ठा) 

४०% १२ खम  (१ + ४ + 

२X३.५)  

(३ तल्ला) 

३.५ २.० २.० 

१.२ स्थानीय िजरा पसलहरू २५४ 

(१५ धूर) 

५०% १२ खम (३ तल्ला) २.० १..५ १.५ 

१.३ स्वास््य केन्र ६७८ 

(२ कठ्ठा) 

४०% १२ खम (३ तल्ला) ४ २.५ २.५ 

१.४ खदवा हेरचाह केन्र  ५०८  ४०% १२ खम (३ तल्ला) ४ २.५ २.५ 



क्र .सं .  उपिेत्र नम्सा  स्ट्यान्द्डडास ्(लमटर) 

सडक िथा भवनको 

सेटव्याक 

 भवनको लकलसम  

न्द्यूनिम ्जग्गाको 

िेत्रफि वगा ( लम.) 

भवनिे चचेने 

जग्गा (%) 

भवनको उचाइ 

(अलधकिम)  अगालड 

साईड 

/मोहडा पछालड 

चखचुने िेत्रर्ल तजलनात्मक 

रुपमा बढी तोक्ने । 

 

• एउटै खवकास केन्रमा खनमाुण 

हुने भवनको खनखम्त चाखहने 

जग्गाको न्यूनतम् िेत्रर्ल 

जग्गासगँ जोखडएका सडकको 

राइट अर् वे (ROW) तथा 

सेटब्याक अनजसार र्रक 

तोक्ने । 

(१.५कठ्ठा) 

१.५ प्राथखमक खवद्यालय केन्रमा २०३१ 

(६ कठ्ठा) 

३५% ८.५ खम (२ तल्ला) ७ ४ ७ 

१.६ खशशज खवद्यालय १०१६ (३ कठ्ठा) ३५% ८.५ खम (२ तल्ला) ५ ३.५ ३.५ 

१.७  होम स्टे ३३८.६३ 

(१ कठ्ठा) 

५०% १२ खम (३ तल्ला) ३ २ २ 

१.८ आवास  १९२ (११.३ धजर) ६०% १९ खम (५ तल्ला) ३ २ २ 

 

कैलफयि -   

• नगरपाखलकाले जोखिमको प्रकृखत अनजसार जोखिमयजक्त िेत्रमा भवन खनमाुणका लाखग थप व्यवस्था गनु सक्नेर् । 

• भवनको कज नै एक मोहडामा कज नै झ्याल/ ढोका नभएको िण्डमा, सो मोहडामा  side setback आवश्यक हुने रै्न ।  केखह िेत्रहरूमा, यखद त्यहा ँअवखस्थत वा पङ्खक्त 

भवनहरू योजना बनाइएको र् भने, दजबै रे्उमा (अको भवनहरूको रे्उमा) को आवश्यकता पदैन । 



• आिश्यक परेमा नगरपानलकाल ेयस तृतीय तहमा उल्लेनखत बाहेक उच्च स्तरको स्िास््य र नशक्षा स निधाका साथै अन्य सेिाहरू उपलब्ध गराउन सक्नेछ। यद्यनप, यस्तो 

ननमादणले बानसन्दाहरूलाई बाधा प र् याउने छैन र पूिादधार क्षमतामा उल्टो असर गन द हुदँैन। अन्य प्रािधानहरू उच्च स्तरको स निधा अन सार हुनेछन् तर अनधकतम भिन 

उचाइ यस के्षत्रको प्रािधान अन सार हुनेछ ।  

• यस भिनको उपननयम लागू हुन  अनघ नै क्यािस्रल नक्सामा आिासीय उपयोगको लानग उल्लेख गररएको न्यूनतम के्षत्र भन्दा सानो जग्गा प्लनटङ भयेको हकमा, न्यूनतम् 

जग्गाको के्षत्रफल र भिनले चचेने जग्गा भिन कभरजेलाई अनघल्लो ननयमान सार मान्न सनकन्छ तर, त्यस्ता अिस्थामा तीन तले अग्लो र आिासीय प्रयोगलाई मात्र 

अन मनत नदइनेछ। 

 

 



4=10=3  करिेोिा घरिुे िथा साना उद्योग लवकास केन्द्र , वडा नं १३ 

क्र .सं .  उपिेत्र नम्सा  स्ट्यान्द्डडास ्(लमटर) 

सडक िथा भवनको 

सेटव्याक 

 भवनको लकलसम  

न्द्यूनिम ्

जग्गाको 

िेत्रफि वगा ( 

लम.) 

भवनिे चचेने 

जग्गा (%) 

भवनको उचाइ 

(अलधकिम)  अगालड 

साईड 

/मोहडा पछालड 

 घरिुे िथा साना उद्योग लवकास केन्द्र 

१ ििा थतिीय सेिा ि बजाि 

केन्र 

• भवन खनमाुण र शहर खवस्तार 

कायुलाई तोखकएको खबकास 

केन्र तथा स्थानहरुमा 

खनदेखशत गनु न्यूनतम् 

िेत्रर्लको प्रावधान 

अवलम्बन गदाु अन्य ठाउँमा 

भन्दा त्यस्ता तोखकएका 

स्थानमा भवन खनमाुण गनु 

पाउने िेत्रर्ल तजलनात्मक 

रुपमा कम तोखक सहुखलयत 

प्रदान गने । साथै भवनले 

चखचुने िेत्रर्ल तजलनात्मक 

रुपमा बढी तोक्ने । 

 

 

१.१  कायाुलय (वडा तह) ३३९ 

(१ कठ्ठा) 

४०% १२ खम (१ + ४ + 

२X३.५)  

(३ तल्ला) 

३.५ २.० २.० 

१.२ स्थानीय िजरा पसलहरू २५४ 

(१५ धूर) 

५०% १२ खम (३ 

तल्ला) 

२.० १..५ १.५ 

१.३ स्वास््य केन्र ६७८ 

(२ कठ्ठा) 

४०% १२ खम (३ 

तल्ला) 

४ २.५ २.५ 

१.४ खदवा हेरचाह केन्र  ५०८  

(१.५कठ्ठा) 

४०% १२ खम (३ 

तल्ला) 

४ २.५ २.५ 

१.५ प्राथखमक खवद्यालय केन्रमा २०३१ 

(६ कठ्ठा) 

३५% ८.५ खम (२ 

तल्ला) 

७ ४ ७ 



क्र .सं .  उपिेत्र नम्सा  स्ट्यान्द्डडास ्(लमटर) 

सडक िथा भवनको 

सेटव्याक 

 भवनको लकलसम  

न्द्यूनिम ्

जग्गाको 

िेत्रफि वगा ( 

लम.) 

भवनिे चचेने 

जग्गा (%) 

भवनको उचाइ 

(अलधकिम)  अगालड 

साईड 

/मोहडा पछालड 

 घरिुे िथा साना उद्योग लवकास केन्द्र 

१.६ खशशज खवद्यालय • एउटै खवकास केन्रमा खनमाुण 

हुने भवनको खनखम्त चाखहने 

जग्गाको न्यूनतम् िेत्रर्ल 

जग्गासगँ जोखडएका सडकको 

राइट अर् वे (ROW) तथा 

सेटब्याक अनजसार र्रक 

तोक्ने । 

१०१६ (३ 

कठ्ठा) 

३५% ८.५ खम (२ 

तल्ला) 

५ ३.५ ३.५ 

१.७  होम स्टे ३३८.६३ 

(१ कठ्ठा) 

५०% १२ खम (३ 

तल्ला) 

३ २ २ 

२ कृषि तथा घिलुे उद्योग 

सम्बषन्ध  

      

२.१  र्ामु हाउस ४०६४  

(१२ कठ्ठा) 

१५% (पोल्िी र्ामु 

को लागी) 

५% (गाईवस्तजको 

लाखग) 

९.५ खम (२ 

तल्ला) 

९.० ६.५ ५.५ 

२.२ डेरी र्ामु २०३१२  

(६ कठ्ठा) 

२५% ९.५ खम (२ 

तल्ला) 

७.५ ५.५ ४.५ 

२.३ र्रलेज उद्योग ६७८    )२  

कठ्ठा( 

४०% 

 

८ खम (२ तल्ला) . ५ ५ ३.५ ३.० 



क्र .सं .  उपिेत्र नम्सा  स्ट्यान्द्डडास ्(लमटर) 

सडक िथा भवनको 

सेटव्याक 

 भवनको लकलसम  

न्द्यूनिम ्

जग्गाको 

िेत्रफि वगा ( 

लम.) 

भवनिे चचेने 

जग्गा (%) 

भवनको उचाइ 

(अलधकिम)  अगालड 

साईड 

/मोहडा पछालड 

 घरिुे िथा साना उद्योग लवकास केन्द्र 

२.४ चामल खमल  २०३१२ (६ 

कठ्ठा) 

३५% ९.५ खम (२ 

तल्ला) 

१५ ७.५ ७.५ 

२.५ Cold Storage   २०३२ (६ 

कठ्ठा) 

३५% ९.५ खम (२ 

तल्ला) 

१५ ७.५ ७.५ 

 

कैलफयि -   

•  नगरपानलकाल ेजोनखमको प्रकृनत अन सार जोनखमय क्त के्षत्रमा भिन ननमादणका लानग थप व्यिस्था गनद सक्नेछ ।  

• मानथ उल्लेनखत उपधाराहरुका अनतररक्त यातायात निभागको उद्योग तथा कायदशाला निननयम २०७१ लाई पनन उल्लेख गररनेछ। 

• नेपाल इन्िनस्रयल नलनमटेिको औद्योनगक व्यिस्थापन नलनमटेि ननयमहरू पनन उल्लेख गररनेछ। 



 
प्रस्ताखवत भौखतक योजना उप-िेत्रहरूको नक्शा    



बहु- प्रकोप जोखिम िेत्र िेत्रहरूमा भवन खनमाुण व्यवस्था :  

 

प्रकोप 

िेत्र 

अनुमलि लदइएको र समान 

प्रकारका भवन  

अनुमलि छैन भवन प्रकार 

 

कैलफयि 

 

उच्च 

जोखिम 

िेत्र 

 

साइट अवस्था अनजसार 

अखतररक्त प्रावधान राख्दै २ 

तल्लासम्मको आवासीय र 

िजरा पसलहरू मात्र खनमाुण 

गनु अनजमखत खदइनेर्। 

सबै प्रकारका भवनहरू खवशेष गरर 

सामूखहक जमर्ट हुने ठाउहँरू जस्तै 

खशिा र स्वास््य सजखवधाहरू, सभा 

भवनहरू, धाखमुक संरचना र 

प्राथखमक, माध्यखमक र तृतीयक 

तहहरुमा उल्लेि गररएका अन्य 

समान प्रकारका भवनहरू। 

डजबान िेत्र जस्ता केही 

प्रकोपहरूको पररमाजुन 

पखर्, अन्य भवन 

खनमाुणलाई अनजमखत 

खदइनेर्। 

 

अवखस्थत भवनहरूको 

प्रबलीकरण। 

 

अवखस्थत भवनहरूमा तल्ला थलने र 

तेसो रूपमा भवनहरूको खवस्तार। 

 

खशिा र स्वास््य सजखवधाका 

साथै भीडभाड हुने भवनहरू 

जस्ता महत्वपूणु सजखवधाहरू 

सजरखित स्थानमा साररनेर्। 

मध्यम 

जोखिम 

िेत्र 

 

प्राथखमक, माध्यखमक र 

ततृीयक तहहरुमा उल्लेि 

गररएका सबै प्रकारका 

भवनहरू (र समान 

गखतखवखधहरू) लाई अनजमखत 

खदइएको र्। 

वातावरणीय र स्वास््य हाखनकारक 

जस्ता गखतखवखधहरू जस्तै इँटा, 

खसमेन्ट र ढज ङ्गा कारिाना, 

जनावरको हड्डी कारिाना, 

वधशाला, काठ खमल, कज िजरा र्ामु, र 

अन्य समान प्रकारका भवनहरू।  

नगरपाखलकाले प्रत्येक 

भूखमको अवस्था र 

जोखिमको प्रकारको 

आधारमा अखतररक्त 

प्रावधानहरू थलन सक्र्। 

 

 

कम 

जोखिम 

िेत्र 

 

प्राथखमक, माध्यखमक र 

ततृीयक तहहरुमा उल्लेि 

गररएका सबै प्रकारका 

भवनहरू (र समान 

गखतखवखधहरू) लाई अनजमखत 

खदइएको र्। 

वातावरणीय र स्वास््य हाखनकारक 

जस्ता गखतखवखधहरू जस्तै इँटा, 

खसमेन्ट र ढज ङ्गा कारिाना, 

जनावरको हड्डी कारिाना, 

वधशाला, काठ खमल, कज िजरा र्ामु, र 

अन्य समान प्रकारका भवनहरू। 

नगरपाखलकाले प्रत्येक 

भूखमको अवस्था र 

जोखिमको प्रकारको 

आधारमा अखतररक्त 

प्रावधानहरू थलन सक्र्। 

 



4=11  भवन लनमााणको िालग अन्द्य प्राबधान 

4=11=1  हररि छि  

शहरी के्षत्रमा Urban Heat Island Effect उत्पन्न भइरहेको बेला हररत छतले धेरै हदसम्म राहत नदन सक्छ । 

हररत छतको सामान्य अथद घरको छतमा िनस्पनतको हररयाली निकास गन द हो । हररत छत प्रणालीका लानग 

उच्चस्तरको Waterproofing तह, जल ननकासको व्यिस्था, छान्ने प्रणाली र हल का खालका िनस्पनतको 

आिश्यकता हुन्छ । आिासीय घरमा मात्रै नभएर ठूला व्यिसानयक संरचनामा हररत छत बनाउन प्रोत्साहन नदने । 

4=11=2  सेलटटक ट्याङ 

• सेखलटक ट्याङ नभएको र्डेरीमा नगरपाखलकाले  भवन खनमाुण अनजमखत पत्र वा कज नै सेवा उपलब्ध गराउने 

रै्न 

• सेखलटक ट्याङको न्यूनतम िमता ४ क्यजखबक खम. हुनज परु् 

• र्र धखनले सेखलटक ट्याङ र िानेपानीको ट्याङको र्जट्टार्जटै्ट नक्सा स्वीकृखत गराउनज पने र नगरपाखलकाले 

तदनजरुप अनजगमन गरर खनमाुण अनजमखत प्रदान गने  

4=11=3  जैलवक फोहोर व्यवस्थापन 

• जैखवक र्ोहोरलाई र्र खभत्रै व्यवखस्थत गने 

• नगरपाखलकाले जैखवक बाहेकको र्ोहोर मात्र संकलन गने 

4=11=4   वषाािको पानी सकंिन 

• सबै भवनमा वषाुतको पानी संकलन प्रणालीलाई अखनवायु रुपमा जडान गनद प्रोत्साहन नदने 

• हरके भवनले कम्तीमा २००० खल को ट्याङकी वा १ क्यजखबक खम को एउटा ररचाजु खपट वा दजवै बनाउन 

• नगरपाखलकाले भवन खनमाुण अनजमखत शजल्कमा र्जट वा जडान पखर् खर्ताु खदएर वा अरु कज नै खहसाबले 

प्रोत्साहन खदने  

4=11=5  सौया उजााको प्रयोग  

• नगरपाखलकाले भवन खनमाुण अनजमखत शजल्कमा र्जट खदएर वा जडान पखर् खर्ताु खदएर वा अरु कज नै 

खबकल्पद्वारा प्रोत्साहन खदने 

4=11=6  सवेंदनशीि भवन लडजाईन (Passive Building Design) 

• र्रधखनले भवन खनमाुण अनजमखत पत्र खलन अगाडी  नै भवन खडजाइन गदाु प्रकृखत संवेदनशील बनाउन 

पयाुप्त ध्यान पजयाुएको हुनज पनेर्, जस्तै भवनको (लेआउट, भवन खनमाुण सामाग्रीको प्रयोग, झ्याल र 



भेखन्टलेशनको खडजाइन) आखद । नगरपानलकाले यस्ता प्राबधान सनहत निजाईन गररएका भिनलाई 

प्रोत्साहन नदने 

4=11=7  सीमा पिााि 

• प्रकारका सडकहरु (माखनस खहड्ँने गल्ली बाटो लगायत मोटर चल्ने बाटो) को रे्उमा ईटा, ढजङ्गा, 

कंङ्खक्रट, ब्लक आखदमा खसमेन्ट मसला प्रयोग गरर पिाुल खनमाुण स्वीकृखत प्रदान गदाु अखधकतम बढीमा 

१.२ खमटर अग्लो गारो र सो भन्दा माखथको हकमा बढीमा ०.६ खमटर अग्लो जाली खभत्र देखिने गरर खनमाुण 

गने स्वीकृखत प्रदान गने 

• गारो माखथ ०.६ खमटर भन्दा अग्लो जाली रािी खनमाुण स्वीकृखत खलन चाहनेले सम्पूणु पिाुलको 

structural design समेत खनवेदन साथ पेश गरर स्वीकृत गराएर मात्र खनमाुण गनजु  गनद नदने 

• सरकारी तथा कूटनीनतक ननकायले स रक्षाको कारण १.२ नमटर भन्दा अग्लो गारोको पखादल लगाउन  पने 

भएमा गहृ मन्त्रालयको नसफाररस सनहत सोको क्तचगअतगचब न म्भकरनलstructural design समेत 

ननिेदन साथ पेश गरीगरर पखादल ननमादण गने स्िीकृनत नलन  पददछनदने 

4=11=8  बरण्डा को िालग प्राबधान 

 

 

 

क. सबै प्रकारका भवनहरूको 

लाखग ररसेस गररएको 

बरण्डा 

ि. सबै प्रकारका भवनहरूमा 

बाखहर रहेको बरण्डा 

ग. बरण्डा माखथ र्र र कोठा 

खवस्तारको चौडाइमा 

प्रिेपण - अनजमखत रै्न 

Note: 

क. खवखभन्न नोडहरूमा भएका सबै प्रकारका भवनहरूमा १.५ खमटरको न्यूनतम चौडाइ भएको बाल्कनीलाई 

अनजमखत खदइएको र्। 

ख. बाल्कनी प्रके्षपणहरू निशेष गरीगरर आिासीय प्रयोगका लानग दोस्रो तलाबाटतल्लाबाट झ्यालहरूको 

अगानि १ नमटरसम्म अन मनत नदइन्छ, तर भिनको अगानिको भागमा होइन।होइन । 

ग. भिनको अगानि र छेउमा ननरन्तर बरण्िा प्रके्षपण गनद अन मनत छैन।छैन । साथै, बरण्िा के्षत्र कभर गने 

कोठा निस्तार गनद अन मनत छैन।छैन । 

 



4=11=9  जग्गा उपयोग प्रलिशि (Ground Coverage Percentage) 

• माखथ उल्लेखित उपिेत्रमा आवासीय भवन वा खमखश्रत आवासीय भवन खनमाुण गनु २०७२ चैत्र २६ गते 

अखर् नै खकत्ताकाट भइसकेको ८० वगुखमटर सम्मको िेत्रर्ल भएको र्डेरीमा ९० प्रखतशत, २५० 

वगुखमटर िेत्रर्ल भएको र्डेरीमा ७० प्रखतशत र सोभन्दा बढी िेत्रर्ल भएको र्डेरीमा ६० प्रखतशत भन्दा 

बढी नहुनेगरर जग्गा उपयोग प्रखतशत कायम गनजु  पदुर्  

• आवासीय भवन तथा खमखश्रत आवासीय भवनदेखि बाहेकका अन्य सबै प्रकारका भवनहरु, सरकारी 

भवनहरु, अधु–सरकारी भवनहरु र सावुजखनक भवनहरुलाई खनमाुण स्वीकृखत खददँा जग्गा उपयोग प्रखतशत 

५० प्रखतशत भन्दा बढी नहुनेगरर स्वीकृखत प्रदान गनजु  पदुर् 

• सावुजखनक उपयोगका अन्य भवनको जग्गा उपयोग प्रखतशत शहरी खवकास मन्त्रालयबाट जारी गररएको 

भवन खनमाुणको नमूना मापदण्ड, २०७१ अनजसार हुने गदुर् 

4=11=10  लवमानस्थि आसपास लनमााण गररने भवन लनमााणको मापदण्ड 

• खवमानस्थल आसपास भवन खनमाुण गदाु नेपाल नागररक उड्डयन  प्राखधकरण ऐन, २०५३को अधीनमा 

रही नेपाल नागररक उड्डयन प्राखधकरणले तोकेको मापदण्ड पालना गररे मात्र भवन खनमाुण गने अनजमखत 

खदने  

• खवमानस्थल सीमा (एरपोटुखभत्रको रनवेलगायत पूवाुधार संरिण गनु रे्री लगाएको तारबार) बाट ५०० 

खमटर आसपास १७ खमटर भन्दा अग्ला भवन खनमाुण गनजु  परेमा हवाई उड्डयन प्राखधकरणको खलखित 

सहमखत खलएरमात्र भवन खनमाुणको अनजमखत खदने  

• नागररक उड्डयन प्राखधकरण ऐन, २०५३ अनजसार “खवमानस्थल िेत्र” भन्नाले खवमानस्थल वा हवाई 

उडानको सजरखित सञ्चालन तथा खनयन्त्रण गने वा तत्सम्बन्धी आवश्यक सूचना तथा जानकारी आदान 

प्रदान गने कामको खनखमत्त प्रयोग हुने कज नै यन्त्र तथा सञ्चार वा उड्डयन सहायक (नेखभगेसनल एड) 

उपकरणहरू जडान भएका वा नभएका सबै स्थान, भवन, टहरा, टावर सम्झनज परु् । 

 

  



अनुसूची -१ भवन प्रविीकरण सम्बन्द्धी मापदण्ड (STANDARDS FOR 

BUILDING SEISMIC RETROFITTING)  

▪ स्थानीय तहले आफ्नो के्षत्रमा रहेका भिनहरूको संक्टासन्नता मूल्याङ्कन गरीगरर भूकम्प िा निपद्का 

दृनिकोणले जोनखमय क्त भिनहरूलाई सम्भाव्यता तथा आिश्यकता अन सार प्रिलीकरण गने । 

▪ जोनखमय क्त भिनहरुलाई प्रिनलकरण गनदको लानग उक्त घर धननको नस्िकृनत र आिश्यक शतदहरु पालन गने 

मञ्ज रीनामा नलएपनछ मात्र गरीनेगररने छ । 

▪ भिनहरुलाई प्रिनलकरण गदाद प्रानिनधक रुपमा र आनथदक रुपमा उपय क्त (technically and economically 

feasible) छ की छैन भनन निटेलनबस्ततृ अध्ययन गराई नफनजिलसम्भाव्य भएमा मात्र प्रिनलकरण गन द पददछगने 

। 

▪ क नै भिन को नया ँ ननमादण लागतनैलागत नै यनद प्रबनलकरण गन द भन्दा कम खचद लाग्दछ (economically 

infeasible) भएपनन यनद त्यो भिन पौरातानत्िकप रातानत्िक महत्िको छ भने अथिा नबषेश महत्िको छ भने 

नया ँननमादण नगरी प्रबनलकरननै नगरर प्रबनलकरण गन द पने हुन सक्दछ । 

▪ भिन प्रबनलकरण गदाद, स्थाननयरुपमा उपलब्ध प्रनिनध र सामाग्रीकोसामग्रीको प्रयोगलाई प्राथनमकतामा रानख 

गन द पददछ तर नबषशनिशेष प्रकारको भिनहरुको लानग आिश्यक परमेा उच्चस्तररय प्रनबनधहरु, जस्तै fibre 

reinforced concrete पनन दक्ष प्रानिनधकहरुको सल्लाहमा प्रयोग गनद सनकने छगने । 

▪ भिन प्रबनलकरण गदाद भैरहेको संरचनालाई सकेसम्म कममात्र क्षनत ९रलतभचखभलतरयल० प यादई गन द पददछ, र 

भिनको म ख्य भारिहन गने संरचनाहरु प्रबनलकरणको लानग भत्काउन पने अिस्थामा दक्ष प्रानिनधकको 

उपनस्थनतमा र ननगराननमा मात्र गन द पददछगने ।     

▪  भिन प्रबनलकरणको कायद नया ँभिन ननमादणगन द भन्दा फरकढंगको कायदभएको हुदँा, यस्तैकायदगनद दक्षताहानसल 

गरकेो प्रानिनधकको ननगराननमा दक्ष कामदार बाटमात्र गराउन  पददछगराउने ।     

▪ भिनहरु प्रिलीकरण गदाद सहरी निकास मन्त्रालयले २०७३ मा RCC/Masonry भिनहरूका लानग जारी गरकेो 

Seismic Retrofitting Guideline of Buildings in Nepal, 2016 अथिा रानररय प नःननमादण प्रानधकरणले 

जारी गरकेो Ready to Use Manuals for Repair and Retrofitting 2021 अन सार गन द पददछ   

 

R.C.C. भिन प्रबलिकरणका िालग नमास िथा स्ट्यानडडा (Norms and Standards) 

नमास स्ट्यानडडा 

जगको प्रबखलकरण माखथ उल्लेखित स्ट्यानडडु हरुमा सजझाब खदईए बमोखजम, सम्भव भए 

जगपजर ैिनेर जगको साईज बढाउने र डखण्ड थलन सखकने । अथवा उक्त 

स्ट्यानडडु हरुमा सजझाब खदईए बमोखजमका अरु उपायहरु अपनाएर 

प्रबखलकरण गनु सखकने र् । 

खपलरको प्रबखलकरण 

 

 

 

खपलरको चारखैतर डखण्ड थपेर shortcreating गरर खपलरको साईज 

आवश्यकता अनजसार बढाई प्रबखलकरण गनु सखकने र् । Seismic Retrofitting 

Guideline of Buildings in Nepal, 2016 मा उदाहरण प्रस्तजत गररए जस्तै गरर गनु 

सखकने । अथवा उक्त स्ट्यानडडु हरुमा सजझाब खदईए बमोखजमका अरु 

उपायहरु अपनाएर प्रबखलकरण गनु सखकने र् । 



 

खबमको प्रबखलकरण नबमको प्रबनलकरण गदाद, िनण्ि थपेर jacketing गरर खबमको साईज 

आवश्यकता अनजसार बढाई प्रबखलकरण गनु सखकने र् । Seismic 

Retrofitting Guideline of Buildings in Nepal, 2016 / Ready to 

Use Manuals for Repair and Retrofitting 2021 मा उदाहरण 

प्रस्तजत गररए जस्तै गरर गनु सखकने । अथवा उक्त स्ट्यानडडु हरुमा सजझाब 

खदईए बमोखजमका अन्य उपायहरु अपनाएर प्रबखलकरण गनु सखकने र् । 

फ्लोरको प्रबखलकरण Guideline of Build Seismic Retrofitting Guideline of Buildings 

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

Retrofitting 2021 मा सजझाब खदईए बमोखजमका उपायहरु अपनाएर 

प्रबखलकरण गनु सखकने र् । 

 

Masonry भिन प्रबलिकरणका िालग नमास िथा स्ट्यानडडा (Norms and Standards) 

नमास स्ट्यानडडा 

जगको प्रबखलकरण ईट्टा वा ढज ङ्गाको जग भएको भवनमा, माखथ उल्लेखित स्ट्यानडडु हरुमा 

सजझाब खदईए बमोखजम, सम्भव भए जगपजरै िनेर जगको साईज बढाई 

प्रबखलकरण गने । अथवा उक्त स्ट्यानडडु हरुमा सजझाब खदईए बमोखजमका 

अरु उपायहरु अपनाएर प्रबखलकरण गनु सखकने र् । 

गाहोको प्रबखलकरण गाहोको प्रबखलकरण गदाु, आवश्यकता अनजसार, डखण्ड अथवा मेटलको जाखल 

प्रयोग गरर पजर ैगाहोको Jacketing गरर प्रबखलकरण गनु सखकने र् । अथवा, Splint 

and bandange method प्रयोग गरर आवश्यक ठाउमँा मात्र Splint / bandange 

राखि प्रबखलकरण गनु सखकने र् । Guideline of Build Seismic Retrofitting 

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

Retrofitting 2021 मा उदाहरण प्रस्तजत गररए जस्तै गरर गनु सखकने र् । अथवा 

उक्त स्ट्यानडडु हरुमा सजझाब खदईए बमोखजमका अन्य उपायहरु अपनाएर 

प्रबखलकरण गनु सखकने र् । 

भूईको प्रबखलकरण Guideline of Build Seismic Retrofitting Guideline of Buildings in Nepal, 2016 / 

Ready to Use Manuals for Repair and Retrofitting 2021 मा सजझाब खदईए 

बमोखजमका उपायहरु अपनाएर प्रबखलकरण गनु सखकने र् । काठको चजकूल 

तथा ब्रेखसङ्गहरुको प्रयोग गरर प्रबखलकरण गनु सखकने उपायहरु उक्त 

स्ट्यानडडु हरुमा खबस्तृतरुपमा खदईएको र् । 

 

 

 


