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              तारकेश्वर नगरपाहिकाको  
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भौगोहिक हिभाजन 
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भूहमका  

 

तारकेश्वर नगरपालिका के्षत्र लभत्रको बढ्दो शहरीकरण तथा जनघनत्विाई मध्यनजर गदै नगरपालिका 

के्षत्रलभत्र लनमााण भएका भवन, तिा थप हुने भवन, नयााँ लनमााण गररने भवन तथा संरचनाहरुको नक्सा 

पास गने, लनमााण सम्पन्नताको प्रमाण-पत्र जारी गने तथा अलभिेखिकरण गने कायािाई सरि, व्यवखथथत 

र थप प्रभावकारी बनाउन नगरपालिकाका जनप्रलतनीलधहरु, सम्बखित के्षत्रका लवज्ञहरु, नगरपालिकाका 

प्रालवलधकहरु समेतसाँग लवलभन्न चरणहरुमा अन्तरलिया, छिफि एवं लवचार लवमशा गरी प्राप्त राय 

सुझावहरुको आधारमा भवन िगायतका लवलवध लनमााणको उचाई, सेट ब्याक, छानो, अग्रभाग, लनमााण 

सामाग्रीको लकलसम आलद सम्बिमा हाि लवद्यमान “काठमाडौ ं उपत्यकाका महानगरपाहिका, 

नगरपाहिका एिं नगरोनु्मख गा.हि.स. हरुमा गररने हनमााण सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४” र “बस्ती 

हिकास, शहरी योजना तथा भिन हनमााण सम्बन्धी आधारभूत हनमााण मापदण्ड, २०७२” मा 

भएका व्यवथथाहरुिाई थप लवसृ्तत, प्रभावकारी र समय सापेक्ष बनाउन वाञ्छनीय भएकोिे स्थानीय 

सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा २७ को उपदफा (४), (५) िे लदएको अलधकार एवं बस्ती 

हिकास, शहरी योजना तथा भिन हनमााण सम्बन्धी आधारभूत हनमााण मापदण्ड, २०७२ को बुाँदा 

१७(क) को व्यवथथा अनुसार लवद्यमान मापदण्डिाई अझ सवि, स्पष्ट बनाउन तारकेश्वर नगरपालिका, 

नगर कायापालिकाको लमलत २०७६॰०३॰०९ को बैठकिे यो  “तारकेश्वर नगरपाहिका भिन हनमााण 

सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६” जारी गरेको छ ॰  

                                                                                        

                                                                                     

                                                                                                  तारकेश्वर नगरपालिका  
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मापदण्ड हनमााण सहमहतका सदस्यहरु 

  

संरक्षक/सल्लाहकार  -  नगर प्रमुि 

प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत -  संयोजक 

ई. पूणाकाजी महजान - सदस्य सलचव 

ई. कंचन भट्ट  - सदस्य सलचव 

ई. लमिन अयााि  -  सदस्य सलचव 

ई. हररराम प्याकुरेि  - सदस्य सलचव 

ई. शशी गुरुङ - सदस्य सलचव 

प्रा.स. श्री अमन मासे्क - सदस्य सलचव 
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पररचे्छद-१ 

पररभाषा र सामान्य व्यिस्था 

१. पररभाषा 

 लवषय वा प्रसङ्गिे अको अथा निागेमा यस मापदण्डमााः - 

(१) “आिश्यक कागजात” भन्नािे भवन लनमााण इजाजत प्राप्त गना, लनमााण सम्पन्नता 

प्रमाण-पत्र प्राप्त गना पेश गनुापने सम्बद्ध कागज प्रमाणिाई सम्झनु पछा  ॰ 

(२) “एकाघरको व्यक्ति” भन्नािे नक्सावािासाँग एकासगोिमा बसे्न पररवारका अन्य 

सदस्यिाई सम्झनु पछा  ॰  

(३) “हडजाइनर” भन्नािे तारकेश्वर नगरपालिकामा सुलचकृत.0 भएका भवनको नक्सा 

लडजाइन गना अनुमलत प्राप्त लडजाइनर/कन्ऱले्टन्टिाई सम्झनु पछा  ॰ 

(४) “तत्कािीन मापदण्ड” भन्नािे भवन लनमााण गना अनुमलत लिएको लमलत वा भवन 

लनमााण गरेको लमलतमा िागू भएको भवन लनमााण सम्बिी मापदण्डिाई सम्झनु पछा  ॰ 

(५) “नक्सापास” भन्नािे आफ्नो हक भोग र स्वालमत्वको जग्गामा प्रचलित भवन लनमााण 

मापदण्ड र भवन संलहता बमोलजम नयााँ भवन लनमााण गना स्वीकृलत लदने, पुरानो 

भवनमा तिा थप गने वा लनमााण भैसकेको भवनको लनयलमत गने काया  समेतिाई 

सम्झनु पछा  ॰ 

(६) “नगर कायापाहिका” भन्नािे तारकेश्वर नगरपालिकाको नगर कायापालिकािाई सम्झनु 

पछा  ॰ 

(७) “हनमााण सम्पन्नता प्रमाण-पत्र” भन्नािे भवन लनमााण सम्पन्न भएको प्रमालणत गने 

प्रमाण-पत्रिाई सम्झनु पछा  ॰ 

(८) “प्राहिहधक सजाहमन” भन्नािे प्रालवलधकबाट भवन लनमााण थथि वा अन्य लववालदत 

थथिको अविोकन, नाप जााँच गरी पेश गरेको से्कच वा लिखित व्यहोरा वा फोटो वा 

आवश्यकता अनुसार तीनै प्रकृलतको लववरण उले्लखित प्रलतवेदनिाई सम्झनु पछा  ॰ 

(९) “प्रमुख” भन्नािे तारकेश्वर नगरपालिकाको प्रमुििाई सम्झनु पछा  ॰ 
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(१०) “मापदण्ड” भन्नािे “तारकेश्वर नगरपालिका भवन लनमााण मापदण्ड, २०७७” िाई 

सम्झनु पछा  ॰ 

(११) “प्रमुख प्रशासकीय अहधकृत” भन्नािे तारकेश्वर नगरपालिकाको प्रमुि प्रशासकीय 

अलधकृतिाई सम्झनु पछा  ॰ 

(१२) “नगरपाहिका” भन्नािे तारकेश्वर नगरपालिकािाई सम्झनु पछा  ॰ 

(१३) “िडा अध्यक्ष” भन्नािे सम्बखित वडाको वडा अध्यक्षिाई सम्झनु पछा  ॰ 

(१४) “िडा सहमहत” भन्नािे सम्बखित वडाको वडा सलमलतिाई सम्झनु पछा  ॰ 

(१५) “सजाहमन” भन्नािे भवन लनमााण सम्बिमा सम्बद्ध जग्गा, बाटो, संलधयार आलद 

लवषयमा सम्बद्ध वडाका जनप्रलतनीलधको रोहवरमा कम्तीमा ४ जना थथानीय भद्र 

भिाद्मीको स्पष्ट भनाई समावेश गरी गररएको कागजिाई सम्झनु पछा  ॰ 

(१६) “शे्रस्ता” भन्नािे भवन लनमााणसाँग सम्बखित जग्गाको अलभिेि सम्झनु पछा  ॰ 

(१७) “जग्गा उपयोग प्रहतशत (Ground Coverage)” भन्नािे भवनको भुईं तिाको 

के्षत्रफि र भवन बने्न जग्गा वा घडेरीको के्षत्रफिको अनुपातिाई १०० िे गुणा गदाा हुन 

आउने प्रलतशतिाई जनाउाँछ ॰  

(१८) “भुई ं के्षत्रको अनुपात (FAR: Floor Area Ratio)” भन्नािे भवनको समू्पणा 

तिाहरुमा लनलमात के्षत्रफिको योगफििाई भवन बने्न जग्गा वा घडेरीको के्षत्रफििे 

भाग गरेर आएको योगफििाई जनाउाँछ ॰ 

(१९) “सडकको अहधकार के्षत्र (Right of Way)” भन्नािे ऐन, लनयम तथा स्वीकृत 

मापदण्डिे तोकेको सडकको चौडाईिाई जनाउाँछ ॰  

(२०) “सेटब्याक (Set Back)” भन्नािे आफ्नो जग्गामा भवन बनाउाँदा सााँध, सीमाना, 

सावाजलनक सम्पलि र सडक अलधकार के्षत्रबाट छोड्नु पने नु्यनतम दुरीिाई   जनाउाँछ 

॰ 

(२१) “खुल्ला के्षत्र (Open Space)” भन्नािे बस्ती लवकास के्षत्रमा जलमन लभत्र अत्यावश्यक 

सावाजलनक पूवााधार सेवा लवस्तार गना बाहेक कुनै भौलतक संरचना लनमााण गना लनषेध 

गररएको के्षत्रिाई जनाउाँछ ॰  

(२२) “टााँहसएको भिन” भन्नािे जग्गाको सााँध सीमानामा टााँसेर बनाउन प्रस्ताव गररएको वा 

बनाइएको भवनिाई जनाउाँछ ॰ 

(२३) “जोहडएको भिन” भन्नािे बेग्ला बेगै्ल स्वालमत्व भएको एक आपसमा भारवहण 

अंगहरु संयुक्त रुपमा लनमााण भएको भवनहरुिाई जनाउाँछ॰ 
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(२४) “आंहशक हनमााण सम्पन्न” भन्नािे उपयोग गना लमल्ने गरी नु्यनतम १ तिा लनमााण 

भएको भवनिाई जनाउाँछ ॰  

(२५) “हनयक्तित भौहतक योजना (Secured Physical Plan)” भन्नािे लनयखित रुपमा 

मात्र प्रयोग गना, सााँध सीमानािाई पिााि िगाएर सुरलक्षत गररएको भौलतक योजनािाई 

जनाउाँछ ॰  

(२६) “सािाजहनक भौहतक योजना (Public Physical Plan)” भन्नािे केही 

स्वालमत्वकतााहरुिे आफ्नो िगानीमा लवकास गरेको तर लतनका सडक, िुल्ला के्षत्र 

आलद सावाजलनक प्रयोगको िालग समेत िुल्ला गररएको भौलतक योजनािाई   जनाउाँछ 

॰  

(२७) “क िगाका भिन” भन्नािे भवन ऐन, २०५५ को दफा ८(क) अनुसारको अत्याधुलनक 

प्रलवलध अपनाई लनमााण हुने वा भएका भवनहरुिाई जनाउाँछ ॰  

(२८) “ख िगाका भिन” भन्नािे भवन ऐन, २०५५ को दफा ८(ि) अनुसारको भुईं तिाको 

के्षत्रफि १००० वगालफट भन्दा बढी, ३ तिा भन्दा अग्ला वा Structural Span           

४.५ लमटर भन्दा बढी भएका भवनहरुिाई जनाउाँछ ॰  

(२९) “ग िगाका भिन” भन्नािे भवन ऐन, २०५५ को दफा ८(ग) अनुसारको भुईं तिाको 

के्षत्रफि १००० वगालफट सम्म र उचाई ३ तिासम्म वा Structural Span ४.५ लमटर 

भन्दा कम भएका भवनहरुिाई जनाउाँछ ॰  

(३०) “घ िगाका भिन” भन्नािे भवन ऐन, २०५५ को दफा ८(घ) अनुसार क, ि र ग वगामा 

नपरेका ईंटा, ढुङ्गा, माटो, बााँस, िर आलद प्रयोग गरी लनमााण भएका अलधकतम दुई 

तले्ल भवनहरुिाई जनाउाँछ ॰  

(३१) “माटो परीक्षण” भन्नािे शहरी लवकास मिाियिे जारी गरेको माटो परीक्षण 

लनदेलशकािे तोकेको परीक्षण लवलधिाई जनाउाँछ ॰  

(३२) “आधारभूत सािाजहनक पूिााधार सेिाहरु” भन्नािे सडक, ढि, िानेपानी, लवजुिी 

आलदिाई जनाउाँछ ॰  

(३३) “संस्थागत भिन” भन्नािे लवद्यािय, उच्च लवद्यािय, अस्पताि, सरकारी, नीलज तथा 

पखिक लिलमटेडको कायाािय भवन आलदिाई जनाउाँछ ॰  

(३४) “सभा समे्मिन भिन” भन्नािे मालनसहरु जमघट हुने गैर-आवासीय प्रयोजनका 

लसनेमा हि, संयुक्त र लवशाि बजार, मखल्टपे्लक्स, तारे होटि आलदिाई जनाउाँछ ॰  

(३५) “सािाजहनक भिन” भन्नािे संथथागत भवन, सभा समे्मिन भवन िगायत सभाहि, 
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सांसृ्कलतक समारोह तथा भोज भतेर थथि आलदिाई जनाउाँछ ॰  

(३६) “व्यापाररक भिन” भन्नािे तल्लो तिा व्यापाररक प्रयोजनमा रहेको र मालथल्लो तिा 

आवासीय प्रयोजनमा रहेको भवनिाई जनाउाँछ ॰  

(३७) “भिन एहककरण (House Pooling)” भन्नािे एकि स्वालमत्वका छुट्टा-छुटै्ट पुराना 

भवनहरुिाई भत्काएर नयााँ बने्न बहुस्वालमत्वको एउटै भवनिाई जनाउाँछ ॰  

(३८) “आहका टेक्ट/इक्तजजहनयर” भन्नािे नेपाि इखजजलनयर पररषदमा दताा भई इखजजलनयररङ्ग 

व्यवसाय गना अनुमलत प्राप्त लवशेषज्ञिाई जनाउाँछ ॰  

(३९) “सहायक-उपयोग (Accesory Use)” भन्नािे सामान्यतया मुख्य प्रयोजनमा नआउने 

तर िास प्रयोजनको लनलमि सघाउ पुगे्न लकलसमको घर जग्गाको कुनै पलन प्रकारको 

उपयोगिाई सम्झनु पछा  ॰  

(४०) “पररितान (Alteration)” भन्नािे एक लकलसमको लनमााणको स्वीकृलत लिई वा एक 

लकलसमको उपयोगबाट अको लकलसमको उपयोगमा फेरबदि गना वा के्षत्रफि वा 

उचाईमा थपघट गना वा आवतजावतका आधारमा नै पररवतान गना वा त्यसिाई बन्द 

गना वा स्वीकृत संरचनामा नै पररवतान गने जस्ता काया सम्झनु पछा  ॰  

(४१) “स्वीकृहत” भन्नािे आफ्नो के्षत्रालधकार लभत्र रही सम्बखित लनकायिे लदएको स्वीकृलत 

सम्झनु पछा  ॰ 

(४२) “बुइगि िा छाना मुहनको भाग” भन्नािे सरसफाई सम्बिी प्रयोजनमा आउने बाहेक 

स्टोरका लनलमि वा िाना पकाउन, बसे्न वा पूजा गने जस्ता कामको लनलमि उपयोग 

गररने भाग सम्झनु पछा  ॰ 

(४३) “अहधकार प्राप्त अहधकारी” भन्नािे अलधकार सुखम्पएको अलधकारी सम्झनु पछा  ॰ 

(४४) “बादािी” भन्नािे कुनै पलन भवनमा भएका छेकबार (Handrail or Balustrade) 

सलहतको आवत जावत वा बस्नको लनलमि प्रयोग गररने भवनको गारो भन्दा बालहर 

लनकालिएको भाग सम्झनु पछा  ॰ 

(४५) “भूहमगत तिा िा कोठा” भन्नािे जमीनको सतहबाट पुरै ति वा १.२ लमटरसम्म मात्र 

मालथ बनाइएको भवनको सबभन्दा तल्लो भाग सम्झनु पछा  ॰ 

(४६) “हनमााण” भन्नािे कुनै पलन लनमााणको कुनै पलन भाग जुनसुकै उदे्दश्यिे र जुनसुकै 

सामाग्रीिे बनाईएको भएता पलन मालनसको आवासको लनलमि होस् वा नहोस् र जस 

अन्तगात जग, खप्लन्थ, गाहोहरु, भइ, छाना, लचम्नी, प्लखम्बङ्ग र भवन सम्बिी अन्य 

सुलवधाहरुका साथै लनलित प्लट फम, बरण्डा, बादािी, कानेस वा बालहर लनकालिएको 
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भाग र कुन लचन्ह वा बालहर लनकालिएका कुनै लनमााण वा भागिाई छोप्न वा छोपे्न 

उदे्दश्यिे गररएको लनमााण वा गारोको कुनै भाग सम्झनु पछा  ॰ 

(४७) “असम्बद्ध भिन िा हनमााण” भन्नािे एक आपसमा नजोलडएका भवन वा लनमााण 

सम्झनु पछा  ॰ 

(४८) “भिन िा हनमााणको उचाई” भन्नािे समथि छाना (Flat Roof) को हकमा प्रवेश 

सडकको केन्द्र सतहबाट भवनका मालथल्लो सतहसम्मको उचाई र पािो छाना 

(Sloped Roof) को हकमा प्रवेश सडकको केन्द्र सतहबाट २५-३० लडग्री भन्दा बढी 

लभरािो (Slope) भएमा लभरािोको बीच भागको उचाईसम्म वा सो भन्दा कम लभरािो 

गरी छाना लनमााण भएकोमा मठि (Eaves) सतह सम्मको उचाई सम्झनु पछा  ॰ 

(४९) हनमााण रेखा (Building Line) भन्नािे कुनै पलन लनमााणको लनलमि भलवष्यमा लवस्तार 

गना सलकने बाटो घाटो वा भइरहेको बाटोिाई लवस्तार गने िममा अलधकार प्राप्त 

अलधकारीिे तोलकलदएको लनलित रेिा सम्झनु पछा  ॰ 

(५०) “कापेट एररया (Carpet Area)” भन्नािे गारोको के्षत्रफि (Covered Area) बाहेक 

कुनैपलन तिाको उपयोग हुने कोठाहरुको के्षत्रफि सम्झनु पछा  ॰ 

(५१) “चोक (Court or Courtyard)” भन्नािे जमीनको सतह वा सो भन्दा ति वा मालथ 

पूरै वा आंलशक रुपमा भवन वा पिााििे घेरेको लनमााण लभत्र वा बालहर रहेको र 

आकाशतफा  िुल्ला रहेको (Open to Sky) भाग सम्झनु पछा  ॰ 

(५२) “हभत्री चोक” भन्नािे चारैलतरबाट लनमााण भई घेररएको चोक सम्झनु पछा  ॰ 

(५३) “बाहहरी चोक” भन्नािे कम्तीमा एकतफा  लनमााण नभई िुल्ला रहेको वा एक तफा  

नघेररएको चोक सम्झनु पछा  ॰ 

(५४) “हिकास” भन्नािे जमीनको कुनै पलन सतह वा भागमा गररने लनमााण वा भइरहेको 

लनमााण कायािाई पररवतान गरी नयााँ रुप लदने वा लनमााण गने प्रलिया सम्झनु पछा  ॰ 

(५५) “हनकास” भन्नािे वषााको पानी, ढि वा प्रयोग गररएको पानीको लनकासको िालग 

बनाइएको नािी सम्झनु पछा  ॰ 

(५६) “घर िा भिन” भन्नािे बस्न, िाना पकाउने र सरसफाई सम्बिी आवश्यक सुलवधाहरु 

भएको आवासको लनलमि लनमााण भएको भवन सम्झनु पछा  र सो शब्दिे कायाािय 

भवन, होटि, कारिाना वा यसै्त प्रकारिे मालनसहरु बसे्न वा केही समयको लनलमि 

जम्मा हुने मनोरञ्जनका थथानहरुिाई समेत जनाउाँछ ॰  

(५७) “आिासीय घनत्व (Residential Density)” भन्नािे कुनै लनलित के्षत्रमा भएको 
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घरको संख्या सम्झनु पछा  ॰  

(५८) “बाहहर हनस्कने बाटो (Exit)” भन्नािे कुनै पलन भवन वा लनमााणबाट बालहर लनस्कने 

माध्यमको रुपमा प्रयोग हुने थथान सम्झनु पछा  ॰  

(५९) “फायर सेपरेशन (Fire Separation)” भन्नािे आगो फैिनबाट रोक्नको लनलमि 

गररएको भवन वा लनमााणहरुको लवभाजन सम्झनु पछा  ॰  

(६०) “भुई ं (Floor)” भन्नािे सामान्यतया मालनसहरु लहड्ने भवन वा लनमााणको कुनै पलन 

तिाको तल्लो सतह सम्झनु पछा  ॰  

(६१)  “ग्यािरी (Gallery)” भन्नािे भुईंको के्षत्रफिमा बसे्न सुलवधामा वृखद्ध हुनेगरी कुनै 

सभाकक्ष वा हिको गारोबाट बालहर पलट्ट लनकािेर बनाइएको बीचमा पने 

(Intermediate) भाग सम्झनु पछा  ॰  

(६२) “हनजी ग्यारेज” भन्नािे कुनै पलन प्रकारका लनजी सवारी साधनहरु पालका ङ्ग गनाको 

लनलमि बनाइएको वा प्रयोग गररएको भवन वा त्यसको भाग सम्झनु पछा  ॰  

(६३) “सािाजहनक ग्यारेज” भन्नािे कुनैपलन प्रकारका सावाजलनक सवारी साधनहरु ममात 

गना, भाडामा लिन लदन, लबिी गना, पालका ङ्ग गनाको लनलमि बनाइएको वा प्रयोग 

गररएको लनजी ग्यारेज बाहेकको भवन वा त्यसको भाग सम्झनु पछा  ॰  

(६४) “सामुहहक आिास (Group Housing)” भन्नािे एकै संथथा वा लनकायिे सामुलहक 

स्वालमत्व भएको जमीनमा लनलमात गरेको एक तले्ल वा धेरै तिाहरु भएको बसोबास गने 

घर वा थथानहरुको समुह सम्झनु पछा  ॰  

(६५) “हनिास योग्य कोठा” भन्नािे प्रायाः  प्रयोगमा नआउने वा छोटो समयको िालग मात्र 

प्रयोग हुने िािका बाथरुम, शौचािय, भण्डार, कोररडोर जस्ता कोठाहरु बाहेक एक 

वा सो भन्दा बढी व्यखक्तहरु बस्न, सुत्न, अध्ययन गना वा िान र भान्ऱाको हकमा िान 

वा बसे्न उदे्दश्यिे बनाइएका कोठा सम्झनु पछा  ॰  

(६६) “हिफ्ट (Lift)” भन्नािे मालनस वा वसु्तहरुिाई लवलभन्न तिाहरुमा पुग्न वा पुयााउनका 

लनलमि जडान गररएको यि सम्झनु पछा  ॰  

(६७) “मजाहनन फ्लोर (Mezzanine Floor)” भन्नािे तल्लो तिाबाट मात्र जाने बाटो 

भएको जमीनको सतहभन्दा मालथ रहेको कुनै दुई तिाहरुको बीचमा पने भाग सम्झनु 

पछा  ॰  

(६८) “खुल्ला भाग (Open Space)” भन्नािे प्लटमा िुल्ला छालडएको भाग सम्झनु पछा  ॰  

(६९) “अगाडीको खुल्ला भाग” भन्नािे कुनै पलन भवन वा लनमााणको अगाडी पलट्ट रहेको 
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प्लटको लनमााण रेिा देखि प्लटको अगाडी पलट्टको सीमानासम्मको सबभन्दा नलजक 

रहेको ठाउाँबाट नाप्दा आएको भाग सम्झनु पछा  ॰  

(७०) “छेका (Partition)” भन्नािे कुनै पलन भवन वा लनमााणका बीचका भागहरु 

छुट्याउनका लनलमि कुनै पलन प्रकारको भार नलिने गरी बढीमा एक तिा सम्मको 

उचाई मात्र हुने गरी उठाइने वा िगाइने बार वा गारो आलद सम्झनु पछा  ॰  

(७१) “क्तिन्थ (Plinth)” भन्नािे कुनै पलन भवन वा लनमााणको जमीनको सतह भन्दा मालथ र 

भुईं तिाको सतह भन्दा मुलनको भाग सम्झनु पछा  ॰  

(७२) “क्तिन्थको के्षत्रफि” भन्नािे भूलमगत तिा व कुनै तिाको गारो सलहतको भागिे 

ढालकएको समू्पणा भुईंको के्षत्रफि (Covered Floor) सम्झनु पछा  ॰  

(७३) “ड्यौढी (Porch)” भन्नािे कुनै पलन भवनको प्रवेशद्वार अगालड पलट्ट मालथबाट ढाकेर 

बनाइएको भाग सम्झनु पछा  ॰  

(७४) “सडक” भन्नािे गाडी समेत गुड्न सके्न सबै लकलसमको बाटो सम्झनु पछा  ॰  

(७५) “सडक-रेखा (Road Line)” भन्नािे बाटोको कुनै साईडहरुको बालहरी सीमा 

लनधाारण गने रेिा सम्झनु पछा  ॰  

(७६) “कोठाको उचाई” भन्नािे तयारी भुईंको सतहदेखि मालथ तयारी लसलिङ्गको 

सतहसम्मको दुरी सम्झनु पछा  ॰  

(७७) “पंहिबद्ध आिास (Row Housing)” भन्नािे अगालड र पछाडी पलट्ट वा बीचमा 

िुल्ला भाग रािी जोलडएर बनेका भवनहरुको पंलि सम्झनु पछा  ॰  

(७८) “एक आपसमा सम्बद्ध भिन” भन्नािे तीन साईडहरु िुिा भई एक साईडमा कुनै 

अको भवन वा लनमााणसाँग जोलडएको भवन सम्झनु पछा  ॰  

(७९) “सेिा मागा” भन्नािे सुलवधा वा सेवा पुयााउने उदे्दश्यिे भवन वा प्लटको पछाडी पलट्ट 

रहेको बाटो सम्झनु पछा  ॰  

(८०) “सेटव्याक िाइन (Set back line)” भन्नािे सम्बखित अलधकारीिे कुनै पलन 

प्रकारको लनमााण गना नपाउने गरी प्लट लभतै्र प्लटको सीमानाको समानान्तर हुने गरी 

कोररदएको रेिा सम्झनु पछा  ॰  

(८१) “िट” भन्नािे बालहरी सीमानाहरु स्पष्ट हुने गरी िुिेको जमीनको टुिा वा भाग सम्झनु 

पछा  ॰  

(८२) “कनार िट (Corner Plot)” भन्नािे दुई वा सो भन्दा धेरै बाटाहरु एक आपसमा 

कालटएको जक्सनमा परेको र त्यस्ता बाटाहरु पलट्ट मोहडा भएको प्लट सम्झनु पछा  ॰ 
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(८३) “िटको गहहराई (Depath)” भन्नािे प्लटका अगालड र पछाडीको सीमाना बीचको 

दुरी (Horizontal Distance) सम्झनु पछा  ॰  

(८४) “डबि फ्रने्टज िट (Double Frontage)” भन्नािे कनार प्लट बाहेक दुईवटा 

बाटोहरु तफा  मोहडा भएको प्लट सम्झनु पछा  ॰  

(८५) “भयााङ्गको ढकन (Stair Cover)” भन्नािे भयााङ्गिाई ढाके्न वा छोपे्न उदे्दश्यिे 

बनाईएको छाना सलहतको कुनै भाग वा लनमााण सम्झनु पछा  ॰  

(८६) “तिा (Storey)” भन्नािे भवन वा लनमााणको दुई भुईंहरु (Floor) वा छाना बीचको 

भाग सम्झनु पछा  ॰  

(८७) “माहथल्लो तिा” भन्नािे पुरा वा आंलशक रुपमा लनमााण गररएको भवन वा लनमााणको 

भुईंको तिा मालथको तिा सम्झनु पछा  ॰  

(८८) “बाटो (Street)” भन्नािे कुनै प्रकारिे सवासाधारण जनतािे लहड्ने गरेको वा कुनै 

लनलित समय सम्मको िालग लनवााध रुपमा लहंडेको सालवकको वा कुनै योजना अन्तगात 

प्रस्तालवत भएको आवत जावतको लनलमि प्रयोग भएको भाग (Means or Access) 

सम्झनु पछा  र सो शब्दिे सडकको पेटी, टर ालफक आइल्याण्ड, सडककका रुिहरु, 

रेलिङ्ग जस्ता बाटोको रेिालभत्र पने समू्पणा भाग समेतिाई जनाउाँछ ॰   

(८९) “बाटोको उचाई िा गे्रड (Street level or grade)” भन्नािे प्लटको अगालड पलट्ट 

औपचाररक रुपमा लनधाारण गररएको बाटोको केन्द्रीय रेिाको उचाई (Elevation) 

सम्झनु पछा  ॰  

(९०) “बाटोको रेखा (Street Line)” भन्नािे बाटोको दुवै साइडहरुको बालहरी सीमा 

लनधाारण गने रेिा सम्झनु पछा  ॰  

(९१) “टु-एिुट (To Abut)” भन्नािे सडकको सीमासम्म लवस्तार गररएको भवन लनमााणको 

कुनै पलन भाग सम्झनु पछा  ॰  

(९२) “शौचािय” भन्नािे मालनसहरुिाई लदसा लपसाब गनाका लनलमि बनाइएको पानी फ्लस 

गना वा पानी हाल्न हुने व्यवथथा सलहतको कोठा वा यसै्त प्रकारको कुनै भाग सम्झनु 

पछा  ॰  

(९३) “झ्याि” भन्नािे कुनै पलन भवन वा लनमााणको लभत्री भागिाई आवश्यक पने प्राकृलतक 

उज्यािो र भेखन्टिेशनको िालग बनाइएको ढोका बाहेकको िुिा भाग सम्झनु पछा  ॰  
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२. सामान्य व्यिस्था 

(१) कुनै पलन भवन वा प्लटमा आवतजावतको लनलमि आवश्यक पने (लनजी वा सावाजलनक) 

बाटो जोलडएको हुनुपनेछ ॰  

(२) कुनै पलन भवन बनाउाँदा वा लनमााण गदाा आवतजावतको लनलमि आवश्यक पने बाटो 

वा प्रवेशको माध्यमको लनलमि छुट्याइएको के्षत्र मालथ अलतिमण हुने गरी वा सो को 

के्षत्रफि घट्ने गरी बनाउन पाइने छैन ॰ कुनै पलन प्रकारका लनमााण गदाा अको भवन 

वा लनमााणिाई यस्तो प्रवेशको माध्यमबाट बलित हुने गरी गना पाइने छैन ॰  

(३) सबै आवासीय प्लटहरु सावाजलनक बाटो वा यस्तो बाटोसम्म पुगे्न अन्य कुनै माध्यमसाँग 

जोलडएको हुनुपदाछ ॰  

(४) कुनै पलन बाटोको व प्रवेशको माध्यमको लनलमि तोलकएको नु्यनतम चौडाई नै कम हुने 

गरी कसैिे कुनै लनमााण गरे वा अन्य केही वसु्त रािेमा अलधकारप्राप्त अलधकारीिे 

त्यस्तो लनमााण वा वसु्तिाई त्यहााँबाट हटाउन सके्नछ र सो हटाए वापतको िचा 

सम्बखित व्यखक्तबाट असुि गना सके्नछ ॰  

(५) कुनै पलन सडकहरु एक-आपसमा कालटएर जक्सन बनेको ठाउाँहरुमा साइड 

लडथट्यान्ऱको लनलमि त्यस्तो जक्सन परेको भागिाई कम्तीमा २.०० लमटर अधाव्यासको 

गोिो बनाउनु पनेछ ॰  

(६) लनमााण गररने कुनै पलन प्लटमा फोहोर वा अन्य आपलिजनक वसु्तहरुबाट मुक्त भएको 

हुनु पदाछ ॰ कुनै प्लट वा प्लटको कुनै भागमा त्यस्ता वसु्तहरु भए त्यस्ता वसु्तहरु 

त्यहााँबाट नहटाएसम्म कुनै पलन प्रकारको लनमााण गनुा हुाँदैन ॰  

(७) प्लट ओलसिो भएको िण्डमा वा प्लटको माटोको प्रकृलतिे गदाा ओलसिोपनािाई 

रोक्न जरुरी भएमा आवश्यकता अनुरुपको ओलसिोपना रोके्न (Damp Proofing) 

काया गनुा पनेछ ॰ 

(८) कुनै पलन जमीनमा उलचत प्रकारिे पानी लनकास हुने व्यवथथा हुनु पनेछ ॰  

(९) ढिमा कुनै पलन प्रकारको लनकास जोड्नु परेमा सम्बखित अलधकारीको लिखित 

स्वीकृलत लिनुपनेछ ॰ 

(१०) मालनस बसे्न लहसाबिे बनाएका सबै कोठाहरु बालहरी वा लभत्री िुिा भाग वा बरण्डासाँग 

जोलडएको हुनु पनेछ ॰  

(११) बालहरी वा लभत्री िुिा भागहरु कोठामा आवश्यक हुने प्रकाश, भेखन्टिेशन भएको हुनु 

पनेछ ॰ कुनै भवन वा लनमााणको कुनै भाग बाटोतफा  फलका एको भए त्यस्तो ठाउाँमा 
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छालडने िुिा भाग भलवष्यमा बाटोिाई फरालकिो पाना समेत पयााप्त हुने गरी छोड्नु 

पनेछ ॰ 

(१२) साँलधयारतफा बाट प्रकाश र भेखन्टिेशनको िालग िुिा भाग सािािािा चौडाई १.५ 

लमटर हुनु पनेछ र कुनै पलन ठाउाँको चौडाई ३ लफटभन्दा कम हुनु हुाँदैन ॰ एकै लदशामा 

एक भन्दा बढी साँलधयारहरु भएमा पलन प्रते्यक साँलधयार तफा को िुिा भाग समेत 

कम्तीमा सािािािा चौडाई १.५ लमटर हुनुपनेछ ॰ 

(१३) शैहक्षक भिन िा हनमााणहरुुः - नसारी सू्कि बाहेक अन्यको भवन वा लनमााण 

वररपररको िुिा भाग कम्तीमा ३.0 लमटर हुनुपनेछ ॰  

(१४) संस्थागत (Institutional) भिन िा हनमााणहरुुः - यस्ता भवन वा लनमााण वररपररको 

िुिा भाग कम्तीमा पलन ३.० लमटर हुनुपनेछ ॰ 

(१५) सभा समे्मि वा भीड जम्मा हुने (Assembly) भवन वा लनमााणहरुको लनलमि 

अगालडको िुिा भाग कम्तीमा १२.० लमटर र अरु िुिा भाग कम्तीमा ६.० लमटर 

हुनुपनेछ ॰  

(१६) १७ मीटर भन्दा बढी उचाईका व्यापाररक (Business), व्यवसालयक (Merchantile) र 

स्टोर सम्बिी भवन वा लनमााणको लनलमि वररपररको िुिा भाग २.० लमटर भन्दा कम 

हुनु हुाँदैन ॰  

(१७) औद्योलगक भवन वा लनमााणको िालग वररपररको िुिा भाग १६.० लमटर सम्म उचाईको 

िालग ४.५ लमटर भन्दा कम हुनु हुाँदैन र १६.० लमटर भन्दा मालथ प्रते्यक थप १.० 

लमटरको िालग ०.२५ लमटरका दरिे िुिा भाग बढाउनु पनैछ ॰ 

(१८) भवन लनमााण मापदण्ड प्रलतकुि हुने गरी कुनै पलन कबुलियत गराई वा शता तोकी 

भवन लनमााण अनुमलत लदइने छैन ॰ 

(१९) लनमााण सम्पन्न प्रमाण-पत्र नलिई सावाजलनक भवनिाई उपयोगमा ल्याउन लदइने छैन 

तर व्यापाररक र आवासीय भवनहरु आंलशक लनमााण सम्पन्न प्रमाण-पत्र प्राप्त गरी 

उपयोगमा ल्याउन लदइनेछ ॰  

(२०) जलतसुकै तिाका सावाजलनक भवन, “क” वगाका भवन, जुनसुकै वेसमेन्ट/सेमी 

वेसमेन्ट भएका भवन, १७ मीटरभन्दा अग्ला सबै भवन, जम्मा के्षत्रफि १०,००० वगालफट 

भन्दा बढी भएका भवन लनमााण गना अलनवाया रुपमा Building Analysis Report र 

शहरी लवकास मिाियिे जारी गरेको माटो परीक्षण लनदेलशका अनुसारको Soil Test 

Report पेश गनुापनेछ ॰ नगरपालिकािे आफैं  वा आफ्नो रोहवरमा माटो परीक्षण 
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गराई तोलकलदएको के्षत्रमा मात्र छ तल्ला भन्दा बढी वा १७ लमटर भन्दा अग्ला संरचना 

लनमााण गना अनुमलत लदनेछ ॰  

(२१) मापदण्डको पािना नगरी बनेको कुनै पलन भवनिाई नगरपालिकािे पूणा वा आंलशक 

रुपमा भत्काउन वा िगाउन सके्न छ ॰ भवनको स्वालमत्वकताािे आनाकानी गरेको 

कारणिे मापदण्ड लवपररत लनमााण भएको कुनै भवन थथानीय लनकायिे भत्काउनु 

परेमा वा भत्काउन िगाउन परेमा भत्काउन िागे्न िचा स्वालमत्वकतााबाट सरकारी 

बााँकी सरह असुि उपर गररनेछ ॰  

(२२) “क”, “ि”, “ग” वगाका भवनहरुको लनमााण स्वीकृलतको िालग लनवेदन लदंदा 

भवनको स्वालमत्वकताािे भवन लनमााणको सूपररवेक्षण भवन ऐन, २०५५ को दफा ११(३) 

अनुसार योग्यता पुगेको प्रालवलधकसाँग तोलकएको ढााँचामा भएको सम्झौतापत्र समेत 

समावेश गनुापनेछ ॰ भवन स्वालमत्वकताािे चाहेमा यस लनयमानुसार अकै प्रालवलधक 

माफा त पलन लनमााण सूपररवेक्षण गराउन सके्नछ ॰ आफूिे सम्झौता अनुसार 

सूपररवेक्षण काया गना नसके्न भएको अवथथामा प्रालवलधकिे सो को सूचना अलविम्ब 

नगरपालिकािाई लदनुपनेछ ॰ यस्तो सूचना नलदने प्रालवलधकिाई नगरपालिकािे 

कािोसूचीमा राखे्नछ ॰  

(२३) भवनको खप्लन्थको उचाई बाटोको अलधकार के्षत्रिाई हानी नपुयााउने गरी रा्नु पनेछ ॰ 

सडकको अलधकार के्षत्र अलतिमण गरी िुड्लकिा, यााम्प आलद राखिएमा भवन 

लनमााण सम्पन्न प्रमाण-पत्र लदइने छैन ॰  

(२४) एक लमटर भन्दा िामो छज्जा वा बादािीको स्कटक्चरि लडजाइन पेश नभएको 

भवनिाई लनमााण स्वीकृलत लदइने छैन ॰  

(२५) नयााँ लनमााण हुने “क” र “ि” वगाका भवनिे छानाको पानी जमीन मुलन पठाउने र 

जमीनिे सोस्न नसके्न पानी मात्र ढिमा पठाउने व्यवथथा गनुापनेछ ॰ यस्तो व्यवथथा 

नगरेका भवनिाई भवन लनमााण सम्पन्न प्रमाण-पत्र लदइने छैन ॰  

(२६) शहरको स्वरुपमा नकरात्मक असर पाने भनी प्रालवलधक सलमलतिे लसफाररश गरेमा 

कुनै पलन भवनमा होलडाङ बोडा , टावर आलद राख्न लदइने छैन ॰ साथै भवनको स्टक्चरि 

लडजाइनमा नै यस्ता संरचनाहरुको भारिाई समावेश गरेको भए मात्र भवनमा यस्ता 

संरचनाहरु जडान गना लदइनेछ ॰  

(२७) सावाजलनक पानीका मुहान र लनकासिाई असर पने गरी कुनै संरचना लनमााण गना 

लदइने छैन ॰  
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(२८) सरकारी तथा अधा सरकारी कायााियहरु, शैलक्षक संथथाहरु(सु्कि, किेज, 

लवश्वलवद्यािय), स्वास्थ्य सेवासाँग सम्बखित स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताि, नलसाङ्ग होम, 

पोलिखिलनक र सरकारी तथा लनजी बैंकहरु आलद लनमााण गनाको िालग भवनको 

वररपरर नु्यनतम ३.० लमटर िुिा रा्नुपनेछ ॰  

(२९) स्वास्थ्य सेवासाँग सम्बखित स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताि, नलसाङ्ग होम, पोलिखिलनक 

आलदमा उपचारको िममा लनखस्कने फोहोर मैिाहरु आफ्नै कम्पाउण्ड लभत्र आफैं  

व्यवथथापन गने व्यवथथा गनुापनेछ ॰  

(३०) भवन लनमााण गदाा जुन प्रयोजनको िालग लनमााण हुने हो सोही प्रयोजनको मापदण्डको 

आधारमा स्वीकृलत लदन सलकनेछ ॰  

(३१) मालथ नं. २१, २५ र २८ मा उले्लखित र स्टक्चरि स्पान ४.५ लमटर भन्दा बढी,  

Ground Coverage १,००० वगा फीट भन्दा बढी लतन तिा भन्दा अग्लो ग वगाको 

भवनको अलनवाया Structural (१००० Sq.ft. भन्दा बढी ) Analysis Report तयार गरी 

सोही अनुसारको लनमााण गनुापनेछ ॰  

 

 

भिनका हिहभन्न भागहरुको हनहमि आिश्यक व्यिस्थाहरु 

 

क) क्तिन्थ 

(१) मुख्य भवनाः - साईडमा प्रयाप्त मात्रामा ढि लनकासको सुलवधा हुने गरी जमीनको सतह 

भन्दा भवनको खप्लन्थको सतह कम्तीमा ४५ से.लम. र बढीमा ९० से.लम. हुनु पनेछ ॰  

(२) लभत्री चोकाः - कुनै पलन लभत्री चोकहरु त्यस्तो चोकको नलजकको बाटोको केन्द्रीय रेिाको 

सतहदेखि कम्तीमा १५ से.लम. मालथ उठाइएको हुनुपनेछ ॰  

 

 

 

 

ख) बस्न योग्य कोठाहरु  
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(१) उचाईाः - प्रते्यक कोठाको उचाई (भुईंको सतहदेखि लसलिङसम्म) २.३० लमटर भन्दा कम 

हुनु हुाँदैन ॰ लभरािो छाना भएको िण्डमा कोठाको उचाई सािािािा २.३ लमटर भन्दा 

कम हुनु हुाँदैन ॰  

(२) बुाँदा नं. १ मा भएको व्यवथथा आवासीय, व्यापाररक र व्यवसालयक भवनहरुको लनलमि 

समेत िागू हुनेछ ॰ शैलक्षक र औद्योलगक भवनको िालग लनम्न व्यवथथा िागू हुनेछ ॰ 

  

शैहक्षक भिनहरु 

एक तिाको भुईं देखि मालथल्लो तिाको भुईंको उचाई कम्तीमा पलन २.७ लमटर 

हुनुपनेछ ॰  

औद्योहगक भिन 

 एक तिको भुईंदेखि मालथल्लो तिाको भुईंको उचाई ३.६ लमटर हुनुपनेछ ॰ एयर 

कखिसन जडान हुने भए लसलिङको उचाई ३.० लमटर हुनुपनेछ ॰ 

(३) साईजाः - मालनसहरु बस्नको लनलमि प्रयोगमा आउने एउटा मात्र कोठा भए नु्यनतम चौडाई 

२.४ लमटर र कोठाको के्षत्रफि ७.५ वगालमटर हुनुपनेछ ॰ यस्ता कोठाहरु दुई वा सो भन्दा 

धेरै भए एउटा कोठाको नु्यनतम के्षत्रफि ७.५ वगालमटर र अको कोठाको नु्यनतम के्षत्रफि 

७.० वगालमटर हुनुपनेछ र चौडाई कम्तीमा १.८ लमटर भए हुनेछ ॰  

ग) भाजछा कोठा  

(१) उचाईाः - भाजछा कोठाको उचाई (भुईंको सतहदेखि लसलिङसम्म) २.२ लमटर भन्दा कम हुनु 

हुाँदैन ॰  

(२) साईजाः - िाना िान छुटै्ट ठाउाँ  भएमा भाजछा कोठा नु्यनतम १.८ लमटर चौडाई र के्षत्रफि 

६.० वगालमटर भन्दा कम हुनु हुाँदैन ॰ स्टोरको लनलमि छुटै्ट व्यवथथा गररएमा भाजछा कोठाको 

के्षत्रफि ४.५ वगालमटर सम्म गना सलकनेछ ॰ िाना िानको लनलमि समेत उपयोग गने 

भाजछा कोठा भए नु्यनतम चौडाई २.१ लमटर र के्षत्रफि ७.५ वगालमटर हुनु पनेछ ॰  

(३) भाजछाको रुपमा प्रयोग हुने कोठाहरुको अन्य व्यवथथाहरु लनम्न बमोलजम हुनेछाः - 

क) भााँडाकुाँ डाहरु धुने छुटै्ट व्यवथथा भएकोमा बाहेक यस्ता पानीहरुको लनकास लसधै 

वा लसन्क माफा त फोहोर पानी बगे्न पाइप (Waste Pipe) सम्म हुनु पनेछ ॰  

ि) पानी लछना नसके्न िािको भुईं हुनु पनेछ ॰  

ग) आवश्यक भए धुाँवा जाने लनकास हुनु पनेछ ॰  

घ) बाथरुम र शौचािय 
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(१) उचाईाः - बाथरुम वा शौचाियको लनलमि कोठाको उचाई २ लमटर भन्दा कम हुनु हुाँदैन ॰  

(२) साईजाः - बाथरुमको िालग कोठाको साईज १.३×१.० लमटर भन्दा कम हुनु हुाँदैन ॰ 

शौचाियको लनलमि चौडाई नु्यनतम ०.९ लमटर र नु्यनतम के्षत्रफि १.१ वगालमटर हुनुपनेछ ॰ 

बाथरुम र शौचािय एउटैमा भए त्यस्तो कोठाको साईज २.२ लमटर×१.२ लमटर भन्दा कम 

हुनु हुाँदैन ॰  

(३) अन्य व्यवथथाहरुाः - प्रते्यक बाथरुम र शौचाियको िालग लनम्न थप व्यवथथाहरु िागू हुनेछाः - 

क) गारोमा कम्तीमा पलन एउटा बालहरी हावाको िालग िुिा भाग भएको  हुनु पनेछ ॰  

ि) पानी नलछने लकलसमको भुईं भएको अवथथामा बाहेक कुनै पलन बाथरुम वा 

शौचािय कुनै कोठाको लसधा मालथ वा ति (आफ्नो बाथरुम, शौचािय आलद 

बाहेक) पने गरी बनाउनु हुाँदैन ॰ 

ग) पानी नलछने सामाग्रीबाट र पानी नलछने लकलसमबाट बनाइएको हुनु पनेछ ॰  

घ) बाथरुम वा शौचािय चारैलतरबाट घेररएको (Enclosed) हुनुपनेछ र त्यस्तो गारो वा 

पिाािमा भुईंको सतहबाट कम्तीमा १ लमटरको चौडाईसम्म पानी नलछने 

सामाग्रीहरुबाट सतह लमिाइएको हुनुपनेछ ॰  

ङ) बाथरुमा वा शौचाियका भुईंहरु पानीको लनकास वा ढि भए लतर लभरािो 

पाररएको हुनु पनेछ ॰ कोठा वा बरण्डालतर त्यस्तो बाथरुम वा शौचाियको पानी 

जाने गरी  लभरािो पानुा हुाँदैन ॰ 

च) कुनै शाफ्ट (Shaft) वा िुिा भाग तफा  िुिेको झ्याि वा भेखन्टिेशन हुनुपनेछ र 

त्यस्तो झ्याि वा भेखन्टिेशनको के्षत्रफि कम्तीमा ०.३ वगालमटर र चौडाई कम्तीमा 

०.३ लमटर हुनुपनेछ ॰  

   

ङ) बुईगंि (Attic) 

 

मालनस बस्नका लनलमि बुईंगििाई प्रयोग गररने भएमा यसमा प्रयाप्त मात्रामा भेखन्टिेशन र 

प्रकाशको व्यवथथा भएको हुनुपनेछ र यस्तो बुईंगिको उचाई होचो भागमा १.२ लमटर र धुरी वा 

मालथल्लो भागमा २.३ लमटर भन्दा कम हुनुहुाँदैन ॰  

 

च) स्टोर कोठा 

(१) उचाईाः - यसको उचाई २.१ लमटर भन्दा कम हुनु हुाँदैन ॰  
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(२) साईजाः - आवासीय भवनका स्टोर कोठाको के्षत्रफि २ वगालमटर भन्दा कम हुनुहुाँदैन ॰  

 

छ) ग्यारेज  

(१) उचाईाः - भाजछा कोठाको उचाई २.1 लमटर भन्दा कम हुनु हुाँदैन ॰ 

(२)  साईजाः - साईज लनम्न अनुसार हुनुपनेछाः - 

क) नीलज ग्यारेजको साईज नु्यनतम २.५ लमटर×५ लमटर हुनुपनेछ ॰  

ि) सावाजलनक ग्यारेजको साईज पालका ङ्ग गने बहानहरुको संख्याको आधारमा 

हुनुपनेछ ॰  

 

 

ज) भूहमगत तिा (Basement) 

(१) भूलमगत तिािाई आवासका लनलमि प्रयोग गना पाइने छैन ॰ भूलमगत तिा आवश्यकता 

अनुसार दुई तिासम्म पलन लनमााण गना पाइनेछ, सो को िालग सेटव्याक कम्तीमा ३.०० 

लमटर हुनुपनेछ ॰  

(२) थथानीय लनमााण सम्बिी व्यवथथाहरु तथा जग्गा उपयोग सम्बिी व्यवथथाहरुसाँग मेि 

िानेगरी मात्र भूलमगत तिा लनमााण गना सलकनेछ ॰  

(३) लवलभन्न के्षत्र, उपके्षत्र र बाटोहरुको िालग तोलकएको लनमााण रेिा वा सेटव्याक छाडी बााँकी 

समू्पणा जग्गामा बेसमेण्टको पररभाषाको उपयोग लभत्र बनाउन पाउनेछ ॰  

(४) भूलमगत तिामा लनम्न व्यवथथाहरु हुनुपनेछाः - 

क) भूलमगत तिाको उचाई कम्तीमा २.१ लमटर हुनुपनेछ ॰  

ि) प्रयाप्त मात्रामा भेखन्टिेशनको व्यवथथा हुनुपनेछ ॰  

ग) कुनै पलन भूलमगत तिा छापे्न भुईं (Slab Top) प्रवेश मागाको केन्द्र सतहबाट बढीमा 

१.२ लमटर मात्र हुनुपनेछ ॰  

घ) जमीन मालथको तथा मुलनको पानी यस्तो भूलमगत तिामा पस्न नसके्न व्यवथथा 

गररएको हुनुपनेछ ॰  

ङ) भूलमगत तिाको गारोहरु र भुईहरु पानी लछना नसके्न गरी बनाइएको हुनुपनेछ र 

ओलसिोपनािाई रोक्नको लनलमि समेत प्रयाप्त मात्रामा व्यवथथा गररएको हुनुपनेछ 

॰   
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च) भूलमगत तिाको लनलमि छुटै्ट बाटोको व्यवथथा हुनुपनेछ ॰ एक भन्दा धेरै भयााङहरु 

भएको भवनमा यस्तो भयााङिे नै भूलमगत तिा र मालथल्लो तिाहरु बीच फायर 

सेपरेशन (Fire Separation) को काम गने गरी राखिएको हुनुपनेछ ॰  

छ) छानाको पानीको लनकासको उपयुक्त व्यवथथा हुनुपनेछ ॰  

 

झ) हचम्नी (Chimney)  

समति छाना भन्दा कम्तीमा ०.९ लमटर मालथ रहने गरी लचम्नी बनाउनु पनेछ र साँगै प्यारालपट 

(Parapet) पिाािको उचाई भन्दा कम हुने गरी बनाउनु हुाँदैन ॰ लभरािो परेको छाना भए लचम्नी 

जहााँबाट बालहर लनखस्कएको हुजछ, छानाको त्यस भाग भन्दा लचम्नीको उचाई कम्तीमा ०.६ लमटर 

हुनुपनेछ ॰  

ञ) इनार (Well)  

मालनसको उपयोगको लनलमि वा घरेिु उपयोगको लनलमि आवश्यक पानीको आपूलता गने 

उदे्दश्यिे राखिने इनार सम्बिी व्यवथथा लनम्न अनुसार हुनेछाः -  

क) कुनै पलन प्रकारको फोहोरहरु फाल्ने वा जम्मा गने िाल्डा वा ठाउाँ  (ररफु्यज लपट, 

सक लपट, वोरहोि, िेलटन आलद) बाट कम्तीमा पलन ६ लमटर टाढा रहने गरी र 

यस्तो ठाउाँमा भन्दा मालथ पने गरी इनार राखिनु पनेछ ॰  

ि) बालहरबाट जाने पानीिे इनारको पानीिाई दुलषत पाना नपाउने गरी इनारको थथान 

तय गनुापनेछ ॰  

ग) इनारको लभत्री व्यास (Diameter) कम्तीमा १ लमटरको हुनुपनेछ ॰  

घ) इनार मालथ ढकन वा छहारी अलनवाया रा्नुपनेछ ॰  

ङ) जमीनको सतहबाट कम्तीमा पलन १ लमटरको उचाईसम्म गारो िगाइएको हुनुपनेछ 

र इनारको वररपरर कम्तीमा पलन १.८ लमटर परसम्म पानी नलछने सामाग्रीको प्रयोग 

गरी त्यसमालथ पने पानी इनारभन्दा बालहर बगे्न व्यवथथा लमिाइएको हुनुपनेछ ॰   

च) इनारको सबै भागहरु थथायी लकलसमिे लनमााण गररनु पनेछ ॰  

छ) जमीनबाट कम्तीमा पलन १.८ लमटरको गलहराईसम्म इनारको लभत्री सतहिाई पानी 

नलछने बनाइनु पनेछ ॰  

 

ट) सेहिक ट्याङ्क (Septic Tank) 

भवन लनमााण गदाा सेलिक ट्याङ्क अलनवाया रुपमा रा्नुपनेछ ॰  
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(१) थथान (Location)- सेलिक ट्याङ्क (जमीन मुलन बनाइने फोहोर पानी जम्मा हुने वा सोसे्न 

लकलसमको) िानेपानीको श्रोतभन्दा कम्तीमा पलन ६ लमटर टाढा रहनु पनेछ ॰ मालनसहरु 

बसे्न घर वा आवसभन्दा सम्भव भएसम्म पर रा्नुपनेछ॰    

(२) अन्य व्यवथथाहरुाः - 

क) सेलिक ट्याङ्कको चौडाई कम्तीमा ७५ से.लम. र यसको क्षमता कम्तीमा १ घनलमटर 

हुनुपनेछ ॰ यसको िम्बाई चौडाईभन्दा दुई देखि चार गुणासम्मको हुनुपनेछ ॰   

ि) ईंटा, ढुङ्गा वा कंलिटद्वारा लनमााण गना सलकनेछ र यसिाइ पानी नलछने बनाउनु 

पनेछ ॰  

ग) सेलिक ट्याङ्कबाट लनस्कने फोहोर वा फोहोर पानीिाई (पयााप्त मात्रामा सुधार 

नगररए सम्म) कुनै पलन िुिा ढि वा नािाहरुमा वा पानीमा लमसाउनु हुाँदैन ॰  

घ) पाइपको नु्यनतम व्यास १०० लम.लम. हुनेपनेछ ॰ मेन होि (Mainhole) को 

पाइपहरु भएको जक्सन (Junction) मा मुख्य पाइपसाँग शािा पाइपहरुको कोण 

४५ लडग्रीभन्दा बढी नहुने लकलसमबाट रा्नु पनेछ ॰  

ङ) प्रते्यक सेलिक ट्याङ्कको पानी लसपेज लपट (Seepage Pit) मा जाने भएको 

भेखन्टिेशन पाइप जडान गररएको हुनु पनेछ ॰ भेखन्टिेशन पाइप भवनको टप 

(Top) भन्दा २ लमटर मालथसम्म िैजानु पनेछ ॰  

च) सेलिक ट्याङ्कको पानी लसपेज लपट (Seepage Pit) मा जाने भएमा यस्तो लसपेज 

लपटको नाप कम्तीमा ९० से.लम. हुनु पनेछ र यसको गलहराई इनिेट पाइप भन्दा 

कम्तीमा १०० से.लम. हुनु पनेछ ॰ यस्तो लसपेज लपट ढुङ्गा, ईंटा वा कंलिटको 

िकबाट सुिा (Dry) गारो िगाएर बनाउन पनेछ र यसको पछाडी कम्तीमा    

७.५ से.लम. बािो िस्रो लगट्टी (Coarse Aggregate) भनुा पनेछ ॰ इनिेट पाइप 

भन्दा मालथको गारो मसिा (Mortar) द्वारा बनाइएको हुनुपनेछ ॰ इनिेट पाइप 

मालथको भाग (Top) बाट ९० से.लम. ति हुने गरी रा्नु पनेछ ॰  

ठ) भयााङ्ग (Staircase) 

(१) भयााङ्गको नु्यनतम चौडाई लनम्न अनुसार हुनुपनेछाः  

क) आवालसय भवन (घरहरु) – ०.९ लमटर   

ि) आवालसय (होटि भवनहरु) – १.५ लमटर  

ग) मालनसहरु जम्मा हुने (अलडटोररयम, नाचघर, लसनेमा घर आलद) भवन  १.५ लमटर  

घ) शैलक्षक भवन – १.५ लमटर 
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ङ) संथथागत भवन – २.० लमटर 

च) अन्य भवनहरु – १.५ लमटर  

(२) िुड्लकिा (Tread) को चौडाई- आवासीय भवनहरुको िालग िुड्लकिाको चौडाई २३ 

से.लम. र अन्य भवनहरुको िालग ३० से.लम. भन्दा कम हुनु हुाँदैन ॰  

(३) िुड्लकिाको उचाई (Riser) – आवासीय भवनहरुको िालग िुड्लकिाको उचाई १९ से.लम. 

र अन्य भवनहरुको िालग १५ से.लम. भन्दा बढी हुनु हुाँदैन ॰ भयााङ्गको प्रते्यक चढाई 

(Flight) मा बढीमा १५ वटासम्म मात्र िुड्लकिाहरु रा्नुपनेछ ॰  

ड) भिन िा हनमााणहरुमा मुसा र अन्य हकराहरु (Terminate) हनयिण गनुापनेुः - 

(१) हरेक भवनको जगको गारो बीचमा नटुटेको (Continious) हुनु पनेछ र भए पलन मुसा 

जान नसके्न गरी पक्का लकलसमिे बनाइएको हुनु पनेछ ॰  

(२) भवनमा कुनै प्रकारको मुसा पस्न सके्न िुिा वा िािी भागहरु (जग, भुईं, झ्याि, नािी 

आलद) िाई लक त राम्ररी बन्द गररएको हुनु पनेछ लक त जािी हािेर मुसा जान नसके्न 

बनाउनु पनेछ ॰  

(३) हरेक भवनमा लकराहरु (Terminate) बस्न नसके्न व्यवथथा लमिाइएको हुनु पनेछ ॰  

ढ) प्रकाश र भेक्तन्टिेशनुः - 

(१) कोठाहरुमा प्रकाश र भेखन्टिेशनको लनलमि बालहरी हावा आउने गरी िुिेको वा िुिा 

बरण्डालतर िुिेको एक वा धेरै िुिा भाग (Opening) हरु हुनुपनेछ ॰ 

(२) िुिा भाग (Opening) भुईंको ६ भागको १ भाग बराबरको हुनुपनेछ ॰   

नोटुः - 

 झ्याि आंलशक रुपमा िोल्न लमल्ने (Partially Fixed) भएमा, िोल्न लमल्ने 

के्षत्रफििाई समावेश गररनेछ ॰  

 कुनै पलन कोठा प्रकाशको िालग भनेर छुट्याइएको िुिा भागबाट ७.५ लमटर भन्दा 

टाढा भएमा त्यस्तो कोठािाई प्रकाशको व्यवथथा भएको मालनने छैन ॰  

 भाजछाको लनलमि मालथ उले्लि भएको िुिा भागको के्षत्रफिमा २५ प्रलतशतिे 

वृखद्ध गनुापनेछ ॰  

ण) हिफ्ट सम्बन्धी व्यिस्थाुः -  

१७ लमटर उचाई वा ६ तिा भन्दा बढी भएको भवनमा लिफ्टको व्यवथथा गनुापनेछ ॰ लिफ्ट 

सम्बिी अन्य व्यवथथा National Building Code अनुसार हुनेछ ॰   

त) चट्याङ्ग (Lightening) हनयिण सम्बन्धी व्यिस्था  
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कुनै भवनहरुको उचाई वा अवखथथलतको कारणिे चट्याङ्गको सम्भावना हुने भवनहरु, 

सावाजलनक महत्वका भवनहरु तथा महत्वपूणा भवनहरुमा चट्याङ्ग लनयिण सम्बिी व्यवथथा 

गररएको हुनुपनेछ ॰  

थ) Void को साइजुः - 

Void को साइज १.५ लमटर × १.५ लमटर भन्दा बढी भएमा ग्राउण्ड कभरेजमा गणना हुने छैन ॰ 

सो भन्दा सानो Void भएमा ग्राउण्ड कभरेजमा गणना हुनेछ ॰  

 

 

 

द) एफ.ए.आर. (FAR) मा गणना नहुने अिस्थाुः - 

(१) पालका ङ्ग प्रयोजन वा Storage को िालग प्रयोग हुने भूलमगत तिा (Basement) र अधा-

भूलमगत तिा (Semi Basement) तिाहरु FAR मा गणना हुने छैन ॰  

(२) भुईं तिा (Ground Floor) पुरै वा केही भाग पालका ङ्गको िालग प्रयोग हुने भएमा र सोही 

अनुसार िुिा रहेको अवथथामा सो भाग FAR मा गणना हुने छैन र यस्तो भवनिे कम्तीमा 

३ लमटर चौडा बाटो छोएको हुनुपनेछ ॰  

(३) छाना मालथ लनमााण हुने भयााङ्ग, लिफ्टको मेलशन कोठा, पानी ट्याङ्की आलदिे ओगटेको 

भाग FAR मा गणना गररने छैन ॰  

हेरफेर सम्बन्धी व्यिस्थाुः  

(१) भवन लनमााण गना नक्सा स्वीकृलत लिइसकेको वा स्वीकृलत लिने प्रलियामा रहेको अवथथामा 

भवन लनमााण मापदण्ड तथा भवन संलहता अनुकूि हुनेगरी संशोलधत नक्सा स्वीकृलतको 

िालग पुनाः  पेश भएमा स्वीकृत नक्सा भन्दा घटी वा बढी के्षत्रफि हुने गरी हेरफेर गरेमा 

बढी के्षत्रफिको हकमा तोलकएको दररेट बमोलजम दसु्तर लिने तथा संशोलधत नक्साको 

समू्पणा के्षत्रफिको नगरपालिकािे गरेको लनणाय अनुसारको दरिे नक्सा संशोधन दसु्तर 

समेत लिई संशोलधत नक्सा स्वीकृत गररनेछ ॰  

(२) स्वीकृत भवनको मोहडा पररवतान गनुापने भएमा संशोलधत नक्सा पेश गनुापनेछ र सो को 

दसु्तर संशोलधत नक्सा दसु्तर सरह नै हुनेछ ॰  
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बाटो सम्बन्धी व्यिस्थाुः  

भवन लनमााण गना नक्सा पेश गदाा भवन लनमााण थथिसम्म आवतजावत गने बाटो अलनवाया हुनु पनेछ ॰ 

बाटो सम्बिी व्यवथथा देहाय बमोलजम हुनेछाः - 

(१) नापी नक्सा र लफल्डमा बाटो जलनएकोमा सो बमोलजम बाटो कायम हुनेछ ॰ बाटोको 

अवथथा (िम्बाई, चौडाई) नापी नक्सा र लफल्डमा फरक परेमा नापी नक्सा बमोलजम 

गररनेछ ॰ प्रचलित मापदण्ड अनुसार लफल्डमा बाटो रहेको तर नापी नक्सामा सो 

बमोलजमको बाटो भएको नदेखिए बाटोमा प्रयोग भएको जग्गाको सम्बखित जग्गाधनीको 

उपखथथलत/लिखित सहमतीमा वडाबाट सजालमन गरी लफल्डको बाटोिाई आधार मान्न 

सलकनेछ ॰   

(२) लनजी जग्गािाई बाटो देिाई नक्सापास गनुापने भए सम्बखित जग्गाधनी वडा कायााियमा 

उपखथथत भई वडा अध्यक्ष वा तोलकएको सदस्यको रोहवरमा सनाित भएको मञ्जुररनामा 

पेश गनुापनेछ ॰ यसरी नापी नक्सामा बाटो नभएको तर लफल्डमा लनजी जग्गाबाट बाटो 

देिाई नक्सापास गनुापने अवथथामा थथानीय सााँध संलधयार र जग्गाधनीको उपखथथलतमा 

सजालमन गनुापनेछ ॰  

(३) नापी नक्सामा बाटो नभएको तर रालजनामाको कागज, जग्गा धनी प्रमाणपत्र (िािपूजाा) वा 

अन्य सम्बध्द कागजातहरुमा बाटो रहेको भए सो बाटोिाई आधार मानी नक्सा पास 

गररनेछ ॰  

(४) नापी नक्सामा बाटो नदेखिएको तर अलघ देखि चिन चल्तीमा घर मुलनबाट आवतजावत 

गने बाटो रहेछ भने सो बाटोिाई आधार मानी नक्सा पास गररनेछ ॰ अलघदेखि घरमुलन 

बाटो लथयो/ लथएन भने्न लवषयमा लववाद परेमा वडाबाट थथानीय भद्र भिाद्मीको उपखथथलतमा 

सजालमन गरी सजालमनमा उले्लखित व्यहोरा बमोलजम गररनेछ ॰ घरमुलनको बाटोको चौडाई 

कम्तीमा ४ लफटको हुनु पनेछ ॰ सालवकको भवनमा ४ लफटभन्दा कमको घरमुलनको 

बाटोमा सेटव्याक छोड्नु पने छैन ॰  

(५) नापी नक्सामा सावाजलनक, पलता, नदी, उकास, गुठी आलद जलनएको वा कुनै व्यखक्तको हक 

भोग वा स्वालमत्वमा नरहेको सावाजलनक प्रकृलतको जग्गा देखिने तर लफल्डमा त्यस्ता जग्गा 

बाटोको रुपमा अलघ देखि नै प्रयोग गररंदै आएको, दुई वा दुई भन्दा बढी थथानीय 

बालसन्दाहरु सो बाटो प्रयोग गरी आवतजावत गरररहेको देखिएर सोही बाटोिाई देिाई 

यस अलघ यस कायााियबाट नक्सा समेत पास गरेको रहेछ भने वडा कायााियबाट थथानीय 

बालसन्दाहरुको उपखथथलतमा सजालमन गरी सजालमनबाट बाटो रहेको प्रमालणत भए त्यस्तो 
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बाटोिाई सजालमन व्यहोरा, वडाको लसफाररश, यसअलघ सोही चिन चल्तीको बाटोिाई 

देिाई अरु कोही कसैको नक्सा पास गरेको प्रमाण कागज समेतको आधारमा त्यस्तो बाटो 

देिाई नक्सा पास गररनेछ ॰ तर थथिगत अवथथािाई आधार मानी बाटो देिाई नक्सा पास 

गररएको मात्र कारणबाट त्यस्तो जग्गा बाटो कायम हुन सके्नछैन ॰ साथै त्यस्ता जग्गाको 

उपयोग अन्य प्रयोजनमा गनुापरेमा यस उपदफा बमोलजम बाटो देिाई नक्सा पास गरेको 

कारण मात्रिे बाधा पुगेको मालनने छैन ॰  

(६) नापी नक्सामा राजकुिो, िोिा, िोल्चा वा यसै्त प्रकृलतको कुिो वा पानी िैजाने भाग 

देखिएको तर लफल्डमा बाटो लनमााण गरी अलघदेखि बाटोको रुपमा चिन चल्ती भई सोही 

बाटोिाई देिाई यसअलघ यस कायााियबाट नक्सा पास समेत भएको रहेछ भने सजालमन 

गरी वडाको लसफाररशको आधारमा राजकूिो, िोिा, िोल्सा आलद जनाइ सो बमोलजमकै 

मापदण्ड अनुरुप नक्सा पास गररनेछ ॰  

(७) नगरपालिकाको पहिमा व्यखक्तको लनजी जग्गा समेतमा पने गरी हाि भइरहेको बाटो 

चौडंा गनुापरेमा बाटोको दुवै तफा का जग्गाधनीहरुको बराबर जग्गा पने गरी लवस्तार गररनेछ 

॰ यसरी बाटोको िालग योगदान हुने जग्गाको रेकडा रािी पलछ घर लनमााण गदाा हक 

हस्तान्तरण नभएको अवथथामा बाटोमा परेको जग्गा FAR र Coverage को िालग गणना 

गना सलकनेछ ॰ तर बाटोको िालग आवश्यक नु्यनतम सेटव्याक भने छाड्नु पने हुजछ ॰  

(८) नापी नक्सामा िोिा जलनएको तर लफल्डमा हाि उक्त िोिा छोपी बाटोको रुपमा प्रयोग 

भैरहेको, सोही बाटोिाई देिाई यस कायााियबाट यस अलघ नक्सा पास गररएको भएता 

पलन त्यस्तो िोिा छोपे्न तथा िोिा छोलपएको भागिाई बाटो देिाई नक्सा पास हुने छैन ॰ 

िोिाको मापदण्ड अनुसार िोिा जनाई दुवैतफा को लकनारािाई गोरेटो बाटो मानी नक्सा 

पास गना सलकनेछ ॰  

(९) उपदफा (१), (२) र (३) बमोलजम बाटो देिाई नक्सा पास भएको जग्गाहरुको िगत कट्टा 

गरी बाटोमा िगत कायम गना सम्बखित जग्गाधनीहरुको सहमलतमा नक्सा पास गने 

जग्गासम्म बाटो कायम गना सम्बखित लनकायमा िेिी पठाउनु पनेछ ॰  

नक्सा पास सम्बन्धी हिशेष व्यिस्थाुः  

नक्सा पास लबना लनमााण गररएको भवन वा पास भएको नक्सामा हेरफेर गरी लनमााण भएको 

भवन वा नक्सा पास प्रलियामा रहेको तर पास भैनसकेको अवथथामा लनमााण भएको भवनको हकमा 

भवन लनमााण सम्बिी मापदण्ड र भवन संलहता लवपररत भए/नभएको एलकन गरी त्यस्ता भवनको 

हकमा प्रमुि समक्ष सुनुवाइको िालग पेश गनुा पनेछ ॰ त्यस्ता भवनहरुको प्रालवलधक प्रलतवेदन, 
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नक्सावािाको भनाइ समेत सुनी/सुनुवाइ गरी प्रमुििे न्यालयक मनको प्रयोग गरी जररवाना गरी नक्सा 

पास गना वा भवनको कुनै भाग भत्काउने गरी ठहर गरे बमोलजम नक्सा पास सम्बिी थप कारवाही 

हुनेछ ॰  

 

भिनको प्रयोजन पररितान सम्बन्धी व्यिस्थाुः  

भवन लनमााण गना लिएको स्वीकृलतमा फरक पारी अन्य प्रयोजनमा भवन प्रयोग गना लनवेदन 

परेमा प्रालवलधकबाट सालवकको स्वीकृत नक्सासाँग हाि लफल्डमा लनमााण भएको भवनसाँग तुिनात्मक 

लवशे्लषण गरी भवनको प्रयोजन पररवतान गना चाहेको मापदण्ड अनुसार लनलमात भवन रहे/नरहेको 

एलकन गरी स्पष्ट राय सलहतको प्रलतवेदन पेश गनुापनेछ ॰ प्रचलित मापदण्ड अनुसार प्रयोजन गना 

सलकने भए नक्सा नामसारी गदाा िागे सरहको दसु्तर लिई भवनको प्रयोजन पररवतान गना सलकनेछ ॰ 

नक्सा नामसारी सम्बन्धी व्यिस्थाुः  

नक्सा पास गदाा एकाको हकभोगमा रहेको जग्गामा बनेको भवन सलहतको हक हस्तान्तरण 

भई अन्य व्यखक्तको नाममा स्वालमत्व हस्तान्तरण भएको देखिए आवश्यक प्रमाण कागजको आधारमा 

सालवकको नक्सावािाको नाम पररवतान गरी हािको घरजग्गाधनीको नाममा नक्सा नामसारी गररलदनु 

पनेछ ॰ नक्सा नामसारीको िालग अनुसूची-३ मा उले्लि भए बमोलजमको कागजातहरु पेश गनुापनेछ ॰  

कागजातहरु पेश भए पिात सालवककै प्रयोजन हुने गरी नक्सा नामसारी हुनेछ ॰ फरक 

प्रयोजन हुने गरी नक्सा नामसारीको िालग लनवेदन पेश भएमा फरक प्रयोजन अनुसार भवन लनमााण 

मापदण्ड तथा भवन संलहता अनुकूि भए मात्र नामसारी गररनेछ ॰ नामसारी र प्रयोजन पररवतान गदाा 

िागे्न दसु्तर नगर सभाबाट तोके बमोलजम हुनेछ ॰  

जुरी समक्ष पेश गररनेुः  

दश हजार वगालफट भन्दा बढी फ्लोर एररया भएको भवनहरुको नक्सा पास गदाा लवशेषज्ञहरुको 

सलमलत जुरी (Jury) बाट चेकजााँच गरी लसफाररश भए बमोलजम नक्सा पास गररनेछ ॰  

बाधा अड्काउ फुकाउने अहधकारुः  

यस कायालवलध कायाान्रयनको िममा कुनै बाधा अड्काउ पना आएमा नगर कायापालिकािे 

बाधा अड्काउ फुकाउन सके्नछ ॰  

बेसमेन्ट सम्बन्धी व्यिस्थाुः  
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बेसमेन्ट सलहतको नक्सा पासको हकमा पुरानो शहरी के्षत्रमा जमीन मुलन एक तिा मात्र 

बेसमेन्ट र अन्य के्षत्रको हकमा जमीन मुलन दुई तिासम्म बेसमेन्ट लनमााण गना पाइनेछ ॰ दुई 

तिासम्मको बेसमेन्ट लनमााण गने भएमा संलधयार तफा को सेटव्याक कम्तीमा  ३.० लमटर छोड्नु पनेछ ॰  

मञ्जुरीनामा सम्बन्धी व्यिस्थाुः  

मापदण्ड पुयााउने प्रयोजनको िालग संलधयारको मञ्जुरीनामाको आधारमा भवन लनमााण 

अनुमलत वा लनमााण सम्पन्न प्रमाण-पत्र लदइने छैन ॰ तर मापदण्ड पुयााउनको िालग भवन 

स्वालमत्वकताािे जोलडएको लकिाको थप जग्गा िररद गरी सोही भवन भएको जग्गामा समावेश गरेमा 

भवन लनमााण अनुमलत वा भवन लनमााण सम्पन्न प्रमाण-पत्र लदइनेछ ॰ यसरी लनमााण अनुमलत वा भवन 

लनमााण सम्पन्न प्रमाण-पत्र लिइसकेपलछ एकमुष्ट लकिािाई लकिाकाट वा िािी लकिा बेचलबिन गदाा 

नगरपालिकाको प्रालवलधकबाट थथिगत जााँच गराई स्वीकृत मापदण्ड कायम रहने गरी लकिाकाट वा 

िािी लकिा बेचलबिन गना सलकनेछ ॰ स्वीकृत मापदण्ड कायम नहुने गरी लकिाकाट वा बेचलबिन 

गरेमा सो भवनको इजाजत-पत्र वा लनमााण सम्पन्न प्रमाण-पत्र नक्सा स्वीकृत गने पदालधकारी भन्दा एक 

तह मालथको पदालधकारीबाट लनणाय भई िारेज हुनेछ ॰  

 

 

अन्य व्यिस्थाुः  

(१) पुरानो शहरी के्षत्रमा सबै भन्दा मालथल्लो तिाको छानामा मात्र बढीमा ०.६० लमटर सम्मको 

सनसेड (टप) बाटो वा चोक लतर राख्न सलकनेछ तर चोकको कनारमा (दुईवटा घरको 

सााँधमा) ४५ लडग्री हुने गरी टप रा्नु पनेछ ॰ तर १.२ लमटरसम्म चौडाई भएको बाटोतफा  

बढीमा ०.३० लमटर सम्मको सटसेट (टप) राख्न सलकनेछ ॰  

(२)  पुरानो शहरी के्षत्र बाहेकका के्षत्रमा ६.० लमटर वा सो भन्दा बढी चौडाई भएका सडकसाँग 

जोलडएका लकिामा भवन लनमााण काया गदाा भुईं तिामा व्यापाररक प्रयोजनका िालग सटर 

राख्न पाइनेछ ॰ भुईं तिा भन्दा मालथ आवासीय प्रयोजन भएमा लमलश्रत उपयोग रहेको भवन 

मालननेछ ॰ उक्त भवनको िालग आवासीय भवनको मापदण्ड िागू हुनेछ ॰ तर सटर 

तफा को सेटव्याक कम्तीमा २.० लमटर हुनुपनेछ ॰ यस्ता प्रकृलतका भवनहरुिाई नक्सा पास 

दसु्तर लिंदा व्यापाररक भवन सरहको दसु्तर तथा शुल्क िागे्नछ ॰  

(३) योजनाबद्ध आवासीय के्षत्रमा ८.० लमटर वा सो भन्दा बढी चौडाईको बाटोमा सटर राख्न 

पाइनेछ ॰ सटर रा्दा २ (दुई) लमटर सेटव्याक छोड्नु पनेछ ॰  
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(४) संथथाको नाममा लनमााण हुने भवनको के्षत्रफि भवनको के्षत्रफि ५०० (पााँच सय) वगा लमटर 

भन्दा कम भएमा संथथाको लनणाय बमोलजम आवासीय प्रयोजनको भवन लनमााण मापदण्ड 

िागू गना सलकनेछ ॰ उक्त भवन संथथागत वा आवासीय प्रयोजनमा उपयोग गना पाइनेछ ॰ 

तर यो व्यवथथा लवद्यािय र अस्पतािको हकमा आवासीय प्रयोजनको िालग मात्र िागू 

हुनेछ ॰ ५०० (पााँच सय) वगालमटर भन्दा बढी के्षत्रफिको भवन बनाउाँदा संथथागत भवनको 

मापदण्ड िागू हुनेछ ॰  

(५) आवासीय प्रयोजनको भवन भाडामा िगाउाँदा आवासीय प्रयोजनमा नै िगाउनु पनेाः  

सरकारी तथा अधा-सरकारी लनकायहरु, स्वास्थ्य संथथा, लवद्यािय आलदिे आवासीय 

प्रयोजनका भवनहरु आवासीय प्रयोजनको िालग मात्र भाडामा लिन पाउनेछन् ॰ 

 

सडकको के्षत्राहधकारुः   

(१) कम्पाउण्ड वाि लनमााण गदाा सडकको के्षत्रालधकार (ROW) नलमलचने गरी लनमााण स्वीकृलत 

लदइनेछ ॰  

(२)  ५० (पचास) लमटर भन्दा छोटो बाटो (CUL-DE-Sa/dead end) बाटोको के्षत्रालधकार 

(ROW) ३ (तीन) लमटर कायम गरी छेउबाट कम्तीमा १.० लमटर सेटव्याक छोड्नु पनेछ ॰  

(३) ५० (पचास) लमटर भन्दा िामो सडकहरुको के्षत्रालधकार (ROW) ४.० (चार) लमटर कायम 

गरी १.५ लमटर सेटव्याक छोड्नु पनेछ   ॰  

(४) पुरानो शहरी के्षत्रमा हाि कायम रहेका १.२ लमटर भन्दा साना घर मुलनका गल्ली बाटोहरुमा 

नयााँ संरचना लनमााण गदाा कम्तीमा १.२ लमटर पुगे्न गरी बाटो कायम गररनेछ ॰ अन्य 

बाटोहरुमा छेउबाट १.० लमटर सेटव्याक छोड्नु पनेछ ॰   

(५) पुरानो शहरी के्षत्र बाहेकका के्षत्रमा बने्न १७ लमटर भन्दा अग्ला सबै लकलसमका भवनहरुको 

हकमा भुईं तिादेखि नै नू्यनतम सेटव्याक ५ लमटर हुनुपनेछ ॰  

 

भिनको ढााँचा र नक्सा तयार गना तथा हनमााण सुपररिेक्षण अनुमहतुः  

“क” र “ि” वगाका भवनहरुको ढााँचा, नक्सा, स्टर क्चर तथा लवशेष सुलवधाहरुको लडजाइन र 

लनमााण सुपररवेक्षण आका टेक्ट वा इखजजलनयरबाट गराउनु पनेछ ॰ क  ि र ग वगाको भवनको िालग 

लसलभि इखजजलनयररङ्ग लवषयमा स्नातक उिीणा गरी ५ वषा सम्बखित के्षत्रमा अनुभव हालसि गरेको 

इखजजलनयरबाट स्टर क्चर तथा लवशेष सुलवधाहरुको लडजाइन र लनमााण सुपररवेक्षण गराउनु पनेछ ॰  घ 
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वगाका भवनको िालग लसलभि ईखजजलनयर वा आलका टेक्ट उिीणा गरेको प्रालवलधकबाट भवनको ढााँचा र 

नक्सा तयार र लनमााण सुपररवेक्षण गराउनु पनेछ ॰  

  

 

हनमााण सम्पन्न प्रमाणपत्र नहिएका भिनहरु सािाजहनक प्रयोजनमा ल्याउन 

नपाइनेुः  

 

सरकारी तथा अधा-सरकारी लनकायहरु, स्वास्थ्य संथथा, लवद्यािय र संगलठत संथथाहरुिे भवन 

भाडामा लिंदा लनमााण सम्पन्न प्रमाण-पत्र पाएका भवन मात्र भाडामा लिनेछन् ॰  

 

खुिा के्षत्र सम्बन्धी व्यिस्था 

 

नगरपालिकािे आफ्नो के्षत्रमा रहेको सावाजलनक जग्गाहरु तथा िुिा के्षत्रहरुको संरक्षण  गनेछ 

॰ आफ्नो के्षत्रमा रहेका सावाजलनक जग्गाहरुिाई िुिा के्षत्रको रुपमा घोषणा गरी सो के्षत्रिाई 

सावाजलनक हररयािी उद्यानहरुमा रुपान्तरण गररनेछ ॰  

 

भिन हनमााण स्थिमा हनमााण अनुमहतपत्र रान प पनेुः  

भवनको स्वालमत्वकताािे भवन लनमााण अवलधसम्म आवश्यक लववरणहरु िुल्ने गरी लनमााण 

अनुमलतपत्र र स्वीकृत नक्साको साइट प्लान लनमााण थथिमा सवासाधारणिे प्रष्ट देखे्न गरी रा्नु पनेछ ॰  

  

३. नक्सा पास तथा भिन हनमााण सम्पन्नको प्रहियाुः - 

(१) तारकेश्वर नगरपालिका के्षत्र लभत्रको कुनै थथानमा भवन लनमााण गना चाहने व्यखक्तिे 

नगरपालिकामा दताा सूलचकृत भएका लडजाइनर/कन्ऱले्टण्टबाट नक्सा लडजाइन गराई 

अनुसूची-१ मा उले्लि भएका कागजातहरु संिग्न गरी नगरपालिकाबाट िररद गरेको 

दरिास्त फारम पुखस्तका भरी भवन लनमााण शािामा दतााका िालग पेश गनुा पनेछ ॰  

(२) दतााको िालग प्राप्त कागजातहरुको जााँच गरी भवन लनमााण सम्बिी समू्पणा मापदण्ड 

तथा भवन संलहता सम्बिी प्रालवलधक पक्ष जााँच गना प्रालवलधक शािामा पठाइनेछ ॰  
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(३) उक्त नक्सा प्रालवलधक शािामा जााँच भई प्रचलित मापदण्ड र भवन संलहता अनुकूि 

भएमा थप कारवाहीको िालग सम्बखित वाडा कायााियमा पठाइनेछ ॰    

(४) यसरी पठाइएको नक्सा फाईि जसिे बुझी लिएको हो सो व्यखक्तको रेकडा अध्यावलधक 

गरी रा्नुपनेछ ॰ वडामा फाईि प्राप्त भएको लमलतिे ३ (तीन) लदन लभत्र प्रस्तालवत 

भवनको लनमााणबाट संलधयार कसैिाई मकाा पने भए आफूिाई मकाा परेको लववरण 

िुिाई १५ (पन्ध्र) लदन लभत्र उजुर गना आउनु भनी सबै संलधयारिाई सूचना लदनु पनेछ ॰ 

यलद संलधयार फेिा नपरे वा म्याद बुझ्न नमाने त्यस्ता संलधयारको घरदैिो, वडा कायाािय 

र भवन लनमााण हुने ठाउाँमा सबैिे देखे्न गरी म्याद सूचना टााँस गनुापनेछ ॰ म्याद सूचना 

टााँस गदाा कम्तीमा २ (दुई) जना थथानीय भद्रभिाद्मी र वडाको जनप्रलतलनलध वा प्रालवलधक 

रोहवरमा बसु्नपनेछ ॰  

(५) संलधयारका नाममा सूचना जारी भएको लमलतिे १५ (पन्ध्र) लदन लभत्र संलधयारको 

उजुर/बाजुर नपरेमा म्याद नाघेको ३ (तीन) लदन लभत्र सम्बखित वडाको प्रालवलधक िटी 

गई थथिगत जााँच (सजालमन) गनुापनेछ ॰ यसरी जााँच गदाा दरिास्तमा उले्लि भए 

बमोलजम भवन लनमााण गना लमल्ने नलमल्ने कुराको स्पष्ट व्यहोरा उले्लि गनुापनेछ ॰ यलद 

तोलकएको म्याद लभत्र संलधयारको उजुरी परेमा उजुर परेको लमलतिे ३ (तीन) लदनलभत्र 

उजुर सलहतको नक्सा फाईि सम्बखित वडा कायााियिे नगरपालिकाको कानून 

शािामा पठाउनु पनेछ ॰ उजुरी सम्बिमा नक्सा पास गने गरी लनणाय भएमा नक्सा 

पासको प्रलिया जुन चरणमा थथलगत भएको छ सोही चरणबाट अलघ बढ्नेछ ॰  

(६) उपदफा (५) बमोलजम थथिगत जााँच गने प्रालवलधकिे भवन लनमााण सम्बिी प्रचलित 

मापदण्ड बमोलजम भवन लनमााण गना लमल्ने/नलमल्ने कुराको अलतररक्त सजालमनमा 

उपखथथत भएका व्यखक्तहरुिे भनेका कुराहरु समेत िुिाई सजालमन मुचुल्का तयार गरी 

७ (सात) लदनलभत्र प्रलतवेदन पेश गनुापनेछ ॰ सजालमन मुचुल्का वडा अध्यक्ष वा तोलकएको 

वडा सदस्यका रोहवरमा गनुापनेछ ॰  

(७) उपदफा (६) बमोलजम पेश भएको फोटो सलहतको थथिगत सजालमन प्रलतवेदन नक्सा 

फायिमा संिग्न गरी वडा कायााियिे िटाएको कमाचारी वा नक्सावािा वा एकाघरको 

व्यखक्त माफा त भवन लनमााण इजाजत भवन लनमााण शािामा लफताा पठाइनेछ ॰ यसरी 

पठाइएको नक्सा फाईि जसिे बुझी लिएको हो सो व्यखक्तको रेकडा अध्यावलधक गरी  

रा्नु  पनेछ ॰  
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(८) उपदफा (८) बमोलजम लफताा आएको नक्सा फाईि भवन लनमााण इजाजत शािामा प्राप्त 

भएपलछ थप प्रष्ट पाना आवश्यक देखिए सम्बखित प्रालवलधकबाट पुनाः  चेक जााँच गराई 

फाईि लफताा आएको लमलतिे ७ (सात) लदन लभत्र प्रचलित राजश्व बुझी नक्सा पास गरी 

अनुसूची ९ बमोलजमको ढााँचामा खप्लन्थ िेभिसम्म भवन लनमााण गने अनुमलत लदनुपनेछ 

॰  

(९) नक्सा दरिास्त दताा गरेको लमलतिे सामान्यतयााः  नक्सा स्वीकृत भई अनुमलत लदन एक 

मलहनाको समय िागे्नछ ॰  

(१०) तिा थप गने भवनको नक्सा पास प्रलिया समेत यसै पररचे्छदमा नयााँ भवन लनमााण गना 

पूरा गनुापने प्रलिया बमोलजम नै हुनेछ ॰ अनुसूची-१ मा उले्लि गररएका कागजातहरुको 

अलतररक्त यस अलघ पास गरेको भवनको नक्सा र प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप, चािु आ.व. 

सम्मको कर लतरेको रलसदको प्रलतलिलप र घरको फोटो समेत पेश गनुापनेछ ॰  

(११) पास नक्सा भन्दा फरक हुने गरी खप्लन्थ िेभिको लनमााण भएकोमा उक्त लनमााण काया 

प्रचलित मापदण्ड अनुसार रहेछ भने नक्सा संसोधन गराई लनयमानुसार नक्सा संसोधन र 

बढी लनमााण गनुापरेमा थप दसु्तर समेत लिई संसोलधत नक्सा स्वीकृत गररनेछ भने 

मापदण्ड लवपररत लनमााण भएको हकमा उक्त लनमााण काया मापदण्ड अनुसार हुने गरी 

सच्याउन िगाई लनयमानुसारको संसोलधत दसु्तर लतराई संसोलधत नक्सा स्वीकृत गररनेछ 

॰ 

(१२) यसरी नक्सा पास भई भवन लनमााण काया सम्पन्न भए पलछ उले्लि भएको जसै्त प्रलिया 

पुरा गरी भवन लनमााण सम्पन्नता प्रमाण-पत्र जारी गररनेछ ॰ सो को िालग आवश्यक 

कागजात अनुसूची-२ मा उले्लि गररएको छ ॰ प्रालवलधकबाट पेश गरेको प्रलतवेदन 

सलहत भवन लनमााण सम्पन्नताको प्रमाण-पत्र जारी गना भवन लनमााण शािाका सम्बखित 

कमाचारीहरुिे प्रशासकीय अलधकृत वा लनजिे अलधकार प्रत्यायोजन गरेको अलधकारी 

समक्ष पेश गनुापनेछ ॰ सामान्यताः  भवन लनमााण सम्पन्नताको प्रमाण-पत्र लनवेदन पेश 

भएको लमलतिे १० (दश) लदनलभत्र जारी गररनेछ ॰ पूवा स्वीकृत नक्साको कुि के्षत्रफिको 

२० प्रलतशत के्षत्रफिसम्म मापदण्ड अनुकूि हुने गरी थप लनमााण भएको भवनको हकमा 

थप के्षत्रफि िुिेको फ्लोर प्लान मात्र पेश गरेमा लनयमानुसारको लनमााण सम्पन्न दसु्तर र 

बढेको के्षत्रफिको थप दसु्तर लिई भवन लनमााण सम्पन्नताको प्रमाण-पत्र जारी गना    

सलकनेछ ॰ पूवा स्वीकृत कुि के्षत्रफिको २० प्रलतशत के्षत्रफि भन्दा बढी लनमााण गरेको 

भवनको हकमा नक्सा पास/तिा थप सम्बिी प्रलिया पुरा गनुापनेछ ॰ नगरपालिकािे 
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आवश्यक देखिने िण्डमा भवन लनमााण मापदण्ड पािना गरेको तर भवन संलहता पािना 

नगरेको भवनको हकमा हकमा लनमााण सम्पन्नताको प्रमाण-पत्र/नक्सा जारी गररने छैन 

तर नगरपालिका गठन हुनुभन्दा अगालड लनमााण भएका घरहरुको हकमा जनताको बसे्न 

घरको नक्सा पेश गरी आलथाक ऐनमा तोलकए बमोलजमको दसु्तर लिई घर नक्साको 

अलभिेखिकरण प्रमाणपत्र लदइनेछ ॰ घर नक्सा अलभिेखिकरण प्रमाणपत्र लदन 

लमल्ने/नलमल्ने सम्बिमा सम्बखित वडा कायाािय/प्रालवलधकिे लसफाररस गनुापनेछ ॰ 

(१३) लडजाइनरिे ध्यान लदनुपने कुराहरु अनुसूची-४, नक्सावािािे ध्यान लदनुपने कुराहरु 

अनुसूची-५ र नक्साको Sheet Detail अनुसूची-६ मा उले्लि गररएको छ ॰  
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पररचे्छद-२ 

मापदण्ड 

तारकेश्वर नगरपालिका के्षत्रलभत्र भइरहेको शहरीकरणिाई व्यवखथथत गना हाि भइरहेको र पलछ हुने 

लनमााण कायाहरु सुलनयोलजत तथा योजनाबद्ध तररकािे सम्पन्न गने गराउने िममा नगरपालिका के्षत्रिाई 

ति उले्लखित के्षत्रहरुमा लवभाजन गरी लनमााण सम्बिी मापदण्ड समेत लनधाारण गररएको छ ॰  

१. पुरानो बसोबास के्षत्र (Old Residential Zone) 

२. व्यापाररक के्षत्र (Commercial Zone) 

३. आिासीय के्षत्र (Residential Zone) 

४. योजनाबद्ध आिासीय के्षत्र (Planned Residential Zone)  

 

१. पुरानो बसोबास के्षत्र (Old Residential Zone) 

यस के्षत्र लभत्र नक्सामा देिाए बमोलजम परम्परा देखि ऐलतहालसक लवकास िममा लवकास हुाँदै 

आएका पुराना शैिीका शहर (अवान क्यारेक्टर) झल्काउने िािका बाटोहरु, चोकहरु र त्यस्ता 

बाटो, चोकसाँग जोलडएका लकिामा बनेका भवनहरु र परम्परागत शैिीका घर, भवनहरु, 

मखन्दरहरु आलद पदाछन् ॰ 

यस के्षत्र लभत्रका यी पुराना अवान क्यारेक्टर झल्काउने वासु्तकिा र सांसृ्कलतक तथा धालमाक 

थथिहरुको साथै परम्परागत शैिीका भनााकुिर वासु्तकिािाई संरक्षण एवं सम्बद्धानमा प्रलतकूि 

असर नपने गरी लनम्न बमोलजम स्वीकृत लदन सलकनेछ ॰  

१. यस उपके्षत्रमा पने िािी जग्गा समेतमा बने्न भवनको अलधकतम ग्राउण्ड कभरेज ८० प्रलतशत, 

एक आनासम्मको िािी जग्गामा शतप्रलतशत र पुरानो भवन भत्काई बनाउनेको हकमा पुरानो 

भवनिे चचेको के्षत्रफि बराबर पाइनेछ ॰  

२.  घरबाट लनस्कने फोहोरमैिा नगरपालिका वा फोहोरमैिा व्यवथथापन गने सम्बिी संथथािे 

तोके बमोलजमको ठाउाँमा फ्याकु्न पनेछ ॰ लनमााण सामाग्री सावाजलनक बाटो, पेटी, चोक, गल्ली 

आलदमा राख्न पाइने छैन ॰  

३. यस उपके्षत्रमा बने्न भवनको छाना मालथ पने वषाातको पानी पाइपद्वारा जमीन तिा सम्म ल्याउनु 

पनेछ ॰  

४. यस उपके्षत्रमा पने लकिा नापी नक्सामा देिाइएका सालवक चोकहरु यथावत रा्नु पनेछ ॰ 

सालवकका सावाजलनक तथा नीलज चोकको सम्बद्धान र संरक्षण हुने लियाकिाप बाहेक अन्य 
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कुनै लकलसमको लनमााण चोक लभत्र गना पाइने छैन ॰ सावाजलनक सडक (बाटो) वा चोक मालथ 

पने गरी क्वान्टीलिभर, बाल्कोनी, कोठा र घर अगालडको लसंढी आलद बनाउन पाइने छैन ॰ 

चोकको पेटीिाई चोककै लहस्सा मालननेछ ॰  

५. यस उपके्षत्रमा किात्मक वासु्तकिाको दृलष्टिे अलत महत्व राखे्न िािका मोहडा भएका कुनै 

भवन भएमा र सम्बखित वडा कायााियबाट संरक्षण गनुापने भनी िेिी आएमा त्यस्तो भवनको 

सालवक मोहडािाई भत्काउन र लबगारी भाग वण्डा, बेचलबिन गरी नयााँ भवन बनाउन पाइने 

छैन ॰ सालवक मोहडा यथावत कायम रहने गरी ममात सुधार र पुनाः  लनमााण गना लदइनेछ ॰ 

वडाबाट त्यस्ता भवनहरुको िगत तयार पारी रा्नुपने र त्यस्ता भवनको घरधनीको 

बेवास्ताबाट क्षलत हुने आशंका भएमा उलचत क्षलतपूलता लदई नगरपालिके िररद गना सके्नछ ॰  

६. यस उपके्षत्रमा लनम्न उद्योगहरु लनषेध गररएको छाः - 

 कुिुरा तथा चौपाया पािन गने 

 घर बनाउाँदा लडस्कवािा काठ लचने मेलसन बाहेक स-लमि तथा काठ लचने मेलसन 

प्रयोग गना 

 वातावरण दूलषत वा प्रलतकूि असर पने लियाकिापहरु सिािन गना 

 अत्यालधक ज्विनशीि पदाथा जसै्ताः  ग्यास, पेटर ोि र अन्य रसायलनक पदाथाको 

भण्डारण गना  
 

यस के्षत्रमा भिनको अहधकतम ग्राउण्ड कभरेज, अहधकतम FAR र अहधकतम उचाई हनम्न 

बमोहजम हुनेछुः - 

ि.सं. भिनको हकहसम जग्गाको के्षत्रफि ग्राउण्ड कभरेज एफ.ए.आर. (FAR) 

१ आवासीय ८ आना सम्म ८०% ३.० 

८ आना भन्दा बढी ६०% ३.० 

२ लवद्यािय, किेज  ५०% २.५ 

३ सरकारी, अधा-सरकारी, 

नीलज कायाािय भवन 

 ५०% २.५ 

४ तारे होटि, लसनेमा हि, 

लथएटर, सभागृह 

 ५०% ३.० 

५ व्यापाररक कम्पे्लक्स  ५०% ३.० 

६ अस्पताि, नलसाङ्ग होम  ५०% २.५ 
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२. व्यापाररक के्षत्र (Commercial Zone)    

व्यापाररक के्षत्र भन्नािे प्रमुि िुद्रा तथा थोक व्यापार हुने अनुसूची ७ मा उले्लखित १२ लमटर वा सो 

भन्दा बढी चौडाई र फुटपाथको व्यवथथा भएका समू्पणा सडक, राजमागा, लवशेष सडक आलद सडक 

मागासाँग जोलडएका लकिाहरु र ती सडकको छेउबाट २५ लमटरको दुरीिे छुने दायााँ बायााँका समू्पणा 

लकिाहरुका के्षत्रहरु पदाछन् ॰ २५ लमटर दुरीमा पने लकिाहरुको कम्तीमा ३ लमटरसम्मको दुरी लभत्र 

परेमा मात्र व्यापाररक के्षत्र मालननेछ ॰  

 

 

 

 

यस के्षत्रमा भिनको अहधकतम ग्राउण्ड कभरेज, अहधकतम FAR र अहधकतम उचाई हनम्न 

बमोहजम हुनेछुः - 

 

ि.सं. भिनको हकहसम जग्गाको के्षत्रफि ग्राउण्ड कभरेज एफ.ए.आर. (FAR) 

१ व्यापाररक कम आवासीय ८ आना सम्म ७०% ३.५ 

८ आना भन्दा बढी ६०% ३.५ 

२ लवद्यािय, किेज  ५०% २.५ 

३ सरकारी, अधा-सरकारी, 

नीलज कायाािय भवन 

 ५०% २.५ 

४ तारे होटि, लसनेमा हि, 

लथएटर, सभागृह 

 ५०% ३.० 

५ व्यापाररक कम्पे्लक्स  ५०% ३.० 

६ अस्पताि, नलसाङ्ग होम  ५०% ३.० 
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३. आिासीय के्षत्र (Residential Zone) 

 

आवासीय के्षत्र भन्नािे पुरानो बसोबास के्षत्र, व्यापाररक के्षत्र, योजनाबद्ध आवासीय के्षत्र बाहेकको 

मुख्यताः  आवासको लनलमि प्रयोग भएको के्षत्रिाई जनाउाँदछ ॰ व्यवखित रुपमा जनघनत्व बढाउाँदै जाने 

यस आवासीय के्षत्रको उदे्दश्य रहेको छ ॰  

 

यस के्षत्रमा भिनको अहधकतम ग्राउण्ड कभरेज, अहधकतम FAR र अहधकतम उचाई हनम्न 

बमोहजम हुनेछुः - 

ि.सं. भिनको हकहसम जग्गाको के्षत्रफि ग्राउण्ड कभरेज एफ.ए.आर. (FAR) 

१ आवासीय ८ आना सम्म ७०% २.५ 

८ आना भन्दा बढी ६०% २.५ 

२ लवद्यािय, किेज  ४०% २.५ 

३ सरकारी, अधा-सरकारी, 

नीलज कायाािय भवन 

 ४०% २.५ 

४ तारे होटि, लसनेमा हि, 

लथएटर, सभागृह 

 ४०% ३.० 

५ व्यापाररक कम्पे्लक्स  ५०% ३.० 

६ अस्पताि, नलसाङ्ग होम  ५०% ३.० 

 

 

४. योजनाबद्ध आिासीय के्षत्र (Planned Residential Zone) 

यस लकलसमको आवासीय के्षत्रहरु सरकारी वा गैर सरकारी स्तरबाट लवकलसत गररंदा काठमाडौ ं

उपत्यका नगर लवकास सलमलतबाट लनम्न बमोलजमका आधारभूत सुलवधाहरु (बाटो, ढि, िानेपानी, 

लवजुिीको स्तर)समेत िुिेको योजना बनाई स्वीकृत गराउनु पनेछ ॰  

१. बाटोको चौडाई 

क) मुि सडक जोड्ने बाटोको चौडाई  ७ (सात) लमटर नु्यनतम 

ि) िक िकमा जाने बाटो   ५ (पााँच) लमटर नु्यनतम 

ग) प्लट प्लटमा जाने बाटो   ४ (चार) लमटर नु्यनतम 

घ) Cul De SAC जाने बाटो   ६० लमटर भन्दा बढी हुन नहुने 
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२. िट साइज 

क) घडेरीको चौडाई    ६ (छ) लमटर नु्यनतम 

ि) घडेरीको के्षत्रफि    २ (दुई) आना २ (दुई) )पैसा नु्यनतम 

३. खुिा सािाजहनक के्षत्र (बाटो बाहेक) 

क) ५ रोपनी-१० रोपनी सम्म जम्मा जग्गाको ५ (पााँच) प्रलतशत 

ि) १० रोपनी भन्दा बढी २५ रोपनी सम्म जम्मा जग्गाको ४ (चार) प्रलतशत 

ग) २५ रोपनी भन्दा बढी १०० रोपनी सम्म जम्मा जग्गाको ३.५ (सााँढे तीन) प्रलतशत 

घ) १०० रोपनी भन्दा बढी जम्मा जग्गाको २.५ (सााँढे दुई) प्रलतशत 

४. हिहिधुः  

क) िानेपानी, ढि लनकास, लवद्युत, टेलिफोन आलद लवस्तार गना र आगिागीको समयमा 

बारुणयि समेत िैजान सरि तथा सुगम हुने गरी थथानीय टोपोग्राफीमा उलचत ध्यान लदई 

बाटोको रेिाङ्कन गनुापनेछ ॰  

ि) योजनाबद्ध आवासीय उप-के्षत्रमा िुिा भाग (Set Back) १.५ लमटर छाडी मात्र लनमााण गना 

पाइनेछ ॰  

ग) अलधकतम FAR र Ground Coverage आवासीय के्षत्रको अनुसार हुनेछ ॰  
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पररचे्छद-३ 

अनुसूचीहरु 

अनुसूची-१ 

भिन हनमााण अनुमहत पत्रको िाहग आिश्यक कागजातहरु 

१. जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रमालणत प्रलतलिलप -१ प्रलत 

२. चािु आलथाक वषासम्मको मािपोत लतरेको रलसदको प्रलतलिलप र सालवकको भवन भएको 

जग्गामा नयााँ भवन बनाउन वा तिा थप गना नक्सा पेश गने भए सम्पलि कर समेत लतरेको 

रलसदको प्रलतलिलप -१ प्रलत  

३. नागररकता प्रमाणपत्रको प्रमालणत प्रलतलिलप -१ प्रलत  

४. लकिा नम्बर स्पष्ट भएको नापीको प्रमालणत नक्सा -१ प्रलत  

५. पास गररने नक्सा (लडजाइनर र नक्सावािाको हस्ताक्षर सलहत) - ३ प्रलत  

६. लडजाइनरको इजाजतपत्रको नलवकरण सलहतको फोटोकपी (सरोकारवािाबाट नक्सावािाको 

लववरण सलहत प्रमालणत)-१ प्रलत 

७. मञ्जुरीनामा लिई भवन लनमााण गने भएमा नक्सावािािे सम्बखित वडा अध्यक्ष वा तोलकएको 

सदस्यको वा कानून शािाको रोहवरमा भएको मञ्जुरीनामाको सक्कि-१ प्रलत  

८. भवन लनमााण हुने जग्गा (Site) मा पुगे्न बाटो प्रष्ट नभएमा बाटो प्रमालणत हुने गरी वडा 

कायााियको ररतपूवाकको लसफाररश (गुठीको जग्गा भए बाटोको िालग लकिाकाट नहुने तर 

लफल्डमा बाटो भए गुठीको लसफाररश)-१ प्रलत 

९. जग्गा कुनै लनकायमा लधतोको िालग सुरक्षण राखिएको भए सम्बखित लनकायबाट स्वीकृलतपत्र-१ 

प्रलत  

१०. गुठीको जग्गा भए गुठीको स्वीकृलत पत्र र नक्सावािा मोही भएमा जग्गाधनीको र जग्गाधनीिे 

भवन लनमााण गने भएमा मोहीको मञ्जुरीनामा-१ प्रलत  

११. नक्सावािा आफू उपखथथत हुन नसके्न भएमा एकाघरको व्यखक्त वा कानून बमोलजमको 

अलधकारप्राप्त व्यखक्तको प्रमालणत नागररकताको प्रलतलिलप-१ प्रलत 

१२. संथथागत/व्यापाररक भवनको िालग पेश गनुापने थप कागजातहरु-१ प्रलत  

क) उद्योग दताा प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप-१ प्रलत 

ि) VAT/PAN दताा प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप-१ प्रलत  
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ग) प्रबिपत्र तथा लनयमाविीको प्रलतलिलप-१ प्रलत  

घ) नगरपालिकामा व्यवसाय दताा भएको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप-१ प्रलत  

ङ) संथथाको लनणायको प्रलतलिलप-१ प्रलत 
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अनुसूची-२ 

भिन हनमााण सम्पन्न प्रमाण-पत्रको िाहग आिश्यक कागजातहरु 

१. भवन लनमााण सम्पन्नताको प्रमाण-पत्र पाउाँ  भने्न व्यहोराको नक्सावािाको लनवेदन 

२. नक्सा पास अनुसार भवन लनमााण भएको छ भनी घरधनी र लडजाइनरिे गरेको कबुलियतनामा 

३. लडजाइनरको Field Verification प्रलतवेदन 

४. भवन लनमााण सम्पन्न भएको भने्न व्यहोराको लडजाइनरको प्रलतवेदन (Building Completion 

Report)  

५. चािु अ.व. को सम्पलि कर लतरेको कागजात  

६. घरधनीको २ प्रलत पासपोटा साइजको फोटो/घरको स्पष्ट रुपमा देखिने चारै मोहडा देखिने 

फोटो ४ प्रलत ॰ 

७. घरधनीको िािपूजाा र नागररकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी  

८. पास नक्सा र प्रमाण-पत्रको फोटोकपी 

९. नक्सा स्वीकृत गदाा तोलकएका शताहरु पुरा गरेको व्यहोरा लनवेदनमा िुिेको हुनुपनेछ ॰ जसै्ताः  

Septic Tank तथा रुि/लवरुवा रोपेको अवथथा आलद ॰ 
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अनुसूची-३ 

नक्सा नामसारीको िाहग आिश्यक कागजातहरु 

१. नक्सा नामसारी गरी पाउाँ  भने्न व्यहोराको घर जग्गाधनीको लनवेदन 

२. जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

३. सम्बखित मािपोत कायााियबाट घरजग्गा हक हस्तान्तरण भएको कागजातको प्रलतलिलप 

४. नक्सा पास प्रमाणपत्रको सक्कि प्रलत 

५. स्वीकृत नक्साको सक्कि प्रलत 

६. चािु आलथाक वषासम्मको भूलमकर र सम्पलि कर लतरेको कागजको प्रलतलिलप 

७. नक्सा नामसारी गने भवनको फोटो  

८. नक्सा नामसारी गररलिने व्यखक्तको पासपोटा साइजको फोटो २ प्रलत 
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अनुसूची-४ 

हडजाइनरिे ध्यान हदनुपने कुराहरु 

१. तीन तिा वा १००० वगालफट ल्याण्ड कभरेजसम्मको िालग समावेश गनुापने नक्साहरु 

a) Location Plan 

b) Site Plan  - १ रोपनी (१:१००)  (1”=8’   -0’) 

                                    १- ३ रोपनीसम्म (१:२००)  (1”=16’  -0’) 

३ रोपनी भन्दा मालथ (१:४००)  (1”=32’  -0’) 

c) Section (अग्लो भाग, Foundation Staircase, िम्बाई वा चौडाई) बाट कालटएको हुनुपने 

॰ 

d) Four Side Elevation (मोहडा) – ४ लदशाबाट लिएको  

e) Ground Floor Plan, अन्य Floor Plan हरु/Roof Cover भएमा Roof Cover Plan 

f) Slope छाना भएमा रुफ प्लान अलनवाया रुपमा पेश गनुा पने ॰  

g) नक्साको Standard Sheet Size को नमुना पछालडको पेजमा समावेश गररएको छ ॰  

२. Opening Shedule ( माि ढोकाको लववरण) 

a) तीन तल्लासम्म वा १००० वगालफट भन्दा कम ल्याण्ड कभरेजको िालग दफा (१) को अिवा 

Structure Drawing पेश गनुा पनेछ ॰  

b) तीन तिादेखि मालथ वा १००० वगालफट भन्दा बढी ल्याण्ड कभरेजको िालग Structure, 

Electrical, Sanitary Drawing पेश गनुा पनेछ ॰  

३. ६ तिा भन्दा बढी वा १७ लमटर भन्दा बढी उचाईको लनमााणको िालग नक्सामा लनम्न कुराहरु 

पेश गनुापनेछ ॰  

a) Lift/Escalator 

b) Fire-escape 

c) Fire Safety/Fire Fighting System 

d) Electrical/Air Consition-Electrival Layout Plan, Single Line/Lighting System 

Diagram including Earting System for commercial & industrial complex. 

४. Floor Plans, Site Plan/Location Plan को उिर लदशा मालथ हुनु पदाछ ॰  

५. Building को Section काट्दा सबैभन्दा अग्लो र होचो भाग (कमसेकम एउटा Column वा 

Wall को Foundation साथै िम्बाई र चौडाई पुरै देखिने गरी Stair Case बाट कालटएको 
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हुनुपनेछ ॰ साथै Foundation Width वा G.L. देखि मुलनका Foundation Depth पलन 

देिाउनु पनेछ ॰ 

६. पेश भएको साइट प्लानमा अको कुनै पुरानो घर भएमा पुरानो घर पलन साइट प्लानमा देिाउनु 

पने र यसको Detail नाप, Plinth Area/Floor Area पलन पेश गनुा पनेछ ॰  

७. सबै प्लानमा Dimension तीन लकलसमबाट देिाउनु पनेछ ॰ अथाात Element to Element 

Dimension Centre to Centre, Total Diamension देिाउनु पनेछ ॰  

८. सबैभन्दा मालथल्लो तिाको Staircase Cover/Lift Cover िाई F.A.R. मा गणना गररने छैन, 

तर त्यससाँग कोठा भएमा सो Staircase समेत सबै गणना गररनेछ ॰  

९. तिा थपे्न वा मोहडा फेने भएमा सालवक भइसकेको प्लान तथा मोहडाहरु पलन देिाउनु पनेछ 

साथै एक प्रलत घरको फोटो पलन पेश गनुा पनेछ ॰  

१०. िोकेशन प्लानमा उले्लखित जग्गामा सलजिै पुग्न सलकने गरी मुख्य सडकसाँगको कनेक्सन 

का.म.पा. बाट प्रकालशत सडकको नाम सलहत स्पष्टसाँग लिह्याण्ड से्कचमा देिाउनु पनेछ ॰  

११. हाइटेन्ऱन िाइन छेउ भवन लनमााण गदाा लवद्युत प्रालधकरणिे तोकेको लनयम अनुसार तारबाट 

हटाई भवन लनमााण गनुापनेछ ॰ ( हाइटेन्ऱनको मापदण्ड उले्लि गने ) 

१२. सावाजलनक भवनहरुमा अपाङ्गहरुको आवतजावतको िालग छुटै्ट व्यवथथा भएको हुनु पनेछ ॰  

१३. भवन सम्बिी मापदण्डहरुिाई पूणातया पािन गरी नक्सा तयार गरेको हुनु पनेछ ॰ नभए 

नक्सा रद्द गना सलकनेछ ॰  

१४. पेश गरेको नक्सा सफा तथा Lettering हरु केरमेट तथा Tipex िगाएको नभई स्पष्ट देखिने 

हुनु पनेछ ॰  

१५. Location Plan, Site Plan, Ground Floor Plan भएको Drawing Sheet मा Section 

अलनवाया रुपमा संिग्न हुनुपनेछ ॰  

१६. तिा थपको िालग पेश गररएको नक्सामा Location Plan, Site Plan, Proposed Floor Plan 

तथा Section एउटै Drawing Sheet मा हुनुपनेछ ॰  

१७. लडजाइनरिे नक्सा तयार गदाा “तारकेश्वर नगरपालिका भवन लनमााण सम्बिी मापदण्ड, 

२०७६” तथा “बस्ती लवकास, शहरी योजना तथा भवन लनमााण सम्बिी आधारभूत लनमााण 

मापदण्ड, २०७२” र सो मा निुिेका बुाँदाहरु “काठमाडौ ं उपत्यकाका महानगरपालिका, 

नगरपालिका एवं नगरोनु्मि गा.लव.स. हरुमा गररने लनमााण सम्बिी मापदण्ड, २०६४”  अनुसार 

हुने गरी गनुापने छ ॰ प्रचलित कानून बमोलजम अखियार प्राप्त लनकाय/तहबाट लनणाय भई 

मापदण्ड/भवन संलहतामा कुनै पररवतान भएमा सोही बमोलजम हुनेछ ॰  



45 

 

१८. भवनको नक्सा पास स्वीकृत पूवा सम्बखित घरधनी तथा भवन सुपररवेक्षकिे तारकेश्वर 

नगरपालिका भवन लनमााण इजाजत लवभागमा सम्पका  गरी भवन अनुगमन कायाको िालग 

सम्झौता गनुापने छ ॰  

१९. भवन सुपररवेक्षकिे भवनको जग देखि नै समू्पणा लनमााण कायाको अनुगमन गरी प्रते्यक तहको 

फोटो सलहतको प्रलतवेदन बुझाउनु पनेछ ॰  

२०. कारणवस कुनै भवनको सुपररवेक्षण गना असमथा भएमा कारण िुिाई नगरपालिकामा 

सम्बखित लडजाइनरिे लनवेदन लदनु पनेछ ॰ नगरपालिकामा सूचना नलदई भवन सुपररवेक्षण 

कायाबाट अिग भएको लडजाइनरिाई नगरपालिकािे कािोसूचीमा राख्न सके्नछ ॰  
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अनुसूची-५ 

नक्सािािािे ध्यान हदनुपने कुराहरु 

१. प्रालवलधक लनरीक्षण (सजालमन) गने बेिासम्ममा नक्सावािािे आफ्नो जग्गाको सााँध सीमाना प्रष्ट 

हुने गरी हरेक Intersection Point मा Concrete Pole अथवा 9”×9” को प्रष्ट देखिने गरी 

ईंटाको गारो लनमााण गररसकु्न पनेछ ॰  

२. सालवकदेखि चिी आएको पानी र ढि लनकास बन्द गना पाइने छैन ॰ ढि लनकासको िालग 

आवश्यक भएमा आफ्नो जग्गाबाट पलन ढिको पाइप िैजान लदनु पनेछ ॰  

३. लनमााण काया सम्पन्न भएपलछ भौलतक सुलवधाहरु (धारा, लवजुिी आलद) जडान गनाको िालग 

लनमााण सम्पन्न प्रमाण-पत्र लिनुपने भएकोिे सो काया सम्पन्न प्रमाणपत्र लिन महानगरपालिकामा 

सम्पका  रा्नु पनेछ ॰   

४. पास भएको नक्सा लवपररत लनमााण गरेमा सालवक बमोलजम पाउने भौलतक सुलवधाबाट बलित 

हुने र थथानीय सरकार सिािन ऐन, २०७४ अनुसार कारबाही हुनेछ ॰  

५. नक्सा सम्बिी कुनै कुरा बुझ्नु परेमा भवन लनमााण इजाजत लवभागमा सम्पका  गनुा होिा ॰  

६. घरधनीिे नक्सा पेश गदाा पासपोटा साइजको ४ प्रलत फोटो अलनवाया रुपमा पेश गनुापनेछ ॰  

७. भवन लडजाइन/सुपररवेक्षण गने लडजाइनर लवशेष कारणिे सुपररवेक्षण कायाबाट अिग भएमा 

अको लडजाइनर/सुपररवेक्षक साँग सम्झौता गरी सो को जानकारी नगरपालिकािाई गराई भवन 

लनमााणको सुपररवेक्षण गराउनु पनेछ ॰  
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अनुसूची-६ 

नक्साको STANDARD SHEET SIZE को नमूना 

20×30 

 
FOR OFFICIAL USE ONLY 

 

 

 

 

Information Box 

 

Information Box Details 

Owner:- Signature 

Building Type:- Location:- 

Plot No. :- 

Sheet No:- 

Area:- 

Details: Plan, Elevation, Section, Site Plan, Location Plan 

 Drawn by: Checked by: 

Date: Scale: T.M.C. Regd. No.:  

 

  



48 

 

अनुसूची-७ 

व्यापाररक के्षत्रमा पने ११.० हमटर भन्दा बढी चौडा सडकहरु 

ि.स. प्रदेश स्तरीय सडक ( ११ लमटर सडक)  वडा नं. 

१ नेपािटार पुि, फुटुङ्ग, साङ्गिा, लवहानीचोक, देलवथुम्का, जगातहुाँदै गुजे भजज्याङ्ग सडक १, २, ७ र ११ 

२ फिामे पुि, जरंिु, धमाथथिी, लचसापानी, लतनलपपे्ल हुाँदै ठुिो िोिा सडक ३, ६ र ८ 

३ जरंिु, भेलडगोठ, काभ्ेरथथिीहुाँदै संगमचोक सडक १, २ र ६ 

४ लतनलपपे्ल, लजतपुरफेलद, काभ्ेरथथिी, साङ्गिा, लवहानीचोक हुाँदै मािुग सडक १, २ र ३ 

५ धमाथथिी, सानो बाईपास, फेलदबजार सडक २, ३ र ६ 

६ सपनलतथा पुिहुाँदै साङ्गिालवहानीचोक सडक १  

७ लवषु्णमलत िोिाहुाँदै महादेव िोिा, लवषु्णमलत िोिा, संगम थथिबाट नेपािटार पुिहुाँदै शेषमलत 

जरंकु 

४, ६ र १० 

८ आठमाईि डााँडागाउाँ  धुिेपुिहुाँदै धालदङ्गजाने बाटो ३ 

९. लचफ साप को घर देखि शूभकामना चोक  ११ 

१० टोिा नपा वाड १ को लसमाना मिंुग नु्यरेिोिा लबहलनचोक हुदै चुलन चौर  १ 

११ टोिा नपा वाड १ झोर लसमाना पटापु  हुदै लबहानी चोक फुटंुग लसमाना लपपिबोट सडक  १  

१२  लबहलनचोक देखि थुम्का जगात गुजे भजज्यांग सडक  १ 

 

अनुसूची-८ 

अन्य सडकहरु र हतनीहरुको चौडाई 

क. नगर सडकहरु (८.०० हमटर) 

qm=;= gu/ :t/Lo ;8s -* ld6/ ;8s_ j8f g+= 

! ltglkKn] km]bLahf/ df]6/ af6f] )# 

@ km]bLahf/ kfFrdfg] 7'nf]vf]nfdf]6/ af6f] )# 

# km]bLahf/ kmo8f]n lr;fkfgLdf]6/af6f] )# 

% k/Lkfvfkbd;fn 9'Ëfuf8] 7fF6L df]6/af6f] )@ 

^ 6f]vfgu/kflnsf j8f g+= !, dfn'ª Go'/]vf]nfljxfgLrf]s x'Fb}, r'lgrf}/ 

sfe|]:ynL ;8s 

)! 

& 6f]vf g=kf= ! emf]/ l;dfgf k6fk' x'Fb} ljxfgLrf]s tf/s]Zj/ j8f g+= &, 

l;dfgflkknaf]6 ;8s 

)! 

* tf=g=kf=j8f g+= lkknaf]6 ljxfgLrf]s b]jLy'Dsfhuftu'h]{ eGHofË;8s )! 

( bu'g]{kfgLu'x]Zj/L af]x/f6f/ ;8s )$ 

!) dxfb]jvf]nfsl/8f]/ )$ 

!! bu'g]{kfgL ;fgf] k'n )$ 

!@ ltglkKn] rf]ufpFx'b}k'nhfg] df]6/ af6f] )# 

!# ltglkKn] /fd3f6 df]6/ af6f] )# 

!$ kmo8f]n kmfF6 )# 

!% lr;fkfgL km]lbahf/ df]6/ af6f] )# 
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!^ lhtk'/ u'7ahf/ lr;fkfgLdf]6/af6f] )# 

!& nfld5fg] ufpFdf]6/ af6f] )# 

!* u0ftflGqs dfu{ u}/LufpFhfg] df]6/ af6f] )# 

!( s'nfaemfkfFrdfg] e'jg]Zj/L dlGb/ hfg] af6f] )# 

@) af6f6f/ k'R5f/f 3/ lhtk'/ df=lj= af6f] )# 

@! @ g+= k'ngfufh'{g df=lj= cf7 dfO{n af6f] )# 

@@ w'n]k'n n8\a' x'Fb} g'jfsf]6 hf]8\g] af6f] )# 

@# ;fgf]k'naf]x/f6f/ cof{n6f/ gfufh'{g df=lj= ;8s )% 

@$ km'naf/L u]6 gfufh'{g df=lj=, km'ofnyf]s lhtk'/ ;8s )% 

@% lqz'nL /f]8 ! g++= k'n Eo'6fj/ ;8s )% 

@^ af]xf]/f6f/, lwtfnrf]s, lhtk'/ ;8s -O{=O{=lk= dfkb08 cg';f/ sfod_ )% 

@& gfvg6f]n a}v' d'8\v' af6f] )% 

@* sfnLlblbsf] k;nx'Fb} km'6'Ë gfukf]v/L hfg] df]6/ af6f] )@ 

@( lkm/lkm/] 8fF8f eid]Zj/ 3f6 x'Fb} sfsL{yf]s df]6/ af6f] ;8s )@ 

#) ;fËnfsfe]|:ynLx'Fb} lhtk'/km]lbdf]6/ af6f] )@ 

#! sf]O/fn] vf]nfl;Dn]Zj/ 9sfnufpF b]jL:Yffg ;8s af6f] )@ 

#@ 6kn ;'g8fF8f u0f]z:yfgzflGtwfddf]6/af6f] )@ 

## gfukf]v/L x'Fb} EofnLk'nhfg] af6f] )& 

#$ ;kglty{ b]lv 5fk lkknaf]6 x'Fb} ;fËnfahf/ ljxfgLrf]s ;Ddsf] af6f] )! 

#% ;fËnfahf/ lkknaf]6 x'Fb} yfkf 6f]n Go"/]vf]nfk'n ;8s )! 

#^ zflGtwfd, sfe]|:ynL, 9sfnrf}/ ;8s )! 

#& r'gLvf]n k'n l98f] ksfpg] rf}/ x'Fb} b]jLy'Dsf ;8s )! 

#* s'lGrKjfsnx'Fb} huft\ ;8s )! 

#( ;fgf] k'n -nf]nfª xfO6_ )$ 

$) ;fgf] k'n -k}o'6f/_ )$ 

$! nf]nfª xfO6 )$ 

$@ bu'g]{kfgL )$ 

$# dgd}h' k'n -as]O{gfkf6L_ dfgl;+x, 5GTofn ;+3 rf]s x'Fb} gf]kfn6f/ 

;8s 

  )(,!) 

$$ dgd}h' k'n -as]O{gfkf6L_ dfgl;+x, 5GTofn ;+3 rf]s x'Fb} dgd}h' dlGb/ 

k'm6'ª gfukf]v/L ;8s 

)(,!) 

$% g]kf6k u}/L ufpFlkknaf]6 x'Fb} nfdju/ ;8s )* 

$^ z'esfdgfrf]s, jfSrfkfvfx'Fb} 7'nf] Ogf/ dgd}h' ;8s )( 

$&   

$* dfgl;+x :s"n, Gofo kl/ifb\ ejgx'Fb} km'6'ª ;fª\nfhfg] ;8s !),)(<)& 

$( ;gkm\nfj/ :s'n, xn];L, a:g]t6f/, k;nx'Fb} rf]ufpF ;8s )^,) 

%) sd]/] vf]nf, aflgofklx/f] x'Fb} a:g]t6f/ rf]s ;8s )^ 

%! dgd}h' dlGb/ x'b}+ Uof8f]n ;8s )( 

%@ g]kf6k u}/L ufpmFlkknaf]6 x'b}+ nfdju/ ;8s )* 

%# g]kfn6f/ lrkm ;fkmsf] 3/, z'esfdgfrf]s, jfSrfkfvfx'b}+ dgd}h' dlGb/ 

;8s 

)( 
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%$ g]kfn6f/ k'nx'b}+ lbkHof]lthfg] ;8s !) 

%% nsfnpsfnf] x'Fb} sfe|]:ynL ;8s )@ 

%^ x]lNkË Xof08; x'Fb} u'/fufO{ bf]jf6f] )^ 

%& sfe]|:ynL df6Lsf]/LofzflGtwfddf]6/ af6f] )@ 

%* em+ufnx'Fb} gfkLhfg] af6f] !) 

%( :ofnfu'9 u}/LufpFdf]6/ af6f] )# 

^) ltglkKn] v's'n] xl/of6f/ x'Fb} lr;fkfgL ;8s )# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ख. बस्ती स्तरीय सडकहरु (६.०० हमटर) 

qm=;= j8f :t/Lo ;8s -^ ld6/ ;8s_ j8f g+= 

! 8lDkË /D6L ls;G8f]n df6/ af6f] )# 

@ km]bLahf/ af]S;L cf]8f/ df]6/ af6f] )# 

# 8lDkË lkknaf]6 ls;G8f]n df]6/ af6f] )# 

$ 8lDkË ;fgf]sf]6 df]6/ af6f] )# 

% 8lDkË 7'nf]sf]6 df]6/ af6f] )# 

^ af]xf]/f6f/ lwtfnyf]s lhtk'/ ;8s )% 

& rfkfufO{ 6f]n s'dfn6f/ gfufh'{g df=lj= ;8s )% 

* k[YjLgf/fo0f df=lj= bfxfnyf]s lwtfnyf]s ;8s )% 

( km'ofnyf]s atf;]8fF8f Eo"6fj/ ;8s )% 

!) km'ofnyf]s s'dfn6f/ lwtfnyf]s )% 

!! gofFv'Ng] af6f]x?  

!@ sfnLb]jLx'Fb} sfsL{yf]s ;8s )@ 

!# ;+udrf]s :jl0f{drf]s j[lQ v]t ;8s )@ 

!$ bnsfkrf]s b]lv 1fgf]bo :s"nx'Fb} lzjk'/L l;dfgfdf]6/af6f] )@ 

!% e08f/L ufpFleqL ;8s )@ 

!^ efO{/fd] x'Fb} n'u'FkmfF6 hfg] df]6/af6f] )@ 

!& e08f/L ufpF ;]G6/ x'Fb} 3f6 hfg] df]6/ af6f] )@ 

!* a;Gtgu/ sf]nf]gLleqLdf]6/ hfg] af6f] )@ 

!( nfld5fg] ufpFdy'/f dfu{ )@ 

@) /fdrGb| 7s'/Lsf] 3/b]lv b]j:ynLdlGb/ hfg] ;8s )@ 

@! a:g]t 3/ x'Fb} ;fªn] vf]nfhfg] af6f] )& 

@@ km'6'ª / dgd}h'sf] af]8{/ )& 
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@# ;+udkmfF6 x'Fb} leqhfg] af6f] )& 

@$ lrDa/ kf]v/L x'Fb} sfe|]:ynLsfsL{ yf]s )& 

@% eTs]sf] af6f] )& 

@^ en]Zj/ dlGb/ b]lv 5fk Snjdf]6/af6f] )! 

@& k~r]6f/ afns'df/L dlGb/ nfdlk+9L, a?jfnaf;:yfgx'Fb} km'6'ª /fddlGb/ 

lkknaf]6 ;8s 

)! 

@* 5fk lkknaf]6 x'Fb} k'/fgf] gS;fcg';f/ nfdlk+9L ;8s )! 

@( l;+v kfvf nvg8f]n ;fª\nfcfwf/e"t c:ktfn x'Fb} Snj ;8s )! 

#) Snj b]lv b]p/fnL ;8s )! 

#! 7"nf]vf]n afx'g 8fF8f lhDjfn6f]n ;8s )! 

#@ r'gLrf}/ b]lv sflnb]jL ;8s )! 

## b]jLy'Dsflrxfg 8fF8f s'GrLKjfsnx'Fb} 9sfnrf}/ ;8s )! 

#$ s'lGrKjfsn af6 b]jsf]6f 6f]n x'Fb} zflGtwfd ;8s )! 

#% s'lGrKjfsndfemufpF 6fF;L 5\of]–km'lnª u'Dafx'Fb} lrxfg 8fF8f ;8s )! 

#^ pkNnf]ufpF, nIdLk'/ b]lv vs{6f]n ;8s )! 

#& huft\ g]kfnyf]s x'Fb} 3f]n]8f]n ;8s )! 

#* 6f]vf ! nDa'rf]s b]lv s7]/L kf6L{ ;'df/f ;8s )! 

#( b]jLy'DsfljGbjfl;gL b]lv af}8]Zj/ ;Dd ;8s )! 

$) b]jLy'DsfljGbjfl;gLx'Fb} 6f]vf ! emf]/ l;dfgf ;Dd ;8s )! 

$! gy{EofnL :s'n, v]nfrf}/, wd{:ynLahf/, uf}r/0f x'Fb} 9'+uf ufF8] ;8s )^ 

$@ ;fgf] jfOkf; dxfFsfnwf/fjg ;8s )^ 

$# *f+*fufp+ d'n ;*s b]lv !fge'ldxfO{^sfleqLaf^f]x? / blnt a:tL 

dfu{ 

 

)* 

 

 

 

 

ग. टोि स्तरीय सडकहरु (४.०० हमटर) 

qm=;= 6f]n :t/Lo ;8s - $ ld6/ ;8s_ j8f g+= 

! b]jL:yfgsf]O{/fnfufpFdf]6/af6f] )# 

@ leqLrngrNtLsf] zfvf af6f]x? )% 

# cGgk'0f{ 6f]n hfg] leqLdf]6/ af6f] )@ 

$ lr;fkfgL b]lv /ftdf6] df]6/af6f] )@ 

% dflyNnf] e]l8uf]7 ufpFhfg] df]6/ af6f] )@ 

^ s'Fj/yf]s tfdfª lrxfgdxfb]jvf]nfhf]8\g] df]6/af6f] )@ 

& ;'dgsf] 3/af6 leqL ;'Gb/a:tL Jovf6f/ ;8s af6f] )@ 

* 9Kk' 6f]n leqLdf]6/af6f] ;8s )@ 

( lrDa/ kf]v/L x'Fb} kfv'/]8fF8f hfg] af6f] )& 

!) dxfnIdL :s'n cufl8sf] ;8s )& 

!! 6';fn rf}/af6 v'nfn6f/ hfg] af6f] )& 

!@ 6';fnrf}/ af6f] x'Fb} uf]kfn>]i7sf] 3/ hfg] af6f] )& 
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!# 6';fnrf}/ s]=;Lsf] 3/b]lv ;l/tfsf] 3/ hfg] af6f] )& 

!$ v8\u e~Hofªsf] ;fª\n] vf]nfhfg] af6f] )& 

!% 9sfn8fF8f kbdrqmhfg] af6f] )& 

!^ kf6Laf6 k'?iff]QdsfsL{sf] 3/ hfg] af6f] )& 

!& u0f]z:yfg af6 lu|gl;6L hfg] af6f] )& 

!* sl/8f]/ x'Fb} 8«fOleª ;]G6/ dfgl;+x hfg] af6f] )& 

!( j8f g+= & / ( sf] l;dfgf af6f] )& 

@) ;fËnfahf/ leqsf] ;8s )! 

@! gflugLvf]nf )$ 

@@ leqLबाटोहरु )$ 

@# h/+v' rf]sb]vLdxfb]a ^f]n e'k' ;}lgs ^f]n, hglxt ^f]n, 

agb]aLdfu{, a'$^f]n ;+#if{lzn ^f]n ^f]nsfleqLaf^f]x? 

08 

@$ lzadlGb/ b]lv lkknjf]^ dfu{, gd'gf^f]n ;'Gb/ s}nfz a:tL 

^f]nsfjf^f]x? 

08 

@% nfdau/ d'n ;*s b]lv zfGtL^f]n, gfu]Zj/ dfu{, zfGt]Zj/ 

dfu{, k|ult^f]n dfu{, gof+ a:tL ^f]nsfaf^f] / j*f g+=8 / 11 

sf] l;dfgfjf^f] 

08 

@& *f+*fufp+ d'n ;*s b]lv l;tnfljjfx u[x x'+b} u}l/ufp+ hf]*\g] jf^f] 08 

@* *f+*fufp+ 8 / 11 j*fsf] l;dfgfleqLjf^f] lzjs'df/ cof{nsf] #/ hfg] 

jf^f] 

08 

@( *f+*fufp+ d'naf^f] jf^ e/t vqLsf] #/ x'+b} leqL a:tLdf hfg] jf^f] 

 

08 

#) *f+*fufp+ d'naf^f] jf^ d}gfnLsf] #/ x'+b} leqL a:tLdf hfg] jf^f] 08 

#! *f+*fufp+ d'naf^f] jf^ r'gb]aLdlGb/ x'+b} leqL a:tLdf hfg] jf^f] 08 

#@ *f+*fufp+ d'naf^f] jf^ ;fj{hlgswf/f x'+b} k'/fgf] u)f]z dlGb/ hfg] jf^f] 08 

## *f+*fufp+ g]kf^ksDkgLcuf*L l#ld/] a:tLdf hfg] jf^f] 08 

#$ lkknjf]^ dfu{ jf^ ;'j)f{ nfdfsf] #/ x'+b} leqL a:tL hfg] jf^f] 08 

#% hglxt ^f]n af^f] jf^ leqL a:tL hfg] jf^f] 08 
 

 

 

८. खोिा हकनारमा हनमााण काया गदाा छाड्नु पने दुरीुः - 

क. लवषु्णमलत िोिा (लकनारबाट २०.०० लमटर) 

ि. सााँगे्ल िोिा (लकनारबाट १०.०० लमटर) 

ग. महादेव िोिा (लकनारबाट १०.०० लमटर) 

घ. अन्य राजकुिो, नाम निुिेको िोिा/िोल्सी (लकनारबाट ४.०० लमटर) 

(उले्लखित नाप हािसािको नापी नक्सा र लफल्ड दुवैमा अलनवाया पुगु्न पनेछ) 

 

९. हिहिध 

यस मापदण्डमा उले्लखित व्यवथथा बाहेक “लवद्युत सम्बिी लनयमाविी”, “पेटर ोि पम्प 

सम्बिी मापदण्ड”, “लसनेमा हि/चिलचत्र सम्बिी मापदण्ड”, “संयुक्त, सामुलहक र 

योजनाबद्ध आवास सम्बिी मापदण्ड” िगायत अन्य व्यवथथा “काठमाडौ ं उपत्यकाका 
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महानगरपाहिका, नगरपाहिका एिं नगरोनु्मख गा.हि.स. हरुमा गररने हनमााण सम्बन्धी 

मापदण्ड २०६४”, “बस्ती हिकास, शहरी योजना तथा भिन हनमााण सम्बन्धी आधारभूत 

हनमााण मापदण्ड २०७२” अनुसार र सो मा सम्बखित लनकायिे संशोधन गरेकोमा पलछल्लो 

संशोधन अनुसार हुनेछ ॰   
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        tf/s]Zj/ gu/kflnsf के्षत्रहभत्रका 

                   पुरानो बसोबास के्षत्रहरु  (Old Residential Zone) 

 


