
1 खासाङ्ग खसुङ्ुग पलु देखख खनकोखसरासम्मको सडक

2 कमल खबनायक सैखनक खिक्षालय बाट तेलकोट नगरकोट सडक

3 भक्तपरु नाला सडक

1 eQmk'/ rqmky ;8s v08

2 b'jfsf]6 d'n ;8s खडका खडल–बेसी सडक ।

3 b'jfsf]6 d'n ;8s खडका खडल – सयुलडाडा – रुपाथली – सोमथली – सरस्वतीखेल बसपाकक  सडक ।

4 चााँगु मा.खव– नेपाल ुआखजजखनयररङ्ग कलेज जाने बाटो ।

5 चााँगुनारायण न.पा. १ बेसी खिव मखजदर बाट सोमथली गणेि जाने बाटो ।

6 a];L lzj dlGb/af6– dgf]x/f glb d'nkfgL tkm{ hfg] ;8s

7 सल्लाघारी दवुाकोट –  गेलाल गाुई –rfFu 'gf/f0f0f ;fËbx सडक ।

8 मलुपानी –ufFp8f]n  साङ्गदह – a '9fyf]sL 6f]n –OGb |sf] vf]N;f x'b} नाट्येश्वरी – तेलकोट सडक ।

9 साङ्गदह कासीलाल को घर हुदै  वेसी सित्र क्याम्प – सरस्वतीखेल बसपाकक  ।

10 भसेको सााँगु – पकुनेपाखट – खपखेल – चााँगgुf/fo0f सडक

11 चााँगु – पौवा – खत्रिलु डाडा – तेलकोट सडक ।

12 साङ्गदह – हलचाप – खनलोपलु – सडक ।

13  नारायणटार – खड हुदै – चााँगु ुईच्च मा.खव. सडक ।

14 /ftf]kf6L k'n af6 j8f कायाकलय ( छाखलङ्ग ) हुदै मछेनारायण सम्मको सडक ।

15 af;af/L afnlds]Zj/ ;8s

16 eTs]kf6L–lhtk'/–r/]nL–snd;L–gu/sf]6 ;8s

17 uf]+;k'n ;'8fn snd;L ;8s

18 ;+ud dfu{ -tfynL–lrQkf]n, ldngrf]s_

19 tfynL x]Ny kf]i6 af6 ;+ud dfu{ ;8s

20 d'xfg kf]v/L – r/]nL –vfjf–xnfn uf+p x'+b} gfnf ;8s

21 जयाचा पौवा स्कुल बाट खपकखनक स्पट हुदै ट6\गोल ;/:jtL yfg s[lif सडक x'b} dgf]x/f ;Dd ।

1
gu/sf]6 kmfi6 6«ofs-d'xfg kf]v/L–& g j8f sfof{no–lhtk'/–3f]/;}gL ufFp–ld>6f/ ;'8fn ;8s – gfnf ;8s

ho/fd dfu{ x'b} ;f}8f]n bf]v'{ vf]nf ;8s_

1 व्यासी – कासन – झौखेल – hfu [tL rf]s x'b}  गेलाल गाुई  lkkn af]6 rf]s ;Dd ।

2 z}lgs lZfIffno af6 /ftf]kfl6 k'n ;Dd

चााँगुनारायण नगरपालिका के्षत्रलित्र लनयमानुसार नक्सापास गने प्रयोजनको िालग देहाय वमोलजम मापदण्ड शर्त र्था 

लनयमहरु िागु गनुत गराउनु पनेछ ।

क.  केन्द्र बाट ११ लमटर मापदण्ड कायम िएको

v. केन्द्र बाट ७ लमटर र १.५ लमटर सेटव्याक कायम िएको

u. केन्द्र बाट & ld6/ कायम िएको सडक

घ. केन्द्र बाट ^ लमटर र १.५ लमटर सेटव्याक कायम िएको सडकहरु



1 रोका गाFुई खपपल बोट हुदै फैढोका गणेि s]=Pd=;L= सम्मको सडक ।

2 सरस्वतीखेल बसपाकक  बाट डोलको बाटो हुदै सरस्वती मखजदर af6 ;f]dynL u0f]z dlGb/ ;Dd सडक ।

3 सरस्वतीखेल बसपाकक  –बुद्ध स्थान हुाँदै सरस्वती मखजदर जाने बाटो ।

4 बुद्दस्थान गााँख–ुमध्यपरु खनकोसेरा सडक ।

5 रुपाथली बाट मनोहरा स्कुल ुअुईने बाटो

6 के.एम.सी चोक बाट फैढोका गणेि a'4:yfg, ;/:jtL v]n a;kfs{ जाने सडक ।

7 दखडडपाखा–बारुदखाना–फखसङटार हुुंदै वोडे जोडने सडक ।

8 कालो पाटी k'n af6– दोव ुहुदै– sf;'nf 6f]n af6 dxfsfn rf]s जाडने सडक ।

9 खपपलबोट बाट ुअजाद स्कुल–nfvfh ' 6f]n तासी टोल सडक ।

10 emf}v]n–दवुाकोट खसमाना सडक ।(लकुुडडोल )

11 dxf+sfn rf]s–olk e }/j–जागखृत चोक;Dd सडक ।

12  व्यासी–कासन–लकुुजडोल सडक ।

13 कमलपोखरी–काकीटोल–लाखकला सडक ।

14 ख्वप कलेज ुऄगाखड वाट गोसाुआको घर हुदै सवुालटोल सडक ।

15 खोलाघर मलु सडक-खोला घर हुदै के्षत्रपाल मखहला भवन ुऄगाखड जोडने सडक_

16 गणेि बोखडकङ स्कुल–के्षत्रपाल गणेि ओरालो af6 Gof}kfg]6f]n x'b} nf]stflGqs rf]s ;Dd  ।

17 कोल्पाकोट–लाखकला–पकुनेपाट्टी सडक ।

18 गणेि प्रा.खव पछाखडबाट–थली ुअुईने सडक ।

19 rf=g=kf $ वाट गामढोका सडक ।

20 चााँगुनारायण न.पा. ४ दोबाटो टोल–खररडाुंडा हुाँदै बेसी जाने सडक ।

21 hfgsL dfu{ -बेसी खनालटोल मगर गाुई हुदै खनलो पलु सम्मको बाटो _

22 जयाचा पौवा स्कुल बाट श्री कृष्ण प्रा.खब हुदै साख ुपलु सम्मको सडक ।

23 जयाचा पौवा स्कुल बाट कापाखहखट हलचापसडक ।

24 नारायणटार चौर बाट डोल्छी हुदै ज्योखतखलड्डेश्वर सम्मको सडक ।

25 जयाचा पौवा बुढाथोखक गाुई बाट ज्योखतखलङ्गेश्वर सम्मको सडक ।

26 खनाल गाुई पोखरेल गाुई हुदै ज्योखतखलङ्गेश्वर र सम्मको सडक ।

27 पौवा दारे गाँf}डा चापाख्वाल सडक ।

28 कुलेको पोखरी–चााँगुनारायण PHC हुदै चागु मानदेव कल्ब जोडने सडक ।

29 जयाचा पौवा स्कुल बाट खपकखनक स्पट हुदै ुइजदेर्णी सडक ।

30 पौवा–छाप–सल्मटुार साुंख ुसडक ।

31 माgदेव क्लब–चापाख्वाल– तेलकोट सडक ।

32 तेलकोट– छायाबस्ती –k~rdxfnIdL dlGb/ x'b} dgxf]/f vf]nf ;Dd

33 खरीपाl6– मनकामाना सडक

34 गणेि मा.खव वाट नागटोली (ओम िाजती हुदै खड गाुई तेलकोट सडक)

35 रातो पाखट वाट कुनौटा हुदै साखवक छाखलङ्ग वडा नुं. ५ थापा गाुई बाट मच्छे नारायण जाने सडक

ङ  केन्द्र बाट ५ लमटर र १.५ लमटर सेटव्याक कायम िएको सडकहरु



36 कुनौटा वाट भाज ुभैरव हुदै घमुाुईने जाने सडक

37 वासखुक dlGb/ वाट रावल गाुई हुदै तेलकोट जाने सडक

38  खसमचौर,वेगखवनायक हुदै खत्रिलु डााँडा जाने सडक

39  घमुाुईने भसुडुडोल राधा कृष्ण स्कुल सडक ।

40 दकु बाट चडडोल ुअुईने सडक ।

41 घमु्तीबाट नाटेश्वरी खनस्कने सडक ।

42 3'dfpg] bf]wfg sbdsf] wf/f 

43 u}/fkf6L jf;jf/L ;8s

1 ;fljs b'jfsf]6 dWok'/ g=kf= l;dfgf ;8s

2 dxfFsfn rf]s af6 vx/] x'b} Gof}kfg] ufFp hfg] ;8s

3 चतुवाकहु मखजदर देखख 7s'/L 6f]n x'b} फैढोका  u0f]z जाने बाटो ।

4 साखवक झौखेल दवुाकोट खसमाना बाट गया टोल जाने सडक ।

5 साखवक झौखेल ३ नुं. चोक– झौखेल हले्थ पोष्ट–बराबोट–ज्योखतखलड्डेश्वर सडक ।

6 झौखेल–कोल्पाकोट–सजुख ुटोल–दाहाल गाुई–ज्योखतखलड्डेश्वर सडक ।

7 जयराम थापाको घर–हनमुानटार–सहकारी सडक ।

8 खपपलबोट – लाखकला सडक ।

9 गणेि मा.खव वाट गैडा गाुई हुदै e08f/L ufFp x'b} % g j8f sfof{no hfg] af6f] .

10 ढुङ्गेपाटी बाट गुखड गाुई जाने सडक

11 वडा कायाकलय छाखलङ्गजाने मलू सडकमा जोखडने टुलकुमारी मगर लोक ब भडडारीको घर पछाडी गैडा गाुई जोडन सडक ।

12 % g+= वडा कायाकलय छाखलङ्ग बाट गुसीटार af6f6f]n 1fgHof]lt :s'n x'b} ks'g] kf6L rfFu'gf/o0f hfg] lkr ;8s ।

13 पकुने पाखट वाट गैडा गाुई हुदै % g j8f sfof{no जाने सडक

14 कुलेको पोखरी बाट सुंगम टोल हुदै ज्योखतखलङ्गेश्वर जाने सडक ।

15 lkv]n kv]/f b]lv Hof]ltlnË]Zj/ hfg] ;8s

16 पकुनेपाखट वाट काखलटार हुदै त्याटल गाुई जाने सडक

17 3'dfpg] efh' e}/j cf]d zflGt dfu{

18 3'dfpg] e';'G8f]n,l;tn8f8fF,u0f]z :yfg 

19 sbdsf] wf/f l;dn 8f8f l8ufp ;8s

20 lqz'n 8f8f tfdfª e't]9'uf

21 t]nsf]6 e6\6]8f8f ;8s

22 t]nsf]6 a];L 8f]n ;'G6f]n ;8s

23 d'xfg kf]v/L kfOknfOg ;8s

24 eb|sfnL ku/L 6f]n x]Nykf]i6 ;8s

25 b]jL df=lj= b]lv Gx]dfkm'sL v8\sf 6f]n uf]7fn] rf}/ - kmfi6 6«ofs ax]s_

26 kfOknfOg b]lv u'?Ë ufp ;Dd

27 sfˆn] ufp km}h' ufFp ;8s

r=s]Gb| af6 $ ld6/ / !=% ld6/ ;]6Jofs sfod ePsf] ;8s



28 KnfO p8 ˆofs6«L 

29 vs{ k'n lkkn af]6 u'Daf 

30 jfudf/f u}/L ufFp ;8s

31 k'/fgf] u]6 b]lv gu/sf]6 d'n ;8s hf]8g] ;8s 

32 emfk|f] xj]nL  af]em]gL snd;L ;8s

33 sfnL cf]kL dfOnL a|Dxfo0fL ;'8fn ;8s

34 afNdLs]Zj/ dfu{ af6 xg'dfg rf]s lg:sg] af6f]

35 ;'8fn cf?af/L /fwf s[i0f dlGb/ hfg] ;8s 

36 x]Daf6f]n ;8s

37 km}9f]sf ;fgL;f+3' ;8s

38 lhtk'/– b'nfn 8]9]ssf] ufp ;8s

39 af}rf uf}8f ;8s

40 r/]nL af6 dem'jf dfu{

41 km}h' ufp x'b} sfkm\n] 6f]n x'b} 36\6]vf]nf ;Dd 

42 eb|sfnL b]lv x]Nykf]i6 ;Ddsf] dfu{

43 sflnsf 8]/L b]lv a|Dxfo0fL ;Dd 

44 clwsf/L 6f]n b]lv dxfb]j:yfg ;Ddsf] af6f]

45 b]p;fg] vf]N;f]  b]lv gofF x]Nykf]i6 x'b} vf/ v'6] ;Dd 

46 d'xfg kf]v/L b]lv af;af/L ;8s

47 afF;af/L b]lv dgLslg{sf wfd x'b} aflNds]Zj/ ;8s

48 g]jf/ ufFp b]lv u0f]z :yfg  hf]8g] ;8s

49 ;'ljwfgu/ b]lv s'zn6f/ ;Dd ;8s

50 km'naf/L x'b} r'gb]jL, 8f8fkfl6, ;f}8f]n, dflyNNff] Gx]dfkm'sL 6f]n, v8sf 6f]n x'b} uf]7fn] rf}/ ;8s 

51 uf]7fn] rf}/, vqL 6f]n, j8f sfof{no ;8s

52 ljGbjfl;gL dfu{

53 vs{k'n xnfn ufp vfjf ;8s

54 vs{ k'n rfkf6f]n ;8s

55 gfnf5fk, k'hf/L kf6L xnfn ufp ;8s

56 tJofv';L wf/fs'nf] km}9f]sf ;8s

57 tNnf] ;f}8f]n bf]v'{vf]nf ;8s

58 ;g/fOh–u8u8] a;:6k x'b} nfld8f8f afv|L ufFp

59 gofF ufp lzIffno Jof/]s ;Ddsf] slRr df]6/ af6f]

60 SjfnL6L :s'n cufl8 af6 lutf dlGb/ x'b} afu]Zj/L hf]8g] slRr df]6/ af6f]

61 ;G/fOh tf}ynL sRrLdf]6/ af6f]

62 nfdf6f]n x'b} of]~hg 6f]n sRrLdf]6/ af6f]

63 lyª6f]n sfsL{6f]n b]lv k'5f/6f]n ;Ddsf] af6f]

64 ;f9]jfkmf6 b]lv k'n ;Ddsf] s[lif ;8s



65 tf}ynL k|f=lj= b]lv lrxfg 8f8f hfg] af6f]

66 cg'krf]saf6 k'/fgf] 5fk|f] ;Ddsf] af6f]

67 gu/sf]6 gofF a:tL af6 gu/sf]6 k|f=lj= af6f]

68 ;'h]Gb| rf]s af6 g]kfnLsf l/;f]6{ ;Ddsf] af6f]

69 j|Dxof0fL Oyfrf–s'Dkfv–t]8f]n l;Gxkf ;8s 

70 rf=g=kf= ( km}9f]sf a;:6k af6 b]lj df=lj= ;8s

71 a|xDo0fL Oyfrf, s'Dkfv wf/fs'nf] ;8s

72 vs{k'n ( g j8f sfof{no /fpt 6f]n afnf 6f]n ;8s

73 rf=g=kf= ( km}9f]sf,zfvsdL{ 6f]n, afnf 6f]n ;8s

1 b'jfsf]6 d'n ;8s ?b|dfg k|wfgsf] 3/af6 Gx6L x'b} av]{kfl6 ;Dd

2 rf=g=kf @ पाखटका चौर पखिम तफक kml;G6f/ ब 'ढाथोकी टोल हुदै मध्यपरु जाने बाटो ।

3 भडडारीको पसल बाट प्रधानटोल हुदै km}9f]sf u0f]z सम्मको सडक ।

4 b'jfsf]6 tNnf] xfO6 af6 गुप्त बहादरु खत्रीको घर देखख v8sf 6f]n x'b} फैढोका गणेि मखजदर जाने बाटो

5 b'jfsf]6 xfO6 af6 दुुःख हरणेश्वर dlGb/बाट  फैढोका जाने बाटो ।

6 b]lj ;fd'bflos ejg af6 मगरटोल x'+b} 7s'/L 6f]n जाने बाटो ।

7 ध्याम्पे ओपी खटुंगनी ुईकालो बाटो (हरर थापाको घर हुदै खटुंगनी बाबुलालको घर तफक )

8 २ g j8f sfof{no af6 ख्याजटुोल हुदै नहीटी जाने बाटो ।

9 ढकालटोल हुदै मलुबाटो जोडने बाटो ।

10  प्रधानटोल – k '/fgf] s] Pd ;L जाने बाटो ।

11 k|wfg 6f]n af6 cf];L cf/ ;L 

12 के.एम.सी. होस्टेल बाट हखस्पटल जाने बाटो ।

13 b'jfsf]6 d'n ;8s af6 कुमारको पसलबाट lzj zQmL o'jf sNa  हुदै kfgf af]6 नया बस्ती खहरे सम्म

14 के.एम.सी कम्पाुईडड छेुई (पखिम तफक ) खवष्ण ुश्रेष्ठको घर हुाँदै सरस्वती खेल जाने बाटो

15 b'jfsf]6 d'n ;8saf6 s]z/L dfof >]i7sf] 3/sf] klZrd tkm{ k|wfg 6f]n s] Pd ;L hfg] af6f]

16 b'jfsf]6 ;/:jtL dlGb/ -b'vx/0f]Zj/ vfg]kfgL 6ofsL_ klZrd gofF j8f sfof{no x'b} :ofn 8f8f bf]efg

;Ddsf] af6f] .17 झौखेल दवुाकोट खसमाना बाट खाुइतु टोल–दवुाकोट b]lj ;fd'bflos ejg b'jfsf]6 d'n ;8s hf]8g] बाटो

18 पे्रम बहादरु बाखकुो घर बाट गोजा टोल–मलेपती टोल – तजले टोल हुुंदै जहखट जाने बाटो ।

19 3'dfpg] tfxfkf df]6/ af6f] 

20 gu/kflnsf ejg af6 df:s] 6f]n af;af/L ;8s

21 lkv]n 9nfg psfnf] b]lv yfkf6f]n sfsL{ 6f]n ldng 6f]n kv]/f ;Dd

22 klv]n 3'lDt 3/af6 pT;j yfkfsf] 3/ x'b} v8sf ufp x'b} k'/fgf] gf6oZj/L :s'n ;Dd

23 nfld5fg] 6f]n t]nsf]6 gf6]Zj/L hf]8g] af6f]

24 lkv]n sfsL{ufp v8sfsf] wf/faf6 ldng 6f]n hfg] af6f]

25 P]g 8f8f hfNkf b]jL ;8s 

26 hfNkf b]jL df]Qmfg ;8s  

5. केन्द्र बाट ३ लमटर र १.५ लमटर सेटव्याक कायम िएको सडक



27  सानो चक्र बाट गुजोल हुदै पाखल्नङ्ग जाने बाटो ।

28 /fgLaf/L /ftf] kf6L ;8s

29 lhtk'/ ;8s– blIf0f sfnL dlGb/ hfg] af6f]  

30 ;'8fn x]Nykf]i6 sfsL{ ufFp hfg] ;8s 

31 ;'8fn af6 h]7L jDxfo0fL dlGb/ hfg] ;8s

32 ;'8fn clwsf/L 6f]n ;8s  

33 nfdf 6f]n of]~hg 6f]n 

34 af:tf]nf gu/ hfNkfb]lj ;8s 

35 /fwfs[i0f k~rsGof ;8s 

36 jf3df/]sf] kf6L v8\sf k'n 

37 eGHofª u0f]z :yfg ;8s 

38 cf]d zflGt dlGb/ b]lv dfOnL j|Dxfo0fL ;8s 

39 lkkn af]6 hfNkf b]jL dfO dlGb/ 

40 gu/sf]6 ;8s gofF j:tL gu/sf]6 km]bL 

41 cf?af/L–;'8fn x]Nykf]i6 ;8s

42 7f8f] af6f] lhtk'/ ;8s

43 lhtk'/ sflnsf dlGb/ ;8s

44 km'ofn ufFp ;8s

45 v8\sf 6f]n–nfld65fg] ;8s

46 l;:g] rf}/ g]kfn ufFp ;8s

47 /ftf] kf6L–/lHtsf/ 6f]n –clwsf/L 6f]n ;8s 

48 b'nfn ufp –ltldN;Lgf ufFp ;8s

49 dx]Gb|ufd–km'naf/L ;8s

50 tNnf] g]kfn ufp ;8s

51 e~hfË–8f8f ufp ;8s

52 emfk|f]–af]lemgL ;8s

53 7'nL a|xDof0fL :s'n–x]Daf6f]n ;8s

54 ;'8fn–kfgL 6ofsL–uh'/]n 6f]n ;8s

55 xg'dfg rf]s–u'j' vf]nf ;8s

56 nfs]Zj/ ;8s

57 z+s/ bf]af6f] af6 ;'8fn hf]8g] ;8s

58 lha|]9'uf y'Dsf] emfk|f] ;8s

59 bf]efg rDk]6f/ v8\sf ufp+

60 s'/f}gL 6f]n–b]jL 8f8f–rfkfaf]6 ;8s

61 agkw]/f] dem'jf xj]nL ;8s

62 km;]{ 9'uf ;8s

63 kbfnL -clwsf/L 6f]n_ af6 dxfb]j :yfg hfg] af6f]



64 l;d8f]n x'b} ;fljs afu]Zj/L ( hfg] af6f]

65 vf/v'6] u}/L ufFp ;8s

66 l6d'/] vf]nfaf6 b]jL:yfg hfg] gofF af6f]

67 km]bL :s'naf6 j+ufnL 6f]n hfg] gofF af6f]

68 tf}ynL u}/L ufp lrxfgkf6L ;8s

69 gfnf5fk, rf/3/], k'hf/L kf6L x'b} e~hfª ;8s

70 tynL km}9f]sf b]jL df=lj=5'+sf , af;'snf 6f]n, lu/L a:g]t 6f]n x'b} km}9f]sf ;8s

71 gljgrf]s af6 :ofªjf]6f]n hfg] af6f]

72 a}bf/ 6f]n af6 lrxfg 8f8f af6f]

73 r/]nL aflNds]Zj/ ;8s

74 k+8fnL gofFh' 6f]n aflNds]Zj/ ;8s

1 b'jfsf]6 xfO6 gj/fh v8sfsf] 3/af6 kfgfaf]6 ;Dd hfg] af6f]

2 b'jfsf]6 xfO6 af6 b'uf{ sfsL{ 3/ af6 sfsL{ 6f]n x'b} /Iff8f]n hfg] af6f]

3 b'jfsf]6 d'n ;8saf6 s]=;L= 6f]n x'b} gofF j8f sfof{no hfg] af6f]

4 lqk'/f ;'Gb/L eb|fIfL b]lj dlGb/af6 du/ 6f]n x'b} gofF j8f sfof{no hfg] af6f]

5 s]=Pd=;L= /fhg >]i7sf] 3/af6 blIf0f tkm{ af6 kfl6sf rf}/ lg:sg] af6f]

6 ;fd'bflos ejg af6 uf]hf 6f]n t;L 6f]n x'b} xg'dfg6f/ ;xsf/L hf]8\g] ;8s

7 lzj zlSt o'jf sNjaf6 blIf0f tkm{ /fh' >]i7sf] 3/ xb} c;n l5d]sL cfjf; If]q s]=Pd=;L= xf]:6]n ;Ddsf]

af6f]8 b'jfsf]6 j8f sfof{no af6 e}/jL cfwf/e't ljBfnoaf6 pt/ tkm{ af6 emf}v]n hfg] af6f] .

9 Gxl6 ;'Gtnfaf/L af6 k'j{ bf]a' af6f] .

10 बलराम थापाको घर खचनीको पसल सम्म

11 बल बाहादरु दवुालको घर दखख चनुदेवी जाने बाटो (झौखेल)

12 यापीभैरव स्कुल वाट के्षत्रपाल गणेि जाने बाटो ।

13 श्याम कृष्ण ग्वाछाको घर चोक–रखवजर ग्वाछाको घर– मेन बाटो जोडने बाटो

14 g]s a;kfs{ af6– लपटन डाडा हुदै gf/of0f6f/ ;8s जोखडने बाटो

15 खतन दोबाटो – खसमलटार हुदै नारायणटार सडक ।

16 लाखमडााँडा – फुलबारी –  सडक

17 सेतो भवन – गुरुङ्ग गाुंुई हुदै च्यान डाडा ।

18 खथङ्गटोल – लो टोल हुदै च्यान डाडा सम्मको सडक ।

19  खथङ्गटोल – लो टोल – लामाटोल हुदै च्यान डाडा सम्मको सडक ।

20 साखवक झौखेल ७, ८ को खसमाना रामकाजीको घरदेखख –ुअग्जजा टोल–लम्सालटोल–वाखनयाुं टोल हुुंदै ुअदाज स्कुल जाने बाटो बाटो ।

21 पुर्ानो झौखेल ७ खस्थत बाुंसघारी देखख लम्साल टोल–बाखनयाुं टोल–हजज ुटोल हुुंदै डोल सम्म जाने बाटो ।

22 rf=g=kf @ नारायणचौर बाट u0f]z dlGb/ af6 बुढाथोकी टोल जाने बाटो ।

23 पाटीको चौरदेखख dflyNnf] के.एम.सी  पवूकगेट सम्मको बाटो ।

24 ठाडो ढुङ्गा बाट पखिम खमत्रटोल, बााँसघारी जोड्ने बाटो ।

 ज. केन्द्र बाट २ लमटर र १.५ लमटर सेटव्याक कायम िएका सडकहरु



25 b'jfsf]6 rf]s,सखाल बस्ती, प्रज्ञाटोल हुाँदै ठाडो ढुङ्गा सम्मको बाटा ]

26 गोल्डेन सनुगाभा बोखडकङ्ग स्कुल बाट लोकबहादरु श्रेष्ठ,ुऄखनल फााँज ',गोखवजद पौडेलको घर हुाँदै सखाल बस्ती सजतोष खघखमरे घर तफक  जाने

बाटो।
27

 हमेदास श्रेष्ठको घर बाट सामदुायीक बन ुईपभोक्ता महासुंघको कायाकलय पछाखड पखट रहकेो सावकजानीक स्थल बाट दवुाकोट

मलुसडकबाट ुअएको िाखा खपच सडकमा जोड्ने बाटो ।

28 !( rf=g=kf= ! ho g]kfn /f]8–>L ljgfos cfwf/e"t :s'n hfg] af6f] .

29 ;xof]uL dfu{ x'b} 36\6]vf]nf ;8s .

30 x]Nykf]i6 rf]s x'b} g]jf/ ufFp hfg] af6f] .

31 e/t km'ofnsf] 3/ k5fl8af6 bfxfn6f]n hfg] af6f]

32 ;xof]uL dfu{

33 u'?ª ufp dfu{

34 9'uf ;f3' b]lv v8sf ufp hfg] ;8s

35 jf;jf/L rf]s b]lv dxfh' 6f]n af6f]

36 >L s[i0f dlGb/af6 7f8f] vfF8 x'Fb} kfOk nfOg hf]8g] af6f]

37 vl/kfl6 af6 ;'+u'/] vf]nf x'b} 36\6] vf]nf af6f] 

1  @००.०० खमटर सम्म  भएको बाटोमा केजरबाट २ खमटर  सडकको मापदडड छोड्न पनेछ ।

2
uf]/]6f] af6f]x?sf]xsdf k'/fgf tyf 3gf a:tL /x]sf] uf]/]6f] af6f]df af6f] sf]  5]p af6 % lkm6 / nfdf] uf/]6f]

af6f]df af6f] sf] s]Gb|af6 # ld6/  छोड्न पनेछ ।

3
चलन चल्तीका गोरेटो बाटाहरु स्वतुः गोरेटोमा कायम भुइ छेुई बाट ५ खफट छोडन ुपने / j8f sfof{no af6 l;kmfl/; x'g'kg]{ 5

.
4 परुानो प्लाखनङ्गको स्वरुपमा टुक्रा जग्गामा s]Gb|af6 @=) खमटरको बाटो कायम गरर १.५ खमटर सेटव्याक छोड्न ुपनेछ ।

1
मनोहरा खोला,तव्याखिुी नखद, खकनारामा जोखडएको जग्गामा भवन ,घर टहरा,वनाुईदा रेखाङ्कन गराुइ ुअफ्नो जग्गा छुट्टाुइ नदीको

खकनारावाट २० खमटर छोड्न ुपनेछ ।

2
खस्याङ्ग खसुङ्ुग खोलाको खकनारामा जोखडएको जग्गामा भवन ,घर टहरा,वनाुईदा रेखाङ्कन गराुइ ुअफ्नो जग्गा छुट्टाुइ नदीको

खकनारावाट१२ खमटर छोड्न ुपनेछ ।

3
घटे्टखोला खकनारा जोखडएको जग्गामा भवन, घर, टहरा बनाुईाँदा रेखाङ्कन गराुइ ुअफ्नो जग्गा छुट्टाुइ नखदको खकनारावाट १@ मीटर

छाडन ुपनेछ ।

4

 महादेव खोला -aflNds]Zj/ बाट मणीकणीका घाट_ ,7"nf] vf]nf - b'nfn ufFp b]lv 36]vf]nf ;Dd _ तथा अन्य साना

खोला खकनारामा जोखडएको जग्गामा भवन ,घर टहरा,वनाुईदा रेखाङ्कन गराुइ ुअफ्नो जग्गा छुटाुइ नखदको खकनारावाट ६ खमटर छोड्नु

पनेछ ।

5
ुऄजय साना खोल्सी/खहरेको खकनारामा जोखडएको जग्गामा भवन ,घर टहरा,वनाुईदा रेखाङ्कन गराुइ ुअफ्नो जग्गा छुटाुइ नखदको

खकनारावाट ४ खमटर छोड्न ुपनेछ ।

6
/fhs'nf] hf]l8Psf] hUufdf ejg lgdf{0fsfo{ ubf{ /fhs'nf]sf] 5]p af6 # ld6/ ;fy} s'nf]sf] 5]p af6 @=)

ld6/ 5f]8\g' kg]{5 .

uf]/]6f] tyf cGo af6f]sf] xsdf

vf]nf tyf s'nf]sf] xsdf

 एलर्हालसक र्था पुरार्ालववक के्षत्रको हकमा 



1
चााँगु बसपाकक  बाखहरीमोडको बाटो गणेि स्थान–कोठ गाुई–गामढोका जाने बाटोमा सावकजखनक जग्गा खसमाना बाट सडकको दाया बाया ३

खफट छोडन ुपने ।

2
चााँगु बसपाकक  बाखहरीमोडको बाटो गणेि स्थान – कोठ गाुई–गामढोका जाने बाटोबाट मखजदर तफक को के्षत्रको हकमा यथाखस्थखतमा

खनमाकण, पनुुः खनमाकण गनक पाुइनेछ ।

३ एखतहाखसक तथा परुाताखत्वक के्षत्रमा बजने घरहरुले ुऄखनवाकय रुपमा पुर्ातत्व खवभागबाट खस्वकृती खलन ुपनेछ ।

1
साखवकका गा.खव.स. हरुमा दताकमा रही नक्सा पासको प्रखक्रयामा रहकेो नक्सा खनबेदनहरुलाुइ साखवककै मापदडडमा नक्सा पासको प्रखक्रया

बढाुइनेछ ।

2 गुठीको जग्गामा खनमाकण हुने घरमा गुठीको सहमती खलुइ ुऄजय खलुइने दस्तुरको ुअधा दस्तुर खलुइ नक्िा पास गररनेछ ।

3
साखवकमा बखनसकेका घरहरु जसले सावकजखनक जग्गा,बाटो,घाटोमा खनयम खबपररत मापदडड खमचेर बनाएका छन भने त्यसता घरहरुको

नक्सा पास नगने खनणकय गररयो ।

4 स्वीकृत भएका नक्सा मापदडड खवपररत नहुने गरर नगरपाखलकाले तोकेको दस्तुर खलुइ नक्िा सुंिोधन गनक सखकने

5
नगर के्षत्र खभत्र नया घर खनमाकण गदाक सेट व्याकको भागमा १८ ुइजच सम्म मात्र टप राख्न पाुइनेछ र सो भजदा बढीको हकमा थप जग्गा

छोडन ुपने छ ।

6 सेप्टीक ट्याकी ुअफ्नै जग्गामा वनाुईन ुपने छ ।

7
यहााँ ुईल्लेख गररएका मापदडडहरुमा कमी नुअुईने गरी, ुऄजय मापदडडहरुको हकमा नेपाल सरकारवाट स्वीकृत काठमाणडौ ुईपत्यका

नगर खवकास प्राखधकरणको मापदडडलाुइ ुअधार माखननेछ ।

8 सााँध सखधयार,पखतक जग्गा देवलय कुलो पधेरो र वाटो समेतलाुइ वाधा ुऄड्चन नपने गरी घर खनमाणक गनुक पने छ ।

9
मापदडड छोड्न ुपने के्षत्रमा कुने स्थायी सुंरचना वनाुईन पाुइने छैन । ुऄजयथा नगरपाखलकको ऐन खनयम र मापदडड खवपररत खनमाणक गरेको

सुंरचना भत्काुईन ुपरेमा सोको स्वयम खजम्मेवर हुन ुपने छ र त्यस्तो ुऄवस्थामा कुने क्षतीपखूतकको माग गनक पाुइने छैन ।

10
यस न.पा.के्षत्र खभत्र घर नक्सा पासका लाखग एकाघर खभत्रका वा हकवालाहरुको मजजरुी पत्रका ुअधारमा मात्र नक्सा पास व्यहोरा खलुाुइ

स्वीकृती प्रदान गररने छ र ुऄजयको हकमा मजजरुीनामा लाुइ माजयता खदुइने छैन ।

11
 कुनै क वा ख वगकका भवनहरुको स्वीकृखत प्रदान गनुक परेमा तेस्रो पक्षलाुइ सो बारेमा परामिकका लाखग समेत तोक्न सखकने व्यवस्था

खमलाुईदै जान सखकने छ ।

12
ुऄरुका साधमा झ्याल, ढोक, भ्याजटीलेसन राख्न ुपदाक कम्तीमा ५ खफट ुअफ्नो जग्गा  छोड्न ुपने छ । यखद खकनारामा सावकजखनक जग्गा

वाकी भएमा ुईक्त सावकजखनक जग्गाको खकनारावाट ५ खफटको  जग्गा छोडी मात्र भवन  खनमाणक गनक पाुइने छ ।

13
खवद्यतु प्रसारण लाुइन मखुनवाट दाया /वाया खवद्यतु खनयमावली २०५० ुऄनसुार जयनूतम जग्गा छोडेर मात्र घर खनमाणक गनक स्वीकृत प्रदान

गररने छ ।

14

कुनै पखन प्रयोजनको लाखग न.पा के्षत्र खभत्रका सडक खजन ुपदाक ुअवश्यकता ुऄनसुार प्राखवखधकले तयार पारेको ुइस्टमेटको ुअधारमा खफताक

नहुने गरी धरौटी जम्मा गनुक पने छ र सम्वजधीत पक्षवाट सम्पजन भुआको जानकारी ुअएपखछ नगरपाखलका ुअफैले वा सम्वजधीतले ममकत गने

छ ।

15
जग्गा रेखाङ्कन गरी ुअफ्नो के्षत्रखभत्र स्वीकृत नक्सा ुऄनसुार खनमाण कायक गनुक गराुईन ुपने छ । ुऄजय वाट ुईत्पजन खववाद र सोको

समाधानको स्वयम खजम्मेवार हुन ुपने छ ।

3/ lgdf{0f ;DalGw yk lgodx?



16
नगरपाखलकाको खनयम र मापदडड खवपररत खनमाणक गरेको सुंरचना भत्काुईन परेमा सोको स्वयुं खजम्मेवार हुनपुनेछ । र त्यस्तो ुऄवस्थामा

कुनै क्षखतपखुतकको माग गनक पाुइने छैन ।

17
यस मापदडड नसमेटेका प्रसुंग र बूदाहरुमा व्याख्या र खनणकय खलनपुदाक प्राखवखधक समेत रहकेो सखम्मखलत कायाकजवयन बोडकको खसफाररसमा

खनणकय गररनेछ ।

18
भवन खनमाणक नक्सा पास वापत राखेको धरौटी रकम दुुइ वषक खभत्र खनमाण सम्पजन  गरी कायक सम्पजन  गरी कायक सम्पजन प्रमाणपत्रको

ुअधारमा खफताक खलुइसक्नपुने छ । ुऄजयथा ुईक्त धरौटी रकम न.पा. को कोषमा जम्मा हुने छ ।

19 खनयमानसुार घर खनमाकण सम्पजन गरेमा भवन खनमाकण नक्सापास वापत राखेको धरौटी रकम खफताक गररनेछ ।

20 घर खनमाकण गनुक पने ुऄबधी २ बषक भजनाले प्लीजथ लेभलको खनमाकण स्वीकृती पाएको खमखतले २ बषकको ुऄवधी गणना गररने छ ।

21

ुअवासीय भवनकालाखग 0-*-0-0 सम्म के्षत्रफल भएको घडेरीको ७० प्रखतित र सो भजदा बढी के्षत्रफल भएको घडेरीको ६० प्रखतित

भजदा बढी भवनको भुुआतलाले चखचकने के्षत्रफल नहुने गरी स्वखकृती खदुइने छ । सरकारी ,ुऄधक–सरकारी , सावकजखनक भवनहरुलाुइ भवन

खनमाकण गदाक भुुआतलाले चखचकने के्षत्रफल जग्गाको के्षत्रफल ५० प्रखतित भजदा बखढ नहुने गरी भवन खनमाकण गनक स्वखकृती खदुइने छ ।

22
जयनुतम १ तल्लाको पणुक वा ुअुंखिक खनमाकण सम्पजन प्रमाण पत्र खलएका भवनलाुइ मात्र पानी,खवजलुी, टेखलफोन ुअखद सावकजखनक

ुईपयोखगताका सेवाहरु जोड्न खसफाररि गने ।

23
3/ gS;f :jLs[t ubf{ 5f]8]sf] dfkb08df l;df kvf{n lgdf{0f ug{ kfO{g] 5}g, lgdf{0f u/]df 3/ lgdf{0f ;DkGg

lbO{g] 5}g . 

24 dfkb08 5f]8L 3/wgL :jodn] cfˆgf] hUuf l;dfgf ;Dd s'nf] lgdf{0f ug{' kg]{5 .

25
खसमा पखाकल खनमाकण गदाक न.पा.ले तोकेको मापदडड ुऄनसुार हुने गरी पखाकलको ुईचाुइ बखढमा ४ खफट ुऄग्लो गाह्रो खनमाकण र सो भजदा

माथी बखढमा ३ खफट जाली राख्ने गरी स्वीकृती खलएर मात्र गनुक पनेछ ।

26
gu/kflnsf If]q leqsf /fhs'nf], s'nf] vf]N;f vf]N;L df l;dfgfdf Ps tlkm{ jfn lgdf{0f ug{ gkfpg] agfpg

k/]df b'a} tkm{ g} lgdf{0f ug{' kg]{5 . 

27

ुऄव ुईप्राजत ुअवािीय प्रयोजनको लाखग खनमाकण हुने भवनहरुमा सटर तथा पसल राख्न पाुआने छैन । यखद कसैले सटर पसल राखी भवन

खनमाकणको स्वीकृती खलएमा सो भवनलाुइ स्वत व्यापाररक भवन माखननेछ । सटर राख्दा कखम्तामा २ मीटरको सेटव्याक छोडन ुपनेछ ।

ुअवासीय प्रयोजनका लाखग खनमाकण हुने भवन वा सोको केही ुऄुंि व्यापाररक प्रयोजनमा रहमेा सो भवन सम्पणुकलाुइ स्वत व्यापाररक

भवन माखननेछ ।

28

o; g=kf leq lgdf{0f  ePsf / lgdf{0f x'g] 3/x?df # tNnf / e¥ofª se/ ;Dd lgdf{0f :jLs[t x'g] / ;f]

eGbf dfly lgdf{0f sfo{ ubf{ df6f] kl/If0f / Structure Analysis Report clgjf{o k]z ug{' ;fy} भुाँुइ के्षत्रको

ुऄनपुात ( Floor Area Ratio )१.७५ भजदा बखढ हुन ुनहुने ।

29

 (क)(ुऄत्याधखुनक प्रखवखध ुऄपनाुइ खनमाकण हुने भवन) र (ख)(भुाँुइ तलाको के्षत्रफल १००० वगक खफट भजदा बढी,३ तल्ला भजदा ुऄग्ला

वाStructural Span४.५ खमटर भजदा बढी भएका भवन) वगकको भवन खनमाकण गदाक न .पामा ुऄखनवाकय रुपमा Structural

Report सखहतको नक्िा पेि गन ुपनेछ । (ग) ( भुाँुइ तलाको के्षत्रफल १००० वगक खफट भजदा कम,३ तल्ला  वा Structural

Span४.५ खमटर भजदा कम भएका भवनहरु भवन खनमाकण गदाक Structural Drawingसखहतको नक्िा पेि गनुक पनेछ ।

30

यहााँ ुईल्लेख गररएका मापदडडहरुमा कमी नुअुईने गरी, ुऄजय मापदडडहरुको हकमा नेपाल सरकारवाट स्वीकृत काठमाणडौ ुईपत्यका

खभत्रका नगरपाखलका गररने खनमाकण सम्बखजध मापदडड २०६४, बस्ती खवकास िहरी योजना तथा भवन खनमाकण सम्बखजध ुअधारभतु

मागकदिकन २०७२  र राखष्िय भवन सखहता २०६० लाुइ ुअधार माखननेछ ।


