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खण्ड १. प्रारलभभक
गाउँ पाललका क्षेत्र लभत्र बढ्दो बस्ती तथा िडक लवस्तार एवं भवन लनर्ााण लगायतका कायालाई स्थालपत
राल्ट्रय र्ापदण्ड अनुकूल बनाउँ दै एदककृ त शहरी लवकाि योजनाको चरणबद्ध कायाान्वयन, बस्ती लवकाि,
खुला क्षेत्र व्यवस्थापन, भूव्यवस्थापन, गाँउपाललकाको पूवााधारको व्यवलस्थत लवकाि एवं िुरलक्षत आवाि
लनर्ााण िर्ेतका कायालाई बढी व्यवलस्थत एवं िुलनलश्चत बनाउने उद्देश्यले स्थानीय िरकार िंचालन ऐन,
२०७४ को दफा ४३, ४४ एवं ४५ ले ददएको अलधकार प्रयोग गरी यो र्ापदण्ड जारी गरीएको छ ।
िंलक्षत्त नार् र प्रारभभ
यो र्ापदण्डको नार् घ्याङलेख गाउँ पाललकाको योजना तथा लनर्ााण र्ापदण्ड, २०७८ रहेको छ र यिको
अलधकार क्षेत्र घ्याङलेख गाउँ पाललकाको भौगोललक लिर्ाना लभत्र िलर्लत हुनेछ । यो र्ापदण्ड घ्याङलेख
गाउँ पाललका कायापाललकाबाट स्वीकृ त भएको लर्लतबाट लागू हुनेछ ।
र्ापदण्ड िंशोधन
यि र्ापदण्ड िंशोधन गनुा आवश्यक भएर्ा िंशोधनका अंशहरु घ्याङलेख गाउँ पाललकाको गाँउ काया
पाललकाको वैठकर्ा छलफल भई िंशोधन गना िदकने छ ।
र्ापदण्ड उपयोग
कु नै पलन लनजी, अधा-िरकारी वा िरकारी स्वालर्त्व को घडेरी/जग्गार्ा वा िावाजलनक वा गुठी जभगार्ा
कु नै प्रकारको भू-उपयोग वा दियाकलाप प्रस्तावना गना वा पररवतान गना जग्गा/घडेरी टुिा गना, भौलतक
लवकाि गना, लनर्ााण काया गनुापरेर्ा िभबलन्धत लनवेदकले िभबलन्धत स्थानीय तह िर्क्ष तोदकएको ढाँचार्ा
ररतपूवाकको लनवेदन दताागरी स्वीकृ लत ललनुपनेछ । यि र्ापदण्डलाई घ्याङलेख गाउँ पाललकाले योजना
तथा लनर्ााण र्ापदण्डको िर्ग्र लनयर्न गना उपयोग गनेछ । जिर्ा र्ूलत लनभन लबषयहरु िर्ेरटने छनः
a) जग्गा एवं भवनको उपयोग वा भईरहेको उपभोगर्ा पररवतान गना वा लवकाि गनाका लागी,
b) जग्गार्ा लनर्ााण गने भवनहरुको रुपरेखा लनयन्त्रण गनाको लागी,
c) गाउँ पाललकाको नीलत अनुरुप तोदकएको क्षेत्रर्ा अलतररक्त लनयन्त्रणको लागी र
d) घडेरीको खण्डीकरण वा प्रलवभाजनको लनयन्त्रणको लागी

1 | पा ना

घ्याङलेख गाउँ पाललकाको भवन लनर्ााण र्ापदण्ड, २०७८

खण्ड २. पाररभालषक शब्दहरु
लबषय र प्रिंगले अको अथा नलागेर्ा यि र्ापदण्ड लवलनयर्र्ा
गाउँ पाललकाः

गाउँ पाललका भन्नाले घ्याङलेख गाउँ पाललका िभझनु पदाछ ।

स्थानीय तह/िरकारः

स्थानीय तह/िरकार भन्नाले िभबलन्धत गाउँ पाललका िभझनु पदाछ ।

स्थालपत र्ापदण्डः

स्थालपत र्ापदण्ड भन्नाले नेपाल िरकारबाट जारी भएको “वस्ती लबकाि, शहरी
योजना तथा भवन लनर्ााण िभबन्धी आधारभूत लनर्ााण र्ापदण्ड, २०७२” वा
नेपाल िरकार वा प्रदेश िरकारबाट जारी भएका यस्तै प्रकारका राल्ट्रय वा
प्रादेलशक र्ापदण्ड िर्ेतलाई िभझनु पछा ।

ऐनः

ऐन भन्नाले स्थानीय िरकार िंचालन ऐन २०७४ र गाँउपाललका लवकाि कोष
ऐन २०४५ लाई िर्ेत जनाउछ ।

िलर्लतः

िलर्लत भन्नाले घ्याङलेख गाउ लवकाि िलर्लत िभझनु पदाछ ।

प्रालवलधक िलर्लतः

प्रालवलधक िलर्लत भन्नाले स्थानीय तहका प्रर्ुखको िंयोजकतत्वर्ा लनजले
तोके को ईलन्जलनयर, शहरी लवकाि तथा भवन लनर्ााण लवभाग र लजल्ला
प्रालवलधक कायाालयको प्रलतलनलध, नापी अलधकृ त तथा आर्लन्त्रत लवशेषज्ञहरु
िलहतको िलर्लतलाई िभझनु पदाछ ।

अलधकार प्राप्त अलधकरीः अलधकार प्राप्त अलधकरी (Authorized person) भन्नाले गाउँ पाललकाले
अलधकार िुलभपएको अलधकारी िभझनु पदाछ ।
िहायक-उपयोगः

िहायक-उपयोग (Accessory use) भन्नाले िार्ान्यतया र्ुख्य प्रयोजनर्ा
नआउने तर खाि प्रयोगजनको लनलर्त्त िघाउ पुग्ने दकलिर्को घर जग्गाको कु नै
पलन उपयोगलाई िभझनु पदाछ ।

पररवतानः

पररवतान (Alteration) भन्नाले एक दकिलर्को लनर्ााणको स्वीकृ लत ललई वा एक
दकलिर्को उपयोगबाट अको दकलिर्को उपयोगर्ा फे रबदल गने वा क्षेत्रफल वा
उचाईर्ा थपघट गने वा आवतजावतका आधारर्ा नै पररवतान गने वा त्यिलाई
बन्द गने वा स्वीकृ त िंरचनार्ा नै पररवतान गने जस्ता काया िभझनु पदाछ ।

स्वीकृ लतः

स्वीकृ लत (Approval) िभबलन्धत लनकायले ददएको स्वीकृ लत िभझनु पदाछ ।

लवकािः

लवकाि (Development) भन्नाले जलर्नर्ा स्थाई वा अस्थाई प्रकृ लतको
व्यवलस्थत पूवााधारको लनर्ााण भई यिको लवद्यर्ान भू-उपयोग पररवतान गने
प्रदकया िभझनु पदाछ ।

लनकािः

लनकाि (Exit) भन्नाले बषााको पानी, ढल वा प्रयोग गरीएको पानीको लनकािका
लागी बनाएको नाली (Drain) िभझनु पदाछ ।

भू-उपयोगः

भू-उपयोग (Land use) भन्नाले लवलभन्न वगीकृ त उद्धेश्यका लागी गरीने भूलर्को
प्रयोग िभझनु पदाछ ।

भू-उपयोग क्षेत्रः

भू-उपयोग क्षेत्र (Land use zone) भन्नाले भू-उपयोगलाई लनयलर्त गने उद्धेश्यले
दकटान गरीएको भौगोललक क्षेत्र िभझनु पदाछ ।

आवािीय घनत्वः

आवािीय घनत्व (Residential density) भन्नाले भू-उपयोगलाई लनयलर्त गने
उद्धेश्यले दकटान गरीएको भौगोललक क्षेत्र िभझनु पदाछ ।
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प्लटः

प्लट (Plot) भन्नाले बालहरी लिर्ानाहरु स्प्ट भएको न्यूनतर् एक वा एकभन्दा
बढी दकत्ताहरु लर्लल बनेको, भवन बन्ने जग्गा वा जलर्नको टुिा वा भाग िभझनु
पदाछ।

दकत्ताः

दकत्ता (Cadastral division) भन्नाले कु नै पलन व्यलक्त वा िंघिंस्थाको
स्वालर्त्वर्ा रहेको जग्गा धनी प्रर्ाणपत्रले दकटान गरेको भू-क्षेत्र िभझनु पछा ।

कनार प्लटः

कनार प्लट (Corner plot)
भन्नाले दुई वा िोभन्दा धेरै
बाटोहरु आपिर्ा कारटएको
जक्शनर्ा परेको र त्यस्ता
बाटाहरु पट्टी बदढ चौडाई
भएको िडकतफा र्ुख्य र्ोहडा
रकर् चौडाई भएको िडकतफा
िाईड र्ोहडा भएको प्लट
िभझनु पदाछ ।

लिर्ुखे र्ोहडा भएको प्लटः लिर्ुखे र्ोहडा भएको प्लट
( Double frontage) भन्नाले
कनार प्लट बाहेक दुईवटा
बाटोहरु तफा र्ोहडा भएको
प्लट िभझनु पदाछ ।
खुला भागः

खुला भाग (Open space)
भन्नाले

प्लटर्ा

िंरचनाले
बाहेकको

बनेको

चचेको
खुला

देलख

छालडएको,

िरंचनाको अगाडी वा पछाडी वा अगलबगलको कु नैपलन वा िबै भागलाई िभझनु
पदाछ ।
चौकः

चौक (Courtyard) भन्नाले
जलर्नको ितह वा िोभन्दा
तल वा र्ालथ, पुरा वा आंलशक
रुपर्ा भवन वा पखाालले
घेरेको लनर्ााणलभत्र वा बालहर
रहेको र आकाि तफा खुला
रहेको (Open to sky) भाग
िभझन पछा ।

घर वा भवनः

घर वा भवन ( House/building) भन्नाले बस्ने खाना पकाउने र िरिफाई
िभबन्धी आवश्यक िुलवधा भएको आवािका लनलर्त्त लनर्ााण भएको भवन िभझनु
पदाछ र िो शब्दले कायाालय भवन, होटल, कारखाना वा यस्तै प्रकारको
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र्ालनिहरु बस्ने वा के ही िर्यको लनलर्त्त जभर्ा हुने र्नोरन्जनका स्थानहरुलाई
िर्ेत जनाउनेछ ।
अगाडीको खुला भागः

अगाडीको

खुला

भाग

(Front setback) भन्नाले
कु नै पलन प्लटको अगालडको
र्ोहडा

वा

जग्गाको

लिर्ानाबाट िो जग्गार्ा
भवन लनर्ााण गना छाडनु
पने न्यूनतर् दुरी िभझनु
पछा ।
पछाडीको खुला भागः

पछाडीको

खुला

भाग

(Rear setback) भन्नाले कु नै पलन प्लटको अगाडी र पछाडी बाहेको जग्गाको
िाइडको लिर्ानाबाट िो जग्गाको भवन लनर्ााण गना छाडनुपने न्यूनतर् दुरी
िभझनु पदाछ ।
िाईडको खुला भागः

िाईडको खुला भाग (Side
setback) भन्नाले कु नै पलन
प्लटको अगालड र पछाडी
बाहेकको जग्गाको िाइडको
लिर्ानाबाट िो जग्गार्ा
भवन लनर्ााण गना छाडनु
पने न्यूनतर् दुरी िभझनु
पदाछ ।

लनर्ााणः

लनर्ााण

भन्नाले

प्लटर्ा

लनर्ााण हुने िबै खालर्ा
िंरचनाहरु जस्तै पखााल,
भवनको लप्लन्थ (plinth),
गार्हो (wall), भुई (floor),
छाना (roof), लचभनी (chimney), ईन्िपेक्िन चेभबर (inspection chamber),
नाला

(drain),

कानेि

वा

बालहर

(cornice)
लनकालीएको

भाग

आदी

िभझनु पदाछ ।
लनर्ााण रे खाः

लनर्ााण

रे खा

(Building

line) भन्नाले भवन वा अन्य
लनर्ााण

गना

जग्गाको

लिर्ानाबाट िो जग्गालभत्र
पने न्यूनतर् दुरीलाई ईंलगत
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गने अलधकार प्राप्त अलधकारीले तोदकददएको लनलश्चत रेखा िभझनु पदाछ ।
लनयलन्त्रत भौलतक योजनाः लनयलन्त्रत भौलतक योजना (Secured physical plan) भन्नाले लनयलन्त्रत रुपर्ा
र्ात्र प्रयोग हुने, िाँध लिर्ानालाई पखााल लगाएर िुरलक्षत गरीएको भौलतक
योजनालाई जनाउछ ।
िावाजलनक भौलतक योजनाः िावाजलनक भौलतक योजना (Public physical plan) भन्नाले के ही
स्वालर्त्वकतााहरुले आफ्नो लगानीर्ा लबकाि गरेको तर लतनका िडक, खुला क्षेत्र
आदी िावाजलनक प्रयोगको लागी िर्ेत खुल्ला गरीएको भौलतक योजनालाई
जनाउँ दछ ।
अिभबद्ध भवन वा लनर्ााणः अिभबद्ध भवन वा लनर्ााण (Detached house) भन्नाले आपिर्ा नजोलडएका
भवन वा लनर्ााण िभझनु पछा।
िार्ुलहक आवािः

िार्ुलहक आवाि (Group housing) भन्नाले एकै व्यलक्त, िंस्था वा लनकायले
िार्ुलहक स्वालर्त्व भएको जलर्नर्ा लनर्ााण गरेको एक तले वा धेरै तलाहरु
भएको बिोबाि गने घर वा स्थानहरुको िर्ुह िभझनु पछा ।

िंयक्त
ु आवाि भवनः

िंयुक्त आवाि भवन (Apartment building) भन्नाले कु नै जग्गार्ा दुई वा दुई
भन्दा बढी आवाि एकाई राखी बनाईएको दुई वा दुई भन्दा बढी तला भएको
भवन िभझनु पछा र िो शब्दले िोही जग्गार्ा ब्लक, पोके ट वा अन्य त्यस्तै
नार्बाट नार्ाकरण गरी लनर्ााण गरीएको त्यस्तै दकलिर्को दुई वा दुई भन्दा बढी
भवनहरु र ती भवनले चचेको जग्गा, कभपाउण्ड, कप्लेक्ि िर्ेतलाई िभझनु पछा ।

आवाि एकाई (अपाटार्न्े ट): आवाि एकाई (अपाटार्ेन्ट) (Apartment) भन्नाले िंयुक्त आवाि भवनर्ा
स्वतन्त्र रुपर्ा उपभोग गना िदकने िार्ुलहक क्षेत्र तथा िुलवधािलहत एक वा
एकभन्दा बढी कोठा भएको त्यस्तो भवनको एकाई िभझनु पदाछ ।
आपिर्ा िभबन्ध भवनः आपिर्ा िभबन्ध भवन (Semidetached house) भन्नाले तीनलतर खुला भई
एकालतर कु नै अको भवन वा लनर्ााणिंग जोलडएको भवन िभझनु पदाछ ।
पलततबद्ध आवािः

पलततबद्ध आवाि (Row housing) भन्नाले

तीनलतर खुला भै एकालतर कु नै

अको भवन लनर्ााणिंग जोलडएको भवन िभझनु पदाछ ।
भवन वा लनर्ााणको उचाईः भवन वा लनर्ााणको
उचाई

(Building

height) भन्नाले िर्थल
छाना (flat roof) को
हकर्ा

प्रवेश

िडकको

जलर्नको

औित

ितहदेखी

भवनको

िबैभन्दा

र्ालथल्लो

ितहिभर्को

उचाई

र

पाखो छाना (sloped roof) को हकर्ा प्रवेश िडकको जलर्नको औित ितहबाट
२५-३० लडग्रीभन्दा बढी लभरालो (slope) भएर्ा लभरालोको लबच भागको
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उचाईिभर् र िो भन्दा कर् लभरालोगरी छाना लनर्ााण भएकोर्ा छज्जा (Eaves)
ितहिभर्को उचाई िभझनु पछा।
आवाियोग्य कोठाः

आवाियोग्य कोठा (Habitable room) भन्नाले आवश्यक न्यूनतर् िुलवधा भएको
कोठा िभझनु पदाछ।

कोठाको उचाईः

कोठाको उचाई (Room
height) भन्नाले कु नै पलन
कोठाका तयारी िर्थल
भुइँदेलख

लभत्री

तयारी

िर्थल छत (Ceiling) र
लभरालो लिललतग भएको
अवस्थार्ा

भुइँको

ितहदेलख

लभरालो

लिललतगको

औित

उचाइलाई िभझनु पछा ।
झ्यालः

झ्याल (Window) भन्नाले कु नै पलन भवन वा लनर्ााणको लभत्री भागलाई
आवश्यक पने प्राकृ लतक उज्यालो र भेलन्टलेशनका लागी बनाइएको ढोकाबाहेकको
खुला भाग िभझनु पछा ।

बरण्डाः

बरण्डा (Verandah) भन्नाले कभतीर्ा पलन एकालतर बालहरतफा खुला राखी
ढादकएको क्षेत्र (covered area) िभझनु पछा । यस्तो बरण्डा र्ालथल्लो तलार्ा
भएको खण्डर्ा खुला भागर्ा लगाइएको १ लर्टरको उचाइिभर्को प्यारालपट
(parapets) लाई िर्ेत िर्ावेश भएको र्ालननेछ ।

लप्लन्थः

लप्लन्थ (Plinth) भन्नाले
कु नै

पलन

लनर्ााणको

भवन

वा

जलर्नको

ितहभन्दा

र्ालथ

र

भुईतलाको

ितहभन्दा

र्ुलनको भाग िभझनु पछा
।
भूलर्गत तला/कोठाः

भूलर्गत

तला/कोठा

(Basement/semi

१.२

basement) भवनको जलर्नभन्दा र्ुलनको तला वा जलर्नभन्दा

लर्टरिभर्

र्ात्र

र्ालथ हुनेगरी बनाइएको
तला िभझनु पछा ।
बुईगल

वा

छानार्ुलनको

भागः

बुईगल

छानार्ुलनको
(Attic)

वा
भाग

भन्नाले

िरिफाइिभबन्धी
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(sanitary) प्रयोजनर्ा आउनेबाहेक स्टोरका लनलर्त्त वा खाना पकाउने, बस्ने वा
पूजा गने जस्ता कार्का लनलर्त्त उपयोग गरीने भाग िभझनु पछा ।
तलाः

तला (Storey) भन्नाले भवन वा लनर्ााण दुई भुईहरु (floor) लबचको भाग िभझनु
पछा।

र्ालथल्लो तलाः

र्ालथल्लो तला (Upper floor) भन्नाले पूरा वा आंलशकरूपर्ा लनर्ााण गरीएको
भवन वा लनर्ााणको भुइँको तलाभन्दा र्ालथको तला िभझनु पछा ।

बादालीः

बादाली (Balcony) भन्नाले कु नै पलन भवनर्ा भएको छेकवार (handrail) वा
(balustrade) िलहतको आवत जावत वा बस्नका लनलर्त्त प्रयोग गरीने भवनको
गाह्रोभन्दा

बालहर

लनाललएको

भागिभझनु

पछा।
र्ध्यवती तलाः

र्ध्यवती
तला
(Mezzanine
floor)
भन्नाले तलो तलाबाट र्ात्र
जाने बाटो भएको जलर्नको
ितहभन्दा र्ालथ रहेको कु नै
दुई तलाबीचर्ा पने भाग
िभझनु पछा ।

छेकाः

छेका (Partition) भन्नाले कु नैपलन भवन वा लनर्ााणका बीचर्ा भवनलभत्रका
भागहरू छु ट्याउन कु नै पलन प्रकारको भार नललने गरी बढीर्ा एक तलािभर्को
उचाइर्ात्र हुनेगरी लगाइएको बार वा गाह्रो आदी िभझनु पछा ।

डेउढीः

डेउढी (Porch) भन्नाले कु नै पलन भवनको प्रवेशिार अगालडपरट्ट भवनिँग जोडी
र्ालथबाट ढाके र बनाइएको भाग िभझनु पछा ।

भर्याङको ढकनः

भर्याङको ढकन (Staircase cover) भन्नाले भर्याङलाई ढाक्ने वा छोप्ने
उद्देश्यले बनाइएको छाना िलहतको कु नै भाग वा लनर्ााण िभझनु पछा ।

कापेट एररयाः

कापेट एररया (Carpet area) भन्नाले कु नै पलन तलाको गाह्रो तथा छानो भएको
कोठा, तथा अन्य प्रयोगर्ा ल्याउन लर्ल्ने बन्द ठाउँ हरू (enclosed spaces) को
कापेट ओछ्याउन लर्ल्ने गाह्रोको क्षेत्रफल बाहेकको शुद्ध क्षेत्रफल (net area) भन्ने
िभझनु पछा ।

जलर्नर्ा चर्चाने क्षेत्रफलः जलर्नर्ा चर्चाने क्षेत्रफल (Ground coverage) भन्नाले भवनको भुइँतलाको
भागले जलर्नर्ा ओगट्ने क्षेत्रफल िभझनु पछा ।
ढादकएको क्षेत्रफलः

ढादकएको

क्षेत्रफल

(Covered area) भन्नाले
तपलिलर्ा उल्लेख भएका
बाहेकको कु नै पलन प्रकारको
लनर्ााणिारा

चर्चाएको

लप्लन्थ (plinth) ितहभन्दा
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लगतै र्ालथको पूरा भागलाई ढादकएको क्षेत्रफल िभझनु पछा । भवनका लनभन
भागहरू भने यिर्ा िर्ावेश भएको र्ालनने छैन ।
a) बगैचा, इनार र यििभबन्धी लनर्ााण, लबरुवाहरूको निारी, पानी पोखरी र
फोहोरा, पौडी खेल्ने खुला पोखरी, चौतारा, ट्यातकी, बेन्च, लचप्लेटी, झुला
जस्ता बालहरी वस्तु आदी । लनकािका लागी बनाइएको कल्र्भट, पानी जानका
लागी बनाइएका िाना नलीहरू, क्याचलपट (Catch pit), गल्ली लपट (Gully
pit), इन्िपेक्िन चेभबर (Inspection chamber), डु ँड (Gutter) आदी ।
b) कभपाउण्ड घेना लगाइएको पखााल, ढोका (Gate), तला नउठाइएको डेउडी
(Porch/portico), खुला भर्याङ (Open stair), र्याभप (Ramp) बालहरपरट्ट
झुलण्डएको भाग (over hang) झ्याल र गारोभन्दा बालहरपरट्ट परेको िालर्याना
वा छाताले ढाके को भाग (Awning) आदी । गाडा बस्ने कोठा, पभप हाउि, फोहोर
फाल्ने ठाउँ , लवद्युत कक्ष, िबस्टेशन आदी जस्ता िेवा पुर्याउन आवश्यक हुने
लनर्ााण (Structure) आदी ।घरको कु नै भागर्ा बाहु धारक (Cantilever)
लनकाली

िो

भागलाई

कोठाको

रूपर्ा

प्रयोग

नगरीएको भाग ।
भुई क्षेत्रको अनुपातः

भुई
क्षेत्रको
अनुपात
(Floor area ration –
FAR) भन्नाले भवनका
िभपूण तलाहरूको क्षेत्रफल
(Built up area) लाई प्लट
(Plot)
क्षेत्रफलले

को

िभपूण

भाग

गरेर

आएको भागफल िभझनु

पछ।
एफ.ए.आर.
भुईः

=

भवनको िभपूणा तलाको कु ल क्षेत्रफल
भवन बन्ने जग्गाको िभपूणा क्षेत्रफल

भुई (Floor) भन्नाले िार्ान्यतया र्ालनिहरु हहँडने भवन वा लनर्ााणको कु नै पलन
तलाको तल्लो ितह िभझनु पछा ।

ग्यारे जः

ग्यारेज (Garage) भन्नाले कु नै पलन प्रकारका लनजी तथा िावाजलनक वाहनहरु
पार्किं ग गना बनाईएको वा प्रयोग गरीएको भवन वा त्यिको भाग िभझनु पदाछ ।

बाटोः

बाटो (Street) भन्नाले कु नै पलन प्रकारको िवािाधरण जनताले लहडने गरेको वा
कु नै लनलश्चत िर्यिभर्का लागी लनवााधरुपर्ा लहडेको िालवकको वा कु नै योजना
अन्तगात प्रस्तालवत आवत जावतका लनलर्त्त प्रयोग भएको भाग (Means of
access) िभझनु पदाछ । िो शब्दले िडकको पेटी, ट्रादफक आईल्याण्ड, िडकका
रुखहरु, रेललङ जस्ता बाटोको रेखालभत्र पने िभपूणा भागिर्ेतलाई जनाउदछ ।
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बाटोको उचाई वा ग्रेडः बाटोको उचाई वा ग्रेड (Street level or grade) भन्नाले प्लटको अगाडीपट्टी
औपचाररक रुपर्ा लनधाारण गरीएको बाटोको के लन्िय रेखाको उचाई
(Elevation) िभझनु पदाछ ।
बाटोको रे खाः

बाटोको रेखा (Street Line) भन्नाले बाटोको दुवै िाईडहरुको बालहरी लिर्ा
लनधाारण गने रेखा िभझनु पदाछ ।

टु -एबुटः

टु -एबुट (To abut) भन्नाले िडकको िीर्ािभर् लवस्तार गरीएको भवन
लनर्ााणको कु नै पलन भाग िभझनु पछा ।

िडकः

िडक (Road) भन्नाले गाडीिर्ेत गुडन िक्ने िबै दकलिर्को बाटो िभझनु पछा ।

िेवा र्ागाः

(Service road/lane) भन्नाले िुलवधा वा िेवा पुर्याउने उद्धेश्यले भवन प्लटको
पछाडी परट्ट रहेको बाटो िभझनु पछा ।

िडक रे खाः

िडक रेखा (Road
भन्नाले

line)
बाटोको

कु नै

िाइडहरुको बालहरी
िीर्ा

लनधाार

गने

रेखा िभझनु पछा ।
िडक अलधकार क्षेत्रः

िडक अलधकार क्षेत्र
(Right of way)
िभबलन्धत लनकायले
िावाजलनक िडकको
के न्ि रेखादेखी दुवैतफा तोके को बराबर दुरी ।

िेटब्याक लाईनः

िेटब्याक लाईन (Set
back line) भन्नाले
जग्गाको लिर्ानाबाट
िो

जग्गाको

भवन

लनर्ााण गना छाडनुपने
न्यूनतर्

दुरीर्ा

कोररने रेखा िभझनु
पछा ।

बालहर लनस्कने बाटोः

बालहर लनस्कने बाटो (Exit) भन्नाले कु नै पलन भवन वा लनर्ााणबाट बालहर
लनस्कने र्ाध्यर्को रुपर्ा प्रयोग हुने स्थान िभझनु पदाछ ।

फायर िेपरे े शनः

फायर िेपेरेशन (Fire separation) भन्नाले आगो फै लनबाट रोक्नका लनलर्त्त
गरीएको भवन वा लनर्ााणहरुको लवभाजन िभझनु पछा ।
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ललप्टः

ललप्ट (Lift) भन्नाले र्ालनि वा वस्तुहरुलाई लवलभन्न तलाहरुर्ा पुग्न वा
पुर्याउन जडान गरीएको यन्त्र िभझनु पछा।

शौचालयः

शौचालय (Toilet) भन्नाले र्ालनिहरुलाई ददिालपिाब गनाका लागी बनाईएको
पानी फ्लि गने वा पानी हाल्न हुने व्यवस्था िलहतको कोठा वा यस्तै प्रकारको
कु नै पलन भाग िभझनु पछा ।

लनकाश वा नालाः

लनकाश वा नाला (Drain) भन्नाले घर कभपाउण्ड लभत्र वा बालहर जलर्नर्ुनी
ढादकएको वा जलर्नर्ा रहेको खुला, आकाशे पानी वा प्रयोग गरीएको फोहोर
पानीको लनकाश हेतु बनाएको लनकाश वा नाला भन्ने िभझनु पछा ।

ढलः

ढल (Sewer) भन्नाले घर कभपाउण्ड बालहर िार्ान्यतया िावाजलनक िडकर्ा
जलर्नर्ुनी ढादकएर रहेको आकाशे पानी वा प्रयोग गरीएको फोहोर पानीको
लनकाश हेतु बनाईएको लर्लित (Combined) लनकाश भन्ने िभझनु पछा ।
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खण्ड ३. योजना तथा भवन र्ापदण्ड
३.१ भू-उपयोग र्ापदण्ड
भू-उपयोग र्ापदण्ड : गाउँ पाललका क्षेत्रलभत्र भूउपयोगको र्ापदण्ड िार्ान्यतया देहायको लिद्धान्तर्ा
आधाररत रही लनधाारण गनेछ ।
(क) गाउँ पाललकाले व्यवलस्थत लवकाि एवं पूवााधारको लस्थलत अनुिारको लवकाि लनर्ााणलाई
प्रोत्िाहन गना गाँउपाललका क्षेत्रर्ा भू उपयोग को लनयन्त्रण गनेछ ।
(ख) गाउँ पाललका क्षेत्रलभत्र किैले जलर्नको उपयोग गदाा बन्ने कु नै पलन िंरचना तथा जलर्नको
उपयोगले गाउँ पाललका वािीको स्वास््य एवं िुलवधार्ा प्रलतकू ल अिर नपने तवरले जलर्नको
उपयोग गनुा पदाछ ।
(ग) भू-उपयोग क्षेत्रहरुजस्तै पुरानो वस्ती क्षेत्र, आवािीय क्षेत्र, व्यापाररक क्षेत्र, औधोलगक क्षेत्र,
िंस्थागत क्षेत्र, िंवेदनशील क्षेत्र आदीर्ा भूउपयोग गदाा यो र्ापदण्ड बर्ोलजर् गनुापने छ ।
(घ) गाउँ पाललकाले लवभाजन गरेको लवलभन्न भू-उपयोग क्षेत्रहरुर्ा गना पाइने भू-उपयोगको
आधारर्ा गाउँ पाललकार्ा लवलभन्न दियाकलाप र लनर्ााण कायाको स्वीकृ लत प्रदान गनािदकनेछ ।

३.२ उद्धेश्य
यि र्ापदण्डको उद्देश्य देहाय बर्ालजर्को हुनेछः
▪

गाउँ पाललका क्षेत्रको भूलर्लाई वैज्ञालनक दकलिर्ले उपयोग गने,

▪

उक्त क्षेत्र लभत्र िंचालन गरीने िेवाको वगीकरण गने,

▪

वगीकृ त िेवा िंचालन गना िदकने क्षेत्र लनधाारण गने,

▪

शहरी लवकािको िर्र्ा आइपने वाधा अड्चन कर् गरी व्यवलस्थत शहरी लवकाि गने ।

३.३ भू-उपयोग वगीकरण
क) पुरानो वस्ती क्षेत्र (Old Residential Area)
पुरानो आवाि क्षेत्र भन्नाले यि गाउँ पाललका स्थापना भन्दा पलहला नै लवकाि भएका न्यूनतर् भौलतक
पूवााधार भएको पुराना वस्तीहरुलाई बुझ्नु पदाछ ।
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ख) आवािीय क्षेत्र (Residential Area)
आवािीय क्षेत्र भन्नाले न्यूनतर् भौलतक पूवााधार भएको, लवद्यर्ान पूवााधार क्षेत्रबाट यातायात वा अन्य
लहिाबले िालर्प्य भएको, भौलतक तथा िार्ालजक पूवााधारहरूको स्तरबृलद्ध गनुापने क्षेत्रलाई बुझ्नुपदाछ ।
आवािीय क्षेत्र अन्तगात घना, र्ध्यर् घनत्व र न्यून घनत्व गरी ३ प्रकारर्ा लवभाजन गरी देहाय
बर्ोलजर्का क्षेत्रहरु तोदकएको छः
▪

लर्लित घना आवािीय क्षेत्रहरु (Mixed Dense Residential Area)
प्रस्तालवत लर्लित घना आवािीय क्षेत्रको लनधाारण हालको आवािीय तथा व्यापाररक अवस्था एवं
गलतलवलध,जनिख्ंया र जनघनत्व तथा प्रक्षेलपत जनघनत्वको आधारर्ा ललई लनधाारण गरीएको छ ।
यो क्षेत्र र्ुख्य व्यापाररक क्षेत्रर्ा हुने गलतलवलधहरुको बाहुल्यता तथा प्रभावले गदाा भलव्यर्ा गएर
घ्याङलेख गाउँ पाललकाको के लन्िय क्षेत्रको रुपर्ा लवकाि हुनेछ । उक्त क्षेत्रर्ा व्यापाररक र वालणज्य
बाहेक अन्य िेवा िुलवधाहरुको वृलद्ध हुन गै नलजकका िहरी क्षेत्रहरु लित पलन प्रलतस्पधाा गने
िभभावना

देलखन्छ

।

यि

क्षेत्र

अन्तगात

पने क्षेत्रहरु

लनभन

बर्ोलजर् रहेको

छः

➢ हायुटार बजार क्षेत्र
➢ रार्पुर बजार क्षेत्र
➢ अर्ले बजार क्षेत्र
▪

र्ध्यर् घनत्व आवािीय क्षेत्र (Medium Density Residential Area)
प्रलत बगा दक. लर्. ३५० देलख ८०० जनघनत्व हुनिक्ने िाथै आवािीय क्षेत्रर्ा विोवाि गने
जनिंख्याको आवश्यक िेवा िुलवधाको लागी भवन तथा अन्य भौलतक िंरचनाको लनर्ााण गना
िदकने क्षेत्रलाई र्ध्यर् घनत्व आवािीय क्षेत्र र्ालननेछ । िार्ान्यतया आवाि क्षेत्रर्ा लक्ललनक,
परार्शा िेवा, घरजग्गा कारोवार जस्तो व्याविालयक प्रयोजनको लागी भवन तथा िंरचना लनर्ााण
गना र र्ूल िडकहरुर्ा पिल, कायाालय तथा अन्य स्थानीय िेवाहरुको भू-उपयोग स्वीकार गरीन्छ।

▪

न्यून घनत्व आवािीय क्षेत्र (Low Density Residential Area)
प्रलत बगा दक.लर्. ३५० जनघनत्व हुनिक्ने िाथै आवािीय क्षेत्रर्ा विोवाि गने जनिंख्याको
आवश्यक िेवा िुलवधाको लागी भवन तथा िंरचनार्ो लनर्ााण गना छु ट्याइएको क्षेत्रलाई लनभन
घनत्व आवािीय क्षेत्र र्ालननेछ । छररएर रहेका वस्तीहरुलाई लवकाि लनर्ााणको र्ाध्यर्वाट
एदककृ त गदै व्यवलस्थत वनाउन प्रस्ताव गरीएका क्षेत्रहरु यि अन्तगात पदाछन् । िार्ान्यतया यस्तो
क्षेत्रर्ा लक्ललनक, िाधारण पिल, िंचार आदी िुलवधा उपलव्ध हुनेछन् । यि क्षेत्रर्ा व्यविालयक
प्रयोजनको लागी भवन तथा िंरचना लनर्ााण गना भू-उपयोग स्वीकार गरीन्छ । यि बस्तीर्ा
लर्लित घना आवािीय क्षेत्र र र्ध्यर् घनत्व आवािीय क्षेत्र बाहेकका यि गाउँ पाललकाका िबै
बस्ती यि अन्तरगत पदाछन् ।
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ग) र्ुख्य व्यापाररक क्षेत्र (Main Commercial Area)
गाउँ पाललका क्षेत्र लभत्रका व्यापाररक क्षेत्रहरु र्ध्ये प्रलत हेक्टर जनघनत्व घना भएको, यातायात तथा अन्य
पूवााधारको पहुँच भएको, व्यापाररक एवं आर्थाक गलतलवलध हुने गरेको र अझै व्यापाररक गलतलवलधले भररन
िक्ने क्षेत्रलाई िर्ेट्न खोलजएको छ । यिै अवधारणा अनुिार र्ुख्य व्यापाररक क्षेत्र अन्तगात लनभन
क्षेत्रहरुको पलहचान गरीएको छ ।
िबैभन्दा बढी जनघनत्व, व्यापाररक र आर्थाक गलतलवलध एवं यातायातको पहुँच भएको क्षेत्रहरु लनभन
वर्ोलजर् रहेको छः
➢ हायुटार बजार क्षेत्र
➢ रार्पुर बजार क्षेत्र
घ) शहरी लवस्तार तथा नयाँ आवािीय क्षेत्र
र्ुख्य व्यापाररक क्षेत्रकै पररलधबाट िर्श शहरी लवस्तार हुने िर्लाई हालको जनघनत्व, जग्गाको दकनवेच,
िडकको लवस्तार, बृलद्धदर तथा प्रक्षेलपत जनघनत्वको आधारर्ा शहरी लवस्तार क्षेत्रको रुपर्ा प्रस्ताव
गरीएको छ । हुलाकी िडकको रोहुवा, बगडाहा र बागर्ती आिपािका क्षेत्रहरु शहरी लवस्तार क्षेत्र
अन्तगात रहेका छन् । र्ुख्यतया लनभन क्षेत्रहरु शहरी लवस्तार क्षेत्रका िंभालवत क्षेत्रहरुहुन् ।
➢ गाउँ पाललकाको पुराना बलस्तका वररपररका क्षेत्रहरु
➢ हायुटार बजार क्षेत्र
➢ रार्पुर बजार क्षेत्र
ङ) िंस्थागत क्षेत्र
िंस्थागत क्षेत्र भन्नाले लवद्यर्ान िंस्थागत भवनहरूको िघन तथा लछटपुट उपलस्थलत, पूवााधारहरू
िलहतको िंस्थागत िंरचनाहरूको लवस्तार गना जग्गाको उपलब्धता भएको भू-क्षेत्रलाई बुझ्नुपदाछ । यहाँ
गाउँ पाललकाको कायाालय रहेको, लवद्यालय, अस्पतालहरु रहेको क्षेत्रहरु िंस्थागत क्षेत्रहरुर्ा रहेका छन् ।
छ) कृ लष क्षेत्र (Agriculture zone)
कृ लष क्षेत्र भन्नाले न्यूनतर् भौलतक पूवााधार भएको, लवद्यर्ान पूवााधारको लवस्तारको लिलर्त िभभाव्यता
भएको तथा प्रर्ुख आर्थाक िार्ालजक गलतलवलध कृ लषर्ा आधाररत रहेको क्षेत्रलाई बुझ्नुपदाछ । कृ लषका
लागी छु ट्ट्याइएको गैर शहरी क्षेत्र जहा न्यून आवािीय उपयोग र िोको लागी आवश्यक िेवा िुलवधाहरु
स्वीकाया हुनेछ । यो उपयोग क्षेत्रर्ा एकल पररवार बस्ने घरहरू बनाई कृ लष काया गरररहेका वा िो कायार्ा
िघाउ पुर्याउने काया गना स्वीकाया हुनेछ ।
झ) िंवद
े नशील क्षेत्र
नदद कटान, बाढी, पलहरो, डु बान, डढेलो आदी जस्ता वातावरणीय र प्राकृ लतक प्रकोपबाट प्रभालवत क्षेत्रहरु
िंवेदनशील क्षेत्रहरु अन्तगात रहने छन । नदीको दकनारी क्षेत्र र र्हाभारत क्षेत्रर्ा बषााको िर्यर्ा जाने
पलहरो क्षेत्रहरु िंवेदनशील क्षेत्रका रुपर्ा रहेका छन् ।

13 | पा ना

घ्याङलेख गाउँ पाललकाको भवन लनर्ााण र्ापदण्ड, २०७८

३.४ लवलभन्न क्षेत्रहरुर्ा स्वीकृ त उपयोगहरु (Compatibility Matrix)
भूउपयोगका लागी स्वीकृ त क्षेत्रका उपयोगहरु (Compatibility Matrix): गाउँ पाललकाले यो र्ापदण्डको
कायाान्वयन गदाा देहाय अनुिारका स्वीकृ लत पाउने [], स्वीकृ लत ललनु पने [•] र स्वीकृ लत नपाउने []
िंकेतका राखी तयार पारेको Compatibility Matrix का आधारर्ा कायाान्वयन गनेछ ।

ि.ि.

उपयोग

क्षेत्रहरु
पुरानो वस्ती

आवािीय

व्यापाररक

औधोलगक

िंस्थागत

िंवेदनशील

१

आवाि













२

िंयुक्त आवाि













३

व्यापार/पिल













४

रे ्टुरेन्ट/होटल













५

गोदार्
स्वास््य
लक्ललनक/आकलस्र्क िेवा

























७

नर्िाङ होर्/अस्पताल









•



८

स्वास््य चौकी













९

पशु बधशाला







•





१०

िावाजलनक शौचालय













११

फोहोर फाल्ने ठाँउ







•





१२

कायाालय







•





१३

लवद्यालय





•







१४
१५

पुस्तकालय/वाचनालय/क्लव







•











•





१६

प्रालवलधक लशक्षालय
िावाजलनक र र्नोरन्जन
स्थल













१७

र्ठ र्लन्दर







•

•



१८

पाका /उद्यान







•

•



१९

रं गशाला







•

•



२०

खेलकु द र्ैदान













२१

लिनेर्ा हल/िभा हल

•

•



•





२२

बि, ट्रक पाका

•







•

•

२३
२४

वका शप





•



•







•

•





२५

पेट्रोल पभप
कृ लष/बागवानी, फलफु ल
उत्पादन







•





२६

व्यविायीक फलफु ल













२७

घरे लु उद्योग (प्रदुषण युक्त)







•





२८

घरे लु उद्योग (प्रदुषण रलहत)













ठू ला उद्योग







•





६

२९

नोटः स्वीकृ लत पाउने [] स्वीकृ लत ललनु पने [•] स्वीकृ लत नपाउने []
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३.५ भू-उपयोग क्षेत्रर्ा स्वीकृ त उपयोग तथा र्ापदण्डहरु
भू-उपयोग क्षेत्रर्ा स्वीकृ त उपयोग तथा र्ापदण्डहरु देहाय बर्ोलजर् हुनेछ ।
क) आविीय क्षेत्रर्ा स्वीकृ त उपयोग र्ापदण्डहरु
ि.ि.

उपयोग

जग्गाको क्षेत्रफल

आवािीय क्षेत्र
जभर्ा उपयोग
FAR
(%)

१

आवािीय भवन

२५० वगा लर्टरिभर्

२.५

७०

२

आवािीय भवन
व्यापाररक तथा
आवािीय भवन
व्यापाररक तथा
आवािीय भवन

२५० वगा लर्टर भन्दा बढी

२.५

६०

२५० वगा लर्टरिभर्

२.५

६०

२५० वगा लर्टर भन्दा बढी

२.५

५०

१.२५

४०

१.२५

३५

२.०

५०

३
४
५
६
७

स्कु ल क्याभपि
पोलललक्ललनक, नर्िाङ
होर्
छात्रावाि

कै दफयत

अलधकतर्
उचाई/तल्ला

ख) आवािीय तथा व्यापाररक क्षेत्रर्ा स्वीकृ त उपयोग तथा र्ापदण्डहरु
आवािीय तथा व्यपाररक क्षेत्र
जभर्ा उपयोग
FAR
कै दफयत
(%)

ि.ि.

उपयोग

१

आवािीय तथा व्यापारीक भवन

२५० वगा लर्टरिभर्

३

६०

२

आवािीय तथा व्यापाररक भवन
िरकारी तथा अधािरकारी
कायाालय

२५० लर्टर भन्दा बढी

३

५०

२

५०

१

३५

२

४०

३
४
५

जग्गाको क्षेत्रफल

लिनेर्ा हल, लथएटर, िभागृह
व्यापाररक कभप्लेक्ि, िुपर
र्ाके ट

६

होटेल, लज तथा पाहुना घर

१.५

४०

७

धर्ाशाला तथा रालत्र बाि

१.५

४०

८

व्यपाररक/व्यविालयक/गोदार्घर

३

६०

२

५०

९

व्यपाररक/व्यविालयक/गोदार्घर

२५० वगा लर्टर
२५० वगा लर्टर भन्दा
बढी

अलधकतर्
उचाई/तल्ला

ग) िंस्थागत क्षेत्रर्ा स्वीकृ त उपयोग तथा र्ापदण्डहरु
ि.ि.

उपयोग

जग्गाको क्षेत्रफल

िंस्थागत क्षेत्र
जभर्ा उपयोग
FAR
(%)

१

आवािीय भवन

२५० वगा लर्टरिभर्

२.५

७०

२

आवािीय भवन
आवािीय तथा व्यापाररक
भवन
आवािीय तथा व्यापाररक
भवन

२५० वगा लर्टर भन्दा बढी

२.५

६०

२.५

६०

२.५

५०

िंस्थागत/िरकारी भवन

२५० वगा लर्टर भन्दा बढी

२

५०

३
४
५

२५० वगा लर्टर िभर्
२५० वगा लर्टर भन्दा बढी

कै दफयत

अलधकतर्
उचाई/तल्ला
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६

अस्पताल

२५० वगा लर्टर भन्दा बढी

१.२५

३५

७

स्वास््य के न्ि, नर्िाङ होर्
शैलक्षक िंस्था (आधारभूत र
र्ाध्यलर्क)

२५० वगा लर्टर भन्दा बढी

२

३५

क्याभपि/र्हालवद्यालय

२५० वगा लर्टर भन्दा बढी

१.२५

३०

१०

अनुिन्धान के न्ि

२५० वगा लर्टर भन्दा बढी

१.२५

३०

११

प्रहरी चौकी/िार्ुदालयक के न्ि

२५० वगा लर्टर भन्दा बढी

१.२५

५०

१२

अलडटोररयर्/िार्ुदालयक हल

२५० वगा लर्टर भन्दा बढी

१

३५

८
९

२५० वगा लर्टर भन्दा बढी

१.२५

४०

16 | पा ना

घ्याङलेख गाउँ पाललकाको भवन लनर्ााण र्ापदण्ड, २०७८

खण्ड ४. जग्गा लवकाि (प्लरटङ) िभबन्धी व्यवस्था
घ्याङलेख गाउँ पाललका क्षेत्र लभत्र िालवकर्ा रहे भएको बाटो लनकाि बाहेक नयाँ बाटो खोली ढल, लबजुली
जस्ता आधारभूत िेवा िुलवधाहरु लबकाि गरी वा लवद्यर्ान िंरचना तथा भू-उपयोगर्ा पररवतान हुने गरी
एक बषा लभत्र व्यविालयक लहिाबले १ प्लट भन्दा बढी घडेरीहरु लबकाि गरी लविी लवतरण तथा हक
हस्तान्तरण गने कायालाई जग्गा लवकाि कायािर् (प्लरटङ) र्ालनने छ । जग्गाको प्लरटङ गरी कारोवार गना
चाहने िंस्थाले व्यविालयक तथा व्यापाररक प्रयोजनका लागी गरीने जग्गा लवकाि िार्ुलहक आवाि,
िवािाधरण भेला हुने िलपङर्ल, िुपरर्ाके ट, लवद्यालय, कलेज, अस्पताल, नर्िाङहोर्, बैंक तथा लवलत्तय
िंस्था, पोलललक्ललनक, गोदार्घर आदीले भौलतक योजना कायाान्वयन गनुा पदाा गाउँ पाललकाले गठन गरेको
प्रालवलधक िलर्लतको लिफाररिर्ा उक्त कायाको प्लालनङ स्वीकृ त गराउनु पनेछ । यि िभबन्धी र्ापदण्ड
लनभन बर्ोलजर् हुनेछ ।
क) अनुर्लत नललई आवाि तथा अन्य प्रयोजनको लागी जग्गा लवकाि कायािर् (प्लरटङ) गना नहुनेःकु नै पलन व्यलक्त वा िंस्थाले गाउँ पाललकाको अनुर्लत नललई आवािीय वा अन्य प्रयोजनको लागी जग्गा
एकीकरण वा घडेरी िेवा िुलवधाको र्ाध्यर्बाट जग्गा लवकाि कायािर् िंचालन गरी घडेरीहरुको लबिी
लवतरण, हक हस्तान्तरण गना पाइने छैन । यि प्रावधान लवपररत प्लरटतग गरेर्ा उक्त प्लरटतग क्षेत्रर्ा घर
नक्शा पाि गरीने छैन । िाथै िावाजलनक उपयोलगताहरु जस्तैः धारा, लबजुली बत्ती आदी जडान हुने छैन ।
िाथै उक्त जग्गा रोक्का राख्न लगाउन िर्ेत िदकनेछ ।
ख) अनुर्लतका लागी दरखास्त
गाँउपाललका लभत्रका क्षेत्रहरुर्ा आवािीय वा अन्य प्रयोजनका लागी जग्गा लवकाि कायािर् िंचालन गना
गाउँ पाललकार्ा िूचीकृ त व्यलक्त वा िंस्थाले अनुर्लतका लागी प्रस्तालवत जग्गा लवकाि कायािर्को प्लरटङ
लडजाईन नक्िा, जग्गाको स्वालर्त्व स्प्ट हुने प्रर्ाण िलहत लोके िन प्लान, िाईट प्लान, जग्गाको प्लरटङ
र क्षेत्रफल, खुल्ला क्षेत्र, िडकको चौडाई, पखाालको चौडाइ आदी खुलाई तोदकएको ढाँचार्ा गाउँ पाललका
िर्क्ष दरखास्त ददनु पनेछ ।
ग) दरखास्त िाथ खुलाउनु पने लबषयहरु
यि बर्ोलजर् पेश हुने दरखास्त िाथ र्ुख्य र्ागा र िहायक र्ागा रहने स्थान र िडकको चौडाई,
घडेरीहरुको क्षेत्रफल र र्ोहडा, खुल्ला क्षेत्रको अनुपात र स्थान, ढल लनकाि, लबजुली, आधारभूत िेवा
िुलवधा िभबन्धी योजना भएको प्लरटङ नक्िा र हालको अवस्था स्प्ट रुपर्ा खुलेको नक्िा र लबवरण पेश
गनुा पनेछ । िाथै प्लरटङ नक्िार्ा जग्गाको दकत्ता नं. र क्षेत्रफल, चारदकल्ला, प्लट िंख्या र क्षेत्रफल स्प्ट
भएको िंलक्षप्त लववरण वा िंकेत िोही नक्िार्ा िर्ावेश गरीएको हुनु पनेछ ।
घ) हकभोगको लनस्िा र अन्य ललखत पेश गनुा पने
यि बर्ोलजर् अनुर्लतका लागी गाउँ पाललका िर्क्ष दरखास्त पेश गदाा प्रस्तालवत जग्गा लवकाि कायािर्
िंचालन गने जग्गाको हकभोगको लनस्िा-व्यलक्तको हकर्ा जग्गा धनी प्रर्ाण पत्र तथा नागरीकताको
प्रर्ाणपत्र, िंघ िंस्थाको हकर्ा िंस्था दताा प्रर्ाणपत्र िंलग्न गनुा पदाछ ।
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ङ) जाँचबुझ गना िक्ने
प्लट अनुर्लतका लागी दरखास्त दताा भएपलछ िो दरखास्तहरुर्ा र्ापदण्डहरु पालना भए नभएको
जाँचबुझ गरी कु नै र्ापदण्ड पूरा नभएको भए िो पूरा गना लगाई जग्गा लवकाि प्लरटङ कायािर् िंचालन
गना अनुर्लत ददईनेछ । तर प्रस्तालवत क्षेत्र यि र्ापदण्डले पररभालषत गरेको भू -उपयोग क्षेत्र अनुिार
िंवेदनशील वा जोलखर्युक्त क्षेत्र भन्ने लागेर्ा गाउँ पाललकाले िभबलन्धत क्षेत्रका लबज्ञहरु िर्ेत रहेको
िलर्लत वा कायादल गठन गरी त्यिको िुझावको आधारर्ा लनणाय ददन िक्नेछ ।
च) अनुर्लत ददने
जाँचबुझ गरी िके पलछ गाउँ पाललका लवश्वस्त हुन िके को अवस्थार्ा प्रर्ुखले प्रस्तालवत जग्गा लवकाि
(प्लरटङ) कायािर्का लागी अनुर्लत प्रदान गरीनेछ । अनुर्लत दददा लाग्ने दस्तुर गाउँ पाललकाको काया
पाललकाले लनधाारण गरे बर्ोलजर् हुनेछ ।
छ) र्ापदण्ड कायाान्वयन तथा अनुगर्न िभबन्धी व्यवस्था
गाउँ पाललकाका प्रर्ुखले गाउँ पाललकाका इलन्जलनयर िलहतको टोली खटाई र्ापदण्ड कायाान्वयन भए
नभएको अनुगर्न गना िक्नेछ ।
ज) र्ापदण्ड उल्लंघनर्ा कारवाही िभबन्धी व्यवस्था
घ्याङलेख गाउँ पाललकाको शहरीकरणलाई लनयोलजत र व्यवलस्थत गने उद्देश्यका िाथ यि गाउँ पाललकाले
कायाान्वयनर्ा ल्याएको यो र्ापदण्ड पालना गनुा गराउनु यि िँग िरोकार राख्ने िबैको कताव्य हुनेछ ।
यदद कु नै प्लरटङ व्यविायी, िंस्था वा परार्शादाताले यिको उल्लंघन गरे गराएको ठहरेर्ा गाउँ पाललका
कायाालयले त्यस्ता व्यविायी, िंस्था वा परार्शादाताहरुलाई कालो िूचीर्ा राख्ने तथा यि र्ापदण्ड एवं
अन्य प्रचललत कानून बर्ोलजर् दण्ड जररवाना तथा अन्य कारवाही िर्ेत गना िदकनेछ ।
झ) प्टल अनुर्लत नललएका तर खररद लविी भैिके को घडेरीहरु िभबन्धी अन्तररर् व्यवस्था
प्लरटतग अनुर्लत िभबन्धी व्यवस्था लागू हुनु पूवा गाउँ पाललकाबाट प्लरटङको अनुर्लत नललई व्यलक्तगत वा
िंस्थागत रुपर्ा खररद लबिी भएका घडेरीहरु गाउँ पाललकाले तोके को िर्य लिर्ालभत्र िालवकर्ा कायर्
रहेको र्ापदण्ड बर्ोलजर् भइ आएको खण्डर्ा गाउँ पाललकाबाट उपलब्ध गराइने नक्िा अनुर्लत लगायतका
अन्य िेवा िुलवधा उपलब्ध गराउन िक्नेछ ।
४.१ खुल्ला क्षेत्र (िडक बाहेक)
जग्गा लवकाि कायािर् िंचालन गदाा भूकलभपय तथा अन्य प्राकृ लतक लवपलत्त जस्ता पक्षहरु िर्ेतलाई
दृल्टगत गरी प्रालवलधक दृल्टकोणबाट उपयुक्त स्थानहरुर्ा खुल्ला क्षेत्रहरु लनभन बर्ोलजर् हुनु पनेछ ।
a) ५ कठ्ठा देलख १ लवगाहा वा ३ रोपनी ५ आना देखी १३ रोपनी ५ आना िभर्को क्षेत्रफलको हकर्ा
५ प्रलतशत
b) १ लवगाह देलख २ लवगाह वा १३ रोपनी ५ आना देखी २६ रोपनी १० आना िभर्को क्षेत्रफलको
हकर्ा कलभतर्ा ४ प्रलतशत
c) २ लवगाह देलख ४ लवगाह वा २६ रोपनी १० आना देखी ५३ रोपनी ४ आना िभर्को क्षेत्रफलको
हकर्ा कलभतर्ा ३.५ प्रलतशत
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d) ४ लवगाह वा ५३ रोपनी ४ आना देलख र्ालथको क्षेत्रफलको हकर्ा कलभतर्ा ३ प्रलतशत
यिरी छु ट्याएईको खुल्ला क्षेत्रको जग्गाको िावाजलनक स्वालर्त्व गरीनु पनेछ ।
४.२ ढल तथा िडक लनर्ााण
४.२.१ ितह ढल
a) प्रस्तालवत प्लटबाट गाउँ पाललका वा िभबलन्धत लनकायले तोदकददएको दुरी लभत्रर्ा ितह ढल छ
भने प्लट लभत्रको वषााको पानी ितह ढलर्ा जोड्नु पदाछ । यस्तो जडान गदाा गाउँ पाललका वा
िभबलन्धत लनकायले तोके बर्ोलजर् जडान गनुा पदाछ ।
b) ितह ढलर्ा कु नै पलन दकलिर्को ठोि फोहर र्ैला एवं लवषालु पदाथा पठाउन पाइने छैन ।
४.२.२ जलर्न र्ुलनको ढल लनकाि/नाला (Sewerage) व्यवस्थापन
a) चपी नभएको भवन लनर्ााणको लागी स्वीकृ लत ददइने छैन ।
b) घर लनर्ााण अनुर्लत ललंदा पेश गने नक्िार्ा िेलप्टक टंकी र िोकलपट िर्ेतको अलनवाया व्यवस्था
गनुा पनेछ ।
c) िडक अलधकार क्षेत्र लभत्र िेलप्टक टंकी र िोक लपट लनर्ााण गना पाइने छैन । यस्तो लनर्ााणको
लागी प्लट लिर्ानाबाट १ र्ी. छोड्नु पनेछ ।
४.२.३ िडक लनर्ााण
क) लोकर्ागाको अलधकार क्षेत्रलभत्र दायाँबायाँ २५ लर्. तोदकएको छ ।
ख) कु नै पलन भवन वा प्लट आवत जावतको लनलर्त्त आवश्यक पने लनजी वा िावाजलनक बाटोिँग
जोलडएको हुनु पदाछ ।
ग) कु नै पलन भवन लनर्ााण गदाा आवत जावतको लनलर्त्त आवश्यक पने बाटो वा प्रवेशको लनलर्त्त
छु टाइएको क्षेत्रर्ालथ अलतिर्ण हुने गरी वा िोको क्षेत्रफल घट्ने गरी लनर्ााण गना पाइने छैन ।
पलहलेदेलख भैरहेको प्रवेशको र्ाध्यर्बाट बलन्चत हुने गरी कु नै पलन प्रकारको भवन लनर्ााण गना
पाइने छैन ।
घ) प्रस्तालवत प्लटिभर् पुग्ने बाटोको चौडाई २० दफट भन्दा कर् हुनु हुँदैन । िडक अलधकार क्षेत्रको
र्ापदण्डर्ा गाँउ यातायात गुरुयोजनाले तोके को अवस्थार्ा बाहेक २० दफट भन्दा कर् िडक
चौडाई भएको अवस्थार्ा नक्िा दरखास्त दताा गरीने छैन ।
ङ) िडक चौडाई २० दफट भन्दा कर् र लभबाई ५० र्ी. भन्दा बदढ भएको घना रुपर्ा भवनहरु
लनर्ााण भई िके को क्षेत्रर्ा लनर्ााण काया गदाा प्लटको लिर्ानालाई िडकको के न्ि रेखाबाट १० दफट
पर हटाई त्यस्तो प्रवेशको र्ाध्यर्को चौडाईलाई २० दफट बनाइने छ र स्थायी लनर्ााण काया गना
उक्त िाररएको लिर्ानाबाट १.५ लर्टर िेटब्याक छाड्नु पनेछ ।
च) पुराना वस्तीहरुर्ा रहेका ४ लर्टर भन्दा कर् चौडाई भएका बाटोहरुलाई िुधार गरी चौडा गने
िर्र्ा २० दफटिभर् चौडा गना निदकएर्ा ४ लर्टरिभर् चौडा गने गरी प्लटको लिर्ानालाई
िडकको के न्ि रेखाबाट २ लर्टर पर हटाई त्यस्तो प्रवेशको र्ाध्यर्को चौडाईलाई ४ लर्टर बनाइने
छ र स्थायी लनर्ााण काया गना उक्त िाररएको लिर्ानाबाट १.५ लर्टर िेटब्याक छाड्नु पनेछ ।
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४.३ घडेरीको क्षेत्रफल तथा लवभाजन
आवािीय तथा व्यापाररक भवन लनर्ााणको लागी घडेरीको न्यूनतर् िाइज यो र्ापदण्ड लागू हुनु पूवा
कायर् भैिके को दकत्ताको हकर्ा कलभतर्ा ८४.६ वगा लर्टर र यो र्ापदण्ड लागू भैिके पलछ कायर् हुने
दकत्ताको हकर्ा ११८.५ वगा लर्टर भन्दा कर् हुनु हुँदैन ।
र्ालथ जुनिुकै कु रा लेलखएको भएतापलन धैरै र्ालनिहरु जभर्ा हुने स्थान जस्तै शैलक्षक िंस्था, पाटी
प्यालेि, हलस्पटल, नर्िाङ होर्, बैंक तथा लवलत्तय िंस्था, लिनेर्ा हल, व्यापाररक कभप्लेक्ि, िुपरर्ाके ट,
गोदार्घर, फु टिल जस्ता िंरचनाहरु नयाँ लनर्ााण गना प्रस्ताव गदाा गाउँ पाललकाबाट योजना अनुर्लत
ललएर र्ात्र नक्शा पािको प्रकृ या बढाउन पाईने छ । यस्तो अनुर्लत ददंदा जग्गाको न्यूनतर् क्षेत्रफल
स्थानीय आवश्यकता हेरी गाउँ पाललकाको काया पाललकाले तोके बर्ोलजर् हुने छ भने घडेरीको र्ापदण्ड
तपलिल बर्ोलजर् हुनेछः
a) घडेरीको न्यूनतर् चौडाइ ८ लर्टर भन्दा कर् हुनु हुँदैन र अनाबद्ध भवनको हकर्ा कभतीर्ा १२लर्टर
चौडाइ हुनु पनेछ ।
b) घडेरीहरूको आकार िाधारणतया चारपाटे र िके िभर् आयताकार हुनु पनेछ र घडेरीको गलहराई
चौडाईको तीन (३) गुना भन्दा बढी हुनु हुँदैन ।

▪

८० देलख १२५ वगा र्ी. िभर्को घडेरीको हकर्ा गलहराई चौडाईको १ दशर्लव ५ (१.५)
गुना भन्दा कर् हुनु पनेछ ।

c) देहाय बर्ोलजर्को अवस्था रहेको जग्गाको उपलवभाजन तथा लवकाि गनुा हुँदैन ।

▪
▪

बाढी आउन िक्ने
ितह पानीको लनकाि गना निदकने र लछर्ेकीलाई िो लनकािबाट अिर पाना िक्ने ।

d) गाउँ पाललकाको को स्वीकृ लत लबना घडेरीबाट ितह पानी ढलर्ा लनकाि गनुा हुँदैन ।
ङ) जग्गा लवकाि गरीएको क्षेत्रर्ा घडेरीको लवभाजन गनुा पदाा गाउँ पाललकाको स्वीकृ लत ललएर र्ात्र गनुा
पनेछ ।
च) घडेरीको लवभाजन गदाा बाटो बाहेक ७ धूर वा ३ आना ३ पैिा वा ११८.५ वगा लर्टर भन्दा कर् हुने
गरी गना पाइने छैन ।
४.४ प्रस्तालवत भौलतक योजनाहरुर्ा बाटोको व्यवस्था
a) स्थायी वा अस्थायी कु नै पलन भौलतक िंरचनाको लनर्ााण गदाा गाउँ पाललकाको स्वीकृ लत ललनुपने
छ।
b) गाउँ पाललकाले भौलतक िंरचना लनर्ााणको अनुर्लत प्रदान गदाा देहाय अनुिारको बाटोको
र्ापदण्ड पुरा गनेलाई र्ात्र अनुर्लत ददनेछ ।

▪

िावाजलनक भौलतक योजनाको हकर्ा लवद्यर्ान िावाजलनक िडकिंग जोलडने प्रस्तालवत योजनाको
र्ूल िडकको चौडाइ कलभतर्ा ८ लर्टर हुनु पनेछ ।

▪

लनयलन्त्रत भौलतक योजनाको हकर्ा लवद्यर्ान िावाजलनक र्ूल िडकिंग जोलडने प्रस्तालवत
योजनाको प्रत्येक िडकर्ा उक्त िावाजलनक िडक देलख २० लर्टर लभत्रिभर् चारपाँग्रे गाडी लछने र
लनस्कने बेग्लाबेग्लै ढोका तथा वाटो (Gate and Lane) हुनु पनेछ । ६ लर्टर िभर् चौडा
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िावाजलनक बाटोले छोएको जग्गार्ा १० लर्टरिभर् अग्लो आवािीय प्रयोजनको लागी प्रस्तालवत
योजनालाई र्ात्र स्वीकृ लत ददइनेछ । ८ लर्टर वा िो भन्दा बढी चौडा िावाजलनक िडकले छोएको
जग्गार्ा र्ात्र १० लर्टर भन्दा अग्ला आवािीय/िावाजलनक भवन लनर्ााण गना प्रस्तालवत
योजनालाई स्वीकृ लत ददइनेछ।

▪
▪
▪

कु नै पलन बाटोको घुभती वा र्ोडको न्यूनतर् अधाव्याि ३.५ लर्टर भन्दा बढी हुनु पनेछ ।
ढल तथा बाटो लनर्ााण िभपन्न गने दालयत्व योजना प्रस्ताव गने िंस्थाको नै हुनेछ
बाटो तथा खुल्ला क्षेत्रको स्वालर्त्व त्यि भौलतक योजनावाट लाभालन्वत हुने भवन/जग्गा
खररदकतााहरुर्ा िंयुक्त रुपर्ा रहने कानूनी व्यवस्था खररदकतााहरुले नगरी योजना प्रस्ताव गने
िंस्थाले नै गनेछ ।
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खण्ड ५. िार्ान्य अवस्था
५.१ शहरी लडजाईन िभबन्धी व्यवस्था
घ्याङलेख गाउँ पाललकार्ा शहरी लडजाईन िभबन्धी व्यवस्था लनभन वर्ोलजर् गरीएको छः
िूचकहरु (Indicators)

नभिा (Norms)
फु टपाथ क्षेत्र िभबलन्ध व्यवस्था (Walking Zone)
लवलभन्न प्रकारका िडकहरुको
▪ ३० लर्टर िडकको दुवैतफा १.५
न्यूनतर् फु टपाथ क्षेत्र
▪ २२ लर्टर िडकको दुवैतफा १ लर्टर
(Minimum footpath zone
▪ १४ लर्टर िडकको दुवै तफा १ लर्टर
for different category or
▪ ११ लर्टर िडकको दुवै तफा १ लर्टर
roads)
▪ आवािीय क्षेत्रर्ा २ लर्टर
▪ व्यविालयक तथा लर्लित क्षेत्रर्ा न्यूनतर् २.५ लर्टर
फु टपाथको चौडाई
(Walking zone width)
▪ र्ुख्य व्यविालयक नोड्िहरुर्ा (Major commercial nodes) ३

कबाको अलधकतर् उचाई
(Maximum kerb height)

लर्टर
▪ फु टपाथको अलधकतर् उचाई (कबा, फु टपाथको ितह, top of paving)
१५० एर्.एर्. (६ ईन्च) । आर्टायल िडकको (Arterial road) लागी
कबाको उचाई १००एर्. एर्. (४ ईन्च)
▪ िभपूणा फु टपाथको लहडने ितह खस्रो हुनु पने (भयाट दफलनि/एन्टी
लस्कड) (Matt finish/anti-skid)
▪ र्ेलडयनको (Medians) उचाई अलधकतर् १५० एर्.एर्. हुनु पने
▪ िभपूणा बि स्ट्याण्डहरुर्ा दफलनि टप (Finish top) र कबाको उचाई
१५० लर्टर हुनु पने
▪ बिको लागी छनौट गरीएका िडकहरुर्ा (Segregated busways)
कबाको उचाई र बिको फ्लोरको उचाई िर्ान हुनुपने
▪ एनएर्टी र अपांगहरुको लागी लबना रोकावटको (continuous

लनरन्तर पेभर्ेन्टको व्यवस्था
(Continuous pavement)

▪
▪
▪
▪

फ्रन्टेज जोन
(Frontage zone)

barrier free) स्वतन्त्र लहडडु ल गना िक्ने कोररडोर हुनु पने । कबा
कट्िहरुलाई (Kerb cuts) कर्गरी िाइडवाकको अवरोधहरुलाई
हटाउने (बटुवाहरुको िुरक्षा, िहयोगको र िहज लहडाईको लागी
िाइडवाकलाई काटने ड्राईभवेको (driveways) िंख्यालाई घटाउने
फु टपाथको ितह र उचाईलाई लनरन्तर कायर् राख्न १५० एर्.एर्.
वा वरीपरीको िडकको ितह भन्दा कर् राख्ने
फरक क्षर्ता भएका व्यलक्तहरुको िहज लहलडु लको लागी फु टपाथर्ा
ट्याक्टाईलको (tactile) व्यवस्था गने
िाइड वाकका िभपूणा अवरोधहरु हटाउने
लडजाईन, रङ, टेक्स्चरर्ा एकरुपता हुनुपने, स्प्ट देलखनुका िाथै
िलिङर्ा शान्त ट्रादफक (calm traffic) हुनुपने

▪ दकनर्ेल क्षेत्रर्ा िाईडवाकको (sidewalk) लागी तोदकएको ३ लर्टर
चौडाईर्ा १ लर्टर थप गनुापने (यस्तो थप चौडाईलाई “डेड लवड्थ”
“dead width” भलनन्छ)
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ट्याक्टाइल पेलभङ
(Tactile paving)
ध्वनी िंकेत
(Auditory signals)

▪ अन्य अवस्थार्ा जव िाइड वाकले अको भवन र बारलाई (fence)
पार गदाछ ०.५ लर्टरको थप डेड लवड्थ (dead width) राख्ने
▪ बि स्टप र र्नोरन्जन क्षेत्र जस्ता व्यस्थ स्थानहरुर्ा िाईडवाकको
चौडाई पैदल यात्रुलाई िहज हुने खालको हुनुपने छ
▪ दृल्टलवलहन पैदल यात्रुहरुका लागी िभपूणा वादकङ ितहहरुर्ा
ट्याक्टाइल पेभिा (tactile pavers) हुनुपने
▪ यस्ता ट्याक्टाईल पेभिाहरुले दृल्टलवलहन पैदल यात्रुहरुलाई
भवनहरुको ललफ्ट, िलिङ, शौचालय, बि स्टप लगायत अन्य
िावाजलनक पूवााधारहरुिभर् पुग्नको लागी ददशालनदेश (lead) गनेछ ।
िभपूणा ट्रादफक िंकेतहरुर्ा र्ालनिको आकृ लत भएको रातो र हररयो
िंकेत हुनुपने िाथै ध्वनी िंकेत पलन हुनुपने
▪ िडकर्ा हररयाली िलहतको बहु कायाक्षेत्र (multi-functional)

हररयाली िलहतको बहु काया
क्षेत्र
(Multi-functional zone
with planting)
िाईकल क्षेत्र र एनएर्टी लेन
(Cycle zone and NMT
lane)
(NMT: Non-motorized
transportation)

न्यूनतर् १.८ लर्टर चौडाईको हुनुपने र यस्ता बहु कायाक्षत्र
े र्ा लनभन
वर्ोलजर्का एक वा एक भन्दा बढी कायाहरु गना िदकने
▪ रुख रोप्ने, आकाशे पानी व्यवस्थापन (storm water management),
अटो ररक्िा स्टेण्ड, िाईकल स्टेण्ड
▪ हकर जोन, कार पार्किं ग, लस्ट्रट फनीचर, बि स्टप, िडक बत्ती/पैदल
यात्रु बत्ती
३० लर्टर र २२ लर्टरको िडकर्ा भौलतक रुपर्ा एर्. भी. लेनबाट
(MV Lane: Motorized vehicle lane) छु रट्टएको कं दिट लिर्ेन्टको
न्यूनतर् ३ लर्टर एन.एर्.टी. पाथ हुनु पने

िभपूणा िडकहरुको िलिङर्ा लवश्वव्यापी पहुँच दफचरहरु भएको (फरक
क्षर्ता भएका व्यलक्तहरु, अपांग, कर्जोर र्ोलबललटी, कर्जोर िव्य
पैदल यात्रु िलिङ
(Pedestrian crossing)
दृश्य, डस्टलवन, िडक लनदेशन िंकेतहरु) न्यूनतर् ३ लर्टर चौडाईको
पेडेस्ट्रेन िलिङ र २.५ लर्टर चौडाईको िाईकल िलिङ अलनवाया हुनुपने
िडकको चौडाई अनुिार िडक वत्ती पोलको उचाई लनभन वर्ोलजर्
पेडस्ट्रेन स्के ल िडक वत्ती
हुनुपने (7.5 meter to 9 meter)
(Pedestrian scale street
lights)
▪ िाघुँरो िडकर्ा िडक बत्तीको उचाई कर् हुनुपने
िावाजलनक िुलवधाहरु क्षेत्रहरुको व्यवस्था (Public amenities zone)
बि स्टपहरु अन्तराल्ट्रय पहुँचका र्ापदण्डहरुलाई आधार र्ानी १.५
स्थनीय बि स्टपहरु
लर्टरको क्षेत्रर्ा हुनुपने र लतलनहरुलाई बहु काया क्षेत्रलभत्र पलन राख्न
(Local bus stops)
िदकने
िावाजलनक शौचालय (अपांग र्ैत्री शौचालय िलहतको) प्रत्येक ५००
िावाजलनक शौचालय
लर्टरको दुरीर्ा हुनु पने
िडकका लनदेशात्र्क लचन्हहरु
िडकको प्रत्येक कनारर्ा भेक्टर वे फाईलन्डङ िंकेतहरु (Vector way
(Street direction signage
finding signage board) राख्ने
board)
प्रत्येक चौक र बि स्टपहरुर्ा फोहोरका स्रोतहरु छु ट्याउने ग्रादफक
डस्टलवन
िंकेतहरु भएको डस्टलवन राख्ने
▪ िडक अलधकार क्षेत्रलभत पने गरी बहु कायाक्षेत्र वा पैदल यात्रु लहडने
हकर जोन
स्थानहरुर्ा हकर जोन अलनवाया रुपर्ा राख्ने
(Hawker zone)
▪ वादकङ र िाईलक्लङको िडक अलधकार क्षेत्र लक्लयर गने
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खुल्ला र हररयाली क्षेत्र (Open and green area)
▪ िभपूणा गाउँ पाललका क्षेत्रको ५% क्षेत्र खुल्ला क्षेत्रको रुपर्ा हुनुपने
खुल्ला क्षेत्र
▪ जोलखर् व्यवस्थापनको लागी खुल्ला क्षेत्रहरुर्ा स्टक पाईलको
प्रावधान राख्ने
नेवरहुड पाका

नेवरहुड पाका र्ा खेल िार्ाग्री र बस्ने बेन्च हुनुपने

स्थालनय पाका

लोकल पाका र्ा बस्ने बेन्चहरु हुनुपने

िार्ुदालयक पाका

िार्ुदालयक पाका र्ा खेल िार्ाग्री र जलगङ ट्र्याक हुनु पने

५.२ पार्किं ग िभबन्धी व्यवस्था
a) लवशेष प्रकारका भवनहरुको लनलर्त्त जग्गाको कलभतर्ा १५% पार्किं गको लागी छाडनु पनेछ।
जग्गाको क्षेत्रफलको आधारर्ा िर्ेत गाउँ पाललकाले पार्किं गको लागी जग्गा तोक्न िक्नेछ ।
b) गाडी िभबलन्ध र्र्ात कारखानाको लागी जग्गाको २५% पार्किं गको लागी छाडनु पनेछ ।
c) भवनको प्रयोजन/उपभोग पररवतान गनुा पदाा पलन पार्किं गको लागी चालहने जग्गाको व्यवस्था गनुा
पदाछ ।
d) घना वस्ती भएको आवािीय तथा व्यापाररक क्षेत्रर्ा १६९ वगालर्टर भन्दा बढी लप्लन्थ एररया हुने
गरी भवन लनर्ााण गने भवनहरुर्ा पार्किं ग लागी भूलर्गत पार्किं गको अलनवाया व्यवस्था गनुा पनेछ।
५.३ िेट व्याक िभबन्धी व्यवस्था
a) कु नै पलन भवन लनर्ााण कायाको लागी िेटब्याक कलभतर्ा १.५ लर्टर हुनुपनेछ । तर लोकर्ागाको
हकर्ा ६ लर्टर हुनुपने छ।
b) प्रस्तालवत प्लट िावाजलनक जग्गािँग जोलडएको छ भने लनर्ााण काया गनाको लागी िो िावाजलनक
जग्गाबाट कलभतर्ा १.५ लर्टर िेटब्याक छाडनु पनेछ ।
c) लनभनानुिारका भवनहरुको िेटव्याक लनभनानुिार कायर् हुनेछ ।
ि.ि.

भवनका प्रकार

१
२
३
४

आवािीय भवन/ लर्लित आवािीय
शैलक्षक भवन
िंस्थागत भवन
िभा िभर्ेलन के न्ि, लिनेर्ा भवन तथा भीड
जभर्ा हुने ठाँउ आदी
व्यविायीक भवन िुपरर्ाके ट आदी
होटल, लज

५
६

न्यूनतर् िेटव्याक
अगाडी
पछाडी वा दायाँ बायाँ
१.५ लर्टर
१ लर्टर
५.० लर्टर
३.० लर्टर
५.० लर्टर
३.० लर्टर
१५.० लर्टर

६.० लर्टर

५.० लर्टर
५.० लर्टर

२.० लर्टर
२.० लर्टर

नोटः क. िडक अलधकार क्षेत्र बाहेक िेट व्याकका लागी छालडएको क्षेत्रलाई अलधकतर् ग्राउण्ड कभेरज
िभबन्धी प्रावधान अन्तगात खुला क्षेत्रको रुपर्ा गणना गना िदकनेछ ।
ख. आवािीय भवन/ लर्लित आवािीय, र्ुख्य व्यापाररक क्षेत्र तथा घना बलस्त भएको क्षेत्रर्ा लनर्ााण हुने
आवािीय भवन/ लर्लित आवािीय भवनको हकर्ा यदद िडक बाहेक पछाडी वा दायाँ बायाँ तफा झ्याल,
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ढोका तथा भेलन्टलेिन नरालख भवन लनर्ााण गने भएर्ा भवनको स्ट्क्चरल लडजाइन गरी, स्ट्र्याप लबर्
हालेर लनर्ााण गना अनुर्लत ददन िदकनेछ ।
५.४ िडकको अलधकार क्षेत्र िभबन्धी व्यवस्था
गाँउ कायापाललकाले गाँउपाललक लभत्र रहेका गाँउपाललका स्तरीय तथा ग्रालर्ण िडकहरुको वगीकरण गरी
ती िडकहरुको क्षेत्रालधकार तोक्नेछ । गाँउपाललका स्तरीय तथा ग्रालर्ण िडकहरुको वगीकरण तथा
क्षेत्रालधकार िभबन्धी व्यवस्था देहाय अनुिार हुनेछ
a) लवलभन्न िडकको िडक अलधकार क्षेत्र अनुिूची १ वर्ोलजर् हुनेछ
b) नयाँ खुल्ने िडकहरुको हकर्ा िडक अलधकार क्षेत्र कलभतर्ा २० दफट हुनेछ । तर पुराना ग्रार्ीण
वस्तीहरु लभत्रका िडकहरुको अलधकार क्षेत्र २० दफटभन्दा कर् पलन हुन िक्नेछ ।
c) हालको र्ापदण्ड लागू हुन भन्दा अगाडी बनेका भवनहरु भत्काएर पुनलनर्ााण गनुापदाा लवद्यर्ान
िडक अलधकार क्षेत्र लागू हुनेछ ।
d) तोदकएको िडक अलधकार क्षेत्र भन्दा िडक चौडाई बदढ भएको अवस्थार्ा त्यस्ता िडकको
दकनाराबाट तोदकएको िेट व्याक छाडेर र्ात्र भवन लनर्ााणको लागी स्वीकृ लत ददईनेछ ।
५.५ नदद, खोला, कु लो/पैनी, ताल तथा पोखरीको र्ापदण्ड
a) गाउँ पाललकाले र्ालपोत र नापी कायाालयिँग िर्न्वया गरी आफ्नो क्षेत्रका खोला, नदी, कु लो तथा
ताल दकनाराको जलर्नको अलभलेख राखी िो क्षेत्रर्ा अलतिर्ण नहुने व्यवस्था लर्लाउनु पदाछ ।
b) गाउँ पाललकाले खोला नदी ताल आदीको जलर्नर्ा नदी वा ताल िंरक्षणको लागी गरीने िावाजलनक
तटबन्धन वा िावाजलनक िंरक्षण देलख बाहेक अन्य िंरचना लनर्ााण गना ददनु हुँदैन ।
c) गाउँ पाललका लभत्रका खोला, नदी, ताल, कु लो/पैनी आिपाि क्षेत्रर्ा प्रचललत कानुन बर्ोलजर्
भवन लनर्ााण गना पाउने भवनको अनुर्लत प्रदान गदाा भवन लनर्ााणको नर्ुना र्ापदण्ड, २०७१
तथा आधारभूत लनर्ााण र्ापदण्ड, २०७२ ले गरेका देहायका र्ापदण्ड पालना गरी भवन वा
िंरचना लनर्ााणको अनुर्लत प्रदान गनुा पदाछ ।
➢ खोला वा नदी दकनारबाट कलभतर्ा ३० लर्टर छाडेर र्ात्र भवन लनर्ााण काया गने ।
➢ ताल दकनारबाट ५० लर्टर छाडेर र्ात्र भवन लनर्ााण काया गने ।
➢ कु लो वा पैनीको दकनारबाट कलभतर्ा १० लर्टर छाडेर र्ात्र लनर्ााण काया गने ।
➢ िीर्िार क्षेत्रर्ा त्यस्तो क्षेत्रको दकनारबाट ५० लर्टर टाढा हुनेगरी र्ात्र भौलतक िंरचना
लनर्ााणको अनुर्लत प्रदान गने ।
➢ िदाबहार नदीको ऐलतहालिक बाढीको ितहबाट ३० लर्टर टाढा र्ात्र भवन लनर्ााणको अनुर्लत
प्रदान गना िदकनेछ ।
➢ िभपदा क्षेत्रर्ा रहेका िावाजलनक पोखरी जलाशयको लडलबाट ५ लर्टर ।
➢ िावाजलनक इनारको बालहरी घेराबाट ४ लर्टर ।
➢ िभपदा क्षेत्रर्ा रहेको िावाजलनक कु लोको के न्ि रेखाबाट ४ लर्टर ।
➢ िावाजलनक कु वा, ढु तगेधाराको िीर्ानाबाट ४ लर्टर ।
➢ यिरी छालडएको जलर्नलाई स्थानीय तहले हररयाली क्षेत्रको रूपर्ा कायर् गने ।
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➢ खोला, नदी, ताल, कु लो, पैनी, लिर्िार क्षेत्रको अलधकार क्षेत्र लभत्र भने कु नै प्रकारको भौलतक
िंरचना लनर्ााणको अनुर्लत प्रदान नगने । तर यि क्षेत्रर्ा िरकारी लनकायले आफ्नो वा िर्ुदायको
लागत िहभालगतार्ा िंरक्षणको लागी तटबन्ध वा पखााल लनर्ााण वा पुल लनर्ााण गना भने
िक्नेछन ।
५.६ पूवा लनर्र्ात भवन, लनयलर्त तथा भवन उपयोग र प्रयोजन पररवतान गने िभबन्धी व्यवस्था
स्थानीय िरकार िंचालन ऐन, २०७४ प्रारभभ हुनुपने लर्लत अथाात् २०७४ आलश्वन २९ गते अलघ वा यि
घ्याङलेख गाउँ पाललका गठन हुनुभन्दा अघी भवन ऐन २०५५, स्थानीय स्वायत्त शािन ऐन, २०५५ र
अन्य तत्काल प्रचललत कानुन बर्ोलजर् नक्िा पाि गनुा पनेर्ा नक्िा पाि नगरी वा पाि हुनुपने भएर्ा
नक्िार्ा स्वीकृ लत वेगर हेरफे र गरी बनाइएको भवनको हकर्ा भवन लनर्ााण िभबन्धी र्ापदण्ड र भवन
िंलहता पालन भएको रहेछ भने यि गाउँ पाललकाले देहायका व्यवस्था गरी नक्िा पाि गना वा पाि भएको
नक्िार्ा हेरफे र गना स्वीकृ लत प्रदान गना िक्नेछ ।
▪

िभबलन्धत् व्यलक्तलाई ३५ ददनको भयाद ददइ प्रर्ाण िाथ दरखास्त ददनका लागी िावाजलनक
िूचना प्रकाशन गने र यि ३५ ददनको भयादलभत्र दरखास्त पना आएर्ा स्थलगत रूपर्ा प्रालवलधक
जाँचबुझ गरी तथा िाँध िँलधयार िर्ेतिँग बुझी भवन लनर्ााण िभबन्धी र्ापदण्ड र िंलहता पालन
भए नभएको िभबन्धर्ा यदकन गने ।

▪

भवन लनर्ााण िभबन्धी र्ापदण्ड र िंलहता पुरा गरेको यदकन भएर्ा हाल नक्िा पाि गना वा
स्वीकृ त नक्िा हेरफे र गनाका लागी लाग्ने दस्तुरको दोब्बर दस्तुर ललई नक्शा पािको स्वीकृ लत
प्रदान गने ।

▪

तर अपाटार्ेन्ट, हाउलजतग, होटेल तथा अन्य व्याविालयक भवनको हकर्ा पुवा लनर्र्ात भवनलाई
यो प्रावधान अनुिार पलन लनयलर्त गना िदकने छैन ।

▪

भवन लनर्ााण र्ापदण्ड पालना नगरेको, भवन िंलहता अनुिरण नगरेको, िरकारी वा िावाजलनक
जलर्न, िडकको अलधकार क्षेत्र, ऐलानी पर्ता जग्गा अलतिर्ण गरेको भवनलाई यि प्रावधान
अनुिार पलन लनयलर्त गना िदकने छैन ।

▪

भवनको जुन प्रयोजनको लागी स्वीकृ लत ललईएको हो िोही प्रयोजनर्ा उपयोग गरीनु पदाछ । तर
कु नै कारणले प्रयोजन पररवतान गनुापरेर्ा नयां प्रयोजनको लागी आवश्यक र्ापदण्ड पुरा गरेर्ा
पररवतान गनुापनााको कारण िलहत लनबेदन पेश गनुापनेछ । फे रवदलको लागी िूचना ददएर्ा
आवश्यक पने नक्शा तथा व्यहोराहरु लनवेदनिँग पेश गनुापनेछ । यि र्ापदण्डर्ा व्यवस्था भएका
प्रावधानहरु स्ट्रक्चर तथा आगलागी िंरक्षणर्ा कु नै प्रलतकू ल अिर नपने गरी लनबेदन पेश गरेर्ा
गाउँ पाललकाबाट जांचबुझ गरी अनुर्लत प्रदान गना िदकनेछ । भवन दताा गरीिके पलछ नयाँ
दकत्तार्ा भवनको क्षेत्रफल फरक पने गरी आएर्ा शुरुवाती चरण बाट काया गनुा पने छ ।
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खण्ड ६. अन्य लवलवध र्ाददण्डहरुको पालना
६.१ NBC र्ा आधाररत भवन लनर्ााण र्ापदण्ड
घ्याङलेख गाउँ पाललका लभत्र कु नै पलन भवन लनर्ााण गदाा नेपाल िरकारले लर्लत २०६०।४।१२ र्ा स्वीकृ त
गरेको राल्ट्रय भवन िंलहताको अथवा स्थालनय तहवाट स्वीकृ त गरेको स्थालनय भवन िंलहताको पालना
गरी गनुा पने छ; तर स्थालनय भवन िंलहता भने नेपाल िरकारले लर्लत २०६०।४।१२ र्ा स्वीकृ त गरेको
राल्ट्रय भवन िंलहता भन्दा फरक हुनु हुँदैन । गाउँ पाललका क्षेत्रर्ा भवन लनर्ााण गना चाहने कु नै पलन
व्यलक्त, िरकारी वा अधा िरकारी लनकाय तथा लनजी िंघ िंस्थाले भवन लनर्ााण गने अनुर्लतको लागी
भवनको नक्िा िलहत तोदकएको ढाँचार्ा गाउँ पाललका िर्क्ष दरखास्त ददनुपनेछ । भवन लनर्ााण गदाा
िुरलक्षत तथा र्जबुत भवन, स्वस्थ वातावरण तथा छर लछर्ेक िर्ेतलाई नकारात्र्क अिर नपानाको लागी
राल्ट्रय भवन िंलहतार्ा उल्लेख भएका भवन लनर्ााण र्ापदण्डका अलतररक्त लनभन दफा बर्ोलजर्का
प्रावधानहरुको पालना गनुापने छ ।
६.१.१ भुई देलख लिललङ िभर्को उचाई
a) आवािीय प्रयोजनको भवनको लनलर्त्त भुई देलख लिललङिभर्को न्यूनतर् उचाई २.९ लर्टर हुनु
पनेछ।
b) लवशेष प्रकारका भवनहरुको लागी भुई देलख लिललङिभर्को न्यूनतर् एवं अलधकतर् उचाई राल्ट्रय
भवन िंलहतार्ा उल्लेख भए बर्ोलजर् हुनेछ ।
६.१.२ तल्ला िंख्या र भवनको उचाई
a) यि र्ापदण्डको दफा २.१ बर्ोलजर् भू-उपयोग क्षेत्र, ग्राउण्ड कभरेज र FAR को आधारर्ा
भवनको अलधकतर् तला िंख्या र उचाइको स्वदकृ लत ददइनेछ ।
b) स्वीकृ त ददन िदकने अलधकतर् उचाई भन्दा र्ालथ २.५ लर्टर िभर् भर्याङ ढाक्ने भाग लनर्ााण गना
स्वीकृ लत ददन िदकनेछ । तर यस्तो लनर्ााण हुने तलार्ा अन्य कु नै पलन कोठा हुनु हुँदैन । िबै भन्दा
र्ालथल्लो तलार्ा अलधकतर् उचाई १ लर्टर िभर् प्यारापेट बाल लनर्ााण गना िदकने छ ।
c) पुरानो भवन भत्काएर िोही प्लटर्ा नयाँ भवन लनर्ााण गदाा लवद्यर्ान र्ापदण्ड अनुिारको तला
िंख्या र उचाई स्वीकृ लत ददइनेछ ।
d) भवनको अलधकतर् उचाई १७ लर्टर कायर् हुनेछ तर िंस्थागत भवनको अलधतकर् उचाई १५
लर्टर कायर् हुनेछ । िो भन्दा बढी उचाई कायर् गरी नक्शा पाि गने िभबन्धर्ा नेपाल
िरकारिारा लनधााररत व्यवस्था बर्ोलजर् हुनेछ ।
६.१.३ झ्यालको व्यवस्था
घडेरीको लिर्ानबाट तोदकएको िेट ब्याक नछोलडएको िाँध तफा कु नै पलन दकलिर्को बन्द झ्याल (प्रकाश
वा भेन्टलेशनको लागी) राख्न पाइने छैन । झ्याल राख्दा पालना गनुा पने र्ापदण्ड दफा ५.३ (िेट व्याक)
बर्ोलजर् हुनेछ ।
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६.१.४ घार्पानीबाट बचावटको लागी छज्जा
घार्पानीबाट बचावटको लागी िेट व्याक लभत्र नपने गरी बदढर्ा १ लर्टर िभर्को छज्जा राख्न पाइने छ ।
६.१.५ वेिर्ेन्ट लनर्ााण
आवािीय उपभोगको लागी बेिर्ेन्ट बनाउन पाइने छैन । लनभन बर्ोलजर्को उपभोगको लागी र्ात्र
बेिर्ेन्ट बनाउन पाइनेछ ।
a) िार्ान्य प्रज्वलनशील खालका घरेलु वा अन्य बस्तुहरु स्टोर गना ।
b) भवनको िेवा र िुलवधाको लागी प्रयोग हुने एयर कलन्डिन, जेनरे ेटर वा अन्य र्ेलशन वा यन्त्रहरुको
लनलर्त्त ।
c) गाडी पार्का तग गना ।
d) बेिर्ेन्ट/िेलर्बेिर्ेन्ट लनर्ााणको लागी स्ट्रक्चरल ड्रईतगको िाथ िाथै प्रकाश तथा भेलन्टलेशनको
व्यवस्था िर्ेतको नक्िा स्वीकृ लतको लागी गाउँ पाललकार्ा पेश गनुापदाछ ।
e) बेिर्ेन्ट/िेलर्वेिर्ेन्टको लागी पलन ग्राउण्ड कभरेज, भवन लनर्ााण रेखा, आदी जस्ता र्ापदण्डहरु
लागू हुनेछ ।
६.१.६ भू-उपयोग पररवतान
भवन लनर्ााणको अनुर्लत तथा नक्िा स्वीकृ लत जुन प्रयोजनको लागी ललइएको हो िोलह प्रयोजनको लागी
र्ात्र उक्त भवनको उपयोगर्ा ल्याउनुपनेछ । भू-उपयोग पररवतान गनुा परेर्ा स्वीकृ त भूउपयोग योजना भए
िो अनुिार र भवन लनर्ााण िंलहताको अलधनर्ा रलह अलनवाया रुपर्ा उपयोग पररवतान स्वीकृ लत ललएर
र्ात्र भवन उपयोग गना िदकनेछ । किैले गाउँ पाललकाको स्वीकृ लत लवना उपयोलगता पररवतान गरेर्ा
गाउँ पाललकाले उक्त भवनर्ा जडान भएको लवद्युत, खानेपानी, टेललफोन आदी िावाजलनक उपयोलगताहरु
काट्न िभवलन्धत लनकायलाई लेलख पठाउन िक्नेछ र िभवलन्धत कायाालयले पलन लेलख आएबर्ोलजर्
गरीददनुपनेछ । िाथै यिरी स्वीकृ लत लवना उपयोलगता पररवतान गने व्यलक्त तथा िंस्थालाई गाउँ पाललकाले
िर्ेत आफ्नो िेवाबाट बलन्चत गना िक्नेछ ।
६.१.७ लप्लन्थ
लपच िडकिंग जोलडएको प्लटर्ा जलर्नको ितहबाट लप्लन्थको उचाई अलधकतर् ७५ िेलण्टलर्टर कायर्
गरीएको छ ।
६.१.८ लनकाि िभबन्धी आवश्यक्ताहरु
आगलागी वा अन्य आकस्र्ीक अवस्था आइपरेर्ा भवन लभत्रका व्यलक्तहरुलाई िुरलक्षत रुपर्ा बालहर
ल्याउन लर्ल्ने गरी प्रत्येक भवनर्ा लनकािको व्यवस्था गरीएको हुनु पदाछ । अपाटार्ेन्ट तथा िंयुक्त
आवािका भवन तथा िलपतग कभप्लेक्ि, व्यापाररक र्ल, लडपाटार्ेन्ट स्टोर आदी ठू ला भवनको नक्िा पाि
गदाा Emergency Response Plan िर्ेत नक्िाका िाथ पेश गनुा पनेछ ।
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६.१.९ िीर्ा पखााल (कभपाउण्ड वाल)
िीर्ा पखााल लगाउँ दा अलनवाया रुपर्ा गाउँ पाललकाबाट स्वीकृ लत ललनु पनेछ । िीर्ा पखाालको उचाई
बढीर्ा ४ दफट अग्लो गारो लनर्ााण र िो भन्दा र्ालथ बढीर्ा ३ दफट जाली राख्ने गरी स्वीकृ लत ललएर र्ात्र
गनुा पनेछ । िरकारी लनकाय वा कारागार आदीले िुरक्षाको दृल्टकोणले अग्लो पखााल लगाउनु पने भएर्ा
िभबलन्धत लनकाय/र्न्त्रालयको लिफाररि िलहत िोको स्ट्रक्चरल लडजाइन िलहत लनवेदन पेश गनुा पने छ ।

६.२ लवद्युत िेवा िभबन्धी र्ापदण्ड
▪

लनर्ााणको लागी प्रस्तालवत भवन/प्लटबाट लवद्युतको तार नलजकै भएको अवस्थार्ा लनर्ााण/तल्ला
थप गनुा पदाा लवद्युत प्रालधकरणको लनयर्ानुिार गनुा पदाछ ।

▪

अग्ला भवनहरुर्ा चट्यातगबाट बचावटको लागी िभबलन्धत लनकायले तोके बर्ोलजर्का
प्रावधानहरु राख्नु पदाछ ।

▪

कु नैपलन भवन लवद्युत प्रिारण वा लवद्युत लवतरण लाइनका तारहरुबाट लवद्युत लनयर्ावली २०५०
अनुिार नेपाल लवद्युत प्रालधकरणले तोके को दूरी छालड र्ात्र लनर्ााण गना पाइने छ ।

▪

४०० भोल्टेजदेलख ११ हजार भोल्ट िभर्को नातगो तार छेउबाट कलभतर्ा ३/३ लर्टर र ११
हजार देलख ३३ हजार भोल्टिभर्को तार छेउबाट कलभतर्ा ५/५ लर्टर छालड र्ात्र लनर्ााण गना
पाइने छ ।

▪

१३२ KVA िभर्को तार छेउबाट कलभतर्ा ९/९ लर्टर छोड्नु पनेछ ।

▪

लवद्युत लववरण के बलहरु/वायररतग छु ट्टै डक्टर्ा रालखएको हुनुपदाछ । डक्टको क्षेत्र अग्नी
प्रलतरोधक क्षर्ता भएको आगोले नखाने िार्ाग्रीबाट प्रत्येक तल्लार्ा लिल गरीएको हुनुपदाछ ।

▪

पानीको र्ेनलाइन, टेललफोन तारहरु, इन्टरकर् लाईनहरु, ग्याँि पाइपहरु तथा अन्य िेवाका
लाइनहरु लवद्युत तारको डक्टर्ा रालखने छैन ।

▪

शाफ्टहरु फल्ि लिललतग र्ालथ तथा न्यून भोल्टेजको वायरीतगहरुलाई र्ेटल कन्डयुटबाट
ललगनेछ। फल्ि लिललतग र्ालथ लवद्युत वा अन्य िेवाको लागी गरीने कु नै पलन २३० भोल्टेजको
वायरीतगको ६६० भोल्टेज ग्रेड इन्िुलेशन हुनुपनेछ । आफ्नो िस्पेन्िनको लागी प्रयोग गरीने िबै
दफक्स्चर िलहतको फल्ि लिललतग आगो नलाग्ने िार्ाग्रीबाट बनेको हुनुपदाछ ।

▪

लवद्युत िकीटहरुर्ा एर्.लि.बी.को व्यवस्था गनुा पनेछ ।

६.३ पेट्रोल पभप िभबन्धी र्ापदण्ड
गाउँ पाललकालभत्र िाधारण लबिे ता, प्याक्ड लबिे ता र र्रट्टतेल लवतरकले पेट्रोललयर् पदाथाको लबिीलवतरण
गना पेट्रोलपभप खोल्न चाहेर्ा िो िभबन्धी र्ापदण्ड नेपाल आयल लनगर्ले तोके को र्ापदण्ड अनुिार
हुनुपनेछ, जिका र्हत्वपूणा पाटाहरू तल ददए अनुिार हुनेछः
क) गाउँ पाललका लभत्र प्रस्तालवत लबिी स्थल राख्ने जग्गाको कु ल क्षेत्रफल न्यूनतर् ३ कठ्ठा वा २ रोपनी
हुनुपनेछ ।
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ख) गाउँ पाललका लभत्र प्रस्तालवत लबिी स्थल राख्ने जग्गाको िडक तफा को र्ोहडा कभतीर्ा पलन ३०
लर्टर हुनुपनेछ । हलुका गाडीको प्रयोजनका लागी रालखने लबिी स्थलको हकर्ा जग्गाको िडक
तफा को र्ोहडा कभतीर्ा पलन १५ लर्टर हुनु पनेछ ।
ग) र्ालथ (क) र (ख) अन्तगात वगीकरण लभत्र नपने तर गाउँ पाललका भएर जाने कु नै पलन राल्ट्रय
राजर्ागार्ा प्रस्तालवत लबिीस्थल राख्ने जग्गाको िडक तफा को र्ोहडा न्यूनतर् ४० लर्टर र
चौडाई कलभतर्ा १५ लर्टर भई कु ल क्षेत्रफल न्यूनतर् ३ कठ्ठा वा २ रोपनी हुनुपने छ ।
घ) प्रस्तालवत लबिीस्थल र्ूल िडकर्ा नजोलडएको अवस्थार्ा यस्तो र्ूलिडकबाट लबिी स्थलिभर्
पुग्ने प्रवेश र्ागा कभतीर्ा ५.५ लर्टर चौडाइको दोहोरो िवारी िाधन चल्निक्ने हुनुपदाछ ।
ङ) िाधारण लबिे ताले प्रस्तालवत लबिी स्थल लनर्ााण गदाा िडकबाट छाड्नु पने दुरी प्रवेश तथा
लनकाि िारका लागी िर्शः घटीर्ा पलन ६ लर्टरको हुनुपनेछ ।
च) पेट्रोलपभप कु नै पलन िडक चोकर्ा लनर्ााण गना पाइने छैन र लनर्ााण आवश्यक भएर्ा यस्ता
चोकबाट कभतीर्ा पलन १०० लर्टर टाढा र्ात्र लनर्ााण गना ददइनेछ ।
छ) पेट्रोल पभप र र्ूल िडकको बीचर्ा एउटा कभतीर्ा १२ लर्टर लार्ो र २ लर्टर चौडाइ भएको
र्ध्यवती परट्ट (Buffer Strip) को लनर्ााण गनुापनेछ । यस्तो र्ध्यवती परट्ट आफ्नै जग्गाको लिर्ाना
लभत्र बनाउनुपछा र यिको बालहरी दकनारा र्ूल िडकको तोदकएको अलधकार क्षेत्रको बालहरी
लिर्ाना िभर् पाइनेछ । हलुका गाडीको प्रयोजनका लागी रालखने लबिी स्थलका हकर्ा यस्तो
र्ध्यवती परट्टको नाप कभतीर्ा १० लर्टर लार्ो र ३ लर्टर चौडाइ भएको हुनुपदाछ ।
ज) पेट्रोल पभपको कायाालय, र्ोलबल भण्डारण तथा शौचालय आदी भवन वा लनर्ााणहरू पभपदेलख
न्यूनतर् ४ लर्टर को दुरीर्ा बनाइनु पदाछ ।

६.४ चललचत्र भवन िभबन्धी र्ापदण्ड
यो र्ापदण्डर्ा उल्लेख भएका लिनेर्ा हल भवन लनर्ााण िभबन्धी र्ापदण्ड बाहेकका अन्य लिनेर्ा
हलिभबन्धी लनयर्नहरू (जस्तै चललचत्र लनर्ााण, प्रदशान तथा लवतरण) चललचत्र लनयर्ावली २०४६
अनुिार हुनेछ । लिनेर्ा हल भवन लनर्ााणको अनुर्लत र्ाग गदाा िभबलन्धत िंस्थाले स्ट्रक्चरल लडजाईन
िलहतको प्रालवलधक प्रस्ताव िर्ेत पेश गनुापने छ ।

६.५ प्रचललत कानून बर्ोलजर् हुने
यि र्ापदण्डर्ा लेलखएका कु राहरुर्ा यिै बर्ोलजर् र यिर्ा नलेलखएका कु राहरुको हकर्ा प्रचललत कानुन
तथा नेपाल िरकारबाट िर्य िर्यर्ा जारी भएको लनदेशन, पररपत्र, र्ापदण्ड, र्ागादशान अनुिार हुनेछ ।

६.६ र्ापदण्ड पालना गनुप
ा ने
व्यलक्त, लनजी िंस्था, अधािरकारी िंस्था, िरकारी िंस्था लगायत िबैले यो र्ापदण्डको पालना गनुापने छ ।
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६.७ र्ापदण्डर्ा िंशोधन
यि र्ापदण्ड िंशोधन गनुा पने भएर्ा गाँउ कायापाललकाले गना िक्नेछ ।

६.८ व्याख्या र बाधा अड्काउ फु काउन िक्ने
यि र्ापदण्डको कायाान्वयनर्ा कु नै लिलवधा भएर्ा गाँउ कायापाललकाले व्याख्या तथा बाधा अड्काउ
फु काउन िक्नेछ ।
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भुई तल्ला
१।००
पलहलो तल्ला
१।५०
राजर्ागा
िडकको
कभपाउन्डवालको प्रकार

१

लिर्ेन्ट जोडाईको
कभपाउन्डवाल
र्ाटो जोडाईको
कभपाउन्डवाल
तारवारको
कभपाउन्डवाल(एकर्ुष्ट)

२
३

१।००
१।५०

१।००
१।५०

दायाँबायाँ बन्ने भवन
(प्रलत रलनङ दफट रु.)

शाखा िडकको
दायाँबायाँ बन्ने भवन
(प्रलत रलनङ दफट रु.)

अन्य िडकको
दायाँबायाँ बन्ने भवन
(प्रलत रलनङ दफट रु.)

३।००

३।००

३।००

१।००

१।००

१।००

५०।००

५०।००

५०।००

नोटः
क. व्यविालयक भवनर्ा र्ापदण्ड र लनयर् अनुिार िो र्ा ५० प्रलतशत थप दस्तुर िर्ेत लाग्नेछ ।
ख. र्लहलाको स्वालर्त्व रहेको लनजी भवनर्ा लाग्ने नक्िा पाि दस्तुरर्ा ५ प्रलतशत छु ट ददईने छ ।
ग. पूवा नक्िा पाि भएको प्रर्ाण पेि गरी र्र्ात हुने क्षेत्रफल खुलाई र्र्ात ईजाजत र्ाग भई आएर्ा
हालको नक्िापाि दस्तुरको ५० प्रलतशत शुल्क ललई र्र्ात िुधार ईजाजत ददईनेछ ।
घ. स्वीकृ त नक्िाको भयाद थप गदाा पलहले लागेको दस्तुरको ५ प्रलतशत दस्तुर ललई पुनः २ बषाको
लागी भयाद थप गरीनेछ ।
अनुिच
ू ी ३: जररवाना दस्तुर
गाउँ पाललकाको अनुर्लत नललई वा आंलशक अनुर्लत ललई बनेका भवनहरुको नक्िापाि तथा लनर्ााण िभपन्न
िभबन्धर्ा स्थलगत लनररक्षण गदाा स्वीकृ त र्ापदण्ड अनुिार भएर्ा देहाय बर्ोलजर्को जररवाना ललइ
नक्िापाि तथा लनर्ााण िभपन्न प्रर्ाणपत्र उपलब्ध गराउन िदकनेछ ।
लि.नं. लनर्ााणको चरण
१
२
३
४
५

जगको काया
लड.लप.लि.को काया
गारो लगाउने काया
ढलानको काया
लनर्ााण िभपन्न

जररवाना दस्तुर (लनर्ााण
भएको तल्लाको आधारर्ा)
नक्िापाि दस्तुरको २५%
नक्िापाि दस्तुरको ३५%
नक्िापाि दस्तुरको ५०%
नक्िापाि दस्तुरको ७५%
नक्िापाि दस्तुरको १००%
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अनुिच
ू ी ४: नक्शाहरु

Map 1: Road category by Road width (Source: RMTMP of Ghyanglekh RM)
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Map 2: Road category by Class (Source: RMTMP of Ghyanglekh RM)
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Map 3: Road category by Surface type ((Source: RMTMP of Ghyanglekh RM)
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Map 2: Existing land use map (Source: RMTMP of Ghyanglekh RM)
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Map 5: Road category by new tracks (Source: RMTMP of Ghyanglekh RM)
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