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देवघाट गाउँपालिकाको भवन लनिााण तथा जग्गा ववकास 
सम्बन्धी िापदण्ड,  

२०७६ 
गाउँ कायापालिकाको वैठकबाट स्वीकृत लिलत: २०७६/०७/२२  

प्रिाशणत लिलत: २०७६/१२/२३ 

गाउँपालिकाको योजनाबद्ध भौलतक ववकािका िालग कुनैपलन संघ संस्था वा 
व्यशििे गाउँ क्षेत्र लभत्र आफ्नो स्वालित्विा रहेको जग्गािा भौलतक लनिााण काया 
गनाका िालग गाउँपालिकाद्वारा सहिलत प्रदान गदाा स्थानीय स्वायत्त िासन ऐनको 
पररलध लभत्र रही, गाउँको भौलतक सनु्दरता, सािाशजक संरचना, धालिाक-सांस्कृलतक 
सवहष्णतुा, प्राववलधक रुपिा सबिता कायि हनु ेर वातावरणीय अनकुुिता हनुेगरी 
लनिााण कायाको लनयन्त्रण गरी गाउँपालिकाको योजनाबद्ध ववकास लनिााण गनुापने 
आवश्यकता छ भने अकोतर्ा  लनिााण गररएका भौलतक संरचनाहरु सरुशक्षत, 

ब्यबशस्थत र पूणारुपिा सेवा प्रदायक हनु ुपदाछ । यस प्रकारको गाउँपालिका 
ववकासको आवश्यकतािाई पूरा गना गाउँपालिकाको भवन लनिााण सम्वन्धी 
न्यूनति िापदण्डको अहि ्भलूिका रहन्छ ।  

नेपाििा, वविेष गरी गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र लनिााण गररने भवन तथा भौलतक 
संरचनाहरुिाई सरुशक्षत व्यवशस्थत र पणुारुपिा सेवा प्रदायक हनु ेगरी लनिााण 
गना नेपाि सरकारवाट नेपाि राविय भवन लनिााण संवहता िाग ुगना गाउँपालिकािा 
बाध्यात्िक व्यवस्था गररसकेको छ । नयाँ स्थापना भएका गाउँपालिकाको 
हकिा आवश्यक तयारी गरेर िात्र नेपाि रविय भवन लनिााण संवहता िाग ुगना 
उशचत हनुे हुँदा यस्तो अवस्थािा िहरिाई भौलतक, सािाशजक, सांस्कृलतक, 

प्राववलधक र वातावरणीय रुपिा सरुशक्षत र व्यवशस्थत गरी ववकास गना 
गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र लनिााण गररने भवन तथा भौलतक संरचनाहरु लनिााण अनिुलत 
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ददने सम्वन्धिा गाउँपालिकािे भवन लनिााण सम्वन्धी न्यूनति िापदण्ड - “भवन 
लनिााण तथा जग्गा ववकास सम्वन्धी िापदण्ड” तयार गरी सोही अनसुार भवन 
लनिााण कायाको अनिुलत ददन ेव्यवस्था गरेको छ । यस िापदण्डिे गाउँ क्षेत्र 
लभत्रका सडकहरुको वगीकरण, सडक अलधकार क्षेत्र लनधाारण, नयाँ खोलिने सडक 
सम्वन्धी िापदण्ड, भवनको वगीकरण, भवन लनिााण सम्वन्धी प्राववलधक िापदण्ड, 

भ—ूउपयोग क्षेत्र वगीकरण, व्यवशस्थत भवनिा आवश्यक पने खानपेानी, ढि 
लनकास, ववद्यतुीकरण, पावका ङ्ग प्रावधान, वातावरण व्यवस्थापन, आदद ववषयहरुिाई 
सिेटेको छ । यस िापदण्डिे सिटे्न नसकेका अन्य ववववध लबषयहरु प्रचलित 
ऐन लनयि र गाउँपालिकाको लनणाय अनसुार कायाान्वयन हनुेछन ्। 

पररच्छेद १ 

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नाि र प्रारम्भ: 
क) यस लनदेशिकाको नाि “देवघाट गाउँपालिकाको भवन लनिााण तथा 

जग्गा ववकास सम्वन्धी िापदण्ड, २०७६” रहनेछ । 

ख) यो लनदेशिका देवघाट गाउँपालिकाको गाउँ सभा बाट लनणाय भएको 
लिलत देशख प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसंगिे अको अथा निागेिा यस लनदेशिकािा  

क) "ऐन" भन्नािे स्थालनय सरकार संचािन ऐन, २०७४ सम्झन ुपदाछ 
। 

ख) “गाउँपालिका” भन्नािे देवघाट गाउँपालिकािाई सम्झन ुपदाछ । 

ग) “सभा” भन्नािे स्थालनय सरकार संचािन ऐन, २०७४ बिोशजि गदठत 
गाउँ सभा भने्न सम्झन ुपदाछ ।  



स्थानीय राजपत्र       खण्डः ३,       संखयाः १७       लिलतः २०७६/१२/२३ 

 

 

3 
देवघाट गाउँपालिकाको भवन लनिााण तथा जग्गा ववकास सम्बन्धी 
िापदण्ड, २०७६ 

घ) “गाउँपालिका प्रिखु” भन्नािे स्थालनय सरकार संचािन ऐन, २०७४ 
बिोशजि यस देवघाट गाउँपालिका प्रिखु पदिा लनवााशचत व्यशि 
सम्झन ुपदाछ ।  

ङ) “नगर प्रहरी” भन्नािे यस गाउँपालिकाको नगर प्रहरी पदिा लनयिु 
किाचारी सम्झन ुपदाछ ।  

च) अलधकार प्राप्त लनकाय वा व्यशि भन्नािे यस लनदेशिकािे तोकेको 
केही वा सबै कायाको कायान्वयनका लनशम्त गाउँपालिकािे तोकेको 
कुनै संस्था, अलधकारी वा किाचारीिाई सम्झन ुपदाछ ।  

छ) “स्थालनय तह” भन्नािे शज.स.स., न.पा. र गा.पा. सम्झन ुपदाछ ।  

ज) खिुा भाग -Open space_ भन्नािे जग्गा ववकास क्षेत्रिा कुन ैपलन 
काया नगरी चौर, पाका  आददको रुपिा खलु्िा छालडएको भागिाई 
खलु्िा भाग िालनन ेछ । त्यस्तै प्िटिा खिुा छालडएको भागिाई 
खिुा -Open space_ भाग िालनन ेछ । 

झ) सेटव्याक िाईन (Setback line) सम्बशन्धत अलधकारीिे प्िट लभतै्र 
खास गरी प्िटको लसिानाको सिानान्तर हनुे गरी कोरी ददएको 
रेखािाई सेटव्याक िाईन (Setback line) िालनने छ । र यस रेखा 
देशख प्िटको लसिाना सम्ि कुनै पलन प्रकारको लनिााण काया गना 
पाइने छैन ।  

ञ) बाटोः कुनै पलन प्रकारिे सवासाधारण जनताको वहड्ने अलधकार 
भएको वा कुनै लनशित सिय सम्िको िालग लनवााध रुपिा वहडेको 
साववकको वा कुन ै योजना अन्तगात प्रस्ताववत भएको आवात  
जावतको लनलित्त आवश्यक पने भागिाई बाटो िालनन े छ । 
सडकको पेटी, ट्रावर्क आइिेण्ड, सडकका रुखहरु, रेलिङ आदद 
जस्ता बाटोको रेखा लभत्र पने सम्पूणा बस्तहुरु बाटा अन्तगात पने 
छन ्।  
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ट) स्वीकृलतः आफ्नो क्षेत्रालधकार लभत्र रही सम्बशन्धत लनकायिे ददएको 
स्वीकृलतिाई स्वीकृलत  भएको िालनने छ ।  

ठ) लनिााण रेखाः कुनै पलन लनिााणको लनलित्त भववष्यिा ववस्तार गना 
सवकने बाटो घाटो वा भइरहेको  बाटोिाई ववस्तार गने क्रििा 
अलधकार प्राप्त अलधकारीिे तोकी ददएको लनशित रेखािाई लनिााण  
गना पाउने लनिााण रेखा िालनने छ ।  

ड) ववकासः ववकास भन्नािे जलिनको कुन ैपलन सतह वा भागिा गररन े
लनिााण (स्थाई वा अस्थाई) वा भईरहेको लनिााण काया वा प्रयोग, 

उपभोग पररवतान गरी नयाँ रुप ददने वा लनिााण गररने वा प्रयोग 
उपभोग गने कायािाई बझुाउँदछ ।  

ढ) वकत्ताः- कुन ैपलन व्यशि वा संस्थाका स्वालित्विा दताा भएको भनी 
जग्गा धनी प्रिाण पत्रिे वकटान गरेको क्षेत्र बशुझन्छ । 

ण) सडक अलधकार क्षेत्रः- सडक अलधकार क्षेत्र भन्नािे सम्बशन्धत 
लनकायिे सावाजलनक सडकको केन्र रेखा देशख दवैु तर्ा  तोकेको 
बराबर दरुीिाई िालनने छ ।  

पररच्छेद २ 

३. भ ूउपयोग क्षते्र लनधाारण: 
क) वन जङ्गि क्षेत्र: वन जङ्गि क्षेत्र भन्नािे गाउँपालिकािे क्षेत्र लभत्र 

कुनै पलन प्रयोजनिा नरहेको, कुन ै व्यशि वा संस्थाको नाििा 
नरहेको, बाझँो, झाडीिे ढाकेको, रुख ववरुवा भएको, क्षेत्र िाई 
जनाउँदछ ।  

ख) कृवष क्षेत्र: कृवष क्षेत्र भन्नािे गाउँ क्षेत्र लभत्र कृवष, पिपुािन, 

िाछा पािन अदद कृवष जन्य प्रयोजनको िालग प्रयोग भएको र 



स्थानीय राजपत्र       खण्डः ३,       संखयाः १७       लिलतः २०७६/१२/२३ 

 

 

5 
देवघाट गाउँपालिकाको भवन लनिााण तथा जग्गा ववकास सम्बन्धी 
िापदण्ड, २०७६ 

सोही प्रयोजनको िालग सािान्य वसोवास रहेको क्षेत्र िाई 
जनाउँदछ ।  

ग) आवास क्षेत्र: आवास क्षेत्र भन्नािे गाउँपालिकावासीहरुका लनशम्त 
आवास उपिव्ध गराउन लनधाारण गररएको गाउँपालिका क्षेत्र 
लभत्रको क्षेत्रिाई जनाउँदछ । यस क्षेत्रलभत्र तपलसि अनसुारका 
उपयोगहरु रहने छन ्। 

अ) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र आवासीय भवन, सवाजलनक भवन, 

िाशन्त भङ्ग नगने गरी सोही क्षेत्रिाई सेवा प्रदान गना 
संचािन गना सवकने ववववध व्यवसायहरु खरुा पसि, 

रेषु्टरेन्ट, साना उद्योग अदद । 

आ) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र िाशन्त भङ्ग नगने गरी सोही क्षेत्रिाई 
सेवा प्रदान गना संचािन गना सवकने स्वरोजगार संम्वन्धी 
व्यवसायहरु जस्तै डाक्टर, ईशन्जलनयर, काननु व्यवसायी, 
स्वतन्त्र लनिााण व्यवसाय आदद ।  

इ) गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र िाशन्त भङ्ग नगने गरी सोही क्षेत्रिाई 
सेवा प्रदान गना संचािन गना सवकने धालिाक, सािाशजक, 

सांस्कृलतक, स्वस््य हेरचाह, खेिकुद, स्थानीय प्रिासन आदद 
। 

घ) लिशित क्षेत्र: गाउँपालिका क्षेत्र लभत्रको घना िहरीकरण भएको, 
गाउँपालिकाबासीहरुका लनशम्त आवास उपिव्ध गराउन लनधाारण 
गररएको र सो क्षेत्रका िाशन्त भङ्ग नगने गरी सोही क्षेत्रिाई सेवा 
प्रदान गना संचािन गना सवकने ववववध व्यवसायहरु कृवष, साना 
उद्योग, व्यापार, स्वरोजगार सम्वन्धी व्यवसाय, धालिाक, सािाशजक, 

सांस्कृलतक, स्वास््य हेरचाह, खेिकुद, स्थानीय प्रिासन, आदद भवन 
तथा सवुवधाहरु रहेको क्षेत्र िाई जनाउँदछ । 
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ङ) औद्योलगक क्षेत्र: गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र अन्य भ-ूउपयोगका िालग 
अनिुलत नपाउने गरी सवै प्रकारका औद्योलगक सेवा सञ्चािन गने 
उदे्दश्यिे लनधाारण गररएको क्षेत्रिाई जनाउँदछ । जस अन्तगात 
सवै प्रकारका औद्योलगक, वाशणज्य, व्यापाररक, गोदाि, िीतभण्डार, 

पशव्िक इन्टरप्राइजेजहरु र लतनीहरुका कायाािय तथा प्रिासलनक 
भवनहरु लनिााणका िालग स्थान उपिव्ध गराउन लनधाारण 
गररएको क्षेत्रिाइ जनाउँदछ । 

च) संस्थागत क्षेत्र: गाउँपालिका क्षते्रलभत्र सरकारी, िैशक्षक र 
प्रिासलनक भवनहरु लनिााणको िालग स्थान उपिव्ध गराउन 
लनधाारण गररएको क्षेत्रिाई जनाउँदछ ।  

छ) ववशिष्ट क्षेत्र: िालथ उल्िेशखत भ ू उपयोग क्षेत्र भन्दा लभन्न 
वकलसििे प्रयोग भैरहेको वा प्रयोगका िालग स्थान उपिव्ध 
गराउन लनधाारण गररएको क्षेत्रिाई जनाउँदछ । यस अन्तगात 
संरक्षणको िालग लनधाारण गररएका क्षेत्रहरु जस्तै राविय लनकुञ्ज, 

आरक्ष क्षेत्र, धालिाक क्षेत्र, पयाटकीय क्षेत्र, व्यापार िेिा, प्रदिानी 
स्थि, हाटवजार स्थि, पाका , ववलभन्न जातजालतका संस्कृलत 
संरक्षणको िालग छुट्याइएको क्षते्र, ऐलतहालसक र परुाताशत्वक 
िहत्वका क्षेत्र तथा लतनीहरुको प्रयोजनको िालग स्थान उपिव्ध 
गराउन लनधाारण गररएको क्षेत्रिाई जनाउँदछ ।  

ज) केन्रीकृत क्षेत्र: गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र केन्रिा रहेको क्षेत्र, िखुय 
रुपिा व्यापार , प्रिासन र सांस्कृलतक संघ संस्था हरुिाई स्थान 
उपिब्ध गराउने उदे्दश्य राशखएको छ । यस क्षेत्रलभत्र तपलसि 
अनसुारका उपयोगहरु रहने छन ्।  

अ) कायाािय व्यापाररक र प्रिासलनक भवन ।  
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आ) थोक व्यपार, सावाजलनक भवन, रेषु्टरेण्ट, आवास उपिव्ध 
गराउन सञ्चालित व्यवसाय र सावाजलनक िनोरञ्जनका स्थान 
।  

इ) धालिाक, सांस्कृलतक, सािाशजक, स्वास््य, हेरचाह तथा 
खेिकुद सवुवधा प्रदान गने जस्ता स्थानीय प्रिासलनक भवन 
तथा पवुााधार ।  

४. प्िटको साइजः 
आवालसय क्षेत्रिा Planning गररन ुअशघ न्यूनति घडेरीका क्षेत्रर्िको 
तजुािा गनुा पने हनु्छ । त्यसिाई तजुािा गदाा क्षेत्रको बनावट, 

हावापानी, भौगलिक शस्थती, साँस्कृलतक तथा आलथाक शस्थलतिाई ध्यानिा 
राखी वकत्ताकाँट गरी घडेरीको आकार प्रकार छुट्याउन ुपने हुदँा ति 
उल्िेशखत तालिका अनरुुप हनु ुपने देशखन्छ ।  

लस.नं घडेरीको गणु प्रस्ताववत िापदण्ड 

१ ग्रालिण बस्तीिा आवासको िालग 
घडेरीको न्यूनति क्षेत्रर्ि 

२०० वगा लिटर 

२ अन्य क्षेत्रिा आवासको िालग 
घडेरीको न्यूनति क्षेत्रर्ि 

१०२ वगा लिटर 
९६ धरु) 

३ िोहडाको न्यूनति चौडाई ८  लिटर 
 

५. खिुा सावाजलनक क्षते्र (बाटो बाहेक): 
बसोबास  क्षेत्र र योजनाबद्ध ववकास क्षेत्रहरुिा घाि, हावा, पानीको 
दृवष्टकोणिे व्यवशस्थत गना खिुा क्षते्रको अत्यन्त आवश्यक पदाछ । 
घडेरी लभत्रको खलु्िा क्षेत्र सम्बन्धिा भवन िापदण्ड लनददाष्ट गदाछ भन े
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सडक क्षेत्रबाट छुन खलु्िापनिाई सडक चौडाई िापदण्डिे तय गदाछ 
।  

यसरी घरहरुको सिूहिा एउटा सावाजलनक खलु्िा क्षेत्रको आवश्यकता 
पदाछ जहा ँ प्रत्येक घरबाट टहल्न, खेिकुद, गना या खलु्िा क्षेत्रिा 
आउने गदाछन ्। यस्ता खलु्िा क्षेत्रिे वववाह, भोजभतेर गना पलन स्थान 
प्रदान गदाछन ् । साथै केही साघँरुो बस्तीिा यस्ता खिुा क्षेत्रिे 
चाडपवािा सवारी साधन पावका ङिाई पलन सघाउ पयुााउँदछन ् । 
भकुम्पको वेिािा उद्धार स्थिको रुपिा पलन यस्ता खिुा क्षेत्रिाई 
प्रयोग गना सवकन्छ ।  

खिुा क्षेत्र गराउँदा आयोजनाको कुि क्षेत्रर्ि र जनसंखयाको 
आधारिा राख्न सवकन्छ ।  

क) जग्गाको प्रलतितको आधारिा लनयिानसुार तपलसि बिोशजि 
खलु्िा क्षेत्र राख्न ेप्रस्ताव गररएको छ । 

लस.नं आयोजनाको कुि क्षते्रर्ि 
(कठ्ठा/ववगाहा)  

खलु्िा सावाजलनक 
क्षते्रको क्षते्रर्ि 

क १५० धरु देशख ३०० धरु सम्ि 
(०-७.५-० देशख ०-१५-० 
सम्ि) 

जम्िा जग्गाको ५-
६% सम्ि 

ख ३०० धरु देशख ७५० धरु सम्ि 
(०-१५-० देशख १-१७-१० 
सम्ि) 

जम्िा जग्गाको 
४%सम्ि 

ग ७५० धरु देशख ३००० धरु सम्ि 
(१-१७-१० देशख ७-१०-० 
सम्ि) 

जम्िा जग्गाको 
३.५% सम्ि 
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घ ३००० धरु भन्दा िालथ (७-१०-
० भन्दा िालथ) 

जम्िा जग्गाको २.५-
३% सम्ि 

ख) त्यस्तै जनसंखयाको आधारिा खलु्िा क्षेत्रको वहसाव गदाा 
०.२५९३ हेक्टर प्रलत १००० जनसंखयाको दरिे हनु आउन े
क्षेत्र खलु्िा क्षेत्रको रुपिा प्रस्ताव गररएको छ । यसरी 
सािदुावयक खिुा क्षेत्रको प्रस्ताव गदाा आयोजनाको कुि क्षेत्रर्ि 
र जनसंखया दवैुको आधारिा वहसाव गरी जनु आधारिा खिुा 
क्षेत्र बढी हनु आउँछ त्यही नै राख्न ुपने प्रस्ताव गररएको छ । 
प्िालनङ परलिट क्षेत्र लभत्रको खलु्िा क्षेत्र स्वतः सावाजलनक 
स्वालित्विा जानेछ ।  

अ) बाटोको रेखाङ्कन गदाा स्थालनय टोपोग्रार्ी तर्ा  उशचत ध्यान 
ददन ु पनेछ, जसबाट पलछ खानेपानी, ढि लनकास, ववद्यतु्त, 

टेिीर्ोन आदद ववस्तार गना र आगिागीको सियिा बारुण 
यन्त्र सिेत सरि  तथा सगुि हनु जाओस ्। 

आ) कायि रहेको बाटो, कुिो, पानीको िहुान, पोखरी, िठिशन्दर, 

ढि, वा पानीको लनकासिाई कुन ैपलन लनिााण काया गदाा 
बन्द गना तथा स्थायी अथवा अस्थाई रुपिे सावाजलनक जग्गा 
जलिन अथवा अन्य सम्पशत्त लिच्न, कव्जा गना अथवा अन्य 
कुनै नोक्सानी गना पाइने छैन ।  

६. सडक अलधकार क्षते्रः 
सडक अलधकार क्षेत्र भन्नािे सम्बशन्धत लनकायिे सावाजलनक सडकको 
केन्र  रेखा देशख दवैु तर्ा  तोवकएको बराबर दरुीिाई िालनन ेछ । 
नयाँ खोलिने सडकहरुको हकिा अलधकार क्षेत्र ६ लिटर भन्दा किको 
हनुे छैन । कुन ैपलन प्िट वा भवन आवात जावतको लनलित्त लनजी 
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वा सावाजलनक बाटोसंग जोलडएको हनु ुपनेछ । देवघाट गाउँपालिका 
लभत्र सडक अलधकार क्षेत्र लनम्न अनसुार तोवकएको छ ।  

सडक अलधकार क्षेत्रको िापदण्ड िागू गनुा भन्दा पवहिे लनिााण 
भइसकेका सडक अलधकार क्षेत्र लभत्रका भवनहरुको हकिा यथावत ्
कायि राखी नया ँ लनिााण हनु ेभवनहरु तोवकएको िापदण्डको पररलध 
लभत्र अलनवाया रुपिा रहने व्यवस्था लििाउन ुपने छ ।  

 

सडकको वगीकरण 

क) राजिागा: 
नेपाि सरकारिे राजिागा लनिााणको िालग तय गरेको िापदण्ड 
पूरा गरी लनिााण भएको र राजिागा भनी घोषणा गररएको सडक 

ख) वाइपास रोड: 
राजिागाको िापदण्ड पूरा भएका र राजिागाहरुिाई जोड्न तथा 
सहरक्षेत्रलभत्र सवारी चापिाई कि गने उदे्दश्यिे लनिााण गररएको 
सहरी सडक 

ग) िखुय सहरी सडक:  

गाउँपालिका क्षेत्र लभत्रका उच्च सवारी चाप भएका प्रिखु 
सडकहरु, राजिागा देशख गाउँ क्षते्रलभत्रका िखुय आवास क्षेत्र 
वजार क्षेत्र तथा अन्य िहत्वपणूा क्षेत्रहरु जोड्न े सडक यस 
गाउँपालिका अन्तगातका लनम्न बिोशजिका सडकहरुको अलधकार 
क्षेत्र लनम्न बिोशजि हनु ेगरी लनणाय भएको छ ।  

अ) नया ँ खोलिन े तथा खोलिएका बाटोहरुको हकिा लनम्न 
बिोशजि हनुेछः 
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क्र.सं. िूिबाटोको 
चौडाई 

सडकको चौडाई नया ँखोलिने 
बाटोको चौडाई 

! ५० लिटर ५० लिटर २२ लिटर 
 ५० लिटर ३० लिटर १६ लिटर 
 ५० लिटर २२ लिटर १६ लिटर 
 ५० लिटर १६ लिटर ११ लिटर 
 ५० लिटर ११ लिटर ९ लिटर 
 ५० लिटर ९ लिटर ९ लिटर 
@ ३० लिटर ३० लिटर २२ लिटर 
 ३० लिटर २२ लिटर १६ लिटर 
 ३० लिटर १६ लिटर ११ लिटर 
 ३० लिटर ११ लिटर ९ लिटर 
 ३० लिटर ९ लिटर ९ लिटर 
#= २२ लिटर २२ लिटर १६ लिटर 
 २२ लिटर १६ लिटर ११ लिटर 
 २२ लिटर ११ लिटर ९ लिटर 
 २२ लिटर ९ लिटर ९ लिटर 
$ १६ लिटर १६ लिटर ११ लिटर 
 १६ लिटर ११ लिटर ९ लिटर 
 १६ लिटर ९ लिटर ६ लिटर 
% ११ लिटर ९ लिटर ६ लिटर 
 ११ लिटर ६ लिटर ६ लिटर 
 ९ लिटर ६ लिटर ६ लिटर 
 ६ लिटर ६ लिटर ६ लिटर 



स्थानीय राजपत्र       खण्डः ३,       संखयाः १७       लिलतः २०७६/१२/२३ 

 

 

12 
देवघाट गाउँपालिकाको भवन लनिााण तथा जग्गा ववकास सम्बन्धी 
िापदण्ड, २०७६ 

 

आ) बाटोको चौडाईः- 
कुनै पलन प्िट वा भवनिा आवत जावतका लनशम्त बाटोको 
आवश्यक पने हुँदा उि प्िट नीशज वा सावाजलनक बाटोसंग 
जोलडएको हनु ुपनेछ  र सो बाटो वा प्रवेिको िाध्यिको 
लनशम्त छुट्याईएको क्षेत्र िालथ अलतक्रिण हनु ेगरी वा सो 
को क्षेत्रर्ि छुट्याउने गरी आवास बनाउन पाइने छैन । 
यस्ता बाटाहरुको चौडाई बाटोको िम्बाई र आवश्यकताहरु 
ति उल्िेशखत टेवि तथा नक्सा अनसुार हनु ेछ ।  

लस.नं. प्रयोगको वकलसि बाटोको न्यूनति चौडाई 

१ िूि सडक जोड्न ेबाटोको 
न्यूनति चौडाई 

८ लिटर 

२ व्िक देशख व्िक सम्ि 
जाने बाटो 

६ लिटर 

३ प्िट देशख प्िट सम्ि 
जाने बाटा 

६ लिटर 

४ कि-लड-स्याक ६० लिटर िािो बाटो 
सम्ि ट्रलनङ पयााप्त पगु्न ु
पने । 

 

७. भवन लनिााण सम्बन्धी िापदण्ड: 

िहरको योजनावद्ध भौलतक ववकासको िालग कुन ैपलन व्यशि वा संस्थािे 
आफ्नो जग्गािा गने ववकास काया गदाा यथोशचत ढंगिे लनयन्त्रण गरी 
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सम्बन्धीत स्थालनय लनकायबाट िहरको भौलतक, सािाशजक, सांस्कृलतक 
वातावरणिा कुनै पलन वकलसिको भौलतक प्रलतकुि असर नपने गरी 
िहरको योजनािा ध्यान ददन पने आवश्यक छ भने अको तर्ा  लनिााण 
गररएका भौलतक संरचना सरुशक्षत एवं यथोशचत ढंगिे सेवा ददन ेहनु ुपछा 
। यस तर्ा  भवन लनिााण िापदण्डिे िहत्वपूणा भलूिका खेल्दछ । 
नेपाि सरकारिे नेपाि राविय भवन संवहता सबै 
गाउँपालिका/नगरपालिकािा अलनवाया रुपिा िागू गनुापने वाध्यात्िक 
व्यवस्था गररसकेको हनुािे पलन भवन लनिााण िापदण्डको आवश्यकता 
तथा यसको िहत्व अझ बढेको छ । यो िापदण्डिे जग्गाको उपयोग 
सम्बन्धी वववरण लनिााण काया गररने जग्गाको क्षेत्रर्ि, खिुा क्षेत्र, 

लनिााण हनु ेघरहरुको उचाईका लसिाहरु आदद बुदँाहरुिाई सिटेेको छ 
। यस िापदण्डिे देवघाट गाउँपालिका क्षेत्रको उशचत ढंगिे भ-ूउपयोग 
योजना कायाान्यवन गना सहयोग पयुााउने छ ।   

भवन लनिााण सम्बन्धी लनम्न बिोशजिका िापदण्डहरु अलनवाया रुपिा 
पािना गनुा पनेछः- 

क) देवघाट गाउँपालिका क्षेत्रिाई भ-उपयोगका दृवष्टिे व्यवशस्थत 
रुपिा आवश्यकता हेरी क्षेत्र ववभाजन पलछ गररनेछ । हाििाई 
एवककृत सम्पशत्त कर प्रयोजनको िालग गररएको क्षेत्र ववभाजन 
अनसुार औद्योलगक/व्यापाररक क्षेत्र, िहरी आवालसय क्षेत्र, ग्रालिण 
आवालसय क्षेत्र र छररएका कृवष क्षते्र भनी ववभाजन गररएको छ 
। 

ख) िालथ नं. (क) बिोशजिको क्षेत्रिा भवन लनिााण गदाा अनसूुची - 
१ बिोशजिको भवन लनिााण सम्बन्धी िापदण्ड र अनसूुची - २ 
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बिोशजि सडक अलधकार क्षेत्रको अलनवाया रुपिा पािना गनुा पने 
छ । 

ग) भवन लनिााण गदाा लनिााण सािाग्री सडक, नािी, पटेी वा अन्य 
सावाजलनक स्थििा थपुाना पाईने छैन । बाध्यात्िक अवस्थािा 
तोकेको िलु्क बझुाई तोवकएको अवलध सम्िको िालग िात्र 
लनिााण सािाग्री राख्न ेअनिुलतको िालग लनवेदन ददएिा देवघाट 
गाउँपालिकािे िाग बिोशजि लनिााण सािाग्री राख्न ेअनिुलत ददन 
सक्ने छ । यस्तो अवस्थािा सवारी र पैदि यात्रहुरुिाई आवत 
जावतिा कुन ै वकलसिको वाधा अवरोध हनु े गरी र नािीिा 
पानीको बहाव रोवकने गरी लनिााण सािाग्री राख्न पाइने छैन । 

घ) भवन लनिााण गदाा घरधनीिे दगुान्ध नआउने गरी आफ्नो जग्गािा 
िौचािय बनाउन ुपने छ । 

ङ) भवन लनिााण गदाा घरधनीिे आफ्नो भवन अगालड गाउँपालिकािे 
तोके अनसुारको लडजाइन अनसुार ढि तथा नािी लनिााण गरी 
घरको भान्सा तथा बाथरुिको पानीको लनकास ढििा 
गाउँपालिकाको स्वीकृलत लिई जोड्न पाउन ेछ  

च) घरको कौसीबाट रेन वाटर पाईपको िाध्यिबाट लनकासी हनु े
उशचत प्रबन्ध गनुा पने छ । घरको कौसीबाट डुड वा पाइप 
राखी धाराको रुपिा अकााको भवन वा सावाजलनक सडकिा पने 
गरी पानीको लनकास तकााउन पाइन ेछैन । सरुशक्षत तवरिे नािा 
भएको स्थानिा नािा सम्ि पाइप िगी खसाल्न ुपने छ । 

छ) घर लनिााण गदाा शप्िन्थ िेवि (पवहिो चरण) सपुर स्टक्चर 
(दोिो चरण) गरी दईु चरणिा इजाजत ददईने छ। शप्िन्थ िेवि 
सम्िको लनिााण सम्पन्न गरी गाउँपालिका िाई जानकारी ददए 
पलछ प्राववलधकहरुिे जाँचपास गरी प्रलतवेदन पेि भएपलछ िात्र 
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सपुर स्ट्रक्चर ९दोिो चरण) को लनिााण इजाजत ददइने छ । 
भवन लनिााण गदाा शप्िन्थ िेवि पक्की सडक भए सो भन्दा १.५ 
वर्ट ग्राभेि सडक भए २.५ वर्ट र कच्ची सडक भए ३ वर्ट 
देशख ४ वर्ट भन्दा िालथ बनाउन पाइने छैन । 

ज) भवन लनिााण गदाा आफ्नो भवन अगालड गाउँपालिकािे लनिााण 
गरेको वा घरधनीिे लनिााण गरेको ढि तथा नािाको वहाविा 
बाधा व्यवधान गना पाइने छैन । साथै ढि लनकासिा सेफ्टी 
टंकीको लनष्कािन लिसाउन पाइने छैन । 

झ) भवन लनिााण गदाा संलधयारको जग्गा तर्ा  झ्याि, टप आदद राखदा 
सडक तर्ा  कम्तीिा ५ वर्ट र अन्य तर्ा  कम्तीिा ५ वर्ट 
जग्गा छोड्न ु पने छ । त्यसरी जग्गा नछोडेको अवस्थािा 
सँलधयारको जग्गा तर्ा  झ्याि, भेशन्टिेसन राख्न आवश्यक भएिा 
सम्बशन्धत वडा अध्यक्षको रोहवरिा सँलधयारिे गररददएको िञ्जुरी 
पत्रको सक्कि पत्र पेि गरेिा िात्र गाउँपालिका िे इजाजत ददन 
सक्ने छ । 

ञ) तेिो तिा भन्दा वढी तिाको भवन लनिााण गदाा भवन ऐन 
२०५५ िे तोवकददए अनसुारको प्रवक्रया परुा गनुापने छ । 

ट) नक्सा पास गरी भवन लनिााण गरररहेको अवस्थािा वा लनिााण 
गररसकेको अवस्थािा नक्सा संिोधन गनुा परेिा नक्सावािािे 
संिोधन गने नक्सा A2 साइज वा सो भन्दा ठूिो कम्प्यटुर वप्रन्ट 
वा एिोलनया वप्रन्ट तीन प्रलत संिग्न राखी दरखास्त ददएिा 
आवश्यक प्रवक्रया परुा गरी नक्सा संिोधन गररने छ । 

ठ) आवालसय भवन लनिााण गदाा उि लनिााण गररने भवनका सम्पूणा 
कोठाहरु उज्यािो हनु ुपने छ । 
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ड) देवघाट गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र तथा गाउँपालिका को लसिानाबाट 
बग्ने कुनै पलन खोिाको वकनारिा लनिााण गररने प्िट तर्ा  
खोिाको वकनारबाट १० लिटर छोडेर िात्र भवन लनिााण गना 
पाईने छ । तर खोिाको वकनारािा स्थायी प्रकृलतको तटबन्ध 
लनिााण भएको अवस्थािा ५ लिटर िात्र जग्गा छोडी भवन लनिााण 
गना पाइने छ । 

ढ) चिशचत्र भवन, हाईलभजन हि, सका स भवन, सभागहृ आदद 
सावाजलनक िनोरन्जन स्थिहरुको लनिााण तथा संचािनिा 
प्रचलित कानूनिा उल्िेशखत अवस्थाको अलतररि लनम्न बिोशजको 
थप व्यवस्था भएको हनु ुपने छ । 

१. अशग्न लनयन्त्रक संयन्त्र र सो सञ्चािन गने जनिशिको 
व्यवस्था 

२. हिलभत्र प्रयााप्त पानी तथा व्यवशस्थत िौचाियको प्रबन्ध 

३. पयााप्त िात्रािा हावा लछने व्यवस्था 
४. लबद्यतु्त ्आपूलता अवरुद्ध हुँदाको बखतका लनशम्त जेनेरेटरको 

व्यवस्था 
५. ३०० जना सम्ि दिाकको िालग २ वटा  र सो भन्दा 

िालथ प्रलत २५० जना दिाकको िालग थप एउटा प्रवेि तथा 
लनकासद्वार र डे्रलसङ कोठाको िालग बेग्िै प्रवेिद्वारको 
व्यवस्था 

६. दिाकहरु सशजिै ओहोर-दोहोर गना सक्न े करीडोरको 
व्यवस्था । 

ण) गाउँपालिका गठन हनु ु भन्दा अगालड बनेको घर, भवनहरुको 
सम्बन्धिा गाउँपालिकािे लिएको नीलत, लनधाारण गरेको िापदण्ड 
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बिोशजिको प्रकृया पूरा गरेका खण्डिा नक्सा पास प्रिाण पत्र 
उपिव्ध गराउन सक्न ेछ । 

त) यो िापदण्ड िागू भएको लिलत देशख यस गाउँपालिकाको 
व्यापाररक क्षेत्रिा कम्तीिा ३ धरु र अन्य क्षेत्रिा कशम्तिा ५ 
धरु भन्दा घटीको वकत्ता काट गना गाउँपालिकािे रोक िगाउन 
सक्ने छ । यो िापदण्ड िागू हनु ुभन्दा अगालड न ैघडेरीको 
वकत्ताकाट भई ५ धरु भन्दा कि क्षेत्रर्ि कायि भई सकेको 
घडेरीिा नया ँघर लनिााण गना अनिुलत ददन सवकने छ ।  

थ) िालथ क्रि (त) अनसुार ५ धरु भन्दा घटीको क्षेत्रर्ििा 
वकत्ताकाट गना नपाईन े भएता पलन सँलधयार र जग्गाधनीहरुिे 
एक आपसिा ववचार वविाि गरी लनवेदन गरेिा न्यूनति प्िट 
साइज परुा गनाका लनलित्त ५ धरु भन्दा कि वकत्ताकाट गना 
गाउँपालिकािे अनिुलत ददन सक्न ेछ । तर यस्तो वकत्ताकाट 
गनाका िालग गाउँपालिकासंग अलनवाया स्वीकृती लिनपुने छ ।  

द) शप्िन्थ क्षेत्रर्ि १०० वगा लिटर वा उचाईिा ३ तिा भन्दा 
अग्िा कुन ैपलन भवन लनिााण गदाा भवनको नक्सा, आवका टेकट 
वा लसलभि इशन्जलनयरबाट तयार गरी पेि गनुा पने छ । 

ध) िालथ क्रि (द) िा उल्िेख भए अनसुार भवन लनिााणको स्वीकृलत 
लिन आवका टेक्चर ड्रइङ्गका साथै स्ट्रक्चर ड्रइङ छुटै्ट लसटिा पेि 
गनुा पने छ । साथै गाउँपालिकािे िाग गरेको खण्डिा स्ट्रक्चर 
लडजाइन सिेत पेि गनुा पने छ ।  

न) लनिााण गररने भवनको अलधकति उचाई भवन लनिााणको 
िापदण्डिा उल्िेख भएता पलन अलधकति उचाईिे Light Plane 
िाई नछेक्न ेगरी स्वीकृलत ददन सवकने छ । 
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प) िालथ क्रि (क) िा उल्िेख भए अनसुारको ववभाशजत क्षेत्रको 
लसिाङ्कन गाउँपालिकािे तोकेबिोशजि हनुेछ । 

र्) भवन लनिााण गदाा आफ्नो भवन अगालडको सडक क्षेत्र अलधकार 
अनसूुची २ अनसुार हनुे छ   

ब) भवनको नक्सा पास भएको लिलतिे २ (दूई) बषा लभत्र लनिााण 
काया परुा गनुा पने छ । सो अबधी लभत्र लनिााण काया परुा हनु 
नसकेिा पवहिेको दस्तरुिा ५% थप दस्तरु लतरी बढीिा एक 
पटक अको दईु वषाका िालग म्याद थप गना सवकने छ । सो 
म्याद लभत्र पलन लनिााण काया पूरा नभएिा पनुः िरुु प्रकृया 
अपनाई अको नक्सा पास गरेर िात्र लनिााण काया गनुा पने छ । 

भ) स्वीकृत नक्सा अनसुार गाउँपालिकाको प्राववलधकबाट रेखाङ्कन 
गराएर िात्र लनिााण काया िरुु गनुा पने छ । 

ि) कम्पाण्डवाि लनिााण गदाा जलिन सतह भन्दा िालथ ७ वर्ट सम्ि 
िात्र िान सवकने छ ।  

य) सावाजलनक भवन लनिााण गदाा अपाङ्गहरुको सिेत पहुँच हनु ेगरी 
लनिााण गनुा पने छ । 

र) गाउँपालिकािे लनिााण गरेको ववकासका कुनै संरचनािा रे्रबदि 
वा थपघट हनु ेगरी लनिााण काया गना पाइने छैन । 

ि) नेपाि सरकारिे जारी गरेको घर नक्सा पास तथा यस सम्बन्धी 
ऐन, लनयि, ववलनयि लनदेशिका भवन आचार संवहता, लनणाय र 
लनदेिनहरुको अलनवाया रुपिा पािना गनुा गनुा पने छ ।  

व) भवन तथा संरचना लनिााण सम्बन्धिा अदाितको आदेि 
लनदेिनको अक्षरिः पािना गनुा गराउन ुपने छ । 

ि) साववक जग्गाधनीिे घर नक्सा पास गराई सके पलछ सो जग्गा 
र सो िा बनेको घर सिेत लिखत नािसारी गराई ददए पलछ 
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हािको जग्गा धनीिे आफ्नो नाििा आएको ३५ ददन लभत्र 

गाउँपालिकािा आई जग्गा तथा नक्सा नािसारी गनुा पने छ । 
अन्यथा जरीवाना िाग्न ेछ ।  

ष) सेट व्याक नछाडी घर बनाएको खण्डिा पानी अरुको जग्गािा 
खसाउन पाइने छैन । 

स) भ्याशन्टलिभर/बादािी आफ्नै जग्गािा िात्र राख्न पाइने छ ।  

ह) सेफ्टी ट्याङ्क आफ्न ैजग्गािा लनिााण गनुा पने र सँलधयारको जग्गा 
भन्दा एक लिटर छोडेर लनिााण गनुा पने छ । सेफ्टी ट्याङ्की 
नबनाई खिुा सावाजलनक स्थि वा खिुा ढििा िौचाियको 
लनकास लिसाउन पाइने छैन ।  

क्ष) तटबन्ध भएको खोिाको दायाँ-बायाँ घर बनाउँदा खोिाको 
वकनारा देशख २०/२० लिटर छोडेर िात्र घर बनाउन ु पनेछ 
।दायाँ बाँया घर बनाउँदा २५/२५ लिटर छोडेर िात्र बनाउन ु
पने छ । 

त्र) यो िापदण्ड िागू हनु ुभन्दा अगाड नै घडेरीको वकत्ताकाट 
भै ५ धरु भन्दा कि क्षेत्रर्ि कायि भईसकेको जग्गािा नया ँ
घर लनिााण गदाा नक्सा पासको आवेदन पना आएिा गाउँपालिकािे 
वविेष स्वीकृलत सवहत लनिााण गना अनिुलत ददन सक्न ेछ । 

ज्ञ) यस िापदण्ड अनसुार ५ धरु भन्दा घटीको क्षेत्रर्ििा 
वकत्ताबाट गना नपाइने भएतापलन सँलधयार जग्गा धनीहरुिे एक 
आपसिा न्यूनति प्िट साइज परुा गनाका लनलित्त ५ धरु भन्दा 
कि पलन वकत्ताकाट गना पाइने छ । तर यस्तो वकत्ताकाट गनाको 
लनशम्त गाउँपालिका संग स्वीकृलत लिन ुअलनवाया हनुे छ । 

८. भवनको वलगाकरण: 
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अ) प्रयोजनको आधारिा वलगाकरण 

क)  आवासीय भवन: बसोबास प्रयोजनका िालग लनिााण गररएको 
भवन ।  

ख) ब्यावसावयक भवन: ववलभन्न ब्यवसाय तथा वाशणज्य 
प्रयोजनको िालग लनिााण गररन ेभवन ।  

ग) लिशित भवन: आवासीय प्रयोजन सँगै ववलभन्न व्यवसाय तथा 
वाशणज्य प्रयोजनको िालग लनिााण गररने भवन । 

घ) औद्योलगक भवन: उद्योगधन्दा संचािनका िालग लनिााण गररने 
भवन ।  

ङ) संस्थागत भवन: सरकारी भवन: नपेाि सरकार िातहतका 
कायााियहरु संचािनका िालग लनिााण गररने भवन । 

च) संस्थागत भवन: गैर सरकारी भवन: नेपाि सरकारको 
स्वीकृलतिा संचािन हनुे ववलभन्न गैर सरकारी संस्थाहरुका 
कायाािय संचािनका िालग लनिााण गररने भवन ।  

आ) संरचनाको आधारिा वलगाकरण 

(क) आर. लस. लस. फे्रि स्ट्रक्चर भएको: भवनको जग, टाइववि, 

वपिर, ववि, लिन्टेि, छत, छाना आदद संरचनाहरु आर. लस. 
लस. प्रववलधवाट लनिााण गररएको भवन ।  

(ख) िोड ववयररङ स्ट्रक्चर र आर. लस. लस. छाना भएको भवन: 
भवनको जग िेस्नरी प्रयोग गरी वनाइएको वपिर नभएको, 
गाह्रोिे भवनको भारिाई वहन गने गरी वनाइएको र 
भवनको टाइववि, ववि, लिन्टेि, छत, छाना आदद संरचनाहरु 
आर. लस. लस. प्रववलधवाट लनिााण गररएको भवन ।  

(ग) िोड ववयररङ स्ट्रक्चर र आर. लस. लस. छाना भएको भवन: 
भवनको जग िेस्नरी प्रयोग गरी वनाइएको, वपिर नभएको, 
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गाह्रोिे भवनको भारिाई वहन गने गरी वनाइएको, काठ वा 
र्िािे ट्रसको प्रयोग गरी जस्तापाता को छाना िगाइएको 
र भवनको टाइववि, ववि, लिन्टेि, आदद संरचनाहरु आर. 
लस. लस. प्रववलधवाट लनिााण गररएको भवन ।  

(घ) िोड ववयरीङ स्ट्रक्चर र जस्ताको छाना भएको भवन: 
भवनको जग िेस्नरी प्रयोग गरी वनाइएको, वपिर नभएको, 
िाटो वा अन्य िसिािा गाह्रो िगाई गाह्रोिे भवनको 
भारिाई वहन गने गरी वनाइएको काठ वा र्िाि ेट्रसको 
प्रयोग गरी जस्तापाता को छाना िगाइएको भवन ।  

(ङ) स्टीि स्ट्रक्चर र जस्ताको छाना भएको भवन: भवनको जग 
िेस्नरी वा आर.लस.लस. प्रयोग गरी वनाइएको, वपिर, टाइववि, 

ववि, लिन्टेि, आदद संरचनाहरु शस्टि स्ट्रक्चर प्रयोग गरी 
लनिााण गररएको, शस्टि ट्रसको प्रयोगगरी जस्तापाता को 
छाना िगाइएको भवन ।  

(च) अन्य अस्थाइ भवन: खर, खडाइ, शझगटी आदद प्रयोगगरी 
जस्ता वा टायिको छाना िगाइएको अस्थाइ प्रकृलतका 
भवन ।  

पररच्छेद ३ 

नक्सापास सम्बन्धी काया प्रणािी 

९. नक्सापास आवेदन गदाा पेि गनुा पने कागजातहरुः नयाँ भवन लनिााण 
गनाका िालग नक्सा पास गना ददने लनवेदन र्ारािका साथ लनम्न 
लिशखत कागजातहरु अलनवाया रुपिा पेि गनुा पने छ ।  

क) भवन लनिााण गने जग्गाको जग्गा धनी दताा प्रिाण पूजााको 
प्रलतलिवप एक प्रलत 
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ख) सम्बशन्धत व्यशिको नागररकता प्रिाण पत्रको प्रलतलिवप एक प्रलत  

ग) लडजाइन एवं नक्सावािाको सही छाप भएको पास गररने घरको 
A2 साइज वा सो भन्दा ठूिो एिोलनया वप्रन्ट वा कम्प्यूटर वप्रन्ट 
नक्सा ६ प्रलत 

घ) घर नक्सा लडजाइनरको इजाजत पत्रको प्रलतलिपी एक प्रलत  

ङ) भवन लनिााण गने जग्गाको वक.नं. स्पष्ट देशखने नापी िाखाको 
प्रिाशणत नापी नक्सा र गाउँपालिकाको अलिनबाट लिएको 
जग्गाको एररयाको नाप नक्सा एकएक प्रलत 

च) भवन लनिााण गने जग्गा सम्ि पगु्न ेगाउँपालिकािे लनधाारण गरेको 
िापदण्ड अनसुारको सडक नापी नक्सािा अथवा गाउँ ववकास 
सलिलतको नक्सािा देशखएको अवस्थािा बाहेक गाउँपालिकािे 
लनधाारण गरेको िापदण्ड अनसुारको भवन लनिााण गने जग्गा सम्ि 
पगु्ने बाट भएको प्रिाण एक प्रलत ।  

छ) सावाजलनक, सािाशजक, सरकारी तथा गठुी संस्थान अन्तगातको 
जग्गा किाउने िोहीको भाग वहस्सा नछुवटएको वा रैकरिा 
पररणत नभएको जग्गािा भवन लनिााण गने भएिा सम्बशन्धत 
अलधकार प्राप्त व्यशि वा संस्थाको स्वीकृलत पत्र एक प्रलत  

ज) चाि ुआलथाक वषाको एकीकृत सम्पशत्तकर, तोवकएको सेवा िलु्क, 

दस्तरु आदद सिेत बझुाएको रलसदको प्रलतलिपी एक प्रलत । 

झ) लधतोिा रहेको जग्गािा भवन लनिााण गने भएिा सम्बशन्धत 
लनकायको स्वीकृलत पत्रको सक्कि एक प्रलत 

ञ) अकाा व्यशि वा संघ संस्थाको जग्गािा भवन लनिााण गने भएिा 
सम्बशन्धत जग्गा धनी वा लनकायिे सम्बशन्धत लनकायको स्वीकृलत 
पत्रको सक्कि एक प्रलत । 
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ट) वारेस राखी नक्सा पास गनुा पने भएिा वारेसनािा र वारेसको 
नागररकता प्रिाण पत्रको प्रलतलिपी एक एक प्रलत  

ठ) साववक भवन भत्काई पनुः लनिााण, थप भवन लनिााण तथा तिा 
थप गनाको लनशम्त लनम्न बिोशजिका कागजातहरु पेि गनुा पने 
छ । 

१) साववक घरको नक्सा पास भए सो को प्रलतलिपी 
२) नक्सा पास नगरेको तर नापी नक्सािा भवन लनिााण भएको 

देशखएको अवस्थािा नया ँनक्सा पास तथा लनिााण इजाजतको 
िालग आवश्यक कागजातहरुको अलतररि देहाय बिोशजि 
कागजात पेि गनुा पने छ । 

अ) साववक भवन भत्काई पनुः लनिााणको िालग साववक 
घरको सबै तिाको प्िान चारै लतरको इलिभेसन सबै 
भन्दा अग्िो भागबाट शखशचएको सेक्सन इलिभेसन र 
साइड प्िान्ट  

आ) थप भवन लनिााण तथा तिा थप गनाको िालग साववक 
घरको सबै तिाको प्िान चारै लतरको इलिभेसन सबै 
भन्दा अग्िो भागबाट शखशचएको सेक्सन इलिभेसन र 
साइड प्िान्ट । 

ड) छाना तथा िोहडा रे्ने काया गनाको लनशम्त रे्ना प्रस्ताव गररएको 
छाना तथा िोहडाको प्रस्ताववत प्िान वा िोहडाको साथै साववक 
छानाको प्िान वा िोहडा पेि गनुा पने छ ।  

ढ) ऐिानी लिन्ही पोत निाग्न ेघरवासको जग्गाको हकिा वर्ल्डबकु 
उतारको सक्कि एक प्रलत सो जग्गा अरु कसैका नाििा नापी 
नक्सा भएको भए सो को िेखत पाररत गरी लिएको प्रलतलिपी 
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एक प्रलत वा अन्य कुनै वकलसििे सो जग्गा भोग गरेको भए सो 
प्रिाणको प्रलतलिपी एक प्रलत पेि गनुा पने छ ।  

१०.  नक्सा पास सम्बन्धी प्रकृयाः (गाउँपालिकािे गने) 
क) भवन लनिााण गने जग्गाको एररयाको नाप नक्सा तोवकएको िलु्क 

गाउँपालिकािा बझुाई गाउँपालिकाको अलिनिे सम्बशन्धत 
जग्गाको स्थिगत अध्ययन गरेपलछ लनजबाट लिन ुपने छ । 

ख) रीतपूवाक पेि हनु आएको घर नक्सा पास लनवेदन र कागजात 
उपर छानववन गरी गाउँपालिकािे सम्बशन्धत वडा कायाािय 
िार्ा त सात ददन लभत्र संलधयारको नाििा १५ ददने हक दावी 
सम्बन्धी सूचना प्रकािन गने छ । 

ग) हकदाबी सम्बन्धी सूचना १५ ददन पलछ पररपक्क हनु ेभएकािे 
साक्षी सजािीनको िालग सम्बशन्धत  व्यशििे सम्पका  गनुा पने छ 
। 

घ) १५ ददने सूचनाको टाँस िचुलु्काको लिलत गशुिसकेको ३ ददन 
लभत्र सम्बशन्धत वडा कायााियिे घर नक्सा पास सजालिन गने छ 
। 

ङ) घर नक्सा सजालिन भएको लिलतिे १५ ददन लभत्र सम्बशन्धत 
प्राववलधक किाचारीिे गाउँपालिकाको सिक्ष प्रलतवेदन पेि गने छ 
। 

च) प्राववलधकबाट प्राप्त प्रलतवेदनका आधारिा गाउँ प्रिखुिे सात ददन 
लभत्र प्रथि चरणको घर लनिााण अनिुलत प्रदान गने छ । 

छ) प्रथि चरणको घर लनिााण काया सम्पन्न भएको प्राववलधक प्रलतवेदन 
गाउँपालिकािा प्राप्त भएको सात ददन लभत्र लनवेदकिाई घर नक्सा 
पास प्रिाण प्रदान गररने छ । 



स्थानीय राजपत्र       खण्डः ३,       संखयाः १७       लिलतः २०७६/१२/२३ 

 

 

25 
देवघाट गाउँपालिकाको भवन लनिााण तथा जग्गा ववकास सम्बन्धी 
िापदण्ड, २०७६ 

ज) घर नक्सा पास प्रिाण पत्र प्राप्त भएपलछ लनवेदकिे घर लनिााण 
काया गनुा पने छ । 

झ) घर लनिााण काया सम्पन्न भएपलछ लनवेदकिे लनिााण सम्पन्न प्रिाण 
पत्र िाग गनुा पने छ । यसरी लनिााण सम्पन्न प्रिाण पत्र िाग 
भएपलछ सम्बशन्धत प्राववलधकबाट तीन ददन लभत्र प्रलतवेदन प्राप्त 
गरी गाउँ प्रिखुिे सात ददन लभत्र घर लनिााण प्रिाण पत्र ददन े
छन ्। 

 

पररच्छेद ४ 

११. जग्गा ववकास कायाक्रि र जग्गा प्िवटङ सम्बशन्ध व्यवस्थाः 
क) गाउँपालिका आरै्िे वा कुन ैसरकारी गैरसरकारी कायाािय संघ 

सस्थाहरुसंगको सिन्वय र साझेदारीिा जग्गा ववकास कायाक्रि 
िागू गना सक्ने छ । 

ख) गाउँपालिका वा कुन ैव्यशि वा संघ संस्थािे गाउँपालिका क्षेत्रिा 
जग्गा ववकास कायाक्रि वा नया ँबाटो खोिी जग्गा प्िटीङ गना 
चाहेिा सम्पूणा जग्गाधनीहरुिे िखुय सडक कम्तीिा १८ वर्ट 
र सहायक सडक कम्तीिा १६ वर्ट चौडा सडक भएको जग्गा 
ववकास गना िञ्जुर भई िञ्जुरीनािा सवहत गाउँपालिकािा आवेदन 
गरी प्िवटङ गना चाहेको जग्गाको नक्सा सवहत पूवा स्वीकृलत 
लिन ु पने छ । प्िवटङ गदाा िखुय रुपिे देहाय बिोशजि र 
गाउँपालिकाको िागा लनदेिन र तोवकएको िापदण्ड लभत्र रही 
प्िवटङ गनुा पने छ । 

अ) प्िटहरुिा आवातजावत गने बाटो नीलत वा सावाजलनक 
बाटोसंग जोलडएको हनुपुने छ ।  
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आ) परम्परादेशख सावाजलनक रुपिा चल्दै आएको बाटोिाई 
कायिै राशखन ुपदाछ ।  

इ) िखुय सडक कशम्तिा १८ वर्ट र सहायक सडक कम्तीिा 
१६ वर्ट भन्दा कि चौडाई भएको बाटोिा ग्राभेि, कािो 
पते्र, ववद्यतु, खानेपानी, टोिीर्ोन, तथा अन्य पूवााधार व्यवस्था 
गना गाउँपालिकािे न्यून प्राथलिकता ददन ेछ ।  

ई) जग्गा प्िवटङ गरी लबक्री गररने क्षेत्रिा िालथ उल्िेशखत 
सडक, ढि, खानेपानी, ववद्यतु जस्ता आधारभतू कुराहरुको 
व्यवस्था प्िवटङ गने व्यशि वा संघ संस्थािे नै गनुा पने छ 
। 

उ) प्िवटङ गरी लबक्री ववतरण गररने घर घडेरी बीचिा ५ देशख 
१० कठ्ठा सम्िको जग्गाको िालग घटीिा १० धरु, १० 
कठ्ठा भन्दा बढी २ ववगाहा सम्िको िालग घटीिा १५ धरु, 

सो भन्दा िालथ २ ववगाहा देशख ५ ववगाहा  सम्िका िालग 
घटीिा २ कठ्ठा र सो भन्दा बढी जग्गा प्िवटङ गरी लबक्री 
गदाा ३ कठ्ठा जग्गा सावाजलनक स्थिको लनशम्त 
प्िवटङदातािे अलनवाया रुपिा छुट्याउन ुपदाछ ।  

ऊ) गाउँपालिकाको स्वीकृलत नलिईकन प्िवटङ गरी लबक्री 
ववतरण गरेिा वा िखुय सडक कम्तीिा १८ वर्ट र सहायक 
सडक कशम्तिा १६ वर्ट भन्दा कि चौडा सडक खोिी 
जग्गा प्िालनङ गरेिा गाउँपालिका घर नक्सा पास गररददन 
र ववकास लनिााणिा सहयोग गना बाध्य हनु ेछैन । 

१२. भ-ुउपयोग योजना कायाान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था: 
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क) स्थानीय लनकायहरुिे स्थानीय स्वायत्त िासन ऐनिे तोकेको 
प्रवक्रया परुा गरी गाउँ क्षेत्रिा पूणा वा आंशिक रुपिा जोशखि 
संवेदनिीि भ-ूउपयोग नक्सा -Risk Sensitive Land Use Map_ 

कायाान्वयनिा ल्याउने । 

ख) स्थानीय लनकायको पररषदिे राविय वन नीलत, २०७१ िे 
आत्िसात गरेका ”१ घर १ गाउँ, एक गाउँ-एक वन, एक गाउँ-
अनेक उद्यान” को अवधारणा िाई िध्यनजर गदै  राविय भ-ू
उपयोग नीलत, २०६९ का आधारिा भलूििाई ववभाजन गने गरी 
भ-ूउपयोग नक्सा तयार गरी तोवकएको क्षेत्रिा तोवकएको 
प्रयोजनको िागी िात्र भवन लनिााण अनिुलत प्रदान गने । 

ग) शजल्िा दैवी प्रकोप उद्धार सलिलतिे वविेषज्ञहरुको संिग्नतािा 
जोशखिपूणा क्षेत्रको पवहचान गरी भवन लनिााण गना प्रलतवन्ध 
िगाउन लसर्ाररि गरेिा स्थानीय लनकायिे त्यस्तो क्षेत्रिा भवन 
लनिााण स्वीकृत ददनेछैन । 

घ) सावाजलनक, ऐिानी, पलता, नदद, नािा, राजकुिो, बाटो, चौतारो, चोक 
र बनक्षेत्र आदद तथा अन्य परम्परागत खिुा क्षेत्र एवि ्सरकारी 
जलिनको साववकको क्षेत्रर्ि र सडकको साववकको चौडाई घट्न े
गरी लनजी जग्गाहरुको हाि साववक गररने छैन ।  

ङ) जग्गा एवकरण पद्धलतद्धारा वा ठूिा वकत्तािाई (एक वा धेरै) 
वकत्ताकाट गरी जग्गाको कारोवार, सािूवहक आवास वा 
सावाजलनक भवन लनिााण जस्ता भौलतक योजना कायाान्वयन 
गनुापदाा गाउँ ववकास सलिलत भएकोिा सलिलतको लसर्ाररििा 
अन्यथा प्राववलधक सलिलतको लसर्ाररििा स्थानीय लनकायिे 
योजना कायाान्वयनको स्वीकृलत -Planning permit_ ददनेछ । 
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च) प्िवटंग गरेको क्षेत्रिा टेलिर्ोनको खम्बा, ववजिुीको खम्बा, ढि 
तथा बाटो वपच गने शजम्िेबारी प्िवटंगकताा कै हनुे गरी प्िवटंगको 
स्वीकृत गनुापने छ । 

छ) िापदण्ड ववपररत प्िवटंग गरेिा उि प्िवटंग क्षेत्रिा सावाजलनक 
उपयोलगताहरु जस्तै धारा, ववजिुीहरु जडान गने छैनन ्। 

ज) Planning Permit को िालग िानपाको पररषद्को लनणाय अनसुार 
िािापोतको िूल्याङ्ककनको ०.५% दस्तरु तोवकएको  

पररच्छेद ५ 

ववववध 

१३. अटेरी व्यशिको सूशचिा नाि दतााः 
क) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र नक्सापास नगराईा वा लनिााण स्वीकृलत 

नलिई घर, टहरा वा अन्य संरचना लनिााण काया गने  नक्सा पास 
गराएर पलन सो अनसुारको संरचना लनिााण नगने वा यस 
लनदेशिकाको अवहेिना वा उल्िङ्घन गने व्यशि/संस्थािाई सो 
नगनाका िालग गाउँपालिकािे ३ पटक सम्ि लिशखत सूचना गने 
छ । सो सूचना प्राप्त गररसकेपलछ पलन सम्पका  नगने वा आदेि 
लनदेिनको कािो सूशचिा दताा गने छ । त्यस्ता अटेरी 
व्यशि/संस्थािे आदेि लनदेिनको पणूा पािना वा तोवकएको काया 
नगरे नगराए सम्िका िालग वडा सलिलत तथा गाउँपालिकाबाट 
कुनै वकलसिको लसर्ाररस वा सेवा सवुवधा प्रदान नगरी त्यस्तो 
संरचनाको नक्सा पास सिेत गररने छैन ।  
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ख) िालथ बुँदा ७(क) बिोशजि लनिााण भएको घर टहरा आदद 
संरचनािा कुनै वकलसिको व्यापार, व्यवसाय, किकारखाना 
संचािनको िालग अनिुलत सिेत ददइने छैन । 

१४. लनिााण काया सम्पन्न प्रिाण पत्रः 
क) स्थालनय स्वायत्त िासन ऐन २०५५ तथा स्थालनय स्वायत्त िासन 

लनयिाविी २०५६ अन्तगातको लनदेशिका बिोशजि नक्सा 
इजाजत पत्र पाउँ भनी दरखास्त ददएिा सम्बशन्धत वडा 
अध्यक्षको सजालिन सवहतको लसर्ाररस पत्र र योजना तथा 
प्राववलधक िाखाको प्रलतवेदनका आधारिा नक्सा बिोशजि लनिााण 
सम्पन्न भएको देशखएिा गाउँपालिका प्रिखुद्वारा लनिााण सम्पन्न 
प्रािाण पत्र ददन सवकने छ । तर नक्सा बिोशजिको लनिााण 
काया नभई आफ्नो दतााको जग्गािा लसलित भई नक्सा ववपररत 
लनिााण काया सम्पन्न भएको प्रिाण पत्र ददन सवकने छ ।  

ख) लनिााण सम्पन्न प्रिाण पत्र लिन ु भन्दा पवहिा आफ्नो घर 
कम्पाउण्ड लभत्र रुख जालतको दईु थान ववरुवा बकृ्षारोपण गरेको 
व्यहोरा प्राववलधक प्रलतवेदनिा देशखएको हनु ुपदाछ ।  

ग) लनिााण सम्पन्न भईसके पलछ ऐन लनयिानसुारको सियवलध लभत्र 
लनजिे धरौटी राखेको भए धरौटी रकि वर्ताा िलग सक्न ुपने 
छ । अन्यथा गाउँपालिकािे सदरस्याहा गरी गाउँपालिकाको 
कोषिा दाशखिा गने छ ।  

१५.  परुस्कार र दण्ड सजायः 
क) गाउँपालिकािे तोवकएको लनयि र प्रवक्रया नपयुााई जथाभावी घर 

वा संरचना लनिााण गने व्यशि वा संस्थाको बारेिा कसैिे 
गाउँपालिकािा जानकारी गराएिा त्यस्ता व्यशि वा संस्थाबाट 
गाउँपालिकािे नै लनयिानसुार असिु उपर गरेको दण्ड जररवाना 
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रकिको गाउँपालिकािे न ैतोवकददएको प्रलतित रकि जानकारी 
गराउने व्यशि वा संस्थािाई परुस्कार स्वरुप प्रदान गने छ । 

ख) यस लनदेशिकािा उल्िेख भएका कुराहरुिा सोही बिोशजि र 
अन्य कुराहरुको हकिा स्थालनय स्वायत्त िासन ऐन २०५५ 
तथा स्थालनय स्वात्त िासन लनयिाविी २०५६ बिोशजि भए 
नभएको लनरीक्षण गनाका िालग गाउँपालिकाका पदालधकारी, 
किाचारीहरु आएिा सम्बशन्धत व्यशििे आवश्यक सहयोग गनुा 
पनेछ । 

ग) स्थालनय स्वायत्त िासन ऐन २०५५ तथा स्थालनय स्वायत्त िासन 
लनयिाविी २०५६ बिोशजि तोवकएका काि कुराहरुको 
उल्िङघन गने व्यशििाई सोही ऐन लनिाविीिा तोवकए 
बिोशजिको दण्ड जररवना हनुे छ । यस लनदेशिकािा उल्िेख 
भएका कुराहरुको लनयि उल्िङघन गने व्यशििाई सम्बशन्धत 
िाखाको किाचारी  वा गाउँ प्रहरी इकाईको प्रलतवेदन र 
सम्बशन्धत वडा अध्यक्षको लसर्ाररसको आधारिा पटकै वपच्छे रु 
५०० देशख १००० सम्ि जररवाना हनुे  छ । 

घ) िालथ (ख) उल्िेख भएबिोशजि भएको जररवनाको रकि घर 
नक्सा र राजस्व उपिाखािा िगत खडा गनुाका साथै अटेरी 
व्यशिको सूचीिा नाि दताा गररने छ । 

ङ) कायि भएको जररवानाको रकि गाउँपालिकािा दाशखिा नगरे 
सम्ि र अटेरी गने व्यशििे तोवकएको काया नगरे सम्िका िालग 
वडा सलिलत तथा गाउँपालिकाबाट उपिव्ध गराईने सेवा 
सवुवधाहरु राक्का राशखने छ । 

च) गाउँपालिकािे तोकेको लनयि र प्रकृयािाई वेवास्ता गरी भवन 
वा संरचना लनिााण गने व्यशि वा संस्थािे सािन्य प्रकृलतको कलि 
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किजोरी वा गल्ती गरेको सजालिनबाट वा लनरीक्षणबाट देशखन 
आएिा गाउँप्रिखुिे तोके बिोशजिको जररवाना गरी सावाजलनक 
स्थान अलतक्रिण गरी वा नक्सािा पेि भएको भन्दा र्रक भवन 
वा संरचना बनाएको बाहेकिाई िात्र लनिााण सम्पन्न प्रिाण पत्र 
उपिव्ध गराउने छ ।  

१६. संरचनाको नक्सा बनाउनेः भवन, पखााि, आददको संरचना बनाउन 
चाहने व्यशि वा संस्थािे गाउँपालिकािा सूशचकृत भई इजाजत 
लिएको व्यशि वा कन्सल्टेन्टहरुबाट गाउँपालिकािे तोके 
अनसुारको िापदण्ड बिोशजिको भवन वा संरचनाको नक्सा बनाई 
पेि गनुा पने छ । नक्सा बनाउन चाहने योग्यता पगेुका व्यिी वा 
कन्सल्टेन्टिे गाउँपालिकािा सूशचकृत भई स्वीकृलत लिएर िात्र 
नक्सा बनाउन ुपनेछ ।  

१७. प्रिाण पत्र लिन अलनवाया गना सक्नेः यस गाउँपालिकाका क्षेत्रलभत्र 
घर बनाउन े लिस्त्री वा लनजहरुको संस्थाहरुसंग यस साझेदारीिा 
भकुम्पीय जोशखिबाट बच्न सक्न े गरी भवन लनिााण सम्बन्धी 
तालििहरु प्रदान गरी प्रिाण पत्र लिएर िात्र लनिााण काया गना 
गाउँपालिकािे अलनवाया गना सक्ने छ ।  

१८. बचाउः 
अ) यस लनदेशिकािा देशखए जलतको हकिा यसै बिोशजि िागू हनु े

छ । 

आ) स्थालनय स्वायत्त िासन ऐन २०५५ तथा स्थालनय स्वायत्त िासन 
लनयिाविी २०५६ िा उल्िेख भए जलत जलत सोही बिोशजि 
िागू हनुे छ । 

इ) िालथ (क), (ख) र (ग) िा  उल्िेख भए बिोशजि बाहेक 
अन्यको हकिा प्रचलित ऐन कानून बिोशजि हनु ेछ । 
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अ) अलत वववाददत स्थिहरुको सिाधान स्थानीय बालसन्दा तथा 
गाउँपालिका गाउँपालिकाको सिन्वयिा लनणाय गररनेछ । 

आ) नेपाि सरकार वा सम्वन्धीत लनकायवाट भएका र हनुे लनयि 
लनदेिनहरु पलन यसैको अंगका रुपिा सिावेि हनुेछन ्। 

इ) सिय र आवश्यकता अनसुार यसको अलधकार रे्रवदि हनु सक्नेछ ।
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अनसूुची १ 

भवन लनिााण सम्बन्धी िापदण्डः 

१. आवालसय क्षते्रः 

क्र.सं. भवनको प्रकार घडेरी 
के्षत्रर्ि 

अलधकति 
घर बनाउन 

पाउने 
के्षत्रर्ि 

साँध देशख भवन सम्िको दूरी न्यूनति सेट ब्याक 

झ्याि 
राख्न परेिा 
दाँया बाँया 

अगाडी पछालड 

न्यूनति 
तिाको 
उचाई 

भवनको 
उचाई 

१. आवालसय भवन ५ 
धरुसम्ि  

८० प्र. १.५ लि. १.५ लि. १.५ लि. २.७५ 
लि. 

३ तिा 

२-१० 
धरु सम्ि 

७० प्र. १.५ लि. १.५ लि. १.५ लि.  २.७५ 
लि. 

४ तिा 

१० धरु 
भन्दा 
बढी  

६० प्र. १.५ लि.= १.५ लि. १.५ लि. २.७५ 
लि. 

४ तिा 

२. िैशक्षक भवन  ५० प्र. ३ लि.  ५ लि.  ५ लि.  ३.२५ 
लि.  

३ तिा 

३.  संस्थागत भवन  ६० प्र. २ लि.  ५ लि.  ५ लि.  ३ लि.  ४ तिा 
४. व्यापाररक भवन 

पावका ङ्ग के्षत्र 
बाहेक 

 ८० प्र. १.५ लि. १.५ लि. १.५ लि.= ३ लि.  ४ तिा 

५. सभागहृ  ४० प्र.| ६ लि. ८ लि. ५ लि.  ३ लि.  ४ तिा 
६. तारे होटि  ४० प्र.| ६ लिटर ८ लि.= ५ लि.  ३.२५ 

लि.  
४ तिा 

७. होटि िज  ६० प्र. २ लि.  ५ लि.  ५ लि.  ३ लि.  ४ तिा 
२.  आवालसय तथा व्यापाररक क्षते्रः 
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क्र.सं. भवनको प्रकार घडेरी 
के्षत्रर्ि 

अलधकति 
घर बनाउन 

पाउने 
के्षत्रर्ि 

साँध देशख भवन सम्िको दूरी न्यूनति सेट ब्याक 

झ्याि राख्न 
परेिा दाँया 

बाँया 
अगाडी पछालड 

न्यूनति 
तिाको 
उचाई 

भवनको 
उचाई 

१. आवालसय भवन ५ धरुसम्ि  ८० प्र. १.५ लि. १.५ 
लि. 

१.५ 
लि. 

२.७५ 
लि. 

 ३ तिा 

२-१० धरु 
सम्ि 

७० प्र. १.५ लि. १.५ 
लि. 

१.५ 
लि.= 

२.७५ 
लि. 

४ तिा 

१० धरु भन्दा 
बढी  

६० प्र. १.५ लि. १.५ 
लि. 

१.५ 
लि. 

२.७५ 
लि. 

४ तिा 

२. िैशक्षक भवन  ५० प्र. ३ लि.  ५ लि.  ५ लि.  ३.२५ 
लि.  

३ तिा 

३.  संस्थागत भवन  ६० प्र. २ लि.  ५ लि.  ५ लि.  ३ लि.   ४ तिा 
४. व्यापाररक भवन 

पावका ङ्ग के्षत्र 
बाहेक 

 ८० प्र. १.५ लि. १.५ 
लि.= 

१.५ 
लि. 

३ लि.  ४ तिा 

५. सभागहृ  ४० प्र.| ६ लि. ८ लि. ५ लि.  ३ लि.  ४ तिा 
६. तारे होटि  ४० प्र. ६ लि. ८ लि. ५ लि.  ३ लि.  ४ तिा 
७. होटि िज  ६० प्र. २ लि.  ५ लि.  ५ लि.  ३ लि.  ४ तिा 

 

३. संस्थागत क्षते्रः 

क्र.सं. भवनको 
प्रकार 

घडेरी 
के्षत्रर्ि 

अलधकति 
घर 

बनाउन 
पाउने 
के्षत्रर्ि 

साँध देशख भवन सम्िको दूरी न्यूनति सेट ब्याक 

झ्याि राख्न 
परेिा दाँया 

बाँया 
अगाडी पछालड 

न्यूनति 
तिाको 
उचाई 

भवनको 
उचाई 
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१. आवालसय 
भवन 

५ धरुसम्ि  ८० प्र. १.५ लि.= १.५ लि.= १.५ 
लि.= 

२.७५ 
लि. 

 ३ तिा 

२-१० धरु 
सम्ि 

७० प्र.| १.५ लि. १.५ लि. १.५ लि. २.७५ 
लि. 

४ तिा 

१० धरु 
भन्दा बढी  

६० प्र. १.५ लि. १.५ लि. १.५ लि. २.७५ 
लि. 

४ तिा 

२. िैशक्षक भवन  ५० प्र. ३ लि.  ५ लि.  ५ लि.  ३.२५ 
लि.  

३ तिा 

३.  संस्थागत 
भवन 

 ६० प्र. २ लि.  ५ लि.  ५ लि.  ३ लि.  ४ तिा 

४. व्यापाररक 
भवन पावका ङ्ग 
के्षत्र बाहेक 

 ८० प्र. १.५ लि.= १.५ लि.= १.५ 
लि.== 

३ लि.   ४ तिा 

५. सभागहृ  ४० प्र.| ६ लि. ८ लि. ५ लि.  ३ लि.  ४ तिा 
६. तारे होटि  ४० प्र.| ६ लि. ८ लि. ५ लि.  ३ लि.  ४ तिा 
७. होटि िज  ६० प्र. २ लि.  ५ लि.  ५ लि.  ३ लि.  ४ तिा 

४.  कृवष क्षते्रः 

क्र.सं. भवनको 
प्रकार 

घडेरी 
के्षत्रर्ि 

अलधकति घर 
बनाउन पाउने 

के्षत्रर्ि 

साँध देशख भवन सम्िको दूरी न्यूनति सेट ब्याक 

झ्याि राख्न 
परेिा दाँया 

बाँया 
अगाडी पछालड 

न्यूनति 
तिाको 
उचाई 

भवनको 
उचाई 

१. आवालसय 
भवन 

५ धरुसम्ि  ८० प्र. १.५ लि.= १.५ लि. १.५ 
लि.= 

२.७५ 
लि. 

 ३ तिा 

२-१० धरु 
सम्ि 

७० प्र.| १.५ लि. १.५ लि. १.५ 
लि. 

२.७५ 
लि. 

४ तिा 
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देवघाट गाउँपालिकाको भवन लनिााण तथा जग्गा ववकास सम्बन्धी 
िापदण्ड, २०७६ 

१० धरु 
भन्दा बढी  

६० प्र. १.५ लि.= १.५ लि. १.५ 
लि. 

२.७५ 
लि. 

४ तिा 

२. िैशक्षक 
भवन 

 ५० प्र. ३ लि.  ५ लि.  ५ लि.  ३.२५ 
लि.  

३ तिा 

३.  संस्थागत 
भवन 

 ६० प्र. २ लि.  ५ लि.  ५ लि.  ३ लि.  ४ तिा 

४. व्यापाररक 
भवन पावका ङ्ग 
के्षत्र बाहेक 

 ८० प्र. १.५ लि. १.५ लि. १.५ 
लि. 

३ लि.   ४ तिा 

५. सभागहृ, 
लसनेिा हि, 
लभलडयो हि 

 ४० प्र.| ६ लि. ८ लि. ५ लि.  ३ लि.  ४ तिा 

६. तारे होटि  ५० प्र. ६ लि. ५ लि.  ५ लि.  ३ लि.  ४ तिा 
७. होटि िज  ४० प्र.| २ लि.  ८ लि.= ५ लि.  ३ लि.  ४ तिा 

५. औद्योलगक क्षते्र 

क्र.सं. भवनको प्रकार घडेरी 
के्षत्रर्ि 

अलधकति 
घर 

बनाउन 
पाउने 
के्षत्रर्ि 

साँध देशख भवन सम्िको दूरी न्यूनति सेट ब्याक 

झ्याि राख्न 
परेिा दाँया 

बाँया 
अगाडी पछालड 

न्यूनति 
तिाको 
उचाई 

भवनको 
उचाई 

१. िैशक्षक भवन 

संस्थागत भवन 

५ धरुसम्ि  ८० प्र. १.५ लि.= १.५ 
लि. 

१.५ 
लि. 

२.७५ लि.  ३ तिा 

२-१० धरु 
सम्ि 

७० प्र.| १.५ लि. १.५ 
लि. 

१.५ 
लि. 

२.७५ लि. ४ तिा 

१० धरु 
भन्दा बढी  

६० प्र. १.५ लि. १.५ 
लि. 

१.५ 
लि.= 

२.७५ लि. ४ तिा 
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37 
देवघाट गाउँपालिकाको भवन लनिााण तथा जग्गा ववकास सम्बन्धी 
िापदण्ड, २०७६ 

२. िैशक्षक भवन  ५० प्र. ३ लि.  ५ लि.  ५ लि.  ३.२५ लि.  ३ तिा 
३.  संस्थागत भवन  ६० प्र. २ लि.  ५ लि.  ५ लि.  ३ लि.  ४ तिा 
४. व्यापाररक भवन 

पावका ङ्ग के्षत्र बाहेक 

 ८० प्र. १.५ लि. १.५ 
लि. 

१.५ 
लि. 

३ लि.   ४ तिा 

५. सभागहृ, लसनेिा 
हि, लभलडयो हि 

 ४० प्र.| ६ लि. ८ लि. ५ लि.  ३ लि.  ४ तिा 

६. औद्योलगक भवन  ५० प्र. ५ लि.  ८ लि. ५ लि.  ३ लि.  ४ तिा 
 

 

 

 आज्ञािे 
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