
  



गल्कोट नगरपालिकाको वस्ती लवकास, सहरी योजना तथा भवन लनर्ााण सम्बन्धी आधारभुत लनर्ााण 

र्ापदण्ड, २०७४ 

 

 

 

१. प्रारलम्भक  

गलकोट नगरपाललकामा भैरहकेो दु्रत्ततर सहरीकरण तथा वस्ती लवकासले गर्ाा भलवश्यमा सहरको स्वरुप 

अस्तव्यत तथा जोलिमयुक्त हुनबाट बचाउन गलकोट नगरपाललकाले सहरीकरण, बस्ती लवकास तथा जग्गा 

लवकास प्रकृयालाइ लनलर्ाष्ट तथा लनयमन् गरी स्वच्छ, स्वच्थ,लर्गो तथा बस्न उपयुक्त शहरी वातावरण लनमााण 

गना वैज्ञालनक आधारमा तयार गररएका भवन लनमााण मापर्ण्डको आवश्यकता मध्यनजर राख्र् ै गलकोट 

नगरपाललकालाई व्यवलस्थत बनाउनको लालग योजनाबद्ध तररकाबाट संशोधन गरी भलवश्यमा सहरको राम्रो र 

स्वस्थ स्वरुपको समेत पररकल्पना गरी यस पररकल्पनालाई लागु गनाकालालग कानुनी आधारको रुपमा 

लवकास गनुा जरुरी भएको छ ।  

 

२०७२ बैशाि १२ गते गएको लवनासकारी भुकम्पबाट नेपालमा जनधनको अतुलनीय एवं अपुरणीय क्षेलत 

भएको छ । आवस ,शैलक्षक ,स्वास््य, व्यापाररक प्रलतष्ठान तथा कायाालय भवनहरु ,बस्तीहरु, िानेपानी, 

बाटो जस्ता भौलतक संरचनाहरु तथा अन्य सामालजक ,आलथाक संरचनाहरु तहसनहस भएका छन् । यस 

पषृ्ठभूलमलााई ध्यानमा रािी नेपाल सरकारल े रालरिय भवन संलहता,२०६० तथा भवन सम्वन्धी पररमालजात 

मापर्ण्डलाई नगरपाललकाहरुमा कायाान्वयन गरी सुरलक्षत एवं भुकम्प प्रलतरोधात्मक आवास,व्यवलस्थत 

बासोबास प्रवधानको लनलम्त जारी गरेको वस्ती लवकास सहरीयोजना तथा भवन लनमााण सम्वन्धी मापर्ण्ड 

२०७२ (पलहलो संशोधन २०७३ ) लाई पररमालजात गरी गलकोट नगरपाललकाको बस्ती लवकास, सहरी 

योजना तथ भवन लनमााण सम्बन्धी आधारभूत लनमााण मापर्ण्ड,२०७४ ल्याइएको छ ।  

 

यस मापर्ण्डको मूख्य उद्दशे्य गलकोट नगरपाललकालाई स्वच्छ,हराभरा,स्वच्थ तथा र्ीगो सहरी वातावरणको 

साथै योजनावद्ध पूवााधार लवकासको लालग भवन ऐन तथा लनयमावली अनुरुप व्यवहारमै काया गना गराउनको 

लालग सहज मागा प्रर्ान गने छ । साथै भवन लनमााण गना चालहने नगरवासी वा लनमााणकतााले कुन कस्तो सहरी 

जग्गामा  कस्ता भवनहरु लनमााण गना सक्छन भन्ने बारे लनर्ेलशत गर्ाछ ।    

२. उदे्दश्य 

१. भुकम्प तथा अन्य प्रकृलतक प्रकोपबाट हुने के्षलतलाई न्यूलनकरण गना प्रलतरोधात्मक लनमााण काया गने 

गराउने   

२. व्यवलस्थत सहर बनाउने आधार तयार गने ।  

३. सुन्र्र र स्वच्छ सहरको लक्ष्य हालसल गना सहरी वातावरणको संरक्ष र संवद््रधन गने ।  

४. व्यवलस्थत सहरीकरण बनाउने तथा जनताको जीवनस्तर उकास्ने । आधारहरुः-   



 भवनहरुको घनन्त्व लनयन्रणबाट िुल्ला ठाउँ र हररयाली बन्ने छ ।  

 बाटोको चौडाई सम्बन्धी लनयलमतताबाट भवनहरु सुगम हुनेछन् ।  

 लनमााण स्वीकृलतका लनलम्त जनस्वास््य तथा जनस्वास््य समम्वन्धी र अन्य 

आवश्यक लनयमहरु हुर्ा स्वस्थ नगरको अवधारणमा टेवा पुग्ने छ  ।  

 आगालालग, भुकम्प जस्ता आकास्मीक तथा प्रकृलतक र्ुघातनाबाट सुरलक्षत हुन 

टेवा पुग्ने छ ।  

५. संरलक्षत के्षरहरुको लवकास गने । के्षरहरुः- 

 नगरको ऐलतहालसक स्वरुप र परम्परागत शैललको छलव लर्ने क्षेर 

 पुरातालत्वक के्षर  

 वन क्षेर  

 नर्ी क्षेर,िुल्ला ठाउ र हररयाली के्षर 

 स्वास््य क्षेर  

 पयाटलकय क्षेर 

३. पररभाषााः 

३.१ भवन (Building): “भवन” भन्नाले आवासीय,औद्योलगक, व्यापाररक , कायाालय, 

सभागहृ,अस्पताल,शीत भण्डार,गोर्ाम घर वा अन्य कुनै प्रयोगको लालग वनेको कुनै भौलतक संरचनालाई 

भवन भलननेछ । भवन ऐन २०५५ अनुसार भवनलाई लनम्न अनुसार ४ वगामा  बलगाकरण गररएको छ । 

(क) “क” वगा : इण्टरनेशनल स्टेट अफ आटामा (International State of Art) आधाररत हुने 

गरी बनाइने अत्याधुलनक भवनहरु ।  

(ि) “ि” वगा : प्लीन्थ एररया (Plinth Area) एक हजार वगाफीट भन्र्ा बढी, भुई तला सलहत 

तीन तलाभन्र्ा बढी स्िक्चरल स्पान (Structural Span) चार र्शमलव पाँच (४.५) मीटरभन्र्ा 

बढी भएका भवनहरु   ।  

(ग) “ग” वगा : प्लीन्थ एररया (Plinth Area) एक हजार वगाफीटसम्म, भुई तला सलहत तीन 

तलासम्म वा स्िक्चरल स्पान (Structural Span) चार र्शमलव पाँच (४.५) मीटरसम्म भएका 

भवनहरु  । 

(घ) “घ” वगा : िण्ड (क),(ि) र (ग) मा लेलिएका बाहकेका काँचो वा पाको ईटा,ढुंगा, माटो, 

बाँस,िर आलर् प्रयोग गरी र्ुई तलासम्म बनाइने साना घर तथा छाप्राहरु ।  

३.२ भवन सलंहता ( Building Code ) : “भवन संलहता” भन्नाले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत रालरिय 

भवन संलहतालाई मालननेछ ।  



३.३ वाल्कोनी (Balcony) : कनै पलन भवनमा भएको छेकवार (Handrail वा Balustraok) सलहतको 

भवनको गारो भन्र्ा वालहर लनकाललएको आवत जावत गनाको लनलमत्त प्रयोग भागलाई वाल्कोनी भलननेछ । 

३.४ भूलर्गत ताि वा कोठा ( Basement) : कुनै पलन भवनको सबै वा आंलशक रुपमा जमीन मुलन 

रहकेो सबैभन्र्ा तल्लो भागलाई भूलमगत तल्ला वा कोठा मालननेछ ।   

३.५ लनर्ााण रेखा (Construction Line) : कुनै पलन लनमााणको लनलमत्त भलवरयमा लवस्तार गना सलकने 

बाटो घाटो वा भइरहकेो बाटोलाई लवस्तार गने क्रममा तोलकलर्एको लनलित रेिालाई लनमााण गना पाउने लनमााण 

रेिा मालनने छ ।  

३.६ लनर्ााण (Construction) : कुनै पलन लनमााणको कुनै पलन भाग जुनसुकै उद्दशे्यले र जुनसुकै 

सामाग्रीले बनाइएको भएता पलन मालनसको आवासको लनलमत्त भवन सम्बन्धी अन्य सुलवधाहरुका साथै 

बालहर लनकाललएको भाग र कुनै लचन्ह वा बालहर लनकाललएको कुनै लनमााण वा भागलाई छोप्न वा छोप्ने 

उद्दशे्यले गररएको लनमााण वा गोरेटोको कुनै भागलाई लनमााण मालनने छ ।  

३.७ चोक (Court Yard) : जलमनको सतह वा त्यस्तो सतहभन्र्ा मालथ पूरा वा आंलशक रुपमा भवन वा 

लनमााणको लभर वा वालहर रहकेो र आकाश तफा  िुला रहकेो भागलाई चोक मालनने छ ।  

लभलर चोकः चारैलतरबाट लनमााण भई घेररएको चोकलाई लभलर चोक मालनने छ ।  

वालहरी चोकः कलम्तमा एकातफा  लनमााण नभई िुला रहकेो वा एकातफा  नघेररएको चोकलाई बालहरी 

चोक मालनने छ ।  

३.८ ढालकएको के्षत्रफि ( Covered Area) : कुनै पलन प्रकारको लनमााणद्धरा चलचाएको लप्लन्थ 

सतहभन्र्ा लगतै मालथको पूरा भागलाई ढालकएको के्षरफल मालनने छ । तर तल उल्लेि भएका भागहरुलई 

यसमा समावेश भएको मालनने छैन । बगैचा,इनार र यस सम्बन्धी लनमााण,लवरुवाहरुको नसारी, पानी पोिरी, 

पौडी िेल्ने िुला पोिरी,चौतारा टंकी, बेन्च, लचप्लेटी, कुवा, लनकासाको लालग बनाईएको कलभटा, पानी 

जानको लालग बनाइएको साना नालीहरु, क्याचलपट, गल्ली पीट, इन्सपेक्सन चेम्बर, डँुड, कम्पाउण्ड घेना 

लगाईएको पिााल,ढोका, तला नउठाइएको डेउडी, िुला भ¥याङ,चेम्बर बालहरपरि झुलण्डएको झ्याल र 

गाह्रोभन्र्ा बालहरपरि परेको कनेसले ढाकेको भाग, गाडा बस्ने कोठा, पम्प हाउस, फोहोर फाल्ने ठाउँ, लवद्युत 

कक्ष, सव स्टेशन आलर् जस्ता सेवा पु¥याउन आवश्यकहुने लनमााण आलर् ।  

३.९ लनकास (Sewer) : वर्ााको पानी, ढल वा प्रयोग गररएको पानीको लनकासको लालग बनाइएका 

नालीहरुलाई लनकास मालनने छ ।  

३.१० बालहर लनस्कने बाटो (Exit) : कुनै पलन भवन वा लनमााणबाट बालहर लनस्कने माध्यमको रुपमा प्रयोग 

हुने स्थानलाई बालहर लनस्कने बाटो मालनने छ ।  

३.११ भुुँइ (Floor) : सामान्यतया मालनसहरु लहड्ने भवन वा लनमााणको कुनै पलन तलाको तल्लो सतहलाई 

भँुई मालनने छ ।  

३.१२ जग्गा उपयोग प्रलतशत (Ground Coverage) : भवनको जलमन तल्लाको क्षेरफल र भवन 

बन्ने जग्गा वा घडेरीको के्षरफलको अनुपातलाई १०० ल े गुणा गर्ाा हुनआउने प्रलतशतलाई जग्गा उपयोग 

प्रलतशत (Ground Coverage) मालननेछ ।  



३.१३ भुुँई के्षत्रको अनुपात (Floor Area Ration "FAR") : भवनका सम्पूणा भँुईहरुको लनलमात 

के्षरफललाई प्लटको सम्पूणा के्षरफलले भाग गरेर आएको भागफललाई भँुई के्षरको अनुपात मालनने छ ।  

३.१४ लनजी ग्यारेज (Private Garage) : कुनै पलन प्रकारको लनजी बहानहरु पालका ङ गनाको लनलमत्त 

बनाइएको वा प्रयोग गररएको भवन वा भवनको भागलाई लनजी ग्यारेज मालनने छ ।  

३.१५ लनर्ााणको उचाई (Height of Construction) : लनमााणको उचाई भन्नाले समतल छानाको 

लालग औसत जमीनको लेभलबाट घरको सबभन्र्ा उचाईमा रहकेो माग नालपने छ । स्लोप छानाको लालग पलन 

छानको सबभन्र्ा उचाईमा रहकेो भाग नालपने छ । जमीन स्लोप पारी अगालड र पछालडको मोहडाको हकमा 

फरक तल्ला र्ेलिने भएमा सबभन्र्ा तल्लो तलाको जमीनबाट उचाई नालमने छ ।  

३.१६ खुल्िा भाग (Open Space) : प्लटमा िुला छालडएको भागलाई िुल्ला भाग मालनने छ ।  

नोटः- भवन वा लनमााणको कुनै साइडर्ेलि सम्बन्धीत साईडतफा कै प्टलको सीमानासम्मको सबभन्र्ा न्यूनत्तम 

र्ूरीलाई िुला भाग मालननेछ । यस्तो िुला भाग नाप्र्ािेरर भवन वा लनमााण र्ेलि प्लटको सम्बलन्धत 

सीमानासम्मको सबभन्र्ा नजीक रहकेो ठाउँबाट नाप्नु पनेछ ।  

३.१७ छेका (Partition) : कुनै पलन भवन वा लनमााको बीचका भागहरु छुट्याउनको लनलमत्त कुनै पलन 

प्रकारको भार नललने गरी बढीमा एक तल्लासम्मको उचाई मार हुने गरी उठाइने वा लगाईने वार,गाह्रो 

आलर्लाई छेका मालनने छ ।  

३.१८ ललिन्थ (Plinth) : कुनै पलन भवन वा लनमााणको जमीनको सतहभन्र्ा मालथ र जमीनको सतहभन्र्ा 

मालथ रहकेो भँुई वा तलाको सतहभन्र्ा मुलनको भागलाई लप्लन्थ मालनने छ ।  

३.१९ ललिन्थको के्षत्रफि (Plinth Area) : भूलमगत तला वा कुनै तलाको गारो सलहतको सम्पूणा 

ढालकएको भँुईको के्षरफललाई लप्लन्थको क्षेरफल मालनने छ ।  

३.२० डेउठी (Porch) : कुनै पलन भवन वा लनमााणसम्म पुग्नको लनलमत्त बनाईएको भागलाई डेउठी मालनने 

छ  

३.२१ आवासीय भवन (Residence Building) : मालनस बस्नको लालग बनाइएको भवन जसमा 

वस्न,िाना पकाउन र शौच गना समेत व्यवस्था भएको भवन ।  

३.२२ कोठाको उचाई (Room Height) : तयारी भँुइको सतहर्ेलि मालथ तयारी लसललङ्गको 

सतहसम्मको र्ूरीलाई कोठाको उचाई कालनने छ । टाई लवम,लवम,र्ललन आलर् भएको र लयारी लसललङ्ग 

नभएको अवस्थामा त्यस्तो टाई–लवम,लवम वा र्ललनको मुलनपिीको भागसम्म नाम्नु पने छ ।  

३.२३ सेट व्याक िाइन (Set Back Line)/सेट व्यक (Set Back) : सम्बलन्धत अलधकारीले प्लट 

लभरै िासगरी प्लटको सीमानाको समानान्तर हुने गरी कोरीलर्एको रेिालाई सटे व्यक लााईन मालनने छ  र 

त्यस रेिा र्ेलि प्लटेको सीमाना सम्म कुनै पलन प्रकारको लनमााण गना पाइने छैन । यसरी छोलडएको प्लेटको 

भागलाई सेट व्याक मालनने छ ।  

३.२४ सडकको अलधकार के्षत्र (Right of Way "ROW") : स्वीकृत मापर्ण्डले तोकेको सडकको 

चौडाईलाई सडकको अलधकार क्षेर मालनने छ । यस अन्र्तगत तोकेको भन्नाले सेट व्यक  सलहत वा सेट व्याक  

बाहके पलन हुन सलकनेछ ।  



३.२५ साइट (लिट) (Plot) : बालहरी लसमानाहरु स्पष्ट हुनेगरी िुलेको जमीनको टुक्र वा भागलाई साइट 

(प्लट) मालनने छ ।  

३.२६ साइटको गलहराई (Depth of Plot) : साइटको अगालड पछालडको लसमाना बीचको र्रूीलाई 

साइटको गलहराई मालनने छ ।  

३.२७ बाटो अथवा सडक (Street) : कुनै पलन प्रकारले सवासाधारण जनताले लहड्ने अलधकार भएको वा 

कुनै लनलित समयसम्मको लालग लनवााध रुपमा लहडेका सालवकको वा कुनै योजना अन्तगात प्रस्तालवत भएको 

आवत जावतको लनलमत्त आवश्यक पने भागलाई बाटो मालनने छ । सडकको पेटी,िलफक आइल्याण्ड 

सडकका रुिहरु रेललङ अलर् जस्ता बाटोको रेिा लभर पने सम्पूणा बस्तुहरु बाटो अन्तगात पने हुन्छ ।  

३.२८ बाटोको उचाई वा गे्रड (Greed or Height of Street) : प्लडको अगालडपिी 

औपचारीकरुपमा लनधाारण गररएको बाटोको केलन्द्रय रेिाको उचाईलाई बाटोको उचाई वा ग्रडे मालनने छ ।  

३.२९ बाटोको रेखााः बाटोको र्ुवै साइडको सीमा लनधाारण गने रेिालाई बाटोको रेिा मालनने छ । 

३.३० तिााः भवन वा लनमााणको र्ुई भँुईहरु वा भँुई र्ेलि लसललङ्ग बीचको भागलाई तला मालनने छ ।  

३.३१ र्ालथल्िो तिााः भवन वा लनमााणको मालथल्लो तला भन्नाले पुरा वा आंलशक रुपमा लनमााण गररएको 

मालथल्लो तला भन्ने सम्झनु पर्ाछ ।  

३.३२ शौचाियाः मालनसलाई लर्सा लपसाव गनाको लनम्ती बनाईएको (पानी फ्लस गने वा पानी हाल्न हुने 

व्यवस्था सलहत) कोठा वा यस्तै प्रकारको कुनै पलन भागलाई शौचालय मालनने छ ।  

३.३३ वरण्डााः कलम्तमा पलन एक साइडतफा  िुला रहकेो ढालकएको के्षरलाई वरण्डा मालनने छ । यस्तो 

वरण्डा मालथल्लो तल्लामा भएको िण्डमा िलुा भागलाई झ्याल मालनने छ  ।  

३.३४ झ्यािाः कुनै पलन भवन वा लनमााणको लभरी भागलाई आवश्यक पने प्राकृलतक उज्यालो र 

भेलन्टलेशनको लालग बनाइएको ढोका बालहरको िुला भागलाई झ्याल मालनने छ ।  

३.३५ लकरण सतह(Light Plane) :  सेटव्याक रेिा मालथ सडकको अलधकार के्षर र र्ुबैतफा को 

सेटव्याक जोड्र्ा हुन आउने योगफलको र्ुई गुणा उचाइबाट सडकको अको तफा को सेटव्यक रेिा जोड्ने 

काल्पलनक सतहलाई जनाउँर्छ ।  

४. के्षत्र,उपके्षत्र र भु–उपयोग बगीकरणाः  

४.१ नगरपाललका लभर लवद्यामान लवलभन्न प्रकृलत र लवलशष्ट संरचनाका के्षरहरु, भु–उपयोग, संरक्षणका 

आवश्यकताहरु, शहरीकरणलाई लर्नु पने लर्शालाई मध्यनजर गरी नगरपाललका लवलभन्न के्षर र उपके्षरमा 

लवभाजन गररएको छ । के्षर बगीकरण लनम्नानुसार हुनेछ ।  

क्षेर (क) : शहरी घनाबस्ती क्षेर : ऐलतहालसक नगरको केन्द्र, आवासीय,व्यवसालयक,धालमाक र 

सांस्कृलतक हस्त एवं कुटीर उद्योग के्षरको रुपमा रहर्ै आएको के्षर ।  

क्षेर (ि) : आवास क्षेरः व्यापाररक प्रयोजनका भवनहरु बन्ने क्षेर र मध्यपहाडी लोकमागाको 

छेउछाउ । िास गरी बासोवास, कृलर्जन्य प्रयोग र हररयालीको लालग हुनेछ । जसमा ग्रालमण इलका 

पलन समावेश हुनेछ ।  

के्षर (ग) : संरलक्षत के्षरः  पुरातालत्वक उप–क्षेर, वन संरक्षण उप–क्षेर, िुल्ला र हररयाली उप–क्षेर, 

 नर्ी संरक्षण उप–क्षेरहरु रहने । 



४.२ उपयुाक्त अनुसारका के्षर र उप–के्षरहरुको लसमा संलग्न नक्सा नगरपाललकाले तयार गरी सवासाधारणको 

जानकारीको लागी प्रकाशन गनेछ ।  

५. सबै के्षत्रको िालग अपनाउनु पने सार्ान्य लनयर्हराः  

५.१ सडक अलधकार के्षत्राः  

५.१.१ गलकोट नगरपाललकाले लनम्नलललित बाटोहरुको चौडाई (सेट व्याक बाहके) अनुसुची १ 

बमोलजम लनधाारण लनधाारण गरेको छ । 

५.१.२ भवन लनमााण मापर्ण्डमा उल्लेि भएका सडकहरु, कुनै बाटो कायम गरी कुनै घरको नक्शा 

पास भई सकेको सडकहरु तथा नगरपाललका सँग लललित रुपमा स्वीकृत ललई बाटो कायम भई 

सकेको सडकहरुको हकमा सोलह अनुसार नै सडकको चौंडाई कायम हुनेछ । तर अब नयाँ लनमााण 

हुने सडकको चौडाई (सेटव्यक सलहत) तल र्ेिाइएको ताललका अनुसार हुनु पनेछ । साथै सवारी 

साधन प्रवेश गना कलम्तमा मोडमा तथा र्ोवाटोहरुमा आवश्यक लजयोमोिीक आवश्यकताहरु पूरा 

हुनु पने छ । 

लस.न. सडकको लम्वाई न्युनतम चौडाई 

सेट ब्याक सलहत 

कैलफयत 

१ २५ मीटर सम्म ४ लम यस लकलसमको सडक लनमााण गर्ाा एक घरको लालग मार 

स्वीकृत लर्इनेछ । साथै उक्त घरको अलधकतम Plinth 

Area १००० ब.फी. भन्र्ा बलढ हुनु हुरै्न । उक्त 

सडकलाई बाटो मालन अन्य घर लनमााण गना पाईने छैन । 

 

२ ५००मीटर सम्म ५ लम  

३ २००० सम्म वा सो 

भन्र्ा बढी 

६ लम  

नोटः 

(क) उपरोक्त लववरण अनसुारको सडकहरुको लम्बाई नाप्र्ा शरुु लबन्र् ुउक्त बाटो जोडेको मूल बाटोको 

राइट अफ वे र्लेि नालपनछे ।  

(ि) पलहले चौडा कायम भई सकेका सडकहरुसँग जोलडएर उक्त बाटोलाई लनरन्तरता लर्ई नयाँ बाटो 

िोलेमा पलहलो चौडा ज ेजस्तो भएता पलन नयाँ बाटोले मालथको आवश्यकता पुरा गरेको हुन ुपनछे ।  

(ग) यो लनयम लाग ु हुन ु अगावै पलहलेको प्रकृया अनसुार लनजी बाटो कायम गरी लकत्ताकाट गरर 

हकभोक कायम गरर लालपजूाा ललई सकेको भए मालथको लनयम लाग ुहुन बाध्य हुन ेछैन ।  

५.१.३ नगर के्षर लभर रहकेा सावाजलनक कूलोहरु तथा गोरेटोहरुलाई भलवरयमा बाटोको रुपमा प्रयोग 

गने लक्ष्य रहकेोमा अलहले र्ेलि नै चौडा गर्ज जाने सोच अनुसार त्यस्ता साबाजलनक कूलोहरु तथा 



गोरेटोहरुको ROW सेट व्याक समेत ७.०० मी.(२३फी.) कायम गरी केन्द्रबाट 

(११.५फी./११.५फी )छालड लनमााण स्वीकृत लर्इनेछ । तर शहरीघना बस्ती के्षर क मा यो लनयम 

लागु हुने छैन । साथै यस्ता सावाजलनक कुलोहरु तथा गोरेटोहरुको लबकल्पको रुपमा कुनै सडक 

लनमााण भई सकेको भएमा अथवा भलवरयमा लनमााण हुने सम्भाबना रलह उक्त सावाजलनक कूलोहरु 

तथ गोरेटोहरु आवश्यक नपने र्ेलिएमा नलित Alignment लभरका सरोकारवालाहरु (उक्त 

सावाजलनक कूलो तथा गोरेटोले छोएका जग्गाधनीहरु) ले लललितरुपमा उक्त सावाजलनक कूलो तथा 

गोरेटो आवश्यक नपने भलन प्रलतवद्धता जाहरे गरेमा उक्त सावाजलनक कूलो तथा गोरेटोलाई सडक 

मान्न बाध्य हुने छैन । तर उक्त सावाजलनक कूलो तथा गोरेटोलाई अन्य सावाजलनक जग्गा सरह मालन 

१.५लम.(५फी.) छालड लनमााण स्वीकृत लर्इने छ । साथै प्रलतवद्धता लर्ने क्रममा एकातफा को पक्षलाई 

सो गोरेटोबाटो वा कूलो बाटोको रुपमा आवश्यक पने भनी माग भएमा आवश्यक पने पक्षले उक्त 

गोरेटो वा कुलो २३ फी चौडा कायम हुने गरी आफ्नो जग्गा सेट व्यक छाडे पलछ मार सो पक्षको 

नक्शा पास गने छ । यसरी छाडेका तथा भलवरयमा छाड्नुपने सटे व्याक स्वत (ROW)सडक 

अलधकार क्षेरमा पररणत भएको मालननेछ ।  

५.१.४ नगरपाललकाले लवशेर् भौगोललक जलटलता भएको क्षेरको चारलकल्ला तोकी सो लभर नयाँ 

बाटो कलम्तमा १२ लफट भएता पलन लनमााणको स्वीकृती लर्इने छ ।  

५.१.५ अन्य लनमााणकायाहरु, लसनेमा हल,कन्फेरेन्स हल,सलपङ्ग कम्प्लेक्स जस्ता एसेम्वल भवनको 

लालग बाटोको चौडाई लनम्नलललित अनुसार हुनुपने छ । 

लस.नं. बाटोको लम्बाई न्यूनतम बाटोको चौडाई  कैलफयत  

१ २०० लमटर सम्म   ८  लमटर   

२ ४०० लमटर सम्म   ११ लमटर   

३ ६००लम वा सो भन्र्ा बढी    १४ लमटर  

५.१.६ कसैल ेनयाँ बाटो िोल्न चाहकेो िण्डमा उक्त बाटोमा पने सम्पूणा जग्गाधनीहरु लगाएत उक्त 

बाटो प्रयोग गने प्रयोग कतााहरुले समेत आवश्यक प्रकृया पुयााइ सडको चौडाई बुढा नं. ५.१.२ वा 

५.१.५ मा उल्लोि भए अनुसार स्पष्ट रुपमा िोलल आवश्यक कागजात सलहत लललित रुपमा 

नगरपाललका सँग स्वीकृती ललनु पर्ाछ । र स्वीकृती पिात नापी शािाबाट लकत्ता काट गरी जग्गाधनी 

प्रमाणपूजाामा समेत के्षरफल लमलान गनुा पने छ । ततपिात मार नगरपाललकाले बाटो कायम भएको 

लसफाररस लर्ईनेछ त्यस लकलसमको सडकहरुमा मार नक्शा पास गररने छ । 

५.१.७ मापडण्र्हरु पु¥याउने प्रयोजनको लालग कसैको संलघयारको मञ्जुरीनामाको आधारमा भवन 

लनमााण अनुमलत लर्इने छैन । मापडण्र् पु¥याएर भवन लनमााण अनुमलत वा लनमााण सम्पन्न प्रमाणपर 

ललइसकेको भवनहरुले पलछ लकत्ताकट गरी वा कुनै िालल लकत्ता बेचलविन गर्ाा स्वीकृती मापडण्र् 

कायम नहुने गरी लकत्ता काट वा बेचलविन गरेमा सो भवनको लनमााण सम्पन्न प्रमाणपर स्वत िारेज 

हुनेछ । र स्थानीय लनकायले त्यस्तो भवन आफैले भत्काउने छ वा भत्काउन लगाउने छ ।  



५.१.८ सावाजलनक चउर, ताल, पोिरी र िोलालाई सडक कायम गरी नक्शा पास गररने छैन । तर 

पलहलेनै त्यस्ता सावाजलनक स्थललाई सडक कायम गरी नक्शा पास भइ सकेको भए यो लनयम लागु 

हुने छैन । तर यस्ता सावाजलनक स्थलहरुबाट छाडनुपने सेट व्यक कायम गररसकेको भए उक्त सेट 

व्यक लाई बाटो मालन नगरपाललकाले नक्शा पास गना सक्नेछ ।  

५.२ लिटलभत्रको खुल्िा भागाः  

५.२.१ मालनस बस्ने उद्दशे्यले बनाईएका सबै कोठाहरु वालहरी वा लभरी िुल्ला भाग वा िुल्ला 

वरण्डासँग जोलडएको हुनुपने   

५.२.२ प्रत्यक भवन वा लनमााणमा छुिै िुल्ला भाग हुनु अलनवाया छ ।  

५.२.३ बाटो लभरको िुल्ला भागः घरको बाटो लभरी मोहडा घरको र्ायाँ वाया ँ बलनसकेको 

घरहरुसँग लाइन लमलाउनु पने छ । यलर् कुनै के्षरमा बाटोतफा  सेटव्यक लनधाारण गररएको छैन भने 

बाटोतफा  कलम्तमा १.५० मी. (५फी.) छाडनु पने छ । 

५.२.४ पछालड र साइडलभरको िुल्ला भागः ३ तल्ला सम्म बन्ने घरमा झ्याल, ढोका, भेलन्टलेशन 

वा अन्य कुनै िुल्ला भाग िाख्न परेमा अरुको जग्गाको तफा , सावाजलनक बाटोतफा  वा चोकतफा  

कलम्तमा १.५० मी.(५फी.) जग्गा छाड्नु पने छ । तर ३ तल्ला भन्र्ा बलढ र ५ तल्ला सम्मको 

भवनको हकमा झ्याल, ढोका, भेलन्टलेशन वा अन्य कुनै िुल्ला भाग राख्न परेमा अरुको जग्गा तफा , 

सावाजलनक बाटोतफा  वा चोकतफा  कलम्तमा २.०० मी. (६.५ फी.) जग्गा छाड्नु पनेछ । तर 

सावाजलनक भवनको हकमा भने ३.०० मी (९फी.१०इन्च) जग्गा छाड्नुपने छ । साथै १७ मी. भन्र्ा 

अग्ला भवनमा संलघयार तफा  सेटव्याकको अनुपात ४:१ हुने गरी तर न्यूनतम सेटव्यक ५ मी. (१६.५ 

फी.) भन्र्ा कम नहुने गरी स्वीकृती लर्ईनेछ । वरण्डा राख्न पर्ाा जग्गाको साधबाट वरण्डाको 

छेउसम्म कलम्तमा ०.९० मी. (३ फी.) छाड्नु पनेछ ।  

५.२.५ लभलर चोकः यलर् कोठाको कुनै झ्यालहरु (वाथरुम,शौचालय र स्टोर बाहके) वालहरतफा  

फकेको छैन भने उक्त झ्यालबाट लभर चोकतफा  पलन फकााउन सलकनेछ , लभरी चोक कलम्तमा 

३मी.(१०फी.)चौडाको हुनु पनेछ । यलर् बथरुम, शौचालय र स्टोर यससँग जोडेमा लभरी चोक 

कलम्तमा २ व.मी.(२०व.फी.) के्षरफलको हुनु पनेछ । 

५.२.६ घरको िुल्ला भागतफा  शौचालय लनमााणः बढीमा ४व.मी.(४०व.फी.र उचाई 

२.४०मी.(८फी) सम्मको शौचालय आफ्नो जग्गामा घरको िुल्ला भागमा बनाउन छुट लर्इनेछ । तर 

उक्त शौचालय जग्गाको लसमानाबाट ०.९०मी.(३फी.) पर हुनु पनेछ । तर कोर एररयामा उक्त ०.९० 

मी.(३फी) छाड्न अलनवाया हुने छैन । तर बाटोतफा को िुल्ला भागमा भने कुनै कुनै लनमााण काया गना 

लर्इने छैन ।  

५.२.७ घरको िुल्ला भागतफा  ग्यारेज लनमााणः  गाडी पालका ङ्गको लालग ग्यारेज आफ्नो जग्गामा 

घरको िुल्ला भागतफा  बनाउन छुट लर्इनेछ । तर ग्यारेजको लालग बाटो तफा को जग्गाको साँधबाट 

कलम्तमा ५ मी (१६फी.) सम्म लनमााण गना लर्इनेछ । तर बाटो तफा को िुल्ला भागमा कुनै पलन 

लनमाणा काया गना छुट लर्इने छैन ।  



५.२.८ बर्ााको पानी तथा Rain Water Harvesting: लनमााण हुने “क” तथा “ि” वगाका 

भवनहरुले वर्ाातको पानी ढलमा नलमसाई Rain Water Harvesting को प्रलवलध अपनाई जलमन 

मुलन पठाउने व्यवस्था अलनवाया रुपमा गनुा पनेछ । जलमनले सोस्न नसक्ने पानी मार ढलमा पठाउने 

व्यबस्था गनुा पनेछ । साथै अन्य वगाका भवनहरुले च Rain Water Harvesting को प्रलवलध 

अपनाउन सलकने भएमा छानाबाट आउने वर्ााको पानी तपलकन नलर्ई छानार्ेलि जमीनको मूल 

पाइपसम्म पाइपद्धारा आफ्नो जग्गाबाट अलनवाया रुपमा लाने ब्यबस्था नभए सम्म लनमााण सम्पन्न 

प्रमाणपर लर्न नगरपाललका बाध्य हुने छैन ।  

५.२.९ लसढी लनमााण : सावाजलनक बाटो,चोक,वा सेट व्याक के्षरलभर कुनै पलन लसलढहरु लनमााण गना 

लर्इने छैन । तर लनमााण सम्पन्न नभएका बाटोहरुको हकमा अस्थाई रुपमा बढीमा ०.६० मी.(२फी.) 

चौडाइको लसढी बनाउन छुट लर्इनेछ । तर यस्ता लसढीहरु नगरपाललकालाई आवश्यक परेको 

िण्डमा नगरपाललकाद्धारा भत्काउने आर्ेश लर्न वा नगरपाललकाद्धारा भत्काउन सलकनेछ र 

सम्बलन्धत पक्षले यसमा कुनै हस्तक्षेप गना पाउने छैन ।  

५.३ के्षत्रफि र उचाई सम्बन्धी लसर्ा व्यबस्थााः  

५.३.१ घरको ग्राउण्ड कभरेज,उचाई र तल्लाको लसमा सम्बलन्धत क्षेर,लनमााणको प्रकार र जग्गाको 

के्षरफलमा लनभार रहनेछ । जसको लवस्ततृ लववरण अनुसूची २ को ताललकामा र्ेिाईको छ ।  

५.३.२ अनुसूची २ को ताललकामा ज े र्िेाएता पलन क्षेर “क” तथा “ग”को हकमा मलू सडक 

लकनारमा भवन लनमााण गना स्वीकृत लर्ंर्ा बाटोको कूल चौडाईको २ गुणा भन्र्ा अग्लो हुने गरी 

(लाईट प्लेनलाई छेक्ने गरी ) स्वीकृलत लर्ईने छैन ।  

५.३.३ उचाई सम्बलन्ध छुटहरुः भयााङ छोप्ने भाग (यलर् कुनै कोठा नजोलडएमा) पारापेट वाल,पानी 

ट्याङ्की र यसलाई अड्याउन बनाईएका कुनै लनमााणहरु, सोलार सम्बलन्ध उपकरण, भेलन्टलेशन र 

एअर कलन्डसन सम्बलन्धका उपकरणहरु समेत उचाइमा गणना गररने छैन ।  

५.४ भवनका लवलभन्न भागहरका लनलम्त आवश्यक व्यवस्थााः 

५.४.१ लप्लन्थः घरको लप्लन्थ लेभल बाटोको लेभलबाट वा वररपरर जलमनको सतहवाट कलम्तमा 

०.४५ मी. (१.५०फी) मालथ हुनु पनेछ । तर कोर एररयालभर यो लनयम लागु हुने छैन । तर 

नगरपाललकाबाट कुनै बाटोको योजना भएमा लप्लन्थ लेभल नगरपाललकाले तोक्न सलकने छ ।  

५.४.२ कोठाको उचाईः आवालसय र व्यापाररक प्रयोजनको लालग बनाईएका घरहरुमा प्रेत्यक 

कोठाको उचाई २.२० मी.(७.५० फी ) हुनु पनेछ । उचाई नाप्र्ा िेरर भुइको लफलनलसङ्ग लेभलबाट 

लसललङ्गसम्म नालपने छ । तर स्लोप छानाको लालग हकमा और्त काठाको उचाई कलम्तमा २.२० 

मी (७.५० फी) तर यो उचाई कोर एररयामा लागु हुने छैन । शैलक्षक सस्थाहरुको भवनमा कोठाको 

उचाई कलम्तमा २.७० मी (९फी) हुनु पने छ ।  

५.४.३ भान्सा कोठाः और्त रुपमा भान्सा कोठाको उचाई २.१० मी.(७फी) हुनु पनेछ । 

भान्साकोठाको क्षेरफल कलम्तमा ६ व.मी. (६० व.फी) हुनु पने छ । तर यो के्षरफल यलर् छुिै स्टोर 

कोठा भएमा घट्न सक्ने छ । भान्सा कोठामा झ्याल, भेलन्टलेशन वा अन्य आवश्यक िुल्ला भाग 

हुनु आवश्यक छ ।  



५.४.४ वाथरुम र शौचालयः वाथरुम र शौचालयको उचाई कलम्तमा १.८० मी (६ फी) हुनु पनेछ । 

वाथरुम र शौचालयको साइज कलम्तमा १.२० मी × ०.९० मी (४फी×३ फी ) हुनु पनेछ । 

शौचालयको साइज कलम्तमा ०.९० मी×०.५० मी (३ फी ×३फी ) हुनु पनेछ । वाथरुम वा 

शौचालयमा कलम्तमा एक साइजमा भेलन्टलेसनको लालग िुल्ला भाग हुनु पने छ । यस्ता िुल्ला 

भागको झ्याल वा भेलन्टलेसनको साइज कलम्तमा ०.३० मी × ०.६० मी (१ फी  २फी हुनु पनेछ ।  

५.४.५ ग्यारेजः ग्यारेजको उचाई कलम्तमा २.१० मी (७फी ) हुनु पनेछ । लनलज ग्यारेजको हकमा 

ग्यारेजको साइज २.४० मी × ५मी (८’× १६’( ८’) हुनु पनेछ ।  

५.४.६ वेसमेन्टः घरको वेसमेन्ट आवश्यक प्रयोजनको लालग प्रयोग गना पाईने छैन । वेसमेन्ट प्राप्त 

मारामा भेलन्टलेसनको व्यवस्था गनुा पनेछ । तर सइटको अवस्था अनुसार वेसमेन्टमा ढल, पाईप र 

पानी लछना नसक्ने व्यबस्था गनुा पनेछ ।  

५.४.७ सेलष्टक टेङ्कः प्रत्येक भवनमा सेलष्टक टेङ्क लनमााण गनुा पनेछ । यलर् ढलको व्यवस्था 

नभएको िण्डमा सकलपटको समटे व्यसस्था गर्ा नु पनेछ । जुन कुरा नगरपाललका ल ेलनधाारण गर्ाछ । 

सेलष्टक टेङ्क वा कुनै लकलसमको पानी जम्मा गना जलमनलभर लनमााण गररएका लनमााणहरु िानेपानीका 

श्रोतहरु जस्तैः इनार, कुवा वा कलम्तमा १५ मी (५० फी ) टाढा हुनु पनेछ । सेलष्टक टेङ्कबाट 

लनस्कोको तरल वा थोस पर्ााथहरु िुल्ला ढाल कुनै िानेपानीको स्रोतमा आवश्यक रुपमा प्रशोधन 

नगरे सम्म जोड्न पाईने छैन् ।  

५.४.८ भ¥याङ्गः भ¥याङ्गको चौडाई कलम्तमा पलन तल ताललकामा र्ेिाए बामोलजम हुनु पनेछ । 

लस.न. घरको प्रकार भयााङको आवश्यक चौडाई 

१ आवालसय प्रयोजन ०.९ लम. 

२ होटल, Assembly, शलैक्षक सँस्थाहरु १.२ लम. र्ईुतल्ला सम्म र १.५ लम. सो भन्र्ा बढीमा 

३ Institutional Buildings १.२ लम. र्ईुतल्ला सम्म र २ लम. सो भन्र्ा बढीमा 

४ अन्य भवनहरु १.५ लम. 

आवालसय प्रयोजनका भवनहरुमा (Tread) को चौडाई कलम्तमा ०.२३ मी (९ इन्च) र अन्य प्रयोजनको 

भवनहरुमा (Tread) को चौडाई कलम्तमा ०.३०मी.(१ फी.) हुनु पनेछ । कुनैपलन प्रकारमा भवनहरुमा 

(Riser) को उचाई बढीमा ०.२३मी (९इन्च )भन्र्ा बढी हुन हुर्ैन । 

 

प्रत्येक फ्लाइटमा १५ वटा भन्र्ा बढी Riser हुनु हुर्ैन । भ¥याङ्गको हकमा तल्लो लेभलबाट 

लेलण्डङ्गको भागसम्म कलम्तमा २.१० मी (७फी) हुन पनेछ । प्रत्येक लकलसमका घरहरुमा २ तल्ला वा १८ 

फीटमा प्रत्येक भ¥याङ्गहरुमा प्रकासको लालग झ्याल वा अन्य व्यवस्था हुन पनेछ । यर्ी िलु्ला भाग 

राख्न सम्भव नभए स्काई लाईट (मालथबाट प्राप्त गने प्रकासको लालग ०.४५ मी × ०.४५ मी  को िलु्ला 

भाग छाना र्लेि राख्नु पनेछ ।  



५.५आगिागी सरुक्षाको व्यबस्थााः 

५.५.१ घरको लप्लन्थ क्षेरफल यर्ी ११० व.मी.(११८३व.फी) भन्र्ा बढी भएमा कलम्तमा २ वटा 

भ¥याङ्गको व्यवस्था गनुा पनेछ ।  

५.५.२ भवनमा रहने भ¥याङ्ग प्रत्येक काठा वा घरको कुनै भागबाट बढीमा ३० मी (९८फी ) 

र्ुरीमा  रहनु पनेछ ।  

५.५.३ आवासीय घरहरुमा वाहकेा अन्य भवनहरुमा बालहर लनस्कने ढोका आगलागीको बेला 

चेपमा पना सक्ने हुर्ाँ बालहर तफा  िुल्ने हुनु पर्ाछ। ढोका वा मूल ढोका रहने स्थान अन्य ढोकाबाट वा 

पेसेजबाट नछेलकने हुनुपर्ाछ । 

५.५.४ सभा भवन (Assembly) भवन र लसनेमा भवनको लालग सेट व्याक त्यस्ता भवनहरुमा 

आगलालगको बेला सुरक्षको लालग सबै लतर कलम्तमा ३ मी (१० फी ) सटे व्यक छाड्नु पनेछ ।  

५.५.५ जोलिमयुक्त भवन ( Hazardous) को लालग सेट व्यक जोलिमयुक्त भवनमा सुरक्षfका 

लालग सबै साइड तफा  कलम्तमा ४.५ मी  (१५ फी ) सटे व्यक छाड्नु पने छ ।  

५.५.६ अग्नी लनयन्रण (Fire Extinguishers) : क वगाका भवनका हकमा अलनवाया रुपमा 

Central fire extinguishers लगायत आवश्यक मारामा Portable Fire Extinguishers 

जडान गनुा पनेछ । साथै ि वगाका भवनका हकमा अलनवाया रुपमा आवश्यक मारामा Portable 

Fire Extinguishers जडान गनुा पने छ । अन्य वगाका भवनको हगमा पलन अलग्न लनयन्रको लालग 

उपयुक्त व्यबस्था गना सलकनेछ । उक्त प्रकृया पूरा नगरे सम्म लनमााण सम्पन्न लनमााण प्रमाणपर लर्न 

नगरपाललका बाध्य हुने छैन ।  

५.६ लवद्युत प्रसारण िाइन सम्वन्धी व्यवस्थााः  

भवन लनमााणको स्वीकृती लर्ने क्रममा लवद्युत प्रालधकरणको पोल तार आलर् पने ठाउँमा लवद्युत 

व्यवस्था लनयमावली, २०५० अनुसार सेट व्यक कायम हुनेछ । लवद्युत व्यवस्था  लनयमावली 

पररवातन भएमा सो पररवलतात लनयमलाई नै नगरपाललकाले लागु गनेछ ।  

५.७ जग्गा धलन दताा प्रर्ाण–पूजाााः  

५.७.१ जग्गा जसको नाममा छ उसैको नाममा मार लनमााण स्वीकृती प्रमाण–पर नगरपाललकाले 

लर्नेछ । तर अरुको हकको जग्गामा लनमााण गने भए लनजको हक भोगको लनस्सा र लनस्सा सलहत 

लललित मञ्जुरीनामा पेश गनुा पनेछ । 

५.७.२ जग्गामा जग्गाको नाप र आकार जग्गा धनी प्रमाण पूजाामा र्ेिाइएको जग्गाको के्षरफल र 

नापी नक्सा एकआपसमा र्ुरुस्त हुनु पर्ाछ । कथंमकर्ापी यी लतनै बस्तुहरुमा मेल हुन नआएमा जुन 

चालह सवभन्र्ा कम र्ेलिन्छ त्यसैलाई आधार मालननेछ ।  

५.७.३ यलर् जग्गाको नाप र आकार,जग्गा धनी र्ताा प्रमाण पूजााको के्षरफल र नापी नक्सा एक 

आपसमा मेल नभएको िण्डमा चारैलतरको संलघयारहरुले संलघयारहरुको कुनै भाग नचचेको भलन 

लललित मञ्जुरीनामा लर्एमा नक्सा पास गररनेछ । तर यस्तो लस्थलतमा सावाजलनक जग्गा लमलचएको 

वा नलमलचएको नगरपाललकाले हनेेछ । 

५.८ जग्गा लवकास कायाक्रर् (Land Pooling) सम्वन्धी लनयर्हराः  



कुनै लनलज वा सरकारी के्षरबाट जग्गा लवकास कायाक्रम (Land Development Program) 

अन्तगात घडेरी लबलक्र गरी आवस क्षेर लवकास गना चाहमेा लललित प्रस्ताव नगरपाललकामा पेश गनूा 

पनेछ । र उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएमार उक्त के्षरमा लनमााण स्वीकृत लर्ईनेछ । जग्गा लवकास कायाक्रम 

(Land Development Program) सम्वन्धी नीलत नीयम यस मापर्ण्ड बाहके छुि ै पलन 

व्यबस्था गररने छ ।  

६ घना शहरी बस्ती के्षत्र (के्षत्र क) का िालग लवशेष लनयर्हराः  

६.१ बाटो  

६.१.१ यस के्षरमा मार ै पुराने घरमा भएको गल्ली (Trespassing) लाई भत्काई तलका 

लनयमहरुलाई पालना गरी भवन लनमााण गना पाइने छ । तर नयाँ संरचनामा यसरी गल्ली लनमााण गना 

पाइने छैन ।  

६.१.२ गल्ली (Trespassing) : भएको घर भत्काइ नयाँ घर लनमााण गर्ाा गल्लीको चौडाइ 

कलम्तमा १.२ मी (४ फी.) र उचाई २.१ मी (७ फी ) हुनु पनेछ । सालवक गल्लीको चौडाइ र उचाई 

सो भन्र्ा बढी भएका सोलह अनुसार कायम गनुापने छ ।  

६.१.३ यस के्षरमा सडक वा चोक तफा  इटा तथा ढुङ्गा छापी सडक लनमााण भइ सकेको भए भवन 

लनमााण गर्ाा पुन सेट व्यक छाड्न आवश्यक पने छैन । तर सडक छापी नसकेको भए सडक वा चोक 

तफा  ५ फीट अफ्नो हक भोगको जग्गा छाड्नु पनेछ । 

  ६.२ टप/क्यालन्टिेभराः 

६.२.१ पानी तकााउने स्ल्याव,टप र वरण्डा लनम्नानुसारको हुनेछ ।  

लस.न. अवलस्थलत तल्ला/अलधकतम चौडाई 

१ सावाजलनक चोक भुई तल्ला मालथ ०.३ लम. 

पलहलो तल्ला मालथ ०.७५ लम. 

२ ३ लम. भन्र्ा सानो वाटो भुई तल्ला मालथ लनर्ेध 

पलहलो तल्ला मालथ ०.३ लम. 

३ ३ लम. भन्र्ा माथीको बाटो भुई तल्ला मालथ ०.३ लम. 

पलहलो तल्ला मालथ ०.४५ लम. 

नोटः सडक तफा  यसरी लनकाललएको स्ल्याव टप र वरण्डामा कुनै लकलसमको कोठा लनकाल्न लर्इने छैन । 

६.३ जग्गा,के्षत्रफि र भवनको उचाईाः  

६.३.१ पुराने घर भत्काइ नयाँ घर बनाउर्ा पुरानो घरले ओगटेको पुरै भाग (१००%) जग्गामा घर 

बनाउन पाईने छ ।  



तर बाटो सुधार नीलत नीयम अनुसार उक्त के्षरमा नगरपाललका ले थपघट गरी नक्शा पास गररनेछ ।  

६.३.२ कुनै पलन पुरानो घर भत्काउनु अलध नै नगरपाललकामा सो घरको फोटो र सम्पूणा नाप सलहत 

लनवेर्न लर्एर स्वीकृत ललनुपने छ । अन्यथा नगरपाललका मालथको लनयम अनुसार १००% जग्गा र 

पुरानै अनुसारको उचाई अनुसारको घर बनाउने स्वीकृलत लर्न बाध्य (obliged) हुने छैन । तर 

लवशेर् महत्व रहकेा पुरातालत्वक घर भत्काउन नगरपाललका बाध्य हुने छैन । 

  ६.४ हाउस पुलिङ्गको व्यवस्था (House Pooling ) : 

यस के्षरमा कुनै पलन पक्षले हाउस पुललङ्ग गना चाहमेा नगरपाललकाले आवश्यक प्रालवलधक सहयोग 

तथा समन्वय गररलर्ने छ ।  

७. आवास के्षत्र (के्षत्र ख) तथा ग्रालभण के्षत्र (ग) का लवशेष लनयर्हराः  

७.१ बाटोाः 

७.१.१ यस के्षरमा बुर्ा ५.१ मा सडक अलधकार के्षर अन्तगात व्यवस्था गररएका बुर्ाहरु ५.१.१, 

५.१.२, ५.१.३, ५.१.४, ५.१.५, ५.१.६, ५.१.७  मा उल्लेि गरे अनुसारका सावाजलनक बाटो 

कायम भएको हुनु पने छ ।  

७.१.२ अको घर जग्गामा भएको गल्ली ,बाटो (त्चभकउबककरलन) को आधारमा लनमााण स्वीकृत 

प्रर्ान गररने छैन । अरुको घर जग्गाको आवागमनमा बाधा हुने गरेर पलन लनमााण काया गना पाईने छैन 

।  

७.२ टप बरण्डाः टप बरण्डा लनम्नानुसारको हुनेछ । 

लस.न. अवलस्थलत तल्ला/अलधकतम चौडाई 

१ सावाजलनक चोक भुई तल्लामाथी ०.३ लम. पलहलो तल्ला मालथ ०.७५ लम. 

२ ३ लम. भन्र्ा सानो बाटो भुई तल्लामाथी ०.१५ लम. पलहलो तल्ला मालथ ०.३० 

लम. 

३ ३ लम. र्िेी ८ लम. सम्मको बाटो भुई तल्लामाथी ०.३ लम. पलहलो तल्ला मालथ ०.७५ लम. 

४ ८ लम. भन्र्ा बढीको बाटो भुई तल्लामाथी ०.६० लम. पलहलो तल्ला मालथ ०.७५ 

लम. 

नोटः यसरी लनकाललएको स्ल्याब टप र वरण्डामा सडक तफा  कुनै लकलसमको कोठा लनकाल्न लर्इने छैन । 

७.३ ल्याण्ड पुलिङ्गको ( Land Pooling) कायाक्रर्को व्यबस्थााः  

यस के्षरमा कुनै पलन पक्षले ल्याण्ड पुललङ्ग गना चाहकेा नगरपाललकाले आवश्यक प्रालवलधक 

सहयोग तथा समन्वय गररलर्ने छ । 



  ७.४ ग्रालर्ण के्षत्रको िालग थप लनयर्हराः   

ग्रालमण क्षेर अन्तगात नगरपाललकाले तोकेको क्षेरमा ३० लडग्री भन्र्ा लभरालो जलमनमा भवन लनमााण 

गर्ाा िानी तथा भु–गभा लवभागको अग्रीम स्वीकृत ललनु पनेछ । 

८. संरक्षण के्षत्र (के्षत्र‘ग’) का लवशेष लनयर्हराः  

८.१ सांस्कृलतक सम्पदा सरंक्षण उपके्षत्राः  

साँस्कृलतक सम्पर्ा सँरक्षण  के्षरको नक्शामा छुट्याइएको सीमा लभर धलमाक र पुरातालत्तक लनमााण 

काया बाहकेो अन्य लनमााण काया गना पाइने छैन । सो क्षेर सँग जोलडएका उत्तर,पलिम र र्लक्षण 

लर्शाका घरहरुमा परम्परागत शैली झलल्कने लनमााण काया मार गना पाइने छ । त्यस्ता क्षेरहरुको 

लववरण नगरपाललकाले प्रकालशत गनेछ । 

८.२ वन सरंक्षण उपके्षत्राः  

८.२.१ िानेपानी लगाएतका Service Lines,आराम मानोरञ्जन बाहकेो स्थल बाहकेो लनमााण 

काया यस उपक्षेरमा गना पाईने छैन ।  

८.२.२ यस के्षरमा लनमााण काया नगरकायापाललकाको लनणाय पिात गनुा पनेछ ।  

८.२.३ आराम मनोरञ्जन स्थलको हकमा बढीमा ५० वगा मी (५०० व.फी ) र एक तले पाटी, 

लपकलनक स्थलको लनमााण काया गना सलकने छ ।  

८.२.४ त्यस्ता क्षेरहरुको लववरण नगरपाललकाले प्रकालशत गनेछ । 

८.३ खुिा र हररयािी उपके्षत्राः 

   यस उपके्षरको लनलम्त पलन वन संरक्षन उपके्षरकै लनयमहरु लागु हुनेछन ।  

८.४ नदी सरंक्षण उपके्षत्राः 

८.४.१ कुनै पलन लकलसमका भवनहरु लनमााण गर्ाा िोला छेउबाट १५/१५ लमटर छालड लनमााण गनुा 

पनेछ । यसरी छोलडएको क्षेर सडक अलधकार क्षेरमा स्वत पररणत भएको मालननेछ । 

८.४.२ घाट र मलन्र्रको लनमााणको हकमा मालथको लनयम लाग्ने छैन । तर लनमााण कायाको स्वीकृलत 

नगरकायापाललकावाट लर्इने छ । 

९.सम्पूणा के्षत्र “क”,“ख” तथा “ग” का िालग लवशेष लनयर्हराः  

९.१ लनमााण भइ सकेका भवनहरुमा सडक वा चोक तफा  शहरी सौर्यातामा असर पने गरी लसमेन्ट पलास्टर वा 

इटा र्ेलिने गरी छाड्न पाइने छैन । साथै शहरी सौर्यातामा असर नपने गरी रङ रोगन गनुा पने छ । उक्त 

व्यवस्था नगरे सम्म लनमााण सम्पन्न प्रमाण पर लर्न नगरपाललका बाध्य हुने छैन ।  

९.२ प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ लागु हुन के्षरमा पुरातत्व लवभागको समेत सहमलतमा लनमााण स्वीकृत 

लर्इने छ । 

९.३ स्वस््य सस्थाको लनमााणको हकमा यस मापर्ण्डको अलवा सम्बलन्धत सँघीय वा प्रर्ेश मन्रालयल े

लनधाारण गरेको मापर्ण्डको मापर्ण्ड अनुसार भए मार लनमााण स्वीकृलत लर्इनेछ ।  

९.४ शैलक्षक सस्थाको लनमााणको हकमा यस मापर्ण्डको अलवा सम्बलन्धत सँघीय वा प्रर्ेश मन्रालयल े

लनधाारण गरेको मापर्ण्डको मापर्ण्ड अनुसार भए मार लनमााण स्वीकृलत लर्इनेछ ।   



९.५ जग्गा तथा भवनको कम्पाउण्डको हकमा पिाालको उचाईको हकमा सडक पेटीको लेभलबाट 

अलधकतम गह्रोको उचाइ बढीमा ४ फीट सो भन्र्ा मालथ २ फीट सम्मको जालल रेललङ्ग,डण्डी तथा एंगल 

रालि लभर र्ेलिने गरी पिाालको नक्सा पेश गरेपलछ मार स्वीकृलत लर्इने छ ।  

९.६ गलकोट नगरपाललकाको सम्पूणा के्षरमा भवन लनमााण गर्ाा आफ्नो जग्गाको साँधलसमानबाट न्यूनतम १ 

मी छालड आईसोलेटेड लपलर जग (Isolated Column Footing)) राख्न प्रोत्साहन गररएको छ । तर 

गलकोट नगरपाललको के्षर आफैमा पुराना तथा घना आवालसय के्षर रहकेो हुरँ्ा १ मी छालड आईसोलेटेड 

लपलर जग राख्न सम्भव नभएमा Combined Column Footing तथा Strap Beam सलहतको 

Combined Column footing रािी लनमााण गना सलकने छ । तर यो लनयम ३ तल्ला वा १००० व.फी. 

सम्मको घरमा मार लागु हुनेछ । अन्य भवनको हकमा Structure Analysis ले लनधाारण गरेको 

Structure Drawing अनुसार लनमााण गनुा पने छ ।  

९.७ “क” वगाका भवन, रालरिय तथा अन्तरालिय महत्वका तथा जलटल प्रकृलतको भवनको लडजाइनमा 

आमालन्रत लवशेर्ज्ञहरु समेतबाट समकलक्ष पुनरावलोकनको ब्यबस्था तथा साथै यस प्रकारको भवनको 

अनुमलत तथा लनमााण सम्पन्न प्रमाण पर लर्र्ा लसलभल वा आलका टेक्ट ईलन्जलनयरहरुको रोस्टर तयार गरी तेस्रो 

पक्ष जाच अलनवाया रुपमा नगरपाललकाल े गनेछ । तर यस्तै प्रकारका ि वगाका भवनका हकमा पलन 

नगरपाललका ले आवश्यक ठानेमा यस लकलसमको व्यबस्था गना सलकने छ ।  

९.८ भवनको स्वालमत्वकतााले भवन लनमााण अवलध सम्म आवश्यक लववरणहरु िुल्ने गरी स्थानीय तहले 

लर्एको लनमााण अनुमलत पर र स्वीकृत नक्साको साइट प्लान को क र ि वगाका भवनको हकमा होलडाङ 

बोडामा र ग र घ वगाका भवनको हकमा प्रलतललपीको रुपमा लनमााण स्थलमा सवासाधारणले प्रस्ि र्ेख्ने गरी 

राख्नु पने हुन्छ ।  

९.९ जलतसुकै तलाका सावाजलनक भवन क वगाका भवन तथा ि वगाका भवन तीन तला भन्र्ा सबै भवन 

लनमााण गना अलनवाया रुपमा सहरी लवकास मन्रालयल े जारी गरेको माटो परीक्षण लनर्ेलशका अनुसार माटो 

परीक्षण गनुा पने छ । िानी तथा भु गभा लवभागले नेपाल राज परमा प्रकालशत गरी लनशेध गरेको के्षरमा भवन 

लनमाणा गना पाइने छैन । तर १७ मी. भन्र्ा अग्ला संरचना लनमााण अनुमलतको माटो परीक्षण गराउर्ा 

नगरपाललकाको रोहवरमा मार माटो परीक्षण गराउनु पने छ । र सो को सूचना तथा जानकारी लर्ने र्ालयत्य 

भवन स्वालमत्वकताा स्वयंको हुनेछ । 

९.१० नगरपाललकामा सूचीकृत भएका प्रालवलधकहरु तथा इलन्जलनयरीङ कन्सलटेन्सीले मार नगरपाललका 

लभर बन्ने कुनै पलन भवनका लडजाइन गना पाउने छन । 

९.११ कुनै पलन भवन जसले लडजाइन गरेको हुन्छ सुपरीवेक्षण पलन सोलह लडजाइनकतााकै मालनने छ । तर 

कथंकर्ालचत लडजाइन कतााबाट सुपररवेक्षण गना सम्भव नभएमा लनमााण स्वीकृलतको लालग लनबेर्न लर्र्ाकै 

वितमा भवनको स्वालमत्वकतााले भवन लनमााणको सुपरीवेक्षण भवन ऐन २०५५ को र्फ ११ (३) अनुसार 

योग्यता पुगेको प्रालवलधक सँग टोलकएको ढाँचामा भएको सम्झौता पर समेत समावेश गनुा पने छ । आफुल े

सम्झौता अनुसार सुपरीवेक्षण काया गना नसक्ने भएको अवस्थामा प्रालवलधकले सो को सूचना अलवलम्व 

स्थालनय लनकायलाई लर्नु पने छ । यस्तो सूचना नलर्ने प्रालवलधकलाई स्थानीय लनकायले कालो सूचीमा राख्ने 



छ । यसै कारण बस सुपरीवेक्षणकताा परीवतान भएमा सोको जानकारी नगरपाललकामा लर्ने र्ालयत्व भवनको 

स्वालमत्व कताा वा सुपरीवेक्षक र्ुबैको हुनेछ ।  

९.१२ आलथाक वर्ा २०७५/७६ र्ेलि भुकप्प प्रलतरोधात्मक भवन लनमााण सम्वन्धी आधारभूत ताललम लर्इ 

सूलचकृत भएको काललगड वा ठेकेर्ारले मार सुपरीवेक्षको लालग लनयुक्ती भएको प्रलवलधकको रोहवरमा भवन 

स्वलमत्वकताा सँग लद्धपलक्षय सम्झौता गरी भवन लनमााण गना पाउने छ । यस प्रकारको ताललमको लालग 

नगरपाललकाले पलन आवश्यक व्यवस्था गना सलकने छ ।  

९.१३ भूलम सम्वलन्ध लनयम २०२१ अनुसार जग्गा िलण्डकरण वा लकत्ताकाट गर्ाा ३ आना भन्र्ा कम हुने गरी 

लकत्ताकाट गना लर्इने छैन । कथंकर्ालचत लकत्ताकाट नापी कायालय तथा मालपोट कायाालय बाट भई गएमा 

उक्त जग्गामा  घर लनमााण स्वीकृती लर्न नगरपाललका बाध्य हुने छैन । यसको लालग नापी तथा मालपोत 

कायाालयमा समेत आवश्यक सहयोगको लालग अनुरोध गने छ । तर यो मापडण्र् लागु भन्र्ा पलहले  

तोलकएको क्षेरफल भन्र्ा कम जग्गाको लकत्ताकाट भई सकेको छ भने सो जग्गामा घर बनाउन लर्इने छ ।  

१०. लवशेष व्यवस्थााः  

यस मापर्ण्ड अनुरुप भवन लनमााण स्वीकृलतको प्रकृयामा मापर्ण्ड लभर लनयमहरुमा नपाईने र निुल्ने 

समस्याको लनकास तथा बाधा अडचन फुकाउनको लालग नगर प्रमुि, कायाकारी अलधकृत, सम्बलन्धत वडा 

अध्यक्ष र नक्शा पास सँग सम्बलन्धत ईलन्जलनयर समेतको सलमलतले लनणाय लर्नेछ । उक्त सलमलतले आवश्यक 

ठानेमा नगरपाललकाका शािा प्रमूिहरु, सम्बलन्धत लवज्ञको लालग भवन तथा आवास शािाका लडलभजनल 

ईलन्जलनयर लाई आमलन्रत गना सलकने छ । साथै सलमलतल े लनणाय लर्न नसकेको अवस्थामा सो को अलन्तम 

लनणाय नगर कायापाललकाको बैठकबाट गररने छ ।  

११. भवन लनर्ााण सम्बलन्ध अन्य र्ापदण्ड र नक्सापाश कायालवलध नगर कायापालिकािे स्वीकृत गरे 

बर्ोलजर् हुनेछ । 

११. सलक्षप्त नार् र प्रारम्भाः 

(क) यो मापर्ण्डको नाम गल्कोट नगरपाललका बस्ती लवकास,सहरी योजना तथा भवन लनमााण सम्वन्धी 

आधारभूत लनमााण मापर्ण्ड २०७४ रहने छ ।  

(ि) यो मापर्ण्ड गल्कोट नगरपाललकाको अव बस्ने पलहलो नगर सभावाट अनुमोर्न हुने गरी नगर 

कायापाललकाको बैठकबाट स्वीकृत भएको लमलतबाट लागु भएको मालनने छ ।  

१२.खारेजी र बचाउ 

(क) यस मापर्ण्डमा व्यवस्था भएका  कुराहरुको हकमा यसै मापर्ण्ड बामोलजम तथा  यस मापर्ण्डमा 

नभएका कुराहरुको हकमा प्रचललत कानुन बमोलजम हुनेछ । 

 

 

 

 

 

  



अनुसुची १ : सडकहरको बगीकरण, लववरण तथा र्ापदण्ड 

गल्कोट नगरपालिका वडा नं १ दुलदिाभाटी 

ि बगाः 

 गल्कोट नगरपाललका वडा नं २ नरेठाँटी र्िेी र्लुर्लाभालट बजार परेीवाङ हुँर् ैबरेङ गाउँपाललकाको हुग्र्ीसीर जोड्ने सडक 

 गल्कोट नगरपाललका वाड नं १ कटुन्जे र्लेि टोड्रके,गाजाको र्ह हुँर् ैजैमलुन नगरपाललका र्मेक जोड्ने सडक  

ग बगाः 

 गल्कोट नगरपाललका वाड नं १ भालट बजार र्लेि भैसेँ हुँर् ैगल्कोट नगरपाललका ४ चमुवा जोड्ने सडक  

 गल्कोट नगरपाललका वाड नं १ नरम िोला र्लेि थललङ,भैसेँ,पल्लेिका  हुँर् ैगल्कोट नगरपाललका ४ को लनलुवा जोड्ने सडक  

घ बगाः 

 गल्कोट नगरपाललका वाड नं १ चौराहा र्लेि पात्लेिोला, काउले हुँर् ैच्याङडाँडा जोड्ने सडक 

 गल्कोट नगरपाललका वाड नं १ भङुिालन र्लेि काफलठुटा हुँर् ैझाकँ्रीस्थान जोड्ने सडक 

 गल्कोट नगरपाललका वाड नं १ िाला िका  र्लेि स्कुलटोल बस्नेर्ान हुँर् ैपरेीवाङ जोड्ने सडक 

 गल्कोट नगरपाललका वाड नं १ भण्डारवन आलेगौडँार्लेि मैतेर्ास हुँर् ैटोड्के जोड्ने सडक 

 गल्कोट नगरपाललका वाड नं १ कफलठुटा र्लुि चाउके हुँर् ैच्याङगौडँा जोड्ने सडक 

 गल्कोट नगरपाललका वाड नं १ भालटबजार र्लेि गौरँ्ी,सीरबारे हुँर् ैकाफलठुडाँडा जोड्ने सडक 

 गल्कोट नगरपाललका वाड नं १ झुल्केपोिरी र्लेि वाड नं २ हुँर् ैचारकुन,ेछाप,झाँक्रीस्थान जोड्ने सडक 

गल्कोट नगरपालिका वडा नं २ नरेठाुँटी 

ग बगाः 

 नरेठालँट,तोररिोला,छलबसे हुँर् ैरगलेन  

 भङुिालन,थुम्का,चारकुन,ेझाकँ्रीथान  

 तोरीिोला,ठान,मजुवाफाँट  

 नरेठालँट, र्लुर्लाभालट,पेररवाङ  

 नरेठालँट,फुलीकाटे,मजुवा फाँट  

घ बगाः 

 नरेठालँट, घामपालन,मसार,सुन्तलाबारी  

 ओडार,राम्च,ेघसघसा 

 चारकुन,ेछाप,ओडार 

 

गल्कोट नगरपालिका वडा नं ३ को बाटो बगीकरण 

ि बगाः 

 लोकमागा लमाई हुँर् ैकाँडेबास बाटो  

ग बगाः 

 हटीया,धाईरन,स्याँला,िसगाउँ कानेमैर्ान,समपोिरा,पुनाकोट 



 हलटया बजारक्षेर लभरीबाटो गणतन्रचोक लोकतन्रचोक 

 ललङ्क रोड  

 शेराचोक गणतन्रचोक र्लेि बेसी हुँर् ैघिेिोला लमाई  

घ बगाः 

 तल्लो लमाई झुले बराहथान  

 बेसी बोहोराफाँट,माम्ले  

 लजलमरेिोला पीडँाल्न े

 ज्यालमरेिोला िाल्ले धुस्लुङ  

 ढलेलपपल घमैारा शीवालय मन्र्ीर धुस्लुङ   

 ठुलो कुलोको बाटो  

 लोकमागा बेसी बीचको बाटो  

गल्कोट नगरपालिका वडा नं ४ खरवा(हलटया) 

ि बगाः 

 डाँडािते र्लेि नुवाकोट भलेडिाल्टा हुँर् ैमाझघरे टोलमुनीबाट नयाँ ि¥याक िोल्र् ैलमलनचोक भएर बरेङ गाउँपाललका जोड्ने  

 डाँडािते िरुवा हुँर् ैबरेङ गाउँपाललका जोड्ने मोटरबाटो  

ग बगाः 

 चमुवाफाँट चमुवागाउँ हुँर् ैर चमवुाफाँट हुँर् ैगल्कोट नगरपाललका वडा नं १ सम्म जोड्ने मोटर बाटो  

 गल्कोट नगरपाललका वडा नं १ भैसेँ र्लेि गल्कोट नगरपाललका वडा नं ४ हुँर् ैगल्कोट नगरपाललका वडा नं .३ जाड्ने ललङक रोड  

घ बगाः 

 चमुवाबाट लनलुवा सम्मको मोटरबाटो र बैराबाट र्ललत बस्ती झारिका  हुँर् ैचमुवा जोडने मोटरबाटो िरुवा गाउँ बस्तीबाट ओलिने सामुर्ायीक बन जोड्ने 

मोटर बाटो साथै ओिरबाटो मुल बाट लडही हुँर् ैभमुे प्रा.लव . स्कुल सम्म जोड्ने मोटरबाटो र भलेडिाल्ट बाट भमुे प्रा.लव .जोड्ने मोटरबाटो 

गल्कोट नगरपालिका वडा नं ५ हररचौर 

ि बगाः 

 भैसेँ हररचौर तारािोला जाने सडक 
घ बगाः 

 गटेै सर्ाािते टेउवा ( (शलहर्लभर बम मागा) 
 हररचौर,कौलेलन,टेउवा मागा 

 तररम लहस्लाङ कृर्ी सडक 

 भैसेँ र्ानसीङ कृर्ी मागा  

गल्कोट नगरपालिका वडा नं ६ हररचौर 

ि बगाः 

 हलटया, मजुवा हुँर् ैराजाको पुलवाट हररचौर जाने सडक  



 नौबीसे जमुनेडाँडा कँडेल टोल हुँर् ैनरेठाँलट जस्कुर  

 ठुलाथर हुँर् ैतारािोला गाउँपाललका जाने बाटो  

ग बगाः 

 शहीर्गटे ढलेलपपल काफलडाँड हुँर् ैिईुला 

 भजुुङे हुँर् ैडाँडािाक हुँर् ैठुलाथर 

 ठुलाथर हुँर् ैलाम्घार र्रमगाउँ 

घ बगाः 

 ढले लपपल घरे हुँर् ैनरेठाँलट जस्पुर  

 काफलडाँडा बाट नपेाने कोईराबारी थान छाप,तोरीिोला 

 नेपाने सेलत भलैस कायस हुँर् ैभजुङेु अम्मरभलुम माझिका  

 जामनुे डाँडा र्लीत बस्ती जामुने डाँडा पैयपुाटा हुँर् ैनरेठाँलट 

 जामनुे डाँडा कालीमाटो जोड्ने बाटो 

 गरुुङर्ीिोला हुँर् ैर्रम गाउँ जाने बाटो 

 नौलबसे डाँडा पुछार मघेनाथ गरेैको घरपलछर्लेि लाल ब .िलरको घर र्लेि चरौरँ्ीिोला सम्म 

 कृलर् सडक गणेश िरीको घर हुँर् ैलाल ब.िलरको घरसम्म जाने बाटो  

 चरौरँ्ी िोलाको लतरबाट चीर ब .शाहलनको फलनाचर हुर्ै ँर्रमिोला जोडने बाटो 

 कौलँर्िोला मसानघाट हुँर् ैन्यु लाईफ सम्म 

 
गल्कोट नगरपालिका वडा नं ७ र्ल्र् 

ि बगाः 

 आँगािते,पाण्डविानी रमुवा मोटरबाटो ११ 

घ बगाः 

 ठाडाओगर (भैसेँ )साताहघाट मोटरबाटो ६ 

 नौर्ीिोला ,बतासे मोटरबाटो 

 नाम्चेडाँडा नागाा मोटरबाटो 

 िप्ली अबेर्ी मोटरबाटो 

 सानािोला,गरैािका ,मल्मडाँडा मोटरबाटो 

 गौरािका ,मल्मडाँडा मोटरबाटो 

 झ्यालरुि,सीरबारे मोटरबाटो 

गल्कोट नगरपालिका वडा नं ८ काुँडेवास 

क बगाः 

 गलु्मीको र्र्ल्का र्लेि ग.न.पा.८ फुलबारी बतासे जोडने सडक । 

 जरीिते र्लेि लबाकोट हुँर् ैगलु्मी र्ाङलसङ जाड्ने सडक । 

ि वगाः 



 काँडेबास बजार र्लेि ढोडेलन हुँर् ैमध्य पहाडी लोकमागा (भालुपाईले )जोड्ने सडक पुल सलहत आवश्यक । 

 ग.न.पा .९ पैरा सोत(गल्याङ )र्लेि पचुवा हुँर् ैर्वेिका  जोड्ने सडक  (पुल बन्र् ैगरेको) 
 शल्याफाँट र्लेि(र्ािलसङडाँडा )चाललसेटोला जोड्ने सडक । 

गल्कोट नगरपालिका वडा नं ९ र्ल्र् 

ि बगाः 

 भालुपाईले काँडबास 

 मध्यपहालड लोकमागा िालनिोला र्लेि ररघा जाने बाटो 

 वडा नं ७ पीपलडाँडा र्लेि तागाा हुँर् ैपाण्डािालन िाल्टेपालन जोड्ने मोटरबाटो 

घ बगाः 

 लटमुरबोट गल्याङ मोटरबाटो 

 बाँसिोला फापरिते बरेिानी मोटरबाटो 

 बाँसिोेेला(लोप हुँर् ैरानाको चौपारी 

 बाँसिोला बजार र्लेि काटुरीपुल जोड्न े

 बाँसिोला बजार र्लेि भरैब मा.लब .जाने बाटो 

गल्कोट नगरपालिका वडा नं १० पाण्डवखानी  

ि बगाः 

 मल्म पाण्डविालन रमुवा हुँर् ैरणलसँह लकटेनी (बलडगाढ जोडीने) 
 पाण्डविालन लशशािालन कीटेलन रीघा (बलडगाढ जोडीन)े 

घ बगाः 

 गरैाभारी ज्याथर तारेँ 

 लसद्धथान सोरमन े

 गरैाभारी काभ्र े
गल्कोट नगरपालिका वडा नं ११ ररघा 

ि बगाः 

 मल्म,ररघा,ठुलोचौर हुँर् ैलकटलन लशसािानी जाने सडक  

ग बगाः 

 लगरङर्ी,सानोररघा,ठुलोचौर गोठलाङ भकुनेडाँडा जाने सडक  

 सानो ररघा,सालफेलर्,रहले जाने सडक  

घ बगाः  

 लाम्च,ेकीम्ले,लिरार्ी झारसाँर्ी  रहले जाने सडक  

 रहगौरा,फलाते सम्म जाने बाटो जाने सडक  

 वडा कायाालय गाउँ हुँर् ैलर्चीम्रा जाने सडक  



 वडा कायाालाय र्लेि लसद्धाथानक जाने सडक  

पुनश्चाः 

क, ख, ग र घ बगाका सडकहरको र्ापदण्ड सेटब्याक बाहेक क्रर्शाः १४ लर्टर, ११ लर्टर, ८ लर्टर र ६ लर्टर हुनेछ । तर र्ाथी जुनसुकै कुरा िेलखएको भएतापलन 

तपलसिर्ा उल्िेलखत बाटोहरको र्ापदण्ड तपलसि बर्ोलजर् हुनेछ । 

 वडा न.ं ४ को डाँडािते र्लेि नुवाकोट भलेडिाल्टा हुँर् ैमाझघरे टोलमनुीबाट नयाँ ियाक िोल्र् ैलमलनचोक भएर बरेङ गाउँपाललका जोड्ने सडक १० लमटर । 

 वडा न.ं ६ को हलटया, मजुवा हुँर् ैराजाको पुलवाट हररचौर, तारािोला- म्याग्र्ी जाने सडक १२।५ लमटर । 

 वडा न.ं ८ को सालधिोला र्लेि,काँडेबास बजार हुँर् ैमसुरीबारी लमाई,हुँर् ैग.न.पा.३ जाड्ने सडक र 

हलटया,बोहोराफाँट,र्ाङलसडाँडा,ज्यालमरे,उचुका,थालेपोिरा,सीधुरघसे,हुँर् ैगलु्मी जील्लाको सान्तीपुर जाड्ने सडक १२।५ लमटर । 

नोटः  

(क) लाईन लमलाउने हकमा नगरपाललकाले उपरोक्त चौडाईहरु आवश्यक ठनेमा पररवतान गना सक्नेछ ।  

(ि) सडक लबभाग अन्तगात रहने सडकहरु राजमागा, क्षेलरय सडक तथा लजल्ला सडक नेपाल सरकार तथा 

सडक लबभागले तोलकए अनुसार  पररवतान हुन सक्नेछन ।  

(ग) उलल्ललित वाटोहरु वाहके हाल कायम रलह आएका र चलन चल्टीमा आएको बाटो एवं पलछ बाटोको 

रुपमा थप भई आएका बाटोहरु नाम र बाटोको चौडाई उल्लेि गरी नगर कायापाललका बैठकबाट लनणाय 

गराई अलभलेि कायम गररने छ ।  
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