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बाग-१ 

गोरन्जोय गाउॉऩालरका 
 

गोरन्जोय गाउॉऩालरकको बफन लनभााण सम्फन्न्ध आधायबतु भागादर्ान २०७४ 

गाउॉ कामाऩालरकावाट ऩारयत लभलत: २०७४/०७/२० 

 

 

 

 

 

 



गोरन्जोय गाउॉऩालरकको बफन लनभााण सम्फन्न्ध आधायबतु भागादर्ान २०७४ 

ऩरयचम् मस गाउॉऩालरका ऺेत्रभा नमाॉ फने्न सडक फाटो य बवनराई व्मन्स्थत रुऩभा लनभााण गरय फजाय य गाउॉ 
फस्तीहरुराई प्रकोऩ जन्म जोन्खभराई न्मूलनकयण गरय आभ सभदुामभा सयुन्ऺत आवासको लनभााणभा अलबप्रयत गना मस 
गाउॉऩालरकारे बवन लनभााण सम्फन्न्ध आधायबतु भागादर्ान २०७४ राग ुगयेको छ । 

रक्ष्म् आगाभी ददनभा मस गाउॉऩालरका ऺेत्रभा अफ लनभााण हनुे बवन सडक य फाटो  व्मफन्स्थत य सयुन्ऺत रुऩभा 
लनभााण गयाउने रऺम मस गाउॉऩालरकारे लरएको छ  । 

यणनीलत् आगाभी ददनभा फने्न सडक फाटो य बवनको लनन्ित भाऩदण्ड लबत्र ल्माई ५ फर्ाभा मस गाउॉऩालरकाराई 
व्मफन्स्थत सडक  फजाय  तथा बवन  फनाउन ेयणलनत मस गाउॉऩालरकाको यहेको छ । 

सडकको चौडाहा सडकको न्मनुतभ चौडाहा ६ लभटय हनुऩुने । 

सडकको सेटब्माक सडककको ककनायाफाट १.५ लभटय हनुऩुने । 

कहभारी तथा ऩाहाडी ऺते्रका लबयारो जलभनको हकभा न्मनुतभ ४ लभटय कामभ गना सककने 
। 

घनु्म्त वा भोडको न्मनुतभ अधाव्मास सडकको चौडाहा बन्दा कन्म्तभा २० प्रलतर्तरे फढी 
हनुऩुने । 

सावाजालनक जग्गाराई फाटो देखाइ नक्र्ाऩास गना नऩाइने । 

 

खालर याख्नऩुने जलभन आवालसम बफनभा २५० वगालभटय सम्भको ऺेत्रभा ३० प्रलतर्त य सो बन्दा फकढको 
ऺेत्रपरभा ४० प्रलतर्त जलभन खारी याखनऩुने । 

सयकायी अधासयकायी य सावाजलनक बवनभा ५० प्रलतर्त जलभन खारी याखनऩुने । 

ओऩलनङ्ग सेटब्माक झ्यार य ढोका याखन न्मनुतभ १.५ लभटय जलभनको लसभानावाट छोडन ुऩने । 

FAR (Floor Area 

Ratio) 
आवालसम बफनको लनन्म्त FAR=2 

व्मवसाकमक बवनको लनन्म्त FAR=1.75 

सेन्टट ट्याङ्की नस्र्ा ऩास गदाा सेन्टट ट्याङ्की सकहतको नक्र्ा ऩेर् गनुा ऩने 



जग्गा प्रकटङ्ग जग्गा प्रकटङ्ग गदाा मस गाउॉऩालरकाफाट Planning Permit  लरन ुऩने । 

प्रकटङ्गभा जाने भरु सडकको चौडाहा कन्म्तभा ८ लभटय हनुऩुने 

प्रकटङ्ग लबत्र कन्म्तभा ६ लभटय सडक चौडाहा य सडक लसभानाफाट 1.5 लभटय सेट ब्माक 
हनुऩुने । 

उऩमकु्त स्थानभा खलु्रा ऺेत्र हनुऩुने। 

 

जोन्खभ ऺेत्रभा बफन 
लनभााणको रालग लनर्धे 

३० लडलि बन्दा लबयारो जलभनभा बफन फनाउन नऩाउॉने । 

खानी ब-ुगबा लफबाग य न्जल्रा दैकव प्रकोऩ उद्धाय सलभलतकरे लनर्ेध गयेको स्थानभा बफन 
वनाउन नऩाउॉने । 

Right of Way 

सडकको ऺेत्रालधकाय 
याकिम याजभागाको केन्रवाट दवैु तपा (दामा,वामा) ऩकहरै फन्स्त कवकास बएको ऺते्रभा १५ 
लभटय य सेट व्माक ६ लभ यहेको स्थानभा बफन लनमलभत गने । 

ऩकहरै वन्स्त कवकास नबएको ऺेत्र य सावाजलनक ऐरानी ऩलता जग्गाभा याकिम याजभागाको 
केन्रफाट २५ भी य सेटव्माक ६ भी कामभ गरय नक्सा ऩास गने। 

 

 

 

१) व्माऩारयक प्रमोजन घय 

(क)  व्माऩारयक प्रमोजन सटाय लनकारेय फनाएको आय.लस.लस घय प्रथभ तरा(बईू तरा) 
प्रलत स्क्वामय कपट रु.५ । 

(ख)  व्माऩारयक प्रमोजन सटाय लनकारेय फनाएको आय.लस.लस घय दोस्रो तरा प्रलत स्क्वामय 
कपट रु.६ । 

(ग) व्माऩारयक प्रमोजन सटाय लनकारेय फनाएको आय.लस.लस घय तेस्रो तरा य सो बन्दा 
भालथ तरा प्रलत स्क्वामय कपट रु.७ । 

२) आवालसम घय 

(क)  आवालसम घय फनाएको आय.लस.लस घय ऩकहरो तराको प्रलत  स्क्वामय कपट रु.४ । 



(ख)  आवालसम घय फनाएको आय.लस.लस घय दोस्रो तराको प्रलत  स्क्वामय कपट रु.५ । 

(ग)  आवालसम घय फनाएको आय.लस.लस घय तेस्रो तरा य सो बन्दा भालथ प्रलत  स्क्वामय 
कपट रु.६। 

 

आऻारे 

प्रभखु प्रर्ासकीम अलधकृत 

 

 

 

  

 


