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पषृ्ठ | 1   

1= पृष्ठभूवि 

भौगोलिक विविधता, भौगलभिक जटििता तथा लभन्न जििायुका कारण नेपािमा प्रत्यक िर्ि विलभन्न ककलिमका प्राकृततक 

तथा मानि िजृजत प्रकोपहरूबाि ठूिो जन-धनको क्षतत हुुँदै आएको छ । जििायु पररितिनका अिरहरूका कारण 

भूक्षयीकरण, बाढी तथा पटहरोजन्य विपद्हरूको जोखिम बढ्दो छ । िाथै जििायु पररितिनको कारणिे िुख्िा तथा 

िडरेी, िर्ािमा अतनयलमतता, अततिषृ्ती-अनािषृ्ती, टहमनदी पग्िाई जस्ता विपद्हरूका कारणिे िाद्य िुरक्षा, 

िुरक्षक्षत बिोबाि, िातािरणीय िन्तुिन जस्ता टदगो विकािका िक्ष्यहरू हालिि गनि चुनौततपूणि बन्दै गएको छ ।  

विश्िव्यापी गररएको जििायुजन्य जोखिमबाि हुने अथितन्र तथा मानिीय क्षततको आंकिन िूचक (Global 

Climate Risk Index 2021)
1
 को आधारमा नेपाि बाह्रौं स्थानमा पदिछ । यिै अध्ययनबाि प्रकालित 

तथ्याङ्कमा िन ्२००० देखि २०१९ िम्मको दईु दिकको अिधधमा जििायुजन्य प्रकोपबाि बढी प्रभावित देिहरूमध्ये 

नेपाि दिौं स्थानमा पदिछ । िो अिधधमा देिको कूि ग्राहस्थ्य उत्पादनको कररब ०.४ प्रततित क्षतत बेहोनुि परेको तथा 
एक िाि जनिंख्यामा  कररब ०.८२ प्रततित हताहत भएको अिस्था रहेको छ ।  

त्यिै गरर भूकम्पीय जोखिम तथा िम्भाव्य क्षततको आधारमा नेपाि एघारौँ स्थानमा तथा बाढीजन्य प्रकोपबाि प्रभावितको 
आधारमा बीिौं स्थानमा2 रहेको तथ्यिे पतन हाम्रो देि विपद् जोखिम िम्बन्धमा कतत िंिेदनिीि रहेको छ भन्ने 

अनुमान गनि िककन्छ । बब.ि. २०७२, १२ िैिािमा गएको ७.८ रेक् िर स्केिको महा भूकम्प र पतछका अनधगन्ती 

पराकम्पन, त्यिबाि भएका अनधगन्ती पटहरो तथा टहमपटहरोबाि हुनगएको ठूिो जनधनको क्षतत हाम्रो िलृमततमा 
आिै छ । िगत ैबब.ि. २०७४ िाउनमा मा गएको बाढीजन्य प्रकोपबाि देिको ३५ जजल्िाहरुका ८०% जमीन जिमग्न 

भई ठूिो मारामा कृवर्िािीजन्य तथा घर-जमीनको क्षततबाि हजारौं मातनि विस्थावपत भई घरबारविटहन भएका धथए।  

बढ्दो जनिंख्या, आन्तररक बिाई िराई, अव्यिजस्थत िहरीकरण िगायतका कारणहरूिे  कृवर्योग्य जमीन, िन जंगि 

तथा अन्य प्राकृततक स्रोतहरूको अततक्रमण तथा अधधक दोहन हुन गई िो को िंरक्षण गने कायि चुनौततपूणि हुुँदै गएको 
छ । िाथै यि ककलिमको अततक्रमण र दोहनबाि िम्भाव्य जोखिमहरू बढ्नु र िमुदायको प्रकोप िम्मिुता पतन बढ्न 

गई हाम्रो िमाज िंकिािन्नताको अिस्थामा उन्मुि हुुँदै गएको छ ।   

यि पषृ्ठभूलममा, जोखिम क्षेरको िही पटहचान गरर भूलम तथा भूलमस्रोतको िमुधचत ढंगिे उपयोग गरर बहुप्रकोपीय 

जोखिमको न्यूतनकरण तथा व्यिस्थापन गनुिपछि l  जलमनबाि अधधकतम िाभ हालिि गरर िमुन्नत तथा टदगो 
विकािको िाधग मागिदििन टदन एकीकृत जोखिम िंिेदनिीि भू-उपयोग नीतत तथा योजनाको तजुिमा र कायािन्ियन 

गनुिपछि l िाथै िातािरण तथा विकाि बीच िन्तुिन कायम रािी िमािेिी आधथिक िदृ्धध हालिि गनि आिश्यक रहेको 
छ ।  

 

                          
1
 David Eckstein, Vera Künzel, and Laura Schäfer, "Global Climate Risk Index 2021," Who Suffers Most from Extreme Weather Events  (2021). 

2
 T. Luo, H. Winsemius, and P. Ward, "Aqueduct Global Flood Risk Country Rankings," ed. World Resources Institute (Washington, DC, 2015). 



 

2= दीर्घकालीन भू-उपयोग योजनाको आधार  

भू-उपयोग ऐन २०७७ को दफा ६ उपदफा १ बमोजजमको आधारपर िम्बन्धी विर्य-बस्तु िमेिेर अध्ययन गरर प्रस्तुत गररएको 
आधार तिका पररच्छेदहरूमा प्रस्तुत गररएको छ ।  

2=1  भूविको िस्तुवस्िवत  

2=1=1  भौगोवलक अिस्िा 

राजापुर नगरपालिका नेपािको िुजम्बनी प्रदेिको बटदिया जजल्िामा अिजस्थत छ । भौगोलिक रुपमा ८१°०३ '३९.२१" देखि 

८१°१२ '५८.५१" पूिी देिान्तर र २८°२१'४९.८५" देखि २८°२९ '५२.३" उत्तर अक्षांििम्म फैलिएको छ । यि नगरपालिकाको 

पूििमा गेरुिा गाउुँ पालिका, पजश्चममा कैिािी जजल्िा, उत्तरमा गोरुिा गाउुँ पालिका र कैिािी जजल्िा र दक्षक्षणमा 
भारतिे घेररएको छ । राजापुर नगरपालिकािे १२७.०८ िगि ककिोलमिर क्षेरफि ओगिेको छ र यििाई १० िडामा 
विभाजन गररएको छ ।  

तालिका 1  वडा लिवरण 

िडा न ं क्षते्रफ़ल िगघ वकलोविटर साविकका गा.वि.स  

१ १३.३२ दौलतपरु (१,२,५,६,७,८,९) 

२ ११.९५  नयागाउाँ ( १-९ ) 

३ १२.८९  दौलतपरु (३,४ ) र राजापरु (३,५,७,८,९) 

४ १४.५३ राजापरु ( १, ४, ६) 

५  १५.०७ बादलपरु (१-९) 

६  १२.२६ मानपरु टपरा (१,२,८,९) 

७  ८.३० गभमपरु (१,६,७) 

८  ९.७९ गभमपरु -२,  मानपरु टपरा (३,४,५,६,७), राजापरु – २ 

९  १०.१३ गभमपरु – ३,४,५,८,९  

१०  १८.८४ खैरी चन्दनपरु (१ -९) 

कूल १२७.०८  

 

2=1=2  भौगवभघक अिस्िा  

भौगलभिक विभाजन अनुिार राजापुर नगरपालिका नेपाि टहमाियको िबैभन्दा दक्षक्षणी क्षेर अथाित ्तराईमा पदिछ । नेपािको 

तराई क्षेर इण्डो-ग्याङ्गेटिक प्िेन (Indo-Gangetic Plain) को िबैभन्दा उत्तरी भाग िमेत मातनन्छ 

। टहमािय पिित शे्रणीको उत्पत्ती हुुँदैगदाि यि क्षेर भएर बग्ने नदीहरुिे थुपारेका गे्रगर, बािुिा, र मलिनो मािोको थुप्रो 
नै कािान्तरमा तराईको रुपमा विकलित भएको हो । हाििम्म पतन नदी तथा िोिाहरुिे पहाड र टहमािबाि किान 

गरर ल्याएका धथगारहरु तराईको िमथर मैदानमा थुपाने गदिछन ्। राजापुर नगरपालिका कणाििी नदीका दईु ठूिा 
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भङ्गािाहरु गेरुिा र कणाििीिे दबुैतफि बाि घेररएर रहेको छ । तिथि यि नगरपालिका क्षेरलभर िुकुिो गरर रहेका 

गे्रगरदेखि मलिनो बािुिा र लमटहन मािोिम्मका धथगारहरुको (sediments) तह देख्न िककन्छ । नदी बग्ने 

धार, बगर, र पटहिे नदी बगेका धारहरुमा धथगारहरुको आकार मलिनो िािुिा देखि बोल्डरिम्म लमधश्रत भएपतन अन्य 

स्थानका जलमन ितहमा एकरुपिे बािुिा, लिल्ि र अझै लमटहन आकारमा मािोका कणहरु लमिेर बिेको भेटिन्छ । तर 
जलमन ितहभन्दा ३-४ लमिर मुतन िनेर हेदाि पुनः ग्राभेिजन्य धथगारहरुको बाहुल्यता देखिन्छ । यी िबै धथगारहरुको 
वितरण हेदाि यि नगरपालिका क्षेर प्राग ऐततहालिक कािदेखि नदीहरुिे अनिरत रुपमा थुपादै आएका धथगारबाि 

बनेको प्रष्ि हुन्छ ।  

तराईकै एक भाग भएका कारण पतन पुरै नगरपालिकामा िािुिा देखि ठुिो गेग्र्यानिम्मका परहरु िुकुिो भएर बिेकाछन ्। 
मािोका यी परहरु िोिा तथा नदीको िेगिे िजजिै किान गनििक्दछन ्र नदीिे धार पररितिन गने िम्भािना पतन 

ऊच्च रहन्छ । ितहमा बिौिे मािोको प्रचुरता तथा जलमनदेखि ३-४ लमिर मुतन भूमीगत जिितह भेटिने भएकोिे यि 

नगरपालिकाका केही स्थानहरु ठूिो भूकम्प जाुँदा जलमनको तरिीकरण हुनिक्ने िम्भािना पतन रहेको देखिन्छ ।      

2=1=3  भू-उपयोग 

राजष्िय भू-उपयोग नीतत २०७२ को ममि अनुिार यि नगरपालिकाको भू-उपयोग ढाुँचािाई कृवर् क्षेर (१०४५५.४२ हेक्िर), 

व्याििातयक क्षेर (२९.२० हेक्िर), िन (८३९.८९ हेक्िर), आिािीय क्षेर (२३०.८३ हेक्िर), िाििजतनक िेिा क्षेर 

(१०९.५१ हेक्िर) , नदी र ताि (९०४.७२ हेक्िर), िांस्कृततक तथा पुराताजत्िक क्षेर (१.०१ हेक्िर), औद्योधगक क्षेर 

(३.१७ हेक्िर), िानी र ितनज (५.११ हेक्िर) र अन्य क्षेर (९६.९७ हेक्िर) गरर िगीकरण गररएको छ ।  

कृवर् नगरपालिकाको प्रमुि भ-ूउपयोग िगि हो जििे कूि नगरपालिका क्षेरको ८२.४८% ओगिेको छ भने नदी र ताि क्षेरिे 

७.१४% र िन क्षेरिे कूि क्षेरफिको ६.६३% ओगिेको छ। आिािीय क्षेर र अन्य भूलम प्रयोगिे कूि क्षेरफिको िगभग 

१.८२% र ०.७७% ओगिेको छ। त्यस्त,ै िाििजतनक िेिा क्षेरिे नगरपालिका क्षेरको कररब ०.८६ प्रततित ओगिेको छ । 

िाखणज्य क्षेर, िांस्कृततक तथा पुराताजत्िक क्षेर, औद्योधगक क्षेर र िानी तथा ितनज क्षेरिे नगरपालिका क्षेरको १ 
प्रततितभन्दा कम भूभाग ओगिेको छ । 

तालिका 2  वततमान भू-उपयोग के्षत्रको वलगतकरण 

भू-उपयोग क्षते्र  क्षते्रफ़ल (ह)े प्रवतसत (%) 

कृगर् १०४५५.४२ ८२.४८  

नगद र ताल के्षि ९०४.७२ ७.१४  

जंगल ८३९.८९  ६.६३  

आवासीय २३०.८३  १.८२  

साबिजगनक सवेा १०९.५१  ०.८६  

अन्य ९६.९७  ०.७७  

ब्यापाररक २९.२० ०.२३  

खानी र खगनज ५.११  ०.०४  

औधोगगक ३.१७  ०.०३  



 

सास्कृगतक र परुातागत्वक १.०१  ०.०१  

कूल १२६७५.८२  १००.००  

स्रोत: एकीकृत विकाि योजना /कफल्ड ििेक्षण, २०२१ 

 

नक्सा 1  भू- उपयोग नक्सा 

2=1=4  जलस्रोत 

राजापुर नगरपालिका कणाििी नदीको तल्िो जिाधार क्षेरमा अिजस्थत छ । दिुै नगरपालिकाको लिमाना कणाििी नदीिे 

घेररएको छ । पूिि र पजश्चम टदिामा बग्ने कणाििी नदी राजापुर नगरपालिकािुँग जोडडएको छ । कणाििी िोिा बीचको 
जलमन बाढीको उच्च जोखिममा छ । धचिापानीबाि कणाििी नदी फुिेर दईुििा िोिा बनेर तराईको तल्िो भूभागमा 
व्यापक रूपमा बग्छ। कणाििी नदी राजापुर नगरपालिका पूिि र पजश्चम टदिामा बग्छ जििाई गेरुिा र कणाििी नदी 
भतनन्छ। यी बे्रडडे नदीहरू फेरर भारतमा गएर घागरा नदीको रूपमा लमल्छन।् कणाििी नदीका प्रमुि िहायक नदीहरू 

पजश्चम िेती र भेरी नदी हुन।् अन्य िहायक नदीहरू जस्तै ततिा, कािारी र हुम्िा कणाििी आटद हुन।् ततिा र कािारी 
नदीहरू नेपािको टहमनदी क्षेरबाि उत्पवत्त भएका हुन ् भने हुम्िा कणाििी चीनको ततब्बतबाि तनस्कन्छ । 
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नगरपालिकामा धेरै ककिानहरूबाि व्यिजस्थत लिचंाई प्रणािी जस्त ैबुढी कुिो जस्ता धेरै कुिोहरु पतन छन ्जििे 

कृवर्िाई फस्िाउन िक्षम बनाएको छ। 

2=1=5   जलिायु  

राजापुर नगरपालिकाको मा िंकिन गररएको िर्ािको तथ्याङ्क नगरपालिका लभर रहेको स्िेिन इन्डके्ि नम्बर ४११ बाि हो। 
यो नगरपालिका लभर अिजस्थत  जि तथा मौिम विज्ञान विभागको  एकमारै मेिोिोजजकि स्िेिन हो र यिमा कुनै 

तापक्रम डािा रेकडि गररएको छैन। ४३ िर्िको िर्ािको विश्िेर्णिे स्िेिन ४११ को िावर्िक औित िर्ाि िगभग १४२० लम 
मी रहेको देिाउुँछ। िाउन मटहनामा िबैभन्दा बढी मालिक औित ४३५ लमलिलमिर िर्ाि भएको छ l  

2=1=6   भू-स्िावित्ि तिा भू-सम्िन्ध 

नापी बबभाग बाि प्राप्त ककत्ता को तथ्यांक अनुिार राजापुर नगरपालिका मा   ९९% भन्दा बदी ककत्ता तनजज छन ्।  हरेक िडामा 
ककत्ताको ककलिम तथा त्यिको िंख्या तनम्न तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ ।  

तालिका 3  वडा स्थररय लकत्ताको लकलसम तथा संख्या 

िडा वनवज (सखं्या) सरकारी  (सखं्या) 

१ ५४७२  

२ ४३४१  

३ ४८३१  

४ ३७५७  

५ ७२४१  

६ ४०००  

७ ३९३४  

८ ६१०२  

९ ४४८६  

१० ४५३४ १ 

स्रोत: िि ेविभाग (TSLUMD)  



 

 

नक्सा 4  लकत्ताको लकलसम 

 

=2 2 जनसखं्या तिा आविघक क्षेत्र िस्तुवस्िवत 

2=2=1  जनसखं्या तिा जनसंख्या िृविदर 

राजापुर नगरपालिकाको पाश्ििधचर, २०७५ अनुिार राजापुर नगरपालिकामा वि.िं. २०७५ मा कूि ५५,५८४ जनिंख्या रहेको छ 

जिमध्य ३०,०६५ मटहिा र २५,५१९ पुरुर् रहेको छ ।  नगर पाश्ििधचर अनुिार िडा नं ४ मा अधधकतम घरधुरी रहेको 
छ जिमा १६९३ घरधुरी रहेको छ र िडा नं ७ मा न्युनतम घरधुरी रहेको छ । 
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तालिका 5 जनसंख्या वृलि प्रवृलत्त र प्रके्षपण 

िडा न.ं २००१  २०११  िृविदर  जनसखं्या२०२१   जनसखं्या२०३१ जनसखं्या२०४१ जनसखं्या२०५१ 

१ ५३८९ ५८२१ ०.००७७ ६२८८ ६७९२ ७३३६         ७९२४ 

२ ५८१५ ५७८३ ०.००१२ ५९०५ ६०३० ६१५७ ६२८७ 

३ ६१५१ ५८३४ ०.००१२ ५९५७         ६०८३ ६२११ ६३४२ 

४ ७२०४ ७३५६ ०.००२१ ७५११ ७६७० ७८३२ ७९९७ 

५ ६७३८ ६८८१ ०.००२१ ७०२७ ७१७६ ७३२८ ७,४८४ 

६ ६२८५ ६१४८ ०.००१२ ६२७८ ६४१० ६५४५ ६६८४ 

७ ३७७३ ३९३० ०.००४१ ४०९४ ४२६४ ४४४१ ४,६२६ 

८ ५५७४ ५७२४ ०.००२७ ५८७८ ६०३६ ६१९९ ६,३६५ 

९ ४९९० ४९६१ ०.००२१ ५०६६ ५१७३ ५२८२ ५३९३ 

१० ६९०१ ७११५ ०.००३१ ७३३६ ७५६३ ७७९८ ८०३९ 

कूल ५८,८२० ५९,५५३ ०.००१२ ६११४२ ६२७९७ ६४५२० ६६,३१६ 

स्रोत: राजापुर नगरपालिका प्रोफाइि २०७५ र प्रक्षेपण 

2=2=2  आविघक क्षेत्र 

नगरपालिकाको मुख्य पेिाको रुपमा कृवर् तथा पिुपािन रहेको छ । नगरपालिकाको अधधकांि भूलम अझै पतन कृवर् क्षेर रहेको 
छ । तर हरेक िर्ि बाढीजन्य प्रकोपबाि कृवर् क्षेरमा बािीनािीको ठुिो क्षतत हुने गरेकोछ भने नदीकिानका कारण 

कृवर्भूलमको पतन क्षय हुने गरेकोछ । नगरपालिकाको अन्य प्रमुि पेिामा व्यापार व्यििाय रहेको छ । मुख्य बजार 

क्षेरहरूमा राजापुर बजार, िोनपुर बजार, नयाुँ गाउुँ  बजार, बदािपुर बरिेणी बजार, मानपुर िपरा बजार, िैरीचन्दनपुर 

बजार र िाजन्तपुर बजार रहेका छन ्।  

प्रथम राजष्िय आधथिक गणना २०७५ अनुिार बटदिया जजल्िामा िंचािनमा रहेका प्रततष्ठान व्यििायहरू (जम्मा १४,८९६) 

मध्ये २,०९७ ििा अथाित ्१४.१% राजापुर नगरपालिकामा अिजस्थत छन ्जिमा ५,३५० जना (जजल्िाको १३.१%) िंिग्न 

छन ् । राजापुर नगरपालिकामा अिजस्थत प्रततष्ठान व्यििायहरूमध्ये कररब आधाजिो (४९.०%) थोक तथा िुद्रा 

व्यापार, मोिर गाडी, मोिरिाइकिको ममितिंग िम्बजन्धत रहेका छन ्जिमा िंिग्न जनिजक्त नगरपालिकाको 
४१.९% रहेको छ ।  

मुख्य पेिा कृवर् तथा पिुपािन भए पतन राजष्िय आधथिक गणना २०७५ अनुिार बटदिया जजल्िामा अिजस्थत ७०८ ििा  कृवर्, 
िन तथा माछापािन व्यििाय (दताि भएका प्रततष्ठान मार) मध्ये केिि ६६ ििा (९.३%) मार राजापुरमा अिजस्थत 

छन ्। राजापुर नगरपालिकामा अिजस्थत प्रततष्ठान व्यििायहरूमध्ये दताि गरर िंचालित कृवर् व्यििायहरूको भार 
३.१% रहेको छ भने िंिग्न जनिजक्तको टहिाबिे २.८% मार रहेको छ । नेपािमा यिप्रकारका व्यििायहरू दताि गरेर 



 

भन्दा पतन अनौपचाररक ककलिमिे चिाउने गररएको देखिन्छ जुन राजापुरको हकमा पतन िागू हुन्छ । िाथै यिबाि 

कृवर्को व्यििायीकरण हुन निकेको पतन पुजष्ि हुन्छ । 

िडागत रुपमा हेदाि नगरपालिकामा िंचालित प्रततष्ठान व्यििायहरू मध्ये िबैभन्दा बढी (२६.५%) िडा नम्बर ४ मा र िबैभन्दा 
न्यून (४.३%) िडा नम्बर ७ मा अिजस्थत छन ् । िंिग्न जनिजक्तको टहिाबिे पतन िडा नम्बर ४ अगाडी 
(नगरपालिकाको २९.४%) रहेकोछ । 

2=3  आिास तिा भौवतक पूिाघधार 

2=3=1  शहरी स्िरूप 

यि नगरको नयाुँ िहरी विकाि मुख्य बजार केन्द्रहरु  र उबिर कृवर् क्षेरहरुमा जथाभािी रूपमा फैलिएको छ l  िाथै यहाुँको 
िहरीकरण हुिाकी राजमागि र अन्य मुख्य िडकमा केजन्द्रत रहेको वपइएको छ। यि नगरपालिकामा जम्मा १५७ बस्ती 
छन ्जििे  नगरपालिका क्षेरको ३% क्षेरफ़ि ओगिेको छ । 

2=3=2  भिनहरु 

राजापुर नगरपालिकामा १५८०५ भिन रहेका छन ्।  यी भिनहरू मुख्यतया (९५.३%) आिािीय प्रकारका छन ्भने लमधश्रत 

िािका भिनहरु  ४.७% रहेका छन ्। राजापुर बजार क्षेर रहेको िडा नं ४ मा मार कररब १४% भिनहरू केजन्द्रत छन।् 
भिन तनमािण प्रकारको तथ्याङ्क अनुिार यि नगरपालिकामा मािोको जोदाइ धेरै िामान्य छ जिमा िगभग ९३.५६% 

भिनहरू मािोको जोदाईबाि बनेका छन।् ५.१६% RCC प्रकारका छन ्भने बाुँकी १.२% लिमेन्ि जोदाई बाि बनेका छन।् 

तालिका 6 वडा स्तरीय भवन लवतरण  

िडा न ं गणना प्रवतशत 

१ १६२० १०% 

२ १३८१ ९% 

३ १४३६ ९% 

४ २१७१ १४% 

५ १९३० १२% 

६ १५१६ १०% 

७ ११४३ ७% 

८ १४९८ ९% 

९ १२०० ८% 

१० १९१० १२% 

  कूल १५८०५ १००% 
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तालिका 7 कायातत्मक प्रयोग  

कायाघत्िक प्रयोग गणना प्रवतशत 

व्यापाररक १३ ०.१% 

सांस्कृगतक र धागमिक ३३ ०.२% 

शैगक्षक २१२ १.३% 

आगथिक ७ ०.०४% 

सरकारी संस्था ५२ ०.३% 

स्वास््य १६ ०.१% 

औद्योगगक १३ ०.१% 

गमगित ३८० २.४% 

साविजगनक (Public) ६ ०.०४% 

आवासीय १५०६६ ९५.३% 

सरुक्षा (Security) ३ ०.०२% 

सामागजक संस्था ४ ०.०३% 

जम्मा १५८०५ १००.०% 

2=3=3  जारी तिा योजनािि भौवतक पूिाघधार  

नगरपालिकाअन्तगित हाि भइरहेका तथा बजेिमा परेका पररयोजना हरु ति उल्िेि गररएका छन ्:  

 राजापरु नगरपागलका वडा नं १० कोगठयाघटमा गपकगनक स्पट गनमािण भइरहेको 

 वडा नं ३ अवगस्थत टेडीया खेल मैदानको लागग बजेट गबगनयोजन भएको  

 वडा नं ५ मा शीत भण्डार गनमािणको लागग DPR (Detailed Project Report) तयार हुाँदै 

 गवगभन्न वडामा सडक स्तरउन्नगतका कायि भइरहेको  

2=3=4  सडक सन्जाल तिा यातायात 

हुिाकी िडक र कफडर रोडिे राजापुर नगरपालिकािाई देिका अन्य जजल्िाहरूिुँग जोडडएको छ। नगरपालिका लभरका 
अधधकांि िडक मािोको पाइएको छ भने चक्रपथ र मानपुर-िापारा–गोिा जोड्ने िडकको अधधकांि िण्डमा ग्राभेि र 
कािोपर भएको पाइएको छ । नेपािकै िबैभन्दा िामो पुि (१.०२ ककिोलमिर) मध्येमा पने कोटठयाघि पुििे यि 

नगरपालिकािाई मधुिन नगरपालिकािुँग जोद्द्छ l  



 

 

नक्सा 2 सडक सन्जाि 

2=3=5  स्िास््य सेिा 

राजापुर बजार यि नगर क्षेरको प्रमुि स्िास्थ्य केन्द्र हो। यि नगरमा ६ स्िास्थ्य चौकी, १ प्राथलमक स्िास्थ्य िेिा केन्द्र, 

३ आधारभूत स्िास्थ्य िेिा केन्द्र, ७ प्रिि केन्द्र र २ पोलिजक्ितनक रहेका छन ्जििे िहरी तथा ग्रामीण जनतािाई 

आधारभूत स्िास्थ्य िुविधा प्रदान गदै आएका छन ्।  

2=3=6  वशक्षा 

नगरपालिकािे वप्रस्कूि, प्राथलमक विद्यािय, माध्यलमक विद्यािय र किेजहरू िटहत विलभन्न प्रकारका िैक्षक्षक िुविधाहरू 

प्रदान गदै आएको छ । कफल्ड ििेक्षण तथ्याङ्कअनुिार यि नगरपालिकामा ४९ विद्यािय छन ् जिमध्ये ३९ 
िामुदातयक विद्यािय र क्याम्पि रहेका छन ्भने बाुँकी १० तनजी विद्यािय छन ्। िैक्षक्षक िंस्थािे नगरपालिकाको 
७.२१ हेक्िर क्षेरफि ओगिेको छ । 
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2=3=7  प्रशासवनक सेिाहरू 

राजापुर नगरपालिकाको िडा नम्बर ४ प्रमुि आधथिक र प्रिाितनक केन्द्रको रुपमा रहेको छ । िरकारी िेिाहरू जस्त-ै राजापुर 

प्रिाितनक कायाििय, राजापुर नगरपालिकाको कायाििय, नापी िािा, कृवर् िेिा केन्द्र, पिु िेिा केन्द्र, नेपाि 

िाद्य िंस्थान, आटद िडा नम्बर ४ को मुख्य बजार क्षेरमा अिजस्थत छन।् िरकारी िेिािे यि नगरपालिकाको ३.१५ 
हेक्िर क्षेरफि रहेको छ । 

2=3=8  िावणज्य तिा वित्तीय सेिाहरू 

नगरपालिकाको प्रमुि अथितन्र अन्न बािी, पिुपािन र बागिानी (हततिकल्चर) जस्ता कृवर् उत्पादनबाि उत्पन्न हुन्छ। 
नगरपालिकाको िडा नम्बर ८ चामिको पकेि क्षेर मातनन्छ । नगरपालिकामा ठूिा व्यापार र उद्योग नरहेपतन पतछल्िा 

िर्िहरुमा यि नगरपालिकामा होिि तथा रेष्िुरेन्ि, वित्त तथा िहकारी, िवपङ मि िगायतका ठूिा व्यापाररक केन्द्रहरु 

फस्िाउुँ दै गएका छन ्। 

कफल्ड िभे २०२१ को तथ्याङ्कअनुिार यि नगरमा १६२ व्याििातयक बहुउद्देश्यीय भिनहरू छन ्जिमध्ये १० बैंक तथा 

वित्तीय िंस्था, २ होिि/रेष्िुरेन्ि र १४३ ििा िुद्रा व्यििाय छन।् बाुँकी भण्डारण घरहरू, व्यापार घरहरू र अन्य 

िेिाहरू हुन।् राजापुर नगरपालिकाको मुख्य राजमागिमा पने िडा नम्बर ४, िडा ५, िडा ८ र िडा १० मा अधधकांि 

व्यििातयक भिन छन ्। नगरपालिकामा व्याििातयक तथा वित्तीय िंस्थाहरुको क्षेरफि जम्मा २३.२७ हेक्िर रहेको छ 

।  

2=3=9  सािघजवनक खुल्ला ठाउँहरू  

राजापुर नगरपालिकामा िाििजतनक पाकि , विद्यािय मैदान र िंस्थागत मैदानहरू गरर जम्मा ३९ िुल्िा ठाउुँ हरू छन।् 
िुल्िा मैदानहरुिे यि नगरपालिकाको ९.८९ हेक्िर क्षेरफि रहेको छ । 

  



 

3= विपद ्जोवखिको अिस्िा  

=1 3 भूकम्पजन्य प्रकोप तिा जोवखि 

भूकम्पीय VS 30 

यि अध्ययन मा विलभन्न ठाउुँ   को Shear wave velocity बाि  Vs30 खझककएको छ। यी ठाउुँ हरुको 

को छनोि भौगलभिक अिस्था, लभरािोपन, मोहडा, मािो, बस्ती को आकार इत्यादी को आधारमा गररन्छ। 

Multichannel Analysis of Surface Wave विधधबाि Vs30 मापन गररन्छ ।  

राजापुर नगरपालिकामा Vs30 १९५ देखि २६० िम्म रहेको छ । उतरी भेग को तुिनामा दक्षक्षण भेगमा  Shear 

wave velocity कम रहेको छ ।  

 

भूकम्पीय प्रिेग  

भूकम्पीय प्रिेग (Peak Groung acceleration (PGA) अध्ययन फल्िको मोडिे, फल्ि बाि दरूी, 

भूकम्प र त्यिको िम्भालभत िजक्त इत्यादी को आधारमा गररन्छ । PGA अध्ययनको िाधग magnitude को 
आधारमा विलभन्न ३ थररको भूकम्पीय इवपिेन्िर लिएको छ ।  

Main Himalayan Thrust (Mw10) को आधार मा PGA ६३० देखि ६५० गाि रहेको छ र Main 

Boundary Thrust (Mw 8.5) को आधार मा PGA ३५० देखि ३८५ गाि रहेको छ । 

Himalayan Frontal Thrust (Mw 7) को आधार मा PGA १६० देखि १८० गाि रहेको छ । 

 

Modified Mercalli Intensity  

Modified mercalli Intensity (MMI) िे भूकम्पको इन्तेंलििी मापन गदिछ । यो १ देखि १२ िम्म को 

इस्केि मा हुन्छ । इन्तेंलििी (I) १ िबभन्दा कम हो र १२ (XII) िबभन्दा बटद हो ।  

Main Himalayan Thrust (Mw10) को आधार मा MMI १० (X) रहेको छ र Main Boundary 

Thrust (Mw 8.5) को आधार मा MMI ९ (IX) रहेको छ । Himalayan Frontal Thrust 

(Mw 7) को आधार मा MMI ७ (VIII) रहेको छ । 

माधथ उल्िेि गरेका विलभन्न अध्यनको नततजा अनुिार राजापुर नगरपालिका भुकजम्पय दृजस्तमा मध्यम देखि उच्च 

जोखिममा पदिछ l 
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तरलीकरण 

Liquefaction (तरिीकरण) बािुिा लमलिएको मािो मा बढी हुन्छ जहा भूलमगत पानी को ितह माधथ हुन्छ । 
अध्ययनिे राजापुर नगरपालिकामा तरिीकरण को जोखिम देखिएको छ। यि अध्ययनिे ११,०२७ हे (८७.००%) क्षेर 

मध्यम जोखिममा रहेको देिाउछ र १७०८.८७ हे क्षेर (१३.४८%) न्यून जोखिममा रहेको देिाउछ । चोजक्तबहुरा, झाजप्त, 

काजन्त आटद बस्तीहरु तरिीकरणको जोखिममा रहेको देिाउछ । 

=2 3 िाढीजन्य प्रकोप तिा जोवखि 

तल्िो कणाििी जिाधार क्षेरमा बढ्दो बाढी, नदी किान र डुबानिे मानि र जिचर जीिनमा िमान रूपमा विनािकारी प्रभाि 

पाछि। ककिानहरूको िाधग िेतीयोग्य जलमन गुम्छ र िमग्र उत्पादनमा नकारात्मक अिर परेको छ ।बाढीिे राजापुर 
नगरपालिकाको कणाििी नदीमा िबैभन्दा बढी बाढीको पानीको ितह कररब १० लमिर गटहराईमा पुगेको देिीएको छ । 
धचिापानी क्षेरमा १०० िर्ि अिधधको बाढीको पानीको स्तर अधधकतम १७ लमिरिम्म पुग्ने देिीएको छ । जि तथा 
मौिम विज्ञान विभागका अनुिार धचिापानी स्िेिनका िाधग कणाििी नदीको चतेािनी तथा ितराको स्तर १० र १ 

दिमिि ८ लमिर रहेको छ । बाढीको मोडिद्िारा लिमुिेि गररएको बाढीको गटहराइका आधारमा न्यून, मध्यम र 
उच्च जोखिम क्षेर पटहचान गनि िककन्छ। मनिुनको िमयमा कणाििी नदीको तल्िो भागमा बाढीको उच्च जोखिम 

हुन्छ । राजापुर नगरपालिका कणाििीको पूिि र पजश्चम ककनारका दईु ठूिा नदीको बीचमा रहेकोिेि यििे 

नगरपालिकामा बाढीको उच्च जोखिम तनम्त्याउुँछ।  

यि अध्ययनिे २५९७.७७ हे (२०.४९%) क्षेर उच्च जोखिममा रहेको देिाउछ र १०२३.३४ हे (८.०७%) क्षेर मध्यम जोखिममा 
रहेको देिाउछ र ११९६.६३ हे (९.४४%) क्षेर न्यून जोखिममा रहेको देिाउछ ।  लिन्दरुा, रामपुर, फते्तपुर, िािपुर, मज्हरा, 
भोगपुर आटद बस्तीहरु बाढीको जोखिममा रहेको देिाउछ । 

=3 3 अन्य आिवतघत प्रकोपहरू 

3=3=1  पुवभयल िाढी 

पुलभयि बाढी (Pluvial flood) को नक्िांकन गनि, विलभन्न िमय को िेंततनेि १ A image प्रयोग गररएको छ । 

राजापुर नगरपालिकामा िन ्२०२० मा, उच्च Pluvial बाढी जुिाई ५, २०२० मा देखिएको धथयो र यििे ९८५.४२ हे 

जलमन डुबानमा परेको धथयो । धेरै जिो बाढी नगरपालिका को तल्िो भेग मा र बुडी नािा को आिपाि मा देखिएको 
धथयो । 

3=3=2  शहरी आगलावग प्रभाव्यता 

राजापुर नगरपालिकामा िहरी आगिाधगको प्रभाव्यता (Urban Fire Susceptibility) अध्ययन Multi-

criteria Evaluation ((MCE) बाि गररएको धथयो र  यिका िाधग आग्िागीका ७ ििा कारक 

तत्ि पटहचान गररएको धथयो । MCE अध्ययनिे १.०७ हे क्षेर उच्च प्रभाव्यतामा रहेको देिाउछ र  ३७.४३ हे क्षेर मध्यम 

प्रभाव्यतामा रहेको देिाउछ । 



 

3=3=3  पेट्रोवलयि जन्य िावस्पय विस्फोटन  

राजापुर नगरपालिकामा पेिोि पम्प हरु छन ्जिबाि पेिोलियम पदाथि चुहाओत हुन िक्छ र कुनै कारणबि प्रज्ििन 

(ignition) भएमा बबस्फोिन पतन हुन िक्छ ।  पेिोलियम जन्य बाजस्पय बबस्फोिन (Vapor Cloud 

Explosion) मल्ती एनरजी मोडिे (Multi Energy Model) बाि गररएको धथयो । यि अध्ययनिे 

२.३५ हे क्षेर उच्च जोखिममा रहेको देिाउछ र ३७.४३ हे क्षेर मध्यम जोखिममा रहेको देिाउछ । 

3=3=4  डढेलो 

डढेिो अध्ययनको िाधग मोटदि (MODIS)  बाि िन ्२०१० देखि २०२१ िम्म को डािा लिएको धथयो । िन ्२०१० देखि 

२०२१ िम्ममा जम्मा २ ििा डढेिो को घिना  देखिएको धथयो राजापुर नगरपालिकामा । 

3=3=5  चट्याङ 

राजापुर नगरपालिकामा चट्याङका केही घिनाहरु बबगतमा भएको धथयो । िडा १,२,३,४,६ र १० मा हरेक िर्ि चट्याङका 
घिनाहरु हुने गदिछ । 

3=3=6  िानि र िन्यजन्तुको द्वन्द्व 

राजापुर नगरपालिकामा हरेक िर्ि मानि र िन्यजन्तुको द्िन्द्ि हुने गदिछ । यहा मुख्यत बाघ, भाि,ु हाती, बडिेिे पिु- 

पन्छी र बािीनािीको नाि गछिन र कटहिे कटहुँ मानब माधथ पतन आक्रमण गछिन । घुमाना, दगुािनगर, टदपनगर, 
िािपुर इत्यादी बस्ती मा धेरै जिो मानि र िन्यजन्तु बीच द्िन्द्ि हुने गदिछ । 

=4 3 जलिायु पररितघन तिा जलिायुजन्य प्रकोप 

जििायु पररितिन को अध्ययन को िाधग ११९० देखि २०२० को हरेक टदन को तापक्रम र िर्ािको डािा र CMIP 6  को 

डािा को अध्ययन गररएको धथयो । यि आधारमा िन ्२१०० िम्म को िम्भावित ताप िहर (heat wave), 

िीत िहर (cold wave), न्यून तापक्रम, उच्च तापक्रम को अध्ययन गरेको छ । हािको जििायुको प्रितृत 

अनुिार भविष्यमा ताप िहर, िीत िहर, िडरेी, बर्ाि, उच्च तापक्रमको प्रिवृत्त बढ्दै जानेछ । 

उच्च तापक्रम, िडरेीिे कृवर् क्षेर, स्िस्थ, जिस्रोतमा अिर पने देखिन्छ । उच्च बर्ाििे बाढी , पटहरोको जोखिम बढ्नेछ र 

यििे दैतनक जजबबका, पूिािधार, देिको आधथिक जस्तधथमा अिर पादिछ । बढ्दो ताप िहर र िीत िहरिे जनस्िास्थमा 
अिर गनििक्नेछ र नया रोगको उत्पतत पतन हुनिक्नेछ । 

=5 3 िहुप्रकोवपय जोवखि  

बहुप्रकोवपय जोखिम Analytical Hieracy Process (AHP) बाि तनधािरण गररएकोछ । यिमा ३ 

ििा प्रकोप/ जोखिम (िाढी, तरिीकरण र भूकम्पीय प्रिेग) प्रयोग गररएको छ र हरेक प्रकोपिाई भार विज्ञको िल्िाह 

अनुिार टदइएको छ । बहुप्रकोवपय जोखिम अनुिार २६७७.९१ हे (२१.३१%) क्षेर उच्च जोखिममा छ, ३५३५.०७ हे (२७.८९%) 
क्षेर मध्यम जोखिममा छ र ६४६५.८४ (५१.०१%) क्षेर  न्यून जोखिममा छ । 
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=6 3 भू-उपयोग  र िहुप्रकोवपय जोवखि  

राजापुर नगरपालिकामा आिािीय क्षेरको २.१४% क्षेर उच्च जोखिममा रहेको छ र ७९.७७% क्षेर न्यून उच्च जोखिममा रहेको 
छ । त्यस्तै ब्यापाररक क्षेरको १.३८ % क्षेर उच्च जोखिममा रहेको छ र ७८.९२% क्षेर न्यून उच्च जोखिममा रहेको छ ।   

 

 

तालिका 8 भू-उपयोग  र िहुप्रकोलपय जोलिम 

भ-ूउपयोग के्षर 
बहुप्रकोवपय जोखिम (हेक्िर) 

न्यनु 
न्यनु

% 

मध्यम 
मध्यम

% 

उच्च 
उच्च

% 

कुि 

कृवर् ५४५०.८
४ ५२.१३ ३१५७.३

५ ३०.२ १८४४.६
१ १७.६४ १०४५५.४

२ 
ब्यापाररक २३.०४ ७८.९२ ५.७४ १९.६५ ०.४ १.३८ २९.२ 
िास्कृततक 

तथा 
परुाताजत्ि
क 

०.८२ ८१.५२ ०.०६ ५.४७ ०.१४ १३.४२ १.०१ 

जंगि ४५३.१८ ५३.९६ १५१.०४ १७.९८ २३५.३९ २८.०३ ८३९.८९ 
औधोधगक १.५८ ४९.६४ १.०९ ३४.२ ०.५३ १६.७८ ३.१७ 
िानी र ितनज ०.०१ ०.१५ ०.२३ ४.४ ४.८७ ९५.१९ ५.११ 
अन्य २९.१८ ३०.०९ १५.३४ १५.८१ ५२.३५ ५३.९९ ९६.९७ 
िाबिजतनक 

िेिा ७१.१८ ६५.०० २८.६९ २६.२ ९.५२ ८.६९ १०९.५१ 

आिािीय १८४.१४ ७९.७७ ४१.९८ १८.१९ ४.९४ २.१४ २३०.८३ 
नटद र ताि के्षर २४८.८७ २७.५१ १३२.९५ १४.७ ५२२.५९ ५७.७६ ९०४.७२ 

कुि 

६४६२.८
२ ५०.९९ ३५३४.४

३ २७.८८ २६७५.३
३ २१.११ १२६७५.८

२ 
 

  



 

4= शहरी विस्तार प्रिृवत्त तिा प्रक्षेपण 

=1 4 शहरी विस्तार प्रिृवत्त 

राजापुर नगरपालिकामा २०११ देखि २०१८ िम्ममा िहरी विकाि विस्तारको बावर्िक िदृ्धधदर ०.०८% रहेको छ । उच्च बावर्िक 

िदृ्धधदर (०.०१%) िडा १,२,३,४,५ र १० मा रहेको छ भने न्यून बावर्िक िदृ्धधदर (०.०००२%) िडा ७ मा रहेको छ ।  

तालिका 9 शहरी लवकास लवस्तारको पररवततन तथा िालषतक वृलिदर 

िडा २०११ (ह)े २०१८ (ह)े पररितघन (ह)े िावषघक विवददर (%) 

१ ३०.१६ ४१.४१ ११.२५ ०.०१ 

२ ३७.८३ ५०.८५ १३.०२ ०.०१ 

३ २५.५२ ३१.५९ ६.०७ ०.०१ 

४ ४३.६१ ४९.०२ ५.४१ ०.०१ 

५ ३७.९३ ४६.१४ ८.२१ ०.०१ 

६ ३०.६१ ३४.८९ ४.२८ ०.००५ 

७ १८.३४ २०.३१ १.९८ ०.००२ 

८ २४.३४ २८.६३ ४.२८ ०.००५ 

९ २०.३४ २३.१७ २.८२ ०.००३ 

१० ३८.४१ ४७.७० ९.२९ ०.०१ 

जम्मा ३०७.०९ ३७३.७१ ६६.६२ ०.०८ 

स्रोत:  २०११ को Image Classification र २०१८ को IDP ररपोिि 

िहरी विकाि प्रिवृत्त िडा १, २, ५ मा अरु िडा को तुिनामा बदी भएको देखिन्छ । 
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नक्सा 3   शहरी लवकास प्रवृलत्त (२०११-२०१८) 

4=2  क्षेत्रीय विस्तार  

राजापुर नगरपालिका नेपािगञ्ज, बुििि र भैरिा जस्ता क्षेरीय िहरी केन्द्रहरूिुँग िहयेक िडक र राजष्िय राजमागिहरू 

माफि त जोडडएको छ। यो नगरपालिका हुिाकी राजमागि माफि त कैिािी जजल्िाको मधुिन गाउुँ पालिका र िीकापरु 
नगरपालिकािुँग जोडडएको छ। यि नगरपालिकाबाि तनकिम विमानस्थिहरू पूििमा नेपािगन्ज र पजश्चमतफि  

धनगढीमा छन।् यि क्षेरका प्रमुि बजार केन्द्रहरू राजापुर, मानपुर तपारा, बािाबजार, बरिेणी बजार, र िोनपुर 
हुन।् राजापुर नगरपालिका प्रदेि ५ को पहाडी क्षेरको व्यापारको केन्द्रको रुपमा रहेको छ । यि नगरिे तराई क्षेरको 

गुिेररया, नेपािगन्ज, बुििि र पहाडी तथा टहमािी क्षेरको िुिेत, कािीकोि र जुम्िामा कृवर्जन्य उत्पादन तनयाित 

गदछि । भैरहिा र काठमाडौंमा पतन यहाबाि ठूिो मारामा धान र तोरी तनकािी हुने गरेको छ ।  



 

=3 4 जनसखं्या िृवि  

राजापुर नगरपालिकाको  पाश्ििधचर २०७५ अनुिार घरधुरी तथ्यांक अनुिार नगरपालिकामा कूि जनिंख्या ५५,५८४ रहेतापतन 

नगरपालिका बाटहरबाि आएको जनिंख्या ७७०९ रहेको छ । जिमध्य िबै भन्दा बढी िडा नं ६ मा बिाई िराई भएर 
आएको छ ।  

तालिका 10  िसाइँसराइको लववरण  

िडा पुरुष िवहला दिैु 

१ २३७ ६९१ ९२८ 

२ ५९ ३३९ ३९८ 

३ ३८९ ६४२ १०३१ 

४ १९४ ३७३ ५६७ 

५ १४८ ५१७ ६६५ 

६ ५१८ ६३२ ११५० 

७ १३५ ३६५ ५०० 

८ ४०७ ५२९ ९३६ 

९ ४१२ ६२० १०३२ 

१० १६९ ३३३ ५०२ 

कूल जम्मा  २६६८ ५०४१ ७७०९ 

स्रोत: राजापुर नगरपालिकाको पाश्ििधचर २०७५ 

बिाई िराईका कारण मध्य िबै भन्दा धेरै वििाहका कारण ४३.९ %, तनभिरताका कारण १८.६ %, िेतीपातीका िाधग उबिर भूलम 

भएकािे कृवर्को िाधग ११.४ % र अध्ययनको लििलििामा ५.३ % रहेको छ । 

तालिका 11 िसाई सराई को कारण 

िसाई सराई को कारण सखं्या प्रवतशत 

कृगर् ८७९ ११.४ 

व्यवसाय १४२ १.८ 

नोकरी १११ १.४ 

गशक्षा ४०५ ५.३ 

गनभिरता ३३८१ ४३.९ 

गववाह १४३७ १८.६ 

गववाद १३ ०.२ 

प्राकृगतक प्रकोप ७१ ०.९ 

कामको खोजीमा २६२ ३.४ 

अन्य १००८ १३.१ 
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जम्मा ७७०९ १०० 

 स्रोत: राजापुर नगरपालिकाको पाश्ििधचर २०७५ 

4=4   आविघक िृवि  

नगरपालिकाको आधथिक िदृ्धधको प्रमुि िूचकको रुपमा आन्तररक आय (OSR: Own Source Revenue) 

को िदृ्धधिाई लिन िककन्छ । नगरपालिकाको िास्तविक  आयको वििरण प्राप्त नभएकोिे नगरपालिकाको बजेि 

िक्तव्यमा गररएको अनुमानको आधारमा विश्िेर्ण गदाि आ.ि.२०७७/७८ मा आन्तररक आय रु. ३.७ करोड हुने अनुमान 

गररएकोमा त्यिमा १३.७% िे िदृ्धध हुने गरर आ.ि.२०७८/७९ मा आन्तररक आय रु. ४.२ करोड हुने अनुमान गररएको छ 

। आन्तररक आयको प्रमुि श्रोतमा ढंुगा, बािुिा र धगट्िी तनकािी (और्त २६.७%), घरजग्गा रजजष्िेिन िुल्क (और्त 

२०.२%), मािपोत तथा भूलमकर (और्त १४.३%) र लिफाररि तथा बक्िौनी दस्तूर (और्त ११.५%) रहेको पाइन्छ ।  

नगरपालिकाको प्रमुि पेिामा उल्िेि भए पतन व्यापार व्यििायबाि नगरपालिकािे उल्िेख्य आय आजिन गरेको देखिदैंन । 
दबु ैआधथिक िर्िको बजेि िक्तव्यमा नगरपालिकािे व्यििाय करबाि आन्तररक आयमा १.२% को मार ैयोगदान पुग्ने 

अनुमान गरेको देखिन्छ । नगरपालिकामा विद्यमान ्व्यापार व्यििायहरू अधधकांि दताि नगररकन अथाित ्अनौपचाररक 

(Informal) ढङ्गिे िंचािन गररएकोिे गदाि पतन व्यििाय कर कम उठ्न ेगरेको देखिन्छ । दताि गररएका व्यापार 
व्यििायहरू बबमामा आिद्ध हुन िक्न ेतर अनौपचाररक ढंगिे िन्चालित व्यापार व्यििायहरू बबमाको दायराभन्दा 
बाटहर हुने भएकोिे विपत ्जोखिम न्यूनीकरणको टहिाबिे राजापुर नगरपालिकाका अधधकांि व्यापार व्यििायहरूको 

विपत ्जोखिम विरुद्धको अनुकूिन क्षमता (Adaptive Capacity) न्यून रहेको मान्न िककन्छ । 

4=5  शहरी विस्तार प्रक्षेपण  

िहरी विस्तार प्रक्षेपण दईुििा  पररदृश्य  - Business as usual scenario र controlled 

scenario  - को आधार मा िन २०३० र २०४० को िाधग गररएको छ ।  यिको  िाधग Markov 

Chain algorithm प्रयोग गररएको छ । यि algorithm िे २०११ र २०१८ को भ-ूउपयोग पररितिन 

र पररितिनको िाधग िहायता गने कारकतत्ि हरु को आधारमा  िहरी विस्तार प्रक्षेपण गछि  । 

4=5=1  यिावस्िवत पररदृश्य 

यथाजस्थतत पररदृश्य (Business as usual scenario) िे अटहिे को िहरी विकाि प्रिवृत्त 

(Trend) अनुिार भविष्यमा िहरी विकाि कस्तो हुन्छ भनेर देिाऊछ । यिको िाधग २०११ र २०१८ को भू-
उपयोग पररितिन र पररितिनको िाधग िहायता गने कारकतत्ि हरु जस्त ै लभरािोपना, बािो, पानी को स्रोत, बस्ती, 
बजार, िहरी विकाि केन्द्र, जंगि, िास्कृततक केन्द्र बाि दरूी पटहचान गररन्छ । यिमा कुनै मापदण्ड, िेिब्याक 

(Setback), प्रकोप क्षेर हरु जस्त ैबाढी पटहरो, भूक्षय, जलमनको तरिता इत्यादी िमािेि गररएको हुदैन। 

यि पररदृश्य (scenario) को आधारमा २०११ देखि २०१८ मा  िहरी विकाि विस्तारको बावर्िक िदृ्धधदर ०.०८% 
रहेको छ भने २०१८ देखि २०३० मा  िहरी विकाि विस्तारको बावर्िक िदृ्धधदर ०.०८%  प्रक्षेपण गररएको छ। यिै गरर 
२०३० देखि २०४० मा  िहरी विकाि विस्तारको बावर्िक िदृ्धधदर पतन ०.०७% प्रक्षेपण गररएको छ।  

तालिका 12  शहरी लवकास लवस्तारको िालषतक वृलिदर  तथा प्रके्षपण, (यथालस्थलत पररदृश्य) 



 

साल िस्ती  (ह)े  पररितघन (ह)े िावषघक िृविदर(%) 

२०११ ३०७.०० 

  

२०१८ ३७३.७१ ६६.७१ ०.०८ 

२०३० ४८८.३४ ११४.६३ ०.०८ 

२०४० ५८१.६३ ९३.२८५ ०.०७ 

 

नक्सा 4  शहरी लवकास लवस्तारको प्रके्षपण, २०३०-२०४० (यथालस्थलत पररदृश्य) 

 

4=5=2   वनयवन्त्रत पररदृश्य  

तनयजन्रत पररदृश्य (controlled scenario) िे पतन यथाजस्थतत पररदृश्य (Business as 

usual scenario) झैँ अटहिे को िहरी विकाि प्रिवृत्त (Trend) अनुिार  भविष्यमा िहरी विकाि 

कस्तो हुन्छ भनेर देिाऊछ । तर  तनयजन्रत पररदृश्य मा २०११ र २०१८ को भू-उपयोग पररितिन र पररितिनको िाधग 

िहायता गने कारकतत्ि बाहेक यिमा मापदण्ड ,िेिब्याक (Setback), िडक अधधकार क्षेर, प्राकृततक क्षेर  ,
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प्रकोप क्षेर हरु जस्तै बाढी पटहरो ,भू-क्षय, जलमन को तरिता इत्यादी हरु पतन िमािेि गररएको हुन्छ । यि अध्ययनमा 

प्रयोग गररएको बबलभन्न िेिब्याक (Setback), िडक अधधकार क्षेर, प्राकृततक क्षेर, प्रकोप क्षेर विकािकािाधग 

बाधक / अिरोध तथा अििरहरू अध्याय मा प्रस्तुत गररएको छ । 

यि  पररदृश्य को आधारमा २०११ देखि २०१८ मा  िहरी विकाि विस्तारको बावर्िक िदृ्धधदर ०.०८% रहेको छ भने २०१८ देखि 

२०३० मा  िहरी विकाि विस्तारको बावर्िक िदृ्धधदर ०.०८%  प्रक्षेपण गररएको छ। यिै गरर २०३० देखि २०४० मा  िहरी 
विकाि विस्तारको बावर्िक िदृ्धधदर पतन ०.०७% प्रक्षेपण गररएको छ। 

तालिका 13 शहरी लवकास लवस्तारको िालषतक वृलिदर  तथा प्रके्षपण, (लनयलन्त्रत पररदृश्य) 

साल िस्ती  (ह)े  पररितघन (ह)े िावषघक िृविदर(%) 

२०११ ३०७.०० 

  

२०१८ ३७३.७१ ६६.७१ ०.०८ 

२०३० ४८८.३४ ११४.६३ ०.०८ 

२०४० ५८१.६३ ९३.२८५ ०.०७ 

 

जनिंख्याको टहिाबमा यि नगरपालिकाको िन ्२०२१ को प्रक्षेपण गररएको जनिंख्या ६१३३९ रहेको छ, िन ्२०२१ िाई 

आधार बर्िमानी नगरपालिकाको प्रस्तावित भ-ूउपयोगको आधारमा थप जनिंख्या बहन क्षमता १८३१९४ रहेको छ । 
हािकै अनुपातमा जनिंख्या िदृ्धध हुने हो भने िाथै िन ्२०३१, िन ्२०४१ र िन ्२०५१ को प्रक्षेवपत जनिंख्या ६३१९६, 
६५१२९ र ६७१४२ रहने छ जुन नगरपालिकाको कुि जनिंख्या बहन क्षमता भन्दा थोरै रहेको छ । यद्यवप यि 

नगरपालिकामा नयाुँ िहर पररयोजना तथा अन्य आधथिक िामाजजक अििरका कारण जनिंख्या अझै िदृ्धधहुने 

देखिन्छ जि अिस्थािाई हाि प्रस्तावित भू-उपयोग योजनािे िम्बोधन गदिछ ।   

 राजापरु नगरपागलका सन्२००१ सन्२,०११ सन्२,०२१ सन्२,०३१ सन्२,०४१ सन्२,०५१ 

प्रके्षपण 

गररएएको 
जनिंख्या 

५८८२० ५९५५३ ६१३३९ ६३१९६ ६५१२९ ६७१४२ 

थप जनिंख्या       १८५७ १९३३ २०१३ 
 

  

प्रके्षपण गररएको कूि थप जनिंख्या ५८०३ 
भू -योगकोउप  आधारमा थप जनिंख्या बहन क्षमता १८३१९४ 
 



 

 

नक्सा 5  शहरी लवकास लवस्तारको प्रके्षपण, २०३०-२०४०  (लनयलन्त्रत पररदृश्य) 
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5= रणनीवतक भौवतक योजना  

=1 5 विद्यिान भौवतक योजना  

िहरी योजना तथा भिन तनमािण विभाग द्िारा राजापुर नगरपालिकाको  एकीकृत विकाि योजना तयार परेको छ जस्मा 
विकाि तथा आधथिक िम्भािना र जोखिम पटहचान गरर क्षेरीय विकािको योजनािाई िम्मािेि गरेको छ । यि 

योजनाका प्रमुि क्षेरहरु यि प्रकार रहेका छन:् 

 आगथिक सम्मुन्नगतका लागग राजापरु, बाला, मानपरु तपराको बजार के्षिलाई छुट्याइएको छ ।  

 भू-प्रयोग के्षि गनधािरण गने क्रममा गवपद जोगखम पने के्षि जस्तै नदीको तटीय के्षि, बाढीले असर गने बसोबास 

के्षि र पयिटकीय गहसाबले महत्वपूणि मागनएका संस्कृगतक र ऐगतहागसक धरोहरमा संरक्षण के्षि घोर्णा 

गररएको छ । 

 सीमान्तकृत कमैया बस्तीलाई पगहचान गरर गबशेर् गवकास के्षि प्रस्ताव गररएको छ ।  

 नदी गकनार जस्ता गवपद् जोगखम के्षिकालागग संरक्षण के्षि तोगकएको छ र बाढी आउने सम्भाव्य के्षि 

नगजकका बस्तीहरू पनुवािस गनुिपने प्रस्ताव गररएको छ ।  

 प्रमखु सडक सञ्जालसाँगै रहेका आवासीय के्षिको १०० गमटरको बफरसम्म गमगित आवासीय उप-के्षि 

अन्तगित रागखएको छ । त्यस बाहेक बस्ती गवस्तार के्षिको रुपमा राजापरु बजारको आसपास के्षि पगहचान 

गररएको छ ।  

 गवकास के्षि संगसंगै गबशेर् कृगर् के्षि प्रस्ताव गररएको छ जहााँ कृगर् उत्पादन तथा पशपुालन गनि सगकने छ ।    

 साथै योजनाको गवशेर् उदे्दश्य पूरा गनि र भूगम उपयोगको प्रभावकारी उपयोग प्रवद्धिन गनि  आवासीय, 

व्यावसागयक, संस्थागत, प्राकृगतक संरक्षण, औद्योगगक र अन्य जस्ता आधारभूत के्षिहरू प्रस्ताव गररएको 

छ । 

यि योजना अन्तगित प्रस्तावित मापदण्ड यि प्रकारको रहेको  छ: 



 

 

नक्सा 6  लवद्यमान लवपद् जोलिम 

 नगरपागलका गभि Soil Stability तथा  Bearing Capacity कम भएको तथा Liquefaction high risk area 

भनी geotechnical investigation अध्ययनबाट पगहचान भएका धेर ैगभरालो जगमन (Steep Slope Area), 

बालवुाको सतह, सम्भागवत बाढी आउन सक्ने स्थानमा कुनै पगन गकगसमको जग्गा गवकास, गनमािण वा 

पनुगनिमािण गनि स्वीकृगत गदइने छैन ।  

 नगरपागलका गभि  बस्ती गवकास, गनमािण तथा पनुगनिमाण गनिका लागग स्थान छनोट गदाि  समतल जगमन वा 

कम गभरालो के्षि वा Soil Stability तथा Bearing Capacity धेरै भएको तथा Liquefaction Risk कम भएको 

के्षि रोज्न ुपदिछ र गभरालो जमीनको फेदीबाट सुरगक्षत दूरी (न्यूनतम ३ मी) छाडेर माि भवन गनमािण गनि  

गदइनेछ ।  

 कम गभरालो के्षि भए पगन खानी तथा भूगभि गवभागले राजपिमा सूचना प्रकागशत गरर गनरे्गधत गरकेो के्षिमा 

बस्ती बसाल्न हुाँदैन भने कडा चट्टान भएको बढी गभरालो के्षिमा गबशेर्ज्ञहरुको सल्लाह बमोगजम बस्ती 

बसाल्न गदइनेछ । 

 साविजगनक, ऐलानी र पगति  जग्गाहरुलाई नेपाल सरकार (मगन्िपररर्द) को गनणिय गबना हकभोग हस्तान्तरण 

गनि तथा गलज वा भाडामा गदइने छैन । 

 साविजगनक जग्गाहरुलाई खलु्ला मैदान तथा हररत पाकि को रुपमा घोर्णा गरर हररयाली उद्यानका रुपमा 

गवकास गररने छ । 

िाथै यि  नगरपालिकामा भईरहेको िहरीकरणिाई व्यिजस्थत गनि  राजापुरिाई ति उल्िेखित क्षेरहरुमा विभाजन गरर 
तनमािण िम्बन्धी मापदण्ड िमेत तनधािरण गररएको छ।  
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क) व्यापाररक के्षि 

ख) व्यवगस्थत आवासीय के्षि 

ग) गमगित आवासीय के्षि 

घ) संस्थागत के्षि 

ङ) औद्योगगक के्षि 

च) कृगर् तथा आवासीय के्षि 

छ) खलु्ला/मनोरन्जन के्षि 

 

नक्सा 7 लवद्यमान भौलतक योजना  



 

5=2  नगरपावलकाको दीर्घकालीन विकासका लक्ष्य  

राजापुर नगरपालिकािे “कृषि, पर्यटन, उद्र्ोग, भौततक पूवायधार समावेशी र समदृ्ध राजापुरको मूलआधार” भन्ने नारािाई 

अंधगकार गदै नगर विकाि र िमदृ्धध पथमा दृढताको िाथ अगाडी बढेको छ । 

=3 5 शहरी विकासका लावग सिस्या, चुनौती तिा अिसरहरू  

िबिता, दबुिि पक्ष, अििर र चुनौतीको विश्िेर्ण नगरपालिकाको विद्यमान आन्तररक िजक्त र कमजोरीिाई ितिमान 

पररजस्थततमा आधाररत भएर यिको भविष्य पटहचान गने र त्यि क्षेर को िम्भावित बाह्य अििर र चुनौतीका 
आधारमा क्षेरको िमग्र विकािको िाका तयार गनि मद्दत गछि ।  

सबलता 

राजापुर नगरपालिकामा तनम्न िबिता रहेको छ । 

कृषि भूलम : राजापुर नगरपालिकामा कृवर्को िाधग उपयुक्त मािो रहेको छ । नगरपालिकाको कूि १२६७५.८२ हेक्िर क्षेरफि 

मध्य ८२.४८% (१०४५५.४२ हेक्िर) जलमनमा हाि कृवर् योग्य जलमन रहेको छ । नगरपालिकाको मुख्य िाद्यान्न तथा 
अन्न बािीमा धान, गहुुँ, मकै, माि, मुिुरो, आिि, तोरी आटद हुन ्। राजापुर नगरपालिकामा कृवर्को िाधग प्रिस्त 

िेती योग्य जलमन रहेको तथा लिचंाईको पतन राम्रो व्यिस्था छ । 

कर्ायली नदी र बुढी खोला: कणाििी नदी र बुढीिोिा लिचंाई गनि प्रयोग भइरहेको छ तथा पयििन आकर्िणको रुपमा रहेको छ 

। राजापुर नगरपालिका अन्तगित पने मुख्य राजष्िय लिचंाई पररयोजनामा बुढीकुिो लिचंाई पदिछ । लिचंाई पररयोजनाको 
नहर तनमािणबाि नहर प्रणािी िंगै िडक प्रणािीको िमेत िमानान्तर विकाि भएको छ । यो बाहेक अन्य पाुँच 

लिचंाईका स्रोत रहेको छ – पािाभार, गोिा, तापरा/ माईिा, मनाउ र िैरी चन्दनपुर कुिोबाि पतन लिचाई गररएको छ ।  

सामाजजक सदभाव : राजापुर नगरपालिकामा विलभन्न जातजाततका मातनि बिोबाि रहेको छ । नगरपलिकामा ८१.१% तराई 

जनजाती (थारु, िोनार, मगर, मुजस्िम, कालम, दमाई), १०.५ % ब्राह्मण र अन्यमा पहाडी दलित, जनजाती तथा तराईका 
अन्य बिोबाि गछिन । जातीय टहिाबिे विविधता रहेतापतन गाउुँ  िोिहरुमा िबै घरधुरीहरु लमिेर बिेका छन ्।  

र्ातार्ात संजाल: राजापुर नगरपालिका हुिाकी राजमागि िंग जोडडएको छ जिकारण नगरपालिका लभर उत्पाटदत बस्तुहरु 

तनयाित गनि िहज हुनुका िाथिाथै आन्तररक बि िेिा तथा िुगम यातायात िुबबधा हुनािे ि-िाना ब्यापाररक केन्द्रका 
रुपमा बस्तीहरुको विकाि भइरहेको छ । 

नगरपाललकामा षवद्र्मान नीतत: राजापुर नगरपलिकािे कृवर्, पयििन, भौततक पूिािधार तनमािणको िाधग उधचत उद्देश्य, 
नीतत तथा कायिक्रममा रािी िो को कायिन्ियनमा जोड टदएको छ । 

भारतीर् लसमाना: राजापुर नगरपालिका भारतिंगको लिमानािंग जोडडएको हुुँदा भारतीय बजारबाि विलभन्न आिश्यक बस्तु 

र िेिाहरु आयात तथा तनयाित िहजै गनि िककन्छ । राजापुरनगरपालिकाको मुख्य बजार राजापुर बजार भारतीय 

लिमानाबाि ७ कक. मी. को दरूीमा रहेको छ ।    

कमजोर पक्ष  
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परम्परागत कृषि प्रर्ाली: कृवर् तथा पिुपिानमा परम्परागत िैिीिे नै तनरन्तरता पाउुँ दा कृवर् मुख्य आधथिक अग्रणी क्षेरमा 
हुुँदाहुदै पतन िो अनुिार अनुरुप आधथिक िदृ्धध हुन िकेको छैन । कृवर् उत्पादनिाई बजारीकरण गनि िककएको छैन । 

बाढीको समस्र्ा: राजापुर नगरपालिका बाढी तथा बाढीजन्य प्रकोप िंबेदनिीि क्षेरमा अिजस्थत छ । कणाििीनदीको बाढीिे 

पिकपिक ड्याम भत्काई गाउुँ  बस्तीमा बढीको िमस्या टदएको छ िाथै पूिािधारमा पतन नोक्िानी पुयािएको छ । िाथै 

नदी पतानीको कारण कृवर् उत्पादनमा कलम ल्याएको छ । कणाििी नदीबाि पानी पलि िेतीयोग्य जलमन बािुिामा 
पररणत भइरहेको तथा भाडािी नािीको पानीिे ियौं बबगाह िेतीयोग्य जलमनमा पानी जम्मा भई िबै धान िेती नष्ि 

हुने िमस्या पतन रहेको छ । 

अपर्ायप्त लसचंाईको सुबबधा: राजापुर नगरपालिकामा फैलिएर रहेका पोिररहरु र इनारबाि ककिानहरुिे लिचंाईको िाधग 

पानीको प्रयोग गरेका छन ् । राजापुर नगरपालिकाको पाश्ििधचर अनुिार  जम्मा ८१८५ घरधुरी मध्य ६७५० घरधुरीिे 

आफ्नो ७००९.६९ हेक्िर जलमनमा लिचंाई गरेका छन ्। यो कूि िेतीयोग्य जलमनको ६७.०४ प्रततित जलमन हो ।  

असमानता: िामाजजक, आधथिक र राजनीततक रुपमा पछाडी परेका थारु, दलित, मुक्त कमैया, मटहिा र अन्य िमुदायिाई 

अििर बाि बजन्चत हुनु । भूलमहीन , मुक्त कमैया तथा िुकुम्बािी- िामाजजक तथा आधथिक िमस्या िमाधान गनि- 
स्थायी बिोबाि तथा आय आजिनको व्यिस्था पयािप्त नहुनु । 

 

अवसर  

पर्यटन: नेपािकै िामो नदी कणाििीको उपजस्थतततिे पयििन प्रिद्िधनमा िहयोग पुयािउन िक्छ । नगरपालिकाको िबैभन्दा 
ठुिो ताि अनह्िाि ताि पतन राम्रो पयििकीय गन्तव्यको रुपमा विकाि हुन िक्छ । 

खानी तथा खतनज: राजापुर नगरपालिकामा नदी जन्य पदाथिहरु ढंुगा, धगट्िी, र बािुिा िहजै रुपमा कणाििी, गेरुिा, 
बुढीिोिामा पाउन िककन्छ । 

संस्कृतत तथा भेिभूसा : राजापुर नगरपालिकामा थारु िमुदायको िंस्कृतत तथा िोपोन्मुि िोनाह जाततका िंस्कृतत पतन 

आन्तररक तथा बाह्य पयििन िाई आकर्िण गने माध्यम हुन िक्छ । थारु तथा िोनाह होमस्िे िंचािनिे िाुँस्कृततक 

र पटहचानमा िहयोग िाथै पयििनमा बढुिा र आधथिक िेिा पुयािउन िक्छ । थारु िंस्कृततक िंग्राहिय िंचािन गरर 
पयििकीय क्षेर बढाउन िककन्छ । 

कृषि: राजापुरमा कृवर्को अथाह िम्भािना भएको हुुँदा कृवर् उत्पादन र कृवर् जन्य उद्योगको िाधग िगानी गरर कृर्कको 
आधथिक जस्थतत िुधार गनि िककन्छ । यस्तै कोल्ड स्िोर िंचािन गरर ककिान हरुिाई फिफुि उत्पादनमा जस्तै केरा, 

आप, लिची इत्यादी िगाउन िककन्छ । 

 

चुनौती  

षवपद: राजापुर नगरपालिका बाढीको जोखिम क्षेरमा रहेको छ िाथै कणाििी नदीमा पानीको बहाि बढेमा ड्याम फुट्न िक्ने 

उच्च जोखिम रहेको छ । बर्ािका िमयमा अत्यधधक पानी पदाि भडािी नािाको पानी ियौं िेतीयोग्य जग्गा डुिान र 



 

किानको िमस्या भइरहेको छ । विपद क्षेरका बस्तीहरु टिहुनी, मुरगह्िा, िोनपुर, चनौरा, दौितपुरमा विकािका 
पररयोजनाहरु ल्याउनमा चुनौती रहेको छ । कणाििी नदीबाि आएको बाढीिे पारेको प्रभाििे बस्ती र िेतीयोग्य जग्गा 
व्यिस्थापनमा ठुिो िमस्या तनम्त्याउछ । 

सामाजजक आर्थयक व्र्वस्थापन: बजेि अभािका कारण स्िास्थ्य, लिक्षा, िानेपानी, िामाजजक र आधथिक व्यिस्थापन मा 
चुनौती आयोजनामा िरकारी उदालिनता, िगानी नगने/ बजेिको अभाि ।  

िमग्र राजापुर बािीको विकाि पतछ मार ैराजापुर नगरपालिकाको विकािहुने हुुँदा पछाडड परेको िमुदायिाई उत्थानको िाधग 

चतेनाको आिश्यक रहेको छ र िो कायिका तनजम्त आधथिक अभाि । िमुदायमा िामाजजक तथा िैंधगक विभेद कायमै 
छ । 

5=4  भौवतक विकासका लावग दूरदृवि   

राजापुर नगरपालिकाको दीघिकािीन िोच तनम्नअनुिार रहेको छ:  

“कृवर्, पयििन, उद्योग र भौततक पूिािधार िमािेिी र िमदृ्ध राजापुर मूिाधार” यिै िोचिाई अनुिरण गदै नगरपालिकाको 
भौततक विकािका तथा जोखिम िंिेदनिीितािाई मध्यनगर गदै नगरपालिकाको दरूदृजष्ि तनम्नानुिार तनधािरण 

गररएको छ । 

“कृषि, पर्यटन, उद्र्ोग र भौततक पूवायधारलाई मूल आधार बनाई समावेशी, समदृ्ध, सुरक्षक्षत र व्र्वजस्थत नमुना 
शहरको तनमायर्” 

पररलक्ष्र्  

विपद उत्थानलिि नगरपालिका, पूणि िरिफाई नगरपालिका, लिक्षा, स्िास्थ्य र भौततक  पूिािधार को अिस्था अतत नै 

राम्रो व्यिस्थापन को कक्रयाकिाप प्रभािकारी राख्ने 

उद्देश्र् 

 अवागतित (recurring) तथा सम्भाव्य बहु प्रकोपबाट कृगर्, पयिटन, उद्योग र भौगतक पूवािधारमा पनि सक्ने 

जोगखमलाई न्यूनीकरण गने   

 सामागजक आगथिक उत्थानगशलता को लागग भूगम तथा भूगम स्रोतको मह्त्त्तम उपयोग गने  

 सरुगक्षत बस्ती गवकास तथा गवस्तार 

 

5=5  प्रस्तावित भू-उपयोग योजनाका लावग िागघदशघन वसिान्तहरू  

राजापुर नगरपालिकाको विद्यमान भौततक योजनाका कलम कमजोरी, नगरपालिकाको िबिता, दबुिि पक्ष, अििर र 
चुनौतीको विश्िेर्ण र नगरपालिकाको दीघिकािीन िोच (िण्ड ५.१ देखि ५.४) का आधारमा यि नगरपालिकाको 
प्रस्तावित भ-ूउपयोग योजनाका िाधग ति उल्िेखित मागिदििन लिधान्तहरु अनुिरण गररएको छ: 

1= भूगम तथा भूगम स्रोतको  प्रभावकारी तथा महत्तम उपयोग 
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2= बहु-प्रकोपीय जोगखम के्षिको पगहचान तथा गवकासका सबै के्षिमा जोगखम संवेदनशीलताको मूलप्रवागहकरण   

3= जोगखमपूणि तथा वातावरणीय संवेदनशील के्षिमा गवकास मागथ गनयन्िण 

4= जलवाय ुपररवतिन अनकूुगलत गवकास 

5= शहरी तथा ग्रामीण के्षिबीच सन्तगुलत गवकास 

6= मागि गनदेगशत एकीकृत गवकास 

7= पूवािधार क्षमता अनुरूपको गवकास 

8= संकटासन्नता देगख उत्थानशीलतासम्म 

9= के्षिीय दृगिकोण र समग्रता पूणिगवगध 

10= शहरी गवकास केन्रहरू तथा यसको तहगत व्यवस्था 

11= भू-उपयोग तथा यातायात अन्तरसम्बन्ध 

12= पूवािधार, सामागजक सेवा तथा सगुवधामा समावेसी पहुाँच 

13= शहरी के्षिको बहन क्षमतामा सधुार 

14= कृगर् तथा कृगर् योग्य के्षिको संरक्षण साथै जलवाय ुमैिी कृगर्को अवधारणा 

15= वन, जैगवक गवगवधताको संरक्षण 

16= सांस्कृगतक सम्पदा तथा पगहचानको संरक्षण, ऐगतहागसक तथा परुातागत्त्वक महत्त्वका सम्पदाको संरक्षण 

प्रवद्धिन   

17= जलाधार संरक्षण तथा व्यवस्थापन साथै मागथल्लो र तल्लो तटीय के्षिको अन्तरसम्बन्ध  

18= भावी शहरी गवस्तारका लागग सरुगक्षत भूगम  

19= न्यून काबिन उत्सजिन गने भू-उपयोग 

20= जलवाय ुअनकूुगलत गाउाँ तथा शहरको अवधारणा 

21= वातावरण मैिी उद्योग, यातायात तथा भौगतक पूवािधार गवकास  

22= पाररगस्थगतकीय प्रणालीमा आधाररत गवपद ्जोगखम न्यूनीकरणका तथा जलवायु पररवतिन अनुकूलनका 

उपायहरुको अङ्गीकरण 

 

=6 5 भौवतक विकासका लावग िाधक तिा अिसरहरू   

5=6=1  भौवतक विकासका लावग िाधक/अिरोध  

भौततक विकािका िाधग बाधक/अिरोध तत्िहरु मध्य बहुप्रकोवपय जोखिमको उच्च िम्भािना भएका क्षेरिाई मुख्य 

अिरोधिाई मध्यनजर गदै जोखिम िंिेदनिीि भूउपयोगको तजुिमा गररएको छ । िाथै भौततक विकाि गनि बाधक 

तत्िहरु िहरी मापदण्ड, िेिब्याक (Setback), िडक अधधकार क्षेर , भू-उपयोग, प्राकृततक क्षेर, भौगोलिक 

जस्तधथ, लभरािो पन, प्रकोप जोखिम क्षेर हरु जस्तै बाढी पटहरो, भू-क्षय, जलमनको तरिता इत्यादी हुन िक्छन ्।  

मापदण्ड, िेिब्याक (Setback), िडक अधधकार क्षेरहरु तनयम कानुन िे तनधािरण गछि र यििे िुरक्षक्षत बस्ती को 
िाधग चाटहने क्षेर तनधािरण गछि  । प्राकृततक क्षेर जस्त ैबन ,िोिा नािा, पोिरी, लिमिार िनस्पततहरू र बन्यजन्तुहरुको 



 

बािस्थान हो र िातािरणको ecosystem िंचािन गनिको िाधग पतन आिश्यक पछि  ।यस्ता प्राकृततक क्षेरिाई 

िंरक्षण गनुिपछि  र यिमा बस्ती बिाल्नु हुदैन ।  उच्च लभरािो जलमन, उच्च प्राकृततक प्रकोप जोखिम -बाढी पटहरो, भू-

क्षय, जलमन को तरिता इत्यादी- क्षेरहरुमा बस्ती बिाल्नु उधचत हुदैन । यस्तो ठाउुँ  मा बस्ती बिाल्दा जनधन को 
ठुिो क्षेतत हुने िम्भािना उच्च हुन्छ । 

यि अध्ययनमा प्रयोग गररएको विलभन्न िेिब्याक (Setback), िडक अधधकार क्षेर, प्राकृततक क्षेर, प्रकोपहरु तनम्न 

तालिका प्रस्तुत गररएको छ । 

तालिका 14 भौलतक लवकासका िालग िाधक/अवरोध 

िाधक/ अिरोध सटेब्याक ओगवटएको क्षते्रफल  )%(  

िहुप्रकोवपय जोवखि   

उच्च बाढी , जगमनको तरलता 

हुने के्षि 

 ४४.१९ 

भूउपयोग 

हालको बस्ती, बन के्षि, 

खोला नाला, खानी तथा 

खगनज के्षि, अन्य 

 १७.५१ 

भौवतक  अिरोध 

उच्च गभरालो जगमन (३०॰  

भन्दा मागथ) 
 १६.३३ 

भौवतक विकास अिरोध 

खलु्ला के्षि  ०.०६ 

सडक अगधकार के्षि राजमागि (५० गम) 

सहायक सडक (३० गम) 

गजल्ला सडक (२० गम) 

अन्य सडक (१० गम) 

४.८६ 

खोलाबाट बफर मखु्य खोला (१०० गम) 

सहायक खोला (२० गम) 

पोखरी (२० गम) 

नाला (५ गम) 

१७.७८ 

सांस्कृगतक तथा  

परुातागत्वक  
२० गम ०.१६ 

ल्यान्डगफल साइट १०० गम ०.०५४ 

अन्तराि गष्ट्रय गसमा ५० गम ०.६४ 

िातािरणीय अिरोध 
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िाधक/ अिरोध सटेब्याक ओगवटएको क्षते्रफल  )%(  

बन के्षि, गनकुन्ज तथा 

मध्यवती के्षि ,जलाधार के्षि 
गसमसार के्षि 

२० गम ५.३२ 

 

5=6=2  िस्ती विकास को लावग भौवतक  िापदण्ड िलू्याङ्कन  

भौततक मापदण्ड मूल्याङ्कनिे (Spatial Multi Criteria Evaluation) विलभन्न अिरोध तथा 
बस्ती विकािका अििर तथा कारक तत्ि को मूल्याङ्कन गरर कहाुँ बस्ती विकाि गनि िककन्छ भनेर देिाऊछ । यि 

अध्ययनमा बस्ती विकािका ७  ििा कारक तत्ि (तालिका १४) तथा  माधथ उल्िेि गररएको बाधक/ अिरोध प्रयोग 

गररएको छ । बस्ती विकािका अििर तथा कारक तत्ििाई बस्ती विकािमा िेिा पुयािउने िा भूलमकाको आधारमा भार 

(weight) टदइएको छ जुन तनम्न तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ ।  

तालिका 15  िस्ती लवकासका अवसर तथा कारक तत्वको मूल्याङ्कन 

िस्ती विकासका अिसर तिा कारक तत्ि भार   

१. बाटोबाट दूरी ०.३९११७२ 

२. बस्तीबाट दूरी ०.२४५३९१ 

३. गभरालोपना ०.१५२३११ 

४. व्यावसागयक तथा बजार के्षिबाट दूरी ०.०९३९२५ 

५. शहरी केन्र (urban node) बाट दूरी ०.०३६०६३ 

६. संस्थागत के्षि (Institutional area) बाट दूरी ०.००५७८८३ 

७. सांस्कृगतक तथा परुातागत्वक बाट दूरी ०.०२३२५५ 

 

भौततक मापदण्ड मूल्याङ्कनको अनुिार ४,०९४.८८ हे (३२.३०%) क्षेर बस्ती विकािको िाधग उच्च टहिाबिे उपयुक्त छ, १९.८० 

हे (०.१६%) क्षेर बस्ती विकािको िाधग मध्यम टहिाबिे उपयुक्त छ र ८,५६१.०८ हे (६७.५४%) क्षेर बस्ती विकािको 
िाधग अनुपयुक्त छ ।  

 

तालिका 16 िस्ती लवकासको िालग उपयुक्तताको मूल्याङ्कन 

   िस्ती विकासको लावग उपयुक्तता 

िडा अनपुयोग (ह)े 

अनपुयोग 

(%) िध्यि (ह)े िध्यि (%) उच्च (ह)े उच्च (%) 

१ ९५२.६५ ७१.६९ ०.५७ ०.०४ ३७५.५७ २८.२६ 

२ ४१८.९२ ३५.१३ ०.४९ ०.०४ ७७२.९४ ६४.८३ 



 

३ ६३२.०१ ४९.१७ ९.८४ ०.७७ ६४३.६ ५०.०७ 

४ १,२५०.७७ ८६.२८ ०.९५ ०.०७ १९७.९५ १३.६५ 

५ ६३७.४५ ४२.४ ० ० ८६५.९५ ५७.६ 

६ ९१६.३१ ७४.९३ २.५८ ०.२१ ३०४.०१ २४.८६ 

७ ७५८.६४ ९१.६९ ० ० ६८.७२ ८.३१ 

८ ६३९.४ ६५.५ २.५५ ०.२६ ३३४.२४ ३४.२४ 

९ ७४०.९३ ७३.३४ २.८३ ०.२८ २६६.५४ २६.३८ 

१० १,६१४.०० ८५.८८ ० ० २६५.३७ १४.१२ 

जम्मा ८,५६१.०८ ६७.५४ १९.८ ०.१६ ४,०९४.८८ ३२.३ 
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नक्सा 9  िस्ती लवकासको िालग उपयुक्त के्षत्र 

 

5=7  जोवखि सिेंदनशील भू-उपयोगको लावग प्रस्ताि गररएका भौवतक योजना क्षेत्रहरू 

 राजापरु बजार के्षिलाई व्यापाररक के्षिको रुपमा गवकासगररएको छ जसलाई प्रथम तहको गवकास केन्रको 

रुपमा तोगकएको  छ ।  

 टपरा बजार के्षिलाई दोस्रो तहको गवकास केन्रको रुपमा गवकास गदै संस्थागत के्षिको रुपमा 

गवकासगररएको छ । 

 मखु्य सडकको दवैु तफि  २०० गम. सम्म गमगित के्षि नै प्रस्ताव गररएको छ भने अन्य सहायक सडकमा 

गमगित के्षि भनेर छुटाइएको छैन । सडकको दााँया बााँया  उपयकु्त सतही पानी को गनकासको लागग ढलको 

व्यवस्था गररनेछ र साथसाथै वकृ्षारोपण पगन गररनेछ  । 

 नयााँ शहर पररयोजना तथा संवेदनशील भू-उपयोग योजना दबैुमा नदीको दााँया बााँया नदीजन्य प्रकोपबाट 

बच्न संरक्षण के्षिको रुपमा गवकासगररएको छ । संवेदनशील भू-उपयोग योजना अन्तगित सो के्षिलाई River 

Corridor को रुपमा रागखएको छ ।  



 

 संवेदनशील भू-उपयोग योजना अन्तगित गवकास नोड (Development Node) हरु तोगकएको छ  । गवकास 

नोड (Development Node) प्रस्ताव गदाि  नयााँ शहर पररयोजना अन्तगित प्रस्ताव गररएको भू-उपयोग लाई 

मध्यनजर गदै जोगखमके्षि बाट पगन जोगगने गरर तोकीएको छ । सो को गबस्ततृ गववरण गनम्न अध्यायहरूमा 

उल्लेख गररएको छ । 

5=8  भौवतक विकासको पररदृश्य  

5=8=1  विकास योग्य क्षेत्र 

विकाियोग्य क्षेर िा विकाि उपयुक्त क्षेर (developable area or development 

committed area) भन्नािे नगरपालिका क्षेरमा टदगो विकाि र उत्थानिीि (resilient) िहरी 
िमुदायको तनमािणको िाधग जोखिम रटहत, न्यून िा जस्िकायि जोखिम रहेको, िाभदायक मानि उपयोग गनि िककने 

जलमनिाई भतनन्छ । िो भूलमको प्रयोग आिाि, कृवर्, मनोरञ्जन, व्याििातयक, औद्योधगक र िामाजजक 

पूिािधारहरूका िाधग व्यिजस्थत रूपमा गनि िककन्छ । विकाियोग्य क्षेर, िैद्धाजन्तक रूपमा, “िंरक्षक्षत क्षेरहरू " 

बाहेकका क्षेर हुन ्िाथै यी क्षेर बहु-प्रकोपीय जोखिम रटहत अथिा न्यून जोखिम रहेका तथा िातािरणीय िंिेदनिीि 

नभएका क्षेरहरू हुन ्।    

“िंरक्षक्षत क्षेर " मा तनम्न क्षेर िमािेि छन ्।  

 प्राकृगतक स्रोतहरू र पयािवरणीय रूपमा संवेदनशील के्षिहरू जस्तै वन, नदी, ताल/पोखरी, गसमसार के्षि, 

जलाधार के्षि, प्राकृगतक सौन्दयिको प्राकृगतक पररदृश्य सगक्रय जोगखम के्षिहरू र भू-प्रागवगधक खतराहरू 

(भूकम्पीय खतरा, तरलता, झरना, पगहरो आगद) को सन्दभिमा जोगखम प्रवण के्षिहरू। ); जलगवज्ञान 

जोगखमहरू जस्तै बाढी, अचानक बाढी, डुबान आगद; औद्योगगक खतराहरू जस्तै रासायगनक फैलने, 

औद्योगगक आगो र गवस्फोट, औद्योगगक प्रदूर्कहरू, पेट्रोगलयम र अन्य ज्वलनशील इन्धन  

 अवगस्थत गनमािण के्षिहरू, परम्परागत बस्तीहरू/गाउाँहरू 

 अवगस्थत सडक कोररडोर र यसको बाटोको अगधकार 

 अवगस्थत र सम्भागवत परुातागत्वक, ऐगतहागसक र धागमिक स्थलहरू 

 

राजापुर नगरपालिका क्षेरको विकाियोग्य  क्षेरिाई "विकािका िाधग बाधा पने क्षेरहरू " (development 

constraints) नक्िाङ्कन गरर विकाि योजनाका िाधग ती क्षेरहरूिाई छोडरे स्थातनय रूपमा पररभावर्त 

र धचरण गररएको छ। बाधा क्षेरहरूिाई विकािका िाधग पाुँच प्रकारका अिरोध िा प्रततबन्धहरूद्िारा पररभावर्त 

गररएको छ। यी पाुँच प्रकारका अिरोधहरूिाई तिको धचरमा देिाइए अनुिार विलभन्न प्रकारका स्थातनय प्रततबन्धहरू 

िा अिरोधहरूमा (restrictions and growth constraints) िगीकरण 

गररएको छ l  

भौततक विकािका िाधग बाधक िा अिरोधको विश्िेर्ण गदाि बहु-प्रोकोपीय जोखिम िम्मुि क्षेरिाई उच्च प्राथलमकता टदई 

अन्य बाधक तत्िहरू र ततनका िूचकहरूिाई भौगोलिक िूचना प्रविधधको माध्यमबाि विश्िेर्ण गरर भौततक योजना 
क्षेरहरू तोककएको छ ।    
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लित्र 1 अवरोधहरु 



 

 

नक्सा 8  अवरोध नक्सा 

प्रस्तुत अवरोध नक्साको आधारमा यस नगरपागलकामा भौगतक योजना के्षि प्रस्ताव गररएको छ ।    

5=8=2  प्रस्तावित भौवतक योजना क्षेत्र  

नगरपालिका क्षेरको िमग्र भूलमिाई बहु-प्रकोपीय जोखिमको अिस्था एिं भौगोलिक, भौततक तथा भौगलभिक अिस्था, 

िामाजजक, आधथिक,  िातािरणीय पक्ष िाथै ऐततहालिक, िांस्कृततक, पुराताजत्िक, प्राकृततक िम्पदाको अिजस्थतत 

हेरी “भौततक योजना क्षेर” तनधािरण गरर िन्तुलित िहरी प्रणािी तथा िहरी स्िरूपिाई यि प्रकार व्यिजस्थत गररएको 
छ ।  

बहु-प्रकोपीय जोखिमको आधारमा उच्च तथा मध्यम जोखिम रहेका िा उच्च तथा मध्यम जोखिम िम्मुिता रहेका क्षेरिाई 

भौततक योजना क्षेर अन्तगित वििेर् गरर कृवर् िंरक्षण क्षेर, िन िंरक्षण क्षेर, नदी िंरक्षण क्षेर िा अन्य िंरक्षण क्षेर 

तोककएको छ ।  यी भौततक योजना क्षेरहरूमा जन धनको कम जोखिम हुने मानि धगततविधधहरू जस्त ैकृवर्, प्रकृततक 

िन िगायत िंरक्षणका अन्य प्रयोजनहरुिाई प्रिधिन गरर भौततक तनमािणिाई तनरूत्िाटहत गररनेछ ।     
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(क) कृवष प्रििघन क्षेत्र 

कृवर् प्रिद्िधन क्षेर नगरपालिका क्षेरको उििर मािो र प्रमुि कृवर् भूलमको िंरक्षण र िंरक्षण गनि कृवर् प्रिद्िधन क्षेर तोककएको 
छ। मािोको गुणको कारण यो वििेर् गरर उच्च र मध्यम जोखिम क्षेरमा अिजस्थत छ । यििे विद्यमान परम्परागत 

र अतनयोजजत बस्तीहरू, नयाुँ प्रस्तावित विकाियोग्य क्षेरहरू र िंरक्षण क्षेरहरू क्रमिः बफर क्षेर प्रदान गदिछ। 

कृवर् प्रिद्िधन क्षेरिाई व्याििातयक कृवर्, व्याििातयक माछापािन (मािुपािन), व्याििातयक गाईिस्तु (गाई, भैंिी, 

बाख्रा) दगु्ध तथा माि ुउत्पादन, व्याििातयक तरकारी िेती, व्याििातयक फिफूि िेती, व्याििातयक किफ्िािर 
र फ्िोररकल्चरको प्रिद्िधनका िाधग तोककएको छ। टदगो व्याििातयक कृवर् माफि त स्थानीय अथितन्रिाई िुदृढ गनि । 

कृवर् क्षेरको व्याििायीकरणमा िहयोग पुर् याउन प्रिोधन, भण्डारण र वितरणका िाधग िातािरणमैरी िाना तथा 
मझौिा कृवर्मा आधाररत उद्योगहरूिाई प्रिद्िधन गने उद्देश्यिे यििाई तोककएको हो । कृवर् प्रिद्िधन क्षेरको झन्ड ै

५४.९% क्षेर न्युन जोखिमा पदिछ भने २८.९% र १६.२%मध्यम र उच्च जोखिममा पदिछ l उच्च जोखिम क्षेरमा िंरचनात्मक 

भिन िंटहताको कडा पािना र िुरक्षक्षत तनमािण अभ्यािहरू  अतनिायि गररनुपछि। अव्यिजस्थत बस्तीहरूको थप 

फैिािििाई तनयन्रण गनि कडा रूपमा वितनयलमत विकाि र िुरक्षक्षत भिन अभ्यािहरू माफि त अिजस्थत बस्तीहरूको 
घनत्ि लिफाररि गररएको छ । कृवर् कायिको िाधग अत्यािश्यक िाना पूिािधार, कृर्क अथिा जग्गाधनीको 
जीविकोपाजिनका िाधग अत्यािश्यक िाना भिन तथा िंरचना तनमािणका िाधग कडाइका िाथ तनयमन गररनेछ । यि 

क्षेरिे िगभग ७४३५.८५ हेक्िर क्षेरफि ओगिेको छ। 

 

(ख) िन क्षेत्र 

नगरपालिका क्षेरको िगभग ८४७.२८ हेक्िर िन क्षेरिे ओगिेको छ। यी िनहरू िम्पूणि क्षेरको ितह र भूलमगत पानीका 
स्रोतहरूको िाधग महत्त्िपूणि छन।् िनिे बाढीको बहािािाई पतन तनयन्रण गनिमा िहयोग गछि  र आकािे पानी बाि 

हुने रनअफ र प्िुवियि बाढी पतन कम गदिछ ।  नगरपालिका क्षेरमा धेरै िामुदातयक िनहरू छन ्जहाुँ िमुदायहरूिे 

आफ्नो िनको व्यिस्थापन र िंरक्षण गछिन ्। हाि िनजंगि अततक्रमण र रूपान्तरणको प्रचिन बढ्दै गएको छ । िन 

क्षेरको िंरक्षण गनि, तोककएको विकाि नोडहरूमा कुनै पतन विकाि गततविधधहरूको िाधग िन िीमाबाि २० लमिर 
िेिब्याक लिफाररि गररएको छ। यििे िन आगो र यिको िम्भावित बस्ती क्षेरमा फैलिने जोखिमिाई कम गदिछ। 
िाथै िन्य जन्तुबाि िस्ती तथा कृवर् क्षेर िुरक्षक्षत राख्दछ ।   

 

(ग) अनारिा ताल सरंक्षण क्षेत्र 

अनरिा ताि िंरक्षण क्षेर िहरको प्रततजष्ठत पोिरी र प्रमुि पयििकीय स्थिको िंरक्षण गनि तोककएको हो। यििे ९.६३ हेक्िर 
क्षेरफि ओगिेको छ ।  

 

(र्) नदी सरंक्षण क्षेत्र  



 

नदी िंरक्षण क्षेर कणाििी नदी, गेरुिा नदी र बुढी कुिो र अन्य नदी िंरक्षण क्षेर अन्तगित तोककएको छ । यि क्षेरिे १२०३.४४ 
हेक्िर क्षेर ओगिेको छ । प्राकृततक रुपमा बग्ने िोिा-नािाका िंभावित बाढीको उच्चतम स्तर (high flood level) 

लभर पने कोररडोर क्षेरिाई िोिा/नदी िंरक्षण क्षेर भतनएको छ । प्रमुि िोिाको ककनारबाि १०० मीिर लभर र उच्च 

बाढी स्तर पने क्षेरमा कुनै पतन िंरचना बन्न बनाउन प्रततबन्ध गनुि पदिछ । भू-उपयोगमा कृवर् क्षेर, िुल्िा क्षेर, चरण 

क्षेर आटदिाई मार अनुमतत टदईने छ । यि क्षेरमा नदी तिीय क्षेरमा हुने िन  (Riverine forest) प्रिधिन 

गररनेछ । प्रकृततमा आधाररत पद्दतत (Nature based Solutions) जस्त ैजैविक तिबन्ध 

(Biodykes) को  माध्यमबाि बाढीको प्रिाह कम गरर बाढीजन्य जोिीमिाई न्यूतनकरण गररनेछ । 

 

(ङ) हुलाकी राजिागघ विकास कररडोर  

हुिाकी िडक विकाि कररडोर हुिाकी राजमागिको दाटहनेतफि  ५०० लमिरिम्म विस्तार गररएको छ। पटहिो २०० लमिर 
स्िेचिाई लमधश्रत क्षेर र अको ३०० लमिर स्िेचिाई आिािीय क्षेरको रूपमा प्रस्ताि गररएको छ।  िडकको दाुँयाबाुँया  
उपयुक्त ितही पानीको तनकािको िाधग ढिको व्यिस्था गररनेछ र िाथिाथै िकृ्षारोपण पतन गररनेछ । यििे ८२८.७२ 
हेक्िर क्षेर ओगिेको छ जिमध्य ३६.७% क्षेर न्यून जोखिममा पदिछ भने ४३.३% मध्यम जोखिम र १९.९% उच्च जोखिममा 
पदिछ l 

 

(च) प्रिि तहको विकास केन्र (व्यापाररक क्षेत्र) 

नगरपालिका क्षेरको प्रमुि आधथिक, व्यापाररक तथा पयििककय िंरचणा रहने प्रथम तहको विकाि केन्द्रिाई राजापुर बजार 
नजजकै प्रस्ताि गररएको छ ।  यो क्षेर िडा ३ र ४ मा पदिछ l यिको क्षेरफ़ि जम्मा ८२३.१७ हे. रहेको छ l  

 

(छ) दोस्रो तहको विकास केन्र (प्रशासवनक तिा ससं्िागत केन्र) 

नगरपालिका क्षेरको िंस्थागत क्षेरको रूपमा दोस्रो तहको विकाि केन्द्रिाई विकाि गनि िककन्छ जुन िडा ६ जस्थत िपरा 
बजार आिपाि फैिीएको छ lयिको कुि क्षेरफ़ि २२५.७८ हे. रहेको छ l  

 

(ज) तेस्रो तहको विकास केन्र  

1. गोगदयाना आवासीय नोड, वाडि  ९  

2. कोगठयाघाट आवासीय नोड, वाडि  १०  

3. भजनपरुवा आवासीय नोड, वाडि  ५  

4. रामपरु कृगर् सेवा नोड, वडा ७ 

5. सोनपरु मनोरञ्जन केन्र, वाडि  १  

6. बालाबजार थारु सांस्कृगतक केन्र, वडा २  

7. धोगबनपरु गमगित आवासीय नोड, वाडि  ८  
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तालिका 17 भौलतक योजना उपके्षत्र 

क्रस ं प्रतावित भू-उपयोग क्षते्रहरू सकल क्षते्र प्रवतिन्ध क्षते्र विकासयोग्य क्षते्र  

 

 

हेक्टर हेक्टर प्रगतशत हेक्टर प्रगतशत िप 

जनसखं्या 

िहन 

क्षिता 

१ कृगर् प्रवद्धिन के्षि ७४३५.८५ ९६६.०८ १३.०० ६४६९.७ ८७.००% ३८८१८ 

२ अनारवा ताल संरक्षण के्षि ९.६३ ९.६३ १००.००% ० ०.००%   

३ बस्ती गवकास केन्र   : प्रथम तहको गवकास केन्र (व्यापाररक के्षि) ८२३.१७ १५२.१५ १८.५०% ६७१.०३ ८१.५०% ४०२६१ 

४ बस्ती गवकास केन्र  : दोस्रो तहको गवकास केन्र (प्रशासगनक तथा ससं्थागत केन्र) ४७४.५५ ६४.३९ १३.६०% ४१०.१६ ८६.४०% ५६२५० 

५ तेस्रो तहको गवकास केन्र :बाला बजार थारु संस्कृगतक के्षि १८७.६४ ३४.४१ १८.३०% १५३.२३ ८१.७०% ३०६४ 

६ तेस्रो तहको गवकास केन्र :भजन्परुवा आवसीय के्षि ९७.१ १६.१५ १६.६०% ८०.९६ ८३.४०% २८३३ 

७ तेस्रो तहको गवकास केन्र :धोगबनपरु गमगित आवासीय के्षि ७१.८१ १५.८५ २२.१०% ५५.९६ ७७.९०% १३४३ 

८ तेस्रो तहको गवकास केन्र :गोगदयाना आवासीय के्षि ९९.५५ २०.७ २०.८०% ७८.८५ ७९.२०% १८९२ 

९ तेस्रो तहको गवकास केन्र :कोगठयाघट आवासीय के्षि १२३.९३ १८.३४ १४.८०% १०५.५९ ८५.२०% २५३४ 

१० तेस्रो तहको गवकास केन्र :रामपरु कृगर् सेवा प्रदाय के्षि २४९.८७ ३०.९६ १२.४०% २१८.९ ८७.६०% ३५०२ 

११ तेस्रो तहको गवकास केन्र : सोनपरु मनोरन्जन के्षि १६६.७६ २९.१३ १७.५०% १३७.६२ ८२.५०% १०३२ 

१२ बन के्षि ८४७.२८ ७९०.२६ ९३.३०% ५७.०२ ६.७०%  

१३ औद्योगगक के्षि ५६.५२ ५.७२ १०.१०% ५०.८ ८९.९०%  

१४ हुलाकी राजमागि गवकास कोररडोर ८२८.७२ १२५.०५ १५.१०% ७०३.६७ ८४.९०% ३१६६५ 
१५ नदी संरक्षण के्षि १२०३.४४ ११८८.६९ ९८.८०% १४.७५ १.२०%  
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नक्सा 9 प्रस्तागवत भौगतक योजना के्षिहरू 



 

5=8=3  शहरी विकास केन्र 

यी तहगत विकाि केन्द्रहरूमा योजनाबद्ध िहरी विकाि गततविधधहरू िहरी िेिाहरू र भौततक पूिािधारहरूमा िगानी माफि त 

प्रिद्िधन गरर िहरी भौततक स्िरूपिाई योजनाबद्ध विकाि गररन ेछ । विकाि केन्द्रहरू क्रमबद्ध रूपमा प्राथलमक, 

माध्यलमक, ततृीय र िाडि स्तर िेिा नोडहरू ततनीहरूको तनटदिष्ि कायिहरूको आधारमा िगीकृत छन।् यी विकाि नोडहरू 

तनम्न मापदण्डहरूमा आधाररत िबैभन्दा उपयुक्त स्थानमा स्थातनय रूपमा योजनाबद्ध छन:् 

 रणनीगतक रूपमा शहरी केन्रहरू नगजकै अवगस्थत 

 बहु-न्यूक्ली गवकास नोडहरू (multi-nuclei development nodes) 

 बहु-प्रकोपीय जोगखम संवेदनशीलता, भूगम उपलब्धता र भूगम स्रोतहरूमा आधाररत स्थानको उपयकु्तता 

 एकीकृत र सन्तगुलत बस्ती/गवकास तथा गवगभन्न कायिहरूको लागग उपयुक्त (functional use)  

 ट्रागन्जट उन्मखु (transit oriented)  शहरी गवकास केन्रहरू 

=9 5 प्रस्तावित भू-उपयोग क्षेत्रिा िहुप्रकोवपय जोवखिको सम्भािना  

बहुप्रकोवपय जोखिमको आधारमा चनौरा,मनपररपुर,िुन्हागाउुँ , लिन्दरुा, दयारामपुर आटद बस्तीहरु उच्च जोखिममा रहेको 
देखिन्छ । बहुप्रकोवपय जोखिममा पने बबलभन्न बस्ती तिको तालिकाम उल्िेि गररएको छ । 

तालिका 18  िहुप्रकोलपय जोलिममा पने िस्ती 

वडा बहुप्रकोगपय जोगखम 

न्यून मध्यम उच्च 

 १ बीचको मगुौवा,छोटगकपरु,गहमागलपरु,कोठारपरु, 

मगुौवा,झबही,गटहुनी 

छोटकी-दौलतपरु, दौलतपरु, 

सोनपरु, 

चनौरा,मनपररपरु,सोनाहा गाउाँ, 

२ व्यारकेडाडा,चैनपरु,छोटकी चैनपरु,गवुारी, 

जोतपरु,नयनगाउाँ,सोहररया,तल्लो बगािदहेी, 

डाडागाउाँ, माइला बगिदही बगिदही 

३ चख्खापरु ,मरुयैा,नंगापरु, 

सकुुम्वासी टोल,टेडीया,गतघ्रा 

इदपैरु, पराकपरु, राजापरुवा, गसन्दरुा 

४ अनन्तपरु,शागन्तपरु, दलै,झन्झेतपरु,कुसाही, 

राजापरु, 

घमु्मा,संघर्ि नगर,सजुि टोल, 

५ बदलपरु, बड्का भौरा, बाजी सदवुा,वसन्ता, 

भजन्परुवा, दोङ्गरपरु, गलुारपूवि, जयपरु, 

जोगीगाउाँ, खल्ला जयपरु, मोहनपरु टोल, 

मगुखया, जयपरु, मरुगहया, पहाडीपरु, रखैेंहवा, 

छोटकी भौरा, गचतैनपरु, 

झप्टी, कााँती, कृष्णनगर, 

नेहालपरु, पठारपवुि, िीपरु 

दयारामपरु 

६ कुगनया, महुवा(मानपरु), सोहली गबक्रमपरु, दलै झरण, 

जमनुाबोझी, जोगगपरु, 

खेरनपरु, महादउेली, 

पहाडी नगर, िीपरु, टपरा, 

उदयपरु 

बेलवुा 
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७ बडकी गभम्मापरु, लाहुर ेटोल, सत्तार फारम लागल्चपरु, बेलासा, भालफुााँट,रामपरु, 

शंकरपरु, 

८ बठंपरुवा, भोगपरु,धोबीपरु,जैसीटोल, कोइली, 

लगलतापरु,ओस्ताजपरु,फत्तेपरु,परुनैा,थारु 

सन्दवुा 

बन्जारीटााँडा, भलु टोल, 

छोटकी गभम्मापरु,ओस्ताजपरु, 

पत्तेपरु जपगत टोल, फत्तेपरु 

वैठकपरु,भोगपरु, 

९ बगनयापरु, दलैपरु, गदप नगर, गलुरा, इश्वरीगंज, 

पकडीयापरु, सडकपवुाि, गतनघरुवा 

चैनपरु, गोडीयाना, पहाडी टोल दगुाि नगर, 

१० आनन्द नगर,भगतपरु,भाग्रन्परु,धगुन्दराजपरु, 

हररनगर,झप्टीपरु ,करमोहनी,खैरी,कोगठयाघट, 

लालपरु,मैलाघात,मंगलपरु,रामजाने चोक, 

उत्तरखैरी, 

दगक्षण कालाबंजर, हररनगर, 

काजेगनपरु, लालपरु, मेवारपरु, 

पहागडयापरु, ठुलो करमोहनी, 

उत्तर कालाबंजर, 

दवेीपरु, धगुन्दराजपरु(गगदरपरु), 

लालपरु, मरा, पखैपरु, 

 

 

 

 

 

 

 



 

तालिका 19  प्रस्तालवत भू-उपयोग के्षत्रमा िहुप्रकोलपय जोलिमको सम्भावना 

क्र .

स ं उपक्षते्र 

कूल क्षते्रफल 

)हे(  

िहुप्रकोपीय जोवखि प्रभाव्यता 

न्यून )हे(  िध्यि )हे(  उच्च )हे(  न्यून 

(%) 

िध्यि 

(%) 

उच्च 

%) 

१ नदी िंरक्षण के्षर  १२०२.४४ ३७२.१० १८६.७३ ६४२.३४ ३०.९ १५.५ ५३.४ 
२ कृवर् प्रिद्िधन के्षर  ८०५४.४१ ४४२४.६

९ 
२३२५.७

२ 
१३०३.०

५ 
५४.९ २८.९ १६.२ 

३ धोबबनपरु ्लमधश्रत आिािीय के्षर ७१.८१ ४४.१४ १५.७० ११.९८ ६१.५ २१.९ १६.७ 
४ कोटठयाघि आिािीय के्षर १२३.९३ ९७.९३ २३.०९ २.९१ ७९.० १८.६ २.४ 
५ भजन्परुिा आििीय के्षर ९७.१० ८६.९३ ८.२७ १.८८ ८९.५ ८.५ १.९ 
६ गोटदयाना आिािीय के्षर ९९.५५ ५१.७२ २८.५४ १९.३० ५२.० २८.७ १९.४ 
७ रामपरु कृवर् िेिा प्रदाय के्षर २४९.८७ ५३.५० ७१.३५ १२४.९९ २१.४ २८.६ ५०.० 
८ बािा बजार थारु िंस्कृततक के्षर १८७.६४ १५९.३२ २१.४३ ६.८७ ८४.९ ११.४ ३.७ 
९ िोनपरु मनोरन्जन के्षर  ७२.९१ ३५.०४ १८.४४ १९.३९ ४८.१ २५.३ २६.६ 

१०  दोस्रो तहको विकाि केन्द्र (प्रिाितनक तथा िंस्थागत 

केन्द्र) 

२२५.८० ३०.३८ १८४.३५ ११.०४ १३.५ ८१.६ ४.९ 

११ हुिाकी राजमागि कोररडोर  ८६६.५८ ३१८.१७ ३७५.६० १७२.८५ ३६.७ ४३.३ १९.९ 
१२ अनारिा ताि िंरक्षण के्षर  ९.६३ ५.६३ ३.०५ ०.९५ ५८.४ ३१.७ ९.९ 
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१३  बन के्षर  ८४७.६३ ४५७.३४ १५३.१५ २३७.०३ ५४.० १८.१ २८.० 
१४ औद्योधगक के्षर ५६.५२ २.६० ७.४९ ४६.४२ ४.६ १३.३ ८२.१ 
१५ प्रथम तहको विकाि केन्द्र (व्यापाररक के्षर)- राजापरु 

बजार 
५१०.०१ ३२२.९४ १११.६३ ७५.४४ ६३.३ २१.९ १४.८ 

 

 



 

 

नक्सा 10 िहुप्रकोलपय जोलिम युक्त के्षत्र 
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6= जोवखि सिंेदनशील भू-उपयोग योजना  

=1 6 नगरपावलकाको लावग प्रस्तावित शहरी स्िरूप 

6=1=1  कृवष प्रििघन क्षेत्र 

नगरपालिका क्षेरमा रहेको कृवर्जन्य भूमी तथा उब्जाउ मािोको िंरक्षणको िाधग कृवर् प्रिद्िधन क्षेर (Agriculture 

Promotion Zone) तोककएको छ । कृवर् प्रिद्िधन क्षेर वििेर् गरर जोखिम िंिेदनिीिताको आधारिे उच्च 

तथा मध्ययम जोखिम क्षेरमा तोककयका क्षेरहरुमा पदिछ । यी क्षेर परम्परागत रूपमा कृवर् हुदै आएका ढाप क्षेर 

(Lower terraces), िोिा आिपािका क्षेर तथा तनयलमत भ-ूक्षय हुने स्थानहरुमा पदिछ ।     

  

 कृगर् प्रवद्धिन के्षि (Agriculture Promotion Zone) ले सागवकका अव्यवगस्थत बस्तीहरू, प्रस्तागवत 

बस्तीयोग्य के्षि तथा संरक्षण के्षि बीचको बफरको भूगमका गनवािह गछि  ।  

 कृगर् प्रवद्धिन के्षिमा व्यवसायक कृगर्, व्यवसायक माछा पालन, व्यवसायक गाई, भैंसी, बाख्रा पालन, 

व्यवसायक तरकारी, व्यवसायक फूल तथा कटफ्लावर आगदलाई प्रोत्साहन गदन ुपदिछ ।  

 वातावरण मैिी कृगर्जन्य साना तथा मझौला उद्योगहरु जस्तै प्रसोधन, भण्डारण, गवतरण आगदलाई 

प्रोत्साहन गदइ, कृगर्के्षिलाई व्यवसागयकरण गने उपयकु्त हुन्छ । 

 जोगखमका के्षि भएकाले, कुनै पगन संरचना, कलकारखाना गनमािण गदाि  गवशेर् रुपमा भवन गनमािण 

मापदण्डको पालना गनुि  पदिछ ।  

 सागवकका बस्ती भएका स्थानमा घनत्व बढाइ, अव्यवगस्थत बस्ती फैलनबाट गनयन्िण गनुि  पदिछ ।  

6=1=2  िन क्षेत्र  

यि क्षेरमा विर्ेि गरर नगरपालिका क्षेरमा अिजस्थत जंगि क्षेर पदिछ । यो क्षेर विर्ेि िंरक्षक्षत प्राकृततक क्षेरको रूपमा रहने 

छ र कुनै नयाुँ भौततक तनमािण कायि हुने छैन । बन क्षेरिाई स्थानीय िमदुायको उन्नतत र प्रगततको िाधग पयििककय 

क्षेरको रूपमा पतन बबकाि गनि िककन्छ  । यी बन क्षेरहरु िामुदातयक िन अन्तगित भएकोिे त्यहाुँको बालिन्दािे 

िामुदातयक बन को तनयम अनुिार बनको िदपुयोग घाि , दाउरा आटद को िाधग गदिछन ्। 

6=1=3  अनारिा ताल सरंक्षण क्षेत्र  

यि क्षेरमा नगरपालिका क्षेरमा अिजस्थत अनारिा ताि र र िररपररको क्षेर पदिछ । यो क्षेर प्राकृततक िंरक्षण तथा पयििककय 

क्षेरको रूपमा रहने छ ।   

6=1=4  हुलाकी राजिागघ कोररडोर  

हुिाकी राजमागि को ROW बाि २०० लमतर िम्म विकाियोग्य क्षेरमा आधारभूत िहरी िेिाको पहुुँच िटहत व्यिजस्थत 

मध्ययम घनत्िको Mixed(Residential cum Commercial) type को बस्ती विकाि, 

बजार िुविधाको र त्यि अनुिारको कृयाकिापिाई प्रोत्िाहन टदने । त्यिपछी को ३०० लमिर िम्म विकाियोग्य 

क्षेरमा आधारभूत िहरी िेिाको पहुुँच िटहत व्यिजस्थत मध्ययम घनत्िको आिािीय क्षेर विकाि गने  



 

6=1=5  नदी सरंक्षण क्षेत्र  

प्राकृततक रुपमा बग्ने िोिा-नािाका उच्च बाढी स्तर (high flood level) लभर पने कोररडोर क्षेरिाई नदी 
िंरक्षण क्षेर भतनएको छ । मुख्य िोिाको ककनारबाि १०० मीिर लभर पने क्षेर र उच्च बाढी स्तरमा कुनै पतन िंरचना 
बन्न बनाउन प्रततबन्ध गनुि पदिछ । भू-उपयोगमा कृवर्क्षेर, िुल्िा क्षेर, चरण क्षेर आटदिाई मार अनुमतत टदनु पदिछ 

।  

 नदी, ताल र पोखरीहरुको पानीको बवाह, मािा वा गबगतको प्रभावलाई ध्यानमा रागख सेटब्याक गनधािरण 

गने । सेटब्याकले बाढी र गसपेज (ओगसन) को जोगखमबाट बच्न र यी स्रोतहरुलाई अगतक्रमण एवं प्रदूर्णबाट 

सरुगक्षत राख्दछ । जोगखमलाई वैज्ञागनक गबगध अपनाई वा ऐगतहागसक डाटाको साथै साइट गनरीक्षण गरर 

स्थागनयसाँगको छलफलको आधारमा आंकलन गने । 

 आवश्यकता अनसुार सम्बगन्धत गनकायले ताके एवं गडजाइन गर ेअनरुुप नदी गनयन्िण सरचंना राख्न पने 

 

नदी सरंक्षण को लावग िापदण्ड 

ठूला र प्रिखु नदी (कणाघली तिा गेरुिा नदी) 

 नदीको बाढीको उच्च गबन्दबुाट १०० गमटर (१०० बर्िमा फकि न सक्ने बाढीको प्रभागवत के्षि) 

सानो नदी/खोला (िुढी कुलो) 

 नदीको बाढीको उच्च गबन्दबुाट ५० गमटर (१०० बर्िमा फकि न सक्ने बाढीको प्रभागवत के्षि) 

खोल्सी  

 नदीको औपचाररक गसमाबाट ३० गमटर 

ताल  (अनरिा ताल) 

 तालको औपचाररक गसमाबाट ५० गमटर वा गसपेज (ओगसन) बाट बच्न कायम गनि  पने दूरीमा जनु बढी 

छ 

 तालको गकनारमा साविजगनक पाकि , खलु्ला ठाउाँ, खेलकुद मैदानको गनमािणका लागग न्यूनतम सेटब्याक 

कायम गनि - ५ गमटर 

पोखरी  

 पोखरीको औपचाररक गसमाबाट २० गमटर वा गसपेज (ओगसन) बाट बच्न कायम गनि पने दूरीमा जनु बढी 

छ 

वसिसार क्षेत्र 

 गसमसार के्षिको औपचाररक गसमाबाट ५० गमटर वा गसपेज (ओगसन) बाट बच्न कायम गनि  पने दूरीमा 

जनु बढी छ 

 गसमसार के्षिको गकनारमा साविजगनक पाकि , खलु्ला ठाउाँ, खेलकुद मैदानको गनमािणका लागग न्यूनतम 

सेटब्याक १० गम कायम गने । यस के्षिमा कुनै पगन भौगतक संरचना बनाउन गनरे्गधत गने  

ठूला िा िूल नहर 
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 तटबन्धनबाट २० गमटर (तटबन्धनभए सोको फेगद बाट वा सम्बगन्धत गनकायले गनधािरण गरकेो वा गसपेज 

(ओगसन) बाट बच्न कायम गनि पने दूरीमा जनु बढी छ 

सानो िा शाखा नहर 

 तटबन्धनबाट १० गमटर (तटबन्धनभए सोको फेगद बाट वा सम्बगन्धत गनकायले गनधािरण गरकेो वा गसपेज 

(ओगसन) बाट बच्न कायम गनि पने दूरीमा जनु बढी छ 

कुलो 

 कुलोको छेउबाट ५ गमटर 

 

6=1=6  िस्ती विकास केन्र  

प्रिि तहको विकास केन्र  

नगरपालिका क्षेरको प्रमुि आधथिक, व्यापाररक तथा पयििककय िंरचणा रहने प्रथम तहको विकाि केन्द्रिाई राजापुर बजार 
नजजकै प्रस्ताि गररएको छ । यो विकाि केन्द्र िडा ३ र ४ को राजापुर बजार देखि उत्तरमा फैलिएको  छ । त्यि भेगका 
प्रमुि व्यापाररक केन्द्रको रूपमा विकाि गनि िककन्छ । । यिको कूि क्षेरफि ८२३.१७ हे. रहेको छ । 

दोस्रो तहको विकास केन्र 

नगरपालिका क्षेरको िंस्थागत क्षेरको रूपमा दोस्रो तहको विकाि केन्द्रिाई विकाि गनि िककन्छ । िरकारी, िैक्षक्षक, 

स्िास्थ्य तथा अन्य िामाजजक िंरचनाहरू, विलभन्न िंघ-िंस्थाहरू, लिप तालिम अटदका िंरचाहरू िटहत यि 

केन्द्रिाई विकाि गनुि पदिछ । यि विकाि केन्द्र िडा नं ६ िपरा बजार क्षेरमा प्रस्ताि गररएको छ । यिको कूि क्षेरफि 

४७४.५५  हे. रहेको छ । 

 

तेस्रो तहको विकास केन्र  

तसे्रो तहको विकाि केन्द्रमा िडा तहका िेिाहरू, अन्य वििेर् िेिाहरू पयििककय िेिा, धालमिक तथा िंस्कृततक िेिा, कृवर् 

विस्तार िेिा, िेिकुद तथा अन्य मनोरञ्जनात्मक िेिाका िाधग िंरचना आटदको व्यिस्था गरर व्यिजस्थत घना 

बस्तीको विस्तार गनुि पदिछ । िडा १,२,५,७, ८, ९ र १० का बस्ती विकाि उपयुक्त स्थानमा तसे्रो तहका विकाि केन्द्रहरू 

प्रस्तावित गरेको छ । यिको कूि क्षेरफि ९९६.६७ हे. रहेको छ । 

तेस्रो तहका गवकास केन्रको के्षिफल यस प्राकार छन् । 

 

 



 

=2 6 भू-उपयोग योजनाको लावग िापदण्ड 

6=2=1  कृवष प्रििघन क्षेत्र  

कृषि प्रवद्यधन क्षते्र (Agriculture Promotion Zone) 

नम्सय नगरपालिका क्षरेमा रहेको कृवर्जन्य भमूी तथा उब्जाउ मािोको िरंक्षणको िाधग कृवर् 

प्रिद्िधन क्षरे (Agriculture Promotion Zone) तोककएको छ । 
कृवर् प्रिद्िधन क्षरे वििरे् गरर जोखिम ििंेदनिीिताको आधारिे उच्च तथा 
मध्ययम जोखिम क्षेरमा तोककयका क्षेरहरुमा पदिछ । यी क्षेर परम्परागत रूपमा 
कृवर् हुुँदै आएका ढाप क्षरे (Lower terraces), िोिा आिपािका क्षेर 

तथा तनयलमत भ-ूक्षय )नदी किान ,पिान ( हुने स्थानहरुमा पदिछ ।      

 कृवर् प्रिद्िधन क्षरेमा व्यििातयक कृवर्, व्यििातयक माछा पािन, पिपुकं्षी पािन, 

व्यििातयक तरकारी, व्यििातयक फूि आटदिाई प्रोत्िाहन गने । 
 िातािरण मरैी कृवर्जन्य िाना तथा मझौिा उद्योगहरु जस्त ैप्रिोधन वितरण, 

भण्डारण, कृवर् क्षरे आटदिाई व्यििायीकारण गने । 
 जोखिमका क्षेर भएकािे किकारिाना तनमािण गदाि वििरे् कुन ै पतन िरंचना 

तनमािण गदाि भिन तनमािण मापदण्ड पािना गने । 
 िाविकका बस्ती भएका स्थानमा घनत्ि बढाइ  ,अव्यिजस्थत बस्ती  फैिनबाि 

तनयन्रण गने । 
भौततक स्वरूप  मखु्यतः िुल्िा कृवर्जन्य क्षरे 

 व्यििातयक कृवर्का पिूािधारहरू जस्त ै हरीतगहृ (green 

house/tunnel), प्रिोधन, भण्डारण, वितरणका िाना तथा मझौिा 
उद्योगहरु 

 जम्मा क्षरेफि – ८०५४.४२ हे.  

 विकाियोग्य  क्षेरफि – ६९८३.८१ हे.   

भ-ूउपर्ोग  व्यििातयक कृवर्जन्य उपयोगहरू 
 िाविकका बस्ती तथा घरहरू 
 कुनपैतन िातािरणीय प्रभाि हुने भ-ूउपयोगिाई पणूिरुपमा तनर्धेधत गने / बबस्थावपत 

गने  

जनघनत्व  १० pph (Gross density) िम्म 

जनसखं्र्ा बहन 

क्षमता  
 विकाियोग्य  क्षेरफि को १२% िम्म आिािीय प्रयोजन हुन िक्ने 
 जनिखं्या- ८३८०.५७   

सडक 

आवश्र्कता  
 आिेररयि िडक/ स्थानीय िडकिे छोएको 
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6=2=2  िन क्षेत्र 

िन क्षेत्र (Forest Zone) 

नम्सय नगरपागलका के्षिमा अवगस्थत वनजंगल के्षि पदिछ । यो के्षि गवशेर् संरगक्षत प्राकृगतक के्षिको 

रूपमा रहने छ ।      

 नदीको तटीय के्षि, नदी उकास के्षि तथा वन के्षि गभिका खाली जगमन, सडक तथा 

खोला/कुलो गकनारमा वकृ्षरोपन गरर नगरपागलका गभिको वनके्षिलाई बढाउने ।  

 रागष्ट्रय गनकुञ्ज, मध्यवती के्षि, तथा भारत तफि को संरक्षण के्षिबाट वन्यजन्तु 

ओहोरदोहोर हुने जैगवक मागि तथा अन्य जैगवक गवगवधता भएका के्षिलाई संरगक्षत के्षि 

गनधािरण गने ।  

 वातावरण मैिी पयािय पयिटनको प्रवद्धिन गने । पयािय पयिटनको लागग आवश्यकता 

अनसुार वातावरण मैिी साना पूवािधार गनमािण गने ।   

 गवरे्श संरगक्षत प्राकृगतक के्षिको रूपमा रहने गरर कुनै भौगतक गनमािण कायि नगने । 

भौततक स्वरूप  मखु्यतः रागष्ट्रय, सामदुागयक तथा अन्य  वन के्षि, नदी तथा खोला-खोल्सी गकनारका वन, 

हैगसयत गबगग्रएका वन, रागष्ट्रय गनकुञ्ज मध्यवती के्षि, वन्यजन्त ुओहोरदोहोर हुने जैगवक 

मागि तथा अन्य जैगवक गवगवधता भएका के्षि 

भ-ूउपर्ोग  वन के्षि, घााँसे मैदान  

 कुनै पगन वातावरणीय प्रभाव हुने भू -उपयोगलाई पूणिरूपमा गनरे्गधत गने/ गवस्थागपत गने 

 

6=2=3  अनारिा ताल सरंक्षण क्षेत्र  

अनारिा ताल सरंक्षण क्षेत्र (Anarwa Taal conservation Zone) 

नम्सय नगरपागलका के्षिमा अवगस्थत अनारवा ताल र वररपररको के्षि पदिछ । यो के्षि प्राकृगतक 

संरक्षण तथा पयिटगकय के्षिको रूपमा रहने छ ।      

 वातावरण मैिी पयािय पयिटनको प्रवद्धिन गने । पयािय पयिटनको लागग आवश्यकता 

अनसुार वातावरण मैिी साना पूवािधार गनमािण गने ।   

 गवरे्श संरगक्षत प्राकृगतक के्षिको रूपमा रहने गरर कुनै भौगतक गनमािण कायि नगने 

भौततक स्वरूप  मखु्यतः ताल तथा आसपासका गसमसार के्षि  

भ-ूउपर्ोग  ताल के्षि, गसमसार के्षि 

 कुनैपनी वातावरणीय प्रभाव हुने भू -उपयोगलाई पूणिरूपमा गनरे्गधत गने/गवस्थागपत गने 

 

6=2=4  नदी सरंक्षण क्षेत्र 

नदी सरंक्षण क्षेत्र ( River Conservation Zone) 



 

नम्सय कणाििी नदी, गेरूिा नदीको तथा बढुी कुिोको बहाि क्षरे,  नदी तिीय क्षेर, नदी दिुान, 
किान, पिान क्षेर तथा यी नदीहरूका िीमिार क्षरे पदिछ । यो क्षेर प्राकृततक िरंक्षण 

तथा पयििककय क्षरेको रूपमा रहने छ ।      

 िातािरण मरैी िाहलिक पयििनिा तथा पयािय पयििनको प्रिद्िधन गने । पयािय 

पयििनको िाधग आिश्यकता अनिुार िातािरण मरैी िाना पिूािधार तनमािण गने ।   
 जैविक तिबन्ध, कृबरम लिमिार क्षेरको तनमािण गरर अधधक ितही पानीिाई िञ्चय 

गने 
 विर्िे िरंक्षक्षत प्राकृततक क्षेरको रूपमा रहने गरर कुन ैभौततक तनमािण कायि नगने । 

 वकृ्षारोपण, नदी तट गस्थरीकरण जस्ता कायि  आवश्यक परमेा नगरपागलकासंग समन्वय 

गने  

भौततक स्वरूप  मखु्यतः नदी तथा कुिोको बहाि क्षेर, नदी तिीय क्षेर, नदी दिुान, किान, पिान क्षेर, 

िीमिार क्षेर  

भ-ूउपर्ोग  नदी, कुिो, नदी तिीय क्षेर, लिमिार क्षेर 
 कुनपैनी िातािरणीय प्रभाि हुने भू -उपयोगिाई पणूिरूपमा तनर्धेधत गने/ विस्थावपत गने 

जनघनत्व  भौततक विकाि तथा िजस्त विकाििाई तनरूत्िाटहत गने 

 

6=2=5  हुलाकी राजिागघ कोररडोर  

हुलाकी राजमागय षवकास कोररडोर (Postal Highway Development Corridor) 

नम्सय हुिाकी राजमागि को अधधकार क्षेरबाि ५०० लमिर िम्म विकाियोग्य क्षेरमा आधारभतू 

िहरी िेिाको पहुुँच िटहत व्यिजस्थत मध्ययम घनत्िको को बस्ती विकाि  ,बजार 

िवुिधाको र त्यि  

अनिुारको कक्रयाकिापिाई प्रोत्िाहन टदने 

हुिाकी राजमागि को अधधकार क्षेरबाि २०० लमिर िम्म विकाियोग्य क्षेरमा आधारभतू 

िहरी िेिाको पहुुँच िटहत व्यिजस्थत मध्ययम घनत्िको 
Mixed(Residential cum Commercial) को बस्ती विकाि गने ।  

 बजार िवुिधाको र त्यि अनिुारको कृयाकिापिाई २०० लमिर पश्चात अको ३०० 
लमिर िम्म विकाियोग्य क्षरेमा आधारभतू िहरी िेिाको पहुुँच िटहत व्यिजस्थत 

मध्ययम घनत्िको आिािीय क्षेर विकाि गने  

 िातािरण मरैी (Eco-Friendly) बस्ती विकाििाई प्रात्िाहन गने 
भौततक स्वरूप  मखु्यतः िुल्िा कृवर्जन्य क्षरे, आिाि, व्यापार व्यििाय  

 जम्मा क्षरेफि – ८२८.७२  हे.  

 विकाियोग्य  क्षेरफि – ७०३.६७  हे.   
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भ-ूउपर्ोग  बस्ती विकाि योग्य क्षरेमा मध्ययम घनत्ि भएका Mixed र आिालिय क्षेर, दैतनक 

प्रयोग हुने िामाधग्रका व्यििातयक िवुिधाहरू 
 प्राथलमक स्कूि, स्िास्थ्य केन्द्र, विपद् व्यिस्थापन केन्द्र  

 िुल्िा िाििजतनक स्थि, पाकि , उद्यान 
 कुनपैनी िातािरणीय प्रभाि हुने भ-ूउपयोगिाई पणूिरूपमा तनर्धेधत गने  

जनघनत्व  १०० pph (Gross density) िम्म  

 २०० लमिर िम्मको क्षेरमा २०० pph 

 २०० देखि ५०० लमिर क्षेरमा १०० pph  

जनसखं्र्ा बहन 

क्षमता  
 विकाियोग्य  क्षेरफि को  ४५% आिािीय प्रयोजन हुन िक्न े
 थप जनिखं्या ३१६५५ 

सडक 

आवश्र्कता  

राजमागि/ जजल्िा िडकि ेछोएको 

स्थान  हुिाकी राजमागि विकाि कोररडोर- कोटठयाघि देखि रामजाने चोक भोगपरु, जोगीपरु 
हुुँदै राजापरु िम्म  

 

6=2=6  िस्ती विकास केन्र  

प्रिि तहको विकास केन्र 

प्रथम तहको षवकास केन्द्र- राजापरु (Primary Node) 

नम्सय नगरपालिका क्षेरको प्रमिु आधथिक, व्यापाररक तथा पयििककय िरंचणा रहने प्रथम तहको 
विकाि केन्द्रिाई राजापरु बजार नजजकै प्रस्ताि गररएको छ ।  त्यि भेगका प्रमिु 

व्यापाररक केन्द्रको रूपमा विकाि गने   

भौततक स्वरूप  िहरी िबुबधायकु्त आधतुनक प्रमिु व्यापाररक केन्द्र (Central 

Business District)  

 िािोको राम्रो पहुुँच तथा पदैियारी मरैी  
 िातािरण मरैी (Eco-Friendly) हररत क्षेर 
 जम्मा क्षरेफि – ८२३.१७ हे.  

 विकाियोग्य  क्षेरफि – ६७१.०३ हे.   

भ-ूउपर्ोग  बैंक तथा विवत्तय िसं्था, व्यापाररक भिन, होिि, पििहरू, लिनेमा, तनजज कपिरेि 

कायाििय, अन्य पयििककय िेिाहरू,  बिबबिौने, ट्याक्िी पाकि , िाथिाथै पयििन 

व्यििाय िगुँ िम्बजन्धत अन्य िेिाहरू 
 आिाि तथा अपाििमेन्ि 



 

 िुल्िा िाििजतनक स्थि, पाकि , उधान 
 कुनपैनी िातािरणीय प्रभाि हुने भ-ूउपयोगिाई पणूिरूपमा तनर्धेधत गने 

जनघनत्व  ३०० pph (Gross density) िम्म   

जनसखं्र्ा बहन 

क्षमता  
 विकाियोग्य  क्षेरफि को ३०% आिािीय प्रयोजन हुन िक्न े
 थप जनिखं्या ४०२६२ 

सडक 

आवश्र्कता  
 िामान्यतया राजमागि, कफडर िा जजल्िा / आिेररयि िडकिे छोएको  

स्थान  िडा ३ र ४ को राजापरु बजार देखि उत्तरमा फैलिएको  छ 

जोखखमको 
अवस्था 

 यि विकािक्षेर तनम्न जोखिम क्षेरमा पदिछ 

 

दोस्रो तहको विकास केन्र 

दोस्रो तहको षवकास केन्द्र- टपरा बजार ( Secondary Node) 

नम्सय नगरपालिका क्षेरको िसं्थागत क्षेरको रूपमा दोस्रो तहको विकाि केन्द्रिाई विकाि गनि 
िककन्छ । िरकारी, िकै्षक्षक, स्िास्थ्य तथा अन्य िामाजजक िरंचनाहरू, विलभन्न 

िघं -िसं्थाहरू , लिप तालिम अटदका िरंचाहरू िटहत यि केन्द्रिाई विकाि गने । 

भौततक स्वरूप  िहरी ििुाधायकु्त प्रमिु प्रिािककय तथा िसं्थागत केन्द्र (Institutional 

Zone)  

 िािोको राम्रो पहुुँच तथा पदैियारी मरैी  
 िातािरण मरैी (Eco-Friendly) हररत क्षेर 
 जम्मा क्षरेफि – २२५.७८ हे.  

 विकाियोग्य  क्षेरफि – १८९.२९ हे.   

भ-ूउपर्ोग  िरकारी तनकायहरु, नगर िभाहि, प्रिाितनक तनकायहरु िरुक्षा, अस्पताि, िाििजतनक 

िेिाहरु, िकै्षक्षक तथा िरुक्षा िेिा, प्राविधधक लिक्षा तथा आपतकािीन िेिा आटद  

 आिाि तथा अपाििमेन्ि 
 िुल्िा िाििजतनक स्थि  ,पाकि ,उधान  

 कुनपैनी िातािरणीय प्रभाि हुने भ-ूउपयोगिाई पणूिरूपमा तनर्धेधत गने 
जनघनत्व  १५० pph (Gross density) िम्म   

जनसखं्र्ा बहन 

क्षमता  
 विकाियोग्य  क्षेरफि को २५% आिािीय प्रयोजन हुने 
 थप जनिखं्या ५६२५० 
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सडक 

आवश्र्कता  
 िामान्यतया कफडर िा जजल्िा / आिेररयि िडकिे छोएको िा वििरे् अिस्थामा 

राजमागििे पतन छोएको  

स्थान  िडा ६ जस्थत िपरा क्षरे आिपाि फैलिएको प्रिाितनक तथा िसं्थागत केन्द्र  

जोखखमको 
अवस्था 

 यि विकािक्षेर ितही बाढीको कारणिे मध्यम जोखिम क्षेरमा पदिछ, यििाई 
मध्यनजर राख्दै यि क्षेरमा ढितनकािको व्यिस्थापन गनुि पनेछ  

 

तेस्रो तहको विकास केन्र  

तसे्रो तहको षवकास केन्द्र (Tertiary Node) 

बाला बजार थारु ससं्कृततक क्षेत्र  ,वडा नं  २  ,बाला बजार  

नम्सय तसे्रो तहको यि विकाि केन्द्रमा िडा तहका िेिाहरू, अन्य वििरे् िेिाहरू पयििककय िेिा, 
धालमिक तथा िसं्कृततक िेिा, कृवर् विस्तार िेिा, िेिकुद तथा अन्य 

मनोरञ्जनात्मक िेिाका िाधग िरंचना आटदको व्यिस्था गरर व्यिजस्थत घना 
बस्तीको विस्तार गने । 

भौततक स्वरूप  थारु िगं्राहियको िारीपरीको क्षेर 
 थारु िसं्कृतत झल्कन ेतनमािणिाई बढािा टदने  

 िातािरण मरैी (Eco-Friendly) हररत क्षेर 
 जम्मा क्षरेफि – १८७.६४ हे.  

 विकाियोग्य  क्षेरफि – १५३.२३ हे.   

भ-ूउपर्ोग  न्यनू घनत्िको आििीय क्षेर प्रस्ताि गररएको  
 होम स्िे ,िानो बजार क्षेर  ,व्यापार  क्षेर  ,िगं्राहिय ,पयििक को िाधग पिि  ,दैतनक  

उपभोग्य िामान पिि  

 कुनपैतन िातािरणीय प्रभाि हुने भ-ूउपयोगिाई पणूिरूपमा तनर्धेधत गने 
जनघनत्व  ८० pph (Gross density) िम्म   

जनसखं्र्ा बहन 

क्षमता  
 विकाियोग्य  क्षेरफि को २५% आिािीय प्रयोजन  

 थप जनिखं्या ३०६५ 

सडक 

आवश्र्कता  
 िामान्यतया जजल्िा / आिेररयि या किके्िर िडकिे छोएको िा वििरे् अिस्थामा 

कफडरिे पतन छोएको  

स्थान  बािा बजार क्षेर, िडा न ं२   
जोखखमको 

अवस्था 
 यि विकािक्षेर तनम्न जोखिम क्षेरमा पदिछ 

 



 

तसे्रो तहको षवकास केन्द्र (Tertiary Node) 

धोबबनपरु लमर्ित आवासीर् क्षेत्र 

नम्सय तसे्रो तहको विकाि केन्द्रमा िडा तहका िेिाहरू, अन्य वििरे् िेिाहरू पयििककय िेिा, 
धालमिक तथा िसं्कृततक िेिा, कृवर् विस्तार िेिा, िेिकुद तथा अन्य 

मनोरञ्जनात्मक िेिाका िाधग िरंचना आटदको व्यिस्था गरर व्यिजस्थत घना 
बस्तीको विस्तार गने  । 

भौततक स्वरूप  विकाियोग्य क्षरेमा आधारभतू िहरी िेिाको पहुुँच िटहत व्यिजस्थत मध्ययम 

घनत्िको बस्ती विकाि  ,बजार िवुिधाको र त्यि अनिुारको कृयाकिापिाई 

प्रोत्िाहन टदने  

 यि क्षेरमा िातािरण मरैी (Eco-Friendly) बस्ती विकाििाई प्रात्िाहन गने  

 िडा स्तरीय पिूािधार तथा ििेा उपिब्ध गराउने  

 जम्मा क्षरेफि – ७१.८१ हे.  

 विकाियोग्य  क्षेरफि – ५५.९६ हे.   

भ-ूउपर्ोग  लमधश्रत भू -उपयोग  

 बस्ती विकाियोग्य क्षरेमा मध्ययम घनत्ि भएका आिालिय क्षेर  ,दैतनक प्रयोगहुने 

िामाधग्रका व्यििातयक िवुिधाहरू  

 प्राथलमक स्कुि  ,स्िास्थ्य केन्द्र ,िपद् व्यिस्थापन केन्द्र  

 िुल्िा िाििजतनक स्थि  ,पाकि ,उधान  

 कुनपैनी िातािरणीय प्रभाि हुने भ-ूउपयोगिाई पणूिरूपमा तनर्धेधत गने 
जनघनत्व  ८० pph (Gross density) िम्म   

जनसखं्र्ा बहन 

क्षमता  
 विकाियोग्य  क्षेरफि को ३०% आिािीय प्रयोजन हुन िक्न े
 थप जनिखं्या १३४३ 

सडक 

आवश्र्कता  
 िामान्यतया जजल्िा / आिेररयि या किके्िर िडकिे छोएको िा वििरे् अिस्थामा 

कफडरिे पतन छोएको हुन िक्ने 

स्थान  धोबबनपरु क्षरे, िडा न ं८   
जोखखमको 

अवस्था 
 यि विकािक्षेर ितही बाढीको कारणिे मध्यम जोखिम क्षेरमा पदिछ, यििाई 

मध्यनजर राख्दै यि क्षेरमा ढितनकािको व्यिस्थापन गनुि पनेछ  

 

तसे्रो तहको षवकास केन्द्र (Tertiary Node) 

गोददर्ाना आवासीर् क्षेत्र 
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नम्सय तसे्रो तहको विकाि केन्द्रमा िडा तहका िेिाहरू, अन्य वििरे् िेिाहरू पयििककय िेिा, 
धालमिक तथा िसं्कृततक िेिा, कृवर् विस्तार िेिा, िेिकुद तथा अन्य 

मनोरञ्जनात्मक िेिाका िाधग िरंचना आटदको व्यिस्था गरर व्यिजस्थत घना 
बस्तीको विस्तार गने । 

भौततक स्वरूप  विकाियोग्य क्षरेमा आधारभतू िहरी िेिाको पहुुँच िटहत व्यिजस्थत मध्ययम 

घनत्िको बस्ती विकाि  ,बजार िवुिधाको र त्यि अनिुारको कृयाकिापिाई प्रोत्िाहन 

टदने 
 यि क्षेरमा िातािरणमरैी (Eco-Friendly) बस्ती विकाििाई प्रात्िाहन गने  

 िडा स्तरीय पिूािधार तथा ििेा उपिब्ध गराउने  

 जम्मा क्षरेफि – ९९.५५ हे.  

 विकाियोग्य  क्षेरफि – ७८.८५ हे.   

भ-ूउपर्ोग  बस्ती विकाियोग्य क्षेरमा मध्ययम घनत्ि भएका आिालिय क्षेर, दैतनक प्रयोग हुने 

िामग्रीका व्यििातयक िवुिधाहरू  

 प्राथलमक स्कुि , स्िास्थ्य केन्द्र, विपद व्यिस्थापन केन्द्र  

 िुल्िा िाििजतनक स्थि  ,पाकि ,  उधान 
 कुनपैनी िातािरणीय प्रभाि हुने भ-ूउपयोगिाई पणूिरूपमा तनर्धेधत गने 

जनघनत्व  ८० pph (Gross density) िम्म   

जनसखं्र्ा बहन 

क्षमता  
 विकाियोग्य  क्षेरफि को ३०% आिािीय प्रयोजन 
 थप जनिखं्या १८९२.५० 

सडक 

आवश्र्कता  
 िामान्यतया जजल्िा / आिेररयि या किके्िर िडकिे छोएको िा वििरे् अिस्थामा 

कफडरिे पतन छोएको हुन िक्ने 

स्थान  गोटदयाना क्षरे, िडा न ं९  
जोखखमको 

अवस्था 
 यि विकािक्षेर ितही बाढीको कारणिे मध्यम जोखिम क्षेरमा पदिछ, यििाई 

मध्यनजर राख्दै यि क्षेरमा ढितनकािको व्यिस्थापन गनुि पनेछ  

 

तसे्रो तहको षवकास केन्द्र (Tertiary Node) 

कोदिर्ाघट आवासीर् क्षते्र 

नम्सय तसे्रो तहको विकाि केन्द्रमा िडा तहका िेिाहरू, अन्य वििरे् िेिाहरू पयििककय िेिा, 
धालमिक तथा िसं्कृततक िेिा, कृवर् विस्तार िेिा, िेिकुद तथा अन्य 

मनोरञ्जनात्मक िेिाका िाधग िरंचना आटदको व्यिस्था गरर व्यिजस्थत घना 
बस्तीको विस्तार गने । 



 

भौततक स्वरूप  विकाियोग्य क्षरेमा आधारभतू िहरी िेिाको पहुुँच िटहत व्यिजस्थत मध्ययम 

घनत्िको बस्ती विकाि  ,बजार िवुिधाको र त्यि अनिुारको कृयाकिापिाई प्रोत्िाहन 

टदने 
 यि क्षेरमा िातािरण मरैी  (Eco-Friendly) बस्ती विकाििाई प्रात्िाहन गने  

 िडा स्तरीय पिूािधार तथा ििेा उपिब्ध गराउने  

 जम्मा क्षरेफि – १२३.९३ हे.  

 विकाियोग्य  क्षेरफि – १०५.५९ हे.   

भ-ूउपर्ोग  बस्ती गवकासयोग्य के्षिमा मध्ययम घनत्व भएका आवागसय के्षि, दैगनक प्रयोग हुने 

सामग्रीका व्यवसागयक सगुवधाहरू 

 प्राथलमक स्कुि, स्िास्थ्य केन्द्र, विपद व्यिस्थापन केन्द्र   

 िुल्िा िाििजतनक स्थि  ,पाकि ,  उधान 
 कुनपैनी िातािरणीय प्रभाि हुने भ-ूउपयोगिाई पणूिरूपमा तनर्धेधत गने 

जनघनत्व  ८० pph (Gross density) िम्म   

जनसखं्र्ा बहन 

क्षमता  
 विकाियोग्य  क्षेरफि को ३०% आिािीय प्रयोजन हुन िक्न े
 थप जनिखं्या २५३४.१५ 

सडक 

आवश्र्कता  
 िामान्यतया जजल्िा / आिेररयि या किके्िर िडकिे छोएको िा वििरे् अिस्थामा 

कफडरिे पतन छोएको  

स्थान  कोटठयाघि क्षेर, िडा न ं१०  
जोखखमको 

अवस्था 
 यि विकािक्षेर न्यनू जोखिम क्षेरमा पदिछ 

 

तसे्रो तहको षवकास केन्द्र (Tertiary Node) 

रामपरु कृषि सेवा प्रदार् क्षेत्र 

नम्सय तसे्रो तहको विकाि केन्द्रमा िडा तहका िेिाहरू, अन्य वििरे् िेिाहरू पयििककय िेिा, 
धालमिक तथा िसं्कृततक िेिा, कृवर् विस्तार िेिा, िेिकुद तथा अन्य 

मनोरञ्जनात्मक िेिाका िाधग िरंचना आटदको व्यिस्था गरर व्यिजस्थत घना 
बस्तीको विस्तार गने । 

भौततक स्वरूप  विकाियोग्य क्षरेमा आधारभतू िहरी िेिाको पहुुँच िटहत व्यिजस्थत मध्ययम 

घनत्िको बस्ती विकाि  ,बजार िवुिधाको र त्यि अनिुारको कृयाकिापिाई 

प्रोत्िाहन टदने  

 यि क्षेरमा िातािरण मरैी (Eco-Friendly) बस्ती विकाििाई प्रात्िाहन गने  
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 कृवर्जन्य उपकरण, मिबबउ बबजन ,वितरण केन्द्र, िीतभण्डारण, बािी तथा पि ु

िम्बजन्ध अनिुन्धान केन्द्र, पि ुधचककत्िािय, हाि बजार  
 जम्मा क्षरेफि – २४९.८७ हे.  

 विकाियोग्य  क्षेरफि – २१८.९ हे.   

भ-ूउपर्ोग  बस्ती विकाियोग्य क्षरेमा मध्ययम घनत्ि भएका आिालिय क्षेर  ,दैतनक प्रयोगहुने 

िामाधग्रका व्यििातयक िवुिधाहरू  

 प्राथलमक स्कुि, स्िास्थ्यकेन्द्र, विपद व्यिस्थापन केन्द्र   

 िुल्िा िाििजतनक स्थि  ,पाकि ,  उधान 
 कुनपैनी िातािरणीय प्रभाि हुने भ-ूउपयोगिाई पणूिरूपमा तनर्धेधत गने 

जनघनत्व  ८० pph (Gross density) िम्म   

जनसखं्र्ा बहन 

क्षमता  
 विकाियोग्य  क्षेरफि को २०% आिािीय प्रयोजन हुन िक्न े
 थप जनिखं्या ६४१.४८ 

सडक 

आवश्र्कता  
 िामान्यतया जजल्िा / आिेररयि या किके्िर िडकिे छोएको िा वििरे् अिस्थामा 

कफडरिे पतन छोएको हुन िक्ने 

स्थान  रामपरु क्षेर, िडा न ं७  
जोखखमको 

अवस्था 
 यि विकािक्षेर ितही बाढीको कारणिे मध्यम जोखिम क्षेरमा पदिछ, यििाई 

मध्यनजर राख्दै यि क्षेरमा ढितनकािको व्यिस्थापन गनुि पनेछ  

 

 

तसे्रो तहको षवकास केन्द्र (Tertiary Node) 

सोनपरु मनोरन्द्जन क्षते्र 

नम्सय तसे्रो तहको विकाि केन्द्रमा िडा तहका िेिाहरू, अन्य वििरे् िेिाहरू पयििककय िेिा, 
धालमिक तथा िसं्कृततक िेिा, कृवर् विस्तार िेिा, िेिकुद तथा अन्य 

मनोरञ्जनात्मक िेिाका िाधग िरंचना आटदको व्यिस्था गरर व्यिजस्थत घना 
बस्तीको विस्तार गने । 

भौततक स्वरूप  विकाियोग्य क्षरेमा आधारभतू िहरी िेिाको पहुुँच िटहत व्यिजस्थत मध्ययम 

घनत्िको बस्ती विकाि, बजार िवुिधाको र त्यि अनिुारको कृयाकिापिाई प्रोत्िाहन 

टदने 
 यि क्षेरमा िातािरण मरैी (Eco-Friendly) बस्ती विकाििाई प्रात्िाहन गने  

 पाकि , वपकतनक स्थि, मनोरम दृश्य, पयििकीय क्षरे,  
 जम्मा क्षरेफि – १६६.७६ हे.  



 

 विकाियोग्य  क्षेरफि – १३७.६२ हे.   

भ-ूउपर्ोग  बस्ती विकाियोग्य क्षेरमा तनम्न घनत्ि भएका आिालिय क्षेर दैतनक प्रयोग हुने 

िामग्री, व्यििातयक िवुिधाहरु  

 प्राथलमक स्कुि, स्िास्थ्यकेन्द्र, विपद व्यिस्थापन केन्द्र   

 िुल्िा िाििजतनक स्थि  ,पाकि ,  उधान 
 कुनपैनी िातािरणीय प्रभाि हुने भ-ूउपयोगिाई पणूिरूपमा तनर्धेधत गने 

जनघनत्व  ५० pph (Gross density) िम्म   

जनसखं्र्ा बहन 

क्षमता  
 विकाियोग्य  क्षेरफि को १५% आिािीय प्रयोजन हुन िक्न े
 थप जनिखं्या १०३२.१८ 

सडक 

आवश्र्कता  
 िामान्यतया जजल्िा / आिेररयि या किके्िर िडकिे छोएको िा वििरे् अिस्थामा 

कफडरिे पतन छोएको  

स्थान  िोनपरु क्षेर, िडा न ं७  
जोखखमको 

अवस्था 
 यि विकािक्षेर बाढीको कारणिे मध्यम जोखिम क्षरेमा पदिछ कणाििी नदीमा 

तिबन्धको व्यिस्था गनुि पनेछ  



पषृ्ठ | 61   

 

नक्सा 11 प्रस्तालवत भौलतक योजना उप -के्षत्रहरू को नक्सा 



 

=3 6 सडकको िवगघकरण र सडक अवधकार क्षेत्र (Right of Way) 

क्र स ं सडकको तह र्ा िेर्ी 
सडकको क्षेत्रार्धकार 

(ROW) लम. 

सेटब्र्ाक  

लम. जजम्मेवार ससं्था 
१ राजमागि )हाइिे(  ५० ६ िडक विभाग 

२ िहायक राजमागि )कफडर(  ३० ६ िडक विभाग 

३ क जजल्िा मागि २० ६ स्थानीय पिूािधार 
विभाग (डोिी) 

३ ि नगरपालिका लभरको 
आिेररयि िडक 

२० ६ िहरी विकाि तथा 
भिन तनमािण 

विभाग 

४ नगरपालिका लभरको किके्िर 
िडक 

  िहरी विकाि तथा 
भिन तनमािण 

विभाग 

४ क प्रमिु १४ २  

४ ि अन्य १० २  

४ ग िोि िडक ६ १ .५ - २ नगरपालिका 
स्रोत: िहरी योजना तथा भिन तनमािण मापदण्ड स्रोत पुजस्तका, २०७५; Nepal Urban Road Standard 

२०७६ 

क्र उपके्षि अन्तररक सडक सन्जाल गलंक सडक 

१ कृगर् प्रवद्धिन के्षि नगरपागलका गभिको आटेररयल सडक 

नगरपागलका गभिको कलेक्टर सडक 

 प्रमखु 

 अन्य 

 टोल सडक 

आटेररयल सडक/ स्थानीय सडकले 

छोएको 

२ वन के्षि   

३ अनारवा ताल सरंक्षण के्षि   

४ नदी सरंक्षण के्षि   

५ हुलाकी राजमागि गवकास कोररडोर सहायक राजमागि  (गफडर) 

गजल्ला मागि 

नगरपागलका गभिको आटेररयल सडक 

नगरपागलका गभिको कलेक्टर सडक 

 प्रमखु 

 अन्य 

टोल सडक 

राजमागि / सहायक राजमागि  (गफडर) 

/ गजल्ला मागि 
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६ प्रथम तहको गवकास केन्र- राजापरु राजमागि, गफडर वा गजल्ला / आटेररयल 

सडकले 

सामान्यतया राजमागि, गफडर वा 

गजल्ला / आटेररयल सडक  

७ दोस्रो तहको गवकास केन्र- टपरा बजार सहायक राजमागि  (गफडर) 

गजल्ला मागि 

नगरपागलका गभिको आटेररयल सडक 

नगरपागलका गभिको कलेक्टर सडक 

 प्रमखु 

 अन्य 

 टोल सडक 

राजमागि 

८ नदी सरंक्षण के्षि   

९ बाला बजार थारु संस्कृगतक के्षि, नगरपागलका गभिको आटेररयल सडक 

नगरपागलका गभिको कलेक्टर सडक 

 प्रमखु 

 अन्य 

 टोल सडक 

गफडर वा गजल्ला / आटेररयल सडक  

गवशेर् अवस्थामा राजमागि 

१० धोगबनपरु गमगित आवासीय के्षि 

गोगदयाना आवासीय के्षि 

कोगठयाघट आवासीय के्षि 

नगरपागलका गभिको आटेररयल सडक 

नगरपागलका गभिको कलेक्टर सडक 

 प्रमखु 

 अन्य 

 टोल सडक 

गफडर वा गजल्ला / आटेररयल सडक  

गवशेर् अवस्थामा राजमागि 

११ रामपरु कृगर् सेवा प्रदाय के्षि नगरपागलका गभिको आटेररयल सडक 

नगरपागलका गभिको कलेक्टर सडक 

 प्रमखु 

 अन्य  

 टोल सडक 

गफडर वा गजल्ला / आटेररयल सडक  

गवशेर् अवस्थामा राजमागि 

१२ दौलतपरु कृगर् सेवा गााँउ नगरपागलका गभिको आटेररयल सडक 

नगरपागलका गभिको कलेक्टर सडक 

 प्रमखु 

 अन्य  

 टोल सडक 

गजल्ला / आटेररयल या कलेक्टर 

सडक 

१३ सोनपरु मनोरन्जन के्षि नगरपागलका गभिको आटेररयल सडक 

नगरपागलका गभिको कलेक्टर सडक 

 प्रमखु 

 अन्य  

 टोल सडक 

गजल्ला / आटेररयल या कलेक्टर सडक 



 

 

 

=4 6 खुल्ला ठाउँ तिा वनकासी िागघको लावग िापदण्ड  

 

िाििजतनक िुल्िा ठाउुँ 

 प्रत्येक गवकास नोडमा कायाित्मक के्षिको २.५% लाई हररत पाकि को रूपमा तोगकएको छ। 

 यस्तो पाकि को लागग गवकास योग्य जग्गाको न्यूनतम के्षिफल ५०० वगि गमटर हुनपुछि  र २० गमटर को न्यूनतम 

चौडाइ हुनपुछि  l  

 

मानिीय िुल्िा ठाउुँ (HOS) 

 HOS सडकको छेउमा अवगस्थत हुनपुदिछ, वा सडकबाट ३०० गमटरसम्मको दूरीमा हुनुपछि  l  

 HOS को दूरी बस्तीबाट ३०० गमटर भन्दा बढी हुनु हुाँदैन। 

 HOS उच्च जोगखम के्षिमा अवगस्थत हुनु हुाँदैन। 

 HOS मा खानेपानी, शौचालय र फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीको सगुबधा हुनपुछि  l  

 पानीको स्रोत अनसाइट वा अगधकतम ५०० गमटरको दूरीमा हुनुपदिछ। 

 

तनकािी मागि  

 गनकासी मागि उच्च जोगखमयुक्त के्षिमा पनुि  हुाँदैन।  

 गनकासी मागि मोटर योग्य र कगम्तमा ६ गमटर चौडा हुनपुछि । 
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7= जोवखि सिंेदनशील भू-उपयोग योजना कायाघन्ियन विवध 

=1 7  भौवतक योजना क्षेत्रिा विकास वनयन्त्रण तिा वनयिन  

भौततक योजना क्षेरको प्रस्तािना, रेिाङ्कन तथा नक्िांकन बहु-प्रकोपीय जोखिम िाथै अन्य भौततक विकाि, िातािरणीय, 

भ-ूउपयोगका बाधक तत्त्िको मल्िी-क्राइिेररया मूल्याङ्कन (multi-criteria evaluation) को 
आधारमा गररएको छ । बाधक तत्त्ि रहेका बाहेकको (जोखिम युक्त क्षेर, िातािरणीय िंिेदनिीि क्षेर, अप्ठेरो भूबनौि 

भएको क्षेर किाएर बाकी) क्षेरिाई “विकाि योग्य िा बस्न योग्य क्षेर” भनी पटहचान गरेको छ । िाथै यीनै विकाि 

योग्य क्षेर लभर रहेका हािका बस्ती तथा भविष्यमा विकाि तथा विस्तार गनि उधचत ररक्त जलमनिाई िहरी 
प्रततबद्धता क्षेरको रूपमा विकाि गनि “विकाि केन्द्र” भतन विलभन्न कायाित्मक प्रयोगका िाधग तोककएको छ । 
प्रस्तावित भौततक योजना क्षेर तथा तीनका उपक्षेरहरूमा विकाि तथा तनमािणिाई मागि तनदेलित गनि-गराउन यि 

बमोजजमका तनयन्रणात्मक विधध तथा तीनका तनयम प्रततपादन गररएको छ । यी विधधहरूका तनयम (नमिि तथा 
स्ट्यानडडि) “भौततक योजना तथा भिन तनमािण िम्बन्धी मापदण्ड २०७८” मा प्रस्तािना गररएको छ ।  

(झ) भू-उपयोग के्षि तथा उपके्षि सम्बन्धी  

(ञ) अनकूुल तथा मेल नहुने भू-उपयोग सम्बन्धी  

(ट) भू-उपयोग पररवतिन सम्बन्धी 

(ठ) घनत्व सम्बन्धी 

(ड) भवनको उाँचाइ सम्बन्धी 

(ढ) जग्गा उपयोग के्षि (ground coverage) सम्बन्धी 

(ण) भइुाँ के्षि अनुपात (floor area ratio) सम्बन्धी (भवनको उाँचाइको गवकल्पमा) 

(त) सडक अगधकार के्षि (right or way) तथा सेटब्याक (setback) सम्बन्धी 

(थ) भवनको सेटब्याक सम्बन्धी 

(द) गवज्ञापन सम्बन्धी 

(ध) अन्य वातावरणीय प्रभाव सम्बन्धी  

(न) जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी  

 

तयनका अिािा िहरी डडजाइन तथा िास्तुकिा िम्बन्धी मापदण्ड तोकेर व्यिजस्थत विकाि तथा तनमािण गनि-गराउन िककने 

छ ।  

 

7=2  जोवखि प्रिृत्त तिा प्रभाव्यता क्षेत्रिा विकास वनयन्त्रण 

नगरपालिकाको िम्पूणि क्षेरमा बहु-प्रकोपीय जोखिमको विश्िेर्ण तथा िेिाजोिा गरर जोखिमको आधारमा िगीकरण 

गररएको छ । िगीकरण गदाि बहु-प्रकोपीय जोखिमको प्रभाव्यताको आधारमा उच्च, मध्यम तथा न्यून भतन िगीकरण 

गररएको छ । िगीकृत जोखिम क्षेरिाई िहजताको िाधग क्रमिः रातो, पहेँिो तथा हररयो रङ्गको क्षेर भनी नक्िांकन 

गररएको छ ।  िहरी विकाि केन्द्रहरू वििेर् गरर न्यून जोखिम क्षेर (हररयो क्षेर) लभर अिजस्थत हुने गरर प्रस्ताि 

गररएको छ ।     

मागितनदेलित तथा जोखिम िंिेदनिीि विकािको िाधग जोखिम प्रितृ्त तथा प्रभाव्यता क्षेरमा विकाि तनयन्रण गनि-गराउन 

जोखिम िगीकृत क्षेरिाई यि बमोजजम व्याख्या गररएको छ ।  



 

जोवखिको प्रभाव्यता जोवखि क्षते्र नक्सा विकास वनयन्त्रण 

उच्च  रातो के्षि  वगजित वा प्रगतबगन्धत के्षि (Avoid and Prohibit) 

मध्यम पहे ाँलो के्षि  
गनयगन्ित वा गनयगमत के्षि (Control and 

Regulate) 

न्यून हररयो के्षि प्रवद्धिन के्षि (Promote) 

 

जोखिम प्रभाव्यताको आधारमा िगीकरण गरेको क्षेरमा यि प्रकारिे विकाि तनयन्रणका नीतत तथा मापदण्ड िाग ूगने 

प्रस्ताि गररएको छ ।   

 

7=2=1  रातो क्षेत्र - िवजघत िा प्रवतिवन्धत क्षेत्र 

 कुनै पगन नयााँ बस्ती गवकास अथवा भौगतक संरचना गनमािणमा प्रगतबन्ध गने-गराउने । 

 अवगस्थत बस्ती वा बस्तीको आंसीक भाग  (अगत जोगखममा परेको भाग), घर तथा भवनलाई सरुगक्षत ठाउाँमा 

स्थानतरण गने-गराउने । 

 वन-जंगलको संरक्षण तथा पनुः बहाली, भू-पररगधको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गने-गराउने । 

 कृगर् के्षिको संरक्षण, कृगर् तथा कृगर्जन्य उत्पादकत्वको प्रवद्धिन गने-गराउने । 

 अगत जोगखममा रहेका जग्गा अगधग्रहण गरर उगचत मआुवजा गवतरण अथवा जग्गा सट्टा-पट्टा अथवा उगचत 

स्थानमा स्थानतरण (संघीय सरकार तथा प्रादेगशक सरकारको व्यवस्था अनसुार) गने-गराउने । 

 जोगखम सम्बन्धी सूचना जग्गाधनीलाई अवगत गने-गराउने ।   

 

कैकफयतः विलिष्ि अिस्थामा  (exceptional case) यि क्षेर लभर कुनै पतन भौततक िंरचना (जस्तै 

िामदुातयक/िाििजतनक िंरचना) तनमािण गनुि पदाि (तनजी प्रयोजनको तनमािण बाहेक) प्रकोप प्रततरोधक तनमािण प्रविधध 

तथा भिन तनमािण िंटहता (National Building Code)  पूणि रूपिे पािना गरर गने-गराउनु पदिछ 

। भौततक िंरचना तनमािणको िाधग स्थानीय िरकार तथा िंघीय िा प्रदेि तहको िम्बजन्धत तनकायको स्िीकृती लिएर 
मार गने-गराउने पदिछ ।     

 

7=2=2  पहेलँो क्षेत्र - वनयवन्त्रत िा वनयवित क्षेत्र 

 कुनै पगन नयााँ भवन तथा भौगतक संरचना “भौगतक योजना तथा भवन गनमािण सम्बन्धी मापदण्ड २०७८” पालना 

गरर गने-गराउने तथा स्ट्रक्चरल गडजाईनको लागग नेपाल रागष्ट्रय भवन संगहता २०७७ (NBC 105:2020) 

बमोगजम गने-गराउने । 

 पगहचान गररएका कमजोर भवन तथा संरचनालाई प्रवगलकरण गने-गराउने । 

 वडा तथा बस्ती तहमा आपत्कागलन सेवा, खलु्ला के्षि तथा गनकास तथा वैकगल्पक मागिको पगहचान गने-गराउने, 

समदुायमा यस सम्बन्धी जनचेतना गने-गराउने । 

 तोगकएको न्यूनतम भन्दा कम के्षिफलको गकत्ता काटमा गनयन्िण गने-गराउने । 

 अग्लो भवन तथा उच्च अगधभोग हुने आवास तथा व्यापाररक भवन गनमािणलाई गनयन्िण गने-गराउने । 
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 जग्गा एकीकरण तथा चक्लाबन्दी गरर व्यवगस्थत आवासको माध्यमबाट कम घनत्वको बस्ती गवकास गने-गराउने 

।  

 गनम्न तथा मध्यम आगथिक स्तर भएका नागररकलाई सुलभ-आवास योजना लागू गरर व्यवगस्थत बसोबासको 

व्यवस्था गने-गराउने । 

 हररत उद्यान, नगर पाकि , गपकनीक स्थल, शहरी वन, खलु्ला के्षि तथा अन्य सामागजक तथा सामदुागयक 

संरचनाको गनमािण गने-गराउने । 

 

7=2=3  हररयो क्षेत्र - प्रििघन क्षेत्र 

 जग्गा एकीकरण तथा चक्लाबन्दी गरर व्यवगस्थत आवासको माध्यमबाट न्यून तथा मध्यम घनत्वको बस्ती गवकास 

गने-गराउने । 

 मागि गनदेगशत एकीकृत गवकासका लागग तोगकएका गवकास केन्रहरूमा आवश्यक भौगतक पूवािधार तथा शहरी 

सेवा सगहत उच्च अथवा मध्यम घनत्वको व्यवगस्थत बस्ती गवकासलाई गने-गराउने, जग्गा एकीकरण तथा 

चक्लाबन्दी गरर व्यवगस्थत घदेरी, बजार के्षि, व्यापाररक तथा अन्य शहरी पूवािधारको गवकास गने-गराउने । 

 शहरी हररयालीलाई प्रवद्धिन गनि उद्यान, पाकि , खलु्ला के्षिको गनमािण गने ।  साथै करेसा बारी, बगैंचा तथा सडकको 

दााँया-बााँया उगचत प्रजागतको वकृ्षारोपण गने-गराउने ।     

 गनम्न तथा मध्यम आगथिक स्तर भएका नागररकलाई सुलभ-आवास योजना लागू गरर व्यवगस्थत बसोबासको 

व्यवस्था गने-गराउने । 

 गमगित आवासीय-व्यवसायीक-संस्थागत के्षि, बस पाकि  तथा अन्य नगरपागलका तथा के्षिीय स्तरको संरचना 

गनमािण गने-गराउने । 

 वडा तथा बस्ती तहमा आपत्कागलन सेवा, खलु्ला के्षि तथा गनकास तथा वैकगल्पक मागिको पगहचान गने-गराउने, 

समदुायमा यस सम्बन्धी जनचेतना गने-गराउने । 

 तोगकएको न्यूनतम भन्दा कम के्षिफलको गकत्ता काटमा गनयन्िण गने-गराउने ।    

 

=3 7 अव्यिवस्ित िस्ती क्षेत्रको लावग शहरी र्नत्ििा वनयन्त्रण तिा पुनविघकास 

स्थानीय िरकार िंचािन ऐन २०७४, दफा ११, उपदफा (२) छ स्थानीयस्तरको विकाि आयोजना तथा पररयोजना अन्तगित 

(५) तथा (९) को प्रािधान बमोजजम स्थानीय तहिे िुरक्षक्षत बस्ती विकािको िाधग िहरी धनत्िमा तनयन्रण तथा 
पुनवििकाि गरर पुराना बस्ती, गाुँउ, बजार क्षेरमा अव्यिजस्थत विकािको क्रमिाई तनयन्रण गनि िक्ने छ । 
नगरपालिकामा रहेको अव्यिजस्थत बस्तीहरूमा थप ्तनमािण तथा बबस्तारिाई तनयन्रण गनि  

(क) अग्ला भवन तथा संरचना गनमािणमा रोक गने ।  

(ख) उपयकु्तता अनुसार बाकी रहेको गनजी खलु्ला जग्गामा infill गवकासको अवधारणामा मापदण्ड अनसुार गनमािण 

स्वीकृती गदइ व्यवगस्थत गवकास गने ।  

(ग) अन्य पती, ऐलानी तथा साविजगनक जग्गाको व्यवगस्थत गरर साविजगनक प्रयोग जस्तै खलु्ला के्षि, पाकि , उद्यान 

आगदमा पररणत गरर आसपासका टोल, बस्तीको पनुगविकास गने । पनुगविकास गदाि  उपयकु्त घनत्व तथा 

भवनको उचाइलाई मापदण्ड अनसुार गनयन्िण गने ।    

(घ) गनदेगशत भूगम गवकास कायािन्वयन गरर गनकास बाटो खलु्लाउने, सडकको स्तरोन्नती गने ।             

 



 

7=4  वनदेवशत भूवि विकास  

तनदेलित जग्गा विकाि (Guided Land Development) कायिक्रममा िहभागी जग्गाधनीहरूिे आफ्नो 
जग्गाको केही अंि िडक तथा अन्य आधारभूत िहरी पूिािधारको विकािका िाधग योगदान गदिछन ्।  यिरी योगदान 

गदाि आफ्नो जग्गाको क्षेरफि केही कम भएपतन जग्गाधनीहरूिे चौडा िडक िगायतका िुविधा हालिि गदिछन ्जििे 

गदाि जग्गाको मूल्यमा उल्िेख्य बढोत्तरी भई जग्गाधनीिे योगदान गरेको भूलम बापत आधथिक िाभ हालिि गदिछन ्।  

नगर विकाि ऐन २०४५ को दफा १२ को उपदफा १२.१.१ बमोजजम नगरपालिका िा नगरपालिका प्रमुिको अध्यक्षतामा गठन 

हुने नगर विकाि िलमततिे नगर योजना क्षेरलभरको कुनै भागमा कम्तीमा ७५% स्थानीय जग्गाधनी र मोहीहरू िमेतको 
िहभाधगता जुिाई िेिा िुविधा िम्बन्धी पररयोजना तजुिमा गने र िो पररयोजना बमोजजम काम गनि नेपाि िरकारको 

िम्बजन्धत तनकाय, कुनै िंगटठत िंस्था, नगरपालिका िा स्थानीय जनतािे िगानी गने गरर तनदेलित जग्गा विकाि 

कायिक्रम िञ्चािन गनि िक्ने व्यिस्था रहेको छ ।   

यि नगरपालिकाका अिजस्थत पुराना बस्ती तथा बजार क्षेरमा तनदेलित भूलम विकािको कायिक्रम िञ्चािन गरर व्यिजस्थत 

िहरी विकाि गने िककने छ ।  

 

7=5  जग्गा एकीकरण तिा चक्लािन्दी  

भू-उपयोग ऐन २०७६, दफा १०, उपदफा (३) बमोजजम स्थानीय तहिे चक्िाबन्दी तथा जग्गा एकीकरण कायिक्रमिाई प्रोत्िाहन 

गनि वििेर् िुविधाका कायिक्रमहरू िञ्चािन गनि िककने व्यिस्था गररएको छ । जग्गा एकीकरण/ चक्िाबन्दी 

(Land Pooling/ Land Readjustment) कायिक्रममा िहभागी जग्गाधनीहरूिे आफ्नो 
जग्गाको िट्िा विकलित घडरेी प्राप्त गदिछन ्जििे गदाि व्यिजस्थत आिािीय विकािमा िेिा पुग्छ । जग्गाधनीहरूिे 

प्राप्त गने विकलित घडरेीको क्षेरफ़ि केही कम भएपतन जग्गाधनीहरूिे चौडा िडक िगायतका िुविधा हालिि गदिछन ्

जििे गदाि जग्गाको भाउमा उल्िेख्य बढोत्तरी िमेत हुन िक्दछ ।  

नगर विकाि ऐन २०४५ को दफा १२ को उपदफा १२.१.२ बमोजजम नगर योजना क्षेरलभरको कुनै भागमा कम्तीमा ५१% जग्गा 
धनी िा मोटहहरूको िहमतत रहेमा िो ठाउुँमा रहेका जग्गाका विलभन्न ककत्ताहरुिाई एकीकरण गरर िो जग्गामा नगर 
योजना अनुरुप िेिा िुविधाको व्यिस्था गने र त्यस्तो िेिा िुविधाको व्यिस्था गदाि िागेको िचि विकलित घडरेीहरू 

बेची अिूि गने र बाुँकी विकलित घडरेीहरू िाविककै जग्गाधनी िा मोहीहरूिाई िमानुपाततक आधारमा कफताि टदने 

व्यिस्था गरर जग्गा एकीकरण कायिक्रम िंचािन गररने छ ।  िाथै, उपदफा १२.१.२ बमोजजम नगर योजना क्षेरलभरको 
कुनै भागमा चार ककल्िा िोिी जग्गा एकीकरण कायिक्रम िंचािन गराई पाउुँ  भनी िो ठाउुँका कम्तीमा ५१% जग्गा 
धनी िा मोहीहरूिे तनिेदन गरेमा कम्तीमा ५० पररिार बिोबाि हुने ठाउुँमा जग्गा एकीकरण कायिक्रम िंचािन गररने 

छ ।   

यि नगरपालिकामा प्रस्तावित विकाि केन्द्रहरूमा जग्गा एकीकरण/ चक्िाबन्दी कायिक्रम िञ्चािन गरर मागि तनदेलित 

एकीकृत विकाि गररने छ l   
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=6 7 वित्तीय सयंन्त्र तिा प्रोत्साहन3  

भू-उपयोग नीगत तथा जोगखम संवेदनशील भू-उपयोग योजना कायािन्वयन को लागग उगचत प्रोत्साहनका 

कायिक्रमहरूका माफि त जग्गाधनी तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई स् वतः स्फुति  आबद्ध गराई कायािन्वयन गदाि 

जनसमथिन प्राप्त भई कायिक्रममा सहजता हुने सम्भावना बगलयो हुन्छ । अगत जोगखम यकु्त वा जोगखम सम्भागवत 

के्षिको हकमा स्थानीय तहले प्रचगलत काननु अनसुार जग्गाको गकत्ता-काट, घदेरी गवकास तथा अन्य संरचना 

गनमािणमा बन्देज वा रोक लगाउनेछ ।  

प्रोत्साहनको  लागग गवत्तीय संयन्ि पररचालन गनि सगकन्छ साथै भू-उपयोग योजना प्रगतकूल कायिहरूका लागग 

गनरूत्सागहत गनि  स्थानीय तहले काननु अनुरूप कायिगवगध बनाइ कसुर तथा सजायको व्यवस्था गररने छ । 

प्रोत्साहनात्मक कायिको लागग स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, दफा ११, उपदफा २ (घ) स्थानीय कर, सेवा, 

शलु्क तथा दस्तरु अन्तगित (१) (७) (११) (१२) तथा (१३) को प्रावधान बमोगजम स्थानीय तहले कायिगवगध बनाई 

उपयकु्त व्यवस्था गररने छ ।  

प्रोत्साहनका लागग गवत्तीय तथा गैर गवत्तीय संयन्ि यस प्रकारले पररचालन गररने छ ।   

 

7=6=1  जग्गा धनी िा र्र धनीलाई िौवरक प्रोत्साहन   

(क) भौगतक योजना के्षिमा तोगकएको भू-उपयोगलाई संरक्षण गनि वा प्रगतकूल भू-उपयोगमा पररवतिन नगनि  जग्गा 

धनीलाई भूगमकरमा सहुगलयत प्रदान ।  

(ख) आवश्यकता अनसुार संरगक्षत भोगचलनको प्रावधान गरर कृगर्योग्य जगमनको अन्य प्रयोग नगराई कृगर्जन्य 

उपयोगलाई थप् नाफा मूलक बनाउन उन्नत बीउबीजन कृगर् औजार तथा मलखात खररदका लागग जग्गाधनी 

कृर्कलाई आगथिक अनदुान, कृगर् बालीलाई बजार मूल्य अनसुार खररद गरर कृर्कलाई नाफाको बााँडफााँड ।  

(ग) बाढी तथा बढीजन्य डुवान, कटान, पटान के्षि, पगहरो तथा पगहरो जन्य प्रकोपको अगत जोगखम के्षि तथा 

जोगखम सम्भागवत के्षिमा भवन तथा संरचना गनमािण, घदेरी गवकास तथा अन्य जोगखम युक्त प्रयोगमा गनयन्िण 

वा बन्देज कायम गने । गनजी जग्गा मागथ जग्गाधनीको स्वागमत्व कायमै रहने गरर संरगक्षत भोगचलन 

(Conservation Easement) को कायिगवगध बनाई जग्गाको प्रयोग वा उपयोगमा गररएको गनयन्िण वा बन्देज 

बापत जग्गाधनीलाई उगचत क्षगतपूगति अथवा गवशेर् सहुगलयतको व्यवस्था गने ।  

(घ) जोगखम संवेदनशील भू-उपयोग योजना र सो अनुरूप तयार पाररएको भवन गनमािण मापदण्ड अनसुार भवन 

गनमािण प्रोत्साहन गनि  जग्गा धनीलाई गवशेर् सहुगलयत जस्तै सम्पगत्त करमा छुट लगायत अन्य सेवा-सगुवधामा 

समेत दस्तरुको गमनाहा वा छुट ।  

(ङ) जोगखम संवेदनशील भू-उपयोग योजना र सो अनुरूप तयार पाररएको भवन गनमािण मापदण्ड अनसुार भवन 

गनमािण प्रोत्साहन गनि जग्गा धनीलाई बैंक तथा अन्य गवत्तीय संस्थाबाट सहुगलयतमा ऋण, घर-जग्गा बीमा 

तथा बीमाङ्क रकमा छुट ।  

(च) जोगखम संवेदनशील भू-उपयोग योजना र सो अनुरूप तयार पाररएको भवन गनमािण मापदण्ड अनसुार भवन 

गनमािण प्रोत्साहन गनि गवपन्न जग्गा धनीलाई गनमािण सामाग्री खररदको लागग आंगशक अनदुानको वा सशति 

नगद अनदुानको व्यवस्था ।  

                          
3 संघीय तथा प्रादगेशक तहबाट स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने गवत्तीय प्रोत्साहन यहााँ प्रस्ततु गररएको छैन ।  



 

(छ) जोगखम संवेदनशील भू-उपयोग योजना र सो अनरुूप तयार पाररएको भवन गनमािण मापदण्डको पालना गरर 

समयमा गनमािण सम्पन्न गने घरधनीहरूलाई गन:शलु्क गनमािण सम्पन्न प्रमाणपि उपलब्ध गराउनकुा साथै 

घरजग्गा करमा एक पटकको लागग सहुगलयत प्रदान गररने व्यवस्था ।  

(ज) कृगर् प्रवद्धिन के्षिमा कृगर् तथा पशुपालनमा संलग्न घरधरुीहरूका लागग खाद्य सरुक्षा कोर्को व्यवस्था ।   

(झ) जोगखम संवेदनशील भू-उपयोग योजना र सो अनुरूप तयार पाररएको भवन गनमािण मापदण्ड अनसुार भवन 

गनमािण प्रोत्साहन गनि  मगहला जग्गाधनीलाई थप छुट तथा सहुगलयत गदइने ।   

 

7=6=2  गैर-िौवरक प्रोत्साहन   

(क) कृगर् तथा कृगर्योग्य  भूगमको रूपमा तोगकएका जग्गाका जग्गाधनीहरूलाई कृगर् प्रयोजनबाट आगथिक लाभ 

सगुनगित गनि  नगरपागलकाले आफै वा अन्य गनकाय साँगको सहकायिमा कृगर् प्रागवगधक सहयोग, कृगर् गबमामा 

सहुगलयत, बजार व्यवस्थापन, कृगर् सहकारीको सदुृढीकरण तथा अन्य पागलकाहरूमा बजार गवस्तार 

लगायतका कायिक्रममा कृगर् भूगमका जग्गाधनीहरूलाई सहभागी एवम् आवद्ध गने ।  

(ख) कृगर् भूगमको रूपमा तोगकएका जग्गामा पयािपयिटन लगायतका वातावरणमैिी लघ ुउद्यम सञ्चालन गनिका 

लागग स्थानीयस्तरमा उपलब्ध गनमािण सामग्री प्रयोग गरर साना र अस्थायी प्रकृगतका संरचनाहरूको गनमािण 

गनि अनमुगत गदने | 

(ग) जोगखम संवेदनशील भू-उपयोग योजना र सो अनरुूप तयार पाररएको भवन गनमािण मापदण्डको पालना गरर 

भवन वा अन्य संरचना गनमािण गनि नगरपागलकाले आवश्यक प्रागवगधक परामशि गनःशलु्क उपलब्ध गराउने ।  

(घ) यस जोगखम संवेदनशील भू-उपयोग योजना र मापदण्ड लागू हुन ु पूवि  गनगमित भवन वा संरचनाको हकमा 

नगरपागलकाले गन:शलु्क सुरक्षा समीक्षा सेवा उपलब्ध गराउनेछ जस अनुरूप सम्बगन्धत घरधनीहरूले 

आवश्यक प्रवलीकरण वा अन्य सरुक्षाका उपायहरूको अवलम्बन गरर नगरपागलकाबाट सो सम्बन्धी 

प्रमाणीकरण गन:शलु्क रूपमा प्राप्त गनि व्यवस्था गने ।  

(ङ) अगत जोगखमयकु्त भनेर पगहचान भएका स्थानमा रहेका जग्गाजगमनलाई  सम्भाव्यताका आधारमा 

नगरपागलकाले त्यस्ता जग्गा भाडामा गलई आफै वा अन्य गनकायसाँगको सहकायिमा कृगर्, खलु्ला स्थल, पाकि  

आगद जस्ता वैकगल्पक प्रयोजनमा प्रयोग गने ।  

(च) अगत जोगखमयकु्त वा संरक्षणयोग्य भनेर पगहचान भएका स्थानमा रहेका जग्गाजगमनका जग्गाधनीहरूलाई भवन 

वा अन्य संरचना गनमािण गनि गनरे्ध गर े पगन गनजको "गवकास अगधकार" (development rights) लाई 

नगरपागलकाले मान्यता गदनेछ र त्यस्ता अगधकारलाई अन्यि गवकास गनमािण कायिमा प्रयोग गने संयन्ि 

बनाइनेछ । हाल संघीय तहमा “गवकास अगधकारको प्रत्यायोजन (transfer of development rights)” सम्बन्धी 

काननु तथा व्यवस्था नबगनसकेका कारण “गवकास अगधकार” लाई घर-जग्गा बजारमा खलु्ला खररद-गबक्री 

गने वातावरण नभएको अवस्था छ । यस अवस्थामा जग्गाधनीको गवकास अगधकारलाई स्वयं जग्गाधनीले 

अन्य जोगखम रगहत के्षिमा प्रयोग गनि सगकने व्यवस्था गने ।     

(छ) जोगखम संवेदनशील भू-उपयोग योजना र सो अनरुूप तयार पाररएको भवन गनमािण मापदण्ड अनसुार 

तोगकएका गवकास केन्रहरूमा आवासीय के्षि, सामूगहक आवास, अपाटि मेन्ट भवन अथवा व्यापाररक भवन 

गनमािणको लागग गनमािण व्यवसायीलाई (developer) तोगकएको भन्दा थप् भुइाँ के्षि अथवा थप् तलाको 

(Incentive Zoning) अनमुगत गदने व्यवस्था गने ।        
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7=6=3  कसुर तिा सजाय   

(क) जोगखम संवेदनशील भू-उपयोग योजना र सो अनुरूप तयार पाररएको भवन गनमािण मापदण्डको पालना नगरर 

गनगमित भवन वा अन्य जोगखम युक्त संरचनालाई नगरपागलकाले कुनै पगन बेला भत्काउन आदेश गदन सक्नेछ र 

यसरी भत्काइाँदा लाग्ने खचि सम्बगन्धत घरधनीबाटै असलुउपर गररने व्यवस्था गररने छ ।  

(ख) भौगतक योजना के्षिमा तोगकएको प्रयोग बाहेक अन्य प्रगतकूल प्रयोग गने जग्गाधनीलाई प्रचगलत काननु अनसुार 

दण्ड तथा सजाय हुने तथा जग्गालाई अनकूुल प्रयोगमा पररवतिन गररने छ ।  

(ग) जोगखम संवेदनशील भू-उपयोग योजना र सो अनुरूप तयार पाररएको भवन गनमािण मापदण्डको पणुि  रूपमा 

पालना नगरर गनगमित भवन वा अन्य संरचनाको (जोगखम नभएको अवस्थामा माि) हकमा घरधनीको लागतमा 

स्वरूप वा बनावटलाई उपयकु्त पररवतिन गरर मापदण्ड अनुरूपको गने-गराउने छ । स्वरूप वा बनावट पररवतिन 

गनि नसगकने अवस्थामा उगचत जररमाना असलुउपर गररने छ ।    

 

7=7  भूवि िैंक  

भू-उपयोग ऐन २०७६, दफा २१ िे व्यिस्था गरेको अनुिार भू-उपयोग िगीकरण िम्बन्धी व्यिस्था कायािन्ियन गनि, भूलमको 
अधधकतम उपयोग गरेर उत्पादकत्ि िदृ्धध गनि नेपाि िरकारिे आिश्यकता अनुिार स्थानीय तहमा भूलम बैङ् क 

स्थापना गने ।  

िेततयोग्य जलमनिाई बाुँझो राख्न नटदने उद्देश्यिे नेपाि िरकारिे २०७७/०७८ को नीतत तथा कायिक्रम माफि त ्भूलम बैंकको 

स्थापना गने योजनािाई अगाडड बढाएको छ । भूलम बैंकको िम्बन्धमा कानून तनमािणाधीन अिस्थामै रहेको छ । 
तथावप िेततयोग्य जलमनिाई िजण्डकरण हुन र अव्यिजस्थत ककलिमिे घडेरीमा पररणत हुनबाि जोगाउनुका िाथै 

िेततयोग्य जलमनिाई िेतीपातीमै प्रयोग गरर नगरपालिकाको िाद्यिुरक्षाको अिस्थािाई िमेत िुदृढ बनाउन भूलम 

बैंकको अिधारणािाई कायािन्ियनको तहमा िाधगने छ  ।   

िंघीय िरकार अन्तगितको भूलम व्यिस्था िहकारी तथा गररबी तनिारण मन्राियिे २०७७ िाि भाद्रमा भूलम बैंक िञ्चािन 

िम्बन्धी िंक्षक्षप्त अिधारणा तयार पारेको छ । यि अिधारणा बमोजजम जग्गाधनीका जलमन भूलम बैंकमा राखिन्छ र 

जग्गा अनुिारको िुल्क टदइन्छ । जलमन भाडामा लिन चाहने र टदन चाहनेका िाधग िरकारिे िूचना जारी गछि  । यतत 

गदािपतन बाुँझो जलमन रह्यो भने बाुँझो जलमन राख्निेे जररिाना ततनुिपने हुन्छ । भूलम बैंकमा िंघ, प्रदेि तथा स्थानीय 

िरकारको िगानी हुने अिधारणा बनाइएकोछ । 

भूलम बैंकको अिधारणा िजण्डकरण भैिकेका िाना िेतीयोग्य जमीनको िन्दभिमा भन्दा पतन िजण्डकरण भई निकेका 
िेतीयोग्य जमीनको िंरक्षणको िाधग उपयुक्त हुन्छ । नगरपालिकाको प्रस्तावित कृवर् प्रिद्िधन क्षेर लभरका स्थानमा 
रहेका कृवर् उपयुक्त तथा बाुँझो जलमनको महत्तम उपयोग गनि िम्बजन्धत जग्गाधनीहरूको िहभाधगतामा नमुना भूलम 

बैंक कायिक्रम िंचािन गनि िककने छ । यिको िाधग नगरपालिकािे आफ्नो भूलम बैंक िम्बन्धी कायिविधध बनाई 

कायिक्रम िञ्चािन गररने छ ।  

 



 

7=8   सरंवक्षत भोगचलन  

भू-उपयोग ऐन २०७६, दफा २२ िे व्यिस्था गरेको अनुिार कृवर्योग्य जलमनको अधधकतम उपयोग गने कृर्किाई प्रोत्िाहन 

गनि नेपाि िरकार, प्रदेि िरकार र स्थानीय तहिे विलभन्न कायिक्रमहरू िञ्चािन गनि िककने व्यिस्था गरेको छ । 
यिै व्यिस्था अनुिार कायिविधध बनाई िंरक्षक्षत भोगचिनको व्यिस्था गनि िककने छ ।   

िंरक्षक्षत भोगचिन भन्नािे तनजी जग्गामाधथको स्िालमत्ि कायमै रहने तर जग्गाको प्रयोग िा उपयोगमा भने िरकारिे तोके 

बमोजजमको तनयन्रण िा बन्देज कायम रहने अिस्था हो । आफ्नो जग्गाको प्रयोग िा उपयोगमा गररएको तनयन्रण 

िा बन्देज बापत जग्गाधनीिे िरकारबाि क्षततपूतति िा वििेर् िहुलियत पाउने अिस्था रहन्छ । वििेर्गरर प्राकृततक 

िा िांस्कृततक दृजष्ििे महत्िपूणि क्षेरमा अिजस्थत तनजी जग्गाहरूको हकमा िागू गने गरर िंरक्षक्षत भोगचिनको 
अिधारणा ल्याइएको हो । यो पद्धतत प्रकोप जोखिम क्षेर तथा जोखिम प्रभाव्यता क्षेरमा पतन िागू गनि िककने छ ।  
यि अिधारणाको कायािन्ियन नगरपालिकाका प्रकोप जोखिम क्षेर स्थानहरू िाथै अिजस्थत प्राकृततक िा िांस्कृततक 

महत्त्िका स्थानका अिािा कृवर् भूलम िमेतको िंरक्षणमा िेिा पुग्ने देखिएकोिे यि िम्बजन्ध कायिविधध बनाई कायिक्रम 

िञ्चािन गररने छ ।   

 

=9 7 भूवििा आधाररत लगानी  

भूलममा आधाररत िगानी  तथा जग्गा मूल्य अलभग्रहणको पद्दततबाि विकलित तथा विकाि उन्मुि देिहरूमा िेिा-िुविधा 
िम्पन्न िमुदाय तथा िहरहरूको भौततक  तनमािण हुुँदै आएको छ । यिको अिधारणा अनुिार भूलम तथा भूलमश्रोतको 
प्रयोगमा  राजष्िय तथा अन्तरराजष्िय क्षेरबाि िगानी गरर भौततक पूिािधार, व्यापाररक पूिािधार, पयििकीय पूिािधार 
जस्ता िहरी पूिािधार तनमािण गरर िेिायुक्त घदेरीको व्यिस्था, िेिायुक्त घदेरी बबक्री तथा उच्च घनत्िको आिाि 

भिन तनमािण गरर बजारमा बबक्री िा भाडामा टदई िगानी कताििे नाफामुिक व्यििाय गदिछ । िगानीकताििे 

नगरपालिकािाई तनमािण तथा अन्य प्रकक्रयाको दस्तुर िाथिाथै घरजग्गा व्यििायको कर ततदिछ । नगरपालिकािे 

न्यूनतम दररेिमा भूलमको व्यिस्था (विक्री, भाडा िा लिजमा – भूलम बैंक माफि त व्यिस्था गररएको जलमन) िाथै िेिा 
दस्तुर, व्यििायीका कर आटदमा छुि टदई िगातनकताििाई आकर्िण गदिछ । व्यििायीक घरजग्गा बजारिाई तनयमन 

गरर घरजग्गामा व्यििायीक िगानीको िातािरण बनाई नगरपालिकािे मागितनदेलित विकािका िाथिाथै वित्तीय 

पररचािन गररने छ ।        

िहरीकरणको क्रममै रहेको यि नगरपालिकामा अझै प्रिस्त कृवर् भूलम तथा िािी भूभाग रहेको अिस्था छ । कृवर् तथा 
पयििन क्षेरमा ठुिा िगानीकतािहरूिाई आकवर्ित गनि िककने िम्भािना रहेको छ । तर भूलममा आधाररत िगानीबाि 

स्थानीय जग्गाधनीहरू विस्थावपत हुने जस्थतत आउन नटदन िचेत हुनुपने हुन्छ । यिका िाधग तनजी-िरकारी-
िामुदातयक िहकायिको अिधारणामा कृवर् तथा पयििन क्षेरको विकािका िाधग भूलममा िगानी िदृ्धध गने । िाथै यिै 
अिधारणा बमोजजम नगरपालिकालभर िमूधचत प्रयोगमा आउन निकेका क्षेरहरूमा पूिािधार विकाि माफि त ्जग्गा 

मूल्य अलभग्रहण (Land Value Capture) गनि िककन ेअिस्थाको लिजिना गररने छ।  

िंघीय तहमा यि िम्बन्धी नीतत तथा कानुनी व्यिस्था नभइिकेकोिे नगरपालिकािे स्थानीय िरकार िंचािन ऐन २०७४ 
दफा ११, उपदफा (२) छ स्थानीयस्तरको विकाि आयोजना तथा पररयोजना अन्तगित (५) तथा (९) को प्रािधान 

बमोजजम नगरपालिकाको उधचत स्थानमा पाइिि पररयोजना माफि त यि पद्दततिाई  जग्गा एकीकरण तथा 
चक्िाबन्दी कायिक्रममा िमायोजना गरर गने । नगरपालिका मा प्रस्तावित पटहिो तथा दोस्रो तहको विकाि केन्द्रहरूमा 
यि पद्धतत िाधग गरर मागितनदेलित एकीकृत िहरी विकाि गररन ेछ ।   
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8= भू-उपयोग कायाघन्ियन विवध 

भू-उपयोग ऐन २०७६ तथा स्थानीय िरकार िंचािन ऐन २०७४ िे व्यिस्था गरेका प्रािधानहरू अनुिार स्थानीय तहमा भू-
उपयोग योजना तथा तत ्िम्बन्धी कायिक्रमहरू कायािन्ियन गनिको िाधग यि प्रकारिे कायािन्ियन विधध प्रस्ताि 

गररएको छ । 

=1 8   पवहलो चरण – भू-उपयोग कायाघन्ियन सरंचना वनिाघण 

भू-उपयोग क्षेर तनधािरण गनि तथा भ-ूउपयोग योजना तजुिमा तथा कायािन्ियनका िाधग भू-उपयोग ऐन २०७६, पररच्छेद -४, 
दफा १८ तथा १९ िे व्यिस्था गरे अनुिार स्थानीय भू-उपयोग पररर्द् गठन गने । िोही ऐनको दफा २० बमोजजम भू-
उपयोग पररर्द्को कायिमा िहयोग गनि स्थानीय भ-ूउपयोग कायािन्ियन िलमततको गठन गने ।  

तालिका 20 भू-उपयोग कायातन्वयन संरिना 

विवधित् कायघ वजम्ििेारी कायघतावलका 

1= भू-उपयोग पररर्द् तथा कायािन्वयन सगमगतको 

काम, कतिव्य र अगधकार को व्याख्या गरर 

गनयमावली तथा कायिगवगध बनाउने  

नगरपागलका १-२ मगहना  

2= कायिगवगधलाई उपयकु्त संयन्िबाट पाररत गराउने नगरपागलका १ मगहना 

3= गवगधवत् रूपमा भू-उपयोग पररर्दक्ो गठन गने  नगरपागलका/नगर सभा नगर सभाको 

कायितागलका अनसुार वा 

सभाको गवशेर् बैठक 

बोलाई 

4= गवगधवत् रूपमा भू-उपयोग कायािन्वयन सगमगतको 

गठन गने 

नगरपागलका/नगर सभा 

 

8=2  दोस्रो चरण – भू-उपयोग नीवत तिा योजना स्िीकृवत 

प्रस्तावित भू-उपयोग नीतत तथा योजनािाई अध्ययन तथा िमीक्षा, आिश्यकता अनुिार िरोकारिािाहरू िुँग थप ्परामिि 
गरर स्िीकृतत गने ।   

तालिका 21 भू-उपयोग नीलत तथा योजना लवलधवत् कायत दोस्रो िरण 

विवधित् कायघ वजम्ििेारी कायघतावलका 

1= प्रस्तागवत भू-उपयोग नीगत तथा योजनालाई 

अध्ययन तथा समीक्षा गने 

भू-उपयोग पररर्द् १ मगहना 

2= सरोकारवालाहरू साँग थप ् परामशि तथा छलफल 

(आवश्यकता रहेमा) गने 

भू-उपयोग कायािन्वयन 

सगमगतको 

१ मगहना 

3= परामशि तथा छलफलबाट आएका राय-सझुावलाई 

उपयकु्तता अनसुार समावेश गरर भू-उपयोग नीगत 

भू-उपयोग कायािन्वयन 

सगमगतको 

१ मगहना 



 

विवधित् कायघ वजम्ििेारी कायघतावलका 

तथा योजनालाई आवश्यक पररमाजिन वा 

अद्यावगधक गने 

4= भू-उपयोग नीगत तथा योजनालाई स्वीकृगतको लागग 

भू-उपयोग पररर्दमा पेश गने  

भू-उपयोग कायािन्वयन 

सगमगतको 

१-२ हप्ता 

5= भू-उपयोग नीगत तथा योजनालाई स्वीकृगत गदने भू-उपयोग पररर्द् १-२ हप्ता 

 

=3 8 तेस्रो चरण – भू-उपयोग ऐन, वनयि तिा कायघविवध िनाउने  

भू-उपयोग नीतत तथा योजनािाई कायािन्ियन गनि-गराउन स्थानीय िरकार िंचािन ऐन २०७४, पररच्छेद-१५, दफा १०२, 
अनुिार आिश्यक ऐन, कानुनी व्यिस्था तथा तनयम, तनदेलिका, कायिविधध र मापदण्ड बनाउनु पदिछ ।   

तालिका 22 भू-उपयोग नीलत तथा योजना लवलधवत् कायत तेस्रो िरण 

विवधित् कायघ वजम्ििेारी कायघतावलका 

1= सरोकारवालाहरू साँग परामशि तथा छलफल गरर 

भू-उपयोग गवधेयकको मस्यौदा तजुिमा गने 

भू-उपयोग पररर्द् २-३ मगहना 

2= नगर सभामा भू-उपयोग गवधेयकको प्रस्तगुत गने नगर कायिपागलका नगर सभाको 

कायितागलका अनसुार वा 

सभाको गवशेर् बैठक 

बोलाई 

3= भू-उपयोग गवधेयक पाररत गने  नगर सभा नगर सभाको 

कायितागलका अनसुार वा 

सभाको गवशेर् बैठकमा 

4= पाररत गवधेयक प्रमाणीकरण गरर ऐन बनाउने नगर सभा अध्यक्ष  पाररत गरकेो १५ गदन 

गभि  

5= भू-उपयोग ऐनको अधीनमा रही गनयम, गनदेगशका, 

कायिगवगध तथा मापदण्ड बनाउने  

भू-उपयोग पररर्द ्तथा 

नगर कायिपागलका 

२-३ मगहना 

6= स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४  ,पररच्छेद-

१५ ,१०२दफा , उपदफा ३, ४, र ५ अनसुार कायि  

गरर भू-उपयोग ऐन तथा सम्बगन्धत कानून लागू गने    

नगर कायिपागलका १ मगहना 

 

=4 8 चौिो चरण – अवभिखुीकरण कायघक्रि  

जोखिम िंिेदनिीि भू-उपयोग योजना तनमािण तथा कायािन्ियनमा भू-उपयोग पररर्द् तथा कायािन्ियन िलमततको ठूिो 
जजम्मेिारी भएकोिे पररर्द् तथा कायािन्ियनमा िलमततका िदस्यहरूिाई जोखिम िंिेदनिीि भू-उपयोग तथा यिको 
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कायािन्ियन पक्षको ज्ञान, कानुनी व्यिस्था, िामाजजक-आधथिक पक्ष, िरोकारिािाहरूको दातयत्ि, कायािन्ियनमा 
पारदिीता आटद-इत्याटद विर्य-बस्तुहरूमा व्यिहाररक ज्ञान प्रदान गने पदिछ। यििे भू-उपयोग नीतत तथा योजना 
कायािन्ियन प्रतत िदस्यहरूको िगाि बढ्न गई प्रभािकारी कायािन्ियनमा िहयोग पुग्छ । यिका िाथ-िाथै 

नगरपालिका तथा िरोकारिािाहरूमा यि नीतत तथा योजनामाधथको स्िालमत्िको भािना िदृ्धध हुन्छ । िाथै 

नगरपालिकाको भू-उपयोग योजना िा अन्य िम्बजन्धत िािाका कमिचारीिाई भू-उपयोग कायािन्ियन िम्बन्धी क्षमता 
अलभिदृ्धधका तालिम कायिक्रम टदइ कायािन्ियनका दैतनक कायिको िाधग तयारी गने ।  

तालिका 23 भू-उपयोग नीलत तथा योजना लवलधवत् कायत िौथो िरण 

विवधित् कायघ वजम्ििेारी कायघतावलका 

1= भू-उपयोग पररर्द् तथा कायािन्वयन सगमगतका 

सदस्यहरूलाई अगभमखुीकरण 

नगर कायिपागलका १ हप्ता 

2= नगर सभाका सदस्यहरू, गवगभन्न सगमगतका 

सदस्यहरू, कायिपागलकाका सदस्यहरुलाई 

अगभमखुीकरण 

भू-उपयोग पररर्द ्तथा 

कायािन्वयन सगमगत 

१ हप्ता 

3= नागररक समाज, स्थानीय समदुायका प्रगतगनगध, 

कृगर्, वन, उद्योग, पयिटन, व्यापार, मगहला समूह, 

पिकार तथा अन्य के्षिका प्रगतगनगधहरूलाई 

अगभमखुीकरण 

भू-उपयोग पररर्द ्तथा 

कायािन्वयन सगमगत 

१ हप्ता 

4= संकटासन्न तथा अन्य समदुायका प्रगतगनगधहरुलाई 

अगभमखुीकरण 

नगर सभा अध्यक्ष  १ हप्ता 

5= नगरपागलकाको भू-उपयोग योजना शाखा वा 

सम्बगन्धत अन्य शाखाका कमिचारीलाई 

अगभमखुीकरण तथा क्षमता अगभवगृद्ध तागलम 

कायिक्रम  

भू-उपयोग कायािन्वयन 

सगमगत 

२-३ हप्ता 

 

8=5  पाँचौ चरण – नक्सा डाटा पररिाजघन, अद्यािवधक 

स्िीकृत जोखिम िंिेदनिीि भू-उपयोग योजनािे प्रस्ताि गरेको भौततक योजना क्षेर-उपक्षेर तथा उजल्िखित स्िीकायि भू-
उपयोग क्षेर-उपक्षेर नगरपालिकाको अद्यािधधक भएको पतछल्िो ककत्ता नक्िाको डािा तथा भौगोलिक िूचना प्रणािीमा 
आबद्ध गनुि पदिछ ।  

तालिका 24 भू-उपयोग नीलत तथा योजना लवलधवत् कायत पाँिौ िरण 

विवधित् कायघ वजम्ििेारी कायघतावलका 

1= गकत्ता नक्सामा भौगतक योजना के्षि -उपके्षि को 

त्याङ्क अद्यावगधक गने-गराउने 

भू-उपयोग पररर्दक्ो 

मातहतमा  

२-३ मगहना 



 

2= जग्गा तथा जग्गा धनीको लगत अद्यावगधक गने-

गराउने 

भू-उपयोग पररर्दक्ो 

मातहतमा 

3= अद्यावगधक गरकेो गकत्ता नक्सा तथा लगत 

प्रमाणीकरण गने-गराउने 

भू-उपयोग पररर्दक्ो 

मातहतमा 

१-२ मगहना 

 

=6 8 छैठौं चरण – िगीकरणको सूचना प्रकाशन     

स्थानीय तहिे भौततक योजना क्षेर तथा ततनमा स्िीकायि भू-उपयोग क्षेर-उपक्षेर के-किरी िगीकरण भएको छ, के-कतत 

ककलिमका भू-उपयोग क्षेर-उपक्षेर कायम भएका छन,् कुन ककत्ता कुन भौततक योजना क्षेर लभर परेका छन ्िाथै ती 

ककत्तामा के-कस्ता भ-ूउपयोग िागू गनि िककन्छ भनी स्थानीय तहको कायाििय, िम्बजन्धत िडा कायाििय, जजल्िा 
प्रिािन कायाििय, नापी कायाििय, मािपोत कायाििय िगायत िम्बजन्धत स्थानमा प्रकािन गनुि पदिछ । िाथै 

जग्गाधनीिे हेनि-बुझ्न िक्ने गरर नगरपालिकाको िम्बजन्धत िािामा व्यिस्था गनुि पदिछ ।        

तालिका 25 भू-उपयोग नीलत तथा योजना लवलधवत् कायत छैठौ िरण 

विवधित् कायघ वजम्ििेारी कायघतावलका 

1= गकत्ता नक्सामा भौगतक योजना के्षि -उपके्षि  तथा 

स्वीकायि  भू-उपयोग के्षि-उपके्षि वगीकरण सम्बन्धी 

सूचना सम्बगन्धत जग्गाधनीले नगरपागलकामा आइ 

बझु्न सक्ने व्यवस्था गने   

भू-उपयोग कायािन्वयन 

सगमगतको मातहतमा 

सम्बगन्धत शाखा  

कुनै अवगध नतोकी  

2= भौगतक योजना के्षि -उपके्षि  तथा स्वीकायि भू-

उपयोग के्षि-उपके्षिको सूचना प्रकाशन गने 

भू-उपयोग कायािन्वयन 

सगमगतको मातहतमा  

२-३ मगहना 

    

8=7  सातौं चरण – गुनासो, उजुरी तिा सुनुिाइ 

भौततक योजना क्षेर तथा स्िीकायि भू-उपयोग िगीकरणको िूचना प्रकालित भई जग्गाधनीिे आफ्नो जग्गा ककत्ता कुन भौततक 

योजना क्षेरमा अिजस्थत रहेको तथा के-कस्ता भू-उपयोग गनि हुने भतन बुझी धचत्त नबुझमेा िम्बजन्धत जग्गाधनीिे 
आफ्नो गुनािो र उजुरी लिखित िा मौखिक रूपमा स्थानीय तहमा पेि गनि िककने छ । स्थानीय तहिे गुनािो तथा 
उजुरीमाधथ िाताि, छिफि र आपिी परामिि तथा मध्यस्थामाफि त िम्बोधन गनुिपदिछ । यिका िाधग भू-उपयोग 

पररर्द्िे आिश्यक पहि गरर उधचत िम्बोधन गनुि पदिछ । कुनै प्राविधधक िा मानिीय कारणिे रुटि भएको देखिएमा 
भ-ूउपयोग पररर्द्िे िच्याउन लिफाररि गनि िक्नेछ ।  पररर्द् को लिफाररििाई स्थानीय तहको कायिपालिकािे स्िीकृत 

िा अनुमोदन गरर िम्बजन्धत पक्षको गुनािो िम्बोधन गनि िककने छ । िकेिम्म िाताि तथा मध्यस्थतामा गुनािो िा 
उजुरीिाई िबै पक्षिाई धचत्त बुझ्दो ककलिमिे िम्बोधन गनुि पदिछ । यि कायिको िाधग स्थानीय तहिे कायिविधध तथा 
तनदेलिका बनाइ गनुि पनेछ ।         
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तालिका 26 तालिका 22 भू-उपयोग नीलत तथा योजना लवलधवत् कायत सातौं िरण 

विवधित् कायघ वजम्ििेारी कायघतावलका 

1= गकत्ता नक्सामा भौगतक योजना के्षि -उपके्षि  तथा 

स्वीकायि भू-उपयोग के्षि-उपके्षि वगीकरण सम्बन्धी 

सूचना सम्बगन्धत जग्गाधनीले नगरपागलकामा आइ 

बझु्ने 

भू-उपयोग कायािन्वयन 

सगमगतको मातहतमा 

सम्बगन्धत शाखा  

पगहलो २-३ मगहना गभि   

2= सम्बगन्धत जग्गाधनीको गुनासो तथा उजरुी 

(मौगखक वा गलगखत) दताि  गने  

भू-उपयोग कायािन्वयन 

सगमगतको मातहतमा 

पगछल्लो ४-६ मगहना 

गभि   

3= आवश्यक परमेा गनुासो तथा उजरुी उपर सम्बोधन 

गनि स्थलगत अवलोकन, अध्ययन गरर भू-उपयोग 

पररर्दल्ाई प्रगतवेदन गबझाउने    

भू-उपयोग कायािन्वयन 

सगमगतको मातहतमा 

4= गनुासो तथा उजरुीको (first come first serve basis) 

को आधारमा उगचत सम्बोधन गने   

भू-उपयोग पररर्द ्

(आवश्यक परमेा काननुी 

सल्लाहकार तथा 

मध्यस्थकतािलाई 

पररर्द ्मा आमगन्ित गरर 

गने)  

गनुासो तथा उजरु दताि  

पिात ३-६ मगहना गभि  

 

=8 8 आठौं चरण – स्िलगत प्रिाणीकरण, जग्गा धनी स्रेस्ता, पुजाघ तिा डेटािेस अद्यािवधक 

गुनािो तथा उजुरी नपरेका अथिा वििाद नभएका जग्गा ककत्तािाई स्थिगत प्रमणीकरण गरर जग्गा धनी से्रस्ता, पुजाि तथा 
डिेाबेि अद्यािधधक गनुि-गराउनु पदिछ । गुनािा तथा उजुरी िम्बोधन भएका जग्गाहरुिाई पतन क्रमैिुँग प्रमाणीकरण 

गरर जग्गा धनी से्रस्ता, पुजाि तथा डिेाबेि अद्यािधधक गदै िैजानु पदिछ ।  यि कायिको िाधग आिश्यक कायिविधध 

तथा तनदेलिका बनाइ गनुि पदिछ ।  

तालिका 27 तालिका 23 भू-उपयोग नीलत तथा योजना लवलधवत् कायत आठौ ँिरण 

विवधित् कायघ वजम्ििेारी कायघतावलका 

1= स्थलगत प्रमाणीकरण गने-गराउने भू-उपयोग कायािन्वयन 

सगमगतको मातहतमा 

सम्बगन्धत शाखा  

३-६ मगहना  

2= जग्गा धनी से्रस्ता, पजुाि  तथा डेटाबेस अद्यावगधक 

गने-गराउने 

भू-उपयोग कायािन्वयन 

सगमगतको मातहतमा 

सम्बगन्धत शाखा 

 



 

=9 8 निौं चरण – सम्िवन्धत शाखाको क्षिता अवभिृविकरण  

भू-उपयोग योजना तथा भौततक योजना तथा भिन तनमािण मापदण्ड कायािन्ियन गनि-गराउन स्थानीय तहको िम्बजन्धत 

िािा/उपिािाका कमिचारी तथा प्राविधधकहरूिाई आिश्यक तालिम तथा क्षमता विकािका कायिक्रमहरू गनि जरुरी 
हुन्छ ।  आिश्यक तालिमहरू यि प्रकारका छन ्। 

तालिका 28  भू-उपयोग नीलत तथा योजना लवलधवत् कायत नवौं िरण 

तावलिको शीषघक सम्िवन्धत शाखा अिवध 

1= भौगोगलक सूचना प्रणालीमा आधाररत गकत्ता 

नक्सामा भौगतक योजना के्षि -उपके्षि को त्याङ्क 

अद्यावगधक, जग्गा तथा जग्गा धनीको लगत 

अद्यावगधक सम्बन्धी  

भू-उपयोग योजना शाखा 

अथवा सम्बगन्धत शाखा-

उपशाखा, अन्य शाखा  

२ हपे्त  

2= अद्यावगधक गरकेो गकत्ता नक्सा तथा लगत 

प्रमाणीकरण सम्बन्धी 

भू-उपयोग योजना शाखा 

अथवा सम्बगन्धत शाखा-

उपशाखा, अन्य शाखा 

१ हपे्त 

3= सम्बगन्धत जग्गाधनीको गनुासो तथा उजरुी दताि  

सम्बन्धी 

भू-उपयोग कायािन्वयन 

सगमगत तथा सम्बगन्धत 

शाखा 

३-४ गदने  

4= सम्बगन्धत जग्गाधनीको गुनासो तथा उजरुी 

प्रमाणीकरणको लागग स्थलगत अध्ययन तथा 

प्रगतवेदन तयारी सम्बन्धी 

भू-उपयोग कायािन्वयन 

सगमगत तथा सम्बगन्धत 

शाखा 

३-४ गदने 

5= गनुासो तथा उजरुीको सनुवाइ सम्बन्धी भू-उपयोग पररर्द ्तथा 

कायािन्वयन सगमगत 

३-४ गदने 

6= स्थलगत प्रमाणीकरण तथा जग्गा धनी से्रस्ता, पजुाि  

तथा डेटाबेस अद्यावगधक गने सम्बन्धी 

भू-उपयोग योजना शाखा 

अथवा सम्बगन्धत शाखा-

उपशाखा, अन्य शाखा 

१ हपे्त 

7= भू-उपयोग योजनाको आधारमा भौगतक योजना, 

गवकास गनमािणमा सम्बन्धी  

भू-उपयोग योजना 

शाखा, योजना शाखा-

उपशाखा, अन्य शाखा 

३-४ गदने 

8= भौगतक योजना तथा भवन गनमािण मापदण्ड 

सम्बन्धी 

भवन गनमािण तथा नक्सा 

पास शाखा तथा अन्य 

शाखा 

१ हपे्त 

9= भू-उपयोग पररवतिन, भौगतक गनमािण तथा अन्य 

शहरी गवकास बाट हुन सक्ने  वातावरणीय प्रभाव 

तथा जोगखमको लेखाजोखा सम्बन्धी 

भू-उपयोग कायािन्वयन 

सगमगत,  

१ हपे्त 
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तावलिको शीषघक सम्िवन्धत शाखा अिवध 

भू-उपयोग योजना 

शाखा, योजना शाखा-

उपशाखा, अन्य शाखा 

10= आवश्यकता अनसुार अन्य तागलमहरू सम्बगन्धत शाखा-

उपशाखा 

आवश्यकता अनसुार 

 

=10 8 दशौं चरण -  भू-उपयोग योजनाको कायाघन्ियन 

नगरपालिकािे स्िीकृत जोखिम िंिेदनिीि भू-उपयोग योजना कायािन्ियनका िाधग विस्ततृ िमयािधध िटहतको 
नततजामूिक कायािन्ियन कायि योजना तनमािण गरर नगरपालिका भू-उपयोग कायािन्ियन िलमततको लिफाररिमा 
पररर्द् बाि स्िीकृत गनुि पनेछ । जोखिम िंिेदनिीि भू–उपयोग योजना कायािन्ियन कायियोजना तनमािण गदाि 
िमुदायिुँग िोि-बस्तीमा छिफि गरर िहभाधगता मूिक तिरिे नगरिािीका उपयुक्त राय िुझाि िमेत िमािेि 

गरर तनमािण गनुि पनेछ । 

 

तालिका 29  भू-उपयोग नीलत तथा योजना लवलधवत् कायत दशौ ँिरण 

विवधित् कायघ वजम्ििेारी कायघतावलका 

1= नगरपागलकाले कुनै गवकास गनमािण वा संरचना 

गनमािण गदाि  भौगतक योजना के्षि तथा देहाएका भू-

उपयोग के्षि बमोगजम गने-गराउने – भौगतक गवकास 

तथा गनमािण गदाि  भौगतक योजना नक्सा तथा भू-

उपयोग योजना को आधारमा गने-गराउने  

भू-उपयोग कायािन्वयन 

सगमगतको साँगको परामशि 

तथा  सरसल्लाह 

बमोगजम सम्बगन्धत 

शाखाले  

नगरपागलकाको वागर्िक 

कायिक्रम साँग तालमेल 

हुने गरर  

2= गनजी आवासीय भवन गनमािणका लागग नक्सा पास 

गदाि  भौगतक योजना तथा भवन गनमािण मापदण्ड 

अनरुूप गने-गराउने  

भवन गनमािण तथा नक्सा 

पास शाखा 

गनयगमत कायि  

3= तोगकएको भू-उपयोगमा पररवतिन (अन्य स्वीकायि  भू-

उपयोगमा) गदाि  कायिगवगध अनसुार गने गराउने 

भू-उपयोग योजना शाखा गनयगमत कायि  

4= तोगकएको भू-उपयोगमा पररवतिन (अन्य स्वीकायि  

बाहेक भू-उपयोगमा) गदाि  कायिगवगध अनसुार गने 

गराउने 

कैगफयतः प्रगतकूल हुने, जोगखम हुने भू-उपयोगमा 

पररवतिन रोक्का गने गराउने   

भू-उपयोग कायािन्वयन 

सगमगतले अध्ययन गरर 

स्पि आधार तथा करण 

सगहत, वातावरगणय 

प्राभाव तथा जोगखमको 

लेखाजोखा गरर भू-

गनयगमत कायि  



 

उपयोग पररर्दल्ाई 

गसफाररस गने,  

भू-उपयोग पररर्दले् 

मनागसब भएमा  स्वीकृगत 

गदने   

 

8=11  एर्ारौं चरण – भू-उपयोग योजनाका कायघक्रिहरू एकीकृत विकास कायघ योजनािा िूलप्रिाहीकरण 

नगरपालिकािे बहुक्षेरीय (multi-sectoral) विर्यहरुिाई दृजष्िगत गरर भू-उपयोग योजनािाई आधार मानेर 
अन्य विकािका योजना तजुिमा गनुि पदिछ र यिका कायिक्रमहरुिाई अन्य विकाि योजनाका कायिक्रमहरुमा िमाटहत 

गरर  देहाय अनुिार मूिप्रिाहीकरण गनुि उपयुक्त हुन्छ ।  

1= नगरपावलकाले  जोवखि सिेंदनशील भू–उपयोग योजना सफल तिा वदगो रूपिा कायाघन्ियन गनघ यसका 

विविध कायघक्रिहरुिा सािावजक सशक्तीकरण, आविघक सम्िृवि, िातािरण तिा जैविक विविधताको 

सरंक्षण, सम्पदा सरंक्षण आवद तत्िहरूलाई सिाविष् ट गनुघ पनेछ    

2= नगरपावलकाले  आफ्ना भौवतक पूिाघधार विकास, िातािरण व्यिस्िापन, सािावजक विकास, आविघक 

विकास, ससं्िागत विकास एिं वित्तीय विकासका योजना तिा कायघक्रिहरूिा जोवखि सिेंदनशीलताका 

तत्िहरुलाई सिाविष् ट गनुघ पदघछ    

3= जोवखि सिेंदनशील भू-उपयोग योजनाले प्रवतपावदत रणनीवत तिा भूविको िगीकरणलाई अन्य पूिाघधार 

विकासका योजना जस्तै सडक, खानेपानी तिा ढल वनकास, अत्यािश्यक पूिाघधार (critical 

infrastructures) आवदलाई सिेत अङ्गीकरण गरर एकीकृत विकासको अिधारणा अनुरूप 

नगरपावलकाको भौवतक विकासको गनघ उपयुक्त हुन्छ   अन्य विकासका योजनाहरूिा जोवखि 

सिेंदनशीलतालाई सिाविि गरर जोवखि प्रवतरोधक  हुने गरर तजुघिा गनुघ पदघछ    

4= नगरपावलकाले जोवखि सिेंदनशील भू-उपयोग योजना तिा यसका कायाघन्ियनका कायघक्रिहरु जस्तै 

भूविको िगीकरण, िस्ती विकासका योजना आवदको उवचत तिा सिानुपावतक रूपिा लागू गनघ विशेष 

सािावजक तिा आविघक विकासका योजनाहरू अगावड ल्याउनु पदघछ   यस्ता विशेष योजनाहरू जस्तै 

र्र-जग्गा कर / िालपोत करिा सहुवलयत, िैंक वधतो िा न्यूनति व्याजदर, न्यूनति िीिा शूल्क, आविघक 

तिा प्राविवधक अनुदान आवदिाट  सरोकारिाला जग्गाधनीलाई भू-उपयोग योजनाप्रवत आकषघण जगाई 

स्ित:स्फूतघ रूपिा यसिा आिि हुन प्रोत्साहन गने व्यिस्िा विलाउनु पदघछ    

5= नगरपावलकाले जोवखि संिेदनशील भू-उपयोग योजनाले तोकेका विशेष आविघक / व्यापाररक क्षेत्र, 

औद्योवगक क्षेत्र, कृवष विकास तिा प्रििघन क्षेत्रहरूिा विकासलाई प्रोत्साहन गनघ व्यिसायी, उद्योगपवत, 

कृषक र अन्य सरोकारिालाहरूलाई करिा सहुवलयत, न्यून व्याजदरिा कजाघ, कच्चा पदािघ आयातिा 

सहुवलयत, भौवतक पूिाघधार तिा िजारिा पहुचँ इत्यावद जस्ता कायघक्रिहरू ल्याउनु पदघछ        

6= प्रकृवतिा आधाररत पिवत (Nature Based Solutions – NbS) तिा पयाघिरणीय विपद ् जोवखि 

न्यूनीकरणको (EcoDRR) जस्ता िाध्यि / विवधलाई विपद ्जोवखि न्यूनीकरण तिा जोवखि सिेंदनशील 
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भू-उपयोग योजनाका कायघक्रिहरूिा सिायोजना गरर प्रािविकताका साि कायाघन्ियन गनुघ पदघछ   

वसिसार क्षेत्र, िनजंगल जस्ता हररत पूिाघधारहरूले िाढी-पवहरो, भू-क्षय जस्ता जोवखिलाई न्यूनीकरण 

गदघछ र सिदुायको सािावजक-आविघक उत्िानशीलता िृवि गनघिा िद्दत पुग्दछ   यसका साि-सािै अन्य 

विवभन्न पयाघिरणीय सेिा सुविधािाट (जस्तै जीि पररिृवत पिवतका सेिाहरू (Ecosystem Services) 

लाभावन्ित हुन्छ    

7= पयघटकीय दृविकोणले सम्भावित क्षेत्रिा जोवखि सिेंदनशीलतालाई ध्यानिा राखी पयघटनका पूिाघधार, 

िनोरञ्जनका पूिाघधार, सुव्यिवस्ित िासस्िान, तिा अन्य सुविधाहरूको विकासका लावग पयघटन 

क्षेत्रलाई प्रिधघन गनघ विविध कायघक्रिहरू ल्याउनु पदघछ      

8= जोवखि सिेंदनशील भू-उपयोग योजना तिा यसका कायाघन्ियन पक्षिा पारदशीता, सशुासन 

जिाफदेवहता जस्ता ससं्िागतीय पक्षको ठूलो िहत्ि हुन्छ  नगरपावलका तिा अन्य सरोकारिाला 

वनकायको ससं्िागत सुदृढीकरणिाट यी कुराहरुको सुवनवितता गनुघ पदघछ    

9= नगरपावलकाले जोवखि सिेंदनशील भू–उपयोग योजनाका कायघक्रिहरू एकीकृत विकास कायघ योजनािा 

िलूप्रिाहीकरण गनघ नगरपावलकाको एकीकृत शहरी विकास योजना (Integrated Urban Development 

) सिािेश गनुघ पदघछ   आिवधक योजना अनुसार यी कायघक्रिहरूको िावषघक िजेट विवनयोजन, 

कायघयोजना, िलू्यांकन गनुघ पदघछ   िावि उल्लेवखत िलूप्रिाहीकरणका कुराहरूलाई देहाय अनुसार 

नगरपावलका एकीकृत शहरी विकास योजनािा  सिािेश गनुघ पदघछ  

 

तालिका 30 भू-उपयोग नीलत तथा योजना लवलधवत् कायत दोस्रो िरण 

जोवखि सिंेदनशील भू-उपयोग  

योजनाका कायघक्रिहरु 
िूल प्रिाहीकरण विवध वजम्ििेारी 

भौगतक योजना के्षि तथा स्वीकायि भू-

उपयोगको वगीकरण तथा सो अनसुारको 

उपयोग 

एकीकृत शहरी विकास योजना 

र भौगतक योजना तथा भवन 

गनमािण मापदण्ड 

न. पा .कायािलयको भू-

उपयोग सगमगत नापी तथा 

मालपोत कायािलय ,अन्य 

के्षिगत गनकाय 

जोगखम संवेदनशील पूवािधार गवकास न .पा . को  अवगधक योजनाको 

भौगतक पूवािधार गवकास 

योजनावाट गनदेगशत 

न.पा .कायािलयको   अन्य 

के्षिगत गनकाय 

जोगखम संवेदनशील भू-उपयोग योजना 

कायािन्वयनका सामागजक कायिक्रमहरु 

न .पा. को अवगधक योजनाको 

सामागजक गवकास योजनावाट 

गनदेगशत 

न.पा .कायािलयको   अन्य 

के्षिगत गनकाय 

जोगखम संवेदनशील भू-उपयोग योजना 

कायािन्वयनका आगथिक कायिक्रमहरु 

न .पा .को अवगधक योजनाको 

आगथिक गवकास योजनावाट 

गनदेगशत 

न.पा .कायािलयको   अन्य 

के्षिगत गनकाय 



 

जोगखम संवेदनशील भू-उपयोग योजना 

कायािन्वयनका गवत्तीय गवकास तथा 

सदुृढीकरणका कायिक्रमहरु 

न .पा.  को अवगधक योजनाको 

गवगत्तय गवकास योजनावाट 

गनदेगशत 

न.पा .कायािलयको   अन्य 

के्षिगत गनकाय 

जोगखम संवेदनशील भू-उपयोग योजना 

कायािन्वयनका प्रकृगतमा आधाररत पद्धगत 

(Nature Based Solutions – NbS) तथा 

पयािवरणीय गवपद् जोगखम न्यूनीकरणको 

(EcoDRR) जस्ता गवगधहरु 

न .पा . को आवगधक योजनाको 

वातावरणीय व्यवस्थापन 

योजनावाट गनदेगशत 

न.पा .कायािलयको   अन्य 

के्षिगत गनकाय 

पारदगशिता, सशुासन जवाफ देगहता जस्ता 

संस्थागत  पक्षको सुवनवितता 

न .पा .को  आवगधक योजनाको 

संस्थागत गवकास योजनावाट 

गनदेगशत 

न .पा .कायािलय ,अन्य 

के्षिगत गनकाय 

जोगखम संवेदनशील भू-उपयोग योजना 

कायािन्वयनका कायिक्रमहरुको सपुररवेक्षण 

तथा मूल्याङ्कन 

न .पा .को  आवगधक योजनाको 

मध्यावगध मूल्याङ्कन 

न .पा .कायािलय ,अन्य 

के्षिगत गनकाय 

 

8=12  िाह्रौं चरण – कायघक्रिको अनुगिन, िलू्याङ्कन, सिीक्षा तिा वसकाई 

नगरपालिकािे भू-उपयोग योजना कायािन्ियनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको िमय तालिका िटहतको अनुगमन तथा 

मूल्याङ्कन योजना (Evaluation and Monitoring Plan) तयार गरर देहाय  अनुिार 
कायािन्ियन गनुि पनेछ: 

1= नगरपागलकाले भू-उपयोग योजना कायािन्वयनको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन योजना सगहत कायि गवगध बनाइ 

गनयगमत अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गनेछ ।    

2= नगरपागलकाले आफ्नो योजनाको चौमागसक तथा वागर्िक प्रगगत समीक्षा गदाि  भू-उपयोग योजनाको समेत समीक्षा 

गनुि  पनेछ । 

3= नगरपागलकाको भू-उपयोग योजनाको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन नगरपागलका भू-उपयोग पररर्दले् समय 

समयमा गनेछन्।  

4= भू-उपयोग कायािन्वयन सगमगतले जोगखम संवेदनशील भू-उपयोग योजनाको कायािन्वयनको गनयगमत प्रगगत 

समीक्षा गरर भू-उपयोग पररर्द्लाई प्रगगत प्रगतवेदन पेस गनेछ ।  

5= नगर सभाको बैठकले भू-उपयोग कायािन्वयन सगमगतको गसफाररसमा भू-उपयोग योजना कायािन्वयनमा देगखएका 

स्थानीय बाधा अड्चन प्रचगलत काननुको दायरमा रही  फुकाउन सक्नेछ । 

6= नगर सभाले भू-उपयोग पररर्दक्ो गसफाररसमा भू-उपयोग योजनालाई  समय समयमा अद्यावगधक गनि  सक्नेछ 

।  

7=  प्रत्येक ५ वर्िमा नगरपागलकाले स्वीकृत भू-उपयोग योजनाको मध्यावगध समीक्षा गरर अद्यावगधक गनुि  पनेछ ।  

8= केन्रीय तहमा यस सम्बन्धी अनगुमन, समीक्षा तथा  समन्वयको काम बस्ती गवकास, शहरी योजना तथा  भवन 

गनमािण सम्बगन्धत गवभाग अथवा मातहतका गजम्मेवार गनकायले गनेछ ।   
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9= प्रदेश तहका गनकायले नगरपागलकाबाट सञ्चागलत भू-उपयोग योजनाको कायािन्वयन तथा प्रभावकाररताको 

मूल्याङ्कन गरर नगरपागलकाहरूलाई पषृ्ठपोर्ण साथसाथै आवश्यक प्रागवगधक तथा आगथिक सहयोग गनुि  पनेछ 

। 

 

  



 

सन्द्दभय सामग्री   
Dai, FC, CF Lee, and XH Zhang. "Gis-Based Geo-Environmental Evaluation for Urban Land-Use Planning: 

A Case Study." Engineering geology 6१, no. 4 (200१): 257-7१. 

DUDBC. Planning. Building and Architectural Regulations and Guidelines of Lumbini Sanskrit Municipality. 

DUDBC, ADB (20१9). 

Eastman, J.R. Idrisi Selva Manual, Manual Version १. . Clark University, 20१2. 

Eckstein, David, Vera Künzel, and Laura Schäfer. "Global Climate Risk Index 202१." Who Suffers Most 

from Extreme Weather Events  (202१): 2000-१9. 

Ekanayaka, E. "Analysis of Locational Suitability for Residential Development in Colombo Sub Urban Area: 

Application of Analytic Hierarchy Process." Sri Lankan Journal of Real Estate  (20१4). 

Jain, Kamal, and Y Venkata Subbaiah. "Site Suitability Analysis for Urban Development Using Gis." Journal 

of Applied Sciences 7, no. १8 (2007): 2576-83. 

Kumar, Manish, and Vivekananda Biswas. "Identification of Potential Sites for Urban Development Using 

Gis Based Multi Criteria Evaluation Technique. A Case Study of Shimla Municipal Area, Shimla 

District, Himachal Pradesh, India." Journal of Settlements and Spatial Planning 4, no. १ (20१3): 

45. 

Luo, T., H. Winsemius, and P. Ward. "Aqueduct Global Flood Risk Country Rankings." edited by World 

Resources Institute. Washington, DC, 20१5. 

Manandhar, Sanjaya, and Janak Raj Joshi. "Management of Public Land for Urban Open Space: In Case 

of Disaster Risk Reduction."  (20१5). 

MoUD. National Urban Development Strategy (Nuds), 20१7, Part A. Ministry of Urban Development 

(Kathmandu: 20१7). https://www.moud.gov.np/storage/listies/July20१9/NUDS_PART_A.pdf. 

———. Planning Norms and Standard (Department of Urban Development and Building Construction 

Ministry of Urban Development, 20१5). 

Njoku, Prince O, Joshua N Edokpayi, and John O Odiyo. "Health and Environmental Risks of Residents 

Living Close to a Landfill: A Case Study of Thohoyandou Landfill, Limpopo Province, South Africa." 

International journal of environmental research and public health १6, no. १2 (20१9): 2१25. 

Saaty, Rozanne W. "The Analytic Hierarchy Process—What It Is and How It Is Used." Mathematical 

modelling 9, no. 3 (१987): १6१-76. 

Saaty, Thomas L. "Decision Making with the Analytic Hierarchy Process." International journal of services 

sciences १, no. १ (2008): 83-98. 

Singh, SK, V Chandel, H Kumar, and H Gupta. "Rs & Gis Based Urban Land Use Change and Site 

Suitability Analysis for Future Urban Expansion of Parwanoo Planning Area, Solan, Himachal 

Pradesh (India)." Intl J Dev Res 4, no. 8 (20१4): १49१-503. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

https://www.moud.gov.np/storage/listies/July2019/NUDS_PART_A.pdf


पषृ्ठ | 85  

 

अनसूुची -१ विकास क्षते्रको निनुा विकास खाका 

 

र्ोजनाका लसद्धान्द्त  

(क) प्रभािकारी र कुिि आिागमनको िाधग िरपरका (विकाि क्षेर बाटहर) क्षेरहरूबाि महत्त्िपूणि िडक िञ्जाि विस्तार 
गरेर िहरी ब्िकहरू लिजिना गररन्छन ्। 

(ि) विकाि क्षेर (नोड)  लभर विद्यमान अव्यिजस्थत िहरी विकाि भईरहेकोमा राम्रो पहुुँचको िाधग घरहरूमा न्यूनतम 

अिरोध हुने गरर नयाुँ िडक िञ्जाि बनाउने योजना गररएको छ; 

(ग) विकाि क्षेरलभर, राजमागिको दबुैतफि  ५०० लमिरमा ब्यापार, िाखणज्य र िंस्थाहरूको प्रभुत्ि रहेको लमधश्रत प्रयोग 

हुनेछ । राजमागिका दबुैतफि का भिनहरुमा भुइुँ तल्िामा व्याििातयक गततविधधहरूको िाधग िमवपित हुनेछ; 

(घ) ििारी िाधनको गतत र िाकफक दघुििनािाई कम गनिको िाधग यि विकाि क्षेरलभरको राजमागििाई पैदि यारुमैरी 
िुविधाहरूिटहत पुनः डडजाइन गररनेछ। 

(ङ) राजमागिको दायाुँबायाुँ ररबन प्रकारको विकािबाि बच्न, केही लभरी ब्िकहरूमा पतन िडकको दबुै छेउमा भिनहरूको 
तनरन्तर पङ्जक्त हुनेछ जिमा आिािीय प्रयोगका िाथै लमधश्रत भूलम प्रयोग गततविधधहरू हुनेछन ्। 

(च) यि विकाि क्षेरमा मुख्य भ-ूउपयोग गततविधधहरूमा िंस्थागत भिनहरू, व्याििातयक उपयोगहरू र िामाजजक र 

िैक्षक्षक िुविधाहरू िमािेि छन।् यी बाहेक, जीिन्तता र व्याििातयक आउििेिहरूको प्रभािकारी रूपमा प्रयोगको 

िाधग, यि क्षेरमा उच्च र मध्यम घनत्िका घरहरू, बहु पररिार घररू र व्यजक्तगत तनजी घरहरू पतन हुनेछन ्। 



 

(छ) स्थानीय क्षेर योजना तयार गदाि पैदि यारुको प्रयोगिे प्रभुत्ि रहेको महत्िपूणि िडक िण्डमा  िुपाठ्य तनमािण िैिी 
र िडक दृश्यका िाधग िहरी डडजाइन टदिातनदेिहरू तथा तजुिमा गररनेछ । 
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अनसूुची -२: विकास क्षेत्र तिा उपक्षेत्रको  िहुप्रकोपीय जोवखि प्रभाव्यता 
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  िहुप्रकोप जोवखि प्रभाव्यता 
जोवखि न्यूनीकरण व्यिस्िा प्रोत्साहन/ वनरुत्साहन 

क्र उपक्षते्र कूल क्षते्रफल (ह)े वनम्न (%) िध्य (%) उच्च %) 

१ नदी संरक्षण के्षि  १२०२.४४ ३०.९ १५.५ ५३.४ कुनै संरचना गनमािण गनि नगदने नदीककनारमा पाकि  मनोरन्जन के्षर 

तनमािण गने,  

भवन गनमािण गने लाई दण्ड सजाय राख्ने 

२ कृगर् प्रवद्धिन 

के्षि  

८०५४.४१ ५४.९ २८.९ १६.२ यस गवकासके्षि न्यून जोगखम के्षिमा पदिछ कृवर्भलुममा लिचाईको व्यिस्था 
गने ; कृवर् गनि आिश्यक 

पिूािधार उपिब्ध गने; कृवर् 

िडक िंग जोड्ने,  

भवन गनमािण मापदण्डमा FAR तथा Ground 

Coverage अरु के्षि भन्दा कम गदने 

३ धोगबनपरु ्

गमगित 

आवासीय के्षि 

७१.८१ ६१.५ २१.९ १६.७ यस गवकासके्षि सतही बाढीको कारणले मध्यम 

जोगखम के्षिमा पदिछ, यसलाई मध्यनजर राख्द ै

यस के्षिमा ढलगनकासको व्यवस्थापन गनुि पनेछ 

िरुक्षक्षत के्षरमा पिूािधारको पहुुँच 

टदने 

  जोगखम के्षिमा पूवािधार गवकास नगने 

४ कोगठयाघट 

आवासीय के्षि 

१२३.९३ ७९.० १८.६ २.४ यस गवकासके्षि न्यून जोगखम के्षिमा पदिछ िरुक्षक्षत के्षरमा पिूािधारको पहुुँच 

टदने 

  जोगखम के्षिमा पूवािधार गवकास नगने 
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५ भजन्परुवा 

आवसीय के्षि 

९७.१० ८९.५ ८.५ १.९ यस गवकासके्षि न्यून जोगखम के्षिमा पदिछ िरुक्षक्षत के्षरमा पिूािधारको पहुुँच 

टदने 

  जोगखम के्षिमा पूवािधार गवकास नगने 

६ गोगदयाना 

आवासीय के्षि 

९९.५५ ५२.० २८.७ १९.४ यस गवकासके्षि सतही बाढीको कारणले मध्यम 

जोगखम के्षिमा पदिछ, यसलाई मध्यनजर राख्द ै

यस के्षिमा ढलगनकासको व्यवस्थापन गनुि पनेछ 

िरुक्षक्षत के्षरमा पिूािधारको पहुुँच 

टदने 

  जोगखम के्षिमा पूवािधार गवकास नगने 

७ रामपरु कृगर् 

सेवा प्रदाय के्षि 

२४९.८७ २१.४ २८.६ ५०.० यस गवकासके्षि सतही बाढीको कारणले मध्यम 

तथा उच्च जोगखम के्षिमा पदिछ, यसलाई 

मध्यनजर राख्द ै यस के्षिमा ढलगनकासको 

व्यवस्थापन गनुि पनेछ 

कृगर् सडक  ,कोल्ड स्टोर आगद पूवािधार गनमािण गने  

८ बाला बजार 

थारु संस्कृगतक 

के्षि 

१८७.६४ ८४.९ ११.४ ३.७ यस गवकासके्षि गनम्न जोगखम के्षिमा पदिछ सरुगक्षत के्षिमा पूवािधारको पहुाँच गदने 

  जोगखम के्षिमा पूवािधार गवकास नगने 

९ सोनपरु 

मनोरन्जन के्षि  

७२.९१ ४८.१ २५.३ २६.६ यस गवकासके्षिको केगह भूभाग बाढीको कारणले 

मध्यम तथा उच्च जोगखम के्षिमा पदिछ कणािली 

नदीमा तटबन्धको व्यवस्था गनुि पनेछ 

 सरुगक्षत के्षिमा पूवािधारको पहुाँच गदने  ;होम स्टे  ,

होटेल  ,य गनि सहुगलयत गदनेमनोरन्जन व्यवसा ;  

  जोगखम के्षिमा पूवािधार गवकास नगने ; 

१०  दोस्रो तहको 

गवकास केन्र  

२२५.८० १३.५ ८१.६ ४.९ यस गवकासके्षि सतही बाढीको कारणले मध्यम 

जोगखम के्षिमा पदिछ, यसलाई मध्यनजर राख्द ै

यस के्षिमा ढलगनकासको व्यवस्थापन गनुि पनेछ 

संस्थागत के्षिको रुपमा गवकास गनि संस्थान स्थापना 

गनि सहुगलयत गदने  ;सरुगक्षत के्षिमा पूवािधारको पहुाँच 

गदने 

 जोगखम के्षिमा पूवािधार गवकास नगने 
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११ हुलाकी 

राजमागि 

कोररडोर  

८६६.५८ ३६.७ ४३.३ १९.९ यस गवकासके्षिको केगह भूभाग बाढीको कारणले 

मध्यम तथा उच्च जोगखम के्षिमा पदिछ कणािली 

नदीमा तटबन्धको व्यवस्था गनुि पनेछ 

सरुगक्षत के्षिमा पूवािधारको पहुाँच गदने 

  जोगखम के्षिमा पूवािधार गवकास नगने 

१२ अनारवा ताल 

संरक्षण के्षि  

९.६३ ५८.४ ३१.७ ९.९ कुनै संरचना गनमािण गनि नगदने टाल छेउमा पाकि  र मनोरन्जन के्षि गनमािण गने,  

भवन गनमािण गने लाई दण्ड सजाय राख्ने 

१३  बन के्षि  ८४७.६३ ५४.० १८.१ २८.० कुनै संरचना गनमािण गनि नगदने  

१४ औद्योगगक के्षि ५६.५२ ४.६ १३.३ ८२.१ सतही बाढीको कारणले उच्च जोगखम के्षिमा 

पदिछ, यसलाई मध्यनजर राख्द ै यस के्षिमा 

ढलगनकासको व्यवस्थापन गनुि पनेछ 

उद्योगका लागग आबश्यक पूवािधार उपलब्ध गराउने ,

नयााँ उद्योग खोल्न यस के्षिमा करमा छुट गदने ,

गबद्यतुको पहुाँच  

 भवन गनमािण मापदण्डमा FAR तथा Ground 

Coverage अरु के्षि भन्दा कम गदने  

१५ प्रथम तहको 

गवकास केन्र  

५१०.०१ ६३.३ २१.९ १४.८ यस गवकासके्षि गनम्न जोगखम के्षिमा पदिछ ब्यापाररक के्षिको रुपमा गवकास गनि व्यापार व्यवसाय 

लाई कर सहुगलयत गदने  ;सरुगक्षत के्षिमा पूवािधारको 

पहुाँच गदने 

 जोगखम के्षिमा पूवािधार गवकास नगने 


