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गौरीगञ्ज गाउँपामलका झापा 
भ-ूउपयोग के्षत्र वगीकरण सम्बन्धी काययववमध, 2079 

गाउँकाययपामलकाको बैठकबाट स्वीकृि मिमि : २०७९/०८/२१ 
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     भ-ूउपयोग ऐन,2076 िथा भ-ूउपयोग मनयिावली, २०७९ को िापदण्ड िथा आधारहरुका 
अमिररक्त देहायअनसुार यस गौरीगञ्ज गाउँपामलका क्षेत्रको जग्गालाई भ-ूउपयोग क्षेत्रिा वगीकरण 
गररने प्रयोजनको लामग भ-ूउपयोग ऐन, २०७६ को दफा (५) को उपदफा (४) बिोजजि भ-ूउपयोग 
क्षेत्र नसासालाई अयायावमधक गनय यो काययववमध र आधार जारी गररएको छ । 

1. हालको उपयोगिा रहेको जग्गालाई यस िापदण्डिा उल्लेख भएकोिा बाहेक नापी ववभागबाट 
 वगीकृि क्षेत्रिा नै वगीकरण गने । 

2. जोजखिलगायि अन्य संवेदनशील िथा ियायविी क्षेत्रको जग्गालाई नापी ववभागबाट वगीकृि 
 क्षेत्रिा वगीकरण गने । 

3. यस अजि नापी ववभागबाट आवासीय, व्यवसायीक र औधोमगक क्षेत्रिा ववभाजन भएको  
जग्गालाई सोही क्षेत्रिा वगीकरण गने िर गाउँपामलकाले आवश्यकिा र उपयुयक्त देखेिा 
आवसीय क्षेत्रलाई व्यवसायीक क्षेत्रिा अयायावमधक गनय सवकने छ । 

4.  सरकारी, सावयजमनक िथा सािदुावयक प्रयोजनका लामग प्रयोग हनुे जग्गा (सेवा प्रदान गने 
सरकारी कायायलय बाहेक) लाई सावयजमनक उपयोगिा वगीकरण गने । 

5.  हाल उपयोगिा रहेको नदीनाला, िाल, िलैया, पोखरी (व्यजक्तको मनजी पोखरी बाहेक) 
 लगायिका पानीजन्य उपयोगिा रहेका क्षेत्रलाई नदी, खोला, िाल िथा मसिसार क्षेत्रिा 
 वगीकरण गने । 

6.  स्थानीय िहबाट स्वीकृि प्राप्त गरी खानी िथा खमनजजन्य पदाथयहरु जस्िै-ढंुगा, मगट्टी, 
 बालवुा उत्खनन ्गने क्षेत्रलाई खानी िथा खमनज क्षते्रिा वगीकरण गने । 

7.  हाल कायि सबै वकमसिका वन पैदावर क्षेत्र ( मनजी जग्गािा भएको बाहेक) लाई वन क्षेत्रिा 
 वगीकरण गने । 

8.  हाल उपयोगिा रहेका िठिजन्दर, िजस्जद, गमु्बा, चचय लगायि धामियक क्षते्रले चचेका खाली 
 जग्गा, परापूवयकालदेजखका ऐमिहामसक धरोहर, साँस्कृमिक िथा परुािाजत्वक िहत्वका 
 क्षेत्रहरुलाई  साँस्कृमिक िथा परुािाजत्वक क्षेत्रिा वगीकरण गने । 
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9.  गाउँपामलका क्षेत्रिा नेपाल सरकार उद्योग िन्त्रालयबाट स्वीकृि औद्योमगकग्राि संचालन 
 सम्बन्धी काययववमध "2075" बिोजजि कजम्ििा एक वटा औद्योमगकग्राि क्षेत्र मनधायरण गरी 
 औद्योमगक क्षेत्रिा वगीकरण गने । 

10.  हाल चलनचजल्ििा उपयोग भईरहेको पसल, बैंक, िथा ववजिय संस्था, होटल, रेस्टुरेन्ट, 
हाटबजार लाग्ने स्थल, चिेनागहृ, खाजा/फास्टफुड िर, व्यसायीक प्रायोजनका लामग उपयोग 
गने स्टोरेज क्षेत्र, सेवाप्रदायक सरकारी कायायलय र सो ले चचेका खाली जग्गा, मनजी क्षेत्रबाट 
संचामलि अन्य कायायलयहरु र सो ले चचेका जग्गा, मनजी क्षेत्रबाट संचालन भएका अस्पिाल, 
ववद्यालय, सायाम्पस, नमसयङहोि, पोमलजसालमनक, रेमडयो, टेमलमभजन, वोडयकाजस्टङ्ग संस्था, 
ईन्टरनेट सेवाप्रदायक संस्था लगायिलाई व्यसावयक क्षेत्रिा वगीकरण गने । 

11.  सरकारी कायायलय बाहेकको स्थान र सम्भाववि बजार क्षेत्रिा िखु्य चौकबाट 100 मिटरको 
 पररमधसम्ि सडकसँग जोमडएका वकिाको क्षेत्रलाई व्यावसावयक क्षेत्रिा ववभाजन गने र सो 
 को लम्बवि (PERPENDICULAR) 100 मिटरको क्षते्रलाई आवसीय क्षेत्रिा वमगयकरण गने । 

12.  हाल उपयोगिा रहेको आवासीय क्षेत्रको 100 मिटरको पररधीिा रही िपमसल बिोजजि 
 िापदण्ड अनसुारका क्षेत्रलाई आवासीय क्षेत्रिा वगीकरण गने । 

क)  िखु्य लोकिागय/हलुाकी राजिागय र सहायक लोकिागय/हलुाकी राजिागयसँग जोमडने सहायक 
सडकको अमधकारक्षेत्रबाट 100 मिटरको दूरीिा रहेको दाँया-बायाँको जग्गा । 

ख)  जजल्ला सडक, शहरी सडक लगायि 10 मिटरभन्दा बढी चौडाई भएका सडकको वकनारा 
 देजख 90 मिटरको दूरीिा रहेको दाँयावाँयाको जग्गा । 

ग)  ६ मिटरभन्दा बढी 10 मिटर भन्दा कि चौडाई भएका सडक वकनारदेजख 80 मिटरको 
 दूरीिा रहेको दाँयावाँयाको जग्गा । 

ि)  4 मिटरभन्दा बढी र 6 मिटर भन्दा कि चौडाई भएका सडक वकनारादेजख 70 मिटरको 
 दूरीिा रहेको दाँयावाँयाको जग्गा । 

ङ)  िामथ उल्लेजखि सडकभन्दा बाहेकका सडकको चौडाई भएका सडकको वकनारदेजख 60 
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 मिटरको दूरीिा रहेको दाँयावाँयाको जग्गा ।  

च)  हाल आवासीय प्रयोजनिा रहेको िरजग्गा । 

13.  क्रिसंख्या (1) देजख (13) बाहेकका क्षेत्रलाई कृवि क्षेत्रिा वगीकरण गने । 

14.  हाल चलनचल्िीिा बाटो रहेको िर नसासािा बाटो नभएका जग्गाहरुको हकिा सिेि बाटो 
 भए बिोजजि वगीकरण गने । पमछ बन्ने बाटोको हकिा आवश्यकिाका आधारिा 
 अयायावमधक गदै जाने । 

15.  िामथ उल्लेजखि बुदँाहरुिा राजखएको प्रावधानहरु बाजझन गएिा भ-ूउपयोग ऐन, 2076 िथा 
 भ-ूउपयोग मनयिावली, 2079 बिोजजि वगीकरण गने । 

16.  कुनै वकिा दईु वा दईु भन्दा बढी क्षेत्रिा परेको खण्डिा मनम्न प्राथमिकिाको क्रि बिोजजि 
 कुनै एक क्षेत्रिा वगीकरण गने । 

 क) व्यवसायीक क्षेत्र  

 ख) आवसीय क्षेत्र  

 ग) औद्योमगक क्षेत्र 

 ि) कृवि क्षेत्र 

 ङ) सावयजमनक क्षेत्र  

आज्ञाले 

िजणराि खमिवडा 
प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि 

 

 


