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भूलर्का

नेपाल सरकारले दोस्रो चरणर्ा घोषणा गरे का नर्ााँ नगरपाललकािरु र्ध्र्ेको एक शुक्लाफााँटा नगरपाललकार्ा

िालसम्र् कुनै हकलसर्को ठोस लनर्ााण तथा र्ोजना र्ापदण्ड लागु भैनसकेको अवस्था रिेको छ। शिरीकरण तफा
लतव्र गलतर्ा लम्म्करिेको शुक्लाफााँटा नगरपाललकार्ा हवलभन्न प्रर्ोजनका लनलर्त्त भवन लनर्ााणका गलतहवलििरु तथा
शिरी सुहविाका र्ागिरु बढ्दै गएको छ । वतार्ान म्स्थलतर्ा

शुक्लाफााँटा नगरपाललकाका शिरी क्षेत्रिरु, हवशेष

गरर र्िेन्द्र राजर्ागा तथा र्ुख्र् सडक वररपरर तीब्र रुपर्ा शिरी हवकास भइरिेको छ। र्सरी भइरिेको

शिरीकरणलाई र्ोजनात्र्क रुपर्ा लनदे शन गनाको लालग पलन नगरपाललका क्षेत्र लनर्ााण तथा र्ोजना र्ापदण्ड लागु
गना अलत जरुरी दे म्िएको छ । शिर लभत्रको कुनै पलन जग्गा अथवा त्र्सर्ा बन्ने भवनको उपभोग वा उपभोगर्ा

पररवतान लगार्त कस्तो ठाउाँर्ा कस्तो िालको उपभोगको लनम्म्त स्वीकृलत ददने वा नददने भन्ने िालको प्राविान
र्ोजनावद्ध शिरी हवकासको लनम्म्त आवश्र्क पदाछ । साथै शिरी क्षेत्र लभत्र गुचर्ुच्च भवनिरुर्ात्र नबनाई स्वच्छ

वातावरण सर्ेत तर्ार गनाका लालग पलन हवलभन्न हकलसर्का प्राविानिरुको आवश्र्कता िुन जान्द्छ। नगर क्षेत्र लभत्र
बन्ने भवनको लनर्ााण प्रकृलत तथा भवनको रुपरे िालाई लनर्न्द्त्रण एवर्् लनदे म्शत गरी सुरक्षा तथा गोप्र्ता जस्ता

सं वेदनशील पक्षिरुलाई भवन लनर्ााणको क्रर्र्ा सर्ेट्नका लालग पलन भवन लनर्ााण सम्वम्न्द्ि र्ापदण्डको आवश्र्कता
पदाछ । र्ापदण्डर्ा भहवष्र्र्ा सडक चौडा गना सहकने प्राविान रिोस् एवं सेवा सुहविा हवस्तार गना सहकर्ोस् भन्नका

लालग सडक अलिकार क्षेत्र लगार्तका प्राविानिरु पलन सर्ावेश गररएको छ। अझ लसलर्त श्रोत भएको पररप्रेक्ष्र्र्ा

िेनप
ाु दाा नगर क्षेत्रलभत्र कुन कुन क्षेत्रर्ा पूवाािार एवं सेवा सुहविा कुन कुन चरणर्ा हवस्तार गदै लै जाने जसबाट
चरणवद्ध शिरी हवकासको लनलर्त्त टे वा पुग्न सक्दछ भन्ने पक्ष र्ित्वपूणा िुन्द्छ ।

सर्ग्रर्ा िेदाा, एकातफा नगर क्षेत्रलभत्रको लसलर्त एवं र्िं गो जग्गा नगरवासीको भवन लनर्ााण वा जग्गाको उपभोग

सम्वम्न्द्ि िकसाँग गााँलसएको दे म्िन्द्छ भने अकोतफा लतनै नगरवासीिरुको लनम्म्त स्वच्छ शिरी वातावरण तर्ार गरी
लसलर्त श्रोतको पररचालनबाट अलिकतर् सेवा सुहविा प्रदान गनुप
ा ने टड्कारो आवश्र्कता दे िा पछा । र्सै सन्द्दभार्ा

रहि शुक्लाफााँटा नगरपाललका कार्ाालर्ले र्ो लनर्ााण तथा र्ोजना र्ापदण्ड तर्ार गरी कार्ाान्द्वर्नका लनम्म्त अम्घ
साररएको छ ।

१. पररचर्
भौलतक तथा वातावरणीर् हवकास र्ोजना सम्वम्न्द्ि र्ोजना तथा कार्ाक्रर्िरु कार्ाान्द्वर्न गरी वा गना लगाई
दीघाकालर्ा नगरवासीिरुको जीवनस्तर उकास्न सिर्ोग पुर्ााउनको लालग र्ो र्ापदण्ड तर्ार पाररएको छ ।

१.१ र्ापदण्डको नार्

र्ो र्ापदण्डको नार् "शुक्लाफााँटा नगर पाललका भवन लनर्ााण सं हिता तथा र्ापदण्ड कार्ाहवलि २०७७" रिेको
छ।

१.२ र्ापदण्डको ग्रिण

र्ो र्ापदण्ड नगर कार्ापाललकाले सर्र्ानुकुल पररर्ाजान गना सक्नेछ । र्ो र्ापदण्ड सावाजलनक गराइ जनसािारणलाई
र्स बारे जानकारी गराउने म्जम्र्ेवारी शुक्लाफााँटा नगरपाललकाको िुनछ
े ।

१.३ र्ापदण्डको अलिकार क्षेत्र
र्स र्ापदण्डको अलिकार क्षेत्र शुक्लाफााँटा नगरपाललकाको भौगोललक लसर्ानालभत्र रिेको छ ।

१.४ र्ापदण्ड सम्बम्न्द्ि प्रशासन

1

कुनैपलन नीम्ज, अिा सरकारी वा सरकारी स्वालर्त्वको घडे री जग्गार्ा वा सावाजलनक जग्गार्ा कुनै प्रकारको भू

उपर्ोग वा कृर्ाकलाप प्रस्तावना गना वा पररवतान गना, जग्गा टु क्रा गना, भौलतक हवकास गना लनर्ााण कार्ा गनुा
परे र्ा सम्वम्न्द्ित लनवेदकले नगरपाललकार्ा तोहकएको ढााँचार्ा रीत पूवक
ा को लनवेदन दताा गरी स्वीकृलत ललनु पनेछ
। र्स र्ापदण्डर्ा भवन लनर्ााण सम्बम्न्द्ि, र्ोजना सम्बम्न्द्ि र केिी िदसम्र् उप–हवभाजन सम्बम्न्द्ि र्ापदण्डिरु
सर्ावेश गररएको छ ।

क) भवन लनर्ााण सम्बम्न्द्ि र्ापदण्ड : जग्गार्ा लनर्ााण िुने भवनको रुपरे िा लनर्न्द्त्रण गनाको लालग ।
सुरम्क्षत भवनको लनर्ााणका लालग ।

ि) र्ोजना सम्बम्न्द्ि र्ापदण्ड : जग्गा एवं भवनको उपभोग वा भैरिेको उपभोगर्ा पररवतान गना वा हवकास
गनाका लालग र लनदे शन ददनका लालग ।
ग) उपहवभाजन सम्बम्न्द्ि र्ापदण्ड : घडे री हवभाजन लनर्न्द्त्रणको लालग ।

१.५ पररभाषा

हवषर् वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेर्ा र्स र्ापदण्डर्ा प्रर्ोग भएको लनम्न ललम्ित शब्दिरुको लनम्न ललम्ित अथा
िुनेछ ।


“नगरपाललका”



“स्वीकृलत”
पछा ।



भन्नाले शुक्लाफााँटा नगरपाललका सम्झनु पछा ।

भन्नाले आफ्नो क्षेत्रालिकार लभत्र रिी सम्बम्न्द्ित लनकार्ले ददएको स्वीकृलत एवं अनुर्ती सम्झनु

“हवकास” भन्नाले जलर्नको कुनैपलन सति वा भागर्ा गररने (स्थार्ी वा अस्थार्ी) वा भैरिेको लनर्ााण
कार्ा वा प्रर्ोग, उपभोग पररवतान गरी नर्ााँ रुप ददने वा लनर्ााण गने वा प्रर्ोग/उपभोग गने कार्ालाई
बुझाउं छ ।



“अलिकार प्राप्त लनकार्/ब्र्म्ि” र्स र्ापदण्डको कुनै वा सबै भागको कार्ाान्द्वर्नको लनलर्त्त शुक्लाफााँटा
नगरपाललकाले तोकेको कुनै सं स्था, अलिकारी वा कर्ाचारीलाई अलिकार प्राप्त लनकार्/ब्र्म्ि र्ालनने छ ।



“भू–उपर्ोग” हवद्यर्ान र्ापदण्डर्ा वलगाकृत उद्देश्र्का लालग भूलर्को प्रर्ोगलाई भू–उपर्ोगद्वारा जनाइएको
छ ।



“भू–उपर्ोग क्षेत्र” भू–उपर्ोगलाई लनर्लर्त गने उद्देश्र्ले हकटान गररएको भौगोललक क्षेत्र ।



“लबस्तार क्षेत्र” शिरको क्रलर्क हवस्तार सं गसं गै क्रर्वद्ध र लर्तव्र्र्ी हकलसर्ले पूवाािारको ब्र्वस्था गना
सुिार गने अलभप्रार्ले हवद्यर्ान र्ापदण्डले हकटान गरे को भौगोललक क्षेत्र ।



“हकत्ता” कुनैपलन ब्र्म्ि वा सं स्थाको स्वालर्त्वर्ा दताा भएको भनी जग्गा िनी प्रर्ाण–पत्रले हकटान
गरे को क्षेत्र ।



“लनर्ााण” भन्नाले कुनै पलन लनर्ााण (Structure) को कुनै पलन भाग जुनसुकै उद्देश्र्ले र जुनसुकै सार्ाग्रीले

बनाइएको भएता पलन र्ालनसको आवासको लनलर्त्त िोस वा निोस र जस अन्द्तगात जग म्प्लन्द्थ (Plinth),
गाह्रोिरु, भुई, छाना, म्चम्म्न, प्लम्म्बंग र भवन सम्बन्द्िी अन्द्र् सुहविािरुका साथै लनम्ित प्ले ट फर्ा, वरण्डा,

वादाली, कानेस (Cornice) वा वाहिर लनकाललएको] भाग (Projection) र कुनै म्चन्द्ि वा बाहिर लनकाललएको
कुनै लनर्ााण वा भागलाई छोप्न वा छोप्ने उद्देश्र्ले गररएको लनर्ााण वा गाह्रोको कुनै भाग सं झनु पछा ।
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“लनर्ााण रे िा” (Building Line) भन्नाले कुनै पलन लनर्ााणको लनलर्त्त भहवष्र्र्ा हवस्तार गना सहकने बाटो

घाटो वा भईरिेको बाटोलाई हवस्तार गने क्रर्र्ा अलिकार प्राप्त अलिकारीले तोहकददएको लनम्ित रे िा
सम्झनु पछा ।

 “लनकास” भन्नाले वषााको पानी, ढल वा प्रर्ोग गररएको पानीको लनकासको लालग बनाइएका नाली (Conduit,
drain र्ा Channel ) सम्झनु पदाछ |



“घर वा भवन” भन्नाले र्ानव बसोवासकोलागी प्रर्ोग िुने वा निुन,े कुनै पलन उद्देश्र्कोलागी लनर्ााणिुने र
जुनसुकै लनर्ााण सार्ाग्रीवाट लनर्ााण गररने स्रक्चर र्सर्ा तल ददइए अनुसार सर्ावेश िुन सक्छः



जग, प्लीन्द्थ, गारो, भुइ, छाना, म्चम्नी, प्लम्वीङ्ग तथा भवनका अन्द्र् सेवािरु जडान गररएका
प्ले टफर्ािरु |





बरण्डा, बादाली, प्रोजेक्सनिरु आदी ।



भवनको भागिरु तथा त्र्सर्ा जडान भएका कुनैपनी कुरा ।



कुनै जग्गा वा ठााँउलाइ घेनक
ा ोलागी बनाइएका गारोिरु, स्रक्चरिरु आदी ।

“म्प्लन्द्थ” कुनैपलन भवन वा लनर्ााणको जलर्नको सतिभन्द्दा र्ालथ रिेको र डी.पी.सी. वा भवनको भुई
सम्र्को भागलाई म्प्लन्द्थ (कुसी) र्ालनने छ ।

म्चत्र नं. १ म्प्लन्द्थ



“म्प्लन्द्थको क्षेत्रफल” भन्नाले भूलर्गत तला वा कुनै तलाको गाह्रो सहितको भागले ढाहकएको सम्पूणा
भुइको

(Covered Floor)

क्षेत्रफ़ल सम्झनु पछा |
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ग्राउण्ड कभरे ज (जलर्नर्ा भवनले ओगट्ने क्षेत्रफल) भन्नाले प्रस्ताहवत भवन तथा हवद्यर्ान भवनले चचे को

क्षेत्रफल र प्रस्ताहवत जग्गाको क्षेत्रफलको अनुपातलाई ग्राउण्ड कभरे ज भलनन्द्छ । भवनको बाहिरी
र्ोिडासम्र् नापेर लनकाले को कुनैपलन तल्लाको सर्थर क्षेत्रफललाई प्रर्ोग गरे र ग्राउण्ड कभरे जको हिसाव
गररन्द्छ ।

म्चत्र नं.२ जलर्नर्ा चम्चाने क्षेत्र



प्लट : बाहिरी लसर्ानािरु स्पष्ट िुलेको, भवन बन्ने जग्गाको सम्पूणा क्षेत्र ।



“आवालसर् घनत्व” (Residential Density) भन्नाले कुनै लनम्ित क्षेत्रर्ा भएको घरको सं ख्र्ा सं झनु पछा ।



“भुइाँ” (Floor) भन्नाले सार्ान्द्र्तर्ा र्ालनसिरु हिं ड्ने भवन वा लनर्ााणको कुनै पलन तलाको तल्लो सति
सं झनु पछा ।



æभुइाँ क्षेत्रको अनुपातÆ (Floor Area Ratio, (FAR) भन्नाले भवनका सम्पूणा तल्लािरुको क्षेत्रफल (Built
up area) लाइ प्लट (Plot) को सम्पूणा क्षेत्रफलले भाग गरे र आएको भागफल सं झनु पछा ।

एफ.ए.आर. (FAR) = भवनको सम्पुणा तलाको कूल क्षेत्रफल भवन बन्ने जग्गाको सम्पुणा क्षेत्रफल
र्स अन्द्तरगत लनम्नललम्ित भागिरुलाई गणना गररने छै न :
क) आवालसर् तथा व्र्ापाररक बािेक अन्द्र् प्रर्ोजनको लालग लनर्ााण गररने बेसर्ेन्द्ट तथा सेर्ी बेसर्ेन्द्ट ।
ि) सबैभन्द्दा र्ालथल्लो तल्लार्ा रिेको भर्ााङ्ग छोप्ने भाग (कुनैपलन कोठा नभएको अवस्थार्ा), ललफ्टको
र्ेम्शन रुर् ।

ग) कम्पाउण्ड वाल, ढोका, तल्ला नउठाइएको पोचा, िुल्ला भर्ााङ्ग, र्ााम्प, जलर्न र्ुनीको पानी ट्ााँकी, पौलड
िेल्ने िुल्ला पोिरी ।


“सार्ुहिक आवास” (Group Housing) भन्नाले एकै सं स्था वा लनकार्ले सार्ूहिक स्वालर्त्व भएको जलर्नर्ा
लनलर्ात गरे को एक तले वा िेरै तलािरु भएको बसोबास गने घर वा स्थानिरुको सर्ूि सं झनु पछा ।
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“ललफ्ट”(Lift) भन्नाले र्ालनस वा वस्तुिरुलाई हवलभन्न तलािरुर्ा पुग्न वा पुर्ााउनको लनलर्त्त जडान
गररएको र्न्द्त्र सं झनु पछा ।



“िुला भाग” (Open Space) भन्नाले प्लटर्ा िुला छालडएको भाग सं झनु पछा ।
नोट : भवन वा लनर्ााणको कुनै साइड दे म्ि सम्बम्न्द्ित साइड तफाकै प्लटको सीर्ानासम्र्को न्द्र्ूनतर्
दू रीलाई िुला भाग र्ालननेछ । र्स्तो िुला भाग नाप्दा भवन वा लनर्ााणदे म्ि प्लटको सम्बम्न्द्ित
सीर्ानासम्र्को सबभन्द्दा नम्जक रिेको ठाउाँबाट नाप्नु पनेछ ।



“अगाडीको िुला भाग” भन्नाले कुनै पलन भवन वा लनर्ााणको अगाडी पट्टी रिेको प्लटको लनर्ााण रे िा

दे म्ि प्लटको अगाडी पट्टीको सीर्ानासम्र्को सबभन्द्दा नम्जक रिेको ठााँउबाट नाप्दा आएको भाग सं झनु
पछा ।

।



“सडक” भन्नाले गाडी सर्ेत गुड्न सक्ने सबै हकलसर्को बाटो सं झनु पछा



“सडक–रे िा” (Road Line) भन्नाले बाटोको कुनै साइडिरुको बाहिरी लसर्ा लनिाारण गने रे िा सं झनु पछा
।



“सडक अलिकार क्षेत्र” (Right of Way(ROW)) भन्नाले सम्बम्न्द्ित लनकार्ले सावाजलनक सडकको केन्द्र

रे िादे म्ि दुवैतफा बराबर िुने गरर तोकेको पुरा सडकको चौडाईलाई र्ालननेछ ।र्सर्ा सेटब्र्ाक गणना
िुदैन।

म्चत्र नं. ३ सडक अलिकार क्षेत्र र सेट ब्र्ाक



जग्गा उपर्ोग प्रलतशत (Ground Coverage %) भन्नाले भवनको भुइतलाको क्षेत्रफल र भवन बन्ने जग्गा
वा घडे रीको क्षेत्रफलको अनुपातलाइ १०० ले गुणा गदाा िुन आउने प्रलतशतलाइ बुझाउछ ।



ढाहकएको क्षेत्रफल (Covered Area)
म्प्लन्द्थ सति लगार्त र्स भन्द्दा र्ालथ भवनको छत सर्ेतको भागले जलर्नर्ा ओगट्ने भाग (म्चत्र नं. ४)
। भवनका लनम्न भागिरु भने र्सर्ा सर्ावेश भएको र्ालनने छै नन् ।

बगैंचा, इनार र र्स सम्वन्द्िी लनर्ााण, नसारी, पानी पोिरी र फोिोरा, पौडी िेल्ने िुल्ला पोिरी, चौतारो, पानी
ट्ांकी, बेन्द्च, म्चप्ले टी, झुला आदद जस्ता बाहिरी बस्तु, आदद ।

लनकासका लालग बनाईएका कल्भटा, पानी जानका लालग बनाईएका साना नालीिरु, क्र्ाचहपट, गल्लीहपट,

इन्द्सपेक्सन च्र्ाम्बर, डुाँड, लसर्ाना घेन ा लगाईएको पिााल, तला नउठाईएको डेउढी (पोचा) िुल्ला भ¥र्ाङ्ग
।
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पम्प िाउस, फोिर फाल्ने ठाउाँ, हवद्युत कक्ष, सव स्टे शन, आदद जस्ता सेवा पु¥र्ाउन आवश्र्क िुने लनर्ााण,
र्ुलढोका, िुल्ला पौडी पोिरी, जलर्न र्ुलनको पानी ट्ंर्ाङ्की ।

म्चत्र नं.४ ढाहकएको क्षेत्रफ़ल


भवनको उचाई{ H - Height of Building_
जलर्नको औसत सतिदे िी भवनको सबैभन्द्दा र्ालथल्लो भाग । लभरालो छाना भएको अवस्थार्ा जलर्नको
औसत सतिदे िी लभरालो छानाको औसत सतिलाई भवनको उचाई र्ालननेछ ।

म्चत्र नं.५ भवनको उचाई -H_


बेसर्ेन्द्ट : भन्नाले जलर्नको सतिवाट पुरै र्ुलन वा १.२ लर्टर र्ालथ सम्र् र्ात्र बनाईएको भवनको सबैभन्द्दा
तल्लो भागलाइ बुम्झन्द्छ ।



कल–डे–स्र्ाक : एकातफा बन्द्द भएको सडक ।



भूलर्गत तला लनर्ााण ( बेसर्ेन्द्ट) :

क) आवासीर् उपभोगका लालग बेसर्ेन्द्ट बनाउन पाईने छै न ।
ि) लनम्न वर्ोम्जर्को उपभोगको लालग र्ात्र बेसर्ेन्द्ट बनाउन पाईनेछ :
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सार्ान्द्र् प्रज्वलनशील िालका घरे ल ु वा अन्द्र् वस्तुिरु स्टोर गना
भवनको सेवा र सुहविाको लालग प्रर्ोग िुने एर्रकम्न्द्डशन, जेनेरेटर वा अन्द्र् र्ेलसन वा र्न्द्त्रिरुको लनलर्त्त
ग) बेसर्ेन्द्ट/सेलर्बेसर्ेन्द्ट लनर्ााणको लालग (Structural Drawing) को साथ साथै प्रकाश तथा भेम्न्द्टले शनको
व्र्वस्था सर्ेतको नक्सा स्वीकृतीका लालग नगरपाललकार्ा पेश गनुा पदाछ ।

घ) बेसर्ेन्द्ट/सेलर्बेसर्ेन्द्टका लालग पलन ग्राउण्ड कभरे ज, भवन लनर्ााण रे िा आदद जस्ता र्ापदण्डिरु लागु िुनेछ
।


भुईदे िी लसललङ्ग सम्र्को उचाई (h) :

कुनै पलन कोठाको तर्ारी भुईदे िी तर्ारी लसललङ्ग सम्र् नाहपएको उचाई । लभरालो लसललङ्ग भएको अवस्थार्ा
भुईको सतिदे िी लभरालो लसललङ्गको औसत उचाई ।

म्चत्र नं. ६ भुई दे िी लसललङ्ग सम्र्को उचाई (h)


“पंम्िबद्ध आवास” (ROW Housing) भन्नाले अगाडी र पछाडी पट्टी वा हवचर्ा िुला भाग राम्ि जोलडएर
बनेको भवनिरुको पंम्ि सं झनु पछा ।



“एक आपसर्ा सम्बद्ध भवन” भन्नाले तीन साइडिरु िुला भई एक साइडर्ा कुनै अको भवन वा
लनर्ााणसं ग जोलडएको भवन सं झनु पछा ।



“सेवा र्ागा” भन्नाले सुहविा वा सेवा पुर्ााउने उद्देश्र्ले भवन वा प्लटको पछाडी पट्टी रिेको बाटो सं झनु
पछा ।



सेटव्र्ाक ” (Set back) भन्नाल आफुले आफ्नो जग्गार्ा भवन बनाउदा सााँिलसर्ाना, सावाजलनक सम्पलत

र सडक अलिकार क्षेत्र बाट छाडनु पने न्द्र्ूनतर् दुरीलाइ जनाउछ । र्ो दुरी सडक क्षेत्रालिकार
लसर्ाबाट न्द्र्ूनतर् १.५ लर्टर िुनपु दाछ ।


“सेटव्र्ाक लाईन” (Set back Line) भन्नाले सम्बम्न्द्ित अलिकारीले कुनै पलन प्रकारको लनर्ााण गना
नपाउने गरी प्लट लभत्रै प्लटको सीर्ानाको सर्ानान्द्तर िुने गरी कोररददएको रे िा सं झनुपछा ।



“प्लट” भन्नाले बाहिरी लसर्ानािरु स्पष्ट िुने गरी िुलेको जलर्नको टु क्रा वा भाग सं झनु पछा ।
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“प्लटको गहिराई” (Depth) भन्नाले प्लटको अगाडी र पछाडीको सीर्ाना बीचको दू री (Horizontal
Distance) सं झनु पछा ।



“तला “ (Storey) भन्नाले भवन वा लनर्ााणको दुई भुइाँिरु (Floor) वा छाना हवचको भाग सम्झनु पछा |



“बाटो” (Street) भन्नाले कुनै पलन प्रकारले सवासािारण जनताले हिं ड्ने गरे को वा कुनै लनम्ित सर्र्

सम्र्को लालग लनवााि रुपर्ा हिं डेको साहवकको वा कुनै र्ोजना अन्द्तगात प्रस्ताहवत भएको आवत जावतको
लनलर्त्त प्रर्ोग भएको भाग (Means of Access) सं झनु पछा । सो शब्दले सडकको पेटी, राहफक आइल्र्ाण्ड,
सडकका रुििरु, रे ललङ्ग जस्ता बाटोको रे िालभत्र पने सम्पूणा भाग सर्ेतलाई जनाउाँदछ ।


“बाटोको उचाई वा ग्रेड (Street level or grade)

भन्नाले प्लटको अगाडी पहट्टको औपचाररक रुपर्ा

लनिाारण गररएको बाटोको केम्न्द्रर् रे िाको] उचाई (Elevation) सम्झनु पछा |


“बाटोको रे िा” (Street Line) भन्नाले] बाटोको दुवै साइडिरुको बाहिरर लसर्ा लनिाारण
पछा |



गने{ रे िा सम्झनु

“संस्थागत भवन “ भन्नाले हवद्यालर् ,उच्च ् हवद्यालर् ,अस्पताल,सरकारी,लनम्ज तथा पम्ब्लक
लललर्टे ड कार्ाालर् भवन आददलाई जनाउदछ |



“सावाजलनक भवन “ भन्नाले सस्थार्गत भवन ,सभा-सम्िेलन भवन लर्गायत सभा हल ,सांस्कृ मतक
सिािोह तथा भोजभतेि स्थल आकदलाई जनाउदछ |



“मिमित आवासीय भवन “ भन्नाले तल्लो तला व्यापारिक प्रयोजनिा िहेको ि िामथल्लो ताला आवासीय
प्रयोजनिा भएको भवनलाई सम्जनु पदयछ |

१.६ भवनको वगीकरण
भवन सं िीताको तजुर्
ा ा तथा कार्ाान्द्वर्न गने प्रार्ोजनकोलागी भवनलाइ दे िार् बर्ोम्जर् चार बगार्ा बगीकरण
गररएको छ ।

 “क

”बगाका भवन : भन्नाले भवन ऐन २०५५ को दफा ८)क (अनुसारको अत्र्ािुलनक प्रहविी

अपनाइ लनर्ााण िुने वा भएका भवनिरुलाइ जनाउछ ।

 “ि

”बगाका भवन : भन्नाले भवन ऐन २०५५ को दफा ८)क (अनुसारको भुईतलाको क्षेत्रफल १०००

बगा हफट भन्द्दा बढी, उचाइ ३ तला भन्द्दा अग्ला वा)

Structural Plan ) ४.५

लर्टर भन्द्दा

बढी भएका भवनिरुदाइ जनाउछ ।

 “ग

”बगाका भवन : भन्नाले भवन ऐन २०५५ को दफा ८)क (अनुसारको भुईतलाको क्षेत्रफल

१००० बगा हफट सम्र्, उचाइ ३ तला भन्द्दा सम्र् वा

(Structural Plan)

४.५ लर्टर भन्द्दा

कर् भएका भवनिरुदाइ जनाउछ ।

 “घ

”बगाका भवन : भन्नाले भवन ऐन २०५५ को दफा ८)क (अनुसारका क, ि र ग बगार्ा

नपरे का ईटा, डुङ्गा, र्ाटो, बााँस, िर आदी स्थानीर् सार्ाग्री प्रर्ोग गरी लनर्ााण भएको अलिकतर् दुईतले
भवनलाइ जनाउछ ।
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२. भूउपर्ोग- क्षेत्र

शुक्लाफााँटा नगरपाललकालाई हवलभन्न हकलसर्का भूउपर्ोग क्षेत्रिरुर्ा हवभाजन गररएको छ । सम्वम्न्द्ित भूउपर्ोग

क्षेत्रर्ा पने स्थानिरुको नार् तल उल्लेि गररएको छ ।
क्षेत्रिरु तल दे िाइएको छ ।

शुक्लाफााँटा

नगरपाललका लभत्रका र्ुख्र् भूउपर्ोग

२.१ व्र्ापाररक क्षेत्र

र्ुख्र् रुपर्ा व्र्ापाररक कृर्ाकलापिरुको प्रभुत्व रिने र्स क्षेत्रर्ा आवासीर् कृर्ाकलापको लर्श्रण पलन रिने छ ।

अन्द्र् उपभोगको िकर्ा र्ोजना र्ापदण्डर्ा तोहकए बर्ोम्जर् िुनेछ । र्स क्षेत्र अन्द्तरगत लनम्नललम्ित स्थानिरु
पदाछन् ।

र्स क्षेत्रर्ा लनम्न उद्योगिरु लनषेि गररएको छ :
 कुिुरा तथा वं गरु र चौपार्ा पालन गना,

 सडक छे उर्ा लग्रल तथा र्ोटरसाइकल र्र्ात वकाशप सञ्चालन गना,

 ठू ला तथा र्झौला उद्योग वातावरण (पानी, िावा र सति) लाई प्रलतकूल असर पाने िालको
उद्योगिरु सञ्चालन गना ।

२.२ आवासीर् क्षेत्र

आवासीर् तथा व्र्ापाररक क्षेत्र र सं स्थागत क्षेत्रर्ा नपने क्षेत्रिरु आवासीर् क्षेत्र र्ालननेछ । प्रत्र्ेक प्लटर्ा

लनर्ााण गना अनुर्लत पाएको आवासीर् इकाईिरुको सं ख्र्ा घडे रीको साइजर्ा लनभार िुनेछ । व्र्ापाररक क्षेत्र भन्द्दा
पछाडी दुवै तफा १०० लर्टरको क्षेत्रलाइा आवासीर् क्षेत्रको रुपर्ा लनिाारण गररएको छ ।

आवासीर् क्षेत्रको लालग लागु िुने अलिकतर् FAR ि GROUND COVERAGE (जग्र्गा उपयोर्ग ) तल तामलकािा कदए
अनुशाि हुनेछ :
क्र.स

उपर्ोग

FAR

जग्गा उपर्ोग (%)

१

आवास

१.१

२५० वगा लर्.सम्र्

२.५

७०

१.२

२५० वगा लर् भन्द्दा बढी

२.५

६०

२

ु आवास
सं र्ि

३

५०

३

उद्योग

३.१

साना उद्योग

१.५

५०

४

स्थानीर् पसलिरु

१.५

५०

५

सार्ुदाहर्क केन्द्र

१.५

४०

६

थोक व्र्ापार /गोदार् घर

१.६

४०

७

बस टलर्ानल

८

सेवा केन्द्र

१.५

५०

९

स्वास्थ सं स्थािरु

९.१

स्वस्थाकेन्द्र /नसीङ िोर्

२

३५
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कैहफर्त

१०

शैम्क्षक सं स्थािरु

१०.१

नसारी हवद्धर्ालर् ,प्राथलर्क

१.२५

४०

११

सार्ुदाहर्क भवन

१

३५

१२

िालर्ाक स्थल

१

४०

१३

सुरक्षा सम्बम्न्द्ि सेवािरु

१३.१

प्रिरी चौकी

१.२५

५०

१४

लर्म्श्रत

१४.१

व्र्ापाररक/आवास

२.५

५०

१४.२

साना उद्योग/आवास

२.५

५०

१४.३

सेवा/आवास

२.५

५०

२.३ औद्योलगक क्षेत्र
औद्योलगक क्षेत्रको लालग लागु

िुने अलिकतर् Ground Coverage र FAR ताललकार्ा ददए अनुसार िुनेछ :

क्र.सं .

उपर्ोग

FAR

जग्गा उपर्ोग(%)

१

उद्योग

१.५

१.१

साना उद्योग

२

६०

१.२

ठु ला उद्योग

३ तला

५०

२

बस टलर्ानल

३

िालर्ाक स्थलिरु

४

सुरक्षा सम्बम्न्द्ि सेवािरु

४.१

प्रिरी चौकी

कैहफर्त

५

१.५

५०

२.४ सं स्थागत क्षेत्र
सं स्थागत क्षेत्रको लालग लागु

िुने अलिकतर् Ground Coverage र FAR ताललकार्ा ददए अनुसार िुनछ
े :

क्र.स.

उपर्ोग

FAR

जग्गा उपर्ोग(%)

१

बस टलर्ानल

२ तला

५

२

सेवा केन्द्र

२.५

५०

३

सरकारी कार्ाालर्िरु

२

५०

४

स्वास््र् सं थािरु

४.१

अस्पताल

१.२५

३५

४.२

स्वास््र् केन्द्र/नरलसं िोर्

२

३५

५

शैम्क्षक सं थािरु

५.१

नसारी लबद्यालर्, प्राथलर्क लबद्यालर्,र्ाध्र्लर्क २.५
लबद्यालर्
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४०

कैहफर्त

५.२

र्िालबद्यालर्

१.२५

३०

५.३

शैम्क्षक तथा अनुशन्द्िान केन्द्र

५.३.१

प्रशासन सहित शैम्क्षक

१.२५

३०

५.३.२

आवासीर् क्षेत्र

५.३.३

िेलकुद तथा सांस्कृलतक

०.५

२०

५.३.४

पाकािरु तथा ल्र्ाण्डइस्केप

६

सार्ुदाहर्क िल

१

३५

७

सुरक्षा सम्बम्न्द्ि सेवािरु

७.१

प्रिरी चौकी

१.२५

५०

८

लर्म्श्रत

८.१

ब्र्ापाररक/ आवास

२.५

५०

८.२

साना उद्योग / आवास

२.५

५०

८.३

सेवा/ आवास

२.५

५०

२.५ पर्ाटहकर् क्षेत्र
पर्ाटहकर् क्षेत्रको लालग लागु

क्र.स.

उपर्ोग

१

उद्योग

१.१

िुने अलिकतर् Ground Coverage र FAR ताललकार्ा ददए अनुसार िुनछ
े :

RAF

जग्गा उपर्ोग(%)

साना उद्योग

१.५

५०

२

छात्रबास

१.५

४०

३

गेष्टिाउस ,लज

१.५

४०

४

िोटे ल

१.५

६०

५

िर्ाशाला

१.५

४०

६

स्थार्ी पसलिरु

१.५

६०

७

सार्ुदाहर्क केन्द्र

२

३५

८

बस टलर्ानल

३ तला

५

९

सेवा केन्द्र

१.५

५०

१०

स्वास््र् सं स्थािरु

१०.१

स्वास््र् केन्द्र/नरलसं गिोर्

२

३५

११

िालर्ाक स्थलिरु

१२

सुरक्षा सम्बम्न्द्ि सेवािरु

१२.१

प्रिरीचौकी

१३

लर्म्श्रत

१३.१
१३.२

४०
१.२५

५०

ब्र्ापाररक/ आवास

२.५

५०

सानाउद्योग /आवास

२.५

५०
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कैहफर्त

१३.३

सेवा /आवास

२.५

५०

३ .जग्गा प्लहटङ्ग:
 जग्गा प्लहटङ्गका लागी सम्बम्न्द्ित स्थालनर् लनकार्बाट प्लालनङ्ग परलर्ट ललनु पनेछ ।
 प्लहटङ्गर्ा जाने र्ूल सडकको चौडाई कम्तीर्ा १० लर्टर र ३ लर्टर सेटब्र्ाक िुन ु पनेछ ।
 प्लहटङ्ग लभत्र कम्तीर्ा ८ लर्टर सडक चौडाई र सडक लसर्ाबाट ३ लर्टर सेटव्र्ाक िुन ु पनेछ ।
 प्लहटङ्गका लालग स्थालनर् लनकार्ले तोके बर्ोम्जर्को न्द्र्ूनतर् क्षेत्रफलको जग्गा िुनपु नेछ ।
 स्वीकृत र्ाप दण्ड बर्ोम्जर्को जग्गा प्लहटङ्ग नगरे र्ा सो क्षेत्रर्ा िानेपानीको िारा जडान, लबजुली र अन्द्र्
पूवाािार लनर्ााण नगररने र जग्गा रोक्का राख्न सहकनेछ ।
 प्लहटङ्गका लालग उपर्ुि स्थानर्ा िुला क्षेत्र िुन ु पनेछ ।
 स्थालनर् लनकार्ले हवलनर्र्ावली बनाई प्लहटङ्गलाई व्र्वम्स्थत बनाउन सक्ने छ ।

४. भवन तथा अन्द्र् सं रचना सम्बम्न्द्ि र्ापदण्ड:

शुक्लाफााँटा

नगरपाललका क्षेत्रलभत्र भवन लनर्ााण गना चािने कुनैपलन व्र्म्ि, सरकारी वा अिा सरकारी लनकार्

तथा लनजी सं घ सं स्थाले भवन लनर्ााण गना अनुर्लतको लालग भवनको नक्सा सहित तोहकएको ढााँचार्ा नगरपाललका
सर्क्ष दरिास्त ददनुपनेछ । र्सरी पेश िुनआएको नक्सा दरिास्त उपर नगरपाललकाले वा अलिकार प्राप्त व्र्म्िले
हवद्यर्ान र्ापदण्ड अनुसारको भवन लनर्ााणको लालग स्वीकृलत प्रदान गनेछ ।
 र्स

शुक्लाफााँटा

नगरपाललका लभत्रका अलिकतर् उचाइ १७

लर् र्ा ५ तल्लासम्र्को घर लनर्ााणको

अनुर्ती ददइने छ । ५ तला भन्द्दा र्ाथीको वा दश िजार वगा हफटभन्द्दा ठु ला सवै भवनको िकर्ा र्ाटो
पररक्षण गराइ स्टक्चरल नक्सा पेश गरी म्स्वकृती प्रदान गना सहकने छ ।

 घर अगालडको लसढी सडकको क्षेत्रालिकार तथा सेट ब्र्ाकर्ा पने गरर लनर्ााण गना पाइने छै न |

 अब उप्रान्द्त आवासीर् प्रर्ोजनको लालग लनर्ााण िुने भवनिरुर्ा सटर तथा पसल राख्न पाइने छै न |र्दद
कसै ले सटर पसल रािी भवन लनर्ााणको स्वीकृलत ललएर्ा सो भवनलाई लर्लस्रत आवासीर्
| साथै सटर रािेर्ा कम्म्तर्ा

२ लर्टरको सेटब्र्ाक छोड्नु पने छ |

भवन र्ालननेछ

 भवनको छाना र्ाथी दुर सं चारको टावर एन्द्टे ना राख्नु पदाा दुर सं चार प्रालिकरण र नागररक उड्डर्ण
पा्रलिकरणको स्वीकृलत ललनु पदाछ । भवनको सुरक्षा सम्बन्द्िर्ा घरिनीले नेपाल ईम्न्द्जलनर्ररङ्ग पररषदर्ा

12

दताा भएका ईम्न्द्जलनर्रबाट भवनको प्राहवलिक प्रलतवेदन तर्ार गराइ नगरपाललकाको स्वीकृलतर्ा गनुा पदाछ
। र्स्तो टावर एन्द्टे नाको उचाई १० लर् भन्द्दा अल्गो िुन ु िुदैन ।

 भवन लनर्ााणको अनुर्लत ददाँदा सम्पूणा लनर्ााणको अनुर्लत नददई पहिलो पटक लडहपलस सम्र्को र्ात्र लनर्ााण
अनुर्लत ददइनेछ । भवन लनर्ााण र्ापदण्ड अनुसार सो लडहपसी बनाइएको भए र्ात्र र्ालथल्लो तल्लाको
लनर्ााण अनुर्लत ददइनेछ । प्रहक्रर्ा पूरा गरी लनवेदन प्राप्त भएको लर्लतले १५ ददन लभत्र स्थानीर् लनकार्ले
लनवेदन र्ाथी लनणार् ददनेछ ।

 भवन सं हिता र र्ापदण्ड पालना नगरी तथा नक्शा पाश नगरी सावाजलनक भवन लनर्ााण भएर्ा उि व्र्म्ि,

सरकारी वा अिा सरकारी लनकार् तथा लनजी सं घ सं स्था व्र्म्िगतरुपर्ा म्जम्र्ेवार िुने छ । नक्शा पास

नगर्र्ने र र्ाप दण्ड पालना नगने त्र्स्ता व्र्म्ि, सरकारी वा अिा सरकारी लनकार् तथा लनजी सं घ सं स्थालाई
कानून बर्ोम्जर् कावाािी िुने छ ।

 अनुर्लत प्राप्त पास नक्शा र्ा उल्ले म्ित

क्षेत्रफ़ल भन्द्दा

हफल्ड र्ा फरक पना दे म्िएर्ा , र्ापदण्ड लभत्र

रिेर क्षेत्रफ़ल फरक परे को अवस्थार्ा हफल्ड अनुशार को नक्सा सच्र्ाई फरक परे को क्षेत्रफ़ल र्ा दोब्बर
दस्तुर लतरी पुनस् नक्सा स्वीकृत गराउनु पने छ ््र क्षेत्रफ़ल फरक पदाा र्ापदण्ड फरक पने अवस्थार्ा
नक्सा पास प्रहक्रर्ा अगाडी बढ्न नददन कुनै रोक लगाइने छै न ््र

 नगरपाललकाले सं घीर् र्ार्ीला तथा स्थनीर् हवकास र्न्द्त्रालर्द्घारा तर्ार पाररएको “बस्ती लबकास, सिरी

र्ोजना तथा भवन लनर्ााण सम्बम्न्द्ि आिारभुत लनर्ााण र्ापदण्ड” २०७२ (र्म्न्द्त्रपररषद्, आलथाक तथा पूवाािार
सलर्लतको लर्लत २०७२।६।१३ को लनणार्ानुसार स्वीकृत) लाई पालना गरी सोिी अनुसार आफ्नो र्ापदण्ड
तर्ार गरी लागु गरे को छ ।

 आ.व. ०७३/०७४ दे म्ि ताललर् प्राप्त कालीगढ, लर्स्त्री, ठे केदार जस्ता दक्ष जनशम्िले र्ात्र भवन लनर्ााण
गना पाउने छन । त्र्स्ता ताललर् प्राप्त कालीगढ, लर्स्त्री, ठे केदार जस्ता दक्ष जनशम्िले आफ्नो नेपाली
नागररकता र तालीर् प्राप्त प्रर्ाणपत्रको फोटोकपी सिीत नगरपाललकार्ा दताा िुन ु पनेछ ।

 आवालसर् प्रर्ोजनका लनलर्त्त लनर्ााण िुने भवनको प्लीन्द्थ ले भल दे िी लसललङ्ग सर्र्को उचाइ न्द्र्ूनतर् ३
लर्टर िुन ु पनेछ ।

 आवालसर् भवनलाई व्र्वसाहर्क लगार्त अन्द्र् प्रर्ोजनका लागी प्रर्ोग गना पाईने छै न र्दी प्रर्ोजनर्ा फरक
पाइएर्ा त्र्स्ता भवनिरुको हवद्युत, टे लीफोन काट्न सम्बम्न्द्ित लनकार्लाइ ले म्ि पठाइने छ ।

 आवालसर् घर आंम्शकरुपर्ा सर्ेत व्र्वसाहर्क प्रर्ोजनर्ा लगाईएर्ा उि भवनलाई व्र्वसाहर्क भवन
र्ालनने छ ।

 छज्जा सेटब्र्ाक लभत्र पने गरी बढीर्ा ०.९ लर्टर अथवा ३ हफट सम्र् राख्न पाइनेछ तर उि छज्जालाइ
अन्द्र् कुनै पलन प्रर्ोजनर्ा ल्र्ाउन पाइने छै न ।

 ३ हफट भन्द्दा लार्ो टप, बादाली, छज्जा लनकाल्न पाइने छै न र्दी लनर्ााण गनुा परे र्ा नक्सा पास लनवेदन
साथ सो को सर्ेत स्टक्चरल लडजाइन पेश गनुा पनेछ ।

 चपी नभएको भवन लनर्ााणकोलागी म्स्वकृती ददइनेछैन । सतिको ढलर्ा कुनैपनी हकसीर्को ठोस फोिरर्ैला
एवं लबसालु पदाथा पठाउन पाइने छै न ।

नोट : लनर्ााण सम्पन्न वा आंम्शक सम्पन्न प्रर्ाणपत्र नललइकन कुनै पलन भवन उपर्ोग गना पाइने छै न ।

)लनर्ााण सम्पन्न भैसकेपलछ नक्सार्ा कुनै पररवतान गना पाइने छै न । पररवतान गनुा परे स्वीकृलत ललएर गना
सहकनेछ ।

४.१ आवत जावतको लनलर्त्त प्रवेशको र्ाध्र्र्
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क) कुनैपलन भवन वा प्लटर्ा आवत जावतको लालग आवश्र्क पने (लनम्ज वा सावाजलनक) बाटोसाँग जोलडएको िुन ु
पनेछ ।
ि) कुनैपलन भवन बनाउाँदा वा लनर्ााण गदाा आवतजावतको लनलर्त्त आवश्र्क पने बाटो वा प्रवेशको र्ाध्र्र्को

लनलर्त्त छु ट्ट्ाइएको क्षेत्रर्ालथ अलतक्रर्ण िुनेगरर वा सो को क्षेत्रफल घट्नेगरी बनाउन पाइने छै न । कुनैपलन
प्रकारको लनर्ााण गदाा अको भवन वा लनर्ााणलाई र्स्तो प्रवेशको र्ाध्र्र्बाट वम्न्द्चत िुनेगरी गना पाइने छै न ।

ग) शुक्लाफााँटा नगरपाललका लभत्र जुनसुकै प्रस्ताहवत प्लटसम्र् पुग्ने लभलत्र सडक तथा प्रवेशको र्ाध्र्र्को चौडाइ
न्द्र्ूनतर् ६ र्ीटर भन्द्दा कर् िुन ु िुाँदैन र प्रस्ताहवत प्लटसम्र् पुग्ने र्ुल सडक तथा प्रवेशको र्ाध्र्र्को चौडाइ

न्द्र्ूनतर् ८ र्ीटर भन्द्दा कर् िुन ु िुाँदैन । तोहकएको न्द्र्ूनतर् सडक चौडाइ भन्द्दा कर् भएको अवस्थार्ा नक्सा
दरिास्त दताा गररने छै न ।

घ) अको बाटोसाँग ललं क नभइ dead end िुने बाटोको लम्बाइ अलिकतर् २०० र्ीटरसम्र्र्ात्र राख्न सहकनेछ,
त्र्स्तो बाटोको न्द्र्ूनतर् चौडाइ ६ र्ीटरभन्द्दा कर् राख्न पाइनेछैन ।

ङ) घुम्ती वा र्ोडको न्द्र्ूनतर् अिाव्र्ास बाटोको चौडाइ भन्द्दा कम्तीर्ा २०% ले बढी िुन ु पनेछ ।
च) सावाजलनक जग्गालाई बाटो दे िाई नक्सापास गना पाईने छै न ।

४.२ घडेरीको न्द्र्ूनतर् क्षेत्रफल


ु तर् साइज र्ो र्ापदण्ड लागु िुन
आवासीर् एबर् आवासीर् व्र्ापाररक भवन लनर्ााणको लालग घडे रीको न्द्र्न

पुब ा कार्र् भइ सकेको हकत्ताको िकर्ा ४ िुर कम्म्तर्ा र र्ो र्ापदण्ड लागु भइ सकेपछी कार्र् िुने
हकत्ताको िकर्ा ७ िुर भन्द्दा कर् िुन ु िुदैन |

४.३ सडक अलिकार क्षेत्र


शुक्लाफााँटा
६



नगरपाललका क्षेत्रलभत्र नर्ााँ िुल्ने सडकिरुका िकर्ा तोहकएको बािेक सडक अलिकार क्षेत्र

दे िी १६ र्ीटर िुनेछ ।

तोहकएको सडक अलिकार क्षेत्र भन्द्दा सडकको चौडाइ बहढ भएको अवस्थार्ा त्र्स्ता सडक हकनाराबाट

तोहकएको सेटब्र्ाक छोडे र र्ात्र भवन लनर्ााणको लालग स्वीकृलत ददइनेछ ।

नोट : सडकको क्षेत्रालिकार लभत्र परे का गैर कानुनी सं रचनािरुलाई भत्काउनु पने छ । सडकको क्षेत्रलिकार
र सेटब्र्ाक लभत्र टप, बादाली, छज्जा आदद कुनै पलन सं रचनािरु बनाउन नपाउने र त्र्सता सं रचनािरुलाई

भत्काउनु पने छ । घुम्ती वा र्ोडको न्द्र्ूनतर् अिाव्र्ास बाटोको चौडाइ भन्द्दा कम्तीर्ा २०% ले बढी

िुन ु पने छ । गल्ली लभत्र सर्ेत एम्बुलेन्द्स, दर्कल पुग्न सक्ने व्र्वस्था गनुा पने छ ।सडकको वगीकरण
अनुसार तथा चौडाइका आिारर्ा सडक अलिकार क्षेत्र (ROW) लनिाारण िुनछ
े । सिजताका लालग सडक

हकनारर्ा लनर्ााणका लालग छोड्नुपने सेटब्र्ाक सर्ेत जोलड सडक अलिकार क्षेत्र (ROW) लनिाारण गररने छ
।
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सडकको वगीकरण अनुसार

lrq

७

सडक अलिकार क्षेत्र (ROW) लनिाारण लनम्नअनुसार गररने छ

:

M ;8ssf] l6lksn qm; ;]S;g

४.४ सेटब्र्ाक

सडक हकनारर्ा भवन लनर्ााण गदाा सडकसाँग जोलडएको घडे रीको सााँिदे म्ि अफसेट दू री छोडे र र्ात्र भवन लनर्ााण
गना पाइन्द्छ । भवन लनर्ााण गदाा छोड्नुपने सो अफसेट दू रीलाई सेटब्र्ाक भलनन्द्छ । र्सरी न्द्र्ूनतर् सेटव्र्ाक

छाडी घर बनाउनेले (Light Plane) लाई नछे क्ने गररकन बनाउन पाउनेछ । (Light Plane) लाई नछे क्ने गरर
बनाउनलाई न्द्र्ूनतर् सेटव्र्ाक छाडी बनाइने घरको उचाई दुई गुणा (सडकको चौडाई

२ लर्.) बराबर िुनेछ ।

Height of the
Building(H)

Light Plane

63.5°
Road Width (a)

Setback (b)

H=2(a+2b)
म्चत्र नं.८ :लाइट प्ले न
सेटब्र्ाक सम्बम्न्द्ि व्र्वस्था तल दे िाएको ताललका अनुसार रिनेछ :
क्र.स.

हववरण

सेटब्र्ाक (लर्.)
आवासीर् भवन

गैर आवासीर् भवन

१

Row बाट

१.५

२

२

पती जग्गाबाट

१.५

३

३

साबाजलनक इनारबाट

३

३
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४

पोिरीको लडलबाट

५

५

५

कुलो र पैनी केन्द्रबाट

५

५

६

निर लडलबाट

१०

१०

७

िालर्ाकस्थल

३

५

क्र.स.

भवनको उचाई

सं लिर्ार सेटब्र्ाक (लर्.)

कैहफर्त

झ्र्ाल, ढोका तथा भेम्न्द्टले टरको र्ापदण्ड
१

१० लर्. सम्र्

२

१०

लर्.

राख्ने

नराख्ने

१.५

०

दे म्ि ३

३

साबाजलनक

२

२

अन्द्र् सं लिर्ार तफा

०

स्वीकृत गरे को र्ु

५ लर्.

ब्र्ापाररक

१७ लर्. सम्र्

३

१७ लर्. भन्द्दा ५ लर्.
बढी

भवनिरुको
सं लिर्ारको

सेटब्र्ाकको
४:१

उचाई

र भवनिरुको

सं लिर्ार तफा

बजार
उचाई

र भवनको

िकर्ा

भएर

रिेको

तफा सं लिर्ारको तफा सेटब्र्ाकको सडकसं ग लम्बाई

अनुपात अनुपात ४:१

सााँितफा

नोट:
१.सडक अलिकार क्षेत्र बािेक सेटब्र्ाकको लालग छालडएको क्षेत्रलाइ अलिकतर् ग्राउण्ड कभरे ज सम्बम्न्द्ि प्राविान
अन्द्तगात िुला क्षेत्रको रुपर्ा गना सहकनेछ |
२.cfjf;Lo

If]qdf, laif]zul/ ;8s;Fu hf]l8Psf lsQfx?df ejg lgdf{0f ubf{ cfjZos ;]6Aofs 5fl8
tyf nfO6 Kn]g cg'?k dfq ejgsf] clwstd prfO÷tNnf lgwf{/0f ul/ lgdf{0f sfo{sf nflu :jLs[lt
lbOg]5 .

४.४.१ नदद हकनारर्ा लनर्ााणका लालग सेटब्र्ाक



र्ुख्र् नददको हकनारर्ा भवन तथा अन्द्र् सं रचना लनर्ााण गनाका लालग नददको र्ध्र्बाट दुवैतफा ५०

÷५०

र्ीटरको सेटब्र्ाक वा नददको हकनारबाट ३०/३० र्ीटरको सेटब्र्ाक छोड्नु पनेछ वा हकत्ता नापी नक्सार्ा
दे म्िएको नदद/बगर हकत्ता हकनारबाट ३०/३० र्ीटरको सेटब्र्ाक छोड्नु पनेछ । उल्ले म्ित अवस्था
र्ध्र्े जुन अवस्थार्ा सेटब्र्ाक अलिकतर् िुन आउाँछ, सो अवस्था लागू िुनछ
े ।



र्ुख्र् नददको शािा हकनार क्षेत्रर्ा भवन तथा अन्द्र् सं रचना लनर्ााण गनाका लालग शािा नददको
हकनारबाट दुवैतफा ३०/३० र्ीटरको सेटब्र्ाक छोड्नु पनेछ ।
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४.४.२ नाला हकनारर्ा लनर्ााणका लालग
र्ुख्र् नाला हकनारर्ा भवन तथा अन्द्र् सं रचना लनर्ााण गनाका लालग नाला को र्ध्र्बाट दुवैतफा १०/१० र्ीटर
तथा सो पलछ दुवै हकनारा तफा १०/१० र्ी िररत क्षेत्रका लालग तथा ८/८ र्ी सलभास रोडका लालग सेटब्र्ाक
छोड्नु पनेछ । अतः नालाको केन्द्रबाट कूल २८/२८ र्ी न्द्र्ूनतर् सेटब्र्ाक छोडी र्ात्र लनर्ााण कार्ा गना
पाइनेछ ।

म्चत्र नं. ९ : नालाको हटहपकल क्रस सेक्सन

४.४.३ वन जंगल हकनारर्ा लनर्ााणका लालग
 वन क्षेत्रको लसर्ाबाट १०० र्ी को दू री पलछर्ात्र आवासीर् भवन तथा अन्द्र् सं रचना लनर्ााण गना
पाइने छ ।

 वन क्षेत्रको लसर्ाबाट २०० र्ी को दू री पलछर्ात्र उद्योग क्षेत्र÷औद्योलगक उपर्ोगका भवन तथा
अन्द्र् सं रचना लनर्ााण गना पाइने छ ।

 र्ाथीको िकर्ा कुनै कुरा बन तथा अन्द्र् लनर्र्ावली सं ग बाझीएर्ा बन तथा अन्द्र् लनर्र्ावली
अनुसार नै िुनछ
े ।

ु आवास (Apartment) भवन सम्बन्द्िर्ा
४.५ सं र्ि
ु आवास भवन लनर्ााण गदाा लनम्नानुसार िुनछ
िाल सं र्ि
े :
 FAR– ३.५

 अगालड पट्टी सेटव्र्ाक – न्द्र्ूनतर् ८ र्ीटर

 दााँर्ा बााँर्ा र पछालड पट्टी सेटव्र्ाक – न्द्र्ूनतर् ६ र्ीटर

ु आवास स्थलसं ग जोलडने प्रवेशर्ागा तथा सो प्रवेशर्ागासंग जोलडने सडकको न्द्र्ूनतर् चौडाई ८
 सं र्ि
र्ीटर हफल्डर्ा नै िुन ु पनेछ ।

ु
 अन्द्र् प्राविानको िकर्ा सं र्ि
आवास भवन (Apartment Housing) लनर्ााण सम्बन्द्िी र्ापदण्ड,
२०६२ अनुसार नै िुनछ
े ।

४.६ पिााल :

 सेट ब्र्ाक छोडे र र्ात्र पिााल लगाउन पाइनेछ ।

 पिाालको अलिकतर् उचाई ४ फीट िुने र सो भन्द्दा र्ालथ बढीर्ा ३ फीट सम्र् जाली वा पारदशी
िलुका तौलको लनर्ााण सार्ाग्री राख्न सहकनेछ र सरकारी लनकार्, तथा सुरक्षाका दृष्टीकोणले सं वेदन
सील क्षेत्रर्ा आवस्र्कता अनुसार पिााल लनर्ााण गररने र सो को सर्ेत
गनुप
ा नेछ।

 पिााल सम्र्को अलनवार्ा रुपर्ा नक्सा पास गनुप
ा नेछ ।

17

(Structural Design)

 आफ्नो जग्गा जलर्को सं रक्षणको लालग प्रत्र्क घरर्ा कम्म्तर्ा ३ ओटा रुि हवरुवा लगाउनु पनेछ र
र्दद रुि, लबरुवा रोप्ने जग्गा नभएको सन्द्दभार्ा गर्लार्ा फुलिरु भए पलन रोहपएको िुनपु नेछ ।

 जोम्िर्र्ुि पिाालिरु तत्काल भत्काउनु पनेछ ।

४.७ सुपरभाईजर लनर्ुम्ि गनुप
ा ने :

 नक्शा लडजाइन, लनर्ााण र भवन लनर्ााण सुपररवेक्षणको लनलर्त्त भवन ऐन २०५५ ले तोके बर्ोम्जर्को
र्ोग्र्ता पुगक
े ो लसलभल ईम्न्द्जलनर्र वा आहकाटे क्ट भवन लनर्ााणकतााले लनर्ूि गनुा पनेछ ।

 नक्शा तथा लडजाइनर्ा तोहकएको इम्न्द्जलनर्रको नार् र दताा नम्बर सहित प्रर्ाम्णत गनुप
ा नेछ ।

 भवन लनर्ााणको सं हिता तथा र्ापदण्ड हवपररत नक्सा लनर्ााण वा प्रर्ाम्णत गरे र्ा सम्बम्न्द्ित प्राहवलिक
सर्ेत म्जम्र्ेवार िुनेछ ।

५. भवन लनर्ााण सम्बम्न्द्ि अन्द्र् व्र्वस्था:

 र्ापदण्डिरु पु¥र्ाउने प्रर्ोजनको लालग कसै को सलिर्ारको र्न्द्जूरीनार्ाको आिारर्ा भवन लनर्ााण
अनुर्लत ददइने छै न।र्ापदण्ड पु¥र्ाएर भवन लनर्ााण अनुर्लत वा लनर्ााण सम्पन्न प्रर्ाणपत्र

ललइसकेकोनलेभव पलछ हकत्ताकाट गरी वा कुनै िाली हकत्ता बेचलबिन गदाा स्वीकृत र्ापदण्ड

कार्र् निुने गरी हकत्ताकाट वा बेचहविन गरे र्ा सो भवनको लनर्ााण सम्पन्न प्रर्ाणपत्र स्वतः िारे ज
नगरपाललकाले िुनेछ र त्र्स्तो भवन आफैले

भत्काउनेछ वा भत्काउन लगाई सो वापत लाग्ने

िचा स्वर्ं सम्वम्न्द्ित पक्षबाट असुल उपर गनेछ।

 भवन लनर्ााण र्ापदण्ड प्रलतकूल िुने गरी कुनै पलन कवुललर्त गराई वा शता तोक भवन लनर्ााण
अनुर्लत ददइने छै न |

 लनर्ााण सम्पन्न प्रर्ाणपत्र नललई सावाजलनक भवनलाई उपर्ोगर्ा ल्र्ाउन ददइनेछैन।तर, व्र्ापाररक
र आवासीर् भवनिरु आंम्शक लनर्ााण सम्पन्न प्रर्ाणपत्र प्राप्त गरी उपर्ोगर्ा ल्र्ाउन ददइनेछ।

 भवनको प्रर्ोजन पररवतान गनुा परे र्ा भवन लनर्ााण र्ापदण्ड र भवन सं हिता हवपररत निुने गरी

नगरपाललकाबाट स्वीकृलत ललएर र्ात्र गना ददइनेछ।स्वीकृलत हवना उपर्ोग पररवतान गरे र्ा

नगरपाललकाले उि भवनलाई आफ्नो सेवाबाट बम्न्द्चत गनुक
ा ो साथै आिारभूत सावाजलनक
सेवािरुबाट बम्ञ्चत गना सम्बम्न्द्ित लनकार्लाई ले म्ि पठाउनेछ।

 जलतसुकै तलाका सावाजलनक र वगाका“क” भवन तथा“ि” वगाका ३ तला भन्द्दा अग्ला सबै भवन

लनर्ााण गना अलनवार्ारुपर्ा सिरी हवकास र्न्द्त्रालर्ले जारी गरे को र्ाटो परीक्षण लनदे म्शका अनुसार
र्ाटो पररक्षण गराउनु पनेछ।

 १० र्ीटर सम्र् अग्ला भवनिरुको साँलिर्ार तपाmको न्द्र्ूनतर् सेटब्र्ाक १।५ र्ीटर िुन ु
पनेछ।भ्mर्ाल/ढोका तथा भेम्न्द्टले टर नराख्ने भए साँलिर्ार तफा तथा एउटै हकत्ताको जग्गार्ा स्वीकृलत

प्राप्त गरी बलनसकेकोए घर सो तफा भवनसं हिता२०६० को प्रलतकूल निुने गरी टााँलसएको भवन
बनाउन ददइनेछ।

 १० लर्टर भन्द्दा बढी तर १७ लर्टर सम्र् अग्ला भवनिरुकोिकर्ा सावाजलनक भवनिरुको साँलिर्ार
तपाmको सेटब्र्ाक न्द्र्ूनतर् ३ र्ीटर र अन्द्र् भवनिरुको साँलिर्ार तपाmको सेटब्र्ाक र्न्द्र्ूनत २
लर्टर िुने गरी स्वीकृलतददईनेछ ।
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 प्रालबलिक सलर्लतको लसफाररसर्ा र्ूल बजार क्षेत्रर्ा

बन्ने व्र्ापाररक भवनको िकर्ा सडकसं ग

लम्व भएर रिेको सााँि तफा भवनतप सं हिता २०६० को प्रलतकूलनिुने गरी टााँसेर वा एउटै हकत्ताको
जग्गार्ा स्वीकृलतप्राप्तगरी बलनसकेको घर भए सोलाई आवश्र्कनेप सेटब्र्ाकछाडी नर्ााँ भवनर्ा

झ्र्ाल–ढोका नराख्ने भएर्ा जग्गा नछोडी १७ लर्टर सम्र् अग्लो भवन लनर्ााण गना स्वीकृलत ददन
सहकनेछ।

 १७ लर्टर भन्द्दा अग्ला जुनसुकैभवनिरुको उचाइ र साँलिर्ार तफाको सेटब्र्ाकअनुपात ४:१ िुने
गरी तर न्द्र्ूनतर् सेटव्र्ाक ५ र्ीटर भन्द्दा कर् निुने गरी स्वीकृलत ददइनेछ।

 एउटै हकत्ता वा िेरै हकत्ता लर्ले र बनेको घडे रीर्ा एक भन्द्दा बढी भवनिरु लनर्ााण गना स्वीकृलत
ाँ ा अनुसार िुने गरी
ददं दा वा–बाटोघर लसफाररस ददं दा दुई भवनिरु बीचको दूरी र्ालथ उल्लेम्ित बुद
स्वीकृलत ददइनेछ।

 र्ूल–सडक हकनारर्ा भवन लनर्ााण गना स्वीकृलत ददाँदाबाट ्ेको चौडाईर्ा सडकको दुबैतपाmको

सेटव्र्ाक जोडदा जलत र्ोगफल िुन्द्छ, सोको गुणा२ भन्द्दा अग्लो िुनेगरी ९लाइट–प्ले नलाई छे क्ने
गरी स्वीकृलत ददइनेछैन।

 नगरपाललकाको क्षेत्र लभत्र पने सम्पुणा र्ागािरुको छे उर्ा भवनगना लनर्ााणप्रचललत ऐन लनर्र्िरुको
अलिनर्ा र नगरपाललका क्षेत्रर्ा स्वीकृतःMunicipal Transportation Master Plan सर्ेतको अलिनर्ा
भवन लनर्ााण स्वीकृलत ददइनेछ।

 र्ापदण्ड लागू भएको क्षेत्रर्ा सोको पालन नगरी बनेको कुनै पलन नगरपाललकाले भवनलाई पूणा वा
आंम्शक

रुपर्ा

गरे कोकारणले

भत्काउनगाउनेल

वा

भत्काउनेछ।

भवनको

स्वालर्त्वकतााले

आनाकानी

र्ापदण्ड हवपररत लनर्ााण भएकोकुनै भवनगरपाललकाले भत्काउनु परे र्ा वा

भत्काउनलगाउनु परे र्ा, भत्काउन लाग्ने िचा लनज स्वालर्त्वकताावाट सरकारी बााँकी सरि असुल
उपर गररनेछ।

 सावाजलनक भवन र सं रचनािरु लनर्ााण गना सम्बम्न्द्ित लनकार्(जस्तै ः नागररक उड्डर्न प्रालिकरण,

चलम्चत्र हवकास बोडा आदद) बाट पूव ा स्वीकृलत ललनु पने भए त्र्स्ता लनकार्िरुबाट स्वीकृलत
ललइसकेका

आवेदकिरुको

भवन

लनर्ााण

लनवेदन

उपर

र्ात्र

नगरपाललकाले

स्वीकृलतको

कार्ावािीअगालड बढाउनेछ। प्राचीन स्र्ारक सं रक्षण ऐन २०१३ लागु िुने क्षेत्रर्ा पुरातत्व हवभागको
स्वीकृलत प्राप्त गरे को भवन लनर्ााण प्रस्तावल र्ात्र नगरपाललकाले लनर्ााण स्वीकृलत ददनेछ।

 न्द्र्ूनतर् एक तलाको लनर्ााण सम्पन्न प्रर्ाणपत्र आंम्शक वा पूणा ललएको भवनलाई र्ात्र

नगरपाललकाले पानी, हवजुली आदद सावाजलनक आिारभूत सेवािरु जडान गना लसफाररश ददनेछ।



भवन सं हिता २०६० अनुसारको“ग” वगाको भवन लनर्ााण गदाा जग्गाको सााँिसीर्ानावाट न्द्र्ूनतर्

१ र्ीटर छोडे र र्ात्र भवनको हपलर (COLUMN) वा भारविन गारो लनर्ााण गना ददइनेछ।
ाँ ा अनुसार टााँलसएको भवन लनर्ााण गना र्ो बूद
ाँ ाले बन्द्दे ज गने छै न।
र्ाथीको बूद
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 “क”, “ि” र “ग” वगाका भवनिरुको लनर्ााण स्वीकृलतको लालग लनवेदन ददं दा भवनको स्वालर्त्वकतााले

भवन लनर्ााणको सुपरीवेक्षण भवन ऐन २०५५ को दफा ११ (३) अनुसार र्ोग्र्ता पुगेको
प्राहवलिकसाँग तोहकएको ढााँचार्ा भएको सम्झौतापत्र सर्ेत सर्ावेश गनुा पनेछ | भवन स्वालर्त्वकतााले
चािेर्ा र्सै लनर्र्ानुसार अको प्राहवलिक र्ाफात लनर्ााण सुपररवेक्षेण गराउन सक्नेछ | आफुले

सम्झौता अनुसार सुपररवेक्षण कार्ा गना नसक्ने भएको अवस्थार्ा प्राहवलिकले सोको सुचना अहवलम्ब
नगरपाललकालाइ ददनु पनेछ | र्स्तो सुचना नददने प्राहवलिकलाई नगरपाललकाले कालो सुम्चर्ा
राख्नेछ |

 भवनको म्प्लन्द्थको उचाई वाटोको अलिकार क्षेत्रलाई िानी नपुर्ााउने गरी राख्नु पनेछ | सडकको
अलिकार क्षेत्र अतीक्रर्ण गरर िुम्ड्कला ,र्ााम्प आदद राम्िएर्ा भवन लनर्ााण सम्पन्न प्रर्ाणपत्र
ददइने छै न |

 १ र्ीटर भन्द्दा लार्ोछज्जा वा बादालीको स्रक्चरल लडजाइन पेश नभएको“ग”वगाको भवनलाई
लनर्ााण स्वीकृलत ददइनेछैन।



शिरको स्वरुपर्ा नकारात्र्क असर पाने भनी प्राहवलिकले सलर्लतले लसफाररस गरे र्ाकुनै पलन

भवनर्ा िोलडाङ्ग बोडावा टावर आदद राख्न ददईनेछैन।साथै,भवनकोस्रक्चरल लडजाइनर्ा नै र्स्ता

सं रचनािरुको भारलाई सर्ावेश गरे को भए र्ात्र र्स्ताभवनर्ा सं रचनािरु जडान गना ददइनेछ।
 तोहकएका र्ूल सडक हकनाराका भवनिरुले लनर्ााणभइसकेको भागलाई (finishing ) नगरे का
भवनलाई लनर्ााण सम्पन्नप्रर्ाणपत्र तथा तल्ला थपको स्वीकृलत ददइनेछैन।

ु आवास तथा सावाजलनक भवनिरुलाई भवन
 (Emergency Response Plan ) सं लग्न नभएका सं र्ि
लनर्ााण अनुर्लत ददइनेछैन।र्स नगरपाललका भुकम्पीर् जोम्िर्र्ुि क्षेत्र भएको िुाँदा अब बन्ने कुनै

पलन सं रचना आपतकालीन अवस्थार्ा कम्त्तीर्ा १० सेकेन्द्ड लभत्र सुरम्क्षत स्थलसम्र् पुग्ने िालको
िुनपु ने।र्सकोछलालग भवन लनर्ााण र्ापदण्डले तोहकए बर्ोम्जर्का भर्ााङिरुको
छ |


व्र्वस्था िुनपु ने

स्वीकृलत प्रदान गररएकोअवलि लभत्र लनर्ााण कार्ा सम्पन्न िुन नसकेर्ा भवनको जलत तलाको लनर्ााण

कार्ा सम्पन्न भएको छ, सोको लनर्ााण सम्पन्न प्रर्ाणपत्र।र्सरी ददइनेछ आम्ाँ शक लनर्ााण सम्पन्न
प्रर्ाणपत्र ललइसकेका भवनले थप लनर्ााण कार्ा गना पुनः अनुर्लत ललनु पनेछ।

 सावाजलनक पानीको र्ुिान र लनकासलाई असर पने गरी कुनै सं रचना लनर्ााण गन ददईनेछैन।
 नदी उकासबाट आएको जलर्नर्ा सावाजलनक सडक, ढल र उद्यान बािेक कुनै सं रचना लनर्ााण
गना ददईनेछैन |

 क र ि वगाको घरको िकर्ा भवन बनाउनु अम्घ स्थालनर् लनकार्बाट लसफाररसको आवश्र्कता
पनेछ र र्स्ता
।

भवनिरुको लनर्ााण अविीभर लनर्ााण स्थलर्ा िोलडङ्ग बोडा दे म्िने गरर राख्नु पनेछ
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ाँ ा लनर्ााण सम्पन्न वा आंम्शक सम्पन्न प्रर्ाणपत्र नललइकन कुनै पलन भवन
 नर्ााँ भवन लनर्ााण िुद
उपर्ोग गना पाइने छै न ।

 लनर्ााण सम्पन्न प्रर्ाण पत्र लबना बैहकंग कारोबार नगना सम्बम्न्द्ित लनकार्र्ा ले म्ि पठाउनु पनेछ ।
 र्ोजनाबद्ध आवालसर् क्षेत्रर्ा कुनै पलन भवन व्र्ापाररक प्रर्ोजनर्ा ल्र्ाउन पाइने छै न ।
ाँ ा नक्सा पासको व्र्वस्था लथर्ो र अहिलेसम्र् पास भएका छै नन् र भवनिरु लनर्र्
 पुरानो भवन जि
हवपररत छन् भने त्र्स्ता भवनिरुलाई पूणा र्ा आंम्शक रुपर्ा भत्काउन सहकनेछ ।

 ताललर् ललएर स्थालनर् लनकार्र्ा सुम्चकृत भएका डकर्ी, काललगढ, स्थानीर् ठे केदारिरु र
प्राहवलिकको रोिोवरर्ा रिी दुई पम्क्षर् सम्झौता गरर र्ात्र भवन लनर्ााण गना सकीनेछ ।

 तोहकएको सर्र्र्ा लनर्ााण सम्पन्न िुन नसके जलत सम्र् लनर्ााण भएको छ त्र्लत सम्र्को प्रर्ाण
पत्र दीई अरु लनर्ााण अगाडी बढाउनलाई पुन ्ः अनुर्लत ललनुपनेछ ।

 लनर्ााण अवलि पलछ छतर्ाथी हपलर रािी राख्न पाउने छै न ।
 नक्सा पास गने व्र्वस्था िुाँदा िुदै पलन नक्सा पास नगरे का र लनर्र् लबपररत बनेका भवनिरुलाई
पूणा र्ा आंम्शक रुपर्ा स्थालनर् लनकार्ले भत्काउन सक्नेछ ।

 र्ुल सडकर्ा बनेका भवनलाई प्लास्टर र रं ग रोगन नगरी राख्न पाईने छै न ।
 शैम्क्षक सं स्था,पाटी प्र्ाले श, िम्स्पतल, नलसाङ्ग िोर्, हवम्त्तर् सं स्था, लसनेर्ा िल, सुपरर्ाकेट, फूटसप
आदीले भवन लनर्ााण सं म्बम्न्द्ि र्ापदण्ड २०७१ अनुसार स्थालनर् लनकार्बाट प्लालनङ्ग परलर्ट ललएर

र्ात्र भवन लनर्ााण गना सहकने । पााँच तले भन्द्दा अग्ला सबै भवन र कुनै पलन शहपङ्ग र्ल, िम्स्पटल,
स्कुल वा १७ र्ी. भन्द्दा अग्ला भवनको र्ाटो पररक्षण गनुा पनेछ ।

 भवन लनर्ााणको नक्सा पास गदाा रे न वाटर िवे म्स्टं गको ब्र्वस्था पलन गररएको िुनपु नेछ । कुनै

पनी भवनले आफ्नो क्षेत्रबाट बािीर आउने पानी जलर्न र्ुलन पठाउने अथवा शोक हपटर्ा पठाउने

र जलर्नले सोस्न नसक्ने पानी र्ात्र ढलर्ा पठाउने व्र्वस्था गनुा पनेछ । र्स्तो व्र्वस्था नगरे का
भवनलाई भवन लनर्ााण सम्पन्न प्रर्ाणपत्र ददइनेछैन ।

 नक्शा पास गदाा सेप्टी टैं की सहितको नक्शा पास गरीनेछ ।
 छज्जाको र्ालथ लतरको भाग िाली राम्िनु पनेछ ।

 स्वास््र् सं स्था र म्शक्षण सं स्थाको भवन स्वीकृलत ललनु अम्घ स्वास््र् तथा जन सं ख्र्ा र्न्द्त्रालर्ले

लनिाारण गरे को सुरक्षा तथा अन्द्र् र्ापदण्ड भए नभएको र्हकन गरे र र्ात्र स्थालनर् लनकार्ले अनुर्लत
ददनु पनेछ ।

 बजार एररर्ार्ा प्लाष्टर र्ात्र गरे र छोड्न पाइने छै न र बजार एररर्ा बािेक अरु क्षेत्रलतर पलन र्दी
प्लाष्टर गरे छोडे आंम्शक लनर्ााणको प्रर्ाण पत्र ददनु पनेछ ।

 न्द्र्ूनतर् हपल्लरको साईज १/१ फीट रिनेछ र बलनसकेको भवनको िकर्ा पुन : अको तल्लाको
स्वीकृती ददइने छै न । घरको छतर्ा हपलर बनाएर रािीराख्न नपाइने ।
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 कुनै पनी नर्ा सं रचना लनर्ााण गदाा जग्गाको आफ्नो सााँिबाट कम्तीर्ा पनी ३ फीट लभत्र पीलर
राख्नु पनेछ । अन्द्र्था सााँि बाटै हपलर राख्नु परे र्ा लबशेस इम्न्द्जलनर्ररङ्ग पद्धती अपनाएर बनाउन
सहकनेछ ।

 साहवकको गल्ली सर्ेतर्ा कम्तीर्ा ६ लर्टर चौडाइको सडक कार्र् गनुप
ा नेछ ।

 ऐलतिालसक र्ित्वका प्राम्चन बस्तीिरुर्ा नगर पररषद्बाट हवशेष व्र्वस्था गना सहकनेछ ।

 भवन लनर्ााण सम्बम्न्द्ि अन्द्र् व्र्वस्था प्रचललत ऐन कानुन ( स्थानीर् सरकार सं चालन ऐन २०७४
,शिरी हवकाश भवन र्ापदण्ड २०७२ , Nepal Building Code ,भवन ऐन २०५५) बमोजिम रहनेछ
|

६ .फोिरर्ैला व्र्वस्थापन:

 आफ्नो घरबाट लनस्कने फोिरर्ैलाको व्र्वस्थापन आफैले गनुा पदाछ ।
 सम्वम्न्द्ित लनकार्ले तोहक ददएको स्थानर्ा फोिरर्ैला फाल्नु पदाछ ।

 प्रत्र्ेक घरर्ा कुहिने र नकुहिने फोिर सं कलन गना २ वटा अलग अलग डस्टबीन राख्नु पदाछ ।
 नगरपाललकाको लनणार् अनुसार तोहकएको फोिरर्ैला व्र्वस्थापन शुल्क लतनुा पनेछ ।

 सेम्प्टक ट्ाङक नभएको घडे रीर्ा नगरपाललकाले र भवन लनर्ााण अनुर्लत पत्र वा कुनै सेवा उपलब्ि
गराउने छै न ।

 घर िलनले सेम्प्टक ट्ाङ र िानेपानीको ट्ाङकीको छु टाछु टै

नक्सा स्वीकृलत गराउनु पने र

नगरपाललकाले तदनुरुप अनुगर्न गरी लनर्ााण अनुर्लत प्रदान गनेछ |

७ .सेवा सुहविा

 शुक्लाफााँटा नगरपाललकाबाट स्वीकृलत भएको नक्सा बर्ाम्जर् बनेको भवनलाई र्ात्र सेवा सुहविा
जडानका लनम्म्त सम्वम्न्द्ित लनकार्लाई लसफारीश पत्र लेिी पठाइनेछ ।

 नगरपाललकाबाट गररएको लसफारीश प्राप्त भएपलछर्ात्र सम्बम्न्द्ित लनकार्ले सेवा सुहविा जडान गररददनु
पनेछ ।

 जग्गा लबकास गने ब्र्िी र्ा लनकार्ले सम्बम्न्द्ित जग्गार्ा पुवाािार तथा सेवा सुहविा जस्तै सडक,

िानेपानी, लबद्युत, दुरसं चार, ढल आदी के कसरी लबस्तार एवं ब्र्वस्था गने िो सो को बस्तृत प्लान
(र्ोजना) सर्ेत पेश गनुा पनेछ ।

 कुनै पलन नर्ााँ भवन लनर्ााण वा भइरिेको भवनको सं रचना पररवतान गनुप
ा दाा सेवा सुहविा सम्बम्न्द्ित
लनम्न ललम्ित प्राविानिरु िुनपु दाछ ।

७.१ सति ढल
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क) प्रस्ताहवत प्लटबाट नगरपाललका वा सम्बम्न्द्ित लनकार्ले तोहकददएको दू री लभत्रर्ा सति ढल छ भने
प्लट लभत्रको बषााको पानी सति ढलर्ा जोड्नु पदाछ । र्स्तो जडान गदाा नगरपाललका वा सम्बम्न्द्ित
लनकार्ले तोके बर्ोम्जर् जडान गनुा पदाछ ।

ि) सति ढलर्ा कुनै पलन हकलसर्को ठोस फोिोर र्ैला एवं हवषालु पदाथा पठाउन पाइने छै न ।

७.२ जलर्न र्ुलनको ढल लनकास

क) चपी नभएको भवन लनर्ााणको लालग स्वीकृलत ददइने छै न ।

ि) प्लटबाट ३० र्ीटर सम्र्को दू रीर्ा ढल लनकासको ब्र्वस्था छ भने भवनको चपी÷सेप्टीक ट्ांकीबाट
उि ढलर्ा लाइन जडान गनुा पनेछ । भवन लभत्र सेप्टीक ट्ांकी नबनाइ लसिै ढलर्ा चपीको पाइप
जडान गना पाइने छै न । र्दद सो दू रीसम्र्र्ा लनकासाको व्र्वस्था छै न भने जग्गा लभत्रै सेप्टीक ट्ांकी र

सोक हपटको व्र्वस्था गरे को िुनपु नेछ । र्स्तो ढल लनकासर्ा जडान गदाा सम्बम्न्द्ित लनकार्ले तोके
बर्ोम्जर् गनुा पदाछ ।

ग) सडक अलिकार क्षेत्रलभत्र सेपटीक ट्ांकी तथा सोक हपट लनर्ााण गना पाइने छै न । र्स्तो लनर्ााणका
लालग प्लट सीर्ानाबाट १ र्ीटर न्द्र्ूनतर् छोडे रर्ात्र लनर्ााण गरे को िुनपु नेछ ।

७.३ िानेपानी

क) सडक अलिकार क्षेत्रलभत्र पनेगरी जलर्नर्ुनी िानेपानीको ट्ांकी लनर्ााण गना पाइने छै न । र्स्तो
लनर्ााणका लालग प्लट सीर्ानाबाट १ र्ीटर न्द्र्ूनतर् छोडे रर्ात्र लनर्ााण गरे को िुनपु नेछ ।
ि) िानेपानीको पाईप लाइन जडान गदाा सम्बम्न्द्ित लनकार्ले तोके बर्ोम्जर् गनुा पदाछ ।

ग) िानेपानीको पाईप लाइन जडान गदाा सडक काट्नु परे र्ा पाइप जडानकार्ा सहकएपछी घरिनीले पुनः
सडक र्र्ात गनुा पनेछ । त्र्सो नगरे र्ा िानेपानीको लाइन काटीने छ र सडक र्र्ात िचा स्वर्ं घरिनीले
ददनु पनेछ ।

८ .पाहकाङ

र्ोजना/हवकास र्ोजनार्ा वा तल ताललकार्ा प्रस्तुत गररएका नर्ािरु अनुसार हवलभन्न प्रकारका हवकास लनर्ााण
कार्ाको लालग पाहकाङ्गको ब्र्वस्था गररनेछ ।स्थानीर् सवारी िनी, सावाजलनक र्ातार्ातका सािन र पाहकाङ्गको

आवश्र्कता अनुसार हवलभन्न उपर्ोग/हक्रर्ाकलापिरुको ललग पाहकाङ्ग नर्ािरु लनिाारण गनाको लालग तल ददइएको
ताललकालाई आिार र्ान्न सहकनेछ ।

क) हवशेष प्रकारका भवनिरुको लनलर्त्त ( आवासीर् तथा साना घरे ल ु उद्योग वािेकर्ा ) जग्गाको कम्तीर्ा
१५ प्रलतशत जग्गा पाहकाङको लालग छोड्नु पदाछ ।

ि) गाडी सम्वन्द्िी र्र्ात कारिानाको लालग जग्गाको २५ प्रलतशत पाहकाङका लालग छोड्नु पदाछ ।

ग) भवनको उपर्ोग पररवतान गनुा पदाा पलन नर्ााँ उपर्ोग सम्पूणा प्राविानिरु लागु िुने गरी पाहकाङको लालग
चाहिने जग्गाको व्र्वस्था गनुा पदाछ ।

क्र.स +

उपर्ोग क्षेत्र

जग्गाक क्षेत्रफ़ल (%)

१

तारे िोटे ल

२०
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२

लसनेर्ा िल ,सभा िल ,लथएटर

२०

३

व्र्ापाररक कम्प्ले क्स ,सुपरर्ाकेट

२०

४

लबद्यालर्,क्र्ाम्पस

१५

५

पोललम्क्ललनक,नरलसं ग िोर्

२०

६

सरकारी,अिा सरकारी कार्ाालर्

१५

९ .हवद्युत लनर्र्ावली र छोड्नुपने दूरी

कुनैपलन भवन हवद्युत प्रसारण वा हवद्युत हवतरण लाइनका तारिरुबाट हवद्युत लनर्र्ावली २०५० अनुसार नेपाल

हवद्युत प्रालिकरणले तोकेको दू री छालड र्ात्र लनर्ााण गना पाइनेछ ।

तार दे म्ि भुइाँ सम्र् िुन ु पने दुरी

क्र.स.

लबिुत भोल्टे जको स्तर

सडक वारपार

सडक को
छे उ(लर्.)

स्थानर्ा(लर्.)

१

२३०/४०० भन्द्दा र्ालथ ११००० भन्द्दा

५.८

५.५

४.६

२

११००० र सो भन्द्दा र्ालथ ३३००० सम्र्

६.१

५.८

५.२

गदाा (लर्.)

कर्

अन्द्र्

ु तर् दुरी
तार दे म्ि घरसम्र् वा रुिसम्र् िुन ु पने न्द्र्न
क्र.स.

लबिुत भोल्टे जको स्तर

ु तर् दुरी
घर तथा वा रुि बाट िुने न्द्र्न

१

२३०/४०० भन्द्दा र्ालथ ११००० भन्द्दा कर्

३ लर्.

२

११००० र सो भन्द्दा र्ालथ ३३००० सम्र्

५ लर्.

३

१३२ KVA सम्र्

७ लर्

१० .पेरोल पम्प सम्बन्द्िी नेपाल आर्ल लनगर् र्ापदण्ड २०६५ तथा छै ठौं सं शोिन
२०७३

 प्रस्ताहवत हवक्री स्थल राख्ने जग्गाको सडक तफाको र्ोिडा २० लर् , चौडाई घटीर्ा १२ लर् .भई
कूल जग्गाको क्षेत्रफल घटीर्ा १ रोपनी ८ आना दुई कठ्ठा िुन ु पनेछ।

 हवक्री स्थलर्ा कार्ाालर्, हवक्री कक्ष, हपउने पानी वा टर्ुबेल तथा अपाङ्गर्ैत्री शैचालर्को
अलवार्हिला तथा पुरुषको लालग छु ट्टाछु ट्टै एक भन्द्दा बढी शौचालर्को व्र्वस्था गनुप
ा छा।

 सार्ान्द्र्त सडकको एक हकनारा तफा दुईवटा पेरोल पम्पिरुको
िुनपु नेछ।

दुरी कम्म्तर्ा ३०० लर् .

 कुनै पलन सडक चोक (Junction) र्ा पेरोल पम्पराख्न ददईने छै न।र्ुख्र् र्ुख्र् सडकिरुको चोक
परे र्ा वस्ती चोक पेरोलदे म्ि पम्प रिने स्थलको दुरी कम्म्त्तर्ा पलन १०० लर् .रिनुपने तर

र्ुख्र् सडक र सानो शािा सडक भन्नाले जसको५ चौडाई ५ लर् .भन्द्दा कर् छ त्र्स्तो

सडकलाई जनाउने, छचोक परे र्ा पेरोल पम्प रिने गरी र्स्तो चोक दे म्ि कम्तीर्ा ४० र्ी .
सम्र् िुन सक्नेछ।
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 हवक्री स्थलको तीन तफा कम्त्तीर्ा तीन हफट र बढीर्ा

पााँच हफट सम्र् उचाई भएको पक्की

कम्पाउण्ड बाल वा लसर्ेन्द्ट हपलरर्ा काडेँ तारगाएकोल िुनपु ने |

 हवहक्रस्थलर्ा वषाातर्ा सवारी सािनर्ा इन्द्िन भदाा आकाशे पानीबाट जोगाउने
घटीर्ा ६*६

पम्पर्ाडार्ा

लर्टरको स्टील ÷RCC ÷ककाट पाता/ PVC लसट/फाइबर ग्लास लसटको छानाको

व्र्वस्था भएको िुन ु पनेछ |

 हवक्री स्थलको कम्पाउण्ड तीन तफा सुिाउाँदो कम्पाउण्ड वाल वा पक्की फेन्द्सीङ कााँडेतारले घेरेको

सडक गारो तफाको र्ोिोडा राजर्ागार्ा रिेको हवहक्र स्थल (जुन प्रार्ः २४ घण्टा िुला रिन्द्छ)
घटीर्ा ६ लर्टरको प्रवेश तथा ६ लर्टरको लनकासद्वार िुनपु नेछ।

 हवक्री स्थलको कम्पाउण्डको पम्पर्ाडा लगातार सावाजलनक सडक लसर्ाना दे म्ि पम्पर्ाडा सम्र्को
एप्रोच रोडको पेभ्र्ेंट ब्लर्ाक टप अथवा पक्की वी्रससक अन ऐज हपम्चङ गररएको िुनपु ने छ |

 हवक्री स्थलको कम्पाउण्डर्ा अग्नी सुरक्षाको लालगघटीर्ा ४ थान १० के.जी .क्षर्ताको
लड.पी.सी .फार्र एक्टीङ्गग्वीसर राख्नु पनेछ।

 हवक्री स्थलको कम्पाउण्ड लभत्र एप्रोच रोड, टै ङ्क फाार्, सेल्स, पाहकाङकाउन्द्टर एररर्ा बािेक सवारी
सािन आवतजावतर्ा बािा नपने स्थानर्ा वातावरण सं रक्षण गने सदाविार िल्का हकलसर्को
वृक्षारोपण गनुा पनेछ |

 हवक्री स्थलको कम्पाउण्ड लभत्रको सफेस वाटरको उम्चत ड्रेनेजको व्र्स्था गरे का िुनपने छ |

 हवक्री स्थलको कम्पाउण्ड लभत्र पर्ााप्त कम्पाउण्ड लाइहटङ) भेपर लाईट (को व्र्वस्था गरे को
िुनपु छा।

 केिी टाडाको दुरीबाट स्पष्ट दे म्िने गरी घटीर्ा २० फी .अग्लो ४ हफट डार्लर्टरको दुवै तफा
लनगर्को लोगो सहितको घटीर्ा एउटा िोलडाङ बोडा राख्नु पनेछ |

११ .िेण्ड पम्प जडान सम्बम्न्द्ि र्ापदण्ड

 िर्ाण्ड पम्पको दू री घरको चपी/सेफ्टी ट्ाङ्कीबाट कम्तीर्ा १५ र्ी कार्र् गनुा पनेछ ।

 िर्ाण्ड पम्पबाट लनस्केको तरल फोिोरलाई घर वररपरर जम्र्ा िुन नददई नाला बनाई नम्जकको
िेत बारीर्ा लनकास गने ।

 िर्ाण्ड पम्प जडान गदाा फोिोर पानीको नालाबाट ५ लर्टर टाढा राख्ने र िर्ाण्ड पम्प जडान गदाा
सडकको चोकबाट ६ लर्टर सेटब्र्ाक र सडक लसर्ाबाट ३ लर्टरको सेटब्र्ाक छाडनु पने छ ।

१२ .सास्कृतीक, पुरातात्वीक तथा ऐतीिालसक क्षेत्रवाट सेटब्र्ाक

 र्ित्वपूणा रणनैलतक सं रचनािरु, सार्ाम्जक पूवाािारिरु, सावाजलनक तथा लनम्ज भवनिरु, सांस्कृलतक,
िालर्ाक, ऐलतिालसक तथा पूराताम्त्वक सम्पदा क्षेत्र, लनर्ााण गदाा अलिकार क्षेत्रको छे उबाट कम्तीर्ा
१० लर्टरको सेटब्र्ाक कार्र् गनुा पनेछ ।

 पूराताम्त्वक क्षेत्रको िकर्ा प्राम्चन स्र्ारक ऐन २०१३ र पूरातत्व लबभागको र्ापदण्ड अनुसार गनुा
पनेछ ।

१३. वातावरणीर् अध्र्र्नका हवलि अनुसार अध्र्र्न गनुा पने आर्ोजना तथा
कार्ाक्रर्को

क्षेत्र

सं म्क्षप्त वातावरणीर् अध्र्र्न प्रारम्म्भक वातावरणीर् परीक्षण
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वातावरणीर् प्रभाव र्ूल्र्ाङ्कन

आवास, भवन,

७ दे िी १० तल्ला वा

११ तला वा २५ लर्टर

वस्ती तथा शिरी १५लर्टरसम्र् २५दे िी ५. भन्द्दा बढी र १६ तला वा
हवकास

उचाईका भवन लनर्ााण गने

१६ तला वा ५० लर्टर भन्द्दा
बढी उचाई भएका भवन लनर्ााण

५० लर्टरसम्र् उचाई भएका गने
भवन लनर्ााण गने

३००० दे िी ५०००

५,००० दे िी १०,०००

१००००, वगालर्टर

वगालर्टर क्षेत्रफलसम्र्को

वगालर्टर क्षेत्रफलसम्र्को

क्षेत्रफलभन्द्दा बढीको Built up

Built up Area वा Floor

Built up Area वा Floor

Area वा Floor area भएको

area भएको आवासीर्,

area भएको आवासीर्,

आवासीर्, व्र्ावसाहर्क, वा

व्र्ावसाहर्क, वा आवासीर् र व्र्ावसाहर्क, वा आवासीर् र

आवासीर् र दुबै प्रकृलतको सं र्ूि

दुबै प्रकृलत भएको भवन

दुबै प्रकृलतको सं र्ूि भवन

भवन लनर्ााण गने ।

लनर्ााण गने

लनर्ााण गने

५०० दे म्ि १,०००

१, ००० दे म्ि २, ०००

२, ००० जना भन्द्दा बढी

जनासम्र् एकैपटक आगर्न

जनासम्र् एकैपटक आगर्न

एकैपटक आगर्न वा लनगर्न

वा लनगर्न िुने लसनेर्ा िल,

वा लनगर्न िुने लसनेर्ा िल,

िुने लसनेर्ा िल, लथएटर,

लथएटर, सार्ुदाहर्क भवन

लथएटर, सार्ुदाहर्क भवन

सार्ुदाहर्क भवन रङ्गशाला,

रङ्गशाला, कन्द्सटा िल, स्पोटास् रङ्गशाला, कन्द्सटा िल, स्पोटास् कन्द्सटा िल, स्पोटास् कम्प्ले क्स
कम्प्ले क्स लनर्ााण गने

कम्प्ले क्स लनर्ााण गने

लनर्ााण गने

५ दे िी १० िेक्टरसम्र्को

१० दे िी १००

१०० िेक्टरभन्द्दा बढीको जग्गा

जग्गा हवकास आर्ोजना

िेक्टरसम्र्को जग्गा हवकास

हवकास आर्ोजना सञ्चालन गने

सञ्चालन गने

आर्ोजना सञ्चालन गने

१ दे िी ५ िेक्टरसम्र्को

५ िेक्टरभन्द्दा बढीको Hard

Hard Surface Payment को Surface Payment को Bus
Bus Park वा Parking lot Park वा Parking lot
लनर्ााण गने

लनर्ााण गने
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५००० दे म्ि १०, ०००

१०,००० दे म्ि २०,०००

२०, ००० ललटर भन्द्दा बढी

ललटरसम्र् दै लनक पानीको

ललटरसम्र् दै लनक पानीको

दै लनक पानीको प्रर्ोग िुने भवन

प्रर्ोग िुने भवन लनर्ााण तथा प्रर्ोग िुने भवन लनर्ााण तथा लनर्ााण तथा सञ्चालन गने
सं चालन गने

सं चालन गने
१ दे म्ि ५ िेक्टरसम्र्को

५ िेक्टरभन्द्दा बढी क्षेत्रर्ा

क्षेत्रर्ा आवास हवकास गने

आवास हवकास गने

२०, ००० घनलर्टरभन्द्दा

कृहष र्ोग्र् भूलर्र्ा शिरीकरण

बढी र्ाटो पुने तथा र्ाटो

गने

काटी Site Develop गने

१४ .घर नक्शा पास सम्बम्न्द्ि प्रहक्रर्ािरु :


लनवेदक ले नक्शा साथ् आवश्र्क प्रर्ान्द्पुजाािरु सं लग्न गरर न.पा ले तोकेको दरिास्त फारर् िररद
गनुप
ा नेछ|




घरजग्गा िनी तथा लडजाइनरले फर्ा भरी सम्बम्न्द्ित शािार्ा नक्सा दरिान्द्त ददने ।

पेश भएको फाइल ररतपूवक
ा न.पा.का तोहकएका प्राहवलिकबाट आवश्र्क प्रर्ाणपुजाा छ/छै न ् र आवश्र्क
र्ापदण्ड अनुसार प्रस्ताहवत नक्सा ठीक छ /छै न जााँच गनुप
ा नेछ ।





नक्सा ठीक भए पलछ नक्सा तथा िरौटी वापत लाग्ने दस्तुर बुझाउने ।
उपरोि प्रहक्रर्ा पुरा भए पलछ नक्सा दरिास्त दताा गने ।
सम्बम्न्द्ित

शािाबाट भवन लनर्ााण सं हिता अनुसार स्रक्चरल नक्सा/लडजाइन जााँच तथा no objection

लसफारीस गने।


चार हकल्लाको सं लिर्ारलाई सूचना जारी गने‚ सूचना प्रलत म्र्ाद टााँस र्ुच ुल्का तथा एक प्रलत नक्सा सहित
सम्बम्न्द्ि वडा कार्ालर्र्ा पठाउने ।



म्र्ाद टााँस र्ुच ुल्का प्राप्त भए पलछ म्र्ाद टााँस भएको लर्लतले १५ ददन पलछ कार्ाालर्को सजार्ीन तााँसको
आिारर्ा सजार्ीन िुने ।




सजार्ीन र्ुच ुल्कार्ा वडा अध्र्क्ष ज्र्ू बाट सिी िुने ।

सजार्ीन लनरीक्षण गने प्राहवलिक/अलर्न द्वारा स्थलगत लनरीक्षण्को प्रलतवेदन साथ् नक्शा फाइल सम्बम्न्द्ित
सािार्ा बुम्झललनेछ।




जग्गा िनी प्रर्ाण पुजाा नागररकता आदद सक्कल प्रलत रुजु गने ।

शािा प्रर्ुि द्वारा सम्पुणा प्रहवलिक तथा प्रशासलनक कागजात जााँच गरर श्रीर्ान सम्चव ज्र्ू तथा प्रर्ुि
प्रसाशकीर् अलिकृतज्र्ू सर्क्ष नक्सा पासको लालग फाईल पेश गने ।




नक्सा पास लतन चरणर्ा गररनेछ ।
घर लनर्ााण गना पुव ा

अस्थार्ी इजाजत (plinth level सम्र् को

पास पुम्जा हवतरण गने ।
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लनर्ााण अनुर्लत) प्रर्ाणपत्र तथा नक्सा



plinth level सम्र् को लनर्ााण कार्ा सम्पन्न भए पछी सो को जानकारी न.पा.र्ा ददनु पनेछ | तेस पछी

न.पा.ले तोहकददएको प्राहवलिकबाट उि घर नापजाच गरर plinth level सम्र् पक्िा पास बर्ोम्जर् बनेको
छ/छै न िेरी प्रलतवेदन पेश गररने छ |


टाईहवर् (म्प्लन्द्थ ले बल ) सम्र् स्वीकृत नक्शा अनुसार

लनर्ााण कार्ा पूरा भएपलछ सुपर स्रक्चर लनर्ााण

इजाजतको लालग आवश्र्क सहित दरिास्त पेश गने ।र्दद सो अनुसार नबनेको भए आवश्र्क सुिार गना
/भत्काउन न.पा ले आदे श ददने छ र उि सुिार पिात र्ात्र सुपर स्रक्चर लनर्ााण को अनुर्लत प्रदान
गररने छ |


लनर्ााण सम्पन्न पिात सम्बम्न्द्ित व्र्म्िले सो को जानकारी न.पा.र्ा ददएपलछ न.पा का प्राहवलिकबाट घर

को लनररक्षण गने | नक्शापास अनुसार बनेको भए लनर्ााण सम्पन्न प्रर्ाण पत्र प्रदान गररनेछ र नबनेको भए
आवश्र्क सुिार गरे पलछ र्ात्र लनर्ााण सम्पन्न प्रर्ाण पत्र प्रदान गररनेछ |


plinth level सम्र्को लनर्ााण कार्ाको लालग नक्शापास प्रर्ाणपत्र प्राप्त भएको लर्लतले १ बषा ६ र्हिना लभत्र
लनर्ााण सम्पन्न गरर सक्नु पनेछ |कथं कदाम्चत उि म्र्ाद लभत्र लनर्ााण कार्ा सम्पन्न गना नसकेर्ा म्र्ाद

थप को लालग न.पा सर्क्ष दरिास्त ददनुपनेछ |र्स पछी पहिले लागेको दस्तुरको २० प्रलतशत थप दस्तुर
लतरी पुन ६ र्हिनाको लालग म्र्ाद थप गरर ददन सहकने छ |



plinth level को अनुर्लत लबना घर लनर्ााण गरे वाफत उि घरिनी ले

र्ालथ उल्ले म्ित गररएका प्राविानका अलतररि सिरी हवकास तथा भवन लनर्ााण हवभागबाट स्वीकृत राम्स्रर्
भवन लनर्ााण सं हिता अनुरुप िुनेछ |

१४.१ नक्सा लनवेदकले ध्र्ान ददनपने कुरािरु


साहवक दे म्ि चली आएको पानी ढल लनकास बन्द्द गना पाइने छै न‚ ढल लनकासको ्ाललग आवश्र्क परे को
िण्डर्ा आफ्नो जग्गाबाट साहवक बर्ोम्जर् लनकास लै जान ददनुपने छ ।



नक्सा पास नगरर लनर्ााण कार्ा गनुा िुदैन । नक्सा पस निुदै लनर्ााण कार्ा गरे रनगरे को पलन बित साइट
जााँच गना सहकनेछ ।



नक्सा कर नगर हवकास सलर्लत अन्द्तगात बजार क्षेत्र‚ आवासीर् क्षेत्र‚ उद्योग क्षेत्र‚ ब्रह्म क्षेत्र‚ राहिर्
राजर्ागा दााँर्ा बााँर्ा र अन्द्र् ग्रार्ीण क्षेत्र लभत्र क्रर्श तोहकएबर्ोम्जर् दस्तुर लाग्ने छ ।



लनर्र् पूवक
ा नक्सा दताा भई सकेपलछ १५ ददने सं म्न्द्िर्ार सूचना पत्र‚ एक प्रलत नक्सा सहित सम्बम्न्द्ित

वडा कार्ालर्र्ा पठाइनेछ । सम्न्द्िर्ारको १५ ददने म्र्ाद सर्ाप्त भइृ कसै को उजुरी नपरे र्ा र्ात्र सजार्ीन
गररनेछ ।


सजार्ीनको अवस्थार्ा आफ्नो लसर्ाना प्रष्ट िुने गरर २*२

को पेग जर्ीन भन्द्दा

गालडएको िुन ु पनेछ । अन्द्र्था सजार्ीन गना कार्ाालर् बाध्र् िुने छै न ।


र्ालथसम्र् दे म्िने गरर

नक्सा पास म्र्ाद दुई वषा िुनेछ र अम्न्द्तर् एक पटकको लालग र्ात्र लनर्र्ानुसार दस्तुर बुझाई पुस्न दुई
वषा म्र्ाद थप गररने छ । म्र्ाद थपको लनवेदन दताा गरे को दुई वषा लभत्र पेश गररसक्नु पनेछ ।



र्स नगरपाललका कार्ाालर्बाट इजाजत प्राप्त लडजाइनर वा कन्द्सल्टे न्द्सीबाट लसफाररस गररएका नक्सािरु
र्ालथ र्ात्र कारबािी गररने छन् ।
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नक्सा पास प्रहक्रर्ा सर्ाप्त भई सकेपलछ लनवेदक वा अलिकार प्राप्त वारे सलाई नक्सा एक प्रलत पास पुजी
एक प्रलत र लनवेदन एक प्रलत ददईनेछ ।



पास नक्साभन्द्दा फेरवदल गरर लनर्ााण कार्ा चालु राख्जु परे र्ा फेरबदल गना िोजे अनुसार सं सोलित नक्सा
तर्ार गरर स्वीकृलतको लालग पेश गनुा पनेछ र स्वीकृत भए अनुसार र्ध्र्े लनर्ााण कार्ा गनुा पनेछ ।



लनर्ााण कार्ा सम्पन्न भइृ सकेपलछ लनर्ााण सम्पन्न प्रर्ाण पत्र ललन लनवेदन ददनुपनेछ िारा‚ लबजुलल‚ टे ललफोन
इत्र्ादद भौलतक सुहविािरु उपभोग गना लनर्ााण सम्पन्न पत्र ललई अलनवार्ा गररएको छ ।



लनर्ााण कार्ा सम्पन्न प्रर्ाण पत्र पुरा वा आम्शक रुपर्ा पलन ललन सहकनेछ ।



पास नक्साभन्द्दा फरक गरर र्ापदण्ड हवपररत िुने गरर लनर्ााण कार्ा गरे र्ा लनर्ााण सम्पुणा प्रर्ाण प त्र ददन

ु ो साथै कुनै पलन बेला भत्काउने कारवािी सर्ेत िुन
बाध्र् िुने छै न र भौलतक सुहविािरुबाट बम्न्द्चत िुनक
सक्नेछ ।


म्र्ाद लभत्र लनर्ााण कार्ा पूरा गरर लनर्ााण सम्पन्न प्रर्ाण पत्र सर्ेत ललईसक्नु पनेछ ‚ अन्द्र् िरौटी रकर्
हफताा ददन कार्ाालर् बाध्र् िुने छै न ।



र्ापदण्ड हवपररत लनर्ााण कार्ा भएको पाइएर्ा िरौटी स्वरुप दाम्िला गरे को रकर् जफत गना सक्नेछ ।



अनुर्लत प्राप्त पास नक्शा र्ा उल्ले म्ित

क्षेत्रफ़ल भन्द्दा

हफल्ड र्ा फरक पना दे म्िएर्ा , र्ापदण्ड लभत्र

रिेर क्षेत्रफ़ल फरक परे को अवस्थार्ा हफल्ड अनुशार को नक्सा सच्र्ाई फरक परे को क्षेत्रफ़ल र्ा दोब्बर
दस्तुर लतरी पुनस् नक्सा स्वीकृत गराउनु पने छ ््र क्षेत्रफ़ल फरक पदाा र्ापदण्ड फरक पने अवस्थार्ा
नक्सा पास प्रहक्रर्ा अगाडी बढ्न नददन कुनै रोक लगाइने छै न |

१४.२ नक्सा लडजाइनरले ध्र्ान ददनु पने कुरािरु





The municipal drawings should be submitted in standard A3(297*420) size paper with the
mentioned sheet arrangement.
The floor plans should be in the scale of 1:100 for all levels .( 1:200 or other suitable scales if
1:100 does not suit but should be acceptable to municipality)
Grades of concrete and steel should be mentioned in the note along with reinforcement
details.
Basic Bye laws -2072 and NBC should be strictly followed in accordance with the equivalent
document published by the municipality.

१४.२.१

PAGES
1
2
3

DRAWING SHEET ARRANGEMENT






CONTENT
Location plan and site plan with orientation
Floor plans. (Not more than two floor plan in one sheet)
Sectional elevations
Roof plan

 Elevations (Front elevation at top left corner and Side
4

 Elevation at top right corner rotated clockwise…and so on.)
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 Opening Schedule
5
6
7

8

9
10
11

 Building layout plan
 Trench plan
 Foundation(isolated, combined, strap, mat) detail (plan and
 section)
 Toe wall Section
 Column detail (Plan and Sections)
 Stirrups detail of column
 Lapping detail of column
 Beam detail (sectional beam detail of complete frame in
 both direction)
 Lapping detail of beam
 Secondary beam detail (if any)
 Stirrups detail of beam
 Slab detail (plan and section)
 Chair detail
 Staircase detail (plan, section)
Other details
 Beam column joint (plan and section)
 Bands detail (sill and lintel)
 Building Overall Skeleton

 Corner stiches detail for parapets.
 Shear wall detail of water tank and septic tank that lies inside the
building

१४.२.२ िरे क floor plan र्ा नाप (Dimension) िरु लनम्न अनुसार दे िाउनु पने :
क) Element to Element Dimension
ख) सेन्द्टर दे म्ि सेन्द्टर सम्र् नाप (Center to Center Dimension )
र्ग) जम्र्ा नाप (Total Dimension )
घ) कोठा लभत्रको size को नाप (Internal room dimension )
ङ) िरे क Floor Plan र्ा cantilever overhang वा कुनै projection लाइ dotted लाइनर्ा दे िाउनु पने छ
|

१४.२.३ साइट प्लानर्ा हवस्तृत नाप (detail dimension) सहित लनम्न कुरािरु दे िाउनु पनेछ :
क) उत्तर (north) लसिा र्ालथलतर upward दशााएको िुन ु पनेछ
ि) क्षेत्रफल लनकाल्न आवश्र्क diagonal सहितको सम्पूणा नाप फुटर्ा उल्ले ि गनुा पनेछ |
ग) लछर्ेकी सं लिर्ारको नार् घर भएर्ा घर नं. अथवा िालल जग्गा भए हक.नं सहित |
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घ) र्ुख्र् सडक र आवागर्न र्ाध्र्र् ( access mean)
ङ) सेट व्र्ाक लाइन
च) िाल भएको कुनै पलन सं रचना
छ) High tension वा Low tension हवद्धुत लाइन (voltage सहित )
ज) ढल भएको ठाउर्ा ढलको ददशा र सो ढल सम्र्को plinth line सर्ेत उल्लेि गनुा पनेछ |
झ) ढल नभएको ठाउर्ा septic tank र soak pit को position र dimension सर्ेत उल्ले ि गनुा पनेछ |
ञ) Right of way (ROW ) ,Set Back Line ,Road width रोड छे उबाट लसर्ाना सम्र्को दुरी तथा लसर्ाना
दे म्ि प्रस्ताहवत घर सम्र्को दुरीको नाप फुट सर्ेत उल्ले ि गनुा पनेछ |

१४.२.४ लोकेसन प्लान :
क) उत्तर (north) लसिा र्ालथलतर upward दशााएको िुन ु पनेछ |

ि) नक्शा र lettering केरर्ेट नभई प्रष्ट रुपर्ा बुम्झने र सफा िुन ् पनेछ |

ग) Designer ( नेपाल इम्न्द्जलनर्ररं ग काउनलसललं ग र्ा दताा भएको ) र लनवेदक नक्शाका सबै पाना र आवेदन
फारर्र्ा दरिास्त गरे को िुन ु पनेछ

र designer ले न.पा.र्ा सुम्चकृत गरे को िुनपु नेछ |

घ) कुनै पलन भवन लनर्ााण कार्ा गदाा septic tank र soak pit drainage नक्शार्ा दे िाउनु पनेछ |

ङ) भवन लनर्ााण सम्पन्न भैसकेपलछ लछर्ेहक र वातावरणर्ा प्रलतकुल असर पने गरर कुनै लनर्ााण कार्ा गना पाइने

छै न |

१४.२.५ GENERAL CRITERIA FOR CLASS C BUILDING MANDATORY RULE OF THUMB
NBC 205 :

Following criteria should be followed strictly as per NBC 205 (MRT)
 Building having plinth area up to 1000 sq.ft.
 Building up to 3 storey.
 Panel area less than 145 sq.ft.
 Buildings with no irregularity in plan.
 For Residential Building only.
 Buildings with symmetrical grids.
 Buildings with no torsion i.e. building constructing at the boundary line.
 Building bay Should be limited within 2*2 to 6*6 bay
 Buildings without basement.
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 Buildings without lifts.
 Grid line should be shown clearly in architectural as well as Structural plans.
 Scale should be mentioned in architectural as well as Structural Drawings.
 Detailing should be strictly followed as per NBC 205 (MRT).
Note: If any one of above criteria is not fulfilled Structural analysis Design is required.

१४.२.६ PROVISIONS FOR B-CLASS BUILDING THAT SHOULD SUBMIT

STRUCTURAL ANALYSIS REPORT
It is to be notified to all consultancies that provision for B class building or buildings that
should submit structural analysis report along with building drawing are the buildings with
following properties;

 Building having plinth area more than 1000 sq.ft. or Building with
more than 3 storey.
 Panel area greater than 145 sq.ft. Even with plinth area less than 1000sq.ft.
 Buildings with trapezoidal plan.
 Buildings with ground floor left opened for parking or shops for
commercial
purpose.
 Buildings with torsion i.e. building constructing at the boundary line.
 Buildings with basement.
 Buildings with lifts.
१४.२.७ OTHER CRITERIAS ACCORDING TO NBC BUILDING CODES.
Structural report must contain;
 Base shear manual calculation.
 One bay building
 Preliminary design.
 Manual calculation of design of critical beam, slab and column, staircase (open well,
doglegged), footing (isolated, combined, strap, mat). If building is with shear walls and strap
footing design of them is also required.
 Design summary should be provided.
 Storey drift check and Shear stress check is required in tabular form in structural analysis
report.
 Strong column and weak beam check can be provided diagrammatically.
 Diagrams
o Model geometry
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o Extrude view of model
o Deformed shape in X/Y direction due to earthquake load. Axial
force, shear force and bending moment diagram.
Note: Model of SAP must be submitted in CD along with building drawing for detail structural
check.

१५. नर्ााँ लनर्ााण कार्ाकाललग नक्सा पास गना अलनवार्ा पेश गनुपने कागजातिरु
१५. १ नर्ा घर नक्सा पासको लालग
१) जग्गा िनी प्रर्ाण पत्र (लालपुजाा) को प्रलतललहप

–एक प्रलत

२) चालु आलथाक वषाको एकीकृत सम्पम्त्त कर लतरे को रलसद प्रलतललहप –एक प्रलत
३) नागररकता प्रर्ाण पत्रको प्रलतललहप –एक प्रलत
४) हकत्ता नं . सर्ेत प्रष्ट भएको नापी नक्साको सक्कल –एक प्रलत
५) पास गररने नक्साको फोटोकपी वा ब्लु हप्रन्द्ट ( लनवेदक तथा लडजाइनरको सिी छाप,
िस्ताक्षर सर्ेत िुनपु ने ) –तीन प्रलत

७)लडजाइनरको इजाजत पत्रको प्रलतललहप ( सरोकारवालाले प्रर्ाम्णत गरे को र नवीकरण सर्ेत
भएको ) –एक प्रलत
८) पास पोटा साइजको फोटो –एक प्रलत
९) र्न्द्जुरी ललई बनाउने भएर्ा

क) जग्गा िनीले र्नजुरी ददएको र्न्द्जुरीर्ा सक्कल( नकसा शािाको रोिवरर्ा सनाित िुन ु
पनेछ ) । –एक प्रलत
ि) र्न्द्जुरी ललने व्र्म्िको नागररकता लप्तललहप –एक प्रलत

१०) बाररस भएर्ा वाररसको नागररकता प्रलतललहप –एक प्रलत
११) म्प्लन्द्थ एररर्ा एक िजार व.फी. भन्द्दा बढी वा तीन तल्लाभन्द्दा बढी भएर्ा स्रक्चरल
लडजाइन र स्र्ालनटरी लडजाइनको प्रलतललहप –दुई प्रलत

ँ
१२) र्न्द्जुरीनार्ा र वाररसनार्ा पत्रको अक्षर र औठाको
छाप कालो र्सी बाट नेपाली
कागजर्ा नै पेश गनुा पनेछ ।
१३) लनवेदक र्ोिी भएर्ा जग्गा िनी वा गुदठको र्न्द्जुरीनार्ा पत्र पेश गनुा पनेछ ।
१४) नापी नक्सार्ा नदे म्िएका तर हफल्डर्ा दे म्िने बाटोिरुका सम्बन्द्िर्ा सम्बम्न्द्ित वडा बाट
ददशा र चौडाई सर्ेत िुलाईउको लसफाररस पत्र पेश गनुा पनेछ ।
१५) नापी नक्सा र भोगचलन गरे को जग्गाको आकार प्रकार फरक भएर्ा सम्बम्न्द्ित वडाको
भोगचलन सम्बम्न्द्ि लसफाररस पत्र पेश गनुा पनेछ ।
१५.२ साहवक घर भत्काई नर्ााँ घर बनाउन पेश गनुा पने आवश्र्क कागजातिरु
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१) नापी नक्सार्ा नदे म्िने तर पास भएको भए पास नक्सा र पास पुजीको प्रलतललहप –एक प्रलत
२) नापी नक्सार्ा दे म्िने घर भए सोको भ ुई तल्लको प्लान एक, चार हकल्लाको र्ोिडा र
साइट प्लहटङको सर्ेत नक्सा प्रलतललहप –पााँच प्रलत
३) भत्काउने घरको फोटोिरु (भवनिरु भएसम्र् चारै र्ोिडा र छाना ) –तीन प्रलत
४) अन्द्र् कागजागको िकर्ा नर्ााँ नक्सा पास गदाा आवश्र्क पने सबै कागजातिरु पेश गनुा
पनेछ ।
१५.३ तल्ला थप गना पेश गनुप
ा ने आवश्र्क कागजातिरु
१) पास भएको नक्सा र पास पुजीको प्रलतललहप –एक प्रलत
२) नापी नक्सार्ा दे म्िने घरको सम्बन्द्िर्ा प्रस्ताहवत तल्ला थप घरको नक्सा सहित साहवक

घरको प्लान, चार हकल्ला र्ोिडा, सबैभनदा अग्लो ठाउाँको क्रस सेक्सन र साईट प्लान सर्ेतको
नक्साको प्रलतललहप– तीन प्रलत
३) अन्द्र् कागजातको िकर्ा नर्ााँ नक्सा पास गदाा आवश्र्क पने सबै कागजातिरु पेश
गनुप
ा नेछ ।
१५.४ लनर्ााण कार्ा गदाा पालना गनुा पने शतािरु
१) अकाालाई दुगन्द्ा ि नआउने गरर आफ्नो िकको जगगार्ा नाप नर्ुना बर्ो्ेम्जर्को चपी राख्नै
पछा ।
२) हकलासको िकर्ा आफ्नो छु ट्टा छु ट्टै कार्र् गनुा पछा ।
४) कौशीको लनकास तकााउन डुंढ नरािी गोल पाइप राख्नु पदाछ ।

५) अकाालाई दुगन्द्ा ि नआउने गरर आफ्नो िकको जग्गार्ा चहपा राख्नु पदाछ र सोको लालग
सेम्प्टक ट्ाङ्क र आवशर्कता अनुसार सकहपट बनाउनु पदाछ ।
६) अरु कसै को साहवक भएको बाटो, लनकास बन्द्द गनुा िुदैन ।

७) सडक, बाटो, ढल, र्ंगाल, गौचर, पाटी, पौवा, दे वालर्, म्शवालर्, नदी– नाला, पोिरी आदद
सावाजलनक स्थल र र्नाहि गररएको ठाउाँको साथै अकााको जग्गा सर्ेत लर्च्नु िुदैन ।

८) र्स नगरपाललका तथा अन्द्र् लनकार्का कर्ाचारीिरुले जााँच्न आउाँदा जुनसुकै बितर्ा पलन
प्रर्ाण–पत्र नक्सा र बलनरिे को वा बलनसकेको घरको नक्सा अलनवार्ा रुपर्ा दे िाउनुपनेछ ।

९) र्ो नक्सा पास भएको कारणले र्ात्र आफ्नो िक लाग्ने सावाजलनक जग्गा भलन कसै ले उजुरी
पना आएर्ा सो सम्बम्न्द्ि कारवािी चलाउन कुनै बािा पनेछैन । सो नक्सा वालाको िक कच्चा
ठिरीएर्ा र्ो प्रर्ाणपत्र स्वतः लनस्कृर् िुनेछ ।

१०) लनर्ााण कार्ा गदाा सडकर्ा र्ातार्ात तथा र्ालनसिरु आवत जावत गना असुहविा िुने गरर

र्ाटो, इटा, छड, जाली लनर्ााण सार्ग्री थुपारी राख्न िुदैन । आफ्नो जगगार्ा राख्नु पनेछ । अन्द्र्
न.पा.ले उठाइ जफत गना सहकने छ ।
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११) नक्सा पास भएको लर्लतले २ वषा लभत्र लनर्ााण कार्ा गररसक्नु पदा छ । सो अवलि लभत्र
लनर्ााण कार्ा पुरा नभएर्ा लनर्र्ानुसार नक्सा दस्तुर लतरी बढीर्ा अको २ वषा सम्र्को लालग
अम्न्द्तर् पटक म्र्ाद थप गना सहकने छ । सो म्र्ाद लभत्र पलन लनर्ााण कार्ा पुरा नभएर्ा अको
नक्सा पास गरे र बनाउनु पनेछ ।
१२) म्र्ाद लभत्र लनर्ााण कार्ा पुरा गरर लनर्ााण सम्पन्न प्रर्ाण–पत्र सर्ेत ललइ िरौटी हफताा
ललइसक्नु पनेछ । अन्द्र्था िरौटी हफताा ददन कार्ाालर् बाध्र् िुने छै न ।
१५.५ पुणा सम्पन्न प्राप्त गने प्रहक्रर्ाः
१) लडजाइनर द्वारा लसफाररस गराएर लनर्ााण सम्पन्नको लालग लनवेदन ददने ।
२) जु.ई. द्वारा स्थलगत लनररक्षण गरर प्रलतवेदन पेश गनेछ ।

३) ईम्न्द्जलनर्र द्वारा जााँच गरर श्रीर्ान् प्रर्ुि प्रसासकीर् अलिकृतज्र्ू र्ा पेश गने ।
४) लनर्ााण सम्पन्न प्रर्ाण पत्र हवतरण गने ।
५) पुणा सम्पन्नको लालग आवश्र्क कागजातिरु
 पास पुजीको छार्ााँ प्रलत –१ प्रलत
 पास नक्साको छार्ााँ प्रलत –१ प्रलत
 लडजाइनर इजाजत पत्रको प्रर्ाम्णत प्रलतललहप – १ प्रलत
 पासपोटा साइजको फोटो – १ प्रलत
१५.६ नार्सारीको लालग अलनवार्ा पेश गनुा पने कागजातिरु
१) जग्गा िनी प्रर्ाण पत्र(लालपुजाा) को प्रलतललहपे
२) चालु आलथाक वषाको र्ालपोत लतरे को रलसद प्रलतललहप
३) नागररकता छार्ााँ प्रलत
४) नार्सारी लनवेदन
५) हकत्ता नं . सर्ेत प्रष्ट भएको नापी नकसाको सक्कल
६) र्न्द्जुरी ललई नार्सारी गनुा पने भएर्ाः

 जग्गा िनीले र्न्द्जुरी ददएको र्न्द्जुरीनार्ा सक्कल नक्सा शािाको रोिवरर्ा सनाित िुनपु ने
 र्न्द्जुरी ललने ददने व्र्म्िको नागररकता प्रलतललहप
 वाररस भएर्ा वाररसको नागररकता प्रलतललहप
 र्न्द्जुरीनार्ा र वारीसर्ा पत्रको अक्षर र औठा छाप कालो र्सीबाट नेपाली कागजर्ा नै
पेश गनुा पने ।
 साहवक हकत्ताबाट भएको िण्डर्ा शु.न.र्ा.पो का बाट श्रे स्ता उतार पेश गनुप
ा दाछ ।
 नक्सा नार्सारी गनाको लालग शु.न.र्ा.पो.का. को रम्जिे शन तर्सु्ृक पास लर्लतले ३५
ददन नाघे पलछ र्ात्र न..
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 र्ालपोत कार्ाालर्बाट रम्जस्रे सन, तर्सुक पास ति भएको िण्डर्ा सोिी अनुसार
रजीस्टे सन तर्सुक पास भएको कागजात पत्र पेश गनुा पनेछ ।
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