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नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्
शहरी पर्ू ायधार उप-शाखा
मेलौली बैतडी
रालरिर् भर्न लनमायण संलहता तथा मापदण्ड अनरू
ु प भर्नको नक्सा पास तथा लनमायणको लागी

कार्यबिबि तथा बिर्देबिका २०७५
PROCEDURE $ GENERAL GUIDELINES
FOR BUILDING PERMIT PROCESS AND CONSTRUCTION AS
PER NEPAL NATIONAL BUILDING CODE AND BUILDING BYELAWS

"भर्न लनमायण सलं हता अनरू
ु प भक
ू म्प सरु क्षात्मक प्रलर्लध अबलम्बन गरी मजबतू
गणु स्तर घर बनाऔ र सरु लक्षत नगर लनमायणमा सबैले सहर्ोग गरौ"

"स्र्ीकृत नक्सा अनसु ार घर लनमायण गरी लनमायण संपन्न प्रमाण पत्र ललऊ"

मेलौली नगरपाललकामा बढ्दो शहररकरण सं गै लनजी तथा सार्वजलनक रुपमा घर भर्न सं रचनाहरुको
लनमावण कार्व तीव्र रुपमा भईराखेको छ । तसथव घर लनमावण तथा नक्सा पास प्रक्रिर्ालाई
व्र्र्स्थथत एर्ं व्र्ार्हाररक बनाउन

सहज ,

र थर्ीकृत मापदण्ड तथा भर्न लनमावण सं क्रहता अनुसार लनमावण

कार्व गनव लागाउन समर्समर्मा र्स नगरपाललका बाट पाररत भएका लनलत लनर्म हरु तथा अन्र्
नगरपाललकामा प्रचललत लनर्म कानुन र प्रक्रिर्ाहरु लाई समेत एक्रककृृत गरी नगरबासीहरु क्रर्शेष
गरी नर्ाृ घर लनमावण सम्पन्न गने घरधलनहरुलाई जानकारी गराउन र्ो कार्वक्रर्लध तथा लनदे स्शका
तर्ार गररएको छ।

प्रकालशत कार्यलर्लध तथा लनदेलशकाको अध्र्र्नबाट भर्न संलहता तथा नगरपाललकाको स्र्ीकृ त
मापदण्ड सम्बन्धमा नगरर्ाबालसहरु, लनमायण ब्र्र्सालर्हरु र लडजाईनर (designer) हरु लगार्त
सम्बलन्धत पक्षहरुलाई जानकारी हुने आशा एर्ंलर्श्वासका साथै कार्यक्रम को प्रचारप्रसार एर्ं
कार्ायन्र्र्मा सहर्ोगको लागी सबैमा हालदयक अनरु ोध गररन्छ।

शहरी पर्ू ायधार लर्कास उप-शाखा
मेलौली नगरपाललका

१.

परिचर्

भौलतक तथा र्ातार्रणीर् क्रर्कास र्ोजना सम्र्स्न्ध र्ोजना तथा कार्विमहरु कार्ावन्र्र्न गरी र्ा
गनव लगाई दीघवकालमा नगरर्ासीहरुको जीर्नथतर उकाथन सहर्ोग पुर्ावउनको लालग र्ो
मापदण्ड तर्ार पाररएको छ।नगर क्षेत्रको सुन्दरता तथा र्ातार्रण सुधार गरी व्र्र्स्थथत
क्रर्कासको लक्ष्र् प्राप्त गनव उक्त क्षेत्रमा गररने भर्न लनमावण क्रिर्ाकलापहरु तथा भू-उपर्ोगमा
गररने

क्रिर्ाकलापहरुलाई

सुलनर्ोस्जत

गने

आधारभूत

साधानको

रुपमा

भर्न

र

र्ोजना

मापदण्डलाई ललइएको छ । नगरको सुन्दरता, र्ातार्रण लगार्त नगरर्ासीहरुको सुरक्षा,
थर्ाथ्र्, सरसफाई समेत ध्र्ानमा राखी र्ो मापदण्ड तर्ार गररएको छ।

१.१.मापर्दण्डको िाम
र्ो मापदण्डको नाम “मेलौली िगिपाबलका भवि तथा र्ोजिा मापर्दण्ड, २०७५” रहेकोछ।
१.२.मापर्दण्डको अबिकाि क्षेत्र
र्ो मापदण्डको अलधकार क्षेत्र मेलौलीनगरपाललकाको भौगोललक लसमाना लभत्र रहने छ ।
१.३. मापर्दण्डको कार्ायन्वर्ि
र्ो मापदण्ड मेलौली नगरपाललकाले लागु गरी कार्ायन्र्र्न गनेछ ।
१.४ मापर्दण्डको संसोिि
र्ो मापदण्ड मेलौली नगरपाललकाको बोडयले समर्ानक
ु ु ल पररमाजयन गनय सक्ने गरी
नगरपररषदले संसोधन गनेछ।
१.५.मापर्दण्डसम्िन्िी प्रसािि
कुनै पलन लनजी, अधयसरकारी र्ा सरकारी स्र्ालमत्र्को घडेरी, जग्गा र्ा सार्यजलनकजग्गामा कुनै प्रकारको भ-ू
उपर्ोग र्ा लक्रर्ाकलाप प्रस्तार्ना गनय र्ा पररर्तयन गनय, जग्गा घडेरी टुक्रा गनय, भौलतक लर्कास गनय, र्ा
लनमायण कार्य गनयु परे मा सम्बलन्धतलनर्ेदकले नगरपाललकामा तोलकएको ढााँचामा रीत पर्ू क
य को लनर्ेदन दताय
गरी स्र्ीकृ ती ललनु पनेछ।
(क) भर्न लनमायण सम्बन्धी मापदण्ड:जग्गामा लनमायण हुने भर्नकोरुपरे खा लनर्न्त्रणगनयको लालग
: सरु लक्षत भर्नको लनमायणका लालग
(ख) र्ोजना सम्बलन्ध मापदण्ड:जग्गा एर्ं भर्नको उपभोग र्ा भईरहेको उपभोगमा पररर्तयन गनय र्ा लर्कास
गनयका लालग लनदेशन लदनका लालग
(ग) उपलर्भाजन सम्बलन्ध मापदण्ड : घडेरी लर्भाजन लनर्न्त्रणको लालग
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१.६. परिभाषा
लर्षर् र्ा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स मापदण्डमा प्रर्ोग भएको लनम्न लललखत शब्दहरुको
लनम्न लललखत अथय हुनेछ ।
 “सबमबत” भन्नाले मेलौली नगर लर्कास सलमलत सम्झनु पछय ।
 “िगिपाबलका” भन्नाले मेलौली नगरपाललकालाई सम्झनु पछय ।
 “स्वीकृबत” भन्नाले आफ्नो क्षेत्रालधकार लभत्र रही सम्बलन्धत लनकार्ले लदएको स्र्ीकृ लत सम्झनु
पछय ।
 “बवकास” भन्नाले जलमनको कुनैपलन सतह र्ा भागमा गररने (स्थार्ी र्ा अस्थार्ी) र्ा भैरहेको
लनमायण कार्य र्ा प्रर्ोग, उपभोग पररर्तयन गरी नर्ााँ रुप लदने र्ा लनमायण गने र्ा प्रर्ोग/उपभोग गने
कार्यलाई बझु ाउंछ ।
 “अबिकाि प्राप्त बिकार्/व्र्बि” र्स मापदण्डको कुनै र्ा सबै भागको कार्ायन्र्र्नको लनलमत्त
मेलौली नगरपाललकाले तोके को कुनै संस्था, अलधकारी र्ा कमयचारीलाई अलधकार प्राप्त
लनकार्/व्र्लि मालनने छ ।
 “भ–ू उपर्ोग” लर्द्यमान मापदण्डमा र्लगयकृत उद्देश्र्का लालग भलू मको प्रर्ोगलाई भ–ू उपर्ोगद्वारा
जनाइएको छ ।
 “भ–ू उपर्ोग क्षेत्र”भ–ू उपर्ोगलाई लनर्लमत गने उद्देश्र्ले लकटान गररएको भौगोललक क्षेत्र ।
 “बिस्ताि क्षेत्र”शहरको क्रलमक लर्स्तार संगसंगै क्रमर्द्ध र लमतव्र्र्ी लकलसमले पर्ू ायधारको
ब्र्र्स्था गनय सधु ार गने अलभप्रार्ले लर्द्यमान मापदण्डले लकटान गरे को भौगोललक क्षेत्र ।
 “बकत्ता” कुनैपलन ब्र्लि र्ा संस्थाको स्र्ालमत्र्मा दताय भएको भनी जग्गा धनी प्रमाण–पत्रले
लकटान गरे को भ-ू क्षेत्र ।
 “बिमायण” भन्नाले कुनै पलन लनमायण (Structure) को कुनै पलन भाग जनु सक
ु ै उद्देश्र्ले र जनु सक
ुै
सामाग्रीले बनाइएको भए तापलन मालनसको आर्ासको लनलमत्त होस र्ा नहोस र जस अन्तगयत
जग लललन्थ (Plinth), गाह्रोहरु, भईु , छाना, लचलम्न, लललम्बंग र भर्न सम्बन्धी अन्र् सलु र्धाहरुका
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साथै लनलित ललेट फमय, र्रण्डा, र्ादयली, कानेस (Cornice)र्ा र्ालहर लनकाललएको भाग
(Projection)र कुनै लचन्ह र्ा बालहर लनकाललएको कुनै लनमायण र्ा भागलाई छोलन र्ा छोलने
उद्देश्र्ले गररएको लनमायण र्ा गाह्रोको कुनै भाग सम््नु पछय ।
 “बिमायण िे खा”(Building Line) भन्नाले कुनै पलन लनमायणको लनलमत्त भलर्रर्मा लर्स्तार गनय
सलकने बाटो घाटो र्ा भईरहेको बाटोलाई लर्स्तार गने क्रममा अलधकार प्राप्त अलधकारीले
तोलकलदएको लनलित रे खा सम्झनु पछय ।
 “बिकास” भन्नाले र्षायको पानी, ढल र्ा प्रर्ोग गररएको पानीको लनकासको लालग बनाइएका
नाली (Conduit र्ा Channel) सम्झनु पछय ।
 “घि

वा भवि” भन्नाले मानर् बसोबासको लालग प्रर्ोग हुने र्ा नहुने, कुनै पलन उद्देश्र्को लालग
लनमायण हुने (आर्ासीर्, संंस्थागत, होटल, उद्योग, मनोरंजन आलद जग, पखायल, लभत्ता, छाना
सलहत को मानब लनलमयत लनमायण) र जनु सक
ु ै लनमायण सामाग्रीबाट लनमायण गररने स्िक्चर र्समा
तल लदइएका अनसु ार समार्ेश हुन सक्छः
 जग, ललीन्थ, गारो, भईु , छाना, लचम्नी, ललम्र्ीङ् तथा भर्न सेर्ाहरु, जडान गररएका
ललेटफमयहरु
 बरण्डा, बादयली, प्रोजेक्सनहरु आदी
 भर्नको भागहरु र त्र्समा जडान भएका कुरा
 कुनै जग्गा र्ा ठाउाँ लाइ घेनयको लागी बनाइएका गारोहरु, स्िक्चरहरु आदी

 “बललन्थ” कुनैपलन भर्न र्ा लनमायणको जलमनको सतहभन्दा मालथ रहेको र डी.पी.सी. र्ा
भर्नको भईु सम्मको भागलाई लललन्थ (कुसी) मालनने छ ।
 “बललन्थको क्षेत्रफल” भन्नाले भलू मगत तला र्ा कुनै तलाको गाह्रो सलहतको भागले ढालकएको
सम्पणू य भईु को (Covered Floor)क्षेत्रफल सम्झनु पछय ।
जलमनको सतहबाट लललन्थको उचाई कम्तीमा ०.३० लमटर (१फीट) कार्म गररएकोछ,
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बचत्र ि.ं १ :जबमिको सतह र्देखी ि भविको भूईतलाको सतहसम्मको भाग

“ग्राउण्ड कभरे ज (जलमनमा चलचयने क्षेत्र/जलमनमा भर्नले ओगट्ने क्षेत्रफल)”भन्नाले प्रस्तालर्त
भर्न तथा लर्द्यमान भर्नले चचेको क्षेत्रफल र प्रस्तालर्त जग्गाको क्षेत्रफलको अनपु ातलाई
ग्राउण्ड कभरे ज भलनन्छ । भर्नको बालहरी मोहडासम्म नापेर लनकालेको कुनैपलन तल्लाको
समथर क्षेत्रफललाई प्रर्ोग गरे र ग्राउण्ड कभरे जको लहसार् गररन्छ ।
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बचत्र िं. २ : भविको भूईतलाको भागले जबमिमा ओगट्िे क्षेत्रफल

“ललट” बालहरी लसमानाहरु स्पष्ट खल
ु ेको, भर्न बन्ने जग्गाको सम्पणू य क्षेत्र
“आर्ालसर् घनत्र्”(Residential Density) भन्नाले कुनै लनलित क्षेत्रमा भएको घरको संख्र्ा सम्झनु पछय ।
“भईु ”(Floor) भन्नाले सामान्र्तर्ा मालनसहरु लहडं ् ने भर्न र्ा लनमायणको कुनै पलन तलाको तल्लो सतह संझनु पछय ।
“भईु क्षेत्रको अनपु ात”(Floor Area Ratio) भन्नाले भर्नका सम्पणू य तल्लाहरुको क्षेत्रफल (Built up Area) लाई
ललट (Plot)को सम्पणू य क्षेत्रफलले भाग गरे र आएको भागफललाई सम्झनु पछय ।
एफ.ए.आर. (F.A.R.) = भर्नको सम्पणु य तलाको कूल क्षेत्रफल
भर्न बन्ने जग्गाको सम्पणु य क्षेत्रफल
र्स अन्तरगत लनम्नलललखत भागहरुलाई गणना गररने छै न
आर्ालसर् तथा व्र्ापाररक बाहेक अन्र् प्रर्ोजनको लालग लनमायण गररने बेसमेन्ट तथा सेमी बेसमेन्ट
सबैभन्दा मालथल्लो तल्लामा रहेको भर्ायङ्ग छोलने भाग (कुनैपलन कोठा नभएको अर्स्थामा), ललफ्टको मेलशन रुम
कम्पाउण्ड र्ाल, ढोका, तल्ला नउठाइएको पोचय, खल्ु ला भर्ायङ्ग, र्ायम्प, जलमन मनु ीको पानी ट्र्ााँकी, पौलड खेल्ने
खल्ु ला पोखरी
“सामलु हक आर्ास”(Group Housing) भन्नाले एकै संस्था र्ा लनकार्ले सामलू हक स्र्ालमत्र् भएको जलमनमा
लनलमयत गरे को एक तले र्ा धेरै तलाहरु भएको बसोबास गने घर र्ा स्थानहरुको समहू संझनु पछय ।
“ललफ्ट”(Lift) भन्नाले मालनस र्ा र्स्तहु रुलाई लर्लभन्न तलाहरुमा पग्ु न र्ा पर्ु ायउनको लनलमत्त जडान गररएको र्न्त्र
सम्झनु पछय ।
“खल
ु ा भाग”(Open Space) भन्नाले ललटमा खल
ु ा छालडएको भाग सम्झनु पछय
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नोट:भर्न र्ा लनमायणको कुनै साइड देलख सम्बलन्धत साइड तफय कै ललटको सीमानासम्मको न्र्नू तम दरू ीलाई खल
ु ा भाग
मालननेछ । र्स्तो खल
ु ा भाग नालदा भर्न र्ा लनमायणदेलख ललटको सम्बलन्धत सीमानासम्मको सबभन्दा नलजक रहेको
ठाउाँबाट नालनु पनेछ ।
“अगाडीको खल
ु ा भाग” भन्नाले कुनै पलन भर्न र्ा लनमायणको अगाडी पट्टी रहेको ललटको लनमायण रे खा देलख ललटको
अगाडी पट्टीको सीमानासम्मको सबभन्दा नलजक रहेको ठााँउबाट नालदा आएको भाग सझं नु पछय ।
“सडक” भन्नाले गाडी समेत गडु ् न सक्ने सबै लकलसमको बाटो सम्झनु पछय ।
“सडक–रे खा” (Road Line) भन्नाले बाटोको कुनै साइडहरुको बालहरी लसमा लनधायरण गने रे खा सम्झनु पछय ।
“सडक अलधकार क्षेत्र” (Right of Way) भन्नाले ऐन, लनर्मतस्र्ीकृ तमापदण्डलेसडकको के न्र रे खादेलख दर्ु तै फय
बराबर हुने गरर तोके को परु ा चौडाईलाई मालननेछ ।
सेटव्र्ाक(Set Back): भन्नाले आफुले आफ्नो जग्गामा भर्न बनाउाँदा सााँध-लसमाना,
सार्यजलनक सम्पलत्त र सडक अलधकार क्षेत्रबाट छाड्नपु ने न्र्नू तम दरु ीलाई जनाउाँदछ।

बचत्र िं. ३ : सडक अबिकाि क्षेत्र ि सेट ब्र्ाक
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भविको वबगयकिण
भर्न सलं हताको तजयमु ा तथा कार्ायन्र्र्न गने प्रर्ोजनको लागी भर्नलाई देहाए बमोलजम चार र्गयमा र्गीकरण
गररएको छ।
“क” वगय भन्नाले भर्न ऐन २०५५ को दफा८ (क) अनसु ारको अत्र्ाधलु नक प्रलर्लध
अपनाई लनमायण हुने र्ा भएका भर्नहरुलाई जनाउाँदछ।

“ख” वगय भन्नाले भर्न ऐन २०५५ को दफा८ (ख) अनसु ारको भइाँू तलाको क्षेत्रफल १००० र्गयलफट भन्दा बढी, ३
तला भन्दा अग्ला र्ा Structural Span ४.५ लमटर भन्दा बढी भएका भर्न हरुलाई जनाउाँदछ।
“ग” वगय भन्नाले भर्न ऐन २०५५ को दफा८ (ग) अनसु ारको भइाँू तलाको क्षेत्रफल
१००० र्गय लफट सम्म र उचाई ३ तलासम्म र्ा Structural Span ४.५ लमटर भन्दा कम भएका भर्नहरुलाई जनाउाँदछ।
“घ” वगय भन्नाले भर्न ऐन २०५५ को दफा८ (घ) अनसु ारको क, ख, र ग र्गयमा
नपरे का इटं ा, ढूङ्गा, माटो, बााँस, खर, आलद प्रर्ोग गरी लनमायण भएको अलधकतम दईु तले भर्नलाई जनाउाँदछ।

भवि मापर्दण्ड
मेलौली नगरपाललका क्षेत्रमा भर्न लनमायण सम्र्लन्ध लनमायण गनय चाहने कुनैपलन व्र्लि, सरकारी र्ा अधय सरकारी
लनकार् तथा लनजी संघ संस्थाले भर्न लनमायण गनय अनुमलतको लालग भर्नको नक्सा सलहत तोलकएको ढााँचामा
नगरपाललका समक्ष दरखास्त लदनपु नेछ । र्सरी पेश हुनआएको नक्सा दरखास्त नगरपाललकाले र्ा अलधकार प्राप्त
व्र्लिले लर्द्यमान मापदण्ड अनसु ारको भर्न लनमायणको लालग स्र्ीकृ लत प्रदान गनेछ ।
भर्न संलहता र मापदण्ड पालना नगरी तथा नक्शा पाश नगरी सार्यजलनक भर्न लनमायण भएमा उि लनकार्का प्रमख
ु हरु
व्र्लिगतरुपमा लजम्मेर्ार हुने र नक्शा पास नगने र माप दण्ड पालना नगने त्र्स्ता प्रमख
ु हरुलाई काननू बमोलजम
कार्ायही हुनेछ ।
नगरपाललकाले शहरी लर्कास मन्त्रालर्द्वारा तर्ार पाररएको भर्न लनमायण सम्बलन्ध मापदण्ड २०७१ लाई पालना गनयु
पनेछ ।
आ.र्. ०७५/०७६ देलख ताललम प्राप्त कालीगढ, लमस्त्री, ठे केदार जस्ता दक्ष जनशलिले मात्र भर्न लनमायण गनय पाउनेछन
।
आर्ालसर् भर्नलाई व्र्र्सालर्क लगार्त अन्र् प्रर्ोजनका लागी प्रर्ोग गनय नपाईने र्दी प्रर्ोजनमा फरक पाइएमा
त्र्स्ता भर्नहरुको लर्द्यतु /टेलीफोन काट्न सम्बलन्धत लनकार्ले लेलख पठाउनु पनेछ ।
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आर्ालसर् घर आंलशकरुपमा समेत व्र्र्सालर्क प्रर्ोजनामा लगाईएमा उि भर्नलाई व्र्र्सालर्क भर्न मालननेछ ।
भर्न लनमायण क्षेत्र लभत्र पलन एक लमटर भन्दा बलढको टप, बादयली, छज्जा लनकाल्न नपाइने र छज्जाको मालथ खल्ु ला
हुनपु नेछ ।

िोट

: –लनमायण सम्पन्न र्ा आलं शक सम्पन्न प्रमाणपत्र नललकन कुनै पलन भर्न उपर्ोग गनय पाइने छै न । (लनमायण

सम्पन्न भैसके पलछ नक्सामा कुनै पररर्तयन गनय पाइने छै न । पररर्तयन गनयु परे स्र्ीकृ लत ललएर गनय सलकनेछ ।)

३.१. आवत जावतको बिबमत्त प्रवेिको माध्र्म
क) कुनैपलन भर्न र्ा ललटमा आर्त जार्तको लालग आर्श्र्क पने (लनलज र्ा सार्यजलनक) बाटोसाँग जोलडएको हुनु
पनेछ ।
ख) कुनैपलन भर्न बनाउाँदा र्ा लनमायण गदाय आर्तजार्तको लनलमत्त आर्श्र्क पने बाटो र्ा प्रर्ेशको माध्र्मको लनलमत्त
छुट्ट्र्ाइएको क्षेत्रमालथ अलतक्रमण हुनेगरर र्ा सो को क्षेत्रफल घट्नेगरी बनाउन पाइने छै न । कुनैपलन प्रकारको लनमायण
गदाय अको भर्न र्ा लनमायणलाई र्स्तो प्रर्ेशको माध्र्मबाट र्लन्चत हुनेगरी गनय पाइने छै न ।
ग) मेलौली नगरपाललका लभत्र जनु सक
ु ै प्रस्तालर्त ललटसम्म पुग्ने लभलत्र सडक तथा प्रर्ेशको माध्र्मको चौडाइ न्र्नू तम
८ मीटर भन्दा कम हुनहु दुाँ नै । तोलकएको न्र्नू तम सडक चौडाइ भन्दा कम भएको अर्स्थामा नक्सा दरखास्त दताय गररने
छै न ।
घ) परु ाना बस्ती हरुमा रहेका ४ मीटर भन्दा कम चौड़ाई भएका बाटा हरुलाई सधु ार गरी चौडा गने क्रममा ८ मीटर
चौडा गनय नसलकएमा ४ मीटर सम्म चौडा गने गरी पलट को लसमाना लाई सड़क को कें र रेखा बाट २ मीटर पर हटाई
तेस्तो प्रबेशको माध्र्म को चौडाइलाई ४मीटर बनाइने छ र स्थाई लनमायणकार्य गनय उि साररएको लसमाना बाट ५
फीट सेटब्र्ाक छोड़नु पने छ।
ङ) घम्ु ती र्ा मोडको न्र्नू तम अधयव्र्ास बाटोको चौडाइ भन्दा कम्तीमा २०% ले बढी हुनु पनेछ ।
छ) सार्यजलनक जग्गालाई बाटो देखाई नक्सापास गनय नपाईने ।

३.२ घडेिीको न्र्ूितम क्षेत्रफल
क) व्र्ापाररक क्षेत्रमा भर्न लनमायणका लालग कम्तीमा ६ धरु (१०२ ब.लम.)क्षेत्रफलको घडेरी जग्गा हुनपु नेछ ।
तोलकएको न्र्नू तम क्षेत्रफल भन्दा कमको घडेरी बनाइ भर्न तथा अन्र् संरचना लनमायण गनय पाइनेछैन । न्र्नु तम ६
(१०२ ब.लम.) धरु को घडेरीको हकमा ६ मी मोहडा तथा १८ मीटर चौडाइको (१:३ ललट रे लशर्ो) भन्दा कम तथा ४.५
तल्ला अलधकतम उचाइ भन्दा बलढ उचाइको भर्न बनाउन पाइनेछैन ।
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ख) व्र्ापाररक क्षेत्र बाहेक अन्र् क्षेत्रमा भर्न लनमायणका लालग कम्तीमा १० धरु (१७० ब.लम.)क्षेत्रफलको घडेरी जग्गा
हुनपु नेछ ।
ग) व्र्ापाररक क्षेत्रमा लसनेमा हल, लथएटर, सभा गृह, होटेल तथा सपु रमाके ट जस्ता ब्र्ापाररक कम्ललेक्स बनाउनको
लालग न्र्नू तम जग्गाको क्षेत्रफल ८५ धरु (१४४५ ब.लम.) हुनु पनेछ ।

िोट : भर्नको लललन्थ लेभलका हकमा आर्ासीर् भर्नका लललन्थ लेभल सडकको RL देलख पेलट/कर्यस्टोनको
उचाइमा १.५ लफट भन्दा बलढ उचाइको बनाउन पाइने छै न ।

३.३ सडक अबिकाि क्षेत्र
क) मेलौली नगरपाललका क्षेत्रलभत्र नर्ााँ खल्ु ने सडकहरुका हकमा सडक अलधकार क्षेत्र कम्तीमा ८ मीटर हुनेछ ।
ख) मेलौली नगरपाललका क्षेत्रलभत्रका लर्लभन्न र्डाहरु अन्तरगतका लर्लभन्न सडकहरुको सडक अलधकार क्षेत्र
अनसु चू ी १ मा तोलकए बमोलजम हुनेछ ।
सालर्क गा.लर्.स.हरु बाट स्र्ीकृ लत प्राप्त भइ बनेको तथा हालको मापदण्ड लागू हुनभु न्दा अगालड बनेको भर्नहरुको
हकमा लर्द्यमान सडक अलधकार क्षेत्र लागू हुने छै न । तर त्र्स्ता भर्नहरु भत्काएर पनु ः लनमायण गनयका लालग तथा
नगरपाललकाबाट स्र्ीकृ लत प्राप्त भइ बनेका परु ाना भर्नहरुमा तला थप गनयपु दाय हालको सडक अलधकार क्षेत्र लागू
हुनेछ ।
तोलकएको सडक अलधकार क्षेत्र भन्दा सडकको चौडाइ बलढ भएको अर्स्थामा त्र्स्ता सडक लकनाराबाट तोलकएको
सेटब्र्ाक छोडेर मात्र भर्न लनमायणको लालग स्र्ीकृ लत लदइनेछ ।

िोट:
सडकको क्षेत्रालधकार लभत्र परे का गैर काननु ी सरं चनाहरुलाई भत्काउनु पने । सडकको क्षेत्रलधकार र सेटब्र्ाक लभत्र टप,
बादयली, छज्जा आलद कुनै पलन संरचनाहरु बनाउन नपाउने र त्र्सता संरचनाहरुलाई भत्काउनु पने । घम्ु ती र्ा मोडको
न्र्नू तम अधयव्र्ास बाटोको चौडाइ भन्दा कम्तीमा २०% ले बढी हुनु पने । गल्ली लभत्र समेत एम्बल
ु ेन्स, दमकल पग्ु न
सक्ने व्र्र्स्था गनयु पने ।
सडकको र्गीकरण अनसु ार तथा चौडाइका आधारमा सडक अलधकार क्षेत्र (ROW) लनधायरण हुनेछ ।
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३.४ सेटब्र्ाक
सडक लकनारमा भर्न लनमायण गदाय सडकसाँग जोलडएको घडेरीको सााँधदेलख अफसेट दरू ी छोडेर मात्र भर्न लनमायण गनय
पाइनेछ।
नोट:
६ मी भन्दा कम चौडाइको बाटोमा सटर राख्न नपाइने र सटर राख्दा कलम्तमा १.५ मीटरको सेटव्र्ाक हुनपु नेछ ।
सेटव्र्ाकमा पने गरी कुनै पलन सरं चना बनाउन पाइने छै न ।
्र्ाल ढोका रालख भर्न लनमायण गनयपु दाय ललटको जनु लकनारापरट्ट ्र्ाल ढोका राख्ने हो त्र्तापरट्ट तोलकएको सेटब्र्ाक
कलम्तमा ४ लफट (१.२ लम.) दरू ी र्ा मालजयन छोड्नु पछय ।
सार्यजलनक जग्गाको सााँधतफय र सडकसाँग जोलडएको लकनारातफय बाहेक अन्र् संलधर्ारको लकनारा परट्ट ्र्ाल, ढोका
नरालख आफ्नो सााँधबाट लनमायण गनय सलकनेछ, तर र्सरी सााँधबाट लनमायण गदाय कुनैपलन लकलसमको भेलन्टलेशन, ग्रील,
शीशा आलद राख्न पाइने छै न ।
अन्र् भर्न हरुको हकमा सेटब्र्ाक लनम्नानसु ार कार्म हुनेछ

क्र. स.
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

न्र्ूितम सेटब्र्ाक
भविका प्रकाि
अगाडी
पछाडी वा र्दार्ा िार्ा
आर्ालसर् भर्न
१.५ लम.
१.५ लम.
शैलक्षक भर्न
५ मी.
३ मी.
सस्थागत भर्न
५ लम.
३ लम.
सभा सम्मेलन कें र,लसनेमा घर, तथा भीड़ १५ मी.
६ मी.
जम्मा हुने ठाउ आलद
ब्र्ाब्सालर्क भर्न सपु र मालकय ट आलद
2 लम.
२ लम.
होटल, लज
५ मी.
२ मी.
तारे होटल
१० लम.
३ लम.
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३.४.१ िबर्द बकिािमा बिमायणका लाबग सेटब्र्ाक
मख्ु र् नलद (सलु नयर्ा) को लकनारमा भर्न तथा अन्र् संरचना लनमायण गनयका लालग नलदको मध्र्बाट दर्ु तै फय १००/१००
मीटरतथा सो पलछ दर्ु ै लकनारा तफय ३०/३० मीटर हररत क्षेत्रका लालग तथा १० मीटर सलभयस रोडका लालग सेटब्र्ाक
छोड्नु पनेछ । अतः नलदको के न्रबाट कूल १४० मीटर न्र्नू तम सेटब्र्ाक छोडी मात्र लनमायण कार्य गनय पाइनेछ र्ा
लकत्ता नापी नक्सामा देलखएको नलद/बगर लकत्ता लकनारबाट १०० मीटरको सेटब्र्ाक छोड्नु पनेछ । उल्लेलखत अर्स्था
मध्र्े जनु अर्स्थामा सेटब्र्ाक अलधकतम हुन आउाँछ, सो अर्स्था लागू हुनेछ ।
साना नलदको (खोला) लकनारमा भर्न तथा अन्र् संरचना लनमायण गनयका लालग नलदको मध्र्बाट दर्ु तै फय ६०/६०
मीटरसेटब्र्ाक छोड्नु पनेछ ।
मख्ु र् नलदको शाखा लकनार क्षेत्रमा भर्न तथा अन्र् संरचना लनमायण गनयका लालग शाखा नलदको मध्र्बाट दर्ु तै फय
३०/३० मीटरको सेटब्र्ाक छोड्नु पनेछ।

िोट:
सार्यजलनक पाकय , खल्ु ला ठाउाँ तथा खेलकुद मैदानका हकमा उल्लेलखत सेटब्र्ाक कार्म हुने छै नन् ।

३.४.२ िाला बकिािमा बिमायणका लाबग
मख्ु र् नाला लकनारमा भर्न तथा अन्र् संरचना लनमायण गनयका लालग नाला को मध्र्बाट दर्ु तै फय १०/१० मीटर तथा सो
पलछ दर्ु ै लकनारा तफय १०/१० मी हररत क्षेत्रका लालग तथा १०/१० मीटर सलभयस रोडका लालग सेटब्र्ाक छोड्नु पनेछ
। अतः नालाको के न्रबाट कूल ३०/३० मीटर न्र्नू तम सेटब्र्ाक छोडी मात्र लनमायण कार्य गनय पाइनेछ ।

बचत्र िं. ४ : िालाको बटबपकल क्रस सेक्सि
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३.४.३ वि जंगल बकिािमा बिमायणका लाबग
र्न क्षेत्रको लसमाबाट १० मी को दरू ी पलछमात्र आर्ासीर् भर्न तथा अन्र् संरचना लनमायण गनय पाइने छ ।
र्न क्षेत्रको लसमाबाट ५० मी को दरू ी पलछमात्र उद्योग क्षेत्र/ औद्योलगक उपर्ोगका भर्न तथा अन्र् संरचना लनमायण गनय
पाइने छ ।

३.५. ग्राउण्ड कभिे ज ि FAR
३.५.१.ताबलका : १आवासीर् / घडेिी
बस.ि.ं घडेिी क्षेत्रफल (ि.बम)
१.
१०२-२५०
२.
२५० भन्दा मालथ

अबिकतम ग्राउन्ड कभिेज %
७०
६०

अबिकतम FAR
३.५
३.०

३.५.२. ताबलका : २गैि आवासीर्
बस.ि.ं गैि आवासीर् भविहरु
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.

न्र्ूितमजग्गाको
क्षेत्रफल (ि.बम.)
सरकारी तथा अधय सरकारी कार्ायलर् १०००
अस्पताल
६०००
लज / होटेल
५००/३०००
स्कुल / क्र्ाम्पस
२०००/६५००
अलडटोररर्म / सामदु ालर्क हल
लसनेमा हल, लथएटर सभा गृह
१५२५
व्र्ापाररक कम्ललेक्स / सपु र माके ट ३०००

अबिकतम
कभिेज %
५०
४०
४०
४०
४०
४०
४०

ग्राउन्ड अबिकतम
FAR
३.०
२.०
३.०
३.०
२.०
२.०
२.५

३.६. भविको अिुकूल तथा प्रबतकूल उपर्ोग (Compatible and Non Compatible Uses of
Buildings )
ताबलका : ३ भविको अिुकूल तथा प्रबतकूल उपर्ोग
उपर्ोग (Use)/ व्र्ापारिक
क्षेत्र (Zone)
व्र्ापाररक

आवासीर्

आर्ासीर्
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औद्योबगक

सस्ं थागत

X

X

X

X
12

औद्योलगक
संस्थागत
र्न क्षेत्र

X
X

X

X

X

X

X

X

िोट:
= अनक
ु ू ल उपर्ोग
X = प्रलतकूल उपर्ोग
= शतय सलहत अनक
ु ू ल उपर्ोग मालनने

३.७. खाली िाख्िपु िे जबमि :
आर्ासीर् भर्नमा २५० र्गय लमटर सम्मको क्षेत्रमा ३०% र सो भन्दा बढीको क्षेत्रफलमा ४०% जलमन खाली राखी
भर्न लनमायण गनयु पनेछ ।
सरकारी अधयसरकारी र सार्यजलनक भर्नमा ५०% जलमन खाली रालख भर्न लनमायण गनयु पनेछ ।
सार्यजलनक पलतय एलानी जग्गालाई खल
ु ा क्षेत्र घोषणा गरर हररर्ाली पाकय को रुपमा रुपान्तरण गनयपु नेछ ।
नेपाल सरकारस्र्ीकृ लत लबना सार्यजलनक जग्गा कोही कसैलाई हक भोग र उपर्ोगका लालग उपलब्ध गराउन पाईने छै न
।

३.८.पखायल:
सेट ब्र्ाक छोडेर मात्र पखायल लगाउन पाइनेछ ।
पखायलको अलधकतम उचाई ६ फीट हुने र सो भन्दा मालथ बढीमा ३ फीट सम्म जाली राख्न सलकनेछ र सरकारी
लनकार्मा सरु क्षाको लालग लगाउनु परे पखायल समेतको लडजाईन चालहनेछ ।
पखायल सम्मको अलनर्ार्य रुपमा नक्सा पास गनयपु नेछ ।
आफ्नो जग्गा जमीनको सरं क्षणको लालग प्रत्र्क घरमा कलम्तमा ३ ओटा रुख लर्रुर्ा लगाउनु पनेछ र र्लद रुख, लबरुर्ा
रोलने जग्गा नभएको सन्दभयमा गमलामा फुलहरु भए पलन रोलपएको हुनपु नेछ ।
जोलखमर्ि
ु पखायलहरु तत्काल भत्काउनु पनेछ ।

३.९. फोहिमैला :
आफ्नो घरबाट लनस्कने फोहरमैलाको व्र्र्स्थापन आफै ले गनयु पदयछ ।
सम्बलन्धत लनकार्ले तोलकलदएको स्थानमा फोहरमैला फाल्नु पदयछ ।
प्रत्र्ेक घरमा कुलहने र नकुलहने फोहर संकलन गनय २ र्टा अलग अलग डस्टबीन राख्नु पदयछ ।
नगरपाललकाको लनणयर् अनसु ार तोलकएको फोहरमैला व्र्र्स्थापन शल्ु क लतनयु पनेछ ।
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३.१०. सतह ढल
प्रस्तालर्त ललटबाट नगरपाललका र्ा सम्बलन्धत लनकार्ले तोलकलदएको दरू ी लभत्रमा सतह ढल छ भने ललट लभत्रको
बषायको पानी सतह ढलमा जोड्नु पदयछ । र्स्तो जडान गदाय नगरपाललका र्ा सम्बलन्धत लनकार्ले तोके बमोलजम जडान
गनयु पदयछ ।
सतह ढलमा कुनै पलन लकलसमको ठोस फोहोर मैला एर्ं लर्षालु पदाथय पठाउन पाइने छै न

३.११. जमीि मुबिको ढल बिकास
चपी नभएको भर्न लनमायणको लालग स्र्ीकृ लत लदइने छै न ।
ललटबाट ३० मीटर सम्मको दरू ीमा ढल लनकास छ भने भर्नको चपी/सेलटीक ट्र्ांकीबाट उि ढलमा लाइन जडान गनयु
पनेछ । र्लद सो दरू ीसम्ममा लनकासाको व्र्र्स्था छै न भने जग्गा लभत्रै सेलटीक ट्र्ांकी र सोक लपटको व्र्र्स्था गरे को
हुनपु नेछ । र्स्तो ढल लनकासमा जडान गदाय सम्बलन्धत लनकार्ले तोके बमोलजम गनयु पदयछ ।
सडक अलधकार क्षेत्रलभत्र सेपटीक ट्र्ाक
ं ी तथा सोक लपट लनमायण गनय पाइने छै न । र्स्तो लनमायणका लालग ललट
सीमानाबाट १.५ मीटर न्र्नू तम छोडेरमात्र लनमायण गरे को हुनपु नेछ।

३.१२. खािेपािी
सडक अलधकार क्षेत्रलभत्र पनेगरी जलमनमनु ी खानेपानीको ट्र्ाक
ं ी लनमायण गनय पाइने छै न । खानेपानीको पाईप लाइन
जडान गदाय सम्बलन्धत लनकार्ले तोके बमोलजम गनयु पदयछ ।

सेवा सबु विा:
मेलौली नगरपाललकाबाट स्र्ीकृ लत भएको नक्सा बमालजम बनेको भर्नलाई मात्र सेर्ा सलु र्धा जडानका लनलम्त
सम्र्लन्धत लनकार्लाई लसफारीश पत्र लेखी पठाइनेछ । नगरपाललकाबाट गररएको लसफारीश प्राप्त भएपलछमात्र
सम्बलन्धत लनकार्ले सेर्ा सलु र्धा जडान गररलदनु पनेछ । कुनै पलन नर्ााँ भर्न लनमायण र्ा भइरहेको भर्नको संरचना
पररर्तयन गनयपु दाय सेर्ा सलु र्धा सम्बलन्धत लनम्न लललखत प्रार्धानहरु हुनपु दयछ ।

भवि सम्िबन्ि अन्र् व्र्वस्था:
क र ख र्गयको भर्नहरुको हकमा भर्न बनाउनु अलघ स्थालनर् लनकार्बाट लसफाररसको आर्श्र्कता पनेछ र र्स्ता
भर्नहरुको लनमायण अर्धीभर लनमायण स्थलमा देलखने गरर राख्नु पनेछसाथै अब लनमायण हुने क र ख र्गयका भर्नहरुले
बषायतको पालन सोझै ढलमा नलमसाई RainWater Harvesting को प्रलर्लध अपनाई जलमनमलु न पालन पठाउने र
जलमनले सोस्न नसक्ने पालन मात्र ढलमा पठाउने व्र्र्स्था गनयु पनेछ। र्स्तो व्र्र्स्था नगरे सम्म भर्न लनमायण सम्पन्न
मेलौली नगरपाललका भर्न तथा र्ोजना मापदण्ड, २०७५

14

प्रमाणपत्र प्राप्त गनय सक्ने छै नन।् तर स्थालनर् लनकार्को पररषदको लनणयर्बाट सबै र्गयका भर्नमा र्ो व्र्र्स्था लागू गनय
सलकने छ।
नर्ााँ भर्न लनमायण हुदाँ ा लनमायण सम्पन्न र्ा आलं शक सम्पन्न प्रमाणपत्र नललकन कुनै पलन भर्न उपर्ोग गनय पाइने छै न ।
सेट ब्र्ाक लभत्र नपने गरी बलढमा ०.६० लम. (२ लफट)सम्म छज्जा राख्न पाईने तर उि छज्जा लाई अन्र् कुनै पलन
प्रर्ोजनमा ल्र्ाउन पाईने छै न।
१ लमटर भन्दा लामो छज्जा र्ा र्ादयली लनमायण गनयु परे मा नक्सा पास लनर्ेदन साथ सो को समेत स्िक्चरल लडजाइन पेश
गनयु पनेछ।
र्ोजनाबद्ध आर्ालसर् क्षेत्रमा कुनै पलन भर्न व्र्ापाररक प्रर्ोजनमा ल्र्ाउन नपाइने ।
परु ानो भर्न जाँहा नक्सा पासको व्र्र्स्था लथर्ो र अलहलेसम्म पास भएका छै नन् र भर्नहरु लनर्म लर्पररत छन् भने
त्र्स्ता भर्नहरुलाई पणू य र्ा आलं शक रुपमा भत्काउन सलकनेछ ।
पााँच लदनको ताललम ललएर स्थालनर् लनकार्मा सलु चकृ त भएका डकमी, काललगढ, स्थानीर् ठे केदारहरु प्रालर्लधकको
रोहोर्रमा रही दईु पलक्षर् सम्झौता गरर मात्र भर्न लनमायण गनय सक्नेछन् ।
तोलकएको समर्मा लनमायण सम्पन्न हुन नसके जलत सम्म लनमायण भएको छ त्र्लत सम्मको प्रमाण पत्र दीई अरु लनमायण
अगाडी बढाउनलाई पनु : अनुमलत ललनपु नेछ ।
लनमायण अर्लध पलछ छतमाथी लपलर राखी राख्न नपाउने ।
नक्सा पास गने व्र्र्स्था हुदाँ ा हुदै पलन नक्सा पास नगरे का र लनर्म लबपररत बनेका भर्नहरुलाई पणू य र्ा आलं शक रुपमा
स्थालनर् लनकार्ले भत्काउन सक्नेछ ।
मल
ु सडकमा बनेका भर्नलाई रंग रोगन नगरी राख्न नपाईने ।
शैलक्षक सस्ं था,पाटी लर्ालेस,हलस्पटल,नलसयङ्ग होम,लर्लत्तर् सस्ं था,लसनेमा हल, सपु रमाके ट आदीले भर्न लनमायण
संम्बलन्ध मापदण्ड २०७१ अनसु ार स्थालनर् लनकार्बाट ललालनङ्ग परलमट ललएर मात्र भर्न लनमायण गनय सलकने छ ।
पााँच तले भन्दा अग्ला सबै भर्न र कुनै पलन शलपङ्ग मल, हलस्पटल, स्कुल र्ा १५ मी. भन्दा अग्ला भर्नको माटो
पररक्षण गनयु पने ।
स्र्ास््र् सस्ं था र लशक्षण सस्ं थाको भर्न स्र्ीकृ लत ललनु अलध स्र्ास््र् तथा जन सख्ं र्ा मन्त्रालर्ले लनधायरण गरे को
सरु क्षा तथा अन्र् मापदण्ड भए नभएको र्लकन गरे र मात्र स्थालनर् लनकार्ले अनमु लत लदनु पनेछ ।
बजार एररर्ामा ललाष्टर मात्र गरे र छोड्न पाइने छै न र बजार एररर्ा बाहेक अरु क्षेत्रलतर पलन र्दी ललाष्टर गरे छोडे
आलं शक लनमायणको प्रमाण पत्र लदनु पने ।
न्र्नू तम लपल्लरको साईज १/१ फीट रहनेछ र बलनसके को भर्नको हकमा पनु : अको तल्लाको स्र्ीकृ ती लदइने छै न ।
ऐलतहालसक महत्र्का प्रालचन बस्तीहरुमा नगर पररषद्बाट लर्शेष व्र्र्स्था गनय सलकने ।
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सुपिभाईजि बिर्ुबि गियपु िे :
नक्शा लडजाइन, लनमायण र भर्न लनमायण सपु ररर्ेक्षणको लनलमत्त भर्न ऐन २०५५ ले तोके बमोलजमको र्ोग्र्ता पगु क
े ो
लसलभल ईलन्जलनर्र र्ा आलकय टेक्ट भर्न लनमायणकतायले लनर्ि
ू गनयु पने ।
नक्शा तथा लडजाइनमा तोलकएको इलन्जलनर्रको नाम र दताय नम्बर सलहत प्रमालणत गनयपु ने ।
भर्न लनमायण संलहता तथा माप दण्ड लर्पररत नक्सा लनमायण र्ा प्रमालणत गरे मा सम्बलन्धत प्रालर्लधक समेत लजम्मेर्ार
हुने ।

७. बवबवि
७.१. पाबकय ङ
लर्शेष प्रकारका भर्नहरुको लनलमत्त ( आर्ासीर् तथा साना घरे लु उद्योग र्ाहेकमा ) जग्गाको कम्तीमा १५ प्रलतशत
जग्गा पालकय ङको लालग छोड्नु पदयछ ।
गाडी सम्र्न्धी ममयत कारखानाको लालग जग्गाको २५ प्रलतशत पालकय ङका लालग छोड्नु पदयछ ।
भर्नको उपर्ोग पररर्तयन गनयपु दाय नर्ााँ उपर्ोगसगं सम्र्लन्धत सम्पणू य प्रार्धानहरु लागु हुने गरी पालकय ङको लालग
चालहने जग्गाको व्र्र्स्था गनयु पदयछ ।

७.२. बवद्यतु बिर्मावली ि छोड्िपु िे र्दूिी
कुनैपलन भर्न लबधतु प्रसारण र्ा लबधतु लर्तरण लाइनका तारहरु लबधतु लनर्मार्ली २०५० अन्तरगत का अनसु चू ी
अनसु ार नेपाल लबधतु प्रालधकरणले तोके को दरू ी छालड मात्र लनमायण गनय पाइने छ ।
२३०/४०० भोल्टेजदेलख ११ हजार भोल्ट सम्मको नाङ्गो तार छे उबाट कलम्तमा १.५/१.५ मीटर र ११ हजार देलख
३३ हजार भोल्टसम्मको तार छे उबाट कलम्तमा २/२ मीटर छालड मात्र लनमायण गनय पाइने छ ।
१३२ KVA सम्मको तार छे उबाट कलम्तमा ७/७ मी छोड्नु पने ।
७.३. पेिोल पम्प सम्बलन्ध नेपाल आर्ल लनगमको मापदण्ड
प्रस्तालर्त लर्क्री स्थल राख्ने जग्गाको सडक तफय को मोहडा कलम्तमा २० लमटर भई कूल जग्गाको क्षेत्रफल घलटमा
५०० र्गय लमटर हुनु पनेछ।
लर्क्री स्थलमा सेल्स काउण्टर, स्टोररुम, गाडयरुम, ट्र्ाइलेट इत्र्ालद पक्की लनमायण गरी स्र्स््र् लपउने पानीको धाराको
व्र्र्स्था हुनपु नेछ ।
सामान्र्तः सडकको एक लकनारा तफय कोदइु र्टा पेिोल पम्पहरुको दरु ी कलम्तमा ३०० मी. हुनु पनेछ ।
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कुनै पलन सडक चोक (Junction) मा पेिोल पम्प राख्न लदइने छै न । मख्ु र् मख्ु र् सडकहरुको चोक परे मा चोक देलख
पेिोल पम्प रहने स्थलको दरु ी कलम्तमा पलन १०० मी. रहनु पनेछ तर मख्ु र् सडक र सानो शाखा सडकसंग चोक परे मा
पेिोल पम्प रहने दरु ी र्स्तो चोक देलख कलम्तमा ५० मी. सम्म हुन सक्नेछ ।

७.४. बिज्ञापि सम्िन्िी िोडय (Hoarding Board)
कुनै पलन भर्नमा नगरपाललकाको स्र्ीकृ लत लबना होलडिंङ बोडय, टार्र, एन्टेना राख्न पाइने छै न। लनकार्ले र्स्तो
स्र्ीकृ लत लददं ा सो जडान भएको उपकरणले भर्नको सरं चना र्ा सरु क्षामा कुनै प्रलतकूल असर नपने कुरा सम्बलन्धत
प्रालर्लधकबाट प्रमालणत गरी सुलनलित गराएर मात्र सो संरचनामा राख्ने स्र्ीकृ लत लदनपु नेछ।

७.५. बिमायण सामाग्री
भर्न लनमायण सामाग्री बाटोमा राखेर मालनस तथा सर्ारी साधनको आर्ागमनलाई अर्रोध पर्ु ायउन पाईने छै न।

आवश्र्क कागजातहरु
८.१. कािुबि कागजातहरु
जग्गाधलनको लालपजू ायको फोटोकपी – १ प्रलत
नागररकताको फोटोकपी - १ प्रलत
पासपोटय साईजको फोटो - ३ प्रलत
लकत्ता नम्बर स्पष्ट भएको नापी / िेस नक्साको प्रमालणत प्रलतलललप
चार लकल्ला प्रमालणत
एलककृ त सम्पलत्त कर लतरे को रलसदको प्रलतलललप - १ प्रलत
गठु ीको जग्गा भए सम्बलन्धत गठु ीको लसफाररश पत्र
कुनै लनकार्मा लधतो राखेको भए लधतो सम्बलन्ध पत्र
र्ारे श रालख नक्सा पास गने भएमा र्ारे सनामाको साथमा र्ारे शको नेपाली नागररकता र्ा लनजको पलहचान खल्ु ने
प्रमाण पत्रको १ प्रलत प्रमालणत प्रलतलललप

८.२. प्राबवबिक कागजातहरु
लनमायण गररने घरको नक्सा - ३ प्रलत
स्िक्चर लडजाईन नक्सा - ३ प्रलत
घर नक्सा तर्ार गने प्रालर्लधक / परामशयदाताको नगरपाललकामा दताय भएको प्रमाण पत्रको प्रलतलललप – १ प्रलत
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िक्सा ििाउँर्दा ध्र्ाि बर्दिपु िे कुिाहरु
तोलकएको मापदण्ड अनरुु प मात्र नक्सा (Architectural / Structural)बनाइ पेश गनयपु नेछ। नक्सा पासको लागी पेश
गदाय लनम्न ढााँचामा लर्र्रणहरु पेश गनयपु नेछ ।
९.१. भविका ललािहरु (Building Plan/s):प्रत्र्क तल्लाको ललाि पेि गिे ।
९.२. मोहडा (Elevations):भविको चािै मोहडा पेि गिे ।

९.३. सेक्सिल एबलभेसि (Sectional Elevation):
परे को खण्डमा एक भन्दा बलढ Section
भईू देखी लसललङ्ग सम्मको उचाई देखीनपु ने
भर्नको कुल उचाई
भर्ायङ काटेको हुनपु ने

९.४. बिमायण स्थलको ललाि (Site Plan)
Access को चौडाई हुनपु ने
चारै लतरको सेट ब्र्ाक देलखनपु ने
सेललटक ट्र्ांक, सोक लपट देलखनपु ने
जलमन मलु नको पालन ट्र्ााँक देलखनपु ने
लनमायण स्थललभत्र अथर्ा साँगै High Tension Line भए सोबाट छोडेको दरु ी देलखनपु ने
सडकको के न्र बाट सडक अलधकार क्षेत्र देलखनपु ने
लनमायण स्थलसंग सार्यजलनक जग्गा, नहर, नदी, खोला जोलडएको भए लत स्थलबाट छोडेको दरु ी देलखनपु ने

९.५. अवबस्थबत िक्सा (Location Plan):लनमायण स्थलसम्म सलजलै पग्ु न सलकने गरी
बाटो देखाईएको हुनपु ने छ ।
९.६. म्र्ाप स्के ल (Scale):कुन स्के लमा म्र्ापमा बनाईएको सो लेख्नु पने छ ।
९.७. झ्र्ाल / ढोकाको बवविण (Opening Schedule): लनम्मनानसु ार राख्नु पनेछ :
S.N. Door/Window
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९.८. उत्ति बर्दिा (North Direction):

९.९. िक्साको Title Block:
Owner:
Signature:
Building Type:
Area:
Plot No.:
Location:
Detail/s: Plan, Elevations, Sections/ Structural Drawings
Designed By:
Checked By:
Firm’s Stamp:
Registration No.:
Scale:
Date:

Council Reg. No.:
Drawn By:
Sheet No.:

नक्सा पासगदाय पेश गनयपु ने Drawing हरुःFRAME STRUCTURE:Plan:
Trench Plan (c/c dimecsions, grid names and size of footing)
Column Layout Plan (with grid names, c/c dimensions and column namings)
Toe wall section
Foundation Details:
Foundation plan with dimensions
Section of Foundation with details
Typical footing plan
Slab Details:
Slab Reinforcement Plan: top (along x-x, y-y) and bottom continuous/cranked bars
along x and y direction
Slab sections end to end (in x-x and y-y directions)
Beam Details:
Longitudinal sections (along x-x and y-y directions)
Cross-sections at mid span and support
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Tie beam details
Strap beam details (Plan and Section)
Beam jont and lap details
Hook details for beam
Column Details:
Column details of building
Column joint and lap details
Hook details for column

Staircase Details:
Staircase plan with dimensions
Staircase section with dimensions
LOAD BEARING STRUCTURE:Plan and Column Details:
Trench plan (c/c dimecsions, grid names and size of footing)
Column wall sections (Each type)
Plinth Tie beam details
Vertical Bars Latout Detail in trench plan & floor plan walls with Door/window openings
Sill, Lintel & Parapet band details
Corner stitching details (T-junction & corner junctions)
Vertical section of wall from foundation to terrace

Slab Details:
Slab Reinforcement Plan: top (along x-x, y-y) and bottom continuous/cranked bars along x and y
direction
Slab sections end to end (in x-x and y-y directions)

Beam Details:
Longitudinal sections (along x-x and y-y directions)
Cross-sections at mid span and support
Tie beam details
Strap beam details (Plan and Section)
Beam jont and lap details
Hook details for beam

Staircase Details:
Staircase plan with dimensions
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Staircase section with dimensions

िक्सा पासको लागी आिस्र्क कुिाहरु
 नगरपाललका बाट इजाजत प्राप्त प्रलर्लधक द्वारा मापदण्ड अनसु ार भर्नको आलकय टेक्चरल नक्सा लडजाईन तथा
रालष्टर् भर्न लनमायण संलहता २०६० आनसु ार srtructural ड्रइगं लडजाईन गराउने ।
 शहरी लर्कास शाखा बाट दरखास्त फारम खरीद गने ।
 घर जग्गा धलन तथा लडज़ाइनर ले फॉमय भरी शहरी लबकास साखामा नक्सा दरखास्त लदने ।
 मापदण्ड अनसु ार प्रस्तालर्त नक्सा ठीक छ छै न प्रलर्लधक द्वारा जाच गने ।
 स्िक्चरल नक्सा लडजाईन भने ठीक छ छै न प्रलर्लधक द्वारा जाच गनयनक्सा दताय को लागी लसफाररस
प्रशासलनक कमयचारी द्वारा प्रमाण कागजात को जाच गने ।
 नक्सा ठीक भए पलछ नक्सा तथा धरौटीर्ाफत लाग्ने दस्तरू बझु ाउने ।
 उपरोि प्रलक्रर्ा परू ा भए पलछ नक्सा दखायस्त दताय गने ।
 शहरी लर्कास शाखाबाट भर्न लनमायण संलहता अनसु ार स्िक्चरल नक्सा लडजाईन जाच तथा no ऑब्जेक्शन
लसफाररश गने ।
 चार लकल्ला को संलधर्ार लाइ सचू ना जारी गने सचू ना प्रलत म्र्ाद टास मचु ल्ु का तथा एक प्रलत नक्सा सलहत
सम्बलन्धत र्डा कार्यलर्मा पठाउने।
 म्र्ाद टााँस मचु ल्ु का प्राप्त भए पलछ म्र्ाद टााँस भएको लमतीले १५ लदन पलछ कार्ायलर्को सरजमीन
ताललकाको आधारमा सरजमीन हुने ।
 सरजमीन मचु ुल्कामा र्डा अध्र्क्ष बाट सही हुने ।
 सरजमीन लनररक्षण गने प्रलबलधक द्वारा स्थलगत लनररक्षण को प्रलर्लधक प्रलतर्ेदन पेस गने ।
 जग्गा धलन प्रमाण पजु ाय नागररकता आलद सक्कल प्रलत रुजू गने ।
 शहरर लर्कास शाखा प्रमख
ु द्वारा सम्पणू य प्रालर्लधक तथा प्रशासलनक कागजात जाच गरी प्रमख
ु प्रशासकीर्
अलधकृ त ज्र्सू मक्ष नक्सा पास को लागी फार्ल पेश गने ।
 अस्थाई इजाजत लनमायण अनमु लत प्रमाण पत्र तथा नक्सा पास पजु ी लबतरण गने ।
 टाई बीम (लललथं ) सम्म को लनमायण कार्य परू ा भए पलछ superstrucutre लनमायण इजाजात को लागी
आबस्र्क कागजात सलहत दरखास्त पेस गने ।
 शहरी लबकास सखा बाट स्थालगत लनररक्षण गने ।
 सहररलबकास सखा बाट लनमायण संलहता बमोलजम स्थलगत लनररक्षण परलतबेदन पेस गने ।
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 शहरी लबकास शाखा बाट स्थार्ी no objection लसफाररश गने ।
 शहरी लबकास शाखा बात लनमायण सपं न्न कार्यको प्रलतबेदन पेस गने ।
 शहरी लबकास शाखा प्रमख
ु द्वारा कागजात हरु जाच गरी प्रमख
ु प्रससाकीर् अलधकृ त ज्र्ू समक्ष पेस गने ।
 NoObjectionCertificate ( भर्न लडजाईन लसफाररस प्रमण पत्र ) र नक्सा पास प्रमाण पत्र ( लनमायण
सपं न्न प्रमाण पत्र ) को साथै स्थार्ी नक्सहरू लबतरण गने ।

िक्सा बिवेर्दकले ध्र्ाि बर्दिु पिे कुिाहरु
सालबक देलख चललआएको पान ढल लनकास बन्द गनय पाइने छै न, ढल लनकासको लागी आर्श्र्क परे को खण्डमा
सलबककाफ्नो जग्गा बात सालबक बमोलजम लनकास लैजान लदनु पने छ ।
नक्सा पास नगरी लनमायण कार्य गनयु हुदनै ।
नक्सा पास नहुदै लनमायण कार्य गरे को कुनै पलन बखत साईट जाच गनय सलकंछ ।
बिमायण सम्पन्ि प्रमाण पत्र प्राप्त गिे प्रबक्रर्ा
लडज़ाइनर द्वारा लसफाररस गराएर लनमायण सम्पन्नको लागी लनबेदन लदने ।
स.इ द्वारा स्र्ीकृ त लनररक्षण गरी प्रलतबेदन पेस गने ।
इलं जलनर्र द्वारा जाच गरी प्रमख
ु प्रशासकीर् अलधकृ त ज्र्ू मा पेस गने ।
लनमायण संपन्न प्रमाण पत्र लबतरण गने ।

बिमायण सम्पन्िको लागी आिस्र्क कागजातहरु
पास पलु जयको छार्ा प्रलत १प्रलत
पास gS;fsf] छार्ा प्रलत १प्रलत
लडज़ाइनर इजाजत पत्रको प्रमालणत प्रलतलललप १प्रलत
पासपोटय साइज़ को प्रलतलललप kmf]6f]२ प्रलत
नामसारीको लागी पेस गनयु पने कागजातहरु
जग्गा धलन प्रमाण पत्र( लालपुजाय ) को प्रलतलललप
चालू आलथयक बसयको मालपोत (एकीलकरत सम्पलत कर) लतरे को रसीद
नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलललललप

gfd;f/Llga]bg
 लकत्ता नं. समेत प्रस्ट भएको नापी नक्साको नक्क्ल
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 मजं रू ी ललई नामसारी गनयु पने भएमा
 जग्गा धलन ले मजं रू ी लदएको मन्जरु ीनामा सक्कल नक्सा सखा को रहोबरमा सनाखत हुनपु ने छ ।
 मजं रू ी लाइन लदने ब्र्लिको नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलललप ।
 र्ाररस भएमा र्ाररसको नागाररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलललप ।
 मन्जरु ीनामा र र्ाररस्नामा पत्र को अक्षर र औठा छाप कालो माशी बाट नेपाली कागजमााँ नै पेस गनयु पने
 सालबक लकत्ताबाट भएको खण्डमा मालपोत कार्ायलर् बात श्रेस्ता उतार पेस गनयु पनेछ।
 नक्सा नामसारी गनयको को लागी मालपोत कार्ायलर्को रलजस्िेशन तम्सक
ु मा घर जग्गाको ब्र्ोहोरा देलखएमा
मात्र नक्सा नामसारी गनेछ ।
 मालपोत कार्ायलर् बाट रलजस्िेशन तम्सक
ु पास लमती ले ३५ लदन नाघे पलछ मात्र नाम सारी गने छ ।
 मालपोत कार्ायलर् बाट रलजस्िेशन तम्सक
ु पास तह भएको खण्डमा सोही अनसु ार रलजस्िेशन तम्सक
ु पास
भएको कागजपत्रहरू पेस गनयु पने छ ।
 िक्सा वाला को मृत्र्यु भएको अवस्थामा, मृत्र्यु दताय प्रमाण पत्रको प्रलतलललप १ प्रलत
 नाता प्रमालणत प्रमाण पत्रको प्रलतलललप १ प्रलत
 मा. पो. का बाट ज. ध.द.प्र. पजु ाय को तर्ारी गररएको लटपण्णी र आदेश पत्र को प्रलतलललप १ प्रलत

बिमायण कार्य गर्दाय पालिा गियु पिे ितयहरु
अकायलाई दगु न्य ध नआउने गरी आफ्नो हक़को जग्गामा नाप नमनु ा बमोलजमको चपी राख्नु पछय
नक्सामा लेलखएको भन्दा बढीगरी बनाउनु हुदनै ।
कौलसको लनकास तकायउन गोल पाइप राख्नु पदछ
य् ।
अकायलाई दगु न्य ध नआउने गरी आफ्नो हक़ को जग्गामा चपी राख्नपु छय र सो को लागी सेललटक टर्ान्क र आर्श्र्िा
अनसु ार सोक लपट बनाउनु पदयछ।
अरु कसैको सालर्क भएको बाटो , लनकास बन्द गनयु हुदनै ।
सडक, बाटो, ढल, मगं ल, गौचर पाटी पौर्ा देर्ालर्,लसर्ालार्, नदी-नाला पोखरी आलद सार्यजलनक स्थल र मनाही
गररएको ठाउको साथै अकायको जग्गा समेत लमच्नु हुदनै ।
र्स नगरपाललका तथा अन्र् लनकार्का कमयचारीहरूले जाच्न आउदा जनु सक
ु ै बखतमा पलन र्ो प्रमाण पत्र नक्सा र
बलनसके को घरको नक्सा अलनर्ार्य रुपमा देखाउनपु नेछ ।
र्ो नक्सा पास भएको कराणले मात्र आफ्नो हक लाग्ने सार्यजलनक जग्गा भलन कसैको उजरु ी पनय आएमा सो सम्बन्धी
कारर्ाही चलाउन कुनै बाधा पनेछैन। सो नक्सा र्ालाको हक कच्चा ठहररएमा र्ो प्रमाण-पत्र स्र्तः लनलरक्रर् हुनेछ,
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लनमायण कार्य गदाय सडकमा र्ातार्ात तथामालनस हरु आर्तजार्त गनय असलु बधा हुने गरी माटो , ईटा, छड ,जाली
आलद लनमायण सामग्री थपु ारी राख्नु हुदनै , आफ्नो जग्गामा राख्नु पनेछ अन्र्था न.पा. ले उठाई जफत गनय सकने छ ।
नक्सा पास भएको लमलतले २ बषय लभत्र लनमायण गररसक्नु पने छ । सो अर्धी लभत्र लनमायण कार्य परू ा नभएमा लनर्मानसु ार
नक्सा दस्तरू लतरी बलढमा अको २ बषय सम्म को लालग अलन्तम एक पटक म्र्ाद थप गनय सलकने छ ।सो म्र्ाद लभत्र पलन
लनमायण कार्य परू ा नभएमा अको नक्सा पास गरी बनाउनु पनेछ ।
म्र्ाद लभत्र लनमायण कार्य परू ा गरी लनमायण सम्पन्न प्रमाण पत्र समेत ललइ धरौटी लफताय ललई सक्नपु नेछ अन्र्था धरौटी
लफताय लदन कार्ायलर् बाध्र् हुनेछैन।

बिमायण समपन्ि प्रमाण पत्र सम्िन्िी जरुिी सूचिा
मेलौली नगरपाललका लभत्र नक्सा पास गराइ तोलकएको मापदण्ड अनरू
ु प लनमायण गनयपु ने, नक्सा पास नगराइ र्ा
तोलकएको मापदण्ड लर्पररत हुने गरी अलनर्लमत रुपमा घर, टहरा, पखायल आलद लनमायण गदाय शहरी सौन्दर्य, र्ातार्ात र
शहरी र्ातार्रणमा समेत नराम्रो प्रभार् पादै आएकोले नक्सा पास गरी तोलकएको मापदण्ड अनरू
ु प लनमायण कार्यलाई
कडाईका साथ लागू गनय नेपाल सरकार बाट लनम्न बमोलजम लनणयर् भएको छ ।
लनर्ेदकमोलह भएमा जग्गा धलन र्ा गठु ीको मन्जरू ीनामा पत्र पेस गनयु पने छ ।
नापी नक्सामा नदेलखएका तर लफल्ड मा देलखने बाटो हरुको सम्बन्धमा सम्बलन्धत र्डाबाट लदशा र चौडाई समेत
खल
ु ाइएको लसफाररस पत्र पेश गनयपु नेछ ।
नापी नक्सा र भोगचलन गरे को जग्गाको आकार-प्रकार फरक भएमा सम्बलन्धत र्डाको भोगचलन सम्बन्धी लसफाररस
पत्र पेस गनयु पने छ ।

साबवक घि भत्काई िर्ाँ घि ििाउि पेि गियपु िे कागजातहरु
नापी नक्शामा नदेलखने तर पास भएको भए पास नक्सा र पास पजु ी को प्रलतलललप - एक प्रलत
नापी नक्सामा देलखने घर भए सो को भइु ताला को ललान एक , चार लकल्लाको मोहडा र साइट ललान समेतको नक्सा
प्रलतलललप - पाच प्रलत
भत्काउने घर को फोटो हरु (सम्भर् भए सम्म चार मोहडा र छाना)
अन्र् काग्जातको हकमा नर्ा नक्सा पास गदाय आर्श्र्क पने सबै कागजात हरु पेश गनयपु नेछ ।

तला थप गिय पेि गियु पिे आिश्र्क कागजात हरु
पास भएको नक्सा र पास पजु ी को प्रलतलललप - एक प्रलत
नापी नक्सामा देलखने घरको सम्बन्धमा प्रस्तालबत तला थप घरको नक्सा सलहत सालबक घरको सबै ललान , चार
लकल्ला मोहडा , सबै भन्दा अग्लो ठाउको क्रस सेक्शन र साईट ललान समेत को नक्सा को प्रलतलललप - ३ प्रलत
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अन्र् कागजात को हकमा नर्ा नक्सा पास गदाय आबस्र्क पने सबै कागजात हरु पेश गनयु पनेछ ।
िबिसके को घिका लागी िक्सा पास गिय अबिवार्य पेस गियपु िे कागजातहरु
 जग्गा धलन प्रमाण पत्र ( लाल पजु ाय ) को प्रलतलललप - एक प्रलत
 चालु आ . ब. को एकीकृ त सम्पलत कर लतरे को रसीदको प्रलतलललप - एक प्रलत
 नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलललप - एक प्रलत
 लकत्ता नं . समेत प्रस्ट भएको नापी नक्सा को सक्कल - एक प्रलत
 पास गररने नक्सा को प्रलतलललप र्ा ब्लू लप्रटं (लनर्ेदक तथा लडजाईनरको सलहछाप, हस्ताक्षर समेत हुनपु ने) २ प्रलत
 नगरलर्कास सलमलत को हकमा पास गररने नक्सा को प्रलतलललप र्ा ब्लू लप्रंट - ३ प्रलत
 लडज़ाइनरको इजाजत पत्रको प्रलतलललप (सरोकारर्ालाले प्रमालणत गरे को र नलर्करण समेत भएको) - एक
प्रलत
 पासपोटयसाइज को फोटो - एक प्रती
 लललथं एररर्ा १००० ब.फी. भन्दा बढी र्ा लतन तला भन्दा बढी भएमा स्िक्चरल drawaing सलहत नक्सा
पेश गनयु पने /
 उल्लेलखत जग्गा सम्म सलजले पग्ु न सकने गरी मल
ू सडक सम्मको (LOCATION PLAN ) पेश गनयपु ने छ/
 भर्न सम्बन्धी मापदण्ड तथा भर्न लनमायण सलहता पूणतर्ा पालना गरी नक्सा तर्ार गरी नक्सा तर्ार गररएको
हुनपु नेछ / अन्र्था नक्सा रद्द गनय सलकनेछ/
 मापदण्ड र्ा GUIDED LAND DEVELOPEMENT (GLD) सम्बन्धी कुनै बदु ामा अस्लस्तता भएमा
कार्ायलर्को नक्सा शाखामा सम्पकय राखी मात्र नक्सा तर्ार गनयपु ने छ/
 लडज़ाइनर इजाजत पत्र प्रलतलललप फाइलमा संलगन गदाय सम्बलन्धत डीजाइनरले प्रमालणत गररएको हुनपु ने छ/
िर्ा बिमायण कार्यको लाबग िक्सा पास गिय अबिवार्य पेि गियपु िे कागजातहरू
 जग्गा धलन प्रमाण पत्र (लालपुजाय) को प्रलतलललप - एक प्रलत
 चालु आ. ब . को एलककृ त समपती कर लतरे को रलसद को प्रलतलललप - एक प्रलत
 नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप - एक प्रलत
 लकत्ता न . समेत प्रस्ट भएको नालप नक्सा को सक्कल - एक प्रलत
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 पास गररने नक्साको प्रलतलललप र्ा ब्लू लप्रंट (लनबेदक तथा लडज़ाइनरको सही छाप ,हस्ताक्षर समेत हुनपु ने) लतन प्रलत
 लडज़ाइनर को इजाजत पत्रको प्रलतलललप ( सरोकारर्ालाले प्रमालणत गरे को गरे को र नालबकरण समेत भएको)एक प्रलत
 पासपोटय साइज़को फोटो - दईु प्रलत
मन्जूिी बलई ििाउिे भएमा
क) जग्गा धलनले मन्जरू ी लदएको मन्जरु ीनामा सक्कल ( नक्सा साखा को रहोबरमा सनाखत हुनपु ने छ ) - एक प्रलत
ख)मंजरू ी ललने व्र्लिको नागररकताको प्रलतलललप - एक प्रलत
ग) र्ाररस भएमा र्ाररसको नागररकताको प्रलतलललप - एक प्रलत
लललन्थ एररर्ा एक हजार ब.फी. भन्दा बढी र्ा लतन तला भन्दा बढी भएमा स्िक्चरल लडजाईन र syanetaryस्र्ानेटरी
लडजाईन को प्रलतलललप - दईु प्रलत
पिु श्च: मन्जरु ीनामा र र्ाररस्नामा पत्रको हस्ताक्षर र औठाको छाप कालो मलस बाट नेपाली कागजमा नै पेस गनयु पनेछ ।
Drawing Scale
Scale factor - 1" = 8' or 1"=4'
1:100 or 1: 50
site plan scale 1'' = 8' or 1:100
1" = 16' or 1:200
paper sizes A1,A2,A4
Dimension Style
1. In all floor plans
Element to element
Centre to centre
over all
internal room size
साईट ललािमा उल्लेख हुिु पिे कुिा हरु
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उत्तर (NORTH) नापी लदशातफय नै हुनु पनेछ ,
क्षेत्रफल लनकाल्न डार्गोनल सलहतको सम्पणू य नाप फूटमा उल्लेख हुनपु ने छ,
EXISTING लबलल्डङ् भएमा सो को नाप फूटमा Plinth Coverage, Floor Area आलद उल्ल्लेख गनयु पने छ,
ढल भएको ठाउमा ढलको लदशा र सो ढल सम्मको लललंथ लाइन समेत उल्लेख गनयु पने छ ,
ढल नभएको ठाउमा सेललटक टैंक र सोकलपटको position र dimension समेत उल्लेख गनयु पने छ,
right of way line, set back line, Road Width र Road छे उबाट लसमाना र दरु ी तथा लसमाना देलख प्रस्तालर्त
घर सम्मको दरु ीको नाप फूट समेत उल्लेख गनयु पनेछ,
plinth भन्दा बलहर प्रोजेक्शन हुने भाग Dotted Line मा समेत उल्लेख गनयु पनेछ,
म्र्ार्द थपका लागी अबिवार्य पेस गियु पिे कागजातहरु
लनर्ेदन - एक प्रलत
पास नक्सा छार्ाप्रलत - एक प्रलत
पास पजु ाय को छार्ा प्रलत - एक प्रलत
जग्गा धलन पजु ायको छार्ाप्रलत - एक प्रलत
चालु आ. ब. को एकीकृ त संम्पलत्त कर रसीद - एक प्रलत
नागररकता छार्ाप्रलत - एक प्रलत
पास गदाय ललएको करको ५ प्रालतशत दस्तरू लाग्नेछ,
ममयत इजाजतको लागी अबिवार्य पेस गियु पिे कागजातहरु
लनबेदन - एक प्रलत
पास पजु ाय को छार्ा प्रलत - एक प्रलत
जग्गा धलन पजु ायको छार्ाप्रलत - एक प्रलत
चालु आ. ब. को एकीकृ त सम्ं पलत्त कर रसीद - एक प्रलत
नागररकता छार्ाप्रलत - एक प्रलत
सक्क्ल नापी नक्सा - एक प्रती
ममयत गने घर/पखायलको फोटो - एक प्रलत
धरौटी - १०००
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िक्सा सम्िन्िी बिबभन्ि र्दस्तूि हरु

मेलौली नगरपाललका

नगरकार्यपाललकाको कार्ायलर्
शहरी लर्कास शाखा
बस. ि.

बिविण

र्दस्तूि रू.

१.
३.
४.

फारम प्रलत थान
नामसारी दस्तरू
प्रलतलललप प्रमालणत दस्तरू

५००
३००
३००

५.
६.

पास प्रमालणत प्रलतलललप दस्तूर
म्र्ाद थप दस्तरू

१००
पास गदायको दस्तूर को ५%

७.

लनमायण सम्ं पन्न दस्तरू

१५०

८.

बलनसके को घर पास दस्तूर

लनर्लमत दस्तूर बराबर
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अिस
ु ूची १
सडकको िामावली
क्र.स.

सडक को िाम

क्षेत्राबिकाि

सेट ब्र्ाक

वडा पास

१.
२.
३.

पाटन पंचेश्वोर सड़क खण्ड
मेलौली उग्रतारा सडक खण्ड
लामालेक-बलराघाट सडक खण्ड

३० लमटर
३० लमटर
३० लमटर

२ मीटर
२ लमटर
२ लमटर

२,३,१,७
१
६, ५,४

४.

द्वाररकादेर्ी प्रलतष्ठान-आगर रड्मा कृ लष सडक १२ लमटर
खण्ड
बसपाकय -लसंगापरू सडक खण्ड
१२ लमटर
घरे लु-द्वारसैनी-जकयू सडक खण्ड
२० लमटर
सलेना-दगु ायस्थान-देलहमांडू सडक खण्ड
२० लमटर

१.५० लमटर

७,१

१.५ लमटर
२ लमटर
२ लमटर

७,१
१
२

५.
६.
७.
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८.

१२लमटर

२ लमटर

२,३

९.
१०.

दगु ायस्थान-सेली-ललखोडा-कुजागाड-स्र्ाल्तडी
सडक खण्ड
बागोट-लेक सडक खण्ड
लगरे गडा-लततार्-मेलौली सड़क खण्ड

१२ लमटर
२० लमटर

१.५ मीटर
२ लमटर

३
४,५

११.

लामालेक-पेल्र्ा-ढनौन-दगु ायस्थान सडक खण्ड

२० लमटर

१.५० लमटर

6,५,३,२

१२.
१३.
१४.

लामालेक-हतरंगा-्र्ा सडक खण्ड
काडाबजार-महारुरधाम सडक खण्ड
स्र्ाखानी-नेत्रज्र्ोलत-चाप गाड सडक खण्ड

१२ लमटर
१२लमटर
१२लमटर

१.५ लमटर
२ लमटर
२ लमटर

६,७
७,६
७

१५.

हरडाखान-कोटीगाउ-लसम दोगडा सड़क खण्ड

२0लमटर

१.५ लमटर

७,८

१५
१६
१७.
१८.

मछय ले-्र्ा-तोल्र्ा-लततार्ै सडक खण्ड
्र्ा-पचकोरा सडक खणड
रौललगौडा-लसम दोगाडा सड़क खण्ड
हरडाखान-कालन्तपरु -र्डाकार्यलर् सड़क खण्ड

२० लमटर
१२ लमटर
१२लमटर
१२ लमटर

2 लमटर
१.५ लमटर
१.५ लमटर
१.५ लमटर

७,४
7
८
९

१९.

हरडाखान-असरु -रोकटा कोल्तडी सड़क खण्ड

२0लमटर

१.५ लमटर

९

अिस
ु च
ू ी २:
लबद्यतु लनर्मार्ली २०५० अन्तरगतका अनसु चू ी लनर्म
अिस
ु च
ू ी १२
(लनर्म ४८ सगं सम्बलन्धत )
तार देलख भईु सम्म हुनपु ने न्र्नू तम दरु ी
क्र.स.
१.
२.

बििुत वोल्टेज को स्ति

सड़क वािपाि गर्दाय सडक छे उ बमटि
बमटि
२३०/४०० kva भन्दा मालथ ११००० ५.८
५.५
kva भन्दा
११००० kva र सो भन्दा माथी ६.१
५.८
३३००० kva सम्म

अन्र् स्थािमा बमटि
४.६
५.२

अनसु चू ी १३
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(लनर्म ५० सगं सम्बलं धत )
तार देलख घर र्ा रुख सम्म हुनपु ने न्र्नू तम दरु ी
क्र.स.
१.

बिद्यतु वोल्टे ज को स्ति
२३०/४०० kva भन्दा मालथ ११००० kva भन्दा

हुिु पिे न्र्ूितम र्दुिी
३ लमटर

२.

११००० kva र सो भन्दा माथी ३३००० kva सम्म

५ लमटर

कै बफर्त

द्रस्टब्र्: उपरोि न्र्नू तम दरु ी कार्म गदाय हार्ाको चापले उत्पन्न हुने तारको उच्चतममच्र्ाई(maximum लडफ्लेक्शन ) समेतको
लहसाब गनयु पने छ ।
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