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प्रस्तावना

यस शुक्लाफााँटा नगरपाललका लाई सुववधा सम्पन्न जनजीवन सहज
बनाउन र दुर्ट
घ ना मुक्त शहर लनमाघण गनघ प्रत्येक सडकको चौडाई
मापदण्ड तोकी लागु गनघ, सम्पुणघ सडकहरुलाई ववस्तार पश्चात
पयाघवरणणय वातावरण लनमाघण गने तथा नक्सा, सुचनापाटी र होलडङ्गवोडघ
स्थापना गनघ, शुक्लाफााँटा नगरपाललका सडक मापदण्ड अलधकार क्षेत्र
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लनधाघरण कायघववलध जग्गा नापजााँच ऐन २०१९, जग्गा नापजााँच
लनयमावली, २०५८ स्थालनय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, भवन
लनमाघण आचार सं वहता २०६०, भवन ऐन २०५५, भवन लनयमावली,
२०६५, भ ु–उपयोग नीलत २०७२, बस्ती ववकास, शहरी योजना तथा
ु मागघदशघन, २०७२ र यस शुक्लाफााँटा
भवन लनमाघण सम्बणधध आधाभत

नगरपाललकाले तयार पारे को सडक मापदण्ड लनधाघरण पुणस्तका MTMP
लाई आधार मालन यो कायघववलध तयार गररएको छ ।
पररच्छे द -१
प्रारणम्भक
१. संणक्षप्त नाम र प्रारम्भ:क) यस कायघववलधको नाम “शुक्लाफााँटा नगरपाललका सडक मापदण्ड
लनधाघरण कायघववलध २०७६” रहेको छ ।
ख) यो कायघलबलध तुरुधत प्रारम्भ हुनेछ ।
पररच्छे द -२
पररभाषा
२. क) "शुक्लाफााँटा नगरपाललका" भन्नाले यस नगरपाललकाका

ु ोललाई बुझाउने छ
नक्साङ्कन न भएको १२ वटै वडाहरुको सम्पुण घ भग
।
ख) “सलमलत” भन्नाले शुक्लाफााँटा नगरपाललका सडक मापदण्ड
अलधकार क्षेत्र लनधाघरण सलमलतलाई जनाउने छ ।
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ु ोल
ग) "नाप जााँच तथा लसमाङ्कन न" भन्नाले नगरलभत्र पने जुनसुकै भग
तथा क्षेत्रमा नगर कायघपाललकाको कायाघलयले नगर भवन तथा बस्ती
ववकास शाखा द्धारा नापजााँच गराईने जग्गा, र्रवास, सरकारी, सावघजलनक
लगायत सम्पुणघ जग्गाको लसमाङ्कन न गने कायघलाई सम्झनु पदघछ ।
र्) “सााँध” भन्नाले दुई लभन्न लभधनै टुक्रा जग्गाको ववचको लसमाना तथा
व्यणक्तगत वकत्ता र सडकहरुको सावघजलनक वकत्ता ववचको साधाँलाई
सम्झनु पछघ ।
ङ) “वकत्ता” भन्नाले चारै लतर सााँधले र्ेरीएको र प्रत्येक स्थानमा हक
भोग र वकलसममा समानता भएको जलमनको टुक्रालाई सम्झनु पछघ ।
च) “जग्गा वाला” भन्नाले जग्गा नापजााँच ऐन २०१९ ले तोकेको
सम्पुणघ जग्गाको जग्गाधलनलाईघ सम्झनु पछघ ।
छ) “सावघजलनक जग्गा” भन्नाले जग्गा नापजााँच ऐन, २०१९ र मालपोत
ऐन, २०३४ ले तोकेको सम्पुण घ सरकारी र सावघजलनक जग्गालाई
सम्झनु पदघछ ।
ज) “सडक” भन्नाले गोरे टो र र्ोरे टो बाहे को कच्ची मोटर वाटो, ग्रावेल
मोटर बाटो र पक्की कालोपत्रे मोटर बाटोलाई सम्झनु पछघ ।
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झ) "गोरे टो, र्ोरे टो बाटो" भन्नाले पैदल यात्री तथा दुई पाङ्ग्ग्रे साधन,
मालनस तथा ऐक चोटी एक मात्र चौपाया पशुलाई आवत जावत गनघ
लमल्ने बाटो अथाघत २(ज) बाहेकको बाटोलाई सम्झनु पदघछ ।
ञ) “सडक रे खा” भन्नाले सडकको तोवकएको वा नक्सामा कायम
गराएको चौडाईको ववच रे खालाई सम्झनु पदघछ ।
ट) “सडक वकनारा” भन्नाले नक्सामा रहेको अथाघत नगरपाललकाले
वफल्डमा नगरपाललकाको कुनै मापदण्ड, कायघववलध कुनै लनणघय तथा
नगर कायघपाललका, नगर सभाले कुन सडक कलत चौडा हुने भलन लनणघय
गरी वफल्डमा ववस्तार गरे को सडकको चौडाईलाई सम्झनु पदघछ ।
ठ) “बाटोको रे खा” भन्नाले पैदल बाटोको दुवै साईडको लसमा रे खालई
सम्झनु पछघ ।
ड) “बाटोको उचाई वा ग्रेड” भन्नाले यस कायघ ववलधले तोकेको सम्पुण घ
सडकको बस्ती सतह दे णख बाटो उठाईएको उचाईलाई सम्झनु पदघछ
।
ढ) “बाटोको गवहराई” भन्नाले खेती गने जग्गाको जलमनको सतह दे णख
मुलन कज वैई, टनेल ,ह्यम्ु पाईप, कल्भटघ, पुल लनमाघण गदाघ यस
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कायघववलधले तोकेका सम्पुण घ सडकहरुको गवहराइलाई

सम्झनु पदघछ

।
ण) “कज वैई” भन्नाले खोला, नाला, तथा साना ठु ला नददहरुको पानी
बग्ने सतह माथी सवारी साधन आवत जावत गनघ लनमाघण गरे को
आर.लस.लस.स्ल्याप, पक्की सं रचनाको मालथबाट पानी बग्ने र पानीमै
वहडडुल तथा सवारी साधन चलाउन लमल्ने गरी दुवै तफघबाट स्लोप
गरी बनाईएको सं रचनालाई सम्झनु पदघछ ।
त) “सम्पुणघ सडकहरु” भन्नाले नक्सामा कायम रहे का तथा नक्सामा
नभइ वफल्डमा लनमाघण भएका, यस नगरपाललका लभत्र पने र नगरका
योजनाहरुवाट ग्रावेल हालेका, रोलर लगाएका, नगरले लसं माङ्कन न गरे का
सडकहरु, ऐलानी जग्गामा खोलेका सडकहरु, नहरका वकनारहरु, टसघरी
कुलोहरुका वकनारमा लनमाघण गरे का सडक, सामुदावयक वनको वरीपरी
खोलेका सडकहरु तथा आफ्नो व्यणक्तगत जग्गामा नगरपाललकाको
मापदण्ड पुगाई व्यणक्तगत तथा नगरपाललकाको लगानीमा ग्रावेल,
कालोपत्रे गरे का सम्पुणघ सडकहरुलाई सम्झनु पदघछ ।
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थ)

“सडक

मापदण्ड”

भन्नाले

नगरपाललकाको MTMP पुस्तीका,

सवघदललय सं यधत्रको लनणघय तथा अधय नगर सभाले गरे का लनणघयहरुको
आधारमा नगरपाललकाको सडक मापदण्ड अलधकार क्षेत्र लनधाघरण
सलमलतले तोकेका सम्पूणघ सडकहरुको मापदण्डलाई सम्झनु पदघछ ।
द) "सडकको बावहरी रे खा" भन्नाले सबै सडकहरुको वकनारका
लसमाहरुलाई अथाघत सडक बाहे कको सडक सं ग जोलडएको वकत्ताको
सााँध रे खालाई सम्झनु पदघछ ।
पररच्छे द-३
सडक मापदण्ड
३. नगर लभत्र हुने सडकहरुको मापदण्ड तथा सामाधय लनयमहरुुः-

क) राविय सडकहरुुः राविय सडक भन्नाले नेपाल सरकार र प्रदे श
सरकारको मातहतका

पुव–
घ पणश्चम राजमागघ र कलुवापुर-

बेलौरी सडकलाई सम्झनु पदघछ ।
अ) ५० लमटर चौडा सडकहरुुः शुक्लाफााँटा नगरपाललकाका
शुक्लाफााँटा राविय लनकुञ्जको स्याली नदी दे णख बनरा
नदीसम्मको पुव घ पणश्चम राजमागघको चौडाई नक्साबमोणजम
५० लमटर रहने छ तर उक्त राजमागघमा जोलडएका
वकत्ताहरुमा र्र भवन लनमाणघ गदाघ उक्त चौडाई अथाघत
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सडकको बावहरी रे खा पश्चात आफ्नो जग्गामा ६ लमटर
अलनवायघ छोड्नु पने छ ।
आ) “वेलौरी राजमागघ”:

३० दे णख ३८ लमटर चौडा

सडकहरु अधतगघत कलुवापुर बजार क्षेत्र दे णख कालागौडी

पुल अथाघत शुक्लाफााँटा राविय लनकुञ्ज सम्मको सडकलाई
बुझाउने छ । जसको चौडाई नक्सामा कायम रहे
अनुसार बजार क्षेत्रहरुमा ३८ लमटर चौडा र अधय
क्षेत्रहरुमा ३० लमटर चौडा हुने छन् यो सडकमा कसैले
पक्की सं रचना, र्र तथा भवनहरु लनमाघण गरे मा उक्त

सडकको चौडाई पश्चात आफ्ना वकत्ताहरुको जग्गा ६
लमटर अलनवायघ छोडी र्र, पसल, तथा भवनहरु लनमाणघ
गनुघ पने छ ।
ख) नगर सडकहरुुः नगर सडक भन्नाले नगरपाललकाको आफ्नो
लसमाना लभत्र पने र सं रक्षण लनमाघण तथा ववस्तारको णजम्मा
नगरले पाएका नगरका सम्पुणघ सडकहरुलाई सम्झनु पछघ ।
जसमा लनम्न सडकहरु तोवकएको छ ।
१) क श्रे णीको सडकहरुको चौडाई १६ लमटर कायम
गररने छ ।
२) ख श्रे णीको सडकहरुको चौडाई १२ लमटर कायम
गररने छ ।
३) ग श्रे णीको सडकहरुको चौडाई १० लमटर कायम
गररने छ ।
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४) र् श्रे णीको सडकहरुको चौडाई ८ लमटर कायम गररने
छ ।
५) ङ श्रे णीको सडकहरुको चौडाई ६ लमटर कायम गररने
छ ।
४. थप मापदण्ड सम्बधधी व्यवस्था
(क) यस सडक अलधकार क्षेत्र लनधाघण कायघववलध २०७६ को
दफा ३ को उपदफा (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा भलनएतापलन

उपदफा (क) को सम्बधधमा नेपाल सरकार तथा प्रदे श
सरकारले सडक ववस्तार गने लनणघय गरर कायघ गरे मा सोवह
अनुसार थप ववस्तार गररने अथाघत सोवह लनणघय लागु हुनेछ तर
दफा ३ को उपदफा (ख) को सम्बधधमा १ दे णख ५ सम्मका
प्रत्येक सडकहरुले पाएको चौडाई लभत्रै पक्की ढल लनकास समेत

लनमाघण गररने छ भने उक्त सडकहरुसाँग जोडीएका, हाटबजार

लाग्ने ठाउाँ, बजार स्थापना भएका ठाउाँ, मेला, जात्रा लाग्ने ठाउाँ,
मठमणधदर, पावट पौवा, चचघ, गुम्बा, मस्जीत, णचहानर्ाट, मसानर्ाट
साँग जोलडएको भए २ लमटर सम्म थप गनघ सवकने छ । साथै

मालथ उल्लेणखत सबै सडकहरुको चोक हुने ठााँउ चौराहा,
मोडहरुमा २ लमटर सम्म थप ववस्तार गनघ सवकनेछ ।

ख) नगर सडक भन्नाले नगरपाललकाको आफ्नो लसमानालभत्र पने
र सं रक्षण लनमाघण तथा ववस्तारको णजम्मा नगरले पाएका
नगरका सम्पुणघ सडकहरुलाई सम्झनु पछघ । जसमा लनम्न
सडकहरु तोवकएको छ ।
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(१) क श्रे णीको सडकहरुको चौडाई १६ लमटर कायम
गररने छ ।
(२) ख श्रे णीको सडकहरुको चौडाई १२ लमटर कायम
गररने छ ।
(३) ग श्रे णीको सडकहरुको चौडाई १० लमटर कायम गररने
छ ।
(४) र् श्रे णीको सडकहरुको चौडाई ८ लमटर कायम गररने
छ ।
(५) ङ श्रे णीको सडकहरुको चौडाई ६ लमटर कायम गररने
छ ।
५. यस सडक अलधकार क्षेत्र लनधाघण कायघववलध २०७६ को ३ (क)
र (ख) मा जुनसुकै कुरा भलनएतापलन उद्योग जधय भवनहरु लनमाघण
गदाघ राविय भवन लनमाघण आचारसं वहताले तोकेको व्यबस्था तथा दफा

४ (ख) ले तोकेको सडकहरुको सम्बधधमा सडकहरुवाट धयू नतम १०

लमटर आफ्नो जग्गा छोलड, भवनको दायााँ र बायााँ तफघ २ /२ लमटर
जग्गा तथा पछलड तफघ ४ लमटर आफ्नो जग्गा छोडी नमाघण कायघ
आगाडी बढाउनु पछघ।

६. (क) यस कायघववलधको ४ (क), ४ (ख) र ५ ले तोकेको
सडकमापदण्ड लनधाघरण ताललका नमुनाुः

9

qm= ;8ssf] j8f ;8ssf] ;8ssf]
;+ gfd
g+
>]0fL
rf}8fO{
:yf
g
! gu/
!
# -v_ ! १६ लम.
rqmky b]lv
;8s
!@
j8f
;Dd

5 n]gn] s}lkm
tf]s]
ot
cg';f/
a9fpg'kg]{
१/२ लम.

ख) यो कायघववलध नगरकायघपाललकाबाट पाररत भए पश्चात उक्त
कायघववलधको ६ (क) बमोणजमको ढााँचामा रवह सम्पुणघ सडकहरुको
लगत तयार गरर कायघ गररनेछ ।
ग) भवन लनयमन गदाघ उक्त कायघववलधले तोकेका सडकहरुको
चौडाईलाई आधार मालन कायघ गने स्वीकृती ददईनेछ ।

र्) नेपाल सरकारले तयार गरे को वकत्ता नापीको नक्सामा छु टे का
तर परापुव घ कालदे णख नै चलन चल्तीमा आएका सडक, गोरे टो
बाटो, र्ोरे टो बाटोलाई ऐलालन जग्गामा हाल प्रचलनमा ल्याई

प्रयोग भएका सडकहरुलाई तथा व्यणक्तगत जलमनमा रहे का
सडकहरुलाई समेत मापदण्ड अनुसार चौडा बनाए नगरबाट
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योजना हाल्न स्वीकृती प्रदान गररने तथा नगर सडक सञ्जाल लभत्र
उक्त सडक र गोरे टो, र्ोरे टोहरुलाई समेत समेवटनेछ ।
ङ) यस कायघववलधको ६ (र्) मा जुनसुकै कुरा लेणखको भएतापलन
नगरपाललका लभत्रको खेतीयोग्य जलमन मास्ने मानलसकताले
खोललएका सडकहरुलाई बधद गरी लनरुत्सावहत गररने छ ।
च) यस नगरपाललका लभत्र नगरपाललकाले तोकेको स्थान तथा

ु
भ ु–उपयोग लनलतले तोकेको स्थानबाहे क अधय स्थानमा भ–
मावफयाहरुको

सहयोगमा

खेतीयोग्य

जलमन

प्लवटङ

गरर

अव्यवणस्थत वसोबास तथा जग्गा वववक्र प्रयोजनले जथाभावव सडक
लनमाघण गरे मा त्यस्तो कायघलाई नगरपाललकाले लनरुत्सावहत गने र
त्यस्ता कायघ रोक्न कडाईकासाथ अगाडी बढाईनेछ ।
७. जग्गा प्लवटङ सम्बणधध ब्यबस्थाुः
क) शुक्लाफााँटा नगरपाललका लभत्र गररने जग्गाहरुको प्लवटङ
कायघ शुक्लाफााँटा नगरपाललकाको लसफाररस तथा सडक मापदण्ड
लनधाघरण सलमलतको लसफाररसमा कायघपाललकाले गरे को लनणघय
अनुसार मात्र हुने र त्यसका लालग सम्बणधधत सरोकारवाला
कायाघलयहरु, णजल्ला नापी कायाघलय, मालपोत कायाघलयलाई यस
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सम्बणधध कायघहरु शुक्लाफााँटा नगरपाललकाको अनुमलत बेगर
नगनघहन
ु पत्राचार गररनेछ ।
ख) व्यणक्तगत जग्गा प्लवटङ गदाघ एक व्यणक्तको मात्र भोग
अलधकार भएमा जग्गाको भौलतक पूवाघधार जस्तै सडक, ढल स्पस्ट
दे णखने प्रस्ताववत डा«ईङ लडजाईन तथा नगरपाललकाको सडक
मापदण्ड लनधाघरण कायाघववलधमा रवह लनवेदकले लनवेदन पेस गरे पलछ
नगरपाललकाबाट ड्रोईङ तथा लडजाईन स्वीकृत गरी जग्गको

भौलतक पूवाघधारहरु लनमाघण गने अनुमलत ददने उक्त पूवाघधारहरु
मापदण्ड अनुसार भए नभएको नगरपाललकाको भवन तथ वणस्त
ववकाश शाखाको प्रववलधक टोलल बाट प्रलतवेदन प्राप्त भएपलछ मात्र
राजश्व ललई णजल्ला नापी कायाघलय र मालपोत कायाघलयमा
वकत्ताकाट गनघ स्वीकृतको लालग लसफाररस ददईनेछ ।

ग) एक भधदा बवढ व्यणक्तहरुको जग्गा प्लवटङ गदाघ उपभोक्ता
सलमलत लनमाघण गरी जग्गाको भौलतक पूवाघधारहरु जस्ता सडक
तथा ढल सवहते स्पष्ट दे णखने ड्रोईङ तथा लडजाईन स्वीकृत गरी
जग्गाको भौलतक पूवाघधार लनमाघण गनघ अनुमलत ददईनेछ र उक्त
पूवाघधारहरु

मापदण्ड

अनुसार

भए

नभएको

नगरपाललकाको

प्राववलधक टोललबाट प्रलतवेदन प्राप्त भईसकेपलछ मात्र राजश्व लीई

12

णजल्ला नापी कायाघलय र मालपोत कायाघलयमा वकत्ताकाट गनघ
स्वीकृलतका लालग लसफाररस गररनेछ ।

र्) यस सडक मापदण्ड लनधाघरण कायघववलधको ७ (क), (ख) र

(ग) मा जुनसुकै कुरा लेणखएको भएतापलन प्लवटङ सम्बणधध कायघ
गनघ नेपाल सरकार नापी ववभागको प्राववलधक सं कघु लर तथा
राजपत्रमा प्रकाणशत हुने र नगरपाललकाहरुलाई गररएका पररपत्र
अनुसार अगाडी बढाइने छ भने कायघववलधमा प्लवटङ सम्बणधध
जुनसुकै कुरा लेणखएता पलन नापी ववभागले प्लवटङ कायघ खोले
पश्चात पररपत्र अनुसार मात्र लागु गराईने छ ।

ङ) नयााँ बन्ने बाटोहरु तथा दफा ६(क) को ढााँचामा सडक तथा
बाटाहरुमा

सवारी

साधन

प्रवेश

गनघ कणम्तमा

णजयोमेविक

आवश्यकता पुरा हुने गरर लनमाघण गराइनेछ । र दुर्ट
घ ना नहुने
गरर सडकहरुको कभघ सेवटङ अलनवायघ गराउनु पनेछ ।
८. सडकबाट र्र, टहरा, खोका छाप्रा सम्मको दुरी
यस कायघववलधको दफा ६ (क) को ढााँचामा समावेश हुने

सडकहरुको अलधकार क्षेत्र वकनारबाट धयुनतम ३/४ लमटर टाढा
पक्की सं रचना लनमाघण गनुघ पनेछ भने खोका छाप्रा र कच्ची
सं रचनाहरुको हकमा सडक वकनाराबाट २ लमटर टाढा अलनवायघ
हुनपु नेछ तर औद्योलगक भवन तथा

व्यवसावयक भवनहरुको

हकमा सडक अलधकार क्षेत्रबाट अगाडी तफघबाट १० लमटर,
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दायााँवायााँ २÷२ लमटर र पछाडी तफघ ४ लमटर हुनेगरी धयूनतम
मापदण्ड पालना गराईनेछ।साथै त्यस्ता व्यवसवयक भवनहरुले
पाकीङको व्यवस्था समेत गराउनु पनेछ।
क) यस कायघववलधको दफा ६ (क) को ढााँचामा समावेश हुने
सडकहरुको अलधकार क्षेत्रलभत्र ववजुली पोल, टे ललफोन पोल,

गाईगोरु बाध्न, दाउरा , वालुवा, लगट्टी, ईटा तथा बेचववखनको
लालग राखेका पसलका सामाग्रीहरु सडक अलधकार क्षेत्र लभत्र
राखेमा पवहलो पटकको लालग रु ५०००।– सम्म सम्बणधधत
सरोकारवाला सं स्था तथा व्यणक्तलाई जररमाना गररने छ ।
ख) यस कायघववलधको दफा ८ (क) मा उल्लेणखत कुरा नमालन
पवहलो जररवानाबाट पलन टे र अटे र गरे मा दोस्रो पटककालालग
रु १००००।– जाररवाना र सम्पुणघ सामानहरु जफथ गरी
लनयमानुसार अधय कारबावह गराईने छ ।
ग) यस कायघववलध अनुसार काम गनघ वफल्डमा खवटएको डोर लाई

अथाघत कुनै फरक समयमा कामको लसललसलामा वफल्ड खवटएका

कमघचारीलाई कसै ले गालल गलौज, कुटवपट सामग्री तोडफोड,
सामग्री जफत गने कायघ तथा सवारी साधनमा क्षेती पुगाएमा
त्यस्ता व्यणक्त तथा समुहलाई साधनहरु काम नलाग्ने गरर
तोडफोड गरे को भए नयााँ खररद गराई माग्ने, आणङ्ग्सक क्षेती भए
ममघत गराई माग्ने र त्यस्तो कायघ गरे वाफत रु १००००।–
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दे णख रु ५००००।– सम्म थप जररवाना गराउन सवकने छ ।
र लनयमानुसार थप कानुनी कारबावह समेत गराईने छ ।
र्) सं र् र प्रदे शको कानुन बमोणजम हुनेुः यस कायघववलधमा जुनसुकै
कुराहरु लेणखएको भएतापलन सडक मापदण्ड सम्बणधध कायघ सं र्

र प्रदे शको कानूनमा तथा कायघववलधहरुमा उल्लेख भएका
सडकहरुको मापदण्ड तथा कानुनहरु र सजायहरु सोवह कानुन
बमोणजम लागु गररने छ ।
९. शुक्लाफााँटा नगपाललका सडक मापदण्ड तथा अलधकार क्षेत्र
लनधाघरण पुणस्तकाुः
क) यस कायघववलधको दफा ३ (ख) बमोणजम मापदण्ड तोवकएका
शुक्लाफााँटा नगरपाललका लभत्र पने सम्पुणघ सडकको चौडाई यवकन
गरी सडकको नाम सवहतको शुक्लाफााँटा नगरपाललका नगर
सडक मापदण्ड तथा अलधकार क्षेत्र लनधाघरण

पुणस्तका लनमाघण

गरर लागु गररनेछ ।
ख) ९ (क) मा उल्लेख भएको व्यवस्था बमोणजमको पुणस्तका
लनमाघण गनघ नगर सभाबाट लनमाघण भएको ५ सदस्य सडक
मापदण्ड तथा अलधकार क्षेत्र लनधाघरण सलमलतले नगरपाललकाको
भवन तथा वस्ती ववकास शाखाको नाप नक्सा शाखाका प्राववलधक
कमघचारीहरु, पूवाघधार ववकास महाशाखा ईणधजलनयररङ सेवाका
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कमघचारीहरु तथा GIS प्रववलधको सहयोगमा नक्सा सवहतको उक्त
पुणस्तका तयार गरर लागु गररनेछ ।
१०. शुक्लाफााँटा नगरपाललकाको सडक मापदण्ड तथा
अलधकार क्षेत्र लनधाघरण सलमलत दे हाय बमोणजम रहनेछ ।
क) शुक्लाफााँटा नगरपाललका लभत्र रहे का सम्पुणघ मापदण्डका
नगर सडकहरुको मापदण्ड तोक्न, अलतक्रमण हटाउन तथा
लसमांकन कायघमा सहजता ल्याउन दताघ तथा ऐलालन, प्रलतमा रहे का
सडकहरुको मापदण्ड तोक्न नगर सभाले लनमाघण गरे को दे हाय
बमोणजमको एक अलधकार सम्पन्न सलमलत रहने छ, जुन दे हाय
बमोणजम रहे को छ ।
१) नगर सभा सदस्यहरु मध्ये १ जना

– सं योजक

२) नगर सभा सदस्यहरु मध्ये १ जना

– सदस्य

३) नगर सभा सदस्यहरु मध्ये १ जना

– सदस्य

४) नगर सभा सदस्यहरु मध्ये १ जना

– सदस्य

५) नगर सभा सदस्यहरु मध्ये १ जना

– मवहला सदस्य

६) भवन तथा वस्ती ववकास शाखा जग्गा नााँपजााँच गने
कमघचारीहरु मध्ये १ जना

–सदस्य सणचव(अलमन)
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ख) उक्त सलमलतमा आवश्यकता अनुसार प्रमुख प्रशासकीय

अलधकृत, सूचना प्रववलध अलधकृत र पूवाघधार ववका महाशाखाका
प्राववलधक कमघचारीहरुलाई आमणधत्रत गनघ सवकनेछ।
११. दफा १० को (क) बमोणजम गदठत शुक्लाफााँटा
नगरपाललका नगर सडक मापदण्ड तथा अलधकार क्षेत्र लनधाघरण
सलमलतको काम कतघव्य र अलधकारुः
क) शुक्लाफााँटा नगरपाललका लभत्र पने सं र्, प्रदे श, णजल्ला तथा
नगर सडकहरुको सं रक्षण तथा ती सडकहरुमा आउने
वववादहरुको लनरोपण गराउने ।
ख) शुक्लाफााँटा नगरपाललका लभत्र रहे का सम्पुणघ नगर
सडकहरुको अलभलेख तयार गरर शुक्लाफााँटा नगरपाललका
सडक मापदण्ड लनधाघरण पुणस्तका तयार गने ।
ग) दफा ४ को (ख) अधतगघतका सडकहरुको मापदण्ड यवकन
गराउने ।
र्) दफा ४ को (क) को उपदफा (अ), (आ) लभत्रका राविय
सडकहरुसाँग जोलडएका वकत्ताहरुमा तथा नगर सडकहरुमा

जोलडएका वकत्ताहरुमा र्र, पसल तथा, औद्योलगक भवन खोका,
छाप्राहरु लनमाघण गदाघ भवन लनमाघण अचार सं वहता तथा यस
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कायघववलधको दफा ८ बमोणजम कायघ गनघ कायाघधवयन गराइनेछ
।

पररच्छे द- ४
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन न
१२. बैठक, अनुगमन तथा स्थलगत मूल्याङ्कन न सम्बणधध सुववधाुः
शुक्लाफााँटा नगरपाललका सडक मापदण्ड तथा अलधकार क्षेत्र
लनधाघरण सलमलतका पदालधकारी, नापनक्सा शाखाका कमघचारी,
सूचना प्रलबलध(GIS) ववज्ञ तथा अधय कमघचारीहरु मालथ उल्लेणखत
काममा खवटएको बेला दे हाय बमोणजम सुववधा प्राप्त गनेछन ।
क) शुक्लाफााँटा नगरपाललका सडक मापदण्ड तथा अलधकार क्षेत्र
लनधाघरण सलमलतको नगर लभत्रका सडकहरुको मापदण्ड तोक्न
तथा चेक जााँच गनघ वफल्डमा खवटएको ददनमा सलमलतको
पदालधकारी

तथा

सरोकारवाला

कमघचारीहरुले

प्रलतददन

रु

१०००÷– का दरले वफल्ड अनुगमन सुववधा पाउने छन् र प्रत्येक
अनुगमनको प्रलतवेदन कायाघलय समक्ष पेश गराईने छ ।
ख) शुक्लाफााँटा नगरपाललका सडक मापदण्ड अलधकार क्षेत्र
लनधाघरण सलमलतको बैठक बसेको ददनको बैठक भत्ता प्रती
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महीना ३ पटक भधदा नबढ्ने गरी रु १५००÷– का दरले
उपलब्ध गराईनेछ र साथै बैठक बसेको ददनमा णचया नास्ता
तथा पालनको खचघको लालग योजनामा लबलनयोजन भएको भए

सम्बणधधत णशषघकबाट मात्र भ ुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था
गररएको छ ।
ग) उक्त सलमलतको काममा नगरलभत्र वा णजल्लाका सरोकार
वाला सम्बणधधत कायाघलयहरुमा खवटएको समयमा पदालधकारी
तथा कमघचारीहरुलाई योजनामा तोकेको रकमबाट भ्रमण तथा
यातायत खचघ उपलब्ध गराईनेछ ।

आज्ञाले,
ववशनलसं ह थापा
प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत
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