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सोताङ गाउॉऩालरकाको घय नक्सा ऩास सम्फन्धी कामााविलध,२०७८

सोताङ गाउॉऩालरकाको नक्सा ऩास सम्फन्धी कामाविलध,२०७८
प्रस्तािना
सोताङ गाउॉऩालरका लबत्र लनभााण हुने आिासीम य व्मिसावमक बिन लनभााण कामाराई
ब्मिस्स्थत गना तथा बिनको नक्सा ऩास कामाराइ ब्मिस्स्थत फनाउन िाञ्छनीम बएकोरे
सोताङ गाउॉऩालरकारे मो कामाविलध फनाएको छ ।

ऩरयच्छे द - 1
प्रायस्म्बक
१. सॊ स्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब :- (१) मो कामा विलधको नाभ "सोताङ गाउॉऩालरकाको घय नक्सा
ऩास सम्फन्धी कामाविलध, २०७८" यहे को छ ।
(२) मो कामाविलध कामाऩालरकाफाट ऩारयत बए ऩलछ तुरुन्त रागु हुनछ
े ।
२. ऩरयबाषा :-विषम प्रसॊ गरे अको अथा नरागेभा(क) "गाउॉऩालरका" बन्नारे सोताङ गाउॉऩालरकाराई सम्झनु ऩदाछ ।
(ख) "गाउॉ कामाऩालरका" बन्नारे सोताङ गाउॉ कामाऩालरकाराई सम्झनु ऩदाछ ।

ऩरयच्छे द-२
नक्सा ऩास सम्फन्धी साभान्म व्मिस्था

३. सोताङ गाउॉऩालरकाफाट ऩारयत बएको भाऩदण्ड अनुसाय बिन लनभााण गनाको रालग नक्सा
ऩेश गदाा दताािाराुसुचीकृत व्मक्ी तथा कन्सल्टे न्सी पभाफाट नक्सा तमाय गयाएको हुन ु
ऩनेछ । नक्सा साथ ऩेश हुने कागजातभा NEC No. य दस्तखत बएको हुनऩु ने छ ।

४. घय लनभााण गने घयधनीरे Layout फनाउने दे स्ख घय लनभााण सम्ऩन्न गदाा सम्भ अलनिामा
रुऩभा Supervision Engineer, sub - Engineer, Ast sub Engineer लनमुस्क् गयी
गाउॉऩालरकाभा जानकायी गयाउनु ऩनेछ । मसयी लनमुक् Engineer, sub Engineer,

Ast sub Engineer रे तोवकएको भाऩदण्ड अनुसाय लनभााण बएको बनी लसपारयस गनुा
ऩनेछ ।

५. दपा ४ को व्मिस्था उल्रघॊन गने व्मस्क् तथा Consultancy Firm राई नक्सा तथा
लनभााण सम्फन्धी विषमभा पयक ऩये जलतको हकभा उत्तयदामी फनाइने छ ।

६. लनभााण हुने िा लनभााण बइसकेको बिनको अगालडको बाग सडकको अलधकाय ऺेत्र
(ROW) तथा Set back ऺेत्र लबत्र ऩने बएभा उक् जलभनको Natural Slope भा ऩरयितान
गना ऩाइने छै न ।

७. १००० ि. वप. सम्भ Plinth Area अथिा ३ अथिा २.५ तल्रासम्भ उचाई बएको बिन
लनभााण गदाा Structure Design ऩेश गनुा नऩने बएता ऩलन याविम बिन सॊ वहताको MRT

अनुसाय हुन ु ऩनेछ । सोबन्दा फढी ऺेत्रपर अथिा तल्रा हुने बिनको लनभााण

सम्फन्धभा Structural Drawing साथै Working Drawing ऩेश गनुऩ
ा नेछ । मी कामाहरु
बिन लनभााण सॊ वहता, २०६० फभोस्जभ हुनऩु नेछ । तय सेडहरुको हकभा ऺेत्रपर फढी

बएऩलन Structural Drawing आिश्मक ऩने छै न । मस सम्फन्धी अन्म कामाहरु
लनम्नानुसाय हुन ु ऩनेछ्-

• Septic tank Soak Pit Water tank आदी Right of way य Set Back लबत्र ऩने
गयी लनभााण गना ऩाइनेछैन । मी सॊ यचनाहरु नक्साभा स्ऩष्ट रुऩभा उल्रेख गयाई
सोही अनुसाय लनभााण बएको हुनऩु ने छ ।

•दुिै तपा भोहडा बएको िा एक तपा भोहडा बएऩलन लनभााण स्थरको Level
फयाफय नबएको ठाउॉभा घयको उचाईको नाऩ कामभ गदाा जलभनको औसत सतह

उचाई जलत छ सोही सतहफाट भात्र अस्न्तभ उचाई कामभ गरयनेछ।तय Natural
Basement को हकभा बुईँ तल्राको जलभन तहफाट भात्र उचाई कामभ गरयनेछ
।

• Septic Tank घय लबत्र िा घयसॉग जोडेय लनभााण गदाा घयको जगराई असय
नऩने गयी नक्सा तमाय गरयएको हुनऩु नेछ ।

• मो कामाविलध रागु बएको लभलतफाट घय लनभााणको रालग नक्सा ऩास गदाा नमाॉ

वकत्ताको हकभा कस्म्तभा ३ आना जग्गा हुनऩु नेछ । तय मस अगालड नै वकत्ता

काट बईसकेको िा अॊशफण्डाफाट कामभ बएको घडेयीको हकभा मो व्मिस्था रागु
हुनेछैन ।

• Septic Tank य घयफाट लनस्कने पोहय लसधै खोरानारा, नहय तथा कुरो आददभा
लभसाउन ऩाईने छै न । सो को ब्मिस्था घय धनी स्िमॊ रे लभराउनु ऩनेछ ।
८. घय लनभााणकताारे लनम्नानुसायका शताको ऩारना गनुऩा ने छ्• आपुरे ऩेश गये को नक्सा प्रचलरत ऐन कानुन फभोस्जभको हुन ु ऩनेछ ।
• ऩेश गरयएका कागजातहरु सफै च ुस्त दुरुस्त हुनऩु नेछ ।
• नक्सा ऩासको दयखास्त पायभभा उल्रेख गरयएको ढाॉचा अनुरुऩ नै दयखास्त
पायाभ ऩेश बएको हुनऩु नेछ ।

• सम्फस्न्धत जग्गाको सडक भाऩदण्ड तथा योक्का आदी फाये जानकायी प्राप्त गना
सम्फस्न्धत जग्गा धनी सम्फस्न्धत जग्गाको वकत्ता नक्सा लरइ गाउॉकामाऩालरकाको
कामाारमको प्राविलधक शाखाभा उऩस्स्थत हुनऩु नेछ ।

• नक्सा तमाय गने ब्मस्क् िा लडजाइनय(Consultancy) दताािाराुसचीकृत हुन ु
ऩनेछ ।

• घयधनीरे नाऩी नक्साको वकत्ता नॊ,जग्गाको ऺेत्रपर य फाटो आदद स्ऩष्ट खुल्ने
गयी कागजात ऩेश गनुऩ
ा नेछ ।

• घय लनभााण गने जग्गा (घडयी) को चायै लतयको खारी जग्गा कम्तीभा ऩलन
घडेयीको कर ऺेत्रपरको ३० प्रलतशत हुन ु ऩनेछ ।

• घडेयीको खारी जग्गाभा कस्म्तभा दुईिटा रुखका विरुिा योप्नु ऩनेछ ।
९. लडजाइनयरे लनम्नानुसायका शताको ऩारना गनुऩ
ा नेछ्–
मस गाउॉऩालरकाभा नक्सा तमाय गयी ऩेश गदाा लडजाइनयरे बिन लनभााणसॊ वहता, २०६०
फभोस्जभको ऩरयलधलबत्र यही दे हाम फभोस्जभ कामा गनुऩ
ा नेछ्• घय धनीको इच्छा य दऺ प्राविलधकका

सुझाफ अनुसाय हुने गयी गाउॉऩालरकाभा

दताा बएका ब्मस्क् तथा Consultancy Firm
गनुऩ
ा नेछ ।

फाट नक्सा तमाय गयी ऩेश

• नक्सा ऩुयै विियण (Detail) सभेत A3 Size को ऩेऩयभा तमाय गयी जग्गाको

ऺेत्रपर (Size) अनुसाय लनम्न अिमिहरु / बागहरु(components) ऩया गयी ऩेश
गनुऩ
ा नेछ ।

▪ Floor Plan
▪ Roof Plan
▪ 4 Side Elevation
▪ Selection Through Staircase and highest portion
▪ Column detail (कस्म्तभा १२ु१२ को)
▪ Beam detail
▪ Staircase detail
▪ Foundation detail
▪ Location Plan
▪ Site Plan

▪ Bar detail
• Site Plan भा स्ऩष्ट रुऩभा सडकको चौडाई य जग्गाको ऺेत्रपर (Size)
दे खाउनु ऩने छ ।

• बिन लनभााणसॊ वहता, २०६० रे आिश्मक बलनएका बिनहरुको हकभा Detail
Calculation Sheet Soft Copy य Hard Copy सभेत ऩेश गनुऩ
ा नेछ ।

• Floor Plan भा Column को बाग कारो गने Room Size प्रत्मेक कोठा लबत्र
ु ने
रेख्नऩ

य Dimension ददॉदा Room

दे खाउनुऩनेछ ।

य Partition राई

चायै तपा स्ऩष्ट

• ढोका कुन साईडभा खोल्ने हो सो सभेत स्ऩष्ट दे खाउनु ऩनेछ ।
• Elevation झ्मार ढोका खोल्न िा Fixed हो थाहा ऩाउने गयी चौकोश य
खाऩाको Drawing तमाय गनुा ऩनेछ।

• Roof Plan भा कुन साईडभा ऩानी झाने हो स्ऩष्ट दे खाउनु ऩनेछ ।
• Site Plan लनभााण गरयने घयदे खी जग्गाको प्रत्मेक कुनाको दुयी उल्रेख गरयएको

हुन ु ऩने साथै Septic Tank य Soak Pit को ठाउॉ सभेत दे खाएको हुन ु ऩनेछ
।

• Site Plan भा North भालथलतय हुन ु ऩनेछ।साथै फाटोको केन्र विन्दु दे स्ख
प्रस्तावित घयको दुयी उल्रेख बएको हुन ु ऩनेछ ।

• Site Plan भा अगालड, ऩछालड य दाॉमा फाॉमा खारी जग्गा छोड्ने दुयीको
Dimension प्रष्टसॉग उल्रेख गनुऩ
ा नेछ ।

• Septic Tank Soak Pit सडकको भाऩदण्ड छोडेय भात्र नक्साभा दे खाउनु
ऩनेछ ।

• Site Plan को Scale लनम्न फभोस्जभ हुनछ
े ्-

➢० -१ योऩनी १:१०० अथिा १" = ८'0 "
➢१ -४ योऩनी १:२०० अथिा १" = १६'0 "
➢४ योऩनी बन्दा भालथ १:४०० अथिा १" = ३२'0 "
• घयको फादारी ये लरङ लडजाईन सम्फन्धभा ऩवहरो दोस्रो तथा सो बन्दा भालथका
तल्राहरुको रालग Parapet Railing को उचाई वकम्तभा ३ वपट हुनऩु ने य सो

Railing फावहय ऩट्टीफाट दे स्खने लडजाइन जस्तोसुकै बए ताऩलन लबत्री बाग
फच्चाहरु उक्रन नसक्ने वकलसभको हुन ु ऩनेछ ।

• Drawing Photocopy तथा Tressing Paper को साईज अन्म कामा सभेतराई

प्रमोग हुने गयी Photocopy Machine को रालग सभेत हुने गयी लनम्नानुसायको
हुन ु ऩनेछ्-

A1=30"*20"
A2=23.5"16.5"
A3= 16.5"*12"
A4 = 11.88"*8.4"
उल्रेस्खत ऩेऩय साईजभा ऩुयै नक्साको रालग ठाउॉ नऩुग बएभा लसट नॊ (SHEET
NO) १, २, ३, गयी अको SHEET भा Site य Location Plan दे खाउनु ऩनेछ ।

• नक्साको स्केर १"=८'०" िा १:१०० हुन ु ऩनेछ ।ठु रो नक्सा ३००.०० िगा.लभ
बन्दा फढी Ground Floor Area बएभा नक्साको स्केर १"=१६'0" िा १:२००
ऩलन गना सवकनेछ ।

• सॉलधमायको साॉधभा झ्मार याख्दा १.५ लभ. Setback छाड्नु ऩनेछ ।

• बिन लनभााण गदाा बिनको टऩ फढीभा १ लभ.Setback छाड्नु ऩनेछ ।

• Cantilever Projection भा गाोह्रो याखी wall लनभााण गना ऩाइने छै न । तय
Structural Design बएभा त्मस्तो ऩखाार लनभााण गना िाधा ऩने छै न ।

• मदद Cantilever Projection pillar को केन्र बागफाट १ लभ बन्दा फवढ तान्न
ऩाइने छै न।

• Basement फनाउने घय धलनरे उक् घय लनभााणस्थरको soil test report ऩेश
गनुऩ
ा नेछ ।तय Natural basement िा Semi Basement को हकभा Soil test
report आिश्मक ऩनेछैन ।

• आपुरे लडजाइन गयको घय नक्साको सडक भाऩदण्ड सम्फन्धभा लडजाइनय स्िमभ
स्जम्भेिाय हुने हुदाॉ उक् घयको भाऩदण्ड लनमलभत सुऩयलबजन गयी घय लनभााण फाये
सही प्रलतिेदन ददनु ऩनेछ ।

• ऩुयानो घयभालथ तरा थऩ गदाा सम्फस्न्धत स्रक्चयर इस्न्जनीमयु प्राविलधकफाट जाॉच
गयाई उक् घयको तरा थऩ गना सवकने िा नसवकने एवकन गये य भात्र तरा थऩको

नक्सा लडजाईन गनुऩ
ा नेछ ।साथै सो को स्जम्भेिायी नक्सा तमाय गने ब्मस्क् िा
Structural Engineer को हुनेछ ।

• नक्सा कागजको दाॉमा फाॉमा बाग "४" ( तर दे स्ख भालथ सम्भ ) ठाॉउ छु ट्टमाई
तऩलसर फभोस्जभ फनाई रेख्न ु ऩनेछ्Owner's name :
Owner's Signature :
Plot No. :
Plot area :
Scale:Plinth area of the Building :
Total Floor area :
Land covered by Building :
Tread :
Riser :
Ground coverage :Floor Area Ratio:Date :Schedule of Openings :
S.N
Description
Size
1
Gate
2
Door
3
Window
4
Ventilation

No.

Remarks

Consultant:
Drawn By:
Designed By:
NEC NO:
Date:
Scale:

Name:-

Signature:-

Sheet No:

१०. घय नक्सा ऩास गना आिश्मक कागजातहरुघयको

नक्सा

ऩास गना

घय

फभोस्जभका कागजातहरु ऩेश गनुऩ
ा नेछ
•
•
•
•
•
•

•
•

तऩस्शर

३ प्रलत

जग्गा धनी प्रभाण ऩुजााको पोटोकऩी्- १ प्रलत
नागरयकताको पोटोकऩी्- १ प्रलत

भारऩोत कय य सम्ऩती कय लतये को यलसदको पोटोकऩी १ -प्रलत
नाऩी नक्सा (नक्सा प्रष्ट नबएभा प्रभास्णत रे स नक्सा) १ प्रलत
िाये स

याखी

नक्सा

ऩास

गने

बएभा

िाये सनाभा

तथा

िाये सको

फाटो दताा ु सािाजलनक बएको प्रभाण

जग्गाधनी भोही बएभा जग्गाधनी िा गुठीको स्िीकृलत ऩत्र

नक्साभा फाटो नदे स्खएभा सम्फस्न्धत िडा कामाारमफाट फाटो प्रभास्णत गरय
ल्माउनु ऩने ।

•

गाउॉऩालरकाभा

स्िीकृलत प्राप्त लडजाइनयफाट तमाय बएको घयको नक्सा्-

नागरयकताको प्रलतलरऩी
•

लनभााणकताारे

सम्फस्न्धत सॉलधमायको नागरयकताको प्रलतलरवऩ १ प्रलत

ऩरयच्छे द ३
घयको नक्सा ऩास सम्फन्धी कामाविलध
११. घयको नक्सा ऩास गदाा तऩस्शर फभोस्जभको कामाविलध अिरम्िन गनुऩ
ा नेछ
• नक्सा ऩासको रालग नक्सा दयखास्त पायाभ गाउॉ कामाऩालरकाको कामाारमको

याजश्व शाखाफाट तोवकएको पायाभ रु १०००।-दस्तुय लतयी प्राप्त गना सवकनेछ
।

• गाउॉऩालरका फाट सुस्चकृत ब्मस्क् िा Consultancy फाट नक्सा फनाउन रगाउन
ऩदछा ।

• लनभााण गने व्मस्क् बिन लनभााणभा बुकम्ऩ प्रलतयोधात्भक बिन लनभााणको लसऩ

विकास डकलभा तालरभको प्रलतलरवऩ १ प्रलत
• Plan Elevation, Section detail, Beam Detail, Column detail, Foundation
detail, staircase Site Plan, Roof Plan, Location Plan आदद सवहतको तीन

प्रती नक्साको साथै एक प्रती जग्गाधनी प्रभाण ऩुजाा, चारु आ. ि. को एकीकृत
सम्ऩती कय लतये को यलसदको पोटोकऩी, नागरयकताको प्रभाण ऩत्रको पोटोकऩी य
सक्कर वकत्ता नाऩी नक्सा सवहतको कागज ऩत्र गाउॉ कामाऩालरकाको कामाारमको

प्राविलधक शाखाभा फुझाउनु ऩने छ । साथै नक्सा वकतािभा उल्रेख बए

अनुसायको कागजऩत्रहरु य Drawing Design सभेत ऩेश गनुा ऩनेछ। साथै उक्
कागजको साथभा उक् नक्सा लडजाइनकताा िा Firm को तपाफाट दस्तखत गयी

NEC No. सभेत उल्रेख गयी ऩेश गनुऩ
ा नेछ । लनभााण कामाभा सॊ रग्न यहने
लनभााण व्मिसामीको इजाजतको प्रभाण ऩत्रको छाॉमाप्रलत य लनज व्मिसामीरे उक्
बिन लनभााण गना भन्जुय बै गये को प्रलतिद्धता सभेत ऩेश गनुऩ
ा दाछ ।

• गाउॉ कामाऩालरकाको कामाारमको प्राविलधकफाट वपल्ड तथा कागजऩत्र जाॉच गयाई
याजश्व

फाऩत प्रलत िगा वपट १००० िगा वपट बन्दा कभराई

रू ५ ,

१००० िगा वपट बन्दा भालथराई रु१० य १००० िगा वपट बन्दा भाथीका

व्मऩारयक बिनराई प्रलत िगा वपट रु १५ राग्ने दस्तुय याजश्व शाखाभा फुझाई

दताा शाखाभा दताा गयी प्रfविलधक शाखाभा पाॉट दताा गयी सम्फस्न्धत िडा

कामाारमभा गई िडा कामाारमफाट सलधमायको नाभभा १५ ददने सचना टाॉस
गनुा ऩनेछ ।

• सम्फस्न्धत िडा कामाारमफाट १५ ददने सचनाको म्माद सवकएऩलछ सजालभन
भुच ुल्काको रालग गाउॉ कामाऩालरकाको कामाारमको प्राविलधक सभेतका कभाचायी
सम्फस्न्धत िडाभा नक्सा ऩासको दयखास्त सवहत जानु ऩदाछ ।

• सजालभन भुच ुल्काको रालग ऩत्र रेखी दस्तखत तथा चरानी गयाई ऩुन:सम्फस्न्धत
िडा कामाारमभा नक्सा दयखास्त पायाभ लरएय जानुऩदाछ ।

• सम्फस्न्धत िडा कामाारमफाट सोही िडाभा खवटएको कभचायीको योहियभा भात्र
साॉध

सलधमायाको

सजालभन भुच ुल्का

गयी

गाउॉ

नक्सा सवहत दयखास्त पायाभ ऩेश गनुऩ
ा नेछ ।

कामाऩालरकाको

कामाारमभा

• गाउॉ कामाऩालरकाको कामाारमको प्राविलधकरे सफै प्रविमा तथा कागजात जाॉच
गरयसकेऩलछ भात्र Plinth Level सम्भको रालग बिन लनभााणको अस्थामी इजाजत
ऩत्रददइनेछ ।

• अस्थामी इजाजत ऩत्र प्राप्त बएको लभलतरे ६ भवहनालबत्र Plinth Level सम्भको
लनभााण कामा ऩुया नबएभा थऩ ५ प्रलतशत नक्सा निीकयण दस्तुय लतयी फढीभा

अको ६ भवहनासम्भको म्माद थऩ हुनेछ । थऩेको म्मादलबत्र ऩलन इजाजत प्राप्त
लनभााण कामा ऩुया नबएभा ऩुन: अको नक्सा ऩास गये य भात्र लनभााण कामा गनुऩ
ा नेछ
।

• Plinth Level को DPC

सम्भको लनभााण कामा ऩुया बएऩलछ नक्सा शाखाभा

सम्ऩका याखी सम्फस्न्धत ब्मस्क् िा Consultancy फाट Plinth Level बन्दा भालथ
Super structure को लनभााण कामाको इजाजतका रालग ब्मस्क् तथा कन्सल्टे न्सी

पभाफाट प्रलतिेदन बयी सोको जाॉच गाउॉ कामाऩालरकाको कामाारमको प्राविलधकफाट
गयाई

बिन

लनभााण

स्थामी इजाजत

ऩत्र ददइनेछ।

तय

स्िीकृत

अस्थामी

इजाजत ऩत्र बन्दा पयक बएभा ऩुन: नक्सा ऩेश गना रगाएय भात्र स्थामी इजाजत
ऩत्र ददइनेछ ।

• स्थामी इजाजत ऩत्र प्राप्त बएको लभलतरे २ फषालबत्र लनभााण कामा गयी सक्नु
ऩनेछ। सो अिलधभा लनभााण कामा ऩुया नबएभा लनमभानुसाय ५ प्रलतशत थऩ

नक्सा निीकयण दस्तुय लतयी फढीभा अको २ फषासम्भको म्माद थऩ गना सवकनेछ
। थऩको म्मादलबत्र ऩलन इजाजत प्राप्त लनभााण कामा ऩुया नबएभा ऩुन: अको नक्सा
ऩास गयी बिन लनभााण कामा गनुऩ
ा नेछ ।

• घय

लनभााण

कामा

सम्ऩन्न

बएऩलछ

घय

धनी

िा

लनजको िाये सरे

गाउॉ

कामाऩलरकाको कामाारमको प्राविलधक शाखाभा सम्ऩका यास्ख सो को प्राविलधकफाट

जाॉच लनयीऺण गयाई स्िीकृत नक्सा अनुसाय बिन लनभााण सम्ऩन्न प्रभाणऩत्र

उऩरब्ध गयाइनेछ। तय नक्सा ऩास फभोस्जभ घय लनभााण कामा नबएभा िा
भाऩदण्ड

ऩुया नबएभा

लनभााण

कामाारम फाय म हुने छै न ।

सम्ऩन्न

प्रभाण

ऩत्र ददन

गाउॉ कामाऩालरकाको

• ३०० िगा वपटसम्भको अस्थामी कच्ची घय लनभााणको रालग िडा कामाारमको

लसपारयस सवहत गाउॉ कामाऩालरकाको कामाारमको प्राविलधक शाखाभा सम्ऩका याख्नु
ऩनेछ । मस्ता प्रकृलतका घयहरुको रालग सलधमायको भुच ुल्का आिश्मक ऩनेछैन
।

• ५०० िगा वपट सम्भको कच्ची घयको रालग दताा नबएको फाटो तथा कुरोको
लनकास भात्र बएको हकभा ऩलन लनमभानुसाय १५ ददने सचना, सजालभन भुच ुल्का

सवहत अस्थामी, स्थामी य सम्ऩन्न प्रभाण ऩत्र लरनु ऩनेछ।तय मस्ता प्रकायका
घयहरुभा आय.सी.सी कोरभ य सो सम्फन्धी बागहरु याख्न ऩाइने छै न ।

• नक्सा ऩास सम्फन्धी पायाभ गाउॉ कामाऩालरकाफाट तोवकए फभोस्जभको हुनेछ ।

• नक्सा ऩास नगयी लनभााण कामा गये भा िा नक्सा ऩास विऩरयत लनभााण कामा गये भा
एक

राख

रुवऩमाॉ

सम्भ जरयिानागयी

लनमभ

विऩरयत

लनभााण

बएको

सॊ यचना बत्काउन सवकनेछ ।मसयी बत्काउदा रागेको खचा सम्फस्न्धत घयधनीरे
व्मेहोनुा ऩनेछ ।

ऩरयच्छे द ४
अन्म भाऩदण्ड
१२. नक्सा ऩास सम्िन्धभा दे हामका भाऩदण्डको ऩारना गनुा गयाउनु ऩनेछ् गाउॉऩालरका लबत्र बौलतक सॊ यचना लनभााण गदाा याविम,ऺेत्रीम य स्जल्रास्तयका सडकको

ऺेत्रालधकायको हकभा सम्फस्न्धत सडकको रालग तोवकएको भाऩदण्ड य गाउॉऩालरका
लबत्रका

ग्राभीण

सडकको

हकभा

गाउॉ कामाऩालरकारे

लनधाायण

ऺेत्रालधकायको भाऩदण्ड लबत्र यहे य भात्र नक्साऩास गनुा गयाउनु ऩनेछ ।

गये को

 High Tension विद्युत राइन बएको हकभा High Tension Line फाट कस्म्तभा विद्युत
प्रसायण राइन सॊ ग सम्फस्न्धत कानुन अनुसायको भाऩदण्डको सीभाभा यही घय लनभााण
गना स्िीकृलत प्रदान गनुा गयाउनु ऩनेछ ।

 ऩवहरे नक्सा ऩास बई लनभााण कामा बैसकेको बिन भाथ्रो तरा थऩ गना िा अन्म
सॊ यचना

थऩ

गनुा

ऩये भा

त्मस्तो थऩ

लनभााण

हुने

सॊ यचनाको

रालग

सभेत

मस कामाविलधभा उल्रेस्खत न्मुनतभ भाऩदण्ड तथा शता ऩुया गये य भात्र नक्सा ऩास
गरयनेछ।

 नमा फन्ने सॊ यचनाको हकभा जग्गाको कुर ऺेत्रपरको लनभााण हुने सॊ यचनारे चचे को
बाग ७०% बन्दा फढी हुन ु हुदैन ।

 मस गाउॉऩालरका लबत्र नमाॉ लनभााण हुने सडक कस्म्तभा ७ लभटय चौडाईको हुने गयी
वकत्ता काट गयी सािाजलनक गनुऩ
ा नेछ।

 गाउॉऩालरका

लबत्रका

भुख्म

तथा

अन्म

कामााऩालरकारे तोके फभोस्जभ हुनेछ।

शाखा

सडकको

ऺेत्रालधकाय

गाउॉ

ऩरयच्छे द ५
विविध
१३. नक्सा ऩास अलबरेखीकयण सम्फन्धी व्मिस्था्- मो कामाविलध रागु हुन ु ऩुि ा लनभााण

बएका बिनको हकभा सोताङ गाउॉ कामाऩालरकाको कामाारमरे लनम्न प्रविमा
अिरम्िन गयी िा गना रगाई नक्सा ऩास अलबरेखीकयण गनेछ्• मो कामाविलध रागु हुन ु ऩुि ा लनभााण बएका बिनको हकभा नक्सा ऩास
अलबरेखीकयणको रालग लनस्ित सभमािलध तोवकनेछ ।

• गाउॉऩालरकारे तोकेको नक्सा अलबरेख तथा लनभााण इजाजत प्रविमा य
भाऩदण्ड अनुसाय नक्सा अलबरेख तथा लनभााण इजाजत प्रदान गरयनेछ ।साथै

मस सम्फन्धी विस्तृत विियणको जानकायी नक्सा ऩास उऩशाखाफाट लरन
सवकनेछ ।

• नक्सा अलबरेख पायभ गाउॉ कामाऩालरकाको कामाारमको याजश्व शाखाफाट
खरयद गना सवकनेछ ।

• नक्साभा लनिेदक तथा नक्सा फनाउने दुफैरे हस्ताऺय गनुऩ
ा नेछ ।
• लनिेदन पायाभ ऩुणा रुऩभा बरयएको हुन ु ऩनेछ ।

• नक्साको अऺय िा अॊ कहरु केयभेट गरयएको िा वटऩेक्स रगाएको हुन ु हुदैन
।

• दताािाराुसचीकृत प्राविलधक िा कन्सल्टे न्ट पभाका प्राविलधकफाट अलनिामा
रुऩभा बिनको नाऩ जाॉच गयी नक्सा फनाई नक्सा अलबरेख गयाउनु ऩनेछ
।

• नक्सा अलबरेख तथा थऩ सॊ यचना लनभााण एि सॊ यचनाभा ऩरयितान गने
इजाजतका

रालग

मस कामा विलधभा

उल्रेख

बए

फभोस्जभका

अन्म

प्रविमा सभेत ऩुया गनुऩ
ा नेछ ।तय भारऩोत य सम्ऩत्ती कय नफुझाएको िा
बिन तथा मसको सेट व्माक लबत्र सािाजलनक जग्गा ऩये को िा रगतकट्टा

नबएका य भाऩदण्ड नऩुगेका सडक वकनायाभा फनेका बिन तथा सॊ यचनाको
नक्सा ऩास अलबरेखीकयण गरयने छै न ।

• लनभााण स्िीकृलत प्राप्त नगयी फनेको बिनहरु को सम्फन्धभा भाऩदण्ड लबत्र
नऩने बागहरु घय धनीफाट बत्काई लनिेदन नक्सा ऩास अलबरेखीकयणका

रालग ऩेश बए ऩलछ गाउॉऩालरकारे तोके फभोस्जभको प्रविमा अऩनाइ विद्यभान
भाऩदण्ड फभोस्जभ हुने गयी नक्सा ऩास अलबरेखीकयण गना सवकनेछ ।

१४. साविक घय बत्काई ऩुन: लनभााण, थऩ घय लनभााण तथा थऩ सॊ यचना लनभााण िा छाना
पेने िा भोहडा पेने सम्फन्धी व्मिस्था्- साविक घय बत्काई ऩुन: लनभााण, थऩ घय

लनभााण तथा थऩ सॊ यचना लनभााण गने िा छाना िा भोहडा पेने सम्फन्धभा सोताङ
गाउॉ कामाऩालरकाको कामाारमरे लनम्न प्रविमा अिरम्िन गयी िा गना रगाई नक्सा
ऩास गना सक्नेछ्-

• ऩवहरे नक्सा अलबरेख गये को बए सो को एक प्रलत पोटोकऩी ऩेश गनुऩ
ा नेछ ।

• ऩवहरे नक्सा अलबरेख नगये को तय नाऩी नक्साभा घय िा सॊ यचना लनभााण
बइसकेको

सॊ केत

इजाजतको रालग

दे खाएको अिस्थाभा

आिस्मक

कागजातहरु ऩेश गनुऩ
ा नेछ ।

नमाॉ

कागजातरुहका

नक्सा

ऩास

अलतरयक्

तथा

लनभााण

लनम्न फभोस्जभका

o साविकको घय बत्काई ऩुन: लनभााण गनाको रालग नमा नक्सा ऩास तथा लनभााण
इजाजतको रालग आिश्मक कागजातहरु भात्र ।

o थऩ घय तथा सयचना लनभााण तथा तरा थऩ गनाको लनलभत्त साविक घयको सफै

तराको प्रान चायै लतयको एलरबेसन, सफबन्दा अग्रो बागभा स्खस्चएको
सेक्सनर एलरबेसन य साइट प्रान ।

o ऩवहरा नक्शा ऩास गयी लनभााण बइसकेको सॊ यचना यहेको जग्गाभा थऩ अको
सॊ यचना लनभााणका रालग नक्शा ऩासका रालग लनिेदन ऩना आएभा नमाॉ
सॊ यचनाका रालग ऩुया गनुऩ
ा ने कामाविलध ऩुया गये य नक्शा ऩास गरयनेछ ।

o छाना िा भोहडा पेने सम्फन्धभा प्रस्ताि गरयएको छानाको प्रस्तावित प्रान िा
भोहडाका साथ साथै साविकभा बइयहको छानाको प्रान िा भोहडा ऩलन ऩेश

गनुऩ
ा नेछ ।तय, छाना पेयी िा भभात गयी साविक फभोस्जभ नै कामभ गनाको
रालग मो ब्मिस्था रागु हुने छै न ।

१५. धयौटी सम्फन्धी ब्मिस्था :

घयको नक्सा ऩास गनुा अगालड नमाॉ फन्ने सॊ यचनाको

ियऩय यहे का बौलतक सॊ यचनाहरु को भभात सम्बायका रालग सम्फस्न्धत घयधनीरे
सोताङ गाउॉ कामाऩालरकाको कामाारमभा तवऩसर फभोस्जभको धयौटी याख्नु ऩनेछ्• वऩच पोडेय ऩानीको राईन ल्माउनु ऩने बएभा रु् - ५०००।-

• फलनसकेको सडकको नारा बत्काई घय लनभााण गनुा ऩये भा रु्- ४०००।१६. दयखास्त पायाभको ढाचा : नक्सा ऩास तथा नक्सा अलबरेखको पायाभको ढाचा गाउॉ
कामाऩालरकारे तोक फभोस्जभको हुनछ
े ।

१७.सॊ शोधन सम्फन्धी व्मिस्था : मस कामाविलधभा कुनै सॊ शोधन गनुऩ
ा ने बएभा
कामाऩालरकारे लनणाम गयी सॊ शोधन गना सक्नेछ ।

१८. कामाविलध फभोस्जभ बएको भालनने:नक्सा ऩास सम्िन्धभा मस अस्घ सोताङ गाउॉ
कामाऩालरकाको कामाारमफाट बए गये का काभ मसै कामाविलध फभोस्जभ बए गये को
भालननेछ ।

आऻारे

प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत

