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सडक मापदण्ड तथा अधिकार क्षते्र धििाारण कार्ाविधि, 
२०७६ 

प्रथम संशोधन २०७७।०९।०७ 

प्रस्ताििा: 
र्स शु क्लाफााँटा िगरपाधलका लाई स वििा सम्पन्न जिजीिि सहज बिाउि 
र द र्ाटिा म क्त शहर धिमााण गिा प्रत्रे्क सडकको चौडाई मापदण्ड तोकी 
लाग  गिा, सम्प णा सडकहरुलाई विस्तार पश्चात पर्ाािरणणर् िातािरण धिमााण 
गिे तथा िक्सा, स चिापाटी र होधडङ्गिोडा स्थापिा गिा, श क्लाफााँटा 
िगरपाधलका सडक मापदण्ड अधिकार क्षेत्र धििाारण कार्ाविधि जग्गा िापजााँच 
ऐि २०१९, जग्गा िापजााँच धिर्मािली, २०५८ स्थाधिर् सरकार सञ्चालि 
ऐि, २०७४, भिि धिमााण आचार संवहता २०६०, भिि ऐि २०५५, भिि 
धिर्मािली, २०६५, भ  –उपर्ोग िीधत २०७२, बस्ती विकास, शहरी र्ोजिा 
तथा भिि धिमााण सम्बणधि आिाभ  त मागादशाि, २०७२ र र्स श क्लाफााँटा 
िगरपाधलकाले तर्ार पारेको सडक मापदण्ड धििाारण पु स्तणुका MTMP 
लाई आिार माधि र्ो कार्ाविधि तर्ार गररएको छ । 



2 

पररच्छेद -१ 
प्रारणम्भक 

१. संणक्षप्त िाम र प्रारम्भ:- 
क) र्स कार्ाविधिको िाम “श क्लाफााँटा िगरपाधलका सडक मापदण्ड तथा 
अधिकार क्षेत्र धििाारण कार्ाविधि २०७६” रहेको छ । 

ख) र्ो कार्ाधबधि त रुधत प्रारम्भ ह िेछ । 

पररच्छेद -२ 
पररभाषा 

२. क) "श क्लाफााँटा िगरपाधलका" भन्नाले र्स िगरपाधलकाका िक्साङ्कि 
भएको १२ िटै िडाहरुको सम्प णा भ  गोललाई ब झाउिे छ । 

ख) “सधमधत” भन्नाले श क्लाफााँटा िगरपाधलका सडक मापदण्ड तथा अधिकार 
क्षेत्र धििाारण सधमधतलाई जिाउिे छ । 

ग) "िाप जााँच तथा धसमाङ्कि" भन्नाले िगरधभत्र पिे ज िस कै भ  गोल तथा 
क्षेत्रमा िगर कार्ापाधलकाको कार्ाालर्ले िगर भिि तथा बस्ती विकास 
शाखा द्धारा िापजााँच गराईिे जग्गा, र्रिास, सरकारी, सािाजधिक लगार्त 
सम्प णा जग्गाको धसमाङ्कि गिे कार्ालाई सम्झि  पदाछ । 

र्) “सााँि” भन्नाले द ई धभन्न धभध िै ट क्रा जग्गाको विचको धसमािा तथा 
व्र्णक्तगत वकत्ता र सडकहरुको सािाजधिक वकत्ता विचको सािाँलाई सम्झि  
पछा । 

ङ) “वकत्ता” भन्नाले चारैधतर सााँिले र्ेरीएको र प्रत्रे्क स्थािमा हक भोग र 
वकधसममा समाधता भएको जधमिको ट क्रालाई सम्झि  पछा । 

च) “जग्गा िाला” भन्नाले जग्गा िापजााँच ऐि २०१९ ले तोकेको सम्प णा 
जग्गाको जग्गािधिलाईा सम्झि  पछा । 
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छ) “सािाजधिक जग्गा” भन्नाले जग्गा िापजााँच ऐि, २०१९ र मालपोत ऐि,  

२०३४ ले तोकेको सम्प णा सरकारी र सािाजधिक जग्गालाई सम्झि  पदाछ 
। 

ज) “सडक” भन्नाले गोरेटो र र्ोरेटो बाहेको कच्ची मोटर िाटो, ग्रािेल मोटर 
बाटो र पक्की कालोपते्र मोटर बाटोलाई सम्झि  पछा । 

झ) "गोरेटो, र्ोरेटो बाटो" भन्नाले पैदल र्ात्री तथा द ई पाङ्ग्ग्र ेसािि, माधिस 
तथा ऐक चोटी एक मात्र चौपार्ा पश लाई आित जाित गिा धमल्िे बाटो 
अथाात २(ज) बाहेकको बाटोलाई सम्झि  पदाछ । 

ञ) “सडक रेखा” भन्नाले सडकको तोवकएको िा िक्सामा कार्म गराएको 
चौडाईको विच रेखालाई सम्झि  पदाछ । 

ट) “सडक वकिारा” भन्नाले िक्सामा रहेको अथाात िगरपाधलकाले वफल्डमा 
िगरपाधलकाको क िै मापदण्ड, कार्ाविधि क िै धिणार् तथा िगर कार्ापाधलका, 
िगर सभाले क ि सडक कधत चौडा ह ि ेभधि धिणार् गरी  वफल्डमा विस्तार 
गरेको सडकको चौडाईलाई सम्झि  पदाछ । 

ठ) “बाटोको रेखा” भन्नाले पैदल बाटोको द िै साईडको धसमा रेखालई सम्झि  
पछा । 

ड) “बाटोको उचाई िा ग्रडे” भन्नाले र्स कार्ा विधिले तोकेको सम्प णा 
सडकको बस्ती सतह देणख बाटो उठाईएको उचाईलाई सम्झि  पदाछ । 

ढ) “बाटोको गवहराई” भन्नाले खेती गिे जग्गाको जधमिको सतह देणख म धि 
कज िैई, टिेल ,ह्य म्पाईप, कल्भटा, प ल धिमााण गदाा र्स कार्ाविधिले तोकेका 
सम्प णा सडकहरुको गवहराइलाई  सम्झि  पदाछ । 

ण) “कज िैई” भन्नाले खोला, िाला, तथा सािा ठ ला िददहरुको पािी बग्ि े
सतह माथी सिारी सािि आित जाित गिा धिमााण गरेको आर.धस.धस.स्ल्र्ाप, 

पक्की संरचिाको माधथबाट पािी बग्िे र पािीमै वहडड ल तथा सिारी सािि 
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चलाउि धमल्िे गरी द िै तफा बाट स्लोप गरी बिाईएको संरचिालाई सम्झि  
पदाछ । 

त) “सम्प णा सडकहरु” भन्नाले िक्सामा कार्म रहेका तथा िक्सामा िभइ 
वफल्डमा धिमााण भएका,  र्स िगरपाधलका धभत्र पिे र िगरका र्ोजिाहरुिाट 
ग्रािेल हालेका, रोलर लगाएका, िगरले धसंमाङ्कि गरेका सडकहरु, ऐलािी 
जग्गामा खोलेका सडकहरु, िहरका वकिारहरु, टसारी क लोहरुका वकिारमा 
धिमााण गरेका सडक, साम दावर्क ििको िरीपरी खोलेका सडकहरु तथा 
आफ्िो व्र्णक्तगत जग्गामा िगरपाधलकाको मापदण्ड प गाई व्र्णक्तगत तथा 
िगरपाधलकाको लगािीमा ग्रािेल, कालोपते्र गरेका सम्प णा सडकहरुलाई 
सम्झि  पदाछ । 

थ) “सडक मापदण्ड” भन्नाले िगरपाधलकाको MTMP प स्तीका, सिादधलर् 
संर्धत्रको धिणार् तथा अधर् िगर सभाले गरेका धिणार्हरुको आिारमा 
िगरपाधलकाको सडक मापदण्ड अधिकार क्षेत्र धििाारण सधमधतले तोकेका 
सम्पूणा सडकहरुको मापदण्डलाई सम्झि  पदाछ । 

द) "सडकको बावहरी रेखा" भन्नाले सबै सडकहरुको वकिारका धसमाहरुलाई 
अथाात सडक बाहेकको सडक संग जोधडएको वकत्ताको सााँि रेखालाई सम्झि  
पदाछ । 
 

पररच्छेद-३ 

सडक मापदण्ड 
३. िगर धभत्र ह िे सडकहरुको मापदण्ड तथा सामाधर् धिर्महरुुः-  

क) राविर् सडकहरुुः राविर् सडक भन्नाले िेपाल सरकार र प्रदेश 
सरकारको मातहतका  प िा–पणश्चम राजमागा र कल िाप  र-बेलौरी 
सडकलाई सम्झि  पदाछ ।  
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अ) ५० धमटर चौडा सडकहरुुः श क्लाफााँटा िगरपाधलकाका 
श क्लाफााँटा राविर् धिक ञ्जको स्र्ाली िदी देणख बिरा 
िदीसम्मको प िा पणश्चम राजमागाको चौडाई िक्साबमोणजम ५० 
धमटर रहिे छ तर उक्त राजमागामा जोधडएका वकत्ताहरुमा र्र 
भिि धिमाणा गदाा उक्त चौडाई अथाात सडकको बावहरी रेखा 
पश्चात आफ्िो जग्गामा ६ धमटर अधििार्ा छोड्ि  पिे छ । 

 आ) “िेलौरी राजमागा”:  ३० देणख ३८ धमटर चौडा सडकहरु 
अधतगात कल िाप  र बजार क्षेत्र देणख कालागौडी प ल अथाात 
श क्लाफााँटा राविर् धिक ञ्ज सम्मको सडकलाई ब झाउिे छ । 
जसको चौडाई िक्सामा कार्म रहे अि सार बजार क्षेत्रहरुमा 
३८ धमटर चौडा र अधर् क्षेत्रहरुमा ३० धमटर चौडा ह ि ेछि ्
र्ो सडकसंग जोधडएको जग्गामा कसैले पक्की संरचिा, र्र तथा 
भििहरु धिमााण गरेमा उक्त सडकको चौडाई पश्चात आफ्िा 
वकत्ताहरुको जग्गा ६ धमटर अधििार्ा छोडी र्र, पसल, तथा 
भििहरु धिमाणा गि ा पिे छ । 

 

ख) िगर सडकहरुुः िगर सडक भन्नाले िगरपाधलकाको आफ्िो धसमािा 
धभत्र पिे र संरक्षण धिमााण तथा विस्तारको णजम्मा िगरले पाएका 
िगरका सम्प णा सडकहरुलाई सम्झि  पछा । जसमा धिम्ि सडकहरु 
तोवकएको छ ।  
१) क शे्रणीको सडकहरुको चौडाई ...... *२० धमटर कार्म 
गररिे छ । 

२) ख शे्रणीको सडकहरुको चौडाई ...... *१४ धमटर कार्म 
गररिे छ । 
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३) ग शे्रणीको सडकहरुको चौडाई ....... *१२ धमटर कार्म 
गररिे छ । 

४) र् शे्रणीको सडकहरुको चौडाई ....... *१० धमटर कार्म 
गररिे छ । 

५) ङ शे्रणीको सडकहरुको चौडाई ........ * ८ धमटर कार्म 
गररिे छ ।  
*६) च शे्रणीको सडकहरूको चौडाई ६ धमटर कार्म गररिे छ 

। 
४. थप मापदण्ड सम्बधिी व्र्िस्था  

(क) र्स सडक मापदण्ड तथा अधिकार क्षेत्र धििााण कार्ाविधि २०७६ 
को दफा ३ को उपदफा (क) र (ख) मा ज िस कै क रा भधिएतापधि 
उपदफा (क) को सम्बधिमा िेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले 
सडक विस्तार गिे धिणार् गरर कार्ा गरेमा सोवह अि सार थप विस्तार 
गररिे अथाात सोवह धिणार् लाग  ह िेछ तर दफा ३ को उपदफा (ख) 
को सम्बधिमा १ देणख ४ सम्मका प्रत्रे्क सडकहरुले पाएको चौडाई 
धभतै्र पक्की ढल धिकास समेत धिमााण गररिे छ  भिे उक्त सडकहरुसाँग 
जोडीएका, हाटबजार लाग्िे ठाउाँ, बजार स्थापिा भएका ठाउाँ, मेला, 
जात्रा लाग्िे ठाउाँ, मठमणधदर, पावट पौिा, चचा, ग म्बा, मस्जीत, 

णचहािर्ाट, मसािर्ाट साँग जोधडएको भए २ धमटर सम्म थप गिा 
सवकिे छ । साथै माधथ उल्लेणखत सबै सडकहरुको चोक ह िे ठााँउ 
चौराहा, मोडहरुमा २ धमटर सम्म थप विस्तार गिा सवकिेछ ।  

 

ख) िगर सडक भन्नाले िगरपाधलकाको आफ्िो धसमािाधभत्र पिे र 
संरक्षण धिमााण तथा विस्तारको णजम्मा िगरले पाएका िगरका सम्प णा 
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सडकहरुलाई सम्झि  पछा । जसमा धिम्ि सडकहरु तोवकएको छ 
। 

१) क शे्रणीको सडकहरुको चौडाई ...... *२० धमटर कार्म 
गररिे छ । 

२) ख शे्रणीको सडकहरुको चौडाई ...... *१४ धमटर कार्म 
गररिे छ । 

३) ग शे्रणीको सडकहरुको चौडाई ....... *१२ धमटर कार्म 
गररिे छ । 

४) र् शे्रणीको सडकहरुको चौडाई ....... *१० धमटर कार्म 
गररिे छ । 

५) ङ शे्रणीको सडकहरुको चौडाई ........ * ८ धमटर कार्म 
गररिे छ ।  
*६) च शे्रणीको सडकहरूको चौडाई ६ धमटर कार्म गररिे छ 

। 
*ग) उपदफा ख मध्रे् ङ र च शे्रणीका सडहरूको चौडाईको बाहीर १-

१ धमटर ढल धिकासको लाधग रहिेछ । 

*र्) उपदफा ख बमोणजम रहेका सडकहरूमा दार्ा र बााँर्ा आिश्र्कता 
अि सार १ देणख २ धमटर सम्म थप गिा सवकिेछ । 

५. र्स सडक अधिकार क्षेत्र धििााण कार्ाविधि २०७६ को ३ (क) र (ख) 
मा ज िस कै क रा भधिएतापधि उद्योग जधर् भििहरु धिमााण गदाा राविर् भिि 
धिमााण आचारसंवहताले तोकेको व्र्बस्था तथा दफा ४ (ख) ले तोकेको 
सडकहरुको सम्बधिमा सडकहरुिाट धरू्ितम १० धमटर आफ्िो जग्गा 
छोधड, भििको दार्ााँ र बार्ााँ तफा  २ /२ धमटर जग्गा तथा पछधड तफा  ४ 
धमटर आफ्िो जग्गा छोडी िमााण कार्ा आगाडी बढाउि  पछा। 
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६. (क) र्स कार्ाविधिको ४ (क), ४ (ख) र ५ ले तोकेको सडकमापदण्ड 
धििाारण ताधलका िम िा *अिूस ची १ बमोणजम ह िछे । 

ख) र्ो कार्ाविधि िगरकार्ापाधलकाबाट पाररत भए पश्चात उक्त 

कार्ाविधिको ६ (क) बमोणजमको ढााँचामा रवह सम्प णा सडकहरुको 
लगत तर्ार गरर कार्ा गरणुिेछ । 

ग) भिि धिर्मि गदाा उक्त कार्ाविधिले तोकेका सडकहरुको 
चौडाईलाई आिार माधि कार्ा गिे स्िीकृती ददईिेछ । 

र्) िेपाल सरकारले तर्ार गरेको वकत्ता िापीको िक्सामा छ टेका तर 
पराप  िा कालदेणख िै चलि चल्तीमा आएका सडक, गोरेटो बाटो, र्ोरेटो 
बाटोलाई ऐलाधि जग्गामा हाल प्रचलिमा ल्र्ाई प्रर्ोग भएका 
सडकहरुलाई तथा व्र्णक्तगत जधमिमा रहेका सडकहरुलाई समेत 
मापदण्ड अि सार चौडा बिाए िगरबाट र्ोजिा हाल्ि स्िीकृती प्रदाि 
गररिे तथा िगर सडक सञ्जाल धभत्र उक्त सडक र गोरेटो, र्ोरेटोहरुलाई 
समेत समेवटिेछ ।  
ङ) र्स कार्ाविधिको ६ (र्) मा ज िस कै क रा लेणखको भएतापधि 
िगरपाधलका धभत्रको खेतीर्ोग्र् जधमि मास्िे मािधसकताले खोधलएका 
सडकहरुलाई बधद गरी धिरुत्सावहत गररिे छ । 

च) र्स िगरपाधलका धभत्र िगरपाधलकाले तोकेको स्थाि तथा भ  -
उपर्ोग धिधतले तोकेको स्थािबाहेक अधर् स्थािमा खेतीर्ोग्र् जधमि 
प्लवटङ गरर अव्र्िणस्थत िसोबास तथा जग्गा विवक्र प्रर्ोजिले जथाभावि 
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सडक धिमााण गरेमा त्र्स्तो कार्ालाई िगरपाधलकाले धिरुत्सावहत गिे 
र त्र्स्ता कार्ा रोक्ि कडाईकासाथ अगाडी बढुाईिेछ ।  
७. जग्गा प्लवटङ सम्बणधि ब्र्बस्थाुः 
क) श क्लाफााँटा िगरपाधलका धभत्र गररिे जग्गाहरुको प्लवटङ कार्ा 
श क्लाफााँटा िगरपाधलकाको धसफाररस तथा सडक मापदण्ड तथा 
अधिकार क्षेत्र धििाारण सधमधतको धसफाररसमा कार्ापाधलकाले गरेको 
धिणार् अि सार मात्र ह िे र त्र्सका लाधग सम्बणधित सरोकारिाला 
कार्ाालर्हरु, णजल्ला िापी कार्ाालर्, मालपोत कार्ाालर्लाई र्स 
सम्बणधि कार्ाहरु श क्लाफााँटा िगरपाधलकाको अि मधत बेगर िगिाह ि 
पत्राचार गररिेछ । 

ख) व्र्णक्तगत जग्गा प्लवटङ गदाा एक व्र्णक्तको मात्र भोग अधिकार 
भएमा जग्गाको भौधतक पूिाािार जस्तै सडक, ढल स्पस्ट देणखिे 
प्रस्तावित डा «ईङ धडजाईि तथा िगरपाधलकाको सडक मापदण्ड धििाारण 
कार्ााविधिमा रवह धििेदकले धििेदि पेस गरेपधछ िगरपाधलकाबाट 
ड्रोईङ तथा धडजाईि स्िीकृत गरी जग्गको भौधतक पूिाािारहरु धिमााण 
गिे अि मधत ददिे उक्त पूिाािारहरु मापदण्ड अि सार भए िभएको 
िगरपाधलकाको भिि तथ िणस्त विकाश शाखाको प्रविधिक टोधल बाट 
प्रधतिेदि प्राप्त भएपधछ मात्र राजश्व धलई णजल्ला िापी कार्ाालर् र 
मालपोत कार्ाालर्मा वकत्ताकाट गिा स्िीकृतको लाधग धसफाररस 
ददईिेछ । 

ग) एक भधदा बवढ व्र्णक्तहरुको जग्गा प्लवटङ गदाा उपभोक्ता सधमधत 
धिमााण गरी जग्गाको भौधतक पूिाािारहरु जस्तुा सडक तथा ढल 
सवहते स्पष्ट देणखिे ड्रोईङ तथा धडजाईि स्िीकृत गरी जग्गाको भौधतक 
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पूिाािार धिमााण गिा अि मधत ददईिेछ र उक्त पूिाािारहरु मापदण्ड 
अि सार भए िभएको िगरपाधलकाको प्राविधिक टोधलबाट प्रधतिेदि प्राप्त 
भईसकेपधछ मात्र राजश्व लुीई णजल्ला िापी कार्ाालर् र मालपोत 
कार्ाालर्मा वकत्ताकाट गिा स्िीकृधतका लाधग धसफाररस गररिेछ । 

र्) र्स कार्ाविधिको ७ (क), (ख) र (ग) मा ज िस कै क रा लेणखएको 
भएतापधि प्लवटङ सम्बणधि कार्ा गिा िेपाल सरकार िापी विभागको 
प्राविधिक सक ा लर तथा राजपत्रमा प्रकाणशत ह िे र िगरपाधलकाहरुलाई 
गररएका पररपत्र अि सार अगाडी बढाइिे छ भिे कार्ाविधिमा प्लवटङ 
सम्बणधि ज िस कै क रा लेणखएता पधि िापी विभागले प्लवटङ कार्ा खोले 
पश्चात पररपत्र अि सार मात्र लाग  गराईिे छ । 

ङ) िर्ााँ बन्ने बाटोहरु तथा दफा ६(क) को ढााँचामा सडक तथा 
बाटाहरुमा सिारी सािि प्रिेश गिा कणम्तमा णजर्ोमेविक आिश्र्कता 
प रा ह िे गरर धिमााण गराइिेछ । र द र्ाटिा िह िे गरर सडकहरुको 
कभा सेवटङ अधििार्ा गराउि  पिेछ । 

८. सडकबाट र्र, टहरा, खोका छाप्रा सम्मको द री 
 र्स कार्ाविधिको दफा ६ (क) को ढााँचामा समािेश ह िे सडकहरुको 
अधिकार क्षेत्र वकिारबाट धर् ितम ३ देणख ४ धमटर टाढा पक्की संरचिा 
धिमााण गि ा पिेछ भिे खोका छाप्रा र कच्ची संरचिाहरुको हकमा 
सडक वकिाराबाट २ धमटर टाढा अधििार्ा ह ि पिेछ तर औद्योधगक 
भिि तथा  व्र्िसावर्क भििहरुको हकमा सडक अधिकार क्षेत्रबाट 
अगाडी तफा बाट १० धमटर, दार्ााँिार्ााँ २÷२ धमटर र पछाडी तफा  ४ 
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धमटर ह िेगरी धरू्ितम मापदण्ड पालिा गराईिेछ।साथै त्र्स्ता 
व्र्िसवर्क भििहरुले पाकीङको व्र्िस्था समेत गराउि  पिेछ। 

क) र्स कार्ाविधिको दफा ६ (क) को ढााँचामा समािेश ह िे 
सडकहरुको अधिकार क्षेत्रधभत्र विज ली पोल, टेधलफोि पोल, गाईगोरु 
बाध्ि, दाउरा , िाल िा, धगट्टी, ईटा तथा बेचविखिको लाधग राखेका 
पसलका सामाग्रीहरु सडक अधिकार क्षेत्र धभत्र राखेमा पवहलो 
पटकको लाधग रु ५०००।– सम्म सम्बणधित सरोकारिाला संस्था 
तथा व्र्णक्तलाई जररमािा गररिे छ । 

ख) र्स कार्ाविधिको दफा ८ (क) मा उल्लेणखत क रा िमाधि 
पवहलो जररिािाबाट पधि टेर अटेर गरेमा दोस्रो पटककालाधग रु 
१००००।– जाररिािा र सम्प णा सामािहरु जफथ गरी धिर्माि सार 
अधर् कारबावह गराईिे छ । 

ग) र्स कार्ाविधि अि सार काम गिा वफल्डमा खवटएको डोर लाई 
अथाात क िै फरक समर्मा कामको धसलधसलामा वफल्ड खवटएका 
कमाचारीलाई कसैले गाधल गलौज, क टवपट सामग्री तोडफोड, सामग्री 
जफत गिे कार्ा तथा सिारी साििमा क्षेती प गाएमा त्र्स्ता व्र्णक्त 
तथा सम हलाई साििहरु काम िलाग्िे गरर तोडफोड गरेको भए िर्ााँ 
खररद गराई माग्िे, आणङ्ग्सक क्षेती भए ममात गराई माग्िे र त्र्स्तो 
कार्ा गरेिाफत रु १००००।– देणख रु ५००००।– सम्म थप 
जररिािा गराउि सवकिे छ । र धिर्माि सार थप काि िी कारबावह 
समेत गराईिे छ ।  
र्) संर् र प्रदेशको काि ि बमोणजम ह िेुः र्स कार्ाविधिमा ज िस कै 
क राहरु लेणखएको भएतापधि सडक मापदण्ड सम्बणधि कार्ा संर् र 
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प्रदेशको कािूिमा तथा कार्ाविधिहरुमा उल्लेख भएका सडकहरुको 
मापदण्ड तथा काि िहरु र सजार्हरु सोवह काि ि बमोणजम लाग  गररिे 
छ ।  
९. श क्लाफााँटा िगपाधलका सडक मापदण्ड तथा अधिकार क्षते्र 
धििाारण प णस्तकाुः 
क) र्स कार्ाविधिको दफा ३ (ख) बमोणजम मापदण्ड तोवकएका 
श क्लाफााँटा िगरपाधलका धभत्र पिे सम्प णा सडकको चौडाई र्वकि 
गरुी सडकको िाम सवहतको श क्लाफााँटा िगरपाधलका िगर सडक 
मापदण्ड तथा अधिकार क्षेत्र धििाारण  प णस्तका धिमााण गरर लाग  
गररिेछ । 

ख) ९ (क) मा उल्लेख भएको व्र्िस्था बमोणजमको प णस्तका तर्ार 
गिा िगर सभाबाट गठि भएको ५ सदस्र् सडक मापदण्ड तथा 
अधिकार क्षेत्र धििाारण सधमधतले िगरपाधलकाको भिि तथा िस्ती 
विकास शाखाको िाप िक्सा शाखाका प्राविधिक कमाचारीहरु, पूिाािार 
विकास महाशाखा ईणधजधिर्ररङ सेिाका कमाचारीहरु तथा GIS 
प्रविधिको सहर्ोगमा िक्सा सवहतको उक्त प णस्तका तर्ार गरर लाग  
गररिेछ । 

१०. श क्लाफााँटा िगरपाधलकाको सडक मापदण्ड तथा अधिकार क्षेत्र 
धििाारण सधमधत देहार् बमोणजम रहिेछ । 
क) श क्लाफााँटा िगरपाधलका धभत्र रहेका सम्प णा मापदण्डका िगर 
सडकहरुको मापदण्ड तोक्ि, अधतक्रमण हटाउि तथा धसमांकि कार्ामा 
सहजता ल्र्ाउि दताा तथा ऐलाधि, प्रधतमा रहेका सडकहरुको मापदण्ड 
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तोक्ि िगर सभाले धिमााण गरेको देहार् बमोणजमको एक अधिकार 
सम्पन्न सधमधत रहिे छ, ज ि देहार् बमोणजम रहेको छ । 

१) िगर सभा सदस्र्हरु मध्रे् १ जिा     – 
संर्ोजक 

२) िगर सभा सदस्र्हरु मध्रे् १ जिा    – 
सदस्र् 
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३) िगर सभा सदस्र्हरु मध्रे् १ जिा    – 
सदस्र् 

४) िगर सभा सदस्र्हरु मध्रे् १ जिा    – 
सदस्र् 

५) िगर सभा सदस्र्हरु मध्रे् १ जिा    – 
मवहला सदस्र् 

६) भिि तथा िस्ती विकास शाखा जग्गा िााँपजााँच गिे कमाचारीहरु 
मध्रे् १ जिा        –
सदस्र् सणचि(अधमि) 

 

ख) उक्त सधमधतमा आिश्र्कता अि सार प्रम ख प्रशासकीर् अधिकृत, 

सूचिा प्रविधि अधिकृत र पूिाािार विकास महाशाखाका प्राविधिक 
कमाचारीहरुलाई आमणधत्रत गिा सवकिेछ ।  
११. दफा १० को (क) बमोणजम गदठत श क्लाफााँटा िगरपाधलका 
िगर सडक मापदण्ड तथा अधिकार क्षेत्र धििाारण सधमधतको काम 
कताव्र् र अधिकारुः 
क) श क्लाफााँटा िगरपाधलका धभत्र पिे संर्, प्रदेश, णजल्ला तथा िगर 
सडकहरुको संरक्षण तथा ती सडकहरुमा आउिे वििादहरुको धिरोपण 
गराउिे । 

ख) श क्लाफााँटा िगरपाधलका धभत्र रहेका सम्प णा िगर सडकहरुको 
अधभलेख तर्ार गरर श क्लाफााँटा िगरपाधलका सडक मापदण्ड तथा 
अधिकार क्षेत्र धििाारण प णस्तका तर्ार गिे । 
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ग) दफा ४ को (ख) अधतगातका सडकहरुको मापदण्ड र्वकि गराउिे 
। 

र्) दफा ४ को (क) को उपदफा (अ), (आ) धभत्रका राविर् 
सडकहरुसाँग जोधडएका वकत्ताहरुमा तथा िगर सडकहरुमा जोधडएका 
वकत्ताहरुमा र्र, पसल तथा, औद्योधगक भिि खोका, छाप्राहरु धिमााण 
गदाा भिि धिमााण अचार संवहता तथा र्स कार्ाविधिको दफा ८ बमोणजम 
कार्ा गिा कार्ााधिर्ि गराइिेछ । 

ङ) अि सूची १ को ढााँचामा रहिे गरी र्स िगरपाधलका धभत्र 
रहेका १२ िटै िडाका िगर स्तरीर् तथा िडा स्तररर् 
सडकहरूको िामािली सहीत सडक मापदण्ड तथा अधिकार क्षेत्र 
धििाारण प णस्तका तर्ारी गररिे छ ।  
 

 
 

पररच्छेद- ४ 

अि गमि तथा मूल्र्ाङ्कि 
१२. बैठक, अि गमि तथा स्थलगत मूल्र्ाङ्कि सम्बणधि स वििाुः 
श क्लाफााँटा िगरपाधलका सडक मापदण्ड तथा अधिकार क्षेत्र धििाारण 
सधमधतका पदाधिकारी, िापिक्सा शाखाका कमाचारी, सूचिा प्रधबधि(GIS) 
विज्ञ तथा अधर् कमाचारीहरु माधथ उल्लेणखत काममा खवटएको बेला 
देहार् बमोणजम स वििा प्राप्त गिेछि । 

क) श क्लाफााँटा िगरपाधलका सडक मापदण्ड तथा अधिकार क्षेत्र 
धििाारण सधमधतको िगर धभत्रका सडकहरुको मापदण्ड तोक्ि तथा चेक 
जााँच गिा वफल्डमा खवटएको ददिमा सधमधतको पदाधिकारी तथा 
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सरोकारिाला कमाचारीहरुले प्रधतददि रु १०००÷– का दरले वफल्ड 
अि गमि स वििा पाउिे छि ्र प्रत्रे्क अि गमिको प्रधतिेदि कार्ाालर् 
समक्ष पेश गराईिे छ । 

ख) श क्लाफााँटा िगरपाधलका सडक मापदण्ड अधिकार क्षेत्र धििाारण 
सधमधतको बैठक बसेको ददिको बैठक भत्ता प्रती महीिा ३ पटक 
भधदा िबढ्िे गरी रु १५००÷– का दरले उपलब्ि गराईिेछ र 
बैठक बसेको ददिमा णचर्ा िास्ता तथा पाधिको खचाको लाधग 
र्ोजिामा धबधिर्ोजि भएको भए सम्बणधित णशषाकबाट मात्र भ  क्तािी 
उपलब्ि गराउिे व्र्िस्था गररएको छ । 

ग) उक्त सधमधतको काममा िगरधभत्र िा णजल्लाका सरोकार िाला 
सम्बणधित कार्ाालर्हरुमा खवटएको समर्मा पदाधिकारी तथा 
कमाचारीहरुलाई र्ोजिामा तोकेको रकमबाट भ्रमण तथा र्ातार्त 
खचा उपलब्ि गराईिेछ । 

 

 

 

 

अि स ची-१ 

(दफा ६ (क) संग सम्बणधित) 
सडकमापदण्ड धििाारण ताधलका 

 

धस.ि. शे्रणी 
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सडकको श रुिात 
विधद  र समाप्त विधद  

सडकको 
िाम 

सडकको 
कार्म 
चौडाई 

चौडाई 
थप 
गिा 
सवकिे 

१      

 

 

 

 

........ प्रथम संसोिि बाट हटाईएको 
* प्रथम संसोििबाट थप गररएको 

 

 

 

आज्ञाले, 
विशिधसंह थापा 

प्रम ख प्रशासकीर् अधिकृत 
 


