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१ . पररचर् 

भौलतक तथा वातावरणीर् ववकास र्ोजना सम्वन्धि र्ोजना तथा कार्ाक्रमहरु 
कार्ााधवर्न गरी वा गना लगाई दीर्ाकालमा गाउँवासीहरुको जीवनस्तर उकास्न सहर्ोग 
पुर्ााउनको लालग र्ो मापदण्ड तर्ार पाररएको छ । गाउँ के्षत्रको सुधदरता तथा 
वातावरण सुिार गरी व्र्वन्स्थत ववकासको लक्ष्र् प्राप्त गना उक्त के्षत्रमा गररने भवन 
लनमााण क्रक्रर्ाकलापहरु तथा भू-उपर्ोगमा गररने क्रक्रर्ाकलापहरुलाई सुलनर्ोन्जत गन े
आिारभूत सािानको रुपमा भवन र र्ोजना मापदण्डलाई ललइएको छ। गाउँको 
सुधदरता, वातावरण लगार्त गाउँवासीहरुको सुरक्षा, स्वास््र्, सरसफाई समेत ध्र्ानमा 
राखी र्ो मापदण्ड तर्ार गररएको छ। 

१.१.मापदण्डको नाम 

र्ो मापदण्डको नाम “भवन तथा र्ोजना मापदण्ड कैलारी गाउँ पाललका, र्ो 
मापदण्डको नाम "भवन तथा र्ोजना मापदण्ड कैलारी गाउँ पाललका, २०७४“ रहेको 
छ। 

१.२.मापदण्डको अलिकार के्षत्र 

र्ो मापदण्डका अलिकार के्षत्र कैलारी गाउँ पाललकाको भौगोललक लसमाना लभत्र रहेको 
छ। 

१.३.मापदण्डको कार्ााधवर्न 

र्ो मापदण्ड कैलारी गाउँ पाललकाले लागु गरी कार्ााधवर्न गनछे। 

१.४ मापदण्डको संसोिन 

र्ो मापदण्ड कैलारी गाउँ पाललकाको बोडाले समर्ानुकुल पररमाजान गना सक्ने गरी 
नगर/ववषेश पररषदले संसोिन गनछे। 

१.५.मापदण्डसम्बधिी प्रसाशन 

कुनै पलन लनजी, अिा सरकारी वा सरकारी स्वालमत्वको र्डेरी, जग्गा वा 
सावाजलनकजग्गामा कुनै प्रकारको भू-उपर्ोग वा क्रक्रर्ाकलाप प्रस्तावना गना वा 
पररवतान गना, जग्गा र्डेरी टुक्रा गना, भौलतक ववकास गना, वा लनमााण कार्ा गनुा 
परेमा सम्बन्धित 

लनवेदकले कैलारी गाउँ पाललकामा तोक्रकएको ढाँचामा रीत पूवाकको लनवेदन दताा गरी 
स्वीकृतलत  ललनु पनछे। 

(क) भवन लनमााण सम्बन्धि मापदण्ड   : जग्गामा लनमााण हुने भवनकोरुपरेखा 
लनर्धत्रण         गनाको लालग 



      : सुरन्क्षत भवनको लनमााणका लालग 

 

(ख) र्ोजना सम्बन्धि मापदण्ड           :  जग्गा एवं भवनको उपभोग वा भैरहेको 
उपभोगमा 
पररवतान गना वा ववकास गनाका लालग लनदेशनक्रदनकालालग 

 

(ग) उपववभाजन सम्बन्धि मापदण्ड      :  र्डेरी ववभाजन लनर्धत्रणको लालग 

 

१.६. पररभाषा 
ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा र्स मापदण्डमा प्रर्ोग भएको लनम्न ललन्खत 
शब्दहरुको लनम्न ललन्खत अथा हुनेछ । 

 “सलमलत”भधनाले गाउँ पालीका ववकास सलमलत सम्झनु पछा । 

 “स्वीकृलत”भधनाले आफ्नो के्षत्रालिकार लभत्र रही सम्बन्धित लनकार्ले क्रदएको 
स्वीकृलत सम्झनु पछा । 

 “ववकास”भधनाले जलमनको कुनैपलन सतह वा भागमा गररने (स्थार्ी वा 
अस्थार्ी) वा भैरहेको लनमााण कार्ा वा प्रर्ोग, उपभोग पररवतान गरी नर्ा ँरुप 
क्रदने वा लनमााण गन ेवा प्रर्ोग/उपभोग गन ेकार्ालाई बुझाउंछ । 

 

 “अलिकार प्राप्त लनकार्/व्र्वक्त”र्स मापदण्डको कुनै वा सबै भागको 
कार्ााधवर्नको लनलमत्त कैलारी गाउँ पाललकाले तोकेको कुनै संस्था, अलिकारी वा 
कमाचारीलाई अलिकार प्राप्त लनकार्/व्र्वक्त मालनने छ । 

 

 “भू–उपर्ोग”ववद्यमान मापदण्डमा वलगाकृत उदे्दश्र्का लालग भूलमको प्रर्ोगलाई 
भू–उपर्ोगद्वारा जनाइएको छ । 

 

 “भू–उपर्ोग के्षत्र”भू–उपर्ोगलाई लनर्लमत गन े उदे्दश्र्ले क्रकटान गररएको 
भौगोललक के्षत्र । 

 “वबस्तार के्षत्र”शहरको क्रलमक ववस्तार संगसंगै क्रमवद्ध र लमतव्र्र्ी क्रकलसमले 
पूवाािारको ब्र्वस्था गना सुिार गन े अलभप्रार्ले ववद्यमान मापदण्डले क्रकटान 
गरेको भौगोललक के्षत्र । 

 



 “क्रकत्ता”कुनैपलन ब्र्वक्त वा संस्थाको स्वालमत्वमा दताा भएको भनी जग्गा िनी 
प्रमाण–पत्रले क्रकटान गरेको के्षत्र । 

 

 “लनमााण”भधनाले कुनै पलन लनमााण (Structure) को कुनै पलन भाग जुनसुकै 
उदे्दश्र्ले र जुनसुकै सामाग्रीले बनाइएको भए तापलन मालनसको आवासको 
लनलमत्त होस वा नहोस र जस अधतगात जग न्ललधथ (Plinth), गाह्रोहरु, भुई, 

छाना, लचन्म्न, ललन्म्बंग र भवन सम्बधिी अधर् सुवविाहरुका साथ ै लनन्ित 
ललेट फमा, वरण्डा, वादाली, कानसे (Cornice) वा वाक्रहर लनकाललएको भाग 
(Projection) र कुनै लचधह वा बाक्रहर लनकाललएको कुनै लनमााण वा भागलाई 
छोलन वा छोलने उदे्दश्र्ले गररएको लनमााण वा गाह्रोको कुनै भाग संझनु पछा । 

 

 “लनमााण रेखा”(Building Line) भधनाले कुनै पलन लनमााणको लनलमत्त भववष्र्मा 
ववस्तार गना सक्रकने बाटो र्ाटो वा भईरहेको बाटोलाई ववस्तार गन े क्रममा 
अलिकार प्राप्त अलिकारीले तोक्रकक्रदएको लनन्ित रेखा सम्झनु पछा । 

 

 “लनकास”भधनाले वषााको पानी, ढल वा प्रर्ोग गररएको पानीको लनकासको लालग 
बनाइएका नाली (Conduit र्ा Channel) सम्झनु पछा । 

 
 “र्र वा भवन”भधनाले मानव बसोबासको लालग प्रर्ोग हुने वा नहुने, कुनै पलन 

उदेश्र्को लालग लनमााण हुने र जुनसुकै लनमााण सामाग्रीबाट लनमााण गररने 
स्रक्चर र्समा तल क्रदइएका अनुसार समावेश हुन सक्छः 
 जग, ललीधथ, गारो, भुई, छाना, लचम्नी, ललम्वीङ्ग तथा भवन सेवाहरु, 

जडान गररएका ललेटफमाहरु 
 बरण्डा, बादाली, प्रोजेक्सनहरु आदी 
 भवनको भागहरु र त्र्समा जडान भएका कुरा 
 कुनै जग्गा वा ठाउँलाइ रे्नाको लागी बनाइएका गारोहरु, स्रक्चरहरु आदी 

 
 “न्ललधथ”कुनैपलन भवन वा लनमााणको जलमनको सतहभधदा मालथ रहेको र 

डी.पी.सी. वा भवनको भुई सम्मको भागलाई न्ललधथ (कुसी) मालनने छ । 

 

 “न्ललधथको के्षत्रफल” भधनाले भूलमगत तला वा कुनै तलाको गाह्रो सक्रहतको 
भागले ढाक्रकएको सम्पूणा भुईको (Covered Floor)के्षत्रफल सम्झनु पछा । 



 

 जलमनको सतहबाट न्ललधथको उचाई कम्तीमा १ लमटर कार्म 

गररएको छ 

 

लचत्र न.ं १ :जलमनको सतह देखी र भवनको भूईतलाको सतहसम्मको भाग 

 

 

 “ग्राउण्ड कभरेज (जलमनमा चलचाने के्षत्र/जलमनमा भवनले ओगट्ने 
के्षत्रफल)“भधनाले प्रस्ताववत भवन तथा ववद्यमान भवनले चचकेो के्षत्रफल र 
प्रस्ताववत जग्गाको के्षत्रफलको अनुपातलाई ग्राउण्ड कभरेज भलनधछ । भवनको 
बाक्रहरी मोहडासम्म नापेर लनकालेको कुनैपलन तल्लाको समथर के्षत्रफललाई प्रर्ोग 
गरेर ग्राउण्ड कभरेजको क्रहसाव गररधछ । 

 

 

 

लच
त्र 
न.ं 
२ : 



भवनको भूईतलाको भागले जलमनमा ओगट्ने के्षत्रफल 

 

 “ललट“ बाक्रहरी लसमानाहरु स्पष्ट खलेुको, भवन बधने जग्गाको सम्पूणा के्षत्र 

 “आवालसर् र्नत्व”(Residential Density) भधनाले कुनै लनन्ित के्षत्रमा भएको 
र्रको संख्र्ा सम्झनु पछा । 

 “भुई”(Floor) भधनाले सामाधर्तर्ा मालनसहरु क्रहंड्ने भवन वा लनमााणको कुन ै
पलन तलाको तल्लो सतह संझनु पछा । 

 “भुई के्षत्रको अनुपात”(Floor Area Ratio) भधनाले भवनका सम्पूणा तल्लाहरुको 
के्षत्रफल (Built up Area) लाई ललट (Plot)को सम्पूणा के्षत्रफलले भाग गरेर आएको 
भागफललाई सम्झनु पछा । 

एफ.ए.आर. (F.A.R.) =  भवनको सम्पुणा तलाको कूल के्षत्रफल 

भवन बधने जग्गाको सम्पुणा के्षत्रफल 

र्स अधतरगत लनम्नललन्खत भागहरुलाई गणना गररने छैन 

 आवालसर् तथा व्र्ापाररक बाहेक अधर् प्रर्ोजनको लालग लनमााण 
गररने बेसमेधट तथा सेमी बेसमेधट 

 सबैभधदा मालथल्लो तल्लामा रहेको भर्ााङ्ग छोलने भाग 
(कुनपैलन कोठा नभएको अवस्थामा), ललफ्टको मेलशन रुम 

 कम्पाउण्ड वाल, ढोका, तल्ला नउठाइएको पोचा, खुल्ला भर्ााङ्ग, 

र्ााम्प, जलमन मुनीको पानी ट्र्ाँकी, पौक्रड खेल्ने खलु्ला पोखरी 
 “सामुक्रहक आवास”(Group Housing) भधनाले एकै संस्था वा लनकार्ले सामूक्रहक 

स्वालमत्व भएको जलमनमा लनलमात गरेको एक तले वा िेरै तलाहरु भएको 
बसोबास गन ेर्र वा स्थानहरुको समूह संझनु पछा । 

 

 “ललफ्ट”(Lift) भधनाले मालनस वा वस्तुहरुलाई ववलभधन तलाहरुमा पुग्न वा 
पुर्ााउनको लनलमत्त जडान गररएको र्धत्र सम्झनु पछा । 

 

 “खलुा भाग”(Open Space) भधनाले ललटमा खलुा छाक्रडएको भाग सम्झनु पछा 
नोट:भवन वा लनमााणको कुनै साइड देन्ख सम्बन्धित साइड तफा कै ललटको 
सीमानासम्मको धर्ूनतम दरूीलाई खलुा भाग मालननेछ । र्स्तो खलुा भाग नालदा 
भवन वा लनमााणदेन्ख ललटको सम्बन्धित सीमानासम्मको सबभधदा नन्जक रहेको 
ठाउँबाट नालनु पनछे । 



 

 “अगाडीको खलुा भाग”भधनाले कुनै पलन भवन वा लनमााणको अगाडी पट्टी रहेको 
ललटको लनमााण रेखा देन्ख ललटको अगाडी पट्टीको सीमानासम्मको सबभधदा 
नन्जक रहेको ठाँउबाट नालदा आएको भाग संझनु पछा । 

 

 “सडक”भधनाले गाडी समेत गुड्न सक्ने सबै क्रकलसमको बाटो सम्झनु पछा । 

 
 “सडक–रेखा”(Road Line) भधनाले बाटोको कुनै साइडहरुको बाक्रहरी लसमा लनिाारण 

गन ेरेखा सम्झनु पछा । 

 

 “सडक अलिकार के्षत्र“ (Right of Way) भधनाले ऐन, 
लनर्मतथास्वीकृतमापदण्डलेसडकको केधर रेखादेन्ख दवैुतफा  बराबर हुने गरर 
तोकेको पुरा चौडाईलाई मालननेछ । 

 

 सेटव्र्ाक(Set Back):भधनाले आफुले आफ्नो जग्गामा भवन बनाउँदा साँि-
लसमाना, 

सावाजलनक सम्पवत्त र सडकअलिकार के्षत्र बाट छाड्न ुपने धर्नूतम दरुीलाई जनाउँदछ। 
 
 
 

 
 
लचत्र न.ं ३ : सडक अलिकार के्षत्र र सेट ब्र्ाक 
 



२. भवनको वलगाकरण 

भवन संक्रहताको तजुामा तथा कार्ााधवर्न गन े प्रर्ोजनको लागी भवनलाई देहाए 
बमोन्जम चार वगामा वगीकरण गररएको छ। 

क) “क“ वगा :भधनाले भवन ऐन २०५५ को दफा ८ (क) अनुसारको 
अत्र्ािलुनक प्रववलि 

अपनाई लनमााण हुने वा भएका भवनहरुलाई जनाउँदछ। 
 

ख) “ख“ वगा :भधनाले भवन ऐन २०५५ को दफा८ (ख) अनुसारको भूइँ तलाको 
के्षत्रफल १००० वगा क्रफट भधदा बढी, ३ तला भधदा अग्ला वा Structural 

Span ४.५ लमटर भधदा बढी भएका भवनहरुलाई जनाउँदछ। 
 

ग) “ग“ वगा :भधनाले भवन ऐन २०५५ को दफा ८ (ग) अनुसारको भूइँ 
तलाको के्षत्रफल 

१००० वगा क्रफट सम्म र उचाई ३ तला सम्म वा Structural Span ४.५ लमटर भधदा 
कम भएका भवनहरुलाई जनाउँदछ। 
 

र्) “र्“ वगा : भधनाले भवन ऐन २०५५ को दफा ८ (र्) अनुसारको क, ख, र 
ग वगामा 

नपरेका इंटा, ढूङ्गा, माटो, बाँस, खर, आक्रद प्रर्ोग गरी लनमााण भएको अलिकतम दईु 
तले भवनलाई जनाउँदछ। 
 

३. भवन मापदण्ड 

कैलारी गाउँ पाललका के्षत्रमा भवन लनमााण सम्वन्धि लनमााण गना चाहने कुनैपलन 
व्र्वक्त, सरकारी वा अिा सरकारी लनकार् तथा लनजी संर् संस्थाले भवन लनमााण गना 
अनुमलतको लालग भवनको नक्सा सक्रहत तोक्रकएको ढाँचामा गाउँपाललका समक्ष 
दरखास्त क्रदनुपनछे । र्सरी पेश हुनआएको नक्सा दरखास्त उपर गाउँपाललकाले वा 
अलिकार प्राप्त व्र्वक्तले ववद्यमान मापदण्ड अनुसारको भवन लनमााणको लालग स्वीकृलत 
प्रदान गनछे । 

 

 भवन संक्रहता र मापदण्ड पालना नगरी तथा नक्शा पाश नगरी 
सावाजलनक भवन लनमााण भएमा उक्त लनकार्का प्रमुखहरु 



व्र्वक्तगतरुपमा न्जम्मेवार हुने र नक्शा पास नगन ेर माप दण्ड पालना 
पालना नगन ेत्र्स्ता प्रमुखहरुलाई कानून बमोन्जम कावााही हुनेछ । 

 गाउँपाललकाले शहरी ववकास मधत्रालर्द्वारा तर्ार पाररएको भवन लनमााण 
सम्बन्धि मापदण्ड २०७१ लाई पालना गनुा पनछे । 

 आ.व. ०७४/०७५ देन्ख ताललम प्राप्त कालीगढ, लमस्त्री, ठेकेदार जस्ता दक्ष 
जनशवक्तले मात्र भवन लनमााण गना पाउनेछन । 

 आवालसर् भवनलाई व्र्वसालर्क लगार्त अधर् प्रर्ोजनका लागी प्रर्ोग 
गना नपाईने र्दी प्रर्ोजनमा फरक पाइएमा त्र्स्ता भवनहरुको 
ववद्युत/टेलीफोन काट्न सम्बन्धित लनकार्ले लेन्ख पठाउनु पनछे । 

 आवालसर् र्र आंलशकरुपमा समेत व्र्वसालर्क प्रर्ोजनामा लगाईएमा 
उक्त भवनलाई व्र्वसालर्क भवन मालननेछ । 

 भवन लनमााण के्षत्र लभत्र पलन एक लमटर भधदा बक्रढको टप, बादाली, 
छज्जा लनकाल्न नपाइने र छज्जाको मालथ खलु्ला हुनुपनछे । 

 

नोट : – लनमााण सम्पधन वा आंलशक सम्पधन प्रमाणपत्र नललकन कुनै पलन भवन 
उपर्ोग गना पाइने छैन । (लनमााण सम्पधन भैसकेपलछ नक्सामा कुनै पररवतान गना 
पाइने छैन । पररवतान गनुा परे स्वीकृलत ललएर गना सक्रकनेछ ।) 
 

 

 

३.१. आवत जावतको लनलमत्त प्रवेशको माध्र्म 

क) कुनैपलन भवन वा ललटमा आवत जावतको लालग आवश्र्क पन े (लनन्ज वा 
सावाजलनक) बाटोसँग जोक्रडएको हुनु पनछे । 

ख) कुनैपलन भवन बनाउँदा वा लनमााण गदाा आवतजावतको लनलमत्त आवश्र्क पन े
बाटो वा प्रवेशको माध्र्मको लनलमत्त छुट्ट्र्ाइएको के्षत्रमालथ अलतक्रमण हुनेगरर वा सो 
को के्षत्रफल र्ट्नेगरी बनाउन पाइने छैन । कुनैपलन प्रकारको लनमााण गदाा अको भवन 
वा लनमााणलाई र्स्तो प्रवेशको माध्र्मबाट वन्धचत हुनेगरी गना पाइने छैन । 

ग) कैलारी गाउँपाललका लभत्र जुनसुकै प्रस्ताववत ललटसम्म पुग्ने लभवत्र सडक तथा 
प्रवेशको माध्र्मको चौडाइ धर्ूनतम ६ मीटर भधदा कम हुनु हँुदैन । तोक्रकएको 
धर्ूनतम सडक चौडाइ भधदा कम भएको अवस्थामा नक्सा दरखास्त दताा गररने छैन 
। 



र्) अको बाटोसँग ललकं नभइ मभबम भलम dead end हुने बाटोको लम्बाइ 
अलिकतम १०० मीटरसम्ममात्र राख्न सक्रकनेछ, तथा सो बाटोमा कल क्रड स्र्ाक राख्न ु
पनछे । त्र्स्तो बाटोको धर्ूनतम चौडाइ ४ मीटरभधदा कम राख्न पाइनेछैन । 

ङ) र्ुम्ती वा मोडको धर्ूनतम अिाव्र्ास बाटोको चौडाइ भधदा कम्तीमा २०% ले बढी 
हुनु पनछे । 

छ) सावाजलनक जग्गालाई बाटो देखाई नक्सापास गना नपाईने ।  

 
३.२ र्डेरीको धर्नूतम के्षत्रफल 
क) व्र्ापाररक के्षत्रमा भवन लनमााणका लालग कम्तीमा ६ िरु (१०२ ब.लम.)के्षत्रफलको 
र्डेरी जग्गा हुनपुनछे । तोक्रकएको धर्ूनतम के्षत्रफल भधदा कमको र्डेरी बनाइ भवन 
तथा अधर् संरचना लनमााण गना पाइनेछैन ।  धर्ुनतम ६ (१०२ ब.लम.) िरुको र्डेरीको 
हकमा ६ मी मोहडा तथा १८ मीटर चौडाइको (१:३ ललट रेलशर्ो) भधदा कम तथा ४.५ 
तल्ला अलिकतम उचाइ भधदा बक्रढ उचाइको भवन बनाउन पाइनेछैन । 
ख) ) व्र्ापाररक के्षत्र बाहेक अधर् के्षत्रमा भवन लनमााणका लालग कम्तीमा १० िुर 
(१७० ब.लम.) के्षत्रफलको र्डेरी जग्गा हुनुपनछे । 
ग) व्र्ापाररक के्षत्रमा लसनेमा हल, लथएटर, सभा गहृ, होटेल तथा सुपरमाकेट जस्ता 
ब्र्ापाररक कम्ललेक्स बनाउनको लालग धर्ूनतम जग्गाको के्षत्रफल ४.५ कठ्ठा (१५२५ 
ब.लम.) हुनु पनछे । 
 
नोट :  भवनको न्ललधथ लेभलका हकमा आवासीर् भवनका न्ललधथ लेभल सडकको 
RL देन्ख पेक्रट/कवास्टोनको उचाइमा १.५ क्रफट भधदा बक्रढ उचाइको बनाउन पाइने छैन 
। 
 
३.३ सडक अलिकार के्षत्र 
क) कैलारी गाउँपाललका के्षत्रलभत्र नर्ाँ खलु्ने सडकहरुका हकमा सडक अलिकार के्षत्र 
कम्तीमा ८ मीटर हुनेछ । मुख्र् सडक सँग जोक्रडएर खुल्ने नर्ाँ सडकहरुका हकमा 
सडक अलिकार के्षत्र कम्तीमा १० मीटर हुनेछ । 
 
ख) कैलारी गाउँपाललका के्षत्रलभत्रका ववलभधन वडाहरु अधतरगतका ववलभधन सडकहरुको 
सडक अलिकार के्षत्र अनुसूची १ मा तोक्रकए बमोन्जम हुनेछ । 
 

क) साववक गा.वव.स.हरु बाट स्वीकृलत प्राप्त भइ बनेको तथा हालको 
मापदण्ड लागू हुनुभधदा अगाक्रड बनेको भवनहरुको हकमा ववद्यमान सडक 



अलिकार के्षत्र लागू हुने छैन । तर त्र्स्ता भवनहरु भत्काएर पुनः लनमााण 
गनाका लालग तथा गाउँपाललकाबाट स्वीकृलत प्राप्त भइ बनेका पुराना 
भवनहरुमा तला थप गनुापदाा हालको सडक अलिकार के्षत्र लागू हुनेछ । 

 
ख) तोक्रकएको सडक अलिकार के्षत्र भधदा सडकको चौडाइ बक्रढ भएको 

अवस्थामा त्र्स्ता सडक क्रकनाराबाट तोक्रकएको सेटब्र्ाक छोडेर मात्र भवन 
लनमााणको लालग स्वीकृलत क्रदइनेछ । 

 
नोट: 

 सडकको के्षत्रालिकार लभत्र परेका गैर कानुनी संरचनाहरुलाई भत्काउन ु
पन े। सडकको के्षत्रलिकार र सेटब्र्ाक लभत्र टप, बादाली, छज्जा आक्रद 
कुनै पलन संरचनाहरु बनाउन नपाउने र त्र्सता संरचनाहरुलाई 
भत्काउनु पन े । र्ुम्ती वा मोडको धर्ूनतम अिाव्र्ास बाटोको चौडाइ 
भधदा कम्तीमा २०% ले बढी हुनु पन े। गल्ली लभत्र समेत एम्बुलेधस, 
दमकल पुग्न सक्ने व्र्वस्था गनुा पन े। 

 
 सडकको वगीकरण अनुसार तथा चौडाइका आिारमा सडक अलिकार 

के्षत्र (ROW) लनिाारण हुनेछ । 
 

३.४ सेटब्र्ाक 

सडक क्रकनारमा भवन लनमााण गदाा सडकसँग जोक्रडएको र्डेरीको साँिदेन्ख अफसेट दरूी 
छोडेर मात्र भवन लनमााण गना पाइनेछ। 
नोट: 

 ६ मी भधदा कम चौडाइको बाटोमा सटर राख्न नपाइने र सटर राख्दा 
कन्म्तमा २ मीटरको सेटव्र्ाक हुनुपनछे । सेटव्र्ाकमा पन ेगरी कुनै 
पलन संरचना बनाउन पाइने छैन । 

 
 झ्र्ाल ढोका रान्ख भवन लनमााण गनुापदाा ललटको जुन क्रकनारापन्ट्ट 

झ्र्ाल ढोका राखे्न हो त्र्तापन्ट्ट तोक्रकएको सेटब्र्ाक कन्म्तमा ३ क्रफट 
दरूी वा मान्जान छोड्नु पछा । 

 



 सावाजलनक जग्गाको साँितफा  र सडकसँग जोक्रडएको क्रकनारातफा  बाहेक 
अधर् संलिर्ारको क्रकनारा पन्ट्ट झ्र्ाल, ढोका नरान्ख आफ्नो साँिबाट 
लनमााण गना सक्रकनेछ, तर र्सरी साँिबाट लनमााण गदाा कुनैपलन 
क्रकलसमको भेन्धटलेशन, ग्रील, शीशा आक्रद  राख्न पाइने छैन । 

 
३.४.१ नक्रद क्रकनारमा लनमााणका लालग सेटब्र्ाक 

 मुख्र् नक्रद  को क्रकनारमा भवन तथा अधर् सरंचना लनमााण गनाका 
लालग नक्रदको मध्र्बाट दवैुतफा  १५०/१५० मीटरतथा सो पलछ दवैु 
क्रकनारा तफा  ५०/५० मीटर हररत के्षत्रका लालग तथा २० मीटर सलभास 
रोडका लालग सेटब्र्ाक छोड्नु पनछे । अतः नक्रदको केधरबाट कूल २२० 
मीटर धर्ूनतम सेटब्र्ाक छोडी मात्र लनमााण कार्ा गना पाइनेछ वा 
क्रकत्ता नापी नक्सामा देन्खएको नक्रद/बगर क्रकत्ता क्रकनारबाट १०० 
मीटरको सेटब्र्ाक छोड्नु पनछे । उल्लेन्खत अवस्था मध्रे् जुन 
अवस्थामा सेटब्र्ाक अलिकतम हुन आउँछ, सो अवस्था लागू हुनेछ । 

 
 साना नक्रदको क्रकनारमा भवन तथा अधर् संरचना लनमााण गनाका लालग 

नक्रदको मध्र्बाट दवैुतफा  १००/१०० मीटरसेटब्र्ाक छोड्नु पनछे । 
 
 

 मुख्र् नक्रदको शाखा क्रकनार के्षत्रमा भवन तथा अधर् संरचना लनमााण 
गनाका लालग शाखा नक्रदको मध्र्बाट दवैुतफा  ३०/३० मीटरको सेटब्र्ाक 
छोड्नु पनछे । 

 
नोट: 
सावाजलनक पाका , खलु्ला ठाउँ तथा खेलकुद मदैानका हकमा उल्लेन्खत सेटब्र्ाक 
कार्म हुने  
छैनन ्। 
 
३.४.२ नाला क्रकनारमा लनमााणका लालग 

 मुख्र् नाला क्रकनारमा भवन तथा अधर् संरचना लनमााण गनाका लालग 
नाला को मध्र्बाट दवैुतफा  १०/१० मीटर तथा सो पलछ दवैु क्रकनारा 
१०/१० मी हररत के्षत्रका लालग तथा १०/१० मीटर सलभास रोडका लालग 



सेटब्र्ाक छोड्नु पनछे । अतः नालाको केधरबाट कूल ३०/३० मीटर 
धर्ूनतम सेटब्र्ाक छोडी मात्र लनमााण कार्ा गना पाइनेछ । 

 

 
लचत्र न.ं ४ : नालाको क्रटवपकल क्रस सेक्सन 
 

३.४.३ वन जंगल क्रकनारमा लनमााणका लालग 
 वन के्षत्रको लसमाबाट ५० मी को दरूी पलछमात्र आवासीर् भवन तथा 

अधर् संरचना लनमााण गना पाइने छ । 
 वन के्षत्रको लसमाबाट १०० मी को दरूी पलछमात्र उद्योग के्षत्र/ औद्योलगक 

उपर्ोगका भवन तथा अधर् संरचना लनमााण गना पाइने छ । 

 

 

३.५. ग्राउण्ड कभरेज र FAR 

३.५.१.ताललका : १आवासीर् / र्डेरी 
लस.न.ं र्डेरी के्षत्रफल (ब.लम) अलिकतम ग्राउधड कभरेज 

% 
अलिकतम FAR 
मीटर 

१. १०२-२५० ७० ३.५ 
२. २५० भधदा मालथ ६० ३.० 
३.५.२. ताललका : २गरै आवासीर् 
लस.न.ं गैर आवासीर् भवनहरु धर्ूनतमजग्गाको 

के्षत्रफल (ब.लम.) 
अलिकतम 
ग्राउधड कभरेज 
% 

अलिकतम 
FAR मीटर 

१. सरकारी तथा अिा 
सरकारी कार्ाालर् 

१००० ५० ३.० 



२. अस्पताल ६००० ४० २.० 
३. लज / होटेल ५००/३००० ४० ३.० 
४. स्कुल / क्र्ाम्पस २०००/६५०० ४० ३.० 
५. अक्रडटोररर्म / 

सामुदालर्क हल 
 ४० २.० 

६. लसनेमा हल, लथएटर 
सभा गहृ 

१५२५ ४० २.० 

७. व्र्ापाररक कम्ललेक्स / 
सुपर माकेट 

३००० ४० २.५ 

 
३.६. भवनको अनकूुल तथा प्रलतकूल उपर्ोग (Compatible and Non 

Compatible Uses of Buildings ) 

ताललका : ३  भवनको अनुकूल तथा प्रलतकूल उपर्ोग 
उपर्ोग 
(Use)/ के्षत्र 
(Zone) 

व्र्ापाररक आवासीर् लमलित आवासीर् औद्योलगक संस्थागत 

व्र्ापाररक       X X 

आवासीर्       X X 

औद्योलगक           

संस्थागत X   X X   

वन  के्षत्र X X X X X 

नोट: 
 = अनुकूल उपर्ोग 

X = प्रलतकूल उपर्ोग 
 = शता सक्रहत अनुकूल उपर्ोग मालनने 

 
३.७.खाली राख्नुपन ेजलमन : 

 आवालसर् भवनमा २५० वगा लमटर सम्मको के्षत्रमा ३०% र सो भधदा 
बढीको के्षत्रफलमा ४०% जलमन खाली राखी भवन लनमााण गनुा पनछे । 

 सरकारी अिासरकारी र सावाजलनक भवनमा ५०% जलमन खाली राखी भवन 
लनमााण गनुा पनछे । 



 कैलारी गाउँपाललकाsf] स्वीकृलत वबना सावाजलनक जग्गा कोही कसैलाई हक 
भोग र उपर्ोगका लालग उपलब्ि गराउन पाईने छैन । 

३.८.पखााल: 
 सेट ब्र्ाक छोडेर मात्र पखााल लगाउन पाइनेछ । 
 पखाालको अलिकतम उचाई ४ फीट हुने र सो भधदा मालथ बढीमा ३ 

फीट सम्म जाली राख्न सक्रकनेछ र सरकारी लनकार्मा सुरक्षाको लालग 
लगाउनु परे पखााल समेतको क्रडजाईन चाक्रहनेछ । 

 पखााल सम्मको अलनवार्ा रुपमा नक्सा पास गनुापनछे । 
 आफ्नो जग्गा जलमको संरक्षणको लालग प्रत्र्क र्रमा कन्म्तमा ३ ओटा 

रुख ववरुवा लगाउनु पनछे र र्क्रद रुख, वबरुवा रोलने जग्गा नभएको 
सधदभामा गमलामा फुलहरु भए पलन रोवपएको हुनपुनछे । 

 जोन्खमर्ुक्त पखाालहरु तत्काल भत्काउनु पनछे । 
३.९. फोहरमलैा : 

 आफ्नो र्रबाट लनस्कने फोहरमैलाको व्र्वस्थापन आफैले गनुा पदाछ । 
 सम्वन्धित लनकार्ले तोक्रक क्रदएको स्थानमा फोहरमैला फाल्नु पदाछ । 
 प्रत्रे्क र्रमा कुक्रहने र नकुक्रहने फोहर संकलन गना २ वटा अलग 

अलग डस्टबीन राख्न ुपदाछ । 
 गाउँपाललकाको लनणार् अनुसार तोक्रकएको फोहरमैला व्र्वस्थापन शुल्क 

लतनुा पनछे । 
३.१०. सतह ढल 

 प्रस्ताववत ललटबाट गाउँपाललका वा सम्बन्धित लनकार्ले तोक्रकक्रदएको दरूी 
लभत्रमा सतह ढल छ भने ललट लभत्रको बषााको पानी सतह ढलमा जोड्न ु
पदाछ । र्स्तो जडान गदाा गाउँपाललका वा सम्बन्धित लनकार्ले तोके 
बमोन्जम जडान गनुा पदाछ । 

 सतह ढलमा कुनै पलन क्रकलसमको ठोस फोहोर मैला एवं ववषालु पदाथा पठाउन 
पाइने छैन 

 
३.११. जलमन मलुनको ढल लनकास 

 चपी नभएको भवन लनमााणको लालग स्वीकृलत क्रदइने छैन । 
 ललटबाट ३० मीटर सम्मको दरूीमा ढल लनकास छ भने भवनको चपी/सेलटीक 

ट्र्ांकीबाट उक्त ढलमा लाइन जडान गनुा पनछे । र्क्रद सो दरूीसम्ममा 
लनकासाको व्र्वस्था छैन भने जग्गा लभत्र ै सेलटीक ट्र्ांकी र सोक वपटको 



व्र्वस्था गरेको हुनुपनछे । र्स्तो ढल लनकासमा जडान गदाा सम्बन्धित 
लनकार्ले तोके बमोन्जम गनुा पदाछ । 

 सडक अलिकार के्षत्रलभत्र सेपटीक ट्र्ांकी तथा सोक वपट लनमााण गना पाइने 
छैन । र्स्तो लनमााणका  लालग ललट सीमानाबाट १.५ मीटर धर्ूनतम 
छोडेरमात्र लनमााण गरेको हुनुपनछे। 

 
३.१२. खानेपानी 

 सडक अलिकार के्षत्रलभत्र पनगेरी जलमनमुनी खानेपानीको ट्र्ांकी लनमााण गना 
पाइने छैन 

 खानेपानीको पाईप लाइन जडान गदाा सम्बन्धित लनकार्ले तोके बमोन्जम 
गनुा पदाछ । 

 
४. सेवा सवुविा: 
कैलारी गाउँपाललकाबाट स्वीकृलत भएको नक्सा बमान्जम बनेको भवनलाई मात्र सेवा 
सुवविा जडानका लनन्म्त सम्वन्धित लनकार्लाई लसफारीश पत्र लेखी पठाइनेछ । 
गाउँपाललकाबाट गररएको लसफारीश प्राप्त भए पलछ मात्र सम्बन्धित लनकार्ले सेवा 
सुवविा जडान गररक्रदनु पनछे । कुन ैपलन नर्ा ँभवन लनमााण वा भइरहेको भवनको 
संरचना पररवतान गनुापदाा सेवा सुवविा सम्बन्धित लनम्न ललन्खत प्राविानहरु हुनुपदाछ 
। 
 
५. भवन सम्बन्धि अधर् व्र्वस्था: 

 क र ख वगाको भवनहरुको हकमा भवन बनाउनु अलर् स्थालनर् लनकार्बाट 
लसफाररसको आवश्र्कता पनछे र र्स्ता  भवनहरुको लनमााण अविीभर 
लनमााण स्थलमा देन्खने गरर राख्न ुपनछेसाथ ैअब लनमााण हुने क र ख वगाका 
भवनहरुले बषाातको पालन सोझै ढलमा नलमसाई RainWater Harvesting को 
प्रववलि अपनाई जलमनमुलन पालन पठाउने र जलमनले सोस्न नसक्ने पालन मात्र 
ढलमा पठाउने व्र्वस्था गनुा पनछे। र्स्तो व्र्वस्था नगरे सम्म भवन लनमााण 
सम्पधन प्रमाणपत्र प्राप्त गना सक्ने छैनन।् तर स्थालनर् लनकार्को पररषदको 
लनणार्बाट सबै वगाका भवनमा र्ो व्र्वस्था लागू गना सक्रकने छ। 

 
 नर्ाँ भवन लनमााण हँुदा लनमााण सम्पधन वा आंलशक सम्पधन प्रमाणपत्र 

नललकन कुनै पलन भवन उपर्ोग गना पाइने छैन । 
 सेट ब्र्ाक लभत्र नपन ेगरी बक्रढमा ०.६० लम. (२ क्रफट)सम्म छज्जा राख्न पाईने 

तर उक्त छज्जा लाई अधर् कुनै पलन प्रर्ोजनमा ल्र्ाउन पाईने छैन। 



 १ लमटर भधदा लामो छज्जा वा वादाली लनमााण गनुा परेमा नक्सा पास लनवेदन 
साथ सो को समेत स्रक्चरल क्रडजाइन पेश गनुा पनेछ। 

 र्ोजनाबद्ध आवालसर् के्षत्रमा कुनै पलन भवन व्र्ापाररक प्रर्ोजनमा ल्र्ाउन 
नपाइने । 

 पुरानो भवन जँहा नक्सा पासको व्र्वस्था लथर्ो र अक्रहलेसम्म पास भएका 
छैनन ् र भवनहरु लनर्म ववपररत छन ् भने त्र्स्ता भवनहरुलाई पूणा र्ा 
आंलशक रुपमा भत्काउन सक्रकनेछ । 

 पाँच क्रदनको ताललम ललएर स्थालनर् लनकार्मा सुलचकृत भएका डकमी, 
काललगढ, स्थानीर् ठेकेदारहरु प्राववलिकको रोहोवरमा रही दईु पन्क्षर् सम्झौता 
गरर मात्र भवन लनमााण गना सक्नेछन ्। 

 तोक्रकएको समर्मा लनमााण सम्पधन हुन नसके जलत सम्म लनमााण भएको छ 
त्र्लत सम्मको प्रमाण पत्र दीई अरु लनमााण अगाडी बढाउनलाई पुन: अनुमलत 
ललनुपनछे । 

 लनमााण अवलि पलछ छतमाथी वपलर राखी राख्न नपाउने । 
 नक्सा पास गन ेव्र्वस्था हँुदा हुदै पलन नक्सा पास नगरेका र लनर्म वबपररत 

बनेका भवनहरुलाई पूणा र्ा आंलशक रुपमा स्थालनर् लनकार्ले भत्काउन 
सक्नेछ । 

 मुल सडकमा बनेका भवनलाई रंग रोगन नगरी राख्न नपाईने । 
 शैन्क्षक संस्था,पाटी लर्ालेस,हन्स्पटल,नलसाङ्ग होम,वववत्तर् संस्था,लसनेमा हल, 

सुपरमाकेट आदीले भवन लनमााण संम्बन्धि मापदण्ड २०७१ अनुसार स्थालनर् 
लनकार्बाट ललालनङ्ग परलमट ललएर मात्र भवन लनमााण गना सक्रकने छ । पाँच 
तले भधदा अग्ला सबै भवन र कुनै पलन शवपङ्ग मल, हन्स्पटल, स्कुल वा १५ 
मी. भधदा अग्ला भवनको माटो पररक्षण गनुा पन े। 

 स्वास््र् संस्था र लशक्षण संस्थाको भवन स्वीकृलत ललनु अलि स्वास््र् तथा 
जन संख्र्ा मधत्रालर्ले लनिाारण गरेको सुरक्षा तथा अधर् मापदण्ड भए 
नभएको र्क्रकन गरेर मात्र स्थालनर् लनकार्ले अनुमलत क्रदनु पनछे । 

 बजार एररर्ामा ललाष्टर मात्र गरेर छोड्न पाइने छैन र बजार एररर्ा बाहेक अरु 
के्षत्रलतर पलन र्दी ललाष्टर गरे छोडे आंलशक लनमााणको प्रमाण पत्र क्रदनु पन े। 

 धर्ूनतम वपल्लरको साईज १/१ फीट रहनेछ र बलनसकेको भवनको हकमा 
पुन: अको तल्लाको स्वीकृती क्रदइने छैन । 

 ऐलतहालसक महत्वका प्रालचन बस्तीहरुमा गाउँ सभाबाट ववशेष व्र्वस्था गना 
सक्रकने । 

 



६. सपुरभाईजर लनर्वुक्त गनुापन े: 
 नक्शा क्रडजाइन, लनमााण र भवन लनमााण सुपररवेक्षणको लनलमत्त भवन ऐन 

२०५५ ले तोके बमोन्जमको र्ोग्र्ता पुगेको लसलभल ईन्धजलनर्र वा आक्रका टेक्ट 
भवन लनमााणकतााले लनर्ूक्त गनुा पन े। 

 नक्शा तथा क्रडजाइनमा तोक्रकएको इन्धजलनर्रको नाम र दताा नम्बर सक्रहत 
प्रमान्णत गनुापन े। 

 भवन लनमााण संक्रहता तथा माप दण्ड ववपररत नक्सा लनमााण वा प्रमान्णत 
गरेमा सम्बन्धित प्राववलिक समेत न्जम्मेवार हुने । 

७. ववववि 
७.१. पाक्रका ङ 

 ववशेष प्रकारका भवनहरुको लनलमत्त ( आवासीर् तथा साना र्रेलु उद्योग 
वाहेकमा ) जग्गाको कम्तीमा १५ प्रलतशत जग्गा पाक्रका ङको लालग छोड्नु पदाछ 
। 

 गाडी सम्वधिी ममात कारखानाको लालग जग्गाको २५ प्रलतशत पाक्रका ङका 
लालग छोड्नु पदाछ । 

 भवनको उपर्ोग पररवतान गनुापदाा नर्ाँ उपर्ोगसंग सम्वन्धित सम्पूणा 
प्राविानहरु लागु हुने गरी पाक्रका ङको लालग चाक्रहने जग्गाको व्र्वस्था गनुा 
पदाछ । 

 
७.२. ववद्यतु लनर्मावली र छोड्नपुन ेदरूी 
कुनैपलन भवन ववद्युत प्रसारण वा ववद्युत ववतरण लाइनका तारहरुबाट ववद्युत 
लनर्मावली २०५० अनुसार नेपाल ववदु्यत प्रालिकरणले तोकेको दरूी छाक्रड मात्र लनमााण 
गना पाइने छ । 
 

 २३०/४०० भोल्टेजदेन्ख ११ हजार भोल्ट सम्मको नाङ्गो तार छेउबाट कन्म्तमा 
१.५/१.५ मीटर र ११ हजार देन्ख ३३ हजार भोल्टसम्मको तार छेउबाट 
कन्म्तमा २/२ मीटर छाक्रड मात्र लनमााण गना पाइने छ । 

 १३२ KVA सम्मको तार छेउबाट कन्म्तमा ७/७ मी छोड्नु पन े। 
७.३. परेोल पम्प सम्बन्धि नेपाल आर्ल लनगमको मापदण्ड 

 प्रस्ताववत ववक्री स्थल राखे्न जग्गाको सडक तफा को मोहडा र्टीमा ३० लमटर 
भई कूल जग्गाको के्षत्रफल र्क्रटमा ६७६ वगा लमटर( दईु कट्ठा) हुनु पनछे। 



 ववक्री स्थलमा सेल्स काउण्टर, स्टोररुम, गाडारुम, ट्वाइलेट इत्र्ाक्रद पक्की 
लनमााण गरी स्वस््र् वपउने पानीको िारा वा तराई के्षत्रमा ट्र्ुबवेलको व्र्वस्था 
हुनुपनछे । 

 सामाधर्तः सडकको एक क्रकनारा तफा कोदइुवटा पेरोल पम्पहरुको दरुी कन्म्तमा 
३०० मी. हुनु पनछे । 

 कुनै पलन सडक चोक (Junction) मा पेरोल पम्प राख्न क्रदइने छैन । मखु्र् 
मुख्र् सडकहरुको चोक परेमा चोक देन्ख पेरोल पम्प रहने स्थलको दरुी 
कन्म्तमा पलन १०० मी. रहनु पनछे तर मुख्र् सडक र सानो शाखा सडकसंग 
चोक परेमा पेरोल पम्प रहने दरुी र्स्तो चोक देन्ख कन्म्तमा ५० मी. सम्म 
हुन सक्नेछ । 

 
७.४. वबज्ञापन सम्बधिी बोडा (Hoarding Board) 

 कुनै पलन भवनमा गाउँपाललकाको स्वीकृलत वबना होक्रडिंङ बोडा, टावर, एधटेना 
राख्न पाइने छैन। स्थानीर् लनकार्ले र्स्तो स्वीकृलत क्रदंदा सो जडान भएको 
उपकरणले भवनको संरचना वा सुरक्षामा कुनै प्रलतकूल असर नपन े कुरा 
सम्बन्धित प्राववलिकबाट प्रमान्णत गरी सुलनन्ित गराएर मात्र सो संरचनामा 
राखे्न स्वीकृलत क्रदनुपनछे। 

 
७.५. लनमााण सामाग्री 

 भवन लनमााण सामाग्री बाटोमा राखेर मालनस तथा सवारी सािनको 
आवागमनलाई अवरोि पुर्ााउन पाईने छैन। 

 
८. आवश्र्क कागजातहरु 
८.१. कानुलन कागजातहरु 

 जग्गािलनको लालपूजााको फोटोकपी – १ प्रलत 
 नागररकताको फोटोकपी - १ प्रलत 
 पासपोटा साईजको फोटो - ३ प्रलत 
 क्रकत्ता नम्बर स्पष्ट भएको नापी / रेस नक्साको प्रमान्णत प्रलतललवप 
 चार क्रकल्ला प्रमान्णत 
 एक्रककृत सम्पवत्त कर लतरेको रलसदको प्रलतललवप - १ प्रलत 
 गुठीको जग्गा भए सम्बन्धित गठुीको लसफाररश पत्र 
 कुनै लनकार्मा लितो राखेको भए लितो सम्बन्धि पत्र 



 वारेश रान्ख नक्सा पास गन ेभएमा वारेसनामाको साथमा वारेशको 
नेपाली नागररकता वा लनजको पक्रहचान खलु्ने प्रमाण पत्रको १ प्रलत 
प्रमान्णत प्रलतललवप 

 
८.२. प्राववलिक कागजातहरु 

 लनमााण गररने र्रको नक्सा - ३ प्रलत 
 स्रक्चर क्रडजाईन नक्सा - ३ प्रलत 
 र्र नक्सा तर्ार गन े प्राववलिक / परामशादाताको गाउँपाललकामा 

दताा भएको प्रमाण पत्रको प्रलतललवप – १ प्रलत 
 
९. नक्सा बनाउँदा ध्र्ान क्रदनपुन ेकुराहरु 
तोक्रकएको मापदण्ड अनुरुप मात्र नक्सा (Architectural / Structural) बनाइ पेश 
गनुापनछे। नक्सा पासको लागी पेश गदाा लनम्न ढाँचामा वववरणहरु पेश गनुापनछे । 
 
९.१. भवनका ललानहरु (Building Plan/s):प्रत्र्क तल्लाको ललान पेश गन े
 
९.२. मोहडा (Elevations):भवनको चारै मोहडा पेश गन े
 
९.३. सेक्सनल एललभेसन (Sectional Elevation): 

 परेको खण्डमा एक भधदा बक्रढ Section 

 भूई देखी लसललङ्ग सम्मको उचाई देखीनुपन े
 भवनको कुल उचाई 
 भर्ााङ काटेको हुनुपन े

 
९.४. लनमााण स्थलको ललान (Site Plan) 

 Access को चौडाई हुनुपन े
 चारै लतरको सेट ब्र्ाक देन्खनुपन े
 सेन्लटक ट्र्ांक, सोक वपट देन्खनुपन े
 जलमन मुलनको पालन ट्र्ाँक देन्खनुपन े
 लनमााण स्थललभत्र अथवा सँगै High Tension Line भए सोबाट 

छोडेको दरुी देन्खनुपन े
 सडकको केधर बाट सडक अलिकार के्षत्र देन्खनुपन े
 लनमााण स्थलसंग सावाजलनक जग्गा, नहर, नदी, खोला 

जोक्रडएको भए लत स्थलबाट छोडेको दरुी देन्खनुपन े



 
९.५. अवन्स्थलत नक्सा (Location Plan):लनमााण स्थलसम्म सन्जलै पुग्न सक्रकने गरी 
बाटो देखाईएको हुनुपन ेछ । 
९.६. म्र्ाप स्केल (Scale): कुन स्केलमा म्र्ापमा बनाईएको सो लेख्न ुपन ेछ । 
 
९.७. झ्र्ाल / ढोकाको वववरण (Opening Schedule): लनम्मनानुसार राख्न ुपनछे : 
 
S.N. Door/Window Symbol Size Number Remarks 

      
 
९.८. उत्तर क्रदशा (North Direction): 

 
 
९.९. नक्साको Title Block: 

 
Owner: Signature: 

Building Type: Area: 

Plot No.: Location: 

Detail/s: Plan, Elevations, Sections/ Structural Drawings 

Designed By: Checked By: Council Reg. No.: 

Firm’s Stamp: Registration No.: Drawn By: 

Scale: Date: Sheet No.: 

 
 
 
 
१०. नक्सा पासगदाा पेश गनुापन ेDrawing हरुः 
FRAME STRUCTURE 

Plan: 

1. Trench Plan (c/c dimensions, grid names and size of footing) 

2. Column Layout Plan (with grid names, c/c dimensions and column 

naming) 

3. Toe wall section 



Foundation Details: 

1. Foundation plan with dimensions 

2. Section of Foundation with details 

3. Typical footing plan 

Slab Details: 

1. Slab Reinforcement Plan: top (along x-x, y-y) and bottom 

continuous/cranked bars along x and y direction 

2. Slab sections end to end (in x-x and y-y directions) 

Beam Details: 

1. Longitudinal sections (along x-x and y-y directions) 

2. Cross-sections at mid span and support 

3. Tie beam details 

4. Strap beam details (Plan and Section) 

5. Beam joint and lap details 

6. Hook details for beam 

 

Column Details: 

1. Column details of building 

2. Column joint and lap details 

3. Hook details for column 

 

Staircase Details: 

1. Staircase plan with dimensions 

2. Staircase section with dimensions 

  



LOAD BEARING STRUCTURE 

Plan and Column Details: 

1. Trench plan (c/c dimensions, grid names and size of footing) 

2. Column wall sections (Each type) 

3. Plinth Tie beam details 

4. Vertical Bars Layout Detail in trench plan & floor plan walls with 

Door/window openings 

5. Sill, Lintel & Parapet band details 

6. Corner stitching details (T-junction & corner junctions) 

7. Vertical section of wall from foundation to terrace 

 

Slab Details: 

1. Slab Reinforcement Plan: top (along x-x, y-y) and bottom 

continuous/cranked bars along x and y direction 

2. Slab sections end to end (in x-x and y-y directions) 

 

Beam Details: 

1. Longitudinal sections (along x-x and y-y directions) 

2. Cross-sections at mid span and support 

3. Tie beam details 

4. Strap beam details (Plan and Section) 

5. Beam joint and lap details 

6. Hook details for beam 

 

Staircase Details: 

1. Staircase plan with dimensions 

2. Staircase section with dimensions 

 

 
 
 

 


