
कालिका नगरपालिका  
नगर कार्यपालिका कार्ायिर्, 

रेडक्रसग्राम, चितवन, बागमती प्रदेश, नेपाि । 

 

कालिका नगरपालिकाको भ-ूउपर्ोग नक्साङ्कन तथा वगीकरण कार्यववलि, २०७९ 

 

प्रस्तावना 
नेपाि सरकार, भमूी व्र्वस्था, सहकारी तथा गररबी लनवारण मन्त्रािर्द्धारा जारी भ-ूउपर्ोग ऐन, २०७६ को दफा 
३३ तथा भ-ूउपर्ोग लनर्माविी, २०७९ िे गरेको व्र्वस्थािाई र्स नगरपालिकािे आफ्नो के्षर लभर व्र्वचस्थत 
तबरिे कार्ायन्त्वर्न गने मूि ध्र्र्का साथ र्ो कार्यववलि तर्ार गरी िाग ुगररएको छ। 

 

उद्दशे् र् 

नेपाि सरकारिे नेपािको बढ्दो जनसंख् र्ा आन्त्तररक बसाईसराई, अव्र्वचस्थत शहरीकरण िगार्तका कारणिे 
भैरहेको कृवि र्ोग् र् जलमन, वनजंगि, सरकारी र सावयजलनक जग्गा आदद अव्र्वचस्थत र अनालिकृत खचडडकरण 
साथै उपर्ोग गरी भमूी श्रोतको अलतक्रमणिाई लनरुत्सावहत गनय र खाद्य सरुक्षा, कार्म गदै सरुचक्षत बसोबास साथै 
वातावरणीर् सन्त्तिुन कार्म गदै ददगो ववकासका िनुौतीिाई व्र्वचस्थत गनय राच् िर् भ-ूउपर्ोग ऐन, 2076 र भ-ू
उपर्ोग लनर्माविी, 2079 जारी गरी सो को जवाफदेही र चजम्मवेारी स्थानीर् तहिाई ददएकोिे सो को व्र्वचस्थत 
कार्ायन्त्वर्न गने उद्देश् र्िे कालिका नगरपालिका भ-ूउपर्ोग नक्साङ्कन तथा भ-ूउपर्ोग वगीकरण कार्यववलि, 2079 
तर्ार गरी िाग ुगररएको छ। 

 

प्रारम्भ 

र्स कालिका नगरपालिकाको भ-ूउपर्ोग नक्साङ्कन तथा वगीकरण कार्यववलि, 2079 नगर कार्यपालिकािे लनणयर् 
गरी राजपरमा प्रकाचशत गरेपलछ प्रारम्भ भएको मालननेछ । 

 

कार्यववलि तर्ारीका आिार तथा श्रोतहरुुः 
• नेपाि सरकार भ-ूउपर्ोग ऐन, 2076 

• नेपाि सरकार भ-ूउपर्ोग लनर्माविी, 2079 

• नेपाि सरकार भमूी व्र्वस्था, सहकारी तथा गररबी लनवारण मन्त्रािर्बाट जारी गररएका पररपर र लनदेशनहरु 

• नेपाि सरकार नापी ववभागबाट तर्ार गरी उपिब्ि गराईएको भ-ूउपर्ोग नक्साङ्कन तथा तथ्र्ाङ्कगत वववरण 

• कालिका नगरपालिकािे स्वीकृत गरी िाग ुगरेको कालिका नगरपालिकाको वाटोको अलिकार के्षर (नगर 
कार्यपालिकाको लनणयर् लमलत २०७८/११/२३ गते (७७ औ ंवैठक)) 

 

भ-ूउपर्ोग नक्साङ्कन तथा भ-ूउपर्ोग वगीकरण गदाय अपनाइने मखु्र् प्राववलिक पक्षहरुुः 
• नेपाि सरकार, भमूी व्र्वस्था, सहकारी तथा गररबी लनवारण मन्त्रािर्, नापी ववभागबाट तर्ार भै जारी 

गररएको र्स नगरपालिकाको भ-ूउपर्ोग नक्साङ्कन, भ-ूउपर्ोगको वतयमान अवस्था तथा र्सको ददर्यकािीन 
ववस्तारको सम्भाव्र्ता तथा क्षमता सम्बन्त्िी नक्सा तथा तथ्र्ाङ्किाई आिार मानी र्स नगरको जग्गा 
वगीकरणिाई व्र्वचस्थत गनय गररनेछ । 

• र्स नगरपालिकािे वाटोको अलिकार के्षर तर्ार गरी िाग ुगरेको पक्षिाई मखु्र् आिार मानी न.पा.िे तोकेको 
मापदडड बमोचजम सडक अलिकार के्षर लनिायरण गरेकोिे सो िाई मखु्र् आिार बनाई र्स नगरका हरेक 
वडाको भ-ूउपर्ोग वगीकरण गनय गररनेछ । 



• वडागत भ-ूउपर्ोग नक्साङ्कन तथा भ-ूउपर्ोग वगीकरण लभर रहेको सम्पूणय सडक संजािको वाटोको अलिकार 
के्षर तर्ार गरी वडा तथा नगरस्तर महत्वका सडक िगार्त राच् िर् राजमागय सडकहरुको समेत नेपाि 
सरकारिे तोकेको सडक अलिकार के्षर भएका सडकहरुको सो िाई नै र चजल्िा, नगर र वडास्तरका 
सडकहरुिाई हरेक वडागत रुपमा नै सडक अलिकार के्षर तोकी िाग ुगरेकोिे सो िाई नै प्रस्थान ववन्त्द ुएवं 
प्राववलिक औजार रुपमा लिई तपलसि अनसुारका वडामा लनम्नानसुार भ-ूउपर्ोग वगीकरण गररनेछ ।  
 

तपलसिुः 
कालिका नगरपालिका  वडा नं. १ को भ-ूउपर्ोग नक्साङ्कन तथा भ-ूउपर्ोग वगीकरण लनम्नानसुार कार्म गररनेछ 
। 

कालिका वडा नं. 1 को के्षरलभर रहेका सडकहरुिाई न.पा.को वाटोको अलिकार के्षरमा लनम्नानसुार कार्म 
गररएको छ । 

वडा नं: १ 

कालिका नगरपालिका कार्ायिर्  
नगरको वाटोको अलिकारक्षरेमा समेवटएका वाटोहरुको नामकरण  

वडा नं: १  
क्र.स मखु्र् बाटो बाटोको 

अलिकारक्षरे 
(ROW) 

छुने वडा नापी नक्सा / 
बाटो 

वववरण 

१ कमििोक देचख सलमपरु हदैु भरतपरु 
जोडने बाटो (लसमानामा बाटो) l 

२० (वीस) 
लमटर 

१,२,४,५,
६ 

१० लमटर 
बाटो 

कमििोक, वास्तोिा िोक 
१ नं वडा कार्ायिर् हुुँदै 
जंगि लसमाना वडा नं ५  

२ खोिेलसमि बजार वडा नम्वर ६ 
कार्ायिर् गडुवा िोक जोडने बाटो l 

१५(पन्त्र) 
लमटर 

६,१ नापी नक्सामा 
अलिकतम 
िौ.१४ लम. न्त्र् ु
४ लम 

खोिेलसमि, सरु्यपरु, 
िंकािाईन िोक हुुँदै 
पचिम गडुवा िोक सम्म  

३ वडा नं ४ कार्ायिर् देचख बास्तोिा 
िोक हदैु टाडी जोडने बाटो l 

१५(पन्त्र) 
लमटर 

४,५,१ नक्सा मा ६ 
देखी १० लम  

 

४ नं वडा कार्ायिर्, 
वास्तोिा िोक हुुँदै दचक्षण 
चजरौना जाने वाटो   

४ िाि िोक देखी चशवािर् मचन्त्दर हदैु 
थाङ्ग खोिा सामदुावर्क वन l 

१५(पन्त्र) 
लमटर 

६,१,२ नापी नक्सामा 
६-१० लमटर 

िाि िोक देचख चिरवन 
स्कूि हुुँदै उत्तर थाङ्ग 
खोिा सामदुावर्क वन 
जंगि लसमाना सम्म  

५ वडा नं.१ कार्ायिर् देचख पचिम िोक 
बाट साववक पदमपरु वडा नं.४ र ५ 
को लसमाना हदैु उत्तर ररङ्गरोड सम्म l 

१५(पन्त्र) 
लमटर 

१,४,५ 
 वडा नं.१ कार्ायिर् पचिम 

िोक हुुँदै साववक पदमपरु 
वडा नं.४ र ५ को लसमाना 

६ रत्ननगर लसमाना देखी गडुवा तथा 
पदमपरु कटेज देखी उत्तर हदैु 
पदमपरु बाटो नं.९ सम्म ररङ्ग रोड 
वाटो l 

२० (वीस) 
लमटर 

१,५ नापी नक्सामा 
५-१० मीटर 

 

७ अरु सहार्क बाटो १० लम. l १२ (बाह्र) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर  

नापी नक्सामा 
१० लमटर 

 



कालिका नगरपालिका कार्ायिर्  
नगरको वाटोको अलिकारक्षरेमा समेवटएका वाटोहरुको नामकरण  

वडा नं: १  
क्र.स मखु्र् बाटो बाटोको 

अलिकारक्षरे 
(ROW) 

छुने वडा नापी नक्सा / 
बाटो 

वववरण 

८ अरु सहार्क बाटो ६ लम. l १० (दश) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

नापी नक्सामा 
६ मीटर 

कृवि पैदावार ढुवानी गने उदे्दश्र्िे 
बनेका सडकको हकमा न्त्र्नुतम 
६ लम. सडक अलिकार के्षर 
कार्म गरी  सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ 
के्षर सबैिाई कृवि के्षरमा 
वगीकरण गररनछे l  

९ अरु सहार्क बाटो ८ लम. l १२ (बाह्र) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

 नापी नक्सामा 
८ मीटर 

 

१० अरु सहार्क ६ लम. भन्त्दा साना 
वाटोहरु l 

६ (छ) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

 नापी नक्सामा 
४ मीटर 

 

 

 

उपरोक्त अनसुारको सडक अलिकार के्षर भएका सडकिाई लनम्नानसुार हनेु गरी भ-ूउपर्ोग वगीकरणमा समावेश 
गने 

१. २० मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको कमििोक देचख सलमपरु हदैु भरतपरु जोडने बाटो (लसमानामा बाटो) 
दार्ाुँ/बार्ाुँ ४० मी. िम्बाईिाई व्र्वसावर्क के्षर र सो पश् िात सो को दरुीिाई नै आिार बनाई ६० मीटर 
आसपासको के्षरिाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने। 

२. १५ मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको वाटोको दार्ाुँ/बार्ाुँ ३५ मी. जग्गािाई व्र्वसावर्क के्षर र सो 
पश् िात ५० मी. दार्ाुँ/बार्ाुँ रहेको जग्गािाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने। 

३.  १२ मी. िौडा सडक अलिकार के्षर भएको मध्र्म नगरस्तर सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ िम्ववत (Perpendicular) 

४० मी. सम्मको जग्गािाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने। 

४.  १० मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको सडकको, दार्ाुँ/बार्ाुँ ४० मीटर के्षरिाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण 
गने। 

५.   ६ मी िौडा सडक अलिकार के्षर अलिकार भएका तर २ कठ्ठा भन्त्दा कम के्षरफिमा वकत्ताकाुँट भएका 
जग्गािाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने र बाुँकी अन्त्र् कृवि पैदावार ढुवानी गने उदे्दश्र्िे बनेका वफल्ड 
(नापी) नक्शामा न्त्र्नुतम ६ लम. कार्म भएको सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ के्षर सबैिाई कृवि के्षरमा वगीकरण 
गने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



वडा नं: २ 

कालिका नगरपालिका कार्ायिर्  
नगरको वाटोको अलिकारक्षरेमा समेवटएका वाटोहरुको नामकरण  

वडा नं: २  
क्र.स मखु्र् बाटो बाटोको 

अलिकारक्षरे 
(ROW) 

छुने वडा नापी नक्सा / 
बाटो 

वववरण 

१ कमििोक देचख सलमपरु हदैु भरतपरु 
जोडने बाटो (लसमानामा बाटो) l 

२० (वीस) 
लमटर 

१,२,४,५,
६ 

१० लमटर 
बाटो 

कमििोक, वास्तोिा िोक 
१ नं वडा कार्ायिर् हुुँदै 
जंगि लसमाना वडा नं ५  

२ क्िब िोक देचख लभमोदर् उच्ि 
मा.वव.कालिका ५ हदैु जङ्गि छेउ 
जोडने बाटो l 

१५(पन्त्र) 
लमटर 

६,७,२,३,
४,५ 

नापी नक्सामा 
१० लमटर 
बाटो 

क्िब िोक,लभमोदर् उच्ि 
मा.वव. हदैु पचिम जङ्गि 
सम्म  

३ वडा नं ७ कार्ायिर् पचिम िोक 
देखी काठेपिु वडा नं. ७ र ३ को 
लसमाना २ नम्वर वडा कार्ायिर् हदैु 
बसेनी जोडने बाटो ९ नं. बाटो 
पदमपरु l 

२० (वीस) 
लमटर 

३,२,४,५,

7 
नापी नक्सामा 
१० लमटर 
बाटो 

 

४ िाि िोक देखी चशवािर् मचन्त्दर हदैु 
थाङ्ग खोिा सामदुावर्क वन l 

१५(पन्त्र) 
लमटर 

६,१,२ नापी नक्सामा 
६-१० लमटर 

िाि िोक देचख चिरवन 
स्कूि हुुँदै उत्तर थाङ्ग 
खोिा सामदुावर्क वन 
जंगि लसमाना सम्म  

५ पदमपरु बाटो खगेरी कलमलनर्ाट बाटो 
नं. ९ देखी उत्तर जंगि लसमाना हदैु 
पदमपरु ८/ग पूवी नक्सा लसमाना 
औद्यलगक क्षेरसम्म ररङ्गरोड l 

३० (तीस) 
मीटर 

३,२,४,५ नक्सामा ६-
१० मीटर 
जङ्गिलसमाना 
सडक 

 

६ उत्तर ३ नं.वडा कार्यिर् हदैु पदमपरु 
९नं.बाटो सम्म प्रभात मागय l 

१५(पन्त्र) 
लमटर 

२,३  लसमाना वाटो उत्तर ३ नं 
वडा कार्ायिर् हुुँदै ९ नं 
सडक सम्म (प्रभात मागय) 

७ लसमाना सडक देखी  वडा नं ४ र 
साववक पदमपरु लसमाना बाटो ररङ्ग 
रोड सम्म l (२ र ४ को लसमाना 
हुुँदै उत्तर दचक्षण खडड) 

१५(पन्त्र) 
लमटर 

२,४  वडा नं ४ लसमाना वाटो 
उत्तर २ र ४ को लसमाना 
सडक  

८ अरु सहार्क बाटो १० लम. l १२ (बाह्र) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

नापी नक्सामा 
१० लमटर 

 

९ अरु सहार्क बाटो ६ लम. l १० (दश) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

नापी नक्सामा 
६ मीटर 

कृवि पैदावार ढुवानी गने उदे्दश्र्िे 
बनेका सडकको हकमा न्त्र्नुतम 
६ लम. सडक अलिकार के्षर 
कार्म गरी  सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ 
के्षर सबैिाई कृवि के्षरमा 
वगीकरण गररनछे l 

१० अरु सहार्क बाटो ८ लम. l १२ (बाह्र) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

 नापी नक्सामा 
८ मीटर 

 



कालिका नगरपालिका कार्ायिर्  
नगरको वाटोको अलिकारक्षरेमा समेवटएका वाटोहरुको नामकरण  

वडा नं: २  
क्र.स मखु्र् बाटो बाटोको 

अलिकारक्षरे 
(ROW) 

छुने वडा नापी नक्सा / 
बाटो 

वववरण 

११ अरु सहार्क ६ लम. भन्त्दा साना 
वाटोहरु l 

६ (छ) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

 नापी नक्सामा 
४ मीटर 

 

 

उपरोक्त अनसुारको सडक अलिकार के्षर भएका सडकिाई लनम्नानसुार हनेु गरी भ-ूउपर्ोग वगीकरणमा समावेश 
गने 

१.  ३० मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको ररंग रोड सडकको १०० मी. दार्ाुँ/वार्ाुँ पने जग्गािाई व्र्वसावर्क 
के्षर र सो पश् िात सोझो दरुरिाई नै आिार बनाई थप ४० मी. के्षरिाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने। 

२.   २० मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको दार्ाुँ/बार्ाुँ ४० मी. िम्बाईिाई व्र्वसावर्क के्षर र सो पश् िात 
सो को दरुीिाई नै आिार बनाई ६० मीटर आसपासको के्षरिाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने । 

३.   १५ मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको वाटोको दार्ाुँ/बार्ाुँ ३५ मी. जग्गािाई व्र्वसावर्क के्षर र सो 
पश् िात ५० मी. दार्ाुँ/बार्ाुँ रहेको जग्गािाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने। 

४.  १२ मी. िौडा सडक अलिकार के्षर भएको मध्र्म नगरस्तर सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ िम्ववत (Perpendicular) 

४० मी. सम्मको जग्गािाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने। 

५. १० मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको सडकको, दार्ाुँ/बार्ाुँ ४० मीटर के्षरिाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण 
गने । 

६. ६ मी िौडा सडक अलिकार के्षर अलिकार भएका तर २ कठ्ठा भन्त्दा कम के्षरफिमा वकत्ताकाुँट भएका 
जग्गािाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने र बाुँकी अन्त्र् कृवि पैदावार ढुवानी गने उदे्दश्र्िे बनेका वफल्ड 
(नापी) नक्शामा न्त्र्नुतम ६ लम. कार्म भएको सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ के्षर सबैिाई कृवि के्षरमा वगीकरण 
गने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



वडा नं: ३ 

कालिका नगरपालिका कार्ायिर्  
नगरको वाटोको अलिकारक्षरेमा समेवटएका वाटोहरुको नामकरण  

वडा नं: ३  
क्र.स मखु्र् बाटो बाटोको 

अलिकारक्षरे 
(ROW) 

छुने वडा नापी नक्सा / 
बाटो 

वववरण 

१ क्िब िोक देचख लभमोदर् उच्ि 
मा.वव.कालिका ५ हदैु जङ्गि छेउ 
जोडने बाटो l 

१५(पन्त्र) 
लमटर 

६,७,२,३,
४,५ 

नापी नक्सामा 
१० लमटर 
बाटो 

क्िब िोक,लभमोदर् उच्ि 
मा.वव. हदैु पचिम जङ्गि 
सम्म  

२ वडा नं ७ कार्ायिर् पचिम िोक 
देखी काठेपिु वडा नं. ७ र ३ को 
लसमाना २ नम्वर वडा कार्ायिर् हदैु 
बसेनी जोडने बाटो ९ नं. बाटो 
पदमपरु l 

२० (वीस) 
लमटर 

३,२,४,५,

7 
नापी नक्सामा 
१० लमटर 
बाटो 

 

३ पदमपरु ८ग नक्सा पवुयदेखी लसहनाथ 
गणसम्म ररङ्गरोड l 

२० (वीस) 
लमटर 

३,७ ऐिानी  

४ पदमपरु बाटो खगेरी कलमलनर्ाट बाटो 
नं. ९ देखी उत्तर जंगि लसमाना हदैु 
पदमपरु ८/ग पूवी नक्सा लसमाना 
औद्यलगक क्षेरसम्म ररङ्गरोड l 

३० (तीस) 
मीटर 

३,२,४,५ नक्सामा ६-
१० मीटर 
जङ्गिलसमाना 
सडक 

 

५ उत्तर ३ नं.वडा कार्यिर् हदैु पदमपरु 
९नं.बाटो सम्म प्रभात मागय l 

१५(पन्त्र) 
लमटर 

२,३  लसमाना वाटो उत्तर ३ नं 
वडा कार्ायिर् हुुँदै ९ नं 
सडक सम्म (प्रभात मागय) 

६ कालिका ७ देउखके,िोक देखी 
लमिन िोक,शान्त्ती टोि हदैु भािमुारा 
सडक 

२० (वीस) 
लमटर 

७,३ नापी नक्सामा 
१०मीटर 
ऐिानी 

 

७ पदमपरु ८/ग नक्साको पूवी लसमाना 
देचख उत्तर भािमुरे र्दायस गैररवारी 
स्कुि, बुंगखोिा हदैु सेरवास 
वफचस्िंग सडक l   

३० (तीस) 
मीटर 

३,८,९   

८ अरु सहार्क बाटो १० लम. l १२ (बाह्र) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

नापी नक्सामा 
१० लमटर 

 

९ अरु सहार्क बाटो ६ लम. l १० (दश) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

नापी नक्सामा 
६ मीटर 

कृवि पैदावार ढुवानी गने उदे्दश्र्िे 
बनेका सडकको हकमा न्त्र्नुतम 
६ लम. सडक अलिकार के्षर 
कार्म गरी  सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ 
के्षर सबैिाई कृवि के्षरमा 
वगीकरण गररनछे l 

१० अरु सहार्क बाटो ८ लम. l १२ (बाह्र) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

 नापी नक्सामा 
८ मीटर 

 

११ अरु सहार्क ६ लम. भन्त्दा साना 
वाटोहरु l 

६ (छ) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

 नापी नक्सामा 
४ मीटर 

 

 



उपरोक्त अनसुारको सडक अलिकार के्षर भएका सडकिाई लनम्नानसुार हनेु गरी भ-ूउपर्ोग वगीकरणमा समावेश 
गने 

१.  ३० मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको ररंग रोड सडकको १०० मी. दार्ाुँ/वार्ाुँ पने जग्गािाई व्र्वसावर्क 
के्षर र सो पश् िात सोझो दरुरिाई नै आिार बनाई थप ४० मी. के्षरिाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने। 

२.   २० मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको दार्ाुँ/बार्ाुँ ४० मी. िम्बाईिाई व्र्वसावर्क के्षर र सो पश् िात 
सो को दरुीिाई नै आिार बनाई ६० मीटर आसपासको के्षरिाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने । 

३.   १५ मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको वाटोको दार्ाुँ/बार्ाुँ ३५ मी. जग्गािाई व्र्वसावर्क के्षर र सो 
पश् िात ५० मी. दार्ाुँ/बार्ाुँ रहेको जग्गािाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने। 

४.  १२ मी. िौडा सडक अलिकार के्षर भएको मध्र्म नगरस्तर सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ िम्ववत (Perpendicular) 

४० मी. सम्मको जग्गािाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने। 

५. १० मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको सडकको, दार्ाुँ/बार्ाुँ ४० मीटर के्षरिाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण 
गने । 

६. ६ मी िौडा सडक अलिकार के्षर अलिकार भएका तर २ कठ्ठा भन्त्दा कम के्षरफिमा वकत्ताकाुँट भएका 
जग्गािाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने र बाुँकी अन्त्र् कृवि पैदावार ढुवानी गने उदे्दश्र्िे बनेका वफल्ड 
(नापी) नक्शामा न्त्र्नुतम ६ लम. कार्म भएको सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ के्षर सबैिाई कृवि के्षरमा वगीकरण 
गने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



वडा नं: ४ 

कालिका नगरपालिका कार्ायिर्  
नगरको वाटोको अलिकारक्षरेमा समेवटएका वाटोहरुको नामकरण  

वडा नं: ४  
क्र.स मखु्र् बाटो बाटोको 

अलिकारक्षरे 
(ROW) 

छुने वडा नापी नक्सा / 
बाटो 

वववरण 

१ कमििोक देचख सलमपरु हदैु भरतपरु 
जोडने बाटो (लसमानामा बाटो) l 

२० (वीस) 
लमटर 

१,२,४,५,
६ 

१० लमटर 
बाटो 

कमििोक, वास्तोिा िोक 
१ नं वडा कार्ायिर् हुुँदै 
जंगि लसमाना वडा नं ५  

२ क्िब िोक देचख लभमोदर् उच्ि 
मा.वव.कालिका ५ हदैु जङ्गि छेउ 
जोडने बाटो l 

१५(पन्त्र) 
लमटर 

६,७,२,३,
४,५ 

नापी नक्सामा 
१० लमटर 
बाटो 

क्िब िोक,लभमोदर् उच्ि 
मा.वव. हदैु पचिम जङ्गि 
सम्म  

३ वडा नं ७ कार्ायिर् पचिम िोक 
देखी काठेपिु वडा नं. ७ र ३ को 
लसमाना २ नम्वर वडा कार्ायिर् हदैु 
बसेनी जोडने बाटो ९ नं. बाटो 
पदमपरु l 

२० (वीस) 
लमटर 

३,२,४,५,

7 
नापी नक्सामा 
१० लमटर 
बाटो 

 

४ वडा नं ४ कार्ायिर् देचख बास्तोिा 
िोक हदैु टाडी जोडने बाटो l 

१५(पन्त्र) 
लमटर 

४,५,१ नक्सा मा ६ 
देखी १० लम  
 

४ नं वडा कार्ायिर्, 
वास्तोिा िोक हुुँदै दचक्षण 
चजरौना जाने वाटो   

५ पदमपरु बाटो खगेरी कलमलनर्ाट बाटो 
नं. ९ देखी उत्तर जंगि लसमाना हदैु 
पदमपरु ८/ग पूवी नक्सा लसमाना 
औद्यलगक क्षेरसम्म ररङ्गरोड l 

३० (तीस) 
मीटर 

३,२,४,५ नक्सामा ६-
१० मीटर 
जङ्गिलसमाना 
सडक 

 

६ वडा नं.१ कार्ायिर् देचख पचिम िोक 
बाट साववक पदमपरु वडा नं.४ र ५ 
को लसमाना हदैु उत्तर ररङ्गरोड सम्म l 

१५(पन्त्र) 
लमटर 

१,४,५  .............. िोक हुुँदै 
साववक पदमपरु वडा नं.४ 
र ५ को लसमाना 

७ लसमाना सडक देखी  वडा नं ४ र 
साववक पदमपरु लसमाना बाटो ररङ्ग 
रोड सम्म l (२ र ४ को लसमाना 
हुुँदै उत्तर दचक्षण खडड) 

१५(पन्त्र) 
लमटर 

२,४  वडा नं ४ लसमाना वाटो 
उत्तर २ र ४ को लसमाना 
सडक  

८ अरु सहार्क बाटो १० लम. l १२ (बाह्र) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

नापी नक्सामा 
१० लमटर 

 

९ अरु सहार्क बाटो ६ लम. l १० (दश) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

नापी नक्सामा 
६ मीटर 

कृवि पैदावार ढुवानी गने उदे्दश्र्िे 
बनेका सडकको हकमा न्त्र्नुतम 
६ लम. सडक अलिकार के्षर 
कार्म गरी  सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ 
के्षर सबैिाई कृवि के्षरमा 
वगीकरण गररनछे l 

१० अरु सहार्क बाटो ८ लम. l १२ (बाह्र) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

 नापी नक्सामा 
८ मीटर 

 

११ अरु सहार्क ६ लम. भन्त्दा साना 
वाटोहरु l 

६ (छ) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

 नापी नक्सामा 
४ मीटर 

 



 

उपरोक्त अनसुारको सडक अलिकार के्षर भएका सडकिाई लनम्नानसुार हनेु गरी भ-ूउपर्ोग वगीकरणमा समावेश 
गने 

१.  ३० मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको ररंग रोड सडकको १०० मी. दार्ाुँ/वार्ाुँ पने जग्गािाई व्र्वसावर्क 
के्षर र सो पश् िात सोझो दरुरिाई नै आिार बनाई थप ४० मी. के्षरिाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने। 

२.   २० मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको दार्ाुँ/बार्ाुँ ४० मी. िम्बाईिाई व्र्वसावर्क के्षर र सो पश् िात 
सो को दरुीिाई नै आिार बनाई ६० मीटर आसपासको के्षरिाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने । 

३.   १५ मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको वाटोको दार्ाुँ/बार्ाुँ ३५ मी. जग्गािाई व्र्वसावर्क के्षर र सो 
पश् िात ५० मी. दार्ाुँ/बार्ाुँ रहेको जग्गािाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने। 

४.  १२ मी. िौडा सडक अलिकार के्षर भएको मध्र्म नगरस्तर सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ िम्ववत (Perpendicular) 

४० मी. सम्मको जग्गािाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने। 

५. १० मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको सडकको, दार्ाुँ/बार्ाुँ ४० मीटर के्षरिाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण 
गने । 

६. ६ मी िौडा सडक अलिकार के्षर अलिकार भएका तर २ कठ्ठा भन्त्दा कम के्षरफिमा वकत्ताकाुँट भएका 
जग्गािाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने र बाुँकी अन्त्र् कृवि पैदावार ढुवानी गने उदे्दश्र्िे बनेका वफल्ड 
(नापी) नक्शामा न्त्र्नुतम ६ लम. कार्म भएको सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ के्षर सबैिाई कृवि के्षरमा वगीकरण 
गने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



वडा नं: ५ 

कालिका नगरपालिका कार्ायिर्  
नगरको वाटोको अलिकारक्षरेमा समेवटएका वाटोहरुको नामकरण  

वडा नं: ५  
क्र.स मखु्र् बाटो बाटोको 

अलिकारक्षरे 
(ROW) 

छुने वडा नापी नक्सा / 
बाटो 

वववरण 

१ कमििोक देचख सलमपरु हदैु भरतपरु 
जोडने बाटो (लसमानामा बाटो) l 

२० (वीस) 
लमटर 

१,२,४,५,
६ 

१० लमटर 
बाटो 

कमििोक, वास्तोिा िोक 
१ नं वडा कार्ायिर् हुुँदै 
जंगि लसमाना वडा नं ५  

२ क्िब िोक देचख लभमोदर् उच्ि 
मा.वव.कालिका ५ हदैु जङ्गि छेउ 
जोडने बाटो l 

१५(पन्त्र) 
लमटर 

६,७,२,३,
४,५ 

नापी नक्सामा 
१० लमटर 
बाटो 

क्िब िोक,लभमोदर् उच्ि 
मा.वव. हदैु पचिम जङ्गि 
सम्म  

३ वडा नं ७ कार्ायिर् पचिम िोक 
देखी काठेपिु वडा नं. ७ र ३ को 
लसमाना २ नम्वर वडा कार्ायिर् हदैु 
बसेनी जोडन ेबाटो ९ नं. बाटो 
पदमपरु l 

२० (वीस) 
लमटर 

३,२,४,५,

7 
नापी नक्सामा 
१० लमटर 
बाटो 

 

४ वडा नं ४ कार्ायिर् देचख बास्तोिा 
िोक हदैु टाडी जोडने बाटो l 

१५(पन्त्र) 
लमटर 

४,५,१ नक्सा मा ६ 
देखी १० लम  
 

४ नं वडा कार्ायिर्, 
वास्तोिा िोक हुुँदै दचक्षण 
चजरौना जाने वाटो   

५ पदमपरु बाटो खगेरी कलमलनर्ाट बाटो 
नं. ९ देखी उत्तर जंगि लसमाना हदैु 
पदमपरु ८/ग पूवी नक्सा लसमाना 
औद्यलगक क्षेरसम्म ररङ्गरोड l 

३० (तीस) 
मीटर 

३,२,४,५ नक्सामा ६-
१० मीटर 
जङ्गिलसमाना 
सडक 

 

६ रत्ननगर लसमाना देखी गडुवा तथा 
पदमपरु कटेज देखी उत्तर हदैु 
पदमपरु बाटो नं.९ सम्म ररङ्ग रोड 
वाटो l 

२० (वीस) 
लमटर 

१,५ नापी नक्सामा 
५-१० मीटर 

 

७ साववक पदमपरु वडा नं.५ र ६ 
लसमाना बाटो गडुवा िोक देखी उत्तर 
लभमविी वन ररङ्ग रोड सम्म l 

१५(पन्त्र) 
लमटर 

५   

८ वडा नं.१ कार्ायिर् देचख पचिम िोक 
बाट साववक पदमपरु वडा नं.४ र ५ 
को लसमाना हदैु उत्तर ररङ्गरोड सम्म l 

१५(पन्त्र) 
लमटर 

१,४,५  .............. िोक हुुँदै 
साववक पदमपरु वडा नं.४ 
र ५ को लसमाना 

९ अरु सहार्क बाटो १० लम. l १२ (बाह्र) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

नापी नक्सामा 
१० लमटर 

 

१० अरु सहार्क बाटो ६ लम. l १० (दश) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

नापी नक्सामा 
६ मीटर 

कृवि पैदावार ढुवानी गने उदे्दश्र्िे 
बनेका सडकको हकमा न्त्र्नुतम 
६ लम. सडक अलिकार के्षर 
कार्म गरी  सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ 
के्षर सबैिाई कृवि के्षरमा 
वगीकरण गररनछे l 



कालिका नगरपालिका कार्ायिर्  
नगरको वाटोको अलिकारक्षरेमा समेवटएका वाटोहरुको नामकरण  

वडा नं: ५  
क्र.स मखु्र् बाटो बाटोको 

अलिकारक्षरे 
(ROW) 

छुने वडा नापी नक्सा / 
बाटो 

वववरण 

११ अरु सहार्क बाटो ८ लम. l १२ (बाह्र) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

 नापी नक्सामा 
८ मीटर 

 

१२ अरु सहार्क ६ लम. भन्त्दा साना 
वाटोहरु l 

६ (छ) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

 नापी नक्सामा 
४ मीटर 

 

 

उपरोक्त अनसुारको सडक अलिकार के्षर भएका सडकिाई लनम्नानसुार हनेु गरी भ-ूउपर्ोग वगीकरणमा समावेश 
गने 

१.  ३० मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको ररंग रोड सडकको १०० मी. दार्ाुँ/वार्ाुँ पने जग्गािाई व्र्वसावर्क 
के्षर र सो पश् िात सोझो दरुरिाई नै आिार बनाई थप ४० मी. के्षरिाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने। 

२.   २० मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको दार्ाुँ/बार्ाुँ ४० मी. िम्बाईिाई व्र्वसावर्क के्षर र सो पश् िात 
सो को दरुीिाई नै आिार बनाई ६० मीटर आसपासको के्षरिाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने । 

३.   १५ मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको वाटोको दार्ाुँ/बार्ाुँ ३५ मी. जग्गािाई व्र्वसावर्क के्षर र सो 
पश् िात ५० मी. दार्ाुँ/बार्ाुँ रहेको जग्गािाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने। 

४.  १२ मी. िौडा सडक अलिकार के्षर भएको मध्र्म नगरस्तर सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ िम्ववत (Perpendicular) 

४० मी. सम्मको जग्गािाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने। 

५. १० मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको सडकको, दार्ाुँ/बार्ाुँ ४० मीटर के्षरिाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण 
गने । 

६. ६ मी िौडा सडक अलिकार के्षर अलिकार भएका तर २ कठ्ठा भन्त्दा कम के्षरफिमा वकत्ताकाुँट भएका 
जग्गािाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने र बाुँकी अन्त्र् कृवि पैदावार ढुवानी गने उदे्दश्र्िे बनेका वफल्ड 
(नापी) नक्शामा न्त्र्नुतम ६ लम. कार्म भएको सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ के्षर सबैिाई कृवि के्षरमा वगीकरण 
गने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



वडा नं: ६ 

कालिका नगरपालिका कार्ायिर्  
नगरको वाटोको अलिकारक्षरेमा समेवटएका वाटोहरुको नामकरण  

वडा नं: ६ 
क्र.स मखु्र् बाटो बाटोको 

अलिकारक्षरे 
(ROW) 

छुने वडा नापी नक्सा / 
बाटो 

वववरण 

१ कमििोक देचख सलमपरु हदैु भरतपरु 
जोडने बाटो (लसमानामा बाटो) l 

२० (वीस) 
लमटर 

१,२,४,५,
६ 

१० लमटर 
बाटो 

कमििोक, वास्तोिा िोक 
१ नं वडा कार्ायिर् हुुँदै 
जंगि लसमाना वडा नं ५  

२ क्िब िोक देचख लभमोदर् उच्ि 
मा.वव.कालिका ५ हदैु जङ्गि छेउ 
जोडने बाटो l 

१५(पन्त्र) 
लमटर 

६,७,२,३,
४,५ 

नापी नक्सामा 
१० लमटर 
बाटो 

क्िब िोक,लभमोदर् उच्ि 
मा.वव. हदैु पचिम जङ्गि 
सम्म  

३ जमनुापरु,खोिेलसमि बजार 
नगरपालिका कार्ायिर् जटुपानी हदैु 
शक्तीखीर पिु जोडने बाटो l 

२० (वीस) 
लमटर 

६,७,८,९ नापी नक्सा ९ 
लमटर 

रत्ननगर कालिका लसमाना 
स्वागतद्वार वाट खोिेलसमि 
हुुँदै कमििोक 
नगरपालिका कार्ायिर् 
जटुपानी हुुँदै शचक्तखोर पिु 
अगाडी ररंग रोड सम्म   

४ िाि िोक देखी चशवािर् मचन्त्दर हदैु 
थाङ्ग खोिा सामदुावर्क वन l 

१५(पन्त्र) 
लमटर 

६,१,२ नापी नक्सामा 
६-१० लमटर 

िाि िोक देचख चिरवन 
स्कूि हुुँदै उत्तर थाङ्ग 
खोिा सामदुावर्क वन 
जंगि लसमाना सम्म  

५ खोिेलसमि बजार वडा नम्वर ६ 
कार्ायिर् गडुवा िोक जोडने बाटो l 

१५(पन्त्र) 
लमटर 

६,१ नापी नक्सामा 
अलिकतम 
िौ.१४ लम. न्त्र् ु
४ लम 

खोिेलसमि, सरु्यपरु, 
िंकािाईन िोक हुुँदै 
पचिम गडुवा िोक सम्म  

६ ६ नं वडा कार्ायिर् देचख चजरौना 
जाने बाटो l 

१५(पन्त्र) 
लमटर 

६ नापी नक्सामा 
६ लम. देचख 
१० लम.सम्म 

६ नं वडा कार्ायिर् वाट 
िाि िोक हुुँदै चजरौना 
रत्ननगर जाने लसमाना वाटो 
सम्म  

७ क्िब िोक भटेनी िोक हदैु 
लसमिर्ारी सम्म बाटो l 

१५(पन्त्र) 
लमटर 

६,७ नक्सामा ६ 
लम.देचख ११ 
लम.सम्म 

क्िब िोक देचख भटेनी 
हुुँदै लसमिर्ारी सम्म  

८ दोउ खकय  िोक देखी गदायस जाने 
बाटो थाङ्ग खोिा सम्म l 

१५(पन्त्र) 
लमटर 

६,७ ऐिानी  

९ गरुौिौर खोिेलसमि प्रहरी ववट कुिो 
लसमिर्ारी हुुँदै जटुपानी सम्म l 

२० (वीस) 
लमटर 

६,७ नक्सामा ६ 
देखी १० लम. 
सम्म  

खोिेलसमि प्रहरी ववट 
गरुौिौर हुुँदै लसमिर्ारी 
सम्म  

१० खोिेलसमि बजार,भडडारी िोक,शान्त्ती 
िोक हदैु लतवारी िोक जोडने बाटो 
। 

१५(पन्त्र) 
लमटर 

६,७ नापी नक्सामा 
५ देखी १२ 
लम. सम्म  

खोिेलसमि वाट भडडारी 
िोक,शान्त्ती िोक हुुँदै 
लतवारी िोक सम्म  



कालिका नगरपालिका कार्ायिर्  
नगरको वाटोको अलिकारक्षरेमा समेवटएका वाटोहरुको नामकरण  

वडा नं: ६ 
क्र.स मखु्र् बाटो बाटोको 

अलिकारक्षरे 
(ROW) 

छुने वडा नापी नक्सा / 
बाटो 

वववरण 

११ अरु सहार्क बाटो १० लम. l १२ (बाह्र) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

नापी नक्सामा 
१० लमटर 

 

१२ अरु सहार्क बाटो ६ लम. l १० (दश) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

नापी नक्सामा 
६ मीटर 

कृवि पैदावार ढुवानी गने उदे्दश्र्िे 
बनेका सडकको हकमा न्त्र्नुतम 
६ लम. सडक अलिकार के्षर 
कार्म गरी  सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ 
के्षर सबैिाई कृवि के्षरमा 
वगीकरण गररनछे l 

१३ अरु सहार्क बाटो ८ लम. l १२ (बाह्र) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

 नापी नक्सामा 
८ मीटर 

 

१४ अरु सहार्क ६ लम. भन्त्दा साना 
वाटोहरु l 

६ (छ) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

 नापी नक्सामा 
४ मीटर 

 

 

 

उपरोक्त अनसुारको सडक अलिकार के्षर भएका सडकिाई लनम्नानसुार हनेु गरी भ-ूउपर्ोग वगीकरणमा समावेश 
गने 

१. २० मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको बाटोको दार्ाुँ/बार्ाुँ ४० मी. िम्बाईिाई व्र्वसावर्क के्षर र सो 
पश् िात सो को दरुीिाई नै आिार बनाई ६० मीटर आसपासको के्षरिाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने। 

२. १५ मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको वाटोको दार्ाुँ/बार्ाुँ ३५ मी. जग्गािाई व्र्वसावर्क के्षर र सो 
पश् िात ५० मी. दार्ाुँ/बार्ाुँ रहेको जग्गािाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने। 

३.   १२ मी. िौडा सडक अलिकार के्षर भएको मध्र्म नगरस्तर सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ िम्ववत (Perpendicular) 

४० मी. सम्मको जग्गािाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने। 

४.  १० मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको सडकको, दार्ाुँ/बार्ाुँ ४० मीटर के्षरिाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण 
गने। 

5. ६ मी. िौडा सडक अलिकार के्षर लनिायरण भएका सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ ३५ मी. (२ कठ्ठा भन्त्दा कम 
के्षरफि हनेु गरर) आवासीर् के्षर र कृवि पैदावार ढुवानी गने उदे्दश्र्िे बनेका वफल्ड (नापी) नक्शामा 
न्त्र्नुतम ६ लम. कार्म भएको सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ के्षर कृवि के्षरमा वगीकरण गने। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



वडा नं: ७ 

कालिका नगरपालिका कार्ायिर्  
नगरको वाटोको अलिकारक्षरेमा समेवटएका वाटोहरुको नामकरण  

वडा नं: ७ 
क्र.स मखु्र् बाटो बाटोको 

अलिकारक्षरे 
(ROW) 

छुने वडा नापी नक्सा / 
बाटो 

वववरण 

१ क्िब िोक देचख लभमोदर् उच्ि 
मा.वव.कालिका ५ हदैु जङ्गि छेउ 
जोडने बाटो l 

१५(पन्त्र) 
लमटर 

६,७,२,३,
४,५ 

नापी नक्सामा 
१० लमटर 
बाटो 

क्िब िोक,लभमोदर् उच्ि 
मा.वव. हदैु पचिम जङ्गि 
सम्म  

२ जमनुापरु,खोिेलसमि बजार 
नगरपालिका कार्ायिर् जटुपानी हदैु 
शक्तीखीर पिु जोडने बाटो l 

२० (वीस) 
लमटर 

६,७,८,९ नापी नक्सा ९ 
लमटर 

रत्ननगर कालिका लसमाना 
स्वागतद्वार वाट खोिेलसमि 
हुुँदै कमििोक 
नगरपालिका कार्ायिर् 
जटुपानी हुुँदै शचक्तखोर पिु 
अगाडी ररंग रोड सम्म   

३ क्िब िोक भटेनी िोक हदैु 
लसमिर्ारी सम्म बाटो l 

१५(पन्त्र) 
लमटर 

६,७ नक्सामा ६ 
लम.देचख ११ 
लम.सम्म 

क्िब िोक देचख भटेनी 
हुुँदै लसमिर्ारी सम्म  

४ दोउ खकय  िोक देखी गदायस जाने 
बाटो थाङ्ग खोिा सम्म l 

१५(पन्त्र) 
लमटर 

६,७ ऐिानी  

५ गरुौिौर खोिेलसमि प्रहरी ववट कुिो 
लसमिर्ारी हुुँदै जटुपानी सम्म l 

२० (वीस) 
लमटर 

६,७ नक्सामा ६ 
देखी १० लम. 
सम्म  

खोिेलसमि प्रहरी ववट 
गरुौिौर हुुँदै लसमिर्ारी 
सम्म  

६ खोिेलसमि बजार,भडडारी िोक,शान्त्ती 
िोक हदैु लतवारी िोक जोडने बाटो 
। 

१५(पन्त्र) 
लमटर 

६,७ नापी नक्सामा 
५ देखी १२ 
लम. सम्म  

खोिेलसमि वाट भडडारी 
िोक,शान्त्ती िोक हुुँदै 
लतवारी िोक सम्म  

७ पदमपरु ८ग नक्सा पवुयदेखी लसहनाथ 
गणसम्म ररङ्गरोड l 

२० (वीस) 
लमटर 

३,७ ऐिानी  

८ कालिका ७ देउखके,िोक देखी 
लमिन िोक,शान्त्ती टोि हदैु भािमुारा 
सडक l 

२० (वीस) 
लमटर 

७,३ नापी नक्सामा 
१० मीटर 
ऐिानी 

 

९ वडा नं ७ कार्ायिर् पचिम िोक 
देखी काठेपिु वडा नं. ७ र ३ को 
लसमाना २ नम्वर वडा कार्ायिर् हदैु 
बसेनी जोडने बाटो ९ नं. बाटो 
पदमपरु l 

२० (वीस) 
लमटर 

३,२,४,५,

7 
नापी नक्सामा 
१० लमटर 
बाटो 

 

१० अरु सहार्क बाटो १० लम. l १२ (बाह्र) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

नापी नक्सामा 
१० लमटर 

 

११ अरु सहार्क बाटो ६ लम. l १० (दश) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

नापी नक्सामा 
६ मीटर 

कृवि पैदावार ढुवानी गने उदे्दश्र्िे 
बनेका सडकको हकमा न्त्र्नुतम 
६ लम. सडक अलिकार के्षर 
कार्म गरी  सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ 



कालिका नगरपालिका कार्ायिर्  
नगरको वाटोको अलिकारक्षरेमा समेवटएका वाटोहरुको नामकरण  

वडा नं: ७ 
क्र.स मखु्र् बाटो बाटोको 

अलिकारक्षरे 
(ROW) 

छुने वडा नापी नक्सा / 
बाटो 

वववरण 

के्षर सबैिाई कृवि के्षरमा 
वगीकरण गररनछे l 

१२ अरु सहार्क बाटो ८ लम. l १२ (बाह्र) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

 नापी नक्सामा 
८ मीटर 

 

१३ अरु सहार्क ६ लम. भन्त्दा साना 
वाटोहरु l 

६ (छ) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

 नापी नक्सामा 
४ मीटर 

 

 

उपरोक्त अनसुारको सडक अलिकार के्षर भएका सडकिाई लनम्नानसुार हनेु गरी भ-ूउपर्ोग वगीकरणमा समावेश 
गने 

१. २० मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको बाटोको दार्ाुँ/बार्ाुँ ४० मी. िम्बाईिाई व्र्वसावर्क के्षर र सो 
पश् िात सो को दरुीिाई नै आिार बनाई ६० मीटर आसपासको के्षरिाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने। 

२. १५ मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको वाटोको दार्ाुँ/बार्ाुँ ३५ मी. जग्गािाई व्र्वसावर्क के्षर र सो 
पश् िात ५० मी. दार्ाुँ/बार्ाुँ रहेको जग्गािाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने। 

३.   १२ मी. िौडा सडक अलिकार के्षर भएको मध्र्म नगरस्तर सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ िम्ववत (Perpendicular) 

४० मी. सम्मको जग्गािाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने। 

४.  १० मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको सडकको, दार्ाुँ/बार्ाुँ ४० मीटर के्षरिाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण 
गने। 

5. ६ मी. िौडा सडक अलिकार के्षर लनिायरण भएका सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ ३५ मी. (२ कठ्ठा भन्त्दा कम 
के्षरफि हनेु गरर) आवासीर् के्षर र कृवि पैदावार ढुवानी गने उदे्दश्र्िे बनेका वफल्ड (नापी) नक्शामा 
न्त्र्नुतम ६ लम. कार्म भएको सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ के्षर कृवि के्षरमा वगीकरण गने। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



वडा नं: ८ 

कालिका नगरपालिका कार्ायिर्  
नगरको वाटोको अलिकारक्षरेमा समेवटएका वाटोहरुको नामकरण  

वडा नं: ८  
क्र.स मखु्र् बाटो बाटोको 

अलिकारक्षरे 
(ROW) 

छुने वडा नापी नक्सा / 
बाटो 

वववरण 

१ जमनुापरु,खोिेलसमि बजार 
नगरपालिका कार्ायिर् जटुपानी हदैु 
शक्तीखीर पिु जोडने बाटो l 

२० (वीस) 
लमटर 

६,७,८,९ नापी नक्सा ९ 
लमटर 

रत्ननगर कालिका लसमाना 
स्वागतद्वार वाट खोिेलसमि 
हुुँदै कमििोक 
नगरपालिका कार्ायिर् 
जटुपानी हुुँदै शचक्तखोर पिु 
अगाडी ररंग रोड सम्म   

२ फुर्ाििोक देचख उत्तर न्त्र्रेुनी 
देवीटार सडक अचजंगरेसम्म l 

१५(पन्त्र) 
लमटर 

८ नापी नक्सामा 
५ देचख ८ लम. 
सम 
 

 

३ कालिका मचन्त्दर देचख फुर्ाि िोक 
हदैु दचक्षण न्त्र्रेुनी भलुतर्ा डाडा सम्म 
l 

२० (वीस) 
लमटर 

८ नक्सामा ३ 
देचख ९ लम 
खैरहनी संग 
समेत समन्त्वर् 
गने 

कालिका न.पा कालिका 
मचन्त्दर फुर्ाि िोक देचख 
भलुतर्ा हुुँदै खैरहनी न.पा 
संग जोलडने सडक  

४ गैरीबारी गौडी देचख ररंग रोड सम्म 
जोड्ने बाटो । 

२० (वीस) 
लमटर 

वडा नम्बर 
८ 

ऐिानी  

५ गैरीवारी गौडी देखी बुंगखोिा सम्म 
शेरवास सडक l 

२० (वीस) 
लमटर 

८,९   

६ पदमपरु ८/ग नक्साको पूवी लसमाना 
देचख उत्तर भािमुरे र्दायस गैररवारी 
स्कुि, बुंगखोिा हदैु सेरवास 
वफचस्िंग सडक l   

३० (तीस) 
मीटर 

३,८,९ 
  

७ गैरी बारी झरना देखी गौडी हदैु गैरी 
बारी िोक सम्म 

१५(पन्त्र) 
लमटर 

८   

८ गैररवारी बुंगखोिा ररङ्ग रोड देचख 
शचक्तखोर वजार सम्म जोड्ने वाटो l 

२० (वीस) 
लमटर 

८.९   

९ अरु सहार्क बाटो १० लम. l १२ (बाह्र) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

नापी नक्सामा 
१० लमटर 

 

१० अरु सहार्क बाटो ६ लम. l १० (दश) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

नापी नक्सामा 
६ मीटर 

कृवि पैदावार ढुवानी गने उदे्दश्र्िे 
बनेका सडकको हकमा न्त्र्नुतम 
६ लम. सडक अलिकार के्षर 
कार्म गरी  सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ 
के्षर सबैिाई कृवि के्षरमा 
वगीकरण गररनछे l 

११ अरु सहार्क बाटो ८ लम. l १२ (बाह्र) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

 नापी नक्सामा 
८ मीटर 

 



कालिका नगरपालिका कार्ायिर्  
नगरको वाटोको अलिकारक्षरेमा समेवटएका वाटोहरुको नामकरण  

वडा नं: ८  
क्र.स मखु्र् बाटो बाटोको 

अलिकारक्षरे 
(ROW) 

छुने वडा नापी नक्सा / 
बाटो 

वववरण 

१२ अरु सहार्क ६ लम. भन्त्दा साना 
वाटोहरु l 

६ (छ) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

 नापी नक्सामा 
४ मीटर 

 

 

उपरोक्त अनसुारको सडक अलिकार के्षर भएका सडकिाई लनम्नानसुार हनेु गरी भ-ूउपर्ोग वगीकरणमा समावेश 
गने 

१.  ३० मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको ररंग रोड सडकको १०० मी. दार्ाुँ/वार्ाुँ पने जग्गािाई व्र्वसावर्क 
के्षर र सो पश् िात सोझो दरुरिाई नै आिार बनाई थप ४० मी. के्षरिाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने। 

२.   २० मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको बाटोको दार्ाुँ/बार्ाुँ ४० मी. िम्बाईिाई व्र्वसावर्क के्षर र सो 
पश् िात सो को दरुीिाई नै आिार बनाई ६० मीटर आसपासको के्षरिाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने। 

३.  १५ मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको वाटोको दार्ाुँ/बार्ाुँ ३५ मी. जग्गािाई व्र्वसावर्क के्षर र सो 
पश् िात ५० मी. दार्ाुँ/बार्ाुँ रहेको जग्गािाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने। 

४.  १२ मी. िौडा सडक अलिकार के्षर भएको मध्र्म नगरस्तर सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ िम्ववत (Perpendicular) 

४० मी. सम्मको जग्गािाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने। 

५.  १० मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको सडकको, दार्ाुँ/बार्ाुँ ४० मीटर के्षरिाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण 
गने। 

६.   ६ मी. िौडा सडक अलिकार के्षर लनिायरण भएका सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ ३५ मी. (२ कठ्ठा भन्त्दा कम 
के्षरफि हनेु गरर) आवासीर् के्षर र कृवि पैदावार ढुवानी गने उदे्दश्र्िे बनेका वफल्ड (नापी) नक्शामा 
न्त्र्नुतम ६ लम. कार्म भएको सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ के्षर कृवि के्षरमा वगीकरण गने। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



वडा नं: ९ 

कालिका नगरपालिका कार्ायिर्  
नगरको वाटोको अलिकारक्षरेमा समेवटएका वाटोहरुको नामकरण  

वडा नं: ९  
क्र.स मखु्र् बाटो बाटोको 

अलिकारक्षरे 
(ROW) 

छुने वडा नापी नक्सा / 
बाटो 

वववरण 

१ जमनुापरु,खोिेलसमि बजार 
नगरपालिका कार्ायिर् जटुपानी हदैु 
शक्तीखीर पिु जोडने बाटो l 

२० (वीस) 
लमटर 

६,७,८,९ नापी नक्सा ९ 
लमटर 

रत्ननगर कालिका लसमाना 
स्वागतद्वार वाट खोिेलसमि 
हुुँदै कमििोक 
नगरपालिका कार्ायिर् 
जटुपानी हुुँदै शचक्तखोर पिु 
अगाडी ररंग रोड सम्म   

२ गैरीवारी गौडी देखी बुंगखोिा सम्म 
शेरवास सडक l 

२० (वीस) 
लमटर 

८,९ 
  

३ पदमपरु ८/ग नक्साको पूवी लसमाना 
देचख उत्तर भािमुरे र्दायस गैररवारी 
स्कुि, बुंगखोिा हदैु सेरवास 
वफचस्िंग सडक l   

३० (तीस) 
मीटर 

३,८,९   

४ गैररवारी बुंगखोिा ररङ्ग रोड देचख 
शचक्तखोर वजार सम्म जोड्ने वाटो l 

२० (वीस) 
लमटर 

८.९ नक्सामा ५ 
लमटर 

पूणय रुपमा िर्ाक भई 
नसकेको 

५ शक्तीखोर पिु बाट लसद्दी ११ नं वडा 
जोडने बाटो l  

१५(पन्त्र) 
लमटर 

९,१०,११ नक्सामा 
नरहेको 

 

६ शक्तीखोरको ररङरोड बाटो l ३० (तीस) 
मीटर 

९ नक्सामा ५ 
लमटर 

 

७ शचक्तखोर पिु वाट उत्तर 
उपरदंगगडी हुुँदै वफचस्िङ् जोड्ने 
सडक l 

३० (तीस) 
मीटर 

९ नापी नक्सामा 
८-१० लमटर 

 

८ अरु सहार्क बाटो १० लम. l १२ (बाह्र) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

नापी नक्सामा 
१० लमटर 

 

९ अरु सहार्क बाटो ६ लम. l १० (दश) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

नापी नक्सामा 
६ मीटर 

कृवि पैदावार ढुवानी गने उदे्दश्र्िे 
बनेका सडकको हकमा न्त्र्नुतम 
६ लम. सडक अलिकार के्षर 
कार्म गरी  सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ 
के्षर सबैिाई कृवि के्षरमा 
वगीकरण गररनछे l 

१० अरु सहार्क बाटो ८ लम. l १२ (बाह्र) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

 नापी नक्सामा 
८ मीटर 

 

११ अरु सहार्क ६ लम. भन्त्दा साना 
वाटोहरु l 

६ (छ) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

 नापी नक्सामा 
४ मीटर 

 

 

उपरोक्त अनसुारको सडक अलिकार के्षर भएका सडकिाई लनम्नानसुार हनेु गरी भ-ूउपर्ोग वगीकरणमा समावेश 
गने 



१.  ३० मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको ररंग रोड सडकको १०० मी. दार्ाुँ/वार्ाुँ पने जग्गािाई व्र्वसावर्क 
के्षर र सो पश् िात सोझो दरुरिाई नै आिार बनाई थप ४० मी. के्षरिाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने। 

२.   २० मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको बाटोको दार्ाुँ/बार्ाुँ ४० मी. िम्बाईिाई व्र्वसावर्क के्षर र सो 
पश् िात सो को दरुीिाई नै आिार बनाई ६० मीटर आसपासको के्षरिाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने। 

३.  १५ मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको वाटोको दार्ाुँ/बार्ाुँ ३५ मी. जग्गािाई व्र्वसावर्क के्षर र सो 
पश् िात ५० मी. दार्ाुँ/बार्ाुँ रहेको जग्गािाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने। 

४.  १२ मी. िौडा सडक अलिकार के्षर भएको मध्र्म नगरस्तर सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ िम्ववत (Perpendicular) 

४० मी. सम्मको जग्गािाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने। 

५.  १० मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको सडकको, दार्ाुँ/बार्ाुँ ४० मीटर के्षरिाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण 
गने। 

६.   ६ मी. िौडा सडक अलिकार के्षर लनिायरण भएका सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ ३५ मी. (२ कठ्ठा भन्त्दा कम 
के्षरफि हनेु गरर) आवासीर् के्षर र कृवि पैदावार ढुवानी गने उदे्दश्र्िे बनेका वफल्ड (नापी) नक्शामा 
न्त्र्नुतम ६ लम. कार्म भएको सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ के्षर कृवि के्षरमा वगीकरण गने। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



वडा नं: १० 

कालिका नगरपालिका कार्ायिर्  
नगरको वाटोको अलिकारक्षरेमा समेवटएका वाटोहरुको नामकरण  

वडा नं: १०  
क्र.स मखु्र् बाटो बाटोको 

अलिकारक्षरे 
(ROW) 

छुने वडा नापी नक्सा / 
बाटो 

वववरण 

१ शक्तीखोर पिु बाट लसद्दी ११ नं वडा 
जोडने बाटो l 

१५(पन्त्र) 
लमटर 

९,१०,११ नक्सामा 
नरहेको 

शचक्तखोर पिु वाट दोगारा 
पिु हुुँदै लसवद्ध १० नं वडा 
कार्ायिर् हुुँदै ११ नं वडा 
कार्ायिर् जोड्ने सडक 

२ अरु सहार्क बाटो १० लम. l १२ (बाह्र) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

नापी नक्सामा 
१० लमटर 

 

३ अरु सहार्क बाटो ६ लम. l १० (दश) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

नापी नक्सामा 
६ मीटर 

कृवि पैदावार ढुवानी गने उदे्दश्र्िे 
बनेका सडकको हकमा न्त्र्नुतम 
६ लम. सडक अलिकार के्षर 
कार्म गरी  सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ 
के्षर सबैिाई कृवि के्षरमा 
वगीकरण गररनछे l 

४ अरु सहार्क बाटो ८ लम. l १२ (बाह्र) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

 नापी नक्सामा 
८ मीटर 

 

५ अरु सहार्क ६ लम. भन्त्दा साना 
वाटोहरु l 

६ (छ) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

 नापी नक्सामा 
४ मीटर 

 

 

उपरोक्त अनसुारको सडक अलिकार के्षर भएका सडकिाई लनम्नानसुार हनेु गरी भ-ूउपर्ोग वगीकरणमा समावेश 
गने 

१.  १५ मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको वाटोको दार्ाुँ/बार्ाुँ ३५ मी. जग्गािाई व्र्वसावर्क के्षर र सो 
पश् िात ५० मी. दार्ाुँ/बार्ाुँ रहेको जग्गािाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने। 

२.  १२ मी. िौडा सडक अलिकार के्षर भएको मध्र्म नगरस्तर सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ िम्ववत (Perpendicular) 

४० मी. सम्मको जग्गािाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने। 

३.  १० मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको सडकको, दार्ाुँ/बार्ाुँ ४० मीटर के्षरिाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण 
गने। 

४.   ६ मी. िौडा सडक अलिकार के्षर लनिायरण भएका सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ ३५ मी. (२ कठ्ठा भन्त्दा कम 
के्षरफि हनेु गरर) आवासीर् के्षर र कृवि पैदावार ढुवानी गने उदे्दश्र्िे बनेका वफल्ड (नापी) नक्शामा 
न्त्र्नुतम ६ लम. कार्म भएको सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ के्षर कृवि के्षरमा वगीकरण गने। 

 

 

 

 

 

 

 

 



वडा नं: ११ 

कालिका नगरपालिका कार्ायिर्  
नगरको वाटोको अलिकारक्षरेमा समेवटएका वाटोहरुको नामकरण  

वडा नं: ११ 
क्र.स मखु्र् बाटो बाटोको 

अलिकारक्षरे 
(ROW) 

छुने वडा नापी नक्सा / 
बाटो 

वववरण 

१ शक्तीखोर पिु बाट लसद्दी ११ नं वडा 
जोडने बाटो l 

१५(पन्त्र) 
लमटर 

९,१०,११ नक्सामा 
नरहेको 

शचक्तखोर पिु वाट दोगारा 
पिु हुुँदै लसवद्ध १० नं वडा 
कार्ायिर् हुुँदै ११ नं वडा 
कार्ायिर् जोड्ने सडक 

२ अरु सहार्क बाटो १० लम. l १२ (बाह्र) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

नापी नक्सामा 
१० लमटर 

 

३ अरु सहार्क बाटो ६ लम. l १० (दश) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

नापी नक्सामा 
६ मीटर 

कृवि पैदावार ढुवानी गने उदे्दश्र्िे 
बनेका सडकको हकमा न्त्र्नुतम 
६ लम. सडक अलिकार के्षर 
कार्म गरी  सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ 
के्षर सबैिाई कृवि के्षरमा 
वगीकरण गररनछे l 

४ अरु सहार्क बाटो ८ लम. l १२ (बाह्र) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

 नापी नक्सामा 
८ मीटर 

 

५ अरु सहार्क ६ लम. भन्त्दा साना 
वाटोहरु l 

६ (छ) 
मीटर 

सम्पणुय 
वडा लभर 

 नापी नक्सामा 
४ मीटर 

 

 

 

उपरोक्त अनसुारको सडक अलिकार के्षर भएका सडकिाई लनम्नानसुार हनेु गरी भ-ूउपर्ोग वगीकरणमा समावेश 
गने 

१.  १५ मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको वाटोको दार्ाुँ/बार्ाुँ ३५ मी. जग्गािाई व्र्वसावर्क के्षर र सो 
पश् िात ५० मी. दार्ाुँ/बार्ाुँ रहेको जग्गािाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने। 

२.  १२ मी. िौडा सडक अलिकार के्षर भएको मध्र्म नगरस्तर सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ िम्ववत (Perpendicular) 

४० मी. सम्मको जग्गािाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने। 

३.  १० मी. सडक अलिकार के्षर तोवकएको सडकको, दार्ाुँ/बार्ाुँ ४० मीटर के्षरिाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण 
गने। 

४.   ६ मी. िौडा सडक अलिकार के्षर लनिायरण भएका सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ ३५ मी. (२ कठ्ठा भन्त्दा कम 
के्षरफि हनेु गरर) आवासीर् के्षर र कृवि पैदावार ढुवानी गने उदे्दश्र्िे बनेका वफल्ड (नापी) नक्शामा 
न्त्र्नुतम ६ लम. कार्म भएको सडकको सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ के्षर कृवि के्षरमा वगीकरण गने। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ववशेि क्षरेमा अलतररक्त व्र्वस्था 
नगरको वाटोको अलिकार के्षरिे तोकेको वडागत सडकहरुको आिारमा वडागत जग्गा वगीकरण भएको बाहेक 
ववशेि उपर्ोगका के्षरमा लनम्नानसुार व्र्वस्था गररनेछ। 

• सरकारी, सामदुावर्क, सावयजलनक प्रर्ोजनका प्रर्ोग रहेको र सम्भाव्र् क्षरेिाई (सेवा प्रदान गदै सरकारी 
कार्ायिर् बाहेक) का जग्गाहरु सावयजलनक उपार्ोगको के्षरमा वगीकरण गररनेछ । 

• हाि उपर्ोगमा रहेका नदी, नािा, ताितिैर्ा, पोखरी (व्र्चक्तगत जलमनमा माछापािन गनय खलनएका पोखरी 
बाहेक) िगार्तका पानीजन्त्र् उपर्ोग के्षरिाई नदद, खोिा/नािा ताि लसमसार के्षरमा वगीकरण गररनेछ। 

• खानी तथा खलनजजन्त्र् पदाथय स्थानीर् तहबाट स्वीकृत प्राप् त ढुङ्गा, लगटी, बािवुा उत्खनन गने के्षरिाई 
खानीजन्त्र् के्षरमा वगीकरण गररनेछ । 

• हाि कार्म सबै वकलसमका वन पैदावार (लनजी बाहेकिाई वन के्षरमा वगीकरण गररनेछ । 

• नगर के्षरमा भैरहेको अद्यौलगकरण साथै नेपाि सरकारबाट प्रस्ताववत शचक्तखोर औद्योलगक ग्राम साथै खैरहनी 
न.पा. तफय को औद्योलगकरणिाई मध्र्नजर राख्दा कर्र खोिाको खोिा अलिकार के्षर बाहेक १०० मी. 
दार्ाुँ/बार्ाुँको के्षर ववशेि सम्भाव्र् औद्योलगक के्षरमा वगीकरण गरी सोही के्षरमा औद्योलगक गलतववलि 
गनेिाई नगरपालिकािे प्रोत्साहन गने साथै साववकदेचख सञ् िािनमा रहेका उद्योग र सो को सम्भाव्र् ववस्तार 
के्षरिाई समेत औद्योलगक के्षरमा वगीकरण गररनेछ । 

• हाि उपर्ोग रहेका मठ, मचन्त्दर, मचस्जद, गमु्बा, िमयशािा, ििय िगार्त िालमयक के्षरिे ििेको खािी जग्गा, 
परापवुयकाि देचखका ऐलतहालसक िरोहर, सांस्कृलतक तथा परुाताचत्वक महत्वको के्षरमा वगीकरण गररनेछ । 

• हाि ििनिल्तीमा रहेका पसि, बैंक तथा ववत्तीर् संस्था, होटि, रे् टुरेन्त्ट, हाटबजार िाग्ने स्थि, िमेना 
गहृ,खाना/फास्टफुड, व्र्वसावर्क प्रर्ोजनका िालग उपर्ोग गने स्टोरेज के्षर, सेवा प्रदान गने सहकारी तथा 
लनजी जग्गा, लनजी के्षरबाट सञ् िालित अस्पताि, क् र्ाम्पस, नलसयङ्ग होम, पोलिचक्िनीक, रेलडर्ो, टेलिलभजन, 
ब्रोडकाचस्टङ्ग इन्त्टरनेट सेवा प्रदार्क संस्थािाई व्र्वसावर्क के्षरमा वगीकरण गररनेछ । 

• अव्र्वचस्थत रुपमा गररएका प्िवटङ्गिाई ववशेि व्र्वस्था स्वरुप कुनै व्र्चक्त वा संस्थािे नगरपालिका सुँग 
Planning Permit नलिई साववकमा र्डेरी ववकास गरी लबक्री गनय बाुँकी रहेका र नगरपालिकाको पूवायिार 
सम्बन्त्िी कुनै पलन मापदडड परुा नगरेका जग्गाहरुिाई पूवायिार ववकास शलु्क वापत मािपोत कार्ायिर्िे 
तोकेको मूल्र्ाङ्कनिे हनेु मूल्र्को ५ प्रलतशत दस्तरु दाचखिा गराउने र सो जग्गािाई आवासीर् के्षरमा 
समावेश गरी व्र्वचस्थत शहरीकरण गने लसद्धान्त्तिाई कडाई साथ िाग ुगररनेछ । 

 र्स नगरपालिका अन्त्तगयत पने सडकको दार्ाुँ/बार्ाुँ खोिेलसमि वजार, क्िब िोक, ४ नं वडा कार्ायिर् 
आसपासको वजार, जटुपानी वजार, शचक्तखोर वजार, लसवद्ध वजार. रंतेश वजार आसपासको मूि सडकहरुको 
दार्ाुँ/बार्ाुँ ६० मी के्षरिाई व्र्वसावर्क के्षर र सो सुँग िम्ववत (Perpendicular) ४० मी. सम्मको 
आसपासको जग्गािाई आवासीर् के्षरमा वगीकरण गने । 

  

बािा अड्काउ फुकाउने- र्स कार्यववलि कार्ायन्त्वर्नको क्रममा बािा अड्काउ परे नगरपालिकाको नगर 
कार्यपालिकािे लनणयर् गरी फुकाउन सक्नेछ । 

  

पररमाजयन तथा शंसोिन- नेपाि सरकार (भमूी व्र्वस्था, सहकारी तथा गररबी लनवारण मन्त्रािर्बाट)जारी भ-ूउपर्ोग 
ऐन, 2076 र भ-ूउपर्ोग लनर्माविी, २०७९ प्रकृर्ािाई लनददय् ट गरेको व्र्वस्था तथा प्रकृर्ािाई अविम्बन गरी 
तहगत सरकारका सरोकारवािा पक्षबाट स्वीकृत प्राप् त गरे पलछ र्सको आवलिक शंसोिन आवश्र्क भएमा सो 
प्रकृर्ा बढाउन र्सको व्र्वस्थािे अवरोि परु् र्ाउने छैन । 

 


