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िनम्न उल्लेिखत ूःतािवत बाटाका चौडाईह  setback बाहेकका हनु ्र घर िनमार्ण गदार् बाटोको मापदण्ड 

संगै setback (१.५ िम.) छोडेर बनाउन ुपनछ .  

ब.स.  बाटोको नाम  
सडकको क्षऽािधकार 
(ROW) (िम.) 

बाटोको 
चौडाई 
(िम.)  

कैिफयत  

१ 
इन्िायणी ,साँख ुबसपाकर् , 
लप्सेफेदी िसमाना चौकी भन्ज्यांग 
सम्मको (हाइवे मोटर बाटो) 

   

नेपाल सरकारको मापदण्ड 
अनसुार  

२ 
जहारिसंग पौवा,नांलेभारे र छाप 
सम्मको  

१०/१० िम. कायम 
गन   २०    

३ 

साँख ुपालबुारी नगरकोट सडक 
(िजरोिकलो (सिलनादी चोक)  
देिख काि के सम्मको) 

नेपाल सरकारको मापदण्ड 
अनसुार 

४  कगे ोरी चबपथ  ५/५ िम. कायम गन   १०    

५ 
साँख ु, बळयोिगनी मिन्दर , 
घमुिरचोक मिणचडु,लप्सेफेदी 
डाँडाकटेरी , चौकी भन्ज्यांग सम्म  

५/५ िम. कायम गन   १०    

६ 
साँख ुबजार बािहर (साँख ु
चबपथ) ूःतािवत  

५/५ िम. कायम गन   १०    

७ 
खहरे खोला/राजकुलो भएकोमा 
दयाँ बायाँ  

४/४ िम. कायम गन     
नेपाल सरकारको मापदण्ड 
अनसुार  

८  मनोहरा खोलामा दायाँ बायाँ  
२०/२० िम. कायम 
गन  

  
नेपाल सरकारको मापदण्ड 
अनसुार  

९  सहायक खोला  ४/४ िम. कायम गन        

१० 
 

महादेव खोला, गडगडे खोला 
,नाइँखोला सकेुखोला र मनम ा 
खोला दायाँ बायाँ 

१०/१० िम. कायम 
गन 

११  गोरेटो बाटो भएकोमा   २/२ िम. कायम गन   ४    

१२  प्लािनंग सम्बिन्ध मापदण्ड  
     

नेपाल सरकारको मापदण्ड 
अनसुार  
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िनम्न उल्लेिखत ूःतािवत बाटाका चौडाईह  setback बाहेकका हनु ्र घर िनमार्ण गदार् बाटोको मापदण्ड 
संगै setback (१.५ िम.) छोडेर बनाउन ुपनछ .  
 

ब सं  सडकको नाम  
अ. लम्बाई 
(िक.िम.) 

ूःतािवत 
चौडाई 
(िम.) 

कैिफयत 

   नाग्लेभारे        
 

   वडा न. १       
 

१  नांग्ले- पोखिरखोला कृिष सडक     ६   

२  नांग्ले- पटाप सडक      ६   

३  पान्मबेास मेलडाँडा  सडक  ३  ६   

४  पान्मबेास आहालडाँडा  सडक  ३  ६   

५  ूहरीचौकी देिख चौकी भन्ज्यांग बिःत सडक     ६   

६  जागतेटोल डाँडा हदैु चौकी भन्ज्यांग सडक      ६   

     
 

   वडा न. २       
 

१  पांमबेास लाकुिरबोतट-कुन्दे ोर कृिष सडक   ७  ६   

२  चापाबोट अमलाठुटो सल्ले कृिष सडक  ८  ६   

३  छाप ढंुगानाबेसी कृिष सडक  ३  ६   

४  भन्ज्यांग केराबारी बिःत सडक  २  ६   

५  छाप खािनडाँडा केराबारी बिःत सडक  २  ६   

६  पोखरीचौर पंचपाले बिःत सडक  २  ६   

७ 
भिेआहाल ढकालगाउ पंचपाले नाल्दमु जोड्ने 
सडक  ३  ६ 

 

८  फंनेिसम पटाप कृिष सडक  ३  ६   

९  भािेआहाल सकुुपानी झांगेढंुगाकृिष सडक     ६   

१०  राजचौर देिवथान कृिष सडक  ३  ६   

११  बंगालीडाँडा िमल्केटोल पन्मबेास  ३  ६   

१२  नैिनपधेरो औसेलडुाँडा  पटाप  २  ६   

१३  बिुदचौर िबजैरे बःती सडक  १  ६   

१४  ढंुगाना गौहा तेबार पौडेल टोल   १  ६   
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   लप्सेफेदी        
 

   वडा न. ३       
 

१ 
धारापानी पटप ःकूल डाँडा डंगोल टोले हदैु 
कुन्दे ोर सडक   १०.२  १० 

 

२  ःकूल डाँडा काकीर् टोल जक खोला सडक   ३.५५  ६   

३  चौकी भन्ज्यांग गु ङ टोल न्यौपाने डाँडा सडक   ५  ६   

४  चौकी भन्ज्यांग तेसरु टोल सडक   ३.५  ६   

५  डडे अहाल पय्यौपानी न्यौपाने डाँडा सडक   ५.  ६   

६  सौरा टोल न्यौपाने डाँडा सडक   ३  ६   

७  पटाप ःकूल बाटाघरे टोल लाकुिरबोत सडक   ३.२  ६   

८  ःकुल डाँडा ठुलोपाटा जकखोला सडक   ३.१  ६   

९  ःकुल डाँडा िसःनेखोला सडक   ५.१  १०   

१०  मधगुौडा रातामाते सडक   ३  ६   

           
 

   वडा न. ४       
 

१  फेदी शान्सिमटरबाट बळोिगनी सडक   ३  ६   

२  सनुदेवी हदैु भ राईटोल गोरेटो बाटो   ३.२  ४   

३  बळयोिगनी तामांगटोल डाँडाकटेरी सडक   ४.९  ६   

४  घमुारीचोक छातेटोल डाँडाकटेरी सडक   ४.२  ६   

५ 
बैरमहादेव ःकुल ितनपोत ल् ाथन टोल झलेु 
सडक   ४.५  ६ 

 

६  चौकी भन्ज्यांग झाँकीटोल झलेु सडक   ५.६  ६   

७  हेल्थपोःट बिीनारायण घर जाने बाटो   २.५  ४   

८  फेदी खोला नाम्लेगाउँ सडक   १.५  ६   

९  वाइवाटोल भवुाने ोर सडक   ३  ६   

१०  बकुर् माला सडक   २.५  ६.   

११  वाइवाटोल याकारटोल ल् ाथन टोल सडक   ३  ६   
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१२  फेडी परुानो गा.िव.स. चौकी भन्ज्यांग सडक   ७.५  १०   

१३  कािलमेल झाबीटोल झलेु सडक   ३.५  ६   

१४  साँख ुघमुिरचोक लप्सेचौकी भन्ज्यांग सडक   १४  १०   

           
 

   लप्सेफेदी        
 

   वडा न. ५       
 

१  काि के पािभन टोल जोिगटार सडक   ५.५  १०   

२  जोिगटार िसरानचौरे हदैु भन्ज्यांग सडक   ४.९  १०   

३  जहािसर्ंग पौवा साँगाचोक चौकी भन्ज्यांग सडक   ४.२  १०   

४  कालामनुी ांगडाँडा नारायणथान सडक   २.५  १०   

५  जहारिसंग पौवा पखेरा काफलचौर सडक   ७.५  १०   

६  लाकुरी बोट पोखरी   ३.३  १०   

७  जोिगटार जरेुडाँडा सडक   ५.४  १०   

८  बालवुा भन्ज्यांग जनलखेत तल्लो काउले सडक   ५.२  १०   

९  काि के  जहारिसंग पौवा सडक   ३  १०   

१०  भन्ज्यांग गठेघर सडक   २.५  १०   

           
 

   सनुटोल       
 

   वडा न. ६       
 

१  लम्बडुाँडा मोटर बाटो   ३  ६   

२  नारायणखोला बोजेनी   ३.५  ६   

३  दलुालटोल मोटर बाटो   ३  ६   

४  मूल कुलो मोटर बाटो   ३  ६   

५  माझटोल मोटर बाटो   ०.५  ६   

           
 

   वडा न. ७       
 

१  थापा डाँडा दाहाल टोल आल डाँडा मोटर बाटो   ३  ६   

२  खोिरया मोटर बाटो   ३  ६   
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३  रामचाको िभर थापा डाँडा मोटर बाटो   २  ६   

४  िसंचा वेली मोटर बाटो   २  ६   

५  काकीर् टोल मोटर बाटो   १  ६   

६  गणेश खोल्चा बन्जारा टोल मोटर बाटो  १  ६   

७  िच ेखोला ठकुरी टोल आलडाँडा मोटर बाटो   ३  ६   

८  कालोबाबू इँटाखेल बु  सडक   १  १०   

९  नगरकोटी टोल आचायर् टोल सडक   १  ६   

१०  मकु्तानको घर देिख सबेुदी टोल आल डाडा   २  ६   

११  राजदल को गोठ बाट नगरकोट सडक   ०.५  ८   

१२ 
िसमलको बोटबाट िवशम्भारा नारायण थान हदैु 
काि के भन्ज्यंग मोटर बाटो  ६  ८ 

 

१३  भजेुलटोल देिख थापाटोल मोटर बाटो काफलटार   २  ६   

१४  भजेुल टोल देिख पािन घाट   १  ६   

           
 

   वडा न. ८       
 

१  जयवली बु ु सडक  २  १०   

२  जयवली चि तार हेयेला बगर सडक    २  ६   

३  सलम्बटुार गाउँ हदैु शुं मा मेमोिरअल जाने सडक   १  ६   

४  सलम्बटुार  डाडा गाउँ सडक   ०.८  ६   

५ 
सलम्बटुार CTEVT अगाडीबाट  सलाम्बटुार हदैु चाँग ु
जाने सडक     १० 

 

           
 

   पखुलुाछी   

   वडा न. ९, १०       
 

१  ९,१० वडा कायार्लय बाट कथन चोक सडक      ८   

२ 

सालम्ब ुबन देिख CTVT मिुनबाट कथन चोक नाउ 
पाखा हुँदै काकीर् टोल बाट सल्लाघारी जोड्ने 
मोटर बाटो     १० 

 



80 
 

 

३ 
कथन चोक बाट िबलगोथ हदैु पन्चकन्या मिन्दर 
जाने बाटो      ८ 

 

४  कथनचोकबाट इन्िायणी लाकीला सडक      ८   

५  सल्लाघारी नाउपाखा सडक      ८   

           
 

   बळयोिगनी        
 

   वडा न. ११   

१  महादेव मिन्दरबाट कोलागाल      ८   

           
 

   वडा न. १२       
 

१ 
घमुाच क सामदुाियक भवन ँयाल डाँडा मिणचदु 
मोटर बाटो   १० 

 

२ 
होम डाँडा मिुन बाट तल्लो भन्ज्यांग माने डाँडा 
ठुलो खोला सम्म      ६ 

 

३ 
बळयोिगनी बाट िघिसंग टोल हदैु वाइबा टोल 
सम्म   ३  ६ 

 

४ 
वडा न.१३ खऽी गाउँ देिख मोक्तान टोल िथंग 
टोल हदैु जकबती   ४  ८ 

 

५ 
वडा न. १३ काकीर् गाउँ भात टोल देिख नया 
गाउँ भाइ टोल धारा  ५  ८ 

 

६ 
गागल फेदी मकै चौर गमु्बा बाट बतासे डाँडा हदैु 
घमुिरचोक धारा भन्ज्यांग सम्म   ५  ६ 

 

७  धारा भन्ज्यांग बाट भाइ टोल खला डाँडा सम्म   १.५  ६   

८  घमुिरचोक कृिष भवन बाट डी गाउँ सम्म   १  ६   

९ 
घमुिरचोक धारा भन्ज्यांग बाट लप्सेफेदी िसरानी 
टोल िपंग डाँडा हदैु बन देवी िन.मा.िब.  सम्म   ४  ६ 

 

१०  गोतेल्भे बाट गोल टोल सम्म   १  ६   

११ 
बळयोिगनी होम डाँडा देिख ठुलो खोला हदैु लप्से 
गाउ ंग टोल सम्म   ३  ६ 
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   बळयोिगनी        
 

   वडा न. १३        
 

१ 
सलाम्ब ुजंगल बाट वडा न. १३ मिणचदु ूा. िब. 
भलु्भ ुहदैु इन्िायणी ९ जोड्ने मोटर बाटो   ५  १० 

 

२ 
इन्िायणी १ बाट वडा न. १३ हदैु घमुच क 
जोड्ने कच्ची मोटर बाटो   ४  ८ 

 

३ 
पखुलुाछी डाँडागाउँ नाउपाखा जोड्ने कच्ची मोटर 
बाटो      ८ 

 

४ 
भलु्भ,ुकाकीर् गाउँ अिधकारी जोड्ने कच्ची मोटर 
बाटो      १० 

 

५ 
काकीर् टोल बाट राना टोल हदैु घमुिरचोक जाने 
मोटर बाटो  ८ 

 

६ 
काकीर् गाउँ बाट छात टोल जोड्ने कच्ची गोरेटो 
बाटो      ६ 

 

७  हाडीगाउँ खऽी गाउँ गोरेटो बाटो      ६   

८  इन्िायणी खड्का गाउँ मोटर बाटो      ६   

९  लामी डाँडा थापा गाउँ गोरेटो बाटो      ६   

१०  ःकेःवोरबाट नाउँपाखा जोड्ने बाटो      ६   

११ 
काकीर्टोलबाट भजेुलटोल हदैु पछुारटोल नाउ 
पाखा जोड्ने मोटर बाटो (ूःतािवत)     ८ 

 

१२  सल्लाघारीबाट नाउँपाखा जोड्ने बाटो      ८   

१३  िसजर्नको घर हदैु खड्काटोल जोड्ने मोटर बाटो      ६   
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