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पृष्ठभूफमिः 

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको स्थापना पछि प्रदेश नं. १ पााँचथर छिल्ला २०७३ साल फाल्गुन २७ गत े

छफछदम नगरपाछलका सछित ८ स्थानीय तिको गठन भएको िो । छफछदम नगरपालिकािाई १४ वटा वडामा लवभाजन गररएको छ । 

पााँचथर लजल्िाको सदरमकुाम  समते रहेको लिलदम लिम्बु भाषाको िेदेन  शब्दको अपभं्रशबाट लिलदम भएको पाइन्छ । "िे" को अथथ 

धनु र "देन" को अथथ िरालकिो ठाउाँ अथाथत धनुषवाण हान्ने िरालकिो ठााँउ भएकोिे िेदेन भलनएको र पलछ लिलदम नामिे चलचथत भएको 

भन्ने लवलभन्न प्रकाशन तथा भनाइहरुमा उल्िेख भएको पाइन्छ ।  

मानलचत्रमा पााँचथर लजल्िाको लिलदम नगरपालिका २७°०३'१८.२७" दलिलण अिांश दलेख २७°११'०५" उत्तरी अिांश सम्म 

र ८७°४१'१५.०७" पलिमी देशान्तर देखी ८७°५५'११"  पूवी देशान्तरमा अवलथथत छ । पूवथमा िािेिुङ गाउाँपालिका र इिाम 

लजल्िा, पलिममा कुम्मायक गाउाँपालिका र तहे्रथुम लजल्िा, उत्तरमा लहलिहाङ र दलिणमा िाल्गुन्नद गाउाँपालिका पदथछ । मुख्य रुपमा 

पहाडी र केही उच्च पहाडी भू–भागमा िैलिएको यो नगरपालिका समुद्र सतह देलख १३८० लिट लिलदम न.पा. –४, माझीटार तमोर बगर 

देलख १०७३७ लिट उचाईमा िुङरुपाको लछन्तापुडााँडा सम्म िैलिएको छ । यस नगरपालिकाको िेत्रिि १९२.५० वगथ लकिोलमटर रहेको 

छ भने भूउपयोग योजना वलगथकरण हुनु भन्दा पलहिसम्म कृलष योग्य जलमन १५,४२३.६३ हेक्टर रहेको छ । 

लिलदम नगरपालिकामा उष्ण देलख उपोष्ण साथै समलसतोष्ण हावापानी पाइन्छ । न्यूनतम तापक्रम १.२ लडग्री सेलल्सयस र अलधकतम 

तापक्रम २६ लडग्री सेलल्सयस सम्म रहने गदथछ । धान, मकै, गहुाँ, आिु, केराउ, िापर, दिहन, तेिहन, सदाबहार िििूिहरु आाँप, लिची, 

लकलव, ऐभोकाडो, केरा, रुखकटहर, भुाँईकटहर, र मौसमी सुन्तोिा, थयाउ, अिैची, अलिसो, अदवुा, लचया जलडबुटी साथै लवलभन्न लकलसम 

र जातका तरकारीहरु खेती गररनुका साथै गाई, भैंसी, भडेा, बाख्रा, बगंुर/ सुगुर, कुखुरा आलद व्यवसालयक र व्यलिगतरुपमा पशपुािन 

गररदै आएको छ । 

बढ्दो जनसंख्या, आन्तररक बसाईसंराई, अव्यवलथथत र बढ्दो सहरीकरण िगायतका कारणिे कृलष योग्य जलमन, वन जंगि, 

सरकारी, सावथजलनक जग्गा तथा लवलभन्न प्राकृलतक श्रोतहरूको अलतक्रमण हनु गई खाद्य सुरिा, वातावरणीय सन्तुिन र लदगो लवकासमा 

चुनौती देखा परेको र प्राकृलतक लवपद ्र मानव लसलजथत जोलखमको सुरलित र लदगो व्यवथथापनिाई समेत ध्यान लदनुपने आवश्यकता 

महसुस गदै तजुथमा भएको रालष्िय भूउपयोग नीलत, २०७२ को उद्देश्य अनुरूप भूलमको वगीकरण, समुलचत उपयोग र प्रभावकारी 

व्यवथथापनको माध्यमबाट अलधकतम र लदगो िाभ हालसि गनथ बनेको भूउपयोग ऐन, २०७६ र तत् सम्बलन्ध लनयमाविी , २०७९ को 

व्यवथथा अनुसार थथानीय तहिे आफ्नो लसमा लभत्र रहेका जलमनको वगीकरण गने लजम्मेवारी थथानीय तहिे प्राप्त गरेको छ । 

लनवाथहमखुी कृलष व्यवसायमा संिग्न जनसंख्यािे कृलष पेसाबाट कुनै उल्िेखनीय िाभ हालसि हुन नसलकरहकेो अवथथामा कृलष 

भूलमको व्यवसायीक र समुलचत उपयोग र प्रभावकारी व्यवथथापनको माध्यमबाट उत्पादकत्व वलृि गरी अलधकतम र लदगो िाभ हालसि 

गनथ र कृलष योग्य भूलमको अलनयलन्त्रत खलडडकरणिाई लनयन्त्रण, बढ्दो अव्यवलथथत सहरीकरणिाई व्यवलथथत गनथ, आवासका िालग 

आवश्यक आधारभूत भौलतक पूवाथधार, सडक, लवधतु, खानेपानी, ढि िगायतको व्यवथथा गरी व्यवलथथत सहरीकरण गनथ भूउपयोग ऐन, 

२०७६ को दिा ४ को उपदिा १ र  भूउपयोग लनयमाविी, २०७९ को लनयम ८ अनुरूप नगरको भू बनौट, भूलमको िमता तथा उपयिुता, 

भूलमको मौजुदा उपयोग र आवश्यकता समतेको आधारमा लिलदम नगरपालिका लसमा लभत्रका सम्पूणथ जग्गाहरूको वडागत रुपमा वगीकरण 

गरी नगर भूउपयोग योजना, २०७९ तयार गररएको छ . 
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भूफमको उपयोग फथिफि  

 

क. मािपोत कायाथिय, पााँचथरको भू अलभिेख सचूना व्यवथथापन प्रणािी बाट प्राप्त से्रथता बमोलजम हािको लवरहमा उपयोग 

भएको जग्गाको लववरण तपलसि अनुसार रहेको छ ।  

क्र.सं.  सालवक गा.लव.स. 

लकत्ता सङख्या 

लबरह 

जम्मा 
खेतको िेत्रिि 

(बगथलमटरमा) 

बारीको िेत्रिि 

(बगथलमटरमा) 

१ लिलदम १२,५९३ ३३६३०७९ ७९८१४९४ ११३४४५७३ 

२ चोकमाग ु ७,७२८ ३९१८१२३ ९७८९१०२ १३७०७२२५ 

३ नांलगन ११,०४१ ५५३६५०३ १४८९४७५४ २०४३१२५७ 

४ याङनामा ३,८९१ २२३४१६५ ६४४५९७९ ८६८०१४४ 

५ रानीटार ९,२९४ १६६६६२० २२८४०७२३ २४५०७३४३ 

६  िालिखकथ  ५,७४४ १८१३५७४ ७९०९६८० ९७२३२५४ 

७ िुङरुप्पा ४,५३५ २८१००० १११११०२० ११३९२०२० 

८ लशवा ५,५९५ २५३१३९७ १९४७६७८० २२००८१७७ 

९ िुम्िाबुङ ४,०३१ १५१७०४४ ७८७७५०६ ९३९५५५० 

१० िेजुङ ३,८४४ ७५७२४४ ७९८१४९४ ११३४४५७३ 

 कुि जम्मा ६७,९९६ २,३६,१८,७४९ ११,५६,२०,१६५ १,३९,२२,३८,९१४ 
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ख.  नापी विभागबाट प्राप्त डिजिटल नक्शा तथा तथ्याङ्क अनसुार हालको भूउपयोगको जथथडत डनम्न अनसुार रहेको छ । 

ििा 
नं. 

कृवि क्षते्र  

हेक्टर 

व्यिसावयक  

क्षते्र 

हेक्टर  

साथंकृडतक 

परुाताजविक 

क्षते्र 

हेक्टर 

िन  

क्षते्र  

हेक्टर 

औधोडगक  

क्षते्र  

हेक्टर 

खानी  
खडनि  

क्षते्र  

हेक्टर 

सािविडनक  

क्षते्र  

हेक्टर 

आिास  

क्षते्र  

हेक्टर 

नदि, खोला, 
डसमसार  

क्षते्र  

हेक्टर 

कुल िम्मा 

1 577.38 12.93 0.02 61.82 3.49   48.52 29.68 5.64 739.48 

2 493.55 12.08 0.10       74.40 57.60 2.71 640.44 

3 845.92 0.05   0.28     66.33 17.25 0.37 930.20 

4 826.72 10.20 0.01 346.65   9.61 123.64 52.50 36.08 1405.42 

5 1235.80   0.08 105.80     58.27 26.54 10.62 1437.11 

6 1374.11 0.09         31.58 21.38 6.83 1433.98 

7 1025.65   0.12 57.54     16.17 31.61 5.22 1136.31 

8 1575.75 0.05 11.85 0.47     55.73 33.62 6.24 1683.70 

9 1340.99   0.18 116.92     59.52 19.38 8.63 1545.61 

10 830.52 0.24 0.03 170.21     41.01 30.77 9.18 1081.95 

11 997.84 0.09   220.73     47.79 40.31 18.19 1324.94 

12 1047.32 2.53 0.19 100.15     44.81 65.50 7.09 1267.58 

13 1986.95   1.21 493.16     55.95 28.92 10.55 2576.74 

14 1265.14   1.20 637.88     44.11 27.36 5.95 1981.64 

कुल 
िम्मा 15423.63 38.25 14.97 2311.61 3.49 9.61 767.83 482.41 133.29 19185.10 
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ग. नगर भूउपयोग पररषदबाट थवीकृत भएको भूउपयोग योजना अनुरूप वडा गत भूउपयोग िेत्र वगीकरण सीमाको लनधाथरण 

पिात कायम भएको भूउपयोगको लथथलत लनम्न अनुसार रहेको छ ।  

वडा 

नं. 

भूउपयोग 

कृलष 

िेत्र 

व्यवसालयक 

िेत्र 

आवास औद्योलगक 

िेत्र 

वन 

िेत्र 

खानी 

खलनज 

िेत्र 

सावथजलनक 

िेत्र 

नदी, खोिा 

,लसमसार 

िेत्र 

सांथकृलतक 

पुरातालत्वक 

िेत्र 

जोलखम 

िेत्र 

१           

२           

३           

४           

५           

६           

७           

८           

९           

१०           

११           

१२           

१३           

१४           
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क.  व्यवसायीक के्षत्रिः 

 

सामलूहक रूपमा बथतु वा सेवाको खररद लबक्री हुने, ब्यापाररक, व्यवसालयक र मनोरञ्जनथथि रहकेो, लनजी लशिा थवाथ्य, सञ्चार, 

िगायत सवेा उपिब्ध गराउने, यन्त्र उपकरण ममथत सम्भार वा सिा गररने, भडडारण गररने, व्यवसालयक लक्रयाकिापको िालग पूवाथधार 

उपिब्ध भएको, सरकारी, सावथजलनक वा लनजी िेत्रिे सेवा प्रदान गने र पयथटकीय गलतलवलधमा उपयोग भएको घर, टहरा, गोदाम वा 

सो प्रयोजनको िालग लनम्न अनुसार व्यवसालयक िेत्रमा वगीकरण गररनेछ ।   

सडक सञ्जािको आधारमा वगीकरण गररने सडकहरू, 

• रालष्िय राजमागथ (मचेी राजमागथ, मध्य पहाडी राजमागथ, तमोर कोरी डोर मागथको सीमाबाट दायााँबायााँ २५-५० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरू । 

• लजल्िा सडक (लिलदम िािोट, सालम्दन नवमी डााँडा सडक,) सीमाबाट दायााँबायााँ २५-५० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरू । 

• वडा थतरीय मुि सडक सीमाबाट दायााँबायााँ २५-३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरू । 

• नगर तथा ग्रामीण थतरका लभत्री सडक (अन्य लभलत्र बाटोहरूको सीमाबाट दायााँबायााँ १५-२५ लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरू । 

क्र.स. वडा  सडकको नाम 
व्यवसाफयक के्षत्रमा वगीकरण गररने 

बजारहरू 

१ 

वडा नं. १ 

मेची राजमागथ लिलदम बजार 

२ ठाडो िाइन लिलदम बजार 

३ िखन मागथ लिलदम बजार 

४ बुि मागथ- हुिाक - लनवाथचन कायाथिय  लिलदम बजार 

५ लवलप िाईन लिलदम बजार 

६ नमुना िाईन  लिलदम बजार 

७ देवकोटा िाइन लिलदम बजार 

८ कर कायाथिय ओरािो िाईन लिलदम बजार 

९ खेि मैदान झने ठाडो मागथ लिलदम बजार 

१० लवधतु िाइन लिलदम बजार 

११ चौतारे िाईन लिलदम बजार 

१२ कािुराम बाट लसाँचाइ मागथ लिलदम बजार 

१३ न्यूरोड लिलदम बजार 

१४ लिलदम िािोट मागथ लिलदम बजार 

१५ चौतारे िािोट मागथ लिलदम बजार 

१६ गणतन्त्र पुरानो बै ाँक िाईन लिलदम बजार 

१७ मेची राजमागथ लिलदम बजार 
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१८ भानु मागथ लिलदम बजार 

१९ वडा नं. २ 
कािुराम ग्यारेज – बसपाकथ  – जोरसाि – थाङसाङ 

खोल्सी  
बसपाकथ , जोरलपपि 

२० वडा नं. ३ मेची राजमागथ 
थकूिडााँडा, कान्छीदोकान, सुम्नीमा, 

िालिखकथ  

२१ 

वडा नं. ४ 

मेची राजमागथ  
अथपताि चोक, आहािगरैी, चारबरे, 

चारखम्बे, जोरसाि, हेवाखोिा गाडी पुि  

२२ मध्य पहाडी राजमागगथ जोरसाि, माझीटार 

२३ लव लप पाकथ - गढी मलन्दर जाने बाटो वेििेयर डााँडा 

२४ क्याम्पस मोड देलख पुतिी चोक सहायक मागथ क्याम्पस मोड र पुतिी चोक 

२५ 

वडा नं. ५ 

सालम्दन – नवलमडााँडा – घलवथसे पन्चमी सडक जोरकुिो, गौथिीचोक 

२६ 
जोरलपपि - होक्माखोिा – जोरकुिो – लतनमौिे 

चक्रपथ 
जोरकुिो, लतनमौिे 

 सालम्दन – ठाडे – लतनमौिे – लशवा सडक लतनमौिे 

 डुिीबोटे – गरैीगाउाँ – लतनमौिे लभत्री सडक लतनमौम े

२७ 

वडा नं. ६ 

कान्छीदोकान –रामकणथ – लघलसङटार- 

पातिेभन््याङ सडक 
पात्िेभञ््याङ  

२८ 
जोरकुिो – लतनमौिे – िेदायक- पातिेभन््याङ 

सडक 
पातिेभन््याङ,  

२९ चुलनया - ओडारे - पातिेभन््याङ पातिेभन््याङ,  

३० 

वडा नं. ७ 

सुम्नीमा- रानीटार रातमाटे सडक  रालनटार 

३१ बााँसबोटे-टावरडााँडा लभत्र सडक रानीटार 

३२ बााँसबोटे – अलधकारीगाउाँ लभत्री सडक रानीटार 

३३ टारडााँडा – माक्िुम्वा लभलत्र सडक रानीटार 

३४ धमिागाउाँ – पारीगाउाँ लभत्री सडक रानीटार 

३५ रालनटार – अलसने – हाम्िाबङु लभत्री सडक रानीटार 

३६ सुम्नीमा- रानीटार रातमाटे सडक माने डााँडा,  

३७ मानडेााँडा – लघलसङटार – अलसने सडक माने डााँडा, 

३८ 
लशवािय नाम्दखुोिा हुदै डााँडागााँउ खोिाघारी 

बाझोगरा लभरगााँउ कोप्चे सडक खडड 

नाङिापा 

३९ िािीखकथ बाट अलसने रानीटार तमाखे मोटरबाटो रानीटार,अलसन े

४० 
देउरािी नाम्दखुोिा अलसने कमाथन गााँउ गौवारीडाडा 

हुदै रानीटार बजार जोलडने सडक  

पालखथङ गााँउ 

४१ 
वडा नं. ८ 

मेची राजमागथ पौवाभञ््याङ 

४२ सुम्नीमा- रानीटार रातमाटे सडक  माने डााँडााँ 
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४३ बालहरी चक्रपथ पौवाभञ्जयाङ, इथुङ,  

४४ इथुङ- तमाखे- लत्रवेणी सडक  इथुङ-टावर डााँडा -तमाख े

४५ माने डााँडााँ- भैसी खकथ  -गुम्वाडााँडा सडक माने डााँडााँ, गमु्वा डााँडा,  

४६ 
पुतिीचोक , कमेरे लभलजट चोक गमु्बा डााँडा तीन 

ढंुगे –कृलष  सडक 
इथुङ, पुतिी चोक, लभलजट चोक, गमु्बा डााँडा 

४७ लभलजट चोक - बखे – घामडााँडा – इथुङ सडक इथुङ 

४८ इथुङ – मालथल्िो कलमरे – साधटुार सडक इथुङ, साधुटार 

४९ पौवाभञ््याङ – भैसेटार – सकेुपोखरी सडक पौवाभञ््याङ, भैसेटार, सकेुपोखरी 

५०  
पुतिी चौक – गुनगुने – इथुङ पाररगाउाँ – भैसेटार 

सडक 
पुतिी चौक,  गुनगुने, इथुङ पाररगाउाँ,  भैसेटार 

५१ वडा नं. ९ लशवा दोभान-िुम्िाबुङ-नवलमडााँडा सडक िम्िाबुङ बजार, तुिोक 

५२ 

वडा नं. १० 

खुङखोिा – थाङनापा – खिङ्गाटार सडक खिङ्गा, वरकतेम्बे, मगरचेप्पा, थाङनापा 

५३ पावरहाउस – पलच्चसे – थाङनापा सडिक पलच्चसे, लचलिङदेन 

५४ थाङनापा गोिाई – खिुथम्बा – मगरचेप्पा सडक मगरचेप्पा 

५५ ढाडेनी – िालसङ्िा – खिङ्गा सडक खिङ्गा 

५६ लतलिङगाधारा – सेपेनी – खिङ्गाटार लभत्री सडक खिङ्गा 

५७ वडा नं. ११ लिलदम- िािोट सडक   तलृतया बजार 

५८ वडा नं.१२ लिलदम-िािोट सडक  डेरी बजार, लपपिबोटे  

५९ 

वडा नं. १३ 

लिलदम लशवािाय – रानीटार – िुङरुपा – भञ््या 

– भुसपाते गरुवािे कृलष सडक 
लसद्दशे्वर बजार,  

६० 
पौवाभञ्याङ – रानीटार – िूल्पा – िुङरुपा – 

पञ्चमी – तोरीबारी नगर वालहरी चक्रपथ 
पञ्चमी भञ््याङ बजार 

६१ लशिेश्वर – वडा कायाथिय – समु्नीमा सडक तोरीबारी बजार 

६२ 

वडा नं. १४ 

लिलदम – िािोट सडक भञ््याङ बजार,  

६३ 
पौवाभञ््याङ – भुिुखोप – िुल्पा – याङनाम ररङ 

रोड 
िुल्पा बजार, सकेुपोखरी 

६४ भञ््याङ – युवाराज- लवखे सडक युवराज बजार 
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ख. आवासीय के्षत्रिः 

 

कृलष उपजको रेखदेख, भडडारण तथा प्रशोधन, पश ुपािन वा उद्योग कि कारखाना सञ्चािनको प्रयोजन बाहेक नागररक आवासको 

रूपमा प्रयोग भएको भवन, अपाटथमेन्ट, घर, टहरा, बगै ाँचा चौर, आाँगन, व्यलिगत बाटो, ग्यारेज, पालकथ ङ थथि, गोठ चपी र सो प्रयोजनको 

िालग प्रयोग हुने आवश्यक न्यूनतम भौलतक पूवाथधार सडक, लवधतु, खानेपानी वा ढि लनकास िगायतको व्यवथथा भएको िेत्रमा रहकेा 

र भलवष्यमा न्यूनतम भौलतक पूवाथधारको लवकास हुने  जग्गाहरू तपलसि अनुसार आवास िेत्रमा वगीकृत हुने छन् । 

 

१. सडक सञ्जािको आधारमा वगीकरण गररने सडकहरू, 

• रालष्िय राजमागथ (मचेी राजमागथ, मध्य पहाडी राजमागथ, तमोर कोरी डोर मागथको सीमाबाट दायााँबायााँ ५०-१०० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरू । 

• लजल्िा सडक (लिलदम िािोट, सालम्दन नवमी डााँडा सडक,) सीमाबाट दायााँबायााँ ५०-१०० लमटर लभत्र पने जग्गाहरू । 

• वडा थतरीय मुि सडक सीमाबाट दायााँबायााँ ३०-७५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरू । 

• नगर तथा ग्रामीण थतरका लभत्री सडक (अन्य लभलत्र बाटोहरूको सीमाबाट दायााँबायााँ ३०-५० लमटर लभत्र पने जग्गाहरू । 

 

क्र.स. वडा  सडकको नाम 
आवासीय के्षत्रमा वगीकरण गररने 

वथिीहरु 

१ 

व
ड

ा 
नं
. 
१

 

लिलदम-िािौट सडक कोिडााँडााँ,कोिचौर,साबराङ, दमुा,तल्िो 

मािबााँस े

२ 
लिलदम -िुङरुपा सडक सुन्तिी, सानोढोडेनी,मालथल्िो मािबााँसे, 

कालत्तके 

३ लट थटेट सडक सुन्तिा बारी 

४ देउरािी-नाम्द ुढोडनेी- रानीटार सडक लसथने, नाम्द,ु 

५ लशवािय – मालथल्िो गााँउ – सैलनक क्याम सडक लशवािय, मालथल्िो गााँउ,  

६ जग्गा एलककृत आयोजना मगथ लशवािय, मालथल्िो गााँउ 

७ घडटा घर -गैरी बारी- लिलदम िािौट जोड्ने सडक गोिधारे, गरैीबारी, साबराङ 

८ लचरलबरे डााँडााँ- सााँगुबोटे आयाथघाट सहायक मागथ साबराङ 

९ ओझा घुलम्त- ढुङ्कुरे सहायक मागथ ढुङकुरे 

१० 
दमुा खोल्सी-मािबााँसे- तल्िो कालतके- लसउरानी-

सेपेनी-  मालथल्िो कालतके मागथ 

लतन खोप्रे, मध्य मािबााँसे, तल्िो कालत्तके, 

लसउरानी, सेपेनी, मालथल्िो कालत्तके 

११ आाँप डााँडााँ- दमुा खोिा सहायक मागथ लतन खोप्रे,  

१२ नाम्द-ु ढोडेनी सहायक मागथ ढोडेनी 

१३ नाम्द-ु िालिखकथ  लचया बगान सहायक मागथ नाम्द ु

१४ 
लशवािय ट्यांलक धारा- लिलदम िािौट लसमा जोलडने 

सहयक मागथ 
ओझा गााँउ 

१५ गैरीबारी-कोिचौर जोलडने सहायक मागथ देवी बथती 
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१६ चारबरे-कारागार-रालवसे धारा जोड्ने सहायक मागथ कारागार िाइन बथती 

१७ लकाँ रात चोक-२ नं. वस पकथ  जाने सहायक मागथ रालवसे धारा टोि 

१८ महेश लतलम्सनाको घर – २ नं. वडा जाने सहायक मागथ नयााँ बथती 

१९ 
पुरानो ट्याकी थटेन- २ नं. वडा लसमाना जोड्ने सहायक 

मागथ 
पतञ्जिी बथती 

२० लकाँ रात चोक-बसपकथ  -बिुबुिे जोड्ने सहायक मागथ बुिबुिे टोि 

२१ 
राम कडेि घर- लवद्याबदथन बोलडङ थकुि- ट्यांलक धारा 

जोड्ने सहायक मागथ 
लवद्यावरदान टोि 

२२ 

व
ड

ा 
नं
. 
२

 

मेची राजमागथ 

मुथकान चौक, नेपािटार, ग्वागे, ओलदन, 

मायािुमोड, कृष्ण मन्दीर, अखौिे धारा, 

देउरािी, रलमते, 

२३ साम्दीन – नवमीडााँडा सडक बााँसबोटे, सालम्दन, 

२४ कािुराम ग्यारेज – बसपाकथ  – जोरसाि लभत्र सडक पल्िोटार,  

२५ गणतन्त्र चौक – जाल्पा मन्दीर – बसपाकथ  लभत्र सडक पाल्िोटार 

२६ लसंचाइ अलिस – मुथकान चौक लभत्र सडक पल्िोटार 

२७ बोझेनीकुवा – भडडारीगाउाँ लभत्र सडक पल्िोटार 

२८ श्रेष्टचौक – चाचा चौक लभत्र सडक पल्िोटार 

२९ बुिबुिे – गोतामेधार – जोरलपपि लभत्र सडक पल्िोटार 

३० 
जोरलपपि – एकिेबर – ग्यालवन चौतारो – सन्यासी 

छाप लभत्र सडक 
पल्िोटार 

३१ ग्यालवन चौतारो – आहािे लभत्री सडक टाहारी 

३२ जल्पा मन्दीर – एस िलनङ लभत्र सडक पल्िोटार 

३३ अलधकारी चौक – थाङसाङखोिा लभत्र सडक पल्िोटार 

३४ लसचाइ अलिस – बोझेनी कुवा लभत्र सडक पल्िोटार 

३५ एस िलनङ – अमथिे – िुसे्र – चोकमागु सडक अमथिे, िुसे्र, दंगािगाउाँ 

३६ बान्द्रे – दंगािगाउाँ – चोकमागु सडक बान्द्रे, दंगािगाउाँ 

३७ बान्द्रे – सल्िेरी – हेिीप्या लभत्र सडक बान्द्रे, सल्िेरी, हेिीप्याड, ओलदन 

३८ भडडारी चौक – ग्वााँगे – हेलिप्याड लभत्र सडक ग्वााँगे, चापाबोटे, सल्िेरी, हेिीप्याड 

३९ चापाबोट – हेिीप्याड लभत्र सडक चापाबोटे, हेिीप्याड 

४० सानोबर – पााँचघरे – दंगािगाउाँ लभत्री सडक सानोबर, कोिे, िुसे्र, पााँचघरे, दंगािगाउाँ 

४१ िाटीमरे – बााँसबोटे – कोिबोटे  िाटीमरे, बााँसबोट, सालम्दन, कोिबोट े

४२ मुथकान चौक – सानोबर – माङेना चौक लभत्री ररङरोड 
मुथकान चौक, भडडारी चौक, एस िलनङ, 

सानोबर, माङ्ना चौक 

४३ साम्दीन – पात्िे भञ््याङ - गुम्बाडााँडा सौरे, ठाडे,  

४४ कृष्ण मलन्दर – तािखकथ  – होक्मा खोिा कृष्ण मलन्दर, तािखकथ , ठाडे,  



 

10 
 

४५ रलमते – मलजटे – िालिखकथ  ररङरोड रलमते,  मलजटे, बतासे,   

४६ सौरे – गजेबारी लभत्री सडक सौरे, गजेबारी 

४७ डााँडाखते – तािखकथ  लभत्री सडक तािखकथ  

४८ बालगडााँडा – भ्यूटावर लभत्री सडक बतास े

४९ जगुबर – होक्मा खोिा कुमािटार 

५० पोकिेटार – मलजटे लभत्री सडक ठाडे, आहािे, मलजटे 

५१ जग्गा एलककृत आयोजना मगथ नेपािटार 

५२ ओलदन – लशवािय लभत्री सडक डााँडागाउाँ, मौिोडााँडा, इगे, 

५३ सैलनक क्याम्प – लतनधारे लभत्री सडक हुाँमागाई डााँडा, जामुने 

५४ टावरडााँडा – खरबारी – ग्वागे लभत्री सडक मौिेडााँडा, खरबारी 

५५ ओलदन – लसरानगाउाँ – मौिोडाडा लभत्री सडक लसरानगाउाँ 

५६ लतलत्रबोटे – बााँसबोटे – सालम्दन - मझुवाखोिा बााँसबोटे, सालम्दन 

५७ अखौिे धारा – तािखकथ  – पल्िाछेउ तािखकथ  

५८ 

व
ड

ा 
नं
. 
३

 

मेची राजमागथ 
कोइाँच चौक, रामाइिो चौक, चतु्रे, पलब्िक 

चौक, यिम्बर चौक  

५९ 
िालिखकथ  – लसिौटी – पौवाभन्ञ्याङ (िाल्गुनन्द 

सडक) 

िालिखकथ , झ्याउपोखरी, दहीटार, रामकणे, 

दलुतया, बागपानी, देउरािी, लसम्िे लसिौटी,  

६० िालिखकथ  –  रेन्चेन  - इथुङ नाम्द ुखोिा कृलष सडक 

िालिखकथ , बरडााँडा, ढााँडगेाउाँ, बेलतनी, 

रुङसागाउाँ, नाम्दखुोिा, कोमडेााँडा, गरैीगाउाँ, 

मझुवा,  

६१ िालिखकथ  – बरडााँडा – (यिम्बर सडक) िालिखकथ , सल्िाबोटे, बरडााँडा,  

६२ थकूिडााँडा – बागपानी, पातिेभञ््याङ सडक थकूिडााँडा, बागपानी 

६३ सुम्नीमा – रानीटार सडक सुम्नीमा, समेेचङु 

६४ िालिखकथ  – बतासे लभत्री सडक िालिखकथ ,  

६५ िालिखकथ  – धाजे लभत्री सडक िालिखकथ ,  

६६ िालिखकथ  – नाम्द ुलभत्री सडक िालिखकथ ,  

६७ िालिखकथ  – जम्बगुुिा – झ्याउपोखरी ररङरोड िालिखकथ , जम्बुगिुा, झ्याउपोखरी 

६८ कान्छीदोकान – इन्द्रणेी झरना लभत्र सडक कान्छीदोकान, इन्द्रणेी झरना 

६९ कान्छीदोकान – नाम्दखुोिा – रानीटार लभत्र सडक गुरुङगाउाँ, नाम्दखुोिा 

७० बक्सकलटङ – रानीटार लभत्री सडक सुलचचगाउाँ, कोमडेााँडा 

७१ को ाँइच चौक – नाम्दखुोिा लभत्री सडक गैरीगाउाँ 

७२ सुनुवार थयादर लभत्री सडक  लसम्िे 

७३ उ्वि प्रगलत लभत्री कृलष सडक मझुवा, साप्रािीगाउाँ 

७४ मझुवा लभत्री कृलष सडक मझुवा 

७५ बगरेटार – मन्दीरडााँडा लभत्री सडक लदगचथटोि 
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७६ 

व
ड

ा 
नं
. 
४

 

मेची राजमागथ 
जोरसाि, शारान्ता चोक,भुजेि डााँडा, 

थापाटार, डब्िु चोक, गाडी पुि । 

७७ तमोर कोररडोर माझीटार 

७८ मध्य पहाडी राजमागथ 
शालन्तपुर, थाक्िे, सािघारी, सरखडडे, 

माझीटार 

७९ सरखडडे – यासोक सडक सरखडड े

८० बुिबुिे धार-बसपाकथ  जाने सडक बुिबुिे धारा-थाङसाङ खोिा 

८१ जोरसाि-लिलदम २ जाने सडक जोरसाि,कुमािेटार, थाङसाङ खोिा 

८२ डााँडागाउ –सडक लवभाग जोड्ने लभत्री सडक 
डााँडागाउ, चामु नारायण घर, कािधारा जोलडने 

सडक 

८३ लव लप पाकथ - गढी मलन्दर- चाबरे सडक गढी 

८४ शालन्तमागथ –क्याम्पस मोड लभत्री सडक गढी 

८५ 
वेल्िेयर –-क्याम्पस छात्रावास- िावती चोक लभत्री 

सडक 
गढी, भदौरे 

८६ 
गढी मलन्दर– मेची इङलिस थकुि–क्याम्पस छात्रावास 

लभलत्र सडक 
गढी डााँडा टोि 

८७ क्याम्पस मोड –भेटनेरी –माने डााँडा लभलत्र सडक गढी 

८८ आहाि गैरी –लसढी मागथ –गढी मलन्दर लभलत्र सडक गढी 

८९ सुम्हात्िुङ एि एम –भेटेनरी लभलत्र सडक गढी 

९० भेटेनरी –गढी चचथ लभत्र सडक गढी 

९१ गढी –खुिबारी –भदौरे लभलत्र सडक गढी 

९२ गढी मा.लव. –डााँडागाउ जोड्ने लभलत्र सडक गढी 

९३ 
िेमेिी होटि –लसढी मागथ-पााँचथर अथपताि लभलत्र 

सडक 
गढी 

९४ 
गढी–सल्िेरी –नुमा चोक-मचेी राजमागगथ जोड्ने लभत्री 

सडक 
गढी, डााँडा गाउाँ, नुमा चोक 

९५ वेििेयर– लचसोपानी–गढी थकुि-क्याम्पस मोड भदौरे, तेस्रो टोि, गढी 

९६ िवडााँडााँ मलन्दर- सडक लबभाग लभलत्र सडक सडक लवभाग पछाडीको िेत्र 

९७ सल्िेरी लवन्द ुदेलख तुम्देन लभलत्र सडक गढी 

९८ आहािगैरी लवन्द-ु हलथपटि कम्पाउडड जाने बाटो आहािगैरी,गढी 

९९ पुतिी चोक– डााँडा गाउाँ–कैजिे-केराबारी लभलत्र सडक तेस्रो टोि, लतरलतरे, िािटे, कैजिे, केराबारी 

१०० ििााँटे डााँडा –शोलिन लभलत्र सडक ििााँट े

१०१ मेची राजमागथ लवन्द ु–लतरलतरे लभलत्र सडक 
कािधारा,चडुामणीको घर, लतरलतरे, ढकाि 

गाउाँ 

१०२ लतरलतरे –डााँडा वन लभलत्र सडक लतरलतरे, गुरु बरािको घर, डााँडा वन कायाथिय 
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१०३ गहते गाउाँ-गोलवन्द ढकाि लभलत्र सडक  ढकाि गाउाँ 

१०४ डााँडागाउ –देलव मलन्दर –लतरलतरे लभलत्र सडक डााँडागाउ, लतरलतरे 

१०५ 
जोरसाि- रातमाटे–ििाटे-लचसोपानी- वेियर लभलत्र 

सडक 

ढकाि गाउाँ, रातमाटे,लचसापानी, ििाटे, 

वेयल्िेयर 

१०६ लकरातशे्वर मलन्दर –भूजेि डााँडा– कोइरी लभलत्र सडक भुजेि डााँडा, भडडारी गाउाँ 

१०७ भुजेि डााँडा गोिाई –ठाडो बाटो लभत्री सडक भुजेि डााँडा, भडडारी गाउाँ 

१०८ डब्िु चोक– घहेटार  –पावर हाउस जोड्ने लभत्री सडक डब्िु चोक, घहेटार 

१०९ थापाटार –िेमेखोिा लभलत्र सडक थापाटार 

११० इट्टा भट्टा – कुमािे टार जोड्ने लभलत्र सडक कुमािे टार 

१११ कािधारा –थाड्डसाङ खोिा लभलत्र सडक 
कािधारा,खड्ग काफ्िेको घर, थाङसाङ 

खोिा 

११२ 
मध्य पहाडी सडक लवन्द ु–लिलदम नगरपालिकाको 

डलम्पङ साइड जोड्ने लभलत्र सडक 
थाक्िे  

११३ 
मध्य पहाडी लवन्द ुखैरेनीबाट थाक्िे मलन्दर जाने लभत्र 

सडक 
थाक्िे 

११४ लसम्िे पोखरी –थाक्िे मलन्दर लभलत्र सडक थाक्िे 

११५ मध्य पहाडी लवन्द ु–ढुढेबेसी खोिा लभलत्र सडक ढुढेवेसी 

११६ मध्य पहाडी लवन्द ु–लछररवा लभलत्र सडक लछरुवा,थाक्िे 

११७ 
मध्य पहाडी लवन्द-ुचापागाइको घर-डलम्पङ साइड जाने 

बाटो 
थाक्िे 

११७ शारान्ता कटे्टिगााँउ जाने लभत्र सडक कटे्टिगााँउ, शारान्ता 

११८ शारान्ता नेवारगााँउ पूवथ पूणथ थापा जाने लभत्र सडक शारान्ता पूवथ 

११९ शारान्त-नेवारगाउाँ देलख लतलम्सना घर सम्म । शारान्ता 

१२० शारान्ता गाउाँ –देउरािी लभत्र सडक शारान्ता, देउरािी 

१२१ शारान्त  – पावरहाउस लभलत्र सडक शारान्ता 

१२२ 
मेची राजमागथ लवन्द ु–देउरािी सामुदालयक वन मुलन -

शारान्ता लभलत्र सडक 
शारान्त 

१२३ शालन्तपुर –भादथिे जोड्ने लभलत्र सडक शालन्तपुर, भादथिे 

१२४ मध्यपहाडी लवन्द-ुलिलदम रंगशािा लभत्री सडक शालन्तपुर, खैरेनी 

१२५ 
शसस्त्र क्याम्प –बलत्तसे डााँडा –शालन्तपुर जोड्ने लभलत्र 

सडक 
बलत्तसे डााँडा, शालन्तपुर 

१२६ ग्यालबन टार- कनेटार जोड्ने लभलत्र सडक कनेटार 

१२७ मेची राजमागथ लवन्द–ुओिी वारी लभलत्र सडक ओिी वारी, सुवेदी गाउाँ 

१२८ मध्य पहाड- डाइलभङ्ग सेन्टर जाने बाटो सरखडड े

१२९ सािघारी –डलम्पङ साइट लभलत्र सडक सािघारी 
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१३० लचसोपालन घुलम्त-डलल्िन गााँउ -सल्िेरी जोड्ने बाटो डलल्िन गााँउ, सल्िेरी 

१३१ ििौटे-ठाडोबाटो- लचसोपानी डााँडााँ जोड्ने बाटो लचसापनी डााँडााँ 

१३२ 

व
ड

ा 
नं
. 
५

 

सालम्दन – नवलमडााँडा – घलवथसे पन्चमी सडक डुिीबोट 

१३३ 
जोरलपपि - होक्माखोिा – जोरकुिो – लतनमौिे 

चक्रपथ 

लसन्धुपौवा, गरैीगाउाँ, लजरीलखम्ती, िेम्बािुपा, 

ताक्मारु, िाक्चाना, 

१३४ 
लपपिडााँडा – होक्माखोिा – सरलसउिा,-िुम्िाबुङ 

सडक 
ििाटे, लसरपािे, रोटेलपङडााँडा, सरलसउिा, 

१३५ ढिकेबर – बरभन््याङ – सरलसउिा – थाक्िे सडक अलधकारी डााँडा, अयाथिगाउाँ, बरभन््यााँङ 

१३६ अाँधेरी खोल्सी – चोकमाबु – िुम्िाबुाँग सडक खंग्वा, कालत्तके, चोकमागु ७ 

१३७ सालम्दन – ठाडे – लतनमौिे – लशवा सडक िगेरे, िाक्िेवा, िाक्चाना 

१३८ िब्रेकुटी – जौबारी – टारगाउाँ – लतनमौिे सडक 
िब्रेकुटी, जौबारी,कोक्माडााँडााँ,  लतनघरे, 

याङलदन टार, जिपहाड 

१३९ िालिखकथ  – जौवारी – धुपीडााँडा सडक महादेव पोखरी, जौवारी 

१४० कान्छी दोकान – रामकणे – िब्रेकुटी सडक रामकणे, िब्रकुेटी, बिगाउाँ 

१४१ सरलसउिा – केराबारी - चकमागु लभत्री सडक सरलसउिा, केराबारी, चोकमागु, बािकण े

१४२ ढिेबार – खंग्वा – चकमागु लभत्री सडाक ढिेबर, खंग्वा,चोकमागु ७ 

१४३ गैरीगाउ – कोिबोटे – दंगािगाउाँ लभत्री सडक कोिबोट े

१४४ ढिेबर – केराबारी – जोरकुिो लभत्री सडक ढिेबर, साधने, केराबारी 

१४५ मुकूम्बङु – लपछालदन – िुम्िाबङु लभत्री सडक मुकूम्बङु, बाह्रमरेु, लपछालदन, िेत्रीगाउाँ 

१४६ लहलटधारा – लतिबारी – भदौरे लभत्री सडक लहलटधार, लतिबारी, भदौरे 

१४७ लपछालदन – लतिबारी – भदौरे लभत्री सडक लपछालदन, शे्रष्टगाउाँ, लतिबारी, भदौरै 

१४८ जामुनेडााँडा – याकेम्बा लभत्री सडक जामुने, याकेम्बा 

१४९ िेम्बारुपा – कोठेबारी – डुिीबोटे लभत्री सडक िेम्बारुपा, कोठेबारी, डुिीबोट 

१५० डुिीबोटे – गरैीगाउाँ – लतनमौिे लभत्री सडक डुिीबोटे, गैरीगाउाँ 

१५१ कुरुम्च्वामा – अरकनेम्बा – िाक्चाना लभत्री सडक कुरुम्च्वामा, अरकनेम्बा, िाक्चाना 

१५२ भुाँडेखोल्सी – सानोगाउाँ – सल्िेरी लभत्री सडक धारापारी, सानोगााँउ, सल्िेरी 

१५३ सानोगाउाँ – जिपहाड - लतनमौिे सनोगााँउ, जिपहाड 

१५४ झ्याउपोखरी – मालथल्िो जौबारी लभत्री सडक झ्यापोखरी, मालथल्िो जौबारी 

१५५ लतनमौिे – ताकमारु – डााँडागाउ ररङरोड लभत्र सडक ताकमारु, याम्बापुङ, डााँडागाउाँ 

१५६ ििाटे-कुकुरमारा-सरलसउिा-साझबोटे सडक 
ििाटे, सरलसउिा, िवातीडााँडााँ, लपङडााँडााँ, 

साझबोट े

१५७ लशवधर आलव -सरलसउिा-लपङडााँडााँ सडक अलधकारी गााँउ,मानडेााँडााँ, देउरािी, लपङडााँडााँ 

१५८ 
होक्माखोिा-लसन्दपुवा केरावारी-बािकणे िुम्िाबुङ 

सडक 
लसन्दपुवा, केरावारी, बािकण े

१५९ ििाटे रंगशािा – साझबोटे सडक ििाटे, साझबोट े
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१६० कोल्टार रंगशािा सडक कोल्टार 

१६१ 

व
ड

ा 
नं
. 
६

 

सालम्दन नवमी डााँडा सडक 
बारमुरे, जैलशटार,  लशवा, चुलनयाडााँडा, 

िेजोङगाउाँ, सेलपनी 

१६२ 
कान्छीदोकान –रामकणथ – लघलसङटार- पात्िेभन््याङ 

सडक 
पातिेभन््याङ, लघलसङटार,  

१६३ जोरकुिो – लतनमौिे – िेदायक- पातिेभन््याङ सडक 
लचसापानी, आहािे, याङलदन,  िेदायक, 

लसंकप्पे,  

१६४ चुलनया - ओडारे - पातिेभन््याङ पातिेभन््याङ, चुलनयाडााँडा, ओडारे,  

१६५ 
लशवा – खाम्िोलदन – मगरगाउाँ – पातिेभन््याङ 

सडक 
 मगरगाउाँ,  

१६६ 
िालिखकथ  – जौबारी – मािुवा – धपुीडााँडा – छााँगे 

सडक 
 मािुवा, धुपीडााँडा 

१६७ 
िेदायक – पुछारगाउाँ – अंलखङलदन – लशवाखोिा 

सडक 
िेदायक,  पुछारगाउाँ,  

१६८ थकूिडााँडा- बागपानी – बुजाथगाउाँ – लघलसङटार सडक बागपानी, बुजाथगाउाँ 

१६९ लशवा – तमु्बङु – मालदबङु – ढंुगेिगाउाँ सडक मालदबुङ 

१७० लशवा – हकतक – चौतारे सडक लशवा, हिक 

१७१ गोिेटार – खसुथने – बारिुङ – मािुवा सडक गोिेटार, खुसथने 

१७२ 

व
ड

ा 
नं
. 
७

 

सुम्नीमा- रानीटार रातमाटे सडक 
मालथल्िो अलसने, गरुङगाउाँ, धारागाउाँ, बरबोटे, 

माक्िुम्बा, नाङिापा, डााँडा गााँउ 

१७३ 
देउरािी- नाम्द ुखोिा- नाङिापा- रालनटार लभत्री  

सडक िाउरे डााँडा-मानडेााँडा – तमाखे सडक 

नाम्द,ु तल्िो अलसने, हाम्िाबुङ, नाङिापा, 

माक्िुम्बा, बरबोटे, कलिगाउाँ 

१७४ 
िालिखकथ  – नाम्दखुोिा - लबच अलसने -रालनटार - 

घुमाउने टार  सडक 
अलसने, मना गाउाँ, लघवािा गाउाँ, टावर डााँडा 

१७५ शलनबारे – लचया बगान - लत्रबेणी – जल्पा   सडक डााँडा गाउाँ, चखंिािे, खोिाघारी  

१७६ 
माने डााँडा- मना गाउाँ - गुम्बा डााँडा – रङ्गसािा लभत्री 

सडक 
गुम्बा डााँडा 

१७७ फ्यामस गाउाँ  -  लचयाबारी  लभत्री सडक फ्यामस गाउाँ, लचयाबारी 

१७८ हल्दार चोक - धारा गाउाँ लभत्री सडक  धारा गाउाँ 

१७९ बरबोटे – कलिगाउाँ - धन्त गाउाँ - मुंगे्रटार लभत्री सडक कलि गाउाँ, धन्त गाउाँ 

१८० बााँस बोटे- टावर डााँडा-माने डााँडा लभत्री सडक 
बााँस बोटे, टावर डााँडा, मनागाउाँ, मानेडााँडा, 

अलसन े

१८१ भुपेन्द्र गोिाई- नयााँ बोलडथङ – रानीटार लभत्री सडक  पारी गाउाँ, धमिा गाउाँ 

१८२ 
टावर डााँडा -मालथल्िो माक्िुम्बा – बरबोटे लभत्री 

सडक 
टावर डााँडा, अलधकारी गाउाँ, माक्िुम्बा,  
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१८३ 
बााँस बोटे – रालनटार - कमाथन गाउाँ - पालख्रन गाउाँ - नाम्द ु

खोिा लभत्री  सडक 
बााँस बोटे, रालनटार, कमाथन गाउाँ, पालख्रन गाउाँ 

१८४ कमाथन गाउाँ -जौ ाँिे गाउाँ – अलसने लभत्री सडक कमाथन गाउाँ , जौ ाँिे गाउाँ, अलसन े

१८५ भद्र गोिाई - रलमते डााँडा लभत्री  सडक अलसन े

१८६ िलप्सबोटे - तल्िो हाम्िाबङु लभत्री  सडक िलप्सबोटे, हाम्िाबुङ 

१८७ बरबोटे –सल्िेरी – लभत्री  सडक बरबोटे, बााँझगरा, सल्िेरी, 

१८८ 
खोिाघारी- सल्िेरी- बााँझगरा- लभरगाउाँ- कोप्चे - 

तमाखे इथुङ  सडक 
खोिाघारी, सल्िेरी, बााँझगरा, कोप्च े

१८९ चामाथुथङ - लचउरी बोटे लभत्री  सडक चामाथुथङ, लचउरी बोटे 

१९० हाम्िाबङु – देउलकिे- रानीटार लभत्री सडक हाम्िाबङु, रालनटार 

१९१ िेवती खोिा हुदै तुङवुङवा चकु्रम्वा लभत्री सडक तुङवुङवा चकु्रम्वा 

१९२ आहाि गैरी कमाथनगााँउ रानीटार मा.लव मोटरबाटो कमाथन गााँउ 

१९३ लसद्दकािी आ.लव दलेख गरैीघर महलभर मोटरबाटो अलसन े

१९४ 
बााँसबोटे रानीटार मा.लव हुदै मालथल्िो माक्िुम्वा 

मोटरबाटो 

माक्िुम्वा 

१९५ राघेथान लधरगााँउ आतावाखोिा मोटरबाटो लभरगााँउ 

१९६ 
भडडारी गोिाई हम्िावुङ नाङिापा माक्िुम्वा सडक 

खडड 

हाम्िावुङ माक्िुम्वा नाङिापा 

१९७ रानीटार धन्तगााँउ भैसीखकथ  सडक धन्तगाााँउ  

१९८ 

व
ड

ा 
नं
. 
८

 

सुम्नीमा- रानीटार रातमाटे सडक  घुमाउनेटार,  

१९९ बालहरी चक्रपथ इथुङ, गुाँरासे िािवोटे 

२०० इथुङ- तमाखे- लत्रवेणी सडक  इथुङ, तमाखे, याङसवा, घिेगाउाँ 

२०१ देवीथान बर गोिाइ – भैसी खकथ  - खान्दु्रङ सडक 
भैसी खकथ , खान्दु्रङ, तमाखे, घोडडेगोिाई, 

बााँसवोट े

२०१ 
लड एम  चोक (मानडेााँडााँ)- भैसी खकथ  -गुम्वाडााँडा 

सडक 
गुम्वा डााँडा,  

२०२ 
तीन ढंुगे – गमु्वा डााँडा – ढंुगा हान्ने – लभलजट चोक – 

कमेरे – इत्थुङ – पुतिी चोक सडक 

गुम्वाडााँडा, ढुङ्गाहान्ने, लभलजट चोक, कमेरे, 

इत्थुङ, पुतिी चोक 

२०३ घुमाउने टार-खान्दु्रङ – िेत्री चौतारा – तमाखे सडक घुमाउने टार, खान्दु्रङ, िेत्री चौतारा, तमाखे 

२०४ खान्दु्रङ – झकािेखोप – टावर डााँडा सडक खान्दु्रड, झकािेखोप 

२०५ लभलजट चोक - बखे – घामडाड – इत्थुङ सडक लभलजट चोक, बखे, घामडाड, इत्थुङ 

२०६ घामडाडा – शेपाथगाउाँ – कागते सडक घामडाडा, शेपाथगाउाँ, कागत े

२०७ तमाखे – रागेथान – बााँसवोटे सडक तमाखे, रागेथान, बााँसवोट े

२०८ गुाँरासे – िािवोटे – चापवोटे - मान्द्रेलभर िािवोटे, चापवोट े

२०९ खकथ गाउाँ – तामाङ्गगाउाँ सडक खकथ गाउाँ,  तामाङ्गगाउाँ 
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२१० इथुङ – मा्िो कलमरे – साधुटार सडक इथुङ, मा्िो कलमरे, साधुटार 

२११ पौवाभञ््याङ – भैसेटार – सकेुपोखरी सडक भैसेटार, सकेुपोखरी 

२१२ पुतिी चौक – गुनगुने – इथुङ पाररगाउाँ – भैसेटार सडक  गुनगुने, इथुङ, पाररगाउाँ,  भैसेटार 

२१३ लमिडााँडा – माहाजनगाउाँ – केलटएम चौक सडक लमिडााँडा,  माहाजनगाउाँ,  केलटएम चौक 

२१४ 

व
ड

ा 
नं
. 
९

 

लशवा दोभान-िुम्िाबुङ-नवलमडााँडा सडक 

लशवा दोभान, तुम्बायक, तुिोक/तल्िो हाङिे, 

मालथल्िो हाङिे देलख उजुरे मलन्दर, बरबोटे 

भञ््याङ डााँडा टोि,ढााँड गााँउ, सन्त चोक, 

ढुङ्गे धारा, 

२१५ तिोक-लशवतप्पा-खालम्चना-िेमेसुवा सडक लशवतप्पा, खालम्चना,िेमेसुवा 

२१६ उजुरे मलन्दर-मछ्छेबुङ -लशवा खोिा सडक दशाने टोि, गणशे टोि, मच्छेबुङ,  

२१७ 
उजुरे मलन्दर -रेडक्रस भवन-हेङखिाक-काििबोटे-

गौमलुख धारा-देउरािी सडक 

उजुरे मलन्दर, दशाने टोि, मालदबुङ, 

याङलसबुङ, हेङखिाक टोि, तोतेक्पा, 

काििबोटे, गौमलुख धारा, कटिबारी, दउरािी 

२१८ सन्त चोक-नवेार टार- गौमुलख धारा सडक 
सन्त चोक, तेस्रो िाईन,ठाडो िाईन, नेवार टार, 

गौमलुख धारा 

२१९ डााँडााँ बजार-माि बााँसे- सबागेङ्ग सडक डााँडााँ बजार, मािबााँसे, सबागेङ्ग 

२२० जोलगाँ च्यान-लसम्बिबोटे-िेमसेुवा सडक जोलग च्यान, लसम्बिबोटे, िेमसेुवा 

२२१ डााँडााँ टोि-खालम्चना सडक डााँडााँ टोि, खालम्चना 

२२२ तुम्बायक-खरेैनी-लसवातप्पा सडक 
तुम्बायक, तल्िो खैरेनी, मालथल्िो खैरेनी, 

खनािगााँउ लसवातप्पा,  

२२३ बरबोटे भञ््याङ-सल्िेरी – जैमान डााँडा सडक बरबोटे, सल्िेरी, जैमान डााँडा 

२२४ तुलनबुङ-पुच्छारे टोि- सहकारी भवन सहायक मागथ 
तुलनबुङ, खोल्सा पारी, तेस्रो िाइन, सुब्बा 

टोि, पुच्छारे, दशकत्ते, सहाकारी भवन 

२२५ हाङिे डााँडााँ- इन्द्रचोक सहायक मागथ हाङिे, जन्तरे टार, जैसीडााँडााँ 

२२६ गैरी टोि-बरबोटे- हालतिुङ सहायक मागथ गैरी गााँउ, बरबोटे, हालतिुङ, पुच्छारटोि 

२२७ 
खैरेलन खोल्सा-छलतबने कुवा- पल्िो खैरेलन सहायक 

मागथ 
खैरेलन खोल्सा, छलतबने , पल्िो खैरेनी 

२२८ वडा कायाथिय-दशकत्ते सहायक मागथ डााँडााँ टोि, िो ाँजजेक्ना, दशकत्त े

२२९ ढुङ्ग धारा-ठाडो िाइन सहायक मागथ ढुङ्गे धारा, ठाडो िाइन 

२३० ढोडेनी -लढटार सहायक मागथ ढोडेनी 

२३१ लतिबारी-तल्िो हाङिे सहायक मागथ लतिबारी, तल्िो हाङिे 

२३२ 
सालवक १ खालम्चना कुम बहादरु गोिाई उतुतर जयमान 

डााँडााँ सहायक मागथ 
लसराने डााँडााँ, जयमान डााँडााँ 

२३३ 
सालवक १ देलवथाने गोिाई हुदै लदपेन गोिाई जाने 

सहायक मागथ 
खालम्चना पुच्छार 
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२३४ 
सालवक ३ तलतयोक्पा हुदै लसवाखोिा जाने सहायक 

मागथ 
लनरौिा चोक, चुने दोभान 

२३५ 
याम कुमार गोिाई हुदै लसवा खोिा सम्म । जाने 

सहायक मागथ 
कटुवाि टोि 

२३६ तल्िो हाङिे हुदै लसि कालिका आ.लव. जाने बाटो तल्िो हाङिे 

२३७ सभागेङ िुङतुरा हुदै लसम्मिबवटे मोटरबाटो सभागेङ, िुङतुरा, लसम्बिबोटे 

२३८ 

व
ड

ा 
नं
. 
१

०
 

खुङखोिा – थाङनापा – खिङ्गाटार सडक थाङनापा, दलम्सङबा, ढाडेनी, इतेम्बे,  

२३९ पावरहाउस – पलच्चसे – थाङनापा सडक लचलिङदेन, नुनथिे, सलसथउिा, सािघारी 

२४० थाङनापा गोिाई – खिुथम्बा – मगरचेप्पा सडक 
पदमढोका, लनगािे, खिुथम्बा, सापनुवा, 

लतलिंगेधारा,  

२४१ 
लप.लप.लस – लचलिङदेन – आसमाने – आम्बबेुङ हेवा 

कोररडोर सडक 
लचलिङदेन, आसमाने, िङदरुा, आम्बेबङु,  

२४२ ढाडेनी – िालसङ्िा – खिङ्गा सडक ढाडेनी, िालसङ्िा, 

२४३ अनेने – िुङचोकथोबा – ढाडेनी लभत्री सडक 
अनेने,  िुङचोकथोबा, पुछारेगाउाँ, गैरीटोि, 

लमिडााँडा,  

२४४ नेपािटार – िुङचोकथोबा लभत्री सडक नेपािटार, एकतेन गाउाँ, िुङचोकथोबा 

२४५ बादिचोक – आसमाने – आम्बबेुङ लभत्र सडक बादिचोक, डााँडाघर, िङदरुा, आम्बेबङु 

२४६ थािाचोक – च्यानघारी – पालथभरा लभत्री सडक थािाचोक 

२४७ िालसङिा – चेचखुािा – मगरचेप्पा लभत्र सडक िालसङिा, नेम्बकुेटोि, मगरचेप्पा 

२४८ कारबारीटोि – आसमाने – आम्बेबुङ लभत्री सडक कारबारी टोि, नयााँघरे टोि, आरमाने,  

२४९ लतलिङगाधारा – सेपेनी – खिङ्गाटार लभत्री सडक दलुदिबोटे, सेपेनी, साउनेपानी 

२५० थापाबारी – सघेागाउाँ – सातघुम्ती लभत्री सडक थापाबारी, सेघागाउाँ, 

२५१ कटुकेगाउाँ – िािेिुङ लभत्री सडक कटुकेगाउाँ  

२५२ आसमाने – मोराहङ – पलच्चसे लभत्री सडक आसमाने, पलच्चस े

२५३ तािेघर – पानीघाट – िािेिुङ लभत्री सडक तािेघर, पानीघाट 

२५४ मौवाबोटे – कोक्मालहम – पानीघाट लभत्री सडक कोक्मालहम, पानीघाट 

२५५ सलसथउिा – खुङखोिा – बालहरी चक्रपथ सलसथउिा 

२५६ पलच्चसे – सािघारी लभत्री सडक पलच्चसे, पे्रम टोि 

२५७ च्यानघारी – आछामगेाउाँ – एकतेनटोि लभत्री सडक आछामगेाउाँ, एकतेनटोि 

२५८ लमिडााँडा – कारबारीटोि सहायक मागथ लमिडााँडा, कारबारीटोि 

२५९ दखथरे – च्यूरीबोटे – लिम्बुनी लभर सहायक मागथ च्यूरीबोटे 

२६० 

व
ड

ा 
नं
. 
१

१
 लिलदम - िािोट सडक 

िेवालदनटार, चम्पेटार, चुवािुिे, भदैरे, तलृतया, 

देलवथान, ल्यागडेााँडा,  िलप्सबोटे, पौवागैरी  

२६१ िेगुम्बा- सेजेपा-  तलृतया- खङखोिा सडक सेजेपा, पल्िोटार, तामाङगाउाँ, अमिे, तलृतया 

२६२ िेवालदन – ििाटे  – पच्चीसे सडक िेवालदन, ििाटे, धुसेनी , खमारे 
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२६३ चम्पेटार - ििाटे – चुवािुिे सडक ििाटे, चुवािुिे 

२६४ अमिे – आहािे – िाम्बोपा – केबाङलदन सडक लसलगमटार, आहाि,े िाम्बोपा, केवालदन 

२६५ बाबुङगा – लतरलतरे – गौरीगााँउ लभत्री सडक बाबुङ्गा, लतरलतरे, लमश्रडाडा, गैरीगाउाँ 

२६६ चुवािुिे - बाबङ्ुगा – तोसेक लभत्री सडक बाबुङ्गा, डााँडागाउाँ , तोसेप 

२६७ तामाङगाउाँ - खयरबोटे- केवारे- कृलष सडक तामाङ गाउाँ, खयरबोटै, आमबोटे, 

२६८ तलृतया - अमिे- आम्िाचमु – आहािे लभत्री सडक तलृतया, अमिे, आम्िाचङु, तेङगाबुङ, 

२६९ लपपिबोटे - आहािे- पंचमीघाट सडक डााँडागाउाँ, ्यालमरबोटे, आहािे 

२७० लचिाउनडेाडााँ – ढोडेनी – िलप्सबोटे लभत्री सडक ढोडेनी, भटाङ्गेगाउाँ, िलप्सबोट े

२७१ धुसेनी -चुल्ठे डााँडा- दोभान वालहरी चक्रपथ  धुसेनी, दोभान 

२७२ आम्िाजुम - आमबोटे- पााँचेदोभान लभत्री सडक आम्िाचमु, आमबोट े

२७३ तोसके - डाडााँ मलन्दर- तलृतया लभत्री सडक तोसके, तलृतया 

२७४ िेवालदन- भदैरे -सागबुोटेघाट लभत्री सडक भदैरे, िेवालदन 

२७५ भदैरे – सल्िेरी – कुवापानी लभत्री सडक सल्िेरी , कुवापानी 

२७६ ठुिोबर- सेिेजुङ लभत्री सडक सेिेजुङ 

२७७ ठुिोबर- घोस – बाबुङगा लभत्री सडक घोसगाउाँ, बाबुङगा 

२७८ िेवालदनटार- सााँघुबोटेघाट लभत्री सडक िेवालदनटार, भद्रौरे 

२७९ बाबुङ्गा- लबलमरे- गौरीगााँउ- लभत्री सडक लबलमरे, गौरीगााँउ 

२८० आहाि-े ििाटे- सााँघुबोटेघाट लभत्री सडक आहािे, ििाटे,  

२८१ कालक्िम्बा-मादिे याक्सा- केवानलदन लभत्री सडक केवानलदन,  

२८२ सेजेपा – बान्द्रे - िेवालदन लभत्री सडक सेजेपा, िेवालदन 

२८३ सेजेपा - वल्िोटार- भट्टराईटोि लभत्री सडक सेजेपा, वल्िोटार, भट्टराई टोि 

२८४ नेपािेडाडााँ – लतरलतरे – खङखोिा लभत्री सडक लतरलतरे 

२८५ लसलगमटार- ्यालमरबोटे - डााँडागाउाँ लभत्री सडक लसलगमटार, ्यालमरबोटे, 

२८६ तेङगाबङु – लसलगमटार – पौवागैरी लभत्री सडक 
तेङ्गाबु, लसलगमटार, भैसीपािा, दइुगरे, 

पौवागैरी 

२८७ जोगीबर- कालिका मलन्दर- घोष लभत्री सडक घोष गाउाँ 

२८८ 

व
ड

ा 
नं
. 
१

२
 

लिलदम-िािोट मोटरबाटो  
छापेगैरी,लपपिबोटे 

,लमिनचोक,जररंगे,ओमचोक  

२८९ 
लपपिबोटे,लमिड़ाडा,बधुकु,बयक,िेजुङ्,पौवाभं्याङ 

सडक  

लपपिबोटे,लमिडाडा, 

बुधकु,बयक,साठीमुरेटोि  

२९० लमिड़ाडा-साचाकाटार डेरी सडक  लसवुवाटोि,मलन्दरटोि,चापागाई टोि  

२९१ लमिड़ाडा,दिुािगाउ,िुिबारी,मािवासे सडक  
ररमािटोि,दिुािटोि, िुिबारी,मािवासे 

टोि  

२९२ दिुािगाउ-दाहाि गाउाँ-आहािे सडक मोटरबाटो  दाहािटोि ,िुयिटोि  

२९३ िािबहादरु ररमाि को देलख खलतवडा टोि सडक  खलतवडा टोि  
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२९४ लपपिबोटे-आहािे , पंचमी सडक  लपपिबोट े

२९५ ९ नं. लमि - मलन्दर सडक  लमिटोि ,कडेिटोि कटे्टिटोि  

२९६ लमिनचोक साउने- साचाकाटार - कुवा सडक आचायथटोि , काफ्िेटोि, लसबुवाटोि 

२९७ 
पुरानो एकादसी बजार –आहािडाडा खराने खोिा 

सडक  
लसवुवाटोि  

२९८ डेरी बजार – याक्ससुम्बा-सपेेनी –छापगेौरी सडक  याक्समु्बा टोि, सेपेनी, छापेगैरी 

२९९ याक्समु्बा लमश्रगाउाँ हुदै कािोपत्रे जोड्ने सडक लमश्र गाउाँ, खनािटोि 

३०० डेरी बजरा -याक्समु्बा सकेुनागी सडक याक्समु्बा 

३०१ छापे पंचमी सलमलत गोिाइ सडक छापेडााँडा, पंचमी, सलमलत गोिाइ टोि 

३०२ पंचमी -प्रहरी चौकी सडक चौकी टोि 

३०३ क्रसर खत्रीगाउाँ पंचमी सडक खत्रीगाउाँ 

३०४ पैराटार देउरािी कडिेगााँउ सडक देउरािी टोि 

३०५ पैराटार न्यौपाने टोि -देउरािी सडक न्यौपाने टोि 

३०६ 
पुरानो एकादसी बजार लसवािय मलन्दर हुदै ििाटे डााँडा 

पयथटन मागथ 
डााँडा आचायथ टोि 

३०७ लमिन चोक खेि मदैान कािोपत्रे सम्म ।को सडक कडेिटोि 

३०८ खुङलिङबोटे- लसरुवारी -लनवारे लभलत्र सडक लसरुवारीटोि 

३०९ 
साउनेपानी लनवारे -लनगािे-पंचमी भञ््यङ सहायक 

मागथ 
लनभारेटोि 

३१० लसङजागे-सगुुरे-खेतघारी पंचमी सहायक मागथ बुदक पुच्छारटोि, खेतघारी, श्यािघारीटोि 

३११ डेरी बजार-लसवुवा टोि- लबसाउने सहायक मागथ लसवुवा टोि,  

३१२ न्यौपाने घर -खराने खोल्सो-बरडााँडााँ सहायक मागथ िम्बाटोि 

३१३ खराने खोल्सा-बाटामुनी जोड्ने सहायक मागथ बाटामुनी टोि 

३१४ डेरी बजार-लबजुवा गााँउ -लवसाउने सडक लवजुवा गााँउ, 

३१५ जररङ्गे -लबसाउने- ढााँपटार -बतासे सडक 
जररङ्गे, चालम्िङ टोि, चापबोटे, ढााँपटार, 

लडकुटी, बतास े

३१६ जलसथङ्गे चााँपबोटे-गसुारे-ढापटार सडक चापाबोटे, थुिुङ टोि 

३१७ लबसाउने -जेभािे-पंचमी सडक लबसाउने टोि 

३१८ ओमचोक -गुरासे-ढााँपटार सडक बखेृडााँडा टोि, गुरााँसे टोि 

३१९ आकासे-गमु्बा-बतासे-गुरुवािे सडक गुम्बाटोि, भोटेगााँउ, बतास े

३२० देवीथान -लतनटाट्ने, िािी -बतासे सडक िालिटोि 

३२१ चोक्टी -लढकुटी सडक भोटेगााँउ, लडकुटी  

३२२ सााँचाकाटार-जौघास सडक लसवाटोि 

३२३ लमिन चोक -कडेिगााँउ-डोि सडक कडेिगााँउ , खलत्रगााँउ 

३२४ िुिवारी-काफ्िे गाउाँ बखेृडााँडा सडक जररङ्गे, बखेृडााँडााँ 
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३२५ जेभािे लनगािे लभत्र सडक लनगािे 

३२६ 
व

ड
ा 

नं
. 
१

३
 

लिलदम लशवािाय – रानीटार – िुङरुपा – भञ््या – 

भुसपाते गरुवािे कृलष सडक 

लटम्बरेु, िेजुङ, सउरेनी, जौबारी, मगरगााँउ, 

खत्रीखकथ , खालिङखोप, चालम्िङडााँडा, 

िोक्टे, कािीडााँडा, चोक्टी, हाङमेना, छेउटार, 

हिहिे, भुसपात े

३२७ 
पौवाभञ्याङ – रानीटार – िूल्पा – िुङरुपा – 

िलममटार- पञ्चमी नगर वालहरी चक्रपथ 

मगरगााँउ, िममीटार, शेजेम्बा, िमुटार, 

साङमेना, थयािधोती, लसगारे,  

३२८ 
लसिेश्वर – बयक – बोधाम – गुधुथम – जेभािे – 

पञ्चमी सडक 
लसिेश्वार, बोधाम, जेभािे, िालमडााँडा, पञ्चमी 

३२९ 
पञ्चमी – लतलतथरे – बाघखोर – मकैबारी – हङमेना – 

भुसपाते पयथटन सडक 
पञ्चमी,  लतलतथरे, बाघखोर, मकैबारी,  

३३० लसिेश्वर – जुरेढंुगा – सलम्नमा लभत्री सडक िेजुङ, रलमते, शेजेम्बा,  िोक्टे,  

३३१ लसगारे – बाघखोर लभत्री सडक लसगारे 

३३२ लसिेश्वर – तेिालहम्बा लभत्री सडक कुरुङटोि, तेिालहम्बा 

३३३ तल्िोबारी – डााँडागाउाँ – भञ््याङ लभत्री सडक 
तल्िोबारी, रामाईिोगोिाई, डााँडागाउाँ, 

दंगािगाउाँ 

३३४ रमाईिोगोिाई – यासुटार लभत्री सडक रमाईिोगोिाई, नुन्थिा, पेरेङगेटार, यासुटार 

३३५ लहलटधारा – भयाथङखोिा लभत्री सडक लहलटधार, लसउरेनी,  

३३६ लसउरेनी – भोरीबोटे लभत्री सडक लसउरेनी, भोरीबोट े

३३७ जौबारी – जल्पा लभत्री सडक जौबारी, लखम्दङुगाउाँ, जाल्पा 

३३८ 

व
ड

ा 
नं
. 
१

४
 

पौवाभञ््याङ – भािुखोप – िुल्पा – याङनाम ररङ 

रोड 

जौबारी, आईतबारे, डााँडागाउाँ, देवीथान, 

सनोभािुखोप, ठूिोभािुखोप, दपाथिी, 

डााँडागाउाँ वासुम, िुल्पा, लदगुम्बा, खकथ , धमथते, 

सेपी, ठोट्नेबारी, डााँडागाउाँ, कारबारी,  

३३९ जौबारी – गधुुथम – िुल्पा रोड 
अलग्रगाउाँ, गैरीगाउाँ, चलेप्टखा, गधुुथम, अगौटे, 

बरबोटे, वासुम, िुल्पा 

३४० वासुम – खतेघारी – लसवाथनी सडक वासुम, खेतघारी, 

३४१ लिलदम खानेपानी मुहान – खतेघारी – िुल्पा सडक सपुते, खेतघारी, याङसुवा, िुल्पा 

३४२ कलमथटार – कािपोखरी – लवख े
कलमथटार, िुल्पा, कुवापानी, लसररङटार, 

सुकेटार, कािपोखरी, लवखे 

३४३ भञ््याङ – युवराज – लवखे सडक भञ््याङ, आहािगाउाँ, ठूिीटार,  

३४४ भािुखोप – हिहिे – लसररङटार सडक भािुखोप, िापरबारी, हिहिे, लसररङटार 

३४५ ठूिो बााँसबोटी – बरबोटे सडक सानुबााँसबोटे 

३४६ पौवाभञ््याङ – सकेुपोखरी – देउरािी सड सुकेपोखरी, 

३४७ सुकेपोखरी – लचसोपानी – देवीथान लभत्री सडक सुकेपोखरी, लचसोपानी, देवीथान 
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३४८ डााँडागाउाँ – धनजुरे – चलेप्टखा लभत्री सडक डााँडागाउाँ, धनजुरे, चेलप्टखा 

३४९ चेप्टीखा – मुिडााँडा – सानो भािुखोप लभत्री सडक चेलप्टखा, मुिडााँडा, सानो भािुखोप 

३५० 
युवराज – खकथ  – ठोटनबेारी – लसमकुना – भञ््याङ 

लभत्री सडक 

लवरुवाबारी, खकथ , अनौठे, लचिाउनेडााँडा, 

लसमकुना, तेसेनी, जल्पाभञ््याङ, लतनचुिे 

३५१ लसमकुना – लखम्दङुगाउाँ लभत्री सडक लभत्री सडक लसम्कुना, लखम्दङुगाउाँ 

३५२ िुल्पा – सेपी – युवराज लभत्री सडक लभत्री सडक मगरगाउाँ, सेपी,  

३५३ आइतबारे – अलग्रगाउाँ आइतबारे, अलग्रगाउाँ 

३५४ तेसेनी – जल्पा तेसेनी, जल्पा 

३५५ भाङगुटार ० नलटथङ आहािटार सहायक मागथ आहािटार 

३५६ वासुम लदनेको घर हुदै डााँडााँ गााँउ तगारे लभत्र सडक डााँडााँ गाउाँ 

३५७ मुि डााँडााँ थकुि देलख िलितराईको घर सडक मुिडााँडााँ 

 

२. न्यूनिम १० पररवारको घरिे चचेको सीमा बाफहर १०० फमटर अधध ब्यास फभत्र पने जग्गाहरू र घर फनमाधणका िाफग 

उपयुक्त जग्गाहरू चार फकल्िा िोकी आवासीय के्षत्रमा वगीकृि गररएको छ । 

 

क्र.सं. वडा नं. टोि/ बथिीको नाम थिान पररवार सङ्ख ्या 

१ वडा नं. १ - - - 

२ वडा नं. २ - - - 

३ वडा नं. ३ - - - 

४ वडा नं. ४ - - - 

५ वडा नं. ५ - - - 

६ वडा नं. ६ - - - 

७ वडा नं. ७ - - - 

८ वडा नं. ८ - - - 

९ वडा नं. ९ - - - 

१० वडा नं. १० - - - 

११  

 

 

 

 

वडा नं. ११ 

खमारे सेजेपा – खमारे – पलच्चसे सडक १७ घर पररवार 

१२ धुसेनी  सेजेपा – खमारे – पलच्चसे सडक १० घर पररवार 

१३ बाबुङ्गा लिलदम – िािोट सडक २० घर पररवार 

१४ िेवालदन बाटो उत्तर लिलदम – िािोट सडक १४ घर पररवार 

१५ िेवालदन बाटो दलिण लिलदम – िािोट सडक १० घर पररवार 

१६ 
सेजेपा िेगुम्बा – सेजेपा – तलृतया 

सडक 

१० घर पररवार 

१७ 
आमबोट े आम्िचुङ – आमबोटे – 

पाचेदोभान लभत्री सडक 

१० घर पररवार 
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१८ आम्िाचुङ अमिे – आम्िाचङु – आहािे 

लभत्री सडम 

१० घर पररवार 

१९ अमिे अमिे – आम्िाचङु – आहािे 

लभत्री सडम 

१२ घर पररवार 

२० डाडागाउाँ लिलदम – िािोट सडक १५ घर पररवार 

२१ ढोडेनी लचिाउनडेााँडा – ढोडनेी – 

िप्सीबोटे लभत्री सडक 

१२ घर पररवार 

२२ दइुघरे लसलगमटार – पौवागैरी लभत्री 

सडक 

१८ घर पररवार 

२३ आहाि े लपपिबोटो – आहािे – 

पन्चमीघाट सडक 

२५ घर पररवार 

२४ लबलमरे चुवािुिे – लबलमरे – गैरीगााँउ 

लभत्री सडक 

१० घर पररवार 

२५ ििाट े सेजेपा – ििाटे – पलच्चसे लभत्री 

सडक 

१४ घर पररवार 

२६ लतरलतरे बाबुङगा – नेपािडााँडा - 

गैरीगाउाँ 

११ घर पररवार 

२७  

वडा नं. १२ 

लसररसे टोि लसररसे सालवक ६ १५ घर पररवार 

२८ भुवान टोि भुवाने सालवक ७ ११ घर पररवार 

२९  

 

 

 

 

 

वडा नं. १३ 

थयािधोती ररङरोड उत्तर २१ घर पररवार 

३० दिुािगाउाँ ररङरोड दलिण १५ घर पररवार 

३१ िमुटार ररङरोड पूवथ दलिण १० घर पररवार 

३२ जरबुटे लसगारे दलिण १० घर पररवार 

३३ लतखुरे कृलष सडक पूवथ १५ घर पररवार 

३४ खत्रीखकथ  कृलष सडक उत्तर २० घर पररवार 

३५ सेजेम्बा ररङरोड उत्तर १५ घर पररवार 

३६ िमुडााँडा जुरेढंुगा सडक उत्तर ११ घर पररवार 

३७ रलमतेगाउाँ लशिेश्वार सडक उत्तर १५ घर पररवार 

३८ कालिडााँडा कृलष सडक पूबथ १० घर पररवार 

३९ जेभािे िालमडााँडा सडक दलिण १५ घर पररवार 

४० िालमडााँडा िालमडााँडा सडक दलिण १० घर पररवार 

४१ लसउरेनी पुछार लहलटधार रोड दलिण १५ घर पररवार 

४२ सेरेबङु कृलष सडक दलिण १३ घर पररवार 

४३ 

व
ड

ा 

नं
. 

१
४

 सानुभािुखोप पौवाभञ््यङ – िुल्पा  १३ घर पररवार 

४४ ठुिोभािुखोप पौवाभञ््यङ – िुल्पा  १४ घर पररवार 
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४५ गैरागाउाँ जौबारी – िुल्पा १६ घर पररवार 

४६ डााँडागाउाँ पौवाभञ््यङ – िुल्पा  १० घर पररवार 

४७ कुवापानी कलमथटार – लवख े १० घर पररवार 

४८ तल्िो िुल्पा जौबारी – िुल्पा १२ घर पररवार 

४९ लदगुम्वा धमथत े पौवाभञ््याङ – िुरुपा १३ घर पररवार 

५० टारगाउाँ पौवाभञ््याङ – िुरुपा १४ घर पररवार 

५१ मुिडााँडा चेलप्टखा – भािुखोप १० घर पररवार 

५२ मालथल्िोगाउाँ युवराज – लवख े ११ घर पररवार 

५३ तल्िो वासुम गुधुथम – िुल्पा १२ घर पररवार 

५४ खेतघारी लतनघरे – लसरवानी  १५ घर पररवार 

 

३. भफवष्यमा वृफि हुन सक्ने जनसं्याको आवश्यकिाको पूफिध हुने गरी फवपिख जोफखममा परी फवथिाफपि हुन सक्ने, 

कृफष के्षत्रबाट थिानान्िरण हुन चाहने, बसाइँ सराई गरी अन्यत्र गएका िर फििाध हुन चाहने अन्य पाफिका के्षत्रका 

पररवारका िाफग खेिी फकसानी गनध सहज हुने गरी एकीकृि बथिी फवकासका िाफग उपयुक्त साफबक बारी फवरह 

(अबि बाहेक) जफनएका हाि खाफि अवथिामा रहेका जग्गाहरूिाई आवासीय के्षत्रमा वगीकृि गररने छ । 

 

क्र.सं. वडा नं. एकीकृि बथिी योजनाको नाम थिान 

१ 
वडा नं. १ 

थाङसाङ खोिा एलककृत बलथत आयोजना थाङसाङ खोिा िेत्र 

२ मालथल्िो गााँउ एलककृत बलथत आयोजना मालथल्िो गााँउ 

३ वडा नं. २ टारी एकीकृत बथती लवकास आयोजना टारी 

४ 
वडा नं. ३ 

िालिखकथ  एकीकृत बथती लवकास योजना राईडााँडा, िालिखकथ , जम्बगुुिा, 

झ्याउपोखरी, लिम्बुखोिसी  

५ वडा नं. ४ लतरलतरे एकीकृत बथती लवकास आयोजना ढकाि गाउाँ, लतरलतरे, डााँडााँगााँउ 

६ वडा नं. ५ - - 

७ वडा नं. ६ - - 

८ 
वडा नं. ७ 

मानडेााँडा, च्याङबागाउाँ बथती लवकास आयोजना मानडेााँडा उत्तर िेत्र 

९ रानीटार, हााँगे डााँडााँ बथती लवकास आयोजना  रानीटार पूवथ िेत्र 

१० 
वडा नं. ८ 

लभलजट चोक बखे घामडााँडा बलथत लवकास आयोजना लभलजट चोक बखे घामडााँडा 

११ मुगे्रटार ओखडा बलथतलवकास आयोजना मुगे्रटार ओखडा 

१२ 
वडा नं. ९ 

बरबोटे-सल्िेरी-मच्छेबङु एलककृत बथती आयोजना  बरबोटे, सल्िेरी, उजुरे, मच्छेबुङ, 

तेस्रो िाईन 

१३ 
वडा नं. १० 

थाङनापा बथती लवकास आयोजना थाङनापा िेत्र 

१४ वरकतेम्बे मगरचेप्पा बथती लवकास आयोजना वरकतेम्बे िेत्र 

१५ 
वडा नं. ११ 

चम्पेटार एकीकृत बथती लवकास योजना चम्पेटार 

१६ तामाङ गाउाँ एकीकृत बथती लवकास आयोजना तामाङ गाउाँ 



 

24 
 

१७ आहािे एकीकृत बलथत लवकास आयोजना आहाि े

१८ 

वडा नं. १२ 

गुम्बा बतासे एलककृत बलथत लवकास आयोजना गुम्बा, बतास े

१९ ज्ञान ध्वनी मलन्दर आहाि डााँडााँ एलककृत बलथत लवकास 

आयोजना  

आहाि डााँडााँ 

२० लपपिबोटे सााँचाकाटार लनिकडठ मलन्दर एलककृत बलथत 

लवकास आयोजना 

लशवुवा टोि र लपपिबोटे टोि 

२१ 
वडा नं. १३ 

हिहिे भुसपाते एलककृत बलथत लवकास आयोजना बिडााँडा हिहिे मझौिे 

२२ बाघखोर एलककृत बथती लवकास आयोजना बाघखोर भोिी 

२३ 
वडा नं. १४ 

लखलदमाटार एकीकृत बथती लवकास योजना लखलदमाटार 

२४ सुके पोखरी एकीकृत बथती लवकास आयोजना सुकेपोखरी 

२५  आहािटार सुके एलककृत बथती लवकास आयोजना आहािटार, सुके 

 

ग. औद्योफगक के्षत्रिः 
 

कुनै बथतु  वा कच्चा पदाथथ उत्पादन गने उद्योग वा वकथ शप रहेको, खाद्य प्रशोधन, उपभोग्य बथतु, पेय पदाथथ उत्पादन तथा प्रशोधन गने, 

मेलशनरी औजार, यन्त्र उपकरण, सवारी साधन लनमाथण, कपडा तथा पोषाक उत्पादन, सजावट सामग्री, लनमाथण सामग्री, काठ जन्य उद्योग 

रहकेा र सोको रेखदेख गनथ आवश्यक घर टहरा, वकथ शपिे चचकेो जग्गा तथा कच्चा पदाथथ भडडारण गनथ, िोहोर जन्य पदाथथको लवसजथन 

गनथ प्रयोग भएको वा हुने जग्गाहरू लनम्न अनुसार औधोलगक िेत्रमा वगीकरण हुने छन् ।  

 

क्र.सं. वडा नं. औद्योफगक वगीकरण हुने थिानहरू 

१ वडा नं. १ लतनखोपे्र (लटथटेट) 

२ वडा नं. २ - 

३ वडा नं. ३ मझुवा सुनुवार थयादरथान िेत्र 

४ वडा नं. ४ सरखडडे  

५ वडा नं. ५ - 

६ 
वडा नं. ६ 

लशवाखोिा कन्याटार 

७ गोिेटार 

८ 

वडा नं. ७ 

लचयावगान – श्री कन्चनजंघा लट –थटेट एडड ररसचथ सेन्टर प्रा.लि को िेत्र पूवथमा चकु्रम्वा पलिममा 

ढुगाना गाउ उत्तरमा नाम्दखुोिा दलिणमा लततवा खोिा  

९ श्री ताजेिुङ लचया प्रसोधन प्रा.लिको पूवथमा अलसने पलिममा गुम्वाडााँडा उत्तरमा नाम्दखुोिा दलिणमा 

लड.एम चोक  

१० िोिा – िोिा उत्पादनको िेत्र अलसने र लड एम चोक,पूवथमा हम्िावङ पलिममा तजेिुङ लचया 

प्रशोधन िेत्र,उत्तरमा नाम्दखुोिा दलिणमा गुम्वाडााँडा 

११ अिैची – अलसने हाम्िावुङ बाझोगरा,लभरगााँउ,बरवोटे,माक्िुम्वा,रानीटार,नाङिापा,िेवती खोल्सा 

आसपास,पूवथमा पन्चमी नदी पलिममा लड.एम चोक उत्तरमा नाम्दखुोिा दलिणमा आतावा खोिा  
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१२ सुन्तिा – चकु्रम्वा नाङिापा माक्िुम्वा बरवोटे,हाम्िावुङ पूवथमा पन्चमी नदी पलिममा रालनटार 

बजार उत्तरमा नाम्दखुोिा दलिणमा लततमु्वा खोिा  

१३ वडा नं. ८ साधुटार घामडााँडा आसपास 

१४ 
वडा नं. ९ 

यबरा खोल्सी 

१५ तल्िो हाङिे 

१६ वडा नं. १० लचलिङदेन श्यामदिे िेत्र 

१७ वडा नं. ११ -  

१८ 

वडा नं. १२ 

बोझोघारी (लचया प्रशोधन केन्द्र) 

१९ गुिाडााँडााँ (क्रसर) 

२० िािी बतासे िोिा, अगेिी उत्पादन प्रशोधन िेत्र 

२१ वडा नं. १३ हाङमेना देलख छेउटार सम्म ।को िेत्र 

२२ वडा नं. १४ रलमत े

 

घ. खानी ििा खफनज के्षत्रिः 

जलमनको सतहका ढुङ्गा, लगट्टी, बािुवा समेत वा जलमन मुलनका ििाम, जथता, तामा, पेिोलियम पदाथथ, ग्यााँस, सुन, चााँदी, वा अन्य  

बहुमूल्य धातु जथता खानी वा खलनज पदाथथ उत्पादन भइरहेको र िेिा परेको थथानका जग्गाहरूिाई तपलसि अनुसार खानी तथा 

खलनज िेत्रमा वगीकरण हुने छन् ।  

क्र.सं. 
वडा नं. 

के्षत्र वािुवा, फगट्टी, ग्राभेि, ढुङ्ख गा खानी के्षत्रमा 

वगीकरण हुने थिानहरू 

१ 
वडा नं. १ 

नाम्द ुखोिा खोलप खकथ  

२ िेमे खोिा िेमे खोिा दोभान 

३ वडा नं. २ - - 

४ 
वडा नं. ३ 

तारेलभर ढंुगा खानी दलिण िब्रकुेटी उत्तर सपेडााँड पूवथ िाल्गुनन्द मागथ पलिम 

जौबारी लवचको िेत्र   

५ 

वडा नं. ४ 

होवा खोिा माझीटार, गाडी पुि, थापाटार 

६ तमोर नदी माझीटार 

७ िेमे खोिा थापाटार 

८ लशवा खोिा लशवा दोभान 

९ वडा नं. ५ - - 

१० 

वडा नं. ६ 

छााँगेखोिा िेत्र छााँगेखोिा तमाखानी 

११ लशवाको िगेदन (तामाखानी) िगदेन 

१२ लशवा मगरगााँउ (लबरेनुन) बरुम्जपा 

१३ लशवाको आङदेरे चुबङु (ढुङ्गा) आङदेरे चइूबुङ 

१४ बााँझोगरे, डोरेखोल्सा (बािुवा) बााँझोगरे, डोरेखोल्सा 
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१५ चुलनयाडााँडााँ (चुनढुङ्गा) चुलनयाडााँडााँ 

१६ 

वडा नं. ७ 

धारा गाउाँ पैरेनी ढंुगा खानी  पूवथमा रानीटार, पलिममा गमु्बाडााँडा, उत्तरमा अलसने, 

दलिणमा धारागाउाँ 

१७ नाम्द ुखोिा अलसने नाम्द'vf]nf k'j{df km\ofSt]g klZrddf cl;g] 

pQ/df nfnLvs{ klZrddf xfDkmfj'ª  

१८ हे ाँवा खोिा लचउरी बोटे पूवथमा लटमुरे पलिममा भोटेवारी उत्तरमा पन्चमी 

दलमणमा लत्रवणेी 

१८ लततवुा खोिा पूवथमा लत्रवेणी मलन्दर पलिममा बरवोट ेउत्तरमा खोिाघारी 

दलमणमा बाभोगरा  

२० 

 

 

 

वडा नं. ८ 

ढंुगा खानी ठूिो पाखा सेतीखोिा उत्तर खान्दु्रङ दलिण ठूिोपाखा पूवथ खान्दु्रङ 

झकखोप बाटो पलिम लभत्रका ढंुगाखानी भएका जग्गाहरु 

२१ नाम्द ुखोिा छायााँगाउ मुनीको बर िेत्र 

२२ इथुङ खोिा तल्िो र मा्िो लनरुङखा िेत्र । 

२३ िामा खोिा खोिाघारी िेत्र 

२४ बौिेनी खोिा चनौटे पुछार िेत्र 

२५ सुनुवार खोिा रागेथान िेत्र 

२६ 
वडा नं. ९ 

लशवा खोिा चुने दोभान, लशवा दोभान 

२७ लनवु खोिा हालतिुङ, यबरा दोभान,िेमसेुवा दोभान, लशवा दोभान 

२८ 

वडा नं. १० 

हेवा खोिा भुतेनी, महादेवथथान, साउने, साघुाँबोटे, औिेटार 

२९ खुङखोिा भुतेनी, साघुाँबोटे, कादरुीपुि आसपास, अलधनिुङ 

३० ढंगाखानी सातघुम्ती, थािाचोक च्यानघारी 

३१ ििाम खानी पलच्चस े

३२ 

वडा नं. ११ 

िेमेखोिा  पंचमी घाटदेखी हेवा दोभान 

३३ हेवाखोिा खङखोिा दोभान देखी हेवा दोभान सम्म । 

३४ खङखोिा मोटेखोल्सी दोभान देखी खङखोिा दोभान सम्म । 

३५ लिखुरेडााँडा ढंुगाखानी साठीचुल्ठे सामुदालयक बल्क नं. ४ लिखुरेडााँडा बन िेत्र 

३६ वडा नं. १२ लसवुवा खोिा (ढंुगा, लगलट, बािुवा खानी) सालवक ७ लसवुवा खोिा आसपासका जग्गाहरु 

३७ 

वडा नं. १३ 

मनभूडे िेत्र ढंुगाखानी उत्तर लतलतथरे दलिण बखेडााँड पूवथ बाघखोर पलिम मनभूड े

३८ खालिङखोिा दोभान ढंुगाखानी जौवारी र कागते खोिाको लवचको भाग 

३९ िेमेखोिा बािुवा खानी पञ्चमी दोभान, सााँघुबोटो, िमािुपा 

४० आप्ता खोिा बािुखा खानी लत्रवेणी 

४१ वडा नं. १४ आप्ताखोिा बािुवा खानी खोिाको लसर देलख पुछार सम्म । 
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ङ्. पयधटन के्षत्रिः 

प्राकृलतक मनमोहक एवं सुन्दर थथि, झरना, ताि, तिैया, पोखरी, धालमथक, सांथकृलतक एवं पुरातालववक महववका, वनभोज थथि, 

होमथटे, दृश्याविोकन थथि िगायतका पयथटक गन्तव्य थथानका जग्गाहरु तपलसि अनुसार  पयथटक गन्तव्य िेत्रमा वगीकरण हुने छन् 

। 

क्र.सं. वडा नं. वगीकरण हुने थिानहरू 

१ 

व
ड

ा 
नं
. 
१

 

मह लभर 

२ साबराङ लसलढ मागथ 

३ मालथल्िो गाउाँ लसलढ मागथ 

४ गैरी बारी लसलढ मागथ 

५ कालतके लसलढ मागथ 

६ मािबासे लसलढ मागथ 

७ लसंह देवी मलन्दर, लशवािय मलन्दर, राधाकृष्ण मलन्दर, माङलहम, िाल्गुनन्द मलन्दर, िममी मलन्दर, 

योन्तेन नवुथलिङ गुम्बा 

८ 

 

 

वडा नं. २ 

बतासे होमथटे 

९ झ्याउपोखरी  

१० सपेडााँडा दृष्याविोकन  

११ बतासे लसलड मागथ हाइलकङ 

१२ भ्यू टावर दष््याविोकन 

१३ ओलदन टावार दृष्याविोकन 

१४ लटकटक टावर 

१५ कृष्ण मन्दीर, जाल्पादेवी मन्दीर, लसिदेवी मन्दीर, लसहंदेवी मन्दीर 

१६ 

व
ड

ा 
नं
. 
३

 

जम्बुगिुा देवी थथि दृष्याविोकन 

१७ सपेडााँडा दृष्याविोकन  

१८ िब्रेकुटी लकाँ रात मन्दीर 

१८ लसिौटी िल्गुनन्द समाधी थथि तथा महागुरु ज्ञान भूलम तपोभुलम 

२० िालिखकथ  होम थटे, बागपानी होम थट े

२१ इन्द्रेणी झरना, 

२२ 

व
ड

ा 
नं
. 
४

 

सुलम्जरी सुम्हात्िुङ आम्बेपज 

२३ थाक्िे मलन्दर, सतेीदेवी मलन्दर, लचसोपानी िोलगबा 

२४ लकरातशे्वर मलन्दर  

२५ माझीटार 

२६ गणेशमान पाकथ  

२७ योपुन डााँडा ऐलतहालसक थथि 

२८ तमोर नदी, सतेीदेवी मलन्दर, लचसोपानी िोलगबा 

२९ वडा नं. ५ िब्रेकुटी,मानेडााँडााँ गुम्बा, यकुुबङुलिङथाङ मलन्दर,  



 

28 
 

३० तुम्बापो चोक्िुङ (देवीथान), वरकनेम्ब माङलहम  

३१ ओधानकेम्बा, ओधानताङबा झरना 

३२ महागुरु थतम्भ चुक्पाङभे, महादेव पोखरी, चुल्ठुम्की, पङिुङ, लचसोपानी धालमथक िेत्र 

३३ 

वडा नं. ६ 

अनखेङदेन 

३४ छााँगे झरना 

३५ लतनेिामा समाधी िेत्र 

३६ याङदेन लभर, लतजोक, लतनदोभाने पुि, छााँगे कुवा, महलभर 

३७ 

वडा नं. ७ 

माने डााँडा थुम्की लभउ टावर,  

३८ लत्रबेणी मलन्दर, पेमा छोखोरलिङ 

३९ लगिे झनाथ, बरबोटे ढााँड गुिा, कन्चन्जंघा लट थटेटको बगान िेत्र नाङिापा, नाम्दलुभर लचउरीवोटे, 

च्याव्रुङ्ग थतम्भ िेत्र 

४० 

व
ड

ा 
नं
. 
८

 

साधुटार,  पौवा भञ््याङ,भैसेटार, नुन्थिा, 

४१ होमथटे िेत्र, साधुटार, बाथबोट,तमाखे,घुमाउनेटार, झकिेखोप, खान्दु्रङ, माङचमु्देन गढी, माङगेना 

िुङधुङ,तुम्पाङभे तमाखे, रङगेखकथ , इथुङ, िािबोटे, सानो सकेुपोखरी 

४२ 
गुम्वाडााँडा, देउरािी डााँडा, लकरावा झरना, 

लकरातशे्वर माङलहम, थेमा माङलहम, 

४३ वडा नं. ९ मुजोिुङ डााँडााँ, उजुरे मलन्दर, सेलमच्योङ भवन, लमखोिुङ डााँडााँ, एक्िे आहाि 

४४ 

वडा नं. १० 

खिङ्गाटार, समु्हािुङ पालथभार, पङिुङ, मुराहङ, हइड्रोपोखरी, िोलकि डााँडा 

४५ लसिदेवी मन्दीर,  माहादेव थथान, वलधनिुङ, लचलिङदेन माङलहम, वरकतमे्बे माङलहम 

४६ िाल्गुनन्द पाकथ , िभडााँडा, 

४७ 
वडा नं. ११ 

कालिका मलन्दर, देवीथानडााँडा, मरािुङ माङलहम चुल्ठे, सल्िेरी सामुदालयक वन बनभोज थथि 

४८ िेमेदोभान बनभोज थथाि, पान्चमी दोभान बनभोज थथि 

४९ वडा नं. १२ 
गुम्बा डााँडााँ, िुिबारी, बतासे, सुरधने दृश्य अविोकन, गिुाडााँडााँ, ज्ञानध्वलन मलन्दर, धनवने डााँडााँ, 

लसंहदेवी गुिा, मादेवथान मलन्दर 

५० 

व
ड

ा 
नं
. 
१

३
 

लिन्तापु, कमेरे दृश्याविीकन  

५१ बुढीथान लशवािय, भ्यटूाव 

५२ गुप्तेश्वर महादेव थान पञ्चमी धलमथक पयथटन थथि 

५३ महादेव ढंुगेधाम लदल्पा धलमथक पयथटन थथि 

५४ सुरधने बनभोज थथि लततेरे 

५५ भूसपाते ठूिोटार बनभोज थथि 

५६ लकरााँत माङलहम धलमथक पयथटन थथि 

५७ लसंहदेवी मन्दीर लहलटधारा जेभािे धलमथक पयथटन थथि हुक्पा डााँडााँ पयथटलकय थथि जेभािे 

५८ 

व
ड

ा 
नं
. 

१
४

 

सुकेपोखरी िोहाकीि शूयोदा दृष्याविोकन 

५९ गुप्तेश्वर महादेव धाम गिुा लतथथ थथि,  

६० नाग ढंुगा रमलणय थथि, लवखेडााँडा रमलणय थथाि, 
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६१ जल्पादेवी मन्दीर लतथथ थथि 

६२ युवराज पोखरी रमलणय थथि 

६३ पञ्चकन्या देवी लतथथ थथि 

६४ चमेरे गुिा देलवथान, सकेुटार 

 

च. वन के्षत्रिः 

प्रचलित कानून बमोलजम िेत्र भलन पररभालषत गररएका गररएका पूणथ वा आंलशक रूपि ेरुख तथा वनथपलतिे ढालकएका, सरकारी, 

सामुदालयक, कबलुियत, धालमथक बन, विृारोपण गररएका सरकारी वा सावथजलनक बन, प्राकृलतक चरन, रालष्िय लनकुञ्ज वन्यजन्तु 

आरि, लशकार आरि, मध्यवती तथा संरलित िेत्र, पानीको मुहान संरिण तथा वनथपलतिे ढाकेको, नदी उकासबाट प्राप्त वन िेत्रका 

जग्गाहरू तपलसि अनुसार बन िेत्रमा वगीकृत हुने छन् । 

 

क्र.सं. वडा नं. बन िेत्रको नाम बन िेत्रको चार लकल्िा 

१ 

व
ड

ा 
नं
. 
१

 

लवलप सामुदालयक बन पूवथ बम बहादरु जवेगकुो जग्मा- पलिम बन कायाथिय, 

उत्तर लशवािय मलन्दर – दलिण खानेपालन लडलभजन 

कायाथिय 

२ मािबााँसे महलभर कबुलियती बन पूवथ बाि कुमारी राईको जग्गा -पलिम कुबेर भट्टराईको 

जग्गा, उत्तर श्रीिाि अलधकारीको जग्गा-दलिण राजेन्द्र 

तामाङको जग्गा 

३ 

व
ड

ा 
नं
. 
२

 

बन्द्रे सामुदायीक बन पूवथ िुसे्र, पलिम होक्म खोिा, उत्तर दंगािगाउाँ, गैरीडााँडा 

४ धये सामदुायीक बन पूवथ लसहंदेवी, पिचीम थवती खेत, उत्तर थाङसाङ खोिा, 

ढाडे लसम्िे 

५ ग्वााँगे सामुदायीक बन पूवथ ग्वागे, पलिम चापाबोटे, उत्तर साँचखेेत, दलिण ओलदन 

टावर 

६ 

व
ड

ा 
नं
. 
३

 

सुम्नीमा सामुदायीक बन दलिण कन्छीदोकन देलख पलिम रामकणे देलख उत्तर 

सुम्नीमा र पूवथमा भोटेवारी वन िेत्र 

७ लसम्िे सामुदायीक बन उत्तर इन्द्रेणी झरना दलिण भिको जग्गा लसमा पूवथ पाहा 

खोिा पलिम कान्छीदोकान 

८ लसिौटी अफ्ठारे सामुदायीक बन उत्तर थयादर मागथ दलिण च्याप्टे सडक पूवथ माउनटेन लभउ 

ररसोटथ पलिम मन प्रसादको जग्गा लसमा लभत्र पने वन ित्र े

९ 

व
ड

ा 
नं
. 
४

 

देउरािी सामुदायीक बन पूवथ डााँडावन,उत्तरमा हेवा खोिा, दलिणमा मलेच 

राजमागथ, पलिममा लसहं देवी सामुदालयक वन 

१० डााँडा सामुदायीक बन पूवथ वडा नं. १ को केराबारी, पिचीममा देउरािी 

सामुदालयक वन , उत्तरमा िेमे खोिा र हेवा खोिा 

दलिणमा ढकाि गाउाँ, ििाट े
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११ पात्िे मलहिा सामुदायीक बन पूवथ लतरलतरे गाउाँ, पलिम चन्द्र आङदेम्बेको जग्गा, उत्तर 

चुडामणी बााँथकोटाको जग्गा, दलिण गहते कामीको घर 

वथती 

१२ लसहं देलव सामदुालयक वन पूवथ देउरािी सामुदालयक वन, पलिम सरखडडे, उत्तर हेवा 

खोिा, दलिणमा डलम्पङ साइट 

१३ बेिबोटे मलहिा सामदुालयक वन उत्तरमा मध्यपहाडी राजमागगथ, दलिणमा लशवा खोिा, 

पलिममा सरखडडे आवादी जग्गा,पूवथ थाक्िे 

१४ 

व
ड

ा 
नं
. 
५

 

सरलसउिा कुकुर मारा सामुदालयक 

बन 

पूवथमा कोकोिे खोल्सा-पलिममा टंक प्रसाद तामाङको 

जग्गा लसमाना, उत्तरमा ििाटे खोल्सा दलिणमा खहरे 

खोल्सा 

१५ कािलसङ सामुदालयक बन पूवथमा खहरे खोल्सा- पलिममा लशवा खोिा, उत्तरमा 

खहरे खोल्सा-दलिणमा भिुढुङ्गा लभर 

१६ तुम्बापु तामङ्ुिा सामुदालयक बन पूवथमा श्री सरथवलत मा.लव. पलिममा लववेक तमु्बापोको 

आवादी जग्गा लसमाना, उत्तरमा मोलत प्रसाद तुम्बापो र 

सानु तुम्बापोको आवादी जग्गा लसमाना-दलिण खगेन्द्र 

तुम्बापो र असि बहादरु तुम्बापोको आवादी जग्गा 

लसमाना 

१७ देलवथान सामुदालयक बन पूवथमा चडुा कणथको घर पलिममा िगेरे बनको लसमाना, 

उत्तरमा समालध थथिको लसमाना, दलिणमा याम कुमार 

तुम्बापोको घर 

१८ नागेम्बा सामुदालयक बन पूवथमा लचनेबङु खोल्सी -पलिममा सल्िेरी गााँउ र 

लहलटधारा खोल्सी, उत्तरमा लिपराज तुम्बापो समतकेो 

अवादी जग्गा लसमाना-दलिणमा बि कुमार तमु्बापो 

समेतको अवादी जग्गा सीमाना 

१८ 

व
ड

ा 
नं
. 
६

 

सल्िेरी  अिैची सामुदालयक बन पूवथ रामबहादरु तुिोकको जग्गा लसमाना , पलिचम राम 

तुिोकको जग्गा लसमाना लशवा , उत्तर नरेन्द्र श्रषे्ठको जग्गा 

लसमाना , दलिण मािुवा खोिा  

२० सल्िेरी  अिैची सामुदालयक बन पूवथ जोरकुिो पातिे सडक  , पलशचम आन्दीन गाउाँ  , 

उत्तर माकाबुङ्ं , दलिण वरुम्िुङ् 

२१ सल्िेरी  अिैची सामुदालयक बन पूवथ खरबारी  , पलशचम सरकारी कुिो , उत्तर सुन्तिे खेत  

, दलिण मािुवा खोिा  

२२ 
खसेङबुङ सामुदालयक बन 

पूवथ चापको बोट , पलिम नमे्वाङिाम खोल्शा , उत्तर 

लशवा खोिा , दलिण घोप्ट ेलभर  

२३ 
रामकणे खसुथ सामुदालयक बन 

पूवथ,  रानाकाि बाटो पलिम नरबहादरु राई , उत्तर िौरेकुटी 

, दलिण दलुतया हाट  
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२४ 
बाघपानी सामुदालयक बन 

पूवथ बगरे टार ,पलिम थकुिडााँडा बुजाथगाउाँ सडक , उत्तर 

तारेलबर खोल्सी , दलिण डााँडा  

२५ 

वनपािा सामदुालयक बन 

पूवथ डम्बर तुिोकको सीमाना- पलिममा िममी प्रसाद 

तुिोकको सीमाना, उत्तरमा मादेबुङ जाने खोल्सी, 

दलिणमा कािी प्रसाद तुिोकको जग्गा सीमाना 

२६ 

वडा नं. ७ 

कालल्सङ सामुदालयक बन पूपथ अलसने हाम्िबुङ सडक, पलिम नाम्दख्ोिा, उत्तर 

तल्िो हाम्िबुङ लसमा, दलिण िामा गाउाँ लसमा  

२७ नाङिापा रानीवन  पूवथमा िेमेखोिा पलिममा कन्चनजंघा लट थटेटको बगान 

उत्तरमा चकु्रम्वा पलिममा पन्चमी 

२८ वडा नं. ८ लहमलशखर मलहिा सामदुालयक वन पौवाभन््याङ, इथुङ,सकेुपोखरी, सानोसकेु 

२९ 

व
ड

ा 
नं
. 
९

 

साि सल्िेरी सामुदालयक बन पूवथ डम्बर लसं िावलतको जग्गा लसमाना- पलिम झरमान 

राईको जग्मा लसमाना, उत्तर गंगा प्रसाद राईको जग्गा 

लसमाना-दलिण गजेन्द्र राईको जग्गा लसमाना 

३० दशकत सामुदालयक वन पूवथ चकचके िावतीको जग्गा लसमाना-पलिम डम्बर 

राईको जग्गा लसमाना, उत्तर नरेन्द्र िावतीको जग्गा 

लसमाना- दलिण चन्द्र बहादरु िावतीको जग्गा लसमाना 

३१ चप्िेटी बतास े िािलवरे 

सामुदालयक वन 

पूवथ लडल्िी प्रसाद लघलमरेको जग्गा लसमाना-पलिम लशवा 

खोिा, उत्तर रुद्र बहादरु िावतीको जग्गा लसमाना- दलिण 

लचसापनी मलहिा सामुदालयक वन 

३२ देलवथान देउरािी सामुदायक वन पूवथ लवक्रम तामाङको जग्गा लसमाना-पलिम लनवु खोिा, 

उत्तर बतासे डााँडााँ -दलिण कलवत बहादरु राईको जग्गा 

लसमाना 

३३ लचसापानी मलहिा सामुदालयक बन पूवथ नेत्र प्रसाद अलधकारीको जग्गा – पलिम लशवा खोिा, 

उत्तर चप्िेटी बतासे िािलवरे सामुदालयक वन- दलिण 

लवर बहादरु राईको जग्गा लसमाना 

३४ लत्रसुिे करलवर सामुदालयक बन पूवथ नैन लसं राईको जग्गा लसमाना-पलिम यवरा खोल्सी, 

उत्तर नैन लसं तामाङको जग्गा लसमाना-दलिण लटका प्रसाद 

राईको जग्गा लसमाना 

३५ 
वडा नं. १० 

देउरािी डााँडापाखा सामुदायीक 

बन 

पूपथ खिङ्गाटार, पलिम खुङखोिा, उत्तर हेवाखोिा, 

दलिण िालसङिा /च्यानघारी  

३६ 

व
ड

ा 
नं
. 
१

१
 

सल्िेरी सामदुालयक बन (ब्िक नं. 

१ 

पूवथमा: हेट नारायण शे्रष्ठ र लभम बहादरु अलधकारीको 

जग्गा पलिममा: धारापानी चन्द्रहाङ आङबोको जग्गा 

उत्तर: भदैरे डाडा बाबङ्ुगा जाने कुिो दलिणमा : खड्ग 

बहादरु आङबो र मोलत बहादरु सम्हाम्िेको जग्गा 

सल्िेरी सामदुालयक बन (ब्िक नं 

२) 

पूवथमा: लििा थापा र लमत्र बुढाथोकीको आवालद जग्गा 

पलिममा: लटका आङबोको आवालद जग्गा उत्तरमा: 
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धनपाि नमे्बाङ, सयूथ एिेनको आवालद जग्गा दलिणमा: 

जगत बहादरु लघलमरेको आवालद जग्गा 

सल्िेरी सामदुालयक बन (ब्िक नं 

३) 

पूवथमा: इन्द्र बहादरु काकीको घर देखी िेमेखोिा पुि 

झने ठाडोबाटो  पलिममा: डुिे खोल्सा उत्तरमा: 

िेवालदनको लडि हुदै लपपिडााँडा 

दलिणमा: िेमेखोिाको आवालद जग्गा उत्तर 

३७ साठी चुल्ठे  सामुदायीक बन पूवथमा : खारखानी खोलल्स पलिममा : रामदिे सामुदालयक 

बन लसमाना उत्तर: श्री प्रसाद दजी, भि ब लघलमरे, झिक 

नेउपानेको जग्गा हुदै धसुेनी चुल्ठे मलन्दर दलिण 

दलिण: िेखेखोिा आवलद जग्गा बाहके  

३८ रामदिे चुल्ठे सामुदायीक बन पूवथ: सालवक वडा नं १ र २ को लसमाना चुल्ठे डाडााँको 

पालन ढि ठाडोपलिममा: खुङखोिा उत्तर: लतरलतरे 

दलिण: हेवाखोिा 

३९ 

व
ड

ा 

नं
. 

१
२

 खेबाङ्गे सरकारी वन पूवथमा लिलदम १३ को लसमाना देलख पलिममा बुदकु टोि, 

उत्तर लशवुवा खोिा दलिणमा लिलदम १३ को लसमाना 

४० 

वडा नं. १३ 

अधेरी झोङझोङ सामुदालयक बन पूवथ उत्तर भुसपाते जाने बाटो पलिम उत्तर १४ नं. को 

सीमाना दलिण पूवथमा खालिङखोप गााँउ सीमाना दलिण 

पलिम कदथिे टार सीमाना 

४१ मकैबारी ठूिो डूाँड सामुदालयक बन पूवथ उत्तर िािेिुङ गााँउपालिकाको सीमाना पलिम उत्तर 

भुसपाते जाने ठाडोबाटो दलिण पूवथमा मकैबारी खेिमैदान  

दलिण पलिम िािेिुङ गााँउपालिकाको सीमाना 

४२ िामािुपा समुदालयक बन पूवथ उत्तर बोधाम गाउाँको सीमाना पलिम उत्तर िेमखेोिा 

दलिण पूवथमा बयक खोल्सी  दलिण पलिम िेमेखोिा  

४३ 

वडा नं. १४ 

कडनेी सामुदायीक बन पूवथ भयाथङ खोिा पलिममा देवधाम लतनतिे अधेरी 

सामुदालयक बनको सीमाना, उत्तरमा दि प्रसाद राईको 

जग्गा लसमाना दलिणमा इिाम लजल्िाको लसमाना 

४४ देवधाम लतनतिे अधरेी 

सामुदायीक बन 

पूवथमा इिाम लजल्िाको सीमाना पलिममा लतनदोभाने 

उत्तरमा कडेनी सामुदालयक बनको लसमाना, दलिणममा 

आप्तावा खोिा लसन्दरेु ढुङगा सकेुथान 

४५ भािुखोप सामुदायीक बन पूवथमा देवधाम लतनतिे अधेरी सामुदालयक बनको 

सीमाना पलिममा लहमलसखर सामुदालयक बनको लसमाना 

उत्तरमा इिाम जाने पुरानो बाटो, दलिणमा इिाम 

लजल्िाको लसमाना 
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छ. निी, खोिा, िाि, फसमसार के्षत्रिः 

 

नदी, खोिा तथा सोको जिप्रवाहको िेत्र, लकनारा लडि र बगर िेत्र, नहर तथा सोको लडि, ताि, पोखरी तथा सोको लडि, नदी, खोिा 

उकास भई बगर वा ढुङ्ग्यान कायम भएको, बग्ने पानी नभए पलन पानी जमकेो वा जम्ने सम्भावना भएको लसमसार वा रामसार िेत्रमा 

पने सरकारी वा सावथजलनक जग्गाहरू नदी, खोिा, ताि, लसमसार िेत्रमा वगीकृत हुने छन् । 

क्र.सं. वडा नं. के्षत्र खोिा/ निी/ िाि/ फसमसार/ नहर भएका थिान 

१ 

व
ड

ा 
नं
. 
१

 

थाङसाङ खोिा बुिबुिे लसमसार 

२ िेमे खोिा दोभान, केराबारी, 

३ नाम्द ुखोिा िेमे दोभान, नाम्द,ु 

४ थाङसाङ खोिा मुथकान चोक, रालवसे धारा, बुिबुिे धारा, चारखम्ब े

५ 

व
ड

ा 
नं
. 
२

 

थाङसाङ खोिा मुथकान चौक देलख थाङसाङ दोभान 

६ जामुने खोिा लतनधारे देलख जामुने दोभान 

७ होक्मा खोिा सपेडााँडा देलख थाङसाङ दोभान  

८ थाङसाङ खोिा लसमसार जल्पा मन्दीर देलख दोभान सम्म । 

९ जामुने खोिा लसमसार कोिे देलख जामुने दोभान सम्म । 

१० वडा नं. ३ - - 

११ 

व
ड

ा 
नं
. 
४

 

िेमे खोिा पुरानो लवजुिी पावर हाउस देलख हेवा खोिा दोभान 

१२ हेवा खोिा हेवा खोिा दोभान देलख माझीटार दोभान 

१३ तमोर नदी माझीटार देलख लसवा खोिा दोभान 

१४ थाङसाङ खोिा चार खम्बे देलख होक्मा खोिा दोभान 

१५ होक्मा खोिा होक्मा खोिा दोभान दलेख लसवा खोिा दोभान 

१६ लसवा खोिा लसवा खोिा दोभान दलेख तमोर नदी दोभान 

१७ 

व
ड

ा 
नं
. 
५

 महादेव पोखरी जौवारी 

१८ होक्मा खोिा होक्मा खोिा 

१८ लशवा खोिा लशवा खोिा 

२० 
वडा नं. ६ 

लशवा खोिा कसुथगाउाँ देलख दलिण हुिाकी मागथ  

२१ मािुवा खोिा िवरे कुट्टी पुछर देलख दलिण मािुवा पुि सम्म ।  

२२ 

व
ड

ा 
नं
. 
७

 

नाम्द ुखोिा दलिण अलसने लसरान उत्तर कलल्सङ बन  

२३ हेवा खोिा पूवथ लचउरीबोट पलिम चामाथुङ 

२४ पारीगााँउ कलिगााँउ धन्तगााँउ 

लसमदसेीगााँउ  

पूवथमा कलिगााँउ पलिममा धन्तगााँउ उत्तरमा पाररगााँउ 

दलिणमा लसमदेसी गााँउ 

२५ लत्रवेणी खोिा पूवथ लत्रवेणी मन्दीर पलिम चामाथुङ 

२६ 

व
ड

ा 
नं
. 
८

 नाम्द ुखोिा कमेरे -छााँयागाउ-खोिाघारी 

२७ इथुङ खोिा इथुङ-िािबोटे-लनरुङखा-भैसेटार 

२८ िामा खोिा खान्दु्रङ-झकिेखोप-चनौट े
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२९ बौिेनी खोिा थाङगे्रगाउ-भसैेखकथ -घुमाउनेटार 

३० सुनुवार खोिा राइथ गाउ-रागेथान-पुङगी ढाड 

३१ कािी खोिा झकिेखोप 

३२ लसमधाप पोखरी नुन्थिा 

३३ बुिबुिे लसम घुमाउने टार 

३४ साधुटार पोखरी साधुटार 

३५ सानो सुकेपोखरी सानो सुके 

३६ सुनौिे गााँउ लसम सुनौिेगााँउ 

३७ लसमधाप लनरुङखा 

३८ वडा नं. ९ लशवा खोिा चुने दोभान, तोलतयोक्पा 

३९ 
वडा नं. १० 

हेवाखोिा आसमाने देलख दलिण पलिम लचलिङदेन दोभान  

४० खुङखोिा वलधनिुङ दलेख दलिण पलिम लचलिङदेन दोभान 

४१ 

वडा नं. ११ 

खङखोिा खोिा मोटेखोल्सी दोभान  देखी पलिम हेवाखोिा दोभान 

४२ िेमेखोिा खोिा पन्चमीदोभान देलख पलिम हेवाखोिा दोभान 

४३ हेवा खोिा खुङखोिा दोभान देलख पलिम हेवादोभान  

४४ 

व
ड

ा 
नं
. 
१

२
 

लसवुवा खोिा िािी देलख पलिम दलिण िेमेखोिा 

४५ खुङखोिा कोकोमाङ खोल्सीको लसर देलख मोटे खोल्सीको 

दोभान सम्म ।  

४६ पन्चमी धारा खलत्रगााँउ पंचमी 

४७ देवीथान लसमसार िेत्र डेरीबजार आहािडााँडााँ 

४८ 

व
ड

ा 
नं
. 
१

३
 

िेमे खोिा भुसपाते देलख पञ्जमी दोभान सम्म । 

४९ कािी खोिा लछन्तापु देलख घोल्ट्याङ दोभा सम्म । 

५० खालिङ खोिा लवखे देलख सााँघुबोटे दोभासम्म ।  

५१ साङलमना खोिा मकैबारी देलख तीन तिेदोभान 

५२ गुप्ती खोिा  बुडीथाम देलख बधाम दोभान सम्म । 

५३ भयाथङ खोिा लसउरेनी देलख लत्रवेणी सम्म । 

५४ आप्तावा खोिा लत्रवेणी देलख पञ्चमी दोभान सम्म । 

५५ छन्तापु पोखरी लछन्तापु  

५६ 

व
ड

ा 
नं
. 
१

४
 

आप्ता खोिा रलत्नगािे देलख लिलदम खानेपानी मुहान 

५७ भयाथङ खोिा लवखेडााँडा देलख लसवाथनी 

५८ इथुङ खोिा गुाँरासे देलख लिलदम खानेपानी मुहान  

५९ लददवुा खोिा िाम पलहरो देलख आप्ता खोिा दोभान  

६० सुके पोखरी सुकेपोखारी 

६१ काि पोखरी कािपोखरी 

६२ युवाराज पोखारी युवराज भञ््याङ 
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६३ आसािुङ पोखरी िोहालकि डााँडा 

६४ िुिे पोखरी आहािटार 

 

सावधजफनक उपयोगको के्षत्रिः 

बसपाकथ , मोटर पाकथ , सडक पेटी, सडक, बाटो, रेिव,े पुि, लवमानथथि/ हेलि प्याड, हररत िेत्र, पाकथ , लचलडयाखाना, लपकलनक थपट, 

खेि पूवाथधार तथा मैदान, सावथजलनक मनोरञ्जन थथान, चौर, िााँट, चौतारा, टुाँलडखेि, हाटबजार िाग्ने थथि, अन्त्येलष्ट थथि, िोहर 

व्यवथथापन थथि, सरकारी, सावथजलनक र सामुदालयक लवद्यािय िगायत लशिण संथथािे चचकेा जग्गाहरू तपलसि अनुसार 

सावथजलनक उपयोगको िेत्रमा वगीकृत हुने छन् । 

 

क्र.सं. वडा नं. वगीकरण हुने थिानहरू 

१ 

व
ड

ा 
नं
. 
१

 

लिलदम माध्यलमक लवद्यािय 

२ कालतके आधारभूत लवद्यािय 

३ लपपिबोटे आधारभूत लवद्यािय 

४ थाङसाङ आधारभूत लवद्यािय 

५ कुम्भकणथ बाि लवकास केन्द्र 

६ दमुा बाि लवकास केन्द्र 

७ लिलदम मा.लव. खेिमैदान 

८ शलनवारे हाट बजार , शलनवारे 

९ शााँगु बोटे आयथघाट 

१० लतन धारे पाटी 

११ 
वडा लथथत सम्पूणथ सरकारी कायाथियहरु िगायत नेपाि सरकारको थवालमत्वमा रहकेा 

कायाथियहरु 

१२ 

व
ड

ा 
नं
. 
२

 

बस पाकथ  

१३ गोतामे धार 

१४ बहुउदल्शय पाकथ  

१५ लिम्बु कुवा 

१६ बोझेनी कुवा 

१७ हेलिप्याड 

१८ बान्द्रे डााँडा बनभोज थथि 

१९ ग्यालवन चौतारा, जगुवर चौतार, जोरलपपि चौतारा, सानोबर चौतारा,  

२० कालिका मा.लव. 

२१ सूयोदया प्रा.लव. 

२२ ओलदन आ.लव. 

२३ लत्र्योलत आ.लव. 

२४ थवलगथक मागथ भवन 
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२५ िखन थापा मगर 

२६ पल्िोटार बचत भवन 

२७ 
वडा लथथत सम्पूणथ सरकारी कायाथियहरु िगायत नेपाि सरकारको थवालमत्वमा रहकेा 

कायाथियहरु 

२८ 
व

ड
ा 

नं
. 
३

 
जनता माध्यलमक लवद्यािय (लसिौटी) 

२९ सुलम्नमा आधारभूत लवद्यािय (सुम्नीमा चोक) 

३० जन कल्याण माध्यलमक लवद्यािय (िालिखकथ ) 

३१ लननम्मा बाि लबकास केन्द्र (यिम्बर चोक) 

३२ िालिखकथ  थवाथ्य चौकी (िालिखकथ ) 

३३ िालिखकथ  खेि मदैान 

३४ 
वडा लथथत सम्पूणथ सरकारी कायाथियहरु िगायत नेपाि सरकारको थवालमत्वमा रहेका 

कायाथियहरु 

३५ 

व
ड

ा 
नं
. 
४

 

लजल्िा प्रहरी कायाथिय 

३६ शशस्त्र प्रहरी कायाथिय 

३७ लजल्िा समन्वय सलमलत 

३८ दरुसञ्चार कायाथिय 

३९ कवडथ हि 

४० लिलदम नगरपालिका 

४१ लजल्िा थवाथ्य कायाथिय 

४२ पााँचथर लजल्िा अथपताि 

४३ पााँचथर बहुमुखी क्याम्पस 

४४ वेयल्िेयर कायाथिय 

४५ गढी मा.लव. 

४६ यालन्त्रक कायाथिय 

४७ पूवाथधार कायाथिय 

४८ लवलप पाकथ  

४९ सम्हािुङ मलन्दर 

५० लकरातशे्वर मलन्दर 

५१ थाक्िे मलन्दर 

५२ जागलृत आ.लव. 

५३ लसि कालिका आ.लव. 

५४ सुखवोध मा.लव. 

५५ लतरलतरे आ.लव. 

५६ हेवाखोिा घाट 

५७ गढी समाधी थथि 
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५८ सािघारी समाधी थथि 

५९ गणेशमान पाकथ  

६० बुि पाकथ  

६१ सखरखडडे समाधी थथि 

६२ माझीटार घाट 

६३ नालम्दङ बाि केन्द्र 

६४ आलदवासी जनजाती भवन 

६५ सामुदालयक वनको कायाथिय सब ै

६६ डलम्पङ्ग साइड 

६७ िोलगमा लचसोपानी 

६८ 
वडा लथथत सम्पूणथ सरकारी कायाथियहरु िगायत नेपाि सरकारको थवालमत्वमा रहकेा 

कायाथियहरु 

६९ 

व
ड

ा 
नं
. 
५

 

बुि आधारभूत लवद्यािय (भदैरे) 

७० लशवधर आधारभूत लवद्यािय (सरलसउिा) 

७१ लपपिबोटे आधारभूत लवद्यािय (जोरकुिो) 

७२ सरथवती माध्यलमक लवद्यािय (ढुलिबोटे) 

७३ महाकवी देवकोटा आधारभूत लवद्यािय (चोकमागु) 

७४ लसंह देवी आधारभूत लवद्यािय (सल्िेरी) 

७५ लतिमौि  आधारभूत लवद्यािय (लतनमौिे) 

७६ पारुहाङ आधारभूत लवद्यािय (जौवारी) 

७७ पााँचथर रंगशािा (मताने) 

७८ चोकमागु थवाथ्य चौकी (डुलिबोटे) 

७९ रेडक्रस उपशाखा चोकमागु ( डुलिबोटे) 

८० 
कपुरखान मेन्छ्यािुप्पा (मेन्छ्यािुप्पा), िेम्बािुप्पा, देवीथान, कुकुरमारा तामाङ कपुरखान 

(सरलसउिा) 

८१ लतनमौिे िेत्र, कोल्पाखा िेत्र, पालनधारा िेत्र 

८२ 
वडा लथथत सम्पूणथ सरकारी कायाथियहरु िगायत नेपाि सरकारको थवालमत्वमा रहकेा 

कायाथियहरु 

८३ 

व
ड

ा 
नं
. 
६

 

श्री लसि कालिका मा.लव. िेदायक 

८४ श्री भगवती मा.लव. लशवा 

८५ श्री चोकमागु आधारभूत लवद्यािय,याङलदन 

८६ श्री लसंह कालिका आधारभूत लवद्यािय, याकसेरुङ 

८७ श्री काििबोटे आधारभूत लवद्यािय, मगरगााँउ 

८८ श्री लसि देवी आधारभूत लवद्यािय, चुलनयाडााँडा 

८९ श्री लसवा उप थवाथ्य चौकी, लशवा 
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९० शहरी थवाथ्य चौकी, िेदायक 

९१ शहरी थवाथ्य चौकी, पात्िेभञ्जयाङ 

९२ लशवा खोिा झोिुङ्गे पुि 

९३ लशवा दोभान झोिुङ्गे पुि 

९४ लशवा खोिा आयथघाट 

९५ याङलदन च्यानघारी 

९६ अनखेङदेन च्यानघारी 

९७ धुलप डााँडा च्यानघारी 

९८ नेम्बाङिाम लशवा च्यानघारी 

९९ वतासे च्यानघारी 

१०० लतजोक च्यानघारी 

१०१ भगवती मालवको खेिमैदान, लघलसङटार खेिमैदान, लसिकालिका मालव िेदायक खेि मैदान 

१०२ 
वडा लथथत सम्पूणथ सरकारी कायाथियहरु िगायत नेपाि सरकारको थवालमत्वमा रहेका 

कायाथियहरु 

१०३ 

व
ड

ा 
नं
. 
७

 

रानीटार मा.लव, कालिका आ.लव., अरलनको आ.लव, लशिकािी आ.लव., पन्चकन्या मा.लव,  

१०४ प्रगलतलशि आ.लव., नाङिापा आधारभुत थवाथ्य केन्द्र, 

१०५ बराजु रंगशािा,  

१०६ पन्चमी आयथघाट, लत्रवेणी आयथघाट, नाम्दखुोिा आयथघाट 

१०७ तामाङ समालध थथि मानडेााँडा 

१०८ 
वडा लथथत सम्पूणथ सरकारी कायाथियहरु िगायत नेपाि सरकारको थवालमत्वमा रहेका 

कायाथियहरु 

१०९ 

व
ड

ा 
नं
. 
८

 

इथुङ मालव (इथुङ) 

११० बुि आधारभूत लवद्यािय (थयाउडााँडााँ) 

१११ शालन्त बाि लवकास केन्द्र (मलंसरे) 

११२ लसि आधारभूत लवद्यािय (घिेगााँउ) 

११३ लवद्या आजथन माध्यलमक लवद्यािय ( तमाखे) 

११४ िममी आधारभूत लवद्यािय (खान्दु्रङ) 

११५ सगरमाथा आधारभूत लवद्यािय (घुमाउनेटार) 

११६ वडा कायाथिय जग्गा (तमाखे), ८ नं. वडा कायाथिय भवन (याङसवा, टावरडााँडााँ) 

११७ अथथाइ प्रहरी चौकी तमाख े

११७ अथथाइ प्रहरी चौकी पौवा भञ््याङ्ग 

११८ थवाथ्य चौकी (घुमाउनेटार) 

११९ बस पाकथ  तमाख े

१२० हररत िेत्र, लचलडयाखाना रंगेखकथ  

१२१ लपकलनक थपोट- साधुटार, गुम्बाडााँडा, रंगेखकथ  
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१२२ अन्त्योलष्ट थथि- टावर डााँडा, िुकेडााँडा 

१२३ टुडीखेि- भसैेटार 

१२४ हाटबजार- तमाख े

१२५ काउिेटार भूडडेााँडा घाट 

१२६ देउरािी समालध थथि 

१२७ तमाखे चतुरे डााँडा समालध थथि 

१२८ 
वडा लथथत सम्पूणथ सरकारी कायाथियहरु िगायत नेपाि सरकारको थवालमत्वमा रहेका 

कायाथियहरु 

१२९ 

व
ड

ा 
नं
. 
९

 

िुम्िाबुङ मालव 

१३० िेमेसवुा आधारभूत लवद्यािय 

१३१ लशिकालिका आधारभूत लवद्यािय 

१३२ लसवतप्पा शालन्त बाि लवकास केन्द्र 

१३३ मच्छेबुङ बाि लवकास केन्द्र 

१३४ सालवक २ नं. बाि लवकास केन्द्र 

१३५ हेङ्किाक बाि लवकास केन्द्र 

१३६ काििबोटे बाि लवकास केन्द्र 

१३७ काििबोटे थवाथ्य चौकी, बरबोटे खेिमैदान 

१३८ 
वडा लथथत सम्पूणथ सरकारी कायाथियहरु िगायत नेपाि सरकारको थवालमत्वमा रहकेा 

कायाथियहरु 

१३९ 

व
ड

ा 
नं
. 
१

०
 

खिङ्गाटार मा.लव., याङनाम आ.लव., लसिदेवी थाङनापा आ.लव., पलच्चसे आ.लव.,  

१४० प्रगलत आ.लव., चोकिुङ आ.लव., कुम्भकणथ आ.लव., जुनेिी बाि लवकास केन्द्र 

१४१ इमान लसंह रंगशािा, थाङनापा खेि मैदान, पलच्चसे खेि मैदान 

१४२ सुम्हािुङ डााँडा, औिेटार बनभोज थथाि 

१४३ लसिदेवी मन्दीर, माहादेव थथान, वलधनिुङ, लचलिङदेन माङलहम, 

१४४ खिङ्गाटार, समु्हािुङ पालथभार, पङिुङ, मुराहङ,  

१४५ खंङखोिा आयथघाट, साउने आयथघाट, औिेटार आयथघाट, लसरुडााँडा समालध थथि 

१४६ महादेव थथाि आयथघाट, पलच्चसे समालध थथाि, ठूिीबर समाधी थथाि 

१४७ अलधनिुङ आयथघाट, कादरुी आयाथघाट, खिङगा सामुदायीक बन समालध थथाि 

१४८ 
वडा लथथत सम्पूणथ सरकारी कायाथियहरु िगायत नेपाि सरकारको थवालमत्वमा रहकेा 

कायाथियहरु 

१४९ 

व
ड

ा 
नं
. 
१

१
 

मनापजुम यिम्बर खेि मैदान 

१५० पंचमी मिामी लबश्रामिय 

१५१ जनचेतना आ लव िेत्र लसलगमटार 

१५२ लसहलसि आ लव िेवालदन  

१५३ कालिका मा लव िेत्र बाबुङगा 
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१५४ तलृतया आ लव िेत्र तलृतया 

१५५ सेजेपा आ लव िेत्र सेजेपा 

१५६ कथतुरी आ लव िेत्र आहािे 

१५७ केवानलदन बाि लबकास केन्द्र केवानलदन 

१५८ पाथीभरा आधारभुत लवद्यािय पररसर ििाटे 

१५९ पंचकन्या आ लव खमारे िेत्र 

१६० नेपाि रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा भवन आहाि े

१६१ पुरानो प्रहरी चौकी पररसर 

१६२ नेपाि रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा भवन सेजेपा 

१६३ आधारभुत थवाथ्य केन्द्र तलृतया पररसर 

१६४ सामुदालयक मलहिा कृलष भवन तलृतया 

१६५ सााँघुबोटेघाट 

१६६ िेगुम्बाघाट 

१६७ पाचेदोभानघाट, िालिगुरास सरंिण िेत्र 

१६८ पंन्चमीघाट, तरेलसकिुङ िेत्र, सलत लचहान िेत्र बाबुङ्गा (गुएत्रो छेक्ने ढुङ्गा बाबुङ्गा) 

१६९ 
वडा लथथत सम्पूणथ सरकारी कायाथियहरु िगायत नेपाि सरकारको थवालमत्वमा रहेका 

कायाथियहरु 

१७० 

व
ड

ा 
नं
. 
१

२
 

लसि देवी माध्यलमक लवद्यािय (लपपिबोटे) 

१७१ नांलगन माध्यलमक लवद्यािय (पुिभञ््याङ) 

१७२ संक्रालन्त आधारभूत लवद्यािय (भोटेगााँउ) 

१७३ बुदकु आधारभूत लवद्यािय (बदुकु) 

१७४ पंचलम आधारभूत लवद्यािय (खत्रीगााँउ) 

१७५ लसररसे लवद्या्योलत आलव लसररसे  

१७६ लङङमा च्याङछ्युप छ्योलिङ गुम्बा लवद्यािय (भोटेगााँउ) 

१७७ आजभोलि हाटबजार  (पुिभञ््याङ्ग) 

१७८ 
पंचमी घाट, चााँचिे घाट, बौि घाट भोटेगााँउ, बखृथडााँडााँ घाट, सकं्रालन्त डााँडााँ कपुर थान िेत्र, 

मोलत खोल्सी, रातमाटे डााँडााँ, खङखोिा घाट 

१७९ बतासे डााँडााँ (बतासे) 

१८० ढााँपटार खेि मैदान, प्रगलतलशि खेि मैदान, बुदकु खेिमदैान,  

१८१ थवाथ्य चौकी (लपपिबोटे), गाउाँघर लक्िलनक (जररङ्गे) गाउघर लक्िलनक (बुदकु) 

१८२ 
वडा लथथत सम्पूणथ सरकारी कायाथियहरु िगायत नेपाि सरकारको थवालमत्वमा रहकेा 

कायाथियहरु 

१८३ 
 

 

सामुदालयक लवद्याियहरु (श्री लसिेश्वर मा लव िेजुङ, श्री जाल्पा आ लव. , िोक्टे आ लव,  लसंह 

लसि मा लव जरबुटे्ट, लसहं लसि आ लव जेभािे, ) 
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१८४ 
वडा नं. १३ बाि लवकास केन्द्र लटमुरे बािलबकास केन्द्र, लसउरेनी बाि लवकास केन्द्र, िेजुङ बािलवकास 

केन्द्र, हाङमेना बाि लवकास केन्द्र, शालन्त लदप बाि लवकास केन्द्र (जेभािे) 

१८५ 
खेिमैदान- पञ्चमी खेि मैदान, दोभान खेि मैदान, आरुपाते खेि मैदान, लहलटधारा 

खेिमैदान,ठुिीटार खेि मैदान । 

१८६ हाटबजार- पञ्चमी हाट बजार,जुरे ढुङ्गा हाट बजार, लसिशे्वर हाट बजार, भुसपाते हाटबजार । 

१८७ 
समालध थथि- िामीडााँडा, बखे डााँडा, होक्से डााँडा, माने डााँडा, मझेिी डााँडा, गुप्ती खकथ , साउन े

पाखा, साघुबोट घाट, पञ्चमी घाट र लत्रवेणी घाट । 

१८८ सावथजलनक भवन- गाउाँघर लक्िलनक लसङ्गारे र गाउाँ घर लक्िलनक लसिेश्वर । 

१८९ आयुवेद भवन-िुङरुपा आयुवथद भवन । 

१९० 
वडा लथथत सम्पूणथ सरकारी कायाथियहरु िगायत नेपाि सरकारको थवालमत्वमा रहेका 

कायाथियहरु 

१९१ 

व
ड

ा 
नं
. 
१

४
 

महादेव गुप्तेश्वर मालव 

१९२ युवराज आधारभूत लवद्यािय 

१९३ महादेव मुिडााँडााँ आधारभूत लवद्यािय 

१९४ लशवशलि आधारभूत लवद्यािय 

१९५ जिकन्य आधारभूत लवद्यािय 

१९६ बााँसबोटे आधारभूत लवद्यािय 

१९७ जन्यकन्या आधारभूत लवद्यािय 

१९८ गौमलुख आधारभूत लवद्यािय 

१९९ नव कोलपिा खेि मैदान 

२०० पुरानो प्रहरी चौकी 

२०१ थवाथ्य इकाइ िुल्पा 

२०२ थवाथ्य चौकी िुङरुपा 

२०३ गालवस कायाथिय िुङरुपा 

२०४ मलहिा लवकास कायाथिय िुङरुपा 

२०५ आलदवासी जनजालत कायाथिय 

२०६ वासुम लचथयान केन्द्र 

२०७ वडा लथथत सम्पूणथ सरकारी कायाथियहरु िगायत नेपाि सरकारको थवालमत्वमा रहेका 

कायाथियहरु 

 

ज. सांथकृफिक ििा पुरािाफववक महववको के्षत्रिः 

 

लवलभन्न समुदायिे धालमथक, सांथकृलतक, वा परम्परागत रूपमा पूजा, अचथना वा उपासना गने थथि, लवश्व सम्पदा सचूीमा रहेका 

ऐलतहालसक, धालमथक, सांथकृलतक थथि, ऐलतहालसक दरबार, भवन, लकल्िा, गढी, थतम्भ रहेका थथि, नेपाि सरकारिे पुरातालववक 
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महववको भनी पररभालषत गरेको वा संरिण गनथ तोकेको िेत्रका जग्गाहरू सांथकृलतक तथा पुरातालववक महववको िेत्रमा वगीकृत हुने 

छन् । 

 

क्र.सं. वडा नं. वगीकरण हुने थथानहरु 

१ वडा नं. १ लसंह देवी मलन्दर, लवलहबारे देवीथान (गोल्धारे), गैरीबारी देवीथान (गैरीबारी) 

२ वडा नं. २ लसंहदेवी मन्दीर, जाल्पा देवी मन्दीर, कृष्ण मन्दीर,  

३ 

व
ड

ा 
नं
. 
३

 

िाल्गुनन्द समाधी थथि लसिौटी, तपोभुमी ज्ञान भूलम  

४ सुनुवार थयादरथान, 

५ साकेिा 

६ गुम्बा कान्छीदोकन 

७ सेमचेुङ 

८ जाल्पा जिेश्वरी मन्दीर, 

९ सानोपालथभर मन्दीर 

१० 

व
ड

ा 
नं
. 
४

 

सुम्हािुङ मलन्दर 

११ थाक्िे मलन्दर 

१२ लकरातशे्वर मलन्दर 

१३ सेलत देलव मलन्दर बलत्तसे डााँडा 

१४ योपुन डााँडा ऐलतहालसक थथि 

१५ 

व
ड

ा 
नं
. 
५

 महागुरु िाल्गुनन्द थतम्भ तथा देवीथान  (सानोगााँउ),िब्रकुेटी िेत्र, लतनमौिे िेत्र 

१६ आइतबारे देवी (आइतबारे), पन्चकन्या देवी(ठुिोपधेरा) , जिकन्या देवी( ठुिोपधेरा) 

१७ लसंहदेवी मलन्दर (गरैीगााँउ), कामुधनुे मलन्दर (मैदाने), जिकन्या देवी (आरुवोटे), 

१८ 

वडा नं. ६ 

याङलदन देलवथान 

१९ अनखेङदेन देलवथान 

२० लशवा देलवथान 

२१ लशिकालिका देवी मालदबुङ,खाम्िोलदन लसंहदेवी, ठुिो गााँउ कािीका देलव, महभीर 

ओमपानीपेमे, लहलट आइतबारे,महशे्वरी लतनकािेदेवी 

२२ सेलमचोङ ओडारे 

२३ चचथ मािुवा, चचथ पात्िेभञ््याङ 

२४ 

व
ड

ा 
नं
. 
७

 

पेमाछोखोलिथङ गमु्व 

२५ लत्रवेणी मन्दीर 

२६ तुम्पाङ्भे साङसेन वरक 

२७ सोधङु वरक इलधङयक 

२८ 
ङामुक्साम माङयुक्ना, माङलखम साकेिाथान, पन्चकन्या देवी, महागुरु िाल्गुनन्द मलन्दर, 

लसंहलसद्द देवी मलन्दर 

२९  उगेन दोलछङ छोलिङ गुम्बा गुम्बाडााँडा 
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३०  

 

 

वडा नं. ८ 

सेलमचोङ भवन कागात े

३१ लकरााँतशे्वर मलन्दर तमाख े

३२ थेबा माङलहम तमाख े

३३ माङचुम्देन गढी तमाखे 

३४ वेथेि नाजररन लगजाथघर-इथुङ 

३५ दशथन बलप्तस मडडिी- तमाख े

३६ सुनुवार थयादरलपदार थान-टावरडााँडा 

३७ हवेष्ट मडडिी-नुन्थिा 

३८ आइतबारे देवथथि 

३९ संसारी डााँडा 

४० हाङसाम वरक भैसेटार 

४१ नेम्बाङ माङ्गेना िुङधुङगडी 

४२ तुम्पाङ्भे साङसेन वरक 

४३ सोधङु वरक इलधङयक 

४४ ङामुक्साम माङयुक्ना 

४५ वडा नं. ९ मुजोिुङ, उजुरे मलन्दर 

४६ 
वडा नं. १० 

खिङ्गा गडी, लसिदेवी गडी,  

४७ लतलिङेधारा, वरकतमे्बे माङलहम 

४८ 

वडा नं. ११ 

कालिका मलन्दर 

४९ लसि देवी मलन्दर  

५० मनािाङ माङलहम  

५१ लशव पंचायन मलन्दर  

५२ चम्पेटार मलन्दर 

५३ लसलगमटार कालिका मलन्दर 

५४ लसहंदेवी कालिका देवथथि 

५५ लसहंकािी देवी देवथथि 

५६ लसहंकािीका देवी  

५७ 

व
ड

ा 
नं
. 
१

२
 

लङङमा च्याङछ्युप छ्योलिङ गुम्बा (भोटेगााँउ) 

५८ लसलिदास बाबा िुिबारी ( जररङ्गे) 

५९ 

लसिदेवी मलन्दर, लनल्कडठ मलन्दर, मािबासे माङलहम, ज्ञानध्वलन लशवािय मलन्दर, िुिबारी 

लशवािय मलन्दर, याक्समु्बा माङलहम, लकरात राई माङलखम, लसंह देवी मलन्दर, मोलदकुवा 

देलवथान, कालिका देवी लनगािे, सेलत लसत्ति दलेवथान, कालिका देलवथान, बरबोटे देवथथि 

महादेव थथान , लसंह देवी गिुा (भोटेगााँउ), लसंहदेवी देवथथि, लवसाउने चचथ 

६०  चचथ- मलहमा बलत्तस चचथ र माउन्ट लसनाई चचथ 
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६१ 
 

वडा नं. १३ 

देवथथि (चालम्िङ डााँडााँ)- कालिका मलन्दर लहलटधारा, लकरााँत माङलहम लटम्मुरे, गपु्तेश्वर महादेव 

धाम, साकेिा थान, जिकन्या मलन्दर , लसंह देलव थथान (लसउरेनी) 

६२ भवन – सेलमचोङ भवन 

६३ लसिािेख माने डााँडा गाउाँ साङमेना, पन्चकन्या देव थथान (लटमुरे), पेरुङगेटार लसंह देलव थथि 

पेरुङगेटार 

६४ 

वडा नं. १४ 

जल्पादेवी देवीथान,  

६५ बलत्तस मडडिी, माउन्टलसन्वाइ चचथ,  

६६ चुलिदेवी देलव थथान, चमेरे गिुा देलव थथान, महादेव गपु्तेश्वर धाम, छ्योलिङ गुम्बा 

 

झ. कृफष के्षत्रिः 

 

उपरोि गैह्र कृलष िेत्रमा वगीकरण भएका बाहेक कृलष सडक, कुिो पैनी, नहर जथता कृलष लवकासका पूवाथधार भएका वा हुन सक्ने 

अन्न बािी, नगद ेबािी, दिहन बािी, तेिहन बािी, िििूि खेती, िूि खेती, तरकारी खेती, पशुपन्छी पािन, मौरी पािन, माछा 

पािन, दान, घााँस, तथा वनथपलत उत्पादन, खर बारी, चरण, घााँस ेमैदान, माछा पोखरी, बन पैदावार, जडीबटुीका िालग प्रयोग भएका 

भौलतक संरचना वा घर टहरा, खोर, गोठिे चचकेा र खनजोत गरी खेती िगाउन उपयुि, उवथर एवं उपयोगी जग्गाहरू कृलष िेत्रमा 

वगीकृत हुने छन् । 

 

क्र.सं. वडा नं. कृलष तथा पशु लवकास आयोजनाको नाम वगीकरण हुने थथानहरू 

१ वडा नं. १ - - 

२ वडा नं. २ - - 

३ वडा नं. ३ - - 

४ वडा नं. ४ - - 

५ वडा नं. ५ - - 

६ वडा नं. ६ - - 

७ वडा नं. ७ - - 

८ वडा नं. ८ - - 

९ वडा नं. ९ - - 

१० वडा नं. १० - - 

११ 

व
ड

ा 
नं
. 
१

१
 

नमुना कृलष िमथ प्रा.लि. सेजेपा 

१२ अम्बोटे कृलष तथा पशुपन्छी िमथ प्रा.लि. अम्बोट े

१३ योन्जन कृलष तथा पशपुन्छी िमथ प्रा.लि. तामाङगाउाँ 

१४ सनराइज कृलष तथा पशु लवकास िमथ प्रा.लि. ििाट े

१५ काकी कृलष उपज लवलक्र केन्द्र प्रा.लि. िेवालदन 

१६ पालथभरा कृलष तथा पशु लवकास िमथ प्रा.लि. ििाट े

१७ िेवालदन कृलष िमथ प्रा.लि. िेवालदन 
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१८ लत्रशिी दगु्ध उत्पादक सहकारी संथथा  लत्रलतया 

१९ लत्रशलि दगु्ध संकिन केन्द्र सहकारी सं. लत्रलतया 

२० लदपक बाख्रापािन िमथ प्रा.लि. धुसेनी 

२१ 
वडा नं. १२ 

थवच्छ दधु उत्पादन आयोजना १२ नं. वडा भरी 

२२ लचया प्रशोधन आयोजना सालवक ८ बोझोघारी 

२३ 

व
ड

ा 
नं
. 
१

३
 

लछन्तापु गाई िमथ कािीडााँडा 

२४ िेकालि बाख्रा िमथ मकैबारी 

२५ सेलमना कृलष पशु पंिी िमथ िमुडााँडा 

२६ नेम्बाङ बहुउिेश्य कृलष तथा पशुपलन्छ िमथ लसउरेनी 

२७ िुङरुप कृलष तथा पशुपन्छी िमथ लटमुरे लटमुरे 

२८ लसगारे नेपािी हाते कागज उद्योग लसगारे 

२९ लछन्तापु हाते कागज उद्योग िोक्टे 

३० धलसङ्गरे तेि उद्योग जरबुटे 

३१ लटम्बरेु आचायथ डेरर उद्योग लटम्बरेु 

३२ दिुाि डेरी उद्योग दिुाि 

३३ िेजुङ डेरी उद्योग लसिेश्वर 

३४ लसउरेनी डेरी उद्योग २ लसउरेनी 

३५ पारुहाङ डेरी उद्योग जेभािे पञ्चमी 

३६ भुसपाते डेरी उद्योग भुसपात े

३७ िुहुन डेरी उद्योग साङमेना 

३८ लछन्तापु डेरी उद्योग लसगारे 

३९ 

व
ड

ा 
नं
. 
१

४
 

लकलभ पकेट िेत्र  लचसोपानी, वासुम, लदम्भुङबा 

४० अिैची पकेट िेत्र बााँसबोटे, वासमु, सेपी, लसमकुना 

४१ आिु पकेट िेत्र हिहिे, भािुखोप, लसररङटार, लचसोपानी,  

४२ 
जलडबुटी पकेट िेत्र हिहिे, भािुखोप, सुकेपोखरी, लचसोपानी, 

लसररङटार,  

 

ञ. जोफखम के्षत्र पफहचान 

भौगोलिक, पयाथवरणीय र भू बनौटको दृलष्टकोणिे कृलष, व्यवसालयक, औद्योलगक एवम् अन्य उपयोगका िालग अनुपयुि बालढ, 

पलहरो, भूिय, आगिागी िगायतका प्राकृलतक प्रकोपबाट जोलखममा रहेको िेत्रममा पने जग्गाहरु । 

 

क्र.सं. वडा नं. जोफखम के्षत्र प्रभाफवि थिानहरु/चारफकल्िा 

१ वडा नं.१ - - 

२ वडा नं.२ िालटमरे िालटमरे 

३ वडा नं. ३ - - 
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४ 
वडा नं.४ 

बुि पाकथ , लजल्िा प्रहरी कायाथिय, 

वेयल्िेयर एररया 

बुि पाकथ , 

५ वडा नं.५ अन्धेरी खोल्सी पलहरो तेङगोबङु, जंगिेगाउाँ 

६ वडा नं. ६ - - 

७ 
व

ड
ा 

नं
. 
७

 
अलसने पलहरो पूवथमा मानेडाडा पलिममा नाम्दखुोिा उत्तरमा 

रालनटार दलिणमा सलुम्नमा चोक  

८ हाम्िबुङ पलहरो  पूवथमा जुकेपानी पलिममा िामागााँउ उत्तरमा 

लचउरीवोटे दलिणमा जौवारी डाडा 

 चंखिािे पलहरो पूवथमा िेमेखोिा पलिममा नाङिापा उत्तरमा 

नाम्दखुोिा दलिणमा भोटेवारी 

९ लततमु्वा पलहरो पूवथमा लत्रवेणी मलन्दर पलिममा वरवोटे उत्तरम 

बाझोगरा दलिणमा माक्िुम्वा 

१० 

व
ड

ा 
नं
. 
८

 

मान्द्रेलभर पलहरो पूवथमा चााँपबोटे जग्गा सीमाना पलिम धन बहादरु 

राईको जग्गा सीमाना उत्तर मान्द्रे लभर दलिण शेपाथ 

गाउाँको जग्गा सीमाना 

११ िालमछाने लभर  पूवथमा पे्रम गुरुङको जग्गा सीमाना पलिममा राज 

बहादरु गुरुङको जग्गा सीमाना, उत्तरमा खान्दु्रङ 

लसरान सीमाना, दलिणमा उमशे गुरुङको जग्गा 

सीमाना 

१२ दोरङ्गा गााँउ पलहरो पूवथमा दोरङ्गा साइिाको जग्गा सीमाना पलिममा 

नाम्द ु खोिा उत्तरमा दोरङ्गा खोल्सा दलिणमा 

हकथ  सुनुवारको जग्गा सीमाना सम्म ।  

१३ वडा नं. ९   

१४ वडा नं. १० हाइड्रोटोि पलहरो िङदरुा, आम्बेबुङ, लघलमरेटोि 

१५ 

व
ड

ा 
नं
. 
१

१
 खारखानी पलहरो ििाटे  

१६ केवानलदन पलहरो कालक्िम्बा  

१७ अम्बोटे भूिय अम्बोट े

१८ बान्द्रे पलहरो सल्िेरी 

१९ 

व
ड

ा 
नं
. 
१

२
 

लसरुवारे टोि पूवाथमा लसङजाङ्गे खोल्सो-पलिममा लशवुवा 

खोिा, उत्तरमा खेबाङ्ग ेबनको छङछगे खोल्सी -

दलिणमा लशवुवा खोिा 

२० बुदकु पुच्छर थयािघारी टोि पूवथमा लिलदम १३ को लसमाना- पलिममा लसवुवा 

खोिा, उत्तरमा बुदकु पुच्छर बलथत सीमाना- 

दलिणमा िेमेखोिा 
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२१ लसवुवा खोिा िेत्र पूवथमा लसवुवा खोिा-पलिममा ११ नं. वडाको 

लसमाना, उत्तरमा लसवुवा टोि- दलिणमा लसवा 

खोिा/िेमे खोिा 

२२ िालि मझुवा पूवथमा बतासे डााँडााँ- पलिममा जेभािे जाने सडक, 

उत्तरमा िािीटोि सीमाना- दलिणमा लिलदम १३ 

को सीमाना 

२३ सेपेनी पूवथमा जोरधारे पलिममा खुङखोिा उत्तरमा लििा 

थाम्सुहाङको जग्गा सीमाना दलिणमा खुङखोिा 

२४ गुम्बाडााँडााँ पछालडको ओम चौक िेत्र पूवथमा गुम्बा डााँडााँ-पलिममा लिलदम िािोट 

मोटरबाटो, उत्तरमा िािेिुङ ८ को लसमाना- 

दलिणमा लवखडेााँडा च्यानडााँडााँ 

२५ वडा नं. १३ लदल्पा पलहरो लदल्पा दिुािगाउाँ, सङमेना, लतनतिे, एकराते, 

बोधाम 

२६ 

व
ड

ा 
नं
. 
१

४
 

ठूिोभािुखोप पलहरो पूवथमा इिाम जाने पुरानो बाटो, पलिममा आिावा 

खोिा, उत्तरमा ठुिोभािुखोपको लसमाना 

दलिणमा छत्तरेलभरको सीमाना सम्म । 

२७ 

आगौटे डााँडा पलहरो पूवथमा जौवारी गुदुथम िुल्पा सडक लसमाना, 

पलिममा इथुङ आिावा खोिा दोभान, उत्तरमा 

आिावा खोिा, दलिणमा इथुङखोिा 

२८ 

अनौठे पलहरो पूवथमा ठोट्नेबारी सीमकुना सडक लसमाना 

पलिममा झोिुङ्गे पुि उत्तरमा रुन्च े खोल्सा, 

दलिणमा ठोट्नेबारी खोल्सा 

२९ 

िापरबारी पलहरो पूवथमा भािुखोप हिहिे सडक लसमाना पलिममा 

पौवा भञ््याङ िुल्पा सडक लसमाना, उत्तरमा 

बिड्याङगे्र खोल्सी दलिणमा आिावा खोिा 

३० 

कागते पलहरो पूवथमा कडेनी सामुदालयक बन जाने बाटो, पलिममा 

िुल्पा िुङरुपा सडक लसमाना, उत्तरमा कागत े

खोल्सी दलिणमा जुकेपानी खोल्सी 

३१ 

ठोट्नेबारी पलहरो पूवथमा िुल्पा िुङरुपमा सडक लसमाना पलिममा 

भयाथङ खोिा उत्तरमा ठोट्नेवारी खोल्सी दलिणमा 

कागते खोल्सी 
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ट. भू उपयोग वगीकरणका फसमा र सिधहरुिः 

भूउपयोग योजना अनुरूप गैह्र कृलष िेत्र र कृलष िेत्रमा वगीकृत जग्गाको उपयोग सन्तुिन कायम गनथ र न्यायोलचत एवं व्यवहाररक 

बनाउन लनम्न भूउपयोग वगीकरणका सीमा र सतथहरूिाई समेत अविम्बन गररनेछ ।  

१. गैह्र कृलष िेत्रमा वगीकरण भएको जग्गाको लसमा साँग जोलडएका पााँच हजार वगथलमटर भन्दा कम िेत्रिि भएका जग्गाहरू 

गैह्र कृलष िेत्रमा  र पााँच हजार वगथलमटर भन्दा बढी खेती गररएका वा खनजोत गररएका पती बााँझो जग्गाहरू कृलष िेत्रमा 

वगीकरण गररनेछ ।  

२. बसोबासका िालग आधारभूत भौलतक पूवाथधारहरू सडक, लवधतु, खानेपानी र ढि-लनकास िगायतको व्यवथथा भएको  

१ हजार वगथलमटर िेत्रिि  भन्दा कम साना लकत्ता कायम भएका एकीकरण गनथ समते नसलकन ेजग्गाहरू आवास िेत्रमा 

वगीकरण गनथ सलकनेछ ।  

३. भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग लनयमाविी, २०७९ िागू हुनु पूवथ बसोबास गरररहेका  १० घर पररवारको मध्य 

लवन्दबुाट १०० लमटरको अधथ व्यासको िेत्रका जग्गाहरू आवास िेत्रमा वगीकरण गररनेछ तर १० भन्दा कम्ती घर पररवार 

भएको िेत्रको खेती गररएको वा खनजोत गररएको जग्गािाई कृलष िेत्रमा वगीकरण गररनेछ ।  

४. कृलष तथा गहै्र कृलष िेत्र लभत्र पने जोलखम िेत्र र सरकारी एवं सावथजलनक उपयोगका जग्गाहरू लनजी उपयोग हुने 

व्यवसायीक, आवासीय, औद्योलगक र कृलष िेत्रमा वगीकृत गररने छैन । 

५. बाटो, कुिो, पैनी साँग जोलडएका जग्गाको लकत्ताकाट गदाथ कृलष िेत्र र गहै्र कृलष िेत्रका िालग तोलकएको न्यूनतम िेत्रिि 

बराबर वा सो भन्दा कम हुने वा हुन सक्ने भएमा बाटो, कुिो, पैनीको िगत कट्टा गरेर मात्र लकत्ताकाट गररनछे । 

६. कृलष र गहै्र कृलष िेत्र लभत्र परेको कुनै लकत्ता जग्गाको िेत्र लनधाथरण गदाथ िेत्रिि गहै्र कृलष िेत्रका िालग तोलकएको न्यनूतम 

िेत्रिि भन्दा कम िेत्रिि बााँकी रहने भएमा सालवक कै िेत्रमा समायोजन गनथ लसकनेछ । तर उि लकत्ताको बााँकी रहने 

िेत्रििको जग्गाको सााँध लसमामा उि बााँकी रहेको जग्गा धलनको अन्य कृलष िेत्रमा जोडने भएमा कृलष िेत्रमा नै 

समायोजन गनुथ पनेछ ।  

७. कृलष िेत्रको जग्गाको अलधकतम उपयोग गने कृषकिाई प्रोत्साहन गनथ तपलसि बमोलजमका कृलष तथा पशु लवकास 

कायथक्रमहरू सञ्चािन गने । 

क. कृषक पररचय पत्र उपिब्ध गराइनेछ । 

ख. कृलष बालि तथा पशु पन्छी  लवमा सञ्चािन गररनेछ ।  

ग. लवशेष बालि, बागवानी एवं पशु जन्य उत्पादन पाकेट िेत्र लनधाथरण गरी व्यवसायीक पशुपािन, माहुरी पािन, 

मत्थय पािन जथता कृलष कायथक्रममा प्रोत्सालहत गनथ लवशेष कायथक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

घ. कृलष तथा पशु जन्य  उत्पादनको मूल्य र लवक्री सुलनलितता, ढुवानी, कृलष बजार, कृलष उत्पादन भडडारण, 

आधुलनक कृलष औजार, मि, बीउ, खररद अनुदान उपिब्ध गराउने, उन्नत लवउ लबजन, नसथरी खतेी प्रणािीको 

प्रचार प्रसारका िालग कृलष उत्पादन प्रदशथन, उन्नत बीउ लबजनको लकट लवतरण जथता एकीकृत कृलष तथा पशु 

लवकास कायथक्रम तजुथमा गरी सञ्चािन गररनेछ । 

ङ. वै ाँक तथा लवत्तीय संथथाहरूबाट कृलष व्यवसायका िालग जग्गाको लधतो मूल्याङ्कन र तोलकएको मापदडड र 

सहमलतको आधारमा अलधकतम कृलष ऋण उपिब्ध गराउन प्रबन्ध लमिाइनेछ ।  

च. कृलष िेत्रमा घर बनाइ बसोबास गरररहेका कृषकको घरबास थथानान्तरण गनथ एकीकृत कृषक बथती लवकास 

कायथक्रम सञ्चािन गरी प्रोत्सालहत गररनेछ ।  

छ. कृलष िेत्रमा कृलषका पूवाथधारहरू लवकास गरी कृलष उत्पादन र उत्पादकत्व अलभवलृि गररनेछ । 
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ज. कृलषको आधुलनकीकरण, यान्त्रीलकरण, व्यवसायीकरण, सहकारी खेती, सामूलहक खेती तथा सावथजलनक खेती 

गने प्रयोजनका िालग सम्बलन्धत जग्गा धनीको सहमलतमा सााँध लसमा जोलडएको लकत्ताको एकीकरण गरी 

्यालमतीय आकार लमिाई, नक्सा से्रथतामा आवश्यक संशोधन गरी, जग्गा चकिाबन्दी कायथक्रम सचंािन गने 

नीलत लिइनेछ । 

झ. कृलष िेत्रमा वगीकरण भएका जग्गाहरूको अलधकतम उपयोग गरर उत्पादकत्व वलृि गनथ  उपयोग लवहीन, 

आंलशक उपयोग वा बाझो अवथथामा रहेका व्यलिगत, ऐिानी, पती, नदी उकास िगायतका आवाद योग्य 

जग्गाहरूको समुलचत र सुलनलित उपयोग गनथ गराउन कानुन बनाई बेरोजगार युवा िलित व्यवसालयक कृलष 

िालमथङ्ग खेतीका िालग िगानी लभत्र्याउन भूलम बकैको सचंािन गररनेछ । 

ञ. माटो परीिण गने व्यवथथा लमिाइ सो अनुसारको बािी लसिाररस गरी व्यवसालयक कृलष उत्पादन गनथ 

प्रोत्सालहत गररनेछ । 

ट. कृलष िेत्रमा िाग्दै आएको करको दर पुनराविोकन गरी भूलमकर िगायतका अन्य कर पुनराविोकन गदै जान े

नीलत लिइनेछ । 

८. आवासीय तथा व्यवसालयक िगायत गैर कृलष िेत्रका सम्पूणथ घर जग्गाहरूिाई सम्पलतको रूपमा पररभालषत गरी 

पुनराविोकन सलहत करको दायरमा ल्याइनेछ । 

क. आवासीय तथा व्यवसालयक िगायत गैर कृलष िेत्रमा बनेका घर जग्गा, टहरा िगायतका संरचना एलकन गरी 

घर बहाि करको दायरामा ल्याइनेछ । 

ख. आवासीय तथा व्यवसायीक िगायत गैह्र कृलष िेत्रका घर जग्गािाई सम्पालत कर, व्यवसालयक कर, आय कर 

समेतिाई पुनराविोकन गरी करको दायरामा ल्याइनेछ । 

ग. आवासीय तथा व्यवसायीक िगायत गैर कृलष िेत्रका जग्गामा पूवाथधार लवकास (प्िलटङ्ग) गरी लवक्री गनथ 

चाहने कम्पनी वा व्यलििे अलनवायथ रूपमा नगरपालिकाको अनुमलत लिनुपने व्यवथथा गररनेछ ।  

घ. आवासीय तथा व्यवसायीक िगायत गैह्र कृलष िेत्र लभत्र आवास एवम् उद्योग व्यापार व्यावसाय  सञ्चािन 

गदाथ अलनवायथ रूपमा भवन संलहता अनुरूप पुरानो घरको अलभिेलखकरण, नयााँ घर लनमाथणका िालग नक्सा 

पास, लनमाथण सम्पन्न प्रमाणपत्र र व्यावसाय दताथ प्रकृयािाई अलनवायथ गररनेछ । 

ङ. नगरपालिकािे तोकेको एक पररवारिे राख्न पाउने घरबारीको िेत्रिि भन्दा बढी िेत्रिि राख्ने पररवारिाई 

थप तोलकए बमोलजम सम्पालत कर असुि गने नीलत लिइनेछ । 

९. नगरपालिका लभत्र रहेका लनजी रैकर घर जग्गाको भूउपयोग िेत्र वगीकरका आधारमा  एकीकृत न्यूनतम मुल्यााँकन तयार 

गरी सोही अनुसार लधतो मुल्यााँकन र घर जग्गा सम्वन्धी कर लनधाथरण गने नीलत लिइनेछ । 

१०. नगर लभत्रका मापदडड पुगकेा बाटोहरुको िगत कट्टा गदै जाने नीलत लिइनेछ । 

११. कुनै पलन सरकारी, अधथ सरकारी संघ संथथा लनकायबाट सेवा लिन नगरपालिका वा अन्तगथतका वडा कायाथियबाट गनुथ 

पने कुनै पलन लकलसमको सेवा वा लसिाररस लिाँदा नगरपालिकामा बुझाउनु पने सबै कर चिुा गरेको प्रमाण पत्रिाई 

अलनवायथ गररनेछ । 

१२. नगर लवकास योजना तजुथमा गदाथ वा भौलतक सरंचना लनमाथण गदाथ भूउपयोग योजना अनुकूि हुने गरी योजना तजुथमा र 

लनमाथण कायथ संचािन गररनेछ ।  

ठ. बगीकृि जग्गाको चारफकल्िा फसमाङ्ख कन ििा नक्सा रेखाङ्ख कन 

थवीकृत भूउपयोग वगीकरण योजना अनुरूप लिलदम नगरपालिकाका सबै वडाहरूिे वडा गत भूउपयोग िेत्र वगीकरणको 

सीमाङ्कन गरी सो अनुरूप नालप लवभागबाट प्राप्त भूउपयोग नक्सा अद्यावलधक गररनेछ । भूउपयोग वगीकरणमा िेत्रिि, अवथथा 

तथा उपयोगबाट कायाथन्वयनमा जलटिता उत्पन्न भएमा मूि ममथ र भावनामा प्रलतकुि नहुनेगरी भूउपयोग ऐन २०७६ को दिा 
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२० को कायाथन्वयन सलमलतको लसिाररसमा दिा १८ मा व्यवथथा भएको थथानीय भू उपयोग पररषदबाट उत्पन्न समथया समाधान 

गररनेछ । 
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वडा नं. १ 

भू-उपयोग वगीकरण योजना 

  



 

52 
 

 

फिफिम नगरपाफिका वडा न ं१ 

भूउपयोग के्षत्र वगीकरण सीमाको फनधाधरण 

१. व्यवसाफयक के्षत्र  

क्र.सं. बाटोको नाम के्षत्र साफबक हािको 

वडा 

चार फकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१ मेची राजमागथ लिलदम बजार  लिलदम १क १ समलपथत अथपताि देलख पलिम चारखम्बे खोलल्स 

सम्म । मचेी राजमागथ सीमाबाट दायााँ बायााँ ५० लमटर 

लभत्र पने रैकर लनजी रैकर लनजी जग्गाहरू  

२ ठाडो िाइन लिलदम बजार लिलदम १क १ तमोर भ्यािी गेष्टहाउाँस देलख पूवथ लशवािय मलन्दर 

सम्म । 

ठाडो बाटोको सीमाबाट दायााँबायााँ २५ लमटर लभत्र 

पने रैकर लनजी जग्गाहरू 

३ िखन मागथ लिलदम बजार लिलदम १क १ लिलदम खेि मैदान गेट देलख दलिण लभम नेम्बाङको 

घर सम्म । िखन मागथ र भानु मागथको सीमाबाट दायााँ 

बायााँ २५ लमटर लभत्र पने रैकर लनजी जग्गाहरू 

४ बुध मागथ 

हुिाक िाईन 

लनवाथचन 

कायाथिय 

िाईन 

लिलदम बजार लिलदम १क १ गोपाि ढंुगानाको घर देलख दलिण बुि मागथ,हुिाक 

कायाथिय, सरगम होटेि, कृष्ण बााँथकोटाको घर 

सम्म । बाटोको सीमाबाट सीमाबाट दायााँबायााँ २५ 

लमटर लभत्र पने रैकर लनजी जग्गाहरू 

५ लवलप िाईन लिलदम बजार लिलदम १क १ रमेश प्रधानाङ्गको घर देलख दलिण लज.स.स. जान े

बाटो हुाँदै लजल्िा प्रहरी कायाथिय सम्म । बाटोको 

सीमाबाट दायााँबायााँ २५ लमटर लभत्र पने रैकर लनजी 

जग्गाहरू 

६ नमुना िाईन 

थाङसाङ 

खोिा िाईन 

लिलदम बजार लिलदम १क १ ठाडो बाटो बाट नमुना िाइन देलख पलिम थाङसाङ 

खोिा सम्म । बाटो दायााँबायााँ २५ लमटर लभत्र पन े

रैकर लनजी जग्गाहरू 

७ देवकोटा 

िाइन 

लिलदम बजार लिलदम १क १ पे्रम काफ्िेको घर दलेख पूवथ लनिकडठ बोलडथङ सम्म 

। बाटोको सीमाबाट दायााँबायााँ २५ लमटर सम्म । 

८ कर कायाथिय 

ओरािो 

िाईन 

लिलदम बजार लिलदम १क १ सैलनक क्याम्प देलख पलिम ओरािे शास्त्री गुरुको घर 

सम्म । बाटोको सीमाबाट दायााँबायााँ २५ लमटर लभत्र 

पने रैकर लनजी जग्गाहरू 
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९ खेि मैदान 

झने ठाडो मागथ 

लिलदम बजार लिलदम १क १ लिलदम मा. लब. को गेट देलख पलिम लिलदम मालवको 

खेिमैदान सम्म । बाटोको सीमाबाट सीमाबाट 

दायााँबायााँ २५ लमटर लभत्र पने रैकर लनजी जग्गाहरू 

१० लवधतु िाइन लिलदम बजार लिलदम १क १ भानु नेम्बाङको घर देलख उत्तर लबजुिी अलिस हुाँदै 

राकेश जोशीको घर सम्म । बाटोको सीमाबाट 

सीमाबाट दायााँबायााँ २५ लमटर लभत्र पने रैकर लनजी 

जग्गाहरू 

११ चौतारे िाईन लिलदम बजार लिलदम १क १ भनु नेम्बाङको देलख पूवथ चौतारी डााँडा हुाँदै खड्ग 

बहादरु शे्रष्ठको घर सम्म । बाटोको सीमाबाट 

दायााँबायााँ २५ लमटर लभत्र पने रैकर लनजी जग्गाहरू 

१२ कािुराम बाट 

लसाँचाइ मागथ 

लिलदम बजार लिलदम १क १ लसाँचाइ रोड लजरो पाइन्ट देलख दलिण थाङसाङ 

खोिा सम्म । बाटोको सीमाबाट दायााँबायााँ २५ लमटर 

लभत्र पने रैकर लनजी जग्गाहरू 

१३ न्यूरोड लिलदम बजार लिलदम १क १ गजाधर भट्टराईको घर छेउ देलख उत्तर सगुन होटेि 

सम्म । बाटोको सीमाबाट दायााँबायााँ २५ लमटर लभत्र 

पने रैकर लनजी जग्गाहरू 

१४ लिलदम 

िािोट मागथ 

लिलदम बजार लिलदम १क १ नकथ टे होटेि छेउ बाटो मखुबाट देलख पूवथ मािपोत 

कायाथिय- अदाित हुाँदै १ नं वडा कायाथिय सम्म । 

बाटोको सीमाबाट 25 लमटर लभत्र पने रैकर लनजी 

जग्गाहरू  

१५ चौतारे 

िािोट मागथ 

लिलदम बजार लिलदम १क १ सरगम होटेिको मुलन बाट सरकारी वलकि दलेख उत्तर 

नालप कायाथिय सम्म । बाटोको सीमाबाट दायााँबायााँ 

२५ लमटर लभत्र पने रैकर लनजी जग्गाहरू 

१६ मेची राजमागथ लिलदम बजार लिलदम १क १ समलपथत अथपताि देलख दलिण मुथकान चोक जामुने 

खोल्सी सम्म । बाटोको सीमाबाट दायााँ बायााँ २५ 

लमटर लभत्र पने रैकर लनजी जग्गाहरू 

१७  भनु मागथ लिलदम बजार लिलदम  १ धमथ तामाङको घर देलख उत्तर लभम नेम्बाङको घर 

सम्म । बाटोको सीमाबाट दायााँ बायााँ २५ लमटर लभत्र 

पने रैकर लनजी जग्गाहरू 

 

१. आवासीय के्षत्र 

क्र.सं. बाटोको नाम के्षत्र साफबक हािको 

वडा 

चार फकल्िा 

गाफवस. वडा 

नं. 

१ लिलदम-िािौट 

सडक 

कोिडााँडााँ,कोिचौर,साबराङ, 

दमुा,तल्िो मािबााँस े

लिलदम १ १ सलवना राईको घर देलख उत्तर पूवथ 

वडा कायाथिय - साबराङ-दमुा हुदै 
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तल्िो मािबााँसे िेमेखोिा पुि 

सम्म । बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरू 

२ लिलदम -िुङरुप्पा 

सडक सुन्तिी, 

सानोढोडेनी,मालथल्िो 

मािबााँसे, कालत्तके 

लिलदम १ १ ट्याङ्लक धारा देलख पूवथ सुन्तिी हुदै 

सानोढोडेनी -मालथल्िो मािबााँसे 

देलख कालत्तके नाम्द ु खोिा सम्म । 

बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरू 

३ लट थटेट सडक 

सुन्तिा बारी 

लिलदम १ १ खानेपानी लटट्मेन्ट प्िान देलख पूवथ 

लट-थटेट हुदै लचया बगान सम्म । 

बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरू 

४ देउरािी-नाम्द ु

ढोडेनी- रानीटार 

सडक लसथने, नाम्द,ु 

लिलदम १ १ देउरािी-नाम्द ु ढोडेनी- रानीटार 

सडकको शुरु लवन्द ु देलख पूवथ 

देउरािी -नाम्द ु ढोडेनी हुदै नाम्द ु

खोिा सम्म । बाटोको दााँया बााँया 

३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 

५ लशवािय – 

मालथल्िो गााँउ – 

सैलनक क्याम 

सडक 

लशवािय, मालथल्िो गााँउ,  

लिलदम १ १ लशवािय मलन्दर देलख दलिण 

मालथल्िो गाउाँ हुदै जामुने खोल्सी 

सम्म । बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरू 

६ जग्गा एलककृत 

आयोजना मगथ 
लशवािय, मालथल्िो गााँउ 

 १  वेि िेयर लब्रलटसको जग्गा देलख 

दलिण मालथल्िो गाउाँ हुदै जामनेु 

खोल्सी सम्म । बाटोको दााँया बााँया 

३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 

७ 
घडटा घर -गैरी 

बारी- लिलदम 

िािौट जोड्ने 

सडक 

गोिधारे, गरैीबारी, साबराङ 

लिलदम १ १ लजल्िा प्रहरी कायाथिय देलख पूवथ 

गोिधारे- गरैीबारी हुदै चन्द्र 

भट्टराईको जग्गा सीमाना सम्म । 

बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरू 

८ लचरलबरे डााँडााँ- 

सााँगबुोटे 

आयाथघाट 

सहायक मागथ 

साबराङ 

लिलदम १ १ चन्द्र भट्टराईको जग्गा सीमाना देलख  

उत्तर सााँगबुोट े आयाथघाट सम्म । 

बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरू 

९ ओझा घुलम्त- 

ढुङ्कुरे सहायक 

मागथ 

ढुङकुरे 

 १  ओझा घुम्ती  देलख पूवथ लटका 

नेम्बाङको जग्गा सीमाना सम्म । 
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बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरू 

१० दमुा खोल्सी-

मािबााँसे- तल्िो 

कालतके- 

लसउरानी-सेपेनी-  

मालथल्िो 

कालतके मागथ 

लतन खोप्रे, मध्य मािबााँसे, 

तल्िो कालतके, लसउरानी, 

सेपेनी, मालथल्िो कालतके 

लिलदम १ १ चुडा चापागाईको जग्गा सीमाना 

देलख पूवथ मध्य मािबााँसे- तल्िो 

कालतके -लसउरानी -सेपेनी हुदै 

मालथल्िो कालतथके नाम्द ुखोिा सम्म 

। बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरू 

११ 
आाँप डााँडााँ- दमुा 

खोिा सहायक 

मागथ 

लतन खोप्रे,  

लिलदम १ १ चुडा चापागाईको जग्गा सीमाना 

देलख पूवथ दमुा खोल्सी सम्म । 

बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरू 

१२ 

नाम्द-ु ढोडेनी 

सहायक मागथ 
ढोडेनी 

लिलदम १ १ सहरमान तामाङको जग्गा सीमाना 

देलख पूवथ उत्तर रजन राईको जग्गा 

सीमाना सम्म । बाटोको दााँया बााँया 

३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 

१३ 
नाम्द-ु िालिखकथ  

लचया बगान 

सहायक मागथ 

नाम्द ु

 १  जगत मगरको घर देलख पूवथ 

िालिखकथ  लटथटेट सम्म । बाटोको 

दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरू 

१४ लशवािय ट्यांलक 

धारा- लिलदम 

िािौट लसमा 

जोलडने सहयक 

मागथ 

ओझा गााँउ 

लिलदम १ १ ट्याङ्की धारा देलख दलिण माधव 

ओझाको जग्गा सीमाना सम्म । 

बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरू 

१५ 
गैरीबारी-कोिचौर 

जोलडने सहायक 

मागथ 

देवी बथती 

लिलदम १ १ गैरीबारी भट्टराईको घर दलेख दलिण 

१ नं. वडा कायाथिय सम्म । बाटोको 

दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरू 

१६ चारबरे-कारागार-

रालवसे धारा 

जोड्ने सहायक 

मागथ 

कारागार िाइन बथती 

लिलदम १ १ सन्तोष श्रेष्ठको जग्गा सीमान देलख 

दलिण थाङसाङ खोिा सम्म । 

बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरू 

१७ लकाँ रात चोक-२ 

नं. वस पकथ  जाने 

सहायक मागथ 

रालवसे धारा टोि 

लिलदम १ १ लकरात चोक गणेश ग्याङलमको जग्गा 

सीमाना दलेख पलिम लवजय बोध 

िावतीको जग्गा सीमाना सम्म । 
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बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरू 

१८ महेश लतलम्सनाको 

घर – २ नं. वडा 

जाने सहायक 

मागथ 

नयााँ बथती 

लिलदम १ १ महेश लतलम्सनाको घर दलख पलिम 

थाङसाङ खोिा सम्म । बाटोको 

दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरू 

१९ पुरानो ट्याकी 

थटेन- २ नं. वडा 

लसमाना जोड्ने 

सहायक मागथ 

पतञ्जिी बथती 

लिलदम १ १ लटका भट्टराईको जग्गा सीमाना देलख 

पलिम थाङसाङ खोिा सम्म । 

बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरू 

२० लकाँ रात चोक-

बसपकथ  -बुिबुिे 

जोड्ने सहायक 

मागथ 

बुिबुिे टोि 

लिलदम १ १ लकरात चोक गणेश ग्याङलमको जग्गा 

सीमाना देलख पलिम बस पकथ  

लछनेबाटो सम्म । लकरात चोक गणशे 

ग्याङलमको जग्गा सीमाना देलख 

२१ राम कडेि घर- 

लवद्याबदथन बोलडङ 

थकुि- ट्यांलक 

धारा जोड्ने 

सहायक मागथ 

लवद्याबदथन टोि 

लिलदम १ १ राम कडेिको घर दलेख दलिण 

लवद्याबदथन बोलडङ टोि हुदै 

ट्याङलक धारा सम्म । लकरात चोक 

गणेश ग्याङलमको जग्गा सीमाना 

देलख 

 

२. बफथि फवकास आयोजनाको आवास के्षत्रको चारफकल्िा  

 

क्र.सं. आयोजनाको नाम िेत्र सालबक हािको 

वडा नं. 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१ थाङसाङ खोिा 

एलककृत बलथत 

आयोजना 

थाङसाङ 

खोिा िेत्र 

लिलदम ३ १ पूवथ उत्तरमा कारागार सडक पलिम 

उत्तरमा थाङसाङ खोिा दलिण पूवथमा 

मेची राजमागथ दलिण पलिममा कारागार 

सडक सम्म ।  

२ मालथल्िो गााँउ 

एलककृत बलथत 

आयोजना 

मालथल्िो गााँउ लिलदम ३ १ पूवथ उत्तरमा राज कुमार नेम्बाङको घर  

पलिम उत्तरमा महेन्द्र नेम्बाङको जग्गा 

दलिण पूवथमा लतनघरे पाटी दलिण 

पलिममा लशवािय मलन्दर  सम्म । 
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३. औद्योफगक के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको 

सीमाबाट नाम 

के्षत्र साफबक हािको 

वडा नं. 

चार फकल्िा 

गाफवस. वडा नं. 

क लट थटेट सडक लतनखोपे्र 

(लटथटेट) 

लिलदम ३ १ पूवथ उत्तरमा कुबेर भट्टाराईको जग्गा पलिम 

उत्तरमा महेन्द्र नेम्बाङको जग्गा दलिण पूवथमा 

छलव नेम्बाङको जग्गा दलिण पलिममा लटका 

भट्टारईको जग्गा सीमाना सम्म । 

 

४. खानी ििा खफनज के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको 

सीमाबाट नाम 

के्षत्र साफबक हािको 

वडा नं. 

चार फकल्िा 

गाफवस. वडा नं. 

१  ढंुगा, लगट्टी, 

बािुवा िेत्र 

लिलदम ४ १ पुरानो लवजुिी पावर हाउस देलख नाम्द ु

दोभान सम्म ।  

 

५.  सावधजफनक उपयोगको के्षत्रिः 

क्र.सं. वडा नं. वगीकरण हुने थिानहरू 

१ 

वडा नं. १ 

 

लिलदम माध्यलमक लवद्यािय 

२ कालतके आधारभूत लवद्यािय 

३ लपपिबोटे आधारभूत लवद्यािय 

४ थाङसाङ आधारभूत लवद्यािय 

५ कुम्भकणथ बाि लवकास केन्द्र 

६ दमुा बाि लवकास केन्द्र 

७ लिलदम मा.लव. खेिमैदान 

८ शलनवारे हाट बजार , शलनवारे 

९ शााँगु बोटे आयथघाट 

१० लतन धारे पाटी 

११ वडा लथथत सम्पूणथ सरकारी कायाथियहरु िगायत नेपाि सरकारको थवालमत्वमा रहेका कायाथियहरु 

 

६. कृफष के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको 

सीमाबाट नाम 

के्षत्र साफबक हािको 

वडा नं. 

चार फकल्िा 

गाफवस. वडा नं. 

१ - - लिलदम १ख 

१ग 

१ गैह्र कृलष िेत्रमा वगीकरण भएका जोलखम 

िेत्र बाहेकका अन्य सम्पूणथ जग्गाहरू कृलष 

िेत्रमा वगीकरण गररएको छ । २ - - लिलदम ३/४ १ 
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वडा नं. २ 

भू-उपयोग वगीकरण योजना 
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फिफिम नगरपाफिका वडा न ं२ 

भूउपयोग के्षत्र वगीकरण सीमाको फनधाधरण  

1. व्यवसाफयक के्षत्र 

क्र.सं. बाटोको नाम के्षत्र साफबक हािको 

वडा 

चार फकल्िा 

गालवस. वडा 

नं. 

  

१ 

मेची राजमागथ 

बाइपास सडक 
बसपाकथ  

लिलदम २ २ सेवारो चौक देलख पलिम बसपाकथ  हुाँदै 

दलिण पूवथ सडाइ गोिाई सम्म । बाटोको 

लसमाबाट ५० लमटर दायााँ बायााँ लभत्र पन े

जग्गाहरु 

२ 
मेची राजमागथ 

बाइपास सडक 
बसपाकथ  

लिलदम २ २ बसपाकथ  ओरी परी हुाँदै पलिम माङगेना 

चौक सम्म । बाटोको लसमाबाट ५० लमटर 

दायााँ बायााँ लभत्र पने जग्गाहरु 

३ 
मेची राजमागथ 

बाइपास सडक 
जोरलपपि 

लिलदम २ २ माङगेना चौक देलख पलिम जोरलपपि चौक 

सम्म । बाटोको लसमाबाट ५० लमटर दायााँ 

बायााँ लभत्र पने जग्गाहरु 

 

2. आवासीय के्षत्र 

क्र.सं. बाटोको नाम के्षत्र साफबक हािको 

वडा 

चार फकल्िा 

गाफवस. वडा नं. 

१ मेची राजमागथ मुथकान चौक लिलदम  २ २ थाङसाङ खोल्सी दलेख दलिण 

केशव नेम्वाङको घर सम्म । 

बाटोको लसमाबाट ७५ लमटर दायााँ 

बायााँ लभत्र पने जग्गाहरु 

२ मेची राजमागथ ग्वााँग े लिलदम  २ २ लभम थाम्सुहाङको घर देलख दलिण 

ग्वागे वन लसमा सम्म । बाटोको 

लसमाबाट ७५ लमटर दायााँ बायााँ 

लभत्र पने जग्गाहरु 

३ मेची राजमागथ ओलदन / मायािु 

/ कृष्ण मन्दीर 

िालिखकथ   ८ र ९ २ देवी खोल्सा देलख दलिण मायािु 

मोड हुाँदै कृष्ण मन्दीर उपेन्द्र 

ढंगानाको घर सम्म । बाटोको 

लसमाबाट ७५ लमटर दायााँ बायााँ 

लभत्र पने जग्गाहरु 
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४ मेची राजमागथ अखौि े िालिखकथ   ८ २ नन्द ढंुगानाको घर देलख दलिण 

लसलडमागथ सम्म । बाटोको लसमाबाट 

७५ लमटर दायााँ बायााँ लभत्र पन े

जग्गाहरु 

५ मेची राजमागथ देउरािी िालिखकथ   ८ २ जामुने खोल्सी देलख पूवथ देउरािी 

लसडी सम्म । बाटोको लसमाबाट ७५ 

लमटर दायााँ बायााँ लभत्र पने जग्गाहरु 

६ मेची राजमागथ रलमत े िालिखकथ   ८ २ नाम्द ु मोड देलख दलिण भ्यूटावर 

मोड सम्म । बाटोको लसमाबाट ७५ 

लमटर दायााँ बायााँ लभत्र पने जग्गाहरु 

७ साम्दीन – नवमीडााँडा 

सडक 

बााँसबोट े िालिखकथ   ९ २ बााँसबोटे खोल्सी देलख कालिका 

मा.लव. सम्म । बाटोको लसमाबाट 

५० लमटर दायााँ बायााँ लभत्र पन े

जग्गाहरु  

८ कािुराम ग्यारेज – 

बसपाकथ  – जोरसाि 

लभत्र सडक 

पल्िोटार लिलदम २ २ थाङसाङखोिा देलख पलिम सडेाइ 

गोिाई सम्म । बाटोको लसमाबाट 

५० लमटर दायााँ बायााँ लभत्र पन े

जग्गाहरु 

९ कािुराम ग्यारेज – 

बसपाकथ  – जोरसाि 

लभत्र सडक 

पल्िोटार लिलदम २ २ जोरलपपि देलख पलिम उत्तर 

थाङसाङखोिा सम्म । बाटोको 

लसमाबाट ५० लमटर दायााँ बायााँ 

लभत्र पने जग्गाहरु 

१० गणतन्त्र चौक – जाल्पा 

मन्दीर – बसपाकथ  लभत्र 

सडक 

पल्िोटार लिलदम २ २ जाल्पा मन्दीर देलख उत्तर पलिम 

सेवारो चौक सम्म । बाटोको 

लसमाबाट ५० लमटर दायााँ बायााँ 

लभत्र पने जग्गाहरु 

११ लसंचाइ अलिस – 

मुथकान चौक लभत्र 

सडक 

पल्िोटार लिलदम २ २ थाङसाङखोिा देलख पूवथ दलिण 

अलधकारी चौक सम्म । बाटोको 

लसमाबाट ५० लमटर दायााँ बायााँ 

लभत्र पने जग्गाहरु 

१२ 

बोझेनी कुवा – 

भडडारीगाउाँ लभत्र सडक 

पल्िोटार लिलदम २ २ बोझेनी कुवा देलख दलिण पलिम 

भडडारी चौक सम्म । बाटोको 

लसमाबाट ५० लमटर दायााँ बायााँ 

लभत्र पने जग्गाहरु 

१३ बुिबुिे – गोतामेधार – 

जोरलपपि लभत्र सडक 

पल्िोटार लिलदम २ २ थाङसाङ खोिा देलख पलिम 

गोतामे धार हुाँदै जोरलपपि चौक 



 

61 
 

सम्म । बाटोको लसमाबाट ५० लमटर 

दायााँ बायााँ लभत्र पने जग्गाहरु 

१४ जोरलपपि –ग्यालवन 

चौतारो – सन्यासी छाप 

लभत्र सडक 

पल्िोटार लिलदम २ २ जोरलपपि चौक देलख पलिम दलिण 

ग्यालवन चौतारा हुाँदै सन्यास छाप 

धयथबन लसमा सम्म । बाटोको 

लसमाबाट ५० लमटर दायााँ बायााँ 

लभत्र पने जग्गाहरु  

१५ 

ग्यालवन चौतारो – 

आहािे लभत्री सडक 

टाहरी लिलदम २ २ ग्यालवन चौतारा देलख पूवथ थाङसाङ 

खोिा सम्म । बाटोको लसमाबाट 

५० लमटर दायााँ बायााँ लभत्र पन े

जग्गाहरु 

१६ 

जाल्पा मन्दीर – एस 

िलनङ लभत्र सडक 

पल्िोटार लिलदम २ २ जाल्पा मन्दीर देलख दलिण पलिम 

एस िलनङ सम्म । बाटोको 

लसमाबाट ५० लमटर दायााँ बायााँ 

लभत्र पने जग्गाहरु 

१७ 
अलधकारी चौक – 

थाङसाङ खोिा लभत्र 

सडक 

पल्िोटार लिलदम २ २ अलधकारी चौक देलख पूवथ 

थाङसाङ खोिा सम्म । बाटोको 

लसमाबाट ५० लमटर दायााँ बायााँ 

लभत्र पने जग्गाहरु 

१८ लसचाइ अलिस – 

बोझेनी कुवा लभत्र 

सडक 

पल्िोटार लिलदम २ २ थाङसाङ कल्भटथ देलख पूवथ बोझेनी 

कुवा सम्म । बाटोको लसमाबाट ५० 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु  

१९ 

एस िलनङ – अमथिे – 

िुसे्र – चोकमागु सडक 

पल्िोटार लिलदम २ २ एस िलनङ देलख पलिम नारायण 

बाथकोटाको घर सम्म । बाटोको 

लसमाबाट ५० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

२० 
श्रेष्टचौक – चाचा चौक 

लभत्र सडक 

पल्िोटार लिलदम २ २ शे्रष्ट चौक देलख पूवथ चाचा चौक 

सम्म । बाटोको लसमाबाट ५० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु  

२१ 

जगुबर – होक्मा खोिा 

कुमािटार लिलदम २ २ जगुबर देलख दलिण होक्मा खोिा 

सम्म । बाटोको लसमाबाट ५० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु 

२२ 

एस िलनङ – अमथिे – 

िुसे्र – चोकमागु सडक 

अमथिे / िुसे्र िालिखकथ  ९ २ अमथिे चौतारा देलख दलिण पलिम 

बान्द्रे चारबाटे सम्म । बाटोको 

लसमाबाट ५० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 
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२३ 

एस िलनङ – अमथिे – 

िुसे्र – चोकमागु सडक 

दंगािगाउाँ िालिखकथ  ९ २ सल्िेरी खोल्सी देलख दलिण 

िाटीमरे बन लसमा सम्म । बाटोको 

लसमाबाट ५० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

२४ 

बान्द्रे – दंगािगाउाँ – 

चोकमागु सडक 

दंगािगाउाँ िालिखकथ  ९ २ चारबाटे दलेख पलिम लडल्िी 

बजगाईको घर सम्म । बाटोको 

लसमाबाट ५० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

२५ 

बान्द्रे – सल्िेरी – 

हेिीप्या लभत्र सडक 

बान्द्रे / सल्िेरी / 

हेलिप्याड / 

ओलदन 

िालिखकथ  ९ २ चौबाटे देलख दलिण पूवथ सल्िेरी 

हुाँदै ओलदन आ.लव. सम्म । बाटोको 

लसमाबाट ५० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

२६ 

भडडारी चौक – ग्वााँगे – 

हेलिप्याड लभत्र सडक 

ग्वााँगे / चापाबोटे 

/ सल्िेरी / 

हेलिप्याड 

िालिखकथ  ९ २ मा्िो ग्वााँगे देलख दलिण पलिम 

चापाबोट, सल्िेरी हुाँदै हेलिप्याड 

सम्म । बाटोको लसमाबाट ५० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु 

२५ 

चापाबोट – हेिीप्याड 

लभत्र सडक 

चापाबोटे / 

हेलिप्याड 

िालिखकथ  ९ २ मान बहादरुको घर देलख दलिण 

हेलिप्याड सम्म । बाटोको 

लसमाबाट ३० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

२७ 

सानोबर – पााँचघरे – 

दंगािगाउाँ लभत्री सडक 

सानोबर / कोिे /  लिलदम २ २ सानुबर चौतारा देलख दलिण पलिम 

जामुने खोल्सी सम्म । बाटोको 

लसमाबाट ५० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

२८ 

सानोबर – पााँचघरे – 

दंगािगाउाँ लभत्री सडक 

पााँचघरे / िुसे्र िालिखकथ  ९ २ जामुने खोल्सी देलख पााँचघरे हुाँदै 

दंगािगाउाँ चौबाटे सम्म । बाटोको 

लसमाबाट ५० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

२९ 

िाटीमरे – बााँसबोटे – 

कोिबोटे  

िाटीमरे / 

बााँसबोटे  

िालिखकथ  ९ २ हेलिप्याड देलख दलिण पलिम 

होक्मा खोिा सम्म । बाटोको 

लसमाबाट ५० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

३० 

मुथकान चौक – माङेना 

चौक लभत्री ररङरोड 

मुथकान चौक / 

भडढारी चौक / 

सानो बर / 

माङगेना चौक 

लिलदम २ २ मुथकान चौक देलख दलिण पलिम 

भडडारी चौक, सानोबर हुाँदै 

माङगेना चौक बाटोको लसमाबाट 

५० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 
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३१ 

सम्दीन – पात्िे 

भञ््याङ - गुम्बाडााँडा 

सौरे / ठाड े िालिखकथ  ६, ७ २ डुिे खोल्सी देलख पूवथ दलिण ठाड े

हुाँदै होक्मा खोिा सम्म । बाटोको 

लसमाबाट ३० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

३२ 
कृष्ण मन्दीर – 

तािखकथ  – होक्मा 

खोिा 

कृष्ण मन्दीर  िालिखकथ  ८ २ मेची राजमागथ लसमा देलख पूवथ 

दलिण डुिे खोल्सी सम्म । बाटोको 

लसमाबाट ३० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

३३ 

पोकिेटार – मलजटे 

लभत्री सडक 

ठाडे / आहािे / 

मलजट े

िालिखकथ  ८ २ पौकिेटा देलख दलिण आहािे हुाँदै 

दलिण पूवथ मलजटे श्याम तुम्बापोको 

घर सम्म । बाटोको लसमाबाट ३० 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

३४ 
कृष्ण मन्दीर – 

तािखकथ  – होक्मा 

खोिा 

तािखकथ  / ठाड े िालिखकथ  ६, ७ २ थवाथ्य चौकी भवन पूवथ दलिण 

ठाड े हुाँदै होक्मा खोिा सम्म । 

बाटोको लसमाबाट ५० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

३५ 

डााँडाखते – तािखकथ  

लभत्री सडक 

तािखकथ  िालिखकथ  ७ २ डााँडाखेत उत्तर तािखकथ  पूवथ 

कृष्णराज पौडकेो घर सम्म । 

बाटोको लसमाबाट ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

३६ 

अखौिे धारा – 

तािखकथ  – पल्िाछेउ 

तािखकथ  िालिखकथ  ७ २ अखौिे धार देलख दलिण तािखकथ  

पल्िौछेउ सम्म । सम्म । बाटोको 

लसमाबाट ३० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

३७ 
बालगडााँडा – भ्यूटावर 

लभत्री सडक 

बतास े िालिखकथ  ६ २ मेची राजमागथ लसमा देलख दलिण 

भ्यूटावर सम्म । बाटोको लसमाबाट 

३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

३८ 

रलमते – मलजटे – 

िालिखकथ   

रलमते / मलजटे / 

बतास े

िालिखकथ  ६, ७ २ रलमते चौक देलख दलिण मलजटे हुाँदै 

बतासे झ्याउ पोखरी सम्म । बाटोको 

लसमाबाट ५० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

३९ 

सौरे – गजेबारी लभत्री 

सडक 

सौरे / गजेबारी िालिखकथ  ६, ७ २ डुिे खोल्सी देलख पूवथ दलिण भलि 

तुम्वापोको घर सम्म । बाटोको 

लसमाबाट ३० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

४० जग्गा एलककृत 

आयोजना मगथ 

नेपािटार िालिखकथ   ७ २ उत्तर मचेी राजमागथ दलिण लतनधारे 

सडक पूबथ जामुने खोल्सी र पलिम 
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इके खोल्सी लभत्र लवकलसत 

गररएका जग्गाहरु  

४१ 

ओलदन – लशवािय 

लभत्री सडक 

डााँडागाउाँ / 

मौिोडााँडा / इग े

िालिखकथ   ९ २ मेची राजमागथ सीमा देलख उत्तर पूवथ 

मौिेडााँडा हुाँदै इगे खोल्सी सम्म । 

बाटोको लसमाबाट ५० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु  

४२ 

शैनीक क्याम्प – 

लतनधारे लभत्री सडक 

हुाँमागाई डााँडा / 

जामुने 

िालिखकथ   ७ २ मेची राजमागथ लसमा देलख पूवथ 

जामुने खोल्सी सम्म । बाटोको 

लसमाबाट ५० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

४३ 

टावरडााँडा – खरबारी – 

ग्वागे लभत्री सडक 

मौिेडााँडा / 

खरबारी 

िालिखकथ  ९ २ मौिेधार देलख उत्तर खारबारी हुाँदै 

मेची राजमागथ लसमा सम्म । बाटोको 

लसमाबाट ३० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

४४ 

ओलदन – लसरानगाउाँ – 

मौिोडाडा लभत्री सडक 

लसरानगाउाँ िालिखकथ  ९ २ मेची राजमागथ लसमा देखी उत्तर पूवथ 

हुाँदै लसरानगाउाँ मौिेधार सम्म ।  

बाटोको लसमाबाट ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

४५ 

लतलत्रबोटे – बााँसबोटे – 

सलम्दन - मझुवाखोिा 

ओलदन / 

बााँसबोटे / 

सालम्दन 

िालिखकथ  ९ २ मेची राजमागथ लसमा देलख दलिण 

बााँसबोटे हुाँदै मझुवा खोल्सी सम्म । 

बाटोको लसमाबाट ५० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

४६ 
नगर तथा ग्रालमण 

सडकसगं जोलडएका 

अन्य सहायक मागथ 

- लिलदम 

िालिखकथ   

२ 

६,७,८,९ 

२ मालथ प्रकरणमा परेका बाहके अन्य 

सहायक मागथमा रहकेा बलथतहरुिे 

चचेका बाटोको लसमाबाट २५ 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

 

3. बफथि फवकास आयोजनाको आवास के्षत्रको चारफकल्िा  

क्र.सं. आयोजनाको नाम िेत्र सालबक हािको 

वडा नं. 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१ टारी एकीकृत बथती 

लवकास आयोजना 

टारी लिलदम २ २ पूवथ उत्तरमा थाङसाङ खोिा पलिम 

उत्तरमा थाङसाङ खोिा दलिण पूवथमा 

जोर लपपि दलिण पलिममा ग्यालबन 

चौतारा जाने बाटो सम्म ।  
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4. औद्योफगक के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको 

सीमाबाट नाम 

िेत्र सालबक हािको 

वडा 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१       

 

5. खानी ििा खफनज के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको 

नाम 

के्षत्र साफबक हािको 

वडा 

चार फकल्िा 

गाफवस. वडा 

नं. 

१       

२       

 

6.  सावधजफनक उपयोगको के्षत्रिः 

क्र.सं. वडा नं. वगीकरण हुने थथानहरू 

१ 

वडा नं. २ 

 

बस पाकथ  

२ गोतामे धार 

३ बहुउदल्शय पाकथ  

४ लिम्बु कुवा 

५ बोझेनी कुवा 

६ हेलिप्याड 

७ बान्द्रे डााँडा बनभोज थथि 

८ ग्यालवन चौतारा, जगुवर चौतार, जोरलपपि चौतारा, सानोबर चौतारा,  

९ कालिका मा.लव. 

१० सूयोदया प्रा.लव. 

११ ओलदन आ.लव. 

१२ लत्र्योलत आ.लव. 

१३ थवलगथक मागथ भवन 

१४ िखन थापा मगर 

१५ पल्िोटार बचत भवन 

१६ वडा लथथत सम्पूणथ सरकारी कायाथियहरु िगायत नेपाि सरकारको थवालमत्वमा रहेका 

कायाथियहरु 
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7. कृफष के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको 

सीमाबाट नाम 

िेत्र सालबक हािको 

वडा 

चार लकल्िा कैलियत 

गालवस. वडा नं.    

१ - - िालिखकथ  ६, ७, ८, 

९ 

३ गैह्र कृलष िेत्रमा वगीकरण भएका 

जोलखम िेत्र बाहेका अन्य सम्पूरण 

जग्गाहरु कृलष िेत्रमा वगीकरण 

गररएको छ ।  

 

२ - - लिलदम २, ३  
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वडा नं. ३ 

भू-उपयोग वगीकरण योजना 
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फिफिम नगरपाफिका वडा न ं३ 

भूउपयोग के्षत्र वगीकरण सीमाको फनधाधरण 

१. व्यवसाफयक के्षत्र  

क्र.सं. बाटोको नाम के्षत्र साफबक हािको 

वडा नं. 

चार फकल्िा 

गाफवस. वडा नं. 

१ 

मेची राजमागथ थकूिडााँडा 

पौवासताथप 

िालिखाकथ  

९  

२, ३, ५ 

३ को ाँइच चौक देलख उत्तर पाहाखोरा सम्म 

। बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ २५ 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

२ 

मेची राजमागथ कान्छीदोकान 

पौवासताथप ९  ३ बिकृष्णको दोकन देलख उत्तर गणेशको 

दोकान सम्म । बाटोको लसमाबाट दायााँ 

बायााँ २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

३ 

मेची राजमागथ सुम्नीमा 

िालिखकथ  २ ३ लतनघरे देलख उत्तर िापरबारी सम्म । 

बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ २५ लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु 

४ 

मेची राजमागथ िालिखकथ  

िालिखकथ  ५ ३ लिम्ब ुखोल्सी देलख उत्तर श्याम राईको 

दोकान सम्म । बायााँ २५ लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

 

२. आवासीय के्षत्र 

क्र.सं. बाटोको नाम के्षत्र साफबक हािको 

वडा नं. 

चार फकल्िा 

गाफवस. वडा 

नं. 

१ मेची राजमागथ रमाईिो चोक पौवासताथप 

 

९ 

 

३ पौवा भञ््याङ सचूना केन्द्र देखी उत्तर 

इन्द्रेणी खोल्सी सम्म । बाटोको लसमाबाट 

दायााँ बायााँ ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

२  कोइाँच चौक  पौवासताथप ९ ३ सुनुवार च्यान देलख उत्तर पन्जारी गैरी सम्म । 

बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

४ मेची राजमागथ पलब्िक चौक  िालिखकथ  २ ३ बाघेटार खोल्सी देलख उत्तर राम बहादरु 

राईको घर सम्म । बाटोको लसमाबाट दायााँ 

बायााँ ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

५  यिम्बर चौक िालिखकथ  ३ ३ कन्चनलसं च्यान  देलख उत्तर लिम्बु खोल्सी 

सम्म । बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 
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६ िालिखकथ  – 

लसिौटी 

(िाल्गुनन्द 

सडक) 

िालिखकथ  

/झ्यापोखरी 

िालिखकथ  ५ ३ श्रेष्ट चौक दलेख दलिण राई प्रसादको घर सम्म 

। बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु 

७ िालिखकथ  – 

लसिौटी 

(िाल्गुनन्द 

सडक) 

दहीटार  िालिखकथ  ३ ३ जोरधार खोल्सी देलख दलिण िब्रेकुटी गेट 

सम्म । बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

८ िालिखकथ  – 

लसिौटी 

(िाल्गुनन्द 

सडक) 

रामकण े िालिखकथ  २ ३ मानडेााँडा देलख दलिण नवमीडााँडा जान े

बाटको लसमा सम्म । बाटोको लसमाबाट दायााँ 

बायााँ ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

९ िालिखकथ  – 

लसिौटी 

(िाल्गुनन्द 

सडक) 

दलुतया / 

बागपानी 

पौवासताथम ९ ३ पुरानो दलुतया बजार थथि देलख दलिण 

भोलटनी चौतारा हुाँदै िप्टन घडेरी सम्म । 

बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

१० िालिखकथ  – 

लसिौटी 

(िाल्गुनन्द 

सडक) 

देउरािी / 

लसम्िे / 

लसिौटी 

पौवासताथम ९ ३ बगरे टार दलिण लसम्िे हुाँदै पयथटन सचूना घर 

सम्म । बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

११ िालिखकथ  – 

रेन्चेङ – इथुङ 

(नाम्द ुखोिा 

कृलष सडक) 

िालिखकथ  / 

बरडााँडा / 

ढाडेगाउाँ 

िालिखकथ  २,३, 

५,  

३ देवीथान देलख पूवथ दलिण बरडााँडा हुाँदै 

ढाडेगाउाँ बेलतनी खोल्सी सम्म । बाटोको 

लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

१२ िालिखकथ  – 

रेन्चेङ – इथुङ 

(नाम्द ुखोिा 

कृलष सडक) 

बेलतनी िालिखकथ  २  ३ बेलतनी घुम्ती देलख पूवथ दलिण समेेचङु 

खोल्सी सम्म । बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ 

३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

१३ िालिखकथ  – 

रेन्चेङ – इथुङ 

(नाम्द ुखोिा 

कृलष सडक) 

रुङसागाउाँ पौवासताथप ९ ३ कााँगेखोप देलख पूवथ दलिण लदपकको घर सम्म 

। बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु 

१४ िालिखकथ  – 

रेन्चेङ – इथुङ 

(नाम्द ुखोिा 

कृलष सडक) 

नम्दखुोिा / 

कोमेडााँडा / 

गैरीगाउाँ / 

मझुवा 

पौवासताथप ९ ३ इन्द्रेणी झरना देलख पूवथ दलिण पथतुखोिा 

सम्म । बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु  
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१५ िालिखकथ  – 

बरडााँडा –

(यिम्बर सडक) 

िालिखकथ  िालिखकथ   ५ ३ िालिखकथ  चौक देलख दलिण पोिधार सम्म 

। बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु 

१६ िालिखकथ  – 

बरडााँडा -–

(यिम्बर सडक) 

सल्िाबोट िालिखकथ   ५ ३ सल्िाबोटे खोल्सी देलख दलिण खहरे 

खोल्सी सम्म । बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ 

३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

१७ िालिखकथ  – 

बरडााँडा -–

(यिम्बर सडक) 

बरडााँडा िालिखकथ   ३ ३ चापबोटे खोल्सी देलख दलिण पूवथ महेन्द्रको 

घर सम्म । बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

१८ थकूि डााँडा – 

बागपानी – 

पातिे भञ््याङ 

सडक 

थकूिडााँडा / 

बागपानी 

पौवासताथप ९ ३ मेचीराजमागगथ लसमा देलख पलिम उत्तर 

भौलटनी चौतरा सम्म । बाटोको लसमाबाट 

दायााँ बायााँ ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

१९ 
सुम्नीमा – रानीटर 

सडक 

सुम्नीमा / 

सेमचेुङ 

िालिखकथ  २ ३ सुम्नीमा आ.लव. देलख कागेखोल्सी समेेचङु 

भवन सम्म । बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ 

३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

२० 
सुम्नीमा – रानीटर 

सडक 

िापरबारी पौवासताथप ९ ३ कागेखोप खोल्सी देलख पूवथ दलिण नाम्द ुपुि 

सम्म । बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

२१ िालिखकथ  – 

बतासे लभत्री 

सडक 

िालिखकथ   िालिखकथ   ५ ३ सोमको घर देलख उत्तर खेिमैदान सम्म । 

बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

२२ िालिखकथ  – 

धााँजे लभत्री सडक 

िालिखकथ   िालिखकथ  ५ ३ डल्िेको घर देलख बााँसबोटे सम्म । बाटोको 

लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

२३ िालिखकथ  – 

नाम्द ुलभत्री सडक 

िालिखकथ   िालिखकथ  ५ ३ लचया लवकास भवन देलख पूवथ रामको घर 

सम्म । बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु  

२४ िालिखकथ  – 

जम्बुगिुा – 

झ्याउपोखरी ररङ 

रोड 

िालिखकथ  / 

जम्बुगिुा / 

झ्याउपोखरी 

िालिखकथ  ५ ३ शे्रष्ट चौक देलख जम्बुगिुा झ्याउपोखरी हुाँदै 

श्रेष्ट चौक सम्म । गोिाकार बाटोको 

लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

२५ कान्छीदोकान – 

इन्द्रेणी झरना 

लभत्री सडक 

कान्छीदोकान 

/ इन्द्रणेी 

झरना 

पौवासताथप ९ ३ वडा कायाथिय देलख पूवथ लदपकको घर  सम्म 

। बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु 
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२६ कान्छीदोकान – 

नाम्दखुोिा – 

रानीटार लभत्री 

सडक 

गुरुङगाउाँ / 

नाम्दखुोिा 

पौवासताथप ९ ३ पाहाखोिा देलख दलिण पूवथ ज्ञान वहुदरको 

जग्गा लसमा सम्म । बाटोको लसमाबाट दायााँ 

बायााँ ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

२७ बक्सकलटङ – 

रानीटार लभत्री 

सडक 

सूलचचगाउाँ / 

कोमेडााँडा 

पौवासताथप ९ ३ च्यानडााँडा देलख पूवथ कृलष रोड लसमा सम्म । 

बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

२८ कोइाँच चौक – 

नाम्दखुोिा लभत्री 

सडक 

गैरीगाउाँ पौवासताथप ९ ३ कुमारको घर देलख पूवथ कृलष सडक लसमा सम्म 

। बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु  

२९ सुनुवार थयादर 

लभत्री सडक 

लसम्िे पौवासताथप ९ ३ िसुने खोिा देलख पलिम लसम्िे देउरािी 

सम्म । बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु  

३० उ्वि प्रगलत 

लभत्री कृलष सडक 

मझुवा / 

साप्रािी 

पौवासताथप ९ ३ तीनहााँगे देलख उत्तर नाम्दखुोिा सम्म । 

बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

३१ मझुवा लभत्री कृलष 

सडक 

मझुवा पौवासताथप ९ ३ तीनहााँगे देलख पूवथ दलिण पथतुखोिा सम्म । 

सम्म । बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

३२ बगेरेटार – 

मन्दीरडााँडा लभत्री 

सडक 

लदगचथटोि पौवासताथप ९ ३ िप्टन घडेरी देलख िाल्गुनन्द सडक लसमा 

सम्म । बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु  

 

३. बफथि फवकास आयोजनाको आवास के्षत्रको चारफकल्िा  

क्र.सं. आयोजनाको नाम िेत्र सालबक हािको 

वडा नं. 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

२ िालिखकथ  एकीकृत 

बथती लवकास योजना 

िालिखकथ , िालिखकथ  ३ ३ पूवथ उत्तरमा नाम्द ुखोिा पलिम उत्तरमा 

सपे डााँडााँ जम्द ुगिुा दलिण पूवथमा राई 

डााँडााँ लसढी मागथ लसमाना दलिण 

पलिममा लिम्बु खोल्सी सम्म । 
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४. औद्योफगक के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको 

सीमाबाट नाम 

के्षत्र साफबक हािको 

वडा नं. 

चार फकल्िा 

गाफवस. वडा नं. 

१ मेची राजमागथ मझुवा पौवासताथप ९ ३ पूवथ चुत्रे, पलिम िसुने खोिा, उत्तर मेची 

राजमागथ, दलिण लसिौटी सामदुायीक 

लभत्रका जग्गाहरु  

 

५. खानी ििा खफनज के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको 

नाम 

के्षत्र साफबक हािको 

वडा नं. 

चार फकल्िा 

गाफवस. वडा 

नं. 

१  तारेलभर ढंुगा खानी िालिखकथ  ५ ३ दलिण िब्रकुेटी उत्तर सपेडााँड पूवथ िाल्गुनन्द 

मागथ पलिम जौबारी लवचको िेत्र   

 

६. सावधजफनक उपयोगको के्षत्रिः 

क्र.सं. वडा नं. वगीकरण हुने थथानहरू 

१  ३ जनता माध्यलमक लवद्यािय (लसिौटी) 

२ सुलम्नमा आधारभूत लवद्यािय (सुम्नीमा चोक) 

३ जन कल्याण माध्यलमक लवद्यािय (िालिखकथ ) 

४ लननम्मा बाि लबकास केन्द्र (यिम्बर चोक) 

५ िालिखकथ  थवाथ्य चौकी (िालिखकथ ) 

६ िालिखकथ  खेि मदैान 

७ वडा लथथत सम्पूणथ सरकारी कायाथियहरु िगायत नेपाि सरकारको थवालमत्वमा रहेका कायाथियहरु 

 

७. कृफष के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको 

सीमाबाट नाम 

के्षत्र साफबक हािको 

वडा नं. 

चार फकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१ - - पौवासताथप ९ ३ गैह्र कृलष िेत्रमा वगीकरण भएका जोलखम 

िेत्र बाहेका अन्य सम्पूरण जग्गाहरु कृलष 

िेत्रमा वगीकरण गररएको छ ।  

२ - - िालिखकथ  २,३,५ ३ 
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वडा नं. ४ 

भू-उपयोग वगीकरण योजना 
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फिफिम नगरपाफिका वडा न ं४ 

भूउपयोग के्षत्र वगीकरण सीमाको फनधाधरण 

१. व्यवसाफयक के्षत्र  

क्र.सं. बाटोको नाम के्षत्र साफबक हािको 

वडा नं.  

चार फकल्िा 

गाफवस. वडा 

नं. 

१ 

मेची राजमागथ  
आहािगैरी 

चारखम्ब े

लिलदम ५ ४ लजल्िा प्रहरी कायाथियदेलख पलिम, 

चारखब्बे खोल्सी सम्म । बाटो लसमाबाट 

२५ लमटर दााँया बााँया लभत्र पने जग्गाहरु 

२ 

मेची राजमागथ जोरसाि 

लिलदम  ७ ४ िममी पेिोिपम्प देलख पलिम जोरसाि 

चोक सम्म । बाटो लसमाबाट २५ लमटर 

दााँया बााँया लभत्र पने जग्गाहरु 

३ 

मध्य पहाडी  जोरसाि 

लिलदम ८ ४ जोरसाि चोक देलख दलिण पलिम 

सुखबोध मा लव सम्म । बाटो लसमाबाट 

२५ लमटर दााँया बााँया लभत्र पने जग्गाहरु 

४ 
लव लप पाकथ - गढी 

मागथ 
वेयल्िेयर 

लिलदम ५ ४ लव लप पाकथ  देलख उत्तर वेयल्िेयर चोक 

सम्म । बाटो लसमाबाट २५ लमटर दााँया 

बााँया लभत्र पने जग्गाहरु 

 

२. आवासीय के्षत्र 

क्र.सं. बाटोको नाम के्षत्र साफबक हािको 

वडा नं. 

चार फकल्िा 

गाफवस. वडा नं. 

१ 

मेची राजमागथ गडीडााँडा 

लिलदम  ५ ४ चारखम्बे खोल्सी देलख पलिम 

िममी पेिोिपम्प सम्म । बाटो 

लसमाबाट ५० लमटर दााँया बााँया 

लभत्र पने जग्गाहरु 

२ 

मेची राजमागथ गडीडााँडा 

लिलदम  ५ ४ चारखम्बे खोल्सी देलख पलिम 

िममी पेिोिपम्प सम्म । बाटो 

लसमाबाट ५० लमटर दााँया बााँया 

लभत्र पने जग्गाहरु 

३ मेची राजमागगथ जोरसाि लिलदम ७ ४ जोरसाि शशस्त्र क्याम्प ढाट देलख 

होम श्रषे्ठको घर सम्म । बाटो 

लसमाबाट ५० लमटर दााँया बााँया 

लभत्र पने जग्गाहरु 
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४ मेची राजमागगथ शारान्ता चोक लिलदम ७ ४ शारान्त चोक देलख पूवथ थापा 

खोल्सी सम्म । बाटो लसमाबाट 

५० लमटर दााँया बााँया लभत्र पन े

जग्गाहरु 

५ मेची राजमागगथ भुजेि डााँडा-

थापाटार-डब्िु 

चोक-गाडी पुि 

लिलदम ६ ४ भुजेि डााँडााँ गुलम्त देलख देलख पूवथ 

थापाटार, डब्िु चोक हुदै हेवा 

खोिा पुि लसमा सम्म । बाटो 

लसमाबाट ५० लमटर दााँया बााँया 

लभत्र पने जग्गाहरु 

६ मध्य पहाडी राजमागथ शालन्तपुर-थाक्िे- 

सरखडड े

लिलदम ८ र ९ ४ सुखबोध मा लव को पलिम दलिण 

शालन्तपुर हुदै ाँ थाक्िे, सरखडड े

पलिम खोल्सा सम्म ।  सम्म । 

बाटो लसमाबाट ३० लमटर दााँया 

बााँया लभत्र पने जग्गाहरु 

७ मध्य पहाडी राजमागथ माझीटार लिलदम  ९ ४ तमोरको ठुिो पुि देलख पलिम 

मालथल्िो हेवा खोिाको पुि 

सम्म । बाटो लसमाबाट ३० लमटर 

दााँया बााँया लभत्र पने जग्गाहरु 

८ डााँडागाउ- चामु 

ढकािको घर-मेची 

राजमागथ लवन्द ुलभलत्र 

सडक 

गढी लिलदम  ५ ४ डााँडा गाउ चाम ु ढकािको घर 

देलख मचेी राजमागथ जोड्ने बाटो 

लसमाबाट ३० लमटर दााँया बााँया 

लभत्र पने जग्गाहरु 

९ लव लप पाकथ -गढी मलन्दर 

-चारबरे सडक 

गढी लिलदम  ५ ४ वेयल्िेयर चोक देलख उत्तर पलिम 

गढी मलन्दर हुदै ाँ पलिम क्याम्पस 

मोड र पूवथ चारबरे चोक सम्म । 

सम्म । बाटो लसमाबाट ३० लमटर 

दााँया बााँया लभत्र पने जग्गाहरु 

१० शालन्तमागथ-क्याम्पस 

मोड लभलत्र सडक 

गढी लिलदम  ५ ४ वेयल्िेयर चोक देलख पलिम 

लसमिबोटे सम्म । सम्म । बाटो 

लसमाबाट ३० लमटर दााँया बााँया 

लभत्र पने जग्गाहरु 

११ वेयल्िेयर-जनजाती 

भवन-क्याम्पस 

छात्रावास-िावती चोक 

गढी लिलदम  ५ ४ पूवथमा मानेडााँडा लभर पलिममा 

जनजाती भवन, पूवथक्याम्पस 

छात्रावास र  िावती चोक सम्म । 

बाटो लसमाबाट ३० लमटर दााँया 

बााँया लभत्र पने जग्गाहरु 
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१२ गढी मलन्दर-मचेी 

इङलिस थकुि -- -

क्याम्पस छात्रावास 

लभलत्र सडक 

गढी लिलदम  ५ ४ पूवथ गढी मलन्दर, पलिम क्याम्पस 

छात्रावास  सम्म । बाटो लसमाबाट 

३० लमटर दााँया बााँया लभत्र पन े

जग्गाहरु 

१३ क्याम्पस मोड-भेटेनरी-

मानडेााँडा लभलत्र सडक 

गढी लिलदम  ५ ४ पूवथमा मानेडााँडा पलिममा 

क्याम्पस मोड छात्रावास  सम्म । 

बाटो लसमाबाट ३० लमटर दााँया 

बााँया लभत्र पने जग्गाहरु 

१४ आहाि गैरी-लसाँढी 

मागथ-मलन्दर लभलत्र सडक 

गढी लिलदम  ५ ४ दलिणमा आहािगैरी चोक 

उत्तरमा सुम्हािुङ एि एम सम्म । 

बाटो लसमाबाट ३० लमटर दााँया 

बााँया लभत्र पने जग्गाहरु 

१५ सुम्हािुङ एि एम- 

भेटेनरी लभलत्र सडक 

गढी लिलदम  ५ ४ उत्तरमा सुम्हािुङ एि एम पलिमम 

भेटेनरी सम्म । सम्म । बाटो 

लसमाबाट ३० लमटर दााँया बााँया 

लभत्र पने जग्गाहरु 

१६ मेची थकुि-खुिबारी-

भदौरे लभलत्र सडक 

गढी लिलदम  ५ ४ दलिणमा मेची थकुि ओरािो 

उत्तरमा भदैरे चोक सम्म । बाटो 

लसमाबाट ३० लमटर दााँया बााँया 

लभत्र पने जग्गाहरु 

१७ गढी मा लव-डााँडागाउाँ 

जोड्ने लभलत्र सडक 

गढी लिलदम  ५ ४ गढी मा लव पलिम तुम्बापो चोक 

सम्म । बाटो लसमाबाट ३० लमटर 

दााँया बााँया लभत्र पने जग्गाहरु 

१८ िेमेिी होटि- लसढी 

मागथ-पााँचथर अथपताि 

लभलत्र सडक 

गढी लिलदम  ५ ४ िेमेिी होटि देलख पूवथ उत्तर 

पााँचथर अथपताि सम्म । बाटो 

लसमाबाट ३० लमटर दााँया बााँया 

लभत्र पने जग्गाहरु 

१९ गढी-सल्िेरी-नुमा चोक 

मेची राजमागगथ जोड्ने 

लभलत्र सडक 

गढी लिलदम  ५ ४ देलव थापाको घर देलख पलिम नुमा 

चोक, दलिणमा आनन्द चोक 

सम्म । सम्म । बाटो लसमाबाट ३० 

लमटर दााँया बााँया लभत्र पने जग्गाहरु 

२० सरखडडे-यासोक सडक 

खडड 

सरखडड े लिलदम ९ ४ सरखडडे लजरो प्वाइट दलिण 

पलिम लसवा दोभान सम्म । सम्म । 

बाटो लसमाबाट ३० लमटर दााँया 

बााँया लभत्र पने जग्गाहरु 
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२१ वेयल्िेयर- लचसोपानी- 

गढी थकुि- क्याम्पस 

मोड 

गढी लिलदम  ५ ४ लचसोपानी कुवा देलख पलिम गढी 

थकुि हुदै ाँ पूवथ क्याम्पस मोड सम्म 

। बाटो लसमाबाट ३० लमटर दााँया 

बााँया लभत्र पने जग्गाहरु 

२२ पुतिी चोक-डााँडागाउ- 

कैजिे केराबारी डााँडा 

लभत्र सडक 

पुतिी चोक-

डााँडागाउ-

लतरलतरे-ििााँटे-

कैजिे, केराबारी 

लिलदम  ५ ४ पुतिी चोक देलख पलिम 

डााँडागाउाँ, पूवथ लतरलतरे हुदै कैजिे 

सम्म । बाटो लसमाबाट ३० लमटर 

दााँया बााँया लभत्र पने जग्गाहरु 

२३ जोरसाि- रातमाटे-

ििाटे-लचसापानी-

वेयल्िेयर लभलत्र सडक 

ढकाि गाउाँ-

रातमाटे- 

लचसापानी- 

ििाटे,-

वेयल्िेयर 

लिलदम  ७,६ र 

५ 

४ जोरसाि चोक देलख उत्तर पूवथ 

ढकाि गाउाँ. रातमाटे, लचसापानी 

पूवथ दलिण ििाटे, वयेल्िेयर 

चोक सम्म । बाटो लसमाबाट ३० 

लमटर दााँया बााँया लभत्र पने जग्गाहरु 

२४ बुिबुिे धारा-थाङसाङ 

खोिा जाने लभलत्र सडक 

बुिबुिे धारा लिलदम  ५ ४ बुिबुिे धारा पलिम देलख 

थाङसाङ खोिा सम्म । बाटो 

लसमाबाट ३० लमटर दााँया बााँया 

लभत्र पने जग्गाहरु 

२५ इट्टा भट्टा- कुमािे टार 

जोड्ने लभलत्र सडक 

डब्िु चोक-

घहेटार 

लिलदम  ८ ४ इट्टा भट्टा चोक पूवथ सडक लवभाग 

खोल्सी सम्म । ३० लमटर दााँया 

बााँया लभत्र पने जग्गाहरु 

२६ डब्िु चोक- घहेटार-

पावर हाउस जोड्ने 

लभलत्र सडक 

डब्िु चोक-

घहेटार 

लिलदम  ६ ४ डब्िु चोक पलिचम हेवा खोिा 

पावर हाउस सम्म । २५ लमटर दााँया 

बााँया लभत्र पने जग्गाहरु 

२७ मध्य पहाडी लवन्द-ु 

ढुढेवेसी खोिा लभलत्र 

सडक 

ढुढेवेसी लिलदम  ९ ४ मध्य पहाडी लवन्द ुपूवथ थाक्िे हुदै ाँ 

ढुढेवेसी खोिा सम्म । ३० लमटर 

दााँया बााँया लभत्र पने जग्गाहरु 

२८ मध्य पहाडी लवन्द-ु 

लछररवा लभलत्र सडक 

थाक्िे, लछरुवा लिलदम  ९ ४ तल्िो थाक्िे देलख पूवथ लछरुवा 

सम्म । ३० लमटर दााँया बााँया लभत्र 

पने जग्गाहरु 

२९ सािघारी-डलम्पङ साइड 

लभलत्र सडक 

सािघारी लिलदम  ९ ४ सािघारी चोक दलेख पूवथ दलिण 

सािघारी गाउाँ ३० लमटर दााँया 

बााँया लभत्र पने जग्गाहरु 

३० मेची राजमागथ लवन्द ु– 

ओिी बारी लभलत्र सडक 

ओिी बारी लिलदम  ७ ४ मेची राजमागथ पूवथ सुवेदी गाउाँ सम्म 

। ३० लमटर दााँया बााँया लभत्र पन े

जग्गाहरु 

३१ डााँडागाउ- देलव मलन्दर-

लतरलतरे लभलत्र सडक 

डााँडागाउाँ, लतरलतरे लिलदम  ५ ४ डााँडागाउाँ पलिमम दलेव मलन्दर 

उत्तर लतरलतरे सडक 
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३० लमटर दााँया बााँया लभत्र पन े

जग्गाहरु 

३२ ििााँटे डााँडा-शलैिन 

लभलत्र सडक 

िािाँट े लिलदम  ५ ४ ििााँटे पलिम उत्तर सोलिन सम्म । 

३० लमटर दााँया बााँया लभत्र पन े

जग्गाहरु 

३३ कािधारा-थाङसाङ 

खोिा लभलत्र सडक 

कािधारा लिलदम  ५ ४ कािधारा देलख खड्ग काफ्िेको 

घर मुलन पूवथ थाङसाङ खोिा सम्म 

। ३० लमटर दााँया बााँया लभत्र पन े

जग्गाहरु 

३४ थापाटार-िेमखेोिा 

लभलत्र सडक 

थापाटार लिलदम  ६ ४ मेची राजमागथ पोइन्ट देलख पूवथ 

िेमेखोिा सम्म । ३० लमटर दााँया 

बााँया लभत्र पने जग्गाहरु 

३५ मध्य पहाडी लवन्द-ु 

थाक्िे मलन्दर लभलत्र 

सडक 

थाक्िे लिलदम  ९ ४ थाक्िे आ लव पलिम उत्तर थाक्िे 

मलन्दर सम्म । ३० लमटर दााँया बााँया 

लभत्र पने जग्गाहरु 

३६ मध्य पहाडी सडक 

लवन्द-ुलिलदम 

नगरपालिकाको डलम्पङ 

साइड जोड्ने लभलत्र 

सडक 

थाक्िे लिलदम  ९ ४ थाक्िे आ.लव. देलख पलिम 

डलम्पङ साइट सम्म । ३० लमटर 

दााँया बााँया लभत्र पने जग्गाहरु 

३७ लसम्िे पोखरी-थाक्िे 

मलन्दर लभलत्र सडक 

थाक्िे लिलदम  ९ ४ लसम्िे पोखरी उत्तर थाक्िे मलन्दर 

सम्म । ३० लमटर दााँया बााँया लभत्र 

पने जग्गाहरु 

३८ मेची राजमागथ लवन्द-ु 

लतरलतरे-डााँडा वन 

कायाथिय लभलत्र सडक 

लतरलतरे लिलदम  ६ ४ मेची राजमागथ देलख पलिम लतरलतरे 

पूवथ डााँडा वन सम्म । ३० लमटर 

दााँया बााँया लभत्र पने जग्गाहरु 

३९ लकरातशे्वर मलन्दर-भुजेि 

डााँडा-कोइरी लभलत्र 

सडक 

भुजेि डााँडा, 

भडडारी गाउाँ 

लिलदम  ६ ४ कोइरी देलख पूवथ दलिण लकरातेश्वर 

मलन्दर सम्म । ३० लमटर दााँया बााँया 

लभत्र पने जग्गाहरु 

४० शारान्त गाउाँ- देउरािी 

लभलत्र सडक 

शारान्त,  देउरािी लिलदम  ७ ४ शारान्त गाउाँ पलिम देउरािी सम्म 

। ३० लमटर दााँया बााँया लभत्र पन े

जग्गाहरु 

४१ शारान्ता-पावरहाउस 

लभलत्र सडक 

शारान्त लिलदम  

 
 

 

 

७ ४ शारान्त देलख पलिम पावरहाउस 

सम्म । ३० लमटर दााँया बााँया लभत्र 

पने जग्गाहरु 
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४२ मेची राजमागथ लवन्द-ु

देउरािी सामुदालयक वन 

शारान्ता लभलत्र सडक 

शारान्ता लिलदम  ७ ४ होम शे्रष्ठको घर हुदै ाँ शारान्ता जाने 

बाटो ३० लमटर दााँया बााँया लभत्र 

पने जग्गाहरु 

४३ शारान्ता मोड-नेवार 

गाउाँ-लतलम्सनाको घर 

जाने बाटो 

शारान्ता लिलदम  ७ ४ शारान्ता मोड पलिम उत्तर 

लतलम्सनाको घर सम्म । ३० लमटर 

दााँया बााँया लभत्र पने जग्गाहरु 

४४ शालन्तरपुर-भादथिे लभलत्र 

सडक 

शालन्तपुर लिलदम  ८ ४ शालन्तपुर देलख पूवथ थाङसाङ 

खोिा सम्म । ३० लमटर दााँया 

बााँया लभत्र पने जग्गाहरु 

४५ मध्य पहाडी लवन्द-ु

लिलदम रंगाशािा जाने 

लभलत्र सडक 

शालन्तपुर लिलदम  ८ ४ मध्य पहाडी लवन्द ु देलख पूवथ 

झोिुङ्गे पुि सम्म । ३० लमटर 

दााँया बााँया लभत्र पने जग्गाहरु 

४६ शशस्त्र क्याम्प-बलत्तसे 

डााँडा-शालन्तपुर जोड्ने 

लभलत्र सडक 

बलत्तसे डााँडा, 

शालन्तपुर 

लिलदम  ८ ४ जोरसाि केिाङ थतम्भ देलख 

बलत्तसे डााँडा देलख ओरािो मध्य 

पहाडी लवन्द ु सम्म । ३० लमटर 

दााँया बााँया लभत्र पने जग्गाहरु 

४७ बुिबुिे धारा-बसपाकथ  

जाने सडक 

बुिबुिे चोक लिलदम  ५ ४ बुिबुिे चोक देलख थािसाङ 

खािा सम्म । बाटोको ३० लमटर 

दााँया बााँया लभत्र पने जग्गाहरु 

४८ जोरसाि बजार-

ईट्टाभट्टा-वडा नं. २ जाने 

सडक 

कुमािे टार लिलदम  ५ र ७ ४ जोरसाि इन्द्रणेी पेिोि पम्प पूवथ 

थाङसाङ खोिा वडा नं. २ सम्म । 

बाटो लसमाबाट ३० लमटर दााँया 

बााँया लभत्र पने जग्गाहरु 

४९ भुजेि डााँडा-ठाडो बाटो भुजेि डााँडा लिलदम  ६ ४ भुजेि डााँडा दलिण अग्नी थापाको 

घर सम्म । बाटो लसमाबाट ३० 

लमटर दााँया बााँया लभत्र पने जग्गाहरु 

५० 
आहािगैरी लवन्द-ु 

हलथपटि कम्पाउडड 

जाने बाटो 

आहािगैरी 

लिलदम  ५ ४ आहािगैरी लवन्द ु देलख पूवथ उत्तर 

लजल्िा अथपताि सीमाना सम्म । 

बाटो लसमाबाट ३० लमटर दााँया 

बााँया लभत्र पने जग्गाहरु 

५१ 

मध्य पहाड- डाइलभङ्ग 

सेन्टर जाने बाटो 
सरखडड े

लिलदम  ९ ४ मध्य पहाडी सडक लवन्द ु देलख 

उत्तर डाइलभङ सेन्टरको सीमाना 

सम्म । बाटो लसमाबाट ३० लमटर 

दााँया बााँया लभत्र पने जग्गाहरु 

५२ िवडााँडााँ मलन्दर- सडक 

लबभाग जाने बाटो 

सडक लवभाग 

पछाडीको लभत्ता 

लिलदम  ५ ४ िवडााँडा मलन्दर देलख पलिम 

सडक लवभाग लभत्ता सम्म । 
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लसमाबाट ३० लमटर दााँया बााँया 

लभत्र पने जग्गाहरु 

५३ 

सल्िेरी लवन्द ुदेलख 

तुम्देन लभलत्र सडक 
सल्िेरी 

लिलदम  ५ ४ सल्िेरी लवन्द ु देलख पूवथ तुम्देन 

ठााँडो सडक सम्म । बाटो लसमाबाट 

३० लमटर दााँया बााँया लभत्र पन े

जग्गाहरु 

५४ 

ग्यालबन टार- कनेटार 

जोड्ने लभलत्र सडक 
कनेटार 

लिलदम  ८ ४ सालन्तपुर सडक लवन्द ु देखी पूवथ 

थाङसाङ खोिा सम्म । बाटो 

लसमाबाट ३० लमटर दााँया बााँया 

लभत्र पने जग्गाहरु 

५५ 

सारान्ता कटे्टिगााँउ जाने 

लभत्र सडक 
कटे्टिगााँउ 

लिलदम  ७ ४ देउरािी सामुदालयक वनको भवन 

देलख दलिण ज्ञानेन्द्र पोखरेिको 

घर सम्म । बाटो लसमाबाट २५ 

लमटर दााँया बााँया लभत्र पने जग्गाहरु 

५६ 
सारान्ता नेवारगााँउ पूवथ 

पूणथ थापा जाने लभत्र 

सडक 

सारान्ता पूवथ 

लिलदम  ७ ४ पूणथ थापा जग्गा सीमाना देलख 

पलिम राम श्रेष्ठको जग्गा सीमाना 

सम्म । बाटो लसमाबाट ३० लमटर 

दााँया बााँया लभत्र पने जग्गाहरु 

५७ 
मध्य पहाडी लवन्द ु

खैरेनीबाट थाक्िे मलन्दर 

जाने लभत्र सडक 

थाक्िे 

लिलदम  ९ ४ मध्य पहाडी लवन्द ु देलख उत्तर 

थाक्िे मलन्दर सम्म । बाटो 

लसमाबाट ३० लमटर दााँया बााँया 

लभत्र पने जग्गाहरु 

५८ 

लचसोपालन घुलम्त-

डलल्िन गााँउ -सल्िेरी 

जोड्ने बाटो 

डलल्िन गााँउ, 

सल्िेरी 

लिलदम ५ ४ पूवथ लचसोपालन घुलम्त देलख  

डलल्िन हुदै पलिम सल्िेरी 

पन्याङबु घर सम्म बाटो लसमाबाट 

३० लमटर दााँया बााँया लभत्र पन े

जग्गाहरु 

५९ 

ििौटे-ठाडोबाटो- 

लचसोपानी डााँडााँ जोड्ने 

बाटो 

लचसापनी डााँडााँ 

लिलदम ५ ४ िोक मान िावतीको घर देलख 

दलिण लचसोपानी डााँडााँ सेवा 

माइिाको घर सम्म बाटो 

लसमाबाट ३० लमटर दााँया बााँया 

लभत्र पने जग्गाहरु 
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३. न्यूनिम १० पररवारको घरिे चचेको सीमा बाफहर १०० फमटर अिधब्यास फभत्र पने जग्गाहरू र घर 

फनमाधणका िाफग उपयुक्त जग्गाहरू चार फकल्िा िोकी आवासीय के्षत्रमा वगीकृि गररनेछ । 

क्र.सं. नलजको बाटोको नाम िेत्र /पररवार 

संख्या 

सालबक हािको 

वडा नं. 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

- - - - - - - 

 

४. बफथि फवकास आयोजनाको आवास के्षत्रको चारफकल्िा  

क्र.सं. आयोजनाको नाम िेत्र सालबक हािको 

वडा नं. 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१ लतरलतरे एकीकृत बथती 

लवकास आयोजना 

ढकाि गाउाँ, लिलदम ५/६ ४ पूवथ उत्तरमा दगुाथ बरािको जग्गा लसमाना 

पलिम उत्तरमा घते घर दलिण पूवथमा भि 

खवासको घर दलिण पलिममा सडक 

लवभाग भवन सम्म ।  

 

५. औद्योफगक के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको 

सीमाबाट नाम 

िेत्र सालबक हािको 

वडा 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं.   

१ मध्य महाडी 

सडक 

सखथडडे  लिलदम ९ ४ पूवथमा थाक्िे चापागाईको घर पलिममा 

डलम्पङ साइड लसमाना, उत्तरमा थाक्िे 

मलन्दर दलिणमा बिबोटे सामुदालयक बन 

लसमाना सम्म ।  

 

६. खानी ििा खफनज के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको नाम के्षत्र साफबक हािको 

वडा 

चार फकल्िा 

गाफवस. वडा 

नं. 

१ मेची राजमागथ/ तमोर कोररडोर होवा 

खोिा 

लिलदम ६ ४ हेवा खोिा दोभान देलख माझीटार दोभान 

२ मध्य पहाडी राजमागथ तमोर 

नदी 

लिलदम ९ ४ माझीटार पुि देलख देलख लसवा खोिा 

दोभान 

३ थापाटार लभलत्र सडक िेमे 

खोिा 

लिलदम ५/६ ४ पुरानो लवजुिी पावर हाउस देलख हेवा 

खोिा दोभान 
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४ यासोक जोड्ने सडक लशवा 

खोिा 

लिलदम ९ ४ लसवा खोिा दोभान दलेख तमोर नदी 

दोभान 

 

७.  सावधजफनक उपयोगको के्षत्रिः 

क्र.सं. वडा नं. वगीकरण हुने थिानहरू 

१ 

वडा नं. ४ 

 

लजल्िा प्रहरी कायाथिय 

२ शशस्त्र प्रहरी कायाथिय 

३ लजल्िा समन्वय सलमलत 

४ दरुसञ्चार कायाथिय 

५ कवडथ हि 

६ लिलदम नगरपालिका 

७ लजल्िा थवाथ्य कायाथिय 

८ पााँचथर लजल्िा अथपताि 

९ पााँचथर बहुमुखी क्याम्पस 

१० वेयल्िेयर कायाथिय 

११ गढी मा.लव., सुखवोध मा.लव. 

१२ यालन्त्रक कायाथिय 

१३ पूवाथधार कायाथिय 

१४ लवलप पाकथ  

१५ सम्हािुङ मलन्दर 

१६ लकरातशे्वर मलन्दर 

१७ थाक्िे मलन्दर 

१८ जागलृत आ.लव. 

१९ लसि कालिका आ.लव. 

२० सुखवोध मा.लव. 

२१ लतरलतरे आ.लव. 

२२ हेवाखोिा घाट 

२३ गढी समाधी थथि 

२४ सािघारी समाधी थथि 

२५ गणेशमान पाकथ  

२६ बुि पाकथ  

२७ सखरखडडे समाधी थथि 

२८ माझीटार घाट 

२९ नालम्दङ बाि केन्द्र 
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३० आलदवासी जनजाती भवन 

३१ सामुदालयक वनको कायाथिय सब ै

३२ डलम्पङ्ग साइड 

३३ िोलगमा लचसोपानी 

३४ वडा लथथत सम्पूणथ सरकारी कायाथियहरु िगायत नेपाि सरकारको थवालमत्वमा रहेका कायाथियहरु 

 

८. कृफष के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको 

सीमाबाट नाम 

के्षत्र साफबक हािको 

वडा नं. 

चार फकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१ - - लिलदम  ४ गैह्र कृलष िेत्रमा वगीकरण भएका जोलखम 

िेत्र बाहेका अन्य सम्पूरण जग्गाहरु कृलष 

िेत्रमा वगीकरण गररएको छ ।  

२ - - लिलदम  ४ 
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वडा नं. ५ 

भू-उपयोग वगीकरण योजना 
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फिफिम नगरपाफिका वडा न ं५ 

भूउपयोग के्षत्र वगीकरण सीमाको फनधाधरण 

१. व्यवसाफयक के्षत्र  

क्र.सं. बाटोको नाम िेत्र सालबक हािको 

वडा 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं.   

१ सालम्दन – 

नवलमडााँडा – 

घलवथसे पन्चमी 

सडक 

जोरकुिो 

बजार 
चोकमाग ु २क, २घ ५ 

देशबहादरु तुम्बापोको घर देलख दलिण पलिम  

अाँधेरी खोल्सी सम्म बाटोको लसमा बाट २५ 

लमटर दायााँ बायााँ लभत्र पने जग्गाहरु 

 

२ सालम्दन – 

नवलमडााँडा – 

घलवथसे पन्चमी 

सडक 

गौथिी 

बजार 
चोकमाग ु ३क, ३घ ५ 

भूाँडेखोल्सी देलख दलिण पूवथ गौथिी बजार वडा 

लसमाना सम्म बाटोको लसमा बाट २५ लमटर 

दायााँ बायााँ लभत्र पने जग्गाहरु 

३ जोरलपपि - 

होक्माखोिा – 

जोरकुिो – 

लतनमौिे चक्रपथ 

जोरकुिो 

बजार  
चोकमाग ु ४घ ५ 

जोरकुिो रमेश तुम्बापोको घर देलख दलिण पूवथ  

लजरीलखम्तीको मन कुमार तमु्बोप को घर सम्म 

बाटोको लसमा बाट २५ लमटर दायााँ बायााँ लभत्र 

पने जग्गाहरु 

४ जोरलपपि - 

होक्माखोिा – 

जोरकुिो – 

लतनमौिे चक्रपथ 

लतनमौिे 

बजार 
चोकमाग ु

६ख, 

७ख 
५  

जोरकुिो भन््याङ देलख पूवथ लतनमौिे बजार 

जोिपहाड सडक लसमा सम्म बाटोको लसमा 

बाट २५ लमटर दायााँ बायााँ लभत्र पने जग्गाहरु 

५ सालम्दन – ठाडे – 

लतनमौिे – लशवा 

सडक 

लतनमौिे 

बजार 
चोकमाग ु

७क 

७ख 
५  

पुरानो ििैचा देलख पलिम पुरानो लपपिबोट 

सम्म बाटोको लसमा बाट २५ लमटर दायााँ बायााँ 

लभत्र पने जग्गाहरु 

६ डुिीबोटे – 

गैरीगाउाँ – 

लतनमौिे लभत्री 

सडक 

लतनमौिे 

बजार 
चोकमाग ु ५क ५ 

लतनमौिे पूणथहाङ तुम्बापोको घर देलख पूवथ 

डकुमेन तुम्बापोको घर सम्म बाटोको लसमा बाट 

२५ लमटर दायााँ बायााँ लभत्र पने जग्गाहरु 
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२. आवासीय के्षत्र 

क्र.सं. बाटोको नाम िेत्र सालबक हािको 

वडा 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१ सालम्दन – 

नवलमडााँडा – 

घलवथसे पन्चमी 

सडक 

डुिीबोटे चोकमाग ु ५क ५ 

जोरकूिो भन््यााँड्ड देलख दलिण 

पूवथ डुिोबोटे भूडे खोल्सी सम्म 

बाटोको लसमा बाट २५ लमटर दायााँ 

बायााँ लभत्र पने जग्गाहरु 

२ जोरलपपि - 

होक्माखोिा – 

जोरकुिो – 

लतनमौिे चक्रपथ 

लजररलखलम्त चोकमाग ु ४घ ५ 

लजररलखलम्त मनकुमारको घर देलख 

पूवथ जोरकुिो भन््याङ सम्म 

बाटोको लसमा बाट २५ लमटर दायााँ 

बायााँ लभत्र पने जग्गाहरु 

३ 
जोरलपपि - 

होक्माखोिा – 

जोरकुिो – 

लतनमौिे चक्रपथ 

लसन्धुपौवा, गरैीगाउाँ,  चोकमाग ु १ क ५ 

लसन्धपौवा होक्मा खोिा 

झोिुङगेपुि देलख दलिण पूवथ 

गैरीगाउाँ जोरकुिो प्रा.लव. सम्म 

बाटोको लसमा बाट २५ लमटर दायााँ 

बायााँ लभत्र पने जग्गाहरु 

४ 
जोरलपपि - 

होक्माखोिा – 

जोरकुिो – 

लतनमौिे चक्रपथ 

िेम्बािुपा, ताक्मारु, 

वरकलिम्बा,िाक्चाना, 
चोकमाग ु

६ख, ६क, 

७क 
५ 

कुरुम््वामा खोल्सी देलख पूवथ 

ताक्मारु, वारकलिम्बा, िाक्चाना 

गलहरी खोल्सी सम्म बाटोको लसमा 

बाट २५ लमटर दायााँ बायााँ लभत्र पन े

जग्गाहरु 

५ 
लपपिडााँडा – 

होक्माखोिा – 

सरलसउिा,-

िुम्िाबुङ सडक 

ििाटे, लसरपािे, 

रोटेलपङडााँडा, 

सरलसउिा,  

चोकमाग ु

१क, १ङ, 

१च, 

९ 

५ 

ििाटे मताते कुिो देलख दलिण 

लसरपािे, रोटेलपङडााँडा, सरलसउिा 

लशवाखोिा लसमा सम्म बाटोको 

लसमा बाट २५ लमटर दायााँ बायााँ 

लभत्र पने जग्गाहरु 

६ 
ढिकेबर – 

बरभन््याङ – 

सरलसउिा – 

थाक्िे सडक 

अलधकारी डााँडा, 

अयाथिगाउाँ, 

बरभन््यााँङ 

चोकमाग ु १ख ५ 

ढिेबर देलख पलिम अलधकारी 

डााँडा, अयाथिगाउाँ, बरभन््याङ 

लशवधर प्रा.लव. सम्म बाटोको लसमा 

बाट २५ लमटर दायााँ बायााँ लभत्र पन े

जग्गाहरु  

७ 
अाँधेरी खोल्सी – 

चोकमाबु – 

िुम्िाबुाँग सडक 

खंग्वा,  

कालत्तके, 

चोकमागु ७  

चोकमाग ु २क, २घ ५ 

खंग्वा अलधरी खोल्सी देलख दलिण 

कालत्तके, लशवा खोिा सम्म बाटोको 

लसमा बाट २५ लमटर दायााँ बायााँ 

लभत्र पने जग्गाहरु 
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८ 
सालम्दन – ठाडे – 

लतनमौिे – लशवा 

सडक 

िगेरे, िाक्िेवा, 

िाक्चाना 
चोकमाग ु ७क ५ 

िगेरे होक्मा खोिा लसमा देलख 

दलिण िाक्िेवा लतनमौिे प्रा.लव. 

सम्म बाटोको लसमा बाट २५ लमटर 

दायााँ बायााँ लभत्र पने जग्गाहरु  

९ 
िब्रेकुटी – 

जौबारी – टारगाउाँ 

– लतनमौिे सडक 

िब्रेकुटी,  

 
चोकमाग ु ८क ५ 

िब्रेकुटी देवथथि देलख पलिम 

ररङरोड लसमा सम्म बाटोको लसमा 

बाट २५ लमटर दायााँ बायााँ लभत्र पन े

जग्गाहरु 

१० 
िब्रेकुटी – 

जौबारी – टारगाउाँ 

– लतनमौिे सडक 

जौबारी,  

 
चोकमाग ु ८ङ ५ 

जौबारी पारुहाङ प्रा.लव. पलिम 

िुम्धुङ धुङबा ििैचा सम्म 

बाटोको लसमा बाट २५ लमटर दायााँ 

बायााँ लभत्र पने जग्गाहरु 

११ 

िब्रेकुटी – 

जौबारी – टारगाउाँ 

– लतनमौिे सडक 

कोक्माडााँडााँ, लतनघरे, 

याङलदन टार,  

जिपहाड, लतनमौिे, 

चोकमाग ु
८झ, ८ञ, 

८ट 
५ 

लतनघरे ििैचा देलख पलिम 

याङलदटार, जििहाड, लतनमौिे 

पुरानो िेिैचा सम्म बाटोको लसमा 

बाट २५ लमटर दायााँ बायााँ लभत्र पन े

जग्गाहरु 

१२ 
िालिखकथ  – 

जौवारी – 

धुपीडााँडा सडक 

महादेव पोखरी,  चोकमाग ु ८च ५ 

महादेव पोखरी प्रसाद लसं राईको घर 

देलख दलिण गोिे तामाङको घर 

सम्म बाटोको लसमा बाट २५ लमटर 

दायााँ बायााँ लभत्र पने जग्गाहरु 

१३ 
िालिखकथ  – 

जौवारी – 

धुपीडााँडा सडक 

धुलपडााँडा चोकमाग ु ८ङ ५ 

जौबारी खोल्सी दलेख दलिण 

मािुवा खोल्सी सम्म बाटोको लसमा 

बाट २५ लमटर दायााँ बायााँ लभत्र पन े

जग्गाहरु 

१४ 
कान्छी दोकान – 

रामकणे – 

िब्रेकुटी सडक 

रामकण े चोकमाग ु ८क ५ 

पतिेभन््याङ लसमा देलख पलिम 

रामकणे धुलपडाडा बाटो लसमा सम्म 

बाटोको लसमा बाट २५ लमटर दायााँ 

बायााँ लभत्र पने जग्गाहरु 

१५ 
कान्छी दोकान – 

रामकणे – 

िब्रेकुटी सडक 

िब्रेकुटी चोकमाग ु ८क ५ 

युलधलष्टर आपागाइको जग्गा देलख 

पलिम िब्रे कुटी देवथथाि सम्म 

बाटोको लसमा बाट २५ लमटर दायााँ 

बायााँ लभत्र पने जग्गाहरु 

१६ सरलसउिा – 

केराबारी - 

चकमागु लभत्री 

सडक 

सरलसउिा, केराबारी, 

चोकमागु,बािकण े
चोकमाग ु

१ख, ४घ, 

२क 
५ 

सरलसउिा ढिेबार देलख दलिण 

केराबार, चोकमागु लशवा खोिा 

सम्म बाटोको लसमा बाट २५ लमटर 

दायााँ बायााँ लभत्र पने जग्गाहरु 
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१७ 
ढिेबार – खंग्वा – 

चकमागु लभत्री 

सडाक 

ढिेबर, खंग्वा, 

चोकमागु ७ 
चोकमाग ु

१ख, ६ख, 

२क 
५ 

ढिेबार देलख दलिण पूवथ खंग्वा, 

चोकमागु चचथ सम्म बाटोको लसमा 

बाट २५ लमटर दायााँ बायााँ लभत्र पन े

जग्गाहरु 

१८ गैरीगाउ – 

कोिबोटे – 

दंगािगाउाँ लभत्री 

सडक 

कोिबोट े चोकमाग ु १ख,  ५ 

आरुबोटे चक्रपथ लसमा देलख उत्तर 

होक्मा खोिा लसमा सम्म बाटोको 

लसमा बाट २५ लमटर दायााँ बायााँ 

लभत्र पने जग्गाहरु 

१९ 
ढिेबर – केराबारी 

– जोरकुिो लभत्री 

सडक 

ढिेबर, साधने, 

केराबारी 
चोकमाग ु

१ख, 

२घ, 

४घ  

५ 

बरलपपि ििैचा देलख पूवथ दलिण 

साधने, केराबारी अाँधेरी खोल्सी 

सम्म बाटोको लसमा बाट २५ लमटर 

दायााँ बायााँ लभत्र पने जग्गाहरु 

२० 
मुकूम्बङु – 

लपछालदन – 

िुम्िाबुङ लभत्री 

सडक 

मुकूम्बङु, बाह्रमरेु, 

लपछालदन, िेत्रीगाउाँ 
चोकमाग ु २क, ५ग  ५ 

मुकूम्बङु गोिाई देलख पूवथ दलिण 

बाह्रमुरे, लपछालदन, िेत्रीगाउाँ 

लशवाखोिा लसमा सम्म बाटोको 

लसमा बाट २५ लमटर दायााँ बायााँ 

लभत्र पने जग्गाहरु 

२१ 
लहलटधारा – 

लतिबारी – भदौरे 

लभत्री सडक 

लहलटधार, लतिबारी, 

भदौरे 
चोकमाग ु ५घ,   ५ 

लहलटधारा देलख दलिण पलिम 

लतिबारी, भदौरे लशवाखोिा लसमा 

सम्म बाटोको लसमा बाट २५ लमटर 

दायााँ बायााँ लभत्र पने जग्गाहरु 

२२ 

लपछालदन – 

लतिबारी – भदौरे 

लभत्री सडक 

लपछालदन, शे्रष्टगाउाँ, 

लतिबारी, भदौरै 
चोकमाग ु ५घ,   ५ 

भुाँडेखोल्सी देलख पूवथ दलिण 

श्रेष्ठगाउाँ, लतिबारी, भदौरे 

लशवाखोिा लसमा सम्म बाटोको 

लसमा बाट २५ लमटर दायााँ बायााँ 

लभत्र पने जग्गाहरु 

२३ 

जामुनेडााँडा – 

याकेम्बा लभत्री 

सडक 

जामुने, याकेम्बा चोकमाग ु ४क,   ५ 

जामुने देशबहादरुको घर देलख 

पलिम उत्तर याकेम्बा देउमान 

तुम्बापोको घर सम्म बाटोको लसमा 

बाट २५ लमटर दायााँ बायााँ लभत्र पन े

जग्गाहरु 

२४ 
िेम्बारुपा – 

कोठेबारी – 

डुिीबोटे लभत्री 

सडक 

िेम्बारुपा, कोठेबारी, 

डुिीबोट 
चोकमाग ु ६ख, ५क   ५ 

िेम्बारुपा लजत वहादरुको घर देलख 

दलिण कोठेबारी, डुिीबोटे सरथवती 

मा.लव. खेि मैदान सम्म बाटोको 

लसमा बाट २५ लमटर दायााँ बायााँ 

लभत्र पने जग्गाहरु 
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२५ डुिीबोटे – 

गैरीगाउाँ – 

लतनमौिे लभत्री 

सडक 

डुिीबोटे, गैरीगाउाँ चोकमाग ु ५क   ५ 

मायााँिु मोड हथते चोक देलख पूवथ 

उत्तर गैरीगाउाँ पूणथहाङ तमु्बापोको 

घर सम्म बाटोको लसमा बाट २५ 

लमटर दायााँ बायााँ लभत्र पने जग्गाहरु 

२६ 
कुरुम्च्वामा – 

अरकनमे्बा – 

िाक्चाना लभत्री 

सडक 

कुरुम्च्वामा, 

अरकनमे्बा, िाक्चाना 
चोकमाग ु

६ख, ६क, 

७क  
५ 

कुरुम्च्वामा कुवा देलख पूवथ उत्तर 

अरकनमे्बा, िाक्चाना िाक्िेवा 

खोल्सी सम्म बाटोको लसमा बाट 

२५ लमटर दायााँ बायााँ लभत्र पन े

जग्गाहरु 

२७ 
भुाँडेखोल्सी – 

सानोगाउाँ – 

सल्िेरी लभत्री 

सडक 

धारापारी, सानोगााँउ, 

सल्िेरी 
चोकमाग ु

५क, ८ट, 

८ञ 
५ 

मायााँिु मोड भूाँडेखोल्सी देलख पूवथ 

दलिण सानोगाउाँ, सल्िेरी छत्र 

तुम्वापोको घर सम्म बाटोको लसमा 

बाट २५ लमटर दायााँ बायााँ लभत्र पन े

जग्गाहरु 

२८ 

सानोगाउाँ – 

जिपहाड - 

लतनमौिे 

सनोगााँउ, जिपहाड चोकमाग ु ८ट ५ 

सानोगाउाँ जनक तुम्बापोको घर 

देलख उत्तर पूवथ जिपहाड चन्द्र 

कुमार तुम्वापोको घर सम्म घर सम्म 

बाटोको लसमा बाट २५ लमटर दायााँ 

बायााँ लभत्र पने जग्गाहरु 

२९ 

झ्याउपोखरी – 

मालथल्िो जौबारी 

लभत्री सडक 

झ्यापोखरी, मालथल्िो 

जौबारी 
चोकमाग ु ८क/८ङ ५ 

झ्याउपोखरी देलख पूवथ मालथल्िो 

जौबारी िब्रेकुटी ररङरोड सडक 

लसमाना सम्म बाटोको लसमा बाट 

२५ लमटर दायााँ बायााँ लभत्र पन े

जग्गाहरु 

३० 
लतनमौिे – 

ताकमारु – 

डााँडागाउ ररङरोड 

लभत्र सडक 

ताकमारु, याम्बापुङ, 

डााँडागाउाँ 
चोकमाग ु ६क/ ५ 

मान बहादरु तमु्बापोको घर देलख पूवथ 

ताकमारु -याम्बापुङ हुदै डााँडााँ गाउाँ 

चोकमागु बोलडङ थकुिको भवन 

सम्म सम्म बाटोको लसमा बाट २५ 

लमटर दायााँ बायााँ लभत्र पने जग्गाहरु 

३१ 

ििाटे-कुकुरमारा-

सरलसउिा-

साझबोटे सडक 

ििाटे, सरलसउिा, 

िवातीडााँडााँ, 

लपङडााँडााँ, साझबोट े

चोकमाग ु १ङ/९क/९ग ५ 

होक्मा खोिा देलख पूवथ सरलसउिा-

िवतीडााँडााँ- लपङडााँडााँ हुदै 

साझबोटे होक्मा खोिा सम्म 

बाटोको लसमा बाट २५ लमटर दायााँ 

बायााँ लभत्र पने जग्गाहरु 

३२ लशवधर आलव -

सरलसउिा-

लपङडााँडााँ सडक 

अलधकारी 

गााँउ,मानेडााँडााँ, 

देउरािी, लपङडााँडााँ 

चोकमाग ु १च/९क ५ 

लशवधर आलवको भवन दलेख दलिण 

अलधकारी गााँउ – मानडेााँडााँ -

देउरािी हुदै लपङडााँडााँ िममी 
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तामाङको घर सम्म बाटोको लसमा 

बाट २५ लमटर दायााँ बायााँ लभत्र पन े

जग्गाहरु  

३३ 
होक्माखोिा-

लसन्दपुवा 

केरावारी-बािकणे 

िुम्िाबुङ सडक 

लसन्दपुवा, केरावारी, 

बािकण े
चोकमाग ु १क/१च/४घ ५ 

मेन्छ्यािुपा समालध थथािको 

लसमाना देलख पूवथ लसन्दपुवा-

केरावारी हुदै बािकणे लशवा खोिा 

सम्म बाटोको लसमा बाट २५ लमटर 

दायााँ बायााँ लभत्र पने जग्गाहरु 

३४ 

ििाटे रंगशािा – 

साझबोटे सडक 
ििाटे, साझबोट े चोकमाग ु १ङ/९ग ५ 

ििाटे खोल्सी देलख दलिण पूवथ 

ििाटे हुदै साझबोटे होक्मा खोिा 

लसमाना सम्म बाटोको लसमा बाट 

२५ लमटर दायााँ बायााँ लभत्र पन े

जग्गाहरु 

३५ 

कोल्टार रंगशािा 

सडक 
कोल्टार चोकमाग ु ९ख ५ 

गणेश तामाङको घर देलख उत्तर हुदै 

दलिण लतर कोल्टार रंगशािा सम्म 

बाटोको लसमा बाट २५ लमटर दायााँ 

बायााँ लभत्र पने जग्गाहरु 

 

३. औद्योफगक के्षत्रिः 

 

क्र.सं. बाटोको 

सीमाबाट नाम 

िेत्र सालबक हािको 

वडा 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१     ५  

४. खानी ििा खफनज के्षत्रिः 

 

क्र.सं. बाटोको 

सीमाबाट 

नाम 

िेत्र सालबक हािको 

वडा 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१       

२       

५.  सावधजफनक उपयोगको के्षत्रिः 

क्र.सं. वडा नं. वगीकरण हुने थथानहरू 

१ वडा नं. ५ बुि आधारभूत लवद्यािय (भदैरे) 
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२  लशवधर आधारभूत लवद्यािय (सरलसउिा) 

३ लपपिबोटे आधारभूत लवद्यािय (जोरकुिो) 

४ सरथवती माध्यलमक लवद्यािय (ढुलिबोटे) 

५ महाकवी देवकोटा आधारभूत लवद्यािय (चोकमागु) 

६  लसंह देवी आधारभूत लवद्यािय (सल्िेरी) 

७  लतिमौि  आधारभूत लवद्यािय (लतनमौिे) 

८  पारुहाङ आधारभूत लवद्यािय (जौवारी) 

९  पााँचथर रंगशािा (मताने) 

१०  चोकमागु थवाथ्य चौकी (डुलिबोटे) 

११  रेडक्रस उपशाखा चोकमागु ( डुलिबोटे) 

१२  कपुरखान मेन्छ्यािुप्पा (मेन्छ्यािुप्पा), िेम्बािुप्पा, देवीथान, कुकुरमारा तामाङ कपुरखान 

(सरलसउिा) 

१३ लतनमौिे िेत्र, कोल्पाखा िेत्र, पालनधारा िेत्र 

१४ वडा लथथत सम्पूणथ सरकारी कायाथियहरु िगायत नेपाि सरकारको थवालमत्वमा रहेका कायाथियहरु 

 

६. कृफष के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको 

सीमाबाट नाम 

िेत्र सालबक हािको 

वडा 

चार लकल्िा कैलियत 

गालवस. वडा नं. 

१   चोकमाग ु १-९ ५ गैह्र कृलष िेत्रमा वगीकरण भएका 

जोलखम िेत्र बाहकेका अन्य सम्पूणथ 

जग्गाहरू कृलष िेत्रमा वगीकरण 

गररएको छ । 
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वडा नं. ६ 

भू-उपयोग वगीकरण योजना 
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फिफिम नगरपाफिका वडा न ं६ 

भूउपयोग के्षत्र वगीकरण सीमाको फनधाधरण 

१. व्यवसाफयक के्षत्र  

क्र.सं. बाटोको नाम के्षत्र साफबक हािको 

वडा नं. 

चार फकल्िा 

गाफवस. वडा नं. 

१ चुलनया - 

ओडारे - 

पातिेभन््याङ 

बजार लशवा 
३क 

४क 
६ 

इम्बुङ सडक लवन्द ुदेलख उत्तर पलिम रेडक्रस 

भवनसम्म । बाटोको लसमाबाट २५ लमटर 

दायााँ बायााँ लभत्र पने जग्गाहरु 

२ कान्छीदोकान 

पातिेभन््याङ 

सडक 

बजार लशवा 
३क 

४क 
६ 

बोलडङ थकुि देलख दलिण लतजोक जाने 

सडक लवन्द ुसम्म । बाटोको लसमाबाट २५ 

लमटर दायााँ बायााँ लभत्र पने जग्गाहरु  

३ जोरकुिो – 

लतनमौिे 

पातिेभन््याङ 

सडक 

बजार लशवा 
३क 

४क 
६ 

बोलडङ थकुि देलख उत्तर मगर गााँउ जाने 

सडक लवन्द ुसम्म । बाटोको लसमाबाट २५ 

लमटर दायााँ बायााँ लभत्र पने जग्गाहरु 

 

२. आवासीय के्षत्र 

क्र.सं. बाटोको नाम के्षत्र साफबक हािको 

वडा नं.  

चार फकल्िा 

गाफवस. वडा नं. 

१ 
सालम्दन नवमी 

डााँडा सडक 

बारमुरे - 

जैशीटार 
लशवा ९ ६ 

बाह्रमुरे खोल्सी देलख पूवथ दलिण मािुवा 

खोिासम्म । बाटोको दायााँवाया ५० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु 

२ सालम्दन नवमी 

डााँडा सडक लशवा लशवा १ ६ 

थवाथ्य चौकी देलख पूवथ दलिण देवीथान 

चोक  सम्म । बाटोको दायाबााँया ५० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु 

३  सालम्दन नवमी 

डााँडा सडक चुलनया डााँडााँ लशवा ६ ६ 

लबरवि चोक देलख पूवथ दलिण ओडारे जान े

सडक  सम्म । बाटोको दायाबााँया ५० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु 

४  सालम्दन नवमी 

डााँडा सडक िेजोङगााँउ लशवा ७ ६ 

कालन्छको घर देलख पूवथ दलिण गजेन्द्र 

नेम्बाङको घर जाने बाटो सम्म । बाटोको 

दायाबााँया ५० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

५  सालम्दन नवमी 

डााँडा सडक सेपेलन लशवा ७ ६ 

पलवत्रा आङदेम्बकेो घर पूवथ देलख दलिण 

िाल्गुनन्द लसमाना सम्म । बाटोको दायाबााँया 

५०  लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 
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६  कान्छीदोकान 

– लघलसङटार- 

पातिेभन््याङ 

सडक 

पातिेभन््याङ लशवा ४ ६ 

 रेडक्रस भवन देलख उत्तर सहरी थवाथ्य 

चौलक सम्म । बाटोको दायाबााँया २५ लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु 

७  कान्छीदोकान  

– लघलसङटार - 

पातिेभन््याङ 

सडक 

लघलसङटार लशवा ३ ६ 

धारापानी उत्तर देलख दलिण लघलसङटार 

ठाडोबाटो लसमा सम्म ।  बाटोको दायाबााँया 

२५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

८  जोरकुिो – 

लतनमौिे – 

िेदायक- 

पातिेभन््याङ 

सडक 

लचसो पालन लशवा ९ ६ 

मेलचलि खोल्सी दलेख उत्तर पूवथ लबरमान पालट 

सम्म । बाटोको दाया बााँया २५ लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरु 

९  जोरकुिो – 

लतनमौिे – 

िेदायक- 

पातिेभन््याङ 

सडक 

आहािे -

यांङलदन 
लशवा ९ ६ 

चोकमाब ु आ. लब. उत्तर देलख पूवथ याङ्लदन 

देबी थथि सम्म ।  बाटोको दाया बााँया २५ 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

१०  जोरकुिो – 

लतनमौिे – 

िेदायक- 

पातिेभन््याङ 

सडक 

िेदायक लशवा ५ ६ 

बगिे खोल्सी उत्तर देलख पूवथ लसि कालिका 

मा. लब. जान े सडक सम्म । बाटोको दाया 

बााँया २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

१२  जोरकुिो – 

लतनमौिे – 

िेदायक- 

पातिेभन््याङ 

सडक 

लसङखप े लशवा २ ६ 

कामी खोिा उत्तर देलख  दलिण लमक्िा थुक्पा 

खोिा सम्म । बाटोको दाया बााँया २५ लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु 

१३  चुलनया - 

ओडारे - 

पातिेभन््याङ 

चुलनया डााँडा लशवा ६ ६ 

ओडारे जाने सडक लवन्द ु देलख पूवथ दलिण 

देलख लतजेन्द्र तुिोकको घर सम्म । बाटोको 

दाया बााँया २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

 

१४  

चुलनया - 

ओडारे - 

पातिेभन््याङ 

ओडारे लशवा ८ ६ 

ओडारे कुवापानी देलख पूवथ सलेमचुङ भवन 

सम्म । बाटोको दाया बााँया २५ लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरु 

 

१५ 

चुलनया - 

ओडारे - 

पातिेभन््याङ 

पात्िेभञ््याङ लशवा ४ ६ 

रेडक्रम भवन पलिम लतजोक जाने सडक सम्म 

। बाटोको दाया बााँया २५ लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरु 
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१६  लशवा – 

खाम्िोलदन – 

मगरगाउाँ – 

पातिेभन््याङ 

सडक 

मगरगाउाँ लशवा ४ ६ 

तनामे खोल्सी देलख पूवथ धनमान पोतिेको घर 

सम्म । बाटोको दाया बााँया २५ लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरु 

१७  िालिखकथ  – 

जौबारी – 

मािुवा – 

धुपीडााँडा – 

छााँगे सडक 

मािुवा लशवा ९ ६ 

मािुवा ठाडो बाटो उत्तर देलख दलिण 

लसमसारा खोल्सी सम्म । बाटोको दाया बााँया 

२५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

१८  िालिखकथ  – 

जौबारी – 

मािुवा – 

धुपीडााँडा – 

छााँगे सडक 

धुपीडााँडा लशवा ५ ६ 

धुपीडााँडा ठाडो बाटो उत्तर देलख दलिण 

खगेन्द्र तिुोक को लसमा सम्म । बाटोको दाया 

बााँया २५  लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

१९  िेदायक – 

पुछारगाउाँ – 

अंलखङलदन – 

लशवाखोिा 

सडक 

िेदायक,  

पुछारगाउाँ, 
लशवा ५ ६ 

झरमान पालट उत्तर देलख पलिम पुच्छार ठाडो 

बाटो सम्म । बाटोको दाया बााँया २५  लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु 

२०  थकूिडााँडा- 

बागपानी – 

बुजाथगाउाँ – 

लघलसङटार 

सडक 

बागपानी, 

बुजाथगाउाँ 
लशवा २, ३ ६ 

लसिौलट जाने बाटो उत्तर देलख दलिण लघलसङ 

टार खेिमैदान सम्म । बाटोको दाया बााँया २५  

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

२१  लशवा – तमु्बङु 

– मालदबुङ – 

ढंुगेिगाउाँ 

सडक 

मालदबुङ लशवा ७ ६ 

लडल्िी तुिोकको घर देलख पलिचम मादेबुङ 

देवी थथान सम्म । बाटोको दाया बााँया २५  

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

२२  लशवा – 

हकतक – 

चौतारे सडक 

लशवा, हकतक लशवा १, ७ ६ 

नवमीडााँडााँ जाने सडक पूवथ देलख दलिण 

हिक ठाडो जाने बाटोको दाया बााँया २५ 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

२३ गोिेटार – 

खसुथने – 

बारिुङ – 

मािुवा सडक 

गोिेटार लशवा २ ६ 

पात्िेभञ््याङ जाने पूवथ देलख उत्तर लसंह 

कालिका आ. लब. जाने  बाटोको दाया बााँया 

२५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 



 

96 
 

२४  गोिेटार – 

खसुथने – 

बारिुङ – 

मािुवा सडक 

खसुथने लशवा २ ६ 

खसुथने खोल्सी देलख उत्तर छााँगे खोिा लसरान 

सम्म । बाटोको दाया बााँया २५ लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरु 

२५ रामकणथ – 

आिुवारी – 

बारिुङ - 

सडक 

आिुवारी,  

बारिुङ 
लशवा ५ ६ 

िब्रेकुटी सडक पूवथ देलख पलिम धुपीडााँडा 

जाने गोरेटो बाटोको दाया बााँया २५  लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु 

 

३. औद्योफगक के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको 

सीमाबाट नाम 

िेत्र सालबक हािको 

वडा 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१ कान्छीदोकान 

पातिेभन््याङ 

सडक 

गोिेटार 

लशवा २ ६ पूवथमा नवमीडााँडााँ जाने सडक पलिममा लसंह 

कालिका आलव उत्तरमा खसुथने जाने सडक 

दलिणमा नवमीडााँडा जाने सडक  

 

४. खानी ििा खफनज के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको 

सीमाबाट 

नाम 

के्षत्र साफबक हािको 

वडा नं.  

चार फकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१ जोरकुिो – 

लतनमौिे – 

िेदायक- 

पातिेभन््याङ 

सडक 

छााँगेखोिा िेत्र लशवा ५ ६ 

पूवथ छााँगेखोिा को लशर पलिम िेदायक जान े

सडक उत्तर धुपीडााँडा जाने सडक दलिण 

पातिेभन््याङ सडक 

२       

 

५.  सावधजफनक उपयोगको के्षत्रिः 

क्र.सं. वडा नं. वगीकरण हुने थथानहरू 

१ 

वडा नं. ६ 

 

श्री लसि कालिका मा.लव. िेदायक 

२ श्री भगवती मा.लव. लशवा 

३ श्री चोकमागु आधारभूत लवद्यािय,याङलदन 

४ श्री लसंह कालिका आधारभूत लवद्यािय, याकसेरुङ 

५ श्री काििबोटे आधारभूत लवद्यािय, मगरगााँउ 
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६ श्री लसि देवी आधारभूत लवद्यािय, चुलनयाडााँडा 

७ श्री लसवा उप थवाथ्य चौकी, लशवा 

८ शहरी थवाथ्य चौकी, िेदायक 

९ शहरी थवाथ्य चौकी, पात्िेभञ्जयाङ 

१० लशवा खोिा झोिुङ्गे पुि 

११ लशवा दोभान झोिुङ्गे पुि 

१२ लशवा खोिा आयथघाट 

१३ याङलदन च्यानघारी 

१४ अनखेङदेन च्यानघारी 

१५ धुलप डााँडा च्यानघारी 

१६ नेम्बाङिाम लशवा च्यानघारी 

१७ वतासे च्यानघारी 

१८ लतजोक च्यानघारी 

१९ भगवती मालवको खेिमैदान, लघलसङटार खेिमैदान, लसिकािीका मालव िेदायक खेिमैदान 

२० वडा लथथत सम्पूणथ सरकारी कायाथियहरु िगायत नेपाि सरकारको थवालमत्वमा रहेका कायाथियहरु 

 

६. कृफष के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको 

सीमाबाट नाम 

िेत्र सालबक हािको 

वडा 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१   लशवा  ६ गैह्र कृलष िेत्रमा वगीकरण भएका 

जोलखम िेत्र बाहेका अन्य सम्पूरण 

जग्गाहरु कृलष िेत्रमा वगीकरण गररएको 

छ । 

२   लशवा  ६ 
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वडा नं. ७ 

भू-उपयोग वगीकरण योजना 
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फिफिम नगरपाफिका वडा न ं७ 

 भूउपयोग के्षत्र वगीकरण सीमाको फनधाधरण 

१. व्यवसाफयक के्षत्र  

क्र.सं. बाटोको नाम के्षत्र साफबक हािको 

वडा नं.  

चार फकल्िा 

गाफवस. वडा नं. 

१ सुम्नीमा- 

रानीटार 

रातमाटे सडक  

रालनटार रालनटार २ ७ 

बररुख देलख उत्तर पूवथ वडा कायथिय लसमा 

सम्म । बाटोको दााँया बााँया २५ लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरू 

३ बााँसबोटे-

टावरडााँडा लभत्र 

सडक 

रानीटार रालनटार २ ७ 

बररुख दलेख उत्तर टलिकम टावर सम्म । 

बाटोको दााँया बााँया २५ लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरू 

४ बााँसबोटे – 

अलधकारीगाउाँ 

लभत्री सडक 

रानीटार रालनटार २ ७ 

बररुख दलेख उत्तर बैदार दोबाटो सम्म । 

बाटोको दााँया बााँया २५ लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरू 

५ टारडााँडा – 

माक्िुम्वा 

लभलत्र सडक 

रानीटार रालनटार २ ७ 

टेलिकम टावार देलख पूवथ वडा कायाथिय सम्म 

। बाटोको दााँया बााँया २५ लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरू 

६ धमिागाउाँ – 

पारीगाउाँ लभत्री 

सडक 

रानीटार रालनटार २ ७ 

सुब्बा गोिाई देलख दलिण पूवथ नयााँ बोलडथङ 

थकूि सम्म । बाटोको दााँया बााँया २५ लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरू 

७ रालनटार – 

अलसने – 

हाम्िाबङु 

लभत्री सडक 

रानीटार रालनटार २ ७ 

लनरौिा चोतारा दलेख दलिण बदैार दोबाटो 

सम्म । बाटोको दााँया बााँया २५ लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरू 

८ सुम्नीमा- 

रानीटार 

रातमाटे सडक  

माने डााँडा रालनटार २ ७ 

िेकबारी कान्छाको घर देलख उत्तर पूवथ िामा 

साइिाको घर सम्म । बाटोको दााँया बााँया २५ 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 

९ मानडेााँडा – 

च्याङबागाउाँ – 

अलसने सडक 

माने डााँडा, रालनटार २ ७ 

िामा साइिाको घर देलख उत्तर जन्तरे कान्छा 

राईको घर सम्म । बाटोको दााँया बााँया २५ 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 
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२. आवासीय के्षत्र 

क्र.सं. बाटोको नाम के्षत्र साफबक हािको 

वडा नं.  

चार फकल्िा 

गाफवस. वडा नं. 

१ सुम्नीमा- 

रानीटार 

रातमाटे  सडक 

मालथल्िो 

अलसने,  
रानीटार २ ७ 

लचया बारी  चौतारा दलिण, लवजुिी टाथिमथर 

सम्म । बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरू 

२ सुम्नीमा- 

रानीटार 

रातमाटे सडक 

गरुङगाउाँ, 

धारागाउाँ, 
रानीटार २ ७ 

नयााँ घरे दलेख उत्तर बररुख सम्म । बाटोको 

दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 

३ सुम्नीमा- 

रानीटार 

रातमाटे सडक 

बरबोटे, 

माक्िुम्बा, 
रानीटार ४ ७ 

वडा कायाथिय देलख पूवथ उत्तर मक्िुम्बा ढंुगान 

मन्दीर सम्म । बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरू 

४ सुम्नीमा- 

रानीटार 

रातमाटे सडक 

 नाङिापा रानीटार १ ७ 

गणेश लिम्बकुो घर देलख पूवथ उत्तर बाथकोटा 

गोिाई सम्म । बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरू 

५ 

देउरािी- नाम्द ु

खोिा- रालनटार   

- मानेडााँडा – 

तमाखे  सडक 

नाम्द,ु तल्िो 

अलसने, 

हाम्िाबङु, 

नाङिापा, 

माक्िुम्बा, 

बरबोटे, 

कलिगाउाँ 

रानीटार १, २, ४ ७ 

नाम्द ु खोिा लसमा देलख उत्तर अलसने, 

हाम्िाबङु, नाङिापा, माक्िुम्बा, बरबोटे, 

कलिगाउाँ कलिमखेु चोक सम्म । बाटोको 

दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 

६ िालिखकथ  – 

नाम्दखुोिा - 

लबच अलसने -

रालनटार - 

घुमाउने टार 

लभत्री  सडक 

अलसने, मना 

गाउाँ, लघवािा 

गाउाँ, टावर 

डााँडा 

रानीटार २ ७ 

नाम्द ु खोिा लसमा देलख उत्तर पूवथ मनगाउाँ, 

लघवािा, टलेिकम टावार सम्म । बाटोको 

दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 

७ शलनबारे – 

लचया बगान - 

लत्रबेणी – 

जल्पा सडक 

डााँडा गाउाँ, 

चंखिािे, 

खोिाघारी  

रानीटार १ ७ 

अरनीको आ.लव. डााँडागाउाँ देलख दलिण 

चंखिािे, खोिाघारी लत्रवेणी मन्दीर सम्म । 

बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरू  

८ माने डााँडा- 

गुम्बा डााँडा – 

रङ्गसािा 

लभत्री सडक 

गुम्बा डााँडा रानीटार २ ७ 

लवदु्यत िन्स लमटर देलख उत्तर रंगशािा सम्म । 

बााँया २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 
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९ फ्यामस गाउाँ  - 

लचयाबारी  

लभत्री सडक 

फ्यामस गाउाँ, 

लचयाबारी  
रानीटार २ ७ 

देशी काइिाको देलख दलिण लचयाबारी लसमा 

सम्म । बाटोको दााँया बााँया २५ लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरू 

१० हल्दार चोक - 

धारा गाउाँ लभत्री 

सडक  

धारागाउाँ रानीटार २ ७ 

हल्दार चोक देलख उत्तर मणीराज लघलसङ को 

घर सम्म । बाटोको दााँया बााँया २५ लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरू 

११ बरबोटे – 

कलिगाउाँ - 

मुंगे्रटार लभत्री 

सडक 

कलि गाउाँ, 

धन्त गाउाँ 
रानीटार २ ७ 

कलिगाउाँ गोठािे घर देलख दलिण पलिम 

धन्तगाउाँ सुवेदार घर सम्म । बाटोको दााँया 

बााँया २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 

१२ 

बााँस बोटे- माने 

डााँडा लभत्री 

सडक 

बााँस बोटे, 

टावर डााँडा, 

मनागाउाँ,  

मानडेााँडा, 

अलसने,  

रानीटार २ ७ 

एभरेष्ट बोलडथङ देलख उत्तर टावार डााँडा, 

मनागाउाँ, मानेडााँडा लवदु्यत िन्सलमट सम्म । र 

अलसने नाम्दखुोिा लसमा सम्म । बाटोको 

दााँया बााँया २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 

१३ भुपेन्द्र गोिाई- 

नयााँ बोलडथङ – 

रानीटार लभत्री 

सडक  

पारी गाउाँ, 

धमिा गाउाँ 
रानीटार २ ७ 

पारीगाउाँ भुपेन्द्रगोिाई देलख पलिम धमिागाउाँ 

सुब्ब घर सम्म । बाटोको दााँया बााँया २५ लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरू 

१४ टावर डााँडा - 

मालथल्िो 

माक्िुम्बा – 

बरबोटे लभत्री 

सडक 

टावर डााँडा, 

अलधकारी गाउाँ, 

माक्िुम्बा,  

रानीटार २, ४ ७ 

टेलिकम टावर देलख पूवथ अलधकारी गाउाँ, 

माक्िुम्बा लवक्रमगोिाई सम्म । बाटोको दााँया 

बााँया २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 

१५ बााँस बोटे – 

रालनटार - 

पालख्रन गाउाँ - 

नाम्द ुखोिा 

लभत्री  सडक 

बााँस बोटे,  

रालनटार, कमाथन 

गाउाँ, पालख्रन 

गाउाँ 

रानीटार २ ७ 

एभरेष्ट बोलडथङ देलख उत्तर रालनटार, 

कमाथनगाउाँ, पालख्रनगाउाँ नाम्दखुोिा लसमा 

सम्म । बाटोको दााँया बााँया २५ लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरू 

१६ कमाथन गाउाँ -

जौ ाँिे गाउाँ – 

अलसने लभत्री 

सडक 

कमाथन गाउाँ , 

जौ ाँिे गाउाँ, 

अलसन े

रानीटार २ ७ 

कमाथनगाउाँ पदम तामाङको घर देलख दलिण 

जौ ाँिेगाउाँ, अलसन ेखेिमैदान सम्म । बाटोको 

दााँया बााँया २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 

१७ भद्र गोिाई - 

रलमते डााँडा 

लभत्री  सडक 

अलसन े रानीटार २ ७ 

भद्रगोिाई प्िालष्टक पोखरी देलख दलिण रलमत े

ढंुगा सम्म । बाटोको दााँया बााँया २५ लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरू 
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१८ िलप्सबोटे - 

तल्िो 

हाम्िाबङु 

लभत्री  सडक 

िलप्सबोटे, 

हाम्िाबङु 
रानीटार १ ७ 

िप्सीबोटे गोिाई देलख पूवथ दलिण तल्िो 

हाम्िाबङु लिम्बु गोिाई सम्म । बाटोको दााँया 

बााँया २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 

१९ बरबोटे –

सल्िेरी – 

लभत्री  सडक 

बरबोटे, 

बााँझगरा, 

सल्िेरी, 

रानीटार ३, ४ ७ 

बरबोटे घोडडेगोिाई देलख बाझगरा, सल्िेरी 

चौतारा सम्म । बाटोको दााँया बााँया २५ लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरू 

२० खोिाघारी- 

सल्िेरी- कोप्चे 

- तमाखे इथुङ 

सडक 

खोिाघारी, 

सल्िेरी, कोप्च े
रानीटार ३ ७ 

सल्िेरी चौतारा देलख पलिम कोप्चे गोिाई 

सम्म । बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरू 

२१ फ्यालिन 

गोिाई, 

चामाथुथङ - 

लचउरी बोटे 

लभत्री  सडक 

चामाथुथङ, 

लचउरी बोट े
रानीटार १ ७ 

फ्यालिन गोिाई देलख दलिण चामाथुथङ, 

लचउरीबोटे पानीघट्टा सम्म । बाटोको दााँया 

बााँया २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 

२२ हाम्िाबङु – 

देउलकिे- 

रानीटार लभत्री 

सडक 

हाम्िाबङु,  

देउलकिे, 

रालनटार 

रानीटार १ ७ 

हाम्िाबङु लथङ गोिाई देलख पलिम देउलकिे, 

रालनटार बैदार गोिाई सम्म । बाटोको दााँया 

बााँया २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 

 

३. बफथि फवकास आयोजनाको आवास के्षत्रको चारफकल्िा  

क्र.सं. आयोजनाको नाम के्षत्र साफबक हािको 

वडा नं. 

चार फकल्िा 

गाफवस. वडा नं. 

१ मानडेााँडा, 

च्याङबागाउाँ बथती 

लवकास आयोजना 

मानडेााँडा उत्तर 

िेत्र 

  ७ पूवथ उत्तरमा ।गुरुङ्ग टोि, पलिम उत्तरमा 

अलसने राई टोि दलिण पूवथमा लचयावारी 

महलभर दलिण पलिममा गुम्वाडााँडा 

मनाटोि सम्म  

२ रानीटार, हााँगे डााँडा, 

बथती लवकास 

आयोजना 

रानीटार पूवथ 

िेत्र 

  ७ पूवथ उत्तरमा वडा कायाथिय कलिगााँउ, 

पलिम उत्तरमा रानीटार बजार िेत्र दलिण 

पूवथमा माक्िुम्वा च्यापरुम थतम्भ दलिण 

पलिममा धन्तगााँउ सम्म 
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४. औद्योफगक के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको 

सीमाबाट 

नाम 

के्षत्र साफबक हािको 

वडा नं.  

चार फकल्िा 

गाफवस. वडा नं. 

१ लसवािय 

नाङिापा 

सडक खडडमा 

पने कन्चन्जंघा 

लटथटेट 

नाम्द ुडााँडागााँउ 

नाङिापा 

खोिाघारी  

रानीटार १ ७ पूवथमा पन्चमी खोिा पलिममा ढंुगाना गााँउ 

उत्तरमा नाम्दखुोिा दलिणमा लततमु्वा खोिा  

२ सुलम्नमा देलख 

रानीटार बजार 

सडक खडडमा 

पने ताजेिुङ 

लचया उधोग  

अलसने 

मानडेााँडा  

रालनटार २ ७ पूवथमा काल्तारेडााँडा पलिममा नाम्दखुोिा 

दलिणमा खेतमान गााँउ उत्तरमा मानडेााँडा  

५. खानी ििा खफनज के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको 

सीमाबाट 

नाम 

के्षत्र साफबक हािको 

वडा नं.  

चार फकल्िा 

गाफवस. वडा नं. 

१  धारा गाउाँ पैरेनी ढंुगा 

खानी  

रालनटार २ ७ पूवथमा रानीटार, पलिममा गुम्बाडााँडा, उत्तरमा 

अलसने, दलिणमा धारागाउाँ 

२  नाम्द ुखोिा रालनटार २ ७ पूवथमा अलसने पलिममा िालिखकथ  दलिणमा 

पौवाभन््याङ उत्तरमा िेमेखोिा  

३  लततमु्वा खोिा  रानीटार १ ७ पूवथमा लत्रवेणी मलन्दर पलिममा घुमाउनेटार 

उत्तरमा बाझोगरा दलिणमा भोटेवारी  

४  पन्चमी खोिा  रानीटार १ ७ पूवथमा केमाङलदन पलिममा रानीवन उत्तरमा 

चामारथुङ दलिणमा लत्रवेणी 

५  लत्रवेणी खोिा  रानीटार १ ७ पूवथमा लटमरेु पलिममा खोिाघारी उत्तरमा 

पन्चमी दलिणमा बाझोगरा 

६. सावधजफनक उपयोगको के्षत्रिः 

क्र.सं. वडा नं. वगीकरण हुने थिानहरू 

१ 

वडा नं. ७ 

 

रानीटार मा.लव, कालिका आ.लव., अरलनको आ.लव, लशिकािी आ.लव., पन्चकन्या मा.लव,  

२ प्रगलतलशि आ.लव. नाङिापा आधारभुत थवाथ्य केन्द्र, 

३ बराजु रंगशािा,  

४ पन्चमी आयथघाट, लत्रवेणी आयथघाट, नाम्दखुोिा आयथघाट 
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५ तामाङ समालध थथि मानडेााँडा 

६ वडा लथथत सम्पूणथ सरकारी कायाथियहरु िगायत नेपाि सरकारको थवालमत्वमा रहेका कायाथियहरु 

७. कृफष के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको 

सीमाबाट 

नाम 

के्षत्र साफबक हािको 

वडा नं.  

चार फकल्िा 

गाफवस. वडा नं. 

१   रालनटार  ७ गैह्र कृलष िेत्रमा वगीकरण भएका जोलखम 

िेत्र बाहकेका अन्य सम्पूणथ जग्गाहरू कृलष 

िेत्रमा वगीकरण गररएको छ । 

२     ७ 
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वडा नं. ८ 

भू-उपयोग वगीकरण योजना 
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फिफिम नगरपाफिका वडा न ं८ 

भूउपयोग के्षत्र वगीकरण सीमाको फनधाधरण 

१. व्यवसाफयक के्षत्र  

क्र.सं. बाटोको नाम के्षत्र साफबक हािको 

वडा नं.  

चार फकल्िा 

गाफवस. वडा नं. 

१ 

मेची राजमागथ 
पौवाभञ्जयाङ 

बजार 

पौवासताथप ५ ८ पयथटन भवन देलख पूवथ प्रहरी लबटसम्म । मेची 

राजमागथ सीमाबाट उत्तर ५० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरू  

२ 

इथुङ – लत्रवणेी 

सडक 
पुतिी बजार 

पौवासताथप ५ ८ प्रहरी लवट देलख पूवथ एिलव हाडथवेर र 

पौवाभन््यााँङ खोल्सी देलख िुतेम्वा शेपाथको 

दोकान सम्म । बाटोको दााँया बााँया २५ लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु 

३ 
इथुङ – लत्रवणेी 

सडक 
इथुङ बजार 

पौवासताथप ५ ८ िुतेम्वा शेपाथको दोकान देलख पूवथ इथुङ बजार 

हुाँदै पूवथ इथुङखोिा सम्म । बाटोको दााँया बााँया 

२५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

४ 
इथुङ – लत्रवणेी 

सडक 

याङसवा रानीटार ८ ८ देवी थान देलख उत्तर बाि लवकास भवनको 

गोिाइ सम्म । बाटोको दााँया बााँया २५ लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरू 

५ 
इथुङ – लत्रवणेी 

सडक 

घिेगााँउ चोक रानीटार ८ ८ पुणे गोिाइथ देलख उत्तर धनेडााँडा सम्म । 

बाटोको दााँया बााँया २५ लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

६ 

इथुङ – लत्रवणेी 

सडक 

तमाख े रानीटार ८ ८ राहुाँि गोिाई उत्तर भाडखोिा सम्म । र 

गौतमको घर देलख वडा लसमाना सम्म । 

बाटोको दााँया बााँया २५ लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरू 

७ 

कृलष सडक 

नुन्थािा / 

गुम्बाडााँडा 

रानीटर ६ ८ धारा खोल्सा देलख उत्तर  लभलजट चौक उत्तर 

गुम्बाडााँडा देउरािी सम्म । बाटोको दााँया 

बााँया २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 

८ 
सुलम्नमा – 

रातमाटे सडक 

माने डााँडााँ रानीटार ५ ८ लचया बारी पूवथ वडा लसमाना सम्म । सम्म । 

बाटोको दााँया बााँया २५ लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरू 

९ 
सुलम्नमा – 

रातमाटे सडक 

घुमाउने टार रानीटार ७ ८ वडा लसमाना पूवथ थवाथथ चौकी भवन देलख 

केलटए चौक सम्म । बाटोको दााँया बााँया २५ 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 



 

107 
 

१० 

बालहरी चक्रपथ 

नुन्थिा रानीटार ६ ८ लभलजटचोक लटकाराम लवकको घर देलख 

पलिम गुम्बा डााँडााँ लदपक गुरुङको घर सम्म । 

बाटोको दााँया बााँया २५ लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरू 

२. आवासीय के्षत्र 

क्र.सं. बाटोको नाम के्षत्र साफबक हािको 

वडा नं.  

चार फकल्िा 

गाफवस. वडा 

नं. 

१ सुम्नीमा – रातमाटे 

सडक 

नाम्दखुोिा रानीटार ६ ८ नाम्दखोिा दलेख पूवथ लचयाबारी सम्म । 

बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरूष 

२ सुम्नीमा – रातमाटे 

सडक 

घुमाउने टार रानीटार ७ ८ केलटएम चौक देलख पूवथ बााँसघारी गोिाई 

देलख उत्तर वडा लसमाना सम्म । बाटोको दााँया 

बााँया ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 

३ सुम्नीमा – रातमाटे 

सडक सहायक मागथ 

घुमाउने टार रानीटार ७ ८ केलटएम चौक देलख उत्तर पूवथ महाजन गाउाँ हुाँदै 

उत्तर लमि गोिाई सम्म । बाटोको दााँया बााँया 

२५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 

४ देवीथान – भैसेखकथ  – 

खान्दु्रङ – तमाखे 

सडक 

भैसे खकथ  रानीटार ५ ८ मुगे्रटार देलख पूवथ मेजरडााँडा सम्म । बाटोको 

दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरू  

५ देवीथान – भैसेखकथ  – 

खान्दु्रङ – तमाखे 

सडक 

खान्दु्रङ रानीटार ५ ८ च्यावाि खोल्सा देलख पूवथ िलमम आ.लब. 

सम्म । बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरू 

६ देवीथान – भैसेखकथ  – 

खान्दु्रङ – तमाखे 

सडक 

तमाख े रानीटार ८ ८ दमै खोल्सी देलख पूवथ भाटखोिा सम्म । 

बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरू 

७ देवीथान – भैसेखकथ  – 

खान्दु्रङ – तमाखे 

सडक 

बााँसबोट े रानीटार ८ ८ उलमथिाको घर देलख पूवथ सयूथ बािको घर 

गौिाई सम्म । बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरू 

८ लडएम चौक – 

गुम्वाडााँडा सडक 

गुम्वाडााँडा रानीटार ५ ८ लडएम चौक देलख दलिण गुम्बाडााँडा सम्म । 

बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरू 

९ थाङगे्रगाउाँ – 

मेजरडााँडा- चौराथता 

सडक 

थाङ्गे्रगाउाँ रानीटार ५ ८ टीकाको घर देलख पूवथ प्रधानको घर सम्म । 

बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरू 
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१० थाङगे्रगाउाँ – 

मेजरडााँडा- चौराथता 

सडक 

धारागाउाँ रानीटार ७ ८ मेजर डााँडा देलख पूवथ चौराथता सम्म । बाटोको 

दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 

११ लतन ढंुगे – लभलजट 

चौक – पुतिी चौक 

कृलष सडक 

छायााँगाउ रानीटार  ६ ८ लतन ढंुगे देलख दलिण देउरािी सम्म । बाटोको 

दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 

१२ ढंुगाहान्ने – कमेरे – 

नाम्दखुोिा सडक 

दोरंगा गाउाँ / 

नाम्द ु

रानीटार ६ ८ ढंुगाहान्ने चौक देलख पलिम नाम्द ु खोिा 

सम्म । बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरू  

१३ लतन ढंुगे – लभलजट 

चौक – पुतिी चौक 

कृलष सडक 

कमेरे रानीटार ६ ८ धारा खोल्सा देलख दलिण पुतलि चौक सम्म 

। बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरू  

१४ 
घुमाउने टार – खान्दु्रङ 

– तमाखे सडक 

तमाख े रानीटार ८ ८ खेिकुद ग्राउडड देलख पलितम दलिण गौरी 

गाउाँ हुदै िेत्री चौतरा सम्म । बाटोको दााँया 

बााँया ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

१५ 
घुमाउने टार – खान्दु्रङ 

– तमाखे सडक 

खान्दु्रङ रानीटार ५ ८ औिेबारी चौतारा देलख पलिम खान्दु्रङ डााँडा 

सम्म । बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

१६ खान्दु्रङ – झकिे – 

टावरडााँडा सडक 

खान्दु्रङ/झकिे रानीटार ५ ८ लजरो पोइडट देलख दलिण लवजुिी खोिा हुाँदै 

दलिण झकिेडााँडा सम्म ।  बाटोको दााँया 

बााँया ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

१७ लभलजट चौक – बखे – 

इथुङ सडक 

बख े रानीटार ६ ८ लभलजट चौक देलख पूवथ बखे डााँडा सम्म । 

बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरु 

१८ लभलजट चौक – बखे – 

इथुङ सडक 

घामडााँडा रानीटार ६ ८ बखडेााँडा देलख पूवथ शेपागाउाँ सम्म । बाटोको 

दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

१९ लभलजट चौक – बखे – 

इथुङ सडक 

इथुङ रानीटार ६ ८ शेपाथगाउाँ देलख पूवथ दलिण कुवापानी हुाँदै इथुङ 

सम्म । बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

२० घामडााँडा – कागते 

सडक 

घामडाडा / 

शेपाथगाउाँ 

रानीटार ६ ८ घामडााँडा देलख दलिण शपेाथगाउाँ हुाँदै कागते 

चौक सम्म । बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु 

२१ तमाखे – रागेथान – 

बााँसबोटे सडक 

तमाख े रानीटार ८  ८ पानी टंकी देलख दलिण खोल्सी सम्म । 

बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरु 
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२२ तमाखे – रागेथान – 

बााँसबोटे सडक 

रागेथान रानीटार ८  ८ पुाँगी खोल्सा देलख दलिण जन्तरे घर सम्म । 

बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरु 

२३ तमाखे – रागेथान – 

बााँसबोटे सडक 

बााँसवोट े रानीटार ८  ८ चौतारा देलख दलिण बााँसवोट खोिा सम्म । 

र प्रकाश राईको घर देलख पलिम सयूथ बािाको 

घर सम्म । बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु  

२४ िािबोट – चााँपवोट 

– मान्द्रे सडक 

िािबोट / 

चााँपबोट 

रानीटार ६ ८ गुाँरास ेडााँडा हुदै उत्तर िािबोटे हुाँदै चापबोटे 

लमनाको घर सम्म । बाटोको दााँया बााँया ३० 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

२५ खकथ गाउाँ – तामााँग 

गाउाँ सडक 

खकथ  / तामाङ 

गाउाँ 

रानीटार ६ ८ खकथ गाउाँ गोिाइ दलेख उत्तर तामाङगाउाँ 

लचयावारी सम्म । बाटोको दााँया बााँया ३० 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

२६ इथुङ – मालथल्िो 

कमेरे – साधुटार 

सडक 

इथुङ / 

मालथल्िो 

कमेरे / 

साधुटार 

रानीटार ६ ८ मा.लव. देलख उत्तर मालथल्िो कमेरे हुाँदै 

साधुटार सम्म । बाटोको दााँया बााँया ३० 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

२७ पुतिी चौक – गुनगुने 

– पारीगाउाँ – भैसेटार 

सडक 

इथुङ / गुनगुने  रानीटार ६ ८ भिको घर देलख उत्तर गुनगनेु हुाँदै सुकेपोखरी 

सडक सम्म । बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु 

२८ पुतिी चौक – गुनगुने 

– पारीगाउाँ – भैसेटार 

सडक 

पारीगाउाँ रानीटार ६ ८ इथुङ खोल्सी देलख उत्तर पूवथ लड.के को घर 

सम्म । सम्म । बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु 

२९ नगर तथा ग्रालमण 

सडकसगं जोलडएका 

अन्य सहयाक माग 

सुनौिे गाउाँ रानीटार ५ ८ माने डााँडााँ देलख पूवथ भौसेखकथ  प्रधानको घर 

सम्म । बाटोको दााँया बााँया २५ लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

३० नगर तथा ग्रालमण 

सडकसगं जोलडएका 

अन्य सहयाक माग 

झाक्रीगाउाँ रानीटार ५ ८ माने डााँडााँ देलख पूवथ भौसखेकथ  लदपेशको घर 

सम्म । बाटोको दााँया बााँया २५ लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

 

३. बफथि फवकास आयोजनाको आवास के्षत्रको चारफकल्िा  

क्र.सं. आयोजनाको नाम के्षत्र साफबक हािको 

वडा नं. 

चार फकल्िा 

गाफवस. वडा नं. 

१ लभलजट चोक बखे 

घामडााँडा बलथत लवकास 

आयोजना 

लभलजट चोक  रालनटार  ६ ८ पूवथ उत्तरमा भूवानी प्रसाद गुरुङको 

जग्गा पलिम उत्तरमा टंक प्रसाद 

गुरुङको जग्गा सीमाना दलिण पूवथमा 



 

110 
 

पूणथ सुनुवारको जग्गा सीमाना दलिण 

पलिममा भीम माया मलुखयाको जग्गा 

सीमाना सम्म ।  

२ लभलजट चोक बखे 

घामडााँडा बलथत लवकास 

आयोजना 

बखे घामडााँडा रालनटार  ६ ८ पूवथ उत्तरमा इन्द्र सुनुवारको जग्गा 

पलिम उत्तरमा भुवानी प्रसाद गुरुङको 

जग्गा दलिण पूवथमा भूवानी प्रसाद 

गुरुङको जग्गा दलिण पलिममा 

भूवानी प्रसाद गुरुङको जग्गा सम्म । 

३ मुगे्रटार ओखडा 

बलथतलवकास आयोजना 

मुगे्रटार ओखडा रालनटार  ५ ८ पूवथ उत्तरमा केशर गुरुङको जग्गा 

पलिम उत्तरमा लदपको तामाङको 

जग्गा सीमाना दलिण पूवथमा कुमार 

तामाङको जग्गा सीमाना दलिण 

पलिममा राम बहादरु तामाङको जग्गा 

सीमाना सम्म । 

 

४. औद्योफगक के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको 

सीमाबाट नाम 

िेत्र सालबक हािको 

वडा 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१ लभलजट चौक – 

घामडााँड - 

साधुटार 

घामडााँडा 

आसपास 

रानीटार ६ ८ उत्तर लसमा लभलजट चौक दलिण लसमा साधुटार 

पूवथ घामडााँडा पलिम लसमा साधुटार डााँडा 

 

५. खानी ििा खफनज के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको 

सीमाबाट 

नाम 

िेत्र सालबक हािको 

वडा 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१  ठूिो पाखा ढंुगा खानी रानीटार ५ र ६ ८ ठूिोपाखा पूवथ सेतीखोिा छेउ उत्तर िममी 

आ.लव छेउ पलिम ठूिोपाखा सम्म ।  

२  नाम्द ुखोिा रानीटार ६ ८ सुम्नीमा रातमाटे बाटो दलिण पौवाभञ्याङ 

पुछार सम्म ।  

३  इथुङ खोिा रानीटार ८ ८ पूवथ बासबोटे पुछार पलिम इथुङ पुछार सम्म । 

४  िामा खोिा रानीटार ५ ८ पूवथ िामाखोिा पलिम झकिे खोप सम्म । 

५  बौिेनी खोिा रानीटार ७ ८ उत्तर लगद्देपारा पुछार दलिण पलश्मम बौलिनी 

सम्म ।  

६  सुनुवार खोिा रानीटार ८ ८  
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६. सावधजफनक उपयोगको के्षत्रिः 

क्र.सं. वडा नं. वगीकरण हुने थिानहरू 

१ 

वडा नं. ८ 

 

इथुङ मालव (इथुङ) 

२ बुि आधारभूत लवद्यािय (थयाउडााँडााँ) 

३ शालन्त बाि लवकास केन्द्र (मलंसरे) 

४ लसि आधारभूत लवद्यािय (घिेगााँउ) 

५ लवद्या आजथन माध्यलमक लवद्यािय (तमाखे) 

६ िममी आधारभूत लवद्यािय (खान्दु्रङ) 

७ सगरमाथा आभारभूत लवद्यािय (घुमाउनेटार) 

८ थवाथ्य चौकी (घुमाउनेटार) 

९ वडा कायाथियको जग्गा तमाखे, ८ नं. वडा कायाथिय भवन (याङसवा, टावरडााँडााँ) 

१० अथथाइ प्रहरी चौकी तमाख े

११ अथथाइ प्रहरी चौकी पौवाभञ््याङ 

१२ बस पाकथ  तमाख े

१३ हररत िेत्र, लचलडयाखाना रंगेखकथ  

१४ लपकलनक थपोट- साधुटार, गुम्बाडााँडा, रंगेखकथ  

१५ अन्त्योलष्ट थथि- टावर डााँडा, िुकेडााँडा 

१६ टुडीखेि- भसैेटार 

१७ हाटबजार- तमाख े

१८ काउिेटार भूडडेााँडा घाट 

१९ देउरािी समालध थथि 

२० तमाखे चतुरे डााँडा समालध थथि 

२१ वडा लथथत सम्पूणथ सरकारी कायाथियहरु िगायत नेपाि सरकारको थवालमत्वमा रहेका कायाथियहरु 

७.  कृफष के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको 

सीमाबाट नाम 

के्षत्र साफबक हािको 

वडा नं. 

चार फकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१ - - रालनटार  ८ गैह्र कृलष िेत्रमा वगीकरण भएका जोलखम 

िेत्र बाहेका अन्य सम्पूरण जग्गाहरु कृलष 

िेत्रमा वगीकरण गररएको छ ।  

२ - -   ८ 

 

  



 

112 
 

 

 

 

 

 

वडा नं. ९ 

भू-उपयोग वगीकरण योजना 
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फिफिम नगरपाफिका वडा न ं९ 

भूउपयोग के्षत्र वगीकरण सीमाको फनधाधरण 

१. व्यवसाफयक के्षत्र  

क्र.सं. बाटोको नाम के्षत्र साफबक हािको 

वडा नं.  

चार फकल्िा 

गाफवस. वडा नं. 

१ लशवा दोभान-

िुम्िाबुङ-

नवलमडााँडा 

सडक 

िुम्िाबुङ 

बजार 

िुम्िाबुङ १क ९ पूवथ दलिण देउरािी देलख उत्तर पलिम बरबोटे 

भञ््याङ बाटोको लसमाबाट २५ लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

२ लशवा दोभान-

िुम्िाबुङ-

नवलमडााँडा 

सडक 

तुिोक 

िुम्िाबुङ ६ ९ लतिक बहादरु राईको जग्गा देलख पूवथ उत्तर 

नेत्र प्रसाद अलधकारीको जग्गा सीमाना सम्म 

बाटोको लसमाबाट २५ लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरु  

 

२. आवासीय के्षत्र 

क्र.सं. बाटोको नाम के्षत्र साफबक हािको 

वडा नं.  

चार फकल्िा 

गाफवस. वडा नं. 

१ लशवा दोभान- 

नवलमडााँडा 

सडक 

लशवा दोभान िुम्िाबुङ ६क ९ लशवा दोभान पूवथ देलख लशवा खोिा सम्म 

बाटोको लसमाबाट २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

२ लशवा दोभान- 

नवलमडााँडा 

सडक 

तुम्बायक िुम्िाबुङ ६क ९ बतासे डााँडााँ देलख पूवथ तुिोक पोखरी सम्म  

बाटोको लसमाबाट २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

३ लशवा दोभान- 

नवलमडााँडा 

सडक 

तुिोक-तल्िो 

हाङि-े 

मालथल्िो 

हाङि-ेउजुरे 

मलन्दर-बरबोट े

िुम्िाबुङ ६क,६ग ९ तुिोक पोखरी देलख पूवथ तल्िो हाङिे ठुिो 

ढुङ्गा हुदै मालथल्िो हाङिे- उजुरे मलन्दर- 

बरबोटे भञ््याङ सम्म बाटोको लसमाबाट २५ 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

४ लशवा दोभान- 

नवलमडााँडा 

सडक 

डााँडााँ टोि-

ढााँड गााँउ-सन्त 

चोक-ढुङ्गे 

धारा 

िुम्िाबुङ ६ ९ बरबोटे भञ््याङ देलख पूवथ ढााँड गाउाँ-सन्त 

चोक- ढुङ्गे धारा लसि देलव मा.लव. सम्म 

बाटोको लसमाबाट २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

५ तिोक-

लशवतप्पा-

लशवतप्पा-

खालम्चना 

िुम्िाबुङ ७ ९ सल्िेरी ठुिो खोल्सी देलख पूवथ दलिण  

खालम्चना हुदै यबरा खोल्सा सम्म बाटोको 

लसमाबाट २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 
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खालम्चना-

िेमेसवुा सडक 

६ तिोक-

लशवतप्पा-

खालम्चना-

िेमेसवुा सडक 

िेमेसवुा िुम्िाबुङ ८ ९ यबरा खोल्सा देलख पूवथ दलिण सबागेन खोल्सी 

सम्म बाटोको लसमाबाट २५ लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

७ उजुरे मलन्दर-

मछ्छेबङु -

लशवा खोिा 

सडक 

दशाने टोि-

गणेश टोि-

मच्छेबुङ 

िुम्िाबुङ २क/२ख ९ दशाने कुवा देलख उत्तर पूवथ देलख गणशे टोि हुदै 

मच्छेबुङ पुच्छर लशवा खोिा सम्म बाटोको 

लसमाबाट २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

८ उजुरे मलन्दर -

रेडक्रस भवन-

हेङखिाक-

काििबोटे-

गौमलुख धारा-

देउरािी सडक 

उजुरे मलन्दर-

दशाने टोि-

मालदबुङ-

याङलसबुङ 

िुम्िाबुङ २क/२ख ९ उजुरे मलन्दर देलख पूवथ दशादे टोि हुदै मालदबुङ 

देलख याङलसबङु खोल्सा सम्म बाटोको 

लसमाबाट २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

९ उजुरे मलन्दर -

रेडक्रस भवन-

हेङखिाक-

काििबोटे-

गौमलुख धारा-

देउरािी सडक 

हेङखिाक 

टोि 

िुम्िाबुङ ४क/४ख ९ याङलसबुङ खोल्सी देलख उत्तर पूवथ देलख 

काििबोटे खोल्सी सम्म  बाटोको लसमाबाट 

२५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

१० उजुरे मलन्दर -

रेडक्रस भवन-

हेङखिाक-

काििबोटे-

गौमलुख धारा-

देउरािी सडक 

तोतेक्पा-

काििबोटे-

गौमलुख धारा 

िुम्िाबुङ ३ ९ डम्बर गोिाइ देलख पूवथ दलिण काििबोटे हुदै 

गौमलुख धारा िायो गोिाइ सम्म बाटोको 

लसमाबाट २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

११ उजुरे मलन्दर -

रेडक्रस भवन-

हेङखिाक-

काििबोटे-

गौमलुख धारा-

देउरािी सडक 

कटिबारी-

देउरािी 

िम्िाबुङ ३ ९ िायो गोिाई देलख दलिण देउरािी सम्म 

बाटोको लसमाबाट २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

१२ सन्त चोक-

नेवार टार- 

सन्त चोक-

तेस्रो िाईन-

िुम्िाबुङ ९ ९ सन्त चोक देलख पूवथ तेस्रो िाईन- ठाडो िाईन 

हुदै नेवार टार बरको िेद सम्म बाटोको 

लसमाबाट २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 
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गौमलुख धारा 

सडक 

ठाडो िाइन- 

नेवार टार 

१३ सन्त चोक-

नेवार टार- 

गौमलुख धारा 

सडक 

गौमखु धारा िुम्िाबुङ ३ ९ आस बहादरु गोिाइ देलख पलिम िायो गोिाई 

सम्म बाटोको लसमाबाट २५ लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

१४ डााँडााँ बजार-

माि बााँसे- 

सबागेङ्ग 

सडक 

डााँडााँ बजार-

मािबााँसे-

सबागेङ्ग 

िुम्िाबुङ १/८ ९ मािबााँसे जाने गोिाई देलख दलिण मािबााँस े

हुदै सबागेङ्ग खोल्सी सम्म बाटोको लसमाबाट 

२५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

१५ 
जोलगाँ च्यान-

लसम्बिबोटे-

िेमेसवुा सडक 

जोलग च्यान-

लसम्बिबोटे-

िेमेसवुा 

िुम्िाबुङ ८ ९ जोलग च्यान गोिाई देलख दलिण पलिम 

लसम्बिबोटे हुदै िेमेसुवा आधारभूत लवद्यािय 

सम्म बाटोको लसमाबाट २५ लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

१६ डााँडााँ टोि-

खालम्चना 

सडक 

डााँडााँ टोि-

खालम्चना 

िुम्िाबुङ १ ९ लसमि बोट देलख पलिम खालम्चना सुवारा खते 

गोिाई सम्म बाटोको लसमाबाट २५ लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

१७ तुम्बायक-

खैरेनी-

लसवातप्पा 

सडक 

तुम्बायक- 

तल्िो खैरेनी-

मालथल्िो 

खैरेनी 

िुम्िाबुङ ६/७ ९ तुम्बायक गोिाई देलख दलिण तल्िो खैरेनी हुदै 

मालथल्िो खैरेनीको सयुथ बहादरु सम्बाहाम्िेको 

लतलतररको बोट सम्म बाटोको लसमाबाट २५ 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

१८ तुम्बायक-

खैरेनी-

लसवातप्पा 

सडक 

लसवातप्पा िुम्िाबुङ ६/७ ९ डोल्मा गोिाई देलख पूवथ दलिण हाबे खोल्सा 

सम्म बाटोको लसमाबाट २५ लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

१९ बरबोटे 

भञ््याङ-

सल्िेरी – 

जैमान डााँडा 

सडक 

बरबोटे-

सल्िेरी- जैमान 

डााँडााँ 

िुम्िाबुङ १ ९ बरबोटे भञ््याङ देलख उत्तर सल्िेरी लमखोिुङ 

डााँडााँ देलख दलिण जैमान डााँडााँ ढोडेनी धारा 

देलख पलिम जन्तरे टार सम्म बाटोको लसमाबाट 

२५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु  

२० 
तुलनबुङ-

पुच्छारे टोि- 

सहकारी भवन 

सहायक मागथ 

तुलनबुङ-

खोल्सापारी-

तेस्रो िाइन-

सुब्बा टोि-

दशकत्त े

िुम्िाबुङ २ ९ तुलनबुङ गोिाई देलख पूवथ खोल्सापारी हुदै तेस्रो 

िाईन -सुब्बा टोि हुदै दशकत्ते खोल्सी सम्म 

बाटोको लसमाबाट २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु  
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२१ तुलनबुङ-

पुच्छारे टोि- 

सहकारी भवन 

सहायक मागथ 

पुच्छरे-

सहकारी भवन 

िुम्िाबुङ २ ९ दशकत्ते गोिाई देलख पलिम सहकारी भवन 

सम्म बाटोको लसमाबाट २५ लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

२२ हाङिे डााँडााँ- 

इन्द्रचोक 

सहायक मागथ 

हाङि-े िुम्िाबुङ ६ ९ मालथल्िो हाङिे गोिाई देलख दलिण सल्िेरी 

खोल्सा सम्म बाटोको लसमाबाट २५ लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

२३ हाङिे डााँडााँ- 

इन्द्रचोक 

सहायक मागथ 

जन्तरे टार- 

बाि केन्द्र 

िुम्िाबुङ ७ ९ जन्तरे टार देलख दलिण इन्द्र गोिाई सम्म 

बाटोको लसमाबाट २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

२४ गैरी टोि-

बरबोटे- 

हालतिुङ 

सहायक मागथ 

गैरी गाउाँ-

बरबोटे- 

हालतिुङ-

पुच्छारेटोि 

िुम्िाबुङ ८ ९ देव प्रकाश गोिाई देलख पलिम बरबोटे हुदै 

हालतिुङ देलख पुच्छारटोि खयरको बोट सम्म 

बाटोको लसमाबाट २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु  

२५ खैरेलन खोल्सा-

छलतबने कुवा- 

पल्िो खैरेलन 

सहायक मागथ 

खैरेनी खोल्सा-

छलतबन-े 

पल्िो खैरेनी 

िुम्िाबुङ ७ ९ खैरेनी खोल्सा डोल्मा गोिाई देलख दलिण 

छलतबने हुदै पल्िो खैरेनी देलवथान सम्म 

बाटोको लसमाबाट २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

२६ वडा 

कायाथिय-

दशकत्ते 

सहायक मागथ 

डााँडााँ टोि- 

िो ाँजजेक्ना- 

दशकत्त े

िुम्िाबुङ १/२ ९ वडा कायाथिय भवन गेट देलख पूवथ िो ाँजेक्ना हुदै 

दशकत्तकेो ढुङ्गे धारा सम्म बाटोको लसमाबाट 

२५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

२७ ढुङ्ग धारा-

ठाडो िाइन 

सहायक मागथ 

ढुङ्गे धारा-

ठाडो िाईन 

िुम्िाबुङ ९ ९ ढुङ्गे धारा गोिाई देलख पूवथ ठाडो िाइन ठाडो 

मुिबाटो सम्म बाटोको लसमाबाट २५ लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु 

२८ 
ढोडेनी -लढटार 

सहायक मागथ 

ढोडेनी िुम्िाबुङ ९ ९ ढोडेनी जाने गोिाई देलख दलिण िाल्गुनन्द 

गाउाँपालिकाको लसमाना चुच्चे ढुङ्गा सम्म 

बाटोको लसमाबाट २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु  

२९ लतिबारी-

तल्िो हाङिे 

सहायक मागथ 

लतिबारी-

तल्िो हाङिे 

िुम्िाबुङ ६ ९ लतिबारी गोिाई देलख पूवथ तल्िो हाङिे हुदै 

खलतवडा खोल्सी सम्म बाटोको लसमाबाट २५ 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

३० सालवक १ 

खालम्चना कुम 

बहादरु गोिाई 

उत्तर लसराने 

डााँडााँ सहायक 

मागथ 

लसराने डााँडााँ,  

िुम्िाबुङ १ ९ कुम बहादरु गोिाई देलख उत्तर लवलचपुरे 

खानेपानी ट्याङ्लक सम्म बाटोको लसमाबाट 

२५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 
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३१ सालवक १ 

देलवथाने 

गोिाई हुदै 

लदपेन गोिाई 

जाने सहायक 

मागथ 

खालम्चना 

पुच्छार 

िुम्िाबुङ १ ९ देलवथान गोिाई दलेख उत्तर लदपेन गोिाई सम्म 

बाटोको लसमाबाट २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु  

३२ सालवक ३ 

तलतयोक्पा हुदै 

लसवाखोिा 

जाने सहायक 

मागथ 

लनरौिा चोक 

िुम्िाबुङ ३ ९ डम्बर गोिाई देलख उत्तर पूवथ चुने दोभान सम्म 

बाटोको लसमाबाट २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

३३ याम कुमार 

गोिाई हुदै 

लसवा खोिा 

सम्म जाने 

सहायक मागथ 

कटुवाि बारी 

टोि 

िुम्िाबुङ ४ ९ सालवक भलिवि खेि मैदान देलख उत्तर पूलवथ 

ढुङगेनी सम्म बाटोको लसमाबाट २५ लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

३४ तल्िो हाङिे 

हुदै लसि 

कालिका 

आ.लव. जाने 

बाटो 

तल्िो हाङिे 

िुम्िाबुङ ६ ९ मालथल्िो बारी गोिाई देलख दलिण 

लसिकालिका आधारभूत लवद्याियको भवन 

सम्म बाटोको लसमाबाट २५ लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

३५ सभागेङ 

िुङतुरा हुदै 

लसम्मिबवटे 

मोटरबाटो 

सभागेङ, 

िुङतुरा, 

लसम्बिबोट े

िुम्िाबुङ ८ ९ शलिमान आङदेम्बेको जग्गा सीमाना देलख 

पलिम िुङतुरा हुदै लसम्बिबोटे िेमेसुवा 

आधारभूत लवद्यािय सम्म बाटोको लसमाबाट 

२५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

 

३. बफथि फवकास आयोजनाको आवास के्षत्रको चारफकल्िा  

क्र.सं. आयोजनाको नाम िेत्र सालबक हािको 

वडा नं. 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१ बरबोटे-सल्िेरी-

मच्छेबुङ एलककृत 

बथती आयोजना  

मालथल्िो 

हाङि े

िुम्िाबु

ङ 

६ ९ पूवथ उत्तरमा गगंा प्रसाद राईको जग्गा सीमाना 

पलिम उत्तरमा शेर बहादरु राईको जग्गा 

सीमान  दलिण पूवथमा जस बहादरु राईको 

जग्गा सीमाना दलिण पलिममा साि सल्िेरी 

सामुदालयक वनको सीमाना  
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४. औद्योफगक के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको 

सीमाबाट नाम 

िेत्र सालबक हािको 

वडा 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१ लसवातप्पा 

खालम्चना हुदै 

िेमेसवुा 

जानेबाटो 

यबरा खोल्सी िुम्िाबुङ १ ९ पूवथमा गगंा प्रसाद राईको जग्गा सीमाना पलिममा 

राम कुमारी राईको जग्गा सीमाना उत्तरमा 

लटकाराम िुयिको जग्गा सीमाना, दलिणमा बि 

बहादरु िावतीको जग्गा सीमाना 

२ कुररङटार हुदै 

तल्िो हाङिे 

जाने सडक 

तल्िो हाङिे िुम्िाबुङ ६ ९ पूवथमा शेर बहादरु राईको जग्गा सीमाना, 

पलिममा डम्बरु प्रसाद लघलमरेको जग्गा सीमाना, 

उत्तरमा ओम खलतवडाको जग्गा सीमाना 

दलिणमा नेत्र अलधकारीको जग्गा सीमाना 

 

५. खानी ििा खफनज के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको सीमाबाट 

नाम 

िेत्र सालबक हािको 

वडा 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१ उजुरे मलन्दर-

मच्छेबुङ लशवा 

खोिा सडक 

लशवा खोिा िुम्िाबुङ २/३/५/६ ९ पूवथ रलवन राईको जग्गा लसमाना देलख 

पलिम लवक्रम तामाङको जग्गा लसमाना 

लिलदम नगरपालिका वडा नं. ४ 

लसमाना देलख दलिण लजवन कुमार 

िावतीको जग्गा लसमाना 

२ देउ प्रकास गोिाई- 

बरबोटे- लनवु 

खोिा जाने सडक 

लनवु खोिा 

हालतिुङ 

िुम्िाबुङ  ९ पूवथमा राम सम्बाहाम्िेको जग्गा 

लसमाना देलख पलिममा कुम्मायक 

गाउाँपालिकाको जग्गाको सीमाना, 

उत्तरमा यबर दोभान दलिण लनवु खोिा  

३ देउ प्रकास गोिाई- 

बरबोटे- लनवु 

खोिा जाने सडक 

लनवु खोिा 

(िेमेशुवा दोभान -

लनवु दोभान िेत्र) 

िुम्िाबुङ  ९ पूवथमा लतिमान सम्बाहाम्िेको जग्गा -

पलिममा कुम्मायक गाउाँपालिकाको 

सीमाना, उत्तरमा सुयथ बहादरु 

सम्बाहाम्िेको जग्गा लसमाना दलेख 

दलिण लनवु खोिा  

 

६. सावधजफनक उपयोगको के्षत्रिः 

क्र.सं. वडा नं. वगीकरण हुने थथानहरू 

१ वडा नं. ९ िुम्िाबुङ मालव 
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२  िेमेसवुा आधारभूत लवद्यािय 

३ लशिकालिका आधारभूत लवद्यािय 

४ लसवतप्पा शालन्त बाि लवकास केन्द्र 

५ मच्छेबुङ बाि लवकास केन्द्र 

६ सालवक २ नं. बाि लवकास केन्द्र 

७ हेङ्किाक बाि लवकास केन्द्र 

८ काििबोटे बाि लवकास केन्द्र 

९ काििबोटे थवाथ्य चौकी 

१० बरबोटे खेिमैदान 

११ वडा लथथत सम्पूणथ सरकारी कायाथियहरु िगायत नेपाि सरकारको थवालमत्वमा रहेका कायाथियहरु 

७. कृफष के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको 

सीमाबाट नाम 

के्षत्र साफबक हािको 

वडा नं. 

चार फकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१ - - िुम्िाबुङ  ९ गैह्र कृलष िेत्रमा वगीकरण भएका जोलखम 

िेत्र बाहेका अन्य सम्पूरण जग्गाहरु कृलष 

िेत्रमा वगीकरण गररएको छ ।  

२ - -    
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वडा नं. १० 

भू-उपयोग वगीकरण योजना 
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फिफिम नगरपाफिका वडा न ं१० 

भूउपयोग के्षत्र वगीकरण सीमाको फनधाधरण 

१. व्यवसाफयक के्षत्र  

 

क्र.सं. बाटोको नाम िेत्र सालबक हािको 

वडा 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं.   

१ खुङखोिा – 

थाङनापा – 

खिङ्गाटार 

सडक 

खिङ्गा, 

वरकतेम्बे, 

मगरचेप्पा 

बजार 

याङनाम ५ १० 

मगरचेप्पा चौतारा देलख उत्तर पलिम वरकतेम्बे, 

खिङ्गा िभडााँडा ििैचा सम्म बाटोको दााँया 

बााँया २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 

२ खुङखोिा – 

थाङनापा – 

खिङ्गाटार 

सडक 

थाङनापा 

बजार 
याङनाम २ १० 

खंुङखोिा लसमा देलख पूवथ ठूिीबर सम्म 

बाटोको दााँया बााँया २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 

३ पावरहाउस – 

पलच्चसे – 

थाङनापा 

सडिक 

पलच्चसे बजार याङनाम १ १० 

नौिेबर देलख पूवथ दलिण देलवथान सम्म बाटोको 

दााँया बााँया २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 

४ पावरहाउस – 

पलच्चसे – 

थाङनापा 

सडिक 

लचलिङदेन 

बजार 
याङनाम १ १० 

लप.लप.लस. अलिस देलख दलिण बाि क्िब 

भवन सम्म बाटोको दााँया बााँया २५ लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरू 

५ ढाडेनी – 

िालसङ्िा – 

खिङ्गा 

सडक 

खिङ्गा बजार याङनाम ३ १० 

तुम्देनचोक देलख पलिम उत्तर इमानलसंह 

रंगशािा लसमा सम्म बाटोको दााँया बााँया २५ 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 

६ लतलिङगाधारा 

– सेपेनी – 

खिङ्गाटार 

लभत्री सडक 

खिङ्गा बजार याङनाम ५ १० 

सेपेनी गोिाई देलख उत्तर पलिम इमानलसंह 

रंगशािाको पलिम लसमा सम्म बाटोको दााँया 

बााँया २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 
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२. आवासीय के्षत्र 

क्र.सं. बाटोको नाम िेत्र सालबक हािको 

वडा 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१ 

खुङखोिा – 

थाङनापा – 

खिङ्गाटार सडक 

थाङनापा,  याङनाम २ १० 

खुङखोिा  लसमा देलख उत्तर पूवथ ठूिीबर 

सम्म बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरू  

२ 

खुङखोिा – 

थाङनापा – 

खिङ्गाटार सडक 

दलम्सङबा, 

ढाडेनी, इतमे्बे,  
याङनाम २ १० 

बाङ्गबेर देलख पूवथ ढाडेनी, इतमे्बे गोिाई 

सम्म बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरू  

३ 

पावरहाउस – 

पलच्चसे – 

थाङनापा सडक 

लचलिङदेन, 

नुनथिे, 

सलसथउिा, 

सािघारी 

याङनाम १ १० 

लचलिङदेन आधरभूत लवद्याियभवन देलख 

दलिण नुनथिे, सलसथउिा, सािघारी नौिेबर 

सम्म बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरू 

४ 

थाङनापा गोिाई – 

खिुथम्बा – 

मगरचेप्पा सडक 

पदमढोका,  याङनाम २ १० 

थाङनापा गोिाई देलख उत्तर पूवथ सुवेदार 

चौतारा बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरू 

५ 

थाङनापा गोिाई – 

खिुथम्बा – 

मगरचेप्पा सडक 

लनगािे, खिुथम्बा, 

सापनुवा, 

लतलिंगेधारा,  

याङनाम ५ १० 

लनगािे लसनकौिी खोल्सी देलख पूवथ 

खिुथम्बा, सापनुवा, लतलिंगधेारा सम्म 

बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरू 

६ 

लप.लप.लस – 

लचलिङदेन – 

आसमाने – 

आम्बबेुङ हेवा 

कोररडोर सडक 

आसमाने, 

िङदरुा, 

आम्बबेुङ,  

याङनाम १ १० 

आसमाने ्यालमरे खोल्सी देलख दलिण पूवथ 

िङदरुा, आम्बवुेङ देवीथथान  सम्म बाटोको 

दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 

७ 

ढाडेनी – 

िालसङ्िा – 

खिङ्गा सडक 

ढाडेनी, 

िालसङ्िा, 
याङनाम ३ १० 

ढाडेनी तमु्देन चोक देलख दलिण हुाँदै उत्तर 

िालसङिा हिकेको घर सम्म बाटोको दााँया 

बााँया ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 

८ 
तािेघर – पानीघाट 

– िािेिुङ सडक 
तािेघर, पानीघाट याङनाम ५ १० 

कुम्भकणथ आ.लव. देलख पूवथ पानीघाट 

सिाबुङ खोल्सी सम्म बाटोको दााँया बााँया 

३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 

९ 

अनेने – 

िुङचोकथोबा – 

ढाडेनी लभत्री सडक 

अनेने,  िुङचोक 

थोबा, पुछारेगाउाँ, 

गैरीटोि, 

लमिडााँडा,  

याङनाम ४ १० 

अनेने धरखरे चौतारा देलख पूवथ 

िुङचोकथोवा, पुछारेगाउाँ, गैरीटोि, 

लमिडााँडा रत्न थाम्सुहाङको घर सम्म 
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बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरू 

१० 

नेपािटार – 

िुङचोकथोबा 

लभत्री सडक 

नेपािटार, 

एकतेनगाउाँ, 

िुङचोकथोबा 

याङनाम २ १० 

नेपािटार राधाकृष्ण मन्दीर देलख पूवथ हथत 

एकतेनको घर सम्म बाटोको दााँया बााँया ३० 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 

११ 

बादिचोक – 

आसमाने – 

आम्बबेुङ लभत्र 

सडक 

बादिचोक, 

डााँडाघर, िङदरुा, 

आम्बबेुङ 

याङनाम १ १० 

बादिचोक देलख उत्तर डााँडाघर, िङदरुा, 

आम्बबेुङ देवीथान सम्म बाटोको दााँया बााँया 

३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 

१२ 

थािाचोक – 

च्यानघारी – 

पालथभरा लभत्री 

सडक 

थािाचोक याङनाम ३ १० 

सब्जाव कुवा देलख पलिम थािाचोक मगंि 

लसंह जवेगकुो घर सम्म बाटोको दााँया बााँया 

३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 

१३ 

िालसङिा – 

चचेुखािा – 

मगरचेप्पा लभत्र 

सडक 

िालसङिा, 

नेम्बकुेटोि, 

मगरचेप्पा 

याङनाम ३ १० 

िलसङिा गोिाई देलख पूवथ नेम्बेकुटोि, 

मगरचेप्पा देवेन्द्र जवेगुको घर सम्म बाटोको 

दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 

१४ 

कारबारीटोि – 

आसमाने – 

आम्बबेुङ लभत्री 

सडक 

कारबारीटोि, 

नयााँघरेटोि, 

आसमाने,  

याङनाम १ १० 

कारबारीटोि घिाथबोटे कुवा देलख पलिम 

नयााँघरेटोि, आसमान े जेलमरे खोल्सी सम्म 

बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरू 

१५ 

लतलिङगाधारा – 

सेपेनी – 

खिङ्गाटार लभत्री 

सडक 

लतलिङगधेार, 

दलुदिबोटे, 

साउनेपानी, सेपेनी 

याङनाम ५ १० 

लतलिङगाधारा देलख उत्तर दलुदिबोटे, साउने 

पानी, सेपेनी श्रीहाङसरुम्बाको घर सम्म 

बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरू 

१६ 

थापाबारी – 

सेघागाउाँ – 

सातघुम्ती लभत्री 

सडक 

थापाबारी, 

सेघागाउाँ, 
याङनाम २ १० 

थापाबारी राजकुिो देलख उत्तर पलिम 

सेघागाउाँ सातघुम्ती सम्म बाटोको दााँया बााँया 

३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 

१७ 

कटुकेगाउाँ – 

िािेिुङ लभत्री 

सडक 

कटुकेगाउाँ  याङनाम ४ १० 

याङनाम आ.लव. देलख पूवथ कटुकेगाउाँ 

लचवल्नी खोल्सी सम्म बाटोको दााँया बााँया 

३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 

१८ 

आसमाने – 

मोराहङ – पलच्चसे 

लभत्री सडक 

आसमाने, 

पलच्चस े
याङनाम १ १० 

आसमाने चोिुङ आ.लव. देलख उत्तर पूवथ 

पलच्चसे बााँसघारी गोिाइ सम्म बाटोको 

दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरू 
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१९ 

मौवाबोटे – 

कोक्मालहम – 

पानीघाट लभत्री 

सडक 

मौवाबोट, 

कोक्मालहम, 

पानीघाट 

याङनाम ५ १० 

खुिुथम्बा मिूबाटो लवन्द ुदेलख पूवथ मौवाबोट, 

कोक्मालहम, पानीघाट सािाबुङ खोल्सी 

सम्म बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरू  

२० 

सलसथउिा – 

खुङखोिा – 

बालहरी चक्रपथ 

सलसथउिा याङनाम १ १० 

बाि केन्द्र देलख दलिण सलसथउिा खुङखोिा 

लसमा सम्म बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरू 

२१ 

पलच्चसे – 

सािघारी लभत्री 

सडक 

पलच्चसे, कमीगाउाँ याङनाम १ १० 

पलच्चसे बरको बोट देलख पे्रम टोि खेिकुद 

मैदान सम्म बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरू 

२२ 

च्यानघारी – 

आछामगेाउाँ – 

एकतेनटोि लभत्री 

सडक 

आछामगेाउाँ, 

एकतेनटोि 
याङनाम ३ १० 

आछामे गाउाँ जेठीबर देलख दलिण पूवथ 

एकतेनटोि हथत एकतेनको घर सम्म 

बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरू 

२३ 

लमिडााँडा – 

कारबारीटोि 

सहायक मागथ 

लमिडााँडा, 

कारबारीटोि 
याङनाम ४ १० 

लमिडााँडा राजकुमार थाम्सुहाङको घर देलख 

पूवथ कारबारीटोि लकलतथमान थाम्सुहाङको 

घर सम्म बाटोको दााँया बााँया ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरू 

२४ 

दखथरे – च्यूरीबोटे 

– लिम्बुनी लभर 

सहायक मागथ 

च्यूरीबोटे याङनाम २ १० 

च्यूरीबोटे चौतारे कुिो लजरो पोइडट देलख 

पलिम पदमढोका जाने बाटो लसमा सम्म 

बाटोको दााँया बााँया २५ लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरू 

 

३. औद्योफगक के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको 

सीमाबाट नाम 

िेत्र सालबक हाि

को 

वडा 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१ पावरहाउस – 

पलच्चसे – 

थाङनापा 

सडक 

लचलिङदेन 

थयामदिे 

याङनाम १ १० पूवथ खुङखोिा दोभान, पलिम लसम्बिे खेत, उत्तर 

नुनथिे, दलिण महादेव थथान । 

४. खानी ििा खफनज के्षत्रिः 

क्र.सं. िेत्र सालबक चार लकल्िा 
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बाटोको 

सीमाबाट 

नाम 

गालवस. वडा नं. हाि

को 

वडा 

१  हेवा खोिा याङनाम १ १० भुतेनी, महादेवथथान, साउने, साघुाँबोटे, औिेटार 

२  खुङखोिा याङनाम १,२,३,

४ 

१० भुतेनी, साघुाँबोटे, कादरुीपुि आसपास, अलधनिुङ 

३  ढंगाखानी याङनाम १,३ १० सातघुम्ती, थािाचोक च्यानघारी 

४  ििाम खानी याङनाम १ १० पलच्चस े

५.  सावधजफनक उपयोगको के्षत्रिः 

क्र.सं. वडा नं. वगीकरण हुने थथानहरू 

१ 

वडा नं. १० 

 

खिङ्गाटार मा.लव., याङनाम आ.लव., लसिदेवी थाङनापा आ.लव., पलच्चसे आ.लव.,  

२ प्रगलत आ.लव., चोकिुङ आ.लव., कुम्भकणथ आ.लव., जुनेिी बाि लवकास केन्द्र 

३ इमान लसंह रंगशािा, थाङनापा खेि मैदान, पलच्चसे खेि मैदान 

४ सुम्हािुङ डााँडा, औिेटार बनभोज थथाि 

५ लसिदेवी मन्दीर, माहादेव थथान, वलधनिुङ, लचलिङदेन माङलहम, 

६ खिङ्गाटार, समु्हािुङ पालथभार, पङिुङ, मुराहङ,  

७ खंङखोिा आयथघाट, साउने आयथघाट, औिेटार आयथघाट, लसरुडााँडा समालध थथि 

८ महादेव थथाि आयथघाट, पलच्चसे समालध थथाि, ठूिीबर समाधी थथाि 

९ अलधनिुङ आयथघाट, कादरुी आयाथघाट, खिङगा सामुदायीक बन समालध थथाि 

१० वडा लथथत सम्पूणथ सरकारी कायाथियहरु िगायत नेपाि सरकारको थवालमत्वमा रहेका 

कायाथियहरु 

 

६. कृफष के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको 

सीमाबाट नाम 

के्षत्र साफबक हािको 

वडा नं. 

चार फकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१ - -    गैह्र कृलष िेत्रमा वगीकरण भएका जोलखम 

िेत्र बाहेका अन्य सम्पूरण जग्गाहरु कृलष 

िेत्रमा वगीकरण गररएको छ ।  

२ - -    
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वडा नं. ११ 

भू-उपयोग वगीकरण योजना 
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फिफिम नगरपाफिका वडा न ं११ 

भूउपयोग के्षत्र वगीकरण सीमाको फनधाधरण 

१. व्यवसाफयक के्षत्र  

क्र.सं. बाटोको नाम िेत्र सालबक हािको 

वडा 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१ 
लिलदम – िािोट 

सडक 
तलृतया 

नांलगन ४ ११ भदौरे बाट देलवथाने गोिाई सम्म बाटोको 

लसमाबाट दााँया बायााँ ५० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु  

 

२. आवासीय के्षत्र 

क्र.सं. बाटोको नाम िेत्र सालबक हािको 

वडा 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१ 
लिलदम - िािोट 

सडक 
चुवािुिे नालगन १ ११ 

धारापानी खोल्सी लशरान देलख पलिम दलिण 

हुाँदै पूवथ धारानी खोल्सी पुछार सम्म बाटोको 

लसमाबाट दााँया बायााँ ५० लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरु 

२ 
लिलदम - िािोट 

सडक 

िेवालदनट, 

चम्पेटार  
नालगन २ ११ 

िेवालदनटार यामकुमार आङवोको घर देलख 

पलिम चम्प्टार लचसापानी खोल्सी सम्म 

बाटोको लसमाबाट दााँया बायााँ ५० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

३ 
लिलदम - िािोट 

सडक 
पे्रम टोि नालगन ३ ११ 

ल्यागेडाडााँ चौतारा पूवथ लजवनाथ गोिाई पलिम 

बाटोको लसमाबाट दााँया बायााँ ५० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

४ 
लिलदम - िािोट 

सडक 

भदैरे, तलृतया, 

देलवथान,  
नालगन ४ ११ 

भदौरे ठाडोबाटो लसमा देलख पूवथ देवीथान सम्म 

बाटोको लसमाबाट दााँया बायााँ ५० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

५ 
लिलदम - िािोट 

सडक 

ल्यागडेााँडा,  

िलप्सबोटे, 

पौवागैरी  

नालगन ४, ५ ११ 

ल्यागेडााँडा चौतारो देलख पूवथ िप्सीबोटे, 

पौवागैरी कालक्िम्बा खोल्सी सम्म बाटोको 

लसमाबाट दााँया बायााँ ५० लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरु 

६ 

िेगुम्बा- सेजेपा-  

तलृतया- खङखोिा 

सडक 

सेजेपा, 

तामाङगाउाँ,  
नालगन ३ ११ 

सेजेपा बरलपपि देलख पूवथ उत्तर तामाङगाउाँ 

कुवापानी खोल्सी सम्म बाटोको लसमाबाट 

दााँया बायााँ ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

७ 

िेगुम्बा- सेजेपा-  

तलृतया- खङखोिा 

सडक 

अमिे, तलृतया नालगन ४ ११ 

अमिे एक्िे बर देलख पूवथ उत्तर तलृतया लजरो 

पोइडट सम्म बाटोको लसमाबाट दााँया बायााँ ३० 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 
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८ 
िेवालदन – ििाटे  – 

पच्चीसे सडक 
खमारे नालगन १ ११ 

लमश्रडााँडा चौतारो देलख पलिम चुल्ठेडााँडा 

आङवो चौतारो सम्म बाटोको लसमाबाट दााँया 

बायााँ ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

९ 
िेवालदन – ििाटे  – 

पच्चीसे सडक 

िेवालदन, 

ििाटे, धसुेनी  
नालगन २ ११ 

िेवालदन सल्िेरी खोल्सी देलख पलिम ििाटे, 

धुसेनी आङवो चौतारो सम्म बाटोको लसमाबाट 

दााँया बायााँ ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

१० 
चम्पेटार - ििाटे – 

चुवािुिे सडक 

ििाटे, 

चुवािुिे 
नालगन २ ११ 

ििाटे आहािे खोल्सी देलख पलिम उत्तर 

चुवािुिे गोिाई सम्म बाटोको लसमाबाट दााँया 

बायााँ ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

११ 

अमिे – आहािे – 

िाम्बोपा – केबाङलदन 

सडक 

लसलगमटार, 

आहािे, 

िाम्बोपा, 

केवालदन 

नालगन ५ ११ 

लसलगमटार बुलदम्बा खोल्सी देलख पूवाथ आहािे, 

िाम्बोपा, केवालदन नरप्रसाद मेयोङबाको घर 

सम्म बाटोको लसमाबाट दााँया बायााँ ३० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु 

१२ 
बाबुङगा – लतरलतरे – 

गौरीगााँउ लभत्री सडक 

बाबुङ्गा, 

लतरलतरे,  

गैरीगाउाँ, 

लमश्रडााँडा 

नालगन १ ११ 

बाबुङगा जसलवरेपाटी देलख उत्तर पूवथ लतरलतरे, 

लमश्रडााँडा, गैरीगाउाँ बिराम एकतेनको घर सम्म 

बाटोको लसमाबाट दााँया बायााँ २५ लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

१३ 
चुवािुिे - बाबङ्ुगा – 

तोसके लभत्री सडक 

बाबुङ्गा, 

डााँडागाउाँ ,  
नालगन १ ११ 

बाबुङगा जसलवरेपाटी देलख उत्तर झ्यागेबर 

सम्म बाटोको लसमाबाट दााँया बायााँ २५ लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु 

१४ 
चुवािुिे - बाबङ्ुगा – 

तोसके लभत्री सडक 

डााँडागाउाँ, 

तोसपे  
नालगन ४ ११ 

झ्यााँगेबर देलख पूवथ तोसेप चाँदारागोिाई सम्म 

बाटोको लसमाबाट दााँया बायााँ २५ लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

१५ 

तामाङगाउाँ - 

खयरबोटे- केवारे- कृलष 

सडक 

तामाङ गाउाँ, 

खयरबोटै, 

आमबोटे,  

नालगन ३ ११ 

तामाङगाउाँ गोिाई देलख पूवथ खयरबोटे, 

आमबोटे बुलदम्बा खोल्सी सम्म बाटोको 

लसमाबाट दााँया बायााँ २५ लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरु 

१६ 

तलृतया - अमिे- 

आम्िाचमु – आहािे 

लभत्री सडक 

तलृतया,अमिे, 

आम्िाचुङ, 

तेङगाबङु,  

नालगन ३, ४ ११ 

तलृतया शुकलवर लव.क.को घर देलख पूवथ 

आम्िाचुङ, कालक्िम्बा खोल्सी सम्म बाटोको 

लसमाबाट दााँया बायााँ २५ लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरु  

१७ 
लपपिबोटे - आहाि-े 

पंचमीघाट सडक 

डााँडागाउाँ, 

्यालमरबोटे, 

आहािे, 

केवानलदन 

नालगन ५ ११ 

लसिदेवी मा.लव. ग्राउडड लसमा देलख दलिण 

्यालमरबोटे, आहािे, िाम्बोपा, केवालदन  नर 

प्रसाद मेयोङबाको सम्म बाटोको लसमाबाट 

लभर बाहेक दााँया बायााँ ३० लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरु 
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१८ 

लपपिबोटे - आहाि-े 

केवानलदन -पंचमीघाट 

सडक 

डााँडागाउाँ, 

्यालमरबोटे, 

आहािे, 

केवानलदन 

नालगन ५ ११ 

सरकारी कुिो देलख दलिण नरप्रसाद 

मेयोङबाको घर सम्म बाटोको लसमाबाट दााँया 

बायााँ २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

१९ 

लचिाउनडेाडााँ – 

ढोडेनी – िलप्सबोटे 

लभत्री सडक 

ढोडेनी, 

भटाङ्गगेाउाँ, 

िलप्सबोट े

नालगन ४ ११ 

देवीथान खोल्सी देलख उत्तर भटाङगेगाउाँ, 

िप्सीबोटे चन्द्र तावाको घर सम्म बाटोको 

लसमाबाट दााँया बायााँ २५ लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरु 

२० 
धुसेनी -चुल्ठे डााँडा- 

दोभान वालहरी चक्रपथ  
धुसेनी, दोभान नालगन २ ११ 

धुसेनी लजरो पोइडट देलख पलिम चुल्ठेडााँडा 

मन्दीर सम्म बाटोको लसमाबाट दााँया बायााँ २५ 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

२१ 
धुसेनी -चुल्ठे डााँडा- 

दोभान वालहरी चक्रपथ  
दोभान नालगन १ ११ 

लडगम्बर जबेगुको घर देलख पलिम िेमे लसमा 

सम्म बाटोको लसमाबाट दााँया बायााँ २५ लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु 

२२ 

आम्िाजुम - 

आमबोटे- पााँचेदोभान 

लभत्री सडक 

आम्िाचमु, 

आमबोट े
नालगन ३ ११ 

आम्िाचुम बरको रुख देलख दलिण आमबोटे 

लसंहकालिका देवथथि सम्म बाटोको 

लसमाबाट दााँया बायााँ २५ लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरु 

२३ 
तोसके - डाडााँ मलन्दर- 

तलृतया लभत्री सडक 
तोसके, तलृतया नालगन ४ ११ 

तोसेक भन््याङ देलख उत्तर पूवथ तलृतया लजरो 

पोइडट सम्म बाटोको लसमाबाट दााँया बायााँ २५ 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

२४ 

िेवालदन- भदौरे -

सागबुोटेघाट लभत्री 

सडक 

िेवालदन, भदैरे नालगन २ ११ 

िेवालदन चन्द्र बहादरु लव.क. को घर देलख 

पलिम िेवालदन प्रा.लव. सम्म बाटोको लसमाबाट 

दााँया बायााँ २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

२५ िेवालदन- भदौरे -

सागबुोटेघाट लभत्री 

सडक 

भदैरे नालगन २ ११ 

डुिेखोल्सी देलख पलिम भदौरे खारखानी 

खोल्सी सम्म बाटोको लसमाबाट दााँया बायााँ 

२५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

२६ 
भदैरे – सल्िेरी – 

कुवापानी लभत्री सडक 

सल्िेरी , 

कुवापानी 
नालगन ४ ११ 

सल्िेरी छलव अलधकारीको घर देलख पूवथ 

कुवापानी खोल्सी सम्म बाटोको लसमाबाट 

दााँया बायााँ २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

२७ 
ठुिोबर- सेिेजुङ लभत्री 

सडक 
सेिेजुङ नालगन ४ ११ 

जामुनेखोल्सी देलख पूवथ उत्तर सेिेजुङ महेन्द्र 

नेउपानेको घर सम्म बाटोको लसमाबाट दााँया 

बायााँ २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

२८ 

ठुिोबर- घोस – 

बाबुङगा लभत्री सडक 

बाबुङगा, 

घोसगाउाँ, 
नालगन ४ ११ 

बाबुङगा गौरीमान गोिाई देलख उत्तर पूवथ 

घसगाउाँ तुिा आङबोको घर सम्म बाटोको 

लसमाबाट दााँया बायााँ २५ लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरु 
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२९ 

िेवालदनटार- सााँघुबोटे 

घाट लभत्री सडक 
िेवालदनटार नालगन २ ११ 

िेवालदन याम कुमार आङबोको घर देलख 

पलिम दलिण खगेन्द्र थापाको घर सम्म बाटोको 

लसमाबाट दााँया बायााँ २५ लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरु 

३० 

बाबुङ्गा- लबलमरे- 

गौरीगााँउ- लभत्री सडक 

लबलमरे, 

गौरीगााँउ 
नालगन १ ११ 

लवलमरे घाटे गोरेटो लसमा देलख उत्तर दलिण 

गैरीगााँउ बिराम एकतेनको घर सम्म बाटोको 

लसमाबाट दााँया बायााँ २५ लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरु 

३१ आहाि-े ििाटे- 

सााँघुबोटेघाट लभत्री 

सडक 

आहािे, 

ििाटे,  
नालगन २ ११ 

आहािे लजरो पोइडट देलख दलिण नरबहादरु 

लघलमरेको घर सम्म बाटोको लसमाबाट दााँया 

बायााँ २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

३२ कालक्िम्बा-मादिे 

याक्सा- केवानलदन 

लभत्री सडक 

केवानलदन,  नालगन ५ ११ 

कालक्िम्बा खोल्सी पूवथ केवानलदन नर 

मेयङवाको घर सम्म बाटोको लसमाबाट दााँया 

बायााँ २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

३३ 
सेजेपा – बान्द्रे - 

िेवालदन लभत्री सडक 
िेवालदन नालगन २ ११ 

िेवालदन पे्रम आङबोको घर देलख पूवथ 

हेटनारायण श्रेष्ठको घर सम्म बाटोको लसमाबाट 

दााँया बायााँ २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

३४ 
सेजेपा – बान्द्रे - 

िेवालदन लभत्री सडक 
सेजेपा नालगन ३ ११ 

कागते खोल्सी देलख पूवथ सेजेपा याम श्रेष्ठको 

गोिाई सम्म बाटोको लसमाबाट दााँया बायााँ २५ 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

३५ सेजेपा - वल्िोटार- 

भट्टराईटोि लभत्री 

सडक 

सेजेपा, 

वल्िोटार 

भट्टराईटोि 

नालगन ३ ११ 

सेजेपा आ.लव. देलख पलिम उत्तर हुाँदै भट्टराई 

गोिाई सम्म बाटोको लसमाबाट दााँया बायााँ २५ 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

३६ नेपािेडाडााँ – लतरलतरे 

– खङखोिा लभत्री 

सडक 

लतरलतरे नालगन १ ११ 

लतरलतरे खोल्सी देलख उत्तर पूवथ रलविाि 

थाम्सुहाङको घर सम्म बाटोको लसमाबाट दााँया 

बायााँ २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

३७ लसलगमटार- 

्यालमरबोटे - डााँडागाउाँ 

लभत्री सडक 

लसलगमटार, 

्यालमरबोट े
नालगन ५ ११ 

लसलगमटार चौतारो देलख पूवथ ्यालमरबोटे,  

काभ्राबोटे लजरो पोइन्ट सम्म बाटोको लसमाबाट 

दााँया बायााँ २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

३८ 

तेङगाबङु – लसलगमटार 

– पौवागरैी लभत्री सडक 

तेङ्गाबु, 

लसलगमटार, 

भैसीपािा, 

दइुगरे, पौवागैरी 

नालगन ५ ११ 

तेङगाबु खोल्सी देलख उत्तर लसलगमटार, 

भैसीपािा, दईुगरे, पौवागैरी रेडक्रस भवन सम्म 

बाटोको लसमाबाट दााँया बायााँ २५ लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

३९ जोगीबर- कालिका 

मलन्दर- घोष लभत्री 

सडक 

घोष नांलगन ४ ११ 

घोष तुिा आङबोको घर देखी कालिका मलन्दर 

सम्म सम्म बाटोको लसमाबाट दााँया बायााँ २५ 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 
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३. न्यूनिम १० पररवारको घरिे चचेको सीमा बाफहर १०० फमटर अिधब्यास फभत्र पने जग्गाहरू र घर 

फनमाधणका िाफग उपयुक्त जग्गाहरू चार फकल्िा िोकी आवासीय के्षत्रमा वगीकृि गररनेछ । 

 

क्र.सं. नलजको बाटोको नाम िेत्र /पररवार 

संख्या 

सालबक हािको 

वडा नं. 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१ सेजेपा – खमारे – 

पलच्चसे सडक 

खमारे /१७   नालगन १ ११ पूबथ उत्तरमा लसमिबोटे सम्तकेो घर, 

पलिममा उत्तरमा लदि वहादरु आङबोको 

घर, दलिण पूबथमा गोपाि रम्तेिको घर, 

दलिण पलिम िेवालदन खमारे सडक सम्म 

१०० लमटर अथथव्यास लभत्र पने जग्गाहरु  

२ सेजेपा – खमारे – 

पलच्चसे सडक 

धुसेनी /१० नालगन २ ११ पूवथ उत्तरमा गोलवन्द आङबोको घर, पलिम 

उत्तर मनकुमार दलजथको घर, दलिण पूबथमा 

अमर दजीको घर, दलिण पलिममा 

भलगमान दजीको घर सम्म १०० लमटर 

अथथव्यास लभत्र पने जग्गाहरु 

३ लिलदम – िािोट सडक बाबुङ्गा/२० नालगन १ ११ पूवथ उत्तरमा पे्रमनारायण खलतवडाको घर, 

पलिम उत्तरमा याक्सा घरेको घर, दलिण 

पूवथमा चन्द्र एकतनेको ऐकतेनको घर, 

दलिण पलिममा यम कुमार याङबोको घर 

सम्म १०० लमटर अथथव्यास लभत्र पन े

जग्गाहरु 

४ लिलदम – िािोट सडक िेवालदन बाटो 

उत्तर / १४ 

नालगन २ ११ पूवथ उत्तरमा हेमकणथ काकीको घर, पलिम 

उत्तरमा मलचन्द्र आङवोको घर, दलिण 

पूवथमा डम्बर कठेतको घर, दलिण पलिममा 

चुडाकणथ राईको घर सम्म १०० लमटर 

अथथव्यास लभत्र पने जग्गाहरु 

५ लिलदम – िािोट सडक िेवालदन बाटो 

दलिण / १० 

नालगन २ ११ पूवथ उत्तरमा भोिानाथ थापाको घर, पलिम 

उत्तरमा लििाराज थापाको घर, दलिण  

पूवथमा तुिसी थापाको घर, दलिण देवी 

बुढाथोकीको घर सम्म १०० लमटर 

अथथव्यास लभत्र पने जग्गाहरु 

६ िेगुम्बा – सेजेपा – 

तलृतया सडक 

सेजेपा / १० नालगन ३ ११ पूवथ उत्तरमा देवी शे्रष्ठको घर, पलिम उत्तरमा 

अलम्बका नेउपानेको घर, दलिण पूवथमा 
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साउने खोल्सी, दलिण पलिममा टारी लडि 

सम्म १०० लमटर अथथव्यास लभत्र पन े

जग्गाहरु 

७ आम्िचुङ – आमबोटे 

– पाचेदोभान लभत्री 

सडक 

आमबोटे / १० नालगन ३ ११ पूवथ उत्तरमा आम्िाचमु बरको रुख, पलिम 

उत्तरमा पााँचदेोभान खोलल्स दलिण पूवथमा 

.लसिकालिका देवीथान दलिण पलिममा 

बुलदम्बा खोल्सी सम्म १०० लमटर 

अथथव्यास लभत्र पने जग्गाहरु 

८ अमिे – आम्िाचुङ – 

आहािे लभत्री सडम 

आम्िाचुङ / 

१० 

नालगन ३ ११ पूवथ उत्तरमा खुम बहादरु मयेोङबाको घर, 

पलिम उत्तरमा रुप कुमार मयेोङबाको घर 

दलिण पूवथमा धनसेर मेयोङबाको घर 

दलिण पलिममा कृष्ण प्रसाद मयेोङबाको 

घर सम्म १०० लमटर अथथव्यास लभत्र पन े

जग्गाहरु 

९ अमिे – आम्िाचुङ – 

आहािे लभत्री सडम 

अमिे / १२ नालगन ४ ११ पूवथ उत्तरमा अजुथन सुवेलदको घर पलिम 

उत्तरमा दगुाथ भट्टराइको घर दलिण पूवथमा 

दगुा राइको दलिण पलिममा लति बहादरु 

तामाङको घर सम्म १०० लमटर अथथव्यास 

लभत्र पने जग्गाहरु 

१० लिलदम – िािोट सडक डाडागाउाँ / १५ नालगन ४ ११ पूवथ उत्तरमा नलन्दकेशर अलधकारीको घर, 

पलिम उत्तरमा सकुराज आङबोको घर 

दलिण पूवथमा चतेन खलतवडाको घर दलिण 

पलिममा मुलि गौतमको घर सम्म १०० 

लमटर अथथव्यास लभत्र पने जग्गाहरु 

११ लचिाउनडेााँडा – ढोडेनी 

– िप्सीबोटे लभत्री 

सडक 

ढोडेनी / १२ नालगन ४ ११ पूवथ उत्तरमा चन्द्र तावाहाङको घर, पलिम 

उत्तरमा आइतराज लबकको घर दलिण 

पूवथमा पदम बहादरु मयेोङबाको घर दलिण 

पलिममा देवी अलधकारीको घर सम्म १०० 

लमटर अथथव्यास लभत्र पने जग्गाहरु 

१२ लसलगमटार – पौवागैरी 

लभत्री सडक 

दइुघरे / १८ नालगन ५ ११ पूवथ उत्तरमा रेडक्रस भवन, पलिम उत्तरमा 

रोषन मयेोङबाको घर दलिण पूवथमा नरलबर 

मेयोङबाको घर दलिण पलिममा जस 

बहादरु मयेोङबाको घर सम्म १०० लमटर 

अथथव्यास लभत्र पने जग्गाहरु 

१३ लपपिबोटो – आहािे 

– पन्चमीघाट सडक 

आहािे / २५ नालगन ५ ११ पूवथ उत्तरमा रन बहादरु तावाहाङको घर., 

पलिम उत्तरमा खड्ग बहादरु तावाहाङको 

घर दलिण पूवथमा लभम राइको घर दलिण 
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पलिममा रलबन मयेोङबाको घर सम्म १०० 

लमटर अथथव्यास लभत्र पने जग्गाहरु 

१४ चुवािुिे – लबलमरे – 

गैरीगााँउ लभत्री सडक 

लबलमरे / १० नालगन १ ११ पूवथ उत्तरमा नेत्र जङ लमश्रको घर, पलिम 

उत्तरमा बाघदि एकतेनको घर दलिण 

पूवथमा कमि लमश्रको घर दलिण पलिममा 

गुम बहादरु एिेनको घर सम्म १०० लमटर 

अथथव्यास लभत्र पने जग्गाहरु 

१५ सेजेपा – ििाटे – 

पलच्चसे लभत्री सडक 

ििाटे / १४ नालगन २ ११ पूवथ उत्तरमा सन्तोष राईको घर, पलिम 

उत्तरमा हकथ  लबर आङबोको घर दलिण 

पूवथमा हरर थापाको घर दलिण पलिममा 

ििुमण आङबोको घर सम्म १०० लमटर 

अथथव्यास लभत्र पने जग्गाहरु 

१६ बाबुङगा – नेपािडााँडा 

- गैरीगाउाँ 

लतरलतरे / ११ नालगन १ ११ पूवथ उत्तरमा रोषन लबकको घर, पलिम 

उत्तरमा रलबिाि थाम्सुहाङको घर दलिण 

पूवथमा पदम लमश्रको घर दलिण पलिममा 

नेत्र जङ लमश्रको घर सम्म १०० लमटर 

अथथव्यास लभत्र पने जग्गाहरु 

 

४. बफथि फवकास आयोजनाको आवास के्षत्रको चारफकल्िा  

क्र.सं. बाटोको 

सीमाबाट नाम 

एकीकृत बथती योजनाको नाम सालबक हाि

को 

वडा 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१  चम्पेटार एकीकृत बथती 

लवकास योजना 

नांलगन २ ११ पूवथमा: डाक प्रसाद आङबोको घर छेउको 

धारापालन खोल्सा पलिममा: चम्पेटार 

मलन्दर उत्तरमा: हङ्स बहादरु आङबोको 

पुरानो घर दलिणमा: चम्पेटार ििाटे जाने 

लभत्री सडक 

२  तामाङ गाउाँ एकीकृत बथती 

लवकास आयोजना 

नांलगन ३ र ४ ११ पूवथमा: देवाधारा पलिममा: कालतथके 

खोल्सी लभर पाखा खडड बाहकेका 

जग्गाहरु उत्तरमा: यिम्बर खेि मैदान 

दलिण: िेमेलसबबुा लसचाइ कुिो साउने 

खोल्सी लसरान र  पााँचखेोल्सी िेत्रका लभर 

पाखा बाहके 

३  आहािे एकीकृत बलथत 

लवकास आयोजना 

नांलगन ५ ११ पूवथमा: आइतबारे खोल्सी पलिममा: 

कालक्िम्बा खोल्सी उत्तरमा: डाडााँगाउाँ 

दलिणमा : िाम्बोपा 
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५. औद्योफगक के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको सीमाबाट नाम िेत्र सालबक हािको 

वडा 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१       

 

६. खानी ििा खफनज के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको नाम िेत्र सालबक हािको 

वडा 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१  िेमेखोिा  नालगन ३,२,५ ११ पंचमी घाटदेखी हेवा दोभान 

२  हेवाखोिा नालगन १ ११ खङखोिा दोभान देखी हेवा दोभान 

सम्म 

३  खङखोिा नालगन ४ र १ ११ मोटेखोल्सी दोभान देखी खङखोिा 

दोभान सम्म 

४  लिखुरेडााँडा ढंुगाखानी नालगन २ ११ साठीचुल्ठे सामुदालयक बल्क नं. ४ 

लिखुरेडााँडा बन िेत्र 

५  पााँचेदोभान नालगन ६ग ११ पूवथ बुलदम्बाखोल्सी, पलिम पाचेदोभान 

खोल्सी, अम्बोटे खरबारी, दलिणमा 

िेमेखोिा 

  

७. सावधजफनक उपयोगको के्षत्रिः 

क्र.सं. वडा नं. वगीकरण हुने थथानहरू 

१ 

वडा नं. ११ 

 

मनापजुम यिम्बर खेि मैदान 

२ पंचमी मिामी लबश्रामिय 

३ जनचेतना आ लव िेत्र लसलगमटार 

४ लसहलसि आ लव िेवालदन  

५ कालिका मा लव िेत्र बाबुङगा 

६ तलृतया आ लव िेत्र तलृतया 

७ सेजेपा आ लव िेत्र सेजेपा 

८ कथतुरी आ लव िेत्र आहािे 

९ केवानलदन बाि लबकास केन्द्र केवानलदन 

१० पाथीभरा आधारभुत लवद्यािय पररसर ििाटे 

११ पंचकन्या आ लव खमारे िेत्र 

१२ ११ नं वडा कायाथिय 

१३ नेपाि रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा भवन आहाि े
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१४ पुरानो प्रहरी चौकी पररसर 

१५ नेपाि रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा भवन सेजेपा 

१६ आधारभुत थवाथ्य केन्द्र तलृतया पररसर 

१७ सामुदालयक मलहिा कृलष भवन तलृतया 

१८ सााँघुबोटेघाट 

१९ िेगुम्बाघाट 

२० पाचेदोभानघाट 

२१ सलत लचहान िेत्र बाबुङ्गा, (गुएत्रो छेक्ने ढुङ्गा बाबङुगा), िालिगुरास संरिण िेत्र 

 

८. कृफष के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको 

सीमाबाट नाम 

िेत्र सालबक हािको 

वडा 

चार लकल्िा कैलियत 

गालवस. वडा नं. 

१ - - नांलगन १,२,३,४,५,  ११ गैह्र कृलष िेत्रमा वगीकरण भएका 

जोलखम िेत्र वाहेक अन्य सम्पूरण 

जग्गाहरु कृलष िेत्रमा वलगथकरण 

गररएको छ । 

 

२ - -     
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वडा नं. १२ 

भू-उपयोग वगीकरण योजना 
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फिफिम नगरपाफिका वडा न ं१२ 

भूउपयोग के्षत्र वगीकरण सीमाको फनधाधरण 

१. व्यवसाफयक के्षत्र  

सामलूहक रूपमा बथतु वा सेवाको खररद लबक्री हुने, व्यापाररक, व्यवसालयक र मनोरञ्जन थथि रहेको, लनजी लशिा थवाथ्य, सञ्चार, 

िगायत सेवा उपिब्ध गराउने, यन्त्र उपकरण ममथत सम्भार वा सिा गररने भडडारण गररने, व्यवसालयक लक्रयाकिापको िालग पूवाथधार 

उपिब्ध भएको, सरकारी सावथजलनक वा लनजी िेत्रिे सेवा प्रदान गने र पयथटकीय गलतलवलधमा उपयोग भएको घर, टहरा, गोदाम वा सो 

प्रयोजनको िालग लनम्न अनुसार व्यवसालयक िेत्रमा वगीकरण गररनेछ ।   

क्र.सं. बाटोको नाम िेत्र सालबक हािको 

वडा 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१ लिलदम-िािोट 

सडक  
डेरी बजार,  

नांलगन ६ १२ पुरानो एकादलश हाट पूवथ देलख काफ्िे डेरी सम्म 

बोटोको लसमाबाट ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

२ 
लिलदम-िािोट 

सडक 

लपपिबोटे, 

लमिनचोक 

नांलगन ९ १२ छापे गरैी देवीथान पूवथ दलिण लमिन चोक 

गोिाई सम्म बोटोको लसमाबाट ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

 

२. आवासीय के्षत्र 

कृलष उपजको रेखदेख, भडडारण तथा प्रशोधन, पश ुपािन वा उद्योग कि कारखाना सञ्चािनको प्रयोजन बाहेक नागररक आवासको 

रूपमा प्रयोग भएको भवन, अपाटथमेन्ट, घर, टहरा, बगै ाँचा चौर, आाँगन, व्यलिगत बाटो, ग्यारेज, पालकथ ङ थथि, गोठ चपी र सो प्रयोजनको 

िालग प्रयोग हुने आवश्यक न्यूनतम भौलतक पूवाथधार सडक, लवधतु, खानेपानी वा ढि लनकास िगायतको व्यवथथा भएको िेत्रमा रहेका 

र भलवष्यमा न्यूनतम भौलतक पूवाथधारको लवकास हुने  जग्गाहरू तपलसि अनुसार आवास िेत्रमा वगीकृत हुने छन् । 

 

क्र.सं. बाटोको नाम िेत्र सालबक हाि

को 

वडा 

चार लकल्िा 

गालवस

. 

वडा नं. 

१ 

लिलदम-

िािोट 

मोटरबाटो  

छापेगैरी,लपपि

बोटे 

,लमिनचोक,जररं

ग,ेओमचोक  

नांलगन ६/८/९ १२ छापे-बरबोटे देवथथि देलख उत्तर पूवथ लपपिबोटे हुदै 

लमिन चोक,जररङगे ओमचोक कोकामाङ खोल्सी 

सम्म बोटोको लसमाबाट ५० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

२ 

लपपिबोटे,लम

िड़ाडा,बुधकु,

बयक,िेजुङ्,

पौवाभं्याङ 

सडक  

लपपिबोटे,लमन

डाडा,  

नांलगन ६/९ १२ लपपिबोटे थवाथ्य चौकी पूवथ लमिडााँडााँ बगर खोल्सो 

सम्म बोटोको लसमाबाट ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 
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३ 

लपपिबोटे,लम

िड़ाडा,बुधकु,

बयक,िेजुङ्,

पौवाभं्याङ 

सडक 

बुधकु 

लबचटोि,बयक,

साठीमुरेटोि 

नांलगन ७ १२ छाङछगे खोल्सी दलिण बयक हुदै साठीमुरेटोि लसथने 

खोल्सी सम्म बोटोको लसमाबाट ३० लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरु 

४ 

लमिड़ाडा-

साचाकाटार 

डेरी सडक  

लसवुवाटोि,म

लन्दरटोि,चापा

गाई टोि  

नांलगन ६ १२ लमि गोिाई देलख पूवथ मलन्दर टोि हुदै चापागाई टोि 

धनवने डााँडााँ पालन ट्यांलक सम्म बोटोको लसमाबाट ३० 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

५ 

लमिड़ाडा,दु

िािगाउ,िुि

बारी,मािवासे 

सडक  

ररमािटोि,दिुा

िटोि, 

िुिबारी,मािवा

से टोि  

नांलगन ६ १२ लमि गोिाई देलख पूवथ दलिण हुदै दिुािटोि-

िुिबारी- मािबासे आइतबारे खोल्सा सम्म बोटोको 

लसमाबाट ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

६ 

दिुािगाउ-

दाहाि गाउाँ-

आहाि ेसडक 

मोटरबाटो  

दाहािटोि ,  

नांलगन ६ १२ लसररसे थकुि भवन देलख पलिम दाहाि गाउ आइतबारे 

खोल्सी सम्म बोटोको लसमाबाट ३० लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरु 

७ 

िािबहादरु 

ररमाि को 

देलख खलतवडा 

टोि सडक  

खलतवडा टोि  

नांलगन ६ १२ िािबहादरु ररमािको देलख खलतवडा टोि खडकको 

लवन्द ु देलख पलिम झुतुङ्ग े खोल्सी सम्म बोटोको 

लसमाबाट ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

८ 

लपपिबोटे-

आहाि े, 

पंचमी सडक  

लपपिबोट े

नांलगन ६/९ १२ लपपिबोटे आहािे पंचमी सडक शुरु लवन्द ु देलख पूवथ 

झुतुङ्गे खोल्सी सम्म बोटोको लसमाबाट ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

९ 
९ नं. लमि - 

मलन्दर सडक  

लमिटोि 

,कडेिटोि 

कटे्टिटोि  

नांलगन ६/९ १२ लमिगोिाई देलख पूवथ लमिटोि- कडेि टोि हुदै 

कटे्टिटोि मलन्दर सम्म बोटोको लसमाबाट ३० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहर 

१० 

लमिनचोक 

साउन-े 

साचाकाटार 

सडक - कुवा 

सडक 

आचायथटोि , 

काफ्िेटोि,लसवु

वाटोि 

नांलगन ६/९ १२ लमिन चोक कािोपत्रे पूवथ आचायथटोि -काफ्िेटोि 

हूदै लसवुवाटोि जौघााँस खराने खोल्सी सम्म बोटोको 

लसमाबाट ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहर 

११ 

पुरानो 

एकादसी 

बजार –

आहािडाडा 

खराने खोिा 

सडक  

चापागाई टोि-

ररमािगााँउ   

नांलगन ६/७ १२ पुरानो एकादसी बजार आहािडााँडााँ खराने खोिा 

सडकको शुरु लवन्द ु देखी पूवथ खराने खोल्सी सम्म 

बोटोको लसमाबाट ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 
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१२ 

आकासे-

गुम्बा-बतासे-

गुरुवािे सडक 

गुम्बाटोि, 

भोटेगााँउ, बतास े

िुवािू

/नांलगन 

९क/ 

२ढ 

१२ कोकामाङ खोल्सी देलख पूवथ गमु्बा हुदै-भोटेगााँउ- 

बतासे रलमते ढंुगा सम्म बोटोको लसमाबाट ३० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु 

१३ 

देवीथान -

लतनटाट्ने, 

िािी -बतासे 

सडक 

िालिटोि 

नांलगन ८ १२ बोझोघारी कुवापानी देलवथान देलख पूवथ िािी हुदै 

बतासे रलमते ढंुगा सम्म बोटोको लसमाबाट ३० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु 

१४ 
चोक्टी -

लढकुटी सडक 
भोटेगााँउ, लडकुटी  

नांलगन ८ १२ चोलक्ट खोल्सी देलख पूवथ भोटेगााँउ- लडकुटी खानेपानी 

ररजवथ ट्याङ्की सम्म बतासे रलमते ढंुगा सम्म बोटोको 

लसमाबाट ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

१५ 

डेरी बजार – 

याक्ससुम्बा-

सेपेनी –

छापेगौरी 

सडक  

याक्समु्बा टोि, 

सेपेनी, छापेगैरी 

नांलगन ८/९ १२ डेरी बजार – याक्ससुम्बा-सेपेनी –छापेगौरी सडक शूरु 

लवन्द ु देलख पलिम याक्सुम्बा टोि-सेपेनी हुदै छापेगैरी 

पव्वा गैरी देवीथान सम्म बोटोको लसमाबाट ३० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु 

१६ 

याक्समु्बा 

लमश्रगाउाँ हुदै 

कािोपत्रे 

जोड्ने सडक 

लमश्र /खनाि 

गाउाँ 

नांलगन ८ १२ याक्समु्बा नुनथिे खोल्सी देलख पलिम लमश्रखनािगााँउ 

(याक्समु्बा लमश्रगाउाँ हुदै कािोपत्रे जोड्ने सडक) को 

अलन्तम लवन्द ुकािोपत्रे सम्म बोटोको लसमाबाट ३० 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

१७ 

डेरी बजार -

याक्समु्बा 

सुकेनागी 

सडक 

याक्समु्बा, 

न्यौपाने टोि 

नांलगन ८ १२ डेरी बजार -याक्सुम्बा सकेुनागी सडक शुरु लवन्द ुदेलख 

कािोपत्रेदेलख पलिम याक्सुम्बा हुदै न्यौपाने टोि 

कोकामाङ खोल्सी सम्म  बोटोको लसमाबाट ३० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु 

१८ 

छापे पंचमी 

सलमलत गोिाइ 

सडक 

छापेडााँडा, 

पंचमी, सलमलत 

गोिाइ टोि 

नांलगन ९ १२ पव्वा गैरी देलवथान देलख उत्तर छापडेााँडा – पंचमी हुदै 

सलमलत गोिाइ सम्म बोटोको लसमाबाट ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

१९ 
पंचमी -प्रहरी 

चौकी सडक 
चौकी टोि 

 ९  नांलगन अथथाई प्रहरी चौलक भवन देलख उत्तर चौकी 

टोि हुदै पंचमी धारा सम्म बोटोको लसमाबाट ३० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु 

२० 
क्रसर खत्रीगाउाँ 

पंचमी सडक 
खत्रीगाउाँ 

नांलगन ९ १२ क्रसर कािोपत्रे देलख पलिम खत्रीगााँउ हुदै पंचमी धारा 

सम्म बोटोको लसमाबाट ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

२१ 

पैराटार -

देउरािी 

कडेिगााँउ 

सडक 

देउरािी टोि 

नांलगन ९ १२ पंचमी धारा दलेख (पलिम देउरािी टोि पैराटार देउरािी 

कडेिगााँउ) सडकको अलन्तम लबन्द ु सम्म बोटोको 

लसमाबाट ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 
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२२ 

पैराटार न्यौपाने 

टोि -देउरािी 

सडक 

न्यौपाने टोि 

नांलगन ९ १२ पैराटार खोल्सी देलख पलिम न्यौपाने टोि देउरािी सम्म 

लबन्द ु सम्म बोटोको लसमाबाट ३० लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरु 

२३ 

पुरानो 

एकादसी 

बजार 

लसवािय 

मलन्दर हुदै 

ििाटे डााँडा 

पयथटन मागथ 

डााँडा आचायथ 

टोि 

नांलगन ९ १२ पुरानो एकादसी बजारको कािोपत्रे देलख पलिम 

ज्ञानध्वलन लशवािय मलन्दर सम्म बोटोको लसमाबाट ३० 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

२४ 

लमिन चोक 

खेि मैदान 

कािोपत्रे 

सम्मको सडक 

कडेिटोि 

नांलगन ६/९ १२ लमिन चोक कािोपत्रे देलख पूवथ उत्तर कडेिटोि 

खेिमैदान हुदै पुरानो एकादशी बजारको कािोपत्रे सम्म 

बोटोको लसमाबाट ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

२५ 

खुङलिङबोटे- 

लसरुवारी -

लनवारे लभलत्र 

सडक 

लसरुवारीटोि 

नांलगन ७ १२ खुङलिङबोटे ओखरबोट देलख पूवथ उत्तर लसङझाङ्गे 

खोल्सी सम्म बोटोको लसमाबाट ३० लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरु 

२६ 

साउनेपानी 

लनभारे -

लनगािे-पंचमी 

भञ््यङ 

सहायक मागथ 

लनभारेटोि 

नांलगन  ७ १२ लसङझाङ्गे खोल्सी देलख पूवथ लनभारेटोि फ्यारिारे 

खोल्सी सम्म बोटोको लसमाबाट ३० लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरु 

२७ 

लसङजागे-

सुगुरे-खतेघारी 

पंचमी सहायक 

मागथ 

बुदकु 

पुच्छारटोि, 

खेतघारी, 

श्यािघारीटोि 

नांलगन ७ १२ लसङझाङ्गे खोल्सी देलख दलिण पूवथ बुदकु पुच्छारटोि 

हुदै- खेतघारी हुदै श्यािघारी टोि ् यालमरे गोिाई सम्म 

बोटोको लसमाबाट ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

२९ 

डेरी बजार-

लसवुवा टोि- 

लबसाउने 

सहायक मागथ 

लसवुवा टोि,  

नांलगन ७ १२ 
डेरी बजार-लसवुवा टोि- लबसाउने सहायक मागथको शुरु 

लवन्द ुकािोपत्रे देलख पूवथ लवसाउने गोिाई सम्म बोटोको 

लसमाबाट ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

२९ 

न्यौपाने घर -

खराने 

खोल्सो-

बरडााँडााँ 

सहायक मागथ 

िम्बाटोि 

नांलगन ७ १२ न्यौपाने गोिाई देलख पूवथ िम्बाटोको िम्बा गोिाई 

सम्म बोटोको लसमाबाट ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 
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३० 

खराने 

खोल्सा-

बाटामुनी 

जोड्ने 

सहायक मागथ 

बाटामुनी टोि 

नांलगन ७ १२ खराने खोल्सी देलख पलिम उत्तर बाटामलुन टोि हुदै 

(खराने खोल्सा-बाटामुनी जोड्ने सहायक मागथ) को 

अलन्तम लवन्द ुसम्म बोटोको लसमाबाट ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

३१ 

डेरी बजार-

लबजुवा गााँउ -

लवसाउने सडक 

बाटामुलन टोि, 

लवजुवा गााँउ, 

नांलगन ७ १२ डेरर बजार कािो पत्रे देलख पूवथ बाटामलुन टोि – लवजुवा 

गाउाँ हुदै लबराउने गोिाई सम्म बोटोको लसमाबाट ३० 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

३२ 

जररङ्गे -

लबसाउने- 

ढााँपटार -

बतासे सडक 

जररङ्गे, 

चालम्िङ टोि, 

चापबोटे, 

ढााँपटार, 

भोटेगााँउ लडकुटी, 

बतास े

नांलगन ८ १२ जररङ्गे -लबसाउने- ढााँपटार -बतास े सडक शुरु लवन्द ु

िुिबारी देलख लजररङ्गे- चालम्िङ टोि हुदै चापबोटे -

ढााँपटार भोटेगााँउ, लडकुटी हुदै बतासे पालथभरा मलन्दर 

सम्म बोटोको लसमाबाट ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

३३ 

जलसथङ्गे 

चााँपबोटे-

गुसारे-ढापटार 

सडक 

चााँपाबोटे, थुिुङ 

टोि 

नांलगन ८ १२ जलसथङ्ग ेचााँपबोटे-गुसारे-ढापटार सडक शुरु लवन्दबुाट 

चापाबोटे हुदै थुिुङ टोि ढापटार गोिाई सम्म बोटोको 

लसमाबाट ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

३४ 

लबसाउने -

जेभािे-पंचमी 

सडक 

लबसाउने टोि, 

लसवुवा टोि 

नांलगन ७/८ १२ नारदमलण गोिाईबाट पूवथ मादेवथान मलन्दर सम्म 

बोटोको लसमाबाट ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

३५ 

ओमचोक -

गुरासे-ढााँपटार 

सडक 

बखेृडााँडा टोि, 

गुरााँसे टोि 

नांलगन ८ १२ ओमचोक -गुरासे-ढााँपटार सडक शुरु लवन्द ुकािो पत्रे 

देलख पूवथ बखेृडााँडााँ हुदै गुरााँसे टोि ढापटार गोिाई सम्म 

बोटोको लसमाबाट ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

३६ 
सााँचाकाटार-

जौघास सडक 
लसवुवाटोि 

नांलगन ६ १२ सााँचाकारटार खोल्सी पूवथ जौघााँस खराने खोल्सी सम्म 

बोटोको लसमाबाट ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

३७ 

लमिन चोक -

कडेिगााँउ-

डोि सडक 

कडेिगााँउ , 

खलत्रगााँउ 

नांलगन ९ १२ लमिन चोक -कडेिगााँउ-डोि सडक  शुरु लवन्द ु

कािोपत्रे देलख पलिम कडेिगााँउ हुदै खलत्रगााँउ डोि 

गोिाई सम्म बोटोको लसमाबाट ३० लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरु 

३८ िुिवारी-

काफ्िे गाउाँ 

बखेृडााँडा 

सडक 

जररङ्गे, 

बखेृडााँडााँ 

नांलगन ८ १२ िुिवारी-काफ्िे गाउाँ बखेृडााँडा सडक शुरु लवन्द ु

कािोपत्र े देलख उत्तर पूवथ बखेृडााँडााँ गोिाई सम्म  

बोटोको लसमाबाट ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

३९ जेभािे लनगािे 

लभत्र सडक 
लनगािे 

नांलगन ७ १२ जेभािे लनगािे लभत्र सडकको शुरु लवन्दबुाट लनगािे 

तामाङगााँउको जेभािे लनगािे लभत्र सडकको अलन्तम 
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लवन्द ु सम्म बोटोको लसमाबाट ३० लमटर लभत्र पने 

जग्गाहरु 

 

३. न्यूनिम १० पररवारको घरिे चचेको सीमा बाफहर १०० फमटर अिधब्यास फभत्र पने जग्गाहरू र घर 

फनमाधणका िाफग उपयुक्त जग्गाहरू चार फकल्िा िोकी आवासीय के्षत्रमा वगीकृि गररनेछ । 

क्र.सं. नलजको बाटोको नाम िेत्र /पररवार 

संख्या 

सालबक हािको 

वडा नं. 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१ लपपिबोटे – 

लमिडााँडााँ- बदुकु सडक 

लसररसे टोि नांलगन ६ १२ पूवथ उत्तरमा लवरुवाघारी बनबााँस पलिम 

उत्तरमा घम प्रसाद अलधकारको लमि 

दलिण पूवथमा सणथ तावहाङको जग्गा 

दलिण पलिममा लसररसे आधारभूत 

लवद्याियको भवन सम्म १०० लमटर 

अथथव्यास लभत्र पने जग्गाहरु 

२ लमिडााँडा -मलन्दर डेरी 

बजार सडक 

भुवान टोि नांलगन ६/७ १२ पूवथ उत्तरमा पुन्य प्रसाद गौतमको जग्गा 

सीमाना पलिम उत्तरमा बि भद्र 

ढुङ्गानाको जग्गा सीमाना दलिण पूवथमा 

रमेश गौतमको जग्गा सीमाना दलिण 

पलिममा देवी ररमािको जग्गा सीमाना 

सम्म १०० लमटर अथथव्यास लभत्र पन े

जग्गाहरु 

 

४. बफथि फवकास आयोजनाको आवास के्षत्रको चारफकल्िा  

क्र.सं. आयोजनाको नाम िेत्र सालबक हािको 

वडा नं. 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१ गुम्बा बतासे एलककृत 

बलथत लवकास 

आयोजना 

गुम्बा, बतास े नांलगन ८ १२ पूवथ उत्तरमा रलमते ढंुगा पलिम उत्तरमा 

बागेन्द्र जवेगकुो जग्गा सीमान  दलिण 

पूवथमा जेभािे जानेबाटो दलिण पलिममा 

लङङमा च्याङछ्युप छ्योलिङ सम्म  

२ ज्ञान ध्वनी मलन्दर 

आहाि डााँडााँ एलककृत 

बलथत लवकास 

आयोजना  

िािोट- 

देउरािी -

आहािडााँडााँ 

नांलगन ६/९ १२ पूवथ उत्तरमा नालंगन मालवको भवन पलिम 

उत्तरमा देउरािी डााँडााँ खत्रीगााँउ घुम्ती 

दलिण पूवथमा आहािडााँडााँ देवीथान 

दलिण पलिममा पञ्चमी आधारभूत 

लवद्यािय भवन सम्म 

३ लपपिबोटे सााँचाकाटार 

लनिकडठ मलन्दर 

लशवुवा टोि नांलगन ६/९ १२ पूवथ उत्तरमा लनिकडठ मलन्दर पलिम 

उत्तरमा ९ नं लमि  दलिण पूवथमा 
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एलककृत बलथत लवकास 

आयोजना 

सााँचाकाटार कुवा दलिण पलिममा 

थवाथ्य चौकी भवन सम्म 

 

५. औद्योफगक के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको 

सीमाबाट नाम 

िेत्र सालबक हािको 

वडा 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१ लजररङगे -

लवसाउने-

ढापटार सडक 

बोझोघारी 

(लचया प्रशोधन 

केन्द्र) 

नांलगन ८ १२ पूवथमा देलवथान गोिाई पलिममा दलदराम 

बााँथकोटाको जग्गा लसमाना, उत्तर दलदराम 

बााँथकोटाको जग्गा लसमाना दलिणमा छत्र 

बााँथकोटाको जग्गा लसमाना 

२ लिलदम िािोट 

सडक 

गुिाडााँडााँ 

(क्रसर) 

नांलगन ९ १२ पूवथमा पुन्य प्रसाद दिुािको जग्गा लसमाना 

पलिममा कणथ बहादरु कडेिको जग्गा सीमाना, 

उत्तरमा राम नाथ आचाथयको जग्गा सीमाना, 

दलिणमा लिलदम िािोट सडक 

३ िुिबारी-

लबसाउने- 

ढापटार- बतासे 

सडक 

िािी बतासे 

िोिा, अगेिी 

उत्पादन 

प्रशोधन िेत्र 

नांलगन ८ १२ पूवथमा बतासे रलमते ढुङ्गा पलिममा पसुथ राईको 

जग्गा सीमाना सम्म उत्तरमा बागेन्द्र हाङ जवेगुको 

जग्गा सीमाना दलिणमा लवथट गोिाई   

 

६. खानी ििा खफनज के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको 

सीमाबाट 

नाम 

िेत्र सालबक हािको 

वडा 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१ - लसवुवा खोिा नांलगन  १२ बतासे पालथभरा मलन्दर दलिण चााँचिे दोभान 

सम्म  

  

७. सावधजफनक उपयोगको के्षत्रिः 

क्र.सं. वडा नं. वगीकरण हुने थथानहरू 

१ 

वडा नं. १२ 

 

लसि देवी माध्यलमक लवद्यािय (लपपिबोटे) 

२ नांलगन माध्यलमक लवद्यािय (पुिभञ््याङ) 

३ संक्रालन्त आधारभूत लवद्यािय (भोटेगााँउ) 

४ बुदकु आधारभूत लवद्यािय (बदुकु) 

५ पंचलम आधारभूत लवद्यािय (खत्रीगााँउ) 

 लसररसे लवद्या्योलत आलव लसररसे  
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६ लङङमा च्याङछ्युप छ्योलिङ गुम्बा लवद्यािय (भोटेगााँउ) 

६ आजभोलि हाटबजार  (पुिभञ््याङ्ग) 

७ पंचमी घाट, चााँचिे घाट, बौि घाट भोटेगााँउ, बखृथडााँडााँ घाट, सकं्रालन्त डााँडााँ कपुर थान िेत्र, मोलत 

खोल्सी, रातमाटे डााँडााँ, खङखोिा घाट 

८ बतासे डााँडााँ (बतासे) 

९ ढााँपटार खेि मैदान, प्रगलतलशि खेि मैदान, बुदकु खेिमदैान,  

१० थवाथ्य चौकी (लपपिबोटे) 

११ गाउाँघर लक्िलनक (जररङ्गे) गाउघर लक्िलनक (बुदकु) 

१२ वडा लथथत सम्पूणथ सरकारी कायाथियहरु िगायत नेपाि सरकारको थवालमत्वमा रहेका कायाथियहरु 

 

८. कृफष के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको 

सीमाबाट नाम 

िेत्र सालबक हािको 

वडा 

चार लकल्िा कैलियत 

गालवस. वडा नं. 

१ - - नांलगन १-९ १२ गैह्र कृलष िेत्रमा वगीकरण भएका 

जोलखम िेत्र वाहेक अन्य सम्पूरण 

जग्गाहरु कृलष िेत्रमा वलगथकरण 

गररएको छ । 
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वडा नं. १३ 

भू-उपयोग वगीकरण योजना 
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फिफिम नगरपाफिका वडा न ं१३ 

भूउपयोग के्षत्र वगीकरण सीमाको फनधाधरण 

१. व्यवसाफयक के्षत्र 

क्र.सं. बाटोको नाम के्षत्र साफबक हािको 

वडा नं.  

चार फकल्िा 

गाफवस. वडा नं. 

१ 
लिलदम लशवािय – 

िुङरुपा सडक 
लशिेश्वर बजार 

िुङरुपा ८ १३ लशिेश्वर मा.लव. देलख पूवथ लहलटधार 

सम्म बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ 

२५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

२ पौवाभञ््या – 

पञ्चमी वालहरी 

चक्रपथ 

पञ्चमी बजार 

िुङरुपा  १  १३ मनभुडे डााँडा देलख पलिम पधेरी गैरा 

सम्म बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ 

२५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

३ लशिेश्वर – वडा 

कायाथिय – सुम्नीमा 

सडक 

तोरीबारी बजार 

िुङरुपा ३ १३ वडा कायाथिय देलख पूवथ जुरेढंुगा 

सम्म बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ 

२५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

 

२. आवासीय के्षत्र 

क्र.सं. बाटोको नाम िेत्र सालबक हािको 

वडा 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१ लिलदम 

लशवािय – 

गोरुवािे कृलष 

सडक 

लटम्बरेु िुङरुपा ९ १३ लत्रवेणी देभान देलख दलिण दंगािे माइिाको घर 

सम्म बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु 

२ लिलदम 

लशवािय – 

गोरुवािे कृलष 

सडक 

िेजुङ / लसउरेनी/ 

जौबारी 

िुङरुपा ८ १३ लहलटधार देलख पूवथ मगरगाउाँ रामचन्द्र मगरको 

जग्गा लसमाना सम्म बाटोको लसमाबाट दायााँ 

बायााँ ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

३ लिलदम 

लशवािय – 

गोरुवािे कृलष 

सडक 

खत्रीखकथ  िुङरुपा ३ १३ लवसौनी खोल्सी देलख राम सारुको घर सम्म 

सम्म बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु 

४ लिलदम 

लशवािय – 

गोरुवािे कृलष 

सडक 

खालिङखोप / 

चालम्िश्ङ डााँडा 

/ िोक्टे / 

िुङरुपा ३ १३ खालिङखोिा देलख पूवथ चालम्िङ डााँडा हुदै 

िक्टे, कालिडााँड र चोक्टी चौतारा सम्म 

बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 
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कालिडााँडा / 

चक्टी 

५ लिलदम 

लशवािय – 

गोरुवािे कृलष 

सडक 

हाङमेना / 

छेउटार 

िुङरुपा २ १३ बाहुनटार गोिाई देलख पूवथ छेउटार हुाँदै बलखम े

खोल्सी बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु 

६ लिलदम 

लशवािय – 

गोरुवािे कृलष 

सडक 

हिहिे / 

भुसपात े

िुङरुपा २ १३ हिहिे ध्यान वहादरुको घर देलख पूवथ मझौिे 

गिछी सम्म बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

७ पौवाभञ््याङ 

– पञ्चमी बा. 

चक्रपथ 

मगरगाउाँ िुङरुपा ३ १३ चुट्की चौतरा गोिाई देलख पूवथ आिु भडडार 

भवन सम्म बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

८ पौवाभञ््याङ 

– पञ्चमी बा. 

चक्रपथ 

शेजेम्बा िुङरुपा ३ १३ जुरेढंुगा देलख उत्तर शेजेम्बा ढंुगा गोिाई सम्म 

बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

९ पौवाभञ््याङ 

– पञ्चमी बा. 

चक्रपथ 

िुमटार / 

साङमेना 

िुङरुपा २ १३ चौतारा देलख पूवथ टार गाउाँ हुदै साङमेना खोल्सी 

सम्म बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु 

१० पौवाभञ््याङ 

– पञ्चमी बा. 

चक्रपथ 

थयािधोती / 

लसगारे 

िुङरुपा २ १३ चौधे घुम्ती देलख उत्तर थयािधोती हुाँदै लसगारे 

नुन्थिा लजरो सम्म बाटोको लसमाबाट दायााँ 

बायााँ ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

११ लशिेश्वर – 

बोधाम – 

पञ्चमी सडक 

लशिेश्वर िुङरुपा ७ १३ जेभीको घर देलख उत्तर बुलिश्वरको घर सम्म 

बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

१२ लशिेश्वर – 

बोधाम – 

पञ्चमी सडक 

बोधाम िुङरुपा १ १३ लसमिको रुख देलख पूवथ लव.क.को घर सम्म 

बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

१३ लशिेश्वर – 

बोधाम – 

पञ्चमी सडक 

जेभािे / 

िालमडाडा 

िुङरुपा १ १३ पधेरी गरैी देलख देउरािी हुाँदै जेभािे, िालमडााँडा 

ररङरोड लजरो पोइन्ट सम्म बाटोको लसमाबाट 

दायााँ बायााँ ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

१४ पञ्चमी – 

बाघखोर – 

भुसपाते 

पयथटक सडक 

पञ्चमी िुङरुपा १ १३ पानी टंकी देलख उत्तर पूवथ लचया बारी लमिन 

राईको जग्गा लसमाना सम्म बाटोको लसमाबाट 

दायााँ बायााँ ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 
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१५ पञ्चमी – 

बाघखोर – 

भुसपाते 

पयथटक सडक 

बाघखोर िुङरुपा २ १३ भञ््याङ देलख पूवथ लमिे भञ््याङ मान बहादरु 

राईको जग्गा लसमाना  सम्म बाटोको लसमाबाट 

दायााँ बायााँ ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

१६ पञ्चमी – 

बाघखोर – 

भुसपाते 

पयथटक सडक 

मकैबारी िुङरुपा २ १३ सनमान धारा देलख पूवथ चौतारा डााँडा सम्म 

बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

१७ लसगारे – 

बाघखोर सडक 

लसगारे िुङरुपा २  १३ नुन्थिा गोिाई देलख पूवथ उत्तर खालिङटार हुाँदै 

थरीको घर सम्म बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ 

३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

१८ लशिेश्वर – 

सुम्नीमा सडक 

िेजुङ िुङरुपा ७ १३ मोतीको घर देलख पूवथ कलवता बाबकुो घर सम्म 

बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु  

१९ लशिेश्वर – 

सुम्नीमा सडक 

रलमत े िुङरुपा ३ १३ मादवुा खोल्सी देलख पूवथ तुम्देन चौक बदे प्रकाश 

नेम्बाङको घर सम्म बाटोको लसमाबाट दायााँ 

बायााँ ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

२० लशिेश्वर – 

सुम्नीमा सडक 

शेजेम्बा िुङरुपा ३ १३ लशखर भवन देलख पूवथ दोचबेारी सम्म बाटोको 

लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

२१ लशिेश्वर – 

सुम्नीमा सडक 

िोक्टे िुङरुपा ३ १३ कागे्रताङ देलख पूवथ समु्नीमा चौक िोक्टे थकुि 

जाने बाटो सम्म बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ 

३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

२२ लशिेश्वर – 

तेिालहम्बा 

सडक 

कुरुङटोि िुङरुपा ७ १३ जेभीको घर देलख पूवथ कृलष सडक लजरो पोइन्ट 

सम्म बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु 

२३ तल्िोबारी – 

भञ््याङ 

सडक 

तल्िोबारी / 

रामाइिो / 

डाडागाउ / 

दंगािगाउाँ 

िुङरुपा ९ १३ कृलष सडक लजरो पोइन्ट देलख पूवथ उत्तर रामाईिो 

हुाँदै डाडागाउाँ, दंगािगाउाँ बरको रुख सम्म 

बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

२४ रामाईिो 

गोिाई - 

यासटुार 

रमाइिो गोिाई/ 

नुन्थिा / 

परेङगेटार / 

यासटुार 

िुङरुपा ९ १३ रामाईिो गोिाई देलख उत्तर नुन्थिा हुाँदै 

परेङगेटार, यासुटार ज्ञान बहादरुको घर सम्म 

बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

२५ लहलटधार – 

भयाथङखोिा 

सडक 

लहलटधार / 

लसउरेनी 

िुङरुपा ८ १३ लहलटधार देलख पूवथ दलिण ओखरबोटे हुाँदै गोठ 

घर सम्म बाटोको लसमाबाट दायााँ बायााँ ३० 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 
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२६ लसउरेनी – 

भोरीबोटे सडक 

लसउरेनी / 

भोरीबोट े

िुङरुपा ७ र ८ १३ कृलष सडक लजरो पोइन्ट देलख पूवथ हाङिु गोिाई 

हुाँदै लव.लप.टी ट्याङ्की सम्म बाटोको लसमाबाट 

दायााँ बायााँ ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

२७ जौबारी – 

जल्पा सडक 

जौबारी / 

लखम्दङु / जल्पा 

िुङरुपा ७ १३ कृलष सडक लजरो पोइन्ट देलख दलिण पूवथ जैमाने 

हुाँदै जल्पादेवी मन्दीर सम्म बाटोको लसमाबाट 

दायााँ बायााँ ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

 

३. न्यूनिम १० पररवारको घरिे चचेको सीमा बाफहर १०० फमटर अिधब्यास फभत्र पने जग्गाहरू र घर 

फनमाधणका िाफग उपयुक्त जग्गाहरू चार फकल्िा िोकी आवासीय के्षत्रमा वगीकृि गररनेछ । 

क्र.सं. नलजको बाटोको 

नाम 

िेत्र /पररवार 

संख्या 

सालबक हािको 

वडा नं. 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा 

नं. 

१ ररङरोड उत्तर थयािधोती/२१ िुङरुपा २ १३ पूवथ उत्तरमा जुकेपानी मुहान पलिम उत्तरमा 

रीङरोडको सीमाना दलिण पूवथमा लसथने खोल्सी 

दलिण पलिममा थयािधोलत खोल्सी सम्म १०० 

लमटर अथथव्यास लभत्र पने जग्गाहरु 

२ ररङरोड दलिण दिुािगाउाँ/१५ िुङरुपा २ १३ पूवथ उत्तरमा ररङरोडको सीमाना पलिम उत्तरमा पलहरो 

डााँडााँको सीमाना दलिण पूवथमा ररङरोडको सीमाना 

दलिण पलिममा मैत तामाङको घर सम्म १०० लमटर 

अथथव्यास लभत्र पने जग्गाहरु 

३ ररङरोड पूवथ 

दलिण 

िमुटार/१० िुङरुपा २ १३ पूवथ उत्तरमा िाख बहादरु तामाङको घर पलिम 

उत्तरमा गोम्बे तामाङको घर दलिण पूवथमा िमुटार 

लडि दलिण पलिममा ररङरोडको लसमाना सम्म 

१०० लमटर अथथव्यास लभत्र पने जग्गाहरु 

४ लसगारे दलिण जरबुटे/१० िुङरुपा २ १३ पूवथ उत्तरमा नरेन्द्र राईको मुि घर पलिम उत्तरमा 

जरबुटे मालव लवद्यािय भवन दलिण पूवथमा हकथ  

राईको घर दलिण पलिममा उलत्तसघााँरी सीमाना सम्म 

१०० लमटर अथथव्यास लभत्र पने जग्गाहरु 

५ कृलष सडक पूवथ लतखुरे/१५ िुङरुपा ३ १३ पूवथ उत्तरमा दोरङ्गकेो घर पलिम उत्तरमा यिु राईको 

मुि घर दलिण पूवथमा हकथ  राईको घर दलिण 

पलिममा सोम बहादरु राईको घर सम्म १०० लमटर 

अथथव्यास लभत्र पने जग्गाहरु 

६ कृलष सडक उत्तर खत्रीखकथ /२० िुङरुपा ३ १३ पूवथ उत्तरमा राज कुमार राईको घर पलिम उत्तरमा राम 

सारु मगरको घर दलिण पूवथमा बुलिमान राईको घर 
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दलिण पलिममा सुगम राईको घर सम्म १०० लमटर 

अथथव्यास लभत्र पने जग्गाहरु 

७ ररङरोड उत्तर सेजेम्बा/१५ िुङरुपा ३ १३ पूवथ उत्तरमा िोक्टे सडकको सीमाना पलिम उत्तरमा 

सन्त सारु मगरको घर दलिण पूवथमा लभम बहादरु 

सारुको घर  दलिण पलिममा ऐत राज नेम्बाङको घर 

सम्म १०० लमटर अथथव्यास लभत्र पने जग्गाहरु 

८ जुरेढंुगा सडक 

उत्तर 

िमुडााँडा/११ िुङरुपा १ १३ पूवथ उत्तरमा सरेजेम्बा खोल्सी पलिम उत्तरमा कुिी 

खोल्सी दलिण पूवथमा नर बहादरु नेम्बाङको घर  

दलिण पलिममा आिु भडडार  सम्म १०० लमटर 

अथथव्यास लभत्र पने जग्गाहरु 

९ लशिेश्वार सडक 

उत्तर 

रलमतेगाउाँ/१५ िुङरुपा ३ १३ पूवथ उत्तरमा रलमते देवीथान पलिम उत्तरमा मादवुा लभर 

सीमाना दलिण पूवथमा लभम बहादरु नेम्बाङको घर 

दलिण पलिममा सह लवर मगरको घर  सम्म १०० 

लमटर अथथव्यास लभत्र पने जग्गाहरु 

१० कृलष सडक पूबथ कालिडााँडा/१० िुङरुपा ३ १३ पूवथ उत्तरमा राजेन्द्र राईको घर पलिम उत्तरमा कािी 

डााँडााँ सीमाना दलिण पूवथमा बुिबुिे खोल्सी दलिण 

पलिममा डाकमान राईको घर सम्म १०० लमटर 

अथथव्यास लभत्र पने जग्गाहरु 

११ िालमडााँडा सडक 

दलिण 

जेभािे/१५ िुङरुपा १ १३ पूवथ उत्तरमा धुपी डााँडा सीमाना पलिम उत्तरमा गजेन्द्र 

राईको जग्गा सीमाना दलिण पूवथमा मुिुक लसं राईको 

जग्गा सीमाना दलिण पलिममा चक्र बहादरु राईको 

जग्गा सीमाना सम्म १०० लमटर अथथव्यास लभत्र पन े

जग्गाहरु 

१२ िालमडााँडा सडक 

दलिण 

िालमडााँडा/१० िुङरुपा १ १३ पूवथ उत्तरमा ररङरोड सडक सीमाना पलिम उत्तरमा 

सेतापानी डााँडााँ सीमाना दलिण पूवथमा भुल्केपानी 

कुवा दलिण पलिममा रालसनधन राईको घर सम्म 

१०० लमटर अथथव्यास लभत्र पने जग्गाहरु 

१३ लहलटधार रोड 

दलिण 

लसउरेनी 

पुछार/१५ 

िुङरुपा ८ १३ पूवथ उत्तरमा सुरशे गरुङको घर पलिम उत्तरमा लनर 

बहादरु गुरुङको घर  दलिण पूवथमा लवष्णु नेम्बाङको 

घर दलिण पलिममा रमेश गुरुङको घर सम्म १०० 

लमटर अथथव्यास लभत्र पने जग्गाहरु 

१४ कृलष सडक 

दलिण 

सेरेबङु/१३ िुङरुपा ८ १३ पूवथ उत्तरमा सुलसि नेम्बाङको घर पलिम उत्तरमा 

कुबरे कुिो दलिण पूवथमा भवानी लवक्रम नेम्बाङको 

घर  दलिण पलिममा कमि नेम्बाङको घर सम्म 

१०० लमटर अथथव्यास लभत्र पने जग्गाहरु 
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४. बफथि फवकास आयोजनाको आवास के्षत्रको चारफकल्िा  

क्र.सं. आयोजनाको नाम िेत्र सालबक हािको 

वडा नं. 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१ हिहिे भुसपाते 

एलककृत बलथत लवकास 

आयोजना 

बिडााँडा 

हिहिे मझौि े

िुङरुपा २ १३ पूवथ उत्तरमा मझौिे खोल्सी पलिम उत्तरमा 

ध्यान बहादरु राईकोघर जग्गा सीमान  

दलिण पूवथमा भुल्केपानी दलिण पलिममा 

लसटेनी डााँडााँ सीमाना   

२ बाघखोर एलककृत 

बथती लवकास 

आयोजना 

बाघखोर भोिी िुङरुपा  २ १३ पूवथ उत्तरमा मान बहादरु राईको घर पलिम 

उत्तरमा बाघ खोर भञ््याङ सीमाना 

दलिण पूवथमा कागतेपानी मुहान दलिण 

पलिममा लिम्बनुी डााँडााँ सीमाना सम्म  

 

५. औद्योफगक के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको 

सीमाबाट नाम 

िेत्र सालबक हािको 

वडा 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१ कृलष सडक हाङमेना छेउटार िुङरुपा २ १३ बाहुनटार देलख पूवथ बोलखमे खोल्सी सम्म 

बाटोको दायााँ बााँया १०० लमटर लभत्रका 

जग्गाहरु  

 

६. खानी ििा खफनज के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको नाम िेत्र सालबक हािको 

वडा 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१ ररङरोड मनभूडे िेत्र 

ढंुगाखानी 

िुङरुपा १ १३ पूवथ उत्तरमा लसगारे खोल्सी पलश्वम 

उत्तरमा बाघ खोर जाने बाटो 

दलिण पूवथमा उ्विराईको घर 

सम्म दलिण पलिममा ररङरोड 

सम्म  

२ लिलदम भुसपाते कृलष 

सडक 

खालिङखोिा 

दोभान ढंुगाखानी 

िुङरुपा ३ १३ दोभान खेिमदैान देलख हकथ  

बहादरु रईको जग्गा सीमाना सम्म  

३ लिलदम भुसपाते कृलष 

सडक 

िेमेखोिा बािुवा 

खानी 

िुङरुपा ८ १३ कमि नेम्बाङको जग्गा देलख 

पंचमीघाट सम्म 

४ लिलदम भुसपाते कृलष 

सडक 

आप्ता खोिा 

बािुखा खानी 

िुङरुपा ९ १३ पंचमी जाने कुिो देलख लत्रवेणी 

पुि सम्म 
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७. सावधजफनक उपयोगको के्षत्रिः 

क्र.सं. वडा नं. वगीकरण हुने थथानहरू 

१ 

वडा नं. १३ 

 

सामुदालयक लवद्याियहरु (श्री लसिेश्वर मा लव िेजुङ, श्री जाल्पा आ लव. , िोक्टे आ लव,  लसंह लसि 

मा लव जरबुटे्ट, लसहं लसि आ लव जेभािे, ) 

२ बाि लवकास केन्द्र लटमुरे बािलबकास केन्द्र, लसउरेनी बाि लवकास केन्द्र, िेजुङ बािलवकास केन्द्र, 

हाङमेना बाि लवकास केन्द्र, शालन्त लदप बाि लवकास केन्द्र (जेभािे) 

३ खेिमैदान- पञ्चमी खेि मैदान, दोभान खेि मैदान, आरुपाते खिे मैदान, लहलटधारा 

खेिमैदान,ठुिीटार खेि मैदान । 

४ हाटबजार- पञ्चमी हाट बजार,जुरे ढुङ्गा हाट बजार, लसिशे्वर हाट बजार, भुसपाते हाटबजार । 

५ समालध थथि- िामीडााँडा, बखे डााँडा, होक्से डााँडा, माने डााँडा, मझेिी डााँडा, गपु्ती खकथ , साउन े

पाखा, साघुबोट घाट, पञ्चमी घाट र लत्रवेणी घाट । 

६ सावथजलनक भवन- गाउाँघर लक्िलनक लसङ्गारे र गाउाँ घर लक्िलनक लसिेश्वर । 

७ आयुवेद भवन-िुङरुपा आयुवथद भवन । 

८ वडा लथथत सम्पूणथ सरकारी कायाथियहरु िगायत नेपाि सरकारको थवालमत्वमा रहेका कायाथियहरु 

 

८. कृफष के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको 

सीमाबाट नाम 

िेत्र सालबक हािको 

वडा 

चार लकल्िा कैलियत 

गालवस. वडा नं. 

१ - - िुङरुपा  १३ गैह्र कृलष िेत्रमा वगीकरण भएका 

जोलखम िेत्र वाहेक अन्य सम्पूरण 

जग्गाहरु कृलष िेत्रमा वलगथकरण 

गररएको छ । 
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वडा नं. १४ 

भू-उपयोग वगीकरण योजना 
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फिफिम नगरपाफिका वडा न ं१४ 

भूउपयोग के्षत्र वगीकरण सीमाको फनधाधरण 

१. व्यवसाफयक के्षत्र  

क्र.सं. बाटोको नाम के्षत्र साफबक हािको 

वडा नं. 

चार फकल्िा 

गाफवस. वडा 

नं. 

१ 
लिलदम – िािोट 

सडक 

भञ््याङ 

बजार 

िुङरुपा ४ १४ १३ नं. वडा लसमा देलख पूवाथ सगरमाथा 

सहकारी भवन सम्म बाटोको लसमाबाट 

दााँया बायााँ २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु  

२ 
भञ््याङ – 

युवाराज- लवखे 

सडक 

भञ््याङ 

बजार 

िुङरुपा ४ १४ एनलटसी टावर देलख पूवथ दलिण 

हाइबहादकुो घर सम्म सम्म बाटोको 

लसमाबाट दााँया बायााँ २५ लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

३ पौवाभञ््याङ – 

भुिुखोप – िुल्पा 

– याङनाम ररङ 

रोड 

िुल्पा बजार 

िुङरुपा ५ १४ थकूि खोल्सी देलख पलिम दलिण 

कोिबोट ेखोल्सी सम्म बाटोको लसमाबाट 

दााँया बायााँ २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

४ पौवाभञ््याङ – 

भुिुखोप – िुल्पा 

– याङनाम ररङ 

रोड 

सुकेपोखरी 

रानीटार ९ १४ खेिकुद मैदान देलख उत्तर पूवथ लसङवा 

खोल्सी सम्म बाटोको लसमाबाट दााँया 

बायााँ २५ लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

 

२. आवासीय के्षत्र 

क्र.सं. बाटोको नाम के्षत्र साफबक हािको 

वडा नं  

चार फकल्िा 

गाफवस. वडा नं. 

१ पौवाभञ््याङ 

– भािुखोप – 

िुल्पा – 

याङनाम ररङ 

रोड 

जौबारी / 

आईतबारे 

रानीटार ९ १४ गूाँरासे खोल्सी देलख पूवथ आइतेवारे जािी गैरी 

खोल्सी सम्म बाटोको लसमाबाट दााँया बायााँ 

३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

२ पौवाभञ््याङ 

– भािुखोप – 

िुल्पा – 

याङनाम ररङ 

रोड 

डााँडागाउाँ रानीटार ९ १४ लहलटधारा देलख पूवाथ आहािे भञ््याङ सम्म 

बाटोको लसमाबाट दााँया बायााँ ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 
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३ पौवाभञ््याङ 

– भािुखोप – 

िुल्पा – 

याङनाम ररङ 

रोड 

देवीथान रानीटार ९ १४ मूिबाट देलख पूवथ लददवुा खोल्सी सम्म 

बाटोको लसमाबाट दााँया बायााँ ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

४ पौवाभञ््याङ 

– भािुखोप – 

िुल्पा – 

याङनाम ररङ 

रोड 

सानुभािुखोप रानीटार ९ १४ चट्याङ ढंुगा देलख पूवथ बैदाङ प्रमेबहादरुको 

घर सम्म बाटोको लसमाबाट दााँया बायााँ ३० 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु  

५ पौवाभञ््याङ 

– भािुखोप – 

िुल्पा – 

याङनाम ररङ 

रोड 

ठूिोभािुखोप रानीटार ९ १४ गैरीघर देलख पूवथ धराम खोल्सी सम्म बाटोको 

लसमाबाट दााँया बायााँ ३० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

६ पौवाभञ््याङ 

– भािुखोप – 

िुल्पा – 

याङनाम ररङ 

रोड 

दपथिी / 

डााँडागाउाँ / 

वासुम / िुल्पा 

िुङरुपा ५,६ १४ दपाथिी खोल्सी देलख पूवथ डााँडागाउाँ हुाँदै 

वासुम, िुल्पा थकूि खोल्सी सम्म बाटोको 

लसमाबाट दााँया बायााँ ३० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

७ पौवाभञ््याङ 

– भािुखोप – 

िुल्पा – 

याङनाम ररङ 

रोड 

लदगुम्बा िुङरुपा ३ १४ िुल्पा पुरानो चौतारा देलख पूवथ लवदु्यत 

िसलमटर सम्म सम्म बाटोको लसमाबाट दााँया 

बायााँ ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

८ पौवाभञ््याङ 

– भािुखोप – 

िुल्पा – 

याङनाम ररङ 

रोड 

खकथ  / धमथत े िुङरुपा ३ १४ सेपी पुरानोबाटो देलख पूवथ सानुठूिेको घर 

सम्म बाटोको लसमाबाट दााँया बायााँ ३० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु  

९ पौवाभञ््याङ 

– भािुखोप – 

िुल्पा – 

याङनाम ररङ 

रोड 

सेपी िुङरुपा ३ १४ पुि झने बाटो देलख पूवथ सेपी खोल्सी सम्म 

बाटोको लसमाबाट दााँया बायााँ ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 
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१० पौवाभञ््याङ 

– भािुखोप – 

िुल्पा – 

याङनाम ररङ 

रोड 

सेपी िुङरुपा ३ १४ बरबोटे देलख पूवथ भिायो खोल्सी सम्म 

बाटोको लसमाबाट दााँया बायााँ ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

११ पौवाभञ््याङ 

– भािुखोप – 

िुल्पा – 

याङनाम ररङ 

रोड 

ठोट्नेबारी, 

डााँडागाउाँ, 

कारबारी, 

िुङरुपा १ १४ मनवीर राईको घर  देलख पूवथ उत्तर डााँडागाउाँ 

हुाँदै कारबारी भञ््याङ सम्म बाटोको 

लसमाबाट दााँया बायााँ ३० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

१२ 
जौबारी – 

गुधुथम – िुल्पा 

रोड 

अलग्रगाउाँ, 

गैरीगाउाँ, 

चेलप्टखा, गुधुथम, 

अगौटे, बरबोट े

रानीटार ९ १४ आइतबारे गोिाई देलख पूवथ उत्तर गैरीगाउाँ हुाँदै 

चेलप्टखा, गधुुथम, अगौटे र वरबोटे लजरोपोइडट 

सम्म बाटोको लसमाबाट दााँया बायााँ ३० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु 

१३ 
जौबारी – 

गुधुथम – िुल्पा 

रोड 

वासुम, िुल्पा िुङरुपा ५, ६ १४ पेल्िक सेट खोल्सी देलख पूवथ उत्तर वासुम हुाँदै 

िुल्पा कोिबोटे खोल्सी सम्म बाटोको 

लसमाबाट दााँया बायााँ ३० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

१४ वासुम – 

खेतघारी – 

लसवाथनी सडक 

वासुम, खेतघारी, 

िुङरुपा  ६, ७ १४ लतनघरे देलख पूबथ उत्तर खेतघरी लिङ्गलेपङ 

सम्म बाटोको लसमाबाट दााँया बायााँ ३० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु 

१५ खानेपानी 

मुहान – 

खेतघारी – 

िुल्पा सडक 

सपुते, खेतघारी, 

याङसुवा, िुल्पा 

िुङरुपा  ५ १४ पावर इन्टक देलख पूवथ सपुते हुाँदै खेतघारी, 

याङसुवा र िुल्पा थवा्य चौकी भवन सम्म 

बाटोको लसमाबाट दााँया बायााँ ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

१६ 
कलमथटार – 

कािपोखरी – 

लवखे 

कलमथटार, िुल्िा, 

कुवापानी, 

लसररङटार, 

सुकेटार,  

िुङरुपा  ४, ५ १४ कलमथटार लचथयान केन्द्र देलख पूवथ दलिण 

मालथल्िो िुल्पा हुाँदै कुवापनी, लसररङटार र 

सुकेटर पानीटंकी सम्म बाटोको लसमाबाट 

दााँया बायााँ ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

१७ कलमथटार – 

कािपोखरी – 

लवखे 

कािपोखरी,  िुङरुपा  ६ १४ चौतारा भञ््याख देलख पूवथ दलिण 

कािपोखरी गोिाई सम्म बाटोको लसमाबाट 

दााँया बायााँ ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

१८ कलमथटार – 

कािपोखरी – 

लवखे 

लवखे िुङरुपा  ३ १४ लवखे गोिाई देलख दलिण पूवथ लवखे चौतारा 

सम्म बाटोको लसमाबाट दााँया बायााँ ३० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु 
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१९ 
भञ््याङ – 

युवराज – लवखे 

सडक 

भञ््याङ, 

आहािगाउाँ, 

ठूिीटार,  

िुङरुपा  १ १४ मलहिा लवकास भवन देलख पूवथ दलिण 

आहािगाउाँ हुदै ठूिीटार गुाँराशे चौतारा सम्म 

बाटोको लसमाबाट दााँया बायााँ ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

२० भािुखोप – 

हिहिे – 

लसररङटार 

भािुखोप,  

रानीटार ९ १४ लजरो पोईडट गोिाई देलख पूवथ धरम खोल्सी 

सम्म बाटोको लसमाबाट दााँया बायााँ ३० लमटर 

लभत्र पने जग्गाहरु 

२१ भािुखोप – 

हिहिे – 

लसररङटार 

िापरबारी,  िुङरुपा  ६ १४ कािपोखरी खोिा देलख उत्तर पूवथ लवखे जाने 

गोरेटो सम्म बाटोको लसमाबाट दााँया बायााँ ३० 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

२२ 
भािुखोप – 

हिहिे – 

लसररङटार 

हिहिे, 

लसररङटार 

िुङरुपा  ६ १४ वोइखा खोल्सी देलख उत्तर पूवथ हिहिे हुाँदै 

लसररङटार लवखे जाने खोिाई सम्म बाटोको 

लसमाबाट दााँया बायााँ ३० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

२३ ठूिो बााँसबोटी 

– बरबोटे 

सडक 

सानुबााँसबोटे 

रानीटार ९ १४ पावर हाउस देलख उत्तर पूवथ बााँसवोटे हुाँदै 

बरबोटे लजरो पोईणट सम्म बाटोको लसमाबाट 

दााँया बायााँ ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

२४ 
पौवाभञ््याङ 

– सुकेपोखरी 

– देउरािी सड 

सुकेपोखरी, 

रानीटार ९ १४ सानु सकेेपोखरी देवथथि देलख पूवथ उत्तर 

सुकेपोखरी खेिमैदान सम्म बाटोको 

लसमाबाट दााँया बायााँ ३० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

२५ सुकेपोखरी – 

लचसोपानी – 

देवीथान लभत्री 

सडक 

सुकेपोखरी,  

रानीटार ९ १४ झाक्री खोल्सी दलेख उत्तर पलिम िाम्पलहरो 

पानी टंकी सम्म बाटोको लसमाबाट दााँया बायााँ 

३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

२६ सुकेपोखरी – 

लचसोपानी – 

देवीथान लभत्री 

सडक 

लचसोपानी, 

देवीथान 

रानीटार ९ १४ खाम्पाटा कुवा देलख पलिम उत्तर देवीथान 

कृलष सडक लजरो पोईडट सम्म बाटोको 

लसमाबाट दााँया बायााँ ३० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

२७ डााँडागाउाँ – 

धनजुरे – 

चेलप्टखा लभत्री 

सडक 

डााँडागाउाँ, 

धनजुरे, चलेप्टखा 

रानीटार ९ १४ आहािे भञ््याङ देलख पलिम उत्तर धनजुरे 

हुाँदै चलेप्टखा साहुधारा सम्म बाटोको 

लसमाबाट दााँया बायााँ ३० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

२८ चेप्टीखा – 

मुिडााँडा – 

भािुखोप 

लभत्री सडक 

मुिडााँडा, 

भािुखोप 

रानीटार ९ १४ महादेव आ.लव. देलख पूवथ उत्तर कृलष सडक 

लजरो पोईडट सम्म बाटोको लसमाबाट दााँया 

बायााँ ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 
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२९ युवराज – खकथ  

– ठोटनेबारी – 

लसमकुना – 

भञ््याङ लभत्री 

सडक 

लवरुवाबारी, 

खकथ ,  

िुङरुप १ १४ लवरुवाबारी खोल्सी देलख दलिण पलिम खकथ  

हुाँदै पानदशे गोिाई  सम्म बाटोको लसमाबाट 

दााँया बायााँ ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

३० युवराज – खकथ  

– ठोटनेबारी – 

लसमकुना – 

भञ््याङ लभत्री 

सडक 

अनौठे, 

लचिाउनडेााँडा, 

लसमकुना, तेसेनी, 

जल्पा लतनचुिे 

िुङरुप १ १४ काराबारी जाने गोरेटो देलख उत्तर पलिम 

लचिाउनेडााँडा, लसमकुना, तेसेनी, लतनचुिे 

जल्पा खेिमैदान सम्म बाटोको लसमाबाट 

दााँया बायााँ ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

३१ लसमकुना – 

लखम्दङुगाउाँ 

लभत्री सडक 

लभत्री सडक 

लसम्कुना, 

लखम्दङुगाउाँ 

िुङरुप १ १४ सानो कुवा देलख दलिण पलिम लसम्कुन हुाँदै 

लखम्दङुगाउाँ लसंहदेवी ढंुगा सम्म बाटोको 

लसमाबाट दााँया बायााँ ३० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु 

३२ िुल्पा – सेपी 

– युवराज 

लभत्री सडक 

लभत्री सडक 

मगरगाउाँ, सेपी,  

िुङरुप ३,४ १४ ित्र थुिुङको घर देलख पूवथ उत्तर हुाँदै सेपी पानी 

टंकी सम्म बाटोको लसमाबाट दााँया बायााँ ३० 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

३३ 

आइतबारे – 

अलग्रगाउाँ 

आइतबारे, 

अलग्रगाउाँ 

रानीटार ९ १४ यालक्िटमा खोल्सी देलख पलिम दलिण 

अलग्रगाउाँ हुाँदै घनश्याम राईको घर सम्म 

बाटोको लसमाबाट दााँया बायााँ ३० लमटर लभत्र 

पने जग्गाहरु 

३४ 

तेसेनी – जल्पा तेसेनी, जल्पा 

िुङरुप १ १४ लसम्कुन जाने गोिाई देलख जल्पा थवाथथय 

चौकी सम्म बाटोको लसमाबाट दााँया बायााँ ३० 

लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

३५ भाङगुटार ० 

नलटथङ 

आहािटार 

सहायक मागथ 

आहािटार 

िुङरुपा ५ १४ भाङगुटार ० पोइन्ट देलख पूवथ राज कुमार 

राईको जग्गा लसमाना सम्म बाटोको लसमाबाट 

दााँया बायााँ ३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 

३६ वासुम लदनेको 

घर हुदै डााँडााँ 

गााँउ तगारे लभत्र 

सडक 

डााँडााँ गाउाँ 

िुङरुपा ६ १४ लदनेश िागोको घर देलख पलिम जौवारी 

िुल्पा मोटरबाटो लसमाना सम्म बाटोको 

लसमाबाट दााँया बायााँ ३० लमटर लभत्र पन े

जग्गाहरु  

३७ मुि डााँडााँ 

थकुि देलख 

िलितराईको 

घर सडक 

मुिडााँडााँ 

िुङरुपा ९ १४ मुिडााँडााँ थकुि दलेख दलिण पलिम िलित 

राईको घर सम्म बाटोको लसमाबाट दााँया बायााँ 

३० लमटर लभत्र पने जग्गाहरु 
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३. न्यूनिम १० पररवारको घरिे चचेको सीमा बाफहर १०० फमटर अिधब्यास फभत्र पने जग्गाहरू र घर 

फनमाधणका िाफग उपयुक्त जग्गाहरू चार फकल्िा िोकी आवासीय के्षत्रमा वगीकृि गररनेछ । 

क्र.सं. नलजको बाटोको नाम िेत्र /पररवार 

संख्या 

सालबक हािको 

वडा नं. 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१ पौवा भञ््याङ िुल्पा 

सडक 

सानुभािुखोप/

१३ 

रालनटार ९ १४ पूवथ उत्तरमा राज कुमार राईको घर पलिम 

उत्तरमा लदि कुमार राईको घर दलिण 

पूवथमा इन्द्रलजत राईको घर दलिण पलिममा 

जसमान राईको घर सम्म १०० लमटर 

अथथव्यास लभत्र पने जग्गाहरु 

२ पौवा भञ््याङ िुल्पा 

सडक 

ठुिोभािुखोप/

१४ 

रालनटार ९ १४ पूवथ उत्तरमा अमर राईको घर पलिम उत्तरमा 

रुकमान राईको घर दलिण पूवथमा मनमाया 

राईको घर दलिण पलिममा धन कुमार 

राईको घर सम्म १०० लमटर अथथव्यास 

लभत्र पने जग्गाहरु 

३ जौवारी िुल्पा सडक अग्रीगाउाँ/१६ रालनटार ९ १४ पूवथ उत्तरमा लदपक राईको घर पलिम 

उत्तरमा राज कुमार राईको घर दलिण पूवथमा 

नैन लसं राईको घर दलिण पलिममा सन्तोष 

राईको घर सम्म १०० लमटर अथथव्यास 

लभत्र पने जग्गाहरु 

४ पौवा भञ््याङ िुल्पा 

सडक 

डााँडागाउाँ/१० िुङरुपा ६ १४ पूवथ उत्तरमा देउमान िागोको घर पलिम 

उत्तरमा खेमराज िागोको घर दलिण पूवथमा 

पसुथराम राईको घर दलिण पलिममा 

िलितमान िागोको घर सम्म १०० लमटर 

अथथव्यास लभत्र पने जग्गाहरु 

५ कलमथटार लवखे सडक कुवापानी/१० िुङरुपा ६ १४ पूवथ उत्तरमा बुिराज िागोको घर पलिम 

उत्तरमा लबर बहादरु राईको घर दलिण 

पूवथमा देलव बहादरु िागोको घर दलिण 

पलिममा कल्पना राईको घर सम्म १०० 

लमटर अथथव्यास लभत्र पने जग्गाहरु 

६ जौवारी िुल्पा सडक तल्िो 

िुल्पा/१२ 

िुङरुपा ५ १४ पूवथ उत्तरमा छलविाि मगरको घर पलिम 

उत्तरमा हकथ  राईको घर दलिण पूवथमा चन्द्र 

राईको घर दलिण पलिममा देउ कुमार 

थुिुङको घर सम्म १०० लमटर अथथव्यास 

लभत्र पने जग्गाहरु 

७ पौवा भञ््याङ िुङरुपा 

सडक 

लदगुम्वा 

धमथते/१३ 

िुङरुपा ४ १४ पूवथ उत्तरमा लचत्र िागोको घर पलिम 

उत्तरमा अनुसा िागोको घर दलिण पूवथमा 
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धमथते खोल्सी दलिण पलिममा देउमाया 

राईको घर सम्म १०० लमटर अथथव्यास 

लभत्र पने जग्गाहरु 

८ पौवा भञ््याङ िुङरुपा 

सडक 

टारगाउाँ/१४ िुङरुपा ४ १४ पूवथ उत्तरमा तारा लवर राईको घर पलिम 

उत्तरमा लदि कुमार राईको घर दलिण 

पूवथमा राम बहादरु राईको घर दलिण 

पलिममा रणलवर राईको घर सम्म १०० 

लमटर अथथव्यास लभत्र पने जग्गाहरु 

९ चेलप्टखा भािुखोप 

सडक 

मुिडााँडा/१० िुङरुपा ९ १४ पूवथ उत्तरमा लवपन राईको घर पलिम उत्तरमा 

लजत बहादरु राईको घर दलिण पूवथमा राज 

कुमार राईको घर दलिण पलिममा राम 

िाि राईको घर सम्म १०० लमटर 

अथथव्यास लभत्र पने जग्गाहरु 

१० युवराज लवखे सडक मालथल्िोगाउाँ/१

१ 

िुङरुपा ४ १४ पूवथ उत्तरमा जसमान राईको घर पलिम 

उत्तरमा गजथ बहादरु राईको घर दलिण 

पूवथमा ठाकुर बहादरु राईको घर दलिण 

पलिममा इन्द्र कुमार राईको घर सम्म १०० 

लमटर अथथव्यास लभत्र पने जग्गाहरु 

११ गुधुथम िुल्पा सडक तल्िो 

वासुम/१२ 

िुङरुपा ६ १४ पूवथ उत्तरमा आसहाङ िागोको घर पलिम 

उत्तरमा लदलिप िागोको घर दलिण पूवथमा 

सलिम लसरेङको घर दलिण पलिममा बम 

बहादरु िागोको घर सम्म १०० लमटर 

अथथव्यास लभत्र पने जग्गाहरु 

१२ लतनघरे लसरुवानी सडक खेतघारी/१५ िुङरुपा ५ १४ पूवथ उत्तरमा तारा नेम्बाङको घर पलिम 

उत्तरमा धन कुमार नेम्बाङको घर दलिण 

पूवथमा पदम साम्बाको घर दलिण पलिममा 

लवक्रम नेम्बाङको घर सम्म १०० लमटर 

अथथव्यास लभत्र पने जग्गाहरु 

 

४. बफथि फवकास आयोजनाको आवास के्षत्रको चारफकल्िा  

क्र.सं. आयोजनाको नाम िेत्र सालबक हािको 

वडा नं. 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१ लखलदमाटार एकीकृत 

बथती लवकास योजना 

लखलदमाटार िुङरुपा ४ १४ पूवथ उत्तरमा वडा नं. १३ को जग्गा लसमाना 

पलिम उत्तरमा लदि बहादरु राई (बिे) को 

जग्गा लसमाना दलिण पूवथमा हाइ बहादरु 
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राईको घर दलिण पलिममा कुि बहादरु 

राईको घर सम्म   

२ सुके पोखरी एकीकृत 

बथती लवकास 

आयोजना 

सुकेपोखरी रालनटार ९ १४ पूवथ उत्तरमा िाल्गुनन्द गाउाँपालिकाको 

जग्गा लसमाना पलिम उत्तरमा सानो सुके 

टार लसमाना दलिण पूवथमा भािुखोप 

सामुदालयक बनको लसमाना दलिण 

पलिममा लहम लसखर सामुदालयक बनको 

लसमाना सम्म 

३ आहािटार सुके 

एलककृत बथती लवकास 

आयोजना 

आहािटार, 

सुके 

िुङरुपा ५ १४ पूवथ उत्तरमा बहृत खानेपानी ट्यांकी पलिम 

उत्तरमा िुिे पोखरी दलिण पूवथमा लछररङ 

िामाको जग्गा लसमाना दलिण पलिममा 

सानो सुने च्यानडााँडााँ लसमाना सम्म 

 

५. औद्योफगक के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको 

सीमाबाट नाम 

िेत्र सालबक हािको 

वडा 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१ कृलष सडक रलमत े िुङरुपा ६ १३  पूवथ उत्तरमा अधेरी सामुदालयक बन लसमाना 

पलिम उत्तरमा अधरेी खोल्सी दलिण पूवथमा 

आिावा खोिा दलिण पलिममा अधेरी 

खोल्सी र आिावा खोिाको दोभान सम्म 

 

६. खानी ििा खफनज के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको नाम िेत्र सालबक हािको 

वडा 

चार लकल्िा 

गालवस. वडा नं. 

१ जौवारी िुल्पा 

सडक 

आप्तावा खोि िेत्र रानीटर 

िुङरुपा 

९ 

६ 

१४ नाग ढुङ्गा  देलख दलिण पलिम आिावा 

खोिा र भयाथङ खोिाको दोभान लसमाना 

सम्म 

 

७. सावधजफनक उपयोगको के्षत्रिः 

क्र.सं. वडा नं. वगीकरण हुने थथानहरू 

१ 

वडा नं. १४ 

 

महादेव गुप्तेश्वर मालव 

२ युवराज आधारभूत लवद्यािय 

३ महादेव मुिडााँडााँ आधारभूत लवद्यािय 

४ लशवशलि आधारभूत लवद्यािय 
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५ जिकन्य आधारभूत लवद्यािय 

६ बााँसबोटे आधारभूत लवद्यािय 

७ जन्यकन्या आधारभूत लवद्यािय 

८ गौमलुख आधारभूत लवद्यािय 

९ नव कोलपिा खेि मैदान 

१० पुरानो प्रहरी चौकी 

११ थवाथ्य इकाइ िुल्पा 

१२ थवाथ्य चौकी िुङरुपा 

१३ गालवस कायाथिय िुङरुपा 

१४ मलहिा लवकास कायाथिय िुङरुपा 

१५ आलदवासी जनजालत कायाथिय 

१६ वासुम लचथयान केन्द्र 

१७ ठुिो च्यानडााँडााँ िुङरुपा 

१८ वासुम च्यानडााँडााँ 

१९ सुकेपोखरी, िोहालकि, लवखे भञ््याङ, जल्पा पररसर 

२० वडा लथथत सम्पूणथ सरकारी कायाथियहरु िगायत नेपाि सरकारको थवालमत्वमा रहेका कायाथियहरु 

 

८.  कृफष के्षत्रिः 

क्र.सं. बाटोको 

सीमाबाट नाम 

िेत्र सालबक हाि

को 

वडा 

चार लकल्िा कैलियत 

गालवस. वडा नं. 

१ - - िुङरुपा १,३,४,५, ६, ७ १४ गैह्र कृलष िेत्रमा वगीकरण भएका 

जोलखम िेत्र वाहेक अन्य सम्पूरण 

जग्गाहरु कृलष िेत्रमा वलगथकरण 

गररएको छ । 

 

२ - - रानीटार ९ १४  
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अनुसूची १ 

 

लिलदम  नगरपालिका  

...... नं. वडा कायाथिय 

......................., पााँचथर 

१ नं. प्रदेश, नेपाि 

पत्र संख्या :-         लमलत:- ................   

चिानी नं.:- 

   

लवषय :- घर बाटोको तथा जग्गा वगीकरण लसिाररस । 

श्री मािपोत कायाथिय 

 लिलदम, पााँचथर । 

  लिलदम नगरपालिका भू-उपयोग पररषदको लमलत २०७९/०८/२३  को लनणथयानुसार भू- उपयोग वगीकरण योजना अनुसार  सालबक 

................... गा.लब.स. वडा नं. ........ हाि लिलदम नगरपालिका वडा नं. .... थथायी बसोबास गने श्री ........................................ 

को नाममा त्यस कायाथियमा से्रथता दताथ कायम जग्गाको घर बाटोको एवं भू- उपयोग लथथलत बुझ्दा तपलसिमा उल्िेख भए अनुसार 

भएको व्यहोरा प्रमालणत गररन्छ । 

 

.................................. 

(वडा अध्यि) 

मोवाइि नं. 

बोधाथथ: 

श्री नालप कायाथिय, पााँचथर ।  

 

जग्गाको लववरण जग्गाको वगीकरण घरको लववरण बाटोको लववरण 

गालवस. नक्सा 

नं. 

लक. 

नं. 

िेत्रिि वगथ/ िेत्र प्रकरण घरको 

लकलसम 

र तिा 

घरको 

िेत्रिि 

(िम्बाइ 

Xचौडाइ) 

वगथ.मी. 

बाटोको 

रहेको लदशा 

(तिथ ) 

बाटोको 

लकलसम 

 

बाटोको 

चौडाइ 

           


