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शकु्लाफााँटा नगर कार्यपाललकाको लिलि २०७९/१०/२६ गिे बसेको १३८ 
औ ंकार्यपाललका बैठकको लनर्यर् नं. ६ बिोजिि सार्यिलनक गररएको सूचना 

-शकु्लाफााँटा नगरपाललका भ-ूउपर्ोग क्षते्र र्गीकरर् सम्बन्धी िापदण्ड 
िथा आधारहरुः 

भ-ूउपर्ोग ऐन, २०७६ िथा भ-ूउपर्ोग लनर्िार्ली,२०७९ को िापदण्ड िथा 
आधारहरका अलिररक्त देहार् अनसुार शूक्लाफााँटा नगरपाललका क्षेत्रको िग्गालाई 
भउूपर्ोग क्षेत्रिा र्गीकरर् गररने प्रर्ोिनको लालग भउूपर्ोग ऐन, २०७६ को दफा 
(५) उपदफा (४) बिोजिि भ ूउपर्ोग नक्सालाई अद्यार्लधक गनय र्ो िापदण्ड र 
आधार िारी गररएको छ।  

१. हालको भ ू उपर्ोगिा रहेको िग्गालाई र्स िापदण्डिा उल्लेख भएकोिा  
र्ाहेक नापी वर्भागर्ाट हस्िान्िरर् भएको र्गीकत ि भ ू उपर्ोग क्षेत्र 
र्िोजिि नै र्गीकरर् गने । 

२. नदीको लडलदेखी दरैु् िफय  िोजखि लगार्ि अन्र् संरे्दनशील क्षेत्रको 
िग्गालाई नापी वर्भागर्ाट हस्िान्िरर् भएको र्गीकत ि भ ू उपर्ोग क्षेत्र 
र्िोजिि नै र्गीकरर् गने । 
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३. र्स अजि नावप वर्भागर्ाट आर्ालसर्, व्र्र्सावर्क र औद्योलगक क्षेत्र वर्भािन 
भएको िग्गालाई सोही क्षेत्रिा र्गीकरर् गने । िर नगरपाललकाको 
आर्श्र्किा र उपर्कु्त देजखएका क्षेत्रलाई र्स िापदण्डको अलधनिा रही 
व्र्र्सावर्क र आर्ास क्षेत्रिा अद्यार्लधक गररनेछ। 

४. सरकारी, सार्यिलनक िथा सािदुावर्क प्रर्ोिनाका लालग प्रर्ोग हनुेिग्गा 
(सेर्ा प्रदान गने सरकारी कार्ायलर् िध्रे् रािश्व संकलन र्ाहेक) लाई 
सार्यिलनक उपर्ोग क्षेत्रिा र्गीकरर् गने । 

५. हाल उपर्ोगिा रहेका नदीनाला, िाल, िलैर्ा, पोखरी (व्र्जक्तको लनजि 
पोखरी र्ाहेक) लगार्िका पालनिन्र् उपर्ोगिा रहेको क्षेत्रलाई नदी, खोला, 
िाल िथा लसिसार क्षेत्रिा र्गीकरर् गने । 

६. स्थानीर् िहर्ाट स्र्ीकत ि प्राप्त गरी खानी िथा खलनि पदाथयहर िस्िै ढुङ्गा, 
लगट्टी, र्ालरु्ा, िाटो, चनुढुङ्गा, स्लेट उत्खनन ् गने क्षेत्रलाई खानी िथा 
खलनि क्षेत्रिा र्गीकरर् गने । 

७. हाल कार्ि रहेका सरै् वकसिका र्न पैदार्ार क्षेत्र र हररर्ाली क्षेत्र  
(लनजि िग्गािा रहेको र्ाहेक) लाई र्न िथा हररर्ाली क्षेत्रिा र्गीकरर् 
गने  । 

८. हाल उपर्ोगिा रहेका िठ, िजन्दर, गौरा देवर्को खेल खेल्ने खलो, भइूर्ा 
भईुपाल, िजस्िद, गमु्र्ा, चचय लगार्िका धालियक क्षेत्रले चचेका खाली 
िग्गा, परापूर्यकाल देजखका ऐलिहालसक धरोहरहर, सास्कत लिक िथा 
परुात्र्ाजत्र्क क्षते्रहरलाई सास्कत लिक िथा परुात्र्ाज क क्षेत्रिा र्गीकरर् गने 
। 

९. नगर क्षेत्रिा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, का उद्योग िन्त्रालर्र्ाट 
स्र्ीकत ि औद्योलगक ग्राि संचालन सम्बजन्ध कार्यवर्लध, २०७५ र्िोजिि 
कजम्ििा १ र्टा औद्योलगक ग्राि क्षेत्र लनधायरर् गरी औद्योलगक क्षेत्रिा 
र्गीकरर् गने । 

१०. हाल चलन चल्िीिा उपर्ोग भईरहेका पसल, रै्ङ्क िथा वर् ीर् संस्था, 
होटेल, रेषु्टरा, हाटर्िार लाग्ने स्थलहर, चिेनागतह, खािा/ फास्टफुड िर, 
व्र्र्सावर्क प्रर्ोिनका लालग उपर्ोग गररने स्टोरेि क्षेत्र, सेर्ाप्रदान गने 
िध्रे् रािश्व संकलन गने सरकारी कार्ायलर् र सो ले चचेका खाली िग्गा, 
लनजि क्षेत्रर्ाट संचाललि अन्र् कार्ायलर्हर र सो ले चचेका िग्गा, लनजि  
क्षेत्रर्ाट संचाललि अस्पिाल, लनजि वर्द्यालर्,  लनजि क्र्ाम्पस, लनजि नलसयङ 
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होि, लनजि पोललजक्ललनक िथा लनजि रेडर्ो िथा टेलललभिन, व्रोडकाजस्टङ 
सस्था, लनजि इन्टरनेट प्रदार्क संस्था लगार्ि लाई व्र्र्सावर्क क्षेत्रिा 
र्गीकरर् गने । 

११. िपलसल बिोजििका सम्भावर्ि र्िार क्षेत्रको अजन्िि वकनारार्ाट 
१००(एक सर्) िीटरको लम्र्ाई सम्िका जिल्ला सडक र सहरी 
सडकहर २० लिटर, १४ लिटर र १२ लिटर चौडाई भएका, शकु्लाफााँटा 
नगरपाललका सडक िापदण्ड िथा अलधकार क्षते्र कार्यवर्लध, २०७६ ले 
चौडाई िोकी वफल्डिा सिेि िोकेको चौडाई कार्ि गरी सकेका, र्स 
िापदण्डको र्दुां नं १२ को (ख) िा सिारे्श भएका ११ र्टै (नगर 
स्िरीर् सडकहर र नगर चक्रपथ खण्ड) सडकहरको दार्ााँ र र्ार्ााँ 
८०(असी) र  अन्र् १० (दश) लिटर भन्दा कि चौडाई भएका र्डा 
स्िरीर् सडकहरको दार्ााँ र र्ााँर्ा ५० ( पचास) लिटर सम्ि िोलडएका 
वक ाहरको क्षेत्रहरलाई व्र्र्सावर्क क्षेत्रिा वर्भािन गने र सो को 
लजम्बि (प्रपेजन्डकुलर) १०० (एकसर्) लिटर सम्िको क्षेत्रलाई आर्ासीर् 
क्षेत्रिा र्गीकरर् गने । 

िपलसल 

चोक िथा साना बिार 

क) र्डा नं. १- र्न्शाह िल्लो चौराहा, र्न्शाहा िल्लो चौराहा, र्न्शाह िजुल्लक 
चौराहा, गरे्शपरु िनिागतलि चौराहा र रै्िडा चौराहा । 

ख) र्डा नं. ३- फुलिलि चौराहा िोनापरु, प्रकाश चौराहा िोनापरु, सपना 
चौराहा, वपपलडी, गगन चौराहा वपपलाडी, लत्ररे्जर् चौराहा वपपलाडी । 

ग) र्डा नं. ४- भेटगाट चौराह असैना, काललका चौराहा, लसकलपट्टी चौराहा ।  
ि) र्डा नं. ५- र्नसलिलि बिार क्षेत्र (गियिलुन देजख बवुढनाला सम्ि), खिरु्ा 

चौराहा, कत ष्र् चौराहा। 

ङ) र्डा नं. ६- र्नसलिलि र्िार क्षेत्र (र्नसलिलि देजख र्वुढनाला सम्ि), 
कसरौल बिार क्षेत्र (त्रीरे्र्ी चोक देजख िेन्था प्लान्ट चोक सम्ि) । 

च) र्डा नं. ७- िडुा चौराहा, वपिाम्बर चौराहा, झन्डा भोि चौराहा । 

छ) र्डा नं. ८- फुलेली चौराहा, पाररफााँटा चौराहा, बेलडाडी चौराहा । 
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ि) र्ड नं १०- झलारी बिार क्षेत्र (पजिि बवुढनाला देजख परु्य सनुर्रा पलु 
उ र श्री कत ष्र् िा.वर्. दजक्षर्िा काललका िा.वर्. सम्ि ) । 

झ) र्डा नं. ११- कलरु्ापरु बिार क्षेत्र (पजिििा सनुबरा नदद परु्य राििानकी 
िजन्दर उ र खानेपानी टंकी, दजक्षर्िा कलरु्ापरु रे्लौरर राििागयको िल्लो 
चौराहादेजख १०० लिटर दक्षीर् सम्ि), सलि चौराहा कलरु्ापरु, लसद्धनाथ 
िागयको सरुर्ाि देजख र्नुाईटेड कम्प्र्टुर चोक, दशरथ िागयको उ र 
१०० लिटर सम्ि । 

ञ) र्डा नं. १२- कालागौडी रािपरु चौराहा, कालागौडी लिलन चौराहा । 

१२. हाल उपर्ोगिा रहेको आर्ालसर् क्षेत्रको १०० लिटर पररलधिा रवह 
िपलसल अनसुारका क्षेत्रहरलाई आर्लसर् क्षेत्रिा र्लगयकरर् गने । 

िपलसल: 

क) िखु्र् लोकिागय (परु्य पजिि राििागय) र सहार्क लोकिागय (रे्लौरी 
कलरु्ापरु, कलरु्ापरु बडुर नाईल) को अलधकार क्षेत्रबाट १०० लिटरको 
दरुीिा रहेको दााँर्ा बााँर्ाको िग्गा ।  

ख) जिल्ला सडक र शहरी सडकहर (सडक िापदण्ड िथा अलधकार क्षेत्र 
कार्यवर्लध २०७६ ले नगर स्िररर् र नगर चक्रपथ भलन िोकेका ११ 
(एिार) र्टा सडकहर) को दार्ा र बााँर्ा ८० लिटर *र्ा आर्श्र्किा 
अनसुार सम्िको िग्गा  
िपलसल: 

 गियिलुन बिार देजख दजक्षर् खिरु्ा िोड्ने (गियिलुन िागय) । 

 र्नसलिलि बिार देजख असैना हदैु वपपलाडी र्डा नं. ३ िोड्ने ( नगर 
चक्रपथ खण्ड) । 

 झलारी बिार देजख नहर वकनार हदैु उ र र्डा नं. ६ कसरौल िोड्ने ( 
लसंचाई िागय) । 

 झलारी बिार देजख उ र स्टेशनपरु िोड्ने (क्र्ाम्पस िागय) । 

 झलारी काकी िेलडकल चोक देजख र्डा नं. ८ हदैु िजर्का धाि िोड्ने ( 
िजर्का िागय) । 

 झलारी बिार ईलाका प्रहरी कार्ायलर् हदैु दजक्षर् असैना िोड्ने (नगर 
अस्पिाल िागय) । 



5 

 

 झलारी बिार देजख दजक्षर् खलुा िंच हदैु र्डा नं. ४ देजख दजक्षर् िोनापरु 
र्डा नं ३ िोड्ने (कालल िागय)। 

 कलरु्ापरु परु्यपजिि राििागय देजख दजक्षर् र्नुाईटेड कम्प्र्टुर चोक हदैु 
दजक्षर् लक्ष्िीपरु िोड्ने सडक (लसद्धनाथ िागय) । 

 पूर्य पजिि राििागय देजख उ र दशरथ आवर् हदैु िजुक्तटोल िोड्ने सडक । 

 र्न्शाहा िल्लो चौराहा देजख लसद्ध बैिनाथ िा. वर्. हदैु र्डा नं. १२ िोड्ने 
सडक । 

 र्नसलिलि बिार देजख उ र कसरौल कालापानी र्डा नं. ८ िोड्ने (नगर 
चक्रपथ खण्ड) । 

ग) र्डा स्िररर् सबै सडकहरको १० लिटर भन्दा कि चौडाई रहेका 
सडकहरको वकनारा देजख ५० लिटर *र्ा आर्श्र्किा अनसुार" को दरुीिा 
रहेका दााँर्ा बााँर्ाको िग्गा । 

ि) पूर्य पजिि लोकिागय गियिनुी बिार देजख कलरु्ापरु बिार खण्ड देजख दााँर्ा 
र बााँर्ा ५०० लिटर दरुर लभत्र रहेका शाखा सडकहर आर्ालसर् प्रर्ोिनिा 
िरेडीहर वर्कलसि गररएको भए दााँर्ा र बााँर्ा ५० लिटर सम्िको क्षेत्र 
आर्ास क्षेत्र 

ङ) िखु्र् बिारबाट िोलडएका नहरको लडलका सडकहरको दााँर्ा र बााँर्ा ५० 
लिटर सम्िको क्षेत्र  

च) हाल आर्ालसर् प्रर्ोिनिा रहेको सबै िग्गा । 

१३. क्रि संख्र्ा (१) देजख (१२) बाहेकका क्षेत्रलाई कत वि क्षेत्रिा र्लगयकरर् 
गने । 

१४. कुनै वक ा २ र्ा दईु भन्दा बवढ क्षेत्रिा परेको खण्डिा लनम्न प्राथलिकिा 
क्रि बिोजििको कुनै एक क्षेत्रिा र्गीकरर् गने । 

क) व्र्र्सावर्क क्षेत्र  
ख) आर्ालसर् क्षेत्र 

ग) औद्योलगक क्षेत्र 

ि) कत वि क्षेत्र 

ङ) सार्यिलनक उपर्ोगका क्षेत्र 
 

भउूपर्ोग पररिदबाट जस्र्कत ि लिलिुः २०७९/०९/१३ गिे 
संसोलधि लिलि २०७९/१०/२३ गिे *  प्रथि संसोधन बाट थप 



6 

 

-शकु्लाफााँटा नगरपाललकाको भ ूउपर्ोग क्षते्र र्लगयकरर् नक्सा 

 
 
 
 

आज्ञाले, 
वटकेन्र राि भट्ट 

प्रिखु प्रशासकीर् अलधकत ि 


