
 

 

 

 

                                                                                                                    

मंगला गाउँपाललका 

स्थानीय राजपत्र 
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भाग–२   

मंगला गाउँपाललका 

मंगला गाउँपाललकाको "गाउँपाललका क्षते्र लभत्रका सडकहरुको मापदण्ड, 
२०७९" 

 

प्रस्िावना: 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन ,२०७४ को दफा ४५ को उपदफा २ मा मंगला गाउँपाललकाले 
राष्ट्रिय िथा प्रदेश स्िरीय सडकको दायाँ बायाँ अलिकार क्षेत्र (राइट अफ वे)को पालना गराउन ु
पने व्यबस्था भए अनसुार यस गाउँपाललकालभत्र पने  लनम्न सडकको मापदण्ड सोष्ट्रह अनसुार लाग ु
गने गराउने  | 

१. बेनी –दरवाङ  सडक खण्डको फापरखेि देखख दखुखुोला पलुसम्म   

 (नोट: नेपाल सडक मापदण्ड -२०७०, अनसुार उल्लेखखि सडकको मापदण्ड Feeder Roads मा 
ब्यबस्था भएअनसुार  Right of Way (ROW)=14m, Set  Back =3 m हनु े) 
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स्थानीय सरकार संचालन ऐन ,२०७४ को दफा ४५ को उपदफा १ मा गाउँपाललकाले आफ्नो 
क्षेत्रलभत्रका स्थानीय सडकको  दाया बाया अलिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) को िोक्न सक्ने व्यबस्था 
भए अनसुार यस गाउँपाललकालभत्र पने  स्थानीय सडकहरुलाई महत्वका आिारमा लनम्नअनसुार 
बगीकरण गरी सडक मापदण्ड िोष्ट्रकयो  

१.Class "A" Roads ( “क" वगगका सडक) 

गाउँपाललका लभत्र रहेका गाउँपाललकाको मकुाम जोड्ने सडक  | 

ROW=8m, Set  Back =2.5m

 सडक:  

१. लसम, कोत्रवाङ्ग, खमु्ल्या, पैयूपाटा, कुह,ु अिेँरीखोला, पणुगगाउँ हदैु टोड्के  जोड्ने सडक 

२. माटेवगर साठी पलु, पोक, गहँिे नेटा, अमगन ष्ट्रकमचौर हदैु देउराली जोड्ने सडक 

३. पखेर, ष्ट्रपङ्गे, हाँसेडाँडा ३ नं वडा कायागलय, थपुग, ददुी, झाँक्रीपानी हदैु ष्ट्रकमचौर जोड्ने सडक  

४. पोक मलुपानी खोला, सािष्ट्रवसे, ज्यालमरे, िोरीडाँडा, ३ नं. वडा कायागलय हदैु ४ नं वडा 
कायागलय जोड्ने सडक   

५. पोक, पलुचोक, महुानेखोला, लिस्वाङ हदैु खोप्टी जोड्ने सडक  

Class "B" Roads ( “ख" वगगका सडक) 

मंगला गाउँपाललकाको वडा कायागलाय , गाउँपाललकाको वडा कायागलाय र गाउँपाललका लभत्रका 
ठुला बखस्ि जोड्ने सडकहरु  | 

ROW=8 m, Set  Back =1.5 m 
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सडकहरु : 

१. भाईवाङ खोला, काफलचौर, सल्यान, भजुगला, थाईवाङ, ष्ट्रहदी हदैु खात्रङुखोला जोड्ने 
सडक  

२. लसमलचौर, कुकुर ष्ट्रवसौना िल्लो डडुवा, पूणगगाउँ हदैु टोड्के जोड्ने सडक 

३. महुानेखोला, पाँख,ु िारा, लसकुग म हदैु ष्ट्रटकावाङ जोड्ने सडक 

४. सामटुङ, टुनीबोट, दह, आरभाङ हदैु 3 नं वडा कायागलय जोड्ने सडक 

५. िािोपानी, िटुवा, टुनीवोट, दह, महेश, िापङु हदैु लसफुग  देउराली जोड्ने सडक 

६. रणवाङ, दरुङ, ष्ट्रहदी हदैु खात्रङुखोला जोड्ने सडक 

Class "C" Roads ( “ग" वगगका सडक) 

Class A ,B का सडक र गाउँपाललकाको वडा कायागलायसंग र ग्रामीण बखस्ि जोड्ने अन्य ग्रामीण 
सडकहरु    | 

ROW=6 m, Set  Back =1.5 m 
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आज्ञाले 

पूणगबहादरु खत्री 
प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि 

Class "D" Roads ( “घ" वगगका सडक) 

गाउँपाललका क्षते्रको बालबयाचौर वजार लभत्रको सडक 

 

ROW=3.5 m,Set  Back =1.25 m 

 

 

गाउँपाललका लभत्र बखस्ि लबकास भइ शहरीकरण हनुे सक्ने  क्षेत्रका सडकहरुको हकमा मालथ 
उल्लेखखि क्षेत्रको कम्िीमा  “ग" वगगको सडक मापदण्ड लाग ुगररने | 

 

 


