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भ-ुउपयोग ऐन, २०७६ तथा भ-ुउपयोग ननयमावली २०७९ मा भएको व्यवस्था बमोनिम यस 

गाउँपानलकाको भ-ुउपयोग के्षत्र बनगिकरण गने सम्बन्धमा हरेक वडाले सम्बनन्धत वडा नभत्रको भ-ुउपयोग 

वनगिकरणको आधार र मापदण्ड ननधािरण गरे बमोनिम हुने गरी नििीदेम्वा गाउँपानलका भ-ुउपयोग 

पररषदको नमनत २०७९/०९/०६ गतेको ननणियानसुार प्राप्त हुन आएको वडागत के्षत्रको भ-ुउपयोग 

वनगिकरणको आधार र मापदण्ड भ-ुउपयोग ऐन २०७६ दफा ४ को उपदफा १ र भ-ुउपयोग सम्बनन्ध 

ननयमावली, २०७९ को अनसुचूी-१ को अलावा दहेाय बमोनिम भ-ुउपयोग क्षेत्र वनगिकरण गररएको छ । 

 

खिजीदेवा गाउँपाखिका वडा नं. १ को जग्गा वगीकरण आधार  र मापदण्डः- 

१ आवासीय के्षत्रः- 

नलि ुभनुसिंगा सडकको दाँया बाँया १०० नमटर नभत्र कृनष सिंकलन केन्र, फननिचर उद्योग, िरुा 

पसल, आवनध क्षेत्र नभत्र ० नकलो हुद ैपोल्थली िाने सडकबाट ६० नमटर बाँया वडा कायािलय र 

दाँया ३५ नमटर ननिक स्वास््य भवन, साल्प ुगैरागाउँ, डाँडागाउँ इत्यादी । 

 

२ व्यवसानयक क्षेत्रः- 

नमिदशे्वर मा.नव. ननिक कच्ची सडक आसपास, गैरागाउँ र साल्प ुआसपास िरुा पसल तथा होटल, 

चलुी आ.नव., चण्डेश्वरी आ.नव, पञ्चकन्या आ.नव. वडा कायािलय, प्रहरी चौकी, नक्कली चौर 

स्वास््य कायािलय, नलि ुहाइड्रो पावर लगायतका सावििननक भवन, चौतारा, मठमनन्दरले चचिको 

िग्गा (लगभग ५०० रोपनी) 

 

३ औधोखगक के्षत्रः- 

नलम्ती, नलि ुहाइड्रो पावर के्षत्र, साल्प ुकाष्ठ फननिचर उद्योग, साल्प ुएररया । 

४ िानी तथा िननि क्षेत्रः- 

नपनाप ु ढुिंगा िननि, कोलबोटे, चप्लेटी, नतनपरुी, नसद्धथान, साल्पढुाड, ढुङ्गेडाँडा,  रुइलीढाड 

आनद ढुिंगे िानी, 

५ वन के्षत्रः- 

सा.नव.क. सरुु नापीमा कायम वन के्षत्रका नकत्ताहरुः 

६ ननदिोला, ताल नसमसार क्षेत्र 
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सरुु नापीमा कायम िोला िोल्सीका नकत्ताहरुः 

७ साववजखनक उपयोग के्षत्रः- 

निि ु भनुसिंगा सडक, सािाबारी पोल्थली सडक, गैरागाउँ पोल्थली सडक, ० नकलो केराबोटे 

सडक, चप्लेटी रनगनी काभे्र सडक, बाँसबोट फुलडाँडा ग्रानमण सडक, फुलडाँडा नवच्प ुग्रानमण 

सडक, भारती मनन्दर हुद ैसकेुनागी सडक, चोिाथान नक्कलीचौर परुानो गा.नव.स. भवन सडक, 

डाँडागाउँ छुनद्धम तीनपरुी सडक, नििपुि अन्त्यनि घाट नक्कली चौर स्वास््य चौकी, वडा 

कायािलय डाँडागाउँ, नलम्तीघाट माँनडघाट, गाईघाट, घाटकुना स्वास््यचौकी डाँडागाउ नमिदशे्वर 

मा.नव. चप्लेटी, चलुी आ.नव. चलुी, चण्डेश्वरी आ.नव. चण्डीथान पञ्चकन्या आ.नव. काभे्र, 

८ साँस्कृखिक िथा पुरािाखववक महववको के्षत्रः 

रगनी चण्डीथान, चप्लेटी चण्डीथान, चोिाथान, ननलकण्ठ महादवेथान बासबारी, पञ्चकन्या 

दवेीथान काभे्र, मलुदवेीथान नपन्ता, महाकाली दवेीथान नभरकुना, भरकालीदवेीथान नवच्प,ु 

िलेश्वर महादवेथान इलामधारा, छ्योनलङ गमु्वा काभेर्, कृष्ण मननदर साल्प,ु बढुा नसद्ध मनन्दर 

सकेुनागी, सालोम उनि चचि वेिरे, िभुकन्यादेवीथान, निव मनन्दर गैरागाउँ, ग्याम पोइव मनन्दर 

गैरागाउँ, भारती दवेीथान तीनपरुी । 

 

९ कृनष के्षत्रः- 

मानथ बनगिकरण भइ बाँकी रहकेा सबै नकत्ताहरु । कृनष के्षत्र 

१० नेपाल सरकारबाट तोनकएको अन्य क्षेत्रः 

 

खिजीदेवा गाउँपाखिका वडा नं. २ को जग्गा वगीकरण आधार  र मापदण्डः- 

अवासीय के्षत्रः 

पोिरी, पोल्थली, ददु,ु नस्प,ु कुलावन, फेताले, नस्प,ु बन्चरे, सस्नाल,ु नचनलमडाँडा, नयाँ बस्ती, 

कानसका, बौद्ध, िािामानडका बस्ती बसेका केनह क्षेत्र र ग्रानमण सडकले छोएको ५० नमटर 

आसपासका क्षेत्रहरु ।  

१ व्यवसानयक क्षेत्रः- 

पोल्थली आसपास र बौद्ध आसपासका हनेह क्षेत्रहरु । 
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२ िानी िननिः- 

सेलेले िोला आसपास, ददु ुटकपुि नभर आसपासका र परुानो छात्रबास र चोिाथान मनन्दर मानथको 

ठाउँ ढाड क्षेत्र काररका पािा, 

३ वन के्षत्रः- 

सा.नव.क. सरुु नापीमा कायम वन के्षत्रका नकत्ताहरु 

४ ननदिोला, ताल नसमसार क्षेत्रः- 

सरुु नापीमा कायम िोला िोल्सीका नकत्ताहरु 

५ सावििननक उपयोग क्षेत्रः- 

वडामा रहकेो िेल मैदान, सावििननक सडकहरु 

सावििननक उपयोग क्षेत्र 

६ सािंस्कृनतक तथा परुातानत्वक के्षत्रः- 

चलुी दवेीथान मनन्दर के्षत्र बौद्धधाम तथा ङुडुप छोनलङ गमु्वा, कानसका छोकुर छोनलङ गमु्वाको 

क्षेत्रले चचेकौ क्षेत्र, िाँडादेवी मनन्दरले चचेको क्षेत्र तथा माने, गमु्वा, दवेलय आनदले चचेको क्षेत्र।  

७ औधोनगक क्षेत्रः- 

हाललाई नतोनकएको 

८ कृनष के्षत्रः- 

मानथ वनगिकरण भई बाकी रहकेा सबै नकत्ताहरु 

९ नेपाल सरकारबाट तोनकएको अन्य क्षेत्रः- 

नतोनकएको 

 

खिजीदेवा गाउँपाखिका वडा नं. ३ को जग्गा वगीकरण आधार  र मापदण्डः- 

१. व्यसायीक के्षत्र  

क) नलि ुभनुसिंगा सडकको चण्ड्श्वरी स्थापना चौकी बाट नयाँ वस्ती सम्मको पनिम 

तफि  नयािं वस्ती र पवुि तफि  गिंगावारी सम्म सडकको दाया वाया १०० नमटर र नलि ु

भनुसिंगा सडक अन्तगित नै एयरपोट पोिरी नििीदमे्वा ५ को नसमाना बोिेटार 
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सम्मको १०० नमटर सडकको दाया वाया व्यवसायीक क्षेत्र नभत्र वनगिकरण गने भनन 

ननणिय गररयो । 

ि) निनिदमे्वा ३ अन्तगित थोलेदमे्वालाई पयिटकीय व्यवसानयक क्षेत्र भनन ननणिय 

पाररत गररयो । 

२. आवासीय के्षत्र 

क) नलि ुभनुसिंगा सडक अन्तरगत िैदपु दनेि नया बनस्त सम्म साथै स्कुल डाडा 

दनेि एयरपोट सम्म व्यवसानयक क्षेत्र भन्दा तोके बाहकेको वसोवास गनि नमल्ने 

सडकको दाया वाया नकनारा ७५ नमटर सम्मको क्षेत्र  

ि) सनुकोसी नगलवुा,हलेसी सडक िण्डको वसोवास गनि नमल्ने सडकको दाया 

वाया ५० नमटरको क्षेत्र  

ग) कोपकाती सडक िण्डको दप्नाइल ुबालारु मस् रु लनवुा स्वास्थ यनुनट आसपास 

सडक नकनाराको िाया वाया ५० नमटर क्षेत्र । 

घ) माझगाउ,मलुगाँउ पालरु डोगारु सडक िण्डको भलेनी,कोत्र ुसडकको दाया 

वाया ५० नमटर क्षेत्र । 

ङ) माझगाउ,चण्डीस्थान,वासबोट सडक िण्डको बासको र डाडा आसपास र 

ओलपतेक डाडा ५० नमटर सडक दाया वाया क्षेत्र ।  

च) िैदपु,पेपे,गरुीप लपती सडक िण्डको िैदपु दनेि पेपे सम्म सडकको दाया वाया 

५० नमटर क्षेत्र । 

छ) सेनी सामदुानयक भवन बाट पवुि श्रीभट्ट सिुवुार र फत्त सिुवुारको घरको पनिम र 

भैराम सनुवुारको घर दिेी तल्लो भाग सम्मको के्षत्रलाइ आवनसय के्षत्र । 

 

३. साववजखनक उपयोगी के्षत्र 

क. नवद्यालयः 

I. चण्डेश्वरी मा.नव माझगाउ कोष्पोला क्षेत्र 



खिजीदेम्वा गाउँपाखिका भु-उपयोग वगीकरण आधार र मापदण्ड-२०७९ 

5 

 

II. सिंसारी आ.नव कोप िोल्की के्षत्र 

III. मेसेल्मी आ.नव पोिरी क्षेत्र 

ि) नलि ुभनुसिंगा सडक क्षेत्र 

i. चण्डेश्वरी कोप ,काती सडक क्षेत्र 

ii. सनुकोसी,नगलवुा सडक के्षत्र 

iii. ओिरवोट मलुगाँउ,पालरु,डोगारु सडक के्षत्र 

iv. चण्डीस्थान,बासवोट सडक िण्ड 

v. िैदपु,पेपे,गरुीप,लावती सडक के्षत्र 

(ग) एयरपोटिः 

चण्डेश्वरी नििी चण्डेश्वरी हवाई मैदान । 

(घ) िलेमैदान 

      चण्डेश्वरी िले मेदान गिंगावारी । 

(ङ) सावििननक भवन 

I. सेनन स्वास््य नक्लननक भवन 

II. लनवुा ननभारे स्वास््य इकाइ भवन 

III. सामदुानयक भवन कोप 

(सामदुानयक भवन िग्गा व्यनिको नाममा भएकाहरु )  

सानवक वडा निं. २ माझगाउ पलवोट  

सानवक वडा निं. ८ भकुण्डा  

सानवक वडा निं. ४ पानटरु मलुगाउ      

सानवक वडा निं.९  मेनसल्मीथान  

 (च) गोरेटो बाटो - साल्प ुदनेि नििीफलाटे सम्म र नििीकाती दनेि चण्डीस्थान हुदँ ै

रगनी िपनाल ुगोरेटो बाटो ।  

४. बन के्षत्रः सानवक सरुु नापीमा कायम बन के्षत्रका नकत्ताहरु  
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५. परुातानववक तथा साँस्कृनतक क्षेत्रः  

क)  दवेालयहरु 

१. रम्वले दवेालय क्षेत्र 

२. चण्डीथान नििी माझगाउँ क्षेत्र  

३. मेसेल्मी दवेालय के्षत्र (भकुुण्डा) 

४. सानो हलेसी नगलवुा के्षत्र 

५. सानो ककनी चकोती िोला क्षेत्र  

ि) गमु्वा 

१. बदु्ध छ्योनलङ गमु्वा पठुा के्षत्र 

२. हलेसी छ्योनलङ गमु्वा नगलवुा के्षत्र 

ग) चचि 

१. सालोम चचि नििी चण्डेश्वरी माझगाउ क्षेत्र  

घ) परुातानववक  

१. रुइल नभर-माप्रा क्षेत्र (वन मौरीको मह पाउने ठाँउ) 

२. सेनी गफुा के्षत्र  

३. पाटुली गफुा के्षत्र 

४. परदसेे नभर (बन मौरीको मह पाउने ठाँउ) 

५. साङले पलु नलि ुिोला सदल्प ुके्षत्र 

६. औधौखगक के्षत्र 

क)  नलि ुननद नवनवरे के्षत्र ५०० नमटर क्षेत्र 

ि) नलि ुननद साल्प ुके्षत्र ५०० नमटर क्षेत्र  

७. िोिा खसम्सार के्षत्रः सानवक सरुु नापीमा कायम िोला, िोल्छी, ननदको कायम 

नकत्ताहरु  

८. िानी िथा िखनज के्षत्रः नतोनकएको 
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९. कृनष के्षत्रः मानथ बगीकरण भएका बाहकेका नकत्ताहरु 

१०. नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनसुरा तोनकएको अन्य क्षेत्रः नतोनकएको 
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खिजीदेवा गाउँपाखिका वडा नं. ४ को जग्गा वगीकरण आधार  र मापदण्डः- 

व्यवसानयक क्षेत्रः- 

सञ्िाबारी टोल, घ्याङडाँडा, चनािल,ु गोन्पा, पानिनटोल, स्याङुटोल, ह्योञ्िनटोल, मोिानटोल, 

रुम्वाटोल, नपपलडाँडा टोल, गोनपटोल, नतस्पटुोल, लम्चेरटोल, नलनडाँडा टोल, साविंडाँडाटोल, 

लोसाटोला, दउेरुम्वाटोल, िोदुि पषु्पते नदनसटोल र नडकपुि कुण्डी सम्मपगेुको सडक मागि तथा चोक 

दनेि १०० नमटर सडकको दाँया बाँया । 

१. आवसीय क्षेत्रः- 

1. व्यवसानयक क्षेत्रबाट ५० नमटर सम्मको क्षेत्र । 

2. वडा कायािलय िोड्ने अन्य सडकको ३५ नमटर दाँया बाँयाको क्षेत्र । 

२. औधोनगक क्षेत्रः- 

1. सेती बगर र नसम्ले पलुको आसपासको के्षत्रहरु 

३. िानी तथा िननिः- 

चलेुप ुमाप्रामा रहकेो ढुिंगा िानी, नभरिकि  ढुिंगा िानी, धसु्नालुृ ृ ननिक रहकेो ढुिंगा िानी ।  

५) वन के्षत्र   

क) सानवक नापीमा कायम रहकेो वन के्षत्रको नकत्ताहरु 

६) ननद, िोला, ताल नसमसारको क्षेत्र  

क) सरुु नापीमा कायम िोला िोल्सीका नकत्ताहरु 

७) सावििननक उपयोगको क्षेत्र 

क) सडकहरु सबै  

ि) सामदुानयक नवद्यालयहरुले चचेको सबै । 

ग) स्वास््य सिंस्थाको के्षत्रले चचेको के्षत्र सबै । 

घ)  सामदुानयक भवनले चचेको के्षत्र सबै ।  

ङ)  सामदुानयक िग्गाले चचेको के्षत्र सबै । 

छ) सामदुानयक सिंस्थाले चचेको के्षत्र सबै । 

च) वडामा रहकेो िेल मैदान, सावििननक सडकहरु  

७) सािंस्कृनतक तथा परुातानत्वक के्षत्र  
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 थमािनलङ गोन्पाक्षेत्र माने, चौतारा, श्यादरथान, चण्डीथान, लम्चेर निव मनन्दर, महादवे गफुा, कुल 

मनन्दर, ३ थान सरस्वती मनन्दर/दवेीथान, पसु्पते कृष्ण मनन्दर, डुडुला गफुा, झ्यालढुिंगा, चाइथान, 

सिंसारीथान तथा भमेुथान आनदले चचेको के्षत्र ।  

८) औधोनगक क्षेत्र  

 हाललाई नतोनकएको । 

९) कृनष के्षत्रः- 

 मानथ वनगिकरण भई बाँकी रहकेा सबै नकत्ताहरु । 

१०) नेपाल सरकारबाट तोनकएको क्षेत्र नतोनकएको । 

 

खिजीदेवा गाउँपाखिका वडा नं. ५ को जग्गा वगीकरण आधार  र मापदण्डः- 

१) व्यवसानयक क्षेत्र   

 बोिेटार, नवस्तारी डाँडा, बसन्ते, बसपाकि , नयाँ बिार, परुानो बिार, नाराङ्गी धारा टोल, फलाटे टोल, 

नघनसङ टोल, नपङ डाँडा, तारा िकि  र पात्ले िकि  सम्म सडकले छोएको दायाँ बायाँ १०० नमटर सम्म 

दोबे्र भञ््याङ्गमा फुलमाया तामाङको घरको वरपर चारैनदिा १०० नमटर सम्म  

२. चपु्लभुञ््याङ्गको डल्ले मानेको वरपर चारै नदिा १०० नमटर सम्म 

३. गाउँपानलकाको भवन क्षेत्र वरपर चारैनदिा १०० नमटर 

४. बसन्ते दनेि िगुिुाि डाँडा सम्म सडकले छोएको दायाँ बायाँ १०० नमटर सम्म  

५. दवुी डाँडा आसपास चारैनदिा १०० नमटर सम्म 

६. नििी फलाटे अस्पताल क्षेत्र वरपर चारैनदिा १०० नमटर सम्म क्षेत्र ।  

७. पात्ले िकि  दिेी दोबे्र भञ््याङ्ग सम्म सडकले छोएको दायाँ वायाँ ३५ नमटर सम्म 

८. चपु्ल ुभञ््याङ्ग दनेि ताउर सम्म सडकले छोएको दायाँ वायाँ ३५ नमटर सम्म 

९. बल टोल दनेि पसे सम्म सडकले छोएको ३५ नमटर सम्म दायाँ वायाँ 

१०.बोिेटार, दातुि, लिु,ु माने, डोगारु, बेर्सेम्फु, सोस्प ुर तोरीबारी सम्म सडकले छोएको ४० नमटर दायाँ 

बायाँ सम्म 

११. ननभारे दिेी िसु्प ुसम्म सडकले छोएको दायाँ बायाँ ३५ नमटर सम्म 

२२. बसन्ते, लाकाठेम, पलाप्च,ु नसस्ने हुद ैसनु्दरटोल सम्म सडकले छोएको दायाँ बायाँ ३५ नमटर सम्म   
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१३. फलाटे टोल दिेी धोरे, कुडेिकि , सेल डाँडा हुद ैबेले सम्म सडकले छोएको  दायाँ बाँया ३५ नमटर 

सम्म 

१३. िगुिािडाँडा दिेी नचल गैरा, नभत्तािकि , पसे र मेहलेे सम्म सडकले छोएको दायाँ बायाँ ३५ नमटर सम्म 

१४. नघनसङ टोल, पताल डाँडा र दोब्र भञ््याङ्ग हुद ैवडा निं. ६ को नसमाना सम्म सडकले छोएको दायाँ 

बाया ँ३५ नमटर सम्म 

१६. बसोबास गद ैआएको घर तथा परुानो भनत्कएको घरको वरपर चारै नदिा २० नमटर सम्म 

२ आवासीय क्षेत्र । 

१. पात्ले िकि  दनेि चौरीगैरा, धारापानी, िलु,ु ढाँडिकि  हुदै निररिकि  सम्म नलि ुभनुसङ्गा सडकले 

छोएको दायाँ बायाँ ५० नमटर सम्म   

३) औधोनगक क्षेत्र नभएको । 

क) नभएको 

४) िानी तथा िननि नभएको 

५) वन के्षत्र  

क) फलाटे बिार दनेि नलसे नचल गैरा, चरुचरेु लाम्पाटा, पसे िोला मेहलेे फलाटे सम्म िनिानत 

सामदुानयक वन के्षत्र 

ि) लिु,ु माने डोगारु, नविलु्टे धिानदम र चकोती िोलाको नसमाना सम्म नमनलिलुी सामदुानयक वन 

गिं) सेतो पहरा नभर, चट्याङ, साउने पािा सम्म साउने पािा सामदुानयक वन 

घ) नचम्टे पािा, चानदङ, थाम डाँडा सम्म थाम थोले सामदुानयक वन 

ङ) सानवक नापीमा कायम रहकेो वन के्षत्रको नकत्ताहरु  

६) ननद, िोला, ताल नसमसारको क्षेत्र  

 क) सानवक नापीमा कायम रहकेो ननद िोला नसमसार क्षेत्रको नकत्ताहरु  

७) सावििननक उपयोगको क्षेत्र  

क) सडकहरु सबै  

ि) सामदुानयक नवद्यालयहरुले चचेको सबै । 

ग) स्वास््य सिंस्थाको के्षत्रले चचेको के्षत्र सबै । 

घ)  सामदुानयक भवनले चचेको के्षत्र सबै ।  

ङ)  सामदुानयक िग्गाले चचेको के्षत्र सबै । 
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च) सामदुानयक सिंस्थाले चचेको के्षत्र सबै । 

छ) फेपरनासा गैरा, दोबे्र भञ््याङ्गको पाटी डाँडा र पोिरी र दातुि िोल्सी 

ि) नििीदमे्वा गाउँपानलका वडा निं. ५ को क्षेत्रमा पने दमे्वा डाँडाका क्षेत्रहरु  

झ) नििीफलाटे परुानो बिारको साप्तनहक हाट लाग्ने के्षत्र 

च) वडामा रहकेो िेल मैदान, सावििननक सडकहरु 

८) सािंस्कृनतक तथा परुातानत्वक के्षत्र  

१) दगेेनलङ गमु्वाको के्षत्र 

२)साम्तेन छोनलङ गमु्वाको के्षत्र 

३) निव मनन्दर, कानलका मनन्दरको क्षेत्र 

४) श्री चम्पादवेी चरुचरेुको के्षत्र । 

१०) नेपाल सरकारबाट तोनकएको क्षेत्र नतोनकएको । 

 

खिजीदेवा गाउँपाखिका वडा नं. ६ को जग्गा वगीकरण आधार  र मापदण्डः- 

१) आवसीय क्षेत्र   

 नििीफालटे, बन्से, ओिलढुिंगा सडकको दाँया बाँया तल मानथ ५० नमटर आसपास । 

२) व्यावसानयक क्षेत्र वन्सेः- 

 १. चनुल, महनभर, योलङु सडक-३० नमटर दाँया वाँया ।  

क)  नतत्का, लटे्ट, साल्मे, सडकको आसपास तथा वन्से वडा कायािलय आसपास 

ि)  वडा कायािलय िोड्ने अन्य सडकको ३५ नमटर दाँया बाँयाको क्षेत्र ।  

३) औधोनगक क्षेत्र  

क) नभएको 

४) िानी तथा िननि  

क)  पत्करु, नतत्का, र ढुिंगािानी   

५) वन के्षत्र  

क) सानवक नापीमा कायम रहकेो वन के्षत्रको नकत्ताहरु  

६) ननद, िोला, ताल नसमसारको क्षेत्र  

क) महनभर िोला, नतत्का, गोफ्लोङ, साल्मे िोला, लटे्ट, रातोपानी, नसमसार, िापा िोला, पत्करु िोला 

नसमसार, साल्मे रातोपानी नसमसार ।  
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७) सावििननक उपयोगको क्षेत्र  

क) सडकहरु सबै  

ि) सामदुानयक नवद्यालयहरुले चचेको सबै । 

ग) स्वास््य सिंस्थाको के्षत्रले चचेको के्षत्र सबै । 

घ)  सामदुानयक भवनले चचेको के्षत्र सबै ।  

ङ)  सामदुानयक िग्गाले चचेको के्षत्र सबै । 

छ) सामदुानयक सिंस्थाले चचेको के्षत्र सबै । 

च) वडामा रहकेो िेल मैदान, सावििननक सडकहरु/पसी िेपाि स्मतृी िेल मैदान र महनभर िेलकुद 

मैदान ।  

८) सािंस्कृनतक तथा परुातानत्वक के्षत्र  

नभरिकि  गमु्बा, दबु्ले गमु्बा, कनन गमु्वा, माने दबु्ले–३, नभत्ते माने–२ हाते मान,े लटे्ट माने ३, साल्मे 

रातोपानी मान–े१, मिवुादवेीथान–१, गरुासेदवेाथान–१, कोप्चे देवीथान–१, दबु्लेदवेीथान–१, 

सलेनीदेवीथान–१, पािे दवेीथान, बन्से दवेीथान, हाते, ढुिंगे दवेीथान, सम्वा छोनलङ फेदी, लटे्ट 

आसपासको माने ३, साल्ले माने १, साल्मे दवेीथान, सल्लेनी देवीथान–१, नतत्का दवेीथान–१, नचते्र 

दवेीथान ।  

 ८) औधोनगक क्षेत्र  

 हाललाई नतोनकएको । 

९) कृनष के्षत्रः- 

 मानथ वनगिकरण भई बाँकी रहकेा सबै नकत्ताहरु । 

१०) नेपाल सरकारबाट तोनकएको क्षेत्रः- 

 नतोनकएको । 

 

खिजीदेवा गाउँपाखिका वडा नं. ७ को जग्गा वगीकरण आधार  र मापदण्डः- 

१. आवसीय क्षेत्रः 

बिेुल, सावा, ढुङ्गे निराबारी, डाडाघर,लाम्पाते, दोल ुमाझगाँउ, रमाइलो डाँडा, 

थाम नहले, ्याङनदङ, पनुलका के्षत्र   
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२. व्यवसानयक क्षेत्रः 

साव्रा ढुङ्गे निराबारी, डाँडाघर, नसनस्दङ, दोल,ु रमाइलो डाँडा, बिेुल, कोलगैरा, 

नहलेथाम, ्याङनदङ, लाम्पाते, पनुलका के्षत्र नभत्रका िग्गाहरु 

१. औद्योनगक क्षेत्रः 

बिेुल टावर, थाम टावर, आले टावर वडा निं. ७ सञ्चालन हुदँ ैगरेको एपोलो 

हाइड्रो, नपके हाइड्रो, नमु्बरु हाइड्रो पावरले नलइएको िग्गा  

२. सावििाननक क्षेत्रः  

नसनस्दङ पलु, साव्रा पलु, दोवान पलु, साद्धा पलु, निरावारी ठाडाघर, बिेुल, 

नहलेथाम, ्याङनदङ पनुलका सडक, चण्डेश्वरी ठाडाघर, लाम्पाते भनुसङ्गा सडक, 

नलि ुभनुसङ्गा सडकले छोएका िग्गाहरु, पािीडाँडा, चचुे ढुङ्गा, कलडाँडा, 

गरुदम, दािाि, होनस्दङ, ठाडाघर, रामचौतारा, रानीवन, दउेराली, िाके, कालापानी, 

नसद्धथान, कोप्चे दनेवथान, नरकटे, साव्रा नपपलबोट, नबसौना, फलाटे चौताराहरु, 

नहमगिंगा मा.नव., रन्िना आ.नव., कुन्तादनेव आ.नव., वा.नव.के. लाम्पाते, प्रहरी 

चौकी, हाटबिार, सा.स्वा.चौकी, वडा कायािलय, आमासञ्िाल, चचि, बनिननटार  

३. बन के्षत्रः सा.नव.क. सरुु नापीमा कायम वन के्षत्रका नकत्ताहरु 

४. नखद, िोिा िथा खसम्सार के्षत्रः सा.नव.क. सरुु नापीमा कायम िोला, िोल्सी, 

ननदको कायम नकत्ताहरु 

५. िानी िथा िखनज के्षत्रः नतोनकएको 

६. साँस्कृखिक िथा पुरािाखववक के्षत्रः दवेीथान दोल,ु छलछले, ननलकण्ठे, बिेुल 

दवेीथान, भमुेथान, महादवे बिेुल, निव मनन्दर, भमुेथान बाघिोर, भमुथेान बिेुल, 

चायथान दमे्वा, नहले भमुेथान, िप्तडी बस्नेतका कुलमनन्दर, नवश्वकमाि दगुाि मनन्दर, 

गमु्वा दमे्वा, पनुलका गमु्वा, च्यान डाँडा रमाइलो डाँडा, सनतघाट, नसनस्दङ, फागघुाट 

दोवान सिंयले घाट, केल्प ुघाट, साव्रा घाट, िाकेघाट 

७. पयवटखकय के्षत्रः दमे्वा डाँडा 
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खिजीदेवा गाउँपाखिका वडा नं. ८ को जग्गा वगीकरण आधार  र मापदण्डः- 

अवासीय के्षत्रः 

१. नलि ुभनुसिंगा साइटको मापदण्ड बाहके दाँया बाँया १०० नमटर नभत्रको िग्गाहरु । 

२. वडा कायािलय िोड्ने सम्पणुि सडकले छोएको सडकको दाँया बाँया  ५० नभत्रको 

िग्गाहरु । 

१ व्यवसानयक क्षेत्रः- 

१. रावा टायल क्षेत्र । 

२. वाहुनी िकि  के्षत्र । 

३. काँचप ुचौरु के्षत्र । 

४. माििकि  क्षत्र ।  

५. दमे्वा डाँडा क्षेत्र । 

पोल्थली आसपास र बौद्ध आसपासका हनेह क्षेत्रहरु । 

२ िानी िननिः- 

१. नकपारे ढुिंगा िानी, लटे्टबारी ढुिंगा िानी । 

३ वन के्षत्रः- 

१. नसद्धदवेी सामदुानयक वन उपभोिा समहुले चचेको भ-ुभाग । 

२. दमे्वा कामथले सामदुानयक उपभोिाले चचेको भ-ुभाग । 

३. नपडालबुारी वन । 

४. कालीमाटी वन । 

५. सोलाको वन । 

६. नप्रनतडाँडा वन । 

 

४ ननदिोला, ताल नसमसार क्षेत्रः- 

१. भनुसिंगा िोला, काँचप ुिोला, छागे िोला, धनुप िोला, काप्ती िोला, ्याङनदङ 

िोला,फारवोला िोला । 

५ सावििननक उपयोग क्षेत्रः- 

क) सडकहरु सबै  
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ि) सामदुानयक नवद्यालयहरुले चचेको सबै । 

ग) स्वास््य सिंस्थाको के्षत्रले चचेको के्षत्र सबै । 

घ)  सामदुानयक भवनले चचेको के्षत्र सबै ।  

ङ)  सामदुानयक िग्गाले चचेको के्षत्र सबै । 

छ) सामदुानयक सिंस्थाले चचेको के्षत्र सबै । 

च) वडामा रहकेो िेल मैदान, सावििननक सडकहरु  

 

६ सािंस्कृनतक तथा परुातानत्वक के्षत्रः- 

१. नकल्िोरनदङ साङदोक पालोरी गमु्वा, दछेेन छोनलङ गमु्वा, भनुसिंगा गमु्वा, वडा नभत्र रहकेा 

सम्पणुि माने तथा मनन्दरहरु ।  

क्षेत्र।  

७ औधोनगक क्षेत्रः- 

१. घटे्टिोला नौलेडाँडा चनूलनी, काँचप ुदोभान उिाि कम्पानी  

२. कानलदह दोभान, रावा तल्लो वेल्ट हुद ैकेल्प ुिोला हाइड्रो ।  

८ कृनष के्षत्रः- 

मानथ वनगिकरण भई बाकी रहकेा सबै नकत्ताहरु 

९ नेपाल सरकारबाट तोनकएको अन्य क्षेत्रः- 

नतोनकएको 

खिजीदेवा गाउँपाखिका वडा नं. ९ को जग्गा वगीकरण आधार  र मापदण्डः- 

१) आवसीय क्षेत्रः-  

१. मखु्य सडकको दाँया बाँया ३० नमटरको नभत्र रहकेो क्षेत्र ।  

२) व्यवसानयक क्षेत्रः-  

क)  तोलगुमु्वा, भलुभलेु ताक्लङु, लामिेु, गोङनदङ, थोलेदमे्व, टुनक्सन्द ुआनद ।   

३) औधोनगक क्षेत्रः- 

क) नभएको 

४) िानी तथा िननिः- 

क)  मोलङु िोला आसपासको के्षत्र   
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५) वन के्षत्रः-  

क) सानवक नापीमा कायम रहकेो वन के्षत्रको नकत्ताहरुः-  

६) ननद, िोला, ताल नसमसारको क्षेत्रः- 

 क) सानवक नापीमा कायम रहकेो ननद िोला नसमसार क्षेत्रको नकत्ताहरुः- 

७) सावििननक उपयोगको क्षेत्रः- 

क) सडकहरु सबै  

ि) सामदुानयक नवद्यालयहरुले चचेको सबै । 

ग) स्वास््य सिंस्थाको के्षत्रले चचेको के्षत्र सबै । 

घ)  सामदुानयक भवनले चचेको के्षत्र सबै ।  

ङ)  सामदुानयक िग्गाले चचेको के्षत्र सबै । 

छ) सामदुानयक सिंस्थाले चचेको के्षत्र सबै । 

च) वडामा रहकेो िेल मैदान, सावििननक सडकहरुः- 

८) सािंस्कृनतक तथा परुातानत्वक के्षत्रः- 

तोलगुमु्वा, भलभले ताक्लङु, लामिेु, गोङनदङ, थोलेदमे्व, टुनक्सन्द ुआनद । 

 ९) कृनष के्षत्रः-  

ताउर, ररपाल, दोरािकि , िनु्दकेु, िोलािकि , मैदाने, फापे्र, बाङ्गेडाँडा, वाङडीडाँडा, छेमािनदङ, लट्टवारी, 

िनसपारे, र नथङनथङ क्षेत्र ।  

१०) नेपाल सरकारबाट तोनकएको क्षेत्रः-  

नतोनकएको  


