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बेनी नगरपवललकव  

बेनी ,म्र्वग्दी 

नगर क्षते्र लित्रकव सडकहरुको  सडक मवपदण्ड 

स्थवनीर् सरकवर सृंचवलन ऐन ,२०७४ को दफव ४५ को उपदफव २ मव नगरपवललकवले रवषिर् तथव प्रदेश स्तरीर् सडकको 
दवर्व बवर्व अलधकवर क्षेत्र (रवइट अफ रे्)को पवलनव गरवउन ु पने व्र्बस्थव िए अनसुवर र्स नगरपवललकवलित्र पने  लनम्न 
सडकको मवपदण्ड सोषह अनसुवर लवग ुगने गरवउने  | 

१. बेनी-रत्नेचौर-बवग्लङु सडक  

२. मवलढुृंगव-बेनी-जोमसोम सडक 

(नोट: नेपवल सडक मवपदण्ड -२०७०, अनसुवर उल्लेखित सडकको मवपदण्ड Feeder Roads मव ब्र्बस्थव िएअनसुवर  Right 

of Way (ROW)=30m, Set  Back =6 m हनु े) 

स्थवनीर् सरकवर सृंचवलन ऐन ,२०७४ को दफव ४५ को उपदफव १ मव नगरपवललकवले आफ्नो क्षेत्रलित्रकव स्थवनीर् सडकको  
दवर्व बवर्व अलधकवर क्षेत्र (रवइट अफ रे्) को तोक्न सक्न े व्र्बस्थव िए अनसुवर र्स नगरपवललकवलित्र पने  स्थवनीर् 
सडकहरुलवई महत्र्कव आधवरमव लनम्नअनसुवर बगीकरण गरी सडक मवपदण्ड तोषकर्ो | 

 

1. Class"A"Roads 

नगरपवललकव र खजल्लव  लित्र रहेकव गवउपवललकवको मकुवम जोड्ने सडक  | 

ROW=14m, Set Back =3m 

 सडक:  १. बेनी  लसिँगव हदैु मृंगलव गव.पव. जोड्ने सडक| 
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2. Class"B" Roads 
नगरपवललकवको र्डव कवर्वयलवर् , गवउपवललकवको र्डव कवर्वयलवर् र नगरपवललकव लित्रकव ठुलव बखस्त जोड्ने सडकहरु  | 

2.1 Class"B1" Roads 
 

ROW=12 m, Set Back =2 m 

सडकहरु : 

१. बेनी -अथुुंगे-नेप्टेचौर -तोरीपवनी -पवत्लेिेत सडक 

२. बेनी बगरफवट थवमडविँडव सडक 

३. नगर ररृंग रोड : रत्नेचौर अजयम ज्र्वमरुकोट िषकल्मी लसृंगव पलुवचौर तोरीपवनी गलेश्वर पवत्लेिेत सडक 

४. सवमदुवषर्क लबध्र्वलर् टेललकम कवर्वयलर् नगरपवललकवचोक बहुउुदेश्र् मैदवन िलु्लव मृंचको तल्लो िवग  हदैु कवललपलु 
सम्मको बवषहरी ररृंग रोड 

 

2.2 Class"B2" Roads 
 

ROW=10 m, Set Back =2 m 

सडकहरु : 

१. बेनी -अथुुंगे -अबेचौर -पलुवचौर-डडरु्व सडक 

२. अथुुंगे लिरमनुी पलुवचौर सडक 

३. महवरवलनथवन छवप ठुलोिोलव सडक 

४. गलेश्वर कवउलेगौडव पवत्लेिेत सडक 

५. दधेुिोलव िषकम्ली स्र्गवयश्रम सडक 

६. बेनी िबरव िकुण्डे गौस्र्वरव सडक 

७. रत्नेचौर िकुन्डे गौस्र्वरव िषकम्ली सडक 

८. नेप्टेचौर लगठठनी पवत्लेिेत सडक 

९. बगरफवट बवृंगेरव लभ्लीडविँडव िकुण्डे  सडक 

१०. रवषिर् रवजमवगय र्रु्व बिय देखि आनन्द बगर बवट ढोडेनी िोलव जोड्न ेसडक 

११. िकुन्डे लबलमरवबोट मवललकव सडक  
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3. Class"C" Roads 

Class A र Class B कव सडक र नगरपवललकवको र्डव कवर्वयलवर्सृंग ग्रवलमण बखस्त जोड्ने लनम्नललखित सडकहरु र अन्र् 
ग्रवलमण सडकहरु | 

ROW=8 m, Set Back =2 m 

सडकहरु : 

१. बौर लिरमनुी पलुवचौर सडक 

२. पलुवचौर पलुवश्रम पलुवडविँडव ढोल्ठवन तोरीपवनी सडक 

३. पलुवचौर नर्विँगवउिँ जगन्नवथ सडक 

४. पलुवचौर खचप्लेटी डडुर्व सडक 

५. मृंगलवघवट तल्लो डम्मरव चतेु्रनी सडक 

६. बेनी हखस्पटल चोक बवट हखस्पटल मवलथको बखस्त हदैु जवमनु्िकय  जोड्ने सडक 

७. अथुुंगे नेपवन ेसडक 

८. डम्मरव थवकन्पोिरी तल्लोमझ्िेत सडक 

९. डल्लीषपपल रवउर्डव फोहोटे जमनुविकय  अथुुंगे सडक 

१०. अथुुंगे थकवनपोिरी सडक 

११. डविँडविवनी ठोत्नेरी स्र्गवयश्रम 

१२. डोले मसुुृंग सडक 

१३. थवमडविँडव मरेक डोले सडक 

१४. नर्वपलु रवि ुिषकम्ली सडक 

१५. पवनीश्ववरव ज्र्वलमरे सडक 

१६. रोल चीनविेत सडक 

१७. िषकम्ली तोरविेत सडक 

१८. िबरव अजयम सडक 

१९. लभ्लीडविँडव आमबोट सडक 

२०. लिरमनुी कुमवल्डी डविँडविेत सडक 

२१. बेनपव १० को कवर्वयलर् देखि टोड्के सडक 

२२. डविँडवषपपल देखि ठुलोिोलव अजयम सडक 

२३. कोखशपवनी ललशेपवनी लतनमवने पलुवश्रम सडक 

२४. तोरीपवनी कवकीगवउ पलुवश्रम सडक 

२५. बवटव िोररर्व तोरीपवनी ढोलथवन 

२६. लसस्नेरव जम्रनेी मवटोलबसौनव सडक 
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4. Class"D" Road 

ROW=6 m,Set  Back =2 m 

 

 नगरपवललकव लित्रकव हवलको बजवरलित्र अर्खस्थत सडकहरु र  बखस्त लबकवस िइ शहरीकरण हनुे सक्ने  क्षेत्रकव 
सडकहरुमव बखस्त लबकवस, शहरी र्ोजनव तथव िर्न लनमवयण सम्बन्धी आधवरितू मवपदण्ड-२०७२ अनसुवर लवग ुगररने | 

 

 

 

सहरी क्षते्रकव सडककव मवपदण्डको लबस्ततृ लबर्रण: 
 

 

क) बेनी बजवर  

1. Right of Way =6.0m र Set Back =2.0m कवर्म गररएको सडकहरु  

➢ लबरेन्रचोक देखि बवल मखन्दरचोक हदैु िलुवमन्च जोड्ने सडक 

➢ लबरेन्रचोक देखि हलुवकचोक न्र्रुोड हदैु क्र्वम्पसचोक ,खशक्षव मवगय हदैु हखस्पटलचोक सम्म 

➢ बवल मखन्दरचोक बैंक रोड सृंगमचोक,गणेशचोक,षपपलचोक,हखस्पटल चोक हदैु बस पवकय  सम्म 

➢ क्र्वम्पस चोक देखि म्र्वग्दी क्र्वम्पस जवने सडक 

 

2. Right of Way =6.0m र Set Back =0.0m कवर्म गररएको सडकहरु  

➢ आर्व रोड देखि नेपवल बैक  जोड्ने लिलत्र बवटो 
➢ आर्व रोड इन्रेणी टोल ,सन्तोि रवर्लको घर हदैु िीमसेन मखन्दर सम्म जोड्न ेलिलत्र बवटो 
➢ नेपवल बैकचोक देखि एकेन्र रवर्ल को घर हदैु बवषहरी ररृंग रोड जोड्ने सडक 

➢ खशबकुमवर शे्रष्ठको घर देखि हवलको लबजलुी अषफस हदैु ररृंग जोड्ने Link Road 

 

3. Right of Way =4.0m र Set Back =2.0m कवर्म गररएको सडक 

➢ हलुवक चोक देखि नरेश शे्रष्ठ घर हदैु सृंगम चोक जोड्न ेLink Road 

 

4. Right of Way =4.0m र Set Back =0.0m कवर्म गररएको सडकहरु 

➢ बवल मखन्दर चोक देखि पर्यत बेनी जोड्ने झो.प.ु जवन ेलिलत्र सडक  

➢ िवनेपवनी गल्ली खस्थत लबष्ण ुशेरचनको घर देखि न्र्रुोड तफय   तप्त बहवदरु  बवलनर्वको घर सम्म 
जोड्ने  लिलत्र सडक  

➢ कोटिण्डवर गल्ली हदैु न्र्रुोड तफय    जीर्न कुमवर षर्श्वकमवय घर सम्म जोड्न े लिलत्र सडक 

➢ म्र्वग्दी डेन्टल होम देखि तत्कवललन म्र्वग्दी चलखचत्र मखन्दर (अनोद शे्रष्ठ )को घर जोड्न ेसडक 

➢ लिम प्रसवद गौचनको घरदेखि न्र्रुोड तफय  जोड्ने  लिलत्र सडक 

➢ उद्योग बवखणज्र् चोक देखि न्र्रुोड तफय   जोड्ने  लिलत्र सडक 



 

"कृषि, पर्यटन र पूर्वयधवर; स्र्च्छ समृृंद्ध बेनी नगरको मूल आधवर" 

 

➢ गणेश टोल देखि न्र्रुोड तफय   घतवन चोक खस्थत मोहन बरुर्वलको घर सम्म जोड्न ेलिलत्र सडक 

➢ घतवन चोक खस्थत गृंगव बहवदरु बवलनर्वको घर हदैु जवमनुविकय  जवने सडक  

➢ न्र्रुोड खस्थत लबर बहवदरु थवपवको घर हदैु लिलत्र बखस्त जोड्न ेसडक 

➢ म्र्वग्दी क्र्वम्पस गेट देखि कृष्ण कुमवर लबश्वकमवयको घर जोड्ने सडक 

➢ षपपलचोक देखि खशक्षव मवगय तफय को शोिव के .सी. र धबुय सबुेदी को घर जोड्ने लिलत्र सडक  

➢ षपपलचोक देखि कर्डय हल जोड्न ेछोटो सडक  

➢ खशक्षव मवगय खस्थत िमु बहवदरु बवलनर्वको घर देखि  लिलत्र बखस्त जोड्ने सडक  

➢ हखस्पटल चोकको ठवडो बवटो खस्थत रवज ुशे्रष्ठको घर पछवडी हदैु नरु थवजललको घर हदैु बस पवकय  
लनस्कने लिलत्र बवटो 

 

 

5. Right of Way =3.0m र Set Back =0.0m कवर्म गररएको सडकहरु 

➢ न्र्रुोड लबनोद के.सी.को घर देखि लिलत्र बखस्त जोड्ने सडक 

➢ सृंगम चोक देखि जेलसस िर्न सम्म जोड्न ेलिलत्र सडक  

➢ बवलमखन्दर चोक खस्थत सनु्दर के.सी.को घर देखि लिलत्र बखस्त (लिलत्र बखस्त )जोड्ने सडक 

➢ न्र्रुोड र लिलत्र  बखस्त जोड्न े,५० लम सम्मको दरुीमव  Dead End िएकव अन्र् सडकहरु  

 

 

ि) मृंगलघवट बजवर  

1. Right of Way =6.0m र Set Back =2.0m कवर्म गररएको सडक  

➢ नगरपवललकव चोक हदैु बदु्द चोक हदैु सरु्वस कुमवर शे्रष्ठ को घर हदैु बरको बटुव सम्म  

➢ बदु्द चोक खस्थत चन्र कुर्रको घर हदैु लोक ठदप स्कुल चोक खस्थत  षहक्मत सेरचनको घर हदैु बनेी 
दबवुंग सडक सम्म जोड्ने सडक  

➢ लोक ठदप स्कुल चोक खस्थत  रवज ुके. सी . को घर हदैु मृंगलघवटको न्र्रुोड हदैु लक्ष्मी कुमवरी 
जोशीको घर हदैु बरको बटुव जोड्ने सडक  

2. Right of Way =6.0m र Set Back =0.0m कवर्म गररएको सडक  

➢ केशर् कडेलको घर हदैु मषहलव तथव बवलबवललकव कवर्वयलर्को पररसर हदैु बेनी दबवुंग सडक सृंग 
जोड्ने ठवडो सडक 

➢ रलब बवलनर्वको घर देखि मोहन कुमवरी शवक्र्को घर सम्म जोड्न ेसडक (शवखन्त मवगय) 

3. Right of Way =4.0m र Set Back =0.0m कवर्म गररएको सडक  

➢ बेनी अथुुंगे सडक देखि महवररथवन मखन्दर र बखस्त जोड्न ेसडक 

 

4. Right of Way =3.0m र Set Back =0.0m कवर्म गररएको सडक  

➢ महवररथवन मखन्दर र बेनी दबवुंग सडक सृंग जोड्न ेठवडो गोरेटो बवटो 
➢ परुवनो झो.प.ुदेखि गोंलबन्द नरखशृंको घर छेउ हदैु मृंगलघवटको न्र्रुोड जोड्ने गोरेटो बवटो 
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ग) गलेश्वर बजवर  

1. Right of Way =6.0m र Set Back =2.0m कवर्म गररएको सडक  

➢ गलेश्वर बजवर प्ररे्शद्ववर देखि गलेश्वर मखन्दर हदैु  बनेी जोमसोम जोड्ने सडक सम्म  

2. Right of Way =4.0m र Set Back =2.0m कवर्म गररएको सडक  

➢ गलेश्वर मखन्दर  देखि गलेश्वर आदशय बोलडुंग स्कुल जोड्न ेसडक 

3. Right of Way =4.0m र Set Back =0.0m कवर्म गररएको सडक  

➢ गलेश्वर स्कुल चोक देखि गलेश्वर आश्रम  जोड्ने  Link Road 

➢ सलुबन सेरपनु्जवको घर हदैु रघ ुगृंगव नदीमव रहेको झो.प.ु सम्मको लिलत्र सडक  

➢ गलेश्वर प्ररे्शद्ववर देखि पर्यत बवसिवकय  जोड्न ेझो.प.ु सम्मको  सडक 

4. Right of Way =3.0m र Set Back =0.0m कवर्म गररएको सडकहरु 

➢ गलेश्वर मखन्दर अगवडी देखि   बनेी जोमसोम जोड्ने ठवडो गोरेटो बवटो  

➢ उल्लेखित सडक र  लिलत्र  बखस्त जोड्ने ,५० लम सम्मको दरुीमव  Dead End िएकव अन्र् सडकहरु  

 

 

 

घ) लसृंगवको बजवर क्षते्र र तल्लो उपल्लो बजवर क्षते्र 

1. Right of Way =6.0m र Set Back =2.0m कवर्म गररएको सडक  

➢ लसृंगव पौडेल चोक देखि र्डव कवर्वयलर् जवने पूर्य पखिम जोड्न ेसडक  

➢ लसृंगव सवमदुवषर्क िर्न देखि  तल्लो लसृंगव जोड्ने सडक र  िगर्वन िड्कवको घर हदैु कोषपलव 
पौडेलको घर हदैु जवने शविव सडक  

➢ तल्लो उपल्लो तवतोपवनीमव परुवनो बजवरलवई बेनी दबवुंग सडकसृंग  जोड्ने  सहरी सडक  

 

 

 


