
हेटौडा उऩभहानगयऩालरका स्थानीम बउूऩमोग ऩरयषदको लभलत 
२०७९/०८/०८ को फैठकको लनणणमवाट  स्वीकृत गरयएको 

हेटौडा उऩभहानगयऩालरका सीभाना लबत्र  

(वडा नॊ. १ देखि वडा नॊ. १९) को 
बउूऩमोग ऺते्र वगीकयण,२०७९ 
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(१) वडा नॊ. १ को जग्गा वगीकयण 

क) कृषष ऺते्र:-  

१. बैयवडाॉडा, रारझाडी, थाकरडाॉडा रारझाडी, भालथल्रो भैनटाय, वरटोर, 

रालभडाॉडा, ट्रान्सलभटयडाॉडा, खिियकोट, घ्माङ्गलसङ्गटाय, घटे्टिोरा, पेदीगाउ, 

फोकेदह रगामत अन्म फाटोको 100 लभटय दामाॉ वाॉमा फाहेकका जग्गाहरु य 

एकतायेको जग्गा। 

ि) आवासीम ऺते्र:- 

१. हेटौडा उऩभहानगयऩालरका वडा नॊ. १ को यालद्ऱ िोरा ऩूवण चौषकटोर, जरुवाटोर, 

चाइनाक्वाटय रगामतका यालद्ऱ वारयका लबत्री सडकहरुरे बेट्ने जग्गाहरु, अभय 

स्कूर देखि लबत्री चाइनाक्वाटयका जग्गाहरु, साथै भैनाटायका सफै जग्गाहरु, 

बैयवडाॉडा, रारझाडी, थाकरडाॉडा रारझाडी, भालथल्रो भैनटाय, वरटोर, 

रालभडाॉडा, ट्रान्सलभटयडाॉडा, खिियकोट, घ्माङ्गलसङ्गटाय, घटे्टिोरा, पेदीगाॉउ, 

फोकेदह रगामत अन्म फाटोको 100 लभटय दामाॉ वामाॉ यहेका जग्गाहरु। 

ग) व्मावसाषमक ऺते्र:- 

१. फदु्धचोक देखि लत्रबवुनयाजऩथ हदैु चौकीटोर लसयान सम्भ फाटो सॊग जोलडएका 

जग्गाहरु, षऩऩरफोट, स्वगणद्रायी हदैु बण्डायी भेलडकर तथा फदु्धचोक देखि यालद्ऱ 

ऩरु सम्भको जग्गा, चाइनाक्वाटय चाइनागेट देखि अभय स्कूर चोकसम्भका 

जग्गाहरु। 

घ) सावणजलनक उऩमोग (िेरकुद भैदान सभेत) को ऺते्र:- 

१. साषवकका साभदुाषमक वनको सीभाॊकन (Demarcation) को जग्गाहरु। 
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ङ) साॊस्कृलतक तथा ऩयुाताखववक भहववको ऺते्र:- 

१. बैयवडाॉडाको भ्मूटावय, ऩालथबया भखन्दय ऺेत्र, खिव भखन्दय, लसॊह बैयव भखन्दय 

ऺेत्रको जग्गाहरु।  
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(२) वडा नॊ. २ को जग्गा वगीकयण 

क) आवासीम ऺते्र:- 

१. भकवानऩयु फहभुिुी क्माम्ऩस अगालड वनस्िण्डी योड य िािा फाटोहरु 

भनकाभना चोकसम्भका जग्गाहरु,  

२. चौकीटोर लत्रबवुन याजऩथ लबत्रका िािा फाटोका जग्गाहरु,  

३. लसषद्ध षवनामक टोर अन्तगणतका िािा फाटोका जग्गाहरु, 

४. २ नॊ. वडा  लबत्रका फाॉषक सफै लबत्री िािा फाटोका जग्गाहरु। 

ि) व्मावसाषमक ऺते्र:-  

1. फदु्ध चोक देखि ऩूवण २ नॊ. वडा य ५ नॊ. वडा सीभाना काखन्तरोक ऩथ साह 

भेलडकर सम्भका जग्गाहरु,  

2. फदु्ध चोक देखि उत्तय चौकीटोर, कय चौकी, लत्रबवुन याजऩथ सम्भका जग्गाहरु,  

3. रोकषिम चोक देखि भानस चोक नगयऩालरका, भनकाभना चोक हदैु सानोऩोिया 

चोक सम्भका जग्गाहरु, 

4. उद्योग वाखणज्म सॊघ देखि काॊग्रसे चोक हदैु नमाॉ भनकाभना योड सम्भका 

जग्गाहरु,  

5. देवी ऩथ सॊगभ चोक हदैु वािदेुव भागण नमाॉ भनकाभना योड सम्भका जग्गाहरु,  

6. कृष्ण भखन्दय षऩऩर फोट देखि ऩयुानो भकवानऩयु योड सॊगभ चोक हदैु सानोऩोिया 

चोक सम्भका जग्गाहरु, 

7. ओभ बवन देखि सॊगभ चोक (िबाकय ऩथ) सम्भका जग्गाहरु,  

8. िषवन्र भहजणनको घय देखि सॊगभ चोक भानस चोक हदैु िानेऩानी फोडण सम्भ 

(हरयकुन्ज योड) का जग्गाहरु, 

9. लनरभ रज ऩछालड चस्भा ऩसरफाट कृष्ण भखन्दय सम्भका जग्गाहरु,  
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10. लभलरजरुी य षवजम िान्ती टोर षवकास सडकका जग्गाहरु,  

11. ददव्म ताया वहउुद्धेश्मीम सहकायी देखि गणेि भखन्दय लनस्कने फाटो (लडना 

उऩाध्माम घय)का जग्गाहरु। 
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(३) वडा नॊ. 3 को जग्गा वगीकयण 

क) कृषष ऺते्र्- 

१. ३ नॊ. वडाको ऺेत्रालधकाय लबत्र यहेको भनकाभना सयस्वती, लसभरथरी, 

फसाहाभहादेव, फदु्ध, रक्ष्भीनायामण, याई, लभरन, रेिऩानी, दखऺणकारी, रेवट, 

भोयङधाऩ, वारउज्ज्वर, जम्फ ु चौताया, िाडीदभाय रगामतका टोरको लबत्री 

िािा सडकको १००/१०० लभटय दामाॉ वामाॉ आसऩासको ऺेत्र वाहेकका 

सम्ऩूणण जग्गाहरु य वौयाटाय टोरको लबत्री िािा सडकको २५/२५ लभटय दामाॉ 

वामाॉ ऺेत्र आसऩासका ऺते्र वाहेकका सम्ऩूणण जग्गाहरु। 

ि) आवासीम ऺते्र्- 

१. ३ नॊ. वडाको ऺेत्रालधकाय लबत्र यहेको भनकाभना सयस्वती, लसभरथरी, 

फसाहाभहादेव, फदु्ध, रक्ष्भीनायामण, याई, लभरन, रेिऩानी, दखऺणकारी, रेवट, 

भोयङधाऩ, वारउज्ज्वर, जम्फ ु चौताया, िाडीदभाय रगामतका टोरको लबत्री 

िािा सडकको १००/१०० लभटय दामाॉ वामाॉ आसऩासको ऺेत्र य वौयाटाय 

टोरको लबत्री िािा सडकको २५/२५ लभटय दामाॉ वामाॉ आसऩासको ऺते्रका 

जग्गाहरु। 

ग) व्मावसाषमक ऺते्र्- 

१. ३ नॊ. वडाको ऺेत्रालधकाय लबत्र ऩनने  भहेन्र याजभागण दामाॉ वामाॉ आसऩासको 

सम्ऩूणण ऺेत्रको जग्गाहरु। 

  



हेटौडा उऩभहानगयऩालरका सीभाना लबत्रको बउूऩमोग ऺेत्र वगीकयण, 2079 

6 
 

 

(४) वडा नॊ. ४ को जग्गा वगीकयण 

क) आवासीम ऺते्र्- 

१. सूमण बैयव टोर, सजृना टोर, सभाज कल्माण टोर ऺेत्रका जग्गाहरु, 

२. लभत्र नगय टोर, श्रद्धानगय टोर, वीयेन्र नगय टोर ऺेत्रका जग्गाहरु, 

३. िलतबानगय टोर, खचल्रेनऩाकण  टोर, श्रलभक टोर ऺते्रका जग्ग्गाहरु, 

४. गदोई लबत्री सडक, तेखन्जॊग टोर, मदु्ध िसाद टोर ऺेत्रका जग्गाहरु, 

५. बवुन लसॊह ऩथ लबत्री सडकरे छोएका जग्गाहरु, 

६. एकता नगय य वीयेन्र ऩथ सडकरे छोएका जग्गाहरु, 

७. खचसाऩानी लबत्री सडक, ऩथृ्वी ऩथ लबत्री सडकरे छोएका जग्गाहरु, 

८. ऩारयजात ऩथ देखि लबत्री साना सडकरे छोएका जग्गाहरु, 

९. फदु्ध टोर लबत्री सडकरे छोएका जग्गाहरु। 

ि) व्मावसाषमक ऺते्र:- 

१. कयाण देखि वदु्ध चोक भेनयोडसडकरे छोएका जग्गाहरु,  

२. फदु्ध चोक बैयव योड काखन्तयाजऩथ सडकरे छोएका जग्गाहरु, 

३. बैयव योड देखि खचसाऩानी ऺेत्रका जग्गाहरु, 

४. खचसाऩानी देखि कयाण गदोई ऺेत्रका जग्गाहरु, 

५. ख्वऩ गखल्र, स्कूर योड, अजय अभय योड सडकरे छोएका जग्गाहरु,  

६. नन्द, फैंक अप काठभाण्डौ, गरुड ऩथ सडकरे छोएका जग्गाहरु,  

७. नगय षवकासको भूर योड, ऩारयजात ऩथ, फदु्धऩथ सडकरे छोएका जग्गाहरु, 

८. बवुन लसॊह ऩथ, यजत जमन्ती योड, बवुनेश्वय योड सडकरे छोएका जग्गाहरु, 

९. नगय षवकास देखि बवुनेश्वय योड सडकरे छोएका जग्गाहरु। 
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(५) वडा नॊ. ५ को जग्गा वगीकयण 

क) आवासीम ऺते्र:- 

१. काखन्तरोकऩथ देखि भाछाप्रान सम्भ, सानोऩोिया चोक देखि दखऺण-ऩखिभ 

ऩषु्ऩरार ऩाकण  हदैु बैयवयोड देखि िान्तीनगय कभाने जाने ऩरु सम्भको फाटोको 

दामाॉ वामाॉका जग्गाहरु फाहेकका अन्म जग्गाहरु। 

ि) व्मावसाषमक ऺते्र:- 

१. काखन्तरोकऩथ देखि भाछाप्रान सम्भ, सानोऩोिया चोक देखि दखऺण-ऩखिभ 

ऩषु्ऩरार ऩाकण  हदैु बैयवयोड देखि िान्तीनगय कभाने जाने ऩरु सम्भको फाटोको 

दामाॉ वामाॉका जग्गाहरु। 
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(६) वडा नॊ. ६ को जग्गा वगीकयण 

क) आवासीम ऺते्र:- 

१. काखन्तरोकऩथको दामाॉ वामाॉ य भदन बण्डायी रोकभागण (धयान-चताया सडक)को 

दामाॉ वामाॉ वाहेक अन्म सडकरे छोएका लबत्री जग्गा तथा अन्म जग्गाहरु। 

ि) व्मावसाषमक ऺते्र:- 

१. काखन्तरोकऩथको दामाॉ वामाॉ य भदन बण्डायी रोकभागण (धयान-चताया सडक)को 

दामाॉ वामाॉका जग्गाहरु। 

  



हेटौडा उऩभहानगयऩालरका सीभाना लबत्रको बउूऩमोग ऺेत्र वगीकयण, 2079 

9 
 

 

(७) वडा नॊ. ७ को जग्गा वगीकयण 

क) आवासीम ऺते्र:- 

१. चक्रऩथ सडकफाट ५० लभटय लबत्र दामाॉ वामाॉ दवैु तपण  य वडा नॊ. ७ का अन्म 

सम्ऩूणण जग्गाहरु। 

ि) व्मावसाषमक ऺते्र:- 

१. चक्रऩथ सडक अन्तगणत वडा नॊ. ७ य ८ को सीभाना (लभरनचोक) देखि ऩूवण 

तपण  वडा नॊ. ६ य ७ को सीभाना (हरयमारी टोर) सम्भको सडकको दामाॉ वामाॉ 

दवैु तपण का जग्गाहरु। 
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(८) वडा नॊ. ८ को जग्गा वगीकयण 

क) कृषष ऺते्र:- 
१. देवनगय टोर षवकास सलभलतको कयाण िोरा देखि दखऺण तपण  य िहये देखि ऩूवण 

तपण का जग्गाहरु, 

२. षवन्दावालसनी टोर षवकास सलभलतको च्मानडाॉडा आसऩासका जग्गाहरु। 

ि) आवासीम ऺते्र:-   

1. ओभनगय टोर षवकास सलभलतको २ नॊ य ३ नॊ फाटो फाहेक लबत्री फाटोको 

जग्गाहरु, 

2. श्रलभकटोर षवकास सलभलतको ऺेत्र लबत्रको लबत्री फाटोका जग्गाहरु, 

3. लभरन टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र लबत्रको लबत्री फाटोका जग्गाहरु, 

4. सूमणदम टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र लबत्रको फाटोका जग्गाहरु, 

5. देवनगय टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र लबत्रको लबत्री फाटोका जग्गाहरु, 

6. षवन्दावालसनी टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र लबत्रको लबत्री फाटोका जग्गाहरु, 

7. कालरका टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र लबत्रको लबत्री फाटोका जग्गाहरु, 

8. याजऩानी टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र लबत्रको सफै जग्गाहरु, 

9. भनकाभना टोर षवकास सलभलत (क) य (ि) ऺेत्र लबत्रको सफै जग्गाहरु, 

10. षवकास टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र लबत्रको लबत्री फाटोका जग्गाहरु, 

11. षकयण चोक पामयराइन टोर षवकास सलभलतको ऺते्र लबत्रको लबत्री फाटोका 

जग्गाहरु, 

12. कणणवती टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र लबत्रको लबत्री फाटोका जग्गाहरु, 

13. सजृना टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र लबत्रको सफै जग्गाहरु। 
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ग) व्मावसाषमक ऺते्र:- 

1. ओभनगय टोर षवकास सलभलतको २ नॊ य ३ नॊ फाटोरे छोएका जग्गाहरु, 

2. श्रलभक टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र लबत्रको भेनयोडरे छोएका जग्गाहरु, 

3. लभरन टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र लबत्रको भेनयोडरे छोएका जग्गाहरु, 

4. नवदगुाण टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र लबत्रको जग्गाहरु, 

5. भैदा टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र लबत्रको जग्गाहरु, 

6. कालरका टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र लबत्रको भेनयोडरे छोएको जग्गा य लनभ 

चौताया देखि उत्तय तपण को कयाण ऩरु सम्भको फाटोभा ऩनने  जग्गाहरु, 

7. नभूना टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र लबत्रको सफै जग्गाहरु, 

8. षवकास टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र लबत्रको भेनयोडरे छोएको जग्गाहरु, 

9. षकयण चोक पामयराइन टोर षवकास सलभलतको ऺते्र लबत्रको २५ लभटय फाटोरे 

छोएको जग्गाहरु, 

10. षकयण चोक ७ य ८ टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र लबत्रको सफै जग्गाहरु, 

11. कणणवती टोर षवकास सलभलतको लभरन चोक देखि उत्तय क्माम्ऩा डाॉडाको ऩरु 

सम्भको फाटोरे छोएको जग्गाहरु। 
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(९) वडा नॊ. ९ को जग्गा वगीकयण 

क) आवासीम ऺते्र:- 

१. व्मावसाषमक तथा औधोलगक ऺेत्र वाहेकका ऺेत्रका जग्गाहरु। 

ि) व्मावसाषमक ऺते्र:- 

१. हेटौडा-९ कयाण िोरादेखि दखऺण (भहेन्र याजभागण) आसऩास िचण्डभानको घय 

सम्भको जग्गाहरु। 

ग) औधोलगक ऺते्र:- 

१. हेटौडा लसभेन्ट उद्योगको स्वालभत्वभा यहेको जग्गाहरु। 
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(१०) वडा नॊ. १० को जग्गा वगीकयण 

क) आवासीम ऺते्र:- 

१. न्मयेुनी टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र लबत्रका जग्गाहरु,  

२. कयाण भेनयोड ऩयुानो सडक लबत्र सपर टोर य नभूना टोर षवकास सलभलत ऺेत्र 

लबत्रका जग्गाहरु,  

३. TCN योड देखि लबत्र आनन्द टोर ऺेत्रका जग्गाहरु,  

४. वाईऩास देखि लबत्र लधतार ऩथका जग्गाहरु, 

५. भेनयोड देखि लबत्र सयेुन्र षवष्टको घय जाने फाटोका जग्गाहरु,  

६. भेनयोड देखि लबत्र नेको इन्सयेुन्स हदैु वाइऩास सडक जाने लबत्री फाटोका 
जग्गाहरु। 

ि) व्मावसाषमक ऺते्र:- 

१. यालद्ऱ ऩरु फाट यालद्ऱ योड हदैु वदु्ध चोक सम्भका जग्गाहरु,  

२. वदु्ध चोक देखि लसभा चोक हदैु भेनयोड कयाण ऩरु सम्भका जग्गाहरु,  

३. यालद्ऱयोड हदैु वासदेुव भागण वसऩाकण  सम्भका जग्गाहरु,  

४. वसऩाकण  देखि उत्तय तपण  यालद्ऱ योड सम्भका जग्गाहरु, 

५. भेनयोड लसभा चोक देखि TCN योड हदैु वाईऩास सडक वसऩाकण  सम्भका 

जग्गाहरु,  

६. वसऩाकण  देखि वाईऩास सडक हदैु याभ भखन्दय, बटुनदेवी योड, तरुसी भेहय फोलडिंग 

स्कूर सम्भका जग्गाहरु,  

७. सोलरडारयटी स्कूर देखि भेनयोड, रुर ऩथसम्भका जग्गाहरु,  

८. वाईऩास सडक षऩऩरफोटदेखि नेत्रज्मोलत टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र आॉिा 

अस्ऩतारसम्भका जग्गाहरु,  

९. वाईऩास ऺेत्रका जग्गाहरु। 
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(११) वडा नॊ. ११ को जग्गा वगीकयण 

क) कृषष ऺते्र:- 

१. तल्रोतारको तल्रो ऺेत्रको जग्गाहरु। 

ि) आवासीम ऺते्र:- 

१. वडा नॊ. ११ अन्तगणतका कृषष य व्मावसाषमक ऺेत्र (उल्रेि बए फभोखजभ) 

वाहेकका ऺते्रको सफै जग्गाहरु। 

ग) व्मावसाषमक ऺते्र:- 

१. तल्रो थानाबर् माङ्ग य भाथ्रो थानाबर् माङ्ग बएय जान ेऩूवण-ऩखिभ (भहेन्र) 

याजभागणको दामाॉ वामाॉ करयव १०० लभटय सम्भको ऺेत्रका जग्गाहरु। 
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(१२) वडा नॊ. १२ को जग्गा वगीकयण 

क) कृषष ऺते्र:- 

१. गोठदभाय टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र अन्तगणत ऩूवण गैडाधाऩ भेनयोडको भलुन य 

कुियुाको पाभणफाट भलुन, ऩखिभ चकयी िोरा, उत्तय गोठदभाय िोरा य दखऺण 

लततङु फाजेको घय भलुन मलत चाय षकल्रा लबत्रको जग्गाहरु, 

२. श्रीजनिीर टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र अन्तगणत ऩूवण कोत्रा िोल्सी, ऩखिभ 

वाइवा टोर िोल्सी, उत्तय यालद्ऱ िोरा य दखऺण साभदुाषमक वन मलत चाय 

षकल्रा लबत्रको जग्गाहरु,  

३. हरयमारी गयुौ टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र अन्तगणत ऩूवण ऩिऩुलत भखन्दयफाट ऻान 

फहादयु शे्रष्ठकोको घय जाने फाटोफाट ५० लभटय छोडेय, ऩखिभ गाड िोल्सी, उत्तय 

ऩिऩुलत भखन्दयफाट प्माकुयेरको घय हदैु आल्दभाय ऩदि ऩरु जाने फाटो य दखऺण 

चायघये यभणटाय  फाटोफाट ५० लभटय छोडेय मलत चाय षकल्रा लबत्रको 

जग्गाहरु। 

ि) आवासीम ऺते्र:- 

१. वडा नॊ.१२ अन्तगणत उल्रेखित (कृषष ऺेत्र) फभोखजभ वाहेकका फाॉकी यहेका 

जग्गाहरु। 
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(१३) वडा नॊ. १३ को जग्गा वगीकयण 

क) आवासीम ऺते्र:-   

1. वनस्ऩलत, जलडवटुी, सहाया, नभूना य षवन्दावालसनी टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र,  

2. िान्ती सभाज टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र,  

3. गौयव टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र,  

4. सषक्रम (ठूरोथरी) टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र - गैयी टोरको ऩखश् चभतपण  

िेरकुद भैदान य अन्म जग्गाहरु,  

5. सम्फषुद्ध टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र,  

6. सभाज सेवी टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र,  

7. ऩषवत्र टोर षवकास  सलभलतको ऺेत्र,  

8. हरयमारी टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र,  

9. आदाभाय टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र, 

10. म्हेन्दोलरङ (गरुुङ िताऩ) टोर षवकास सलभलतको ऺते्र,  

11. कोको म्हेन्दो (ठाडो योड) टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र,  

12. नभोफदु्ध टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र,  

13. भसु्कान (ठूरोथरी) टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र,  

14. लसयान टोर टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र,  

15. सनु्दयवस्ती टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र,  

16. षऩऩरफोट टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र,  

17. ऩदभ षवनामक टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र,  

18. ऩद्मसम्बव टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र - भेन योडको दामाॉ  वामाॉ घयहरु 

अवखस्थत यहेको य अन्म जग्गाहरु,  
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19. तीनकुने टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र,  

20. यभणथरी टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र,  

21. लसजणनिीर टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र,  

22. षहभचरुी टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र। 

ि) व्मावसाषमक ऺते्र:- 

१. सषक्रम (ठूरोथरी) टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र - याभ लसङ गोरेको घय देखि 

दखऺण ऩदभ गोरेको घय सम्भ भेनयोडका जग्गाहरु, 

२. ऩद्मसम्बव टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र - फदु्धचोक, साङ्गेचोक हदैु आदाभाय 

सीभाना य कोको म्हेन्दो सीभानासम्भका जग्गाहरु। 
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(१४) वडा नॊ. १४ को जग्गा वगीकयण 

क) आवासीम ऺते्र:-   

१. उत्तयऩानी ऺेत्रका जग्गाहरु, 

२. नमाॉवस्ती ऺेत्रका जग्गाहरु, 

३. वनेरधाऩ ऺेत्रका जग्गाहरु, 

४. कारोऩानी ऺेत्रका जग्गाहरु, 

५. भमयुधाऩ ऺेत्रका जग्गाहरु। 

ि) औधोलगक ऺते्र:-  

१. कारोऩानी य उत्तयऩानी फीचको षवजौयी दभाय ऺेत्रको जग्गाहरु। 

ग) वन ऺते्र:- 

१. १४ नॊ. वडाको नम्फयी जग्गा फाहेक दखऺणी बागको जग्गा ऺेत्र। 

घ) नदी, िोरा, तार, लसभसाय ऺते्र:-   

१. भमयुधाऩको उत्तयी बागको नम्वयी जग्गा फाहेकको िोरा/नदी उकास 

जग्गा/ऺेत्र। 

ङ) सावणजलनक उऩमोग (िेरकुद भैदान सभेत) को ऺते्र:- 

१. गैयीटोरको िोरा उकासको जग्गा/ऺेत्र। 
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(१५) वडा नॊ. १५ को जग्गा वगीकयण  

क) कृषष ऺते्र:- 

१. सालफक यातोभाटे ३, ६ य ८ (हार हेटौडा-१५) को फॊगेयी, खचप्रेटी, फाॉसघायी, 

घटे्टदभाय, सल्राघायी, कनने िोरा, कभेयोऩानीका जग्गाहरु (ऩूवण: हषटमा, ऩखिभ: 

खजतऩयु लसभया य लनजगढ न.ऩा, उत्तय: जङ्गर, दखऺण: जङ्गरसम्भ चाय षकल्रा 

कामभ बएको)।    

ि) आवासीम ऺते्र:-  

१. सालफक यातोभाटे ३ (हार हेटौडा-१५) को यातोभाटे चोक देखि आखिष चोक 

सम्भ १०० लभटय बन्दा वयऩयको जग्गाहरु (ऩूवण्  सिस्त्र िहयी गण, ऩखिभ् 

िहये, उत्तय् भानेडाॉडा, दखऺण् भहेन्र याजभागणसम्भ चाय षकल्रा कामभ बएको), 

२. सालफक यातोभाटे ३ (हार हेटौडा-१५) को आखिष चोकफाट भालथ षऩस ऩाकण  

ठूरो सकुौरी तथा सिखि टोर, लसभसाय टोर, िगलत टोर, िान्ती टोरका 

जग्गाहरु (ऩूवण्  सिस्त्र िहयी गण, ऩखिभ् िहये, उत्तय् जङ्गर, दखऺण् यातोभाटे 

चोकसम्भ चाय षकल्रा कामभ बएको), 

३. सालफक यतोभाटे ३, ५, ६, ७, ८ य ९ (हार हेटौडा-१५) को यातोभाटे षवक्रभ 

चोक देखि ऩूवण तपण  हषटमा सीभाना सम्भको चक्रऩथ फाटोको १०० लभटयबन्दा 

वयऩयको जग्गाहरु (ऩूवण: हषटमा सीभाना, ऩखिभ: यातोभाटे चोक, उत्तय: 

दभायटोर य जङ्गर, दखऺण: ठुरोसकुौरी, कभाने, बोरने , ऩनेि डाॉडा, जाते डाॉडा, 

खिियऩानी डाॉडासम्भ चाय षकल्रा कामभ बएको), 

४. सालफक यातोभाटे ४ (हार हेटौडा-१५) को समपुट, सानो सकुौरी ऺेत्रको 

जग्गाहरु (ऩूवण: िहये, ऩखिभ: भहेन्र याजभागण, उत्तय: भहेन्र याजभागण, दखऺण: 

चयेु सीभाना जङ्गरसम्भ चाय षकल्रा कामभ बएको), 
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५. साषवक यातोभाटे ५ (हार हेटौडा-१५) को पामयराइन, खिवभ योड हदैु हषटमा 

सीभाना सम्भको १०० लभटयबन्दा वयऩयको जग्गाहरु (ऩूवण: हषटमा सीभाना, 

ऩखिभ:भहेन्र याजभागण, उत्तय: हेटौडा उऩभहानगयऩालरका ६, ७ य ८, दखऺण: 

जङ्गरसम्भ चाय षकल्रा कामभ बएको), 

६. सालफक यातोभाटे ९ (हार हेटौडा-१५) को चरुयमाभाई भा.लफ. हदैु िणाभी चोक 

सम्भ १०० लभटय बन्दा वयऩयको जग्गाहरु (ऩूवण: हषटमा सीभाना, ऩखिभ: 

खचते्रऩानी िहये, उत्तय: हेटौडा उऩभहानगयऩालरका ६, दखऺण: चरुयमाभाई, हषटमा 

चक्रऩथ फाटोसम्भ चाय षकल्रा कामभ बएको)। 

ग) व्मावसाषमक ऺते्र:- 

१. सालफक यातोभाटे ३ (हार हेटौडा-१५) को यातोभाटे चोक देखि आखिष चोक 

सम्भ १०० लभटय लबत्रको जग्गाहरु (ऩूवण्  सिस्त्र िहयी गण, ऩखिभ् िहये, 

उत्तय् भानेडाॉडा, दखऺण् भहेन्र याजभागणसम्भ चाय षकल्रा कामभ बएको), 

२. सालफक यातोभाटे ३, ५, ६, ७, ८ य ९ (हार हेटौडा-१५) को यातोभाटे षवक्रभ 

चोक देखि ऩूवण तपण  हषटमा सीभाना सम्भको चक्रऩथ फाटोको १०० लभटय 

लबत्रको जग्गाहरु (ऩूवण: हषटमा सीभाना, ऩखिभ: यातोभाटे चोक, उत्तय: दभायटोर 

य जङ्गर, दखऺण: ठूरोसकुौरी, कभाने, बोरने , ऩनेि डाॉडा, जाते डाॉडा य 

खिियऩानी डाॉडासम्भ चाय षकल्रा कामभ बएको), 

३. साषवक यातोभाटे ५ (हार हेटौडा-१५) को पामयराइन, खिवभ योड हदैु हषटमा 

सीभाना सम्भको १०० लभटय लबत्रको जग्गाहरु (ऩूवण: हषटमा सीभाना, ऩखिभ: 

भहेन्र याजभागण, उत्तय: हेटौडा उऩभहानगयऩालरका ६,७ य ८, दखऺण: जङ्गरसम्भ 

चाय षकल्रा कामभ बएको), 
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४. सालफक यातोभाटे ९ (हार हेटौडा-१५) को चरुयमाभाई भा.लफ. हदैु िणाभी 

चोकसम्भका १०० लभटय लबत्रको जग्गाहरु (ऩूवण: हषटमा सीभाना, ऩखिभ: 

खचते्रऩानी िहये, उत्तय: हेटौडा उऩभहानगयऩालरका वडा नॊ. ६, दखऺण: चरुयमाभाई 

य हषटमा चक्रऩथ फाटोसम्भ चाय षकल्रा कामभ बएको)। 
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(१६) वडा नॊ. १६ को जग्गा वगीकयण 

क) कृषष ऺते्र:- 

१. िखििोरा/आकाि धाया साजवोटे ऺेत्रको जग्गाहरु। 

ि) आवासीम ऺते्र:- 

१. व्मावसाषमक ऺेत्र य कृषष ऺेत्रभा वगीकृत वाहेक फाॉकी सम्ऩूणण ऺेत्रका 

जग्गाहरु। 

ग) व्मावसाषमक ऺते्र:- 

१. भदन बण्डायी रोक भागण (धयान-चतया सडक) फाट ३०० लभटय दामाॉ वाॉमा 

ऺेत्रको जग्गाहरु। 
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(१७) वडा नॊ. १७ को जग्गा वगीकयण 

क) कृषष ऺते्र:- 

१. ऩूवण भयनघाट िहये देखि ऩखिभ गॊगटे िहये िोरा देखि ऩूवण-दखऺण वस्तीको 

उत्तय तपण  य चचु्चेिोरा एक्रेिेत सडकको दखऺण १०० लभटयको ऺेत्र 

वाहेकको ऺेत्र य हार चरनचखल्तभा यहेका वा सावणजलनक बएको िािा ऩदि 

तथा कखच्च सडकको ६ लभटय बन्दा भालथका सडकको दामाॉ वामाॉ ७५ लभटय 

वाहेकको जग्गाहरु। 

ि) आवासीम ऺते्र:- 

१. उल्रेखित व्माविाषमक ऺेत्र य कृषष ऺेत्रभा तोषकएका जग्गा वाहेक हार 

वसोवास यहेका जग्गाहरु। साथै ऩूवण १८ नॊ. वडाको सीभाना िहये, ऩखिभ १६ 

नॊ  य ६ नॊ वडा सीभाना, दखऺण साभदुाषमक वन, उत्तय वार वोध स्कूर 

आसऩास बाग देखि अॊगाये ऩत्केयी, छभयेु पाॉट य खिवभ ् लसभेन्ट कायिाना 

सम्भको ऺेत्रका जग्गाहरु। 

ग) व्मावसाषमक ऺते्र:- 

१. चचु्चे िोरा, चनुडाॉडा, याजदेवी सडक िण्डको १०० लभटय दामाॉ वामाॉको जग्गा, 

धयान चतया सडक िण्डको उत्तय दखऺण २०० लभटय दामाॉ वामाॉको जग्गा य 

ऩयुानो पामयराइन खचसाऩानी चोक देखि िकु्र फहादयु िजाको घय ऩूवण िहये देखि 

उत्तय तपण  १०० लभटय दामाॉ वामाॉको जग्गाहरु। 
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(१८) वडा नॊ. १८ को जग्गा वगीकयण 

क) कृषष ऺते्र:- 

१. १८ नॊ. वडाभा यहेको भहादेव िोरा देखि हनाणभाडी पाॉट वा कयाण िोरा सम्भ 

ऩनने  रयॊग योड (चचु्चे िोरा एक्रेिेत सडक) को साथै उि ऺेत्रभा यहेको िािा 

सडकको १०० लभटय सम्भ दामाॉ वामाॉ वाहेकको सम्ऩूणण जग्गाहरु। 

ि) आवासीम ऺते्र:- 

१. भदन बण्डायी रोकभागणको १०० लभटय दामाॉ वामाॉ ऺेत्र फाहेकको फयौरी 

िोरासम्भको ऺेत्रको जग्गाहरु, कयाण िोरा देखि कभरा देवी भखन्दय चचु्चेिोरा 

एक्रेिेत सडकको १०० लभटय दामाॉ फाहेकको एक्रेिेत फयौरी िोराफाट 

िािा सडकको दामाॉ वामाॉ १०० लभटयको ऺेत्रको जग्गाहरु, भहादेव िोरादेखि 

ऩूवण कयाण िोरा सम्भ १०० लभटय दामाॉ वामाॉ य िािा सडकको दामाॉ वामाॉ 

१०० लभटय ऺेत्रका जग्गाहरु। 

ग) व्मावसाषमक ऺते्र:- 

१. १८ नॊ. वडाभा यहेको बोरने  िहये देखि पुकने चौय, भदन बण्डायी रोकभागण 

सडकको दामाॉ वामाॉ १०० लभटय सम्भका जग्गा य कयाण िोरा देखि कभरा देवी 

भखन्दय, चचु्चे िोरा एक्रेिेत सडकको १०० लभटय दामाॉ वामाॉका जग्गाहरु। 

घ) वन ऺते्र:- 

१. भदन बण्डायी रोकभागण देखि आभिोरा साभदुाषमक वन, कालररेक साभदुाषमक 

वन, ज्मोलत साभदुाषमक वन, गोयऺेश्वय साभदुाषमक वनऺेत्ररे चचने को जग्गाहरु। 
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(१९) वडा नॊ. १९ को जग्गा वगीकयण 

क) कृषष ऺते्र:- 

१. फस्तीऩयु देखि भालथल्रो ऺेत्रभा ऩनने  कुवाऩानी, लसयानचोक, ऩन्रसोरा, ज्मालभये, 

मवुा जागयण, रेकऩानी डभुाये टोर षवकास सलभलत अन्तगणत ऩनने  जग्गाहरु। 

ि) आवासीम ऺते्र:-  

१. नेवायऩानी ऺेत्रभा ऩनने  गमु्फाटोर, भहादेव स्थान, सातधाया, िान्तीटोर, वड्कौरे 

य तऩोवन टोर षवकास सलभलतको ऺेत्र लबत्र (अन्तगणत) ऩनने  जग्गाहरु, 

२. वस्तीऩयु ऺेत्रका वासदेुव, जागयणटोर, भौवाटाय, क्माम्ऩाडाॉडा, वस्तीऩयु ऩरुचोक, 

िगलतिीर, रोकताखन्त्रक टोर षवकास सलभलत अन्तगणत ऩनने  जग्गाहरु। 

ग) व्मावसाषमक ऺते्र:- 

१. हेटौडा उऩभहानगयऩालरका वडा नॊ. 19 अन्तगणत भहेन्र याजभागणको आसऩासको 

ऺेत्रका जग्गाहरु। 

  

  

 

 

 

 

 

बउूऩमोग ऐन,२०७६ , बउूऩमोग लनमभावरी,२०७९ तथा जग्गा 

वगीकयणका सम्फन्धभा हेटौडा उऩभहानगयऩालरकाका षवलबन्न वडाभा 

गरयएका अन्तयषक्रमा कामणक्रभका तखस्फयहरु 


