
मिति: २०७६/9/23 

प्रस्तावित रिङ्गिोड 

वडा नं ९ गोद्राङ्ग चोक (शुरु ववन्द)ु (जंगल ककनारा) संसारी िाई िन्न्दर-पन्चचि वपपल चोक - टााँडी 
चोक-पाण्डे घुन्ति - अन्नपूर्ण डेरी - उज्वल चोक - कालु वव. क. को घर ब्रतहपुरी र गंगानगर मसिाना 
-िा. वव. गंगानगर. धनौजी (हुलाकी सडक) - हुलाकी सडक हुाँदै - कसरा चोक - बेलहट्टा वसपाकण  - 
आलिघाट - डतपीङ्ग साइट - ह्रदय चोक - धुव्र बजार - वडा कायाणलय (२४) दगुाण िन्न्दर - वयरघारी 
स्कूल - देवव थान - छािे चोक - रा. प्रा. वव. लेवर नगर स्कूल - राधेचयाि चोक - वडा नं २५ र २७ 
को मसिाना बाटो (राधेचयाि चोक) - लोके चोक (कृष्र् प्र. सुवेदी घर चोक) - विेरी खोला झोलुङ्गे पुल 
- िेलौली राि िन्न्दर चोक - जनकलाल पूल्चोक - लतसालको घर नन्जकको कल्भटण चोक - साना 
ककसान चोक-भगाहा चोक - (वडा नं २८)को मसिाना - िध्यवतिण कायाणलय - मस.न्ज सफारी र वाराहह 
ररसोटण - अन्द्रौमल हटकाराि चोक - कर्णध्वज चोक - पास टोल - सानु भरिपुर - जोगग टोल - 
पसाणवजार -मशसावास - न्यूरेचोक - ढाका टोपी (पुरानो)को घर वाट ददे्रतन गााँउ - िुसहर वन्स्ि - वलुवा-
पन्चचि बनकट्टा भगडी (वडा नं २६)को मसिाना - रुपनारायर् चोक - मशसै - कोइलाहा - मसस्वारा - 
मसिरा - मसिरीटाउन (वडा नं १८) –चौिारी - अतिर वहादरु िािाङको घर हुाँदै भङ् गलाचोक - लमलि चोक 

(वडा नं १७)गोव्रेतन - वनगााँइ चौकक डााँडा - खयरघारी - िगर गााँउ - तिवारी चोक - गर्ेशथान - भन्जणन 
फ्यान्रि-नयााँ वुद्घ चोक - हस्ि वहादरु घलेको घर हुदै - नसणरी चोक - गोववन्द चोक - ज्ञानेचवर चोक 
- काभ्रघेाट - भगंरी थान - धोदे्र मसिल - मशवघाट - रािघाट - नारायर्ी ककनार हुदै अटोल्याण्ड क्षेत्र - 
हाम्रो घर - वडा कायाणलय (वडा नं ३) पुल्चोक । 

विकल्प:  

१. पुल्चोकबाट गोन्द्राङ्ग (राजिागण) 
२. पुल्चोकबाट आपटााँडी(शहरी सडक) - वाइपास - सेन्िल बस टमिणनल चोक बाट राजिागण गोन्द्राङ्ग 

3. पुल्चोकबाट आपटाडी (शहरी सडक) - वाइपास( KB Line) पछाडी- Fire Line जखडीिाइ, गाइखकण  
शव्दगचन्िन पन्चचि हुाँदै गोन्द्राङ्ग वडा नं. १२ अन्न्िि ववन्द ु।  

मापदण्ड: 
१. चक्रपथको सडक अगधकार क्षेत्र (ROW) न्यूनिि ३० मिटर कायि । 

२. राजिागण, हुलाकी सडक, वाइपास र शहरी सडकिा पने भएिा सोही बिोन्जिको सडक अगधकार क्षेत्र 
कायि हुनेछ ।  

3. राजिागण/ वाइपास/शहरी सडक/ हुलाकी सडक क्षेत्रिा संरचना (घर, टहरा, पखाणल) तनिाणर् गदाण 
िोककएबिोन्जिको Building Setback छोड्नुपने र सो बाहेकका सडकिा पने भए २/२ मिटर Setback  
छोड्नुपने । 



 


