
 

 

 

िमचया –  कटारी सडक खण्डमा 
समतलन िबन्दहु को िनिरक्षण ूितवेदन 
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नापी अधीकृत ई. िव ान व ारा 

सभक्षक गोपाल खऽी 

 

 

२०७४/९/२८, शबुवार 

 

१. िनिरक्षणको उ ेँ य: 



सगरमाथा िशखरको उचाइ मापनको तयारीका लािग िसि चरण राजमागर्को आसपास िवगतमा नापी िवभाग 
अन्तरगतको खगोल तथा भमूापन महाशाखाले ःथापना गरी सभक्षण गरेका समतलन िबन्दहु को हालको 
जिमनमा अवःथाको िनिरक्षण गनुर् यस ॅमणको ूमखु उ ेँय िथयो। उक्त राजमागर् अन्तरगत िसराह 
िजल्लाको िमचयादेिख उदयपरु िजल्लाको कटारी बजारसम्म २६ िकिम सडक खण्डमा रहेका समतलन 
िवन्दहु को िनिरक्षण गनर् तीन जना कमर्चारीह  (ना.अ. िव ान व ारा, सभक्षक गोपाल खऽी, हसचा 
शबेु तामाङ) लाई िमित २०७४/९/२१ देिख ७ िदनका लािग काज खटाइएको िथयो।यस ूितवेदन 
उपरोक्त कायर्मा आधािरत छ। 

२. िवन्दहु को अवःथा 

सन ्१९८८ मा ूथमपटक ःथापना गिरएको र सन ्२००६ मा न  भएका िबन्दहु को पनु:ःथापना गरी 
सभक्षण भएको उक्त सडक खण्डमा तीन ूकारका समतलन िबन्दहुर (Temporary Bench Marks 

TBM, Permanent Bench Marks PBM, Special Points) ःथापना गिरएकोमा हाल जिमनमा 
Temporary Bench Marks सबै न  भइसकेको देिखयो। Permanent Bench Marks  र Special 

Points को हालको जिमनको अवःथा Table 1 मा ूःततु गिरएको छ। 

ूःततु तािलका अनसुार किरव 70% िबन्दहु  जिमनमा सकुसल रहेको देिखन्छ भने वाँकी PBM ह  
पनु.ःथापना गनुर्पन देिखन्छ।  

३. आगामी िदनमा िबन्द ुःथापना गदार् अपनाउन ुपन सावधानीह  

क. िवगतमा िबन्दहु  समतलन कायर्का लािग माऽ आधार मानेर ःथापना गिरएकोमा हाल 
सगरमाथाको उचाइ मापन लगायतका कायर्मा GNSS तथा Gravity सभक्षण समेत गिरने हुँदा 
किम्तमा PBM तथा Special Points सकेसम्म बढी Visible Horizon ( ँय िक्षितज) भएको 
ठाउँमा ःथापना गदार् बहआुयािमक हनेु देिखन्छ। 

ख. यिद समतलनको िबःतार (Level Alignment) जंगल क्षेऽ हुँदै जाने हो भने उक्त ःथान आसपास 
खलुा ःथानमा Special Pointको ःथापना गिरन ुउपयकु्त देिखन्छ। 

ग. िमचया-कटारी सडक खण्ड धमाधम िबःतार भइरहेको हनुाले उक्त खण्डमा िशय काम सचुा  
गनुर्पन देिखन्छ। 

घ. सडक िबःतारका बममा िबन्दहु  न  हनु सक्ने खतरा देिखएको हनुाले िबन्दहु को ःथानान्तरण 
गनुर्पन देिखन्छ। 

 

 

 

 

 

तािलका १. िब दहु को अव था 



ब.सं. िबन्द ुनं. िबन्द ुःथापना गरेको ःथान हाल 
िवन्दकुो 
अवःथा 

िजिपएस 
सभक्षणका 
लािग अनकुुल 
छ/छैन 

कैिफयत 

१ 104-187.1 िमचया चोक, Traffic 
Island 

सकुसल छ Special Point 

२ 104-187.२ िमचया चोक, Traffic 
Island 

सकुसल छ Special Point 

३ 104-187.३ िमचया चोक, Traffic 
Island 

सकुसल छ Special Point 

४ 124-001 कल्भटर्, कोक िचयाखोला सकुसल छ  

५ 124-002 कल्भटर्, कोक िचयाखोला सकुसल छ  

६ 124-003 कल्भटर्, कोक िचयाखोला सकुसल छ  

७ 124-004 कल्भटर्, दमाइवास खोला सकुसल छैन  

८ 124-005 कल्भटर्, दमाइवास खोला सकुसल छैन  

९ 124-00६ कल्भटर्, बेलसोत (ज्यािमरे) 
खोला 

न  भएको - नयाँ पलु 
िनमार्ण 

१० 124-00७ कल्भटर्, बेलसोत (ज्यािमरे) 
खोला 

न  भएको - नयाँ पलु 
िनमार्ण 

११ 124-00८ कल्भटर्, बेलसोत (ज्यािमरे) 
खोला 

न  भएको - नयाँ पलु 
िनमार्ण 

१२ १२४-009 कल्भटर्, आले खोला न  भएको -  

१३ १२४-010 कल्भटर्, कुखरेु खोला सकुसल छ  

१४ १२४-01१ कल्भटर्, कुखरेु खोला सकुसल छ  

१५ १२४-01२ कल्भटर्, कुखरेु खोला सकुसल छ  

१६ १२४-01३ कल्भटर्, ददिरया खोला सकुसल छ  

१७ १२४-01४ कल्भटर्, भौउरी खोला सकुसल छ  

१८ १२४-01५ कल्भटर्, भौउरी खोला सकुसल छ  

१९ १२४-01६ कल्भटर्, भौजरेुपानी खहरे सकुसल छ  

२० १२४-01७ कल्भटर्, भौजरेुपानी खहरे सकुसल छ  

२१ १२४-01८ कल्भटर्, भौजरेुपानी खहरे सकुसल छ  

२२ १२४-019 कल्भटर्, भौराजबास खहरे न  भएको -  

२३ १२४-0२० पलु, ताउ खोला न  भएको - नयाँ पलु 
िनमार्ण 

२४ १२४-0२१ पलु, ताउ खोला न  भएको - नयाँ पलु 
िनमार्ण 

२५ १२४-022 कटारी न.पा. पिरसर सकुसल छ Special Point 



२६ १२४-02३ कटारी न.पा. पिरसर सकुसल छ Special Point 

२७ १२४-02४ कटारी न.पा. पिरसर सकुसल छ Special Point 

28 104-083 लखन्दे खोलाको पलु सकुसल छ सलार्ही 
२९ 104-08४ लखन्दे खोलाको पलु सकुसल छ सलार्ही 
३० 104-08५ लखन्दे खोलाको पलु सकुसल छ सलार्ही 
३१ 104-185 मैनावती खोलाको पलु न - खानेपानीको 

पाइपले 
छोिपएको 

३२ 104-186 मैनावती खोलाको पलु सकुसल छ िसराहा 
३३ 104-187 मैनावती खोलाको पलु नभेिटएको - नाप निमलेको
 

 

४. नेपलाको समय रेखा (Time Line) 

नेपालको आिधकािरक समय रेखा (८६° १५‘)ले महेन्ि राजमागर्मा िमचया चोकदेिख किरव 300 िमटर 
पि ममा परच्छेदन गन देिखयो। उक्त ःथानको अविःथित तिःवर न. ३ मा ूःततु गिरएको छ। 

 

५. िनिरक्षण गिरएका केही ःथानह को झलक:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

िचत्र 1: िमचया चोकमा अविःथत Special Point रहेको Traffic Island. 

 



िचत्र २: Traffic Island  िभत्र रहेको Special Point  के्षत्र (दायाँ) तथा Special Point (बायाँ) 

 

 

िचत्र ३: महे द्र राजमागर्मा नेपाल को आिधकािरक Time Line ले पिर छेदन गन थान (वायाँ, िमचया चोकबाट किरव ३०० 
िम. पि चम) तथा उक्त थानको अ यांश, देशा तर (वायाँ) 


