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g]kfn ;/sf/ 
e"ld Joj:yf, ;xsf/L tyf ul/aL lgjf/0f dGqfno 

e"ld Joj:yfkg tyf clen]v ljefu 

dfnkf]t sfof{no ndxL
b]pv'/L, bfª

d"NofÍg k'l:tsf 
cfly{s jif{ @)&(÷)*)
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g]kfn ;/sf/ 

e"ld Joj:yf, ;xsf/L tyf ul/aL lgjf/0f dGqfno 

e"ld Joj:yfkg tyf clen]v ljefu 

dfnkf]t sfof{no ndxL, bfª

k=;+= @)&(÷)*)      
r=g+=            ldlt @)&( ÷)$÷)! 

ljifo M– d"Nofª\sg k'l:tsf k7fPsf] . 

 >L ===============================================================================,
  ==================================================================== .

 o; dfnkf]t sfof{nosf] sfo{If]qleq hUuf /lhi6«]zg kfl/t x'g] lnvtdf y}nL cÍ sfod  
ug]{ k|of]hgsf nflu Go"gtd d"No sfod ug{ dfnkf]t lgodfjnL -;+zf]wg ;lxt_, @)#^ sf] lgod %v-!_ adf]lhd 
ul7t Go"gtd d"No lgwf{/0f ;ldltsf] ldlt @)&(.)#.@( ut] ;DkGg a}7sn] cf=j= @)&(÷)*) sf nflu ldlt 
@)&(.)$.)! ut]b]lv nfu' x'g]u/L sfod u/]sf] Go"gtd d"No ;lxtsf] d"NofÍg k'l:tsf yfg ! -Ps_ hfgsf/L 
tyf cfjZos sf/jfxLsf nflu o;};fy ;+nUg /fvL k7fOPsf] Joxf]/f cg'/f]w 5 .  

af]wfy{ 
>L e"ld Joj:yf, ;xsf/L tyf ul/aL lgjf/0f dGqfno
 l;+xb/af/, sf7df8f}+ .
>L e"ld Joj:yfkg tyf clen]v ljefu
 -of]hgf zfvf_, aa/dxn, sf7df8f}+ .
>L s[lif, vfB k|ljlw tyf e"ld Joj:yf dGqfno
          n'lDagL k|b]z, g]kfn

                                         ==

)–)–! w'/  = ),))!^=(# j=ld=

)–!–) s¶f  = ),)##*=^# j=ld=

!–)–) ljufxf = ),^&&@=^# j=ld=
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cfh ldlt @)&( ;fn cfiff9 @( ut] bfª lhNnf cGtu{t dfnkf]t sfof{no ndxL bfªsf] 
sfo{If]qleq kg]{ gu/kflnsf / ufpFkflnsf cGtu{tsf hUufx?sf] cf=j= @)&(÷)*) sf nflu  
/lhi6«]zg kfl/t x'g] lnvtdf y}nL c+s sfod ug]{ k|of]hgsf] nflu Go"gtd d"No lgwf{g0f ug{ n'lDagL k|b]z  
;/sf/, 3/ hUuf Go"gtd d"No lgwf{/0f ;ldlt u7g tyf sfo{ ;~rfng cfb]z, @)&& adf]lhd Go"gtd d"No  
lgwf{/0f ;ldltsf cWoIf k|=lh=c= >L lx/fnfn /]UdLHo"sf] cWoIftfdf tkl;n adf]lhdsf] pkl:yltdf a}7s a;L 
lgDg adf]lhd lg0f{o ul/of] .

pkl:ylt M 
k|=lh=c= >L lx/fnfn /]UdL lhNnf k|zf;g sfof{no, bfª cWoIf
;+of]hs /f=k=;= >L nIdL of]uL ndxL g=kf= ndxL, bfª  ;b:o
;+of]hs /f=k=;= >L sdnfklt rf}w/L /fKtL uf=kf= d;'l/of, bfª ;b:o
;+of]hs /f=k=;= >L zf/bf rf}w/L u9jf uf=kf= u9jf, bfª  ;b:o
;+of]hs /f=k=;= >L wgklt ofbj /fhk'/ uf=kf= /fhk'/, bfª ;b:o
lhNnf ;=c= >L lgTofgGb zdf{ lh=;=;= sf] sfof{no, bfª ;b:o
gfkL ;e]{Ifs >L lvdaxfb'/ v8\sf gfkL sfof{no, ndxL, bfª ;b:o
sfof{no k|d'v >L dfgaxfb'/ s'Fj/ dfnkf]t sfof{no, ndxL, bfª ;b:o–;lrj

cfdlGqt M
k|d'v s/ clws[t >L /fh]Gb|k|;fb clwsf/L cfGtl/s /fh:j sfof{no, bfª 
zfvf k|d'v >L /fli6«o jfl0fHo a}+s, ndxL, bfª 
k|d'v sf]if lgoGqs >L sf]=n]=lg=sf=, bfª
c= 5}7f}F >L dx]z yfkf 7]8L ndxL g]=kf=, bfª 

cGo pkl:ylt M
dfnkf]t clws[t >L v]d/fh l5gfn dfnkf]t sfof{no, ndxL, bfª
n]vfkn >L lgTofgGb e§/fO{ dfnkf]t sfof{no, ndxL, bfª
gf=;'= >L OGb|axfb'/ a:g]t dfnkf]t sfof{no, ndxL, bfª
gf=;'= >L sdn/fh jnL dfnkf]t sfof{no, ndxL, bfª                                 
s=c= >L wd{axfb'/ a'9f dfnkf]t sfof{no, ndxL, bfª
vl/bf/ >L nfnaxfb'/ sfsL{ dfnkf]t sfof{no, ndxL, bfª
vl/bf/ >L /fdaxfb'/ lai6 dfnkf]t sfof{no, ndxL, bfª
vl/bf/ >L ls/0faxfb'/ yfkf dfnkf]t sfof{no, ndxL, bfª
x=;=r= >L pbo rf}w/L dfnkf]t sfof{no, ndxL, bfª
j8f cWoIf–^ >L jL/axfb'/ cfn] u9jf uf=kf=, bfª 

lg0f{o M
cfh a;]sf] a}7saf6 cf=j= @)&(÷)*) sf] nflu dfnkf]t sfof{no ndxLsf]  

sfo{If]q leq kg]{ ndxL gu/kflnsf, /fKtL ufpFkflnsf, u9jf ufpFkflnsf / /fhk'/ ufpFkflnsfaf6 k|fKt  
/fo–;'emfj cg';f/ cf=j= @)&(÷)*) sf] nflu b]xfo adf]lhd x'g] u/L Go"gtd d"Nof+sg lgwf{/0f ug]{ lg0f{o ul/of] .
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आ.व. ०७९÷०८० का ला�ग दाङ िजल्ला मालपोत कायार्लय  लमह�को  कायर्क्षे�  �भ� रहेका नगरपा�लका र  
गाउँपा�लका क्षे�का घडेर� एवं+  खेतीयोग्य जग्गाको न्यूतम मूल्यांकन -��त वगर्�मटर) 

लमह� नगरपाlलका  
सा�वक सोनपरु  गा.�व.स. हाल  लमह�  नगरपा�लका वडा नं. १ 

�.सं. �ववरण/स्थान 
आ.ब. ०७९÷०८० मा 
कायम हनुे (��त व.�म.) 

1 पवुर् पि�म राजमागर्को दायाँ बायाँ पन� जग्गाहरु ५५०० 

2 12 �मटर वा सो भन्दा मा�थका प�ी सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा ३६३० 

3 6 देिख 10 �मटर का प�ी सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा २२०० 

4 6 �मटर भन्दा कम चौडाइका प�ी सडकको दाया ँबायाँ पन� जग्गा ११०० 

5 10 �मटर भन्दा बढ� दामोदर सडकमा पन� जग्गा ९०० 

6 6 देिख 10 �मटर का कच्ची सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा ६६० 

7 6 �मटर भन्दा कम चौडाइका कच्ची सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा ६०५ 

8 कृ�ष ज�मन ५५० 

9 पहा�ड क्षे�का बाटोले छोएको ज�मन  ४०० 

10 पहा�ड क्षे�का ज�मन  २४२ 

11 न�द कटान क्षे� १२१ 

सा�वक सोनपरु  गा.�व.स. हाल  लमह�  नगरपा�लका वडा नं. २ 

�.सं. �ववरण/स्थान 
आ.ब. ०७९÷०८० मा 
कायम हनुे (��त व.�म.) 

1 पवुर् पि�म राजमागर्को दायाँ बायाँ पन� जग्गाहरु ५५०० 

2 12 �मटर वा सो भन्दा मा�थका प�ी सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा २९१५ 

3 6 देिख 10 �मटर का प�ी सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा २२०० 

4 6 �मटर भन्दा कम चौडाइका प�ी सडकको दायाँ बाया ँपन� जग्गा १४८५ 

5 10 �मटर भन्दा बढ� दामोदर सडकमा पन� जग्गा १२०० 

6 6 देिख 10 �मटर का कच्ची सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा ११०० 

7 6 �मटर भन्दा कम चौडाइका कच्ची सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा १०७३ 

8 कृ�ष ज�मन ७२६ 

9 न�द कटान क्षे� १५४ 

सा�वक सोनपरु/चैलाह�  हाल  लमह�  नगरपा�लका वडा नं. ३ 

�.सं. �ववरण/स्थान 
आ.ब. ०७९÷०८० मा 
कायम हनुे (��त व.�म.) 

1 पवुर् पि�म राजमागर्को दायाँ बायाँ पन� जग्गाहरु 5500 

2 10—12 �मटर प�ी सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 2915 

3 6 देिख 9 �मटर का प�ी सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 2200 

4 6 �मटर भन्दा कम चौडाइका प�ी सडकको दायाँ बाया ँपन� जग्गा 1100 

5 10 �मटर भन्दा बढ� दामोदर सडकमा पन� जग्गा 900 
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6 6 देिख 9 �मटर का कच्ची सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 660 

7 6 �मटर भन्दा कम चौडाइका कच्ची सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 605 

8 कृ�ष ज�मन खेती योग्य 550 

9 न�द कटान क्षे� 154 

सा�वक चैलाह�  गा.�व.स. हाल  लमह� नगरपा�लका वडा नं.  4 

�.सं. �ववरण/स्थान 
आ.ब. ०७९÷०८० मा 
कायम हनुे (��त व.�म.) 

१ पवुर् पि�म राजमागर्को दायाँ बायाँ पन� जग्गाहरु 5500 

२ 10–12 �मटर प�ी सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 3630 

३ 6 देिख 10 �मटर का प�ी सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 2200 

४ 6 �मटर भन्दा कम चौडाइका प�ी सडकको दाया ँबायाँ पन� जग्गा 1100 

५ 10 �मटर भन्दा बढ� दामोदर सडकमा पन� जग्गा 900 

६ 6 देिख 10 �मटर का कच्ची सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 660 

७ 6 �मटर भन्दा कम चौडाइका कच्ची सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 632.5 

८ कृ�ष ज�मन खेती योग्य 550 

९ न�द कटान क्षे� (७घ, ७ख, २क, २ख, ६ख, ३ख, ३ग, ७क) 154 

सा�वक चैलाह�  गा.�व.स. हाल  लमह� नगरपा�लका वडा नं.  5 

�.सं. �ववरण/स्थान 
आ.ब. ०७९÷०८० मा 
कायम हनुे (��त व.�म.) 

१ पवुर् पि�म राजमागर्को दायाँ बायाँ पन� जग्गाहरु 22000 

२ बस पाकर् देिख कोइर्लाबास रोड हदैु �हरा भवन सम्म प�ी सडकको दायाँ वायाँ पन� 18150 

३ �हरा भवन चोकको नालादेिख लमह� न.पा. सम्मको प�ी सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 12100 

४ 12–18 �मटर कालो प�े सडकको दाया ँबायाँ पन� जग्गा 8800 

५ 6–10 �मटर कालो प�े सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 7260 

६ लमह� न.पा. देिख बगइ सोतासम्मको प�ी सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 7150 

७ बगइ सोतादेिख सानो न�दसम्म प�ी सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 6050 

८ 12–18 �मटर कच्ची सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गाहरु 5500 

९ 6–10 �मटर कच्ची सडकको दाँया बाँया पन� जग्गा 3025 

१० 12–18 �मटर कच्ची सडक (खे�त योग्य ज�मन) 3025 

११ 6–10 �मटर कच्ची सडक (खे�तयोग्य ज�मन) 1815 

१२ कृ�ष योग्य ज�मन 726 

१३ नद� डवुान 181.5 

१४ नद� कटान 154 

सा�वक चैलाह�  गा.�व.स. वडा न 3 हाल  लमह� नगरपा�लका वडा नं.  6 

�.सं. �ववरण/स्थान 
आ.ब. ०७९÷०८० मा 
कायम हनुे (��त व.�म.) 

१ 12 �मटर र सो भन्दा बढ� चौडाइर् भएको प�ी सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 5500 

२ 8 देिख 10 �मटर का प�ी सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 4400 

३ 6 �मटर सम्म चौडाइका प�ी सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 3630 
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४ 6 �मटर भन्दा कम चौडाइका प�ी सडकको दायाँ बाया ँपन� जग्गा 3025 

५ 8 देिख 10 �मटर का कच्ची सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 1265 

६ 6 �मटर सम्म चौडाइका कच्ची सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 1210 

७ 6 �मटर भन्दा कम चौडाइका कच्ची सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 1210 

८ कृ�ष ज�मन 1100 

९ न�द कटान क्षे� 154 

१० सा�वक चैलाह� गा�वस वडा न 3 हाल लमह� कोइर्लाबास बलरामपरु क्षे� 121 

सा�वक चैलाह�  गा.�व.स. वडा न 4÷5 हाल  लमह� नगरपा�लका वडा नं.  6 

�.सं. �ववरण/स्थान 
आ.ब. ०७९÷०८० मा 
कायम हनुे (��त व.�म.) 

  लमह� कोइलाबास बलरामपरु सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 4400 

१ 12 �मटर र सो भन्दा बढ� चौडाइर् भएको प�ी सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 3630 

२ 8 देिख 10 �मटर का प�ी सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 3025 

३ 6 �मटर सम्म चौडाइका प�ी सडकको दाँया बाँया पन� जग्गा 2200 

४ 6 �मटर भन्दा कम चौडाइका प�ी सडकको दाँया बाँया पन� जग्गा 1815 

५ 12 �मटर र सो भन्दा बढ� चौडाइर् भएको कच्ची सडकको दाँया बाँया पन� जग्गा 847 

६ 8 देिख 10 �मटर का कच्ची सडकको दाँया बाँया पन� जग्गा 847 

७ 6 �मटर सम्म चौडाइका कच्ची सडकको दाँया बाँया पन� जग्गा 825 

८ 6 �मटर भन्दा कम चौडाइका कच्ची सडकको दाँया बाँया पन� जग्गा 786.5 

९ कृ�ष ज�मन 726 

१० न�द डवुान क्षे� 269.5 

११ न�द कटान क्षे� 154 

सा�वक सतव�रया  गा.�व.स. हाल  लमह� नगरपा�लका वडा नं.  7 

�.सं. �ववरण/स्थान 
आ.ब. ०७९÷०८० मा 
कायम हनुे (��त व.�म.) 

१ पूवर् पिश् चत राजमागर्को दायाँ बायाँ पन� जग्गा 3520 

२ 12 �मटर र सो भन्दा मा�थका प�ी सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 1452 

३ 6–10 �मटर कच्ची सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 968 

४ ६ �मटर भन्दा कमका कच्ची सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 363 

५ कृ�ष ज�मन 363 

६ नद� डवुान क्षे� 269.5 

७ न�द कटान क्षे� 154 
   

सा�वक सतव�रया  गा.�व.स. हाल  लमह� नगरपा�लका वडा नं.  8 

�.सं. �ववरण/स्थान 
आ.ब. ०७९÷०८० मा 
कायम हनुे (��त व.�म.) 

१ पूवर् पिश् चम राजमागर्को दाँया बाँया पन� जग्गा 4400 

२ 12 �मटर र सो भन्दा मा�थका प�ी सडकको दाँया बाँया पन� जग्गा 2860 

३ 6–10 �मटर कच्ची सडकको दाँया बाँया पन� जग्गा 2145 

४ ६ �मटर भन्दा कमका कच्ची सडकको दाँया बाँया पन� जग्गा 1430 
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५ 1 ग मा पन� कृ�ष ज�मन 1265 

६ कृ�ष ज�मन 363 

७ नद� डवुान क्षे� 269.5 

८ न�द कटान क्षे� 154 

सा�वक सतव�रया  हाल  लमह� नगरपा�लका वडा नं.  9 

�.सं. �ववरण/स्थान 
आ.ब. ०७९÷०८० मा 
कायम हनुे (��त व.�म.) 

1 पूवर् पिश् चम राजमागर्को दायाँ बायाँ पन� जग्गा 3575 

2 12 �मटर र सो भन्दा मा�थका प�ी सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 1705 

3 6–10 �मटर कच्ची सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 1072.5 

4 ६ �मटर भन्दा कमका कच्ची सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 363 

5 कृ�ष ज�मन 363 

6 नद� डवुान क्षे� 269.5 

7 न�द कटान क्षे� 154 
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राप्ती गाउँपा�लका 
 

सा�वक लालम�टया गा�वस हाल राप्ती गाउँपा�लका वडा न १ 

�.
सं. 

�ववरण/स्थान 
आ.ब. ०७९÷०८० मा 
कायम (��त व.�म.) 

1 efn'jfª ahf/ If]qsf]-g=lj=;+ af6 ljt/0f ePsf] ;d]t -Ko"7fg hfg] ;8s / leqL 
;8s;Fu दायाँ बायाँ hf]l8Psf] hUuf 

3000 

2 k"j{–klZrd /fhdfu{;Fu दायाँ बायाँ hf]l8Psf] hUuf . 2880 
3 efn'jfª ahf/ afx]s cGo kSsL ;8s;Fu दायाँ बायाँ hf]l8Psf] hUuf .  1440 
4 kxf8L If]q afx]s cGo ;a} k|sf/sf] sRrL tyf u|fj]n ;8s;Fu दायाँ बाया ँhf]l8Psf] 

hUuf .  
1020 

  v]tL of]Uo hUuf -#t, #9, #0f_ 720 
5 v]tL of]Uo hUuf  480 
6 kxf8L If]q sRrL tyf u|fa]n af6f]sf] दायाँ बायाँ 480 
7  v]tLof]Uo hUuf kxf8  240 
  

 

सा�वक लालम�टया गा�वस हाल राप्ती गाउँपा�लका वडा न २ 
�.
सं. 

�ववरण/स्थान आ.ब. ०७९÷०८० मा 
कायम (��त व.�म.) 

1 पवुर् पि�म राजमागर्सँग दायाँ बायाँ जो�डएको जग्गा 2880 

2 भालवुा� बजार बाहेक अन्य प�ी सडकसँग दायाँ बायाँ जो�डएको जग्गा 1440 

3 पहाडी क्षे� बाहेक अन्य सबै �कारको कच्ची तथा �ावेल सडकसँग दायाँ बायाँ जो�डएको जग्गा 1020 

4 खेतीयोग्य जग्गा (४ग, ४घ, ७क, ७ख) 720 

5 पहाडी क्षे� कच्ची तथा �ाबेल बाटोको दायाँ बायाँ जो�डएको जग्गा 480 

6 खेतीयोग्य जग्गा खेत तराई ४ङ 480 

7 खेतीयोग्य जग्गा पहाड 240 

8 अन्य पहाडको पाखो जग्गाहरु र नद� कटान तथा प�हरो कटान जग्गाहरु 120 
  

 

सा�वक लालम�टया गा�वस हाल राप्ती गाउँपा�लका वडा न ३ 
�.
सं. 

�ववरण/स्थान 
आ.ब. ०७९÷०८० मा 
कायम (��त व.�म.) 

1 पवुर् पि�म राजमागर्सँग दायाँ बायाँ जो�डएको जग्गा 2880 

2 अन्य प�ी सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 1440 

3 �भ�ी कच्ची सडकको दायाँ बाया ँपन� जग्गा 1020 

4 8ख र 8घ का खेतीयोग्य जग्गा 720 

5 अन्य खेतीयोग्य जग्गा तराइर् 480 

6 अन्य खेतीयोग्य जग्गा पहाड 240 

7 अन्य पहाडको पाखो जग्गाहरु र नद� कटान तथा प�हरो कटान जग्गाहरु 120 
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सा�वक लालम�टया गा�वस हाल राप्ती गाउँपा�लका वडा न ४ 
�.
सं. 

�ववरण/स्थान 
आ.ब. ०७९÷०८० मा 
कायम (��त व.�म.) 

1 पवुर् पि�म राजमागर्सँग दायाँ बायाँ जो�डएको जग्गा 2880 

2 भालवुाङ बजार बाहेक अन्य ठाउँको प�ी सडकसँग जो�डएको दायाँ बायाँ को जग्गा 1440 

3 �भ�ी कच्ची सडकको दायाँ बाया ँपन� जग्गा 1020 

4 खेतीयोग्य जग्गा ५ख, ६क, ६ख, ६ग 720 

5 अन्य खेतीयोग्य जग्गा 480 

6 नद� कटान 120 
    

 

सा�वक �ससह�नया गा�वस हाल राप्ती गाउँपा�लका वडा न ५ 
�.
सं. 

�ववरण/स्थान 
आ.ब. ०७९÷०८० मा 
�स्ता�वत (��त व.�म.) 

1 5क, 5ख, 7क, 7च, पवुर्पि�म राजमागर्को दायाँ बायाँ जो�डएको  3000 

2 �भ�ी प�ी सडकसँग जो�डएको दायाँ बायाँ जग्गा 1860 

3 अन्य सबै �कारका सडकसँग जो�डएको दायाँ बायाँ जग्गा पहाडी क्षे� बाहेक 1140 

4 5क, 5ख, 7क, ७च खेती योग्य जग्गा 600 

5 अन्य खेतीयोग्य जग्गा 360 

6 पहाडी क्षे� कच्ची बाटोको दायाँ बायाँ 420 

7 पहाडको खेतीयोग्य जग्गा 180 
  

 

सा�वक �ससह�नया गा�वस हाल राप्ती गाउँपा�लका वडा न ६ 
�.
सं. 

�ववरण/स्थान 
आ.ब. ०७९÷०८० मा 
कायम (��त व.�म.) 

1 �भ�ी प�ी सडकसँग दायाँ बायाँ जो�डएको जग्गा 1860 

2 अन्य सबै �कारको सडकसँग दायाँ बायाँ जो�डएको जग्गा 1140 
3 खेतीयोग्य जग्गा तराई 360 

   

सा�वक �ससह�नया गा�वस हाल राप्ती गाउँपा�लका वडा न ७ 
�.
सं. 

�ववरण/स्थान 
आ.ब. ०७९÷०८० मा 
कायम (��त व.�म.) 

1 सबै �कारका सडकसँग जो�डएको जग्गा । 1140 
2 खेतीयोग्य जग्गा र अन्य खेतीयोग्य जग्गा 360 
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सा�वक �ससह�नया गा�वस हाल राप्ती गाउँपा�लका वडा न ८ 

�.
सं. 

�ववरण/स्थान 
आ.ब. ०७९÷०८० मा 
कायम (��त व.�म.) 

1 4क, 4ग, 6ख पवुर्पि�म राजमागर्सँग जो�डएको जग्गा 3000 
2 अन्य प�ी सडकसँग दायाँ बायाँ जो�डएको जग्गा 1860 
3 अन्य सबै �कारको कच्ची सडकसँग दायाँ बायाँ जो�डएको जग्गा 1140 
4 4क, 4ग, 6ख खेतीयोग्य जग्गा 600 
5 अन्य सबै खेतीयोग्य जग्गा 360 

   

सा�वक हासीपुर गा�वस हाल राप्ती गाउँपा�लका वडा न ९  

�.
सं. 

�ववरण/स्थान 
आ.ब. ०७९÷०८० मा 
कायम (��त व.�म.) 

1 सबै �कारको कच्ची सडकसँग दायाँ बायाँ जो�डएको जग्गा ४५० 

2 सबै �क�समको खेत र खेतीयोग्य जग्गा १७० 

3 अन्य पाखो खेतीयोग्य जग्गा १६० 
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गढवा गाउँपा�लका 
सा�वक गोबर�डहा  गा.�व.स. हाल गढवा गाउँपा�लका  1 

�.सं. �ववरण/स्थान 
आ.ब. ०७९÷०८० मा कायम  

हनुे (��त व.�म.) 
1 कालाकाटे �सक्टा सडकको दायाँ बायाँ जग्गा 1210 

2 �भ�ी �पच बाटोले छोएको जग्गा 880 

3 सबै �क�समको �भ�� सडकको दायाँ बायाँ जग्गा ४९५ 
4 सबै खेतीयोग्य जग्गा 121 

सा�वक गोबर�डहा  गा.�व.स. हाल गढवा गाउँपा�लका  2 

�.सं. �ववरण/स्थान 
आ.ब. ०७९÷०८० मा कायम  

हनुे (��त व.�म.) 
1 कालाकाटे �सक्टा सडकको दायाँ बायाँ जग्गा हनुे -��त व.�म.) 
2 �भ�ी �पच बाटोले छोएको जग्गा 880 

3 सबै �क�समको �भ�� सडकको दायाँ बायाँ जग्गा ४९५ 
4 सबै खेतीयोग्य जग्गा 121 

सा�वक गोबर�डहा  गा.�व.स. हाल गढवा गाउँपा�लका  3 

�.सं. �ववरण/स्थान 
आ.ब. ०७९÷०८० मा कायम  

हनु े-��त व.�म.) 
1 कालाकाटे �सक्टा सडकको दायाँ बायाँ जग्गा 1210 

2 �भ�ी �पच बाटोले छोएको जग्गा 880 

3 सबै �क�समको �भ�� सडकको दायाँ बायाँ जग्गा ४९५ 
4 सबै खेतीयोग्य जग्गा 121 

सा�वक गंगापरस्परु  गा.�व.स. हाल गढवा गाउँपा�लका  4 

�.सं. �ववरण/स्थान 
आ.ब. ०७९÷०८० मा कायम  

हनुे (��त व.�म.) 
1 कालाकाटे गढवा रोडको मेन सडकको दायाँ बायाँ 50 �मटर सम्मको 1210 

2 �पचबाटोले छोएको जग्गा 1210 

3 कच्चीबाटोले छोएको जग्गा 484 

4 बाटो नभएको खेतीयोग्य जग्गा 121 

5 बगर क्षे�मा पन� जग्गा 110 

सा�वक गंगापरस्परु  गा.�व.स. हाल गढवा गाउँपा�लका  5 

�.सं. �ववरण/स्थान 
आ.ब. ०७९÷०८० मा कायम  

हनुे (��त व.�म.) 
1 कालाकाटे �सक्टा र लमह� काइलाबास सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 1210 

2 जनुसकैु �क�समको �भ�ी सडकसँग जो�डएको जग्गा 484 

3 अन्य खेतीयोग्य जग्गा 121 
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सा�वक गढवा  गा.�व.स. हाल गढवा गाउँपा�लका  6 

�.सं. �ववरण/स्थान 
आ.ब. ०७९÷०८० मा कायम  

हनुे (��त व.�म.) 

1 

इर्लाका �हर� कायार्लय गढवा कल्भटर् देिख दिक्षण नारायण �व�सको घर निजक 
कल्भटर्सम्म र गाउपा�लका भवनदेिख पि�म जनता मा�व गढवाको गेटसम्म दायाँ 
बायाँ 100 �मटर सम्मको जग्गा 

3025 

2 अन्य कालकाटे �सक्टा र लमह� कोइलाबास सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 2750 

3 गढवा गाउपा�लका वडा न 6 अन्तगर्त पीच बाटोले छोएको दायाँ बायाँको जग्गा 1925 

4 गढवा गाउपा�लका वडा न 6 अन्तगर्त कच्ची बाटोले छोएको दायाँ बायाँको जग्गा 968 

5 खेतीयोग्य जग्गा  121 

सा�वक गढवा  गा.�व.स. हाल गढवा गाउँपा�लका  7 

�.सं. �ववरण/स्थान 
आ.ब. ०७९÷०८० मा कायम  

हनुे (��त व.�म.) 
1 �भ�ी �पच बाटोले छोएको जग्गा 1760 

2 
लमह� कोइर्लाबास र कालकाटे राजपरु �सक्टा सडक खण्डको दायाँबायाँ 50 �म. 
सम्मको जग्गा 

1100 

3 कच्चीबाटोले छोएको जग्गा 880 

4 खेतीयोग्य जग्गा 110 

5 वगर तथा न�दखोला कटान 100 

सा�वक कोइलावास  गा.�व.स. हाल गढवा गाउँपा�लका  8 

�.सं. �ववरण/स्थान 
आ.ब. ०७९÷०८० मा कायम  

हनुे (��त व.�म.) 

1 लमह� कोइर्लाबास सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 1100 

2 प�ी सडकमा दायाँबायाँ जो�डएको जग्गा 968 

3 कच्ची सडकसँग जो�डएको दायाँबायाँ जग्गा 363 

4 अन्य खेतीयोग्य जग्गा 121 
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राजपरु गाउँपा�लका 
     

सा�वक राजपरु  गा.�व.स. हाल राजपरु गाउँपा�लका  1 

�.सं. �ववरण/स्थान 
आ.ब. ०७९÷०८० मा 
कायम (��त व.�म.) 

1 प�ी सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा  1500 

2 �ाभेल बाटोको दायाँ बायाँ पन� जग्गा  1000 

3 खेतीयोग्य जग्गा  200 

4 २क, २ख, ५ग, ८झ, ८ज, ८ञ, ८ट का खेतीयोग्य जग्गा 175 

सा�वक राजपरु  गा.�व.स. हाल राजपरु गाउँपा�लका  2  

�.सं. �ववरण/स्थान 
आ.ब. ०७९÷०८० मा 
कायम (��त व.�म.)  

1 कालाकाँटे �सक्टा सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 2500 

2 प�ी सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा  1500 

3 �ाभेल बाटोको दायाँ बायाँ पन� जग्गा  1000 

4 खेतीयोग्य जग्गा 200 

सा�वक मटे�रया/दलैुया  गा.�व.स. हाल राजपरु गाउँपा�लका  3  

�.सं. �ववरण/स्थान 
 आ.ब. ०७९÷०८० मा 
कायम (��त व.�म.) 

1 कालाकाँटे �सक्टा सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 2500 

2 प�ी सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 1500 

3 �ाभेल बाटोको दायाँ बायाँ पन� जग्गा  1000 

4 
खेतीयोग्य जग्गा (सा�वक मटे�रया वडा नं. 6क, 6ख, 7क, 7ख, 9क, 9ख, सा�वक दलैुया 1क, 

1ख, 1ग, 2क, 2ख) 
250 

सा�वक दलैुया  गा.�व.स. हाल राजपरु गाउँपा�लका  4  

�.सं. �ववरण/स्थान 
 आ.ब. ०७९÷०८० मा 
कायम (��त व.�म.) 

  कालाकाँटे �सक्टा सडकको दाँया बायाँ पन� जग्गा 2500 

1 प�ी सडकको दाँया बाँया पन� जग्गा 1500 

2 �ाभेल बाटोको दाँया बाँया पन� जग्गा  1000 

3 सा�वक दलैुया 6ग 400 

4 सा�वक दलैुया  4ख, 4क, 3क 300 

5 सा�वक दलैुया 2ख, 3ख 250 

6 अन्य खेतीयोग्य जग्गा 200 

सा�वक दलैुया/गंगद�  गा.�व.स. हाल राजपरु गाउँपा�लका  5   

�.सं. �ववरण/स्थान 
आ.ब. ०७९÷०८० मा 
कायम (��त व.�म.) 

1 कालाकाँटे �सक्टा सडकको दाँया बायाँ पन� जग्गा 2500 
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!= o; sfof{nosf] sfo{If]q leq kg]{ s'g} klg 38]/L jf v]tLof]Uo hUufsf] Go"gtd d"No lgwf{/0f ug{ 5'6 ePsf] eP Go"gtd d"No 

lgwf{/0f ;ldltn] lg0f{o u/L /fhZj c;'n ul/g]5 .
@= o; ;ldltaf6 lgwf{l/t d"NoeGbf sd d"No pNn]v u/L lnvt k]z u/]sf] Pj+ 3/ af6f] pNn]v gu/L jf km/s lsl;d  

pNn]v u/L /fhZjdf k|lts"n c;/ -k/]sf]_ kg{ uPsf] Joxf]/f kl5 v'Ng cfPdf vl/bstf{af6 ;/sf/L afFsL ;/x c;'n pk/ 
ul/g]5 . 

#= o; d"Nof+sg k|of]hgsf] nflu dfly pNn]v s'g} klg /fhdfu{, kSsL, u|fe]n, sRrL / k|:tfljt ;8sx?sf] bfofF afofF kg]{  
38]/Lof]Uo hUuf eGgfn] ;DalGwt ;8s;Fu hf]l8Psf] lsQf hUufsf] %) ld6/leq kg]{ hUufnfO{ ;Demg'kg]{5 . %) ld6/eGbf 
aflx/sf] hUufsf] d"Nof+sg ;f]xL If]qsf] v]tLof]Uo hUuf ;/x sfod x'g]5 .

$= gu/kflnsf jf ufpFkflnsf If]qsf] 3/ hUufsf] lnvt kfl/tsf nflu k]z ubf{ lnvtdf pNn]v u/]sf] hUuf s'g ;8s;Fu  
hf]l8Psf] 5 < pQm hUufdf 3/ 5÷5}g, 3/ eP ;f]sf] lgdf{0f ePsf]-jif{_ ;fn ;d]t pNn]v u/L d"Nof+sg ;lxtsf] kq  
gu/kflnsf jf ufpFkflnsfsf] ls6fgL l;kmfl/; ;d]t clgjfo{ ?kdf k]z ug{'kg]{5 . pQm l;kmfl/;sf] cfwf/df dfq dfnkf]t 
sfof{non] lnvt kfl/t ug{'kg]{5 . 

%=  lnvt kfl/t ubf{ lsQfsf6sf] l;nl;nfdf af6f] ;+s]t 6«]z gS;fdf b]lvPdf h'g If]qsf] hUuf xf] ;f]xL If]qcg';f/ af6f]sf] 
d"Nof+sg ;/x sfod u/L /fh:j c;'n ug{'kg]{5 .

^=  :yfgLo txsf] 3/ af6f]sf] ljj/0f pNn]v ePsf] lnvt ;fy ;+nUg k]z ePsf] l;kmfl/;df 3/ af6f]df z+sf nfu]df dfnkf]t 
sfof{nosf] tkm{af6 ;d]t :ynut lg/LIf0f u/]/ oyfy{ ljj/0f a'emL ;f]xL cg';f/ d"Nof+sg sfod x'g]5 .

&=  kfl/t x'g] lnvtdf pNn]v ePsf] hUufdf ;f] ;fy ;+nUg :yfgLo txsf] l;kmfl/;df 3/ ePsf] t/ af6f] gePsf] egL pNn]v 
eO{ cfPdf To:tf] 3/ ePsf] hUufdf h'g If]qsf] hUuf xf] ;f]xL If]qsf] v]tL of]Uo hUufsf] bf]Aa/ d"Nof+sg sfod u/L /fhZj 
c;'n ul/g]5 .

*=  :yfgLo txaf6 3/ af6f] l;kmfl/; eO{ cfpFbf s'nf] jf cGo ;fj{hlgs hUufsf] lgsf; egL pNn]v eO{ cfPdf sRrL af6f]  
;/xsf] d"Nof+sg sfod ul/g]5 .

(=  of] d"Nof+sg @)&( >fj0f ! ut]b]lv nfu" x'g]5 . 
 cfhsf] a}7s ;–wGojfb ;DkGg ul/of] .

2 प�ी सडकले दायाँ बायाँ पन� जग्गा 1500 

3 �ाभेल बाटोको दायाँ बायाँ पन� जग्गा  1000 

4 खेतीयोग्य जग्गा 300 

सा�वक राजपरु  गा.�व.स. हाल राजपरु गाउँपा�लका  6   

�.सं. �ववरण/स्थान 
आ.ब. ०७९÷०८० मा 
कायम (��त व.�म.) 

1 कालाकाँटे �सक्टा सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 2500 

2 प�ी सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 1500 

3 �ाभेल बाटोको दाँया दायाँ बायाँ जग्गा (राजपरु गा.पा.को दामोदर सडकको दायाँ बायाँ) 1000 

4 खेतीयोग्य जग्गा 400 

सा�वक राजपरु  गा.�व.स. हाल राजपरु गाउँपा�लका  7   

�.सं. �ववरण/स्थान 
 आ.ब. ०७९÷०८० मा 
कायम (��त व.�म.) 

1 कालाकाँटे �सक्टा सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 1500 

2 प�ी सडकको दायाँ बायाँ पन� जग्गा 1000 

3 �ाभेल बाटोको दायाँ बायाँ पन� जग्गा  800 

4 खेतीयोग्य जग्गा 200 

 


