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बारबर्दिया नगरपार्िकाद्वारा प्रकार्ित 

बारबर्दिया राजपत्र 

भाग-२ 

 

खण्डः६,                   संख्यः २                  मिम ः२०७९/०८/२६ 

 

बारबर्दिया नगर स्तरीय जग्गा वर्गिकरण 

                   स्थार्नय भ-ूउपयोग पररषद/नगरकायिपार्िकाबाट स्वीकृत र्िर्तिः२०७९/०८/२४ 

                                          नगरप्रिखुबाट प्रिाणणकरण र्िर्तिः२०७९/०८/२५ 

 

यस बारबर्दिया नगरपार्िकाको र्िर्त २०७९/०८/२४ गतेको स्थार्नय भ ूउपयोग पररषद/नगरकायिपार्िका 
को र्नणिय अनसुार यस बारबर्दिया नगरपार्िका अन्तरगतको जग्गाहरुिाई भ-ूउपयोग ऐन २०७६ तथा भ-ू
उपयोग र्नयिाविी,२०७९ िा ब्यवस्था भए अनसुार गैर कृषष के्षत्र र कृषष के्षत्र गरर देहाय बिोणजि 
वर्गिकरण गररएको छ। 

१ नं वडाको जग्गा वर्गिकरण 
1. बारबर्दिया नगरपार्िका १ नं वडाको सम्झना चोक-पहाडीपरु-र्ििन चोक-जोर्िपरु हुुँदै 

बारबर्दिया नगरपार्िका वडा नं २ को र्सिाना सम्ि िहेन्र राजिागि जोड्ने िूि सडक 
खण्डको दायाुँ बाुँया जग्गाहरु १०० र्िटर गैर कृषष आवर्सय क्षेत्र र बाुँषक कृषष 
क्षेत्र। 

2. बारबर्दिया नगरपार्िका १ नं वडाको सरस्वती िा षव जिरु्नया षवद्यािय देणख उत्तर 
तर्ि  पाठक चोक हुुँदै जिरु्नया छोट्कीपरु दशघरुवा सम्ि सषहद िागिको दायाुँ बाुँया 
१०० र्िटर गैर कृषष र बाुँषक कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु । 
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3. सम्झना चोक देणख ररङरोड दाङ्गपरु-िरु्गिहवा-कुसिुडाुँडा बारबर्दिया नगरपार्िकाको २ 
नं को र्सिाना सम्ि दाुँया बाुँया ५० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र र बाुँषक कृषष क्षेत्रका 
जग्गाहरु  

4. सरस्वती िा षव जिर्निया देणख दणक्षण िन्रहवा,गौडगहवा,छोट्कीपरु चौराहा सम्िको 
दायाुँ बाुँया ५० िटर गैर कृषष क्षेत्र र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

5. सम्झना चोक देणख राणजपरु हाणत्त िचान पिान्तेशन सैिाही हुुँदै छोट्कीपरु चौराहा 
सम्ि ररङरोड बाटोको दायाुँ बाुँया ५० र्िटर गैर कृषष र बाुँषक कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

दाङ्गपरु टोि 

6. ररङरोडको षपपि चौतारा देणख दाङ्गपरु हुुँदै जोर्िपरु णशव िणन्दर सम्िको बाटोको दायाुँ 
बाुँया ५० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

7. ट्रान्सर्ारिर देणख र्त्रबणत्त चोक सम्िको बाटो दायाुँ बाुँया ५० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र र 
बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

8. दाङपरु र्ििन चोक सडक खण्डको दणक्षण कुसिुडाुँडुँ सम्िको बाटोको दायाुँ बायाुँ ५० 
र्िटर गैर कृषष क्षेत्र र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

9. पोख्रहेन घर देणख षवच खेत सम्िको बाटोको दायाुँ बाुँया ३० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र र 
बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

10. ररङरोड देणख पपुि षवच बाटोको सडक दाुँया बाुँया ३० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र र बाुँषक 
जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

11. दाङपरु टोिको षवच बाटो पणिि तर्ि  जनता प्रा षव सम्ि र पूवि कृषष क्षेत्र सुँग 
जोर्डएको दाुँया र बाुँया ४० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका 
जग्गाहरु 

12. दाङपरु टोि राईस र्िि देणख पूवि कृषष बाटो दायाुँ बायाुँ ३० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र र 
बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

13. कल्भटि देणख पणिि ररङरोठ सम्िको बाटोको दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र र 
बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

श्रीिङ्काटोि 

14. ररङरोडिा पने कल्भटि देणख श्रीिङ्का टोि जाने बाटोको दायाुँ बायाुँ ३० र्िटर गैर कृषष 
क्षेत्र र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

कुसिुडाुँडा टोि 
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15. कुसिुडाुँडा देणख िहेन्र राजिागि जोड्ने सडक खण्डको कल्भटि सम्िको बाटोको दायाुँ 
र बाुँया ५० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

पहाडीपरु 

16. िहेन्र राजिागि जोड्ने सडक खण्डको िूि कल्भटि ररङरोड सम्ि जोड्ने सडक खण्डको 
दायाुँ बायाुँ ४० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

17. ट्रान्सर्ाििर देणख कुिराकुिो हुुँदै झणुण्डपरु २ नं वडाको र्सिाना सम्िको बाटोको दायाुँ 
बायाुँ ४० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

18. ट्रान्सर्ाििर देणख भंगाहा हुुँदै वढुी कुिो सम्िको बाटोको दायाुँ बायाुँ ३० र्िटर गैर 
कृषष क्षेत्र र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

19. जोर्िपरु िहेन्र राजिागि जोड्ने सडको हेिपाइप कल्भटि देणख उत्तर तर्ि को बाटोको 
दायाुँ बायाुँ ४० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

20. णशव िणन्दर देणख पणिि कृषष सडक खण्डको दायाुँ बाुँया ४० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र र 
बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

21. जोर्िपरु षवच गाउुँबाट पणिि कृषष बाटोको दायाुँ बायाुँ ४० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र र 
बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

भंगाहा टोि 

22. कुिरा कुिोको काठेपिु देणख भंगाहा वढुी खोिा सम्िको बाटोको दाुँया बायाुँ ५० 
र्िटर गैर कृषष क्षेत्र र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

रु्िबारी टोि 

23. वडा कायाििय देणख ररङरोड सम्िको बाटोको दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र र 
बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

24. िहेन्र राजिागि जोड्ने सडक खण्ड पूवि वढुी खोिाको दायाुँ बायाुँ ४० र्िटर गैर कृषष 
क्षेत्र र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

25. िहेन्र राजिागि जोड्ने सडक खण्ड देणख पूवि सर्िर्तको घर हुुँदै वढुी खोिा सम्िको 
बाटोको दायाुँ बायाुँ ४० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

26. र्त्रवेणी ररङरोड देणख दणक्षण वढुी खोिा सम्ि बाटोको दायाुँ बायाुँ ४० र्िटर गैर कृषष 
क्षेत्र र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

27. सर्िर्त भवन ररङरोड देणख दणक्षण वढुी खोिा सम्ि बाटोको दायाुँ बायाुँ ४० र्िटर गैर 
कृषष क्षेत्र र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 
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28. ररङरोड षवचबाटो देणख दणक्षण वढुी खोिा सम्िको बाटोको दायाुँ बायाुँ ४० र्िटर गैर 
कृषष क्षेत्र र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

29. ररङरोड देणख सर्िर्त घर हुुँदै वढुी खोिा सम्ि बाटोको दायाुँ बायाुँ ४० र्िटर गैर 
कृषष क्षेत्र र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

30. ररङरोड देणख सर्िर्तको घर सम्िको बाटोको दायाुँ बाुँया ४० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र र 
बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

जिनुा टोि 

31. शषहद िागि देणख रु्टवि चौर सम्िको बाटोको दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र 
र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

32. ट्रान्सर्ाििर देणख पणिि वढुी खोिा सम्िको दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र र 
बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

33. िूि सडक देणख पणिि तर्ि  वढुी खोिा सम्िको बाटोको दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर गैर 
कृषष क्षेत्र र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

34. षवच बाटो नदीको छेउबाट उत्तर तर्ि  वढुी खोिा सम्ि बाटोको दायाुँ बायाुँ ३० र्िटर 
गैर कृषष क्षेत्र र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

35. षवच बाटो देणख उत्तर तर्ि  र्त्रवेणी टोि सम्ि बाटोको दायाुँ बायाुँ ३० र्िटर गैर कृषष 
क्षेत्र र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

36. षवच बाटो देणख उत्तर वढुी खोिा सम्ि बाटोको दायाुँ बायाुँ ३० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र 
र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

राजीपरु टोि 

37.  शषहद िागिको िणन्दर चोक देणख उत्तर तर्ि  राजरु हुुँदै देउती बजैको िणन्दर सम्िको 
बाटोको दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

िन्रहवा टोि 

38. बनबाबा षवष्ण ुिणन्दर बाटो हुुँदै दणक्षण कािङु्ग टोि बढुी खोिा सम्ि बाटोको दायाुँ 
बायाुँ ४० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

िौङ्गहवा टोि 

39. झरण कल्भटि देणख दणक्षण वढुी खोद्या सम्ि बाटोको दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर गैर कृषष 
क्षेत्र र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

40. षवच बाटो देणख वढुी खोिा सम्िको बाटोको दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र र 
बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 
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41. भंगाहा देणख वढुी खोिा सम्िको बाटोको दायाुँ बायाुँ ४० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र र बाुँषक 
जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

42. नारायणपरु देणख छोट्कीपरु कल्भटि सम्िको बाटोको दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर गैर कृषष 
क्षेत्र र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

43. पणिि वढुी खोिा देणख पूवि षवच बाटो सम्िको दायाुँ बायाुँ ४० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र 
र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

44. िौङ्गहवा षवच बाटो देणख दणक्षण वढुी खोिा सम्िको बाटोको दायाुँ बायाुँ ४० र्िटर 
गैर कृषष क्षेत्र र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

 

दशघरुवा टोि 

45. शषहद िागििा पने पिु देणख बर्नयाभार कुिो सम्िको बाटोको दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर 
गैर कृषष क्षेत्र र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

46. शषहद िागि देणख बर्नयाभार कुिो सम्ि बाटोको दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र 
र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

47. छोट्कीपरु देणख बर्नयाभार कुिो सम्ि बाटोको दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र 
र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

48. छोट्कीपरु कल्भटि देणख पणिि झरण सम्ि बाटोको दायाुँ बायाुँ ४० र्िटर गैर कृषष 
क्षेत्र र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

सैिाही टोि 

49. ररङरोड देणख बरषपपि चौतारा सम्िको बाटोको दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र 
र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

50. प्िानटेसिन देणख पणिि बर्नयाभारको कुिो सम्ि बाटोको दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर गैर 
कृषष क्षेत्र र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

51. ररङरोड देणख पणिि बर्नयाभार कुिो सम्ि बाटोको दायाुँ बायाुँ ४० र्िटर गैर कृषष 
क्षेत्र र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

52. िाछा पोखरी देणख षपपि चौताराको षवच बाटोको दायाुँ बायाुँ ४० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र 
र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

53. ररङरोड देणख षपपि चौतारा रोड सम्िको बाटोको दायाुँ बायाुँ ४० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र 
र बाुँषक जग्गाहरु कृषष क्षेत्रका जग्गाहरु 

 



6/43 
 

२ नं वडा जग्गाको वर्गिकरण 
बारबर्दिया नगरपार्िका वडा नं २ अन्तगितका िखु्य सडक 

१.बारबर्दिया नगरपार्िका वडा नं १ जोर्िपरु र्सिाना देणख वडा नं २ अन्तगित 
गौरीपारा,कुिरागाउ, जोगीगाउ हुुँदै बारबर्दिया न पा वडा नं ३ िक्ष्िणपरु र्सिाना सम्िको 
दायाुँ बाुँया १०० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

२.गौरीपारा रानीजरुवा पक्की सडक दायाुँ बायाुँ १०० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

३.नारायणपरु जनचेतना आ षव देणख पचघरुवा,दाङ्गपरु, यवुक िा षव िठुवा हुुँदै हररयािी 
सा.व.उ.स. सम्ि बाटोको दायाुँ बाुँया ७५ र्िटर गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षते्र 

अन्य सहायक र र्भत्री सडक अन्तगितका जग्गाहरु 

४.िािीदिार षवरेन्र शाहीको घरदेणख जोगीगाउुँ षपपि चोक सम्िको बाटोको दायाुँ बायाुँ ५० 
र्िटर गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

५.िािीदिार तहि ुथारुको घरदेणख राजकुिार थारुको घर सम्िको बाटोको दाया बायाुँ ५० 
र्िटर गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

६.िािीदिार तहिकुो घरदेणख हस्नापरु जोड्ने बाटोको दायाुँबायाुँ ५० र्िटर सम्ि गैर कृषष 
क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

७.दाङ्गपरु राि बहादरु थारुको घरदेणख हस्नापरु जोड्ने बाटोको दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर सम्ि 
गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

८.गरुर्दयान घर देणख घोघीपरु जाने र्भर्त्र बाटोको दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक 
कृषष क्षेत्र 

९.घोघीपरु होर्िया थारुको घर देणख घोघीपरु गाउुँ भरी ५० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष 
क्षेत्र 

१०.दाङ्गपरु दषहत चौक देणख र्भत्री बाटो दानकुिार थारुको घर सम्ि दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर 
सम्ि गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

११.दाङ्गपरु खसुीराि थारुको घर देणख रािदेव थारुको घर हुुँदै िूि बाटोको दायाुँ बायाुँ ३० 
र्िटर गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

१२.जोगीगाउुँ बडकापरु राि बहादरु थारुको घर देणख षवश्राि थारुको घर सम्िको बाटो दायाुँ 
बायाुँ ३० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

१३.जोगीगाउुँ बडकापरुको णशव िणन्दर देणख शाणन्तपरु हुुँदै अजुिन सनुारको घर सम्िको बाटोको 
दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर सम्ि गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 
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१४.वेपत्तापरु वरुण थारुको घरदेणख शाणन्तपरु अजुिन सनुारको घरसम्िको बाटोको दायाुँ बायाुँ 
३० र्िटर सम्ि गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

१५.शाणन्तपरु अजुिन सनुारको घर देणख जनकु थारुको घर सम्िको बाटोको दायाुँ बायाुँ ३० 
र्िटर सम्ि गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

१६.शाणन्तपरु बहादरु थारुको घर देणख िठुवा ठग्ग ुिोहारको घर सम्िको बाटोको दायाुँ बायाुँ 
५० र्िटर सम्ि गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

१७.िठुवा चनक बहादरु थारुको घर देणख बबई नदी सम्िको बाटोको दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर 
सम्ि गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

१८.िठुवा जानकी थापेनीको घर देणख हररयािी सा व उ सा हुुँदै िठुवा घाट जाने बाटो 
सम्िको दायाुँ बायाुँ ३० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

१९.िठुवा शेर बहादरु र्संहको घर देणख णजतपरु र्िषहिाि थारुको घर सम्िको दायाुँ बायाुँ 
३० र्िटर सम्ि गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

२०.िठुवा र्बरे थापाको घर देणख र्गररराज थारुको घर सम्िको दायाुँ बायाुँ ३० र्िटर सम्ि 
गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

२१.णजतपरु र िक्ष्िणपरु जोड्ने वढुी कुिोको पिु देणख णजतपरु हुुँदै दङ्गीशरण पाकि  सम्िको 
बाटोको दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर सम्ि गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

२२.णजतपरु र ठगपरु जोर्डने वढुी कुिोको काठे साुँग ु देणख किििाि थारुको घरसम्िको 
बाटोको दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर सम्ि गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

२३.णजतपरु वढुी कुिाको पिुदेणख कुिाको षढकषढकै झन्झटपरुहान घर सम्िको बाटोको दायाुँ 
बायाुँ ३० र्िटर सम्िको गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

२४.णजतपरु पषु्पराज थारुको घरदेणख हैरानी थारुको घरसम्िको बाटोको दायाुँ बायाुँ ३० र्िटर 
सम्िको गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

२५.दाङ्गपरु भर्िर्नया पिु देणख पचघरुवा जोड्ने बाटोको दायाुँ बायाुँ ३० र्िटर सम्ि गैर कृषष 
क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

२६.शाणन्तपरु षवरि ुथारुको घर देणख वेपत्तापरु वरुण थारुको घर सम्िको बाटोको दायाुँ बायाुँ 
३० र्िटर सम्ि गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

२७.िािीदिार र्तनघरुवा सन्तराि थारुको जग्गा देणख र्निििा थारुको जग्गा सम्िको बाटोको 
दायाुँ बायाुँ ३० र्िटर सम्ि गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

२८.जोगीगाउुँ वडकापरु िोहारी थारुको घर देणख बन्रहवुा कुिाको साुँग ुसम्िको बाटोको 
दायाुँ बायाुँ ३० र्िटर सम्ि गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 
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२९.कुसिुडाुँडा देणख ढुङिाही हुुँदै णजवराि थारुको घर सम्ि बाटोको दायाुँ बायाुँ ७५ र्िटर 
सम्ि गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

३०.ढुङ्ग्िाही टोप बहादरु भण्डारीको घर देणख दणक्षण िोहारी थारुको घरसम्िको बाटोको 
दायाुँ वायाुँ ५० र्िटर सम्ि गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

३१.ढुङ्गिाही टोप बहादरु भण्डारीको घर देणख खेि िैदान सम्िको जग्गा खेती योग्य कृषष 
क्षेत्र 

३२.ढुङिाही िणन्दरे सनुारको घरदेणख गररवे थारुको घरसम्िको बाटोको दायाुँ बायाुँ ५०/५० 
र्िटर सम्ि ्गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

३३.ढुङ्ग्िाही टेटराि थारुको घर देणख सेते सोडारीको खेत सम्िको बाटोको दायाुँ बायाुँ 
५०/५० र्िटर सम्ि गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षते्र 

३४.ढुङ्ग्िाही सत्य नारायण थारुको घर देणख बबई नदी सम्िको बाटोको दायाुँ बायाुँ ५०/५० 
र्िटर सम्ि गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र  

३५.ढुङ्ग्िाही गरुुवान टोि प्रर्तक्षािय देणख िाि बहादरु थारुको घर सम्िको दायाुँ बायाुँ 
५०/५० र्िटर सम्ि गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षते्र 

३६.ढुङ्ग्िाही गरुुवान टोि प्रर्तक्षािय देणख िल्ि ुथारुको घर हुुँदै बबई नदी सम्िको दायाुँ 
वायाुँ ५०/५० र्िटर सम्ि गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

३७.ढुङ्ग्िाही तीनकुने चोक देणख कुसिुडाुँडा ररङरोड जोड्ने बाटो सम्िको दायाुँ वायाुँ ७५/७५ 
र्िटर सम्ि गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

३८.ढुङ्ग्िाही ढोङ्ग्िाहन टोि प्रर्तक्षािय देणख पनु्सा थारुको घर हुुँदै िोहनिाि थारुको खेत 
सम्िको बाटोको दायाुँ बायाुँ ५०/५० र्िटर सम्ि गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

३९.ढुङ्ग्िाही एकिैनी कुवा देणख गौरीपारा िूि सडक जोड्ने बाटोको दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर 
सम्ि गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

४०.ढुङ्ग्िाही ििहान टोि देणख बबई नदी कुिराघाट जोड्ने बाटोको दायाुँ बायाुँ ५०/५० 
र्िटर सम्ि गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

४१.ढुङ्ग्िाही काशीराि थारुको खेत देणख ढुङ्ग्िाहीको ििु बाटो सम्िको बाटोको दायाुँ बायाुँ 
५०/५० र्िटर सम्ि गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षते्र 

४२.ढुङ्ग्िाही िूि सडक देणख खसुीराि थारुको घर सम्िको बाटोको दायाुँ बायाुँ ५०/५० 
र्िटर सम्ि गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 
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४३.नारायणपरु जनचेतना आ षव देणख अम्िर बहादरु गरुुङ्गको घर हुुँदै र्दनदयाि थारुको घर 
सम्ि दायाुँ कृषष क्षेत्र बायाुँ ७५/५० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र 

४४.नारायणपरु अम्िर बहादरु गरुुङ्गको घर हुुँदै झणुण्डपरु सिेरपरु सहायक बाटोिा दायाुँ बायाुँ 
५०/५० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

४५.नारायणपरु झणुण्डपरु देणख ठग्गा थारुको घर सम्िको ५०/५० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक 
कृषष क्षेत्र 

४६.नारायणपरु असषर्ि  थारुको घर देणख जिजिा कृषष सहकारी सम्िको बाटो दायाुँ बायाुँ 
३०/३० र्िटर सम्ि गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षते्र 

४७.नारायणपरु जनचेतना सािदुाषयक भवन देणख पचघरुवा र्सिना सम्िको बाटोिा दायाुँ बायाुँ 
५०/५० र्िटर सम्ि गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षते्र 

४८.नारायणपरु भागीराि थारुको सेिर र्िि देणख बिुराि थारुको घर हुुँदै पचघरुवा र्सिाना 
सम्िको बाटोको दायाुँ वायाुँ ५०/५० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

४९.नारायणपरु विुराि थारुको घर देणख भच्ना हुुँदै वषुिप्रसाद थारुको घर सम्िको बाटो दायाुँ 
बायाुँ ३०/३० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षते्र 

५०.नारायणपरु सन्ज ुथारुको घर देणख राजाराि थारुको खेत सम्ि दायाुँ वायाुँ ४०/४० र्िटर 
सम्ि गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

५१.नारायणपरु णजत बहादरु थारुको घरदेणख सनु्दरिाि थारुको घरसम्ि दायाुँ वायाुँ ५०/५० 
र्िटर सम्ि गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

५२.कुिरागाउुँ षपपि चौतारा देणख बबई नदीको कुिरागाउुँ घाट सम्िको दायाुँ वायाुँ ५०/५० 
र्िटर सम्ि गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

५३.कुिरागाउुँ छोट्कीपरु दषहतान पसि देणख वेपत्तापरु सम्ि बायाुँ ५०/५० र्िटर गैर कृषष 
क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

54. कुिरागाउुँ छोट्कीपरु िक्ष्िी थारुको घरदेणख के्रशर हुुँदै राि कुिार थारुको घर सम्ि 
दायाुँ बायाुँ ५०/५० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 
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55. कुिरागाउुँ अम्िर बहादरु वढुाको घरदेणख पन्चिोहिा कुिा सम्िको बाटोको दायाुँ 
बायाुँ ३०/३० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षते्र 

56. कुिरागाउुँ साइते थारुको घरदेणख पचघरुवा सम्िको बाटोको दायाुँ वायाुँ ५०/५० 
र्िटर गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

57. कुिरागाउुँ प्रिे कुिारी थारुको घरदेणख घोराहा कुिाको बाुँि हुुँदै पचघरुवाको बाटो 
सम्िको बाटोको दायाुँ बायाुँ ३०/३० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

58. कुिरागाउुँ नर बहादरु थारुको घर देणख वडा कायाििय हुुँदै साईत ुथारुको घर सम्िको 
बाटोको दायाुँ बायाुँ ५०/५० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

59. कुिरागाउुँ आिारभतू स्वास््य केन्र देणख पक्की बाुँि सम्िको बाटोको दायाुँ बायाुँ 
३०/३० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

60. हस्नापरु देणख पच्घरुवा हुुँदै नारायणपरु जोड्ने बाटो सम्िको पूवि सािदुाषयक वन पणिि 
पट्टी दाुँया बाुँया ५०/५० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

61. पचघरुवा गाउुँको र्भर्त्र बाटो िौटन थारुको घर सम्िको बाटोको दायाुँ बायाुँ ५०/५० 
र्िटर गैर कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

62. िार्थ उल्िेणखत जग्गा िध्ये यस बारबर्दिया नगरपार्िका वडा नं २ अन्तगित छुट 
भएका तथा नयाुँ बाटो कायि भएिा उक्त बाटोको दायाुँ बायाुँ ३०/३० र्िटर गैर 
कृषष क्षेत्र बाुँषक कृषष क्षेत्र 

 

३ नं वडा जग्गाको वर्गिकरण 

१.घोरषपट्टा चोक देणख िरुाहा रािपरु हुुँदै िक्ष्िणपरु वडा नं २ जोड्ने बाटो दायाुँ बायाुँ 
१००/१०० र्िटर र्भत्रका सम्पूणि जग्गा गैर कृषष योग्य र अन्य बाुँषक सवै जग्गा कृषष 
योग्य 

२.र्ििन चोक देणख बर्नयाभार बनगाई खरुखरेु वडा नं ६ जोड्ने बाटो दायाुँ बायाुँ १००/१०० 
र्िटर र्भत्रका सम्पूणि जग्गा गैर कृषष योग्य र अन्य बाुँषक सवै जग्गा कृषष योग्य 

३.राज ु र्िि देणख जबरपरु ट्रान्सर्ारि रािपरु दायाुँ बायाुँ ४०/४० र्िटर र्भत्रका सम्पूणि 
जग्गा गैर कृषष योग्य र अन्य बाुँषक सवै जग्गा कृषष योग्य 
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४.षपपि चोक देणख वडा कायाििय िरुाहा कुिो कल्भटि हुुँदै गणुाखर ररिाि वढुी कुिा पिु 
सम्ि दायाुँ बायाुँ ४०/४० र्िटर र्भत्रका सम्पूणि जग्गा गैर कृषष योग्य र अन्य बाुँषक सवै 
जग्गा कृषष योग्य 

५.िरुाहा कुिोको कल्भटि देणख हररराि थारुको घर सम्ि दायाुँ बायाुँ ४०/४० र्िटर र्भत्रका 
सम्पूणि जग्गा गैर कृषष योग्य र अन्य बाुँषक सवै जग्गा कृषष योग्य 

६.रािपरु िणन्दर देणख केशवराज ज्ञवािीको घर सम्ि दायाुँ बायाुँ ४०/४० र्िटर र्भत्रका 
सम्पूणि जग्गा गैर कृषष योग्य र अन्य बाुँषक सवै जग्गा कृषष योग्य 

७.ठग्गा थारुको घरदेणख गोरैटा थारुको घरसम्िको दायाुँ बायाुँ ४०/४० र्िटर र्भत्रका सम्पणूि 
जग्गा गैर कृषष योग्य र अन्य बाुँषक सवै जग्गा कृषष योग्य 

८.आइतवारी थारुको घर देणख सोिि थारुको घर सम्ि दायाुँ बायाुँ ३०/३० र्िटर र्भत्रका 
सम्पूणि जग्गा गैर कृषष योग्य र अन्य बाुँषक सवै जग्गा कृषष योग्य 

९.कृष्ण थारुको घरदेणख रुपिाि थारुको घर सम्िको दायाुँ बायाुँ ३०/३० र्िटर र्भत्रका 
सम्पूणि जग्गा गैर कृषष योग्य र अन्य बाुँषक सवै जग्गा कृषष योग्य 

१०.दोङ्गािी थारुको घर देणख िोषवया थारुको घर सम्ि दायाुँ बायाुँ ३०/३० र्िटर र्भत्रका 
सम्पूणि जग्गा गैर कृषष योग्य र अन्य बाुँषक सवै जग्गा कृषष योग्य 

११.भरथारी थारुको घर देणख कािीचरण थारुको घरसम्ि दायाुँ बायाुँ ३०/३० र्िटर र्भत्रका 
सम्पूणि जग्गा गैर कृषष योग्य र अन्य बाुँषक सवै जग्गा कृषष योग्य 

१२.बाबरुाि थारुको घर देणख िोषवया थारुको घर सम्ि दायाुँ बायाुँ ३०/३० र्िटर र्भत्रका 
सम्पूणि जग्गा गैर कृषष योग्य र अन्य बाुँषक सवै जग्गा कृषष योग्य 

१३.िरुाहाको कुिाको कल्भटि देणख झणुण्डपरु बेिवाबज्जा जोड्ने बाटो दायाुँ बायाुँ ४०/४० 
र्िटर र्भत्रका सम्पूणि जग्गा गैर कृषष योग्य र अन्य बाुँषक सवै जग्गा कृषष योग्य 

बर्नयाभार टोि 

१४.वढुी कुिा पिु देणख बनहवा पहाडीपरु हुुँदै स्वािी चोक सम्ि दायाुँ बायाुँ ५०/५० र्िटर 
र्भत्रका सम्पूणि जग्गा गैर कृषष योग्य र अन्य बाुँषक सवै जग्गा कृषष योग्य 
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१५.राि प्रसाद भण्डारीको घर देणख िनषवर थारुको घर सम्ि दायाुँ बायाुँ ४०/४० र्िटर 
र्भत्रका सम्पूणि जग्गा गैर कृषष योग्य र अन्य बाुँषक सवै जग्गा कृषष योग्य 

१६.िािीराि थारुको घर देणख बैररहान तिुसीराि थारुको घर सम्ि दायाुँ बायाुँ ४०/४० 
र्िटर र्भत्रका सम्पूणि जग्गा गैर कृषष योग्य र अन्य बाुँषक सवै जग्गा कृषष योग्य 

१७.िम्िहान कल्ि ुथारुको घरदेणख बर्िहान सागर थारुको घर सम्ि दाुँया बाुँया ४०/४० 
र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

१८.िािराि थारुको घरदेणख शरु्सिा थारुको घर सम्ि दाुँया बाुँया ३०/३० र्िटर सम्ि गैर 
कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

१९.बज्जहान दखुनी थारुको घर देणख िरुाहन घर सम्ि दाुँया बाुँया ४०/४० र्िटर सम्ि गैर 
कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

२०.दिुान िक्षी थारुको देणख बिराि थारुको खेत सम्ि दाुँया बाुँया ३०/३० र्िटर सम्ि 
गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

२१.बरगद चोक देणख िम्िाहनटोि हुुँदै सरहान र्सताराि थारुको घर सम्ि दाुँया बाुँया 
५०/५० र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

२२.बडगद चोक देणख बकुवान टोि हुुँदै बेिवाबज्जा देणख बन्घसु्री वडा नं ५ जोड्ने दाुँया 
बाुँया ५०/५० र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

२३.िम्िाहन टोि देणख झणु्डीपरु वढुी कुिा पिु सम्ि दाुँया बाुँया ४०/४० र्िटर सम्ि गैर 
कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

२४.ओजउवा पक्की पिु नयाुँ देणख बरगडाहन घर हुुँदै बनगाई सम्ि दाुँया बाुँया ५०/५० 
र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

बेिवाबज्जा 

२५.बनदेवी शषहद िागि बेिवाबज्जा कार्िका सिदुाय भवन हुुँदै खैराटोि सम्ि पदनाहा ४ 
जोड्ने दाुँया बाुँया ५०/५० र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

२६.षवषपन चोक देणख िणु्डा गौरी हुुँदै िरुाहा आरा र्िि सम्ि दाुँया बाुँया ४०/४० र्िटर  
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२७.िक्षीराि थारुको घर देणख झणु्डीपरु वढुी कुिा पिु सम्ि दाुँया बाुँया ४०/४० र्िटर 
सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

२८.िनिाि थारुको नसिरी देणख झणु्डीपरु हुुँदै षवष्ण ुथारुको घर हुुँदै रािाकृष्ण थारुको घर 
सम्ि दाुँया बाुँया ३०/३० र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

२९.सोस बादीको घर देणख दरवारी थारुको घर सम्ि दाुँया बाुँया ३०/३० र्िटर सम्ि गैर 
कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

३०.रािदिुारे थारुको घर देणख िक्ष्िी थारुको घर सम्ि दाुँया बाुँया ४०/४० र्िटर सम्ि 
गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

३१.शेर बहादरु थारुको घर देणख कट्नीहान िाइिाको घर सम्ि दाुँया बाुँया ३०/३० र्िटर 
सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

३२.हररराि थारुको घर देणख बेिैिी हुुँदै टेक बहादरु षव क को घर सम्ि दाुँया बाुँया 
४०/४० र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

३३.भग्ग ुथारुको घर देणख चिारी थारुको घर सम्ि दाुँया बाुँया ३०/३० र्िटर सम्ि गैर 
कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

३४.बेिवा णशव िणन्दर देणख कट्नीहान षर्रु थारुको घर सम्ि दाुँया बाुँया ३०/३० र्िटर 
सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

३५.बेिवा णशव िणन्दर देणख डा झा को घर सम्ि दाुँया बाुँया ४०/४० र्िटर सम्ि गैर कृषष 
र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

३६.कार्िका सािदुाषयक घर बज्जा णशव िणन्दर हुुँदै िम्िाहन ठेकदारको घर सम्ि दाुँया 
बाुँया ५०/५० र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

३७.बेिवाबज्जा बाबरुाि थारुको घर देणख णशव नारायण थारुको घर सम्ि दाुँया बाुँया 
४०/४० र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

३८.नेपाि राषिय िाध्यर्िक षवद्यािय देणख णजतौ थारुको घर सम्ि दाुँया बाुँया ४०/४० 
र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 
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३९.बाबरुाि थारुको घर देणख र्सरुवा भगौटी थारुको खेत सम्ि र िोही र्सरुवा बाटो अशोक 
शिािको खेत हुुँदै गणुर्नर्ि पोखरेिको खेि सम्ि दाुँया बाुँया ४०/४० र्िटर सम्ि गैर कृषष 
र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

४०.बनगाई चोक देणख बेिवाबज्जा जाने बाटो दायाुँ बायाुँ ५०/५० र्िटर सम्ि गैर कृषष र 
बाुँकी कृषष क्षेत्र 

४१.ज्ञान ुथारुको घर देणख झठुराि थारुको घर सम्ि दाुँया बाुँया ४०/४० र्िटर सम्ि गैर 
कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

४२.बािकराि थारुको घर देणख बनदेवी जोड्ने बाटोको दायाुँ बायाुँ ४०/४० र्िटर सम्ि गैर 
कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

४३.गिुगिु थारुको घर देणख िाि बहादरु थारुको घर सम्ि दायाुँ बायाुँ ४०/४० र्िटर 
सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

४४.बनगाई २ नं टोि हुुँदै ३ नं टोि सम्ि दाुँया बाुँया ४०/४० र्िटर सम्ि गैर कृषष र 
बाुँकी कृषष क्षेत्र 

४५.पदि शाकीको घर देणख िण्डिी सम्ि दायाुँ बायाुँ ३०/३० र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी 
कृषष क्षेत्र 

४६.र्तिक णज सी को घर देणख दणक्षण ररङ्गरोड जोड्ने बाटो दायाुँ बायाुँ ४०/४० र्िटर सम्ि 
गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

खरुखरेु टोि 

४७.र्सिरहवा देणख ओिपाि षव क शषहद राजिागि जोड्ने बाटो दाुँया बाुँया ५०/५० र्िटर 
सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

४८.कल्पना षव क को घर देणख बनदेवी शषहद िागि जोड्ने दाुँया बाुँया १००/१०० र्िटर 
सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

५०.रत्ना बहादरु पररयारको घर देणख शषहद िागि जोड्ने दाुँया बाुँया ४०/४० र्िटर सम्ि गैर 
कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 
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५१.झिुा षव क को घर देणख बािषवकास स्कूि हुुँदै भरु्िसरा ठाडाको घर सम्ि दाुँया बाुँया 
४०/४० र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

५२.डम्िर थापाको घर देणख णखििा वढुाको घर सम्ि जोड्ने बाटो दाुँया बाुँया ४०/४० 
र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

५३.देवीराि रानाको घर देणख जोखे चदाराको घर सम्ि जोड्ने बाटो दाुँया बाुँया ४०/४० 
र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

५४.राि बहादरु षव क को घर देणख बनगाई जाने बाटो सम्ि दाुँया बाुँया ४०/४० र्िटर 
सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

 

 

िरुाहा 

५५.िरुाहा षपपि चोक देणख जबरपरु िाि परु भैसाखानी श्री गौतिविु आ षव देणख भक्तपरु 
हुुँदै वडा नं ४ जोड्ने बाटो घोरषपट्टा दाुँया बाुँया ५०/५० र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी 
कृषष क्षेत्र 

५६.िहेश थारुको घर देणख नेपािगञ्ज हुुँदै वडा नं २ जोड्ने काठेपिु सम्ि दाुँया बाुँया 
५०/५० र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

५७.ट्रान्सर्ारि चोक देणख र्तन सेिरीको ढुड सम्ि दाुँया बाुँया ३०/३० र्िटर सम्ि गैर 
कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

५८.छषविाि थारुको घर देणख श्याि बहादरु थारुको घर सम्ि दाुँया बाुँया ३०/३० र्िटर 
सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

५९.देव बहादरुको खेत देणख पूवि बाटो र कुिो सम्ि दाुँया बाुँया ३०/३० र्िटर सम्ि गैर 
कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

६०.देव बहादरु थारुको घर देणख प्रिे बहादरु थारुको घर सम्ि दाुँया बाुँया ३०/३० र्िटर 
सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 
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६१.िन बहादरु वढुाको घर देणख पणिि झनाि सम्ि दाुँया बाुँया ३०/३० र्िटर सम्ि गैर 
कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

६२.हकुुिदासको सार्िक देणख वढुी खोिा सम्ि िठुवाघाट जोड्ने बाटो दाुँया बाुँया ३०/३० 
र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

६३.रािाकृष्णको घर देणख दणक्षण र्तनसेिरी वडा नं ४ जोड्ने बाटो दाुँया बाुँया ३०/३० 
र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

६४.हररराि दषहतको घर देणख थारो कुिो हुुँदै िहादेव थारुको खेत सम्ि दाुँया बाुँया 
३०/३० र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

६५.थारो कुिो िहुान देणख पूवि झणुण्डपरु जोड्ने बाटो दाुँया बाुँया ३०/३० र्िटर सम्ि गैर 
कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

६६.रु्िझररयाको घर देणख सर्नचरा थारुको खेत सम्ि दाुँया बाुँया ३०/३० र्िटर सम्ि 
गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

६७.िान बहादरु थारुको खेत देणख णशविाि वढुाको खेत हुुँदै सन्तराि थारुको घर सम्ि 
दाुँया बाुँया ३०/३० र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

६८.रु्िझररया थारुको खेत देणख णशविाि वढुाको खेत सम्ि दाुँया बाुँया ३०/३० र्िटर 
सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

६९.िाि बहादरु थारुको घर देणख िक्ष्िण थारुको घर हुुँदै िीिाहा थारुको घर जोड्न े
बाटो दाुँया बाुँया ३०/३० र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

७०.प्रशरुाि थारुको घर देणख पणिि वढुी नदी सम्ि दाुँया बाुँया ३०/३० र्िटर सम्ि गैर 
कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

७१.राि प्रसाद थारुको घर हुुँदै िािपरु प्रर्तक्षािय हुुँदै वढुी नदी सम्ि जोड्ने बाटो दाुँया 
बाुँया १००/११ र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

७२.र्तिक बहादरु थारुको घर देणख िरुाहा जोड्ने बाटो सम्ि दाुँया बाुँया ५०/५० र्िटर 
सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 
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७३.प्रिे बहादरु थारुको घर देणख र्तनसेिरीको कुिोको दाुँया बाुँया ३०/३० र्िटर सम्ि 
गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

७४.बेरुवा थारुको घर देणख नेपािगञ्ज जोड्ने बाटोको दाुँया बाुँया सम्ि ३०/३० र्िटर 
सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

७५.सगराि थारुको घर देणख र्िन बहादरु थारुको घर सम्ि जोड्ने बाटोको दाुँया बाुँया 
३०/३० र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

 

वडा नं ४ जग्गा बर्गिकरण 

जगर्तयािः 

1. जीत बहादरुको घर देणख उत्तर सैनहन राि बहादरुको घरसम्ि िखु्य बाटोको दायाुँ बाुँया 
३० र्िटर सम्ि गैर कृषष क्षेत्र (घडेरी) र ३० र्िटर देणख पछार्ड कृषष क्षेत्र खेती योग्य 
जर्िन  

2. सैनाहन राि बहादरुको घरदेणख उत्तर कनिसवा पिु सम्ि िखु्य बाटोको दायाुँ बाुँया २० 
र्िटर सम्ि गैर कृषषको घडेरी र २० र्िटर देणख पछार्ड कृषष क्षेत्र जर्िन (खेती योग्य 
जर्िन) तोषकएको 
3. जीत बहादरुको घर देणख पूवि चरु्निािको घर सम्ि िखु्य बाटोको दायाुँ बाुँया ३० र्िटर 
गैर कृषष क्षेत्र (घडेरी) र ३० र्िटर देणख पछार्ड कृषष क्षेत्र (खेती योग्य जिीन) तोषकएको 
4. चरु्निािको घर देणख उत्तर गोर्बन्दको घर सम्ि बाटोको दायाुँ बाुँया २० र्िटरसम्ि गैर 
कृषष क्षेत्र (घडेरी) र २० र्िटर देणख पछार्ड कृषष क्षेत्र(खेती योग्य जर्िन) तोषकएको 
5. बािषवकास स्कूि देणख पणिि जगर्तया को र्सिाना िठ्ठा कुिो सम्ि बाटोको दायाुँ बाुँया 
३० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र (घडेरी) र ३० र्िटर देणख पछार्ड कृषष क्षेत्र(खेती योग्य जिीन) 
तोषकएको 
6. गोर्बन्द थारुको घर देणख पणिि जगर्तयाको र्सिाना कनिसवा पिु सम्ि बाटोको दायाुँ 
बाुँया २० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र (घडेरी) २० र्िटर पछार्ड कृषष क्षेत्र (खेती योग्य जिीन) 
तोषकएको 
7. थगवुा थारुको घर देणखएको पणिन राि रतनको घर सम्ि बाटोको दायाुँ बायाुँ २० र्िटर 
गैर कृषष क्षेत्र (घडेरी) र २० र्िटर देणख पछार्ड कृषष क्षेत्र (खेती योग्य जिीन) तोषकएको 
8. कनिसवा पिु देणख पणिि जोग बहादरुको घर सम्ि बागेको दायाुँ बाुँया २० र्िटर गैर 
कृषष क्षेत्र (घडेरी) र २० र्िटर देणख पछार्ड कृषष क्षेत्र (खेती योग्य जिीन) तोषकएको  
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घोरषपट्टािः 

1. कुसमु्िा बैदी सडक खण्ड बढुीकुिो देणख श्री कुसिुा देबी आिारभतू षवद्यािय घोरषपट्टा 
सम्ि कािोपते्र बाटोको दायाुँ बाुँया क्षेत्र िा ६०/६० र्िटर जग्गािाई गैर कृषष योग्य 
जर्िन र बाुँकी कृषष योग्य जर्िन तोषकएको  

2. सैिाही चोक देणख गरुुवागाउुँको र्सिाना सम्ि को िावेि बाटो को दायाुँ बाुँया क्षेत्रिा 
५०/५० र्िटर जग्गािाई गैर कृषष योग्य र बाकी कृषष तोषकएको 

3. सैिाही चोक देणख र्ते्तपरु गाउुँको र्सिाना सम्ि िावेि बाटोको दायाुँ बाुँया क्षेत्रिा ५०/५० 
र्िटर जग्गािाई गैर कृषष र बाुँकी कृषष योग्य तोषकएको 

4. णशव चोक देणख झक्कीपरु र्सिानासम्ि िावेि बाटोको दायाुँ बाुँया ५०/५० र्िटर सम्ि गैर 
कृषष योग्य जर्िन र बाुँषक कृषष योग्य जर्िन तोषकएको 

5. दबुही चोक देणख र्तनसेिरी टोि सम्ि िावेि बाटोको दायाुँ बाुँया ५०/५० र्िटर गैर 
कृषष योग्य तोषकएको र बाुँषक कृषष योग्य जर्िन तोषकएको 

6. िरुहा पदनाहा चोक कृष्ण प्रसाद थारुको घर देणख िनु्दा गौरी सम्ि िावेि बाटो ५०/५० 
र्िटर गैर कृषष योग्य रहने र बाुँषक कृषष योग्य जर्िन तोषकएको 

7. गाउुँ र्भत्रको जग्गािाई बासोबास क्षेत्र नै िार्नने छ साथै कािोपते्र बाटोको दायाुँ बाुँया 
६०/६० र्िटर, िावेि बाटो दायाुँ बाुँया ५०/५० र्िटर, कच्ची बाटोको दायाुँ बाुँया 
२५/२५ र्िटर गैर कृषष योग्य जग्गा िार्नने र बाुँषक कृषष योग्य जर्िन तोषकएको 
 

खैरनीपरुिः 
1. खैरनीपरु टोि बाटोको दायाुँ बाुँया २५/२५ र्िटर गैर कृषष जग्गा र बाुँकी कृषष क्षेत्रिा 

पने 

पदनाहािः 

1. श्री बढुान साना षकसान सहकारी संस्था र्िर्िटेड पदनाहा देणख बढुी कुिा को पिु सम्ि 
िखु्य बाटोको दायाुँ बाुँया ७५/७५ र्िटर गैर कृषष क्षेत्र र बाुँषक कृषष योग्य जर्िन 
तोषकएको 

2. ४ नं वडा कायाििय पदनाहा देणख जगर्तया गाउुँ जाने बाटो को पक्की डुड सम्ि बाटोको 
दायाुँ बाुँया ५०/५० र्िटर गैर कृषष जग्गा र बाुँषक कृषष योग्य जर्िन तोषकएको 

3. श्री णशव िणन्दर देणख तारानगर जाने बाटोको दायाुँ बाुँया ५०/५० र्िटर गैर कृषष जग्गा 
र बाुँषक कृषष योग्य जर्िन तोषकएको 
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4. श्री णशव प्रा षव देणख दणक्षण बैरीया जाने बाटोको डाुँरा कुिा सम्ि बाटोको दायाुँ बाुँया 
५०/५० र्िटर गैर कृषष जग्गा र बाुँषक कृषष योग्य जर्िन तोषकएको 

5. स्वािम्बन देणख िनु्डागौरी जाने बाटोको दायाुँ बाुँया ५०/५० र्िटर गैर कृषष जग्गा र 
बाुँषक कृषष योग्य जर्िन तोषकएको 

6. तारानगर बाटोको दणक्षण तर्ि  ५० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र र बाुँषक कृषष योग्य जर्िन 
तोषकएको 
 

रानीपरु बरबट्टािः 
1. िखु्य बाटो देणख पूवि आशाराि थारुको घरसम्ि ३० र्िटर र्भत्र सम्ि गैर कृषष क्षेत्र र 

बाुँषक कृषष योग्य जर्िन तोषकएको 
2. िखु्यबाटो देणख पणिि घोडहा झरन सम्ि ५० र्िटर र्भत्र सम्ि गैर कृषष क्षेत्र र बाुँषक 

कृषष योग्य जर्िन तोषकएको 
3. बरबट्टा रानीपरुको श्री कुस्िा देवी आ षव देणख खेि िैदानसम्ि ३० र्िटर गैर कृषष क्षेत्र 

र बाुँषक कृषष योग्य जर्िन तोषकएको 
4. कुट्टी बर्गया बाटोको उत्तर ३० र्िटर र्भत्र सम्ि गैर कृषष क्षेत्र र बाुँषक कृषष योग्य जर्िन 

तोषकएको 
5. सजीपरु जाने बाटोिा ३० र्िटर र्भत्र सम्ि गैरकृषष क्षेत्र र बाुँषक कृषष योग्य जर्िन 

तोषकएको 
6. गोगहवा बाटोिा ३० र्िटर र्भत्रसम्ि गैर कृषष क्षेत्र र बाुँषक कृषष योग्य जर्िन तोषकएको 
7. टेपरी जाने बाटोिा ३० र्िटर र्भत्रसम्ि गैर कृषष क्षेत्र र बाुँषक कृषष योग्य जर्िन तोषकएको 
8. रानीपरु चोक देणख उल्टाहनपरु सम्ि ३० र्िटर र्भत्र सम्ि गैर कृषष क्षेत्र र बाुँषक कृषष 

योग्य जर्िन तोषकएको 
9. उल्टानपरु देणख बचत को घर सम्ि ३० र्िटर र्भत्र सम्ि गैर कृषष क्षेत्र र बाुँषक कृषष 

योग्य जर्िन तोषकएको 

बैरीयािः 

10. बैरीया पदनाहाको दरा देणख चिरदैया पिुसम्ि ५० र्िटर र्भत्र सम्ि गैर कृषष 
क्षेत्र र बाुँषक कृषष योग्य जर्िन तोषकएको 

11. देवीरािको घर देणख भनु्नको घरसम्ि कच्ची बाटोको ४० र्िटर र्भत्र सम्ि गैर कृषष क्षेत्र 
र बाुँषक कृषष योग्य जर्िन तोषकएको 

12. बैरीया देणख गरुुवागाउुँसम्ि कच्ची बाटोको ४० र्िटर र्भत्र सम्ि गैर कृषष क्षेत्र र बाुँषक 
कृषष योग्य जर्िन तोषकएको 
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13. बैरीया देणख र्तेपरुको र्सिानासम्ि कच्ची बाटोको ४० र्िटर र्भत्र सम्ि गैर कृषष क्षेत्र 
र बाुँषक कृषष योग्य जर्िन तोषकएको 

14. बैरीया देणख जगर्तया सम्ि कच्ची बाटोको ४० र्िटर र्भत्र सम्ि गैर कृषष क्षते्र र 
बाुँषक कृषष योग्य जर्िन तोषकएको 
 

15. परुानो सहकारी देणख गरुुवागाउुँको दारासम्ि कच्ची बाटोको ४० र्िटर र्भत्र सम्ि गैर 
कृषष क्षेत्र र बाुँषक कृषष योग्य जर्िन तोषकएको 
 

गरुुवागाउिः 

16. राि बकास थारुको घर देणख दायाुँ बाुँया ५० र्िटर बबई नदी सम्ि गैर कृषष क्षेत्र र 
बाुँषक कृषष योग्य जर्िन तोषकएको 

17. णशव िणन्दर चोक देणख दायाुँ बाुँया ५० र्िटर घोरषपट्टा र्सिाना सम्ि गैर कृषष क्षेत्र र 
बाुँषक कृषष योग्य जर्िन तोषकएको 

18. देवीराि थारुको घर देणख दायाुँ बाुँया २५ र्िटर अतवारीको घर सम्ि गैर कृषष 
क्षेत्र र बाुँषक कृषष योग्य जर्िन तोषकएको 

19. बाि षकसनु थारुको घर देणख दायाुँ बाुँया ३० र्िटर छव बहादरुको घरसम्ि गैर 
कृषष क्षेत्र र बाुँषक कृषष योग्य जर्िन तोषकएको 

20. र्बसरुाि थारुको पसि देणख दायाुँ बाुँया ३० र्िटर बैरीया र्सिाना सम्ि  गैर कृषष 
क्षेत्र र बाुँषक कृषष योग्य जर्िन तोषकएको 

21. ठग्गा थारुको घरदेणख दायाुँ बाुँया २५ र्िटर िोर्तराि थारुको घरसम्ि  गैर कृषष क्षेत्र र 
बाुँषक कृषष योग्य जर्िन तोषकएको 

22. णशव िणन्दर देणख दायाुँ बाुँया ३० र्िटर बैरीयाको र्सिाना सम्ि  गैर कृषष क्षते्र र 
बाुँषक कृषष योग्य जर्िन तोषकएको 

23. िल्ि ुथारुको घर देणख दायाुँ बाुँया २५ र्िटर बरबट्टाको र्सिाना सम्ि  गैर कृषष क्षेत्र र 
बाुँषक कृषष योग्य जर्िन तोषकएको 

24. अतवारी थारुको घरदेणख दायाुँ बाुँया २५ र्िटर घोरषपट्टा झरन सम्ि  गैर कृषष 
क्षेत्र र बाुँषक कृषष योग्य जर्िन तोषकएको 

25. राि बकस थारुको घर देणख दायाुँ बाुँया २५ र्िटर जेङगरहवा झरन  सम्ि गैर 
कृषष क्षेत्र र बाुँषक कृषष योग्य जर्िन तोषकएको 

26. राििाि थारुको घर देणख दायाुँ बाुँया ३० र्िटर उल्टहवा झरन  सम्ि गैर कृषष क्षेत्र र 
बाुँषक कृषष योग्य जर्िन तोषकएको 
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27. पोटन थारुको घर देणख दायाुँ बाुँया २५ र्िटर राि षकरण थारुको साुँि सम्ि गैर 
कृषष क्षेत्र र बाुँषक कृषष योग्य जर्िन तोषकएको 
 

र्ते्तपरुिः 
 

28. बढुीकुिोको पिु देणख तेसनवुा थारुको घरसम्ि िखु्य िावेि बाटोको दायाुँ बाुँया 
क्षेत्रिा ५० र्िटरसम्ि गैर कृषष क्षेत्र (घडेरी) र सो जग्गा देणख र्भत्र कृषष क्षेत्र (खेती 
योग्य जग्गा) िार्नने 

29. प्रदेशी थारुको घर देणख प्रशरुाि थारुको घर सम्ि पणिि दायाुँ बाुँया क्षेत्रिा २५ 
र्िटर सम्ि गैर कृषष क्षेत्र(घडेरी) र सो भन्दा र्भत्र कृषष क्षेत्र (खेती योग्य जग्गा) िार्नने 

30. णशव िणन्दर देणख पणिि घोरषपट्टा जाने बाटोक झरनसम्ि दायाुँ बाुँया क्षेत्रिा ५० 
र्िटर सम्ि गैर कृषष क्षेत्र(घडेरी) र सो जग्गा देणख र्भत्र कृषष क्षेत्र (खेती योग्य जग्गा) 
िार्नने 

31. ट्रान्सर्ििर देणख पणिि झरनसम्ि दायाुँ बाुँया क्षेत्रिा २५ र्िटर सम्ि गैर कृषष जग्गा र 
र्भत्र कृषष क्षेत्र (खेती योग्य जग्गा) िार्नन े

32. शैिेश्वरी राइस र्िि देणख पूवि बैरीया जाने डाडा(गाडा) सम्ि बाटो दायाुँ बाुँया क्षेत्रिा ५० 
र्िटर सम्ि गैर कृषष योग्य(घडेरी) र सो जग्गा देणख र्भत्र कृषष क्षेत्र (खेती योग्य जग्गा) 
िार्नने 

 

वडा नं ५ जग्गा वर्गिकरण 

1. बैदी चोक देणख कुस्िाघाटसम्ि पक्की रोडको दायाुँ बायाुँ ७५/७५ र्िटर गैर कृषष 
बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 

2. ३ नं र्सिाना देखी बढुान कृषष सहकारी सम्ि कािोपते्र सडकको दायाुँ बायाुँ ५०/५० 
र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 
 

3. बढुान कृषष सहकारी देखी र्सटी बरेिी सम्ि िावेि सडकको दायाुँ बायाुँ ५०/५० र्िटर 
गैर कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 
 

4. णशव िणन्दर बनघसु्री देखी दणक्षण िर्निागि जोडने िावेि सडकको दायाुँ बायाुँ ४०/४० 
र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 
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5. सोह्र र्बघा रािकुो घरदेणख तारानगर जोड्ने कच्ची सडकको दायाुँ बाुँया ३०/३० र्िटर 
गैर कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 
 

6. बनघसु्री णशव िणन्दर देणख पूवि चाुँदनी चोक, चाुँदनी चोक देणख दणक्षण कल्भटि सम्ि 
िावेि सडकको दायाुँ बाुँया ४०/४० र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 
 

7. बनघसु्री काि ुथारुको घरदेणख कणि बहादरु पनुको घरसम्ि िावेि सडकको दायाुँ बाुँया 
३०/३० र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 
 

8. षपपि चोक देणख ४ नं र्सिाना (जगर्तया) जोडने िावेि सडकको दायाुँ बायाुँ ४०/४० 
र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 
 

9. र्सटीबरेिी देखी पूवि जब्दहवा षपपि चोक हदैु चौरे्ररया सम्िको िावेि सडकको दाया 
बाया ४०/४० र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 
 

10. जब्दह्वा षपपि चौक देखी षवष्ण ुिागि जोडने कच्ची सडकको दाया बायाुँ ३०/३० 

र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 
 

11. कोठारपरु पिु देखी दणक्षण खनु्तीपरु सम्िको पक्की रोडको दाया बायां १००/१०० 
र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 
 

12. तकािपरु िोती थारुको घरदेखी िगरागाडी ड्राइभर परुीको घरसम्िको कच्ची सडकको 
दायाुँबाया ३०/३० र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 
 

13. िगरागाडी संगीता थारुको घर देखी पत्थरपरु हदैु १० र ११ नं र्सिाना देणख काफ्िे 
चोक हुुँदै सदाणशव िणन्दर हुुँदै कोठारपरु पिुसम्ि िावेि सडकको दाुँया बाुँया ४०/४० 
र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 
 

14. बनघसु्री तिुराि थारुको घर देखी यि बहादरु थारुको घर सम्ि ३०/३०र्िटर 
गैर कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा  

15. र्भख्ख ुथारुको घरदेखी षवष्ण ुथारुको घरसम्ि ३०/३० र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष 
योग्य जग्गा 
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16.  प्रिान थारुको घर देखी िहाषवर थारुको घर सम्ि िहादेव थारुको  घरदेखी जनशणक्त 
आ षव जोड्ने काठे पिु सम्ि कच्ची सडकको दाुँया बाुँया ३०/३० र्िटर गैर कृषष 
बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 
 

17. भटैुया र्ाटाको र्भर्त्र कच्ची र कोठारीको घर देखी बर्दिया चन्र वीर वादीको घर 
सम्िको कच्ची सडकको दायाुँ बायाुँ ३०/३० र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 
 

18. चांदनी चौक देखी षर्ल्ड हदैु कतिी थारुको घर सम्ि कच्ची सडकको दायाुँ 
बाुँया ३०/३० र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 
 

19. बारबर्दया थनवुा देखी चनुीिाि थारुको घर सम्ि चनुीिाि थारुको घर देखी 
दणक्षण ४ नं र्सिाना सम्ि कच्ची सडकको दाया बाया ३०/३० र्िटर गैर कृषष बाुँकी 
कृषष योग्य जग्गा 
 

20. बर्दिया टोि जोगी थारुको घर देखी अन्तिाि बादीको घर सम्िको कच्ची 
सडकको दाया बाया ३०/३० र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 
 

21. जब्दह्वा कैिासपती कृषष सहकारी देखी िोती िाि थारुको घर सम्ि ३०/३० र्िटर 
गैर कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 

22.  सैदान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र्ि. देखी बबई नदी सम्ि पनु्सी थारुको 
घर देखी पेररहान खेत सम्ि कच्ची सडकका दाया बाया ३०/३० र्िटर गैर कृषष बाुँकी 
कृषष योग्य जग्गा 
 

23. जब्दहवा िािी राि थारुको घर देखी रािेश्याि थारुको घर सम्ि ३०/३० र्िटर गैर 
कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 

24. प्रकाश थारुको घर देखी र्भखारी थारुको घर सम्ि ३०/३० र्िटर गैर कृषष 
बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 

25. तलु्सी थारुको घर देखी कािीराि थारुको घर सम्ि ३०/३० र्िटर गैर कृषष 
बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 

26. िोहारी थारुको घरदेणख भररा थारुको घर हुुँदै बटुाहन जोडने िावेि सडकको दाया 
बाया ३०/३० र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 
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27.  िोर्बया खशुीिाि थारुको घर देखी कनिस्वा खोिा सम्ि ३०/३० र्िटर गैर 
कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 

28. षटकाराि थारुको घर देखी पणिि ४ नं. र्सिाना सम्ि ३०/३० र्िटर गैर कृषष 
बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 

29. अिर चौिरीको घर देखी पवुि जब्दहवा गौरी सडक जोडने कच्ची सडकको दाया 
बाया ३०/३० र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 
 

30. जनचेतना आ र्ब देखी कनिस्वा सम्ि िदन थारुको घर देखी बि बहादर थारुको 
घर सम्ि िावेि सडकको दायाुँ बाुँया ३०/३० र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 
 

31.  िगरागाडी राि जनकी चोक देखी पत्थरपरु १० नं. र्सिाना सम्ि सडकको दायाुँ बाुँया 
३०/३० र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 

32. पत्थरपरुको िहेन्र र्गरीको घर देखी उत्तर काफ्िेको चोक सम्ि सडकको दायाुँ बाुँया 
३०/३० र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 

33. कृष्ण र्गरीको घरदेखी िर्निागि सम्ि सडकको दायाुँ बाुँया ३०/३० र्िटर गैर कृषष 
बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 

34. िगरागाडी दणक्षण चोक देखी बल्न ुथारुको घर सम्ि सडकको दायाुँ बाुँया ३०/३० 
र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 

35. राि जानकी चोक देखी पणिि तारा प्रसाद थारुको घर सम्ि सडकको दायाुँ बाुँया 
३०/३० र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 

36. सगुराि थारुको घर देखी िणक्षराि थारुको घर सम्ि सडकको दायाुँ बाुँया ३०/३० 
र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 

37. पत्थरपरु र्तिक र्गरीको घरदेखी पहाडीयाको घर सम्ि सडकको दायाुँ बाुँया ३०/३० 
र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 

38. रािशे्र थारुको घर देखी पूवि ११ नं र्सिाना सम्ि सडकको दायाुँ बाुँया ३०/३० र्िटर 
गैर कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 

39.सदाणशव टोि शाणन्त पौडेिको घर देखी उत्तर सदाणशव टोि सम्ि सडकको दायाुँ बाुँया 
३०/३० र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 

40. पत्ता खडकाको घर देखी सदाणशव टोि सम्ि सडकको दायाुँ बाुँया ३०/३० र्िटर गैर 
कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 

41. डोरराज र्गरीको घर देखी िर्न िागि सम्ि सडकको दायाुँ बाुँया ३०/३० र्िटर गैर 
कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 
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42. बढुीकुिो साइर्न देखी षवििा सापकोटाको घर सम्ि सडकको दायाुँ बाुँया ३०/३० 
र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 

43.  ठग्ग ुथारुको घरदेखी कािीराि थारुका घर सम्ि सडकको दायाुँ बाुँया ३०/३० 
र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 
भरत रावतको घर देखी गोषवन्द थारुको घर सम्ि सडकको दायाुँ बाुँया ३०/३० र्िटर 
गैर कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 

44. टोप बहादरु खत्रीको घरदेखी गंगा र्गरीको घर सम्ि सडकको दायाुँ बाुँया ३०/३० 
र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 

45.  र्ििा र्गरीको घरदेखी उत्तर पणिि हदैु हिुीको घर सम्ि कच्ची सडकको दायाुँ बायाुँ 
३०/ ३० र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 

46. बारबर्दिया नगरपार्िका वडा नं. ५ िा वगीकरणिा छुट हनु गएका सबै कच्ची 
बाटोको दाया बाया ३०/३० र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष योग्य जग्गा 
 
६ नं वडा जग्गाको वर्गिकरण 

१.कोठारपरु चोक पाण्डे टोि र्सकिसेि अस्पताि,इिाका प्रहारी कायाििय, हाटबजार हुुँदै 
जनजागतृी सािदुाषयक भवन दणक्षण भोदचुोक, पूवि उत्तर न्यूरोड, गौरी चोक हुुँदै कोठरपरु चोक 
सम्िको सम्पूणि र्भर्त्र क्षेत्र तथा बाषहरी दायाुँ बायाुँ ७५/७५ र्िटर सम्ि गैर कृषष र सो भन्दा 
िार्थ कृषष क्षेत्र 

२.भोदचुोक देणख जयपरु हुुँदै ५ नं वडाको र्सिाना सम्िको बाटोको दायाुँ बायाुँ ७५/७५ 
र्िटर सम्ि गैर कृषष र सो भन्दा िार्थ कृषष क्षेत्र 

३.र्गरीटोि देणख ५ नं वडाको र्सिाना सम्िको बाटोको दायाुँ बायाुँ ५०/५० र्िटर सम्ि गैर 
कृषष र सो भन्दा िार्थ कृषष क्षेत्र 

४.र्गररटोि देणख पत्थरडाुँडा हुुँदै जब्दहवा सम्ि बाटोको दायाुँ बायाुँ ३०/३० र्िटर सम्ि गैर 
कृषष र सो भन्दा िार्थ कृषष क्षेत्र 

५.िानपरु देणख िािपरु हुुँदै ७ नं वडाको र्सिाना सम्िको बाटोको दायाुँ बायाुँ ७५/७५ र्िटर 
सम्ि गैर कृषष र सो भन्दा िार्थ कृषष क्षेत्र 

६.िानपरु चोकदेणख गिुरा हुुँदै १० नं वडाको र्सिाना जोर्डने बाटोको दायाुँ बायाुँ ५०/५० 
र्िटर सम्ि गैर कृषष र सो भन्दा िार्थ कृषष क्षेत्र 
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७.गिुराचोक देणख उत्तर ८ नं वडाको र्सिाना सम्ि बाटोको दायाुँ बायाुँ ४०/४० र्िटर सम्ि 
गैर कृषष र सो भन्दा िार्थ कृषष क्षेत्र 

८.िािपरु देणख भाटपरु हुुँदै िर्नकापरु जोड्ने बाटोको दायाुँ बायाुँ ५०/५० र्िटर सम्ि गैर 
कृषष र सो भन्दा िार्थ कृषष क्षेत्र 

९.जयनगर हाटबजार देणख पणिि िर्नकापरु शणक्तनगर हुुँदै ३ नं वडाको र्सिाना जोड्ने 
बाटोको दायाुँ बायाुँ ५०/५० र्िटर सम्ि गैर कृषष र सो भन्दा िार्थ कृषष क्षेत्र 

१०.िानपरु चोक देणख पणिि भाटपरु जोर्डने दणक्षण र उत्तर दवैु बाटोको दायाुँ बायाुँ ४०/४० 
र्िटर सम्ि गैर कृषष र सो भन्दा िार्थ कृषष क्षेत्र 

११.प्रगर्तपरु देणख उत्तर नगर अस्पताि सम्ि बाटोको दायाुँ बायाुँ ४०/४० र्िटर सम्ि गैर 
कृषष र सो भन्दा िार्थ कृषष क्षेत्र 

१२.शणक्तनगर र्भर्त्र उत्तर दणक्षण सवै बाटोको दायाुँ बायाुँ ४०/४० र्िटर सम्ि गैर कृषष र 
सो भन्दा िार्थ कृषष क्षेत्र 

१३.िर्नकापरु कषपन्र बहादरु थापाको घर देणख िोती प्रसाद िार्िछानेको घर हुुँदै शषहद िागि 
सम्िको बाटोको दायाुँ बायाुँ ४०/४० र्िटर सम्ि गैर कृषष र सो भन्दा िार्थ कृषष क्षेत्र 

१४.सदाणशव िणन्दर देणख र्भि िागि सम्ि ५०/५० र्िटर सम्ि गैर कृषष र सो भन्दा िार्थ 
कृषष क्षेत्र 

१५.िािीडाुँडा र अग्िानटोि दवैु बाटोको दायाुँ बायाुँ ३०/३० र्िटर सम्ि गैर कृषष र सो 
भन्दा िार्थ कृषष क्षेत्र 

१६.िर्नकापरु िगरटोि हुुँदै दलु्िीपकर्डया जोड्ने बाटोको दायाुँ बायाुँ ४०/४० र्िटर सम्ि 
गैर कृषष र सो भन्दा िार्थ कृषष क्षेत्र 

१७.जोग्गनटोि उत्तर ७ नं वडाको र्सिाना जोड्ने बाटको दायाुँ बायाुँ ४०/४० र्िटर सम्ि 
गैर कृषष र सो भन्दा िार्थ कृषष क्षेत्र 

१८.िानपरु चोक देणख र्सहरुरया टोि जोड्ने बाटोको दायाुँ बायाुँ ३०/३० र्िटर सम्ि गैर 
कृषष र सो भन्दा िार्थ कृषष क्षेत्र 
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१९.गिुरा चोक पणिि पिु देणख पोिराज शिािको घरहुुँदै ७ नं वडाको र्सिाना जोड्ने बाटोको 
दायाुँ बायाुँ ४०/४० र्िटर सम्ि गैर कृषष र सो भन्दा िार्थ कृषष क्षेत्र 

२०.जयपरु देणख शणक्तनगर जोड्ने आवदी क्षेत्र र्भत्रको सडकको दायाुँ बायाुँ ३०/३० र्िटर 
सम्ि गैर कृषष र सो भन्दा िार्थ कृषष क्षेत्र 

२१.वडा नं ६ र्भत्र िार्थ उल्िेणखत नािकरण गररएको बाटो बाहेक र्भर्त्र छुट्न गएको 
बाटोको दायाुँ बायाुँ ३०/३० र्िटर सम्ि गैर कृषष र सो भन्दा िार्थ कृषष क्षेत्र 

वडा नं ७ जग्गा वर्गिकरण 

1. दाङ्गपरुुवा पिु देणख बिुिणन्दरको दायाुँ बाुँया राजकुिा खोिा सम्ि ४० र्िटर गैर कृषष 
बाुँकी जग्गा कृषष योग्य 

2. रम्िापरु देणख वाडि नं. ६ को र्सिाना सम्िको िूि सडक दाुँया बाुँया १०० र्िटर गैर 
कृषष बाुँकी कृषष योग्य 

3. णशव िणन्दर देखी जनता िा षव षवद्याियसम्ि जाने वोटा दाुँया बाया ५० र्िटर गैर कृषष 
बाडी जग्गा कृषष योग्य 

4. राजकुिा पिु देखी पूवि वाडि न. ८ जोडने बाटो दाुँया बाुँया ५० र्िटर गैर कृषष बाुँकी 
जग्गा कृषष योगय् 

5. दाङ परुवा टोिको र्भत्री िावेि बाटो दाुँया बाुँया ३० र्िटर गैर कृषष र बाुँकी कृषष  

6. दाङ परुवा देणख कोठार हदैु रिि्ापरु चोक सम्ि दाुँया बाुँया ४० र्िटर गैर कृषष बाुँकी 
कृषष योग्य 

7. र्सम्रहवा टोिको पूवि टोि हुुँदै वाडि न.८ जोडदै िावेि बाटो र्सउनीया हनिुान िणन्दर 
जोडने बाटो दाया बाया ५० र्िटर गैर कृषष बाुँकी जग्गा कृषष योग्य 

8. बेतनी चोकको  प्रर्तक्षािय देखी िसरुीर्ाुँटा जोड्न ेिसरुीर्ाटाुँ देखी गौरी चोक सम्ि 
जोडने बाटो िावेिको दाँुँया बाुँया ४० र्िटर गैर कृषष बाँुँकी जग्गा कृषष योग्य 

9.  र्सम्रहवा कल्भटि बाट पणिि टोि जाने बाटो दाया बाया ३० र्िटर गैर कृषष बाँुँकी 
जग्गा कृषष योग्य 

10. िगर टोि देखी खटैिा सम्ि जोडने बाटो दाँुँया बाँुँया ३० र्िटर गैर कृषष बाुँकी 
जग्गा कृषष योग्य 

11.  र्सउनीयाको दगुाि िणन्दर देणख वाडि-८ को र्सिाना डाुँडा कुिासम्िको दाया बाया ३० 

र्िटर गैर कृषष बाुँकी जग्गा कृषष योग्य 

12. बढुीकुिा देखी पूवि वँोक्सीनी कुिँो सम्िको दाया बाुँया ३० र्िटर सम्ि गैर कृषष 
बाुँकी जग्गा कृषष योग्य 
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13. र्सउर्नयाको हनिुान िणन्दर देणख हनिवा जाने बाटो जोड्ने बाटो दाया बाया ५० र्िटर 
गैर कृषष बाुँकी कृषष योग्य 

14. बेतनीकै र्भत्री बाटो भाटपरु सम्ि दाया बाया २० र्िटर गैर कृषष बाुँकी जग्गा कृषष 

15. बौि िणन्दर देखी राजकुिा सम्ि दाया बाया ५० र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष 

16. पूवि पिुािी टोि देखी पणिि जंगि जाने वाटोसम्ि ४० र्िटर दाया बाया गैर कृषष बाुँकी 
कृषष 

 

17. गौरीचोक देणख हनिवा, घसु्रा हदैु र्सिरहवा िावेि वाटो दाया बाया ६० र्िटर गैर कृषष 
बाुँकी कृषष 

18. घसु्रा भवानी चौक हदैु उतर देणख बषहरहवा चौक सम्ि दाया वाया ५० र्िटर गैर 
कृषष बाुँकी कृषष 

 

19. घसु्रा हदैु किैया िरु्न जोडने सबै वाटो दाया बाया ५० र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष 

 

20. सिर्िर्न कुसिु देणख वषहरहवा चौक हदैु िोखरपरु गौरी चोक जोडने वाटो दाया वाया 
५० र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष 

 

21. िोखरपरु हदैु दणक्षण गौरी-चोक ररङरोड जोडने वाटो दाया वाया ४० र्िटर गैर कृषष 
बाुँकी कृषष 

 

22. खटैिा चौक देणख राजकुिा सम्ि जोड्ने वाटो र दणक्षण जोड्ने बाटो ५० र्िटर गैर 
कृषष बाुँकी कृषष 

 

23. घसु्रा सािदुाषयक भवन देणख िसरुरया कुिो हदैु दणक्षण जोडने बाटो ४० र्िटर गैर कृषष 
बाुँकी कृषष 

 

24. भगवर्त प्रा.षव देणख दणक्षण पूवि हदैु उत्तर ररङरोडिा जोडने वाटो दाया वाया ५० 
र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष 

 

25. भगवर्त प्रा.षव देणख पणिि जवदहवा कुिो हदैु जयनगर जोडने बाटो ४० र्िटर गैर 
कृषष बाुँकी कृषष 

 

26. जयनगर जाने वाटो देणख पूवि दणक्षण हदैु िसरुरया र्ाटा हुुँदै गौरी चोक जोड्ने वाटो 
दाया- वाया ४०  र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष 

 

27. हनिवा चोक देणख दणक्षण बाटो जोड्ने दायाुँ बाुँया बाटो ५० र्िटर गैर कृषष बाुँकी 
कृषष 
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28.  खटैिा चौक देणख पूवि राजकुिा जोडने वाटो ५० र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष 

 

29. जवदहवा कुिो पिु देणख उत्तर जोड़ने वाटो दाया न्याया ४० र्िटर गैर कृषष बाुँकी 
कृषष 

 

30. जबदहवा कुिो छेऊ छेऊ हुुँदै दणक्षण पणिि जाने वाटो ४० र्िटर गैर कृषष बाुँकी 
कृषष 

 

31. भगवती प्रा.षव को उत्तर बाट पणिि जाने वाटो ४० र्िटर  गैर कृषष बाुँकी कृषष 

 

32. घसु्रा सािदुाषयक वनको भवन देणख पणिि जोडने वाटो ४० र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष 

 

33. वनर्ाुँडा चोक देणख पूवि िम्वरी र जंगिको र्सिाना कायि गदै दायाुँ बाुँया बाटो ४० 
र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष 

34. वनर्ाडा चोक हुुँदै पणिन को जंगि र आवादी जग्गाको दायाुँ बाुँया बाटो ४० र्िटर 
गैर कृषष बाुँकी कृषष 

 

35. घसु्रा तरकारी संकिन देणख पणिि किैयािकु्ती हुुँदै भस्ना कुिो जोड्ने वाटो दाया बाया 
४० र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष 

36. जयनगर देखी रम्िापरु पाुँच नम्बर सम्ि दाुँया बाया १०० र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष 

37. गोषवन्द सषहद चोक देखी अररी टोि हदैु स्याउिी बजार सम्ि बाटो जोर्डएको िाषविको 
छेउ ४० र्िटर सम्ि गैर कृषष र पछाडी जग्गा कृषष योग्य 

38. स्याउिी बजार देखी जनता िाषव षवद्यािय हदैु ८ वडा नं. जोडने बाटो (िावेि) दाुँया 
बाया बाटोको  ७५ र्ि गैर कृषष र पछाडी कृषष योग्य  

39.जगार टोि देखी िहेन्र राजिागि जोर्डएको िावेि बाटो पणिि र्तर ४० र्िटर गैर कृषष 
र पछाडी कृषष योग्य  

40. बेररया टोि देणख रम्िापरु जोडने बाटो सम्ि िावेि बाटो दाुँया बाुँया ४० र्िटर गैर 
कृषष र बाुँकी कृषष योग्य  

41. रम्िापरु िध्यवती बहउुद्शीय सहकारी देणख पवुि भगवती राइस र्िि हुंदै रम्िापरु 
चोक जोडने बाटोको बाुँया ५० र्िटर गैर कृषष र बाुँकी कृषष योग्य 

42. सोनपरु चोक देणख उतर कोठारी टोि जाने बाटो दाुँया बाुँया ३० र्िटर गैर कृषष र 
बाुँकी कृषष योग्य  

43. सोनपरु चोक देणख उत्तर जाने र्तघाि टोि जाने बाटो दाुँया बाुँया ४० र्िटर गैर कृषष 
र बाुँकी कृषष योग्य  
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44. परेवा चोक देणख औरी जाने बाटो दाुँया बाुँया ७५ र्िटर गैर कृषष र बाुँकीको कृषष 
योग्य  

45. सोनपरु र्बच चोक देखी पूवि काठेपिु देखी कोिहान टोि जाने ३० र्िटर गैर कृषष 
बाुँकी कृषष 

 

46. परेवा चोकदेखी हनिवा जाने बाटो ४० र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष 

47. सोनपरु  प्रर्तक्षािय देखी कार्िका सा.वा उ.स. को िानपरुको खैटिा कुिा सम्ि जान े
बाटो ४० र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष 

48.  बाि कल्याण प्रा.षव. देणख पूवि षवच टोि ३० र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष 

 

49. खैरान टोि उत्तर दणक्षण दवैु टोि हदैु कोटही िणन्दरसम्ि ४० र्िटर गैर कृषष बाुँकी 
कृषष 

 

50. सोनपरु िणन्दर देखी खटैिा सम्ि जाने बाटो ४० र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष 

 

51. बोक्सैनी कुिा जाने बाटो ३० र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष 

 

52. िौिार्गरी चोक देखी गिुरा सम्ि ५० र्िटर गैर कृषष बाुँकी कृषष 

 

वडा नं ८ जग्गा वर्गिकरणिः- 

१. औरी णशवनगर बजार देणख िौिार्गरी चोक सम्िको बाटोको दाुँया बाुँया षकनारको 
घडेरीयोग्य जर्िन 100 र्िटर र्भत्र सम्ि गैर कृषी क्षेत्र र बाुँषक कृषष क्षेत्र। 

२. राजकुिा रण बहादरु बढुा िगरको घरदेणख र्सउर्नयाको र्सिाना राउण्डीङ्ग बाटोको दाुँया 
बाुँया  50 र्िटर र्भत्र सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र । 

3. औरी चौर्ण्डा चोक देणख बकिभार सम्िको बाटोको दाुँया बाुँया  100 र्िटर सम्ि गैर 
कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र   

4. चौकीपरु देणख र्सििघारी जाने बाटो दाुँया बाुँया  50 र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष 
क्षेत्र   

5. औरी सञ्जय झा को घर देणख रम्िापरु जाने बाटोको दाुँया बाुँया  100 र्िटर र्भत्र सम्ि 
सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र   
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।6. चौर्ण्डा चोक देणख भगतपरु पिु सम्ि बाटोको दाुँया बाुँया 100 र्िटर सम्ि गैर कृषष र 
बाुँकी कृषष क्षेत्र   

7. भगतपरु देणख पथरैया पिुसम्ि बाटोको दाुँया बाुँया  50 र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष 
क्षेत्र   

8. औरी टेर्िकि टावर देणख पथरैया ििुबाटो राउण्डीङ्ग दाुँया बाया 50 र्िटर सम्ि गैर कृषष 
र बाुँकी कृषष क्षेत्र   

9. औरी कृष्ण थापाको घर देणख पक्की कुवा सम्ि बाटोको दाुँया बाुँया 50 र्िटर सम्ि गैर 
कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र   

10. औरी शेर बहादरु बढुाको घर देणख षहिािय बस्नेतको घर सम्िको बाटोको दाुँया बाुँया  
50 र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र   

11. औरी खरक ब. खड्काको घरदेणख थापा टोि जाने बाटोको दाुँया बाुँया  50 र्िटर सम्ि 
गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र   

12. औरी गणेश िल्िको घरदेणख नन्द ुबढुाको घर सम्ि बाटोको दाुँया बाुँया 50 र्िटर सम्ि 
गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र   

13. थानरे्ना उत्तर तर्ि  सम्िको राउन्डीङ्ग बाटोको दाुँया बाुँया  50 र्िटर सम्ि गैर कृषष र 
बाुँकी कृषष क्षेत्र   

14. थानरे्ना ििु सडकदेणख दधु्िा हदैु बकिभार जब्दी सडकको दाुँया बाुँया  100 र्िटर 
सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र   

15. िहेन्रराजिागि दबैु षकनारा दाुँया बाुँया  100 र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र   

16. थानरे्ना दत्त सरको घरदेणख पथररया खोिा हदैु  भगतपरु षवध्यािय सम्िको दाुँया बाुँया 
50 र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र   

17. ििु नहरको षकनारको दाुँया बाुँया  50 र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र   

18. थानरे्ना गाउुँदेणख दणक्षण बगरु र्ारि सम्िको दाया बाुँया 50 र्िटर सम्ि गैर कृषष र 
बाुँकी कृषष क्षेत्र   
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19. ढुङ्गना राईस र्िि देणख भगतपरु जाने बाटोको दाुँया बाुँया 50 र्िटर सम्ि गैर कृषष र 
बाुँकी कृषष क्षेत्र   

20. सम्झना टोि बाटो देणख यवुक िा.षव सम्िको दाुँया बाुँया 50 र्िटर सम्ि गैर कृषष र 
बाुँकी कृषष क्षेत्र   

21. कार्िका देणख दधु्िा चोकसम्िको दाुँया बाुँया 100 र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष 
क्षेत्र   

22. दधु्िा चोक देणख शर्नरािको घर हदुैँ  बकिभार जाने बाटोको दाुँया बाुँया 50 र्िटर 
सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र   

23. दधु्िा स्ितृी चोक देणख िहादेव थारुको  घरसम्िको बाटो दाुँया बाुँया 100 र्िटर सम्ि 
गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र   

24. शाखा नहर देणख  र्गनुा प्रा.षव  हदुैँ खसुीराि थारुको घरसम्ि बाटो को दाुँया बाुँया 50 
र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र   

25. बकिभार खसुीराि थारुको घर देणख खल्िा कतर्निया सम्ि बाटो को दाुँया बाुँया 50 
र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र   

26. बकिभार णशव िणन्दर देणख प्रिेिाि थारुको घर हदुैँ भवन सम्ि र्भत्रीबाटोको दाुँया बाुँया 
50 र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र   

27. र्त्रभवुन थारुको घर देणख षटकाराि थारुको घरसम्िको बाटो दाुँया बाुँया 50 र्िटर सम्ि 
गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र   

28.दधु्िा जान ुचौिरीको घर देणख खल्िा कतर्निया दखुराि थारुको घर नणजक राउण्डीङ्ग 
बाटोको दाुँया बाुँया 50 र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र   

29. दधु्िा पथररया पिु देणख बकिभार श्रीिङ्का राउण्डीङ्ग बाटोको दाुँया बाुँया 50 र्िटर सम्ि 
गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र   

30. भगतपरु कृष्ण थापाको घर देणख तल्िो भगतपरु हदुैँ बकिभार जोड्ने बाटोको दाुँया बाुँया 
50 र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र   
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31. औरी भीि  बहादरु खत्रीको घर देणख राजकुिा कुईनेरीसम्िको दाुँया बाुँया 50 र्िटर 
सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र   

32. औरी भदवुा थारुको घर देणख साषवत्री खड्काको घर हदुैँ कौवाकुना सम्िको दाुँया बाुँया 
50 र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र   

33. भगतपरु षवन्तीराि थारुको घर देणख थानरे्ना षर्रषर्रे टोि जाने बाटोको दाुँया बाुँया 50 
र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी कृषष क्षेत्र 

34. ८ नं. वडाका गैर कृषष क्षेत्रभन्दा बाहेकका खेती योग्य जर्िन कृषष क्षते्र । 

 

वडा नं ९ जग्गा वर्गिकरण 

कतर्निया 

1. कतर्निया -१ कतर्निया दयाराि थारुको घरदेणख दणक्षण तर्ि  पर्तराि थारुको घर सम्िको 
कणच्च बाटोको दायाुँ बाया ४० र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा 
कृषषिा पने 

2. कतर्निया-२ कतर्निया प्रसहवा टोि र्दनेश थारुको घरदेणख पणिि नहरको र्ठकसम्िको 
िावेि बाटोको दायाुँबायाुँ ५० र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी सम्पूणि जग्गा 
कृषषिा पने । 

3. कतर्निया-३ कतर्निया खल्िा कतर्निया प्रभाहको घरदेणख नहरको षढकसम्िको िाभँेि 
बाटोको दायाुँ- बायाुँ ५० र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी सम्पूणि जग्गा कृषषिा 
पने । 

4. कतर्निया-४ कतर्निया सौह खौसहवा टोिको बैढीचोक देणख खौसहवा टोि हदैु भिुङुगे 
पिुसम्िको िाभेि बाटोको दायाुँबायाुँ १०० र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी 
रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषिा पने 

5. कतर्निया- ५ कतर्निया बेदीचोक देणख वडा नं. ८ को र्सिाना कार्िका बजार सम्ि पूवि 
पणिि राजिागि को दायाुँबायाुँ १०० र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि 
जग्गँा कृषषिा पने । 

6. कतर्निया- ६ कतर्निया स्कुि चोकदेणख वडा नं. १० को र्सिाना षवतखोररया कुिो 
सम्िको िाभेि बाटोको दायाुँबायाुँ १०० र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि 
जग्िा कृषषिा पने 



34/43 
 

7. कतर्निया - ७ कतर्निया नहरको षढकदेणख सखेुर्त टँोि हदैु कतर्निया चोकको णशव 
िणन्दर सम्िको िाभेि बाटोको दायाुँबायाुँ १०० र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी रहेको 
सम्पूणि जग्गा कृषषिा पने । 

8. कतर्निया-८ कतर्निया खल्िा कतर्निया चोकदेणख वडा नं. १० को र्सिानािा पने बटुिो 
कुिो सम्िको कच्ची बाटोको दायाुँबायाुँ ५० र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी 
रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषिा पने  

9. कतर्निया-९ कतर्निया िौटी थारुको घरदेणख िहतान टोि हदैु भादा खोिा सम्िको िाभेि 
बाटोको दाया बायाुँ ५० र्िटरसम्ि गैर कृषष र बाुँकी सम्पूणि जग्गा कृषषिा पने /- 

10. कतर्निया - १० कतर्निया णशव िणन्दर देणख परशरुाि थारूको घरसम्िको कणच्च 
बाटोको दाया बाया ५० र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी सम्पूणि जग्गा कृषषिा पने 

11. कतर्निया - ११ कतर्निया िौटी थारुको घरदेणख उत्तर बनवारी थारुको घरसम्िको 
कणच्च बारीको दायाुँबायाुँ ५० र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी सम्पूणि जग्िा कृषषिा पने 
। 

12. कतर्निया- १२ कतर्निया चिवुा थारूको घरदेणख उत्तर नहरको र्दकसम्िको बाटोको 
दायाुँ बाुँया ४० र्िटर सम्ि गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्िा कृषषिा पने 

13. कतर्निया- १३ कतर्निया रषहि थारूको घरदेणख र्ते्त थारुको घरसम्िको कणच्च बाटोको 
दायाुँबायाुँ ४० र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषिा पने 

14. कतर्निया- १४ कतर्निया कुि बहादरुको घरदेणख गडतौिा घरसम्िको कणच्च बाटोको 
दायाुँबाय ४० र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषिा पने 
। 

15. कतर्निया - १५ कतर्निया नाथकुो घरदेणख िािर्बहारी थारूको घरसम्िको कणच्च 
बाटोको दायाुँबाया-४० र्िटरसम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी सम्पूणि जग्गा कृषषिा पने 

 

16. कतर्निया - १६ कतर्निया गोपाि थारुको घरदेणख र्िख ुथारुको घरसम्िको कणच्च बाटो 
को दायाुँबायाुँ ५० र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषिा 
पने 

17. कतर्निया - १७ कतर्निया पूवि पणिि राजिागि देणख नवदगुाि र्िि उद्योग हदैु गैरी टोिको 
भादा खोिाको ढीक सम्िको िाभेि बाटोको दायाुँबाया ५० र्िटर सम्ि को जग्गा गैर 
कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषिा पने 

18. कतर्निया- १८ कतर्निया खोपकेन्र भवनदेणख खानेपानी ट्याङकी हदैु स्कुि चोकसम्िको 
कणच्च बाटोको दयाुँबायाुँ १०० र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि 
जग्गा कृषषिा पने  
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19. कतर्निया - १९ कतर्निया पूविपणिि राजिागिको नरेन्र कुणिको िरदेणख कृष्ण पर्नवाको 
घरसम्िको िाभेि बाटोको दायाुँबायाुँ ५० र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी रहेको 
सम्पूणि जग्गा कृषषिा पने 

20. कतर्निया - २० कतर्निया णशव िणन्दर देणख श्याििाि थारुको घरसम्िको कणच्च 
बारोको दायाुँबाया ४० र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा 
कृषषिा पने 

21. कतर्निया २१ कतर्निया बोर्डङ स्कुि देणख िक्की बयुकको घरसम्िको िाभेि बाटोको 
दायाुँबायाुँ ५० र्ि. सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषिा पने । 

22. कतर्निया - २२ कतर्निया स्कुि देणख शेर बहादरु बयकको घर नन्द बहादरु बरािको 
घर सम्िको कच्ची बाटो को दायाुँबायाुँ ५० र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी 
रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषिा पने । 

 

 

बनगाई 

1. बनगाई- १ बनगाई चोक देणख षवकास थापाको घर हदैु जनज्योर्त िा.षव. वडा नं. १० 
को र्सिाना सम्ि को िाभेि बाटोको दायाुँबायाुँ १०० र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र 
बाुँकी सम्पूणि जग्गा कृषषिा पने । 

2. बनगाई- २ बनगाई इम्िर खत्रीको घर हदैु देणख देवेन्र बहुादरु र्बष्ट को घरहे र गोपाि 
शाहीको घर हदैु टिटा िाईिाको घरसम्िको िाभेि बाटोको दायाुँबायाुँ १०० र्िटर र्भत्र 
गैर कृषष र बाुँकी सम्पूणि जग्गा कृषषिा पने 

3. बनगाई -३ बनगाई जग्ग ुथारुको घर हदैु सान्नानी को घरसम्िको िाभेि बाटोको 
दायाुँबायाुँ १०० र्िटर. सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषिा 
पने । 

4. बनगाई - ४ बनगाई िण्डि सरको घर हदैु बडुवािको घरसम्िको िाभेि बाटोको 
दायाुँबायाुँ २०० र्िटर. सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषिा 
पने । 

5. बनगाई- ५ बनगाई जनक र्बष्टको घर देणख स्कुिको जग्गा हदैु तहर सम्ि कणच्च सड़क 
को, दायाुँबायाुँ ५० र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषिा 
पने 

6. बनगाई ६ बनगाई प्रकाश दिाििीको घर घर हदैु जनकल्याण सािदुाषयक वन 

सम्िको र्सिाना सम्िको कणच्च बाटोको दाया बाया १००  र्ि. र्भत्र पने जग्गा गैर कृषष 

र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषिा पने । 
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7. बनगाई - ७ बजगाई खेि बहादरु खत्रीको घरदेणख णशव िणन्दर र पषु्कर, र्बष्टको घर 
हदैु ििुनहरको षढकसम्िको व िाभेि बाटोको दायाुँबायो १५० र्ि० र्भत्र को जग्गा 
गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषिा पने 

8. बनगाई - ८ बनगाई भरू्िका पररयारको घरदेणख रत्न ब खत्रीको घरसम्ि को कणच्च 
बाटोको दायाुँबायाुँ १०० र्ि. र्भत्रको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा 
कृषषििा पने 

9. बनगाई-९  बनगाई भोटे चोकदेणख दणक्षण िाि को घर देणख हदैु पनु: उत्तर तकि  भपुेन्र 

र गणेश के सी को घरसम्िको कणच्च बाटो दायाुँबायाुँ २०० र्ि. र्भत्रको जग्गा गैर 
कृषष र 

बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषिा पने  

10. बनगाई- १० बनगाई र्तथि ब. थापाको घरदेणख झनु्छोको घर हुुँदै खशुीरािको 
घरसम्िको कच्ची बाटोको दायाुँ बाुँया १०० र्िटर र्भत्रको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी 
रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषिा पने | 

11. बनगाई - ११ बनगाई सन्तोष चौ. को घरहुुँदै रावत को घरसम्ि कणच्च बाटोको 
दायाुँबायाुँ १०० र्िटर र्भत्रको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषिा पने 
। 

12. बनगाई- १२ बनगाई र्ििे िगरको घरदेणख सन्त ब. खत्रीको जग्गा सम्िको कणच्च 
बाटोको दायाुँबायाुँ १०० र्ि. र्भत्रको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा 
कृषषिा पने ।  

13. बनगाई - १३ बनगाई हउवाको घर हदैु सर्िर्त भवन – रािब बिािी- िहुार टोि 
हदैु कृष्ण थारुको घर- -सम्िको कच्ची बाटोको दायाुँबायाुँ ५० र्िटर सम्ि- को जग्गा 
गैर कृषषि र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषिा पने । 

14. बनगाई - १४ बनगाई सािकुो घर देणख केराबाबे-अजय थारू- अस्तरुी- कृष्णको 
घरसम्िको कच्ची- बाटोको दायाुँबायाुँ ५० र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषषि र बाुँकी 
रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषििा पने । 

15. बनगाई- १५ बनगाई िहुारको घरदेणख कुसिुको रूख र्सििको बोट- उज्जवि- 
गयाथारू-गदूु रािथारू - णचपिेको घरसम्िको िाभेि बाटो- दायाुँबायाुँ २० र्िटर 
सम्िको जग्गा गैर 

कृषषि र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषिा पने । 

16. बनगाई- १६ बनगाई गणेश के.सी को घर देणख र्सििको रुख हुुँदै र्िना चौ०-गोपाि 
शाहीको रूख को घरसम्िको िाभेि बाटोको दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर सम्िको जग्गा गैर 
कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषििा पने । 
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17. बनगाई-१७ बनगाई बदुराि थारूको घरदेणख र्सिा चौिरी को घरसम्िको कच्ची 
बाटोको 
दायाुँबायाुँ ५० र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषिा पने 
। 

18. बनगाई- १८ बनगाई अजय थारूको घर देणख गोपाि शाही, को घरसम्ि को कच्ची 
बाटोको दाया बाया ५० र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा 
कृषषिा पने  

19. बनगाई-१९ बनगाई बदुराि थारूको घरदेणख भपुेन्र खडका को घरसम्िको कच्ची 
बाटोको दायाुँबायाुँ ५० र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा 
कृषषिा पने । 

20. बनगाई - २० र्िटर बनगाई परु्िस काइिाको घरदेणख थोिस चौ० को घरसम्िको 
कच्ची बाटोको दायाुँबायाुँ ५० र्िटर सम्िको जग्गा और कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि 
जग्गा कृषषिा पने । 

21. बनगाई - २१ बनगाई सरोज चौ० को हारदेणख सरु्नता चौ. को घरसम्िको कच्ची 
बाटोको दायाुँबायाुँ ५० र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा 
कृषषिा पने 

22. बनगाई- २२ बनगाई सर्िर्त भवुनदेणख बि ब. षवक – णशव िणन्दर सम्िको िाभेि 
बाटोको दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा 
कृषषिा पने । 

23. बनगाई - २३ बनगाई ठकुरीको घरदेणख चन्र पररयारको घर-हुुँदै सर्िर्त भवनसम्िको 
कच्ची बाटोको दायाुँ-'बायौ ५० र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि 
जग्गा कृषषिा पने । 

24. बनगाई - २४ बनगाई बि ब. र्ब.क को बबुाको घर हुुँदै- जैपरुी - जङ्गि सम्िको 
िाभेि बाटोको दायाुँ- बायाुँ ५०र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि 
जग्गा कृषषिा पने । 

25. बनगाई- २५ बनगाई षकशोर जै सी को घरदेणख रागेश सनुार- िूि नहर सम्िको 
कच्ची बाटोको दाया बाया २५ र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष बाुँकी जग्गा कृषष  

26. बनगाई- २६ बनगाई रागे सनुारको घरदेणख चन्र पररवार को घरसम्िको कच्ची बाटोको 
दायाुँ बाया २५ र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषिा पने 

27. बनगाई - २७ बनगाई कृष्ण कटेण देणख िण्डर्ि सम्िको िाभेि बाटोसम्िको 
दायाुँबायाुँ ५० र्ि० सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषििा पने। 
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28. बनगाई - २८ बनगाई साइकि पसिदेणख अजय थारुको घर हदैु जोसीपरेु को 
घरसम्िको कच्ची दायाुँबायाुँ ५० र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाटो सम्िको बाुँकी 
रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषिा पने 

29. बनगाई- २९ बनगाई सरबन चौ० को घर देणख परुानो सडक जोडने बाटो सम्िको 
कच्ची बाटो सम्िको दाया बाया ५० र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी रहेको 
जग्गा कृषषिा पने । 

30. बनगाई- ३० बनगाई बािकृष्ण को घर देणख करूणा स्कुि सम्िको िाभेि 
बरुोसम्िको दायाुँबायाुँ ५० र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा 
कृषषििा पने । 

31. बनगाई - ३१ बनगाई साइकि पसिदेणख िाछा पोरवरी सम्ि को कच्ची बाटोको 
दायाुँबायाुँ ५० र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषिा पने 
। 

32.  बनगाई- ३२ बनगाई- जोर्सपरेुको घर देणख जगर्बर थारुको घरसम्ि को कच्ची 
बाटोको दायाुँबायाुँ ५० र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा कृषष 

 

 

खैरेनी टोि 

1. खैरेनी-१ खैरेनी िान बहादरु थारुको घर देणख र्बचटोि देणख िैरेनी टोि हदैु र्सम्सार 
क्षेत्रको गेट सम्िको षपच बाटोको दाया बाया १०० र्िटर सम्ि को जग्गा गैर कृषष र 
बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषिा पने । 

2. खैरेनी-१ खैरेनी ररहार टोि र्दनेश चौिरी को उत्तर ररहार टोि हदुैं बरगती टोि- गंगाराि 
थारुको घर सम्िको िाभेि बाटोको दायाुँबायाुँ १०० र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र 
बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषिा पने । 

3. खैरैनी - ३ खैरेनी स्कूि चोक देणख पूवि ग्याङ्ग नदी सम्िको कच्ची बाटोको दायाुँ बाया ५० 
र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषिा पने 

4. खैरेंनी - ४ खैरेनी स्कुि चोक देणख स्कुि हदैु उत्तर तर्ि  राजाराि यारको घरसम्िको 
िाभेिबाटोको दायाुँ बायाुँ १०० र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा 
कृषषिा पने । 

5.  खैरेनी-५ खैरेनी िगर ट्रोि केशर बहादरु िती को घरदेणख दणक्षण तर्ि  िगर टोि गणेश 
रखतीको घरसम्ि को िाभेि बदो को दायाुँ बायाुँ १०० र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र 
बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषिा पने 
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6. खैरेनी िगर टोि गणेश खत्रीको घर देणख दणक्षण तर्ि  किि थापाको घरसम्िको कच्ची 
बाटोको दायाुँबायाुँ १०० र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा 
कृषषिा पने  

7. खैरेनी-७ खैरेनी स्कुि चोक प्रिे थारु को घर देणख पूवि ग्याङ्ग नदी सम्ि को कच्ची बाटो 
सम्िको दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषिा 
पने । 

8. खैरेनी - ८ खैरेनी िगर ट्रोि किि थापाको घर देणख दणक्षण पमु्िी टोि सम्ि कच्ची 
बाटोको दायाुँ-बाया ५० र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषिा 
पने 

9. खैरेनी-९  खैरेनी बनटररया टोि राजाराि थारूको घर देणख गेन्िरुाििार चन्र व िर्ति को 
घर हदैु र्सि-सारको गेट सम्िको कच्ची बाटोको दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर सम्िको जग्गा गैर 
कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषिा पने । 

10.  खैरेनी-१० खैरैनी र्सम्सार गेट देणख उत्तर तर्ि  चन्कु थारू - िनवीर थारू - िनपरी 
थारू को घर िगरटोि केशर ब. घर्ति को घरसम्िको िाभेि बाटोको दायाुँबायाुँ १०० र्ि. 
सम्िको 
िठगा गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषिा पने । 

11. खैरेनी-११  खैरेनी िगरटोि' िणन्दर देणख गणेश थापा- भरत िर्ति- र्ित्र ब. रासकोटी को 
घर हदैु ब एथ ऐर को घरसम्िको कच्ची बाटोको दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर सम्िको जग्गा गैर 
कृषष र 

बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषिा पने 

12. खैरेनी- १२ खैरेनी ररहार टोि अग्न ुथारुको घर देणख षहिािी र्ाटा हुुँदै ग्याङ नदी 
सम्िको कच्ची बाटोको दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर सम्िको जग्गा  गैर कृषष र बाुँकी रहेको 
सम्पूणि जग्गा कृषष । 

13. खैरेनी - १३ खैरेनी गंगाघर पररयारको घर देणख पवूि तर्ि  र्नि ब. थारुको घर सम्िको 
कच्ची बाटोको दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा 
कृषषिा पने 

14. खैरेनी- १४ खैरेनी चन्कु थारुको घर देणख र्निराि थारु को घरसम्िको कच्ची बाटोको 
दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाकी रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषिा पने 

15. खैरेनी- १५ खैरेनी राजाराि थारुको घर देणख पूवि बनतररया टोि ग्याङ नदी सम्िको कच्ची 
बाटोको दायाबाया ५० र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाकी रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषिा 
पने 
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ढकैिािः 
1. ढकैिा- १ ढकैिा परुानो आिी पोस्टदेणख दणक्षण जंगिको र्सिाना सम्िको िाभेि बाटोको 

दाया बाया २०० र्िटरसम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि िग्गा कृषषिा पने । 

2. ढकैिा - २ ढकैिा तिुारािा थारुको घरदेणख परुानो आिी पोष्ट सम्िको कणच्च बाटोको 
दायाुँबायाुँ १००, र्िटर सम्िको जग्गा गैरे कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा कृषषिा पने 

3. ढकैिा - ३ ढकैिा बेि बहादरु शार को घर देणख िान-हादरु थारुको िरसम्िको कचच्ी 
बाटोको दाया बाया १०० र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणि जग्गा 
कृषषिा पने 

4. ढकैिा-४ ढकैिा िेवािाि को घरदेणख भादाटोि हदैु कणि बहादरु शाहीको घरसम्िको 
कणच्च बाटो- को दायाुँबायाुँ १०० र्िटर सम्िको जग्गा गैर कृषष र बाुँकी रहेको सम्पूणििा 
कृषषिा पने ।  

 

१० नं. वडा जग्गा वर्गिकरण 
1. बैदीचोक कुसमु्िघाट सडक खण्ड र्भत्र पने ( बैदी डाुँडा, बैदी गाुँउ, गिुस्ता गाुँउ ) सम्ि सडकको 

दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर सम्ि गैर कृषष र सो भन्दा बषढ कृषष के्षत्र ।  

2. सगनु िागि ( बैदी डाुँडा, रे्नापर्त, बैदा गाुँउ, िेरैया गाुँउ) दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर सम्ि गैर कृषष 
र सो भन्दा बाषहर कृषष के्षत्र । 

3. र्भि िागि अन्तगित ििवार गाुँउ देणख गिुारा गाुँउ सम्ि दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर सम्ि गैर कृषष र 
सो भन्दा िार्थ कृषष के्षत्र । 

4. थानरे्ना देणख जब्दी गाुँउ जोड्ने सडक खण्ड अन्तगित ििवार गाुँउ, बैदी गाुँउ र बैदा गाुँउ 
सम्िको िसडकको दायाुँ बायाुँ दबैुर्तर ४० र्िटर सम्ि गैर कृषष र सो भन्दा िार्थ कृषष के्षत्र । 

5. गिुस्ता चोक िंगि थारुको घर देणख गिुरा जोड्ने बाटोको दायाुँ बायाुँ दवैुर्तर २० र्िटर सम्ि 
गैर कृषष ।  

6. गिुस्ता चोक गंगाराि थारुको घर देणख ११ नम्वर वडा सम्ि जोड्ने बाटोको दायाुँ बायाुँ दवैुर्तर 
२० र्िटर सम्ि गैर कृषष । 

7. बैदी डाुँडा हवल्दार चोक देणख ९ नं. र्सिाना जोड्न ेबाटो दायाुँ बायाुँ दवैुर्तर २० र्िटर सम्ि गैर 
कृषष । 

8. बैदी डाुँडा हवल्दार चोक देणख सान ुके सीको घर सम्िको बाटो दायाुँ बायाुँ दवैुर्तर २० र्िटर 
सम्ि गैर कृषष । 

9. बैदी डाुँडा िथरुा चोकदेणख  S8 शाखा सम्ि सडकको दायाुँ बायाुँ २० र्िटर सम्ि गैर कृषष । 

10. िथरुा चोकदेणख िोहारी कुिािको घर सम्ि सडकको दायाुँ बायाुँ २० र्िटर सम्ि गैर 
कृषष । 
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11. जनसेवा बहिुखुी क्याम्पस चोकदेणख र्भि बहादरु थारुको घर सम्िको बाटो दायाुँ बायाुँ २० र्िटर 
सम्ि गैर कृषष । 

12. बैदा दशघरुवा चोकदेणख ढग्गा थारुको घर जोड्ने बाटो दायाुँ बायाुँ दवैुर्तर २० र्िटर सम्ि गैर 
कृषष । 

13. सगनुिाि चोक देणख िहादेव थारुको घर जोड्ने बाटो दायाुँ बायाुँ दवैुर्तर २० र्िटर सम्ि गैर 
कृषष । 

14. िेरैया चोक चौिरी थारुको घर देणख डरै्या िाि बहादरु थारुको घर सम्ि सडक दायाुँ 
बायाुँ २० र्िटर सम्ि गैर कृषष । 

15. डरै्या षपपि चोक देणख र्सम्रहवा गाुँउ िोर्त चौिरीको घर सम्िको दायाुँ बायाुँ दवैुर्तर २० र्िटर 
सम्ि गैर कृषष । 

16. उल्िेणखत बदुा बाहेक बैदी िम्र्षटया किैया बस्ती िम्कीर्ाुँटा किैया बस्ती र शोभनगर किैया 
बस्ती िाई कृषष के्षत्र । 

 

११ नं. वडा जग्गा वर्गिकरण 

१. अकिघरुवा देणख तकािपरु जोड्ने बाटोको दाुँया बाुँय ५० र्िटर अवर्सय के्षत्र र बाुँकी कृषष के्षत्र 
। 

२. अकिघरुवा देणख प्थरपरु जोड्ने बाटोको दाुँया बाुँया ५० र्िटर सम्ि अवर्सय के्षत्र र बाुँकी कृषष 
क्षेत्र । 

३. अकिघरुवाको षपपि चौतारादेणख उत्तर काठको पूि सम्िा जोड्ने बाटो दाुँया बाुँया ५० र्िटर 
अवर्सय के्षत्र र बाुँकी कृषष के्षत्र ।  

४. अकिघरुवा काठको पिु देणख पणिि र्भर्त्र बाटो दाुँया बाुँया ३५ र्िटर अवर्सय के्षत्र र बाुँकी 
कृषष के्षत्र । 

५. अकिघरुवादेणख बैदा जोड्न ेबाटोको दाुँया बाुँया ५० र्िटर अवर्सय के्षत्र र बाुँषक कृषष के्षत्र । 

६. वेपत्ता िागि देणख उत्तर प्थरपरु जोड्ने बाटोको दाुँया बाुँया ५० र्िटर अवर्सय के्षत्र र बाुँकी कृषष 
क्षेत्र ।  

७. अकिघरुवा देणख र्च्कहवा जोड्ने बाटोको दाुँया बाुँया ५० र्िटर अवर्सय के्षत्र र बाुँकी कृषष 
क्षेत्र । 

८. अकिघरुवा पहनुा थारुको घरदेणख दणक्षण र्भर्त्र बाटो दाुँया बाुँया अवार्सय के्षत्र र बाुँकी कृषष के्षत्र 
। 

९. अकिघरुवा चन्र बहादरु थारुको घर देणख दणक्षण र्भर्त्र बाटो जोरा र्सह साउदको खेत सम्ि र्भर्त्र 
बाटो दाुँया बाुँया ५० र्िटर अवार्सय के्षत्र र बाुँकी कृषष के्षत्र । 

१०. अकिघरुवा राजशे थारुको घरदेणख पणिि र्भर्त्र बाटो दाुँया बाुँया ३५ र्िटर अवार्सय 
के्षत्र र बाुँकी कृषष के्षत्र 
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११. र्च्कहवािा िोहनिागि घोिवुाको पिु देणख जरुपानी खोिा सम्िा दाुँया बाुँया १०० र्िटर अवार्सय 
के्षत्र र बाुँकी कृषष के्षत्र ।  

१२. बेपत्तिागि जगुतुराि थारुको घरदेणख जब्दीको र्सिानासम्िाको बाटो दाुँया बाुँया १०० र्िटर 
अवार्सय के्षत्र र बाुँकी कृषष के्षत्र । 

१३. र्च्कहवा ट्रान्सर्ि िदेणख प्रिेनाथ चौिरीको घरसम्ि दाुँया बाुँया ५० र्िटर अवार्सय के्षत्र र बाुँकी 
कृषष के्षत्र ।  

१४. श्री षकसान िा षव र्च्कहवा पणिि झन्झतपरु जान ेबाटोको दाुँया बाुँया ५० र्िटर अवार्सय क्षते्र 
र बाुँकी कृषष के्षत्र ।  

१५. र्च्कहवा कृषष िागिदेणख पणिि जब्दहवा र्सिाना जोड्न ेबाटोको दाुँया बाुँया ५० र्िटर अवार्सय 
के्षत्र र बाुँकी कृषष के्षत्र । 

१६. र्च्कहवा भग्गरुाि थारुको घरदेणख दणक्षण खणुशराि थारुको घर जोड्न ेर्भर्त्र बाटोको ५० र्िटर 
दाुँया बाुँया अवार्सय के्षत्र र बाुँकी कृषष के्षत्र । 

१७. र्च्कहवा कृषषिागिदेणख दणक्षण जय बहादरु थारुको घर सम्ि जाने बाटो दाुँया बाुँया ५० र्िटर 
अवार्सय के्षत्र र बाुँकी कृषष के्षत्र । 

१८. जब्दहवाको चोकदेणख खणुन्टपरु पिु सम्ि पवुि ५० र्िटर अवार्सय के्षत्र र बाुँकी कृषष के्षत्र । 

१९. खणुन्टपरु पिुदेणख बबई (जब्दी घाटको) पिुसम्ि दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर अवार्सय के्षत्र र बाुँकी 
कृषष के्षत्र । 

२०. जणब्दको स्कुिदेणख तोरीिािको घर सम्ि जाने बाटो दायाुँ बायाुँ ४० र्िटर अवार्सय के्षत्र र बाुँकी 
कृषष के्षत्र । 

२१. जब्दी कार्िराि थारुको घरदेणख गरुुर्दन थारुको घर सम्ि र्भर्त्र बाटो दायाुँ बायाुँ ४० र्िटर  
अवार्सय के्षत्र र बाुँकी कृषष के्षत्र । 

२२. जब्दी कािोपते्र बाटोदेणख पणिििा षपपररया थनवुा सम्ि जाने बाटो दायाुँ बायाुँ ३० र्िटर अवार्सय 
के्षत्र र बाुँकी कृषष के्षत्र ।  

२३. जब्दी बैजनाथ थारुको घरदेणख िथरुा थारुको घर सम्ि र्भर्त्र बाटो ३० र्िटर अवार्सय क्षेत्र र 
बाुँकी कृषष के्षत्र । 

२४. जब्दी प्रर्तक्षाियदखे पवुि र्तर सािदुाषयक भवन जाने र्भर्त्र बाटो दायाुँ बायाुँ ३० र्िटर अवार्सय 
के्षत्र र बाुँकी कृषष के्षत्र । 

२५. र्च्कहवाको र्सिानादेणख दणक्षण जब्दीको प्रर्तक्षािय जोड्ने बाटोको दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर अवार्सय 
के्षत्र र बाुँकी कृषष के्षत्र । 

२६. जब्दी सोि सम्सेरको घरदेणख डम्िन थारुको घरसम्ि जाने बाटो दायाुँ बायाुँ ३० र्िटर अवार्सय 
क्षेत्र । 

२७. जब्दी र्िसान ुथारुको घरदेणख पृ् वी थारुको घर सम्ि जाने बाटो र्भर्त्र दायाुँ बायाुँ ३० र्िटर 
अवार्सय के्षत्र र बाुँकी कृषष के्षत्र । 

२८. जब्दी हरी थारुको घरदेणख वन सािदुाषयक भवन सम्ि जोड्ने बाटो दायाुँ बायाुँ ३० र्िटर अवार्सय 
क्षेत्र । 
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२९. जब्दी प्रर्तक्षाियदेणख बेिभार र्सिाना सम्ि जाने बाटो दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर अवार्सय के्षत्र र 
बाुँकी कृषष के्षत्र । 

३०. िम्कीर्ाुँटा गाुँउ र्भत्रका सबै बाटोिे छोएका जग्गा बाटोको दाुँया बायाुँ ३० र्िटर गैर कृषष र 
बाुँकी कृषष योग्य जग्गा । 

३१. शाणन्तटोि जणब्द बदिा थारुको घरदेणख र्सताराि थारुको घर सम्ि जोड्न ेबाटो दायाुँ बायाुँ ५० 
र्िटर अवार्सय के्षत्र र बाुँकी खेती के्षत्र । 

३२. खणुन्टपरु कार्िराि थारुको घरदेणख बबई नदी सम्ि जाने बाटो दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर अवार्सय 
के्षत्र र बाुँकी कृषष के्षत्र । 

३३. खणुन्टपरु णशव िणन्दरदेणख उत्तर जिि ुथारको घर सम्ि जाने बाटो दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर अवार्सय 
के्षत्र र बाुँकी कृषष के्षत्र । 

३४. जब्दी बंगरु र्ििदेणख पणिि गोर्ठहवा खोिा सम्ि जाने बाटो दायाुँ बायाुँ ३० र्िटर र बाकी कृषष 
क्षेत्र ।  

३५. बेिभार िोहनिागि र बेिभार सगनुिागिको दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर अवार्सय के्षत्र र बाकी कृषष के्षत्र 
। 

३६. बेिभार गाुँउ र्भत्रका र्भर्त्र सडकको दायाुँ बायाुँ ३० र्िटर अवार्सय के्षत्र र बाुँकी खेती योग्य । 

३७. षवजयनगर ििुबाटोको दायाुँ बायाुँ ५० र्िटर र बाकी र्भत्र सडकहरु दायाुँ बायाुँ ३० र्िटर गैर 
कृषष र बाुँकी कृषष योग्य जग्गा । 

३८. िम्कीर्ाुँटा रेखा पनुको घरदेणख उत्तर अितृा षव क को घर सम्िको बाटोको दायाुँ बायाुँ ४० 
र्िटर अवार्सय र बाुँकी कृषष के्षत्र । 
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