सञ्चयकर्ता घरसतपटी, शैक्षिक सतपटी र घर ममार् सतपटी प्रवतह भैरहेको िेत्रः
(१) कतस्की क्षिल्लत अन्र्र्ार्
(क) पोखरत महतनर्रपतललकत


पोखरत महतनर्र पतललकतकत वतर्ा न. १ दे क्षख १० सम्म र वतर्ा न. १२, १४, १५ र १७ कत
सम्पूर् ा िेत्र



पोखरत महतनर्रपतललकतकतवतर्ा न. ११ लभत्र पने सतलिकपोखरत उप महतनर्रपतललकत वर्त नं. ११
कत सिै िेत्र



पोखरत महतनर्रपतललकतकत वतर्ा न. १३ लभत्र पने सतलिक पोखरत उप महतनर्रपतललकत वर्त नं.
१३ कत सिै िेत्र र सतलिक पोखरत उप महतनर्रपतललकत वतर्ा न.२२ (सतववक आवता वविय
र्त.वव.स.-३ को कताँह ु खोलतपुल दे क्षख कसेरी ितने मुल ितटोको १.५ वक.मी. अर्तलर्सम्म
दतयताँितयताँ २०० लमटरसम्मको िेत्र )



पोखरत महतनर्रपतललकतकत वतर्ा न. १६ लभत्र पने सतलिक पोखरत उप महतनर्रपतललकत वर्त नं.
१६ कत सिै िेत्र



पोखरत महतनर्रपतललकत वर्त नं.- १८ लभत्र पने

(सतववक पोखरत उपमहतनर्र पतललकत वर्त नं.-

२६, (सतववक सरतङ्गकोट र्त.वव.स. वर्त नं. ७, ४ र २ को ) हल्लन चोक दे क्षख पतमे ितने
सर्कको सेर्ी, भकुण्र्े, खपौदी िितरसम्म दतयताँ ३०० लमटर वतयताँ ३० लमटर सम्मको िेत्र


पोखरत महतनर्रपतललकतकत वतर्ा न. १९ लभत्र पने सतलिक पोखरत उप महतनर्रपतललकत वर्त नं.
१९ कत सतववक लतमतचौर र्त.वव.स. को वर्त नं. १,२,३ ४ कत पुरै िेत्र र वर्त नं. ५ को
अकलत मक्षन्दरसम्मको िेत्र, पोखरत
खोलत

मुलसर्क

खण्र्को

क्षचर्ेपतनी

महतनर्रपतललकत
चोक

दे खी

वर्त
श्री

नं. १९
भतरर्ी

को

भवन

लतमतचौर,

भ ुिाङ्ग

हुाँदै

कृवि

मत.वव.

क्यतम्पसको रै कर चौर्तरत सम्मको सर्कको दतयताँ १ वक.मी. र िताँयत सेर्ी नदी र्र्ा
५०० लमटर लभत्र पने पूवताधतर ववकतस भएकत िेत्र। पोखरत महतनर्रपतललकत वर्त नं. १९
ु ङ्ग
को लतमतचौर, भि
ा
खोलत मुलसर्क खण्र्को क्षचर्े पतनी चोकदे खी च ुरुङ्गत हुाँदै पतर्ले को
घुम्र्ीसम्मको मुलसर्कको दतयताँ ५०० मीटर र िताँयत खोलत र्र्ा १५० लमटर लभत्र पने
पूवताधतर ववकतस भएकत िेत्र।


पोखरत महतनर्रपतललकत वर्त नं. २० अन्र्र्र्र्को

¥यतलेचौरको

श्रीमहे न्र मत.वव. आसपतसको

िेत्रमत सर्कको दताँयतर्र्ा १५० लमटर र िताँयतर्र्ा ५०० लमटर लभत्र पने पूवताधतर ववकतस
भएकत िेत्र । पोखरत महतनर्रपतललकत वर्त नं. २० अन्र्र्र्र्को

¥यतलेचौर

(िर्त नं. २० को

कतयतालय) खोर हुाँदै भलतम कतलीखोलतको सीमतनत झोलुङ्गे पुलको सीमतनतसम्मको मुलसर्कको
दताँयतर्र्ा ५०० लमटर र िताँयतर्र्ा ५०० लमटर लभत्र पने पूवताधतर ववकतस भएकत िेत्र।



पोखरत महतनर्रपतललकत वर्त नं. २१ सतववक पोखरत उप महतनर्रपतललकत वर्त नं. २३, सतववक
लनमाल पोखरी र्त.वव.स. १ को दोववल्लत पुलदे क्षख सतववक ले खनतथ नर्रपतललकतको सीमत( हतल
पोखरत महतनर्रपतललकत वर्त न ३३ को लसमत) सम्म दतयताँ ७०० लमटर र ितयताँ ३००
लमटरसम्मको िेत्र,



ु ें खोलतको पुलम्मको
पोखरत महतनर्रपतललकत वर्त नं. २१ लभत्र पने र्ुस्रे खोलतको पुल दे क्षख भग्र
सर्कको दतयताँ ३०० लमटर सम्मको िेत्र । सतलिकपोखरत उप महतनर्रपतललकत वर्त नं. २४¸
ु ें खोलतको पुलसम्मको
सतववक कृक्षतर् नतच्नेचौर र्त.वव.स. ३ को र्ुस्रे खोलतको पुलदे क्षख भग्र
सर्कको दतयताँ ३०० लमटरसम्मको िेत्र ।



पोखरत महतनर्रपतललकत वर्त नं. २२ सतववक पोखरत उपमहतनर्रपतललकत वर्त नं. २५, सतववक

पुम्दीभम्ु दी र्त.वव.स.कत. वर्त नं. १, ३, ४ र ५ को भतर्लुङ्ग खोलत दे क्षख कतलीमतटी
खोलतसम्मको लसद्धतथा लोकमतर्ाको दतयताँ २०० लमटर र वतयताँ ३० लमटरसम्मको िेत्र ।


पोखरत महतनर्र पतललकत वर्त नं. २५ सतलिक पोखरत उप महतनर्रपतललकत वर्त नं. २७, सतववक
हेम्ित र्त.वव.स.को सम्पूर् ा िेत्र ।



पोखरत महनर्रपतललकत वर्त नं. ३२ सतलिक ले खनतथ नर्रपतललकतको क्षशशुवत चोक दे क्षख वर्त नं.
१३ मत रहेको िनतर्तको चौर्तरोसम्म ितने मूल सर्ककत दतयत वतयताँ ५०० लमटरसम्मको िेत्र ।



पोखरत महतनर्रपतललकत वर्त नं. ३३ सतलिक ले खनतथ नर्रपतललकत वर्त नं. १६ र १७ (सतलिक
भरर्पोखरी र्त.वव.स. वर्त नं. २, ३ र ४) को ठू लढु ङ्गत दे क्षख लतमर्तदीसम्म मूल सर्कको दतयताँ
७०० लमटर र वतयताँ ४०० लमटरसम्को िेत्र ।



सतलिकले खनतथ नर्रपतललकत लभत्र पृथ्वी लोकमतर्ाको दुवैर्र्ा १ वक.लम. सम्म र र्तलचोक दे क्षख
वेर्नतस िसपतका सम्म ितने पीच ितटोको दतयताँ वतयताँ ५०० लमटर िेत्र,

(ख)

पोखरत र्र्ाितट पृथ्वी लोकमतर्ाको दतयताँर्र्ा ववियपुर खोलतदे क्षख पृथ्वी लोकमतर्ामत पने
भण्र्तरवढक नेपतल आदशा चोकसम्म १ वक.लम. लभत्रको िेत्र र्थत सो चोकदे क्षख कोत्रे
खोलतसम्मको ५०० लमटरसम्मको िेत्र,

(ठ)

पोखरत

उप

महतनर्रपतललकतसाँर्

िोलर्एको

लतमतचौर

र्त.वव.स.िेत्र

अन्र्र्ार्

लतमतचौर

चोक(र्ण्र्की आवसीय मत.वव. र्र्ा प्रवेश र्ने चोक) ितट मतछतपुच्रे ग्रतमीर् पक्की सर्क(भ ुिुङ्ग
खोलत र्र्ा ितने पीच सर्क) र्र्ा १ वक.लम. सम्म सर्कको दतयताँ वतयताँ ५०० लमटर सम्मको
िेत्र
(२) र्नहुाँ क्षिल्लत क्षस्थर्
(क) शुक्लतर्ण्र्की नर्रपतललकत


सतववक दुलेर्ौर्त, खै रेनीटतर र स्थतनचोक र्त.वव.स. को कोत्रे पुलदे क्षख कुम्लेखोलतसम्म पृथ्वी लोकमतर्ाको
वतयताँर्र्ा १ वक.लम., दतयताँर्र्ा ३० लमटर र खै रेनीटतर िितर िेत्रमत दतयताँर्र्ा १ वक.लम. सम्मको िेत्र¸



सतववक स्थतनचोक र्त.वव.स.को वर्त न. १ मत रहेको एक्ले खेर्ितट थप्रेक ितने ितटोको दतयताँ ५००
लमटर र ितयताँ १०० लमटरसम्मको िेत्र,

(ख) व्यतस नर्रपतललकत


वर्त नं. २¸१० र ११ कत सिै िेत्र



पृथ्वीलोकमतर्ाितट भतदर्तउाँ हुदै िरतह ितने ितटोको इन्रे र्ी स्कतई स्कुलसम्म मुलितटोको दतयताँितयताँ ३००
लमटरसम्मको िेत्र र र्तलघरे िेत्रमत ५०० लमटरसम्मको िेत्र,



ाँ ै सलर्स इक्षललस िोलर्ाङ्ग स्कूलसम्म ितटोको दतयताँ ितयताँ ३०० लमटर सम्मको
वर्त नं. ५ लर्ही र्तउाँ हुद
िेत्र,



वर्त नं. ७ पृथ्वी लोकमतर्ाको आसपतस र चतपतघतटदे क्षख ढोर्े नीसम्म मुल सर्कको दतयताँ ितयताँ १००
लमटरसम्मको िेत्र,



वर्त नं. ८ पृथ्वी लोकमतर्ाको ितयताँर्र्ा ३०० लमटरसम्म र सतंर्े ितने मूल सर्कको १.५ वक.लम.सम्मको
दतयताँ ितयताँ ५०० लमटरको िेत्र,

(र्) भतनु नर्रपतललकत


भतनु नर्रपतललकत वर्त नं. १ लभत्र पने पुल्चोक (चदुाँ ीपुल) दे क्षख वर्त नं. २ को अम्िोटे सम्म र्ुम्र े
वेक्षशशहर मूलसर्कको दतयत वतयत िढीमत ३०० लमटर लभत्र पने पूवताधतर ववकतस भएकत घर, िग्र्त।

(घ) िक्षन्दपुर र्तउाँ पतललकत

 पोखरतितट दमौली हुदै मुक्षग्लङ्ग ितने मुलसर्क अन्र्र्ार् पने िक्षन्दपुर र्तउाँपतललकत वर्तनं. १ र्ुम्रि
े ितरको
दुर्ता (पूर्क
ा तमनत) मक्षन्दर दे क्षख क्षशवमक्षन्दर (वपपलचौर्तरत) सम्मको दतयत वतयत िढीमत १०० लमटरसम्मको
घरिग्र्त।

(ङ) म्यतग्दे र्तउाँपतललकत


शुक्लतर्ण्र्की नर्रपतललकतको कुम्लेखोलतदे क्षख म्यतग्दे र्तउाँपतललकत हुाँदै व्यतसनर्रपतललकतको लसमतनतसम्म
पोखरत मुक्षग्लङ्ग मूलसर्क खण्र्को दतयत वतयत िढीमत ५०० लमटर लभत्र पनेर थपुि
ा ितरको पूवताधतर ववकतस
भएकत घरघर्े री िेत्र।

(च) लभमतद नर्रपतललकत


लभमतद नर्रपतललकतको वर्तनं. ६ र ७ लभत्र पने सेर्ीनदीको पुलहुदै मतले िर्र पुलसम्म दतयत ३००
लमटरर वतयत ५० लमटर लभत्र पने घर घर्े री िेत्र।



लभमतद नर्रपतललकत वर्त नं. ६ लभत्र पने मतले िर्रको पुलदे क्षख मतले िर्र वपपलको चौर्तरसम्म दतयत ५०
लमटर र वतयत ३०० लमटर लभत्र पने पूवताधतर ववकतस भएकत घरघर्े री िेत्र।



लभमतद नर्रपतललकत वर्त नं. ६ र ७ लभत्र पने लभमतद िितर चोक दे क्षख दे उरतली सम्म दतयत १००लमटर
(लभमतद नर्रपतललकत वर्त नं. ७ लभत्र पने) र वतयत ५०० लमटर (लभमतद नर्रपतललकत वर्त नं. ६ लभत्र
पने) लभत्रकत पूवताधतर ववकतस भएकत घरघर्े री िेत्र।

(छ)

पोखरत र्र्ाितट र्नहुाँ क्षिल्लतको दुलेर्ौर्त र्त.वव.स.मत पने कोत्रे िितरदे क्षख (कोत्रे पुल दे क्षख)
खैरेनीटतर र्त.वव.स. मत पने कुम्ले खोलतसम्म (कुम्ले खोलतको पुल सम्म) पृथ्वी लोकमतर्ाको

दतयताँितयताँ िेत्र मध्ये दुलेर्ौर्त िेत्रमत लोकमतर्ाको दतयताँ (सेर्ी नदीलर्र) र्र्ा लोकमतर्ा दे क्षख ३०
लमटरसम्म र ितयताँलर्र लोकमतर्ा दे क्षख ५०० लमटरसम्मको िेत्र,
(ि)

पोखरत र्र्ाितट खैरेनीटतर िितर िेत्रमत दतयतर्र्ा ५००लमटरसम्मको िेत्र,

(झ)

पोखरत र्र्ाितट पृथ्वी लोकमतर्ाको वतयताँर्र्ा ववियपुर खोलतदे क्षख र्ल्लो र्र्नर्ौर्त िितरसम्म २
वक.लम. लभत्रको िेत्र र र्ल्लो र्र्नर्ौर्त दे क्षख कोत्रे खोलतसम्म लोकमतर्ाको वतयताँर्र्ा ५००
लमटरसम्मको िेत्र,

(ञ)

दुलेर्ौर्त िेत्रमत लोकमतर्ाको दतयताँलर्र (सेर्ी नदीलर्र) लोकमतर्ा दे क्षख ५०० लमटरसम्मको िेत्र,

३.लमिुङ्ग क्षिल्लत
(क)

सुन्दरिितर नर्रपतललकत



सुन्दरिितर नर्रपतललकत वर्त नं. ७, पौदीिितरको िताँयत ३०० लमटर लभत्रको िेत्र।



सुन्दरिितर वर्त नं. ९ को लसमतनतदे क्षख र्ुलवतरीको लसमतनतसम्म मूलितटोको दतयत वतयत ३००
लमटर लभत्रको िेत्र।



सुन्दरिितर वर्त नं. ९ भोटे ओर्तरको मूलसर्कको दतयत वतयत ३०० लमटर लभत्रको िेत्र।



लसउर्ीवतर चोकदे क्षख सतलीमरतङ्ग खोलतसम्म मूलसर्कको दतयत वतयत ३०० लमटर लभत्रको िेत्र।



सतललमरतङ्ग खोलतदे क्षख सुन्दरिितर कृवि क्यतम्पस र्ेटसम्मको पक्कीसर्कको दतयत वतयत ३००
लमटरलभत्र पने िेत्र।



कृवि क्यतम्पसर्ेट सुन्दरिितर वर्त नं. ७ दे क्षख सै लनकटोलसम्म दतयत वतयत ३०० लमटर लभत्र पने
िेत्र।



वर्त नं. ६ सैलनकटोलदे क्षख मतनेचौकत ितने पक्कीसर्क सयपत्री वोलर्ङ्ग स्कुलर्ेटसम्म दतयत वतयत
िढीमत ३०० लमटर लभत्र पने िेत्र।



कृवि क्यतम्पसको र्ेटदे क्षख लक्ष्मीनतरतयर् मक्षन्दरसम्मको सुन्दरिितर वर्त नं. ६ लभत्रको दतयत
वतयत िढीमत ३०० लमटर लभत्र पने िेत्र।



वर्त नं. ६ को लसमतनत ग्यतग्दी खोलतदे क्षख वर्त नं. ५ को खहरे खोलतसम्म दतयत वतयत िढीमत
३०० लमटर लभत्र पने िेत्र।



लसउर्ीवतर चोक भक्ती नमूनत मत.वव. भोटे ओर्तर ितलुनीचोक सुन्दरिितर वर्त नं.

९ को

लसमतनतसम्म दतयत वतयत िढीमत ३०० लमटर लभत्र पने।
(ख)

वेक्षशशहर नर्रपतललकत


वेक्षशशहर नर्रपतललकत वर्त नं. २ र्ैरीिेत्र, र्तलर्ताँट िेत्र, वर्त नं. ३ को वोहरतवेशी,
रतनीकाँ ु वतिेत्र, वर्तनं. ८ क्षस्थर् दनैर्ताँट, सेरतहुदै वर्त नं. ७ मनतङ्गे चौर्तरतसम्म (क्षिल्लत वन
कतयतालयको र्ेट) सम्म सम्पूर् ा सदरमुकतम िितर िेत्रमत र्ुम्र े वेक्षशशहर सर्क खण्र्को दतयत
वतयत ५०० लमटरको पूवताधतर ववकतस भएको घरिग्र्त।

४

(क)

र्ोरखत क्षिल्लत
र्ोरखत नर्रपतललकत



र्ोरखत नर्रपतललकत कतयतालय ितने सर्क दे क्षख सं ग्रतलय सम्म मूलसर्कको िढीमत दतयत कररव
१०० लमटर र वतयत िढीमत ३०० लमटर सम्मको पूवताधतर ववकतस भएको िेत्र।



आिुखैरेनीदे क्षख र्ोरखत ितने मूलसर्कको १२ वकलो दे क्षख ितरपतक ितने सर्क खण्र् महतदे वटतर
हुाँदै दरौदी पुलसम्म र्ोरखत नर्र पतललकत वर्त नं. १० लभत्र पने छे वेटतर िेत्रलभत्रकत पूवताधतर
ववकतस भएको दतयत वतयत िढीमत ३०० लमटर लभत्रको िेत्र।

(ख)

पतलुङ्गटतर नर्रपतललकत


पतलुङ्गटतर नर्रपतललकत चोक दे क्षख पतलुङ्गटतर वर्त नं. ४ िैशीटतर हतत्तीर्ौर्त ितने मोर् सम्मको
दतयत कररव १ वकलो लमटर र वतयत ५०० लमटर लभत्रको िेत्र।



वर्त नं. ५ ठताँटीपोखरी चोक हुदै पतर्ेवेशी ितने ितटोको भोले श्वर क्षशवमक्षन्दर (वनदे वीमतई)

सम्मको मूलसर्को दतयत वतयत िढीमत ५०० लमटर लभत्रको पूवताधतर ववकतस भएकत घर, घर्े री
िेत्र।


र्ुरर्ुरे (र्ुम्र े पतलुङ्गटतर सर्कखण्र्) दे क्षख पतलुङ्गटतर ितने मूलसर्क पतलुङ्गटतर वर्त नं. ५ भवतनी

ु ी क्यतम्पस दे क्षख नर्रपतललकत कतयतालय भएको चोक सम्म दतयत वतयत ५०० लमटर लभत्र
िहुमख
पने पूवताधतर ववकतस भएकत घर, घर्े री िेत्र।
५

स्यतङ्गित क्षिल्लत

( क)


पुर्लीिितर नर्रपतललकत

वयलवर्यर चोक (विवटसक्यतम्प) इन्रे सरतनी स्वतरत ितने चोकमत रहे को पुर्ली िितर नर्रपतललकत
वर्त नं. ४ अन्र्र्ार् भूर्पूवस
ा ै लनक खतनेपतनी सलमलर्ितट लनलमार् दोस्रो खतनेपतनी योिनतको पतनी
ाँ ीखोलतसम्म) र
ट्यतङ्की वतर्खोलतदे क्षख लसद्धतथा रतिमतर्ाको दताँयत र्र्ा िढीमत ४०० लमटर (आध
िताँयतर्र्ा िढीमत २०० लमटर लभत्रको घरिग्र्त।



ाँ ीखोलत वतरी
पुर्ली िितर नर्रपतललकत वर्त नं. ५ अन्र्र्र्र् लसद्धतथारतिमतर्ाको दताँयतर्र्ा आध
वकनतर लसमत (िढीमत ४०० लमटर) सम्म र िताँयत र्र्ा िढीमत २०० लमटरको घरिग्र्त।



पुर्लीिितर नर्रपतललकत वर्त नं. १ अन्र्र्ार् प्रर्र्ीनर्र मूलिितर हुाँदै लसद्धतथारतिमतर्ाको दताँयत

ाँ ीखोलतको वतरी लसमतनत) सम्म र िताँयत पट्टी िढीमत २००
पट्टी िढीमत ४०० लमटर (आध
लमटरसम्मको घरिग्र्त । सतथै वर्तनं. १ अन्र्र्र्र् पने र्ण्र्की िसपतकासम्मको घरिग्र्त।


पुर्लीिितर नर्रपतललकत वर्त नं. १२,

स्यतङ्गित रतङ्गखोलत पुल दे क्षख ववद्युर्प्रतलधकरर्को

ाँ ीखोलतको वतरी लसमतनत सम्म)
स्टे सनसम्म लसद्धतथारतिमतर्ाको दतयत पट्टी िढीमत २०० लमटर (आध
प्लवटङ्गिेत्रको घरिग्र्त।
(ख)


लभरकोट नर्रपतललकत

लभरकोट नर्रपतललकत लभत्रपने लसद्धतथारतिमतर्ाको दतरलसङ्ग िेत्रलभत्रपने दतयतर्र्ा ५०० लमटर र
वतयतर्र्ा िढीमत ३०० लमटर लभत्रको िेत्र।



लभरकोट नर्रपतललकत वर्त नं.

१ र २ लभत्रपने ियरघतरी िितरिेत्रको पूवताधतर ववकतस भएकत

िेत्र दतयत र्र्ा ५०० लमटर र वतयताँर्र्ा िढीमत २०० लमटर लभत्रको िेत्र।



लभरकोट नर्रपतललकत वर्त ४ लभत्र पने छतङ्गछतङ्गदी मक्षन्दर वरपरकोिेत्र दतयतर्र्ा ५०० लमटरर
वतयत र्र्ा िढीमत २०० लमटर लभत्रको िेत्र।

(ग)


वतललङ्ग नर्रपतललकत

वतललङ्ग

नर्रपतललकत

वर्त

नं.

१,

२,

३

अन्र्र्र्र्

लसद्धतथारतिमतर्ा

दताँयत

र्र्ा

िढीमत

ाँ ीखोलतवतरी लसमतनत सम्म र वतयताँ र्र्ा िढीमत २०० लमटर लभत्रको घर िग्र्त।
आध


वतललङ्ग नर्र पतललकत वर्त नं. २ मत अवक्षस्थर् क्षशवमक्षन्दर अथतार्र्ूलवतरी ितनेितटोको चोकसम्म
ाँ ीखोलतको वतरी लसमतनत) सम्म र िताँयतर्र्ा िढीमत
लसद्धतथारतिमतर्ाको दताँयतर्र्ा ४०० लमटर (आध
२०० लमटरसम्मको घरिग्र्त।



वतललङ्ग नर्रपतललकत वर्तनं. ५ लमदीिितर लसद्धतथारतिमतर्ा दताँयत िढीमत ४०० लमटर
ाँ ीखोलतवतरी लसमतनत) सम्म र िताँयत िढीमत २०० लमटर सम्मको घरिग्र्त।
(आध



वतललङ्ग नर्रपतललकत वर्त नं. ८ मत पने अमतादीखोलत पुलदे क्षख रतमिच्छत हुाँदै लसद्धतथारतिमतर्ाको

ाँ ीखोलतवतरी लसमतनत) सम्म र िताँयतर्र्ा िढीमत २०० लमटरसम्मको
दताँयत िढीमत ४०० लमटर (आध
घरिग्र्त।
६.

पवार् क्षिल्लत

(क)

कुश्मत नर्रपतललकत



कुश्मत नर्रपतललकत वर्त नं. ६ भीत्र पने वतन्रे वेर्ीचोकितट नेपतलटे ललकम हुाँदै कुश्मत

नर्रपतललकत वर्त नं. ५ भीत्र पने कुश्मत ज्ञतदीझोलुङ्गे पुल (पवार् क्षिल्लत कतरतर्तर) दे क्षख दतयत
र्र्ाको पूवताधतर ववकतस भएको घरिग्र्त।


पोखरत वतग्लुङ्ग सर्कखण्र्को कुश्मत नर्रपतललकत वर्त नं. ६ भीत्र पने वतन्रे वेर्ीचोकितट कुश्मत

ु भतर्को वतयत र्र्ा (कुश्मत िितर)
नर्रपतललकत वर्त नं. ४ भीत्रपने ० वक.लम. सम्मको भ–
र्र्ाको घरिग्र्त।


कुश्मतनर्र पतललकत वर्त नं. ५ भीत्रपने हक्षस्पटल हुाँदै लर्लकोितटो (क्षिल्लत प्रशतसन) हुाँदै

०

वक.लम. र्र्ा आउने लर्लको ितटोको दतयत र्र्ाको घरिग्र्त।
७.

ितग्लुङ्ग क्षिल्लत

(क)

ितग्लुङ्ग नर्रपतललकत



ितग्लुङ्ग नर्रपतललकत वर्त नं. १ लभत्रपने मतलढु ङ्गत ितग्लुङ्ग (िितर) सर्क खण्र्को रतमरे खत
घुम्र्ीदे क्षख रतमरे खतको दतयत र्र्ा ५०० लमटर र वतयतर्र्ािढीमत १५०लमटरसम्मको घरिग्र्त।




ितग्लुङ्ग नर्रपतललकत वर्त नं. २ लभत्रपने पूवताधतर ववकतस भएकत सम्पूर् ा घर िग्र्त।

ितग्लुङ्ग नर्रपतललकत वर्त नं. ३ लभत्रको कम्र्ुलर्ल र मुलपतनीिेत्र ितहेककत पूवताधतर ववकतस
भएकत सम्पूर् ा घर िग्र्त।

