
 

तिलोत्तमा नगरपाललका 
 

मणिग्राम रुपन्देही 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सार्बजतनक िथा पति ब जग्गाको वििरि २०७४/७५ 

िार्ब न. ३,४,७,९,१३,१४ को विर्रि 
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१ पषृ्ठभमुी  

जनतालाई परु्ााउन ुपने सेवा सबुिधा सिैभन्दा नजजकको स्थानिाट उपलब्ध गराउन ुपर्ा भन्ने मान्र्ता अनरुुप  
ववकेजन्िकरणको बसध्दान्त अनसुार स्थानीर् तहहरुको स्थापना भएको हो । र्सै अनरुूप स्थानीर् तहहरुले 
नागररकको सिैभन्दा नजजकको  सरकारको रुपमा कार्ा गदै आइरहेका र्न। हाल जजल्ला सभा,नगरपाबलका र 
गाउँपाबलकाहरु स्थानीर् सरकारको रुपमा कार्ारत रवह आएका र्न। र्ी तहहरुले आफ्नो क्षेत्रको ववकास 
ववस्तार एवं उन्नबतका लाबग भौबतक पूवााधार, क्षमता बिकाश र चेतनामलुक कार्ाक्रम लगार्त 
बिबिध,वक्रर्ाकलापहरु संचालन गदै आएका र्न । 

स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११( ङ ) िमोजजम सावाजबनक सम्पबत तथा  सामदुावर्क 
सम्पबतहरुको वववरण सवहतको अद्यावबधक अबभलेख राख्न ेकार्ा स्थानीर् तहको आबधकार क्षेत्र बभत्र पने हदुा ँ 
बतलोत्तमा नगरपाबलकाको आ. ि. ०७४/०७५ को नगर बिकस र्ोजनामा बनर्दाष्ट गररएका कार्ाक्रम मध्रे् 
िदुाँ न. ७.१ पिुााधार बिकास तथा अन्र् कार्ाक्रम मध्रे् ख-५ मा ववबनर्ोजजत रकममध्र्िाट खचा हनुेगरी 
बतलोत्तमा नगरपाबलकाका प्रबतबनबध तथा नगरपाबलका प्रमखु प्रशासवकर् अबधकृत सवहत अबधकृत स्तरका 
कमाचारी र अन्र् कमाचारी समेतको संलग्नतामा सावाजबनक जग्गाको लगत संकलन गने कार्ाक्रम संचालनाथा 
र्ो प्रस्ताि तर्ार गररएको र् ।   

२. कार्ाक्रमको उदेश्र्  

नगरपाबलकाका जनप्रबतबनबध तथा प्रमखु प्रशासकीर् अबधकृत सवहत अन्र् अबधकृतस्तरका कमाचारी लगार्त 
प्राववबधक कमाचारीहरुको सहर्ोगमा सावाजबनक जग्गा पवहचान तथा संरक्षण गना प्रस्ताव गररएको र्स कार्ाक्रमको 
मखु्र् उदेश्र्हरु बनम्न अनसुार रहेका र्न ्। 
 

 बतलोत्तमा नगरपाबलका बभत्र रहेका १३,१४,९,७,४,३ वडा मा रहेका सािाजबनक जग्गाको 
लगत तर्ार गररर्ो  । 

 सािाजबनक जग्गा ओगटेर िसोिास भएको  क्षत्रफल र्वकन गररर्ो । 

 सािाजबनक जग्गामा रहेको मठ, मजन्दर, घाटको  क्षते्रफल र्वकन गररर्ो । 

 बतलोत्तमा नगरपाबलका बभत्र रहेका सािाजबनक जग्गाको क्षते्रफल र्वकन गरर संरक्षण गररर्ो 
। 

 सािाजबनक जग्गालाई प्रर्ोग गरर खानेपानी , बिधालर् , खेल मैदान,लगार्त ववबभन्न अरु 
संरचना बनमााणको लाबग उपर्ुाक्त  स्थान पवहचान गररर्ो  । 
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३ कार्ाक्रमका सहभागीहरू :-  

कार्ापाबलकाको बनणार्ानसुार  हका  िहादरु रम्तेल को संर्ोजकत्वमा रहेको १९सदस्र् साथै बतलोत्तमा 
नगरपाबलकाका प्रबतबनबध तथा नगरपाबलका प्रमखु प्रशासकीर् अबधकृत सवहत अन्र् अबधकृतस्तरका कमाचारी र 
अन्र् प्राववबधक कमाचारी समेतको संलग्नतामा उक्त कार्ा सम्पन्न  गने गरर र्ो प्रस्ताि तर्ार गररएको र् | 

४ कार्ाक्रमको अवबध  

सावाजबनक जग्गा पवहचान गने लगत तर्ार गने तथा संरक्षण गने कार्ाक्रम २०७५ /०१ /२०  देजख 
२०७५/०१ /२८  गते सम्म गररर्ो । 

५ कर्ाक्रम ब्र्वस्थापन  

कार्ाक्रमलाई प्रभावकारी िनाउनको लाबग कार्ादल साथै अन्र् स्थानीर् सहजकतााहरुको समेत सहर्ोगको प्रिन्ध 
बमलाइनेर् । कार्ाक्रम सम्पन्न भए पश्चात कार्ाक्रम संर्ोजकले लगत सवहत प्रबतवेदन पेश गने र् । 

६ कार्ाकमको श्रोत 

नगरपाबलकाको आ. ि. ०७४/०७५ को नगर ववकास र्ोजनामा बनर्दाष्ट गररएका कार्ाक्रम मध्रे् िदुाँ न. ७.१ 
पवुााधार ववकास तथा अन्र् कार्ाक्रम मध्र् ख-५ मा ववबनर्ोजजत २०,००,०००।- िजेट िाट खचा गने गरर 
र्ो प्रस्ताव गररएको र् । 
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१ नगर पररचर्  

   स्थाबनर् स्वार्त्त सासन एन २०५५ को दफा ८० मा भएको भर्को ब्र्िस्थ िनोजजन र्स नगरपाबलकाको 
गठन भएको र् । त्र्स्तै सोवह एनमा भएको ब्र्िस्थ िमोजजम प्रत्रे्क नगरपाबलका एक अववजछर्न 
उत्तरबधकरवला स्वशबसत र संगठन सस्था हनुरे् नगरपाबलका को अफ्नो एउटा रु्टै्ट र्ाप हनुेर् नगरपाबलका 
को व्र्जक्तसरह चल –अचल सम्पबत प्राप्त गना उपभोग गना र िेचबिखन गना सक्नेर् नगरपाबलका को व्र्जक्तसरह 
आफ्नो नामिाट नाबलस उजरु गना र सो उपर पबन सोवह नामिाट नाबलस उजरु लग्न सक्नेर् भन्ने उल्लेख गरे 
अनसुार नै र्स नगरपाबलका पबन संचालन र व्र्वजस्थत गररएको र्| र्स नगरपाबलकाको भौगोलीक नामाकरण 
लगार्त र्दघाकाबलन सोच,लक्ष्र्,उदेश्र् एिम कार्ाहरु तल उल्लेख गररएको र्| 

२ भौगोलीक अवजस्थत 

 

अवजस्थबत: 
       अक्षाश: २७बडग्री ३३मीनेट-२७ बडग्री ३९मीनेट उत्तरी अक्षाश 

       देशान्तर: ८३बडग्री ३५मीनेट-८३बडग्री ३३मीनेट पूवा देशान्तर 

बसमाना 
पूवा: देवदह नगरपाबलका 
पजश्चम: बसर्ारी गाउँपाबलका र सदु्दोधन गाउँपाबलका 
उत्तर:  िटुवल र देवदह नगरपाबलका 
दजक्षण   ओमसबतर्ा र बसर्ारी गाउँपाबलका 

उचाई  

समनु्िी सतह देखी १६० बमटर देजख १७५ सम्म  

रे्त्रफल:      १२६.२ वगा वक.बम. 
लम्िाई:      सरदर १२.५ वक.बम. 
चौडाई:       सरदर १०.१ वक.बम.  

जलिार् ु 

हावापानी: उछचा प्रदेबसर्  

तापक्रम: औसत २८ बडग्री सेजल्सर्स 

वर्ाा:और्त ३६९३ बम.बम.िावर्ाक 

प्रदेश:५ न.प्रदेश 

अन्चल:लजुम्िनी 
रुपन्देही: रुपन्देही 
वडा संख्र्ा: १७ 
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३ नगरको नामकरण: 
र्स नगरपाबलकाको पजश्चम तफा  िग्न ेबतनाउ(बतलोत्तमा) नदीको नामिाट र्स नगरपाबलकाको नाम बतलोत्तमा 
राजखएको हो| 

  नगरको प्रसासबनक बिभाजन: 
र्स बतलोत्तमा नगरपाबलकाको प्रसासबनक बिभाजन बनम्न िमोजजम गरर कार्ाालर् संचालनमा र्| 
वडा न. १-४ सम्मको संर्कु्त वडा कार्ाालर् साबिक शंकरनगर गाबिसको कार्ाालर् भवनमा 
वडा न. ५-६ सम्मको संर्कु्त वडा कार्ाालर् साबिक आनन्दिन गाबिसको कार्ाालर् भवनमा 
वडा न. ७-९ सम्मको संर्कु्त वडा कार्ाालर् साबिक करवहर्ा गाबिसको कार्ाालर् भवनमा 
वडा न १०-१२ सम्मको संर्कु्त वडा कार्ाालर् साबिक मक्रहर गाबिसको कार्ाालर् भवनमा 
वडा न. १३-१४ सम्मको संर्कु्त वडा कार्ाालर् साबिक वटकुबलगढ़ गाबिसको कार्ाालर् भवनमा 
वडा न.१५-१६ सम्मको संर्कु्त वडा कार्ाालर् साबिक मधवबलर्ा गाबिसको कार्ाालर् भवनमा 
वडा न.१७ सम्मको संर्कु्त वडा कार्ाालर् साबिक गंगोबलर्ा गाबिसको कार्ाालर् भवनमा 

४ नगरका मखु्र् नर्द,खोला तथा तालतलैर्ा बसमानाका गाववसहरु: 
मखु्र् नदीहरु: बतनाउ र रोवहणी 
खोलाहरु: सखुौरा खोला 

कुवा: डीङरकुवा 
ऐबतहाबसक कुवा(शंकरनगर सामदुावर्क िन क्षेत्रबभत्र भगवान िदु्धले मामाघर जाने क्रममा पानी वपउने गरेको 
कुवा) 
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सार्बजतनक िथा पतिब जग्गाको वििरि 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वाडा न ३ मा पने सावाजबनक तथा पती जग्गा को वववरण  

 

 वाडा न ३ को रे्त्रफल =३१२-५-१४  

 वाडा न ३ मा भर्का  सावाजबनक तथा पती जग्गा ४५-९ -१०  

 जस मध्रे्       

 ववबभन्न संसस्था र िजस्त ले जग्गा  = २३-७-५ 

र्स मध्रे् 

 

िजस्तले ओगटेको जग्गा १८-१०-१८ 

वाडा न. पबता जग्गा  खाली जग्गा  

३ ४५-९-१०  २२-२-५ 

४ ४५-१६-१० - 

६ १४०-९-५ २०-१-१० 

९ १७-७-१  १०-१८-८ 

१३ ९०-९-६ २-२-१  

१४ १६८-०-४  १५९-१५-१०  
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मगर घाट ३-१२-४ 
मजन्दर ०-२-३ 

फुटिल मैदान ०-१५-० 

सगरमाथा मा वव ०-३-० 

खाली जग्गा (नर्द उकास क्षेत्र ) २०-१३-० 
                        

 जम्मा खाली जग्गा मध्रे् कुलो ले  ओगटेको जग्गा =  १-९-५                                                           
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       वाडा न ४  मा पने सावाजबनक तथा पती जग्गा को वववरण  
 

 वाडा न ४ को रे्त्रफल =३९०-७-१७  

 वाडा न ४ मा भर्का  सावाजबनक तथा पती जग्गा = ४५-१६-१०  

 र्स मध्र् 

 ववबभन्न संसस्था र िजस्त ले जग्गा =१७-४-१६   

र्स मध्रे्   

जन्जोबत कलािले ओगटेको जग्गा ७-११-९ 

िदु्ध बिहार ले ओगटेको जग्गा २-१-८ 

खानेपानीले ओगटेको जग्गा ०-१०-० 

स्कुल ले ओगटेको जग्गा ०-१४-१६ 

श्रीगेस्वर धाम ले ओगटेको जग्गा ०-१७-० 

हाटिजार ले ओगटेको जग्गा १-१४-१० 

भपूू सैनीक ले ओगटेको जग्गा ०-१९-० 

पीस पाका  ले ओगटेको जग्गा ०-४-१० 

 लजुम्िनी टेली बभजन ओगेटेको जग्गा ०-४-८ 
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 बसद्धाथा स्कुल पर्ाडी को घोला ओगेटेको जग्गा २-१२-३ 
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वाडा न ७ मा पने सािाजबनक तथा प्रबतको जग्गाको वववरण    

 

 वफल्ड बनरीक्षण गदाा देखीर्को सािाजबनक तथा प्रबत जग्गा =   करवहर्ा ५क  
वकत्ता नो  हलको अवस्था स्थान क्षेत्रफ़ल  
१०२ खाली मगलापरु इलाका 

प्रहरी कार्ालर् र 
७न वाडा को पर्ी 

६-१८-० 

 

वाडा न ७ मा पने सािाजबनक तथा प्रबत जग्गाको  नापजाच गना िाकी रहेको जानकारी गराउद र्ौं | 
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वाडा न ९ मा पने सावाजबनक तथा पती जग्गा को वववरण  
          
 

 वाडा न ९ को रे्त्रफल = ६५२-१८-९  

 वाडा न ९ मा भर्का  सावाजबनक तथा पती जग्गा =१७-७-१ 
                           ववबभन्न िजस्त र मजन्दर ले ओगटेको जग्गा =१-१०-१०  

र्स मध्रे्  

 संकरपरुको सकुुम्िासीले ओगटेको जग्गा = ०-१८-१९  

 रामजानकी मजन्दर(मंगलापरु) ओगटेको जग्गा =०-११-११  

      

ववबभन्न घोलाले ओगटेको जग्गा ७-११-१ 

संकरपरु सकुुम्िबस िजस्तको पजश्चम तफा  को घोला ०-१२-४ 

केउलाबन को घोला ३-७-७  

रामजानकी मजन्दर मंगलापरु पर्ाडी को घोला २-४-१  
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वाडा न ९ परुानो सडकको घोला (खाली ) १-७-९  

रामजानकी मजन्दर(मंगलापरु)को अगाडी को पोखरी ०-१४-८  
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वाडा न १३ मा पने सािाजबनक तथा प्रबतको जग्गाको वववरण 

 

वफल्ड बनरीक्षण गदाा देखीर्को सािाजबनक तथा प्रबत जग्गा = 

 वफल्ड बनरीक्षण गदाा देखीर्को सािाजबनक तथा प्रबत जग्गा  

नर्द उकाश क्षते्र ४६-३-१० 

िसपाका  र्ोजनाको जग्गाको क्षते्रफल १६-२-९ 

देवारी, मजन्दर, िजस्त, कुलोले ओगेटेको क्षेत्रफल २-८-० 

जनज्र्ोबत स्कुलले ओगेटेको क्षते्रफल २-०-४ 

जन्ता मा.बि ले ओगेटेको क्षेत्रफल १-१९-१६ 

खाली जग्गाको क्षेत्रफल २-१`१-८ 

कुलोको क्षेत्रफल ४-२-११ 

 

साबिक गा.बि.स  वटकुलीगढ़ ९क पने सािाजबनक तथा प्रबत जग्गाको बििरण बनम्न र् : 
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क्र.स. 
 

वकता नो क्षेत्रफल  हालको अवास्था 

१  ८७ ०-१५-० कुलो 

२ ३९ ०-३-१ मजन्दर 

३ १०६ ०-१३-१५ खाबल 

४  ४८२  ०-१-० पावट भवन  

५  १२३  १-१७-९ कुलो 
६ ११० १-१०-० कुलो 

 

 

 

  

साबिक गा.बि.स  वटकुलीगढ़ ६क  पने सािाजबनक तथा प्रबत जग्गाको बििरण बनम्न र्  

क्र.स. 
 

वकता न क्षेत्रफल  हालको अवास्था कैवफ़र्त 

१  १८  ०-९-१७ खाली  

२ २० १-०-१ खाली  

३ १० १८-२-९ खाली िस पाका  र्ोजना  

४  ९ ६०-१५-३ नर्द उकाश क्षते्र ग्र्ारेज र्ोजना, िन्जन्त ु
संरक्षण   

 

 

साबिक गा.बि.स  वटकुलीगढ़ ५क पने सािाजबनक तथा प्रबत जग्गाको बििरण बनम्न र् :- 

क्र.स. 
 

वकता नो क्षेत्रफल  हालको अवास्था 

१  ६०६ ०-४-५ 

 

खोलशा 

२ १३० ०-९-२ पती 
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३ स्पष्ट नभर्को २-८-० र्दवारी मजन्दर,िस्ती,कुलो 

४  ; ; २-०-४ जान जाबग्रत स्कुल  

  
सावाजबनक तथा पती जग्गा बनरीक्षण गदाा माबथ  उल्लेख िमोजजम जग्गा पवहचान गररर्ो |  
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वाडा न १४ मा पने सािाजबनक तथा प्रबतको जग्गाको वववरण 
 

 वफल्ड बनरीक्षण गदाा देखीर्को सािाजबनक तथा प्रबत जग्गा = १६८-०-४ 

नर्द उकाश जग्गाको  क्षेत्रफल(खाली ) १५९-५-१० 

रेहेरा नरबसंगगढ़ सकुुमिासी िजस्तको क्षेत्रफल १-६-१८  

सोमई मजन्दर  क्षेत्रफल ०-१५-० 

सोमई मजन्दरको रे्उको खाली जग्गा क्षेत्रफल  ०-११-०  

१४ न. वाडा कार्ालर्ले ओगेटेको जग्गा क्षेत्रफल  ०-१-१७.५ 

वटकुलीगढ ८क ,  

सपुौबल गाउको को रे्उमा स्कुल र गरु्ठ जग्गाले ओगटेको रे्त्रफल         ५ – १ - २ 

सपुौली गाउको िजस्त र खाली जग्गाले ओगटेको रे्त्रफल ० – ७ –१७ 

गाउको पजश्क्षम खाली जग्गा वकत्ता नं  २१४,२१५,२१६  ० – १० – १३  

सपुौबल गाउँ ब्लकको जग्गाको रे्त्रफल  ० – ० – ६.२५  

   

वाडा न १४ मा पने सािाजबनक तथा प्रबत जग्गा नापजाच गना िाकी रहेको व्र्ोहरा गराउदर्ौ । 

 


