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नेऩार सयकाय  
कृषि,बमुभ व्मवस्था तथा सहकायी भन्त्रारम  

बमुभसधुाय तथा व्मवस्थाऩन षवबाग 

भारऩोत कामाारम  
फेशििहय,रभजङु  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  

 

 

जग्गाको न्त्मनुतभ भलु्माङकन ऩशुस्तका 
आ.व. 2076/077 
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नेऩार सयकाय 
कृषि,बमुभ व्मवस्था तथा सहकायी भन्त्रारम  

बमुभसधुाय तथा व्मवस्थाऩन षवबाग  

भारऩोत कामाारम 
फेशििहय,रभजङु  

 

ऩर सॊख्मा :- 2075/076                                        मभमत :-2076/03/31   
चरानी नॊ. :-  
 
 

षविम :- न्त्मनुतभ भूल्माङकन ऩशुस्तका ऩठाइएको सम्फन्त्धभा ।  
 

श्री .................................................. 

....................................................... 
 

प्रस्ततु षविमभा आ.व. 076/77 को रामग मस रभजङु शजल्रा शस्थत नगय य गाउॉ कामाऩामरकाहरुको 

यशजषे्डिन हनुे मरखतभा थैरी अङ्क कामभ गने सम्फन्त्धभा न्त्मूनतभ भूल्म मनधाायण समभमतको मभमत २076/03/31 गते 

फसेको फैठकको मनणामफाट कामभ गरयएको न्त्मूनतभ भलु्माङ्कन ऩशुस्तका थान १ मसै साथ सम्रग्न याखी ऩठाइएको फेहोया 

अनयुोध गरयन्त्छ ।  
 

 

                                                      ............................. 
                                                         -गॊगा फहादयु घरे_ 
                                                          कामाारम प्रभखु 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

         

 

Email: lamjung@dolrm.gov.np 
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         मनणाम :-  
आथाक विा 076/77 का रागी रभजङु शजल्राका नगय तथा गाउॉ कामाऩामरकाहरूका 
रागी जग्गा यशजषे्डिन ऩारयत हनेु मरखतभा न्त्मनुतभ थैरी अॊक कामभ गनाको रागी तऩमसर 
फभोशजभ प्रमत योऩनी जग्गाको न्त्मनुतभ भूल्म मनधाायण गने मनणाम गरयमो ।  

तऩमसर  
!= जग्गाको भलु्म  

 

 

क्र.सॊ. गा.षव.स. वडा नॊ.  
खेत तपा   ऩाखो तपा   

कैषपमत  
अब्फर दोमभ  मसभ  चाहाय अव्फर दोमभ  मसभ  चाहाय 

  फेशििहय नगयऩामरका  

1 फेशििहय  
1,2 11,50,000।- 10,00,000।- 8,50,000।- 6,60,000।- 8,50,000।- 7,50,000।- 5,50,000।- 5,00,000।-  
3-8   5,00,000।-   3,65,000।- 3,14,000।- 3,05,000।- 2,70,000।- 2,50,000।- 2,10,000।- 2,00,000।-  
9 भार 10,00,000।- 8,15,000।- 6,15,000।- 5,00,000।- 3,80,000।- 3,45,000।- 3,05,000।- 2,90,000।-  

2 गाॉउिहय 

1 य 9 68,000।- 61,000।- 50,000।- 44,000।- 50,000।- 44,000।- 35,000।- 32,000।-  
2,3,6,
7,8 

5,61,000।- 4,84,000।- 4,29,000।- 3,05,000।- 2,75,000।- 2,42,000।- 2,09,000।- 1,82,000।- 
 

4 य 5 1,80,000।- 1,65,000।- 1,54,000।- 1,35,000।- 1,10,000।- 99,000।- 88,000।- 77,000।-  

3 उददऩयु 
1-6 1,65,000।- 1,40,000।- 1,26,000।- 1,15,000।- 92,000।- 80,000।- 76,000।- 68,000।-  
7-9 94,000।- 79,000।- 70,000।- 64,000।- 55,000।- 49,000।- 43,000।- 35,000।-  

4 चण्डीस्थान 1-9 65,000।- 59,000।- 52,000।- 47,000।- 48,000।- 43,000।- 40,000।- 33,000।-  

5 ऩयुानोकोट 1-9 41,000।- 39,000।- 31,000।- 28,000।- 25,000।- 22,000।- 18,000।- 16,000।-  

6 नाल्भा 1-9 33,000।- 31,000।- 29,000।- 25,000।- 29,000।- 25,000।- 21,000।- 19,000।-  

7 फाग्रङुऩानी 3,4,7,
8,9 

41,000।- 33,000।- 30,000।- 27,000।- 30,000।- 28,000।- 27,000।- 25,000।- 
 

8 फाझाखेत 

1,2,7,
8,9 

1,13,000।- 90,000।- 75,000।- 60,000।- 52,000।- 48,000।- 43,000।- 33,000।- 
 

3,4,5,
6 

31,000।- 25,000।- 22,000।- 18,000।- 17,000।- 13,000।- 10,000।- 9,000।- 
 

9 शचमत  
7 भार 1,63000।- 1,43,000।- 1,28,000।- 1,04,000।- 83,000।- 73,000।- 61,000।- 51,000।- याम्चोक पाॉट 

1-9 1,05,000।- 97,000।- 87,000।- 68,000।- 60,000।- 54,000।- 48,000।- 41,000।- 7को  याम्चोक  
पाॉट फाहेक 

10 षहरेटक्साय  9 33,000।- 31,000।- 28,000।- 25,000।- 20,000।- 18,000।- 16,000।- 11,000।-  

  सनु्त्दयफजाय नगयऩामरका  

11 सनु्त्दयफजाय  
7 भार 81,000।- 75,000।- 65,000।- 59,000।- 49,000।- 43,000।- 33,000।- 31,000।-  

1,2,3,4,
5,6,8,9 

4,03,000।- 3,63,000।- 3,30,000।- 2,86,000।- 2,03,000।- 1,86,000।- 1,70,000।- 1,54,000।-  

12 बोटेवडाय 

1,2,6,7 1,63,000।- 1,48,000।- 1,32,000।- 1,15,000।- 66,000।- 63,000।- 54,000।- 47,000।-  

3,4,5 1,79,000।- 1,62,000।- 1,46,000।- 1,30,000।- 65,000।- 63,000।- 52,000।- 43,000।- फाटो ऩशिभ 

3,4,5 3,63,000।- 3,01,000।- 2,82,000।- 2,67,000।- 1,62,000।- 1,54,000।- 1,46,000।- 1,30,000।- फाटो ऩवुा 
8 य 9 4,84,000।- 4,04,000।- 3,13,000।- 2,42,000।- 2,26,000।- 1,94,000।- 1,79,000।- 1,63,000।-  

13 ऩयेवाडाडा 
1,2,3,7,

9 
1,46,000।- 1,25,000।- 1,02,000।- 93,000।- 84,000।- 75,000।- 66,000।- 54,000।-  

4,5,6,8 61,000।- 54,000।- 46,000।- 37,000।- 32,000।- 31,000।- 28,000।- 25,000।-  

14 ताकुा  1-9 63,000।- 59,000।- 51,000।- 46,000।- 44,000।- 40,000।- 33,000।- 31,000।-  

15 कुन्त्छा 1-9 71,000।- 64,000।- 59,000।- 49,000।- 49,000।- 44,000।- 37,000।- 35,000।-  

16 चन्त्रेश्वय  1-9 90,000।- 76,000।- 70,000।- 54,000।- 70,000।- 53,000।- 41,000।- 35,000।-  

17 दयुाडाडा 1-9 99,000।- 83,000।- 70,000।- 64,000।- 62,000।- 52,000।- 47,000।- 35,000।-  

18 धसेुनी  1-9 65,000।- 61,000।- 58,000।- 51,000।- 52,000।- 46,000।- 39,000।- 31,000।-  

19 मसन्त्दयेु  1-9 31,000।- 27,000।- 24,000।- 19,000।- 24,000।- 20,000।- 18,000।- 15,000।-  
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  याइनास नगयऩामरका  

20 चक्रमतथा 

1,2,5,6,
7,8 

91,000।- 79,000।- 70,000।- 63,000।- 57,000।- 51,000।- 47,000।- 43,000।- नहय भामथ 

1,2,5,6,
7,8 

1,48,000।- 1,34,000।- 1,18,000।- 1,05,000।- 90,000।- 77,000।- 75,000।- 720,00।- नहय भमुन 

9 भार 54,000।- 49,000।- 47,000।- 43,000।- 50,000।- 35,000।- 31,000।- 30,000।- नहय भामथ 

9 भार 1,18,000।- 1,05,000।- 90,000।- 83,000।- 68,000।- 59,000।- 49,000।- 42,000।- नहय भमुन  

3 य 4 49,000।- 47,000।- 44,000।- 43,000।- 47,000।- 35,000।- 31,000।- 28,000।-  

21 ताकुा घाट 

1-6 90,000।- 75,000।- 60,000।- 57,000।- 51,000।- 48,000।- 41,000।- 32,000।-  

7 य 8 1,19,000।- 1,05,000।- 90,000।- 75,000।- 57,000।- 51,000।- 46,000।- 39,000।-  

9 भार 1,34,000।- 1,28,000।- 1,13,000।- 1,05,000।- 61,000।- 57,000।- 48,000।- 43,000।-  

22 धमभमरकुवा 
1-9 1,13,000।- 1,02,000।- 85,000।- 75,000।- 57,000।- 51,000।- 46,000।- 39,000।- नहय भामथ 

1-9 1,48,000।- 1,31,000।- 1,13,000।- 1,05,000।- 61,000।- 57,000।- 48,000।- 43,000।- नहय भमुन 

23 प्मायजङु 1-9 31,000।- 30,000।- 28,000।- 24,000।- 24,000।- 21,000।- 19,000।- 15,000।-  

24 बरामखका  
1,2,3,4 90,000।- 75,000।- 68,000।- 60,000।- 60,000।- 60,000।- 46,000।- 39,000।- नहय भामथ  
1,2,3,4 1,32,000।- 1,09,000।- 1,00,000।- 87,000 ।- 87,000।- 68,000 ।- 60,000 ।- 60,000 ।- नहय भमुन  
5-9 90,000।- 75,000।- 60,000।- 52,000।- 52,000।- 46,000।- 43,000।- 39,000।-  

25 या.भो.कोट 1-9 33,000।- 31,000।- 28,000।- 25,000।- 20,000।- 19,000।- 17,000।- 16,000।-  

  भध्मनऩेार नगयऩामरका  

26 कयाऩ ु
1 60,000।- 53,000।- 48,000।- 46,000।- 51,000।- 46,000।- 36,000।- 31,000।-  

2-9 41,000।- 39,000।- 36,000।- 35,000।- 37,000।- 33,000।- 30,000।- 27,000।-  

27 इािानेश्वय 
1-4 1,00,000।- 50,000।- 40,000।- 30,000।- 40,000।- 30,000।- 25,000।- 21,000।-  

5-6 60,000।- 50,000।- 40,000।- 33,000।- 39,000।- 27,000।- 24,000।- 20,000।-  

7-9 3,50,000।- 3,00,000।- 2,00,000।- 1,50,000।- 1,05,000।- 83,000।- 68,000।- 60,000।-  

28 फाॊग्र े 1-9 49,000।- 46,000।- 40,000।- 35,000।- 39,000।- 36,000।- 32,000।- 28,000।-  

29 बोरेटाय  
1-3 90,000।- 75,000।- 68,000।- 60,000।- 24,000।- 20,000।- 17,000।- 13,000।-  

4-5 1,50,000।- 1,20,000।- 1,05,000।- 90,000।- 39,000।- 31,000।- 24,000।- 20,000।-  

6-9 7,40,000।- 6,70,000।- 6,00,000।- 5,25,000।- 1,85,000।- 1,50,000।- 1,35,000।- 1,20,000।-  

30 नेटा 1-9 50,000।- 41,000।- 35,000।- 33,000।- 31,000।- 27,000।- 25,000।- 24,000।-  

31 शजता 1-9 60,000।- 51,000।- 47,000।- 40,000।- 41,000।- 33,000।- 32,000।- 25,000।-  

32 ता.टक्साय 
1-8 46,000।- 41,000।- 35,000।- 32,000।- 20,000।- 18,000।- 15,000।- 11,000।-  

9 भार 2,00,000।- 1,50,000।- 1,20,000।- 1,00,000।- 49,000।- 39,000।- 31,000।- 24,000।-  

33 यम्घा 
1-5 75,000।- 68,000।- 60,000।- 57,000।- 39,000।- 35,000।- 31,000।- 28,000।-  

6-9 1,00,000।- 80,000।- 65,000।- 60,000।- 53,000।- 46,000।- 39,000।- 31,000।-  

34 
समभबन्त््मा

ङ  1-9 41,000।- 39,000।- 31,000।- 30,000।- 18,000।- 15,000।- 11,000।- 10,000।-  

35 समुाऩार 

1भार 33,000।- 31,000।- 28,000।- 25,000।- 25,000।- 20,000।- 18,000।- 15,000।-  

2-8 53,000।- 48,000।- 43,000।- 36,000।- 39,000।- 32,000।- 30,000।- 27,000।-  

9 भार 1,05,000।- 97,000।- 90,000।- 76,000।- 60,000।- 58,000।- 52,000।- 48,000।-  

  क्व्होरासोथय गाॉउऩामरका  

36 फाग्रङुऩानी  1,2,5,6 44,000।- 36,000।- 33,000।- 33,000।- 33,000।- 30,000।- 29,000।- 27,000।-  

37 भामरङ 1-9 36,000।- 34,000।- 30,000।- 27,000।- 26,000।- 22,000।- 18,000।- 12,000।-  

38 उत्तयकन्त्मा 1-9 36,000।- 28,000।- 22,000।- 18,000।- 22,000।- 16,000।- 12,000।- 10,000।-  

39 बजुङु 1-9 34,000।- 30,000।- 30,000।- 27,000।- 27,000।- 23,000।- 21,000।- 18,000।-  

40 ऩसगाॉउ 1-9 32,000।- 28,000।- 26,000।- 24,000।- 20,000।- 20,000।- 18,000।- 12,000।-  

41 बोजे 1-9 27,000।- 24,000।- 24,000।- 24,000।- 23,000।- 17,000।- 18,000।- 12,000।-  

42 मगरङु 1-9 31,000।- 30,000।- 27,000।- 26,000।- 23,000।- 19,000।- 18,000।- 18,000।-  

 

  दधुऩोखयी गाॉउऩामरका  

43 दधुऩोखयी  1-9 41,000।- 35,000।- 32,000।- 30,000।- 27,000।- 24,000।- 20,000।- 18,000।-  
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२.रभजङु शजल्रा अन्त्तगात फाटोको भलु्म  
क्र.स. षववयण फाटोको नाभ दय प्रमत योऩमन  कैषपमत  
1 फेशििहय नगयऩामरका  

  

 सामफक फेशििहय गा.षव.स.  
  

क 
फेशििहय िेया चोक(षपल्भ हर चोक देशख) भनाङे चौताया मडरसम्भको 
याजभागाको दामाॉ फामाॉ 20 मभटय मबर ऩने घडेयी जग्गाको भलु्म 

रक्ष्भीनायामण ऩथ 1,26,00,000।- 
 

ख 
नायामणस्थान चोकफाट ओख्रे पाॉट मडरसम्भको फाटोको दामाॉ फामाॉ जग्गाको 
भलु्म   

भस्मााङदी सडक 92,00,000।-  
ग ओख्रेपाॉट चोकफाट भस्मााङदी ऩरुसम्भको भलु्म भस्मााङदी सडक 46,00,000।-  

घ 
शज.स.स मडरदेशख प्रिासन चोक, क्माम्ऩस चोक हदैु सातषवसे मडरसम्भको 
जग्गाको भलु्म  

नमाॉ सडक 85,00,000।- 
 

ङ शज.स.स. डाडा देशख दशऺण अथारी फोमडङको मडमरसम्भको भलु्म  नमाॉ सडक 59,00,000।-  
च अथारी फोमडाङ मडरफाट साषका  गाउॉ हदैु भजवुा खोरा ऩरु सम्भको भलु्म   85,00,000।-  

44 मफचौय 
1,2,3,5,

6 
90,000।- 79,000।- 68,000।- 59,000।- 57,000।- 51,000।- 43,000।- 39,000।-  

4,7,8,9 36,000।- 33,000।- 31,000।- 27,000।- 19,000।- 17,000।- 15,000।- 13,000।-  

45 इारभऩोखयी  1-9 17,000।- 16,000।- 13,000।- 10,000।- 15,000।- 11,000।- 8,000।- 7,000।-  

46 कोल्की  1-9 22,000।- 17,000।- 13,000।- 11,000।- 17,000।- 11,000।- 9,000।- 7,000।-  

47 गौंडा 1-9 33,000।- 27,000।- 21,000।- 19,000।- 15,000।- 11,000।- 9,000।- 7,000।-  

  दोदी गाॉउऩामरका  

48 बायते 1-9 46,000।- 39,000।- 33,000।- 28,000।- 33,000।- 31,000।- 25,000।- 22,000।-  

49 अचारफोट 
1-4 59,000।- 54,000।- 50,000।- 43,000।- 41,000।- 35,000।- 31,000।- 29,000।-  

5-9 75,000।- 68,000।- 63,000।- 49,000।- 47,000।- 43,000।- 39,000।- 35,000।-  

50 श्रीभन्त््माङ 1-9 46,000।- 30,000।- 27,000।- 22,000।- 27,000।- 21,000।- 18,000।- 15,000।-  

51 नौथय 
1-2 52,000।- 44,000।- 39,000।- 33,000।- 41,000।- 36,000।- 32,000।- 27,000।-  

3-9 43,000।- 36,000।- 32,000।- 30,000।- 33,000।- 30,000।- 28,000।- 21,000।-  

52 ऩाचोक 1-9 20,000।- 19,000।- 18,000।- 15,000।- 16,000।- 13,000।- 11,000।- 10,000।-  

53 ढोडेनी  1-9 28,000।- 25,000।- 21,000।- 19,000।- 18,000।- 15,000।- 11,000।- 10,000।-  

54 परेनी  1-9 18,000।- 15,000।- 11,000।- 10,000।- 11,000।- 8,000।- 8,000।- 7,000।-  

55 फन्त्साय 1-9 32,000।- 30,000।- 27,000।- 25,000।- 25,000।- 19,000।- 17,000।- 13,000।-  

56 षहरेटक्साय 1-8 33,000।- 31,000।- 28,000।- 25,000।- 20,000।- 18,000।- 15,000।- 10,000।-  

  भस्मााङदी गाॉउऩामरका  

57 घनऩोखया 
1,2,3,4,
6,7,8,9 

1,41,000।- 1,13,000।- 83,000।- 53,000।- 83,000।- 53,000।- 46,000।- 39,000।-  

5 भार 2,30,000।- 2,00,000।- 1,70,000।- 1,18,000।- 92,000।- 63,000।- 48,000।- 41,000।-  

58 खदुी  
1-2 75,000।- 71,000।- 60,000।- 52,000।- 46,000।- 43,000।- 40,000।- 32,000।-  

3-9 47,000।- 43,000।- 36,000।- 32,000।- 32,000।- 28,000।- 27,000।- 24,000।-  

59 ताशिङ 1-9 18,000।- 15,000।- 11,000।- 10,000।- 11,000।- 10,000।- 8,000।- 7,000।-  

60 घेभुा 1-9 18,000।- 15,000।- 13,000।- 10,000।- 10,000।- 8,000।- 7,000।- 6,000।-  

61 फाहनुडाडा 
1-3 24,000।- 21,000।- 20,000।- 19,000।- 18,000।- 11,000।- 10,000।- 9,000।-  

4-9 39,000।- 35,000।- 33,000।- 31,000।- 25,000।- 24,000।- 19,000।- 15,000।-  

62 बरुबरेु 

1-9 39,000।- 35,000।- 33,000।- 31,000।- 25,000।- 24,000।- 21,000।- 20,000।-  

1,2,3,4 1,32,000।- 1,18,000।- क्रभि मड पाॉट फशत्तसे भरु, मसभरचौय पाॉट, बरुबरेु फाजय पाॉट नन्त्दीस्वाया, मसरूफायी, ङादी 
फारवुा िेया पाॉट य तयाञ्च ेपाॉट भारको रागी   

 

7 य 9 1,18,000।- 1,04,000।-  क्रभि मसस्जेयी पाॉट, राभे पाॉट य तयाञ्च ेचोकको रामग भार ।  

63 मसम्ऩानी 1-9 75,000।- 68,000।- 60,000।- 52,000।- 46,000।- 43,000।- 40,000।- 36,000।-  
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छ 
शझङगेखोराफाट अदारत ऩछाडी हदैु भस्मााङदी साॉगभुखु जाने मडरसम्भको य 
त्मसफाट खरेुको सहामक फाटोको भलु्म  

मतरानखी भागा { 49,00,000।- 
 

ज भारऩोत चोकफाट पुरफायी चौताया हदैु शझङ्गेखोरा सम्भको भलु्म   पुरफायी भागा 85,00,000।-  
झ फेशििहया िेया चोकफाट भजवुा खोराको ऩरुसम्भको भलु्म  रक्ष्भी नायामण ऩथ   93,00,000।-  
ञ िेया चौतायाफाट मफदाइा चौताया जाने फाटोको चोक सम्भको भलु्म  याधाकृष्ण भागा 92,00,000।-  

ट 
िेया चौतायाफाट षवनामक ऩथ भोटयभागाभा खरेुको चक्रऩथ सम्भको फाटोको 
दामाॉफामाॉ ऩने जग्गाको भलु्म  

षवनामक भागा  85,00,000।- 
 

ठ 
मफदाइा चौताया जाने कायागाय चोकफाट भराभी चौय जाने मडरसम्भको जग्गाको 
भलु्म       

कयऩयेुश्वय भागा 85,00,000।- 
 

ड वडा नॊ. ९ षपल्भहर चोकफाट मफदाइा चौताया जानेफाटोको चोकसम्भको भलु्म    याधाकृष्ण भागा  85,00,000।-  

ढ 
चक्रऩथफाट वडा नॊ. ८ मसतरऩाटी जाने तथा मसतरऩाटी भूर सडकभा ऩने 
जग्गाको भलु्म  

शितरऩाटी भागा  
43,00,000।-  

ण 
फेशििहय गा.षव.स. वडा नॊ. २ य 3 भा ऩने हेभजङ गरुूङको घयचोकफाट 
याधेश्माभको घयसम्भ जाने भोटयफाटो दाॉमा फाॉमा सम्भको भूल्म  

फदु्ध सडक 
92,00,000।-  

त 
याधेश्माभको घयफाट गोऩी प्रसादको घय हुॉदै स्कुरचोक देशख चक्रऩथ जोड्ने 
ठाडो फाटो मफर कुभाय शे्रष्ठको घयसम्भको भलु्म  

िाशन्त्त भागा{ 
85,00,000।-  

थ 
वडा नॊ. २ याजभागाको स्कुर चोकफाट चक्रऩथसम्भ य ऐ वडाको जनषवकास 
भाध्ममभक षवद्धामरम गेटसम्भ सडकको दाॉमा फाॉमाको भलु्म   

 
68,00,000।-  

द 
भनाङे चौताया देशख भट्याङग्र ेढुङगा जाने वडा नॊ. ९ को चोकसम्भ चक्रऩथको 
दाॉमा फाॉमाको भलु्म  

मरवेणी सडक 
95,00,000।-  

ध भनाङे चौतायाफाट वडा नॊ. ४ ऩवुाखोरासम्भको भूल्म   रक्ष्भी नायामण ऩथ 41,00,000।-  

न 
वन कामाारम फामाॉ तपा  हदैु घभेुको रयङयोड षऩच सडक दामाॉ फामाॉको जग्गाको 
भूल्म  

 
85,00,000।-  

ऩ वडा नॊ. ४ सनुखोरा देशख भैमसुम्भको भूल्म  शिवारम भागा  30,00,000।-  

प 
वडा नॊ. २ जेमफ राभाको घयदेशख भोहन गरुूङको घयसम्भ (क्माम्ऩस भागाभा 
ऩने) को भलु्म  

सॊग्राहारम भागा 
54,00,000।-  

फ 
वडा न.. १ मबभसेन थान चोक देशख शझङगेखोरासम्भ जाने  सहामक भागाको 
भूल्म  

तीनधाये भागा  
49,00,000।-  

ब 
वडा नॊ. २ मबभसेन थान चोक देशख खानेऩानी कामाारम हदैु षवद्या षवकास 
फोमडाङ रयङयोड जोड्ने फाटोको दामाॉ फामाॉ जग्गाको भूल्म  

तीनधाये भागा{ 
49,00,000।-  

भ 
सामफक गा.षव.स. बवन चोकदेशख शझङगेखोरा वडा नॊ. हदैु खानेऩानी उऩबोक्ता 
समभमतको कामाारमसम्भको भूल्म  

मरिशक्त भागा 
37,00,000।-  

म 
 वडा नॊ. १ कृष्ण कुभाय शे्रष्ठको घयदेशख क्माम्ऩस चोकसम्भ जाने फाटोको 
दामाॉ फामाॉको जग्गाको भूल्म  

नागफेरी भागा  
42,00,000।-  

य 
वडा नॊ. ३ याधेश्माभ शे्रष्ठको घयचोक देशख फसन्त्त िभाा ऩौडेरको घयसम्भ 
हरयतभागाको दामाॉ फामाॉको भूल्म  

हरयत भागा 
42,00,000।-  

र 
फसन्त्त िभाा ऩौडेरको घयदेशख फाग्रङुऩानी गा.षव.स.को मसभानासम्भ फेशििहय 
वडा नॊ. 3,4,5 य 8 भा ऩने हरयतभागाको दामाॉ फामाॉको भूल्म  

हरयत भागा{ 
37,00,000।-  

व 
ऐ. वडा नॊ. 2 कटहयफोट चौतायाफाट याभेश्वय अमधकायीको घयको मडरसम्भको 
भूल्म  

षहभार भागा 
42,00,000।-  

ि 

वडा नॊ. ९ याभजी ठकुयीको घयफाट नमाॉ फसऩाका  जाने फाटो दामाॉ फामाॉ य 
नमाॉ फसऩाका  देशख याभजी ठकुयीको घयसम्भ खोमरएको चक्रऩथको दामाॉ फामाॉ 
20 मभटय मबरको भूल्म  

फसऩाका  भागा 
58,00,000।-  

ि 
नायामणस्थान चोकफाट जाॉदा शझङ्गेखोरा देशख (फरया अमधकायीको घय हदैु) 
आरेको भरुसम्भ जाने फाटोको दामाॉ फामाॉको भलु्म  

प्रगमत भागा 
49,00,000।-  
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स वडा नॊ. १ बर फहादयु खवासको घयदेशख न्त्मू इाया फोमडङसम्भको भूल्म  नागफेरी भागा 55,00,000।-  

ह 
सातषवसे मडरफाट ऩवुाखोरासम्भ रयङयोडसॉगै जोमडएको जग्गा (फाटोफाट तर 
ऩट्टीको जग्गा) को भूल्म  

नमाॉ सडक 
37,00,000।-  

ऺ 
वडा नॊ. २ क्माम्ऩस जाने भोटय भागा चोकदेशख ब.ूऩ.ु फोमडङसम्भ ऩगु्ने भोटय 
भागाभा ऩने जग्गाको दामाॉ फामाॉको जग्गाको भलु्म  

सातमफसे भागा{ 
37,00,000।-  

र 
सामफक फेशििहय वडा नॊ. २ हार फेशििहय न.ऩा. 11 को सातषवसे देशख 
भस्मााङदी (झोरङुगे) ऩरुसम्भको दामाॉ फामाॉको जग्गाको भूल्म  

 
29,00,000।-  

ऻ 
ब.ूऩ.ु फोमडङ जानेचोक देशख रक्ष्भी अमधकायीको घयसम्भ जाने फाटोको दामाॉ 
फामाॉको जग्गाको भूल्म  

सातषवसे भागा 
37,00,000।-  

ऻ१ 

रयङयोडफाट ऩवुा ऩशिभ ठाडो फाटोरे भखु्म याजभागाराइा जोड्ने सहामक फाटाभा 
ऩने चक्रऩथ मबर भाऩदण्ड अनसुायको फाटो छाडी मफक्री हनुे घडेयी जग्गाको 
भूल्म  

 

55,00,000।-  

ऻ२ 

फेशििहय गा.षव.स. वडा नॊ. गाॉउिहय जाने च 
कदेशख फदु्दीसागय फयारको घय हदैु कृष्ण कोइायाराको घयसम्भ जाने फाटोको 
दामाॉ फामाॉ भूल्म  

ठभेर भागा 
42,00,000।-  

ऻ3 
चक्रऩथ बन्त्दा फाषहय ऩने तय भाऩदण्ड अनसुाय फाटो छाडी मफक्री हनुे फाटोको 
20 मभटय मबरको जग्गाको भूल्म  

 
37,00,000।-  

ऻ4 
भामरङगे साइाराको घयफाट योजन घरेको घय हदैु रयङयोड जोमडने फाटोको दामाॉ 
फामाॉको जग्गाको भूल्म  

फैिफोट भागा{ 
40,00,000।-  

ऻ5 
फेशििहय बजुङु जाने हरयत भागा अन्त्गगात वडा नॊ. ३ दभै गाउॉफाट साकी गाउॉ 
हदैु याउत गाउॉसम्भ खोमरएको भोटयफाटो दामाॉ फामाॉको भूल्म  

 
20,00,000।-  

ऻ6 वन कामाारमको दाषहने सामाडफाट दशऺण ठाडो चक्रऩथ जोमडने फाटोको भूल्म  भनाङे चौताया भागा{ 65,00,000।-  

ऻ7 
रयङयोड फेशििहय 3 गैयीफाट फाभदेफ ऩौडेरको घय हदैु मिषटस ओएरपेमय 
जाने फाटो दामाॉ फामाॉको भूल्म  

तयुतयेु भागा{ 
37,00,000।-  

ऻ8 वडा नॊ. ८ ऩाखाथोक वडा नॊ. 6य7 दइुाथोक गाउॉसम्भ जाने फाटोको भूल्म  
शिविशक्त ददहीथोक 

सडक  
18,00,000।-  

ऻ9 

वडा नॊ. 2 तभ ुसॊग्रहारम जान ेफाटोफाट रयङयोड झने फाटोको मफचफाट मफचभा 
खोमरएको रभजङु उद्धोग फाशण्म सॊध बवनसम्भक 
 भूल्म  

मभमरजरुी गल्री 
49,00,000।-  

ऻ10 
वडा नॊ. 2 को अद्दैत सॊस्थाको बवनफाट रभजङु उद्धोग फाशण्म सॊघ चोकफाट 
खोमरएको रयङयोड फाटोको भूल्म  

मभमरजरुी भागा 
49,00,000।-  

ऻ11 

अदारत चोकदेशख शजल्रा अदारत हदैु गौथरी डाॉडा य ओख्रेपाॉट 
मडरचोकसम्भ जोड्ने य त्मससॉग जोमडने सहामक फाटाहरूभा ऩने भोटयफाटोको 
भूल्म  

प्रगमतटोर भागा 
41,00,000।-  

ऻ12 
वडा नॊ. 3 बरवुाटाय आभा सभूह बवन देशख फेशििहय ९ ठुरो ऩधेयासम्भको 
भूल्म  

िमनिये भागा{ 
20,00,000।-  

ऻ13 
 

सहजी खेर भैदानफाट फेरफोटे डाॉडासम्भको भूल्म  याभभशन्त्दयभागा{ 18,00,000।-  

 1.2 सामफक गाॉउिहय गा.षव.स.    

क 
भजवुा खोरादेशख ऩेट्रोरऩम्ऩ सम्भको भोटयफाटोको दामाॉ फामाॉ (20 मभटय 
मबर) को भलु्म  

 
61,00,000।-  

ख ऩेट्रोर ऩम्ऩदेशख धवुाखोरासभभको दामाॉ फामाॉ जग्गाको भूल्म    65,00,000।-  
ग वडा नॊ. 6 य 7 भा ऩने भोटयफाटोको दामाॉ फामाॉको भूल्म    52,00,000।-  

घ 
वडा नॊ. 8 देशख उदीऩयु मसभानासम्भभा ऩने भोटयफाटो दामाॉ फामाॉको 
जग्गाको भूल्म  

 
36,00,000।-  
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ङ 
वडा नॊ. 6 डमु्र े फेशििहय चामरसे चोकफाट फारकल्माण भाध्ममभक षवद्धारम 
बकुण्डे स्कुर चोकसम्भको भूल्म  

 
55,00,000।-  

च 
गाउॉिहय वडा नॊ. ट य ७ हार फेशििहय न.ऩा. ्मामभये कुडयेुदेशख 
याजभागासम्भको दामाॉ फामाॉको जग्गाको भूल्म  

 
41,00,000।-  

छ 
फारकल्माण भाध्ममभक षवद्धारम बकुण्डे देशख ढाडयाक्से वडा नॊ. 7 य 8 भोटय 
फाटो दामाॉ फामाॉको भूल्म  

 
31,00,000।-  

ज 

डमु्र े फेशििहय सडक गाउॉिहय 3 यानीकुवा चोकदेशख गाउॉिहय दयफाय जाने 
भोटय फाटो (आमवेुद बवन एरयमा) मडल्री याज शघमभयेको घय हदैु ठाडो 
खोल्सीसम्भको भूल्म  

 

26,00,000।-  

झ 
 ठाडो खोल्सी (आमवेुद बवन एरयमा) देशख गाॉउिहय ्मोती चौतायासम्भको 
भूल्म  

 
19,00,000।-  

ञ 
वडा नॊ. ६ बकुण्डे स्कुर चोकफाट गाॉउिहय  ७ खहये खोरा चौतायासम्भको 
भूल्म  

 
24,00,000।-  

ट वडा नॊ. ७ को खहये खोरा स्वाभी चौताया मसम्रे शचसोऩानी भोटय भागाको भूल्म   15,00,000।-  

ठ 
वडा नॊ. 6 ्मामभये याभभशन्त्दय चौताया देशख ऐ. कोरफाटो देउजा गाॉउसम्भको 
भूल्म   

 
18,00,000।-  

ड 
वडा न.. ६ कोरफाटो देउजा गाउॉ देशख वडा नॊ. 5 झषऩाखेत फसौरा 
गाउॉसम्भको भूल्म  

 
11,00,000।-  

ढ 
वडा नॊ. ५ झषऩाखेत देशख गाउॉिहय भा.षव. हदैु नाल्भा जाने सडक सम्भको 
भूल्म  

 
9,00,000।-  

ण गाॉउिहय भा.षव. फाट नाल्भा सम्भको फाटोको भूल्म   5,50,000।-  
त वडा नॊ. ८ गैयी देशख ऐ. वडा ढाॉडसम्भको भूल्म   16,00,000।-  
थ वडा नॊ. 6 ध्वाखोरा देशख सन्त्त फहादयु फामनमाको घय सम्भको भूल्म   14,00,000।-  
द वडा नॊ. 2,3,6,7,8 मबरी फाटोको भूल्म   10,00,000।-  
ध यानीकुवा ददऩेन्त्र अमधकायीको घयफाट टाऩ ुजाने भोटय फाटोको भूल्म   16,00,000।-  
 1.3 सामफक उददऩयु गा.षव.स.    
क वडा नॊ. २ शचप्रेटी खोरादेशख ऩेट्रोर ऩम्ऩको चौताया (उददऩयु) सम्भको भूल्म   16,50,000।-  

ख ऩेट्रोर ऩम्ऩ देशख (चौताया) वडा नॊ. 3 य 4 को खहये खोरासम्भको भूल्म   33,00,000।-  

ग वडा नॊ. 3 य 4 को खहयेखोरा देशख बोटेवडायको मसभानासम्भको भूल्म   25,00,000।-  

घ वडा नॊ. २ को शचप्रेटी खोरा देशख गाउॉिहयको मसभानासम्भको भूल्म   15,00,000।-  

ङ वडा नॊ. 2,3 य ४ भा मबरी खोमरएको फाटोको भूल्म   11,00,000।-  
 1.4 सामफक चशण्डस्थान गा.षव.स.    

क 
चण्डीस्थान गा.षव.स. वडा नॊ. ९ चनौटे धवुाखोरा हदैु खदुी खोरासम्भको 
फाटोको दामाॉ फामाॉको भूल्म  

भनाङ भागा  
22,00,000।-  

ख 
ऐ. गा.षव.स. वडा नॊ. ९,8,2 य 1 भा ऩने भारे फगय भानेश्वाया य आरे 
पाॉटका जग्गाहरूको भूल्म  

 
16,50,000।-  

 1.5 सामफक ऩयुानोकोट गा.षव.स.    

क 
ऩयुानोकोट गा.षव.स. वडा नॊ. ७ पोसे्र देखी पोसे्र चौताया अथवा शिरादेवी 
भशन्त्दय सम्भका भोटय फाटोको दामाॉ फामाॉ 20 मभटय मबरका फाटोभा भूल्म    

3,00,000।-  

ख 
शिरादेवी भशन्त्दय देशख भोमत चौताया अथवा गा.षव.स. बवनसम्भका भोटयफाटोको 
दामाॉ फामाॉको जग्गाको भूल्म   

3,50,000।-  

ग 
भोती चौताया देशख भामथल्रो फाटो हदैु  डाॉडा गाउॉसम्भको भोटय फाटको 20 
मभटय दामाॉ फामाॉको भूल्म   

3,00,000।-  
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घ 
वडा नॊ. 3 मतरानदीको षकरयन्त्चे खोरादेशख वडा नॊ. 1 ऩात्रेगया सम्भको 
भोटयफाटोको 20 मभटय दामाॉ फामाॉको भूल्म   

3,50,000।-  

 1.6 सामफक शचमत गा.षव.स.    

क 
भस्मााङदी ऩरुफाट दाॉमा तपा  वडा नॊ. ७ यैकनी पाॉट देशख छहया खोरासम्भ 
फाटोको दामाॉ फामाॉको ऩषहरो घडेयीको भूल्म   

8,00,000।-  

ख 
छहया खोरा देशख याभचोक पाॉट मसम्रे ऩहयासम्भको फाटोको दामाॉ फामाॉको 
भूल्म   

13,50,000।-  

ग कुरेचौय ढाॉड गैयीदेशख शचरेको मबयसम्भको फाटोको दामाॉ फामाॉको भूल्म   10,00,000।-  
घ वडा नॊ. ४ को शचरे मबय देशख शचरेको झोरङुगे ऩरुसम्भको भूल्म   15,50,000।-  
ङ वडा नॊ. ८ रयषे्ट फगय देशख फान्त्रेको चौताया सम्भको भूल्म   5,00,000।-  

च 
वडा नॊ. ८ मसम्ऩानी साकी फस्तीफाट बकुण्डे राभो फाटो जोमडने दोफाटो 
सम्भको भूल्म   

3,50,000।-  

छ वडा नॊ. ८ रयषे्ट फगयफाट वडा नॊ. ९ को धवुा खोरासम्भको भूल्म   4,00,000।-  

ज 
वडा नॊ. फेरफोट षढस्को हरुाक घय फषुढकुवा हदैु जनजाग्रीमत मन.भा.षव.को 
गेटसम्भको भूल्म   

5,00,000।-  

झ वडा नॊ. ९ मतवायी डाडा फगैचा देशख मतनषऩप्रे बञ्ज्माङसम्भको भूल्म   6,00,000।-  
ञ वडा नॊ. ३ फढुीकुवादेशख अधेयी गल्री सम्भको भूल्म   4,00,000।-  
ट वडा नॊ. ३ अधेयी गल्री देशख मतराहाय फजाय य नसायी सम्भको भूल्म   11,00,000।-  
ठ वडा नॊ 2 देउयारी देशख फसेर गाउॉसम्भको भूल्म   7,00,000।-  
ड वडा नॊ. 2 जरजरेको िाशन्त्त बवन प्रा.षव. देशख कोरडाॉडासम्भको भूल्म   7,00,000।-  

ढ 
सामफक वडा नॊ. ६ फढुीकुवा देशख फयफोट पाॉट हदैु षहरेटक्साय ९ को 
मसभानासम्भको भूल्म   

9,00,000।-  

ण मतनषऩप्रे मसल्वार याभऩोक याभभशन्त्दय ठुरो षऩऩरफोटसम्भको फाटोको भूल्म   2,50,000।-  
त ठुरो षऩऩरफोटदेशख तयुतयेु धायोसम्भको जग्गाको भूल्म   2,00,000।-  
थ तयुतयेु धायोदेशख मसउयी आॉऩको फोटसम्भको भूल्म   2,50,000।-  

द 
मसउयी आऩको फोटदेशख वतारे चौतायो सम्भ (ऩशिभऩट्टीको मबय फाहेक) को 
भूल्म   

3,50,000।-  

 1.7 सामफक फाग्रङुऩानी गा.षव.स.    

क 
फाग्रङुऩानी गा.षव.स. वडा नॊ. ९ भा ऩने फेशििहय बजुङु हरयत भागाको 
फाग्रङुऩानी गा.षव.स. सम्भको दामाॉ फामाॉको भूल्म   

11,00,000।-  

ख फाग्रङुऩानी गा.षव.स.फाट बजुङु हरयत भागाको फाटोको भूल्म   5,00,000।-  
 1.8 सामफक फाझाखेत गा.षव.स.    

क भोटय फाटोरे छोएको वडा नॊ. 1,2,7,8,य 9 का जग्गाहरूको भूल्म   5,50,000।-  
ख भोटयफाटोरे छोएको वडा नॊ. 3,4,,5 य 6 का जग्गाहरूको भूल्म   2,50,000।-  
 1.9 सामफक नाल्भा गा.षव.स.    

क 
नाल्भा गा.षव.स. फाख्रजेगत हुॉदै ऩयुानकोट जोड्ने चन्त्रेश्वय मसभाना सम्भको 
भोटयफाटोको दामाॉ फामाॉ जग्गाहरूको भूल्म  

 
4,00,000।-  

ख 
नाल्भा भा.षव. हुॉदै बोरेटाय जाने मभददभ खोरासम्भको फाटोको दामाॉ फामाॉ 
जग्गाहरूको भूल्म  

 
4,00,000।-  

 

2 सनु्त्दयफजाय नगयऩामरका    
 2.1 सामफक सनु्त्दयफजाय गा.षव.स.    

क 
सनु्त्दयफजाय गा.षव.स. वडा नॊ. 2 को भोटय भागाभा ऩने घडेयी जग्गाको भूल्म 
(कयङ्गे खोरादेशख खरीठाटी सम्भ )  

 
41,00,000।-  
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ख वडा नॊ. 3 य 4 भा ऩने शझङ्गेखोराफाट कयङ्गे खोरासम्भको भूल्म   57,00,000।-  

ग 
वडा नॊ. 8 ऩाउदी षढक फजायफाट वडा नॊ. ९ हुॉदै बोटेवडाय गा.षव.स. मसभाना 
सारी भयाङ खोरासभभको भूल्म  

 
49,00,000।-  

घ ऩाउॉदी षढकफाट सनु्त्दयफजाय कृषि क्माम्ऩससम्भ जाने भोटय भागाको भूल्म   33,00,000।-  

ङ 
वडन नॊ. 4 गा.षव.स. बवनफाट वडा नॊ. 5 य 6 हुॉदै बोटेवडाय ९ को 
मसउॉडीफायसम्भको भूल्म  

 
49,00,000।-  

च 
वडा नॊ. 3 य 4 भा ऩने ऩयुानो फजाय हुॉदै भानेचौका जाने सडक खण्डको 
समऩरी फोमडङ स्कुर सम्भको भोटय भागासम्भ जोमडएको जग्गाको भूल्म  

  
49,00,000।-  

छ वडा नॊ. 3 य 4 भा ऩने मबर खोमरएको फाटाहरूसॉगै जोमडएको जग्गाको भूल्म   24,00,000।-  

ज वडा नॊ. 8 य 9 भा ऩने मबर खोमरएको फाटाहरूसॉगै जोमडएको जग्गाको भूल्म   20,00,000।-  

झ वडा नॊ. 2 को मबर खोमरएको फाटोको भूल्म   19,00,000।-  

ञ वडा नॊ. 4 भजवुा पाॉटाफाट भानेचौका जाने ऩरुसम्भको भूल्म (कच्ची फाटो)   19,00,000।-  

ट 
सामफक वडा नॊ. ५ हार सनु्त्दयफजाय न.ऩा. ६ टायीखेत कोरडाॉडा मसमरङ्गे डाॉडा 
जाने भोटय फाटोको भूल्म  

 
9,00,000।-  

ठ 
सामफक वडा नॊ. ६ फखेचौय फाङ्गो षऩऩर मसमरङ्गे डाडो जाने भोटय फाटोको दामाॉ 
फामाॉको जग्गाको भूल्म  

 
5,50,000।-  

ड 
सामफक सनु्त्दयफजाय वडा नॊ. 4,5 य 9 तेह्रभयेु चौताया सारीभयाङ फाटोको दामाॉ 
फामाॉको जग्गाको भूल्म  

 
14,50,000।-  

ढ 
सामफक वडा नॊ. 6 हार न.ऩा. ६ फोगटी भहुान ऐसेरचुौय जाने भोटय फाटोको 
दामाॉ फामाॉको जग्गाको भूल्म  

 
8,00,000।-  

ण 
सामफक सनु्त्दयफजाय वडा नॊ. 1 हार सनु्त्दयफजाय न.ऩा. वडा नॊ. ८ भा मबरी 
नमाॉ खोरेको भोटयफाटोको दामाॉ फामाॉको जग्गाको भलु्म  

 
14,50,000।-  

त 
सामफक वडा नॊ. 5,6 य 7 हार वडा नॊ. 6 भा मबर खोमरएको भोटय फाटोको 
भूल्म  

 
8,00,000।-  

 2.2 सामफक बोटेवडाय गा.षव.स.    

क 
वडा नॊ. 3 य 4 भा ऩने बतु्माहा खोल्सीफाट उददऩयुको मसभानासम्भ भोटय 
फाटोको दामाॉ फामाॉ 20 मभटय मबर ऩने जग्गाको भूल्म  

 
16,50,000।-  

ख 
वडा नॊ. 5,8 य 9 भा ऩने शजमभते खोरा देशख सामरभयाङ खोरासम्भ भोटय 
फाटो ऐ.ऐ. को ऩयुानो फजाय सभेतको भूल्म  

 
64,00,000।-  

ग वडा नॊ. 3 य 4 भा ऩने बतु्माहा खोल्सी देशख शजमभये खोरासम्भको भूल्म   33,00,000।-  

घ 
वडा नॊ. ८ ऩयुानो फजाय हरय कुभाय शे्रष्ठको घय देशख फेरघायी जाने 
मडरसम्भको भूल्म  

 
30,00,000।-  

ङ 
वडा नॊ. ९ मसनेभा हर जाने डमु्र ेफेशििहय सडक चोकफाट मसनेभा हरसम्भको 
भूल्म  

 
27,00,000।-  

च 
उल्रेशखत सडकहरू फाहेक बोटेवडाय गा.षव.स.को वडा नॊ. 8य 9 भा 
खोमरएको मबरी भोटय फाटोहरूको दामाॉ फामाॉको जग्गाको भूल्म  

 
24,00,000।-  

छ वडा नॊ. 3 य 4 मबरी फाटोको दामाॉ फामाॉको जग्गाको भूल्म   18,00,000।-  

ज 
सामफक वडा नॊ. ९ हार न.ऩा. ४ ऩैये चौय हदैु सारीभयाङ खोरा हदैु 
सनु्त्दयफजाय जोड्ने भोटय फाटोको दामाॉ फामाॉको जग्गाको भूल्म  

 
24,00,000।-  

झ 
सामफक वडा नॊ. 4 हार न.ऩा. 1 अकरा हदैु मरवेणी जाने फाटोको दामाॉ 
फामाॉको जग्गाको भूल्म  

 
5,50,000।-  

ञ सामफक वडा नॊ. 2 य 5 हार वडा नॊ. 2 शजमभरे खोरा धोके्रश्वाया हुॉदै फमरथभु  8,00,000।-  
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जोड्ने भोटय फाटोको दामाॉ फामाॉको जग्गाको भूल्म  

ट 
सामफक वडा नॊ. 2 य 7 हार न.ऩा.  1 याभदी षट.एप. हुॉदै फमरथभु जाने 
भोटयफाटोको दामाॉ फामाॉको जग्गाको भूल्म  

 
8,00,000।-  

ठ 
पुरफायी देशख भस्मााङदी जाने भोटय फाटो (सामफक वडा नॊ. ९ बोटेवडाय) को 
दामाॉ फामाॉको जग्गाको भूल्म  

 
24,00,000।-  

ड 
सामफक वडा नॊ. 8 बशक्त नभनुा उ.भा.षव. फाट तेसे्र हदैु फेरघायी जाने षऩच 
सडक दामाॉ फामाॉको जग्गाको भूल्म  

 
35,00,000।-  

ढ 
हार स.ुन.ऩा. वडा नॊ. ४ फोगटी भहुान कुटहयफोट हुॉदै ऩैये चौय जाने 
भोटयफाटोको दामाॉ फामाॉको जग्गाको भूल्म  

 
10,00,000।-  

 2.3 सामफक ताकुा  गा.षव.स.     

क 
सनु्त्दयफजाय गा.षव.स. वडा नॊ. 1 खरीठाटी देशख ताकुा  गा.षव.स. वडा नॊ. 3,4 
य 7 को सरसम पाॉटसम्भको सडकको दामाॉ फामाॉ ऩने जग्गाको भूल्म  

 
15,00,000।-  

ख 
सामफक ताकुा  खरयफोटफाट चाऩाखका  ल्माण्डषपल्ड साइट जाने भोटय फाटोको 
दामाॉ फामाॉको जग्गाको भूल्म  

 
2,50,000।-  

ग सामफक वडा नॊ. 1,2 य 3 गहते जाने सडकको दामाॉ फामाॉको जग्गाको भूल्म   2,50,000।-  

घ 
सामफक ताकुा  3 खहये फाट खरयफोटसम्भको भोटयफाटोको दामाॉ फामाॉको 
जग्गाको भूल्म  

 
15,00,000।-  

ङ 
सामफक वडा नॊ. 4,6 य 7 बवुये खोरादेशख घभुाउने सम्भको सडकको दामाॉ 
फामाॉको जग्गाको भूल्म  

 
2,50,000।-  

च 
सामफक सनु्त्दयफजाय 1 फगवुाखोराफाट सामफक ताकुा  4 बवुय खोरासम्भ जाने 
भोटयफाटोको दामाॉ फामाॉको जग्गाको भूल्म   

 
10,00,000।-  

छ 
सामफक ताकुा  3 खहयेफाट यानीखेत सम्भको भोटयफाटोको दामाॉ फामाॉको 
जग्गाको भूल्म  

 
7,00,000।-  

ज 
सामफक ताकुा  ४ बवुोय खोरा देशख षकरयन्त्चे खोरासम्भ जाने सडकको दामाॉ 
फामाॉ 20 मभटय सम्भको फाटोको भूल्म  

 
5,50,000।-  

 2.4 सामफक ऩयेवाडाॉडा गा.षव.स.     

क 
सामफक ऩयेवाडाडा वडा नॊ. १ ऩाउदी खोराफाट सामफक ऩयेवाडाडा 2 य 5 को 
मसभाना सम्भको भोटयफाटोको दामाॉ फामाॉको जग्गाको भूल्म  

 
17,00,000।-  

ख 
सामफक ऩयेवाडाडा 2 य 5 को मसभाना रयङ्दै खोराफाट रेखऩानी सामफक 
मसभाना सम्भको भोटयफाटोको दामॉ फामाॉको जग्गाको भूल्म  

 
14,00,000।-  

ग 
सामफक ऩयेवाडाडाॉ 1 ऩाउॉदीखोराफाट शजता सातधाये जाने सडकखण्को हाॉडेटाय 
मसॉचाइा नहयसम्भको सडक खण्डको दामाॉ फामाॉको जग्गाको भूल्म  

 
10,00,000।-  

घ 
सामफक ऩयेवाडाडा य हाडेटाय नहयफाट सामफक ऩयेवाडाॉडा ४ देउयारीसम्भको 
सडक खण्ड  

 
11,00,000।-  

ङ 
सामफक ऩयेवडाडा ४ देउयारीदेखी रेखऩानी खोरा कुन्त्छा मसभानासम्भ जाने 
भोटयफाटोको दामाॉ फामाॉको जग्गाको भूल्म  

 
9,00,000।-  

च 
सामफक ऩयेवाडाडा 4 देउयारीफाट मसम्ऩानी हदैु फडहये रेखऩानी जाने 
भोटयफाटोको दामाॉ फामाॉको जग्गाको भूल्म  

 
8,00,000।-  

छ 
सामफक ऩयेवाडाडाॉ ५ साइायाभ चोकफाट षऩऩरडाडाॉ हुॉदै रेखऩानी जाने 
भोटयफाटोको दामाॉ फामाॉको जग्गा भूल्म  

 
8,00,000।-  

ज 
सामफक ऩयेवडाडाॉ 1 कृषि सडक साइपनफाट भानेचौका जाने कच्ची भोटय 
फाटोको दामाॉ फामाॉको जग्गाको भूल्म  

 
11,00,000।-  

 2.5 सामफक कुन्त्छा गा.षव.स.     
क सामफक कुन्त्छा वडा नॊ. 1 खरीठाटी दइुाषऩप्रे सडकको कभेयेखोरा सतु्केयी  9,00,000।-  
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ढुङगा ठुरो आॉगन हुॉदै बट्टीधायासम्भ सडकको दामाॉ फामाॉको भूल्म  

ख 
सामफक वडा नॊ. 1 य 7 खरीठाॉटी दैइषऩप्रे सडकको बट्टीधाया देशख 
मसयवानी जाने फाटोको दामाॉ फामाॉको भूल्म  

 
4,00,000।-  

ग 
सामफक कुन्त्छा 1 य 2 सतु्केयीरे गाडेको ढुङगाफाट देउताको थानसम्भ जाने 
भोटयफाटोको दामाॉ फामाॉको जग्गाको भूल्म  

 
4,00,000।-  

घ 
सामफक वडा नॊ. 2,3,4,6 य 8 योहटेऩानी देशख देउताथान खभायीफोट हदैु 
बागीयथीसम्भ जाने सडकको दामाॉ फामाॉको भूल्म  

 
4,00,000।-  

ङ 
सामफक वडा नॊ. 3,4,य 5 योहेटेऩानीफाट अमधकायीगाॉउ कुन्त्छा गढी जाने 
फाटोको दामाॉ फामाॉको भूल्म  

 
4,00,000।-  

च 
सामफक वडा नॊ. 3 य 4 कामरयहफाट योहोटेऩानी जाने सडकको दामाॉ 
फामाॉको जग्गाको भूल्म  

 
3,50,000।-  

छ चेरीफेटी भागा देशख अौौरीमसख सम्भ ऩेमत योऩनी जग्गाको न्त्मनुतभ भूल्म   2,00,000।-  

ज मसवाानी चोक देशख फसौरा टोरसम्भ प्रमत योऩनी जग्गाको न्त्मनुतभ भूल्म   2,00,000।-  

झ 
सेवा भशन्त्दय देशख टायी, बोरेकामरका भागा सम्भ प्रमत योऩमन जग्गाको 
न्त्मनुतभ भलु्म  

 
2,00,000।-  

 2.6 सामफक दयुाडाॉडा गा.षव.स.    

क 
दयुाडाॉडा गा.षव.स. वडा नॊ. 1 सरसम पाॉट भोटय भागाको दामाॉ फामॉ ऩने 
जग्गाको भूल्म   

8,00,000।-  

ख दयुाडाॉडा सरसम देशख चन्त्रेश्वय फाटो सम्भको भूल्म   3,00,000।-  

ग दयुाडाॉडा सरसम देशख कोइायारा पाॉटसम्भको भूल्म    2,50,000।-  

 2.7 सामफक मसन्त्दयेु गा.षव.स.     

क 
सामफक दयुाडाॉडा मसभाना देशख मसन्त्दयेु गा.षव.स. मबर खोमरएको  भोटयफाटोको 
दामाॉ फामाॉको जग्गाको भूल्म   

3,50,000।-  

 2.8 सामफक चन्त्रेश्वय गा.षव.स.     

क दयुाडाडाॉ सरसमदेशख चन्त्रेश्वय फाटोसम्भको भूल्म   7,50,000।-  

ख च्मानऩाटादेशख ठुरोश्वायासम्भको दामाॉ फामाॉ सडकको भूल्म   5,00,000।-  

ग सामफक चन्त्रेश्वय गा.षव.स. का मबरी फाटोको भूल्म   3,00,000।-  

 2.9 सामफक धसेुनी गा.षव.स.     

क 
धसेुनी कोइायारापाॉट हुॉदै जाने भध्मऩहाडी रोकभागा दामाॉ फामाॉ ऩने जग्गाको 
भूल्म   

8,00,000।-  

 

3 याइानास नगयऩामरका    

 3.1 सामफक चक्रमतथा गा.षव.स.    

क 
चक्रमतथा गा.षव.स. वडा नॊ. 5 य 6 को नहयभनुी भोटयफाटोरे छोएको दामाॉ 
फामाॉ जग्गाको भूल्म  

 
13,00,000।-  

ख ऐ. गा.षव.स. वडा नॊ. 1,2,8 य 9 भा ऩने भोटयफाटोरे छुने जग्गाको भूल्म   11,00,000।-  

ग मबरी खोमरएको भोटयफाटोको दामॉ फामाॉको जग्गाको भूल्म   6,00,000।-  

 3.2 सामफक ताकुा घाट गा.षव.स.     

क 
ताकुा घाट गा.षव.स. वडा नॊ. ९ को ताकुा घाट फजाय देशख बैसे खोरासम्भको 
भोटयभागाभा जोमडएको जग्गाको भूल्म  

 
21,00,000।-  

ख 
ऐ.गा.षव.स. वडा नॊ. 1,2,3,5,6 य 8 सॉगै जोमडएको बैसेखोरा देशख रूर 
भा.षव.सम्भ भोटय फाटोसॉगै जोमडएको जग्गाको भूल्म  

 
17,05,000।-  
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ग 
ताकुा घाट रेउयानी सडक अन्त्तगात रूर भा.षव. देशख ताकुा घाट गा.षव.स.को सीभा 
सम्भको भूल्म  

 
8,00,000।-  

 3.3 सामफक धमभमरकुवा गा.षव.स.     

क 
धमभमरकुवा गा.षव.स. वडा नॊ. 1,2,3,4,5,6,य 8 भा ऩने चेऩेघाट रऩुखुोरा 
फोयाङखोरा सडकको दामाॉ फामॉ घडेयी जग्गाको भूल्म   

18,00,000।-  

ख 
ऐ.गा.षव.स. वडा नॊ. ४ को धमभमरकुवा देशख सारपेदी हुॉदै भॊगरटाय जाने 
सडकको दामाॉ फामाॉ जग्गाको भूल्म   

16,00,000।-  

ग 
ऐ. गा.षव.स. वडा नॊ. ८ स्माउरीफजाय देशख भेजाय गाउॉसम्भको कच्ची 
सडकको भूल्म   

13,00,000।-  

घ मबरी खरेुका भोटयफाटो दामाॉ फामाॉको जग्गाको भूल्म   9,00,000।-  

 3.4 सामफक या.भो.कोट य प्मायजङु गा.षव.स.     

क 
या.भो.कोट या प्मायजङु गा.षव.स.भा ऩने ताकुा घाट रेउयानी सडकको दामाॉ फामाॉ 
जग्गाको भूल्म   

6,00,000।-  

ख 
सामफक वडा नॊ. 5 को बगेश्वय देशख साततरे हुॉदै कुडरेु मसभघायी प्मायजङु 
सडकको दामॉ फामाॉको जग्गाको भलु्म   

3,50,000।-  

ग 
तायीखोरा भहादेवस्थान हुॉदै सक्रफास, सहकारय बवन हुॉदै प्मायजङु जोड्ने 
सडकको दामाॉ फामाॉ जग्गाको भूल्म   

3,50,000।-  

 3.5 सामफक बरामखका  गा.षव.स.     

क 
सामफक बरामखका  वडा नॊ. 3य 4 को साषहमरटाय शघमभये गाउॉ ढकार टोर 
भोटयफाटोको भूल्म   

3,50,000।-  

ख 
बरामखका  सामफक वडा नॊ. 1,2,3,4 हदैु फयाङखोरा फजाय सम्भको जग्गाको 
भूल्म   

6,00,000।-  

ग मबरी खोमरएको भोटयफाटोको भूल्म   3,50,000।-  
 

4 भध्म नऩेार नगयऩामरका    
 4.1 सामफक बोरेटाय गा.षव.स.    

क 
वडा नॊ. 6,7,8 य 9 भा ऩने दोबानडाडा यानीऩानी  व्मास भागा भोटय भागाको 
दामाॉ फामाॉको भूल्म  

 
40,00,000।-  

ख 
वडा नॊ. 6 य 7 को मसभाना हुॉदै ऩाखयुीचोक देशख  ढल्के आॉऩ हदैु याभफजाय 
जाने सडकको कुभाल्नी खोल्सोसम्भ भोटयफाटोसॉगै जोमडएको जग्गाको भूल्म  

 
35,00,000।-  

ग 
सोही सडकको कुभाल्नी खोल्सोफाट मभददभ ऩरुसम्भको भोटयफाटोको 
दामाफामाको भूल्म  

 
8,00,000।-  

घ 
दोबानडाडा ढल्के आॉऩ षहभारी फोमडङ हदैु प्रहयी चौकी सम्भको रयङयोडको 
दामा फामाको भूल्म 

 
30,00,000।-  

ङ 
प्रहयी चौकी फाट मबर फजाय हदैु इािानेश्वय भा.षव.को गेट सम्भको भोटयफाटोको 
दामाफामाको भूल्म  

 
35,00,000।-  

च 
इािानेश्वय भा.षव. फाट राम्टे हदैु यानीऩानी सम्भको रयङयोडको दामाॉफामाॉको 
भूल्म   

 
30,00,000।-  

छ 
ऩाखयुी चोकफाट साभदुाषमक बवन हदैु  धलु्ऩयु फजायसम्भको सडकको दामाॉ 
फामाॉको भूल्म  

 
35,00,000।-  

ज 
साभदुाषमक बवन फाट यानीको चौतया सम्भको सम्भको सडकको दामाॉ फामाॉको 
भूल्म   

 
20,00,000।-  

झ षऩस्ती खोरा फाह्यषवसे हदैु राभासोती सम्भको सडकको दामाॉफामाॉको भूल्म    5,00,000।-  
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ञ 
षहभारी फोमडङफाट इािानेश्वय क्माम्ऩस तथा षवजम वस्ती सम्भको िाखा फाटोको 
भूल्म   

 
30,00,000।-  

ट 
षहभारी फोमडङफाट मबर तपा  नहय हदैु कृषिसेवा      केन्त्र सम्भको िाखा 
फाटो   

 
30,00,000।-  

ठ जडुीखेतफाट इजाॉय सम्भको िाखा फाटोको दामाॉफामाॉको भूल्म    20,00,000।-  

ड भादी ऩरुफाट मसद्द प्रा.षव. हदैु ऩाखयुी चोक जाने सडकको भूल्म   30,00,000।-  

ढ 
ऩाखयुीचोकफाट मसद्द प्रा.षव. हदैु ऩछाडी हदैु स्वास््म चौकी सम्भको 
भोटयफाटोको दामाॉफामाॉको भूल्म 

 
30,00,000।-  

ण 
मसद्द प्रा.षव. ऩछामडफाट नव्मोती साभदुाषमक बवन सम्भको िाखा फाटोको दाॉमा 
फामाॉको भूल्म 

 
30,00,000।-  

त 
गमु्फा पाॉटफाट भ्मामभये हल्रेसी हदैु बोरे जाने भोटयफाटोको दाॉमा फामाॉको 
भूल्म 

 
5,00,000।-  

थ षऩस्ती खोराऩरुफाट हल्रेसी जाने भोटयफाटोको दामाॉफामाॉको भूल्म   2,00,000।-  

द 
दोबानडाडा, ऩाखयुीचोक व्मासभागाको नायामणी शघमभयेको घय ऩवुा बैभार 
सम्भको िाखा फाटोको भूल्म  

 
30,00,000।-  

ध मसम्ऩानी भोहरयमा थाऩा गाॉउ भोटय फाटोको भूल्म   5,00,000।-  

न मडहीफाट बोरेजाने िाखा फाटो  5,00,000।-  

ऩ ढल्के आॉऩफाट डमु्रफेोटेतपा को िाखा फाटो  30,00,000।-  

प 
ऩाखयुीचोक प्रहयी चौकी व्मास भागाफाट ऩशिभ षऩप्रे खोल्सी रयङयोडसम्भको 
िाखा फाटो  

 
30,00,000।-  

फ बोरेटाय मसॊचाइा मोजनाको भखु्म नहय आसऩासको जग्गाको भूल्म   20,00,000।-  

ब 
बोरेटाय मसॊचाइा मोजनाको िाखा नहय धलु्ऩयु फजाय फाट डमु्रीफोटे तथा 
साभदुाषमक बवन हदैु छोटी षवडी दोबान डाडा खण्डको भूल्म 

 
20,00,000।-  

भ षऩस्ती खोराफाट राम्टे हदैु सरसम मसचाइा कुरोको दामाॉ फामाॉको भूल्म   10,00,000।-  

म षऩस्ती खोराफाट ढाॉड हदैु धलु्ऩयु फजायसम्भको कुरोको दामाॉ फामाॉको भूल्म   10,00,000।-  

य यानीऩानी घमु्ती सानीस्वाॉया कारीयह भोटयफाटोको दामाफामाॉको भूल्म   10,00,000।-  

र 
सामफक वडा नॊ. 6,7,8,9 व्मासभागा तथा रयङयोड फाट व्मशक्त षविेिरे खोरेको 
मबरी फाटोको भूल्म  

 
25,00,000।-  

व 
सामफक बोरेटाय गा.षव.स. वडा नॊ. 6,7,8,9 मबर गोयेटो फाटो आसऩासको 
घडेयी जग्गाको भूल्म  

 
25,00,000।-  

 4.2 सामफक इािानशे्वय गा.षव.स.     

क 
सामफक वडा नॊ. ९ मभददभ ऩरुफाट वडा नॊ. 8 याभफजाय  भादी ऩरु सम्भको   
भोटयफाटोको दामाॉ फामाॉको जग्गाको भूल्म  

 
35,00,000।-  

ख 
सामफक वडा नॊ. ८ याभफजाय चोकफाट खहये हदैु वडा नॊ. ९  शचसाऩानी 
खोरासम्भको सडकको दामाॉफामाॉको भूल्म   

 
30,00,000।-  

ग शचसाऩानी खोराफाट रक्ष्भीफजाय सम्भको सडकको दामाॉफामाॉको भूल्म  20,00,000।-  

घ 
याभफजाय ऩरुचोकफाट कका रे हदैु कोइारेनी जानो भोटयफाटोको दामाॉफामाॉको 
भूल्म  

 
25,00,000।-  

ङ 
हरयत सडकको याभफजाय शस्थत खहये चोकफाट बाटफेसी हदैु बञ्ज्माङसम्भको 
भोटयफाटोको दामाॉफामाॉको भूल्म  

 
5,00,000।-  

च 
याम्चे फडहये षकयाखोय सडक खण्डको शचसाऩानी ऩधेयाफाट षकयाखोयसम्भ 
सडकको दामाॉफामाॉको भूल्म  

 
5,00,000।-  

छ 
सामफक वडा नॊ. ८ अन्त्तागत ऩशिभबमुभ फोमडङफाट खसे्र हदैु दोबानसम्भको 
सडकको दामाॉफामाॉको भूल्म  

 
20,00,000।-  

ज  सामफक वडा नॊ. ७ फतासेडाडाफाट रूदी दोबान जाने सडकको कका रे  5,00,000।-  
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चौतायासम्भ भोटयफाटोको दामाॉफामाॉको भूल्म  

झ 
सामफक वडा नॊ. 8 य 9 भा ऩने पाॉटको जग्गाभा मसॊचाइा कुरोको मडर, िाखा 
फाटो, गोयेटो फाटोको दामाॉ फामाॉको भूल्म  

 
15,00,000।-  

 4.3 सामफक फाॊग्र ेगा.षव.स.     

क 
सामफक फाॊग्र ेगा.षव.स.वडा नॊ. 1 अन्त्तागत चनौटेफाट टायी(फाॉग्र े टुडो) सम्भको 
िाखा फाटोको दामाॉ फामाॉको भूल्म    

 
10,00,000।-  

ख 
सामफक वडा नॊ. २ अन्त्तागत फयदान पाॉट जाने चोकफाट इानाय हदैु कल्माण 
भा.षव. सम्भको भोटयफाटोको दामाॉफामाॉको भूल्म  

 
10,00,000।-  

ग बोरेटायफाट गाॉउफाॉग्र ेहदैु नेटा जाने भोटयफाटोको दामाॉफामाॉको जग्गाको भूल्म   4,50,000।-  

घ 
सामफक वडा नॊ. 5 य 8 (बार ुखोराफाट षऩस्ती खोरा) सम्भको भध्मऩहाडी 
रोक भागाको भूल्म  

 
10,00,000।-  

 4.4 सामफक कयाऩ ुगा.षव.स.     

क 
सामफक कयाऩ ु गा.षव.स. वडा नॊ. 1 को फतासेडाडा रूदी दोबान सडकको 
मसतीखोराफाट फेरचौतायासम्भको सडकको दामाफामाको भूल्म  

 
4,00,000।-  

ख उक्त सडकको भजवुा फेिी खण्डभा दामा फामा फडेयी जग्गाको भूल्म  2,50,000।-  

ग 
याभफजाय नाल्भापेदी फेशििहय सडकको स्माउरी फजाय ऩतेयी खण्डको 
सडकको दामाफामाको जग्गाको भूल्म  

 
3,00,000।-  

घ सामफक कयाऩ ुगा.षव.स. वडा नॊ. 2,3,4,5 ऩने भोटयफाटोको जग्गाको भूल्म   3,50,000।-  
 4.5 सामफक शजता गा.षव.स.    

क 
सनु्त्दयफजाय सोतीऩसर दइुाषऩप्रे सडकको सधुाये खोराफाट फगवुा टुडो हदैु फान्त्रे 
खोरासम्भको सडकको दामाफामाको भूल्म  

 
10,00,000।-  

ख 
 सोही सडकको फान्त्रेखोराफाट देवारमथान हदैु घतीखोरासम्भको सडकको 
दामाॉफामाॉको भूल्म 

 
15,00,000।-  

ग 
सोही सडकको घतीखोराफाट शजताटाय सामफक तान्त्राङ टक्साय गा.षव.स. 
मसभाना खहये खोरासम्भको सडकको दामा फामाको भूल्म 

 
17,00,000।-  

 4.6 सामफक तान्त्राङ टक्साय गा.षव.स.    

क 

सामफक तान्त्राङ टक्साय गा.षव.स. वडा नॊ. ९ भा ऩने सनु्त्दयफजाय सोतीऩसर 
दइुाषऩप्रे सडक खण्डको शझङगे खोराफाट खहये खोरा सम्भ सडकको दामा 
फामाको भूल्म 

 

20,00,000।-  

ख फोमडङचोकफाट मबरी फजाय हदैु गमु्फा सम्भको फाटोको भलु्म  15,00,000।-  
ग गारादद खोराफाट उत्तय असीभयेु सम्भको सडकको दामाफामाको भूल्म   15,00,000।-  
घ ऩयाजरुीटायफाट बिुार मडहीसम्भको सडकको दामा फामाको भूल्म   15,00,000।-  
ङ खनार गाॉउको मबरी फाटो दामा फामाको भूल्म   10,00,000।-  
च फोमडङ चोकफाट उत्तय गोरादी खोरासम्भको मबरी फाटो दामा फामाको भूल्म  15,00,000।-  
छ सामफक वडा नॊ. 8 य 9 को मबरी फाटोको भूल्म  15,00,000।-  
 4.7 सामफक समुाऩार गा.षव.स.    

क 
समुाऩार गा.षव.स. वडा नॊ. ९ को चदीखोराफाट शझङगेखोरासम्भको 
भोटयफाटोको दामाफामाको भूल्म 

 
22,00,000।-  

ख 
सामफक वडा नॊ. ९ को देवटाय चोकफाट गमेुरे खोरा हदैु गाॉटे चौतायोसम्भको 
सडकको दामा फामाॉको जग्गाको भूल्म 

 
11,00,000।-  

ग 
समुाऩार ९ को ऩयुानो षपल्भहर चोकफाट उत्तय ऩानी ट्याङकी सम्भको 
नागबैयव भागाको दामा फामाको भूल्म  

 
12,00,000।-  

घ सामफक वडा नॊ. ९ को मबरी खोमरएको फाटोको दामा फामाको भूल्म   21,00,000।-  
 4.8 सामफक यम्घा गा.षव.स.     
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क 

वडा नॊ. 5,6,7,8 य 9 भा ऩने रयस्ती खोराको फगैचाभामथको मडरफाट 
दइुाषऩप्रे फजाय हुॉदै चदीखोरा य बोरेटाय तपा  जाने फाटोको ऩषु्ऩरता जनएकता 
क्माम्ऩस (स्माभघारी फगैचा) सम्भको भूल्म  

 

30,00,000।-  

ख 

वडा नॊ. 5,6,7,8य9 भा ऩने भरु सडक फाहेक ऩयुाना नमाॉ खोमरएका य खलु्ने 
सहामक भोटय भागाको दामाॉ फामाॉ भोटय भागाको दामाॉ फामॉ भोटय भागासॉगै 
जोमडएको जग्गाको भलु्म (तय समभबन्त््माङ जाने भोटय भागाको हकधभा बने मो 
भलु्म राग ुहनुे छैन)  

 

23,00,000।-  

ग 
वडा नॊ. 1,2,3,4 य 5 भा ऩने जनएकता क्माम्ऩस (स्माभघारी फगैचा) 
उत्तयको ऩयाजरुी फेिीसम्भको भोटयफाटो  दामाॉ फामाॉ ऩने जग्गाको भलु्म  

 
16,00,000।-  

घ स्कुरचोकफाट शििाघाट भादी ऩरुसम्भको सडकको दामाफामाको भूल्म  24,00,000।-  

ङ 
रयस्तीखोरा फगैचाफाट वाग्रेपाॉट हदैु मतराहायसम्भको सडक खण्डको ऩषु्ऩरता 
क्माम्ऩससम्भको दामा फामाको भूल्म 

 
24,00,000।-  

च ऩषु्ऩरता क्माम्ऩसफाट मतराहायसम्भको सडकको दामाफामाको भूल्म   18,00,000।-  
 4.9 सामफक समभबन्त््माङ गा.षव.स.     

क 
समभबन्त््माङ गा.षव.स. वडा नॊ. 8 भा ऩने व्मास भागाभा जोमडएको जग्गाको 
भलु्म  

 
16,00,000।-  

 4.10 सामफक नटेा गा.षव.स.    

क 
थानमसङ स्वायाफाट वडा कामाारम हदैु जगुेऩानीसम्भको सडकको दामाॉफामाॉको 
भूल्म  

 
3,00,000।-  

ख ताकभाये चौतायाफाट वडा कामाारमसम्भको सडकको दामाॉफामाॉको भूल्म   3,00,000।-  

ग खभायी स्वाया मनसान चौताया सम्भको सडकको दामाॉफामाॉको भूल्म   3,00,000।-  

घ जगेडाडा-भामरका भशन्त्दय सम्भको सडकको दामाॉफामाॉको भूल्म   3,00,000।-  
 

% क्ब्होरासोथय गाउॉऩामरका    
 5.1 सामफक उत्तयकन्त्मा गा.षव.स.     

क घरेगाउॉ हुॉदै बजुङु जोड्ने भोटयफाटोको दामाॉ फामाॉको भलु्म   5,00,000।-  
 5.2 सामफक बजुङु गा.षव.स.     

क बजुङु गा.षव.स. मबर ऩने भोटयफाटोको दामाॉ फामाॉको जग्गाको भलु्म   4,50,000।-  
 5.3 सामफक भामरङ गा.षव.स.     

क 
भामरङ गा.षव.स. फाट घाम्राङफेिी हदैु मगरङु  समभबन्त््माङ जोमडने 
भोटयफाटोको दामाॉ फामाॉको जग्गाको भूल्म  

 
6,00,000।-  

 5.4 सामफक फाग्रङुऩानी गा.षव.स.     

क 
जन्मोती भा.षव. फाग्रङुऩानी सामफक (वडा नॊ. 1,2,5य 6 ) भा ऩने 
भोटयफाटोको दामाॉ फामॉको जग्गाको भलु्म  

 
5,00,000।-  

 5.5 सामफक ऩसगाउॉ गा.षव.स.   
  

क सामफक ऩसगाउॉ ऺेरभा ऩने सफै भोटयफाटोको दामॉ फामाॉको जग्गाको भलु्म   4,00,000।-  
 5.6 सामफक बोजे गा.षव.स.    

क 
सामफक बोजे गा.षव.स. ऺेरभा ऩने सफै भोटयफाटोको दामाॉ फामाॉको जग्गाको 
भूल्म  

 
3,50,000।-  

 5.7 सामफक मगरङु गा.षव.स.     

क 
सामफक मगरङु गा.षव.स. वडा नॊ. 2,8 य 9 भा ऩैने शचभडुाडा साल्भे 
बञ्ज्माङसम्भ फाटोको दामाॉ फामॉको जग्गाको भूल्म  

 
6,00,000।-  
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ख 
उल्रेशखत फाटो फाहेक मगरङु गा.षव.स. मबरी खोमरएका भोटयफाटोको दामाॉ 
फामॉको भूल्म  

 
4,50,000।-  

 

6 दधुऩोखयी गाॉउऩामरका    

 6.1 सामफक गौडा गा.षव.स.     

क सामफक गौडा गा.षव.स.भा ऩने भोटयफाटोको दामाॉ फामाॉको जग्गाको भूल्म   3,50,000।-  
 6.2 सामफक कोल्की गा.षव.स.     

क सामफक कोल्की गा.षव.स.भा ऩने भोटयफाटोको दामाॉफामाॉको जग्गाको भूल्म   3,50,000।-  
 6.3 सामफक इारभऩोखयी गा.षव.स.     

क सामफक इारभऩोखयी गा.षव.स.भा ऩने भोटयफाटोको दामाॉफामाॉको जग्गाको भलु्म   3,50,000।-  
 6.4 सामफक मफचौय गा.षव.स.     

क सामफक षवचौय गा.षव.स.भा ऩने भोटयफाटोको दामाॉफामाॉको जग्गाको भूल्म   3,50,000।-  

 6.5 सामफक दधुऩोखयी गा.षव.स.     

क सामफक दधुऩोखयी गा.षव.स. भा ऩने भोटयफाटोको दामाॉफामाॉको जग्गाको भूल्म   3,50,000।-  

7 दोदी गाउॉऩामरका    

 7.1सामफक ऩाचोक गा.षव.स.      

क 
सामफक ऩाचोक नौथय साॊदी खोराफाट ऩाचोक वडा  2,3 य 7 कयेदी 
दोबानसम्भको जग्गाको भलु्म 

 
5,00,000।-  

 7.2 सामफक श्रीभन्त््माङ गा.षव.स.     

क वडा नॊ. 2,4 हाॉडीखोरा मसभाना फोक्से पाॉट हदुैँ ऩहयोसम्भ   5,00,000।-  

ख 
वडा नॊ. 2,4 राभावगय झोरङु्गे ऩरुदेशख कान्त्रे फेसी हदुैँ वडा नॊ. ९ को गयन्त्ते 
फजायसम्भको भूल्म   

8,00,000।-  

ग 
वडा नॊ. ४ राभा फगय देशख वडा नॊ. ८ कान्त्रेफेसी हुॉदै वडा नॊ. ९ को ४०० 
पाॉट मसम्रे खेतसम्भको भलु्म   

8,00,000।-  

घ 
वडा नॊ. ९ मसम्रे पाॉट देशख खरी गाउॉ, भाझ गाउॉ, थमु्की, पुजेर, रक्ष्भी 
भा.षव. हुॉदै राभा बन्त््माङ ओखयी मबयसम्भको जग्गाको प्रमत योऩनी भलु्म   

2,50,000।-  

 7.3 सामफक नौथय गा.षव.स.     

क 
सामफक वडा नॊ. २ शचरे झोरङु्गे ऩरुफाट सेया चोक हुॉदै आभफोटे खोरासम्भ 
प्रमत योऩनी भलु्म   

19,00,000।-  

ख 
सेया चोकफाट कृषि अषपससम्भ प्रमत योऩनी भलु्म (शजतौये ठुरा खेत, खाये 
फगय सभेतको)   

16,00,000।-  

ग 
वडा नॊ. २ आभफोटे खोराफाट १ य २ को मसभाना फौराहा खोरा सम्भ 
प्रमत योऩनी   

10,00,000।-  

घ 
वडा नॊ. १ मसभाना देशख ढोडेनी १ को ओडाये हुॉदै ढोडेनी पाॉट कुयभयेु 
खोरा वडा नॊ. ३ काल्चे फेसीसम्भ   

8,00,000।-  

ङ ढोडेनी ४ कुभ फहादयुको ऩसरदेशख छोटे खोरासम्भ   16,00,000।-  
 7.4 सामफक बायते गा.षव.स.    

क बायते गा.षव.स. वडा नॊ. 3,4य 5 को शिरूवायी देखी षवग्रह सम्भको भूल्म   5,00,000।-  

ख बायते गाउॉदेशख वडा नॊ. 7,8 य 9 दठनगाउॉसम्भको भूल्म    3,50,000।-  

ग बायते फेसी देशख दठनगाउॉसम्भको भलु्म   3,50,000।-  
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घ बायते 2 य 3 को एक्रे खेतदेशख भहादेवस्थान सम्भको भूल्म   5,00,000।-  

 
 

7.5 सामफक फन्त्साय गा.षव.स.   
  

क 
सामफक फन्त्साय गा.षव.स. षहरे फजाय ऺेरको भोटयफाटो दामाॉफामाॉको 
जग्गाको भलु्म   

4,50,000।-  

ख क भा उल्रेशखत फाहेक भोटयफाटोको दामाॉफामाॉको जग्गाको भूल्म   3,00,000।-  
 7.6 सामफक परेनी गा.षव.स.     

क सामफक परेनी गा.षव.स.को भोटयफाटो दामाॉफामाॉको जग्गाको भूल्म   3,00,000।-  
 7.7 सामफक ढोडेनी गा.षव.स.     

क 
सामफक ढोडेनी गा.षव.स.भा ऩने (षकमताऩयु फाहेक) सफै भोटयफाटो 
दामाॉफामाॉको जग्गाको भूल्म   

2,50,000।-  

ख षकमताऩयु फजाय ऺेरको फाटोको दामाॉफामाॉको जग्गाको भूल्म   4,50,000।-  
 7.8 सामफक षहरेटक्साय गा.षव.स.     

क 
सामफक षहरेटक्साय गा.षव.स.को सम्ऩणा ऺेरको भोटयफाटोको दामाॉफामाॉको 
जग्गाको भलु्म   

3,00,000।-  

 7.9 सामफक अचारफोट गा.षव.स.    

क अचारफोट गा.षव.स. को वडा नॊ. 6,7,8,9 भा ऩने भोटयफाटोको भूल्म  4,00,000।-  

ख अचारफोट गा.षव.स.को वडा नॊ 1,2,3,4,5 भा ऩने भोटयफाटोको भूल्म   
   

2,00,000।- 

 

8 भस्मााङ्दी गाउॉऩामरका    

 8.1सामफक मसम्ऩानी गा.षव.स.     

क 
मसम्ऩानी गा.षव.स. वडा नॊ. ९ को भोटय भागाभा ऩने जग्गाको दामाॉ फामाॉको 
भूल्म  

 
24,00,000।-  

ख मबरी खोमरएको भोटयफाटो दामाॉ फामाॉको जग्गाको भलु्म   5,50,000।-  
 8.2 सामफक खदुी गा.षव.स.     
क खदुी गा.षव.स. वडा नॊ. १ न्त्म ुखदुी फजाय सडकको दामाॉ फामाॉको भूल्म   18,00,000।-  

ख ऐ. गा.षव.स. वडा नॊ. २ न्त्म ुबरुबरेु फजाय दामाॉफामाॉको भलु्म   18,00,000।-  

ग 
फेशििहय-भनाङ भोटयफाटोभा ऩने खदुी गा.षव.स.को बरुबरेु फजायको एक्माऩ 
चोकसम्भको भलु्म  

 
18,50,000।-  

घ 
खदुी गा.षव.स.को बरुबरेु फजायको एक्माऩ चोक हुॉदै ताशिङ मसभानासम्भ 
भोटयफाटोरे छुने जग्गाको भलु्म  

 
11,00,000।-  

ङ 
फेशििहय देशख भनाङ जोड्ने याजभागाको दामाॉफामाॉ मबरी खरेुको भोटय फाटोभा 
ऩने जग्गाको भलु्म  

 
4,00,000।-  

 8.3 सामफक घनऩोखया गा.षव.स.     

क 
सामफक घनऩोखया 2,3,4,8 य 9 हदैु बजुङु जोड्ने भोटयफाटोको दामाॉ फामाॉको 
जग्गाको भूल्म  

 
4,50,000।-  

 8.4 सामफक फाहनुडाॉडा गा.षव.स.     

क 
सामफक फाहनुडाॉडा गा.षव.स. ठुरीफेिी पाॉटय त्महाॉफाट सामफक गा.षव.स. 
बवनसम्भ जाने भोटयफाटोको दामाॉ फामाॉको जग्गाको भूल्म  

 
4,00,000।-  
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षवषवध 

क) घयको भूल्म (स्थानीम तहफाट स्ऩष्ट खरुी नआएको अवस्थाभा)   
1. ढुङ्गा भाटोको जोडाइा बएको गाउॉरे कच्ची घयको भारऩोत प्रमोजनाथा न्त्मनुतभ थैरी अॊक रू 50,000.– 

2. नाऩ खरेुकोभा प्रमत स्क्वामय षपट भलु्म रू 500.– य नखरेुकोभा प्रमत तरा ऩक्की घयको न्त्मनुतभ भूल्म रू 
5,00,000.  
3. इाटा मसभेन्त्टको जोडाइा बएको जस्तारे फनेको घयको न्त्मनुतभ थैरी अॊक रू 1,00,000.–  

ख) सडकसॉग जोमडएको भरु,कच्ची वा मबरी फाटो सामफक षकत्ता जमतसकैु राभो बए ऩमन य त्मसऩमछ जमतसकैु 
ऩटक षकत्ता काट बए ऩमन सोही सडकसॉग जोमडएको भूल्माङकन नै कामभ हनेुछ ।  

ग) सडकसॉग नजोमडएको तय सडकको 20 मभटय मबर ऩने ऩयैु जग्गाको सफै ऺेरभा सडकसॉग जोमडएको 
षकत्ताको भूल्माङकनभा 25% घटाइा भलु्माङकन गरयनेछ ।  

घ) प्रत्मेक मरखतभा मरने ददने व्मशक्तहरूरे कैषपमत भहरभा घय फाटो कच्ची ऩक्की के छ वा छैन अमनवामा 
रूऩभा उल्रेख गनुा ऩनेछ ।  

ङ) कसैरे कच्ची ऩक्की फाटो घय बनी वा जग्गो न्त्मनुतभ भूल्माङकन गयी फेहोया ढाॉटी मरखत ऩारयत गयाएभा 
तत्कार वा जषहरे सकैु ऩमन ऩत्ता रागेको फखत सम्फशन्त्धत व्मशक्त वा सॊस्थाफाट नऩगु यशजषे्डिन दस्तयु 
असरु उऩय गरयनेछ य असरु नबएसम्भ त्मस्तो जग्गा तथा घय योक्का याशखने छ ।  

च) शे्रष्ता तथा षपल्डफकुभा खय, बीय, फगय जमनएकोभा भामथ रेशखएको भूल्माङकनभा 25% छुट गयी 
भूल्माङकन कामभ गरयनेछ ।  

छ) कसैरे कच्ची ऩक्की फाटो छैन बनी वा जग्गाको न्त्मनु भलु्माङकन गयी मरखत ऩारयत गयाउन ल्माएको, 
भारऩोत कामाारमराइा िॊका रागेभा कामाारमफाट षपल्ड सजामभन गयाइा प्राप्त प्रमतवेदनको आधायभा भूल्म 
कामभ गयी मरखत ऩारयत गना सषकनेछ ।  

ज) मस मनणामफाट कुनै जग्गाको भूल्माङकन गना छुट हनु गएभा तत्कार अशघल्रो आ.व. भा कामभ बएको 
भूल्म नै कामभ हनेुछ । 

झ) भामथ उल्रेशखत न्त्मनुतभ भलु्माङकनभा भोटय फाटोको हकभा सोही फभोशजभ हनेु य अन्त्म खोरी सकेका य 
खलु्ने भोटय फाटोको हकभा गा.षव.स.को मसपारयसभा फाटो छ बनी उल्रेख बै आएभा प्रत्मेक गा.षव.स.को 
षकमसभ खेत य ऩाखो को रामग कामभ गरयएको भूल्मभा सत प्रमतित (100%) थऩ गरय न्त्मनुतभ थैरी 
कामभ गरयने छ  

ञ) मो न्त्मनुतभ भलु्माङकन आ.व. 2076/077 मभमत 2076/04/01 देशख अको भलु्माङकन नबएसम्भ 
राग ुहनेुछ । 

ट) मो भूल्माङकन षकताफ बमुभसधुाय तथा व्मवस्थाऩन षवबागको वेबसाइट dolrm.gov.np  भा ऩमन हेना तथा 
डाउनरोड गना सषकनेछ ।  

सभाप्त  

http://www.dolrm.gov.np/
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