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१.फनेऩा नगयऩालरका अन्तगगतका जग्गा 
क। प्रकयण: साविक िनेऩा¸दछुटोर¸चण्डशे्ियी¸श्रीखण्डऩुय       

        प्रतत आना रु. 
क चण्डशे्वयी फनेऩा दछुटोर य श्रीखण्डऩुय अयतनको याजभागगभा ऩने जग्गाहरु १०¸४५¸०००।− 
ख प्रकयण क भा ऩयेका वाहेक श्रीखण्डऩुय वडा न. ४, ५ य दछुटोर वडा न. १  य २ का 

अयतनको याजभागगभा ऩने जग्गाहरु 

९¸२४¸०००।− 

ग ततनदेवाटोदेखख उग्रचण्डीनारा सम्भ करुणा भागभाग ऩने जग्गाहरु ६,६०,०००।− 
घ त्रिबुवन चौकदेखख ऩनौती नगय ससभानासम्भ धनेश्वय भागगभा ऩने जग्गाहरु ७¸७०,०००।− 

ङ त्रिबुवन चौकदेखख चण्डशे्वयीसम्भ चण्डशे्वयी भागगभा ऩने जग्गाहरु ६,६०,०००।− 

च प्रकयण क ,ख, ग ,घ य ङ भा ऩने जग्गाहरु फाहेक उक्त ऺेिका प्रातनङ, ग्राबेर तथा 
ऩक्की भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु 

६,६०,०००।− 

छ फनेऩा ऩुयानो फजाय सबि ऩने ऩक्क्क सडकका सम्ऩूणग जग्गाहरु ५,२८,०००।− 

ज फनेऩा नगयऩासरका वडा न. ७ य ८ का कक्चच भोटयफाटोभा ऩने जग्गाहरु ४,६२,०००।− 

झ फनेऩा नगयऩासरका वडा नम्फय ५¸६ य ०९  वडा का कक्चच भोटयफाटोभा ऩने जग्गाहरु ३,८५,०००।− 
ञ फनेऩा नगयऩासरका वडा न. ५ य ९ भगयगाउ राभागाउ य वडा न ०६ गोसाइस्थान 

काकी गाउॉ  जाने कक्चच भोटयफाटोभा ऩने जग्गाहरु 
३¸३०,०००।− 

ट गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु २,६४,०००।− 

ठ खेत १¸३२,०००।− 

ड फायी ६६,०००।− 
 

      ख.उग्रचण्डी नारा (फनेऩा नगयऩालरका) 
प्रकयण:               प्रतत आना रु 

क नारा फनेऩा सडकभा ऩने जग्गाहरु २¸६४¸०००।− 
ख अन्म ऩक्की सडकभा ऩने जग्गाहरु १¸९८¸०००।- 
ग नारा काॉसिबन््माङ सडकभा ऩने जग्गाहरु ९९,०००।− 
घ कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ६६,०००।− 

ङ गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ३३¸०००।− 

च खेत १६¸५००।− 

छ फायी ५¸५००।− 

ग.टुकुचा नारा(फनेऩा नगयऩारीका ) 
प्रकयण:               प्रतत आना रु 

क नारा -बक्तऩुय सडकभा ऩने जग्गाहरु १¸३७,५००।− 
ख नारा- तघसभयेगाॉउ -नगयकोट सडक भा ऩने जग्गाहरु ७७,०००।− 
ग नारा -रासभछानेगाॉउ –दरुारगाॉउ– नगयकोट सडकसॊगभा ऩने जग्गाहरु ७७,०००।− 
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घ कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ६६,०००।− 
ङ गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु २७,५००।− 
च खेत १६¸५००।− 

छ फायी ७,०००।− 

घ. अनैकोट (धुलरखेर तथा फनेऩा नगयऩालरका ) 
प्रकयण:               प्रतत आना रु 

क देववटाय –यववओऩी –अनैकोट –काॉिीबन्जाङ सडकभा ऩने जग्गाहरु ३३,०००।− 
ख कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु २२,०००।− 
ङ गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु १४०००।− 
च खेत ७¸५००।− 
छ फायी ३३००।− 

ङ. नारा (फनेऩा नगयऩालरका) 

प्रकयण           प्रतत आना रु 

क ऩक्की सडक १३०¸०००।- 
ख नारा-चुनातार-नगयकोट ७७¸०००।- 
ग कचची फाटोभा ऩने जग्गाहरु ५५,०००।− 

घ गोयेटो तथा घोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ३८,५००।− 
ङ खेत १३,५००।− 
च ऩाखा ७,०००।− 

 

च.बभयकोट ( फनेऩा¸धुलरखेर य ऩाचखार नगयऩालरका ) 
प्रकयण:               प्रतत आना रु 

क ऩक्की भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ५०,०००।− 
ख कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ३३,०००।− 
ग गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु १४,०००।− 
घ खेत ८,०००।− 
ङ फायी ३¸५००।− 
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छ. भहेन्रज्मोती  

    फनेऩा ¸ऩनौतत नगयऩालरकाभा ऩने जग्गाहरु  

 

 प्रकयण् प्रतत आना रु 

क ऩक्क्क फाटोभा जोडडएका जग्गाहरु ११०¸०००।- 
ख कचची भोटय फाटो सॉग जोडडएको  ३३,०००।− 

ग गोयेटो फाटो सॉग जोडडएको  १६,५००।− 
घ खेत  ११,०००।− 
ङ ऩाखा ५,५००।− 

 

ज. साॉगा (फनेऩा नगयऩालरका) 
प्रतत आना रु 

१ क)  अयतनको याजभागग सॉग जोडडएको  साववक वडा नॊ ९क का जग्गाहरु ६¸६०,०००।− 

 ख)  अयतनको याजभागग सॉग जोडडएको अन्म  वडा को जग्गाहरु ५¸२८,०००।− 
ग)  अयतनको याजभागग देखख उत्तय तपग  साववक वडा नॊ ९क को ऩक्की सडक देखख 
दामाॉ वामाॉ जग्गाहरु  

३,३०,०००।− 

घ)  अन्म वडाको ऩक्की भोटय फाटो का जग्गाहरु  २¸६४,०००।− 
ङ)  कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु १¸९८,०००।− 
च)  गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ६६,०००।− 

२ क)  साॉगाफाट नाऩी बएको हाइटेन्सन राइनभा ऩने कचची भोटय फाटो ८२¸५००।− 
ख)  खेत ४४,०००।− 
ग)  ऩाखा २०,०००।− 

 
 

२.धुलरखेर नगयऩालरका अन्तगगतका जग्गाहरू : 

क) धलुरखेर साविक िडा नॊ. १ य श्रीखण्डऩयु ४, ५, ७ फाट नाऩी नक्सा बएका 
फाहेक  

प्रतत आना रु 

क अयतनको याजभागग सॉग जोडडएका जग्गाहरू ७¸७०,०००।− 

ख फनेऩा ससन्धुसर फर्दगवास सडकसॉग जोडडएका जग्गाहरू ६,०५,०००।− 
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ग ऩक्क्क भोटयफाटो सॉग जोडडएका जग्गाहरू ४¸४०,०००।− 
घ कचची भोटयफाटो सॉग जोडडएका जग्गाहरू २¸४६,५००।− 

ङ गोयेटो फाटोभा सॉग जोडडएका जग्गाहरु १३२,०००।− 

च अन्म खेत ८२,५००।− 

छ अन्म ऩाखा  ६०,५००।− 

 

 

ख) धुलरखेर साविक िडा नॊ. १ य श्रीखण्डऩुय िडा नॊ. ७ फाट नाऩी 
नक्सा बएका जग्गाहरू  

प्रतत आना रु 

क अयतनको याजभागग सॉग जोडडएका जग्गाहरू फसऩाकग  देखख खावासम्भ २,४७,५००।− 

ख ऩक्क्क भोटय फाटो सॉग जोडडएका जग्गाहरु  १¸९८¸०००। 
ग कचची भोटयफाटो सॉग जोडडएका जग्गाहरू १¸७६,०००।− 
घ गोयेटो फाटोभा जोडडएका जग्गा ऩने जग्गाहरु ५५,०००।− 
ङ अन्म खेत ३०,५००।− 

च अन्म ऩाखा १८,५००।− 

 

ग. काभे्र (धुलरखेर नगयऩालरका) 
प्रकयण:               प्रतत आना रु 

क वव.वऩ. याजभागगभा ऩने जग्गाहरु १¸३२,०००।− 
ख अन्म ऩक्क्कफाटोभा ऩने जग्गाहरु ५५¸०००।– 
ग कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ४९,५००।− 

घ गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु १६,५००।− 

ङ खेत ११,०००।− 
च फायी ५५¸००।− 

 

घ. शायदाफतासे  ( धुलरखेर य ऩनौती नगयऩालरका) 
प्रकयण:                    प्रतत  आना रु 

क ऩक्की भोटय फाटो सॉग जोडडएको ४४¸०००।- 
ख कचची भोटय फाटो सॉग जोडडएको  ३८,५००।− 
ग गोयेटो फाटो सॉग जोडडएको  १९,५००।− 
घ खेत  १३,५००।− 
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ङ ऩाखा ७,०००।− 

 
३. क.ऩनौती नगयऩालरका (इन्रेश्िय) 

प्रकयण:                प्रतत आना रु 

क ऩनौती कुिादेवी सडकको दाॉमा फाॉमा जोडडएका जग्गाहरु २¸४२,०००।− 
ख ऩनौती वसऩाकग  आसऩास तथा ऩनौती फजाय ऺेिभा ऩने जग्गाहरु   २,२०,०००।− 

ग प्रकयण क य ख भा ऩने जग्गाहरु फाहेक उक्त सडकका प्रातनङ सहामक ग्राबेर भोटय 
फाटोभा ऩने जग्गाहरु  

१¸५४,०००।− 

ङ कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ११०,०००।− 

च गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ५५,०००।− 

छ खेत ३८,५००।− 

ज फायी २०,०००।− 

 

 ख. खोऩासी ( ऩनौती नगयऩालरका ) 
प्रकयण:                प्रतत आना रु 

क ऩनौती योसिखोरा ऩुरदेखी खोऩासी साक्मभटाय सडकका दामाॉफामाॉ ऩने जग्गाहरु  १¸४३,०००।− 
ख प्रकयण क भा ऩने जग्गाहरु फाहेक उक्त सडकका प्रातनङ य सहामक ग्राबेर भोटय 

फाटोभा ऩने जग्गाहरु 

८८,०००।− 

ग प्रहयी चौकी हुॉदै ऩस्थरी जाने ठाडो भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ८८,०००।− 

घ खोऩासी डवरी हुॉदै चरार गणेि जाने भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ६६,०००।− 

ङ योिीखोरा भमरफोट नहयको भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ८८,०००।− 

च अन्म कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ५५,०००।− 

छ गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु २७,५००।− 

ज खेत २०,०००।− 

झ फायी १३,५००।− 

 

ग.खोऩासी (ऩनौती नगयऩालरका िडा नॊ. ११) 

प्रकयण:            प्रतत  आना रु 

क ऩक्क्क भोटयफाटोभा ऩने जग्गाहरु ५५¸०००।– 
ख कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ३८,५००।− 
ग गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु २२,०००।− 

ङ खेत १६,५००।− 

च फायी ५,५००।− 
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घ.ऩनौती नगयऩालरका (भल्ऩी) 
प्रकयण:                प्रतत आना रु 

क ऩनौतीफाट इन्रेश्वय उ.भा.वव हुॉदै बारेश्वयसम्भ जाने भोटय फाटो ऩने जग्गाहरु १¸४३,०००।− 
ख इन्रश्वय उ.भा.वव हुॉदै भमऩी खयीवोट द्मौयारीसम्भ जाने प्रातनङ य भोटय फाटोभा ऩने 

जग्गाहरु 
१¸४३,०००।− 

ङ भमऩी ड्माभसाइड देखख बारेश्वय भक्न्दय जाने भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ८८,०००।− 
च भमऩीफाट ऩामऩारी गाॉउ हुदै द्मौयारीसम्भ जाने भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ८८,०००।− 
छ बारेश्वय उ.भा.वव. देखख कराॉतीबूसभडाॉडा जाने भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ८८,०००।− 
ज ऩनौती भमऩी कुिादेवी सडकभा ऩने जग्गाहरु ८८,०००।− 

झ कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ८८,०००।− 

ञ गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु २७,५००।− 

ट खेत २०,०००।− 

ठ फायी १३,५००।− 

 

ङ. ऩनौती नगयऩालरका (सुब्फागाउ) 

प्रकयण:                प्रतत आना रु 

क फनेऩा ऩनौती सडकको दाॉमा फाॉमा जोडडएका जग्गाहरु ५,९४,०००।− 
ख वव.वऩ. याजभागगभा ऩने जग्गाहरु २,६४,०००।− 

ग प्रकयण क य ख भा ऩने जग्गाहरु फाहेक ऩक्क्क भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु २,६४,०००।− 

घ ठाडोफाटो फस स्टेण्ड देखख फासडोर जाने भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु य प्रातनङ १¸५४,०००।− 
ङ कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु १¸४३,०००।− 

च गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ७७,०००।− 

छ खेत ५५,०००।− 

ज फायी २७,५००।− 

  

 

 

च.ऩनौती नगयऩालरका (सुन्थान) :  

                                                         प्रतत आना रु 
क ऩुण्मभाता ऩुरदेखी ॐ डाॉडा जाने ऩक्की सडक  २,०९,०००।− 
ख ॐ डाॉडा देखी साववक सुन्थान गा.व.स. ससभाना सम्भ ऩक्क्क सडक सॉग जोडडएका 

जग्गाहरु 

१¸३२,०००।− 

ग कचची भोटयफाटो सॉग जोडडएका जग्गाहरू य प्रातनग १,०४५००।− 

घ ढरभरे देववस्थान¸यातभाटे कचची सडकहरुभा ऩने जग्गाहरु ९३¸५००।- 
ङ सहामक कचची भोटयफाटो सॉग जोडडएका जग्गाहरू ६६,०००।− 
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च गोयेटो फाटोभा सॉग जोडडएका जग्गाहरू ३३,०००।− 

छ खेत २०,०००।− 

ज फायी १३,५००।− 

 

छ.कराॉती बूलभडाॉडा (ऩनौती नगयऩालरका) 

प्रकयण:               प्रतत आना रु 

क कराॉतीबूसभडाॉडा देखख बारेश्वय उ.भा.वव. ऩनौती जाने भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु २७,५००।− 
ख कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु १३,५००।− 

ग गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ७,०००।− 

घ खेत ३¸५००।− 
ङ फायी २¸५००।− 

 

ज. कुशादेिी (ऩनौती नगयऩालरका) 
प्रकयण:               प्रतत आना रु 

क कुिादेवी -ऩनौती सडकको दाॉमा फाॉमा जोडडएका जग्गाहरु ७७,०००।− 
ख कुिादेवी यमारे सडकभा ऩने जग्गाहरु ५५,०००।− 
ग कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ३३,०००।− 
घ गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु १३,५००।− 
ङ खेत ८५,००।− 
च फायी ४,५००।− 

 
 

झ.यमारे (ऩनौती नगयऩालरका ) 
प्रकयण:               प्रतत आना रु 

क ऩक्की सडक सॉग जोडीएका जग्गाहरु  ७७¸०००।- 
ख कचची भोटय फाटो सॉग जोडडएको  ३३,०००।− 

ग गोयेटो फाटो सॉग जोडडएको  १३,५००।− 
घ खेत  ८,०००।− 
ङ ऩाखा ४,५००।− 

४. क.ऩाॉचखार नगयऩालरका ( ऩाॉचखार )  

प्रकयण:                प्रतत आना रु 

क साववक वडा न. ६ का अयतनको याजभागगभा ऩने जग्गाहरु २,४०,०००।− 
ख साववक वडा न. ४, ५, ७, ८ य ९ का अयतनको याजभागगभा ऩने जग्गाहरु १¸४५,०००।− 
ग साववक वडा न. १, २ य ३ का अयतनको याजभागगभा ऩने जग्गाहरु १¸२०,०००।− 
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घ ऩाॉचखार अनैकोट य ताभाघाट वोहोयेदेबान सडकभा ऩने जग्गाहरु १¸२०,०००।− 
ङ  रासभडाॉडा ऩराञ्चोक बगवती सडकभा ऩने जग्गाहरु १¸२०,०००।− 
च ऩाॉचखार भेरम्ची सडकभा ऩने जग्गाहरु ७५¸०००।− 
छ ततनवऩप्रे फारुवा सडकभा ऩने जग्गाहरु ७०,०००।− 

ज कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ६०,०००।− 

झ गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ४०,०००।− 

ञ खेत २५,०००।− 

ट फायी १५,०००।− 

 

ख. ऩाॉचखार नगयऩालरका (अनैकोट) 

प्रकयण:                प्रतत आना रु 

क अनैकोट ऩाॉचखार सडकभा ऩने जग्गाहरु १¸२०,०००।− 
ख अनैकोटदेखख नगयकोट जाने ऩमगटक भागगभा ऩने जग्गाहरु ७५,०००।− 
ग कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ४०,०००।− 

घ गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु २५,०००।− 

ङ खेत १६,०००।− 

च फायी ८,०००।− 

 

ग.ऩाॉचखार नगयऩालरका (फारुिा) 

प्रकयण:                प्रतत आना रु 

क वव.वऩ. याजभागगभा ऩने जग्गाहरु १०५,०००।− 
ख ताभाघाट वोहोयेदोबान सडकभा ऩने जग्गाहरु  १०५,०००।− 
ग कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ५०,०००।− 

घ गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ३५,०००।− 

ङ खेत १८,०००।− 

च फायी १२¸०००।− 

 

घ.ऩाॉचखार नगयऩालरका (साठीघय बगिती) 
प्रकयण:                प्रतत आना रु 

क ऩरान्चोक बगवती सडकभा ऩने जग्गाहरु ७०,०००।− 
ख कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ४०,०००।− 

ग गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु १८,०००।− 

घ खेत १५¸०००।− 
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ङ फायी ८¸०००।− 

 

ङ. ऩाॉचखार नगयऩालरका (होक्से) 

प्रकयण:                प्रतत आना रु 

क अयतनको याजभागगभा ऩने जग्गाहरु ७५,०००।− 
ख ऩाॉचखार फोहोये दोबान सडकभा ऩने जग्गाहरु ७५,०००।- 
ग ऩरान्चोक बगवती सडकभा ऩने जग्गाहरु ७०,०००।− 
घ कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ४०,०००।− 

ङ गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ३०,०००।− 

च खेत १८,०००।− 

छ फायी १०¸०००।− 

च.ऩाॉचखार नगयऩालरका (कोलशदेखा )  

   प्रतत आना रु 

क कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु १८,०००।− 
ख गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ९¸५००।− 

ग खेत ४¸५००।− 

घ ऩाखा  २,५००।− 

छ. ऩाॉचखार नगयऩारीका (ऩराञ्चोक)   

प्रकयण:               प्रतत आना रु 

क ऩक्की भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ३५,०००।− 
ख कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु २५,०००।− 
ग गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु १२,०००।− 
घ खेत ६,०००।− 
ङ फायी ३¸०००।− 

 
 

५. क.नभोफुद्ध नगयऩालरका (खनारथोक) 

प्रकयण:               प्रतत आना रु 

क बुकण्डवेेसी फजायको ततभार भचछे जाने फाटो र्दक्षऺण देखख नौववसे चोक सम्भको फनेऩा 
सन्धुसर फर्दगवास जाने ऩक्की सडकभा जोडडएको दामाॉ वामाॉको जग्गाहरू 

१¸८०,०००।− 

ख खनारथोक गा.व.स. को फनेऩा ससन्धुसर फर्दगवास सडक सॉग जोडडएका जग्गाहरू  १२०,०००।− 

ग अन्म ऩक्की फाटोभा जोडडएका जग्गाहरु ६०¸०००।- 
घ बुकण्ड ेचोकफाट काके्र जाने नमाॉ फाटे  भा ऩने जग्गाहरू  ३५,०००।− 
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ङ बुकण्ड ेचोकफाट असभगक्माऩ हुॉदै नभोफुद्ध श्माभऩाटी जाने फाटाभा ऩने जग्गाहरू ३५,०००।− 

च अन्म कचची भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु  ३५¸०००।- 
छ गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु १७,०००।− 
ज खेत १०¸०००।− 
झ ऩाखा ५¸०००।− 

 

ख. नभोफुद्ध नगयऩालरका (दाप्चा) 
प्रकयण:               प्रतत आना रु 

क ऩक्क्क सडकभा जोडडएका जग्गाहरु ५०¸०००।– 
ख कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ३५,०००।− 
ग खनारथोक दाप्चा सडकभा ऩने जग्गाहरु २५,०००।− 
घ गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ९¸०००।− 
ङ खेत ६¸०००।− 
च फायी ३५,००।− 

 

ग. नभोफुद्ध नगयऩालरका (पुरिायी) 
 

प्रकयण:               प्रतत आना रु 

क पुरवायी साववक वडा नॊ. ६ य ८ का वव.वऩ. याजभागगभा ऩने जग्गाहरु  १२०,०००।− 
ख प्रकयण क भा ऩयेका फाहेक वव.वऩ. याजभागगभा ऩने अन्म जग्गाहरु ८५,०००।− 
ग अन्म ऩक्क्क सडकभा जोडडएका जग्गाहरु ८५¸०००।– 
घ बकुण्डेचोक देखख आसभगक्माम्ऩ हुॉदै दाप्चा जाने फाटोभा ऩने जग्गाहरु ६०,०००।− 
ङ बकुण्डेचोक देखख भेथथनकोट ततभार जाने फाटोभा ऩने जग्गाहरु ४०,०००।− 
च कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ३०,०००।− 
छ गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु १५,०००।− 

ज खेत १०,०००।− 

झ फायी ५,०००।− 

 

घ. नभोफुद्ध नगयऩालरका (भेथथनकोट) 

प्रतत आना रु 

क फनेऩा -ससन्धुरी फर्दगवास सडक सॉग जोडडएको  ८५,०००।− 

ख ऩक्क्क सडकभा जोडडएका जग्गाहरु ७०¸०००।– 
ग खनामथोक ससभानाफाट भेथथनकोट साववक २ नॊ  वडाको दार्हने वऩऩरवोट सम्भ सडकरे ३५,०००।− 
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छोएको 
घ कचची फाटो सॉग जोडडएको २५,०००।− 
ङ गोयेटो फाटो सॉग जोडडएको १५,०००।− 
च खेत  ७,०००।− 
छ ऩाखा  ३,५००।− 

 

ङ. नभोफुद्ध नगयऩालरका (कानऩुय काराऩानी) 
प्रकयण:               प्रतत आना रु 

क वव.वऩ. याजभागगभा ऩने जग्गाहरु ५०,०००।− 
ख ऩक्क्क सडकभा जोडडएका जग्गाहरु ४०¸०००।– 
ग भेचछे ततभार सडकभा ऩने जग्गाहरु २५,०००।- 
घ कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु १२,०००।− 
ङ गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ६,०००।− 
च खेत ३¸०००।− 
छ फायी २¸०००।− 

 

च. नभोफुद्ध नगयऩालरका (साविक नभोफुद्ध) 
प्रकयण:               प्रतत आना रु 

क ऩक्क्क फाटोभा जोडडएका जग्गाहरु ५०¸०००।– 
ख कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ३५,०००।− 
ग नभोफुद्ध खनारथोक जाने फाटोभा ऩने जग्गाहरु ३०,०००।− 
घ गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ८¸५००।− 
ङ खेत ६,०००।− 
च फायी २¸५००।− 

६.क. भण्डनदेउऩुय नगयऩालरका (गैियविसौना) 
प्रकयण:               प्रतत आना रु 

क भेरम्ची सडकभा ऩनै जग्गाहरु कोदायी बीय फाहेक  २००,०००।− 
ख ढाडखोरा फजाय ततनकुने वजायखण्ड १¸५०¸०००।- 
ग कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ( १४सभटय भाथथको ) ७५,०००।− 
घ कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु( १४सभटय सम्भको) ५००००।- 
ङ गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु २५,०००।− 
च खेत १०¸०००।− 
छ फायी ५०००।− 
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  ख. भण्डनदेउऩुय नगयऩालरका (चण्डनेी) 
प्रकयण:               प्रतत आना रु 

क कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु (१४ सभटय भाथथको ) ७५,०००।− 
ख कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ( १४सभटय सम्भको) ५०,०००।− 

ग गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु २५,०००।− 

घ खेत ८,०००।− 

ङ फायी ५¸०००।− 

 

ग. भण्डनदेउऩुय नगयऩालरका (जैलसथोक ) 
प्रकयण:               प्रतत आना रु 

क भेरम्ची सडकभा ऩनै जग्गाहरु ( २०सभटय भाथथको) २००,०००।− 
ख कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ( १४सभटय भाथथको) ७५,०००।− 
ग कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ( १४सभटय सम्भको) ५००००।- 
घ गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु २५,०००।− 
ङ खेत ८,०००।− 
च फायी ५¸०००।− 

 घ. भण्डनदेउऩुय नगयऩालरका (ज्माम्दी िडा न.१-४ य ६) 

प्रकयण:               प्रतत आना रु 

क कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ( १४ सभटय भाथथको) ५०,०००।− 
ख कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ( १४सभटय सम्भको) ३५¸०००।- 
ख गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु १५०००।− 
ग खेत ८,०००।− 
घ फायी ५¸०००।− 

ङ. भण्डनदेउऩुय नगयऩालरका (नमाॉगाउॉ ) 
प्रतत आना रु 

क कुन्ता -नमाॉगाउॉ  -नगयकोयट कचची भोटयफाटोभा  ऩने जग्गाहरू  (२० सभटय ) १००,०००।− 

ख कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ( १४सभटय सम्भको) ५००००।- 
ग गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु २५,०००।− 
घ खेत ८,०००।− 
ङ ऩाखा ५¸०००।− 
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च. भण्डनदेउऩुय नगयऩालरका (नाल्दभु फारुिाऩाटी) 
प्रकयण:               प्रतत आना रु 

क नामदभु वडा नॊ. ८ ऩमगटककम ऺेिभा ऩने साववक कक.नॊ. १ २ ३ ४ ५ ६ ८ ९ १० ११ १२ 
१३ १४ १८ १९ २२ २८ ३० ३१ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ४० ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४८ ४९ ५१ ५२ 
५३ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६४ ६६ ६७ ६८ ६९ ७४ ७६ ७७ ८० ८१ ८२ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ 
९० ९१ ११५ ११८ १२८ १३२ १३३ १३४ १३५ १३६ ६३९ ७९० ७९७ ७९८ ८०६ ८०८ ८१३ 
८१४  ८१६ ८१७ ८१९ ८२० ८२२ ८२३ ८२४ ८२५ ८२६ ८२७ ८२८ ८३१ ८३२ ८३३ ८३४ ८३५ 
८३६ ८३७ ८३८ ८४४ ८५१ ८५२ ८५३ ८६८ ८६९ ८७० ८७१ ८७८ ९३६ ९३८ ९३९ ९७२ ९७३ 
९७४ ९७५ ९८० ९८८ ९८९ ९९० ९९८ ९९९ १००७ १००८ १०१३ १०१४ १०१५ १०५९ १०६१ 
१०६२ १०६३ १०६८ १०६९ १०७५ १०७६ १०७७ १०७८ १०७९ १०८० १०८१ १०८२ १०८३ 
१०८४ १०८५ १०८६ १०९१ १०९२ १०९३ १०९४ १११३ १११४ १११५ १११६ १११७ १११८ 
११२२ ११३० ११३१ ११३९ ११४० ११४१ ११४२ ११४३ ११४४ ११४५ साथै उमखेखखत 
ककत्ताहरुफाट कामभ हुन आएका ककत्ताहरु सभेत   

२¸००,०००।− 

ख कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु १५०,०००।− 
ग साववक वडा नॊ. २ ¸७ य ९ को चाहाखोरा दक्षऺण ऩक्श्चभ नगयकोट फसऩाकग  हुॉदै 

योर्हणीगाॉउ जाने भोटयफाटोभा  ऩने जग्गाहरु 

१००,०००।− 

घ साववक वडा नॊ. ७¸८ य ९ को गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ७५¸०००।− 
ङ गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ३०,०००।− 
च खेत १२¸०००।− 
छ फायी ८¸०००।− 

 

छ. भण्डनदेउऩुय नगयऩालरका (भहादेिस्थान) 
प्रतत आना रु 

क भेरम्ची सडकसॉग जोडडएको ( साववक वडा नॊ ९ वाहेक )  २००,०००।− 

ख भेरम्ची सडकसॉग जोडडएको ( वडा नॊ ९ को ) कोदायी सबय खण्ड १००,०००।− 
ग वडा न ८ फाट वडा नॊ  २ हुॉदै नमाॉगाउॉ  जाने सडक  १५०,०००।− 
घ १) वडा नॊ ९ फाट नामदभु फारुवाऩाटी जाने सडक  १००,०००।− 

२) वडा नॊ २ फाट वडा नॊ ३ हुॉदै दोरारघाट जाने सडक  १००,०००।− 
३) साववक वडा नॊ ९ वाट साववक वडा नॊ ३, ४, ५, ६ य ८ हुॉदै चण्डनेी हमदैछाऩ सडक 
सॉग जोडडएको  

७५,०००।− 

ङ कचची फाटोभा ऩने  ५०,०००।− 
च गोयेटो फाटोभा ऩने  २५,०००।− 
छ खेत  १५¸०००।− 
ज ऩाखा ५¸०००।− 
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७.क. चौयीदेउयारी गाउॉऩालरका (काततके देउयारी) 
प्रकयण:               प्रतत योऩनी रु 

क कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु १¸१०,०००।− 
ख गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ५५,०००।− 

ग खेत ३५,०००।− 

घ फायी २२,०००।− 
 

 ख. चौयीदेउयारी गाउॉऩालरका (गोठऩानी) 

प्रकयण:               प्रतत योऩनी रु 

क कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ११०,०००।− 
ख गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ४५,०००।− 
ग खेत  २२,०००।− 

घ फायी ११,०००।− 

 

ग. चौयीदेउयारी गाउॉ ऩालरका (धुसेनी लशिारम) 
प्रतत योऩनी रु 

क कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ११०,०००।− 
ख गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ४५,०००।− 
ग खेत २२,०००।− 

घ फायी ११,०००।− 
 

 

घ. चौयीदेउयारी गाउॉ ऩालरका (नागे्र गगचे) 
प्रतत योऩनी रु 

क कचची फाटोभा ऩने जग्गाहरु ११०,०००।− 
ख गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ४५,०००।− 
ग खेत २२,०००।− 

घ ऩाखा ११,०००।− 
 

ङ. चौयीदेउयारी गाउॉ ऩालरका (ऩञ्चकुभायी) 
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प्रतत योऩनी रु 

क कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ११०,०००।− 
ख 

 

गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ४५,०००।− 

ग खेत २२,०००।− 

घ ऩाखा ११,०००।− 

च. चौयीदेउयारी गाउॉऩालरका (ऩोखयीचौयी) 
प्रकयण:               प्रतत योऩनी रु 

क कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ११०,०००।− 
ख गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ४५,०००।− 
ग खेत २२,०००।− 

घ फायी ११,०००।− 

छ. चौयीदेउयारी गाउॉऩालरका (फाङथरी) 
प्रकयण:               प्रतत योऩनी रु 

क कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ११०,०००।- 
ख गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ३५,०००।- 
ग खेत २२,०००।− 

घ फायी १७,०००।− 

ज.चौयीदेउयारी गाउॉ ऩालरका(भाझझपेदा) 
प्रकयण:               प्रतत योऩनी रु 

 क कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ११०,०००।− 
ख गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ४५,०००।− 
ग खेत २२,०००।− 

घ फायी ११,०००।− 

 

झ.चौयीदेउयारी गाउॉ ऩालरका(भादनकुॉ डायी) 
प्रकयण:               प्रतत योऩनी रु 

क कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु १००,०००।- 
ख गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ४०,०००।- 
ग खेत ३०,०००।− 
घ फायी २०,०००।− 
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८.क.योशी गाउॉऩालरका ( कालरन्चोक) 
प्रकयण:               प्रतत योऩनी रु 

क वव.वऩ. याजभागगभा ऩने जग्गाहरु ५¸००,०००।− 
ख कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु १,८०,०००।− 
ङ गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ९०,०००।− 
च खेत ३२,०००।− 
छ फायी २२,०००।− 

  ख.योिी गाउॉ ऩासरका (खहयेऩाॉगु) 

प्रकयण:               प्रतत योऩनी रु 

क कचची भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ७५,०००।- 
ख गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ५५,०००।- 
ग खेत ३२,०००।− 

घ फायी २२,०००।− 

 

  ग.योिी गाउॉऩासरका (सबभखोयी) 
प्रकयण:               प्रतत योऩनी रु 

 क वव.वऩ. याजभागगभा ऩने जग्गाहरु ५,००,०००।− 
ख कक्चच भोटयफाटोभा ऩने जग्गाहरु १,७०,०००।− 
ग गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ८५,०००।− 
घ खेत ३२,०००।− 
ङ फायी २२,०००।− 

 

 

 

घ. योिी गाउॉऩासरका (भॊगरटाय) 
प्रकयण:               प्रतत योऩनी रु 

 क वव.वऩ. याजभागगभा ऩने जग्गाहरु ५,५०,०००।− 
ख कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु २,२०,०००।− 
ग गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु १¸१०,०००।− 
घ खेत ४५,०००।− 
ङ फायी २२,०००।− 

ङ.योिी गाउॉऩासरका (सससाखानी) 
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प्रकयण:               प्रतत योऩनी रु 

क कचची भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ५५,०००।- 
ख गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ३८,०००।- 
ग खेत २२,०००।− 
घ फायी ११,०००।− 

 

 

च. योिी गाउॉऩासरका (लशखयआम्िोटे) 
प्रतत योऩनी रु 

क कचची भोटय फाटो सॉग जोडडएको  २¸२०,०००।− 
ख गोयेटो फाटो सॉग जोडडएको  १¸१०,०००।− 
ग खेत  ५५,०००।− 

घ ऩाखा २२¸०००।− 
 

९.क.बुम्रु गाउॉ ऩासरका (कोराॉती)  

प्रकयण:               प्रतत योऩनी रु 

क कचची भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ७५,०००।- 
ख गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ४५,०००।- 
ग खेत २२,०००।− 
घ फायी १७,०००।− 

ख. बुम्रु गाउॉ ऩासरका (चौवास) 

प्रकयण:               प्रतत योऩनी रु 

क कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु १¸१०,०००।− 

ख गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ५५,०००।− 
ग खेत ३८,०००।− 
घ फायी २२,०००।− 

ग.बुम्रु गाउॉ ऩासरका( ्माम्दी साववक वडा नॊ.५¸७¸८ य ९ ऩने जग्गाहरु) 
प्रकयण:               प्रतत योऩनी रु 

क कचची भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु २२००००।- 
ख गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ११००००।- 
ग खेत ८००००।- 
घ फायी ३२०००।- 
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घ.बुम्रु गाउॉ ऩासरका ( फेखलसम्रे) 

प्रकयण:               प्रतत योऩनी रु 

क कचची भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ५५¸०००।- 
ख गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ३३¸०००।- 
ग खेत २०¸०००।- 
घ फायी ११¸०००।- 

 

ङ.बुम्रु गाउॉ ऩासरका (सावऩङ ) 
प्रतत योऩनी रु 

क कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु २¸६०,०००।− 
ख गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु १¸३०,०००।−, 
ग खेत  ६५,०००।− 

घ ऩाखा ३२,०००।− 
 

च.बुम्रु गाउॉ ऩासरका (लसम्थरी) 
प्रतत योऩनी रु 

क कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ७५,०००।− 
ख गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ४५,०००।− 
क खेत  २२,०००।− 

ख ऩाखा ११,०००।− 
 

 

छ.बुम्रु गाउॉ ऩासरका (समरे) 

प्रकयण:               प्रतत योऩनी रु 

क कचची भोटय फाटो सॉग जोडडएको  ७५,०००।− 

ख गोयेटो फाटो सॉग जोडडएको  ४५,०००।− 
ग खेत २२,०००।− 

घ फायी ११,०००।− 
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ज. बुम्रु गाउॉ ऩासरका (दोरारघाट) 

प्रकयण:               प्रतत योऩनी रु 

क अयतनको याजभागगभा ऩने जग्गाहरु ८,८०,०००।− 
ख कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ३¸३०,०००।− 
ग गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु १¸३०¸०००।− 
घ खेत ६५,०००।− 
ङ फायी २७,५००।− 

 

 

१०.क.बेथानचोक गाउँपालिका (चरार गणेिस्थान) 
प्रकयण:               प्रतत योऩनी रु 

क ढुखकग  जाने भोटयफाटोभा ऩने जग्गाहरु ७¸००,०००।− 
ख कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु २¸५०,०००।− 
ग गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु १¸२०,०००।− 
घ खेत ५०,०००।− 
ङ ऩाखा २४,०००।− 

ख. बेथानचोक गाउँपालिका (चमाम्राङफेसी) 
प्रकयण:               प्रतत योऩनी रु 

क कक्चच भोटय फाटोभा ऩने वडा न २ का जग्गाहरु ४¸००,०००।− 

ख कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु १,५०,०००।− 

ग गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ६०,०००।− 

घ खेत ३५,०००।− 

ङ फायी २०,०००।− 

ग. बेथानचोक गाउँपालिका (चमाससङखकग ) 
प्रकयण:                  प्रतत फगग सभटय रु 

क कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ३००।− 
ख गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु १५०।− 
ग खेत १००।− 
घ फायी ५०।− 

 

घ. बेथानचोक गाउँपालिका (ढुॊखकग ) 
प्रकयण:               प्रतत योऩनी रु 
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क साववक वडा न ८ ढुॊखकग  -चरार- चमाभाङवेसी जाने वाटोभा ऩने जग्गाहरु ६,००,०००।− 
ख अन्म ऩक्क्क भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु  ५¸००¸०००।- 
ग ढुॊखकग -गणेिस्थान जाने फाटोभा ऩने जग्गाहरु ४,५०,०००।− 
घ कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु २¸००,०००।− 
ङ गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ७५,०००।− 
च खेत ५५,०००।− 
छ फायी २२,०००।− 

 

 

ङ. बेथानचोक गाउँपालिका (भहाॉकार) 
प्रकयण:               प्रतत योऩनी रु 

 क कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ३¸६०,०००।− 
ख गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु १¸२०,०००।− 
ग खेत ३५,०००।− 
घ फायी २४,०००।− 

११.क.भहाबायत गाउॉऩासरका (गोकुरे) 

प्रकयण:               प्रतत योऩनी रु 

क कचची भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ६५,०००।- 
ख गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ४५,०००।- 
ग खेत २२,०००।− 

घ फायी ११,०००।− 

 

 ख. भहाबायत गाउॉऩासरका (घततगछाऩ)  

प्रकयण:               प्रतत योऩनी रु 

क कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ४५¸०००।− 
ख गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु २५,०००।− 
ग खेत २२,०००।− 

घ फायी ११,०००।− 

ग. भहाबायत गाउॉऩासरका (पोक्क्सङटाय) 
                                                                                             प्रतत योऩनी रु 

क कचची भोटयभा ऩने जग्गाहरू  ५५¸०००।− 

ख गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ३२,०००।− 
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ग खेत १७,०००।− 
घ ऩाखा ११,०००।− 

 घ.  भहाबायत गाउॉऩासरका (वनखु) 
प्रकयण:               प्रतत योऩनी रु 

क कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ५५¸०००।− 
ख गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ३२,०००।− 
ग खेत २२,०००।− 

घ फायी ११,०००।− 

ङ. भहाबायत गाउॉऩासरका (फुढाखानी) 
प्रकयण:               प्रतत योऩनी रु 

क कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ५५¸०००।− 
ख गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ३२,०००।− 
ग खेत १७,०००।− 

घ फायी ११,०००।− 

 

१२.क. तेभार गाउॉ ऩासरका (चाऩाखोयी)                                                                              

                                                                           प्रतत योऩनी रु 
क कचची भोटयभा ऩने जग्गाहरू  २¸२०,०००।− 

ख गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु १¸१०,०००।− 
ग खेत ६५,०००।− 
घ ऩाखा २२,०००।− 

 ख. तभेार गाउॉऩासरका (नायामणस्थान) 
प्रतत योऩनी रु 

क कचची भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु २,६५,०००।− 

ख गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु १¸१०,०००।− 
ग खेत ६५,०००।− 
घ ऩाखा ३२,०००।− 

ग. तभेार गाउॉऩासरका (भेच्छे ) 
प्रतत योऩनी रु 

क कचची फाटो सॉग जोडडएको  २¸२०,०००।− 

ख गोयेटो फाटो सॉग जोडडएको  १¸३०,०००।− 
ग खेत  ५५,०००।− 
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घ फायी ४०,०००।− 
 

घ. तभेार गाउॉऩासरका (सयभथरी) 

प्रकयण:               प्रतत योऩनी रु 

क कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ६५,०००।− 
ख गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ४५,०००।− 
ग खेत २५,०००।− 
घ फायी १६,०००।− 

 

ङ. तेभार गाउॉऩासरका (सस्मुगखकग ) 
प्रकयण:               प्रतत योऩनी रु 

क कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु २,२०,०००।− 
ख गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु १,३५,०००।− 
ग खेत ३३,०००।− 
घ फायी २२,०००।− 

 

१३.क.खानीखोरा गाउॉऩासरका (तारढुङ्गा) 

प्रतत योऩनी रु 

क कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु १¸००,०००।- 
ख गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ४५,०००।- 
ग खेत  २२¸०००।− 

घ ऩाखा ११,०००।− 
 

 

ख. खानीखोरा गाउॉऩासरका (पराभेटाय) 
प्रकयण:               प्रतत योऩनी रु 

क कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ५५,०००।- 
ख गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ३२,०००।- 
ग खेत  १८¸०००।− 

घ ऩाखा ११,०००।− 
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ग. खानीखोरा गाउॉऩासरका (सभमचे) 

प्रकयण:               प्रतत योऩनी रु 

क कक्चच भोटय फाटोभा ऩने जग्गाहरु ५५,०००।- 
ख गोयेटो फाटोभा ऩने जग्गाहरु ३२,०००।- 
ग खेत  १८¸०००।− 

घ ऩाखा ११,०००।− 
 
 

 

 


