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      नेपाल सरकार    फोन नं.०७८—५४०२०३ 

भमूिव्यबस्था,सहकारी तथा गररबी ननवारण िन्त्रालय 

भमूि व्यबस्थापन तथा अमभलेख ववभाग 

िालपोत कायाालय,कावासोती 
नवलपरासी (बर्ाघाट ससु्ता पबूा) 

 
 
 
 
 

िालपोत कायाालय कावासोतीको २०७६/०७७ को जग्गाको 
न्त्यूनति िलू्याङ्न  
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१ अग्यौली गा.वव.स. हाल कावासोती न.पा (प्रनतकट्ठा ) 

१ वडा न.ं १ र २ को जग्गा परुानो थैली प्रस्ताववत 
थैली अङक 

अक्षरिा 

क वपच बाटोसँग जोडडएको ९५०००० 
१०५०००० 

र्शलाख पचासहजार 

ख ग्राबेल  बाटोसँग जोडडएको ६००००० ६६०००० छलाख साठीहजार 

ग कच्ची बाटोसँग जोडडएको ४५०००० ५००००० पाँच लाख 

घ बाटो नभएको १३०००० १४५००० एकलाख पचैामलस 
हजार 

२ वडा न.ं ३।क ख ग घ  र ङ को जग्गा 
क राजिागासँग जोडडएको ३३००००० ३६३०००० छत्तीसलाख तीसहजार 

ख वपचबाटो मभर १६५०००० १८२५००० अठारलाख पचासहजार 

ग ग्राबेल बाटो ११००००० १२००००० बाह्लाख 

घ कच्ची बाटो ८३०००० ९२५००० नौलाख पच्चीसहजार 

ङ बाटो नभएको १७०००० १९०००० एकलाख नब्बेहजार 

३ वडा न.ं ४।क ख ग   र ३ को जग्गा 
क वपच बाटोसँग जोडडएको ८३०००० ९२५००० नौलाख पच्चीसहजार 

ख ग्राबेल  बाटोसँग जोडडएको ४५०००० ५००००० पाचलाख 

ग कच्ची बाटोसँग जोडडएको ३१०००० ३४०००० तीनलाख चामलस हजार 

घ बाटो नभएको १३०००० १४५००० एकलाख पैचालीसहजार 

४ साववक अग्यौली वडा न.ं ५।क ख ग को जग्गा  
क वपच बाटोसँग जोडडएको ७३०००० ८००००० आठलाख 

ख ग्राबेल  बाटोसँग जोडडएको ४००००० ४४०००० चारलाख चामलसहजार 

ग कच्ची बाटोसँग जोडडएको ३००००० ३३०००० तीनलाख तीसहजार 

घ बाटो नभएको १३०००० १४५००० एकलाख पैचामलस हजार 

५ साववक अग्यौली वडा न.ं ६।क ख ग घ को जग्गा  
क वपच बाटोसँग जोडडएको ७३०००० ८००००० आठ लाख 

ख ग्राबेल  बाटोसँग जोडडएको ४००००० ४४०००० चारलाख चामलसहजार 

ग कच्ची बाटोसँग जोडडएको ३००००० ३३०००० तीनलाख तीसहजार 

घ बाटो नभएको १३०००० १४५००० एकलाख पैचामलस हजार 



 
 

 
3 

 

६ साववक अग्यौली वडा न.ं ७ को जग्गा  
ख ग्राबेल  बाटोसँग जोडडएको ४५००००० ५००००० पाचलाख 

ग कच्ची बाटोसँग जोडडएको ३३०००० ३६०००० तीनलाख साठीहजार 

घ बाटो नभएको १३०००० १४५००० एकलाख पैचामलसहजार 

७ साववक अग्यौली वडा न.ं ८ को जग्गा  
क वपच बाटोसँग जोडडएको ७२०००० ७९०००० सातलाख नब्बेहजार 

ख ग्राबेल  बाटोसँग जोडडएको ६१०००० ६७५००० छलाख पचहत्तरहजार 

ग कच्ची बाटोसँग जोडडएको ४००००० ४४०००० चारलाख चामलसहजार 

घ बाटो नभएको १३०००० १४५००० एकलाख पैचामलसहजार 

८ साववक अग्यौली वडा न.ं ९ क र ख को जग्गा  
क वपच बाटोसँग जोडडएको ७२०००० ७९०००० सातलाख नब्बेहजार 

ख ग्राबेल  बाटोसँग जोडडएको ६१०००० ६७५००० छलाख पचहत्तरहजार 

ग कच्ची बाटोसँग जोडडएको ४००००० ४४०००० चारलाख चामलसहजार 

घ बाटो नभएको १३०००० १४५००० एकलाख पैचामलसहजार 

२. अिरापरुी गा.वव.स. हाल गडैाकोट न.पा.िा पने जग्गा (प्रनतकट्ठा) 

क राजिागालाइ छुने सब ैवाडाका जग्गा ३३००००० ३६५०००० नतनलाख 
पैसठ्ठीहजार 

ख राजिागाबाट खोमलएका उत्तर र्क्षक्षणका बाटाका र्ायाँबायाका जग्गाहरु  

१ वपच बाटोसँग जोडडएको १८००००० २०००००० बीसलाख 

२ ग्राबेल  बाटोसँग जोडडएको १२२०००० १३५०००० तहे्लाख पचासहजार 

३ कच्ची बाटोसँग जोडडएको ७३०००० ८००००० आठलाख 

४ बाटो नभएको  १७०००० १९०००० एकलाख नब्बेहजार 

ग वडा न.ं२    

१ वपच बाटोसँग जोडडएको ३५०००० ३८५००० तीनलाख पचासीहजार 

२ ग्राबेल  बाटोसँग जोडडएको २००००० २२०००० र्इुलाख बीसहजार 

३ कच्ची बाटोसँग जोडडएको १७०००० २००००० र्इुलाख 

४ बाटो नभएको १३०००० १४५००० एकलाख पैचामलस हजार 

३. उपल्लोअखाला गा.वव.स. अन्त्तगात पने जग्गा (प्रनतरोपनी ) 

क बाटोलाइ छुने सब ैवाडाका जग्गा ३५००० ४०००० चामलसहजार 

ख बाटो नभएको धनहरतफा  २५००० ३०००० तीसहजार 

ग बाटो नभएको भीटतफा  २०००० २५००० पच्चीसहजार 
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४. साववक कावासोती गा.वव.स. हाल रे्उराली अन्त्तगात पने जग्गा (प्रनतकट्ठा ) 

१ वडा न.१।क ख ग को जग्गा 
क डण्डा झ्यालबास जाने वपच बाटोसँग 

जोडडएको 
१३५०००० १५००००० पन्त्रलाख 

ख सो बाहेक अन्त्य मभरी वपच बाटोसँग 
जोडडएको 

८००००० ८८०००० आठलाख असीहजार 

ग सो बाहेक अन्त्य ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको ६००००० ६६०००० छलाख साठीहजार 

घ सो बाहेकको कच्ची बाटोसँग जोडडएको ५३०००० ५९०००० पााचलाख नब्बेहजार 

ङ बाटो नभएको  १७०००० १९०००० एकलाख नब्बेहजार 

२ वडा न.२क ख ग घ ङ को जग्गा रे्उराली गा.वव.स.िा पने 
क डण्डा बेलवुा वपच बाटोसँग जोडडएको 730000 ८००००० आठलाख 

ख ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको 530000 ५९०००० पाचलाख नब्बेहजार 

ग कच्ची बाटोसँग जोडडएको 500000 ५५०००० पाचलाखपचासहजार 

घ बाटो नभएको 130000 १४५००० एकलाखपचैामलसहजार 

३ वडा न.३क ख ग घ ङ को जग्गा हाल कावासोती न.पा. 
क वपच बाटोसँग जोडडएको १०००००० ११००००० एघारलाख 

ख ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको ७३०००० ८००००० आठलाख 

ग कच्ची बाटोसँग जोडडएको ५३०००० ५९०००० पाचलाख नब्बेहजार 

घ बाटो नभएको १७०००० १९०००० एकलाख नब्बेहजार 

४ ऐ वडा न ४क च छ ज झ र ञ नम्बररतफा  
क वपच बाटोसँग जोडडएको  ८००००० ८८०००० आठलाख असीहजार 

ख ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको  ६००००० ६६०००० छलाख साठहजार 

ग कच्ची बाटोसँग जोडडएको  ४५०००० ५००००० पाचलाख 

# बाटो नभएको वडा न.४ख ग घ ट ठ ड ढ 
सिेत कुिसोत क्षरेिा पने जग्गा 

१००००० ११०००० एकलाख र्शहजार 

५ ऐ वडा न ४ख घ ङ ट ठ ड र ढ को नम्बररतफा  
क वपच बाटोसँग जोडडएको १४५०००० 1600000 सोह्लाख 

ख ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको ११००००० 1200000 बाह्लाख 

ग कच्ची बाटोसँग जोडडएको ६००००० 660000 छलाख साठीहजार 

घ बाटो नभएको १७०००० 190000 एकलाख नब्बेहजार 
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६ ऐ वडा न ४ पुनवाास तफा  
1 राजिागालाइ  छुने जग्गा 5000000 5500000 पचपन्त्नलाख 
२ जनतािागाबाट फलफुलचोकसम्ि जाने पनुवाास बाटोको जग्गा  
क वपच बाटोसँग जोडडएको 2250000 2500000 पच्चीसलाख 

ख ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको 1720000 1900000 उन्त्नाइसलाख 

ग कच्ची बाटोसँग जोडडएको 1200000 1350000 तहे्लाख पतैीसहजार 

घ बाटो नभएको 330000 360000 तीनलाख साठीहजार 

७ थकालीचोकबाट  २८ ववगाहा जाने बाटोसँग जोडीएको जग्गा 

क वपच बाटोसँग जोडडएको 2250000 2500000 पच्चीसलाख 

ख ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको 1450000 1600000 सोह्लाख 

ग कच्ची बाटोसँग जोडडएको 680000 750000 सातलाख पचासहजार 

घ बाटो नभएको 270000 300000 तीनलाख 

८  ऐ वडा न ४ख पुनवाास तफा को जग्गा 
क राजिागालाइ  छुने जग्गा 5000000 5500000 पचपन्त्नलाख 

ख सभापनतचोकरे्खख रे्ववचोकसम्ि जोडडएको 
वपचबाटोको जग्गा 

2770000 3050000 तीसलाख पचासहजार 

ग जनतािागा पनुवाासिागासम्ि जोडीएको 
वपचबाटोको जग्गा 

2770000 3050000 तीसलाख पचासहजार 

घ अन्त्य मभत्रर वपच बाटोसँग जोडडएको 1800000 2000000 बीसलाख 

ङ ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको 1450000 1600000 सोह्लाख 

च कच्ची बाटोसँग जोडडएको 1060000 1170000 एघारलाख सत्तरीहजार 

छ बाटो नभएको 330000 360000 तीनलाख साठीहजार 

९ ऐ वडा न ४ग पुनवाास तफा को जग्गा 
क राजिागालाइ  छुने जग्गा 5000000 5500000 पचपन्त्नलाख 

ख फलफुलचोकरे्खख पञ्चकन्त्याचोकसम्ि 
बाटोलाइ छुने जग्गा 

2770000 3050000 तीसलाख पचासहजार  

ग फलफुलचोकरे्खख कोइलापानन जानेबाटोको 
र्ायावाया पने बेलचोकसम्िको जग्गा 

2380000 2620000 छब्बीसलाख 
बीसहजार 

घ सो बाहेक मभत्रर वपच बाटोसँग जोडडएको 1720000 1900000 उन्त्नाइसलाख 

ङ ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको 1320000 1450000 चौधलाख पचासहजार 

च कच्ची बाटोसँग जोडडएको 860000 950000 नौलाख पचासहजार 

छ बाटो नभएको 330000 360000 तीनलाख साठीहजार 
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१० ऐ वडा न ४घ पुनवाास तफा को जग्गा 
क वपच बाटोसँग जोडडएको 16500000 1820000 अठारलाख बीसहजार 

ख ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको 1590000 1750000 सरलाख पचासहजार 

ग कच्ची बाटोसँग जोडडएको 860000 950000 नौलाख पचासहजार 

घ बाटो नभएको 270000 300000 तीनलाख 

११ ऐ वडा न ५क नम्बरी तफा को जग्गा 
क वपच बाटोसँग जोडडएको 1460000 1600000 सोह्लाख 

ख ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको 1125000 1250000 बाह्लाख पचासहजार 

ग कच्ची बाटोसँग जोडडएको 730000 800000 आठलाख 

घ बाटो नभएको 270000 300000 तीनलाख 

१२ ऐ वडा न ५क ख पुनबाास तफा को जग्गा 
क राजिागालाइ  छुने जग्गा 5000000 5500000 पचपन्त्नलाख 

ख इन्त्रचोकरे्खख ववहाननसम्िको वपच बाटोलाइ 
छुने जग्गा 

3040000 3350000 तते्तीसलाख 
पचासहजार 

ग सभापनतचोकरे्खख ज्ञानोर्य स्कूलसम्िको 
पीचबाटोको जग्गा 

2380000 2620000 छव्वीसलााख 
बीसहजार 

घ मभत्रर वपच बाटोसँग जोडडएको 1470000 1620000 सोह्लाख बीसहजार 

ङ ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको 1125000 1240000 बाह्लाख चालीसहजार 

r कच्ची बाटोसँग जोडडएको 730000 800000 आठलाख 

5 बाटो नभएको 270000 300000 तीनलाख 

१३ ऐ वडा न ५ग पुनबाास तफा को जग्गा 
क थकामलचोकबाट िगरकोट जाने बाटोको 

जग्गा  

2110000 2350000 तइेसलाख पचासहजार 

ख पवुापश्चचि पनुवाासको बाटोले छुने जग्गा 1470000 1620000 सोह्लाख बीसहजार 

ग  वपच बाटोसँग जोडडएको 1190000 1310000 तहे्लाख र्शहजार 

घ ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको 800000 880000 आठलाख असीहजार 

ङ सो बाहेक मभत्रर कच्ची बाटोसग छुने जग्गा 730000 800000 आठलाख 

r बाटो नभएको 330000 360000 तीनलाख साठीहजार 

१४ ऐ वडा न ५घ पुनबाास तफा को जग्गा 
क राजिागालाइ  छुने जग्गा 3575000 3950000 उनन्त्चालीसलाख 

पचासहजार 

ख थकामलचोकबाट िगरकोट जाने बाटोलाइ छुने 2110000 2350000 तइेसलाख पचासहजार 
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जग्गा 
 

ग सो बाहेक राजिागारे्खख उत्तरर्क्षक्षण 
खोमलएको मभत्रर वपच बाटोसँग जोडडएको 

1470000 1620000 सोह्लाख बीसहजार 

घ ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको 1320000 1450000 चौधलाख पचासहजार 

ङ कच्ची बाटोसँग जोडडएको 860000 950000 नौलाख पचासहजार 

च बाटो नभएको 330000 360000 तीनलाख साठीहजार 

१५ ऐ.व८ाा नं.६ क, ख ग घ ङ पुनवाास र नम्बरीतफा को जग्गा 
क राजिागालाइ  छुने जग्गा 3290000 3620000 छत्तीसलाख बीसहजार 

ख राजिागारे्खख उत्तरर्क्षक्षण मभत्रर वपच बाटोसँग 
जोडडएको 

1470000 1620000 सोह्लाख बीसहजार 

ग ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको 1060000 1170000 एघारलाख सत्तरीहजार 

घ कच्ची बाटोसँग जोडडएको 800000 880000 आठलाख असीहजार 

ङ बाटो नभएको 200000 220000 र्इुलाख बीसहजार 

१६
  

ऐ वडा नं.७क ख को  नम्बरीतफा को जग्गा 

क वपच बाटोसँग जोडडएको 1000000 1100000 एघारलाख 

ख ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको 800000 880000 आठलाख असीहजार 

ग कच्ची बाटोसँग जोडडएको 330000 360000 तीनलाइ साठीहजार 

घ बाटो नभएको 130000 145000 एकलाख पैचालीसहजार 

१७ ऐ.वडा नं.८ क, ख ग घ ङ पुनवाास र नम्बरीतफा को जग्गा 
क वपच बाटोसँग जोडडएको 1000000 1100000 एघारलाख 

ख ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको 700000 770000 सातलाख सत्तरीहजार 

ग कच्ची बाटोसँग जोडडएको 330000 360000 तीनलाख साठीहजार 

घ बाटो नभएको 130000 145000 एकलाख पैचामलस 
हजार 

१८ ऐ वडा नं. ९क ख को  नम्बरीतफा को जग्गा 
क वपच बाटोसँग जोडडएको 1000000 1100000 एघारलाख 

ख ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको 660000 725000 सातलाख पच्चीहजार 

ग कच्ची बाटोसँग जोडडएको 330000 360000 तीनलाख साठीहजार 

घ बाटो नभएको 130000 145000 एकलाख पचैामलस 
हजार 
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१९ िाथथ उल्लेख गररएका ककटानी बाटोहरु बाहेक कावासोती गा.वव.स.अन्त्तगातका वडाहरुको राजिागासग 
उत्तरर्क्षक्षण खोमलएका मभरी बा६ााहरुको न्त्यनूति प्रनतकट्ठा रु.८६०००० साथ ैमभरी वपच बाटोलाइ छुने 
जग्गा न्त्यनूति प्रनतकठ्ठा रु.१०६०००० (पनुवाासको नक्सा मभर िार) 

 

५ कोल्हुवा गा.वव.स.िा पने जग्गाहरु (प्रनतकठ्ठा) 

क वडा न.ं४क को डण्डा कोल्हुवा, चोरिारा िागािा 
पने जग्गा 

1160000 1280000 बाह्लाख असीहजार 

ख वडा न.ं८क,ख र ९ख िा पने  डण्डा कोल्हुवा, 
डण्डा चोरिारा िागािा पने जग्गा 

1160000 1280000 बाह्लाख असीहजार 

ग मभत्रर वपच बाटोसँग जोडडएको  800000 आठलाख 

घ ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको  600000 आठलाख 

ङ िाथथ उल्लेखखत वडािा खोलीएका मभरी कच्ची 
बाटोलाइ छुने जग्गा 

400000 440000 पाचलाख 

च बाटो नभएको 110000 125000 चारलाख 
चामलसहजार 

६ कोटथर गा.वव.स.िा पने जग्गाहरु (प्रनतरोपनी) 

क वपच बाटोसँग जोडडएको 0 500000 पाचलाख 

ख ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको 250000 275000 र्इुलाख पचहत्तरहजार 

ग बाटो नभएको धनहरतफा  120000 150000 एकलाख पचासहजार 

घ अन्त्य कच्ची बाटोलाइ छुने जग्गा 160000 200000 र्इुलाख 

ङ बाटो नभएको मभटतफा  36000 50000 पचासहजार 

७ गैडाकोट न.पा.अन्त्तगातका जग्गाहरु (प्रनतरोपनी) 

१ वडा न.ं१क ख को जग्गा 

क मशलान्त्यासचोकबाट कामलका जाने बाटो 
जौजुवा पानीट्यांकीचोकसम्िको बाटोको जग्गा 

4500000 4950000 उनन्त्पचासलाख 
पचासहजार 

ख मशलान्त्यासचोक रे्खख दर्व्यधाि िश्न्त्र्र जाने 
वपच बाटाको जग्गा 

3750000 4150000 एकचामलसलाख 
पचासहजार 

ग मभत्रर वपच बाटोसँग जोडडएको 3400000 3750000 सतैीसलाख पचासहजार 

घ ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको 2530000 2800000 अठ्ठाइसलाख 
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ङ कच्ची बाटोसँग जोडडएको 2000000 2200000 बाइसलाख 

च बाटो नभएको 660000 750000 सातलाख पचासहजार 

२ वडा न.ं२क को जग्गा 
क राजिागालाइ  छुने जग्गा 7500000 8250000 बयासीलाख पचासहजार 

ख राजिागाबाट खोमलएको उत्तरर्क्षक्षण 
राजिागासँग जोडडएको पीचबाटोको 
र्ायाबायाका जग्गा  

5400000 5950000 उन्त्साठीलाख पचासहजार 

ग सो बाहेक मभत्रर वपच बाटोसँग जोडडएको 4240000 4650000 छयालीसलाख पचासहजार 

घ ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको 3470000 3850000 अडतीसलाख पचासहजार 

ङ कच्ची बाटोसँग जोडडएको 2260000 2500000 पच्चीसलाख 

च बाटो नभएको 830000 920000 नौलाख बीसहजार 

३ वडा न.ं२ख को जग्गा 
क राजिागालाइ  छुने जग्गा 7500000 8250000 बयासीलाख पचासहजार 

ख राजिागाबाट खोमलएको उत्तरर्क्षक्षण 
राजिागासँग जोडडएको पीचबाटोको 
र्ायाबायाका जग्गा  

4400000 4840000 अडचालीसलाख 

ग ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको 3470000 3850000 चामलसहजार 

घ कच्ची बाटोसँग जोडडएको 2590000 2850000 अडतीसलाख पचासहजार 

ङ बाटो नभएको 830000 920000 अठ्ठाइसलाख पचासहजार 

४ वडा न.ं३।क रे्खख ३ ञ को जग्गा 

क तारीबास बजार क्षरेका घडरेी 800000 800000 आठलाख 

ख मभरी वपचबाटोिा पने जग्गा 600000 600000 छलाख 

ग मभरी ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको 500000 500000 पााचलाख 

घ मभत्रर कच्ची बाटोसँग जोडडएको 0 400000 चारलाख 

ङ बाटो नभएको जग्गा 0 130000 एकलाख तीसहजार 

५ वडा न..४क ख र ग को जग्गा 

क राजिागालाइ  छुने जग्गा 7500000 8250000 बयासीलाख पचासहजार 

ख राजिागाबाट खोमलएको उत्तरर्क्षक्षण राजिागासँग 
जोडडएको पीचबाटोको र्ायाबायाका जग्गा 

4400000 4840000 अडचामलसलाख 
चामलसहजार 

ग सो बाहेक मभरी वपचबाटोिा पने जग्गा 3470000 3850000 अडनतसलाख पचासहजार 

घ ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको 2600000 2860000 अठ्ठाइसलाख सा७ाीहजार 
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ङ कच्ची बाटोसँग जोडडएको 2260000 2500000 पच्चीसलाख 

च बाटो नभएको 800000 880000 आठलाख असीहजार 

६ वडा न.५क र ख को जग्गा  

क राजिागालाइ  छुने जग्गा 7500000 8250000 बयासीलाख पचासहजार 

ख राजिागाबाट खोमलएको उत्तरर्क्षक्षण 
राजिागासँग जोडडएको पीचबाटोको 
र्ायाबायाका जग्गा 

5400000 5950000 उन्त्साठीलाख पचासहजार 

ग सो बाहेक मभरी वपचबाटोिा पने जग्गा 4240000 4650000 छयालीसलाख पचासहजार 

घ ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको 3470000 3850000 अडतीसलाख पचासहजार 

ङ कच्ची बाटोसँग जोडडएको 3025000 3330000 तते्तीसलाख तीसहजार 

च बाटो नभएको 830000 920000 नौलाख बीसहजार 

७ वडा न.६क र ख को जग्गा 

क वपचबाटोिा पने जग्गा 2600000 2860000 अठ्ठाइसलाख सााठीहजार 

ख ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको 1870000 2060000 बीसलाख साठीहजार 

ग कच्ची बाटोसँग जोडडएको 1540000 1700000 सरलाख 

घ बाटो नभएको 660000 730000 सातलाख तीसहजार 

८ वडा न.७क  ख र घ को जग्गा 

क वपचबाटोिा पने जग्गा 1870000 2060000 बीसलाख साठीहजार 

ख ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको 1540000 1700000 सरलाख 

ग कच्ची बाटोसँग जोडडएको 1270000 1400000 चौधलाख 

घ बाटो नभएको 660000 730000 सातलाख तीसहजार 

९ वडा न.७ग को जग्गा 

क राजिागालाइ  छुने जग्गा 4620000 5090000 पचासलाख नब्बेहजार 

ख राजिागाबाट खोमलएको उत्तरर्क्षक्षण 
राजिागासँग जोडडएको पीचबाटोको 
र्ायाबायाका जग्गा 

3580000 3940000 उनन्त्चामलसलाख 
चामलसहजार 

ग सो बाहेक मभरी वपचबाटोिा पने जग्गा 2600000 2860000 अठ्ठाइसलाख साठीहजार 

घ ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको 2200000 2420000 चौबीसलाख बीसहजार 

ङ कच्ची बाटोसँग जोडडएको 1760000 1940000 उन्त्नाइसलाख चामलसहजार 

च बाटो नभएको 660000 730000 सातलाख तीसहजार 

१० वडा न.८क  ख र ग को जग्गा 



 
 

 
11 

 

क राजिागालाइ  छुने जग्गा 5600000 6160000 एकसठ्ठीलाख साठीहजार 

ख राजिागाबाट खोमलएको उत्तरर्क्षक्षण 
राजिागासँग जोडडएको पीचबाटोको 
र्ायाबायाका जग्गा 

4300000 4730000 सत्चामलसलाख तीसहजार 

ग सो बाहेक मभरी वपचबाटोिा पने जग्गा 3470000 3820000 अडतीसलाख बीसहजार 

घ ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको 2600000 2860000 अठ्ठाइसलाख साठीहजार 

ङ कच्ची बाटोसँग जोडडएको 1870000 2060000 बीसलाख साठीहजार 

च बाटो नभएको 660000 730000 सातलाख तीसहजार 

११ वडा न.९क र  ख को जग्गा 

क राजिागालाइ  छुने जग्गा 5120000 5640000 पपन्त्नलाख चामलसहजार 

ख राजिागाबाट खोमलएको उत्तरर्क्षक्षण 
राजिागासँग जोडडएको पीचबाटोको 
र्ायाबायाका जग्गा 

3580000 3950000 उन्त्नचामलसलाख 
पचासहजार 

ग सो बाहेक मभरी वपचबाटोिा पने जग्गा 2300000 2530000 पच्चीसलाख तीसहजार 

घ ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको 1760000 1940000 उन्त्नाइसलाख चामलसहजार 

ङ कच्ची बाटोसँग जोडडएको 1430000 1575000 पन्त्रलाख पचहत्तरहजार 

च बाटो नभएको 660000 730000 सातलाख तीसहजार 

८ जौबारी गा.वव.स.िा पने जग्गाहरु (प्रनतरोपनी) 

-
s_ 

िोटरबाटोिा पने जग्गा 80000 100000 एकलाख 

-
v_ 

बाटो नभएको धनहरतफा  35000 50000 पचासहजार 

-
u_ 

बाटो नभएको भीटतफा  25000 30000 तीसहजार 

९ तिसररया गा.वव.स.िा पने जग्गाहरु (प्रनतकठ्ठा) 

१ वडा न.६क र  ख को जग्गा 

क राजिागालाइ  छुने जग्गा 3150000 3475000 चौनतसलाख पचहत्तरहजार 

ख राजिागाबाट खोमलएको उत्तरर्क्षक्षण 
राजिागासँग जोडडएको पीचबाटोको 
र्ायाबायाका जग्गा 

1520000 1675000 सौह्लाख पचहत्तरहजार 

ग सो बाहेक मभरी वपचबाटोिा पने जग्गा 860000 950000 नौलाख पचासहजार 
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घ ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको 730000 800000 आठलाख 

ङ कच्ची बाटोसँग जोडडएको 400000 440000 चारलाख चामलसहजार 

च बाटो नभएको 170000 190000 एकलाख नब्बेहजार 

२  वडा न.७घ र  ५ख को जग्गा 

क चोरिारारे्खख झ्यालबास जाने पीच बाटोिा 
पने जग्गा 

1720000 1900000 उन्त्नाइसलाख 

ख ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको 900000 1000000 र्शलाख 

ग सो बाहेक कच्ची बाटोसँग जोडडएको 730000 8000000 आठलाख 

घ बाटो नभएको 170000 190000 एकलाख नब्बेहजार 

३ वडा न.२क को जग्गा 

क चोरिारारे्खख पनौती जाने पीच बाटोिा पने जग्गा 1100000 1200000 बाह्लाख 

ख ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको 730000 800000 आठलाख 

ग कच्ची बाटोसँग जोडडएको 400000 440000 चारलाख चामलसहजार 

घ बाटो नभएको 170000 190000 एकलाख नब्ब ेहजार 

४ बजारक्षेर वडा न.ं४ र ७ङ च अन्त्तरगतका जग्गा 

क राजिागालाइ  छुने जग्गा 2650000 2900000 उन्त्नतीसलाख  

ख राजिागाबाट खोमलएको उत्तरर्क्षक्षण जोडडएको 
पीचबाटोको र्ायाबायाका जग्गा 

1520000 1675000 सोह्लाख पचहत्तरहजार 

ग ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको 680000 750000 सातलाख पचासहजार 

घ कच्ची बाटोसँग जोडडएको 530000 590000 पाचलाख नब्बेहजार 

ङ बाटो नभएको 170000 190000 एकलाख नब्बेहजार 

५ िाथथ उल्लेखखत वडा बाहेक अन्त्य जग्गाको हकिा 
क मभरी वपचबाटोिा पने जग्गा 0 1100000 एघारलाख 

ख ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको 0 750000 सातलाख पचासहजार 

ग कच्ची बाटोसँग जोडडएको 0 500000 पाचलाख 

घ बाटो नभएको 0 190000 एकलाखनब्बे हजार 

 

९ र्मु्कीबास गा.वव.स.िा पने जग्गाहरु (प्रनतकठ्ठा) 

१ वडा न.१क  को जग्गा 

क  वपचबाटोिा पने जग्गा 900000 990000 नौलाख नब्बेहजार 
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ख ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको 600000 660000 छलाख साठी हजार 

ग कच्ची बाटोसँग जोडडएको 400000 440000 चारलाख चामलसहजार 

घ बाटो नभएको 130000 145000 एकलाख पचैामलसहजार 

२ वडा न.२ को जग्गा    

क र्मु्कीबास रे्खी सर्ी जाने पीच बाटोको जग्गा 1320000 1450000 चौधलाख पचासहजार 

ख सो बाहेक मभरी वपचबाटोिा पने जग्गा 1060000 1170000 एघारलाख सत्तरीहजार 

ग ग्राबेल बाटोसँग जोडडएको 730000 800000 आठलाख 

घ कच्ची बाटोसँग जोडडएको 600000 660000 छलाख साठीहजार 

ङ बाटो नभएको 200000 220000 र्इुलाख बीसहजार 

३ वडा न.३ को जग्गा 

क सर्ी जाने बाटोिा पने जग्गा 800000 880000 आठलाख असीहजार 

ख ग्राबेल बाटोिा पने जग्गा 650000 720000 सातलाख बीसहजार 

ग सो बाहेक अन्त्य कच्ची बाटोिा पने जग्गा 460000 510000 पाचलाख र्शहजार 

घ बाटो नभएको 170000 190000 एकलाख नब्बेहजार 

४ वडा न.५ को जग्गा 

क राजिागालाइ  छुने जग्गा 3430000 3775000 सतैीसलाख पचहत्तरहजार 

ख ज्यामिरेत्ररवेणी जाने बाटोको र्ायावाया पने 
जग्गा त्ररवणेीचोकको पीच बाटो 

860000 950000 नौलाख पचासहजार 

ग ग्राबेल बाटोिा पने जग्गा 600000 660000 छलाख साठीहजार 

घ सो बाहेक अन्त्य कच्ची बाटोिा पने जग्गा 460000 510000 पाचलाख र्शहजार 

ङ बाटो नभएको 130000 145000 एकलाख पचैामलसहजार 

५ वडा न.ं ६ ७ ८ ९ अन्त्तरगत पने जग्गा(वडा न.ं७ ८ ९ साववक बेनीिखणपरु हाल र्मु्कीबास गा.वव.स.) 

क मभरी बाटोिा पने जग्गा 500000 550000 पाचलाख पचासहजार 

ख बाटो नभएको 130000 145000 एकलाख पचैामलसहजार 

६ साववक बेनीिणीपरु वडा न.ं ७ ८ (हाल राकाचुली गा.वव.स. )िध्यववन्त्र् ुन.पा. 

क बाटो भएको जग्गा 170000 190000 एकलाख नब्बेहजार 

ख बाटो नभएको धनहरतफा  70000 80000 असीहजार 

ग बाटो नभएको भीटतफा  40000 45000 पचैामलसहजार 

१० रे्उराली गा.वव.स.िा पने जग्गाहरु (प्रनतकठ्ठा) 

क चोरिारा झ्यालबास सडकखण्डको र्ायावायाको 
जग्गा 

1450000 1600000 सोह्लाख 
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ख सो बाहेक अन्त्य पीच बाटोिा पने जग्गा 930000 1025000 र्शलाख पच्चीहजार 

ग ग्राबेल बाटोिा पने जग्गा 730000 800000 आठलाख 

घ कच्ची बाटोिा पने जग्गा 460000 510000 पाचलाख र्शहजार 

ङ बाटो नभएको जग्गा 170000 190000 एकलाख नब्बेहजार 

११ रे्वचुली गा.वव.स.िा पने जग्गाहरु (प्रनतकठ्ठा) 

क िणु्डजेाने पीच बाटोको र्ायावायाको जग्गा 800000 880000 आठलाख असीहजार 

ख सो बाहेक अन्त्य पीच बाटोिा पने जग्गा 650000 720000 सातलाख बीसहजार 

ग ग्राबेल बाटोिा पने जग्गा 600000 660000 छलाख साठीहजार 

घ सो बाहेक अन्त्य कच्ची बाटोको र्ायावाया पने 
जग्गा 

300000 330000 तीनलाख तीसहजार 

ङ बाटो नभएको जग्गा 130000 145000 एकलाख पचैामलसहजार 

च साववक वपठौली हाल रे्वचुली िणु्ड े
बजारक्षेरिा पने जग्गा 

660000 725000 सातलाख पच्चीसहजार 

१२ धुरकोट गा.वव.स.िा पने जग्गाहरु (प्रनतकठ्ठा) 

क बाटो भएको जग्गा 200000 220000 र्इुलाख बीसहजार 

ख अन्त्य मभत्रर बाटोिा पने जग्गा 110000 130000 एकलाख तीसहजार 

ग बाटो नभएको धनहरतफा  70000 80000 असीहजार 

घ बाटो नभएको भीटतफा  60000 70000 सत्तरीहजार 

साववक बेनीिखणपरु वडा न.ं३ हाल धुरकोट गा.वव.स.िा पने जग्गा 

क बाटो भएको जग्गा 200000 220000 र्इुलाख बीसहजार 

ख अन्त्य मभत्रर बाटोिा पने जग्गा 140000 150000 एकलाख पचासहजार 

ग बाटो नभएको धनहरतफा  70000 80000 असीहजार 

घ बाटो नभएको भीटतफा  60000 70000 सत्तरीहजार 

१४ धौबार्ी गा.वव.स.िा पने जग्गाहरु (प्रनतरोपनी) 

क वडा न..२ र ७ को िोटरबाटो भएको 
जग्गा 

465000 520000 पाचलाख बीसहजार 

ख अन्त्य मभरी बाटो भएको जग्गा 320000 355000 तीनलाख पचपन्त्नहजार 

ग बाटो नभएको धनहरतफा  110000 125000 एकलाख पच्चीसहजार 

घ बाटो नभएको भीटतफा  900000 100000 एकलाख 
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 िाथथ उल्लेख गरेको बाहेक अन्त्य सब ैवडाको जग्गाको हकिा 
क बाटो भएको जग्गा 165000 200000 र्इुलाख 

ख बाटो नभएको धनहरतफा  55000 60000 साठीहजार 

ग बाटो नभएको भीटतफा  45000 50000 पचासहजार 

!% नयाबेलहानी गा.वव.स.िा पने जग्गाहरु (प्रनतकठ्ठा) 

क राजिागालाइ  छुने जग्गा 3150000 3475000 चौतीसलाख पचहत्तरहजार 

ख राजिागाको उत्तरर्क्षक्षण तथा राकाचुली जाने 
बाटोको र्ायाबायाको जग्गा 

1450000 1600000 सोह्लाख  

ग सो बाहेक अन्त्य ग्राबेल बाटोिा पने जग्गा 800000 880000 आठलाख असीहजार 

घ सो बाहेक अन्त्य मभरी कच्ची बाटोिा पने 
जग्गा 

600000 660000 छलाख साठीहजार 

ङ बाटो नभएको जग्गा 165000 180000 एकलाख असीहजार 

१६ नारायणी गा.वव.स.िा पने जग्गाहरु (प्रनतकठ्ठा) 

क ग्राबेल बाटोिा पने जग्गा 330000 375000 तीनलाख पचहत्तरहजार 

ख मभरी कच्ची बाटोिा पने जग्गा 270000 300000 तीनलाख 

ग बाटो नभएको जग्गा 130000 145000 एकलाख पचैामलसहजार 

१७ वपठौली गा.वव.स.िा पने जग्गाहरु (प्रनतकठ्ठा) 

क वडा न.ं७घको राजिागालाई छुने जग्गा 2150000 2375000 तइेसलाख पचहत्तरहजार 

ख वडा न.ं७घको लोकाहाचोकबाट वपठौलीजाने 
र्ायावायको जग्गा 

860000 950000 नौलाख पचासहजार 

ग वडा नं.१ख, २घ ७क ७ख र ९ अन्त्तगताका वपच 
जग्गा 

860000 950000 नौलाख पचासहजार 

घ वडा नं.१ख २घ ७क ७ख र ९ िा पने ग्रावेल 
जग्गा 

600000 660000 छलाख साठीहजार 

ङ िाथथ उल्लेखखत वडाको कच्ची बाटोको जग्गा 462000 510000 पाचलाख र्शहजार 

च िाथथ उल्लेखखत बाहेक अन्त्यवडाको ग्राबेल 
बाटोिा पनेजग्गा 

600000 660000 छलाख साठीहजार 

छ िाथथ उल्लेखखत बाहेक अन्त्यवडाको कच्ची 
बाटोिा पने जग्गा 

430000 475000 चारलाख पचह्त्तरहजार 

ज बाटो नभएको जग्गा 165000 180000 एकलाख असीहजार 
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झ वपठौली गा.वव..अन्त्तगात हाल रे्वचुली 
ककतीपरुक्षरेको जग्गा 

110000 125000 एकलाख पच्चीसहजार 

१८ प्रगतीनगर गा.वव.स.िा पने जग्गाहरु (प्रनतकठ्ठा 

१ वडा न.ं१क ख ग २क ख ३क ख ग का जग्गाहरु 

क राजिागािा पने जग्गा 3720000 4100000 एकचामलसलाख 

ख राजिागालाई छोइ उत्तरर्क्षक्षण खोमलएका 
वपचबाटोको र्ायाबायाको जग्गा 

2375000 2620000 छब्बीसलाख बीसहजार 

ग र्लर्ले िणु्डबेाटोिा पने जग्गा 1780000 1960000 उन्त्नाइसलाख 
साठीहजार 

घ सो बाहेक अन्त्य मभरी वपचबाटोिा पने जग्गा 1450000 1600000 सोह्लाख 

ङ ग्रावेल बाटोिा पने जग्गा 1020000 1125000 एघारलाख पच्चीसहजार 

च कच्ची बाटोिा पने जग्गा 660000 725000 सातलाख पच्चीसहजार 

छ बाटो नभएको जग्गा 170000 190000 एकलाख नब्बेहजार 

२ वडा न.ं४क अन्त्तगताका जग्गा 
क र्लर्लचोकबाट िणु्ड ेजानेबाटोिा पने जग्गा 1720000 1900000 उन्त्नाइसलाख 

ख सो बाहेक मभरी  वपच बाटोिा पने जग्गा 1450000 1600000 सोह्लाख 

ग ग्रावेल बाटोिा पने जग्गा 1020000 1125000 एघारलाख पच्चीसहजार 

घ कच्ची बाटोिा पने जग्गा 600000 660000 छलाख साठीहजार 

ङ बाटो नभएको जग्गा 170000 190000 एकलाख नब्बेहजार 

३ वडा न.ं४ख र ४ग अन्त्तगताका जग्गा 
क वपच बाटोिा पने जग्गा 900000 990000 नौलाख नब्बेहजार 

 

ख ग्रावेल बाटोिा पने जग्गा 760000 840000 आठलाख चामलसहजार 

ग कच्ची बाटोिा पने जग्गा 600000 660000 छलाख साठीहजार 

घ बाटो नभएको जग्गा 170000 190000 एकलाख नब्बेहजार 

४ वडा न.ं५क ख र ६क अन्त्तगातका जग्गा 
क र्लर्ले िणु्ड ेजाने सडकखण्डको बाटोभएको 

जगा 
1720000 1900000 उन्त्नाइसलाख 

ख सो बाहेक मभरीपीच बाटोिा पने जग्गा 1450000 1600000 सोह्लाख 

ग ग्रावेल बाटोिा पने जग्गा 860000 950000 नौलाख पचासहजार 

घ कच्ची बाटोिा पने जग्गा 500000 550000 पाचलाख 
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पचासहजार 

ङ बाटो नभएको जग्गा 170000 190000 एकलाख नब्बेहजार 

५ वडा न.ं६।ख ७क ख ८क ख अन्त्तगतका जग्गा 
क वपच बाटोिा पने जग्गा 900000 990000 नौलाखनब्बेहजार 

ख ग्रावेल बाटोिा पने जग्गा 720000 800000 आठलाख 

ग कच्ची बाटोिा पने जग्गा 530000 590000 पाचलाख नब्बेहजार 

घ बाटो नभएको जग्गा 170000 190000 एकलाख नब्बेहजार 

६ वडा न.८ग ९क ख घ अन्त्तगतका जग्गा 
क िणु्ड ेजाने बाटोको जग्गा 500000 550000 पाचलाख पचासहजार 

ख सो भन्त्र्ा बाहेक बाटो भएको जग्गा 330000 360000 तीनलाख साठीहजार 

ग बाटो नभएको जग्गा 130000 145000 एकलाख 
पैचामलसहजार 

७ वडा न.ं९गअन्त्तगातका जग्गा    

क वपच बाटोिा पने जग्गा 1720000 1900000 उन्त्नाइसलाख 

ख ग्रावेल बाटोिा पने जग्गा 860000 950000 नौलाख पचासहजार 

ग कच्ची बाटोिा पने जग्गा 600000 660000 छलाख साठीहजार 

घ िणु्ड ेजाने बाटोिा जग्गा 530000 585000 पाचलाख 
पचासीहजार 

ङ बाटो नभएको जग्गा 170000 190000 एकलाख नब्बेहजार 

१९ प्रसौनी  गा.वव.स.िा पने जग्गाहरु (प्रनतकठ्ठा) 

क कृषी बाटोिा पने जग्गा 530000 585000 पाचलाख पचासीहजार 

ख हुलाकी बाटोिा पने जग्गा 400000 440000 चारलाख चामलसहजार 

ग अन्त्य कच्ची बाटोिा पने जग्गा 260000 590000 पाचलाख नब्बेहजार 

घ बाटो नभएको जग्गा 130000 145000 एकलाख 
पैचामलसहजार 
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२० बेनीिखणपरु गा.वव.स.िा पने जग्गाहरु (प्रनतकठ्ठा) 

१ वडा न.४ का जग्गाहरु 

(क) राजिागािा पने जग्गा 3250000 3575000 पतैीसलाख 
पचहत्तरहजार 

(ख) राजिागाबाट खोमलएको उत्तरतफा  र्मु्कीबासबाट 
स्कूलचोकसम्ि जाने वपचबाटोिा पनेजग्गा 

1720000 1900000 उन्त्नाइसलाख 

२ राजिागारे्खख उत्तरर्क्षक्षण खोमलएकाा  जग्गा 
क वपचबाटोिा ने जग्गा 1450000 1600000 सोह्लाख 

ख ग्रावेल बाटोिा पने जग्गा 900000 1000000 र्शलाख 

ग कच्ची बाटोिा पने जग्गा 600000 660000 छलाखसाठीहजार 

घ बाटो नभएको जग्गा 170000 190000 एकलाख नब्बेहजार 

३ िाथथ उल्लेखखत वडा न.ं४ बाहेक अन्त्य वडा न.ंजग्गाको हकिा 
(क) पाल्पा रािपरु जाने बाटो भएको जग्गा 660000 725000 सातलाख 

पच्चीसहजार 

(ख) सो वडाका अन्त्य वाटो भएको जग्गा 330000 360000 तीनलाख साठीहजार 

(ग) सब ैवडाको बाटो नभएको जग्गा 110000 125000 एकलाख पच्चीसहजार 

२१ बलुीङटार गा.वव.स.िा पने जग्गाहरु (प्रनतरोपनी) 

१ वडा न.ं१ २ र ३ का जग्गाहरु 

२ कालीगण्डकी करीडोरलाइ छुने जग्गा  400000 चारलाख 

(क) वडा न.१ २ र ३ अन्त्तगातका बाटो भएको 
जग्गाहरु 

360000 360000 तीनलाख साठीहजार 

(ख) नहरको पानी लाग्ने जग्गा 220000 220000 र्इुलाख बीसहजार 

(ग) नहरको पानी नलाग्ने जग्गा 60000 60000 साठीहजार 

(घ) बाटो नभएको मभटतफा  35000 35000 पतैीसहजार 

२ िाथथ उल्लेखखत बाहेक सब ैवडाको जग्गाहरु 

(क) बाटो भएको जग्गा 100000 100000 एकलाख 

(ख) बाटो नभएको धनहरतफा  40000 40000 चालीसहजार 

(ग) बाटो नभएको भीटतफा  20000 20000 बीसहजार 

२२ वेल्डीहा गा.वव.स.िा पने जग्गाहरु (प्रनतकठ्ठा) 

(क) राजिागालाई छुने वडा न.ं१ २ र २क ३क ख 
ग र ४ख का जग्गाहरु 

3300000 3650000 छत्तीसलाख 
पचासहजार 
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(ख) राजिागालाइ छुने वडा न.ं७क ख ग , ९क ख 
को जग्गा 

2475000 2750000 सत्ताइसलाख 
पचासहजार 

(ग) राजिागालाई छोइ उत्तरर्क्षक्षण खोमलएका 
वपचबाटोको र्ायाबायाको जग्गा 

1700000 1870000 अठारलाख सत्तरीहजार 

(घ) सो बाहेक अन्त्य मभरी वपचबाटोिा पने जग्गा 1320000 1450000 चौधलाख पचासहजार 

(ङ) ग्रावेल बाटोिा पने जग्गा 1000000 1100000 एघारलाख 

(च) कच्ची बाटोिा पने जग्गा 720000 800000 आठलाख 

(छ) बाटो नभएको जग्गा 220000 250000 र्इुलाख पचासहजार 

(ज) िाथी उल्लेखखत वडा बाहेक सब ैवडाको 
१ वपचबाटोिा पने जग्गा 1100000 1200000 बाह्लाख 

२ ग्रावेल बाटोिा पने जग्गा 800000 880000 आठलाख असीहजार 

३ कच्ची बाटोिा पने जग्गा 600000 660000 छलाख साठीहजार 

४ बाटो नभएको जग्गा 170000 190000 एकलाख नब्बेहजार 

(झ) साववक वेल्डीहा गा.वव.स.हाल रतनपरुिा पने जग्गाको हकिा  

१ िोटरबाटोिा पने जग्गा 570000 570000 पाचलाख सत्तरीहजार 

२ अन्त्य बाटोिा पने 360000 360000 तीनलाख साठीहजार 

३ बाटो नभएको जग्गा 120000 120000 एकलाख बीसहजार 

२३ िकुुन्त्र्परु गा.वव.स.िा पने जग्गाहरु (प्रनतकठ्ठा) 

क वपचबाटोिा पने जग्गा 1100000 1200000 बाह्लाख 

ख ग्रावेल बाटोिा पने जग्गा 730000 800000 आठलाख 

ग कच्ची बाटोिा पने जग्गा 600000 660000 छलाख साठीहजार 

घ बाटो नभएको जग्गा 170000 190000 एकलाखनब्बे हजार 

२४ मिथकुरि गा.वव.स.िा पने जग्गाहरु (प्रनतरोपनी) 

(क) िोटरबाटो भएको जग्गा 170000 190000 एकलाख नब्बेहजार 

(ख) बाटो नभएको धनहरतफा  70000 80000 असीहजार 

(ग) बाटो नभएको भीटतफा  45000 50000 पचासहजार 

२५ रकुवा गा.वव.स.िा पने जग्गाहरु (प्रनतरोपनी) 

(क) कालीगण्डकी करीडोरलाइ छुनेजग्गा 0 400000 चारलाख 

(ख) िोटरबाटो भएको जग्गा 400000 400000 चारलाख 

(ग) नहरको पानी लाग्ने जग्गा 265000 265000 र्इुलाख 
पसैठ्ठीहजार 
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(घ ) सो बाहेक बााटो नभएको धनहरतफा  110000 110000 एकलाख र्शहजार 

(ङ) सो बाहेक बाटो नभएको नभएको भीटतफा  80000 80000 असीहजार 

२६ रजहर गा.वव.स.िा पने जग्गाहरु (प्रनतकठ्ठा) 

(क) राजिागािा पने जग्गा 2860000 3150000 एकतीसलाखपचासहजार 

(ख) राजिागाबाट खोमलएको उत्तरर्क्षक्षण 
वपचबाटोिा पनेजग्गा 

1720000 1900000 उन्त्नाइसलाख 

(ग) उल्लेखखत बाटो बाहेक अन्त्य जग्गा 
१ वपचबाटोिा ने जग्गा 1025000 1125000 एघारलाख 

पच्चीसहजार 

२ ग्रावेल बाटोिा पने जग्गा 730000 800000 आठलाख 

३ कच्ची बाटोिा पने जग्गा 430000 475000 चारलाख पचहत्तरहजार 

४ बाटो नभएको जग्गा 170000 190000 एकलाख नब्बेहजार 

२७ रुचाङ गा.वव.स.िा पने जग्गाहरु (प्रनतरोपनी) 

(क) िोटरबाटो भएको जग्गा 180000 200000 र्इुलाख 

(ख) बाटो नभएको धनहरतफा  60000 70000 सत्तरीहजार 

(ग) बाटो नभएको भीटतफा  35000 40000 चामलसहजार 

२८ मससवार गा.वव.स.िा पने जग्गाहरु (प्रनतकठ्ठा) 

(क) राजिागालाइ छुने जग्गा वडा न १ १क, ग, ३क 
ख ,४क ,ख , ग घ,   
५क,ख,ग,घ,६क,ख,ग,घ,ङ,७क,ख,ग िा पने 
जग्गा 

3200000 3520000 पतैीसलाख बीसहजार 

१ राजिागालाई छोइ उत्तरर्क्षक्षण खोमलएका 
वपचबाटोकोाे जग्गा 

2370000 2600000 छब्बीसलाख 

२ मभरी वपच बाटोिा पने जग्गा 2100000 2300000 तइेसलाख 

३ ग्रावेल बाटोिा पने जग्गा 1550000 1700000 सरलाख 

४ कच्ची बाटोिा पने जग्गा 880000 975000 नौलाख 
पचहत्तरहजार 

५ बाटो नभएको जग्गा 275000 300000 तीनलाख 

(ख) सो वडा बाहेक गा.वव.स.मभर खोमलएका अन्त्य सब ैमभरी बाटोिा पने जग्गा 
१ मभरी वपच बाटोिा पने जग्गा 1150000 1250000 बाह्लाख पचासहजार 

२ ग्रावेल बाटोिा पने जग्गा 880000 975000 नौलाख पचहत्तरहजर 
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३ कच्ची बाटोिा पने जग्गा 600000 660000 छलाख साठीहजार 

४ बाटो नभएको जग्गा 170000 190000 एकलाख नब्बेहजार 

(ग) मससवार वडा न.ं९ वारपोल अन्त्तगातको 
१ बाटो भएको जग्गा 220000 250000 र्इुलाख पचासहजार 

२ बाटो नभएको धनहरतफा  110000 125000 एकलाखपच्चीसहजार 

३ बाटो नभएको भीटतफा  70000 80000 असीहजार 

२९ मशविश्न्त्र्र गा.वव.स.िा पने जग्गाहरु (प्रनतकठ्ठा) 

१ वडा न.ं२क ख ग अन्त्तगात 

अ आवासक्षेरका घडरेीतफा  1450000 1600000 सोह्लाख 

आ आवास क्षेरका बाहेक उक्त नक्साका    

क वपचबाटोिा ने जग्गा 1450000 1600000 सोह्लाख 

ख ग्रावेल बाटोिा पने जग्गा 1060000 1170000 एघारलाख सत्तरीहजार 

ग कच्ची बाटोिा पने जग्गा 730000 800000 आठलाख 

घ बाटो नभएको जग्गा 170000 190000 एकलाख नब्बेहजार 

२ वडा न.ं३क क ख ग अन्त्तगात 

(क) ववपीचोकरे्खी उत्तरजाने बाटोको जग्गा 2260000 2500000 पच्चीसलाख 

(ख) सो बाटोको र्ायाबाया खोमलएका वपच बाटोका 
जग्गा 

1780000 1960000 उन्त्नाइसलाखसाठीहजार 

(ग) सो बाटोको र्ायाबाया खोमलएका ग्राबेल बाटोका 
जग्गा 

1390000 1530000 पन्त्रलाख तीसहजार 

घ सो बाटोको र्ायाबाया खोमलएका कच्ची बाटोका 
जग्गा 

730000 800000 आठलाख 

(ङ) बाटो नभएको जग्गा 260000 290000 र्इुलाख नब्बेहजार 

३ वडा न.ं५ग, ६क, ख, ग अन्त्तगात 

क वपचबाटोिा पने जग्गा 1060000 1170000 एघारलाख सत्तरीहजार 

ख ग्रावेल बाटोिा पने जग्गा 800000 880000 आठलाख असीहजार 

ग कच्ची बाटोिा पने जग्गा 660000 730000 सातलाख तीसहजार 

घ बाटो नभएको जग्गा 170000 190000 एकलाख नब्बेहजार 

४ वडा न ९क ख अन्त्तगात 

क वपचबाटोिा पने जग्गा 900000 1000000 र्शलाख 

ख ग्रावेल बाटोिा पने जग्गा 660000 730000 सातलाख तीसहजार 

ग कच्ची बाटोिा पने जग्गा 500000 550000 पाचलाख पचासहजार 
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घ बाटो नभएको जग्गा 170000 190000 एकलाख नब्बेहजार 

 

 

३० हुप्सेकोट गा.वव.स.िा पने जग्गाहरु (प्रनतरोपनी) 

(क) वडा न.ं९ को (साववक हुप्सेकोट 
गा.वव.स.अन्त्तगातपने हाल रे्उराली बजार 
व्यवस्थापनअन्त्तगताको घडरेी जग्गा 

660000 730000 सातलाख 
तीसहजार 

(ख) हुप्सेकोट गा.वव.स.हाल िनैाघाट िा पने जग्गा 
१ िोटरबाटोले छोएको जग्गा 550000 600000 छलाख 

२ बडा न.ं१ र ९ को मभरी बाटोिा पने जग्गा 350000 390000 तीनलाख 
नब्बेहजार 

३ बडा न.ं१ र ९ को बाटोिा नपने जग्गा 110000 125000 एकलाख 
पच्चीसहजार 

४. िाथथ उल्लेखखत बाहेक अन्त्य सब ैवडाको िोटर 
बाटोिा पने जग्गा 

200000 220000 र्इुलाख बीसहजार 

५. अन्त्य सबवैडाको बाटो नभएको धनहरतफा को 
जग्गा 

70000 80000 असीहजार 

६ अन्त्य सबवैडाको बाटो नभएको भीट तफा को 
जग्गा 

40000 45000 चारलाख 
पचासहजार 

३१ त्ररवेणीससु्ता गा.वव.स.हाल ववनयीत्ररवेणी गा.पा.िा पने जग्गाहरु (प्रनतकट्ठा 
) 

१ वडा न.ं१ २ ३ त्ररवणेीबजार क्षेरका घडरेी जग्गा 1050000 1155000 एघारलाख 
पचपन्त्नहजार 

२. वडा न.ं१ २ ३ बजार क्षेर बाहेक अन्त्य घडरेी 
जग्गा 

680000 750000 सातलाख 
पचासहजार 

३. वडा न.ं१रे्खी ९ पक्की बाटोको र्ायावायाका 
जग्गा 

330000 365000 तीनलाख 
पसैठ्ठीहजार 

४. वडा न.ं१रे्खी ९ का ग्रािीणआवास कम्पनीको 
प्लदटङ्ग घडरेी 

225000 250000 र्इुलाख 
पचासहजार 

५. वडा न.ं१रे्खी ९ का कच्चीबाटोिा पने जग्गा 150000 165000 एकलाख 
पसैठ्ठीहजार 
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५. वडा न.ं१रे्खी ९ का बाटो नभएको जग्गा 125000 140000 एकलाख 
चामलसहजार 

 

 

 

३२. कल्याणपरु कुडीया गा.वव.स.हाल ववनयीत्ररवेणी गा.पा.िा पने जग्गाहरु (प्रनतकट्ठा ) 

१. वडा न.ं१  रे्खी ९ को पक्कीबाटोको जग्गा 420000 465000 चारलाख 
पसैठ्ठीहजार 

२. वडा न.ं१ रे्खी ९ को कच्चीबाटोको जग्गा 180000 200000 र्इुलाख 

३. वडा न.ं१रे्खी ९ को बाटो नभएको जग्गाा 120000 135000 एकलाख 
पतैीसहजार 

 

३३.रष्टव्य 

१. झटु्ठा वववरण पेश गरी कायाालयलाई सिेत झकु्याइ न्त्यनूति िलू्यांकन 
भन्त्र्ा कि थलैी अंक कायि गरी मलखत पाररत भएको पत्ता लागेिा 
सम्बश्न्त्धत पक्षको नािको जग्गा रोक्का राखी ननजैबाट छुट राजचव असलु 
गररनछे । 

२. िलू्यांकन कायि गर्ाा कुन ैके्षरको िलू्याकंन छुट हुन गएिा आठा सरह 
िलू्यांकन कायि गररनेछ । 

३. नेपाल सरकारको नाििा बाटो कायि गर्ाा सम्बश्न्त्धत स्थानीय तहले तोकेको 
िापर्ण्ड अनसुार हुनपुनेछ । 

४. राजिागा वा बाटोसँग जोडडएका जग्गालाई बाटोतफा बाट कक.का.गरी ववक्री भइ 
बाँकी जग्गाको हकिा त्यस्ता पछाडडको ककत्ता जग्गालाई एक आथथाक वषाभरी 
बाटोिा जोडडएको जग्गासरह िलू्याकंन कायि हुनेछ । 
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५. न्त्यनूति िलू्याकंनको लाथग स्थानीय तहको मसफाररस भएको हकिा १५ 
दर्नसम्ि कायि रहने र ज.ध.पररवतान र कक.का.भसैकेको हकिा पनुः ववक्री 
गर्ाा पनुः स्थानीय तहको मसफाररस ल्याउनपुनेछ । 

६. स्थानीय तहबाट बाटो नभएको मसफाररस भएकोिा ककत्ताकाट भ ैमलखतपाररत 
हुन आउँर्ा टे«सिा बाटो रे्खखएिा वा मलखतिा िोहडा उल्लेख भएको िा 
कच्ची बाटोको िलू्यकायि हुने र नापी कायाालयबाट बाटोको व्यहोरा उल्लेख 
गरेको रे्खखएिा सोही बिोश्जि हुनेछ । 

७. घरबाटोको मसफाररस आउँर्ा वा नक्सा टे«ाेसिा खहरे, कूलो, नहर भनी 
उल्लेख भइ आएिा न्त्यनूति कच्ची बाटो सरह िलू्याकंन कायि गररनछे । 

८. न्त्यनूति  एककट्ठा वा ३३८.६३ ब.िी.टुक्रा जग्गाहरुको प्रयोजन खेती 
प्रयोगका लाथग नभ ैघडरेी प्रयोजनलाई प्रयोगिा आउन सक्ने हँुर्ा एक कठ्ठा 
वा एक रोपनीसम्िको मलखत पाररत प्रयाजनाथा बाटो नभएको भनी 
मसफाररस आएतापनन न्त्यनूति कच्ची बाटो सरहको िलू्याकंन कायि 
गररनछे । 

 

९. कसलेै झटु्टा वववरण पेश गरी राजचव छल गने ननयतले कायाालयलाइ सिेत 
झकु्याइ मलखत पाररत गराएको व्यहोरा पनछ कुनपैनन सिय र िाध्यिबाट 
जानकारी लागेिा त्यस्तो छुट राजचव सम्बश्न्त्धत पक्षबाट सरकारी बाँकी सरह 
असलु उपर गररनेछ । 
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