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जग्गाको विियण 

 

प्रतत योऩनी भूल्म रु. 
(न्मूनतभ) कामभ 

१ पयाकचौय ९क घाॊसीक वा फेरटायी ऩक्की सडक २०,००,०००।- 

२ ऐ नक्सा सेयाफाट फयबञ्ज्माङ जाने भ र सडक १३,००,०००।- 
३ ऐ ऐ नक्साको ऩोल्माङ्गफाट सेया जाने भ र सडक १५,००,०००।- 
४ ऐ ऐ नक्साको कच्ची सडक १०,००,०००।- 
५ ऐ ऐ नक्साको अन्म जग्गा ५,००,०००।- 
६ पयाकचौय ९ ख को तारघये द म्सीचौय जाने ऩक्की सडक २५,००,०००।- 
७ ऐ नक्साको तारघये द म्सीचौय जाने कच्ची सडक १५,००,०००।- 
८ ऐ नक्साको अन्म ऩक्की सडक १८,००,०००।- 
९ ऐ नक्साको अन्म लबत्री कच्ची सडक १५,००,०००।- 
१० ऐ नक्साको अन्म जग्गा ५,००,०००।- 
११ ब्मास नगयऩालरका (साबफक पयाकचौय) न.नॊ. ९ग का ऩथृ्ववयाजभागासॉग जोडडएका जग्गा २,१५,००,०००।- 
१२ ऐ ऐ ब्मास नगयऩालरका (साववक पयाकचौय गा.वव.स. वडा नॊ. ९ग सपासडकसॉग 

जोडडएका जग्गाहरु 
२,१०,००,०००।- 

१३ ऩश सेवा कामाारम देखख वन कामाारम ह ॊदै गणेशभान चोकको शाखा सडक य याजभागा 
सॊग जोडडएका सहामक भागाको दामाॊ फामाॊ 

१,१०,००,०००।- 

१४ सहामक सडकसॊग जोडडएका शाखाहरुको दामाॊ फामाॊ १,००,००,०००।- 
१५ कथ्च्च सडकको दामाॊ फामाॊ ७०,००,०००।- 
१६ व्मास न.ऩा. (साबफक पयाकचौय गा.बफ.स.) न.नॊ. ९घ दभौरी ऩोखया ऩवृवीयाजभागासॉग 

जोडडएको  
२,१५,००,०००।- 

१७ जरदेववभागाको दामाॊफामाॊ सडकसॊग जोडडएका जग्गा य स वणाभागादेखख जरदेववभागा सम्भ 
जोडडने सडकभा ऩने ऩ वातपा का जग्गा य बोरेटाय भागाभा ऩने जरदेबफ भागासम्भका 
(याजभागाका भोहोडा फाहेकका 

७५,००,०००।- 

१८ जरदेफी भागा देखख उत्तयतपा का ऩक्की फाटोभा जोडडने जग्गाहरु ५०,००,०००।- 
१९ जरदेवी भागा देखख उत्तयतपा का कच्ची फाटोभा जोडडने जग्गाहरु ४०,००,०००।- 
२० स वणा भागा देखख जरदेवव भागासम्भका सडकको ऩथ्चचभऩट्टी कच्ची सडकसॊग जोडडएका 

ककत्ता (ऩहहयोसॊग जोडडएका ककत्ता सभेत) 
४०,००,०००।- 

२१ जरदेवी भागा देखख दक्षऺणतपा का ऩथ्क्क फाटोभा जोडडने जग्गाहरु ५३,००,०००।- 
२२ जरदेवी भागा देखख दक्षऺणतपा का कथ्च्च फाटोसॊग जोडडएका जग्गाहरु ४०,००,०००।- 
२३ जरदेवी भागा देखख उत्तय य दक्षऺणतपा का अन्म जग्गाहरु २०,००,०००।- 
२४ स वणाभागाभा नजोडडएका ऩथ्चचभ ऩट्टीका अन्म जग्गा  १८,००,०००।- 
२५ स वणा भागाभा नजोडडएका ऩथ्क्क फाटोभा ऩने जग्गाहरु २५,००,०००।- 
२६ स वणा भागाभा नजोडडएका कच्ची फाटोभा ऩने जग्गाहरु २०,००,०००।- 
२७ पयाकचौय ९"ङ" डडही गाउॊ फाट फैयनी आउने भागथल्रो सडक १३,००,०००।- 
२८ ऐ नक्सा डडही गाॊउफाट फेयनी जाने तल्रो सडक एवॊ अन्म कच्ची सडकको दामाॊ फामाॊ १४,००,०००।- 
२९ ऐ नक्साको अन्म जग्गा ५,००,०००।- 
३० नक्सा नॊ. ९"च" भा ऩने कच्ची सडकको दामाॊफामाॊ १२,००,०००।- 
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जग्गाको विियण 

 

प्रतत योऩनी भूल्म रु. 
(न्मूनतभ) कामभ 

३१ ऐ नक्साको अन्म जग्गा ३,००,०००।- 
३२ पयाकचौय ९छ को तारघये ऩ रफाट दयै ऩधेया ऩोल्माङ्ग सेया जाने भागथल्रो ऩ र २२,००,०००।- 
३३ ऐ नक्साको यानीगाॊउफाट ऩोल्माङ्ग आउने तल्रो भ र सडक २०,००,०००।- 
३४ ऐ नक्साको अन्म सडक १५,००,०००।- 
३५ ऐ नक्साको अन्म जग्गा ३,००,०००।- 
३६ पयाकचौय ९"झ" भा ऩने एभारे ऩाहटा कामाारम देखख द ध डरेय ह दै झोर ङ्गे ऩ रसम्भ य 

सॊस्कृत भा.वव. जाने (लबय तपा  फाहेक) ऩक्की सडक 
४५,००,०००।- 

३७ ऐ नक्साको लबत्री कच्ची सडक २५,००,०००।- 
३८ ऐ नक्साभा ऩने अन्म जग्गा १३,००,०००।- 
३९ ऐ नक्साभा ऩने भाहदको डडरसॊग जोडडने ४,००,०००।- 
४० ऐ नक्साको बतयेी एरयमा ४,५०,०००।- 
४१ व्मास नगयऩालरका (साववक पयाकचौय गा.वव.स. न.नॊ. ९ञ का ककत्ताहरु 

(ऩथृ्ववयाजभागाको दामाॊ फामाॊ) 
१,२०,००,०००।- 

४२ गणेशभानचोक देखख फ थ्ल्दखोराको ऩ रसम्भको वऩच सडकको दामाॊफामाॊ ऩने जग्गा ६२,००,०००।- 
४३ ऐ न.नॊ. कच्ची सडकका दामाॊफामाॊ ऩने जग्गाहरु ५०,००,०००।- 
४४ ऩाखोतपा को अन्म जग्गाको २५,००,०००।- 
४५ खेततपा को अन्म जग्गाको १५,००,०००।- 
४६ नक्सा नॊ. ९ट को ऩ यै जग्गा ५५,००,०००।- 
४७ पयाकचौय ९ठ बोरेटायभागा २३,००,०००।- 
४८ न.नॊ. ९ठ फाघबञ्ज्माङफाट फ रदीखोराको ऩ र आउने ३० प टे कच्ची फाटो २०,००,०००।- 
४९ ऐ नक्साको डडहहगाउ जाने ३० प टे कच्ची फाटो १७,००,०००।- 
५० ऐ नक्साको डडहहगाउ जाने ३० प टे ऩक्की फाटो १७,००,०००।- 
५१ ऐ नक्साको कच्ची सडक १६,००,०००।- 
५२ ऐ नक्साको अन्म जग्गा ५,००,०००।- 
५३ नक्सा नॊ. ९"ड" बोरेटाय भागासॊग जोडडएका जग्गा २०,००,०००।- 
५४ ऐ न.नॊ. को कच्ची सडकसॊग जोडडएको जग्गा १५,००,०००।- 
५५ ऐ नक्साको अन्म जग्गा ५,००,०००।- 
५६ न.नॊ. ८क, ८ख, ८ग, ८घ, ८ङ, ८च, ८छ, ८ज य ८ञ भा ऩने ऩक्की फाटोको दमाॊ फामाॊ 

ऩने जग्गा 
 

२८,००,०००।- 
५७ ऐ ऐ नक्साभा ऩने कच्ची सडकको दामाॊ फामाॊ ऩने जग्गा १५,००,०००।- 
५८ ऐ ऐ न.नॊ. भा ऩने अन्म जग्गा ५,००,०००।- 
५९ पयाकचौय ७ख घाॊसीक वा फेरटायी ऩक्की सडक १८,००,०००।- 
६० ऐ नक्सा सेयाफाट फयबञ्ज्माङ जाने भ र सडक १३,००,०००।- 
६१ ऐ ऐ नक्साको ऩोल्माङ्गफाट सेया जाने भ र सडक १६,००,०००।- 
६२ ऐ ऐ नक्साको कच्ची सडक १०,००,०००।- 
६३ ऐ ऐ नक्साको अन्म जग्गा ५,००,०००।- 
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जग्गाको विियण 

 

प्रतत योऩनी भूल्म रु. 
(न्मूनतभ) कामभ 

६४ नक्सा नॊ.  ७ङ, ७ञ, ७ग, ७ज, ७ट, ७ठ, ७ड, भा ऩने कच्ची सडकको दामाॊ फामाॊ ऩने 
जग्गा 

१३,००,०००।- 

६५ तारघये देखख द म्सीचौय जाने ऩक्की सडकभा ऩने जग्गा १६,००,०००।- 
६६ न,नॊ, ७ग, ७ङ, ७ञ, ७ज, का अन्म जग्गा ४,००,०००।- 
६७ पयाकचौय नक्सा नॊ. ७"ञ" डडहीगाउॉ फाट द म्सीचौय जाने भ र सडक लसॊओय फस्ती  य 

शाखा फाटोको ऩक्की सडक एरयमासम्भ 
१६,००,०००।- 

६८ ऐ नक्सा नॊ. ७"ञ" डडहीगाउॉ  द म्सीचौय जाने भ र सडक लसॊओय देखख भागथको ऐ नक्सा १६,००,०००।- 
६९ ऐ नक्साको कच्ची सडक १२,००,०००।- 
७० ऐ नक्साको अन्म जग्गा ५,००,०००।- 
७१ ऐ पयाकचौय ७"छ" ७"च",३"च" भा ऩने कच्ची सडक जग्गा १२,००,०००।- 
७२ ऐ नक्साको अन्म जग्गा ५,००,०००।- 
७३ पयाकचौय ६"ग" कच्ची सडकको दामाॉफमाॉ १३,००,०००।- 
७४ ऐ तारघये देखख द म्सीचौय जाने ऩक्की सडक १६,००,०००।- 
७५ ऐ अन्म जग्गा ५,००,०००।- 
७६ पयाकचौय नक्सा नॊ. ६"ङ" भा ऩने घाॉलसक वा फेरटाय ऩक्की सडक १६,००,०००।- 
७७ ऐ नक्साको कच्ची सडक ११,००,०००।- 
७८ पयाकचौय नक्सा नॊ. ५"क" भा ऩने घाॉलसक वा फेरटाय ऩक्की सडक १५,००,०००।- 
७९ ऐ नक्साको कच्ची सडक ११,००,०००।- 
८० न.नॊ. ७घ घाॊसीक वा फेरटायी जाने ऩक्की सडक १६,००,०००।- 
८१ ऐ नक्साको कच्ची सडक ११,००,०००।- 
८२ ऐ नक्साको अन्म जग्गा ३,००,०००।- 
८३ साववक पयाकचौय ५"क" य ५"च" हार घाॉलसक वा सेयाफाट नावरुङ जाने भ र सडक ८,००,०००।- 
८४ ऐ न.नॊ. भा ऩने कच्ची सडक ४,००,०००।- 
८५ ऐ न.नॊ. को अन्म जग्गा 

खेत तपफ  : २,१०,०००।-                     ऩाखो तपफ : १,३०,०००।-  
 

८६ व्मास न.ऩा. अन्तगात ऩने साववक पयाकचौय गा.वव.स.का अन्म जग्गा 
खेत : ३,२५,०००।-                          ऩाखो : २,५०,०००।-  

 

८७ व्मास न.ऩा. ऺेत्र लबत्र सेती भादी य फ ल्दी खोराको लबय ऺेत्रभा ऩने जग्गाको सडकको 
भोहोडाभा ऩने जग्गाको (सडकको भोहोडाभा ऩने सभेत) 

४,००,०००।- 

८८ भागथ उल्रेख नबएका नक्साको ऩक्की सडकसॉग जोडडएका जग्गा १६,००,०००।- 
८९ भागथ उल्रेख नबएका नक्साको कच्ची सडक सॉग जोडडएका जग्गा ११,००,०००।- 
९० कर ाङ न.नॊ. ६"क" छाव्दी भागाका भ र सडक २५,००,०००।- 
९१ ऐ नक्साको कच्ची सडक १५,००,०००।- 
९२ ऐ नक्साको अन्म जग्गा ३,००,०००।- 
९३ हार व्मास न.ऩा. (साववक कर ाङ गा.वव.स.) नक्सा नॊ. ६"ग", ६"घ", ६"ख" भा ऩने 

ऩथृ्ववयाजभागा सॉग जोडडने जग्गाको 
५०,००,०००।- 
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प्रतत योऩनी भूल्म रु. 
(न्मूनतभ) कामभ 

९४ ऐ नक्सा नॊ. भा ऩने कच्ची सडकको दामाॉ फामाॉ २०,००,०००।- 
९५ कर ाङ न.नॊ. ६"ङ", ६"घ" ऩने ऩक्की सडकको दामाॉ फामाॉ छाव्दी भागा ५०,००,०००।- 
९६ ऐ नक्साको कच्ची सडक ३०,००,०००।- 
९७ कर ाङ न.नॊ. ६"च" ६"छ" को छाब्दी जाने भागा भोहडाभा ऩने कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ १७,००,०००।- 
९८ ऐ नक्साको अन्म जग्गा २,००,०००।- 
९९ साववक कर ाङ ६"ज" नक्साभा ऩने ऩथ्क्क सडक ५०,००,०००।- 
१०० ऐ नक्सा नॊ. भा ऩने कच्ची सडकका दामाॉ फामाॉका जग्गा ३०,००,०००।- 
१०१ ऐ नक्साको अन्म जग्गा १०,००,०००।- 
१०२ साववक कर ाङ ६"झ" नक्साभा ऩने छाव्दी जाने भ र सडक बादगाऊॉ  चौयफाट बान बक्त 

क्माम्ऩस ह दै ननभार भा.वव.को उत्तय ऩूवा कम्ऩाउण्ड सम्भको 
५५,००,०००।- 

१०३ ऐ नक्साको ऩक्की सडक ४५,००,०००।- 
१०४ ऐ नक्साको कच्ची सडक ३५,००,०००।- 
१०५ ऐ नक्साको अन्म जग्गा १०,००,०००।- 
१०६ कर ाङ न.नॊ. ६"ञ" फाटो सॊग जोडडऐका  ४०,००,०००।- 
१०७ ऐ नक्साको अन्म जग्गा ५,००,०००।- 
१०८ साववक कर ाङ ६"ट" नक्साभा ऩने ऩथ्क्क सडक ५०,००,०००।- 
१०९ ऐ न.नॊ. को कच्ची सडकसॊग जोडडएको ४०,००,०००।- 
११० ऐ. न.नॊ. को अन्म जग्गा १०,००,०००।- 
१११ कर ाङ ६"ठ" छाथ्व्द जाने ऩ यानो य नमाॉ छाथ्व्द भागासॉग जोडडएको  ४२,००,०००।- 
११२ ऐ नक्साको कच्ची सडक २५,००,०००।- 
११३ ऐ नक्साको अन्म जग्गा १०,००,०००।- 
११४ कर ाङ ६"ड" ऩ यानो य नमाॉ छाथ्व्द भागा भ र ऩक्की सडक ४५,००,०००।- 
११५ ऐ नक्साको कच्ची सडक २०,००,०००।- 
११६ ऐ नक्साको अन्म जग्गा १०,००,०००।- 
११७ कर ाङ न.नॊ. ६"ढ" नक्साको ऩक्की सडकसॉग जोडडएका जग्गा  १८,००,०००।- 
११८ कर ाङ न.नॊ. ६"ढ" नक्साको कच्ची सडकसॉग जोडडएका जग्गा १४,५०,०००।- 
११९ ऐ नक्साको अन्म जग्गाहरु ७,३५,०००।- 
१२० कर ाङ न.नॊ.  ६"ण" ऩने ऩक्की सडकको दामाॉ फामाॉ छाव्दी भागा ५०,००,०००।- 
१२१ ऐ नक्साको कच्ची सडक ३०,००,०००।- 
१२२ कर ाङ न.नॊ ६"त" नक्साको कच्ची सडकको दामाॉ फामाॉ १५,००,०००।- 
१२३ ऐ नक्साको अन्म जग्गाहरु ७,३५,०००।- 
१२४ कर ाङ गा.वव.स. (हार घालसक वा) न.नॊ. २"ग", ३"घ", ३"ड", ३"ङ", ४"ग", ४"झ" ५"क" 

,५"ख", ५"ग", ५"ड", ५"ज", ५"च", ७"ग", ८"क", ८"च" का ऩथृ्ववयाजभागासॊग जोडडएको 
जग्गाको 

१५,००,०००।- 

१२५ ऐ न.नॊ.को कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ ८,००,०००।- 
१२६ ऐ न.नॊ.को    खेत तपफ  :- १००,०००।-   ऩाखो तपफ  :- ७५,०००।-   
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क्र सॊ. 
 

जग्गाको विियण 

 

प्रतत योऩनी भूल्म रु. 
(न्मूनतभ) कामभ 

१२७ कर ाङ ५"क" छाव्दीभागासङग जोडडएको जग्गा १२,००,०००।- 
१२८ भागथ उल्रेख नबएको न.नॊ. को ऩक्की सडकसॉग जोडडएको जग्गा १५,००,०००।- 
१२९ भागथ उल्रेख नबएको न.नॊ. को कच्ची सडकसॉग जोडडएको जग्गा १२,००,०००।- 
१३० अन्म  खेत तपफ  :- २५०,०००।-   ऩाखो तपफ  :- २००,०००।-   
ब्मास नगयऩालरका (साविक गणुादी गा.वि.स.)  
१३१ साववक ग णादी न.नॊ. १"ख", २"क"को ऩयाशय भागाभा ऩने जग्गाको दामाॉ फामाॉ ३०,००,०००।- 
१३२ ऐ नक्साको कच्ची सडक १५,००,०००।- 
१३३ ग णादी न.नॊ. १"ग" ऩयाशय भागा १५,००,०००।- 
१३४ ग णादी न.नॊ. १"ग" कच्ची सडकको दामाॉ फामाॉ १३,००,०००।- 
१३५ ग णादी २"क" ऩवृवी याजभागासॊग जोडडएको जग्गा ५०,००,०००।- 
१३६ ऐ नक्साको ऩक्की सडक (लसन्ध भागा) ३०,००,०००।- 
१३७ ऐ नक्साको कच्ची सडक १५,००,०००।- 
१३८ ऐ नक्साको अन्म जग्गा ७,००,०००।- 
१३९ नक्सा नॊ. २"ख" य ४"ख" को ऩवृवी याजभागासॊग जोडडएको जग्गा २०,००,०००।- 
१४० ऐ न.नॊ. २"ख" य ४"ख" लसन्ध  भागा ऩक्की सडक १८,००,०००।- 
१४१ ऐ न.नॊ. २"ख" य ४"ख" कच्ची सडक १२,००,०००।- 
१४२ ऐ नक्साको अन्म जग्गा २,००,०००।- 
१४३ साववक ग णादी न.नॊ. ६"ग" य ६"घ" भा ऩने लसन्ध भागाको दामाॉ फामाॉको जग्गा १५,००,०००।- 
१४४ ऐ नक्साको कच्ची सडक १०,००,०००।- 
१४५ ग णादी गा.वव.स. (हार जाभ ने) न.नॊ. ६"ङ" का ऩथृ्ववयाजभागाको जग्गाको १५,००,०००।- 
१४६ न.नॊ. ४"ख", ५"ख", ५"ग", ६"क", ७"ख" ७"ग", ८"ग", ९"ग" को ऩवृवीयाजभागासॊग 

जोडडएको जग्गाको 
१५,००,०००।- 

१४७ ऐ नक्साको कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ जग्गाको ७,००,०००।- 
१४८ ऐ नक्साको     

खेत तपफ  :- १५०,०००।-           ऩाखो तपफ  :- १००,०००।-  
 

१४९ ब्मास न.ऩा. भागथ उल्रेख नबएको न.नॊ. को ऩक्की सडकसॉग जोडडएको जग्गा १५,००,०००।- 
१५० ब्मास न.ऩा. भागथ उल्रेख नबएको न.नॊ. को कच्ची सडकसॉग जोडडएको जग्गा १०,००,०००।- 
१५१ अन्म        खेत :- २,५०,०००।-  ऩाखो:- २,००,०००।-   
१५२ साववक ग णादी हार म्माग्दे गाउऩालरका अन्म जग्गाको 

ककलसभ    अब्फर       दोमभ       लसभ        चाहाय 

खेत :-    १,००,०००।-   ७५,०००।-    ६०,०००।-     ५०,०००।- 
ऩाखो :-   ५०,०००।-     ४५,०००।-    ३५,०००।-    ३०,०००।- 

 

१५३ साववक जाभ ने (हार व्मास न.नॊ. ९"ण", ९"ढ" भा ऩने लसन्ध भागाको दामाॉफामाॉ १७,००,०००।- 
१५४ व्मास न.ऩा. साववक जाभ ने गा.वव.स. न.नॊ. ९"ण", ९"ढ", ९"थ" य ९"ड" भा ऩने कच्ची 

सडकको दामाॉफामाॉ 
१२,००,०००।- 

१५५ ऐ नक्साको खेत: ३,००,०००।- 
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क्र सॊ. 
 

जग्गाको विियण 

 

प्रतत योऩनी भूल्म रु. 
(न्मूनतभ) कामभ 

          ऩाखो: २,५०,०००।- 
१५६ व्मास न.ऩा. अन्तगात ऩने साववक कर ाङ, ग णादी, जाभ ने य चमम्घा गा.वव.स.को अन्म 

जग्गा :-   खेत:- ३,००,०००।-   ऩाखो :- २,२५,०००।- 
 

१५७ केशवटाय गा.वव.स. (हार व्मास न.ऩा.)फ ध्दलसॊह भागा फेरवास फजायभा ऩने जग्गा १६,००,०००।- 
१५८ साववक केशवटाय नक्सा नॊ. ७"ग" भा ऩने कच्ची सडकका जग्गा ८,००,०००।- 
१५९ ऐ नक्साको खेत ४,००,०००।- 
१६० ऐ नक्साको ऩाखो २,००,०००।- 
१६१ फ ध्दलसॊ भागाका कच्ची सडकका जग्गा (साववक केशवटाय) ८,००,०००।- 
१६२ न.नॊ. ८"ट" छाव्दी भथ्न्दय ऐरयमा भ र सडक १५,००,०००।- 
१६३ साववक केशवटाय हार व्मास न.ऩा. वडा नॊ. १२, १३, १४ भा ऩने कच्ची सडकका दामाॉ 

फामाॉका जग्गा  
६,००,०००।- 

१६४ ऐ वडाको अन्म जग्गा २,००,०००।- 
१६५ साववक केशवटाय गा.वव.स. अन्तगात ऩने कच्ची सडकका जग्गा (भागथ उल्रेखखत वडा 

फाहेक) 
३,००,०००।- 

१६६ साववक केशवटाय गा.वव.स. अन्तगात ऩने अन्म जग्गा (व्मास न.ऩा. वडा नॊ. १२, १३, 
१४ फाहेक) 
ककलसभ :     अब्फर      दोमभ      लसभ      चाहाय 

खेत   :   ७०,०००।    ६०,०००।     ४०,०००।   ३०,०००।  

ऩाखो  :  ३५,०००।    ३०,०००।     २०,०००।    १५,०००।  

 

१६७ अरुणोदम गा.वव.स. कच्ची भोटयफाटोको दामाॉफामाॉको घडयेी १,५०,०००।- 
१६८ अरुणोदम 

ककलसभ:    अब्फर       दोमभ       लसभ       चाहाय 

खेत  :    २२०००।      १८,०००।     १४,०००।   ११,०००।  

ऩाखो :    १४,०००।     ११,०००।     १०,०००।    ८,०००।  

 

काहुॉलििऩुय गा.वि.स.   
१६९ न.नॊ. १"घ" झाऩ टाय फजाय एरयमाभा ऩने जग्गा ऩथ्क्क सडक सभेत १६,००,०००।- 
१७० ऐ नक्साको कच्ची सडकभा ऩने जग्गा १२,००,०००।- 
१७१ ऐ नक्साको अन्म जग्गा ४,००,०००।- 
१७२ काह ॉलशवऩ य गा.वव.स. अन्तगात ऩने अन्म कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ २,००,०००।- 
१७३ काह ॉलशवऩ य गा.वव.स.को अन्म जग्गाको 

ककलसभ   अब्फर      दोमभ      लसभ      चाहाय 

खेत :    ३०,०००।-   २७,०००।-   २४,०००।-   १६,०००।-  

ऩाखों:    १६,०००।-   १५,०००।-   १२,०००।-    ९,०००।-  

 

साविक क्मालभन गा.वि.स. 
१७४ क्मालभन छाऩथोक न.नॊ. १च करेथ्स्त फजाय ऺेत्र ऩने जग्गा १६,००,०००।- 
१७५ क्मालभन छाऩथोक गा.वव.स. अन्तगात बोरेटाय भागा तथा ऩक्की सडक क्माभीन १६,००,०००।- 
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क्र सॊ. 
 

जग्गाको विियण 

 

प्रतत योऩनी भूल्म रु. 
(न्मूनतभ) कामभ 

छाऩथोक 
१७६ न.नॊ. ९च, ९छ, ९घ, ७च, ७ङ भा ऩने ऩक्की सडसभा ऩने जग्गा १२,००,०००।- 
१७७ ऐ.न.नॊ. अन्तगात ऩने कच्ची सडकको दामाॊ फामाॊको जग्गा ६,००,०००।- 
१७८ ऐ.न.नॊ. अन्तगात ऩगे अन्म जग्गा १,५०,०००।- 
१७९ क्मालभन गा.वव.स. अन्तगात ऩने अन्म करेस्ती गजौड ेभोटयफाटो सभेत १२,००,०००।- 
१८० क्मालभन गा.वव.स. अन्तगात ऩने अन्म कच्ची सडकको दामाॊ फामाॊको जग्गा ५,००,०००।- 
१८१ ऐ.न.नॊ. १घ, १च, १ज, १छ, १ङ भा कच्ची फाटोभा ऩने जग्गाहरू ५,००,०००।- 
१८२ ऐ. नॊ. को   खेत तपफ  : २,५२,०००।-   ऩाखो तपफ  : १३००००।  

१८३ क्मालभन गा.वव.स.का अन्म जग्गा 
ककलसभ   : अब्फर        दोमभ     लसभ        चाहाय 

खेत     :  ६०,०००।-   ५४,०००।-   ४८,०००।-   ४२,०००।-  

ऩाखो    :  ३२,०००।-   २८,०००।-   २६,०००।-   २१,०००।-  

 

साविक ककहुॉ गा.वि.स. 
 

  

१८४ ककह  गा.वव.स. लबभकारी कच्ची भोटय भागाको दामाॊ फामाॊ २,००,०००।- 
१८५ ककह ॊ गा.वव.स. का जग्गाहरू 

ककलसभ  :  अब्फर       दोमभ       लसभ       चाहाय 

खेत     : २५,०००।-     २०,०००।-    १८,०००।-   १६,०००।- 
ऩखो    :  १४,०००।-    ११,०००।-     ९०००।-    ८,०००।- 
 

 

साविक कोटदयफाय गा.वि.स. 
 

  

१८६ कोटदयफाय गा.वव.स. अन्तगात ऩने कच्ची सडकका दामाॊ फामाॊ घडयेी २,५०,०००।- 
१८७ कोटदयफाय गा.वव.स.का अन्म जग्गा 

ककलसभ :    अब्फर     दोमभ       लसभ     चाहाय 

खेत    : १८,०००।-     १६,०००।-   १४,०००।-   ११,०००।- 
ऩाखो    : ११,०००।-    ९,०००।-     ७,०००।-   ६,०००।- 

 

साविक गजयकोट गा.वि.स.   
१८८ गजयकोट गा.वव.स. अन्तगात ऩने कच्ची सडकका दामाॊ फामाॊ २,५०,०००।- 
१८९ गजयकोट गा.वव.स. 

ककलसभ :    अब्फर      दोमभ     लसभ      चाहाय 

खेत    :  ४४,०००।-    ३६,०००।-  ३२,०००।-   २९,०००।- 
ऩाखो   : २२,०००।-    २०,०००।-  १५,०००।-   १२,०००।- 

 

साविक गद्धधचौतया गा.वि.स. 
१९० साववक गथ्ध्दचौताया हार तनहॉस यको कथ्च्च सडक १,५०,०००।- 
१९१ गथ्ध्दचौताया गा.वव.स. अन्तगात बान  भागाको दामाफामा ३,००,०००।- 
१९२ गथ्ध्दचौताया गा.वव.स.  



भारऩोत कामाारम, तनह ॉ २०७६।०७७ को लरखत ऩारयत गने प्रमोजनको रागग जग्गाको न्म नत्तभ भ ल्माङ्कन 

 
 

 

 

क्र सॊ. 
 

जग्गाको विियण 

 

प्रतत योऩनी भूल्म रु. 
(न्मूनतभ) कामभ 

ककलसभ    अब्फर       दोमभ      लसभ        चाहाय 

खेत   :  ३९,०००।-    २७,०००।-    २२,०००।-    २०,०००।- 
ऩाखो  :  २०,०००।-     १४,०००।-    ११,०००।-   १०,०००।- 

साविक तघरयङ सुन्धाया गा.वि.स.   
१९३ नघरयङ स न्धाया गा.वव.स. अन्तगात ऩने कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ १,५०,०००।- 
१९४ नघरयङ स न्धाया गा.वव.स. 

ककलसभ    अब्फर      दोमभ       लसभ       चाहाय 

खेत  :    २७,०००।-    २४,०००।-    २०,०००।-   १७,०००।- 
ऩाखो :    १५,०००।-    १२,०००।-     १०,०००।-   ८,०००।- 

 

साविक चोकधचसाऩानी गा.वि.स. अन्तगफत 
१९५ चोकगचसाऩानी गा.वव.स. का वडा नॊ. ५ य ६ का जग्गाहरु 

ककलसभ      अब्फर       दोमभ     लसभ       चाहाय 

खेत   :    ५१,०००।-   ४६,०००।-   ४३,०००।-   ३८,०००।- 
ऩाखो  :    ३३,०००।-   ३०,०००।-    २६,०००।-  २०,०००।- 

 

१९६ ऐ गा.वव.स.को न.नॊ. १"क", १"ख", २"क", १"ग" कालरभाटी फजाय ऺेत्रको याजभागासॊग 
जोडडएको दामाॉफामाॉको जग्गा 

१६,००,०००।- 

१९७ ऐ गा.वव.स.को ऐ न.नॊ.भा ऩने कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ जग्गा ७,००,०००।- 
१९८ चोकगचसाऩानी गा.वव.स. अन्तगात ड मे्रफेलसशहय भागाभा ऩने अन्म जग्गाहरु १०,००,०००।- 
१९९ चोकगचसाऩानी गा.वव.स. अन्तगात ऩने अन्म कच्ची फाटोको दामाॉफामाॉ २,५०,०००।- 
२०० चोकगचसाऩानी गा.वव.स.को अन्म जग्गा 

ककलसभ      अब्फर      दोमभ       लसभ       चाहाय 

खेत   :   ३९,०००।-   ३३,०००।-    २८,०००।-   २६,०००।-  

ऩाखो  :   २३,०००।-   १८,०००।-    १५,०००।-   ११,०००।- 

 

साविक छाङ गा.वि.स.   
२०१ छाङ गा.वव.स. न.नॊ. १"ग", २"च", ४"च", ५"ख" य ३"ख" को ऩथृ्ववयाहभागासॊग जोडडएका 

जग्गा 
२५,००,०००।- 

२०२ ऐ नक्साको कच्ची सडकका दामाॉफामाॉका जग्गा १२,००,०००।- 
२०३ ऐ नक्साको अन्म जग्गा    खेत: ४,००,०००।-  ऩाखो : २,००,०००।-  
२०४ छाङ गा.वव.स. अन्तगात खैयेनीटाय लबभादभागाको दामाॉफामाॉको जग्गाको १२,००,०००।- 
२०५ छाङ गा.वव.स. अन्तगात अन्म कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ ५,००,०००।- 
२०६ अन्म जग्गाको 

ककलसभ :   अब्फर      दोमभ       लसभ      चाहाय 

खेत    :  ५३,०००।-   ४८,०००।-    ४४,०००।-   ३६,०००।- 
ऩाखो  :  ३४,०००।-    २९,०००।-    ३२,०००।-   १७,०००।- 

 

साविक तछऩतछऩे गा.वि.स. य कोटा गा.वि.स. सभेत   
२०७ नछऩनछऩे गा.वव.स.नक्सा नॊ. ८।ङ कच्ची सडकको दामाॉ वामाॉ ६,००,०००।- 



भारऩोत कामाारम, तनह ॉ २०७६।०७७ को लरखत ऩारयत गने प्रमोजनको रागग जग्गाको न्म नत्तभ भ ल्माङ्कन 

 
 

 

 

क्र सॊ. 
 

जग्गाको विियण 

 

प्रतत योऩनी भूल्म रु. 
(न्मूनतभ) कामभ 

२०८ नछऩनछऩे गा.वव.स.नक्सा नॊ. ८।ङ फाटो नबएको २,००,०००।- 
२०९ नछऩनछऩे गा.वव.स. य कोटा गा.वव.स. सभेत 

ककलसभ   अब्फर     दोमभ       लसभ        चाहाय 

खेत   : १,००,०००।-   ७५,०००।-   ६०,०००।-    ५०,०००।- 
ऩाखो  : २५,०००।-   २०,०००।-     १५,०००।-    १०,०००।- 

 

२१० ऐ गा.वव.स.का कथ्च्च सडकको दामाॉफामाॉ जग्गाको १,५०,०००।- 
साविक जाभुने गा.वि.स.   
२११ जाभ ने गा.वव.स. न.नॊ. १"ग", २"ङ", ३"क", ३"ग", ४"ख", ५"च", ६"क", ७"क" य ७"ख" 

का ऩथृ्ववयाजभागासॉग जोडडएको जग्गाको 
२५,००,०००।- 

२१२ ऐ नक्साको कच्ची सडकका दामाॉफामाॉका जग्गाको १२,००,०००।- 
२१३ ऐ नक्साको     खेत:- ४,००,०००।-   ऩाखो :- ४,००,०००।  
२१४ जाभ ने गा.वव.स. अन्तगात ऩने कच्ची सडक ६,००,०००।- 
२१५ जाभ ने गा.वव.स. न.नॊ. ४"क" अन्तगात ऩने कच्ची सडक १०,००,०००।- 
२१६ जाभ ने गा.वव.स. न.नॊ. ४"क" भा ऩने 

              खेत:- ४,००,०००।- ऩाखो :- ४,००,०००।-  
 

२१७ साववक जाभ ने (हार व्मास न.नॊ. ९"ण", ९"ढ" भा ऩने लसन्ध भागाको दामाॉफामाॉ १६,००,०००।- 
२१८ व्मास न.ऩा. साववक जाभ ने गा.वव.स. न.नॊ. ९"ण", ९"ढ", ९"थ" य ९"ड" भा ऩने कच्ची 

सडकको दामाॉफामाॉ 
१२,००,०००।- 

२१९ ऐ नक्साको खेत: ३,५०,०००।-    ऩाखो: ३,००,०००।-  
२२० जाभ ने गा.वव.स. अन्म जग्गाको 

ककलसभ   अब्फर       दोमभ       लसभ       चाहाय 

खेत :-   ७२,०००।-     ६०,०००।-    ५१,०००।-   ४४,०००।- 
 ऩाखो :- ४२,०००।-     ३६,०००।-    ३२,०००।-   २९,०००।- 

 

साविक ज्माभरुक गा.वि.स. (हार रयस्ती, लभरुफङ य रुऩाकोट)    
२२१ ्माभरुक गा.वव.स. (हार रयस्ती, लभर ाङ य रुऩाकोट) जग्गाको 

ककलसभ    अब्फर      दोमभ       लसभ       चाहाय 

खेत  :-   २८,०००।-   २७,०००।-    २३,०००।-  २१,०००।- 
 ऩाखो :-  १८,०००।-   १५,०००।-    १३,०००।-   ११,०००।- 

 

२२२ साववक ्माभरुक गा.वव.स. वडा नॊ. १"घ", २"ग" ५"ग" भा ऩने कच्ची भोटयभागाको ३,००,०००।- 
२२३ कालरभाटी क न्छा भोटयभागा ५,००,०००।- 
 

साविक ढोयराभागाउॉ  गा.वि.स. (हार कपयकपये)  
 

२२४ ढोयराभागाउॉ  गा.वव.स. (हार कपयकपये) जग्गाको 
ककलसभ   अब्फर       दोमभ       लसभ       चाहाय 

खेत  :-  २४,०००।-   २२,०००।-    २०,०००।-     १७,०००।- 
ऩाखो :-  १२,०००।-    ११,०००।-    १०,०००।-     ९,०००।- 

 



भारऩोत कामाारम, तनह ॉ २०७६।०७७ को लरखत ऩारयत गने प्रमोजनको रागग जग्गाको न्म नत्तभ भ ल्माङ्कन 

 
 

 

 

क्र सॊ. 
 

जग्गाको विियण 

 

प्रतत योऩनी भूल्म रु. 
(न्मूनतभ) कामभ 

२२५ ढोयराभागाऊॉ  गा.वव.स. अन्तगात ऩने कच्ची सडकको दामाॉफामाॉको जग्गा २,००,०००।- 
 

साविक ढोयकपदी गा.वि.स. (हार िुक्रागण्डकी न.ऩा.) 
 

२२६ न.नॊ. ३"क", ३"ख" को जग्गा द रेगौडा-साॉखे भागाको घडयेी २८,००,०००।- 
२२७ ऐ न.नॊ.को कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ १७,००,०००।- 
२२८ न.नॊ. ३"ख" को सेती नदीसॊग जोडडएका ककत्ताको ५,००,०००।- 
२२९ न.नॊ. ३"क", ३"ख" का अन्म जग्गाको ७,५०,०००।- 
२३० ऐ न.नॊ. ३"ट" भा ऩने झोर ङ्गेऩ रसॊग जोडडएको फाटोभा ऩने जग्गाको ८,५०,०००।- 
२३१ ३"ङ", ३"ऩ", ३"त" कच्ची सडकको दामाॉफामाॊ ५,५०,०००।- 
२३२ न.नॊ. ३"ड", ३"ज", ३"ढ" कच्ची फाटोभा ऩने जग्गाको ८,००,०००।- 
२३३ न.नॊ. ७"ग", ७"घ" ७"ङ", ७"छ", ७"ज" ८"छ" को कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ ९,५०,०००।- 
२३४ ढोयकपदी गा.वव.स. अन्तगात ऩने अन्म कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ ५,००,०००।- 
२३५ अन्म जग्गाको 

ककलसभ     अब्फर      दोमभ       लसभ       चाहाय 

खेत  :    १,५०,०००।-  १,००,०००।-  १,००,०००।-  ५०,०००।-  

ऩाखो :    १,००,०००-   ८०,०००।-    ७५,०००।-   ५०,०००।- 
 

 

साविक थपे्रक गा.वि.स   
२३६ थपे्रक गा.वव.स.  

ककलसभ    अब्फर      दोमभ      लसभ      चाहाय 

खेत  :   २७,०००।-   २२,०००।-    १९,०००।-  १४,०००।- 
ऩाखो :   १६,०००।-    १४,०००।-   ११,०००।-   ९,०००।- 

 

२३७ थपे्रक गा.वव.स. अन्तगात ऩने अन्म कच्ची सडकका दामाॉफामाॉ ऩने जग्गा ३,००,०००।- 
साविक थाभडाॉडा गा.वि.स. (हार याईऩुय)   
२३८ थाभडाॉडाॉ गा.वव.स. (हार याईऩ य) 

ककलसभ   अब्फर    दोमभ       लसभ       चाहाय 

खेत :   २८,०००।-   २३,०००।-   २०,०००।-    १८,०००।- 
ऩाखो:   १८,०००।-   १५,०००।-   १३,०००।-     १०,०००।- 

 

२३९ कच्ची सडकको दामाॉफामाॉको जग्गा ३,००,०००।- 
साविक दरभ़ञ्जज्माङ गा.वि.स. (हार सततस्िाया   
  २४० दरबञ्ज्माङ गा.वव.स. (हार सनतस्वाया, रयथ्स्तसभेत) 

ककलसभ    अब्फर      दोमभ      लसभ        चाहाय 

खेत  :    २९,०००।-    २४,०००।-   २०,०००।-    १५,०००।- 
ऩाखो :    १५,०००।-    १२,०००।-   १०,०००।-     ८,०००। 

 

२४१ दरबञ्ज्माङ गा.वव.स. अन्तगात ऩने कच्ची सडकका दामाॉफामाॉको जग्गा ३,००,०००।- 
२४२ करेस्ती ट ह येऩसर कच्ची भोटयभागाको दामाॉफामाॉ ५,००,०००।- 
साविक दोयदोय गा.वि.स. (हार बानु)   
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क्र सॊ. 
 

जग्गाको विियण 

 

प्रतत योऩनी भूल्म रु. 
(न्मूनतभ) कामभ 

२४३ दोयदोय गा.वव.स. (हार बान ) न.नॊ. ८"च" को त यत ये फजायभा ऩने जग्गा १६,००,०००।- 
२४४ ऐ न.नॊ. को कच्ची सडक ८,००,०००।- 
२४५ ऐ न.नॊ. ८"क" चाभवास ड मे्र-वेलशसहय भागाका दामाॉफामाॉ सडक १६,००,०००।- 
२४६ ऐ नक्साहरुको कच्ची सडक एवॊ प्रहटङ्ग जग्गा ८,००,०००।- 
२४७ न.नॊ. ५"ज" को ड मे्र वेलशसहय याजभागाभा ऩने जग्गा २४,००,०००।- 
२४८ ऐ न.नॊ. को कच्ची सडक एवॊ प्रहटङ्ग जग्गा १२,००,०००।- 
२४९ ऐ न.नॊ. को अन्म जग्गा ५,००,०००।- 
२५० न.नॊ. ५"छ" को ड मे्र वेलशसहय याजभागाभा ऩने जग्गाको १५,००,०००।- 
२५१ ऐ नक्साको ऩथ्क्क सडक १२,००,०००।- 
२५२ ऐ न.नॊ. को कच्ची सडकको जग्गा ९,००,०००।- 
२५३ ऐ न.नॊ. को अन्म जग्गा ४,००,०००।- 
२५४ न.नॊ. ५"घ" को ड मे्र वेलशसहय याजभागाभा ऩने जग्गा (बन्साय एरयमा सभेत) २४,००,०००।- 
२५५ ऐ न.नॊ. को कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ ९,००,०००।- 
२५६ ऐ न.नॊ. को बन्साय चन्रावती भागाभा ऩने ऩक्की सडक १५,००,०००।- 
२५७ ऐ न.नॊ. को अन्म जग्गा ३,००,०००।- 
२५८ न.नॊ. १"क", १"ख", १"ग" खहयेफजाय एरयमा ड मे्र वेलशसहय भागाको १६,००,०००।- 
२५९ न.नॊ. १"क", १"ख", १"ग" ५"च", ६"ख" कच्ची सडकहरु ५,००,०००।- 
२६० ऐ नक्साको अन्म जग्गा खेत तपफ  : ३,००,०००।-  ऩाखो तपफ  : २,००,०००।-  
२६१ अन्म जग्गाको 

ककलसभ    अब्फर      दोमभ      लसभ       चाहाय 

खेत  :    ५३,०००।-    ४५,०००।-   ४०,०००।-   ३५,०००।- 
ऩाखो :    २७,०००।-    २२,०००।-   १९,०००।-   १४,०००।- 

 

२६२ साववक दोयदोय गा.वव.स. अन्तगात ऩने ड मे्र वेलशसहय सडक दामाॉफामाॉको १६,००,०००।- 
२६३ दोयदोय गा.वव.स. अन्तगात ऩने बान भागा १०,००,०००।- 
२६४ दोयदोय गा.वव.स. अन्तगात ऩने ऩथ्क्क सडक १०,००,०००।- 
२६५ दोयदोय गा.वव.स. अन्तगात ऩने कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ ५,००,०००।- 
साविक दरेुगौडा गा.वि.स. उदेनढुङ्गा सभेत (हार िुक्रागण्डकी न.ऩा.)   
२६५ द रेगौडा गा.वव.स. - (हार श क्रागण्डकी न.ऩा.) न.नॊ. ७"क", ७"ख" य ७"ग" भा ऩने 

ऩथृ्ववयाजभागासॊग जोडडएका दामाॉफामाॉ जग्गा 
७०,००,०००।- 

२६७ ऐ नक्साको ऩक्की सडकसॊग जोडडएको दामाॉफामाॉको ५०,००,०००।- 
२६८ ऐ नक्साको कच्ची सडकसॊग जोडडएको दामाॉफामाॉको ३५,००,०००।- 
२६९ ऐ नक्साको अन्म जग्गा १०,००,०००।- 
२७० उदेनढ ङ्गा गा.वव.स. -(हार श क्रागण्डकी न.ऩा.) न.नॊ. ७"क", ७"ख" य ७"ग" भा ऩने 

ऩक्की फाटोको दामाॉफामाॉ जग्गा 
१३,००,०००।- 

२७१ ऐ नक्साको कच्ची सडकसॊग जोडडएको दामाॉफामाॉको ८,००,०००।- 
२७२ ऐ नक्साको अन्म जग्गा ५,००,०००।- 
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क्र सॊ. 
 

जग्गाको विियण 

 

प्रतत योऩनी भूल्म रु. 
(न्मूनतभ) कामभ 

२७३ न.नॊ. १"ङ", १"छ", १"झ", २"च", २"छ" का ऩथृ्ववयाजभागासॊग जोडडएका दामाॉफामाॉका 
जग्गा 

४५,००,०००।- 

२७४ ऐ नक्साको ऩक्की सडकको दामाॉफामाॉ २८,००,०००।- 
२७५ ऐ नक्साको कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ २४,००,०००।- 
२७६ ऐ नक्साको अन्म जग्गा ७,००,०००।- 
२७७ न.नॊ. ८"क", ८"ख", ९"क" का ऩथृ्ववयाजभागासॊग जोडडएका भागाहरु फजाय एरयमा ५०,००,०००।- 
२७८ ऐ न.नॊ. का लबबत्र ऩथ्क्क सडकका जग्गाहरु ३५,००,०००।- 
२७९ ऐ नक्साको कच्ची सडकसॊग जोडडएका दामाॉफामाॉका जग्गाहरु २५,००,०००।- 
२८० ऐ न.नॊ. को अन्म जग्गा ८,००,०००।- 
२८१ ऐ न.नॊ  ८"ख" अन्तयगत फन्केवा  २०,००,०००।- 
२८२ साववक उदेनढ ङगा गा.वव.स. (हार श क्रागण्डकी न.ऩा.) १"च" सडकसॉग जोडडएको य 

कऩासे ऺेत्रभा ऩने जग्गा (ऩक्की सडक सभेत) सडकभा जोडडएको 
२६,००,०००।- 

२८३ ऐ नक्साको कच्ची सडक कऩासे ऺेत्र सभेत २३,००,०००।- 
२८४ ऐ न.नॊ.को अन्म जग्गा ५,००,०००।- 
२८५ साववक उदेनढ ङगा गा.वव.स. (हार श क्रागण्डकी न.ऩा.) न.नॊ. ४"क", ४"ख", ४"ग", 

४"झ" भा ऩने प्रहटङ घडयेी य कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ 
२४,००,०००।- 

२८६ ऐ न.नॊ. को अन्म जग्गाहरु ५,००,०००।- 
२८७ साववक उदेनढ ङगा गा.वव.स. (हार श क्रागण्डकी न.ऩा.) न.नॊ. १"घ", १"ख" का कच्ची 

सडकको दामाॉफामाॉ 
१३,००,०००।- 

२८८ ऐ नक्साको अन्म जग्गाहरु ५,००,०००।- 
२८९ भागथ उल्रेख बएका फाहेकको अन्म कच्ची सडकको दामाॉफाॉमा ७,००,०००।- 
२९० साववक द रेगौडाभा ऩने सेतीनदीको लबय ऺते्रभा ऩने जग्गाको सडक भोहडा सभेत २,००,०००।- 
२९१ अन्म जग्गाको (साववक द रेगौडा गा.वव.स.)ककलसभ अब्फर दोमभ लसभ   चाहाय 

खेत  :   ७७,०००।-   ६६,०००।-    ५५,०००।-    ५०,०००।- 
ऩाखो :   ४५,०००।-   ४०,०००।-    ३५,०००।-    ३२,०००।- 

 

साविक उदेनढुङ्गा हार िुक्रागण्डकी न.ऩा 
२९२ उदेगढ ङ्गा गा.वव.स. (हार श क्रागण्डकी नगयऩालरका खैयेनीटाय न.नॊ. ४"ङ", ४"च", 

४"ज" ४"द", ५"क", ५"ग", ५"घ"का ऩथृ्ववयाजभागासॊग जोडडऐको जग्गा 
७०,००,०००।- 

२९३ ऐ नक्सा नॊ.हरुको ऩक्की सडकको दामाॉफामाॉका जग्गाको ५०,००,०००।- 
२९४ ऐ नक्सा नॊ.हरुको कच्ची सडकको दामाॉफामाॉका जग्गाको ३०,००,०००।- 
२९५ ऐ नक्साको अन्म जग्गा १०,००,०००।- 
२९६ साववक उदेनढ ङ्गा गा.वव.स. वडा नॊ. ५"ख" ऩथृ्ववयाजभागा दामाॉफामाॉ २५,००,०००।- 
२९७ ऐ नक्साको कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ १२,००,०००।- 
२९८ ऐ नक्साको अन्म जग्गा ५,००,०००।- 
२९९ उदेनढ ङगा ४"घ" प्रहटङ्ग एवॊ कथ्च्च सडकको दामाॉफामाॉको जग्गा २५,००,०००।- 
३०० उदेनढ ङ्गा ४"घ" अन्म जग्गा  
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क्र सॊ. 
 

जग्गाको विियण 

 

प्रतत योऩनी भूल्म रु. 
(न्मूनतभ) कामभ 

खेत तपफ  :- ४,००,०००।-   ऩाखो:- ३,००,०००।  
३०१ साववक उदेनढ ङ्गा खैयेननटाय लबभाद भोटयफाटोभा ऩने ऩथ्क्क सडकको दामाॉफामाॉ १२,००,०००।- 
३०२ सेनतनदीको लबय ऺेत्रभा ऩने जग्गाको सडक भोहडा सभेत २,५०,०००।- 
३०३ साववक उदेनढ ङ्गाको भागथ उल्रेख बए फाहेकको कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ ८,००,०००।- 
३०४ उदेनढ ङ्गा गा.वव.स. (हार श क्रागण्डकी न.ऩा.)अन्म जग्गाको 

ककलसभ     अब्फर     दोमभ      लसभ     चाहाय 

खेत       ८४,०००।-   ७४०००।-   ६९,०००।-  ५८,०००।- 
ऩाखो      ५३,०००।-   ४३,०००।-   ३४,०००।-  ३२,०००।- 

 

साविक धािदी ऩािफतीऩुय गा.वि.स. (हार भाझकोट)   
३०५ धावदी ऩावातीऩ य गा.वव.स. (हार भाझकोट) कच्चीसडकको दामाॉफामाॉ ऩने घडयेी जग्गा ३,००,०००।- 
३०६ धावदी ऩावातीऩ य गा.वव.स. (हार भाझकोट) 

ककलसभ    अब्फर     दोमभ       लसभ       चाहाय 

खेत  :    २७,०००।-  २२,०००।-    १७,०००।-   १५,०००।- 
ऩाखो :    १५,०००।-  १२,०००।-     १०,०००।-    ८,०००।- 

 

 

साविक धयभऩानी गा.वि.स. (हार फन्न्दऩुय गा.ऩा.) 
 

  

३०७ धयभऩानी गा.वव.स. (हार फथ्न्दऩ य गा.ऩा.) 
ककलसभ     अब्फर      दोमभ       लसभ       चाहाय 

खेत  :    ३०,०००।-    २५,०००।-    २०,०००।-    १०,०००।- 
ऩाखो :    १५,०००।-    १३,०००।-    १०,०००।-     ५,०००।- 

 

३०८ धयभऩानी गा.वव.स. (हार फथ्न्दऩ य गा.ऩा.) अन्तगात कच्ची सडक दामाॉफामाॉ १,००,०००।- 
३०९ धयभऩानी गा.वव.स. अन्तगात फ द्ध लसॊ भागाको दामाॉ वामाॉ ऩने जग्गाहरु ८,००,०००।- 
 

साविक नािरुङ गा.वि.स. (फयबन्ज्माङ 
 

  

३१० नावरुङ गा.वव.स. (फयबञ्जजमाङ) न.नॊ. १"क", २"क", य ३"क" १"ख" बान भागाभा ऩने 
जग्गाको 

७,००,०००।- 

३११ ऐ नक्साको अन्म सडक ३,००,०००।- 
३१२ नावरुङ गा.वव.स. अन्तगात ऩने कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ ऩने घडयेी जग्गा २,००,०००।- 
३१३ नावरुङ गा.वव.स. (फयबन््माङ) 

ककलसभ   अब्फर      दोमभ      लसभ       चाहाय 

खेत  :  ४७,०००।-    ४०,०००।-   ३४,०००।-    २१,०००।- 
ऩाखो :  २४,०००।-    १८,०००।-   १४,०००।-    १२०००।- 

 

 

साविक ऩुकोट गा.वि.स. (िसन्तऩुय सभेत) 
 

  

३१४ ऩ कोट गा.वव.स. (वसन्तऩ य सभेत) न.नॊ. १"क", ४"क" ड मे्र फेलशशहय याजभागासॊग 
जोडडएको दामाॉफामाॉको जग्गाको 

१६,००,०००।- 

३१५ ऐ ऐ नक्साको कथ्च्च सडक १०,००,०००।- 
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क्र सॊ. 
 

जग्गाको विियण 

 

प्रतत योऩनी भूल्म रु. 
(न्मूनतभ) कामभ 

३१६ न.नॊ. ३"ग" य २"क" ड मे्र फेलसशहय याजभागाको दामाॉफामाॉको जग्गा (फाईस जाॉगय फजाय 
एरयमा) 

२४,००,०००।- 

३१७ ऐ ऐ नक्साको कच्ची सडक ७,००,०००।- 
३१८ ऐ ऐ नक्साको अन्म जग्गा १,२०,०००।- 
३१९ ऐ ऐ न.नॊ. २, ३, ५ भा ऩने ड मे्र फेलसशहय याजभागाको दामाॉफामाॉको जग्गा १२,००,०००।- 
३२० ऐ ऐ न.नॊ. फाहेक ड मे्र फेलसशहय याजभागाभा ऩने अन्म जग्गा १०,००,०००।- 
३२१ ऩ कोट गा.वव.स. अन्तगात ऩने कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ ३,००,०००।- 
 

३२२ 
 

अन्म जग्गाको 
ककलसभ    अब्फर     दोमभ      लसभ       चाहाय 

खेत  :    ४६,०००।-   ४१,०००।-   ३३,०००।-   २६,०००। 

ऩाखो :    २१,०००।-   १८,०००।-   १५,०००।-    ११,०००।- 

 

 

फन्न्दऩुय गा.ऩा. 
 

  

३२३ फथ्न्दऩ य गा.ऩा. न.नॊ. १"क" ऩथृ्ववयाजभागासॊग जोडडएको दामाॉफामाॉ जग्गाको ५०,००,०००।- 
३२४ ऐ फथ्न्दऩ य जाने ऩक्की सडक दामाॉफामाॉ जग्गा २५,००,०००।- 
३२५ ऐ न.नॊ. कच्ची सडक  २०,००,०००।- 
३२६ ऐ न.नॊ. अन्म जग्गा २,५०,०००।- 
३२७ न.नॊ. १"ङ" फथ्न्दऩ य फजाय जाने ऩक्की फाटोको दामाॉफामाॉ १२,००,०००।- 
३२८ न.नॊ. ३"ङ", ३"ग", ४"ख", ५ फथ्न्दऩ य फजाय ऺेत्रका भ र फाटोको दामाॉफामाॉ जग्गाको 

(भूर फाटो सभेत) 
१५,००,०००।- 

३२९ ऐ ऐ नक्साको अन्म जग्गाको ५,००,०००।- 
३३० नक्सा नॊ. ४"ग", ६"झ", ८"क" को ऩथृ्ववयाजभागाको दामाॉफामाॉको जग्गा ३०,००,०००।- 
३३१ ऐ नक्साको कच्ची सडकको जग्गा १५,००,०००।- 
३३२ ऐ नक्साको अन्म जग्गा ३,००,०००।- 
३३३ न.नॊ. ६"ट" य ८"ग" को ऩथृ्ववयाजभागाको २०,००,०००।- 
३३४ ऐ नक्साको कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ १०,००,०००।- 
३३५ ऐ नक्साको अन्म जग्गा २,००,०००।- 
३३६ फथ्न्दऩ य गा.वव.स. अन्तगात भागथ उल्रेखखत बए फाहेक अन्म कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ ७,००,०००।- 
३३७ अन्म जग्गाको 

ककलसभ   अब्फर      दोमभ      लसभ        चाहाय 

खेत  :   ५६,०००।-    ५१,०००।-   ४२,०००।-    ३६,०००।- 
ऩाखो :   ३४,०००।-    ३२,०००।-   २४,०००।-    २०,०००। 

 

 

साविक फैदी गा.वि.स. को  
 

  

३३८ फैदी गा.वव.स. को कच्ची सडकभा ऩने ५०,०००।- 
३३९ फैदी गा.वव.स. को अन्म जग्गा  
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क्र सॊ. 
 

जग्गाको विियण 

 

प्रतत योऩनी भूल्म रु. 
(न्मूनतभ) कामभ 

ककलसभ     अब्फर      दोमभ       लसभ       चाहाय 

खेत  :     १५,०००।-   १२,०००।-    १०,०००।-    ९,०००।- 
ऩाखो :     ९,०००।-     ८,०००।-    ६,०००।-     ५,०००।- 

साविक बानुभती गा.वि.स.   
३४० बान भती गा.वव.स. को कच्ची सडकभा ऩने जग्गा २,००,०००।- 
३४१ बान भती गा.वव.स.को अन्म जग्गा 

ककलसभ  अब्फर      दोमभ       लसभ       चाहाय 

खेत  :  ४१,०००।-   ३०,०००।-    २६,०००।-    २०,०००।- 
ऩाखो :  २०,०००।-   १८,०००।-    १५,०००।-    ११,०००।-  

 

साविक लबभाद गा.वि.स. हार लबभाद न.ऩा.   
३४२ लबभाद गा.वव.स. न.नॊ. १"ख", १"ग", १"ङ" य २"ग" को फजाय ऺेत्रको ऩक्की सडकको 

दामाॉफामाॉ जोडडएको जग्गाको 
३५,००,०००।- 

३४३ ऐ नक्साको फजाय ऺेत्रबन्दा फाहहयको ऩक्की सडकको दामाॉफामाॉको जग्गा २५,३०,०००।- 
३४४ ऐ नक्साको फजाय ऺेत्रबन्दा फाहहयको कच्ची सडकको दामाॉफामाॉको जग्गा २०,००,०००।- 
३४५ ऐ नक्साको अन्म जग्गाको (२"ग" फाहेक) ७,००,०००।- 
३४६ ऐ नक्साको २"ग" को अन्म जग्गा २,५०,०००।- 
३४७ न.नॊ. १"घ" को कच्ची सडकको दामाॉफामाॉको जग्गा १४,००,०००।- 
३४८ लबभाद गा.वव.स. अन्तगात ऩने भागथ उल्रेख बए फाहेक कच्ची सडकको दामाॉफामाॉको 

घडयेी जग्गा 
२,००,०००।- 

३४९ लबभाद गा.वव.स. अन्तगात ऩने सेती नदीको लबय ऺेत्रभा ऩने जग्गा (सडक भोहोडा 
सभेत) 

७०,०००।- 

३५० लबभाद २"क" कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ ६,००,०००।- 
३५१ लबभाद २"क"  खेत २,५२,०००।-  ऩाखो : २,०४,०००।-   
३५२ अन्म जग्गाको 

ककलसभ    अब्फर      दोमभ      लसभ       चाहाय 

खेत  :   ४६,०००।-    ३८,०००।-   ३२,०००।-    २६,०००।- 
ऩाखो :   २०,०००।-    १५,०००।-   १३,०००।-    ११,०००।- 

 

साविक लबयकोट गा.वि.स.   
३५३ लबयकोट गा.वव.स. न.नॊ. १"क", १"ख", २"क", २"ज", ३"ख", ७"ङ" को श्रगृाऩथभा ऩने 

दामाॊफामाॉ जग्गा 
३,००,०००।- 

३५४ लबयकोट गा.वव.स.को कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ जग्गाको ७५,०००।- 
३५५ अन्म जग्गाको 

ककलसभ    अब्फर     दोमभ      लसभ      चाहाय 

खेत  :   २१,०००।-    १६,०००।-   १५,०००।-   १२,०००।-  

ऩाखो :   १२,०००।-    १०,०००।-   ९,०००।-    ८,०००।- 

 

साविक भनऩाङ गा.वि.स. 
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क्र सॊ. 
 

जग्गाको विियण 

 

प्रतत योऩनी भूल्म रु. 
(न्मूनतभ) कामभ 

३५६ भनऩाङ गा.वव.स. न.नॊ. १"ज", १"ङ" य २"ग" ऩथृ्ववयाजभागासॊग जोडडएको २४,००,०००।- 
३५७ ऐ न.नॊ. को कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ ८,००,०००।- 
३५८ ऐ न.नॊ. को अन्म जग्गा ३,००,०००।- 
३५९ न.नॊ. १"च", २"घ", २"छ", ३"ज", ६"ख" ६"ङ" ६"ट" को ऩथृ्ववयाजभागासॊग जोडडएको 

जग्गा 
१६,००,०००।- 

३६० ऐ न.नॊ. को कच्ची सडकसॊग जोडडएको जग्गा ५,००,०००।- 
३६१ ऐ, ऐ नक्साको अन्म जग्गा  खेत: २,००,०००।-   ऩाखो : १,५०,०००।-   
३६२ न.नॊ. ६"क",  ६"ग", ६"घ", ६"छ" कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ ५,००,०००।- 
३६३ ऐ नक्साको अन्म जग्गा १,००,०००।- 
३६४ भनऩाङ गा.वव.स. अन्तगात ऩने अन्म कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ जग्गा २,५०,०००।- 
३६५ भनऩाङ गा.वव.स. को अन्म जग्गा 

ककलसभ    अब्फर     दोमभ      लसभ      चाहाय 

खेत  :    ४३,०००।-   ३८,०००।-   ३३,०००।-   २८,०००।-  

ऩाखो :    १५,०००।-   १३,०००।-   १०,०००।-   ८,०००।-  

 

साविक लभरुफङ गा.वि.स. 
३६६ लभर ाङ गा.वव.स. अन्तगात ऩने कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ ऩने घडयेीको १,५०,०००।- 
३६७ लभर ाङ गा.वव.स.को अन्म जग्गा 

ककलसभ    अब्फर      दोमभ       लसभ       चाहाय 

खेत  :  ५०,०००।-    ३५,०००।-    ३०,०००।-    २५,०००।- 
ऩाखो :  २५,०००।-   २०,०००।-    १५,०००।-     १०,०००।- 

 

साविक भैिर गा.वि.स. (घाॊलसकुिा य फयबञ्जज्माङ) 
३६८ भैवर गा.वव.स. (घाॉलसक वा य फयबञ्ज्माङ) न.नॊ. २"ग", ३"घ", ३"ज", ४"ख", ४"ग" को 

ऩथृ्ववयाजभागासॉग जोडडएको जग्गाको 
१६,००,०००।- 

३६९ ऐ न.नॊ. को कच्ची सडक ४"ख" फाहेक १६,००,०००।- 
३७० ऐ न.नॊ. को    खेत : २,००,०००।-   ऩाखो : १५०,०००।-   
३७१ भैफर गा.वव.स. अन्तगात बान भागाको ८,००,०००।- 
३७२ भैवर गा.वव.स. अन्तगात कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ ऩने घडेयीको ३,००,०००।- 
३७३ न.नॊ. ४"ख" को प्रहटङ एवॊ कच्ची सडकभा ऩने जग्गा १०,००,०००।- 
३७४ ऐ नक्साको  खेत : ३,००,०००।-   ऩाखो : २००,०००।-   
३७५ न.नॊ. ७"क", य ९"क" ड मे्र चन्रावती ऩक्की सडकसॊग थ्जडडएको जग्गा ८,००,०००।- 
३७६ ऐ नक्साको   खेत : २,००,०००।-   ऩाखो : १००,०००।-   
३७७ अन्म जग्गाको 

ककलसभ    अब्फर      दोमभ       लसभ       चाहाय 

खेत  :   ४०,०००।-   ३४,०००।-    २९,०००।-    २४,०००।- 
ऩाखो :   १६,०००।-   १५,०००।-    १४,०००।-     १२,०००।- 

 

साविक याम्जाकोट गा.वि.स. 
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क्र सॊ. 
 

जग्गाको विियण 

 

प्रतत योऩनी भूल्म रु. 
(न्मूनतभ) कामभ 

३७८ याम्जाकोट गा.वव.स. अन्तगात ऩने कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ ऩने घडयेीको १,००,०००।- 
३७९ याम्जाकोट गा.वव.स. 

ककलसभ    अब्फर      दोमभ     लसभ       चाहाय 

खेत  :  ३६,०००।-    ३०,०००।-    २४,०००।-    १८,०००।- 
ऩाखो :  १२,०००।-    ११,०००।-    १०,०००।-     ९,०००।- 

 

साविक रयलसङयानीऩोखयी गा.वि.स.   
३८० श्रृॊगऩथको दामाॉफामाॉ ऩने घडयेी जग्गा ३,००,०००।- 
३८१ रयलसङयानीऩोखयी गा.वी.स. अन्तगातको अन्म कच्ची फाटो २,००,०००।- 
३८२ रयलसङयानीऩोखयी गा.वव.स. 

ककलसभ    अब्फर      दोमभ       लसभ       चाहाय 

खेत  :  ३६,०००।-    ३०,०००।,-   २४,०००।-    १८,०००।- 
ऩाखो :   १२,०००।-    ११,०००।-   १०,०००।-    ९,०००।- 

 

साविक रूऩाकोट गा.वि.स.   
३८३ रुऩाकोट गा.वव.स. अन्तगात ऩने कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ ऩने घडयेी जग्गा १,३०,०००।- 
३८४ रुऩाकोट गा.वव.स. 

ककलसभ    अब्फर      दोमभ       लसभ       चाहाय 

खेत  :  ४१,०००।-    ३५,०००।,-   २८,०००।-    २२,०००।- 
ऩाखो :  १५,०००।-    १४,०००।-    १३,०००।-    १२,०००।- 

 

साविक सम्जुयछाऩ गा.वि.स. (हार सततस्िाया)   
३८५ सम्ज यछाऩ गा.वव.स. (हार सनतस्वाया) न.नॊ. ९"ख", ९"ग" को चन्रावती ट ह येऩसर 

बान भागाको 
६,००,०००।- 

३८६ सम्ज यछाऩ गा.वव.स. अन्तगात ऩने अन्म कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ ऩने घडयेी १,३०,०००।- 
३८७ अन्म जग्गाको 

ककलसभ     अब्फर      दोमभ       लसभ       चाहाय 

खेत  :    ४१,०००।-    ३५,०००।,-   २८,०००।-   २२,०००।- 
ऩाखो :    १५,०००।-    १४,०००।-    १३,०००।-  १२,०००।- 

 

साविक सत्रआिु गा.वि.स.   
३८८ सत्रसम आफ ' गा.वव.स. न.नॊ. १"झ" भा ऩने ऩथृ्ववयाजभागा भोहडाभा २५,००,०००।- 
३८९ ऐ नक्साको बत्री कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ १५,००,०००।- 
३९० ऐ नक्साको ऩाखो जग्गा ३,००,०००।- 
३९१ ऐ नक्साको खेत जग्गा ४,००,०००।- 
३९२ ऐ नक्साको भस्मााङदी नदीको डीरलबय ऺेत्र  ३,२०,०००।- 
३९३ न.नॊ. ३"ख", ३"ग", य ४"ख" ऩथृ्ववयाजभागाको भोहडाभा ऩने जग्गा २०,००,०००।- 
३९४ ऐ न.नॊ. ३"ख", ३"ग" य ४"ख" कच्ची सडक ११,००,०००।- 
३९५ ऐ न.नॊ. ३"ख", ३"ग" य ४"ख" ऩाखो जग्गा २,००,०००।- 
३९६ ऐ न.नॊ. ३"ख", ३"ग" य ४"ख" खेत जग्गा ३,००,०००।- 
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क्र सॊ. 
 

जग्गाको विियण 

 

प्रतत योऩनी भूल्म रु. 
(न्मूनतभ) कामभ 

३९७ ऐ नक्साको भस्मााङदी डडर लबय ऺेत्र (सडक भोहडा सभेत) १,५०,०००।- 
३९८ न.नॊ. ५"ग" य ५"घ" ऩथृ्ववयाजभागाको भोहडाभा ऩने ३०,००,०००।- 
३९९ ऐ नक्साको ऩक्की सडक २४,००,०००।- 
४०० ऐ नक्साको कच्ची सडक १६,००,०००।- 
४०१ ऐ नक्साको अन्म जग्गा ५,००,०००।- 
४०२ ऐ नक्साको भस्मााङहद डडर लबयसॉग जोडडएको जग्गा (सडकको भोहडा सभेत) ३,१०,०००। 
४०३ न.नॊ. ६"झ" ऩथृ्ववयाजभागा य गोखाा याजभागासॉग जोडडएको जग्गा ५०,००,०००।- 
४०४ ऐ न.नॊ. ऩक्की सडकको भोहडा ऩने जग्गा ३७,००,०००।- 
४०५ ऐ नक्साको कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ २८,००,०००।- 
४०६ ऐ नक्साको अन्म जग्गा ५,००,०००।- 
४०७ ऐ न.नॊ. ६"ट" ऩथृ्ववयाजभागा भोहडा ऩने जग्गा १६,००,०००।- 
४०८ ऐ नक्साको कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ १२,००,०००।- 
४०९ ऐ न.नॊ. ६"घ" ऩथृ्ववयाजभागा य गोखाा याजभागासॉग जोडडएका जग्गा ५५,००,०००।- 
४१० ऐ न.नॊ. गोखाा जाने ऩ यानो सडक य चक्रऩथ सडकसॉग जोडडएका जग्गा ३८,००,०००।- 
४११ ऐ नक्साको लबत्री कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ जग्गा ३०,००,०००।- 
४१२ ऐ न.नॊ. ६"घ" को भस्मााङदी लबय ऺेत्रभा ऩने (सडक भोहोडा सभेत) ४,१०,०००।- 
४१३ ऐ न.नॊ. को अन्म जग्गा ६,००,०००।- 
४१४ ऐ न.नॊ. १"क", २"ग" ऩथृ्ववयाजभागासॉग जोडडएको दमाॉफामाॉ जग्गा २५,००,०००।- 
४१५ ऐ न.नॊ. को कच्ची सडकभा ऩने जग्गा १५,००,०००।- 
४१६ ऐ न.नॊ. भा ऩने अन्म जग्गा ४,००,०००।- 
४१७ न.नॊ. ७"घ", ८"च" य ८"घ" को ऩथृ्ववयाजभागाको भोहडासॉग जोडडएको जग्गा १७,००,०००।- 
४१८ ऐ न.नॊ.को कच्ची सडकभा ऩने जग्गा १२,००,०००।- 
४१९ ऐ न.नॊ. को अन्म जग्गा ४,००,०००।- 
४२० भागथ उल्रेखखत न.नॊ. फाहेक आव  गा.ऩा. अन्तगात ऩने कच्ची सडक ५,००,०००।- 
४२१ सत्रसमआव  अन्तगातको अन्म जग्गा 

ककलसभ    अब्फर      दोमभ       लसभ       चाहाय 

खेत  :  ५८,०००।-    ४३,०००।-    ४३,०००।-    ३३,०००।- 
ऩाखो :  २०,०००।-    १९,०००।-    १८,०००।-    १७,०००।- 

 

साविक साबुङबगितीऩुय गा.वि.स. (भाझकोट य ऋविङयानीऩोखयी)   
४२२ साब ङ बगवतीऩ य गा.वव.स. न.नॊ. १"क", १"ख", १"ढ", १"ण", ४"झ", ४"ञ", ५"ड", ५"झ" 

को कच्ची सडकको 
८,००,०००।- 

४२३ ऐ न.नॊ. भा ऩने अन्म जग्गा ४,००,०००।- 
४२४ न.नॊ. २"क", २"ग", २"च", २"ण", ३"ग", ३"घ", ३"च" ७"झ", को श्रृॊगाऩथभा ऩने जग्गा ३,००,०००।- 
४२५ साब ङबगवतीऩ य गा.वव.स. को कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ २,००,०००।- 
४२६ साब ङ बगवतीऩ य गा.वव.स. (भाझकोट य ऋवषङयानीऩोखयी) 

ककलसभ    अब्फर      दोमभ       लसभ       चाहाय 
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क्र सॊ. 
 

जग्गाको विियण 

 

प्रतत योऩनी भूल्म रु. 
(न्मूनतभ) कामभ 

खेत  :  ३६,०००।-   २७,०००।-    २४,०००।-    १८,०००।-  

ऩाखो :  १७,०००।-   १५,०००।-    १२,०००।-     १०,०००।-  
साविक श्माम्घा गा.वि.स. 
४२७ साववक चमाम्घा न.नॊ. ९"क", ९"ख", ९"ग" भा ऩने लसन्ध भागा (हार व्मास न.ऩा.) १६,००,०००।- 
४२८ ऐ नक्साभा ऩने लसन्ध भागा फाहेकको कच्ची सडक १०,००,०००।- 
४२९ ऐ न.नॊ. अन्म  

खेत :- २,७५,०००।-    ऩाखो:- २,०५,०००।- 
 

४३० चमाम्घा गा.वव.स.को न.नॊ. ३"ङ", ३"च", ३"छ" लसन्ध फारृबफसे फजाय/भागा १२,००,०००।- 
४३१ चमाम्घा गा.वव.स. अन्तगात ऩने कच्ची फाटोको दामाॉफामाॉ ५,००,०००।- 
४३२ चमाम्घा गा.वव.स.को अन्म जग्गा 

ककलसभ    अब्फर      दोमभ    लसभ       चाहाय 

खेत  :   ४३,०००।-  ३५,०००।-    २९,०००।-  २७,०००।-  

ऩाखो :   २३,०००।-  १९,०००।-    १६,०००।-   १५,०००।-  

 

साविक स्थानथोक गा.वि.स. (हार िु.न.ऩा.)   
४३३ स्थानथोक गा.वव.स. (हार श क्रागण्डकी) न.नॊ. ३"ज", ३"ङ" ३"छ" को ऩथृ्ववयाजभागा 

सॊग भोहडाभा जोडडएको जग्गा 
२२,००,०००।- 

४३४ ऐ नक्साको ऩक्की सडकको दामाॉफामाॉ १२,००,०००।- 
४३५ ऐ नक्साको कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ जग्गा (हॊसफाहहनी, ऐक्रेखेत सभेत) १६,००,०००।- 
४३६ भागथ उल्रेख बएका न.नॊ. फाहेक अन्म नक्साको कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ ३,००,०००।- 
४३७ साववक स्थानथोक गा.वव.स. अन्तगात ऩने लबय ऺेत्र सडक भोहडा सभेत १,००,०००।- 
४३८ अन्म जग्गा 

ककलसभ    अब्फर     दोमभ       लसभ       चाहाय 

खेत  :   २७,०००।-   २३,०००।-    २०,०००।-    १६,०००।-  

ऩाखो :   ११,०००।-   १०,०००।-     ९,०००।-     ८,०००।-  

 

साविक साॉजा गा.वि.स. (श्माम्घा)   
४३९ साॉजा गा.वव.स. (चमाम्घा) साववक साॉजा न.नॊ. ८, ९"क", ९"च" भा ऩने लशसाघाट फजाय 

सडकभा ऩने 
१०,००,०००।- 

४४० ऐ नक्साको लबत्री कच्ची सडकको दामाॉफामाॉको जग्गा ५,००,०००।- 
४४१ ऐ नक्साको खेत ऩाखो तपा  १,००,०००।- 
४४२ साजा गा.वव.स. अन्तगात ऩने कच्ची सडकको दामाॉफामाॉको जग्गा १,५०,०००।- 
४४३ साॉजा गा.वव.स. (चमाम्घा) अन्म जग्गा 

ककलसभ    अब्फर      दोमभ      लसभ       चाहाय 

खेत  :  ३२,०००।-    २७,०००।-   २२,०००।-    १६,०००।-  

ऩाखो :  १६,०००।-    १४,०००।-   ११,०००।-     ९,०००।-  

 

 
४४४ लसॉच्मङकापरडाडा गा.वव.स. (हार देवघाट) न.नॊ. २"ख" भा ऩने कच्ची सडकको २५,००,०००।- 
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क्र सॊ. 
 

जग्गाको विियण 

 

प्रतत योऩनी भूल्म रु. 
(न्मूनतभ) कामभ 

दामाॉफामाॉ 
४४५ ऐ नक्साको अन्म जग्गा १६,००,०००।- 
४४६ न.नॊ. २"ग", २"ङ" भा ऩने कच्ची सडकको दामाॉफामाॉ १५,००,०००।- 
४४७ ऐ नक्साको अन्म जग्गा ७,००,०००।- 
४४८ न.नॊ. ४"क", य ४"ख" को कच्ची फाटोभा ऩने १७,००,०००।- 
४४९ न.नॊ. ४"क"  य ४"ख" को अन्म जग्गा १०,००,०००।- 
४५० न.नॊ. ४"ग", ४"घ", ४"ङ" य ४"च" को कच्ची फाटो ११,००,०००।- 
४५१ ऐ नक्साको अन्म जग्गा ५,००,०००।- 
४५२ अन्म जग्गा 

ककलसभ    अब्फर       दोमभ       लसभ       चाहाय 

खेत  :   ५०,०००।-     ४०,०००।-     ३०,०००।-    २५,०००।-  

ऩाखो :   २०,०००।-    १५,०००।-      १२०००।-     १०,०००।-  

 

 
४५३ साववक हहरेखका  (हार नछम्केस्वयी य देउयारी) गा.वव.स.को कच्ची सडक ५०,०००।- 
४५४ हहरेखका  नछम्केस्वयी य देउयारी गा.वव.स. 

ककलसभ    अब्फर       दोमभ      लसभ     चाहाय 

खेत  :   १४,०००।-     ११,०००।-   ९,०००।-    ८,०००।-  

ऩाखो :   १०,०००।-     ९,०००।-     ८०००।-    ६,०००।-  

 

४५५ फ द्ध लसॊ भागाको दामाॉवामाॉ ऩने जग्गाहरु  ८,००,०००।- 
 

दृष्टव्म : 
१. ऩक्कीकच्ची सडक, दामाॉफामाॉ भोहोडा बन्नारे सडकसॉग जोडडएको जग्गाराई जनाउने छ । 

२. सडकको भोहडा (सडकसॉगै जोडडएको) दामाॉफामाॉ जग्गा जनतस कै ट क्रमाइएको बएता ऩनन साववक ककत्ताको भ ल्माङकग 
अन सायको भ ल्म कामभ गरयने छ । 

३. ऩारयत ह न आउने लरखतभा रेखखएको जग्गाको कच्ची, ऩक्की घय सडक बए सम्ऩणा क या अननवामा रुऩभा उल्रेख गन ा ऩनेछ 
। लरनेहदने व्मक्तीरे आप रे ऩेश गयेको व्महोया पयक ऩायी घय, फाटो जस्ता क या र काई कामाारमराई सभेत झ क्माई याजस्व 
छल्ने ननमत ऩत्ता रागेभा तोककएको भ ल्मभा वा भ ल्माङ्कनभा पयक ऩयेभा सम्ऩ णा जवापदेही लरनेहदने नै ह न ऩनेछ  । 
झ ठ्ठा व्महोया ऩेश गरय लरखत ऩारयत गये/गयाएभा सो कायोवाय य घय जग्गा योक्का याखी सयकायी फाॉकी सयह अस र गरयने 
छ । 

४. ऩेश बएको लरखतभा रेखखएको व्महोया ठीक द रुस्त छैन बन्ने रागेभा भारऩोत कामाारमफाट स्थरगत ननरयऺण गरय वा गना 
रगाई देखखए अन साय गना सककने छ । 

५. न.ऩा. वा साववक गा.वव.स.को भूल्माङकन छ ट बई पयक ऩना गएको देखखएभा भारऩोत कामाारमको अन्म आॉठा सयह न्म नतभ 
भूल्म कामभ गरय याजचव अश र गरयने छ । 

६. थैरी अङ्क कामभ गदाा रेनदेन गयेको भूल्मभा य न्म नतभ भ ल्मभा ज न फढी ह न आउॉछ सोहह भूल्म कामभ गरयने छ । 

७. गा.वव.स.हरुको हकभा घडयेी बन्नारे ०-६-०-० वा सो बन्दा सानो ट क्रा वा स्थाननम ननकामफाट ख री आएको घडयेी सम्झन  
ऩनेछ । रेनदेन बएको जग्गा घडयेी वा खेतीका रागग के हो सो क या लरखतभा नै ख राउन  ऩनेछ । 



भारऩोत कामाारम, तनह ॉ २०७६।०७७ को लरखत ऩारयत गने प्रमोजनको रागग जग्गाको न्म नत्तभ भ ल्माङ्कन 

 
 

 

 

८. घयको भूल्माङ्कनको लसपारयस गदाा स्थाननम स्वामत्त शासन ननमभावरी २०५६ को ननमभ १४४ सॉग सम्वथ्न्धत अन स ची ८ 
फभोजीभ ह न ऩने छ । 

९. नेऩार सयकायको नाभभा फाटो कामभ गदाा सम्वथ्न्धत स्थाननम ननकामको भाऩदण्ड अन साय ह न ऩनेछ । 

१०. फाटोसॉग जोडडएको जग्गाराई फाटो तपा फाट कक.का. गरय ककत्ता कामभ बएको अवस्थाभा सो बन्दा ऩछाडडको ककत्ता जग्गाराई 
एक आगथाक वषा बरय फाटोभा जोडडएको ककत्ता सयह भूल्माङ्कन कामभ ह नेछ । (ब .स . ववबागको च.नॊ. ३६४४ लभनत 
२०६९/०३/२१ को ऩरयऩत्र अन साय) 

११. एक ऩटक ऩारयत बएको लरखतको थैरी अङ्कराई अको ऩटक लरखत ऩारयत गदाा ऩहहरोको थैलर अॊकराई न्मूनतभ भ ल्म 
भाननने छ । (ब .स . ववबागको च.नॊ. ३६४४ लभनत २०६९/०३/२१ को ऩरयऩत्र अन साय ) 

१२. न्मूनतभ भ ल्माङ्कनको रागग स्थाननम तहको लसपारयस ३५ हदनसम्भ भात्र कामभ यहने तय ३५ हदन लबत्र एक ऩटक ववकक्र 
बई ऩ न: ववकक्र ह न आएभा य ३५ हदन लबत्र आको आ.व. आएभा छ ट्टै लसपारयस ऩेश गन ाऩनेछ (ब .स . ववबागको च.नॊ. 
३६४४ लभनत २०६९/०३/२१ को ऩरयऩत्र अन साय) 

१३ स्थाननम तहफाट उल्रेख बई आएको बन्दा नाऩी वा अन्म व्महोयाफाट घयफाटो आहद फायेभा क नै ऩनन पयक वववयण प्राप्त 
बएभा सो राई सभेत आधाय भानन न्मूनतभ भ ल्म कामभ गरयने छ । 

१४. अॊशवण्डा, अॊशबयऩाई, नातालबत्रको फकसकऩत्र ऩारयत गना आउदा स्थाननम स्वामत्त शासग ऐन फभोथ्जभको ढाॉचाभा उल्रेख 
बएको नाता प्रभाखणत अननवामा रुऩभा ऩेश गन ा ऩनेछ । 

१५. लसपारयसभा गोयेटो, गल्री फाटो उल्रेख बै आएभा कच्ची सडक सयह भानी भूल्माङकन कामभ गरयनेछ । 

१६. कच्ची/ऩथ्क्क घयको भूल्म स्थाननम तहफाट भूल्माङकन बै आउन  ऩनेछ । 

१७. शे्रस्ता ऩ जााभा घय कामभ नबएको य लसपारयसभा घय उल्रेख बई आएभा शे्रस्ता ऩ जााभा घय कामभ गयाई लरखत ऩारयत गन ा 
ऩनेछ । 

१८. शे्रस्ता ऩ जााभा फाटो नजननएको तय  नाऩी नक्साभा फाटो देखखएको ख ल्न आएभा/कपल्डभा फाटो कामभ ह न आएको 
अवस्थाभा सम्फथ्न्धत स्थाननम तहको कामभ बएको सडक अन साय भूल्माॊकन कामभ गरयनेछ । 


