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नेपाल सरकार  

भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गररबि ननवारण िन्त्रालय  
भुमि व्यवस्थापन तथा अमभलेख ववभाग 

मालपोत कार्ाालर्  
िेमििहर,लिजुङ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
  

जग्गाको न्र्ुनतम मुल्र्ाङकन पुस्ततका 
आ.व. 2077/078 

 

 

 

 

 
 



~ 2 ~ 
 

 
 

नेपाल सरकार 
भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गररिी ननवारण िन्त्रालय  

भुमिव्यवस्थापन तथा अमभलेख ववभाग  

िालपोत कायाालय 
िेमििहर,लिजुङ  

 
पर संख्या :- 2076÷77                                        मिनत :- 2077÷03÷29   
चलानी नं. :-  
 
 

ववषय :- न्त्युनति िूल्याङकन पुस्स्तका पठाइएको सम्िन्त्धिा ।  
 

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

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

 

प्रस्तुत ववषयिा आ.व. 2077÷78 को लागग यस लिजुङ स्जल्ला स्स्थत नगर र गाउँ कायापामलकाहरुको 

रस्जष्ट्रेिन हुन ेमलखतिा थलैी अङ्क कायि गने सम्िन्त्धिा न्त्यूनति िूल्य ननधाारण समिनतको मिनत 2077÷03÷29  

गते िसेको िैठकको ननणायिाट कायि गररएको न्त्यूनति िुल्याङ्कन पुस्स्तका थान १ यसै साथ सम्लग्न राखी 

पठाइएको िेहोरा अनुरोध गररन्त्छ ।  

 

 
                                                         

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

                                                          -केिव प्रसाद पौडले_ 

                                                         प्रिुख िालपोत अगधकृत 
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 ननणाय :-  

आगथाक वषा 077/78 को न्त्यनुति ् िलु्याङकनका लागी ववभागगय ननदेिन, स्थलगत 
सजामिन ननररक्षण, स्थाननय तहका प्रनतननगधहरूको राय सल्लाह, ववगतको िुल्याङकन 
सिेतलाइा दृस्ष्ट्टकोण गरी जग्गा जमिनको रस्जष्ट्रेिन प्रयोजनको लागग मिनत 2077/04/01 
देखख लाग ुहुने गरी तपमिल ििोस्जि न्त्युनति ्िुल्य कायि गने ननणाय गररयो । 

तपमसल  
1.मलु्र्ाङकनका आधारहरू  
1.जग्गासँग िाटो जोडडए/नजोडडएको र सो को प्रकारहरू  
2.जग्गाको प्रयोजनको अवस्था 
3.जग्गातको वस्तुगत अवस्स्थत 
4.चालु आ.व.िा कारोिार भएको सोही क्षरेको खररद ववक्री िलु्य  
5.भुमिसधुार तथा व्यवस्थापन ववभागिाट भएका पररपर तथा सोही ववभागिाट प्रकामित न्त्यनुति    

िुल्याङकन सम्िन्त्धी ननदेमिका 
6.कायाालयिाट गररएका स्थलगत अध्ययन 
7.आ.व.2076/077 िा कायाालयिाट पाररत मलखतहरूिा उल्लेखखत थलैी अकं  
8.सरोकार सिुहसँगको अन्त्तरक्रक्रया 
9.नागररक सिाज िदु्धीस्जवीसँगको सझुाि 
10.मलखत पाररत गदााका अभ्यास तथा अनभुव ननन्त्न आधारहरूलाया िध्यनजर राखख यस स्जल्लाका 

जग्गाहरूको तपमिल ििोस्जिको न्त्यनुति िुल्य 
  कायि गररएको छ। 

1.बाटोले नछोएको जग्गाको मलु्र्  
 

 

क्र.सं. गा.वव.स
. 

वडा न.ं  
खेत तर्ा   पाखो तर्ा   

कैक्रर्यत  
अब्िल दोयि  मसि  चाहार अव्िल दोयि  मसि  चाहार 

  बेशििहर नगरपाशलका  

1 उदीपरु 

3,4 2,50,000।- 1,65,000।- 1,50,000।- 1,25,000।- 1,00,000।- 90,000।- 80,000।- 70,000।-  
1,2,

5,6,

7,8,

9 

1,20,000।- 1,00,000।- 90,000।- 70,000।- 60,000।- 55,000।- 50,000।- 45,000।- 
 

2 गाँउिहर 

1 र 
9 

68,000।- 61,000।- 50,000।- 44,000।- 50,000।- 44,000।- 35,000।- 32,000।- 
 

2,3,

6,7,

8 

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

4 र 
5 

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

3 परुानोकोट 1-9 41,000।- 39,000।- 31,000।- 28,000।- 25,000।- 22,000।- 18,000।- 16,000।-  
4 नाल्िा 1-9 33,000।- 31,000।- 29,000।- 25,000।- 29,000।- 25,000।- 21,000।- 19,000।-  
5 चण्डीस्थान 1-9 1,00,000।- 80,000।- 60,000।- 47,000।- 48,000।- 43,000।- 40,000।- 33,000।-  
6 

िेमििहर 

1,2 11,50,000।- 10,00,000।- 8,50,000।- 6,60,000।- 8,50,000।- 7,50,000।- 5,50,000।- 5,00,000।-  
 3-8   5,00,000।-   3,65,000।- 3,14,000।- 3,05,000।- 2,70,000।- 2,50,000।- 2,10,000।- 2,00,000।-  

 
9 

िार 
10,00,000।- 8,15,000।- 6,15,000।- 5,00,000।- 3,80,000।- 3,45,000।- 3,05,000।- 2,90,000।- 

 

7 िाग्लुङपानी 
3,4,

7,8,

9 

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

8 िाझाखेत 

1,2,

7,8,

9 

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

3,4,

5,6 
31,000।- 25,000।- 22,000।- 18,000।- 17,000।- 13,000।- 10,000।- 9,000।-  
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9 गचनत  

7 

िार 
1,63000।- 1,43,000।- 1,28,000।- 1,04,000।- 83,000।- 73,000।- 61,000।- 51,000।- राम्चोक र्ाँट 

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

र्ाँट िाहेक 

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

  सुन्दरबजार नगरपाशलका  

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

2 परेवाडाडा 
1,2,3,

7,9 
1,46,000।- 1,25,000।- 1,02,000।- 93,000।- 84,000।- 75,000।- 66,000।- 54,000।-  

4,5,6,

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

3 चन्त्रेश्वर  1-9 90,000।- 76,000।- 70,000।- 54,000।- 70,000।- 53,000।- 41,000।- 35,000।-  

4 दरुाडाडा 1-9 99,000।- 83,000।- 70,000।- 64,000।- 62,000।- 52,000।- 47,000।- 35,000।-  

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

6 सुन्त्दरिजार  

7 िार 81,000।- 75,000।- 65,000।- 59,000।- 49,000।- 43,000।- 33,000।- 31,000।-  

1,2,3,

4,5,6,

8,9 
4,03,000।- 3,63,000।- 3,30,000।- 2,86,000।- 2,03,000।- 1,86,000।- 1,70,000।- 1,54,000।-  

7 भोटेवडार 

1,2,6,

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

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

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

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

9 मसन्त्दरेु  1-9 31,000।- 27,000।- 24,000।- 19,000।- 24,000।- 20,000।- 18,000।- 15,000।-  

  राइनास नगरपाशलका  

1 भलायखका  

1,2,3

,4 
90,000।- 75,000।- 68,000।- 60,000।- 60,000।- 60,000।- 46,000।- 39,000।- नहर िागथ  

1,2,3

,4 
1,32,000।- 1,09,000।- 1,00,000।- 87,000 ।- 87,000।- 68,000 ।- 60,000 ।- 60,000 ।- नहर िुनन  

5-9 90,000।- 75,000।- 60,000।- 52,000।- 52,000।- 46,000।- 43,000।- 39,000।-  

2 चक्रनतथा 

1,2,5,

6,7,8 
91,000।- 79,000।- 70,000।- 63,000।- 57,000।- 51,000।- 47,000।- 43,000।- नहर िागथ 

1,2,5,

6,7,8 
1,48,000।- 1,34,000।- 1,18,000।- 1,05,000।- 90,000।- 77,000।- 75,000।- 720,00।- नहर िुनन 

9 िार 54,000।- 49,000।- 47,000।- 43,000।- 50,000।- 35,000।- 31,000।- 30,000।- नहर िागथ 

9 िार 1,18,000।- 1,05,000।- 90,000।- 83,000।- 68,000।- 59,000।- 49,000।- 42,000।- नहर िुनन  

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

3 धमिमलकुवा 
1-9 1,13,000।- 1,02,000।- 85,000।- 75,000।- 57,000।- 51,000।- 46,000।- 39,000।- नहर िागथ 

1-9 1,48,000।- 1,31,000।- 1,13,000।- 1,05,000।- 61,000।- 57,000।- 48,000।- 43,000।- नहर िुनन 

4 ताकुा घाट 

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

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

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

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

6 प्यारजङु 1-9 31,000।- 30,000।- 28,000।- 24,000।- 24,000।- 21,000।- 19,000।- 15,000।-  

  मध्र्नेपाल नगरपाशलका  

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

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

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

3 सुयापाल 

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

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

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

4 रम्घा 
1-5 75,000।- 68,000।- 60,000।- 57,000।- 39,000।- 35,000।- 31,000।- 28,000।-  

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

5 
समिभन्त््या

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

6 भोलेटार  1-3 90,000।- 75,000।- 68,000।- 60,000।- 24,000।- 20,000।- 17,000।- 13,000।-  
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4-5 1,50,000।- 1,20,000।- 1,05,000।- 90,000।- 39,000।- 31,000।- 24,000।- 20,000।-  

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

7 इािानेश्वर 
1-4 1,00,000।- 50,000।- 40,000।- 30,000।- 40,000।- 30,000।- 25,000।- 21,000।-  

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

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

8 करापु 
1 60,000।- 53,000।- 48,000।- 46,000।- 51,000।- 46,000।- 36,000।- 31,000।-  

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

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

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

  क्व्होलासोथर गााँउपाशलका  

1 िाग्लुङपानी  
1,2,5,

6 
60,000।- 50,000।- 45,000।- 42,000।- 45,000।- 40,000।- 35,000।- 32,000।-  

2 िामलङ 1-9 60,000।- 55,000।- 50,000।- 40,000।- 42,000।- 37,000।- 30,000।- 25,000।-  

3 उत्तरकन्त्या 1-9 55,000।- 45,000।- 40,000।- 35,000।- 37,000।- 32,000।- 25,000।- 20,000।-  

4 भुजङु 1-9 50,000।- 45,000।- 43,000।- 40,000।- 42,000।- 35,000।- 30,000।- 25,000।-  

5 पसगाँउ 1-9 45,000।- 41,000।- 37,000।- 33,000।- 30,000।- 28,000।- 25,000।- 22,000।-  

6 भोजे 1-9    36,000।- 34,000।- 30,000।- 27,000।- 26,000।- 22,000।- 20,000।- 15,000।-  

7 गगलुङ 1-9 55,000।- 50,000।- 42,000।- 38,000।- 35,000।- 29,000।- 25,000।- 23,000।-  

 

  दधुपोखरी गााँउपाशलका  

1 दधुपोखरी  1-9 41,000।- 35,000।- 32,000।- 30,000।- 27,000।- 24,000।- 20,000।- 18,000।-  

2 बिचौर 
1,2,3,5

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

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

3 
इालिपोख

री  
1-9 22,000।- 20,000।- 18,000।- 15,000।- 17,000।- 15,000।- 12,000।- 10,000।-  

4 कोल्की  1-9 22,000।- 18,000।- 16,000।- 14,000।- 18,000।- 14,000।- 13,000।- 12,000।-  

5 गौंडा 1-9 33,000।- 27,000।- 21,000।- 19,000।- 19,000।- 15,000।- 12,000।- 10,000।-  

  दोदी गााँउपाशलका  

1 भारते 1-9 ५1,000।- ४3,0००। ३7,000।- 31,000।- 37,000।- 35,000।- 28,000।- 25,000।-  

2 अचालिोट 
1-4 65,000। 6०,000।- 55,0००। 48,000।- 46,000।- 39,000।- 35,000।- 32,000।-  

5-9    83,000।- 75,000।- 70,000।- 54,000।- 52,000।- 48,000।- 43,000।- 39,000।-  

3 श्रीिन्त््याङ 1-9 51,000।- 33,000।- 30,000।- 25,000।- 30,000।- 24,000।- 20,000।- 17,000।-  

4 नौथर 
1-2 58,000।- 49,000।- 43,000।- 37,000।- 46,000।- 40,000।- 36,000।- 30,000।-  

3-9 48,000।- 40,000।- 36,000।- 31,000।- 37,000।- 33,000।- 31,000।- 24,000।-  

5 पाचोक 1-9 22,000।- 21,000।- 20,000।- 17,000।- 18,000।- 15,000।- 13,000।- 11,000।-  

6 ढोडेनी  1-9 31,000।- 28,000।- 24,000।- 21,000।- 20,000।- 17,000।- 13,000।- 11,000।-  

7 र्लेनी  1-9 20,000।- 17,000।- 13,000।- 11,000।- 13,000।- 9,000।- 9,000।- 8,000।-  

8 िन्त्सार 1-9 36,000।- 33,000।- 30,000।- 28,000।- 28,000।- 21,000।- 19,000।- 15,000।-  

9 हहलेटक्सार 1-8 37,000।- 35,000।- 31,000।- 28,000।- 22,000।- 20,000।- 17,000।- 11,000।-  

  मतर्ााङदी गााँउपाशलका  

1 घनपोखरा 
1,2,3,4

,6,7,8,

9 
1,41,000।- 1,13,000।- 83,000।- 53,000।- 83,000।- 53,000।- 46,000।-  39,000।-  

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

2 खुदी  
1-2 1,00,000।- 80,000।- 70,000।- 65,000।- 65,000।- 60,000।- 54,000।-  45,000।-  

3-9 65,000।- 58,000।- 53,000।- 48,000।- 48,000।- 43,000।- 38,000।-  35,000।-  

3 तानिङ 1-9 35,000।- 30,000।- 25,000।- 20,000।- 22,000।- 20,000।- 16,000।-  14,000।-  

4 घेिुा 1-9 35,000।- 30,000।- 25,000।- 20,000।- 20,000।- 16,000।- 14,000।-  12,000।-  

5 िाहुनडाडा 
1-3 24,000।- 21,000।- 20,000।- 19,000।- 18,000।- 12,000।- 11,000।-  10,000।-  

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

6 भुलभुले 

1-9 50,000।- 45,000।- 40,000।- 35,000।- 35,000।- 33,000।- 30,000।-  25,000।-  

1,2,3,4 1,50,000।- 1,25,000।- 
क्रिि डड र्ाँट िवत्तसे िलु, मसिलचौर र्ाँट, भुलभुले िाजर र्ाँट नन्त्दीस्वारा, मसरूिारी, 
ङादी िालुवा िेरा र्ाँट र तराञ्च ेर्ाँटको लागी िार ।   
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२.लमजुङ स्जल्ला अन्तगात बाटोले छोएको जग्गाको  मलु्र्  
क्र.
स. 

वववरण िाटोको नाि दर प्रनत रोपनन  कैक्रर्यत  

 
बेशििहर नगरपाशलका 

 
  

 1.1 साबबक उददपुर गा.वव.स.  
  

क 
वडा नं. २ गचप्लेटी खोलादेखख पेरोल पम्पको चौतारा 
(उहदपुर) सम्िको िूल्य  

 
17,00,000।- 

 

ख 
पेरोल पम्प देखख (चौतारा) वडा नं. 3 र 4 को खहरे 
खोलासम्िको िूल्य  

 
35,00,000।- 

 

ग 
वडा नं. 3 र 4 को खहरेखोला देखख भोटेवडारको 
मसिानासम्िको िूल्य  

 
27,00,000।- 

 

घ 
वडा नं. २ को गचप्लेटी खोला देखख गाउँिहरको 
मसिानासम्िको िूल्य  

 
17,00,000।- 

 

ङ 
िुख्य सडकिाट पुनावास सम्ि जाने िाटोिा पने जग्गाको 
िूल्य  

 
15,00,000।-  

च वडा नं. 2,3 र ४ िा मभरी खोमलएको िाटोको िूल्य   12,00,000।- 
 

 1.2 साबबक गााँउिहर गा.वव.स.  
  

 

क 
िजुवा खोलादेखख पेरोलपम्प सम्िको िोटरिाटोको दायाँ िायाँ 
(20 मिटर मभर) को िुल्य  

 
61,00,000।- 

 

ख पेरोल पम्पदेखख धुवाखोलासििको दायाँ िायाँ जग्गाको िूल्य    65,00,000।- 
 

ग वडा नं. 6 र 7 िा पने िोटरिाटोको दायाँ िायाँको िूल्य    52,00,000।- 
 

घ 
वडा नं. 8 देखख उदीपुर मसिानासम्ििा पने िोटरिाटो 
दायाँ िायाँको जग्गाको िूल्य  

 
36,00,000।- 

 

ङ 
वडा नं. 6 डुमे्र िेमििहर चामलसे चोकिाट िालकल्याण 
िाध्यमिक ववद्धालय भकुण्ड ेस्कुल चोकसम्िको िूल्य  

 
55,00,000।- 

 

च 
गाउँिहर वडा नं. ट र ७ हाल िेमििहर न.पा. ्यामिरे 
कुडुरेदेखख राजिागासम्िको दायाँ िायाँको जग्गाको िूल्य  

 
41,00,000।- 

 

छ 
िालकल्याण िाध्यमिक ववद्धालय भकुण्ड ेदेखख ढाडराक्से वडा 
नं. 7 र 8 िोटर िाटो दाया ँिायाँको िूल्य  

 
31,00,000।- 

 

ज 

डुमे्र िेमििहर सडक गाउँिहर 3 रानीकुवा चोकदेखख गाउँिहर 
दरिार जाने िोटर िाटो (आयुवेद भवन एररया) डडल्ली राज 
नघमिरेको घर हुदै ठाडो खोल्सीसम्िको िूल्य  

 

30,00,000।- 
 

झ 
 ठाडो खोल्सी (आयुवेद भवन एररया) देखख गाँउिहर ्योती 
चौतारासम्िको िूल्य  

 
25,00,000।- 

 

ञ 
्योती चौतारादेखख गाउिहर नाल्िा सडकको दाया िायाको 
िुल्य  

 
12,00,000।-  

ट 
वडा नं. ६ भकुण्ड ेस्कुल चोकिाट गाँउिहर वडा नं. ७ खहरे 
खोला चौतारासम्िको िूल्य  

 
24,00,000।- 

 

ठ 
वडा नं. ७ को खहरे खोला स्वािी चौतारा मसम्ले गचसोपानी 
िोटर िागाको िूल्य  

 
15,00,000।- 

 

7 र 9 1,25,000।- 1,10,000।-  क्रिि मसस्जेरी र्ाँट, लािे र्ाँट र तराञ्च ेचोकको लागग िार ।  

7 मसम्पानी 1-9 1,00,000।- 90,000। 82,000। 75,000। 70,000। 65,000। 63,000। 60,000।  
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ड 
वडा नं. 6 ्यामिरे राििस्न्त्दर चौतारा देखख ऐ. कोलिाटो 
देउजा गाँउसम्िको िलू्य   

 
18,00,000।- 

 

ढ 
वडा  नं 6 ् यामिरे राििस्न्त्दरिाट िुख्य सडक आउने िाटोको 
िुल्य  

 
50,00,000।-  

ण 
वडा न.. ६ कोलिाटो देउजा गाउँ देखख वडा नं. 5 झवपाखेत 
िसौला गाउँसम्िको िूल्य  

 
11,00,000।- 

 

त 
वडा नं. ५ झवपाखेत देखख गाउँिहर िा.वव. हुदै नाल्िा जाने 
सडक सम्िको िूल्य  

 
9,00,000।- 

 

थ गाँउिहर िा.वव. िाट नाल्िा सम्िको िाटोको िूल्य   5,50,000।- 
 

द वडा नं. ८ गैरी देखख ऐ. वडा ढाँडसम्िको िूल्य   16,00,000।- 
 

ध वडा नं. 8 को ढाँडदेखख गचसापानीसम्ि  जग्गाको िुल्य   15,00,000।-  

न 
वडा नं. 6 ध्वाखोला देखख सन्त्त िहादरु िाननयाको घर 
सम्िको िूल्य  

 
14,00,000।- 

 

प 
देउजा गाँउ राििस्न्त्दर देखख वपप्ले  झप्री िसौला गाउ देउजाको 
तगारो सम्िको िूल्य 

 
10,00,000।-  

र् 
साबिक वडा नं. 3 ध्वा खोला पात्ले हुदै िसौला गाउ दारेगौडा 
सम्िको सडकको िुल्य  

 
10,00,000।-  

ि दारेगौडा देखख िाननयाटार हुदै िाननया थुम्का सम्ि  10,00,000।-  

भ वडा नं. 2,3,6,7,8 मभरी िाटोको िूल्य   10,00,000।- 
 

ि 
रानीकुवा हदपेन्त्र अगधकारीको घरिाट टापु जाने िोटर िाटोको 
िूल्य  

 
25,00,000।- 

 

य 
साबिक वडा नं. 1 र  4 िा पने  नतनधारे हहटया देखख 
दरिार सम्िको सडकको िुल्य  

 
6,00,000।-  

र काउलेपानी िेमििहर हुदै गढी सम्िको िुल्य   5,00,000।-  

ल 
साबिक वडा नं. 2 िजुवा खोला मिलन टोल  स्वामि 
चौतारासम्िको सडकको िुल्य  

 
25,00,000।-  

व सबिक वडा नं. 3 नतलिारी दनै गाउ सम्िको जग्गाको िुल्य   25,00,000।-  

ि 
साबिक वडा नं. 3 नतलिारी हुदै ििेली चोक सम्िको सडकको 
दाया िायको िुल्य  

 
25,00,000।-  

ष 
साबिक वडा नं. 3्योती चौतारादेखख रेिि खड्काको 
घरसम्िको िुल्य  

 
25,00,000।-  

स 
साबिक वडा  नं. 2 साउने खोला  हुदै लप्ले सम्िको सडकको 
िुल्य  

 
10,00,000।-  

ह 
साबिक वडा नं. 5 खरी गाउ हुदै घनता गाँउ दारेगौडा सम्िको 
िुल्य  

 
8,00,000।-  

क्ष 
साबिक वडा नं. 2 ्योती चौतारा हुदै िस्न्त्दरा दनाइाको घर 
सम्िको िुल्य  

 
25,00,000।-  

 1.3 साबबक पुरानोकोट गा.वव.स.    

क साबिक पुरानोकोट गा.वव.स. मभरको िोटरिाटोको िुल्य     3,50,000।- 
 

 1.4 साबबक नाल्मा गा.वव.स.    

क 
डिरू िोडिाट ्यारखाङ हुदै िाख्रेजगत सम्िको जग्गाको 
िुल्य  

 
3,00,000।-  

ख हावत्तढुङगा ठाडो खोररया सम्िको जग्गाको िुल्य   3,00,000।- 
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ग भेडी खका  देखख  घैरडाडा सम्िको जग्गाको िूल्य   3,00,000।- 
 

घ स्कुल घुस्म्तदेखख खखरेडाडा सम्िको जग्गाको िूल्य   3,00,000।- 
 

ङ 
िाख्रेजगत ठाटी देखख मसतलेस्वारा िैदान हुदै नयाँ 
चौतारासम्िको जग्गाको िुल्य  

 
3,00,000।- 

 

च 
िाख्रेजगत िाडी स्यारे नाल्िा नयाँ चौतारा हुदै लाकुरीडाडा 
लाङदी रे्दी सम्िको जग्गाको िूल्य  

 
4,00,000।-  

छ मसतलेस्वारा िैदान देखख  चामलस घडरेीसम्िको िूल्य   3,00,000।- 
 

ज 
पाउरूझ्याल देखख  पुरानोगाँउ प्रनतक्षालयसम्िको जग्गाको 
िूल्य  

 
3,00,000।- 

 

झ साउने पानी खेत छेउिाट  त्हेसो सम्िको जग्गाको िूल्य   3,00,000।- 
 

ञ 
मसरूिारी चौतारादेखख लाङदीदेवी प्रा.वव. गचतुवाखोर हुदै 
ितसेम्िको जग्गाको िुल्य  

 
3,00,000।- 

 

 1.5 साबबक चस्डितथान गा.वव.स.  
  

क 
चण्डीस्थान गा.वव.स. वडा नं. ९ चनौटे धुवाखोला हुदै खुदी 
खोलासम्िको िाटोको दायाँ िायाँको िूल्य  

िनाङ िागा  
23,00,000।- 

 

ख 
ऐ. गा.वव.स. वडा नं. ९,8,2 र 1 िा पने िाले िगर 
िानेश्वारा र आले र्ाँटका जग्गाहरूको िूल्य  

 
17,00,000।- 

 

ग 
कार्लस्वारा हुदै िकैडाडा साररङिेमस सेरासम्िको िाटोिा पने 
जग्गाको िूल्य 

 
10,00,000।-  

घ 
साबिक चण्डीस्थान गा.वव.स. वडा नं. 8 र िाग्लुङपानी 
गा.वव.स.वडा नं. 3,4.7,8 का मभरी िाटोको िूल्य  

 
7,00,000।-  

ङ 
िाग्लुङपानी गा.वव.स. िाट भुजुङ हररत िागाको पुिागाँउ 
तर्ा को जग्गाको िूल्य  

 
7,00,000।-  

च चण्डीस्थान गा.वव.स. मभरी िाटोको िूल्य   7,00,000।-  

 1.6 बेशििहर गा.वव.स. हाल विा नं. 7  
  

क 

िेमििहर गा.वव.स. वडा नं. २ र 3 िा पने हेिजङ गुरूङको 
घरचोकिाट राधेश्यािको घरसम्ि जाने िोटरिाटो दाँया िायँा 
सम्िको िूल्य  

िुद्ध सडक 

92,00,000।- 
 

ख 

राधेश्यािको घरिाट गोपी प्रसादको घर हँुदै स्कुलचोक देखख 
चक्रपथ जोड्ने ठाडो िाटो बिल कुिार शे्रष्ट्ठको घरसम्िको 
िुल्य  

िास्न्त्त िागा{ 
85,00,000।- 

 

ग 

वडा नं. २ राजिागाको स्कुल चोकिाट चक्रपथसम्ि र ऐ 
वडाको जनववकास िाध्यमिक ववद्धायलय गेटसम्ि सडकको 
दाँया िाँयाको िुल्य   

जनववकास िागा 
68,00,000।- 

 

घ 
िामलङगे साइलाको घरिाट रोजन घलेको घर हुदै ररङरोड 
जोडडने िाटोको िुल्य  

िैिवोटे िागा  
40,00,000।-  

ङ 
िनाङे चौतारा देखख िट्याङगे्र ढुङगा जाने वडा नं. ९ को 
चोकसम्ि चक्रपथको दाँया िाँयाको िुल्य  

बरवेणी सडक 
95,00,000।- 

 

च िनाङे चौतारािाट वडा नं. ४ पुवाखोलासम्िको िूल्य   लक्ष्िीनारायण पथ 41,00,000।- 
 

छ वडा नं. ४ सुनखोला देखख िैयुसम्िको िूल्य  मिवालय िागा  30,00,000।- 
 

ज 
वडा नं. २ जेबि लािाको घरदेखख िोहन गुरूङको घरसम्ि 
(क्याम्पस िागािा पने) को िुल्य  

संग्राहालय िागा 
54,00,000।- 
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झ 
वडा नं. ३ राधेश्याि शे्रष्ट्ठको घरचोक देखख िसन्त्त ििाा 
पौडलेको घरसम्ि हररतिागाको दायाँ िायाँको िूल्य  

हररत िागा 
42,00,000।- 

 

ञ 
ऐ. वडा नं. 2 कटहरिोट चौतारािाट रािेश्वर अगधकारीको 
घरको डडलसम्िको िूल्य  

हहिाल िागा 
42,00,000।- 

 

ट 
 वडा नं. १ कृष्ट्ण कुिार शे्रष्ट्ठको घरदेखख क्याम्पस चोकसम्ि 
जाने िाटोको दायाँ िायाँको जग्गाको िूल्य  

नागिेली िागा  
45,00,000।- 

 

ठ 
रािेश्वार अगधकारी घर  डडलिाट पुवाखोलासम्ि ररङरोडसँगै 
जोडडएको जग्गा (िाटोिाट तल पट्टीको जग्गा) को िूल्य  

नयाँ सडक 
37,00,000।- 

 

ड 
भू.पु. िोडडङ जानेचोक देखख लक्ष्िी अगधकारीको घरसम्ि 
जाने िाटोको दायाँ िायाँको जग्गाको िूल्य  

सातववसे िागा 
37,00,000।- 

 

ढ 
सातववसे डडलिाट पुवाखोलासम्ि ररङरोडसँगै जोडडएको जग्गा 
(िाटोिाट तल पट्टीको जग्गा ) को िूल्य 

नयाँ सडक 
37,00,000।- 

 

ण 

वडा नं. २ क्याम्पस जाने िोटर िागा चोकदेखख भ.ूपु. 
िोडडङसम्ि पुग्ने िोटर िागािा पने जग्गाको दायाँ िायाँको 
जग्गाको िुल्य 

सातववसे िागा 
37,00,000।- 

 

त 

साववक िेसीिहर वडा नं. २ हाल िेसीिहर न.पा. ११ को 
सातववसे देखख िस्यााङदी (झोलुङ्गे) पुलसम्िको दायाँ 
िायाँको जग्गको िूल्य 

 

29,00,000।-  

थ 
लक्ष्िी अगधकारीको घरिाट िस्यााङदी झोलुङ्गे पुल सम्िको 
िुल्य  

 
29,00,000।-  

द 

िेमििहर भुजुङ जाने हररत िागा अन्त्गगात वडा नं. ३ दिै 
गाउँिाट साकी गाउँ हुदै राउत गाउँसम्ि खोमलएको िोटरिाटो 
दायाँ िायाँको िूल्य  

 

20,00,000।- 
 

ध 
वन कायाालयको दाहहने सायाडिाट दक्षक्षण ठाडो चक्रपथ जोडडने 
िाटोको िूल्य  

िनाङे चौतारा िागा{ 
65,00,000।- 

 

न 
ररङरोड िेमििहर 3 गैरीिाट  तुरतुरे हुदै िािदेि पौडलेको घर 
हुदै बिहटस ओएलरे्यर जाने िाटो दायाँ िायाँको िूल्य  

तुरतुरे िागा{ 
37,00,000।- 

 

प 
वडा नं. 2 तिु संग्रहालय जाने िाटोिाट ररङरोड झने िाटोको 
बिचिाट बिचिा खोमलएको लिजुङ उद्धोग िाखण्य संध 
भवनसम्िकिूल्य  

मिमलजुली गल्ली 
50,00,000।- 

 

र् 
वडा नं. 2 को अद्दैत संस्थाको भवनिाट लिजुङ उद्धोग 
िाखण्य संघ चोकिाट खोमलएको ररङरोड िाटोको िूल्य  

मिमलजुली िागा 
50,00,000।- 

 

ि 
वडा नं. 3 भलुवाटार आिा सिूह भवन देखख िेमििहर ९ 
ठुलो पधेरासम्िको िूल्य  

िननश्चरे िागा{ 
30,00,000।- 

 

भ सहजी खेल िैदानिाट िेलिोटे डाँडासम्िको िूल्य  राििस्न्त्दरिागा{ 25,00,000।- 
 

ि इ्रेनी होटलिाट राज कुिार नघमिरेको घरसम्ि ननस्कने िाटो   40,00,000।- 
 

य सातववसे भ ुपु चोकदेखख  क्याम्पस जाने गेट सम्ि  40,00,000।- 
 

र िस्स्जद िागा  40,00,000।- 
 

ल िाखण्य िागा   40,00,000।- 
 

व लोकेन्त्र गुरूङको घरिाट बरवेणी िस्न्त्दर जाने िाटो   35,00,000।- 
 

ि स्कुल गेट वंमिराि शे्रष्ट्ठको घरिाट अजुान रावलको घरसम्ि  20,00,000।-  

ष राििािु पौडलेको घरिाट डडलसम्िको िाटो   20,00,000।-  

स 
हररिािु थापा को घरिाट िनाङगे चौतारा आिा सिूह भवन 
जाने िाटो  

 
25,00,000।-  
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ह िेनरोड िाट घरेल ुकायाालयको गेट सम्िको िुल्य   35,00,000।-  

क्ष 
ठुलोढुङ्गा िनथोक िाट राि मसता िस्न्त्दर हुदै सहजी जाने 
िाटो  

 
18,00,000।-  

र  सुयलथोक जलदेवी िागा   14,00,000।-  

ज्ञ बरवेणी आिा सिूह िस्न्त्दरिाट पौडले गाँउ जाने िाटो   14,00,000।-  

ज्ञ1 िनथोक िाझथर सडक  10,00,000।-  

ज्ञ2 
चण्डीस्थान चोकिाट भुजुङ टोल हुदै िुद्दको घर ननस्कने 
िाटो  

 
35,00,000।-  

 1.7 बेशििहर गा वव स हाल विा नं. 8  
  

क 

िेमििहर िेरा चोक(क्रर्ल्ि हल चोक देखख) िनाङे चौतारा 
डडलसम्िको राजिागाको दायाँ िायाँ 20 मिटर मभर पने घडेरी 
जग्गाको िुल्य 

लक्ष्िीनारायण पथ 1,26,00,000।- 

 

ख 
नारायणस्थान चोकिाट ओख्ले र्ाँट डडलसम्िको िाटोको दायाँ 
िायाँ जग्गाको िुल्य   

िस्यााङदी सडक 92,00,000।- 

 

ग ओख्लेर्ाँट चोकिाट िस्यााङदी पुलसम्िको िुल्य िस्यााङदी सडक 50,00,000।- 
 

घ 

स्ज.स.स डडलदेखख प्रिासन चोक, क्याम्पस चोक हुदै 
सातववसे रािेश्वर अगधकारीको घर  डडलसम्िको जग्गाको 
िुल्य  

नयाँ सडक 85,00,000।- 

 

ङ 
स्ज.स.स. डाडा देखख दक्षक्षण अथाली िोडडङको डडमलसम्िको 
िुल्य  

नयाँ सडक 59,00,000।- 

 

च 
अथाली िोडड ाङ डडलिाट साक्रका  गाउँ हुदै िजुवा खोला पुल 
सम्िको िुल्य  

 85,00,000।- 

 

छ 
खझङगेखोलािाट अदालत पछाडी हुदै िस्यााङदी साँगुिुख जाने 
डडलसम्िको र त्यसिाट खुलेको सहायक िाटोको िुल्य  

नतलानखी िागा { 50,00,000।- 

 

ज 
िालपोत चोकिाट रु्लिारी चौतारा हुदै खझङ्गेखोला सम्िको 
िुल्य   

रु्लिारी िागा 95,00,000।- 

 

झ 
िेमििहरा िेरा चोक(क्रर्ल्ि हल चोक देखख) िाट िजुवा 
खोलाको पुलसम्िको िुल्य  

लक्ष्िीनारायण पथ   95,00,000।- 

 

ञ 
िेरा चौतारािाट बिदाइा चौतारा जाने िाटोको चोक सम्िको 
िुल्य  

राधाकृष्ट्ण िागा 92,00,000।- 

 

ट 
िेरा चौतारािाट ववनायक पथ िोटरिागािा खुलेको चक्रपथ 
सम्िको िाटोको दायाँिायाँ पने जग्गाको िुल्य  

ववनायक िागा  85,00,000।- 

 

ठ 
बिदाइा चौतारा जाने कारागार चोकिाट िलािी चौर जाने 
डडलसम्िको जग्गाको िुल्य       

करपुरेश्वर िागा 85,00,000।- 

 

ड 
वडा नं. ९ क्रर्ल्िहल चोकिाट बिदाइा चौतारा जानेिाटोको 
चोकसम्िको िुल्य    

राधाकृष्ट्ण िागा  85,00,000।- 

 

ढ 
वडा नं. १ मभिसेन थान चोक देखख खझङगेखोलासम्ि जाने  
सहायक िागाको िूल्य  

तीनधारे िागा  
50,00,000।- 

 

ण 

वडा नं. २ मभिसेन थान चोक देखख खानेपानी कायाालय हुदै 
ववद्या ववकास िोडड ाङ ररङरोड जोड्ने िाटोको दायाँ िायाँ 
जग्गाको िूल्य  

तीनधारे िागा{ 
49,00,000।- 

 

त 
साबिक गा.वव.स. भवन चोकदेखख खझङगेखोला वडा नं. 2 
हुदै खानेपानी उपभोक्ता समिनतको कायाालयसम्िको िूल्य  

बरिस्क्त िागा 
40,00,000।- 
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थ 

वडा नं. ९ रािजी ठकुरीको घरिाट नयाँ िसपाका  जाने िाटो 
दायाँ िायाँ र नयाँ िसपाका  देखख रािजी ठकुरीको घरसम्ि 
खोमलएको चक्रपथको दायाँ िायाँ 20 मिटर मभरको िूल्य  

िसपाका  िागा 
58,00,000।- 

 

द 

नारायणस्थान चोकिाट जाँदा खझङ्गेखोला देखख (िलराि 
अगधकारीको घर हुदै) आलेको िुलसम्ि जाने िाटोको दायाँ 
िायाँको िुल्य  

प्रगनत िागा 
50,00,000।- 

 

ध 
वडा नं. १ भर िहादरु खवासको घरदेखख न्त्यू इारा 
िोडडङसम्िको िूल्य  

नागिेली िागा 
60,00,000।- 

 

न मभिसेनथानदेखी क्याम्पस रोड जोड्ने िोटर िाटोको िुल्य   60,00,000।-  

प 
ररङरोडिाट पुवा पस्श्चि ठाडो िाटोले िुख्य राजिागालाइा जोड्ने 
सहायक िाटािा पने चक्रपथ मभर िापदण्ड अनुसारको िाटो 
छाडी बिक्री हुने घडरेी जग्गाको िूल्य  

 

55,00,000।- 
 

र् 
िेमििहर गा.वव.स. वडा नं. गाँउिहर जाने च 
कदेखख िुद्दीसागर िरालको घर हुदै कृष्ट्ण कोइारालाको घरसम्ि 
जाने िाटोको दायाँ िायाँ िूल्य  

ठिेल िागा 
45,00,000।- 

 

ि 
चक्रपथ भन्त्दा िाहहर पने तर िापदण्ड अनुसार िाटो छाडी 
बिक्री हुने िाटोको 20 मिटर मभरको जग्गाको िूल्य  

 
40,00,000।- 

 

भ 
वडा नं. ८ पाखाथोक वडा नं. 6 र 7 दइुाथोक गाउँसम्ि 
जाने िाटोको िूल्य  

मिविस्क्त हदहीथोक 
सडक  

18,00,000।- 
 

ि 

अदालत चोकदेखख स्जल्ला अदालत हुदै गौथली डाँडा र 
ओख्लेर्ाँट डडलचोकसम्ि जोड्ने र त्यससँग जोडडने सहायक 
िाटाहरूिा पने िोटरिाटोको िूल्य  

प्रगनतटोल िागा 
45,00,000।- 

 

य 
लक्ष्िी नारायण पुस्तकालयिाट मभर पस्श्चि रेिि िहादरु 
ररिालको घर  जाने ठाडो िाटोको िुल्य  

कालीका िागा 
50,00,000।- 

 

र 
िेमििहर िेरा चोकको िंगल िहादरु अगधकारीको घर हुदै 
चक्रपथ जोड्ने ठाडो िाटो साथै बिनायक पथिाट सोही िाटोिा 
जोडडने मभरी िाखा िाटोको िुल्य  

 

50,00,000।-  

 1.8 बेशििहर गा.वव.स. हाल विा नं. 9  
  

क 
चक्रपथिाट वडा नं. ८ मसतलपाटी जाने तथा मसतलपाटी िलू 
सडकिा पने जग्गाको िुल्य  

मितलपाटी िागा  
45,00,000।- 

 

ख मसतलपाटी िाखा सडक  40,00,000।-  

ग 

िसन्त्त ििाा पौडलेको घरदेखख िाग्लुङपानी गा.वव.स.को 
मसिानासम्ि िेमििहर वडा नं. 3,4,5 र 8 िा पने 
हररतिागाको दायाँ िायाँको िूल्य  

हररत िागा{ वपच 
सडक 

37,00,000।- 
 

घ 

िसन्त्त ििाा पौडलेको घरदेखख िाग्लुङपानी गा.वव.स.को 
मसिानासम्ि िेमििहर वडा नं. 3,4,5 र 8 िा पने 
हररतिागाको दायाँ िायाँको िूल्य  

हररत िागा{ कच्ची 
सडक 

48,00,000।- 
 

ङ 

िाग्लुङपानी गा.वव.स. वडा नं. ९ िा पने िेमििहर भुजुङ 
हररत िागाको िेमििहर न.पा. वडा नं. 6 को 
मसिानासम्िको िुल्य   

 

11,00,000।- 
 

च मिव िागा  20,00,000।- 
 

छ िंकर िागा  20,00,000।- 
 

ज चस्ण्डडाडा देउराली सम्िको िाटो   8,00,000।- 
 

झ पाखाथोक दइुथोक िाख्रेजगत सडक  15,00,000।- 
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ञ नयाँखेत सडक  15,00,000।- 
 

ट घुिाउने स्वारादेखख क्व्होलासोथर मसिा सम्ि  10,00,000।- 
 

ठ हदहीथोक बिम्दा हुदै िाख्रेजगत सडक  15,00,000।- 
 

ड हदहहथोक गैरीिारी सम्िको सडक  10,00,000।- 
 

ढ ववम्दािेमस नयाँसडक कुनािारी टाँडी बिसौना  8,00,000।- 
 

ण हररतिागा देखख ्यामिरे सम्ि  20,00,000।- 
 

त हररत सडक हुदै पोखरी हुदै कौदी सम्ि  10,00,000।- 
 

थ देउराली कार्लिोटे सम्िको सडक  20,00,000।- 
 

द हररत सडक चन्त्र्योती सडक  10,00,000।- 
 

ध हररत सडकदेखख िुखखया टोल सम्ि  10,00,000।- 
 

न मभरकटेरी ववम्दा गाँउ सम्िको सडक  8,00,000।- 
 

 1.9 साबबक बाझाखेत गा.वव.स.  
  

क 

िरिोट खोला साबिक िाझाखेत 07 भोटेर्ाँट हुदै िस्यााङदी 
गाउपामलका 8 को मसिाना जोड्ने िोटरिाटोको िुल्य  साववक 
हहलेटक्सार 9, िाझाखेत 1,7,8,9) 

 

7,00,000।- 
 

ख 
कृवष सडक िरिोट खोलाचोक देखख गचतुवानन हुदै वडा नं. 
10 र 11 जोड्ने िोटरिाटोको िुल्य  

 
3,00,000।- 

 

ग 
कृवष सडक िरिोट खोला िेन सडक देखख थारचौर र्ाँट हुदै 
लािािगर पुल सम्िको िोटरिाटो  

 
4,00,000।-  

घ 
कृवष सडक पासाचौर चोक देखख डाँडा चाम्िोटे हुदै भंगाले 
िोटर िाटो  

 
4,00,000।-  

ङ 
कृवष सडक अँपचौर देखख कटुवा डुमे्र हुदै घुिाउने स्वारा 
झोलुङगे पुल सम्िको िोटर िाटो  

 
4,00,000।-  

च कृवष सडक िाझाखेत चोक देखख कुलिाध खहरेखोला िोटरिाटो  4,00,000।-  

छ 
हहलेजाने चोक िाझाखेत राउतथोक वडा कायाालय हुदै  मिच े
िेन सडक चोक सम्िको िोटरिाटोको िुल्य  

 
4,00,000।-  

ज 
कृवष सडक िैसिोटचोक देखख राउतथोक वडा कायाालय जाने 
चोक सम्िको िोटरिाटोको िलु्य  

 
4,00,000।-  

झ 
िाझाखेत गाँउको चौतारा देखख थुम्का, रातािाटा गाँउभाचोक 
हुदै दोदी गा.पा. वडा नं 9 सम्ि जोड्ने िोटर िाटो  

 
1,50,000।-  

ञ 

रेडक्रस पुल सडक देउजनथोक र्ाँट चोक देखख भाचोक खोला 
कुस्प्लङ मसरूवारी रातािाटा हुदै घडरेी सम्िको िोटर िाटोको 
िुल्य  

 

2,00,000।-  

ट 

कुप्लीङ ढाड मसरानचोक देखख  कुस्प्लङ आिा सिुह भवन, 
मसरूवारी हुदै गाँउ भाचोक िेन सडक सम्िको िोटरिाटोको 
िुल्य  

 

1,50,000।-  

ठ 
कृवष  सडक भाचोक खोला चोक देखख खासुरिेसी हुदै रेडक्रस 
पुल सम्िको िोटर िाटोको िुल्य  

 
4,00,000।-  

ड रेडक्रस पुल देखख खाँच ेजोड्ने िोटरिाटोको िलु्य   1,50,000।-  

ढ रेडक्रस पुल देखख म्रोच ेसाधु सम्िको िोटर िाटो   1,00,000।-  

ण रेडक्रस सडक चोकदेखख पांगे्रक्यु सम्ि िोटर िाटोको िुल्य   1,00,000।-  

त खासुरिेसी खासुर गाँउ सम्िको िोटर िाटोको िलु्य   3,00,000।-  
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थ 
खासुर सडक खोलोथु ँदेखख िरिोट हुदै कल्लरी सम्िको िोटर 
िाटोको िुल्य  

 
2,00,000।-  

द 
कृवष सडक चोक लेते देखख मसम्पानी खोला सम्ि िोटरिाटोको 
जग्गाको िुल्य  

 
4,00,000।-  

ध 
मसिपानी खोला ठुलो ढंुगा हुदै कोडार चोक सम्ि िोटर 
िाटोको िुल्य  

 
2,00,000।-  

न कृवष सडक मभरकुना देखख अक्कर सम्ि िोटरिाटोको िुल्य   3,00,000।-  

प 
लेत ेकृवष सडक चौतारा देखख लेत ेआिा सिुह भवन सम्ि 
िोटर िाटोको िलु्य  

 
4,00,000।-  

 1.10 साबबक चचतत गा.वव.स.  
  

क 
िस्यााङदी पुलिाट दाँया तर्ा  वडा नं. ७ रैकनी र्ाँट देखख 
छहरा खोलासम्ि िाटोको दायाँ िायाँको पहहलो घडरेीको िूल्य  

 
8,00,000।- 

 

ख 
छहरा खोला देखख रािचोक र्ाँट मसम्ले पहरासम्िको िाटोको 
दायाँ िायाँको िूल्य  

 
13,50,000।-  

ग 
कुलेचौर ढाँड गैरीदेखख गचरेको मभरसम्िको िाटोको दायाँ 
िायाँको िूल्य  

 
10,00,000।- 

 

घ 
वडा नं. ४ को गचरे मभर देखख गचरेको झोलुङगे पुलसम्िको 
िूल्य  

 
15,50,000।- 

 

ङ वडा नं. ८ ररष्ट्टे िगर देखख िान्त्रेको चौतारा सम्िको िूल्य   5,00,000।- 
 

च 
वडा नं. ८ मसम्पानी साकी िस्तीिाट भकुण्ड ेलािो िाटो 
जोडडने दोिाटो सम्िको िूल्य  

 
4,00,000।- 

 

छ 
वडा नं. ८ ररष्ट्टे िगरिाट वडा नं. ९ को धुवा खोलासम्िको 
िूल्य  

 
4,00,000।- 

 

ज 
वडा नं. िेलिोट हढस्को हुलाक घर िुहढकुवा हुदै जनजाग्रीनत 
नन.िा.वव.को गेटसम्िको िूल्य  

 
5,00,000।- 

 

झ 
वडा नं. ९ नतवारी डाडा िगैचा देखख नतनवपप्ले 
भञ््याङसम्िको िूल्य  

 
6,00,000।- 

 

ञ वडा नं. ३ िुढीकुवादेखख अधेरी गल्ली सम्िको िूल्य   4,00,000।- 
 

ट 
वडा नं. ३ अधेरी गल्ली देखख नतलाहार िजार र नसारी 
सम्िको िूल्य  

 
11,00,000।- 

 

ठ वडा नं 2 देउराली देखख िसेल गाउँसम्िको िूल्य   7,00,000।- 
 

ड 
वडा नं. 2 जलजलेको िास्न्त्त भवन प्रा.वव. देखख 
कोलडाँडासम्िको िूल्य  

 
7,00,000।- 

 

ढ 
साबिक वडा नं. ६ िुढीकुवा देखख िरिोट र्ाँट हुदै हहलेटक्सार 
९ को मसिानासम्िको िूल्य  

 
9,00,000।- 

 

ण 
नतनवपप्ले मसल्वाल रािपोक राििस्न्त्दर ठुलो वपपलिोटसम्िको 
िाटोको िूल्य  

 
3,00,000।- 

 

त ठुलो वपपलिोटदेखख तुरतुरे धारोसम्िको जग्गाको िूल्य   2,00,000।- 
 

थ तुरतुरे धारोदेखख मसउरी आँपको िोटसम्िको िूल्य   2,50,000।- 
 

द 
मसउरी आपको िोटदेखख वताले चौतारो सम्ि (पस्श्चिपट्टीको 
मभर िाहेक) को िूल्य  

 
3,50,000।- 

 

ध िुढीकुवा र्ाँट हुदै हहलेटक्सार मसिाना सम्िको िूल्य   7,00,000।- 
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न 
नतलाहार काकी डाडा सडक खण्डको नतलाहार दािगडसेम्िको 
िूल्य  

 
8,00,000।- 

 

प नतलाहार हेल्थपोष्ट्ट सम्िको सडकको दाया िायाको िुल्य   6,00,000।- 
 

र् गंगटे खोला पस्ण्डत थोक नतलाहारा दायािाया जग्गाको िुल्य   5,00,000।- 
 

 सनु्दरबजार नगरपाशलका    

 2.1 साबबक कुन्छा गा.वव.स.     

क 

साबिक कुन्त्छा वडा नं. 1 खरीठाटी दइुावपप्ले सडकको 
किेरेखोला सुत्केरी ढुङगा ठुलो आँगन हँुदै भट्टीधारासम्ि 
सडकको दायाँ िायाँको िूल्य  

 

9,00,000।-  

ख 
साबिक वडा नं. 1 र 7 खरीठाँटी दैइवपप्ले सडकको भट्टीधारा 
देखख मसरवानी जाने िाटोको दायाँ िायाँको िूल्य  

 
4,00,000।-  

ग 
साबिक कुन्त्छा 1 र 2 सुत्केरीले गाडकेो ढुङगािाट देउताको 
थानसम्ि जाने िोटरिाटोको दायाँ िायाँको जग्गाको िूल्य  

 
4,00,000।-  

घ 

साबिक वडा नं. 2,3,4,6 र 8 रोहटेपानी देखख देउताथान 
खिारीिोट हुदै भागीरथीसम्ि जाने सडकको दायाँ िायाँको 
िूल्य  

 

4,00,000।-  

ङ 
साबिक वडा नं. 3,4,र 5 रोहेटेपानीिाट अगधकारीगाँउ कुन्त्छा 
गढी जाने िाटोको दायाँ िायाकँो िूल्य  

 
4,00,000।-  

च 
साबिक वडा नं. 3 र 4 कामलरहिाट रोहोटेपानी जाने सडकको 
दायाँ िायाँको जग्गाको िूल्य  

 
3,50,000।-  

छ 
चलेीिेटी िागा देखख अौौलीमसख सम्ि पेनत रोपनी जग्गाको 
न्त्युनति िूल्य  

 
2,00,000।-  

ज 
मसवाानी चोक देखख िसौला टोलसम्ि प्रनत रोपनी जग्गाको 
न्त्युनति िूल्य  

 
2,00,000।-  

झ 
सेवा िस्न्त्दर देखख टारी, भोलेकामलका िागा सम्ि प्रनत रोपनन 
जग्गाको न्त्युनति िुल्य  

 
2,00,000।-  

 2.2 साबबक परेवािााँिा गा.वव.स.     

क 

साबिक परेवाडाडा वडा नं. १ पाउदी खोलािाट साबिक 
परेवाडाडा 2 र 5 को मसिाना सम्िको िोटरिाटोको दायाँ 
िायाँको जग्गाको िूल्य  

 

17,00,000।-  

ख 

साबिक परेवाडाडा 2 र 5 को मसिाना ररङ्दै खोलािाट लेखपानी 
साबिक मसिाना सम्िको िोटरिाटोको दाय ँिायाँको जग्गाको 
िूल्य  

 

14,00,000।-  

ग 

साबिक परेवाडाडाँ 1 पाउँदीखोलािाट स्जता सातधारे जाने 
सडकखण्को हाँडटेार मसँचाइा नहरसम्िको सडक खण्डको दायाँ 
िायाँको जग्गाको िूल्य  

 

10,00,000।-  

घ 
साबिक परेवाडाडा र हाडटेार नहरिाट साबिक परेवाडाँडा ४ 
देउरालीसम्िको सडक खण्ड  

 
11,00,000।-  

ङ 
साबिक परेवडाडा ४ देउरालीदेखी लेखपानी खोला कुन्त्छा 
मसिानासम्ि जाने िोटरिाटोको दायाँ िायाँको जग्गाको िूल्य  

 
9,00,000।-  

च 
साबिक परेवाडाडा 4 देउरालीिाट मसम्पानी हुदै िडहरे लेखपानी 
जाने िोटरिाटोको दायाँ िायाकँो जग्गाको िूल्य  

 
8,00,000।-  

छ 
साबिक परेवाडाडाँ ५ साइाराि चोकिाट वपपलडाडाँ हँुदै लेखपानी 
जाने िोटरिाटोको दायाँ िायाकँो जग्गा िूल्य  

 
8,00,000।-  
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ज 
साबिक परेवडाडाँ 1 कृवष सडक साइर्निाट िानेचौका जाने 
कच्ची िोटर िाटोको दायाँ िायाँको जग्गाको िूल्य  

 
11,00,000।-  

 2.3 साबबक चन्रेश्वर गा.वव.स.    

क दरुाडाडाँ सरसयदेखख चन्त्रेश्वर िाटोसम्िको िूल्य   7,50,000।-  

ख च्यानपाटादेखख ठुलोश्वारासम्िको दायाँ िायाँ सडकको िूल्य   5,00,000।-  

ग साबिक चन्त्रेश्वर गा.वव.स. का मभरी िाटोको िूल्य   3,00,000।-  

 2.4 साबबक दरुािााँिा गा.वव.स.    

क 
दरुाडाँडा गा.वव.स. वडा नं. 1 सरसय र्ाँट िोटर िागाको 
दायाँ िाय ँपने जग्गाको िूल्य  

 
8,00,000।-  

ख दरुाडाँडा सरसय देखख चन्त्रेश्वर िाटो सम्िको िूल्य   3,00,000।-  

ग दरुाडाँडा सरसय देखख कोइाराला र्ाँटसम्िको िूल्य    2,50,000।-  

 2.5 साबबक ताकुा  गा.वव.स.     

क 

सुन्त्दरिजार गा.वव.स. वडा नं. 1 खरीठाटी देखख ताकुा  
गा.वव.स. वडा नं. 3,4 र 7 को सरसय र्ाँटसम्िको 
सडकको दायाँ िायाँ पने जग्गाको िूल्य  

 

15,00,000।-  

ख 
साबिक ताकुा  खररिोटिाट चापाखका  ल्याण्डक्रर्ल्ड साइट जाने 
िोटर िाटोको दायाँ िायाँको जग्गाको िूल्य  

 
2,50,000।-  

ग 
साबिक वडा नं. 1,2 र 3 गहत ेजाने सडकको दायाँ िायाँको 
जग्गाको िूल्य  

 
2,50,000।-  

घ 
साबिक ताकुा  3 खहरे िाट खररिोटसम्िको िोटरिाटोको दायाँ 
िायाँको जग्गाको िूल्य  

 
15,00,000।-  

ङ 
साबिक वडा नं. 4,6 र 7 भुवरे खोलादेखख घुिाउने सम्िको 
सडकको दायाँ िायाँको जग्गाको िूल्य  

 
2,50,000।-  

च 
साबिक सुन्त्दरिजार 1 िगुवाखोलािाट साबिक ताकुा  4 भुवर 
खोलासम्ि जाने िोटरिाटोको दायाँ िायाँको जग्गाको िूल्य   

 
10,00,000।-  

छ 
साबिक ताकुा  3 खहरेिाट रानीखेत सम्िको िोटरिाटोको दायाँ 
िायाँको जग्गाको िूल्य  

 
7,00,000।-  

ज 
साबिक ताकुा  ४ भुवोर खोला देखख क्रकररन्त्च ेखोलासम्ि जाने 
सडकको दायाँ िायाँ 20 मिटर सम्िको िाटोको िूल्य  

 
5,50,000।-  

 2.6 सुन्दरबजार गा.वव.स.    

क 
सुन्त्दरिजार गा.वव.स. वडा नं. 2 को िोटर िागािा पने 
घडरेी जग्गाको िूल्य (करङ्गे खोलादेखख खरीठाटी सम्ि )  

 
41,00,000।-  

ख 
वडा नं. 3 र 4 िा पने खझङ्गेखोलािाट करङ्गे खोलासम्िको 
िूल्य  

 
57,00,000।-  

ग 
वडा नं. 8 पाउदी हढक िजारिाट वडा नं. ९ हँुदै भोटेवडार 
गा.वव.स. मसिाना साली िराङ खोलासििको िूल्य  

 
49,00,000।-  

घ 
पाउँदी हढकिाट सुन्त्दरिजार कृवष क्याम्पससम्ि जाने िोटर 
िागाको िूल्य  

 
33,00,000।-  

ङ 
वडन नं. 4 गा.वव.स. भवनिाट वडा नं. 5 र 6 हँुदै 
भोटेवडार ९ को मसउँडीिारसम्िको िूल्य  

 
49,00,000।-  

च 

वडा नं. 3 र 4 िा पने पुरानो िजार हँुदै िानेचौका जाने 
सडक खण्डको सयपरी िोडडङ स्कुल सम्िको िोटर िागासम्ि 
जोडडएको जग्गाको िूल्य  

  

49,00,000।-  

छ 
वडा नं. 3 र 4 िा पने मभर खोमलएको िाटाहरूसँगै जोडडएको 
जग्गाको िूल्य  

 
24,00,000।-  
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ज 
वडा नं. 8 र 9 िा पने मभर खोमलएको िाटाहरूसँगै जोडडएको 
जग्गाको िूल्य  

 
20,00,000।-  

झ वडा नं. 2 को मभर खोमलएको िाटोको िूल्य   19,00,000।-  

ञ 
वडा नं. 4 िजुवा र्ाँटािाट िानेचौका जाने पुलसम्िको िूल्य 
(कच्ची िाटो)  

 
19,00,000।-  

ट 
साबिक वडा नं. ५ हाल सुन्त्दरिजार न.पा. ६ टारीखेत 
कोलडाँडा मसमलङ्गे डाँडा जाने िोटर िाटोको िूल्य  

 
9,00,000।-  

ठ 
साबिक वडा नं. ६ िखेचौर िाङ्गो वपपल मसमलङ्गे डाडो जाने 
िोटर िाटोको दायाँ िायाँको जग्गाको िूल्य  

 
5,50,000।-  

ड 
साबिक सुन्त्दरिजार वडा नं. 4,5 र 9 तहे्रिुरे चौतारा 
सालीिराङ िाटोको दायाँ िायाँको जग्गाको िूल्य  

 
14,50,000।-  

ढ 
साबिक वडा नं. 6 हाल न.पा. ६ िोगटी िुहान ऐसेलुचौर 
जाने िोटर िाटोको दायाँ िायाँको जग्गाको िूल्य  

 
8,00,000।-  

ण 

साबिक सुन्त्दरिजार वडा नं. 1 हाल सुन्त्दरिजार न.पा. वडा 
नं. ८ िा मभरी नयाँ खोलेको िोटरिाटोको दायाँ िायाकँो 
जग्गाको िुल्य  

 

14,50,000।-  

त 
साबिक वडा नं. 5,6 र 7 हाल वडा नं. 6 िा मभर 
खोमलएको िोटर िाटोको िूल्य  

 
8,00,000।-  

 2.7 साबबक भोटेविार गा.वव.स.    

क 

वडा नं. 3 र 4 िा पने भुत्याहा खोल्सीिाट उहदपुरको 
मसिानासम्ि िोटर िाटोको दायाँ िायाँ 20 मिटर मभर पने 
जग्गाको िूल्य  

 

16,50,000।-  

ख 
वडा नं. 5,8 र 9 िा पने स्जमित ेखोला देखख सामलिराङ 
खोलासम्ि िोटर िाटो ऐ.ऐ. को पुरानो िजार सिेतको िूल्य  

 
64,00,000।-  

ग 
वडा नं. 3 र 4 िा पने भुत्याहा खोल्सी देखख स्जमिरे 
खोलासम्िको िूल्य  

 
33,00,000।-  

घ 
वडा नं. ८ पुरानो िजार हरर कुिार शे्रष्ट्ठको घर देखख िेलघारी 
जाने डडलसम्िको िूल्य  

 
30,00,000।-  

ङ 
वडा नं. ९ मसनेिा हल जाने डुमे्र िेमििहर सडक चोकिाट 
मसनेिा हलसम्िको िूल्य  

 
27,00,000।-  

च 

उल्लेखखत सडकहरू िाहेक भोटेवडार गा.वव.स.को वडा नं. 
8र 9 िा खोमलएको मभरी िोटर िाटोहरूको दायाँ िायाकँो 
जग्गाको िूल्य  

 

24,00,000।-  

छ वडा नं. 3 र 4 मभरी िाटोको दायाँ िायाँको जग्गाको िलू्य   18,00,000।-  

ज 

साबिक वडा नं. ९ हाल न.पा. ४ पैरे चौर हुदै सालीिराङ 
खोला हुदै सुन्त्दरिजार जोड्ने िोटर िाटोको दायाँ िायाकँो 
जग्गाको िूल्य  

 

24,00,000।-  

झ 
साबिक वडा नं. 4 हाल न.पा. 1 अकला हुदै बरवेणी जाने 
िाटोको दायाँ िायाँको जग्गाको िूल्य  

 
5,50,000।-  

ञ 

साबिक वडा नं. 2 र 5 हाल वडा नं. 2 स्जमिरे खोला 
धोके्रश्वारा हँुदै िमलथुि जोड्ने िोटर िाटोको दायाँ िायाँको 
जग्गाको िूल्य  

 

8,00,000।-  

ट 
साबिक वडा नं. 2 र 7 हाल न.पा.  1 रािदी हट.एर्. 
हँुदै िमलथुि जाने िोटरिाटोको दायाँ िायाँको जग्गाको िूल्य  

 
8,00,000।-  
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ठ 
रु्लिारी देखख िस्यााङदी जाने िोटर िाटो (साबिक वडा नं. 
९ भोटेवडार) को दायाँ िायाँको जग्गाको िूल्य  

 
24,00,000।-  

ड 
साबिक वडा नं. 8 भस्क्त निुना उ.िा.वव. िाट तसेे्र हुदै 
िेलघारी जाने वपच सडक दायाँ िायाँको जग्गाको िूल्य  

 
35,00,000।-  

ढ 
हाल सु.न.पा. वडा नं. ४ िोगटी िुहान कुटहरिोट हँुदै पैरे 
चौर जाने िोटरिाटोको दायाँ िायाँको जग्गाको िूल्य  

 
10,00,000।-  

 2.8 साबबक शसन्दरेु गा.वव.स.     

क 
साबिक दरुाडाँडा मसिाना देखख मसन्त्दरेु गा.वव.स. मभर 
खोमलएको  िोटरिाटोको दायाँ िायाँको जग्गाको िूल्य  

 
3,50,000।-  

 2.9 साबबक धुसेनी गा.वव.स.     

क 
धुसेनी कोइारालार्ाँट हँुदै जाने िध्यपहाडी लोकिागा दायाँ िायाँ 
पने जग्गाको िूल्य  

 
8,00,000।-  

 राइानास नगरपाशलका    

 3.1 साबबक भलार्खका  गा.वव.स.     

क 
साबिक भलायखका  वडा नं. 3 र 4 को साहहमलटार नघमिरे 
गाउँ ढकाल टोल िोटरिाटोको िूल्य  

 
3,50,000।-  

ख 
भलायखका  साबिक वडा नं. 1,2,3,4 हुदै िराङखोला िजार 
सम्िको जग्गाको िूल्य  

 
6,00,000।-  

ग 
सािववक वडा नं. 1,2,4,6,7 िा पने साहहमलटार िजवुा 
भलायखका  पन्त्थेडाडा आठस्वारा कोकेगाउ सडक  

2,50,000।-  

घ 
साबिक वडा नं. 1,2,5 िा पने िराइाटार घडरेी गाउ मसम्ले 
सडक  

2,50,000।-  

ङ 
साबिक वडा नं. 6 र  7 िा पने लाकुरी भन्त््याङ गरार्ाँट 
सडक 

 
2,00,000।-  

च साबिक वडा नं. 7 िा पने पन्त्थेडाडा नतनधारे सडक  1,50,000।-  

छ मभरी खोमलएको िोटरिाटोको िूल्य   3,50,000।-  

 3.2 साबबक चक्रततथा गा.वव.स.    

क मभरी खोमलएको िोटरिाटोको दाय ँिायाँको जग्गाको िूल्य   6,00,000।-  

ख 
धमिमलकुवा िोराङखोला सडकले छोएको िोटरिाटोको 
दायािायाको िुल्य  

 
16,00,000।-  

ग जलववरे नतनवपप्ले िसन्त्तािती मभबर सडकको िुल्य   10,00,000।-  

घ अहाले िन्त्दैरी लोहोसे सडक  10,00,000।-  

ङ नतनवपप्ले  िेजर गाउँ स्याउली सडक  10,00,000।-  

च सहकारी चोक वसन्त्तावती सडक  10,00,000।-  

छ नसारी भदौरे सडक  10,00,000।-  

ज नौबिसे ढाडी िगैचा तीनिुखे गल्ली सडक  10,00,000।-  

झ कैनीटार तीनिुखे गल्ली   10,00,000।-  

ञ िन्त्दोरी चोक नहर डडल  10,00,000।-  

ट नहर िागथ सडकले छुने सिै  1,50,000।-  

 3.3 साबबक धशमशलकुवा गा.वव.स.     

क 

धमिमलकुवा गा.वव.स. वडा नं. 1,2,3,4,5,6,र 8 िा 
पने चपेेघाट लुपुखोला िोराङखोला सडकको दायाँ िाय ँघडरेी 
जग्गाको िूल्य  

 

18,00,000।-  

ख िध्य पहाडी  लोकिागाको दाया िायाको िुल्य   30,00,000।-  
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ग 
ऐ.गा.वव.स. वडा नं. ४ को धमिमलकुवा देखख सालरे्दी हँुदै 
िंगलटार जाने सडकको दायाँ िायाँ जग्गाको िूल्य  

 
16,00,000।-  

घ 
ऐ. गा.वव.स. वडा नं. ८ स्याउलीिजार देखख िेजार 
गाउँसम्िको कच्ची सडकको िूल्य  

 
13,00,000।-  

ङ मभरी खुलेका िोटरिाटो दाया ँिायाँको जग्गाको िूल्य   10,00,000।-  

 3.4 साबबक ताकुा घाट गा.वव.स.     

क 
ताकुा घाट गा.वव.स. वडा नं. ९ को ताकुा घाट िजार देखख 
भैसे खोलासम्िको िोटरिागािा जोडडएको जग्गाको िूल्य  

 
21,00,000।-  

ख 

ऐ.गा.वव.स. वडा नं. 1,2,3,5,6 र 8 सँग ैजोडडएको 
भैसेखोला देखख रूर िा.वव.सम्ि िोटर िाटोसँगै जोडडएको 
जग्गाको िूल्य  

 

25,00,000।-  

ग 
ताकुा घाट लेउरानी सडक अन्त्तगात रूर िा.वव. देखख ताकुा घाट 
गा.वव.स.को सीिा सम्िको िूल्य  

 
10,00,000।-  

घ 
ताकुा घाट गा.वव.स.को िध्यपहाडी लोकिागा अन्त्तगात 
िस्यााङदी पुल देखख राइनास जाने चोक सम्िको िुल्य  

 
15,00,000।-  

ङ 
साबिक ताकुा घाट सडक अन्त्तगात मभर खोमलएको सडकको 
दाया िायाको िुल्य  

 
10,00,000।-  

 3.5 साबबक रा.मो.कोट     

क 
रा.िो.कोट गा.वव.स.िा पने ताकुा घाट लेउरानी सडकको 
दायाँ िायाँ जग्गाको िूल्य  

 
6,00,000।-  

ख 
साबिक वडा नं. 5 को भगेश्वर देखख साततले हँुदै कुडुले 
मसिघारी प्यारजुङ सडकको दाय ँिायाँको जग्गाको िुल्य  

 
4,00,000।-  

ग 
तारीखोला िहादेवस्थान हँुदै सक्रिास, सहकारर भवन हँुदै 
प्यारजुङ जोड्ने सडकको दायाँ िायाँ जग्गाको िूल्य  

 
3,50,000।-  

घ टुनीगैरा राइनासकोट सडक  3,00,000।-  

ङ राउतपाटी िहादेवस्थान िोहोररयाकोट सालरे्दी सडक  3,00,000।-  

च कृवष सडक राम्च ेकाउरेपानी लाम्पाटा साठीिुरे िगरगाउ सडक  2,00,000।-  

छ मभरी िाखा िाटोको िूल्य   2,00,000।-  

 3.6 साबबक प्र्ारजुङ गा.वव.स.    

क 
प्यारजुङ गा.वव.स.िा पने ताकुा घाट लेउरानी सडकको दायाँ 
िायाँ जग्गाको िूल्य 

 
6,00,000।-  

 मध्र्नेपाल नगरपाशलका    

 4.1 साबबक स्जता गा.वव.स.    

क 
सुन्त्दरिजार सोतीपसल दइुावपप्ले सडकको सुधारे खोलािाट 
िगुवा टुडो हुदै िान्त्रे खोलासम्िको सडकको दायािायाको िूल्य  

 
10,00,000।-  

ख 
 सोही सडकको िान्त्रेखोलािाट देवालयथान हुदै 
घतीखोलासम्िको सडकको दायाँिायाँको िूल्य 

 
15,00,000।-  

ग 

सोही सडकको घतीखोलािाट स्जताटार साबिक तान्त्राङ टक्सार 
गा.वव.स. मसिाना खहरे खोलासम्िको सडकको दाया िायाको 
िूल्य 

 

17,00,000।-  

घ 
स्जताटार सप्तधार िागाको स्जताटारिाट जनादान गगरीको 
घरसम्िको सडकको दाया िायाको िुल्य  

 
1,00,000।-  

ङ 
सही सडक अन्त्तगात गचण्ड ेगाउदेखख स्जताकोट खण्डको  दाया 
िायाको िूल्य 

 
90,000।-  
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च 
सुधारे गैरी गाउ ताप्ले भागरथी सडकको दाया वायाको 
जग्गाको िुल्य  

 
90,000।-  

छ साउनेपानी सप्तधारा रायपाली सडकको िुल्य   70,000।-  

ज देउराली भुषालथोक सडकको दाया िायाको िुल्य   70,000।-  

झ भागगरथी गौलीगाउ गधतालगाउ स्जताकोट सडकको िुल्य   60,000।-  

 4.2 साबबक तान्राङ टक्वसार गा.वव.स.    

क 

साबिक तान्त्राङ टक्सार गा.वव.स. वडा नं. 8 र ९ िा पने 
सुन्त्दरिजार सोतीपसल दइुावपप्ले सडक खण्डको खझङगे 
खोलािाट खहरे खोला सम्ि सडकको दाया िायाको िूल्य 

 

20,00,000।-  

ख िोडडङचोकिाट मभरी िजार हुदै गुम्िा सम्िको िाटोको िुल्य  15,00,000।-  

ग 
गालाहद खोलािाट उत्तर असीिरेु सम्िको सडकको दायािायाको 
िूल्य  

 
15,00,000।-  

घ 
पराजुलीटारिाट भुषाल डडहीसम्िको सडकको दाया िायाको 
िूल्य  

 
15,00,000।-  

ङ खनाल गाँउको मभरी िाटो दाया िायाको िूल्य   10,00,000।-  

च 
िोडडङ चोकिाट उत्तर गोलादी खोलासम्िको मभरी िाटो दाया 
िायाको िूल्य 

 
15,00,000।-  

छ साबिक वडा नं. 8 र 9 को मभरी िाटोको िलू्य  15,00,000।-  

ज 
सोनतपसलिाट पुवा जाने हुलाकी िागा खहरेखोला सम्िको 
िाटोले छोएको दाया िायको िुल्य  

 
8,00,000।-  

झ 

साववक वडा नं. 1 देखख 7 सम्ि र वडा नं. 8 र 9 को 
िागथल्लो भाग(िेलिोटे, जगेुपानी, दारेगौडा देखख िागथ) 
सडकको दाया िायको िुल्य  

 

50,000।-  

 4.3 साबबक सुर्ापाल गा.वव.स.    

क 
सुयापाल गा.वव.स. वडा नं. ९ को चदीखोलािाट 
खझङगेखोलासम्िको िोटरिाटोको दायािायाको िूल्य 

 
22,00,000।-  

ख 
साबिक वडा नं. ९ को देवटार चोकिाट गुयेले खोला हुदै गाँटे 
चौतारोसम्िको सडकको दाया िायाँको जग्गाको िूल्य 

 
11,00,000।-  

ग 
सुयापाल ९ को पुरानो क्रर्ल्िहल चोकिाट उत्तर पानी ट्याङकी 
सम्िको नागभैरव िागाको दाया िायाको िूल्य  

 
12,00,000।-  

घ 
साबिक वडा नं. ९ को मभरी खोमलएको िाटोको दाया िायाको 
िूल्य  

 
21,00,000।-  

 4.4 साबबक रम्घा गा.वव.स.     

क 

वडा नं. 5,6,7,8 र 9 िा पने ररस्ती खोलाको 
िगैचािागथको डडलिाट दइुावपप्ले िजार हँुदै चदीखोला र 
भोलेटार तर्ा  जाने िाटोको पुष्ट्पलता जनएकता क्याम्पस 
(स्यािघाली िगैचा) सम्िको िूल्य  

 

30,00,000।-  

ख 

वडा नं. 5,6,7,8र9 िा पने िुल सडक िाहेक पुराना नयाँ 
खोमलएका र खुल्ने सहायक िोटर िागाको दायाँ िायाँ िोटर 
िागाको दायाँ िाय ँिोटर िागासँगै जोडडएको जग्गाको िलु्य 
(तर समिभन्त््याङ जाने िोटर िागाको हकधिा भने यो िुल्य 
लागु हुने छैन)  

 

23,00,000।-  

ग 

वडा नं. 1,2,3,4 र 5 िा पने जनएकता क्याम्पस 
(स्यािघाली िगैचा) उत्तरको पराजुली िेिीसम्िको िोटरिाटो  
दायाँ िायाँ पने जग्गाको िुल्य  

 

16,00,000।-  
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घ 
स्कुलचोकिाट मििाघाट िादी पुलसम्िको सडकको 
दायािायाको िूल्य 

 
24,00,000।-  

ङ 
ररस्तीखोला िगैचािाट वाग्लेर्ाँट हुदै नतलाहारसम्िको सडक 
खण्डको पुष्ट्पलता क्याम्पससम्िको दाया िायाको िूल्य 

 
24,00,000।-  

च 
पुष्ट्पलता क्याम्पसिाट नतलाहारसम्िको सडकको दायािायाको 
िूल्य  

 
18,00,000।-  

 4.5 साबबक सशमभन््र्ाङ गा.वव.स.     

क 
समिभन्त््याङ गा.वव.स. वडा नं. 8 िा पने व्यास िागािा 
जोडडएको जग्गाको िुल्य  

 
16,00,000।-  

 4.6 साबबक भोलेटार गा.वव.स.    

क 
वडा नं. 6,7,8 र 9 िा पने दोभानडाडा रानीपानी  व्यास 
िागा िोटर िागाको दायाँ िायाँको िूल्य  

 
40,00,000।-  

ख 

वडा नं. 6 र 7 को मसिाना हँुदै पाखुरीचोक देखख  ढल्के 
आँप हुदै राििजार जाने सडकको कुिाल्नी खोल्सोसम्ि 
िोटरिाटोसँगै जोडडएको जग्गाको िूल्य  

 

35,00,000।-  

ग 
सोही सडकको कुिाल्नी खोल्सोिाट मिहदि पुलसम्िको 
िोटरिाटोको दायािायाको िूल्य  

 
8,00,000।-  

घ 
दोभानडाडा ढल्के आँप हहिाली िोडडङ हुदै प्रहरी चौकी सम्िको 
ररङरोडको दाया िायाको िूल्य 

 
30,00,000।-  

ङ 
प्रहरी चौकी िाट मभर िजार हुदै इािानेश्वर िा.वव.को गेट 
सम्िको िोटरिाटोको दायािायाको िूल्य  

 
35,00,000।-  

च 
इािानेश्वर िा.वव. िाट लाम्टे हुदै रानीपानी सम्िको 
ररङरोडको दायाँिायाँको िूल्य   

 
30,00,000।-  

छ 
पाखुरी चोकिाट सािुदानयक भवन हुदै  धुल्पुर िजारसम्िको 
सडकको दायाँ िायाँको िूल्य  

 
35,00,000।-  

ज 
सािुदानयक भवन िाट रानीको चौतरा सम्िको सडकको दायाँ 
िायाँको िूल्य   

 
20,00,000।-  

झ 
वपस्ती खोला िाह्यववसे हुदै लािासोती सम्िको सडकको 
दायाँिायाँको िूल्य   

 
5,00,000।-  

ञ 
हहिाली िोडडङिाट इािानेश्वर क्याम्पस तथा ववजय वस्ती 
सम्िको िाखा िाटोको िूल्य   

 
30,00,000।-  

ट 
हहिाली िोडडङिाट मभर तर्ा  नहर हुदै कृवषसेवा      केन्त्र 
सम्िको िाखा िाटो   

 
30,00,000।-  

ठ जुडीखेतिाट इजाँर सम्िको िाखा िाटोको दायाँिायाँको िूल्य    20,00,000।-  

ड 
िादी पुलिाट मसद्द प्रा.वव. हुदै पाखुरी चोक जाने सडकको 
िूल्य  

 
30,00,000।-  

ढ 
पाखुरीचोकिाट मसद्द प्रा.वव. हुदै पछाडी हुदै स्वास््य चौकी 
सम्िको िोटरिाटोको दायाँिायाँको िूल्य 

 
30,00,000।-  

ण 
मसद्ध प्रा.वव. पछाडडिाट नव्योती सािुदानयक भवन 
सम्िको िाखा िाटोको दाँया िायाँको िूल्य 

 
30,00,000।-  

त 
गुम्िा र्ाँटिाट भ्यामिरे हल्लेसी हुदै भोले जाने िोटरिाटोको 
दाँया िायाँको िूल्य 

 
5,00,000।-  

थ वपस्ती खोलापलुिाट हल्लेसी जाने िोटरिाटोको दायाँिायाँको िूल्य   2,00,000।-  

द वपस्ती खोलािाट ढाँड हुदै धुल्पुर िजारसम्िको दाय ँिायाँ  १०,00,000।-  
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ध 
दोभानडाँडा, पाखुरीचोक व्यासिागाको नारायणी नघमिरेको घर 
पुवा भैिाल सम्िको िाखा िाटोको िूल्य  

 
30,00,000।-  

न मसम्पानी िोहररया थापा गाँउ िोटर िाटोको िूल्य   5,00,000।-  

प डडहीिाट भोलेजाने िाखा िाटो  5,00,000।-  

र् ढल्के आँपिाट डुमे्रिोटेतर्ा को िाखा िाटो  30,00,000।-  

ि 
पाखुरीचोक प्रहरी चौकी व्यास िागािाट पस्श्चि वपप्ले खोल्सी 
ररङरोडसम्िको िाखा िाटो   

30,00,000।-  

भ 
भोलेटार मसचंाइा योजनाको िुख्य नहर आसपासको जग्गाको 
िूल्य  

 
20,00,000।-  

ि 

भोलेटार मसचंाइा योजनाको िाखा नहर धुल्पुर िजार िाट 
डुम्रीिोटे तथा सािुदानयक भवन हुदै छोटी ववडी दोभान डाडा 
खण्डको िूल्य 

 

20,00,000।-  

य 
वपस्ती खोलािाट लाम्टे हुदै सरसय मसचाइा कुलोको दायाँ 
िायाँको िूल्य  

 
10,00,000।-  

र 
सोही कुलाको भैिाल देखख  परुानो आिी क्याम्प सम्ि दाया 
िायाको िूल्य  

 

  

ल 
रानीपानी घुम्ती सानीस्वाँरा कालीरह िोटरिाटोको दायािायाकँो 
िूल्य  

 
10,00,000।-  

व 
साबिक वडा नं. 6,7,8,9 व्यासिागा तथा ररङरोड िाट 
व्यस्क्त वविेषले खोलेको मभरी िाटोको िूल्य  

 
25,00,000।-  

ि साबिक भोलेटार गा.वव.स. वडा नं. 6,7,8,9 मभर गोरेटो 
िाटो आसपासको घडरेी जग्गाको िूल्य  

 
25,00,000।-  

ष 
साबिक भोलेटार वडा नं. 7 को िोरे गल्लीिाट गि िहादरु 
गुरूङको घर सम्िको िाखा िाटो   

20,00,000।-  

स 
साबिक भोलेटार 6 र 7 िा पने िुढीगल्लीको दाया िायाको 
िुल्य  

 
17,00,000।-  

ह 
िध्यपडाडी लोकिागा अन्त्तगात रातिाटा लािासोती रानीपानी 
सम्िको सडकको दाया िायाको िूल्य  

 
11,00,000।-  

 4.7 साबबक इािानेश्वर गा.वव.स.     

क 

साबिक वडा नं. ९ मिहदि पुलिाट वडा नं. 8 राििजार  
िादी पुल सम्िको   िोटरिाटोको दायाँ िायाँको जग्गाको 
िूल्य  

 

35,00,000।-  

ख 
साबिक वडा नं. ८ राििजार चोकिाट खहरे हुदै वडा नं. ९  
गचसापानी खोलासम्िको सडकको दायाँिायाँको िूल्य   

 
30,00,000।-  

ग 
गचसापानी खोलािाट लक्ष्िीिजार सम्िको सडकको दायाँिायाकँो 
िूल्य 

 
20,00,000।-  

घ 
राििजार पुलचोकिाट कका ले हुदै कोइालेनी जानो िोटरिाटोको 
दायाँिायाँको िूल्य  

 
25,00,000।-  

ङ 
हररत सडकको राििजार स्स्थत खहरे चोकिाट भाटिेसी हुदै 
भञ््याङसम्िको िोटरिाटोको दायाँिायाँको िूल्य  

 
5,00,000।-  

च 
राम्च े िडहरे क्रकराखोर सडक खण्डको गचसापानी पधेरािाट 
क्रकराखोरसम्ि सडकको दायाँिायाँको िूल्य  

 
5,00,000।-  

छ 
साबिक वडा नं. ८ अन्त्तागत पस्श्चिभुमि िोडडङिाट खसे्र हुदै 
दोभानसम्िको सडकको दायाँिायाँको िूल्य  

 
20,00,000।-  
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ज 
 साबिक वडा नं. ७ ितासेडाडािाट रूदी दोभान जाने सडकको 
कका ले चौतारासम्ि िोटरिाटोको दायाँिायाँको िूल्य  

 
5,00,000।-  

झ 

साबिक वडा नं. 8 र 9 िा पने र्ाँटको जग्गािा मसचंाइा 
कुलोको डडल, िाखा िाटो, गोरेटो िाटोको दायाँ िायाकँो 
िूल्य  

 

15,00,000।-  

 4.8 साबबक करापु गा वव स    

क 

साबिक कराप ुगा.वव.स. वडा नं. 1 को ितासेडाडा रूदी 
दोभान सडकको मसतीखोलािाट िेलचौतारासम्िको सडकको 
दायािायाको िूल्य  

 

4,00,000।-  

ख 
उक्त सडकको िजुवा िेिी खण्डिा दाया िाया िडरेी जग्गाको 
िूल्य 

 
2,50,000।-  

ग 
राििजार नाल्िारे्दी िेमििहर सडकको स्याउली िजार पतरेी 
खण्डको सडकको दायािायाको जग्गाको िूल्य  

 
3,00,000।-  

घ 
साबिक कराप ु गा.वव.स. वडा नं. 2,3,4,5 पने 
िोटरिाटोको जग्गाको िूल्य  

 
3,50,000।-  

ङ 
िेलचौतारा देखख कल्याणगाँउ हुदै करापु जोड्ने िोटरिाटोको 
दाया िायाको िुल्य  

 
3,00,000।-  

च 
िजुवािेिी देखख िेत्यानी जोड्ने िोटरिाटोको साबिक करापु 
गा.वव.स. वडा नं. 2 को मसिाना सम्िको िुल्य  

 
3,50,000।-  

 4.9 साबबक बांगे्र गा.वव.स.     

क 
साबिक िांगे्र गा.वव.स.वडा नं. 1 अन्त्तागत चनौटेिाट 
टारी(िाँगे्र टुडो) सम्िको िाखा िाटोको दायाँ िायाँको िूल्य    

 
10,00,000।-  

ख 
साबिक वडा नं. २ अन्त्तागत िरदान र्ाँट जाने चोकिाट इानार 
हुदै कल्याण िा.वव. सम्िको िोटरिाटोको दायाँिायाँको िूल्य  

 
10,00,000।-  

ग 
भोलेटारिाट गाँउिाँगे्र हुदै नेटा जाने िोटरिाटोको दायाँिायाँको 
जग्गाको िूल्य  

 
4,50,000।-  

घ 
साबिक वडा नं. 5 र 8 (भाल ुखोलािाट वपस्ती खोला) 
सम्िको िध्यपहाडी लोक िागाको िूल्य  

 
10,00,000।-  

 4.10 साबबक नेटा गा.वव.स.    

क 
थानमसङ स्वारािाट वडा कायाालय हुदै जुगेपानीसम्िको 
सडकको दायाँिायाँको िूल्य  

 
3,00,000।-  

ख 
ताकिारे चौतारािाट वडा कायाालयसम्िको सडकको 
दायाँिायाँको िूल्य  

 
3,00,000।-  

ग 
खिारी स्वारा ननसान चौतारा सम्िको सडकको दायाँिायाकँो 
िूल्य  

 
3,00,000।-  

घ जगेडाडा-िामलका िस्न्त्दर सम्िको सडकको दायाँिायाँको िूल्य   3,00,000।-  

ङ 
साबिक नेटा गा.वव.स. वडा नं. 1 अन्त्तगात िरदान र्ाँटको 
सडकको िुल्य  

 
3,00,000।-  

च 
िध्य पडाडड लोकिागाको िध्य नेपालको मसिानािाट थास्न्त्सङ 
ववमिरे भन्त््याङ सडकको दाया िायाको िुल्य  

 
5,00,000।-  

 क्व्होलासोथर गाउाँपाशलका    

 5.1 साबबक बाग्लुङपानी गा.वव.स.     

क 
जन्योती िा.वव. िाग्लुङपानी साबिक (वडा नं. 1,2,5र 
6) िा पने िोटरिाटोको दायाँ िायकँो जग्गाको िुल्य  

 
5,00,000।-  
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 5.2 साबबक माशलङ गा.वव.स.     

क 

िामलङ गा.वव.स. िाट घाम्राङिेिी हुदै गगलुङ  
सालिेभन्त््याङ जोडडने िोटरिाटोको दायाँ िायाँको जग्गाको 
िूल्य  

 

6,00,000।-  

ख 
िामलङिाट िैलुङ हुदै डढुवा जोड्ने सडकको दाया िायाको 
िूल्य  

 
5,00,000।-  

ग 
िामलङ देउराली देखख गाउपामलका कायाालयसम्ि जोड्ने 
सडकको दायािायाको िुल्य  

 
7,00,000।-  

घ िामलङ पन्त्री जोड्ने सडकको दाया िायाको िुल्य   3,00,000।-  

ङ िामलङ तोल्जुङ जोड्ने सडकको दाया िायाको िुल्य   3,00,000।-  

च िामलङ िकैिराङ हुदै नाल्िा जोड्ने सडकको दायिायको िुल्य   3,00,000।-  

छ िामलङ तलगाँउ जोड्ने सडकको दायिायको िुल्य  3,00,000।-  

 5.3 साबबक उत्तरकन्र्ा गा.वव.स.     

क घलेगाउँ हँुदै भुजुङ जोड्ने िोटरिाटोको दायाँ िायाँको िुल्य   5,00,000।-  

 5.4 साबबक भुजुङ गा.वव.स.     

क 
भुजुङ गा.वव.स. मभर पने िोटरिाटोको दायाँ िायाकँो 
जग्गाको िुल्य  

 
4,50,000।-  

 5.5 साबबक पसगाउाँ गा.वव.स.     

क 
साबिक पसगाउँ क्षेरिा पने सिै िोटरिाटोको दाय ँिायाकँो 
जग्गाको िुल्य  

 
4,00,000।-  

 5.6 साबबक भोजे गा.वव.स.    

क साल्िेभन्त््याङ भोजे कुम्लुङ जोड्ने िोटरिाटोको िुल्य    4,00,000।-  

ख मिरा ग्रामिण सडकको दायािायाको िुल्य   4,00,000।-  

ग िालुवा क्याम्ली िोटरिाटोको िुल्य   4,00,000।-  

घ 
मिहदिखोला घाम्राङिेमि हुदै साल्िेभन्त््याङ जोडने 
िोटरिाटोको दाया िायाको िलु्य   

4,00,000।-  

ङ 
साल्िेभन्त््याङ िप्याङ घाम्राङ हुदै पसगाउ जोडडने 
िोटरिाटोको िलु्य   

3,00,000।-  

च 
साबिक िवपङ र घाम्राङको गाउमभतर जोडडने िोटरिाटोको 
िूल्य  

 
2,00,000।-  

 5.7 साबबक चगलुङ गा.वव.स.     

क 

साबिक गगलुङ गा.वव.स. वडा नं. 2,8 र 9 िा पनेै 
गचिुडाडा साल्िे भञ््याङसम्ि िाटोको दायाँ िायकँो जग्गाको 
िूल्य  

 

6,00,000।-  

ख 
उल्लेखखत िाटो िाहेक गगलङु गा.वव.स. मभरी खोमलएका 
िोटरिाटोको दायाँ िायकँो िूल्य  

 
4,50,000।-  

 दधुपोखरी गााँउपाशलका    

 6.1 साबबक दधुपोखरी गा.वव.स.     

क 
साबिक दधुपोखरी गा.वव.स. हाल वडा नं. 1 िा पने 
िोटरिाटोको दायाँिायाँको जग्गाको िूल्य  

 
3,50,000।-  

 6.2 साबबक बबचौर गा.वव.स.     

क 
साबिक ववचौर गा.वव.स. हाल वडा नं. 2 िा पने 
िोटरिाटोको दायाँिायाँको जग्गाको िूल्य  

 
3,50,000।-  

 6.3 साबबक इालमपोखरी गा.वव.स.     
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क 
हाल दधुपोखरी गा.पा. वडा नं.3 िा पने िोटरिाटोको 
दायाँिायाँको जग्गाको िुल्य  

 
3,50,000।-  

ख 
हाल दधुपोखरी गा.पा. वडा नं.4 िा पने िोटरिाटोको 
दायाँिायाँको जग्गाको िुल्य  

 
3,50,000।-  

 6.4 साबबक कोल्की गा.वव.स.     

क 
साबिक कोल्की गा.वव.स. हाल वडा नं. 5 िा पने 
िोटरिाटोको दायाँिायाँको जग्गाको िूल्य  

 
3,50,000।-  

 6.5 साबबक गौिा गा.वव.स.     

क 
साबिक गौडा गा.वव.स. हाल वडा नं. 6 िा पने 
िोटरिाटोको दायाँ िायाँको जग्गाको िूल्य  

 
3,50,000।-  

 दोदी गाउाँपाशलका    

 7.1 साबबक भारत ेगा.वव.स.    

क 
भारत ेगा.वव.स. वडा नं. 3,4र 5 को मिरूवारी देखी ववग्रह 
सम्िको िूल्य  

 
5,00,000।-  

ख भारत ेगाउँदेखख वडा नं. 7,8 र 9 हठनगाउँसम्िको िूल्य    3,50,000।-  

ग भारत ेिेसी देखख हठनगाउँसम्िको िुल्य   3,50,000।-  

घ भारत े2 र 3 को एक्ले खेतदेखख िहादेवस्थान सम्िको िूल्य   5,00,000।-  

 7.9 साबबक अचालबोट गा.वव.स.    

क 
अचालिोट गा.वव.स. को वडा नं. 6,7,8,9 िा पने 
िोटरिाटोको िलू्य 

 
4,00,000।-  

ख 
अचालिोट गा.वव.स.को वडा नं 1,2,3,4,5 िा पने 
िोटरिाटोको िलू्य  

 
   

2,00,000।- 

 

 7.3 साबबक श्रीमन््र्ाङ गा.वव.स.     

क वडा नं. 2,4 हाँडीखोला मसिाना िोक्से र्ाँट हुदैँ पहरोसम्ि   5,00,000।-  

ख 
वडा नं. 2,4 लािावगर झोलुङ्गे पुलदेखख कान्त्ले िेसी हुदैँ 
वडा नं. ९ को गरन्त्त ेिजारसम्िको िूल्य  

 
8,00,000।-  

ग 
वडा नं. ४ लािा िगर देखख वडा नं. ८ कान्त्लेिेसी हँुदै वडा 
नं. ९ को ४०० र्ाँट मसम्ले खेतसम्िको िुल्य  

 
8,00,000।-  

घ 

वडा नं. ९ मसम्ले र्ाँट देखख खरी गाउँ, िाझ गाउँ, थुम्की, 
रु्जेल, लक्ष्िी िा.वव. हँुदै लािा भन्त््याङ ओखरी 
मभरसम्िको जग्गाको प्रनत रोपनी िुल्य  

 

2,50,000।-  

 7.4 साबबक नौथर गा.वव.स.     

क 
साबिक वडा नं. २ गचरे झोलुङ्गे पुलिाट सेरा चोक हँुदै 
आििोटे खोलासम्ि प्रनत रोपनी िुल्य  

 
19,00,000।-  

ख 
सेरा चोकिाट कृवष अक्रर्ससम्ि प्रनत रोपनी िुल्य (स्जतौरे 
ठुला खेत, खारे िगर सिेतको)  

 
16,00,000।-  

ग 
वडा नं. २ आििोटे खोलािाट १ र २ को मसिाना िौलाहा 
खोला सम्ि प्रनत रोपनी  

 
10,00,000।-  

घ 
वडा नं. 1 मसिानादेखख ढोडनेी  1 को ओडारे हुदै ढोडनेी 
र्ाँट कुरिुरे खोला वडा नं. 3 काल्च ेिेमससम्िको  

 
8,00,000।-  

ङ ढोडनेी ४ कुि िहादरुको पसलदेखख छोटे खोलासम्ि   16,00,000।-  

 7.5 साबबक पाचोक गा.वव.स.      

क 
साबिक पाचोक नौथर सांदी खोलािाट पाचोक वडा  2,3 र 
7 करेदी दोभानसम्िको जग्गाको िुल्य 

 
5,00,000।-  

 7.6साबबक ढोिनेी गा.वव.स.     
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क 
साबिक ढोडनेी गा.वव.स.िा पने (क्रकनतापुर िाहेक) सिै 
िोटरिाटो दायाँिायाँको जग्गाको िूल्य  

 
2,50,000।-  

ख क्रकनतापुर िजार क्षेरको िाटोको दायाँिायाँको जग्गाको िूल्य   4,50,000।-  

 7.7 साबबक फलेनी गा.वव.स.     

क 
साबिक र्लेनी गा.वव.स.को िोटरिाटो दायाँिायाँको जग्गाको 
िूल्य  

 
3,00,000।-  

 7.8 साबबक बन्सार गा.वव.स.    

क 
साबिक िन्त्सार गा.वव.स. हहले िजार क्षेरको िोटरिाटो 
दायाँिायाँको जग्गाको िुल्य  

 
4,50,000।-  

ख 
क िा उल्लेखखत िाहेक िोटरिाटोको दायाँिायाँको जग्गाको 
िूल्य  

 
3,00,000।-  

 7.9 साबबक दहलेटक्वसार गा.वव.स.     

क 
साबिक हहलेटक्सार गा.वव.स.को सम्पणा क्षेरको िोटरिाटोको 
दायाँिायाँको जग्गाको िुल्य  

 
3,00,000।-  

 मतर्ााङ्दी गाउाँपाशलका  
  

 8.1 साबबक घनपोखरा गा.वव.स.     

क 
साबिक घनपोखरा 2,3,4,8 र 9 हुदै भुजुङ जोड्ने 
िोटरिाटोको दायाँ िायाँको जग्गाको िूल्य  

 
4,50,000।-  

 8.2 साबबक खुदी गा.वव.स.     

क 
खुदी गा.वव.स. वडा नं. १ न्त्यु खुदी िजार सडकको दायाँ 
िायाँको िूल्य  

 
18,00,000।-  

ख 
ऐ. गा.वव.स. वडा नं. २ न्त्यु भुलभुले िजार दायाँिायाँको 
िुल्य  

 
18,00,000।-  

ग 
िेमििहर-िनाङ िोटरिाटोिा पने खुदी गा.वव.स.को भुलभुले 
िजारको एक्याप चोकसम्िको िुल्य  

 
18,50,000।-  

घ 
खुदी गा.वव.स.को भुलभुले िजारको एक्याप चोक हँुदै तानिङ 
मसिानासम्ि िोटरिाटोले छुने जग्गाको िुल्य  

 
11,00,000।-  

ङ 
िेमििहर देखख िनाङ जोड्ने राजिागाको दायाँिाया ँ मभरी 
खुलेको िोटर िाटोिा पने जग्गाको िुल्य  

 
4,00,000।-  

च 
खुदी मसउरूङ िोटरिाटोले छोएको तरापु सम्िको जग्गाको 
िुल्य  

 
6,00,000।-  

छ 
खुदी मसउरूङ िोटरिाटोले छोएको ढगै देखख मसउरूङ सम्िको 
सडकको िुल्य  

 
3,00,000।-  

 8.3 साबबक घेमुा  गा.वव.स.    

क घेिुा र्ाट खानी गाँउ मलमल िाटोले छोएको जग्गाको िुल्य   1,50,000।-  

 8.4 साबबक बाहुनिााँिा गा.वव.स.     

क 

साबिक िाहुनडाँडा गा.वव.स. ठुलीिेिी र्ाटँ र त्यहाँिाट 
साबिक गा.वव.स. भवनसम्ि जाने िोटरिाटोको दायाँ 
िायाँको जग्गाको िूल्य  

 

4,00,000।-  

 8.5 साबबक भुलभुले गा.वव.स.    

क 

ररनचौर, आगधिुल मसिलचौर लािपिटा, भुलभलेु, 
मसरिारी, घट्टेखोला सम्िको  िोटरिाटोको दायाँ िायाँको 
जग्गाको िुल्य 

 

2,00,000।-  

ख घटेखोला ङादी िोटरिाटोको दाया िायाको िुल्य   8,00,000।-  
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ग तरान्त्च ेदेखी तामलचोक जाने िोटरिाटोको िलु्य   6,00,000।-  
घ ङादी िाट उस्ता जाने िोटरिाटोको िुल्य   4,00,000।-  
ङ िेरा देखख ताराचोक सम्िको जग्गाको िुल्य   3,00,000।-  
च नछनखोला नयाँगाउ िोटरिाटोको िुल्य   3,00,000।-  
छ सुरूङदेखी कुवापानी हात्तीरूख भुस्िे िोटरिाटो  1,50,000।-  

ज ढाडदेखी जलजले िान्त्रे र अििोटे िोटरिाटो  1,00,000।-  
झ ढाडकुना दोखी िडागाउँ भँगेरी िोटरिाटो  1,00,000।-  
ञ खरीटोलदेखी िहास्वाँरा ठुलोस्वाँरा  िोटरिाटो  1,00,000।-  
ट नन्त्देस्वाँरा देखी ्यामिरे िोटरिाटोको दायाँ िाया ँ  1,00,000।-  
ठ ररनटाङ िोटर िाटोको दायाँ वायाँ  1,00,000।-  
 8.1साबबक शसम्पानी गा.वव.स.     

क 
मसम्पानी गा.वव.स. वडा नं. ९ को िोटर िागािा पने 
जग्गाको दायाँ िायाँको िूल्य  

 
24,00,000।-  

ख मभरी खोमलएको िोटरिाटो दायाँ िायाँको जग्गाको िुल्य   5,50,000।-  

ग 
मसम्पानी गा.वव.स.को खुदी िजार देखख तिै हुदै घनपोखरा 
मसिानासम्िको िोटरिाटोको दाय िायाको जग्गाको िुल्य  

 
4,00,000।-  

घ 
खुदी िजारिाट िहथोक हुदै मसम्पानी सेग्ले सम्िको सडकको 
िोटरिाटोको िलु्य   

3,00,000।-  

 

अन्र् तनर्ार्हरू 
तनर्ार् नं. 1 

रस्जष्ट्रेिन पाररत हुने मलखतिा स्थाननय ननकायको घरिाटोको मसर्ाररसको आधारिा न्त्युनति िुल्याङकन ननधाारण हुने हँुदा स्थाननय 
ननकायले घर िाटो मसर्ाररस गदाा यसै न्त्युनति िुल्याङकन पुस्स्तकाको प्रकरण,आधार र प्रकरण खुल्ने गरी कुन िागािा पने हो सो 
िागाको नाि सहहत मसर्ाररस गने। 
तनर्ार् नं. 2  

पहहला कायि भएको थैली अंक भन्त्दा कि राखी झुक्यानिा पारी कसैले मलखत पाररत गराएको कुरा पनछ कुनै व्यहोराले जानकारी 
हुन आएिा नपुग राजश्व सम्िस्न्त्धत व्यस्क्त, संघ संस्था वा कम्पनी जो सुकैको भए पनन िालपोत कायाालयिाट त्यस्तो जग्गा रोक्का 
सिेत राखी राजश्व असुली गररन ेछ । 
तनर्ार् नं 3 

मलखतिा घर नखुलाइा मलखत पाररत भए घर गथयो भनन पनछ िालपोत कायाालयिा दािी गना पाइाने छैन। मलखतिा घर खुलाइा पाररत 
गरेको ठहरेिा सम्िस्न्त्धत पक्षिाट पाररत मलखतको थैली अंकिा घरको िुल्याङकन जोडी आगथाक ऐनले तोके ििोस्जि राजश्व तथा 
घर कायिको दस्तुर असुल गररन ेछ । 
तनर्ार् नं. 4 

स्थाननय तहिाट प्राप्त घरको िुल्याङकन वा घरिाटोको मसर्ाररस मलखत पाररत हुनु अगावै कुनै सुचनािाट गलत छ भन्त्ने जानकारी 
प्राप्त भएिा कायाालयिाट आवश्यक छानववनको लागग ननररक्षण सिेत गराइा िुल्याङकन कायि गररन ेछ । 
तनर्ार् नं. 5 

स्थाननय तहिाट घरिाटोको मसर्ारीसिा ज े लेखखएर आएको भएता पनन एक  आपसिा जोडडएको क्रकत्ता कुनै एकै व्यस्क्तले खररद 
गरेिा कुनै एक क्रकत्तािा िाटोले छोए वा िाटो भय अन्त्य क्रकत्ता पनन िाटोिा जोडडए सरहको न्त्युनति िुल्याङकन कायि गररने छ । 
तनर्ार् नं. 6 

एउटा िुल क्रकत्तािाट क्रकत्ताकाट भ ैपाररत हुने मलखतहरूिा क्षेरर्लको अनुपातिा सिान िुल्य कायि गररन ेछ।साथै यसै आ.व. को 
न्त्युनति िुल्यिा नघरने गरी िागथल्लो रस्जष्ट्टेिन पाररत भएको जुनसुकै मलखखतको थैली अंक सिेत लाई न्त्युनति िुल्याङकन कायि 
गररन ेछ। 
तनर्ार् नं. 7 
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आगथाक ऐन िाट राजश्व छुट हदने गरी व्यवस्था भए ििेस्जि छुट दािी गने संघ संस्था वा व्यस्क्तले आगधकाररक ननकायिाट छुट 
पाउने भनी मसर्ाररस पेि गनुा पने छ। 
तनर्ार् नं. 8 

न्त्युनति िुल्याङकनको लागग स्थाननय तहको घरको िुल्याङकन र घरिाटो को मसर्ाररस सम्िस्न्त्धत जग्गा धनीको हकिा िार चालु 
आ.व. मलन 35 हदन सम्ि िान्त्य हुनेछ । 
तनर्ार् नं. 9 

स्थाननय तहिाट िाटो नभएको वा गोरेटो िाटो भनी मसर्ाररस भएको तर क्रकत्तािाट मलखतिा पुन कायि हुन गएको िाटो रेस नक्सा 
िाट साववक भन्त्दा चौडा देखखएिा कच्ची िोटरिाटो सरहको न्त्युनति िुल्याङकन कायि गररनेछ । 
तनर्ार् नं. 10 

स्थाननय तहिाट घरिाटो को मसर्ाररस भ ैआउदा राजकुलो, खहरेखोला, पनता सरकारी सावाजननक ननस्ज िाटो संग जोडडएको भनी 
उल्लेख भएिा कच्ची िोटरिाटो सरहको र िोटरिाटो िार उल्लेख भ ैआएिा पक्की िोटरिाटो सरहको िुल्याङकन कायि गररने छ। 
तनर्ार् नं 11 

कायाालयिा पाररत हुन आउने मलखत पेि गदाा घरिाटो खुलेको स्थाननय तहको मसर्ाररस सेवाग्राहहले पेि गनुा पनेछ। 
तनर्ार् नं 12 

सडकको दाया िायाको जग्गा भन्त्नाले सडक मसिा सँग जोडडएको दाँया िाँया हुने जग्गालाइा जनाउदछ । 
तनर्ार् नं 13 

वडाको िाटोको प्रकारले र ववमभन्त्न िागाको नािाकरणको आधारिा गररएको िुल्याङकन गत आ.व. भन्त्दा घहट देखखएिा चालु 
आ.व.को िुल्याङकनलाइा नै आधार िाननने छ । 
तनर्ार् नं 14 

ि.ेव.,अंिभरपाइा, अंिवण्डा, हालैको िकसको मसलमसलािा स्थाननय स्वायत्त िासन ऐन 2055 ििोस्जिको स्थाननय ननकायिाट 
स्पष्ट्ट नाता खोमलने नाता प्रिाखणत मसर्ाररस तथा क्रकटानी मसर्ाररस अननवायारूपिा सेवाग्राहहले पेि गनुा पनेछ । 
तनर्ार् नं 15 

कुनै जग्गाको िुल्याङकन गनुा भुलवि छुट हुन गएिा वा वप्रन्त्ट गदाा रुटी हुन गएको रहेछ भने सोही जग्गाको वररपरर मसिानािा 
पने जग्गाको आठा सरह िुल्याङकन कायि हुनेछ । प्रकरणिा परेको र िाटो खुलेको जग्गाको िुल्याङकन जुन िढी हुन आउछ सोही 
कायि हुनेछ । 
तनर्ार् नं.16 

िुल्याङकन सम्िन्त्धिा वववाद भएिा िालपोत कायाालय तथा नापी कायाालयले स्थलगत ननररक्षण सिेत गना सक्ने छ । 
तनर्ार् नं. 17 

न्त्युनति िुल्याङकन कि िुल्यिा कारोिार भएकोिा न्त्युनति िुल्याङकन कायि गररनेछ र सो िाहेक ऋणी धनन िीच कारोिार 
भएको कारिाही िूल्यलाइा नै थैली अंक उल्लेख गनुा पनेछ । 
तनर्ार् नं. 18 

सरकारी राजश्व छुट हदने गरी नीनतगत व्यवस्था भए ििोस्जि छुट सुववधा दावी गने संघ संस्था उद्योग, अपाङ्ग, दमलत, िहहद 
पररवार आदीले आगधकाररक ननकायिाट छुट पाउने मसर्ाररस  प्रिाण पर पेि गनुा पनेछ । 
तनर्ार् नं. 19 

न्त्युनति िूल्याङ्कन प्रयोजनको लागग स्थानीय ननकायले हदने मसर्ाररसको म्याद ३५ हदन सम्ि िार कायि रहनेछ । 
 

सिाप्त 
 


