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निर्णय- आजनिनि 207७/03/२३ बसेको बैठकबाट आ.ब. २०७७।०७८ का लानि दाङ जजल्लाको 
भनूिसूधार िथा िालपोि कायाणलय घोराहीको कायणक्षेत्र नभत्र पिे उप-िहाििरपानलका र िाउपानलका क्षेत्र नभत्रपिे 
घर घडेरी एवं खेनि योग्य जग्िाहरुको रजजषे्ट्रशि प्रयोजिको लानि देहाय बिोजजि न्यूििि िलु्यांकि निधाणरर् ििे 
निर्णय िररयो । 

नस.
िं 

विण 
साववक 

ि.पा./िा.वव
.स.हरु 

 

वववरर्/स्थाि 

आ.ब.२०७७/०७८
कोन्यूनतममुल्य-प्र
ततब.मम. प्रतावित 

१. क घोराही 
ि.पा. 
1 = ववद्यिु प्रानधकरर् देजख उत्तर िर्ण  िलुसीपरु 
चोक हुुँदै दािोदर चोक पजिि बाल िजन्दरसम्ि पूवण िे.बै.नल. 
सम्िको सवहद िािण चोक सम्ि सडक दायाुँवायाुँ पिे जग्िा । 

2 = नड.के. पेट्रोल पम्पदजख पूवण ट्रावर्क चोक सम्ि 
लिही िलुसीपरु सडक दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा । 

3 = लिही िलुसीपरु सडकदेजख उत्तर शवहद िेट हुुँदै िे.बै.नल. 
चौकसम्िको सडकसुँि जोनडएको जग्िा । 

26500।- 

 ख  1 = ट्रावर्क चोक देजख उत्तर अस्पिाल हुुँदै 
िेपाली सेिाको व्यारेकसम्ि सडक दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा 

17000।- 

 "  2 = शवहद िेटदेजख दजक्षर् जजल्ला अदालिसम्िको 
जज.वव.स. रोड दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा । 

17000।- 

 "  3 = िेपाल बैंकदेजख पूवण हुुँदै साइ िजन्दर र िरे्श िजन्दरसम्ि 
सडक दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा । 

17000।- 

 "  4 = नड.के. पेट्रोलपम्प देजख पजिि निलि चोक जािे 
चोक सम्ि लिही िलुनसपरु सडक दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा । 

17000।- 

 "  5 = ववद्यिु कायाणलय देजख दजक्षर् जशक्षा 
कायाणलय हुुँदै ददपजशखा चोक सम्ि सडक दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा 
। 

17000।- 

 "  6 = बालिजन्दर देजख उत्तरिर्ण  हुुँदै घोराही 
पाकण को पूवण पजिि र उत्तर िेपाल अिी व्यारेक िेट सम्ि सडक 
दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा।  

17000।- 

 "  7 = स्व
िणद्वारी एर्.एि. देजख उत्तर हुुँदै िखु्य बजार चोकसम्िको सडक 
दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा । 

17000।- 

 "  8 = बा
ल िजन्दरदेजख पजिच निलिचोक सम्ि जािे सडक दायाुँ वायाुँ पिे 
जग्िा । 

17000।- 

 "  9 = नििा नसिेिा हलदेजख पजिि दजक्षर् घोराही 
लिही सडकको भरिपरु सडक चोकसम्ि सडक दायाुँ वायाुँ पिे 
जग्िा । 

17000।- 

 ि  1 = जज.वव.स. रोड दाङ देउखरुी जजल्ला 14000।- 
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अदालिदेजख दजक्षर् जजल्ला प्रशासि कायाणलय हुुँदै िापी 
कायाणलयसम्ि सडक दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा । 

 "  2 = ियाुँ बजार टाउि प्लाि क्षेत्रनभत्रका िाथी उल्लेख 
भएका बाहेक सम्पूर्ण सडक दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा । 

14000।- 

 "  3 = नड.के. पेट्रोल पम्िदेजख उत्तर बालिजन्दरसम्ि सडक दायाुँ 
वायाुँ पिे जग्िा । 

14000।- 

 "  4 = िेपाल टेनलकि घोराही शाखादेजख दजक्षर्िर्ण  बैंक 
रोड सम्िको सडक दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा ।  

14000।- 

 "  5 = ट्रावर्क चेकपोष्टदेजख कटुवा खोलासम्िको 
सडक दायाुँवायाुँ पिे जग्िा 

14000।- 

 "  6 = जजल्ला अदालिको दजक्षर्िर्ण को पूवण 
भरिपरु जोड्िे सडक दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा । 

14000।- 

 "  7 = घो
राही बजारको थारु िाुँउ नभत्रको पक्की सडक दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा 
।  

14000।- 

 "  8 = वव
.पी. चोक'कटहर बटुा' देजख उत्तर िधवुि होटेल हुुँदै वपपल बोट 
सम्ि सडक दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा । 

14000।- 

 "  9 = वव.पी. चोक'कटहर बटुा' देजख दजक्षर् वि 
कायाणलय जािे पक्की सडक दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा ।  

14000।- 

 "  1 0 = नड.के. पेट्रोल पम्पदेजख 
पूवण पररवार नियोजि हुुँदै जजल्ला अदालि सम्ि सडक दायाुँ वायाुँ 
पिे जग्िा । 

14000।- 

 "  1 1 = लिही िलुसीपरु 
सडकको थारु िाउुँ चोकदजख दजक्षर् काठेकोल स्कुल हुुँदै वि 
कायाणलय जोड्िे पक्की सडक दाया वायाुँ पिे जग्िा।  

14000।- 

 "  1 2 = घोराही िलुसीपरु सडकको रििपरु 
चोकदेजख पूवण भरिपरु िैदािसम्ि जोड्िे सडक दायाुँ वायाुँ पिे 
जग्िा । 

14000।- 

 "  1 3 = घोराही िलुसीपरु सडकको रििपरु 
चोकदेजख पूवण भरिपरु िैदािसम्ि जोड्िे सडक दायाुँ वायाुँ पिे 
जग्िा । 

14000।- 

 "  1 4 = िहरा पेट्रोल पम्पदेजख उत्तर 
पजिि पक्की सडक दाया वायाुँ पिे जग्िा । 

14000।- 

 "  1 5 = स्विणद्वारी एर्एिदेजख पूवण 
वहन्द ु ववद्यावपठ हुुँदै िधवुि होटेल जािे र सो आसपासका वपच 
सडक दाया वाया पिे जग्िा । 

14000।- 

 "  1 6 = लिही िलुसीपरु 
सडकको खािेपािी बोररङ्गदेजख उत्तर बालिजन्दर जोड्िे सडक र 
उत्तर पजिि निलि चोक सडकसुँि जोड्िे सडक सिेिको दायाुँ 
वायाुँ जोनडएको जग्िा । 

14000।- 
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 "  1 7 = घो
राही िलुसीपरु सडकदेजख निलिचोक जािे सडक दायाुँ वायाुँ पिे 
जग्िा । 

14000।- 

 "  1 8 = भ
रिपरु उकालो देजख क्याम्पस हुुँदै धारापािी जािे सडक लख्वारे 
कुला सम्ि सडकको दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा ।  

14000।- 

 "  1 9 = डाुँिी भवि देजख दजक्षर् 
काठेकोहल स्कुल हुुँदै वि नडनभजि जािे सडकका दायाुँ वायाुँ पिे 
जग्िा । 

14000।- 

 घ  1 = निलि चोकदेजख िेपाली सेिाको 
व्यारेकसम्ि सडकको दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा ।  

11000।- 

 "  2 = िया बसपाकण देजख उत्तर िर्ण को दवैु पक्की सडक 
दायाुँ वाया पिे जग्िा ।  

11000।- 

 "  3 = लिही िलुसीपरु सडक खण्डको निलिचोक जािे चोकदेजख 
रििपरु चोकसम्िको सडक दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा । 

11000।- 

 "  4 = वहन्द ु ववद्यावपठ स्कुलदेजख पूवणिर्ण का पूवण पजिि र 
उत्तर दजक्षर्का नभत्री पक्की सडक दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा ।  

11000।- 

 "  5 = रििपरु चोकदेजख भरिपरु िैदाि सम्ि जाि े
सडकसम्ि जो८एका जग्िादेजख उत्तर लिही िलुसीपरु सडकसुँि 
जोनडएका जग्िादेजख दजक्षर् जशक्षा कायाणलय रोडदेजख पजिि चार 
वकल्लानभत्रका ववनभन्न नभत्री पक्की सडकका दायाुँ वायाुँ जोनडएका 
जग्िा ।  

11000।- 

 "  6 = काठेकोल स्कुलदेजख पूवण सरस्विी टेलको 
पक्की सडक दायुँ वायाुँ पिे जग्िा ।  

11000।- 

 "  7 = शं
करििर टोलको पक्की सडक दायाुँ वायाुँ पिण जग्िा ।  

11000।- 

 "  8 =जश
िल ििर टोलको पक्की सडक दाया वायाुँ पिे जग्िा ।  

11000।- 

 "  9 = जजल्ला प्रशासि कायाणलय देजख दजक्षर् हुुँदै 
ददपजशखा चोकसम्ि पक्की सडक दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा ।  

11000।- 

 "  1 0 = िेपाली सेिाको व्यारेक 
देजख रु्सेखाली पक्की सडक दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा । 

11000।- 

 "  1 1 = लिही िलुनसपरु 
सडकको रििपरु चोकदेजख पजिि ररङ्गरोड सडक दायाुँ वायाुँ पिे 
जग्िा ।  

11000।- 

 "  1 2 = जशक्षा कायाणलय रोडको ददपजशखा 
चोक देजख दजक्षर् िलुररया पाकण सम्िको पक्की सडक दायाुँ वायाुँ पिे 
जग्िा । 

11000।- 

 "  1 3 = रििपरु-निलि चोक देजख पूवण स्विणद्वारी 
एर्एि उत्तर जशववस्िी रोडदेजख पजिि लिही िलुसीपरु रोड 
उत्तर निलि चोक-बालिजन्दर-बैंकरोड देजख दजक्षर् चार वकल्लानभत्र 

11000।- 
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पिे पक्की सडक दायाुँ वाया पिे जग्िा ।  
 "  1 4 = िाथी उल्लेजखि सडकहरु बाहेक 

घोराही ि.पा. वडा िं. 10 र ११ का अन्य सम्पूर्ण वपच सडक 
सुँि जोनडएका जग्िाहरु । 

11000।- 

   1 5 = िालपोि कायाणलय देजख 
उत्तर सरकारी ववकल कायाणलय देजख दजक्षर्को वि कायाणलय 
सम्िको जग्िा । 

११000।- 

 ङ  1 = लिही िलुसीपरु सडकको ररङ्ग रोडदेजख 
पजिि ि.पा. नसिािसम्ि सडक दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा ।  

7500।- 

 "  2 = लिही िलुसीपरु सडकका कटुवा खोलादेजख नसस्िे 
खोलासम्ि सडक दायुँ वायाुँ पिे जग्िा ।  

7500।- 

 "  3 = िलुररया पाकण देजख पूवण भरिपरु िैदािसम्िको सडक दायुँ वायाुँ 
पिे जग्िा ।  

7500।- 

 "  4 = जशक्षा कायाणलय रोडदेजख पूवण भरिपरु खेल िैदाि 
लख्वारे कुला देजख उत्तर कटुवा खोला देजख पजिि लिही सडक 
िलुसीपरु सडक सुँि जोनडएका जग्िा देजख दजक्षर् यनि चारवकल्ला 
नभत्रका सबै वकनसिका  सडक सुँि जोनडएका जग्िा । 

7500।- 

 "  5 = रििपरु भरिपरु वपच रोड देजख शषु्िा 
रोडको पाठक चोकसम्ि सडक दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा । 

7500।- 

 "  6 = रििपरुको िानथल्लो चोक दजख दजक्षर् 
थारु िाउुँ हुुँदै दािेदर सडकसम्ि सडक दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा । 

7500।- 

 "  7 = िु
लररया पाकण देजख पजिि कपासी जोड्ि ् दािेदर रोडको उत्तर 
रििपरुको थारुिाउुँ जोड्िे सडक चोकसम्ि सडक दायाुँ वायाुँ पिे 
जग्िा ।  

7500।- 

 "  8 =िे
पाली सेिाको व्यारेक देजख पजिि सेवा खोला हुुँदै बाह्रकुिे 
िालसम्िको पक्की सडक दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा । 

7500।- 

 "  9 = रानि उपक्षेत्रीय अस्पिाल पूवण प्यूठाि जािे 
सडकको अम्वापरु जग्िा ववकास आयोजिाको नसिािसम्ि र 
अजम्वकेश्वरी िजन्दरसम्िको सडक दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा । 

7500।- 

 "  1 0 = रििपरु चोकदेजख 
भरिपरु िैदािसम्ि जािे सडकसम्ि जोनडएका ग्िादेजख उत्तर 
लिही िलुसीपरु सडकसुँि जोनडएका जग्िादेजख दजक्षर् रििपरुदेजख 
पवुण जशक्षा कायाणलय रोडदेजख पजििनिर चार वकल्लानभत्रका ववनभन्न 
नभनत्र कच्ची ग्रानभल सडकका दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा । 

7500।- 

   1 1 = घोराही 8क ‚ ८ख‚ 
४क र ४ख कानभनत्र बाटोिा पिे जग्िा । 

७५००।- 

 च  1 = चिै सोिादेजख रझेिा िनसिा जािे पक्की 
सडकका दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा । 

6500।- 

 "  2 = िेपाली सेिाको व्यारेकदेजख ढोरेिी पािी ट्ांकीसम्ि 6500।- 
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जािे कच्ची सडक दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा ।  
 "  3 = रििपरुदेजख भरिपरु िैदािसम्ि जािे सडकसुँि जोनडएका 

जग्िादेजख दजक्षर् दािोदर सडक 'कपासी िलुररया हुुँदै भरिपरु 
िैदाि' देजख उत्तर भरिपरु िैदािदेजख पजिि चार वकल्लानभत्र बाुँकी 
सबै नभत्री सडक दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा ।  

6500।- 

 "  4 = िानथ ववनभन्न विणिा उल्लेख भएका बाहेक शहरी 
क्षेत्रनभत्र पिे सम्पूर्ण सडकसुँि जोनडएका जग्िा ।  

6500।- 

 "  5 = अम्बापरु जग्िा ववकास अयोजिानभत्र पिे 
सम्पूर्ण सडकका दायाुँ वायाुँ जेनडएका जग्िा ।  

6500।- 

 "  6 = बसपाकण  देजख पजिि बडहरा चोकसम्ि 
सडकका दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा । 

6500।- 

 "  7 = ल
ख्वारे कुलो देजख दजक्षर् धारापािी जािे सडकको पिौरा दािोदर 
रोडसम्ि सडक दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा ।  

6500।- 

 "  8 =क
टुवा खोला देजख पजिि प्यूठाि सडक कटुवाखोला पलु देजख 
दजक्षर् ट्रावर्क चोक-कटुवाखोला 'लिही-घोराही' सडकसुँि 
जोनडएका जग्िा देजख पूवण उत्तर नभत्रका कच्ची र नभनत्र सडकको 
दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा ।  

6500।- 

 "  9 = िलुरीया पाकण  देजख पूवण भरिपरु िैदाि 
िेपाली सेिा क्याम्प सम्िको वपच सडकसुँि जोनडएका जग्िा ।  

6500।- 

 छ  1 = रझेिा िा.वव. हुुँदै उत्तर अजम्बकेश्वरी 
िजन्दरसम्ि र चिै सोिादेजख रझेिा िनसिा सडक अन्ििणि कटुवा 
खोलासम्ि कच्ची सडक दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा ।  

4500।- 

 "  2 = िाथी उल्लेख निरउका क्षेत्रबाहेक साववक वहरद्वार 
वडा िं.८क र 8ख िा पिे सम्पूर्ण नभत्री सडक दायाुँ वायाुँ पिे 
जग्िा ।  

4500।- 

 "  3 = सेवार बडहरा चोक देजख हापूर िर्ण  जािे ििरपानलका नसिािा 
सम्िका सडकका दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा । 

4500।- 

 "  4 = िलुररया पाकण  देजख पूवण भरिपरु िैदाि देजख दजक्षर् 
धारापािी जािे सडक देजख पजिि िलुररया िदि भण्डारी िेिोररयल 
स्कुलदेजख पूवण िैरािाउुँ जोड्िे सडकदेजख उत्तरका सम्पूर्ण नभनत्र 
सडकका दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा । 

4500।- 

 "  5 = पिौरा दािोदर रोड देजख दजक्षर् धारापािी 
जािे सडकको ििरपानलका नसिािसम्ि पिे सडक दायाुँ वायाुँ पिे 
जग्िा ।   

4500।- 

 "  6 = सराण सौनडयार दािोदर सडकर सराण जग्िा 
ववकास ररङ्ग रोडिा पिे जग्िा ।  

4500।- 

 "  7 = क
पासी रावििाउुँ सडकको कपासी देजख िसणरीसम्िको सडक दायाुँ 
वायाुँ पिे जग्िा ।  

4500।- 
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 "  8 =क
पासी देजख पूवण रििपरु थारु िाउुँ जोड्िे सडक देजख पजिि, 
दािोदर सडक दायाुँ वायुँ पिे जग्िा ।  

4500।- 

 "  9 = िया बजार देजख रु्सेखाली वपपखाली हुुँदै 
निठेपािीसम्ि सडक दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा ।  

4500।- 

 "  1 0 = िाथी उल्लेजखि 
सडकहरु बाहेक घोरावह ि.पा. वडा िं. १ देजख ९ सम्िका सम्पूर्ण 
पक्की सडक सुँि जोनडएका जग्िा ।  

4500।- 

 "  1 1 = साववक हररद्वार ९क, 
९ख, ९ि िा पिे सम्पूर्ण नभनत्र पदक्क सडक सुँि जोनडएका जग्िा 
। 

1 2 = साववक हररद्वार ९क, ९ख, ९ि 
िा पिे सम्पूर्ण नभनत्र ग्राभेल सडक सुँि जोनडएका जग्िा 
1 3 = साववक हररद्वार ९क, ९ख, ९ि िा पिे 

सम्पूर्ण नभनत्र कच्ची सडक सुँि जोनडएका जग्िा 

4500।– 

 

3800।– 

 

3500।- 

 ज  1 = िानथ उल्लेख भएका बाहेक साववक सेवा 
वडा िं. ३, ४क साववक वहरद्वार वडा िं. १क, ६क, र ९क िा 
पिे ववनभन्न वकनसिका सम्पूर्ण नभत्र सडकसुँि जोनडएका सडक दायाुँ 
वायाुँ पिे जग्िा ।  

3250।- 

 "  2 = घोराही ि.पा. क्षेत्रनभत्र पिे साववक रावििाुँउ 3क, 
३ख, ३ि, िा पिे ववनभन्न नभत्री सडकसुँि जोनडएका जग्िा ।  

3250।- 

 "  3 = कपासी रावििाउुँ सडकको िसणरीदेजख रावििाउुँ सम्िको 
सडक र सािो अम्बापरु रावििाउुँ सडकसुँि जोनडएका जग्िा ।  

3250।- 

 "  4 = िलुररया सडकभन्दा दजक्षर् घोरावह ८ि िा पिे 
सम्पूर्ण नभनत्र सडकका दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा । 

3250।- 

 "  5 = रििपरु चोक हुुँदै निलि चोक जािे बाटो 
देजख पजिि जझिौरा कुलोदेजख पूवण जझिौरा िाउ हुुँदै अपांि संघ 
जािे बाटो देजख उत्तर ियाुँ बसपाकण देजख दजक्षर् वयि चार 
वकल्लानभत्रका सम्पूर्ण नभत्री सडकका दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा । 

3250।- 

 "  6 = घोराही ७क िा पिे नभत्री  सडकका दायाुँ 
वायाुँ पिे जग्िा । 

3250।- 

 झ  1 = िाथी क, ख, ि, घ, ङ, च, छ, र ज 
विणिा उल्लेख िररएका सडक क्षेत्रबाहेक बाुँकी कच्ची/प्रस्िाववि 
सडकसुँि जोनडएका जग्िा । 

2200।- 

 "  2 = पहाडी क्षेत्रिा पिे सम्पूर्ण सडकसुँि जोनडएको जग्िा 
। 

430।- 

 "  1 = लिही िलुसीपरु रोड देजख उत्तर रििपरु 
निलि चोक हुुँदै आिी व्यारेक जािे सडक देजख पूवण, चिै सोिा 
देजख पजिि आिी व्यारेक देजख दजक्षर् यनि चार वकल्ला नभत्रको 
कुिै पनि बाटोसुँि िजोनडएको नभत्री जग्िा । 

3800।- 

 "  2 = लिही  िलुसीपरु सडक देजख दजक्षर् र पूवण, रििपरु 2800।- 
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भरिपरु सडक देजख उत्तर, लख्वारे कुलो देजख उत्तर र पजिि यनि 
चार वकल्ला नभत्रका खडकसुँि िजोनडएका जग्िा र सववक वडा 
िं. १० र ११ का खेनि योग्य जग्िा। 

 "  3 = िानथ क, ख, ि, घ, ङ, च, छ, र ज विणिा उल्लेख भएका 
सडक क्षेत्र बाहेक बाुँकी क्षेत्रका घोरावह ि.पा.को वडा िं. १ देखी 
१८ सम्िका सडकसुँि िजोनडएका जग्िाको हकिा- 
क. साववक हररद्वार ८क घोराही ८ि, ९क, ७क, र ७ख कुिै 

पनि सडकसुँि िजोनडएका खेिीयोग्य जग्िा । 

ख. साववक हररद्वार वडा िं. १क, ६क, ७, ८ख, ९क, ९ख 
साववक रावििाउुँ वडा िं. ३क, ३ख, ३ि, र साववक सेवार 
वडा िं. ३ र ४क िा पिे कुिै पनि सडकसुँि िजोनडएको 
खेिीयोग्य जग्िा । 

ि. १-९ सम्िका कुिै पनि सडकसुँि िजोनडएका खेिी योग्य 
जग्िा िराई  

घ. ि.पा. नभत्र पहाडी क्षेत्रका खेिी योग्य जग्िा । 

 

 

 

 

750।– 

 

 

650।– 

 

 

 

 

450।– 

 

50।- 

२.  साववक 
िारायर्प,ु 
वढकपरु, 
हापरु 

1. लिही िलुसीपरु सडक खण्डको झारबैरा चोकदेखी खैरा 
चोकसम्ि पक्की सडकको दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा । 'िारायर्परु 
बजार, थारु िाउुँ, पथ्थरकोवटया, लिडरुवा, झारबैरा, 
चारबनिया, जलौरा, डोके्रिा चोक, खैरा' 

8500।- 

   2. िानथ उल्लेख भएको बाहेक लिही िलुसीपरु सडकसुँि 
जोनडएको जग्िा र सोको 500नि. उत्तर दजक्षर् सािा 
शहरीिर्ण  सडकसुँि जोनडएको जग्िा ।'उ.अम्राई, स्यािी िाउुँ, 
चाुँघ'ु 

3800।- 

   3. साववक नत्रपरु ि.पा क्षेत्र नभत्रका सम्पूर्ण नभनत्र पदक्क सडक सुँि 
जोनडएका जग्िा । 

1950।- 

   4. ििरपानलका क्षेत्रनभत्र १२नि. को कच्ची सडकसुँि जोनडएको 
जग्िा । 

➢ दजक्षर् अम्राई- उत्तर अम्राइ हुुँदै नसस्वािी स.ख. । 

➢ सौरीकला उत्तर अम्राइ नसस्वािी हुुँदै ठाटीिाउुँ स.ख. । 

➢ सौरीकुला बेलवुा स.ख. । 

➢ झरबैरा चोक झारबैरा बडहरा धैरेिी हुुँदै सिुडवरीसम्िको 
स.ख. 

➢ बधुौरा चोक बझुौरा सम्ि स.ख. । 

➢ िथ्थरकावटया वििाउुँ बटुनिया िपाण डाुँडा हुुँदै कटुकीसम्ि 
स.ख. 

➢ िपाण डाुँडा दनु्रा डाुँडा स.ख. 
➢ इ.प्र.का िारायर्ापरु चारवनिया बासवारी खैरी अवल डाुँडा हुुँदै 

वटकरी स.ख. 
➢ िारायर्ापरु थारु िाउुँ हुुँदै वििाउुँसम्ि स.ख. 
➢ डोके्रिा चोक डाके्रिा पसेिी स.ख. । 

➢ खैरा चोक दवुवचौर अस्परी हुुँदै कोठरी स.ख. । 

➢ खैरा चोक दववचौर बकुलाही वढकपरु हुुँदै िछाइ स.ख. । 

1300।- 
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➢ घोराही -आखा अस्पिाल स.ख. । 
   5. अन्य नभत्री सडकसुँि जोनडएका जग्िा ।  1100।- 
  अन्य 

साववक 
िारायर्ापरु 
१क, २ख, 
२ि, ४ि, 
५क, ५ख, 
८क, ८ख, 
८घ, ९क, 
९ख 

6. सािा शहरी भिी स्थािीय निकायबाट नसर्ररस भइ आएको 
कुिै पनि सडकसुँि िजोनडएको खेिी योग्य जग्िा ।  

7. खेिी योग्य जग्िा । 

750।– 

 

 

420।- 

  अन्य 8. खेिीयोग्य जग्िा िराई । 325।- 
  " 9. खेिीयोग्य जग्िा पहाडी हापरु । १००।- 

३.  साववक 
लक्ष्िीपरु 

1. नसस्िे खोलादेजख पूवण बबई खोलासम्ि लिही िलुसीपरु 
सडकसुँि जोनडएको जग्िा ।  

4500।- 

   2. साववक भैसकुिाण हाल लक्ष्िीपरु, लिही, िलुसीपरु सडकको 
दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा ।  

2500।- 

  अन्य 3. वव.पी. िािणको नसस्िे खोला देजख पूवण बानलि खोला सम्िको 
सडकको दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा र नभनत्र पदक्क सडक सुँि 
जोनडएका जग्िा ।  

1600।- 

  अन्य 4. सबै प्रकारका सडकसुँि जोनडएको जग्िा 'पहाडी क्षेत्रबाहेक' 1100।- 
   5. लिही िलुसीपरु सडकको पूवण पजिि 300 नि. नभत्र पिे 

खेनि योग्य जग्िा र 4क, 5क, 5ख, 6किा पिे सबै खेनि 
योग्य जग्िा ।  

540।- 

  अन्य 6. खेिीयोग्य जग्िा िराई । 350।- 
   7. खेिीयोग्य जग्िा पहाड । 45।- 
  साववक 

भैसकुिाण 
8. खेनि योग्य जग्िा ।  
9. नभनत्र सडक सुँि जोनडएको । 

350।- 
११००।- 

४.  साववक 
रािपरु  
१-९ 

1. बानलि खोलादेजख चरेु खोलासम्िको वव.पी. िािण सुँि सटेका 
जग्िा ।  

1100।- 

  १-९ 2. िहाडी क्षेत्र बाहेक सवै प्रकारको सडक 'बाटो' सुँि जोनडएको 
जग्िा ।  

800।- 

   3. िराई खेनियोग्य जग्िा ।  320।- 
   4. पहाड खेनियोग्य जग्िा । 52।- 

५.  साववक 
सौनडयार 
१-९ 

1. पूवण पजिि दािोदर 'कुवहरे पािी सराण' सडकसुँि जोनडएको 
जग्िा र नभनत्र पक्की सडकसुँि जोनडएको जग्िा ।  

1100।- 

   2. सराण, धिाण सडक दायाुँ वायाुँ पिे जग्िा ।  650।- 
   3. सबै प्रकारका ग्रानभल, कच्ची सडकसुँि जोनडएको जग्िा । 550।- 
   4. खेिी योग्य । 160।- 
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  साववक सैघा 
१-९ 
1 = खेि- खेिी योग्य जग्िा । 52।- 

  १-९ 2 = पाखो- खेिी योग्य जग्िा । 42।- 
  साववक धिाण 

१-९ 
1. सौनडयार दलजजिपरु सडक र पूवण पजिि दािोदर सडक दायाुँ वाया 

पिे जग्िा ।  
550।- 

  १-९ 2. अन्य सबै वकनसिको सडक बाटासाि जोनडएको जग्िा । 325।- 
   3. खेिी योग्य जग्िा । 125।- 
बिलाचलुी िा.पा.   
६  साववक 

काभ्र े१-९ 
1. घोराही-प्यूठाि सडकसुँि जोडीएका कनिरेचौर बचेिी बजार क्षेत्र 

नभत्रका जग्िा । घोराही चैिे िािण सुँि जोनडएका जग्िा । 
६०।- 

   2. घोराही-प्यूठाि सडकसुँि जोडीएका अन्य क्षेत्रका जग्िा । ५५।- 
   3. खेिी योग्य जग्िा-खेि ४०।- 
   4. पाखो- खेिी योग्य जग्िा ।  ३०।- 
७  साववक 

लोहारपािी 
१-९ 

 

1. घोराही-प्यूठाि सडकसुँि जोनडएका बचेिी, झेल्िेटा, िकुुण टी बजार 
क्षेत्र नभत्रका जग्िा ।  

६०।- 

   2. घोराही-प्यूठाि सडकसुँि जोनडएका अन्य क्षेत्रका जग्िा । ५०।- 
   3. खेि- खेिी योग्य जग्िा । ३०।- 
   4. पाखो- खेिी योग्य जग्िा । २५।- 
८  साववक 

स्यूजा १-९ 
1. हिोक बोझपोखरा सडकसुँि जोनडएको जग्िा । ५०।- 

  १-९ 2. खेि- खेिी योग्य जग्िा । ३५।- 
  १-९ 3. पाखो- खेिीयोग्य जग्िा ।  २५।- 
९  साववक 

हाुँनसपरु 
1. खेि- खेिीयोग्य जग्िा । ३५।- 

   २.पाखो- खेिीयोग्य जग्िा । २५।- 
   3.वि.पी. मार्ग सँर् जोडिएका जग्र्ा ४५।- 
 

ववववध 

1= यस जजल्ला क्षेत्रनभत्र पिे कुिै पनि घडेरी वा खेिीयोग्य जग्िाको न्यूििि िूल्य निधाणरर् ििण छुट भएको भए 
न्यूििि िूल्य निधाणरर् सनिनिले निर्णय निर राजश्व अशूल िररिेछ । 

2= यस सनिनिबाट निधाणररि िूल्यभन्दा कि िूल्य उल्लेख िरी नलखि पेश िरेको एवि ्घर बाटो उल्लेख वा र्रक 
वकनसि उल्लेख िरी राजश्विा प्रनिकुल असर 'परेक' पिण िएको व्यहोरा पनछ खलु्ि आएिा खररद किाणबाट सरकारी 
बाुँकी सरह असलु उपर िररिे छ ।  

3= यस िूल्यांकि प्रयोजिको लानि िानथ उल्लेख कुिै पनि राजिािण पक्की, ग्राभेल, कच्ची र प्रस्चाववि सडकहरुको दायाुँ 
वायाुँ पिे घडेरी योग्य जग्िा भन्नाले सम्बजन्धि सडकसुँि जोनडएको वकत्ता जग्िाको 50 निटरनभत्र पिे जग्िालाइ 
सम्झि ुपिेछ । 50 निटरभन्दा बावहरको जग्िाको िूल्याकि सोही क्षेत्रको खेिीयोग्य जग्िा सरह कायि हिुेछ ।  

4= ििरपानलका वा िा.वव.स. क्षेत्रको घर जग्िाको नलखि पाररिका लानि पेश िदाण नलखििा उल्लेख िरेको जग्िा कुि 
सडकसुँि जोनडएको छ? उक्त जग्िािा घर छ/छैि, घर भए सोको नििाणर् भएको 'वर्ण' सालसिेि उल्लेख िरी 
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िूल्यांकि सवहिको पत्र ििरपानलका वा िा.वव.स.को वकटािी नसर्ररस सिेि अनिवायण रुपिा पेश ििुणपिे छ ।उक्त 
नसर्ाररस आधारिा िात्र िा.पो.का.ले नलखि पाररि ििुण पिेछ ।  

5= नलखि पाररि िदाण वकत्ताकाटको नसलनसलािा बाटो संकेि टे्रश िक्शािा देजखएिा जिु क्षेत्रको जग्िा हो सोही 
क्षेत्रअिसुार बाटोको िूल्यांकि सरह कायि िरी राजश्व असलु ििे पिे छ   

6= स्थािीय िकायको घर बाटोको वववरर् उल्लेख भएको नलखि साथ संलग्ि िेश भएको नसर्ररसिा घर बाटोिा शंका 
लािेिा िालपोि कायाणलयको िर्ण बाट सिेिबाट स्थलिि निरीक्षर् िरेर यथाथण वववरर् बजुझ सोही अिसुार िूल्यांकि 
कायि हिुेछ ।  

7= पाररि हिुे नलखििा उल्लेख भएको जग्िािा सो साथ संलग्ि स्थािीय िकायको नसर्ररसिा घर भएको िर बाटो 
िभएको भनि उल्लेख भइ अएिा त्यस्िो घर भएको जग्िािा जिु क्षेत्रको जग्िा हो सोही क्षेत्रको खेिी योग्य 
जग्िाको दोब्बर िूल्यांकि कायि िरी राजश्व असलु िररिेछ ।  

8= स्थािीय निकायबाट घर बाटो नसर्ररस भै आउुँदा कुला वा अन्य सावणजनिक जग्िाको निकाश भिी उल्लेख भइ 
आएिा कच्ची बाटो सरहको िूल्यांक कायि िररिे छ ।  

9= साववकको घोराही ि.पा., घोराही प्यूठाि सडक सुँि जोनडएका कनिरेचौर- बचेिी बजार क्षेत्र नभत्र, साही सडक सुँि 
जोनडएका अन्य क्षेत्रका जग्िा र हिोक बोझपोखरा सडक सुँि जोनडएका जग्िा बाहेक अन्य बाटोिा पिे पहाडी 
क्षेत्रका जग्िाको िूल्यांकि खेनियोग्य जग्िा सरह हिुे छ । 

10= यो िूल्यांकि 207७ श्रावर् 1 ििे देजख लाि ुहिुेछ । 


