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१.बनेपा नगरपालिका अन्तगगतका जग्गा 

क। प्रकरण: सालिक िनेपा¸दछुटोि¸चण्डशे्वरी¸श्रीखण्डपरु       

        प्रलत आना रु. 

क चण्डेश्वरी बनेपा दछुटोि र श्रीखण्डपुर अरलनको राजमागगमा पने जग्गाहरु १०¸४५¸०००।− 

ख प्रकरण क मा परेका िाहेक श्रीखण्डपुर िडा न. ४, ५ र दछुटोि िडा न. १  र २ 

का अरलनको राजमागगमा पने जग्गाहरु 

९¸२४¸०००।− 

ग लतनदिेाटोदलेख उग्रचण्डीनािा सम्म करुणा मागमाग पने जग्गाहरु ६,६०,०००।− 

घ लिभुिन चौकदलेख  नगर लसमानासम्म धनेश्वर मागगमा पने जग्गाहरु ७¸७०,०००।− 

ङ लिभुिन चौकदलेख चण्डेश्वरीसम्म चण्डेश्वरी मागगमा पने जग्गाहरु ६,६०,०००।− 

च प्रकरण क ,ख, ग ,घ र ङ मा पने जग्गाहरु बाहेक उक्त क्षेिका प्िालनङ, ग्राभेि तथा 

पक्की मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु 

६,६०,०००।− 

छ बनेपा पुरानो बजार लभि पने पक्कक्क सडकका सम्पूणग जग्गाहरु ५,२८,०००।− 

ज बनेपा नगरपालिका िडा न. ७ र ८ का कलि मोटरबाटोमा पने जग्गाहरु ४,६२,०००।− 

झ बनेपा नगरपालिका िडा नम्बर ५¸६ र ०९  िडा का कलि मोटरबाटोमा पने 

जग्गाहरु 

३,८५,०००।− 

ञ बनेपा नगरपालिका िडा न. ५ र ९ मगरगाउ िामागाउ र िडा न ०६ गोसाइस्थान 

काकी गाउँ जाने कलि मोटरबाटोमा पने जग्गाहरु 

३¸३०,०००।− 

ट गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु २,६४,०००।− 

ठ खेत १¸३२,०००।− 

ड बारी ६६,०००।− 
 

 ख.उग्रचण्डी नािा (बनेपा नगरपालिका) 

प्रकरण:               प्रलत आना रु 

क नािा बनेपा सडकमा पने जग्गाहरु २¸६४¸०००।− 

ख अन्य पक्की सडकमा पने जग्गाहरु १¸९८¸०००।- 

ग नािा काँलिभन््याङ सडकमा पने जग्गाहरु ९९,०००।− 

घ कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ६६,०००।− 

ङ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ३३¸०००।− 

च खेत १६¸५००।− 

छ बारी ५¸५००।− 

ग.टुकुचा नािा(बनपेा नगरपािीका ) 

प्रकरण:               प्रलत आना रु 

क नािा -भक्तपुर सडकमा पने जग्गाहरु १¸३७,५००।− 

ख नािा- लघलमरेगाँउ -नगरकोट सडक मा पने जग्गाहरु ७७,०००।− 

ग नािा -िालमछानेगाँउ –दिुािगाँउ– नगरकोट सडकसंगमा पने जग्गाहरु ७७,०००।− 

घ कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ६६,०००।− 

ङ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु २७,५००।− 

च खेत १६¸५००।− 

छ बारी ७,०००।− 

घ. अनकैोट (धुलिखेि तथा बनेपा नगरपालिका ) 

प्रकरण:               प्रलत आना रु 

क दलेिटार –रलिओपी –अनैकोट –काँिीभन्जाङ सडकमा पने जग्गाहरु ३३,०००।− 

ख कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु २२,०००।− 
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ङ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १४०००।− 

च खेत ७¸५००।− 

छ बारी ३३००।− 

ङ. नािा (बनपेा नगरपालिका)  

प्रकरण                            प्रलत आना रु 

क पक्की सडक १३०¸०००।- 

ख नािा-चुनाताि-नगरकोट ७७¸०००।- 

ग किी बाटोमा पने जग्गाहरु ५५,०००।− 

घ गोरेटो तथा घोरेटो बाटोमा पन ेजग्गाहरु ३८,५००।− 

ङ खेत १३,५००।− 

च पाखा ७,०००।− 
 

च.भमरकोट ( बनपेा¸धुलिखिे र पाचखाि नगरपालिका ) 

प्रकरण:               प्रलत आना रु 

क पक्की मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ५०,०००।− 

ख कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ३३,०००।− 

ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १४,०००।− 

घ खेत ८,०००।− 

ङ बारी ३¸५००।− 

 छ. महने्र्योती  

    बनपेा ¸पनौलत नगरपालिकामा पने जग्गाहरु  

प्रकरणः प्रलत आना रु 

क पक्कक्क बाटोमा जोलडएका जग्गाहरु ११०¸०००।- 

ख किी मोटर बाटो सँग जोलडएको  ३३,०००।− 

ग गोरेटो बाटो सँग जोलडएको  १६,५००।− 

घ खेत  ११,०००।− 

ङ पाखा ५,५००।− 

ज. सागँा (बनपेा नगरपालिका) 
प्रकरणः                                                                                                                                                        प्रलत आना रु 

१ क)  अरलनको राजमागग सँग जोलडएको  सालिक िडा न ं९क का जग्गाहरु ६¸६०,०००।− 

 ख)  अरलनको राजमागग सँग जोलडएको अन्य  िडा को जग्गाहरु ५¸२८,०००।− 

ग)  अरलनको राजमागग दलेख उत्तर तर्ग सालिक िडा न ं९क को पक्की सडक 

दलेख दायाँ िायाँ जग्गाहरु  

३,३०,०००।− 

घ)  अन्य िडाको पक्की मोटर बाटो का जग्गाहरु  २¸६४,०००।− 

ङ)  कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १¸९८,०००।− 

च)  गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ६६,०००।− 

२ क)  साँगाबाट नापी भएको हाइटेन्सन िाइनमा पने किी मोटर बाटो ८२¸५००।− 

ख)  खेत ४४,०००।− 

ग)  पाखा २०,०००।− 
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२.धलुिखेि नगरपालिका अन्तगगतका जग्गाहरू : 

क) धलुिखिे सालिक िडा नं. १ र श्रीखण्डपरु ४, ५, ७ बाट नापी नक्सा 

भएका बाहके  

प्रकरणः                                                                                                                                                         प्रलत आना रु 

क अरलनको राजमागग सँग जोलडएका जग्गाहरू ७¸७०,०००।− 

ख बनेपा लसन्धुलि बर्दगिास सडकसँग जोलडएका जग्गाहरू ६,०५,०००।− 

ग पक्कक्क मोटरबाटो सँग जोलडएका जग्गाहरू ४¸४०,०००।− 

घ किी मोटरबाटो सँग जोलडएका जग्गाहरू २¸४६,५००।− 

ङ गोरेटो बाटोमा सँग जोलडएका जग्गाहरु १३२,०००।− 

च अन्य खेत ८२,५००।− 

छ अन्य पाखा  ६०,५००।− 

ख) धलुिखिे सालिक िडा नं. १ र श्रीखण्डपरु िडा नं. ७ बाट नापी नक्सा भएका 

जग्गाहरू  

प्रकरणः                प्रलत आना रु 

क अरलनको राजमागग सँग जोलडएका जग्गाहरू बसपाकग दलेख खािासम्म २,४७,५००।− 

ख पक्कक्क मोटर बाटो सँग जोलडएका जग्गाहरु  १¸९८¸०००। 

ग किी मोटरबाटो सँग जोलडएका जग्गाहरू १¸७६,०००।− 

घ गोरेटो बाटोमा जोलडएका जग्गा पने जग्गाहरु ५५,०००।− 

ङ अन्य खेत ३०,५००।− 

च अन्य पाखा १८,५००।− 

 

ग. काभ्रे (धुलिखिे नगरपालिका) 

प्रकरण:               प्रलत आना रु 

क लि.लप. राजमागगमा पने जग्गाहरु १¸३२,०००।− 

ख अन्य पक्कक्कबाटोमा पने जग्गाहरु ५५¸०००।– 

ग कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ४९,५००।− 

घ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १६,५००।− 

ङ खेत ११,०००।− 

च बारी ५५¸००।− 

 

घ. िारदाबतासे  ( धुलिखिे र पनौती नगरपालिका) 

प्रकरण:                    प्रलत  आना 

रु 

क पक्की मोटर बाटो सँग जोलडएको ४४¸०००।- 

ख किी मोटर बाटो सँग जोलडएको  ३८,५००।− 

ग गोरेटो बाटो सँग जोलडएको  १९,५००।− 

घ खेत  १३,५००।− 

ङ पाखा ७,०००।− 

 

३. क.पनौती नगरपालिका (इन्रेश्वर) 
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प्रकरण:                प्रलत आना 

रु 

क पनौती कुिादिेी सडकको दाँया बाँया जोलडएका जग्गाहरु २¸४२,०००।− 

ख पनौती िसपाकग आसपास तथा पनौती बजार क्षेिमा पने जग्गाहरु   २,२०,०००।− 

ग प्रकरण क र ख मा पने जग्गाहरु बाहके उक्त सडकका प्िालनङ सहायक ग्राभेि मोटर 

बाटोमा पने जग्गाहरु  

१¸५४,०००।− 

ङ कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ११०,०००।− 

च गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ५५,०००।− 

छ खेत ३८,५००।− 

ज बारी २०,०००।− 

 

 ख. खोपासी ( पनौती नगरपालिका ) 

प्रकरण:                प्रलत आना 

रु 

क पनौती रोलिखोिा पुिदखेी खोपासी सालममटार सडकका दायाँबायाँ पने जग्गाहरु  १¸४३,०००।− 

ख प्रकरण क मा पने जग्गाहरु बाहके उक्त सडकका प्िालनङ र सहायक ग्राभेि मोटर 

बाटोमा पने जग्गाहरु 

८८,०००।− 

ग प्रहरी चौकी हँद ैपस्थिी जाने ठाडो मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ८८,०००।− 

घ खोपासी डििी हदँ ैचिाि गणेि जाने मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ६६,०००।− 

ङ रोिीखोिा मयिबोट नहरको मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ८८,०००।− 

च अन्य कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ५५,०००।− 

छ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु २७,५००।− 

ज खेत २०,०००।− 

झ बारी १३,५००।− 

 

ग.खोपासी (पनौती नगरपालिका िडा नं. ११) 

प्रकरण:            प्रलत आना रु 

क पक्कक्क मोटरबाटोमा पने जग्गाहरु ५५¸०००।– 

ख कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ३८,५००।− 

ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु २२,०००।− 

ङ खेत १६,५००।− 

च बारी ५,५००।− 

घ.पनौती नगरपालिका (ममपी) 

प्रकरण:                प्रलत आना 

रु 

क पनौतीबाट इन्रशे्वर उ.मा.लि हदँ ैभािेश्वरसम्म जाने मोटर बाटो पने जग्गाहरु १¸४३,०००।− 

ख इन्रश्वर उ.मा.लि हदँ ैममपी खरीिोट द्यौरािीसम्म जाने प्िालनङ र मोटर बाटोमा पने 

जग्गाहरु 

१¸४३,०००।− 

ङ ममपी ड्यामसाइड दलेख भािेश्वर मलन्दर जाने मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ८८,०००।− 

च ममपीबाट पामपािी गाँउ हद ैद्यौरािीसम्म जाने मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ८८,०००।− 

छ भािेश्वर उ.मा.लि. दलेख किाँतीभूलमडाँडा जाने मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ८८,०००।− 

ज पनौती ममपी कुिादिेी सडकमा पने जग्गाहरु ८८,०००।− 

झ कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ८८,०००।− 
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ञ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु २७,५००।− 

ट खेत २०,०००।− 

ठ बारी १३,५००।− 

 

ङ. पनौती नगरपालिका (सुब्बागाउ) 

प्रकरण:                प्रलत आना 

रु 

क बनेपा पनौती सडकको दाँया बाँया जोलडएका जग्गाहरु ५,९४,०००।− 

ख लि.लप. राजमागगमा पने जग्गाहरु २,६४,०००।− 

ग प्रकरण क र ख मा पने जग्गाहरु बाहके पक्कक्क मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु २,६४,०००।− 

घ ठाडोबाटो बस स्टेण्ड दलेख बासडोि जाने मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु र प्िालनङ १¸५४,०००।− 

ङ कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १¸४३,०००।− 

च गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ७७,०००।− 

छ खेत ५५,०००।− 

ज बारी २७,५००।− 

  

 

 

च.पनौती नगरपालिका (सनु्थान) :  

                                                         

प्रलत आना रु 
क पुण्यमाता पुिदखेी ॐ डाँडा जाने पक्की सडक  २,०९,०००।− 

ख ॐ डाँडा दखेी सालिक सुन्थान गा.ि.स. लसमाना सम्म पक्कक्क सडक सँग जोलडएका 

जग्गाहरु 

१¸३२,०००।− 

ग किी मोटरबाटो सँग जोलडएका जग्गाहरू र प्िालनग १,०४५००।− 

घ ढिमिे दलेिस्थान¸रातमाटे किी सडकहरुमा पने जग्गाहरु ९३¸५००।- 

ङ सहायक किी मोटरबाटो सँग जोलडएका जग्गाहरू ६६,०००।− 

च गोरेटो बाटोमा सँग जोलडएका जग्गाहरू ३३,०००।− 

छ खेत २०,०००।− 

ज बारी १३,५००।− 

 

छ.किाँती भूलमडाडँा (पनौती नगरपालिका) 

प्रकरण:               प्रलत आना रु 

क किाँतीभूलमडाँडा दलेख भािेश्वर उ.मा.लि. पनौती जाने मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु २७,५००।− 

ख कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १३,५००।− 

ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ७,०००।− 

घ खेत ३¸५००।− 

ङ बारी २¸५००।− 

 

ज. कुिादिेी (पनौती नगरपालिका) 

प्रकरण:               प्रलत आना रु 

क कुिादिेी -पनौती सडकको दाँया बाँया जोलडएका जग्गाहरु ७७,०००।− 
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ख कुिादिेी रयािे सडकमा पने जग्गाहरु ५५,०००।− 

ग कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ३३,०००।− 

घ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १३,५००।− 

ङ खेत ८५,००।− 

च बारी ४,५००।− 

झ.रयािे (पनौती नगरपालिका ) 

प्रकरण:               प्रलत आना रु 

क पक्की सडक सँग जोडीएका जग्गाहरु  ७७¸०००।- 

ख किी मोटर बाटो सँग जोलडएको  ३३,०००।− 

ग गोरेटो बाटो सँग जोलडएको  १३,५००।− 

घ खेत  ८,०००।− 

ङ पाखा ४,५००।− 

४. क.पाँचखाि नगरपालिका ( पाँचखाि )  

प्रकरण:                प्रलत आना 

रु 

क सालिक िडा न. ६ का अरलनको राजमागगमा पने जग्गाहरु २,४०,०००।− 

ख सालिक िडा न. ४, ५, ७, ८ र ९ का अरलनको राजमागगमा पने जग्गाहरु १¸४५,०००।− 

ग सालिक िडा न. १, २ र ३ का अरलनको राजमागगमा पने जग्गाहरु १¸२०,०००।− 

घ पाँचखाि अनैकोट र तामाघाट िोहोरेदभेान सडकमा पने जग्गाहरु १¸२०,०००।− 

ङ  िालमडाँडा पिाञ्चोक भगिती सडकमा पने जग्गाहरु १¸२०,०००।− 

च पाँचखाि मेिम्ची सडकमा पने जग्गाहरु ७५¸०००।− 

छ लतनलपप्िे बािुिा सडकमा पने जग्गाहरु ७०,०००।− 

ज कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ६०,०००।− 

झ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ४०,०००।− 

ञ खेत २५,०००।− 

ट बारी १५,०००।− 

 

ख. पाँचखाि नगरपालिका (अनकैोट) 

प्रकरण:                प्रलत आना 

रु 

क अनैकोट पाँचखाि सडकमा पने जग्गाहरु १¸२०,०००।− 

ख अनैकोटदलेख नगरकोट जाने पयगटक मागगमा पने जग्गाहरु ७५,०००।− 

ग कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ४०,०००।− 

घ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु २५,०००।− 

ङ खेत १६,०००।− 

च बारी ८,०००।− 
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ग.पाँचखाि नगरपालिका (बाििुा) 
प्रकरण:                प्रलत आना 

रु 

क लि.लप. राजमागगमा पने जग्गाहरु १०५,०००।− 

ख तामाघाट िोहोरेदोभान सडकमा पने जग्गाहरु  १०५,०००।− 

ग कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ५०,०००।− 

घ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ३५,०००।− 

ङ खेत १८,०००।− 

च बारी १२¸०००।− 

 

घ.पाँचखाि नगरपालिका (साठीघर भगिती) 

प्रकरण:                प्रलत आना 

रु 

क पिान्चोक भगिती सडकमा पने जग्गाहरु ७०,०००।− 

ख कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ४०,०००।− 

ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १८,०००।− 

घ खेत १५¸०००।− 

ङ बारी ८¸०००।− 

 

ङ. पाँचखाि नगरपालिका (होक्स)े 

प्रकरण:                प्रलत आना 

रु 

क अरलनको राजमागगमा पने जग्गाहरु ७५,०००।− 

ख पाँचखाि बोहोरे दोभान सडकमा पने जग्गाहरु ७५,०००।- 

ग पिान्चोक भगिती सडकमा पने जग्गाहरु ७०,०००।− 

घ कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ४०,०००।− 

ङ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ३०,०००।− 

च खेत १८,०००।− 

छ बारी १०¸०००।− 

च.पाँचखाि नगरपालिका (कोलिदेखा )  
प्रकरणः                   प्रलत आना रु 

क कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १८,०००।− 

ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ९¸५००।− 

ग खेत ४¸५००।− 

घ पाखा  २,५००।− 

छ. पाँचखाि नगरपािीका (पिाञ्चोक)   

प्रकरण:               प्रलत आना रु 

क पक्की मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ३५,०००।− 

ख कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु २५,०००।− 

ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १२,०००।− 

घ खेत ६,०००।− 

ङ बारी ३¸०००।− 
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५. क.नमोबदु्ध नगरपालिका (खनािथोक) 

प्रकरण:               प्रलत आना रु 

क भुकण्डेिेसी बजारको लतमाि मच्छे जाने बाटो क्कदलक्षण दलेख नौलिसे चोक सम्मको बनेपा 

सन्धुलि बर्दगिास जाने पक्की सडकमा जोलडएको दायाँ िायाँको जग्गाहरू 

१¸८०,०००।− 

ख खनािथोक गा.ि.स. को बनेपा लसन्धुलि बर्दगिास सडक सँग जोलडएका जग्गाहरू  १२०,०००।− 

ग अन्य पक्की बाटोमा जोलडएका जग्गाहरु ६०¸०००।- 

घ भुकण्डे चोकबाट काके्र जाने नयाँ बाटे  मा पने जग्गाहरू  ३५,०००।− 

ङ भुकण्डे चोकबाट अर्मगक्याप हदँै नमोबुद्ध श्यामपाटी जाने बाटामा पने जग्गाहरू ३५,०००।− 

च अन्य किी मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु  ३५¸०००।- 

छ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १७,०००।− 

ज खेत १०¸०००।− 

झ पाखा ५¸०००।− 

 

ख. नमोबुद्ध नगरपालिका (दाप्चा) 

प्रकरण:               प्रलत आना रु 

क पक्कक्क सडकमा जोलडएका जग्गाहरु ५०¸०००।– 

ख कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ३५,०००।− 

ग खनािथोक दाप्चा सडकमा पने जग्गाहरु २५,०००।− 

घ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ९¸०००।− 

ङ खेत ६¸०००।− 

च बारी ३५,००।− 

 

ग. नमोबुद्ध नगरपालिका (रु्ििारी) 

प्रकरण:               प्रलत आना रु 

क रु्ििारी सालिक िडा नं. ६ र ८ का लि.लप. राजमागगमा पने जग्गाहरु  १२०,०००।− 

ख प्रकरण क मा परेका बाहेक लि.लप. राजमागगमा पने अन्य जग्गाहरु ८५,०००।− 

ग अन्य पक्कक्क सडकमा जोलडएका जग्गाहरु ८५¸०००।– 

घ भकुण्डेचोक दलेख आर्मगक्याम्प हँद ैदाप्चा जाने बाटोमा पने जग्गाहरु ६०,०००।− 

ङ भकुण्डेचोक दलेख मेलथनकोट लतमाि जाने बाटोमा पने जग्गाहरु ४०,०००।− 

च कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ३०,०००।− 

छ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १५,०००।− 

ज खेत १०,०००।− 

झ बारी ५,०००।− 

 

घ. नमोबदु्ध नगरपालिका (मेलथनकोट) 

प्रलत आना रु 

क बनेपा -लसन्धुिी बर्दगिास सडक सँग जोलडएको  ८५,०००।− 

ख पक्कक्क सडकमा जोलडएका जग्गाहरु ७०¸०००।– 

ग खनामथोक लसमानाबाट मेलथनकोट सालिक २ नं  िडाको दालहने लपपििोट सम्म सडकिे 

छोएको 

३५,०००।− 

घ किी बाटो सँग जोलडएको २५,०००।− 

ङ गोरेटो बाटो सँग जोलडएको १५,०००।− 
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च खेत  ७,०००।− 

छ पाखा  ३,५००।− 

 

ङ. नमोबुद्ध नगरपालिका (कानपरु कािापानी) 

प्रकरण:               प्रलत आना रु 

क लि.लप. राजमागगमा पने जग्गाहरु ५०,०००।− 

ख पक्कक्क सडकमा जोलडएका जग्गाहरु ४०¸०००।– 

ग मेच्छे लतमाि सडकमा पने जग्गाहरु २५,०००।- 

घ कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १२,०००।− 

ङ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ६,०००।− 

च खेत ३¸०००।− 

छ बारी २¸०००।− 

 

च. नमोबुद्ध नगरपालिका (सालिक नमोबुद्ध) 

प्रकरण:               प्रलत आना रु 

क पक्कक्क बाटोमा जोलडएका जग्गाहरु ५०¸०००।– 

ख कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ३५,०००।− 

ग नमोबुद्ध खनािथोक जाने बाटोमा पने जग्गाहरु ३०,०००।− 

घ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ८¸५००।− 

ङ खेत ६,०००।− 

च बारी २¸५००।− 

६.क. मण्डनदउेपरु नगरपालिका (गैररलिसौना) 

प्रकरण:               प्रलत आना रु 

क मेिम्ची सडकमा पनै जग्गाहरु कोदारी भीर बाहेक  २००,०००।− 

ख ढाडखोिा बजार लतनकुने िजारखण्ड १¸५०¸०००।- 

ग कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ( १४लमटर मालथको ) ७५,०००।− 

घ कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु( १४लमटर सम्मको) ५००००।- 

ङ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु २५,०००।− 

च खेत १०¸०००।− 

छ बारी ५०००।− 
 

  ख. मण्डनदउेपरु नगरपालिका (चण्डेनी) 

प्रकरण:               प्रलत आना रु 

क कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु (१४ लमटर मालथको ) ७५,०००।− 

ख कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ( १४लमटर सम्मको) ५०,०००।− 

ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु २५,०००।− 

घ खेत ८,०००।− 

ङ बारी ५¸०००।− 
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ग. मण्डनदउेपरु नगरपालिका (जलैसथोक ) 
प्रकरण:               प्रलत आना रु 

क मेिम्ची सडकमा पनै जग्गाहरु ( २०लमटर मालथको) २००,०००।− 

ख कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ( १४लमटर मालथको) ७५,०००।− 

ग कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ( १४लमटर सम्मको) ५००००।- 

घ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु २५,०००।− 

ङ खेत ८,०००।− 

च बारी ५¸०००।− 

 घ. मण्डनदउेपरु नगरपालिका (्याम्दी िडा न.१-४ र ६) 
प्रकरण:               प्रलत आना रु 

क कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ( १४ लमटर मालथको) ५०,०००।− 

ख कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ( १४लमटर सम्मको) ३५¸०००।- 

ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १५०००।− 

ग खेत ८,०००।− 

घ बारी ५¸०००।− 

ङ. मण्डनदउेपरु नगरपालिका (नयागँाउँ) 

प्रलत आना रु 

क कुन्ता -नयाँगाउँ -नगरकोरट किी मोटरबाटोमा  पने जग्गाहरू  (२० लमटर ) १००,०००।− 

ख कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ( १४लमटर सम्मको) ५००००।- 

ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु २५,०००।− 

घ खेत ८,०००।− 

ङ पाखा ५¸०००।− 

 

च. मण्डनदउेपरु नगरपालिका (नामदमु बाििुापाटी) 

प्रकरण:               प्रलत आना रु 

क नामदमु िडा न.ं ८ पयगटक्ककय क्षेिमा पने सालिक क्कक.नं. १ २ ३ ४ ५ ६ ८ ९ १० 

११ १२ १३ १४ १८ १९ २२ २८ ३० ३१ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ४० ४२ ४३ 

४४ ४५ ४६ ४८ ४९ ५१ ५२ ५३ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६४ ६६ ६७ ६८ ६९ 

७४ ७६ ७७ ८० ८१ ८२ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ११५ ११८ १२८ 

१३२ १३३ १३४ १३५ १३६ ६३९ ७९० ७९७ ७९८ ८०६ ८०८ ८१३ ८१४  

८१६ ८१७ ८१९ ८२० ८२२ ८२३ ८२४ ८२५ ८२६ ८२७ ८२८ ८३१ ८३२ 

८३३ ८३४ ८३५ ८३६ ८३७ ८३८ ८४४ ८५१ ८५२ ८५३ ८६८ ८६९ ८७० 

८७१ ८७८ ९३६ ९३८ ९३९ ९७२ ९७३ ९७४ ९७५ ९८० ९८८ ९८९ ९९० 

९९८ ९९९ १००७ १००८ १०१३ १०१४ १०१५ १०५९ १०६१ १०६२ १०६३ 

१०६८ १०६९ १०७५ १०७६ १०७७ १०७८ १०७९ १०८० १०८१ १०८२ १०८३ 

१०८४ १०८५ १०८६ १०९१ १०९२ १०९३ १०९४ १११३ १११४ १११५ १११६ 

१११७ १११८ ११२२ ११३० ११३१ ११३९ ११४० ११४१ ११४२ ११४३ ११४४ 

११४५ साथै उमखेलखत क्ककत्ताहरुबाट कायम हन आएका क्ककत्ताहरु समेत   

२¸००,०००।− 

ख कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १५०,०००।− 

ग सालिक िडा नं. २ ¸७ र ९ को चाहाखोिा दलक्षण पलिम नगरकोट बसपाकग हदँ ै

रोलहणीगाँउ जाने मोटरबाटोमा  पने जग्गाहरु 

१००,०००।− 

घ सालिक िडा नं. ७¸८ र ९ को गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ७५¸०००।− 

ङ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ३०,०००।− 

च खेत १२¸०००।− 
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छ बारी ८¸०००।− 

 

छ. मण्डनदउेपरु नगरपालिका (महादिेस्थान) 

प्रलत आना रु 

क मेिम्ची सडकसँग जोलडएको ( सालिक िडा न ं९ िाहेक )  २००,०००।− 

ख मेिम्ची सडकसँग जोलडएको ( िडा नं ९ को ) कोदारी लभर खण्ड १००,०००।− 

ग िडा न ८ बाट िडा नं  २ हँद ैनयाँगाउँ जाने सडक  १५०,०००।− 

घ १) िडा नं ९ बाट नामदमु बािुिापाटी जाने सडक  १००,०००।− 

२) िडा नं २ बाट िडा नं ३ हदँ ैदोिािघाट जाने सडक  १००,०००।− 

३) सालिक िडा नं ९ िाट सालिक िडा नं ३, ४, ५, ६ र ८ हँद ैचण्डेनी हमदैछाप 

सडक सँग जोलडएको  

७५,०००।− 

ङ किी बाटोमा पने  ५०,०००।− 

च गोरेटो बाटोमा पने  २५,०००।− 

छ खेत  १५¸०००।− 

ज पाखा ५¸०००।− 

 

७.क. चौरीदउेरािी गाउँपालिका (कालतके दउेरािी) 

प्रकरण:               प्रलत रोपनी 

रु 

क कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १३७००० 

ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ७०००० 

ग खेत ४४००० 

घ बारी २७००० 

 ख. चौरीदउेरािी गाउँपालिका (गोठपानी) 
प्रकरण:               प्रलत रोपनी 

रु 

क कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १३७००० 

ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ५६००० 

ग खेत  २७००० 

घ बारी १३००० 

 

ग. चौरीदउेरािी गाउँपालिका (धसुनेी लििािय) 
प्रलत रोपनी रु 

क कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १३७००० 

ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ५६००० 

ग खेत २७००० 

घ बारी १३००० 
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घ. चौरीदउेरािी गाउँपालिका (नाग्र ेगगचे) 
प्रलत रोपनी रु 

क किी बाटोमा पने जग्गाहरु १३७००० 

ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ५६००० 

ग खेत २७००० 

घ पाखा १३००० 

 

ङ. चौरीदउेरािी गाउँपालिका (पञ्चकुमारी) 

प्रलत रोपनी रु 

क कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १३७००० 

ख 

 

गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ५६००० 

ग खेत २७००० 

घ पाखा १३००० 

च. चौरीदउेरािी गाउँपालिका (पोखरीचौरी) 

प्रकरण:               प्रलत रोपनी 

रु 

क कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १३७००० 

ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ५६००० 

ग खेत २७००० 

घ बारी १३००० 

छ. चौरीदउेरािी गाउँपालिका (बाङथिी) 

प्रकरण:               प्रलत रोपनी 

रु 

क कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १३७००० 

ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ५६००० 

ग खेत २७००० 

घ बारी १३००० 

ज.चौरीदउेरािी गाउँपालिका(मालझरे्दा) 

प्रकरण:               प्रलत रोपनी 

रु 

 क कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १३७००० 

ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ५६००० 

ग खेत २७००० 

घ बारी १३००० 

 

झ.चौरीदउेरािी गाउँपालिका(मादनकँुडारी) 

प्रकरण:               प्रलत रोपनी 

रु 

क कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १२५००० 
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ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ५०००० 

ग खेत ३७००० 

घ बारी ३५००० 

८.क.रोिी गाउँपालिका ( कालिन्चोक) 

प्रकरण:               प्रलत रोपनी 

रु 

क लि.लप. राजमागगमा पने जग्गाहरु ५¸००,०००।− 

ख कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १,८०,०००।− 

ङ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ९०,०००।− 

च खेत ३२,०००।− 

छ बारी २२,०००।− 

 ख.रोिी गाउँपालिका (खहरेपाँगु) 

प्रकरण:               प्रलत रोपनी 

रु 

क किी मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ७५,०००।- 

ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ५५,०००।- 

ग खेत ३२,०००।− 

घ बारी २२,०००।− 

 

  ग.रोिी गाउँपालिका (लभमखोरी) 
प्रकरण:               प्रलत रोपनी 

रु 

 क लि.लप. राजमागगमा पने जग्गाहरु ५,००,०००।− 

ख कलि मोटरबाटोमा पने जग्गाहरु १,७०,०००।− 

ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ८५,०००।− 

घ खेत ३२,०००।− 

ङ बारी २२,०००।− 

 

घ. रोिी गाउँपालिका (मंगिटार) 
प्रकरण:               प्रलत रोपनी 

रु 

 क लि.लप. राजमागगमा पने जग्गाहरु ५,५०,०००।− 

ख कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु २,२०,०००।− 

ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १¸१०,०००।− 

घ खेत ४५,०००।− 

ङ बारी २२,०००।− 

ङ.रोिी गाउँपालिका (लससाखानी) 
प्रकरण:               प्रलत रोपनी 

रु 

क किी मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ५५,०००।- 

ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ३८,०००।- 



14  

 

ग खेत २२,०००।− 

घ बारी ११,०००।− 

च. रोिी गाउँपालिका (लिखरआम्िोटे) 

प्रलत रोपनी रु 

क किी मोटर बाटो सँग जोलडएको  २¸२०,०००।− 

ख गोरेटो बाटो सँग जोलडएको  १¸१०,०००।− 

ग खेत  ५५,०००।− 

घ पाखा २२¸०००।− 

९.क.भुम्िु गाउँपालिका (कोिातँी)  

प्रकरण:               प्रलत रोपनी 

रु 

क किी मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १००००० 

ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ६०००० 

ग खेत ३५००० 

घ बारी २५००० 

ख. भुम्िु गाउँपालिका (चौिास) 

प्रकरण:               प्रलत रोपनी 

रु 

क कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १२१००० 

ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ६०००० 

ग खेत ४१००० 

घ बारी २४००० 

ग.भुम्िु गाउँपालिका( ्याम्दी सालिक िडा नं.५¸७¸८ र ९ पने 

जग्गाहरु) 

प्रकरण:               प्रलत रोपनी 

रु 

क किी मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु २४५०००।- 

ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १२१०००।- 

ग खेत ९००००।- 

घ बारी ३५०००।- 

घ.भुम्िु गाउँपालिका ( बेखलसम्िे) 

प्रकरण:               प्रलत रोपनी 

रु 

क किी मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ६५०००।- 

ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ३७¸०००।- 

ग खेत २२¸०००।- 

घ बारी १३¸०००।- 
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ङ.भुम्िु गाउँपालिका (सालपङ ) 

प्रलत रोपनी रु 

क कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ३¸००,०००।− 

ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १¸५०,०००।−, 

ग खेत  ९०,०००।− 

घ पाखा ४०,०००।− 

 

च.भुम्िु गाउँपालिका (लसम्थिी) 

प्रलत रोपनी रु 

क कलि मोटर बाटो मुि सडक संग जोडीएका जग्गाहरु १००००० 

ख कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ९०००० 

ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ५५००० 

घ खेत  ३०००० 

ङ पाखा २०००० 

छ.भुम्िु गाउँपालिका (समिे) 

प्रकरण:               प्रलत रोपनी 

रु 

क किी मोटर बाटो सँग जोलडएको  १००००० 

ख गोरेटो बाटो सँग जोलडएको  ५५००० 

ग खेत ३०००० 

घ बारी २०००० 

ज. भुम्िु गाउँपालिका (दोिािघाट) 

प्रकरण:               प्रलत रोपनी 

रु 

क अरलनको राजमागगमा पने जग्गाहरु ९५०००० 

ख कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ३७०००० 

ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १४५००० 

घ खेत ७५००० 

ङ बारी ३५००० 

१०.क.बथेानचोक गाउँपालिका (चिाि गणेिस्थान) 

प्रकरण:               प्रलत रोपनी 

रु 

क ढुखकग जाने मोटरबाटोमा पने जग्गाहरु ७¸००,०००।− 

ख कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु २¸५०,०००।− 

ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १¸२०,०००।− 

घ खेत ५०,०००।− 

ङ पाखा २४,०००।− 
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ख. बेथानचोक गाउँपालिका (च्याम्राङबेसी) 

प्रकरण:               प्रलत रोपनी 

रु 

क कलि मोटर बाटोमा पने िडा न २ का जग्गाहरु ४¸००,०००।− 

ख कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १,५०,०००।− 

ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ६०,०००।− 

घ खेत ३५,०००।− 

ङ बारी २०,०००।− 

ग. बथेानचोक गाउँपालिका (च्यालसङखकग) 

प्रकरण:                  प्रलत बगग लमटर 

रु 

क कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ३००।− 

ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १५०।− 

ग खेत १००।− 

घ बारी ५०।− 
 

घ. बथेानचोक गाउँपालिका (ढंुखकग) 

प्रकरण:               प्रलत रोपनी 

रु 

क सालिक िडा न ८ ढंुखकग -चिाि- च्यामाङिेसी जाने िाटोमा पने जग्गाहरु ६,००,०००।− 

ख अन्य पक्कक्क मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु  ५¸००¸०००।- 

ग ढंुखकग-गणेिस्थान जाने बाटोमा पने जग्गाहरु ४,५०,०००।− 

घ कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु २¸००,०००।− 

ङ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ७५,०००।− 

च खेत ५५,०००।− 

छ बारी २२,०००।− 

 

ङ. बथेानचोक गाउँपालिका (महाँकाि) 

प्रकरण:               प्रलत रोपनी 

रु 

 क कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ३¸६०,०००।− 

ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १¸२०,०००।− 

ग खेत ३५,०००।− 

घ बारी २४,०००।− 
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११.क.महाभारत गाउँपालिका (गोकुिे) 

प्रकरण:               प्रलत रोपनी 

रु 

क किी मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ६५,०००।- 

ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ४५,०००।- 

ग खेत २२,०००।− 

घ बारी ११,०००।− 

 

 ख. महाभारत गाउँपालिका (घर्तगछाप)  

प्रकरण:               प्रलत रोपनी 

रु 

क कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ४५¸०००।− 

ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु २५,०००।− 

ग खेत २२,०००।− 

घ बारी ११,०००।− 

ग. महाभारत गाउँपालिका (र्ोलक्सङटार) 
                                                                                             प्रलत 

रोपनी रु 
क किी मोटरमा पने जग्गाहरू  ५५¸०००।− 

ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ३२,०००।− 

ग खेत १७,०००।− 

घ पाखा ११,०००।− 

 घ.  महाभारत गाउँपालिका (िनखु) 

प्रकरण:               प्रलत रोपनी 

रु 

क कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ५५¸०००।− 

ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ३२,०००।− 

ग खेत २२,०००।− 

घ बारी ११,०००।− 

ङ. महाभारत गाउँपालिका (बुढाखानी) 

प्रकरण:               प्रलत रोपनी 

रु 

क कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ५५¸०००।− 

ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ३२,०००।− 

ग खेत १७,०००।− 

घ बारी ११,०००।− 
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१२.क. तेमाि गाउँपालिका (चापाखोरी)                                                                              
                                                                           

प्रलत रोपनी रु 
क किी मोटरमा पने जग्गाहरू  २¸२०,०००।− 

ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १¸१०,०००।− 

ग खेत ६५,०००।− 

घ पाखा २२,०००।− 

 ख. तेमाि गाउँपालिका (नारायणस्थान) 

प्रलत रोपनी रु 

क किी मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु २,६५,०००।− 

ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १¸१०,०००।− 

ग खेत ६५,०००।− 

घ पाखा ३२,०००।− 

ग. तेमाि गाउँपालिका (मेच्छे ) 

प्रलत रोपनी रु 

क किी बाटो सँग जोलडएको  २¸२०,०००।− 

ख गोरेटो बाटो सँग जोलडएको  १¸३०,०००।− 

ग खेत  ५५,०००।− 

घ बारी ४०,०००।− 

 

घ. तेमाि गाउँपालिका (सरमथिी) 

प्रकरण:               प्रलत रोपनी 

रु 

क कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ६५,०००।− 

ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ४५,०००।− 

ग खेत २५,०००।− 

घ बारी १६,०००।− 
 

ङ. तेमाि गाउँपालिका (सस्युगखकग) 
प्रकरण:               प्रलत रोपनी 

रु 

क कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु २,२०,०००।− 

ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १,३५,०००।− 

ग खेत ३३,०००।− 

घ बारी २२,०००।− 
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१३.क.खानीखोिा गाउँपालिका (तािढुङ्गा) 

प्रलत रोपनी रु 

क कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १¸००,०००।- 

ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ४५,०००।- 

ग खेत  २२¸०००।− 

घ पाखा ११,०००।− 
 

 

ख. खानीखोिा गाउँपालिका (र्िामेटार) 
प्रकरण:               प्रलत रोपनी 

रु 

क कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ५५,०००।- 

ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ३२,०००।- 

ग खेत  १८¸०००।− 

घ पाखा ११,०००।− 

 

ग. खानीखोिा गाउँपालिका (लममचे) 

प्रकरण:               प्रलत रोपनी 

रु 

क कलि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ५५,०००।- 

ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ३२,०००।- 

ग खेत  १८¸०००।− 

घ पाखा ११,०००।− 
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रष्टब्य: 

1. रलजष्टिेन पाररत गनग मयाउने लिखतहरुमा सलमलतिे लनधागरण गरेको न्यूनतम मूमय राजमागग¸ पक्की सडक¸किी 

सडक¸गोरेटो र घोडेटो बाटो जस्ता सुलिधाको आधारमा तोक्ककएको हँदा पाररत हन आउने लिखत पेि हदँा 

व्यलक्तबाट राजमागग¸पक्की सडक¸किी सडक¸गोरेटो घोडेटो बाटो छ छैन¸ नपा/गापा िे स्थिगत लनरीक्षण गरी 

क्कदएको लसर्ाररि पिको आधारमा कायम गररनेछ । 

2. बनेपाबाट नापी नक्सा भएको र हाि पनौती न.पा. मा पने जग्गाको हकमा बनेपा न.पाको मूमयाङ्कन 

सरह दस्तूर िागे्नछ । 

3. तोक्ककएको न्यूनतम मूमयांकनमा कुनै क्ककत्ता¸क्षेि िा गा.पा. को मूमयांकन छुट हन गएको पाइएमा लछमेकी 

क्ककत्ता¸क्षेि िा गा.पा. को मूमयांकन सरह कायम हनेछ । 

4. सालिक नक्सामा बाटो नदलेखएको तर सम्िलन्धत स्थानमा बाटो भएको तर स्थानीय लनकायको लसर्ाररसमा 

बाटो छैन भनी उमिेख भई आएर न्यूनतम मूमयाङकन कायम गरी लिखत पाररत भएकोमा पलछ बाटो भएको 

थाहा भएमा बाटो भए अनुरुपको न्यूनतम मूमयांकन कायम गरी राजश्व असूि गररनेछ ।  

5. सालिक क्ककत्ताबाट क्कक.का भै कायम रहकेो क्ककत्ताहरुको हकमा समेत सालिक क्कक.न. कै मूमयांकन कायम 

गररनेछ । 

6. स्थानीय सरकारिे घरबाटो लसर्ाररस गदाग यसै न्यूनतम मूमयाङ्कन पुलस्तकाको प्रकरण र मापदण्ड खुमने गरी 

लसर्ाररस गनुगपनेछ । 

7. लनधागरण गररएको न्यूनतम ममूयाङ्कनभन्दा कसैिे थैिी अंक कम गराई लिखत पाररत गराएको कुरा पलछ 

जुनसुकै ब्यहोराबाट जानकारी हन आएमा तुरुन्त नपुग राजश्व सम्िलन्धत व्यलक्त¸संघसंस्था िा कम्पनी जोसुकैको 

भए पलन मािपोत कायागियबाट त्यस्तो घरजग्गा रोक्का राखी राजश्व असुि गररनेछ । र त्यसरी सम्िन्धीत 

व्यलक्त राजश्व लतनग आएमा राजश्व बुझी आम्दानी बाँध्नु पनेछ । 

8. स्थानीय सरकार बाट पठाएको लसर्ाररस लिखत पाररत हनु अगाि ैकुनै सूचनाबाट गित छ भन्ने  जानकारी 

प्राप्त भएमा कायागियबाट आिश्यक छानलिनका िालग क्कर्मड लनरीक्षण समेत गरी मूमयाकंन कायम गररनेछ । 

9. स्थानीय लनकायबाट घरबाटो लसर्ाररसमा जे िेलखएर आएको भए तापलन एक आपसमा जोलडएर आएको 

क्ककत्ता कुनै एकै व्यलक्तिे खररद गरेमा कुनै एक क्ककत्तामा बाटोिे छोए िा बाटो भए अन्य क्ककत्ता पलन बाटोमा 

जोलडए सरहको न्यूनतम मूमयाङ्कन कायम गररनेछ । 

10. आर्थगक ऐनिे राजश्व छुट क्कदने नीलतगत व्यिस्था बमोलजम छुट दािी गने संघ संस्था तथा व्यलक्तिे 

आलधकारीक लनकायबाट छुट पाउने भनी लसर्ाररस िा प्रमाणपि पेस गनुगपनेछ । 

11. घर तथा संरचनाको मूमयांकनका सम्िन्धमा स्थालनय सरकारिे एक्कककृत सम्पलतकर मा उमिेख भएको र  

एक्कककृत सम्पलतकर िाग ूनभएको स्थानीय तहका घर तथा संरचनाको हकमा पलन स्थानीय तहिे नै तोके 

बमोलजम नै हनेछ ।  

12. शे्रस्ता कायम भै नसकेको भुमु्लटार र फलाटे को जग्गा खरीद विक्रीका लावि वलखत पाररत हुन आएमा 

स्थावनय वनकायले वसफाररसमा तोवक पठाएको मूल्याङ्कन कायम िररनेछ । 

 

 

 

 

 


