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                                      ०५७-५२०४८० 

Email-makawanpur@dolma.gov.np  
नपेाल सरकार 

भूमम व्यवस्था, सहकारी  तथा गररवी मनवारण मन्त्रालय 

भूमम व्यवस्थापन तथा अमभलेख मवभाग  

मालपोत कायाालय  

मकवानपरु  

पर संख्या:- २०७७।७८                                                                         

मममत :- २०७७।०४।०१  

च.नं. :-  

 

मवषय : न्त्यनुतम मलु्याङ्कन पमुस्तका पठाइएको । 

 

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

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

  उपरोक्त संबन्त्धमा आ.व. २०७७।०७८ मा यस कायाालयबाट रमजष्ट्रशेन 

हुने मलखतमा थैली अंक कायम गन े प्रयोजनको लामग मालपोत मनयमावली 

(शंशोधन समहत) २०३६, को मनयम ५ख वमोमजम प्र.मज.अ. श्री ददपक राज 

नेपालको अध्यक्षतामा मममत २०७७।०३।२४ गत ेबसेको न्त्युनतम मुल्य मनधाारण 

समममतको बैठकल े मममत २०७७।०४।०१ दमेख लाग ु हुने गरी पाररत गरेको 

जग्गाको न्त्युनतम मुल्याङ्कन पुमस्तका थान १ आवश्यक कायााथा / अवगताथा यस ै

साथ पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।  

 

नमवन दकशोर अमधकारी  

प्रमखु मालपोत अमधकृत 

 

बोधाथा 

श्री भूमम व्यवस्था सहकारी, तथा गररबी मनवारण मन्त्रालय,  

           ससहदरबार, काठमाण्डौ । 

श्री भूमम व्यवस्था कृमष तथा सहकारी मन्त्रालय,  

           बाग्मती प्रदशे, हटेौडा मकवानपुर । 
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श्री भूमम व्यवस्थापन तथा अमभलेख मवभाग,  

            बबरमहल, काठमाण्डौ । 

श्री मजल्ला प्रशासन कायाालय,  

           मकवानपरु । 
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 आज मममत २०७७।०३।२४ गते मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८(२) 

तथा मालपोत मनयमावली (शंसोधन समहत) २०३६, को मनयम ५ख 

वमोमजम मालपोत कायाालय मकवानपुरको कायाक्षेर मभरको आ.व. 

०७७।०७८ मा रमजष्ट्रशेन हुने मलखतमा थैली अंक कायम गने प्रयोजनको 

लामग जग्गाको मुल्याङ्कन कायम गना न्त्युनतम मुल्य मनधाारण समममतका 

अध्यक्ष प्रमुख मजल्ला अमधकारी श्री ददपक नेपालज्यु को अध्यक्षतामा 

तपमशलका पदामधकारीको उपमस्थमतमा मुल्याङ्कन समममतको बैठक बसी 

प्रस्तावहरुमामथ छलफल गरी दहेाय वमोमजमको सवासम्मत मनणाय गररयो ।  

 

उपमस्थमत  

प्रमुख मजल्ला अमधकारी  श्री ददपक राज नेपाल   - अध्यक्ष 

सदस्य,मजल्ला समन्त्वय समममत  श्री दवेराज ररमाल         - सदस्य 

प्रमुख नापी अमधकृत         श्री पूणाहरी सुवेदी                        - सदस्य 

प्रमुख कर अमधकृत श्री शान्त्त बहादरु ढकाल            - सदस्य 

मनदशेक, नेपाल राष्ट्र बै ैँक  श्री राजन प्रसाद अमधकारी          - सदस्य 

उद्योग वामणज्य संघ प्रमतमनमध श्री सन्त्तोष अयााल          - सदस्य 

प्रमुख मालपोत अमधकृत श्री नमवन दकशोर अमधकारी         -सदस्य 

समचव 

 
 
 

आममन्त्रत 

प्रमुख, मजल्ला समन्त्वय समममत   श्री रघुनाथ खुलाल 

नगर प्रमुख, हटेौडा उपमहानगरपामलका  श्री हरी बहादरु महत   

प्रमुख कोष मनयन्त्रक,  कोष तथा लेखा 

मनयन्त्रण कायाालय                                श्री अमनल शे्रष्ठ 

अध्यक्ष, घर जग्गा व्यवसायी संघ श्रीध्रुव मघममरे 

अध्यक्ष, लेखापढी व्यवसायी श्री पुणा प्रसाद अयााल 
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मालपोत अमधकृत, मालपोत मशखरकोट श्री मवष्णु कुमार महत 

ना.सु., मालपोत मकवानपुर श्री मोहन प्रसाद दाहाल 

ना.सु., मालपोत मकवानपुर श्री ईश्वर मघममरे 

ना.सु., मालपोत मकवानपुर  श्री रमेश भट्टराई 

क.अ., मालपोत मकवानपुर श्री मतलक बहादरु मानन्त्धर 

लेखापाल मालपोत मकवानपुर श्री बासुदवे फंुयाल 
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मनणाय नं. १:- 

 जग्गाको भौगोमलक अवमस्थमत, भौमतक पुवााधार र मवकास मनमााणका दियाकलाप, जग्गाको 

प्रयोजनको अवस्था, व्यापाररक तथा पयाटकीय दियाकलाप, सडक संजालको अवस्था तथा कारोबारमा 

भएको खररद मविी मुल्य जस्ता मवमवध पक्षहरुलाई मध्यनजर राखी मालपोत कायाालय मकवानपुरको 

कायाक्षेर मभरको ह.ेउ.म.न.पा.को हाईवे सैँग जोमडएको जग्गाको हकमा गत आ.व. ०७६।७७ को  

मुल्याङ्कनमा  १०% देमख बढीमा १५% सम्म र गाउैँपामलकाको हकमा हाईवेसैँग जोमडएका जग्गाको 

१०% मुल्याङ्कन वृमि गरी तपमशल अनुसारको न्त्युनतम मुल्याङ्कन मनधाारण गरी २०७७ साल श्रावण 

१ गते दमेख लाग ुहुने गरी मनणाय गररयो ।   

 

आ.व. २०७७/०७८ को लामग मालपोत कायाालय मकवानपरुको कायाक्षरेमभरको घर जग्गाको मलखत 

रमजष्ट्रशेन प्रयोजनको लामग कायम  

गररएको न्त्यनुतम मलु्याङ्कन 

ि.सं.  वर्गगकरण  दकत्ता नम्बर  आ.व. 

२०७७।७८ 

प्रमत 

कठ्ठा/रोपनी 

कैदफयत 

हटेौडा उपमहागरपामलका  

ह.ेउ.म.न.पा "क" बगा हटेौडा उपमहानगर पामलका !#@, !#&, !#*, !$!, !$@, !$#, !$$, 

!$%, !$^, !$&, !$*, !$(, !%), !%!, 

11000000  
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वडा नं. १  वडा नं. १ ट्रादफक चोकदमेख पमिम रामिरोड 

हुैँद ै रक्त संचार केन्त्र जाने बाटोसम्म र उत्तर 

तफा  मपपलबोटबाट रक्तसंचार केन्त्र जाने बाटो 

मरभुवन राजपथसगं जोमडएको दकत्ताहरु: 

%)), %)!, %!^, %!*, &#), !^@^, 

!&@),!&@!, !&@^, !&@&, !*^%, !*^^, 

@@(),@@(!, @#(^, @#(&, @^(*, 

@^((,@&!%,@&!^, 

 कमि बाटो  2300000  

 गोरेटो बाटो   1850000  

 बाटो नभएको  1500000  

 
"ख" बगा वडा . १ मपपलबोट रक्तसंचार केन्त्र 

जाने बाटोदमेखउत्तर दक.नं. ९७ सम्मका 

मरभुवन राजपथसैँग जोमडएका दकत्ताहरु र 

रामिरोड दक.नं. १७३ रक्तसंचार केन्त्रदमेख 

पमिम चाईना क्वाटार जाने चोकसम्मका महने्त्र 

राजमागासैँग जोमडएका दकत्ताहरु : 

(&,(*, !!), !!!, !!@, !!$, !!%, 

!!^,!!(, !@), !@!, !@@, !@#, !@$, 

!@^, !@(,!#), !%&, !%*, !^), !^!, 

!^@, !^#, !^%,!^^, !^&, !^(, !&), 

!&@, !&#, %#), %%$,%%%, %&*, ^*%, 

^*^ &)^, &)&, &#@, &##,&#$, ()@, 

()#, (%!, (%@, !))%, !))^, !))&, 

!))*, !))(, !)!), ,  

!%#),!%#@,!%##, !%#$, !%#*, !^@%, 

!^@^, !^^(,!^&), !^&!, !^&@, !^&#, 

!^&$, !^&%,!^&^, !^&&, @)$^,@)$&, 

@)$*, @)$(,@)^%, @)^^, @!%%, 

@!%^, @!%&, @!%*,@!($, @##%, 

@##^,@^##,@^#$ 

10000000  

 
"ग" बगा दक.नं. ९७ दमेख उत्तर भीमफेदी 

बसपाका सम्म मरभवुन राजपथसैँग जोमडएको 

जग्गा: 

  4800000  

 
"घ" बगा चाईनाक्वाटर कृमष कायाालय जान े

  3400000  
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बाटो चोकदमेख रािीपुलसम्म राजमागासैँग 

जोमडएको, के्ष.मेमडकल स्टोरदमेख मपपलबोट 

मनस्कने मपच बाटोको दायाबायाैँ जोमडएका 

जग्गाहरु, चाईनाक्वाटारबाट जरुवाटोल हुैँद ै

मभमफेदी बसपाका  मनस्कने पक्की सडकसैँग 

जोमडएका जग्गा: 
 "ङ" बगा मभरी मपचस्लाव बाटोसैँग जोमडएको चाईनाक्वाटर एररयाको 

जग्गा: 

  2000000  

 "च" बगा किीबाटोसैँग जोमडएको जग्गा :   1200000   

 "छ" बगा गोरेटो बाटोसैँग जोमडएको जग्गा :   840000   

 "ज" बगा अन्त्य   600000   

 "ञ" मभमपेदी बसपाका बाट पमिम हुैँद ैउत्तर तफा  रोपे पछामडको मपच 

सडक 

  2000000   

 @= रोपवे मुलगेटदमेख उत्तर सामरी पुलसम्म मरभुवन राजपथसैँग 

जोमडएको जग्गा  

  2200000  

 क_अन्त्य मपचस्लाव बाटोसैँग जोमडएको जग्गा   1000000   

 -ख_ किी ग्राभेल बाटोसैँग जोमडएको जग्गा   720000   

 -ग_ गोरेटो बाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   540000   

  -घ_ अन्त्य   450000   

  भरैव डाैँडातफा  { M 
  -क_ मपचस्लावसैँग जोमडएको जग्गा   500000  

  -ख_ किी बाटोसैँग जोमडएको जग्गा   275000   

  -ग_ जग्गा धनहर खेत   220000   

  -घ_ गोरेटो बाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   165000   

  -ङ_ भीटपाखो बारी   165000   

वडा न.ं २ (क) मपपलबोट पुरानो मकवानपुर रोड जाने बाटोदमेख उत्तर र वडा ^*@, &&*, (#$, !$!%, !%@*, !%@(, 

!%#!, !%#@, #&^& 

10000000  
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नं. १ दक.न.ं ९७ को अगामड हररको होटलसम्म मरभुवन राजपथसैँग 

जोमडएको दकत्ताहरु 

  ख_दक.न.ं १८५४ दमेख उत्तर हुैँद ैपुवारफको हटेौडा नगरपामलका जान े

बाटो चोक हुैँद ै रोपवे मुलगेटसम्म, मोटल एभोकाडो चोकसम्म 

मरभुवन राजपथसैँग जोमडएको जग्गाहरु 

  5000000  

  -ग_ लोकमप्रय चोकदमेख मालपोत चोक हुैँद ैन.पा. ढोकासम्म हररकुञ्ज 

रोड सङ्गम चोकसम्मका दायाैँबायाैँका जग्गाहरु 

  4700000   

  -घ_ सानोपोखरा रोड, पुरानो मकवानपुर रोड, मसदाथा स्कुलरोड, 

बासुदवेमागा, क्याम्पसरोड दायाैँबायाैँका जग्गाहरु 

  4200000   

  ङ_ श्रीदवेी रोडको वन समममतको दायाैँबायाैँका जग्गाहरु   3000000   

  -च_ अन्त्य मपचस्लाव सडकसैँग जोमडएको जग्गाहरु   2500000   

  -छ_ किी ग्राभेल सडकसैँग जोमडएको जग्गाहरु   1500000   

  -ज_ गोरेटो बाटोसैँग जोमडएको जग्गा   960000   

  -झ_ अन्त्य   450000  

  मरभुवनराजपथसैँग जोमडएको जग्गा (चौकीटोल) एररया 
  -क_ मरभुवन राजपथसैँग जोमडएको   2200000   

  -ख_ अन्त्य मपचस्लाव बाटोसैँग जोमडएको जग्गा   1300000   

  -ग_ किी ग्राभेल बाटोसैँग जोमडएको जग्गा   900000   

  -घ_ गोरेटो बाटोसैँग जोमडएको जग्गा   600000   

  -ङ_ अन्त्य   420000   
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सामवक ३ हाल वडा न.ं 

२  

वडा नं. ३ ट्रादफक चोकदमेख उत्तर मरभुवन राजपथ म.उ.वा संघबाट 

दवेी मसनेमा हल जाने बाटोसम्म र पुवा कामन्त्तराजपथसैँग हररकुञ्ज 

रोड जाने बाटोसम्म जोमडएका  

#(! pQ/ #$( ;Ddsfls=g+= !, #, $, %, 

!!, !@, !#,(&, !)@, !)$, !)^, !)*, 

!)(, !!@, !!#, !!%, !!^, !!(, !@), 

!$!, !$&, !$*, !$( !((, @)), @&#, 

@&$, @*!,@*@, ,#!&, ###, ##%, ##^, 

#$&, #$*, 

#%&, #%*, #%(, #*%, #(#, #($, 

#(%,$#!,$$&, $&@, $*%, $(%, 

$(^,%)%, %)(,%!), %!^, %!&, 

%!*,%!(, %@), %@@, 

%@$, %@&, %@(, %#),%#^, %#&, %%&, 

%%*,%^$, %^%, %^^, %^&, %^*, %&!, 

%&@,%&#, %&$, %*&, ^!^, ^!&, ^@&, 

^@*, ^@(,^#(, ^$), ^(%, ^(^, ^(&, 

&##, &#$, &$!,&$@, &%%, &%^, &%&, 

&%*, &%(, &^),&^!,&^@, &^#, &^$, 

&&!, &&@ 

11000000  

  -क_ मेनरोड मपपलबोटदमेख पुवा पुरानो मकवानपुर रोड हुैँद ै

सङ्गमचोकसम्मकामपच सडक सैँगजोमडएका जग्गाहरु 

  4600000  

  -ख_ हररकुञ्ज रोडदमेख पुवा कामन्त्तराजपथ भैरवरोड जाने चोकसम्म 

जाने कामन्त्तराजपथ सैँग जोमडएको जग्गाहरु 

  4800000  

  -ग_ पुरानो मकवानपुर रोडबाट मनलम लज पछामड हुैँद ै मेनरोड 

मनस्कने बाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु 

  4000000  

  -घ_ भैरवरोड जान े चोकदमेख पुवा वडा नं. ३ को पुलसम्म,  

कामन्त्तराजपथसैँग जोमडएको जग्गाहरु 

  4200000  

       

  -ङ_ सङ्गम चोकदमेख पुवा वडा नं. ३ को मसमानासम्म मपच सडकसैँग 

जोमडएको जग्गाहरु 

  3300000   

  -च_ अन्त्य मपचस्लाव बाटोसैँग जोमडएको जग्गा   3200000   

  -छ_ किी ग्राभेल बाटोसैँग जोमडएको जग्गा   1800000   

  -ज_ गोरेटो बाटोसैँग जोमडएको जग्गा   1020000  
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  -झ_ अन्त्य   600000  

वडा न.ं ४  वडा नं. ४ ट्रादफक चोकदमेख दक्षीण महने्त्र राजमागा सीमा चोकसम्म र 

पुवा कामन्त्तराजपथसैँग पुरानो मकवानपुर रोड जाने बाटोसम्म 

जोमडएका दकत्ताहरु 

!!($, !@)^, !@#!, !@#@, !@##, !@#$, 

!@#%, !@#^, !@#&, !#%!, !#%@, !^%$ 

,&%$( ,&%%), &%%!, &%%@, &%%#, 

&%%$,*@%*, *@%(, *@^), (^$$, 

(^$% 

11500000  

  वडा नं. ४ सीमा चोकदमेख दक्षीण नारायणी यातायात व्यवसायी सघं 

जाने बाटो सुमागी कम््लेक्ससम्म महने्त्र राजमागासैँग पुरानो 

मकवानपुर रोड जाने बाटो अगामडको मरट्टतेल पम्पदमेख पुवा ज्ञानदय 

बालबारटका ईङ्गमलस बोर्गडङ स्कुलसम्मका कामन्त्तराजपथसैँ 

जोमडएका दकत्ताहरु M 

@^$, @^%, #)(, #!), #@(, ###, ##$, 

##&,##*, ##(, !!(!, !@)&, !@$#, 

!#!^, !#%),!^)*, !^)(, !^%$, !&^*, 

!&^(, @*&!,#%** ,#^(@ ,#*!@ ,#*!#, 

$#^) ,$$)%,$$!!, $$!#, $$&^ 

,$$&& ,$$&*,$$(@, $^((, $&)), 

$&)!, $&)@,$&)#, $&)$ ,$&)%, 

$&)^, $*#*,$*$), $(!(, $($), 

%#!@, %#!#, %#!$,%#@@, %#@#, %#@$, 

%#@%, %#@^, %#*),%#*!, %$#^, %$#&, 

%$#*, %$#(, %$$),%$$!, %$$@, 

%%!!, %%$$, %%^@, %%^#,%%^% ,%%^^, 

%^!&, %^@!, %^@@, %^#%,    %^** 

,%^*(, %^(), %^(!, %^($, %^(%, 

10000000  

  क_ सुमागी कम््लेक्सदमेख दमक्षण ओम आयलदमेख उत्तर कमलडाैँडा 

जाने मोडसम्म सडक जोमडएको जग्गा मेनरोड 

  6000000  

  -ख_ पारीजात दमेख पुवा भरैवरोडसम्म कामन्त्तराजपथसैँग जोमडएको 

जग्गा 

  5700000  

  -ग_ स्कुलरोड हुैँद ै नगर मवकास समममत चोक दमेख मेनरोड मनस्कन े

बाटो र रािी होटल दमेख पुवा कभडा हल जान े बाटो र नगरमवकास 

चोक दमेख भरैव रोड मनस्कने बाटोको दायाबाया र मभर पने मपच 

सडक जोमडएको जग्गा 

  5400000  

  -घ_ नगर मवकास समममत चोकदमेख दमक्षण ओम चलमचर ममन्त्दर हुैँद ै

फरेमि गेट मेनरोड मनस्कने मपचस्लाव सडकसैँग जोमडएको जग्गा 

  5300000  

  -ङ_ नगरमवकास समममतध्दारा मवतररत मपच सडकले छोएको   5300000  
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  -च_ चौघडा ट्याम्पुपाका  दमक्षण स्कुलरोड हुैँद ै सीमा चोकसम्म मपच 

सडकसैँग जोमडएको जग्गाहरु 

  6000000  

  -छ_ नगर मवकास सममतध्दारा मवतररत अन्त्य किी सडकसैँग 

जोमडएको जग्गाहरु 

  4400000  

 "ज" जोसी नसारी म्यानेजमेन्त्ट एररया मपच सडक  4200000  

  -झ_ अन्त्य मपचस्लाव सडकसैँग जोमडएको जग्गा   3400000  

  -ञ_फरेष्ट्री गेट हुैँद ै मचल्रने पाका  मनस्कने बाटो, तेमञ्जङ पथ, कराा पुल, 

मेनरोड समेत मपचस्लाबसैँग जोमडएको जग्गा 

  3400000  

  -ट_ कामन्त्तराजपथ ज्ञानोदय बालबारटका ई. बोर्गडङ स्कुलदखेी पुवा 

भैरवरोड हुैँद ै दमक्षण नगर मवकास समममतको कायाालयहुैँद ै मेनरोड 

मनस्कने किी ग्राभेल सडकसैँग जोमडएको जग्गा 

  3000000  

  -ठ_ किी ग्राभेल बाटोसैँग जोमडएको जग्गा   1600000  

  -ड_ गोरेटो बाटोसैँग जोमडएको जग्गा   1100000  

  -ढ_ अन्त्य    600000  

वडा न.ं ५. वडा नं. ५.     

  -क_ भैरवरोडदमेख पुवा साह मेमडकल कलवडा पुल वडा नं. ५ सम्म 

कामन्त्तराजपथसैँग जोमडएको जग्गा 

  4800000  

  -ख_ साह मेमडकल कलवडा पुल पुवा ५ नं. मसमानासम्म    3500000  

 
 

(ग) भरैव रोडदखेी पुवा जोमडएको स्लाब मपच मज.एस. अलौडाैँडा 

पुष्पलाल पाका , मचसापानी, लट्रीनाथ, सेममनरी बोर्गडङ्ग वररपरर को 

सडक, पुवा माछा्लान मभरका नयाैँ पसल उत्तर गढी जाने बाटो र 

सानो पोखरा मनस्कन े र सो संग जोमडएका जग्गाहरु, कामन्त्तराजपथ 

दखेी उत्तर स्लाव मपच, मसचाैँईटोल हुैँद ै कामन्त्तराजपथ स्लाव मपच 

सानुपोखरा मनस्कने बाटो  

 2100000  

  (घ) कामन्त्तराजपथ बाट भरैव रोड हुैँद ै गदोइ झन े मोड पुवा लक्ष्मी 

नारायण ममन्त्दर जाने मोड सम्म जोमडएका जग्गाहरु (नगरमवकास 

दमेख बाटो पुवा पने एररया)  

 5300000  

 (ङ) गदोइ एररयाको नयाैँ मपच तथा स्लाव सडकले जोमडएको जग्गा  1900000  

  -च) किी ग्राभेल बाटोसैँग जोमडएको जग्गा  1200000  
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  छ_ गोरेटो बाटोसैँग जोमडएको जग्गा   800000  

  (ज) अन्त्य बाटो नभएको   500000  

       

वडा न.ं ६ र ७   हटेौडा नगरपामलका वडा न.ं ६ र ७      

  -क_ कामन्त्तराजपथ मपचसैँग जोमडएको जग्गा वडा न.ं ६ मसमाना 

सम्मका जग्गाहरु 

  1800000  

 "ख" चौघडा चोक दमेख वंशगोपाल हुैँद ैगौरीटार सम्मका जग्गाहरु  1600000  

 "ग" वडा नं. ८ को मसमाना दमेख हरटया रङ्गशाला वडा नं. ६ र ७ 

मुलबाटो चिपथ पने जग्गाहरु 

 1600000  

  -घ_ अन्त्य मपच स्लाव जोमडएको जग्गा   1200000  

  -ङ_ किी ग्राभेल सडकको दायाैँबायाैँ जग्गा   900000  

  -च_ मसमड उमक्लएको स्लाव ढलानसैँग जोमडएको कामन्त्तराजपथ दमेख 

उत्तर तफा  गोरेटो बाटो र अन्त्य गोरेटो बाटो 

  500000  

  -छ_  अन्त्य   400000  

वडा न.ं ८ हटेौडा नगरपामलका वडा न.ं ८      

  -क_ महने्त्र राजमागासैँग जोमडएको जग्गाहरु   2800000  

 "ख" एचआईमड दमेख पुवा ८ नं. मसमाना सम्म मुल सडकको दायाैँ 

बायाैँ (चिपथ) पन ेजग्गाहरु 

 2200000  

  -ग_ अन्त्य मपच स्लावसैँग जोमडएको जग्गा (फायर लाईन)   2100000  

  -घ_ किी ग्राभेल सडकसैँग जोमडएको जग्गा   1100000  

  -ङ_ गोरेटो बाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   500000  

  -च_ अन्त्य   420000  

 
नगर मवकासबाट मवतररत जग्गा    

 
१. फायरलाइनसैँग जोमडएको जग्गा  2100000  

 
२. मपचस्लावसैँग जोमडएको जग्गा नगर मवकासका अन्त्य जग्गा  1600000  

  ३= अन्त्य किी सडकले छोएको जग्गा   1100000  

       

वडा न.ं ९ हटेौडा नगरपामलका वडा न.ं ९     

  --क_ महने्त्र राजमागासैँग जोमडएको जग्गाहरु   2500000  
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  -ख_ अन्त्य मपच स्लावसैँग जोमडएको जग्गाहरु   1700000  

  -ग_ किी ग्राभेल सडकसैँग जोमडएको जग्गा   1200000  

  -घ_ गोरेटो बाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   600000  

  -ङ_ अन्त्य   500000  

वडा न.ं १० वडा नं. १० ट्रादफक चोकदमेख दमक्षण महने्त्र राजमागा सीमा चोकसम्म 

र पमिम रािीरोड बसपाका  जाने बाटोसम्म महने्त्र राजमागासैँग 

जोमडएको दकत्ताहरु  

!##, !#$, !#%, !#^, !$!, !$@, !$#, 

!$$, !$%, !$*, !$(, !%!, !%@, !%#, 

!&&,!*), !*^, !*&, !**, %%&, %%*, 

!)%$,,!!&), !!&!, !##!, !##@, !$)(, 

!$!), !$!!, !$!@, !$!# !%^#, !%^$, 

!%^%, !%^^, !%^&, !%^*, !^)$, !^)%, 

!(#&, 

!((&, @^((, @&)) 

11000000  

  वडा नं. १० को मसमा चोकदमेख दमक्षण रामममन्त्दर जाने बाईपास 

सडकसम्म र पमिम एसमप कायाालयबाट बसपाका  जाने मोडसम्म 

महने्त्र राजमागासैँग जोमडएका दकत्ताहरु  

#), #!, (&, ((, !)), !)!, !)@, !)#, 

!)$, !)%, !)&, !!!, !!%, !!(, !#), 

@%*,@%(, @^), #)%, #)^, #!*, #!(, 

#@!, #@%,#@^, #@&, $$&, $(@, $(#, 

%$$, %$%,%%@, %%#, %%$, %%%, %%^, 

^#*, ^#(, &&!, &&^, &&&, &(), &(&, 

&(*, *!!, *#%, *#^, *^), *(*, ()$, 

(%(, (^), !!&), !!(%, !!(&, !@!(, 

!@@), !@@%, 

!@@^, !@@&, !@$#, !@$$, !@**, 

!@*(,!#^&, !#*!, !#*(, !$!$, !$!^, 

!$^!, !$^@, !$^#, !$^$, !$^%, 

!$^^, !$^&,!$($, !%#!, !%#@, !%(!, 

!%(@, !^)$, 

!^)%, !&#%, !*)^, !*)&, !(@), 

!(@!,@)@$, @)@%, @)&$, @)&%, @!@^, 

@!@&,@!@*, @!$$, @!$%, @$*^, 

@$*&, @%)%,@%)^,@%)&, @%)*, 

@%*(, @^)$, @*(#,@*($, @*(%, 

#)#%, #)#^ 

10000000  
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  -क_प्रजातामन्त्रक चोक हुैँद ैरटमसएन रोड, राम ममन्त्दर बाईबास रोड, 

भुटनदवेी मप्रमन्त्टङ पे्रस, एसपी कायाालय मोडसम्मका मपच सडकसैँग 

जोमडएका जग्गा 

  5300000  

  -ख_सामवक रट.सी.एन बाट मवतररत जग्गा   5300000  

  -ग_ भुटनदवेी जाने मोडदमेख दमक्षण फरेष्ट्री गेटसम्म महने्त्र 

राजमागासैँग जोमडएको जग्गा 

  4500000  

  -घ_फरेष्ट्री गेटदमेख कराा पुलसम्म महने्त्र राजमागासैँग जोमडएको जग्गा   3300000  

  -ङ_भुटनदवेी मप्रमन्त्टङ पे्रसदमेख पमिम भुटनदवेी मपच सडकसैँग 

जोमडएको जग्गा 

  3300000  

  -च_एसपी कायाालय मोडदमेख रािी पुलसम्म महने्त्र राजमागा सैँग 

जोमडएको जग्गा 

  3500000  

  छ_बुध्द चोक दमेख पमिम सावाजमनक सौचालय हुैँद ैबसपाका  मनस्कने 

सडकसैँग जोमडएको जग्गा] 

  5300000  

  -ज_अन्त्य मपचस्लाव सडकसैँग जोमडएको जग्गा   2600000  

  -झ_किी ग्राभेल सडकसैँग जोमडएको जग्गा   2000000  

  -ञ_ गोरेटो बाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   1100000  

  -ट_फरेमष्ट्र गेट दमक्षण कराा पुलसम्मका मभरी पक्की, किी सडकसवग 

जोमडएको जग्गा 

  1100000  

  -ठ_अन्त्य   600000  

  -ण_ आनन्त्द टोल मभरको पक्की सडकर रामि रोडबाट दमक्षण बसपाका  

मनस्कने र मभर सडकल ेछोएका जग्गाहरु 

  3500000  

वडा न.ं ११ हटेौडा नगरपामलका वडा न.ं ११ M     

  -क_रािीपुल पमिम महने्त्र राजमागासैँग जोमडएको जग्गा (तल्लोताल 

बाहके) 

  3600000  

  -ख_ महने्त्र राजमागासैँग जोमडएको जग्गा (तल्लो ताल)    2400000  

  -ग_ शहीद स्मारक जाने बाटो महने्त्र राजमागाले नछुएको मपच 

सडकसैँग जोमडएको जग्गार सो दमेख दमक्षण महने्त्र राजमागा सैँग 

नछुने पक्की बाटोसैँग जोमडएको जग्गा, मड.आ.जी. कायाालय पुवा ममहला 

मवकास वररपरर, सरस्वती झोलुङ्गे पुल मजम्बा डाैँडा खोला तल्लो 

  1700000  
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ताल समेतका जग्गाहरु 

  -घ_किी ग्राभेल सडकसैँग जोमडएको जग्गा   1000000  

  -ङ_ गोरेटो बाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   600000  

  -च_ अन्त्य   480000  

 हटेौडा नगरपामलका क्षेरमभरको बाटोसैँग नजोमडएको खेतीयोग्य वडा 

नं. १, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० र ११ मा पन ेखेतीयोग्य जममन भमन 

दकटानी भई आएमा मार  

  360000  

सामवक वसामाडी सामवक बसामाडी८ र ९ हाल ह.ेउ.म.न.पा. १, सामवक वसामाडी ३ र 

५ हाल ह.ेउ.म.न.पा. ३ र सामवक वसामाडी १, २, ४, ६ र ७ हाल 

ह.ेउ.म.न.पा. वडा न.ं १९ मभरको जग्गाहरु 

   

 (क)  बसामाडी गा.मव.स. वडा नं.२, ३, ४, ५ महने्त्र राजमागा सैँग 

जोमडएका जग्गाहरु, महने्त्र राजमागा सैँग जोमडएको जग्गा (हाल 

ह.ेउ.म.न.पा. वडा नं. ३ मा पने जग्गाहरु) 

 2000000  

  ख_ वडा नं. १. महने्त्र राजमागा सैँग जोमडएको जग्गा   1100000  

  -ग_ वडा नं. १ को पक्की तथा स्लावसैँग जोमडएको    550000  

  -घ_ वडा नं. १ किी ग्राभेल सडकसैँग जोमडएको जग्गा   450000  

  -ङ_ वडा नं. १ गोरेटो बाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु]    275,000  

  -च_ वडा नं. ५ को पक्की बाटो   850000  

  -छ_ वडा नं. ५ किी ग्राभेल सडकसैँग जोमडएको जग्गा   610000  

  -ज_ वडा नं. ५ गोरेटो बाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु]]    275,000  

  -झ_ वडा नं. २ बस्तीपुर, दमक्षण हाैँडीखोला जाने झोलुङ्गे पुलसम्मको 

दायाैँबायाैँ जग्गाहरु 

  610000  

  -ञ_ वडा नं. २, ३ र ४ को पक्की बाटो    700000  

  -ट_वडा नं. २,३ र ४ किी ग्राभेल सडकसैँग जोमडएको जग्गा   500000  

  -ठ_ वडा नं. २, ३, र ४ गोरेटो बाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु ]]   275,000  

 सामवक ६, ७, ८ र ९ -ड_ अन्त्य वडाका पक्की मोटरबाटो   275,000  

 -ढ_ अन्त्य किी तथा मोटरबाटो   220,000  

 -ण_ गोरेटो बाटो   110,000  

  -त_ खेतीयोग्य जममन (धनहर तफा )   110,000  
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  -थ) खतेीयोग्य जममन (पाखो तफा )   82,500  

  -द_ बसामाडी रोपनी तफा  (धनहर)   22,000  

  -ध_ बसामाडी रोपनी तफा  (मभट)   16,500  

१३ पदमपोखरी सामवकको पदमपोखरी,हाल ह.ेउ.म.न.पा. वडा न.ं १२ र १३ मा पन े

भमन बाटो मसफाररस भ ैआउन ेजग्गाहरु 

   

 (क)  ह.ेउ.न.पा. वडा न.ं १२ र १३ मा पनेपक्की बाटोले छुने जग्गाहरु  800000  

  
  

-ख_ ह.ेउ.न.पा. वडा न.ं १२ र १३ किी बाटोले छुन ेजग्गाहरु   
  

550000  

  -ग_ गोरेटो   200000  

  -घ_ खेतीयोग्य जममन (धनहर तफा )   110000  

  
  

-ङ_ खेतीयोग्य जममन (पाखो तफा )   
  

110000  

१४ रातोमाटे 

 

१४= रातोमाटे: सामवककोपदमपोखरीबाट नापी भै चुररयामाई कायम 

भएका१, २ र ३, रातोमाटे वडा नं. १ र २ हाल कायम ह.ेउ.न.पा १४ 

कायम भै मसफाररस भै आउनपेक्की बाटोले छुने जग्गाहरु 

  
 

 

600000 

 

 
 

किी बाटोले छुने जग्गाहरु  
 

500000  

 
 

गोरेटो बाटोले छुने जग्गाहरु  
 

330,000  

 
 

बाटो नभएको जग्गाहरु  
 

110000  

 
 

सामवक रातोमाटे वडा न.ं ३, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ हाल ह.ेउ.म.न.पा. 

वडा न.ं १५ बाट मसफारर भ ैआउन े

 
 

 

 

 

 

  -क_ वडा नं. ५ र ९ फायरलाईन हरटया जान े बाटोसैँग जोमडएको 

जग्गा 

  1100000  

  -ख_ वडा नं. ३ महने्त्र राजमागा सैँग जोमडएको जग्गा   1200000  

  -ग_ वडा नं. ३, ५, र ९ को पक्की मोटर बाटोसैँग जोमडएका जग्गाहरु   600000  

  -घ_ वडा नं. ३, ५ र ९ को किी   500000  

  -ङ_ वडा नं. ३, ५ र ९ को गोरेटो   330,000  

  -च_ अन्त्य पक्की मोटरबाटो   500000  

  -छ_ किी मोटरबाटो   400000  
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  -ज_ गोरेटो   275,000  

  -झ_ खेतीयोग्य जममन (धनहर तफा )   110,000  

  -ञ_ खेतीयोग्य जममन (पाखो तफा )   77,000  

१५. हरटया हनाामाडी सामवक हरटया वडा न.ं ९, ५, १, २ हाल ह.ेउ.न.पा. वडा न.ं १६ र १७ 

बाट मसफाररस भ ैआउन ेजग्गाहरु 

   

 क_ वडा नं. १, २, ४, ६, ७ र ८ धरान चतरा सडकसैँग जोमडएको 

जग्गा 

 1200000  

  -ख_ वडा नं. १सामवक हटेौडा को वडा नं. ६ मसमानादमेख सालकपाका  

सम्म मपचबटोल ेछुने जग्गाहरु 

  500000  

  -ग_ चुिेखोला एक्लेखेत सडकसैँग जोमडएको जग्गा मभरीकान्त्ती 

राजपथ जोड्नेजग्गाहरु 

  500000  

  -घ_ किी ग्राभेल सडकसैँग जोमडएको जग्गा   300000  

  -ङ_ अन्त्य पक्की मोटरबाटो ]    500000  

  -च_ अन्त्य किी   300000  

  -छ_ गोरेटो बाटोले छुने जग्गाहरु   200000  

  -ज_ खेतीयोग्य जममन (धनहर तफा )   115000  

  -em_ खेतीयोग्य जममन (पाखो तफा ) 

-सामवक हरटया हाल छमतवन र मिान्त्चुलीका जग्गा फापरवारी र 

मिान्त्चुली सरह मुल्याङ्कन रबकैया गढीको मसफारर कायम हुने) 

  110000  

सामवक हरटया / 

हनाामाडी 
ह.ेउ.म.न.पा. वडा न.ं १८ बाट मसफाररस भ ैआउन ेजग्गाहरु 

   

 क_ वडा नं. १, २, ४, ६, ७ र ८ धरान चतरा सडकसैँग जोमडएको 

जग्गा 

 1200000  

  -ख_ चुिेखोला एक्लेखेत सडकसैँग जोमडएको जग्गाहरु   500000  

  -ग_ किी ग्राभेल सडकसैँग जोमडएको जग्गा   300000  

  -घ_ अन्त्य पक्की मोटरबाटो   500000  



19 
 

  -ङ_ अन्त्य किी   300000  

  -च_ गोरेटो   200000  

  -छ_ खेतीयोग्य जममन (धनहर तफा )   115,000  

  -ज_ खेतीयोग्य जममन (पाखो तफा ) 

-सामवक हरटया हाल छमतवन र मिान्त्चुलीका जग्गा, फापरवारी र 

मिान्त्चुली सरह मुल्याङ्कन कायम हुनेछ) 

  110000  

रामक्सराङ्ग गाउैँपामलका    

काकडा।कोराक     

 क) पक्की मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु  200000  

  -ख_ किी मोटर बाटोसैँग जोमडएको जग्गा   100000  

  -ग_ गोरेटोमोटर बाटोसैँग जोमडएको जग्गा   50000  

  घ_ खेतीयोग्य जममन (धनहर तफा )   25,000  

  ङ_ खेतीयोग्य जममन (पाखो तफा )   17000  

 २ खरैाङ खैराङ     

  क_ पक्की मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   200000  

  -ख_ किी मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गा 

 

  110000  

  -ग_ गोरेटो बाटोसैँग जोमडएको जग्गा   50000  

  घ_ खेतीयोग्य जममन (धनहर तफा )   30000  

  ङ_ खेतीयोग्य जममन (पाखो तफा )   25000  

 च_ कामलकाटार कटुन्त्जेको (सामवक कटुन्त्जे(सामवक कटुन्त्जे।ज्याममरे) 

सरीखेत (हाल रामक्सराङ १,२ र ३) पक्की सडक 

 200000  

 किी सडक  105000  
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 गोरेटो बाटो  50000  

 खेतीयोग्य जममन (धनहर तफा )  30000  

 खेतीयोग्य जममन (पाखो तफा )  25000  

३. रामक्सराङ रामक्सराङ     

  क_ पक्की मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   200000  

  -ख_ किी मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   60000  

  -ग_ गोरेटोमोटर बाटोसैँग जोमडएको जग्गा   50000  

  घ_ खेतीयोग्य जममन (धनहर तफा )   30000  

  ङ_ खेतीयोग्य जममन (पाखो तफा )   25000  

मनहरी गाउैँपामलका     

 
१. ज्याममरे 

  
  

 

  

 

 
ज्याममरे (गा.मव.स. तफा  सडकसैँग जोमडएको जग्गा 

१. मनहरी 

 क) महने्त्र राजमागासैँग जोमडएको सामवक ज्याममरे ३, ४, ५, ७क, ७ख 

र ८ख मा पने जग्गाहरु 

 1300000  

  -ख_ वडा नं. ६ राजमागासैँग जोमडएको दायाैँबायाैँका जग्गाहरु   900000  

  -ग_ मनहरीबाट अन्त्यर जान े रुपाचुरी, सुनाचरुी, मसमपानी, सररखते 

पलासे, मैनाटार बाटहरुमा पना दायाैँबायाैँका जग्गाहरु 

  625,000  

  -घ_ पक्की मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   500,000  

  ङ_ किी मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु (महने्त्र राजमागा दमेख 

उत्तर मसमपानी रुम्बा सडक र मसमपानी थाकल डाैँडा हुैँद ैगुम्बा पुग्ने) 

  500000  

  -च_ गोरेटो   250,000  

  -छ_ खेतीयोग्य जममन (धनहर तफा )   125,000  

  -ज_ खेतीयोग्य जममन (पाखो तफा )   95000  
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  -झ_ रमौली प्रतापपुर सट्टाभनाा वडा नं. ५ र ६ (बाटो भएको), (बाटो 

नभएको) ज्याममरेको खतेी सरह 

 (मसफाररसमा रमौली प्रतापपुर उल्लेख 

हुनुपने) 

375,000  

२. हाैँडीखोला हाैँडीखोला     

  क_ पदमपोखरी- हाडीखोला सडक (हाल हाडीखोला १ दमेख ९ वडा 

सम्म) 

  350000  

  -ख_ पक्की बाटोले छुने जग्गाहरु   450000  

  -ग_ किी मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु  350,000  

  -घ_ गोरेटोमोटर बाटोसैँग जोमडएको जग्गा   230,000  

  -ङ_ खेतीयोग्य जममन (धनहर तफा )   145000  

  -च_ खेतीयोग्य जममन (पाखो तफा )   115,000  

गढी गाउैँपामलका     

१. मिान्त्चलुी (क)मिान्त्चुली गा.मव.स. हाल गढी सुकौरा सडकसैँग जोमडएको पक्की 

मोटर बाटो र कामन्त्तराजपथ सामवक हरटया वडा नं. ३ र ५ 

  600000  

  -ख_ अन्त्य पक्की मोटरबाटो   500000  

 ग) अन्त्य किी मोटर बाटो  380000  

  -घ_ गोरेटो बाटोसैँग जोमडएको जग्गा]    160000  

  -ङ_ खेतीयोग्य जममन (धनहर तफा )   80000  

  -च_ खेतीयोग्य जममन (पाखो तफा )   70000  

२.घो्टे आमभञ्ज्याङ घो्टे आमभञ्ज्याङ हाल सकुौरा वडा नं. २, ४, ८, ९ मगताधमा मा.मव. 

सम्म (गढी सकुौरा सडक) 

  250000  

  -क_ पक्की मोटरबाटो ]    200000  

  -ख_ किी मोटरबाटो ]    150000  

  -ग_ गोरेटोमोटर बाटोसैँग जोमडएको जग्गा]]    80000  

  -घ_ खेतीयोग्य जममन (धनहर तफा )   45000  

  -ङ_ खेतीयोग्य जममन (पाखो तफा )   40000  
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३.बुढीचौर  बुढीचौर     

  क_ पक्की मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   238000  

  -ख_ किी मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   170000  

  -ग_ गोरेटोमोटर बाटोसैँग जोमडएको जग्गा   125000  

  घ_ खेतीयोग्य जममन (धनहर तफा )   30000  

  ङ_ खेतीयोग्य जममन (पाखो तफा )   23000  

बकैया गाउैँपामलका    

१. फापरवारी फापरवारी(हाल बकैया गाउैँपामलका)       

 क) धरान चतरा मपच सडकसैँग जोमडएको पक्की सडक  1000000  

  ख_ वडा नं. १, २, ३, ५, ६, ७, ८ र ९ धरान चतरा सडकसैँग 

जोमडएको किी सडक 

  700000  

  -ग_ पक्की मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   400000  

  -घ_ किी मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   300000  

  -ङ_ गोरेटोमोटर बाटोसैँग जोमडएको जग्गा   160000  

  च_ खेतीयोग्य जममन (धनहर तफा )   80000  

  छ_ खेतीयोग्य जममन (पाखो तफा )   60000  

२. ठठगन 

ठठगन गा.मव.स.को कामन्त्तराजपथ सैँग जोमडएका जग्गाहरु    240000  

  -क_ पक्की मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   320000  

  -ख_ किी मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   160000  

  -ग_ गोरेटोमोटर बाटोसैँग जोमडएको जग्गा   100000  

  घ_ खेतीयोग्य जममन (धनहर तफा )   40000  

  ङ_ खेतीयोग्य जममन (पाखो तफा )   30000  

३. मन्त्थली मन्त्थली     

  -क_ पक्की मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   300000  

     

  -ख_ किी मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   80000  

mailto:%7D@# a'l9rf}}}{/
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  -ग_ गोरेटोमोटर बाटोसैँग जोमडएको जग्गा   60000  

  घ_ खेतीयोग्य जममन (धनहर तफा )   30000  

  ङ_ खेतीयोग्य जममन (पाखो तफा )   25000  

४. मधयाल मधयाल     

  -क_ पक्की मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   300000  

  -ख_ किी मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   100000  

  -ग_ गोरेटोमोटर बाटोसैँग जोमडएको जग्गा   60000  

  घ_ खेतीयोग्य जममन (धनहर तफा )   30000  

  ङ_ खेतीयोग्य जममन (पाखो तफा )   25000  

 च_ मशखरपुर बाट मसफाररस भै आएको पक्की सडक  300000  

 किी मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु  250000  

 गोरेटोमोटर बाटोसैँग जोमडएको जग्गा  25000  

 खेतीयोग्य जममन (धनहर तफा )  80000  

 खेतीयोग्य जममन (पाखो तफा )  60000  

बाग्मती गाउैँपामलका     

१. बमेतनी     

  -क_ पक्की मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   300000  

  -ग_ किी मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   180000  

  -घ_ गोरेटोमोटर बाटोसैँग जोमडएको जग्गा   90000  

  ङ_ खेतीयोग्य जममन (धनहर तफा )   40000  

  च_ खेतीयोग्य जममन (पाखो तफा )   30000  

 
 

    

  -छ_ बेमतनी भोलनेीबजार सामवक १   350000  

२. फापरवारी फापरवारी (हाल बागमती गाउैँपामलका) सामवक राईगाउैँ  समेत     

  क_ वडा नं. १, २, ३,५, ६, ७, ८ र ९ धरान चतरा मपच सडकसैँग 

जोमडएको जग्गा 

  900000  

  धरान चतरा किी सडकसैँग जोमडएको जग्गा   600000  

  -ख_ पक्की मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   350000  
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  -ग_ किी मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   300000  

  -घ_ गोरेटोमोटर बाटोसैँग जोमडएको जग्गा   140000  

  ङ_ खेतीयोग्य जममन (धनहर तफा )   80000  

  च_ खेतीयोग्य जममन (पाखो तफा )   50000  

मभमफेदी गाउैँपामलका    

१. धोर्गसङ्ग भीमफेदी सामवक धर्गसङ गामभएर मभमफेदी र मनवुवाटार कायम 

भएको सामवक नामटार १, ३, ४ हाल मभमफेदी १० कायम भएको  

     

 क) धोर्गसङ वडा न.ं १, २, ३, ४, ५ र ९ मभमफेदी सडकको दायाैँबायाैँ  200000  

  -ख_ मभमफेदी, कोगटे, ईपा सडक मभमफेदी ५ र ६   75000  

  -ग) पक्की मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   125000  

  -घ_ किी मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   80000  

  -ङ_ गोरेटोमोटर बाटोसैँग जोमडएको जग्गा   40000  

  च_ खेतीयोग्य जममन (धनहर तफा ) 
 

  30000  

  
 

-छ) खेतीयोग्य जममन (पाखो तफा )   25000  

२. मभमफेदी मभमफेदी     

  -क_ हटेौडा मभमफेदी सडक वडा नं. २ र ५   200000  

  ख_ मभमफेदी- कुलेखानी, दउेराली, फाखेल, सडक हाल मभमफेदी-७   200000  

  -ग_ पक्की मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   150000  

  -घ_ किी मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   100000  

  -ङ_ गोरेटोमोटर बाटोसैँग जोमडएको जग्गा   60000  

  च_ खेतीयोग्य जममन (धनहर तफा )   30000  

  -छ_ खेतीयोग्य जममन (पाखो तफा )   25000  

३. नामटार नामटार सामवक १, ३ र ४     

  नामटार- भाताा कामलकाटार सडक वडा नं. २, ४ र ६ (हाल 

कामलकाटार १, २, ३,४ र ६)  

  100000  

  -क_ पक्की मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   125000  

  -ख_ किी मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   60000  
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  -ग_ गोरेटोमोटर बाटोसैँग जोमडएको जग्गा   35000  

  घ)खेतीयोग्य जममन (धनहर तफा )   25,000  

  ङ)खेतीयोग्य जममन (पाखो तफा )   23,000  

४. मनबवुाटार मनबुवाटार     

  -क_ मनबुवाटार वडा न.ं १, २, ३, ४ ५ र ९ मभमफेदी सडकसैँग 

जोमडएको जग्गा 

  125,000  

  -ख_ पक्की मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   125,000  

  -ग_ किी मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   100000  

  -घ_ गोरेटोमोटर बाटोसैँग जोमडएको जग्गा   35000  

  ङ)खेतीयोग्य जममन (धनहर तफा )   30000  

  -च_ खेतीयोग्य जममन (पाखो तफा )   25,000  

५. भसै े भैसे     

  -क_वडा नं. १ र ७ मरभुवन राजपथ भैसे ८ र मभमफेदी सडकसैँग 

जोमडएको बजार एररया 

  220000  

  -ख_ वडा नं. २, ३ र ६ सडक सैँग जोमडएको र कुलेखानी तसे्रो 

जलमवध्दतु आयोजनको सडक रखाङ्कनसैँग जोमडएको 

  125,000  

  -ग_ पक्की मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   125,000  

  -घ_ किी मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   80000  

  -ङ_ गोरेटोमोटर बाटोसैँग जोमडएको जग्गा   50,000  

  च_ खेतीयोग्य जममन (धनहर तफा )   30000  

  -छ_ खेतीयोग्य जममन (पाखो तफा )   23,000  

६. कोगटे कोगटे वडा नं. १, २, ३, ५, ६, ८ र ९ (मभमफेदी कोगटे ईपा सडक)   100000  

  -क_ पक्की मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   80000  

  -ख_ किी मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   40000  

  -ङ_ गोरेटोमोटर बाटोसैँग जोमडएको जग्गा   30000  

  च_ खेतीयोग्य जममन (धनहर तफा )   25,000  

  -5_ खेतीयोग्य जममन (पाखो तफा )   20000  

७. ईपा ईपा गा.मव.स. वडा न.ं ८ र ९ (मभमफेदी, कोगटे, इपा 

सडक)ईपाउखुवारी र ईपापन्त्चकन्त्या समेत  

  100000  
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  -क_ पक्की मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   80000  

  -ख_ किी मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   50,000  

  -ग_ गोरेटोमोटर बाटोसैँग जोमडएको जग्गा   35000  

  घ)खेतीयोग्य जममन (धनहर तफा )   25,000  

  ङ)खेतीयोग्य जममन (पाखो तफा )   20000  

१. भाताा २३. भाताा      

  -क_ पक्की मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   200000  

  -ख_ किी मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   70000  

  -ग_ गोरेटोमोटर बाटोसैँग जोमडएको जग्गा   65000  

  घ)खेतीयोग्य जममन (धनहर तफा )   30000  

  -ङ_ खेतीयोग्य जममन (पाखो तफा )   25000  

२. नामटार नामटार सामवक २, ५, ६, ७, ८ र ९     

  नामटार-भाताा-कालीकाटार सडक वडा नं. २, ४ र ६ (हाल 

कालीकाटार १, २, ३, ४ र ६) 

  100000  

  -क_ पक्की मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   150000  

  -ख_ किी मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   70000  

  -ग_ गोरेटोमोटर बाटोसैँग जोमडएको जग्गा   50000  

  घ)खेतीयोग्य जममन (धनहर तफा )   30000  

  -ङ_ खेतीयोग्य जममन (पाखो तफा )   25000  

३. कटुन्त्ज े कटुन्त्ज े     
  -क_ पक्की मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   200000  
  -ख_ किी मोटरबाटोसैँग जोमडएको जग्गाहरु   100000  
  -ग_ गोरेटोमोटर बाटोसैँग जोमडएको जग्गा   60000  
  घ_ खेतीयोग्य जममन (धनहर तफा )   35000  
  -ङ_ खेतीयोग्य जममन (पाखो तफा )   30000  
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मनणाय नं. २ 

 मामथ मनणाय नं. १ मा उल्लेमखत मनणायको अमतररक्त तपमशल अनुसार हुने तथा गने गराउैँने मनणाय 

समेत गररयो ।  

१.घर जग्गा हक हस्तान्त्तरणको लामग मलखत पेश गदाा उ.म.न.पा. तथा गाउैँपामलका बाट बस्तुगत 

मववरण खुलेको मसफाररस र घर भएकोमा घरको मुल्याङ्कन समेत मलखतसाथ पेश गनुा पनेछ ।  

२. २ ममटरसम्मको चौडाई भएको बाटोलाई गोरेटो बाटो र सो भन्त्दा बढी चौडाई भएको बाटोलाई किी 

बाटो मामनने छ । 

३. यस न्त्युनतम मुल्याङ्कन पुमस्तकामा उल्लेख भएको क्षेरको दकत्ताबाहके कुने क्षेरको मुल्याङ्कन छुटेको 

भए आैँठा सरह मुल्याङ्कन कायम गररनेछ ।  

४. कायाालयलाई घरजग्गाको मुल्याङ्कन सम्बन्त्धी मिमवधा भएमा नापी कायाालयबाट प्राि नक्सा 

अनुसार मूल्य यदकन गररनेछ ।   

५. उ.म.न.पा/गाउैँपामलकाको क्षेरको जग्गामा प्रस्तामवत बाटो भनी उल्लेख भएकोलाई किी बाटो सरह 

मुल्याङ्कन गना सदकनेछ ।   

६ .मलने ददने व्यमक्तको मलखतमा जग्गाको क्षेरफल, घरगोठ, पक्की, किी, ग्राभेल तथा गोरेटो बाटोको 

यथाथा मववरण खुलाउनु पनेछ । मलखतमा बगा, एररया, पक्की, किी, गोरेटो बाटो, घरगोठ भएको 

जग्गामा उक्त मववरण छैन भमन वास्तमवक मववरण फरक पारी कायाालयलाई झुक्याई राजश्व छल्ने 

मनयतल े न्त्युनतम मुल्याङ्कन भन्त्दा घटी गरी, भएको मववरण उल्लेख नगरी मलखत पारीत गराएको 

कुरा कायाालयलाई जानकारी हुन आएमा नपुग छुट राजश्व सम्बमन्त्धत मलनेददनेबाटै सरकारी बाैँकी 
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सरह असुल उपर गररनेछ । फरक परेमा सम्बमन्त्धत मसफाररसकताा एवं कारणीहरु मजम्मेवार र 

जवाफदेही हुनेछन् ।   

७. नगरपामलका क्षेरमभर बनाइएको स्लावबाटोलाई छुटै्ट मुल्याङ्कन गररएकोमा बाहके अन्त्य 

स्लावढलानलाई सम्बमन्त्धत वडाको मपच सरह मुल्याङ्कन कायम गररनेछ ।   

८.संमधयार बाहके अन्त्यल ेखरीद गरेमा १ (एक) कठ्ठासम्मको जग्गा खररदमविी गदाा बाटो नभए पमन 

सोही क्षेरको गोरेटो बाटो सरह मुल्याङ्कन गररने छ ।  

९.घर भएको जग्गामा नक्सामा बाटो नदेमखए पमन सोही क्षेरको गोरेटो बाटो सरह मुल्याङ्कन गररने छ 

।  

१०. नक्सामा बाटो नभए पमन दफल्डमा बाटो दमेखए सोही अनुसार मुल्याङ्कन गररनेछ ।  

११. दक.नं. उल्लेख भएका क्षेरमभर दक.नं. छुट हुन गएका दकत्ताहरुको मुल्याङ्कन आैँठा सरह कायम 

गररने छ ।  

१२.मुल्याङ्कन पुमस्तकामा लेमखएका सडक भएका गाउैँपामलकाहरुको घर जग्गा खररद मबिी गदाा 

सम्बमन्त्धत गाउैँपामलकाको मसफाररस मलई आउनु पनेछ । प्रामवमधक करठनाई वा काबु वामहरको 

पररमस्थमत परेमा मार नापी कायाालयको नक्सा हरेी यदकन गना सदकनेछ । तर, नगरउन्त्मुख 

गाउैँपामलकाहरुको हकमा घर जग्गाको मलखत पाररत गदाा मसफाररस मलई आउनु पनेछ ।  

१३.मुल्याङ्कन पुमस्तकामा उल्लेमखत दकत्ता बाहके अन्त्य बाटोल े छोएको दकत्ताको हकमा कुनै दकत्ता 

जग्गा एकै पटक पाररत नगरर पटक पटक गरर पमहले बाटो तफा को र पमछ पछाडी तफा  वा पमहले 

पछाडी तफा बाट र पछी बाटो तफा बाट दक.का. गरर एकै व्यमक्त वा सोही पररवार मभरको व्यमक्तलाई 

गएको पत्ता लागेमा थप राजश्व असुल गररने छ ।  
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१४. वस्तुगत मववरण प्राि हुैँदा सम्बमन्त्धत वडा कायाालयबाट स्पि बगा खुलाउनु पनेछ, नखुलाई दमुवधा 

पनागएमा सोही वडाको सबैभन्त्दा बढी मुल्य कायम हुनेछ ।  

समाि 
 


