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भमूिसुभार तथा िालपोत कार्ाालर्, भक्तपुर 

जग्गाको न्र्नूति् िलू्र्ाङ्कन 

1. भक्तपुर नगरपामलका 

मस.नं. मििरण 
प्रमत अना 

अ.ि. 
०७७।७८  

क) पक् की िोबरटाबो डसककको दार्ााटार्ाा  

1.  अयननको याजभार्गसॊर् जोनडएको 2376000 
2.  सल्राघायी चोकदेखि दधुऩाटी चोकसम्भ (सडकको दामाॉफामाॉ) 1328000 
3.  जर्ाती-च्माभानसङ-ऩनसिेर सडकदेखि कभरविनामक चोकसम्भ 

(सडकको दामाॉफामाॉ) 
1328000 

4.  सल्राघायी चोकदेखि दिुाकोट छुविने िस्माङिसुङु िोरासम्भ 1328000 
5.  नर्यकोट सडक (सल्राघायी चोक देखि देकोचासम्भ) 1200000 
6.  नर्यकोट सडक (देकोचा चोकदेखि बत्केको ऩाटीसम्भ सडकको 

दामाॉफामाॉ) 
1100000 

7.  नर्यकोट सडक (बत्केको ऩाटी देखि व्मायेकसम्भ सडकको दामाॉफामाॉ) 1100000 
8.  साविक कटुन्जे ऩक् की भोटयफाटो लार ब.न.ऩा. िडा नॊ. १ य ३ 1100000 
9.  डेकोचाफाट चाॉर् ुजाने ऩक् की ऩोटयफाटो (सडकको दामाॉफामाॉ) 1100000 

10.  च्माभानसङ चोकदेखि देर्ाइना, ब्रम्लामणी, बाने, भारऩोत चोक लुॉदै 
साविक ताथरी नसभानासम्भ (सडको दामाॉफामाॉ) 

1100000 

11.  व्मासी चोकदेखि कारीघाटसम्भको दामाॉफामाॉको ऩक् की सडक (सडको 
दामाॉफामा) 

1100000 

ि) प्लामनङको पक् कीिोबर टाबो  
1.  क िर्ग्  ७ नभटय य सो बन्दा भानथ 1328000 
2.  ि िर्ग्  ५ नभटय य सो बन्दा भानथ 1164000 
3.  र् िर्ग्  ४ नभटय य सो बन्दा भानथ 949000 
4.  घ िर्ग्  ४ नभटयबन्दा कभ 785000 
5.  भानथ उल्रेखित र्रयएका िालेकका ऩक् की भोटय फाटोको (सडकको 

दामाॉफामाॉ) 
785000 

र्) प्लामलङको कच्चीिोबरटाबो  
1.  क िर्ग्  ७ नभटय य सो बन्दा भानथ 696000 
2.  ि िर्ग्  ५ नभटय य सो बन्दा भानथ 658000 
3.  र् िर्ग्  ४ नभटय य सो बन्दा भानथ 570000 
4.  घ िर्ग्  ४ नभटयबन्दा कभ 443000 
5.  भानथ उल्रेखित र्रयएका िालेकका अन्म कच्चीभोटय फाटोको (सडकको 

दामाॉफामाॉ) 
582000 
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6.  र्ोयेटो फाटोभा जोनडएको 291000 
घ) शहरी आलाका  

1.  शलयी इराका (क) भूरफाटो्- भूर फाटो बन्नारे 

अ) च्माभानसङ ढोका देखि इनार् लुॉदै दधुऩाटी सम्भको फाटो 
आ) दधुऩाटी देखि िौभा लुॉदै साकोठासम्भको फाटो तथा  

इ) सूमगविनामक र््ऩरी देखि (बरुॊचा सडक सभेत) फलु्चासम्भको 
फाटोराई जनाउनेछ । 

1000000 

2.  शलयी इराका (ि) सलामक फाटो 800000 
3.  शलयी इराका (र्) र्ल्री फाटो 500000 
4.  शलयी इराका (घ) चोक फाटो (सार्ार सभेत) 400000 
5.  शलयी इराका (ङ), (च) य (छ) घयभनुनको फाटो (राफो) 300000 
6.  फाटो नबएको जग्र्ा 200000 
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2. िध्र्पुर मथिी नगरपामलका डसामिक मदव्र्श्वरी गा.मि.स. हाल िध्र्पुरमथिी न.पा. १, २ र ३) 

मस.नं. मििरण 

प्रमत 
िगामिबर 

अ.ि. 
०७७।७८  

क) पक् की िोबरटाबो  

1.  अयननको याजभार्गसॊर् जोनडएको (भ.नथ.न.ऩा. िडा नॊ. १,२ य ३ साविक िडा 
नॊ. १५, १६ य १७ 

79200 

2.  बक्तऩयु जाने ऩयुानो सडक भ.नथ.न.ऩा. िडा नॊ. २ (साविक िडा नॊ. १७ य 
ददव्मश्वयी िडा नॊ. ७, ८ य ९) 

40800 

3.  र्ठ्ठाघयफाट सानोदठभी जानी फाटो 34500 

4.  रोकन्थरीफाट SOS जाने फाटो 28200 

5.  कौशरटायफाट तेसागटाय जाने फाटो 28200 

6.  रोकन्थरी चोकफाट लनभुन्ते ऩरु जाने फाटो 28200 

7.  र्ठ्ठाघयदेखि कोरयमन अस्ऩतार जाने फाटो 28200 

8.  क्षमयोर् अस्ऩतार (T.B.hospital) चायदोफाटोदेखि फारकोट जाने लनभुने्न 
ऩरुसम्भ 

28200 

9.  भानथ उल्रेखित र्रयएको फालेकका ऩक् की भोटयफाटो 28200 

ि) प्लामनङको पक् की िोबर टाबो  
1.  क िर्ग्  ७ नभटय य सो बन्दा भानथ 33500 
2.  ि िर्ग्  ५ नभटय य सो बन्दा भानथ 33000 
3.  र् िर्ग्  ४ नभटय य सो बन्दा भानथ 32500 
4.  घ िर्ग्  ४ नभटयबन्दा कभ 32000 

र्) प्लामनङको कच्ची िोबर टाबो  
1.  क िर्ग्  ७ नभटय य सो बन्दा भानथ 26500 
2.  ि िर्ग्  ५ नभटय य सो बन्दा भानथ 26000 
3.  र् िर्ग्  ४ नभटय य सो बन्दा भानथ 25500 
4.  घ िर्ग्  ४ नभटयबन्दा कभ 25000 

घ) कच्ची िोबर टाबो  
1.  भध्मऩयु नथभी नर्यऩानरका िडा नॊ. १ य ३ (साविक १५ य १६) 21850 
2.  ददव्मश्वयी िडा नॊ. ७, ८ य ९ (भ.नथ.न.ऩा. िडा नॊ. २, साविक िडा नॊ. 

१७) 
13800 

ङ) गोरेबो टाबो  
1.  भध्मऩयु नथभी नर्यऩानरका िडा नॊ. १ य ३ (साविक १५ य १६) 8050 
2.  ददव्मश्वयी िडा नॊ. ६, ७, ८ य ९ (भ.नथ.न.ऩा. िडा नॊ. २, साविक िडा नॊ. 

१७) 
7500 

च) टाबो नभएको जग्गा 6300 
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3. िध्र्पुर मथिी नगरपामलका डसामिक मनलिाराही गा.मि.स. िका नं. हाल िध्र्पुरमथिी न.पा. ८ र ९, 

पुरानो िका नं. १, २ र ३) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत अना 

अ.ि. 
०७७।७८  

क) पक् की िोबरटाबो  

1.  अयननको याजभार्गसॊर् जोनडएको  2160000 

2.  ऩयुानो नथभीफाट बक्तऩयु जाने ऩक् की भोटयफाटो जोनडएको 1150000 

3.  सानटुाय चोकदेखि भरुऩानी जानी ऩक् की भोटयफाटो य फोडे सानटुाय 
चोकदेखि सयस्िती िेर सम्भ जाने ऩक् की भोटयफाटो  

966000 

4.  फोडेफाट धनु्चेऩािो जाने ऩक् की भोटय फाटो जोनडएको  713000 

5.  ऩयुानो नथभीदेखि फोडे जाने सानटुायसम्भको ऩक् की भोटय फाटो  713000 

6.  ऩयुानो फाटोदेखि अयननको याजभार्ग जोनडएको ऩक् की फाटो  713000 

7.  याधेयाधे चोकदेखि र्ाॊि ुजाने ऩक् की भोटय फाटो  690000 
8.  भानथ उल्रेखित र्रयएको फालेकका ऩक् की भोटयफाटो 690000 

9.  प्राननङको ऩक् की भोटय फाटो 759000 
ि) प्लामनङको कच्ची िोबर टाबो  
1.  क िर्ग्  ७ नभटय य सो बन्दा भानथ 690000 
2.  ि िर्ग्  ५ नभटय य सो बन्दा भानथ 621000 
3.  र् िर्ग्  ४ नभटय य सो बन्दा भानथ 494500 
4.  घ िर्ग्  ४ नभटयबन्दा कभ 448500 
5.  साविक िडा नॊ. ९र् य ९घ को कच्ची भोटयफाटो (लार िडा नॊ. ५ 

अन्तर्गत) 
373800 

6.  भानथ उल्रेि र्रयएको फालेकका कच्ची भोटयफाटो 345000 
ग) गोरेबो टाबोिा जोमकएको  270300 
घ) टाबो नभएको खेतीर्ोग्र् जग्गा 155300 

नोबः- ननजी प्राननङ्गको लकभा ऩनन आमोजना सयल नै भूल्माङ्कन कामभ 
र्रयनेछ । 
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4. िध्र्पुर मथिी नगरपामलका डसामिक टालकुिारी गा.मि.स. हाल िध्र्पुरमथिी न.पा. ४ र ५, पुरानो  

िका नं. ११, १२, १३ र १४) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत अना 

अ.ि. 
०७७।७८  

क) पक् की िोबरटाबो  

1.  अयननको याजभार्गसॊर् जोनडएको 2160000 

2.  अयननको याजभार्गफाट शॊिधयचोक दखक्षणतपग  दनधकोट जाने ऩक् की सडकसॊर् 
जोनडएको 

1265000 

3.  सॊशधयचोकफाट उत्तयतपग  नथभी फारकुभायी जाने फाटो जोनडएको 1150000 

4.  अयननको याजभार्गफाट दखक्षणतपग  इडोभरुा भार्ग बई दनधकोट जाने फाटो 
जोनडएको 

1012000 

5.  अयननको याजभार्गफाट उत्तयतपग  फालािा चोकसम्भ जाने सडकभा जोनडएको 1012000 

6.  फारकुभायी कोरोनीको ऩक् की भोटय फाटो बएको 1265000 

7.  भानथ उल्रेखित र्रयएको फालेकका ऩक् की भोटयफाटो 759000 

ि) प्लामनङको पक् की िोबर टाबो  
1.  क िर्ग्  ७ नभटय य सो बन्दा भानथ 1138500 
2.  ि िर्ग्  ५ नभटय य सो बन्दा भानथ 1012000 
3.  र् िर्ग्  ४ नभटय य सो बन्दा भानथ 885500 
4.  घ िर्ग्  ४ नभटयबन्दा कभ 713000 
र्) प्लामनङको कच्ची िोबर टाबो  
1.  क िर्ग्  ७ नभटय य सो बन्दा भानथ 1012000 
2.  ि िर्ग्  ५ नभटय य सो बन्दा भानथ 828000 
3.  र् िर्ग्  ४ नभटय य सो बन्दा भानथ 759000 
4.  घ िर्ग्  ४ नभटयबन्दा कभ 632500 
5.  प्राननङ फालेकका कच्ची भोटयफाटो  (सडकको दामाॉफामाॉ) 724500 

घ) गोरेबो टाबोसंग जोमकएको 379500 
ङ) टाबो नभएको खेतीर्ोग्र् जग्गा 149500 
च) स्िािासी  सामिक टालकुिारी २ र ४ ड हाल ि.मथ.न.पा. १) २०६५।२।१९ देमख 

लाग ूभएका नर्ाा नापीको शे्रस्ता ऄनुसारका जग्गाहरू 
 

1.  भूर सडक 885500 
2.  र्ल्री सडक 575000 
3.  चोक सडक 391000 
4.  घयनबत्र(नछडीफाट) जाने सडक 149500 

5. िध्र्पुर मथिी नगरपामलका डसामिक मसमिगणेश गा.मि.स. हाल िध्र्पुरमथिी न.पा. ७, सामिक  िका 

नं. ४, ५ र ६) 
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मस.नं. मििरण 
प्रमत अना 

अ.ि. 
०७७।७८  

क) पक् की िोबरटाबो  

1.  बक्तऩयु  जाने ऩयुानो ऩक् की  सडकसॊर् जोनडएको  1150000 

2.  फोडे-भरुऩानी जाने ऩक् की सडकसॊर् जोनडएको 816500 

3.  फोडे नसभानादेखि सानोदठभी जाने ऩक् की सडक फाटोभा जोनडएको 816500 

4.  फाडेफाट धनु्चेऩािा जाने ऩीच सडक 816500 

5.  जनक खशक्षाफाट धनु्चेऩािा जाने ऩक् की सडक 816500 

6.  भानथ उल्रेखित र्रयएको फालेकका ऩक् की भोटयफाटो 759000 

ि) प्लामनङको पक् की िोबर टाबो  
1.  क िर्ग्  ७ नभटय य सो बन्दा भानथ 1138500 
2.  ि िर्ग्  ५ नभटय य सो बन्दा भानथ 920000 
3.  र् िर्ग्  ४ नभटय य सो बन्दा भानथ 862500 
4.  घ िर्ग्  ४ नभटयबन्दा कभ 690000 
र्) प्लामनङको कच्ची िोबर टाबो  
1.  क िर्ग्  ७ नभटय य सो बन्दा भानथ 943000 
2.  ि िर्ग्  ५ नभटय य सो बन्दा भानथ 782000 
3.  र् िर्ग्  ४ नभटय य सो बन्दा भानथ 690000 
4.  घ िर्ग्  ४ नभटयबन्दा कभ 598000 
5.  फोडेफाट धनु्चेऩािा जाने कच्ची भोटयफाटो 494500 
6.  भानथ उल्रेखित र्रयएको फालेकका कच्ची भोटयफाटो   414000 

घ) गोरेबो टाबोसंग जोमकएको 247250 
ङ) टाबो नभएको खेतीर्ोग्र् जग्गा 161000 
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6. िध्र्पुर मथिी नगरपामलका डसामिक मभिसेन चपाचो गा.मि.स. हाल िध्र्पुरमथिी न.पा. ५ को केही 

भाग र ६, सामिक ७,८,९ र १०) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत अना 

अ.ि. 
०७७।७८  

क) पक् की िोबर टाबो  

1.  अयननको याजभार्गसॊर् जोनडएको  2160000 

2.  बक्तऩयु-काठभाडौं जाने सडकसॊर् जोनडएको 1265000 

3.  नर्यऩानरकाफाट फोडे जाने फाटो 1006250 

ि) प्लामनङको पक् की िोबर टाबो  
1.  क िर्ग्  ७ नभटय य सो बन्दा भानथ 1006250 
2.  ि िर्ग्  ५ नभटय य सो बन्दा भानथ 862500 
3.  र् िर्ग्  ४ नभटय य सो बन्दा भानथ 782000 
4.  घ िर्ग्  ४ नभटयबन्दा कभ 690000 
5.  भानथ उल्रेखित र्रयए फालेकका ऩक् की भोटय फाटो 805000 
र्) प्लामनङको कच्ची िोबर टाबो  
1.  क िर्ग्  ७ नभटय य सो बन्दा भानथ 943000 
2.  ि िर्ग्  ५ नभटय य सो बन्दा भानथ 747500 
3.  र् िर्ग्  ४ नभटय य सो बन्दा भानथ 690000 
4.  घ िर्ग्  ४ नभटयबन्दा कभ 598000 
घ) कच्ची िोबर टाबो  
1.  र्ाॉि ुजाने कच्ची सडकभा जोनडएको 494500 
2.  भानथ उल्रेखित र्रयएका फालेकको कच्ची भोटय फाटो 437000 

ङ) गोरेबो टाबोसंग जोमकएको 230000 
च) टाबो नभएको खेतीर्ोग्र् जग्गा 149500 
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1. सरू्ामिनार्क नागरपामलका डसामिक मसरुबार गा.मि.स. हाल सरू्ामिनार्क न.पा. १) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत अना 

अ.ि. 
०७७।७८  

क) पक् की िोबरटाबो जोमकएको  

1.  साविक नसरूटाय िडा नॊ. १, २ य ३ लार िडा नॊ. १ 665500 
2.  साविस नसरूटाय  िडा नॊ. ४, ५,६, य ७द लार िडा नॊ. १ 532400 

3.  साविक नसरूटाय िडा नॊ. ८ य ९ लार िडा नॊ. १ 399300 

ि) प्लामनङको पक् की िोबर टाबो  
1.  क िर्ग्  ७ नभटय य सो बन्दा भानथ 1306800 
2.  ि िर्ग्  ५ नभटय य सो बन्दा भानथ 1161600 
3.  र् िर्ग्  ४ नभटय य सो बन्दा भानथ 1016400 
4.  घ िर्ग्  ४ नभटयबन्दा कभ 871200 
र्) प्लामनङको कच्ची िोबर टाबो  
1.  क िर्ग्  ७ नभटय य सो बन्दा भानथ 726000 
2.  ि िर्ग्  ५ नभटय य सो बन्दा भानथ 633600 
3.  र् िर्ग्  ४ नभटय य सो बन्दा भानथ 528000 
4.  घ िर्ग्  ४ नभटयबन्दा कभ 435600 
घ) कच्ची िोबर टाबो  
1.  साविस नसरुटाय र्ा.वि.स. िडा नॊ. १,२,३,४,५,६ य ७ लार िडा नॊ. १ 332800 
2.  साविस नसरुटाय र्ा.वि.स. िडा नॊ. ८ य ९ लार िडा नॊ. १ 266200 
ङ) गोरेबो टाबो जोमकएको  
1.  साविस नसरुटाय र्ा.वि.स. िडा नॊ. १,२,३,४,५,६ य ७ लार िडा नॊ. १ 157300 
2.  साविस नसरुटाय र्ा.वि.स. िडा नॊ. ८ य ९ लार िडा नॊ. १ 111400 
च) टाबो नभएको जग्गा  
1.  साविस नसरुटाय र्ा.वि.स. िडा नॊ. १,२,३,४,५,६ य ७ लार िडा नॊ. १ 78700 
2.  साविस नसरुटाय र्ा.वि.स. िडा नॊ. ८ य ९ लार िडा नॊ. १ 66600 
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2. सरू्ामिनार्क नागरपामलका डसामिक टालकोब गा.मि.स. हाल सरू्ामिनार्क न.पा. २ र ३) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत अना 

अ.ि. 
०७७।७८  

क) पक् की िोबरटाबो जोमकएको  

1.  कौशरटाय चोकदेखि नसरूटाय नसभाना ऩरुसम्भ भूर फाटोको दामाॉफामाॉ 
साविक िडा नॊ. १, २ य ५ लार िडा नॊ. २ 

1476200 

2.  साविक फारकोट िडा नॊ. १, २ य ५ कौशरटाय विरूिा भूरफाटो जोनडएको 
िालेक नबत्री ऩक् की फाटोलरूसॊर् जोनडएको 

1270500 

3.  योजनबरेज लाउखजङको ऩक् की भोटय फाटो  1331000 
4.  साविक फारकोट र्ा.वि.स. िडा नॊ. ३, ४, ९(१) य ९(३) लार िडा नॊ. २ 

य ३ 
1210000 

5.  साविक फारकोट र्ा.वि.स. िडा नॊ. ६, ७, ८ य  ९(२) लार िडा नॊ. २ य 
३ 

1064800 

ि) प्लामनङको पक् की िोबर टाबो  
1.  क िर्ग्  ७ नभटय य सो बन्दा भानथ 1320000 
2.  ि िर्ग्  ५ नभटय य सो बन्दा भानथ 1161600 
3.  र् िर्ग्  ४ नभटय य सो बन्दा भानथ 1016400 
4.  घ िर्ग्  ४ नभटयबन्दा कभ 844800 
र्) प्लामनङको कच्ची िोबर टाबो  
1.  क िर्ग्  ७ नभटय य सो बन्दा भानथ 752400 
2.  ि िर्ग्  ५ नभटय य सो बन्दा भानथ 660000 
3.  र् िर्ग्  ४ नभटय य सो बन्दा भानथ 580800 
4.  घ िर्ग्  ४ नभटयबन्दा कभ 475200 
घ) कच्ची िोबर टाबो  
1.  साविस फारकोट र्ा.वि.स. िडा नॊ. १,२,३,४,५ य ९ लार िडा नॊ. २ य ३ 713900 
2.  साविस फारकोट र्ा.वि.स. िडा नॊ. ६, ७ य ८  लार िडा नॊ. २ य ३ 605000 
ङ) गोरेबो टाबो जोमकएको  
1.  साविस फारकोट र्ा.वि.स. िडा नॊ. १,२,३,४,५ य ९ लार िडा नॊ. २ य ३ 399300 
2.  साविस फारकोट र्ा.वि.स. िडा नॊ. ६, ७ य ८  लार िडा नॊ.  २ य ३ 320700 

च) टाबो नभएको जग्गा  
1.  साविस फारकोट र्ा.वि.स. िडा नॊ. १,२,३,४,५ य ९ लार िडा नॊ. २ य ३ 169400 
2.  साविस फारकोट र्ा.वि.स. िडा नॊ. ६, ७ य ८  लार िडा नॊ.  २ य ३ 151300 
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3. सरू्ामिनार्क नागरपामलका डसामिक दमधकोब गा.मि.स. हाल सरू्ामिनार्क न.पा. ४) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत अना 

अ.ि. 
०७७।७८  

क) पक् की िोबर टाबो  

1.  नथभी लनभुन्ते ऩरुदेखि िडा कामागरमसम्भ (भूरफाटोभा जोनडएको) 1028500 
2.  िडा कामागरमदेखि तिगर्ारसम्भ (भूर फाटोभा जोनडएको) 931700 
3.  साविक दनधकोट र्ा.वि.स. िडा नॊ. ६, ७, ८ य ९ लार िडा नॊ. ४ का 

नबत्री ऩक् की फाटोलरू सॊर् जोनडएको 
931700 

4.  साविक दनधकोट र्ा.वि.स. िडा नॊ. ३ य ५ लारको िडा नॊ. ४ का नबत्री 
ऩक् की फाटोलरूसॊर् जोनडएको 

738100 

5.  साविक दनधकोट र्ा.वि.स. िडा नॊ. १, २ य ४ लारको िडा नॊ. ४ का 
नबत्री ऩक् की फाटोलरूसॊर् जोनडएको 

556600 

ि) प्लामनङको पक् की िोबर टाबो  
1.  क िर्ग्  ७ नभटय य सो बन्दा भानथ 1306800 
2.  ि िर्ग्  ५ नभटय य सो बन्दा भानथ 1161600 
3.  र् िर्ग्  ४ नभटय य सो बन्दा भानथ 1016400 
4.  घ िर्ग्  ४ नभटयबन्दा कभ 871200 
र्) प्लामनङको कच्ची िोबर टाबो  
1.  क िर्ग्  ७ नभटय य सो बन्दा भानथ 726000 
2.  ि िर्ग्  ५ नभटय य सो बन्दा भानथ 660000 
3.  र् िर्ग्  ४ नभटय य सो बन्दा भानथ 554400 
4.  घ िर्ग्  ४ नभटयबन्दा कभ 475200 

घ) कच्ची िोबर टाबो  
1.  साविक दनधकोट िडा नॊ. ६,७,८ य ९ (िडा नॊ. ७घ फालेक) लारको िडा 

नॊ. ४ 
471900 

2.  साविक दनधकोट िडा नॊ. ३, ५ य ७घ लारको िडा नॊ. ४ 363000 
3.  साविक दनधकोट िडा नॊ. १, २ य ४ लारको िडा नॊ. ४ 290400 
ङ) गोरेबो टाबो जोमकएको  
1.  साविक दनधकोट िडा नॊ. ६,७,८ य ९ लारको िडा नॊ. ४ 187600 
2.  साविक दनधकोट िडा नॊ. ३, ५ लारको िडा नॊ. ४ 145200 
3.  साविक दनधकोट िडा नॊ. १, २ य ४ लारको िडा नॊ. ४ 121000 
च) टाबो नभएको जग्गा  
1.  साविक दनधकोट िडा नॊ. ६,७,८ य ९ लारको िडा नॊ. ४ 100500 
2.  साविक दनधकोट िडा नॊ. १, ३, ५ लारको िडा नॊ. ४ 82300 
3.  साविक दनधकोट िडा नॊ. २ य ४ लारको िडा नॊ. ४ 60500 
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4. सरू्ामिनार्क नागरपामलका डसामिक कबुन्जे गा.मि.स. हाल सरू्ामिनार्क न.पा. ५ र ६) 

मस.नं. मििरण 

प्रमत अना 
अ.ि. 

०७७।७८ 
डप्रस्तामित) 

क) पक् की िोबर टाबो  

1.  अयननको याजभार्गसॊर् जोनडएको 2376000 
2.  साविक कटुन्जे िडा नॊ. १ि, २ि, ६ि, ६र्, ७ि, ८क, ८ि, ९क य 

९ि लार िडा नॊ. ५ य ६ 
1040600 

3.  साविक कटुन्जे िडा नॊ. १क, २क, ३, ४, ५ ६क य ७क लार िडा नॊ. ५ 665500 
ि) प्राननङको पक् की िोबर टाबो  
1.  क िर्ग्  ७ नभटय य सो बन्दा भानथ 1320000 
2.  ि िर्ग्  ५ नभटय य सो बन्दा भानथ 1135200 
3.  र् िर्ग्  ४ नभटय य सो बन्दा भानथ 1056000 
4.  घ िर्ग्  ४ नभटयबन्दा कभ 844800 
र्) प्लामनङको कच्ची िोबर टाबो  
1.  क िर्ग्  ७ नभटय य सो बन्दा भानथ 726000 
2.  ि िर्ग्  ५ नभटय य सो बन्दा भानथ 646800 
3.  र् िर्ग्  ४ नभटय य सो बन्दा भानथ 554400 
4.  घ िर्ग्  ४ नभटयबन्दा कभ 462000 
घ) कच्ची िोबर टाबो  
1.  साविक कटुन्जे िडा नॊ. १ि, २ि, ६ि, ६र्, ७ि, ८क, ८ि, ९क य 

९ि लार िडा नॊ. ५ य ६ 
508200 

2.  साविक कटुन्जे िडा नॊ. १क, २क, ३, ४, ५ ६क य ७क लार िडा नॊ. ५ 344900 
ङ) गोरेबो टाबो जोमकएको  
1.  साविक कटुन्जे िडा नॊ. १ि, २ि, ६ि, ६र्, ७ि, ८क, ८ि, ९क य 

९ि लार िडा नॊ. ५ य ६ 
332800 

2.  साविक कटुन्जे िडा नॊ. १क, २क, ३, ४, ५ ६क य ७क लार िडा नॊ. ५ 278300 
च) टाबो नभएको जग्गा  
1.  साविक कटुन्जे िडा नॊ. १ि, २ि, ६ि, ६र्, ७ि, ८क, ८ि, ९क य 

९ि लार िडा नॊ. ५ य ६ 
121000 

2.  साविक कटुन्जे िडा नॊ. १क, २क, ३, ४, ५ ६क य ७क लार िडा नॊ. ५ 79900 
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5. सरू्ामिनार्क नागरपामलका डसामिक गुन्कु गा.मि.स. हाल सरू्ामिनार्क न.पा. ७) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत अना 

अ.ि. 
०७७।७८  

क) पक् की िोबर टाबो  

1.  साविक र्नु्डु िडा नॊ. ४, ५, ६ य ९ लारको िडा नॊ. ७ 375100 
2.  साविक र्नु्डु िडा नॊ. १, २, ३, ७ य ८ लारको िडा नॊ. ७ 266200 
3.  प्राननङको ऩक् की भोटय फाटो  435600 
ि) कच्ची िोबर टाबो  
1.  प्राननङको कच्ची भोटय फाटो  290400 
2.  साविक र्नु्डु िडा नॊ. ४, ५, ६ य ९ लारको िडा नॊ. ७ 175450 
3.  साविक र्नु्डु िडा नॊ. १, २, ३, ७ य ८ लारको िडा नॊ. ७ 133100 
र्) गोरेबो टाबो जोमकएको  
1.  साविक र्नु्डु िडा नॊ. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ य ९ लारको िडा नॊ. ७ 79860 
घ) टाबो नभएको जग्गा  
1.  साविक र्नु्डु िडा नॊ. ४, ५, ६, ७, ८ य ९ लारको िडा नॊ. ७ 48400 
2.  साविक र्नु्डु िडा नॊ. १, २ य ३ लारको िडा नॊ. ७ 24200 

 

  



13 

 

 

 

6. सरू्ामिनार्क नागरपामलका डसामिक मसपाकोल गा.मि.स. हाल सरू्ामिनार्क न.पा. ८) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत अना 

अ.ि. 
०७७।७८  

क) पक् की िोबर टाबो  

1.  अयननको याजभार्गसॊर् जोनडएको 2376000 
2.  साविक नसऩाडोर िडा नॊ. १, २, ८ य ९ लार िडा नॊ. ८ 931700 
3.  साविक नसऩाडोर िडा नॊ. ३, ४, ५, ६ य ७ लार िडा नॊ. ८ (ऩलाडी 

क्षेत्री) 
572000 

4.  प्राननङको ऩक् की भोटय फाटो 871200 
ि) कच्ची िोबर टाबो  
1.  साविक नसऩाडोर िडा नॊ. १, २, ३, ८ य ९ लार िडा नॊ. ८ 532400 
2.  साविक नसऩाडोर िडा नॊ. ६ य ७ लार िडा नॊ. ८ 314600 
3.  साविक नसऩाडोर िडा नॊ. ४ य ५ लार िडा नॊ. ८ 66600 
4.  प्राननङको कच्ची भोटय फाटो 726000 
ग) गोरेबो टाबो जोमकएको  
1.  साविक नसऩाडोर िडा नॊ. १, २, ३, ८ य ९ लार िडा नॊ. ८ 266200 
2.  साविक नसऩाडोर िडा नॊ. ७ लार िडा नॊ. ८ 175500 
3.  साविक नसऩाडोर िडा नॊ. ४, ५ य ६ (ऩलाडी क्षेत्र फालेक)  लार िडा नॊ. 

८ 
108900 

4.  साविक नसऩाडोर िडा नॊ. ४, ५ य ६ (ऩलाडी क्षेत्र तपग ) लार िडा नॊ. ८ 30300 
घ) टाबो नभएको जग्गा  
1.  साविक नसऩाडोर िडा नॊ. १, २, ३, ८ य ९ लार िडा नॊ. ८ 53300 
2.  साविक नसऩाडोर िडा नॊ. ४, ५, ६ य ७ (ऩलाडी क्षेत्र फालेक)  लार िडा 

नॊ. ८ 
35100 

3.  साविक नसऩाडोर िडा नॊ. ४, ५, ६ य ७ (ऩलाडी क्षेत्र तपग ) लार िडा नॊ. 
८ 

12100 
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7. सरू्ामिनार्क नागरपामलका डसामिक नंखेल गा.मि.स. हाल सरू्ामिनार्क न.पा. ९) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत अना 

अ.ि. 
०७७।७८  

क) पक् की िोबर टाबो डसकको दार्ााटार्ाा)  

1.  अयननको याजभार्गसॊर् जोनडएको जर्ाती ऩरुदेखि ऩूिग ऩराॉसे चोकसम्भ 1669800 
2.  अयननको याजभार्गसॊर् जोनडएको ऩराॉसे चोकदेखि साॉर्ासम्भ 1597200 
3.  अयननको याजभार्ग फालेकका ऩक् की भोटय फाटो 641300 
4.  अयननको याजभार्ग फालेकका ऩक् की भोटय फाटो (ऩलाडी क्षेत्रतपग ) 544500 
5.  प्राननङको ऩक् की भोटय फाटो (साविक नॊिेर िडा नॊ. २, ५, ६, ७, ८ य 

९) 
726000 

6.  प्राननङको ऩक् की भोटय फाटो(साविक नॊिेर िडा नॊ. १, 3 य ४ लार िडा 
नॊ. ९) 

580800 

ख) कच्ची िोबर टाबो  
1.  प्राननङको कच्ची भोटय फाटो (साविक नॊिेर िडा नॊ. २, ५, ६, ७, ८ य 

९) 
580800 

2.  प्राननङको कच्ची भोटय फाटो (साविक नॊिेर िडा नॊ. १, 3 य ४ लार 
िडा नॊ. ९) 

435600 

3.  साविक नॊिेर िडा नॊ. १, २, ५ य ९ लार िडा नॊ. ९ 332800 
4.  साविक नॊिेर िडा नॊ. ३, ४, ६, ७ य ८ लार िडा नॊ. ९ 199700 
ग) गोरेबो टाबो जोमकएको  
1.  साविक नॊिेर िडा नॊ. २, ३, ४, ५ य ६ लार िडा नॊ. ९ 121000 
घ) टाबो नभएको जग्गा  
1.  साविक नॊिेर नॊ. १, २, ७, ८ य ९ लार िडा नॊ. ९ 47200 
2.  साविक नॊिेर िडा नॊ. ३, ४, ५, य ६ लार िडा नॊ. ९ 35100 
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8. सरू्ामिनार्क नागरपामलका डसामिक मचत्तापोल गा.मि.स. हाल सरू्ामिनार्क न.पा. १०) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत अना 

अ.ि. 
०७७।७८  

क) पक् की िोबर टाबो  

1.  अयननको याजभार्गसॊर् जोनडएको जर्ाती ऩरुदेखि ऩूिग ऩराॉसे चोकसम्भ 1669800 

2.  अयननको याजभार्गसॊर् जोडीएको ऩराॉसे चोकदेखि साॉर्ासम्भ 1597200 

3.  दउजा र्ाउॉ जाने ऩक् की फाटो  798600 

4.  भानथ उल्रेि र्रयए फालेकका ऩक् की भोटय फाटो बएका नबयऩािो क्षेत्रभा 
(७, ८ य ९) 

429000 

5.  नबयऩािो फालेक ऩक् की भोटय फाटोसॊर् जोडीएको 471900 

6.  प्राननङको ऩक् की भोटय फाटो ( साविक िडा नॊ १, २, ३, ४ य ५ लार 
िडा नॊ. १०) 

1016400 

7.  प्राननङको ऩक् की भोटय फाटो ( साविक िडा नॊ ६, ७, ८ य ९ लार िडा 
नॊ. १०) 

580800 

ख) कच्ची िोबर टाबो  
1.  प्राननङको कच्ची भोटय फाटो ( साविक िडा नॊ १, २, ३, ४ य ५ लार 

िडा नॊ. १०) 
726000 

2.  प्राननङको कच्ची भोटय फाटो ( साविक िडा नॊ ६, ७, ८ य ९ लार िडा 
नॊ. १०) 

435600 

3.  साविक खचत्ताऩोर िडा नॊ. १, २, ३ लारको िडा नॊ. १० 266200 
4.  साविक खचत्ताऩोर िडा नॊ. ४, ५, ६, ७, 8 य ९ लारको िडा नॊ. १० 205700 
ग) गोरेबो टाबो जोमकएको  
1.  साविक खचत्ताऩोर िडा नॊ. १, २, ३ लारको िडा नॊ. १० 133100 
2.  साविक खचत्ताऩोर िडा नॊ. ४, ५, ६, ७, 8 य ९ (ऩलाडी क्षेत्र तपग ) 

लारको िडा नॊ. १० 
54500 

घ) टाबो नभएको जग्गा  
1.  साविक खचत्ताऩोर िडा नॊ. १, २, ३ लारको िडा नॊ. १० 47200 
2.  साविक खचत्ताऩोर िडा नॊ. ४, ५, ६, ७, 8 य ९ लारको िडा नॊ. १० 40000 
3.  साविक खचत्ताऩोर िडा नॊ. ४, ५, ६, ७, 8 य ९ (ऩलाडी क्षेत्र तपग ) 

लारको िडा नॊ. १० 
21800 

नोबः साविक खचत्ताऩोर िडा नॊ १क य १ङ लार बक्तऩयु  नर्यऩानरकाभा ऩयेको लादा 
बक्तऩयु नर्यऩानरका कै भूल्माङ्कन कामभ र्रयएको छ । 
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9. चाागुनारार्ण नागरपामलका डसामिक दुिाकोब गा.मि.स. हाल चागुनारार्ण न.पा. १ र २) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत अना 

अ.ि. 
०७७।७८  

क) पक् की िोबर टाबो  

1.  बक्तऩयुफाट काठभाडौं जाने ऩयुानो फाटो  1260000 

2.  सल्राघायी चोकफाट िडा कामागरमसम्भ िडा नॊ. १ य २ लारको िडा नॊ २ 1140000 

3.  भानथ उल्रेखित र्रयए फालेकका ऩक् की भोटय फाटो  660000 

4.  प्राननङको ऩक् की भोटय फाटो 924000 
ख) कच्ची िोबर टाबो  
1.  प्राननङको कच्ची भोटय फाटो 60000० 
2.  साविक दिुाकोट िडा नॊ. १ य २ लार िडा नॊ. २ 420000 
3.  साविक दिुाकोट िडा नॊ. ३, ४, ७ य ८ लार िडा नॊ. १ य २ 372000 
4.  साविक दिुाकोट िडा नॊ. ५, ६ य ९ लार िडा नॊ. १ 330000 
ग) गोरेबो टाबो जोमकएको  
1.  साविक दिुाकोट िडा नॊ. १, २ य ३ लार िडा नॊ. २ 234000 
2.  साविक दिुाकोट िडा नॊ.  ४, ७ य ८ लार िडा नॊ. २ 168000 
3.  साविक दिुाकोट िडा नॊ. ५, ६ य ९ लार िडा नॊ. २ 144000 
घ) फाटो नबएको जग्र्ा 120000 
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10. चाागुनारार्ण नागरपामलका डसामिक झौखेल गा.मि.स. हाल चागुनारार्ण न.पा. २ र ३) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत अना 

अ.ि. 
०७७।७८  

क) पक् की िोबर टाबो  

1.  साविक झौिेर िडा नॊ. ७ य ८ लार िडा नॊ. २ य ३ कारीघाटको 
ऩरुदेखि भानथ िडा कामागरमसम्भ 

732000 

2.  साविक झौिेर िडा नॊ. ६ लार िडा नॊ. ३ िडा कामागरम बन्दा भानथको 
बार् 

552000 

3.  साविक झौिेर िडा नॊ. ३, ४ य ५ लार िडा नॊ. ३ 372000 

4.  साविक झौिेर िडा नॊ. १, २ य ९ लार िडा नॊ. ३ 300000 

5.  प्राननङको ऩक् की भोटय फाटो 720000 
ख) कच्ची िोबर टाबो  
1.  साविक झौिेर िडा नॊ. ७ य ८ लार िडा नॊ. २ य ३ 288000 
2.  साविक झौिेर िडा नॊ. ६ लार िडा नॊ. ३ 264000 
3.  साविक झौिेर िडा नॊ. १, २, ३, ४, ५ य ९ लार िडा नॊ. ३ 264000 
4.  प्राननङको कच्ची भोटय फाटो 500000 
ग) गोरेबो टाबो जोमकएको 132000 
घ) टाबो नभएको जग्गा  
1.  साविक झौिेर िडा नॊ. ७ य ८ लार िडा नॊ. २ य ३ 91200 
2.  साविक झौिेर िडा नॊ. १, २, ३, ४, ५, ६ य ९ लार िडा नॊ. ३ 72000 
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11. चाागुनारार्ण नागरपामलका डसामिक चाागुनारार्ण गा.मि.स. हाल चागुनारार्ण न.पा. ४) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत अना 

अ.ि. 
०७७।७८  

क) पक् की िोबर टाबो  

1.  चाॉर् ुजाने ऩक् की भोटय फाटो (डेकोचो देखि चाॉर् ुफसऩाकग सम्भ) 600000 
2.  भानथ उल्रेखित र्रयए फालेकका ऩक् की भोटय फाटो 336000 
3.  प्राननङको ऩक् की भोटय फाटो 700000 
ख) कच्ची िोबर टाबो  

1.  साविक चाॉर्नुायामण िडा नॊ. ९घ लार िडा नॊ. ४ 264000 
2.  अन्म साविक िडाको कच्ची भोटय फाटो िडा नॊ. १, ३ य ५ फालेक लार 

िडा नॊ. ४ 
264000 

3.  साविक चाॉर्नुायामण िडा नॊ.१, ३ य ५  लार िडा नॊ. ४ 168000 
4.  प्राननङको कच्ची भोटय फाटो 500000 

ग) गोरेबो टाबो जोमकएको 132000 
घ) टाबो नभएको जग्गा  

1.  साविक चाॉर्नुायामण िडा नॊ. ९घ लार िडा नॊ. ४ 96000 
2.  नस.नॊ. १ भा उल्रेखित फालेक सफै िडालरू लार िडा नॊ. ४ 72000 
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12. चाागुनारार्ण नागरपामलका डसामिक छामलङ गा.मि.स. हाल चागुनारार्ण न.पा. ५) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत अना 

अ.ि. 
०७७।७८  

क) पक् की िोबर टाबो  

1.  नर्यकोट जाने ऩक् की भोटयफाटो व्मायेकदेखि िरयऩाटीको करबटगसम्भ 660000 

2.  चाॉर्नुायामण जाने ऩक् की भोटय फाटो नर्य छोडी ब.न.ऩा. के िसाङ िसुङु 
िोराबन्दा भानथ नाटेश्वयी स्कूरसम्भ 

600000 

3.  साविक छानरङ िडा नॊ. २, ४, ५, ६, ७ य ८ लार िडा नॊ. ५ 324000 

4.  साविक छानरङ िडा नॊ. १, ३ य ९ लार िडा नॊ. ५ 228000 

5.  प्राननङको ऩक् की भोटय फाटो 700000 
ख) कच्ची िोबर टाबो  
1.  साविक छानरङ िडा नॊ. २, ४, ५, ६, ७ य ८ लारको िडा नॊ. ५  300000 
2.  साविक छानरङ िडा नॊ. १, ३ य ९ लारको िडा नॊ. ५ 204000 
3.  प्राननङको कच्ची भोटय फाटो 500000 
ग) गोरेबो टाबो जोमकएको  
1.  साविक छानरङ िडा नॊ. २, ४, ५, ६, ७ य ८ लारको िडा नॊ. ५  132000 
2.  साविक छानरङ िडा नॊ. १, ३ य ९ लारको िडा नॊ. ५ 120000 
घ) टाबो नभएको जग्गा  
1.  साविक छानरङ िडा नॊ. २, ४, ५, ६, ७ य ८ लारको िडा नॊ. ५  79200 
2.  साविक छानरङ िडा नॊ. १, ३ य ९ लारको िडा नॊ. ५ 60000 
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13. चाागुनारार्ण नागरपामलका डसामिक नगरकोब गा.मि.स. हाल चागुनारार्ण न.पा. ६) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत अना 

अ.ि. 
०७७।७८  

क) पक् की िोबर टाबो  

1.  नर्यकोट जाने ऩक् की भोटय फाटोसॊर् जोडीएको 660000 

2.  बक्तऩयु चक्रऩथ सडक चयेरी िािािण्ड साविक नर्यकोट -१ लार 
चा.न.ऩा.-६ 

505000 

3.  भानथ उल्रेि र्रयए फालेकका ऩक् की भोटय फाटो 504000 

4.  प्राननङको ऩक् की भोटयफाटो 700000 
ख) कच्ची िोबर टाबो  
1.  साविक नर्यकोट  िडा नॊ. ७ को प्राननङ कच्ची भोटय फाटो   500000 
2.  साविक नर्यकोट िडा नॊ ७ को अन्म कच्ची भोटय फाटो  लार िडा नॊ. ६ 204000 
3.  अन्म िडाको कच्ची भोटय फाटो लार िडा नॊ. ६ 144000 
ग) गोरेबो टाबो र खोल्सीसंग जोमकएको  
1.  साविक नर्यकोट िडा नॊ ७ लार िडा नॊ. ६ 84000 
2.  अन्म िडालरूको 48000 

घ) टाबो नभएको जग्गा 18000 
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14. चाागुनारार्ण नागरपामलका डसामिक टागेश्वरी गा.मि.स. हाल चागुनारार्ण न.पा. ७) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत अना 

अ.ि. 
०७७।७८  

क) पक् की िोबर टाबो  

1.  नर्यकोट जाने सडकको दामाॉफामाॉ 780000 

2.  सडुार-खजतऩयु जाने ऩक् की भोटय फाटो दामाॉफामाॉ 660000 

3.  बक्तऩयु चक्रऩथ िण्डको भलुानऩोियी चयेरीिण्ड ऩक् कीसडक फार्शे्वयी ४ य 
५ लार िडा नॊ. ७ 

505000 

4.  भानथ उल्रेखित फालेकका ऩक् की भोटय फाटो  396000 
5.  प्राननङको ऩक् की भोटय फाटो 876000 

ख) कच्ची िोबर टाबो  
1.  प्राननङको कच्ची भोटय फाटो   564000 
2.  साविक फार्शे्वयी िडा नॊ. २ लार िडा नॊ. ७ 396000 
3.  साविक फार्शे्वयी िडा नॊ. ४ य ८ लार िडा नॊ. ७  396000 
4.  अन्म साविक फार्शे्वयी िडा नॊ. १, ३, ५, ६, ७ य ९ लार िडा नॊ. ७ 264000 
ग) गोरेबो टाबो  
1.  साविक साविक फार्शे्वयी िडा नॊ. २ लार िडा नॊ. ७ 138000 
2.  साविक फार्शे्वयी िडा नॊ. ४ य ८ लार िडा नॊ. ७  138000 
3.  अन्म साविक फार्शे्वयी िडा नॊ. १, ३, ५, ६, ७ य ९ लार िडा नॊ. ७ 108000 
घ) टाबो नभएको जग्गा  
1.  साविक साविक फार्शे्वयी िडा नॊ. १, २, ३, ५, ६, ७ य ९  लार िडा नॊ. 

७ 
67200 

2.  साविक फार्शे्वयी िडा नॊ. ४ य ८ िेततपग  लार िडा नॊ. ७  54000 
3.  साविक फार्शे्वयी िडा नॊ. ४ य ८ ऩािो तपग  लार िडा नॊ. ७ 40800 
नोबः नसपारयसभा प्राननङको फाटो चौडाई िरुी आएभा साविक नबभसेन चऩाचोको 
प्राननङ सयल भूल्माङ्कन लनेुछ 
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15. चाागुनारार्ण नागरपामलका डसामिक सुकाल गा.मि.स. हाल चागुनारार्ण न.पा. ८) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत अना 

अ.ि. 
०७७।७८  

क) पक् की िोबर टाबो  

1.  कभरविनामक खजतऩयु लुॉदै नर्यकोट जाने फाटो 660000 
2.  च्माभानसङ-र्ोसऩरु-सडुार सडकको  600000 
3.  बक्तऩयु चक्रऩथ सडकको चयेरी-िािा िण्ड सडुार ६, ७, ८ लार -८ 505000 
4.  भानथ उल्रेखित फालेकका ऩक् की भोटय फाटो  336000 
5.  प्राननङको ऩक् की भोटय फाटो 700000 

ख) कच्ची िोबर टाबो  
1.  प्राननङको कच्ची भोटय फाटो   500000 
2.  साविक सडुार िडा नॊ. १, ३ य ५  लार िडा नॊ. ८ 276000 
3.  साविक सडुार िडा नॊ. २, ४, ६, ७, ८ य ९  लार िडा नॊ. ८ 192000 
ग) गोरेबो टाबो 55200 
घ) टाबो नभएको जग्गा  
1.  साविक सडुार िडा नॊ. १, ३, ५ य ९ लार िडा नॊ. ८ 42000 
2.  साविक सडुार िडा नॊ. २, ४, ६, ७, य ८  लार िडा नॊ. ८ 24000 
3.  साविक सडुार िडा नॊ. २, ४, ६, ७ य ८ लार िडा नॊ. ८ (ऩलाडी 

क्षेत्रतपग ) 
20400 
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16. चाागुनारार्ण नागरपामलका डसामिक ताथली गा.मि.स. हाल चागुनारार्ण न.पा. ९) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत अना 

अ.ि. 
०७७।७८  

क) पक् की िोबर टाबो  

1.  नाराजाने ऩक् की भोटय फाटो (ब्रह्मामणी िोरा) देखि सॊमकु्त िडा कामागरम 
ज ने िोराको भार्िकग  ऩरुसम्भ 

600000 

2.  सामक तथा नबत्र ऩक् की भोटय फाटो  372000 

3.  प्राननङको ऩक् की भोटय फाटो 700000 
ख) कच्ची िोबर टाबो  
1.  प्राननङको कच्ची भोटय फाटो   500000 
2.  िकग ऩरु देखि सूमगविनामक न.ऩा. िडा नॊ. १० जोड् ने ऩरुसम्भको कच्ची 

फाटो  
360000 

3.  साविक ताथरी िडा नॊ. ७, ८  य ९ लारको िडा नॊ. ९ 264000 
4.  प्राननङको भोटयफाटो ( साविक िडा नॊ. १, २, ४र्, ५ य ६) लारको 

िडा नॊ ९ 
500000 

5.  भानथ उल्रेखित फालेकका कच्ची भोटय फाटो 174000 
ग) गोरेबो टाबो  
6.  साविक ताथरी िडा नॊ. ७, ८ य ९ लार िडा नॊ. ९ 91200 
7.  साविक ताथरी िडा नॊ. १, २, ४र्, ५ य ६ लार िडा नॊ. ९ 79200 
8.  साविक ताथरी िडा नॊ. ३, ४क य ४ि लार िडा नॊ. ९  72000 
घ) टाबो नभएको जग्गा  
1.  साविक ताथरी िडा नॊ. ७, ८ य ९ लार िडा नॊ. ९ 60000 
2.  साविक ताथरी िडा नॊ. १, २, ४र्, ५ य ६ लार िडा नॊ. ९ 33600 
3.  साविक ताथरी िडा नॊ. ३, ४क य ४ि लार िडा नॊ. ९  22800 

नोबः नसपारयसभा प्राननङको फाटोको चौडाई िरुी आएभा साविकको नबभसेन 
चऩाचोको प्राननङ सयल भूल्माङ्कन कामभ लनेुछ । 
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द्रष्टव्म्- 

१. स्थानीम तलफाट घयफाटोको नसपारयस र्दाग फाटोको प्रकाय मस ऩखुस्तकाको सम्फखन्धत फुॉदासॊर् नभल्ने र्यी स्ऩष्ट 
रुऩभा िरुाई उल्रेि र्रयएको लनुऩुने छ । घयको लकभा त्मस्तो नसपारयसभा घयको भूल्म य कय चकु्ता 
बैसकेको व्मलोया सभेत िरुाउन ुऩनेछ । साथै घय फाटोको नसपारयस म्माद एक आ.ि. भा अधकतभ  ३५ 
ददनसम्भ भान्म यलनेछ ।  

२. कसैरे मस ऩखुस्तकाभा तोवकएको न्मूनतभ  भलु्मबन्दा कभ लनेु र्यी कामागरमसभेतराई झकु्माई छल्ने ननमतरे 
िा अन्जानिस सडक, घयफाटो, कय आदद फाये भ्रभभा ऩायी नरित ऩारयत र्येभा सो कुया ऩनछ ऩत्ता रार्ेभा 
सोको नऩरु् याजस्ि कामागरमरे कानून फभोखजभ खजनको घयजग्र्ा योक् का सभेत यािी असरु उऩय र्नग  
सक्नेछ ।  

३. नरित ऩारयत र्दाग मथाथग य िास्तविक रेनदेनकै भूल्म िरुाउन ुऩनेछ । मस ऩखुस्तकाभा उल्रेखित भूल्मबन्दा 
कभ भूल्म यािी नरित ऩारयत र्ने ऩाइने छैन ।  

४. साविकभा वकत्ताकाट लनु ुअखघ कामभी भूल्मबन्दा वकत्ताकाट बई कामभ बएकी वकत्तालरूको भूल्म घटी नलनेु 
र्यी साविक वकत्ता नॊ. को भूल्माङ्कन कामभ र्रयनेछ ।  

५. काठभाडौं उऩत्मका विकास प्रानधकयणरे नमाॉ शलय विकासको रानर् वकत्ताकाट र्नग योक् का योक् का र्येको 
क्षेत्रनबत्रको जग्र्ाको वकत्ताकाट र्नग तथा जर्और्ा विकास मोजना (Planing) रारू् बएको स्थानको वकत्ताकाट 
तथा लक लस्तान्तयण र्नग उक्त प्रानधकयणको स्िीकृनत ऩेश र्नुग ऩनेछ ।  

६. न्मूनतभ  भूल्माङ्कन तमाय र्दाग कुनै स्थानसॊर् जोनडएको िा सो स्थान फयाफय ऩूिागधाय सवुिधा बएको अन्म 
स्थानको भूल्माङ्कन सयल काम लनेुछ ।  

७. मस ऩखुस्तकाभा कुनै दवुिधा ऩने शब्द बेवटएभा मसको ननयाकयण न्मनुतभ  भूल्माङ्कन ननधागयण सनभनतको ननणगम 
भाइन्मटुका आधायभा कामागरमरे र्नेछ ।  

८. जग्र्ा िरयद र्ने व्मखक्त िा ऩक्षरे आपूरे आपूरे िरयद र्नग रार्ेको जग्र्ाको ज.ध., स्िानभत्त्ि, झैझर्डा, 
वकचरो, वपल्ड सम्फन्धी आपैरे एकीन र्येय भात्र िरयद र्नुग ऩनेछ । 

९. ऩारयतका रानर् ऩेश बएका नरितभा कुनै कुया फझु् न ु ऩने देखिएभा कामागरमफाट वपल्ड ननयीक्षण र्नग र्याउन 
सवकनेछ ।  

१०. ऩारयत बैसकेको नरितको लकभा फझुाईसकेको यखजषे्ट्रशन दस्तयु वपताग लनेु छैन ।  

११. साविक र्ा.वि.स.लरू सफै नर्यऩानरका क्षेत्रनबत्र ऩरयसकेकोरे ती जग्र्ालरूको न्मूनतभ  भूल्माङ्कन कामभ र्दाग 
नर्यऩानरका क्षेत्रनबत्रको िर्ीकयण अनसुाय कामभ र्रयएको छ । साविक र्ा.वि.स. क्षेत्रभा यलॉदाको भूल्मबन्दा 
नर्यऩानरका क्षेत्रनबत्र र्ानबएको भूल्म कभ यलेछ बने साविको भूल्मबन्दा कभ नलनेु र्यी भूल्माङ्कन कामभ 
र्रयने छ ।  

१२. फाटोको वकटानी नसपारयस नबएको तय ऩनतग, िोरो, जॊर्र, सािगजननक िा सयकायी  जभीन, याजकूरो,  िलये 
िोरा य नदीसॊर् जोनडएको बनी नसपारयस बई आएका जग्र्ालरू कच्ची भोटयफाट सयल य कुरोसॊर् जोनडएको 
बनी नसपारयस बई आएका जग्र्ालरू र्ोयेटो फाटो सयल भूल्माङ्कन र्रयनेछ । साथै ईिा छाऩेको, विछ्याएको 
फाटो बनी नसपारयस बैआएका जग्र्ालरू ऩक् की भोटयफाटो सयल भूल्माङ्कन कामभ र्रयनेछ ।  

१३. ऩलाडी क्षेत्र बनी वकटानी नसपारयस बई आएभा भात्र ऩालाडी क्षेत्रको न्मूतनभ  भूल्माङ्कन कामभ र्रयनेछ ।  


