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खैयहनी नगयऩामरका 
हार साववक चैनऩयु 1,2 भार  

qm= 
;+= 

ljj/0f 
d"No ? 

-k|lt s¶fdf_ 

१ r}gk'/ rf]s af6 s+sfnL hfg] af6f]n] 5'g] hUuf 3850000/- 
२ /fhdfu{ afx]s lkraf6f]sf] hUuf 2420000/- 
३ sRrL af6f]sf] 38]/L hUuf  1540000/- 
४ af6f] ePsf] v]tL of]Uo hUuf 770000/- 
५ af6f] gePsf] hUuf 440000/- 

साववक चैनऩयु  ३ नॊ. य 7 नॊ. भार 
१ /fhdfu{ af6 pQ/ xf]lnNof08 hfg] d'n af6f]sf hUuf 4400000/- 

२ 
k;f{ ahf/ x'b} pQ/ tkm{ hfg] lkr af6f] &s,&v 4400000/- 

३ वडा नं.७ग को पसाइ िजार हुदै रसौली जाने मुल िाटो 3300000/- 
४ ;a} leqL lkraf6f] sf hUuf 2200000/- 
५ r}gk'/ j8f g+=# / & sf] 38]/L hUuf-sRrL af6f]_ 1540000/- 
६ r}gk'/ # / & sf] af6f] ePsf] v]tL of]Uo hUuf 770000/- 
७ िाटो नभएको जग्गा 440000/- 

सामफक चैनऩयु ४, ५ य ६ 

! राजमागइ िाट खोचलएको साचवक चैनपुर ४ग मा पने िजार क्षेत्रका जग्गा 
4400000/- 

२ lkr af6f] ePsf] hUuf 2420000/- 
 ३ ५घ को िाटो भएको घडेरी जग्गा 1210000/- 

४ ५घ िाहके िाटो भएको घडेरी जग्गा 1540000/- 

५ af6f] ePsf] v]lt of]Uo hUuf 770000/- 
६ िाटो नभएको जग्गा 385000/- 

सामफक चैनऩयु ८ य ९  
१ चैनऩयु ८क, ८ख भा ऩसाा फजाय हदैु उत्तय तपा  जान ेवऩच फाटो  4400000/- 

२ *क,*v sf] lelq lkr af6f]n] 5'g] hUuf 2200000/- 

३ *क,*v afx]s leqL lkr af6f] ePsf] 38]/L hUuf  1540000/- 

४ *क,*v sf] sRrLaf6f] ePsf] £f8]/L hUuf 1540000/- 

५ *क,*v afx]s af6f] ePsf] 38]/L hUuf   1210000/- 

६ *क,*v  j8fsf] af6f] ePsf] v]lt of]Uo hUuf 770000/- 
७ ८क ८ख वडा िाहके िाटो भएको खेचत योग्य जग्गा 550000/- 
८ ८क र ८ख को िाटो नभएको जग्गा 440000/- 
७  ८क र ८ख afx]s af6f] gePsf] v]lt of]Uo hUuf 385000/- 
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सामफक खैयहनी ९ , ८क, ८ख, ८ग 
! /fhdfu{ 5'g] hUuf 4620000/- 
@ k'/fgf] /fhdfu{sf] ahf/ If]qsf] 38]/L hUuf 3850000/- 
# k'/fgf] /fhdfu{af6 vf]nLPsf] -leqL lkr_ 1980000/- 
$ sRrL af6f] 5'g] 38]/L hUuf 1540000/- 
% af6f] ePsf] v]tL of]Uo hUuf 880000/- 
^ af6f] gePsf] hUuf 440000/- 

सामफक खैयहनी  ६ य ७ भार 

! साचवक खैरहनी ७क र ७ख मा राजमागइ छुने जग्गा 4620000/- 

२ पुरानो राजमागइको िजार क्षेत्रको घडेरी जग्गा 3850000/- 
# पुरानो राजमागइमा खैरहनी ६क,६ख को घडेरी जग्गा 2310000/- 
$ पुरानो राजमागइ िाट खोचलएको चभचत्र चपच 1980000/- 
% सो िाहके अन्य चपच िाटो घडेरी 1650000/- 
^ ७क ७ख को कच्ची िाटोले छुने घडेरी जग्गा   1540000/- 

७ ७क र ७ख िाहके कच्ची िाटोले छुने घडेरी जग्गा   1320000/- 

८ ७क र ७ख को िाटो भएको खेचत योग्य जग्गा   880000/- 

९ ७कर ७ख िाहके िाटो भएको खेती योग्य जग्गा   770000/- 

१० ७क र ७ख को िाटो नभएको खेचतयोग्य जग्गा   440000/- 

११ ७क र ७ख िाहके िाटो नभएको खेतीयोग्य जग्गा   330000/- 
 

सामफक खैयहनी ३क, ३ख, ३ग, ३घ, ३ङ, ३च, ३छ, य वडा नॊ.५ 

! /fhdfu{;+u hf]l8Psf] hUuf #क b]lv #5 ;Dd / %s,%v,%u 4400000/- 

@ /fhdfu{ e} pQ/ blIf0f vf]lnPsf lkraf6f]df kg]{ hUuf 3300000/- 

# k'/fgf] /fhdfu{df kg]{ hUuf tyf -leqL lkr_ n] 5'g] hUuf 2090000/- 

$ sRrL af6f]n] 5'g] 38]/L hUUff 1540000/- 

% af6f] ePsf] v]lt of]Uo hUuf 770000/- 

^ af6f] gePsf] hUuf 440000/- 

सामफक खैयहनी 4क,4ख 
! k'/fgf] /fhdfu{ ;+u hf]l8Psf] hUuf   2420000/- 

@ leqL lkr ePsf] 38]/L hUuf 1760000/- 

# sRrL af6f] ePsf] 38]/L hUuf 1320000/- 

$ af6f] ePsf] v]tL of]Uo hUuf 770000/- 

% af6f] gePsf] hUuf 440000/- 
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सामफक खैयहनी १क,१ख,१ग य २क,२ख,२ग 

! राजमागइ सँग जोडीएको 7700000/- 

@ राजमागइ भै उत्तर दचक्षण गएको चपच िाटोले छुने जग्गा 5390000/- 

# १क र १ख को अन्य चपच िाटोको जग्गा  3300000/- 

$ १क र १ख िाहके अन्य चपच िाटोको जग्गा 2750000/- 

% १क र १ख को कच्ची िाटो भएको घडेरी जग्गा 2200000/- 

६ १क र १ख िाहके कच्ची िाटो भएको घडेरी जग्गा 1760000/- 

७ १क र १ख को िाटो भएको खेचत योग्य जग्गा 1100000/- 

८ १क र १ख िाहके िाटो भएको खेचत योग्य जग्गा 880000/- 

९ १क र १ख को िाटो नभएको खेचत योग्य जग्गा 550000/- 

१० १क र १ख िाहके िाटो नभएको जग्गा 440000/- 

सामफक कठाय 1 २ ३ ४ ५ ६ ७ सम्भ 

! ५क मुल िाटो िजार क्षेत्रिाट ड्याम जाने मुल िाटो 1650000/- 

@ ५ख,६क,६ख र ७क,७ख मा पने चभचत्र चपच िाटो 1540000/- 

३ 
शान्ती िजार एररया र शान्ती िजार हुदै गा.चि.स भवन तर्इ  जाने मुल िाटोको जग्गा 

 
1540000/- 

४ 
अन्य चपच िाटोको जग्गा 
 
 

1430000/- 

५ कठार ३ खैरहनी चसमािाट ढुङ्गे पुल सम्मको दायाँ िायाँ को िाटो जग्गा 1320000/- 

६ अन्य कच्ची िाटो घडेरी जग्गा 880000/- 

७ िाटो भएको खेचत योग्य जग्गा 550000/- 

८ िाटो नभएको जग्गा 330000/- 

सामफक कठाय ८ य ९ 

! कठार ८क,८ख,९क,९ख का चभचत्र चपच िाटोका जग्गा 1540000/- 

@ अन्य चपच िाटोका घडेरी जग्गा 1210000/- 

# अन्य कच्ची िाटो घडेरी जग्गा 880000/- 

$ िाटो भएको खेचत योग्य जग्गा 550000/- 

% िाटो नभएको जग्गा 330000/- 
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सामफक कुभयोज ५ ६ ७ ८ य ९ 
१ साचिक कुमरोज ७ र ८ पुरानो राजमागइ सँग जोडीएको जग्गा 1980000/- 
२ चभचत्र चपच िाटो को घडेरी जग्गा 1320000/- 
३ फढुौरी धयभऩयु जाने भरु फाटो जग्गा 5,6 य 9 को 1430000/- 
4 कच्ची फाटो बएको घडेयी जग्गा 1100000/- 
5 फाटो बएको खेती मोग्म जग्गा 660000/- 
6 फाटो नबएको जग्गा 330000/- 

सामफक कुभयोज १ २ ३ ४  

१ साचवक कुमरोज ३ र ४ मुल चपच िाटो को जग्गा 1650000/- 

२ साचिक कुमरोज १ र २ को धरमपुर हुदै सौराहा हुदै जाने चपच िाटो 1320000/- 

३ सिै शाखा चपच िाटो को जग्गा 1320000/- 

४ सिै कच्ची िाटोले छुने जग्गा 1100000/- 

५ िाटो भएको खेती योग्य जग्गा 660000/- 

६ िाटो नभएको खेचत योग्य जग्गा 330000/- 

सामफक वऩप्रे गा.वव.स.२,४,5य ६ 
s साचवक चपप्ले वडा नं.५ र ६ मा पने राजमागइमा पने जग्गा 3300000/- 
v ५ र ६ मा पने चभचत्र चपच िाटोको घडरेी जग्गा 1650000/- 
u ५ र ६ िाहके अन्य चपच िाटोको घडेरी जग्गा  1100000/- 
3 ५ र ६ मा पने कच्ची िाटो को घडेरी जग्गा 1320000/- 
ª ५ र ६ िाहके कच्ची िाटोको घडेरी जग्गा 1100000/- 
r ५ र ६ मा पने िाटो भएको खेचत योग्य जग्गा 770000/- 
5 ५ र ६ िाहके cGo वडा को af6f] ePsf] v]tL of]Uo hUuf 550000/- 
h af6f] gePsf] v]tL of]Uo hUuf 330000/- 

सामफक वऩप्रे ७ भार 

s साचवक चपप्ले वडा नं.७ मा पने राजमागइमा पने जग्गा 3300000/- 
v चभचत्र चपच िाटोको घडेरी जग्गा 1650000/- 
ग कच्ची िाटो को घडेरी जग्गा 1320000/- 
घ िाटो भएको खेचत योग्य जग्गा 660000/- 
ङ af6f] gePsf] v]tL of]Uo hUuf 330000/- 
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सामफक वऩप्रे १,३,८ य ९ 

s साचवक चपप्ले वडा नं.९ मा पने राजमागइमा पने जग्गा 3300000/- 
v ९ मा पने चभचत्र चपच िाटोको घडेरी जग्गा 1650000/- 
u ९ िाहके अन्य वडाको चपच िाटोको घडेरी जग्गा 1100000/- 
3 ९ मा पने कच्ची िाटो को घडेरी जग्गा 1320000/- 
ª अन्य वडामा पने कच्ची िाटो को घडेरी जग्गा 770000/- 
च वडा नं.९ को िाटो भएको खेचतयोग्य जग्गा 660000/- 
छ ९ िाहके अन्य वडामा पने िाटो भएको खेचत योग्य जग्गा  440000/- 
ज ९ मा पने िाटो नभएको जग्गा 440000/- 
झ ९ िाहके अन्य वडाको िाटो नभएको जग्गा 330000/- 

सामफक बण्डाया वडा नॊ.8 य ९ भार 

क ८क,८ख य ९क,९ख याजभागाभा ऩने जग्गा 3850000/- 
ख बण्डाया याप्ती भरु सडकका दामाॉ फामाॉ ऩने जग्गा  1650000/- 
ग अन्त्म वऩच फाटोका घडेयी जग्गा 

 1320000/- 

घ कच्ची फाटोका घडेयी जग्गा 1100000/- 
ङ फाटो बएका खेती मोग्म जग्गा 770000/- 
च फाटो नबएका खेती मोग्म जग्गा 440000/- 

सामफक बण्डाया वडा नॊ.1 भार 

! राजमागइ िजार क्षेत्रका जग्गा 4400000/- 

@ १क उत्तराखण्ड चपच िाटो का घडेरी जग्गा 2750000/- 

# १क अन्य चपच िाटो को घडेरी जग्गा 2200000/- 

$ १क कच्ची िाटोको घडेरी जग्गा 1650000/- 

५ १क िाटोले छोएको खेती योग्य जग्गा 1100000/- 

६ १क िाटो नभएको खेती योग्य जग्गा 550000/- 

७ अन्य िाटो नभएको खेती योग्य जग्गा 330000/- 

८ अन्य चपच िाटोको घडेरी जग्गा 1650000/- 

९ अन्य कच्ची िाटोको घडेरी जग्गा 1100000/- 

१० अन्य खेती योग्य जग्गा 770000/- 
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सामफक बण्डाया २,३,४५,६ य 7 

! 
 
 
 

भण्डारा २क,२ख,२ग राजमागइ मा पने जग्गा 
 
 

3850000/- 

२ 
 

भण्डारा राप्ती मुल सडक दायाँ िायाँ पने घडेरी जग्गा - ५ख,५ग,७क,७ख_ समेत 1650000/- 

३ माचथ उल्लेख गरे िाहके अन्य चपच िाटोको घडेरी जग्गा 1100000/- 

४ कच्ची िाटोको घडेरी जग्गा 880000/- 

५ िाटो भएको खेचत योग्य जग्गा 660000/- 

६ िाटो नभएको खेचत योग्य जग्गा 440000/- 

सामफक मफयेन्त्रनगय   
! 
 
 
 

राजमागइ सँग जोडीएको दायाँ िायाँ को जग्गा 
 
 

4400000/- 

२ 
 

चिरेन्द्रगर ३ख ३ग को चभचत्र चपच िाटोको जग्गा 3300000/- 

३ चिरेन्द्रनगर २ ४ ५ ६ को चपच िाटोको घडेरी जग्गा 1650000/- 

४ चिरेन्द्रनगर ३ख ३ग २ ४ ५ ६ वडा िाहके अन्य सिै वडाको चपच िाटो को जग्गा 1430000/- 

५ चिरेन्द्रनगर ३ख ३ग को कच्ची िाटो भएको जग्गा 1320000/- 

६ चिरेन्द्रनगर २ ४ ५ ६ को कच्ची िाटो भएको जग्गा 1100000/- 

७ चिरेन्द्रनगर ३ख ३ग २ ४ ५ ६ िाहके अन्य सिै वडाको कच्ची िाटो भएको जग्गा 770000/- 

८ चिरेन्द्रनगर ३ख र ३ग को िाटो भएको खेचत योग्य जग्गा 660000/- 

९ चिरेन्द्रनगर २ ४ ५ ६ को िाटो भएको खेचत योग्य जग्गा 550000/- 

१० चिरेन्द्रनगर ३ख ३ग २ ४ ५ ६ िाहके अन्य वडाको िाटो भएको खेचत योग्य जग्गा 440000/- 

११ चिरेन्द्रनगर २ ३ ४ ५ ६ को िाटो नभएको जग्गा 385000/- 

१२ चिरेन्द्रनगर २ ३ ४ ५ ६ िाहके अन्य वडाको िाटो नभएको जग्गा 330000/- 

३ख                        
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सामफक फडहया 
! 
 
 
 

राजमागइ को दायाँ िायाँ पने जग्गा 
 

4400000/- 

२ 
 

िडहरा ७क को चपच िाटो को जग्गा 2750000/- 

३ िडहरा ५ र ६ को चपच िाटो को जग्गा 2200000/- 

४ िडहरा ७क ५ र ६ िाहके अन्य वडाको चपच िाटो को जग्गा 1650000/- 

५ िडहरा ५ ६ ७क को कच्ची िाटो भएको जग्गा 1430000/- 

६ िडहरा ५ ६ ७क िाहके अन्य वडा को कच्ची िाटो भएको जग्गा  880000/- 

७ िडहरा ५ ६ र ७क को िाटो भएको खचेत योग्य जग्गा 770000/- 

८ िडहरा ५ ६ र ७क िाहके अन्य वडाको िाटो भएको खेचत योग्य जग्गा 440000/- 

९ िडहरा ५ ६ र ७क को िाटो नभएको जग्गा 440000/- 

१० िडहरा ५ ६ र ७क िाहके अन्य वडाको िाटो नभएको जग्गा 330000/- 

सामफक उऩयदाङगढी गा.मफ.स 

! 
 
 
 

िाटो भएको जग्गा 110000/- 

२ 
 

खेत प्रचतकठ्ठा 55000/- 

३ पाखो जग्गा प्रचतकठ्ठा 33000/- 

सामफक काउरे य कोयाक गा.मफ.स 

! 
 
 
 

िाटो भएको जग्गा 110000/- 

२ 
 

खेत प्रचतकठ्ठा 55000/- 

३ पाखो जग्गा प्रचतकठ्ठा 33000/- 
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सामफक रोथय कान्त्राङ गा.मफ.स 

! 
 
 
 

िाटो भएको जग्गा प्रचतरोपनी 110000/- 

२ 
 

खेत प्रचत रोपनी 77000/- 

३ पाखो प्रचत रोपनी 55000/- 

रष्टव्म:- 

१.मो भूलमाॉकन 2077/04/01 देखख राग ुहनुेछ । जग्गारे कुरो छोएको य कुरोरे फाटो छोएको अवस्थाभा सो कुरोरे खिय देखख ऩछुाय सम्भ 
कतै फाटो छोएभा फाटो बएको जग्गा सयह भूलमाॉकन हनुछे । 

2.खोरो,ऩवहयो रागेको जग्गाहरु न.ऩा.तथा गा.ऩ.फाट खोरो ऩवहयो रागेको बमन वकटानी मसपारयस बै आएको अवस्थाभा कामाारमभा जाॉच फझु गदाा 
सवह ठहरयएभा उक्त जग्गाको न्त्मूनतभ भूलमाङ्कन न को ५०%प्रमतित सम्भ छुट ददन सवकन ेछ । 

३.धेयै फाटो बएको समसभ जग्गाको हकभा फवढ दययेट को य अन्त्मको हकभा जनु भोहडा फाटो प्रमोग हनु्त्छ सोवह को भूलम कामभ गरयनेछ । 

4.ऩारयत हनु आउन ेमरखतभा मरने/ददने रे घय फाटो रगामतका वववयणहरु मथाथा खोमर कैवपमतभा सवहछाऩ गनुा ऩनेछ ।मरखतभा कुनै ऩमन वववयण 
पयक ऩारय ऩेि गयेको कायण फाट याजश्वभा पयक ऩना गएको व्महोया कुनै ऩमन तरयका फाट ऩत्ता रागेभा भारऩोत कामाारम फाट स्थरगत फखुझ,एवकन 
गरय उक्त जग्गा योक्का याखख कानून फभोखजभ राग्न ेयाजश्व असरु गरयन ेछ । 

5.एउटै व्मक्ती नाभभा यहेका मसभा जोमडएका धेयै वकत्ता बै कुनै वकत्तारे फाटो छोएको कुनै वकत्तारे फाटो नछोएको अवस्थाभा रम्फाइा ३० मभटय बन्त्दा 
कभ बएका जग्गाहरुराइा एउटै वकत्ता भामन फाटो फाट ३० मभटय कटाउन ऩाइने छ । 

६.फाटो कुरो आदद बएको जग्गा राइा ढाॉटी झकु्काइा कुनै मरखत ऩारयत गना रागेको वा बै सकेको यहेछ बन ेऩमन कामाारम रे जनुसकैु सभमभा त्मस्तो 
जग्गा राइा योक्का याखख मनमभानसुाय याजश्व असरु गना सक्नेछ । 

7.कुनै जग्गा को भूलमाॉकन छुट हनु गएकोभा दामाॉ-फामाॉ को जग्गाको भूलमाॉकन सयह भलुम कामभ हनुछे । 

8.याजभागा,भरुफाटो तथा अन्त्म फाटो को कुनै लऩट 2(दइुा) 0-2-0 कठ्ठा बन्त्दा ठुरो बै मबमर जग्गा सयह भूलमाॉकन गनुा ऩने देखखएभा फाटो छोडी मबर 
फाट जग्गा मरएको बएभा फाटो नबएको भलुम तथा फाटो तपा  मरएको देखखए ,30(मतस) मभटय सम्भ राइा फाटोरे छोएको भामन घडेयी जग्गा य सो 
फाहेक को जग्गा राइा फाटो बएको खेमतमोग्म सयह भामननछे ।जनुसकैु जग्गा राइा समुफधा ऩाउॉ बमन कामाारम राइा फाध्म ऩाना सवकनेछैन ।दइुा 
कठ्ठा(0-2-0) सम्भ को रामग बे मो सवुवधा प्राप्त हनु ेछैन ।30 मभटय मबर ऩने जग्गाको ऺेरपर नाऩी कामाारमफाट रेखाइा आउन ुऩनेछ । 

9.न.ऩा वा गा.ऩा ऺेरको जग्गाको प्रस्ताववत कुनै वकत्तारे फाटो छुन ेय कुनैरे नछुन ेबमन नगयऩामरका वा गा.ऩा.फाट मसपारयस बै आएभा ऩमन वकत्ता 
एक-आऩसभा जोमडने बएभा फाटोभा जोमडएका जग्गाको सयह भूलमाॉकन कामभ गरयनेछ । 

10.फाटोरे छोएको जग्गाको हकभा कुनै वकत्ता जग्गा एकै ऩटक ऩारयत नगरय ऩटक-ऩटक गरय ऩवहरे फाटो तपा  य ऩमछ वऩछाड तपा  फाट वा ऩवहरा 
वऩछाड फाट य ऩमछ फाटो तपा  फाट वकत्ताकाट गरय एकै व्मक्ती वा सोवह व्मक्ती को ऩरयवाय मबर गएको ऩत्ता रागेभा थऩ याजश्व असरु गरयनेछ 
।अन्त्मर गएभा उक्त फदुाॉ नॊ.8 फभोखजभ भलुमाॉकन हनुछे । 

11.याजभागा,फजायऺेर वा भूर फाटोभा ऩने वा नऩने बमन वववाद आएभा भारऩोत कामाारम फाट स्थरगत सभेत फखुझ उक्त वकत्ता जनु वमगाकयणभा ऩने 
हो सोही वमगाकयणको न्त्मूनतभ भूलमाङ्कन न कामभ गरयनेछ ।  

12.कुनै वकत्ता जग्गाभा फाटोरे छुने/नछुने घय बए/नबएको प्रश्न उठेभा कामाारम फाट स्थरगत छानववन सभेत गरय एवकन गरयनेछ । 

13.नगयऩामरका मबरको लऩट मभरान गनुा ऩयेको अवस्थाभा फाहेक अन्त्म अवस्थाभा 0-1-0(एक कठ्ठा ) वा सो बन्त्दा कभ ऺेरपर को जग्गा 
मरन/ुददन ुगनुा ऩयेभा फाटो बएको वा नबएको जे मसपारयस बै आएभा ऩमन घडेयी को भूलम कामभ गरयनेछ । 
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14.जग्गाको न्त्मनुतभ भूलमाकन प्रमतकठ्ठा को दयरे कामभ गरयएको छ । योऩनीभा आएभा सोवह फभोखजभ मस भूलम राइा ऩरयणत गरय भूलम कामभ 
गरयनेछ । 

15घय,टहया रगामतका सॊयचनाहरुको भूलमको हकभा स्थामनम तहको मसपारयसभा उलरेखखत भूलम फभोखजभ नै हनुछे । 

-;dfKt_ 


