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कुम्मायक गाउँपालिका 
 १ माङजाबङु गा.वि.स.          

लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ 
को न्यनुतम 

मलु्य 
क. माङजाबङु्ग गा.लब.स. िार्डका नं. १क वक.नं. १, ४, ५, १६३, १६५, १६७, 

१६८, १६९, १७२ देखि १७५, १७७ र वक.नं. १७९ देखि १८३ सम्म र 
िार्डका नं. २, िार्डका नं. ६क समेतका चौथीबजार क्षेत्र लित्रका घरे्री जग्गाहरु 
प्रलत रोपनी रु. 2,५0,000 

ि. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकादेखि िाहेक सप्तमी बजार लनगािे– दगुाड उ. मा.लब. हदैु 
सालबक माङजाबङु गा. वि. स. जाने कच्ची मोटर बाटो दायाबाया घरे्री जग्गा 
सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका जग्गाहरु रु. १,25,००० 

ग. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकादेखि िाहेक सप्तमी बजार बाट जोरपोिरी – धिुाबेंसी – 
माङजाबङु हुँदै िमघुाट – तेह्रथमु जाने कच्ची मोटर बाटो दायाबाया घरे्री जग्गा 
सबै िर्ामा २५ लम. सम्म प्रलत रोपनी रु. 1,25,000 

घ. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकाका िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दाया ँ
िायाँका सबै िार्डका २५ लम. सम्मका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु. 7५,००० 

ङ. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकाका िाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत 
रोपनी रु. 60,000 

च. िेत (अब्बि) 40,000 
छ. िेत(दोयम) 33,000 
ज. िेत(सीम) 25,000 
झ. िेत(चाहार) 17,000 
ञ. पािा/बारी (अब्बि) 25,000 
ट. पािा/बारी (दोयम) 17,000 
ठ. पािा/बारी (सीम) 13,000 
र्. पािा/बारी (चाहार) 10,000 

२ यासोक गा.वि.स. 

लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ 
को न्यनुतम 

मलु्य 
क. यासोक गा.लब.स. िार्डका नं. ३क यासोक बजार क्षेत्र लित्र ५० लमटर सम्म पने 

हाि तथा सालबक वक.नं. १६१, १६२, १६४, १८०, १८५, १८६, १८७, 
१८८, १९०, १९१, १९२, १९३, १९४, १९७, १९८, १९९, २००, 
२१२, २१३, २१४, २८५, २८६, २८७, २८९, २९०, २९१, २९२, 
२९३, २९७, २९८, ३०१, ३०२, ३०५, ३०६, ३०८, ३०९, ३११, 
३१२, ३१५, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२०, ३२२, ३२३, ३२४, 
३२५, ३२६, ३२७, ३२९, ३३०, ३३३, ३३४, ३३५, ३३६, ३३७, 
३३९, ३४०, ३४६, ३४८, ३४९, ३५३, ३५४, ३५५, ३५६, ३५८, 
३५९, ३६०, ३६१, ३६२, ३८९, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, 
३९९, ४००, ४०२, ४२८, ४२९, ४३०, ४३१, ४३६, ४३७, ४३८, 
४३९, ४४०, ४४१, ४६७, ४६८, ४७१, ४७२, ४७३, ४७४, ५०३, 
५०४, ५११, ५१२, ५१४, ५१५ सम्मका वकत्ता बाट वक.का. िै िा निई र ९,0०,००० 
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सो आसपास घरे्री रुपमा लबक्री हनुे जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 
ि. प्रकरण क. िन्दा पछालर् परेकाका थप ५० लमटर सम्मका घरे्री जग्गा प्रलत 

रोपनी रु.  5,००,००० 
ग. यासोक–विक्कि–आङसाराङ जाने कच्ची मोटर बाटोको दायाँ िायामँा घरे्री जग्गा 

सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका घरे्री जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. २,25,००० 
घ. यासोक गा.वि.स. िर्ा नं. 5 वपप्िेका जग्गा प्रलत रोपनी रु 1,20,000 
ङ. मालथ प्रकणमा परेकाका देखि बाहेक यासोक बजारबाट स्याबरुम्बा तथा आङ्गना 

जाने कच्ची मोटर बाटो दायाँ बाँयाका घरे्री जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 2,00,000 
च. मालथ प्रकरणमा परेकाका बाहेक अन्य कच्ची मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत 

रोपनी रु. 50,000 
छ. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकाका िाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत 

रोपनी रु. 45,000 
ज. िेत (अब्बि) 40,000 
झ. िेत(दोयम) 30,000 
ञ. िेत(सीम) 25,000 
ट. िेत(चाहार) 22,000 
ठ. पािा/बारी (अब्बि) 25,000 
र्. पािा/बारी (दोयम) 17,000 
ढ. पािा/बारी (सीम) 15,000 

ण. पािा/बारी (चाहार) 12,000 
 

३ रानीगाउँ गा.वि.स. 

लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ 
को न्यनुतम 
मलु्य 

क. रालनगाउँ गा.लब.स. िार्डका नं. ६क वक.नं. १९३, १९४, १९५, ३३० देखि 
३५४, ३६५, ३९९, ४००, ४१५, ४१९, ४२०, ४२९ देखि ४३० सम्म 
तथा यासोबजार क्षेत्र िरीपरी घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु.  8,00,000 

ि. प्रकरण क िन्दा पछालर् परेकाका थप ५० लमटर सम्मका घरे्री जग्गा प्रलत 
रोपनी रु.  5,00,000 

ग. रानीगाउँ ८क, ८ि लतङदेन स्कुि आसपास घरे्री रुपमा िररद लबक्री हनु ेजग्गा 
प्रलत रोपनी रु.  3,00,000 

घ. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक विददम – रानीगाउँ – यासोक मोटर बाटो 
दायाँ िायाँका सबै िार्डका २५ लमटर सम्मका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु. 2,00,000 

ङ. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दाया ँ
िायाँका सबै िार्डका २५ लमटर सम्मका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु. 60,000 

च. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकाका िाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत 
रोपनी रु. 50,000 

छ. िेत (अब्बि) 30000 
ज. िेत(दोयम) 24000 
झ. िेत(सीम) 20000 
ञ. िेत(चाहार) 16000 
ट पािा/बारी (अब्बि) 20000 
ठ. पािा/बारी (दोयम) 16000 
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र्. पािा/बारी (सीम) 13,000 
ढ. पािा/बारी (चाहार) 10,000 
 

४ स्यािरुम्बा गा.वि.स. 
लस.
नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ 
को न्यनुतम 
मलु्य 

क. स्याबरुम्बा िार्डका नं. ६ज सप्तमी बजार क्षेत्रलित्रका हाि तथा सालबक वक.नं. ४०, 
५०, ९७, ९८, १०२, १३४, १३५, १३६, १४४, १४५, १४७, १४८, 
१६१, १६३, १६४, १६५, १६८, १६९, १७१, १७४, १७६, १७७, १७८, 
१८०, १८३ देखि १८७, १८९, १९०, १९२ देखि १९४, १९८, २००, २०२ 
देखि २०५, २०९ देखि २१३, २१६, २१८, २१९, २२२ देखि २३५, २३७ 
देखि २४१ र २४४ देखि २४५ सम्मका वकत्ताहरु साथै घरे्रीमा लबक्री हनु े
जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 6,00,000 

ि. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि बाहेक यासोक बजारबाट स्यािरुम्िा तथा आङना 
जाने कच्ची मोटर बाटो दिैु बाटाहरुको २५ मीटर सम्मका दाया ँ िाँयाँका घरे्री 
जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. २,००,००० 

ग. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दायाँ िायाँका 
सबै िार्डका २५ लमटर सम्मका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी  50,000 

घ. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकाका िाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी 
रु. 40,000 

ङ. िेत (अब्बि) 30000 
च. िेत(दोयम) 24000 
छ. िेत(सीम) 20000 
ज. िेत(चाहार) 16000 
झ. पािा/बारी (अब्बि) 20000 
ञ. पािा/बारी (दोयम) 16000 
ट. पािा/बारी (सीम) 13000 
ठ. पािा/बारी (चाहार) 10000 

तमु्बेिा गाउँपालिका 
५ आङ्ना गा.वि.स.  
लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ को 
न्यनुतम मलु्य 

क. आङ्ना गा.लब.स िार्डका नं. ६ग गा.लब.स. ििन क्षेत्र, जोर सल्िे बजार क्षेत्रका 
आसपास घरे्रीमा कारोबार हनु ेजग्गा प्रलत रोपनी रु.  2,00,000 

ि. मालथका प्रकरणहरुमा परेका बाहेक सेरा िोिादेखि आङना हुँदै मौिा जाने कच्ची 
मोटर बाटो दायाँिायाँमा २५ लमटर सम्मका घरे्री जग्गा सबै िर्ामा प्रलत रोपनी 
रु. १,००,००० 

ग. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दाया ँ
िायाँका २५ लमटर सम्म घरे्री जग्गा सबै िर्ाका प्रलत रोपनी रु 5०,००० 

घ. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकाका िाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत 
रोपनी रु. ४0,000 

ङ. िेत (अब्बि) 35000 
च. िेत(दोयम) 26000 
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छ. िेत(सीम) 18000 
ज. िेत(चाहार) 14000 
झ. पािा/बारी (अब्बि) 9000 
ञ. पािा/बारी (दोयम) 6000 
ट. पािा/बारी (सीम) 5000 
ठ. पािा/बारी (चाहार) 4000 
 

६ मौिा गा.वि.स. 
लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ को 
न्यनुतम मलु्य 

क. मौिा गा.लब.स. िार्डका नं. १ि मौिा बजार क्षेत्रका हाि तथा सालबक वक.नं. 
७८, ८०, ८८, ८९, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १००, १०१, 
१०८, ११०, १२५, १२६, १२७, १४६, १४७, १४९, १५१, १५३, 
१५७, १७७, १७८, १७९, १८०, १८३, १८४, १८५, १८९, १९१, 
१९४, १९६, १९७, २००, ३०९, ३१०, ३१७, ३१८, ३१९, ३२२, 
३२५, ३२७, ३२८, ३३६, ३४४, ३४६, ३४७, ३४८, ३५०, ३५१, 
३५३, ३५५, ३५७, ३५९, ३६०, ३६३, ३६७, ३६८, ३६९, ३७९, 
३८०, ३८८, ३८९, ३९०, ३९१, ३९२, ३९४, ३९९, ४००, ४०२, 
४०३, ४०४, ४०५, ४१४, ४१५, ४१८, ४१९, ४२०, ४२१ सम्मका 
वकत्ताहरुबाट वक.का. िै िा निै घरे्री रुपमा िररद लबक्री हनुे जग्गाहरु प्रलत 
रोपनी रु. 6,०0,000 

ि. मौिा गा.लब.स. िार्डका नं. १ग मौिा बजार क्षेत्र लित्र पने हाि तथा साविक 
वक.नं. ६२, ६३, ६४, ६८, ६९, ७२ देखि ८५, ८८, ९४, ९५, ९७, ९८, 
९९, १००, १०१, १०५ देखि १०८ सम्मका वकता तथा सो वक.नं. हरुबाट 
वक.का.िै िा निै घरे्री रुपमा िररद लबक्री हनुे जग्गा हरु प्रलत रोपनी रु. ६,०0,000 

ग. मौिा–ििने कच्ची मोटरबाटो दायाबायाका घरे्री जग्गाहरु सबै िर्ामा २५ लम. 
सम्मका प्रलत रोपनी रु 2,00,000 

घ. मौिा गा.वि.स. लत्रिेणी बजार क्षेत्र आसपासका प्रलत रोपनी रु 2,00,000 
ङ. मौिा–आङ्ना कच्ची मोटरबाटा दायाबायाका घरे्री जग्गाहरु सबै िर्ामा २५ 

लम. सम्मका प्रलत रोपनी रु १५०००० 
च. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दाया ँ

िायाँका सबै िार्डका २५ लम. सम्मका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु.  ६0,000 
 मालथ प्रकरणहरुमामा परेकाका िाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत 

रोपनी रु. 50,000 
छ. िेत (अब्बि) 40000 
ज. िेत(दोयम) 33000 
झ. िेत(सीम) 25000 
ञ. िेत(चाहार) 17000 
ट. पािा/बारी (अब्बि) 25000 
ठ. पािा/बारी (दोयम) 17000 
र्. पािा/बारी (सीम) 13000 
ढ. पािा/बारी (चाहार) 10000 

 

७ ििने गा.वि.स. 
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लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ को 
न्यनुतम मलु्य 

क. ििने ९क दशमी बजार क्षेत्र लित्र पने हाि तथा सालबक वक.नं. ७३, ९३, 
९७, ९८, १०२, १०४, १३६, १३७, १३९, १४५, १४७ देखि १५१, 
१५७, १५८, १६३, १६४, १७१, १७२, १७५, १७६, १७७, १७९, 
१८२ देखि १८६, १८७ देखि १९३, १९८ देखि २०२, २०४ देखि २०८, 
२१० देखि २१३, २१५, २१६, २१८, २१९, २२३, २३२, २३३, २३७, 
२३८, २४०, २४२ देखि २५२, २५५ देखि २५९, २६९, २७१, २७२, 
२७४, २७६, २७९, २८० देखि २८३, ३०४ देखि ३०७ र ३१० देखि 
३११ सम्मका वकत्ता तथा आसपासका घरे्रीमा लबक्री हनु ेजग्गाहरु प्रलत रोपनी 
रु. ८,00,000 

ि. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक ििन–ेमौिा कच्ची मोटर बाटो दाया ँ
िायाँका सबै िार्डका २५ लमटर सम्मका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु. २,००,००० 

ग. िोिने बरबोटे बजार आसपासका जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 2,00,000 
घ. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दाया ँ

िायाँका सबै िार्डका २५ लमटर सम्मका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु.  ५०,००० 
ङ. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकाका िाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत 

रोपनी रु. 40,000 
च. िेत (अब्बि) 35000 
छ. िेत(दोयम) 26000 
ज. िेत(सीम) 18000 
झ. िेत(चाहार) 14000 
ञ. पािा/बारी (अब्बि) 9000 
ट. पािा/बारी (दोयम) 6000 
ठ. पािा/बारी (सीम) 5000 
र्. पािा/बारी (चाहार) 4000 

 

८ हङगमु गा.वि.स. 
लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ को 
न्यनुतम मलु्य 

क. हांगमु गा.लब.स. िार्डका नं. ५ि गा.लब.स. ििन िरपर तथा निमी बजार क्षेत्र 
िरपर घरे्री रुपमा िररद लबक्री हनुे जग्गा प्रलत रोपनी रु. 3,00,000 

ि. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दाया ँ
िायाँका सबै िार्डका २५ लमटर लित्रघरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु. 60,000 

ग. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकाका िाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत 
रोपनी रु. 50,000 

घ. िेत (अब्बि) 40000 
ङ. िेत(दोयम) 33000 
च. िेत(सीम) 25000 
छ. िेत(चाहार) 17000 
ज. पािा/बारी (अब्बि) 25000 
झ. पािा/बारी (दोयम) 17000 
ञ. पािा/बारी (सीम) 13000 
ट. पािा/बारी (चाहार) 10000 
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िाल्गनुन्द गाउँपालिका 
९ आङसराङ मेहिबोटे गा.वि.स. 
लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ को 
न्यनुतम मलु्य 

क. आङसराङ मेहेिबोटे िार्डका नं. १ङ र १ग मा आङसराङ हुँदै यासोक जान े
कच्ची मोटर बाटोको दाया ँिायाँमा घरे्रीमा लबक्री हनुे जग्गा प्रलत रोपनी रु.  2,50,000 

ि. मालथका प्रकरणहरुमा परेका बाहेक सोही गा.वि.स.िार्डका नं.४क, ९क, ८ग का 
ओसाग ुबजार क्षेत्र लित्र घरे्रीमा कारोबार हनुे जग्गा प्रलत रोपनी रु.  2,50,000 

ग. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकादेखि िाहेक मेहेिबोटे बजारदेखि िा. नं. ५,४,६ 
वपपिबोटे हदैु घलुबडसे पन्चमी जाने कच्ची मोटर बाटो दायाँिायाँमा २५ लमटर 
सम्मका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु.  २,००,००० 

घ. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दाया ँ
िायाँका २५ लमटर सम्म घरे्री जग्गा सबै िर्ामा०  प्रलत रोपनी रु.  70,000 

ङ. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकाका िाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत 
रोपनी रु. 60,000 

च. िेत (अब्बि) 55000 
छ. िेत(दोयम) 38000 
ज. िेत(सीम) 30000 
झ. िेत(चाहार) 28000 
ञ. पािा/बारी (अब्बि) 25000 
ट. पािा/बारी (दोयम) 17000 
ठ. पािा/बारी (सीम) 15000 
र्. पािा/बारी (चाहार) 10000 
 

१० इम्बङु गा.वि.स. 
लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ को 
न्यनुतम मलु्य 

क. इम्बङु गा.वि.स िार्डका नं. ७क पात्िे िञ्ज्याङ बजारक्षेत्र लित्र पने घरे्री 
जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. १२00000 

ि. माथी प्रकरण ‘क’ मा परेकादेखि बाहेक सो वकत्ताहरुबाट पलछ परेकाका घरे्री 
जग्गा प्रलत रोपनी रु. ५00000 

ग. मालथका प्रकरणहरुमा परेकाका बाहेक कान्छीदोकान–पात्िेिञ्ज्याङ–निमीर्ाँर्ा ँ
कच्ची मोटरबाटो दायाबायाका सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका घरे्री जग्गा प्रलत 
रोपनी रु. 2,50,000 

घ. मालथका प्रकरणहरुमा परेका बाहेक पात्िेिञ्ज्याङदेखि इम्बङु, सत्यहाङ्मा मा. 
वि. हदैु मेची राजमागड, गमु्बार्ार्ा सम्म सबै िर्ामा २५ लम. सम्म  कच्ची 
मोटरबाटो दायाँबायाँका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु. २,००,००० 

ङ. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दाया ँ
िायाँका घरे्री जग्गा सबै िर्ामा २५ लम. प्रलत रोपनी रु. 70,000 

च. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकाका िाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत 
रोपनी रु. 50,000 

छ. िेत (अब्बि) 40000 
ज. िेत(दोयम) 33000 
झ. िेत(सीम) 25000 
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ञ. िेत(चाहार) 17000 
ट. पािा/बारी (अब्बि) 25000 
ठ. पािा/बारी (दोयम) 17000 
र्. पािा/बारी (सीम) 13000 
ढ. पािा/बारी (चाहार) 10000 

 

उम्िाबङु गा.वि.स. 
लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ को 
न्यनुतम मलु्य 

क. उम्िाबङु गा.वि.स िार्डका नं. ५घ र ६ ९हाि निमीर्ाँर्ा बजार क्षेत्र लित्र 
घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु. 7,00,000 

ि. माथी प्रकरण ‘क’ मा परेकादेखि बाहेक निमीर्ाँर्ा बजार क्षेत्र आसपासका घरे्री 
जग्गा प्रलत रोपनी रु. 4,00,000 

ग. निमी र्ार्ाबाट- लसिा-चोकमाग-ु विददम मोटरबाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी 
रु. 2,00,000 

घ. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दायाँ िायाँका 
घरे्री जग्गा सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका  प्रलत रोपनी रु. 1,50,000 

ङ. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकाका िाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत 
रोपनी रु. 1,00,000 

च. िेत (अब्बि) 1,00,000 

छ. िेत(दोयम) 70,000 
ज. िेत(सीम) 50,000 
झ. िेत(चाहार) 40,000 
ञ. पािा/बारी (अब्बि) 50,000 

ट. पािा/बारी (दोयम) 35,000 
ठ. पािा/बारी (सीम) 25,000 
र्. पािा/बारी (चाहार) 20,000 

 

खचलिङददन गा.वि.स. 

लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ 
को न्यनुतम 
मलु्य 

क. खचलिङददन गा.वि.स. िार्डका नं. ४घ वक.नं. १, २, ३ बाहेक का जग्गाहरु प्रलत 
रोपनी रु.  20,00,000 

ि. सोही िार्डका नं. ४घ वक.नं. १, २, ३ को हकमा सर्किे छुन े २५मी. लित्र 
घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु. 17,00,000 

ग. माथी प्रकरण ‘क’ र ‘ि’ देखि बाहेक २५ लम. िन्दा बाहीरका घरे्रीको जग्गा प्रलत 
रोपनी रु. 9,00,000 

घ. खचलिङददन गा.वि.स. िार्डका नं. २घ का हाि तथा साविक वक.नं. ३, ४, ६, ८, 
९, १३, २०, २४, २५, २६, २७ देखि ५९ र वक.नं. ६१ देखि ६५ सम्म 
देउरािी बजार क्षेत्र सर्क को २५ लम. लित्रका घरे्री जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. ६,००,००० 

ङ. खचलिङददन ६ि परुानो पंचमी बजार क्षेत्रका वक.नं. हरु ९हाि तथा सावि १४०, 
१७८, १८०, १८८, १८९, १९०, १९४, १९८ देखि २०३, २०६, २०८, 
२०९, २१०, २१२, २१३, २१५, २१८, २१९, २२०, २३७, २३९ समेत ६,००,००० 
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का वकत्ता बाट  २५ लम. लित्र घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु.  
च. मालथ प्रकरण ‘घ’ मा परेकाका वकत्ताबाट वक.का.िै िा निै २५ लम. िन्दा बाहीर 

परर घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु.  ३,००,००० 
छ. मालथ प्रकरण ‘ङ’ मा परेकाका वकत्ताबाट वक.का.िै िा निै २५ लम. िन्दा बाहीर 

परर घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु.  ३,००,००० 
ज. मालथका प्रकरणहरुमा परेका बाहेक राँके – रलब – ६ नं. बधुबारे मोटरमागड 

दायाबाया घरे्री जग्गा सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका प्रलत रोपनी रु.  २,००,००० 
झ. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दाया ँ

िायाँका घरे्री जग्गा सबै िर्ामा सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका प्रलत रोपनी रु.  70,000 
ञ. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकाका िाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत 

रोपनी रु. 50,000 

ट. िेत (अब्बि) 40000 
ठ. िेत(दोयम) 33000 
र्. िेत(सीम) 25000 
ढ. िेत(चाहार) 17000 
ण. पािा/बारी (अब्बि) 25000 
त. पािा/बारी (दोयम) 17000 
थ. पािा/बारी (सीम) 13000 
द. पािा/बारी (चाहार) 10000 

 

पौिासारताप 

लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ 
को न्यनुतम 
मलु्य 

क. पौिासारताप गा.लब.स. िार्डका नं. ७क२ राँके बजार क्षेत्र मेची राजमागडका 
दायाँिायाँ ५० लमटर सम्मका हाि तथा साविक वक.नं. ८, १०, १९, २८, ३३, 
४०, ८३, ८४, ८६, ८७, ८८,११३ देखि ११६, ११८, १२५, १२६, १२७, 
१३८, १४१, १४२, १४५, १४७, १५१, १५४, १५५, १५६, १६३, १६७, 
१६८, १७१, १७९ देखि १८२, १९५, २०७ देखि २१३, २१७, २२३, 
२२४, २२७, २२८, २३३, २३४, २३५, २३८, २३०, २४२, २५१, २६१, 
२७८, २७९, २९३, २९४, २९५, ३०२, ३०३, ३४७, ३६५ देखि ३७०, 
३७२, ३९०, ४२० देखि ४२३, ४२५, ४२६, ४३०, ४३३, ४३४, ४३८ 
देखि  ४४१, ४४४, ४४७ देखि ४५१, ४५३, ४५४, ४५५, ४६३ देखि ४६८, 
४७३, ४७९, ४७६, ४७८, ४८१, ४८२, ४९४, ४९८, ४७३, ४७४, ४७६, 
४७८, ४८१, ४८२, ४९४, ४९८, ४९९, ५०२ देखि ५०९, ५१२, ५१३, 
५१६, ५१७, ५२० देखि ५२३ सम्मका जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 21,00,000 

ि. माथी प्रकरण ‘क’ मा परेकाका वकत्ता बाट वक.का. िै पछार्ी परेकाका 
वकत्ताहरुबाट ५० लमटर सम्मका घरे्री जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. १०,००,००० 

ग. मालथ प्रकरण क र ि मा परेकाका वकत्ताहरुिन्दा िन्दा पछालर् परेकाका ५० 
लमटर सम्मका घरे्री जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. ६,००,००० 

घ. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकादेखि िाहेक पौिासारताप गा.लब.स. िार्डका नं. ७क२ का 
अन्य सम्पूणड जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. १,००,००० 

ङ पौिासारताप िार्डका नं. ७क.२ को लसमाना देखि िार्डका नं. ७क र ७ि लनबिुोिा 
सम्म मेची राजमागड ५० मी दायाँबायाँ दायाँबाया ँ घरे्री जग्गा प्रलतरोपनी रु.  7,00,000 

च. पौिासारताप ३ि गमु्बार्ार्ा ँ बजार क्षेत्र मेची राजमागड ५० मी दायाँबाया ँ घरे्री ३,००,००० 
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जग्गा रु. 
छ. गमु्बार्ार्ादेखि इम्बङु जान ेकच्ची मोटरबाटो दायाबाया घरे्री जग्गाहरु सबै िर्ामा 

२५ लम. सम्मका प्रलत रोपनी रु. २,००,००० 
ज. पौिासारताप ५क पौिािञ्ज्याङ बजार क्षेत्र लित्र मेची राजमागड दायाबाया प्रहरी चौकी 

चढ्ने बाटो मनुी बाट इथङु जान ेिोल्सी सम्म बाटोको दायाँ िाया ँघरे्रका जग्गा 
प्रलतरोपनी रु. 16,00,000 

झ. पौिासारताप ५क िार्डका ५ि वक.नं. ६५, ६६ हुँदै ७२ सम्म र ११४, ११५ 
समेत मेची राजमागडिाई छुने २५मी. िन्दा पछार्ी र िार्डका नं. ९च को लसमाना 
सम्म घरे्रीमा लबक्री हनुे जग्गा प्रलतरोपनी रु. 16,00,000 

ञ. िार्डका नं. ९च लसमाना  देखि ९ि ठुिोिोिा सम्म मेची राजमागड दायाबाया घरे्री 
जग्गा प्रलत रोपनी रु. 4,00,000 

ट. प्रकरण ज र झ मा परेकाका देखि बाहेक २५ मी. िन्दा पछार्ी परेकाका घरे्री 
जग्गा प्रलत रोपनी रु. 10,00,000 

ठ. िार्डका नं. ५क र ५ि पतुिीचोक बजार क्षेत्रका घरे्रका जग्गा प्रलतरोपनी  9,00,000 
र्. इथङु मा.लब. क्षेत्रका घरे्री जग्गा प्रलतरोपनी रु 5,00,000 
ण. पौिासारताप गा.वि.स. िार्डका नं. ९ग कान्छीदोगान क्षेत्र िरपर मेची राजमागड 

याबाया घरे्री योग्य जग्गा प्रलतरोपनी रु 9,00,000 
त. मालथ प्रकरणहरुमा परेकाका बाहेक पौिासारताप गा.वि.स.िार्डका नं. ९ अन्तगडत 

लसम्िे स्कुि क्षेत्रका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु ४,००,००० 
थ. कान्छीदोगानबाट पात्िेिञ्ज्याङ जाने कच्ची मोटरबाटो दायाबाया घरे्री जग्गा सबै 

िर्ामा २५ लम. सम्मका प्रलत रोपनी रु २,००,००० 
न. पौिासारताप गा.वि.स. अन्तगडत सकेुपोिरी बजार क्षेत्रका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु १,००,००० 
प. मालथका प्रकरणहरुमा वकटानीसाथ परेकाका बाहेक पौिासारताप गा.वि.स. अन्तगडत 

सबै िार्डकाहरुमा मेची राजमागडका दायाबँायाँ ५० मी दायाँिाया ँ घरे्री जग्गाहरु 
प्रलतरोपनी रु ३,००,००० 

ि. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दायाँ िायाँका 
घरे्री जग्गा सबै िर्ामा २५ लम. सम्मको प्रलत रोपनी रु 75,000 

ब. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकाका िाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी 
रु. ५०,००० 

ि. िेत (अब्बि) 40000 

म. िेत(दोयम) 30,000 
य. िेत(सीम) 20000 
र. िेत(चाहार) 15000 
ि. पािा/बारी (अब्बि) 25000 
ि. पािा/बारी (दोयम) 20000 
श. पािा/बारी (सीम) 15000 
ष. पािा/बारी (चाहार) 10000 

 

िाके्तप गा.वि.स. 

लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ 
को न्यनुतम 
मलु्य 

क. िाके्तप गा.लब.स. िार्डका नं. ५क घरुविसे पंचमी बजार क्षेत्र २५ लम. िरपर वक.नं. 
६९४ देखि दक्षीण ४६१ देखि उत्तर वक.नं. ६८६ तथा ६९७ देखि पूिडका घरे्री 16,00,000 
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जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 
ि. मालथ प्रकरण ‘क’ मा परेकादेखि बावहर २५ लम. िन्दा पछार्ी तथा वक.नं. ४६१ 

देखि दक्षीण ४५४ देखि उत्तर  ५९६ देखि पूिड िार्डका लसमाना सम्मका घरे्री 
जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. १२,००,००० 

ग. वक.नं. ४५४ देखि दखक्षण १९८ देखि पूिड िार्डका लसमाना सम्म घरे्रीमा लबक्री हनु े
जग्गा प्रलत रोपनी रु. ८,४०,००० 

घ. घलुबडसे पञ्चमी बजारदेखि कोल्बङु मा. वि. जान ेकच्ची मोटर बाटो दाया ँ िायाँका 
घरे्री जग्गा सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका प्रलत रोपनी रु. २,००,००० 

ङ. मालथका प्रकरणहरुमा परेका बाहेक राके–रलब ६नं.बधुबारे मोटरमागड दायाबायाका 
सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु. 2,00,000 

च. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दायाँ िायाँका 
सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका  घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु. 1,00,000 

छ. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकाका िाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी 
रु. 70,000 

ज. िेत (अब्बि) 60000 
झ. िेत(दोयम) 52000 
ञ. िेत(सीम) 45000 
ट. िेत(चाहार) 40000 
ठ. पािा/बारी (अब्बि) 30000 
र्. पािा/बारी (दोयम) 26000 
ढ. पािा/बारी (सीम) 22000 
ण. पािा/बारी (चाहार) 20000 

 

सकेुनागी गा.वि.स. 

लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ 
को न्यनुतम 
मलु्य 

क. सकेुनागी गा.लब.स. िार्डका नं. ३क हाि पातिे िन््याङ्ग बजार क्षते्र िरपर घरे्री 
रुपमा लबक्री हनुे जग्गा प्रलत रोपनी रु.  12,00,000 

ि. प्रकरण क मा परेका बाहेक पछालर्का घरे्री जग्गा प्रलतरोपनी रु.  5,00,000 
ग. मालथ प्रकरणहरुमा परेकाका बाहेक पात्िेिञ्ज्याङ–निमीर्ाँर्ा ँकच्ची मोटर बाटो दाया ँ

िायाँका सबै िार्डका २५ लमटर लित्रका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु.  250000 
घ. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दायाँ िायाँका 

सबै िार्डका २५ लमटर लित्रका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु.  1,50,000 
ङ. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकाका िाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी 

रु. 1,00,000 
च. िेत (अब्बि) 60000 

छ. िेत(दोयम) 50000 
ज. िेत(सीम) 40000 
झ. िेत(चाहार) 30000 
ञ. पािा/बारी (अब्बि) 40000 
ट. पािा/बारी (दोयम) 35,000 
ठ. पािा/बारी (सीम) 30000 
र्. पािा/बारी (चाहार) 15000 
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िािेिङु गाउँपालिका 
एकलतन गा.वि.स. 

लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ 
को न्यनुतम 
मलु्य 

क. एकतीन गा.वि.स ३ग पंचमिुी बजार क्षेत्र िरपर घरे्री जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 
८,००,००० 

ि. 
एकलतन १क जोरपाटी उ.मा.लब.क्षेत्र लित्र घरे्री जग्गाहरु प्रलतरोपनी रु.  

४००,००० 
ग. मालथका प्रकरणहरुमा परेका बाहेक जोरपोिरी – एकतीन – मेमेङ कच्ची मोटरबाटो 

दायाँ िायाँका घरे्री जग्गा सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका प्रलत रोपनी रु २,००,००० 
घ. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दायाँ िायाँका 

घरे्री जग्गा सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका  प्रलत रोपनी रु. 75,000 
ङ. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकाका िाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी 

रु. ५०,००० 

च. िेत (अब्बि) 40000 
छ. िेत(दोयम) 33000 
ज. िेत(सीम) 25000 
झ. िेत(चाहार) 17000 
ञ. पािा/बारी (अब्बि) 25000 
ट. पािा/बारी (दोयम) 17000 
ठ. पािा/बारी (सीम) 13000 
र्. पािा/बारी (चाहार) 10000 

 

िुँगा गा.वि.स.  

लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ 
को न्यनुतम 
मलु्य 

क. िुँगा गा.वि.स. िार्डका नं. ४क आहािे बजार क्षेत्र र िार्डका नं. ५ काउिे बजार 
क्षेत्र लित्रका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु.  ४,००,००० 

ि. मालथ प्रकरणमा परेका बाहेक जोरपोिरी – एकतीन – मेमेङ कच्ची मोटरबाटोको 
दायाँ िायाँका घरे्री जग्गा सबै िार्डका २५ लम. सम्मका प्रलत रोपनी रु. २,००,००० 

ग. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दायाँ िायाँका 
घरे्री जग्गा सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका  प्रलत रोपनी रु. 60,000 

घ. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकाका िाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी 
रु. ५०,००० 

ङ. िेत (अब्बि) 40000 
च. िेत(दोयम) 33000 
छ. िेत(सीम) 25000 
ज. िेत(चाहार) 17000 
झ. पािा/बारी (अब्बि) 25000 
ञ. पािा/बारी (दोयम) 17000 
ट. पािा/बारी (सीम) 13000 
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ठ. पािा/बारी (चाहार) 10000 
 

प्राङबङु गा.वि.स. 

लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ 
को न्यनुतम 
मलु्य 

क. प्राङबङु गा.लब.स. िार्डका नं. ३क प्राङबङु बजार क्षेत्र लित्र पने हाि तथा साविक 
वक.नं. १०, २६, ६०, ६३ देखि ६६, ७९, १७९, १८१, १९०, १९५, १९८, 
१९९, २०६, २०८, २१२, २१३, २२३, २२५ देखि २३२ सम्म २३७, २३८ 
र २८२ समेत का वकत्ता तथा उक्त बजार क्षेत्र लित्र पने घरे्री सबै जग्गा प्रलत 
रोपनी रु.  40०,००० 

ि. मालथका प्रकरणहरुमा परेकाका बाहेक विददम – िािोट मोटरमागड दायाबाया घरे्री 
जग्गा सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका   प्रलत रोपनी रु. २,००,००० 

ग. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दायाँ िायाँका 
घरे्री जग्गा सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका प्रलत रोपनी रु. 60,000 

घ. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकाका िाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी 
रु. 50,000 

ङ. िेत (अब्बि) 40000 
च. िेत(दोयम) 33000 
छ. िेत(सीम) 25000 
ज. िेत(चाहार) 17000 
झ. पािा/बारी (अब्बि) 25000 
ञ. पािा/बारी (दोयम) 17000 
ट. पािा/बारी (सीम) 13000 
ठ. पािा/बारी (चाहार) 10000 

 

मेमेङ्ग गा.वि.स. 

लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ 
को न्यनुतम 
मलु्य 

क. सालबक मेमेङ गा. वि. स. अन्तगडत आइतबारे बजार क्षेत्र आसपासका घरे्री जग्गा 
प्रलत रोपती रू  ४५०००० 

ि. िािेिङु गाउँपालिका कायाडिय रहेको थोखलिम्िा बजार क्षेत्रका घरे्रीका जग्गाहरु 
प्रलत रोपनी रु. 4,50,000 

ग. सालबक मेमेङ गा. वि. स. अन्तगडत मच्छेबङु बजार क्षेत्र आसपासका घरे्री जग्गा 
प्रलत रोपनी रू  ४००००० 

घ. मालथका प्रकरणहरुमा परेका बाहेक जोरपोिरी–एकतीन –मेमेङ कच्ची मोटरबाटो  
दायाँ िायाँका घरे्री जग्गा सबै िर्ामा २५ लम. सम्म प्रलत रोपनी रु. २,००,००० 

ङ. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दायाँ िायाँका 
घरे्री जग्गा सबै िार्डका २५ लम. सम्मका  प्रलत रोपनी रु. 60,000 

च. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकाका िाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी 
रु. 50,000 

छ. िेत (अब्बि) 40000 
ज. िेत(दोयम) 33000 
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झ. िेत(सीम) 25000 
ञ. िेत(चाहार) 17000 
ट. पािा/बारी (अब्बि) 25000 
ठ. पािा/बारी (दोयम) 17000 
र्. पािा/बारी (सीम) 13000 
ढ. पािा/बारी (चाहार) 10000 

 
ििुािु गा.वि.स. 

लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ 
को न्यनुतम 
मलु्य 

क. ििुािु गा.लब.स. िार्डका नं. ९क आहािे िन््याङ्ग बजार क्षेत्र लित्र घरे्री रुपमा 
िररद लबक्री हनु ेजगगा प्रलत रोपनी रु. ६००००० 

ि. ििुािु ९ङ आकासे िञ्ज्याङ बजार क्षेत्र घरे्रीमा लबक्री हनुे जग्गा प्रलत रोपनी रु. ६००००० 

ग. ििुािु ९क गमु्बार्ाँर्ा िरपर  सालबक वक.नं. २२, ८०, ८१, ८२, ८३, 
८४,109, 116 समेत रे्री बजार िरपर बाटोिे छुन ेघरे्री जग्गाहरु प्रलत रोपनी 
रु.  २००००० 

घ. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दायाँ िायाँका 
सबै िार्डका २५ लमटर सम्मका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु. 70,000 

ङ. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकाका िाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी 
रु. 50,000 

च. िेत (अब्बि) 40000 

छ. िेत(दोयम) ३०,००० 
ज. िेत(सीम) 20000 
झ. िेत(चाहार) 15000 
ञ. पािा/बारी (अब्बि) 25000 
ट. पािा/बारी (दोयम) 20000 
ठ. पािा/बारी (सीम) 15000 
र्. पािा/बारी (चाहार) 10000 

 

लसददन गा.वि.स. 

लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ 
को न्यनुतम 
मलु्य 

क. लसददन गा.लब.स. िार्डका नं. ९घ विददन बजार क्षेत्र िरपरका घरे्री जग्गाहरु प्रलत 
रोपनी रु.  ४,२०,००० 

ि. लसददन गा.वि.स. अन्तरगत विददम िािोट सर्क खजरो पोइण्ट देखि बरिन््याङ 
बजार हुँदै मा.वि. सम्मका बाटोका दाया ँबाया ँ पने घरे्रीका जग्गाहरु प्रलत रोपनी 
रु. 4,00,000 

ग. माथी प्रकरण ‘क’ मा परेकाका बाहेक विददम–िािोट मोटर बाटो दायाँ िायाँका 
सबै िार्डका २५ लमटर लित्रका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु.  2,00,000 

घ. लसददन बाँसबोटे मा.वि. आसपासका घरे्रीका जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 1,50,000 
ङ. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दायाँ िायाँका 

सबै िार्डका २५ लमटर लित्रका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु.  60,000 
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च. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकाका िाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी 
रु. 50,000 

छ. िेत (अब्बि) 40000 
ज. िेत(दोयम) 33000 
झ. िेत(सीम) 25000 
ञ. िेत(चाहार) 17000 
ट. पािा/बारी (अब्बि) 25000 
ठ. पािा/बारी (दोयम) 17000 
र्. पािा/बारी (सीम) 13000 
ढ. पािा/बारी (चाहार) 10000 

विददम नगरपालिका 
चोकमाग ुगा.वि.स. 

लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ 
को न्यनुतम 
मलु्य 

क. चोकमाग ु गा.वि.स.िार्डका नं. ३घ र ३क गौथिी चोक कृवष सर्क िे छुने र 
आसपासका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु.  ४००000 

ि. चोकमाग ु गा.वि.स. िार्डका नं. ४क जोरकुिो िन््याङ्ग, ५क चोकमाग ु उ.मा.वि. 
क्षेत्र आसपास, िार्डका नं. ६क र ७क तीनमौिे गाउँ क्षेत्र िरीपरी घरे्री जग्गा 
प्रलत रोपनी रु.  २००००० 

ग. साविक चोकमाग ु गा.वि.स. िार्डका नं. ८क िबे्रकुटी मखन्दर एरीया लित्र घरे्री 
जग्गा प्रलत रोपनी रु.  ४००००० 

घ. मालथ प्रकरणमा परेका देखि बाहेक मायािमुोर् हदैु निमीर्ार्ा जान े कच्ची 
मोटरबाटो दबैु बाटो सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका दायाबायाका घरे्री जग्गा प्रलत 
रोपनी रु. ३,00,000 

ङ. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकादेखि िाहेक चोकमाग ु – तीनमौिे – िेदायक – 
पात्िेिञ्ज्याङ कच्ची मोटरबाटो जग्गा प्रलत रोपनी रु.  २,००,००० 

च. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दायाँ िायाँका 
घरे्री जग्गा सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका  प्रलत रोपनी रु. 75,000 

छ. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकाका िाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी 
रु. 60,000 

ज. िेत (अब्बि) 50000 
झ. िेत(दोयम) 42000 
ञ. िेत(सीम) 35000 
ट. िेत(चाहार) 25000 
ठ. पािा/बारी (अब्बि) 25000 
र्. पािा/बारी (दोयम) 21000 
ढ. पािा/बारी (सीम) 17000 
ण. पािा/बारी (चाहार) 13000 

 

नालगन गा.वि.स. 
लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ 
को न्यनुतम 
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मलु्य 
क. नांलगन गा.वि.स. िार्डका नं. २ङ र २र् वपपिबोटे उ.मा.वि.क्षेत्र िरपर हाि तथा 

साविक  वक.नं. २०, ३०८, ४३३, ४५४, ४५५, ४६६, ४९२, ४९४, ४९६, 
४०७, ४९९, ५०१, ५०२ देखि ५०८ सम्म समेतका जग्गाहरु बाट बाटोिे छुन े
दायाँबायाँका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु.  ५,००,००० 

ि. नांलगन गा.वि.स. िार्डका नं. ६च, ६ङ ततृीया, औसी िन््याङ्ग बजार क्षेत्र लित्र 
घरे्रीमा लबक्री हनु ेजग्गाहरु प्रलतरोपनी रु.  ५,००,००० 

ग. िार्डका नं. ९ङ रे्री बजार तथा पिुिन््याङ बजार क्षेत्र साथै २घ वक.नं. १७६, 
१९१, ३३४, ३३५, ३७३, ३७५, ३७७, ३७८, ३७९, ३८०, ३८६, ३८९ र 
३९० समेतका जग्गा तथा उक्त बजार क्षेत्र िरपर घरे्री जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. ५,००,००० 

घ. मालथका प्रकरणहरुमा परेकाका बाहेक विददमदेखि िेमेिोिा हदैु जाने विददम – 
िािोट मोटरमागडमा िेउददन, सेजेप्पा दबैु तिड बाट गएका बाटाहरु सबै िर्ामा २५ 
लम. सम्मका  दायाबाया घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु. ३,००,००० 

ङ. वपपि बोटे लमिर्ाँर्ा बदुकु बहेक िेजङु्ग मोटर बाटोका दाया ँ बाँयाका घरे्री 
जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 

1,50,000 

च. पब्िागौरी छापेसेपेनी मोटर बाटोका दाया ँबाँयाका घरे्री जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 1,25,000 
छ. पिुि्याङ्ग जररङ्गे विसाउने ढापटार बतासे लसददन मोटरका दायाँ बाँयाका घरे्री 

जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 
1,20,000 

ज. पिुि्याङ्ग जररङ्गे विसाउने पन्चमी मोटर बाटोका दायाँ बाँयाका घरे्री जग्गाहरु प्रलत 
रोपनी रु. 

1,20,000 

झ. पब्िागौरी छपे सलमलत गोिाइ मोटर बाटोका दायाँ बाँयाका घरे्री जग्गाहरु प्रलत 
रोपनी रु. 

1,50,000 

ञ. पब्िागौरी पन्चमी दै्यरािी मोटरबाटोका दायाँ बाँयाका घरे्री जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 1,25,000 
ट. आकासे गमु्बा बतासे पयडटन मोटर बाटोका दायाँ बाँयाका घरे्री जग्गाहरु प्रलत 

रोपनी रु. 
1,15,000 

ठ. पिुि्याङ्ग यालसमु्बा याङनाम मोटर बाटोका दाया ँ बाँयाका घरे्री जग्गाहरु प्रलत 
रोपनी रु. 

1,20,000 

र्. वपपि बोटे आहािे पन्चमी आयडघाट मोटर बाटोका दायाँ बाँयाका घरे्री जग्गाहरु 
प्रलत रोपनी रु. 

1,20,000 

ढ. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दायाँ िायाँका 
घरे्री जग्गा सबै िर्ामा सम्मका प्रलत रोपनी रु. 

1,00,000 

ण. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकाका िाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी 
रु. 

70,000 

त. िेत (अब्बि) 60000 
थ. िेत(दोयम) 50000 
द. िेत(सीम) 40000 
ध. िेत(चाहार) 30000 
न. पािा/बारी (अब्बि) 25000 
प. पािा/बारी (दोयम) 20000 
ि. पािा/बारी (सीम) 15000 
ब. पािा/बारी (चाहार) 10000 

 

विददम गा.वि.स.  िर्ा नं. १ 

लस.नं. जग्गाको वििरण ०७५।७६ 
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 को न्यनुतम 
मलु्य 

क. विददम १क िेिमैदान गटे अगार्ी िार्डका नं. २ पल्िोटार जाने बाटो लसमाना देखि 
िेििेयर अविस जाने बाटो सम्म हुँदै आहािगैरी खजरो वकिोलमटर सम्म मेची 
राजमागडको दायाँबाया ँजग्गाहरु प्रलतआना रु.  3,50,000 

ि. प्रकरण ‘क’ मा उल्िेि िएको िार्डका नं. २ पल्िोटार जान े बाटो लसमाना देखि 
दखक्षण परुानो बसपाकड  हुँदै शलनबारे मोर् महेश लतम्सीना को घर सम्म मेची 
राजमागडको दायाँ िायाकँा जग्गाहरु प्रलत आना रु.  3,00,000 

ग. १क रमेश प्रधानाङ्गको घर देखि खज.लब.स.जाने बाटो हुँदै खजल्िा प्रहरी कायाडिय 
घण्टाघर सम्मका जग्गाहरु प्रलत आना रु.  ३,००,००० 

घ. विददम १क घण्टाघर चोक देखि उत्तर राकेश जोशीको घर सम्म का जग्गाहरु प्रलत 
आना रु.  २,००,००० 

ङ. विददम १क तमोरभ्यािी गषे्ट हाउस देखि दक्षीण पूिड ठार्ो बाटो खशिमखन्दर 
सम्मका जग्गाहरु प्रलत आना रु.  3,50,000 

च. िार्डका नं. २ पल्िोटार जाने बाटोको लसमाना देखि िेि मैदान तिको ििन मागड 
हुँदै िानमुागड देखि हािको लनिाडचन कायाडिय अगार्ीको बाटो सम्म का जग्गाहरु 
प्रलत आना रु.  २,५०,००० 

छ. लनिाडचन कायाडिय बसेको घरदेखि पूिड हेमकणडको घर हुँदै चौतारे र्ारँ्ा हुँदै अदाित 
मलुनका नागीन जाने बाटो हुँदै िड्ग शे्रष्ठको घर सम्मका जग्गाहरु प्रलत आना रु.  2,00,000 

ज. पषु्प दिुािको घरदेखि बदु्धमागड हिुाक कायाडिय हुँदै हाि लनबाडचन कायाडिय बसेको 
घर अगालर्को बाटो हुँदै घण्टाघर सम्मका जग्गाहरु प्रलत आना रु.  २,५०,००० 

झ. मालथका प्रकरण िन्दा बाहेक नाङ्गीन जान ेबाटो १क लसमाना सम्म घरे्री जग्गा हरु 
प्रलत आना रु.  २,००,००० 

ञ. िददम १ िर्ाको शैलनक लयाम्प हुँदै को.िे.लन.का. आउने कखच्च मोटर बाटोका 
घरे्री जग्गा हरु प्रलत आना रु. 2,00,000 

ट. विददम उ.मा.वि. देखि िेिमैदान झने बाटोका घरे्री जग्गा हरु प्रलत आना रु. 2,00,000 

ठ. कोिर्ाँर्ा देखि उत्तर तिड  प्िवटङ गरी िा नगरी घरे्रीमा लबक्री हनुे जग्गा 
प्रलतआना रु.  1,50,000 

र्. विददम १क लसचाई रोर् खजरो प्िाइन्ट देखि थाङसाङ िोल्सा सम्म घरे्री रुपमा 
िररद लबक्री हनु ेजग्गाहरु प्रलत आना रु.  २,२०,००० 

ढ. हािको खशक्षा िाइन ििन मागड देखि पूिड परुानो मािपोत कायाडिय अगालर्को बाटो 
सम्म लबचका जलमनहरु प्रलत आना रु.  १,६०,००० 

ण. चन्र िट्टराईको घर अगालर् धारा देखि पूिड लनिकण्ठ बोलर्डङ स्कुि समेत सो क्षेत्र 
आसपास का घरे्री योग्य जलमन हरु प्रलत आना रु.  २,००,००० 

त. िार्डका नं. १क देलब लतखम्सनाको घर देखि पखिम नया ँनमूना मा.लब.को तिबाट हुँदै 
जाने बाटो मदन शेमाडको घर हुँदै लसचाई रोर् सम्म घरे्री रुपमा लबक्री हनु े
जग्गाहरु प्रलत आना रु.  २,००,००० 

थ. जाल्पा देखि मखन्दर देखि पूिड लसचाई रोर् देखि उत्तर मलुन प्रकरण त. देखि लबचका 
जग्गा प्रलत आना रु.  १,५०,००० 

द. िार्डका नं. १क चारबरे देखि पखिम कारागार ति हुँदै राविसे धारा जाल्पादेलब 
मखन्दर सम्मका घरे्री जग्गाहरु प्रलत आना रु.  १,५०,००० 

ध. िार्डका नं. १क टंक लमश्रको घर मलुन देखि पखिम िार्डका नं. २ कमि 
बास्कोटाको घर अगार्ी पूरानो ठार्ो बाटो जोलर्न े घरे्री योग्य जलमन हरु प्रलत 
आना रु.  १,५०,००० 

न. टंक लमश्रको घरदेखि पूिड लित्री ठार्ो बाटो हाि मवहिा लबकास कायाडिय जोलर्ने १,५०,००० 
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घरे्री जग्गाहरु प्रलत आना रु.  
प. िार्डका नं. १क शलनिारे महेश लतम्सीनाको घर अगार्ीबाट िार्डका नं. २ थाङसाङ 

िोिा सम्म जाने बाटोका दायाँ िायाँका घरे्री जग्गाहरु प्रलत आना रु.  १,२५,००० 
ि. थाङसाङ िोिादेखि उत्तर पूिड पल्िोटार लसचाई कायाडिय जाने वपच बाटो पूिड १क 

शलनबारेको महेश लतम्सीनाको घर देखि  दक्षीण को क्षेत्र लित्रका घरे्री जग्गाहरु 
प्रलत आना रु.  १,००,००० 

ब. विददम १क गजाधर िट्टराई र लििा लनरौिाको घर बीचबाट तेसो गएर सरगम 
होटि अगार्ी लनस्कने बाटोको दायाँ िायाँका जग्गाहरु प्रलत आना रु.  २,००,००० 

ि. विददम १क माथी प्रकरणमा परेकादेखि बाहेक महेश लतम्सीनाको घरदेखि िार्डका 
न. २ जान ेसािा मोटर बाटोको दायाबँाया ँ ९थाङसाङ िोिासम्मका घरे्री जग्गा 
आना रु. १,५०,००० 

म. मेची राजमागड मनुी देखि पखिमदखक्षण हुँदै र कारागार देखि पूिडउत्तर तिड का मालथ 
प्रकरणमा परेकादेखि बाहेकका लित्री िागका जग्गाहरु प्रलतआना रु.  १,२५,००० 

य. आहािगैरी खजरो वक.मी. देखि १क चारिम्बे िोल्सी सम्म मेची राजमागडको 
दायाँबायाँ घरे्री जग्गाहरु 50 लमटर सम्मका  प्रलतआना रु.  250000 

र. माथी प्रकरणमा परेकादेखि बाहेक १क का कारागार मलुनका अन्य सम्पूणड लित्री 
जग्गाहरु प्रलत आना रु.  १,००,००० 

ि. विददम १क का शलनिारे बजार मनुी कन्चनजंघा उ.मा.वि. आसपासका जग्गाहरु 
प्रलत आना रु. 1,00,000 

ि. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक विददम िार्डका नं. १क चौतारे र्ाँर्ा मलुनका 
अन्य सम्पूणड लित्री जग्गाहरु प्रलत आना रु.  ७०,००० 

 

विददम गा.वि.स. िर्ा नं. १ि र १ग 

लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ 
को न्यनुतम 
मलु्य 

क. कोिर्ाँर्ा देखि पूिड िार्डका नं. १ि घरे्रीमा लबक्री हनु ेजग्गाहरु प्रलत आना रु.  45,000 
ि. विददम १ि र १ग मा मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची 

मोटर बाटो दाया ँिायाँका सबै िार्डका २५ लमटर लित्रका घरे्री जग्गा प्रलत आना 
रु.  १२,५०० 

ग. विददम १ि िेत तिड  प्रलतरोपनी रु.  १,५०,००० 

घ. विददम १ि पािा तिड  प्रलतरोपनी रु.  १,००,००० 
ङ. विददम १ग िेत तिड  प्रलतरोपनी रु.  १,००,००० 
च. विददम १ग पािा तिड  प्रलतरोपनी रु.  ५०,००० 

 

विददम िर्ा नं. २  

लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ 
को न्यनुतम 
मलु्य 

क. िार्डका नं. २क थाङसाङ िोिादेखि लसचाई कायाडिय हुँदै नयाँ बसपाकड  सम्म 
बाटोका दाया ँिायाँ घरे्री योग्य जग्गाहरु प्रलत आना रु.  २,२०,००० 

ि. िार्डका नं. २क बसपाकड  देखि जोरसाि जोलर्ने बाटोको दाया ँिायाँ टारी िेत हुँदै 
थाङसाङ िोिा सम्म घरे्री जग्गाहरु प्रलत आना रु.  २००००० 

ग. नयाँ बस पाकड  देखि बिुबिेु धारा आउन ेबाटो थाङसाङ िोिा सम्म दायाँिाया ँ १,७५,००० 
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घरे्रीमा लबक्री हनु ेजगगा प्रलतआना रु.  
घ. मालथ प्रकरणमा परेकादेखि बाहेक मेची राजमागड मसु्कान चोकबाट उत्तर, मसु्कान 

चोकबाट बसपाकड  तिड  जाने ठार्ोबाटो देखि पूिड थाङसाङ िोिा तिड , बसपाकड  
देखि जोरसाि जाने बाटो देखि दखक्षण उँिो, थाङसाङ िोिादेखि पखिम जामनु े
िोिा तिड  यलत चौहदी लित्रका जग्गाहरुको हकमा मोटरबाटोको दायाँ िायाँका 
जग्गाहरु प्रलतआना रु. २००००० 

ङ. मालथ प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य लित्री जग्गाहरु प्रलतआना रु.  १५०००० 
च. मालथ प्रकरणमा परेकादेखि बाहेक खिमनाथ लतमलसनाको घर पछार्ी (जामनुे िोिा 

तिड ) अजडन ु बास्कोटाको घर मलुन बरको रुि देखि उत्तर (उधो) पखिम–उतर 
(तितिड ) िोक प्रसाद बास्कोटाको घर तिड का सम्पूणड जग्गाहरु प्रलतआना रु.  १५०००० 

छ. मालथ प्रकरणमा परेकादेखि बाहेक सालबक चोकमाग ुबाट जोरसाि आउने सालबक 
नलसाको परुानो बाटो को दाया ँ िायाँ हुँदै पूिडदखक्षणका टारीका िेत तथा सबै 
लित्री जग्गाहरु प्रलत आना रु.  १००००० 

ज. मालथका अन्य प्रकरणमा परेकादेखि बाहेक तेजनाथ िट्टराइ को जग्गा सम्म प्रलत 
आना रु.  ५०,००० 

झ. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दायाँ िायाँका 
सबै िार्डका २५ लमटर लित्रका घरे्री जग्गा प्रलत आना रु. १८,७५० 

ञ. मालथका अन्य प्रकरणमा परेकादेखि बाहेक २क, २ि र २ग होलमा िोिा 
कुमािटार हुँदै जामनु े िोिा तथा थाङसाङ िोिािे छोएका बाटोिे नछोएका 
िेती योग्य जग्गाहरूको हकमा िेत तिड  प्रलतरोपनी रु. २,५०,००० 

ट. मालथका अन्य प्रकरणमा परेकादेखि बाहेक २क, २ि र २ग होलमा िोिा 
कुमािटार हुँदै जामनु े िोिा तथा थाङसाङ िोिािे छोएका बाटोिे नछोएका 
िेती योग्य जग्गाहरूको हकमा पािा तिड  प्रलतरोपनी रु. २,००,००० 

 

विददम िर्ा नं. ३ र ४ 

लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ को 
न्यनुतम मलु्य 

क. िार्डका नं. १क को लसमाना महेश लतम्सीनाको घर देखि िार्डका नं. ३ग 
मसु्कान चोक हुँदै जामनु े िोल्सा सम्म मेची राजमागड दायाँिायाँ तथा सो 
आसपासका घरे्री जग्गाहरु प्रलत आना रु.  १५०००० 

ि. मालथ परेकादेखि बाहेक विददम ३ जामनुे िोिा पूिड िारी, मेची राजमागड दखक्षण 
मालथ, खशि मखन्दर देखि माथ्िो गाउँ जान ेमोटरबाटो पखिम साखम्दन तिड  तथा 
तीनधारे पाटी हुँदै साखम्दन जान े बाटो उत्तर ति, बाटोको दायाँ िायाँका 
जग्गाहरु िगायत यलत चार वकल्िा लित्रका जग्गाहरुको हकमा बाटोको दाया ँ
िायाँका जग्गाहरु प्रलत आना रु. १२५००० 

ग. मालथ परेकादेखि बाहेक विददम ३ जामनुे िोिा पूिड िारी, मेची राजमागड दखक्षण 
मालथ, खशि मखन्दर देखि माथ्िो गाउँ जान ेमोटरबाटो पखिम साखम्दन तिड  तथा 
तीनधारे पाटी हुँदै साखम्दन जान े बाटो उत्तर ति, बाटोको दायाँ िायाँका 
जग्गाहरु िगायत यलत चार वकल्िा लित्रका जग्गाहरुको हकमा अन्य लित्री 
जग्गाहरु प्रलत आना रु. ७५००० 

घ. मालथ परेकादेखि बाहेक िार्डका नं. ३ि खशि मखन्दर देखि पूिड िङुरुपा जान े
बाटो खचउरी िीर सम्म बाटोका दायाँबायाँ घरे्री जग्गाहरु प्रलत आना रु.  ६०,००० 

च. मालथ परेकादेखि बाहेक विददम–िािोट मोटरबाटो दायाँबयाँका घरे्री जग्गाहरु 
प्रलत आना रु.  ३१,५०० 

छ. मालथ परेकादेखि बाहेक खशि मखन्दर देखि पूिड िङुरुपा जान ेबाटो खचउरी लिर ३०,००० 
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देखि ढोरे्नी दमुािोिा सम्म जानो बाटो को दायाँिायाँ घरे्री जग्गाहरु प्रलत 
आना रु.  

ज. मालथ परेकादेखि बाहेक विददम ३ िानेपानी कायाडिय (ट्ाकंी) हुँदै लतनधारे 
जाने बाटो देखि पूिड, खचया बगान जाने बाटो दखक्षण उँधो, खचया प्रसोधन केन्रको 
िोल्सी देखि पखिम खशि मखन्दर तिड ), खशि मखन्दरदेखि िङुरुपा जान े बाटो 
दखक्षण उँिो– यलत चौहद्दी लित्रका जग्गा प्रलत आना रु.  १८,००० 

झ. मालथ परेकादेखि बाहेक खशि मखन्दर देखि पूिड िङुरुपा जाने बाटो हुँदै दमुािोिा 
देखि िार्डका नं. ४ि माििासे हुँदै काखत्तके स्कुि सम्म बाटो दायाँिायाँ घरे्री 
योग्य जग्गाहरु प्रलत आना रु.  १३,००० 

ञ. मालथ परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दाया ँ िायाँका सबै 
िार्डका २५ लमटर लित्रका घरे्री जग्गा प्रलत आना रु. ६,२५० 

ट. िेत (अब्बि) 75000 
ठ. िेत(दोयम) 60000 
र्. िेत(सीम) 50000 
ढ. िेत(चाहार) 36000 
ण. पािा/बारी (अब्बि) 45000 
त. पािा/बारी (दोयम) 26000 
थ. पािा/बारी (सीम) 27000 
द. पािा/बारी (चाहार) 25000 

 

विददम िर्ा नं. ५ 

लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ को 
न्यनुतम मलु्य 

क. विददम ५ि िेििेयर अविस जाने बाटो देखि मेची राजमागड दायाँबाया ँ
आहािगैरी खजरो वक.मी. सम्म पने जग्गाहरु प्रलतआना रु.  

३५०००० 

ि. आहािगैरी खजरो वक.मी.देखि ५ि चारिम्बे िोल्सी सम्म मेची राजमागड 
दायाँबायाँका जग्गाहरु प्रलतआना रु.  

250000 

ग. चारिम्बे िोल्सी देखि सर्क लबिागको िोल्सी धारा (लसमाना) िार्डका नं. ५ि 
र ५क मेची राजमागड दायाँबायाकँा जग्गाहरु प्रलतआना रु.  १,२५,००० 

घ. िेयििेयर हुँदै गढी मखन्दर, गढी मखन्दर देखि लयाम्पस जाने सालबक परुानो 
बाटो हुँदै दखक्षण चार िम्बे जोलर्ने ठार्ो िोल्सी सम्म मेची राजमागड उत्तर 
चौहद्दी लित्रका जग्गाहरु प्रलत आना रु. १,५०,००० 

ङ. लयाम्पस बाट पखिम सालबक नलसाको बाटो गढी मा.लब. हुँदै जोरसाि जान े
परुानो बाटो ५क वक.नं. १६ हुँदै दखक्षण सर्क कायाडिय िोल्सी सम्म का 
जग्गाहरु प्रलतआना रु.  १,००,००० 

च. मालथ ग देखि बाहेक ५क र ५ि मेची राजमागड दखक्षण ८घ लसमाना सम्म 
प्रलतआना रु. १,००,००० 

छ. प्रकरण ङ देखि पखिम हुँदै वक.नं. ५०४ हुँदै ८घ लसमाना सम्म प्रलतआना रु.  ७५,००० 
ज. प्रकरण घ देखि उत्तर तिड  िेयििेयर अविस खचसापानी कुिा हुँदै गढी मा.लब. 

लनस्कने गढी पल्िोपट्टीको बाटो का लसमाना लित्रका सम्पूणड जग्गा प्रलतआना रु.  ७५,००० 
झ. प्रकरण ज  देखि उत्तर अइन्र तमु्बापोको घर देखि ५क र ५ग खचिाउने र्ाँर्ा 

जाने बाटोको दायाँिायाँ र सो लित्रका पूिड दखक्षण लित्रका सम्पूणड जग्गा हरु 
प्रलतआना रु.  ३७,५०० 

ञ. प्रकरण छ देखि उत्तर तिड का ५क का सम्पूणड घरे्रीमा लबक्री हनु े जग्गा 
प्रलतआना रु.  ३८,००० 
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ट. ५घ गोिधारे हुँदै िेउददन जाने परुानो बाटो आसपास का जग्गाहरु प्रलत आना 
रु.  ३७,५०० 

ठ. ५ग, घ, ङ मा पने प्रकरण क देखि ट सम्म परेकाका बाहेकका अन्य घरे्रीमा 
लबक्री हनु ेजग्गा प्रलत आना रु.  ३०,००० 

र्. िार्डका नं. ५ िेििेयर अविस देखि खचिाउन े र्ार्ा – लतरलतरे हुँदै जोरसाि 
लनखस्कने ररङरोर् मागड दायाँबायाकँा घरे्री जग्गा प्रलत आना रु. ३०,००० 

ढ. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दाया ँ
िायाँका सबै िार्डका २५ लमटर लित्रका घरे्री जग्गा प्रलत आना रु. ६,२५० 

ण. िेत (अब्बि) 75000 
त. िेत(दोयम) 60000 
थ. िेत(सीम) 50000 
द. िेत(चाहार) 36000 
ध. पािा/बारी (अब्बि) 45000 
न. पािा/बारी (दोयम) 36000 
प. पािा/बारी (सीम) 27000 
ि. पािा/बारी (चाहार) 25000 

 

विददम िर्ा नं. -६ 

लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ को 
न्यनुतम मलु्य 

क. िार्डका नं. ६ िजेुिर्ाँर्ा देखि लबजिुी सब स्टेसन सम्म मेची राजमागड 
दायाँबायाँका घरे्री जग्गा प्रलत आना रु.  २५,००० 

ि. थापाटार हेिािोिा आसपास घरे्रीमा लबक्री हनु ेजग्गा प्रलत आना रु.  ४०,००० 

ग. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दाया ँ
िायाँका सबै िार्डका २५ लमटर लित्रका घरे्री जग्गा प्रलत आना रु. ६,२५० 

घ. मालथ प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत आना रु. 5,000 
ङ. िेत (अब्बि) प्रलत रोपनी रु. 75000 
च. िेत(दोयम) प्रलत रोपनी रु. 60000 
छ. िेत(सीम) प्रलत रोपनी रु. 50000 
ज. िेत(चाहार) प्रलत रोपनी रु. 36000 
झ. पािा/बारी (अब्बि) प्रलत रोपनी रु. 45000 
ञ. पािा/बारी (दोयम) प्रलत रोपनी रु. 36000 
ट. पािा/बारी (सीम) प्रलत रोपनी रु. 27000 
ठ. पािा/बारी (चाहार) प्रलत रोपनी रु. 25000 

 

विददम िर्ा नं.- ७ 

लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ को 
न्यनुतम मलु्य 

क. जोरसाि बजार ८घ लसमाना देखि ७ङ मेची राजमागडको दायाँिायाँ पूणड थापाको 
परुानो घर सम्मका घरे्री जग्गा प्रलतआना रु.  ४५००० 

ि. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दाया ँ
िायाँका सबै िार्डका २५ लमटर लित्रका घरे्री जग्गा प्रलत आना रु. ७००० 

ग. िेत (अब्बि) 75000 
घ. िेत(दोयम) प्रलत रोपनी रु. 60000 
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ङ. िेत(सीम) प्रलत रोपनी रु. 50000 
च. िेत(चाहार) प्रलत रोपनी रु. 36000 
छ. पािा/बारी (अब्बि) प्रलत रोपनी रु. 45000 
ज. पािा/बारी (दोयम) प्रलत रोपनी रु. 36000 
झ. पािा/बारी (सीम) प्रलत रोपनी रु. 27000 
ञ. पािा/बारी (चाहार) प्रलत रोपनी रु. 25000 

विददम िर्ा नं. -८ 

लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ को 
न्यनुतम मलु्य 

क. ८घ मेची राजमागड सर्क कायाडिय छेउ िोल्सी धारा देखि मेची राजमागड 
जोरसाि बजार हुँदै मध्य पहार्ी िोकमागडको खजरो देखि सिुबोध मा.लब. हुँदै ८क 
लसमाना सम्मका घरे्री जग्गाहरु प्रलत आना रु.  १,००,००० 

ि. िार्डका नं. ८घ जोरसाि बजार देखि िार्डका नं. २ हािको नयाँ बसपाकड  आउन े
थाङसाङ िोिा सम्म र सर्क कायाडिय अगार्ी मेची राजमागडको पखिम दक्षीण 
एलिे साि मनुी र मालथका प्रकरण क बाहेक प्िवटङ गरी िा नगरी घरे्री रुपमा 
कारोबार हनुे जग्गाहरु प्रलत आना रु.  १००००० 

ग. ८घ माथी प्रकरण क र ि मा परेकाको बाहेक जोरसाि बजार दखक्षण पखिम 
घरे्रीको रुपमा कारोबार हनुे जग्गा प्रलतआना रु.  १००००० 

घ. प्रकरण क देखि उत्तर तिड का घरे्रीमा लबक्री हनु ेजग्गाहरु प्रलतआना  १००००० 

ङ. ८क लसमाना देखि पखिम शाखन्तपरु हुँदै ८क लसमाना सम्म मध्य पहार्ी िोकमागड 
आसपास घरे्री रुपमा िररद लबक्री हनुे जग्गाहरु प्रलत आना रु.  

60,000 

च. मालथ प्रकरणमा परेकाबाहेक ८क लित्री िागमा प्िवटङ गरी िा नगरी घरे्रीमा 
कारोबार हनुे जग्गाहरु प्रलतआना रु.  

३५००० 

छ. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दायाँ िायाँका 
सबै िार्डका २५ लमटर लित्रका घरे्री जग्गा प्रलत आना रु. 

12,500 

ज. िेत (अब्बि) प्रलत रोपनी रु. 75000 
झ. िेत(दोयम) प्रलत रोपनी रु. 60000 
ञ. िेत(सीम) प्रलत रोपनी रु. 50000 
ट. िेत(चाहार) प्रलत रोपनी रु. 36000 
ठ. पािा/बारी (अब्बि) प्रलत रोपनी रु. 45000 
र्. पािा/बारी (दोयम) प्रलत रोपनी रु. 36000 
ढ. पािा/बारी (सीम) प्रलत रोपनी रु. 27000 
ण. पािा/बारी (चाहार) प्रलत रोपनी रु. 25000 

 

विदलम िर्ा नं. -9 

लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ को 
न्यनुतम मलु्य 

क.  िार्डका नं. ९ को शरुु लसमाना देखि पखिम मध्य पहार्ी िोकमागड को दाया ँ
िायाँ थालिेको पल्िाछेउ पाटी सम्म घरे्रीमा लबक्री हनु ेजग्गा प्रलतआना रु.  

१८७५० 

ि. प्रकरण क देखि पखिम मध्यपहार्ी िोकमागड सरिण्रे् हुँदै सािधारी सम्म 
िोकमागडको दायाँिायाँ घरे्रीमा लबक्री हनु ेजग्गा प्रलतआना रु.  

१५६२५ 

ग. विददम ९झ माझीटार क्षेत्र लित्र घरे्री रुपमा िररद लबक्री हनु ेजग्गाहरु प्रलत 
आना रु.  

२०,००० 

घ. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक विददम – रानीगाउँ – यासोक मोटर बाटो १२५००   
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दायाँ िायाँका सबै िार्डका २५ लमटर सम्मका घरे्री जग्गा प्रलत आना रु.  
ङ. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दायाँ िायाँका 

सबै िार्डका २५ लमटर लित्रका घरे्री जग्गा प्रलत आना रु. ४,००० 

च. िेत (अब्बि) प्रलत रोपनी रु. 45000 
छ. िेत(दोयम) प्रलत रोपनी रु. 39000 
ज. िेत(सीम) प्रलत रोपनी रु. 27000 
झ. िेत(चाहार) प्रलत रोपनी रु. 19000 
ञ. पािा/बारी (अब्बि) प्रलत रोपनी रु. 25000 
ट. पािा/बारी (दोयम) प्रलत रोपनी रु. 20000 
ठ. पािा/बारी (सीम) प्रलत रोपनी रु. 15000 
र्. पािा/बारी (चाहार) प्रलत रोपनी रु. 10000 

 

िेजङु्ग गा.वि.स. 
लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ को 
न्यनुतम मलु्य 

क. िेजङु्ग ६क र १ि लसद्देश्वर मा.लब. क्षेत्र िरपर बाटोिे छोएका तथा घरे्री 
जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु.  

3,00,000 

ि. मालथ प्रकरणमा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दायाँ िायाँका 
घरे्री जग्गा सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका प्रलत रोपनी रु. 

70,000 

ग. मालथ प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 50,000 
घ. िेत(अब्बि) 40000 
ङ. िेत(दोयम) 33000 
च. िेत(सीम) 25000 
छ. िेत(चाहार) 17000 
ज. पािा/बारी (अब्बि) 25000 
झ. पािा/बारी (दोयम) 17000 
ञ. पािा/बारी (सीम) 13000 
ट. पािा/बारी (चाहार) 10000 

 

याङनाम गा.वि.स. 

लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ 
को न्यनुतम 
मलु्य 

क. याङनाम गा.लब.स. िार्डका नं. ३ मगरचेपा िन््याङ्ग उ.मा.लब. र ििंगा बजार 
क्षेत्र लित्र घरे्रीमा लबक्री हनु ेजग्गा प्रलत रोपनी रु.  ३,६०,००० 

ि. ततृीया बजार हुँदै याङनामको ििंगाटार मा. लब. जान ेकच्ची मोटर बाटो दाया ँ
िायाँका सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु. २,००,००० 

ग. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दायाँ िायाँका 
सबै िार्डका २५ लम. सम्मका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु. ७०,००० 

घ. मालथ प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 50,000 
ङ. िेत(अब्बि) 60000 
च. िेत(दोयम) 49000 
छ. िेत(सीम) 36000 
ज. िेत(चाहार) 27000 
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झ. पािा/बारी (अब्बि) 25000 
ञ. पािा/बारी (दोयम) 17000 
ट. पािा/बारी (सीम) 15000 
ठ. पािा/बारी (चाहार) 12000 

 

रानीटार गा.वि.स.  

लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ को 
न्यनुतम मलु्य 

क. रानीटार गा.लब.स. िार्डका नं. २ङ र २ग हाि तथा साविक वक.नंंं २४०, 
२५२ देखि २५६, २५८, २५९, ३३८, ३३९, ३४१, ३४२, ३४३, ३५६, 
३५९ देखि ३६२, ३६७, ३७४, ३८५ र ३९१ देखि ३९५ सम्मका वकत्ता 
तथा रानीटार बजार क्षेत्र साथै प्िवटङ्ग गरी िा नगरी बाटोिे छुन घरे्रींे 
जगगाहरु प्रलत रोपनी रु.  

4,00,000 

ि. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक रानीटार गा.लब.स. िार्डका नं. ५क लर् एम 
चोक बजार क्षेत्र िरपर घरे्री जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु.  

4,00,000 

ग. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक रानीटार गा.लब.स. िार्डका नं. ८क, ८ि 
िगायत तमािे बजार क्षेत्रका घरे्री जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु.  

3,10,000 

घ. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक पौिािञ्ज्याङ – िङुरुपा कच्ची मोटर बाटो 
दायाँ िायाँका सबै िार्डका २५ लमटर सम्मका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु. 

2,10,000 

ङ. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक इथङु – तमािे – लत्रिेणी कच्ची मोटर बाटो 
दायाँ िायाँका सबै िार्डका २५ लमटर सम्मका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु. 

2,10,000 

च. जौबारी अग्री गाउँ गैरी गाउँ गधुुडम अगौटे बरबोटे आक्तपा िोिा सम्मका मोटर 
बाटोका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु. २,००,००० 

छ. इथङु कलमरे गमु्िा र्ाँर्ा लर्एम चोक मोटरबाटोका दाँया िायाँका घरे्री जग्गाहरु 
प्रलत रोपनी रु. २,००,००० 

ज. लर्एम चोक घमुाउनेटार मोटर बाटोका दाँया िायाकँा घरे्री जग्गाहरु प्रलत रोपनी 
रु. २,००,००० 

झ. रातमाटे घमुाउनेटार औिेबारी तमािे राधेथान मोटरबाटोका दाँया िायाँका घरे्री 
जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. २,००,००० 

ञ. रानीटार मा.वि. बाट लर्एम चोक हदैु सखुम्नमा चोक आउन ेमोटर बाटोका दाँया 
िायाँका घरे्री जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. २,००,००० 

ज. रानीटार मा.वि. झिकेिोि िैसेिकड  तमािे मा.वि. मोटर बाटोका दाँया िायाँका 
घरे्री जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 

1,50,000 

ट. तमािे राधेथान बरबोटे मोटर बाटोका दाँया िायाकँा घरे्री जग्गाहरु प्रलत रोपनी 
रु. 

1,50,000 

ठ. इथङु्ग शेपाड गाउँ ननु्थिा मोटरबाटोका दाँया िायाँका घरे्री जग्गाहरु प्रलत रोपनी 
रु. 

1,50,000 

र्. इथङु्ग िािबोटे मोटरबाटोका दाँया िायाँका घरे्री जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 1,50,000 
ढ. रानीटार अन्तगडत सकेुपोिरी बजार क्षेत्रका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु.  1,10,000 
ण. घमुाउनेटार थाङग्र ेगाउँ गमु्िा र्ाँर्ा मोटर बाटोका  80,000 
त. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दायाँ िायाँका 

सबै िार्डका २५ लमटर सम्मका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु. 
75,000 

थ. मालथ प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 50,000 
द. िेत(अब्बि) 45,000 
ध. िेत(दोयम) 35,000 
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न. िेत(सीम) 30,000 
प. िेत(चाहार) 20,000 
ि. पािा/बारी (अब्बि) 30,000 
ब. पािा/बारी (दोयम) 20,000 
ि. पािा/बारी (सीम) 15,000 
म. पािा/बारी (चाहार) 10000 

 

िालििकड  गा.वि.स.  

लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ को 
न्यनुतम मलु्य 

क. साविक िालििकड  िार्डका नं. ३क र ३ग खचया लबकास कायाडिय जाने बाटो देखि 
मेची राजमागड १५ मी. कटाइ उत्तर िालििकड  बजार मखन्दर हुँदै गणेश शे्रष्ठको 
घर िएर नरेन्र शे्रष्ठको पसि हुँदै ठार्ो िोल्सी सम्मका घरे्रीमा लबक्री हनु े र 
आसपासमा प्िवटङ मा लबक्री हनु ेजग्गा समेत प्रलत रोपनी रु.  ७५०००० 

ि. िालििकड  गा.लब.स. िार्डका नं. १क, १ि र २क सखुम्नमा चोक िरपर बाटोिे 
छुने तथा बजार क्षेत्र लित्रका घरे्री जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु.  ६,००,००० 

ग. सखुम्नमा चोकबाट रानीटार जाने कच्ची मोटर बाटो दायाँ िायाँका सबै िार्डका 
५० लमटर सम्मका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु. ४,००,००० 

घ. िािीिकड  गा.लब.स. िार्डका नं. ९क सैलनक आिास गहृ देखि साम्दीन चोक हुँदै 
सैलनक ब्यारेक गटे सम्म बाटोिे छुने तथा मेची राजमागड आसपासका जग्गाहरु 
प्रलत रोपनी रु.  १८,००,००० 

ङ. मालथ प्रकरण परेकादेखि िाहेक सामददन चोक हुँदै निमीर्ाँर्ा जान े बाटो 
दायाँिायाँ ओददन िोल्सी सम्म घरे्री जग्गा प्रलतरोपनी रु.  १५,००,००० 

च. प्रकरण ङ परेकादेखि पछालर् परी सालबक परुानो बाटो समेतका घरे्री जग्गा 
प्रलतरोपनी रु.  १०,००,००० 

छ. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक ओददन िोल्सी देखि सामददन कालिका 
मा.लब. सम्म बाटोका दायाँ िायाकँा घरे्री जग्गा प्रलतरोपनी रु.  ७,००,००० 

ज. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक मालथल्िो गाउँ पाटी छेउ जामनुे िोल्सा 
देखि ओनाहाङ नेम्बाङको घर हुँदै सैलनक गटे मेची राजमागड सम्मका बाटोका 
दायाँ िायाँका जग्गाहरु प्रलतरोपनी रु.  ६,२५,००० 

झ. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक िालििकड  ८घ जामनुे िोिा देखि नेपािटार 
हुँदै सैलनक आिास गहृ सम्म मेची राजमागड कटाइ घरे्रीमा लबक्री हनुे जग्गाहरु 
प्रलत रोपनी रु.  १६,००,००० 

ञ. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक ओनाहाङ नेम्बाङको घर मनुी ९मेची 
राजमागड तिड  नेपािटार प्रकरण झ मा उल्िेि िएका जग्गा िन्दा मालथका घरे्री 
लित्री जग्गा प्रलत रोपनी रु.  ७,००,००० 

ट. बैरागीिोप देखि शैलनक लयाम्प सम्म मेची राजमागडमा दाँया बायाकँा 50 लमटर 
लित्रका जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 

5,00,000 

ठ. शैलनक िेमेिी लिाटर देखि जामनुे िोल्सी सम्म कच्ची सर्किे छोएका 50 
लमटर लित्रका जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 

६२५000 

र्. कणािर िणण्र्ारीको घर देखि जाने सल्िेरी कृवष सर्किे छोएका 50 लमटर 
लित्रका जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 

5,00,000 

र्. वटका लतखम्सनाको घर देखि दंगाि गाउँ जाने कच्ची बाटोिे छोएको 50 लमटर 
लित्रका जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 

5,00,000 

ढ. लतत्रीबोटेबाट बाँसबोटे साखम्दन मजिा िोिा जाने सर्किे छोएका 50 लमटर 400,000 
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लित्रका जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 
ण. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक मेची राजमागड दायाँबायाकँा 50मीटर 

लित्रका घरे्री जग्गाहरु प्रलतरोपनी रु.  
600000 

त. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक कृष्णमखन्दर देखि िािीिकड  हुँदै चोकमाग ु
तीनमौिेसम्म जाने कच्ची मोटर बाटो दायाँ िायाकँा सबै िार्डका २५ लमटर 
सम्मका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु.  १,५०,००० 

थ. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक रलमते र्ार्ाबाट मखझटे हुँदे चोकमाग ुजान े
कच्ची मोटरबाटो दायाँ िायाँका सबै िार्डका २५ लमटर सम्मका घरे्री जग्गा प्रलत 
रोपनी रु. १,५०,००० 

द. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक मेची राजमागड िण्र्ारी गोिाइदेखि ढोरे्नी 
नाम्द ुजाने कच्ची मोटरबाटो दाया ँिायाँका सबै िार्डका २५ लमटर सम्मका घरे्री 
जग्गा प्रलत रोपनी रु.  १,५०,००० 

ध. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक गणेश शे्रष्ठको घर अगालर् मेची राजमागड 
देखि चोकमाग ु जाने कच्ची मोटरबाटो दाया ँ िायाँका सबै िार्डका २५ लमटर 
सम्मका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु.  १,५०,००० 

न. िक्षमीनारयण मन्दीर हुँदै ताििकड  देखि होलमा िोिा जान े मोटर बाटो दायाँ 
बायाँ 50 लमटर लित्र पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 

1,00,000 

प. सखुम्नमा चोक देखि िबे्रकुटी जान ेमोटर बाटो दाया ँबायाँका जग्गाहरु प्रलत रोपनी 
रु. 

1,00,000 

ि. कालिका मा.वि. देखि होलमा िोिा सम्म मोटर बाटो दायाँ िायाकँा सबै िार्डका 
50 लमटर सम्मका जग्गा प्रलत रोपनी रु. 

1,00,000 

ब. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दायाँ िायाँका 
सबै िार्डका २५ लमटर सम्मका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु. 

75,000 

ि. मालथ प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 60,000 
म. िेत(अब्बि) 55000 
य. िेत(दोयम) 47000 
र. िेत(सीम) 38000 
ि. िेत(चाहार) 30000 
ि. पािा/बारी (अब्बि) 38000 
श. पािा/बारी (दोयम) 30000 
ष. पािा/बारी (सीम) 25000 
ह. पािा/बारी (चाहार) 20000 

 

िङुरुपा गा.वि.स. 
लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ को 
न्यनुतम मलु्य 

क. िङुरुपा गा.लब.स. िार्डका नं. १घ िन््याङ्ग बजार क्षेत्र िरपर बाटोिे छुने तथा 
घरे्री जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु.  

4,00,000 

ि. िङुरुपा िार्डका नं. ४घ गपेु्तश्वर महादेि उ.मा.लब. क्षेत्र िरपर बाटोिे छुने तथा 
घरे्री रुपमा लबक्री हनुे जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु.  

3,00,000 

ग. पौिा िन््याङ जौ बारी गधुुडम िासमु िुल्पा लर्गमु्बा सम्म मोटर बाटोिे छोएका 
जग्गा प्रलत रोपनी रु. 

2,00,000 

घ. 
 

लर्गमु्बा जल्पा िन्जयाङ हुँदै यिुराज िन्जायङ सम्मको मोटर बाटोिे छोएका 
जग्गा प्रलत रोपनी रु. 

2,00,000 

ङ. आक्तिा िोिा तल्िो िासमु गोही गाउँ, मालथल्िो िासमु िुल्पा सम्मको मोटर 2,00,000 
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बाटोिे छोएका जग्गा प्रलत रोपनी रु. 
च. तल्िो िासमु िेतघारी याङसिुा िुल्पा सम्मको मोटर बाटोिे छोएका जग्गा प्रलत 

रोपनी रु. 
2,00,000 

छ. कलमडटार देखि कुिापानी लसररङटार सकेुटार कािपोिरी सम्मको मोटर बाटोिे 
छोएका जग्गा प्रलत रोपनी रु. 

2,00,000 

ज. जौबारी र्ाँर्ा गाउँ सान ु िाििुोप ठूिो िाििुोप िासमु र्ाँर्ा गाउँ ढंुग े साँघ ु
मालथल्िो गाउँ सम्मको मोटर बाटोिे छोएका जग्गा प्रलत रोपनी रु. 

2,00,000 

झ. देिी थान हुँदै शकेुपोिरी पयडटक क्षेत्रको जग्गा प्रलत रोपनी रु. 2,00,000 
ञ. िङुरुपा िन््याङ हुँदै लसम्कुना शािा मोटर बाटोिे छोएका जग्गा प्रलत रोपनी 

रु. 
2,00,000 

ट. चेप्टीिा हुँदै मूिर्ाँर्ा शािा मोटर बाटोिे छोएका जग्गा प्रलत रोपनी रु. 2,00,000 
ठ. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दाया ँ

िायाँका सबै िार्डका २५ लमटर सम्मका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु. 
1,00,000 

र्. मालथ प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 50,000 
ढ. िेत(अब्बि) 40000 
ण. िेत(दोयम) 33000 
त. िेत(सीम) 25000 
थ. िेत(चाहार) 17000 
द. पािा/बारी (दोयम) 17000 
ध. पािा/बारी (सीम) 13000 
न. पािा/बारी (अब्बि) 25000 
प. पािा/बारी (चाहार) 10000 

 

िमु्िाबङु्ग गा.वि.स. 
लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ को 
न्यनुतम मलु्य 

क. िमु्िाबङु्ग गा.लब.स. िार्डका नं. १क बजार क्षेत्र लित्र घरे्रीमा लबक्री हनु े
जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु.  

३००००० 

ि. मालथ प्रकरणमा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दायाँ िायाँका 
सबै िार्डका १५ लमटर सम्मका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु. 

60,000 

ग. मालथ प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 50,000 
घ. िेत(अब्बि) 30,000 
ङ. िेत(दोयम) 25,000 
च. िेत(सीम) 20,000 
छ. िेत(चाहार) 15,000 
ज. पािा/बारी (अब्बि) 20,000 
झ. पािा/बारी (दोयम) 15,000 
ञ. पािा/बारी (सीम) 10,000 
ट. पािा/बारी (चाहार) 8,000 

 

खशिा गा.वि.स. 
लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ को 
न्यनुतम मलु्य 

क. लसिा गा.लब.स. िार्डका नं. ३क र ४ि पातिे िन््याङ्ग बजार क्षते्र आसपास 12,00,000 
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घरे्रीमा लबक्री हनु ेजग्गाहरु प्रलत रोपनी रु.  
ि. मालथ प्रकरण क मा परेका बाहेक पछालर् लित्री िागका घरे्री जग्गा प्रलतरोपनी 

रु.  
5,00,000 

ग. लसिा ९ िेदायक स्कुि क्षेत्र िरपर का जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु.  २,५०,००० 
घ. लसिा गा.वि.स. िार्डका नं. १क िगिती मा.लब. िरपर घरे्रीमा लबक्री हनुे जग्गा 

प्रलत रोपनी रु.  
२,५०,००० 

ङ. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक कान्छीदोगान – पात्िेिञ्ज्याङ – निमीर्ाँर्ा ँ
जाने कच्ची मोटर बाटो दाया ँ िायाँका सबै िार्डका २५ लमटर लित्रका घरे्री 
जग्गा प्रलत रोपनी रु.  

250000 

च. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक चोकमाग ु– िेदायक हुँदै पात्िेिञ्ज्याङ जान े
कच्ची मोटर बाटो दायाँ िायाकँा सबै िार्डका २५ लमटर लित्रका घरे्री जग्गा 
प्रलत रोपनी रु.  २,००,००० 

छ. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक मायािमुोर् हुँदै निमीर्ाँर्ा जाने कच्ची 
मोटर बाटो दाया ँ िायाँका सबै िार्डका २५ लमटर लित्रका घरे्री जग्गा प्रलत 
रोपनी रु.  २,००,००० 

ज. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दाया ँ
िायाँका सबै िार्डका २५ लमटर लित्रका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु.  

1,00,000 

झ. मालथ प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 60,000 
ञ. िेत(अब्बि) 50000 
ट. िेत(दोयम) 40000 
ठ. िेत(सीम) 30000 
र्. िेत(चाहार) 25000 
ढ. पािा/बारी (अब्बि) 35000 
ण. पािा/बारी (दोयम) 20000 
त. पािा/बारी (सीम) 15000 
थ. पािा/बारी (चाहार) 10000 

 

लमलिाजङु गाउँपालिका 
आरुबोटे गा.वि.स. 
लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ को 
न्यनुतम मलु्य 

क. आरुबोटे गा.वि.स. िार्डका नं. ८ि दशमी बजार क्षेत्र हाि तथा सालबक वक.नं. 
१७४, १७६,१७७,१७८, १८०, १८४, १८५,१८६, १८७,१८८, १८९, 
१९०, १९५, १९६, १९७, १९८, २००, २०२, २११, २१८, २२०, 
२२२, २२४, २२५, २२६,२२९, २३०, २३१, २३२, २३३, २३७, २४१, 
२५३, २५४, २६०,२६१, २६३, २६५, २६६, २८२, २८३, २८४, २८५, 
२८६, २८७, २८८, २९०, ३०९, ३१०, ३१४, ३१५, ३१६, ३१७, 
३२४, ३२५, ३२९, ३३३, ३४६, ३७७, ३७८, ३७९, ३८०, ३८१, 
३८२, ३८३ समेत र दशमी बजार क्षेत्र लित्र पने घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु.  

1000000 

ि. मालथका प्रकरणहरुमा परेका बाहेक आरुबोटे िार्डका नं. २क आरुबोटे मा.वि. 
आसपास बजार क्षेत्रका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु.  

५00000 

ग. मालथका प्रकरणहरुमा परेका बाहेक आरुबोटे िार्डका नं. 5झ सोमबारे बजार 
क्षेत्रका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु.  

५,00,000 

घ. मालथका प्रकरणहरुमा परेका बाहेक दशमीबजार – आरुबोटे र सप्तमीबजार – 300000 
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आरुबोटे िर्ा कायाडिय गा. लब. स. दबैु कच्ची मोटर बाटो दायाँिायाँमा २५ लम. 
सम्म घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु. 

ङ. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दायाँ िायाकँा 
घरे्री जग्गा सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका प्रलत रोपनी रु. 

100,000 

च. मालथ प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 75,000 
छ. िेत(अब्बि) 60000 
ज. िेत(दोयम) 50000 
झ. िेत(सीम) 40000 
ञ. िेत(चाहार) 30000 
ट. पािा/बारी (अब्बि) 40000 
ठ. पािा/बारी (दोयम) 30000 
र्. पािा/बारी (सीम) 25000 
ढ. पािा/बारी (चाहार) 20000 
 

कुरुम्बा गा.वि.स. 
लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ को 
न्यनुतम मलु्य 

क. कुरुम्बा गा.वि.स. िार्डका नं. २घ वक.नं. १८७ देखि दखक्षण वक.नं. २०६ देखि 
पिुड सीमाना सम्मका खचसापानी पचँमी बजार क्षेत्रका जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु.  

1०00000 

ि. मालथका प्रकरणहरुमा परेका बाहेक कुरुम्बा २घ वक.नं. १० देखि दखक्षण 
वक.नं. ११९ सम्म बाटोका दायाँिाँयाका जग्गा प्रलत रोपनी रु.  

२00000 

ग. कुरुम्बा ४ग वक.नं. १०० देखि िार्डका लसमाना हुँदै वक.नं. ५० सम्म खचसापानी 
पचँमी बजार क्षेत्र बाटोको २५ लम. लित्र घरे्रीमा लबक्री हनुे जग्गा प्रलत रोपनी 
रु.  

1०00000 

घ. मालथका प्रकरणहरुमा परेका बाहेक ऐ.ऐ. वक.नं. १०४ हुँदै वक.नं. १०० सम्म 
बाटोको २५ मी. लित्र घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु.  

७00000 

ङ. मालथका प्रकरणहरुमा परेका बाहेक िाटो िे छुने हाि तथा साविक वकत्ताबाट 
पछार्ी परेकाका घरे्री योग्य जग्गा प्रलत रोपनी रु.  

200000 

च. कुरुम्बा ६क वक.नं. २७३ देखि दक्षीण २७५ सम्म बाटोको २५ मी लित्र 
हिुाक बजार क्षेत्रमा पने घरे्री जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु.  

500000 

छ.  मालथका प्रकरणहरुमा परेका बाहेक बाटोिे छुन े वकत्ताबाट २५ लम. पछार्ी 
परी घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु. 

300000 

ज. मालथका प्रकरणहरुमा परेका बाहेक राके – रलब – ६ नं. बधुबारे मोटरमागड 
दायाबाया घरे्री जग्गा सबै िार्डका २५ लम. सम्मका  प्रलत रोपनी रु.  

200000 

झ. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दाया ँ
िायाँका घरे्री जग्गा सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका  प्रलत रोपनी रु. 

75,000 

ञ. मालथ प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. ८0,000 
ट. िेत(अब्बि) 60000 
ठ. िेत(दोयम) ५0000 
र्. िेत(सीम) ४0000 
ढ. िेत(चाहार) ३0000 
ण. पािा/बारी (अब्बि) ४0000 
त. पािा/बारी (दोयम) ३५000 
थ. पािा/बारी (सीम) ३०000 
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द. पािा/बारी (चाहार) 20000 
 

िाङ्गरङु गा.वि.स. 
लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ को 
न्यनुतम मलु्य 

क. िान्रङु्ग गा.वि.स.िार्डका नं. ३क र ३च कन्याटार बजार क्षेत्र लित्र घरे्री जग्गा 
प्रलत रोपनी रु.  

800000 

ि. मालथको प्रकरणमा परेकादेखि पछालर् कन्याटार बजार क्षेत्रको घरे्री अन्य जग्गा 
प्रलत रोपनी रु.  

४00000 

ग. मालथका प्रकरणहरुमा परेका बाहेक राके – रलब – ६नं. बधुबारे मोटरमागड 
दायाबाया घरे्री जग्गा सबै िार्डका २५ लम. सम्मका  प्रलत रोपनी रु.  

३00000 

घ. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दाया ँ
िायाँका घरे्री जग्गा सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका  प्रलत रोपनी रु. 

100000 

ङ. मालथ प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 80000 
च. िेत(अब्बि) 60000 
छ. िेत(दोयम) 50000 
ज. िेत(सीम) 40000 
झ. िेत(चाहार) 30000 
ञ. पािा/बारी (अब्बि) 40000 
ट. पािा/बारी (दोयम) 35000 
ठ. पािा/बारी (सीम) 30000 
र्. पािा/बारी (चाहार) 25000 

 

ददुदडम्बा गा.वि.स. 
लस.
नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ को 
न्यनुतम मलु्य 

क. ददुदडम्बा गा.लब.स. िार्डका नं. १ि का हाि तथा साविक वक.नं. ९३, ९५, २२०, 
२२३, २२४, २२५, २२६, २२७, २२९, २३०, २३१, २३२, २३३, २३४, 
२३७, २३८, २३९, २४२, २४३, २४४, २४५, २४६, २४७, २४८, २४९, 
२५०, २५१, २५२, २५३, २५४, २५५, २५६, २५९, २६०, २६१, २६२, 
२६३, २६४, २६५, २६६, २६७, २७०, २७१, २७२, २७४, २७६, २७९, 
२८०, २८१, २८२, २८३, २८४, २९०, २९१, २९३, २९७, २९८, ३०६, 
३०७, ३०८, ३०९, ३११, ३१२, ३१४, ३१५, ३१७, ३१८ का वकत्ता, ६ नम्बर 
बधुबारे बजार क्षेत्र िगायत उक्त िार्डकामा प्िवटङ गरी िा नगरी घरे्री रुपमा 
कारोबार हनुे जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु.  

1200000 

ि. ददुदडम्बा गा.वि.स. िार्डका नं.१घ का हाि तथा साविक वक.नं. १४ देखि २१, २५ 
देखि २९, ३१, ३२, ४४, ४७ देखि ५५, ६२, ६३, ६५ देखि ६८, ७०, ७२, 
७३, ७४, ७६, ७७, ८३ देखि ८७, ८९ देखि ९२ सम्म र वक.नं. ९४, ९५ का 
वकत्ता तथा ६ नम्बर बधुबारे बजार क्षेत्र िगायत उक्त िार्डकामा प्िवटङ गरी िा नगरी 
घरे्री रुपमा कारोबार हनु ेजग्गाहरु प्रलत रोपनी रु.  

1200000 

ग. मालथका प्रकरणहरुमा परेका बाहेक राके – रलब – ६ नं. बधुबारे मोटरमागड दायाबाया 
घरे्री जग्गा सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका  प्रलत रोपनी रु.  

350000 

घ. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दाया ँ िायाँका 150000 
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घरे्री जग्गा सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका  प्रलत रोपनी रु. 
ङ. मालथ प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 80000 
च. िेत(अब्बि) 60000 
छ. िेत(दोयम) 50000 
ज. िेत(सीम) 40000 
झ. िेत(चाहार) 30000 
ञ. पािा/बारी (अब्बि) 40000 
ट. पािा/बारी (दोयम) 35000 
ठ. पािा/बारी (सीम) 30000 
र्. पािा/बारी (चाहार) 25000 
 

लनगािे गा.वि.स. 
लस.
नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ 
को न्यनुतम 
मलु्य 

क. साविक लनगािे गा.वि.स. िार्डका नं. ५ज सराङर्ाँर्ा सप्तमी बजार नलसाको वक.नं. 
३०२ बाट दखक्षण वक.नं. ३६९ देखि उत्तर वक.नं. १४३, १४४ तथा ३७० देखि 
पूिड िार्डका लसमाना सम्म बाटोका ४० मी दायाँिायाँ का जग्गा हरु प्रलत रोपनी रु.  

1500000 

ि. माथी प्रकरण ‘क’ मा परेकादेखि बाहेक वक.नं. ३६९ देखि दक्षीण वक.नं. ४४७, 
५५० देखि उत्तर वक.नं. ३८१ देखि पूिड बाटोका ४० मी. दायाबँायाँका जग्गा प्रलत 
रोपनी  

1400000 

ग. माथी प्रकरण ‘क’ र ‘ि’ मा परेकादेखि बाहेक वक.नं. ५५० देखि दखक्षण वक.नं. 
३२९ देखि उत्तर वक.नं. १८७ देखि पूिड िार्डका लसमाना सम्म बाटोका दायाँबाया ँ४० 
लम.लित्रका जग्गा तथा वक.नं. ३०२ देखि उत्तर वक.नं. ४३०, ६०० देखि पूिड िार्डका 
लसमाना सम्म बाटोका दायाँिाया ँ४० मी.लित्रका जग्गा प्रलत रोपनी रु.  

1280000 

घ. लनगािे ५ज अन्तरगत  प्रकरण क र ि मा परेदेखि बाहेक उक्त प्रकरणका ४० मी 
िन्दा पछार्ी परी घरे्रीका रुमा लबक्री हनु ेजग्गा प्रलत रोपनी रु. 

900000 

ङ. लनगािे गा.लब.स. िार्डका नं. ९त सराङर्ाँर्ा दगुाड उ. मा.लब. क्षेत्र िरपर घरे्री 
जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु.  

500000 

च. मालथका प्रकरणहरुमा परेका बाहेक राके – रलब – ६ नं. बधुबारे मोटरमागड दायाबाया 
सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु.  

300000 

छ. सप्तमी बजारबाट आरुबोटे दशमी मोटर बाटो दायाबाया सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका 
घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु. 

1,00,000 

ज. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक सप्तमी बजार – लनगािे– दगुाड उ. मा.लब. हदैु 
सालबक माङजाबङु गा. वि. स जाने कच्ची मोटर बाटो दायाबाया घरे्री जग्गा सबै 
िर्ामा २५ लम. सम्मका  प्रलत रोपनी रु.  

150000 

झ. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक सप्तमी बजार बाट जोरपोिरी – धिुाँबेंसी – 
माङजाबङु हुँदै िमघुाट – तेह्रथमु जाने कच्ची मोटर बाटो दायाबाया घरे्री जग्गा सबै 
िर्ामा २५ लम. सम्मका प्रलत रोपनी रु.  

150000 

ञ.  मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दाया ँ िायाँका 
घरे्री जग्गासबै िर्ामा २५ लम. सम्मका  प्रलत रोपनी रु. 

120000 

ट. मालथ प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. ८०,००० 
ठ. िेत(अब्बि) 60000 
र्. िेत(दोयम) 50000 
ढ. िेत(सीम) 40000 
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ण. िेत(चाहार) 30000 
त. पािा/बारी (अब्बि) 40000 
थ. पािा/बारी (दोयम) 35000 
द. पािा/बारी (सीम) 30000 
ध. पािा/बारी (चाहार) 25000 
 

रवि गा.वि.स. िर्ा नं. ५क 

लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ को 
न्यनुतम मलु्य 

क. रलब गा.लब.स. िार्डका नं. ५क वक.नं. ७८३ देखि दखक्षण वक.नं. ७६६ र ७९१ 
देखि पूिड लसमाना सम्मका घरे्री जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु.  

2500000 

ि. वक.नं. ७८३ देखि उत्तर र वक.नं. ३२९ देखि दखक्षण वक.नं. ४२७, ६६५ देखि 
पूिडका घरे्री जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु.  

2200000 

ग. वक.नं. ३२९ देखि उत्तर वक.नं. ८५० सम्म बाटोका दाँयािायाँ ५० लम. लित्र 
घरे्रीमा लबक्री हनु ेजग्गा प्रलत रोपनी रु.  

1500000 

घ. माथी प्रकरण ‘क’ देखि ‘ग’ सम्म उल्िेि िएकोदेखि बाहेक प्िटीङ्ग गरी िा 
नगरी घरे्री रुपमा बाटो िोिी िररद लबक्री हनुे जग्गा प्रलत रोपनी रु.  

800000 

ङ. मालथ प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 280000 
 

रवि गा.वि.स. िर्ा नं. ५ि र अन्य 

लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
०७५।७६ को 
न्यनुतम मलु्य 

क. रलब िार्डका नं. ५ि वक.नं. ३४१, २४७ देखि पूिड िार्डका लसमाना सम्म सोही 
वकत्ताबाट दक्षीण वक.नं. ३६९ सम्म, वक.नं. २०३, ४६४ देखि पूिड यती चौहदी 
लित्रका घरे्री जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 

2500000 

ि. रलब ५ि वक.नं. ३६९, २५२ देखि पूिड लसमाना देखि वक.नं. ८०, देखि पखिम 
वक.नं. १३२ हुँदै उत्तर वक.नं. ३६९ लसमाना सम्मका जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु.  

2200000 

ग. रलब िार्डका नं. ७, ५ि लसमाना देखि दखक्षण मढेु गाउँ स्िगडपरुी मखन्दर आसपास 
घरे्रीमा लबक्री हनु ेजग्गा प्रलतरोपनी रु.  

1500000 

घ. रलब ५ि वक.नं. २९० देखि पखिम ६१७ हुँदै उत्तर ४४४ हुँदै पूिड ४३० 
सम्मका जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु.  

1200000 

ङ. सालबक नलसामा बाटोिे छोएको घरे्री योग्य जग्गा ५क र ५ प्रलत रोपनी रु.  800000 
च. मालथ प्रकरण्हरुामा परेकाका बाहेक रलब अन्तगडत राके – रलब – ६ नं. बधुबारे 

मोटरमागड दायाबाया घरे्री जग्गा सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका प्रलत रोपनी रु.  
600000 

छ. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दाया ँिायाँका 
सबै िार्डका २५ लम. सम्मका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु. 

200000 

ज. मालथ प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 80000 
झ. िेत(अब्बि) 60000 
ञ. िेत(दोयम) 50000 
ट. िेत(सीम) 40000 
ठ. िेत(चाहार) 30000 
र्. पािा/बारी (अब्बि) 40000 
ढ. पािा/बारी (दोयम) 35000 
ण. पािा/बारी (सीम) 30000 
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त. पािा/बारी (चाहार) 25000 
 

रवि गा.वि.स. िमु्दे ८क र ८ि 

लस.
नं. 
 

जग्गाको वििरण 
आ.ब.०७५।७
६को मलु्याँकन 

क. िमु्दे गा.लब.स. ८क रलब बजार क्षेत्रको दक्षीण लसमाना देखि उत्तर वक.नं. ४५८ 
सम्म बाटो को ५० लम. लित्र घरे्री जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु.  2500000 

ि. िमु्दे ८क वक.नं. ४५८ देखि उत्तर रलब बजार क्षेत्र लसमाना सम्मका जग्गारु 
सालबक नलसाको बाटो ३०तीस मी.लित्र प्रलत रोपनी रु. 2000000 

ग. माथी प्रकरण क मा ५० लम.  र ि मा ३० लम. लित्र परेकादेखि बाहेक घरे्री 
रुपमा िररद लबक्री हनुे जग्गा प्रलत रोपनी रु.  1500000 

घ. माथी प्रकरणमा परेकादेखि बाहेक िमु्दे ८क को सालबक नलसामा िएको बाटोको 
२५ लम. दायाँबायाँका घरे्री जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 1000000 

ङ. िमु्दे ८ि वक.नं. २६४ देखि उत्तर वक.नं. २६२ देखि दखक्षण वक.नं. २५० र 
३०० देखि पखिम बाटोको ५० मी. लित्रका घरे्री जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु.  2500000 

च. वक.नं. २६२ देखि उत्तर िार्डका लसमाना सम्म र वक.नं. २२०, २२१ देखि पखिम 
बाटोको ५०मी. लित्र प्रलत रोपनी रु.  2200000 

छ. वक.नं. १८ देखि उत्तर वक.नं. २७, ११६ र वक.नं. ५५ को िोल्सी िन्दा पखिम 
माथी प्रकरणमा परेकादेखि बाहेक वक.नं. ३०० देखि पूिडका घरे्री जग्गाहरु प्रलत 
रोपनी रु.  1000000 

ज. मालथ प्रकरण्हरुामा परेकाका बाहेक रलब –िमु्दे अन्तगडत राके – रलब – ६ नं. 
बधुबारे मोटरमागड दायाबाया घरे्री जग्गा सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका प्रलत रोपनी 
रु.  600000 

झ. मालथ प्रकरण्हरुामा परेकाका बाहेक रलब –िमु्दे अन्तगडत रलब – िुयतप्पा इिाम 
मोटरमागड दायाबाया घरे्री जग्गा सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका प्रलत रोपनी रु. 800000 

ञ. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दायाँ िायाँका 
सबै िार्डका २५ लम. सम्मका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु. 150000 

ट. मालथ प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 80,000 
ठ. िेत(अब्बि) 60000 
र्. िेत(दोयम) 50000 
ढ. िेत(सीम) 40000 
ण. िेत(चाहार) 30000 
त. पािा/बारी (अब्बि) 40000 
थ. पािा/बारी (दोयम) 35000 
द. पािा/बारी (सीम) 30000 
ध. पािा/बारी (चाहार) 25000 

 

लिम्बा गा.वि.स. 
लस.
नं. 
 

जग्गाको वििरण 
आ.ब.०७५।७
६को मलु्याँकन 

क. लिम्बा गा.लब.स. िार्डका नं. ४क वक.नं. ५१ देखि उत्तर ४९ हुँदै २०९ देखि 
लसमाना हुँदै पखिम वक.नं. ८ सम्म, ८ देखि पूिड २४७ पूिड २७६ सम्मका घरे्रीमा 300000 
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लबक्री हनु ेजग्गा प्रलत रोपनी रु.  
ि. लिम्बा गा.लब.स. िार्डका नं. ५क र ५न कम्पटुार गमु्िार्ाँर्ा बजार क्षेत्र बाटोको 

दायाँ िायाँ तथा प्िवटङ गरी िा नगरी घरे्रीमा लबक्री हनुे जग्गाहरु प्रलतरोपनी रु.  ४00000 

ग. मालथ प्रकरण्हरुामा परेकाका बाहेक लिम्बा अन्तगडत राके – रलब – ६ नं. बधुबारे 
मोटरमागड दायाबाया घरे्री जग्गा सबै िार्डका २५ लमटर सम्मका  प्रलत रोपनी रु.  350000 

घ. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दायाँ िायाँका 
सबै िार्डका २५ लमटर सम्मका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु. 100000 

ङ. मालथ प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 8०,००० 

च. िेत(अब्बि) 60000 
छ. िेत(दोयम) 50000 
ज. िेत(सीम) 40000 
झ. िेत(चाहार) 30000 
ञ. पािा/बारी (अब्बि) 40000 
ट. पािा/बारी (दोयम) 35000 
ठ. पािा/बारी (सीम) 30000 
र्. पािा/बारी (चाहार) 25000 

 

सेिा गा.वि.स. 
लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
आ.ब.०७५।७६को 
मलु्याँकन 

क. सेिा गा.लब.स. िार्डका नं. २घ उत्तरे बजार क्षेत्र हाि तथा साविक वक.नं. 
२३, २४, २६, ३०, ३२ देखि ३५, ३९, ४०, ४२, ४४ देखि ४७, ५०, 
५१, ५४, ५६, ६०, ६१, ६३ देखि ६७, ६९, ७० र ७४ देखि ७९ 
सम्म तथा आसपास घरे्री रुपमा लबक्री हनु ेजग्गा हरु प्रलत रोपनी रु.  ७00000 

ि. सेिा िर्ा नं. ६क दगुाड उ.मा.लब. आसपास घरे्रीको रुपमा लबक्री हनु े
जग्गाहरु प्रलतरोपनी रु.  ३00000 

ग. मालथ प्रकरण्हरुामा परेकाका बाहेक सेिा अन्तगडत राके – रलब – ६ नं. बधुबारे 
मोटरमागड दायाबाया घरे्री जग्गा सबै िार्डका २५ लमटर सम्मका  प्रलत रोपनी 
रु.  250000 

घ. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकादेखि िाहेक सप्तमी बजार – लनगािे– दगुाड उ. 
मा.लब. हदैु सालबक माङजाबङु गा. वि. स जान ेकच्ची मोटर बाटो दायाबाया 
घरे्री जग्गा सबै िार्डका २५ लमटर लित्रका प्रलत रोपनी रु.  २00000 

ङ. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दायाँ 
िायाँका सबै िार्डका २५ लमटर लित्रका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु.  75,000 

च. मालथ प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी 
रु. 

60000 

छ. िेत(अब्बि) 50000 
ज. िेत(दोयम) 40000 
झ. िेत(सीम) 30000 
ञ. िेत(चाहार) 40000 
ट. पािा/बारी (अब्बि) 35000 
ठ. पािा/बारी (दोयम) 30000 
र्. पािा/बारी (सीम) 25000 
ढ. पािा/बारी (चाहार) 60000 
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याङबरक गाउँपालिका 
ओयाम गा.वि.स. 
लस.
नं. 
 

जग्गाको वििरण 
आ.ब.०७५।७६को 
मलु्याँकन 

क. ओयाम ४क र ४ि गपेु्तश्वर मा.लब. आसपास बजार क्षेत्र र बालनया र्ाँर्ा देखि 
पूिड ठार्ो िोिा सम्म मध्य पहार्ी िोक मागडका दायाँबायाँ घरे्री  जग्गाहरु 
प्रलत रोपनी रु.  ६,00,000 

ि. ओयाम गा.वि.स. िार्डका नं. ५ि एि एम र्ाँर्ा िरपर घरे्री जग्गाहरु प्रलत 
रोपनी रु.  4,00,000 

ग. मालथका प्रकरणहरुमा परेका बाहेक मध्यपहार्ी िोकमागड दायाबायाका घरे्री 
जग्गाहरु सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका प्रलत रोपनी रु.  2,50,000 

घ. चरी िन््याँङ बजार क्षेत्र िररपरीका घरे्री जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 2,00,000 
ङ. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दाया ँ

िायाँका घरे्री जग्गा सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका  प्रलत रोपनी रु.  80,000 

च. मालथ प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी 
रु. 50,000 

छ. िेत(अब्बि) 55000 
ज. िेत(दोयम) 38000 
झ. िेत(सीम) 30000 
ञ. िेत(चाहार) 28000 
ट. पािा/बारी (अब्बि) 25000 
ठ. पािा/बारी (दोयम) 17000 
र्. पािा/बारी (सीम) 15000 
ढ. पािा/बारी (चाहार) 10000 

 

च्याङथाप ुगा.वि.स. 
लस.
नं. 
 

जग्गाको वििरण 
आ.ब.०७५।७६
को मलु्याँकन 

क. च्याङथाप ुगा.लब.स. िार्डका नं. ९ बजार क्षेत्र लित्र पने हाि तथा सालबक वक.नं. 
हरु क्रमशः वक.नं. ७८, ८३, ८८, ८९, ९६, ९९, ११२, ११३, १२३, 
१३६, १३७, १३८, १४०, १४२, १४३, १४४, १४५, १४६, १४८, १४९, 
१५१, १६१, १८३, १८८, १९४, १९५, १९६, १९७, २००, २०९, २१६, 
२१९, २२०, २२१, २२२, २२४, २२७, २२८, २२९, २३०, २३१, २३२, 
२३३, २३४, २३५, २३६, २४०, २४१, २४३, २४४, २४५, २४६, २४७, 
२४८, २४९, २५०, २५१, २५२, २५४, २५५, २५६, २५७, २७१, २७२, 
२७७, २७८, २७९, २८२, २८३, २८५, २८६, २८७, २८८, २८९, २९२, 
२९४, २९५, ३१२, ३१४, ३१६, ३१८, ३१९, ३२०, ३२१, ३२२, ३२५, 
३२६, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३३१, ३३२, ३३७, ३३८,३४२, ३४३, 
३४४, ३५६, ३५७, ३५८, ३५९, ३६८, ३७६, ३७७, ३७९ तथा उक्त 
िार्डका मा प्िवटङ गरी िा नगरी घरे्री रुपमा कारोबार हनु ेजग्गाहरु प्रलत रोपनी 
रु.  ९,00,000 

ि. मालथको प्रकणमा परेका वकत्ताहरु वक.का. िै िा निै पछार्ी परेका घरे्री 5,00,000 
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जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 
ग. मालथका प्रकरणहरुमा परेका बाहेक मध्यपहार्ी िोकमागड दायाबायाका घरे्री 

जग्गाहरु सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका प्रलत रोपनी रु.  2,50,000 

घ. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दाया ँ
िायाँका घरे्री जग्गा सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका  प्रलत रोपनी रु. 1,00,000 

ङ. मालथ प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 75,000 

च. िेत(अब्बि) 60000 
छ. िेत(दोयम) 52000 
ज. िेत(सीम) 45000 
झ. िेत(चाहार) 40000 
ञ. पािा/बारी (अब्बि) 30000 
ट. पािा/बारी (दोयम) 26000 
ठ. पािा/बारी (सीम) 22000 
र्. पािा/बारी (चाहार) 20000 

 

खचत्तोक गा.वि.स. 
लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
आ.ब.०७५।७६को 
मलु्याँकन 

क. साविक खचत्तोक गा.वि.स. िार्डका नं. ३ सनुारघमु्ती बजार क्षेत्र िरीपरर मेची 
राजमागडका दायाँबाया ँघरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु.  6,50,000 

ि. माथी प्रकरण ‘क’ मा परेकाका जग्गा बाट वक.का. िै पछार्ी परेकाका घरे्री 
जग्गा प्रलत रोपनी रु.  2,50,000 

ग. साविक खचत्तोक गा.वि.स. िार्डका न ७ र ८ गणेशचोक बजार क्षते्र िरीपरर 
मेची राजमागडदायाँबायाँ तथा गणेश चोकबाट थपुड जान े बाटोको दायाँ िाया ँ
गणेश उच्च मा.लब. ठार्ो िोल्सी सम्म घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु. ९,00,000 

घ. प्रकरण ग मा परी वक.का. िै पछार्ी परेकाका घरे्री जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु.  4,00,000 

ङ. खचत्तोक िार्डका नं. ८ र ६ गा.लब.स. ििन क्षेत्र बरपरर घरे्री जग्गा प्रलत 
रोपनी रु.  10,00,000 

च. मालथ प्रकरण परेकादेखि बाहेक गणेश चोक देखि थपुड बजार जाने तथा 
मध्यपहार्ी िोकमागडिे छोएका घरे्री जग्गाहरु प्रलतरोपनी रु.  8,00,000 

छ. मालथका प्रकरणहरुमा परेका बाहेक मेची राजमागड दायाबायाका घरे्री 
जग्गासबै िार्डका ५० लम. सम्मका  प्रलत रोपनी रु.  3,50,000 

ज. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दाया ँ
िायाँका घरे्री जग्गा सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका  प्रलत रोपनी रु. 1,00,000 

झ. मालथ प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी 
रु. 70,000 

ञ. िेत(अब्बि) 60000 
ट. िेत(दोयम) 52000 
ठ. िेत(सीम) 45000 
र्. िेत(चाहार) 40000 
ढ. पािा/बारी (अब्बि) 30000 
ण. पािा/बारी (दोयम) 26000 
त. पािा/बारी (सीम) 22000 
थ. पािा/बारी (चाहार) 20000 
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        ििैचा गा.वि.स. 
लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
आ.ब.०७५।७६को 
मलु्याँकन 

क. ििैचा गा.लब.स. िार्डका नं. ४ि २नं. िर्ा कायाडिय ििन क्षेत्र अन्तगडत 
सर्किे छुने तथा प्िवटङ्ग िएर िा निै घरे्री रुपमा कारोबार हनुे जग्गाहरु 
प्रलत रोपनी रु.  १०,00,000 

ि. मालथका प्रकरणहरुमा परेका बाहेक मध्यपहार्ी िोकमागड दायाबायाका घरे्री 
जग्गाहरु सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका प्रलत रोपनी रु.  2,50,000 

ग. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दाया ँ
िायाँका घरे्री जग्गा सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका प्रलत रोपनी रु. 1,00,000 

घ. मालथ प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी 
रु. 70,000 

ङ. िेत(अब्बि) 60000 
च. िेत(दोयम) 40000 
छ. िेत(सीम) 30000 
ज. िेत(चाहार) 28000 
झ. पािा/बारी (अब्बि) 25000 
ञ. पािा/बारी (दोयम) 20000 
ट. पािा/बारी (सीम) 15000 
ठ. पािा/बारी (चाहार) 10000 

मकुुबङु गा.वि.स. 
लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
आ.ब.०७५।७६को 
मलु्याँकन 

क. मकुुबङु गा.लब.स. िार्डका नं. ४ पाटी बजार क्षेत्र र मध्य पहार्ी िोकमागडको 
दायाँ िायाँ घरे्रीमा लबक्री हनुे जग्गाहरु प्रलतरोपनी रु.  ८,0०,००० 

ि. मालथ प्रकरणमा परेकादेखि िाहेक मकुुबङु अन्तगडत मध्यपहार्ी िोकमागड 
दायाबायाका घरे्री जग्गाहरु सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका प्रलत रोपनी रु. 3,50,000 

ग. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दाया ँ
िायाँका सबै िार् २५ लम. सम्मका  घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु. 1,00,000 

घ. मालथ प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी 
रु. 70,000 

ङ. िेत(अब्बि) 60000 
च. िेत(दोयम) 52000 
छ. िेत(सीम) 45000 
ज. िेत(चाहार) 40000 
झ. पािा/बारी (अब्बि) 30000 
ञ. पािा/बारी (दोयम) 26000 
ट. पािा/बारी (सीम) 22000 
ठ. पािा/बारी (चाहार) 20000 

 

मेददबङु्ग गा.वि.स. 
लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
आ.ब.०७५।७
६को मलु्याँकन 

क. मेददबङु्ग गा.लब.स. िार्डका नं. ३ मेददबङु्ग ९थपुड० बजार लित्रका वक.नं. ३९, ५७, 20,00,000 
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५९, ६० देखि ६४, १९३, १९४, १९८, २००, २०१, २०५, २०७, २०८, 
२०९, देखि २१५, २१८, २१९, २२५, २२८, २२९, २३१, २३५, २४४, 
२४५, २४६, २४८,२५२, २५३, २६७, २६८, २६९, २७७, २७८, ३०४, 
३०५, ३११, ३१४ देखि ३२०सम्म र वक.नं. ३२२ समेतका हाि तथा 
सालबकका वकत्ता जग्गाहरु बाट घरे्रीमा कारोबार हनुे जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु.  

ि. मेददबङु गा.लब.स.िार्डका नं. २क दोिाने बजार क्षेत्र लित्रका जग्गाहरु प्रलत रोपनी 
रु.  4,00,000 

ग. मेददबङु्ग गा.लब.स. िार्डका नं. ५ र िार्डका नं६क िरर्ाँर्ा बजार क्षेत्र लित्रका 
घरे्री जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु.  ३,६०,००० 

घ. मेददबङु्ग गा.लब.स. िार्डका नं. ३ बाट िार्डका नं. १ तिड  जाने मोटरबाटो को ५० 
लमटर दायाँिाँया, राममोहन काकीको घरबाट    ठार्ोबाटो पूिडदक्षीणका जग्गा तथा 
सोही ३ नं. िार्डकाको वक.नं. ३४ देखि पखिम तिड  गौधारा सम्म बाटोका दाया ँ
िायाँका घरे्री रुपमा लबक्री हनुे जग्गा हरु प्रलत रोपनी रु.  20,00,000 

ङ. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकादेखि िाहेक मेददबङु र लसररसे ९थपुड गा. वि. स.० 
अन्तगडत मध्यपहार्ी िोकमागड दायाबायाका घरे्री जग्गाहरु सबै िर्ामा २५ लम. 
सम्मका प्रलत रोपनी रु.  3,50,000 

च. मेदीबङु्ग गा.लब.स. अन्तरगत सा. नलसाको बाटोिे छुन ेघरे्री जग्गाहरु प्रलत रोपनी 
रु.  3,00,000 

छ. मालथका प्रकरणमा परेका बाहेक थपुडबाट साब्िािजुान े जैविक बाटोमा पने घरे्री 
जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 2,00,000 

ज. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दाया ँ
िायाँका सबै िार्डका २५ लम. सम्मका  घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु. 1,00,000 

झ. मालथ प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 70,000 

ञ. िेत(अब्बि) 60000 
ट. िेत(दोयम) 52000 
ठ. िेत(सीम) 45000 
र्. िेत(चाहार) 40000 
ढ. पािा/बारी (अब्बि) 30000 
ण. पािा/बारी (दोयम) 26000 
त. पािा/बारी (सीम) 22000 
थ. पािा/बारी (चाहार) 20000 

 

लसररसे गा.वि.स. 
लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
आ.ब.०७५।७
६को मलु्याँकन 

क. लसररसे गा.लब.स. िार्डका नं. २क हाि तथा साविक वक.नं. २५९, २८२, २८३, 
२९२, २९३, ३०० देखि ३०४, ३०८, ३११, ३१२, ३१७, ३२०, ३२२ 
देखि ३३३, ३३५, ३३८, ३४०, ३४१, ३४४ देखि ३४९, ३६० देखि ३६६, 
३७१ देखि ३७४, ३८१ देखि ३८२ सम्म साथै थपुड बजार क्षेत्र लित्र पने घरे्री 
जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु.  20,00,000 

ि. लसररसे गा.लब.स. िार्डका नं. ८क हाि तथा साविक वक.नं. १०२, १७२, १७४, 
१७६, १७८, १८२ देखि १८५, १८९ देखि १९२, २०१, २०२, २०६ देखि 
२०८ सम्म तथा हािको थपुड बजार क्षेत्र िरपर घरे्री जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु.  20,00,000 

ग. लसररसे २क थपुड लयाम्पस क्षेत्र बरीपरर घरे्रीमा लबक्री हनुे जग्गा प्रलतरोपनी रु. 7,00,000 

घ. बाउन्नमौिौ लनशान थान क्षेत्रका बाटोमा पने घरे्री जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 4,00,000 
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ङ. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकादेखि िाहेक लसररसे अन्तगडत मध्यपहार्ी िोकमागड 
दायाबायाका घरे्री जग्गाहरु सबै िार्डका २५ लमटर लित्रका प्रलत रोपनी रु.  3,50,000 

च. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दायाँ िायाकँा 
सबै िार्डका २५ लमटर लित्रका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु.  1,00,000 

छ. मालथ प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 70,000 

ज. िेत(अब्बि) 60000 
झ. िेत(दोयम) 52000 
ञ. िेत(सीम) 45000 
ट. िेत(चाहार) 40000 
ठ. पािा/बारी (अब्बि) 30000 
र्. पािा/बारी (दोयम) 26000 
ढ. पािा/बारी (सीम) 22000 
ण. पािा/बारी (चाहार) 20000 
 

वहलिहाङ्ग गाउँपालिका 
आङबङु गा.वि.स. 
लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
आ.ब.०७५।७६को 
मलु्याँकन 

क. आङबङु गा.वि.स. ९हाि अमरपरु० िार्डका नं. ३ङ लसंहपरु बजार क्षेत्र लित्र 
हाि तथा साविकका वक.नं. क्रमश १५८, १५९, १६०, १६१, १६२, 
१६३, १६४, १६५, १६६, १६९, १७० समेतका वकत्ता तथा घरे्रीमा 
कारोबार हनुे अन्य जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 

१०0000० 

ि. आङबङु गा.वि.स. िार्डका नं. ५ि हाि अमरपरु, लसंहपरु बजार क्षेत्र हाि 
तथा साविक वक.नं. ४६, ४९, ५६, ५७, ५८, ६०, ६१, ६२, ६६, ६८, 
७०, ७२, ७३, ७४, ७७, ७९, ८१, ८२, ८३, ८४, ८६, ८७, ८८, 
८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७ समेत का वकत्ता तथा उक्त 
क्षेत्र लित्र घरे्रीमा लबक्री हनु ेअन्य जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु.  

१००0000 

ग. मालथका प्रकरणहरुमा परेका बाहेक मेची राजमागड दायाबायाका घरे्री 
जग्गासबै िार्डका ५० लम. सम्मका  प्रलत रोपनी रु.  

300000 

घ. आङबङु वपनसी घाट मोटर बाटोमा पने घरे्रीका जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 2,00,000 
ङ. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दाया ँ

िायाँका घरे्री जग्गा सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका  प्रलत रोपनी रु. 80,000 

च. मालथ प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी 
रु. 60,000 

छ. िेत(अब्बि) 55000 
ज. िेत(दोयम) 38000 
झ. िेत(सीम) 30000 
ञ. िेत(चाहार) 28000 
ट. पािा/बारी (अब्बि) 25000 
ठ. पािा/बारी (दोयम) 17000 
र्. पािा/बारी (सीम) 15000 
ढ. पािा/बारी (चाहार) 10000 

 

ओराङिुङ गा.वि.स. 
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लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
आ.ब.०७५।७६को 
मलु्याँकन 

क. नीिलगरी मा. वि. आसपासका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु. 100000 

ि. कच्ची मोटर बाटो दाया ँिायाँका सबै िार्डका १५ लम. सम्मका घरे्री जग्गा 
प्रलत रोपनी रु. 70,000 

ग. मालथ प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी 
रु. 50,000 

घ. िेत(अब्बि) 40000 
ङ. िेत(दोयम) 33000 
च. िेत(सीम) 25000 
छ. िेत(चाहार) 17000 
ज. पािा/बारी (अब्बि) 25000 
झ. पािा/बारी (दोयम) 17000 
ञ. पािा/बारी (सीम) 13000 
ट. पािा/बारी (चाहार) 10000 

 

गोपेटार गा.वि.स. 
लस.
नं. 
 

जग्गाको वििरण 
आ.ब.०७५।७६
को मलु्याँकन 

क. गोपेटार गा.लब.स. िार्डका नं. १ अन्तगडत मेची राजमागड दायाबँायाँका तपलसि 
बमोखजमका सालबक तथा हाि कायमी वकत्ताहरु समेत क्रमशः १७, १८, २०, 
३८, ३९, ४०, ४१, ४३, ६४, ६६, ७४, ७५, ७७, १३०, १३३, १३४, 
१४२, १४५, १४९, १५२, १६५, १६६, १६७, १९० १९१, १९३, 
१९६, १९७, १९८, २०१, २०३, २०८, २१०, २११, २१२, २१३, 
२१५, २१७, २१९, २२०, २२१, २२२, २२३, २२४, २२७, २२८, 
२२९, २३०, २३२, २३७, २३८, २३९, २४०, २४१, २४३, २४४, 
२४७, २४९, २५०, २५२, २५६, २५७, २५८, २५९, २६०, २६८, 
२६९, २७४, २७७, २८१, २८२, २८३, २८५, २९४, २९६, २९८, 
३००, ३०१, ३०२, ३०३, ३०४, ३०५, ३०७, ३०८, ३०९, ३१०, 
३११, ३१२, ३१३, ३१४, ३१५, ३१६, ३१७, ३१८, ३२२, ३२४, 
३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३३५, ३३६, ३३७, ३३८, ३४३, ३५०, 
३५१, ३५२, ३५३, ३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३५९, ३६१, ३६२, 
३६९, ३७०, ३७१, ३७३, ३७४, ३७५, ३७६, ३७९, ३८३, ३८४, 
४०१, ४०२, ४०५,४१२, ४१३ तथा सम्पूणड बजार क्षेत्रका घरे्री जग्गाहरु 
प्रलतरोपनी रु.  

1300000 

ि. माथी उल्िेखित वक.नं. हरु वकत्ताकाट िै पछार्ी परेकाका घरे्री जग्गा प्रलत 
रोपनी रु.  

470000 

ग. गोपेटार िार्डका नं. ३ अन्तरगत हाि तथा सालबक वक.नं. ३८, ३९, ४०, ४२, 
४४, ५३, १०३, १११, ११६, १२४, १२५, १२७, १२८, १२९, १३०, 
१३२, १३३, १३४, १३५, १३६, १३७, १३८, १३९, १४०, १४१, 
१४४, १४५, १४६, १४८, १५१, १५२, १५३, १५४, १५५, १५६, 
१६१, १६२, १६३, १६४, १६५, १६६, १६७, १६९, १७१, १७२, 
१७३, १७४, १७५, १७६,  १७७, १७८, १८०, १८१, १८४, १८५, 
१८६, १८७, १८८, १८९, १९३, १९४, १९५, १९६, १९७, १९८, 

१६००००० 
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१९९, २००, २०२, २०४,२०५, २०६, २०७, २०८, २०९, २११, २१२, 
२१५, २१८, २२०, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५, २२६, २२७, 
२२८, २२९, २३०, २३२, २३३, २३८, २३९, २४०, २४१,२४२, २४३, 
२४४, २४५, २४६, २४७, २५०, २५१, २६३, २६४, २७२, २८४, 
२८५, २९०, २९२, २९३, ३२४, ३२६  तथा गोपेटार बजार क्षेत्रका सबै 
जग्गा प्रलतरोपनी रु. 
 

घ. प्रकरण ‘ग’ मा परी वकत्ताकाट िै पछार्ी परेकाका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु. 5,00,000 

ङ. मालथका प्रकरणहरुमा परेका बाहेक मेची राजमागड दायाबायाका घरे्री जग्गासबै 
िार्डका ५० लम. सम्मका प्रलत रोपनी रु.  

300000 

च. मालथका प्रकरणहरुमा परेका बाहेक गोपेटार – पन्चमी ९साविक लसबिुा० कच्ची 
मोटरबाटो दायाबाया घरे्री सबै िार्डका २५ लम. सम्मका जग्गा  प्रलत रोपनी रु.  

200000 

छ. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दाया ँ
िायाँका घरे्री जग्गा सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका  प्रलत रोपनी रु. 1,00,000 

ज. मालथ प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 75,000 

झ. िेत(अब्बि) 60000 
ञ. िेत(दोयम) 52000 
ट. िेत(सीम) 45000 
ठ. िेत(चाहार) 40000 
र्. पािा/बारी (अब्बि) 30000 
ढ. पािा/बारी (दोयम) 26000 
ण. पािा/बारी (सीम) 22000 
त. पािा/बारी (चाहार) 20000 

 
दोरुम्बा गा.वि.स. 
लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
आ.ब.०७५।७६को 
मलु्याँकन 

क. साविक दोरुम्बा गा.वि.स. ९हाि अमरपरु० िार्डका नंंं ५ िािचुोक बजार 
क्षेत्रलित्र मेची राजमागड दायाबायाका घरे्री वक.नं. १६७, १६८, १७०, १७३, 
१७४, १७६, १७९, १८५, १९२, १९४, १९५, १९६, १९८, १९९, 
२०९, २११, २१२, २१४, २१५, २१७, २२१, २२६, २३१, २३३, 
२३५, २३६, २३७, २३९, २४६, २४८, २४९, २५३, २५७, २६० देखि 
२६३, २६७, २६८, २७२, २७५, २७६, २८३, २८४,, २९२, २९४ देखि 
३०२, ३०७, ३०८, ३२४ देखि ३२५ सम्मका वकत्ताहरु तथा सोही 
हैलसयतका जग्गा प्रलत रोपनी रु.  10,00,000 

ि. मालथ प्रकरणमा परी पछार्ी परेका घरे्रीका जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 5,00,000 

ग. सालबक दोरुम्बा गा.वि.स. िार्डका नं. ३ (हाि अमरपरु) निमी बजार क्षते्र 
आसपास घरे्रीमा लबक्री हनु ेतथा माथी प्रकरण ‘क’ मा परी वक.का. िै पछार्ी 
परेकाका  घरे्री  जग्गा प्रलत रोपनी रु.  

300000 

घ. मालथका प्रकरणहरुमा परेका बाहेक दोरुम्बा अन्तगडत मेची राजमागड दायाबायाका 
घरे्री जग्गासबै िार्डका ५० लम. सम्मका  प्रलत रोपनी रु. 

300000 

ङ. मालथका प्रकरणहरुमा परेका बाहेक िािचुोक – वपनासी कच्ची मोटर बाटो तथा 
बिर्ार्ा – िोिािकड   कच्ची मोटर बाटो ९दबैु बाटो, सबै िर्ामा २५ लम. 
सम्मका  दायाँबायाकँा घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु. 

200000 
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च. मालथका प्रकरणहरुमा परेका बाहेक इिाका प्रहरी कायाडिय आसपासका घरे्री 
जग्गा प्रलत रोपनी रु.  

100000 

छ. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दाया ँ
िायाँका घरे्री जग्गा सबै िर्ामा २५ लम. सम्मका  प्रलत रोपनी रु. 90,000 

ज. मालथ प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 70,000 

झ. िेत(अब्बि) 60000 
ञ. िेत(दोयम) 52000 
ट. िेत(सीम) 45000 
ठ. िेत(चाहार) 40000 
र्. पािा/बारी (अब्बि) 30000 
ढ. पािा/बारी (दोयम) 26000 
ण. पािा/बारी (सीम) 22000 
त. पािा/बारी (चाहार) 20000 
िारपा गा.वि.स. 
लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
आ.ब.०७५।७६को 
मलु्याँकन 

क. िारपा गा.लब.स. अन्तगडत िार्डका न. ८, सल्िेरी बजार क्षेत्र आसपासका 
घरे्री जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु.  

400000 

ि. िारपा गा.लब.स. अन्तरगत मेची राजमागड दायाबाया घरे्री जग्गाहरु सबै 
िार्डका ५० लम. सम्मका  प्रलत रोपनी रु.  

300000 

ग. मालथ प्रकरणहरुमामा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दायाँ 
िायाँका सबै िार्डका २५ लम. सम्मका  घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु. 1,00,000 

घ. मालथ प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी 
रु. 50,000 

ङ. िेत(अब्बि) 40000 
च. िेत(दोयम) 29000 
छ. िेत(सीम) 20000 
ज. िेत(चाहार) 15000 
झ. पािा/बारी (अब्बि) 25000 
ञ. पािा/बारी (दोयम) 20000 
ट. पािा/बारी (सीम) 15000 
ठ. पािा/बारी (चाहार) 10000 

 
मकुु्तरा गा.वि.स. 
लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
आ.ब.०७५।७६को 
मलु्याँकन 

क. कच्ची मोटर बाटो दाया ँिायाँका सबै िार्डका १५ लम. सम्मका घरे्री जग्गा 
प्रलत रोपनी रु. 70,000 

ि. मालथ प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी 
रु. 50,000 

ग. िेत(अब्बि) 40000 
घ. िेत(दोयम) 33000 
ङ. िेत(सीम) 25000 
च. िेत(चाहार) 17000 
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छ. पािा/बारी (अब्बि) 25000 
ज. पािा/बारी (दोयम) 17000 
झ. पािा/बारी (सीम) 13000 
ञ. पािा/बारी (चाहार) 10000 

 
लसबिुा गा.वि.स. 
लस.नं. 
 

जग्गाको वििरण 
आ.ब.०७५।७
६को मलु्याँकन 

क. लसििुा गा.लब.स. िार्डका न. ४क हाि तथा सालबक वक.नं. २५५ देखि २९८ 
सम्म तथा पंचमी बजार क्षेत्र लित्र पने घरे्री जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु.  4,00,000 

ि. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक अमरपरु बजारदेखि पीनासी घाट जाने कच्ची 
मोटर बाटो दाया ँ िायाँका सबै िार्डका २५ लमटर लित्रका घरे्री जग्गा प्रलत 
रोपनी रु.  200000 

ग. मालथका प्रकरणहरुमा परेका बाहेक गोपेटार – पन्चमी साविक लसबिुा कच्ची 
मोटरबाटो दायाबाया घरे्री जग्गा सबै िार्डका २५ लमटर लित्रका प्रलत रोपनी रु.  200000 

घ. मालथ प्रकरणहरुमा परेकादेखि िाहेक अन्य लित्री कच्ची मोटर बाटो दायाँ 
िायाँका सबै िार्डका २५ लमटर लित्रका घरे्री जग्गा प्रलत रोपनी रु. ७०,००० 1,00,000 

ङ. मालथ प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु प्रलत रोपनी रु. 70,000 

च. िेत(अब्बि) 60000 
छ. िेत(दोयम) 52000 
ज. िेत(सीम) 45000 
झ. िेत(चाहार) 40000 
ञ. पािा/बारी (अब्बि) 30000 
क. पािा/बारी (दोयम) 26000 
ि. पािा/बारी (सीम) 22000 
ग. पािा/बारी (चाहार) 20000 

 
पनुिः साविक शे्रष्ता तथा पूजाडमा अिैची जलनएको िएमा त्यस्ता जग्गा को प्रलत रोपनी रु. 1,00,000।०० 

 
घर तिड  

गाउँपालिकाको हकमा  
लस.नं. 
 

घरको वििरण 
आ.ब.०७५।७६को 
मलु्याँकन 

क. पक्की घर पवहिो तिाको िालग प्रलत स्लिायर िुट रु. 1600 

ि. पक्की घर पवहिो तिादेखि माथी जलतसकैु तिा िएनपलन रु. प्रलत स्लिायर िुट 
रु.  1490 

ग. पदक्क घर वटनको छानो (प्रलत तिासमेत) िएको घर प्रलत स्लिायर िुट रु. 1000 

घ. ढंुगा माटोको गाह्रो वटनको छानो प्रलत तिा समेत िएको घरको प्रलत स्लिायर 
िुट रु. ६५० 

ङ. ढुगामाटोको गारो िुसको छानो िएको कच्ची घर प्रलत स्लिायर िुट ५०० 
च. अन्य सिै वकलसमका टहरा िोल्मा गोठ आदद प्रलत स्लिायर िुट १०० 
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नगरपालिकाको हकमा  
लस.नं. 
 

घरको वििरण 
आ.ब.०७५।७६को 
मलु्याँकन 

क. पक्की घर पवहिो तिाको िालग प्रलत स्लिायर िुट रु. २५०० 

ि. पक्की घर पवहिो तिादेखि माथी जलतसकैु तिा िएनपलन रु. प्रलत स्लिायर िुट 
रु.  २१०० 

ग. पदक्क घर वटनको छानो (प्रलत तिासमेत) िएको घर प्रलत स्लिायर िुट रु. १५०० 

घ. ढंुगा माटोको गाह्रो वटनको छानो प्रलत तिा समेत िएको घरको प्रलत स्लिायर 
िुट रु. १००० 

ङ. ढुगामाटोको गारो िुसको छानो िएको कच्ची घर प्रलत स्लिायर िुट ७५० 
च. अन्य सिै वकलसमका टहरा िोल्मा गोठ आदद प्रलत स्लिायर िुट १५० 

 
मालथ घरको प्रकरणमा जनुसकैु कुरा उल्िेि िएको िएता पलन सम्बखन्धत स्थानीय तहिे घरबाटोको 
लसिाररसमा तोकेको घरको मलु्य िा कर लबजकमा उल्िेि िएको मलु्य िा शे्रष्ता पूजाडमा घर कायम 
गराउँदा उल्िेि गराएको मलु्य मध्ये जनु बढी छ सोहो मलु्य कायम गररन ेछ । यसरी कायम िएको 
मलु्य राजस्ि असिुी प्रयोजनको िालग मात्र हनुेछ । 
प्रष्टीकरण 

  जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन एवकन गने प्रयोजनका िालग आिश्यक नापी नलसा, घर बाटोको लसिाररस 
िगायत अन्य प्रमाण कागजात पशे गने दावयत्ि सम्िखन्धत जग्गाधनी िा कारणी िा लनिेदकको हनुछे 
। लसिाररस, नलसा, आदद प्रमाणहरुमा आशय िरक पने गरी थपघट िा केरमेट गरर पेश गनड पाईने 
छैन । कायाडियमा एकपटक पेश िएको प्रमाण कागज पनुः विताड ददईने छैन । न्यूनतम मूल्याकंन 
एकीन गने सम्िन्धमा वद्धविधा िएमा कायाडियिे स्थिगत लनरीक्षण िा अन्य प्रकृयाद्धारा एवकन गनड 
सलनेछ । स्थिगत लनरीक्षणका क्रममा मािपोत कायाडिय, नापी कायाडिय, स्थानीय तहका प्रलतलनधीका 
अलतररक्त कायाडिय प्रमिुिे आिश्यक िा उपयकु्त ठानकेा अन्य जानकार व्यखक्तहरु सामेि गनड 
सवकनेछ । 

  सरकारी राजस्ि छल्ने लनयतिे कसैिे घर बाटो छैन िनी िा झठुा व्यहोरा पेश गरी लिित पाररत 
िईसकेको अिस्थामा समेत सो कुराको िारेमा कुनै श्रोतबाट कायाडियमा जानकारी हनु आएमा त्यस्तो 
घर जग्गा िा लनजको हक पगु्ने अन्य सम्पखत्त रोक्का रािेर िए पलन छलिएको सरकारी राजस्ि 
लनयमानसुार िाग्ने जररिाना सवहत असिुी तिड  कारिाही अखघ बढाईन ेछ । 

  कुनै पलन प्रकारका लिित पाररत, दा.िा., न्यूनतम मूल्यांकन प्रमाखणत िगायत अन्य जनुसकैु 
व्यहोराबाट जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन प्रमाखणत िा एवकन गनुड पने िएमा स्थानीय तहबाट प्रमाखणत 
घरबाटो ििेुको लसिाररस तथा प्रमाखणत नापी नलशा पेश गनुड पनेछ। घरको लसिाररसको हकमा यस 
पखुस्तकामा उल्िेि िए बमोखजमको वििरण ििुाई पेश गनड पने छ। लसिाररसमा उल्िेखित वििरणका 
आधारमा घरको मूल्यांकन यसै पखुस्तकाका घरको मलु्यांकन प्रकरणमा उल्िेि िएको दर अनसुार 
न्यूनतम कायम हनुे छ । 

 शे्रष्ता पूजाडमा घर कायम निई कुनै पलन लिितमा घरको मूल्यांकन उल्िेि गरी पाररत गररने छैन । 
  खजल्िा लित्र पने कुनै पलन सर्क िा अन्य कुनै सरकारी जग्गा लनयमानसुार िगत कट्टा गनुड पने िएमा 

िा देखिएमा िगतकट्टा गराएर मात्र पाररतका िालग लिित पेश गनुड पने छ । 
 लिित पाररत गदाड िा न्यूनतम मूल्यांकन कायम गरी हक हस्तान्तरण गदाड घर, िकुाई लछपाई, िा 

छुटाई लिित पाररत िा हक हस्तान्तरण िईसकेपलछ सो वकत्तामा घर लथयो िनी दािी िएमा िा पनु 
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घर सवहत लिित पेश िएमा चाि ुआ.ब.को राजश्व दररेट अनसुारको छुट राजश्व तथा लनयमानसुार 
िाग्ने जरीिाना समेत असिु िएपलछ मात्र थप प्रवक्रया अगालर् बढाइनेछ । 

 सहरी तथा घना बस्ती क्षेत्र िा सर्क छेउको जग्गा िेनदेन हुँदा त्यस्तो जग्गा घरे्रीका िालग हो िा 
िेतीका िालग हो लिितमा नै ििुाउन ु पनेछ । त्यसै गरी ग्रालमण क्षेत्रको दईु रोपनी सम्म जग्गा 
िेनदेन हुँदा त्यस्तो जग्गा घरे्रीका िालग हो िा िेती प्रयोजनको िालग हो लिित मा नै ििुाउन ुपनेछ 
। 

 “घरे्री” जग्गा िन्नािे सामान्यतया घर बनाएको जग्गा िा घरिे चचेको जलमन िा घर बनाउन योग्य 
बाटोिे छोएको जग्गा सम्झन ु पदडछ। मालथ लबलिन्न प्रकरणहरुमा वकटानी गररएका क्षेत्रका हकमा 
घरे्रीकै मूल्य कायम गररने छ। घरे्री प्रयोजनका िालग जग्गाको मोहर्ा (बाटो/मिु) बाट ५० लमटर 
सम्मको जग्गािाई घरे्री कायम गरी ५० मीटर पछार्ी परेका तथा अन्य प्रकरणहरुमा उल्िेि 
निएका जग्गािाई सो िन्दा िगतै्त पलछल्िो न्यून प्रकरणको मूल्यांकन कायम गररने छ। घरे्री हो 
होइन िने्न लबषयमा दिविधा िएमा कायाडियिे स्थिगत नीररक्षण िा अन्य प्रवक्रयाबाट एवकन गनड 
सलनेछ  । 

 एउटै जग्गा दईु प्रकरणमा पनडगई दोहोरो मूल्यांकन कायम हनु गएमा बढी मूल्य स्ित कायम िएको 
मालनने छ ।  

 कुनै वकत्ता जग्गासँग प्िट लमिान हनु े िनी माग िई पाररत हनुे जग्गा (२.५ आना िन्दा कम) 
आिूिन्दा बढी मूल्याकंनको जग्गासँग प्िट लमिान हनुे गरी पाररत हनुे िएमा सो बढी मलु्यांकन नै 
कायम हनुेछ । 

 कुनै जग्गाको एक पटक कायम िईसकेको मलु्य सामान्यतया घटाउन पाइने छैन। 
 मालथ प्रकरणहरुमा वकत्ता तोवकएकोमा सोही क्षेत्रको चौहद्दी लित्र पने कुनै वकत्ता जग्गा समािेश गनड 

छुट िएको िएता पलन सोही चौहद्दी लित्र पने प्रमाखणत हनु ेिएमा स्ित समािेश िएको मालननेछ। 
  कायाडियमा कुनै समयमा कुनै वकत्ता जग्गाको सम्बन्धमा पेश िएको चारवकल्िा प्रमाखणत लसिाररसमा 

घर िा बाटो छ िनी ििेुर आएको तर पाररत लिित प्रयोजनका िालग सोही जग्गामा बाटो छैन िनी 
लसिाररस पेश िएमा अन्यथा प्रमाखणत निएसम्म घर िा बाटो िएको नै मालननेछ। 

  स्थानीय तहको लसिररसको आधारमा न्यूनतम मूल्याकंन एवकन िई राजश्व असिु हुँदा लसिाररको 
गित ब्यहोराको कारण राजश्व रकम न्यून िई िरक परेमा सोको खजम्मेिारी लसिाररस कताडिे नै बहन 
गनुड पनेछ। 

 २.५ लमटर िन्दा बढी चौर्ाइ िएको बाटोिाई कच्ची मोटर बाटो मालनन ेछ । घर बाटो लसिाररस 
पेश गदाड कुन वकलसमको बाटो हो वकटानी सवहत पेश गनुड पनेछ।  

 नलसामा बाटो नदेखिए पलन विल्र्मा चिनचल्तीको बाटो िए बाटो िएको जग्गाको मूल्यांकन कायम 
गररनेछ। 

 यो न्यूनतम मूल्यांकन २०७५/०४/०१ बाट िाग ुहनुेछ साथै परुानो मलु्यांकन िारेज हनुेछ । 
 यम िईसकेको मलु्य सामान्यतया घटाउन पाइने छैन। 


