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मालपोत कार्ाालर्, तनहु २०७५  न्र्नुतम मलु्र्ाङकन 
क्र स.ं जग्गाको वििरण 

 
प्रतत रोपनी 
मलु्र् रु 
(न्र्नूतम) 

१ फराकचौर ९क घांसीकुिा बेलटारी पक्की सडक १७,२५,०००।- 
२ ऐ नक्सा सेराबाट बरभञ्ज्र्ाङ जाने मलु सडक ११,५०,०००।- 
३ ऐ ऐ नक्साको पोल्र्ाङ्गबाट सेरा जाने मलु सडक १३,८०,०००।- 
४ ऐ ऐ नक्साको कच्ची सडक ८,८०,०००।- 
५ ऐ ऐ नक्साको अन्र् जग्गा ३,१५,०००।- 
६ फराकचौर ९ ख को तालघरे दमु्सीचौर जाने पक्की सडक २१,८५,०००।- 
७ ऐ नक्साको तालघरे दमु्सीचौर जाने कच्ची सडक १३,३२,०००।- 
८ ऐ नक्साको अन्र् पक्की सडक १७,२५,०००। 
९ ऐ नक्साको अन्र् भभत्री कच्ची सडक १३,२०,०००।- 
१० ऐ नक्साको अन्र् जग्गा ३,१५,०००।- 
११ ब्र्ास नगरपाभलका (साबबक फराकचौर) न.न.ं ९ग का पथृ्विराजमागासँग जोडडएका 

जग्गा 
२,०७,००,०००।- 

१२ ऐ ऐ ब्र्ास नगरपाभलका (साविक फराकचौर गा.वि.स. िडा न.ं ९ग सफासडकसँग 
जोडडएका जग्गाहरु 

१,९०,००,०००।- 

१३ पशसेुिा कार्ाालर् देखख िन कार्ाालर् हंुदै गणेशमान चोकको शाखा सडक र राजमागा 
सगं जोडडएका सहार्स मागाको दार्ां बार्ा ं

१,०३,५०,०००।- 

१४ सहार्क सडकसगं जोडडएका शाखाहरुको दार्ां बार्ा ं ८६,००,०००।- 
१५ कथ्च्च सडकको दार्ां बार्ा ं ६०,५०,०००।- 
 

क्र स.ं जग्गाको वििरण 

 
प्रतत रोपनी 
मलु्र् रु 
(न्र्नूतम) 

१६ व्र्ास न.पा. (साबबक फराकचौर गा.बब.स.) न.न.ं ९घ दमौली पोखरा पवृिीराजमागासँग 
जोडडएको  

२,०७,००,०००।- 

१७ जलदेविमागाको दार्ांबार्ां सडससगं जोडडएका जग्गा र सिुणामागादेखख जलदेविमागा 
सम्म जोडडने सडसमा पने पिुातफा का जग्गा र भोलेटार मागामा पने जलदेबब 
मागासम्मका (राजमागाका मोहोडा बाहेकका 

७०,००,०००।- 

१८ जलदेबी मागा देखख उत्तरतफा का पक्की बाटोमा जोडडने जग्गागरु ४८,००,०००।- 
१९ जलदेिी मगा देखख उत्तरतफा का कच्ची बाटोमा जोडडने जग्गाहरु ३८,५०,०००।- 
२० सिुणा मागा देखख जलदेवि मागासम्मका सडकको पथ्चचमपट्टी कच्ची सडकसगं जोडडएका 

ककत्ता (पहहरोसगं जोडडएका ककत्ता समेत) 
३८,५०,०००।- 

२१ जलदेिी मागा देखख दक्षिणतफा का पथ्क्क बाटोमा जोडडने जग्गाहरु ५०,६०,०००। 
२२ जलदेिी मागा देखख दक्षिणतफा का कथ्च्च बाटोसगं जोडडएका जग्गाहरु ३८,५०,०००।- 
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२३ जलदेिी मागा देखख उत्तर र दक्षिणतफा का अन्र् जग्गाहरु १४,७०,०००।- 
२४ सिुणामागामा नजोडडएका पथ्चचम पट्टीका अन्र् जग्गा  १४,७०,०००।- 
२५ सिुणा मागामा नजोडडएका पथ्क्क बाटोमा पने जग्गाहरु २३,००,०००।- 
२६ सिुणा मागामा नजोडडएका कच्ची बाटोमा पने जग्गाहरु १६,५०,०००।- 
२७ फराकचौर ९"ङ" डडही गाउंबाट बरैनी आउने माथिल्लो सडक ११,००,०००।- 
२८ ऐ नक्सा डडही गाउंबाट बेरनी जाने तल्लो सडक एि ंअन्र् कच्ची सडकको दार्ा ंबार्ां १२,००,०००।- 
२९ ऐ नक्साको अन्र् जग्गा ३,३०,०००।- 
 

३० नक्सा न.ं ९"च" मा पने कच्ची सडकको दार्ांबार्ां १०,००,०००।- 
३१ ऐ नक्साको अन्र् जग्गा २,६०,०००।- 
 

३२ फराकचौर ९छ को तालघरे पलुबाट दरै पधेरा पोल्र्ाङ्ग सेरा जाने माथिल्लो पलु २०,००,०००।- 
३३ ऐ नक्साको रानीगऊंबाट पोल्र्ाङ्ग आउने तल्लो मलु सडक १७,२५,०००।- 
३४ ऐ नक्साको अन्र् सडक १२,१०,०००।- 
३५ ऐ नक्साको अन्र् जग्गा २,२०,०००।- 
 

३६ फराकचौर ९"झ" मा पने एमाले पाहटा कार्ाालर् देखख दधु डरेर हुदै झोलङु्गे पलुसम्म र 
ससं्कृत मा.वि. जाने (भभर तफा  बाहेक) पक्की सडक 

४०,००,०००।- 

३७ ऐ नक्साको भभत्री कच्ची सडक २०,००,०००।- 
३८ ऐ नक्सामा पने अन्र् जग्गा १०,५०,०००।- 
३९ ऐ नक्सामा पने माहदको डडलसगं जोडडने ३,६५,०००।- 
४० ऐ नक्साको भतरेी एररर्ा ४,००,०००।- 
 

क्र स.ं जग्गाको वििरण 

 
प्रतत रोपनी 
मलु्र् रु  

(न्र्नूतम) 

४१ व्र्ास नगरपाभलका (साविक फराकचौर गा.वि.स. न.न.ं ९ञ का ककत्ताहरु 
(पथृ्विराजमागाको दार्ां बार्ा)ं 

१,०४,००,०००।- 

४२ गणेशमानचोस देखख बथु्ल्दखोलाको पलुसम्मको वपच सडकको दार्ांबार्ां पने जग्गा ५७,५०,०००।- 
४३ ऐ न.न.ं कच्ची सडकका दार्ांबार्ां पने जग्गउहरु ४२,००,०००।- 
४४ पाखोतफा को अन्र् जग्गाको २१,००,०००। 
४५ खेततफा को अन्र् जग्गाको ११,५०,०००। 
४६ नक्सा न.ं ९ट को परैु जग्गा ५२,००,०००। 
 

क्र स.ं जग्गाको वििरण 

 
प्रतत रोपनी 
मलु्र् रु 
(न्र्नूतम) 

४७ फराकचौर ९ठ भोलेटारमागा २३,००,०००।- 
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४८ न.न.ं ९ठ बाघभञ्ज्र्ाङबाट बलुदीखोलाको पलु आउने ३० फुटे कच्ची बाटो १७,६०,०००।- 
४९ ऐ नक्साको डडहहगाउ जाने ३० फुटे बाटो १४,३०,०००।- 
५० ऐ नक्साको डडहहगउउ जाने ३० फुटे बाटो १५,५०,०००।- 
५१ ऐ नक्साको कच्ची सडक १४,३०,०००।- 
५२ ऐ नक्साको अन्र् जग्गा ४,७०,०००।- 
 

५३ नक्सा न.ं ९"ड" भोलेटार मागासगं जोडडएका जग्गा १८,५०,०००।- 
५४ ऐ न.न.ं को कच्ची सडकसगं जोडडएको जग्गा १३,२०,०००।- 
५५ ऐ नक्साको अन्र् जग्गा २,६५,०००।- 
 

क्र स.ं जग्गाको वििरण 

 
प्रतत रोपनी 
मलु्र् रु 
(न्र्नूतम) 

५६ न.न.ं ८क, ८ख, ८ग, ८घ, ८ङ, ८च, ८छ, ८ज र ८ञ मा पने पक्की बाटोको दर्ा ंबार्ां 
पने जग्गा 

२५,३०,०००।- 

५७ ऐ ऐ नक्सामा पने कच्ची सडकको दार्ां बार्ां पने जग्गा १२,००,०००।- 
५८ ऐ ऐ न.न.ं मा पने अन्र् जग्गा ३,१५,०००।- 
 

५९ फराकचौर ७ख घांसीकुिउ बेलटारी पक्की सडक १७,२५,०००।- 
६०  ऐ नक्सा सेराबाट बरभञ्ज्र्ाङ जाने मलु सडक ११,००,०००।- 
६१ ऐ ऐ नक्साको पोल्र्ाङ्गबाट सेरा जाने मलु सडक १३,२०,०००।- 
६२ ऐ ऐ नक्साको कच्ची सडक ९,००,०००।- 
६३ ऐ ऐ नक्साको अन्र् जग्गा ३,१५,०००।- 
 

क्र स.ं जग्गाको वििरण 

 
प्रतत रोपनी 
मलु्र् रु 
(न्र्नूतम) 

६४ नक्सा न.ं  ७ङ, ७ञ, ७ग, ७ज, ७ट, ७ठ, ७ड, मा पने कच्ची सडकको दार्ां बार्ां पने 
जग्गा 

११,००,०००।- 

६५ तालघरे देखख दमु्सीचौर जाने पक्की सडकमा पने जग्गा १४,३०,०००।- 
६६ न,न,ं ७ग, ७ङ, ७ञ, ७ज, का अन्र् जग्गा १,६०,०००।- 
 

क्र स.ं जग्गाको वििरण प्रतत रोपनी 
मलु्र् रु 
(न्र्नूतम) 

६७ फराकचौर नक्सा न.ं ७"ञ" डडहीगाउँबाट दमु्सीचौर जाने मलु सडक भसओंर बस्ती 
एररर्ासम्म 

१३,८०,०००।- 

६८ ऐ नक्सा न.ं ७"ञ" डडहीगाउँ दमु्सीचौर जाने मलु सडक भसओंर देखख माथिको ऐ नक्सा १३,८०,०००।- 
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६९ ऐ नक्साको कच्ची सडक १०,००,०००।- 
७० ऐ नक्साको अन्र् जग्गा २,१०,०००।- 
७१ ऐ फराकचौर ७"छ" ७"च",३"च" मा पने कच्ची सडक जग्गा १०,००,०००।- 
७२ ऐ नक्साको अन्र् जग्गा २,१०,०००।- 
७३ फराकचौर ६"ग" कच्ची सडकको दार्ाँबर्ा ँ ११,००,०००।- 
७४ ऐ तालघरे देखख दमु्सीचौर जाने पक्की सडक १५,००,०००।- 
७५ ऐ अन्र् जग्गा १,६०,०००।- 
७६ फराकचौर नक्सा न.ं ६"ङ" मा पने घभँसकुिा बेलटार पक्की सडक १३,८०,०००।- 
७७ ऐ नक्साको कच्ची सडक १०,००,०००।- 
७८ फराकचौर नक्सा न.ं ५"क" मा पने घभँसकुिा बेलटार पक्की सडक १३,८०,०००।- 
७९ ऐ नक्साको कच्ची सडक १०,००,०००।- 
८० न.न.ं ७घ घांसीकुिा बेलटारी जाने पक्की सडक १५,००,०००।- 
८१ ऐ नक्साको कच्ची सडक १०,००,०००।- 
८२ ऐ नक्साको अन्र् जग्गा १,६०,०००।- 
 

८३ साविक फराकचौर ५"क" र ५"च" हाल घाँभसकुिा सेराबाट नािरुङ जाने मलु सडक ५,५०,०००।- 
८४ ऐ न.न.ं मा पने कच्ची सडक ३,५०,०००।- 
८५ ऐ न.न.ं को अन्र् जग्गा 

खेत तफा  : १,७०,०००।- 
पाखो तफा : १,०५,०००।- 

 

८६ व्र्ास न.पा. अन्तगात पने साविक फराकचौर गा.वि.स.का अन्र् जग्गा 
खेत :- २,६०,०००।-    पाखो :- २,१०,०००।- 

 

८७ व्र्ास न.पा. िेत्र भभत्र सेती मादी र बलु्दी खोलाको भभर िेत्रमा पने जग्गाको सडकको 
मोहोडामा पने जग्गाको (सडकको मोहोडामा पने समेत) 

३,३०,०००।- 

८८ माथि उल्लेख नभएका नक्साको पक्की सडकसँग जोडडएका जग्गा १३,८०,०००।- 
८९ माथि उल्लेख नभएका नक्साको कच्ची सडक सँग जोडडएका जग्गा ९,००,०००।- 
 

 क्र स.ं जग्गाको वििरण प्रतत रोपनी 
मलु्र् रु 
(न्र्नूतम) 

९० कलुाङ न.न.ं ६"क" छाव्दी मागाका मलु सडक १६,००,०००।- 
९१ ऐ नक्साको कच्ची सडक १२,००,०००।- 
९२ ऐ नक्साको अन्र् जग्गा १,६०,०००।- 
९३ हान व्र्ास न.पा. (साविक कलुाङ गा.वि.स.) नक्सा न.ं ६"ग", ६"घ", ६"ख" मा पने 

पथृ्विराजमागा सँग जोडडने जग्गाको 
३४,५०,०००।- 

९४ ऐ नक्सा न.ं मा पने कच्ची सडकको दार्ाँ बार्ाँ १५,५०,०००।- 
९५ कलुाङ न.न.ं ६"ङ", ६"घ" पने पक्की सडकको दार्ाँ बार्ाँ छाव्दी मागा ४४,००,०००।- 
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९६ ऐ नक्साको कच्ची सडक २२,००,०००।- 
९७ कलुाङ न.न.ं ६"च" ६"छ" को छाब्दी जाने मागा मोहडामा पने कच्ची सडकको दार्ाँबार्ाँ १४,३०,०००।- 
९८ ऐ नक्साको अन्र् जग्गा १,६०,०००।- 
९९ साविक कलुाङ ६"ज" नक्सामा पने पथ्क्क सडक ४८,००,०००।- 
१०० ऐ नक्सा न.ं मा पने कच्ची  २८,५०,०००।- 
१०१ ऐ नक्साको अन्र् जग्गा ६,१०,०००।- 
 

१०२ साविक कलुाङ ६"झ" नक्सामा पने छाव्दी जाने मलु सडक भादगाऊँ चौरबाट भानभुक्त 
क्र्ाम्पस हुदै तनमाल मा.वि.को उत्तर पिूा कम्पाउण्ड सम्मको 

४८,३०,०००।- 

१०३ ऐ नक्साको पक्की सडक ४१,५०,०००।- 
१०४ ऐ नक्साको कच्ची सडक २८,५०,०००।- 
१०५ ऐ नक्साको अन्र् जग्गा ६,१०,०००।- 
 

१०६ कलुाङ न.न.ं ६"ञ" बाटो सगं जोडडऐका  ३२,००,०००।- 
१०७ ऐ नक्साको अन्र् जग्गा २,१०,०००।- 
 

क्र स.ं जग्गाको वििरण प्रतत रोपनी 
मलु्र् रु 
(न्र्नूतम) 

१०८ साविक कलुाङ ६"ट" नक्सा पने पथ्क्क सडक ४६,००,०००।- 
१०९ ऐ न.न.ं को कच्ची सडकसगं जोडडएको २६,५०,०००।- 
११० ए न.न.ं को अन्र् जग्गा ४,२०,०००।- 
 

क्र स.ं जग्गाको वििरण प्रतत रोपनी 
मलु्र् रु 
(न्र्नूतम) 

१११ कलुाङ ६"ठ" छाथ्व्द जाने परुानो र नर्ाँ छाथ्व्द मागासँग जोडडएको  ४१,५०,०००।- 
११२ ऐ नक्साको कच्ची सडक २०,००,०००।- 
११३ ऐ नक्साको अन्र् जग्गा ३,१५,०००।- 
 

क्र स.ं जग्गाको वििरण प्रतत रोपनी 
मलु्र् रु 
(न्र्नूतम) 

११४ कलुाङ ६"ड" परुानो र नर्ाँ छाथ्व्द मागा मलु पक्की सडक ४१,५०,०००।- 
११५ ऐ नक्साको कच्ची सडक १४,५०,०००।- 
११६ ऐ नक्साको अन्र् जग्गा ८,५०,०००।- 
११७ कलुाङ न.न.ं ६"ढ" नक्साको पक्की सडकसँग जोडडएका जग्गा  १७,२५,०००।- 
११८ कलुाङ न.न.ं ६"ढ" नक्साको कच्ची सडकसँग जोडडएका जग्गा १४,५०,०००।- 
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११९ ऐ नक्साको अन्र् जग्गाहरु ७,३५,०००।- 
१२० कलुाङ न.न.ं  ६"ण" पने पक्की सडकको दार्ाँ बार्ाँ छाव्दी मागा ४४,००,०००।- 
१२१ ऐ नक्साको कच्ची सडक २२,००,०००।- 
१२२ कलुाङ न.न ं६"त" नक्साको कच्ची सडकको दार्ाँ बार्ा ँ १४,५०,०००।- 
१२३ ऐ नक्साको अन्र् जग्गाहरु ७,३५,०००।- 
 

१२४ कलुाङ गा.वि.स. (हाल घाभसकुिा) न.न.ं २"ग", ३"घ", ३"ड", ३"ङ", ४"ग", ४"झ" ५"क" 
,५"ख", ५"ग", ५"ड", ५"ज", ५"च", ७"ग", ८"क", ८"च" का पथृ्विराजमागासगं जोडडऐको 
जग्गाको 

१०,००,०००।- 

१२५ ऐ न.न.ंको कच्ची सडकको दार्ाँबार्ा ँ ४,५०,०००।- 
१२६ ऐ न.न.ंको खेत तफा  :- ७५,०००।-   पाखो तफा  :- ५५,०००।-  
१२७ कलुाङ ५"क" छाव्दीमागासङग जोडडएको जग्गा ९,००,०००।- 
१२८ माथि उल्लेख नभएको न.न.ं को पक्की सडकसँग जोडडएको जग्गा १३,८०,०००।- 
१२९ माथि उल्लेख नभएको न.न.ं को कच्ची सडकसँग जोडडएको जग्गा ९,००,०००।- 
१३० अन्र् 

खेत :- २,१०,०००।-  पाखो:- १,५५,०००।- 
 

 

ब्र्ास नगरपाभलका (साविक गणुादी गणुादी गा.वि.स.) 
क्र स.ं जग्गाको वििरण प्रतत रोपनी 

मलु्र् रु 
(न्र्नूतम) 

१३१ साविस गणुादी न.न.ं १"ख", २"क"को पराशर मागामा पने जग्गाको दार्ाँ बार्ाँ २३,००,०००।- 
१३२ ऐ नक्साको कच्ची सडक १२,००,०००।- 
१३३ गणुादी न.न.ं १"ग" पराशर मागा १५,००,०००।- 
१३४ गणुादी न.न.ं १"ग" कच्ची सडकको दार्ाँ बार्ा ँ ११,००,०००।- 
१३५ गणुादी २"क" पवृिी राजमागासगं जोडडएको जग्गा ३४,५०,०००।- 
१३६ ऐ नक्साको पक्की सडक (भसन्धुमागा) २३,००,०००।- 
१३७ ऐ नक्साको कच्ची सडक ११,००,०००।- 
१३८ ऐ नक्साको अन्र् जग्गा ३,१५,०००।- 
१३९ नक्सा न.ं २"ख" र ४"ख" को पवृिी राजमागासगं जोडडएको जग्गा १५,००,०००।- 
१४० ऐ न.न.ं २"ख" र ४"ख" भसन्धु मागा पक्की सडक १५,००,०००।- 
१४१ ऐ न.न.ं २"ख" र ४"ख" कच्ची सडक ९,००,०००।- 
१४२ ऐ नक्साको अन्र् जग्गा १,६०,०००।- 
 

१४३ साविस गणुादी न.न.ं ६"ग" र ६"घ" मा पने भसन्धमुागाको दार्ाँ बार्ाँको जग्गा १२,००,०००।- 
१४४ ऐ नक्साको कच्ची सडक ७,७०,०००।- 
१४५ गणुादी गा.वि.स. (हाल जामनेु) न.न.ं ६"ङ" का पथृ्विराजमागाको जग्गाको ११,५०,०००।- 
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१४६ न.न.ं ४"ख", ५"ख", ५"ग", ६"क", ७"ख" ७"ग", ८"ग", ९"ग" को पवृिीरा्मागासगं 
जोडडऐको जग्गाको 

११,५०,०००।- 

१४७ ऐ नक्साको कच्ची सडकको दार्ाँबार्ाँ जग्गाको ५,५०,०००।- 
१४८ ऐ नक्साको खेत:- १,३०,०००।-   पाखो :- ८५,०००।-  
१४९ ब्र्ास न.पा. माथि उल्लेख नभएको न.न.ं को पक्की सडकसँग जोडडएको जग्गा १३,८०,०००।- 
१५० ब्र्ास न.पा. माथि उल्लेख नभएको न.न.ं को कच्ची सडकसँग जोडडएको जग्गा ९,००,०००।- 
१५१ अन्र् 

खेत :- २,१०,०००।-  पाखो:- १,५५,०००।- 
 

१५२ साविक गणुादी हाल म्र्ाग्दे गाउपाभलका अन्र् जग्गाको 
ककभसम    अब्बल       दोर्म       भसम        चाहार 

खेत :-    ६०,०००।-     ५०,०००।-    ४२,०००।-     ३८,०००।- 
पाखो :-   ३५,०००।-     ३०,०००।-    २६,०००।-     २४,०००।- 

 

१५३ साविक जामनेु (हाल व्र्ास न.न.ं ९"ण", ९"ढ" मा पने भसन्धुमागाको दार्ाँबार्ाँ १२,५०,०००।- 
१५४ व्र्ास न.पा. साविक जामनेु गा.वि.स. न.न.ं ९"ण", ९"ढ", ९"ि" र ९"ड" मा पने कच्ची 

सडकको दार्ाँबार्ा ँ
९,००,०००।- 

१५५ ऐ नक्साको खेत: 
          पाखो: 

२,६०,०००।- 
२,१०,०००।- 

 

१५६ व्र्ास न.पा. अन्तगात पने साविक कलुाङ, गणुादी, जामनेु र चर्म्घा गा.वि.स.को अन्र् 
जग्गा :- खेत:- २,१०,०००।-   पाखो :- १,५५,०००।- 

 

१५७ केशिटार गा.वि.स. (हाल व्र्ास न.पा.)बधु्दभसहं मागा बेलिास बजारमा पने जग्गा १०,००,०००।- 
४५ साविक केशिटार नक्सा न.ं ७"ग" मा पने कच्ची सडकका जग्गा ४,५०,०००।- 
१५८ ऐ नक्साको खेत २,१०,०००।- 
१५९ ऐ नक्साको पाखो १,०५,०००।- 
१६० बधु्दभस ंमागाका कच्ची सडकका जग्गा (साविस केशिटार) ४,५०,०००।- 
१६१ न.न.ं ८"ट" छाव्दी मथ्न्दर ऐररर्ा मलु सडक १०,००,०००।- 
१६२ साविक केशिटार हाल व्र्ास न.पा. िडा न.ं १२, १३, १४ मा पने कच्ची सडकका दार्ाँ 

बार्ाँका जग्गा  
४,५०,०००।- 

१६३ ऐ िडाको अन्र् जग्गा १,०५,०००।- 
१६४ साविक केशिटार गा.वि.स. अन्तगात पने कच्ची सडकका जग्गा (माथि उल्लेखखत िडा 

बाहेक) 
२,२०,०००।- 

१६५ साविस केशिटार गा.वि.स. अन्तगात पने अन्र् जग्गा (व्र्ास न.पा. िडा न.ं १२, १३, 
१४ बाहेक) 
ककभसम :    अब्बल      दोर्द      भसम      चाहार 

खेत   :   ४०,०००।     ३६,०००।     २८,०००।    २०,०००। 

पाखो  :   २०,०००।     १८,०००।     १४,०००।    १०,०००। 
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क्र स.ं जग्गाको वििरण 

अरुणोदर् 
प्रतत रोपनी 
मलु्र् रु 
(न्र्नूतम) 

१६६ अरुणोदर् गा.वि.स. कच्ची मोटरबाटोको दार्ाँबार्ाँको घडरेी १,०५,०००।- 
१६७ अरुणोदर् 

ककभसम:    अब्बल       दोर्म       भसम       चाहार 

खेत  :    २०,०००।     १६,०००।    १२,०००।    १०,०००। 

पाखो :    १२,०००।     १०,०००।     ८,०००।     ६,०००। 

 

 

काहँुभशिपरु गा.वि.स. 
क्र स.ं जग्गाको वििरण प्रतत रोपनी 

मलु्र् रु 
(न्र्नूतम) 

१६८ न.न.ं १"घ" झापटुार बजार एररर्ामा पने जग्गा पथ्क्क सडक समेत ११,५०,०००।- 
१६९ ऐ नक्साको कच्ची सडकमा पने जग्गा ९,५०,०००।- 
१७० ऐ नक्साको अन्र् जग्गा २,५०,०००।- 
१७१ काहँुभशिपरु गा.वि.स. अन्तगात पने अन्र् कच्ची सडकको दार्ाँबार्ाँ १,०५,०००।- 
१७२ काहँुभशिपरु गा.वि.स.को अन्र् जग्गाको 

ककभसम   अब्बल      दोर्म      भसम      चाहार 

खेत :    २५,०००।-   २२,०००।-   २०,०००।-   १३,०००।- 
पाखों:    १३,०००।-   १२,०००।-   १०,०००।-    ७,०००।- 

 

 

क्र्ाभमन गा.वि.स. 

क्र स.ं जग्गाको वििरण 

क्र्ाभमन गा.वि.स.  
प्रतत रोपनी 
मलु्र् रु 
(न्र्नूतम) 

१७३ क्र्ाभमन छापिोक न.न.ं १च कलेथ्स्त बजार िेत्र पने जग्गा १२,५०,०००।- 
१७४ क्र्ाभमन छापिोक गा.वि.स. अन्तगात भोलेटार मागा तिा पक्की सडक क्र्ामीन 

छापिोक 
१२,५०,०००।- 

१७५ न.न.ं ९च, ९छ, ९घ, ७च, ७ङ मा पने पक्की सडसमा पने जग्गा १०,३५,०००।- 
१७६ ऐ.न.न.ं अन्तगात पने कच्ची सडकको दार्ां बार्ांको जग्गा ४,५०,०००।- 
१७७ ऐ.न.न.ं अन्तगात पगे अन्र् जग्गा १,०५,०००।- 
१७८ क्र्ाभमन गा.वि.स. अन्तगात पने अन्र् कलेस्ती गजौड ेमोटरबाटो समेत ९,००,०००।- 
१७९ क्र्ाभमन गा.वि.स. अन्तगात पने अन्र् कच्ची सडकको दार्ां बार्ांको जग्गा ३,३०,०००।- 
१८० ऐ.न.न.ं १घ, १च, १ज, १छ, १ङ मा कच्ची बाटोमा पने जग्गाहरू 

 
४,५०,०००।- 
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१८१ ऐ. न.ं को 
खेत तफा  : २,१०,०००।- 
पाखो तफा  : १,०५,०००।- 

 

१८२ क्र्ाभमन गा.वि.स.का अन्र् जग्गा 
ककभसम   : अब्बल        दोर्म         भसम        चाहार 

खेत     : ५०,०००।-     ४५,०००।-       ४०,०००।-     ३५,०००।- 
पाखो    : २६,०००।-     २३,०००।-       २१,०००।-     १७,०००।- 

 

ककहु गा.वि.स. 
क्र स.ं जग्गाको वििरण 

 
प्रतत रोपनी 
मलु्र् रु 
(न्र्नूतम) 

१८३ ककहु गा.वि.स. भभमकाली कच्ची मोटर मागाको दार्ां बार्ां १,६५,०००।- 
१८४ ककहंु गा.वि.स. का जग्गाहरू 

ककभसम  :  अब्बल        दोर्म        भसम       चाहार 

खेत     : २२,०००।-     १८,०००।-      १६,०००।-     १४,०००।- 
पखो    :  १२,०००।-    १०,०००।-       ८०००।-       ७,०००।- 

 

कोटदरबार गा.वि.स. 

क्र स.ं जग्गाको वििरण 

कोटदरबार गा.वि.स.  
प्रतत रोपनी 
मलु्र् रु 
(न्र्नूतम) 

१८५ कोटदरबार गा.वि.स. अन्तगात पने कच्ची सडकका दार्ां बार्ां घडरेी २,०५,०००।- 
१८६ कोटदरबार गा.वि.स.का अन्र् जग्गा 

ककभसम :    अब्बल        दोर्म       भसम      चाहार 

खेत    : १६,०००।-       १४,०००।-    १२,०००।-    १०,०००।- 
पाखो    : १०,०००।-      ८,०००।-      ६,०००।-    ५,०००।- 

 

गजरकोट गा.वि.स. 

क्र स.ं जग्गाको वििरण 

गजरकोट गा.वि.स.  
प्रतत रोपनी 
मलु्र् रु 
(न्र्नूतम) 

१८७ गजरकोट गा.वि.स. अन्तगात पने कच्ची सडकका दार्ां बार्ां १,५५,०००।- 
१८८ गजरकोट गा.वि.स. 

ककभसम :    अब्बन     दोर्म    भसम      चाहार 

खेत    :  ३६,०००।-    ३०,०००।-  २६,०००।-   २४,०००।- 
पाखो   :  १८,०००।-    १६,०००।-  १२,०००।-   १०,०००।- 
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गथ्ध्दचौतारा गा.वि.स. 
क्र स.ं जग्गाको वििरण 

 
प्रतत रोपनी 
मलु्र् रु 
(न्र्नूतम) 

१८९ साविक गथ्ध्दचौतारा हाल तनहँसरुको कथ्च्च सडक १,०५,०००।- 
१९० गथ्ध्दचौतारा गा.वि.स. अन्तगात भान ुमागाको दार्ाबार्ा २,६०,०००।- 
१९१ गथ्ध्दचौतारा गा.वि.स. 

ककभसम    अब्बल       दोर्म      भसम         चाहार 

खेत   :  ३२,०००।-     २२,०००।-    १८,०००।-     १६,०००।- 
पाखो  :  १६,०००।-     ११,०००।-     ९,०००।-      ८,०००।- 

 

तघररङ सनु्धारा गा.वि.स. 
क्र स.ं जग्गाको वििरण 

 
प्रतत रोपनी 
मलु्र् रु 
(न्र्नूतम) 

१९२ तघररङ सनु्धारा गा.वि.स. अन्तगात पने कच्ची सडकको दार्ाँबार्ाँ १,०५,०००।- 
१९३ तघररङ सनु्धारा गा.वि.स. 

ककभसम    अब्बल      दोर्म       भसम       चाहार 

खेत  :    २२,०००।-    २०,०००।-    १६,०००।-   १४,०००।- 
पाखो :    १२,०००।-    १०,०००।-     ८,०००।-    ६,०००।- 

 

चोकथचसापानी गा.वि.स. अन्तगात 

क्र स.ं जग्गाको वििरण 

 
प्रतत रोपनी 
मलु्र् रु 
(न्र्नूतम) 

१९४ चोकथचसापानी गा.वि.स. का िडा न.ं ५ र ६ का जग्गाहरु 

ककभसम      अब्बल       दोर्म       भसम       चाहार 

खेत   :    ४२,०००।-     ३८,०००।-     ३५,५००।-   ३१,५००।- 
पाखो  :    २७,५००।-     २५,०००।-     २१,०००।-   १६,५००।- 

 

१९५ ऐ गा.वि.स.को न.न.ं १"क", १"ख", २"क", १"ग" काभलमाटी बजार िेत्रको राजमागासगं 
जोडडएको दार्ाँबार्ाँको जग्गा 

११,५०,०००।- 

१९६ ऐ गा.वि.स.को ऐ न.न.ंमा पने कच्ची सडकको दार्ाँबार्ाँ जग्गा ५,५०,०००।- 
१९७ चोकथचसापानी गा.वि.स. अन्तगात डुमे्रबेभसशहर मागामा पने अन्र् जग्गाहरु ४,५०,०००।- 
१९८ चोकथचसापानी गा.वि.स. अन्तगात पने अन्र् कच्ची बाटोको दार्ाँबार्ाँ १,१०,०००।- 
१९९ चोकथचसापानी गा.वि.स.को अन्र् जग्गा 

ककभसम      अब्बल       दोर्म       भसम       चाहार 

खेत   :    ३१,५००।-      २७,५००।-    २३,०००।-   २१,०००।- 
पाखो  :    १९,०००।-      १५,०००।-    १२,५००।-   ८,५००।- 
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छाङ गा.वि.: 
क्र स.ं जग्गाको वििरण 

 
प्रतत रोपनी 
मलु्र् रु 
(न्र्नूतम) 

२०० छाङ गा.वि.स. 
न.न.ं १"ग", २"च", ४"च", ५"ख" र ३"ख" को पथृ्विराहमागासगं जोडडएका जग्गा 
 

१९,००,०००।- 

२०१ ऐ नक्साको कच्ची सडकका दार्ाँबार्ाँका जग्गा ९,२५,०००।- 
२०२ ऐ नक्साको अन्र् जग्गा खते: २,००,०००।-  पाखो : १,५०,०००।-  
२०३ छाङ गा.वि.स. अन्तगात खरेैनीटार भभमादमागाको दार्ाबँार्ाँको जग्गाको ८,००,०००।- 
२०४ छाङ गा.वि.स. अन्तगात अन्र् कच्ची सडकको दार्ाँबार्ाँ २,०५,०००।- 
२०५ अन्र् जग्गाको 

ककभसम :     अब्बल      दोर्म       भसम        चाहार 

खेत    :    ४४,०००।-    ४०,०००।-    ३६,०००।-    ३०,०००।- 
पाखो  :    २८,०००।-    २४,०००।-     १८,०००।-     १४,०००।- 

 

तछपतछपे गा.वि.स. र कोटा गा.वि.स. समेत 

क्र स.ं जग्गाको वििरण 

 
प्रतत रोपनी 
मलु्र् रु 
(न्र्नूतम) 

२०६ तछपतछप ेगा.वि.स. र कोटा गा.वि.स. समेत 

ककभसम       अब्बल       दोर्म       भसम        चाहार 

खेत   :     २२,०००।-     २०,०००।-     १८,०००।-    १६,०००।- 
पाखो  :     १४,०००।-     १२,०००।-     १०,०००।-     ८,०००।- 

 

२०७ ऐ गा.वि.स.का कथ्च्च सडकको दार्ाँबार्ाँ जग्गाको ६५,०००।- 
जामनेु गा.वि.स. 
क्र स.ं जग्गाको वििरण 

 
प्रतत रोपनी 
मलु्र् रु 
(न्र्नूतम) 

२०८ जामनेु गा.वि.स. 
न.न.ं १"ग", २"ङ", ३"क", ३"ग", ४"ख", ५"च", ६"क", ७"क" र ७"ख" का 
पथृ्विराजमागासँग जोडडएको जग्गाको 

२१,००,०००।- 

२०९ ऐ नक्साको कच्ची सडकका दार्ाँबार्ाँका जग्गाको १०,२५,०००।- 
२१० ऐ नक्साको खेत:- १,५०,०००।-   पाखो :- १,५०,०००  
२११ जामनेु गा.वि.स. अन्तगात पने कच्ची सडक ४,१०,०००।- 
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२१२ जामनेु गा.वि.स. न.न.ं ४"क" अन्तगात पने कच्ची सडक ७,२०,०००।- 
२१३ जामनेु गा.वि.स. न.न.ं ४"क" मा पने खेत:- २,००,०००।- पाखो :- २,००,०००।-  
२१४ साविक जामनेु (हाल व्र्ास न.न.ं ९"ण", ९"ढ" मा पने भसन्धुमागाको दार्ाँबार्ाँ १३,८०,०००।- 
२१५ व्र्ास न.पा. साविक जामनेु गा.वि.स. न.न.ं ९"ण", ९"ढ", ९"ि" र ९"ड" मा पने कच्ची 

सडकको दार्ाँबार्ा ँ
९,००,०००।- 

२१६ ऐ नक्साको खेत: 
          पाखो: 

२,६०,०००।- 
२,१०,०००।- 

२१७ जामनेु गा.वि.स. अन्र् जग्गाको 
ककभसम    अब्बल       दोर्म       भसम        चाहार 

खेत :-    ६०,०००।-     ५०,०००।-    ४२,०००।-     ३८,०००।- 
पाखो :-   ३५,०००।-     ३०,०००।-    २६,०००।-     २४,०००।- 

 

्र्ामरुक गा.वि.स. (हाल ररस्ती, भमलुाङ र रुपाकोट)  

२१८ ्र्ामरुक गा.वि.स. (हाल ररस्ती, भमलुाङ र रुपाकोट) जग्गाको 
ककभसम      अब्बल      दोर्म       भसम       चाहार 

खेत  :-    २३,०००।-     २१,०००।-    १९,०००।-    १७,०००।- 
पाखो :-    १४,५००।-     १२,५००।-    १०,५००।-     ८,५००।- 

 

२१९ साविक ्र्ामरुक गा.वि.स. िडा न.ं १"घ", २"ग" ५"ग" मा पने कच्ची मोटरमागाको २,१०,०००।- 
२२० काभलमाटी कुन्छा मोटरमागा ३,५०,०००।- 
ढोरलामागाउँ गा.वि.स. (हाल कफरकफरे)  

२२१ ढोरलामागाउँ गा.वि.स. (हाल कफरकफरे) जग्गाको 
ककभसम      अब्बल       दोर्म       भसम       चाहार 

खेत  :-     २०,०००।-     १८,०००।-    १६,०००।-    १४,०००।- 
पाखो :-     १०,०००।-      ९,०००।-     ८,०००।-     ७,०००।- 

 

२२२ ढोरलामागाऊँ गा.वि.स. अन्तगात पने कच्ची सडकको दार्ाँबार्ाँको जग्गा १,०५,०००।- 
ढोरकफदी गा.वि.स. (हाल शकु्लागण्डकी न.पा.) 
२२३ न.न.ं ३"क", ३"ख" को जग्गा दलेुगौडा-साँखे मागाको घडरेी २३,००,०००।- 
२२४ ऐ न.न.ंको कच्ची सडकको दार्ाँबार्ा ँ १४,३०,०००।- 
२२५ न.न.ं ३"ख" को सेती नदीसगं जोडडएका ककत्ताको ४,५०,०००।- 
२२६ न.न.ं ३"क", ३"ख" का अन्र् जग्गाको ६,३०,०००।- 
२२७ ऐ न.न.ं ३"ट" मा पने झोलङु्गेपलुसगं जोडडएको बाटोमा पने जग्गाको ७,१५,०००।- 
२२८ ३"ङ", ३"प", ३"त" कच्ची सडकको दार्ाँबार्ा ं ४,५०,०००।- 
२२९ न.न.ं ३"ड", ३"ज", ३"ढ" कच्ची बाटोमा पने जग्गाको ६,६०,०००।- 
२३० न.न.ं ७"ग", ७"घ" ७"ङ", ७"छ", ७"ज" ८"छ" को कच्ची सडकको दार्ाँबार्ा ँ ८,८०,०००।- 
२३१ ढोरकफदी गा.वि.स. अन्तगात पने अन्र् कच्ची सडकको दार्ाँबार्ाँ ३,३०,०००।- 
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२३२ अन्र् जग्गाको 
ककभसम      अब्बल       दोर्म       भसम       चाहार 

खेत  :     ६१,०००।-     ५२,५००।-     ४४,०००।-   ३७,०००।- 
पाखो :     ३६,०००।-     ३१,५००।-     २७,५००।-   २३,०००।- 

 

   
िप्रेक गा.वि.स 

२३३ िप्रेक गा.वि.स.  

ककभसम      अब्बल      दोर्म      भसम      चाहार 

खेत  :     २१,०००।-    १७,०००।-    १५,००००।-  १०,५००।- 
पाखो :     १२,५००।-    १०,५००।-     ८,५००।-    ६,५००।- 

 

२३४ िप्रेक गा.वि.स. अन्तगात पने अन्र् कच्ची सडकका दार्ाँबार्ाँ पने जग्गा २,००,०००।- 
िामडाँडा गा.वि.स. (हाल राईपरु) 
२३५ िामडाँडाँ गा.वि.स. (हाल राईपरु) 

ककभसम      अब्बल       दोर्म       भसम       चाहार 

खेत :       २२,०००।-     १८,०००।-    १६,०००।-    १४,०००।- 
पाखो:       १४,०००।-     १२,०००।-    १०,०००।-     ८,०००।- 

 

२३६ कच्ची सडकको दार्ाँबार्ाँको जग्गा १,८५,०००।- 
   

दलभ़ञ्ज्र्ाङ गा.वि.स. (हाल सततस्िारा 
२३७ दलभञ्ज्र्ाङ गा.वि.स. (हाल सततस्िारा, ररथ्स्तसमेत) 

ककभसम      अब्बल      दोर्म      भसम       चाहार 

खेत  :      २४,०००।-    २०,०००।-   १६,०००।-    १२,०००।- 
पाखो :      १२,०००।-    १०,०००।-    ८,०००।-     ६,०००। 

 

२३८ दलभञ्ज्र्ाङ गा.वि.स. अन्तगात पने कच्ची सडकका दार्ाँबार्ाँको जग्गा १,५५,०००।- 
२३९ कलेस्ती टुहुरेपसल कच्ची मोटरमागाको दार्ाँबार्ा ँ ३,३०,०००।- 
दोरदोर गा.वि.स. (हाल भान)ु 
२४० दोरदोर गा.वि.स. (हाल भान)ु 

न.न.ं ८"च" को तरुतरेु बजारमा पने जग्गा 
१३,८०,०००।- 

२४१ ऐ न.न.ं को कच्ची सडक ७,७०,०००।- 
२४२ ऐ न.न.ं ८"क" चामिास डुमे्र-िेभशसहर मागाका दार्ाँबार्ा ँसडक १३,८०,०००।- 
२४३ ऐ नक्साहरुको कच्ची सडक एि ंप्लहटङ्ग जग्गा ७,७०,०००।- 
२४४ न.न.ं ५"ज" को डुमे्र िेभशसहर राजमागामा पने जग्गा १८,५०,०००।- 
२४५ ऐ न.न.ं को कच्ची सडक एि ंप्लहटङ्ग जग्गा ११,००,०००।- 
२४६ ऐ न.न.ं को अन्र् जग्गा ४,२०,०००।- 
२४७ न.न.ं ५"छ" को डुमे्र िेभशसहर राजमागामा पने जग्गाको ११,५०,०००।- 
२४८ ए नक्साको पथ्क्क सडक ९,८०,०००।- 
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२४९ ऐ न.न.ं को कच्ची सडकको जग्गा  ७,७०,०००।- 
२५० ऐ न.न.ं को अन्र् जग्गा  ३,१५,०००।- 
२५१ न.न.ं ५"घ" को डुमे्र िेभशसहर राजमागामा पने जग्गा (भन्सार एररर्ा समेत) १७,२५,०००।- 
२५२ ऐ न.न.ं को कच्ची सडकको दार्ाँबार्ा ँ  ७,७०,०००।- 
२५३ ऐ न.न.ं को भन्सार चन्रािती मागामा पने पक्की सडक ११,५०,०००।- 
२५४ ऐ न.न.ं को अन्र् जग्गा २,६०,०००।- 
२५५ न.न.ं १"क", १"ख", १"ग" खहरेबजार एररर्ा डुमे्र िेभशसहर मागाको १२,६०,०००।- 
२५६ न.न.ं १"क", १"ख", १"ग" ५"च", ६"ख" कच्ची सडकहरु ४,४०,०००।- 
२५७ ऐ नक्साको अन्र् जग्गा खते तफा  : २,१०,०००।-  पाखो तफा  : १,७०,०००।-  
२५८ अन्र् जग्गाको 

ककभसम    अब्बल      दोर्म      भसम       चाहार 

खेत  :    ४२,०००।-    ३६,०००।-   ३१,५००।-   २७,५००।- 
पाखो :    २१,०००।-    १७,०००।-   १५,०००।-   १०,५००।- 

 

२५९ साविक दोरदोर गा.वि.स. अन्तगात पने डुमे्र िेभशसहर सडक दार्ाँबार्ाँको ११,५०,०००।- 
२६० दोरदोर गा.वि.स. अन्तगात पने भानमुागा ८,००,०००।- 
२६१ दोरदोर गा.वि.स. अन्तगात पने पथ्क्क सडक ८,००,०००।- 
२६२ दोरदोर गा.वि.स. अन्तगात पने कच्ची सडकको दार्ाँबार्ाँ ४,४०,००।- 
 

दलेुगौडा गा.वि.स. उदेनढुङ्गा समेत (हान शकु्लागण्डकी न.पा. 
२६३ दलेुगौडा गा.वि.स. - उदेनढुङ्गा समेत (हाल शकु्लागण्डकी न.पा.) न.न.ं ७"क", ७"ख" 

र ७"ग" मा पने पथृ्विराजमागासगं जोडडएका दार्ाँबार्ाँ जग्गा 
६१,००,०००।- 

२६४ ऐ नक्साको पक्की सडकसगं जोडडएको दार्ाँबार्ाँको ४०,००,०००।- 
२६५ ऐ नक्साको कच्ची सडकसगं जोडडएको दार्ाँबार्ाँको ३१,००,०००।- 
२६६ ए नक्साको अन्र् जग्गा ६,८०,०००।- 
२६७ न.न.ं १"ङ", १"छ", १"झ", २"च", २"छ" का पथृ्विराजमागासगं जोडडएका दार्ाँबार्ाँका 

जग्गा 
३४,५०,०००।- 

२६८ ऐ नक्साको पक्की सडकको दार्ाँबार्ा ँ २५,००,०००।- 
२६९ ऐ नक्साको कच्ची सडकको दार्ाँबार्ा ँ २०,००,०००।- 
२७० ऐ नक्साको अन्र् जग्गा ५,२५,०००।- 
२७१ न.न.ं ८"क", ८"ख", ९"क" का पथृ्विराजमागासगं जोडडएका मागाहरु ४६,००,०००।- 
२७२ ऐ न.न.ं का भभबत्र पथ्क्क सडकका जग्गाहरु ३२,२०,०००।- 
२७३ ऐ नक्साको कच्ची सडकसगं जोडडएका दार्ाँबार्ाँका जग्गाहरु २४,२०,०००।- 
२७४ ऐ न.न.ं को अन्र् जग्गा ६,८०,०००।- 
२७५ साविक उदेनढुङगा गा.वि.स. (हान शकु्लागण्डकी न.पा.) १"च" सडसँग जोडडएको र 

कपासे िते्रमा पने जग्गा (पक्की सडक समते) सडकमा जोडडएको 
२३,००,०००।- 

२७६ ऐ नक्साको कच्ची सडक सपासे िेत्र समेत १९,००,०००।- 
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२७७ ऐ न.न.ंको अन्र् जग्गा ४,७०,०००।- 
२७८ साविक उदेनढुङगा गा.वि.स. (हाल शकु्लागण्डकी न.पा.) न.न.ं ४"क", ४"ख", ४"ग", 

४"झ" मा पने प्लहटङ घडरेी र कच्ची सडकको दार्ाँबार्ाँ 
१९,००,०००।- 

२७९ ऐ न.न.ं को अन्र् जग्गाहरु ४,७०,०००।- 
२८० साविक उदेनढुङगा गा.वि.स. (हाल शकु्लागण्डकी न.पा.) न.न.ं १"घ", १"ख" का कच्ची 

सडकको दार्ाँबार्ा ँ
११,००,०००।- 

२८१ ऐ नक्साको अन्र् जग्गाहरु २,६०,०००।- 
२८२ माथि उल्लेख भएका बाहेकको अन्र् कच्ची सडकको दार्ाँबाँर्ा ६,६०,०००।- 
२८३ साविक दलेुगौडामा पने सेतीगदीको भभर िते्रमा पने जग्गाको सडक मोहडा समेत १,६५,०००।- 
२८४ अन्र् जग्गाको (साविक दलेुगौडा गा.वि.स.) 

ककभसम     अब्बल      दोर्म       भसम       चाहार 

खेत  :     ६१,०००।-    ५२,५००।-    ४४,०००।-    ४०,०००।- 
पाखो :     ३६,०००।-    ३१,५००।-    २७,५००।-    २५,५००।- 

 

उदेनढुङ्गा 
क्र स.ं जग्गाको वििरण  प्रतत रोपनी 

मलु्र् रु 
(न्र्नूतम) 

२८५ उदेगढुङ्गा गा.वि.स. (हाल शकु्लागण्डकी नगरपाभलका खैरेनीटार न.न.ं ४"ङ", ४"च", 
४"ज" ४"द", ५"क", ५"ग", ५"घ"का पथृ्विराजमागासगं जोडडऐको जग्गा 

५१,७५,०००।- 

२८६ ऐ नक्सा न.ंहरुको पक्की सडकको दार्ाँबार्ाँका जग्गाको ३८,००,०००।- 
२८७ ऐ नक्सा न.ंहरुको कच्ची सडकको दार्ाँबार्ाँका जग्गाको २६,५०,०००।- 
२८८ ऐ नक्साको अन्र् जग्गा ७,३५,०००।- 
२८९ साविक उदेनढुङ्गा गा.वि.स. िडा न.ं ५"ख" पथृ्विराजमागा दार्ाँबार्ाँ २०,७०,०००।- 
२९० ऐ नक्साको कच्ची सडकको दार्ाँबार्ा ँ १०,००,०००।- 
२९१ ऐ नक्साको अन्र् जग्गा ३,७०,०००।- 
२९२ उदेनढुङगा ४"घ" प्लहटङ्ग ऐि ंकथ्च्च सडकको दार्ाँबार्ाँको जग्गा १७,६०,०००।- 
२९३ उदेनढुङ्गा ४"घ" अन्र् जग्गा 

खेत तफा  :- २,६५,०००।-   पाखो:- १,६०,०००। 
 

२९४ साविक उदेनढुङ्गा खैरेतनटार भभमाद मोटरबाटोमा पने पथ्क्क सडकको दार्ाँबार्ाँ १,४५,०००।- 
२९५ सेततनदीको भभर िते्रमा पने जग्गाको सडक मोहडा समेत १,१०,०००।- 
२९६ साविक उदेनढुङ्गाको माथि उल्लेख भए बाहेकको कच्ची सडकको दार्ाँबार्ा ँ ६,६०,०००।- 
२९७ उदेनढुङ्गा गा.वि.स. (हाल शकु्लागण्डकी न.पा.)अन्र् जग्गाको 

ककभसम     अब्बल     दोर्म      भसम     चाहार 

खेत       ६७,०००।-   ५९,०००।-   ५५,०००।-  ४६,०००।- 
पाखो      ४२,०००।-   ३४,०००।-   २७,०००।-  २५,०००।- 
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धािदी पािातीपरु गा.वि.स. (हाल माझकोट) 
२९८ धािदी पािातीपरु गा.वि.स. (हाल माझकोट) कच्चीसडकको दार्ाँबार्ाँ पने घडरेी जग्गा २,०५,०००।- 
२९९ धािदी पािातीपरु गा.वि.स. (हाल माझकोट) 

ककभसम    अब्बल       दोर्म       भसम       चाहार 

खेत  :    २२,०००।-     १८,०००।-    १४,०००।-   १२,०००।- 
पाखो :    १२,०००।-     १०,०००।-     ८,०००।-    ६,०००।- 

 

 

धरमपानी गा.वि.स. (हाल बथ्न्दपरु गा.पा.) 
३०० धरमपानी गा.वि.स. (हाल बथ्न्दपरु गा.पा.) 

ककभसम     अब्बल      दोर्म       भसम       चाहार 

खेत  :    ३०,०००।-    २५,०००।-    २०,०००।-    १०,०००।- 
पाखो :    १५,०००।-    १३,०००।-    १०,०००।-     ५,०००।- 

 

३०१ धरमपानी गा.वि.स. (हाल बथ्न्दपरु गा.पा.) अन्तगात कच्ची सडक दार्ाँबार्ा ँ ८५,०००।- 
नािरुङ गा.वि.स. (बरभन््र्ाङ 

३०२ नामरुङ गा.वि.स. (बरभ्ज्र्ाङ) न.न.ं १"क", २"क", र ३"क" भानमुागामा पने जग्गाको ४,२०,०००।- 
३०३ ऐ नक्साको अन्र् सडक २,२०,०००।- 
३०४ नामरुङ गा.वि.स. अन्तगात पने कच्ची सडकको दार्ाँबार्ाँ पने घडरेी जग्गा १,१०,०००।- 
३०५ नािरुङ गा.वि.स. (बरभन््र्ाङ) 

ककभसम    अब्बल      दोर्म      भसम       चाहार 

खेत  :    ३७,०००।-    ३१,५००।-   २६,५००।-    १६,५००।- 
पाखो :    १९,०००।-    १४,०००।-   १०,५००।-     ९०००।- 

 

पकुोट गा.वि.स. (िसन्तपरु समेत) 
३०६ पकुोट गा.वि.स. (िसन्तपरु समेत) न.न.ं १"क", ४"क" डुमे्र बेभशशहर राजमागासगं 

जोडडएको दार्ाँबार्ाँको जग्गाको 
१२,६५,०००।- 

३०७ ऐ ऐ नक्साको कथ्च्च सडक ६,००,०००।- 
३०८ न.न.ं ३"ग" र २"क" डुमे्र बेभसशहर राजमागाको दार्ाँबार्ाँको जग्गा (बाईस जाँगर बजार 

एररर्ा) 
१७,२५,०००।- 

३०९ ऐ ऐ नक्साको कच्ची सडक ५,५०,०००।- 
३१० ऐ ऐ नक्साको अन्र् जग्गा १,०५,०००।- 
३११ ऐ ऐ न.न.ं २, ३, ५ मा पने डुमे्र बेभसशहर राजमागाको दार्ाँबार्ाँको जग्गा १०,३५,०००।- 
३१२ ऐ ऐ न.न.ं बाहेक डुमे्र बेभसशहर राजमागामा पने अन्र् जग्गा ८,००,०००।- 
३१३ पकुोट गा.वि.स. अन्तगात पने कच्ची सडकको दार्ाँबार्ाँ २,२०,०००।- 
३१४ अन्र् जग्गाको 

ककभसम    अब्बल     दोर्म      भसम       चाहार 

खेत  :    ३८,०००।-   ३३,५००।-   २७,५००।-   २१,०००। 

पाखो :    १७,०००।-   १४,५००।-   १२,५००।-    ८,५००।- 
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बथ्न्दपरु गा.पा. 
३१५ बथ्न्दपरु गा.पा. न.न.ं १"क" पथृ्विराजमागासगं जोडडएको दार्ाँबार्ाँ जग्गाको ४६,२०,०००।- 
३१६ ऐ बथ्न्दपरु जाने पक्की सडक दार्ाँबार्ाँ जग्गा १९,००,०००।- 
३१७ ऐ न.न.ं कच्ची सडक  १८,५०,०००।- 
३१८ ऐ न.न.ं अन्र् जग्गा २,००,०००।- 
३१९ न.न.ं १"ङ" बथ्न्दपरु बजार जाने पक्की बाटोको दार्ाँबार्ाँ ८,५०,०००।- 
३२० न.न.ं ३"ङ", ३"ग", ४"ख", ५ बथ्न्दपरु बजार िते्रका मलु बाटोको दार्ाँबार्ाँ जग्गाको 

(मलू बाटो समेत) 
११,५०,०००।- 

३२१ ऐ ऐ नक्साको अन्र् जग्गाको ३,००,०००।- 
३२२ नक्सा न.ं ४"ग", ६"झ", ८"क" को पथृ्विराजमागाको दार्ाँबार्ाँको जग्गा २३,००,०००।- 
३२३ ऐ नक्साको कच्ची सडकको जग्गा १२,३०,०००।- 
३२४ ऐ नक्साको अन्र् जग्गा २,००,०००।- 
३२५ न.न.ं ६"ट" र ८"ग" को पथृ्विराजमागाको १९,००,०००।- 
३२६ ऐ नक्साको कच्ची सडकको दार्ाँबार्ा ँ ८,२०,०००।- 
३२७ ऐ नक्साको अन्र् जग्गा १,००,०००। 
३२८ बथ्न्दपरु गा.वि.स. अन्तगात माथि उल्लेखखत भए बाहेक अन्र् कच्ची सडकको 

दार्ाँबार्ा ँ
६,१५,०००।- 

३२९ अन्र् जग्गाको 
ककभसम   अब्बल      दोर्म      भसम        चाहार 

खेत  :   ४६,०००।-    ४२,०००।-   ३५,०००।-    ३०,०००।- 
पाखो :   २८,०००।-    २६,०००।-   २०,०००।-    १६,०००। 

 

बदैी गा.वि.स. को  

३३० बदैी गा.वि.स. को कच्ची सडकमा पने ३३,०००।- 
३३१ बदैी गा.वि.स. को अन्र् जग्गा 

ककभसम     अब्बल      दोर्म       भसम       चाहार 

खेत  :     १२,०००।-    १०,०००।-    ८,०००।-    ७,०००।- 
पाखो :      ७,०००।-     ६,०००।-    ५,०००।-     ४,०००।- 

 

भानमुती गा.वि.स.. 
३३२ भानमुती गा.वि.स. को कच्ची सडकमा पने जग्गा १,००,०००।- 
३३३ भानमुती गा.वि.स.को अन्र् जग्गा 

ककभसम    अब्बल      दोर्म       भसम       चाहार 

खेत  :    ३४,०००।-    २५,०००।-    २१,०००।-   १६,५००।- 
पाखो :    १६,५००।-    १४,५००।-    १२,५००।-    ८,५००।- 

 

भभमाद गा.वि.स.  

३३४ भभमाद गा.वि.स. न.न.ं १"ख", १"ग", १"ङ" र २"ग" को बजार िते्रको पक्की सडकको 
दार्ाँबार्ाँ जोडडएको जग्गाको 

३०,००,०००।- 
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३३५ ऐ नक्साको बजार िेत्रभन्दा बाहहरको पक्की सडकको दार्ाँबार्ाँको जग्गा २५,३०,०००।- 
३३६ ऐ नक्साको बजार िेत्रभन्दा बाहहरको कच्ची सडकको दार्ाँबार्ाँको जग्गा १६,५०,०००।- 
३३७ ऐ नक्साको अन्र् जग्गाको (२"ग" बाहेक) ६,३०,०००।- 
३३८ ऐ नक्साको २"ग" को अन्र् जग्गा २,१०,०००।- 
३३९ न.न.ं १"घ" को कच्ची सडकको दार्ाँबार्ाकँो जग्गा १३,२०,०००।- 
३४० भभमाब गा.वि.स. अन्तगात पने माथि उल्लेख भए बाहेक कच्ची सडकको दार्ाँबार्ाँको 

घडरेी जग्गा 
१,१०,०००।- 

३४१ भभमाद गा.वि.स. अन्तगात पने सेती नदीको भभर िेत्रमा पने जग्गा (सडक मोहोडा 
समेत) 

५०,०००।- 

३४२ भभमाद २"क" कच्ची सडकको दार्ाँबार्ा ँ ४,४०,०००।- 
३४३ भभमाद २"क" खेत २,१०,०००।-  पाखो : १,७०,०००।-  
३४४ अन्र् जग्गाको 

ककभसम    अब्बल      दोर्म      भसम        चाहार 

खेत  :   ३८,०००।-     ३१,५००।-   २६,०००।-    २१,०००।- 
पाखो :   १६,०००।-     १२,५००।-   १०,५००।-     ८,५००।- 

 

भभरकोट गा.वि.स. 
३३५ भभरकोट गा.वि.स. न.न.ं १"क", १"ख", २"क", २"ज", ३"ख", ७"ङ" को श्रगृापिमा पने 

दार्ांबार्ाँ जग्गा 
२,५०,०००।- 

३३६ भभरकोट गा.वि.स.को कच्ची सडकको दार्ाँबार्ाँ जग्गाको ६६,०००।- 
३३७ अन्र् जग्गाको 

ककभसम    अब्बल     दोर्म      भसम      चाहार 

खेत  :   १७,०००।-    १३,०००।-   १२,०००।-   १०,०००।- 
पाखो :   १०,०००।-     ८,०००।-    ७,०००।-    ६,०००।- 

 

मनपाङ गा.वि.स. 
३३८ मनपाङ गा.वि.स. न.न.ं १"ज", १"ङ" र २"ग" पथृ्विराजमागासगं जोडडएको १२,६०,०००।- 
३३९ ऐ न.न.ं को कच्ची सडकको दार्ाँबार्ा ँ ४,१०,०००।- 
३४० ऐ न.न.ं को अन्र् जग्गा २,००,०००।- 
३४१ न.न.ं १"च", २"घ", २"छ", ३"ज", ६"ख" ६"ङ" ६"ट" को पथृ्विराजमागासगं जोडडएको 

जग्गा 
७,३५,०००।- 

३४२ ऐ न.न.ं को कच्ची सडकसगं जोडडएको जग्गा ३,१०,०००।- 
३४३ ऐ, ऐ नक्साको अन्र् जग्गा खेत: १,५०,०००।-   पाखो : १,००,०००।-  
३४४ न.न.ं ६"क",  ६"ग", ६"घ", ६"छ" कच्ची सडकको दार्ाँबार्ाँ ३,३०,०००।- 
३४५ ऐ नक्साको अन्र् जग्गा ८०,०००।- 
३४६ 

 

 

मगपाङ गा.वि.स. अन्तगात पने अन्र् कच्ची सडकको दार्ाँबार्ाँ जग्गा १,९०,०००।- 
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३४७ मगपाङ गा.वि.स. को अन्र् जग्गा 
ककभसम    अब्बल     दोर्म      भसम      चाहार 

खेत  :    ३४,०००।-   ३०,०००।-   २६,०००।-   २२,०००।- 
पाखो :    १२,०००।-    १०,०००।-   ८,०००।-    ६,०००।- 

 

 

भमलुाङ गा.वि.स. 
३४८ भमलुाङ गा.वि.स. अन्तगात पने कच्ची सडकको दार्ाँबार्ाँ पने घडरेीको ९०,०००।- 
३४९ भमलुाङ गा.वि.स.को अन्र् जग्गा 

ककभसम    अब्बल      दोर्म       भसम       चाहार 

खेत  :    २३,०००।-    १८,०००।-    १७,०००।-    १५,५००।- 
पाखो :    १०,५००।-     ८,५००।-     ७,५००।-     ६,५००।- 

 

 

मिैल गा.वि.स. (घाभंसकुिा र बरभञ्ज्र्ाङ) 
३५० मिैल गा.वि.स. (घाभँसकुिा र बरभञ्ज्र्ाङ) 

न.न.ं २"ग", ३"घ", ३"ज", ४"ख", ४"ग" को पथृ्विराजमागासँग जोडडएको जग्गाको 
११,५०,०००।- 

३५१ ऐ न.न.ं को कच्ची सडक ४"ख" बाहेक ४,४०,०००।- 
३५२ ऐ न.न.ं को खेत : १,०५,०००।-   पाखो : ७५,०००।-  
३५३ मबैल गा.वि.स. अन्तगात भानमुागाको ५,३०,०००।- 
३५४ मिैल गा.वि.स. अन्तगात कच्ची सडकको दार्ाँबार्ाँ पने घडरेीको २,२०,०००।- 
३५५ न.न.ं ४"ख" को प्लहटङ एि ंकच्ची सडकमा पने जग्गा ६,६०,०००।- 
३५६ ऐ नक्साको खेत : २,१०,०००।-   पाखो : १,०५,०००।-  
३५७ न.न.ं ७"क", र ९"क" डुमे्र चन्रािती पक्की सडकसगं थ्जडडएको जग्गा ५,५०,०००।- 
३५८ ऐ नक्साको खेत : ७५,०००।-    पाखो : ५५,०००।-  
३५९ अन्र् जग्गाको 

ककभसम    अब्बल      दोर्म       भसम       चाहार 

खेत  :    ३१,५००।-    २७,०००।-    २३,०००।-    १९,०००।- 
पाखो :    १२,५००।-    ११,५००।-    १०,५००।-     ९,५००।- 

 

राम्जाकोट गा.वि.स. 
३६० राम्जाकोट गा.वि.स. अन्तगात पने कच्ची सडकको दार्ाँबार्ाँ पने घडरेीको ८५,०००।- 
३६१ राम्जाकोट गा.वि.स. 

ककभसम    अब्बल      दोर्म       भसम       चाहार 

खेत  :    ३०,०००।-    २५,०००।-    २०,०००।-    १५,०००।- 
पाखो :    १०,०००।-     ९,०००।-     ८,०००।-      ७,०००।- 

 

 

ररभसङरानीपोखरी गा.वि.स. 
३६२ श्रृंगपिको दार्ाँबार्ाँ पने घडरेी जग्गा २,२५,०००।- 
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३६३ ररभसङरानीपोखरी गा.िी.स. अन्तगातको अन्र् कच्ची बाटो १,६५,०००।- 
३६४ ररभसङरानीपोखरी गा.वि.स. 

ककभसम    अब्बल      दोर्म       भसम       चाहार 

खेत  :    ३०,०००।-    २५,०००।,-   २०,०००।-    १५,०००।- 
पाखो :    १०,०००।-    ९,०००।-     ८,०००।-     ७,०००।- 

 

 

रूपाकोट गा.वि.स. 
३६५ रुपाकोट गा.वि.स. अन्तगात पने कच्ची सडकको दार्ाँबार्ाँ पने घडरेी जग्गा ९०,०००।- 
३६६ रुपाकोट गा.वि.स. 

ककभसम    अब्बल      दोर्म       भसम       चाहार 

खेत  :    ३३,५००।-    २८,५००।-    २३,०००।-   १८,०००।- 
पाखो :    १२,५००।-    ११,५००।-    १०,५००।-    ९,५००।- 

 

सम्जुरछाप गा.वि.स. (हाल सततस्िारा) 
३६७ सम्जुरछाप गा.वि.स. (हाल सततस्िारा) न.न.ं ९"ख", ९"ग" को चन्रािती टुहुरेपसल 

भानमुागाको 
४,५०,०००।- 

३६८ सम्जुरछाप गा.वि.स. अन्तगात पने अन्र् कच्ची सडकको दार्ाँबार्ाँ पने घडरेी ९०,०००।- 
३६९ अन्र् जग्गाको 

ककभसम     अब्बल      दोर्म       भसम       चाहार 

खेत  :     ३३,५००।-    २८,५००।-    २३,०००।-    १८,०००।- 
पाखो :     १२,५००।-    ११,५००।-    १०,५००।-     ९,५००।- 

 

सत्रआि ुगा.वि.स. 
३७० सत्रसर् आब' गा.वि.स. न.न.ं १"झ" मा पने पथृ्विराजमागा मोहडामा २०,००,०००।- 
३७१ ऐ नक्साको भत्री कच्ची सडकको दार्ाँबार्ा ँ ११,३०,०००।- 
३७२ ऐ नक्साको पाखो जग्गा १,५०,०००।- 
३७३ ऐ नक्साको खेत जग्गा ३,००,०००।- 
३७४ ऐ नक्साको मस्र्ााङदी नदीको डीलभभर िेत्र  ३,२०,०००।- 
३७५ न.न.ं ३"ख", ३"ग", र ४"ख" पथृ्विराजमागाको मोहडामा पने जग्गा १८,००,०००।- 
३७६ ऐ न.न.ं ३"ख", ३"ग" र ४"ख" कच्ची सडक १०,२५,०००।- 
३७७ ऐ न.न.ं ३"ख", ३"ग" र ४"ख" पाखो जग्गा १,२०,०००।- 
३७८ ऐ न.न.ं ३"ख", ३"ग" र ४"ख" खेत जग्गा १,५०,०००।- 
३७९ ऐ नक्साको मस्र्ााङदी डडल भभर िते्र (सडक मोडा समेत) १,५०,०००।- 
३८० न.न.ं ५"ग" र ५"घ" पथृ्विराजमागाको मोहडामा पने २४,२०,०००।- 
३८१ ऐ नक्साको पक्की सडक २०,००,०००।- 
३८२ ऐ नक्साको कच्ची सडक १२,३०,०००। 
३८३ ऐ नक्साको अन्र् जग्गा २,५०,०००।- 
३८४ ऐ नक्साको मस्र्ााङहद डडल भभरसँग जोडडएको जग्गा (सडकको मोहडा समेत) ३,१०,०००। 
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३८५ न.न.ं ६"झ" पथृ्विराजमागा र गोखाा राजमागासँग जोडडएको जग्गा ४७,२५,०००।- 
३८६ ऐ न.न.ं पक्की सडकको मोहडा पने जग्गा ३६,७५,०००। 
३८७ ऐ नक्साको कच्ची सडकको दार्ाँबार्ा ँ २७,७०,०००।- 
३८८ ऐ नक्साको अन्र् जग्गा ४,५०,०००।- 
३८९ ऐ न.न.ं ६"ट" पथृ्विराजमागा मोहडा पने जग्गा १५,७५,०००।- 
३९० ऐ नक्साको कच्ची सडकको दार्ाँबार्ा ँ ११,३०,०००।- 
३९१ ऐ न.न.ं ६"घ" पथृ्विराजमागा र गोखाा राजमागासँग जोडडएका जग्गा ५३,६०,०००।- 
३९२ ऐ न.न.ं गोखाा जाने परुानो सडक र चक्रपि सडकसँग जोडडएका जग्गा ३६,७५,०००।- 
३९३ ऐ नक्साको भभत्री कच्ची सडकको दार्ाँबार्ाँ जग्गा २९,७५,०००।- 
३९४ ऐ न.न.ं ६"घ" को मस्र्ााङदी भभर िते्रमा पने (सडक मोहोडा समेत) ४,१०,०००।- 
३९५ ऐ न.न.ं को अन्र् जग्गा ५,५०,०००।- 
३९६ ऐ न.न.ं १"क", २"ग" पथृ्विराजमागासँग जोडडएको दर्ाँबार्ाँ जग्गा २४,२०,०००।- 
३९७ ऐ न.न.ं को कच्ची सडकमा कने जग्गा १३,३५,०००।- 
३९८ ऐ न.न.ं मा पने अन्र् जग्गा ३,००,०००।- 
३९९ न.न.ं ७"घ", ८"च" र ८"घ" को पथृ्विराजमागाको मोहडासँग जोडडएको जग्गा १५,७५,०००।- 
४०० ऐ न.न.ंको कच्ची सडकमा पने जग्गा ११,३०,०००।- 
४०१ ऐ न.न.ं को अन्र् जग्गा ३,००,०००।- 
४०२ माथि उल्लेखखत न.न.ं बाहेक आि ुगा.पा. अन्तगात पने कच्ची सडक ४,१०,०००।- 
४०३ सत्रसर्आि ुअन्तगातको अन्र् जग्गा 

ककभसम    अब्बल      दोर्म       भसम       चाहार 

खेत  :    ४६,०००।-    ३४,०००।-    ३४,०००।-    २६,०००।- 
पाखो :    १६,०००।-    १५,०००।-    १४,०००।-     १३,०००।- 

 

साभङुभगितीपरु गा.वि.स. (माझकोट र ऋविङरानीपोखरी) 
   
४०४ साभङु भगितीपरु गा.वि.स. न.न.ं १"क", १"ख", १"ढ", १"ण", ४"झ", ४"ञ", ५"ड", 

५"झ" को कच्ची सडकको 
५,६५,०००।- 

४०५ ऐ न.न.ं मा पने अन्र् जग्गा २,६०,०००।- 
४०६ न.न.ं २"क", २"ग", २"च", २"ण", ३"ग", ३"घ", ३"च" ७"झ", को श्रृंगापिमा पने जग्गा २,५०,०००।- 
४०७ साभङुभगितीपरु गा.वि.स. को कच्ची सडकको दार्ाँबार्ा ँ १,५०,०००।- 
४०८ साभङु भगितीपरु गा.वि.स. (माझकोट र ऋविङरानीपोखरी) 

ककभसम    अब्बल      दोर्म       भसम       चाहार 

खेत  :    ३०,०००।-    २२,०००।-    २०,०००।-    १५,०००।-  

पाखो :    १४,०००।-    १२,०००।-    १०,०००।-     ८,०००।- 

 

चर्ाम्घा गा.वि.स. 
४०९ साविक चर्ाम्घा न.न.ं ९"क", ९"ख", ९"ग" मा पने भसन्धुमागा (हाल व्र्ास न.पा.) १२,६५,०००।- 
४१० ऐ नक्सामा पने भसन्धुमागा बाहेकको कच्ची सडक ८,८०,०००।- 
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४११ ऐ न.न.ं अन्र्  

खेत :- २,१०,०००।-    पाखो:- १,५५,०००।- 
 

४१२ चर्ाम्घा गा.वि.स.को न.न.ं ३"ङ", ३"च", ३"छ" भसन्धुबाहृबबसे बजार/मागा ५,००,०००।- 
४१३ चर्ाम्घा गा.वि.स. अन्तगात पने कच्ची बाटोको दार्ाँबार्ाँ २,२०,०००।- 
४१४ चर्ाम्घा गा.वि.स.को अन्र् जग्गा 

ककभसम    अब्बल      दोर्म       भसम       चाहार 

खेत  :    ३४,०००।-    २७,५००।-    २३,०००।-    २१,०००।- 
पाखो :    १८,०००।-    १५,०००।-    १२,५००।-    ११,५००।- 

 

स्थानथोक गा.वि.स. (हाल श.ुन.पा.) 
४१५ स्िानिोक गा.वि.स. (हाल शकु्लागण्डकी) न.न.ं ३"ज", ३"ङ" ३"छ" को पथृ्विराजमागा 

सगं मोहडामा जोडडएको जग्गा 
१९,५५,०००।- 

४१६ ऐ नक्साको पक्की सडकको दार्ाँबार्ा ँ ११,५०,०००।- 
४१७ ऐ नक्साको कच्ची सडकको दार्ाँबार्ाँ जग्गा (हंसबाहहनी, ऐक्लेखेत समेत) ९,००,०००।- 
४१८ माथि उल्लेख भएका न.न.ं बाहेक अन्र् नक्साको कच्ची सडकको दार्ाँबार्ा ँ २,६५,०००।- 
४१९ साविक स्िानिोक गा.वि.स. अन्तगात पने भभर िते्र सडक मोहडा समेत ९०,०००।- 
४२० अन्र् जग्गा 

ककभसम      अब्बल      दोर्म       भसम       चाहार 

खेत  ;      २१,०००।-    १८,०००।-    १६,०००।-    १२,५००।- 
पाखो :       ८,५००।-     ७,५००।-     ७,०००।-     ६,५००।- 

 

 

साँजा गा.वि.स. (चर्ाम्घा) 
४२१ साँजा गा.वि.स. (चर्ाम्घा) साविक साँजा न.न.ं ८, ९"क", ९"च" मा पने भशसाघाट 

बजार सडकमा पने 
५,५०,०००।- 

४२२ ऐ नक्साको भभत्री कच्ची सडकको दार्ाँबार्ाँको जग्गा २,४५,०००।- 
४२३ ऐ नक्साको खेत पाखो तफा  ८५,०००।- 
४२४ साजा गा.वि.स. अन्तगात पने कच्ची सडकको दार्ाँबार्ाँको जग्गा ९०,०००।- 
४२५ साँजा गा.वि.स. (चर्ाम्घा) अन्र् जग्गा 

ककभसम    अब्बल      दोर्म      भसम       चाहार 

खेत  :    २५,५००।-    २१,०००।-   १७,०००।-    १२,५००।- 
पाखो :    १२,५००।-    १०,५००।-    ८,५००।-     ६,५००।- 

 

भसचं्र्ाङ काफलडाँडा गा.वि.स. (हाल देिघाट) 
४२६ भसँच्र्ङकाफलडाडा गा.वि.स. (हाल देिघाट) न.न.ं २"ख" मा पने कच्ची सडकको 

दार्ाँबार्ा ँ
१७,५०,०००।- 

४२७ ऐ नक्साको अन्र् जग्गा ९,००,०००।- 
४२८ न.न.ं २"ग", २"ङ" मा पने कच्ची सडकको दार्ाँबार्ाँ ७,२०,०००।- 
४२९ ऐ नक्साको अन्र् जग्गा १,५०,०००।- 
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४३० न.न.ं ४"क", र ४"ख" को कच्ची बाटोमा पने १०,२५,०००।- 
४३१ न.न.ं ४"क"  र ४"ख" को अन्र् जग्गा ४,५०,०००।- 
४३२ न.न.ं ४"ग", ४"घ", ४"ङ" र ४"च" को कच्ची बाटो ५,१५,०००।- 
४३३ ऐ नक्साको अन्र् जग्गा १,५०,०००।- 
४३४ अन्र् जग्गा 

ककभसम     अब्बल       दोर्म       भसम       चाहार 

खेत   :    २०,०००।-     १८,०००।-    १४,०००।-    १२,०००।- 
पाखो  :    १२,०००।-      ९,०००।-     ७,०००।-     ६,०००।- 

 

 

हहलेखका , तछम्केस्िरी र देउराली गा.वि.स. 
४३५ साविक हहलखेका  (हाल तछम्केस्िरी र देउराली) गा.वि.स.को कच्ची सडक ३५,०००।- 
४३६ हहलेखका  तछम्केस्िरी र देउराली गा.वि.स. 

ककभसम     अब्बल       दोर्म       भसम       चाहार 

खेत   :    ११,०००।-     ९,०००।-     ७,०००।-     ६,०००।- 
पाखो  :     ८,०००।-     ७,०००।-     ६,०००।-     ५,०००।- 

 

 

दृष्टव्र् : 
१. पक्कीकच्ची सडक, दार्ाँबार्ाँ मोहोडा भन्नाले सडकसँग जोडडएको जग्गालाई जनाउने छ । 
२. सडकको मोहडा (सडकसँग ै जोडडएको) दार्ाँबार्ाँ जग्गा जततसकैु टुक्रर्ाइएको भएता पतन साविक 

ककत्ताको मलु्र्ाङकग अनसुारको मलु्र् कार्म गररने छ । 

३. पाररत हुन आपने भलखतमा लेखखएको जग्गाको कच्ची, पक्की घर सडक भए सम्पणा कुरा अतनिार्ा 
रुपमा उल्लेख गनुा पनेछ । भलनेहदने व्र्क्तीले आफुले पेश गरेको व्र्होरा फरक पारी घर, बाटो जस्ता 
कुरा लकुाई कार्ाालर्लाई समेत झकु्र्ाई राजस्ि छल्ने तनर्त पत्ता लागेमा तोककएको मलु्र्मा िा 
मलु्र्ाङ्कनमा िप राजस्ज बझुाउन ुपनेछ । फरक परेमा सम्पणुा जिाफदेही भलनेहदने न ै हुनपुनेछ  । 
झुठ्ठा व्र्होरा पेश गरर भलखत पाररत गरे/गराएमा सो कारोिार र घर जग्गा रोक्का राखी सरकारी बाकँी 
सरह असलु गररने छ । 

४. पेश भएको भलखतमा लेखखएको व्र्होरा ठीक दरुुस्त छैन भन्ने लागेमा मालपोत कार्ाालर्बाट स्िलगत 
तनररिण गरर िा गना लगाई देखखए अनसुार गना सककने छ । 

५. न.पा. िा साविक गा.वि.स.को मलू्र्ाङकन छुट भई फरक पना गएको देखखएमा मालपोत कार्ाालर्को 
अन्र् आठँा सरह न्र्नुतम मलू्र् कार्म गरर राजचि अशलु गररने छ । 

६. िैली अङ्क कार्म गदाा लेनदेन गरेको मलू्र्मा र न्र्नुतम मलु्र्मा जुग बढी हुन आउँछ सोहह मलू्र् 
कार्म गररने छ । 

७. गा.वि.स.हरुको हकमा घडरेी भन्नाले ०-६-०-० िा सो भन्दा सानो टुक्रा िा स्िातनर् तनकार्बाट खुली 
आएको घडरेी सम्झन ुपनेछ । लेनदेग भएको जग्गा घडरेी िउ खेतीका लाथग के हो सो कुरा भलखतमा 
न ैखुलाउन ुपनेछ । 

८. घरको मलू्र्ाङ्कनको भसफाररस गदाा स्िातनर् स्िार्त्त शासन तनर्मािली २०५६ को तनर्म १४४ सँग 
सम्िथ्न्धत अनसुचुी ८ बमोजीम हुनपुने छ । 



 

24 
 

९. नेपाल सरकारको नाममा बाटो कार्म गदाा सम्िथ्न्धत स्िातनर् तनकार्को माकदण्ड अनसुार हुनपुनेछ । 
१०. बाटोसँग जोडडएको जग्गालाई बाटो तफा बाट कक.का. गरर ककत्ता कार्म भएको अिस्िामा सो भन्दा 

पछाडडको ककत्ता जग्गालाई एक आथिाक ििा भरर बाटोमा जोडडएको ककत्ता सरड मलू्र्ाङ्कन कार्म 
हुनेछ । (भ.ुस.ु विभागको च.न.ं ३६४४ भमतत २०६९/०३/२१ को पररपत्र अनसुार) 

११. एक पटक पाररत भएको भलखतको िैली अङ्कलाई अको पटक भलखत पाररत गदाा पहहलोको िैभल 
अकंलाई न्र्नूतम मलु्र् मातनने छ । (भ.ुस.ु विभागको च.न.ं ३६४४ भमतत २०६९/०३/२१ को पररकत्र 
अनसुार ) 

१२. न्र्नूतम मलु्र्ाङ्कनको लाथग स्िातनए तनकाएको भसफाररस ३५ हदनसम्म मात्र कार्म रहने तर ३५ 
हदन भभत्र एक कटक विकक्र भई पनु: विकक्र हुन आएमा र ३५ हदन भभत्र आको आ.ि. आएमा छुटै्ट 
भसफाररस पेश गनुापनेछ (भ.ुस.ु विभागको च.न.ं ३६४४ भमतत २०६९/०३/२१ को पररपत्र अनसुार) 

१३ स्िातनर् तनकार्बाट उल्लेख भई आएको भन्दा नापी िा अन्र् व्र्होराबाट घरबाटो आहद बारेमा कुन ै
पतन फरक वििरण प्राप्त भएमा सो लाई समेत आधार मातन न्र्नूतम मलु्र् कार्म गररने छ । 

१४. अशंिण्डा, अशंभरपाई, नाताभभत्रको बकसकत्र पाररत गना आउदा स्िातनर् स्िार्त्त शासग ऐन 
बमोथ्जमको ढाँचामा उल्लेख भएको नाता प्रमाखणत अतनिार्ा रुपमा पेश गनुा पनेछ । 

१५. भसफाररसमा गोरेटो, गल्ली बाटो उल्लेख भ ैआएमा कच्ची सडक सरह मानी मलू्र्ाङकग कार्म गररनेछ 
। 

१६. कच्ची/पथ्क्क घरको मलू्र् स्िातनर् तहबाट मलू्र्ाङकन भ ैआउन ुपनेछ । 


