
नेपाल सरकार  

भमूि व्यवस्था,सहकारी तथा गररवी मनवारण िन्त्रालय 

भमूि व्यवस्थापन तथा अमभलेख ववभाग 

िालपोत कायाालय,जाजरकोट । 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

जग्गाको न्त्यूनति िूल्याङ्कन पसु्स्तका 
आ.व 2078/079 

 
 
 
 
 
 
 
 



नेपाल सरकार  

भमूि व्यवस्था,सहकारी तथा गररवी मनवारण िन्त्रालय 

भमूि व्यवस्थापन तथा अमभलेख ववभाग 

िालपोत कायाालय,जाजरकोट । 

 

 
 

ववषयः न्त्यूनति िूल्याङ्कन पसु्स्तका पठाइएको सम्वन्त्धिा । 

श्री………………………………………………….., 

………………………………………………………। 

 

यस िालपोत कायाालयको कायाक्षेर मभर पने जग्गाको रस्जषे्ट्रशन पाररत हनुे मलखतिा थैली अंक 
कायि गने प्रयोजनको लामग मिमत 2078/03/22 गते वसेको न्त्यूनति िूल्य मनधाारण समिमतको मनणाय 
अनसुार आ.व.2078/079 को 2078/04/01 गते देस्ख लाग ुहनुे गरी कायि गररएको न्त्यूनति 
िूल्याङ्कन पसु्स्तका यसै परसाथ संलग्न रास्ख पठाइएको व्यहोरा अनरुोध छ ।  

 

 वोधाथा                                                                                                          ………………………. 

श्री भमूि व्यवस्था,सहकारी तथा गररवी मनवारण िन्त्रालय                  ( मिल्ली वहादरु के.सी) 
मसंहदरवार,काठिाण्िौँ ।                                   कायाालय प्रिखु 

श्री भमूि व्यवस्थापन तथा अमभलेख ववभाग 

ववरिहल,काठिाण्िौँ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ.व.2078/079 

च.न. …………………… 

 

मिमतः2078/04/01 

 



 
 

आज मिमत 2077 साल असार िवहनाको 22 गते प्रिखु स्जल्ला अमधकारी श्री प्रिे प्रसाद 
देवकोटा ज्यू को अध्यक्षतािा िालपोत ऐन, 2034 को दफा 8(२) मनयिावली,2036 (संशोधन सवहत) 

मनयि ५(ख) संग सम्वस्न्त्धत आ.व.2078/079 िा यस स्जल्लािा पाररत हनुे घर जग्गा रस्जषे्ट्रशन 
मलखतको थैली अंक कायि गने प्रयोजनका लामग घर जग्गाको न्त्यूनति िूल्य मनधाारण समिमतको वैठक 
तपस्शलिा उल्लेस्खत पदामधकारीहरुको उपस्स्थमतिा वसी मनम्न विोस्जिका मनणाय पाररत गररयो । 

उपस्स्थमत 

१.प्रिखु स्जल्ला अमधकारी  श्री प्रिे प्रसाद देवकोटा                              अध्यक्ष 

२.सिन्त्वय अमधकारी श्री िेघराज पन्त्त                                         सदस्य 

3.कोष मनयन्त्रतक श्री नरेश  भट्ट                                            सदस्य 

4.प्रवन्त्धक कृवष ववकास बैंक श्री सन्त्तोस कुिार योगी                             सदस्य 

5.सवेक्षक श्री ववजया मसंह                                                  सदस्य 

6.कायाालय प्रिखु(िा.पो.का,जा) श्री मिल्ली वहादरु के.सी                           सदस्य सस्चव 

आिास्न्त्रत 
1.िानमनय श्री गणेश प्रसाद मसंह(प्रदेश सभा सदस्य कणाली प्रदेश)  

२.प्रहरी नायब उपररक्षक श्री िध ुकुिार थापा 
3.स.प्र.स्ज.अ श्री हरर प्रसाद देवकोटा 
4.अध्यक्ष (उद्योग वास्णज्य संघ,जाजरकोट)श्री कणा वहादरु खरी 
5.परकार श्री ददप वहादरु घती । 
सहयोगी किाचारी 
1.खररदार श्री गोववन्त्द ववष्ट 

2.खररदार श्री ववरवल थापा 
3.खररदर श्री चन्त्र वहादरु खिका 
4.सहायक कम््यूटर अपरेटर श्री रिेश शाही 
५.कायाालय सहयोगी श्री टोप वहादरु शाही 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

मनणाय नं.1 

आ.व. 2078/079 िा यस िालपोत कायाालय जाजरकोटको कायाक्षेर मभर पने सम्पूणा घर 
जग्गाहरुको रस्जषे्ट्रशन प्रयोजनको लामग न्त्यूनति िूल्याङ्कन कायि गने सम्वन्त्धिा देहाय विोस्जिका 
आधारहरु मलने मनणाय गररयो । 

क) सिकको स्तर ववृि 

ख) मभरी िागािा नयााँ सिक मनिााण 

ग) चलन चल्तीको िूल्य 

घ) सरकारी कायाालय,गा.पा,न.पा केन्त्र र वजार ववस्तार 

ङ) साववक िूल्य 

च) जग्गाको वकमसि 

छ) सम्वस्न्त्धत विा कायाालयको मसफाररस 

मनणाय नं.2 

आ.व. 2078/079 को लामग घर जग्गा रस्जषे्ट्रशन मलखत पाररत गदाा थैली अंक कायि गनाका 
लामग आ.व.2078/079 को श्रावण १ गते देस्ख लाग ु हनुे गरी यस स्जल्लाका नगरपामलका र 
गाउाँपामलका क्षेर मभर पने सिक क्षेरको न्त्यूनति िूल्याङ्कन देहाय बिोस्जि मनधाारण गने मनणाय गररयो । 

 

भेरी नगरपामलका 
१.साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.1,2 र ३ हाल भेरी नगरपामलका विा नं.3 र 4 िलु वाटोसाँग 
जोमिएका शाखा वाटोहरुको दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य 
रु.8,50,000।–(अक्षरुपी आठ लाख पचास हजार िार) 

 

2.साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.1 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.4 बाल िस्न्त्दर देस्ख वाग्लङु होटेल 
हुाँदै ठााँटी वपपल चौतारी सम्िको सिक साँग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको 
प्रमत रोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.16,00,000।- (अक्षरुपी सोह्र लाख िार) 

 

3.साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.1 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.4 बाल िस्न्त्दर देस्ख राना गाउाँ 
खानेपाली ट्याङ्की सम्ि जाने सिकसंग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको 
प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.14,00,000।–(चौध लाख िार) 

 

4.साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.1 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.4 रानागाउाँ रेिक्रस, पानी ट्याङ्की हुाँदै 
वव.पी िागा साँग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य 
रु.8,00,000।–(अक्षरुपी आठ लाख िार) 

 

5.साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.3 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.4 स्जल्ला सिन्त्वय समिमतको 
कायाालयको िलुगेट देस्ख स्शक्षा ववकास तथा सिन्त्वय ईकाइ,गैरीखाली कारागार हुाँदै वसपाका  जोिन े
सिकसाँग जोमिएका दाया वायााँ 50 मिटर मभर पने जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य 
रु.2३,00,000।–(अक्षरुपी तेइस लाख िार) 

 



 

6.साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.1 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.4 स्शक्षा ववकास तथा सिन्त्वय 
इकाई, शान्त्ती ज्ञानकुञ्ज वोमिाङ,मसिलगैरी हुाँदै ठााँटी जोड ने वाटोसंग जोमिएका दाया वायााँ 50 मिटर मभर 
पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.13,50,000।–(अक्षरुपी तेह्र लाख पचास हजार िार) 

 

7. साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.१ हाल भेरी नगरपामलका विा नं.4 गैरीखाली देस्ख हाल भेरी 
नगरपामलका विा नं.2 ररसाङ्ग फारुला जोड्ने सिकसम्ि जोमिएका दायााँ वायााँ 50 मिटर मभर पने घिेरी 
जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.6,50,000।–(अक्षरुपी छ लाख पचास हजार िार) 

 

8.साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.1 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.4 शास्न्त्त चौतारा वसपाका  वजार क्षेर 
मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.6८,00,000।–(अक्षरुपी अठषठ्ठी लाख िार) 

 

9.साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.1 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.4 शान्त्तीचौतारा वसपाका  देस्ख तल्लो 
था्ले वसपाका  सम्िको िलु सिकसाँग जोमिएका दायााँ वायााँ 50 मिटर मभर पने घिेरी जग्गाका 
प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.3९,०0,000।–( अक्षरुपी उनान्त्चामलस लाख िार) 

 

10.साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.1 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.4 शान्त्तीचौतारा देस्ख गैरीखाली 
जोिने (ठािो)सिक साँग जोमिएका दायााँ वायााँ 50 मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति 
िूल्य रु.15,50,000।–(पन्त्र लाख पचास हजार िार) 

 
 

११. साववक खलंगा गा.वव.स विा नं. १ हाल भेरी नगरपामलका विा नं. ४ शास्न्त्तचौतारा ट्रावफक चेक 
पोष्ट देस्ख खहरे खोला हुाँदै आिी व्यारेक जाने सिक सम्ि को मछन्त्च-ुजाजरकोट िलु सिक संग 
जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.१०,५०,०००।–( 
अक्षरुपी दश लाख पचास हजार िार) 

 

१२.साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.२ हाल भेरी नगरपामलका विा नं.३ ठााँटी वपपल चौतारा देस्ख 
जाजरकोट एफ.एि देस्ख तेसो घिण्ि शाहको घर हुाँदै स्जल्ला सिन्त्वय जाने िलु वाटोसंग जोमिएका दायााँ 
वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.१४,००,०००।–( अक्षरुपी चौध 
लाख िार ) 

 

१३. साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.२ हाल भेरी नगरपामलका विा नं.३ स्जल्ला हलुाक कायाालय देस्ख 
उत्तरतफा  पाइले ढुङ्गा,खद्यसंस्थान हुाँदै था्ले दोवाटो सम्ि जाने सिक साँग जोमिएका दायााँ  वायााँ ५० 
मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.६,५०,०००।–(अक्षरुपी छ लाख पचास हजार 
िार) 

 

१४.साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.२ हाल भेरी नगरपामलका विा नं.३ ठााँटी वपपल चौचारी देस्ख न्त्यूरोि 
मसवटजन  स वैंक सम्ि जोने सिकसाँग जोमिएका दाया वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी 
न्त्यूनति िूल्य रु.३९,००,०००।–(अक्षरुपी उनान्त्चामलस लाख िार) 

 



१५.साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.२ हाल भेरी नगरपामलका विा नं.3 परुानो स्शक्षा कायाालय देस्ख 
केशव जंग शाह र हेरम्व वहादरु शाहको घर हुाँदै कोइराली जाने वाटोसंग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० 
मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.8,00,000।–(अक्षरुपी आठ लाख िार) 

 

16.साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.2 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.3 ठााँटी वपपल चौचारी देस्ख 
कोइराली हुाँदै गैरीखाली, पााँचकावटया सिक सम्ि जाने वाटोसाँग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने 
घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.4,00,000।–(अक्षरुपी चार लाख िार) 

 

17.साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.2 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.3 स्जल्ला हलुाक कायाालय देस्ख 
स्जल्ला अदालत िामथल्लो था्ले िालपोत कायाालय हुाँदै तल्लो था्ले दोवाटो सम्ि जाने वाटोसाँग 
जोमिएका दायााँ वाया ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.15,50,000।–
(अक्षरुपी पन्त्र लाख पचास हजार िार) 

 

18.साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.2 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.3 मभि वहादरु मसंहको घर देस्ख 
स्चर वहादरु शाही, प्रिेश्वर शाह हुाँदै तल्लो था्ले जाने वाटोसाँग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने 
घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.8,50,000।–(अक्षरुपी आठ लाख पचास हाजर िार) 

 

19.साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.2 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.3 था्ले वसपाका  देस्ख 
स्यााँला,कालेगाउाँ,िोल्पा सिकसम्िको सिकसाँग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको 
प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.12,50,000।–(अक्षरुपी वाह्र लाख पचास हजार िार) 

 

20.साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.2 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.3 न्त्यूरोि देस्ख िालपोत कायाालय 
सम्ि जोिने सकिकसाँग जोमिएका घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.16,00,000।–(अक्षरुपी 
सोह्र लाख िार) 

 

21.साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.२ हाल भेरी नगरपामलका विा नं.3 जाजरकोट-िोल्पा सिकको 
रुरेखोला देस्ख स्यााँला,कोटखोला, तल्लो ररसाङ्ग हुाँदै जमु्ला सिकसाँग जोिने सिक संग जोमिएका दायााँ 
वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.3,25,000।–(अक्षरुपी मतन 
लाख पस्चचस हजार िार) 

 

22.साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.3 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.4 काजीवारा,वाहनुवारा,शास्न्त्तटोल 
देस्ख रािजानकी िस्न्त्दर सम्ि जोिने बाटोसाँग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको 
प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.8,50,000।–(अक्षरुपी आठ लाख पचास हजार िार) 

 

23.साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.3 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.4 भेलाले खोला देस्ख खानेपानी 
भवन, यूरी हुाँदै धल्ला सनुखानी सम्ि जाने सिकसाँग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी 
जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.3,50,000।–(अक्षरुपी मतन लाख पचास हजार िार) 

 

24.साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.3 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.4 िा पने क्षेरपाल(नयााँ वस्ती) 
क्षेरमभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.6,00,000।–(अक्षरुपी छ लाख िार) 



 

25. साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.4 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.4 आिी व्यारेक जाने सिक देस्ख 
ठुटे पीपल हुाँदै सिीको रुख सम्िको मछन्त्च-ुजाजरकोट िलु सिक साँग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर 
मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.12,00,000।–(अक्षरुपी वाह्र लाख पचास हजार 
िार )  

 

26.साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.4 हाल भेरी नगरापामलका विा नं.४ पासागाि ० पोइन्त्ट देस्ख 
िलुपानी,यूरी,फुलवारी हुाँदै कालेगाउाँ  0 पोइन्त्ट सम्ि जाने िोल्पा सिकसाँग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० 
मिटर मभर पना घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.6,50,000।–(अक्षरुपी छ लाख पचास 
हजार िार)    

 

27.साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.४ हाल भेरी नगरपामलका विा नं.4 वोहरागाउाँको स्शक्षा ववकास तथा 
सिन्त्वय इकाई कायाालयको नयााँ भवन देस्ख िोल्पा सिक साँग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने 
घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.4,50,000।–(अक्षरुपी चार लाख पचास हजार िार) 

   

28.साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.4 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.4 जाजरकोट-मछन्त्च ुसिक खण्ि 
अन्त्तगात वोहरागाउाँको प्रथि िोि देस्ख वरेुली हुाँदै पासागाि खोला सम्ि जाने सिकसाँग जोमिएका दायााँ 
वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी  जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.4,50,00०।–(अक्षरुपी चार 
लाख पचास हजार िार)     

 

29.साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.४ हाल भेरी नगरपामलका विा नं.४ सिीको रुखदेस्ख पासागाि, 
इवरगाि हुाँदै िटेला परुानो भट्टीसम्ि मछन्त्च-ुजाजरकोट सिक साँग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर 
पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.7,50,000।–( सात लाख पचास हजार िार) 

 

३0. साववक खलंगा गाववस विा नं.6 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.2 फारुला जाने सिक देस्ख ररसाङ्ग 
वााँसपानी सम्ि जाने सिक संग जोमिएका दायााँ वायााँ 50 मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी 
न्त्यूनति िूल्य रु.7,00,000।–(अक्षरुपी सात लाख िार) 
 

31. साववक खलंगा गाववस विा नं.6 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.2 वााँसपानी देस्ख वाहनुथाना सम्ि 
जाने सिक संग जोमिएका दायााँ वायााँ 50 मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य 
रु.६,५0,000।–(अक्षरुपी छ लाख पचास हजार िार) 
 

32.साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.6 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.2 वाहनुथाना वजार क्षेरको मिङ्गा 
जाने वाटो सम्ि दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य 
रु.7,00,000।–(अक्षरुपी सात लाख िार) 

 

33.साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.6 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.2 स्वास््य चौकी देस्ख पोखरा, 
राङ सी, नाउली हुाँदै पााँचकावटया सम्ि जाने सिक साँग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी 
जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.6,00,000।-(अक्षरुपी छ लाख िार) 

 



34.साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.6 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.2 पोखरा ओखलपानी सिकसाँग 
जोमिएका दायााँ वायााँ  ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.1,10,000।–( 

अक्षरुपी एक लाख दश हजार िार) 

 

35.साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.8 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.1 िामथल्लो ररम्ना वजार क्षेर मभर 
पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.18,00,000।–(अक्षरुपी अठार लाख िार) 

 

36.साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.8 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.१ तल्लो ररम्ना वजार क्षेरमभर पने 
घिेरी जग्गाको प्रमतरोपमन न्त्यूनति िूल्य रु.13,00,000।–(अक्षरुपी तेह्र लाख िार) 

 

37. साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.8 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.१ तल्लो ररम्नाको 0 पोइन्त्ट देस्ख 
वपपे हुाँदै साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.9 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.1 राउतगाउाँ सम्िको सिक 
संग जोमिएका दायााँ वायााँ 50 मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपमन न्त्यूनति िूल्य 
रु.12,50,000।–(अक्षरुपी वाह्र लाख पचास हजार िार) 

 

38. साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.9 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.1 कालेगाउाँ िोल्पा सिकको 0 
पोइन्त्ट देस्ख राउतगाउाँको खलंगा जाने परुानो गोरेटो वाटोसम्िको सिकसाँग जोमिएका जग्गाको प्रमतरोपनी 
न्त्यूनति िूल्य रु.13,00,000।–(अक्षरुपी तेह्र लाख िार) 

 

39.साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.9 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.1 कालेगाउाँ िोल्पा सिक देस्ख 
भेरी पलु जोिने सिक र सो सिकवाट स्शव िा.वव जोड्ने सिक साँग जोमिएका जग्गाको प्रमतरोपनी 
न्त्यूनति िूल्य रु.4,00,000।–(अक्षरुपी चार लाख िार)  

 

40.साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.9 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.1 रावतगाउाँ-जरेुली सिक साँग 
जोमिएका जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.1,10,000।–(अक्षरुपी एक लाख दश हजार िार)   

 

41. साववक खलंगा गा.वव.स विा नं.९ हाल भेरी नगरपामलका विा नं.1 कालेगाउाँ वपपलको रुख देस्ख 
स्यााँला प्रा.वव हुाँदै ररसाङ्ग जोिने सिकसंग दायााँ वायााँ जोमिएका जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य 
रु.1,10,000।–(अक्षरुपी एक लाख दश हजार िार)    

 

42.साववक जगतीपूर गा.वव.स विा नं.7,8 र ९ हाल भेरी नगरपामलका विा नं.13 वहतन खोला देस्ख 
िध्ये-पहािी लोकिागाको दैलेख जाने ० पोइन्त्ट सम्िको मछन्त्च-ुजाजरकोट सिकसाँग जोमिएका दायााँ वायााँ 
५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.17,00,000।–(अक्षरुपी सर लाख 
िार)   

 

43.साववक जगतीपूर गा.वव.स विा नं.9 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.13 कुद ु वहतन खोला देस्ख 
वारेला वााँसको रुख सम्िको मछन्त्च-ुजाजरकोट सिकसाँग जोमिएका दायााँ वायाँ ५० मिटर मभर पने घिेरी 
जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.10,00,000।–( अक्षरुपी दश लाख िार)    

 



44.साववक जगतीपूर गा.वव.स विा नं.9 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.13 वहतको ठुलो वपपल देखी 
ववद्यतु गहृ हुाँदै वपपलचौचारा सम्ि जाने सिक साँग जोमिएका दाया वाया ५० मिटर मभर पने घिेरी 
जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.9,50,000।–( अक्षरुपी नौ लाख पचास हजार िार )   

 

45.साववक जगतीपूर गा.वव.स विा नं.9 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.13 धिा मगरीको घर देस्ख वर 
वपपल चौचारी सम्ि जाने सिक साँग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी 
न्त्यूनति िूल्य रु.6,00,000।–(अक्षरुपी छ लाख िार)    

  

46.साववक जगतीपूर गा.वव.स विा नं.7,8 र ९ हाल भेरी नगरपामलका विा नं.13 को ररङरोि जोिन े
सिक साँग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य 
रु.2,00,000।–(अक्षरुपी दइु लाख िार) 

 

47.साववक जगतीपूर गा.वव.स विा नं.7 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.13 कुद ुप्रहरी चेक पोष्ट देस्ख 
तलिाथी दवैु मतर  जाने सिकसंग जोमिएका जग्गाको प्रमतरोपनी िूल्य रु.2,00,000।–(अक्षरुपी दइु 
लाख िार)  

 

48.साववक जगतीपूर गा.वव.स विा 9 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.13 िध्ये-पहािी लोकिागाको राक्से 
मनिााणामधन पलु देस्ख मछन्त्च-ुजाजरकोट िलु सिकसम्ि जोिने सिक साँग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० 
मिटर मभर पने जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.5,00,000।–(अक्षरुपी पााँच लाख िार)  

 

49.साववक जगतीपूर गा.वव.स विा नं.9 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.13 सजेरी/काभ्रा कोला (याि 
वहदरु वढुाको घर) देस्ख तलिामथ दवैु मतर जान ेसिकसाँग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने 
जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.3,00,000।–(अक्षरुपी मतन लाख िार)   

 

50.साववक जगतीपूर गा.वव.स विा नं.7 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.13 वरहाचौर-भेरी ग्रामिण सिक 
साँग जोमिएका ५० मिटर मभर पने प्रमतरोपनी जग्गाको न्त्यूनति िूल्य रु.2,00,000।–(अक्षरुपी दईु 
लाख िार)  

 

51.साववक जगतीपूर गा.वव.स विा नं.7 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.13 िा मनिााणामधन वसपाका  
देस्ख कुस्तरा सिकसाँग जोमिएका ५० मिटर मभर पने जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य 
रु.2,00,000।–(अक्षरुपी दईु लाख िार)    

 

52.साववक जगतीपूर गा.वव.स विा नं.9 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.13 ववद्यतुगहृ-वरवपपल चौतारी 
कुस्तरा ररङरोि सिकसाँग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति 
िूल्य रु.2,00,000।–(अक्षरुपी दईु लाख िार)   

 

53.साववक जगतीपूर गा.वव.स विा नं.7,८ र ९ हाल भेरी नगरपामलका विा नं.13 कुद ु को अन्त्य 
सहायक वाटोसाँग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य 
रु.1,50,000।–(अक्षरुपी एक लाख पचास हजार िार) 

 



54.साववक जगतीपूर गा.वव.स विा नं.4 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.12 वारेला खोला वााँसको 
रुखदेस्ख वेलगार खोला सम्िको मछन्त्च-ुजाजरकोट सिकसाँग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने 
घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.12,20,000।–( अक्षरुपी वाह्र लाख ववस हजार िार) 

 

55.साववक जगतीपूर गा.वव.स विा नं.4 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.12 थापाचौर,कााँसतरा,वेलगार 
कृषी सिकसाँग जोमिएका यााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य 
रु.2,70,000।–(अक्षरुपी दईु लाख सत्तरी हजार िार) 

 

५6. साववक जगतीपरु गा.वव.स. विा नं. ४ हाल भेरी नगरपामलका विा नं. १२ वारेला देस्ख 
सालीववसाउाँ िध्ये पहािी लोकिागासंग जोड्ने सिकसंग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी 
जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु. २,७०,०००।–(अक्षेरुपी दईु  लाख सत्तरी हजार िार) 
 

५7. मछन्त्च-ुजाजरकोट सिकको सानीचौर,खोदा,िहतारागाउाँ, स्शवशंकर िा.वव. हुाँदै िध्ये पहािी लोकिागा 
जोड्ने सिकसंग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु. 
२,५०,०००।–(अक्षरेुपी दइु  लाख पचास हजार िार) 
 

५8. साववक जगतीपरु गा.वव.स विा नं. ७ हाल भेरी नगरपामलका विा नं. १३ को िध्ये पहािी 
लोकिागाको दैलेख जाने ० पोइन्त्टदेस्ख जगतीपरु ७,४,६,१ भेरी नगरपामलका विा नं. ११,१२, साववक 
भरु र पनु्त्िा गा.वव.स. हाल भेरी नगरपामलका विा नं. ७,८,९,१०, साववक कावका गाउाँ झाप्रा, दशेरा 
गा.वव.स. हाल छेिागाि नगरपामलकाको थलह वजारसम्ि िध्ये पहािी लोकिागासंग जोमिएका दायााँ वायााँ 
५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु. ९,००,०००।–(अक्षेरुपी नौ  लाख  
िार) 
 

५9. साववक जगतीपरु गा.वव.स. विा नं. १ हाल भेरी नगरपामलका विा नं. ११ वाहनुगाउाँ देस्ख साववक 
पनु्त्िा गा.वव.स. को काफलचौर, ओखलपानी भेरेखका  हुाँदै िछाइनासम्ि जाने सिकसंग जोमिएका दायााँ 
वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु. २,५०,०००।–(अक्षरेुपी दईु  
लाख पचास हजार िार) 
 

60. साववक जगतीपरु गा.वव.स. विा नं. १ हाल भेरी नगरपामलका विा नं. ११ िटेला वजार मछन्त्च ु
जाजरकोट सिकसंग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य 
रु. १२,२०,०००।–(अक्षरेुपी वाह्र  लाख वीस हजार  िार) 

 

61. साववक जगतीपरु गा.वव.स. विा नं. १ र पनु्त्िा गा.वव.स. विा नं. ४ िटेला परुानो वजार क्षेरमभर 
पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु. ५,००,०००।–(अक्षेरुपी पााँच लाख िार) 
 

62. साववक जगतीपूर गा.वव.स विा नं. २ हाल भेरी नगरपामलका विा नं. १२ वारेला वेलगार खोला 
देस्ख लािीतरा हुाँदै िटेला वजार सम्िको मछन्त्च–ुजाजरकोट सिकसंग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर 
मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु. ७,५०,०००।–(अक्षेरुपी सात  लाख पचास हजार 
िार) 
 



63. मछन्त्च ु जाजरकोट सिक खण्ि छेिावजार देस्ख आली, भरुचौर, फेराखोला, लाजेखोला हुाँदै साववक 
जगतीपरु गा.वव.स. विा नं. ७ हाल भेरी नगरपामलका विा नं. १३ दैलेख जाने िध्ये पहािी 
लोकिागासम्िको मछन्त्च–ुजाजरकोट सिकसंग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको 
प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु. ६,५०,०००।–(अक्षरेुपी छ लाख पचास हजार िार) 
 

64.साववक जगतीपूर गा.वव.स विा नं.6 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.12 राताचौर मछन्त्च-ुजाजरकोट 
सिक देस्ख धाइरा,रावलगाउाँ हदैु िध्यपहािी लोकिागा संग जोड न ेसिकसंग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० 
मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.1,00,000।–(अक्षरुपी एक लाख िार) 
 
६5.साववक  भरु विा नं. ७ हाल भेरी नपा विा नं.  १०  भरु चौर देस्ख पल्सेनी हुाँदै लािा कावटया  
िध्येपहािी लोक िागा साँग जोमिने सिकसाँग जोमिएका  ५० मिटर मभरका  प्रमतरोपनी जग्गाहरुको 
न्त्यनुति िलु्य रु. ३,००,००० (तीन लाख िार) 
 

६6.साववक भरु गा.वव.स विा नं. ७ हाल भेरी नगरपामलका विा नं. १० फेराखोला देस्ख पल्सेनी जोिन े
सिक खण्िसंग जोमिएका दााँया वााँया ५० मिटर मभर पने प्रमतरोपनी जग्गाको न्त्यूनति िलु्य 
रु.2,0०,०००।–(अक्षरुपी दइु लाख िार) 
 

६7.साववक भरू गा.वव.स विा नं.२ हाल भेरी नगरपामलका विा नं.९ विााथान देस्ख पौरी जोिने सिक 
खण्िसंग जोमिएका दााँया वााँया ५० मिटर मभर पने प्रमतरोपनी जग्गाको न्त्यूनति िलु्य रु.१,००,०००।–

(अक्षरुपी एक लाख िार) 
 

६8.साववक भरु गा.वव.स विा नं.६ हाल भेरी नगरपामलका विा नं.१० सेरीपाखा देस्ख भरु गाउाँ हदैु 
घोरनेटा जोड्ने सिकको दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य 
रु.१,००,०००।–(अक्षरुपी एक लाख िार) 
 

69.साववक भरु गाववस विा नं.7 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.10 पल्सेनी-स्चसीिलु सिक संग 
जोमिएका दायााँ वायााँ 50 मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु.1,00,000।–
(अक्षरुपी एक लाख िार) 
 

70. साववक भरु गाववस विा नं.7 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.10 मछन्त्च-ुजाजरकोट खण्ि देस्ख 
तल्लो ववराले जाने सिक संग जोमिएका दायााँ वायााँ 50 मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी 
न्त्यूनति िलु्य रु.1,00,000।–(अक्षरुपी एक लाख िार) 
 

71. साववक भरु गाववस विा नं.7 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.10 मछन्त्च-ुजाजरकोट खण्ि देस्ख 
तल्लो ववराले जाने सिक संग जोमिएका दायााँ वायााँ 50 मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी 
न्त्यूनति िलु्य रु.1,00,000।–(अक्षरुपी एक लाख िार) 
 



72. साववक भरु गाववस विा नं.7 हाल भेरी नगरपामलका विा नं.10 मछन्त्च-ुजाजरकोट सिकको वरको 
रुख देस्ख टाट के जाने सिक संग जोमिएका दायााँ वायााँ 50 मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी 
न्त्यूनति िलु्य रु.1,50,000।–(अक्षरुपी पचास हजार िार) 
 
73.साववक पनु्त्िा गा.वव.स. विा नं. १ हाल भेरीनगरपामलका विा नं. ७ स्याउली वजार देस्ख 
भेरेखका सम्ि जाने सिकसंग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति 
िलु्य रु. ३,००,०००।–(अक्षेरुपी मतन  लाख िार) 
 

74.साववक खलंगा गा.वव.स विा नं. ४ वोहोरागाउाँवाट वरेुली पासागाि खोला हुाँदै जाने सिकको 
पासागाि खोला देस्ख इवर, मछप्रनेा हुाँदै िध्येपहािी लोकिागा संग जोड्ने सिकसंग जोमिएका दायााँ वायााँ 
५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु. ४,५०,०००।–(अक्षेरुपी चार  लाख 
पचास हजार िार) 
 

75.साववक पनु्त्िा गा.वव.स. विा नं. १ स्याउली वजार देस्ख सरस्वती िा.वव. सम्िको सिकसंग जोमिएका 
दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु. १,५०,०००।–(अक्षेरुपी 
एक लाख पचास हजार िार)  

 

76.साववक पनु्त्िा गा.वव.स. विा नं. ४ इवरिााँिा प्रा.वव. मछप्रनेा, काफलचौर, गंगावटया, कल्लावारी, 
रुपकोट, सरस्वती िा.वव, दोकाना िेलटाकुरी कृवष सिकसंग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने 
घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु. ३,००,०००।–(अक्षेरुपी मतन  लाख िार) 
 

77.साववक पनु्त्िा गा.वव.स. विा नं. ९ हाल भेरी नगरपामलका विा नं. ७ सानीपोखरी देस्ख िेलढुङ्गी– 

जोड्ने सिकसंग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु. 
२,५०,०००।–(अक्षरेुपी दईु लाख पचास हजार िार) 
 

78.भेरी नगरपामलका विा नं.१,२,३,४,५,६,७,८,९,१०,११,१२,१३ का िामथ उल्लेस्खत वाहेकका 
ग्रामिण सिकसग जोमिएका दााँया वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमत रोपनी न्त्यूनति िलु्य 
रु.१,००,०००।–(एक लाख िार) 
 

छेिागाि नगरपामलका 

७9.साववक काकीगाउाँ गा.वव.स. विा नं. ६ हाल छेिागाि नगरपामलका विा नं. १३ हुाँदै िेलढुङगी देस्ख 
साववक काकीगाउाँ गा.वव.स. विा नं. १ कोहलिााँिा वजार जोड्ने सिकसंग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० 
मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु. २,५०,०००।–(अक्षेरुपी दईु लाख पचास 
हजार िार) 
 

 

 



80.साववक कावका गाउाँ गा.वव.स. विा नं. ६ हाल छेिागाि नगरपामलका विा नं. १३ रत्न वहादरु 
खड्काको घर देस्ख साववक पनु्त्िा गा.वव.स. विा नं. ८ हाल भेरी नगरपामलका विा नं. ७ को वाह्रभदौ 
सम्िा जोिने सिकसंग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य 
रु. १,५०,०००।–(अक्षरेुपी एक  लाख पचास हजार िार) 

 

81.साववक काकीगाउाँ गा.वव.स. विा नं. १ हाल छेिागाि नगरपामलका विा नं. १२ देस्ख िाछाइना 
जोिने काकीगाउाँ–िछाइना सिकसंग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी 
न्त्यूनति िलु्य रु. २,००,०००।–(अक्षेरुपी दईु लाख िार) 
 

82.साववक काकीगाउाँ गा.वव.स. को मलताा दिार वजार देस्ख छेिागाि नगरपामलकाको विा नं. १३ को 
विा कायाालयको केन्त्र हुाँदै िध्येपहािी लोक िागासम्ि जोिने सिक संग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर 
मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु. ३,००,०००।–(अक्षरेुपी मतन  लाख िार) 
 

83.साववक काकीगाउाँ गा.वव.स.को मलताा बजार देस्ख साववक काकीगाउाँ गा.वव.स. जाने िोटर बाटो साँग 
जोमिएका  दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु. २,७५,०००।–

(अक्षेरुपी दईु  लाख पचहत्तर हजार िार ) 
 

84.साववक काकीगाउाँ गा.वव.स. विा नं. २ हाल छेिागाि विा नं. १२ पोखरा देस्ख कााँिासाल्िा आल 
सम्ि जाने सिकसंग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य 
रु. २,००,०००।–(अक्षरेुपी दईु लाख  िार) 
 

85.साववक काकीगाउाँ गा.वव.स. विा नं. ३ हाल छेिागाि नगरपामलका विा नं. १२ पालेवाट देस्ख 
िनघाट जोिने सिकसंग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति 
िलु्य रु. ३,००,०००।–(अक्षेरुपी मतन  लाख िार) 
 

86.साववक काकीगाउाँ गा.वव.स. विा नं. ३ हाल छेिागाि नगरपामलका विा नं. १३ िनघाट बजार 
क्षेरको घिेरी जग्गाको प्रमत रोपनी न्त्यूनति िलु्य रु. ५,७५,०००।–(पााँच लाख पचहत्तर हजार िार ) 

 

87.साववक काकीगाउाँ गा.वव.स. को िध्येपहािी लोक िागा देस्ख जाने औलिलु्ला–वपपलतरा कृवष 
सकिसंग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु. 
१,००,०००।–(अक्षरेुपी एक  लाख िार) 
 

88.साववक काकीगाउाँ गा.वव.स विा नं.1 हाल छेिागाि नगरपामलका विा नं.12 को कोहलिााँिा वजार 
क्षेरको दायााँ वायााँ 50 मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.2,50,000।–
(अक्षरुपी दइु लाख पचास हजार िार) 



 
89.साववक झाप्रा गा.वव.स. विा नं. १,२,३,४ हाल छेिागाि नगरपामलका ११ फुम्ना िााँिा कृषी सिक 
संग जोमिएका ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमत रोपनी िलु्य रु. ४,००,०००।–(अक्षरेुपी चार 
लाख िार)  

 

90.छेिा, ढंुङ्गीला, बाटुले उप आयोजनाको थलह बजार देस्ख ढंुङगीला, मिल बजार हदुैँ बाटुले सम्ि जान े
सिकसाँग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी िलु्य रु ४,5०,०००।–

(अक्षरुपी चार लाख पचास हाजर िार ) 
 

91.साववक झाप्रा गा.वव.सको ढंुङ्गीला वजार देस्ख खलटाकुरा हुाँदै िछाइना सम्ि जाने कृवष सिकसाँग 
जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी िलु्य रु १,००,०००।–(अक्षरुपी 
एक लाख िार ) 
 

92.साववक दशेरा गा.वव.स. ८ हाल छेिागाि नगरपामलका विा नं. ५ थलह बजार क्षेर मभर पने घिेरी 
जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु. 10,0०,०००।–(अक्षरुपी दश लाख िार ) 
 

93.साववक दशेरा गा.वव.स. थलह बजार देस्ख बिावन िध्ये पहािी लोगिागा अन्त्तगात जनवप्रय उचच 
िा.वव. च ुाँवादेउली, िवपाङ हदैु सयुािा सम्ि िध्ये पहािी सिक साँग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर 
पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी िलु्य रु. ६,५०,०००।–(अक्षेरुपी छ लाख पचास हजार िार) 
 

94.साववक दशेरा गा.वव.स. विा नं. ८ छेिागाि नगरपामलका विा नं. ५ विावन धैयााँ सवुानउली 
अवगान िजकोट विकुले खोला सम्िको सिक साँग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी 
जग्गाको प्रमतरोपनी िलु्य रु .३,००,०००।–(अक्षरुपी मतन लाख  िार ) 
 

95.साववक दशेरा गा.वव.स.विा नं. ७ चङस्खला हाल  छेिागाि नगरपालीका केन्त्रको लागी जग्गा खररद 
गरेको स्थान आसपासको जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु. ६,००,०००।–( अक्षेरुपी छ लाख िार ) 
 

96.साववक दशेरा गा.वव.स. विा नं. ८ हाल छेिागाि न.पा.५ थलह बजार देस्ख खहरे  िािााँ हदैु 
साववकको पजारु गा.वव.स. भवन जानेसिक संग जोिीएका जग्गाको प्रमतरोपनी िूल्य रु. १,००,०००।–

(अक्षेरुपी एक लाख िार) 
 

97.स्शवालय गा.पा. विा नं. १ िोका  वाजर देस्ख वालवुा, िनघाट, हुाँदै दशेरा थलह वजार सम्ि जाने 
सिक खण्िको दायााँ बायााँ सिक साँग जोमिएका जग्गा प्रमत रोपनी रु. ६,००,०००।- (अक्षरुपी छ लाख 
िार)  

 



98. छेिागाि नगरपामलका विा नं.2 सयुािा,िझेरी, साल्ला सिकसंग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर 
मभर पने  घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.1,00,000।–(अक्षरुपी एक लाख िार) 
 

99.छेिागाि नगरपामलका विा नं.7 पौजा देस्ख रौतनगाउ, ठुली ववसाउनी,िााँिागाउाँ,घोगी हुाँदै बगलतरा 
जम्िा जान सिकसंग जोमिएका दायााँ वायााँ 50 मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य 
रु.1,00,000।-(अक्षरुपी एक लाख िार) 
 

100.छेिागाि नगरपामलकाको विा नं.8 थलह वजार देस्ख वदुाना,पजारु स्झङ्ग्ग्रा सम्िको सिक संग 
जोमिएका ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.1,50,000।–(अक्षरुपी एक 
लाख पचास हजार िार) र स्झङ्ग्ग्रा देस्ख वटकाचौर सम्िको सिकको दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने 
घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु.1,00,000।–( अक्षरुपी एक लाख िार) 
 
101.छेिागाि नगरपामलका विा नं.१,२,३,४,५,६,७,८,९,१०,११,१२,१३ का िामथ उल्लेस्खत 
वाहेकका ग्रामिण सिकसग जोमिएका दााँया वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमत रोपनी न्त्यूनति 
िलु्य रु.१,००,0००।–(अक्षरुपी एक लाख िार) 

नलगाि नगरपामलका 

102.साववक िााँिागाउाँ गा.वव.स. हाल नलगाि नगरपामलका २ बैरीताल बजार क्षेर मभर पने घिेरी 
जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु. ४,००,०००।–(अक्षरुपी चार लाख हजार िार ) 
 

103.साववक िााँिागाउाँ गा.वव.स. वैरीताल देस्ख अनापानी, कल्पत, पाली जाने सिक साँग जोमिएका दायााँ 
वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यनुति िलु्य रु. २,२०,०००।–(अक्षेरुपी दईु लाख 
ववस हजार िार) 
  

104.साववक िााँिागाउाँ गा.वव.स.४ हाल नगलगाि नगरपामलका विा नं.२ वैरीताल देस्ख छे्का बजार 
सम्ि सिकसंग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी िलु्य रु. 
३,५०,०००।–(अक्षरेुपी तीन लाख पचास हजार िार)  

 

105.साववक िााँिागाउाँ गा.वव.स. विा नं. ४ हाल नलगाि नगरपामलका २ छे्का बजार मभर र 
कालीिाटी खोला सम्िको  सिक संग जोमिएका  घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी िलु्य न्त्यूनति िलु्य रु 
.९,5०,०००।–( नौ लाख पचास हजार िार) 
 



106.साववक िााँिागाउाँ गा.वव.स. विा नं. ४  हाल नलगाि नगरपामलका विा नं. २ छे्का वजार देस्ख 
कैना वजार सम्िको सिकसंग जोमिएका ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको न्त्यूनति िलु्य रु. 
३,५०,०००।-(अक्षेरुपी तीन लाख पचास हजार)  

 

107.साववक िााँिागाउाँ गा.वव.स. विा नं. ६ हाल नलगाि न.पा. विा नं. ३ कैना वजार क्षेरमभर पने 
घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु. ५,००,०००।- (अक्षेरुपी पााँच लाख िार) । 

 

108.साववक िााँिागाउाँ गा.वव.स.विा नं. ८ हाल नलगाि नं.पा. विा नं. वकटेनी करुवा, सानावन हदैु लहाँ 
वपउली खोला सम्िको सिकसंग जोमिएका जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु. १,५०,०००।–(अक्षरेुपी 
एक लाख पचास हजार िार)  

 

109.साववक लहाँ गा.वव.स.विा.नं ६ हाल नलगाि न.पा. विा नं. ५ कामलिाटी बजार क्षेर मभर पने 
घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु. १२,००,०००।– (अक्षेरुपी वाह्र लाख िार)  

 

110.साववक लहाँ गा.वव.स. विा नं. ६ हाल नलगाि न.पा. विा नं. ५ कामलिाटी वजार देस्ख रामनखेत 
गााँरा खोला सम्िको रु. ५,००,०००।-(पााँच लाख िार), रानीखेत गााँरा खोला देस्ख वपपलचौर र रघनुाथ 
सम्ि  रु. २,००,०००।-(दईु लाख िार), रघनुाथ देस्ख खानटाकुरा, िलुी पोखरा, मसके ऐरारी गमछाना हुाँदै 
लववस सम्ि सिक साँग जोमिएका जग्गाको प्रमतरोनी िलु्य रु. १,५०,०००।– (अक्षरेुपी एक लाख पचास 
हजार िार) ।  

 

111.साववक लहाँ गा.वव.स. विा नं. ४ हाल नलगाि न.पा. विा नं. ४ गारेखोला देस्ख ग्वारा काम्ली हदैु 
लाँह औल जाने सिक संग जोमिएका जग्गाको प्रमतरोपनी िलु्य रु ३,३०,०००।-(अक्षरुपी तीन लाख 
मतस हाजर िार) 
 

112.सववक लहाँ गा.वव.स विा नं. ६ हाल नलगाि नगरपामलका विा नं. ५ खानटाकुरा देस्ख साववकको 
लहाँ गा.वव.स भवन खालचौर जोिने सिकसंग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको 
प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु.१,००,०००।–(अक्षरुपी एक लाख िार) तथा खालचौर वजार क्षेर मभर पने 
घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु.३,००,०००।–(अक्षरुपी मतन लाख िार) 
 

१13.साववक खगेनकोट गा.वव.स. विा नं. १ हाल नलगाि न.पा. विा नं. ७ साववक खगेनकोट २ 
चािाखेत सम्ि जाजरकोट-िोल्पा सिक संग जोमिएका घिेरी जग्गाको प्रमतरापनी न्त्यूनति िूल्य रु. 
१2,५०,०००।– (अक्षरेुपी वाह्र लाख पचास हजार िार)  

 



१14.साववक खगेनकोट गा.वव.स. विा नं. १ हाल नलगाि न.पा.विा  नं. ७ जाजरकोट िोल्पा सिक 
देस्ख ई.प्र.का, प्रा.स्वा.केन्त्र हुाँदै नलगाि ववद्यतु भवन सम्िको वाटो साँग जोमिएका घिेरी जग्गाको प्रमत 
रोपनी िलु्य रु. १५,००,०००।– (अक्षरेुपी पन्त्र लाख िार) 
 

१15.साववक खगेनकोट गा.वव.स. विा नं. १ हाल नलगाि न.पा. विा नं. ७ जाजरकोट-िोल्पा सिक 
देस्ख काललागे धारा हदैु वोमिाङ्ग स्कुल सम्िको सिक संग जोमिएका जग्गाको प्रमत रोपनी न्त्यूनति िूल्य 
रु. ७,००,०००।– (अक्षरेुपी सात लाख िार)  

 

१16.साववक खगेनकोट गा.वव.स. विा नं. २ हाल नलगाि न.पा. विा नं. ७ देस्ख चािाखेत, बगारा, दानी 
वपपल, िन्त्िै, कायािैदे, िालवुातरा, तारगाि सम्िको जाजरकोट िोल्पा सिक खण्िसाँग जोमिएका ५० मिटर 
मभरका  घिेरी जग्गाको िलु्य रु. ९,००,०००।– (अक्षेरुपी नौ लाख िार)  

 

१17.साववक रग्दा गा.वव.स विा नं.१  तारगाि वजार क्षेरमभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति 
िलु्य रु. ९,००,०००।– (अक्षेरुपी नौ लाख िार)  

 

१18.साववक रग्दा गा.वव.स. रोली, चौखा पररवगर सम्िको जाजरकोट िोल्पा सिक संग जोमिएका घिेरी 
जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु. ८,७५,०००।– (अक्षेरुपी आठ लाख पचहत्तर हजार िार) । 

  

१19.साववक भगवती गा.वव.स को तल्ल ु ठुला वगर वजार क्षेर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी 
न्त्यूनति िलु्य रु. 9,00,०००।– (अक्षरेुपी नौ लाख िार)   

 

१20.साववक भगवती गा.वव.स को गा.वव.स भवन आसपास वजार क्षेरमभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी 
न्त्यूनति िलु्य रु. १,००,०००।– (अक्षरेुपी एक लाख िार)  

  

१21.साववक भगवती गा.वव.स. भवन देस्ख मसउना जाने सिक संग जोमिएको  जग्गाको प्रमतरोपनी िलु्य 
रु. १,००,०००।– ( अक्षरेुपी एक लाख िार)  

 

१22.साववक खगेनकोट गा.वव.स. १ र २ लहाँ गा.वव.स. विा नं. ८ हाल नलगाि न.पा. विा नं. ५ र 
७ नलगाि हाईड्रो पावरले िुवान वा प्रभाववत क्षेर मभर पने  जग्गाको िलु्य रु २,१०,०००।– (अक्षरेुपी 
दईु लाख दश हजार िार)  

 

१23.नलगाि नगरपामलका विा नं.१,२,३,४,५,६,७,८,९,१०,११,१२,१३ का िामथ उल्लेस्खत वाहेकका 
ग्रामिण सिकसग जोमिएका दााँया वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमत रोपनी न्त्यूनति िलु्य 
रु.१,००,०००।–(अक्षरुपी एक लाख िार) 

 



 

वारेकोट गाउाँपामलका 

१24.साववक रोकागााँउ गा.वव.स. विा नं. ९ हाल वारेकोट गाउाँपामलकाको कायाापामलका केन्त्र मलम्सा 
बजार  क्षेर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमत रोपानी िूल्य रु. ३,५०,०००।–(अक्षेरुपी मतन लाख पचास 

हजार िार ) 

१25.हाल वारेकोट गाउाँपामलका साववक सक्ला गा.वव.स. विा नं. १,२,३, ४,७,८ र ९, र रामििााँिा 
गा.वव.स. विा नं. १,२,३ र ६, रोकायगााँउ गा.वव.स. विा नं. ६ र ९ नायकवािा गा.वव.स. विा नं. 
५,६,७, र ८ का नलगाि िुवान क्षेर  मभर पने जग्गाको िलु्य रु. २,१०,०००।– (अक्षरेुपी दईु लाख 
दश  हजार िार) 
 

१26.हाल वारेकोट गाउाँपामलका केन्त्र देस्ख काउली वजार हुाँदै सवुाकोट जाने सिक खण्ि संग जोमिएका 
घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु.१,००,०००।–(अक्षरुपी एक लाख िार) । 

 

१27.वारेकोट गाउाँपामलका केन्त्र देस्ख घाट वजार सम्िको सिक खण्ि संग जोमिएका घिेरी जग्गाको 
प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु.१,००,०००।–(अक्षरुपी एक लाख िार) र घाट वजार क्षेर मभरको 
प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु.१,५०,०००।–(अक्षरुपी एक लाख पचास हजार िार) 
 

१28.साववक रामििािााँ गा.वव.स विा नं.१ हाल वारेकोट गाउाँपामलका विा नं.१ देस्ख धौवलाकोट 
हानेसल्ल सिक खण्िसंग जोमिएका जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु.१,००,०००।(अक्षरुपी एक  

लाख िार) 
 

१29.वारेकोट गाउाँपामलका विा नं.१,२,३,४,५,६,७८,९ का िामथ उल्लेस्खत वाहेकका ग्रामिण सिक 
संग जोमिएका दााँया वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमत रोपनी न्त्यूनति िलु्य 
रु.1,00,०००।–( एक लाख िार) 

कुशे गाउाँपामलका 

१30.साववक वढिे गा.वव.स. विा नं १ हाल कुशे गा.पा. विा नं. ५ पााँचकावटया बजार क्षेर मभर पने 
सिकसंग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु. 
१०,५०,०००।–(अक्षेरुपी दश लाख पचास हजार  िार) 
 

१31.साववक वढिे गा.वव.स विा नं. १ हाल कुशे गाउाँपामलका विा नं. ५ पााँचकावटया वजारदेस्ख 
कोदारी, दम्दाला, वढिे, खपुाा, जहरगाउाँ, सिाकोट, नारे, पैंक छेिा, िालतुरा हुाँदै वेहलुी ढुङ्गा–जमु्ला सिकसंग 
जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु. २,५०,०००।–

(अक्षेरुपी दईु लाख पचास हजार िार) 
 



१32.साववक वढिे गा.वव.स. विा नं. ५ हाल कुशे गा.पा. ५ जहर गाउाँ देस्ख नाउलीखेत, सादीववसाउन, 

मसिलगााँउ, छहरागााँउ हदैु भािा थपुा सम्िको सिकसंग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी 
जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु. ३,५०,०००।–(अक्षेरुपी तीन लाख पचास हजार िार) 
 

१33.साववक वढिे गा.वव.स. विा नं. ३ हाल कुशे  गा.पा. विा नं. ६ गााँउपामलका केन्त्र थपुा क्षेर मभर  
पने घिेरी जग्गाको मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु. 4,0०,०००।–(अक्षेरुपी चार 
लाख िार) 
 

१34.साववक वढिे गा.वव.स. विा नं. हाल कुशे गा.पा. विा नं. ६ पाल्लो बाटुल्ले बजार देस्ख तारेचौर, 

िेब्रा पलु, टापचुौर सम्िको सिकसंग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी 
न्त्यूनति िलु्य रु. २,००,०००।–( अक्षरेुपी दईु लाख िार) 
 

१२२.साववक वढिे गा.वव.स. विा नं. ५ जहर गाउाँ देस्ख धनरासी, सिाइला, हानेसल्ला हुाँदै बारेकोट 
गाउाँपामलका जाने सिकसाँग जोमिएका जग्गा को िलु्य रु. १,००,०००।– (एक लाख िार) 
 

१35.वाटुल्ले वजार,सेतो पवहरो, खपुाा खोला हदैु साववक वढिे गा.वव.स. ७ सिाकोट सम्ि जाने सिक साँग 
जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी िलु्य रु ३,५०,०००।–(तीन लाख 
पचास हजार िार ) 
 

१36.साववक वढिे गा.वव.स विा नं.१ हाल कुशे गाउाँपामलका विा नं. ५ वाटुल्ले वजार क्षेर मभर पने 
घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु.४,००,०००।–(अक्षरुपी चार लाख िार) 
 

१37.साववक टालेगाउाँ गा.वव.स. विा नं. ३ हाल कुशे गा.पा. विा नं. २ टापचुौर देस्ख गोववन्त्दे पाखा 
देस्ख पाखा, िाने ढुङ्गा िा.वव. हदैु काइनेट ढुङ्गा खानी सम्ि जोमिएको दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने 
घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु. २,००,०००।–(अक्षेरुपी दईु लाख  िार) 
 

१38.साववक टालेगाउाँ गा.वव.स. विा नं. ३ हाल कुशे गा.पा. विा नं. २ टापचुौर देस्ख गोववन्त्दे 
िलेुिााँिा, स्शवालय हदैु ववद्यतु पावर हाउस सम्ि जोमिएको दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको 
प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु. २,००,०००।–(अक्षरेुपपी दईु लाख िार) 
 

139. साववक टालेगाउाँ ४ िलु्यिािा हदैु भगवती मनम्न िाद्यामिक ववद्यालय देस्ख ववल्कोट सम्िको रोि 
५० मिटर मभर पने िलु्य रु 1,0०,०००। (अक्षरेुपपी  एक लाख िार ) 
 
१40.साववक पजारु गा.वव.स विा नं. ९ हाल कुशे गाउाँपामलका विा नं.१ तारेचौर,स्याङग्री हदैु कुशे 
गाउाँपामलका विा नं. १ को कायाालयसम्ि जाने सिकको दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको 
प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु.1,00,०००।–(अक्षरुपी एक लाख िार) 
 

१41.साववक  अछाानी गा. मब. स. विा नं. ९ काप्री, तमु्ती हुाँदै कुशे गा.पा. केन्त्र सम्ि जाने सिकसाँग 
जोमिएका जग्गाको न्त्यनुति िलु्य रु. १,००,०००।– (अक्षरुपी एक लाख िार) । 

 



१42.साववक पैँक गा.वव.स विा नं. १ हाल कुशे गाउाँपामलका विा नं.८ जनताला ज्यूलो देस्ख 
थानवािा,िेलववसौँ धहखोला सम्ि जाने सिकको दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको 
प्रमतरोपनी जग्गाको न्त्यूनति िलु्य रु.१,००,०००।–(अक्षरुपी एक लाख िार) 
 

१43.कुशे गाउाँपामलका विा नं.१,२,३,४,५,६,७,८,९ का िामथ उल्लेस्खत वाहेकका ग्रामिण सिकसग 
जोमिएका दााँया वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमत रोपनी न्त्यूनति िलु्य रु.1,00,०००।–

(अक्षरुपी एक लाख िार) 
 

जमुनचााँदे गाउाँपामलका 

१44.साववक िाजकोट गा.वव.स विा नं. ८ हाल जमुनचााँदे गाउाँपामलका विा नं. १ विकुले खोला देस्ख 
लवुादह सम्िको सिक साँग जोमिएका दायााँ वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी िलु्य रु 
.३,००,०००।–(अक्षरुपी मतन लाख  िार ) 
 

१45.जमुनचााँदे गाउाँपामलका केन्त्र आसपास क्षेर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य 
रु.३,५०,०००।–(अक्षरुपी मतन लाख पचास हजार िार) 
 

१46.साववक िजकोट गाववस विा नं. ७ हाल जनुीचााँदे गापा विा नं. १ पामतहाल्न देस्ख साववक दह 
गाववसको पन्त्चाला सम्ि जाने सिकको दायााँ बायााँ सिक साँग जोमिएका जग्गाहरु प्रमत रोपनी न्त्यनुति 
िलु्य रु. १,६०,०००।– (अक्षरुपी एक लाख साठी हजार िार) 
 

१47.साववक िजकोट गाववस विा नं. ४ हाल जनुीचााँदे गापा विा नं. ३ िा पने औल खोला देस्ख 
सानोखोला वजार आसपास क्षेर र ववरा वजार आसपास क्षेरको जग्गा प्रमत रोपनी रु. २,५०,०००।– 

(अक्षरुपी दईु लाख पचास हजार िार) 
 

१48.जमुनचााँदे गाउाँपामलका विा नं.१,२,३,४,५,६,७,८,९,१०,११ का िामथ उल्लेस्खत वाहेकका ग्रामिण 
सिकसग जोमिएका दााँया वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमत रोपनी न्त्यूनति िलु्य 
रु.1,00,०००।–( एक लाख िार) 

स्शवालय गाउाँपामलका 

१49.साववक मसिा गाववस विा नं. ९ हाल स्शवालय गा.पा. विा नं. १ छेिा वजार देस्ख िोका ,भााँगेतरी 
खोला सम्िको सिक खण्िको दायााँ बायााँ सिक साँग जोमिएका जग्गाको  प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु. 
६,५०,०००।– (अक्षरुपी छ लाख पचास हजार िार) । 

 



१50.साववक मसिा गाववस विा नं. ९ हाल स्शवालय गापा विा नं. १ िोका  वजार देस्ख स्यापी, मसस्ने, 
आले, िुङ्ग्ग्रा, नेपा हुाँदै लैकााँिा सम्िको सिकको दायााँ बायााँ सिक साँग जोमिएका जग्गा प्रमत रोपनी रु. 
२,७५,०००।– (अक्षरुपी दईु लाख पचहत्तर हजार िार)  

 

१51.साववक मसिा गाववस विा नं. ९ हाल स्शवालय गापा १ िोका  वजार देस्ख सेवाला, स्शवालय, टाटा 
हुाँदै थाला रैकर सम्ि जोमिने सिकको दायााँ बायााँ ५० मिटर सिक साँग जोमिएका जग्गाको न्त्यनुति 
िलु्य प्रमत रोपनी रु. ३,५०,०००।– ( अक्षरुपी तीन लाख पचास हजार िार) 

  

१52.साववक मसिा गाववस विा नं. ५ हाल स्शवालय गापा विा नं. २ वपपल पोख्रा हुाँदै जुाँगाथापाचौर 
सम्ि जोड्ने सिकको दायााँ बायााँ सिक साँग जोमिएको जग्गाको प्रमतरोपनी रु. ३,३०,०००।– (अक्षरुपी 
तीन लाख तीस हजार िार) । 

 

१53.साववक मसिा गा.वव.स. विा नं. ९ हाल स्शवालय गा.पा विा नं. १ िोका  बजार आसपास क्षेरको 
प्रमत रोपानी न्त्यूनति िूल्य रु. ७,००,०००।– (अक्षरुपी सात लाख िार  ) 
 

१54.साववक मसिा गा.वव.स विा नं. ३ हाल स्शवालय गा.पा विा नं. ३ मभर पने शेवाल बजार आसपास 
क्षेरको प्रमतरोपानी जग्गाको न्त्यूनति िलु्य रु. ३,००,०००।– (अक्षरुपी मतन लाख िार ) 
 

१55.स्शवालय गाउाँपामलका विा नं.१,२,३,४,५,६,७,८,९ का िामथ उल्लेस्खत वाहेकका ग्रामिण 
सिकसंग जोमिएका दााँया वायााँ ५० मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको प्रमत रोपनी न्त्यूनति िूल्य 
रु.1,00,०००।–(अक्षरुपी एक लाख िार) 
 

मनणाय नं. ३ 

मनणाय नं.१ िा नपरेका िामथ उल्लेस्खत विा कायाालय वाहेकका विा कायाालय रहेको स्थान वाट 
२०० मिटर को क्षेरमभर पने जग्गाको गाउाँपामलकाको हकिा प्रमतरोपनी न्त्यूनति िूल्य रु. 6०,०००।– 

(अक्षेरुपी साठी हजार िार) र नगरपामलकाको हकिा प्रमतरोपनी न्त्यूनति िलु्य रु. 7०,०००।– (अक्षेरुपी 
सत्तरी हजार िार) 

मनणाय नं.४ 

आ.व. २०७८/०७९ को लामग घर जग्गा रस्जषे्ट्रशन मलखत पाररत गदाा थैली अंक कायि गनाको 
लामग आ.व. २०७८/०७९ को श्रावण १ गते देस्ख लाग ु हनुे गरी यस स्जल्लाको नगरपामलका र 
गाउाँपामलका अन्त्तरगत पने रोि कायि नभएको जग्गाको िलु्य ५ देस्ख १५% (प्रमतशत) सम्ि िलु्य बवृि 
गरी िूल्य मनधाारण गने मनणाय पाररत गररयो । 

 

 

 

 



क्र.सं न.पा/गा.पा अन्त्तगात 
साववक गा.वव.स 

विा नं. जग्गाको वकमसि खेत/पाखो 

भेरी नगरपामलका अब्बल दोयि मसि चहार 

 

१ 
खलंगा १,२,३,४,८,९ 

(४,३,१) 

 ०/७5,००० १,१8,०००/६८,००० 95,000/32,000 

५,६,७(२)  ०/50,००० ६5,०००/४2,००० 50,000/31,000 

२ पून्त्िा १-९(५,६,७)  ०/३4,००० 50,०००/32,००० 35,000/22,000 

३ जगतीपूर १-६(११,१२)  ०/३4,००० ५२,०००/30,००० 38,000/28,000 

७-९(१३) 

 
 ०/६०,००० ०/५5,००० 84,000/30,000 

४ भरू १-९(८,९,१०)   ३2,०००/20,००० 26,000/18,000 

छेिागाि नगरपामलका      

५ दशेरा १-९(३,४,५)   ०/२५,००० 31,000/22,000 

६ सवुानाउली १-९(६)    22,000/18,000 

७ पजारु ३-९(७,८,९)    25,000/18,000 

८ झाप्रा १-९(१०,११)    33,000/18,000 

९ काकीगाउाँ १-९(१२,१३)   ०/१८,००० 30,000/18,000 

१० साल्िा १-९(१,२)    30,000/18,000 

नलगाि नगरपामलका      

११ िााँिागाउाँ १-९(१,२,३)   ०/२५,००० 50,000/20,000 

१२ लहाँ १-९(४,५,६)   60,०००/२५,००० 50,000/20,000 

१३ खगेनकोट १-९(७,८)   70,०००/२६,००० 52,000/20,000 

१४ रग्दा १-९(९,१०,११)    32,000/15,000 

१५ भगवती १-९(१२,१३)    22,000/15,000 

वारेकोट गा.पा      

१६ रामििााँिा १-९(१)    24,000/19,000 

१७ रोकायगाउाँ १-९(२,३)    25,000/19,000 

१८ नायकवािा १-९(४,५,६)    25,000/18,000 

१९ सक्ला १-९(७,८,९)    26,000/18,000 

कुशे गा.पा      

२० वढिे १-९(५,६,७)   ३5,०००/20,००० 28,000/16,000 

२१ पैंक १-९(८,९)    30,000/16,000 
२२ अछाानी १-९(३,४)    30,000/17,000 

२३ टालेगाउाँ १-९(१,२)    32,000/17,000 

२४ पजारु १-२    25,000/17,000 

जमुनचााँदे गा.पा      

२५ गखााकोट १-९(५,६)    20,000/18,000 

२६ दह १-९(७,८,९)   20,०००/१६,००० 18,000/15,000 

२७ कोतााङ १-९(१०,११)    18,000/1,000 

२८ िजकोट १-९(१,२,३,४)   ०/१६,००० 20,000/15,000 

स्शवालय गा.पा      

२९ जुाँगाथापाचौर १-९(७,८,९)    28,000/18,000 

३० थालारैकर १-९(४,५,६)    25,000/16,000 

३१ मसिा १-९(१,२,३)   ०/२2,००० 48,000/18,000 



 

मनणाय नं.५  

िोटर बाटोिा पने जग्गा र अन्त्य िलु बाटोिा पने घिेरी जग्गाको मलखत पाररत वकनवेच गने 
वीच लकुाई मछपाई अन्त्यर स्थानको जग्गाको िलु्य खलुाईएको पाइएिा पमछ सिक र िखु्य बजारको 
जग्गा ठहर भएिा त्यस्तो प्रकारको पाररत मलखतिा नापी कायाालयबाट वक.नं. खलुाए बिोस्जि िलु्य 
मनधाारण गरी राजश्व असलुी गने मनणाय गररयो ।  

मनणाय नं.६  

कुनै जग्गाको िूल्याङ्कन गना छुटेको अवस्थािा उक्त जग्गाको नस्जक मसिाना जोमिएको जग्गाको 
िलु्याङ्कन बिोस्जि िलु्य कायि गने र कुनै स्थानको जग्गाको िूल्याङ्कन गदाा बााँस्झन गएिा जनु बवढ छ 
त्यसैलाई आधार िान्ने मनणाय गररयो । 

मनणाय नं.७   

कुनै सिकिा पने कुनै वकत्ता आ.व. २०७८/०७९ मभर जमत पटक वकत्ता काट भएपमन वक.का. 
पमछ कायि हनु आएका वकत्ताहरु साववककै वकत्ता सरह साववककै सिकको िूल्याङ्कन बिोस्जि िूल्य 
कायि गने मनणाय गररयो । 

सिाप्त 


