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नेपाल सरकार 
भमुि व्यवस्था, सहकारी तथा गररिी मनवारण िन्त्रालय  

भमुिव्यवस्थापन तथा अमभलेख ववभाग  

िालपोत कायाालय 
िेशििहर,लिजङु  

 

पर संख्या :- 207७/07८        मिमत :-207८/03/३१ 

चलानी नं. :-  
 
 

ववषय :- न्त्यनुति िूल्याङ्कन पशुस्तका पठाइएको सम्िन्त्धिा ।  
 

श्री .................................................. 

....................................................... 
 

प्रस्ततु ववषयिा आ.व. 207८/07९ को लामग यस लिजङु शजल्ला शस्थत नगर र गाउँ 

कायापामलकाहरुको रशजषे्ट्रिन हनुे मलखतिा थैली अङ्क कायि गने सम्िन्त्धिा न्त्यूनति िूल्य मनधाारण समिमतको 

मिमत २07८/03/२७ गते िसेको िैठकको मनणायिाट कायि गररएको न्त्यूनति िलु्याङ्कन पशुस्तका थान १ 

यसै साथ सम्लग्न राखी पठाईएको िेहोरा अनरुोध गररन्त्छ ।  
 

 

 ............................. 
-इश्वर किल शे्रष्ठ_ 

     कायाालय प्रिखु 
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मनणाय :- 
आथाक वषा 07८/7९ का लागी लिजङु शजल्लाका नगर तथा गाउँ कायापामलकाहरूका 
लागी जग्गा रशजषे्ट्रिन पाररत हनेु मलखतिा न्त्यनुति थैली अंक कायि गनाको लागी 
तपमसल ििोशजि प्रमत रोपनी जग्गाको न्त्यनुति िूल्य मनधाारण गने मनणाय गररयो । 

तपशिलः  
1.िलु्याङकनका आधारहरू  
क. जग्गा संग िाटो जोमिए/नजोमिएको र सो को प्रकार   

ख. जग्गाको प्रयोजनको अवस्था  
ग. जग्गाको वस्तगुत अवशस्थमत  
घ. चाल ुआ.व.िा कारोिार भएको सोही क्षेरको खररद ववक्री िूल्य  
2.भमुिसधुार तथा व्यवस्थापन ववभागिाट भएका भएका पररपर तथा सोही ववभागिाट प्रकाशित न्त्यनुति 
िलु्याङकन सम्िन्त्धी मनदेशिका 
3.कायाालयिाट गररएका स्थलगत अध्ययन . 
4.आ.व.207७/07८ िा कायाालयिाट पाररत मलखतहरूिा उल्लेशखत थैली अंक। 

5.नेपाल लेखापढी काननुी व्यवसायी एसोमसयिन इाकाइ समिमतिाट प्राप्त सझुािहरू । 

6.सरोकार सिूहसंगको अन्त्तरवक्रया 
7.नागररक सिाज िदु्धीशजववसँगको सझुाि । 

8. मलखत पाररत गदााको अभ्यास तथा अनभुव मनम्न आधारहरूलाइा िध्यनजर राशख यस शजल्लाका 
जग्गाहरूको तपशिल अनसुारको न्त्यनुति िलु्य कायि गररएको छ । 

2. जग्गाको न्त्यनुति िलु्याङकन (िाटोले नछोएको) 
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क्र.सं. गा.वव.स. विा नं.  

खेत तर्ा   पाखो तर्ा   

कैवर्यत  
अब्िल दोयि  मसि  चाहार अव्िल दोयि  मसि  चाहार 

  1. िेशििहर नगरपामलका  

क्र.सं. गा.वव.स. विा नं.  

खेत तर्ा   पाखो तर्ा   

कैवर्यत  
अब्िल दोयि  मसि  चाहार अव्िल दोयि  मसि  चाहार 

  1. िेशििहर नगरपामलका  

1 
िेसीिहर 

1,2 12,00,000।- 11,00,000।- 9,00,000।- 7,00,000।- 9,00,000।- 8,00,000।- 6,00,000।- 5,50,000।-  
3-8 6,00,000।-   4,00,000।- 3,50,000।- 3,20,000।- 3,00,000।- 2,80,000।- 2,70,000।- 2,50,000।-  

 9 िार 11,00,000।- 9,00,000।- 7,50,000।- 6,00,000।- 4,50,000।- 4,00,000।- 3,50,000।- 3,20,000।-  

2 
गाउँिहर 

1र 9 68,000।- 61,000।- 50,000।- 44,000।- 50,000।- 44,000।- 35,000।- 32,000।-  
2,3,6,
7,8 

6,50,000।- 5,50,000।- 5,00,000।- 4,00,000।- 3,50,000।- 3,00,000।- 2,50,000।- 2,20,000।- 
 

 4 र 5 1,80,000।- 1,65,000।- 1,54,000।- 1,35,000।- 1,10,000।- 99,000।- 88,000।- 77,000।-  

3 
उददपरु 

1-6 2,50,000।- 1,65,000।- 1,50,000।- 1,25,000।- 1,00,000।- 90,000।- 80,000।- 70,000।-  
 7-9 1,20,000।- 1,00,000।- 90,000।- 70,000।- 60,000।- 55,000।- 50,000।- 45,000।-  

4 चशडिस्थान 1-9 1,00,000।- 80,000।- 60,000।- 47,000।- 48,000।- 43,000।- 40,000।- 33,000।-  

5 परुानोकोट १-9 50,000।- 45,000।- 40,000।- 35,000।- 30,000।- 25,000।- 22,000।- 20,000।-  

6 नाल्िा 1-9 40,000।- 35,000।- 32,000।- 30,000।- 32,000।- 30,000।- 25,000।- 22,000।-  

7 िाग्लङुपानी 3,4,7,
8,9 

50,000।- 40,000।- 37,000।- 33,000।- 33,000।- 31,000।- 30,000।- 28,000।- 
 

8 
िाँझाखेत 

1,2,7,
8,9 

1,50,000।- 1,20,000।- 1,00,000।- 90,000।- 85,000।- 75,000।- 60,000।- 50,000।- 
 

 
3,4,5,

6 
40,000।- 35,000।- 30,000।- 25,000।- 23,000।- 20,000।- 18,000।- 15,000।- 

 

9 शचमत 
7 िार 1,63,000।- 1,43,000।- 1,28,000।- 1,04,000।- 83,000।- 73,000।- 61,000।- 51,000।- राम्चोक र्ाँट 
1-9 1,05,000।- 97,000।- 87,000।- 68,000।- 60,000।- 54,000।- 48,000।- 41,000।- 7को  राम्चोक  

र्ाँट िाहेक 

10 वहलेटक्सार  9 50,000।- 45,000।- 40,000।- 35,000।- 35,000।- 30,000।- 25,000।- 20,000।-  

  2. सनु्त्दरिजार नगरपामलका  

11 सनु्त्दरिजार  
7 िार 90,000।- 85,000।- 75,000।- 65,000।- 60,000।- 50,000।- 45,000।- 40,000।-  

1,2,3,4,
5,6,8,9 

5,00,000।- 4,50,000।- 4,00,000।- 3,00,000।- 3,00,000।- 2,50,000।- 2,00,000।- 1,80,000।-  

12 भोटेविार 

1,2,6,7 1,63,000।- 1,48,000।- 1,32,000।- 1,15,000।- 66,000।- 63,000।- 54,000।- 47,000।-  

3,4,5 1,79,000।- 1,62,000।- 1,46,000।- 1,30,000।- 65,000।- 63,000।- 52,000।- 43,000।- िाटो पशिि 

3,4,5 3,63,000।- 3,01,000।- 2,82,000।- 2,67,000।- 1,62,000।- 1,54,000।- 1,46,000।- 1,30,000।- िाटो पवुा 
8 र 9 6,00,000।- 5,50,000।- 4,50,000।- 3,20,000।- 3,00,000।- 2,50,000।- 2,20,000।- 2,00,000।-  

13 परेवािािा 
1,2,3,7,

9 
1,46,000।- 1,25,000।- 1,02,000।- 93,000।- 84,000।- 75,000।- 66,000।- 54,000।-  

4,5,6,8 61,000।- 54,000।- 46,000।- 37,000।- 32,000।- 31,000।- 28,000।- 25,000।-  

14 ताकुा  1-9 63,000।- 59,000।- 51,000।- 46,000।- 44,000।- 40,000।- 33,000।- 31,000।-  

15 कुन्त्छा 1-9 71,000।- 64,000।- 59,000।- 49,000।- 49,000।- 44,000।- 37,000।- 35,000।-  

16 चन्त्रेश्वर  1-9 90,000।- 76,000।- 70,000।- 54,000।- 70,000।- 53,000।- 41,000।- 35,000।-  

17 दरुािािा 1-9 99,000।- 83,000।- 70,000।- 64,000।- 62,000।- 52,000।- 47,000।- 35,000।-  

18 धसेुनी  1-9 65,000।- 61,000।- 58,000।- 51,000।- 52,000।- 46,000।- 39,000।- 31,000।-  

19 मसन्त्दरेु  1-9 31,000।- 27,000।- 24,000।- 19,000।- 24,000।- 20,000।- 18,000।- 15,000।-  

  3. राइनास नगरपामलका  

20 चक्रमतथा 
1,2,5,6,

7,8 
91,000।- 79,000।- 70,000।- 63,000।- 57,000।- 51,000।- 47,000।- 43,000।- नहर िामथ 

1,2,5,6, 1,48,000।- 1,34,000।- 1,18,000।- 1,05,000।- 90,000।- 77,000।- 75,000।- 72,000।- नहर िमुन 



~ 5 ~ 
 

7,8 

9 िार 54,000।- 49,000।- 47,000।- 43,000।- 50,000।- 35,000।- 31,000।- 30,000।- नहर िामथ 

9 िार 1,18,000।- 1,05,000।- 90,000।- 83,000।- 68,000।- 59,000।- 49,000।- 42,000।- नहर िमुन  

3 र 4 49,000।- 47,000।- 44,000।- 43,000।- 47,000।- 35,000।- 31,000।- 28,000।-  

21 ताकुा घाट 

1-6 90,000।- 75,000।- 60,000।- 57,000।- 51,000।- 48,000।- 41,000।- 32,000।-  

7 र 8 1,19,000।- 1,05,000।- 90,000।- 75,000।- 57,000।- 51,000।- 46,000।- 39,000।-  

9 िार 1,34,000।- 1,28,000।- 1,13,000।- 1,05,000।- 61,000।- 57,000।- 48,000।- 43,000।-  

22 धमिमलकुवा 
1-9 1,13,000।- 1,02,000।- 85,000।- 75,000।- 57,000।- 51,000।- 46,000।- 39,000।- नहर िामथ 

1-9 1,48,000।- 1,31,000।- 1,13,000।- 1,05,000।- 61,000।- 57,000।- 48,000।- 43,000।- नहर िमुन 

23 प्यारजङु 1-9 31,000।- 30,000।- 28,000।- 24,000।- 24,000।- 21,000।- 19,000।- 15,000।-  

24 भलायखका  
1,2,3,4 90,000।- 75,000।- 68,000।- 60,000।- 60,000।- 60,000।- 46,000।- 39,000।- नहर िामथ  
1,2,3,4 1,32,000।- 1,09,000।- 1,00,000।- 87,000 ।- 87,000।- 68,000 ।- 60,000 ।- 60,000 ।- नहर िमुन  
5-9 90,000।- 75,000।- 60,000।- 52,000।- 52,000।- 46,000।- 43,000।- 39,000।-  

25 रा.िो.कोट 1-9 33,000।- 31,000।- 28,000।- 25,000।- 20,000।- 19,000।- 17,000।- 16,000।-  

  4. िध्यनेपाल नगरपामलका  

26 कराप ु
1 60,000।- 53,000।- 48,000।- 46,000।- 51,000।- 46,000।- 36,000।- 31,000।-  

2-9 41,000।- 39,000।- 36,000।- 35,000।- 37,000।- 33,000।- 30,000।- 27,000।-  

27 इािानेश्वर 
1-4 1,00,000।- 50,000।- 40,000।- 30,000।- 40,000।- 30,000।- 25,000।- 21,000।-  

5-6 60,000।- 50,000।- 40,000।- 33,000।- 39,000।- 27,000।- 24,000।- 20,000।-  

7-9 5,00,000।- 3,50,000।- 2,50,000।- 2,00,000।- 2,00,000।- 150,000।- 100,000।- 80,000।-  

28 िांग्र े 1-9 49,000।- 46,000।- 40,000।- 35,000।- 39,000।- 36,000।- 32,000।- 28,000।-  

29 भोलेटार  
1-3 90,000।- 75,000।- 68,000।- 60,000।- 24,000।- 20,000।- 17,000।- 13,000।-  

4-5 1,50,000।- 1,20,000।- 1,05,000।- 90,000।- 39,000।- 31,000।- 24,000।- 20,000।-  

6-9 7,40,000।- 6,70,000।- 6,00,000।- 5,25,000।- 1,85,000।- 1,50,000।- 1,35,000।- 1,20,000।-  

30 नेटा 1-9 50,000।- 41,000।- 35,000।- 33,000।- 31,000।- 27,000।- 25,000।- 24,000।-  

31 शजता 1-9 60,000।- 51,000।- 47,000।- 40,000।- 41,000।- 33,000।- 32,000।- 25,000।-  

32 ता.टक्सार 
1-8 46,000।- 41,000।- 35,000।- 32,000।- 20,000।- 18,000।- 15,000।- 11,000।-  

9 िार 2,00,000।- 1,50,000।- 1,20,000।- 1,00,000।- 49,000।- 39,000।- 31,000।- 24,000।-  

33 रम्घा 
1-5 75,000।- 68,000।- 60,000।- 57,000।- 39,000।- 35,000।- 31,000।- 28,000।-  

6-9 2,00,000।- 150,000।- 100,000।- 90,000।- 100,000।- 80,000।- 60,000।- 50,000।-  

34 
समिभन्त््या

ङ  1-9 41,000।- 39,000।- 31,000।- 30,000।- 18,000।- 15,000।- 11,000।- 10,000।-  

35 सयुापाल 

1िार 33,000।- 31,000।- 28,000।- 25,000।- 25,000।- 20,000।- 18,000।- 15,000।-  

2-8 53,000।- 48,000।- 43,000।- 36,000।- 39,000।- 32,000।- 30,000।- 27,000।-  

9 िार 1,05,000।- 97,000।- 90,000।- 76,000।- 60,000।- 58,000।- 52,000।- 48,000।-  

  5. क्व्होलासोथर गाउँपामलका  

36 िाग्लङुपानी  1,2,5,6 60,000।- 50,000।- 45,000।- 42,000।- 45,000।- 40,000।- 35,000।- 32,000।-  

37 िामलङ 1-9 80000/- 70000/- 65000/- 63000/- 70000/- 61000/- 56000/- 45000/-  

38 उत्तरकन्त्या 1-9 55,000।- 45,000।- 40,000।- 35,000।- 37,000।- 32,000।- 25,000।- 20,000।-  

39 भजुङु 1-9 50,000।- 45,000।- 43,000।- 40,000।- 42,000।- 35,000।- 30,000।- 25,000।-  

40 पसगाँउ 1-9 45,000।- 41,000।- 37,000।- 33,000।- 30,000।- 28,000।- 25,000।- 22,000।-  

41 भोजे 1-9 36,000।- 34,000।- 30,000।- 27,000।- 26,000।- 22,000।- 20,000।- 15,000।-  

42 मगलङु 1-9 55,000।- 50,000।- 42,000।- 38,000।- 35,000।- 29,000।- 25,000।- 23,000।-  

  6. दधुपोखरी गाउँपामलका  

43 दधुपोखरी  1-9 41,000।- 35,000।- 32,000।- 30,000।- 27,000।- 24,000।- 20,000।- 18,000।-  

44 मिचौर 1,2,3,5,
6 

90,000।- 79,000।- 68,000।- 59,000।- 57,000।- 51,000।- 43,000।- 39,000।-  
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4,7,8,9 36,000।- 33,000।- 31,000।- 27,000।- 19,000।- 17,000।- 15,000।- 13,000।-  

45 
 

इालिपोखरी  
 

 
1-9 22,000।- 20,000।- 18,000।- 15,000।- 17,000।- 15,000।- 12,000।- 10,000।-  

46 कोल्की  1-9 25000/- 25000/- 23000/- 22000/- 23000/- 21000/- 18000/- 14000/-  

47 गौंिा 1-9 33,000।- 27,000।- 21,000।- 19,000।- 19,000।- 15,000।- 12,000।- 10,000।-  

  7. दोदी गाउँपामलका  

48 भारते 1-9 51600/- 43900/- 37300/- 31800/- 37300/- 35100/- 28500/- 25200/-  

49 अचालिोट 
1-4 65,000। 6०,000।- 55,0००। 48,000।- 46,000।- 39,000।- 35,000।- 32,000।-   

5-9 92500/- 80800/- 75300/- 58900/- 52,000।- 48,000।- 43,000।- 39,000।- - 9,000।- 35,000।- 
  

50 श्रीिन्त््याङ 1-9 55600/- 36000/- 32700/- 27000/- 30,000।- 24,000।- 20,000।- 17,000।-  

51 नौथर 
1-2 68500/- 58000/- 43500/- 51500/- 54000/- 47000/- 45500/- 42500/-  

3-9 56500/- 47500/- 45000/- 42000/- 43500/- 39500/- 38000/- 37000/-  

52 पाचोक 1-9 22,000।- 21,000।- 20,000।- 17,000।- 18,000।- 15,000।- 13,000।- 11,000।-  

53 ढोिेनी  1-9 31,000।- 28,000।- 24,000।- 21,000।- 20,000।- 17,000।- 13,000।- 11,000।-  

54 र्लेनी  1-9 20,000।- 17,000।- 13,000।- 11,000।- 13,000।- 9,000।- 9,000।- 8,000।-  

55 िन्त्सार 1-9 36,000।- 33,000।- 30,000।- 28,000।- 28,000।- 21,000।- 19,000।- 15,000।-  

56 वहलेटक्सार 1-8 37,000।- 35,000।- 31,000।- 28,000।- 22,000।- 20,000।- 17,000।- 11,000।-  

8.िस्यााङदी गाँउपामलका  

57 घनपोखरा 

1,2,3,4,
6,7,8,9 

1,50,000।- 1,20,000।- 100,000।- 90,000।- 90,000।- 70,000।- 60,000।- 50,000।-  

5 िार 2,60,000।- 2,50,000।- 2,20,000।- 2,20,000।- 150,000।- 130,000।- 100,000।- 80,000।-  

58 खदुी 
1-2 1,00,000।- 80,000।- 70,000।- 65,000।- 65,000।- 60,000।- 54,000।- 45,000।-  

3-9 65,000।- 58,000।- 53,000।- 48,000।- 48,000।- 43,000।- 38,000।- 35,000।-  

59 ताशिङ 1-9 35,000।- 30,000।- 25,000।- 20,000।- 22,000।- 20,000।- 16,000।- 14,000।-  

60 घेिुा 1-9 35,000।- 30,000।- 25,000।- 20,000।- 20,000।- 16,000।- 14,000।- 12,000।-  

61 िाहनुिािा 
1-3 24,000।- 21,000।- 20,000।- 19,000।- 18,000।- 12,000।- 11,000।- 10,000।-  

4-9 39,000।- 35,000।- 33,000।- 31,000।- 25,000।- 24,000।- 19,000।- 15,000।-  

62 भलुभलेु 

1-9 50,000।- 45,000।- 40,000।- 35,000।- 35,000।- 33,000।- 30,000।-  25,000।-  

1,2,3,4 1,50,000।- 1,25,000।- क्रिि मि र्ाटँ िशत्तसे िलु, मसिलचौर र्ाँट, भलुभलेु िाजर र्ाटँ नन्त्दीस्वारा, मसरूिारी, ङादी 
िालवुा िेरा र्ाँट र तराञ्च ेर्ाटँको लागी िार । 

 

7 र 9 1,25,000।- 1,10,000।-  क्रिि मसस्जेरी र्ाटँ, लािे र्ाटँ र तराञ्चे चोकको लामग िार ।  

63 मसम्पानी 1-9 2,00,000।- 
150,000। 140,000। 130,000 100,000

। 

90,000। 80,000। 70,000। 
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वववरण िाटोको नाि दर प्रमत रोपमन  कैवर्यत त  

         1.1 सामिक उददपरु गा.वव.स.     

क विा नं. २ शचप्लेटी खोलादेशख पेट्रोल पम्पको चौतारा (उददपरु) सम्िको िूल्य   
17,00,000।– 

 

  

ख पेट्रोल पम्प देशख (चौतारा) विा नं. 3 र 4 को खहरे खोलासम्िको िूल्य   40,00,000।-   

ग विा नं. 3 र 4 को खहरेखोला देशख भोटेविारको मसिानासम्िको िूल्य   30,00,000।-   

घ विा नं. २ को शचप्लेटी खोला देशख गाउँिहरको मसिानासम्िको िूल्य   20,00,000।-   

ङ िखु्य सिकिाट पनुावास सम्ि जान ेिाटोिा पने जग्गाको िूल्य   20,00,000।-   

च विा नं. 2,3 र ४ िा मभरी खोमलएको िाटोको िूल्य   15,00,000।-   

 1. िेशििहर नगरपामलका  
   

 1.2     1.1 सामिक गाउँिहर गा.वव.स.  
 
 

  

क 
िजवुा खोलादेशख पेट्रोलपम्प सम्िको िोटरिाटोको दाया ँ िायाँ (20 मिटर मभर) को 
िलु्य  

 65,00,000।-   

ख पेट्रोल पम्पदेशख धवुाखोलासििको दाया ँिायाँ जग्गाको िूल्य    70,00,000।-   
 

ख
१ 

साववक विा नं. ६िा पने  िुम्र े िसेीिहर िोटरिाटोको धुँवाखोला िाट गरगरे पैरो 
सम्िको दायाँ िायाकँो जग्गाको िलु्य 

 5500,000/-   

ख
२ 

साववक विा नं. ६ िा पने िुम्र ेिेसीिहर िोटरिाटको गरगरे पैरो िाट नािाल खोला 
सम्िको दायाँ िायाकँो जग्गाको िलु्य 

 50,000०0/-   

ग 
विा नं. ६र ७ िा पने िुम्र े िेसीिहर िोटरिाटोको नािाल खोला िाट खहरे खोला 
सम्िको दायाँ िायाकँो जग्गाको िलु्य 

 60,00,000।-   

ग१ साववक विा नं. ७ िा पने िुम्र ेिेसीिहर िोटरिाटोको खहरे खोला िाट गैरीको पवहलो 
िोि सम्िको दायाँ िाया ँको जग्गाको िलु्य 

 45,00,000/-   

घ 
 साववकविा नं. 8 देशख गैरीको पवहलो िोिदेशख उदीपरु मसिानासम्ििा पने िोटरिाटो 
दायाँ िायाकँो जग्गाको िूल्य  

 45,00,000।-   

ङ 
विा नं. 6 िुम्र ेिेशििहर चामलसे चोकिाट िालकल्याण िाध्यमिक ववद्धालय भकुडिे हदैु 
अजुान खड्काको घर सम्िको दायाँ िायाँको जग्गाकोिूल्य  

 55,00,000।-   

च 
गाउँिहर विा नं. ट र ७ हाल िेशििहर न.पा. ्यामिरे चौतारा िाट िुम्र े िेसीिहर  
राजिागासम्िको दाया ँिायाँको जग्गाको िूल्य  

 50,00,000।-   

छ 
भकुडिे अजुान खड्काको घर नशजक कुलोदेशख ढाँिराक्से गा.वव.स को विा नं. 7 र 8 
िोटर िाटो दायाँ िायाकँो िूल्य  

 ३१,00,000।-   

ज 

िुम्र ेिेशििहर सिक गाउँिहर 3 रानीकुवा चोकदेशख गाउँिहर दरिार जाने िोटर िाटो 
(आयवेुद भवन एररया) मिल्ली राज शघमिरेको घर हदैु ठािो खोल्सीसम्िको िूल्य 
(रामनकुवा मतलवारी भमन यस आविा आएको) 

 

30,00,000।-   

झ ठािो खोल्सी (आयवेुद भवन एररया) देशख गाँउिहर ्योती चौतारासम्िको िूल्य   30,00,000।-   

ञ ् योती चौतारादेशख गाउिहर नाल्िा सिकको दाया िायाको िलु्य   12,00,000।-   

ट 
विा नं. ६ भकुडिे स्कुल चोकिाट गाँउिहर विा नं. ७ खहरे खोला चौतारासम्िको 
िूल्य  

 24,00,000।-   

ठ भकुडिे स्कुल चोकिाट खहरे खोला स्वािी चौतारा िोटर िागाको िूल्य   20,00,000।-   

ि विा नं. 6 ्यामिरे राििशन्त्दर चौतारा देशख ऐ. कोलिाटो देउजा गाँउसम्िको िूल्य    18,00,000।-   

ढ विा  नं 6 ्यामिरे राििशन्त्दरिाट िखु्य सिक आउने िाटोको िलु्य   50,00,000।-   

ण विा न.. ६ कोलिाटो देउजा गाउँ देशख विा नं. 5 झवपाखेत िसौला गाउँसम्िको िूल्य   11,00,000।-   

त विा नं. ५ झवपाखेत देशख गाउँिहर िा.वव. हदैु नाल्िा जान ेसिक सम्िको िूल्य   9,00,000।-   

थ गाँउिहर िा.वव. िाट नाल्िा सम्िको िाटोको िूल्य   5,50,000।-   

द विा नं. ८ गैरी देशख ऐ. विा ढाँिसम्िको िूल्य   25,00,000।-   

ध विा नं. 8 को ढािँदेशख शचसापानीसम्ि  जग्गाको िलु्य   15,00,000।-   

न विा नं. 6 ध्वाखोला देशख सन्त्त िहादरु िामनयाको घर सम्िको िूल्य   15,00,000।-   

प देउजा गाँउ राििशन्त्दर देशख वपप्ले  झप्री िसौला गाउ देउजाको तगारो सम्िको िूल्य  15,00,000।-   

र् सामिक विा नं. 3 ध्वा खोला पात्ले हदैु िसौला गाउ दारेगौिा सम्िको सिकको िलु्य   15,00,000।-   

ि दारेगौिा देशख िामनयाटार हदैु िामनया थमु्का सम्ि  15,00,000।-   

भ विा नं. 2,3,6,7,8 मभरी िाटोको िूल्य      
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ि रानीकुवा ददपेन्त्र अमधकारीको घरिाट टाप ुजाने िोटर िाटोको िूल्य   45,00,000।-   

य सामिक विा नं. 1 र  4 िा पने  मतनधारे हवटया देशख दरिार सम्िको सिकको िलु्य   10,00,000।-   

र काउलेपानी िसेारे हदैु गढी सम्िको िलु्य   7,00,000।-   

ल ्यामिरे खोला कृष्ण के.सीको घर देशख काल्न ेहदैु आिी कृवष क्याम्पस सम्ि जोड्न े
िोटरिाटोको दायाँ िायाकँो जग्गाको िलु्य 

 15,00000/-   

व िगर होिस्टे गेटिाट आिी कृवष क्याम्पस सम्िको िोटरिाटोको दाया ँिायाँको  जग्गा  15,00000/-   

ि सामिक विा नं. 2 िजवुा खोला मिलन टोल  स्वामि चौतारासम्िको सिकको िलु्य   40,00,000।-   

ष समिक विा नं. 3 मतलिारी दन ैगाउ सम्िको जग्गाको िलु्य   38,00,000।-   

स सामिक विा नं. 3 मतलिारी हदैु ििेली चोक सम्िको सिकको दायाँ िायाकँो िलु्य   38,00,000।-   

ह  सामिक विा नं. 3्योती चौतारादेशख रेिि खड्काको घरसम्िको िलु्य   25,00,000।-   

क्ष सामिक विा  नं. 2 साउन ेखोला  हदैु लपे्त सम्िको सिकको िलु्य   10,00,000।-   

र सामिक विा नं. 5 खरी गाउ हदैु घमता गाँउ दारेगौिा सम्िको िलु्य   10,00,000।-   

ज्ञ सामिक विा नं. 2 ्योती चौतारा हदैु िशन्त्दरा दनाइाको घर सम्िको िलु्य   25,00,000।-   

क
१ ध्वाँ खोला पात्ले र्ाँट झपी  15000000/-   

ख
१ िैदान देशख वामनयाटार िसैला गाउ  1000000/-   

ग१ मतन धारे हवटया दरवार सम्ि  1000000/-   

घ१ रानीकुवा देशख टापसुम्ि  4500000/-   

ङ१ मतलिारी काफ्ले  1000000/-   

च१ िजवुा खेला मिलन टेल  4000000/-   

छ
१ मतलिारी दनै गाउ 

 2500000/-     

ज१ ्यमिरे देशख कान्त्ले सम्ि  2500000/-   

झ
१ मतलवारी देशख नाल्िा   2000000/-   

ञ१ झपी िसौला गाउँ दारे गौंिा  1000000/-   

 1.2 सामिक परुानोकोट गा.वव.स.     

क सामिक परुानोकोट गा.वव.स. मभरको िोटरिाटोको िलु्य   3,50,000।-   

 1.3 सामिक नाल्िा गा.वव.स.     

क ििरू िोििाट ्यारखाङ हदैु िाख्रजेगत सम्िको जग्गाको िलु्य  ्याखााङ िोटरिाटो 3,50,000।-   

ख हाशत्तढुङगा ठािो खोररया सम्िको जग्गाको िलु्य  थािो खोररया 3,50,000।-   

ग भेिी खका  देशख  घैरिािा सम्िको जग्गाको िूल्य  रिाइलो िाँिा 3,50,000।-   

घ स्कुल घशुम्तदेशख शखरेिािा सम्िको जग्गाको िूल्य  मसतलपाटी िो.वा. 3,50,000।-   

ङ िाख्रजेगत ठाटी देशख मसतलेस्वारा िैदान हदैु नया ँचौतारासम्िको जग्गाको िलु्य  िाखरेजगत िो.वा. 3,50,000।-   

च 
िाख्रजेगत िािी स्यारे नाल्िा नयाँ चौतारा हदैु लाकुरीिािा लाङदी रे्दी सम्िको 
जग्गाको िूल्य  

के्षरीय सिक 
5,50,000।-   

छ मसतलेस्वारा िैदान देशख  चामलस घिेरीसम्िको िूल्य  चामलसघिेरी 
िो.वा. 

3,50,000।-   

ज पाउरूझ्याल देशख  परुानोगाँउ प्रमतक्षालयसम्िको जग्गाको िूल्य  परुानो गाउँ िोवा 3,50,000।-   

झ साउने पानी खेत छेउिाट  त्हेसो सम्िको जग्गाको िूल्य  कृवष सिक 3,00,000।-   

ञ मसरूिारी चौतारादेशख लाङदीदेवी प्रा.वव. शचतवुाखोर हदैु ितोस सम्िको जग्गाको िलु्य  लाङ्दी िो.वा. 3,50,000।-   

 1.4 सामिक चशडिस्थान गा.वव.स.  
   

क 
चडिीस्थान गा.वव.स. विा नं. ९ चनौटे धवुाखोला हदैु खदुी खोलासम्िक िाटोको दाया ँ
िायाँको िूल्य  िनाङ िागा  25,00,000।-   
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ख 
ऐ. गा.वव.स. विा नं. १,२,8, र ९ िा पने िाले िगर िानेश्वारा र आले र्ाटँका 
जग्गाहरूको िूल्य  

 
20,00,000।-   

ग कार्लस्वारा हदैु िकैिािा साररङिेमस सेरासम्िको िाटोिा पने जग्गाको िूल्य  15,00,000।-   

घ 
सामिक चडिीस्थान गा.वव.स. विा नं. ८ र िाग्लङुपानी गा.वव.स.विा नं. 3,4.7,8 का 
मभरी िाटोको िूल्य  

 
9,00,000।-   

ङ िाग्लङुपानी गा.वव.स. िाट भजुङु हररत िागाको पिुागाँउ तर्ा को जग्गाको िूल्य   9,00,000।-   

च चडिीस्थान गा.वव.स. मभरी िाटोको िूल्य   9,00,000।-   

  1.5 िेशििहर गा.वव.स. हाल विा नं. 7     

क 
िेशििहर गा.वव.स. विा नं. २ र 3 िा पने हेिजङ गरुूङको घरचोकिाट राधेश्यािको 
घरसम्ि जाने िोटरिाटो दाँया िाँया सम्िको िूल्य  िदु्ध सिक 

92,00,000।-   

ख 
राधेश्यािको घरिाट गोपी प्रसादको घर हुँदै कुिार शे्रष्ठको घर र िलिहादरु खरीको 
घर सम्िका जग्गाको िलु्य 

िाशन्त्त िागा{ 85,00,000।-   

ग 
विा नं. २ राजिागाको स्कुल चोकिाट चक्रपथसम्ि र ऐ विाको जनववकास िाध्यमिक 
ववद्धायलय गेटसम्ि सिकको दाँया िाँयाको िलु्य  जनववकास िागा 85,00,000।-   

घ िामलङगे साइलाको घरिाट रोजन घलेको घर हदैु ररङरोि जोमिन ेिाटोको िलु्य  िैिवोटे िागा  55,00,000।-   

ङ िनाङे चौतारा देशख िट्याङग्र े ढुङगा जाने विा नं. ९ को चोकसम्ि चक्रपथको दाँया 
िाँयाको िलु्य (िनाङ्गे चौतारा देशख चक्रपथको दाया ँिाया ँघले गाउँ चोक सम्ि)  मरवेणी सिक 

95,00,000।-   

च िनाङे चौतारािाट विा नं. ४ पवुाखोलासम्िको िूल्य  लक्ष्िीनारायण पथ 55,00,000।-   

छ विा नं. ४ सनुखोला देशख िैयसुम्िको िूल्य  शिवालय िागा  40,00,000।-   

ज विा नं. २ जेमि लािाको घरदेशख िोहन गरुूङको घरसम्ि (क्याम्पस िागािा पने) को 
िलु्य  संग्राहालय िागा 55,00,000।-   

झ विा नं. ३ राधेश्याि शे्रष्ठको घरचोक देशख िसन्त्त ििाा पौिेलको घरसम्ि हररतिागाको 
दायाँ िायाकँो िूल्य  हररत िागा 55,00,000।-   

ञ ऐ. विा नं. 2 कटहरिोट चौतारािाट रािेश्वर अमधकारीको घरको मिलसम्िको िूल्य  वहिाल िागा 55,00,000।-   

ट 
विा नं. १ कृष्ण कुिार शे्रष्ठको घरदेशख क्याम्पस चोकसम्ि जान ेिाटोको दायाँ िायाकँो 
जग्गाको िूल्य  नागिेली िागा 55,00,000।-   

ठ 
रािेश्वार अमधकारी घर  मिलिाट पवुाखोलासम्ि ररङरोिसँगै जोमिएको जग्गा (िाटोिाट 
तल पट्टीको जग्गा) को िूल्य  नयाँ सिक 

40,00,000।-   

ि 
भ.ूप.ु िोमिङ जानेचोक देशख लक्ष्िी अमधकारीको घरसम्ि जान े िाटोको दायाँ िायाँको 
जग्गाको िूल्य  सातववसे िागा 40,00,000।-   

ढ 
विा नं. २ क्याम्पस जान ेिोटर िागा चोकदेशख भ.ूप.ु िोमिङसम्ि पगु्न ेिोटर िागािा पने 
जग्गाको दाया ँिायाँको जग्गाको िलु्य सातववसे िागा 40,00,000।-   

ण 
साववक िेसीिहर विा नं. २ हाल िसेीिहर न.पा. ११ को सातववसे देशख िस्यााङदी 

(झोलङु्गे) पलुसम्िको दाया ँिायाँको जग्गको िूल्य  29,00,000।-   

त लक्ष्िी अमधकारीको घरिाट िस्यााङदी झोलङु्ग ेपलु सम्िको िलु्य   29,00,000।-   

थ 
िेशििहर भजुङु जान े हररत िागा अन्त्गगात विा नं. ३ दिै गाउँिाट साकी गाउँ हदैु 
राउत गाउँसम्ि खोमलएको िोटरिाटो दायाँ िायाकँो िूल्य  

 40,00,000।-   

द वन कायाालयको दावहने साइििाट दशक्षण ठािो चक्रपथ जोमिन ेिाटोको िूल्य   65,00,000।-   

ध वन कायाालयको िाया तर्ा  हदैु घिेुको ररङरोि वपच सिक िायाकँो जगगाको िूल्य िनाङे चौतारा िागा{ 95,00,000।-   

न 
ररङरोि िेशििहर 3 गैरी िाट तरुतरेु हदैु िािदेि पौिेलको घर हदैु मिवटस ओएलरे्यर 
जाने िाटो दायाँ िायाकँो िूल्य  तरुतरेु िागा{ 40,00,000।-   

प 
विा नं. 2 ति ु संग्रहालय जान े िाटोिाट ररङरोि झने िाटोको मिचिाट मिचिा 
खोमलएको लिजङु उद्धोग िाशण्य संध भवनसम्िक 
िूल्य  

मिमलजलुी गल्ली 
55,00,000।-   

र् विा नं. 2 को अदै्दत संस्थाको भवनिाट लिजङु उद्धोग िाशण्य संघ चोकिाट 
खोमलएको ररङरोि िाटोको िूल्य  मिमलजलुी िागा 55,00,000।-   

ि विा नं. 3 भलवुाटार आिा सिूह भवन देशख िेशििहर ९ ठुलो पधेरासम्िको िूल्य  िमनिरे िागा{ 30,00,000।-   

भ सहजी खेल िैदानिाट िेलिोटे िािँासम्िको िूल्य  राििशन्त्दरिागा{ 30,00,000।-   

ि इन्त्रेणी होटलिाट राज कुिार शघमिरेको घरसम्ि मनस्कने िाटो   60,00,000।-   
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य सातववसे भ ुप ुचोकदेशख  क्याम्पस जान ेगेट सम्ि  60,00,000।-   

र िशस्जद िागा  55,00,000।-   

ल िाशण्य िागा   55,00,000।-   

व लोकेन्त्र गरुूङको घरिाट मरवेणी िशन्त्दर जान ेिाटो   55,00,000।-   

ि स्कुल गेट वंशिराि शे्रष्ठको घरिाट अजुान रावलको घरसम्ि  55,00,000।-   

ट राििाि ुपौिेलको घरिाट मिलसम्िको िाटो   55,00,000।-   

ठ हररिाि ुथापा को घरिाट िनाङगे चौतारा आिा सिूह भवन जान ेिाटो   55,00,000।-   

ि िेनरोि िाट घरेल ुकायाालयको गेट सम्िको िलु्य   55,00,000।-   

ढ ठुलोढुङ्गा िनथोक िाट राि मसता िशन्त्दर हदैु सहजी जान ेिाटो   30,00,000।-   

ण सयुलथोक जलदेवी िागा   20,00,000।-   

त मरवेणी आिा सिूह िशन्त्दरिाट पौिेल गाँउ जान ेिाटो   20,00,000।-   

थ िनथोक िाझथर सिक  15,00,000।-   

द चडिीस्थान चोकिाट भजुङु टोल हदैु िदु्दको घर मनस्कन ेिाटो   50,00,000।-   

 1.6 िेशििहर गा वव स हाल विा नं. 8     

क 
िेशििहर िेरा चोक(वर्ल्ि हल चोक देशख) िनाङे चौतारा मिलसम्िको राजिागाको दायाँ 
िाया ँ20 मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको िलु्य 

लक्ष्िीनारायण पथ 
 
1,35,00,000।- 

  

ख नारायणस्थान चोकिाट ओख्ले र्ाटँ मिलसम्िको िाटोको दायाँ िाया ँजग्गाको िलु्य  िस्यााङदी सिक 100,00,000।-   

ग ओख्लेर्ाटँ चोकिाट िस्यााङदी पलुसम्िको िलु्य िस्यााङदी सिक 50,00,000।-   

घ 
शज.स.स मिलदेशख प्रिासन चोक, क्याम्पस चोक हदैु सातववसे रािेश्वर अमधकारीको घर  
मिलसम्िको जग्गाको िलु्य  नयाँ सिक 

85,00,000।-   

ङ शज.स.स. िािा देशख दशक्षण अथाली िोमिङको मिमलसम्िको िलु्य  नयाँ सिक 85,00,000।-   

च अथाली िोमिाङ मिलिाट सावका  गाउँ हदैु िजवुा खोला पलु सम्िको िलु्य   85,00,000।-   

छ 
शझङगेखोलािाट अदालत पछािी हदैु िस्यााङदी साँगिुखु जान े मिलसम्िको र त्यसिाट 
खलेुको सहायक िाटोको िलु्य  मतलानदी िागा { 55,00,000।-   

ज िालपोत चोकिाट रु्लिारी चौतारा हदैु शझङ्गेखोला सम्िको िलु्य   रु्लिारी िागा 95,00,000।-   

झ िेशििहरा िेरा चोक(वर्ल्ि हल चोक देशख) िाट िजवुा खोलाको पलुसम्िको िलु्य  लक्ष्िीनारायण पथ   95,00,000।-   

ञ िेरा चौतारािाट मिदाइा चौतारा जाने िाटोको चोक सम्िको िलु्य  राधाकृष्ण िागा 95,00,000।-   

ट 
िेरा चौतारािाट ववनायक पथ िोटरिागािा खलेुको चक्रपथ सम्िको िाटोको दायािँाया ँ
पने जग्गाको िलु्य  ववनायक िागा  90,00,000।-   

ठ मिदाइा चौतारा जाने कारागार चोकिाट िलािी चौर जाने मिलसम्िको जग्गाको िलु्य  कपुारेश्वर िागा 85,00,000।-   

ड विा नं. ९ वर्ल्िहल चोकिाट मिदाइा चौतारा जानेिाटोको चोकसम्िको िलु्य  राधाकृष्ण िागा  85,00,000।-   

ढ विा नं. १ मभिसेन थान चोक देशख शझङगेखोलासम्ि जान े सहायक िागाको िूल्य  तीनधारे िागा  55,00,000।-   

ण 
विा नं. २ मभिसेन थान चोक देशख खानेपानी कायाालय हदैु ववद्या ववकास िोमिाङ 
ररङरोि जोड्ने िाटोको दाया ँिाया ँजग्गाको िूल्य  तीनधारे िागा{ 5500000/-   

त 
सामिक गा.वव.स. भवन चोकदेशख शझङगेखोला विा नं. 2 हदैु खानेपानी उपभोक्ता 
समिमतको कायाालयसम्िको िूल्य  मरिशक्त िागा 40,00,000।-   

थ 

विा नं. ९ रािजी ठकुरीको घरिाट नयाँ िसपाका  जान ेिाटो दाया ँिाया ँर नयाँ िसपाका  
देशख रािजी ठकुरीको घरसम्ि खोमलएको चक्रपथको दायाँ िाया ँ 20 मिटर मभरको 
िूल्य  

िसपाका  िागा 
6000000/-   

द 
नारायणस्थान चोकिाट जाँदा शझङ्गेखोला देशख (िलराि अमधकारीको घर हदैु) आलेको 
िलुसम्ि जान ेिाटोको दाया ँिायाकँो िलु्य  प्रगमत िागा 55,00,000।-   

ध विा नं. १ भर िहादरु खवासको घरदेशख न्त्यू इारा िोमिङसम्िको िूल्य  नागिेली िागा 60,00,000।-   

न मभिसेनथानदेखी क्याम्पस रोि जोड्न ेिोटर िाटोको िलु्य  60,00,000।-   

प ररङरोििाट पवुा पशिि ठािो िाटोले िखु्य राजिागालाइा जोड्न े सहायक िाटािा पने 
चक्रपथ मभर िापदडि अनसुारको िाटो छािी मिक्री हनुे घिेरी जग्गाको िूल्य  

 5500000/-   

र् िेशििहर गा.वव.स. विा नं. गाँउिहर जाने च 
कदेशख िदु्दीसागर िरालको घर हदैु कृष्ण कोइारालाको घरसम्ि जाने िाटोको दाया ँिाया ँ ठिेल िागा 55,00,000।-   
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िूल्य  

ि चक्रपथ भन्त्दा िावहर पने तर िापदडि अनसुार िाटो छािी मिक्री हनु े िाटोको 20 
मिटर मभरको जग्गाको िूल्य  

 40,00,000।-   

भ विा नं. ८ पाखाथोक विा नं. 6र7 दइुाथोक गाउँसम्ि जान ेिाटोको िूल्य  शिविशक्त ददहीथोक 
सिक  

1800000/-   

ि अदालत चोकदेशख शजल्ला अदालत हदैु गौथली िाँिा र ओख्लेर्ाँट मिलचोकसम्ि जोड्न े
र त्यससँग जोमिन ेसहायक िाटाहरूिा पने िोटरिाटोको िूल्य  प्रगमतटोल िागा 55,00,000।-   

य लक्ष्िी नारायण पसु्तकालयिाट मभर पशिि साववक रेिि िहादरु ररिालको घर  जान े
ठािो िाटोको िलु्य  कालीका िागा 55,00,000।-   

र िेशििहर िेरा चोकको िंगल िहादरु अमधकारीको घर हदैु चक्रपथ जोड्न ेठािो िाटो 
साथै मिनायक पथिाट सोही िाटोिा जोमिने मभरी िाखा िाटोको िलु्य  

 55,00,000।-   

व हाइस्कुल चोक देशख शचररशिवव पौिेलको घरको मिल सम्िको दायाँिायाँको जग्गा  55,00,000।-   

 1.7 िेशििहर गा.वव.स. हाल विा नं. 9     

क 
चक्रपथिाट विा नं. ८ मसतलपाटी जाने तथा मसतलपाटी िूल सिकिा पने जग्गाको 
िलु्य  शितलपाटी िागा  55,00,000।-   

ख मसतलपाटी िाखा सिक  40,00,000।-   

ग 
िसन्त्त ििाा पौिेलको घरदेशख िाग्लङुपानी गा.वव.स.को मसिानासम्ि िेशििहर विा नं. 
3,4,5 र 8 िा पने हररतिागाको दाया ँिायाँको िूल्य  

हररत िागा{ वपच 
सिक 

64,00,000।-   

घ 
िसन्त्त ििाा पौिेलको घरदेशख िाग्लङुपानी गा.वव.स.को मसिानासम्ि िेशििहर विा नं. 
3,4,5 र 8 िा पने हररतिागाको दाया ँिायाँको िूल्य  

हररत िागा{ कच्ची 
सिक 

50,00,000।-   

ङ ददवहथोक देशख ठुलीचौर सम्ि मसिखेलको िलु्य  1000000/-   

च शिव िागा  32,00,000।-   

छ िंकर िागा  32,00,000।-   

ज चशडििािा देउराली सम्िको िाटो   12,00,000।-   

झ पाखाथोक दइुथोक िाख्रजेगत सिक  20,00,000।-   

ञ नयाँखेत सिक  20,00,000।-   

ट घिुाउने स्वारादेशख क्व्होलासोथर मसिा सम्ि  16,00,000।-   

ठ ददहीथोक मिम्दा हदैु िाख्रजेगत सिक  20,00,000।-   

ड ददवहथोक गैरीिारी सम्िको सिक  14,00,000।-   

ढ ववम्दािेमस नयासँिक कुनािारी टाँिी मिसौना  12,00,000।-   

ण हररतिागा देशख ्यामिरे सम्ि  32,00,000।-   

त हररत सिक हदैु पोखरी हदैु कौदी सम्ि  16,00,000।-   

थ देउराली कार्लिोटे सम्िको सिक  32,00,000।-   

द हररत सिक चन्त्र्योती सिक  16,00,000।-   

ध हररत सिकदेशख िशुखया टोल सम्ि  16,00,000।-   

न मभरकटेरी ववम्दा गाउ सम्िको सिक  10,00,000।-   

प मिम्दा गाउँ तल्लो साम्दीको मसिखेतको िलु्य  1000000/-   

 1.8 सामिक िाझाखेत गा.वव.स.     

क 
िरिोट खोला सामिक िाझाखेत 07 भोटेर्ाटँ हदैु िस्यााङदी गाउपामलका 8 को 
मसिाना जोड्ने िोटरिाटोको िलु्य साववक वहलेटक्सार 9, िाझाखेत 1,7,8,9) 

 9,00,000।-   

ख 
कृवष सिक िरिोट खोलाचोक देशख शचतवुानन हदैु विा नं. 10 र 11 जोड्न े
िोटरिाटोको िलु्य  

 3,50,000।-   

ग 
कृवष सिक िरिोट खोला िेन सिक देशख थारचौर र्ाँट हदैु लािािगर पलु सम्िको 
िोटरिाटो  

 5,00,000।-   

घ कृवष सिक पासाचौर चोक देशख िाँिा चाम्िोटे हदैु भंगाले िोटर िाटो   5,00,000।-   

ङ 
कृवष सिक अँपचौर देशख कटुवा िुम्र ेहदैु घिुाउने स्वारा झोलङुगे पलु सम्िको िोटर 
िाटो  

 5,00,000।-   

च कृवष सिक िाझाखेत चोक देशख कुलिाध खहरेखोला िोटरिाटो  5,00,000।-   
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छ 
वहलेजाने चोक िाझाखेत राउतथोक विा कायाालय हदैु  मिचे िेन सिक चोक सम्िको 
िोटरिाटोको िलु्य  

 6,00,000।-   

ज 
कृवष सिक िैसिोटचोक देशख राउतथोक विा कायाालय जाने चोक सम्िको 
िोटरिाटोको िलु्य  

 5,00,000।-   

झ 
िाझाखेत गाँउको चौतारा देशख थमु्का, रातािाटा गाँउभाचोक हदैु दोदी गा.पा. विा नं 
9 सम्ि जोड्न ेिोटर िाटो  

  1,50,000।-   

ञ 
रेिक्रस पलु सिक देउजनथोक र्ाटँ चोक देशख भाचोक खोला कुशप्लङ मसरूवारी 
रातािाटा हदैु घिेरी सम्िको िोटर िाटोको िलु्य  

 2,00,000।-   

ट 
कुप्लीङ ढाि मसरानचोक देशख  कुशप्लङ आिा सिहु भवन, मसरूवारी हदैु गाउँ भाचोक 
िेन सिक सम्िको िोटरिाटोको िलु्य  

 1,50,000।-   

ठ 
कृवष  सिक भाचोक खोला चोक देशख खासरुिेसी हदैु रेिक्रस पलु सम्िको िोटर 
िाटोको िलु्य  

 5,00,000।-   

ड रेिक्रस पलु देशख खाँचे जोड्न ेिोटरिाटोको िलु्य   1,50,000।-   

ढ रेिक्रस पलु देशख म्रोचे साध ुसम्िको िोटर िाटो   1,00,000।-   

ण रेिक्रस सिक चोकदेशख पांग्रके्य ुसम्ि िोटर िाटोको िलु्य   1,00,000।-   

त खासरुिेसी खासरु गाँउ सम्िको िोटर िाटोको िलु्य   4,00,000।-   

थ खासरु सिक खोलोथुँदेशख िरिोट हदैु कल्लरी सम्िको िोटर िाटोको िलु्य   2,00,000।-   

द कृवष सिक चोक लेते देशख मसम्पानी खोला सम्ि िोटरिाटोको जग्गाको िलु्य   5,00,000।-   

ध मसिपानी खोला ठुलो ढंुगा हदैु कोिार चोक सम्ि िोटर िाटोको िलु्य   2,00,000।-   

न कृवष सिक मभरकुना देशख अक्कर सम्ि िोटरिाटोको िलु्य   4,00,000।-   

प लेते कृवष सिक चौतारा देशख लेते आिा सिहु भवन सम्ि िोटर िाटोको िलु्य   5,00,000।-   

 1.9 सामिक शचमत गा.वव.स.     

क 
िस्यााङदी पलुिाट दाँया तर्ा  विा नं. ७ रैकनी र्ाटँ देशख छहरा खोलासम्ि िाटोको 
दायाँ िायाकँो पवहलो घिेरीको िूल्य   15,00,000।-   

ख छहरा खोला देशख रािचोक र्ाटँ मसम्ले पहरासम्िको िाटोको दाया ँिायाकँो िूल्य   15,00,000।-   

ग कुलेचौर ढाँि गैरीदेशख शचरकेो मभरसम्िको िाटोको दायाँ िायाकँो िूल्य   10,00,000।-   

घ विा नं. ४ को शचर ेमभर देशख शचरेको झोलङुगे पलुसम्िको िूल्य   15,50,000।-   

ङ विा नं. ८ ररषे्ट िगर देशख िान्त्रेको चौतारा सम्िको िूल्य   13,00,000।-   

च विा नं. ८ मसम्पानी साकी िस्तीिाट भकुडिे लािो िाटो जोमिन ेदोिाटो सम्िको िूल्य   4,00,000।-   

छ विा नं. ८ ररषे्ट िगरिाट विा नं. ९ को धवुा खोलासम्िको िूल्य   13,00,000।-   

ज 
विा नं. िेलिोट वढस्को हलुाक घर िवुढकुवा हदैु जनजाग्रीमत मन.िा.वव.को गेटसम्िको 
िूल्य   13,00,000।-   

झ विा नं. ९ मतवारी िािा िगैचा देशख मतनवपप्ले भञ्ज्याङसम्िको िूल्य   9,00,000।-   

ञ विा नं. ३ िढुीकुवादेशख अधेरी गल्ली सम्िको िूल्य   4,00,000।-   

ट विा नं. ३ अधेरी गल्ली देशख मतलाहार िजार र नसारी सम्िको िूल्य   12,00,000।-   

ठ विा नं 2 देउराली देशख िसेल गाउँसम्िको िूल्य   10,00,000।-   

ड विा नं. 2 जलजलेको िाशन्त्त भवन प्रा.वव. देशख कोलिाँिासम्िको िूल्य   9,00,000।-   

ढ 
सामिक विा नं. ६ िढुीकुवा देशख िरिोट र्ाँट हदैु वहलेटक्सार ९ को मसिानासम्िको 
िूल्य   10,00,000।-   

ण मतनवपप्ले मसल्वाल रािपोक राििशन्त्दर ठुलो वपपलिोटसम्िको िाटोको िूल्य   8,00,000।-   

त ठुलो वपपलिोटदेशख तरुतरेु धारोसम्िको जग्गाको िूल्य   200,000।-   

थ तरुतरेु धारोदेशख मसउरी आपँको िोटसम्िको िूल्य   7,00,000।-   

द मसउरी आपको िोटदेशख वताले चौतारो सम्ि (पशििपट्टीको मभर िाहेक) को िूल्य   3,50,000।-   

ध िढुीकुवा र्ाँट हदैु वहलेटक्सार मसिाना सम्िको िूल्य   9,00,000।-   

न मतलाहार काकी िािा सिक खडिको मतलाहार दािगिेसम्िको िूल्य   10,00,000।-   

प मतलाहार हेल्थपोष्ट सम्िको सिकको दाया िायाको िलु्य   8,00,000।-   
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र् गंगटे खोला पशडित थोक मतलाहारा दायािाया जग्गाको िलु्य   8,00,000।-   

      

 1.10 सामिक िाग्लङुपानी गा.वव.स.     

क 
िाग्लङुपानी गा.वव.स. विा नं. ९ िा पने िेशििहर भजुङु हररत िागाको िाग्लङुपानी 
गा.वव.स. सम्िको दाया ँिायाकँो िूल्य   

   

ख िाग्लङुपानी गा.वव.स.िाट भजुङु हररत िागाको िाटोको िूल्य      

ग िाग्लङुपानी गा.वव.स.विा नं. 3,4.7,8 का मभरी िाटोको िूल्य   9,00,000।-   

घ िाग्लङुपानी गा.वव.स. िाट भजुङु हररत िागाको पिुागाँउ तर्ा को जग्गाको िूल्य   9,00,000।-   

 2. सनु्त्दरिजार गा.वव.स.  
   

 2.1 सामिक कुन्त्छा गा.वव.स.      

क 
सामिक कुन्त्छा विा नं. 1 खरीठाटी दइुावपप्ले सिकको किेरेखोला सतु्केरी ढुङगा 
ठुलो आगँन हुँदै भट्टीधारासम्ि सिकको दाया ँिायाँको िूल्य  

 10,00,000।-   

ख 
सामिक विा नं. 1 र 7 खरीठाँटी दैइवपप्ले सिकको भट्टीधारा देशख मसरवानी जान े
िाटोको दाया ँिायाँको िूल्य  

 4,50,000।-   

ग 
सामिक कुन्त्छा 1 र 2 सतु्केरीले गािेको ढुङगािाट देउताको थानसम्ि जान े
िोटरिाटोको दायाँ िायाकँो जग्गाको िूल्य  

 4,50,000।-   

घ 
सामिक विा नं. 2,3,4,6 र 8 रोहटेपानी देशख देउताथान खिारीिोट हदैु 
भागीरथीसम्ि जान ेसिकको दाया ँिायाकँो िूल्य  

 4,50,000।-   

ङ 
सामिक विा नं. 3,4,र 5 रोहेटेपानीिाट अमधकारीगाँउ कुन्त्छा गढी जाने िाटोको 
दायाँ िायाकँो िूल्य  

 4,50,000।-   

च 
सामिक विा नं. 3 र 4 कामलरहिाट रोहोटेपानी जाने सिकको दाया ँ िायाँको 
जग्गाको िूल्य  

 4,00,000।-   

छ चेलीिटेी िागा देशख अौौलीमसख सम्ि पेमत रोपनी जग्गाको न्त्यनुति िूल्य   2,50,000।-   

ज मसवाानी चोक देशख िसौला टोलसम्ि प्रमत रोपनी जग्गाको न्त्यनुति िूल्य   2,50,000।-   

झ सेवा िशन्त्दर देशख टारी, भोलेकामलका िागा सम्ि प्रमत रोपमन जग्गाको न्त्यनुति िलु्य   2,50,000।-   

 2.2 सामिक परेवािाँिा गा.वव.स.      

क 
सामिक परेवािािा विा नं. १ पाउदी खोलािाट सामिक परेवािािा 2 र 5 को मसिाना 
सम्िको िोटरिाटोको दायाँ िायाकँो जग्गाको िूल्य  

 19,00,000।-   

ख 
सामिक परेवािािा 2 र 5 को मसिाना ररङ्दै खोलािाट लेखपानी सामिक मसिाना 
सम्िको िोटरिाटोको दायँ िायाँको जग्गाको िूल्य  

 15,00,000।-   

ग 
सामिक परेवािािा ँ1 पाउँदीखोलािाट शजता सातधारे जाने सिकखडको हािेँटार मसचँाइा 
नहरसम्िको सिक खडिको दाया ँिायाकँो जग्गाको िूल्य  

 11,00,000।-   

घ 
सामिक परेवािािा र हािेटार नहरिाट सामिक परेवािाँिा ४ देउरालीसम्िको सिक 
खडि  

 12,00,000।-   

ङ 
सामिक परेविािा ४ देउरालीदेखी लेखपानी खोला कुन्त्छा मसिानासम्ि जान ेिोटरिाटोको 
दायाँ िायाकँो जग्गाको िूल्य  

 10,00,000।-   

च 
सामिक परेवािािा 4 देउरालीिाट मसम्पानी हदैु ििहरे लेखपानी जाने िोटरिाटोको दाया ँ
िायाँको जग्गाको िूल्य  

 9,00,000।-   

छ 
सामिक परेवािािाँ ५ साइाराि चोकिाट वपपलिािाँ हुदैँ लेखपानी जान ेिोटरिाटोको दाया ँ
िायाँको जग्गा िूल्य  

 9,00,000।-   

ज 
सामिक परेविािा ँ1 कृवष सिक साइर्निाट िानेचौका जान ेकच्ची िोटर िाटोको दाया ँ
िायाँको जग्गाको िूल्य  

 12,00,000।-   

      

 2.3 सामिक चन्त्रेश्वर गा.वव.स.      

क दरुािािा ँसरसयदेशख चन्त्रेश्वर िाटोसम्िको िूल्य   9,00,000।-   

ख च्यानपाटादेशख ठुलोश्वारासम्िको दायाँ िाया ँसिकको िूल्य   6,00,000।-   

ग सामिक चन्त्रेश्वर गा.वव.स. का मभरी िाटोको िूल्य   3,50,000।-   

      

 2.4 सामिक दरुािािँा गा.वव.स.     
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क दरुािाँिा गा.वव.स. विा नं. 1 सरसय र्ाँट िोटर िागाको दाया ँिायँ पने जग्गाको िूल्य   9,00,000।-   

ख दरुािाँिा सरसय देशख चन्त्रेश्वर िाटो सम्िको िूल्य   3,50,000।-   

ग दरुािाँिा सरसय देशख कोइाराला र्ाँटसम्िको िूल्य    300,000।-   

      

 2.5 सामिक ताकुा  गा.वव.स.      

क 
सनु्त्दरिजार गा.वव.स. विा नं. 1 खरीठाटी देशख ताकुा  गा.वव.स. विा नं. 3,4 र 7 को 
सरसय र्ाँटसम्िको सिकको दाया ँिायाँ पने जग्गाको िूल्य  

 
17,00,000।-   

ख 
सामिक ताकुा  खररिोटिाट चापाखका  ल्याडिवर्ल्ि साइट जान े िोटर िाटोको दाया ँ
िायाँको जग्गाको िूल्य  

 3,00,000।-   

ग सामिक विा नं. 1,2 र 3 गहते जान ेसिकको दाया ँिायाकँो जग्गाको िूल्य   3,00,000।-   

घ सामिक ताकुा  3 खहरे िाट खररिोटसम्िको िोटरिाटोको दायाँ िायाकँो जग्गाको िूल्य   17,00,000।-   

ङ 
सामिक विा नं. 4,6 र 7 भवुरे खोलादेशख घिुाउन ेसम्िको सिकको दायाँ िायाकँो 
जग्गाको िूल्य  

 3,00,000।-   

च 
सामिक सनु्त्दरिजार 1 िगवुाखोलािाट सामिक ताकुा  4 भवुर खोलासम्ि जान े
िोटरिाटोको दायाँ िायाकँो जग्गाको िूल्य   

 11,00,000।-   

छ सामिक ताकुा  3 खहरेिाट रानीखेत सम्िको िोटरिाटोको दायाँ िायाकँो जग्गाको िूल्य   8,00,000।-   

ज 
सामिक ताकुा  ४ भवुोर खोला देशख वकररन्त्चे खोलासम्ि जाने सिकको दायाँ िाया ँ20 
मिटर सम्िको िाटोको िूल्य  

 6,50,000।-   

      

 2.6 सामिक सनु्त्दरिजार गा.वव.स.     

क 
सनु्त्दरिजार गा.वव.स. विा नं. 2 को िोटर िागािा पने घिेरी जग्गाको िूल्य (करङ्ग े
खोलादेशख खरीठाटी सम्ि )  

 
45,00,000।-   

ख विा नं. 3 र 4 िा पने शझङ्गेखोलािाट करङ्गे खोलासम्िको िूल्य   62,00,000।-   

ग 
विा नं. 8 पाउदी वढक िजारिाट विा नं. ९ हुँदै भोटेविार गा.वव.स. मसिाना साली 
िराङ खोलासििको िूल्य  

 
54,00,000।-   

घ पाउँदी वढकिाट सनु्त्दरिजार कृवष क्याम्पससम्ि जान ेिोटर िागाको िूल्य   36,00,000।-   

ङ 
विन नं. 4 गा.वव.स. भवनिाट विा नं. 5 र 6 हुँदै भोटेविार ९ को मसउँिीिारसम्िको 
िूल्य  

 
54,00,000।-   

च 
विा नं. 3 र 4 िा पने परुानो िजार हुँदै िानेचौका जाने सिक खडिको सयपरी िोमिङ 
स्कुल सम्िको िोटर िागासम्ि जोमिएको जग्गाको िूल्य  

 
54,00,000।-   

छ विा नं. 3 र 4 िा पने मभर खोमलएको िाटाहरूसँगै जोमिएको जग्गाको िूल्य   26,00,000।-   

ज विा नं. 8 र 9 िा पने मभर खोमलएको िाटाहरूसँगै जोमिएको जग्गाको िूल्य   22,00,000।-   

झ विा नं. 2 को मभर खोमलएको िाटोको िूल्य   21,00,000।-   

ञ विा नं. 4 िजवुा र्ाँटािाट िानेचौका जाने पलुसम्िको िूल्य (कच्ची िाटो)   21,00,000।-   

ट 
सामिक विा नं. ५ हाल सनु्त्दरिजार न.पा. ६ टारीखेत कोलिाँिा मसमलङ्ग े िाँिा जान े
िोटर िाटोको िूल्य  

 
10,00,000।-   

ठ 
सामिक विा नं. ६ िखेचौर िाङ्गो वपपल मसमलङ्ग ेिािो जाने िोटर िाटोको दायाँ िायाकँो 
जग्गाको िूल्य  

 
6,50,000।-   

ि 
सामिक सनु्त्दरिजार विा नं. 4,5 र 9 तेह्रिरेु चौतारा सालीिराङ िाटोको दायाँ िायाँको 
जग्गाको िूल्य  

 
16,00,000।-   

ढ 
सामिक विा नं. 6 हाल न.पा. ६ िोगटी िहुान ऐसेलचुौर जान े िोटर िाटोको दाया ँ
िायाँको जग्गाको िूल्य  

 
9,00,000।-   

ण 
सामिक सनु्त्दरिजार विा नं. 1 हाल सनु्त्दरिजार न.पा. विा नं. ८ िा मभरी नया ँ
खोलेको िोटरिाटोको दाया ँिायाँको जग्गाको िलु्य  

 
16,00,000।-   

त सामिक विा नं. 5,6 र 7 हाल विा नं. 6 िा मभर खोमलएको िोटर िाटोको िूल्य   9,00,000।-   

 2.7 सामिक भोटेविार गा.वव.स.     

क 
विा नं. 3 र 4 िा पने भतु्याहा खोल्सीिाट उददपरुको मसिानासम्ि िोटर िाटोको दाया ँ
िाया ँ20 मिटर मभर पने जग्गाको िूल्य  

 18,0,000।-   
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ख 
विा नं. 5,8 र 9 िा पने शजमिते खोला देशख सामलिराङ खोलासम्ि िोटर िाटो ऐ.ऐ. 
को परुानो िजार सिेतको िूल्य  

 70,00,000।-   

ग विा नं. 3 र 4 िा पने भतु्याहा खोल्सी देशख शजमिरे खोलासम्िको िूल्य   36,00,000।-   

घ विा नं. ८ परुानो िजार हरर कुिार शे्रष्ठको घर देशख िलेघारी जान ेमिलसम्िको िूल्य   33,00,000।-   

ङ विा नं. ९ मसनेिा हल जाने िुम्र ेिेशििहर सिक चोकिाट मसनेिा हलसम्िको िूल्य   30,00,000।-   

च 
उल्लेशखत सिकहरू िाहेक भोटेविार गा.वव.स.को विा नं. 8र 9 िा खोमलएको मभरी 
िोटर िाटोहरूको दायाँ िायाकँो जग्गाको िूल्य  

 26,00,000।-   

छ विा नं. 3 र 4 मभरी िाटोको दायाँ िायाँको जग्गाको िूल्य   20,00,000।-   

ज 
सामिक विा नं. ९ हाल न.पा. ४ पैरे चौर हदैु सालीिराङ खोला हदैु सनु्त्दरिजार जोड्न े
िोटर िाटोको दाया ँिायाँको जग्गाको िूल्य  

 26,00,000।-   

झ 
सामिक विा नं. 4 हाल न.पा. 1 अकला हदैु मरवेणी जान े िाटोको दायाँ िायाँको 
जग्गाको िूल्य  

 6,50,000।-   

ञ 
सामिक विा नं. 2 र 5 हाल विा नं. 2 शजमिर ेखोला धोके्रश्वारा हुँदै िमलथिु जोड्न े
िोटर िाटोको दाया ँिायाँको जग्गाको िूल्य  

 9,00,000।-   

ट 
सामिक विा नं. 2 र 7 हाल न.पा.  1 रािदी वट.एर्. हुँदै िमलथिु जाने िोटरिाटोको 
दायाँ िायाकँो जग्गाको िूल्य  

 9,00,000।-   

ठ 
रु्लिारी देशख िस्यााङदी जाने िोटर िाटो (सामिक विा नं. ९ भोटेविार) को दाया ँ
िायाँको जग्गाको िूल्य  

 26,00,000।-   

ि 
सामिक विा नं. 8 भशक्त निनुा उ.िा.वव. िाट तेसे्र हदैु िेलघारी जान ेवपच सिक दाया ँ
िायाँको जग्गाको िूल्य  

 38,00,000।-   

ढ 
हाल स.ुन.पा. विा नं. ४ िोगटी िहुान कुटहरिोट हुँदै पैरे चौर जान ेिोटरिाटोको दाया ँ
िायाँको जग्गाको िूल्य  

 11,00,000।-   

 2.8 सामिक मसन्त्दरेु गा.वव.स.      

क 
सामिक दरुािाँिा मसिाना देशख मसन्त्दरेु गा.वव.स. मभर खोमलएको  िोटरिाटोको दायाँ 
िायाँको जग्गाको िूल्य   

4,00,000।-   

 2.9 सामिक धसेुनी गा.वव.स.      

क धसेुनी कोइारालार्ाँट हुँदै जान ेिध्यपहािी लोकिागा दायाँ िाया ँपने जग्गाको िूल्य   9,00,000।-   

 3. राइानास नगरपामलका  
   

 3.1 सामिक भलायखका  गा.वव.स.      

क 
सामिक भलायखका  विा नं. 3र 4 को सावहमलटार शघमिरे गाउँ ढकाल टोल 
िोटरिाटोको िूल्य   

4,00,000।-   

ख भलायखका  सामिक विा नं. 1,2,3,4 हदैु िराङखोला िजार सम्िको जग्गाको िूल्य   7,00,000।-   

ग 
सािववक विा नं. 1,2,4,6,7 िा पने सावहमलटार िजवुा भलायखका  पन्त्थेिािा आठस्वारा 
कोकेगाउ सिक  

3,00,000।-   

घ सामिक विा नं. 1,2,5 िा पने िराइाटार घिेरी गाउ मसम्ले सिक  3,00,000।-   

ङ सामिक विा नं. 6 र  7 िा पने लाकुरी भन्त््याङ गरार्ाटँ सिक  2,50,000।-   

च सामिक विा नं. 7 िा पने पन्त्थेिािा मतनधारे सिक  2,00,000।-   

छ मभरी खोमलएको िोटरिाटोको िूल्य   4,00,000।-   

 3.2 सामिक चक्रमतथा गा.वव.स.     

क मभरी खोमलएको िोटरिाटोको दायँ िायाँको जग्गाको िूल्य   7,00,000।-   

ख धमिमलकुवा िोराङखोला सिकले छोएको िोटरिाटोको दायािायाको िलु्य   18,00,000।-   

ग जलववरे मतनवपप्ले िसन्त्तािती मभमर सिकको िलु्य   11,00,000।-   

घ अहाले िन्त्दैरी लोहोसे सिक  11,00,000।-   

ङ मतनवपप्ले  िेजर गाउँ स्याउली सिक  11,00,000।-   

च सहकारी चोक वसन्त्तावती सिक  11,00,000।-   

छ नसारी भदौरे सिक     11,00,000।   

ज नौमिसे ढािी िगैचा तीनिखेु गल्ली सिक  11,00,000।-   
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झ कैनीटार तीनिखेु गल्ली      11,00,000।   

ञ िन्त्दोरी चोक नहर मिल     11,00,000।   

ट नहर िामथ सिकले छुने सिै  2,00,000।-   

 3.3 सामिक धमिमलकुवा गा.वव.स.      

क 
धमिमलकुवा गा.वव.स. विा नं. 1,2,3,4,5,6,र 8 िा पने चेपेघाट लपुखुोला िोराङखोला 
सिकको दाया ँिायँ घिेरी जग्गाको िूल्य   20,00,000।-   

ख िध्य पहािी  लोकिागाको दाया िायाको िलु्य   33,00,000।-   

ग 
ऐ.गा.वव.स. विा नं. ४ को धमिमलकुवा देशख सालरे्दी हुदैँ िंगलटार जाने सिकको दाया ँ
िाया ँजग्गाको िूल्य   18,00,000।-   

घ ऐ. गा.वव.स. विा नं. ८ स्याउलीिजार देशख िेजार गाउँसम्िको कच्ची सिकको िूल्य   15,00,000।-   

ङ मभरी खलेुका िोटरिाटो दाया ँिायाकँो जग्गाको िूल्य   11,00,000।-   

      

 3.4 सामिक ताकुा घाट गा.वव.स.      

क 
ताकुा घाट गा.वव.स. विा नं. ९ को ताकुा घाट िजार देशख भैसे खोलासम्िको िोटरिागािा 
जोमिएको जग्गाको िूल्य  

 
23,00,000।-   

ख 
ऐ.गा.वव.स. विा नं. 1,2,3,5,6 र 8 सँगै जोमिएको भैसेखोला देशख रूर िा.वव.सम्ि 
िोटर िाटोसँगै जोमिएको जग्गाको िूल्य  

 
27,00,000।-   

ग 
ताकुा घाट लेउरानी सिक अन्त्तगात रूर िा.वव. देशख ताकुा घाट गा.वव.स.को सीिा सम्िको 
िूल्य  

 
11,00,000।-   

घ 
ताकुा घाट गा.वव.स.को िध्यपहािी लोकिागा अन्त्तगात िस्यााङदी पलु देशख राइनास जान े
चोक सम्िको िलु्य  

 17,00,000।-   

ङ सामिक ताकुा घाट सिक अन्त्तगात मभर खोमलएको सिकको दाया िायाको िलु्य   11,00,000।-   

  3.5 सामिक रा.िो.कोट      

क रा.िो.कोट गा.वव.स.िा पने ताकुा घाट लेउरानी सिकको दाया ँिायाँ जग्गाको िूल्य   7,00,000।-   

ख 
सामिक विा नं. 5 को भगेश्वर देशख साततले हुँदै कुिुले मसिघारी प्यारजङु सिकको दायँ 
िायाँको जग्गाको िलु्य   

4,50,000।-   

ग 
तारीखोला िहादेवस्थान हुँदै सक्रिास, सहकारर भवन हुँदै प्यारजङु जोड्न ेसिकको दाया ँ
िाया ँजग्गाको िूल्य   

4,00,000।-   

घ टुनीगैरा राइनासकोट सिक  3,50,000।-   

ङ राउतपाटी िहादेवस्थान िोहोररयाकोट सालरे्दी सिक  3,50,000।-   

च कृवष सिक राम्चे काउरेपानी लाम्पाटा साठीिरेु िगरगाउ सिक  2,50,000।-   

छ मभरी िाखा िाटोको िूल्य   2,50,000।-   

 3.6 सिववक प्यारजङु गा.वव.स.     

क प्यारजङु गा.वव.स.िा पने ताकुा घाट लेउरानी सिकको दाया ँिायाँ जग्गाको िूल्य     7,00,000।   

 4 िध्य नेपाल नगरपामलका     

 4.1 सामिक शजता गा.वव.स.     

क 
सनु्त्दरिजार सोतीपसल दइुावपप्ले सिकको सधुारे खोलािाट िगवुा टुिो हदैु िान्त्रे 
खोलासम्िको सिकको दायािायाको िूल्य  

 11,00,000।-   

ख 
सोही सिकको िान्त्रेखोलािाट देवालयथान हदैु घतीखोलासम्िको सिकको दायाँिायाँको 
िूल्य 

 17,00,000।-   

ग 
सोही सिकको घतीखोलािाट शजताटार सामिक तान्त्राङ टक्सार गा.वव.स. मसिाना खहरे 
खोलासम्िको सिकको दाया िायाको िूल्य 

 19,00,000।-   

घ शजताटार सप्तधार िागाको शजताटारिाट जनादान मगरीको घरसम्िको सिकको दाया 
िायाको िलु्य  

 1,10,000।-   

ङ सही सिक अन्त्तगात शचडिे गाउदेशख शजताकोट खडिको  दाया िायाको िूल्य  100,000।-   

च सधुारे गैरी गाउ ताप्ले भागरथी सिकको दाया वायाको जग्गाको िलु्य   100,000।-   
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छ साउनेपानी सप्तधारा रायपाली सिकको िलु्य   80,000।-   

ज देउराली भषुालथोक सिकको दाया िायाको िलु्य   80,000।-   

झ भामगरथी गौलीगाउ मधतालगाउ शजताकोट सिकको िलु्य   70,000।-   

 4.2 सामिक तान्त्राङ टक्सार गा.वव.स.     

क 

सामिक तान्त्राङ टक्सार गा.वव.स. विा नं. 8 र ९ िा पने सनु्त्दरिजार सोतीपसल 
दइुावपप्ले सिक खडिको शझङगे खोलािाट खहरे खोला सम्ि सिकको दाया िायाको 
िूल्य 

 

22,00,000।-   

ख िोमिङचोकिाट मभरी िजार हदैु गमु्िा सम्िको िाटोको िलु्य  17,00,000।-   

ग गालादद खोलािाट उत्तर असीिरेु सम्िको सिकको दायािायाको िूल्य   17,00,000।-   

घ पराजलुीटारिाट भषुाल मिहीसम्िको सिकको दाया िायाको िूल्य   17,00,000।-   

ङ खनाल गाँउको मभरी िाटो दाया िायाको िूल्य   11,00,000।-   

च िोमिङ चोकिाट उत्तर गोलादी खोलासम्िको मभरी िाटो दाया िायाको िूल्य  17,00,000।-   

छ सामिक विा नं. 8 र 9 को मभरी िाटोको िूल्य  17,00,000।-   

ज सोमतपसलिाट पवुा जान ेहलुाकी िागा खहरेखोला सम्िको िाटोले छोएको दाया िायको 
िलु्य  

 9,00,000।-   

झ साववक विा नं. 1 देशख 7 सम्ि र विा नं. 8 र 9 को िामथल्लो भाग(िेलिोटे, 
जगेुपानी, दारेगौिा देशख िामथ) सिकको दाया िायको िलु्य  

 55,000।-   

  4.3 सामिक सयुापाल गा.वव.स.     

क 
सयुापाल गा.वव.स. विा नं. ९ को चदीखोलािाट शझङगेखोलासम्िको िोटरिाटोको 
दायािायाको िूल्य 

 24,00,000।-   

ख 
सामिक विा नं. ९ को देवटार चोकिाट गयेुले खोला हदैु गाटेँ चौतारोसम्िको सिकको 
दाया िायाकँो जग्गाको िूल्य 

 12,00,000।-   

ग 
सयुापाल ९ को परुानो वर्ल्िहल चोकिाट उत्तर पानी ट्याङकी सम्िको नागभैरव 
िागाको दाया िायाको िूल्य  

 14,00,000।-   

घ सामिक विा नं. ९ को मभरी खोमलएको िाटोको दाया िायाको िूल्य   23,00,000।-   

 4.4 सामिक रम्घा गा.वव.स.      

क 

विा नं. 5,6,7,8 र 9 िा पने ररस्ती खोलाको िगैचािामथको मिलिाट दइुावपप्ले िजार 
हुँदै चदीखोला र भोलेटार तर्ा  जान ेिाटोको पषु्पलता जनएकता क्याम्पस (स्यािघाली 
िगैचा) सम्िको िूल्य  

 

33,00,000।-   

ख 

विा नं. 5,6,7,8र9 िा पने िलु सिक िाहेक परुाना नया ँखोमलएका र खलु्ने सहायक 
िोटर िागाको दाया ँ िाया ँ िोटर िागाको दाया ँ िायँ िोटर िागासँगै जोमिएको जग्गाको 
िलु्य (तर समिभन्त््याङ जाने िोटर िागाको हकधिा भन ेयो िलु्य लाग ुहनुे छैन)  

 

25,00,000।-   

ग 
विा नं. 1,2,3,4 र 5 िा पने जनएकता क्याम्पस (स्यािघाली िगचैा) उत्तरको 
पराजलुी िेिीसम्िको िोटरिाटो  दाया ँिायाँ पने जग्गाको िलु्य  

 18,00,000।-   

घ स्कुलचोकिाट शििाघाट िादी पलुसम्िको सिकको दायािायाको िूल्य  26,00,000।-   

ङ 
ररस्तीखोला िगैचािाट वाग्लेर्ाटँ हदैु मतलाहारसम्िको सिक खडिको पषु्पलता 
क्याम्पससम्िको दाया िायाको िूल्य 

 26,00,000।-   

च पषु्पलता क्याम्पसिाट मतलाहारसम्िको सिकको दायािायाको िूल्य   20,00,000।-   

 4.5 सामिक समिभन्त््याङ गा.वव.स.      

क समिभन्त््याङ गा.वव.स. विा नं. 8 िा पने व्यास िागािा जोमिएको जग्गाको िलु्य   18,00,000।-   

      

 4.6 सामिक भोलेटार गा.वव.स.     

क 
विा नं. 6,7,8 र 9 िा पने दोभानिािा रानीपानी  व्यास िागा िोटर िागाको दाया ँ
िायाँको िूल्य  

 44,00,000।-   

ख 
विा नं. 6 र 7 को मसिाना हुँदै पाखरुीचोक देशख  ढल्के आपँ हदैु राििजार जान े
सिकको कुिाल्नी खोल्सोसम्ि िोटरिाटोसँगै जोमिएको जग्गाको िूल्य  

 38,00,000।-   

ग सोही सिकको कुिाल्नी खोल्सोिाट मिददि पलुसम्िको िोटरिाटोको दायािायाको िूल्य   9,00,000।-   

घ दोभानिािा ढल्के आपँ वहिाली िोमिङ हदैु प्रहरी चौकी सम्िको ररङरोिको दाया िायाको  33,00,000।-   
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िूल्य 

ङ 
प्रहरी चौकी िाट मभर िजार हदैु इािानेश्वर िा.वव.को गेट सम्िको िोटरिाटोको 
दायािायाको िूल्य  

 38,00,000।-   

च इािानेश्वर िा.वव. िाट लाम्टे हदैु रानीपानी सम्िको ररङरोिको दायाँिायाँको िूल्य    33,00,000।-   

छ 
पाखरुी चोकिाट सािदुावयक भवन हदैु  धलु्परु िजारसम्िको सिकको दायाँ िायाकँो 
िूल्य  

 38,00,000।-   

ज सािदुावयक भवन िाट रानीको चौतरा सम्िको सिकको दाया ँिायाँको िूल्य    22,00,000।-   

झ वपस्ती खोला िाह्यववसे हदैु लािासोती सम्िको सिकको दायाँिायाँको िूल्य    6,00,000।-   

ञ वहिाली िोमिङिाट इािानेश्वर क्याम्पस तथा ववजय वस्ती सम्िको िाखा िाटोको िूल्य    33,00,000।-   

ट वहिाली िोमिङिाट मभर तर्ा  नहर हदैु कृवषसेवा      केन्त्र सम्िको िाखा िाटो    33,00,000।-   

ठ जिुीखेतिाट इजाँर सम्िको िाखा िाटोको दायाँिायाँको िूल्य    22,00,000।-   

ि िादी पलुिाट मसद्द प्रा.वव. हदैु पाखरुी चोक जान ेसिकको िूल्य   33,00,000।-   

ढ 
पाखरुीचोकिाट मसद्द प्रा.वव. हदैु पछािी हदैु स्वास््य चौकी सम्िको िोटरिाटोको 
दायाँिायाँको िूल्य 

 33,00,000।-   

ण 
मसद्द प्रा.वव. पछामििाट नव्योती सािदुावयक भवन सम्िको िाखा िाटोको दाँया िायाकँो 
िूल्य 

 33,00,000।-   

त गमु्िा र्ाटँिाट भ्यामिरे हल्लेसी हदैु भोले जान ेिोटरिाटोको दाँया िायाकँो िूल्य  6,00,000।-   

थ वपस्ती खोलापलुिाट हल्लेसी जाने िोटरिाटोको दायािँायाकँो िूल्य   2,50,000।-   

 वपस्ती खोलािाट ढाँि हदैु धलु्परु िजारसम्िको दायँ िाया ँ  १1,00,000।-   

द 
दोभानिािा, पाखरुीचोक व्यासिागाको नारायणी शघमिरेको घर पवुा भैिाल सम्िको िाखा 
िाटोको िूल्य  

 33,00,000।-   

ध मसम्पानी िोहररया थापा गाँउ िोटर िाटोको िूल्य   6,00,000।-   

न मिहीिाट भोलेजान ेिाखा िाटो  6,00,000।-   

प ढल्के आपँिाट िुम्रिेोटेतर्ा को िाखा िाटो  33,00,000।-   

र् पाखरुीचोक प्रहरी चौकी व्यास िागािाट पशिि वपप्ले खोल्सी ररङरोिसम्िको िाखा िाटो   33,00,000।-   

ि भोलेटार मसंचाइा योजनाको िखु्य नहर आसपासको जग्गाको िूल्य   22,00,000।-   

भ 
भोलेटार मसंचाइा योजनाको िाखा नहर धलु्परु िजार िाट िुम्रीिोटे तथा सािदुावयक भवन 
हदैु छोटी वविी दोभान िािा खडिको िूल्य 

 22,00,000।-   

ि वपस्ती खोलािाट लाम्टे हदैु सरसय मसचाइा कुलोको दायाँ िायाकँो िूल्य   11,00,000।-   

 सोही कुलाको भैिाल देशख  परुानो आिी क्याम्प सम्ि दाया िायाको िूल्य   1100000/-   

र रानीपानी घमु्ती सानीस्वाँरा कालीरह िोटरिाटोको दायािायाकँो िूल्य   11,00,000।-   

ल 
सामिक विा नं. 6,7,8,9 व्यासिागा तथा ररङरोि िाट व्यशक्त वविेषले खोलेको मभरी 
िाटोको िूल्य  

 27,00,000।-   

व 
सामिक भोलेटार गा.वव.स. विा नं. 6,7,8,9 मभर गोरेटो िाटो आसपासको घिेरी 
जग्गाको िूल्य  

 27,00,000।-   

भ सामिक भोलेटार विा नं. 7 को िोरे गल्लीिाट गि िहादरु गरुूङको घर सम्िको िाखा 
िाटो  

 22,00,000।-   

ि सामिक भोलेटार 6 र 7 िा पने िढुीगल्लीको दाया िायाको िलु्य   19,00,000।-   

य िध्यपिािी लोकिागा अन्त्तगात रातिाटा लािासोती रानीपानी सम्िको सिकको दाया 
िायाको िूल्य  

 12,00,000।-   

 4.7 सामिक इािानेश्वर गा.वव.स.      

क 
सामिक विा नं. ९ मिददि पलुिाट विा नं. 8 राििजार  िादी पलु सम्िको   
िोटरिाटोको दायाँ िायाकँो जग्गाको िूल्य  

 3800000/-   

ख 
सामिक विा नं. ८ राििजार चोकिाट खहरे हदैु विा नं. ९  शचसापानी खोलासम्िको 
सिकको दायाँिायाँको िूल्य   

 33,00,000।-   

ग शचसापानी खोलािाट लक्ष्िीिजार सम्िको सिकको दायािँायाकँो िूल्य  22,00,000।-   

घ राििजार पलुचोकिाट कका ले हदैु कोइालेनी जानो िोटरिाटोको दायािँायाकँो िूल्य   28000000/- 
  

ङ हररत सिकको राििजार शस्थत खहरे चोकिाट भाटिेसी हदैु भञ्ज्याङसम्िको  6000000/-   
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िोटरिाटोको दायाँिायाकँो िूल्य  

च 
राम्चे ििहरे वकराखोर सिक खडिको शचसापानी पधेरािाट वकराखोरसम्ि सिकको 
दायाँिायाँको िूल्य  

 6000000/-   

छ 
सामिक विा नं. ८ अन्त्तागत पशििभमुि िोमिङिाट खसे्र हदैु दोभानसम्िको सिकको 
दायाँिायाँको िूल्य  

 22,00,000।-   

ज 
 सामिक विा नं. ७ ितासेिािािाट रूदी दोभान जान े सिकको कका ले चौतारासम्ि 
िोटरिाटोको दायाँिायाकँो िूल्य  

 6,00,000।-   

झ 
सामिक विा नं. 8 र 9 िा पने र्ाटँको जग्गािा मसंचाइा कुलोको मिल, िाखा िाटो, 
गोरेटो िाटोको दायाँ िायाकँो िूल्य  

 17,00,000।-   

 4.8 सामिक कराप ुगा.वव.स.     

क 
सामिक कराप ुगा.वव.स. विा नं. 1 को ितासेिािा रूदी दोभान सिकको मसतीखोलािाट 
िेलचौतारासम्िको सिकको दायािायाको िूल्य  

 5,00,000।-   

ख उक्त सिकको िजवुा िेिी खडििा दाया िाया ििेरी जग्गाको िूल्य  3,00,000।-   

ग 
राििजार नाल्िारे्दी िेशििहर सिकको स्याउली िजार पतेरी खडिको सिकको 
दायािायाको जग्गाको िूल्य  

 3,50,000।-   

घ सामिक कराप ुगा.वव.स. विा नं. 2,3,4,5 पने िोटरिाटोको जग्गाको िूल्य   400,000।-   

ङ िेलचौतारा देशख कल्याणगाँउ हदैु कराप ुजोड्न ेिोटरिाटोको दाया िायाको िलु्य  
 

 3,50,000।-   

च 
िजवुािेिी देशख िते्यानी जोड्न ेिोटरिाटोको सामिक कराप ु गा.वव.स. विा नं. 2 को 
मसिाना सम्िको िलु्य  

 4,00,000।-   

 4.9 सामिक िागं्र ेगा.वव.स.      

क 
सामिक िांग्र े गा.वव.स.विा नं. 1 अन्त्तागत चनौटेिाट टारी(िाँग्र े टुिो) सम्िको िाखा 
िाटोको दाया ँिायाँको िूल्य    

 11,00,000।-   

ख 
सामिक विा नं. २ अन्त्तागत िरदान र्ाटँ जान े चोकिाट इानार हदैु कल्याण िा.वव. 
सम्िको िोटरिाटोको दायाँिायाँको िूल्य  

 11,00,000।-   

ग भोलेटारिाट गाँउिाँग्र ेहदैु नटेा जान ेिोटरिाटोको दायाँिायाकँो जग्गाको िूल्य   500,000।-   

घ 
सामिक विा नं. 5 र 8 (भाल ु खोलािाट वपस्ती खोला) सम्िको िध्यपहािी लोक 
िागाको िूल्य  

 11,00,000।-   

 4.10 सामिक नेटा गा.वव.स.     

क थानमसङ स्वारािाट विा कायाालय हदैु जगेुपानीसम्िको सिकको दायाँिायाकँो िूल्य   3,50,000।-   

ख ताकिारे चौतारािाट विा कायाालयसम्िको सिकको दायािँायाकँो िूल्य   3,50,000।-   

ग खिारी स्वारा मनसान चौतारा सम्िको सिकको दायाँिायाँको िूल्य   3,50,000।-   

घ जगेिािा-िामलका िशन्त्दर सम्िको सिकको दायािँायाकँो िूल्य   3,50,000।-   

ङ सामिक नटेा गा.वव.स. विा नं. 1 अन्त्तगात िरदान र्ाँटको सिकको िलु्य   3,50,000।-   

च िध्य पिामि लोकिागाको िध्य नेपालको मसिानािाट थाशन्त्सङ ववमिरे भन्त््याङ सिकको 
दायाँ िायाकँो िलु्य  

 6,00,000।-   

 5. क्ब्होलासोथर गाउँपामलका     

 5.1 सामिक िाग्लङुपानी गा.वव.स.      

क 
जन्योती िा.वव. िाग्लङुपानी सामिक (विा नं. 1,2,5र 6 ) िा पने िोटरिाटोको 
दायाँ िायँको जग्गाको िलु्य  

 
6,00,000।-   

 5.2 सामिक िामलङ गा.वव.स.      

क 
िामलङ गा.वव.स. िाट घाम्राङिेिी हदैु मगलङु  सालिेभन्त््याङ जोमिन ेिोटरिाटोको दाया ँ
िायाँको जग्गाको िूल्य  

 
7,00,000।-   

ख िामलङिाट िैलङु हदैु िढुवा जोड्न ेसिकको  दायािँायाकँो िूल्य   5,00,000।-   

ग िामलङ देउराली देशख गाउपामलका कायाालयसम्ि जोड्न ेसिकको  दायाँिायाँको  िलु्य   7,00,000।-   

घ िामलङ पन्त्री जोड्ने सिकको  दायाँिायाँको िलु्य   3,50,000।-   

ङ िामलङ तोल्जङु जोड्न ेसिकको  दायािँायाँको िलु्य   3,00,000।-   

च िामलङ िकैिराङ हदैु नाल्िा जोड्ने सिकको  दायािँायाकँो  िलु्य   3,00,000।-   
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छ िामलङ तलगाँउ जोड्ने सिकको  दायािँायाँको िलु्य  4,00,000।-   

ज िामलङ आन्त्तररक (ग्रामिण सिक) िोटरिाटोले छुने जग्गाहरु  6,00,000/-   

झ िामलङ नाल्िा िोटरिाटो जोड्न ेसिकका दायाँिायाँका जग्गाहरु  3,00,000/-   

 5.3 सामिक उत्तरकन्त्या गा.वव.स.      

क घलेगाउँ हुँदै भजुङु जोड्ने िोटरिाटोको दाया ँिायाँको िलु्य   5,50,000।-   

 5.4 सामिक भजुङु गा.वव.स.      

क भजुङु गा.वव.स. मभर पने िोटरिाटोको दाया ँिायाँको जग्गाको िलु्य   5,00,000।-   

 5.5 सामिक पसगाउँ गा.वव.स.      

क सामिक पसगाउँ के्षरिा पने सिै िोटरिाटोको दायँ िायाकँो जग्गाको िलु्य   4,50,000।-   

 5.6 सामिक भोजे गा.वव.स.     

क साल्िेभन्त््याङ भोजे कुम्लङु जोड्न ेिोटरिाटोको िलु्य   4,00,000।-   

ख मिरा ग्रामिण सिकको दायािायाको िलु्य   4,00,000।-   

ग िालवुा क्याम्ली िोटरिाटोको िलु्य   4,00,000।-   

घ मिददिखोला घाम्राङिेशि हदैु साल्िेभन्त््याङ जोिन ेिोटरिाटोको दाया िायाको िलु्य   4,00,000।-   

ङ साल्िेभन्त््याङ िप्याङ घाम्राङ हदैु पसगाउ जोमिन ेिोटरिाटोको िलु्य   3,00,000।-   

च सामिक िवपङ र घाम्राङको गाउमभतर जोमिने िोटरिाटोको िूल्य   2,00,000।-   

 5.7 सामिक मगलङु गा.वव.स.      

क 
सामिक मगलङु गा.वव.स. विा नं. 2,8 र 9 िा पैने शचििुािा साल्िे भञ्ज्याङसम्ि 
िाटोको दाया ँिायँको जग्गाको िूल्य  

 
6,00,000।-   

ख 
उल्लेशखत िाटो िाहेक मगलङु गा.वव.स. मभरी खोमलएका िोटरिाटोको दायाँ िायँको 
िूल्य  

 
4,50,000।-   

 6. दधुपोखरी गाउँपामलका     

 6.1 सामिक दधुपोखरी गा.वव.स.      

क 
सामिक दधुपोखरी गा.वव.स. हाल विा नं. 1 िा पने िोटरिाटोको दायाँिायाकँो जग्गाको 
िूल्य  

 
3,50,000।-   

 6.2 सामिक मिचौर गा.वव.स.      

क 
सामिक ववचौर गा.वव.स. हाल विा नं. 2 िा पने िोटरिाटोको दायाँिायाकँो जग्गाको 
िूल्य  

 
3,50,000।-   

 6.3 सामिक इालिपोखरी गा.वव.स.      

क 
सामिक इालिपोखरी गा.वव.स. हाल विा नं. 3 िा पने िोटरिाटोको दायाँिायाँको 
जग्गाको िलु्य  

 
3,50,000।-   

ख 
सामिक इालिपोखरी गा.वव.स. हाल विा नं. 4 िा पने िोटरिाटोको दायाँिायाँको 
जग्गाको िलु्य  

 
3,50,000।-   

 6.4 सामिक कोल्की गा.वव.स.      

क 
सामिक कोल्की गा.वव.स. हाल विा नं. 5 िा पने िोटरिाटोको दायािँायाकँो जग्गाको 
िूल्य  

 
3,50,000।-   

 6.5 सामिक गौिा गा.वव.स.      

क 
सामिक गौिा गा.वव.स. हाल विा नं. 6 िा पने िोटरिाटोको दाया ँ िायाकँो जग्गाको 
िूल्य  

 
3,50,000।-   

 7. दोदी गाउँपामलका     

 7.1 सामिक भारते गा.वव.स.     

क भारते गा.वव.स. विा नं. 3,4र 5 को शिरूवारी देखी ववग्रह सम्िको िूल्य   5,00,000।-   

ख भारते गाउँदेशख विा नं. 7,8 र 9 दठनगाउँसम्िको िूल्य    3,50,000।-   
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ग भारते िेसी देशख दठनगाउँसम्िको िलु्य   3,50,000।-   

घ भारते 2 र 3 को एक्ले खेतदेशख िहादेवस्थान सम्िको िूल्य   5,00,000।-   

 7.2 सामिक अचालिोट गा.वव.स.     

क अचालिोट गा.वव.स. को विा नं. 6,7,8,9 िा पने िोटरिाटोको िूल्य  4,00,000।-   

ख अचालिोट गा.वव.स.को विा नं 1,2,3,4,5 िा पने िोटरिाटोको िूल्य      2,00,000।-   

 7.3 सामिक श्रीिन्त््याङ गा.वव.स.      

क विा नं. 2,4 हाँिीखोला मसिाना िोक्से र्ाँट हदुैँ पहरोसम्ि   5,00,000।-   

ख 
विा नं. 2,4 लािावगर झोलङु्ग े पलुदेशख कान्त्ले िेसी हदुैँ विा नं. ९ को गरन्त्ते 
िजारसम्िको िूल्य  

 
8,00,000।-   

ग 
विा नं. ४ लािा िगर देशख विा नं. ८ कान्त्लेिेसी हुँदै विा नं. ९ को ४०० र्ाँट 
मसम्ले खेतसम्िको िलु्य  

 
8,00,000।-   

घ 
विा नं. ९ मसम्ले र्ाटँ देशख खरी गाउँ, िाझ गाउँ, थमु्की, रु्जेल, लक्ष्िी िा.वव. हुँदै 
लािा भन्त््याङ ओखरी मभरसम्िको जग्गाको प्रमत रोपनी िलु्य  

 2,50,000।-   

 7.4 सामिक नौथर गा.वव.स.      

क 
सामिक विा नं. २ शचर ेझोलङु्ग ेपलुिाट सेरा चोक हुदैँ आििोटे खोलासम्ि प्रमत रोपनी 
िलु्य  

 19,00,000।-   

ख 
सेरा चोकिाट कृवष अवर्ससम्ि प्रमत रोपनी िलु्य (शजतौरे ठुला खेत, खारे िगर 
सिेतको)  

 16,00,000।-   

ग विा नं. २ आििोटे खोलािाट १ र २ को मसिाना िौलाहा खोला सम्ि प्रमत रोपनी   10,00,000।-   

घ  विा नं. 1 मसिानादेशख ढोिेनी  1 को ओिारे हदैु ढोिेनी र्ाँट कुरिरेु खोला विा 
नं. 3 काल्चे िेमससम्िको  

 8,00,000।-   

ङ ढोिेनी ४ कुि िहादरुको पसलदेशख छोटे खोलासम्ि   16,00,000।-   

 7.5 सामिक पाचोक गा.वव.स.      

क 
सामिक पाचोक नौथर सांदी खोलािाट पाचोक विा  2,3 र 7 करेदी दोभानसम्िको 
जग्गाको िलु्य 

 
5,00,000।-   

 7.6सामिक ढोिेनी गा.वव.स.      

क 
सामिक ढोिेनी गा.वव.स.िा पने (वकमतापरु िाहेक) सिै िोटरिाटो दायाँिायाकँो 
जग्गाको िूल्य  

 2,50,000।-   

ख वकमतापरु िजार के्षरको िाटोको दायािँायाँको जग्गाको िूल्य   4,50,000।-   

 7.7 सामिक र्लेनी गा.वव.स.      

क सामिक र्लेनी गा.वव.स.को िोटरिाटो दायाँिायाँको जग्गाको िूल्य   3,00,000।-   

 
 

7.8 सामिक िन्त्सार गा.वव.स.  
 

   

क सामिक िन्त्सार गा.वव.स. वहले िजार के्षरको िोटरिाटो दायाँिायाँको जग्गाको िलु्य   4,50,000।-   

ख साववक िन्त्सार गा.वव.स. अन्त्तगात शचमत दवुार िोटरिाटोका दायािँायाकँा जग्गाहरु  3,50,000/-   

ग क िा उल्लेशखत िाहेक िोटरिाटोको दायाँिायाँको जग्गाको िूल्य   3,00,000।-   

 7.9 सामिक वहलेटक्सार गा.वव.स.      

 सामिक वहलेटक्सार गा.वव.स.को सम्पणा के्षरको िोटरिाटोको दायाँिायाँको जग्गाको 
िलु्य  

 3,00,000।-   

 8. िस्यााङ्दी गाउँपामलका  
   

 8.1 सामिक घनपोखरा गा.वव.स.      

क 
सामिक घनपोखरा 2,3,4,8 र 9 हदैु भजुङु जोड्न ेिोटरिाटोको दायाँ िायाकँो जग्गाको 
िूल्य  

 
5,00,000।-   

 8.2 सामिक खदुी गा.वव.स.      

क खदुी गा.वव.स. विा नं. १ न्त्य ुखदुी िजार सिकको दायाँ िायाकँो िूल्य   20,00,000।-   
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ख ऐ. गा.वव.स. विा नं. २ न्त्य ुभलुभलेु िजार दायाँिायाकँो िलु्य   2,000,000।-   

ग 
िेशििहर-िनाङ िोटरिाटोिा पने खदुी गा.वव.स.को भलुभलेु िजारको एक्याप 
चोकसम्िको िलु्य  

 
2000,000।-   

घ 
खदुी गा.वव.स.को भलुभलेु िजारको एक्याप चोक हुदैँ ताशिङ मसिानासम्ि िोटरिाटोले 
छुने जग्गाको िलु्य  

 
12,00,000।-   

ङ 
िेशििहर देशख िनाङ जोड्न े राजिागाको दायाँिाया ँ मभरी खलेुको िोटर िाटोिा पने 
जग्गाको िलु्य  

 
4,50,000।-   

च िेसीिहर – चािे सिकको खदुी देशख टारीकुना सम्िको जग्गाको िलु्य  ६,00,000।-   

छ िेसीिहर – चािे सिकको  टारीकुना विा नं. ३ को मसिाना सम्िको जग्गाको िलु्य  5,00,000।-   

ङ खदुी मसउरूङ िोटरिाटोले छोएको तराप ुसम्िको जग्गाको िलु्य   7,00,000।-   

च खदुी मसउरूङ िोटरिाटोले छोएको ढगै देशख मसउरूङ सम्िको सिकको िलु्य   3,50,000।-   

 8.3 सामिक घेिुा  गा.वव.स.     

क घेिुा र्ाट खानी गाँउ मलमल िाटोले छोएको जग्गाको िलु्य   3,00,000।-   

ख 
साववक घेिुा गा.वव.स. अन्त्तगात ििालमिसौना सन्त्जाप ु िोटरिाटोको दायाँ िायाकँो  
जग्गाको िलु्य 

 
1,50,000।-   

ग साववक घेिुा गा.वव.स. को धेिुा खामनगाउँ मलमल िोटरिाटोको पाखाको जग्गाको िलु्य  2,00,000।-   

 8.4 सामिक िाहनुिािँा गा.वव.स.      

क 
सामिक िाहनुिाँिा गा.वव.स. ठुलीिेिी र्ाँट र त्यहािँाट सामिक गा.वव.स. भवनसम्ि 
जाने िोटरिाटोको दायाँ िायाकँो जग्गाको िूल्य  

 
4,00,000।-   

ख 
साववक िाहनुिाँिा गा.वव.स. विा नं. ७ दोभानचौर , लाम्पाटा ,ददङददङ िाहनुिाँिा हदैु 
विा  ६ को अशन्त्ति मसिाना सम्िको िोटर िाटोको दाया ँिायाँको जग्गाको िलु्य 

 
4,00,000।-   

ग 
साववक िाहनुिाँिा गा.वव.स. विा नं. ५ िाहनुिाँिाको िाझँथोक ,िैढंुगा , उपल्लोमिवह 
हुँदै मभरपसु्तन सम्िको िोटरिाटोिको दायाँिायाँको जग्गाको िलु्य 

 
4,00,000।-   

घ 
साववक िाहनुिािँा गा.वव.स. ठुलीिेंसी र्ाँटदेशख नाईचे सम्िका िोटरिाटोको दायाँिायाँको 
जग्गाको िलु्य 

 
4,00,000।-   

 8.5 सामिक भलुभलेु गा.वव.स.     

 क     
 ररनचौर,आमधिलु मसिलचौर लािपिटा, भलुभलेु, मसरिारी, घटे्टखोला सम्िको  
िोटरिाटोको दायाँ िायाकँो जग्गाको िलु्य 

 
3,00,000।-   

ख  घटेखोला ङादी िोटरिाटोको दाया िायाको िलु्य   10,00,000।-   

ग  तरान्त्चे देखी तामलचोक जाने िोटरिाटोको िलु्य   7,00,000।-   

घ  ङादी िाट उस्ता जान ेिोटरिाटोको िलु्य   4,50,000।-   

ङ  िेरा देशख ताराचोक सम्िको जग्गाको िलु्य   3,50,000।-   

च  मछनखोला नयाँगाउ िोटरिाटोको िलु्य   3,50,000।-   

छ  सरुूङदेखी कुवापानी हात्तीरूख भसु्िे िोटरिाटो  2,00,000।-   

ज  ढािदेखी जलजले िान्त्रे र अििोटे िोटरिाटो  1,50,000।-   

झ  ढािकुना दोखी ििागाउँ भँगेरी िोटरिाटो  1,50,000।-   

ञ  खरीटोलदेखी िहास्वाँरा ठुलोस्वाँरा  िोटरिाटो  1,50,000।-   

ट  नन्त्देस्वाँरा देखी ्यामिरे िोटरिाटोको दाया ँिायाँको  िोटरिाटो  1,50,000।-   

ठ  ररनटाङ िोटर िाटोको दायाँ वायाँको  िोटरिाटो  1,50,000।-   

ि  उस्तार्ाटँ सेरा ताराचोक िोटरिाटो  िोटरिाटो  3,00,000/-   

ढ  िामतसेिलु देशख िािागाँउ भँगेरी िोटरिाटो  3,00,000/-   

 8.6 सामिक मसम्पानी गा.वव.स.      

क मसम्पानी गा.वव.स. विा नं. ९ को िोटर िागािा पने जग्गाको दायाँ िायाकँो िूल्य   24,00,000।-   
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ववववध मनणायहरुः- 

मनणाय नं. 1 

रशजषे्ट्रिन पाररत हनुे मलखतिा स्थामनय मनकायको घरिाटोको मसर्ाररसको आधारिा न्त्यनुति िलु्याङकन 
मनधाारण हनुे हुँदा स्थामनय तहहरुले घर िाटो मसर्ाररस गदाा सम्िशन्त्धत तहको न्त्यनुति िलु्याङकन पशुस्तकाको 
प्रकरण,आधार र प्रकरण खलु्ने गरी कुन िागािा पने हो सो िागाको नाि सवहत मसर्ाररस गने। 

मनणाय नं. 2 

पवहला कायि भएको थैली अंक भन्त्दा कि राखी झकु्यानिा पारी कसैले मलखत पाररत गराएको कुरा पमछ कुन ै
व्यहोराले जानकारी हनु आएिा नपगु राजश्व सम्िशन्त्धत व्यशक्त, संघ संस्था वा कम्पनी जो सकैुको भए पमन 
िालपोत कायाालयिाट त्यस्तो जग्गा रोक्का सिेत राखी राजश्व असलुी गररने छ । 

मनणाय नं 3 

मलखतिा घर नखलुाइा मलखत पाररत भए घर मथयो भमन पमछ िालपोत कायाालयिा दािी गना पाइाने छैन। 
मलखतिा घर खलुाइा पाररत गरेको ठहरेिा सम्िशन्त्धत पक्षिाट पाररत मलखतको थैली अंकिा घरको िलु्याङकन 
जोिी आमथाक ऐनले तोके ििोशजि राजश्व तथा घर कायिको दस्तरु असलु गररने छ । 

मनणाय नं. 4 

स्थामनय तहिाट प्राप्त घरको िलु्याङकन वा घरिाटोको मसर्ाररस मलखत पाररत हनु ु अगावै कुनै सचुनािाट 
गलत छ भने्न जानकारी प्राप्त भएिा कायाालयिाट आवश्यक छानववनको लामग मनररक्षण सिेत गराइा िलु्याङकन 
कायि गररने छ । 

मनणाय नं. 5 

स्थामनय तहिाट घरिाटोको मसर्ारीसिा जे लेशखएर आएको भएता पमन एक  आपसिाजोमिएको वकत्ता कुनै एकै 
व्यशक्तले खररद गरेिा कुनै एक वकत्तािा िाटोले छोए वा िाटो भय अन्त्य वकत्ता पमन िाटोिा जोमिए सरहको 
न्त्यनुति िलु्याङकन कायि गररने छ । 

मनणाय नं. 6 

एउटा िलु वकत्तािाट वकत्ताकाट भै पाररत हनुे मलखतहरूिा क्षेरर्लको अनपुातिा सिान िलु्य कायि गररने 
छ।साथै यसै आ.व. को न्त्यनुति िलु्यिा नघट्रने गरी िामथल्लो रशजषे्टिन पाररत भएको जनुसकैु मलशखतको थैली 
अंक सिेत लाई न्त्यनुति िलु्याङकन कायि गररने छ। 

मनणाय नं. 7 

आमथाक ऐन िाट राजश्व छुट ददने गरी व्यवस्था भए ििेशजि छुट दािी गने संघ संस्था वा व्यशक्तले 
आमधकाररक मनकायिाट छुट पाउने भनी मसर्ाररस पेि गनुा पने छ। 

ख मभरी खोमलएको िोटरिाटो दायाँ िायाकँो जग्गाको िलु्य   6,00,000।-   

ग 
मसम्पानी गा.वव.स.को खदुी िजार देशखतिै हदैु घनपोखरा मसिानासम्िको िोटरिाटोको 
दायाँ िायाकँो जग्गाको िलु्य  

 
6,00,000।-   

घ खदुी िजारिाट िहथोक हदैु मसम्पानी सेग्ले सम्िको सिकको िोटरिाटोको िलु्य   5,00,000।-   

ङ िेरार्ाँट पाम्चोक िोटरिाटो  6,00,000।-   

च खदुी तवै िोटरिाटो  6,00,000।-   

छ खदुी िहथोक मसम्िानी भलिचौर िोटरिाटो  6,00,000।-   

ज खदुी टार लािागाँउ िोटरिाटो  6,00,000।-   
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मनणाय नं. 8 

न्त्यनुति िलु्याङकनको लामग स्थामनय तहको घरको िलु्याङकन र घरिाटो को मसर्ाररस सम्िशन्त्धत जग्गा 
धनीको हकिा िार चाल ुआ.व. मलन 35 ददन सम्ि िान्त्य हनुेछ । 

मनणाय नं. 9 

स्थामनय तहिाट िाटो नभएको वा गोरेटो िाटो भनी मसर्ाररस भएको तर वकत्तािाट मलखतिा पनु कायि हनु 
गएको िाटो टे्रस नक्सा िाट साववक भन्त्दा चौिा देशखएिा कच्ची िोटरिाटो सरहको न्त्यनुति िलु्याङकन 
कायि गररनेछ । 

मनणाय नं. 10 

स्थामनय तहिाट घरिाटो को मसर्ाररस भै आउदा राजकुलो, खहरेखोला, पमता सरकारी सावाजमनक मनशज िाटो 
संग जोमिएको भनी उल्लेख भएिा कच्ची िोटरिाटो सरहको र िोटरिाटो िार उल्लेख भै आएिा पक्की 
िोटरिाटो सरहको िलु्याङकन कायि गररने छ। 

मनणाय नं 11 

कायाालयिा पाररत हनु आउने मलखत पेि गदाा घरिाटो खलेुको स्थामनय तहको मसर्ाररस सेवाग्रावहले पेि गनुा 
पनेछ। 

मनणाय नं 12 

सिकको दाया िायाको जग्गा भन्नाले सिक मसिा सँग जोमिएको दाँया िाँया हनुे जग्गालाइा जनाउँदछ । 

मनणाय नं 13 

विाको िाटोको प्रकारले र ववमभन्न िागाको नािाकरणको आधारिा गररएको िलु्याङकन गत आ.व. भन्त्दा घवट 
देशखएिा चाल ुआ.व.को िलु्याङकनलाइा नै आधार िामनने छ । 

मनणाय नं 14 

िेष पमछको वकस,अंिभरपाइा, अंिवडिा, हालैको िकसको मसलमसलािा स्थामनय स्वायत्त िासन ऐन 2055 
ििोशजिको स्थामनय मनकायिाट स्पष्ट नाता खोमलने नाता प्रिाशणत मसर्ाररस तथा वकटानी मसर्ाररस 
अमनवायारूपिा सेवाग्रावहले पेि गनुा पनेछ । 

मनणाय नं 15 

कुनै जग्गाको िलु्याङकन गनुा भलुवि छुट हनु गएिा वा वप्रन्त्ट गदाा रटुी हनु गएको रहेछ भने सोही जग्गाको 
वररपरर मसिानािा पने जग्गाको आठँा सरह िलु्याङकन कायि हनुेछ । प्रकरणिा परेको र िाटो खलेुको 
जग्गाको िलु्याङकन जनु िढी हनु आउछ सोही कायि हनुेछ । 

मनणाय नं.16 

िलु्याङकन सम्िन्त्धिा वववाद भएिा िालपोत कायाालय तथा नापी कायाालयले स्थलगत मनररक्षण सिेत गना 
सक्ने छ । 

मनणाय नं. 17 

न्त्यनुति िलु्याङकन कि िलु्यिा कारोिार भएकोिा न्त्यनुति िलु्याङकन कायि गररनेछ र सो िाहेक ऋणी 
धमन िीच कारोिार भएको कारिाही िूल्यलाइा नै थैली अंक उल्लेख गनुा पनेछ । 
 

मनणाय नं. 18 

सरकारी राजश्व छुट ददने गरी नीमतगत व्यवस्था भए ििोशजि छुट सवुवधा दावी गने संघ संस्था उद्योग, अपाङ्ग, 
दमलत, िवहद पररवार आदीले आमधकाररक मनकायिाट छुट पाउने मसर्ाररस प्रिाण पर पेि गनुा पनेछ । 
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मनणाय नं. 19 

न्त्यनुति िूल्याङ्कन प्रयोजनको लामग स्थानीय मनकायले ददने मसर्ाररसको म्याद ३५ ददन सम्ि िार कायि 
रहनेछ । 

मनणाय नं. २०  
आगािी आ.ि. का लामग जग्गाको रशजषे्ट्रिन पास गने प्रयोजनका लामग  जग्गाको न्त्यनुति िलु्यांकन मनधाारण 
गदाा सिक आसपासका जग्गाहरुको वकत्ता वाईज िलु्यांकन कायि गने  ववषयलाई सरोकारवाला मनकायसंग 
सिन्त्वय गने मनणाय गररयो । 

 


