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१.बनेपा नगरपालिका अन्तगगतका जग्गा 
क। प्रकरण: साविक िनपेा¸दछुटोि¸चण्डेश्वरी¸श्रीखण्डपरु      

      प्रलत आना रु. 
क्र स. जग्गा वििरण मूल्याङ्कन 
क चण्डेश्वरी बनेपा दछुटोि र श्रीखण्डपरु अरलनको राजमागगमा पने जग्गाहरु ११¸00¸0००।- 
ख प्रकरण क मा परेका िाहेक श्रीखण्डपरु िडा न. ४, ५ र दछुटोि िडा न. 

१  र २ का अरलनको राजमागगमा पने जग्गाहरु 

950000।- 

ग लतनदेिाटोदेखख उग्रचण्डीनािा सम्म करुणा मागमाग पने जग्गाहरु 695,०००।- 
घ लिभिुन चौकदेखख  नगर लसमानासम्म धनेश्वर मागगमा पने जग्गाहरु ८¸08,०००।- 
ङ लिभिुन चौकदेखख चण्डेश्वरीसम्म चण्डेश्वरी मागगमा पने जग्गाहरु 695,०००।- 
च प्रकरण क ,ख, ग ,घ र ङ मा पने जग्गाहरु बाहेक उक्त क्षेिका प्िालनङ, 

ग्राभेि तथा पक्की मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु 

695,०००।- 

छ बनेपा परुानो बजार लभि पने पक्कक्क सडकका सम्पूणग जग्गाहरु ५50०००।- 
ज बनेपा नगरपालिका िडा न. ७ र ८ का कखचच मोटरबाटोमा पने जग्गाहरु  4,85,०००।- 
झ बनेपा नगरपालिका िडा नम्बर ५¸६ र ०९  िडा का कखचच मोटरबाटोमा 

पने जग्गाहरु 

4०4,०००।- 

ञ बनेपा नगरपालिका िडा न. ५ र ९ मगरगाउ िामागाउ र िडा न ०६ 
गोसाइस्थान काकी गाउँ जाने कखचच मोटरबाटोमा पने जग्गाहरु 

३¸50,०००।- 

ट गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु 2,9०,०००।- 
ठ खेत 14०,0००।- 
ड बारी ७00००।- 

 

 ख.उग्रचण्डी नािा (बनेपा नगरपालिका) 
प्रकरण:              प्रलत आना रु 

क्र स जग्गा वििरण मूल्याङ्कन 
क नािा बनेपा सडकमा पने जग्गाहरु २8०¸०००।- 
ख अन्य पक्की सडकमा पने जग्गाहरु २¸१0¸०००।- 
ग नािा काँखिभन््याङ सडकमा पने जग्गाहरु १०5,०००।- 
घ कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ७0,0००।- 
ङ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ३5¸०००।- 
च खेत १८०००।- 
छ बारी ६०००।- 
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ग.टुकुचा नािा(बनेपा नगरपािीका ) 
प्रकरण:              प्रलत आना रु 

क्र स जग्गा वििरण मूल्याङ्कन 
क नािा -भक्तपरु सडकमा पने जग्गाहरु १¸५०,०००।- 
ख नािा- खघलमरेगाँउ -नगरकोट सडक मा पने जग्गाहरु ८0,०००।- 
ग नािा -िालमछानेगाँउ –दिुािगाँउ– नगरकोट सडकसंगमा पने जग्गाहरु ८0,०००।- 
घ पक्की सडक जोलडएका जग्गाहरु  80¸०००।- 
ङ कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ७0,०००।- 
च गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु 29,०००।- 
छ खेत १7¸५००।- 

ज बारी 75००।- 

घ. अनैकोट (बनेपा नगरपालिका ) 
प्रकरण:              प्रलत आना रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्की सडक जोलडएका जग्गाहरु  ५०¸०००।- 
ख देविटार –रविओपी –अनैकोट –काँिीभन्जाङ सडकमा पने जग्गाहरु 38,०००।- 
ङ कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु २3,०००।- 
च गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १5०००।- 
छ खेत ८¸0००।- 
झ बारी 35००।- 

ङ. नािा (बनेपा नगरपालिका)  
प्रकरण           प्रलत आना रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्की सडक जोलडएका जग्गाहरु  १36¸5००।- 
ख नािा-चनुाताि-नगरकोट सडक मा जोडीएका जग्गाहरु  ८1¸०००।- 
ग कचची बाटोमा पने जग्गाहरु 580००।- 

घ गोरेटो तथा घोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ४00००।- 
ङ खेत १4,०००।- 
च पाखा ८,०००।- 

 

च.भमरकोट ( बनेपा¸ पाचखाि नगरपालिका ) 

प्रकरण:        प्रलत आना रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्की मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ५2,5००।- 
ख कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ३5,०००।- 
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ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १5,०००।- 
घ खेत ९,०००।- 
ङ बारी ४¸०००।- 

  

छ. महेन्र्योती  

    बनपेा ¸पनौलत नगरपालिकामा पने जग्गाहरु  

प्रकरणः      प्रलत आना रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्कक्क बाटोमा जोलडएका जग्गाहरु १15¸5००।- 
ख कचची मोटर बाटो सँग जोलडएको  ३5,०००।- 

ग गोरेटो बाटो सँग जोलडएको  17,5००।- 
घ खेत  १२,०००।- 
ङ पाखा ६,0००।- 

ज. सागँा (बनेपा नगरपालिका) 
प्रकरणः                                                                                                               प्रलत आना रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
१ क)  अरलनको राजमागग सँग जोलडएको  साविक िडा नं 

९क का जग्गाहरु 

6¸90,०००।- 

 ख)  अरलनको राजमागग सँग जोलडएको अन्य  िडा को 
जग्गाहरु 

5¸50,०००।- 

ग)  अरलनको राजमागग देखख उत्तर तर्ग  साविक िडा नं 
९क को पक्की सडक देखख दायाँ िायाँ जग्गाहरु  

३,45,0००।- 

घ)  अन्य िडाको पक्की मोटर बाटो का जग्गाहरु  275,0००।- 
ङ)  कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु २¸07,०००।- 
च)  गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ७0,0००।- 

२ क)  साँगाबाट नापी भएको हाइटेन्सन िाइनमा पने 
कचची मोटर बाटो 

87०००।- 

ख)  खेत 460००।- 
ग)  पाखा २1,०००।- 

 

२.धलुिखेि नगरपालिका अन्तगगतका जग्गाहरू : 

हािको धलुिखेि िडा नं.१                                       प्रलत आना रु 

लस.नं. जग्गा तथा सडक वििरण मूल्याङ्कन 

 देविटार रविओपी कािीभन्जाङ सडकमा पने जग्गाहरु 35000/- 
१. रवि चमारे छागे अनैकोट सडक (पक्कक्क भएकोमा माि ) 50०००/- 
२. रवि चमारे छागे अनैकोट सडक( कचची) २४०००/- 
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३. डडुाको मखु ० वक.मी देिीटार अनैकोट सडक (पक्की) 50०००/- 
४.  डडुाको मखु ० वक.मी देिीटार अनैकोट सडक (कचची) २४०००/- 
५. पक्कक्क मोटर बाटो संग जोडीएका जग्गाहरु 50०००/- 
६. कचची मोटर बाटो मा पने जग्गाहरु २४०००/- 
७. गोरेटो बाटो मा पने जग्गाहरु १५०००/- 
८ खेत ८०००/- 
९. बारी  ३६००/- 

 

ख) हािको धलुिखेि िडा नं.२                                   प्रलत आना रु 

लस.नं. जग्गा तथा सडक वििरण मूल्याङ्कन  

१. बनेपा रविओपी पाँचखाि सडक पक्की भएमा  52500/- 
२. बनेपा रविओपी पाँचखाि सडक  कचची भएमा  ३5०००/- 
३. रिीगाँउ कुत्ताि पंचकन्या सडक पक्कक्क भएमा माि  52500/- 
४.  रिीगाँउ कुत्ताि पंचकन्या सडक कचची सडक 35000/- 
५. पक्की मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु (साविक भमरकोट ) ५2500/- 
6. पक्की मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु (साविक नािा ) 136500/- 
7. कचची बाटोमा पने जग्गाहरु  साविक भमरकोट ३5000/- 
8. कचची मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु (साविक नािा ) ५2500/- 
9. गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु साविक भमरकोट 15000/- 
10. गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु साविक साविक नािा  40000/- 
11 खेत साविक भमरकोट 9000/- 
12 खेत साविक नािा 14000/- 
13 बारी साविक भमरकोट 4000/- 
14 बारी साविक नािा 8000/- 

 

ग) हािको धलुिखेि िडा नं.३       प्रलत आना रु 

लस.नं. जग्गा तथा सडक वििरण मूल्याङ्कन 

१. अरलनको राजमागगसंग जोडीएको जग्गाहरु-बसपाकग  देखख २८वकिो बनेपाको 
लसमानासंग 

808500/- 

2. पक्कक्क मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु श्रीखण्डपरु ७ बाहेक नापी भएका  462000/- 
3. कचची मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु श्रीखण्डपरु ७ बाहेक नापी भएका 255000/- 
4. पंचकन्या कुत्ताि रविगाँउ सडक¸ पक्कक्क 208000/- 
5. पंचकन्या कुत्ताि रविगाँउ सडक ¸कचची  185000/- 
6.  कचची मोटर बाटोसंग जोडीएका जग्गाहरु-बजार क्षेिको ढंुगा छापेको समेत  185000/- 
7. पक्की मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु साविक श्रीखण्डपरु ७ बाट नापी भएका 208000/- 
8. गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु श्रीखण्डपरु ७ बाहेक नापी भएका 139000/- 
9. खेत साविक श्रीखण्डपरु ७ बाहेक नापी भएका  87000/- 
10. बारी  साविक श्रीखण्डपरु ७ बाहेक नापी भएका  63500/- 
11. अन्य गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु साविक श्रीखण्डपरु ७ 58500/- 
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12. अन्य खेत साविक श्रीखण्डपरु ७ 31500/- 
13. अन्य बारी साविक श्रीखण्डपरु ७ 19500/- 

 

 घ) हािको धलुिखेि िडा नं. ४ 
लस.नं. जग्गा तथा सडक वििरण मूल्याङ्कन 

१. अरलनको राजमागगसंग जोडीएको जग्गाहरु-बसपाकग  देखख २८वकिो बनेपाको 
लसमानासंग 

808500/- 

२.  

लबपी राजमागगमा पने जग्गाहरु  
635000/- 

3.  कचची मोटर बाटोसंग जोडीएका जग्गाहरु-बजार क्षेिको ढंुगा छापेको 
समेत 

२55000/- 

4. पक्की मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु  462000/- 
6. गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु  139000/- 
7 खेत 87000/- 
8. बारी  63500/- 

 

ङ. हािको धलुिखेि िडा नं. ५      प्रलत आना रु 

लस.नं. जग्गा तथा सडक वििरण मूल्याङ्कन 

१. बनेपा पनौती सडकमा जोलडएका जग्गाहरु 620000/- 
२. पक्की मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु  460000/- 
३. कचची मोटर बाटोसंग जोडीएका जग्गाहरु-बजा क्षेिको ढंुगा छापेको समेत 255000 
४.  गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु  139000/- 
५. खेत 87000/- 
६. बारी  63500/- 

 

 

 

च.हािको धलुिखेि िडा नं. ६       प्रलत आना रु 

लस.नं. जग्गा तथा सडक वििरण मूल्याङ्कन 

१. अरलनको राजमागगसंग जोडीएको जग्गाहरु-बसपाकग  देखख २८वकिो बनेपाको 
लसमानासंग 

808500/- 

२. वि पी राजमागगसंग जोडीएका जग्गाहरु 635000/- 
३. पक्की मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु 460000/- 
४.  कचची मोटर बाटोसंग जोडीएका जग्गाहरु-बजार क्षेिको ढंुगा छापेको समेत 255000/- 
५. गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु  139000/- 
६. खेत 87000/- 
७. बारी  63500/- 

 

छ. हािको धलुिखेि िडा नं. ७       प्रलत आना रु 

लस.नं. जग्गा तथा सडक वििरण मूल्याङ्कन 
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१. अरलनको राजमागगसंग जोडीएको जग्गाहरु-बसपाकग  देखख २८वकिो बनेपाको 
लसमानासंग 

808500/- 

२. वि पी राजमागगसंग जोडीएका जग्गाहरु 635000/- 
३. पक्की मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु 460000/- 
४.  कचची मोटर बाटोसंग जोडीएका जग्गाहरु-बजा क्षेिको ढंुगा छापेको समेत 255000/- 
५. गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु  139000/- 
६. खेत 87000/- 
७. बारी  63500/- 

 

ज.हािको धलुिखेि िडा नं.८        प्रलत आना रु 

लस.नं. जग्गा तथा सडक वििरण मूल्याङ्कन 

1 अरलनको राजमागगसंग जोडीएको जग्गाहरु-बसपाकग  देखख खािासम्म ( साविक 
धलुिखेि २) 

808500/- 

2. वपपिबोट भट्टीडाडाँ काभ्र ेभञ्ज्याङ्ग सडक (सविक धलुिखेि २ बाट  नापी 
भएका २) 

460000/- 

3. अरलनको राजमागगसंग जोडीएको जग्गाहरु-बसपाकग  देखख खािासम्म ( साविक 
धलुिखेि १ र श्रीखण्डपरु ७)  

260000/- 

4 साविक धलुिखेि २ बाट नापी भएका पक्कक्क मोटर बाटोिे छोएको जग्गाहरु ४60000/- 
5 साविक धलुिखेि १ र श्रीखण्डपरु ७ का पक्कक्क मोटरबाटोिे छोएको जग्गाहरु 208000/- 
6. साविक धलुिखेि २ बाट नापी भएका गोरेटो  बाटोिे छोएको जग्गाहरु १39000/- 
7 साविक धलुिखेि २ बाट नापी भएका कचची बाटोिे छोएको जग्गाहरु 255000/- 
8 साविक धलुिखेि १  र श्रीखण्डपरु ७बाट नापी भएका  कचची मोटर बाटोिे 

छोएको  
185000/- 

9 वपपिबोट भट्टीडाडाँ काभ्र ेभञ्ज्याङ्ग सडक (साविक काभ्र)े 58000/- 
10 पक्की मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु (साविक काभ्र)े 58000/- 
11 खािा खिखरकटेरी ठूिीटार कल्छे सडक  पक्की भएकोमा माि 58000/- 
12 कचची मोटर बाटोसंग जोडीएका जग्गाहरु (साविक काभ्र)े 52000/- 
13 साविक धलुिखेि १ र श्रीखण्डपरु ७ का गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु  58000/- 
14 गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु  साविक काभ्र े 17000/- 
15 साविक धलुिखेि २ बाट नापी भएका खेत  87000/- 
16 साविक धलुिखेि २ बाट नापी भएका बारी 63500/- 
17 साविक धलुिखेि १ र श्रीखण्डपरु ७ बाट नापी भएको खेत 32000/- 

 18 साविक धलुिखेि १ र श्रीखण्डपरु ७ बाट नापी भएको बारी  19500/- 
19 खेत साविक काभ्र े 12000/- 
20 बारी साविक काभ्र े 6000/- 

 

झ.हािको धलुिखेि िडा नं.9      प्रलत आना रु 

लस.नं. जग्गा तथा सडक वििरण मूल्याङ्कन 

१. वि.पी राजमागगसंग जोलडएका जग्गाहरु 139000/- 
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२. काभ्र ेभञ्ज्याङ्ग पात्िेखेत नमोबदु्ध सडक पक्की सडक 100000/- 
3. काभ्र ेभञ्ज्याङ्ग भट्टीडाँडा वपपिबोट सडक पक्की सडक 58000/- 
4. पक्की मोटर बाटो संग जोडीएको सडक 58000/- 
5. कचची मोटर बाटोसंग जोडीएका जग्गाहरु 52000/- 
6. गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु  17000/- 
7. खेत 12000/- 
8. बारी  6000/- 

 

ञ.हािको धलुिखेि िडा नं.१0 (सविक िारदा बाट नापी भएका )   प्रलत आना रु 

लस.नं. जग्गा तथा सडक वििरण मूल्याङ्कन 

१. वि.पी राजमागगसंग जोलडएका जग्गाहरु 145000/- 
२. वि.पी राजमागग -िारदा बतासे िंख ुनमोबदु्ध सडक पक्की भएमा  46000/- 
3. वि.पी राजमागग -िारदा बतासे िंख ुनमोबदु्ध सडक कचची भएमा  40000/- 
4. इटे र्स्कोट काभ्रभेञ्ज्याङ्ग सडक पक्कक्क भएमा  46000/- 
5. इटे र्स्कोट काभ्रभेञ्ज्याङ्ग सडक कचची भएमा  40000/- 
6. पक्की मोटर बाटो संग जोडीएको सडक 46000/- 
7. कचची मोटर बाटोसंग जोडीएका जग्गाहरु 40000/- 
8. गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु  20500/- 
9. खेत 14000/- 
10. बारी  7500/- 

 

ट.हािको िडा नं.११        प्रलत आना रु 

लस.नं. जग्गा तथा सडक वििरण मूल्याङ्कन 

१. वि.पी राजमागगसंग जोलडएका जग्गाहरु 145000/- 
२. काभ्रभेञ्जयाङ्ग पात्िेखेत नमोबदु्ध सडक 100000/- 
3. वि.पी राजमागग ठूिीटार अरलनको राजमागग सडक पक्की भएमा  58000/- 
4. वि.पी राजमागग ठूिीटार अरलनको राजमागग सडक कचची भएमा  52000/- 
5. पात्िेखेत दारमबोट कामपानी हात्तीगौडा सडक पक्की भएमा  58000/- 
6. पात्िेखेत दारमबोट कामपानी हात्तीगौडा सडक कचची भएमा  52000/- 
7. कल्छे ठूिीटार खिखरकटेरी खािा सडक पक्की भएमा  58000/- 
8. कल्छे ठूिीटार खिखरकटेरी खािा सडक कचची भएमा  52000/- 
9. पक्की मोटर बाटो संग जोडीएको सडक 58000/- 
10. कचची मोटर बाटोसंग जोडीएका जग्गाहरु 52000/- 
11. गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु  17000/- 
12 खेत 12000/- 
13. बारी  6000/- 

 

ठ.हािको धलुिखेि िडा नं.१२      प्रलत आना रु 

लस.नं. जग्गा तथा सडक वििरण मूल्याङ्कन 
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१. सनु्थान िंख ुनमोबदु्ध सडकसंग जोलडएका जग्गाहरु पक्की  46000/- 
२. सनु्थान िंख ुनमोबदु्ध सडकसंग जोलडएका जग्गाहरु कचची  40000/- 
3. सनु्थान इटे पाटीचौर सडक पक्की  46000/- 
4. सनु्थान इटे पाटीचौर सडक कचची  40000/- 
5. वि.पी राजमागग -िारदा बतासे िंख ुनमोबदु्ध सडक पक्की  46000/- 
6. वि.पी राजमागग -िारदा बतासे िंख ुनमोबदु्ध सडक कचची  40000/- 
7. पक्की मोटर बाटो संग जोडीएको सडक 46000/- 
8. कचची मोटर बाटोसंग जोडीएका जग्गाहरु 40000/- 
9. गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु  20000/- 
10 खेत 14000/- 
11. बारी  7500/- 

 

३. क.पनौती नगरपालिका (इन्रेश्वर) 

    प्रकरण:                     प्रलत आना रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पनौती कुिादेिी सडकको दाँया बाँया जोलडएका जग्गाहरु २¸54,०००।- 
ख पनौती िसपाकग  आसपास तथा पनौती बजार क्षेिमा पने जग्गाहरु   २,31,०००।- 

ग अन्य पक्कक्क मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु  २०००००।- 
घ प्रकरण क र ख मा पने जग्गाहरु बाहेक उक्त सडकका प्िालनङ 

सहायक ग्राभेि मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु  

१¸६2,0००।- 

ङ कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु तथा बजार क्षेिका ढुङ्गा छापेका 
सडकमा पने जग्गाहरु समेत  

१15,5००।- 

च गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु 58,0००।- 

छ खेत ४0,0००।- 

ज बारी २1,०००।- 

 

 ख. खोपासी ( पनौती नगरपालिका ) 
प्रकरण:            प्रलत आना रु 

क्र स  वििरण मूल्याङ्कन 
क पनौती रोखिखोिा पिुदेखी खोपासी साखल्मटार सडकका दायाँबायाँ पने 

जग्गाहरु  

१¸५0,0००।- 

ख प्रकरण क मा पने जग्गाहरु बाहेक उक्त सडकका प्िालनङ र सहायक ग्राभेि 
मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु 

९2,०००।- 

ग अन्य पक्कक्क मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु  92०००/- 
घ प्रहरी चौकी हुँदै पस्थिी जाने ठाडो मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ९2,०००।- 

ङ खोपासी डििी हुँदै चिाि गणेि जाने मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु 69,०००।- 
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च रोिीखोिा मयिबोट नहरको मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु 92,०००। 

छ अन्य कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु / ढुङ्गा छापेका सडक समेतमा 
जोलडएका जग्गाहरु 

58,0००।- 

ज गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु 29,0००।- 

झ खेत २1,०००।- 

ञ बारी १4,०००।- 

 

 

 

ग.खोपासी (पनौती नगरपालिका िडा नं. ११) 

प्रकरण:                प्रलत आना रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्कक्क मोटरबाटोमा पने जग्गाहरु 58¸0००।– 
ख कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ४0,0००।- 
ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु २3,0००।- 
ङ खेत १7,५००।- 
च बारी ६,0००।- 

घ.पनौती नगरपालिका (मल्पी) 
प्रकरण:            प्रलत आना रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पनौतीबाट इन्रेश्वर उ.मा.वि हुँदै भािेश्वरसम्म जाने मोटर बाटो पने 

जग्गाहरु 

१¸५0,0००।- 

ख इन्रश्वर उ.मा.वि हुँदै मल्पी खरीिोट द्यौरािीसम्म जाने प्िालनङ र मोटर 
बाटोमा पने जग्गाहरु 

१¸50,0००।- 

ग अन्य पक्कक्क मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु  १५००००।- 
घ मल्पी ड्यामसाइड देखख भािेश्वर मखन्दर जाने मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ९2,०००।- 
ङ मल्पीबाट पाल्पािी गाँउ हदैु द्यौरािीसम्म जाने मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ९2,०००।- 
च भािेश्वर उ.मा.वि. देखख किाँतीभलूमडाँडा जाने मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ९2,०००।- 
छ पनौती मल्पी कुिादेिी सडकमा पने जग्गाहरु ९2,०००।- 
ज कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु/ ढुङ्गा छापेका सडकमा पने जग्गाहरु 

समेत 

९2,०००।- 

झ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु 29,0००।- 
ञ खेत २1,०००।- 
ट बारी 14000।- 
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ङ. पनौती नगरपालिका (सबु्बागाउ) 

प्रकरण:          प्रलत आना रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क बनेपा पनौती सडकको दाँया बाँया जोलडएका जग्गाहरु ६,2४,०००।- 
ख वि.वप. राजमागगमा पने जग्गाहरु २,77,0००।- 
ग प्रकरण क र ख मा पने जग्गाहरु बाहेक पक्कक्क मोटर बाटोमा पने 

जग्गाहरु 

२,77,0००।- 

घ ठाडोबाटो बस स्टेण्ड देखख बासडोि जाने मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु र 
प्िालनङ 

१¸६2,0००।- 

ङ कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १¸५0,0००।- 
च गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ८1,०००।- 
छ खेत 58,0००।- 
ज बारी 29,0००।- 

 च.पनौती नगरपालिका (सनु्थान) :  
                                                 प्रलत आना रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पणु्यमाता पिुदेखी ॐ डाँडा जाने पक्की सडक  २,19,०००।- 
ख ॐ डाँडा देखी साविक सनु्थान गा.ि.स. लसमाना सम्म पक्कक्क सडक सँग 

जोलडएका जग्गाहरु 

१¸39,0००।- 

ग अन्य पक्कक्क मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु  १390००।- 
घ कचची मोटरबाटो सँग जोलडएका जग्गाहरू र प्िालनग १,१0०००।- 
ङ ढिमिे देविस्थान¸रातमाटे कचची सडकहरुमा पने जग्गाहरु 98०००।- 
च सहायक कचची मोटरबाटो सँग जोलडएका जग्गाहरू 69,०००।- 
छ गोरेटो बाटोमा सँग जोलडएका जग्गाहरू ३5,०००।- 
ज खेत २1,०००।- 
झ बारी १4,०००।- 

छ.किातँी भलूमडाडँा (पनौती नगरपालिका) 

प्रकरण                                                       प्रलत आना रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्कक्क मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु  ५००००।- 
ख किाँतीभलूमडाँडा देखख भािेश्वर उ.मा.वि. पनौती जाने मोटर बाटोमा पने 

जग्गाहरु 
29,0००।- 

ग कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १4,०००।- 

घ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ८,०००।- 

ङ खेत ४¸०००।- 
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च बारी ३¸०००।- 

ज. कुिादेिी (पनौती नगरपालिका) 

प्रकरण:           प्रलत आना रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क कुिादेिी -पनौती सडकको दाँया बाँया जोलडएका जग्गाहरु ८1,०००।- 
ख कुिादेिी रयािे सडकमा पने जग्गाहरु 58,०००।- 
ग पक्कक्क मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु  ८1०००।- 
घ कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ३5,०००।- 
ङ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १4,०००।- 
च खेत ९0००।- 
छ बारी ५,०००।- 

झ.रयािे (पनौती नगरपालिका ) 
प्रकरण:             प्रलत आना रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्की सडक सँग जोडीएका जग्गाहरु  ८1¸०००।- 
ख कचची मोटर बाटो सँग जोलडएको  ३5,०००।- 

ग गोरेटो बाटो सँग जोलडएको  १4,०००।- 
घ खेत  85००।- 
ङ पाखा ५,०००।- 

 

४. क.पाचँखाि नगरपालिका ( पाचँखाि )  

प्रकरण:              प्रलत आना रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क साविक िडा न. ६ का अरलनको राजमागगमा पने जग्गाहरु २,52,०००।- 
ख साविक िडा न. ४, ५, ७, ८ र ९ का अरलनको राजमागगमा पने 

जग्गाहरु 
१520००।- 

ग साविक िडा न. १, २ र ३ का अरलनको राजमागगमा पने जग्गाहरु १¸26,०००।- 
घ पाँचखाि अनैकोट र तामाघाट िोहोरेदेभान सडकमा पने जग्गाहरु १¸26,०००।- 
ङ िालमडाँडा पिाञ्चोक भगिती सडकमा पने जग्गाहरु १¸26,०००।- 
च न.पा देखख जोरपाटी अनैकोट सडक (पक्कक्क) मा पने जग्गाहरु 80000।- 
छ खािा देखख गणेि मा वि सम्मको पक्की सडकमा पने जग्गाहरु  80000।- 
ज दिुािथोक आपँको बोट जोगीडाडाँ सडक 80000।- 
झ पक्की सडकमा पने जग्गाहरु  80000।- 
ञ पाँचखाि मेिम्ची सडकमा पने जग्गाहरु 800००।- 
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ट लतनवपप्िे बाििुा सडकमा पने जग्गाहरु ७4,०००।- 
ठ कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ६3,०००।- 
ड गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ४2,०००।- 
ढ खेत २6,०००।- 
ण बारी १6,०००।- 

ख. पाचँखाि नगरपालिका (अनैकोट) 

प्रकरण:                                                    प्रलत आना रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क अनैकोट पाँचखाि सडकमा पने जग्गाहरु १¸26०००।- 
ख अन्य पक्की मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु  80000।- 
ग अनैकोटदेखख नगरकोट जाने पयगटक मागगमा पने जग्गाहरु ७9,०००।- 
घ कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ४2,०००।- 
ङ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु २6,०००।- 
च खेत १7,०००।- 
छ बारी 9,०००।- 

ग.पाचँखाि नगरपालिका (बाििुा) 
प्रकरण:              प्रलत आना रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क वि.वप. राजमागगमा पने जग्गाहरु १100००।- 
ख तामाघाट िोहोरेदोभान सडकमा पने जग्गाहरु  १10,0००।- 
ग अन्य पक्की मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु 80000।- 
घ कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ५2,5००।- 

ङ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ३80००।- 

च खेत 19,०००।- 

छ बारी १3¸०००।- 

 

घ.पाचँखाि नगरपालिका (साठीघर भगिती) 
प्रकरण:            प्रलत आना रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्कक्क मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु  ७4०00।- 
ख पिान्चोक भगिती सडकमा पने जग्गाहरु ७7,०००।- 
ग कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ४2,०००।- 

घ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु 19,०००।- 

ङ खेत १6¸0००।- 

च बारी  9¸०००।- 
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ङ. पाचँखाि नगरपालिका (होक्से) 

प्रकरण:         प्रलत आना रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क अरलनको राजमागगमा पने जग्गाहरु 8000०।- 
ख तामाघाट लसमिघारी एरीदेिी श्रीरामपाटी सडक 80000।- 
ग पाँचखाि बोहोरे दोभान सडकमा पने जग्गाहरु 800००।- 
घ पिान्चोक भगिती सडकमा पने जग्गाहरु ७4,०००।- 
ङ अन्य पक्की मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु  80000।- 
च कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ४2,०००।- 
छ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ३3,०००।- 
ज खेत 19,०००।- 
झ बारी १1¸०००।- 

च.पाचँखाि नगरपालिका (कोखिदेखा )  

प्रकरणः              प्रलत आना रु 
क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्कक्क मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु  37000।- 
ख कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु 19,०००।- 
ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु 10¸५००।- 
घ खेत 5000।- 
ङ पाखा  3000।- 

छ. पाचँखाि नगरपािीका (पिाञ्चोक)   

प्रकरण:          प्रलत आना रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्की मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ३7,0००।- 
ख कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु २0,0००।- 
ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १3,०००।- 
घ खेत 7,०००।- 
ङ बारी ३5००।- 

५. क.नमोबदु्ध नगरपालिका (खनािथोक) 

प्रकरण:            प्रलत आना रु 

क्रस वििरण मूल्याङ्कन 
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क भकुण्डेिेसी बजारको लतमाि मचछे जाने बाटो क्कदखक्षण देखख नौविसे चोक 
सम्मको बनेपा सन्धलुि बक्कदगिास जाने पक्की सडकमा जोलडएको दायाँ िायाँको 
जग्गाहरू 

1¸89,०००।
- 

ख खनािथोक गा.ि.स. को बनेपा लसन्धलुि बक्कदगिास सडक सँग जोलडएका 
जग्गाहरू  

१26,०००।- 

ग पक्की/कािो पिे बाटोमा जोलडएका जग्गाहरु ६3¸०००।- 
घ भकुण्डे चोकबाट काके्र जाने बाटो  मा पने जग्गाहरू (पक्की बाटोमा पने 

जग्गा) 
६3०००।- 

ङ भकुण्डे चोकबाट काके्र जाने बाटो  मा पने जग्गाहरू (कखचच बाटोमा पने 
जग्गा) 

37000।- 

च भकुण्डे चोकबाट अलमगक्याप हुँदै नमोबदु्ध श्यामपाटी जाने बाटामा पने 
जग्गाहरू (कचची सडकमा पने ) 

३7,0००।- 

छ अन्य कचची मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु  ३7¸0००।- 
ज गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १8,०००।- 
झ खेत ११¸०००।- 
ञ पाखा ५¸५००।- 

 

ख. नमोबदु्ध नगरपालिका (दाप्चा) 
प्रकरण:            प्रलत आना रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्कक्क सडकमा जोलडएका जग्गाहरु ५3¸०००।– 
ख कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ३7,0००।- 
ग खनािथोक दाप्चा सडकमा पने जग्गाहरु 27,0००।- 
घ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १०¸०००।- 
ङ खेत ७¸०००।- 
च बारी ४,०००।- 

 

ग. नमोबदु्ध नगरपालिका (रु्ििारी) 
प्रकरण:        प्रलत आना रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क रु्ििारी साविक िडा नं. ६ र ८ का वि.वप. राजमागगमा पने जग्गाहरु  १26,०००।- 
ख प्रकरण क मा परेका बाहेक वि.वप. राजमागगमा पने अन्य जग्गाहरु 890००।- 
ग अन्य पक्कक्क सडकमा जोलडएका जग्गाहरु 89¸0००।– 
घ भकुण्डेचोक देखख आलमगक्याम्प हुँदै दाप्चा जाने बाटोमा पने जग्गाहरु ६3,०००।- 
ङ भकुण्डेचोक देखख मेलथनकोट लतमाि जाने बाटोमा पने जग्गाहरु ४2,०००।- 
च कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ३2,०००।- 
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छ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १६,0००।- 
ज खेत ११,०००।- 
झ बारी ५,५००।- 

 

घ. नमोबदु्ध नगरपालिका (मेलथनकोट) 

प्रलत आना रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क बनेपा -लसन्धिुी बक्कदगिास सडक सँग जोलडएको  89,0००।- 
ख पक्कक्क सडकमा जोलडएका जग्गाहरु 74¸०००।– 
ग खनाल्थोक लसमानाबाट मेलथनकोट साविक २ नं  िडाको दावहने 

वपपििोट सम्म सडकिे छोएको 
३7,0००।- 

घ कचची बाटो सँग जोलडएको २6,0००।- 
ङ गोरेटो बाटो सँग जोलडएको १६,0००।- 
च खेत  ८,०००।- 
छ पाखा  ४,०००।- 

 

ङ. नमोबदु्ध नगरपालिका (कानपरु कािापानी) 

प्रकरण:         प्रलत आना रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क वि.वप. राजमागगमा पने जग्गाहरु ५2,०००।- 
ख पक्कक्क सडकमा जोलडएका जग्गाहरु ४2¸०००।- 
ग मेचछे लतमाि सडकमा पने जग्गाहरु २6,0००।- 
घ कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १३,0००।- 
ङ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ७,०००।- 
च खेत ३¸५००।- 
छ बारी २५¸००।- 

 

च. नमोबदु्ध नगरपालिका (साविक नमोबदु्ध) 
प्रकरण:           प्रलत आना रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्कक्क बाटोमा जोलडएका जग्गाहरु ५2¸०००।- 
ख कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ३7,0००।- 
ग नमोबदु्ध खनािथोक जाने बाटोमा पने जग्गाहरु ३2,०००।- 
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घ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ९¸0००।- 
ङ खेत 6,5००।- 
च बारी ३¸०००।- 

 

६.क. मण्डनदेउपरु नगरपालिका (गैररविसौना) 
प्रकरण:           प्रलत आना रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क मेिम्ची सडकमा पनै जग्गाहरु कोदारी भीर बाहेक  २1०,०००।- 
ख ढाडखोिा बजार लतनकुने िजारखण्ड १¸58¸0००।- 
ग पक्की/ढिान सडकमा पने जग्गाहरु  790००।- 
घ कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ( १४लमटर मालथको ) 79,0००।- 
ङ कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु( १४लमटर सम्मको) ५2०००।- 
च गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु २6,0००।- 
छ खेत ११¸०००।- 
ज बारी ५५००।- 

 

  ख. मण्डनदेउपरु नगरपालिका (चण्डेनी) 
प्रकरण:          प्रलत आना रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्की/ढिान सडकमा पने जग्गाहरु  79¸0००।- 
ख कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु (१४ लमटर मालथको ) 79,0००।- 
ग कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ( १४लमटर सम्मको) ५2,०००।- 
घ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु २6,0००।- 
ङ खेत ९,०००।- 
च बारी ५¸५००।- 

ग. मण्डनदेउपरु नगरपालिका (जैलसथोक ) 
प्रकरण:            प्रलत आना रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क मेिम्ची सडकमा पनै जग्गाहरु ( २०लमटर मालथको) २1०,०००।- 
ख पक्की/ढिान सडकमा पने जग्गाहरु  79¸0००।- 
ग कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ( १४लमटर मालथको) 790००।- 
घ कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ( १४लमटर सम्मको) ५2०००।- 
ङ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु २6,0००।- 
च खेत ९,०००।- 
छ बारी ५¸५००।- 

 घ. मण्डनदेउपरु नगरपालिका (्याम्दी िडा न.१-४ र ६) 
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प्रकरण:            प्रलत आना रु 
क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्की/ढिान सडकमा पने जग्गाहरु  79¸0००।- 
ख कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ( १४ लमटर मालथको) ५2,०००।- 
ख कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ( १४लमटर सम्मको) ३7¸0००।- 
ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १६0००।- 
घ खेत ९,०००।- 
ङ बारी ५¸५००।- 

ङ. मण्डनदेउपरु नगरपालिका (नयागँाउँ)प्रलत आना रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क कुन्ता -नयाँगाउँ -नगरकोट कचची मोटरबाटोमा  पने जग्गाहरू  (२० 

लमटर ) 
११0,०००।- 

ख पक्की/ढिान सडकमा पने जग्गाहरु  79¸0००।- 
ग कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ( १४लमटर सम्मको) ५2०००।- 
घ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु २60००।- 
ङ खेत ९,०००।- 
च पाखा ५¸५००।- 

 

च. मण्डनदेउपरु नगरपालिका (नाल्दमु बाििुापाटी) 
प्रकरण:           प्रलत आना रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क नगरकोट चोक लनमागणालधन सडक का दायाँिायाँका जग्गाहरु  २¸32¸०००।- 
क नाल्दमु िडा नं. ८ पयगटवकय क्षेिमा पने साविक वक.नं. १ २ ३ ४ ५ ६ 

८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १८ १९ २२ २८ ३० ३१ ३३ ३४ ३५ 
३६ ३७ ४० ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४८ ४९ ५१ ५२ ५३ ५८ ५९ 
६० ६१ ६२ ६४ ६६ ६७ ६८ ६९ ७४ ७६ ७७ ८० ८१ ८२ ८४ 
८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ११५ ११८ १२८ १३२ १३३ १३४ 
१३५ १३६ ६३९ ७९० ७९७ ७९८ ८०६ ८०८ ८१३ ८१४  
८१६ ८१७ ८१९ ८२० ८२२ ८२३ ८२४ ८२५ ८२६ ८२७ ८२८ 
८३१ ८३२ ८३३ ८३४ ८३५ ८३६ ८३७ ८३८ ८४४ ८५१ ८५२ 
८५३ ८६८ ८६९ ८७० ८७१ ८७८ ९३६ ९३८ ९३९ ९७२ ९७३ 
९७४ ९७५ ९८० ९८८ ९८९ ९९० ९९८ ९९९ १००७ १००८ 
१०१३ १०१४ १०१५ १०५९ १०६१ १०६२ १०६३ १०६८ 
१०६९ १०७५ १०७६ १०७७ १०७८ १०७९ १०८० १०८१ 
१०८२ १०८३ १०८४ १०८५ १०८६ १०९१ १०९२ १०९३ 
१०९४ १११३ १११४ १११५ १११६ १११७ १११८ ११२२ 

२¸10,०००।- 
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११३० ११३१ ११३९ ११४० ११४१ ११४२ ११४३ ११४४ 
११४५ साथै उल्खेखखत वकत्ताहरुबाट कायम हनु आएका वकत्ताहरु समेत   

ख अन्य पक्की/ढिान सडकमा पने जग्गाहरु  १58¸०००।- 
ख कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १58,०००।- 
ग साविक िडा नं. २ ¸७ र ९ को चाहाखोिा दखक्षण पखिम नगरकोट 

बसपाकग  हुँदै रोवहणीगाँउ जाने मोटरबाटोमा  पने जग्गाहरु 

१05,०००।- 

घ साविक िडा नं. ७¸८ र ९ को गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु 79०००।- 
ङ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ३2,०००।- 
च खेत १३¸0००।- 
छ बारी ९¸०००।- 

छ. मण्डनदेउपरु नगरपालिका (महादेिस्थान)प्रलत आना रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क मेिम्ची सडकसँग जोलडएको ( साविक िडा नं ९ िाहेक )  २10,०००।- 
ख मेिम्ची सडकसँग जोलडएको ( िडा नं ९ को ) कोदारी लभर खण्ड १05,०००।- 
ग िडा न ८ बाट िडा नं  २ हुँदै नयाँगाउँ जाने सडक  १५8,०००।- 
घ १) िडा नं ९ बाट नाल्दमु बाििुापाटी जाने सडक  १05,०००।- 

२) िडा नं २ बाट िडा नं ३ हुँदै दोिािघाट जाने सडक  १०5,०००।- 
३) साविक िडा नं ९ िाट साविक िडा नं ३, ४, ५, ६ र ८ हुँदै 
चण्डेनी हल्दैछाप सडक सँग जोलडएको  

79,0००।- 

ङ अन्य पक्की/ढिान सडकमा पने जग्गाहरु  790००।- 
छ कचची बाटोमा पने  ५2,०००।- 
ज गोरेटो बाटोमा पने  २6,0००।- 
झ खेत  १६¸0००।- 
ञ पाखा ५¸५००।- 

 

७.क. चौरीदेउरािी गाउँपालिका (कालतके देउरािी) 
प्रकरण:             प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्कक्क मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु 175०००।- 
ख कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १44००० 
ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ७4००० 
घ खेत ४20०० 
ङ बारी 28००० 
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ख. चौरीदेउरािी गाउँपालिका (गोठपानी) 
प्रकरण:           प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्कक्क मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु 175०००।- 
ख कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १44००० 
ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु 59००० 
घ खेत  28००० 
ङ बारी १४0०० 

 

ग. चौरीदेउरािी गाउँपालिका (धसेुनी खििािय)प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्कक्क मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु 175०००।- 
ख कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १44००० 
ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु 59००० 
घ खेत 28००० 
ङ बारी १४0०० 

 

घ. चौरीदेउरािी गाउँपालिका (नाग्र ेगगचे)प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्कक्क मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु 175०००।- 
ख कचची बाटोमा पने जग्गाहरु १44००० 
ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु 59००० 
घ खेत 28००० 
ङ पाखा १४0०० 

 

ङ. चौरीदेउरािी गाउँपालिका (पञ्चकुमारी 
                                      प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्कक्क मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु 175०००।- 
ख कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १44००० 
ग 

 

गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु 59००० 

घ खेत 28००० 
ङ पाखा १४0०० 

च. चौरीदेउरािी गाउँपालिका (पोखरीचौरी) 
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प्रकरण:          प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्कक्क मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु 175०००।- 
ख कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १44००० 
ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु 59००० 
घ खेत 28००० 
ङ बारी १४0०० 

छ. चौरीदेउरािी गाउँपालिका (बाङथिी) 
प्रकरण:           प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्कक्क मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु  150०००।- 
ख कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १44००० 
ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु 59००० 
घ खेत 28००० 
ङ बारी १४0०० 

ज.चौरीदेउरािी गाउँपालिका(माखझरे्दा) 
प्रकरण:          प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्कक्क मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु  150०००।- 
ख कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १44००० 
ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु 59००० 
घ खेत 28००० 
ङ बारी १40०० 

झ.चौरीदेउरािी गाउँपालिका(मादनकँुडारी) 
प्रकरण:                     प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्कक्क मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु  175०००।- 
ख कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १३10००।- 
ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ५2००० 
घ खेत 39००० 
ङ बारी ३70०० 

८.क.रोिी गाउँपालिका ( कालिन्चोक) 
प्रकरण:         प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
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ख पक्कक्क मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु  २25०००।- 
ग कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १,89,०००।- 
घ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ९5,०००।- 
ङ खेत ३4,0००।- 
च बारी २3,0००।- 

 ख.रोिी गाउँपालिका (खहरेपाँग)ु 

प्रकरण:          प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्की मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु  १25०००।- 
ख कचची मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु 79,0००।- 
ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु 580००।- 
घ खेत ३4,०००।- 
ङ बारी २3,0००।- 

 

  ग.रोिी गाउँपालिका (लभमखोरी) 
प्रकरण:          प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
 क वि.वप. राजमागगमा पने जग्गाहरु ५,25,०००।- 

ख पक्की मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु  २०००००।- 
ग कखचच मोटरबाटोमा पने जग्गाहरु १,78,०००।- 
घ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु 8९,0००।- 
ङ खेत ३4,०००।- 
च बारी २3,0००।- 

घ. रोिी गाउँपालिका (मंगिटार) 
प्रकरण:           प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
 क वि.वप. राजमागगमा पने जग्गाहरु 578,०००।- 

ख पक्की मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु  २५००००।- 
ग कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु २,31,०००।- 
घ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १¸16,०००।- 
ङ खेत ४7,0००।- 
च बारी २3,0००।- 

ङ.रोिी गाउँपालिका (लससाखानी 
प्रकरण:          प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
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क पक्की मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु  ७५०००।- 
ख कचची मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु 58,0००।- 
ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ४0०००।- 
घ खेत २3,०००।- 
ङ बारी १२,०००।- 

च. रोिी गाउँपालिका (खिखरआम्िोटे)प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्की मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु  २५००००।- 
ख कचची मोटर बाटो सँग जोलडएको  २¸31,०००।- 
ग गोरेटो बाटो सँग जोलडएको  १¸16,०००।- 
घ खेत  58,0००।- 
ङ पाखा २3¸०००।- 

९.क.भमु्ि ुगाउँपालिका (कोिातँी)  

प्रकरण:          प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्की मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु  १५००००।- 
ख कचची मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १05००० 
ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ६3००० 
घ खेत ३70०० 
ङ बारी २60०० 

ख. भमु्ि ुगाउँपालिका (चौिास) 

प्रकरण:           प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्की मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु  १५००००।- 
ख कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १27००० 
ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ६3००० 
घ खेत ४3००० 
ङ बारी 230०० 

ग.भमु्ि ुगाउँपालिका( ्याम्दी साविक िडा नं.५¸७¸८ र ९ पने 
जग्गाहरु) 
प्रकरण:          प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्कक्क मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु  ३५००००।- 
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ख कचची मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु २57०००।- 
ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १27०००।- 
घ खेत ९5०००।- 
ङ बारी ३70००।- 

घ.भमु्ि ुगाउँपालिका ( बेखलसम्िे) 
प्रकरण:              प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्कक्क मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु  १०००००।- 
ख कचची मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु 680००।- 
ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु 39¸०००।- 
घ खेत २3¸0००।- 
ङ बारी १४¸0००।- 

 

ङ.भमु्ि ुगाउँपालिका (सावपङ ) 
                                       प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्की मोटर बाटोसंग जोडीएका जग्गाहरु ३25०००।- 
ख कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ३¸15,०००।- 
ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १¸58०००।- 
घ खेत  ९5,०००।- 
ङ पाखा ४2,०००।- 

 

च.भमु्ि ुगाउँपालिका (लसम्थिी) 
                     प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्कक्क  मोटर बाटो संग जोडीएका जग्गाहरु १25००० 
ख कचची मिु सडक संग जोडीएका जग्गाहरु १05००० 
ग कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ९5००० 
घ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु 590०० 
ङ खेत  ३2००० 
च पाखा २1००० 
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छ.भमु्ि ुगाउँपालिका (सल्िे) 

प्रकरण:          प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्कक्क सडकमा पने जग्गाहरु  १25०००/- 
ख कचची मोटर बाटो सँग जोलडएको  १05००० 
ग गोरेटो बाटो सँग जोलडएको  580०० 
घ खेत ३2००० 
ङ बारी २1००० 

ज. भमु्ि ुगाउँपालिका (दोिािघाट) 

प्रकरण:         प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क अरलनको राजमागगमा पने जग्गाहरु 998000।- 
क पक्कक्क सडकमा पने जग्गाहरु  ४1५०००/- 
ख कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु 389००० 
ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १५20०० 
घ खेत 790०० 
ङ बारी ३70०० 

१०.क.बेथानचोक गाउँपालिका (चिाि गणेिस्थान) 
प्रकरण:          प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्कक्क सडकमा पने जग्गाहरु  ५५००००/- 
ख ढुखकग  जाने मोटरबाटोमा पने जग्गाहरु ७35०००।- 
ग कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ५25,०००।- 
घ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु 2१0,०००।- 
ङ खेत ५2,०००।- 
च पाखा २5,0००।- 

ख. बेथानचोक गाउँपालिका (चयाम्राङबेसी) 
प्रकरण:           प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
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क पक्की मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु  ४25०००।- 
ख कखचच मोटर बाटोमा पने िडा न २ का जग्गाहरु ४¸2०,०००।- 
ग कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १,58,०००।- 
घ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ६3,०००।- 
ङ खेत ३70००।- 
च बारी २1,०००।- 

 

ग. बेथानचोक गाउँपालिका (चयालसङखकग ) 
प्रकरण:              प्रलत बगग लमटर रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ३15।- 
ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १58।- 
ग खेत १05।- 
घ बारी ५2।- 

 

घ. बेथानचोक गाउँपालिका (ढंुखकग ) 
प्रकरण:          प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क साविक िडा न ८ ढंुखकग  -चिाि- चयामाङिेसी जाने िाटोमा 

पने जग्गाहरु 
६,30,०००।- 

ख अन्य पक्कक्क मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु  ५¸25¸०००।- 

ग ढंुखकग -गणेिस्थान जाने बाटोमा पने जग्गाहरु ४,73,०००।- 
घ कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु २¸1०,०००।- 
ङ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु 79,०००।- 
च खेत 580००।- 
छ बारी २30००।- 

 

ङ. बेथानचोक गाउँपालिका (महाँकाि) 
प्रकरण:          प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
 क कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ३¸78,०००।- 

ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १¸26,०००।- 
ग खेत ३70००।- 
घ बारी २50००।- 
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११.क.महाभारत गाउँपालिका (गोकुिे 

प्रकरण:        प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क कचची मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु 680००।- 
ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु 370००।- 
ग खेत २30००।- 
घ बारी १२,०००।- 

 

 ख. महाभारत गाउँपालिका (घलतगछाप)  

प्रकरण:        प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ४7¸0००।- 
ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु २6,0००।- 
ग खेत २3,0००।- 
घ बारी १२,०००।- 

ग. महाभारत गाउँपालिका (र्ोखक्सङटार) 
                                                                             प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क कचची मोटरमा पने जग्गाहरू  580००।- 
ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ३4,०००।- 
ग खेत १8,०००।- 
घ पाखा १२,०००।- 

 घ.  महाभारत गाउँपालिका (िनख)ु 
प्रकरण:        प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु 580००।- 
ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ३4,०००।- 
ग खेत २3,०००।- 
घ बारी १२,०००।- 
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ङ. महाभारत गाउँपालिका (बढुाखानी 
प्रकरण:          प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु 580००।- 
ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ३4,०००।- 
ग खेत १8,०००।- 
घ बारी १२,०००।- 

 

१२.क. तेमाि गाउँपालिका (चापाखोरी)                                                                              

                                                           प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्कक्क मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु  ३५००००।- 
ख कचची मोटरमा पने जग्गाहरू  २¸31,०००।- 
ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १¸16,०००।- 
घ खेत 68,००।- 
ङ पाखा २3,०००।- 

 ख. तेमाि गाउँपालिका (नारायणस्थान)प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्कक्क मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु  ३५००००।- 
ख कचची मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु २,78,0००।- 
ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १¸16,०००।- 
घ खेत 680००।- 
ङ पाखा ३4,०००।- 

ग. तेमाि गाउँपालिका (मेचछे )प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क कचची बाटो सँग जोलडएको  २¸31,०००।- 
ख गोरेटो बाटो सँग जोलडएको  १¸37,०००।- 
ग खेत  ५8,०0०।- 
घ बारी ४2,०००।- 

घ. तेमाि गाउँपालिका (सरमथिी) 

प्रकरण:            प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
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क कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु 68,0००।- 
ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ४7,0००।- 
ग खेत २70००।- 
घ बारी १७,0००।- 

 

ङ. तेमाि गाउँपालिका (सस्युगखकग ) 
प्रकरण:            प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु २,३1,०००।- 
ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १,४2,0००।- 
ग खेत ३4,०००।- 
घ बारी २3,०००।- 

१३.क.खानीखोिा गाउँपालिका (तािढुङ्गा) 

प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्की मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु  २25०००।- 
ख कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १¸०5,०००।- 
ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ४70००।- 
घ खेत  २3¸०००।- 
ङ पाखा १२,०००।- 

ख. खानीखोिा गाउँपालिका (र्िामेटार) 
प्रकरण:          प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु 58,0००।- 
ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ३3,०००।- 
ग खेत  19¸०००।- 
घ पाखा १२०००।- 

ग. खानीखोिा गाउँपालिका (लमल्चे) 

प्रकरण:          प्रलत रोपनी रु 

क्र.स जग्गाको वििरण मूल्याङ्कन 
क पक्कक्क मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु  १०००००।- 
ख कखचच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु 58,0००।- 
ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ३4,०००।- 
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घ खेत  19¸०००।- 
ङ पाखा १२,०००।- 

रष्टब्य: 

1. रखजषे्टिन पाररत गनग ल्याउने लिखतहरुमा सलमलतिे लनधागरण गरेको न्यूनतम मूल्य राजमागग̧  पक्की 
सडक¸कचची सडक¸गोरेटो र घोडेटो बाटो जस्ता सवुिधाको आधारमा तोवकएको हुँदा पाररत हनु आउन े
लिखत पेि हुँदा व्यखक्तबाट राजमागग̧ पक्की सडक¸कचची सडक¸गोरेटो घोडेटो बाटो छ छैन¸ नपा/गापा िे 
स्थिगत लनरीक्षण गरी क्कदएको लसर्ाररि पिको आधारमा कायम गररनेछ । 

2. बनेपाबाट नापी नक्सा भएको र हाि पनौती न.पा. मा पने जग्गाको हकमा बनेपा न.पाको मूल्याङ्कन सरह 
दस्तूर िाग्नेछ । 

3. साविक नक्सामा बाटो नदेखखएको तर सम्िखन्धत स्थानमा बाटो भएको तर स्थानीय लनकायको लसर्ाररसमा 
बाटो छैन भनी उल्िेख भई आएर न्यूनतम मूल्याङकन कायम गरी लिखत पाररत भएकोमा पलछ बाटो भएको 
थाहा भएमा बाटो भए अनरुुपको न्यूनतम मूल्यांकन कायम गरी राजश्व असूि गररनेछ ।  

4. साविक वकत्ताबाट वक.का भै कायम रहेको वकत्ताहरुको हकमा समेत साविक वक.न. कै मूल्यांकन कायम 
गररनेछ । 

5. स्थानीय सरकारिे घरबाटो लसर्ाररस गदाग यसै न्यूनतम मूल्याङ्कन पखुस्तकाको प्रकरण र मापदण्ड खलु्ने गरी 
लसर्ाररस गनुगपनेछ । 

6. लनधागरण गररएको न्यूनतम मूल्याङ्कनभन्दा कसैिे थैिी अंक कम गराई लिखत पाररत गराएको कुरा पलछ 
जनुसकैु ब्यहोराबाट जानकारी हनु आएमा तरुुन्त नपगु राजश्व सम्िखन्धत व्यखक्त¸संघसंस्था िा कम्पनी 
जोसकैुको भए पलन मािपोत कायागियबाट त्यस्तो घरजग्गा रोक्का राखी राजश्व असिु गररनेछ । र त्यसरी 
सम्िन्धीत व्यखक्त राजश्व लतनग आएमा राजश्व बझुी आम्दानी बाँध्न ुपनेछ । 

7. स्थानीय सरकार बाट पठाएको लसर्ाररस लिखत पाररत हनु ुअगािै कुनै सूचनाबाट गित छ भन्ने  जानकारी 
प्राप्त भएमा कायागियबाट आिश्यक छानविनका िालग वर्ल्ड लनरीक्षण समेत गरी मूल्याकंन कायम गररनेछ 
। 

8. स्थानीय लनकायबाट घरबाटो लसर्ाररसमा जे िेखखएर आएको भए तापलन एक आपसमा जोलडएर आएको 
वकत्ता कुनै एकै व्यखक्तिे खररद गरेमा कुनै एक वकत्तामा बाटोिे छोए िा बाटो भए अन्य वकत्ता पलन बाटोमा 
जोलडए सरहको न्यूनतम मूल्याङ्कन कायम गररनेछ । 

9. आलथगक ऐनिे राजश्व छुट क्कदने नीलतगत व्यिस्था बमोखजम छुट दािी गने संघ संस्था तथा व्यखक्तिे 
आलधकारीक लनकायबाट छुट पाउने भनी लसर्ाररस िा प्रमाणपि पेस गनुगपनेछ । 

10. घर तथा संरचनाको मूल्यांकनका सम्िन्धमा स्थालनय सरकारिे एवककृत सम्पलतकर मा उल्िेख भएको र  
एवककृत सम्पलतकर िागू नभएको स्थानीय तहका घर तथा संरचनाको हकमा पलन स्थानीय तहिे नै तोके 
बमोखजम नै हनुेछ ।  

11. यस मलु्याङ्कन वकतािमा समािेि नभइ कतै कुनै जग्गाको मूल्याङ्कन छुट गइ कुनै वद्धविधा देखखएमा नखजकको 
अको िडाको सोही प्रकृलतको जग्गाको मूल्याङ्कन सरहनै कायम गररनेछ । 
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12. शे्रस्ता कायम भै नसकेको भमु्िटुार र र्िाटे को जग्गा खरीद विक्रीका िालग लिखत पाररत हनु आएमा 
स्थालनय लनकायिे लसर्ाररसमा तोवक पठाएको मूल्याङ्कन कायम गररनेछ । 


