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      नेपाल सरकार    फोन नं.०७८—५४०२०३ 

भूमिव्यबस्था,सहकारी तथा गररबी मनवारण िन्त्रालय 

भूमि व्यबस्थापन तथा अमभलेख मवभाग 

िालपोत कायाालय,कावासोती 

नवलपरासी (बर्ाघाट सुस्ता पूबा) 
 
 
 
 
 

िालपोत कायाालय कावासोतीको २०७८/०७९ को जग्गाको 

न्त्यूनति िूल्याङ्न  
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१ अग्यौली गा.मव.स. हाल कावासोती न.पा (प्रमतकट्ठा ) 

१ वडा नं. १ र २ को जग्गा प्रस्तामवत थलैी अङक अक्षरिा 

क मपच बाटोसँग जोमडएको 
१०५०००० 

र्शलाख पचासहजार 

ख ग्राबेल  बाटोसँग जोमडएको ६६०००० छलाख साठीहजार 

ग कच्ची बाटोसँग जोमडएको ५००००० पाँच लाख 

घ बाटो नभएको १४५००० एकलाख पैचामलस हजार 

२ वडा नं. ३।क ख ग घ  र ङ को जग्गा 

क राजिागासँग जोमडएको ३६३०००० छत्तीसलाख तीसहजार 

ख मपचबाटो मभर १८२५००० अठारलाख पचासहजार 

ग ग्राबेल बाटो १२००००० बाह्लाख 

घ कच्ची बाटो ९२५००० नौलाख पच्चीसहजार 

ङ बाटो नभएको १९०००० एकलाख नब्बेहजार 

३ वडा नं. ४।क ख ग   र ३ को जग्गा 

क मपच बाटोसँग जोमडएको ९२५००० नौलाख पच्चीसहजार 

ख ग्राबेल  बाटोसँग जोमडएको ५००००० पाचलाख 

ग कच्ची बाटोसँग जोमडएको ३४०००० तीनलाख चामलस हजार 

घ बाटो नभएको १४५००० एकलाख पैचालीसहजार 

४ सामवक अग्यौली वडा नं. ५।क ख ग को जग्गा  

क मपच बाटोसँग जोमडएको ८००००० आठलाख 

ख ग्राबेल  बाटोसँग जोमडएको ४४०००० चारलाख चामलसहजार 

ग कच्ची बाटोसँग जोमडएको ३३०००० तीनलाख तीसहजार 

घ बाटो नभएको १४५००० एकलाख पैचामलस हजार 

५ सामवक अग्यौली वडा नं. ६।क ख ग घ को जग्गा  

क मपच बाटोसँग जोमडएको ८००००० आठ लाख 

ख ग्राबेल  बाटोसँग जोमडएको ४४०००० चारलाख चामलसहजार 
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ग कच्ची बाटोसँग जोमडएको ३३०००० तीनलाख तीसहजार 

घ बाटो नभएको १४५००० एकलाख पैचामलस हजार 

६ सामवक अग्यौली वडा नं. ७ को जग्गा  

क मभरी मपच  बाटोसँग जोमडएको ८००००० आठलाख 

ख ग्राबेल  बाटोसँग जोमडएको ५००००० पाचलाख 

ग कच्ची बाटोसँग जोमडएको ३६०००० तीनलाख साठीहजार 

घ बाटो नभएको १४५००० एकलाख पैचामलसहजार 

७ सामवक अग्यौली वडा नं. ८ को जग्गा  

क मपच बाटोसँग जोमडएको ७९०००० सातलाख नब्बेहजार 

ख ग्राबेल  बाटोसँग जोमडएको ६७५००० छलाख पचहत्तरहजार 

ग कच्ची बाटोसँग जोमडएको ४४०००० चारलाख चामलसहजार 

घ बाटो नभएको १४५००० एकलाख पैचामलसहजार 

८ सामवक अग्यौली वडा नं. ९ क र ख को जग्गा  

क मपच बाटोसँग जोमडएको ७९०००० सातलाख नब्बेहजार 

ख ग्राबेल  बाटोसँग जोमडएको ६७५००० छलाख पचहत्तरहजार 

ग कच्ची बाटोसँग जोमडएको ४४०००० चारलाख चामलसहजार 

घ बाटो नभएको १४५००० एकलाख पैचामलसहजार 

२. अिरापरुी गा.मव.स. हाल गडैाकोट न.पा.िा पन ेजग्गा (प्रमतकट्ठा) 

क राजिागालाइ छुने सब ैवाडाका जग्गा ३६५०००० मतनलाख पैसठ्ठीहजार 

ख राजिागाबाट खोमलएका उत्तर र्मक्षणका बाटाका र्ायाबँायाका जग्गाहरु  

१ मपच बाटोसँग जोमडएको २०००००० बीसलाख 

२ ग्राबेल  बाटोसँग जोमडएको १३५०००० तेह्लाख पचासहजार 

३ कच्ची बाटोसँग जोमडएको ८००००० आठलाख 

४ बाटो नभएको १९०००० एकलाख नब्बेहजार 

ग वडा नं.२   

१ मपच बाटोसँग जोमडएको ३८५००० तीनलाख पचासीहजार 
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२ ग्राबेल  बाटोसँग जोमडएको २२०००० र्इुलाख बीसहजार 

३ कच्ची बाटोसँग जोमडएको २००००० र्इुलाख 

४ बाटो नभएको १४५००० एकलाख पैचामलस हजार 

३. उपल्लोअखाला गा.मव.स. अन्त्तगात पन ेजग्गा (प्रमतरोपनी ) 

क बाटोलाइ छुने सबै वाडाका जग्गा ४०००० चामलसहजार 

ख बाटो नभएको धनहरतफा ३०००० तीसहजार 

ग बाटो नभएको भीटतफा २५००० पच्चीसहजार 

 

 

४. सामवक कावासोती गा.मव.स. हाल र्उेराली अन्त्तगात पन ेजग्गा (प्रमतकट्ठा ) 

१ वडा न.१।क ख ग को जग्गा 

क डण्डा झ्यालबास जाने मपच बाटोसँग जोमडएको १५००००० पन्त्रलाख 

ख सो बाहेक अन्त्य मभरी मपच बाटोसँग जोमडएको ८८०००० आठलाख असीहजार 

ग सो बाहेक अन्त्य ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको ६६०००० छलाख साठीहजार 

घ सो बाहेकको कच्ची बाटोसँग जोमडएको ५९०००० पााचलाख नब्बेहजार 

ङ बाटो नभएको  १९०००० एकलाख नब्बेहजार 

२ वडा न.२क ख ग घ ङ को जग्गा र्उेराली गा.मव.स.िा पन े

क डण्डा बेलुवा मपच बाटोसँग जोमडएको ८००००० आठलाख 

ख मभरी पीच बाटोसँग जोमडएको ७००००० सातलाख 

ख ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको ५९०००० पाचलाख नब्बेहजार 

ग कच्ची बाटोसँग जोमडएको ५५०००० पाचलाखपचासहजार 

घ बाटो नभएको १४५००० एकलाखपैचामलसहजार 

३ वडा न.३क ख ग घ ङ को जग्गा हाल कावासोती न.पा. 

क मपच बाटोसँग जोमडएको ११००००० एघारलाख 

ख ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको ८००००० आठलाख 

ग कच्ची बाटोसँग जोमडएको ५९०००० पाचलाख नब्बेहजार 
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घ बाटो नभएको १९०००० एकलाख नब्बेहजार 

४ ऐ वडा न ४क च छ ज झ र ञ नम्बररतफा  

क मपच बाटोसँग जोमडएको ८८०००० आठलाख असीहजार 

ख ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको ६६०००० छलाख साठहजार 

ग कच्ची बाटोसँग जोमडएको ५००००० पाचलाख 

# 
बाटो नभएको वडा न.४ख ग घ ट ठ ड ढ सिेत कुिसोत क्षेरिा पने जग्गा ११०००० एकलाख र्शहजार 

५ ऐ वडा न ४ख ग घ ङ ट ठ ड र ढ को नम्बररतफा  

क मपच बाटोसँग जोमडएको १६००००० सोह्लाख 

ख ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको १२००००० बाह्लाख 

ग कच्ची बाटोसँग जोमडएको 660000 छलाख साठीहजार 

घ बाटो नभएको १९०००० एकलाख नब्बेहजार 

६ ऐ वडा न ४ पनुवाास तफा  

1 राजिागालाइ  छुने जग्गा ५५००००० पचपन्नलाख 

२ जनतािागाबाट फलफुलचोकसम्ि जान ेपनुवाास बाटोको जग्गा  

क मपच बाटोसँग जोमडएको २५००००० पच्चीसलाख 

ख ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको १९००००० उन्नाइसलाख 

ग कच्ची बाटोसँग जोमडएको १३५०००० तेह्लाख पचासहजार 

घ बाटो नभएको ३६००००० तीनलाख साठीहजार 

७ थकालीचोकबाट  २८ मवगाहा जान ेबाटोसगँ जोडीएको जग्गा 

क मपच बाटोसँग जोमडएको २५००००० पच्चीसलाख 

ख ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको १६००००० सोह्लाख 

ग कच्ची बाटोसँग जोमडएको ७५०००० सातलाख पचासहजार 

घ बाटो नभएको ३००००० तीनलाख 

८  ऐ वडा न ४ख पनुवाास तफा को जग्गा 

क राजिागालाइ  छुने जग्गा ५५००००० पचपन्नलाख 

ख सभापमतचोकर्मेख र्मेवचोकसम्ि जोमडएको मपचबाटोको जग्गा ३०५०००० तीसलाख पचासहजार 



 
 

 
6 

 

ग जनतािागा पुनवाासिागासम्ि जोडीएको मपचबाटोको जग्गा ३०५०००० तीसलाख पचासहजार 

घ अन्त्य मभमर मपच बाटोसँग जोमडएको २०००००० बीसलाख 

ङ ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको १६००००० सोह्लाख 

च कच्ची बाटोसँग जोमडएको ११७०००० एघारलाखसत्तरीहजार 

छ बाटो नभएको ३६०००० तीनलाख साठीहजार 

९ ऐ वडा न ४ग पनुवाास तफा को जग्गा 

क राजिागालाइ  छुने जग्गा ५५००००० पचपन्नलाख 

ख फलफुलचोकर्मेख पञ्चकन्त्याचोकसम्ि बाटोलाइ छुने जग्गा ३०५०००० तीसलाख पचासहजार  

ग फलफुलचोकर्मेख कोइलापामन जानेबाटोको र्ायावाया पने बेलचोकसम्िको जग्गा २६२०००० छब्बीसलाख बीसहजार 

घ सो बाहेक मभमर मपच बाटोसँग जोमडएको १९00000 उन्नाइसलाख 

ङ ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको १४५0000 चौधलाख पचासहजार 

च कच्ची बाटोसँग जोमडएको ९५0000 नौलाख पचासहजार 

छ बाटो नभएको ३६0000 तीनलाख साठीहजार 

१० ऐ वडा न ४घ पनुवाास तफा को जग्गा 

क मपच बाटोसँग जोमडएको १८२0000 अठारलाख बीसहजार 

ख ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको १७५0000 सरलाख पचासहजार 

ग मभरी कच्चीबाटोसँग जोमडएको ९५0000 नौलाख पचासहजार 

घ बाटो नभएको ३00000 तीनलाख 

११ ऐ वडा न ५क नम्बरी तफा को जग्गा 

क मपच बाटोसँग जोमडएको १६00000 सोह्लाख 

ख ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको १२५0000 बाह्लाख पचासहजार 

ग कच्ची बाटोसँग जोमडएको ८00000 आठलाख 

घ बाटो नभएको ३00000 तीनलाख 

१२ ऐ वडा न ५क ख पनुबाास तफा को जग्गा 

क राजिागालाइ  छुने जग्गा ५५00000 पचपन्नलाख 
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ख इन्त्रचोकर्मेख मवहामनसम्िको मपच बाटोलाइ छुने जग्गा ३३५0000 तेत्तीसलाख पचासहजार 

ग सभापमतचोकर्मेख ज्ञानोर्य स्कूलसम्िको पीचबाटोको जग्गा २६२0000 छव्वीसलााख बीसहजार 

घ मभमर मपच बाटोसँग जोमडएको १६२0000 सोह्लाख बीसहजार 

ङ ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको १२४0000 बाह्लाख चालीसहजार 

r कच्ची बाटोसँग जोमडएको ८00000 आठलाख 

5 बाटो नभएको ३00000 तीनलाख 

१३ ऐ वडा न ५ग पनुबाास तफा को जग्गा 

क थकामलचोकबाट िगरकोट जाने बाटोको जग्गा  २३५0000 तेइसलाख पचासहजार 

ख पुवापमिि पनुवाासको बाटोले छुन ेजग्गा १६२0000 सोह्लाख बीसहजार 

ग  मपच बाटोसँग जोमडएको १३१0000 तेह्लाख र्शहजार 

घ ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको ८८0000 आठलाख असीहजार 

ङ सो बाहेक मभमर कच्ची बाटोसग छुने जग्गा ८00000 आठलाख 

r बाटो नभएको ३६0000 तीनलाख साठीहजार 

१४ ऐ वडा न ५घ पनुबाास तफा को जग्गा 

क राजिागालाइ  छुने जग्गा ३९५0000 उनन्त्चालीसलाखपचासहजार 

ख थकामलचोकबाट िगरकोट जाने बाटोलाइ छुने जग्गा २३५0000 तेइसलाख पचासहजार 

ग सो बाहेक राजिागार्ेमख उत्तरर्मक्षण खोमलएको मभमर मपच बाटोसँग जोमडएको १६२0000 सोह्लाख बीसहजार 

घ ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको १४५0000 चौधलाख पचासहजार 

ङ कच्ची बाटोसँग जोमडएको ९५0000 नौलाख पचासहजार 

च बाटो नभएको ३६0000 तीनलाख साठीहजार 

१५ ऐ.व८ाा नं.६ क, ख ग घ ङ पनुवाास र नम्बरीतफा को जग्गा 

क राजिागालाइ  छुने जग्गा ३६२0000 छत्तीसलाख बीसहजार 

ख मपच बाटोसँग जोमडएको १६२0000 सोह्लाख बीसहजार 

ग ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको ११७0000 एघारलाख सत्तरीहजार 
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घ कच्ची बाटोसँग जोमडएको ८८0000 आठलाख असीहजार 

ङ बाटो नभएको २२0000 र्इुलाख बीसहजार 

१६

  

ऐ वडा नं.७क ख को  नम्बरीतफा को जग्गा 

क मपच बाटोसँग जोमडएको ११00000 एघारलाख 

ख ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको ८८0000 आठलाख असीहजार 

ग कच्ची बाटोसँग जोमडएको ३६0000 तीनलाख साठीहजार 

घ बाटो नभएको १४५000 एकलाख पैचालीसहजार 

१७ ऐ.वडा न.ं८ क, ख ग घ ङ पनुवाास र नम्बरीतफा को जग्गा 

क मपच बाटोसँग जोमडएको ११00000 एघारलाख 

ख ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको ७७0000 सातलाख सत्तरीहजार 

ग कच्ची बाटोसँग जोमडएको ३६0000 तीनलाख साठीहजार 

घ बाटो नभएको १४५000 एकलाखपैचामलस हजार 

१८ ऐ वडा न.ं ९क ख को  नम्बरीतफा को जग्गा 

क मपच बाटोसँग जोमडएको ११00000 एघारलाख 

ख ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको ७२५000 सातलाख पच्चीहजार 

ग कच्ची बाटोसँग जोमडएको ३६0000 तीनलाख साठीहजार 

घ बाटो नभएको १४५000 एकलाखपैचामलस हजार 

१९ िामथ उल्लखे गररएका ककटानी बाटोहरु बाहके कावासोती गा.मव.स.अन्त्तगातका वडाहरुको राजिागासग उत्तरर्मक्षण खोमलएका मभरी बा६ााहरुको न्त्यनूति 

प्रमतकट्ठा रु.८६०००० साथ ैमभरी मपच बाटोलाइ छुन ेजग्गा न्त्यनूति प्रमतकठ्ठा रु.१०६०००० (पनुवाासको नक्सा मभर िार) 

५ कोल्ुवा गा.मव.स.िा पन ेजग्गाहरु (प्रमतकठ्ठा) 

क वडा नं.४/क ८क,ख र ९ख िा पने  डण्डा कोल्ुवा, डण्डा चोरिारा िागािा पने जग्गा १२८0000 बाह्लाख असीहजार 

ख मभमर मपच बाटोसँग जोमडएको ८00000 आठलाख 

ग ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको ६00000 छलाख 

घ िामथ उल्लेमखत वडािा खोलीएका मभरी कच्ची बाटोलाइ छुनेजग्गा ४४०००० चारलाख चालीसहजार 



 
 

 
9 

 

च बाटो नभएको १२५000 एकलाख पच्चीसहजार 

६ कोटथर गा.मव.स.िा पन ेजग्गाहरु (प्रमतरोपनी) 

क मपच बाटोसँग जोमडएको ५00000 पाचलाख 

ख ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको २७५000 र्इुलाख पचहत्तरहजार 

ग बाटो नभएको धनहरतफा १५0000 एकलाख पचासहजार 

घ अन्त्य कच्ची बाटोलाइ छुने जग्गा २00000 र्इुलाख 

ङ बाटो नभएको मभटतफा ५0000 पचासहजार 

७ गडैाकोट न.पा.अन्त्तगातका जग्गाहरु (प्रमतरोपनी) 

१ वडा नं.१क ख को जग्गा 

क मशलान्त्यासचोकबाट कामलका जाने बाटो जौजुवा पानीट्ांकीचोकसम्िको बाटोको जग्गा ४९५0000 उनन्त्पचासलाख पचासहजार 

ख मशलान्त्यासचोक र्ेमख कर्व्यधाि िमन्त्र्र जान ेमपच बाटाको जग्गा ४१५0000 एकचामलसलाख पचासहजार 

ग मभमर मपच बाटोसँग जोमडएको ३७५0000 सैतीसलाख पचासहजार 

घ ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको २८00000 अठ्ठाइसलाख 

ङ कच्ची बाटोसँग जोमडएको २२00000 बाइसलाख 

च बाटो नभएको ७५0000 सातलाख पचासहजार 

२ वडा नं.२क को जग्गा 

क राजिागालाइ  छुने जग्गा ८२५0000 बयासीलाख पचासहजार 

ख राजिागाबाट खोमलएको उत्तरर्मक्षण राजिागासँग जोमडएको पीचबाटोको र्ायाबायाका जग्गा  ५९५0000 उन्त्साठीलाख पचासहजार 

ग सो बाहेक मभमर मपच बाटोसँग जोमडएको ४६५0000 छयालीसलाख पचासहजार 

घ ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको ३८५0000 अडतीसलाख पचासहजार 

ङ कच्ची बाटोसँग जोमडएको २५00000 पच्चीसलाख 

च बाटो नभएको ९२0000 नौलाख बीसहजार 

३ वडा नं.२ख को जग्गा 
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क राजिागालाइ  छुने जग्गा ८२५0000 बयासीलाख पचासहजार 

ख राजिागाबाट खोमलएको उत्तरर्मक्षण राजिागासँग जोमडएको पीचबाटोको र्ायाबायाका जग्गा  ४८४0000 अडचालीसलाख चालीसहजार 

ग ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको ३८५0000 अडतीसलाख पचासहजार  

घ कच्ची बाटोसँग जोमडएको २८५0000 अठ्ठाइसलाख पचासहजार 

ङ बाटो नभएको ९२0000 नौलाख बीसहजार 

४ वडा नं.३।क र्मेख ३ ञ को जग्गा 

क तारीबास बजार क्षेरका घडेरी ८00000 आठलाख 

ख मभरी मपचबाटोिा पने जग्गा ६00000 छलाख 

ग मभरी ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको ५00000 पााचलाख 

घ मभमर कच्ची बाटोसँग जोमडएको ४00000 चारलाख 

ङ बाटो नभएको जग्गा १३0000 एकलाख तीसहजार 

५ वडा न..४क ख र ग को जग्गा 

क राजिागालाइ  छुने जग्गा ८२५0000 बयासीलाख पचासहजार 

ख राजिागाबाट खोमलएको उत्तरर्मक्षण राजिागासँग जोमडएको पीचबाटोको र्ायाबायाका जग्गा ४८४0000 अडचामलसलाख चामलसहजार 

ग सो बाहेक मभरी मपचबाटोिा पने जग्गा ३८५0000 अडमतसलाख पचासहजार 

घ ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको २८६0000 अठ्ठाइसलाख सा७ाीहजार 

ङ कच्ची बाटोसँग जोमडएको २५00000 पच्चीसलाख 

च बाटो नभएको ८८00000 आठलाख असीहजार 

६ वडा न.५क र ख को जग्गा 

क राजिागालाइ  छुने जग्गा ८२५0000 बयासीलाख पचासहजार 

ख राजिागाबाट खोमलएको उत्तरर्मक्षण राजिागासँग जोमडएको पीचबाटोको र्ायाबायाका जग्गा ५९५0000 उन्त्साठीलाख पचासहजार 

ग सो बाहेक मभरी मपचबाटोिा पने जग्गा ४६५0000 छयालीसलाख पचासहजार 

घ ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको ३८५0000 अडतीसलाख पचासहजार 
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ङ कच्ची बाटोसँग जोमडएको ३३३0000 तेत्तीसलाख तीसहजार 

च बाटो नभएको ९२0000 नौलाख बीसहजार 

७ वडा न.६क र ख को जग्गा 

क मपचबाटोिा पन ेजग्गा २८६0000 अठ्ठाइसलाख सााठीहजार 

ख ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको २०६0000 बीसलाख साठीहजार 

ग कच्ची बाटोसँग जोमडएको १७700000 सरलाख 

घ बाटो नभएको ७३0000 सातलाख तीसहजार 

८ वडा न.७क  ख र घ को जग्गा 

क मपचबाटोिा पन ेजग्गा २०६0000 बीसलाख साठीहजार 

ख ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको १७00000 सरलाख 

ग कच्ची बाटोसँग जोमडएको १४00000 चौधलाख 

घ बाटो नभएको ७३0000 सातलाख तीसहजार 

९ वडा न.७ग को जग्गा 

क राजिागालाइ  छुने जग्गा ५०९0000 पचासलाख नब्बहेजार 

ख राजिागाबाट खोमलएको उत्तरर्मक्षण राजिागासँग जोमडएको पीचबाटोको र्ायाबायाका जग्गा ३९४0000 उनन्त्चामलसलाख चामलसहजार 

ग सो बाहेक मभरी मपचबाटोिा पने जग्गा २८६60000 अठ्ठाइसलाख साठीहजार 

घ ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको २४२0000 चौबीसलाख बीसहजार 

ङ कच्ची बाटोसँग जोमडएको १९४0000 उन्नाइसलाख चामलसहजार 

च बाटो नभएको ७३0000 सातलाख तीसहजार 

१० वडा न.८क  ख र ग को जग्गा 

क राजिागालाइ  छुने जग्गा ६१६0000 एकसठ्ठीलाख साठीहजार 

ख राजिागाबाट खोमलएको उत्तरर्मक्षण राजिागासँग जोमडएको पीचबाटोको र्ायाबायाका जग्गा ४७३0000 सत्चामलसलाख तीसहजार 

ग सो बाहेक मभरी मपचबाटोिा पने जग्गा ३८२0000 अडतीसलाख बीसहजार 
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घ ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको २८६0000 अठ्ठाइसलाख साठीहजार 

ङ कच्ची बाटोसँग जोमडएको २०६0000 बीसलाख साठीहजार 

च बाटो नभएको ७३0000 सातलाख तीसहजार 

११ वडा न.९क र  ख को जग्गा 

क राजिागालाइ  छुने जग्गा ५६४0000 छपन्नलाख चामलसहजार 

ख राजिागाबाट खोमलएको उत्तरर्मक्षण राजिागासँग जोमडएको पीचबाटोको र्ायाबायाका जग्गा ३९५0000 उन्नचामलसलाख पचासहजार 

ग सो बाहेक मभरी मपचबाटोिा पने जग्गा २५३0000 पच्चीसलाख तीसहजार 

घ ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको १९४0000 उन्नाइसलाख चामलसहजार 

ङ कच्ची बाटोसँग जोमडएको १५७५000 पन्त्रलाख पचहत्तरहजार 

च बाटो नभएको ७४0000 सातलाख तीसहजार 

८ जौबारी गा.मव.स.िा पन ेजग्गाहरु (प्रमतरोपनी) 

-s_ िोटरबाटोिा पने जग्गा १00000 एकलाख 

-v_ बाटो नभएको धनहरतफा ५0000 पचासहजार 

-u_ बाटो नभएको भीटतफा ३0000 तीसहजार 

 

९ तिसररया गा.मव.स.िा पन ेजग्गाहरु (प्रमतकठ्ठा) 

१ वडा न.६क र  ख को जग्गा 

क राजिागालाइ  छुने जग्गा ३४७५000 चौमतसलाख पचहत्तरहजार 

ख राजिागाबाट खोमलएको उत्तरर्मक्षण राजिागासँग जोमडएको पीचबाटोको र्ायाबायाका जग्गा १६७५000 सौह्लाख पचहत्तरहजार 

ग सो बाहेक मभरी मपचबाटोिा पने जग्गा ९५0000 नौलाख पचासहजार 

घ ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको ८00000 आठलाख 

ङ कच्ची बाटोसँग जोमडएको ४४0000 चारलाख चामलसहजार 

च बाटो नभएको १९0000 एकलाख नब्बेहजार 

२  वडा न.७घ र  ५ख को जग्गा 
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क चोरिारार्ेमख झ्यालबास जाने पीच बाटोिा पने जग्गा १९00000 उन्नाइसलाख 

ख ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको १000000 र्शलाख 

ग सो बाहेक कच्ची बाटोसँग जोमडएको ८00000 आठलाख 

घ बाटो नभएको १९0000 एकलाख नब्बेहजार 

३ वडा न.२क को जग्गा 

क चोरिारार्ेमख पनौती जाने पीच बाटोिा पने जग्गा १२00000 बाह्लाख 

ख ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको ८00000 आठलाख 

ग कच्ची बाटोसँग जोमडएको ४४0000 चारलाख चामलसहजार 

घ बाटो नभएको १९0000 एकलाख नब्बे हजार 

४ बजारक्षरे वडा नं.४ र ७ङ च अन्त्तरगतका जग्गा 

क राजिागालाइ  छुने जग्गा २९00000 उन्नतीसलाख  

ख राजिागाबाट खोमलएको उत्तरर्मक्षण जोमडएको पीचबाटोको र्ायाबायाका जग्गा १६७५000 सोह्लाख पचहत्तरहजार 

ग ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको ७५0000 सातलाख पचासहजार 

घ कच्ची बाटोसँग जोमडएको ५९0000 पाचलाख नब्बेहजार 

ङ बाटो नभएको १९0000 एकलाख नब्बेहजार 

५ िामथ उल्लमेखत वडा बाहके अन्त्य जग्गाको हकिा 

क मभरी मपचबाटोिा पने जग्गा ११00000 एघारलाख 

ख ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको ७५0000 सातलाख पचासहजार 

ग कच्ची बाटोसँग जोमडएको ५00000 पाचलाख 

घ बाटो नभएको १९0000 एकलाखनब्बे हजार 

 

१० र्मु्कीबास गा.मव.स.िा पन ेजग्गाहरु (प्रमतकठ्ठा) 

१ वडा न.१क  को जग्गा 

क  मपचबाटोिा पने जग्गा ९९0000 नौलाख नब्बहेजार 
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ख ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको ६६0000 छलाख साठी हजार 

ग कच्ची बाटोसँग जोमडएको ४४0000 चारलाख चामलसहजार 

घ बाटो नभएको १४५000 एकलाख पैचामलसहजार 

२ वडा न.२ को जग्गा 

क र्मु्कीबास र्ेखी सर्ी जाने पीच बाटोको जग्गा १४५0000 चौधलाख पचासहजार 

ख सो बाहेक मभरी मपचबाटोिा पने जग्गा ११७0000 एघारलाख सत्तरीहजार 

ग ग्राबेल बाटोसँग जोमडएको ८00000 आठलाख 

घ कच्ची बाटोसँग जोमडएको ६६0000 छलाख साठीहजार 

ङ बाटो नभएको २२0000 र्इुलाख बीसहजार 

३ वडा न.३ को जग्गा 

क सर्ी जान ेबाटोिा पन ेजग्गा ८८0000 आठलाख असीहजार 

ख ग्राबेल बाटोिा पन ेजग्गा ७२0000 सातलाख बीसहजार 

ग सो बाहेक अन्त्य कच्ची बाटोिा पने जग्गा ५१0000 पाचलाख र्शहजार 

घ बाटो नभएको १९0000 एकलाख नब्बेहजार 

४ वडा न.५ को जग्गा 

क राजिागालाइ  छुने जग्गा ३७७५000 सैतीसलाख पचहत्तरहजार 

ख ज्यामिरेमरवेणी जाने बाटोको र्ायावाया पने जग्गा मरवेणीचोकको पीच बाटो ९५0000 नौलाख पचासहजार 

ग ग्राबेल बाटोिा पन ेजग्गा ६६0000 छलाख साठीहजार 

घ सो बाहेक अन्त्य कच्ची बाटोिा पने जग्गा ५१0000 पाचलाख र्शहजार 

ङ बाटो नभएको १४५000 एकलाख पैचामलसहजार 

५ वडा नं. ६ ७ ८ ९ अन्त्तरगत पन ेजग्गा(वडा नं.७ ८ ९ सामवक बनेीिमणपरु हाल र्मु्कीबास गा.मव.स.) 

क मभरी बाटोिा पन ेजग्गा ५५0000 पाचलाख पचासहजार 

ख बाटो नभएको १४५000 एकलाख पैचामलसहजार 
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६ सामवक बनेीिणीपरु वडा नं. ७ ८ (हाल राकाचलुी गा.मव.स. )िध्यमवन्त्र् ुन.पा. 

क बाटो भएको जग्गा १९0000 एकलाख नब्बेहजार 

ख बाटो नभएको धनहरतफा ८0000 असीहजार 

ग बाटो नभएको भीटतफा ४५000 पैचामलसहजार 

११ र्उेराली गा.मव.स.िा पन ेजग्गाहरु (प्रमतकठ्ठा) 

क चोरिारा झ्यालबास सडकखण्डको र्ायावायाको जग्गा १६00000 सोह्लाख 

ख सो बाहके अन्त्य पीच बाटोिा पन ेजग्गा १०२५000 र्शलाख पच्चीहजार 

ग ग्राबेल बाटोिा पन ेजग्गा ८00000 आठलाख 

घ कच्ची बाटोिा पन ेजग्गा ५१0000 पाचलाख र्शहजार 

ङ बाटो नभएको जग्गा १९0000 एकलाख नब्बेहजार 

१२ र्वेचलुी गा.मव.स.िा पन ेजग्गाहरु (प्रमतकठ्ठा) 

क िुण्डेजाने पीच बाटोको र्ायावायाको जग्गा ८८0000 आठलाख असीहजार 

ख सो बाहके अन्त्य पीच बाटोिा पन ेजग्गा ७२0000 सातलाख बीसहजार 

ग ग्राबेल बाटोिा पन ेजग्गा ६६0000 छलाख साठीहजार 

घ कच्ची बाटोको र्ायावाया पने जग्गा ३३0000 तीनलाख तीसहजार 

ङ बाटो नभएको जग्गा १४५000 एकलाख पैचामलसहजार 

च सामवक मपठौली हाल र्ेवचुली िुण्डे बजारक्षेरिा पन ेजग्गा ७२५000 सातलाख पच्चीसहजार 

१२ धरुकोट गा.मव.स.िा पन ेजग्गाहरु (प्रमतकठ्ठा) 

क िोटरबाटो भएको जग्गा २२0000 र्इुलाख बीसहजार 

ख अन्त्य मभमर बाटोिा पन ेजग्गा १३0000 एकलाख तीसहजार 

ग बाटो नभएको धनहरतफा ८0000 असीहजार 

घ बाटो नभएको भीटतफा ७0000 सत्तरीहजार 

सामवक बनेीिमणपरु वडा नं.३ हाल धरुकोट गा.मव.स.िा पन ेजग्गा 
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क िोटर बाटो भएको जग्गा २२0000 र्इुलाख बीसहजार 

ख अन्त्य मभमर बाटोिा पन ेजग्गा १५0000 एकलाख पचासहजार 

ग बाटो नभएको धनहरतफा ८0000 असीहजार 

घ बाटो नभएको भीटतफा ७0000 सत्तरीहजार 

१४ धौबार्ी गा.मव.स.िा पन ेजग्गाहरु (प्रमतरोपनी) 

क वडा न..२ र ७ को िोटरबाटो भएको जग्गा ५२0000 पाचलाख बीसहजार 

ख अन्त्य मभरी कच्ची बाटो भएको जग्गा ३५५000 तीनलाख पचपन्नहजार 

ग बाटो नभएको धनहरतफा १२५000 एकलाख पच्चीसहजार 

घ बाटो नभएको भीटतफा १00000 एकलाख 

 िामथ उल्लेख गरेको बाहेक अन्त्य सबै वडाको जग्गाको हकिा 

क बाटो भएको जग्गा २00000 र्इुलाख 

ख बाटो नभएको धनहरतफा ६0000 साठीहजार 

ग बाटो नभएको भीटतफा ५0000 पचासहजार 

 

 

!% नयाबलेहानी गा.मव.स.िा पन ेजग्गाहरु (प्रमतकठ्ठा) 

क राजिागालाइ  छुने जग्गा ३४७५000 चौतीसलाख पचहत्तरहजार 

ख राजिागाको उत्तरर्मक्षण तथा राकाचुली जान ेबाटोको र्ायाबायाको जग्गा १६00000 सोह्लाख  

ग मभरी पीच बाटोिा पन ेजग्गा ११00000 एघारलाख 

ग सो बाहेक अन्त्य ग्राबेल बाटोिा पने जग्गा ८८0000 आठलाख असीहजार 

घ सो बाहेक अन्त्य मभरी कच्ची बाटोिा पने जग्गा ६६0000 छलाख साठीहजार 

ङ बाटो नभएको जग्गा १८0000 एकलाख असीहजार 

१६ नारायणी गा.मव.स.िा पन ेजग्गाहरु (प्रमतकठ्ठा) 

क ग्राबेल बाटोिा पन ेजग्गा ३७५000 तीनलाख पचहत्तरहजार 
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ख मभरी कच्ची बाटोिा पन ेजग्गा ३00000 तीनलाख 

ग बाटो नभएको जग्गा १४५000 एकलाख पैचामलसहजार 

१७ मपठौली गा.मव.स.िा पन ेजग्गाहरु (प्रमतकठ्ठा) 

क वडा नं.७घको राजिागालाई छुन ेजग्गा २३७५000 तेइसलाख पचहत्तरहजार 

ख वडा नं.७घको लोकाहाचोकबाट मपठौलीजान ेर्ायावायको जग्गा ९५0000 नौलाख पचासहजार 

ग वडा नं.१ख, २घ ७क ७ख र ९ अन्त्तगताका मपच जग्गा ९५0000 नौलाख पचासहजार 

घ वडा नं.१ख २घ ७क ७ख र ९ िा पने ग्रावेल जग्गा ६६0000 छलाख साठीहजार 

ङ िामथ उल्लेमखत वडाको कच्ची बाटोको जग्गा ५१0000 पाचलाख र्शहजार 

च िामथ उल्लेमखत बाहेक अन्त्यवडाको ग्राबले बाटोिा पनेजग्गा ६६0000 छलाख साठीहजार 

छ िामथ उल्लेमखत बाहेक अन्त्यवडाको कच्ची बाटोिा पने जग्गा ४७५000 चारलाख पचह्त्तरहजार 

ज बाटो नभएको जग्गा १८0000 एकलाख असीहजार 

झ मपठौली गा.मव..अन्त्तगात हाल र्ेवचुली ककतीपुरक्षेरको जग्गा १२५000 एकलाख पच्चीसहजार 

१८ प्रगतीनगर गा.मव.स.िा पन ेजग्गाहरु (प्रमतकठ्ठा 

१ वडा नं.१क ख ग २क ख ३क ख ग का जग्गाहरु 

क राजिागािा पन ेजग्गा ४१00000 एकचामलसलाख 

ख राजिागालाई छोइ उत्तरर्मक्षण खोमलएका मपचबाटोको र्ायाबायाको जग्गा २६२0000 छब्बीसलाख बीसहजार 

ग र्लर्ले िुण्डेबाटोिा पने जग्गा १९६0000 उन्नाइसलाख साठीहजार 

घ सो बाहेक अन्त्य मभरी मपचबाटोिा पने जग्गा १६00000 सोह्लाख 

ङ ग्रावेल बाटोिा पन ेजग्गा ११२५000 एघारलाख पच्चीसहजार 

च कच्ची बाटोिा पन ेजग्गा ७२५000 सातलाख पच्चीसहजार 

छ बाटो नभएको जग्गा १९0000 एकलाख नब्बेहजार 

२ वडा नं.४क अन्त्तगताका जग्गा 

क र्लर्लचोकबाट िणु्डे जानेबाटोिा पन ेजग्गा १९00000 उन्नाइसलाख 
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ख सो बाहेक मभरी  मपच बाटोिा पन ेजग्गा १६00000 सोह्लाख 

ग ग्रावेल बाटोिा पन ेजग्गा ११२५000 एघारलाख पच्चीसहजार 

घ कच्ची बाटोिा पन ेजग्गा ७२५000 छलाख साठीहजार 

ङ बाटो नभएको जग्गा १९0000 एकलाख नब्बेहजार 

३ वडा नं.४ख र ४ग अन्त्तगताका जग्गा 

क मपच बाटोिा पने जग्गा ९९0000 नौलाख नब्बहेजार 

ख ग्रावेल बाटोिा पन ेजग्गा ८४0000 आठलाख चामलसहजार 

ग कच्ची बाटोिा पन ेजग्गा ६६0000 छलाख साठीहजार 

घ बाटो नभएको जग्गा १९0000 एकलाख नब्बेहजार 

४ वडा नं.५क ख र ६क अन्त्तगातका जग्गा 

क र्लर्ले िुण्डे जाने सडकखण्डको बाटोभएको जगा १९00000 उन्नाइसलाख 

ख सो बाहेक मभरीपीच बाटोिा पने जग्गा १६00000 सोह्लाख 

ग ग्रावेल बाटोिा पन ेजग्गा ९५0000 नौलाख पचासहजार 

घ कच्ची बाटोिा पन ेजग्गा ५५0000 पाचलाख पचासहजार 

ङ बाटो नभएको जग्गा १९0000 एकलाख नब्बेहजार 

५ वडा नं.६।ख ७क ख ८क ख अन्त्तगतका जग्गा 

क मपच बाटोिा पने जग्गा ९९0000 नौलाखनब्बेहजार 

ख ग्रावेल बाटोिा पन ेजग्गा ८00000 आठलाख 

ग कच्ची बाटोिा पन ेजग्गा ५९0000 पाचलाख नब्बेहजार 

घ बाटो नभएको जग्गा १९0000 एकलाख नब्बेहजार 

६ वडा न.८ग ९क ख घ अन्त्तगतका जग्गा 

क िुण्डे जाने बाटोको जग्गा ५५0000 पाचलाख पचासहजार 

ख सो भन्त्र्ा बाहेक बाटो भएको जग्गा ३६0000 तीनलाख साठीहजार 
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ग बाटो नभएको जग्गा १४५000 एकलाख पैचामलसहजार 

७ वडा नं.९गअन्त्तगातका जग्गा 
  

क मपच बाटोिा पने जग्गा १९00000 उन्नाइसलाख 

ख ग्रावेल बाटोिा पन ेजग्गा ९५0000 नौलाख पचासहजार 

ग कच्ची बाटोिा पन ेजग्गा ६६0000 छलाख साठीहजार 

घ िुण्डे जाने बाटोिा जग्गा ५८५000 पाचलाख पचासीहजार 

ङ बाटो नभएको जग्गा १९0000 एकलाख नब्बेहजार 

१९ प्रसौनी  गा.मव.स.िा पन ेजग्गाहरु (प्रमतकठ्ठा) 

क कृषी बाटोिा पने जग्गा ५८५000 पाचलाख पचासीहजार 

ख ुलाकी बाटोिा पने जग्गा ४४0000 चारलाख चामलसहजार 

ग अन्त्य कच्ची बाटोिा पन ेजग्गा ५९0000 पाचलाख नब्बेहजार 

घ बाटो नभएको जग्गा १४५000 एकलाखपैचामलसहजार 

२० बनेीिमणपरु गा.मव.स.िा पन ेजग्गाहरु (प्रमतकठ्ठा) 

१ वडा न.४ का जग्गाहरु 

(क) राजिागािा पन ेजग्गा ३५७५000 पैतीसलाखपचहत्तरहजार 

(ख) राजिागाबाट खोमलएको उत्तरतफा  र्मु्कीबासबाट स्कूलचोकसम्ि जाने मपचबाटोिा पनजेग्गा १९00000 उन्नाइसलाख 

२ राजिागार्ेमख उत्तरर्मक्षण खोमलएको जग्गा 

क मपचबाटोिा न ेजग्गा १६00000 सोह्लाख 

ख ग्रावेल बाटोिा पन ेजग्गा १000000 र्शलाख 

ग कच्ची बाटोिा पन ेजग्गा ६६0000 छलाखसाठीहजार 

घ बाटो नभएको जग्गा १९0000 एकलाख नब्बेहजार 

३ िामथ उल्लेमखत वडा नं.४ बाहेक अन्त्य वडा नं.जग्गाको हकिा 

(क) पाल्पा रािपुर जाने बाटो भएको जग्गा ७२५000 सातलाख पच्चीसहजार 

ख मपच बाटोिा पने जग्गा ६00000 छ लाख 
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ग ग्रावेल बाटोिा पन ेजग्गा ५00000 पाँचलाख 

(ख) सो वडाका अन्त्य कच्ची वाटो भएको जग्गा ३६0000 तीनलाख साठीहजार 

(ग) सबै वडाको बाटो नभएको जग्गा १२५000 एकलाख पच्चीसहजार 

२१ बलुीङटार गा.मव.स.िा पन ेजग्गाहरु (प्रमतरोपनी) 

१ वडा नं.१ २ र ३ का जग्गाहरु 

(क) वडा न.१ २ र ३ अन्त्तगातका बाटो भएको जग्गाहरु ३६0000 तीनलाख साठीहजार 

(ख) नहरको पानी लाग्ने जग्गा २२0000 र्इुलाख बीसहजार 

(ग) नहरको पानी नलाग्न ेजग्गा ६0000 साठीहजार 

घ बाटो नभएको धनहरतफा ५0000 पचासहजार 

(ङ) बाटो नभएको मभटतफा ३५000 पैतीसहजार 

२ िामथ उल्लेमखत बाहेक सब ैवडाको जग्गाहरु 

(क) बाटो भएको जग्गा १00000 एकलाख 

(ख) बाटो नभएको धनहरतफा ४0000 चालीसहजार 

(ग) बाटो नभएको भीटतफा २0000 बीसहजार 

२२ वले्डीहा गा.मव.स.िा पन ेजग्गाहरु (प्रमतकठ्ठा) 

(क) राजिागालाई छुने वडा नं.१ २ र २क ३क ख ग र ४/क ४ख का जग्गाहरु ३६५0000 छत्तीसलाख पचासहजार 

(ख) राजिागालाइ छुने वडा नं.७क ख ग , ९क ख को जग्गा २७५0000 सत्ताइसलाख पचासहजार 

(ग) राजिागालाई छोइ उत्तरर्मक्षण खोमलएका मपचबाटोको र्ायाबायाको जग्गा १८७0000 अठारलाख सत्तरीहजार 

(घ) सो बाहेक अन्त्य मभरी मपचबाटोिा पने जग्गा १४५0000 चौधलाख पचासहजार 

(ङ) ग्रावेल बाटोिा पन ेजग्गा ११00000 एघारलाख 

(च) कच्ची बाटोिा पन ेजग्गा ८00000 आठलाख 

(छ) बाटो नभएको जग्गा २५0000 र्इुलाख पचासहजार 

(ज) िाथी उल्लेमखत वडा बाहेक सबै वडाको 

१ मपचबाटोिा पन ेजग्गा १२00000 बाह्लाख 
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२ ग्रावेल बाटोिा पन ेजग्गा ८८0000 आठलाख असीहजार 

३ कच्ची बाटोिा पन ेजग्गा ६६0000 छलाख साठीहजार 

४ बाटो नभएको जग्गा १९0000 एकलाख नब्बेहजार 

(झ) सामवक वेल्डीहा गा.मव.स.हाल रतनपुरिा पन ेजग्गाको हकिा  

१ िोटरबाटोिा पने जग्गा ५७0000 पाचलाख सत्तरीहजार 

२ अन्त्य बाटोिा पन े ३६0000 तीनलाख साठीहजार 

३ बाटो नभएको जग्गा १२0000 एकलाख बीसहजार 

२३ िकुुन्त्र्परु गा.मव.स.िा पन ेजग्गाहरु (प्रमतकठ्ठा) 

क मपचबाटोिा पन ेजग्गा १२00000 बाह्लाख 

ख ग्रावेल बाटोिा पन ेजग्गा ८00000 आठलाख 

ग कच्ची बाटोिा पन ेजग्गा ६६0000 छलाख साठीहजार 

घ बाटो नभएको जग्गा १९0000 एकलाखनब्बे हजार 

२४ मिथकुरि गा.मव.स.िा पन ेजग्गाहरु (प्रमतरोपनी) 

(क) िोटरबाटो भएको जग्गा १९0000 एकलाख नब्बेहजार 

(ख) बाटो नभएको धनहरतफा ८0000 असीहजार 

(ग) बाटो नभएको भीटतफा ५0000 पचासहजार 

२५ रकुवा गा.मव.स.िा पन ेजग्गाहरु (प्रमतरोपनी) 

(क) िोटरबाटो भएको जग्गा ४00000 चारलाख 

(ख) नहरको पानी लाग्ने जग्गा २६५000 र्इुलाख पैसठ्ठीहजार 

(ग ) सो बाहेक बााटो नभएको धनहरतफा ११0000 एकलाख र्शहजार 

(घ) सो बाहेक बाटो नभएको नभएको भीटतफा  ८0000 असीहजार 

२६ रजहर गा.मव.स.िा पन ेजग्गाहरु (प्रमतकठ्ठा) 

(क) राजिागािा पन ेजग्गा ३१५0000 एकतीसलाखपचासहजार 



 
 

 
22 

 

(ख) राजिागाबाट खोमलएको उत्तरर्मक्षण मपचबाटोिा पनेजग्गा १९00000 उन्नाइसलाख 

(ग) उल्लेमखत बाटो बाहेक अन्त्य जग्गा 

१ मपचबाटोिा न ेजग्गा ११२५000 एघारलाख पच्चीसहजार 

२ ग्रावेल बाटोिा पन ेजग्गा ८00000 आठलाख 

३ कच्ची बाटोिा पन ेजग्गा ४७५000 चारलाख पचहत्तरहजार 

४ बाटो नभएको जग्गा १९0000 एकलाख नब्बेहजार 

२७ रुचाङ गा.मव.स.िा पन ेजग्गाहरु (प्रमतरोपनी) 

(क) िोटरबाटो भएको जग्गा २00000 र्इुलाख 

(ख) बाटो नभएको धनहरतफा ७0000 सत्तरीहजार 

(ग) बाटो नभएको भीटतफा ४0000 चामलसहजार 

२८ मससवार गा.मव.स.िा पन ेजग्गाहरु (प्रमतकठ्ठा) 

(क) राजिागालाइ छुने जग्गा वडा न १ १क, ग, ३क ख ,४क ,ख , ग घ,   
५क,ख,ग,घ,६क,ख,ग,घ,ङ,७क,ख,ग िा पने जग्गा 

३५२0000 पैतीसलाख बीसहजार 

१ राजिागालाई छोइ उत्तरर्मक्षण खोमलएका मपचबाटोको जग्गा २६00000 छब्बीसलाख 

२ मभरी मपच बाटोिा पन ेजग्गा २३00000 तेइसलाख 

३ ग्रावेल बाटोिा पन ेजग्गा १७00000 सरलाख 

४ कच्ची बाटोिा पन ेजग्गा ९७५000 नौलाख पचहत्तरहजार 

५ बाटो नभएको जग्गा ३00000 तीनलाख 

(ख) सो वडा बाहेक गा.मव.स.मभर खोमलएका अन्त्य सबै मभरी बाटोिा पन ेजग्गा 

१ मभरी मपच बाटोिा पन ेजग्गा १२५0000 बाह्लाख पचासहजार 

२ ग्रावेल बाटोिा पन ेजग्गा ९७५000 नौलाख पचहत्तरहजर 

३ कच्ची बाटोिा पन ेजग्गा ६६0000 छलाख साठीहजार 

४ बाटो नभएको जग्गा १९0000 एकलाख नब्बेहजार 

(ग) मससवार वडा नं.९ वारपोल अन्त्तगातको 
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१ बाटो भएको जग्गा २५0000 र्इुलाख पचासहजार 

२ बाटो नभएको धनहरतफा १२५000 एकलाखपच्चीसहजार 

३ बाटो नभएको भीटतफा ८0000 असीहजार 

२९ मशविमन्त्र्र गा.मव.स.िा पन ेजग्गाहरु (प्रमतकठ्ठा) 

१ वडा नं.२क ख ग अन्त्तगात 

अ आवासक्षरेका घडेरीतफा १६00000 सोह्लाख 

आ आवास क्षेरका बाहेक उक्त नक्साका   

क मपचबाटोिा न ेजग्गा १६00000 सोह्लाख 

ख ग्रावेल बाटोिा पन ेजग्गा ११७0000 एघारलाख सत्तरीहजार 

ग कच्ची बाटोिा पन ेजग्गा ८00000 आठलाख 

घ बाटो नभएको जग्गा १९0000 एकलाख नब्बेहजार 

२ वडा नं.३क क ख ग अन्त्तगात 

(क) मवपीचोकर्ेखी उत्तरजान ेबाटोको जग्गा २५00000 पच्चीसलाख 

(ख) सो बाटोको र्ायाबाया खोमलएका मपच बाटोका जग्गा १९६0000 उन्नाइसलाखसाठीहजार 

(ग) सो बाटोको र्ायाबाया खोमलएका ग्राबेल बाटोका जग्गा १५३0000 पन्त्रलाख तीसहजार 

घ सो बाटोको र्ायाबाया खोमलएका कच्ची बाटोका जग्गा ८00000 आठलाख 

(ङ) बाटो नभएको जग्गा २९0000 र्इुलाख नब्बेहजार 

३ वडा नं.५ग, ६क, ख, ग अन्त्तगात 

क मपचबाटोिा पन ेजग्गा ११७0000 एघारलाख सत्तरीहजार 

ख ग्रावेल बाटोिा पन ेजग्गा ८८0000 आठलाख असीहजार 

ग कच्ची बाटोिा पन ेजग्गा ७३0000 सातलाख तीसहजार 

घ बाटो नभएको जग्गा १९0000 एकलाख नब्बेहजार 

४ वडा न ९क ख अन्त्तगात 

क मपचबाटोिा पन ेजग्गा १000000 र्शलाख 
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ख ग्रावेल बाटोिा पन ेजग्गा ७३00000 सातलाख तीसहजार 

ग कच्ची बाटोिा पन ेजग्गा ५५0000 पाचलाख पचासहजार 

घ बाटो नभएको जग्गा १९0000 एकलाख नब्बेहजार 

३० ुप्सकेोट गा.मव.स.िा पन ेजग्गाहरु (प्रमतरोपनी) 

(क) वडा नं.९ को (सामवक ुप्सेकोट गा.मव.स.अन्त्तगातपन ेहाल र्ेउराली बजार व्यवस्थापनअन्त्तगताको 

घडेरी जग्गा 
७३0000 सातलाख तीसहजार 

(ख) ुप्सेकोट गा.मव.स.हाल िनैाघाट िा पने जग्गा 

१ िोटरबाटोले छोएको जग्गा ६00000 छलाख 

२ बडा नं.१ र ९ को मभरी कच्ची बाटोिा पने जग्गा ३९0000 तीनलाख नब्बेहजार 

३ बडा नं.१ र ९ को बाटोिा नपन ेधनहर जग्गा १२५000 एकलाख पच्चीसहजार 

४. िामथ उल्लेमखत बाहेक अन्त्य सब ैवडाको िोटर बाटोिा पन ेजग्गा २२0000 र्इुलाख बीसहजार 

५. अन्त्य सबैवडाको बाटो नभएको धनहरतफा को जग्गा ८0000 असीहजार 

६ अन्त्य सबैवडाको बाटो नभएको भीट तफाको जग्गा ४५0000 चारलाख पचासहजार 

 

 

३१ मरवणेीससु्ता गा.मव.स.हाल मवनयीमरवणेी गा.पा.िा पन ेजग्गाहरु (प्रमतकट्ठा ) 

१ वडा नं.१ २ ३ मरवेणीबजार क्षेरका घडेरी जग्गा ११५५000 एघारलाख पचपन्नहजार 

२. वडा नं.१ २ ३ बजार क्षेर बाहेक अन्त्य घडेरी जग्गा ७५0000 सातलाख पचासहजार 

३. वडा नं.१र्ेखी ९ पक्की बाटोको र्ायावायाका जग्गा ३६५000 तीनलाख पैसठ्ठीहजार 

४. वडा नं.१र्ेखी ९ का ग्रािीणआवास कम्पनीको प्लरटङ्ग घडेरी २५0000 र्इुलाख पचासहजार 

५. वडा नं.१र्ेखी ९ का कच्चीबाटोिा पने जग्गा १६५000 एकलाख पैसठ्ठीहजार 

५. वडा नं.१र्ेखी ९ का बाटो नभएको जग्गा १४0000 एकलाख चामलसहजार 

३२. कल्याणपरु कुडीया गा.मव.स.हाल मवनयीमरवणेी गा.पा.िा पन ेजग्गाहरु (प्रमतकट्ठा ) 

१. वडा नं.१  र्ेखी ९ को पक्कीबाटोको जग्गा ४६५000 चारलाख पैसठ्ठीहजार 



 
 

 
25 

 

२. वडा नं.१ र्ेखी ९ को कच्चीबाटोको जग्गा २00000 र्इुलाख 

३. वडा नं.१र्ेखी ९ को बाटो नभएको जग्गाा १३५000 एकलाख पैतीसहजार 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३३.रष्टव्य 

१. जग्गाले कुलो छोएको र कुलोले बाटो छोएको अवस्थािा बाटो भएको जग्गा सरह िूल्याङ्कन गररनछे । 
२. खोलो पमहरो लागेको जग्गाहरुको न.पा. तथा गा.पा.बाट खोलो पमहरो लागेको भनी ककटानी मसफाररस भई आएको अवस्थािा कायाालयबाट 

जाँचबझु गर्ाा सही ठहररएिा उक्त जग्गाको न्त्यनूति िूल्याङ्कनको ५० प्रमतशतसम्ि छुट कर्न सककने छ । 
३. धेरै बाटो भएको समसि जग्गाको हकिा बढी र्ररेटको र अन्त्यको हकिा जनु िोहडा बाटो प्रयोग ुन्त्छ सोहीको िूल्य कायि गररने छ । 
४. पाररत ुन आउने मलखतिा मलने कर्नेले घर बाटो लगायतका मववरणहरु यथाथा खोली कैकफयतिा सहीछाप गनुापनेछ । मलखतिा कुनैपमन मववरण 

फरक पारी पेश गरेको कारणबाट राजश्विा फरक पना गएको व्यहोरा कुन ैपमन तररकाबाट पत्ता लागेिा िालपोत कायालयबाट स्थलगत बुझी एककन 

गरी उक्त जग्गा रोक्का राखी काननू बिोमजि लाग्ने राजश्व असुल गररने छ । 
५. जुनसुकै नगरपामलका.र वडालाई छुन ेकालीगण्डकी करीडोरमभरको प्रमतकट्टा  रु.५०००००। 
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६. न्त्यूनति िूल्यांकनको लामग स्थानीय तहको मसफाररस भएको हकिा १५ कर्नसम्ि कायि रहने र ज.ध.पररवतान र कक.का.भैसकेको हकिा पुनः 

मवक्री गर्ाा पुनः स्थानीय तहको मसफाररस ल्याउनुपनछे । 
७. कुनै जग्गाको िूल्याङ्कन छुट ुन गएकोिा आठँा सरहको जग्गाको िूल्याङ्कन सरह िूल्य कायि ुनेछ । 
८. राजिागा, िूलबाटो तथा अन्त्य बाटोको कुनै प्लट  २ - र्ईु _  कठ्ठा भन्त्र्ा ठूलो भई मभरी जग्गा सरह िूल्याङ्कन गनुापने र्मेखएिा बाटो छोडी 

मभरबाट जग्गा मलएको भएिा बाटो नभएको िूल्य तथा बाटोतफा  मलएको र्ेमखए  तीस  मिटरसम्िलाई बाटोले छोएको िानी घडेरी , जग्गा र सो 

बाहेकको जग्गालाई बाटो भएको खेमतयोग्य सरह िामननेछ । र्ईु कट्ठासम्िको लामग भने यो समुवधा प्राप्त ुनेछैन ।  ३० -तीस _ मिटरमभर पन े

जग्गाको क्षरेफल नापी कायाालयबाट लेखाई आउनुपनेछ । 
९. न.पा.वा गा.पा.क्षेरको जग्गाको प्रस्तामवत कुन ैककत्ताले बाटो छुने र कुनैले नछुन ेभनी नगरपामलका वा गा.पा.बाट मसफाररस भई आएिा पमन 

ककत्ता एक आपसिा जोमडने भएिा बाटोिा जोमडएको जग्गाको सरह िूल्याङ्कन कायि गररनेछ । 
१० बाटोले छोएको जग्गाको हकिा कुनै ककत्ता जग्गा एकैपटक पाररत नगरी पटक पटक गरी पमहले बाटोतफा को र पमछ मपछवाडतफा बाट वा पमहला 

मपछवाडबाट र पमछ बाटोतफा बाट ककत्ताकाट गरी एकै व्यमक्त वा सोही पररवारमभर गएको पत्ता लागेिा थप राजश्व असुल गररने छ । 
११. राजिागा , बजारक्षरे वा िूलबाटोिा पन ेवा नपने भनी मववार् आएिा िालपोत कायाालयबाट स्थलगत सिते बुझी उक्त ककत्ता जुन वगीकरणिा 

पने हो सोही वगीकरणको न्त्यनूति िूल्याङ्कन कायि गररने छ । 
१२. कुनै ककत्ता जग्गािा बाटोले छुन े/ नछुने , घर भए / नभएको आकर् प्रश्न उठेिा कायालयबाट स्थलगत छानवीन सिते गरी यककन गररने छ । 
१३. नगरपामलका मभरको प्लट मिलान गनुापरेको अवस्थािा बाहेक अन्त्य अवस्थािा ०.१.० एक कठ्ठा वा सो भन्त्र्ा कि क्षरेफलको जग्गा मलनुकर्न ु

गनुापरेिा बाटो नभएको भमन मसफाररस भई आएिा पमन न्त्यूनति कच्ची बाटो सरह िूल्याङ्कन गररन ेछ । 
१४. जग्गाको न्त्यनूति िूल्याङ्कन प्रमत कठ्ठाको र्रले कायि गररएको छ । रोपनीिा आएिा सोही बिोमजि यस िूल्यलाई पररणत गरी िूल्य कायि 

गररनेछ । 
१५ यो िूल्याङ्कन २०७७/०४/०१ र्ेमख लागू ुनछे । 
१६. घर टहरा लगायतका  संरचनाहरुको िूल्यको हकिा स्थानीय तहको मसफाररसिा उल्लेमखत िूल्य बिोमजि नै ुनेछ । 
१७. िालपोट्ट कायाालयको न्त्यूनति िूल्याङ्कन र स्थानीय तहको एकीकृत सम्पमत्त करको िुल्याङ्कनका जुन बढी ुन्त्छ सोही बिोमजि थैली अंक कायि 

गरी राजश्व असुल गररर्ैछ  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


