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१.बनेपा नगरपालिका अन्तगगतका जग्गा 
प्रकरण:                प्रतत आना रु 

क चण्डशे्वरी बनेपा दछुटोि र श्रीखण्डपुर अरतनको राजमागगमा पने जग्गाहरु  
५,००,०००।− 

ख प्रकरण क मा परेका वाहेक श्रीखण्डपुर वडा न. ४, ५ र दछुटोि वडा न. १  र २ का 
अरतनको राजमागगमा पने जग्गाहरु 

४४,००,००।− 

ग ततनदेवाटोदेखख उग्रचण्डीनािा सम्म करुणा मागमाग पने जग्गाहरु ३,५०,०००।− 
घ त्रिभुवन चौकदेखख पनौती नगर लसमानासम्म धनेश्वर मागगमा पने जग्गाहरु ३,७५,०००।− 

ङ त्रिभुवन चौकदेखख चण्डशे्वरीसम्म चण्डशे्वरी मागगमा पने जग्गाहरु ३,४०,०००।− 

च प्रकरण क ,ख, ग ,घ र ङ मा पने जग्गाहरु बाहेक उक्त क्षेिका प्िातनङ, ग्राभेि तथा 
पक्की मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु 

३,२५,०००।− 

छ बनेपा पुरानो बजार लभि पने पक्क्क सडकका सम्पूणग जग्गाहरु २,७५,०००।− 

ज बनेपा नगरपालिका वडा न. ५, ६, ९ र १० का कक्चच मोटरबाटोमा पने जग्गाहरु २,२५,०००।− 

झ बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर १,२ ,३ ,४, ७, ८ र ११ वडा का कक्चच मोटरबाटोमा पने 
जग्गाहरु 

१,९०,०००।− 

ञ बनेपा नगरपालिका वडा न. २, ३, ४ मगरगाउ िामागाउ र वडा न ११  गोसाइस्थान 
काकी गाउँ जाने कक्चच मोटरबाटोमा पने जग्गाहरु 

१,५०,०००।− 

ट गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १,००,०००।− 

ठ खेत ८०,०००।− 

ड बारी ४०,०००।− 
 

२.धुलिखेि नगरपालिका अन्तगगतका जग्गाहरू : 
क) धलुिखेि वडा नं. १ र श्रीखण्डपरु ४, ५, ७ बाट नापी नक्सा भएका बाहेक  

प्रतत आना रु 

क अरतनको राजमागग सँग जोडडएका जग्गाहरू ३,२५,०००।− 

ख बनेपा लसन्धुलि बर्दगवास सडकसँग जोडडएका जग्गाहरू २,५०,०००।− 
ग पक्क्क मोटरबाटो सँग जोडडएका जग्गाहरू २,००,०००।− 
घ कचची मोटरबाटो सँग जोडडएका जग्गाहरू १,२०,०००।− 

ङ गोरेटो बाटोमा सँग जोडडएका जग्गाहरु ६०,०००।− 

च अन्य खेत ४०,०००।− 

छ अन्य पाखा  ३०,०००।− 
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ख) धुलिखेि वडा नं. १ र श्रीखण्डपुर वडा नं. ७ बाट नापी नक्सा भएका 
जग्गाहरू  

प्रतत आना रु 

क अरतनको राजमागग सँग जोडडएका जग्गाहरू बसपाकग  देखख खावासम्म १,१०,०००।− 

ख कचची मोटरबाटो सँग जोडडएका जग्गाहरू ७०,०००।− 
ग गोरेटो बाटोमा जोडडएका जग्गा पने जग्गाहरु ३०,०००।− 
घ अन्य खेत १५,०००।− 

ङ अन्य पाखा १०,०००।− 

 

ग. धुलिखेि न.पा. वडा न.१०, ११,१२ ,१३  (काभे्र ) 

प्रकरण:               प्रतत आना रु 

क वव.वप. राजमागगमा पने जग्गाहरु ५०,०००।− 
ख कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु २५,०००।− 

ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ८,०००।− 

घ खेत ५,०००।− 
ङ बारी २५,००।− 

 

 
३. पनौती नगरपालिका (इन्रेश्वर) 

प्रकरण:                प्रतत आना रु 

क पनौती कुशादेवी सडकको दाँया बाँया जोडडएका जग्गाहरु १,५०,०००।− 
ख पनौती वस पाकग  आसपास तथा पनौती बजार क्षेिमा पने जग्गाहरु   १,२५,०००।− 

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

८०,०००।− 

ङ कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ६०,०००।− 

च गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ३०,०००।− 

छ खेत २४,०००।− 

ज बारी १०,०००।− 
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४.पनौती नगरपालिका (खोपासी) वडा न १, २ र ३ (अन्य वडा वल्थिी) 
प्रकरण:                प्रतत आना रु 

क पनौती रोलशखोिा पुिदेखी खोपासी साक्ल्मटार सडकका दायाबँायाँ पने जग्गाहरु  ७५,०००।− 
ख प्रकरण क मा पने जग्गाहरु बाहेक उक्त सडकका प्िातनङ र सहायक ग्राभेि मोटर 

बाटोमा पने जग्गाहरु 

५०,०००।− 

ग प्रहरी चौकी हँुदै पस्थिी जाने ठाडो मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ५०,०००।− 

घ खोपासी डविी हँुदै चिाि गणेश जाने मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ४०,०००।− 

ङ रोशीखोिा मयिबोट नहरको मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ५०,०००।− 

च अन्य कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ३०,०००।− 

छ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १५,०००।− 

ज खेत १२,०००।− 

झ बारी ८,०००।− 

 

५.पनौती नगरपालिका (मल्पी) 
प्रकरण:                प्रतत आना रु 

क पनौतीबाट इन्रेश्वर उ.मा.वव हँुदै भािेश्वरसम्म जाने मोटर बाटो पने जग्गाहरु ७५,०००।− 
ख इन्रश्वर उ.मा.वव हँुदै मल्पी खरीवोट द्यौरािीसम्म जाने प्िातनङ र मोटर बाटोमा पने 

जग्गाहरु 
७५,०००।− 

ङ मल्पी ड्यामसाइड देखख भािेश्वर मक्न्दर जाने मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ४०,०००।− 
च मल्पीबाट पाल्पािी गाँउ हुदै द्यौरािीसम्म जाने मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ४०,०००।− 
छ भािेश्वर उ.मा.वव. देखख किाँतीभूलमडाँडा जाने मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ४०,०००।− 
ज पनौती मल्पी कुशादेवी सडकमा पने जग्गाहरु ४०,०००।− 

झ कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ४०,०००।− 

ञ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १५,०००।− 

ट खेत १०,०००।− 

ठ बारी ६,०००।− 

 

६.पनौती नगरपालिका (सुब्बागाउ) 

प्रकरण:                प्रतत आना रु 

क बनेपा पनौती सडकको दाँया बाँया जोडडएका जग्गाहरु २,२५,०००।− 
ख वव.वप. राजमागगमा पने जग्गाहरु १,२५,०००।− 

ग प्रकरण क र ख मा पने जग्गाहरु बाहेक पक्क्क मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १,२५,०००।− 

घ ठाडोबाटो बस स्टेण्ड देखख बासडोि जाने मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु र प्िातनङ ७५,०००।− 
ङ कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ७०,०००।− 

च गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ४०,०००।− 
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छ खेत ३०,०००।− 

ज बारी १५,०००।− 

 ७.पनौती नगरपालिका अन्तगगतका जग्गाहरू :  
‘घ’ सुन्थानबाट नापी नक्सा भएका जग्गाहरू :    

प्रतत आना रु 
क पुण्यमाता पुिदेखी ॐ डाँडा जाने पक्की सडक  १,२०,०००।− 
ख ॐ डाँडा देखी साववक सुन्थान गा.व.स. लसमाना सम्म पक्क्क सडक सँग जोडडएका 

जग्गाहरु 

७५,०००।− 

ग कचची मोटरबाटो सँग जोडडएका जग्गाहरू र प्िातनग ६०,०००।− 

घ सहायक कचची मोटरबाटो सँग जोडडएका जग्गाहरू ३५,०००।− 
ङ गोरेटो बाटोमा सँग जोडडएका जग्गाहरू १०,०००।− 

च खेत १०,०००।− 

छ बारी ६,०००।− 

 

८.खोपासी (बल्थिी) 
प्रकरण:            प्रतत रोपनी रु 

क कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ३,२०,०००।− 
ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १,८०,०००।− 

ग खेत १,५०,०००।− 

ङ बारी ४०,०००।− 

 

९.पाँचखाि नगरपालिका ( पाचखाि )  

प्रकरण:                प्रतत आना रु 

क तामाघाट देखख क्जरो ककिो सम्म अरतनको राजमागगमा पने जग्गाहरु १,२५,०००।− 
ख साववक वडा न. ४, ५,७, ८ र ९ का अरतनको राजमागगमा पने जग्गाहरु ९०,०००।− 
ग साववक वडा न. १, २ र ३ का अरतनको राजमागगमा पने जग्गाहरु ७५,०००।− 
घ पाँचखाि अनैकोट र तामाघाट वोहोरेदेभान सडकमा पने जग्गाहरु ७५,०००।− 
ङ  िालमडाँडा पिाञ्चोक भगवती सडकमा पने जग्गाहरु ७५,०००।− 
च पाँचखाि मेिम्ची सडकमा पने जग्गाहरु ५०,०००।− 
छ ततनवपप्िे बािुवा सडकमा पने जग्गाहरु ४५,०००।− 

ज कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ३५,०००।− 

झ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु २५,०००।− 

ञ खेत १५,०००।− 

ट बारी ८,०००।− 
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१०.पाँचखाि नगरपालिका (अनकैोट) 

प्रकरण:                प्रतत आना रु 

क अनकैोट पाँचखाि सडकमा पने जग्गाहरु ७५,०००।− 
ख अनकैोटदेखख नगरकोट जाने पयगटक मागगमा पने जग्गाहरु ५०,०००।− 
ग कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु २५,०००।− 

घ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १२,०००।− 

ङ खेत १०,०००।− 

च बारी ५,०००।− 
 

११.पाँचखाि नगरपालिका (बािुवा) 

प्रकरण:                प्रतत आना रु 

क वव.वप. राजमागगमा पने जग्गाहरु ६०,०००।− 
ख तामाघाट वोहोरेदोभान सडकमा पने जग्गाहरु  ६०,०००।− 
ग कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु २५,०००।− 

घ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु २०,०००।− 

ङ खेत १०,०००।− 

च बारी ७०००।− 

 

१२.पाँचखाि नगरपालिका (साठीघर भगवती) 
प्रकरण:                प्रतत आना रु 

क पिान्चौक भगवती सडकमा पने जग्गाहरु ४०,०००।− 
ख कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु २५,०००।− 

ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १०,०००।− 

घ खेत ८०००।− 

ङ बारी ५०००।− 

 

१३.पाँचखाि नगरपालिका (होक्से) 

प्रकरण:                प्रतत आना रु 

क अरतनको राजमागगमा पने जग्गाहरु ५०,०००।− 
ख पाँचखाि बोहोरे दोभान सडकमा पने जग्गाहरु ५०,०००।- 
ग पिान्चोक भगवती सडकमा पने जग्गाहरु ४०,०००।− 
घ कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु २५,०००।− 

ङ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु २०,०००।− 

च खेत १०,०००।− 
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छ बारी ५०००।− 
 

१४.कालशखण्ड नगरपालिका (खनािथोक) 

प्रकरण:               प्रतत आना रु 

क भुकण्डवेेसी बजारको ततमाि मचछे जाने बाटो र्दक्षक्षण देखख नौववसे चोक सम्मको बनेपा 
सन्धुलि बर्दगवास जाने पक्की सडकमा जोडडएको दायाँ वायाँको जग्गाहरू 

८०,०००।− 

ख खनािथोक गा.व.स. को बनेपा लसन्धुलि बर्दगवास सडक सँग जोडडएका जग्गाहरू  ६०,०००।− 

ग भुकण्ड ेचोकबाट काके्र जाने नयाँ बाटे  मा पने जग्गाहरू  २०,०००।− 

घ भुकण्ड ेचोकबाट अलमगक्याप हँुदै नमोबुध्द श्यामपाटी जाने बाटामा पने जग्गाहरू २०,०००।− 

ङ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १०,०००।− 
च खेत ६०००।− 
छ पाखा ३०००।− 

 

१५.कालशखण्ड नगरपालिका (दाप्चा) 
प्रकरण:               प्रतत आना रु 

क कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु २०,०००।− 
ख खनािथोक दाप्चा सडकमा पने जग्गाहरु १५,०००।− 
ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ६०००।− 
घ खेत ४०००।− 
ङ बारी २,०००।− 

 

१६.कालशखण्ड नगरपालिका (फुिवारी) 
 

प्रकरण:               प्रतत आना रु 

क फुिवारी वडा नं. ६ र ८ का वव.वप. राजमागगमा पने जग्गाहरु  ६०,०००।− 
ख प्रकरण क मा परेका बाहेक वव.वप. राजमागगमा पने अन्य जग्गाहरु ४५,०००।− 
ग भकुण्डेचौक देखख आलमगक्याम्प हँुदै दाप्चा जाने बाटोमा पने जग्गाहरु ३२,०००।− 
घ भकुण्डेचौक देखख मेथथनकोट ततमाि जाने बाटोमा पने जग्गाहरु २४,०००।− 
ङ कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु २०,०००।− 
च गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ८,०००।− 

छ खेत ५,०००।− 

ज बारी २,५००।− 
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१७.काशिखण्ड नगरपाशिका (मेथिनकोट) 

प्रतत आना रु 

क बनेपा लसन्धुिी बर्दगवास सडक सँग जोडडएको  ४०,०००।− 

ख खनाल्थोक लसमानाबाट मेथथनकोट २ नं  वडाको दार्हने वपपिवोट सम्म सडकिे छोएको २०,०००।− 
ग कचची बाटो सँग जोडडएको १६,०००।− 
घ गोरेटो बाटो सँग जोडडएको ८,०००।− 
ङ खेत  ४,०००।− 
च पाखा  २,०००।− 

 

 

१८.उग्रचण्डी नािा 
प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क नािा बनेपा सडकमा पने जग्गाहरु १६,००,०००।− 
ख नािा काँलशभन््याङ सडकमा पने जग्गाहरु ५,००,०००।− 
ग कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ३,५०,०००।− 

घ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु २,००,०००।− 

ङ खेत १,२५,०००।− 

च बारी ४०,०००।− 

 

१९.किाँती भूलमडाँडा 
प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क किाँतीभूलमडाँडा देखख भािेश्वर उ.मा.वव. पनौती जाने मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु २,००,०००।− 
ख कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १,२०,०००।− 

ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ५०,०००।− 

घ खेत २४,०००।− 
ङ बारी १४,०००।− 

 

२०.काभे्र (पात्िेखेत)  

प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क वव.वप. राजमागगमा पने जग्गाहरु ६,००,०००।− 
ख कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ३,००,०००।− 

ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १,००,०००।− 

घ खेत ६०,०००।− 
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ङ बारी ३०,०००।− 

 

२१.काविके देउरािी 
प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ८०,०००।− 
ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ४०,०००।− 

ग खेत २४,०००।− 

घ बारी १६,०००।− 
 

२२.कानपुर कािापानी 

प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क वव.वप. राजमागगमा पने जग्गाहरु ३,००,०००।− 
ख मेचछे ततमाि सडकमा पने जग्गाहरु १,६०,०००।- 
ग कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १,००,०००।− 
घ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ४८,०००।− 
ङ खेत ३०,०००।− 
च बारी १६,०००।− 

 

२३.कालिन्चोक 

प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क वव.वप. राजमागगमा पने जग्गाहरु २,२०,०००।− 
ख कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १,२०,०००।− 
ङ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ७५,०००।− 
च खेत २४,०००।− 
छ बारी १५,०००।− 

 

२४.कुशादेवी 
प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क कुशादेवी पनौती सडकको दाँया बाँया जोडडएका जग्गाहरु ६,५०,०००।− 
ख कुशादेवी रयािे सडकमा पने जग्गाहरु ४,५०,०००।− 
ग कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ३,००,०००।− 
घ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १,२५,०००।− 
ङ खेत ७५,०००।− 
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च बारी ४०,०००।− 

 

 
 

२५.कोिाँती  

प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क कचची मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ४८,०००।- 
ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ३२,०००।- 
ग खेत १६,०००।− 
घ बारी १०,०००।− 

 

२६.कोलशदेखा   

   प्रतत रोपनी रु 

क कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु २,००,०००।− 
ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १,००,०००।− 

ग खेत ५०,०००।− 

घ पाखा  २४,०००।− 
 

२७.खहरेपाँगु 
प्रकरण:                                                                       प्रतत रोपनी रु 

 

क कचची मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ४८,०००।- 
ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ३२,०००।- 
ग खेत २४,०००।− 
घ बारी १२,०००।− 

 

२८.चिाि गणेशस्थान 

प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क ढुखकग  जाने मोटरबाटोमा पने जग्गाहरु २,२०,०००।− 
ख कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १,६०,०००।− 
ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ८०,०००।− 
घ खेत २८,०००।− 
ङ पाखा १५,०००।− 
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२९.गोकुिे 

प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क कचची मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ४८,०००।- 
ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ३२,०००।- 
ग खेत १६,०००।− 

घ बारी ८,०००।− 

 

३०.गोठपानी 

प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ६०,०००।− 
ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ३२,०००।− 
ग खेत १६,०००।− 

घ बारी ८,०००।− 

 

३१.गैररववसौना 
प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क मेिम्ची सडकमा पनै जग्गाहरु ५,००,०००।− 
ख कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु २,४०,०००।− 
ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ९६,०००।− 
घ खेत ८०,०००।− 
ङ बारी ३२,०००।− 

 

३२.घततगछाप  

प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ३२,०००।− 
ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु २०,०००।− 
ग खेत १५,०००।− 

घ बारी ७,०००।− 

 

३३.चण्डनेी मण्डन 
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प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क मेिम्ची सडकमा पने जग्गाहरु ६,००,०००।− 
ख कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु २,००,०००।− 

ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १००,०००।− 

घ खेत ४८,०००।− 

ङ बारी २४,०००।− 

३४.चापाखोरी                                                                               प्रतत रोपनी रु 

क कचची मोटरमा पने जग्गाहरू  १,५०,०००।− 

ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ८०,०००।− 
ग खेत ४८,०००।− 
घ पाखा १६,०००।− 

३५.चौवास 

प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ८०,०००।− 

ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ४०,०००।− 
ग खेत २८,०००।− 
घ बारी १६,०००।− 

 

३६.चयाम्राङबेसी 
प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क कक्चच मोटर बाटोमा पने वडा न २ का जग्गाहरु २,४०,०००।− 

ख कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १,००,०००।− 

ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ४८,०००।− 

घ खेत २८,०००।− 

ङ बारी १६,०००।− 

 

३७.चयालसङखकग  
प्रकरण:                  प्रतत बगग लमटर रु 

क कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १००।− 
ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ५०।− 
ग खेत ४०।− 
घ बारी २०।− 
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३८.जैलशथोक 

प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क मेिम्ची सडकमा पनै जग्गाहरु ६,००,०००।− 
ख कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु २,५०,०००।− 
ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १,५०,०००।− 
घ खेत ६०,०००।− 
ङ बारी २८,०००।− 

 

३९.्याम्दी 

प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १,५०,०००।− 
ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ७५,०००।− 
ग खेत ५०,०००।− 
घ बारी २४,०००।− 

 

४०.टुकुचा नािा 
प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क नािा भक्तपुर सडकमा पने जग्गाहरु १०,००,०००।− 
ख नािा तघलमरेगाँउ नगरकोट सडक वडा नं. ७ ८ र ९ मा पने जग्गाहरु ६,००,०००।− 
ग नािा िालमछानेगाँउ –दिुािगाउँ– नगरकोट सडकसंगमा पने जग्गाहरु ६,००,०००।− 
घ कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ४,००,०००।− 
ङ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु २,००,०००।− 
च खेत १,४०,०००।− 

छ बारी ५०,०००।− 

 

४१.ढंुखकग  
प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क वडा न ८ ढंुखकग  चिाि चयामाङवेसी जाने वाटोमा पने जग्गाहरु ३,५०,०००।− 
ख ढंुखकग  गणेशस्थान जाने बाटोमा पने जग्गाहरु ३,००,०००।− 
ग कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १,३०,०००।− 
घ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ५०,०००।− 
ङ खेत ४०,०००।− 
च बारी १५,०००।− 
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४२.तािढुङ्गा  

प्रतत रोपनी रु 

क कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ४८,०००।- 
ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ३२,०००।- 
ग खेत  १५,०००।− 

घ पाखा ७,०००।− 
 
 

४३.दोिािघाट 

प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क अरतनको राजमागगमा पने जग्गाहरु ६,००,०००।− 
ख कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु २,४०,०००।− 
ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ९६,०००।− 
घ खेत ४८,०००।− 
ङ बारी २०,०००।− 

 

४४. अनैकोट (देवीटार ) 
प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क देववटार –रववओपी –अनकैोट –काँशीभन्जाङ सडकमा पने जग्गाहरु ३,२०,०००।− 
ख कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु २,४०,०००।− 
ङ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १,४०,०००।− 
च खेत ८०,०००।− 
छ बारी ३०,०००।− 

 

 

 

४५.धुसेनी लशवािय 

प्रतत रोपनी रु 

क कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ४८,०००।− 
ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ३२,०००।− 
ग खेत १५,०००।− 

घ बारी ७,०००।− 
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४६.नमोबुध्द 

प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ३,२०,०००।− 
ख नमोबुद्घ खनािथोक जाने बाटोमा पने जग्गाहरु २,००,०००।− 
ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ७५,०००।− 
घ खेत ५०,०००।− 
ङ बारी २०,०००।− 

 

४७.नयाँगाउँ 

प्रतत रोपनी रु 

क कुन्ता नयाँगाउँ नगरकोरट कचची मोटरबाटोमा  पने जग्गाहरू   २,८०,०००।− 

ख अन्य कचची बाटोमा पने जग्गाहरु १,८०,०००।− 
ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ९६,०००।− 
घ खेत ६४,०००।− 
ङ पाखा २८,०००।− 

 

४८.नािा  

प्रतत रोपनी रु 

क कचची बाटोमा पने जग्गाहरु ३,७५,०००।− 

ख गोरेटो तथा घोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु २,००,०००।− 
ग खेत १,२०,०००।− 
घ पाखा ५०,०००।− 
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४९.नाल्दमु बािुवापाटी 
प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क नाल्दमु वडा नं. ८ पयगटककय क्षेिमा पने साववक कक.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 ११३० ११३१ ११३९ ११४० ११४१ ११४२ ११४३ ११४४ ११४५ साथै उल्खेखखत 
ककिाहरुबाट कायम हुन आएका ककिाहरु समेत   

१५,००,०००।− 

ख कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ६,००,०००।− 
ग वडा नं. २ ७ र ९ को चाहाखोिा दक्षक्षण पक्श्चम नगरकोट बसपाकग  हँुदै रोर्हणीगाउ जाने 

मोटरबाटोमा  पने जग्गाहरु 

३,२०,०००।− 

घ वडा नं. ७ ८ ९ को गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु २,००,०००।− 
ङ गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १६०,०००।− 
च खेत ८०,०००।− 
छ बारी ४०,०००।− 

 

५०.नारायणस्थान  

प्रतत रोपनी रु 

क कचची मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु २,००,०००।− 

ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ८०,०००।− 
ग खेत ४८,०००।− 
घ पाखा २०,०००।− 

 

५१.नागे्र गगचे 

प्रतत रोपनी रु 

क कचची बाटोमा पने जग्गाहरु ४८,०००।− 

ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ३२,०००।− 
ग खेत १५,०००।− 
घ पाखा ७,०००।− 
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५१.पिाञ्चोक  (खरेिथोक) 

प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क पक्की मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ३,२०,०००।− 
ख कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु २,२०,०००।− 
ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १,२४,०००।− 
घ खेत ५०,०००।− 
ङ बारी २४,०००।− 

 

५२.पञ्चकुमारी 
प्रतत रोपनी रु 

क कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ४८,०००।− 
ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ३२,०००।− 
ग खेत १५,०००।− 

घ पाखा ७,०००।− 
 

५३.वपपिटार  

प्रतत रोपनी रु 

क खेत १०,०००।− 

ख पाखा ७,०००।− 
 

५४.पोखरीचौरी 
प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ४०,०००।− 

ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु २४,०००।− 

ग खेत १५,०००।− 

घ बारी ७,०००।− 

 

५५.फिामेटार 
प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क खेत १२,०००।− 

ख बारी ७,०००।− 
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५६.फोक्क्सङटार 
प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क खेत १२,०००।− 

ख बारी ८,०००।− 

 

५७.वनखु 
प्रतत रोपनी रु 

क खेत १५,०००।− 

ख पाखा ८,०००।− 

 
५८.बाङथिी 

प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ४०,०००।- 
ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु २४,०००।- 
ग खेत १५,०००।− 

घ बारी १०,०००।− 

 

५९.बेखशिम्िे 

  प्रतत रोपनी रु 

क खेत १२,०००।− 

ख पाखा ७,०००।− 
 

६०.बुढाखानी 

प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क खेत १०,०००।− 

ख बारी ७,०००।− 
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६१.भमरकोट (रववओपी) 
प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ३,००,०००।− 
ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १,२४,०००।− 
ग खेत ७५,०००।− 
घ बारी २४,०००।− 

 

६२.लभमखोरी 
प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

 क वव.वप. राजमागगमा पने जग्गाहरु ३,००,०००।− 
ख कक्चच मोटरबाटोमा पने जग्गाहरु १,२४,०००।− 
ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ६०,०००।− 
घ खेत २४,०००।− 
ङ बारी १५,०००।− 

 

६३.मंगिटार 
प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

 क वव.वप. राजमागगमा पने जग्गाहरु ४,००,०००।− 
ख कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १,६०,०००।− 
ग गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ८०,०००।− 
घ खेत ३०,०००।− 
ङ बारी १५,०००।− 

 

६४.महादेवस्िान 

प्रतत रोपनी रु 

क मेिम्ची सडकसँग जोडडएको ( वडा नं ९ वाहेक )  ९,००,०००।− 

ख मेिम्ची सडकसँग जोडडएको ( वडा नं ९ को ) ५,००,०००।− 
ग वडा न ८ बाट वडा नं  २ हँुदै नयाँगाउँ जाने सडक  ४,००,०००।− 
घ १) वडा नं ९ बाट नाल्दमु बािुवापाटी जाने सडक  २,६०,०००।− 

२) वडा नं २ बाट वडा नं ३ हँुदै दोिािघाट जाने सडक  २,६०,०००।− 
३) वडा नं ९ वाट वडा नं ३, ४, ५, ६ र ८ हँुदै चण्डेनी हल्दैछाप सडक सँग जोडडएको  २,६०,०००।− 

ङ कचची बाटोमा पने  २,६०,०००।− 
च गोरेटो बाटोमा पने  १,८०,०००।− 
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छ खेत  १,४०,०००।− 
ज पाखा ४५,०००।− 

 

६५.माखझफेदा 
प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

 क कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ६०,०००।− 
ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ३०,०००।− 
ग खेत १५,०००।− 
घ बारी ८,०००।− 

 

 

६६.मादनकँुडारी 
प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ४८,०००।- 
ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ३२,०००।- 
ग खेत २४,०००।− 
घ बारी १२,०००।− 

 

६७.लमल्चे 

प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क खेत १२,०००।− 
ख बारी ८,०००।− 

 

६८.मेच्छे  

प्रतत रोपनी रु 

क कचची बाटो सँग जोडडएको  १,६०,०००।− 

ख गोरेटो बाटो सँग जोडडएको  ९६,०००।− 
ग खेत  ४०,०००।− 
घ बारी २८,०००।− 
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६९.महाँकाि 
प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

 क कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु २,००,०००।− 
ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ८०,०००।− 
ग खेत २४,०००।− 
घ बारी १५,०००।− 

७०.१.महेन्द्रज्योती  

      पनौतत नगरपाशिकामा  नाशिकास्िान िााँगा र उग्रतारा जनगािमा पने जग्गाहरु  

 

 प्रकरणः प्रतत रोपनी रु 

क कचची मोटर बाटो सँग जोडडएको  ३,२०,०००।− 

ख गोरेटो बाटो सँग जोडडएको  १,४०,०००।− 
ग खेत  ९६,०००।− 
घ पाखा ४०,०००।− 

 

७०.२.महेन्द्दज्योती ( माथि उल्िेख भएका बाहेक ) 

प्रतत रोपनी रु 

क कचची मोटर बाटो सँग जोडडएको  २,००,०००।− 

ख गोरेटो बाटो सँग जोडडएको  ९६,०००।− 
ग खेत  ५०,०००।− 
घ पाखा २४,०००।− 

 

७१.रयािे 

प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क कचची मोटर बाटो सँग जोडडएको  २,००,०००।− 

ख गोरेटो बाटो सँग जोडडएको  ८०,०००।− 
ग खेत  ४०,०००।− 
घ पाखा २०,०००।− 

 

७२.सरमथिी 
प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 
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क खेत २०,०००।− 

ख बारी १२,०००।− 

 

 

 

७३.सस्युगखकग  
प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १,६०,०००।− 
ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु १,००,०००।− 
ग खेत २४,०००।− 
घ बारी १५,०००।− 

 

 

७४.िााँगा ,उग्रतारा जनागाि 

प्रतत रोपनी रु 

१ क)  अररनको राजमागग सँग जोडडएको  वडा नं ९क का जग्गाहरु ४८,००,०००।− 

 ख)  अररनको राजमागग सँग जोडडएको अन्य  वडा को जग्गाहरु ३६,००,०००।− 
ग)  अररनको राजमागग देखख उिर तफग  वडा नं ९क को पक्की सडक देखख दायाँ  

    वायाँ जग्गाहरु  
२०,००,०००।− 

घ)  अन्य वडाको पक्की मोटर बाटो (उिर) का जग्गाहरु  १८,००,०००।− 
ङ)  कक्चच मोटर बाटो उतर  १६,००,०००।− 
च)  गोरेटो बाटोमा पने उतर ५,००,०००।− 

२ क)  अरतनको राजमागग देखख दक्षक्षण तफग को कचची मोटर बाटो  १२,००,०००।− 
ख)  गोरेटो दक्षक्षण तफग  ५,००,०००।− 

३ क)  साँगाबाट नापी भएको हाइटेन्सन िाइनमा पने कचची मोटर बाटो ८,००,०००।− 
ख)  खेत ४,००,०००।− 
ग)  पाखा १,८०,०००।− 

  

७५.िापपङ  

प्रतत रोपनी रु 

क कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु १,८०,०००।− 
ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ९६,०००।−, 
ग खेत  ४८,०००।− 
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घ पाखा २४,०००।− 
 

७६.शिम्ििी 
प्रतत रोपनी रु 

क कक्चच मोटर बाटोमा पने जग्गाहरु ४८,०००।− 
ख गोरेटो बाटोमा पने जग्गाहरु ३२,०००।− 
क खेत  १६,०००।− 

ख पाखा ८,०००।− 
 

७७.लससाखानी 
प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क खेत १५,०००।− 

ख बारी ८,०००।− 

 

७८.सल्िे 

प्रकरण:               प्रतत रोपनी रु 

क कचची मोटर बाटो सँग जोडडएको  ४८,०००।− 

ख गोरेटो बाटो सँग जोडडएको  ३२,०००।− 
ग खेत १५,०००।− 

घ बारी ८,०००।− 

 

७९.िारदाबतािे 

प्रतत रोपनी रु 

क पक्की मोटर बाटो सँग जोडडएको ४०००००।- 
ख कचची मोटर बाटो सँग जोडडएको  ३,२०,०००।− 
ग गोरेटो बाटो सँग जोडडएको  १,८०,०००।− 
घ खेत  १,२०,०००।− 
ङ पाखा ६०,०००।− 

 

 

 



23  

 

८०.शिखरआम्वोटे 

प्रतत रोपनी रु 

क कचची मोटर बाटो सँग जोडडएको  १,६०,०००।− 
ख गोरेटो बाटो सँग जोडडएको  ८०,०००।− 
ग खेत  ४०,०००।− 

घ पाखा १६,०००।− 
 

 

 


