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भमूिसुभार तथा िालपोत कार्ाालर्, भक्तपुर 

जग्गाको न्र्नूति् िलू्र्ाङ्कन 

1. भक्तपुर नगरपामलका 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७९।८० 

क) पक् की िोबरटाबो डसककको यार्ााटार्ाा  

1.  अरनिको राजमार्गसंर् जोनिएको 3300000 
2.  सल्लाघारी चोकदेखि दधुपाटी चोकसम्म (सिकको दायााँबायााँ) 2000000 
3.  जर्ाती-च्यामानसङ-पनसिेल सिकदेखि कमलवििायक चोकसम्म 

(सिकको दायााँबायााँ) 
2000000 

4.  सल्लाघारी चोकदेखि दिुाकोट छुवििे िस्याङिसुङु िोलासम्म 2000000 
5.  िर्रकोट सिक (सल्लाघारी चोक देखि देकोचासम्म) 2000000 
6.  िर्रकोट सिक (देकोचा चोकदेखि लााँचा फल्चासम्म सिकको 

दायााँबायााँ) 
2000000 

7.  िर्रकोट सिक (लााँचा फल्चादेखि व्यारेकसम्म सिकको दायााँबायााँ) 2000000 

8.  साविक कटुन्जे पक् की मोटरबाटो लाल न.ि.पा. ििा िं. १ र ३ 2000000 

9.  िेकोचाबाट चााँर् ुजािे पक् की पोटरबाटो (सिकको दायााँबायााँ) 2000000 

10.  च्यामानसङ चोकदेखि देर्इिा, ब्रम्लायणी, नािे, मालपोत चोक लुाँदै 
साविक ताथली नसमािासम्म (सिको दायााँबायााँ), नािेदेखि र्ोंसपलु 
सम्मको (सिको दायााँबायााँ), 

2000000 

11.  व्यासी चोकदेखि कालीघाटसम्मको दायााँबायााँको पक् की सिक (सिको 
दायााँबाया) 

2000000 

ि) प्लामनङको पक् कीिोबर टाबो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो नन्दा मानथ 1600000 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो नन्दा मानथ 1400000 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो नन्दा मानथ 1200000 
4.  घ िर्गः ४ नमटरनन्दा कम 1000000 

र्)  प्रकरण (क) र (ि) मा उल्लेखित िालेकका पक् की मोटर बाटोको 
(सिकको दायााँबायााँ 

1000000 

घ) प्लामनङको कच्चीिोबरटाबो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो नन्दा मानथ 1000000 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो नन्दा मानथ 800000 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो नन्दा मानथ 700000 
4.  घ िर्गः ४ नमटरनन्दा कम 600000 

ङ)  प्रकरण (र्) मा उल्लेखित िालेकका अन्य कच्चीमोटर बाटोको 700000 
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(सिकको दायााँबायााँ) 
च)  र्ोरेटो बाटोमा जोनिएको 400000 
छ) शहरी इलाका  

1.  शलरी इलाका (क) मूलबाटोः- मूल बाटो नन्नाले 

अ) च्यामानसङ ढोका देखि इिार् लुाँदै दधुपाटी सम्मको बाटो 
आ) दधुपाटी देखि िौमा लुाँदै साकोठासम्मको बाटो तथा  

इ) सूयगवििायक र्ःपली देखि (नलंुचा सिक समेत) बलु्चासम्मको 
बाटोलाई जिाउिेछ । 

ई) दोका फल्चा देखि बाराली पलु लुाँदै बंशर्ोपालसम्मको बाटो 
उ) लिमुािघाट देखि िानसकचा लुाँदै जर्ातीसम्मको सिक 

1500000 

2.  शलरी इलाका (ि) सलायक बाटो 1200000 
3.  शलरी इलाका (र्) र्ल्ली बाटो 800000 
4.  शलरी इलाका (घ) चोक बाटो(सार्ाल समेत) 600000 
5.  शलरी इलाका (ङ), (च) र (छ) घरमनुिको बाटो (लाबो) 500000 

ज)  बाटो िनएको जग्र्ा 400000 
6.  असर्ाल देखि संलख्िोतंसम्म लुाँदै धाँला िसुी सम्म 1000000 
7.  चङु्गा र्णेश देखि िर्रकोट सम्म 1000000 

8.  र्पली फााँट 1000000 
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1. िध्र्पुर मथिी नगरपामलका डसामिक मयव्र्श्वरी गा.मि.स. हाल िध्र्पुरमथिी न.पा. १, २ र ३) 

मस.नं. मििरण 

प्रमत 
िगामिबर 

आ.ि. 
०७९।८० 

क) पक् की िोबरटाबो  

1.  अरनिको राजमार्गसंर् जोनिएको (म.नथ.ि.पा. ििा िं. १,२ र ३ साविक ििा 
िं. १५, १६ र १७ 

95900 

2.  नक्तपरु जािे परुािो सिक म.नथ.ि.पा. ििा िं. २ (साविक ििा िं. १७ र 
ददव्यश्वरी ििा िं. ७, ८ र ९) 

49400 

3.  र्ठ्ठाघरबाट सािोदठमी जािी बाटो 41800 
4.  लोकन्थलीबाट SOS जािे बाटो 34200 
5.  कौशलटारबाट तेसागटार जािे बाटो 34200 
6.  लोकन्थली चोकबाट लिमुन्ते पलु जािे बाटो 34200 
7.  र्ठ्ठाघरदेखि कोररयि अस्पताल जािे बाटो 34100 
8.  क्षयरोर् अस्पताल (T.B.hospital) चारदोबाटोदेखि बालकोट जािे लिमुने्न 

पलुसम्म 
34200 

9.  मानथ उल्लेखित र्ररएको बालेकका पक् की मोटरबाटो 34200 
ि) प्लामनङको पक् की िोबर टाबो  

1.  क िर्गः ७ नमटर र सो नन्दा मानथ 40600 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो नन्दा मानथ 39900 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो नन्दा मानथ 39400 
4.  घ िर्गः ४ नमटरनन्दा कम 38700 

र्) प्लामनङको कच्ची िोबर टाबो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो नन्दा मानथ 32100 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो नन्दा मानथ 31500 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो नन्दा मानथ 30900 
4.  घ िर्गः ४ नमटरनन्दा कम 30300 

घ) कच्ची िोबर टाबो  
1.  मध्यपरु नथमी िर्रपानलका ििा िं. १ र ३ (साविक १५ र १६) 26500 
2.  ददव्यश्वरी ििा िं. ७, ८ र ९ (म.नथ.ि.पा. ििा िं. २, साविक ििा िं. 

१७) 
16700 

ङ) गोरेबो टाबो  
1.  मध्यपरु नथमी िर्रपानलका ििा िं. १ र ३ (साविक १५ र १६) 9800 
2.  ददव्यश्वरी ििा िं. ६, ७, ८ र ९ (म.नथ.ि.पा. ििा िं. २, साविक ििा िं. 

१७) 
9100 

च) टाबो नभएको जग्गा 7700 
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2. िध्र्पुर मथिी नगरपामलका डसामिक मनलिाराही गा.मि.स. िका नं. हाल िध्र्पुरमथिी न.पा. ८ र ९, 

पुरानो िका नं. १, २ र ३) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७९।८० 

क) पक् की िोबरटाबो  

1.  अरनिको राजमार्गसंर् जोनिएको  2613600 
2.  परुािो नथमीबाट नक्तपरु जािे पक् की मोटरबाटो जोनिएको 1391500 
3.  सािटुार चोकदेखि मलुपािी जािी पक् की मोटरबाटो र बोिे सािटुार 

चोकदेखि सरस्िती िेल सम्म जािे पक् की मोटरबाटो  
1168900 

4.  बोिेबाट धनु्चेपािो जािे पक् की मोटर बाटो जोनिएको  817300 
5.  परुािो नथमीदेखि बोिे जािे सािटुारसम्मको पक् की मोटर बाटो  817300 
6.  परुािो बाटोदेखि अरनिको राजमार्ग जोनिएको पक् की बाटो  817300 
7.  राधेराधे चोकदेखि र्ांि ुजािे पक् की मोटर बाटो  834900 
8.  मानथ उल्लेखित र्ररएको बालेकका पक् की मोटरबाटो 834900 
9.  प्लानिङको पक् की मोटर बाटो 933900 
ि) प्लामनङको कच्ची िोबर टाबो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो नन्दा मानथ 834900 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो नन्दा मानथ 751400 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो नन्दा मानथ 598400 
4.  घ िर्गः ४ नमटरनन्दा कम 542700 
5.  साविक ििा िं. ९र् र ९घ को कच्ची मोटरबाटो (लाल ििा िं. ५ 

अन्तर्गत) 
452300 

6.  मानथ उल्लेि र्ररएको बालेकका कच्ची मोटरबाटो 417400 
ग) गोरेबो टाबोिा जोमकएको  327100 
घ) टाबो नभएको खेतीर्ोग्र् जग्गा 188000 

नोबः- निजी प्लानिङ्गको लकमा पनि आयोजिा सरल िै मूल्याङ्कि कायम र्ररिेछ । 
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3. िध्र्पुर मथिी नगरपामलका डसामिक टालकुिारी गा.मि.स. हाल िध्र्पुरमथिी न.पा. ४ र ५, पुरानो  

िका नं. ११, १२, १३ र १४) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७९।८० 

क) पक् की िोबरटाबो  

1.  अरनिको राजमार्गसंर् जोनिएको 2613600 
2.  अरनिको राजमार्गबाट शंिधरचोक दखक्षणतफग  दनधकोट जािे पक् की सिकसंर् 

जोनिएको 
1530700 

3.  संशधरचोकबाट उत्तरतफग  नथमी बालकुमारी जािे बाटो जोनिएको 1391500 
4.  अरनिको राजमार्गबाट दखक्षणतफग  इिोमलुा मार्ग नई दनधकोट जािे बाटो 

जोनिएको 
1224500 

5.  अरनिको राजमार्गबाट उत्तरतफग  बालािा चोकसम्म जािे सिकमा जोनिएको 1224500 
6.  बालकुमारी कोलोिीको पक् की मोटर बाटो नएको 1539500 
7.  मानथ उल्लेखित र्ररएको बालेकका पक् की मोटरबाटो 918400 
ि) प्लामनङको पक् की िोबर टाबो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो नन्दा मानथ 1377600 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो नन्दा मानथ 1224500 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो नन्दा मानथ 1071500 
4.  घ िर्गः ४ नमटरनन्दा कम 862700 
र्) प्लामनङको कच्ची िोबर टाबो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो नन्दा मानथ 1224500 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो नन्दा मानथ 1001900 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो नन्दा मानथ 918400 
4.  घ िर्गः ४ नमटरनन्दा कम 765400 
5.  प्लानिङ बालेकका कच्ची मोटरबाटो  (सिकको दायााँबायााँ) 876700 

घ) गोरेबो टाबोसंग जोमकएको 459300 
ङ) टाबो नभएको खेतीर्ोग्र् जग्गा 181000 
च) स्िािासी  सामिक टालकुिारी २ र ४ ड हाल ि.मथ.न.पा. १) २०६५।२।१९ येमख 

लाग ूभएका नर्ाा नापीको शे्रस्ता अनुसारका जग्गाहरू 
 

1.  मूल सिक 1071500 
2.  र्ल्ली सिक 695700 
3.  चोक सिक 473100 
4.  घरननत्र(नछिीबाट) जािे सिक 181000 
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4. िध्र्पुर मथिी नगरपामलका डसामिक मसमिगणेश गा.मि.स. हाल िध्र्पुरमथिी न.पा. ७, सामिक  िका 

नं. ४, ५ र ६) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७९।८० 

क) पक् की िोबरटाबो  

1.  नक्तपरु  जािे परुािो पक् की  सिकसंर् जोनिएको  1391500 
2.  बोिे-मलुपािी जािे पक् की सिकसंर् जोनिएको 988000 
3.  बोिे नसमािादेखि सािोदठमी जािे पक् की सिक बाटोमा जोनिएको 988000 
4.  बािेबाट धनु्चेपािा जािे पीच सिक 988000 
5.  जिक खशक्षाबाट धनु्चेपािा जािे पक् की सिक 988000 
6.  मानथ उल्लेखित र्ररएको बालेकका पक् की मोटरबाटो 918400 
ि) प्लामनङको पक् की िोबर टाबो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो नन्दा मानथ 1378700 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो नन्दा मानथ 1113200 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो नन्दा मानथ 1043700 
4.  घ िर्गः ४ नमटरनन्दा कम 834900 
र्) प्लामनङको कच्ची िोबर टाबो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो नन्दा मानथ 1141100 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो नन्दा मानथ 946200 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो नन्दा मानथ 834900 
4.  घ िर्गः ४ नमटरनन्दा कम 723600 
5.  बोिेबाट धनु्चेपािा जािे कच्ची मोटरबाटो 598400 
6.  मानथ उल्लेखित र्ररएको बालेकका कच्ची मोटरबाटो   500900 

घ) गोरेबो टाबोसंग जोमकएको 299200 
ङ) टाबो नभएको खेतीर्ोग्र् जग्गा 194800 
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5. िध्र्पुर मथिी नगरपामलका डसामिक मभिसेन चपाचो गा.मि.स. हाल िध्र्पुरमथिी न.पा. ५ को केही 

भाग र ६, सामिक ७,८,९ र १०) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७९।८० 

क) पक् की िोबर टाबो  

1.  अरनिको राजमार्गसंर् जोनिएको  2613600 
2.  नक्तपरु-काठमािौं जािे सिकसंर् जोनिएको 1530600 
3.  िर्रपानलकाबाट बोिे जािे बाटो 1217600 
ि) प्लामनङको पक् की िोबर टाबो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो नन्दा मानथ 1217600 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो नन्दा मानथ 1043700 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो नन्दा मानथ 946200 
4.  घ िर्गः ४ नमटरनन्दा कम 834900 
5.  मानथ उल्लेखित र्ररए बालेकका पक् की मोटर बाटो 974100 
र्) प्लामनङको कच्ची िोबर टाबो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो नन्दा मानथ 1141000 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो नन्दा मानथ 904500 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो नन्दा मानथ 834900 
4.  घ िर्गः ४ नमटरनन्दा कम 723600 
घ) कच्ची िोबर टाबो  
1.  र्ााँि ुजािे कच्ची सिकमा जोनिएको 598400 
2.  मानथ उल्लेखित र्ररएका बालेकको कच्ची मोटर बाटो 528800 

ङ) गोरेबो टाबोसंग जोमकएको 278300 
च) टाबो नभएको खेतीर्ोग्र् जग्गा 181000 
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1. सरू्ामिनार्क नागरपामलका डसामिक मसरुबार गा.मि.स. हाल सरू्ामिनार्क न.पा. १) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७९।८० 

क) पक् की िोबरटाबो जोमकएको  

1.  साविक नसरूटार ििा िं. १, २ र ३ लाल ििा िं. १ 805300 
2.  साविस नसरूटार  ििा िं. ४, ५,६, र ७द लाल ििा िं. १ 644300 
3.  साविक नसरूटार ििा िं. ८ र ९ लाल ििा िं. १ 483200 
ि) प्लामनङको पक् की िोबर टाबो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो नन्दा मानथ 1581300 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो नन्दा मानथ 1405500 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो नन्दा मानथ 1229900 
4.  घ िर्गः ४ नमटरनन्दा कम 1054200 
र्) प्लामनङको कच्ची िोबर टाबो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो नन्दा मानथ 878500 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो नन्दा मानथ 766700 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो नन्दा मानथ 638900 
4.  घ िर्गः ४ नमटरनन्दा कम 527100 
घ) कच्ची िोबर टाबो  
1.  साविस नसरुटार र्ा.वि.स. ििा िं. १,२,३,४,५,६ र ७ लाल ििा िं. १ 402700 
2.  साविस नसरुटार र्ा.वि.स. ििा िं. ८ र ९ लाल ििा िं. १ 322200 
ङ) गोरेबो टाबो जोमकएको  
1.  साविस नसरुटार र्ा.वि.स. ििा िं. १,२,३,४,५,६ र ७ लाल ििा िं. १ 190400 
2.  साविस नसरुटार र्ा.वि.स. ििा िं. ८ र ९ लाल ििा िं. १ 134900 
च) टाबो नभएको जग्गा  
1.  साविस नसरुटार र्ा.वि.स. ििा िं. १,२,३,४,५,६ र ७ लाल ििा िं. १ 95300 
2.  साविस नसरुटार र्ा.वि.स. ििा िं. ८ र ९ लाल ििा िं. १ 80600 
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2. सरू्ामिनार्क नागरपामलका डसामिक टालकोब गा.मि.स. हाल सरू्ामिनार्क न.पा. २ र ३) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७९।८० 

क) पक् की िोबरटाबो जोमकएको  

1.  कौशलटार चोकदेखि नसरूटार नसमािा पलुसम्म मूल बाटोको दायााँबायााँ 
साविक ििा िं. १, २ र ५ लाल ििा िं. २ 

1786300 

2.  साविक बालकोट ििा िं. १, २ र ५ कौशलटार विरूिा मूलबाटो जोनिएको 
िालेक ननत्री पक् की बाटोलरूसंर् जोनिएको 

1537400 

3.  रोजननलेज लाउखजङको पक् की मोटर बाटो  1610500 
4.  साविक बालकोट र्ा.वि.स. ििा िं. ३, ४, ९(१) र ९(३) लाल ििा िं. २ 

र ३ 
1464100 

5.  साविक बालकोट र्ा.वि.स. ििा िं. ६, ७, ८ र  ९(२) लाल ििा िं. २ र 
३ 

1288400 

ि) प्लामनङको पक् की िोबर टाबो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो नन्दा मानथ 1597200 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो नन्दा मानथ 1405600 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो नन्दा मानथ 1229900 
4.  घ िर्गः ४ नमटरनन्दा कम 1022200 
र्) प्लामनङको कच्ची िोबर टाबो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो नन्दा मानथ 910500 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो नन्दा मानथ 798600 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो नन्दा मानथ 702800 
4.  घ िर्गः ४ नमटरनन्दा कम 575100 
घ) कच्ची िोबर टाबो  
1.  साविस बालकोट र्ा.वि.स. ििा िं. १,२,३,४,५ र ९ लाल ििा िं. २ र ३ 863800 
2.  साविस बालकोट र्ा.वि.स. ििा िं. ६, ७ र ८  लाल ििा िं. २ र ३ 732100 
ङ) गोरेबो टाबो जोमकएको  
1.  साविस बालकोट र्ा.वि.स. ििा िं. १,२,३,४,५ र ९ लाल ििा िं. २ र ३ 483200 
2.  साविस बालकोट र्ा.वि.स. ििा िं. ६, ७ र ८  लाल ििा िं.  २ र ३ 388100 

च) टाबो नभएको जग्गा  
1.  साविस बालकोट र्ा.वि.स. ििा िं. १,२,३,४,५ र ९ लाल ििा िं. २ र ३ 205000 
2.  साविस बालकोट र्ा.वि.स. ििा िं. ६, ७ र ८  लाल ििा िं.  २ र ३ 183200 
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3. सरू्ामिनार्क नागरपामलका डसामिक यमिकोब गा.मि.स. हाल सरू्ामिनार्क न.पा. ४) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७९।८० 

क) पक् की िोबर टाबो  

1.  नथमी लिमुन्ते पलुदेखि ििा कायागलयसम्म (मूलबाटोमा जोनिएको) 1244500 
2.  ििा कायागलयदेखि तिगर्ालसम्म (मूल बाटोमा जोनिएको) 1127400 
3.  साविक दनधकोट र्ा.वि.स. ििा िं. ६, ७, ८ र ९ लाल ििा िं. ४ का 

ननत्री पक् की बाटोलरू संर् जोनिएको 
1127400 

4.  साविक दनधकोट र्ा.वि.स. ििा िं. ३ र ५ लालको ििा िं. ४ का ननत्री 
पक् की बाटोलरूसंर् जोनिएको 

893200 

5.  साविक दनधकोट र्ा.वि.स. ििा िं. १, २ र ४ लालको ििा िं. ४ का 
ननत्री पक् की बाटोलरूसंर् जोनिएको 

673500 

ि) प्लामनङको पक् की िोबर टाबो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो नन्दा मानथ 1581300 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो नन्दा मानथ 1405600 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो नन्दा मानथ 1229900 
4.  घ िर्गः ४ नमटरनन्दा कम 1054200 
र्) प्लामनङको कच्ची िोबर टाबो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो नन्दा मानथ 878500 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो नन्दा मानथ 798600 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो नन्दा मानथ 670900 
4.  घ िर्गः ४ नमटरनन्दा कम 575100 

घ) कच्ची िोबर टाबो  
1.  साविक दनधकोट ििा िं. ६,७,८ र ९ (ििा िं. ७घ बालेक) लालको ििा 

िं. ४ 
571000 

2.  साविक दनधकोट ििा िं. ३, ५ र ७घ लालको ििा िं. ४ 439200 
3.  साविक दनधकोट ििा िं. १, २ र ४ लालको ििा िं. ४ 351500 
ङ) गोरेबो टाबो जोमकएको  
1.  साविक दनधकोट ििा िं. ६,७,८ र ९ लालको ििा िं. ४ 227000 
2.  साविक दनधकोट ििा िं. ३, ५ लालको ििा िं. ४ 175800 
3.  साविक दनधकोट ििा िं. १, २ र ४ लालको ििा िं. ४ 146400 
च) टाबो नभएको जग्गा  
1.  साविक दनधकोट ििा िं. ६,७,८ र ९ लालको ििा िं. ४ 121700 
2.  साविक दनधकोट ििा िं. १, ३, ५ लालको ििा िं. ४ 99700 
3.  साविक दनधकोट ििा िं. २ र ४ लालको ििा िं. ४ 73300 
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4. सरू्ामिनार्क नागरपामलका डसामिक कबुन्जे गा.मि.स. हाल सरू्ामिनार्क न.पा. ५ र ६) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७९।८० 

क) पक् की िोबर टाबो  

1.  अरनिको राजमार्गसंर् जोनिएको 2875000 
2.  साविक कटुन्जे ििा िं. १ि, २ि, ६ि, ६र्, ७ि, ८क, ८ि, ९क र 

९ि लाल ििा िं. ५ र ६ 
1259200 

3.  साविक कटुन्जे ििा िं. १क, २क, ३, ४, ५ ६क र ७क लाल ििा िं. ५ 805300 
ि) प्लानिङको पक् की िोबर टाबो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो नन्दा मानथ 1597200 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो नन्दा मानथ 1373700 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो नन्दा मानथ 1277800 
4.  घ िर्गः ४ नमटरनन्दा कम 1022200 
र्) प्लामनङको कच्ची िोबर टाबो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो नन्दा मानथ 878500 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो नन्दा मानथ 782700 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो नन्दा मानथ 670900 
4.  घ िर्गः ४ नमटरनन्दा कम 559000 
घ) कच्ची िोबर टाबो  
1.  साविक कटुन्जे ििा िं. १ि, २ि, ६ि, ६र्, ७ि, ८क, ८ि, ९क र 

९ि लाल ििा िं. ५ र ६ 
615000 

2.  साविक कटुन्जे ििा िं. १क, २क, ३, ४, ५ ६क र ७क लाल ििा िं. ५ 417300 
ङ) गोरेबो टाबो जोमकएको  
1.  साविक कटुन्जे ििा िं. १ि, २ि, ६ि, ६र्, ७ि, ८क, ८ि, ९क र 

९ि लाल ििा िं. ५ र ६ 
402700 

2.  साविक कटुन्जे ििा िं. १क, २क, ३, ४, ५ ६क र ७क लाल ििा िं. ५ 336800 
च) टाबो नभएको जग्गा  
1.  साविक कटुन्जे ििा िं. १ि, २ि, ६ि, ६र्, ७ि, ८क, ८ि, ९क र 

९ि लाल ििा िं. ५ र ६ 
146400 

2.  साविक कटुन्जे ििा िं. १क, २क, ३, ४, ५ ६क र ७क लाल ििा िं. ५ 96700 
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5. सरू्ामिनार्क नागरपामलका डसामिक गुन्कु गा.मि.स. हाल सरू्ामिनार्क न.पा. ७) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७९।८० 

क) पक् की िोबर टाबो  

1.  साविक र्नु्िु ििा िं. ४, ५, ६ र ९ लालको ििा िं. ७ 454000 
2.  साविक र्नु्िु ििा िं. १, २, ३, ७ र ८ लालको ििा िं. ७ 322200 
3.  प्लानिङको पक् की मोटर बाटो  527100 
ि) कच्ची िोबर टाबो  
1.  प्लानिङको कच्ची मोटर बाटो  351500 
2.  साविक र्नु्िु ििा िं. ४, ५, ६ र ९ लालको ििा िं. ७ 212300 
3.  साविक र्नु्िु ििा िं. १, २, ३, ७ र ८ लालको ििा िं. ७ 161200 
र्) गोरेबो टाबो जोमकएको  
1.  साविक र्नु्िु ििा िं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ लालको ििा िं. ७ 96700 
घ) टाबो नभएको जग्गा  
1.  साविक र्नु्िु ििा िं. ४, ५, ६, ७, ८ र ९ लालको ििा िं. ७ 58600 
2.  साविक र्नु्िु ििा िं. १, २ र ३ लालको ििा िं. ७ 29400 
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6. सरू्ामिनार्क नागरपामलका डसामिक मसपाकोल गा.मि.स. हाल सरू्ामिनार्क न.पा. ८) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७९।८० 

क) पक् की िोबर टाबो  

1.  अरनिको राजमार्गसंर् जोनिएको 2875000 
2.  साविक नसपािोल ििा िं. १, २,७, ३ ८ र ९ लाल ििा िं. ८ 1127400 
3.  साविक नसपािोल ििा िं.  ४, ५र ६ लाल ििा िं. ८ (पलािी क्षेत्री) 692100 
4.  प्लानिङको पक् की मोटर बाटो 1054200 
ि) कच्ची िोबर टाबो  
1.  साविक नसपािोल ििा िं. १, २, ३, ८ र ९ लाल ििा िं. ८ 644300 
2.  साविक नसपािोल ििा िं. ६ र ७ लाल ििा िं. ८ 380700 
3.  साविक नसपािोल ििा िं. ४ र ५ लाल ििा िं. ८ 80600 
4.  प्लानिङको कच्ची मोटर बाटो 878500 
ग) गोरेबो टाबो जोमकएको  
1.  साविक नसपािोल ििा िं. १, २, ३, ८ र ९ लाल ििा िं. ८ 322200 
2.  साविक नसपािोल ििा िं. ७ लाल ििा िं. ८ 212400 
3.  साविक नसपािोल ििा िं. ४, ५ र ६ (पलािी क्षेत्र बालेक)  लाल ििा िं. 

८ 
131800 

4.  साविक नसपािोल ििा िं. ४, ५ र ६ (पलािी क्षेत्र तफग ) लाल ििा िं. ८ 36700 
घ) टाबो नभएको जग्गा  
1.  साविक नसपािोल ििा िं. १, २, ३, ८ र ९ लाल ििा िं. ८ 64600 
2.  साविक नसपािोल ििा िं. ४, ५, ६ र ७ (पलािी क्षेत्र बालेक)  लाल ििा 

िं. ८ 
42600 

3.  साविक नसपािोल ििा िं. ४, ५, ६ र ७ (पलािी क्षेत्र तफग ) लाल ििा िं. 
८ 

14800 
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7. सरू्ामिनार्क नागरपामलका डसामिक नंखेल गा.मि.स. हाल सरू्ामिनार्क न.पा. ९) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७९।८० 

क) पक् की िोबर टाबो डसकको यार्ााटार्ाा)  

1.  अरनिको राजमार्गसंर् जोनिएको जर्ाती पलुदेखि पूिग पलााँसे चोकसम्म 2020500 
2.  अरनिको राजमार्गसंर् जोनिएको पलााँसे चोकदेखि सााँर्ासम्म 1932700 
3.  अरनिको राजमार्ग बालेकका पक् की मोटर बाटो 776100 
4.  अरनिको राजमार्ग बालेकका पक् की मोटर बाटो (पलािी क्षेत्रतफग ) 658900 
5.  प्लानिङको पक् की मोटर बाटो (साविक िंिेल ििा िं. २, ५, ६, ७, ८ र 

९) 
878500 

6.  प्लानिङको पक् की मोटर बाटो(साविक िंिेल ििा िं. १, 3 र ४ लाल ििा 
िं. ९) 

702800 

ख) कच्ची िोबर टाबो  
1.  प्लानिङको कच्ची मोटर बाटो (साविक िंिेल ििा िं. २, ५, ६, ७, ८ र 

९) 
702800 

2.  प्लानिङको कच्ची मोटर बाटो (साविक िंिेल ििा िं. १, 3 र ४ लाल 
ििा िं. ९) 

527100 

3.  साविक िंिेल ििा िं. १, २, ५ र ९ लाल ििा िं. ९ 402700 
4.  साविक िंिेल ििा िं. ३, ४, ६, ७ र ८ लाल ििा िं. ९ 241700 
5.  साविक िंिेल ििा िं. ३, ४, ६, ७ र ८ लाल ििा िं. ९ (पलािी के्षत्रतफग ) 186300 
ग) गोरेबो टाबो जोमकएको  
1.  साविक िंिेल ििा िं. १,२, ३, ४, ५ र ६ लाल ििा िं. ९(पलािीके्षत्र 

बालेक) 
146400 

2.  साविक िंिेल ििा िं. ३, ४, ५ र ६ लाल ििा िं. ९ (पलािी के्षत्रतफग ) 33300 
घ) टाबो नभएको जग्गा  
1.  साविक िंिेल िं. १, २, ७, ८ र ९ लाल ििा िं. ९ 57200 
2.  साविक िंिेल ििा िं. ३, ४, ५, र ६ लाल ििा िं. ९ 42600 
3.  साविक िंिेल ििा िं. ३, ४, ५, र ६ लाल ििा िं. ९(पलािी के्षत्रतफग ) 16100 
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8. सरू्ामिनार्क नागरपामलका डसामिक मचत्तापोल गा.मि.स. हाल सरू्ामिनार्क न.पा. १०) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७९।८० 

क) पक् की िोबर टाबो  

1.  अरनिको राजमार्गसंर् जोनिएको जर्ाती पलुदेखि पूिग पलााँसे चोकसम्म 2020500 
2.  अरनिको राजमार्गसंर् जोिीएको पलााँसे चोकदेखि सााँर्ासम्म 1932700 
3.  दउजा र्ाउाँ जािे पक् की बाटो  966400 
4.  मानथ उल्लेि र्ररए बालेकका पक् की मोटर बाटो नएका ननरपािो क्षेत्रमा 

(७, ८ र ९) 
519100 

5.  ननरपािो बालेक पक् की मोटर बाटोसंर् जोिीएको 571000 
6.  प्लानिङको पक् की मोटर बाटो ( साविक ििा िं १, २, ३, ४ र ५ लाल 

ििा िं. १०) 
1229900 

7.  प्लानिङको पक् की मोटर बाटो ( साविक ििा िं ६, ७, ८ र ९ लाल ििा 
िं. १०) 

702800 

ख) कच्ची िोबर टाबो  
1.  प्लानिङको कच्ची मोटर बाटो ( साविक ििा िं १, २, ३, ४ र ५ लाल 

ििा िं. १०) 
878500 

2.  प्लानिङको कच्ची मोटर बाटो ( साविक ििा िं ६, ७, ८ र ९ लाल ििा 
िं. १०) 

527100 

3.  साविक खचत्तापोल ििा िं. १, २, ३ लालको ििा िं. १० 322200 
4.  साविक खचत्तापोल ििा िं. ४, ५, ६, ७, 8 र ९ लालको ििा िं. १० 248900 
ग) गोरेबो टाबो जोमकएको  
1.  साविक खचत्तापोल ििा िं. १, २, ३ लालको ििा िं. १० 161200 
2.  साविक खचत्तापोल ििा िं. ४, ५, ६, ७, 8 र ९ (पलािी क्षेत्र तफग ) 

लालको ििा िं. १० 
66000 

घ) टाबो नभएको जग्गा  
1.  साविक खचत्तापोल ििा िं. १, २, ३ लालको ििा िं. १० 57200 
2.  साविक खचत्तापोल ििा िं. ४, ५, ६, ७, 8 र ९ लालको ििा िं. १० 48400 
3.  साविक खचत्तापोल ििा िं. ४, ५, ६, ७, 8 र ९ (पलािी क्षेत्र तफग ) 

लालको ििा िं. १० 
26400 

नोबः साविक खचत्तापोल ििा िं १क र १ङ लाल नक्तपरु  िर्रपानलकामा परेको लादा 
नक्तपरु िर्रपानलका कै मूल्याङ्कि कायम र्ररएको छ । 
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1. चाागुनारार्ण नागरपामलका डसामिक युिाकोब गा.मि.स. हाल चागुनारार्ण न.पा. १ र २) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७९।८० 

क) पक् की िोबर टाबो  

1.  नक्तपरुबाट काठमािौं जािे परुािो बाटो  1524600 
2.  सल्लाघारी चोकबाट ििा कायागलयसम्म ििा िं. १ र २ लालको ििा िं २ 1379400 
3.  मानथ उल्लेखित र्ररए बालेकका पक् की मोटर बाटो  798600 
4.  प्लानिङको पक् की मोटर बाटो 1118000 

ख) कच्ची िोबर टाबो  
1.  प्लानिङको कच्ची मोटर बाटो 726000 
2.  साविक दिुाकोट ििा िं. १ र २ लाल ििा िं. २ 508200 
3.  साविक दिुाकोट ििा िं. ३, ४, ७ र ८ लाल ििा िं. १ र २ 450100 
4.  साविक दिुाकोट ििा िं. ५, ६ र ९ लाल ििा िं. १ 399300 
ग) गोरेबो टाबो जोमकएको  
1.  साविक दिुाकोट ििा िं. १, २ र ३ लाल ििा िं. २ 283100 
2.  साविक दिुाकोट ििा िं.  ४, ७ र ८ लाल ििा िं. २ 203300 
3.  साविक दिुाकोट ििा िं. ५, ६ र ९ लाल ििा िं. २ 174200 
घ) बाटो िनएको जग्र्ा 145200 
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2. चाागुनारार्ण नागरपामलका डसामिक झौखेल गा.मि.स. हाल चागुनारार्ण न.पा. २ र ३) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७९।८० 

क) पक् की िोबर टाबो  

1.  साविक झौिेल ििा िं. ७ र ८ लाल ििा िं. २ र ३ कालीघाटको 
पलुदेखि मानथ ििा कायागलयसम्म 

885700 

2.  साविक झौिेल ििा िं. ६ लाल ििा िं. ३ ििा कायागलय नन्दा मानथको 
नार् 

667900 

3.  साविक झौिेल ििा िं. ३, ४ र ५ लाल ििा िं. ३ 450100 
4.  साविक झौिेल ििा िं. १, २ र ९ लाल ििा िं. ३ 363000 
5.  प्लानिङको पक् की मोटर बाटो 871200 

ख) कच्ची िोबर टाबो  
1.  साविक झौिेल ििा िं. ७ र ८ लाल ििा िं. २ र ३ 348500 
2.  साविक झौिेल ििा िं. ६ लाल ििा िं. ३ 319400 
3.  साविक झौिेल ििा िं. १, २, ३, ४, ५ र ९ लाल ििा िं. ३ 319400 
4.  प्लानिङको कच्ची मोटर बाटो 605000 
ग) गोरेबो टाबो जोमकएको 159700 
घ) टाबो नभएको जग्गा  
1.  साविक झौिेल ििा िं. ७ र ८ लाल ििा िं. २ र ३ 110400 
2.  साविक झौिेल ििा िं. १, २, ३, ४, ५, ६ र ९ लाल ििा िं. ३ 87100 
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3. चाागुनारार्ण नागरपामलका डसामिक चाागुनारार्ण गा.मि.स. हाल चागुनारार्ण न.पा. ४) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७९।८० 

क) पक् की िोबर टाबो  

1.  चााँर् ुजािे पक् की मोटर बाटो (नमली पलु देखि चााँर् ुबसपाकग सम्म) 726000 
2.  मानथ उल्लेखित र्ररए बालेकका पक् की मोटर बाटो 406600 
3.  प्लानिङको पक् की मोटर बाटो 847000 
ख) कच्ची िोबर टाबो  

1.  साविक चााँर्िुारायण ििा िं. ९घ लाल ििा िं. ४ 319400 
2.  अन्य साविक ििाको कच्ची मोटर बाटो ििा िं. १, ३ र ५ बालेक लाल 

ििा िं. ४ 
319400 

3.  साविक चााँर्िुारायण ििा िं.१, ३ र ५  लाल ििा िं. ४ 203300 
4.  प्लानिङको कच्ची मोटर बाटो 605000 

ग) गोरेबो टाबो जोमकएको 159700 
घ) टाबो नभएको जग्गा  

1.  साविक चााँर्िुारायण ििा िं. ९घ लाल ििा िं. ४ 116200 
2.  नस.िं. १ मा उल्लेखित बालेक सबै ििालरू लाल ििा िं. ४ 87100 
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4. चाागुनारार्ण नागरपामलका डसामिक छामलङ गा.मि.स. हाल चागुनारार्ण न.पा. ५) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७९।८० 

क) पक् की िोबर टाबो  

1.  िर्रकोट जािे पक् की मोटरबाटो व्यारेकदेखि िररपाटीको कलनटगसम्म 798600 
2.  चााँर्िुारायण जािे पक् की मोटर बाटो िर्र छोिी न.ि.पा. के िसाङ िसुङु 

िोलानन्दा मानथ िाटेश्वरी स्कूलसम्म 
726000 

3.  साविक छानलङ ििा िं. २, ४, ५, ६, ७ र ८ लाल ििा िं. ५ 392000 
4.  साविक छानलङ ििा िं. १, ३ र ९ लाल ििा िं. ५ 275900 
5.  प्लानिङको पक् की मोटर बाटो 847000 

ख) कच्ची िोबर टाबो  
1.  साविक छानलङ ििा िं. २, ४, ५, ६, ७ र ८ लालको ििा िं. ५  363000 
2.  साविक छानलङ ििा िं. १, ३ र ९ लालको ििा िं. ५ 246800 
3.  प्लानिङको कच्ची मोटर बाटो 605000 
ग) गोरेबो टाबो जोमकएको  
1.  साविक छानलङ ििा िं. २, ४, ५, ६, ७ र ८ लालको ििा िं. ५  159700 
2.  साविक छानलङ ििा िं. १, ३ र ९ लालको ििा िं. ५ 145200 
घ) टाबो नभएको जग्गा  
1.  साविक छानलङ ििा िं. २, ४, ५, ६, ७ र ८ लालको ििा िं. ५  95900 
2.  साविक छानलङ ििा िं. १, ३ र ९ लालको ििा िं. ५ 72600 
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5. चाागुनारार्ण नागरपामलका डसामिक नगरकोब गा.मि.स. हाल चागुनारार्ण न.पा. ६) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७९।८० 

क) पक् की िोबर टाबो  

1.  िर्रकोट जािे पक् की मोटर बाटोसंर् जोिीएको 798600 
2.  नक्तपरु चक्रपथ सिक चरेली िािािण्ि साविक िर्रकोट -१ लाल 

चा.ि.पा.-६ 
611100 

3.  मानथ उल्लेि र्ररए बालेकका पक् की मोटर बाटो 609800 
4.  प्लानिङको पक् की मोटरबाटो 847000 

ख) कच्ची िोबर टाबो  
1.  साविक िर्रकोट  ििा िं. ७ को प्लानिङ कच्ची मोटर बाटो   605000 
2.  साविक िर्रकोट ििा िं ७ को अन्य कच्ची मोटर बाटो  लाल ििा िं. ६ 246800 
3.  अन्य ििाको कच्ची मोटर बाटो लाल ििा िं. ६ 174200 
ग) गोरेबो टाबो र खोल्सीसंग जोमकएको  
1.  साविक िर्रकोट ििा िं ७ लाल ििा िं. ६ 101600 
2.  अन्य ििालरूको 58100 

घ) टाबो नभएको जग्गा 21800 
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6. चाागुनारार्ण नागरपामलका डसामिक टागेश्वरी गा.मि.स. हाल चागुनारार्ण न.पा. ७) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७९।८० 

क) पक् की िोबर टाबो  

1.  िर्रकोट जािे सिकको दायााँबायााँ 943800 
2.  सिुाल-खजतपरु जािे पक् की मोटर बाटो दायााँबायााँ 798600 
3.  नक्तपरु चक्रपथ िण्िको मलुािपोिरी चरेलीिण्ि पक् कीसिक बार्शे्वरी ४ र 

५ लाल ििा िं. ७ 
611100 

4.  बााँसबारी लेलपोष्ट- ७ िं. ििा कायागलय लुाँदै नण्िारी मोि 611100 
5.  मानथ उल्लेखित बालेकका पक् की मोटर बाटो  479200 
6.  प्लानिङको पक् की मोटर बाटो 1060000 
7.  खजतपरु- ७ िं. ििा कायागलय-मलुाि पोिरी -तेलकोट (फास्टट्र्याक) 874000 
8.    

ख) कच्ची िोबर टाबो  
1.  प्लानिङको कच्ची मोटर बाटो   682400 
2.  साविक बार्शे्वरी ििा िं. २ लाल ििा िं. ७ 479200 
3.  साविक बार्शे्वरी ििा िं. ४ र ८ लाल ििा िं. ७  479200 
4.  अन्य साविक बार्शे्वरी ििा िं. १, ३, ५, ६, ७ र ९ लाल ििा िं. ७ 319400 
ग) गोरेबो टाबो  
1.  साविक साविक बार्शे्वरी ििा िं. २ लाल ििा िं. ७ 167000 
2.  साविक बार्शे्वरी ििा िं. ४ र ८ लाल ििा िं. ७  167000 
3.  अन्य साविक बार्शे्वरी ििा िं. १, ३, ५, ६, ७ र ९ लाल ििा िं. ७ 130700 
घ) टाबो नभएको जग्गा  
1.  साविक साविक बार्शे्वरी ििा िं. १, २, ३, ५, ६, ७ र ९  लाल ििा िं. 

७ 
81400 

2.  साविक बार्शे्वरी ििा िं. ४ र ८ िेततफग  लाल ििा िं. ७  65300 
3.  साविक बार्शे्वरी ििा िं. ४ र ८ पािो तफग  लाल ििा िं. ७ 49400 
नोबः नसफाररसमा प्लानिङको बाटो चौिाई िलुी आएमा साविक ननमसेि चपाचोको 
प्लानिङ सरल मूल्याङ्कि लिेुछ 
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7. चाागुनारार्ण नागरपामलका डसामिक सुकाल गा.मि.स. हाल चागुनारार्ण न.पा. ८) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७९।८० 

क) पक् की िोबर टाबो  

1.  कमलवििायक खजतपरु लुाँदै िर्रकोट जािे बाटो 798600 
2.  र्ोसपलु-सिुाल-कलमसी सिक 726000 
3.  नक्तपरु चक्रपथ सिकको चरेली-िािा िण्ि सिुाल ६, ७, ८ लाल -८ 611000 
4.  मानथ उल्लेखित बालेकका पक् की मोटर बाटो  406600 
5.  प्लानिङको पक् की मोटर बाटो 847000 
6.  फुलबारी िोल्सा-कुराउिी पसल-नमशे्रकोटार खजतपरु फास्टट्र्याक 847000 

ख) कच्ची िोबर टाबो  
1.  प्लानिङको कच्ची मोटर बाटो   605000 
2.  साविक सिुाल ििा िं. १, ३ र ५  लाल ििा िं. ८ 334000 
3.  साविक सिुाल ििा िं. २, ४, ६, ७, ८ र ९  लाल ििा िं. ८ 232300 
ग) गोरेबो टाबो 66800 
घ) टाबो नभएको जग्गा  
1.  साविक सिुाल ििा िं. १, ३, ५ र ९ लाल ििा िं. ८ 50800 
2.  साविक सिुाल ििा िं. २, ४, ६, ७, र ८  लाल ििा िं. ८ 29000 
3.  साविक सिुाल ििा िं. २, ४, ६, ७ र ८ लाल ििा िं. ८ (पलािी 

क्षेत्रतफग ) 
24800 

 

  



23 

 

8. चाागुनारार्ण नागरपामलका डसामिक ताथली गा.मि.स. हाल चागुनारार्ण न.पा. ९) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७९।८० 

क) पक् की िोबर टाबो  

1.  िालाजािे पक् की मोटर बाटो (ब्रमायायणी िोला) देखि संयकु्त ििा कायागलय 
ज िे िोलाको मार्िकग  पलुसम्म 

726000 

2.  सायक तथा ननत्र पक् की मोटर बाटो  450100 
3.  प्लानिङको पक् की मोटर बाटो 847000 
4.  च्यामानसङ-र्ोसपलु-सिुाल सिकको ताथली िण्ि 726000 
5.  राम मखन्दर-बालाटोल-फुलबारी िोल्सा फास्टट्र्याक 847000 

ख) कच्ची िोबर टाबो  
1.  प्लानिङको कच्ची मोटर बाटो   605000 
2.  िकग पलु देखि सूयगवििायक ि.पा. ििा िं. १० जोड् िे पलुसम्मको कच्ची 

बाटो  
435600 

3.  साविक ताथली ििा िं. ७, ८  र ९ लालको ििा िं. ९ 319400 
4.  प्लानिङको मोटरबाटो ( साविक ििा िं. १, २, ४र्, ५ र ६) लालको 

ििा िं ९ 
605000 

5.  मानथ उल्लेखित बालेकका कच्ची मोटर बाटो 210500 
ग) गोरेबो टाबो  
6.  साविक ताथली ििा िं. ७, ८ र ९ लाल ििा िं. ९ 110400 
7.  साविक ताथली ििा िं. १, २, ४र्, ५ र ६ लाल ििा िं. ९ 95900 
8.  साविक ताथली ििा िं. ३, ४क र ४ि लाल ििा िं. ९  87100 
घ) टाबो नभएको जग्गा  
1.  साविक ताथली ििा िं. ७, ८ र ९ लाल ििा िं. ९ 72600 
2.  साविक ताथली ििा िं. १, २, ४र्, ५ र ६ लाल ििा िं. ९ 40700 
3.  साविक ताथली ििा िं. ३, ४क र ४ि लाल ििा िं. ९  27600 

नोबः नसफाररसमा प्लानिङको बाटोको चौिाई िलुी आएमा साविकको ननमसेि चपाचोको प्लानिङ सरल 
मूल्याङ्कि कायम लिेुछ । 
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द्रष्टव्यः- 

१. स्थािीय तलबाट घरबाटोको नसफाररस र्दाग बाटोको प्रकार यस पखुस्तकाको सम्बखन्धत बुाँदासंर् नमल्िे 
र्री स्पष्ट रुपमा िुलाई उल्लेि र्ररएको लिुपुिे छ । घरको लकमा त्यस्तो नसफाररसमा घरको मूल्य 
र कर चकु्ता नैसकेको व्यलोरा समेत िुलाउि ुपिेछ । साथै घर बाटोको नसफाररस म्याद एक आ.ि. 
मा अनधकतम ्३५ ददिसम्म मान्य रलिेछ ।  

२. कसैले यस पखुस्तकामा तोवकएको न्यूितम ्मलु्यनन्दा कम लिेु र्री कायागलयसमेतलाई झकु्याई छल्िे 
नियतले िा अन्जाििस सिक, घरबाटो, कर आदद बारे भ्रममा पारी नलित पाररत र्रेमा सो कुरा पनछ 
पत्ता लारे्मा सोको िपरु् राजस्ि कायागलयले कािूि बमोखजम निजको घरजग्र्ा रोक् का समेत रािी 
असलु उपर र्िग  सक्िेछ ।  

३. नलित पाररत र्दाग यथाथग र िास्तविक लेिदेिकै मूल्य िुलाउि ुपिेछ । यस पखुस्तकामा उल्लेखित 
मूल्यनन्दा कम मूल्य रािी नलित पाररत र्िग पाइिे छैि ।  

४. साविकमा वकत्ताकाट लिु ुअखघ कायम मूल्यनन्दा वकत्ताकाट नई कायम नएको वकत्तालरूको मूल्य घटी 
िलिेु र्री साविक वकत्ता िं. को मूल्याङ्कि कायम र्ररिेछ ।  

५. काठमािौं उपत्यका विकास प्रानधकरणले ियााँ शलर विकासको लानर् वकत्ताकाट र्िग रोक् का रोक् का 
र्रेको क्षेत्रननत्रको जग्र्ाको वकत्ताकाट र्िग तथा जग्र्ा विकास योजिा (Planing) लारू् नएको 
स्थािको वकत्ताकाट तथा लक लस्तान्तरण र्िग उक्त प्रानधकरणको िक्सा स्िीकृनत पेश र्िुग पिेछ ।  

६. एकै व्यखक्तले एउटै नलितबाट नलिे एक आपसमा जोनिएका वकत्तालरू मध्ये कुिै वकत्ता बाटोसाँर् 
जोनिएको र अन्य वकत्तालरू सो बाटोसाँर् िजोनिएको िा अन्य बाटोसाँर् जोनिएको िा कुिै बाटोसाँर् 
िजोनिएको नएतापनि सबै नन्दा बढी मूल्याङ्कि नएको बाटोसाँर् जोनिएको वकत्ता सरल िै अन्य 
वकत्तालरूको मूल्याङ्कि कायम र्ररिेछ। 

७. एकै ददि पाररत लिेु नलितबाट एउटवकत्ता वकत्ताकाट नई दईु नन्दा बवढ वकत्ता बिाई निःसर्ग र्दाग 
सबै वकत्तारूको मूल्याङ्कि (नलितम उल्लेखित थैलीअंक) एउटै अिपुातमा लिु ुपिे ।  

८. यस पखुस्तकामा कुिै दवुिधा पिे शब्द नेवटएमा यसको निराकरण न्यिुतम ्मूल्याङ्कि निधागरण सनमनतको 
निणगय माइन्यटुका आधारमा कायागलयले र्िेछ ।  

९. जग्र्ा िररद र्िे व्यखक्त िा पक्षले आफूले आफूले िररद र्िग लारे्को जग्र्ाको ज.ध., स्िानमत्त्ि, 
झैझर्िा, वकचलो, वफल्ि सम्बन्धी आफैले एकीि र्रेर मात्र िररद र्िुग पिेछ । 

१०. पाररतका लानर् पेश नएका नलितमा कुिै कुरा बझु् ि ु पिे देखिएमा कायागलयबाट वफल्ि निरीक्षण र्िग 
र्राउि सवकिेछ ।  

११. पाररत नैसकेको नलितको लकमा बझुाईसकेको रखजषे्ट्रशि दस्तरु वफताग लिेु छैि ।  

१२. साविक र्ा.वि.स.लरू सबै िर्रपानलका क्षेत्रननत्र पररसकेकोले ती जग्र्ालरूको न्यूितम ्मूल्याङ्कि कायम 
र्दाग िर्रपानलका क्षेत्रननत्रको िर्ीकरण अिसुार कायम र्ररएको छ । साविक र्ा.वि.स. क्षेत्रमा 
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रलाँदाको मूल्यनन्दा िर्रपानलका क्षेत्रननत्र र्ाननएको मूल्य कम रलेछ निे साविको मूल्यनन्दा कम 
िलिेु र्री मूल्याङ्कि कायम र्ररिे छ ।  

१३. बाटोको वकटािी नसफाररस िनएको तर पनतग, िोलो,िोल्सी, जंर्ल, सािगजनिक िा सरकारी  जमीि, 
राजकूलो,  िलरे िोला र िदीसंर् जोनिएको निी नसफाररस नई आएका जग्र्ालरू कच्ची मोटरबाटो 
सरल र कुलोसंर् जोनिएको निी नसफाररस नई आएका जग्र्ालरू र्ोरेटो बाटो सरल मूल्याङ्कि र्ररिेछ 
। साथै ईिा/ढुङ्गा छापेको, विछ्याएको बाटो निी नसफाररस नैआएका जग्र्ालरू पक् की मोटरबाटो 
सरल मूल्याङ्कि कायम र्ररिेछ ।  

१४. पलािी क्षेत्र निी वकटािी नसफाररस नई आएमा मात्र पालािी क्षेत्रको न्यूतिम ् मूल्याङ्कि कायम 
र्ररिेछ।  


