






१. इटहर� उपमहानगरपा�लका
आ.व ०७९।०८० को 

लागी कायम भएको 

न्यूनतम मूल्याङ्कन 

प्र�त कठ्ठा रु

१.१ सा�वक इटहर� गा.�व.स।न.पा

  इटहर� वडा नं १क

क
इटहर� वाडर् नं १क महेन्द्र लोकमागर् सँग जो�डएको तथा कोशी लोकमागर् सँग 

जो�डएका जग्गाहरु १,५०,००,०००

ख
मा�थ प्रकरण (क) मा परने जग्गा बाहेक उक्त वडाका दायाँ बायाँ �पच सडकका 

जग्गाहरु ९०,००,०००

ग
माथी प्रकरणहरू (ख) मा समेत नसमे�टएका उक्त वडाका अन्य �भत्री भागका 

सडक बाटोका साथै दायाँ बायाँ सडकका जग्गाहरु
५०,००,०००

   ईटहर� वाडर् नं १(ख)

क ईटहर� वाडर् नं १(ख) का मूल सडकसँग जो�डएको जग्गाहरू
१,००,००,०००

ख
माथी प्रकरण (क) मा परेकाजग्गा बाहेक उक्त वडाका दायाँ बायाँ �पच सडकका 

जग्गाहरू ८०,००,०००

ग
माथी प्रकरण (ख) मा उल्लेख भएका बाहेक  उक्त वडाका अन्य �भत्री भागका 

सडक वाटोका साथै दायाँ बायाँ सडकका जग्गाहरु ५०,००,०००

   इटहर� वाडर् नं १(ग)

क महेन्द्र लोकमागर् सँग जो�डएको तथा कोशी लोकमागर् सँग जो�डएका जग्गाहरु
१,५०,००,०००

ख
मा�थ प्रकरण (क) मा उल्लेख भएका बाहेक उक्त वडा बसपाकर्  जाने लगायतका 

दायाँ बायाँ �पच सडकका जग्गाहरू ९०,००,०००

ग
माथी प्रकरण (ख) सम्म प�न नसमे�टएका उक्त वडाका दायाँ बायाँ सडकका 

जग्गाहरू ५०,००,०००

घ
मा�थका प्रकरणमा समेत नसमे�टएका इटहर� वडा नं १ का �भत्री सडकवाटोका 

जग्गाहरू ३०,००,०००

ङ
मा�थका प्रकरणहरुमा समेत नपरेका इटहर� वाडर् नं १ का बाटो नजो�डएको 

जग्गाहरु १८,००,०००

   ईटहर� वाडर् नं २(क) र (२झ)

क इटहर� वाडर् नं २(क),२(झ) का कोशी लोकमागर् सँग जो�डएका जग्गाहरू ५०,००,०००

 आ.ब २०७९।०८० को प्रस्ता�वत न्यूनतम मूल्याङ्कन 

इटहर� उपमहानगरपा�लका
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ख उक्त वडाका दायाँ बायाँ �पच सडकका जग्गाहरू ३०,००,०००

ग
माथी प्रकरण (ख) मा प�न नपरेका उक्त वडाका दायाँ बायाँ सडक सँग जो�डएका 

जग्गाहरू २५,००,०००

घ माथी प्रकरण (ग) मा प�न नपरेका उक्त वडाका �भत्री सडका  जो�डएका जग्गाहरू १४,००,०००

ङ मा�थ उल्लेख भएका बाहेक उक्त वडाका वाटो नजो�डएका जग्गाहरू ७,००,०००

   ईटहर� वाडर् नं २(ख), (ग),(घ),(ङ),(च),(छ),(ज),(ञ),(ट)

क उक्त वाडर्ब्लकका �पच सडकसँग जो�डएका जग्गाहरू २८,००,०००

ख
प्रकरण (क) मा परेका जग्गा बाहेक उक्त वाडर् ब्लकका दायाँ बायाँ सडकसँग 

जो�डएका जग्गाहरू १८,००,०००

ग
माथी प्रकरण (ख) मा समेत नसमे�टएका उक्त वाडर् ब्लकका �भत्री सडकवाटोका 

जग्गाहरू ९,००,०००

घ उक्त वाडर्का बाटो नजो�डएका जग्गाहरू ५,००,०००

   ईटहर� वाडर् नं ३का सव ैबल्कहरू

क उक्त  वाडर्ब्लकका �पच सडक सँग जो�डएका जग्गाहरू २६,००,०००

ख
प्रकरण (क) मा परेका जग्गा बाहेक उक्त वाडर् ब्लकका दायाँ बायाँ सडकसँग 

जो�डएका जग्गाहरु १५,००,०००

ग
माथी प्रकरण (ख) मा समेत नसमेट�एका उक्त वाडर् ब्लकका �भत्री सडकवाटोका 

जग्गाहरु ८,००,०००

घ माथीका प्रकरणमा पनी नपरेको उक्त वाडर् ब्लकका वाटो नजो�डएका जग्गाहरु ४,००,०००

   ईटहर� वाडर् नं ४ (क)

क ईटहर� वाडर् नं ४ (क) का दायाँ बायाँ �पच सडक सँग जोडीएका जग्गाहरू ७०,००,०००

ख
मा�थ प्रकरण (क) मा परेका जग्गा बाहेक उक्त वाडर् ब्लकका दायाँ बायाँ 

सडकसँग जो�डएका जग्गाहरू ४०,००,०००

ग
माथी प्रकरण (ख) मा समेत नसमे�टएका उक्त वाडर् ब्लकका �भत्री सडकवाटोका 

जग्गाहरू २०,००,०००

घ
माथीका प्रकरणहरू मा प�न नपरेका उक्त वाडर् ब्लकका सबै वाटो नजोडीएका 

जग्गाहरु ९,००,०००

  ईटहर� वाडर् नं (४ख)

क ईटहर� वाडर् नं ४ख का मूल सडकसँग जो�डएको जग्गाहरू
१,१०,००,०००
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ख
माथी प्रकरण (क) मा परेका जग्गा वाहेक उक्त वाडर्का दायाँ बायाँ �पच सडकका 

जग्गाहरु ८०,००,०००

ग माथी प्रकरण (ख) मा प�न नपरेका उक्त वाडर्का दायाँ बायाँ सडकका जग्गाहरु ५०,००,०००

घ माथी प्रकरण (ग) सम्म पनी नपरेका उक्त वाडर्का �भत्री सडकवाटोका जग्गाहरु २६,००,०००

ङ उक्त वाडर्का बाटो नभएका जग्गाहरू १४,००,०००

  ईटहर� वाडर् नं (४ग)

क
ईटहर� वाडर् नं (४ग) का धरान �बराटनगर लगायतका मूल �पच सडक 

सँगजो�डएका जग्गाहरु ८०,००,०००

ख
माथी प्रकरण (क) मा परेका जग्गा वाहेक उक्त वाडर्का दायाँ बायाँ �पच सडक 

सँग जो�डएका जग्गाहरु ६०,००,०००

ग
माथी प्रकरण (ख) सम्ममा नपरेका उक्त वाडर् ब्लकका दायाँ बायाँ सडकका 

जग्गाहरु ४०,००,०००

घ
माथी प्रकरण (ग) सम्म प�न नसमे�टएका उक्त वाडर्का �भत्री सडकवाटोका 

जग्गाहरु २०,००,०००

ङ माथी (घ) सम्म परेका वाहेक उक्त वाडर्का बाटो नजो�डएका जग्गाहरु १०,००,०००

  ईटहर� वाडर् नं (४घ)
क ईटहर� वाडर् नं (४घ) का कोशी लोकमागर्सँग जो�डएका जग्गाहरू ८०,००,०००

ख
माथी प्रकरण (क) मा परेका वाहेक उक्त वाडर्का दायाँ बायाँ �पच सडक सँग 

जो�डएका जग्गाहरु ७०,००,०००

ग
माथी प्रकरण (ख) सम्म प�न नसमे�टएका उक्त वाडर्का अन्य दायाँ बायाँ 

सडकका जग्गाहरु ५०,००,०००

घ माथी प्रकरण (ग) सम्म प�न नपरेका उक्त वाडर्का �भत्री सडकबाटोका जग्गाहरु २५,००,०००

ङ माथी उल्लेख भएका बाहेक ईटहर� वाडर् नं ४ (घ) का बाटो नजो�डएका जग्गाहरु १४,००,०००

  ईटहर� वाडर् नं (४ङ)
क कोशी लोकमागर् धरान �बराटनगर सँग जो�डएका जग्गाहरु ७०,००,०००

ख ईटहर� वाडर् नं (४ङ) का �पच सडकसँग जो�डएका जग्गाहरु ४०,००,०००

ग
माथी प्रकरण (क) मा प�न नसमे�टएका उक्त वाडर्का अन्य दायाँ बायाँ सडकका 

जग्गाहरू २६,००,०००
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घ माथी प्रकरण (क) (ख) मा प�न नपरेका उक्त वाडर्का �भत्री सडकवाटोका जग्गाहरु १२,००,०००

ङ
माथी प्रकरण (घ) सम्म प�न नपरेका इटहर� वाडर् नं ४ङ का वाटो नजो�डएका 

जग्गाहरु ७,००,०००

  ईटहर� वाडर् नं ४(च)
क कोशी लोकमागर् धरान �बराटनगर जाने बाटो सँग जो�डएका जग्गाहरु ७०,००,०००

ख ईटहर� वाडर् नं ४(च) का �पच सडकसँग जो�डएका जग्गाहरु ३५,००,०००

ग
माथी (क) मा परेका जग्गा बाहेक उक्त वाडर्का दायाँ बायाँ सडकसँग जो�डएका 

जग्गाहरु २०,००,०००

घ
मा�थ क, ख र ग  सम्म परेका जग्गा वाहेक उक्त वाडर्का �भत्री सडकवाटोका 

जग्गाहरु १०,००,०००

ङ मा�थ उल्लेख भएक वाहेक ईटहर� वाडर् नं ४(च) का बाटो नजो�डएका जग्गाहरु ६,००,०००

  ईटहर� वाडर् नं ५(क),५(ख)
क ईटहर� वाडर् नं ५(क) ,५(ख) का �पच सडकसँग जो�डएका जग्गाहरू ३०,००,०००

ख
मा�थ (क) मा परेका जग्गा वाहेक उक्त वाडर्का दायाँ बायाँ सडक सँग जो�डएका 

जग्गाहरू २४,००,०००

ग मा�थ प्रकरणमा परेका वाहेक उक्त वाडर्का �भत्री सडकबाटा का जग्गाहरु १२,००,०००

घ
मा�थ उल्लेख भएका बाहेक ईटहर� वाडर् नं ५क , ५ख का वाटो नजो�डएका 

जग्गाहरु ६,००,०००

  ईटहर� वाडर् नं ५(ग)
क ईटहर� वाडर् नं  ५(ग) का मूल सडकसँह जो�डएका जग्गाहरू ९०,००,०००

ख
माथी (क) मा परेका जग्गाहरू बाहेक उक्त वाडर्का दायाँ बायाँ �पच सडक सँग 

जो�डएका जग्गाहरु ४५,००,०००

ग मा�थ (ख) सम्म परेका जग्गा वाहेक उक्त वाडर्का दायाँ बायाँ सडकका जग्गाहरू ३२,००,०००

घ मा�थ ग सम्म परेका जग्गा बाहेक उक्त वाडर्का �भत्री सडकवाटोका जग्गाहरु १६,००,०००

ङ मा�थ उल्लेख भएका बाहेक ईटहर� वाडर् नं ५ग का वाटो नजो�डएका जग्गाहरु ८,००,०००

  ईटहर� वाडर् नं ५(घ)
क ईटहर� वाडर् नं ५(घ) का मूल सडकसँग जो�डएका जग्गाहरु ९०,००,०००
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ख
मा�थ (क) मा परेका जग्गाहरु वाहेक उक्त वाडर्का दायाँ बायाँ �पच सडक सँग 

जो�डएका जग्गाहरु ५०,००,०००

ग मा�थ (ख) सम्म प�न नपरेका उक्त वाडर्का अन्य दायाँ बायाँ सडकका जग्गाहरु ४०,००,०००

घ मा�थ (ग) सम्म परेका जग्गा बाहेक उक्त वाडर्का �भत्री सडकवाटोका जग्गाहरु २०,००,०००

ङ मा�थ उल्लेख भएका वाहेक ईटहर� वाडर् नं ५(घ) का वाटो नजो�डएका जग्गाहरु १०,००,०००

इटहर� वाडर् नं ५ङ ५च
क ईटहर� वाडर् नं ५ङ ५च का �पच सडकसँग जो�डएका जग्गाहरु ४०,००,०००

ख
मा�थ (क) मा परेका जग्गाहरु बाहेक उक्त वाडर्का अन्य दायाँ बायाँ सडकका 

जग्गाहरु २६,००,०००

ग मा�थ (ख) मा परेका वाहेक उक्त वाडर्का �भत्री सडकवाटोका जग्गाहरु १४,००,०००

घ
मा�थ उल्लेक भएका बाहेक ईटहर� वाडर् नं ५ङ ५च वाटो नजो�डएका सम्पूणर् 

जग्गाहरु ८,००,०००

ईटहर� वाडर् नं ६(क)
क ईटहर� वाडर् नं ६(क) का �पच सडकसँग जो�डएका जग्गाहरु ३०,००,०००

ख
मा�थ क मा परेका जग्गाहरु बाहेक उक्त वाडर्का दायाँ बायाँ सडक सँग जो�डएका 

जग्गाहरु १६,००,०००

ग मा�थ (ख) मा उल्लेख भएका बाहेक उक्त वाडर्का �भत्री सडकबाटोका जग्गाहरु ८,००,०००

घ मा�थ उल्लेख भएका बाहेक ईटहर� वाडर् नं (६क) का वाटो नजो�डएका जग्गाहरु ६,००,०००

ईटहर� वाडर् नं ६ख ६ग
क ईटहर� वाडर् नं ६ख ६ग का �पच सडकसँग जो�डएका जग्गाहरु २६,००,०००

ख
मा�थ क मा परेका जग्गाहरु बाहेक उक्त वाडर्का अन्य दायाँ बायाँ सडक सँग 

जो�डएका जग्गाहरु १६,००,०००

ग
मा�थ ख मा उल्लेख भएका बाहेक उक्त वाडर् ब्लकका �भत्री सडकका बाटोका 

जग्गाहरु ८,००,०००

घ मा�थ उल्लेख भएका बाहेक इटहर� वाडर् नं ६ख ६ग बाटो नजो�डएका जग्गाहरु ५,००,०००

ईटहर� वाडर् नं ६(घ)
क ईटहर� वाडर् नं ६घ का �पच सडकसँग जो�डएका जग्गाहरु ३२,००,०००
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ख
मा�थ (क) मा परेका जग्गाहरु बाहेक उक्त वाडर्का ब्लकका अन्य दायाँ बायाँ 

सडक सँग जो�डएका जग्गाहरु २०,००,०००

ग
मा�थ (ख) मा उल्लेख भएका वाहेक उक्त वाडर् ब्लकका �भत्री सडकवाटोका 

जग्गाहरु १०,००,०००

घ मा�थ उल्लेख भएका बाहेक ईटहर� वाडर् नं ६ख ६ग वाटो नजो�डएका जग्गाहरु ६,००,०००

ईटहर� वाडर् नं ७क
क ईटहर� वाडर् नं ७क कोशी लोकमागर् संग जो�डएका जग्गाहरु ८०,००,०००

ख
मा�थ क मा उल्लेख भएका बाहेक उक्त वाडर्का अन्य दायाँ बायाँ �पच सडक सँग 

जो�डएका जग्गाहरु ४०,००,०००

ग मा�थ ख सम्म प�न परेका बाहेक उक्त वाडर्का अन्य दायाँ बायाँ सडकका जग्गाहरु २६,००,०००

घ मा�थ ग सम्म प�न नसमे�टएका उक्त वाडर्का �भत्री सडकवाटोका जग्गाहरु १३,००,०००

ङ मा�थ उल्लेख भएका बाहेक ईटहर� वाडर् नं ७क का वाटो नजो�डएका जग्गाहरु ७,००,०००

ईटहर� वाडर् नं ७ख
क ईटहर� वाडर् नं ७ख का दायाँ बायाँ �पच सडकसँग जो�डएका जग्गाहरु ३६,००,०००

ख मा�थ उल्लेख भएका वाहेक उक्त वाडर्का अन्य दायाँ बायाँ सडकका जग्गाहरु २५,००,०००

ग मा�थ ख सम्म प�न नपरेका उक्त वाडर्का �भत्री सडकवाटोका जग्गाहरु १२,००,०००

घ मा�थ उल्लेख भएका वाहेक ईटहर� वाडर् नं ७ख का वाटो नजो�डएका जग्गाहरु ६,००,०००

ईटहर� वाडर् नं ७ग
क ईटहर� वाडर् नं ७ग का �पच सडक सँग जो�डएका जग्गाहरू २०,००,०००

ख
मा�थ क मा परेका जग्गा बाहेक उक्त वाडर्का दायाँ वायाँ सडक सँग जो�डएका 

जग्गाहरु १६,००,०००

ग मा�थ प्रकरण ख मा परेका बाहेक उक्त वाडर्का �भत्री सडकवाटोका जग्गाहरू ८,००,०००

घ मा�थ ग सम्म प�न नपरेका ईटहर� वाडर् नं ७ग का वाटो नजो�डएका जग्गाहरु ४,५०,०००

ईटहर� वाडर् नं ७घ ७ङ
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क ईटहर� वाडर् नं ७घ ७ङ का �पच सडकसँग जो�डएका जग्गाहरु २०,००,०००

ख
मा�थ क मा परेका जग्गा बाहेक उक्त वाडर्का दायाँ बायाँ सडकसँग जो�डएका 

जग्गाहरु १४,००,०००

ग मा�थ उल्लेख भएका बाहेक उक्त वाडर्का �भत्री सडकवाटोका जग्गाहरु ७,००,०००

घ
मा�थ उल्लेख भएका बाहेक ईटहर� वाडर् नं ७घ ७ङ बाटो नजो�डएका सम्पूणर् 

जग्गाहरु ४,५०,०००

ईटहर� वाडर् नं ८क
क ईटहर� वाडर् नं ८क का मूल �पच सडकसँग जो�डएका जग्गाहरु ६५,००,०००

ख मा�थ क मा परेका वाहेक उक्त वाडर्का दायाँ बायाँ �पच सडकका जग्गाहरु ५०,००,०००

ग मा�थ ख सम्म प�न नपरेका उक्त वाडर्का अन्य दायाँ बायाँ सडकका जग्गाहरु ३०,००,०००

घ मा�थ ग सम्म परेका बाहेक उक्त वाडर्का �भत्री सडकवाटोका जग्गाहरु १६,००,०००

ङ मा�थ उल्लेख भएका बाहेक ईटहर� वाडर् नं ८क का वाटो नजो�डएका जग्गाहरु ९,००,०००

ईटहर� वाडर् नं ८ख ८ग

क
ईटहर� वाडर् नं ८ख ८ग का मूल सडक तथा बसपाकर्  �भत्रका सडकसँग जो�डएका 

जग्गाहरु १,१०,००,०००

ख
मा�थ क मा परेका वाहेक उक्त वाडर्का वसपाकर्  प्रवेश गन� �नस्कने तथा दायाँ 

बायाँ �पच सँग जो�डएका जग्गाहरू ८०,००,०००

ग मा�थ ख सम्म परेका बाहेक उक्त वाडर्का अन्य दायाँ बायाँ सडकका जग्गाहरु ५०,००,०००

घ मा�थ ग सम्म प�न नपरेका उक्त वाडर्का �भत्री सडकवाटोका जग्गाहरू २५,००,०००

ङ
मा�थ उल्लेख भएका बाहेक ईटहर� वाडर् नं ८ख ८ग बाटो नजो�डएका सम्पूणर् 

जग्गाहरु १४,००,०००

ईटहर� वाडर् नं ९ सबै ब्लक
क ईटहर� वाडर् नं ९ का �पच सडक सँग जो�डएका जग्गाहरु १८,००,०००

ख मा�थ क मा परेका बाहेक उक्त वाडर्का दायाँ बायाँ सडकसँग जो�डएका जग्गाहरु १२,००,०००

ग मा�थ ख सम्म परेका बाहेक उक्त वाडर्का �भत्री सडकबाटोका जग्गाहरु ६,००,०००

घ मा�थ उल्लेख भएका बाहेक ईटहर� वाडर् नं ९ का बाटो नजो�डएका जग्गाहरु ३,००,०००
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१.२ सा�वक खनार गा.�व.स
.

क खनार वाडर् नं २,३,४,५,६ का लोकमागर्सँग जो�डएका जग्गाहरू ६०,००,०००

ख
मा�थ क मा परेका बाहेक खनार गा.�व.स.का अन्य �पच सडकसँग जो�डएका 

जग्गाहरु २५,००,०००

ग मा�थ क र ख सम्म प�न नपरेका दायाँ वायाँ सडकसँग जो�डएका जग्गाहरु १२,००,०००

घ खनार गा.�व.स का वाडर् नं १,७,८ र ९ अन्य �पच सडकका जग्गाहरु १०,००,०००

ङ
खनार गा.�व.स का वडा नं १,,७,८ र ९ वडाका दायाँ वायाँ सडक सँग जो�डएका 

जग्गाहरु ८,००,०००

च
मा�थ घ सम्म प�न नपरेका खनार गा.�व.स.का सवै वाडर् ब्लकका �भत्री 

सडकवाटोका जग्गाहरू ५,००,०००

छ मा�थ ऊल्लेख भएका बाहेक खनार गा.�व.स का बाटो नजो�डएका जग्गाहरु ३,००,०००

१.३ सा�वक हासपोसा गा.�व.स
.

  (हासपोसा १क)
क मूल सडक तथा पिक्क सडकसंग जो�डएको जग्गाहरु ५०,००,०००

ख ऊक्त वाडर्का शाखा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरू ३०,००,०००

ग उक्त वाडर्का दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु २५,००,०००

घ उक्त वडाका �भत्री सडक संग जो�डएका जग्गाहरु १४,००,००००

ङ उक्त वाडर्का बाटो नभएका  सम्पूणर् जग्गाहरू ७,००,०००

हासपोसा गा.�व.स १ख
क मूल सडक तथा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ५०,००,०००

ख उक्त वाडर्का शाखा पक्क� सडक संग जो�डएका जग्गाहरु ३०,००,०००

ग उक्त वाडर्का दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु २५,००,०००

घ सो वडाका �भत्री सडक संग जो�डएका जग्गाहरु १४,००,०००

ङ उक्त वाडर्का बाटो नभएका जग्गाहरु ७,००,०००

हासपोसा वडा नं २क
क मूल सडक तथा पक्क� सडक संग जो�डएका जग्गाहरु ६०,००,०००
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ख उक्त वाडर्का शाखा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ३६,००,०००

ग उक्त वाडर्का दायाँ बायाँ सडकसंग जोडीएका जग्गाहरु ३०,००,०००

घ सो वडाका �भत्री सडकसंग जो�डएका जग्गाहरू १६,००,०००

ङ उक्त वाडर्का बाँक� सम्पूणर् जग्गाहरु ८,००,०००

हासपोसा वडा नं २ख
क मूल सडक तथा पक्क� सडकसँग जो�डएका जग्गाहरु ३०,००,०००

ख उक्त वाडर्का शाखा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु २६,००,०००

ग उक्त वाडर्का दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु २४,००,०००

घ सो वडाका �भत्री सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु १२,००,०००

ङ उक्त वाडर्का बाटो नभएका जग्गाहरु ७,००,०००

हासपोसा वडा नं २ग
क मूल सडक तथा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ६०,००,०००

ख उक्त वाडर्का शाखा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ३६,००,०००

ग उक्त वाडर् दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ३०,००,०००

घ सो वडाका �भत्री सडकसंग जो�डएक जग्गाहरु १६,००,०००

ङ उक्त वाडर्का बाटो नभएका जग्गाहरु ८,००,०००

हासपोसा वडार् नं ३ का सबै ब्लक
क मूल सडक सँग जो�डएका जग्गाहरू २५,००,०००

ख उक्त वडाका �भत्री पक्क� सडकहरु २०,००,०००

ग उक्त वडाका दायाँ बायाँ सडक सँग जो�डएका जग्गाहरु १७,००,०००

घ उक्त वडाका �भत्री सडका जग्गाहरु ८,००,०००

ङ उक्त वडाका बाटो नभएका जग्गाहरु ५,००,०००

हासपोसा वडा नं ४ (सबै ब्लक)
क मूल सडक तथा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु २५,००,०००

ख उक्त वाडर्का शाखा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु २२,००,०००

ग उक्त वाडर्का दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु २०,००,०००

घ सो वडाका �भत्री सडकसंग जो�डएका जग्गाहरू ९,००,०००

ङ उक्त वडाका बाटो नभएका जग्गाहरु ५,००,०००

हासपोसा वडा नं ५
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क मूल सडक तथा पक्क�  सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु १८,००,०००

ख उक्त वाडर्का शाखा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरू १५,००,०००

ग उक्त वाडर्का दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका जग्गाहरू १२,००,०००

घ सो वडाका �भत्री सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ७,००,०००

ङ उक्त वडाका बाटो नभएका जग्गाहरु ४,००,०००

हासपोसा वडा नं ६
क मूल सडक तथा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरू १८,००,०००

ख उक्त वाडर्का शाखा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु १६,००,०००

ग उक्त वाडर्का दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु १४,००,०००

घ सो वडाका �भत्री सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ७,००,०००

ङ उक्त वडाका बाटो नभएका जग्गाहरु ४,००,०००

हासपोसा वडा नं ७
क मूल तथा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु १७,००,०००

ख उक्त वाडर्का दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु १२,००,०००

ग सो वडाका �भत्री सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ६,००,०००

घ उक्त वडाका बाटो नभएका जग्गाहरु ४,००,०००

हासपोसा वाड नं ८ सबै ब्लक समेत
क मूल सडक तथा लोकमागर्सँगजो�डएका जग्गाहरु ३८,००,०००

ख उक्त वाडर्का शाखा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु २८,००,०००

ग उक्त वाडर्का दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु २०,००,०००

घ सो वडाका �भत्री सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ९,००,०००

ङ उक्त वडाका बाटो नभएका जग्गाहरु ५,००,०००

हासपोसा वडा नं ९ (सबै ब्लक)
क मूल सडक तथा पक्क� सडंक  संग जो�डएका जग्गाहरु १७,००,०००

ख उक्त वाडर्का शाखा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरू १४,००,०००

ग उक्त वाडर्का दायाँ बायाँ सडक संग जो�डएका जग्गाहरु १२,००,०००

घ सो वडाका �भत्री सडक संग जो�डएका जग्गाहरु ६,००,०००

ङ उक्त वडाका बाटो नभएका जग्गाहरु ४,००,०००
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१.४ सा�वक एकम्बा गा.�व.स.
.

क पुवर् प�शचम महेन्द्र लोकमागर् सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ३५,००,०००

ख वडा नं ४,८ र ९ का मूल सडक तथा मूल पक्क� वाटो संग जो�डएका जग्गाहरु २०,००,०००

ग वडा नं ४,८ र ९ का शाखा पक्क� वाटो संग जो�डएका जग्गाहरु १६,००,०००

घ वडा नं ४,८,९ का दायाँ बायाँ सडक संग जो�डएका जग्गाहरु १४,००,०००

ङ वडा नं ४,८,९ का �भत्री सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ६,००,०००

च वडा नं ४,८,९ को वाटोले नछुने जग्गाहरु ३,००,०००

छ वडा नं १,२,३,५,६,७ का मूल पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु १२,००,०००

ज वडा नं १,२,३,५,६,७ का शाखा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरू १०,००,०००

झ वडा नं १,२,३,५,६,७ का दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ८,००,०००

ञ वडा नं १,२,३,५,६,७ का �भत्री सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ६,००,०००

ट वडा नं १,२,३,५,६,७ का वाटोले नछुने जग्गाहरु २,००,०००

 १.५ सा�वक पक�ल गा.�व.स
क पुवर् प�शचम लोकमागर् सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ४०,००,०००

ख पक�ल गा �व स का �भत्री वा शाखा �पच सडकसंग जो�डएका जग्गा जग्गाहरु २१,००,०००

ग सबै वाडब्लकका दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु १७,००,०००

घ सवै वाड ब्लकका �भत्री बाटोसंग जो�डएका जग्गाहरु ९,००,०००

ङ
पकल� गा �व स वडा नं १ दे�ख ९ वाडर् ब्लक सम्मका सम्पूणर् वाटोले नछोएका 

जग्गाहरु २,००,०००

२.१ सा�वक ईनरुवा न.पा.।गा.�व.स

आ.व ०७९।०८० को 

लागी कायम भएको 

न्यूनतम मूल्याङ्कन 

प्र�त कठ्ठा रु

नयाँ नापीका जग्गा शे्रष्ता कायार्न्वयन पश्चात

क वडा नं. १ र २ का मूल सडक तथा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ४०,००,०००

ख सो १ र २  वडाका �भत्री वा शाखा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु २६,००,०००

२ ईनरुवा न.पा.
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ग
प्रकरण क र ख मा परेका बाहेक सो वडाका दायाँ र वायाँ सडकसंग जो�डएका 

जग्गाहरु १७,५०,०००

घ उक्त वाडर् ब्लकका �भत्री बाटोसंग जो�डएका जग्गाहरु १०,००,०००

ङ
माथी उल्ले�खत प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य बाटो नभएको सम्पूणर् जग्गाहरु ५,००,०००

ईनरुवा न.पा. वडा न.ं१क
क मूल सडक तथा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ४०,००,०००

ख
प्रकरण (क) मा परेका जग्गाबाहेक शाखा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु २६,००,०००

ग
प्रकरण  (क) र (ख) मा प�न नसमे�टएका उक्त वडाका दायाँ र वायाँ सडकसंग 

जो�डएका जग्गाहरु १७,५०,०००

घ उक्त वाडर् ब्लकका �भत्री बाटोसंग जो�डएका जग्गाहरु १०,००,०००

ङ
माथी उल्ले�खत प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य बाटो नभएको सम्पूणर् जग्गाहरु ५,००,०००

ईनरुवा न.पा. वडा न.ं १(ख)
क मूल तथा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु १८,००,०००

ख सो वडाका शाखा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु १३,००,०००

ग
प्रकरण (क) र (ख) मा परेका बाहेक अन्य दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु

१०,००,०००

घ उक्त वाडर् ब्लकका �भत्री बाटोसंग जो�डएका जग्गाहरु ५,५०,०००

ङ
माथी उल्ले�खत प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य बाटो नभएका सम्पूणर् जग्गाहरु

२,००,०००

ईनरुवा न.पा. २
क मूल तथा �पच सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु २८,००,०००

ख सो वाडाका शाखा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु २२,००,०००

ग उक्त वाडर् ब्लकको दायाँ बायाँ बाटो सँग जो�डएका जग्गाहरु १५,००,०००

घ उक्त वाडर् ब्लकका �भत्री बाटोसंग जो�डएका जग्गाहरु ११,००,०००

ङ
माथी उल्लेखीत प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य बाटो नभएको सम्पूणर् जग्गाहरु ४,००,०००

ईनरुवा न.पा.३(क)
क लोकमागर् तथा मूल �पच सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु २६,००,०००
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ख
प्रकरण (क) मा परेका बाहेक सो वडाका शाखा �पच सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु १४,५०,०००

ग
प्रकरण (क) र (ख) मा नसमे�टएका उक्त वडाका अन्य दायाँ बायाँ सडकका 

जग्गाहरु १३,००,०००

घ उक्त वाडर् ब्लकका �भत्री बाटोसंग जो�डएका जग्गाहरु ८,००,०००

ङ
माथी उल्ले�खत प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य बाटो नजो�डएका सम्पूणर् जग्गाहरु ४,००,०००

ईनरुवा ३ ख
क �पच सडक तथा मूल सडकसंग जो�डएका जगगाहरु ११,००,०००

ख सो वडाका शाखा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ९,००,०००

ग
प्रकरण (क) र (ख) मा परेका वाहेक सो वडाका दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका 

जग्गाहरु ७,००,०००

घ उक्त वाडर् ब्लकका �भत्री बाटोसंग जो�डएका जग्गाहरु ५,००,०००

ङ
माथी उल्ले�खत प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य बाटो नभएको सम्पूणर् जग्गाहरु

३,००,०००

ईनरुवा न.पा. ३ ग

क
ईनरुवा वडा नं. (३ग) का लोकमागर्, मूलसडक तथा �पच सडकसंग जो�डएका 

जग्गाहरु २०,००,०००

ख
प्रकरण (क) मा परेका बाहेक सो वडाका शाखा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु

१५,००,०००

ग
प्रकरण (क) र (ख) शाखा पिक्क सडक सँग जो�डएका उक्त वडा को दायाँ बायाँ 

सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु १२,००,०००

घ उक्त वाडर् ब्लकका �भत्री बाटोसंग जो�डएका जग्गाहरु ८,००,०००

ङ
माथी उल्ले�खत प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य बाटो नभएको सम्पूणर् जग्गाहरु

३,५०,०००

ईनरुवा न.पा. ४
क मूल �पच तथा मूल सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ८,००,०००

ख सो वाडर्का शाखा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ६,५०,०००

ग
प्रकरण (क) र (ख) मा परेको बाहेक सो वडाका दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका 

जग्गाहरु ६,००,०००

घ उक्त वाडर् ब्लकका �भत्री बाटोसंग जो�डएका जग्गाहरु ३,००,०००
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ङ
माथी उल्ले�खत प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य बाटो नभएको सम्पूणर् जग्गाहरु

२,००,०००

ईनरुवा न. पा. ५ क
क �पच तथा मूल सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु २०,००,०००

ख माथी प्रकरणमा परेका बाहेक �भत्री पक्क� सडकसंग जो�डएको जग्गाहरु १५,५०,०००

ग
प्रकरण (क) र (ख)  मा परेका बाहेक सो सडका दायाँ बायाँ रहेका सडकसंग 

जो�डएका जग्गाहरु १२,००,०००

घ उक्त वाडर् ब्लकका �भत्री बाटोसंग जो�डएका जग्गाहरु ७,००,०००

ङ
माथी उल्ले�खत प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य बाटो नभएको सम्पूणर् जग्गाहरु

३,००,०००

ईनरुवा न.पा. ५ ख
क मूल सडक तथा �पच सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु १०,००,०००

ख सो वडाका शाखा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ८,००,०००

ग
प्रकरण (क) र (ख) मा नसमे�टएका उक्त वडाका दया बायाँ सडकसंग जो�डएका 

जग्गाहरु ७,००,०००

घ उक्त वाडर् ब्लकका �भत्री बाटोसंग जो�डएका जग्गाहरु ४,००,०००

ङ
माथी उल्ले�खत प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य बाटो नभएको सम्पूणर् जग्गाहरु

२,००,०००

ईनरुवा न.पा. ६ क
क मूल सडक तथा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ११,००,०००

ख सो वाडर्का शाखा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ९,००,०००

ग सो वाडर्का दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ८,००,०००

घ उक्त वाडर् ब्लकका �भत्री बाटोसंग जो�डएका जग्गाहरु ५,००,०००

ङ
माथी उल्ले�खत प्रकरणमा परेका वाहेक अन्य बाटो नभएका सम्पूणर् जग्गहरु

२,००,०००

ईनरुवा वडा नं. (६ख) र ६(ग)
क मूल सडक तथा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु २५,००,०००

ख
माथी प्रकरण (क) मा परेका जग्गा बाहेक सो वाडर्का शाखा पक्क� सडकसंग 

जो�डएका जग्गाहरु १६,५०,०००

ग उक्त वडाका दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु १२,००,०००

घ उक्त वाडर् ब्लकका �भत्री बाटोसंग जो�डएका जो�डएका जग्गाहरु ८,००,०००
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ङ
माथी उल्ले�खत प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य बाटो नभएको सम्पूणर् जग्गाहरु

२,००,०००

ईनरुवा न.पा. (७क) र (७ख)
क मूल सडक तथा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु २०,००,०००

ख प्रकरण क बाहेक सो वडाका शाखा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु १५,५०,०००

ग उक्त वडाका दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु १२,००,०००

घ उक्त वाडर् ब्लकका �भत्री बाटोसंग जो�डएका जग्गाहरु ८,००,०००

ङ
माथी उल्ले�खत प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य बाटो नभएको सम्पूणर् जग्गाहरु

२,००,०००

ईनरुवा न.पा. (८क) र (८ख)
क मूल तथा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु १४,५०,०००

ख सो वाडर्का शाखा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ११,००,०००

ग उक्त वडाका दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ९,००,०००

घ उक्त वाडर् ब्लकका �भत्री बाटोसंग जो�डएका जग्गाहरु ६,००,०००

ङ
माथी उल्ले�खत प्रकरणमा परेका बाहेक अन्य बाटो नभएको सम्पूणर् जग्गाहरु

२,००,०००

ईनरुवा न.पा. (९क) र (९ख)
क का मूल सडक तथा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु २०,००,०००

ख सो वडाका शाखा पक्क� सडकसंग जो�डएको जग्गाहरु १६,५०,०००

ग
माथी प्रकरण (क) र (ख) मा परेका जग्गा बाहेक सो वडामा नसमे�टएका दायाँ 

बायाँ सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु १३,००,०००

घ उक्त वाडर् ब्लकका �भत्री बाटोसंग जो�डएका जग्गाहरु ८,००,०००

ङ उल्ले�खत प्रकरणमा परेका बाहेक बाटो नभएको सम्पूणर् जग्गाहरु ४,००,०००

२.२ चाँदवेला
क वडा नं. ७,८,९ का मूल सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ८,००,०००

ख वडा नं. ७,८,९ का शाखा �पच सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ६,००,०००

ग
वडा नं. १ देखी ६ सम्मका मूल तथा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु

५,५०,०००

घ वडा नं. १ देखी ६ सम्मका शाखा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ४,५०,०००

ङ
प्रकरण (क) र (ख) मा परेका बाहेक सो वडाको दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका 

जग्गाहरु ४,५०,०००
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च वडा नं. ७,८,९ का �भत्री बाटोसंग जो�डएका जग्गाहरु ३,००,०००

छ वडा नं. १ देखी ६ सम्मका दायाँ बायाँ बाटोसंग जो�डएका जग्गाहरु ३,००,०००

ज वडा नं. १ देखी ६ सम्मका �भत्री बाटोसंग जो�डएका जग्गाहरु २,००,०००

झ बाटो नभएका सम्पूणर् जग्गाहरु १,००,०००

२.३ जल्पापुर
क जल्पापुर गा.�व.स का मूल सडकसँग जो�डएका घडेर�का जग्गाहरु १०,००,०००

ख जल्पापुर गा.�व.स का अन्य �भत्री पक्क� बाटाका जग्गाहरु ६,००,०००

ग
मा�थ (क) मा परेका बाहेक उक्त गा.�व.स का दायाँ बायाँ सडकसँग जो�डएका 

जग्गाहरु ४,००,०००

घ
मा�थ (ख) मा प�न नपरने उक्त गा.�व.स का �भत्री सडकबाटोका जग्गाहरु

३,००,०००

ङ
माथी उल्लेख भएका वाहेक जल्पापुर गा.�व.स का बाँक� सम्पूणर् जग्गाहरू

१,००,०००

२.४ डुम्राहा
क डुम्रहा गा.�व.स वाडं नं ६ का लोकमागर्सँग जो�डएका जग्गाहरु १०,००,०००

ख डुम्रहा गा.�व.स का अन्य �भत्री पक्क� सडक संग जो�डएका जग्गाहरू ८,००,०००

ग
डुम्रहा गा.�व.स वाडर् नं २,५,६,७ का दायाँ बायाँ सडक सँग जो�डएका घडेर�का 

जग्गाहरू ६,००,०००

घ
मा�थ परेका बाहेक उक्त गा.�व.स का वाडर् नं १,३,४,८,९ का दायाँ बायाँ सडक सँग 

जो�डएका जग्गाहरु ६,००,०००

ङ
माथी (ग) सम्म प�न नपरेका डुम्रहा गा.�व.स का सवै बाडर् व्लकका �भत्री 

सडकवाटोका जग्गाहरु ३,००,०००

च
मा�थ उल्लेख भएका बाहेक डुम्रहा गा.�व.स का सडकले नछोएका जग्गाहरू

१,००,०००

२.५ ब�बया

क
ब�वया गा.�व.स का बजार ह�टया ए�रयाका सडक तथा �पच सडकसँग जो�डएका 

जग्गाहरू ११,००,०००

ख ब�वया गा.�व.स का अन्य पक्क� सडकका जग्गाहरू ८,००,०००

ग
मा�थ (क) सम्म परेका बाहेक ब�वया गा.�व.स का दायाँ बायाँ सडक सँग 

जो�डएका जग्गाहरू ६,००,०००

घ
माथी (ख) सम्म प�न नसमे�टएका उक्त गा.�व.स का �भत्री सडकबाटोका जग्गाहरू

४,००,०००
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ङ
माथी उल्लेख भएक बाहेक ब�बया गा.�व.स का सडकले नछोएका जग्गाहरू

१,००,०००

२.६ मधेशा

क
मधेशा वडा नं ८ र ९ हाल ईनरुवा न.पा.मा पन� मूल सडक तथा पक्क� सडक 

संग जो�डएका जग्गाहरू २०,००,०००

ख
प्रकरण (क) मा परेका जग्गा बाहेक सो वडाका �भत्री पक्क� सडक संग जो�डएका 

जग्गाहरू १५,००,०००

ग
प्रकरण (क) र (ख) मा परेका जग्गा बाहेक दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका 

जग्गाहरू १२,००,०००

घ
प्रकरण (ग) सम्ममा परेका जग्गा बाहेक सो दवैु वडाका �भत्री सडकसंग जो�डएका 

जग्गाहरू ७,००,०००

ङ प्रकरण (घ) सम्म नपरेका बाटो नभएका सम्पूणर् जग्गाहरू २,००,०००

च मधेशा वडा नं १,२,३,४,५,६,७ का लोकमागर्  संग जो�डएका जग्गाहरू १०,००,०००

छ
मधेशा वडा नं १,२,३,४,५,६,७ का शाखा पक्क� सडक संग जो�डएका जग्गाहरू

८,००,०००

ज
प्ररकण (च) मा उल्लेख भए बाहेक उक्त वडाहरूका दायाँ बायाँ सडकसंग 

जो�डएका जग्गाहरू ५,००,०००

झ
उक्त वडाका सबै �भत्री माथी प्रकरणमा नपरेका कच्ची बाटो संग जो�डएका 

जग्गाहरू ४,००,०००

ञ मधेशा वडा नं १,२,३,४,५,६,७ बाटो नभएका सम्पूणर् जग्गाहरु १,००,०००

३. दहुवी नगरपा�लका

सा�वक  गा.�व.स �ववरण
३.१ भलुवा

क
दहु�व इनरुवा,मूल सडक तथा �पच सडक सँग जो�डएका जग्गाहरू १४,००,०००

ख वडा नं ६,७,८,९ का �भत्री �पच सडक सँग जो�डएका जग्गाहरु ८,००,०००

ग
वडा नं १ देखी ५ सम्मका �भत्री �पच सडक संग जो�डएका जग्गाहरू

७,००,०००

घ सम्पूणर् वडाका दायाँ बायाँका सडक संग जो�डएका जग्गाहरू ३,५०,०००

ङ सबै वडाका �भत्री बाटोसंग जो�डएका जग्गाहरू २,००,०००

च उक्त गा.�व.स का सम्पूणर् वाटो नभएको जग्गाहरू १,००,०००

आ.व ०७९।०८० को 

लागी कायम भएको 

न्यूनतम मूल्याङ्कन 

प्र�त कठ्ठा रु
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३.२ सोनापुर

क
को�श लोकमागर् तथा मूल तथा �पच सडक संग जो�डएका जग्गाहरू

३०,००,०००

ख शाखा �पच सडकमा जो�डएका जग्गाहरू २०,००,०००

ग दायाँ बायाँ सडक संग जो�डएका जग्गाहरु ११,००,०००

घ सबै वडाका �भत्री वाटोसंग जो�डएका जग्गाहरू ५५,००,००

ङ उक्त गा.�व.स का सम्पूणर् बाटो नभएको जग्गाहरू २,००,०००

३.३ तनमुना
क तनमुना गा.�व.स का �पच सडक सँग जो�डएका जग्गाहरू ७,००,०००

ख तनमुना गा.�व.स का दायाँ बायाँ  सडक सँग जो�डएका जग्गाहरू ५,००,०००

ग
मा�थ (क) मा परेका बाहेक उक्त गा.�व.स का �भत्री सडकबाटोका जग्गाहरु

३,००,०००

घ
मा�थ उल्लेख भएका बाहेक तनमुना गा.�व.स का बाटो नभएको सम्पूणर् जग्गाहरु

१,००,०००

३.४ पुवर् कुसाहा
क पुवर् कुशाहा गा.�व.स का �पच सडक सँग जो�डएका जग्गाहरू १०,००,०००

ख
पुवर् कुशाहा गा.�व.स चोक ए�रया साथै मूल सडक सँग जो�डएका र �भत्री पक्क� 

सडका जग्गाहरू ७,००,०००

ग
उक्त गा.�व.स का अन्य दायाँ बायाँ सडक सँग जो�डएका घडेर�का जग्गाहरू

४,००,०००

घ
मा�थ (ख) मा समेत नसमे�टएका उक्त गा.�व.स.का �भत्री सडकवाटोका जग्गाहरु

२,००,०००

ङ
मा�थ उल्लेख भएका बाहेक पुवर् कुशाहा गा.�व.स का सडकले नछोएका जग्गाहरू

१,००,०००

३.५ दहुवी
क वडा नं १ को पक्क� सडक सँग जो�डएका जग्गाहरु १०,००,०००

ख शाखा पक्क� सडक संग जो�डएका जग्गाहरु ७,००,०००

ग वडा नं १ को दायाँ बायाँ सडक सँग जो�डएका जग्गाहरु ५,००,०००

घ
प्रकरण (क) र (ख) मा परेका बाहेक उक्त वडाका �भत्री सडक संग जो�डएका 

जग्गाहरू ३,५०,०००

ङ
वडा नं २,३,४,५ का धरान �बराटनगर तथा मूल सडक सँग जो�डएका जग्गाहरु

३५,००,०००
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च
प्रकारण (घ) मा परेका बाहेक उक्त वाडर्का �भत्री भागका �पच सडकसंग जो�डएका 

जग्गाहरु १८,००,०००

छ
मा�थ प्रकरण (च) सम्ममा दायाँ बायाँ सडक समेत नसमे�टएका जग्गाहरू

१३,००,०००

ज उक्त वाडर्का �भत्री दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ६,००,०००

झ वडा नं ६,७,८ का लोकमागर् तथा मूल सडकसंग जो�डएका जग्गाहरू २५,००,०००

ञ
प्रकरण (झ) मा उल्लेख भए बाहेक वाडर्का �भत्री भागका �पच सडक संग 

जो�डएका जग्गाहरु १९,००,०००

ट
प्रकरण (ञ) उल्लेख भए बाहेक उक्त वाडर्का दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका 

जग्गाहरु १३,००,०००

ठ
मा�थ प्रकरण (ट) मा उल्लेख भए बाहेक उक्त वाडर्का �भत्री वाटो संग जो�डएका 

जग्गाहरू ५,००,०००

ड वडा नं ९ का लोकमागर् संग जो�डएका जग्गाहरू २०,००,०००

ढ
प्रकरण (ड) मा उल्लेख भए बाहेक उक्त वाडर्का �भत्री पक्क� सडकसंग जो�डएका 

जग्गाहरू १२,००,०००

ण
मा�थ प्रकरण (ढ) मा परेका बाहेक उक्त वाडर्का दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका 

जग्गाहरू ११,००,०००

त
मा�थ प्रकरण (ण) मा उल्लेख भए बाहेक �भत्री बाटो संग जो�डएका जग्गाहरू

५,००,०००

थ
मा�थ प्रकरणहरुमा उल्लेख भए बाहेक दहुवी गा.वी.स का बाक� सम्पूणर् बाटो 

नभएको जग्गाहरू ३,००,०००

३.६ �समर�या

क
�सम�रया गा.�व.स का मूल सडक तथा �पच सडकसंग जो�डएका जग्गाहरू

१५,००,०००

ख शाखा �पच सडकमा जो�डएका जग्गाहरु ११,००,०००

ग
मा�थ प्रकरण (क) मा उल्लेख भएका मूल सडकका जग्गा बाहेक दायाँ बायाँ 

सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ८,००,०००

घ
प्रकरण (ख) मा परेका जग्गा बाहेक उक्त गा.�व.स का हालै खो�लएका सडकसंग 

जो�डएका जग्गाहरु ४,००,०००

ङ
मा�थ प्रकरणहरुमा परेका जग्गा बाहेक सो गा.�व.स. का बाटो नभएको सम्पूणर् 

जग्गाहरु १,००,०००

      ४. रामधुनी न.पा.
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     सा�वक गा.�व.स �ववरण

आ.व ०७९।०८० को 

लागी कायम भएको 

न्यूनतम मूल्याङ्कन 

प्र�त कठ्ठा रु

४.१ आ.बक्लौर�
क पक�ल चतरा सडक तथा मूल सडकसंग जो�डएका जग्गाहरू २५,००,०००

ख शाखा �पच सडकसंग जो�डएका जग्गाहरू १८,००,०००

ग सबै बडाका दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु १२,००,०००

घ सबै वडाका �भत्री वाटोसंग जो�डएका जग्गाहरु ६,००,०००

ङ उक्त गा.�व.स का सम्पूणर् बाटो नभएको जग्गाहरु २,००,०००

४.२ भादगाउँ �सनुवार�
क वडा नं २ का लोकमागर् तथा मूल पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ४०,००,०००

ख
वडा नं ३,४ र ५(क) का लोकमागर् तथा मूल पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरू

२६,००,०००

ग
प्रकरण (क) र (ख) मा परेका वाडर्हरूका अन्य पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गागरू

२३,००,०००

घ
प्रकरण (क) (ख) र (ग) मा परेका वाडर्हरु दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका जग्गाहरू

१७,००,०००

ङ उक्त वाडर्हरु �भत्री सडकसंग जो�डएका जग्गाहरू ८,००,०००

च उक्त वाडर्हरुका बाक� सम्पूणर् जग्गाहरु ३,००,०००

छ
वडा नं ५ख का मूल सडक तथा पक्क� सडकसंग जो�डएका एवं चतरा जाने 

वसपाकर्  समेतका जग्गाहरु ३०,००,०००

ज उक्त (५ख) का शाखा �पच सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु २४,००,०००

झ वडा नं (५ख) का दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु १९,००,०००

ञ वडा नं (५ख) का �भत्रीसडकसंग जो�डएका जग्गाहरू ८,००,०००

ट वडा नं (५ख) का बाँक� सम्पूणर् जग्गाहरू ३,००,०००

ठ वडा नं (६क) का मूल तथा पिक्क सडकसंग जो�डएका जग्गाहरू १९,००,०००

ड उक्त वडा नं (६क) का �भत्री पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरू १५,००,०००

ढ वडा नं (६क) का दायाँ बायाँ सडक संग जो�डएका जग्गाहरू १३,००,०००

ण वडा नं (६क) का �भत्री सडक संग जो�डएका जग्गाहरु ७,००,०००

त वडा नं (६क) का बाँक� सम्पूणर् जग्गाहरू ३,००,०००

थ वडा नं ५ र ६ का अन्य ब्लकका लोकमागर् संग जो�डएका जग्गाहरु १९,००,०००
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द
वडा नं ५ र ६ का अन्य ब्लकका �भत्री पिक्क सडक संग जो�डएका जग्गाहरु

१७,००,०००

ध
वडा नं ५ र ६ का अन्य ब्लकका दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका जग्गाहरू

१५,००,०००

न वडा नं ५ र ६ का अन्य ब्लकका �भत्री सडकसंग जो�डएका जग्गाहरू ७,००,०००

प वडा नं १,७,८,९ का पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु १२,००,०००

फ वडा नं १,७,८,९ का शाखा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु १०,००,०००

ब वडा नं १,७,८,९ का दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ९,००,०००

भ वडा नं १,७,८,९ का �भत्री सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ४,००,०००

म
माथी प्रकरण (क) दे�ख (ब) सम्म उल्लेख भए बाहेक उक्त भा.�स गा.�व.स का 

बाँक�  बाटो नभएको सम्पूणर् जग्गाहरु २,००,०००

४.३ सा�वक �स�गयंा गा.�व.स

क
वडा नं १(क) र १(ख) का मूल सडक पिक्क सडक तथा लोकमागर् जो�डएका 

जग्गाहरु ३०,००,०००

ख
उक्त वडा ब्लकका शाखा तथा �भत्री पिक्क सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु

२४,००,०००

ग
प्रकरण (क) मा परेका जग्गा बाहेक सो वडाका दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका 

जग्गाहरु १८,००,०००

घ उक्त वडाका �भत्री सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ८,००,०००

ङ मा�थ उल्लेख भए बाहेक उक्त वाटो नभएका जग्गाहरु २,५०,०००

च
वडा नं २,३,४,५,६,७,८,९ का मूल सडक तथा पक्क� सडक संग जो�डएका जग्गाहरु

१२,००,०००

छ वडा नं २,३,४,५,६,७,८,९ का शाखा �भत्री पक्क� सडकसंग जो�डएका ८,००,०००

ज
प्रकरण (छ) मा परेका बाहेक उक्त वडाहरुका दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका 

जग्गाहरु ७,००,०००

झ उक्त वडाहरुका �भत्री सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ४,००,०००

ञ
माथी प्रकरण (झ) सम्म परेका जग्गा बाहेक सो गा.�व.स.का बाँक� बाटो नभएको 

सम्पूणर् जग्गाहरु २,००,०००

४.४ डुम्राहा
क डुम्रहा गा.�व.स वाडं नं ६ का लोकमागर्सँग जो�डएका जग्गाहरु १०,००,०००

ख डुम्रहा गा.�व.स का अन्य �भत्री पक्क� सडकहरु ८,००,०००
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ग
डुम्रहा गा.�व.स वाडर् नं २,५,६,७ का दायाँ बायाँ सडक सँग जो�डएका घडेर�का 

जग्गाहरू ६,००,०००

घ
मा�थ परेका बाहेक उक्त गा.�व.स का वाडर् नं १,३,४,८,९ का दायाँ बायाँ सडक सँग 

जो�डएका जग्गाहरु ६,००,०००

ङ
माथी (ग) सम्म प�न नपरेका डुम्रहा गा.�व.स का सवै बाडर् व्लकका �भत्री 

सडकवाटोका जग्गाहरु ३,००,०००
च मा�थ उल्लेख भएका बाहेक डुम्रहा गा.�व.स का सडकले नछोएका १,००,०००

५. वराह�ेत्र नगरपा�लका

       सा�वक गा.�व.स �ववरण

आ.व ०७९।०८० को 

लागी कायम भएको 

न्यूनतम मूल्याङ्कन 

प्र�त कठ्ठा रु

५.१ भरौल

क
पक�ल चतरा सडक मूल सडक तथा पिक्क सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु

२७,००,०००

ख
�भत्री वा शाखा पक्क� सडक संग जो�डएका जग्गाहरु जो�डएका जग्गाहरु

१८,००,०००

ग भरौल गा.�व.स का दायाँ बायाँ सडकले छुने जग्गाहरु १२,००,०००

घ सबै वडाका �भत्री बाटोसंग जो�डएका जग्गाहरु ६,००,०००

ङ उक्त गा.�व.स का सम्पूणर् बाटो नभएका जग्गाहरु ३,००,०००

५.२ महेन्द्रनगर
क वडा नं १,२, को मूल सडक तथा �पच  सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु २५,००,०००

ख वडा नं. ३,४,९ को मूल सडक तथा �पच सडकसंग जो�डएका जग्गाहश्र २१,००,०००

ग वडा नं १,२, को शाखा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु १८,००,०००

घ वडा नं. ३,४,९ को शाखा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु १६,००,०००

ङ
प्रकरण (क) (ख) (ग) (घ) मा परेका बाहेक उक्त  ब्लकका दायाँ बायाँ सडकसंग 

जो�डएका जग्गाहरु १४,००,०००

च सो�ह वाडर् बल्लकका �भत्री सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ८,००,०००

छ वडा नं ७,८ को मूल तथा पक्क� वाटोले छोएका जग्गाहरु १२,००,०००

ज वडा नं ५,६ को मूल तथा पक्क� वाटोले छोएका जग्गाहरु १०,००,०००

झ वडा नं ७,८ को शाखा पक्क� बाटोले छोएका जग्गाहरु १०,००,०००

� वडा नं ५,६ को शाखा पक्क� बाटोले छोएका जग्गाहरु ८,००,०००

ट वडा नं ७,८ को दायाँ बायाँ बाटोले छोएका जग्गाहरु ८,००,०००
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ठ वडा नं ५,६ को दायाँ बायाँ बाटोले छोएका जग्गाहरु ७,००,०००

ड वडा नं ५,६,७,८ को �भत्री सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ४,००,०००

ढ उक्त गा.�व.स का सम्पूणर् बाटो नभएको जग्गाहरु २,००,०००

५.३ मधुवन

क
वडा नं ३ र ५ का बजार ए�रयाका सडक तथा अन्य पिक्क सडकसंग जो�डएका 

जग्गहरु ८,००,०००

ख

प्रकरण (क) मा परेका बाहेक सो गा.�व.स.का शाखा तथा �भत्री �पच सडकसंग 

जो�डएका जग्गाहरु तथा दायाँ बायाँ सडक जो�डएका जग्गाहरू
५,००,०००

ग उक्त वडाका �भत्रीसडक संग जो�डएका जग्गाहरु २,००,०००

घ सो गा.�व.स.का वा�क बाटो नभएको सम्पूणर् जग्गाहरु १,००,०००

५.४ भोक्राहा
क महेन्द्र लोकमागर्संग जो�डएका जग्गाहरु ११,००,०००

ख भोक्राहा गा.�व.स.का �पच सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ९,००,०००

ग भोक्राहा गा.�व.स.का शाखा �भत्री �पच सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ८,००,०००

घ
प्रकरण (क),(ख),र (ग) मा परेका बाहेक वडा नं ७ र ९ का दायाँ बायाँ सडकसंग 

जो�डएका जग्गाहरु ७,००,०००

ङ
मा�थ प्रकरण (घ) सम्म परेका बाहेक उक्त प्रकरणहरुका उल्ले�खत वाडर् �भत्री 

सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु १,४०,०००

च
मा�थ उल्लेख भए बाहेक सो गा.�व.स.का बाँक� बाटो नभएको सम्पूणर् जग्गाहरु

१,००,०००

         ६. बजुर् गा.पा

      सा�वक  गा.�व.स �ववरण

        ६.१ अमा�हबेल्हा
क मूलसडक तथा पिक्क सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु १०,००,०००

ख शाखा पिक्क बाटोले छोएका जग्गाहरु ८,००,०००

ग सवै वडाका दायाँ बायाँ सडकले छुने जग्गाहरु ६,५०,०००

घ सबै वडाका �भत्री बाटोसंग जो�डएका जग्गाहरु ३,५०,०००

ङ उक्त गा.�व.स का सम्पूणर् बाटो नभएको जग्गाहरु १,००,०००

६.२ अमडुवा

 आ.व ०७९।०८० को 

लागी कायम भएको 

न्यूनतम मूल्याङ्कन 

प्र�त कठ्ठा रु
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क अमडुवा गा.�व.स का �पच सडकका जग्गाहरु ८,००,०००

ख अमडुवा गा.�व.स का दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ५,००,०००

ग उक्त गा.�व.स का �भत्री सडक सँग जो�डएका जग्गाहरु २,५०,०००

घ
मा�थ उल्लेख भएका बाहेक अमडुवा गा.�व.स का सडकले नछोएका सम्पूणर्  

जग्गाहरु ८,००,००

६.३ �चमडी

क
�चमडी गा.�व.स का बजार ए�रया साथै मूल सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु

१४,००,०००

ख
मा�थ उल्लेख भएका बाहेक उक्त गा.�व.स का दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका 

जग्गाहरु ६,००,०००

ग �चमडी गा.�व.स.का अन्य पिक्क बाटोका जग्गाहरु ८,००,०००

घ
मा�थ (ख) सम्म प�न नपरेका उक्त गा.�व.स का �भत्री सडकवाटोका जग्गाहरु

४,००,०००

ङ
मा�थ (ग) सम्म प�न नसमे�टएका �चम�ड गा.�व.स का सडकले नछोएका सम्पूणर् 

जग्गाहरु १,००,०००

६.४ रा.बे.
क रा.बे गा.�व.स का पिक्क सडकसँग जो�डएका  जग्गाहरु ८,००,०००

ख उक्त गा.�व.स का दायाँ बायाँ सडकसँग जो�डएका जग्गाहरु ५,००,०००

ग उक्त गा.�व.स का �भत्री दायाँ बायाँ सडकबाटोका जग्गाहरु ३,००,०००

घ उक्त गा.�व.स का सडकले नछोएका सम्पूणर् जग्गाहरु १,००,०००

७. भोक्राहा नर�सहं गा.पा

सा�वक  गा.�व.स �ववरण

७.१ नर�सहं टप्पु
क मूल तथा पिक्क सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ३,००,०००

ख शाखा पिक्क वाटोले छोएका जग्गाहरु २,७५,०००

ग (क) र (ख) बाहेक अन्य बाटोसँग जो�डएका जग्गाहरु २,५०,०००

घ उक्त गा.�व.स का सम्पूणर् बाटो नभएको जग्गाहरु १,००,०००

७.२ भोक्राहा
क महेन्द्र लोकमागर्संग जो�डएका जग्गाहरु ११,००,०००

ख भोक्राहा गा.�व.स.का �पच सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ९,००,०००
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ग भोक्रहा गा.�व.स.का शाखा �भत्री �पच सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ८,००,०००

घ
प्रकरण (क),(ख),र (ग) मा परेका बाहेक वडा नं २,५,६,७,९ का दायाँ बायाँ 

सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ७,००,०००

ङ
मा�थ प्रकरणमा नपरेका अन्य वडाहरु १,३,४,८ का दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका 

जग्गाहरु ४,००,०००

च
मा�थ प्रकरण (ङ) सम्म परेका बाहेक उक्त प्रकरणहरुका उल्ले�खत वाडर् �भत्री 

सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु १,४०,०००

छ
मा�थ उल्लेख भए बाहेक सो गा.�व.स.का बाँक� बाटो नभएको सम्पूणर् जग्गाहरु

१,००,०००

८. देवानगंज गा.पा

सा�वक  गा.�व.स �ववरण

८.१ देवानगंज
क मूल सडक तथा पिक्क सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ९,००,०००

ख शाखा पिक्क बाटोले छोएका जग्गाहरु ६,००,०००

ग सम्पूणर् वडाका दायाँ बायाँ बाटोसंग जो�डएका जग्गाहरु ५,००,०००

घ सम्पूणर् वडाका �भत्री बाटोसंग जो�डएका जग्गाहरु ३,००,०००

ङ उक्त गा.�व.स का सम्पूणर् बाटो नभएको जग्गाहरु १,००,०००

८.२ रा.सी
क मूल सडल तथा पिक्क सडकसंग जो�डएका जगगाहरु ५,००,०००

ख शाखा पिक्क बाटोले छोएका जग्गाहरु ४,००,०००

ग क र ख बाहेक अन्य बाटोसंग जो�डएका जग्गाहरु २,५०,०००

घ उक्त गा.�व.स का सम्पूणर् बाटो नभएका जग्गाहरु १,००,०००

८.३ कप्तानगंज
क कप्तानगंज गा.�व.स का मूल तथा पिक्क सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ६,००,०००

ख शाखा पक्क� बाटोले छोएका जग्गाहरु ४,००,०००

ग यस गा.�व.स का दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ३,००,०००

घ यस गा.�व.स �भत्री सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु १,००,०००

ङ
मा�थ प्रकरण उल्लेख भए बाहेक सो गा.�व.स का बाँक� बाटो नभएको सम्पूणर् 

जग्गाहरु १,००,०००
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८.४ मध्यहषार्ह�
क सबै वडाका पिक्क सडकसंग जो�डएका जग्गहरु ५,५०,०००

ख शाखा पिक्क बाटोले छोएका जग्गाहरु ४,००,०००

ग सो गा.�व.स। का सवै वडाका दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ३,००,०००

घ सबै वडाका �भत्री बाटो सडकसंग जो�डका जग्गाहरु १,५०,०००

ङ
मा�थ प्रकरणहरुमा उल्लेख भए बाहेक सो गा.�व.स का बाँक� बाटो नभएको 

सम्पूणर् जग्गाहरु १,००,०००

८.५ शाहेवगंज
क मूल सडक तथा पिक्क सडकसँग जो�डएका जग्गाहरु ५,००,०००

ख शाखा पक्क� बाटोले छोएका जग्गाहरु ४,००,०००

ग
मा�थ प्रकरण उल्लेख भए बाहेक सो गा.�व.स का दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका 

जग्गाहरु ३,००,०००

घ
मा�थ प्रकरण (ख) सम्म उल्लेख भए बाहेक सो गा.�व.स का �भत्री सडकसंग 

जो�डएका जग्गाहरू १,५०,०००

ङ
माथी उल्लेख भए बाहेक उक्त गा.�व.स का बाँक�  बाटो नभएको सम्पूणर् जग्गाहरु

१,००,०००

९. गढ� गा.पा

सा�वक  गा.�व.स �ववरण

९.१ औरावनी

क मूल सडक तथा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु १४,००,०००

ख शाखा पक्क� बाटोले छोएका जग्गाहरु ११,००,०००

ग सम्पूणर् वडा दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ९,००,०००

घ सबै वडाका �भत्री सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ५,००,०००

ङ उक्त गा.�व.स का सम्पूणर् बाटो नभएको जग्गाहरु १,००,०००

९.२ �छटाहा
क मूल सडक तथा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरू १०,००,०००

ख शाखा पक्क� बाटोले छोएको जग्गाहरु ७,००,०००

ग दायाँ बायाँ बाटोसंग जो�डएका जग्गाहरु ५,००,०००

घ सम्पूणर् वडाका �भत्री वाटोसंग जो�डएका जग्गाहरु ३,००,०००
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ङ उक्त गा.�व.स.का सम्पूणर् बाटो नभएको जग्गाहरु १,००,०००
९.३ मधेल�

क वडा नं (१) का मूलसडक तथा पक्क� सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ८,००,०००
ख वडा नं (१) का शाखा पिक्क बाटोले छोएका जग्गाहरु ६,५०,०००
ग वडा नं (१) का दायाँ बायाँ सडक छुने जग्गाहरु ६,००,०००
घ वडा नं (१) का �भत्री सडकले छुने जग्गाहरु ४,००,०००

ङ
वडा नं २ दे�ख ९ सम्म मूल सडक तथा पिक्क सडक संग जो�डएका जग्गाहरु

६,००,०००

च वडा नं २ दे�ख ९ सम्म शाखा पिक्क सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ५,००,०००

छ वडा नं २ दे�ख ९ सम्म का �भत्री सडकले छुने जग्गाहरु ३,००,०००

ज  वडा नं १ दे�ख ९ सम्मका वाटोले नछोएका जग्गाहरु १,००,०००

९.४ स�ेरझोरा

क
ब�बया हुदै �वराटनगर जाने �पच सडक संग जो�डएका घडेर�का जग्गाहरु

१०,००,०००

ख
३३नं स�ेरझोरा गा.�व.स का दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका घडेर�का जग्गाहरु

६,००,०००

ग
मा�थ क मा परेका बाहेक उक्त गा.�व.स का �भत्री सडकबाटोका जग्गाहरु

३,००,०००

घ
मा�थ परेका बाहेक ३३नं स�ेरझोरा गा.�व.स का सडकले नछोएका जग्गाहरु

१,००,०००

१०. ह�रनगर गा.पा

सा�वक  गा.�व.स �ववरण

१०.१ बसन्तपुर
क मूलसडक तथा पिक्क सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ६,००,०००

ख शाखा पिक्क बाटोले छोएका जग्गाहरु ४,५०,०००

ग क र ख बाहेक अन्य बाटोसंग जो�डएका जग्गाहरु ३,००,०००

घ उक्त गा.�व.स का सम्पूणर् बाटो नभएको जग्गाहरु १,००,०००

१०.२ रा.भु
क मूल सडक तथा पिक्क सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु १०,००,०००

ख शाखा पिक्क बाटोले छोएका जग्गाहरु ७,००,०००

आ.व ०७९।०८० को 
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ग सवै वडाका दायाँ बायाँ बाटोसंग जो�डएका जग्गाहरु ५,५०,०००

घ सम्पूणर् वडाका �भत्री बाटोसंग जो�डएका जग्गाहरु २,५०,०००

ङ उक्त गा.�व.स का सम्पूणर् बाटो नभएको जग्गाहरु १,२५,०००

१०.३ चोरघ�टया
क चोरघ�टया गा.�व.स का मूल तथा पिक्क सडक संग जो�डएका जग्गाहरु ६,००,०००

ख शाखा पिक्क बाटो छोएका जग्गाहरु ४,५०,०००

ग चोरघ�टया गा.�व.स का दायाँ बायाँ सडक बाटोसंग जो�डएका जग्गाहरु ३,००,०००

घ प्रकरण (ख) मा परेका बाहेक �भत्री बाटोसंग जो�डएका जग्गाहरु २,००,०००

ङ
मा�थ उल्लेख भए बाहेकसो गा.�व.स का बाँक� बाटो नभएको सम्पूणर् जग्गाहरु ।

१,००,०००

१०.४ घुस्क�

क
घुिस्कहाट गा.�व.स का बजार ए�रया तथा मूल सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु

८,००,०००

ख उक्त गा.�व.स का दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका घडेर�का जग्गाहरु ३,००,०००

ग उक्त गा.�व.स का �भत्री सडकबाटोका जग्गाहरु १,५०,०००

घ
मा�थ उल्लेख भएका बाहेक घुस्क�हाट गा.�व.स का सडकले नछोएका जग्गाहरु

१,००,०००

१०.५ ह�रनगरा
क मूल सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ८,५०,०००

ख ह�रनगरा गा.�व.स का अन्य पिक्क सडकका जग्गाहरु ७,००,०००

ग अन्य दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ५,००,०००

घ �भत्री सडक बाटोका जग्गाहरु ३,००,०००

ङ ह�रनगरा गा.�व.स का सडकले नछोएका जग्गाहरु १,००,०००

११ कोशी गा.पा
सा�वक  गा.�व.स �ववरण

११.१ लौकह�
क लोकमागर् मूल सडक तथा �पच सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु २५,००,०००

ख लौकह� गा.�व.स का �भत्री �पच सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु १५,००,०००

आ.व ०७९।०८० को 

लागी कायम भएको 
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ग सम्पूणर् वडाका दायाँ बायाँ सडक सँग जो�डएका जग्गाहरु १०,००,०००

घ सम्पूणर् वडाका �भत्री सडकहरु ६,००,०००

ङ उक्त गा.�व.स का सम्पूणर् बाटो नभएका जग्गाहरु १,५०,०००

११.२ पिश्चम कुशाहा
क पिश्चम कुशाहा वाडर् नं ३,७,९ का मूल सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु १२,००,०००

ख पिश्चम कुशाहा गा.�व.सका पिक्क सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु ८,००,०००

ग
मा�थ (क) मा उल्लेख भएका बाहेक उक्त गा.�व.स का दायाँ बायाँ वाडा सडकसंग 

जो�डएका जग्गाहरु

५,००,०००

घ पिश्चम कुशाहा गा.�व.सका �भत्री सडकबाटोका जग्गाहरु २,५०,०००

ङ
मा�थ उल्लेख भएका पिश्चम कुशाहा गा.�व.स का सडकले नछोएको समपूणर् 

जग्गाहरु

१,००,०००

११.३ श्रीपुरजब्द�
क वडा नं ८,९ का लोकमागर् जो�डएका जग्गाहरु ८,००,०००

ख वडा नं १ दे�ख ९ सम्मका �भत्री �पच बाटोसंग जो�डएका जग्गाहरु ५,००,०००

ग
मा�थ प्रकरणहरुमा परेका जग्गा बाहेक वडा नं १ दे�ख ९ सम्मका दायाँ बायाँ 

सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु

४,००,०००

घ
मा�थ प्रकरण (ग) सम्म परेका बाहेक वडा नं १ दे�ख ९ सम्मका �भत्री सडकसंग 

जो�डएका जग्गाहरु

२,००,०००

ङ
मा�थ उल्लेख भए बाहेक श्रीपुरजब्द� गा.�व.स का बाँक� बाटो नभएको  सम्पूणर् 

जग्गाहरु

१,००,०००

११.४ ह�रपुर
क वडा नं ९ का मूल सडक तथा पिक्क सडक संग जो�डएका जग्गाहरु २०,००,०००

ख वडा नं ९ का �भत्री पिक्क सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु १५,००,०००

ग वडा नं ९ का दायाँ बायाँ सडकसंग जो�डएका ५,००,०००

घ वडा नं ९ का �भ�त्र सडक संग जो�डएका जग्गाहरु २,००,०००

ङ वडा नं ८ का मूल सडक तथा पिक्क सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु १४,००,०००

च वडा नं ८ का �भत्री पिक्क सडकसंग जो�डएका जग्गाहरु १०,००,०००

छ वडा नं ८ का दायाँ बायाँ सडक संग जो�डएका जग्गाहरु ५,००,०००

ज वडा नं ८ का �भत्री सडक संग जो�डएका जग्गाहरु २,००,०००

झ
सो गा.�व.स का अन्य सम्पूणर् वडाका लोकमागर् तथा पिक्क सडक संग जो�डएका 

जग्गाहरु

६,००,०००
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ञ
सो गा.�व.स का अन्य सम्पूणर् वडाका �भत्री पिक्क  सडक सँग जो�डएका जग्गाहरु ५,००,०००

ट
मा�थ प्रकरण नपन� वडा नं १,२,३,४,५,६,७ का दायाँ बायाँ सडकडंग जो�डएका 

जग्गाहरु

४,००,०००

ठ माथी प्रकरण (ज) का वाडर्का �भत्री सडकका जग्गाहरु २,००,०००

ड उक्त गा.�व.स का बाँ�क बाटो नभएको सम्पूणर् जग्गाहरु १,००,०००

तप�सल

आ.व. ०७८।०८० का लागी 
कायम भएको न्यूनतम 
मूल्याङ्कन प्र�त कठ्ठा रु

१
ट्याङ्ग्रा तथा बुढ� खोलाले कटान गरेका जग्गाहरुको तप�सल बमोिजम 

मूल्याङ्कन कायम गन�

१।१  इटहर� वडा नं. १ र ४ को जग्गाहरु प्र�त कठ्ठा रु ३,००,०००

१।२  इटहर� वडा नं. २ र ३ को जग्गाहरु प्र�त कठ्ठा रु २,००,०००

१।३  खनार वडा नं. २ग ,३ख, ७ र ८ को जग्गाहरु प्र�त कठ्ठा रु १,००,०००

२
 ईनरुवा न.पा. वडा नं. ३,५,६ र ७ को सुनसर� खोला तथा ककु्र रुखा खोलाले 

नोक्सान पारेको प्र�त कठ्ठा रु
८०,०००

३
 सा�वक दहुवी गा.�व.स. का बुढ� खोलाले �ती पुयार्एका वाडर् ब्लकका जग्गा प्र�त 

कठ्ठा रु रु.
८०,०००

४
सा�वक महेन्द्रनगर गा.�व.स. का वडा न.ं ५,६ र ९ डुवान �ेत्रमा परेका जग्गाको 

हकमा मात्र प्र�त कठ्ठा रु
३,००,००

५
सा�वक भोक्राहा गा.�व.स का कोशी कटानका जग्गाको �ेत्रको हकमा मात्र ।

३,००,००

दफा १

दफा २

न्यूनतम मूल्याङ्कन पुिस्तका ०७९।०८० को कायार्न्वयनका लागी आवश्यक �व�नयम  तप�सल 

बमोिजम दफा १ देखी दफा १९ सम्म पा�रत गन� �नणर्य ग�रयो ।

स्थानीय पा�लका बाट खोला कटान,कोशी कटान भनी �कटानी �सफार�श भई आएमा  

तप�सल बमोिजमको मूल्याङ्कन कायम ग�रनेछ ।

खोला कटान भई हाल खोलाले छोडकेो जग्गा सम्बन्धमा ।

मूल्याङकनका �व�भन्न प्रकरणमा उल्लेख भएको मुल्य प्र�त कठ्ठा रु. को मूल्य मा�नएको छ ।

गत बषर्कै प्रावधान अनुसार ईटहर�,ईनरुवा लगयत सबै न.पा. तथा गा.पा. हरुमा �लखत पा�रत गदार् 

पा�रत हुने जग्गामा घर तथा बाटो भए/नभएको साथै बाटो भएमा बाटोको �क�सम समेत ए�कन 

�बबरण खुलेको �सफा�रस पत्र सम्बिन्धत गा.पा. / न.पा. बाट गराई �लखत साथ पेश गनुर् पन� छ ।
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दफा ३

दफा ४

दफा ५

दफा ६

दफा ७

दफा ८

दफा ९

दफा १०

दफा ११
कुनै आ.व. को पा�रत �लखतमा जग्गाको मूल्याङ्कन कम हुन गएमा सोह� वषर्को मूल्याङ्कन लाई 

नै आधार मा�ननेछ ।

पा�रतका ला�ग पेश भएका �लखतहरुमा मुल्याङकनको बेहोरा र घर भए/नभएको बेहोरा ऋणी-धनीले 

उल्लेख गरेको हुनुपन� छ ।

कुनै प�न �सफा�रसमा द�ुवधा भएमा तथा कायार्लयवाट के�ह कुरा बुझ्न आवश्यक दे�खएमा स्थलगत 

�नर��ण ग�र वा सम्ब�धत स्थानीय तह बु�झ ए�कन गनर् स�कने छ ।

स्थानीय पा�लकाबाट �सफा�रस भै आउने जग्गा रिजष्टे्रशन लगायत अन्य �सफा�रसहरु गलत हुन 

गएमा सम्पूणर् जवाफदेह� मुलुक� अपराध सं�हता २०७४ को प�रच्छेद ४ को सावर्ज�नक न्याय 

�वरुद्धका कसुरको दफा ८९ र ९० बमोिजम सम्बिन्धत स्थानीय तहले �सफा�रस प्रमा�णत 

ग�र�दएमा सम्ब�धत पदा�धकार� नै िजम्मेवार तथा सजायको भागी हुनेछन ।

स्थानीय पा�लकाको �सफा�रसमा उल्लेख भएको घरको मूल्याङ्कनलाई आधार मा�नने छ ।

मूल्याङ्कनका �व�भन्न प्रकरणहरुमा उल्लेख भएका �भत्री सडक तथा बाटो भन्नाले सम्बिन्धत 

स्थानीय तहबाट �लखत पा�रत प्रयोजनकाला�ग गर� �दइएको घर बाटोको �सफा�रसमा उल्लेख भएको 

ग्राभेल तथा कच्ची सडकसमेतलाई बुझाउने छ । त्यस �क�समको �सफा�रसको आधारमा मूल्याङ्कन 

कायम गदार् �भत्री सडक वा बाटोको आधारमा न्यूनतम थैल� अंक कायम  ग�रने छ ।

�नधार्रण ग�रएको जग्गाको मूल्याङ्कन भन्दा कम हुने गर� कुनै प�न बेहोराले राजश्व कम गराई 

�लखतहरु पा�रत गराएको बेहोरा पछ� कायार्लयलाई जानकार� हुन आएमा ज�त नपुग राजश्व रकम 

छ त्यस्तो नपुग भएको रकम सम्बिन्धत घर जग्गा वा जग्गा मात्र ख�रद �वक्र� गर� �लने �दने 

व्यिक्त, संघ , संस्था वा कम्पनी समेतबाट नपुग भए ज�त राजश्व जो जसवाट असुल उपर गनुर् 

पन� हो, �नजहरु बाट सरकार� बाँक� सरहको प्रकृया अनुसार घर जग्गा रोक्का राखी सम्बिन्धत 

व्यिक्त,संघ,संस्था वा कम्पनीबाट राजश्व अशुल उपर ग�रनेछ, असुल उपर भएपछ� रोक्का रा�खएको 

घर जग्गा फुकुवा ग�रनेछ ।

पा�रतका ला�ग कायार्लयमा पेश भएका �लखतहरुमा थैल� अंकमा कायम गन� �सल�सलामा तो�कए 

बमोिजमको मूल्याङ्कनमा सम्बिन्धत व्यिक्तबाट �ववाद भएमा जग्गा पा�रत गनुर् भन्दा प�हले त्यस 

�क�समका जग्गाहरुको �फल्ड �नर��ण गर� नापी कायार्लयको सहयोगमा मूल्याङ्कन ए�कन गर� 

�लखतमा थैल� अंक कायम गर� �नयम अनुसार �लखत पा�रत ग�रनेछ ।

�लखत पा�रत हुन आउदा न्यूनतम मूल्याङ्कन ए�कन गनर् आवश्यक परेमा ऋणी/ध�नले सा�वक हाल 

दे�खने नक्सा �प्रन्ट पेश गनुर् पन� छ ।
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दफा १२

दफा १३

दफा १४

दफा १५

दफा १६

दफा १७

दफा १८

दफा १९

न्यूनतम मूल्याङ्कन आधारहरु
i. पूवर् मूल्याङ्कन पुिस्तका 

ii. वढ्दो सहर�करण

iii. जग्गाको मूल्य विृध्द

iv. वसाईसराई र जनसंख्या विृध्द

v.  घरजग्गाको तीव्र ख�रद �वक्र�

vi. भौ�तक पूवार्धारको �वकास र                                               

vii. स्थानीय पा�लकाले उपलब्ध गराएको प्रस्ता�वत न्यूनतम मूल्याङ्कन समेतलाई मध्यनजर रा�ख 

न्यूनतम मूल्याङ्कन पुिस्तका तयार ग�रएको छ

न्यूनतम मूल्याङ्कन स�म�त को �नणर्य अनुसार स्थानीय तहबाट आउने घरको मूल्यङ्कन र घरबाटो 

को �सफार�स तथा �क�ाकाटको �सफा�रस �म�त २०७९।०४।०१ दे�ख कम्प्युटर �प्रन्टको �सफा�रस 

मात्र लागू ग�रने छ ।

यो �व�नयम श्रावण १ गते  दे�ख लागु हुनेछ ।

कुनैपनी जग्गा ख�रद �वक्र� गन� ऋणी धनीलाई सो जग्गा कुन प्रकृ�तको बाटोले छोएको वा नछोएको 

भन्ने स्पष्ट �ान हुने हँुदा यद� कसैले न्यूनतम मूल्याङ्कन घट� पान� उद्देश्यले बाटोको यथाथर् 

�ववरण लुकाई �सफा�रस ल्याई �लखत पार�त गरेको थाहा हुन गएमा कायार्लयबाट �नजहरुको 

सम्पती रोक्का राखी वा नराखी कम हुन गएमा राजश्व असुल गर�नेछ । साथै ख�रद �वक्र� गन� 

ऋणी धनी माथी मुलुक� आपराध सं�हता २०७४ को दफा ९१ समेत आक�षर्त हुनेछ ।

स्थानीय तहवाट आउने घर बाटोको �सफा�रसमा वाटोको �ववरण ढलान , पाक� �टङ्ग , इन्टरलक , 

ब्लक समेतका बाटोलाई शाखा �पच बाटो सरह मानी सोह� अनुसार मूल्याङ्कन ग�रनेछ ।

स्थानीय पा�लकाले घरबाटो �सफार�श गदार् यसै न्यूनतम मूल्याङ्कन पुिस्तकाको प्रकरण र मापदन्ड 

खुल्नेगर� �सफार�श गनुर् पन� छ । सो को �सफार�स गदार् भुउपयोग ऐन र �नयमावल�को व्यवस्थाको 

स्थानीय पा�लकाबाट प्राप्त घरको मूल्याङ्कन वा घरवाटोको �सफार�स �लखत पा�रत हुनु अगवै कुनै 

सूचनाबाट �सफा�रस गलत छ भन्ने जानकार� प्राप्त भएमा कायार्लयवाट आवश्यक छान�बन का 

लागी �फल्ड �नर��ण समेत गर� मूल्याङ्कन कायम गनर् स�कनेछ ।

न्यूनतम मूल्याङ्कनको लागी स्थानीय पा�लकाले घरको मूल्याङ्कन र घर वाटोको  �सफार�श 

सम्ब�धत जग्गाधनीको हकमा मात्र चालु आ.वा �भत्र ३५ �दन सम्म मान्य रहनेछ ।

स्थानीय तहले घरबाटो �सफ�रस गदार् प�हलो पटक भन्दा प�छल्लो पटक न्यूनतम मूल्याङ्कन घट� 

हुने गर� गनुर्हुने छैन, यद� त्यस्तो �सफा�रसका आधारमा अ�घल्लो थैल� अंक भन्दा प�छल्लो थैल� 

अंक घट� भै �लखत पा�रत भएको थाहा हुन आएमा असुल गनर्पन� सम्पूणर् कर, दस्तुर राजश्व ऋणी 

धनीको सम्प�तबाट असुल गर�नेछ र सो असुल गनर् �नजहरुको सम्पती समेत रोक्का राखी सो 

सम्बन्धमा स्थानीय पा�लकालाई समेत जानकार� गराईनेछ, असुल उपर भएपछ� रोक्का रा�खएको 

सम्प�त फुकुवा ग�रनेछ ।
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मालपोत कायार्लय इनरुवा सुनसर�को कायर्�ेत्रमा पन� ११ वटा पा�लकाको अचल सम्प��को हक हस्तान्तण 
प्रयोजनको ला�ग मालपोत �नयमावल� २०३६ (संसोधन स�हतको) �नयम ५ ख अनुसार ग�ठत स�म�तको 
�नणर्य अनुसार आ.व २०७९।०८० को ला�ग सा�वक नगरपा�लका र सा�वक गा.�व.स �ेत्रको जग्गाको मा�थ 
उल्लेख भए अनुसार छुट्टा छुट्टै �लखत पा�रत प्रयोजनाथर् न्यूनतम मूल्याङ्कन �नधार्रण ग�रएको छ ।

समाप्त
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