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फोन नं.: ०१०-५४०१३५ 

ईमले: rasuwa@dolma.gov.np 

 

मममि २०७९।०४।०१ 

 

नबषयः न्त्यूनतम मूल्याङ्कन पुनस्तका पठाईएको । 

 

श्री .........................................................................,  

........................................................................... ।  

 

प्रस्िुि मिषयमा यस मिल्ला अन्िर्गिका िग्र्ाहरुको आ.ि. ०७९/८० को लामर् घरिग्र्ाको मलखि रमिष्ट्रेशन पाररि र्न ेप्रयोिनको लामर् 

मालपोि मनयमािली, २०३६ को मनयम ५(ख)१ बमोमिम प्रमखु मिल्ला अमिकारी श्री निराि िैसीज्य ूमममि २०७९।०३।३० र्िे बसेको 

न्यनूिम मलू्याङ्कन मनिागरण समममिको बैठकबाट आ.ि. ०७९/८०  का लामर् मममि २०७९।०४।०१ दमेख लार् ुहुन ेर्री मनणगय बमोमिमको 

"न्त्यनूतम मूल्याङ्कन पुनस्तका, २०७९" यसै पत्रसाथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनरुोि छ ।   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"स्वच्छ र सक्षम ननजामती प्रशासनः समृनि र सुशासन" 

प.सं.:०७९/८० 

च.न.ं                  

   

.............................. 

र्णशे श्रेष्ठ 

कायागलय प्रमखु 
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आि मममि २०७९।०३।३० र्िे मिल्ला प्रशासन कायागलय, रसिुाको सभाहलमा प्रमखु मिल्ला 

अमिकारी श्री निराि िैसीज्यकूो अध्यक्षिामा दहेाय बमोमिमका पदामिकारीहरुको उपमस्थमिमा 

मालपोि मनयमािली, २०३६ को मनयम ५ (ख) १ बमोमिम आ.ि.०७९/८० सालको रमिष्ट्रेशन दस्िरु 

मलने प्रयोिनको लामर् न्यनूिम मलू्याङ्कन मनिागरण समममिको बैठक बसी मनम्न बमोमिम र्ने मनणगय 

र्ररयो । 

 

उपनस्थनतः 

श्री निराि िैसी प्रमखु मिल्ला अमिकारी, मिल्ला प्रशासन कायागलय   अध्यक्ष 

श्री मबिय लामा  उप-प्रमखु, मिल्ला समन्िय समममि, रसिुा                सदस्य 

श्री हमे राि पौडेल  प्रमखु कोष मनयन्त्रक, को.ले.मन.का., रसिुा   सदस्य 

श्री संिीि कुमार राउि  नापी अमिकृि, नापी कायागलय, रसिुा     सदस्य  

श्री र्णशे श्रेष्ठ  कायागलय प्रमखु, मालपोि कायागलय, रसिुा          सदस्य समचि 

 

आमनन्त्रतः  

श्री दयाराम पौडेल   सहायक प्रमखु मिल्ला अमिकारी,  मिल्ला प्रशासन कायागलय, रसिुा  

श्री शममगला काकी  मन. मि..स.अमिकारी,  मि.स.स.को कायागलय, रसिुा   

श्री मिष्ट्ण ुप्रसाद ररमाल  नायब सबु्बा, मिल्ला प्रशासन कायागलय, रसिुा 

श्री अशोक कुमार चौिरी   कम््यटुर अपरेटर,  मिल्ला प्रशासन कायागलय, रसिुा 

श्री प्रकाश लामा  कम््यटुर अपरेटर, मालपोि कायागलय,रसिुा  

श्री शेखर चन्र श्रेष्ठ  सहायक कम््यटुर अपरेटर, मालपोि कायागलय,रसिुा                

श्री छेक्याल िमाङ  कायागलय सहयोर्ी(पाचौं), मालपोि कायागलय,रसिुा ।  
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ननणायहरः 

ननणाय नं. १  

रसिुा मिल्लाको सामिकका र्ा.मि.स.हरुको रमिष्ट्रेशन पास प्रयोिनाथग न्यनूिम मलू्याङ्कन मनिागरण र्न े

क्रममा मालपोि मनयमािली, २०३६ को मनयम ५(ख) को उपमनयम ३ बमोमिम िग्र्ाको न्यनूिम मलू्य 

मनिागरण र्ने मनम्न आिारहरुुः 

क. र्ि आ.ि. को न्यनूिम मलू्याङ्कन । 

ख.  स्थानीय िहहरुबाट प्राप्त मसफाररस । 

र्.  स्थानीय िहहरुमा बमनरहकेो नयााँ सडक, नयााँ बस्िी बिारीकरण हुन ेसम्भािना । 

घ.  अन्िरागमष्ट्रय सीमा नाका र रामष्ट्रय र्ौरिको आयोिना क्षेत्र िरीपरी हुनसक्ने बस्िी मिस्िार 

बिारीकरणको  सम्भािना । 

ङ.  समयानसुार हुने िग्र्ाको मलू्य िमृि समेिलाई आिार बनाई आमथगक िषग ०७८।७९ मा कायम 

िपमशलमा उल्लेख भएको िग्र्ाको न्यनूिम मलू्याङ्कनमा ०-१० प्रमिशिसम्म थप र्री आ.ि. 

०७९/८० का लामर् न्यनूिम मलू्याङ्कन कायम र्ने मनणगय र्ररयो । 

तपनशलः 

उत्तरर्या र्ाउाँपामलका अन्िर्गि पन ेसडकले छोएको िग्र्ाहरुको मििरण 

क्र.सं. स्थान प्रमि रोपनी रु. 

१ लहरेपौिा र्ा.मि.स. बेत्राििी बिार फलाख ु खोलाको पलुदमेख 

मनलकण्ठ मा.मि. िाने घोडेटो बाटोसम्म पासाङ ल्हाम ु मार्गसाँर् 

िोमडएको िग्र्ाहरुको :  

३८,२६,०००/- 

२ बेत्राििी िक्सनदमेख मैलङु स्याफु्रिेशी सडकखण्डको पैरेबेशी िाने 

सडकसाँर् िोमडएको बाटोको दायााँ/बायााँ पन ेमकत्ता िग्र्ाहरुको : 

२७,३२,०००/- 

३ बेत्राििी मलैङु स्याफु्रिेशी सडकखण्डको पैरेबेशीदमेख शामन्िबिार 

ठूलोर्ाउाँ, डााँडार्ाउाँ मैलङुहुाँद ै सामिक राम्च े र्ा.मि.स.को सीमानासम्म 

िाने सडकसाँर् िोमडएको दायााँ/बायााँ पने मकत्ता िग्र्ाहरुको :  

१०,९३,०००/- 

४ मनलकण्ठ मा.मि. िान ेघोडेटो बाटो दमेख बोर्टीटार घमु्िीहुाँद ैमनलकण्ठ 

मा.मि.मिर झन े आम भञ्जज्याङ घमु्िीसम्म पासाङ ल्हाम ु मार्गसाँर् 

िोमडएको दायााँ/बायााँ पने मकत्ता िग्र्ाहरुको :  

२४,०८,०००/- 

५ आम भञ्जज्याङ घमु्िीदमेख बनिुा घमु्िीसम्म (पासाङ ल्हाम ुरािमार्गसाँर् 

िोमडएको िग्र्ा) 

१९,८०,०००/- 

६ आम भञ्जज्याङ घमुम्िदमेख लहरेपौिा, मसम्ले, िैबङु, ठूलो भोले सम्मको 

सडकसाँर् िोमडएको दायााँ/बायााँ पने मकत्ता िग्र्ाहरुको :  

११,५५,०००/- 

७ बनिुा घमु्िी–इटपारे डााँडा सम्म (पासाङ ल्हाम ु रािमार्गसाँर् िोमडएको 

िग्र्ा) 

२०,४६,०००/- 
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८ बनिुा घमु्िी दमेख कममगडाडााँ, मचउरी बोट हुाँद ै ढुङ्र्,े कामलकास्थान 

मनसकने सडकसाँर् िोमडएको दायााँ/बायााँ पने मकत्ता िग्र्ाहरुको :  

१३,९७,०००/- 

 

उत्तरर्या र्ाउाँपामलका अन्िर्गि पन ेकृमष सडकहरुुः 

क्र.सं. स्थान प्रमि रोपनी रु. 

१ सामिक ठूलोर्ाउाँहुाँद ैडााँडार्ाउाँ सम्मको कृमष सडकसाँर् िोमडएका मकत्ता ५,००,०००/- 

२ शामन्िबिारदमेख परेै र्ाउाँ कृमष सडकसाँर् िोमडएका मकत्ता ३,९९,०००/- 

३ पैरे र्ाउाँदमेख ठूलो आाँर्नसम्म कृमष सडकसाँर् िोमडएको मकत्ता ३,९९,०००/- 

४ ठूलो आाँर्नदमेख पात्लेसम्म कृमष सडकसाँर् िोमडएको मकत्ता ३,९९,०००/- 

५ पैरेिेशींदमेख पिेेर्ौंडा मसचाई कृमष सडकसाँर् िोमडएको मकत्ता ३,९९,०००/- 

६ पैरेखोलाको मडलदमेख बनिुा डाडााँसम्म कृमष सडकसाँर् िोमडएको मकत्ता  ३,९९,०००/- 

७ बोर्टीटार पासाङल्हाम ु दमेख चौकीटार मडलसम्म कृमष सडकसाँर् 

िोमडएको मकत्ता 

३,९९,०००/- 

८ चौकीटार मडलदमेख ढााँडखोला मडलसम्म कृमष सडकसाँर् िोमडएको मकत्ता ३,९९,०००/- 

९ ढााँडखोलादमेख बनिुा र्ाउाँ हुाँद ैकुिासम्म कृमष सडकसाँर् िोमडएको मकत्ता ३,९९,०००/- 

१० कुिादमेख पहरेमडल सम्म कृमष सडकसाँर् िोमडएको मकत्ता ३,९९,०००/- 

११ पासाङल्हाम ुसडकदमेख भट्टटोल हुाँद ैछापसम्म कृमष सडकसाँर् िोमडएका 

मकत्ता 

३,९९,०००/- 

१२ छापपहरे दमेख उपल्लो कामलका मसमानासम्म कृमष सडकसाँर् िोमडएका 

मकत्ता 

३,९९,०००/- 

१३ पासाङल्हाम ु रािमार्गदमेख मनलकण्ठ मा.मि.सम्म कृमष सडकसाँर् 

िोमडएका मकत्ता 

३,९९,०००/- 

१४ पासाङल्हाम ु सडकदमेख मभमसेनस्थान कृमष सडकसाँर् िोमडएको मकत्ता 

िग्र्ाहरु 

३,९९,०००/- 

१५ लहरे रािमाटा डाडााँ अर्स्थीटोल कृमष सडकसाँर् िोमडएको मकत्ता 

िग्र्ाहरु 

३,९९,०००/- 

१६ ठूलोर्ाउाँ अन्िर्गि पने कृमष सडकहरु : ३,९९,०००/- 

१७ डााँडार्ाउाँ अन्िर्गि पने कृमष सडकहरु : ३,९९,०००/- 

१८ मैलङु दमेख र्ोर्न ेहुाँद ैमिरु िान ेकृमष सडक ३,९९,०००/- 

 

 

कामलका र्ाउाँपामलका अन्िर्गि पन ेसडकले छोएको िग्र्ाहरुको मििरण 

क्र.सं. स्थान प्रमि रोपनी रु. 

१ इटपारे डााँडादमेख मशिालय ममन्दरसम्म (पासाङ ल्हाम ु रािमार्गसाँर् 

िोमडएको िग्र्ा) 

१५,१३,०००/- 

२ िैबङु, भोले र्ा.मि.स.मा पन े िारापानी, रु्सेपानी, मिबमिब,े सरमसउ 

सडकसाँर् िोमडएको दायााँ/बायााँ पने मकत्ता िग्र्ाहरुको :  

८,७२,०००/- 
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कामलका र्ाउाँपामलका अन्िर्गि पन ेसडकले छोएको िग्र्ाहरुको मििरण 

क्र.सं. स्थान प्रमि रोपनी रु. 

३ मशिालय ममन्दरदमेख िारापानी रु्सेपानी िाने सडकसम्म (पासाङ ल्हाम ु

रािमार्गसाँर् िोमडएको िग्र्ा) 

१८,५९,०००/- 

४ िारापानी रु्सेपानी िाने सडकदमेख डौडारेखोला सम्म (पासाङ ल्हाम ु

रािमार्गसाँर् िोमडएको िग्र्ा) 

१४,१८,०००/- 

५ िैबङु-४ डौडोरखोला(कटुन्िे) दमेख पेरोल पम्पसम्म (पासाङ ल्हाम ु

रािमार्गसाँर् िोमडएको िग्र्ा) 

२१,१६,०००/- 

६ पेरोल पम्पदमेख कामलकास्थान बिारहुाँद ैमिबमिबे िान ेघमु्िी मोड सम्म 

(पासाङ ल्हाम ुरािमार्गसाँर् िोमडएको िग्र्ा) 

३१,८८,०००/- 

७ पासाङ ल्हाम ु मार्ग कामलकास्थान घमु्िी दमेख मिबमिबे बिार िान े

सहायक मार्गको बाटोको दायााँ/बायााँ पने मकत्ता िग्र्ाहरुको : 

१०,५०,०००/- 

८ िैबङु र्ा.मि.स. िडा नं. ९ मस्थि मिबमिबे बिार क्षते्रमभत्रका िग्र्ाहरुको 

:  

९,८२,०००/- 

९ (पासाङ ल्हाम ुरािमार्गसाँर् िोमडएको िग्र्ा) १६,९०,००० /- 

१० स्याउबारी दमेख िैबङु, भोले, लोकील, यासाग, आरुखकग  सडकसाँर् 

िोमडएको दायााँ/बायााँ पने मकत्ता िग्र्ाहरुको :  

६,३०,०००/- 

११ र्मु्बाडााँडा स्याउबारी घमु्िीदमेख राम्च े र्ा.मि.स.को परुानो आमी 

चेकपोष्ट–सेिीभमूी मा.मि. िान े र्ोरेटो बाटोसम्म (पासाङ ल्हाम ु

रािमार्गसाँर् िोमडएको िग्र्ा) 

११,३२,०००/- 

१२ सेिीभमुी मा.मि.दमेख ग्राङ बिारसम्म पासाङल्हाम ु मार्गले छोएको 

िग्र्ाहरु   

११,३२,०००/- 

१३ ग्राङ बिारको ओल्लो छेउ दखेी ठाडे खोला सम्म पासाङल्हाम ुमार्गले 

छोएको िग्र्ाहरु 

९,६६,०००/- 

१४ मत्रशलुी मलैुङ स्याफु्रिेशी रसिुार्ढी सडकखण्डको सामबक राम्च े

र्ा.मि.स. मभत्र केत्िो, र्मु्चिे हुाँद ैठाडे खोलासम्म पन ेमकत्ता िग्र्ाहरुुः 

७,३५,०००/- 

 

             कानलका गा.पा. अन्त्तगात पने कृनष सडकहर 

क्र.सं. स्थान प्रमि रोपनी रु. 

१ िडा नं. २ कामलकास्थान पेरोलपम्प ढकालडााँडा कृमष सडकसाँर् 

िोमडएको िग्र्ाहरु 

८,९३,०००/- 

२ कामलकास्थान मचउरीबोट काभ्रे लाममडााँडा कृमष सडकसाँर् िोमडएको 

िग्र्ाहरु 

६,३०,०००/- 

३ कामलकास्थान बिार क्षेत्रको मभत्रीसडक  कृमष सडकसाँर् िोमडएको 

िग्र्ाहरु 

१६,८०,००० /- 

४ दिेकोटा डााँडा र्महराघर कृमष सडकसाँर् िोमडएको िग्र्ाहरु ८,४०,०००/- 

५ मचस्यानकेन्र सामदुामयक स्िास््य ईकाइ हुाँद ै मलङमलङ पाखा कृमष १३,६५,००० /- 



 

6 
 

सडकसाँर् िोमडएको िग्र्ाहरु 

६ मचउरीबोट डााँडाटोल कृमष सडकसाँर् िोमडएको िग्र्ाहरु ८,४०,०००/- 

७ नारायणस्थान मचत्रपेानी लामाटोल कृमष सडकसाँर् िोमडएको िग्र्ाहरु ६,३०,०००/- 

८ र्मु्बाडााँडा प्राङसे, बास्िोला, मडुुली भञ्जज्याङ कृमष सडकसाँर् 

िोमडएको िग्र्ाहरु 

५,२५,०००/- 

९ मििुार्ौडां मघममरेटोल कृमष सडकसाँर् िोमडएको िग्र्ाहरु ८,४०,०००/- 

१० कामलकास्थान िडा न.ं ३ कुडुलेफााँट, िारुके बेलचौर, बलुबलेु िारापानी 

कृमष सडक साँर् िोमडएको िग्र्ाहरु 

९,२४,०००/- 

११ इाँटपारे, रािमाटे, मडखेि, भोले सानीखोला कृमष सडकसाँर् िोमडएको 

िग्र्ाहरु 

८,९७,०००/- 

१२ कटुञ्जिे, मनकामना मर्रटोल कृमष सडकसाँर् िोमडएको िग्र्ाहरु ९,८२,०००/- 

१३ र्ैरी बारी रािमाटे कृमष सडक दायााँ/बायााँका िग्र्ाहरु प्रमि रोपनी  ९,४५,०००/- 

१४ बेमिनी, थाक्ले, उपल्लो पौिा कृमष सडकसाँर् िोमडएको िग्र्ाहरु ९,४७,०००/- 

१५ कामलका िडा न.ं ४ र्दु े डााँडार्ाउाँ, िसेुनी उपल्लो रु्सेपानी कृमष 

सडकसाँर् िोमडएको िग्र्ाहरु 

९,९३,०००/- 

१६ िारापानी भदौरे, रु्सेपानी ,मििमििे, सरस्यूाँ,कामलका–५ मसमाना 

सम्मको कृमष सडक साँर् िोमडएको िग्र्ाहरु 

९,८२,०००/- 

१७ अमिकारीबस्िी, मि.क. बस्िी कृमष सडकसाँर् िोमडएको िग्र्ाहरु ९,९८,०००/- 

१८ दाईर्रे चौर, सरेुली, िसेुनी कृमष सडकसाँर् िोमडएको िग्र्ाहरु ९,९३,०००/- 

१९ भदौरे बस्िी क्षते्र कृमष सडकसाँर् िोमडएको िग्र्ाहरु  ९,९८,०००/- 

२० उपल्लो रु्सेपानी िल्लो रु्सेपानी बस्िी मभत्रका सडक दायााँ/बायााँ पन े

मकत्ता िग्र्ाहरु  

९,९८,०००/- 

२१ िसेुनी बस्िी क्षते्र मभत्रका सडक दायााँ/बायााँ पन ेमकत्ता िग्र्ाहरु ९,९८,०००/- 

२२ कामलका–३ िोमिखोला अम्बास भोले, पारच्याङ सडक दायााँ/बायााँ पन े

मकत्ता िग्र्ाहरु 

१०,५०,०००/- 

२३ हाफमसले डााँडा, ज्याङलाङ, मडुुली भञ्जज्याङ, लोमकल बेिाङ कृमष 

सडक साँर् िोमडएको िग्र्ाहरु 

६,३०,०००/- 

२४ प्राथममक स्िास््य चौकी मानचेौिारा कृमष सडक साँर् िोमडएको िग्र्ाहरु ८,४०,०००/- 

२५ र्ैरीर्ाउाँ, मडफााँट कृमष सडक साँर् िोमडएको िग्र्ाहरु ६,३०,०००/- 

२६ ढााँडकुिा मानेडााँडा कृमष सडक साँर् िोमडएको िग्र्ाहरु ८,४०,०००/- 

२७ कामलका िडा नं. १ राम्चेबाट चाकपरचिे कृमष सडक साँर् िोमडएको 

िग्र्ाहरु 

९,४५,०००/- 

२८ चाकपरचेिबाट राम्चरे्ाउाँ (परुानो) लाङसा िाने कृमष सडक साँर् 

िोमडएको िग्र्ाहरु 

८,४०,०००/- 

२९ चाकपरचेिबाट कुरुमचो कृमष सडकको दायााँ/बायााँ पन ेिग्र्ाहरुुः ८,४०,०००/- 

३० कुरुमचोबाट पलेप िाने कृमष  सडकको दायााँ/बायााँ पन ेिग्र्ाहरुुः ८,४०,०००/- 

३१ कुरुमचोबाट खासाग हुाँद ैग्राङ सम्म िाने कृमष  सडकको दायााँ/बायााँ पन े ८,४०,०००/- 
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िग्र्ाहरुुः 

३२ र्ोरिाङबाट ग्राङ र्ाउाँसम्म िाने कृमष  सडकको दायााँ/बायााँ पन े

िग्र्ाहरुुः 

९,८२,०००/- 

३३ सामिक िैबङु भोले र्ा.मि.स. अन्िर्गि पने कृमष सडकको दायााँ/बायााँ पन े

िग्र्ाहरुको 

७,८८,०००/- 

 

र्ोसााँइकुण्ड र्ाउाँपामलकामा पन ेसडकसाँर् िोमडएको िग्र्ाहरुको मििरण 

क्र.सं. स्थान प्रमि रोपनी रु. 

१ 

ठाडे खोला दमेख सोले बिारसम्म (पासाङ ल्हाम ुरािमार्गसाँर् िोमडएको 

िग्र्ा) 

११,५४,००० /- 

बालममन्दर दमेख िनु्चे स्िास््य चौकी िान ेबाटोको दााँया/बााँयाको मकत्ता १०,०३,०००/- 

२ िनु्च ेर्ा.मि.स. स्िार्िद्वारदमेख मशि ममन्दरको घमु्िी मोडसम्म (पासाङ 

ल्हाम ुरािमार्गसाँर् िोमडएको िग्र्ा) 

५१,८७,०००/- 

३ पासाङ ल्हाम ुमार्गको िनु्च ेमस्थि मशि ममन्दरदमेख रसिुा अस्पिाल िान े

मोटर बाटोको दायााँ/बायााँ पन ेमकत्ता िग्र्ाहरुको :  

२७,५०,०००/- 

४ रसिुा अस्पिाल िान े सडकको पमहलो मोडदमेख ममनरल िाटर िान े

सडकसाँर् िोमडएको बाटोको दायााँ/बायााँ पन ेमकत्ता िग्र्ाहरुको :  

१८,२२,००० /- 

५ िनु्चे ममनरल िाटर र्ेट दमेख नार्ङु पान खोला सम्मको सडकमा 

िोमडएको दायााँ/बायााँ पने मकत्ता िग्र्ाहरुको :  

११,०१,००० /- 

६ िनु्चे बिार लाङटाङ भ्य ूहोटलदमेख िनु्चे र्ा.मि.स. िाने ठाडो बाटोको 

दायााँ/बायााँ पने मकत्ता िग्र्ाहरुको :  

१५,३३,००० /- 

७ िनु्चे र्ा.मि.स. मशि ममन्दरदमेख िनु्चे र्ा.मि.स. ८ बिु स्िुप हुाँद ैठारेन 

माछा फमग िान ेबाटोसम्म(पासाङ ल्हाम ुरािमार्गसाँर् िोमडएको िग्र्ा) 

४१,९०,०००/- 

८ ठारेन माछा फमग दमेख मत्रशलुी  खोला पलु स्याफु्र र्ा.मि.स. िडा नं.-६ 

मिरो मक.मी. सम्म पासाङ ल्हाम ु मार्गसाँर् िोमडएको दायााँ/बायााँ पन े

मकत्ता िग्र्ाहरुको :  

११,५४,०००/- 

९ ऐ. मिरो मक.मम.दमेख स्याफु्र-४ सानो भाखुग खोलासम्म पासाङ ल्हाम ु

मार्गसाँर् िोमडएको दायााँ/बायााँ मकत्ता िग्र्ाहरुको :  

११,५४,०००/- 

१० स्याफु्र ४ सानो भाखुग पलुदमेख भोटेकोशी पलुसम्म पासाङ ल्हाम ुमार्गसाँर् 

िोमडएको दायााँ/बायााँ मकत्ता िग्र्ाहरुको :  

६,९८,८००/- 

११ मैलङु–स्याफु्रिेशी सडकखण्डको राम्चे र िनु्चे र्ा.मि.स.का सडकको 

दायााँ/िायााँ पने मकत्ता िग्र्ाहरुको : 

६,०७,०००/- 

१२ मैलङु–स्याफु्रिेशी सडकखण्डको िनु्चे मत्रशलुी खोलादमेख पासाङल्हाम ु

मार्गमा िोमडने ठाउाँ सम्मका सडकको दायााँ/बायााँ पने मकत्ता िग्र्ाहरुको : 

८,३५,०००/- 

१३ स्याफु्र भोटेकोशी पलु दमेख स्याफु्र बेशी बिार दङुग्री घमु्िीहुाँद ै प्रहरी 

चौकीसम्म (पासाङ ल्हाम ु मार्गसाँर् िोमडएको दायााँ/बायााँ पने मकत्ता 

िग्र्ाहरुको) :  

५०,६०,०००/- 
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१४ दङुग्री दोश्रो घमु्िी सोमदाङ सडकदमेख स्याफु्र िडा न.ं ९ कोमने सचग 

ट्याङ्कसम्म मोटर बाटोसाँर् िोमडएको बाटोको दायााँ/बायााँ पन े मकत्ता 

िग्र्ाहरुको :  

२४,३०,०००/- 

१५ कोमेन सचग ट्याङ्क दमेख बाहुनडााँडा हुाँद ैर्ोल्िङु र्ा.मि.स. मस्थि ७२ 

मक.मम सम्म मत्रशलुी सोमदाङ सडकसाँर् िोमडएको दायााँ/बायााँ पने मकत्ता 

िग्र्ाहरुको : 

११,००,०००/- 

१६ स्याफु्रबेशी रसिुार्ढी सडक खण्डको स्याफु्र बेशी बिारदमेख र्ोल्िङु ९ 

रोंर्ाटार िोमडन े ठाउाँ सम्मको मोटर बाटोमा िोमडएको दायााँ/बायााँ पन े

मकत्ता िग्र्ाहरुको :  

२७,३२,०००/- 

१७ रोंर्ाटार दमेख िमृिम र्ामिस मदेाङ फुदङु हुाँद ै मटमरेु र्ा.मि.स.को 

िािोपानी डाडााँसम्म सम्मको मोटर बाटोमा िोमडएकोेे दायााँ/बायााँ पन े

मकत्ता िग्र्ाहरुको :  

२७,३२,०००/- 

१८ मटमरेु िािोपानी डाडााँदमेख मटमरेु प्रहरी चेक्िाइन्टसम्मको दायााँ/बायााँ 

पने मकत्ता िग्र्ाहरुको : 

२८,५१,०००/- 

१९ स्याफु्रबेशी रसिुार्ढी सडक खण्डको मटमरेु प्रहरी चेक पोइन्ट दमेख 

घटे्टखोला हुाँद ै रसिुार्ढीसम्मको मोटर बाटोको दायााँ/बायााँ पने मकत्ता 

िग्र्ाहरुको  

५०,६०,०००/- 

२० रोङर्ा दमेख थमुन र्ाउाँममुन सम्मको सडकको दायााँ/बायााँ पने मकत्ता 

िग्र्ाहरुको : 

२,३८,०००/- 

२१ िनु्च ेदमेख खोदोलसम्मको सडकको दायााँ/बायााँ पने मकत्ता िग्र्ाहरुकोुः १३,२०,०००/- 

२२ र्ोम दमेख ठुलो भाखुगसम्मको सडकको दायााँ/बायााँ पने मकत्ता िग्र्ाहरुको 

: 

२,६४,०००/- 

२३ ठुलो स्याफु्र दमेख रार्लसम्मको सडकको दायााँ/बायााँ पन े मकत्ता 

िग्र्ाहरुको : 

३,६४,०००/- 

२४ िादररङदमेख पाउडााँडासम्मको सडकको दायााँ/बायााँ पन े मकत्ता 

िग्र्ाहरुको : 

२,६४,०००/- 

२५ स्याफु्रिेशी रसिुार्ढी सडकखण्डबाट खामम्िङ हुाँद ै शेपागर्ाउाँम्मको 

सडकखण्डकोेे दायााँ/बायााँ पन ेमकत्ता िग्र्ाहरुको : 

३,३०,०००/- 

२६ स्याफु्रिेशी रसिुार्ढी सडकखण्डबाट मलङमलङ हुाँद ै पेल्को, बमृिम 

शेपागर्ाउाँसम्मको सडकखण्डको दायााँ/बायााँ पन ेमकत्ता िग्र्ाहरुुः 

३,३०,०००/- 

२७ रोङ्र्ादमेख खामम्िङसम्म सडकको दायााँ/बायााँ पने मकत्ता िग्र्ाहरु ३,३०,०००/- 

२८ पोङलेदमेख ज्याङ्दसेम्मको सडकको दायााँ/बायााँ पने मकत्ता िग्र्ाहरु २,७५,०००/- 

 

र्ोसाइाँकुण्ड र्ाउाँपामलका अन्िर्गि पने कृमष सडकहरु 

क्र.सं. स्थान प्रमि रोपनी रु. 

१ सामिक िनु्चे र्ा.मि.स. अन्िर्गिका कृमष सडकसाँर् िोमडएका मकत्ता ४,५९,०००/- 
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२ सामिक स्याफु्र र्ा.मि.स. अन्िर्गिका कृमष सडकसाँर् िोमडएका मकत्ता ३,३०,०००/- 

३ सामिक िमृिम र्ा.मि.स. अन्िर्गिका कृमष सडकसाँर् िोमडएका मकत्ता ३,३०,०००/- 

४ सामिक थमुन र्ा.मि.स. अन्िर्गिका कृमष सडकसाँर् िोमडएका मकत्ता १,८२,०००/- 

५ सामिक मटमरेु र्ा.मि.स. अन्िर्गिका कृमष सडकसाँर् िोमडएका मकत्ता 

िग्र्ाहरुको  

२,७७,०००/- 

६ मलू्याङ्कन पमुस्िकामा उल्लेख नभएका िनुसकैु कृमष सडकको 

दााँया/बााँयाको मकत्ता 

१,८२,०००/- 

 

 

 

 

 

आमाछोमदङमो र्ाउाँपामलका अन्िर्गि पन ेसडकसाँर् िोमडएको िग्र्ाहरु 

क्र.सं. स्थान प्रमिरोपनी रु. 

१ ७२ मक.मी. सोमदाङ सडक दमेख र्ोल्िङु र्ाउाँ हुाँद ैमचमलम ेथाम्बचुेिसम्म 

िाने मोटरबाटोको दायााँ/बायााँ पने मकत्ता िग्र्ाहरुको 

११,५५,०००/- 

२ बाहुनडााँडा ७२/७४ मक.मम.हुाँद ैर्त्लाङ मछमलङ घ्याङसम्म िान े मत्रशलुी 

सोमदाङ खण्डसाँर् िोमडएको  मकत्ता िग्र्ाहरुकोुः 

११,०८,०००/- 

३ र्ोल्िङु र्ा.मि.स. िडा नं. २ मा पने बाहुन डााँडाबाट र्ोल्िङु हुाँद ैमचमलम े

िाने बाटोको उत्तर िफग को खोलासंर् िोमडएको फााँट िग्र्ाको : 

३,८१,०००/- 

४ र्िलाङ र्ा.मि.स. को स्याउ र्ोदामदमेख र्िलाङ र्ाउाँ हुाँद ैथाम्बचुेि िान े

सडकको दायााँ/बायााँ पने मकत्ता िग्र्ाहरुको 

२,८३,०००/- 

५ र्िलाङ र्ा.मि.स. को स्याउ र्ोदाम दमेख गे्र हुाँद ै नेमसङ िान े सडकको 

दायााँ/बायााँ पने मकत्ता िग्र्ाहरुको : 

२,१०,०००/- 

६ स्याफु्रिेशी रसिुार्ढी सडकखण्डको रोङा खोला दमेख केरािारी हुाँद ै

मचमलम ेथाम्बचुेि िान ेसडकको दायााँ/बायााँ पने मकत्ता िग्र्ाहरुको : 

४,४५,०००/- 

७ रोङा खोला दमेख पािङु हुाँद ै परुानो िािोपानी सम्म िाने सडकको 

दायााँ/बायााँ पने मकत्ता िग्र्ाहरुको : 

२,४२,०००/- 

 

आमाछोमदङमो र्ाउाँपामलका अन्िर्गि पन ेकृमष सडकहरु  
क्र.सं. स्थान प्रमि रोपनी रु. 

१ सामिक हाकु र्ा.मि.स. अन्िर्गिका कृमष सडकसाँर् िोमडएका मकत्ता १,७५,०००/- 

२ सामिक मचमलम ेर्ा.मि.स. अन्िर्गिका कृमष सडकसाँर् िोमडएका मकत्ता  ३,५२,०००/- 

३ सामिक र्िलाङ र्ा.मि.स. अन्िर्गिका कृमष सडकसाँर् िोमडएका मकत्ता २,७२,०००/- 

४ सामिक र्ोल्िङु र्ा.मि.स. अन्िर्गिका कृमष सडकसाँर् िोमडएका मकत्ता  २,७२,०००/- 

५ मलू्याङ्कन पमुस्िकामा उल्लेख नभएका िनुसकैु कृमष सडकको 

दााँया/बााँयाको मकत्ता 

२,७२,०००/- 
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नौकुण्ड र्ाउाँपामलका अन्िर्गि पने सडकले छोएको  िग्र्ाहरुको मििरण 

क्र.सं. स्थान प्रमि रोपनी रु. 

१ लच्याङ-सरमथली-पामटखकग -पारच्याङ सडकसाँर् िोमडएका दायााँ/बायााँ 

पने मकत्ता िग्र्ाहरुको : 

५,७८,०००/- 

२ भोले, सरस्युाँ, लोमकल, यासाग आरुखकग  सडकसाँर् िोमडएको दायााँ/बायााँ 

पने मकत्ता िग्र्ाहरुकोुः 

५,७८,०००/- 

३ अम्बास-भोले-क्थलीटार-पारच्याङ-लारच्याङ सडकसाँर् िोमडएको 

दायााँ/िायााँ पने मकत्ता िग्र्ाहरुकोुः 

५,७८,०००/- 

४ मििमििे-मकमारिङु-खाल्चेि-मचिी-आाँपचौर सडकसाँर् िोमडएको 

दायााँ/बायााँ पने मकत्ता िग्र्ाहरु :  

५,७८,०००/- 

५ स्याउिारी-लोमकल-लाङि-ुथाङदोर यासाग सडकसाँर् िोमडएको 

दायााँ/बायााँ पने मकत्ता िग्र्ाहरुुः  

५,७८,०००/- 

 

नौकुण्ड र्ाउाँपामलका अन्र्िर्ि पन ेकृमष सडकहरु   

क्र.सं. स्थान प्रमि रोपनी रु. 

१ दनशु्वारा–पामटखकग  कृमष सडकले छोएको िग्र्ाहरु ४,२०,०००/- 

२ सरस्य–ुबााँस भञ्जज्याङ-पारच्याङ कृमष सडकले छोएको िग्र्ाहरु ४,२०,०००/- 

३ पारच्याङ-मघचेि-यबु्रा-यासाग कृमष सडकले छोएको िग्र्ाहरुको ३,१५,०००/- 

४ सरस्यूाँ-घोमुग-आरुखकग -लाङब ुकृमष सडकले छोएको िग्र्ाहरुको ३,१५,०००/- 

५ मलू्याङ्कन पमुस्िकामा उल्लेख नभएका िनुसकैु कृमष सडकको दााँया–

बााँया को मकत्ता िग्र्ाहरुको: 

२,६६,०००/- 

 

 

 

रामष्ट्रय रािमार्ग, सडक, सहायक सडक, िथा कृमष सडकले नछोएका यस मिल्लाको सामिक सबै 

र्ा.मि.स. अन्िर्गिका िग्र्ाको न्यनूिम मलू्याङ्कन मनम्न बमोमिम रहनेछ । 

क्र.सं. र्ा.मि.स. िडा नं. खेि (प्रमि रोपनी 

रु.) 

पाखो (प्रमि रोपनी 

रु.) 

१ 

 

र्िलाङ 

 

१–७ ४७,२५०/- ३७,७५०/- 

८, ९ ४२,०००/- ३१,०००/- 

२ र्ोल्िङु १–९ ४७,०००/- ३६,७५०/- 

३ 

 

मचमलम े

 

१–३ ८६,१००/- ४७,२५०/- 

४–९ ४७,२५०/- ४२,०००/- 

४ मटमरेु १–६ (बिार क्षेत्र)  ६,९०,०००/- 

५. मटमरेु ७,८,९(बिार क्षेत्र  १,१५,०००/- 
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क्र.सं. र्ा.मि.स. िडा नं. खेि (प्रमि रोपनी 

रु.) 

पाखो (प्रमि रोपनी 

रु.) 

बाहके) 

६ ठूलोर्ाउाँ १–९ ६०,०००/- ५०,०००/- 

७ डााँडार्ाउाँ १–९ ५०,०००/- ४०,०००/- 

८ थमुन १–९ ४६,०००/- ३४,५००/- 

९ 

 

िैबङु 

 

१, २ १,६५,०००/- १,००,०००/- 

३, ४ ४,००,०००/- ३,००,०००/- 

५, ६, ७ ६,५०,०००/- ५,००,०००/- 

८, ९ ३,३५,०००/- २,००,०००/- 

१० 

 

िनु्च े

 

१, २, ३, ४ ३,००,०००/- २,००,०००/- 

५, ६, ७, ८ ३,५०,०००/- ३,००,०००/- 

९  २,००,०००/- 

११ बमृिम १–९ ५७,५००/- ४६,५००/- 

१२ भोले १,७, ८, ९ १,२०,०००/- ८५,०००/- 

१३ भोले  २, ३, ४, ५ र ६ ३,००,०००/- २,००,०००/- 

१४ यासाग १–९ २,००,०००/- १,००,०००/- 

१५ राम्च े १–९ ६०,०००/- ४०,०००/- 

१६ 

 

लहरेपौिा 

 

१, २, ३, ९ ६,००,०००/- ५,००,०००/- 

४, ५, ६, ७ ५,००,०००/- ३,००,०००/- 

८ १,००,०००/- ८०,०००/- 

१७ लाङटाङ १–९ - १,१५,०००/- 

१८ सरमथली १–९ ३,००,०००/- २,००,००० 

१९ 

 

स्याफु्र 

 

१, २, ९(बिार 

क्षेत्र) 

९,२०,०००/- ६,९०,००० 

३, ४, ५, ६, ७, ८ 

(बिारक्षते्र बाहके) 

२,३०,०००/- 

 

१,१५,००० 
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क्र.सं. र्ा.मि.स. िडा नं. खेि (प्रमि रोपनी 

रु.) 

पाखो (प्रमि रोपनी 

रु.) 

२० हाकु १–७ ५२,५००/- ४२,०००/- 

८-९ ६०,०००/- ५०,०००/- 

 

 

ननणाय नं. २   

मलू सडकको दायााँ/बायााँ पन ेिग्र्ा खररद मबक्री हुाँदा िमि पटक टुक्रयाई (खररद/मबक्री) लेनदने र्दाग पमन 

सडकले छोए सरह सामबक मकत्ताकै न्यनूिम मलू्याङ्कन अनसुार मलू्य कायम र्ररनछे । 

  

ननणाय नं. ३  

कोही कसैले रमिष्ट्रेशन दस्िरु छल्ने मनयिले खररद मबक्री हुन लार्ेको िग्र्ाको मलू्याङ्कन कम र्राई िा 

लुकाएको व्यहोरा पमछ कायागलयलाई थाहा हुन आएमा सोही व्यमिसाँर् नपरु् दस्िरु असलु र्ररनछे ।  

 

ननणाय नं. ४  

मलखिमा घर नखलुाई पाररि भएको मलखिबाट पमछ घर मथयो भनी मालपोि कायागलयमा दाबी र्नग 

पाईन ेछैन । घर लुकाई मछपाई पाररि भएको ठहरेमा सम्बमन्िि पक्षसाँर् मलू्याङ्कन अनसुारको रािश्व र 

आमथगक प्रशासन ऐनले िोकेको थप रािश्व असलु उपर र्ररनेछ ।  

 

ननणाय नं. ५ 

सम्बमन्िि स्थानीय िहको मसफाररसमा घरको मलू्य निोमकएको खण्डमा टहरोको मलू्य १,५०,०००।- 

(एकलाख पच्चास हिार), कच्ची घरको मलू्य रु ३,००,०००।- (िीन लाख)   कायम र्ररने छ र पक्की 

घरको हकमा पामलकाको मसफाररसमा अमनिायग उल्लेख भएको हुनपुनेछ । यमद नखलेुको खण्डमा मलू्य 

रु ७,००,०००।- (साि लाख) कायम हुनेछ । 

 

ननणाय नं. ६ 

यस भन्दा अर्ामड न्यनूिम मलू्याङ्कनमा समािेश नभएका र्ाउाँपामलका(सामिकका र्ा.मि.स.हरु)मा 

मनमागण भएका मिमभन्न कृमष सडकहरु समािेश र्री न्यनूिम मलू्याङ्कन कायम र्ने मनणगय र्ररयो । 

 

 

 


