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 यस मालपोत कायाालयको कायाक्षते्र अन्तर्ात पर्ने र्नर्रपाललका र 

र्ाउँपाललकाहरुको जग्र्ाको आ.ब.२०७९/०८०मा ललखत पाररत र्र्न े प्रयोजर्नका 

लालर् लर्नर्ाारण र्र्ना प्रस्तालित र्ररएको न्यरू्नतम मलू्याङ्कर्न  ताललका 

१. अग्यौली र्ा.लि.स. हाल कािासोती र्न.पा (प्रलतकट्ठा ) 

१. िडा र्न.ं १ र २ को जग्र्ा थलैी अङक अक्षरमा 

क. लपच बाटोसँर् जोलडएको 
११५५००० 

एघारलाख 

पचपन्नहजार 

ख. ग्राबेल  बाटोसँर् जोलडएको ७२५००० सातलाख पच्चीसहजार 

र्. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको ५५०००० पाँचलाख पचासहजार 

घ. बाटो र्नभएको १६०००० एकलाख साठीहजार 

२. िडा र्न.ं ३।क, ख, र्, घ  र ङ को जग्र्ा 

क. राजमार्ासँर् जोलडएको ३९९०००० उन्नचाललसलाख 

र्नब्बेहजार 

ख. लपचबाटो लभत्र २०००००० बीस लाख 

र्. ग्राबेल बाटो १३२०००० तेह्रलाख बीसहजार 

घ कच्ची बाटो १०००००० दशलाख 

ङ. बाटो र्नभएको २१०००० दईुलाख दशहजार 

३. िडा र्न.ं ४।क ,ख, र्,घ  र ३ को जग्र्ा 

क. लपच बाटोसँर् जोलडएको १०००००० दशलाख 

ख. ग्राबेल  बाटोसँर् जोलडएको ५५०००० पाँँचलाख 

पचासहजार 

र्. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको ३७०००० तीर्नलाख सत्तरी हजार 
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घ. बाटो र्नभएको १६०००० एकलाख साठी हजार 

४. सालिक अग्यौली िडा र्न.ं ५।क ,ख ,र् को जग्र्ा  

क. लपच बाटोसँर् जोलडएको ८८०००० आठलाख असी हजार 

ख. ग्राबेल  बाटोसँर् जोलडएको ४८०००० चारलाख असीहजार 

र्. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको ३६०००० तीर्नलाख साठीहजार 

घ. बाटो र्नभएको १६०००० एकलाख साठी हजार 

५. सालिक अग्यौली िडा र्न.ं ६।क, ख ,र्, घ को जग्र्ा  

क. लपच बाटोसँर् जोलडएको ८८०००० आठ लाख असी हजार 

ख. ग्राबेल  बाटोसँर् जोलडएको ४८०००० चारलाख असीहजार 

र्. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको ३६०००० तीर्नलाख साठीहजार 

घ. बाटो र्नभएको १६०००० एकलाख साठी हजार 

६. सालिक अग्यौली िडा र्न.ं ७ को जग्र्ा  

क. लभत्री लपच  बाटोसँर् जोलडएको ८८०००० आठलाख असीहजार 

ख. ग्राबेल  बाटोसँर् जोलडएको ५५०००० पाचलाख पचासहजार 

र्. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको ४००००० चारलाख 

घ. बाटो र्नभएको १६०००० एकलाख साठी हजार 

७. सालिक अग्यौली िडा र्न.ं ८ को जग्र्ा  

क. लपच बाटोसँर् जोलडएको ८६५००० आठलाख पैसठ्ठीहजार 

ख. ग्राबेल  बाटोसँर् जोलडएको ७४०००० सातलाख चाललस हजार 

र्. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको ४८०००० चारलाख असीहजार 

घ. बाटो र्नभएको १६०००० एकलाख साठी हजार 
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८. सालिक अग्यौली िडा र्न.ं ९ क र ख को जग्र्ा  

क. लपच बाटोसँर् जोलडएको ८६५००० आठलाख पैसठ्ठीहजार 

ख. ग्राबेल  बाटोसँर् जोलडएको ७४०००० सातलाख चाललहजार 

र्. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको ४८०००० चारलाख असीहजार 

घ. बाटो र्नभएको १६०००० एकलाख साठी हजार 

२. अमरापरुी र्ा.लि.स. हाल र्ैडाकोट र्न.पा.मा पर्न ेजग्र्ा (प्रलतकट्ठा) 

क. राजमार्ालाइ छुर्ने सबै िाडाका जग्र्ा ४०००००० चाललसलाख 

ख. राजमार्ाबाट खोललएका उत्तर दलक्षणका बाटाका दायाबँायाका जग्र्ाहरु  

१. लपच बाटोसँर् जोलडएको २२००००० बाइसलाख 

२. ग्राबेल  बाटोसँर् जोलडएको १४८०००० चौर्लाख असीहजार 

३. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको ८८०००० आठलाख असीहजार 

४. बाटो र्नभएको २१०००० दईुलाख दशहजार 

र्. िडा र्न.ं२   

१. लपच बाटोसँर् जोलडएको ४२०००० चारलाख बीसहजार 

२. ग्राबेल  बाटोसँर् जोलडएको २४०००० दइुलाख चाललसहजार 

३. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको २२०००० दईुलाख बीसहजार 

४. बाटो र्नभएको १६०००० एकलाख साठी हजार 

३. उपल्लोअखाला र्ा.लि.स. अन्तर्ात पर्न ेजग्र्ा (प्रलतरोपर्नी ) 

क. बाटोलाइ छुर्ने सबै िाडाका जग्र्ा ४५००० पैचाललसहजार 

ख. बाटो र्नभएको र्र्नहरतर्ा ३५००० पैतीसहजार 

र्. बाटो र्नभएको भीटतर्ा ३०००० तीसहजार 
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४. सालिक कािासोती र्ा.लि.स. हाल दउेराली अन्तर्ात पर्न ेजग्र्ा (प्रलतकट्ठा ) 

१. िडा र्न.१।क, ख ,र् को जग्र्ा 

क. डण्डा झ्यालबास जार्ने लपच बाटोसँर् जोलडएको १५७५००० पन्रलाख 

पचहत्तरहजार 

ख. सो बाहके अन्य लभत्री लपच बाटोसँर् जोलडएको ९२०००० र्नौलाख बीस हजार 

र्. सो बाहके अन्य ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको ६९०००० छलाख र्नब्बेहजार 

घ. सो बाहकेको कच्ची बाटोसँर् जोलडएको ६२०००० छलाख बीसहजार 

ङ. बाटो र्नभएको  २००००० दईुलाख 

२. िडा र्न.२क, ख ,र्, घ ,ङ को जग्र्ा दउेराली र्ा.लि.स.मा पर्न े

क. डण्डा बेलुिा लपच बाटोसँर् जोलडएको ८४०००० आठलाख 

चाललसहजार 

ख. लभत्री पीच बाटोसँर् जोलडएको ७३५००० सातलाख पैलतस 

हजार 

ख. ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको ६२०००० छलाख बीस हजार 

र्. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको ५७५००० पाँँचलाख पचहत्तर 

हजार 

घ. बाटो र्नभएको १५०००० एकलाख पचासहजार 

३. िडा र्न.३क, ख ,र् ,घ, ङ को जग्र्ा हाल कािासोती र्न.पा. 

क. लपच बाटोसँर् जोलडएको १२००००० बाह्रलाख 

ख. ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको ८८०००० आठलाख असी हजार 

र्. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको ६५०००० छलाख पचासहजार 

घ. बाटो र्नभएको २१०००० दईुलाख दशहजार 
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४. ऐ िडा र्न ४क ,च ,छ, ज, झ र ञ र्नम्बरीतर्ा 

क. लपच बाटोसँर् जोलडएको ९६५००० र्नौलाख पैसठ्ठीहजार 

ख. ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको ७२५००० सातलाख पलच्चस 

हजार 

र्. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको ५५०००० पाचलाख 

पचासहजार 

#. बाटो र्नभएको िडा र्न.४ख र् घ ट ठ ड ढ समेत कुमसोत क्षेत्रमा पर्ने 

जग्र्ा 
१२०००० एकलाख बीस हजार 

५. ऐ िडा र्न ४ख, र्, घ, ङ ,ट ,ठ ,ड र ढ को र्नम्बररतर्ा 

क. लपच बाटोसँर् जोलडएको १७६०००० सत्रलाख साठीहजार 

ख. ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको १३२०००० तेह्रलाख बीस हजार 

र्. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको ७२५००० सातलाख 

पच्चीसहजार 

घ. बाटो र्नभएको २१०००० दईुलाख दशहजार 

६. ऐ िडा र्न ४ परु्निाास तर्ा  

1. राजमार्ालाइ  छुर्ने जग्र्ा ६०५०००० साठीलाख 

पचासहजार 

२. जर्नतामार्ाबाट र्लरु्लचोकसम्म जार्न ेपरु्निाास बाटोको जग्र्ा  

क. लपच बाटोसँर् जोलडएको २७५०००० सत्ताइसलाख 

पचासहजार 

ख. ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको २१००००० एक्काइस लाख 

र्. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको १४८५००० चौर्लाख 

पचासीहजार 

घ. बाटो र्नभएको ४००००० चारलाख 
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७. थकालीचोकबाट  २८ लिर्ाहा जार्न ेबाटोसरँ् जोडीएको जग्र्ा 

क. लपच बाटोसँर् जोलडएको २७५०००० सत्ताइसलाख 

पचासहजार 

ख. ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको १७६०००० सत्रलाख साठीहजार 

र्. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको १०००००० दशलाख 

घ. बाटो र्नभएको ४००००० चारलाख 

८.  ऐ िडा र्न ४ख परु्निाास तर्ाको जग्र्ा 

क. राजमार्ालाइ  छुर्ने जग्र्ा ६०५०००० साठीलाख 

पचासहजार 

ख. सभापलतचोकदेलख देलिचोकसम्म जोलडएको लपचबाटोको जग्र्ा ३३५०००० तेत्तीसलाख 

पचासहजार 

र्. जर्नतामार्ा पुर्निाासमार्ासम्म जोडीएको लपचबाटोको जग्र्ा ३३५०००० तेत्तीसलाख 

पचासहजार 

घ. अन्य लभलत्र लपच बाटोसँर् जोलडएको २२००००० बाइसलाख 

ङ. ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको १७६०००० सत्रलाख साठीहजार 

च. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको १२८५००० बाह्लाख 

पचासीहजार 

छ. बाटो र्नभएको ४००००० चारलाख 

९. ऐ िडा र्न ४र् परु्निाास तर्ा को जग्र्ा 

क. राजमार्ालाइ  छुर्ने जग्र्ा ६०५०००० साठीलाख 

पचासहजार 

ख. र्लरु्लचोकदेलख पञ्चकन्याचोकसम्म बाटोलाइ छुर्ने जग्र्ा ३३५०००० तेत्तीसलाख 

पचासहजार 
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र्. र्लरु्लचोकदेलख कोइलापालर्न जार्नेबाटोको दायाँबायाँ पर्ने 

बेलचोकसम्मको जग्र्ा 
२८८०००० अठ्ठाइसलाख 

असीहजार 

घ. सो बाहके लभलत्र लपच बाटोसरँ् जोलडएको २१००००० एक्काइस लाख 

ङ. ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको १६०0000 सोह्रलाख 

च. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको १०४५000 दशलाख 

पैताललसहजार 

छ. बाटो र्नभएको ४०0000 चारलाख 

१०. ऐ िडा र्न ४घ परु्निाास तर्ा को जग्र्ा 

क. लपच बाटोसँर् जोलडएको २००0000 बीसलाख 

ख. ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको १९२५000 उन्नाइसलाख 

पच्चीसहजार 

र्. लभत्री कच्चीबाटोसँर् जोलडएको १०४५000 दशलाख 

पैताललसहजार 

घ. बाटो र्नभएको ३३0000 तीर्नलाख तीस हजार 

११. ऐ िडा र्न ५क र्नम्बरी तर्ा को जग्र्ा 

क. लपच बाटोसँर् जोलडएको १७६0000 सत्रलाख साठीहजार 

ख. ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको १३७५000 तेह्रलाख 

पचहत्तरहजार 

र्. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको ८८0000 आठलाख असी हजार 

घ. बाटो र्नभएको ३३0000 तीर्नलाख तीस हजार 

१२. ऐ िडा र्न ५क र ख परु्नबाास तर्ा को जग्र्ा 

क. राजमार्ालाइ  छुर्ने जग्र्ा ६०५0000 साठीलाख 

पचासहजार 
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ख. इन्रचोकदेलख लिहालर्नसम्मको लपच बाटोलाइ छुर्ने जग्र्ा ३६८५000 छत्तीसलाख 

पचासीहजार 

र्. सभापलतचोकदेलख ज्ञार्नोदय स्कूलसम्मको पीचबाटोको जग्र्ा २८८0000 अठ्ठाइसलाख असी 

हजार 

घ. लभलत्र लपच बाटोसँर् जोलडएको १७८0000 सत्रलाख असीहजार 

ङ. ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको १३६५000 तेह्रलाख पैसठ्ठी हजार 

r. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको ८८0000 आठलाख असी हजार 

5. बाटो र्नभएको ३३0000 तीर्नलाख तीस हजार 

१३. ऐ िडा र्न ५र् परु्नबाास तर्ा को जग्र्ा 

क. थकालीचोकबाट मर्रकोट जार्ने बाटोको जग्र्ा  २५८५000 पच्चीसलाख 

पचासीहजार 

ख. पुिापलिम पुर्निाासको बाटोले छुर्ने जग्र्ा १७८0000 सत्रलाख असीहजार 

र्.  लपच बाटोसँर् जोलडएको १४४0000 चौर्लाख 

चाललसहजार 

घ. ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको ९६५000 र्नौलाख पैसठ्ठीहजार 

ङ. सो बाहके लभलत्र कच्ची बाटोलाई छुर्ने जग्र्ा ८८0000 आठलाख असीहजार 

r. बाटो र्नभएको ४०0000 चारलाख 

१४ ऐ िडा र्न ५घ परु्नबाास तर्ा को जग्र्ा 

क. राजमार्ालाइ  छुर्ने जग्र्ा ४३४५000 लत्रचाललस लाख 

पैताललसहजार 

ख. थकाललचोकबाट मर्रकोट जार्ने बाटोलाइ छुर्ने जग्र्ा २५८५000 पच्चीसलाख 

पचासीहजार 
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र्. सो बाहके राजमार्ादेलख उत्तरदलक्षण खोललएको लभलत्र लपच 

बाटोसँर् जोलडएको 
१७८0000 सत्रलाख असीहजार 

घ. ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको १५९५000 पन्रलाख पन्चार्नब्बे 

हजार 

ङ. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको १०४५000 दशलाख 

पैताललसहजार 

च. बाटो र्नभएको ४००000 चारलाख 

१५. ऐ.िडा र्न.ं८ र्न.ं६ क,ख ,र्, घ, ङ परु्निाास र र्नम्बरीतर्ा को जग्र्ा 

क. राजमार्ालाइ  छुर्ने जग्र्ा ३९८0000 उन्नचाललसलाख 

असीहजार 

ख. लपच बाटोसँर् जोलडएको १७८0000 सत्रलाख असी हजार 

र्. ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको १२८५000 बाह्रलाख पचासीहजार 

घ. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको ९६५000 र्नौलाख पैसठ्ठीहजार 

ङ. बाटो र्नभएको २४0000 दईुलाख चाललस हजार 

१६.

  

ऐ िडा र्न.ं७क  र ख को  र्नम्बरीतर्ा को जग्र्ा 

क. लपच बाटोसँर् जोलडएको १२१0000 बाह्लाख दशहजार 

ख. ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको ९६५000 र्नौलाख पैसठ्ठीहजार 

र्. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको ४०0000 चारलाख 

घ. बाटो र्नभएको १६०000 एकलाख साठीहजार 

१७. ऐ.िडा र्न.ं८ क, ख ,र् ,घ, ङ परु्निाास र र्नम्बरीतर्ा को जग्र्ा 

क. लपच बाटोसँर् जोलडएको १२१0000 बाह्लाख दशहजार 



 
 

 
10 

 

ख. ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको ८४५000 आठलाख 

पैताललसहजार 

र्. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको ४००000 चारलाख 

घ. बाटो र्नभएको १६0000 एकलाख साठीहजार 

१८. ऐ िडा र्न.ं ९क  र ख को  र्नम्बरीतर्ा को जग्र्ा 

क. लपच बाटोसँर् जोलडएको १२00000 बाह्रलाख 

ख. ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको ८00000 आठलाख 

र्. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको ४00000 चारलाख 

घ. बाटो र्नभएको १६0000 एकलाख साठीहजार 

१९. मालथ उल्लखे र्ररएका ककटार्नी बाटोहरु बाहके कािासोती र्ा.लि.स.अन्तर्ातका िडाहरुको राजमार्ासर् 

उत्तरदलक्षण खोललएका लभत्री बा६ँाहरुको न्यरू्नतम प्रलतकट्ठा रु.९४५००० साथ ैलभत्री लपच बाटोलाइ छुर्न े

जग्र्ा न्यरू्नतम प्रलतकठ्ठा रु.११६५००० (परु्निाासको र्नक्सा लभत्र मात्र) 

५. कोल्ुिा र्ा.लि.स.मा पर्न ेजग्र्ाहरु (प्रलतकठ्ठा) 

क. िडा र्नं.४/क ८क,ख र ९ख मा पर्ने  डण्डा कोल्ुिा, डण्डा चोरमारा 

मार्ामा पर्ने जग्र्ा 
१४00000 चौर्लाख 

ख. लभलत्र लपच बाटोसँर् जोलडएको ८८0000 आठलाख असीहजार 

र्. ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको ६६0000 छलाख साठीहजार 

घ. मालथ उल्लेलखत िडामा खोलीएका लभत्री कच्ची बाटोलाइ छुर्नेजग्र्ा ४८०००० चारलाख असी हजार 

च. बाटो र्नभएको १३५000 एकलाख पैलतस हजार 

६. कोटथर र्ा.लि.स.मा पर्न ेजग्र्ाहरु (प्रलतरोपर्नी) 
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क. लपच बाटोसँर् जोलडएको ५२५000 पाँँचलाख पच्चीसहजार 

ख. ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको २८५000 दईुलाख पचासी हजार 

र्. बाटो र्नभएको र्र्नहरतर्ा १५५000 एकलाख पचपन्न हजार 

घ. अन्य कच्ची बाटोलाइ छुर्ने जग्र्ा २१0000 दइुलाख दशहजार 

ङ. बाटो र्नभएको लभटतर्ा ५५000 पचपन्न हजार 

७. र्ैडाकोट र्न.पा.अन्तर्ातका जग्र्ाहरु (प्रलतरोपर्नी) 

१. िडा र्न.ं१क र ख को जग्र्ा 

क. लशलान्यासचोकबाट काललका जार्ने बाटो जौजुिा 

पार्नीट्ांकीचोकसम्मको बाटोको जग्र्ा 
५४५0000 चौिन्नलाख 

पचासहजार 

ख. लशलान्यासचोक देलख कदव्यर्ाम मलन्दर जार्ने लपच बाटाको जग्र्ा ४५६५000 पैताललसलाख 

पैसठ्ठीहजार 

र्. लभलत्र लपच बाटोसँर् जोलडएको ४१२५000 एकचाललस लाख 

पच्चीसहजार 

घ. ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको ३०८०000 लतसलाख असीहजार 

ङ. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको २४२0000 चौलबसलाख बीसहजार 

च. बाटो र्नभएको ८२५000 आठलाख पच्चीसहजार 

२. िडा र्न.ं२क को जग्र्ा 

क. राजमार्ालाइ  छुर्ने जग्र्ा ९०७५000 र्नब्बे लाख पचहत्तरहजार 

ख. राजमार्ाबाट खोललएको उत्तरदलक्षण राजमार्ासँर् जोलडएको 

पीचबाटोको दायाबायाका जग्र्ा  
६५४५000 पैसठ्ठीलाख पैताललसहजार 

र्. सो बाहके लभलत्र लपच बाटोसरँ् जोलडएको ५१०0000 एकाउन्नलाख 
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घ. ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको ४२३५000 बयाललसलाख पैलतसहजार 

ङ. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको २७५0000 सत्ताइस लाख पचासहजार 

च. बाटो र्नभएको १०१0000 दशलाख दशहजार 

३. िडा र्न.ं२ख को जग्र्ा 

क. राजमार्ालाइ  छुर्ने जग्र्ा ९०७५000 र्नब्बे लाख पचहत्तरहजार 

ख. राजमार्ाबाट खोललएको उत्तरदलक्षण राजमार्ासँर् जोलडएको 

पीचबाटोको दायाबायाका जग्र्ा  
५३२५000 लत्रपन्नलाख पच्चीसहजार 

र्. ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको ४२३५000 बयाललसलाख पैलतसहजार 

घ. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको ३१४५000 एकलतसलाख 

पैताललसहजार 

ङ. बाटो र्नभएको १०१0000 दशलाख दशहजार 

४. िडा र्न.ं३।क दलेख ३ ञ को जग्र्ा 

क. तात्रीबास बजार क्षेत्रका घडरेी ८८0000 आठलाख असीहजार 

ख. लभत्री लपचबाटोमा पर्ने जग्र्ा ६६0000 छलाख साठीहजार 

र्. लभत्री ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको ५५0000 पँाँँचलाख पचासहजार 

घ. लभलत्र कच्ची बाटोसँर् जोलडएको ४४0000 चारलाख चाललसहजार 

ङ. बाटो र्नभएको जग्र्ा १४0000 एकलाख चाललसहजार 

५. िडा र्न..४क ख र र् को जग्र्ा 

क. राजमार्ालाइ  छुर्ने जग्र्ा ९०७५000 र्नब्बेलाख पचहत्तरहजार 
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ख. राजमार्ाबाट खोललएको उत्तरदलक्षण राजमार्ासँर् जोलडएको 

पीचबाटोको दायाबायाका जग्र्ा 
५३२५000 लत्रपन्नलाख पच्चीसहजार 

र्. सो बाहके लभत्री लपचबाटोमा पर्ने जग्र्ा ४२३५000 बयाललसलाख पैलतसहजार 

घ. ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको ३१४५000 एकतीसलाख 

पैताललसहजार 

ङ. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको २७५0000 सत्ताइसलाख पचासहजार 

च. बाटो र्नभएको ९६५000 र्नौलाख पैसठ्ठीहजार 

६. िडा र्न.५क र ख को जग्र्ा 

क. राजमार्ालाइ  छुर्ने जग्र्ा ९०७५000 र्नब्बेलाख पचहत्तरहजार 

ख. राजमार्ाबाट खोललएको उत्तरदलक्षण राजमार्ासँर् जोलडएको 

पीचबाटोको दायाबायाका जग्र्ा 
६५४५000 पैसठ्ठीलाख पैताललसहजार 

र्. सो बाहके लभत्री लपचबाटोमा पर्ने जग्र्ा ५११५000 एकाउन्नलाख पन्रहजार 

घ. ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको ४२३५000 बयाललसलाख पैलतसहजार 

ङ. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको ३६६0000 छत्तीसलाख साठीहजार 

च. बाटो र्नभएको १०१0000 दशलाख दशहजार 

७. िडा र्न.६क र ख को जग्र्ा 

क. लपचबाटोमा पर्ने जग्र्ा ३१४५000 एकतीसलाख 

पैताललसहजार 

ख. ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको २२६५000 बाइसलाख पैसठ्ठीहजार 

र्. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको १८७0000 अठारलाख सत्तरीहजार 

घ. बाटो र्नभएको ८०0000 आठलाख 
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८. िडा र्न.७क , ख र घ को जग्र्ा 

क. लपचबाटोमा पर्ने जग्र्ा २२६५000 बाइसलाख पैसठ्ठीहजार 

ख. ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको १८७0000 अठारलाख सत्तरीहजार 

र्. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको १५४0000 पन्रलाख चाललसहजार 

घ. बाटो र्नभएको ८०0000 आठलाख 

९. िडा र्न.७र् को जग्र्ा 

क. राजमार्ालाइ  छुर्ने जग्र्ा ६000000 साठीलाख 

ख. राजमार्ाबाट खोललएको उत्तरदलक्षण राजमार्ासँर् जोलडएको 

पीचबाटोको दायाबायाका जग्र्ा 
४३३0000 लत्रचाललसलाख तीसहजार 

र्. सो बाहके लभत्री लपचबाटोमा पर्ने जग्र्ा ३१४५000 एकतीसलाख 

पैताललसहजार 

घ. ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको २६६0000 छब्बीसलाख साठीहजार 

ङ. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको २१३0000 एक्काइसलाख तीसहजार 

च. बाटो र्नभएको ८००००० आठलाख 

१० िडा र्न.८क,  ख र र् को जग्र्ा 

क. राजमार्ालाइ  छुर्ने जग्र्ा ६७७५000 सत्तसठ्ठीलाख 

पचहत्तरहजार 

ख. राजमार्ाबाट खोललएको उत्तरदलक्षण राजमार्ासँर् जोलडएको 

पीचबाटोको दायाबायाका जग्र्ा 
५२०0000 बाउन्नलाख 

र्. सो बाहके लभत्री लपचबाटोमा पर्ने जग्र्ा ४२०0000 बयाललसलाख 

घ. ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको ३१४५000 एकतीसलाख 

पैताललसहजार 
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ङ. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको २२६५000 बाइसलाख पैसरठ्ठहजार 

च. बाटो र्नभएको ८00000 आठलाख 

११. िडा र्न.९क र  ख को जग्र्ा 

क. राजमार्ालाइ  छुर्ने जग्र्ा ६२00000 बैसठ्ठीलाख 

ख. राजमार्ाबाट खोललएको उत्तरदलक्षण राजमार्ासँर् जोलडएको 

पीचबाटोको दायाबायाका जग्र्ा 
४३४५000 लत्रचाललसलाख 

पैताललसहजार 

र्. सो बाहके लभत्री लपचबाटोमा पर्ने जग्र्ा २७८0000 सत्ताइसलाख असीहजार 

घ. ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको २१३0000 एक्काइसलाख तीसहजार 

ङ. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको १७३०000 सत्रलाख तीसहजार 

च. बाटो र्नभएको ८१५000 आठलाख पन्र हजार 

८. जौबारी र्ा.लि.स.मा पर्न ेजग्र्ाहरु (प्रलतरोपर्नी) 

-s_ मोटरबाटोमा पर्ने जग्र्ा १0५000 एकलाख पाँचहजार 

-v_ बाटो र्नभएको र्र्नहरतर्ा ५५000 पचपन्न हजार 

-u_ बाटो र्नभएको भीटतर्ा ३५000 पैतीसहजार 

९. तमसररया र्ा.लि.स.मा पर्न ेजग्र्ाहरु (प्रलतकठ्ठा) 

१. िडा र्न.६क र  ख को जग्र्ा 

क. राजमार्ालाइ  छुर्ने जग्र्ा ३८२०000 अठ्तीस लाख बीस हजार 

ख. राजमार्ाबाट खोललएको उत्तरदलक्षण राजमार्ासँर् जोलडएको 

पीचबाटोको दायाबायाका जग्र्ा 
१८४०000 अठार लाख चाललस हजार 

र्. सो बाहके लभत्री लपचबाटोमा पर्ने जग्र्ा १०४५000 दशलाख पैताललस हजार 
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घ. ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको ८८0000 आठलाख असी हजार 

ङ. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको ४८0000 चारलाख असी हजार 

च. बाटो र्नभएको २१0000 दईु लाख दश हजार 

२.  िडा र्न.७घ र  ५ख को जग्र्ा 

क. चोरमारादेलख झ्यालबास जार्ने पीच बाटोमा पर्ने जग्र्ा २१00000 एक्काइस लाख 

ख. ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको ११00000 एघारलाख 

र्. सो बाहके कच्ची बाटोसँर् जोलडएको ८८0000 आठलाख असी हजार 

घ. बाटो र्नभएको २१0000 दईु लाख दश हजार 

३. िडा र्न.२क को जग्र्ा 

क. चोरमारादेलख पर्नौती जार्ने पीच बाटोमा पर्ने जग्र्ा १३२0000 तेह्रलाख बीसहजार 

ख. ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको ८८0000 आठलाख असी हजार 

र्. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको ४८५000 चारलाख पचासीहजार 

घ. बाटो र्नभएको २१0000 दईु लाख दश हजार 

४. बजारक्षते्र िडा र्न.ं४ , ७ङ र च अन्तर्ातका जग्र्ा 

क. राजमार्ालाइ  छुर्ने जग्र्ा ३१९0000 एकतीस लाख र्नब्बे हजार 

ख. राजमार्ाबाट खोललएको उत्तरदलक्षण जोलडएको पीचबाटोको 

दायाँबायाकँा जग्र्ा 
१८५०000 अठारलाख पचासहजार 

र्. ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको ८२५000 आठलाख पच्चीसहजार 

घ. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको ६५0000 छलाख पचास हजार 
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ङ. बाटो र्नभएको २१0000 दईु लाख दश हजार 

५. मालथ उल्ललेखत िडा बाहके अन्य जग्र्ाको हकमा 

क. लभत्री लपचबाटोमा पर्ने जग्र्ा १२१0000 बाह्रलाख दशहजार 

ख. ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको ८२५000 आठलाख पच्चीसहजार 

र्. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको ५५0000 पाँँचलाख पचास हजार 

घ. बाटो र्नभएको २१0000 दईु लाख दश हजार 

१०. दमु्कीबास र्ा.लि.स.मा पर्न ेजग्र्ाहरु (प्रलतकठ्ठा) 

१. िडा र्न.१क  को जग्र्ा 

क.  लपचबाटोमा पर्ने जग्र्ा १०४0000 दशलाख चाललसहजार 

ख. ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको ६९0000 छलाख र्नब्बे हजार 

र्. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको ४६0000 चारलाख साठीहजार 

घ. बाटो र्नभएको १५०000 एकलाख पचास हजार 

२. िडा र्न.२ को जग्र्ा 

क. दमु्कीबास देखी सदी जार्ने पीच बाटोको जग्र्ा १५२0000 पन्रलाख बीसहजार 

ख. सो बाहके लभत्री लपचबाटोमा पर्ने जग्र्ा १२३0000 बाह्रलाख तीसहजार 

र्. ग्राबेल बाटोसँर् जोलडएको ८४0000 आठलाख चाललसहजार 

घ. कच्ची बाटोसँर् जोलडएको ६९0000 छलाख र्नब्बे हजार 

ङ. बाटो र्नभएको २३0000 दईुलाख तीसहजार 

३. िडा र्न.३ को जग्र्ा 
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क. सदी जार्ने बाटोमा पर्ने जग्र्ा ९२५000 र्नौलाख पच्चीसहजार 

ख. ग्राबेल बाटोमा पर्ने जग्र्ा ७५५000 सातलाख पचपन्नहजार 

र्. सो बाहके अन्य कच्ची बाटोमा पर्ने जग्र्ा ५३५000 पाँचँलाख पैलतस हजार 

घ. बाटो र्नभएको २०0000 दईुलाख 

४. िडा र्न.५ को जग्र्ा 

क. राजमार्ालाइ  छुर्ने जग्र्ा ३९६०000 उर्नन्चाललस लाख 

साठीहजार 

ख. ज्यालमरेलत्रिेणी जार्ने बाटोको दायािाया पर्ने जग्र्ा लत्रिेणीचोकको 

पीच बाटो 
१००0000 दशलाख 

र्. ग्राबेल बाटोमा पर्ने जग्र्ा ६९0000 छलाख र्नब्बेहजार 

घ. सो बाहके अन्य कच्ची बाटोमा पर्ने जग्र्ा ५३५000 पाँचँलाख पैलतसहजार 

ङ. बाटो र्नभएको १५०000 एकलाख पचासहजार 

५. िडा र्न.ं ६, ७ ,८,९ अन्तरर्त पर्न ेजग्र्ा(िडा र्न.ं७ ,८ ,९ सालिक बरे्नीमलणपरु हाल दमु्कीबास र्ा.लि.स.) 

क. लभत्री बाटोमा पर्ने जग्र्ा ५७५000 पाँचँलाख पचहत्तर हजार 

ख. बाटो र्नभएको १५०000 एकलाख पचास हजार 

६. सालिक बरे्नीमणीपरु िडा र्न.ं ७ ,८ (हाल राकाचलुी र्ा.लि.स. )मध्यलिन्द ुर्न.पा. 

क. बाटो भएको जग्र्ा २०0000 दईुलाख 

ख. बाटो र्नभएको र्र्नहरतर्ा ८५000 पचासीहजार 

र्. बाटो र्नभएको भीटतर्ा ५०000 पचास हजार 

११. दउेराली र्ा.लि.स.मा पर्न ेजग्र्ाहरु (प्रलतकठ्ठा) 
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क. चोरमारा झ्यालबास सडकखण्डको दायाँिायाँको जग्र्ा १६८0000 सोह्लाख असी हजार 

ख. सो बाहके अन्य पीच बाटोमा पर्ने जग्र्ा १०७५000 दशलाख पचहत्तर हजार 

र्. ग्राबेल बाटोमा पर्ने जग्र्ा ८४0000 आठलाख चाललस हजार 

घ. कच्ची बाटोमा पर्ने जग्र्ा ५३५000 पाँचँलाख पैलतस हजार 

ङ. बाटो र्नभएको जग्र्ा २०0000 दईु लाख 

१२. दिेचलुी र्ा.लि.स.मा पर्न ेजग्र्ाहरु (प्रलतकठ्ठा) 

क. मुण्डेजार्ने पीच बाटोको दायािँायाँको जग्र्ा ९७0000 र्नौलाख सत्तरी हजार 

ख. सो बाहके अन्य पीच बाटोमा पर्ने जग्र्ा ७९५000 सातलाख पन्चार्नब्बे हजार 

र्. ग्राबेल बाटोमा पर्ने जग्र्ा ७२५000 सातलाख पच्चीस हजार 

घ. कच्ची बाटोको दायािाया पर्न ेजग्र्ा ३६0000 तीर्नलाख साठी हजार 

ङ. बाटो र्नभएको जग्र्ा १६०000 एकलाख साठी हजार 

च. सालिक लपठौली हाल देिचुली मुण्डे बजारक्षेत्रमा पर्ने जग्र्ा ८००000 आठ लाख 

 

 

 

१२. र्रुकोट र्ा.लि.स.मा पर्न ेजग्र्ाहरु (प्रलतकठ्ठा) 

क. मोटरबाटो भएको जग्र्ा २३0000 दईुलाख तीस हजार 

ख. अन्य लभत्री बाटोमा पर्ने जग्र्ा १३६000 एकलाख छत्तीस हजार 

र्. बाटो र्नभएको र्र्नहर तर्ा ८५000 पचासी हजार 
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घ. बाटो र्नभएको भीट तर्ा ७५000 पचहत्तर हजार 

सालिक बरे्नीमलणपरु िडा र्नं.३ हाल र्रुकोट र्ा.लि.स.मा पर्न ेजग्र्ा 

क. मोटर बाटो भएको जग्र्ा २३0000 दईुलाख तीसहजार 

ख. अन्य लभलत्र बाटोमा पर्ने जग्र्ा १५५000 एकलाख पचपन्नहजार 

र्. बाटो र्नभएको र्र्नहरतर्ा ८५000 पचासी हजार 

घ. बाटो र्नभएको भीटतर्ा ७५000 पचहत्तर हजार 

१४. र्ौबादी र्ा.लि.स.मा पर्न ेजग्र्ाहरु (प्रलतरोपर्नी) 

क. िडा र्न..२ र ७ को मोटरबाटो भएको जग्र्ा ५४५000 पाँँचलाख पैताललस हजार 

ख. अन्य लभत्री कच्ची बाटो भएको जग्र्ा ३७२000 तीर्नलाख बहत्तर हजार 

र्. बाटो र्नभएको र्र्नहर तर्ा १३०000 एकलाख तीसहजार 

घ. बाटो र्नभएको भीट तर्ा १0५000 एकलाख पाँच हजार 

 मालथ उल्लखे र्रेको बाहके अन्य सब ैिडाको जग्र्ाको हकमा 

क. बाटो भएको जग्र्ा २१0000 दईुलाख दश हजार 

ख. बाटो र्नभएको र्र्नहर तर्ा ६५000 पैसठ्ठी हजार 

र्. बाटो र्नभएको भीट तर्ा ५५000 पचपन्न हजार 

 

!%. र्नयाबँलेहार्नी र्ा.लि.स.मा पर्न ेजग्र्ाहरु (प्रलतकठ्ठा) 

क. राजमार्ालाइ  छुर्ने जग्र्ा ३८२०000 अठ्तीस लाख बीस हजार 

ख. राजमार्ाको उत्तरदलक्षण तथा राकाचुली जार्न ेबाटोको 

दायाँबायाकँो जग्र्ा 
१७६0000 सत्रलाख साठी हजार 
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र्. लभत्री पीच बाटोमा पर्ने जग्र्ा १२१0000 बाह्रलाख दश हजार 

र्. सो बाहके अन्य ग्राबेल बाटोमा पर्ने जग्र्ा ९७0000 र्नौलाख सत्तरी हजार 

घ. सो बाहके अन्य लभत्री कच्ची बाटोमा पर्ने जग्र्ा ७२५000 सातलाख पच्चीस हजार 

ङ. बाटो र्नभएको जग्र्ा २०0000 दईुलाख 

१६. र्नारायणी र्ा.लि.स.मा पर्न ेजग्र्ाहरु (प्रलतकठ्ठा) 

क. लपच बाटोमा पर्ने जग्र्ा ६००००० छ लाख 

ख. ग्राबेल बाटोमा पर्ने जग्र्ा ४१५000 चारलाख पन्रहजार 

र्. लभत्री कच्ची बाटोमा पर्ने जग्र्ा ३३0000 तीर्नलाख तीस हजार 

घ. बाटो र्नभएको जग्र्ा १६०००० एकलाख साठी हजार 

१७. लपठौली र्ा.लि.स.मा पर्न ेजग्र्ाहरु (प्रलतकठ्ठा) 

क. िडा र्नं.७घ को राजमार्ालाई छुर्ने जग्र्ा २६१०000 छब्बीस लाख दशहजार 

ख. िडा र्नं.७घ को लोकाहाचोकबाट लपठौलीजार्ने दाया Fिायाकँो 

जग्र्ा 
१०४५000 दशलाख पैताललस हजार 

र्. िडा र्नं.१ख, २घ, ७क ,७ख र ९ अन्तर्ताका लपच जग्र्ा १०४५000 दशलाख पैताललस हजार 

घ. िडा र्नं.१ख ,२घ, ७क, ७ख र ९ मा पर्ने ग्रािेल जग्र्ा ७२५000 सातलाख पच्चीसहजार 

ङ. मालथ उल्लेलखत िडाको कच्ची बाटोको जग्र्ा ५६0000 पाँँचलाख साठी हजार 

च. मालथ उल्लेलखत बाहके अन्यिडाको लपच बाटोमा पर्ने जग्र्ा ८००००० आठलाख 

छ. मालथ उल्लेलखत बाहके अन्यिडाको ग्राबेल बाटोमा पर्नेजग्र्ा ७२५000 सातलाख पच्चीस हजार 

ज. मालथ उल्लेलखत बाहके अन्यिडाको कच्ची बाटोमा पर्ने जग्र्ा ५२००00 पाँचलाख बीस हजार 
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ज. बाटो र्नभएको जग्र्ा २००000 दईुलाख 

झ. लपठौली र्ा.लि..अन्तर्ात हाल देिचुली ककतीपुरक्षेत्रको जग्र्ा १३५000 एकलाख पैलतस हजार 

१८. प्रर्तीर्नर्र र्ा.लि.स.मा पर्न ेजग्र्ाहरु (प्रलतकठ्ठा ) 

१. िडा र्न.ं१क, ख ,र् ,२क ,ख ,३क, ख, र् का जग्र्ाहरु 

क. राजमार्ामा पर्ने जग्र्ा ४५१0000 पैताललस लाख दश 

हजार 

ख. राजमार्ालाई छोइ उत्तरदलक्षण खोललएका लपचबाटोको 

दायँाबायाँँको जग्र्ा 
२८८0000 अठ्ठाइस लाख असी 

हजार 

र्. दलदले मुण्डेबाटोमा पर्ने जग्र्ा २१५५000 एक्काइस लाख पचपन्न 

हजार 

घ. सो बाहके अन्य लभत्री लपचबाटोमा पर्ने जग्र्ा १७६0000 सत्रलाख साठी हजार 

ङ. ग्रािेल बाटोमा पर्ने जग्र्ा १२३५000 बाह्रलाख पैलतस हजार 

च. कच्ची बाटोमा पर्ने जग्र्ा ८००000 आठ लाख 

छ. बाटो र्नभएको जग्र्ा २१0000 दईुलाख दश हजार 

२. िडा र्न.ं४क अन्तर्ताका जग्र्ा 

क. दलदलचोकबाट मुण्डे जार्नेबाटोमा पर्ने जग्र्ा २१00000 एक्काइस लाख 

ख. सो बाहके लभत्री  लपच बाटोमा पर्ने जग्र्ा १७६0000 सत्रलाख साठीहजार 

र्. ग्रािेल बाटोमा पर्ने जग्र्ा १२३५000 बाह्र लाख पैलतस हजार 

घ. कच्ची बाटोमा पर्ने जग्र्ा ७२५000 सातलाख पच्चीस हजार 

ङ. बाटो र्नभएको जग्र्ा २१0000 दईुलाख दश हजार 
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३. िडा र्न.ं४ख र ४र् अन्तर्ताका जग्र्ा 

क. लपच बाटोमा पर्ने जग्र्ा १०९0000 दशलाख र्नब्िे हजार 

ख. ग्रािेल बाटोमा पर्ने जग्र्ा ९२५000 र्नौलाख पच्चीस हजार 

र्. कच्ची बाटोमा पर्ने जग्र्ा ७२५000 सातलाख पच्चीस हजार 

घ. बाटो र्नभएको जग्र्ा २१0000 दईुलाख दश हजार 

४. िडा र्न.ं५क ,ख र ६क अन्तर्ातका जग्र्ा 

क. दलदले मुण्डे जार्ने सडकखण्डको बाटो भएको जग्र्ा २१00000 एक्काइस लाख 

ख. सो बाहके लभत्रीपीच बाटोमा पर्ने जग्र्ा १७६0000 सत्रलाख साठी हजार 

र्. ग्रािेल बाटोमा पर्ने जग्र्ा १०५०000 दशलाख पचास हजार 

घ. कच्ची बाटोमा पर्ने जग्र्ा ६०५000 छलाख पाँच हजार 

ङ. बाटो र्नभएको जग्र्ा २१0000 दईुलाख दश हजार 

५. िडा र्न.ं६।ख, ७क, ख र   ८क, ख अन्तर्ातका जग्र्ा  

क. लपच बाटोमा पर्ने जग्र्ा १०९0000 दशलाख र्नब्िे हजार 

ख. ग्रािेल बाटोमा पर्ने जग्र्ा ८८0000 आठलाख असी हजार 

र्. कच्ची बाटोमा पर्ने जग्र्ा ६५०000 छलाख पचास हजार 

घ. बाटो र्नभएको जग्र्ा २१0000 दईुलाख दश हजार 

६. िडा र्न.८र् ,९क, ख  र घ अन्तर्ातका जग्र्ा 

क. मुण्डे जार्ने बाटोको जग्र्ा तथा लभत्री लपचबाटोमा पर्ने जग्र्ा ६०५000 छलाख पाँच हजार 
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ख. ग्राबेल बाटोमा पर्ने जग्र्ा ४५०००० चारलाख पचासहजार 

र्. कच्ची बाटोमा पर्ने जग्र्ा ३९५000 तीर्नलाख पन्चार्नब्बे 

हजार 

घ. बाटो र्नभएको जग्र्ा १६0000 एकलाख साठी हजार 

७. िडा र्न.ं९र् अन्तर्ातका जग्र्ा 
  

क. लपच बाटोमा पर्ने जग्र्ा २१00000 एक्काइस लाख 

ख. ग्रािेल बाटोमा पर्ने जग्र्ा १०५0000 दशलाख पचासहजार 

र्. कच्ची बाटोमा पर्ने जग्र्ा ७२५000 सातलाख पच्चीस हजार 

घ. मुण्डे जार्ने बाटोमा जग्र्ा ६४०000 छलाख चाललस हजार 

ङ. बाटो र्नभएको जग्र्ा २१0000 दईुलाख दश हजार 

१९. प्रसौर्नी  र्ा.लि.स.मा पर्न ेजग्र्ाहरु (प्रलतकठ्ठा) 

क. लपच बाटोमा पर्ने जग्र्ा ८००००० आठ लाख 

ख. ग्राबेल बाटोमा पर्ने जग्र्ा ७००००० सातलाख 

र्. कृलि बाटोमा पर्ने जग्र्ा ६४०000 छलाख चाललस हजार 

घ. ुलाकी बाटोमा पर्ने जग्र्ा ४८५000 चारलाख पचासी हजार 

ङ. अन्य कच्ची बाटोमा पर्ने जग्र्ा ६५०000 छलाख पचास हजार 

r= बाटो र्नभएको जग्र्ा १६०000 एकलाख साठी हजार 

२०. बरे्नीमलणपरु र्ा.लि.स.मा पर्न ेजग्र्ाहरु (प्रलतकठ्ठा) 

१. िडा र्न.४ का जग्र्ाहरु 
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(क) राजमार्ामा पर्ने जग्र्ा ३७५५000 सैलतस लाख पचपन्न 

हजार 

(ख) राजमार्ाबाट खोललएको उत्तरतर्ा  दमु्कीबासबाट स्कूलचोकसम्म 

जार्ने लपचबाटोमा पर्नेजग्र्ा 
२०00000 बीस लाख 

२. राजमार्ादेलख उत्तरदलक्षण खोललएको जग्र्ा 

क. लपचबाटोमा र्ने जग्र्ा १६८0000 सोह्लाख असी हजार 

ख. ग्रािेल बाटोमा पर्ने जग्र्ा १0५0000 दशलाख पचास हजार 

र्. कच्ची बाटोमा पर्ने जग्र्ा ६९0000 छलाख र्नब्बे हजार 

घ. बाटो र्नभएको जग्र्ा २०0000 दईु लाख 

३. मालथ उल्लेलखत िडा र्नं.४ बाहके अन्य िडा र्नं.जग्र्ाको हकमा 

(क) पाल्पा रामपुर जार्ने बाटो भएको जग्र्ा ७६०000 सातलाख साठी हजार 

ख. लपच बाटोमा पर्ने जग्र्ा ६३0000 छ लाख तीस हजार 

र्. ग्रािेल बाटोमा पर्ने जग्र्ा ५२५000 पाँचलाख पच्चीस हजार 

(ख) सो िडाका अन्य कच्ची िाटो भएको जग्र्ा ३८0000 तीर्नलाख असी हजार 

(र्) सबै िडाको बाटो र्नभएको जग्र्ा १३०000 एकलाख तीसहजार 

२१. बलुीङटार र्ा.लि.स.मा पर्न ेजग्र्ाहरु (प्रलतरोपर्नी) 

१. िडा र्न.ं१ २ र ३ का जग्र्ाहरु 

(क) िडा र्न.१ ,२ र ३ अन्तर्ातका बाटो भएको जग्र्ाहरु ३७५000 तीर्नलाख पचहत्तर 

हजार 

(ख) र्नहरको पार्नी लाग्ने जग्र्ा २३0000 दईुलाख तीस हजार 

(र्) र्नहरको पार्नी र्नलाग्ने जग्र्ा ६३000 लत्रसठ्ठी हजार 
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घ. बाटो र्नभएको र्र्नहर तर्ा ५२000 बाउन्न हजार 

(ङ) बाटो र्नभएको लभट तर्ा ३६000 छत्तीस हजार 

२. मालथ उल्लेलखत बाहके सबै िडाको जग्र्ाहरु 

(क) बाटो भएको जग्र्ा १0५000 एकलाख पाँच हजार 

(ख) बाटो र्नभएको र्र्नहरतर्ा ४५000 पैताललस हजार 

(र्) बाटो र्नभएको भीटतर्ा २५000 पच्चीस हजार 

२२ िले्डीहा र्ा.लि.स.मा पर्न ेजग्र्ाहरु (प्रलतकठ्ठा) 

(क) राजमार्ालाई छुर्ने िडा र्नं.१ ,२ र २क ,३क ,ख ,र् र ४/क, ४ख का 

जग्र्ाहरु 
४०१५000 चाललस लाख पन्र 

हजार 

(ख) राजमार्ालाइ छुर्ने िडा र्नं.७क ,ख ,र् , ९क, ख ,९र् को जग्र्ा ३०२५000 तीस लाख पच्चीस हजार 

(र्) राजमार्ालाई छोइ उत्तरदलक्षण खोललएका लपचबाटोको 

दायाँँबायाँँको जग्र्ा 
२०६0000 बीस लाख साठी हजार 

(घ) सो बाहके अन्य लभत्री लपचबाटोमा पर्ने जग्र्ा १६०0000 सोह्रलाख 

(ङ) ग्रािेल बाटोमा पर्ने जग्र्ा १२१0000 बाह्रलाख दश हजार 

(च) कच्ची बाटोमा पर्ने जग्र्ा ८८0000 आठलाख असी हजार 

(छ) बाटो र्नभएको जग्र्ा २७५000 दईुलाख पचहत्तर हजार 

(ज) माथी उल्ललेखत िडा बाहके सब ैिडाको 

१. लपचबाटोमा पर्ने जग्र्ा १३२0000 तेह्रलाख बीस हजार 

२. ग्रािेल बाटोमा पर्ने जग्र्ा ९७0000 र्नौलाख सत्तरी हजार 

३. कच्ची बाटोमा पर्ने जग्र्ा ७२५000 सातलाख पच्चीस हजार 
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४. बाटो र्नभएको जग्र्ा २१0000 दईुलाख दश हजार 

(झ) सालिक िले्डीहा र्ा.लि.स.हाल रतर्नपरुमा पर्न ेजग्र्ाको हकमा  

१. मोटरबाटोमा पर्ने जग्र्ा ६२५000 छलाख पच्चीस हजार 

२. अन्य बाटोमा पर्ने ४०0000 चारलाख 

३. बाटो र्नभएको जग्र्ा १३0000 एकलाख तीस हजार 

 

२३. मकुुन्दपरु र्ा.लि.स.मा पर्न ेजग्र्ाहरु (प्रलतकठ्ठा) 

क. लपचबाटोमा पर्ने जग्र्ा १३२0000 तेह्रलाख बीस हजार 

ख. ग्रािेल बाटोमा पर्ने जग्र्ा ८८0000 आठलाख असी हजार 

र्. कच्ची बाटोमा पर्ने जग्र्ा ७२५000 सातलाख पच्चीसहजार 

घ. बाटो र्नभएको जग्र्ा २१0000 दईुलाख दश हजार 

२४. लमथकुरम र्ा.लि.स.मा पर्न ेजग्र्ाहरु (प्रलतरोपर्नी) 

(क) मोटरबाटो भएको जग्र्ा २०0000 दईुलाख 

(ख) बाटो र्नभएको र्र्नहरतर्ा ८५000 पचासीहजार 

(र्) बाटो र्नभएको भीटतर्ा ५५000 पचपन्न हजार 

२५. रकुिा र्ा.लि.स.मा पर्न ेजग्र्ाहरु (प्रलतरोपर्नी) 

(क) मोटरबाटो भएको जग्र्ा ४२0000 चारलाख बीस हजार 

(ख) र्नहरको पार्नी लाग्ने जग्र्ा २८०000 दईुलाख असी हजार 

(र् ) सो बाहके बााटो र्नभएको र्र्नहरतर्ा  ११५000 एकलाख पन्र हजार 
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(घ) सो बाहके बाटो र्नभएको र्नभएको भीटतर्ा  ८५000 पचासीहजार 

२६. रजहर र्ा.लि.स.मा पर्न ेजग्र्ाहरु (प्रलतकठ्ठा) 

(क) राजमार्ामा पर्ने जग्र्ा ३४७0000 चौलतसलाख 

सत्तरीहजार 

(ख) राजमार्ाबाट खोललएको उत्तरदलक्षण लपचबाटोमा पर्नेजग्र्ा २१00000 एक्काइस लाख 

(र्) उल्लेलखत बाटो बाहके अन्य जग्र्ा 

१. लपचबाटोमा र्ने जग्र्ा १२३५000 बाह्रलाख पैलतस हजार 

२. ग्रािेल बाटोमा पर्ने जग्र्ा ८८0000 आठलाख असी हजार 

३. कच्ची बाटोमा पर्ने जग्र्ा ५२०000 पाँचलाख बीस हजार 

४. बाटो र्नभएको जग्र्ा २१0000 दईुलाख दश हजार 

२७. रुचाङ र्ा.लि.स.मा पर्न ेजग्र्ाहरु (प्रलतरोपर्नी) 

(क) मोटरबाटो भएको जग्र्ा २१0000 दईुलाख दश हजार 

(ख) बाटो र्नभएको र्र्नहरतर्ा ७५000 पचहत्तर हजार 

(र्) बाटो र्नभएको भीटतर्ा ४५000 पैताललसहजार 

२८. लससिार र्ा.लि.स.मा पर्न ेजग्र्ाहरु (प्रलतकठ्ठा) 

(क) राजमार्ालाइ छुर्ने जग्र्ा िडा र्न १ ,१क, र्, ३क ख ,४क ,ख , र्, घ,   
५क,ख,र्,घ,६क,ख,र्,घ,ङ,७क,ख,र् मा पर्ने जग्र्ा 

३८७५000 अठ्तीस लाख पचहत्तर 

हजार 

१. राजमार्ालाई छोइ उत्तरदलक्षण खोललएका लपचबाटोको जग्र्ा २८६0000 अठ्ठाइसलाखसाठीहजार 

२. लभत्री लपच बाटोमा पर्ने जग्र्ा २५३0000 पच्चीसलाख तीस हजार 

३. ग्रािेल बाटोमा पर्ने जग्र्ा १८७0000 अठारलाख सत्तरी हजार 
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४. कच्ची बाटोमा पर्ने जग्र्ा १०७५000 दशलाख पचहत्तरहजार 

५. बाटो र्नभएको जग्र्ा ३३0000 तीर्नलाख तीस हजार 

(ख) सो िडा बाहके र्ा.लि.स.लभत्र खोललएका अन्य सबै लभत्री बाटोमा पर्ने जग्र्ा 

१. लभत्री लपच बाटोमा पर्ने जग्र्ा १३७५000 तेह्रलाख पचहत्तर हजार 

२. ग्रािेल बाटोमा पर्ने जग्र्ा १०७५000 दशलाख पचहत्तरहजर 

३. कच्ची बाटोमा पर्ने जग्र्ा ७२५000 सातलाख पच्चीस हजार 

४. बाटो र्नभएको जग्र्ा २१0000 दईुलाख दश हजार 

(र्) लससिार िडा र्नं.९ िारपोल अन्तर्ातको 

१. बाटो भएको जग्र्ा २७५000 दइुलाख पचहत्तर हजार 

२. बाटो र्नभएको र्र्नहरतर्ा १४०000 एकलाख चाललस हजार 

३. बाटो र्नभएको भीटतर्ा ९0000 र्नब्बे हजार 

२९. लशिमलन्दर र्ा.लि.स.मा पर्न ेजग्र्ाहरु (प्रलतकठ्ठा) 

१. िडा र्नं.२क, ख, र् अन्तर्ात 

अ. आिासक्षेत्रका घडेरी तर्ा १७६0000 सत्रलाख साठी हजार 

आ. आिास क्षेत्रका बाहके उक्त र्नक्साका   

क. लपचबाटोमा र्ने जग्र्ा १७६0000 सत्रलाख साठी हजार 

ख. ग्रािेल बाटोमा पर्ने जग्र्ा १२९0000 बाह्रलाख र्नब्बे हजार 

र्. कच्ची बाटोमा पर्ने जग्र्ा ८८0000 आठलाख असी हजार 

घ. बाटो र्नभएको जग्र्ा २१0000 दईुलाख दश हजार 
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२. िडा र्नं.३क, क, ख, र् अन्तर्ात 

(क) लिपीचोकदेखी उत्तरजार्ने बाटोको जग्र्ा २७५0000 सत्ताइसलाख 

पचासहजार 

(ख) सो बाटोको दायाबाया खोललएका लपच बाटोका जग्र्ा २१६0000 एक्काइसलाख 

साठीहजार 

(र्) सो बाटोको दायाबाया खोललएका ग्राबेल बाटोका जग्र्ा १६८५000 सोह्रलाख पचासीहजार 

घ. सो बाटोको दायाबाया खोललएका कच्ची बाटोका जग्र्ा ८८0000 आठलाख असीहजार 

(ङ) बाटो र्नभएको जग्र्ा ३२0000 तीर्नलाख बीसहजार 

३. िडा र्नं.५र्, ६क, ख, र् अन्तर्ात 

क. लपचबाटोमा पर्ने जग्र्ा १२९0000 बाह्रलाख र्नब्बे हजार 

ख. ग्रािेल बाटोमा पर्ने जग्र्ा ९७0000 र्नौलाख सत्तरीहजार 

र्. कच्ची बाटोमा पर्ने जग्र्ा ८०५000 आठलाख पाँचहजार 

घ. बाटो र्नभएको जग्र्ा २१0000 दईुलाख दश हजार 

४. िडा र्न ९क, ख अन्तर्ात 

क. लपचबाटोमा पर्ने जग्र्ा ११00000 एघार लाख 

ख. ग्रािेल बाटोमा पर्ने जग्र्ा ८०५000 आठलाख पाँचहजार 

र्. कच्ची बाटोमा पर्ने जग्र्ा ६०५000 छलाख पाँचहजार 

घ. बाटो र्नभएको जग्र्ा २१0000 दईुलाख दश हजार 

३०. ुप्सकेोट र्ा.लि.स.मा पर्न ेजग्र्ाहरु (प्रलतरोपर्नी) 
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(क) िडा र्नं.९ को (सालिक ुप्सकेोट र्ा.लि.स.अन्तर्ातपर्ने हाल देउराली 

बजार व्यिस्थापर्नअन्तर्ताको घडेरी जग्र्ा 
७६५000 सातलाख पैसठ्ठी हजार 

(ख) ुप्सेकोट र्ा.लि.स.हाल मैर्नाघाट मा पर्ने जग्र्ा 

१. मोटरबाटोले छोएको जग्र्ा ६३0000 छलाख तीस हजार 

२. बडा र्नं.१ र ९ को लभत्री कच्ची बाटोमा पर्ने जग्र्ा ४१0000 चारलाख दश हजार 

३. बडा र्नं.१ र ९ को बाटोमा र्नपर्ने र्र्नहर जग्र्ा १३0000 एकलाख तीस हजार 

४. मालथ उल्लेलखत बाहके अन्य सबै िडाको मोटर बाटोमा पर्ने जग्र्ा २३0000 दईुलाख तीसहजार 

५. अन्य सब ैिडाको बाटो र्नभएको र्र्नहर तर्ा को जग्र्ा ८५000 पचासी हजार 

६. अन्य सब ैिडाको बाटो र्नभएको भीट तर्ाको जग्र्ा ५०000 पचास हजार 

 

३१. लत्रिणेीससु्ता र्ा.लि.स.हाल लिर्नयीलत्रिेणी र्ा.पा.मा पर्न ेजग्र्ाहरु (प्रलतकट्ठा ) 

१. िडा र्नं.१ २ ३ लत्रिेणीबजार क्षेत्रका घडेरी जग्र्ा १२१५000 बाह्रलाख पन्रहजार 

२. िडा र्नं.१ २ ३ बजार क्षेत्र बाहके अन्य घडेरी जग्र्ा ७९0000 सातलाख र्नब्बे हजार 

३. िडा र्नं.१देखी ९ पक्की बाटोको  जग्र्ा ३८५000 तीर्नलाख पचासी 

हजार 

४. िडा र्नं.१देखी ९ ग्राबेल बाटोको जग्र्ा २००००० दईुलाख 

५. िडा र्नं.१देखी ९ का ग्रामीण आिास कम्पर्नीको प्लरटङ्र् घडेरी २६५000 दईुलाख पँैसठ्ठी 

हजार 

६. िडा र्नं.१देखी ९ का कच्चीबाटोमा पर्ने जग्र्ा १७५000 एकलाख 

पचहत्तरहजार 

७. िडा र्नं.१देखी ९ का बाटो र्नभएको जग्र्ा १४५000 एकलाख 

पैताललसहजार 
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३२. कल्याणपरु कुडीया र्ा.लि.स.हाल लिर्नयीलत्रिणेी र्ा.पा.मा पर्न ेजग्र्ाहरु (प्रलतकट्ठा ) 

१. िडा र्नं.१  देखी ९ को पक्कीबाटोको जग्र्ा ४९०000 चारलाख र्नब्बे हजार 

२. िडा र्नं.१ देखी ९ को कच्चीबाटोको जग्र्ा २१0000 दईुलाख दशहजार 

३. िडा र्नं.१देखी ९ को बाटो र्नभएको जग्र्ँा १४०000 एकलाख चाललस 

हजार 

 

३३.रष्टव्य 

१. जग्र्ाले कुलो छोएको र कुलोले बाटो छोएको अिस्थामा बाटो भएको जग्र्ा सरह मूल्याङ्कर्न र्ररर्नेछ । 
२. खोलो पलहरो लार्ेको जग्र्ाहरुको र्न.पा. तथा र्ा.पा.बाट खोलो पलहरो लार्ेको भर्नी ककटार्नी लसर्ाररस 

भई आएको अिस्थामा कायाालयबाट जाँचबुझ र्दाा सही ठहररएमा उक्त जग्र्ाको न्यूर्नतम मूल्याङ्कर्नको 

५० प्रलतशतसम्म छुट कदर्न सककर्ने छ । 
३. र्ेरै बाटो भएको सलसम जग्र्ाको हकमा बढी दररेटको र अन्यको हकमा जरु्न मोहडा बाटो प्रयोर् ुन्छ 

सोहीको मूल्य कायम र्ररर्ने छ । 
४. पाररत ुर्न आउर्ने ललखतमा ललर्ने कदर्नेले घर बाटो लर्ायतका लििरणहरु यथाथा खोली कैकर्यतमा 

सहीछाप र्र्नुापर्नेछ । ललखतमा कुर्नैपलर्न लििरण र्रक पारी पेश र्रेको कारणबाट राजश्वमा र्रक पर्ना 

र्एको व्यहोरा कुर्नै पलर्न तररकाबाट पत्ता लार्ेमा मालपोत कायाालयबाट स्थलर्त बुझी एककर्न र्री उक्त 

जग्र्ा रोक्का राखी कार्नूर्न बमोलजम लाग्ने राजश्व असुल र्ररर्ने छ । 
५. जुर्नसुकै पाललका र िडालाई छुर्ने कालीर्ण्डकी करीडोरलभत्रको प्रलतकट्टा  रु.५५००००। 
६. न्यूर्नतम मूल्यांकर्नको लालर् स्थार्नीय तहको लसर्ाररस भएको हकमा ३० कदर्नसम्म कायम रहर्ने र 

ज.र्.पररितार्न र कक.का.भैसकेको हकमा पुर्नः लिक्री र्दाा पुर्नः स्थार्नीय तहको लसर्ाररस ल्याउर्नुपर्नेछ । 
७. कुर्नै जग्र्ाको मूल्याङ्कर्न छुट ुर्न र्एकोमा आँठा सरहको जग्र्ाको मूल्याङ्कर्न सरह मूल्य कायम ुर्नेछ। 
८. राजमार्ा, मूलबाटो तथा अन्य बाटोको कुर्न ैप्लट  २ - दईु _  कठ्ठा भन्दा ठूलो भई लभत्री जग्र्ा सरह 

मूल्याङ्कर्न र्र्नुापर्ने देलखएमा बाटो छोडी लभत्रबाट जग्र्ा ललएको भएमा बाटो र्नभएको मूल्य तथा 

बाटोतर्ा  ललएको देलखए  तीस  लमटरसम्मलाई बाटोले छोएको मार्नी घडेरी , जग्र्ा र सो बाहकेको 

जग्र्ालाई बाटो भएको खेलतयोग्य सरह मालर्नर्नेछ । दईु कट्ठासम्मको लालर् भर्न ेयो सुलिर्ा प्राप्त ुर्नेछैर्न 

, ३० -तीस _ लमटरलभत्र पर्ने जग्र्ाको क्षेत्रर्ल र्नापी कायाालयबाट लेखाई आउर्नुपर्नेछ । 
९. र्न.पा.िा र्ा.पा.क्षेत्रको जग्र्ाको प्रस्तालित कुर्नै ककत्ताले बाटो छुर्ने र कुर्नैले र्नछुर्ने भर्नी र्नर्रपाललका िा 

र्ाउँपाललकाबाट लसर्ाररस भई आएमा पलर्न ककत्ता एक आपसमा जोलडर्ने भएमा बाटोमा जोलडएको 

जग्र्ाको सरह मूल्याङ्कर्न कायम र्ररर्नेछ । 
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१० बाटोले छोएको जग्र्ाको हकमा कुर्नै ककत्ता जग्र्ा एकैपटक पाररत र्नर्री पटक पटक र्री पलहल े

बाटोतर्ा को र पलछ लपछाड तर्ा बाट िा पलहला लपछाडबाट र पलछ बाटोतर्ा बाट ककत्ताकाट र्री एकै 

व्यलक्त िा सोही पररिारलभत्र र्एको पत्ता लार्ेमा थप राजश्व असुल र्ररर्नेछ । 
११. राजमार्ा,बजारक्षेत्र िा मूलबाटोमा पर्ने िा र्नपर्ने भर्नी लििाद आएमा मालपोत कायाालयबाट स्थलर्त 

समेत बुझी उक्त ककत्ता जरु्न िर्ीकरणमा पर्ने हो सोही िर्ीकरणको न्यूर्नतम मूल्याङ्कर्न कायम र्ररर्नेछ। 
१२. कुर्नै ककत्ता जग्र्ामा बाटोले छुर्ने / र्नछुर्ने ,घर भए / र्नभएको आकद प्रश्न उठेमा कायालयबाट स्थलर्त 

छार्निीर्न समेत र्री एककर्न र्ररर्नेछ । 
१३. र्नर्रपाललका लभत्रको प्लट लमलार्न र्र्नुापरेको अिस्थामा बाहके अन्य अिस्थामा ०.१.० एक कठ्ठा िा सो 

भन्दा कम क्षेत्रर्लको जग्र्ा ललर्नुकदर्नु र्र्नुापरेमा बाटो र्नभएको भलर्न लसर्ाररस भई आएमा पलर्न न्यूर्नतम 

कच्ची बाटो सरह मूल्याङ्कर्न र्ररर्ने छ । 
१४. जग्र्ाको न्यूर्नतम मूल्याङ्कर्न प्रलत कठ्ठाको दरल ेकायम र्ररएको छ । रोपर्नीमा आएमा सोही बमोलजम 

यस मूल्यलाई पररणत र्री मूल्य कायम र्ररर्नेछ । 
१५ यो मूल्याङ्कर्न २०७९/०४/०१ देलख लार्ू ुर्नेछ । 
१६. घर टहरा लर्ायतका  सरंचर्नाहरुको मूल्यको हकमा स्थार्नीय तहको लसर्ाररसमा उल्लेलखत मूल्य 

बमोलजम र्नै ुर्नेछ । 
१७. मालपोत कायाालयको न्यूर्नतम मूल्याङ्कर्न र स्थार्नीय तहको एकीकृत सम्पलत्त करको मुल्याङ्कर्नमा जुर्न 

बढी ुन्छ सोही बमोलजम थलैी अंक कायम र्री राजश्व असुल र्ररर्नेछ । 
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