
 

 

 

नेपाल सरकार 
भमुि व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी मनवारण िन्त्रालय  

भमुिव्यवस्थापन तथा अमभलेख ववभाग  

िालपोत कायाालय 
बेशििहर,लिजङु  

 

पर संख्या :- 2078/079          मिमत :-2079/03/३१ 

चलानी नं. :-  
 
 

ववषय :- न्त्यनुति िूल्याङ्कन पशुस्तका पठाइएको सम्बन्त्धिा ।  
 

श्री .................................................. 

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

प्रस्ततु ववषयिा आ.व. 2079/080 को लामग यस लिजङु शजल्ला शस्थत नगर र गाउँ 

कायापामलकाहरुको रशजषे्ट्रिन हनुे मलखतिा थैली अङ्क कायि गने सम्बन्त्धिा न्त्यूनति िूल्य मनधाारण 

समिमतको मिमत २079/03/30 गते बसेको बैठकको मनणायबाट कायि गररएको न्त्यूनति 

िलु्याङ्कन पशुस्तका थान १ यसै साथ सम्लग्न राखी पठाईएको बेहोरा अनरुोध गररन्त्छ ।  
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निर्णय :- 

आथाक वषा 079/80 का लागी लिजङु शजल्लाका नगर तथा गाउँ 
कायापामलकाहरूका लागी जग्गा जमिनको रशजषे्ट्रिन प्रयोजनको लामग मिमत 
2079/04/01 देशख लाग ुहनेु गरी तपमसल बिोशजि प्रमत रोपनी जग्गाको 
न्त्यनुति िूल्य मनधाारण गने मनणाय गररयो । 

तपशिलः 
1.िलु्याङकनका आधारहरू  
क. जग्गा संग बाटो जोमिए/नजोमिएको र सो को प्रकार   
ख. जग्गाको प्रयोजनको अवस्था  
ग. जग्गाको वस्तगुत अवशस्थमत  
घ. चाल ुआ.व.िा कारोबार भएको सोही क्षेरको खररद ववक्री िूल्य  
2.भमुिसधुार तथा व्यवस्थापन ववभागबाट भएका भएका पररपर तथा सोही ववभागबाट 
प्रकाशित न्त्यनुति िलु्याङकन सम्बन्त्धी मनदेशिका 
3.कायाालयबाट गररएका स्थलगत अध्ययन  
4.आ.व.2078/079 िा कायाालयबाट पाररत मलखतहरूिा उल्लेशखत थैली अंक। 

5.नेपाल लेखापढी काननुी व्यवसायी एसोमसयिन इाकाइ समिमतबाट प्राप्त सझुाबहरू । 

6.सरोकार सिूहसंगको अन्त्तरवक्रया 
7.नागररक सिाज बदु्धीशजववसँगको सझुाब । 

8. मलखत पाररत गदााको अभ्यास तथा अनभुव मनम्न आधारहरूलाइा िध्यनजर राशख यस 
शजल्लाका जग्गाहरूको तपशिल अनसुारको न्त्यनुति िलु्य कायि गररएको छ । 

9. सम्बशन्त्धत स्थानीय तहको राय सझुाब तथा सल्लाह 
 

 

2.जग्गाको न्त्यनुति िलु्याङकन (बाटोले छोएको) 
 

1 बेशििहर नगरपामलका 
1.1 1. सामबक उददपरु गा.वव.स. हाल बेशििहर न.पा. विा नं. 1  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 
क विा नं. 2 शचप्लेटी खोलादेशख पेट्रोल पम्पको चौतारा (उददपरु) सम्िको िलु्य   17,00,000।-  

ख पेट्रोल पम्प देशख (चौतारा) विा नं. 3 र 4 को खहरे खोलासम्िको िूल्य   40,00,000।-  

ग विा नं. 3 र 4 को खहरेखोला देशख भोटेविारको मसिानासम्िको िूल्य   30,00,000।-  

घ विा नं. २ को शचप्लेटी खोला देशख गाउँिहरको मसिानासम्िको िूल्य   20,00,000।-  

ङ िखु्य सिकबाट पनुावास सम्ि जान ेबाटोिा पने जग्गाको िूल्य   20,00,000।-  

च सामबक उददपरु गा.वव.स. मभर खोमलएका मभरी बाटोको िूल्य  15,00,000।-  



1.2 सामबक गाउँिहर गा.वव.स. हाल बेशििहर न.पा. विा न. 2  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
साववक विा नं. ६ िा पने  िुम्र ेबेसीिहर िोटरबाटोको धुँवाखोला बाट गरगरे       
पैरो सम्िको दाया ँबायाँको जग्गाको िलु्य 

 55,00,000।- 
 

ख 
साववक विा नं. ६ िा पने िुम्र ेबेसीिहर िोटरबाटको गरगरे पैरो बाट नािाल 
खोला सम्िको दाया ँबायाँको जग्गाको िलु्य 

 50,00,000।- 
 

ग विा नं. ६र ७ िा पने िुम्र ेबेसीिहर िोटरबाटोको नािाल खोला बाट खहरे 
खोला सम्िको दाया ँबायाँको जग्गाको िलु्य 

 65,,00,000 ।-  

घ साववक विा नं. ७ िा पने िुम्र ेबेसीिहर िोटरबाटोको खहरे खोला बाट गैरीको 
पवहलो िोि सम्िको दाया ँबाया ँको जग्गाको िलु्य 

 45,000०0 ।-  

ङ 
साववक विा नं. 8 देशख गैरीको पवहलो िोिदेशख उदीपरु मसिानासम्ििा पने 
िोटरबाटो दाया ँबायाकँो जग्गाको िूल्य 

 50,00,000।- 
 

च विा नं. 6 िुम्र ेबेशििहर चामलसे चोकबाट बालकल्याण िाध्यमिक ववद्धालय 
भकुण्िे हदैु अजुान खड्काको घर सम्िको दाया ँबायाकँो जग्गाकोिूल्य 

 58,00,000।-  

छ 
गाउिहर विा नं विा 6 र  7 हाल बेशििहर  न.पा. ज्यामिरे चौतारा बाट 
िुम्र ेबेशििहर िागाको दाया बाया को जग्गाको िलु्य  

 50,00,000।- 
 

ज 
भकुण्िे अजुान खड्काको घर नशजक कुलोदेशख सामबक विा नं. 7 र 8 को 
ढाँिराक्से सम्िको  िोटर बाटो दाया ँबायाँको िूल्य 

 31,00,000।- 
 

झ 
विा नं. ६ भकुण्िे स्कुल चोकबाट गाउँिहर विा नं. ७ खहरे खोला 
चौतारासम्िको िूल्य 

 24,00,000।- 
 

ञ भकुण्िे स्कुल चोकबाट खहरे खोला स्वािी चौतारा िोटर िागाको िूल्य  20,00,000।-  

ट ज्यामिरे राििशन्त्दर चौतारा देशख ऐ. कोलबाटो देउजा गाँउसम्िको िूल्य    18,00,000।-  

ठ राििशन्त्दर देशख ज्यामिरेसम्िको िोटरबाटोको दायाबायाको िलु्य   50,00,000।-  

ि कोलबाटो देउजा गाउँ देशख विा नं. 5 झवपाखेत बसौला गाउँसम्िको िूल्य  11,00,000।-  

ढ 
विा नं. ८ गैरी देशख ऐ. विा ढाँिसम्िको जग्गाको िोटरबाटोको दायाबायको 
िूल्य 

 30,00,000।- 
 

ण विा नं. 8 को ढािँदेशख शचसापानीसम्ि  जग्गाको िलु्य  15,00,000।-  

त विा नं. 6 धवुाखोला देशख सन्त्त बहादरु बामनयाको घर सम्िको िूल्य  15,00,000।-  

थ 
ज्यामिरे खोला कृष्ण के.सीको घर देशख काल्ने हदैु आिी कृवष क्याम्पस सम्ि 
जोड्ने िोटरबाटोको दायाँ बायाकँो जग्गाको िलु्य 

 15,00,000।-  

द 
िगर होिस्टे गेटबाट आिी कृवष क्याम्पस सम्िको िोटरबाटोको दाया ँबायाँको  
जग्गा 

 15,00,000।- 
 

ध सामबक विा नं. 6,7,8 को मभरी बाटोको िूल्य  15,00,000।-  

1.3 सामबक गाउिहर गा.वव.स. हाल बेशििहर न.पा. विा नं 3  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 
क िजवुा खोलादेशख पेट्रोलपम्प सम्िको िोटरबाटोको दायाबाया जग्गाको िलु्य   65,00,000।-  

ख पेट्रोलपम्प देशख धवुखोलासम्िको दायाबायाको जग्गाको िलु्य   70,00,000।-  

ग 
िुम्र ेबेशििहर सिक गाउिहर 3 रानीकुवा चोकदेशख गाउँिहर दरबार जान े
िोटरबाटो (आयवेुद भवन  एररया) मिल्लीराज शघमिरेको घर हदैु ठािो 
खोल्सीसम्को िलु्य 

 40,00,000।- 
 

घ ठािो खोल्सी (आयवेुद भवन एररया) देशख गउँिहर ज्योती चौतारासम्िको 
िोटरबाटोको दायाँबायाकँो िलु्य  

 30,00,000।-  

ङ ज्योती चौतारादेशख गाँउिहर नाल्िा सिकको दाया बायाको िलु्य   12,00,000।-  

च रानीकुवा ददपेन्त्र अमधकारीको घरबाट टाप ुजाने िोटरबाटोको िलु्य  45,00,000।-  

छ 
सामबक विा नं. 2 िजवुा खोला मिलन टोल स्विी चौतारासम्िको िोटरबाटोको 
िलु्य  

 40,00,000।- 
 



ज समबक विा नं. 3 मतलबारी दन ैगाउ सम्िको जग्गाको िलु्य   38,00,000।-  

झ सामबक विा नं. 3 मतलबारी हदैु बिेली चोक सम्िको सिकको दायाँ बायाकँो 
िलु्य  

 38,00,000।- 
 

ञ सामबक विा नं. 3ज्योती चौतारादेशख रेिि खड्काको घरसम्िको िलु्य   25,00,000।-  

ट सामबक विा नं. 2 ज्योती चौतारा हदैु िशन्त्दरा दनाइाको घर सम्िको िलु्य   25,00,000।-  

ठ ज्यमिरे देशख कान्त्ले सम्िको िोटरबाटोको दाया वायाको िलु्य  25,00,000।-  

ि मतलवारी देशख नाल्िाको मसिाना सम्िको िोटरबाटोको िलु्य    20,00,000।-  

ढ सामबक विा नं. 3 धवुाखोला पात्ले हदैु बसौला गाँउ दारेगौिा सम्िको सिकको 
िलु्य 

 15,00,000।- 
 

ण देउजागाउँ राििशन्त्दर देशख वपप्ले झप्री बसौला गाँउ देउजाको तगारो सम्िको 
िोटरबाटोको िलु्य  

 15,00,000।- 
 

त ध्वाँ खोला पात्ले िाँट झप्री िोटरबाटोको दायाबायको िलु्य   15,00,000।-  

थ 
दारेगौिा देशख बामनयाटार हदैु बामनया थमु्कासम्िको िोटरबाटोको दायाबायको 
िलु्य 

 10,00,000।- 
 

द िैदान देशख वामनयाटार बसैला गाउ िोटरबाटोको दाया बायको िलु्य   10,00,000।-  

ध सामबक विा  नं. 2 साउन ेखोला  हदैु लप्ले सम्िको सिकको िलु्य   10,00,000।-  

न सामबक विा नं. 5 खरी गाँउ हदैु घमता गाँउ दारेगौिा सम्िको िलु्य   10,00,000।-  

प सामबक विा नं. 1 र 4 िा पने मतन धारे हवटया दरवार सम्ि िोटरबाटोको 
दायाबायाको िलु्य  

 10,00,000।-  

ि मतलबारी काफ्ले िोटरबाटोको दायाँबायाँको िलु्य   10,00,000।-  

ब सामबक विा नं. 5 खरी गाँउ हदैु घती गाउ दारेगौिा सम्िको िोटरबाटोको 
िलु्य  

 10,00,000।-  

भ झपी बसौला गाउँ दारे गौंिा  10,00,000।-  

ि विा नं. 5 झप्रीखेत देशख गाँउिहर िा.वव. हदैु नाल्िा जान ेिोटरबाटोको 
दायाबायाको िलु्य  

 9,00,000।-  

य काउलेपानी बसेारेहदैु गढीसम्िको िोटरबाटोको दाया बायको िलु्य  7,00,000।-  

र गाउिहर िा.वव.देशख नाल्िा जान ेिोटरबाटोको दायाबायाको िलु्य  5,50,000।-  

ल सामबक विा नं. 2 र 3 को मभरी बाटोको िूल्य  15,00,000।-  

1.4 सामबक परुानोकोट गा.वव.स. हाल बेशििहर न.पा. विा न. 4 
 

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 
क सामबक परुानोकोट गा.वव.स. मभरको िोटरबाटोको िलु्य   3,50,000।-  

1.5 सामबक नाल्िा गा.वव.स. हाल बेशििहर न.पा. विा न. 5 
 

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क ििरू िोिबाट ज्यारखाङ हदैु बाख्रजेगत सम्िको जग्गाको िलु्य  
ज्यारखाङ 
िोटरबाटो 3,50,000।-  

ख हाशिढुङगा ठािो खोररया सम्िको जग्गाको िलु्य  थािो खोररया 3,50,000।-  

ग भेिी खका  देशख  घैरिािा सम्िको जग्गाको िूल्य  रिाइलो िाँिा 3,50,000।-  

घ स्कुल घशुम्तदेशख शखरेिािा सम्िको जग्गाको िूल्य  मसतलपाटी 
िो.वा. 3,50,000।-  

ङ बाख्रजेगत ठाटी देशख मसतलेस्वारा िैदान हदैु नया ँचौतारासम्िको जग्गाको िलु्य  बाखरेजगत 
िो.वा. 3,50,000।-  

च 
बाख्रजेगत िािी स्यारे नाल्िा नया ँचौतारा हदैु लाकुरीिािा लाङदी िेदी सम्िको 
जग्गाको िूल्य  के्षरीय सिक 5,50,000।-  

छ मसतलेस्वारा िैदान देशख  चामलस घिेरीसम्िको िूल्य  चामलसघिेरी 
िो.वा. 3,50,000।-  



ज पाउरूझ्याल देशख  परुानोगाँउ प्रमतक्षालयसम्िको जग्गाको िूल्य  परुानो गाउँ िोवा 3,50,000।-  

झ साउने पानी खेत छेउबाट  त्हेसो सम्िको जग्गाको िूल्य  कृवष सिक 3,00,000।-  

ञ मसरूबारी चौतारादेशख लाङदीदेवी प्रा.वव. शचतवुाखोर हदैु बतोस सम्िको जग्गाको 
िलु्य  लाङ्दी िो.वा. 3,50,000।-  

1.6 सामबक चशण्िस्थानबाग्लङुपानी गा.वव.स. हाल बेशििहर न.पा. विा न. 6 
 

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
चण्िीस्थान गा.वव.स. विा नं. ९ चनौटे धवुाखोला हदैु खदुी खोलासम्िक बाटोको 
दायाँ बायाकँो िूल्य  िनाङ िागा  28,00,000।- 

 

ग कािलस्वारा हदैु िकैिािा साररङबेमस सेरासम्िको बाटोिा पने जग्गाको िूल्य  15,00,000।-  

घ 
सामबक चण्िीस्थान गा.वव.स. विा नं. ८ र बाग्लङुपानी गा.वव.स.विा नं. 
3,4.7,8 को िोटरबाटोको िूल्य  

 9,00,000।- 
 

ङ बाग्लङुपानी गा.वव.स. बाट भजुङु हररत िागाको पिुागाँउ तिा को जग्गाको िूल्य   9,00,000।-  

च चण्िीस्थान गा.वव.स. मभरी बाटोको िूल्य   9,00,000।-  

1.7 सामबक बेशििहर गा.वव.स. हाल बेशिहर न.पा. विा नं. 7  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
बेशििहर गा.वव.स. विा नं. २ र 3 िा पने हेिजङ गरुूङको घरचोकबाट 
राधेश्यािको घरसम्ि जान ेिोटरबाटो दाँया बाँया िूल्य  बदु्ध सिक 92,00,000।- 

 

ख 
गोपी प्रसाद गरुूङको घर बाट मबलकुिार शे्रष्ठको घर र बलबहादरु खरीको घर 
सम्िको जग्गाको िलु्य 

िाशन्त्त िागा{ 85,00,000।- 
 

ग 
जनववकास िा.ववको गेटबाट िेनरोि हदैु चक्रपथको राजकुिार शघमिरेको 
घरसम्िको सिकको दाँया बाँयाको िलु्य  जनववकास िागा 85,00,000।- 

 

घ िामलङगे साइलाको घरबाट रोजन घलेको घर हदैु ररङरोि जोमिन ेबाटोको िलु्य  बैिवोटे िागा  55,00,000।-  

ङ 
िनाङे चौतारा देशख िट्याङग्र ेढुङगा जाने विा नं. ९ को चोकसम्ि चक्रपथको 
दाँया बाँयाको िलु्य (िनाङ्ग ेचौतारा देशख चक्रपथको दाया ँबाया ँघले गाउँ चोक 
सम्ि)  

मरवेणी सिक 95,00,000।- 
 

च िनाङे चौताराबाट विा नं. ४ पवुाखोलासम्िको िूल्य  लक्ष्िीनारायण पथ 55,00,000।-  

छ चशण्िस्थान चोकबाट विा नं. ४ सनुखोला हदैु िैयकुो नािाको खोल्सासम्िको 
िूल्य  शिवालय िागा  45,00,000।- 

 

ज विा नं. २ जेमब लािाको घरदेशख िोहन गरुूङको घरसम्ि को िलु्य  संग्राहालय िागा 55,00,000।-  

झ विा नं. ३ राधेश्याि शे्रष्ठको घरचोक देशख बसन्त्त ििाा पौिेलको घरसम्ि 
हररतिागाको दाया ँबायाँको िूल्य  हररत िागा 65,00,000।- 

 

ञ बसन्त्त ििाा पौिेलको घरदेशख बाग्लङुपानी गा.वव.स.को मसिानासम्ि बेशििहर 
विा नं. 3,4, र 8 िा पने हररतिागाको दाया ँबायाकँो िूल्य  

हररत िागा{ वपच 
सिक 

64,00,000।- 
 

ट 
ऐ. विा नं. 2 कटहरबोट चौताराबाट रािेश्वर अमधकारीको घरको मिलसम्िको 
िूल्य  वहिाल िागा 55,00,000।- 

 

ठ 
विा नं. १ कृष्ण कुिार शे्रष्ठको घरदेशख क्याम्पस चोकसम्ि जाने बाटोको दायाँ 
बायाँको जग्गाको िूल्य  नागबेली िागा 55,00,000।- 

 

ि 
रािेश्वार अमधकारी घर  मिलबाट पवुाखोलासम्ि ररङरोिसँगै जोमिएको जग्गा 
(बाटोबाट तल पट्टीको जग्गा) को िूल्य  नयाँ सिक 40,00,000।- 

 

ढ 
भ.ूप.ु बोमिङ जानचेोक देशख लक्ष्िी अमधकारीको घरसम्ि जान ेबाटोको दाया ँ
बायाँको जग्गाको िूल्य  सातववसे िागा 40,00,000।- 

 

ण 
विा नं. २ क्याम्पस जाने िोटर िागा चोकदेशख भ.ूप.ु बोमिङसम्ि पगु्न ेिोटर 
िागािा पने जग्गाको दाया ँबायाकँो जग्गाको िलु्य सातववसे िागा 40,00,000।- 

 

त 
साववक बेसीिहर विा नं. २ हाल बसेीिहर न.पा. 7 को सातववसे देशख लक्ष्िी 
अमधकारीको घर हदैु िस्यााङदी (झोलङु्ग)े पलुसम्िको दायाँ बायाकँो जग्गको िूल्य  29,00,000।-  

थ 
बेशििहर भजुङु जाने हररत िागा अन्त्गगात विा नं. ३ दिै गाउँबाट साकी गाउँ 
हदैु राउत गाउँसम्ि खोमलएको िोटरबाटो दाया ँबायाकँो िूल्य  

 40,00,000।- 
 



द वन कायाालयको दावहने साइिबाट दशक्षण ठािो चक्रपथ जोमिन ेबाटोको िूल्य   65,00,000।-  

ध 
ररङरोि बेशििहर 3 गैरीबाट तरुतरेु हदैु बािदेब पौिेलको घर हदैु मिवटस 
ओएलिेयर जाने बाटो दाया ँबायाकँो िूल्य  तरुतरेु िागा{ 40,00,000।- 

 

न 
विा नं. 2 ति ुसंग्रहालय जान ेबाटोबाट ररङरोि झने बाटोको मबचबाट मबचिा 
खोमलएको लिजङु उद्धोग बाशणज्य संघ भवनसम्िको िलु्य  मिमलजलुी गल्ली 55,00,000।- 

 

प विा नं. 2 को भरत ववष्टको घरबाट लिजङु उद्धोग बाशणज्य संघ चोकसम्ि 
खोमलएको बाटोको िूल्य  मिमलजलुी िागा 55,00,000।- 

 

ि भेटघाट रेषु्टरेन्त्टबाट उद्योग वाशणज्य संघ हदैु चक्रपथ जोड्न ेिोटरबाटोको िलु्य  वाशणज्य िागा 55,00,000।-  

ब विा नं. 3 भलवुाटार आिा सिूह भवन देशख बेशििहर ९ ठुलो पधेरासम्िको 
िूल्य  िमनश्चरे िागा{ 30,00,000।- 

 

भ सहजी खेल िैदानबाट बेलबोटे िािँासम्िको िूल्य  राििशन्त्दरिागा{ 30,00,000।-  

ि सातववसे भ.ुप.ु चोकदेशख  क्याम्पस जाने गेट सम्ि  60,00,000।-  

य सकुुम्बेली प्रधानको घरबाट िशस्जद हदैु चक्रपथ जोड्ने िोटरबाटोको िलु्य  िशस्जद िागा 55,00,000।-  

र लोकेन्त्र गरुूङको घरबाट मरवेणी िशन्त्दर जान ेबाटो   55,00,000।-  

ल स्कुल गेटबाट वंशिराि शे्रष्ठको घर हदैु अजुान रावलको घरसम्ि  55,00,000।-  

व रािबाब ुपौिेलको घरबाट मिलसम्िको बाटो   55,00,000।-  

ि हररबाब ुथापा को घरबाट िनाङगे चौतारा आिा सिूह भवन जान ेबाटो   55,00,000।-  

ष िेनरोि बाट घरेल ुकायाालयको गेट सम्िको िलु्य   55,00,000।-  

स ठुलोढुङ्गा बनथोक बाट राि मसता िशन्त्दर जान ेबाटो   30,00,000।-  

ह सयुलथोक जलदेवी िागा   20,00,000।-  

क्ष मरवेणी आिा सिूह भवनबाट पौिेल गाउँ जान ेबाटो   20,00,000।-  

र बनथोक िाझथर बाटो   15,00,000।-  

ज्ञ चण्िीस्थान चोकबाट भजुङु टोल हदैु बदु्धको घर मनस्कन ेबाटो   50,00,000।-  

ज्ञ1 हाइस्कुल चोक देशख शचररशिवव पौिेलको घरको मिल सम्िको दायाँबायाँको जग्गा  55,00,000।-  

1.8 सामबक बेशििहर गा.वव.स. हाल बेशिहर न.पा. विा नं. 8 
 

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
बेशििहर िेरा चोक(विल्ि हल चोक देशख) िनाङे चौतारा मिलसम्िको 
राजिागाको दाया ँबायाँ 20 मिटर मभर पने घिेरी जग्गाको िलु्य 

लक्ष्िीनारायण पथ 1,35,00,000।- 
 

ख 
नारायणस्थान चोकबाट ओख्ले िाटँ मिलसम्िको बाटोको दायाँ बाया ँजग्गाको 
िलु्य  िस्यााङदी सिक 1,00,00,000।- 

 

ग ओख्लेिाटँ चोकबाट िस्यााङदी पलुसम्िको िलु्य िस्यााङदी सिक 50,00,000।-  

घ 
शज.स.स मिलदेशख प्रिासन चोक, क्याम्पस चोक हदैु सातववसे रािेश्वर अमधकारीको 
घर  मिलसम्िको जग्गाको िलु्य  नयाँ सिक 85,00,000।- 

 

ङ शज.स.स. िािा देशख दशक्षण अथाली बोमिङको मिमलसम्िको िलु्य  नयाँ सिक 85,00,000।-  

च अथाली बोमिाङ मिलबाट सावका  गाउँ हदैु िजवुा खोला पलु सम्िको िलु्य   85,00,000।-  

छ 
शझङगेखोलाबाट अदालत पछािी हदैु िस्यााङदी सागँिुखु जान ेमिलसम्िको र 
त्यसबाट खलेुको सहायक बाटोको िलु्य  मतलानदी िागा { 55,00,000।- 

 

ज िालपोत चोकबाट िुलबारी चौतारा हदैु शझङ्गेखोला सम्िको िलु्य   िुलबारी िागा 95,00,000।-  

झ 
बेशििहरा िेरा चोक(विल्ि हल चोक देशख) बाट िजवुा खोलाको पलुसम्िको 
िलु्य  लक्ष्िीनारायण पथ   95,00,000।- 

 

ञ िेरा चौताराबाट मबदाइा चौतारा जाने बाटोको चोक सम्िको िलु्य  राधाकृष्ण िागा 95,00,000।-  

ट 
िेरा चौताराबाट ववनायक पथ िोटरिागािा खलेुको चक्रपथ सम्िको बाटोको 
दायाँबायाँ पने जग्गाको िलु्य  ववनायक िागा  90,00,000।- 

 

ठ मबदाइा चौतारा जाने कारागार चोकबाट िलािी चौर जाने मिलसम्िको जग्गाको कपुारेश्वर िागा 85,00,000।-  



िलु्य  
ि विा नं. ९ विल्िहल चोकबाट मबदाइा चौतारा जानेबाटोको चोकसम्िको िलु्य  राधाकृष्ण िागा  85,00,000।-  

ढ 
विा नं. 1 र २ मभिसेन थान चोक देशख खानेपानी कायाालय हदैु ववद्या ववकास 
बोमिाङ ररङरोि जोड्न ेबाटोको दाया ँबायाँ जग्गाको िूल्य  तीनधारे िागा{ 55,00,000।- 

 

ण 
सामबक गा.वव.स. भवन चोकदेशख शझङगेखोला विा नं. 2 हदैु खानेपानी उपभोक्ता 
समिमतको कायाालयसम्िको िूल्य  मरिशक्त िागा 40,00,000।- 

 

त 
विा नं. ९ रािजी ठकुरीको घरबाट नयाँ बसपाका  जान ेिोटरबाटो दाया ँ
बायाँिूल्य  बसपाका  िागा 60,00,000।- 

 

थ 
नारायणस्थान चोकबाट जाँदा शझङ्गेखोला देशख (बलराि अमधकारीको घर हदैु) 
आलेको िलुसम्ि जान ेबाटोको दाया ँबायाँको िलु्य  प्रगमत िागा 55,00,000।- 

 

द विा नं. १ भर बहादरु खवासको घरदेशख न्त्यू इारा बोमिङसम्िको िूल्य  नागबेली िागा 60,00,000।-  

ध मभिसेनथानदेखी क्याम्पस रोि जोड्न ेिोटर बाटोको िलु्य  60,00,000।-  

न चक्रपथ मभर िापदण्ि अनसुारको बाटो छािी मबक्री हनुे घिेरी जग्गाको िूल्य   55,00,000।-  

प 
बेशििहर गा.वव.स. विा नं. 9 गाँउिहर जान ेचोक देशख बदु्दीसागर बरालको घर 
हदैु कृष्ण कोइारालाको घरसम्ि जाने बाटो तथा  मबनायक पथबाट सोही बाटोिा 
जोमिने मभरी िाखा बाटोको दायाँ बाया ँिूल्य  

ठिेल िागा 55,00,000।- 
 

ि चक्रपथ भन्त्दा बावहर पने तर िापदण्ि अनसुार बाटो छािी मबक्री हनु ेबाटोको 
20 मिटर मभरको जग्गाको िूल्य  

 40,00,000।- 
 

ब विा नं. ८ पाखाथोक विा नं. 6 र 7 दइुाथोक गाउँसम्ि जान ेबाटोको िूल्य  शिविशक्त ददहीथोक 
सिक  18,00,000।- 

 

भ अदालत चोकदेशख शजल्ला अदालत हदैु गौथली िाँिा र ओख्लेिाँट मिलचोकसम्ि 
जोड्ने र त्यससँग जोमिन ेसहायक बाटाहरूिा पने िोटरबाटोको िूल्य  प्रगमतटोल िागा 55,00,000।- 

 

ि लक्ष्िी नारायण पसु्तकालयबाट मभर पशश्चि तिा  जाने ठािो बाटोको िलु्य  कालीका िागा 55,00,000।-  

य चक्रपथ सिकखण्िको विल्ि हल चोकदेशख िट्याङग्र ेढुङगासम्िको 
िोटरबाटोको िलु्य  

 85,00,000।-  

1.9 सामबक बेशििहरर , बाग्लङुपानी  गा.वव.स. हाल बेशिहर न.पा. विा नं. 9 
 

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
चक्रपथबाट विा नं. ८ मसतलपाटी जाने तथा मसतलपाटी िूल सिकिा पने 
जग्गाको िलु्य  शितलपाटी िागा  55,00,000।- 

 

ख मसतलपाटी िाखा सिक  40,00,000।-  

ग बसन्त्त ििाा पौिेलको घरदेशख बाग्लङुपानी गा.वव.स.को मसिानासम्ि बेशििहर 
विा नं. 5 र 8 िा पने हररतिागाको दायाँ बायाकँो िूल्य  

हररत िागा{ कच्ची 
सिक 

50,00,000।- 
 

घ ददवहथोक देशख ठुलीचौर हदैु मसिखेतसम्िको िलु्य  10,00,000।-  

ङ शिव िागा  32,00,000।-  

च िंकर िागा  32,00,000।-  

छ चशण्ििािँा देउराली सम्िको बाटो   12,00,000।-  

ज पाखाँथोक दइुथोक बाख्रजेगत सिक  20,00,000।-  

झ नयाँखेत सिक  20,00,000।-  

ञ घिुाउने स्वारादेशख क्व्होलासोथर मसिा सम्ि  16,00,000।-  

ट ददहीथोक मबम्दा हदैु बाख्रजेगत सिक  20,00,000।-  

ठ ददवहथोक गैरीबारी सम्िको सिक  14,00,000।-  

ि ववम्दाबेमस नयासँिक कुनाबारी टाँिी मबसौना  12,00,000।-  

ढ हररतिागा देशख ज्यामिरे सम्ि  32,00,000।-  

ण हररत सिक हदैु पोखरी हदैु कौदी सम्ि  16,00,000।-  

त देउराली कािलबोटे सम्िको सिक  32,00,000।-  



थ हररत सिक चन्त्रज्योती सिक  16,00,000।-  

द हररत सिकदेशख िशुखया टोल सम्ि  16,00,000।-  

ध मभरकटेरी ववम्दा गाँउसम्िको सिक  10,00,000।-  

न मबम्दा गाउँ तल्लो साम्दीको मसिखेतको िलु्य  10,00,000।-  

1.10 सामबक बाझाखेत गा.वव.स. हाल बेशिहर न.पा. विा नं. 10 
 

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 

बरबोट खोला सामबक बाझाखेत 07 भोटेिाँट हदैु िस्यााङदी गाउपामलका 8 
को मसिाना जोड्न ेिोटरबाटोको िलु्य साववक वहलेटक्सार 9, बाझाखेत 
1,7,8,9) 

 9,00,000।- 
 

ख 
कृवष सिक बरबोट खोलाचोक देशख शचतवुानन हदैु विा नं. 10 र 11 जोड्न े
िोटरबाटोको िलु्य  

 3,50,000।- 
 

ग 
कृवष सिक बरबोट खोला िेन सिक देशख थारचौर िाँट हदैु लािाबगर पलु 
सम्िको िोटरबाटो  

 5,00,000।-  

घ कृवष सिक पासाचौर चोक देशख िाँिा चाम्बोटे हदैु भंगाले िोटर बाटो   5,00,000।-  

ङ 
कृवष सिक अँपचौर देशख कटुवा िुम्र ेहदैु घिुाउन ेस्वारा झोलङुगे पलु सम्िको 
िोटर बाटो  

 5,00,000।-  

च कृवष सिक बाझाखेत चोक देशख कुलिाध खहरेखोला िोटरबाटो  5,00,000।-  

छ 
वहलेजाने चोक बाझाखेत राउतथोक विा कायाालय हदैु  मिचे िेन सिक चोक 
सम्िको िोटरबाटोको िलु्य  

 6,00,000।-  

ज 
कृवष सिक बैसबोटचोक देशख राउतथोक विा कायाालय जान ेचोक सम्िको 
िोटरबाटोको िलु्य  

 5,00,000।-  

झ 
बाझाखेत गाँउको चौतारा देशख थमु्का, रातािाटा गाँउभाचोक हदैु दोदी गा.पा. 
विा नं 9 सम्ि जोड्न ेिोटर बाटो  

  1,50,000।-  

ञ 
रेिक्रस पलु सिक देउजनथोक िाँट चोक देशख भाचोक खोला कुशप्लङ 
मसरूवारी रातािाटा हदैु घिेरी सम्िको िोटर बाटोको िलु्य  

 2,00,000।-  

ट 
कुप्लीङ ढाि मसरानचोक देशख  कुशप्लङ आिा सिहु भवन, मसरूवारी हदैु गाँउ 
भाचोक िेन सिक सम्िको िोटरबाटोको िलु्य  

 1,50,000।-  

ठ 
कृवष  सिक भाचोक खोला चोक देशख खासरुबसेी हदैु रेिक्रस पलु सम्िको 
िोटर बाटोको िलु्य  

 5,00,000।-  

ि रेिक्रस पलु देशख खाँचे जोड्न ेिोटरबाटोको िलु्य   1,50,000।-  

ढ रेिक्रस पलु देशख म्रोचे साध ुसम्िको िोटर बाटो   1,00,000।-  

ण रेिक्रस सिक चोकदेशख पांग्रके्य ुसम्ि िोटर बाटोको िलु्य   1,00,000।-  

त खासरुबेसी देशख खासरु गाँउ सम्िको िोटर बाटोको िलु्य   4,00,000।-  

थ खासरु सिक खोलोथुँदेशख बरबोट हदैु कल्लेरी सम्िको िोटर बाटोको िलु्य   2,00,000।-  

द कृवष सिक चोक लेते देशख मसम्पानी खोला सम्ि िोटरबाटोको जग्गाको िलु्य   5,00,000।-  

ध मसम्पानी खोला ठुलो ढंुगा हदैु कोिार चोक सम्ि िोटर बाटोको िलु्य   2,00,000।-  

न कृवष सिक मभरकुना देशख अक्कर सम्ि िोटरबाटोको िलु्य   4,00,000।-  

प लेते कृवष सिक चौतारा देशख लेते आिा सिहु भवन सम्ि िोटर बाटोको िलु्य   5,00,000।-  

1.11 सामबक शचमत गा.वव.स. हाल बेशिहर न.पा. विा नं. 11 
 

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
िस्यााङदी पलुबाट दाँया तिा  विा नं. ७ रैकनी िाँट देशख छहरा खोलासम्ि 
बाटोको दाया ँबायाँको पवहलो घिेरीको िूल्य   16,50,000।- 

 

ख 
छहरा खोला देशख रािचोक िाटँ मसम्ले पहरासम्िको बाटोको दाया ँबायाकँो 
िूल्य   16,50,000।- 

 

ग कुलेचौर ढाँि गैरीदेशख शचरकेो मभरसम्िको बाटोको दायाँ बायाकँो िूल्य   11,00,000।-  



घ विा नं. ४ को शचर ेमभर देशख शचरेको झोलङुगे पलुसम्िको िूल्य   17,00,000।-  

ङ विा नं. ८ ररषे्ट बगर देशख बान्त्रेको चौतारा सम्िको िूल्य   13,00,000।-  

च 
विा नं. ८ मसम्पानी साकी बस्तीबाट भकुण्िे लािो बाटो जोमिन ेदोबाटो सम्िको 
िूल्य   4,00,000।- 

 

छ विा नं. ८ ररषे्ट बगरबाट विा नं. ९ को धवुा खोलासम्िको िूल्य   13,00,000।-  

ज 
बेलबोट वढस्को हलुाक घर बवुढकुवा हदैु जनजाग्रीमत मन.िा.वव.को गेटसम्िको 
िूल्य   13,00,000।- 

 

झ विा नं. ९ मतवारी िािा बगैचा देशख मतनवपप्ले भञ्ज्याङसम्िको िूल्य   9,00,000।-  

ञ विा नं. ३ बढुीकुवादेशख अधेरी गल्ली सम्िको िूल्य   4,00,000।-  

ट विा नं. ३ अधेरी गल्ली देशख मतलाहार बजार र नसारी सम्िको िूल्य   12,00,000।-  

ठ विा नं 2 देउराली देशख बसेल गाउँसम्िको िूल्य   10,00,000।-  

ि विा नं. 2 जलजलेको िाशन्त्त भवन प्रा.वव. देशख कोलिाँिासम्िको िूल्य   9,00,000।-  

ढ 
सामबक विा नं. ६ बढुीकुवा देशख बरबोट िाटँ हदैु वहलेटक्सार ९ को 
मसिानासम्िको िूल्य   10,00,000।- 

 

ण मतनवपप्ले मसल्वाल रािपोक राििशन्त्दर ठुलो वपपलबोटसम्िको बाटोको िूल्य   8,00,000।-  

त ठुलो वपपलबोटदेशख तरुतरेु धारोसम्िको जग्गाको िूल्य   200,000।-  

थ तरुतरेु धारोदेशख मसउरी आपँको बोटसम्िको िूल्य   7,00,000।-  

द मसउरी आपको बोटदेशख वताले चौतारो सम्ि (पशश्चिपट्टीको मभर बाहेक) को िूल्य   3,50,000।-  

ध बढुीकुवा िाँट हदैु वहलेटक्सार मसिाना सम्िको िूल्य   9,00,000।-  

न मतलाहार काकी िािा सिक खण्िको मतलाहार दािगिेसम्िको िूल्य   10,00,000।-  

प मतलाहार देशख मतलाहार हेल्थपोष्ट सम्िको सिकको दाया बायाको िलु्य  8,00,000।-  

ि गंगटे खोला पशण्ित थोक मतलाहार दायाबाया जग्गाको िलु्य   8,00,000।-  

2 सनु्त्दरबजार नगरपामलका 
2.1 सामबक कुन्त्छा गा.वव.स. हाल सनु्त्दरबजार न.पा. विा नं. 1  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
सामबक कुन्त्छा विा नं. 1 खरीठाटी दइुावपप्ले सिकको किेरेखोला सतु्केरी 
ढुङगा ठुलो आगँन हुँदै भट्टीधारासम्ि सिकको दायाँ बायाकँो िूल्य  

 15,00,000।- 
 

ख 
सामबक विा नं. 1 र 7 खरीठाटँी दैइवपप्ले सिकको भट्टीधारा देशख मसरवानी 
जाने बाटोको दाया ँबायाँको िूल्य  

 4,50,000।- 
 

ग 
सामबक कुन्त्छा 1 र 2 सतु्केरीले गािेको ढुङगाबाट देउताको थानसम्ि जान े
िोटरबाटोको दायाँ बायाकँो जग्गाको िूल्य  

 5,00,000।- 
 

घ 
सामबक विा नं. 2,3,4,6 र 8 रोहटेपानी देशख देउताथान खिारीबोट हदैु 
भागीरथीसम्ि जान ेसिकको दाया ँबायाकँो िूल्य  

 4,50,000।- 
 

ङ 
सामबक विा नं. 3,4,र 5 रोहेटेपानीबाट अमधकारीगाँउ कुन्त्छा गढी जान े
बाटोको दाया ँबायाँको िूल्य  

 4,50,000।- 
 

च 
सामबक विा नं. 3 र 4 कामलरहबाट रोहोटेपानी जान ेसिकको दाया ँबायाकँो 
जग्गाको िूल्य  

 4,50,000।- 
 

छ चेलीबटेी िागा देशख अौौलीमसख सम्ि पेमत रोपनी जग्गाको न्त्यनुति िूल्य   2,50,000।-  

ज मसवाानी चोक देशख बसौला टोलसम्ि प्रमत रोपनी जग्गाको न्त्यनुति िूल्य   2,50,000।-  

झ 
सेवा िशन्त्दर देशख टारी, भोलेकामलका िागा सम्ि प्रमत रोपमन जग्गाको न्त्यनुति 
िलु्य  

 2,50,000।- 
 

2.2 सामबक परेवािािँा गा.वव.स. हाल सनु्त्दरबजार न.पा. विा नं. 2  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 
क सामबक परेवािािा विा नं. १ पाउदी खोलाबाट सामबक परेवािािा 2 र 5 को  21,00,000।-  



मसिाना सम्िको िोटरबाटोको दाया ँबायाँको जग्गाको िूल्य  

ख 
सामबक परेवािािा 2 र 5 को मसिाना ररङ्दै खोलाबाट लेखपानी सामबक मसिाना 
सम्िको िोटरबाटोको दायँ बायाँको जग्गाको िूल्य  

 15,00,000।- 
 

ग 
सामबक परेवािािाँ 1 पाउँदीखोलाबाट शजता सातधारे जान ेसिकखण्को हाँिेटार 
मसँचाइा नहरसम्िको सिक खण्िको दायाँ बायाँको जग्गाको िूल्य  

 11,00,000।- 
 

घ 
सामबक परेवािािा र हािेटार नहरबाट सामबक परेवािाँिा ४ देउरालीसम्िको 
सिक खण्ि  

 12,00,000।- 
 

ङ 
सामबक परेविािा ४ देउरालीदेखी लेखपानी खोला कुन्त्छा मसिानासम्ि जाने 
िोटरबाटोको दायाँ बायाकँो जग्गाको िूल्य  

 10,00,000।- 
 

च 
सामबक परेवािािा 4 देउरालीबाट मसम्पानी हदैु बिहरे लेखपानी जान े
िोटरबाटोको दायाँ बायाकँो जग्गाको िूल्य  

 9,00,000।- 
 

छ 
सामबक परेवािािाँ ५ साइाराि चोकबाट वपपलिािा ँहुँदै लेखपानी जान े
िोटरबाटोको दायाँ बायाकँो जग्गा िूल्य  

 9,00,000।- 
 

ज 
सामबक परेविािा ँ1 कृवष सिक साइिनबाट िानचेौका जाने कच्ची िोटर 
बाटोको दाया ँबायाँको जग्गाको िूल्य  

 12,00,000।- 
 

2.3 सामबक चन्त्रेश्वर गा.वव.स. हाल सनु्त्दरबजार न.पा. विा नं. 3  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
दरुािािा ँसरसयदेशख चन्त्रेश्वर बाटोको दरुािािा मसिाना देशख च्यानपाटा सम्िको 
िूल्य   9,00,000।- 

 

ख 
लामिखेत मिलनबस्ती देशख वपररन्त्ती बेसीको पल्लो वकनारसम्ि (िध्य पहािी 
लोकिागा)  12,00,000।- 

 

ग च्यानपाटादेशख ठुलोश्वारासम्िको दायाँ बाया ँसिकको िूल्य   6,00,000।-  

घ सामबक चन्त्रेश्वर गा.वव.स. का मभरी बाटोको िूल्य   3,50,000।-  

2.4 सामबक दरुािाँिा गा.वव.स. हाल सनु्त्दरबजार न.पा.  विा नं. 4  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
दरुािाँिा गा.वव.स. विा नं. 1 सरसय िाँट िोटर िागाको दाया ँबायँ पने 
जग्गाको िूल्य   12,00,000।- 

 

ख 
दरुािाँिा सरसय देशख चन्त्रेश्वर बाटोको चन्त्रेश्वर मसिाना सम्िको िोटरबाटो दाया 
बायाको िलु्य   3,50,000।- 

 

ग दरुािाँिा सरसय देशख कोइाराला िाँटसम्िको िूल्य    300,000।-  

2.5 सामबक ताकुा  गा.वव.स.हाल सनु्त्दरबजार न.पा. विा नं. 5  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
सनु्त्दरबजार गा.वव.स. विा नं. 1 खरीठाटी देशख ताकुा  गा.वव.स. विा नं. 3,4 र 
7 को सरसय िाटँसम्िको सिकको दायाँ बाया ँपने जग्गाको िूल्य  

 17,00,000।- 
 

ख 
सामबक ताकुा  खररबोटबाट चापाखका  ल्याण्िविल्ि साइट जान ेिोटर बाटोको दायाँ 
बायाँको जग्गाको िूल्य  

 3,00,000।- 
 

ग सामबक विा नं. 1,2 र 3 गहते जान ेसिकको दाया ँबायाकँो जग्गाको िूल्य   3,00,000।-  

घ 
सामबक ताकुा  3 खहरे बाट खररबोटसम्िको िोटरबाटोको दायाँ बायाकँो जग्गाको 
िूल्य  

 17,00,000।- 
 

ङ 
सामबक विा नं. 4,6 र 7 भवुरे खोलादेशख घिुाउने सम्िको सिकको दाया ँ
बायाँको जग्गाको िूल्य  

 3,00,000।- 
 

च 
सामबक सनु्त्दरबजार 1 बगवुाखोलाबाट सामबक ताकुा  4 भवुर खोलासम्ि जान े
िोटरबाटोको दायाँ बायाकँो जग्गाको िूल्य   

 11,00,000।- 
 

छ 
सामबक ताकुा  3 खहरेबाट रानीखेत सम्िको िोटरबाटोको दायाँ बायाकँो जग्गाको 
िूल्य  

 8,00,000।- 
 

ज 
सामबक ताकुा  ४ भवुोर खोला देशख वकररन्त्चे खोलासम्ि जान ेसिकको दाया ँबायाँ 
20 मिटर सम्िको बाटोको िूल्य  

 6,50,000।- 
 



2.6 सामबक सनु्त्दरबजार गा.वव.स. हाल सनु्त्दरबजार न.पा. विा नं. 6 र 7  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
सनु्त्दरबजार गा.वव.स. विा नं. 2 को िोटर िागािा पने घिेरी जग्गाको िूल्य 
(करङ्ग ेखोलादेशख खरीठाटी सम्ि )  

 45,00,000।- 
 

ख विा नं. 3 र 4 िा पने शझङ्गेखोलाबाट करङ्गे खोलासम्िको िूल्य   62,00,000।-  

ग 
विा नं. 8 पाउदी वढक बजारबाट विा नं. ९ हुँदै भोटेविार गा.वव.स. मसिाना 
साली िराङ खोलासििको िूल्य  

 54,00,000।- 
 

घ पाउँदी वढकबाट सनु्त्दरबजार कृवष क्याम्पससम्ि जान ेिोटर िागाको िूल्य   36,00,000।-  

ङ 
विन नं. 4 गा.वव.स. भवनबाट विा नं. 5 र 6 हुँदै भोटेविार ९ को 
मसउँिीबारसम्िको िूल्य  

 60,00,000।- 
 

च 
विा नं. 3 र 4 िा पने परुानो बजार हुँदै िानचेौका जाने सिक खण्िको सयपरी 
बोमिङ स्कुल सम्िको िोटर िागासम्ि जोमिएको जग्गाको िूल्य  

 54,00,000।- 
 

छ विा नं. 3 र 4 िा पने मभर खोमलएको बाटाहरूसँगै जोमिएको जग्गाको िूल्य   26,00,000।-  

ज विा नं. 8 र 9 िा पने मभर खोमलएको बाटाहरूसँगै जोमिएको जग्गाको िूल्य   22,00,000।-  

झ विा नं. 2 को मभर खोमलएको बाटोको िूल्य   21,00,000।-  

ञ विा नं. 4 िजवुा िाँटाबाट िानेचौका जाने पलुसम्िको िूल्य (कच्ची बाटो)   21,00,000।-  

ट 
सामबक विा नं. ५ हाल सनु्त्दरबजार न.पा. ६ टारीखेत कोलिाँिा मसमलङ्गे िाँिा 
जाने िोटर बाटोको िूल्य  

 10,00,000।- 
 

ठ 
सामबक विा नं. ६ बखेचौर बाङ्गो वपपल मसमलङ्गे िािो जान ेिोटर बाटोको दायाँ 
बायाँको जग्गाको िूल्य  

 6,50,000।- 
 

ि 
सामबक सनु्त्दरबजार विा नं. 4, 5 र 9 तेह्रिरेु चौतारा सालीिराङ बाटोको दायाँ 
बायाँको जग्गाको िूल्य  

 16,00,000।- 
 

ढ 
सामबक विा नं. 6 हाल न.पा. ६ बोगटी िहुान ऐसेलचुौर जान ेिोटर बाटोको 
दायाँ बायाकँो जग्गाको िूल्य  

 9,00,000।- 
 

ण 
सामबक सनु्त्दरबजार विा नं. 1 हाल सनु्त्दरबजार न.पा. विा नं. ८ िा मभरी नयाँ 
खोलेको िोटरबाटोको दाया ँबायाँको जग्गाको िलु्य  

 16,00,000।- 
 

त 
सामबक विा नं. 5, 6 र 7 हाल विा नं. 6 िा मभर खोमलएको िोटर बाटोको 
िूल्य  

 9,00,000।- 
 

2.7 सामबक भोटेविार गा.वव.स.हाल सनु्त्दरबजार न.पा.विा नं. 8 र 9  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
विा नं. 3 र 4 िा पने भतु्याहा खोल्सीबाट उददपरुको मसिानासम्ि िोटर 
बाटोको दाया ँबायाँ 20 मिटर मभर पने जग्गाको िूल्य  

 18,00,000।- 
 

ख 
विा नं. 5,8 र 9 िा पने शजमिते खोला देशख सामलिराङ खोलासम्ि िोटर बाटो 
ऐ.ऐ. को परुानो बजार सिेतको िूल्य  

 77,00,000।- 
 

ग विा नं. 3 र 4 िा पने भतु्याहा खोल्सी देशख शजमिते खोलासम्िको िूल्य   36,00,000।-  

घ 
विा नं. ८ परुानो बजार हरर कुिार शे्रष्ठको घर देशख बलेघारी जान ेमिलसम्िको 
िूल्य  

 33,00,000।- 
 

ङ 
विा नं. ९ मसनेिा हल जाने िुम्र ेबेशििहर सिक चोकबाट मसनेिा हलसम्िको 
िूल्य  

 35,00,000।- 
 

च 
उल्लेशखत सिकहरू बाहेक भोटेविार गा.वव.स.को विा नं. 8र 9 िा खोमलएको 
मभरी िोटर बाटोहरूको दाया ँबायाँको जग्गाको िूल्य  

 26,00,000।- 
 

छ विा नं. 3 र 4 मभरी बाटोको दायाँ बायाँको जग्गाको िूल्य   20,00,000।-  

ज 
सामबक विा नं. ९ हाल न.पा. ४ पैरे चौर हदैु सालीिराङ खोला हदैु सनु्त्दरबजार 
जोड्ने िोटर बाटोको दाया ँबायाँको जग्गाको िूल्य  

 26,00,000।- 
 

झ सामबक विा नं. 4 हाल न.पा. 1 अकला हदैु मरवेणी जाने बाटोको दायाँ बायाँको  6,50,000।-  



जग्गाको िूल्य  

ञ 
सामबक विा नं. 2 र 5 हाल विा नं. 2 शजमिर ेखोला धोके्रश्वारा हुदैँ बमलथिु 
जोड्ने िोटर बाटोको दाया ँबायाँको जग्गाको िूल्य  

 9,00,000।- 
 

ट 
सामबक विा नं. 2 र 7 हाल न.पा.  1 रािदी वट.एि. हुँदै बमलथिु जाने 
िोटरबाटोको दायाँ बायाकँो जग्गाको िूल्य  

 9,00,000।- 
 

ठ 
िुलबारी देशख िस्यााङदी जाने िोटर बाटो (सामबक विा नं. ९ भोटेविार) को 
दायाँ बायाकँो जग्गाको िूल्य  

 26,00,000।- 
 

ि 
सामबक विा नं. 8 भशक्त निनुा उ.िा.वव. बाट तेसे्र हदैु बेलघारी जाने वपच सिक 
दायाँ बायाकँो जग्गाको िूल्य  

 38,00,000।- 
 

ढ 
हाल स.ुन.पा. विा नं. ४ बोगटी िहुान कुटहरबोट हुँदै पैरे चौर जान े
िोटरबाटोको दायाँ बायाकँो जग्गाको िूल्य  

 11,00,000।- 
 

2.8 सामबक मसन्त्दरेु गा.वव.स. हाल सनु्त्दरबजार न.पा. विा नं. 10  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
सामबक मसन्त्दरेु गा.वव.स. मभर खोमलएको िोटरबाटोको दाया ँबायाँको जग्गाको 
िूल्य   4,00,000।- 

 

2.9 सामबक धसेुनी गा.वव.स. हाल सनु्त्दरबजार न.पा. विा नं. 11  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
धसेुनी कोइारालािाँट हुँदै जान ेिध्यपहािी लोकिागाको दाया ँबायाँ पने जग्गाको 
िूल्य   12,00,000।- 

 

ख 
धसेुनी गा.वव.स. मभर खोमलएको िोटरबाटोको दाया बायाको िलु्य (िध्यपहािी 
लोकिागा बाहेक)  5,00,000।- 

 

3 राइानास नगरपामलका 
3.1 सामबक भलायखका  गा.वव.स. हाल राइानास न.पा. विा नं. 1  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
सामबक भलायखका  विा नं. 3 र 4 को सावहमलटार शघमिरे गाउँ ढकाल टोल 
िोटरबाटोको िूल्य   4,00,000।- 

 

ख 
भलायखका  सामबक विा नं. 3, 4 नहरमिल सावहलीटार हदैु बराङखोला बजार 
सम्िको जग्गाको िूल्य   13,00,000।- 

 

ग 
समबक भलायखका  विा नं. 8 र 9 को  बोराङखोला भंगारी बोराङ िोटरबाटोको 
िलु्य   3,00,000।- 

 

घ 
सामबक भलायखका  विा नं 4 बोराङखोला देशख पाँिेबेसी बोराङखोला जोड्ने 
पलुसम्िको  िोटरबाटोको दाया बायाको िलु्य   6,00,000।- 

 

ङ सामबक विा नं. 3 र 4 मभर खोमलएको मभरी बाटोको िलु्य   3,00,000।-  

3.2 सामबक भलायखका  गा.वव.स. हाल राइानास न.पा. विा नं. 2  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
सामबक भलायखका  विा नं 1 िा पने बोराङखोला जान ेिोटरबाटोको दाया 
बायाको िलु्य   13,00,000।- 

 

ख 
साववक विा नं. 1,2,6,7 िा पने सावहमलटार िजवुा भलायखका  पन्त्थिेािा 
आठस्वारा कोकेगाउ सिक  3,00,000।- 

 

ग 
सामबक विा नं. 1,2,5 िा पने बराहीटार घिेरी गाउ मसम्ले सिकको 
दायाबायाको िलु्य   3,00,000।- 

 

घ सामबक विा नं. 6 र  7 िा पने लाकुरी भन्त्ज्याङ गरािाटँ सिक  2,50,000।-  

ङ सामबक विा नं. 7 िा पने पन्त्थेिािा मतनधारे सिक  2,00,000।-  

च सामबक विा नं. 1 र 2 मभर खोमलएको मभरी बाटोको िलु्य   3,00,000।-  

3.3 सामबक चक्रमतथा गा.वव.स. हाल राइानास न.पा. विा नं. 3  



क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 
क िािाखका  पारी गाँउबाट खरीगाँउ दानशे्वारा जान ेिोटरबाटोको  दायाबायाको िलु्य  3,00,000।-  

ख बरुबरे देशख लािपाटा के्षरको िोटरबाटोको िलु्य   10,00,000।-  

ग लािपाटा देशख ढािखका बेिी के्षरको सिकको दाया बायाको  िलु्य   6,50,000।-  

घ भेिीखका  गैरीगाँउ िोटरबाटोको िलु्य   2,00,000।-  

ङ गैरीगाँउ छाप/आलेगाउँ िोटरबाटोको िलु्य   4,00,000।-  

च नौमबसेचोकबाट नौमबसे कुलो सम्िको िोटरबाटोको िलु्य   20,00,000।-  

छ वटिरेु मभरी िोटरबाटोको िलु्य  10,00,000।-  

ज जेठाक ढलौटा िोटरबाटोको िलु्य   8,00,000।-  

झ जेठाक िजवुाबगर िोटरबाटोको िलु्य    12,00,000।-  

ञ धमिमलकुवा बोराङखोला सिकको दाया बायाको िलु्य   20,00,000।-  

ट नौमबसे कुलो थापा गाउँ बोरीबोटे सिक खण्िको दाया ँबायाँको जग्गको िलु्य   7,00,000।-  

ठ 
किलबोटे सिक खण्िबाट सान्त्ले हदैु साठीिरेु सिकको दाया बायाको जग्गाको 
िलु्य  

 15,00,000।- 
 

3.4 सामबक चक्रमतथा गा.वव.स. हाल राइानास न.पा. विा नं. 4  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 
क नबोटे पलुबाट चम्पावती नदी जान ेसिकको दाया बायाको  जग्गाको िलु्य   16,00,000।-  

ख बरााबोट हदैु चम्पावती नदी जान ेसिकको दाया बायाको जग्गाको िलु्य   20,00,000।-  

ग सातववसे हदैु बरुबरेु सम्िको सिकको दाया बायाको जग्गाको िलु्य   24,00,000।-  

घ सातमबसे हदैु एक्ले पलुसम्िको सिकको दाया बायाको जग्गाको िलु्य   20,00,000।-  

ङ सातमबसे हदैु मबमिरे सम्िको सिकको दाया बायाको जग्गाको िलु्य   20,00,000।-  

च सातमबसे हदैु अम्बोटे सम्िको सिकको दाया बायाको जग्गाको िलु्य   20,00,000।-  

छ िलु सिक हदैु टारी सम्िको सिकको दाया बायाको जग्गाको िलु्य   20,00,000।-  

ज िलु सिक हदैु बोगटी बगैचा सम्िको सिकको दाया बायाको जग्गाको िलु्य  24,00,000।-  

झ बोगटी बगैचा  हदैु चक्रमतथाधाि सम्िको सिकको दाया बायाको जग्गाको िलु्य  16,00,000।-  

ञ पोखरी बगैचा हदैु झहरे सम्िको सिकको दाया बायाको जग्गाको िलु्य  16,00,000।-  

ट पोखरी बगैचा हदैु नहर सम्िको सिकको दाया बायाको जग्गाको िलु्य  20,00,000।-  

ठ कुसनु्त्िे हदैु नहर सम्िको सिकको दाया बायाको जग्गाको िलु्य  18,00,000।-  

ि बोरा गाउँ सम्िको िोटरबाटोको दाया बायाको िलु्य   2,00,000।-  

ढ उपल्लो टारीबाट शचसापानी बोराङ  सिकको दाया बायाको जग्गाको िलु्य  5,00,000।-  

ण धमिमलकुवा देशख बोराङखोला सिककोिोटरबाटो दाया बायाको िलु्य   25,00,000।-  

3.5 सामबक चक्रमतथा गा.वव.स. हाल राइानास न.पा. विा नं. 5  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 
क धमिमलकुवा वटिरेु सिकको विा नं 5 को जग्गाको िूल्य   25,00,000।-  

ख 
िैयािी प्रमतक्षालय, स्वास््य चौकी हदैु ओखले जान ेसिकको दाया बायाको 
जग्गाको िलु्य  15,00,000।- 

 

ग िाछापोखरी चोक हदैु कैनटार सम्ि जाने िोटरबाटो दाया बायाको िलु्य   20,00,000।-  

घ आयवेुददक चोक हदैु आयवेुददक औषधालय जान ेिोटरबाटोको िलु्य   20,00,000।-  

ङ 
कैनटार मतनिखेु गल्ली नहरमिल सम्ि जान ेसिकको दाया बायाको जग्गाको 
िलु्य   15,00,000।- 

 

च स्याउली, कुिालगाँउ हदैु तीनवपप्ले जाने िोटरबाटोको दाया बायाको िलु्य   16,00,000।-  



छ नहरिामथ िोटरबाटोले छोएको जग्गाको दाया बायाको िलु्य   5,00,000।-  

ज जलमबरे, मतनवपप्ले हदैु बसान्त्तवती जान ेसिकको दाया बायाको जग्गको िलु्य   20,00,000।-  

झ आहाले, बनौती बालवुाटार हदैु ल्होसे जाने  सिकको दाया बायाको जग्गको िलु्य  15,00,000।-  

ञ बालवुाटार देशख नहरमिल सम्ि जान े सिकको दाया बायाको जग्गको िलु्य  15,00,000।-  

ट 
तीनवपप्ले कालािाटा हदैु ववरौटाटोल सम्ि जाने  सिकको दाया बायाको जग्गको 
िलु्य 

 20,00,000।- 
 

ठ 
सवहद मबल बहादरु कुिाल चोक हदैु साकेटार जाने  सिकको दाया बायाको 
जग्गको िलु्य 

 8,00,000।- 
 

ि 
प्रिासवकन भवन भैरीकुना शचप्लेटी बेलौते जलववरे पलु  सिकको दाया बायाको 
जग्गको िलु्य 

 12,00,000।- 
 

ढ 
कुिालगाउँ आिा सिहु भवन ढािीको बगैचा चरेुटे खोला घिुाउने सिकको 
दाया बायाको िलु्य  

 8,00,000।- 
 

3.6 सामबक धमिमलकुवा गा.वव.स. हाल राइानास न.पा. विा नं. 6  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 
क िध्यपहािी लोकिागाको सिकको दाया बायाको जग्गको िलु्य  33,00,000।-  

ख चामलसे खहरे गैरीगाँउ लपुगुाँउ सिकको दाया बायाको जग्गको िलु्य  10,00,000।-  

ग धमिमलकुवा चैसेटारी चेपे  सिकको दाया बायाको जग्गको िलु्य  11,00,000।-  

घ 
सावका काटे चौतारा बालवुा हदैु राि टाउको जोड्ने  सिकको दाया बायाको 
जग्गको िलु्य 

 15,00,000।- 
 

ङ नाइसर खोला देवी स्थान चेपे  सिकको दाया बायाको जग्गको िलु्य  10,00,000।-  

च नारीनघाट पलुबाट छुटेको बस्ती सम्िको सिकको दाया बायाको जग्गको िलु्य  10,00,000।-  

छ 
मिश्रको गल्ली पलु मनिााणको ररङरोि जोड्ने सिकको दाया बायाको जग्गको 
िलु्य 

 10,00,000।- 
 

ज िंगलटार गैरीस्वारा ढोक्से हदैु चेपे सिकको दाया बायाको जग्गको िलु्य  11,00,000।-  

झ िुलबारी साकी चौतारा थानी िशन्त्दर जाने सिकको दाया बायाको जग्गको िलु्य  8,00,000।-  

ञ 
िेजरगाँउ पाठकगाउ ढकाल मिही हदैु चामलसे जोड्न ेसिकको दाया बायाको 
जग्गको िलु्य 

 8,00,000।- 
 

ट स्याली बजार मभरीबाटो आपँचौर जान ेसिकको दाया बायाको जग्गको िलु्य  11,00,000।-  

ठ दालिाँट िोशक्सङ चेपे सिकको दाया बायाको जग्गको िलु्य  15,00,000।-  

ि िोशक्सङ मगररगाँउ विा नं. 5 जोड्ने  सिकको दाया बायाको जग्गको िलु्य  8,00,000।-  

ढ लोकिागा पाण्िेगाँउ इट्टाभट्टा हदैु सालिेदी सिकको दाया बायाको जग्गको िलु्य  15,00,000।-  

ण गौलीटार बालवुा िरनघाट सिकको दाया बायाको जग्गको िलु्य  15,00,000।-  

त भट्टिागा ररङरोि सिकको दाया बायाको जग्गको िलु्य  20,00,000।-  

थ सेतिुागा  सिकको दाया बायाको जग्गको िलु्य  20,00,000।-  

द शचलवुाल गाँउ पाठकगाँउ  सिकको दाया बायाको जग्गको िलु्य  18,00,000।-  

ध लोक िागा थपमलया गाँउ इट्टा भट्टी  सिकको दाया बायाको जग्गको िलु्य  15,00,000।-  

न 
िाइली चौतारा कािगाँउ कदिखोला हदैु लपुगुाउ सिकको दाया बायाको जग्गको 
िलु्य 

 10,00,000।- 
 

प पाँच भाइा गंगटे चेपे  सिकको दाया बायाको जग्गको िलु्य  10,00,000।-  

ि नयाँपौवा खादँखेत छहरे सिकको दाया बायाको जग्गको िलु्य  15,00,000।-  

ब 
काउरा बोट धारा टाउको लाहरेु बाझँो उपल्लो सिकको दाया बायाको जग्गको 
िलु्य 

 15,00,000।- 
 

भ िुलबारी धारापानी कदिखोला िल्लगाउँ सिकको दाया बायाको जग्गको िलु्य  5,00,000।-  



ि 
ढोक्सेखोला सत्संघ भवन िावहली चौतारा ववसरुाल गाउ किररया गाउ  सिकको 
दाया बायाको जग्गको िलु्य 

 10,00,000।- 
 

य नयाँ पौवा वहले गल्ली गंगटे सिकको दाया बायाको जग्गको िलु्य  10,00,000।-  

र विा नं. 6 को ररङरोिको दाया बायाको जग्गाको िलु्य   10,00,000।-  

ल धमिमलकुवा बोराङ खोला सिकको दाया बायाको जग्गाको िलु्य   22,00,000।-  

व 
धमिमलकुवा सालिेदी िंगलटार किररयागाउ  सिकको दाया बायाको जग्गको 
िलु्य 

 18,00,000।- 
 

ि सालिेदी िोहोररयाको सिकको दाया बायाको जग्गको िलु्य  18,00,000।-  

ष िाझ हवटया कुिालटार गंगटे सिकको दाया बायाको जग्गको िलु्य  25,00,000।-  

स िुलबारी िोहोररयाकोट सिकको दाया बायाको जग्गको िलु्य  7,00,000।-  

3.7 सामबक धमिमलकुवा गा.वव.स. हाल राइानास न.पा. विा नं. 7  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 
क िध्य पहािी लोकिागाको  सिकको दायाबायाको िलु्य  33,00,000।-  

ख बगरगाँउ टुिाबगर  ववरौटा सिकको दाया बायाको जग्गको िलु्य  15,00,000।-  

ग 
घमतागाउँ नाररनघाट िोटरबाटो र राइनास न.पा. विा नं. 7 ररङरोिको सिकको 
दायाबायाको िलु्य  

 10,00,000।- 
 

घ उपल्लोिाँट पािेबेशि ठुलो बगैचा जिुीखेत  सिकको दायाबायाको िलु्य  10,00,000।-  

ङ सालिेदी सोतापाखो  सिकको दायाबायाको िलु्य  6,00,000।-  

च दमलत गठुी भवनबाट किररयागाँउ सिकको दायाबायाको िलु्य  5,00,000।-  

छ भब्बेिाँिा पाण्िेगाउँ  सिकको दायाबायाको िलु्य  5,00,000।-  

ज कािेपानी सेढाइागाँउ  सिकको दायाबायाको िलु्य  5,00,000।-  

झ िारदा िा.वव. पतुलीथमु्का  सिकको दायाबायाको िलु्य  5,00,000।-  

ञ 
साबवक धमिमलकुवा गा.वव.स. विा नं. 1 र 2 िा पने चेपेघाट जम्िलचौतारा 
बोराङखोला सिकको दायाबायाको िलु्य 

 20,00,000।- 
 

3.8 सामबक ताकुा घाट गा.वव.स. हाल राइानास न.पा.विा नं. 8  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
ताकुा घाट गा.वव.स. विा नं. ९ को ताकुा घाट बजार देशख भैसे खोलासम्िको 
िोटरिागािा जोमिएको जग्गाको िूल्य  

 23,00,000।- 
 

ख 
ऐ.गा.वव.स. विा नं. 1,2,3,5,6 र 8 सँगै जोमिएको भैसेखोला देशख रूर 
िा.वव.सम्ि िोटर बाटोसँगै जोमिएको जग्गाको िूल्य  

 33,00,000।- 
 

ग 
ताकुा घाट लेउरानी सिक अन्त्तगात रूर िा.वव. देशख ताकुा घाट गा.वव.स.को सीिा 
सम्िको िूल्य  

 11,00,000।- 
 

घ 
ताकुा घाट गा.वव.स.को िध्यपहािी लोकिागा अन्त्तगात िस्यााङदी पलु देशख राइनास 
जाने चोक सम्िको िलु्य  

 33,00,000।- 
 

ङ राजापानीबाट सेरा चौतारा हदैु  ठाटीसम्िको िोटरबाटोको दायाबायाको िलु्य   25,00,000।-  

च सामबक ताकुा घाट गा.वव.स.िा मभर खोमलएको िोटरबाटोको दाया बायाको िलु्य   11,00,000।-  

छ सामबक ताकुा घाट गा.वव.स.को ररङरोि िोटरबाटोको दाया बायाको िलु्य   11,00,000।-  

ज घोरेटारी चौरबाट िलुपानी खोल्सा सम्िको िोटरबाटोको दाया बायाको िलु्य  11,00,000।-  

झ अन्नपणुा िशन्त्दरबाट शघमिरे गाँउ जोड्न े िोटरबाटोको दाया बायाको िलु्य  11,00,000।-  

ञ कोइरालेबाट मबसरुाल गाँउ जोड्न ेिोटरबाटोको दाया बायाको िलु्य  11,00,000।-  

ट मधतालचोकबाट विाको ररङरोि जोड्न ेिोटरबाटोको दाया बायाको िलु्य  11,00,000।-  

ठ तेसेबाट बादीखोला जोड्न ेिोटरबाटोको दाया बायाको िलु्य  11,00,000।-  



ि राजापानीबाट िगैटार सम्म्को िोटरबाटोको दाया बायाको िलु्य  11,00,000।-  

ढ बेलथमु्की ढाँिखोला जोड्ने िोटरबाटोको दाया बायाको िलु्य  11,00,000।-  

3.9 सामबक रा.िो.कोट हाल राइानास न.पा.विा नं. 9  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 
क रा.िो.कोट गा.वव.स.िा पने ताकुा घाट लेउरानी सिकको दाया ँबायाँ जग्गाको िूल्य   7,00,000।-  

ख 
सामबक विा नं. 5 को भैरवथान देशख साततले हुँदै कुिलेु मसिघारी प्यारजङु 
सिकको दायँ बायाकँो जग्गाको िलु्य   4,50,000।- 

 

ग 
तारीखोला िहादेवस्थान हुँदै सग्रबास, सहकारर भवन हुँदै प्यारजङु जोड्न ेसिकको 
दायाँ बाया ँजग्गाको िूल्य   4,00,000।- 

 

घ टुनीगैरा राइनासकोट सिक  3,50,000।-  

ङ राउतपाटी िहादेवस्थान िोहोररयाकोट सालिेदी सिक  3,50,000।-  

च 
कृवष सिक राम्चे, काउरेपानी, लाम्पाटा, साठीिरेु, िगरगाउ िोटरबाटोको 
दायाबायाको िलु्य 

 2,50,000।- 
 

छ सामबक रा.िो कोट गा.वव.स. मभर खोमलएको मभरी िाखा बाटोको िूल्य   2,50,000।-  

3.10 साववक प्यारजङु गा.वव.स. हाल राइानास न.पा.विा नं. 10  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 
क प्यारजङु गा.वव.स.िा पने ताकुा घाट लेउरानी सिकको दाया ँबायाँ जग्गाको िूल्य  7,00,000।-  

ख बोराङ देशख राइनास न.पा. विा नं. 1 जोड्न ेिोटरबाटोको दाया बायाको िलु्य   7,00,000।-  

ग सामबक 6 मसिघारी र तल्लो कोके गाउँ सामबक 8 को रा.न.पा.9 बाट रा.न.पा. 
10 जोड्न ेसिकको दाया बायाको िलु्य  

    5,00,000।-  

घ सामबक विा नं 4 र 9 को करेनी र बोराङ गोलघरी बसटन मसस्नेरी जाने सिक 
खण्िको दाया बायाको िलु्य  

 1,50,000।-  

ङ सामबक प्यारजङु गा.वव.स. विा नं. 2 र 3 को िोटरबाटोको िलु्य  1,50,000।-  

4 िध्यनेपाल नगरपामलका 
4.1 सामबक शजता गा.वव.स. हाल िध्यनेपाल न.पा. विा नं 1  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
सनु्त्दरबजार सोतीपसल दइुावपप्ले सिकको सधुारे खोलाबाट बगवुा टुिो हदैु बान्त्रे 
खोलासम्िको सिकको दायाबायाको िूल्य  

 15,00,000।- 
 

ख 
सोही सिकको बान्त्रेखोलाबाट देवालयथान हदैु  सामबक तान्त्राङ टक्सार गा.वव.स. 
मसिाना खहरे खोलासम्िको सिकको दाया बायाको िूल्य 

 19,00,000।- 
 

ग शजताटार सप्तधार िागाको शजताटारबाट बरसारे चोक सम्िको सिकको दाया 
बायाको िलु्य  

 8,00,000।-  

घ बरसारे चोक बरबोटे हदैु कुसनेु्न सम्िको सिकको दाया बायाको िलु्य  3,00,000।-  

ङ बरसारे चोकदेशख शचण्िे गाँउ विा कायाालय सम्िको  सिकको दाया बायाको 
िलु्य 

 6,00,000।-  

च विा कायाालयबाट शजताकोट िध्यनेपाल 1 र 2 को मसिाना सम्िको सिकको 
दाया बायाको िलु्य 

 4,00,000।-  

छ सधुारे गैरी गाउ ताप्ले भागरथी सिकको दाया वायाको जग्गाको िलु्य   3,,00,000।-  

ज साउनेपानी सप्तधारा रायपाली सिकको िलु्य   2,00,000।-  

झ देउराली भषुालथोक सिकको दाँया बायँाको िलु्य   4,00,000।-  

ञ भामगरथी गौलीगाउ मधतालगाउ शजताकोट सिकको िलु्य   4,00,000।-  

ट बगवुा आपचौर मसख्रा िोटरबाटोको दाँया बाँयाको िलु्य  4,00,000।-  

ठ सामबक शजता गा.वव.स. विा नं. 9 हाल  विा नं. 1  शजता बेिीको सम्पणुा मभरी 
िोटरबाटोको दाया बायाको िलु्य  

 5,00,000।-  



ि शचण्िे गाँउ विा कायाालय सप्तधारा सम्िको सम्पणुा मभरी िोटरबाटोको दाया 
बायाको िलु्य मभरी िोटरबाटोको दाया बायाको िलु्य 

 4,00,000।-  

ढ 
विा कायाालयबाट शजताकोट िध्यनेपाल 1 र  2को मसिाना र  विा नं 1 र 
10 को समिना र िध्यनेपाल 1 र सनु्त्दरबजारको मसिानामभरको िोटरसिकको 
दाया बायाको िलु्य  

 2,00,000।- 
 

4.2 सामबक ता. टक्सार गा.वव.स.हाल िध्यनेपाल न.पा. विा नं 2  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 

सामबक तान्त्राङ टक्सार गा.वव.स. विा नं. 8 र ९ िा पने सनु्त्दरबजार सोतीपसल 
दइुावपप्ले सिक खण्िको शझङगे खोलाबाट खहरे खोला सम्ि सिकको दाया 
बायाको िूल्य 

 25,00,000।- 
 

ख बोमिङचोकबाट मभरी बजार हदैु गमु्बा सम्िको बाटोको िलु्य  18,00,000।-  

ग गोलादद खोलाबाट उिर असीिरेु सम्िको सिकको दायाबायाको िूल्य   20,00,000।-  

घ पराजलुीटारबाट भषुाल मिहीसम्िको सिकको दाया बायाको िूल्य   17,00,000।-  

ङ खनाल गाँउको मभरी बाटो दाया बायाको िूल्य   11,00,000।-  

च बोमिङ चोकबाट उिर गोलादी खोलासम्िको मभरी बाटो दाया बायाको िूल्य  20,00,000।-  

छ सोमतपसलबाट पवुा जाने हलुाकी िागा खहरेखोला सम्िको बाटोले छोएको दाया 
बायाको िलु्य  

 10,00,000।-  

ज जल्पादेवी िोटरबाटोको दायाबायाको सिकको दाया बायको िलु्य   5,00,000।-  

झ सामबक तान्त्राङ टक्सार गा.वव.स. विा नं. 1 देशख विा नं 7 मभर खोमलएको 
िोटरबाटोको दाया बायाको िलु्य  

 2,00,000।-  

4.3 सामबक सयुापाल गा.वव.स. हाल िध्यनेपाल न.पा. विा नं 3  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
सयुापाल गा.वव.स. विा नं. ९ को चदीखोलाबाट शझङगेखोलासम्िको िोटरबाटोको 
दायाबायाको िूल्य 

 27,00,000।- 
 

ख 
सामबक विा नं. ९ को देवटार चोकबाट गयेुले खोला हदैु समिचौतारा ववद्यतु 
ट्रान्त्समिटरसम्िको सिकको दाया बायाकँो जग्गाको िूल्य (िध्यिागा िोटरबाटो) 

 19,00,000।- 
 

ग 

सयुापाल ९ को परुानो विल्िहल चोकबाट उिर पानी ट्याङकी विा कायाालय, 
समि चौतारा, रािबालोदय आधारभतु ववद्यालय हदैु मतनधारे सम्िको नागभैरव 
िागाको दाया बायाको िूल्य  

 15,00,000।- 
 

घ सामबक विा नं. ९ को मभरी खोमलएको बाटोको दाया बायाको िूल्य   25,00,000।-  

ङ सामबक सयुापाल गा.वव.स. विा नं. 7 को मभरी ग्राभेलबाटोको दाया बायाको िलु्य   15,00,000।-  

च अमसिरेु पौिेलमिवह हदैु िोहोररया िोटरबाटोले छोएको जग्गाको दायाबायाको  
िलु्य  

 15,00,000।- 
 

छ सामबक सयुापाल गा.वव.स. विा नं. 6 र 8 को मभर खोमलएको िोटरबाटोको 
िलु्य  

 10,00,000।- 
 

ज 
साववक सयुापाल गा.वव.स. विा नं. 5 को िैदान देखी चनौटे हदैु 
लािाखेतसम्म्को िोटरबाटोले छोएको जग्गाको  िलु्य  

 15,00,000।-  

झ सामबक  सयुापाल गा.वव.स. विा नं. 8 को  लामिछाने मिवह देशख राँगेटार हदैु 
मतनधारेसम्िको िोटरबाटो(ज्यामिरे खोला) ले छोएको जग्गाको िलु्य  

 15,00,000।-  

ञ सामबक सयुापाल गा.वव.स. विा नं. 7 को समिचौतारा देशख धनु्त्रे खोला हदैु 
िुम्रीिेद सम्िको िोटरबाटोले छोएको जग्गाको िलु्य  

 15,00,000।-  

4.4 सामबक रम्घा गा.वव.स. हाल िध्यनेपाल न.पा. विा नं 4 
 

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
विा नं. 5,6,7,8 र 9 िा पने ररस्ती खोलाको पलुदेशख दइुावपप्ले बजार हुँदै 
चदीखोला र भोलेटार तिा  जान ेबाटोको खदालिँट वकहखुोला सम्िको िूल्य 

 35,00,000।-  

ख 
विा नं. 5,6,7,8 र 9 िा पने िलु सिक बाहेक परुाना नया ँखोमलएका र 
खलु्ने सहायक िोटर िागाको दायाँ बायाँ िोटर िागाको दाया ँबायँ िोटर 

 25,00,000।-  



िागासँगै जोमिएको जग्गाको िलु्य (तर समिभन्त्ज्याङ जाने िोटर िागाको 
हकधिा भन ेयो िलु्य लाग ुहनु ेछैन) 

ग 
खदालिँटदेशख पराजलुी बेिीसम्िको (व्यास िागा) िोटरबाटो दाया ँबाया ँपने 
जग्गाको िलु्य 

 20,00,000।-  

घ दइुवपप्लेदेशख शििाघाट िादीनदीको पलुसम्िको सिकको दायाबायाको िूल्य  28,00,000।-  

ङ ररस्तीखोला बगैचाबाट वाग्लेिाटँ बोटेगाँउ हदैु पषु्पलता क्याम्पस सम्िको 
िोटरबाटोको दाया बायाको िूल्य 

 29,00,000।-  

च पषु्पलता क्याम्पसबाट मतलाहारसम्िको सिकको दायाबायाको िूल्य  23,00,000।-  

छ वव.पी चोकबाट भववष्य मनिााण बोमिाङ हदैु वन आवास भवन सम्ि र बोटेगाँउ 
सनु्त्दर नगर बोटेगाँउ जोड्न ेबाटोको दाया बायाको िलु्य 

 28,00,000।-  

ज दइुवपप्ले चोक देशख  बोटेगाउ हदैु धारपानी जोड्ने िोटरबाटोको दाया बायाको 
िलु्य 

 29,00,000।-  

झ वव.पी चोक रम्घाभ्याली बोमिाङ हदैु िुलबारीटार जोड्ने िोटरबाटोको दाया 
बायाको िलु्य 

 29,00,000।-  

ञ 
रम्घाटार मसचाइा भवन देशख सन्त्यासी मिही स्यािटारी बैराठ भतु्याहाटार हदैु 
पेट्रोल पम्प जोमिन ेकृवष सिक 

 25,00,000।-  

ट 
दइुावपप्लेबाट सिीभन्त्ज्याङ जान ेसिकको (रम्घा गा.वव.स.को मसिानासम्ि)को 
दायाबायाको जग्गको िलु्य 

 5,00,000।-  

4.5 सामबक समिभन्त्ज्याङ गा.वव.स.हाल िध्यनेपाल न.पा.विा नं 5  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
समिभन्त्ज्याङ गा.वव.स. विा नं. 8 िा पने व्यास िागािा जोमिएको जग्गाको 
िलु्य 

 20,00,000।-  

ख 
दइुावपप्ले समिभन्त्ज्याङ सयुापाल सिकको (सिीभन्त्ज्याङ गा.वव.स. के्षर) 
जग्गाको दाया बायाको िलु्य 

 5,00,000।-  

ग शचतेपानीदेशख खका सम्िको सिकको दाया बायाको िलु्य  5,00,000।-  

घ 
खका  बाउदीखोलादेखी सिीभन्त्ज्याङ ठुन्त्केगरा सम्िको सिकको जग्गाको दाया 
बायाको िलु्य 

 4,00,000।-  

ङ 
िामथ  उल्लेख भए बाहेक मभरी नयाँ खोमलएको र खलु्न ेसहायक सिक 
िागाको दाया बायाको जग्गाको िलु्य 

 2,00,000।-  

4.6 सामबक भोलेटार गा.वव.स. हाल िध्यनेपाल न.पा. विा नं 6  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
विा नं. 6,7,8 र 9 िा पने दोभानिािा रानीपानी  व्यास िागा िोटर िागाको 
दायाँ बायाकँो िूल्य 

 52,00,000।-  

ख 
विा नं. 6 र 7 को मसिाना हुँदै पाखरुीचोक देशख  ढल्के आपँ हदैु रािबजार 
जाने सिकको कुिाल्नी खोल्सोसम्ि िोटरबाटोसँगै जोमिएको जग्गाको िूल्य 

 45,00,000।-  

ग 
सोही सिकको कुिाल्नी खोल्सोबाट मिददि पलुसम्िको िोटरबाटोको 
दायाबायाको िूल्य 

 9,00,000।-  

घ 
दोभानिािा ढल्के आपँ वहिाली बोमिङ हदैु प्रहरी चौकी सम्िको ररङरोिको 
दाया बायाको िूल्य 

 33,00,000।-  

ङ 
प्रहरी चौकी बाट मभर बजार हदैु इािानशे्वर िा.वव.को गेट सम्िको 
िोटरबाटोको दायाबायाको िूल्य 

 38,00,000।-  

च 
इािानेश्वर िा.वव. बाट लाम्टे हदैु रानीपानी सम्िको ररङरोिको दायाँबायाँको 
िूल्य   

 33,00,000।-  

छ 
पाखरुी चोकबाट सािदुावयक भवन हदैु  धलु्परु बजारसम्िको सिकको दाया ँ
बायाँको िूल्य 

 38,00,000।-  

ज सािदुावयक भवन बाट रानीको चौतरा सम्िको सिकको दाया ँबायाँको िूल्य    22,00,000।-  

झ वपस्ती खोला बाह्यववसे हदैु लािासोती सम्िको सिकको दायाँबायाँको िूल्य    6,00,000।-  

ञ वहिाली बोमिङबाट इािानेश्वर क्याम्पस तथा ववजय वस्ती सम्िको िाखा  33,00,000।-  



बाटोको िूल्य   
ट वहिाली बोमिङबाट मभर तिा  नहर हदैु कृवषसेवा केन्त्र सम्िको िाखा बाटो    33,00,000।-  

ठ जिुीखेतबाट इजाँर सम्िको िाखा बाटोको दायाँबायाँको िूल्य    22,00,000।-  

ि िादी पलुबाट मसद्द प्रा.वव. हदैु पाखरुी चोक जान ेसिकको िूल्य  33,00,000।-  

ढ 
पाखरुीचोकबाट मसद्द प्रा.वव. हदैु पछािी हदैु स्वास््य चौकी सम्िको 
िोटरबाटोको दायाँबायाकँो िूल्य 

 33,00,000।-  

ण 
मसद्द प्रा.वव. पछामिबाट नवज्योती सािदुावयक भवन सम्िको िाखा बाटोको 
दाँया बायाकँो िूल्य 

 33,00,000।-  

त 
गमु्बा िाटँबाट भ्यामिरे हल्लेसी हदैु भोले जान ेिोटरबाटोको दाँया बायाकँो 
िूल्य 

 6,00,000।-  

थ वपस्ती खोलापलुबाट हल्लेसी जाने िोटरबाटोको दायाबँायाकँो िूल्य  2,50,000।-  

द वपस्ती खोलाबाट ढाँि हदैु धलु्परु बजारसम्िको दायँ बाया ँ  १1,00,000।-  

ध 
दोभानिािा, पाखरुीचोक व्यासिागाको नारायणी शघमिरेको घर पवुा भैिाल 
सम्िको िाखा बाटोको िूल्य 

 33,00,000।-  

न मसम्पानी िोहररया थापा गाँउ िोटर बाटोको िूल्य  6,00,000।-  

प मिहीबाट भोलेजान ेिाखा बाटो  6,00,000।-  

ि ढल्के आपँबाट िुम्रबेोटेतिा को िाखा बाटो  33,00,000।-  

ब 
पाखरुीचोक प्रहरी चौकी व्यास िागाबाट पशश्चि वपप्ले खोल्सी ररङरोिसम्िको 
िाखा बाटो 

 33,00,000।-  

भ भोलेटार मसंचाइा योजनाको िखु्य नहर आसपासको जग्गाको िूल्य  22,00,000।-  

ि 
भोलेटार मसंचाइा योजनाको िाखा नहर धलु्परु बजार बाट िुम्रीबोटे तथा 
सािदुावयक भवन हदैु छोटी वविी दोभान िािा खण्िको िूल्य 

 22,00,000।-  

य वपस्ती खोलाबाट लाम्टे हदैु सरसय मसचाइा कुलोको दायाँ बायाकँो िूल्य  11,00,000।-  

र सोही कुलाको भैिाल देशख  परुानो आिी क्याम्प सम्ि दाया बायाको िूल्य  11,00,000।-  

ल रानीपानी घमु्ती सानीस्वाँरा कालीरह िोटरबाटोको दायाबायाकँो िूल्य  11,00,000।-  

व 
सामबक विा नं. 6,7,8,9 व्यासिागा तथा ररङरोि बाट व्यशक्त वविेषले 
खोलेको मभरी बाटोको िूल्य 

 27,00,000।-  

ि 
सामबक भोलेटार गा.वव.स. विा नं. 6,7,8,9 मभर गोरेटो बाटो आसपासको 
घिेरी जग्गाको िूल्य 

 27,00,000।-  

ष सामबक भोलेटार विा नं. 7 को िोरे गल्लीबाट गि बहादरु गरुूङको घर 
सम्िको िाखा बाटो 

 22,00,000।-  

स सामबक भोलेटार 6 र 7 िा पने बढुीगल्लीको दाया बायाको िलु्य  19,00,000।-  

ह 
िध्यपिािी लोकिागा अन्त्तगात रातिाटा लािासोती रानीपानी सम्िको सिकको 
दाया बायाको िूल्य 

 12,00,000।-  

4.7 सामबक इािानेश्वर गा.वव.स. हाल िध्यनेपाल न.पा. विा नं. 7  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
सामबक विा नं. ९ मिददि पलुबाट विा नं. 8 रािबजार  िादी पलु सम्िको   
िोटरबाटोको दायाँ बायाकँो जग्गाको िूल्य 

 40,00,000।-  

ख 
सामबक विा नं. ८ रािबजार चोकबाट खहरे हदैु विा नं. ९  शचसापानी 
खोलासम्िको सिकको दायाँबायाँको िूल्य   

 33,00,000।-  

ग शचसापानी खोलाबाट लक्ष्िीबजार सम्िको सिकको दायाबँायाकँो िूल्य  22,00,000।-  

घ 
रािबजार चोकबाट पलुचोक हदैु कका ले कोइालेनी जोड्न ेसामबक विा नं. 8 
सम्िको िोटरबाटोको दायाँबायाँको िूल्य  

 28,00,000।-  

ङ 
 रािबजार कोइलेनी सिक खण्िको सामबक विा नं. 7 िा पने िोटरबाटोको 
दाया बायको िलु्य  

 6,00,000।-  

च हररत सिकको रािबजार शस्थत खहरे चोकबाट भाटबेसी हदैु भञ्ज्याङसम्िको  6,00,000।-  



िोटरबाटोको दायाँबायाकँो िूल्य  

छ 
राम्चे बिहरे वकराखोर सिक खण्िको शचसापानी पधेराबाट वकराखोरसम्ि 
सिकको दायाँबायाँको िूल्य  

 6,00,000।-  

ज 
सामबक विा नं. ८ अन्त्तागत पशश्चिभमुि बोमिङबाट खसे्र हदैु दोभानसम्िको 
सिकको दायाँबायाँको िूल्य  

 22,00,000।-  

झ 
 सामबक विा नं. ७ बतासेिािाबाट रूदी दोभान जान ेसिकको कका ले 
चौतारासम्ि िोटरबाटोको दायाँबायाकँो िूल्य  

 6,00,000।-  

ञ 
सामबक विा नं. 8 र 9 िा पने िाँटको जग्गािा मसंचाइा कुलोको मिल, िाखा 
बाटो, गोरेटो बाटोको दाया ँबायाँको िूल्य  

 17,00,000।-  

4.8 सामबक कराप ुगा.वव.स.हाल िध्यनेपाल न.पा. विा नं 8  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
सामबक कराप ुगा.वव.स. विा नं. 1 को बतासेिािा रूदी दोभान सिकको 
मसतीखोलाबाट बेलचौतारासम्िको सिकको दायाबायाको िूल्य  

 5,00,000।-  

ख उक्त सिकको िजवुा बेिी खण्ििा दाया बाया बिेरी जग्गाको िूल्य  3,00,000।-  

ग 
रािबजार नाल्िािेदी बेशििहर सिकको स्याउली बजार पतेरी खण्िको सिकको 
दायाबायाको जग्गाको िूल्य  

 3,50,000।-  

घ सामबक कराप ुगा.वव.स. विा नं. 2,3,4,5 पने िोटरबाटोको जग्गाको िूल्य   400,000।-  

ङ बेलचौतारा देशख कल्याणगाँउ हदैु कराप ुजोड्न ेिोटरबाटोको दाया बायाको िलु्य   3,50,000।-  

च 
िजवुाबेिी देशख बते्यानी जोड्न ेिोटरबाटोको सामबक कराप ुगा.वव.स. विा नं. 2 
को मसिाना सम्िको िलु्य  

 4,00,000।-  

4.9 सामबक बागं्र ेगा.वव.स.हाल िध्यनेपाल न.पा. विा नं 9  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
सामबक बांग्र ेगा.वव.स.विा नं. 1 अन्त्तागत चनौटेबाट टारी (बाँग्र ेटुिो) 
सम्िको िाखा बाटोको दाया ँबायाँको िूल्य    

 15,00,000।-  

ख 
सामबक विा नं. २ अन्त्तागत बरदान िाँट जान ेचोकबाट इानार हदैु कल्याण 
िा.वव. सम्िको िोटरबाटोको दायाबँायाकँो िूल्य 

 15,00,000।-  

ग भोलेटारबाट गाँउबाँग्र ेहदैु नटेा जान ेिोटरबाटोको दायाँबायाकँो जग्गाको िूल्य  10,00,000।-  

घ 
सामबक विा नं. 5 र 8 (भाल ुखोलाबाट वपस्ती खोला) सम्िको िध्यपहािी 
लोक िागाको िूल्य 

 15,00,000।-  

ङ 
सामबक विा नं. अन्त्तगात बरदान िाँट जाने चोकबाट इनार हदैु कल्याण 
िा.वव. सम्िको िोटरबबाटोको  दाया बायाको िलु्य 

 15,00,000।-  

च 
सामबक बाङग्र ेगा.वव.स. विा नं. 1 को कल्पनाचोक बाट िालढाि हदैु भदौरे 
सम्ि जान ेिोटरबाटोको  दाया बायाको िलु्य 

 10,00,000।-  

छ 
सामबक विा नं. 5 रातािाटबाट चािेिािँा हदैु विा कायाालय जान े
िोटरबाटोको दायाबायाको िलु्य 

 5,00,000।-  

4.10 सामबक नेटा गा.वव.स. हाल िध्यनेपाल न.पा. विा नं 10  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
थानमसङ स्वाराबाट विा कायाालय हदैु जगेुपानीसम्िको सिकको दायाँबायाकँो 
िूल्य  

 3,50,000।-  

ख ताकिारे चौताराबाट विा कायाालयसम्िको सिकको दायाबँायाकँो िूल्य   3,50,000।-  

ग खिारी स्वारा मनसान चौतारा सम्िको सिकको दायाँबायाँको िूल्य   3,50,000।-  

घ जगेिािा-िामलका िशन्त्दर सम्िको सिकको दायाबँायाकँो िूल्य   3,50,000।-  

ङ सामबक नटेा गा.वव.स. विा नं. 1 अन्त्तगात बरदान िाँटको सिकको िलु्य   3,50,000।-  

च 
िध्य पिामि लोकिागाको िध्य नेपालको मसिानाबाट थाशन्त्सङ ववमिरे भन्त्ज्याङ 
सिकको दाया ँबायाकँो िलु्य  

 6,00,000।-  

5 क्ब्होलासोथर गाउँपामलका 



5.1 सामबक बाग्लङुपानी गा.वव.स. हाल क्ब्होलासोथर गा.पा. विा नं 1 

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
जनज्योती िा.वव. बाग्लङुपानी सामबक (विा नं. 1,2,5र 6 ) िा पने 
िोटरबाटोको दायाँ बायँको जग्गाको िलु्य 

 7,00,000।-  

5.2 सामबक िामलङ गा.वव.स. हाल क्ब्होलासोथर गा.पा.विा नं 2  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
िामलङ गा.वव.स. बाट घाम्राङबेिी हदैु मगलङु  सालिेभन्त्ज्याङ जोमिने 
िोटरबाटोको दायाँ बायाकँो जग्गाको िूल्य 

 8,00,000।-  

ख  िामलङबाट िैलङु हदैु िढुवा जोड्न ेसिकको  दायाबँायाकँो िूल्य   5,50,000।-  

ग 
 िामलङ देउराली देशख गाउपामलका कायाालयसम्ि जोड्न ेसिकको  दायाँबायाकँो     
िलु्य  

 
8,00,000।- 

 

घ िामलङ पन्त्री जोड्ने सिकको  दायाँबायाँको िलु्य   3,50,000।-  

ङ िामलङ तोल्जङु जोड्न ेसिकको  दायाबँायाँको िलु्य   3,30,000।-  

च िामलङ िकैिराङ हदैु नाल्िा जोड्ने सिकको  दायाबँायाकँो  िलु्य   3,30,000।-  

छ िामलङ तलगाँउ जोड्ने सिकको  दायाबँायाँको िलु्य  4,40,000।-  

ज िामलङ आन्त्तररक (ग्रामिण सिक) िोटरबाटोले छुने जग्गाहरु  6,60,000।-  

झ िामलङ नाल्िा िोटरबाटो जोड्न ेसिकका दायाँबायाँका जग्गाहरु  3,30,000।-  

5.3 सामबक उिरकन्त्या गा.वव.स. हाल क्ब्होलासोथर गा.पा.विा नं 3  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 
क बाग्लङुपानी घलेगाउँ हुँदै भजुङु जोड्न ेिोटरबाटोको दायाँ बायाकँो िलु्य  6,50,000।-  

5.4 सामबक भजुङु गा.वव.स. हाल क्ब्होलासोथर गा.पा.विा नं 4  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 
क भजुङु गा.वव.स. मभर पने िोटरबाटोको दाया ँबायाँको जग्गाको िलु्य  5,50,000।-  

5.5 सामबक पसगाउँ गा.वव.स. हाल क्ब्होलासोथर गा.पा. विा नं 5 र ६  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 
क सामबक पसगाउँ के्षरिा पने सबै िोटरबाटोको दायँ बायाकँो जग्गाको िलु्य  5,00,000।-  

5.6 सामबक भोजे गा.वव.स.हाल क्ब्होलासोथर गा.पा. विा नं 7 र 8  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 
क साल्िेभन्त्ज्याङ भोजे कुम्लङु जोड्न ेिोटरबाटोको िलु्य  4,50,000।-  

ख मिरा ग्रामिण सिकको दायाबायाको िलु्य  4,50,000।-  

ग बालवुा क्याम्ली िोटरबाटोको िलु्य  4,50,000।-  

घ 
मिददिखोला घाम्राङबेशि हदैु साल्िेभन्त्ज्याङ जोिन ेिोटरबाटोको दाया बायाको 
िलु्य 

 4,50,000।-  

ङ साल्िेभन्त्ज्याङ िप्याङ घाम्राङ हदैु पसगाउ जोमिन ेिोटरबाटोको िलु्य  3,30,000।-  

च सामबक िवपङ र घाम्राङको गाउमभतर जोमिने िोटरबाटोको िूल्य  2,00,000।-  

5.7 सामबक मगलङु गा.वव.स. हाल क्ब्होलासोथर गा.पा. विा नं 9  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
सामबक मगलङु गा.वव.स. विा नं. 2,8 र 9 िा पैने शचििुािा साल्िे 
भञ्ज्याङसम्ि बाटोको दाया ँबायँको जग्गाको िूल्य 

 6,60,000।-  

ख सामबक मगलङु विा नं. 7 छापादेशख  शचििुािा सम्िको िोटरबाटोको िलृ्य  6,00,000।-  

ग  मगलङदेशख पकुोिािा हदैु बेत्यानी जान ेिोटरबाटोको िलु्य  5,00,000।-  

6 दधुपोखरी गाँउपामलका 



6.1 सामबक दधुपोखरी गा.वव.स. हाल दधुपोखरी गा.पा. विा नं 1  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
सामबक दधुपोखरी गा.वव.स. हाल विा नं. 1 िा पने िोटरबाटोको दायाबँायाकँो 
जग्गाको िूल्य  

 3,50,000।- 
 

6.2 सामबक मबचौर गा.वव.स. दधुपोखरी गा.पा. विा नं 2  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
सामबक ववचौर गा.वव.स. हाल विा नं. 2 िा पने िोटरबाटोको दायाबँायाकँो 
जग्गाको िूल्य  

 5,00,000।- 
 

6.3 सामबक इलिपोखरी गा.वव.स. हाल दधुिोखरी गा.पा. विा नं. 3 र 4  
क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
सामबक इालिपोखरी गा.वव.स. हाल विा नं. 3 िा पने िोटरबाटोको दायाबँायाकँो 
जग्गाको िलु्य  

 3,50,000।- 
 

ख 
सामबक इालिपोखरी गा.वव.स. हाल विा नं. 4 िा पने िोटरबाटोको दायाबँायाकँो 
जग्गाको िलु्य  

 3,50,000।- 
 

6.4 सामबक कोल्की गा.वव.स. दधुपोखरी गा.पा. विा नं 5  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
सामबक कोल्की गा.वव.स. हाल विा नं. 5 िा पने िोटरबाटोको दायाँबायाँको 
जग्गाको िूल्य  

 3,50,000।- 
 

6.5 सामबक गौिा गा.वव.स. दधुपोखरी गा.पा. विा नं 6  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
सामबक गौिा गा.वव.स. हाल विा नं. 6 िा पने िोटरबाटोको दाया ँबायाँको 
जग्गाको िूल्य  

 3,50,000।- 
 

ख शजरो पोइन्त्ट देशख जोने सम्िको िोटरबाटोको िलु्य   5,00,000।-  

7 दोदी गाउँपामलका 
7.1 सामबक भारते गा.वव.स.हाल दोदी गाउँपामलका विा नं 1  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 
क भारते गा.वव.स. विा नं. 3,4र 5 को शिरूवारी देखी ववग्रह सम्िको िूल्य   5,00,000।-  

ख भारते गाउँदेशख विा नं. 7,8 र 9 दठनगाउँसम्िको िूल्य    3,50,000।-  

ग भारते बेसी देशख दठनगाउँसम्िको िलु्य   3,50,000।-  

घ भारते 2 र 3 को एक्ले खेतदेशख िहादेवस्थान सम्िको िूल्य   5,00,000।-  

7.2 सामबक अचालबोट गा.वव.स. दोदी गाउँपामलका विा नं 2  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
अचालबोट गा.वव.स. को विा नं. 6,7,8,9 िा पने िोटरबाटोको िूल्य (पक्की 
बाटो) 

 8,00,000।-  

ख अचालबोट गा.वव.स.को विा नं 1,2,3,4,5 िा पने िोटरबाटोको िूल्य   3,00,000।-  

7.3 सामबक श्रीिन्त्ज्याङ गा.वव.स. दोदी गाउँपामलका विा नं 3  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 
क विा नं. 2,4 हाँिीखोला मसिाना बोक्से िाँट हदुैँ पहरोसम्ि   5,00,000।-  

ख 
विा नं. 2,4 लािावगर झोलङु्ग ेपलुदेशख कान्त्ले बेसी हदुैँ विा नं. ९ को गरन्त्ते 
बजारसम्िको िूल्य  

 8,00,000।- 
 

ग 
विा नं. ४ लािा बगर देशख विा नं. ८ कान्त्लेबेसी हुँदै विा नं. ९ को ४०० 
िाँट मसम्ले खेतसम्िको िलु्य  

 8,00,000।- 
 

घ विा नं. ९ मसम्ले िाटँ देशख खरी गाउँ, िाझ गाउँ, थमु्की, िुजेल, लक्ष्िी  2,50,000।-  



िा.वव. हुँदै लािा भन्त्ज्याङ ओखरी मभरसम्िको जग्गाको प्रमत रोपनी िलु्य  
7.4 सामबक नौथर गा.वव.स. दोदी गाउँपामलका विा नं 4  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
सामबक विा नं. २ शचरे झोलङु्ग ेपलुबाट सेरा चोक हुँदै आिबोटे खोलासम्ि 
प्रमत रोपनी िलु्य  

 21,00,000।-  

ख 
सेरा चोकबाट कृवष अविससम्ि प्रमत रोपनी िलु्य (शजतौरे ठुला खेत, खारे बगर 
सिेतको)  

 18,00,000।-  

ग 
विा नं. २ आिबोटे खोलाबाट १ र २ को मसिाना बौलाहा खोला सम्ि प्रमत 
रोपनी  

 11,00,000।-  

घ 
विा नं. 1 मसिानादेशख ढोिेनी  1 को ओिारे हदैु ढोिेनी िाटँ कुरिरेु खोला 
विा नं. 3 काल्चे बेमससम्िको  

 9,00,000।-  

ङ     

7.5 सामबक पाचोक गा.वव.स. दोदी गाउँपामलका विा नं 5  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
सामबक पाचोक नौथर सांदी खोलाबाट पाचोक विा  2,3 र 7 करेदी 
दोभानसम्िको जग्गाको िलु्य 

 6,00,000।- 
 

7.6 सामबक ढोिेनी गा.वव.स. दोदी गाउँपामलका विा नं 6  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
सामबक ढोिेनी गा.वव.स.िा पने (वकमतापरु बाहेक) सबै िोटरबाटो दायाँबायाँको 
जग्गाको िूल्य  

 2,50,000।-  

ख ढोिेनी ४ कुि बहादरुको पसलदेशख छोटे खोलासम्ि   17,60,000।-  

7.7 सामबक िलेनी गा.वव.स. दोदी गाउँपामलका विा नं 7  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 
क सामबक िलेनी गा.वव.स.को िोटरबाटो दायाँबायाँको जग्गाको िूल्य   3,00,000।-  

7.8 सामबक बन्त्सार गा.वव.स. दोदी गाउँपामलका विा नं 8  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
सामबक बन्त्सार गा.वव.स. वहले बजार के्षरको िोटरबाटो दायाँबायाँको जग्गाको 
िलु्य  

 5,00,000।-  

ख 
साववक बन्त्सार गा.वव.स. अन्त्तगात शचमत दवुार िोटरबाटोका दायाबँायाकँा 
जग्गाहरु 

 3,50,000।-  

ग क िा उल्लेशखत बाहेक िोटरबाटोको दायाँबायाँको जग्गाको िूल्य   3,00,000।-  

7.9 सामबक वहलेटक्सार गा.वव.स. दोदी गाउँपामलका विा नं 9  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
सामबक वहलेटक्सार गा.वव.स.को सम्पणा के्षरको िोटरबाटोको दायाँबायाँको 
जग्गाको िलु्य  

 3,00,000।-  

8 िस्यााङ्दी गाउँपामलका 
8.1 सामबक घनपोखरा गा.वव.स. हाल िस्यााङदी गा.पा. विा नं. 1 र 2  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
सामबक घनपोखरा 2,3,4,8 र 9 हदैु भजुङु जोड्ने िोटरबाटोको दाया ँबायाँको 
जग्गाको िूल्य  

 5,00,000।- 
 

8.2 सामबक खदुी गा.वव.स. हाल िस्यााङदी गा.पा. विा नं. 3  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 
क खदुी गा.वव.स. विा नं. १ न्त्य ुखदुी बजार सिकको दायाँ बायाकँो िूल्य   20,00,000।-  

ख ऐ. गा.वव.स. विा नं. २ न्त्य ुभलुभलेु बजार दायाँबायाकँो िलु्य   20,00,000।-  

ग बेशििहर-िनाङ िोटरबाटोिा पने खदुी गा.वव.स.को भलुभलेु बजारको एक्याप  20,00,000।-  



चोकसम्िको िलु्य  

घ 
खदुी गा.वव.स.को भलुभलेु बजारको एक्याप चोक हुदैँ ताशिङ मसिानासम्ि 
िोटरबाटोले छुन ेजग्गाको िलु्य  

 12,00,000।- 
 

ङ 
बेशििहर देशख िनाङ जोड्ने राजिागाको दायाबँाया ँमभरी खलेुको िोटर बाटोिा 
पने जग्गाको िलु्य  

 4,50,000।- 
 

च बेसीिहर चािे सिकको खदुी देशख टारीकुना सम्िको जग्गाको िलु्य  ६,00,000।-  

छ 
बेसीिहर चािे सिकको  टारीकुना विा नं. ३ को मसिाना सम्िको जग्गाको 
िलु्य 

 5,00,000।- 
 

ङ खदुी मसउरूङ िोटरबाटोले छोएको तराप ुसम्िको जग्गाको िलु्य   7,00,000।-  

च खदुी मसउरूङ िोटरबाटोले छोएको ढगै देशख मसउरूङ सम्िको सिकको िलु्य   3,50,000।-  

8.3 सामबक ताशिङ गा.वव.स.हाल िस्यााङदी गा.पा. विा नं. 4 

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 
क खहरे खोला देशख म्यादी खोला (बेशििहर चािे सिक) को दाया बायाको िलु्य   10,00,000।-  

ख 
सामबक ताशिङ गा.वव.स. मभर खोमलएको िोटरबाटोको िलु्य (बेशििहर चािे 
सिक बाहेक) 

 5,00,000।- 
 

8.4 सामबक घेिुा  गा.वव.स. हाल िस्यााङदी गा.पा. विा नं. 5  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 
क घेिुा िाट खानी गाँउ मलमल बाटोले छोएको जग्गाको िलु्य   3,00,000।-  

ख 
साववक घेिुा गा.वव.स. अन्त्तगात बिालमबसौना सन्त्जाप ुिोटरबाटोको दायाँ बायाकँो  
जग्गाको िलु्य 

 1,50,000।- 
 

ग 
साववक घेिुा गा.वव.स. को धेिुा खामनगाउँ मलमल िोटरबाटोको पाखाको जग्गाको 
िलु्य 

 2,00,000।- 
 

8.5 सामबक बाहनुिािँा गा.वव.स. हाल िस्यााङदी गा.पा. विा नं. 6  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
सामबक बाहनुिाँिा गा.वव.स. ठुलीबेिी िाँट र त्यहाबँाट सामबक गा.वव.स. 
भवनसम्ि जान ेिोटरबाटोको दाया ँबायाँको जग्गाको िूल्य  

 5,00,000।- 
 

ख 
साववक बाहनुिाँिा गा.वव.स. विा नं. ७ दोभानचौर , लाम्पाटा ,ददङददङ बाहनुिाँिा 
हदैु विा  ६ को अशन्त्ति मसिाना सम्िको िोटर बाटोको दायाँ बायाकँो जग्गाको 
िलु्य 

 4,00,000।- 
 

ग 
साववक बाहनुिाँिा गा.वव.स. विा नं. ५ बाहनुिाँिाको िाझँथोक ,िैढंुगा , 
उपल्लोमिवह हुँदै मभरपसु्तन सम्िको िोटरबाटोबको दायाँबायाँको जग्गाको िलु्य 

 4,00,000।- 
 

घ 
साववक बाहनुिाँिा गा.वव.स. ठुलीबेंसी िाँटदेशख नाईचे सम्िका िोटरबाटोको 
दायाँबायाँको जग्गाको िलु्य 

 4,00,000।- 
 

8.6 सामबक भलुभलेु गा.वव.स. हाल िस्यााङदी गा.पा. विा नं. 7 र 8  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 

क 
 ररनचौर,आमधिलु मसिलचौर लािपिटा, भलुभलेु, मसरबारी, घटे्टखोला सम्िको  
िोटरबाटोको दायाँ बायाकँो जग्गाको िलु्य 

 3,00,000।- 
 

ख  घटेखोला ङादी िोटरबाटोको दाया बायाको िलु्य   20,00,000।-  

ग  तरान्त्चे देखी तामलचोक जाने िोटरबाटोको िलु्य   7,00,000।-  

घ  ङादी बाट उस्ता जान ेिोटरबाटोको िलु्य   4,50,000।-  

ङ  िेरा देशख ताराचोक सम्िको जग्गाको िलु्य   3,50,000।-  



च  मछनखोला नयाँगाउ िोटरबाटोको िलु्य   3,50,000।-  

छ  सरुूङदेखी कुवापानी हािीरूख भसु्िे िोटरबाटो  2,00,000।-  

ज  ढािदेखी जलजले बान्त्रे र अिबोटे िोटरबाटो  1,50,000।-  

झ  ढािकुना दोखी बिागाउँ भँगेरी िोटरबाटो  1,50,000।-  

ञ  खरीटोलदेखी िहास्वाँरा ठुलोस्वाँरा  िोटरबाटो  1,50,000।-  

ट  नन्त्देस्वाँरा देखी ज्यामिरे िोटरबाटोको दाया ँबायाँको  िोटरबाटो  1,50,000।-  

ठ  ररनटाङ िोटर बाटोको दायाँ वायाँको  िोटरबाटो  1,50,000।-  

ि  उस्तािाटँ सेरा ताराचोक िोटरबाटो  िोटरबाटो  3,00,000।-  

ढ  बामतसेिलु देशख बािागाँउ भँगेरी िोटरबाटो  3,00,000।-  

8.7 सामबक मसम्पानी गा.वव.स. हाल िस्यााङदी गा.पा. विा नं. 9  

क्र.सं वववरण बाटोको नाि दर प्रमत रोपनी कैवियत 
क मसम्पानी गा.वव.स. विा नं. ९ को िोटर िागािा पने जग्गाको दायाँ बायाकँो िूल्य   24,00,000।-  

ख मभरी खोमलएको िोटरबाटो दायाँ बायाकँो जग्गाको िलु्य   6,00,000।-  

ग 
मसम्पानी गा.वव.स.को खदुी बजार देशखतबै हदैु घनपोखरा मसिानासम्िको 
िोटरबाटोको दायाँ बायाकँो जग्गाको िलु्य  

 6,00,000।- 
 

घ 
खदुी बजारबाट िहथोक हदैु मसम्पानी सेग्ले सम्िको सिकको िोटरबाटोको 
िलु्य  

 5,00,000।- 
 

ङ िेरािाँट पाम्चोक िोटरबाटो  6,00,000।-  

च खदुी तवै िोटरबाटो  6,00,000।-  

छ खदुी िहथोक मसम्िानी भलिचौर िोटरबाटो  6,00,000।-  

ज खदुी टार लािागाँउ िोटरबाटो  6,00,000।-  

 

2.जग्गाकोन्त्यनुति िलु्याङकन (बाटोले नछोएको) 
 

 

 

   बेशििहर नगरपामलका  
क्र.
सं. 

गा.वव.स. विा नं. 
खेत तिा  पाखो तिा  कैवियत 

अब्बल दोयि मसि चाहार अव्बल दोयि मसि चाहार  

1 उददपरु 
1-6 2,50,000।- 1,65,000।- 1,50,000।- 1,25,000।- 1,00,000।- 90,000।- 80,000।- 70,000।-  

7-9 1,20,000।- 1,00,000।- 90,000।- 70,000।- 60,000।- 55,000।- 50,000।- 45,000।-  

2 गाउँिहर 

1र 
9 68,000।- 61,000।- 50,000।- 44,000।- 50,000।- 44,000।- 35,000।- 32,000।-  

2,3,
6,7,
8 

6,50,000।- 5,50,000।- 5,00,000।- 4,00,000।- 3,50,000।- 3,00,000।- 2,50,000।- 2,20,000।-  

4 र 
5 

1,80,000।- 1,65,000।- 1,54,000।- 1,35,000।- 1,10,000।- 99,000।- 88,000।- 77,000।-  

3 परुानोकोट १-9 50,000।- 45,000।- 40,000।- 35,000।- 30,000।- 25,000।- 22,000।- 20,000।-  

4 नाल्िा 1-9 40,000।- 35,000।- 32,000।- 30,000।- 32,000।- 30,000।- 25,000।- 22,000।-  

5 चशण्िस्थान 1-9 1,00,000।- 80,000।- 60,000।- 47,000।- 48,000।- 43,000।- 40,000।- 33,000।-  

6 बाग्लङुपानी 
3,4,
7,8,
9 

50,000।- 40,000।- 37,000।- 33,000।- 33,000।- 31,000।- 30,000।- 28,000।-  



7 बेसीिहर 

1,2 12,00,000।- 11,00,000।- 9,00,000।- 7,00,000।- 9,00,000।- 8,00,000।- 6,00,000।- 5,50,000।-  

3-8 6,00,000।- 4,00,000।- 3,50,000।- 3,20,000।- 3,00,000।- 2,80,000।- 2,70,000।- 2,50,000।-  

9 
िार 11,00,000।- 9,00,000।- 7,50,000।- 6,00,000।- 4,50,000।- 4,00,000।- 3,50,000।- 3,20,000।-  

8 बाँझाखेत 

1,2,
7,8,
9 

1,50,000।- 1,20,000।- 1,00,000।- 90,000।- 85,000।- 75,000।- 60,000।- 50,000।-  

3,4,
5,6 

40,000।- 35,000।- 30,000।- 25,000।- 23,000।- 20,000।- 18,000।- 15,000।-  

9 शचमत 

7 
िार 

1,63,000।- 1,43,000।- 1,28,000।- 1,04,000।- 83,000।- 73,000।- 61,000।- 51,000।- राम्चोक िाँट 

1-9 1,05,000।- 97,000।- 87,000।- 68,000।- 60,000।- 54,000।- 48,000।- 41,000।- 
7को  

राम्चोक 

िाँट बाहेक 

10 वहलेटक्सार  9 50,000।- 45,000।- 40,000।- 35,000।- 35,000।- 30,000।- 25,000।- 20,000।-  

   सनु्त्दरबजार  नगरपामलका  

क्र.
सं. 

गा.वव.स. विा नं. 
खेत तिा  पाखो तिा  कैवियत 

अब्बल दोयि मसि चाहार अव्बल दोयि मसि चाहार  

1 कुन्त्छा 1-9 71,000।- 64,000।- 59,000।- 49,000।- 49,000।- 44,000।- 37,000।- 35,000।-  

2 परेवािािा 

1,2,3,
7,9 

1,46,000।- 1,25,000।- 1,02,000।- 93,000।- 84,000।- 75,000।- 66,000।- 54,000।-  

4,5,
6,8 

61,000।- 54,000।- 46,000।- 37,000।- 32,000।- 31,000।- 28,000।- 25,000।-  

3 चन्त्रेश्वर  1-9 90,000।- 76,000।- 70,000।- 54,000।- 70,000।- 53,000।- 41,000।- 35,000।-  

4 दरुािािा 1-9 99,000।- 83,000।- 70,000।- 64,000।- 62,000।- 52,000।- 47,000।- 35,000।-  

5 ताकुा  1-9 63,000।- 59,000।- 51,000।- 46,000।- 44,000।- 40,000।- 33,000।- 31,000।-  

6 सनु्त्दरबजार  

7 िार 90,000।- 85,000।- 75,000।- 65,000।- 60,000।- 50,000।- 45,000।- 40,000।-  

1,2,3,
4,5,6,
8,9 

5,00,000।- 4,50,000।- 4,00,000।- 3,00,000।- 3,00,000।- 2,50,000।- 2,00,000।- 1,80,000।-  

7 भोटेविार 

1,2,6,
7 

1,63,000।- 1,48,000।- 1,32,000।- 1,15,000।- 66,000।- 63,000।- 54,000।- 47,000।-  

3,4,5 1,79,000।- 1,62,000।- 1,46,000।- 1,30,000।- 65,000।- 63,000।- 52,000।- 43,000।- बाटो पशश्चि 

3,4,5 3,63,000।- 3,01,000।- 2,82,000।- 2,67,000।- 1,62,000।- 1,54,000।- 1,46,000।- 1,30,000।- बाटो पवुा 
8 र 9 6,00,000।- 5,50,000।- 4,50,000।- 3,20,000।- 3,00,000।- 2,50,000।- 2,20,000।- 2,00,000।-  

8 मसन्त्दरेु  1-9 31,000।- 27,000।- 24,000।- 19,000।- 24,000।- 20,000।- 18,000।- 15,000।-  

9 धसेुनी  1-9 65,000।- 61,000।- 58,000।- 51,000।- 52,000।- 46,000।- 39,000।- 31,000।-  

   राइनास नगरपामलका  

क्र.
सं. 

गा.वव.स. विा नं. 
खेत तिा  पाखो तिा  कैवियत 

अब्बल दोयि मसि चाहार अव्बल दोयि मसि चाहार  

1 भलायखका  

1,2,3,
4 

90,000।- 75,000।- 68,000।- 60,000।- 60,000।- 60,000।- 46,000।- 39,000।- नहर िामथ 

1,2,3,
4 

1,32,000।- 1,09,000।- 1,00,000।- 87,000 ।- 87,000।- 68,000 ।- 60,000 ।- 60,000 ।- नहर िमुन 

5-9 90,000।- 75,000।- 60,000।- 52,000।- 52,000।- 46,000।- 43,000।- 39,000।-  

2 चक्रमतथा 

1,2,5,
6,7,8 

91,000।- 79,000।- 70,000।- 63,000।- 57,000।- 51,000।- 47,000।- 43,000।- नहर िामथ 

1,2,5,
6,7,8 

1,48,000।- 1,34,000।- 1,18,000।- 1,05,000।- 90,000।- 77,000।- 75,000।- 72,000।- नहर िमुन 

9 िार 54,000।- 49,000।- 47,000।- 43,000।- 50,000।- 35,000।- 31,000।- 30,000।- नहर िामथ 

          



9 िार 1,18,000।- 1,05,000।- 90,000।- 83,000।- 68,000।- 59,000।- 49,000।- 42,000।- नहर िमुन 

3 र 4 49,000।- 47,000।- 44,000।- 43,000।- 47,000।- 35,000।- 31,000।- 28,000।-  

3 धमिमलकुवा 
1-9 1,13,000।- 1,02,000।- 85,000।- 75,000।- 57,000।- 51,000।- 46,000।- 39,000।- नहर िामथ 

1-9 1,48,000।- 1,31,000।- 1,13,000।- 1,05,000।- 61,000।- 57,000।- 48,000।- 43,000।- नहर िमुन 

4 ताकुा घाट 

1-6 90,000।- 75,000।- 60,000।- 57,000।- 51,000।- 48,000।- 41,000।- 32,000।-  

7 र 8 1,19,000।- 1,05,000।- 90,000।- 75,000।- 57,000।- 51,000।- 46,000।- 39,000।-  

9 िार 1,34,000।- 1,28,000।- 1,13,000।- 1,05,000।- 61,000।- 57,000।- 48,000।- 43,000।-  

5 रा.िो.कोट 1-9 33,000।- 31,000।- 28,000।- 25,000।- 20,000।- 19,000।- 17,000।- 16,000।-  

6 प्यारजङु 1-9 31,000।- 30,000।- 28,000।- 24,000।- 24,000।- 21,000।- 19,000।- 15,000।-  

   िध्यनेपाल नगरपामलका  

क्र.
सं. 

गा.वव.स. विा नं. 
खेत तिा  पाखो तिा  कैवियत 

अब्बल दोयि मसि चाहार अव्बल दोयि मसि चाहार  

1 शजता 1-9 3,00,000।- 2,00,000।- 1,50,000।- 1,00,000।- 2,00,000।- 1,50,000।- 1,25,000।- 90,000।-  

2 ता.टक्सार 
1-8 46,000।- 41,000।- 35,000।- 32,000।- 20,000।- 18,000।- 15,000।- 11,000।-  

9 िार 2,00,000।- 1,50,000।- 1,20,000।- 1,00,000।- 49,000।- 39,000।- 31,000।- 24,000।-  

3 सयुापाल 

1िार 33,000।- 31,000।- 28,000।- 25,000।- 25,000।- 20,000।- 18,000।- 15,000।-  

2-8 53,000।- 48,000।- 43,000।- 36,000।- 39,000।- 32,000।- 30,000।- 27,000।-  

9 िार 1,05,000।- 97,000।- 90,000।- 76,000।- 60,000।- 58,000।- 52,000।- 48,000।-  

4 रम्घा 
1-5 75,000।- 68,000।- 60,000।- 57,000।- 39,000।- 35,000।- 31,000।- 28,000।-  

6-9 3,00,000।- 2,50,000।- 200,000।- 1,50,000।- 2,50,000।- 2,00,000।- 1,50,000।- 1,00,000।-  

5 समिभन्त्ज्याङ  1-9 41,000।- 39,000।- 31,000।- 30,000।- 18,000।- 15,000।- 11,000।- 10,000।-  

6 भोलेटार  
1-3 90,000।- 75,000।- 68,000।- 60,000।- 24,000।- 20,000।- 17,000।- 13,000।-  

4-5 1,50,000।- 1,20,000।- 1,05,000।- 90,000।- 39,000।- 31,000।- 24,000।- 20,000।-  

6-9 7,40,000।- 6,70,000।- 6,00,000।- 5,25,000।- 1,85,000।- 1,50,000।- 1,35,000।- 1,20,000।-  

7 इािानेश्वर 
1-4 1,00,000।- 50,000।- 40,000।- 30,000।- 40,000।- 30,000।- 25,000।- 21,000।-  

5-6 60,000।- 50,000।- 40,000।- 33,000।- 39,000।- 27,000।- 24,000।- 20,000।-  

7-9 5,00,000।- 3,50,000।- 2,50,000।- 2,00,000।- 2,00,000।- 150,000।- 100,000।- 80,000।-  

8 कराप ु
1 60,000।- 53,000।- 48,000।- 46,000।- 51,000।- 46,000।- 36,000।- 31,000।-  

2-9 41,000।- 39,000।- 36,000।- 35,000।- 37,000।- 33,000।- 30,000।- 27,000।-  

9 बांग्र े 1-9 1,50,000।- 1,30,000।- 1,20,000।- 1,00,000।- 1,00,000।- 80,000।- 60,000।- 50,000।-  

10 नेटा 1-9 50,000।- 41,000।- 35,000।- 33,000।- 31,000।- 27,000।- 25,000।- 24,000।-  

   क्ब्होलासोथर गाउँपामलका  

क्र.
सं. 

गा.वव.स. विा नं. 
खेत तिा  पाखो तिा  कैवियत 

अब्बल दोयि मसि चाहार अव्बल दोयि मसि चाहार  

1 बाग्लङुपानी  1,2,5
,6 

66,000।- 55,000।- 50,000।- 47,000।- 50,000।- 44,000।- 39,000।- 36,000।-  

2 िामलङ 1-9 88,000।- 77,000।- 72,000।- 70,000।- 77,000।- 68,000।- 62,000।- 50,000।-  

3 उिरकन्त्या 1-9 61,000।- 50,000।- 44,000।- 39,000।- 41,000।- 36,000।- 28,000।- 22,000।-  

4 भजुङु 1-9 55,000।- 50,000।- 48,000।- 44,000।- 47,000।- 39,000।- 33,000।- 28,000।-  

5 पसगाउँ 1-9 50,000।- 46,000।- 41,000।- 37,000।- 33,000।- 31,000।- 28,000।- 25,000।-  

6 भोजे 1-9 40,000।- 38,000।- 33,000।- 30,000।- 29,000।- 25,000।- 22,000।- 17,000।-  

7 मगलङु 1-9 61,000।- 55,000।- 47,000।- 42,000।- 39,000।- 32,000।- 28,000।- 26,000।-  

   दधुषोखरी गाउँपामलका  

क्र.
सं. 

गा.वव.स. विा नं. 
खेत तिा  पाखो तिा  कैवियत 

अब्बल दोयि मसि चाहार अव्बल दोयि मसि चाहार  

1 दधुपोखरी  1-9 41,000।- 35,000।- 322,000।- 30,000।- 27,000।- 24,000।- 20,000।- 18,000।-  

2 मबचौर 

1,2,3,
5,6 

90,000।- 79,000।- 68,000।- 59,000।- 57,000।- 51,000।- 43,000।- 39,000।-  

4,7,8,
9 

36,000।- 33,000।- 31,000।- 27,000।- 19,000।- 17,000।- 15,000।- 13,000।-  



3 
 

इालिपोखरी  
 

 
1-9 22,000।- 200,000।- 18,000।- 15,000।- 17,000।- 15,000।- 12,000।- 10,000।-  

4 कोल्की  1-9 25,000।- 25,,000।- 23,000।- 22,,000।- 23,000।- 21,000।- 18,000।- 14,000।-  

5 गौंिा 1-9 33,000।- 27,000।- 21,000।- 19,000।- 19,000।- 15,000।- 12,000।- 100,000।-  

   दोदी गाउँपामलका  

क्र.
सं. 

गा.वव.स. विा नं. 
खेत तिा  पाखो तिा  कैवियत 

अब्बल दोयि मसि चाहार अव्बल दोयि मसि चाहार  

1 भारते 1-9 52,000।- 44,000।- 38,000।- 32,000।- 38,000।- 36,000।- 29,000।- 26,000।-  

2 अचालबोट 
1-4 65,000।- 6०,000।- 55,0००। 48,000।- 46,000।- 39,000।- 35,000।- 32,000।-  
5-9 93,000।- 81,000।- 76,000।- 59,000।- 52,000।- 48,000।- 43,000।- 39,000।-  

3 श्रीिन्त्ज्याङ 1-9 57,000।- 36,000/- 33,000।- 27,000 ।- 30,000।- 24,000।- 20,000।- 17,000।-  

4 नौथर 
1-2 69,000।- 58,000।- 44,000।- 52,000।- 54,000।- 47,000।- 46,000।- 43,000 ।-  

3-9 57,000।- 48,000।- 45,000।- 42,000।- 44,000।- 40,000।- 38,000।- 37,000।-  

5 पाचोक 1-9 22,000।- 21,000।- 20,000।- 17,000।- 18,000।- 15,000।- 13,000।- 11,000।-  

6 ढोिेनी  1-9 31,000।- 28,000।- 24,000।- 21,000।- 20,000।- 17,000।- 13,000।- 11,000।-  

7 िलेनी  1-9 20,000।- 17,000।- 13,000।- 11,000।- 13,000।- 9,000।- 9,000।- 8,000।-  

8 बन्त्सार 1-9 36,000।- 33,000।- 30,000।- 28,000।- 28,000।- 21,000।- 19,000।- 15,000।-  

9 वहलेटक्सार 1-8 37,000।- 35,000।- 31,000।- 28,000।- 22,000।- 20,000।- 17,000।- 11,000।-  

   िस्यााङदी गाउँपामलका  

क्र.
सं. 

गा.वव.स. विा नं. 
खेत तिा  पाखो तिा  कैवियत 

अब्बल दोयि मसि चाहार अव्बल दोयि मसि चाहार  

1 घनपोखरा 

1,2,3,
4,6,7,
8,9 

1,65,000।- 1,32,000।- 1,10,000।- 1,00,000।- 1,00,000।- 77,000।- 66,000।- 55,000।-  

5 िार 2,86,000।- 2,75,000।- 2,42,000।- 2,42,000।- 1,65,000।- 1,43,000।- 1,10,000।- 88,000।-  

2 खदुी 
1-2 1,10,000।- 88,000।- 77,000।- 72,000।- 72,000।- 66,000।- 60,000।- 50,000।-  

3-9 72,000।- 64,000।- 59,000।- 53,000।- 53,000।- 48,000।- 42,000।- 39,000।-  

3 ताशिङ 1-9 39,000।- 33,000।- 28,000।- 23,000।- 25,000।- 22,000।- 18,000।- 16,000।-  

4 घेिुा 1-9 39,000।- 33,000।- 28,000।- 22,000।- 22,000।- 18,000।- 16,000।- 14,000।-  

5 बाहनुिािा 
1-3 24,000।- 21,000।- 20,000।- 19,000।- 18,000।- 12,000।- 11,000।- 10,000।-  

4-9 39,000।- 35,000।- 33,000।- 31,000।- 25,000।- 24,000।- 19,000।- 15,000।-  

6 भलुभलेु 

1-9 50,000।- 45,000।- 40,000।- 35,000।- 35,000।- 33,000।- 30,000।- 25,000।-  

1,2,3,
4 

1,50,000।- 1,25,000।- 
क्रिि मि िाटँ बशिसे िलु, मसिलचौर िाँट, भलुभलेु बाजर िाँट नन्त्दीस्वारा, मसरूबारी, ङादी बालवुा िेरा िाँट र तराञे्च 
िाँटको लागी िार । 

7 र 9 1,25,000।- 1,10,000।- क्रिि मसस्जेरी िाँट, लाि ेिाटँ र तराञ्च ेचोकको लामग िार । 

7 मसम्पानी 1-9 2,00,000।- 1,50,000।- 1,40,000।- 1,30,000।- 1,00,000।- 90,000।- 80,000।- 70,000।-  

 

ववववध मनणायहरुः- 
मनणाय नं. 1 

रशजषे्ट्रिन पाररत हनुे मलखतिा स्थामनय मनकायको घरबाटोको मसिाररसको आधारिा न्त्यनुति 
िलु्याङकन मनधाारण हनुे हुँदा स्थामनय तहहरुले घर बाटो मसिाररस गदाा सम्बशन्त्धत तहको न्त्यनुति 
िलु्याङकन पशुस्तकाको प्रकरण,आधार र प्रकरण खलु्ने गरी कुन िागािा पने हो सो िागाको नाि 
सवहत मसिाररस गने। 
 
 
 



मनणाय नं. 2 

पवहला कायि भएको थैली अंक भन्त्दा कि राखी झकु्यानिा पारी कसैले मलखत पाररत गराएको 
कुरा पमछ कुन ै व्यहोराले जानकारी हनु आएिा नपगु राजश्व सम्बशन्त्धत व्यशक्त, संघ संस्था वा 
कम्पनी जो सकैुको भए पमन िालपोत कायाालयबाट त्यस्तो जग्गा रोक्का सिेत राखी राजश्व असलुी 
गररने छ । 

मनणाय नं 3 

मलखतिा घर नखलुाइा मलखत पाररत भए घर मथयो भमन पमछ िालपोत कायाालयिा दाबी गना पाइाने 
छैन। मलखतिा घर खलुाइा पाररत गरेको ठहरेिा सम्बशन्त्धत पक्षबाट पाररत मलखतको थैली अंकिा 
घरको िलु्याङकन जोिी आमथाक ऐनले तोके बिोशजि राजश्व तथा घर कायिको दस्तरु असलु गररने 
छ । 

मनणाय नं. 4 

स्थामनय तहबाट प्राप्त घरको िलु्याङकन वा घरबाटोको मसिाररस मलखत पाररत हनु ु अगावै कुनै 
सचुनाबाट गलत छ भने्न जानकारी प्राप्त भएिा कायाालयबाट आवश्यक छानववनको लामग मनररक्षण 
सिेत गराइा िलु्याङकन कायि गररने छ । 

मनणाय नं. 5 

स्थामनय तहबाट घरबाटोको मसिारीसिा जे लेशखएर आएको भएता पमन एक  आपसिाजोमिएको 
वकिा कुनै एकै व्यशक्तले खररद गरेिा कुनै एक वकिािा बाटोले छोए वा बाटो भय अन्त्य वकिा 
पमन बाटोिा जोमिए सरहको न्त्यनुति िलु्याङकन कायि गररने छ। 

मनणाय नं. 6 

एउटा िलु वकिाबाट वकिाकाट भै पाररत हनु े मलखतहरूिा क्षेरिलको अनपुातिा सिान िलु्य 
कायि गररने छ।साथै यसै आ.व. को न्त्यनुति िलु्यिा नघट्रने गरी िामथल्लो रशजषे्टिन पाररत 
भएको जनुसकैु मलशखतको थैली अंक सिेत लाई न्त्यनुति िलु्याङकन कायि गररने छ। 

मनणाय नं. 7 

आमथाक ऐन बाट राजश्व छुट ददने गरी व्यवस्था भए बिेशजि छुट दाबी गने संघ संस्था वा व्यशक्तले 
आमधकाररक मनकायबाट छुट पाउने भनी मसिाररस पेि गनुा पने छ। 

मनणाय नं. 8 

न्त्यनुति िलु्याङकनको लामग स्थामनय तहको घरको िलु्याङकन र घरबाटो को मसिाररस सम्बशन्त्धत 
जग्गा धनीको हकिा िार 35 ददन सम्ि िान्त्य हनुेछ। 

मनणाय नं. 9 

स्थामनय तहबाट बाटो नभएको वा गोरेटो बाटो भनी मसिाररस भएको तर वकिाबाट मलखतिा पनु 
कायि हनु गएको बाटो टे्रस नक्सा बाट साववक भन्त्दा चौिा देशखएिा कच्ची िोटरबाटो सरहको 
न्त्यनुति िलु्याङकन कायि गररनेछ । 
 
 
 



 

मनणाय नं. 10 

स्थामनय तहबाट घरबाटो को मसिाररस भै आउदा राजकुलो, खहरेखोला, पमता सरकारी सावाजमनक 
मनशज बाटो संग जोमिएको भनी उल्लेख भएिा कच्ची िोटरबाटो सरहको र िोटरबाटो िार उल्लेख 
भै आएिा पक्की िोटरबाटो सरहको िलु्याङकन कायि गररने छ। 

मनणाय नं 11 

कायाालयिा पाररत हनु आउने मलखत पेि गदाा घरबाटो खलेुको स्थामनय तहको मसिाररस 
सेवाग्रावहले पेि गनुा पनेछ। 

मनणाय नं 12 

सिकको दाया बायाको जग्गा भन्नाले सिक मसिा सँग जोमिएको दाँया बाँया हनुे जग्गालाइा 
जनाउँदछ । 

मनणाय नं 13 

विाको बाटोको प्रकारले र ववमभन्न िागाको नािाकरणको आधारिा गररएको िलु्याङकन गत आ.व. 
भन्त्दा घवट देशखएिा चाल ुआ.व.को िलु्याङकनलाइा नै आधार िामनने छ । 

मनणाय नं 14 

िेष पमछको वकस,अंिभरपाइा, अंिवण्िा, हालैको बकसको मसलमसलािा स्थामनय स्वायि िासन ऐन 
2055 बिोशजिको स्थामनय मनकायबाट स्पष्ट नाता खोमलने नाता प्रिाशणत मसिाररस तथा वकटानी 
मसिाररस अमनवायारूपिा सेवाग्रावहले पेि गनुा पनेछ । 

मनणाय नं 15 

कुनै जग्गाको िलु्याङकन गनुा भलुवि छुट हनु गएिा वा वप्रन्त्ट गदाा रटुी हनु गएको रहेछ भने 
सोही जग्गाको वररपरर मसिानािा पने जग्गाको आठँा सरह िलु्याङकन कायि हनुेछ । प्रकरणिा 
परेको र बाटो खलेुको जग्गाको िलु्याङकन जनु बढी हनु आउछ सोही कायि हनुेछ । 

मनणाय नं.16 

िलु्याङकन सम्बन्त्धिा वववाद भएिा िालपोत कायाालय तथा नापी कायाालयले स्थलगत मनररक्षण 
सिेत गना सक्ने छ । 

मनणाय नं. 17 

न्त्यनुति िलु्याङकन कि िलु्यिा कारोबार भएकोिा न्त्यनुति िलु्याङकन कायि गररनेछ र सो 
बाहेक ऋणी धमन बीच कारोबार भएको कारबाही िूल्यलाइा नै थैली अंक उल्लेख गनुा पनेछ । 

मनणाय नं. 18  

स्थामनय भ ुउपयोग पररषदबाट जग्गाको बमगाकरण भइा/नभइा आएता पमन यसै िलु्याङकन 
पशुस्तकाको ववमभन्न प्रकरणिा उल्लेख भए बिोशजि नै जग्गाको न्त्यनुति िलु्याङकन गररनेछ । 

 


