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0

नेऩार सयकाय
बूमभ ब्मवतथा सहकायी तथा गरयवी मनवायण भन्रारम

बूमभ व्मवतथाऩन तथा अमबरेख ववबाग

भारऩोत कामाारम, फागरुङ
ऩर सख्मा – ०७७/०७८

मभमत २०७७।०४।०१

चरानी नॊ –

मफषम – न्मूनतभ भूल्माॉङ्कन ऩुस्ततका ऩठाईएको ।
श्री ...................................
.................................. ।
उऩमुक्त
ा
मफषमभा मस कामाारमको कामा ऺेर मबरका फागरुङ स्जल्राका सम्ऩूणा नगयऩामरका
गाउॉऩामरकाका

य

(नाऩीको सभमका गा.वव.स.हरुको) जग्गाको आ.व. ०७७/०७८ को मनमभत्त यस्जष्डे शन ऩारयत

हुन आउने मरखतभा थैरी अॊ क कामभ गने प्रमोजनको रामग भारऩोत मनमभावरी, (सॊ शोधन सवहत) २०३6 को
मनमभ ५ (ख) (१) फभोस्जभ गठठत न्मूनतभ भूल्माङकन मनधाायण समभमतरे मभमत २०७७/०४/०१ गते दे स्ख रागू
हुने गयी मनधाायण गये को न्मूनतभ् भूल्माॉङ्कन ऩुस्ततका मसै ऩरसाथ सम्रग्न याखी ऩठाईएको व्महोया अनुयोध
गरयन्छ ।

मफष्णु प्रसाद शभाा
भारऩोत अमधकृत
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1

आवादी तपाका जग्गाहरुको न्मूनतभ भूल्म :
प्रमतयोऩनी
मस.नॊ
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७

गा.वव.स.

ऺेर

अवर

दोमभ

मसभ

चाहाय

खेत

20000

17000

12000

10000

ऩाखा

13000

10000

8800

6000

खेत

53000

42000

35000

27000

ऩाखा

23000

17000

14000

10000

खेत

72000

63000

57000

45000

ऩाखा

39000

33000

26000

20000

खेत

64000

57000

50000

43000

ऩाखा

22000

19000

14000

9000

खेत

275000

252000

216000

180000

ऩाखा

158000

118000

85000

60000

खेत

324000

309000

288000

266000

ऩाखा

158000

118000

85000

60000

खेत

100000

93000

72000

57000

ऩाखा

35000

33000

26000

23000

खेत

64000

50000

43000

36000

ऩाखा

24000

23000

20000

15000

खेत

64000

50000

43000

36000

ऩाखा

27000

23000

20000

15000

खेत

23000

18000

13000

10000

ऩाखा

13000

10000

8000

6000

खेत

64000

50000

43000

36000

ऩाखा

27000

23000

16000

13000

खेत

50000

43000

36000

21000

ऩाखा

23000

17000

14000

10000

खेत

50000

43000

36000

28000

ऩाखा

23000

21000

18000

13000

खेत

64000

50000

43000

36000

ऩाखा

26000

23000

19000

15000

खेत

50000

43000

36000

21000

ऩाखा

23000

16000

14000

10000

खेत

64000

43000

36000

28000

ऩाखा

27000

23000

16000

13000

नायामणतथान

खेत

100000

93000

72000

57000

वाडा नॊ १-७

ऩाखा

60000

52000

46000

33000

अगार
अजेवा
अभराचौय
काडे वास
कामरका १,७
कामरका८,९
कुश्भी
मछतती
जैदी
ताया
दभेक
दुठदराबाटी
धम्जा
धुल्रुऩाही
धुल्रफासकोट
नये ठाटी
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मस.नॊ
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८

२९

३०
३१
३२
३३
३४
३५

गा.वव.स.

ऺेर

अवर

दोमभ

मसभ

चाहाय

नायामणतथान

खेत

108000

93000

86000

64000

वाडा नॊ ८-९

ऩाखा

60000

52000

46000

33000

खेत

60000

52000

40000

33000

ऩाखा

27000

23000

20000

15000

खेत

100000

93000

72000

57000

ऩाखा

600000

52000

46000

33000

खेत

41000

36000

31000

28000

ऩाखा

29000

22000

17000

12000

खेत

60000

46000

36000

28000

ऩाखा

23000

21000

16000

10000

खेत

58000

49000

35000

27000

ऩाखा

22000

17000

14000

10000

खेत

100000

93000

64000

57000

ऩाखा

३6000

33000

26000

23000

खेत

57000

50000

43000

28000

ऩाखा

26000

19000

14000

10000

खेत

100000

93000

64000

57000

ऩाखा

33000

26000

23000

20000

खेत

100000

93000

72000

57000

ऩाखा

39000

33000

26000

20000

खेत

93000

86000

72000

57000

ऩाखा

39000

33000

26000

20000

खेत

273000

252000

216000

180000

ऩाखा

145000

118000

85000

66000

भुरऩानी १, २,

खेत

144000

129000

115000

86000

३, ४, ७, ९

ऩाखा

59000

46000

33000

26000

भुरऩानी ५, ६,

खेत

273000

252000

216000

180000

ऩाखा

165000

132000

105000

92000

खेत

57000

53000

36000

28000

ऩाखा

22000

17000

14000

10000

खेत

80000

64000

50000

40000

ऩाखा

33000

26000

19800

15000

खेत

50000

43000

36000

28000

ऩाखा

26000

21000

16000

13000

खेत

64000

50000

40000

31000

ु न्थाऩ
ऩैमथ
ु ाटा
ऩैमऩ
ऩाण्डवखानी
वाटकाचौय
ववनाभाये
मफहु
बकुन्डे
मबभऩोखया
भल्भ
म्माग्दी भामरका
फागरुङ भामरका

८

याङखानी
ये श
रयघा
रे खानी
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मस.नॊ

३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३

गा.वव.स.

ऺेर

अवर

दोमभ

मसभ

चाहाय

ऩाखा

26000

19000

14000

10000

खेत

38000

31000

24000

18000

ऩाखा

18700

16500

13000

10000

खेत

56000

42000

36000

27000

ऩाखा

22000

17000

14000

10000

खेत

86000

72000

57000

25000

ऩाखा

33000

26000

19000

15000

खेत

180000

144000

130000

100000

ऩाखा

66000

60000

40000

33000

हरयचौय १, २,

खेत

108000

93000

72000

36000

३, ४, ६, ७

ऩाखा

60000

52000

40000

33000

हरयचौय ५, ८,

खेत

273000

250000

216000

180000

ऩाखा

60000

52000

40000

33000

खेत

23000

18000

13000

10000

ऩाखा

13000

10000

9000

6000

खेत

50000

43200

36000

28000

ऩाखा

23000

21000

18000

13000

स. सुखौया
सका ु वा
मसगाना
हवटमा

९

वहर
हुग्दीस्शय
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प्रमतयोऩनी रु

फागरुङ नगयऩामरका ऺेरको सडक राइनको दामाॊ फामाॊ ऩने जग्गाको कामभ
बएको न्मूनतभ भूल्माॊकन (प्रमतयोऩनी)

(क) साववक कामरका गा.वव.स. वडा नॊ . १ हार फा.न.ऩा. वडा नॊ . १ भा ऩने

सडक राइन घडे यी जग्गाका :– कामरका बगवती भाईतथानवाट रुद्रेवऩऩर सम्भ
बगवती योडको दामाॊ फामाॊ ऩने कामरका वडा नॊ. १ वक.नॊ. ३६१,

३६३,

३८०, ३८१, ४२०, ४२१, ४२२, ४२८,५००, ८७२, ८७३, ८७६,८७७,
८७८, ८७९, ८८०, ८८१, ८८२, ८८३, १०७०, १०७१, १०७३, १०७५,
१०८९, १०९०, १०९४, १०९७, ११८६, ११८८, ११८९, १२७३, १२७४,
१

१२८५, १२८६, १२८७, १५१०, १७४८, १७४९, १७९४, १७९५, १७९७,

4800000

१७९८, १७९९, १८७५, १८७७, १८९९, १९३५, २०५४, २०५५, २२५३,
२२६९, २२७०, २३८८, २३८९, २५६२, २५६३, २५६४, २५७९, २५८०,

२७०३, २७०४, २७६८, २७६९, २८०७, २८०८, २८०९, २८१० २८४५,
२८४६, ३१२०, ३१२२, ३१८२, ३१८३,३३९४,३३९५ ३४९५ ३४९६

सभेतका वकत्ता य सो फाट पोड बै कामभ हुने वकत्ताहरुको रु अठ्चामरस राख
भार ।

याभये खा तल्रो घुम्टी वऩच सडक फाट कामरका बगवती भाईतथान जाने फाटोभा

जोमडने खरी भागाको दामाॊ फामाॊ ऩने सडक राइन घडे यी जग्गाका :–वक.नॊ .
४१७, ११५७, ११७६, ११७७, १२२६, १२२७, १३३२, १३३३, १४१७,
२

१४१८, २२६२, २२६३, २२६४, २२६५, २२६६, २२६७, २२६८, २२६९,
२२७०, २२७१, २४९६, २४९७, २६०९, २६१०, २६११, २७७०, २७७१,

4550000

३१९४, ३१९५ सभेतको वकत्ताहरु य उक्त वकत्ताहरु पोड बै कामभ हुने
वकत्ताहरुको रु ऩैचामरस राख ऩचास हजाय

फाङ्गेचौयदे स्ख प्रमतऺारम नस्जक घुम्ती सम्भको वऩच सडकको दामाॊ वामाॊ ऩने
सडक राइन घडे यी जग्गाका :– वक.नॊ. ३३८, ३४०, ३४१,

३७३, ३७४,

३८७, ३८८, ३८९, ३९२, ३९३, १००७, १०५०, १०५१, १०५५, १०५६,
१०५७, १०५८, १२७१,१३१५,१३७९, १३८०, १३८२, १४१०, १४११,
३

१४६४, १६४९, १६५०, १८४१, १८४३, १८४४ ,२३९४ ,२३९५, २४७५,
२५१९, २५२०, २५२७, २६१८, २६१९, २६६२, २६६३, ३२२६, ३२२७,

9350000

३२२८, ३२२९, ३२५५, ३२५६, ३२५८, ३२८७, ३२८८, ३४१७, ३४१८,

३४१९, ३४२० सभेतका वकत्ताहरु य उक्त वकत्ताहरु पोड बै कामभ हुने
वकत्ताहरु सभेत को रु मरमानब्फे राख ऩचास हजाय ।

दशयथचोकदे स्ख भये वऩऩर सम्भको भदन भागाको दामाॊ फामाॊऩने सडक राइन

घडे यी जग्गाका :–वक.नॊ. ५०, ५३, ५४, ५५, ६५, ६६, ६७, ७१, ७७, ७८, ८१,
४

८४, ८६, ८८, ८९, ९२, १३३, १३५, १३६, ८६७, ९३७, १०२५, १०२६,
१२४१, १२४२, १२८३, १२८४, १४२५, १४२६, १७२१, १७२२, १८७२,

6850000

१९१४, १९४७, १९५३, १९८९, १९९०, २०३५, २२९७, २२९८, २४३०,
२४३१, २४६८, २४६९, २४७९, २४८०, २४८१, २४८२, २४८३, २४८४,
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२४८५, २५७३, २६०१, २६०२, २६३३, २६३४, २६३५, २६३६, २६८५,

२६८६, २७३६, २७३७, २७३८, २८३९, २८४०, २८९३, २८९४, २८९५,
२८९६ ,३३६२, ३३६३,३३८१,३३८२, ३४६५ ३४६६ ३५११ ३५१२

सभेतका वकत्ता य उक्त वकत्ताहरु पोड बै कामभ हुने वकत्ताहरुको रु अठसठ्ठी
राख ऩचास हजाय ।

फाङ्गेचौय दे स्ख राम्ऩाटा मनतकने वढकको फाटोको दामाॊफामाॊ तपा ऩने सडक
राइन घडे यी जग्गाका :– वक.नॊ. १९, २०, २१, २२, १९३, १९४, ९६३,

९६४, ९७५, ९९१, ९९२, ९९३, ९९४, ९९५, ९९६, ९९९, १००९ ११०३,
११७२, ११७३, १२१२, १२१८, १२१९, १२३३, १२३४, १२३५, १४८५,
१४८६,
५

१५६१,

१५६२,

१५६३,

१५८९,

१६५७,

१६५८,

१६६९,१६७०,१६७३, १७३७, १९३३, २२२३, २२२४, २४२२, २४२३,
२४५५, २४५६, २४५७, २४५८, २४५९, २५०६, २५०७, २५०८, २५०९,

6850000

२५१०, २७१४, २७१५,२७१६, २७१७, २७१८, २७१९, २७२०, २८८३,
२८८४, २८८५, २८८६, ३३१४, ३३१५, ३३५५, ३३५६, ३३५७,३४५७
३४६२ सभेतका वकत्ता य उक्त वकत्ताहरु पोड बै कामभ हुने वकत्ताहरुको
अठसठ्ठी राख ऩचास हजाय ।
६

रु

राम्ऩाटा दे स्ख भये वऩऩर सम्भको फाटोको दाॉमाॊ फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाहरुको रु
तेस्त्तस राख ऩचास हजाय ।

3350000

याभये खा स्तथत साववक प्रमतऺारम दे स्ख ऩूव ा हुॊदै मस.नॊ .४ नॊ . को फाटो सॊ गै
जोमडई सो दे स्ख दस्ऺण हुॊदै फाङ्गेचौय मनतकने दशयथ भागा को दामाॊ फामाॊ

ऩने

सडक राइन घडे यी जग्गाका :– वक.नॊ . १२८, २४९, २५०, २७४, २८०,
२८१,

२८२,

३३०, ३३१,

१०६४,

१२८८, १२८९, १२९९,

१३००,१३०१, १३२०, १३२१, १४२३, १४९१, १४९२, १५५७, १५८०,
१६४३, १६४४,१६४७, १६५१, १६५२, १६७२, १६७५, १६७६, १६८७,
१७१५, १७२५, १७८३, १९१६, १९२०, १९४९, १९५१, १९५२, १९६४,
७

१९६५, १९९२, १९९३, १९९६, १९९७, २०४८, २०४९, २१९४, २४२५,
२४६४, २५३५, २५३६, २५३७, २५३८, २५३९, २५४१, २५४४, २५४५,

6800000

२५४६, २५४७, २५४८, २५५०, २५५१, २६३२, २६३३, २६७८, २६७९,

२७३९, २७४०, २७४१, २७४२, २७४३, २७४४, २७४५, २७४६, २७४७,

२७४८, २७४९, २७५०, २७५१, २७५३, २७५४, २७५५, २७५६, २७५७,
२७५८, २७५९, २७६४, २७६५, २८७१, २८७२ ३२३०, ३२३१, ३२३२,
३२३३ सभेतका वकत्ता य उक्त वकत्ताहरु पोड बै कामभ हुने वकत्ताहरुको
अठसठ्ठी राख ।

रु

भारऩोत कामाारम फागरुङको न्मूनतभ भूल्माङ्कन ऩुस्ततका आ फ ०७७।०७८ ………………………………………
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मस न

वववयण

प्रमतयोऩनी रु

चाभेको कुरो दे स्ख ऩूव ा मडर हुदै मनतकने जसवीय योडको दामाॉ वामाॉ ऩने सडक

राइन घडे यी जग्गाका :– वक.नॊ . २९, ३९, ४१, ४९, ५०, ५६, १६७, १७२,
१७३, १७५, १७६, १७७, १७८, १७९, ९७७, ९७८, १०२९, १२३६,
८

१३३७, १३७१, १३७२, १३८६, १६८१, १६८२, १७०५, १७०६, १७३९,

१७४०, २१९२, २१९३, २२४५,२४२३, २४२४, २४३३, २४३५, २४४३,

6000000

२४४४, २४४५, २४४६,२४४७, २४५२, २४५३, २८६५, २८६७, २८६८,
३२८९, ३२९०, ३३२६, ३३२७,३४०५, ३४२५, ३४२६,३४५५ ३४५६,
३५१८, ३५१९सभेतका वकत्ता य उक्त वकत्ताहरु पोड बै कामभ हुने
वकत्ताहरुको रु साठी राख ।
९

शास्न्तचोक दे स्ख ऩूव ा मडरभा मनतकने फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने सडक राइन
घडे यी जग्गाका :– वक.नॊ . ३४५१ ३४५२ रु ऩैचामरस राख ऩचास हजाय ।

4550000

याजु गौतभको घय दे स्ख ऩूव ा मडरभा य ऩस्िभ भये वऩऩर मनतकने भदन भागाभा

ऩने दाॉमा वाॉमा सडक राइन घडे यी जग्गाका :– घडे यी जग्गा वक.नॊ .१०५३,
१०

१०८७, ११२१, ११५२, ११५३, ११७८, १२२०, १२२१, १२५६, १२६९,
१२७६, १२९०, १७४४, १७४५, १७४६, १९८०, १९८१, २४९२, २४९३,

5650000

सभेतका वकत्ता य उक्त वकत्ताहरु पोड बै कामभ हुने वकत्ताहरुका रु छऩन्न राख
ऩचास हजाय ।

याजु गौतभको घय दे स्ख दस्ऺण हुदै चाभेको कुरो तपा मनतकने गॊगाऩथको दाॉमा
११

वाॉमा ऩने सडक राइन घडे यी जग्गाका :– वक.नॊ ३४९९ ३५०० को
फाउन्न राख ।

१२
१३

रु

दशयथ योड दे स्ख दस्ऺण याजभागा जोड्ने ब्रह्मा भागाको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी
जग्गाको रु उनन्सत्तयी राख ऩचास हजाय ।

फाङ्गेचौय दे स्ख भये वऩऩर मनतकने भदन भागा य चाभेको कुरो बन्ने गॊगा ऩथ जोड्ने
ठाडो फाटोको दाॉमा फाॊमा ऩने घडे यी जग्गाको रु अठ्तीस राख ऩचास हजाय ।

5200000
6950000
3850000

रुद्रेवऩऩरफाट भये वऩऩर मनतकने ऩुयानो फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको
१४

वक.न. २७३०,३३८९, ३३९०, ३३९१, ३४१२, ३४१३, ३४१४, ३४१५,
३४१६, ३५४५, ३५४६,३८४४, ३८४५य रु अठ्तीस राख ऩचास हजाय ।

3850000

ु े याजभागाफाट कुश्भी शेया जाने साववक कामरका गा.वव.स वडा नॊ १ भा
खुदक
१५

ऩने काठे खोरा ऩुरसम्भ फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको रु ऩैचामरस
राख साठी हजाय ।

१६
१७
१८
१९

श्रीकृष्ण टोरभा खोमरएको फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको रु ऩैचामरस

राख साठी हजाय ।

गणेश टोर स्तथत कभर मगयी य याभ फहादुय के.सीको घय दे स्ख ऩस्िभ
खोरीएको फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यीको रु ऩैचामरस राख साठी हजाय ।

गणेश टोर स्तथत मफष्णु आचामाको घय दे स्ख ऩस्िभ खोमरएको फाटोको दाॉमा
फाॉमा घडे यीको ३५२०, ३५२१, ३५३३,३५३४ रु ऩैचामरस राख साठी हजाय

भदन भागाफाट प्रेभ वकसानको जग्गा हुदै प्रकाश ऩौडे रको घयसम्भ खोमरएको
फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको रु ऩैचामरस राख साठी हजाय

4560000
4560000
4560000
4560000
4560000

भारऩोत कामाारम फागरुङको न्मूनतभ भूल्माङ्कन ऩुस्ततका आ फ ०७७।०७८ ………………………………………
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मस न
२०
२१

वववयण

बगवती योड दे स्ख कायागाय हुदै अञ्चर प्रहयी कामाारमसम्भ खोमरएको फाटोको
दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको रु फाउन्न राख ।

चाभेको कुरा दे स्ख ऩूव ा मडरभा मनतकने जसवीय योडफाट दस्ऺण ऩूवत
ा पा
यभेशानन्द घयसम्भ जोड्ने फाटोको दाॉमा फाॉमा घडे यीको रु फाउन्न राख ।

प्रमतयोऩनी रु

5200000
5200000

फाङ्गेचौय दे स्ख क्माम्ऩस मनतकने मडरको फाटोफाट भहे न्द्र आचामाको घय हुदै
२२

तवाभी यभेशानन्द केशयीको घयसम्भको वक.नॊ.३२००, ३२०१, ३२२०, ३३०६,

३३०७, ३३०८, ३३०९, ३३१०, ३३११, ३३८५, ३३८६ सभेत फाटोको

5200000

दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यीको रु फाउन्न राख ।

कभर मगयीको घय दे स्खऩूव ा फागरुङ फेनी याजभागा दानी आहार सम्भ मनतकने
२३

फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडेयी जग्गाको वक.न. ३३१४, ३३१५, ३३१६,
३३१७ रु फाउन्न राख ।

5200000

ब्रह्मायोड दे स्ख ऩस्िभ हुदै सन्तरारको घय दे स्ख दस्ऺणतपाको फाटो य
२४

सन्तरारको घय दे स्ख ऩस्िभ तपा ऩेट्रोरऩम्ऩ हुदै वऩच योडभा जोमडने फाटोको

वक.नॊ.३३०३, ३३०४, ३३०५ को दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यीको रु ऩैचामरस राख

4550000

ऩचास हजाय ।
२५

दशयथ भागाफाट दस्ऺण ऩूवत
ा पा खोमरएको फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यीको
जग्गाको वक.नॊ. ३३८५, ३३८६ को रु ऩैचामरस राख ऩचास हजाय ।

4550000

कृष्ण फहादुय के.सीको जग्गा फाट ऩूव ा दस्ऺणतपा खोमरएको फाटोको दाॉमा फाॉमा
२६

घडे यी जग्गाको वक.नॊ.३३४३, ३३४४, ३३५३, ३३५४, ३३१०, ३३११ को रु
ऩैचामरस राख ऩचास हजाय ।

२७

दशयथ भागा फाट उत्तय ऩस्िभ तपा रारजङ्ग या.ब. को जग्गाभा खोमरएको दामा
फामा ऩने घडे यी जग्गाको रु ऩैचामरस राख ऩचास हजाय ।

4550000
4550000

साववक प्रमतऺारम दे स्ख ऩस्िभ मसॊ .नॊ.१४ को फाटो भा जोमडने फाटोको वक.नॊ .

२८

३३११, ३३१०, ३२०८ सभेत दाॉमा फाॉमा घडे यी जग्गाको, रु ऩैचामरस राख
ऩचास हजाय ।

4550000

चाभेको कुरोदे स्ख दूय सञ्चायको कामाारमको ऩूवत
ा पाको ऩखाार वडा नॊ.१ य २

२९

को मसभानाभा जोमडने फाटोको वक.नॊ . ३२०६, ३५६८, ३५६९, ३५७०,
३५७१, ३५७२, ३५७३, ३५७४, ३५७५, ३५७६, ३५७७, ३५७८, ३५७९,

4550000

३५८०य दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यीको रु ऩैचामरस राख ऩचास हजाय ।
३०
३१
३२

झाॉक्रीतथान दे स्ख गॊगाऩथ जोमडने फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यीको य वक नॊ
३५५१, ३५५२ रु फाउनन राख असी हजाय ।

फागरुङ फेनी याजभागा दे स्ख गॊ गाऩथ जोमडने फाटोको दामाॉ फामाॉ ऩने जग्गाका

5280000

वक.नॊ.३२९५, ३२९६ को रु ऩैचामरस राख ऩचास हजाय ।

4550000

घडे यी रु ऩैचामरस राख ऩचास हजाय ।

4550000

ऩोखया फागरुङ याजभागाको भारढु ङ्गा ऩुर दे स्ख फाङ्गेचौय सम्भको दॉमा फाॉमा
वडा नॊ.१ भा ऩने उऩयोक्त उल्रे स्खत फाटो फाहेक अन्म नमाॉ खोरीएको य

३३

घोये टो फाटोको दाॉमा फामाॉ ऩने घडे यी य वक न ३५१३, ३५१४ को रु अठमतस
राख ऩचास हजाय ।

3850000

भारऩोत कामाारम फागरुङको न्मूनतभ भूल्माङ्कन ऩुस्ततका आ फ ०७७।०७८ ………………………………………
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३४

वववयण

प्रमतयोऩनी रु

कामरका १ हार फा न ऩा १ झाक्रीतथान फाटो दे खी दस्ऺण तपा चतुयफहादुयरे
खोरेके फाटो को रु ऩैचामरस राख साठी हजाय ।

4560000
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५०

६२९, ६३०, ६३१, ६३३, ६३४, ६३५, ६३६, ६३९, , ६४३, ६९९, ७००,
७०४, ७०५, ७०६, ७०७, ७०८, ७०९,७१०, ७११, ७१८, ७१९, ७२०,

6840000

७२१, ७२२, ७२३, ७२४, ७२५, ७२६,७५०, ७५५, ७५६, १०५४, १०५५,
१०५६, १११६, ११७०, ११८२, ११८४, ११८६, १२०२, १६१७, १८८२,
१८८३, १९२६, १९३९, १९४०, २०८७, २०८८, २०८९, २०९१, २३८८,
२३८९, २३९०, २४०४, २८४५, २८४६, २८४७, २९०९, २९१०, २९११,

२९१२, २९१३, ३१३५, ३१७१, ३१७२, ३१७३, ३३७७,३३७८, ३३९२,
३३९३, ३३९४, ३७६१, ३७६२, ३७६३, ३७६४, ३७६५, ३७६६, ४०३९,

भारऩोत कामाारम फागरुङको न्मूनतभ भूल्माङ्कन ऩुस्ततका आ फ ०७७।०७८ ………………………………………
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४०४०सभेतका वकत्ताहरु य उक्त वकत्ताहरु पोड बै कामभ हुने वकत्ताहरु रु
अठसठ्ठी राख चामरस हजाय ।

तेजावको घडे यी दे स्ख श्माभ प्रसादको घय अगाडी साववक वडा नॊ .५ य २ हार

वडा नॊ .४ य २ भा ऩने फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने जग्गा वडा नॊ.५ वक.नॊ .१२८,

१२९, २३२, २८८, २८९ ,२९०, २९१, ३०५, ३०६, ३७९, ३८०, ३८१, वाडा
५१

नॊ .२ वक.नॊ . ५९, २१८६, २४४२, २५९७, २६६३, २६६५, २६६६, २६६७,
२६६८, ३१०७, ३१२२, ३१२३, ३१९७, ३१९८, ३२०१, ३२०३, ३२०४,

7560000

३३२२, ३३२३, ३३२४, ३३२५३९७० ३९७१ ३९७२ ३९७३ ३९७४
सभेतका वकत्ता जग्गा य उक्त वकत्ता पोड बै कामभ हुने वकत्ताहरु सभेतको रु
ऩचहत्तय राख साठी हजाय ।

साववक वडा नॊ .२ य ६ हार वडा नॊ .२ य ४ को मसभाना हाडे ऩाखा दे स्ख
श्रीनगय टोरभा जोमडने फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गा वक.नॊ. २७, ३९,

९६७ , १०२४, १०३६, १०७१, १०७२, १७६९, १७७०, १९१८, १९७७,
१९७८, २१७९, २१८२, २१८४, २३९१, २३९२, २४५२, २६५८, २६५९,
५२

२६६०, २७००, २७५७, ३००४, ३००५, ३०२४, ३०३२, ३०८७, ३०८८,
३१२६, ३१२७, ३१८१, ३१८२, ३२०९, ३२१०, ३२११, ३२१२, ३२८०,

5200000

३२८१ ३९८७ ३९८८ ३९८९ ३९९० ३९९१ ३९९२, ४०३५, ४०३६,

४०४६, ४०४७वाडा नॊ ५. वक.नॊ .१०५, १०६, १०९, २१०, २११, ११८७
सभेतका वकत्ता जग्गा य उक्त वकत्ता जग्गा पोड बै कामभ हू ने वकत्ता
जग्गाहरुको रु फाउन्न राख ।

टु प्राको घय दे स्ख दस्ऺण जाने फाटोको दाॉमा वडा नॊ .३ य फाॉमा वडा नॊ २ भा
५३

ऩने वटका फहादुय खड्काको ऩुयानो घय जोमडने फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी
जग्गाकोरु एक कयोड ववस राख ।

12000000

ऩुनयावेदन अदारत अगाडी केशव ऩयाजुरीको घयफाट दस्ऺण तपा जाने फाटोको

दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गा वक.नॊ .२०५६, २१२४, २१३४, २१३५, २१४०,
५४

२१४४, २१६४, २१८६, २२०३, २२०५, २२०६, २२८५, २२८६, २४००,

२४५४, २४५५, २४९६, २४९७, २५२५, २७७५, २७७६, ४०३३,

9000000

४०३४सभेतका वकत्ता य उक्त वकत्ता पोड बै कामभ हुने वकत्ता जग्गाहरुको
भुल्म रु नब्फे राख ।

साववक कामरका २ स्ज.वव.स चोक भारऩोत कामाारम हू दै को.रे.मन.का. अगाडी
सम्भ को फाटोको दाॊमा फाॊमा ऩने

घडे यी जग्गा वक.नॊ .५७१, ९३७, ९७०,

९७१, ९९१, ९९३, ११७७, १२१०, १३५३, १३७२, १३७८, १३७९,
५५

१३८०, १३९१, १३९२, १३९४, १३९५, १३९६, १३९७, १३९९, १४००,

१४०१,१४०२, १४०३, १४०६, १४१२, १४१४, १४१५, १४१६, १४२९,

13560000

१४३३, १४३४, १४३७, १४३८, १४३९, १४६०, १४६१, १४६२, १४६४,

१४६५, १४६६, १४६७, १४६८, ३३४०, ३३४१, सभेतका वकत्ता जग्गा य
उक्त वकत्ताहरु पोड बै कामभ हू ने वकत्ता जग्गाको रु एक कयोड ऩैमतस राख
साठी हजाय ।
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हाडे ऩाखा चन्द्र फहादुय के.सीको घयदे स्ख स्शव कुभाय प्रधानरे रगत कट्टा
गयाएको फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गा वक.नॊ. ३७, ९८७, २१५०,
२१६२, २३४९, २४७०, २५०७, २५०८, २५२१, २७१५, २७२२, २७२३,
५६

२७२४, २७२५, २७२८, २७२९, २७५९, २८०१, २८०२, २९००, २९०१,
३०१५, ३०१६, ३२०९, ३२१०, ३२११, ३२१२, ३२६७, ३३६१, ३३८३,

5200000

३३८५, ३८१२, ३८१३, ३८१४, ३८६२, ३८६३ सभेतका वकत्ता य उक्त
वकत्ता पोड बै कामभ हू ने वकत्ताको रु फाउन्न राख ।

याभये खा वडा नॊ १ को मसभानाका घुम्टी दे स्ख वडा नॊ.२ कामरका ऩथ जोमडने

घुम्टीसम्भको ऩीच फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको वक.नॊ. ५४०, ९९७,
९९८, १२३८ ,१२३९ , १२८३, १२८६ ,१२८८, १५७६, १५७८, १५७९,
५७

१५९२, १६४२, १७०२, १७०७, १७३३, १७३४ १७३७, १७९३, १७९४,

१७९५, २१७३, ३०९३, ३२२४, ३२२५, ३२२६, सभेतका वकत्ता जग्गा य सो

9840000

जग्गाफाट पोड बै कामभ हुने वकत्ता जग्गाकोरु अन्ठानब्वे राख चामरस हजाय
।

फा.न.ऩा. १, २ ट्रावपक चोक उद्यानको ऩूवत
ा पा फाट वडा नॊ १ झने फाटोको
५८

दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको वक.नॊ.४८७० ४८७१ रु अठसठ्ठी राख चामरस
हजाय ।

6840000

फा.न.ऩा. २ धौरामगयी मसमबर इस्न्जमनमरयङरे खोरेको फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने

घडे यी जग्गा वक.नॊ . २४४४, २५०२, २५०४, २५०५, २५७३, २५७६,
५९

२५७९, २५८० ,२५८१ ,२५८३, २५८६, २५८७, २५९१, २५९२, २५९३,
२५९७, २६६३, २६६४, २६६५, २६६६, २६९४, २६९६, २७२९, २७३०,

7560000

२७३३, २७७३, २७७४, ३३७०, ३३७१, ३३९०, ३३९१ सभेतका घडे यी
वकत्ता जग्गाको रु ऩचहत्तय राख साठी हजाय ।

फा.न.ऩा. २ श्रीनगय टोर स्तथत सन फहादुय फोहयाको घयचोक दे स्ख वटका
६०

फहादुय खड्काको जग्गा हुदै हाडे ऩाखा ऩानी खोल्सा सम्भको फाटोको दाॉमा
फाॉमा ऩने घडे यीको रु फाउन्न राख असी हजाय ।

5280000

फा.न.ऩा. २ श्रीनगय टोर स्तथत भस्णबद्र कडेरको घय चोक दे स्ख ऩस्िभतपा
६१

खोरीएको फाटोको दाॉमा फाॉमाभा ऩने घडे यी जग्गाहरुको रु ऩचहत्तय राख साठी
हजाय ।

7560000

फा.न.ऩा. २ फारभस्न्दय दे स्ख क्माम्ऩस ऩस्िभ गेट सम्भको दाॉमा फाॉमा ऩने
६२

घडे यी वक.नॊ . १८८, २२१, २२४, १८३०, ३९३०, ३९३४, ३९३५, ३९३६,
३९३७ सभेतका रु ऩचहत्तय राख साठी हजाय ।

7560000

फा.न.ऩा. २ हाडे ऩाखा जाने भोटय फाटो दशयथ श्रे ष्ठरे खोरेको मबभ फहादुय
६३

के.सीको घय ३३६३, ३८६८, ३८६९ अगाडीसम्भको फाटोको दाॉमा फाॉमा घडेयी
रु फाउन्न राख असी हजाय ।

६४
६५

फा.न.ऩा. २ भथुया ऊॉ बायीको घयफाट उत्तय ऩस्िभ तपा खोरीएको

फाटोको

फा.न.ऩा. २ श्रीनगय स्तथत सूम ा शभााको घय दे स्ख ऩूवत
ा पा खोरीएको

फाटोको

दाॉमा फाॉमा ऩने जग्गाको रु अठचामरस राख ।
दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी रु अठचामरस राख ।

5280000
4800000
4800000
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फा.न.ऩा. २ शास्न्त भागाफाट बयत ऩुयीको घय हुदै फागरुङ फेनी याजभागा जोड्ने
फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने जग्गाको रु अठचामरस राख ।

फा.न.ऩा. २ भुस्क्तनाथ भागाफाट ऩूव ा दस्ऺणतपा सुबाष या.ब.सभेतरे खोरेको
फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी को रु अठचामरस राख ।

4800000
4800000

फा.न.ऩा. २ अतऩतार क्वाटय अदारत अगाडी हुदै खाद्य गोदाभ चोक सम्भको
६८

फाटोफाट ऩूव ा उत्तय तपा यतन भरेऩमतको घय अगाडीफाट मबरतपा खोरीएको
फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यीका रु अठचामरस राख ।

६९
७०
७१
७२
७३
७४
७५
७६
७७
७८
७९

फा.न.ऩा. २ मभरन गुरुको ऩुयानो चोक दे स्खअतऩतार ऩखाार मनतकने ऩुयानो
डहयको फाटोको रु साठी राख ।

फा.न.ऩा. २ स्जल्रा खानेऩानी कामाारम दे स्ख ऩस्िभ दस्ऺणतपा खोरीएको
फाटोभा ऩने घडे यीको रु अन्ठानब्वे राख चामरस हजाय ।

फा.न.ऩा. २ हाडेऩाखा स्तथत वटका फहादुय खड्काको जग्गा दे स्ख उत्तयतपा
खोरीएको फाटोको दाॉमा फाॉमा घडे यी रु फाउन्न राख असी हजाय ।

फा.न.ऩा. २ हरय आचामा को घय दे स्ख दुगाा वहादुय खड्काको घय जाने फाटोको

दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको रु चौउन्न राख ।

फा.न.ऩा. २ ओभशास्न्त जाने वाटो दे स्ख दस्ऺण तपा प्रकाश भल्ररे

खोरेको

फाटोको दामा वामा ऩने घडे यी जग्गाको वक.नॊ. ५३६४, ५२६५ रु चौउन्न राख

फा.न.ऩा. २ श्री नगय टोर ठदव्मधय आचामाको घय चोक दे स्ख उत्तय ऩस्िभ
खोमरएको फाटोको दामा वामा ऩने घडे यी जग्गा रु ऩचहत्तय राख साठी हजाय ।

फा.न.ऩा. २ श्रीनगय टोरभा यहे को ग्मारेक्सी पमनाचयवाट मबर खोमरएको
दामाॊवामाॊ ऩने घडे यी जग्गाको रु ऩचहत्तय राख साठी हजाय ।

फा.न.ऩा. २ धनवहादुय खड्काको श्रीनगय टोरको घय अगाडी दे स्ख ऩस्िभ
खोमरएको फाटोको दामा वामा ऩने घडे यी जग्गाको रु ऩैचामरस राख साठी हजाय

फा.न.ऩा. २ कामरका ऩथ दे स्ख भगय सॊ घको बवन जानेफाटोको दामा वामा ऩने
घडे यी रु साठी राख ।

फा.न.ऩा. २ स्शवधायाचोक दे स्ख ऩूवत
ा पा दुगाा कुॊवयको घय ऩछाडी जाने फाटोको
दामाॊ वामाॊ ऩने घडे यी जग्गा रु साठी राख ।

फा.न.ऩा. २ स्चयन्जीवी बायीको घय दे स्ख ऩस्िभ तपा खोमरएको फाटोको
दामाॊवामाॊ ऩने घडे यी रु साठी राख ।
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फा.न.ऩा. २ क्माम्ऩसको छारावास दे स्ख डुङडुङ्गा खोल्सा सम्भको फागरुङ फेनी
८०

याजभागाको ऩस्िभ तपाको दामाॊ वामाॊ ऩने घडे यी जग्गाको रु ऩैचामरस राख
साठी हजाय ।

८१
८२

फा.न.ऩा. २ हाडे ऩाखा मडग्नीटी करेजको गेट दे स्ख उत्तय खोमरएको फाटोको
दामाॊ ऩामाॊ ऩने घडे यी जग्गाको रु साठी राख ।

फा.न.ऩा. २ का उऩयोक्त फाटो फाहेक अन्म फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी
जग्गाको रु ऩैचामरस राख साठी हजाय ।
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ग) साववक कामरका ३हार फा.न.ऩा.वडा नॊ.३ भा ऩने घडेयी जग्गा प्रमतयोऩनी
८३

फा.न.ऩा. ३ समभऺारमचोक दे स्ख ऩेन्सन क्माम्ऩ सम्भको दाॉमा फाॉमा ऩने

फाटोको वकत्ता घडे यी जग्गा ३,२०१, २०४, ३४८, ३५०, ४२३, ४२४, ४३१,
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२५४५,२५४६, २७४०, २७४१ वडा न.२ वक.न. ५०९, ५१०, ५११, ५१२,
५१४, ५१५, ५१९, ५२०, ५२१, ५२२, ५२३, ८५३, ९०६,९०७, १७७२,
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वकत्ता पोड बै कामभ हुने वकत्ता जग्गाकोरु एक कयोड ऩैमतस राख साठी हजाय
।

फा.न.ऩा. ३ ऩुयानो छारवास फाट स्जल्रा प्रशासन कामाारम फुदचोक सम्भको

फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडेयी जग्गा वक.न. १४, २०, २८, ८७, ९०, ९१, १२१
,१२२, १२३, १२४, १३४, २१९, २२२, २२३, ४१९, ४२९, ४३०, ४४१,
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वकत्ताहरु सभेतकोरु एक कयोड अठ्ठाइस राख राख चामरस हजाय ।

फा.न.ऩा. ३ स्जल्रा फन कामाारम फाट ववद्युत प्रामधकयण सम्भको वाटो को दाॉमा

फाॉमा ऩने घडे यी जग्गा वक.न.२७८, २७९, ३३४, ३३६, ३३७, ३३८, ३४१,
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२४३५, २४३६ २७४२, २७४३,२८४१, २८४२, २८४३, २८५५, २८५६,

२८५७ सभेतका य उक्त वकत्ता हरु पोड बै कामभ हुने वकत्ताहरु सभेतको रु
एक कयोड ऩाच राख साठी हजाय ।
८६

फा.न.ऩा. ३ ववद्युत प्रामधकयण ऩखाार दे स्ख तमानी वऩऩर सम्भको फाटो को दाॉमा

फाॉमा ऩने घडे यी जग्गा वडा नॊ . २ य ३ वक.नॊ. ३६५, ३६७, ३६८, ३६९,
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२२८७, २२८८, २३६१, २३६२, २३६३, २३६७, २३६८,२७०४, २७०५,

२७४८, २७४९, सभेतको जग्गा य सो फाट पोड बै कामभ हुने जग्गाको रु
ऩैचामरस राख साठी हजाय ।
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फा.न.ऩा. ३ ववद्युत प्रामधकयण दे स्ख उत्तय स्चउया मभर मनतकने फाटोको दाॉमा

फाॉमा ऩने घडे यी जग्गा फा.न.ऩा. ३ वक.नॊ . ३२९, ३३२, ३४५, ४२१, ६५४,
९०

६५५, ६६६, ६८९, ७०८, ९१५, ९२०, ९२१, ९२२, ११५८, १८१५,
१८५९, १८६०, १९६०, १९६१, १९७२, १९७३, १९८७, १९८९, २१९२,

6000000

२१९३, २२०३, २२०४, २२१५, २२१६, २२१९, २२२०, २४८४, २४८५,

२४९६, २४९७, २५०९, २७२२, २७२३, २७४४, २७४५ सभेतका वकत्ता य
सो फाट पोड बै कामभ हुने वकत्ताको रु साठी राख ।

फा.न.ऩा. ३ ऩेन्सन क्माम्ऩ गेट दे स्ख दस्ऺण वढकसम्भ फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने

वक.नॊ. ३२, ३३, ७३, ७४, ७९, ९५, ९७, ४१०, ४११, ५०८, ५८७, ७८७,
७८८, ७८९, ८७८, ८८६, ९७७, ९७८, १०९६, ११२७, ११७५, ११८५,
९१

११८६, १८३६, १९७७, १९७८, १९७९, १९८०, १९८१, १९९७, २०१०,
२०११, २०९७, २०९८, २११७, २२८७, २२८८, २३२३, २३२४, २३४३,

4560000

२३४४, २४१८, २४३७, २४३८, २५०७, २८२३, २८२४, २८६२, २८६३

सभेतका वकत्ता य सो फाट पोड बै कामभ हुने वकत्ताका रु ऩैचामरस राख साठी
हजाय ।

फा.न.ऩा. ३ खाद्य गोदाभ चोकदे स्ख ऩुजा मसनेभा हर हुॊदै स्जल्रा प्रशासन
कामाारम सम्भको फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने वडा नॊ. ३ वक.नॊ. २२४, २४५,
२४६, २४७, २४८, २५०,२५१, २५२, २५३, २५५, ३९८, ४००, ५७४,

६८४, ६८५, ९५७, ९८७, २२४२, २२४३, २२४४, २२४५, वडा नॊ. द्ध
वक.नॊ. १११, ११२, ११५, ११६, ११८, ११९, १२०, १२१, १२२, १६४,
९२

१६५, १६७, १६८, १७०, १७१, १७२, १७३, १७४, १७५, १७६, ३४८,
३४९, ३५०, ३५१, ३५२, ३५३, ३५४, ३८५, ३८६, ३८८, ३९९, ४००,

11280000

४४२, ४४३, ४५७, ४६३, ४६४, ४६८, ४६९, ४८२, ४८३, ४९१, ४९२,

५१९, ५२०, ५२१, ५२२, ५४४, ५४५, ५६७, ५६८,६५६, ६५७, सभेतका

वकत्ता य सो पोड बै कामभ हुने वकत्ताको रु एक कयोड फाह्र राख असी हजाय
।

फा.न.ऩा. ३ स्जल्रा वन कामाारमको ऩूवॉ आडवाट ऩेन्सन क्माम्ऩ जाने वाटोभा

जोमडने फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गा वक.नॊ . २१३, २१४, ६०४, ६०६,
६६३, ६९७, ७७८, ८०४, ८०५, ९३३, ९३४, ११०२, ११०३, २००१,
९३

२१०५, २१०६, २१९२, २१९३, २२३३, २२३४, २२५८, २२६८, २२७०,

२२७१, २३४७, २३४८, २३४९, २३५०, २३७१, २३७२,२८३९, २८४०

6840000

सभेतका वकत्ता य सो पोड बै कामभ हुने वकत्ताको रु अठसठ्ठी राख चामरस
हजाय ।

फा.न.ऩा. ३ नागयोड फाट उत्तय तपा खोमरएका फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी
जग्गा वक.नॊ. २०२७, २०३५, २०३७, २०३९, २०४१, २०५८, २०५९,
९४

२०८७, २०८८, २१०३, २१०४, २१०९, २१४३, २१५१, २१५२, २२३७,
२२३९, २५५४,२७४६,२७४७, २७६९ सभेतका वकत्ता य सो फाट पोड बै

5280000

कामभ हुने जग्गाको रु फाउन्न राख असी हजाय ।
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फा.न.ऩा. ३ सवास्जतको घयदे स्ख दमायाभ शभााको घय ऩछाडी सम्भको फाटोको
९५

दामाॊ फामाॊ ऩने जग्गाको वक.नॊ. २७६८, २७६९, २७७०, २७७१ को रु
फाउन्न राख असी हजाय ।

९६
९७

फा.न.ऩा. ३ ववद्युत प्रामधकयण ऩछाडी चोक दे स्ख ऩस्िभ उत्तय तपा खोमरएको
फाटोको दामा फामा ऩने घडे यीको वक.न.२८२७, २८२८ रु चउन्न राख ।

फा.न.ऩा. ३ स्जल्रा वन कामाारमको दस्ऺण मसभाना फाट ठदऩेन्द्र फातकोटारे
खोरेको फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने जग्गाको रु ऩैचामरस राख साठी हजाय ।

5280000
5400000
4560000

फा.न.ऩा. ३ ववद्युत प्रामधकयण दे स्ख स्जल्रा वन कामाारम जाने वाटोफाट ऩूव ा
९८

तपा कल्माण ओझा य मसता शभाारे खोरे को फाटोको दाॉमा फाॉमा घडे यीको प्रमत
योऩनी रु फाउन्न राख असी हजाय ।

९९
१००
१०१

फा.न.ऩा. ३ वकनाया टोर नायामणचोक जाने वऩच सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने
घडे यी जग्गाको रु एक कयोड फाह्र राख असी हजाय ।

5280000
11280000

फा.न.ऩा. ३ कम्ऩुटोर दे स्ख अदारत चौऩायी सम्भको वऩच सडकको दामा वामा

6360000

ऩने घडे यी जग्गाको रु मरसठ्ठी राख साठी हजाय ।

फा.न.ऩा. ३ बूऩीचोक दे स्ख याधाकृष्णचोक सम्भ वऩच सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने
घडे यी रु एक कयोड ववस राख ।

12000000

फा.न.ऩा. ३ टु प्रा प्रसाद श्रे ष्ठको घयदे स्ख दस्ऺण तपा जाने फाटोफाट ऩस्िभ य
१०२

दस्ऺण तपा खोमरएको फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी य वक न २६२६ को रु
साठी राख ।

१०३
१०४

फा.न.ऩा. ३ उऩयोक्त फाटोहरुको फाहेक अन्म शाखा गोये टो फाटोको दाॉमा फाॉमा
ऩने घडे यी जग्गाको वक.नॊ. २८२५, २८२६रु ऩैचामरस राख साठी हजाय ।

फा.न.ऩा. ३ नागयोड फाट उत्तय तपा खोमरएका फाटोफाट ऩस्िभ दस्ऺण तपा
खोरीएका दाॉमा फाॉमा घडे यी जग्गाकोरु अठ्चामरस राख ।

6000000
4560000
4800000

फा.न.ऩा. ३ ऩेन्सन क्माम्ऩ गेट दे स्ख उत्तय नमाॉ फजाय जाने फाटोको दामा फामा
१०५

ऩने घडे यी जग्गाको २७६०, २७६१, २८९०, २८९१, २८९२, २८९३ रु
अठ्चामरस राख ।

4800000

घ) साववक कामरका ४ हार फा.न.ऩा.वडा नॊ. ३ भा ऩने घडे यी जग्गा प्रमत योऩनी

रामरगुयॉ ास चोक दे स्ख वडा समभमतको कामाारम वडा नॊ .३ सम्भको फाटोको

दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गा प्रमतयोऩनी , वक.नॊ. १४, १५, १९, ५१, ५२, ५३,
५६, ६०, ६१, ६३, २१७, २२२, २३५, २३६, २३८, ३५५, ३५६, ३५७,
१०६

३५८, ३५९, ३७२, ३७३, ३७४, ३७५, ३७६, ३७९, ३८०, ३८१,
३९०,३९१, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ४२६, ४२७,

15000000

४३६, ४३७, ४३८, ४३९, ४४४,४४५, ४४६, ४८२, ४८३, ५६४, ५६५,

५८६, ५८८, ६०५, ६०६, सभेतका वकत्ता जग्गा य सो पोड बै कामभ बएका
वकत्ता जग्गाको रु एक कयोड ऩचास राख ।

३ नॊ . वडा कामाारमदे स्ख ऩस्िभ वकनायाटोर हुॊदै नायामण चोक सम्भको फाटोको
१०७

दाॉमा फाॉमाभा ऩने घडे यी जग्गा वक.नॊ . २२, २३, २५, २६, २७, ३१, ३२, ३३,
३६, ३७, ३८, ३९, ४३, ४४, ४५, ४९, ८४, ८५, ८६, ८८, ९१, १९४, १९५,

12000000

१९८, २००, २०२, २१७, २१८, २३१, २३२, ३३९, ३४०, ३७९, ३८०,
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४३१, ४३२, ४३३, ४५०, ४५१, ४५२, ४७५, ५०९, ५३५, ५६२, ५६३,

६४८, सभेतका वकत्ता य सो पोड बै कामभ बएका वकत्ता जग्गाको रु एक
कयोड ववस राख ।

फा.न.ऩा. ३ नायामण चोक दे स्ख नौववसे टोर हुॊदै हार नगय प्रहयी कामाारम

सम्भको फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गा वक.नॊ. ४४,४५, ४९, ९९, १००,
१०६, १०७, ११०, १२२, १२५, १२६, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१,
१३३, १३४, १३५, १३६, १३७, १४०, १४१, १४२, १४३, १४५, १५५,
१५६, १५७, १५८, १६७, १६८, १७०, १७१, १७४, १७५, २१०, ३४३,
१०८

३४५, ३४६, ३७७, ३७८, ४७९, ४८५, ४८८, ४८९, ४९१, ४९२, ५११,
५१२, ५१७, ५१८, ५१९, ५२०, ५२१, ५२२, ५७३, ५७४, ५७५, ५७७,

12000000

५७८, ५८२, ५८४, ५८९, ५९०, ५९२, ५९३, ५९५, ५९६, ५९७, ५९८,

५९९, ६०२, ६०३, ६१५, ६१६, ६२२, ६२३, ६२४, २१५८, २१५९सभेतका
वकत्ता य सो फाट पोड
राख ।
१०९

बे कामभ बएका वकत्ता जग्गाको रु एक कयोड ववस

फा.न.ऩा. ३ गणेश तथानफाट स्जल्रा वन कामाारम मनतकने फाटोको दाॉमा फाॉमा
ऩने घडे यी जग्गाको रु नब्फे राख

9000000

फा.न.ऩा. ३ ऩूजा चरस्चर भस्न्दय अगाडीवाट भस्तजद हुॊदै वकनायाटोर मनतकने

फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गा वक.नॊ . ३४३, ३६६, ३६७, ३६८, ३६९,
११०

४०१, ४०२, ४०३, ४०४, ४०५, ४०७, ४०८, ४४२, ४४३, ४४८, ४६८,

४६९, ४८८, ४८९, ४९१, ४९७, ४९८, ५०१, ५०२, सभेतका वकत्ता य सो

9000000

फाट पोड बै कामभ हुने वकत्ताको रु नब्वे राख ।

फा.न.ऩा. ३ ऩुजा मसनेभा हर दे स्ख ऩस्िभ हुॊदै नौववसे टोर मनतकने फाटोको

दाॉमा फाॉमा ऩने घडेयी जग्गाको वक.नॊ. ४१३, ४७१, ५०५, ५०६, ५०७, ५१२,
१११

५२३, ५२४, ५२५, ५२८, ५३१, ५३३, ५४०, ५४१, ५५५, ५५८, ५५९,
५६०, ५६१, ६११, ६१२, ६९३, ६९४,६९५ सभेतको वकत्ता य सो पोड बै

10560000

कामभ हुने वकत्ता जग्गाको रु एक कयोड ऩाच राख साठी हजाय
११२
११३
११४
११५

फा.न.ऩा. ३ गोऩार प्रसाद ओझाको घय ऩूव ा ऩवट्टफाट खोरेको फाटोको दाॉमा
फाॉमा ऩने घडे यी जग्गा प्रमत योऩनी रु तीस राख ।

फा.न.ऩा. ३ ऩुयानो ये डक्रस बवन उत्तय तपा फाट वडा नॊ . ३ कम्ऩुटोर सम्भको
फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गा प्रमत योऩनी रु मतस राख ।

फा.न.ऩा. ३ मफजुरी कुभायी श्रे ष्ठ य दुगाा नायामण श्रे ष्ठको घयदे स्ख ऩूव ा दस्ऺण
खोरेको फाटोको वक.न.६५० रु फाउन्न राख असी हजाय ।
उऩयोक्त वाटो फाहेक अन्म शाखा
तीस राख

फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको रु

3000000
3000000
5280000
3000000

ङ) साववक कामरका ५ हार फा.न.ऩा.वडा.नॊ ३ भा ऩने फाटोको घडेयी जग्गा (प्रमत योऩनी)

ववद्याभस्न्दय ऩुततकारम दे स्ख याधाकृष्ण भस्न्दय हुॊदै दे उयारीचोक सम्भको
११६

फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने साववक वडा नॊ.४ वक.नॊ. २,३,४,५, ६, ७, ८, ९, १०,
१७, २२, २३, २७, २८, ३०, ३४, ८२, ८३, ८८, १९२, १९६, २०४, २१२,

12000000

२१३, २१७, ३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ३७०, ३७१, ४४०,४४१, ४५९,
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४६०, ५३७, ५३८, ५३९, ५६४, ५६५, ५८६, ५८८, ६०५, ६०६, य ऐ वडा
नॊ . ५ वक.नॊ.१, ५, ७, ८, १२, १७, १८, १२९, १०४, १३५, १३७, १३८, १४०,
१४१, १४२, १४३, १४४, १४५, १४६, १४७, १४९, १५०, १५१, १५९,
१६०, १६१, १६४, १६५, १६६, १६७, १६८, १६९, २०१, २०२, २१२,
२१३, २१४, २१५, २२९, २३०, २३१, २३६, २३८, २३९, २४२, २५६,
२९२, २९६, २९७, ३३२, ३३३, ३३४, ३३५, ३३६,४९१, ४९२, ५२७,

५२८, ५२९, ५३०सभेत य सो वाटपोड बै कामभ हुने वकत्ता जग्गाको रु एक
कयोड ववस राख ।

दे उयारीचोक दे स्ख कम्ऩुटोर वडा नॊ . ३ को मसभाना सॊ ग जोमडने फाटोको दाॉमा

फाॉमा ऩने घडे यी जग्गा वक.नॊ. २४, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ५३, ५४,
५५, ५६, ५७, ५८, ६१, ६३, ६४, ६८, ६९, ७०, ७२, ७३, ७५, ७६, ७७, ७८,
११७

७९, ८१, ८२, ८३, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५,
१०१, १०२, १०३, २१३, २२०, २२६, २२७, २२८, २९८, २९९, ३००,

6000000

३२६, ३२७, ३३०, ३३१, ३४५, ३४६, ३४७, ३४८, ३८४, ३८७, ३८८,
४५७, ४५८, २००९, २०१७, सभेतका वकत्ता जग्गा य सो फाट पोड बै आउने
वकत्ता जग्गाको रु साठी राख ।

फा.न.ऩा. ३ याधाकृष्ण टोर दे स्ख साइयाभ केन्द्र य ववद्याभस्न्दय उच्चभाध्मामभक
ववद्यारम ऩछाडी हुॊदै भाईकुटी मनतकने फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने

वक.नॊ. ११४,

११५, १४४, १४५, १४६, १४७, १४९, १५०, १५१, १५३, १५४, १५५,

१७१, १७२, २२९, २३०, २३१, २३३, २७४, २७५, २७८,२८५, २८७,
११८

४०५, ४१०, ४११, ४१२, ४१३, ४१४, ४१५, ४१७, ४१९, ४२०, ४२१,
४२३, ४२४, ४२५, ४२६, ४२७, ४२८, ४३२, ४३६, ४४६, ४४७, ५१९,

3840000

५२०, ५२३, ५२४, ५२५, ५२६,१९८१, १९८२, १९८३, १९८४, १९९१,

१९९२, १९९३, १९९४सभेतका जग्गा य सोफाट पोड बै कामभ हुने वकत्ता
जग्गाको रु अठ्तीस राख चामरस हजाय ।
११९

फा.न.ऩा. ३ तेजवको घडे यी दे स्ख भाइकुटी मनतकने भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा
ऩने घडे यी जग्गाका रु ऩैचामरस राख साठी हजाय ।

4560000

फा.न.ऩा. ३ तेजवको घडे यीवाट ऩस्िभ तपा प्रेभ के.सी. सभेतरे खोरेको फाटोको
१२०

दाॉमा फाॉमा ऩने जग्गाको वक.नॊ.४५९, ४६०, ४६१, ४६२, ४६३प्रमतयोऩनी
जग्गाको रु अठ्तीस राख चामरस हजाय ।

3840000

फा.न.ऩा. ३ स्शवधायाचोक दे स्ख याताभाटा जाने फाटोफाट ऩस्िभ दस्ऺण तपा
१२१

खोरीएको
हजाय

१२२

१२३

फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको रु अठ्तीस राख चामरस

फा.न.ऩा. ३ ऻवारीको घयचोक अगाडी दे स्ख ऩस्िभ तपा प्रेभ के.सी सभेतरे
खोरेको फाटोको दामा फामा ऩने घडे यी जग्गाको रु अठ्तीस राख चामरस हजाय

फा.न.ऩा. ३ उऩयोक्त फाटो फाहे क वा अन्म फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी

जग्गाका वक.नॊ.४५०, ४५१, ४५३, ४५४, ४५५, ४५६ प्रमत योऩनी रु फाइस

3840000
3840000

2280000

राख असी हजाय ।
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च साववक कामरका छ हार फा न ऩा वडा न ३ भा ऩने जग्गा प्रमत योऩनी
१२४

फा.न.ऩा. ३ दे उयारी चोकको मसभाना दे स्ख सुरडाडा फजाय खोल्सा सम्भको
फाटोको दाॉमाफाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको रु अठ्तीस राख चामरस हजाय ।

3840000

फा.न.ऩा. ३ छहया खोल्सा दे स्ख गौडाकोट सम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा
१२५

तथा गौडाकोट एरयमा घडे यी जग्गाको वक.नॊ. १८९८, १९८८, १९८९, १९९०,
२०८०, २०८१ सभेतकोरु तीस राख

१२६

उऩयोक्त फाटो फाहेक वा अन्म फाटोको दाॊमा फामा ऩने घडे यी जग्गा य वक नॊ
२२०४, २२०५, २२०६ को प्रमतयोऩनी रु फाइस राख असी हजाय

3000000
2280000

(च) साववक कामरका ७ हार फा.न.ऩा.वाडा नॊ. ४ भा ऩने जग्गा (प्रमत योऩनी)
क) फा.न.ऩा. ४ उऩल्राचौय मडर दे स्ख ओडायचौयको खोरा सम्भको फाटोको
दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गा वक.नॊ. ६१६, ६१९, ६२१, ६४१, ६४९,

६५०, ६६०, ६६१, ६९१, ६९२, ६९३, ६९४, ६९६, ६९७, ६९८, ७०३,
७०५, ७०६, ७०७, ७०८, ७१०, ८८४, ८९१, ८९२, ८९३, ८९४, ८९५,
८९७, ८९९, ९००, ९०१, ९१४, १११८,१७३५, १७३६, १९१३,
१९१४, २०१०, २०११, २०६२, २०६३, २०६४, २०८३, २०८४,
२०८५, २०८६, २१४२, २१४३, २२२४, २२२९, २२३०, २२५६,
१२७

२२५७, २२६०, २६०४, २६०५, २६८३, २८६५, ३०३३, ३०३४,

2640000

३०४९, ३०५०, ३०५१, ३११६, ३११७, ३१३०, ३१३३, ३१३४,
३१३५, ३३६८, ३३६९, ३३९७, ३४२१, ३४२२, ३४९७, ३४९८,
३६१८, ३६१९, ३८७४, ३८७५, ४१४६, ४१४७, ४१४९, ४१५१,

४१७८, ४१७९, ४१८०, ४१८१, ४२८२, ४२८३, ४२८४, ४२८५ य
सोफाट पोड बै कामभ हुने वकत्ता जग्गाको रु छस्ब्वस राख ४० हजाय ।

ख) खोरा ऩायी दे स्ख ओडायचौय फजाय सम्भ को दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको
रु फाउन्न राख अमस हजाय ।

5280000

फा.न.ऩा. ४ श्रीनगय टोरदे स्ख उऩल्राचौय मडर सम्भको फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने

घडे यी जग्गाको वक.नॊ. ९६४, ९७६, १४७१, १५४८, १५४९, १५५०, १५५२,
१५५३, १५५४, १५५५, १५५६, १५५७, १५५८, १५५९, १५६३, १५६४,
१५६५, १५६६, १५६७, १५७९, १५८०, १५८२, १५८३, १५९२, १५९७,
१६०३, १६२१, १६२२, १६२९, १७८१, १७८२, १७८३, १९४४, १९४६,
१९४८, १९६०, १९६७, १९८५, १९८६, २०१६, २०२०, २०२८, २०२९,
१२८

२०४१, २०५२, २०५६, २०५७, २०६४, २१२६, २२०२, २२२१, २२४०,

२२४४, २२५२, २२५३, २२९२, २२९३, २३०३, २३०५, २३२९, २३३१,
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२३३२, २३६४, २३७०, २३७१, २३७२, २३७३, २३७४, २३७५, २३८६,
२३८८, २४३२, २४३३, २४३४, २४९६, २४९७, २४९८, २५०२, २५४७,
२७२६, २७६०, २७७१, २७७२, २७७५, २७७६, २७८४, २७८५, २७८७,

२७८८, २८०९, २८११, २८२७, २८६१, २८६२, २८९६, २८९७, २९०१,
२९०२, २९०३, २९०८, २९०९, २९२४, २९२५, २९२६, २९४५, २९४६,
२९४७, २९४८, २९९६, २९९७, २९९८, ३०११, ३०१२, ३०१३, ३०९२,
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३०९४, ३१५०, ३१५१, ३१६०, ३१६१, ३२६६, ३२८६, ३२८७, ३३३३,
३३६०, ३४२८, ३४२९, ३४३८, ३४३९, ३४४०, ३४४१, ३४९७, ३४९८,
३४९९, ३५००, ३५२९, ३५३०, ३५३१, ३७८५, ३७८६, ३७८७, ३९५०,

३९५१, ३९५२, ३९६५, ३९६७, ३९६८, ३९६९, ३९७८, ३९७९,४०५७,
४०५८, ४०५९, ४०७०, ४०७१, ४१२६, ४१२७, ४१२८, ४१३७, ४१३८,

४१५४, ४१५५, ४२०५, ४२०६, ४२२३, ४२५४, ४२५५, ४३५१, ४३५२,
५२३०, ५२३१, ५२३२, ५२४३, ५२४४, ५२४५, ५३६२, ५३७०, ५३७१,
५४०१, ५४०२, ५४०५, ५४०६, ५४०७, ५४०८, ५४०९, ५४१०, ५४११,
५४१२, ५४३५, ५४३६, ५४५८, ५४५९, ५७०३, ५७०४, ५७०५, ५७०६,
जग्गा य सो फाट पोड बै कामभ बएका वकत्ता जग्गाको रु नब्वे राख ।

फा.न.ऩा. ४ उऩल्राचौय दे स्ख कुडुरे जाने फाटोको यॊ गेटाय दे स्ख कुडुरे प्रा.वव.
सम्भको गोये टो फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गा वक.नॊ १७३७,१७३८,
४१४१, ४१८४, ४१८५, ४९८३, ४९८४, ४९८५, ४९८६, ४९८७, ४९८८,
४९८९, ४९९०, ४९९१, ४९९२, ४९९३, ४९९४, ५०९६, ५०९७, ५१४१,
१२९

५१४२, ५१४३, ५१४४, ५२३०, ५२३१, ५२३२, ५२४३, ५२४४, ५२४५,
५४०१, ५४०२, ५४०५, ५४०६, ५४०७, ५४०८, ५४०९, ५४१०, ५४११,

4560000

५४१२, ५५०२, ५५२७, ५५२८, ५५४७, ५५५०,५५९६, ५५९७, ५५९८,
५५९९५८७२ ५८७३ ५८७४ ५८७५ ५८७६ ५८७७ ५८७८ ५८७९

५८८० ५८८१ ५८८२ ५८८३ ५८८४ ५८८५ ५८८६ ५८८७ ५८८८
जग्गाको रु ऩैचामरस राख साठी हजाय ।

भारऩोत कामाारम फागरुङको न्मूनतभ भूल्माङ्कन ऩुस्ततका आ फ ०७७।०७८ ………………………………………

24

मस न

वववयण

प्रमतयोऩनी रु

फा.न.ऩा. ४ उऩल्राचौय कटहयको रुख दे स्ख व्माये क जाने फाटोको दाॉमा फाॉमा

ऩने घडे यी जग्गा वक.नॊ. १६४६, १६४८, १६५१, १६६६, १६६८, १६६९,
१६७०, १७०१, १७०८, १७०९, १७१९, १७२५, १७४८, १७५१, १७५२,
१७६०, २०५६, २०५७, २२१७, २२२६, २२६४, २२६५, २२६६, २२६७,

२२६८, २२६९, २३४५, २३४६,२४३०, २४३१, २४५६, २४८०, २५१८,
२५२०, २५२१, २५८५, २५८९, २७८७, २७८८, २८५६, २८५७, ३०७६,
३१३०, ३१३६, ३२१४, ३२१८, ३२१९, ३२२०, ३२२५, ३२३१, ३२३२,
३२७७, ३२७९, ३२८०, ३२८४, ३२८५, ३३२६, ३३२७, ३३२८, ३३२९,
३३९५, ३३९६, ३४४८, ३४५२, ३४५४, ३४७३, ३४९५, ३५०६, ३५४०,
१३०

३५४१, ३५७१, ३५७२, ३५७५, ३५७६, ३५८१, ३५८२, ३५८३, ३५८४,

३६४७, ३७६८, ३७६९, ३७७०, ३७७१, ३८००, ३८०१, ३८०९, ३८८१,
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३८८९, ३८९१, ३८९२, ३९८९, ३९९०, ४०९९, ४१००, ४१०१,

४१०२,४१०३, ४११०, ४११२, ४११३, ४११४, ४१४३, ४१४४, ४१९४,
४१९५, ४१९७, ४१९८, ४१९९, ४२००, ४२०१, ४२०२, ४२०३, ४२०९,
४२१०, ४३००, ४३०१, ४३०२, ४३१५, ४३१६, ४३१७, ४३१८, ४३४०,
४३४१, ४३५७, ४३५८, ४३६४, ४३६५,४९६८, ४९६९, ४९७०, ४९७१,
५१३५, ५१३६, ५३३६, ५३३७, ५३७०, ५३८०, ५३८१, ५३८२, ५३८३,
५३९०, ५३९१, ५३९२, ५३९३ ,५४११,

५४१२ ५४३५, ५४३६,

५४३७,५६६२, ५७४३ ५८३२ ५८३३, ५९५४, ५९५५, ५९७६, ५९७७,

५९७८, ६०३५, ६०३६ य सो फाट पोड बै कामभ बएका वकत्ताहरुको रु
ऩचहत्तय राख साठी हजाय ।

फा.न.ऩा. ४ फागरुङ फेनी भोटय फाटोफाट स्ज.वव.स. बवन सम्भको फाटोको

दामा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको वक.नॊ. १७३८, २०५८, २८३३, २८४३,
१३१

२८४७, २८४८, २८४९, २८७४, ३२०४, ३२०५, ३२२७, ३३२२, ३९०४,

6360000

३९०५, ४०२४, ४०२५, ४०२६, ४०२७, ४१५२, ४१५३, ५९२२ ५९२३ य
सो वकत्ता सॊ ग पोड बै कामभ वकत्ता जग्गाको रु मरसठ्ठी राख साठी हजाय ।
१३२

फा.न.ऩा. ४ ओडायचौय जाने भुरफाटो ऩूव ा हुॊदै घुम्ती जाने वढक वढकको फाटोको
दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको वक.नॊ ५७६४ ५७६६ ५७६७रु फत्तीस राख

3200000

फा.न.ऩा. ४ ओडायचौय जाने फाटोफाट ये डक्रस नस्जकको फाटोको जोमडने
१३३

फाटोको वक.नॊ ४९६४, ४९६५, ४९६६, ४९६७, ५१३१, ५१३२, ५१३३,

6360000

५१३४ दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको रु मरसठ्ठी राख साठी हजाय ।
१३४

फा.न.ऩा. ४ ओडायचौय जाने भुरफाटो फाट साववक गोये टोफाटोको गोववन्दको
घयसम्भको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी रु अस्ठ्तस राख चामरस राख ।

3840000

फा.न.ऩा. ४ फागरुङ वेनी भोटय फाटोको डुङडुङ्गा चोक दे स्ख व्माये क जाने

फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गा वक.नॊ. १५९०, १५९१, १५९२, १७४६,
१३५

१७६०, १९२६, १९२७, १९२८, २२८०, २२८१, २२८६, २२८७, २४७१,
२४७२, २४७५, २७७६, ३११९, ३१२२, ३१२३, ३१२५, ३१२६, ३६६३,

7560000

३६६४, ३६६७, ३६८०, ३६८१, ३६८२, ३६८३, ३७२६, ३७२७, ३७२८,
३७२९, ३८२९, ३८३०, ३८८३, ३८८५, ३८८७, ३८८८, ३९१६, ४०१३,
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४०१४, ४३६८, ४३६९, ४३७०, ४३७१, ४३७२, ४३७३, ५२२२, ५३२३ ,
५८४८ ५८३९ सभेतका वकत्ता य सो फाट पोड बै कामभ हुने वकत्ता जग्गाको
रु ऩचहत्तय राख साठी हजाय ।

फा.न.ऩा. ४ मड.सी आय.मड.सी भागा चोक दे स्ख फद्रीको घय तगेरा बै घुभेय याभ
१३६

भस्न्दय ऩछडी हुदै ऩयसुयाभ श्रे ष्ठको गोठ सम्भको याभभस्न्दय भागाभा ऩने घडे यी
जग्गाको वक.नॊ ५७८९ ५७९० ५७९१ ५७९२ ५७९३ रु साठी राख ।

6000000

फा.न.ऩा. ४ याभभस्न्दयफाट उत्तयतपा दे उतीफजुा हुदै खोरीएको फाटोभा ऩने दाॉमा
१३७

फाॉमा घडे यी जग्गाको वक.नॊ. ५४३७, ५४३८, ६०२७, ६०२८, ६०२९, ६०३०
रु फमामरस राख ।

१३८

फा.न.ऩा. ४ श्रीनगय टोर याइटयको घय दे स्ख ऩस्िभ उत्तय तुरसेसम्भ जाने
फाटोको दामा फामा ऩने घडे यी जग्गाको रु ऩैचामरस राख साठी हजाय ।

4200000
4560000

फा.न.ऩा. ४ रोक भागा दे स्ख वटकायाभ आचामाको घय ऩछाडी हुदै अजुन
ा खोरा
१३९

सम्भ खोरीएको फाटोको दामा फामा ऩने घडे यी रु अठ्तीस राख चामरस हजाय
।

फा.न.ऩा.
१४०

४

वडायचौय

दे उयारी

प्रा.वव.हुदै

ठदवाकाय

ओझाको

जग्गाभा

खोरीइएको फाटोको दामा फामा भा ऩने घडे यी रु अठ्तीस राख चामरस हजाय
।

फा.न.ऩा.
१४१

४

फद्रीको

तगरा

दे स्ख

स्शव

भस्न्दयतपा

जाने

3840000

फाटोभा

3840000

ऩने

वक.नॊ.३०८०, ३०८१, ३०८२, ३०८३ को दाॉमा फाॉमाका घडे यी रु अठ्तीस
राख चामरस हजाय ।

3840000

फा.न.ऩा. ४ वडायचौय जाने फाटोफाट दे उयारी प्रा.वव. हुदै गौतभ चोकसम्भको
१४२

वक.४२३४, ४२८५, ४४८५, ४९५५, ४९५६, ४९५७, ४९५८, ४९५९,

४९६१, ४९६२, ५४९१, ५४९२, ५४९३, ५४९४, ५४९५, ५४९६, य दाॉमा

3840000

फाॉमा ऩने घडे यीको रु अठ्तीस राख चामरस हजाय ।

फा.न.ऩा. ४ चन्द्र फहादुय ऩुनको घयचोकफाट उऩल्राचौय सोभ फहादुय थाऩाको
घय नस्जक मडरसम्भको फाटोको वक.नॊ ३५०६ ४९९९, ५०००, ५००१,
१४३

५२८३, ५२८४, ५२८५, ५२८६, ५२८८, ५२८९, ५२९०, ५२९२, ५२९३,
५४१७, ५४१८, ५४१९, ५४४९, ५४५०, ५४५२, ५४५३, ५४५४, ५५१८,

3840000

५५१९५७७२ ५७७३ ५७७४ ५७७५ दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाका रु
अठ्तीस राख चामरस हजाय ।

फा.न.ऩा. ४ चन्द्र फहादुय ऩुनको घयचोकफाट मडरसम्भ जाने फाटोफाट ऩस्िभ
१४४

तपा खोरीएको

फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको ३५०६ ५३६६,

५३६७, ५३६८, ५३६९ ५८२८ ५८२९ रु अठ्तीस राख चामरस हजाय ।

3840000

फा.न.ऩा. ४ ये डक्रस भागाफाट ऩूव ा दस्ऺण स्ज.वव.स बवन तपा खोरीएको फाटोको
१४५

वक.नॊ.५२४७, ५२४८, ५२४९, ५२५१, ५२५२, ५२५८, ५२६०, ५२६२,

५२६३, ५२६७, ५२७९, ५२८०, ५२८१, दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको रु

3840000

अठ्तीस राख चामरस हजाय ।
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फा.न.ऩा. ४ मतथा फहादुय ऩुनको घय अगाडीफाट ऩूव ा तपा खोरीएको
दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाकारु रु अठ्तीस राख चामरस हजाय ।

प्रमतयोऩनी रु

फाटोको

3840000

फा.न.ऩा. ४ स्ज.वव.स बवनफाट ऩूवत
ा पा मड.सी.आय मड.सीतपा जाने फाटोको
१४७

वक.नॊ ्ॊ ४९७२, ४९७३, ४९७९, ५५१३, ५५१४, ५५१५, ५५१६ य दाॉमा
फाॉमा ऩने घडे यीको रु अठ्तीस राख चामरस हजाय ।

१४८
१४९

फा.न.ऩा. ४ मतर फहादुय स्ज.सीको घय चोक दे स्ख ऩूव ा तपा मबभसेन ऩथ जोड्ने
सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको रु अठ्तीस राख चामरस हजाय ।

फा.न.ऩा. ४ मतर फहादुयको घय चोक दे स्ख फागरुङ फेनी याजभागा जोड्ने
फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी रु अठ्तीस राख चामरस हजाय ।

3840000
3840000
3840000

फा.न.ऩा. ४ स्ज.वव.स बवनफाट ऩस्िभ तपा खोरीएको फाटोको वक.नॊ ५०८४,
१५०

५०८६, ५०८७, ५०८८, ५०८९, ५०९०, ५०९१ ,५२१९, ५५११, ५५१२,
५५२९, ५५३० य दामा फाॉमा ऩने घडे यीको रु अठ्तीस राख चामरस हजाय ।

3840000

फा.न.ऩा. ४ डुङडुङ्गा दे स्ख भाइकुटी सम्भको सावाजमनक कुरोसम्भको वक.नॊ
१५१

५०२३, ५०२४, ५३४४, ५४४५, ५९५८, ५९५९, ५९६०, ५९६१, ५९६२,
५९६३य दाॉमा फाॉमा ऩने घडेयीका रु अठ्तीस राख चामरस हजाय ।

3840000

फा.न.ऩा. ४ स्ज.वव.स बवनफाट उत्तय ऩस्िभ शुदेश या.ब.का जग्गाभा खोरीएको
१५२

फाटोको वक.न.५२२४,५२२५, ५२२६ ,५२२७,५४९७, ५४९८ रु अठ्तीस
राख चामरस हजाय ।

3840000

फा.न.ऩा. ४ जुये ढु ङ्गा दे स्ख ऩूवत
ा पा खोरीएको फाटोको दाॉमा फाॉमा वक.नॊ४९८१,
४९८२, ५०७६, ५०७७, ५०७८, ५०७९, ५०९२, ५०९३, ५०९४, ५१०१,
१५३

५१०३, ५१०४, ५१०५, ५१०६, ५१०७, ५१३७, ५१३८, ५१७१, ५१७२,
५१७३, ५१७४, ५१७६, ५३०२, ५३०४, ५३४९, ५३५०, ५३५१, ५३५२,

3840000

५३५३, ५३९७, ५३९८, ५३९९, ५४००, ५४०३, ५४०४,य घडेयी जग्गाको
रु अठ्तीस राख चामरस हजाय ।

फा.न.ऩा. ४ जुयेढुङ्गा चोक दे स्ख दस्ऺणतपा खोरीएको फाटोको दाॉमा फाॉमा घडेयी
१५४

वक.न.५३८४, ५३८६, ५३८७, ५३९४, ५३९५, ५५०३, ५५१३, ५५१४,
५५१५, ५५१६, ५५३५, ५५३६ जग्गाका रु अठ्तीस राख चामरस हजाय ।

१५५
१५६

ॉ ा उऩचाय केन्द्र सम्भको घडे यी जग्गाको
फा.न.ऩा. ४ ये डक्रस दे स्ख आख
वक.न.५४३०, ५४३१, ५४३२, ५४३३, ५४३९, रु अठ्तीस राख चामरस हजाय

फा.न.ऩा. ४ व्माये क तपा जाने उऩल्राचौय यवव के.सीको घयचोक दे स्ख ऩूव ा
उत्तय तपा फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी रु अठ्तीस राख चामरस हजाय ।

3840000
3840000
3840000

फा.न.ऩा. ४ फद्रीको तगरा दे स्ख ऩस्िभ दस्ऺण शुदेश या.ब.को जग्गा तपा
१५७

खोरीएको

फाटोको दाॉमा फाॉमा घडे यी जग्गाका ५६८१, ५६८२,५६८३,

५९५०, ५९५१, ५९५२, ५९५३ रु अठ्तीस राख चामरस हजाय

3840000

फा.न.ऩा. ४ श्रीनगय टोर डुङडुङ्गा नारी ऩयसुयाभको गोठ हुदै ए.मड.वव.
१५८

फाटोसम्भ खोरीएको फाटोको दाॉमा फाॉमा घडे यी जग्गाकावक.न.्ॊ २०२०,

२०२३, २०६५, २०६६, ५३५४, ५३५५, ५३५६,५६७९, ५६८० घडे यी

3840000

जग्गाको दामा फामा ऩने जग्गाको रु अठ्तीस राख चामरस हजाय ।

भारऩोत कामाारम फागरुङको न्मूनतभ भूल्माङ्कन ऩुस्ततका आ फ ०७७।०७८ ………………………………………
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प्रमतयोऩनी रु

फा.न.ऩा. ४ ए.डी.वव तथा रोक भागा फाटोफाट ऩाखाथयसम्भ जाने भोटय फाटोको
दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको रु तीस राख ।

3000000

फा.न.ऩा. ४ फागरङ फेनी याजभागा अन्तगात आम्फोट दे स्ख मभन फहादुय स्ज.सीको
१६०

घय ऩछाडी खोरीएको फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको वक.न. ५३४२,

3360000

५३४३ रु तेस्त्तस राख साठी हजाय ।
१६१
१६२

फा.न.ऩा. ४ यभेटायतपा जाने फाटोफाट ऩूव ा उत्तय तपा मडरसम्भ खोरीएको मबरी

3360000

फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको रु तेस्त्तस राख साठी हजाय ।

व्माये क जाने फाटो दे स्ख ऩस्िभ उत्तय इश्वय जॊग या.ब.को जग्गाभा खोरीएको

3360000

फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको रु तेस्त्तस राख साठी हजाय ।

फा.न.ऩा. ४ डुङडुङ्गा दे स्ख हाडे ऩाखा नारीफाट उत्तय ऩस्िभ तपा खोरीएको
फाटोको दाॉमा फाॉमावक.नॊ. ५३४६,
१६३

५३४७,

५३४८, ५४४२,

५४४४,

५४४५, ५५६८, ५५६९,५७२४ ५७२५ ५७२६ ५७२७ ५७२८ ५७२९

3360000

५७३० ५७३१ ५७३२ ५७३३ ५७३४ ५७३५ ५७३६ ५७३७ ५७३८
५७३९ ५७४० ५७८० ५७८१ ५७८२ ५७८३ रु तेस्त्तस राख साठी हजाय

फा.न.ऩा. ४ व्माये क जाने फाटो दे स्ख ऩूव ा उत्तय तपा स्चयस्न्जवी कुभाय श्रे ष्ठको
१६४

जग्गाभा

खोरीएको

फाटोभा

ऩने

घडे यी

जग्गाको

५२९५,५५६८,५५६९ रु तेस्त्तस राख साठी हजाय ।

वक.न.५२९४,

3360000

(क) कामरका ७ फा.न.ऩा. ४ याभभस्न्दय दे स्ख ब्माये कको मसभाना मफष्णु प्रसाद
श्रे ष्ठको फायी

(ख) कामरका
१६५

७ फा न ऩा ४ अजुङ
ा खोरा दे स्ख मफष्णु प्रसादको

खेत सम्भ

५१०८, ५१०९, ५११०, ५१२९, ५१३०, ५१३५, ५२३६, ५२३७,

3360000

५२३९, ५२४० य

(ग) कामरका

७ फा न ऩा ४ कटहयको रुख हुदै फसऩाका जोमडने फाटोको

दामा फामा ऩने रु तेस्त्तस राख साठी हजाय ।

फा.न.ऩा. ४ फागरुङ फेनी याजभागा दे स्ख ऩस्िभ ग्मारेक्सीरे खोरेको अजुन
ा
१६६

खोरा सम्भ जग्गाको दामा फामा ऩने घडे यी जग्गाको वक.न.५२४७ रु तेस्त्तस

3360000

राख साठी हजाय ।
१६७
१६८
१६९

फा.न.ऩा. ४ ढोडेनी जाने ओडायचौय दे स्ख ऩस्िभ धै येनीऩाखाभा जाने फाटोको

3360000

दामाफामा ऩने घडे यी जग्गाको रु तेस्त्तस राख साठी हजाय ।

फा.न.ऩा. ४ ओडाय चौयको ऩल्राचौयको मबरी फाटोको दामा फामा ऩने घडे यी

3360000

जग्गाको ५२६९, ६०८५, ६०८६, ६०८७ रु तेस्त्तस राख साठी हजाय ।

फा.न.ऩा. ४ वडा कामाारम दे स्ख फसऩाका जाने दामा फामा ऩने घडे यी जग्गाको

3360000

रु तेस्त्तस राख साठी हजाय ।

फा.न.ऩा. ४ कामसयाभ खड्काको घय अगाडी दे स्ख भनोववऻानरे खोरेको फाटोको
१७०

दामा फामा ऩने घडे यी जग्गाको वक.न.५१७२,५३२७, ५३२८, ५४२७,

3360000

५४२८, ५४२९ रु तेस्त्तस राख साठी हजाय ।
१७१

फा.न.ऩा. ४ हाडे ऩाखा याजेश फातकोटाको जग्गभा खोरे को फाटोको दामा फामा
ऩने घडे यी जग्गाको ५२२८, ५२२९, रु ऩैचामरस राख साठी हजाय ।

4560000
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प्रमतयोऩनी रु

फा.न.ऩा. ४ रोक भागा दे स्ख दस्ऺण ऩुव ा न्मू ओममसस फोमडाङ तकुर हुदै जुयेढुङ्गा
१७२

सम्भको भोटय फाटोको घडे यी जग्गाको दामा फामा ऩने रु तेत्तीस राख साठी

3360000

हजाय ।
१७३

फा.न.ऩा. ४ गौयीधाभ भस्न्दय

जाने फाटोफाट मड.मस.आय.मड.मस बवन जाने

फाटोभा ऩने दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाका रु सत्ताइस राख साठी हजाय।

2760000

फा.न.ऩा. ४ फोक्से वऩऩरको रुख दे स्ख मतरक प्रसाद साऩकोटाको घय ऩछाडी
१७४

सम्भ खोरीएको फाटोको दामा फामा ऩने घडे यी जग्गाको रु सत्ताइस राख साठी
हजाय।

2760000

भामथ उल्रेस्खत फाटोहरु फाहे क अन्म फाटोभा ऩने वक.नॊ ४९७४, ४९७५,
१७५

४९७६, ४९७७, ४९७८, ५७६८ ५७६९ ५७७० ५७७१ ५९६५, ५९६६,
५९७९, ५९८०, ५९८१ घडेयी जग्गाको रु तीस राख ।

3000000

छ ) नगयऩामरका ऺेर मबरका अन्म फाटोहरु (प्रमतयोऩनी)

१७६

साववक कामरका ७,८ य ९

हार फा.न.ऩा ४ भा ऩने फागरुङ फेनी भोटय

फाॉमा ऩने घडे यी जग्गा वक.नॊ.

२१४४ २१४५, २२३८, २२३९, २२४०,

फाटोको उऩल्राचौय चोक दे स्ख फा.न.ऩाको मसभाना सम्भको भोटय फाटोको दाॉमा

6000000

२२४१,५०३०, ५०३१, ५३३४ ,५३३५ सभेतको प्रमत योऩनी रु साठी राख
१७७
१७८
१७९

फा.न.ऩा. वडा नॊ ७ ठाडातवाया दे स्ख ऩैहवायीसम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा
ऩने घडे यी जग्गाको रु ऩन्र राख साठी हजाय ।

फा.न.ऩा. वडा नॊ ७ मबयभुनी घुम्टी दे स्ख भैदानासम्भको भोटय फाटोको दाॉमा
फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको रु ऩन्र राख साठी हजाय ।

फा.न.ऩा. वडा नॊ .७ य ८ ऩोखयी– भैदाना– भामरका सम्भको भोटय फाटोको दाॉमा
फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको रु ऩन्र राख साठी हजाय ।

1560000
1560000
1560000

साववक कामरका ६ य ९ भुरऩानी २, ३, ४, ६,७,८,य९ फागरुङ भामरका १, ४,
७,८ य ९ हार फा.न.ऩा. ३, ४, ६ य ७ सम्भ ऩने धवरामगयी फीये न्द्र भा.वव.
१८०

दे स्ख यातभाटा भूरऩानी कारीभाटी रहये वऩऩर हुदै कुडुरे सम्भको भोटय फाटोको
दाॉमा फाॉमा ऩने मबय ऩहया वाहे क घडे यी जग्गाको कामरका ९ वक.न.१७५६

2280000

,१७५७, १७५८, १७५९, १७६०, १७६१ रु फाइस राख असी हजाय ।

साववक कामरका ६ हार फा.न.ऩा. ४ भाइकुटी दे स्ख ऩाखाथय स्जम्भावारथय हुदै
१८१

मतनतरे जोड्ने फाटोको दाॉमा फाॉमा घडे यी जग्गाको रु फाइस राख असी हजाय
।

2280000

साववक भुरऩानी ५,६ य ८ हार वा न.ऩा. ३ भा ऩने सुरडाडा फजायदे स्ख
१८२

फा.न.ऩा.को मसभाना खहये खोरा सम्भको फाटोको दाॉमा फाॉमा घडे यीको रु फाइस
राख असी हजाय ।

१८३

फा.न.ऩा. ३ खहये खोरा दे स्ख मसगाना जाने ऩुयानो ऩुरसम्भ ऩने घडे यी जग्गाको
रु फाह्र राख ।

2280000
1200000
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कामरका ९ हार फा.न.ऩा.वाडा नॊ.४ भा ऩने गणेशतथान दे स्ख कुडुरे भा.वव.

अगाडी सम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गा वक.नॊ. १२, १२८,
१२९, १३०, १३३, १३५, १३६, १३७, १४२, ५१४, ५१५, ५२८, ५३१,
५३२, ५३३, ५३४, ५३५, ५३६, ५७३, ५७५, ५७६, ५७७, ५७८, ५८८,
१८४

५८९, ११२२, १२५९, १२६०, १२६५, १३१३, १३१४, १३१५, १३१६,
१३१७, १३१८, १३२०, १३२५, १३२६, १३३०, १३३१, १३७३, १३७४,

6000000

१३७५, १३७६, १३७७, १३७८, १३७९, १३९३, १४००, १४०१, १४०७,
१४०८, १४१२, १४१३, १४५२, १४५३, १४५४, १४५५, १४८४, १४८५,
१४९६, १४९७, १५१५, १५१६, १५१७, १५१८, १५१९, १५२०, १५२१,

१५५१, १५५२ य उक्त वकत्ताहरु पोड बै कामभ हुने वकत्ताहरु सभेतको रु
साठी राख ।

साववक कामरका ६ य ७ फागरुङ भामरका वडा नॊ ६ य ७ हार फा.न.ऩा. ३,
१८५

४, ६ भा ऩने भाइकुटी दे स्ख रहये वऩऩर सम्भका ऩुयाना फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने

840000

घडे यी जग्गाको रु आठ राख चामरस हजाय ।

साववक भुरऩानी ८ य ६ हार फा.न.ऩा वडा नॊ. ३ वडहये दे स्ख तातोऩानी हुदै
१८६

भुरऩानी भा.वव.सम्भको कच्ची भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडेयी जग्गाको रु

840000

आठ राख चामरस हजाय ।

साववक फागरुङ भामरका ९ हार वा.न.ऩा ६ गैयीखेत मबरााखयी मसभ बगवमत
१८७

भस्न्दयसम्भको कच्ची भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडेयी जग्गाको रु आठ

840000

राख चामरस हजाय

साववक फागरुङ भामरका ५ हार फा.न.ऩा वडा नॊ. ६ धायाऩानी बान्सा स्शवारम
१८८

भस्न्दयहुॉदै वान्नाऩायी खोल्सासम्भको कच्ची भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमाको घडे यी

840000

जग्गाको रु आठ राख चामरस हजाय ।
१८९
१९०
१९१

फा.न.ऩा.४ पेदी दे स्ख अधे यीखोरा पाटभा खोरीएको रयङयोड सडकको दाॉमा
फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको रु अठाय राख ।

फा.न.ऩा.४ गणेश प्रा.वव. दे स्ख ठू रो तवायासम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने
घडे यी जग्गाको रु ऩन्र राख साठी ।

फा.न.ऩा.४ ठू रो तवाया दे स्ख दस्ऺण ऩूव ा ठू रढु ङ्गा हुदै फागरुङ – फेनी याजभागा
सम्भको भोटय फाटोको दामा फामा ऩने घडे यी जग्गाको रु ऩन्र राख साठी ।

1800000
1560000
1560000

साववक फागरुङ भामरका ५ हार फा.न.ऩा.वडा न.६ धायाऩानी बान्डाॉडाका
१९२

बान्सा ऩुछाय साॉमतवाया सम्भको कच्ची फाटोको दाॉमा फाॉमाको घडेयी जग्गाको रु
छ राख ऩचहत्तय हजाय ।

१९३

साववक भुरऩानी ४ य ७ हार फा.न.ऩा.वडा नॊ. ७ बारुभाये डहये ऩारा मसभाना
कच्ची भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमाभा ऩने घडे यी रु छ राख ऩचहत्तय हजाय ।
साववक भुराऩनी १ य ९ हार फा.न.ऩा.वडा.नॊ.७ कारीभाटी

१९४

675000
675000

फैयावायी ऩारा

मसभाना सम्भको कच्ची भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडेयी मोग्म जग्गाको रु
छ राख ऩचहत्तय हजाय ।
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साववक भुरऩानी १ य ९ हार फा.न.ऩा.वडा नॊ .७ कामरभाटी नुन्थरा ऩारा
१९५

मसभाना सम्भको कच्ची भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यीका रु छ राख

675000

ऩचहत्तय हजाय ।

साववक कामरका ६ भुरऩानी ८ हार वा.न.ऩा.वडा.नॊ . ३ गौडाकोट दे स्ख
१९६

काठे खोरा सम्भको कच्ची भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको रु नौ

960000

राख साठी हजाय ।
१९७
१९८

साववक भुरऩानी १ हार वा.न.ऩा.वडा.नॊ .७ नुन्थरा भामरका सम्भको कच्ची

675000

भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय ।

फा.न.ऩा. ४छाऩाको चौऩायी दे स्ख भगयथय हुदै भाझको धाया सम्भको फाटोको
दाॉमा फाॉमा घडे यी जग्गाको रु दश राख असी हजाय ।

1080000

फा.न.ऩा. ४ छाऩको धाया दे स्ख भाझको धाया पेदी काच ुन ढु ङ्गा, वडा कामाारम
१९९

हुदै मतरुऩमत चोक सम्भको फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको रु दश राख
असी हजाय ।

२००
२०१

फा.न.ऩा. ४ पेदीचोक दे स्ख भामरका जाने कृवष सडक वा.न.ऩा.को मसभाना
सम्भको फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको रु दश राख असी हजाय ।

फा.न.ऩा. ४ धुसेनी साभुदावमक वन दे स्ख दाये गौडा हुदै मरतनेको वढक सम्भको
फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको रु दश राख असी हजाय ।

1080000
1080000
1080000

फा.न.ऩा. ४ फागरुङ फेनी याजभागा दे स्ख दाये गौडा हुॊदै स्चम्नी बट्टा सम्भ जाने
२०२

फाटोको दाॉमा फाॉमा घडे यी य वक नॊ १८७०, १८७१ रु दश राख असी हजाय
।

२०३

साववक भुरऩानी ८ हार वा.न.ऩा. ३ गदौयी वडहये खोरा दे स्ख जाभुने ए.डी.वव
सडक जोड्ने भोटय फाटोभा ऩने घडे यी जग्गाको रु दश राख असी हजाय ।

1080000
1080000

साववक भुरऩानी ६ य ८ हार फा.न.ऩा.वडा नॊ. ३ वाॊक खेत दे स्ख फोक्से बतेये
२०४

हुदै नुवाया

चाऩाकोट सम्भको फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको रु दश

राख असी हजाय ।
२०५
२०६
२०७
२०८
२०९

साववक भुरऩानी १ हार वा.न.ऩा. वडा नॊ. ७ भाझकोट ऩानीतवाॉया फागरुङ
भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको रु दश राख असी हजाय ।

साववक भूरऩानी १ हार वा. न.ऩा.वडा नॊ .७ भाझकोट– कायीकोटभोटय फाटोको
दाॉमा फामा ऩने घडे यी को रु दश राख असी हजाय ।
रहये वऩऩर फा.न.ऩा. ६

रयङयोड दे स्ख सल्मपुकााको सम्भको भोटय फाटो दाॉमा

फाॉमा घडे यीको रु दश राख असी हजाय ।

रहये वऩऩर ७, ८ हार फा.न.ऩा.वडा.नॊ. ६ तल्रो राभागाऊ अभय प्रा.वव.
सम्भको फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी रु दश राख असी हजाय ।

साववक कामरका ८ हार फा.न.ऩा.वडा.नॊ.४ रयङ योड दे स्ख ठू रा तवाॊया सम्भको
भोटय फाटाको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यीको रु दश राख असी हजाय ।

1080000
1080000
1080000
1080000
1080000
1080000
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फागरुङ न.ऩा. जुये ढु ङ्गा चोक दे स्ख वा.न.ऩा वडा.न.३ वहभारम स्ज.वव.को घय

सम्भको ए.डी.वव एॊव भध्मे ऩहाडी रोक भागा.भोटय फाटोको घडे यी मोग्म
२१०

जग्गाको वक.नॊ. २०११, २०१२, २०१३, २०१५, २०१६, २०१७, २०१८,

२०४६, २०५८, २०५९, २०६०, २१९२, २१९३, २१९४ रु तेत्तीस राख

3360000

असी हजाय ।

फा.न.ऩा.३ वहभारम स्ज.वव.को घय दे स्ख फा.न.ऩाको मसभाना खहये खोरा
२११

सम्भको ए.डी.वव एॊव भध्मे ऩहाडी रोकभागा भोटय फाटोको घडे यी मोग्म
जग्गाको रु तीस राख ।

3000000

साववक भुरऩानी ५ हार फा.न.ऩा ३ फोक्से खोराको चोकदे स्ख मसॊ गाना जाने
२१२

ऩक्की ऩुर सम्भको दाॉमा फाॉमा घडे यी मोग्म जग्गाको रु फाइस राख असी हजाय
।

२१३
२१४
२१५
२१६
२१७
218
219
220
221
222
223
224
225
226

2280000

फा.न.ऩा ७ ऩोखया डाॉडा दे स्ख फन्चये ढु ङ्गासम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने

840000

घडे यी जग्गाको रु आठ राख चामरस हजाय ।

वा.न.ऩा ६ भाईऩुज्ने दे स्ख फन्चये ढु ङ्गा सम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने

840000

घडे यी मोग्म जग्गाको रु आठ राख चामरस हजाय ।

फा.न.ऩा. १ खमनमाफासदे स्ख मनयहे सम्भ फाटोको दाॉमा वाॉमा ऩने घडेयी जग्गाको

840000

रु आठ राख चामरस हजाय ।

फा.न.ऩा.वडा नॊ. ६ मसवारम प्रा.वव दे स्ख भामरकाको मसभानासम्भ को भोटय

840000

फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको रु आठ राख चामरस हजाय ।

फा.न.ऩा. ४ न.ऩा बवन दे स्ख सारघायी तातोऩानी सम्भ मनतकने फाटोको दाॉमा
फाॉमा घडे यीको भोटय फाटोभा ऩने जग्गाको रु ऩन्र राख साठी हजाय ।

भाझकोट-भामरका भोटय वाटोको दामाॉ वामाॉ ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको
राख ऩचहत्तय हजाय।

रु छ

खडे को घुम्टीदे खी गैँ डाकोट सम्भको कच्ची भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने
घडे यी मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

मततौये आयनदे खी दान ववसौना सम्भको कच्ची भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने
घडे यी मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

भुरऩामन दे खी डाॉडाखेत सम्भको कच्ची भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी
मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

1560000
675000
675000
675000
675000

भुरऩामन दे खी वान्सासम्भको कच्ची भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म
जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

वढवकचौय दे स्ख खाटटाउकासम्भको कच्ची भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी
मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

काभ्रेदेखी छरयखोरासम्भको कच्ची भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म
जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

ऩाण्डे को घुस्म्ट दे खी भैदान सम्भको कच्ची भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी
मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

ऩोखया डाॉडा दे खी खजुयेसम्भको कच्ची भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी
मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

भारऩोत कामाारम फागरुङको न्मूनतभ भूल्माङ्कन ऩुस्ततका आ फ ०७७।०७८ ………………………………………

675000
675000
675000
675000
675000
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मस न
227
228
229
230
231
232

वववयण

काभ्रेदेखी छयीखोरासम्भको कच्ची भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म
जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

675000

घडे यी मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

675000

नुन्थरा –ऩाराकोट हुॉदै दानववसौना मसभाना सम्भको वाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने
जमयाभको घय दे खी दोकानसम्भको वाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म
जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

675000

छ राख ऩचहत्तय हजाय।

675000

दोकानदे खी खसगाउॉसम्भको वाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडेयी मोग्म जग्गाको रु
फा.न.ऩा ७ का भामथ उल्रे स्खत वाटो वाहेकका अन्म कस्च्च सडकको दामाॉ
वामाॉ ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु छ राख रुऩैमा

साववक भुरऩानी १ य ९ हार फा.न.ऩा.वडा नॊ .७ कामरभाटी नुन्थरा ऩारा
मसभाना सम्भको कच्ची भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यीको रु सात राख ।

साववक कामरका ६ भुरऩानी ८ हार वा.न.ऩा.वडा.नॊ . ३ गौडाकोट दे स्ख
233

काठे खोरा सम्भको कच्ची भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडेयी जग्गाको रु फाह्र
राख ।

234
235

प्रमतयोऩनी रु

साववक भुरऩानी १ हार वा.न.ऩा.वडा.नॊ .७ नुन्थरा भामरका सम्भको कच्ची
भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको रु सात राख ।

फा.न.ऩा. ४छाऩाको चौऩायी दे स्ख भगयथय हुदै भाझको धाया सम्भको फाटोको
दाॉमा फाॉमा घडे यी जग्गाको रु एघाय राख ।

६०००००
700000
1200000
700000
1१00000

फा.न.ऩा. ४ छाऩको धाया दे स्ख भाझको धाया पेदी काच ुन ढु ङ्गा, वडा कामाारम
236

हुदै मतरुऩमत चोक सम्भको फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडेयी जग्गाको रु एघाय
राख ।

237

साववक फा.न.ऩा. ४ न.ऩा बवन दे स्ख सारघायी तातोऩानी सम्भ मनतकने फाटोको
दाॉमा फाॉमा घडे यीको भोटय फाटोभा ऩने जग्गाको रु सर राख दश हजाय ।

1१00000
१71००००

फा.न.ऩा. ४ पेदीचोक दे स्ख भामरका जाने कृवष सडक वा.न.ऩा.को मसभाना
238

सम्भको ऺेरीम सडकको फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको रु एघाय
राख

239
240
241

फा.न.ऩा. ४ धुसेनी साभुदावमक वन दे स्ख दाये गौडा हुदै मरतनेको वढक सम्भको
फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको रु एघाय राख ।

फा.न.ऩा. ४ फागरुङ फेनी याजभागा दे स्ख दाये गौडा हुॊदै स्चम्नी बट्टा सम्भ जाने
फाटोको दाॉमा फाॉमा घडे यी य वक नॊ १८७०, १८७१ रु एघाय राख । ।

साववक भुरऩानी ८ हार वा.न.ऩा. ३ गदौयी वडहये खोरा दे स्ख जाभुने ए.डी.वव
सडक जोड्ने भोटय फाटोभा ऩने घडे यी जग्गाको रु एघाय राख ।

1100000
1100000
1100000
1100000

साववक भुरऩानी ६ य ८ हार फा.न.ऩा.वडा नॊ. ३ वाॊक खेत दे स्ख फोक्से बतेये
242

हुदै नुवाया चाऩाकोट सम्भको फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको रु एघाय
राख ।

243

साववक भुरऩानी १ हार वा.न.ऩा. वडा नॊ. ७ भाझकोट ऩानीतवाॉया फागरुङ
भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको रु एघाय राख ।

1100000
1100000

भारऩोत कामाारम फागरुङको न्मूनतभ भूल्माङ्कन ऩुस्ततका आ फ ०७७।०७८ ………………………………………
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मस न
२44
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262

वववयण

प्रमतयोऩनी रु

साववक भूरऩानी १ हार वा. न.ऩा.वडा नॊ .७ भाझकोट– कायीकोटभोटय फाटोको
दाॉमा फामा ऩने घडे यी को रु एघाय राख ।
रहये वऩऩर फा.न.ऩा. ६

रयङयोड दे स्ख सल्मपुकााको सम्भको भोटय फाटो दाॉमा

फाॉमा घडे यीको रु एघाय राख ।

रहये वऩऩर ७, ८ हार फा.न.ऩा.वडा.नॊ. ६ तल्रो राभागाऊ अभय प्रा.वव.
सम्भको फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी रु एघाय राख ।

साववक कामरका ८ हार फा.न.ऩा.वडा.नॊ.४ रयङ योड दे स्ख ठू रा तवाॊया सम्भको
भोटय फाटाको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यीको रु एघाय राख ।

1100000
1100000
1100000
1100000

स्चतेऩानी सल्रे पुकाा मबरााङखुयीसम्भको सडकको दामाॉ वाॉमा ऩने घडे यी मोग्म
जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

675000

मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

675000

खाडा रहये वऩऩर भा.वव हुॉदै खाडाचौयसम्भको सडकको दामाॉ वाॉमा ऩने घडे यी
सीभ बगवती भस्न्दय दे स्ख ऩॊचकोट सम्भको सडकको दामाॉ वाॉमा ऩने घडे यी
मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

675000

मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

675000

मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

675000

गैयीखेत छाऩ हुॉदै ऩुछायघय सम्भको सडको सडकको दामाॉ वाॉमा ऩने घडे यी
साने रभगाउॉ हुॉदै बान्सा ऩुछायसम्भको सडको सडकको दामाॉ वाॉमा ऩने घडे यी
फा.न.ऩा ६ का भामथ उल्रे स्खत वाटो वाहेकका अन्म कस्च्च सडकको दामाॉ
वामाॉ ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु छ राख रुऩैमा
ववस्चन्द्रे-वाग्गोटे -ठु राखोरासम्भको

सडकको

जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

दामाॉ

वाॉमा

ऩने

घडे यी

मोग्म

च ुचेऩहया-ठु रोखोरासम्भको सडकको दामाॉ वाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु
छ राख ऩचहत्तय हजाय।

कुभाईधाया-चनौटे -घैमाय-ठु रोखोरोसम्भको सडकको दामाॉ वाॉमा ऩने घडे यी मोग्म
जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

धाऩचौय-रोजवटसम्भको सडकको दामाॉ वाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु छ
राख ऩचहत्तय हजाय।

भामरका-धाया ढाॉडखोरासम्भको सडकको दामाॉ वाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको
रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

ऩॊ चासे-घुम्टी-भौये तवाॉय ऩॊ चासे सम्भको सडकको दामाॉ वाॉमा ऩने घडे यी मोग्म
जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

वेनैट गणेशतथान-बान्स-ऩॊ चकोट सम्भको सडकको दामाॉ वाॉमा ऩने घडे यी मोग्म
जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

आरुखका-ऩात्रे-दे उयारीडाॊडासम्भको सडकको दामाॉ वाॉमा ऩने घडे यी मोग्म
जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

अढाईथय-ढाॉड-ठु रोखोरासम्भको सडकको दामाॉ वाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको
रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

भारऩोत कामाारम फागरुङको न्मूनतभ भूल्माङ्कन ऩुस्ततका आ फ ०७७।०७८ ………………………………………

६०००००
675000
675000
675000
675000
675000
675000
675000
675000
675000
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मस न
263
264
265
266
267
268

वववयण

प्रमतयोऩनी रु

प्राङग्रेखोरा-धुयऩुरा सम्भको सडकको दामाॉ वाॉमा ऩने घडेयी मोग्म जग्गाको रु

675000

छ राख ऩचहत्तय हजाय।

आटीघय-ऩाखावायी-छरुवाडाॉडासम्भको सडकको दामाॉ वाॉमा ऩने घडे यी मोग्म

675000

जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

यातोढुॊ गा-धाऩसम्भको सडकको दामाॉ वाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु छ

675000

राख ऩचहत्तय हजाय।

धम्जाहाल्नी-कोदायसम्भको सडकको दामाॉ वाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु छ

675000

राख ऩचहत्तय हजाय।

बेडीखाल्टा-भामरका भा.वव. सम्भको सडकको दामाॉ वाॉमा ऩने घडे यी मोग्म

675000

जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

फा.न.ऩा ५ का भामथ उल्रे स्खत वाटो वाहेकका अन्म कस्च्च सडकको दामाॉ
वामाॉ ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु छ राख रुऩैमा

६०००००

साववक मसॊ गाना गा.वव.स हार वा.न.ऩा 8 भा ऩने सडकका दामाॉ वामाॉ ऩनै घडेयी
प्रमतयोऩनी

269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279

ओखरढुॊ गा वडा कामाारम आरवायी हुॉदै राभीचौय सम्भको भोटय फाटोको दाॉमा
फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु आठ राख ऩचास हजाय

वडा कामाारमदे खी राभीचौय सम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी
मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

वडा कामाारमदे खी सामकोट हुॉदै राभीचौयसम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा
ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

सामकोट हुॉदै चनौटे सम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म
जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

वेसी मसॊ गाना भा.वव मतत्माङसम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी
जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

मोग्म

वातकोटदे स्ख याम्चे हुॉदै वौडेचौयसम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी
मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

कोरयखोरा दे स्ख वडा कामाारमसम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी
मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

वऩङ हाल्ने डाॉडा दे खी राटी वडायसम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी
मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

ओखरढुॊ गादे खी सात सम कोयी खोरासम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने
घडे यी मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

सामवोट दे स्ख चनौटे सम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म
जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

फा.न.ऩा ८ का भामथ उल्रे स्खत वाटो वाहेकका अन्म कस्च्च सडकको दामाॉ
वामाॉ ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु छ राख रुऩैमा

850000
675000
675000
675000
675000
675000
675000
675000
675000
675000
६०००००

साववक मतत्माङ गा.वव.स हार वा.न.ऩा ९ भा ऩने सडकका दामाॉ वामाॉ ऩनै घडेयी
प्रमतयोऩनी
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मस न
280
281
282
283

284

285
286
287
288
289
290
291
292

वववयण

फुकेनी भनकाभना मडवहडाॉडा हे .ऩो गैयपाॉट मसभतवाॉय फौडे चौय सम्भको भोटय
फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु आठ राख ऩचास हजाय

अदुवावायी थाऩाथय बुजाकाटे गाभा अडडाॉडा डोम पराटे सम्भको भोटय फाटोको
दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु आठ राख ऩचास हजाय

मसभरचौय वुकेनी सारवोट मसभरऩाटा सम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने
घडे यी मोग्म जग्गाको रु आठ राख ऩचास हजाय

ओखरढु ङ्गा ईवकभ कभरडाॉडा मसभरऩाटासम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने
घडे यी मोग्म जग्गाको रु आठ राख ऩचास हजाय

भाझभेरा वटभुये ऩखये सम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म
जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

कभरडाॉडा खमरथय ठु रढुॉ गा ऩाल्ठाना ऩात्रे सम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा
ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

हे .ऩो अडडाॉडा वटभुयेवोट मसभतवायासम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी
मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

सारवोट उऩल्रो वुकेनी कारढुॊ गासम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी
मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

ऩाखोवायी ठु ल्तवाॉया वटभुयेवोटसम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी
मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

आयनभूनी मसभुग
ा ैयासम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको
रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

हरयङ्गे ऩात्रे मसगाना भा.वव सम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म
जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

फागरुङ बकुण्डे यामडाॉडा सडक अन्तगात काठे खोरादे खी मतत्माङको मसभाना
सम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु नौ राख भार

फा.न.ऩा ९ का भामथ उल्रे स्खत वाटो वाहेकका अन्म कस्च्च सडकको दामाॉ
वामाॉ ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु छ राख रुऩैमा

प्रमतयोऩनी रु

850000
850000
850000
850000
675000
675000
675000
675000
675000
675000
675000
900000
६०००००

साववक बकुण्डे गा.वव.स हार वा.न.ऩा 10 भा ऩने सडकका दामाॉ वामाॉ ऩनै
घडेयी प्रमतयोऩनी

293
294
295
296
297

रयठे खोरादे खी मनपन्नी दे उयारी अयवादी बकुण्डे हुॉदै ऩराटे सम्भको भोटय
फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु आठ राख ऩचास हजाय

गरुवा खोराखेत दे उयारी घुस्म्टसम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी
मोग्म जग्गाको रु आठ राख ऩचास हजाय

अवााउॉदी ऩात्रे हुॉदै बैयवतथानसम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी
मोग्म जग्गाको रु आठ राख ऩचास हजाय

वहयातारदे स्ख भान्द्रेढुङ्गा सम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म
जग्गाको रु आठ राख ऩचास हजाय

एकवाटे दे स्ख भाछाऩुच्छे प्रा.वव सम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी
मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

850000
850000
850000
850000
675000
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मस न
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310

वववयण

भाझघयदे स्ख सॊ ग्रारमसम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म
जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

भाझघयदे स्ख चौयसम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको
रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

द्धाय तल्रो ऩात्रे अवाकसम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म
जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

भौरयमबयदे स्ख जरजरासम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म
जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

दहसल्माना काभ्रेसम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु
छ राख ऩचहत्तय हजाय।

गरुवा वयाहतार हुॉदै मनपस्न्नसम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म
जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

मसभरऩाटा पमये श दह हुॉदै मनपस्न्नसम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने
घडे यी मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

ठु रातवाॉया हे ल्थऩोतट भौवावोट मनपन्नी घुस्म्टसम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा
ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

गहते खामडखोरयमा सम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको
रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

ववयौटा दे स्ख झाप्रेसम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको
रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

काभ्रेदेस्ख साना वकसान बवनसम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म
जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

वहयातार भ्मू टावयसम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको
रु आठ राख ऩचास हजाय

वहयातार बैयवतथानसम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको
रु आठ राख ऩचास हजाय

फागरुङ बकुण्डे यामडाॉडा सडक अन्तगात मतत्माङको मसभाना दे खी यामडाॉडा
311

सम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु आठ राख
ऩचास हजाय

312
313
314

कामरगण्डकी करयडोय साववक बकुण्डे गा.वव.स मबर सम्भको सडकको दामाॉ
वामाॉ ऩने मबय ऩहया वाहेक घडे यी मोग्म जग्गाको रु दश राख ऩचास हजाय

फा.न.ऩा १० का भामथ उल्रेस्खत वाटो वाहेकका अन्म कस्च्च सडकको दामाॉ
वामाॉ ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु छ राख रुऩैमा

फागरुङ बकुण्डे यामडाॉडा सडक अन्तगात बकुण्डे दे खी यामडाॉडा मसभाना सम्भको
भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु सात राख ऩचास हजाय

प्रमतयोऩनी रु

675000
675000
675000
675000
675000
675000
675000
675000
675000
675000
675000
850000
850000
850000
1050000
६०००००
750000

साववक यामडाॉडा गा.वव.स हार वा.न.ऩा ११ भा ऩने सडकका दामाॉ वामाॉ ऩनै
घडेयी प्रमतयोऩनी

315

बकुण्डे याभतोरा सम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको
रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

675000
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मस न
316
317
318
319
320
321
322
323
324

वववयण

प्रमतयोऩनी रु

भौरयमबय याभतोरा यामडाॉडा आफ्रे सयरे ङसम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने

675000

घडे यी मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय।

यामडाॉडा मबयकटे यी मतराहाय दभेकसम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी

675000

मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

पराटे वहरे चाऩाखका खाजादहसम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी

675000

मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

फारौटे ईवकन्धाया कल्रे यी कुश्भी सम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी

675000

मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

तल्रोथय ओख्रे मसम्रे दभेक सम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी

675000

मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

तल्रो याभतोरा ईवकन्धाया मबयकटे यी बॊ गया दभेकसम्भको भोटय फाटोको दाॉमा

675000

फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

फारौटे मसकाठदऩ याहरेसम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म

675000

जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

काजी वहरे दे उयारीसम्भको भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म

675000

जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

फा.न.ऩा ११ का भामथ उल्रेस्खत वाटो वाहेकका अन्म कस्च्च सडकको दामाॉ

६०००००

वामाॉ ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु छ राख रुऩैमा

साववक अभराचौय गा.वव.स हार वा.न.ऩा 12 भा ऩने सडकका दामाॉ वामाॉ ऩनै
घडेयी प्रमतयोऩनी

325
326
327
328
329
330
331
332
333

कारीगण्डकी करयडोय साववक अभराचौय गा.वव.स मबर सम्भको सडकको दाॉमा
फाॉमा ऩने मबय ऩहया फाहेक घडे यी मोग्म जग्गाको रु दश राख ऩचास हजाय

1050000

कारीगण्डकी वकनाय सयङ्गी अभराचौय बैयवतथान सम्भको सडकको भोटय
फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु सात राख ऩचास हजाय

ऩाग्जा स्चसाखोरा सन्डाॉडा बैयवतथान ऩात्रे खेत पेठदसम्भको सडकको दाॉमा
फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु सात राख ऩचास हजाय

मतजुको रुख बैयवतथानसम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको
रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

चाकरे डाॉडा वुधवुधे बैयवतथानसम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म
जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

मसभऩोखया वयडाॉडा सम्भाचौय अभराचौयसम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी
मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

यातभाटा कान्रे ऩैये हुॉदै धौरे चौय सम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म
जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

अभराचौय धाऩधय वाउसेचौय ऩात्रे खेत वुकेनी याभतोरा सम्भको सडकको दाॉमा
फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

सहे रा वयडाॉडा सम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु छ
राख ऩचहत्तय हजाय

भारऩोत कामाारम फागरुङको न्मूनतभ भूल्माङ्कन ऩुस्ततका आ फ ०७७।०७८ ………………………………………

750000
750000
675000
675000
675000
675000
675000
675000
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मस न
334
335
336
337

338

339
340
341

वववयण

अभराचौय वऩऩरवोट मगठे

सम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म

जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

ॉ ाटा सम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी
खयदायटोर बेटारथय सल्मान ऩैमूऩ
मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

अमधकायीटोर ववजुन्ने वाततोरावायी राभाचौय ढकारथय सम्भको सडकको दाॉमा
फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

जनचेतना प्रा.वव कामरभाटी वाउसेचौय खयदायटोरसम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा
ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

असुयानी सयतवती प्रा.वी टाकुयीसम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म
जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

ववजन्ने राभाचौय ढकारथय सम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म
जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

स्शवारम चाऩावोट सम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडेयी मोग्म जग्गाको रु
छ राख ऩचहत्तय हजाय

फा.न.ऩा १२ का भामथ उल्रेस्खत वाटो वाहेकका अन्म कस्च्च सडकको दामाॉ
वामाॉ ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु छ राख रुऩैमा

प्रमतयोऩनी रु

675000
675000
675000
675000
675000
675000
675000
६०००००

ॉ ाटा गा.वव.स हार वा.न.ऩा १३ भा ऩने सडकका दामाॉ वामाॉ ऩनै
साववक ऩैमूऩ
घडेयी प्रमतयोऩनी

342
343

344

345
346
347
348
349
350
351

ॉ ाटा अभराचौय कुश्भीसेयासम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी
ऩाग्जा ऩैमूऩ
मोग्म जग्गाको रु आठ राख ऩचास हजाय

ॉ ाटा भुसयु ावायी भुरावायी सम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी
ऩानी टॊ की ऩैमूऩ
मोग्म जग्गाको रु आठ राख ऩचास हजाय

ऩाग्जा काभ्रेडाॉडा सुल्डाॉडा बैयवतथानसम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी
मोग्म जग्गाको रु आठ राख ऩचास हजाय

ॉ ाटा ऩारनेटी एक्रे ऩोखया कोरयडाय सम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी
ऩैमूऩ
मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

ॉ ाटा स्चसाखोरा नमाॉगाउॉ बकुण्डे सम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी
ऩैमूऩ
मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

ॉ ाटा आम्वोट सल्मान बेटारथयसम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी
ऩैमूऩ
मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

ॉ े यीखोरा डौडे ऩानी टॊ की सम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी
रहये वय अध
मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

भौवावायी वातकोट घडे यी नमाॉगाउॉ सम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी
मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

स्शवारम उऩल्राढाॉडा नमाॉगाउॉ सम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म
जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

ए.मड.वव छोयाखेत डौडी सम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको
रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

भारऩोत कामाारम फागरुङको न्मूनतभ भूल्माङ्कन ऩुस्ततका आ फ ०७७।०७८ ………………………………………
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358
359
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363
364
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वववयण

प्रमतयोऩनी रु

ऩाॊचामन कान्रे सन्मासी चौताय ऩुछायघय सम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने

675000

घडे यी मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

रस्मभनायामण कृष्ण प्रा.वव सम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म

675000

जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

धभाशारा भुसयु ावायी सम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडेयी मोग्म जग्गाको रु

675000

छ राख ऩचहत्तय हजाय

सुन्दयवस्तत ढकारथय सम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको

675000

रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

करयडोय दभक एमडवव सडक सम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म

675000

जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

कृष्णभस्न्दय कॉ ु वयटोर डौमडसम्भको सडको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म

675000

जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

एक्रे ऩोखया ढु वा ढाॉडा सम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको

675000

रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

झव्रीमा झ्माकोट सम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु छ

675000

राख ऩचहत्तय हजाय

झव्रीमा ऩारा स्चराउने ऩारा सम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म

675000

जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

ऩाठकथय झ्माङ्कोट सम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडेयी मोग्म जग्गाको रु

675000

छ राख ऩचहत्तय हजाय

वारप्रबा ठामडखोरयमा सम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको

675000

रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

वातकोट उऩल्रा ऩाग्जा सम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको

675000

रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

वातकोट वुकेनी सम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु छ

675000

राख ऩचहत्तय हजाय

थायाघय काभ्रेडाॉडा पुसे खोरासम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म

675000

जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

चौमडरा योकाहाऩारा सम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु

675000

छ राख ऩचहत्तय हजाय

करयडोय तवै सम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु छ

675000

राख ऩचहत्तय हजाय

पराटे दभुक ऩधराखोरा ऩानी टॊ कीसम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी

675000

मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

ऩाङजा फुढाघयसम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु छ

675000

राख ऩचहत्तय हजाय

कामरगण्डकी करयडोय साववक ऩैमूऩाटा गा.वव.स मबर सम्भको सडकको दामाॉ
वामाॉ ऩने मबय ऩहया वाहेक घडे यी मोग्म जग्गाको रु दश राख ऩचास हजाय

1050000

भारऩोत कामाारम फागरुङको न्मूनतभ भूल्माङ्कन ऩुस्ततका आ फ ०७७।०७८ ………………………………………
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मस न
371

वववयण

फा.न.ऩा १३ का भामथ उल्रेस्खत वाटो वाहेकका अन्म कस्च्च सडकको दामाॉ
वामाॉ ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु छ राख रुऩैमा

प्रमतयोऩनी रु

६०००००

साववक नायामणतथान गा.वव.स हार वा.न.ऩा १४ भा ऩने सडकका दामाॉ वामाॉ
ऩनै घडेयी प्रमतयोऩनी

372
373
374
375

पराटे ऩदाराखोरा एमयऩोटा ठु राखोय गारुङ
ा अभााहा सम्भको सडकको दाॉमा
फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु आठ राख ऩचास हजाय

ॉ ाटा सम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म
मास्न्रक ऩुर ऩोखये गया ऩैमूऩ
जग्गाको रु आठ राख ऩचास हजाय

ॉ े यीखोरा सम्भको सडकको
कैमा राभो ऩुर घुयऩुय अभााहा सयतवमत प्रा.वव अध
दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु सात राख ऩचास हजाय

झाॉवक्रथान मरस्चवोट स्ज.मस चोक. नभूना गाउॉको ववचवाट करयडोयसम्भको
सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु सात राख ऩचास हजाय

एमयऩोटा टावय ठू राखोय कुभारगाउॉ हवटमा हुॉदै गणेश भा.वव मास्न्रक ऩुर
376

सम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु आठ राख ऩचास
हजाय

377
378
379
380
381

गारुङ
ा धन्साया समभको वोट गेउसी हुॉदै हवटमा ऩखये गयासम्भको सडकको दाॉमा
फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु आठ राख ऩचास हजाय

फा.न.ऩा वडा नॊ. १४ वडा कामाारम वव.क गाउॉ हुॉदै हवटमासम्भको सडकको
दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु आठ राख ऩचास हजाय

झाॉवक्रथान यातभाटासम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु
आठ राख ऩचास हजाय

ऩखये गया गणेश भा.वव ऩदाराखोरासम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी
मोग्म जग्गाको रु आठ राख ऩचास हजाय

नेऩाने प्राववमधक स्शऺारम दुगाा भस्न्दय करयडोयसम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने
घडे यी मोग्म जग्गाको रु सात राख ऩचास हजाय

नभुना गाउॉ डाडाको चौय साववक ४ यत्न वहादुय खरीको घय वव.क गाउॉ हुॉदै
382

हवटमासम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु सात राख
ऩचास हजाय

नेऩाने कोरऩुर स्शतर चौऩायी बगवती चोक गारुङ
ा ऩाखाको फाटो कैमा
383

राभोऩुर धुयऩुय हुॉदै करयडोय गारुङ
ा डौडाये छोये खेत सम्भको सडकको दाॉमा
फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु आठ राख ऩचास हजाय

384
385
386
387

करयडोय एमयऩोटाको दस्ऺण वकनाया गारुङ
ा छोयखेतसम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा
ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु आठ राख ऩचास हजाय

गणेश भा.वव वोहयागाउॉ कोरऩाटासम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म
जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

कैमा ढकारथय वयाावोटसम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको
रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

छे उघय भाझा गारुङ
ा राम्ऩाटा धन्सायासम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी
मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

भारऩोत कामाारम फागरुङको न्मूनतभ भूल्माङ्कन ऩुस्ततका आ फ ०७७।०७८ ………………………………………
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वववयण

प्रमतयोऩनी रु

ॉ े यी खोरासम्भको सडकको दाॉमा फाॉमा ऩने
करयडोय अभााहा सयतवमत प्रा.वव अध

675000

घडे यी मोग्म जग्गाको रु छ राख ऩचहत्तय हजाय

नभुना गाउॉ डाॉडाको चौय तवात्म चौकी एमयऩोटा गारुङ
ा सम्भको सडकको दाॉमा

750000

फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु सात राख ऩचास हजाय

ऩदारा खोरा याताभाटा तल्रो हवटमा धन्साया हुॉदै राम्ऩाटासम्भको सडकको

850000

दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु आठ राख ऩचास हजाय

कामरगण्डकी करयडोय साववक नायामणतथान गा.वव.स मबरको सम्भको दामाॉ
वाॉमा ऩने मबय ऩहया वाहेक घडे यी मोग्म जग्गाको रु दश राख ऩचास हजाय

1050000

फा.न.ऩा १४ का भामथ उल्रेस्खत वाटो वाहेकका अन्म कस्च्च सडकको दामाॉ

६०००००

वामाॉ ऩने घडे यी मोग्म जग्गाको रु छ राख रुऩैमा ।

फा.न.ऩा भा ऩनै मस ऩुस्ततकाभा सभावेश नबएका अन्म ग्रामभण भोटयवाटोको

840000

दामाॉ वामाॉ ऩने घडे यी जग्गाका :–रु आठ राख चामरस हजाय

हवटमा गा.मफ.स. वडा नॊ.३ य ४ को मसभाना दे स्ख खाद्य गोदाभ सम्भको हवटमा
393

फजाय ऺेरको दाॉमा फाॉमा ऩने वक.नॊ. ८७१, ८७२, ९१९, ९२०, १९२९,

१९३०, १९९२ १९९३, २०३५, २०३६, २०३७, २०३८को जग्गा प्रमतयोऩनी

3840000

रु अस्ठ्तस राख चामरस हजाय ।
394

हवटमा वडा नॊ . १ को

काडे वास सम्भ भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी

जग्गाको प्रमत योऩनी रु मतस राख ।

3000000

हरयचौंय गा.वव.स. वडा नॊ.५ हरयचौय फजाय ऺेरको वक.नॊ. ७६, ८०, ८१, ८२,

८७, ८९, ९०, ९३, १४०, १६५, १६९, १७५, १७६, १८६, १८७, १८८,
१९०, १९१, १९३, १९४, १९५, १९६, १९७, १९८, २१९, २२१, २२२,
२२३, २२४, २२५, २३६, २४१, २४४, २४६, २५२, २६१, २६७, ५१७,
५१९, ५२०, ५२१,५२९, ५३०, ५३६, ५६०, ५६२, ५६७, ५७६, ५७७,
५८२, ५८९, ५९३, ५९७, ६१६, ६१७, ६३०, ६३१, ६३३, ६३६, ६५१,

६५२, ६५३, ६५५, ६५९, ६६०, ६७०, ६७१, ६७२, ७२२, ७२३, ७२९,
395

७३०, ७३६, ७४१, ७४२, ७४३, ७४६, ७४८, ७५०, ७६०, ७६१, ७६२,
७६३, ७६४, ७७४, ७७५, ७७७, ७८७, ७८८, ९०९, ९१९, ९२०, ९३२,

3000000

९३३, ९४१, ९५४, ९५५, ९५६, ९५७, १००२, १००३, १००४, १०१३,
१०१४, १०१५, १०१६, १०२९, १०३०, १०३२, १०३३, १०३९, १०४०,
१०४७, १०५१, १०५२, १०७१, १०७२, १०९६, ११०२, ११०३, ११०४,
११०७, ११०८, १११०, ११११, १११२, १११३, १११४, १११५, १११६,
१११७, ११२०, ११२२, ११२३, ११४७, ११४८, ११४९, ११५०, ११५३,

११५४, ११६६, ११६७, ११७०, ११७१, १४२६ १४२७ सभेतका य उक्त
वकत्ता पोड बै कामभ हुने वकत्ताहरु सभेतको रु मतस राख ।
396
397

हरयचौय ७, ८, ९ भा ऩने भुर सडकका घडे यी य वक नॊ १४१३, १४१४
जग्गाको रु सत्ताइस राख साठठ हजाय ।

हरयचौय हवटमा जोड्ने भोटय फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको रु सत्ताइस
राख साठठ हजाय ।

2760000
2760000

भारऩोत कामाारम फागरुङको न्मूनतभ भूल्माङ्कन ऩुस्ततका आ फ ०७७।०७८ ………………………………………
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मस न
398
399
400
401

वववयण

प्रमतयोऩनी रु

नये ठाॉटी वडा नॊ.२नये ठाॉटी फजाय एरयमा मबरको फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने
घडे यीको ऩमतायोऩनी रु वाइस राख अमस हजाय ।

साववक मबभऩोखया २ हार ऩाराकोट ५ दोववल्रा फजाय ऺेरको फाटोको दाॉमा
फाॉमा ऩने घडे यीजग्गाको प्रमतयोऩनी रु फाह्र राख ।

अऺेते वल्रो य ऩल्रो फजाय ऺेरभा ऩने घडे यी जग्गाको प्रमतयोऩनी रु मतस
राख

कुश्भी वडा नॊ .३ दभेक जाने ऩुर दे स्ख छहये खोल्सा सम्भ ऩने फाटोको दाॉमा
फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको प्रमत योऩनी रु अठाय राख ।

2280000
1200000
3000000
1800000

कुश्भी वडा नॊ.१ भामथल्रो राईन छहये खोल्सा दे स्ख पराटे धाया घाय हुॊदै
402

स्जताये खोल्सा सम्भको फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाका प्रमतयोऩनी रु
फाह्र राख ।

403
404
405
406
407
408
409
410

411

412
413
414
415
416

कुश्भी वडा नॊ ३ तवाभीको रुख दे स्ख ववद्यारम क्माम्ऩसको फाटोको दाॉमा फाॉमा

1200000

ऩने घडे यी जग्गाको प्रमतयोऩनी रु अठाय राख ।

1800000

काॉडेवास वाडा नॊ.४ को फजाय ऺेरका जग्गा प्रमतयोऩनी रु फाह्र राख ।

1200000

काॉडेवास वडा नॊ .३झायभौया फजाय ऺेरको घडे यीको जग्गाको प्रमतयोऩनी
फाह्र राख ।

काॉडेवास वाडा नॊ.९ को फजाय ऺेरको घडे यीको जग्गा प्रमतयोऩनी
।

रु

रु फाह्र राख

हुग्दीस्शय वाडा न ५ फये ङ फजाय ऺेरको घडे यीको जग्गा प्रमतयोऩनी रु फाह्र

1200000
1200000

राख ।

1200000

धुल्रुफातकोटवाडा न ५ फये ङ फजाय ऺेरको घडे यीको जग्गाको रु फाह्र राख ।

1200000

फाटकाचौय वाडा न ४ नमाॉ फजाय ऺेरको फाटोको
जग्गाको प्रमतयोऩनी रु फाह्र राख ।

दाॉमा फाॉमा को घडे यी

भल्भ वडा नॊ.१वटभुयवोट एरयमा फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको
प्रमतयोऩनी रु ऩन्र राख साठी हजाय ।

भल्भ वडा नॊ .३ फाॉसखोरा ऺेरको फाटोको दाॉमा फाॉमा को घडे यी जग्गाको रु
ऩन्र राख साठी हजाय ।

भल्भ वडा नॊ .७ सोताहाघाट ऺेरको फाटोको दाॉमा फाॉमा घडे यी जग्गाको

1200000
1560000
1560000

प्रमतयोऩनी रु ऩन्र राख साठी हजाय ।

1560000

फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको प्रमतयोऩनी रु ऩन्र राख साठी हजाय ।

1560000

ॉ ाखेत फामभमा ऺेरको फाटोको य ए.डी.फी. फाटो सभेतको दाॉमा
भल्भ ५ आग
नये ठाॉटी फजाय एरयमा दे स्ख हवटमा फजाय सम्भको फाटोको दाॉमा फाॉमा जग्गाको
प्रमतयोऩनी रु ऩन्र राख साठी हजाय ।

1560000

प्रमतयोऩनी रु ऩन्र राख साठी हजाय ।

1560000

ववहुॉ वडा नॊ .६ फुढी दे उयारी फजाय ऺेरको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको
ववहु वडा नॊ.६ य ८ दहऩानी ऺेरको फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको
प्रमतयोऩनी रु फाह्र राख ।

1200000
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मस न
417

वववयण

प्रमतयोऩनी रु

भोटय फाटो भध्म मफहुॉ ६ य ८ य रयजार चोक एरयमाभा ऩने घडे यी जग्गाको रु

1560000

मबभऩोखया वडा नॊ.६ अऺेते फजाय दे स्ख मफहुॉ वडा नॊ.२ घोडाफाॉधे सम्भको
ऩन्र राख साठठ हजाय ।

418

फाकी अन्म फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडे यी जग्गाको प्रमतयोऩनी रु दश राख
अमस हजाय ।

1080000

बकुण्डेको ववयौटा दे स्ख कुश्भीशेया जाने ए.मड.वव को भोटय फाटोभा ऩने बकुण्डे
419

वडा नॊ . ६, कुश्भी वडा नॊ. ३ य ४ भा ऩने घडे यी जग्गा, ऩैमूऩाटा वडा नॊ. ७,

960000

८ य ९,नायामणतथान वडा नॊ . ५ य ७ तथा)अभराचौय वडा नॊ. ८, ९, २ य ६
भा ऩने घडे यी जग्गाको रु नौ राख साठी हजाय ।

420

रयघा वडा नॊ.६ भा ऩने भनेवा पाॉट खेत प्रमतयोऩनी जग्गाको रु फाह्र राख
खहये खोरा दे स्ख अऺेते फजाय सम्भ ए.डी.ववतथा भध्मे ऩहाडी रोकभागा भोटय

421

फाटोको दाॉमा फाॉमा ऩने घडेयी जग्गाको प्रमत योऩनी रु सत्ताइस राख साठी
हजाय

1200000
2760000

अऺेते फजाय दे स्ख गल्कोट न.ऩा को मसभाना सम्भ भध्मे ऩहाडी रोक भागा
422

भोटय फाटोको घडे यी मोग्म जग्गाको फजाय ऺेरको अन्म दपाभा उल्रे स्खत
फाहे क प्रमत योऩनी रु अठाय राख ।

423

गाउॉऩामरका ऺेरका ग्रामभण ऺेरका

कच्ची भोटय फाटोको दामा वामा ऩने

600000

घडे यी जग्गाको प्रमत योऩनी रु छ राख ।

कामरगण्डकी करयडोयको अभराचौय दे खी मछस्तत सम्भको याजभागाको दामाॉ
424

1800000

वामाॉ
।

ऩने मबय ऩहया वाहे कको घडे यी मोग्म जग्गाको रु दश राख ऩचास हजाय

1050000

मबय ऩहयाको ववषमभा तथामनम तहवाट तऩतट वववयण खुरेको स्शपारयस ऩेश गनुा ऩने छ ।
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द्रष्टब्म
(१)

मरखत ऩारयत गदाा न्मूनतभ भूल्माङन बन्दा कभ भूल्माॉङ्कनभा ऩारयत हुन गएको खण्डभा सो फाट
छु ट बएको याजतव यकभ साहुफाट असुर उऩय गरयने छ ।

(२)

कुनै वकत्ता एक बन्दा फढी सडक सॊ ग जोमडएको ऩाइएभा जुन सडकको भूल्माॉङ्कन फडी छ सोही
अनुसाय भूल्माङ्कन कामभ गरयनेछ ।

(३)

सडक वा फाटो सॉग जोमडएका कुनै वकत्ता न्मूनतभ भूल्माॉङ्कन ऩुस्ततकाभा उल्रे ख गना छु ट बएको
ऩाइएभा उक्त छु ट वकत्ताको वरयऩरयका अन्म वकत्ता जग्गाका भूल्माङ्कन सयह कामभ गरयने छ ।

(४)

ऩोखया फागरुङ याजभागा वा अन्म फाटो सॊ ग जोमडएको जग्गा बए मबय ऩवहयो बै घडे यी मोग्म
ु
नबएका बन्ने नाऩी शाखाको प्राववमधक तथा भारऩोत कामाारम कभाचायी सवहतको सॊ मक्त
टोरीरे

मनयीऺण ऩिात ऩेश गये को प्रमतवेदन फाट दे स्खन आएभा सोही एरयमाको आवादी सयहको भूल्माॉङ्कन
कामभ गरयनेछ ।
(५)

सम्फस्न्धत ऋणी धनीरे मरखतभा ऩेश गये को व्महोया य सम्फस्न्धत तथानीम मनकामरे ठदएको
मसपारयशको व्महोयाभा ववश्वतत हुन सवकने अवतथा नबई शॊ का रागेभा भारऩोत कामाारमरे वपर्ड
मनरयऺण गना सक्नेछ ।

(६)

जग्गाको मफयहभा खयफायी फुटेन य फाॉस बएको जग्गाराई ऩाखो चाहायको भूल्म कामभ गरयनेछ ।

(७)

साववकको वकत्ता जग्गा कुनै फाटोभा ऩने बमन मस ऩुस्ततकाको कुनै भहरभा उल्रेख बएकोभा सो

फाट वकत्ता पोड बै ऩमछ फनेका वकत्ता जग्गाराई तथानीम मनकामको मसपारयशभा जे उल्रे ख बई
आएता ऩमन साववकको वकत्ता सयहकै भूल्म कामभ गरय मरखत ऩारयत गरयने छ
(८)

मस फागरुङ स्जल्रा अन्तगातका नगयऩामरका वा गा.मफ.स. को मस भूल्माॉङ्कन ऩुस्ततकाको ववमबन्न

दपाभा फाटोभा ऩने उल्रे ख बएका वडाहरु य घय छ बमन उल्रे ख बएका गा.वव.स. हरुको हकभा
अमनवामा रुऩभा घयफाटो खुरेको मसपारयस ऩेश गनुा ऩनेछ ।
(९)

सडक दाॉमा फाॉमा को ४५ वपट दुयी सम्भका घडे यी जग्गाको भूल्माॉङ्कन गदाा भोटय फाटो सयहनै
कामभ गरयनेछ ।

(१०)

भामथ दपा दपाभा उल्रे स्खत भूल्माॉङ्कन दय २०७७ श्रावण १ गते दे स्ख रागु हुनेछ ।

भारऩोत कामाारम,
फागरुङ ।
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Go"gtd d"Nofª\sg k'l:tsf
ववशेष सूचना


तथfमनम तहफाट घय फाटोको मसपारयश गदाा अमनवामा रुऩभा ऩृष्ठ नॊ दपा
य उऩदपा खुराई ऩठाउनु ऩनेछ । दपा उऩदपा य ऩृष्ठ नॊ नखुराइ प्राप्त
मसपायीस उऩय मस कामाारम कावााही अगाडी फढाउन फाध्म हुने छै न ।
मसयी कावााही अगाडी नफढी सेवाग्राहीहरुभा भकाा ऩना गएभा सम्वस्न्धत
तथानीम मनकाम नै जवापदे ही हुन ु



ऩनेछ ।

भारऩोत कामाारमभा यहे का श्रे ष्ताभा नागरयकता नॊ य पोटो प्राभाणीत हुन
फाॉकी यहे को य कुनै ऩमन सेवाग्राहीराई सॊ शोधनको रागी मसपायीस ठदनु
ऩदाा तथानीम मनकामफाट मनजको पोटो सभेत प्रभाणीत गरय मसपारयस
गनुह
ा न
ु अनुयोध छ ।

भारऩोत कामाारम फागरुङको न्मूनतभ भूल्माङ्कन ऩुस्ततका आ फ ०७७।०७८ ………………………………………
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