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मोरé जिल्ला जथित e'ld;"wf/ tyf मालपोत कार्ाालर् बिराटनगरको कार्ाक्षेत्रमा पने घरिग्गा (अचल सम्पजि) हक 
हथतान्तरण गने प्रर्ोिनािा मालपोत बनर्मावली, 2036 (संसोधन सहहत) को बनर्म 5ख िमोजिम गठित सबमतीको बमबत 
2077÷03÷22 ut] को बनरण्र्िाट र्स कार्ाालर्को कार्ाक्षेत्र बित्र पने dxfनगरपाबलका÷गााउपाबलकाहरुको रजिषट्ाे«शन 
हनुे बलखतमा आ.व. 2077÷078 का लाबग िैली अंक कार्म गने प्रर्ोिनका लाबग तपजशल िमोजिमको न्र्नुतम मलु्र्ाकंन 
कार्म गररएको छ । 

 बनणार् बमबत : ०७7 आषाढ 22 गते 

 लाग ुहनुे बमबत : २०७7 श्रावण १ गतेदेजख 

१. (क) साहवक हवराटनगर वडा नं १,२,३,४,८,९,10,१२,१३,१४,१५, को िग्गामध्रे् वगा खलुाई नापी िएको िग्गाको 
न्रू्नतम मूल्र्ांकन बनम्नानसुार छ । सािै वगामा नापी िएका िग्गाको बसट नं. खलु्न ेनक्सा सम्िजन्धत पक्षले पेश गनुा पनेछ 
। 

१ क 

मखु्र् पीच सडक 
दार्ाा वार्ाा का िग्गा 

प्रबतकठ्ठा रु. 

शाखा हपच सडक  (मखु्र् 
पीच िाट खोलीएको ) बित्री  हपच सडक 

सडक दार्ाा िार्ाा  र 
ग्रािेल सडकका िग्गा 

प्रबतकठ्ठा रु. 

कच्ची सडक 
दार्ाा वाार्ाा का िग्गा 

प्रबतकठ्ठा रु. 
क वगा 1,00,00,000/- 95,00,000/- 90,00,000/- 78,00,000/- 58,00,000/- 
ख वगा 85,00,000/- 80,00,000/- 78,00,000/- 63,00,000/- 53,00,000/- 
ग वगा 70,00,000/- 67.00,000/- 65,00,000/- 53,00,000/- 43,00,000/- 
घ वगा 60,00,000/- 57,00,000/- 55,00,000/- 43,00,000/- 33,00,000/- 
ङ वगा 45,00,000/- 42,00,000/- 40,00,000/- 33,00,000/- 22,00,000/- 
च वगा 33,00,000/- 30,00,000/- 27,00,000/- 22,00,000/- 17,00,000/- 

   

१. ख. १(ख) साहवक हवराटनगर वडा नं १९,२०,२१,२२ को घ िगामा नापी िएका  िग्गाको मात्रः– 

 १) पीच सडक दार्ाा िार्ाा का िग्गाको प्रबतकठ्ठा रु.33,00,000/- 

 2) शाखा पीच/ सहार्क पीच सडक दार्ाा िार्ाा का िग्गाको प्रबतकठ्ठा रु.29,00,000/- 

 3) ग्रािेल सडकका दार्ाा िार्ाा का िग्गाको प्रबतकठ्ठा रु.23,00,000/- 
 4) कच्ची सडक दार्ाा वार्ाा का िग्गा प्रबतकठ्ठा रु.18,00,000/- 

 5) िााा की अन्र् िग्गा प्रबत प्रबतकठ्ठा रु.13,00,000/- 

  

१. ग. साहवक हवराटनगर हाल वाड नं. १९,२०,२१ र २२ को वगा बमटरमा नाहप िई हवबिन्न वगा कार्म िएका एिम 
निएका समेत सिै िग्गाको मूल्र्ाङ्कन :–  

 १) पीच सडक दार्ाा िार्ाा का िग्गाको प्रबतकठ्ठा रु.25,00,000/- 

 2) शाखा पीच/ सहार्क पीच सडक दार्ाा िार्ाा का िग्गाको प्रबतकठ्ठा रु.23,00,000/- 

 3) ग्रािेल सडकका दार्ा िार्ा का िग्गा प्रबतकठ्ठा मूल्र् रु.18,00,000/- 
 4) कच्ची सडकका िग्गा प्रबतकठ्ठा रु.13,00,000/- 

 5) अन्र् िााा की िग्गा प्रबतकठ्ठा रु.7,50,000/- 

परुानो नापीमा वगा नखलेुका तिा पनुः नापी िै हाल गा.हव.स तिा नगरपाबलका क्षेत्रबित्रका तपबसलका वडा नं र हकिा नम्िर 
उल्लेख गररएका िग्गाको प्रबतकठ्ठा /  प्रबत वगामीटर  न्रू्नतम मूल्र्ांकन बनम्नानसुार छ । 

1. हवराटनगर  वडा न. 1क  हाल वाडा न. 1 र 4 का िग्गाहरु 
/sd ?= 

क) हवराटनगर –हवराटचौक मलु सडक संग िोबडएका सडक दार्ााा िार्ाा का सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठाा 42,00,000/- 
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ख) प्रकरण क मा परेका वाहेक सोही वडाका सो सडकिाट खोलीएका शाखा हपचसा ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 33,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेक सोही वडाका सो सडकिाट खोलीएका बित्री हपचसा ग िोबडएका िग्गा 

प्रबतकठ्ठा 24,00,000/- 
घ) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेक सोही वडाका दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकमा िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 19,00,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका वाहेक सोही वडाका बित्री (कच्ची) सडकसा ग िोबडएका िग्गा  प्रबतकठ्ठा  12,50,000/- 
च) प्रकरण घ सम्म नपरेका िाा की सम्पूणा िग्गा  प्रबतकठ्ठा  7,50,000/- 
2. हवराटनगर साहवक १(ख) हाल वाडा न. 1 र 4 मा पने मेनरोड का िग्गाहरु /sd ?= 

क) हवराटनगर- हवराटचौक हपच सडकसंग िोबडएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 42,00,000/- 
ख) प्रकरण क मा परेका वाहेक सोही वडाका सहार्क/ शाखा हपचसा ग िोबडएका िग्गा 24,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेक सोही वडाका सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकमा िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 19,00,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक सोही वडाका बित्री (कच्ची) सडकसा ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 12,50,000/- 
ङ) प्रकरण घ सम्म परेका िाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा  7,50,000/- 
3. हवराटनगर साहवक १ (ग) हाल 1 र 4 का िग्गाहरु /sd ?= 

क) हवराटनगर- हवराटचौक हपच सडकसंग िोबडएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  47,00,000/- 
ख) पानीटंकी उिरिाट पूवा िान े शान्ता मागा, नेतामागा, नवरंगी मागा, रामलक्ष्मण मागा, सिृना पि, तिा िपुाल 

मागाका दार्ा िार्ा का  हपच सडकसंग िोबडने िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 36,00,000/- 
ग) नेता मागाको पहहलो मोड एकपा मागा िाट पाबनटंकी चौकसम्म िोबडन आउने सडकको दार्ािार्ाको िग्गाहरु 

प्रबतकठ्ठाा 29,50,000/- 
घ) प्रकरण क ख ग मा परेका वाहेकका सहार्क हपचस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  24,00,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ  मा परेका वाहेकका ग्रािेल सडकमा िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  19,00,000/- 
च) प्रकरण क, ख, ग, घ र ङ मा परेका वाहेकका बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  12,50,000/- 
छ) प्रकरण च सम्म परेका वाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा  7,50,000/- 
4. हवराटनगर वाडा नं. २ हाल 5, 10 र 2 का िग्गाहरु /sd ?= 

क) शबनहाट चौकिाट उिरतर्ा  िाने िंिरा चौक हदैु तीनपैनी मागा िोबडएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  58,00,000/- 
ख) शबनहाटिाट हाटखोलातर्ा  िान ेबतनपैनी मागा, िपुाल मागा, हनमुान मागा, ििरंगिबल पि, सेन्ट िोसेर् थकूलतर्ा  

िाने धमािक्त पि, बतनपैनी चौकिाट पूवा िाने सडक र सेन्टिोसेर् थकूल पजिम, िानमुागा, जशक्षामागा 
दार्ाा िार्ाा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 37,00,000/- 

ग) माबि प्रकरण क र ख मा उल्लेख िए िाहेकका सरथवती मागा, धमािक्त पि र सरथवती मजन्दर िान ेहपच सडक, 
सो पजिम उिरपूवाका हपचसडकसंग िोबडने सिै िग्गा प्रबतकठ्ठा  31,00,000/- 

घ) माबि प्रकरण क, ख र ग सडकिाट खोबलएका शाखा हपच सडकको दार्ाा िार्ाा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 30,00,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका वाहेकका सहार्क/ बित्री हपचसा ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 24,00,000/- 
च) प्रकरण क, ख, ग, घ र ङ मा परेका वाहेकका ग्रािेल सडकमा िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 19,00,000/- 
छ) प्रकरण क, ख, ग, घ, ङ र च मा परेका वाहेकका बित्री (कच्ची) सडकसा ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 12,50,000/- 
ि) प्रकरण छ सम्म परेका वाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा 9,50,000/- 
झ) बसंजघर्ा नदी िोबडएका क्षेत्रको हकमा सडक दार्ा िार्ा तिा हपच सडकसा ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 15,00,000/- 
ञ) बसंजघर्ा नदी िोबडएका क्षेत्रको हकमा सडक दार्ा िार्ा तिा ग्रािेल सडकसा ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 10,50,000/- 
ट) प्रकरण ञ मा परेका िाहेक सोही क्षेत्रका बित्री (कच्ची) सडकसांग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 6,50,000/- 
ि) प्रकरण ट सम्म नपरेका िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा 4,50,000/- 
5. हवराटनगर साहवक वाड नं. ५ हाल 2 र 10 का िग्गाहरु /sd ?= 

क) बसद्धािा चौक (घोघापलु चौक) पूवािाट कोशी अथपताल हदैु शहहद मैदान–शबनहाट चौकसम्मका मखु्र् सडकसंग 
सडकको दार्ाा िार्ाा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 60,00,000/- 

ख) देवकोटा चौकिाट पूवा तर्ा  िाने रंगेली सडक, हाटखोला पेट्रोलपम्प हदैु पलु सम्मका मलु सडकसंग िोडीएका 48,00,000/- 
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सडकका िग्गा प्रबतकठ्ठा 
ग) शबनहाट चोकिाट पूवा हाटखोला चौक सम्म िाने हपचसडकसांग िोबडने दार्ािार्ाका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 36,00,000/- 
घ) देवकोटा चौकिाट उिर - उच्च अदालत, िाबलका हवधालर्, टेबलकम हु दै बमलन चौक हपचसडकसम्म 36,00,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख ग र घ मा परेका सडकिाट खोबलएका शाखा हपचसा ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 24,00,000/- 
च) प्रकरण क, ख, ग घ र ङ मा परेका वाहेकका सडक दार्ा िार्ा तिा ग्रािेल सडकमा िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 22,00,000/- 
छ) प्रकरण क, ख, ग, घ ङ र च मा परेका वाहेकका बित्री (कच्ची) सडकसा ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 14,00,000/- 
ि) प्रकरण छ सम्म परेका वाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा 10,00,000/- 
झ) हाटखोला शबनहाट चोक पूवा तर्ा का हपच सडक दार्ाा िार्ाा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 17,00,000/- 
ञ) प्रकरणमा झ मा परेका िाहेक सडक दार्ा िार्ा तिा ग्रािेल सडकसा ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 14,00,000/- 
ट) प्रकरण ञ मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकसा ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 9,50,000/- 
ि) प्रकरण ट सम्म नपरेका िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा  8,50,000/- 
6. हवराटनगर साहवक वाडा नं. ६ हाल 11 का िग्गाहरु /sd ?= 

क) देवकोटा चौकदेजख पूवा रंगेली िान ेसडकसंग िोबडएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  48,00,000/- 
ख) देवकोटा चौकपूवािाट दजक्षणतर्ा  िाने धरमिाध मागाले छुने िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  42,00,000/- 
ग) धमािाध मागा देखी पवुा दक्षीण िान ेअष्टजचरञ्जीवी मन्दीर हदैु िदु्ध चौकसम्मका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  42,00,000/- 
घ) राष्ट्र िैंक पूवातर्ा िाट दजक्षणतर्ा  िर्नेपाल मागा दार्ािार्ाका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  35,00,000/- 
ङ) हाटखोला चौकिाट दक्षीण तर्ा  िाने िर्नेपाल मागाको मोडसम्मका हपच सडक दार्ािार्ाका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 29,00,000/- 
च) प्रकरण क, ख, ग घ र ङ मा परेका वाहेकका सहार्क हपचस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 24,00,000/- 
छ) प्रकरण क, ख,ग,घ,ङ र च मा परेका वाहेकका सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकमा िोबडएका िग्गा 

प्रबतकिा्िा 18,00,000/- 
ि) प्रकरण क, ख, ग, घ, ङ, च  र छ मा परेका वाहेकका बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 12,50,000/- 
ट) प्रकरण ि सम्म परेका वाहेक िा की  सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा  8,50,000/- 

7. 
हवराटनगर वडा नं. ७ हाल 11, 12 र 13 (िगाबमटरमा नाहप िइ कार्म हनुेको समेत मलु्र्ाकन) का 
िग्गाहरु /sd ?= 

क) बसद्धािा चोक (घोघापलु)िाट पूवा देवकोटा चौक िाने सडकले छोएको िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  54,00,000/- 
ख) बसद्धािाचोक (घोघापलु) दजक्षणतर्ा  पूवा िाने मागा र देवकोटा चोकिाट दजक्षण िाने धमािाध सडक दार्ा िार्ा , 

कोशी बडष्टीलरी सडक सम्म र बसद्धािा चौकिाट दजक्षण िहदा िरगाछी चौक िान े मागा दार्ा िार्ा का देजख 
दजक्षण िरगाछी चोकिाट पजिम तर्ा  िाने हपच सडक दार्ा िार्ा  िोबडने संग िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 4600000/- 

ग) शाजन्त मागा सडक दार्ा िार्ा  धमािाध सडकसम्म देवकोटा चौक पाूवा तर्ा िाट धमािाध िाने िाटो , िहदा 
िरगाछी चोकिन्दा पूवा हदैु उिरतर्ा  िाने हपच सडक दार्ािार्ाका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 4300000/- 

घ) धमािाध सडक हकनारा दजक्षण, िहदा िरगाछी चोकिाट दजक्षण, शाजन्त चोक बनथकन ेमागा सडक हकनाराका पूवा 
र कोशी बडष्ट्रीलरी दजक्षणतर्ा िाट पूवातर्ा  िाने मागा सडक हकनाराका हपच सडक िोबडन ेदार्ा िार्ा का िग्गाहरु 
प्रबतकठ्ठा 3600000/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका वाहेक सोही वडाका सहार्क हपचस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 3000000/- 
च) प्रकरण क, ख, ग, घ र ङ मा परेका वाहेक सोही वडाका सडक दार्ा िार्ा   तिा ग्रािेल सडकमा िोबडएका 

िग्गा प्रबतकठ्ठा 2200000/- 
छ) प्रकरण क, ख, ग, घ, ङ र च मा परेका वाहेकका बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 1600000/- 
ि) प्रकरण छ सम्म परेका वाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा 1100000/- 
८. हवराटनगर वडा नं. १० हाल वडा नं. १५ (िगाबमटरमा नाहप िइ कार्म हनुकेो समेत मलु्र्ाकन) का िग्गाहरु /sd ?= 

क) धरान हवराटनगर मलार्ा सडक िोबडने दार्ा िार्ा का हालसाबिक िइ कार्म हनु आएका बिबिन्न बसट नं.का  
िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  80,00,000/- 

ख) प्रकरण क को सडकिाट खोबलएका शाखा हपच सडकसंग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 58,00,000/- 
ग) केशबलर्ा सडक र आसपासका सहार्क/बित्री हपच सडक िोबडन ेहालसाबिक िइ कार्म हनु आएका बिबिन्न 53,00,000/- 
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बसट नं. का िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  
घ) प्रकरण क ख र ग मा परेका वाहेकका ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 38,00,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका वाहेकका बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 22,00,000/- 
च) प्रकरण ङ सम्म परेका वाहेक िा की  सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा 13,50,000/- 
9. हवराटनगर वाडा नं. ११ (क) हाल १७ का िग्गाहरु /sd ?= 

क) िोगिनी िान ेपरुानो सडक दार्ािार्ाका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  31,00,000/- 
ख) प्रकरण क मा परेका वाहेकाा शाखा/ सहार्क हपचस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 22,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेकका सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकमा िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 15,50,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका वाहेकका बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 9,50,000/- 
ङ) प्रकरण घ सम्म परेका वाहेक िााकी सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा 6,50,000/- 
10. हवराटनगर वाड नं. ११(ख) का िग्गाहरु /sd ?= 

क) मलार्ा सडक, रोडशेष चौक देखी िोगवनी िान ेपरुानो िाटो,  िबुमसधुार चौक हदैु परुानो सोमिारे हाट िान े 
िाटो - अरबनको िोबडङ थकुल संग िोडीने हपच सडकका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 50,00,000/- 

ख) हपपल चौक दजक्षण, प्रबतिा चौक हु दै नर्ा सोमवारे हाट र हपपल चौक पजिम अरबनको िोबडाड्ड थकूल रोडसंग 
िोबडने हपच सडक दार्ा िार्ा को िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  36,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख िाट खोबलएका शाखा हपच सडकका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  2800000/- 
घ) प्रकरण क, ख, र ग मा परेका वाहेक सहार्क हपच (बित्री )स ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 2500000/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग, घ र ङ मा परेका वाहेक ग्रािेल सडकमा िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 1900000/- 
च) प्रकरण क, ख, ग, घ र ङ, मा परेका वाहेक कच्ची सडकस ग िोबडएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 1400000/- 
छ) प्रकरण च सम्म परेका वाहेक िा की  सम्पूणा िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 900000/- 
11. हवराटनगर साहवक वडा नं. ११(ग) का िग्गाहरु /sd ?= 

क) मलार्ा सडक दार्ा िार्ा का िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 3800000/- 
ख) िोगवानी िाने परुानो सडकसंग िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 3100000/- 
ग) मलार्ा सडक देखी िेटेनरी (पश ु जचहकत्सालर् िान े सडक), कोशी प्रोिेक्ट सडक दार्ा िार्ा का िग्गाहरु 

प्रबतकठ्ि  2600000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका वाहेक सहार्क हपच सडक दार्ा िार्ा   िोबडएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  2100000/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका वाहेक ग्रािेल सडकमा िोबडएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  1450000/- 
च) प्रकरण क, ख, ग, घ र ङ मा परेका वाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  1100000/- 
छ) प्रकरण च सम्म परेका वाहेक िा की  सम्पूणा िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  700000/- 
12. हवराटनगर साहवक वडा नं. १२ हाल १७, १९, २०  का िग्गाहरु /sd ?= 

क) िोगवनी िाने परुानो सडकका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  27,00,000/- 
ख) प्रकरण क मा परेका वाहेकका शाखा / सहार्क हपचस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 20,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेकका ग्रािेल सडकमा िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 14,50,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका वाहेक सोही वडाका बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 11,50,000/- 
ङ) प्रकरण घ सम्म परेका वाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा 7,50,000/- 
13. हवराटनगर वडा नं. १३ हाल १७, १९, २० का िग्गाहरु /sd ?= 

क) िोगवनी िाने परुानो सडक दार्ािार्ाका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 23,00,000/- 
ख) प्रकरण क मा परेका वाहेकका सहार्क हपचस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 19,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेकका सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकमा िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 14,50,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग  मा परेका वाहेक सोही वडाका बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 11,50,000/- 
ङ) प्रकरण घ सम्म परेका वाहेक िा की  सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा 7,50,000/- 
14. हवराटनगर १४ हाल वाडा नं. १७, २१ का िग्गाहरु /sd ?= 

क) िोगवनी िाने परुानो सडक दार्ा िार्ा का िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  26,00,000/- 
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ख) प्रकरण क मा परेका वाहेकका सहार्क हपचस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 21,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेकका दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकमा िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 14,50,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका वाहेकका बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 11,50,000/- 
ङ) प्रकरण घ सम्म परेका वाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा  7,50,000/- 
15. हवराटनगर १५ हाल वडा नं. १९,२०,२१ का िग्गाहरु /sd ?= 

क) हवराटनगर िोगवनी सडकका दार्ा िार्ा का  िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  26,00,000/- 
ख) प्रकरण क मा परेका वाहेकका सहार्क हपचस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 21,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेकका सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकमा िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 14,50,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका वाहेकका बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 11,50,000/- 
ङ) प्रकरण घ सम्म परेका वाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा  7,50,000/- 
16. हवराटनगर वडा नं. १६ हाल २१, २२ का िग्गाहरु /sd ?= 

क) हवराटनगर िोगवनी मलार्ा सडकको दार्ा िार्ा का िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 32,00,000/- 
ख) हवराटनगर िोगवनी िान ेपरुानो सडकको पूवापहि िोबडएकाा िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  26,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेकका सहार्क हपचस ग िोबडएका िग्गा 21,00,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका वाहेकका सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकमा िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 15,50,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका वाहेकका बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 11,50,000/- 
च) प्रकरण ङ सम्म परेका वाहेक िा की  सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा 7,50,000/- 
17. हवराटनगर साहवक वडा नं. १७ क ख हाल वडा नं. २२ का िग्गाहरु /sd ?= 

क) िोगवानी रानी िन्सारको पूवापहि ढाटिाट पूवा िाने हपच सडक वडा नं. १७ क को दार्ा िार्ा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 26,00,000/- 
ख) प्रकरण क मा परेका वाहेकका सहार्क हपच सडक स ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 20,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेकका सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकमा िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  13,50,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका वाहेकका बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 9,50,000/- 
ङ) प्रकरण घ सम्म परेका वाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा 6,50,000/- 
18. ितवुा १(क) हाल हवराटनगर वडा नं. ११ का िग्गाहरु  /sd ?= 

क) हवश्वकमाा चौक आसपासका हपच सडक दार्ािार्ाका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 17,00,000/- 
ख) प्रकरण क मा परेका वाहेकका सहार्क हपचस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 13,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेकका सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकमा िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  10,00,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका वाहेकका बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 7,00,000/- 
ङ) प्रकरण घ सम्म परेका वाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा 3,00,000/- 
19. ितवुा १(ख) हाल हवराटनगर वडा नं. ११,१३,१८ (िगाबमटरमा नाहप िइ कार्म हनुेको समेत मलु्र्ाकन) /sd ?= 

क) शाजन्त चौक हु दै धमािाध सडक िोबडएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 37,00,000/- 
ख) प्रकरण क िाहेक बतनटोबलर्ा दजक्षण हपपलचौक सम्म िान ेशाहीमागासंग िोबडएका दार्ािार्ाका िग्गा प्रबतकठ्ठा 37,00,000/- 
ग) हपपल चोकिाट प्रबतिा चौक िान ेशाही मागा संग िोबडएका दार्ािार्ाका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  30,00,000/- 
घ) धमािाध सडक िोडीएका पवुातर्ा का िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 24,00,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका वाहेक सोही वडाका सहार्क हपचस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 19,00,000/- 
च) प्रकरण क, ख, ग, घ र ङ मा परेका वाहेकका ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 14,50,000/- 
छ) प्रकरण क, ख, ग, घ, ङ र च मा परेका वाहेकका बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 11,50,000/- 
ि) प्रकरण छ सम्म परेका वाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा  8,50,000/- 
20. ितवुा १(ग) हाल हवराटनगर वडा नं. १८ का िग्गाहरु  /sd ?= 

क) गौशाला चौकिाट पूवातर्ा  हपच र धमािाध सडक पजिम क्षेत्रका हपच सडकसंग दार्ा िार्ा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 18,00,000/- 
ख) धमािाध सडक दार्ा िार्ा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 18,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेकका सहार्क हपचस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  14,00,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका वाहेकका सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकमा िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 10,50,000/- 
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ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका वाहेकका बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 7,50,000/- 
च) प्रकरण क, ख, ग, घ र ङ मा परेका वाहेक अन्र् िग्गा प्रबतकठ्ठा  4,50,000/- 
21. ितवुा १ (घ) हाल हवराटनगर वडा नं. १८ का िग्गाहरु  /sd ?= 

क) हपच सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 7,00,000/- 
ख) प्रकरण क मा परेका वाहेकका सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकमा िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 4,50,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेकका बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 2,50,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका वाहेक अन्र् िग्गा प्रबतकठ्ठा  1,50,000/- 
22. ितवुा २(क) हाल हवराटनगर वडा नं. १८ का िग्गाहरु /sd ?= 

क) धमािाध सडकसांग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 8,50,000/- 
ख) प्रकरण क मा परेका वाहेकका सहार्क हपचस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 6,50,000/- 
ग) प्रकरण क र ख िाहेकका ररङरोडसंग िोडीएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 6,00,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका वाहेकका सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकमा िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 5,50,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका वाहेकका बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 4,50,000/- 
च) प्रकरण ङ सम्म परेका वाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा 2,50,000/- 
23. ितवुा २(ख), २(ग), २(घ) हाल हवराटनगर १८ का िग्गाहरु /sd ?= 

क) धमािाध हपच सडक दार्ा िार्ा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 10,00,000/- 
ख) प्रकरण क मा परेका वाहेकका शाखा/ सहार्क हपचसडक स ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 7,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेकका सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकमा िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  5,50,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका वाहेककाा बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 4,00,000/- 
ङ) प्रकरण घ सम्म परेका वाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा 2,50,000/- 
24. ितवुा ३ (क) हाल हवराटनगर १८ का िग्गाहरु /sd ?= 

क) हवराटनगर-िोगवनी मलार्ा सडकको पूवातर्ा का िोबडएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 21,00,000/- 
ख) नर्ा िन्सार िाने हपच सडक दार्ा िार्ा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 17,00,000/- 
ग) प्रकरण ख मा परेका वाहेकका शाखा/ सहार्क हपच सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  12,00,000/- 
घ) प्रकरण क ख र ग मा परेका वाहेक सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकमा िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  8,50,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका वाहेकका बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 5,50,000/- 
च) प्रकरण ङ सम्म परेका वाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा  3,50,000/- 
25. ितवुा ३ ख हाल हवराटनगर १८ का िग्गाहरु /sd ?= 

क) धरान - हवराटनगर िोगवनी मलार्ा सडकका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  24,00,000/- 
ख) प्रकरण क को सडकिाट खोबलएका शाखा हपच सडकका दार्ािार्ाका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  17,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेकका सहार्क/ बित्री हपचस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  13,50,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका वाहेकका सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकमा िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 10,50,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका वाहेकका बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 7,50,000/- 
च) प्रकरण ङ सम्म परेका वाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा 4,50,000/- 
26. ितवुा ३ ग हाल हवराटनगर वडा नं. १७,१८,१९ का िग्गाहरु /sd ?= 

क) हपच सडक दार्ा िार्ा का िग्गा प्रबतकठ्ठा  7,50,000/- 
ख) प्रकरण क मा परेका वाहेकका सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकमा िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 5,50,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेकका बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 3,50,000/- 
घ) प्रकरण ग सम्म परेका वाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा 2,25,000/- 
27. ितवुा ३(च) ३(घ) हाल हवराटनगर १७,१८,१९ का िग्गाहरु /sd ?= 

क) हवराटनगर िोगवनी मलार्ा सडक िोबडने िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 22,00,0000/- 
ख) नर्ा िन्सार िाने हपच सडक दार्ा िार्ा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 18,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख को सडकिाट खोबलएका शाखा हपच सडकका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 17,00,000/- 
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घ) प्रकरण क, ख र ग िाहेकका सहार्क (बित्री) हपच सडकका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 16,00,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका वाहेकका सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकमा िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 11,50,000/- 
च) प्रकरण क, ख, ग, घ र ङ मा परेका वाहेकका बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 7,50,000/- 
छ) प्रकरण च सम्म परेका वाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा  450000/- 
28. ितवुा 3(ङ) हाल हवराटनगर वडा नं. 17, 19 का िग्गाहरु /sd ?= 

क) हवराटनगर िोगवनी मलार्ा सडकसंग िोबडएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 22,00,000/- 
ख) प्रकरण क को सडकिाट खोबलएका शाखा हपच सडकका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 17,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख िाहेक का सहार्क हपच सडकका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 16,00,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका वाहेक सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकमा िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  11,50,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका वाहेकका सहार्क हपचसडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  17,00,000/- 
च) प्रकरण क,ख,ग,घ, र ङ मा परेका वाहेकका सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकमा िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 13,50,000/- 
छ) प्रकरण क, ख, ग, घ, ङ  र च मा परेका वाहेकका बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 9,50,000/- 
ि) प्रकरण छ सम्म परेका वाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा  5,00,000/- 
29. ितवुा ५(क) हाल हवराटनगर वडा नं. २२ का िग्गाहरु  /sd ?= 

क) हपच सडक दार्ा िार्ा का प्रबतकठ्ठा 8,50,000/- 
ख) प्रकरण क मा परेका वाहेकका शाखा / सहार्क हपचसडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 7,50,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेकका सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकमा िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  5,00,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका वाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 3,50,000/- 
ङ) प्रकरण घ सम्म परेका वाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा  2,00,000/- 
30. ितवुा ५(घ) हाल हवराटनगर वडा नं. २२ का िग्गाहरु  /sd ?= 

क) हपचसडक दार्ा िार्ा का िग्गा प्रबतकठ्ठा  6,50,000/- 
ख) प्रकरण क मा परेका वाहेकका सहार्क हपच सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 5,50,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेकका सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकमा िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 4,50,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका वाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 3,00,000/- 
ङ) प्रकरण घ सम्म परेका वाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा  2,00,000/- 
31. साबिक कदमाहा गाहवस (धनपालिान गा.पा.) बित्रका िग्गाहरु /sd ?= 

क) हवराटनगर -रंगेली रोड दार्ािार्ाक हपच सडकसंग छुने िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  8,50,000/- 
ख) कदमाहा वडा नं. १ र 2 का हपच सडक दार्ािार्ाका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 7,50,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक वडा न 1 र 2 का ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  4,50,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक उक्त वडाका बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 2,50,000/- 
ङ) प्रकरण घ सम्म नपरेका उक्त वडाका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 1,50,000/- 
च) माबि उल्लेख िए िाहेकका वाडा नं. (३,४,५,६,७,८र९)का सहार्क हपच सडक दार्ा िार्ा  िोबडएका िग्गा 

प्रबतकठ्ठा  4,50,000/- 
छ) माबि उल्लेख िए िाहेकका वाडा नं. (३,४,५,६,७,८ र ९)का सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका 

िग्गा प्रबतकठ्ठा  2,00,000/- 
ि) प्रकरण छ मा परेका िाहेकका बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 1,25,000/- 
झ) प्रकरण च, छ र ि सम्म नपरेका िा की  सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा  75,000/ 
32. साबिक झोराहाट गाबिस (ग्रामिान गा.पा.) बित्रका िग्गाहरु /sd ?= 

क) हवराटचौक िान ेसडक दार्ा िार्ा  झोराहाट वाड नं. १, बसट नं. १७८–०५४७–१ को हक.नं. ११, १०, ८, ९, 
७,  ६, ५, ४, १३, १४, ३, १५ तिा वाड नं. १ बसट नं. ५०७–३ को हक.नं. ४८, ४९, ४७, ४६, ३७, 
३६, १२, १३, १४, १५, ५९, ६०, ४९, ४७, ४८, ४६, ६०, ५९, ४४, ४३, ४२, ४०, ३९, ३८, ३६, 
३७, २९, २८, २७, २६, २५, २४, २३, २२, ३०, ३९, ४०, ४१,  ३५, ३४, ६१, ६३, ६४, ३२, ३१, 
३०, २९, २८, ५८, २६, २५, २४, २३, २२, २१, २०, १९, १८, १५ र बस.नं ५०७–४ हक.नं. २१,  3,500/- 
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१९, १७, १६, ३३, ३२, १०,  ९, ८, ७, ५, १२, १३, ३७, ३८ समेत का हकिा िग्गा र बत हकिाकाट 
िै कार्म हकिा समेत प्रबत वगामीटर  

ख) झोराहाट वाड नं. १ बसट नं.  १७८–०५४७–१, बसट नं ५०७–३ र ५०७–४ का झोराहाट ििार क्षेत्रबित्र 
पने घडेरी िग्गाहरु प्रबत वगामीटर 3,000/- 

ग) झोराहाट गाहवस वाड नं. २ बसट नं. १७८–०५०७–४ हवराट चौक िाने सडक दार्ा िार्ा  का िग्गा हक.नं. 
४२,४१,४०,३९,३८,३७,३४, ४४, ४७, ४३, १९, १८, १६, १५, १२२,१२१,१४,१३, ९, ८,२०,२१, 
२२,२४,२७, २८,३३,३२,३१, ३० र बसट नं. ५०७–२ को हक.नं. १२०,१५२,१५६,१५१, 

१०६,१३४,१०२, १००,१०१,९५,९४,९३,८९,८७, ८६,८५, ८३, ८०, ७९,७८,७७,७३, ७१,६८, 
६७,१३२,१३१,६३ समेत र बत हकिािाट हकिाकाट िै कार्म हकिाहरु समेत को प्रबत वगामीटर 2,200/- 

घ) झोराहाट गाहवस वाड नं. ६ नक्शा बस.नं. १७८–०५४६ को हवराटचौक िाने सडक दार्ा िार्ा  हक.नं. ११०, 
१०९, १०७, १०६, १०५, १०३, १०२, १००, ९६, १०, ९०, ८९, ८, ८७, ८५, ८४, ८३, ८१, ८०, 
२३, २४, १४८, १४६, १४५,२०, १४४, १४३, १४२, १४१, १४०, १३९, १३६,  १३५, १३४, 
१३२, १३३, १३१, १२९, १२८, १२०, ११८, १११ र नक्शा बस.नं. १७८–०५४७ को हक.नं. 
६८,६९,१०,११,१२,५७,५६,१७,२८,१९,२३ र वाड नं. 7, बस.नं. १७८–०46७ समेत सडक दार्ा िार्ा का 
िग्गा समेत प्रबत वगामीटर  1,800/- 

ङ) झोराहाट गाहवस वाड नं ९ बसट नं. १७८–४६८–१ को सडक दार्ा िार्ा   हक.नं. ३२, ३१, ३०, ८३, ८४, 
२८, २७, २६, २५, २४, २३, २२, ११, १७, १६, १४, १३, १००, १०१, १५, ९३, ५९, ५८, ५६, 
५७, ५५, ५२, ५१, ७९, ८०, ४१,४०,३८,३७,३६,३५, ३४,३३ समेत र हवराट चौक सडक दार्ा िार्ा का 
अन्र् हकिाा िग्गा र बत हकिािाट हकिााकाट िै कार्म हकिाासमेत प्रबत वगामीटर  1,400/- 

च) प्रकरण ङ सम्म परेका िाहेक (१, २, ६,7 र ९) का सडक दार्ा िार्ा  एवं शाखा / सहार्क हपच सडकस ग 
िोबडएका िग्गा प्रबत वगामीटर 1,250/- 

छ) प्रकरण च सम्म परेका िाहेक (१, २, ६,7 र ९) का सडक दार्ा िार्ा  एवं ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत 
वगामीटर 1,100/- 

ि) प्रकरण छ सम्म परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत वगामीटर 900/- 
झ) प्रकरण ि सम्म नपरेका िा की सम्पूणा िग्गा वगामीटर 700/- 
ञ) माबि उल्लेख िए िाहेक अन्र् वडाहरूको हवराटचोक सडक दार्ाा िार्ाा का िग्गा प्रबत वगामीटर 1,050/- 
ट) प्रकरण ञ मा परेका िाहेक सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत वगामीटर 800/- 
ि) प्रकरण ञ र ट मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत वगामीटर 600/- 
ड) प्रकरण ि सम्म नपरेका िा की सम्पूणा िग्गा प्रबत वगामीटर 400/- 
33.1 साबिक टंहकबसनवुारी गाबिस 1ख (िढुीगंगा गा.पा.) बित्रका िग्गाहरु  /sd ?= 

क) धरान हवराटनगर सडकसंग िोबडएका दार्ािार्ाका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  32,00,000/- 
ख) टंहक चौक िाट पवुा करैर्ा िान ेिाटो दार्ािार्ाका सतार डाडो सम्मका िग्गा प्रबतकठ्ठा  24,00,000/- 
ग) टंहक चौक िाट बमलन चौक िाने िाटो र्बुनक िोबडङसम्म का दार्ािार्ाका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  24,00,000/- 
घ) सहार्क हपच संग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  20,00,000/- 
ङ) ग्रािेल िाटो संग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 13,00,000/- 
च) कच्ची सडक संग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 8,50,000/- 
छ) प्रकरण च िाहेकका सम्पणुा िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 4,50,000/- 
33.2 साबिक टंहकबसनवुारी गाबिस 1क (िढुीगंगा गा.पा.)  बित्रका िग्गाहरु  /sd ?= 
क) धरान हवराटनगर सडकसंग िोबडएका दार्ािार्ाका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  32,00,000/- 
ख) गंगा चौकिाट पजिम नहरसम्म सडकसंग िोबडएका दार्ािार्ाका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 23,00,000/- 
ग) सहार्क हपच संग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  20,00,000/- 
घ) ग्रािेल िाटो संग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 13,00,000/- 
ङ) कच्ची सडक संग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 8,50,000/- 
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च) प्रकरण ङ िाहेकका सम्पणुा िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 4,50,000/- 
33.3 साबिक टंहकबसनवुारी गाबिस 1ग (िढुीगंगा गा.पा.) बित्रका िग्गाहरु  /sd ?= 
क) धरान हवराटनगर सडकसंग िोबडएका दार्ािार्ाका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 32,00,000/- 
ख) सहार्क हपच संग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  20,00,000/- 
ग) ग्रािेल िाटो संग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 13,00,000/- 
घ) कच्ची सडक संग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 8,50,000/- 
ङ) प्रकरण घ िाहेकका सम्पणुा िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 4,50,000/- 
33.4 साबिक टंहकबसनवुारी गाबिस 2क (िढुीगंगा गा.पा) बित्रका िग्गाहरु  /sd ?= 
क) धरान हवराटनगर सडकसंग िोबडएका दार्ािार्ाका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 32,00,000/- 
ख) टंहक चौकिाट पजिम नहरसम्म सडकसंग िोबडएका दार्ािार्ाका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 23,00,000/- 
ग) सहार्क हपच संग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  20,00,000/- 
घ) ग्रािेल िाटो संग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 13,00,000/- 
ङ) कच्ची सडक संग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 8,50,000/- 
च) प्रकरण ङ िाहेकका सम्पणुा िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 4,50,000/- 
33.5 साबिक टंहकबसनवुारी गाबिस 2घ (िढुीगंगा गा.पा.) बित्रका िग्गाहरु  /sd ?= 
क) धरान हवराटनगर सडकसंग िोबडएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 32,00,000/- 
ख) सहार्क हपच संग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  20,00,000/- 
ग) ग्रािेल िाटो संग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 13,00,000/- 
घ) कच्ची सडक संग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 8,50,000/- 
ङ) प्रकरण घ िाहेकका सम्पणुा िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 4,50,000/- 
33.6 उपरोक्त प्रकरण िाहेक साहवक टंहकबसनवारी वडा नं. 1 र 2 का िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा /sd ?= 
क) टंहकबसनवारी 2ख नहर देखी पजिम बिि ुपोल्ट्री र्मा सम्म िाने सडकका दार्ािार्ाका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 18,00,000/- 
ख) सहार्क हपच संग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  18,00,000/- 
ग) ग्रािेल िाटो संग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 12,50,000/- 
घ) कच्ची सडक संग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 8,50,000/- 
ङ) प्रकरण घ िाहेकका सम्पणुा िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 4,50,000/- 
33.7 साबिक टंहकबसनवुारी गाबिस 3ङ (िढुीगंगा गा.पा.) बित्रका िग्गाहरु  /sd ?= 
क) हवराटनगर-बिराटचौक सडक देजख बसंबगर्ा खोलासम्म मूल सडकसंग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 32,00,000/- 
ख) पषु्पलाल चौक देजख मानगढ मोड सम्म हपचसडक संग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  30,00,000/- 
ग) मानगढ मोड देखी उिर बसप हवकास ताबलम केन्र सम्म िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 24,00,000/- 
घ) प्रकरण ग देजख िाहेकका सहार्क हपच संग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 19,00,000/- 
ङ) प्रकरण घ देजख िाहेकका ग्रािेल सडक संग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 13,00,000/- 
च) प्रकरण ङ देजख िाहेकका बित्री सडक (कच्ची सडक) संग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 9,00,000/- 
छ) प्रकरण च देजख िाहेकका िाकी सम्पणुा िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 4,50,000/- 
33.8 साबिक टंहकबसनवुारी गाबिस 4क र 4ख (िढुीगंगा गा.पा.) बित्रका िग्गाहरु /sd ?= 

क) धरान हवराटनगर सडकसंग िोबडएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 25,00,000/- 
ख) वडा न. 4ख िासिारी चौक देजख 3 न. वडा कार्ाालर् हदैु र्बुनञक िोबडङ सम्म िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 20,00,000/- 
ग) सहार्क हपच संग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  16,00,000/- 
घ) ग्रािेल िाटो संग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 11,00,000/- 
ङ) कच्ची सडक संग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 6,50,000/- 
च) प्रकरण घ िाहेकका सम्पणुा िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 2,50,000/- 
33.9 साबिक टंहकबसनवुारी गाबिस (िढुीगंगा गा.पा.) अन्र् वडा बित्रका िग्गाहरु /sd ?= 

क) धरान हवराटनगर सडकसंग िोबडएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 22,00,000/- 
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ख) गोकुवा चौकिाट पवुा नहर सम्म िाने िाटोका दार्ािार्ाका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 18,00,000/- 
ग) िासिारी चौक देखी पवुा ॐ शान्िी िवन सम्म दार्ािार्ाका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 16,00,000/- 
घ) िाईपास सडक दाहािार्ाका िग्गाहरु 17,00,000/- 
ङ) सहार्क हपच संग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  16,00,000/- 
च) ग्रािेल िाटो संग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 11,00,000/- 
छ) कच्ची सडक संग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 6,50,000/- 
ि) प्रकरण छ िाहेकका सम्पणुा िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 2,50,000/- 
34 साबिक हाजिमढुा 8छ (िढुीगंगा गा.पा.) बित्रका िग्गाहरु /sd ?= 

क) हवराटनगर-बिराटचौक सडक देजख बसंबगर्ा खोलासम्म मूल सडकसंग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 32,00,000/- 
ख) पषु्पलाल चौक देजख मानगढ मोड सम्म हपचसडक संग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  30,00,000/- 
ग) मानगढ मोड देखी उिर बसप हवकास ताबलम केन्र सम्म िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 24,00,000/- 
घ) प्रकरण ग देजख िाहेकका सहार्क हपच संग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 19,00,000/- 
ङ) प्रकरण घ देजख िाहेकका ग्रािेल सडक संग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 13,00,000/- 
च) प्रकरण ङ देजख िाहेकका बित्री सडक (कच्ची सडक) संग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 9,00,000/- 
छ) प्रकरण च देजख िाहेकका िाकी सम्पणुा िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 4,50,000/- 
35. साबिक हाजिमढुा गाबिस (िढुीगंगा गा.पा.)  बित्रका िग्गााहरु /sd ?= 
क) हाजिमढुा वडा न. 6 धरान हवराटनगर सडकसंग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 23,50,000/- 
ख) बनमवुा चौकिाट पवुा मनमोहन पोबलटेक िाने सडकसंग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 19,00,000/- 
ग) नहर देजख पवुा जशव मजन्दर सम्म िाने सडकसंग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 18,00,000/- 
घ) प्रकरण ग देजख िाहेकका सहार्क हपच संग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 15,50,000/- 
ङ) प्रकरण घ देजख िाहेकका ग्रािेल सडक संग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 10,50,000/- 
च) प्रकरण ङ देजख िाहेकका बित्री सडक (कच्ची सडक) संग िोडीएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 6,50,000/- 
छ) प्रकरण च देजख िाहेकका िाकी सम्पणुा िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 2,50,000/- 
35. साबिक िलाहा गाबिस (कटहरी गा.पा.) बित्रका िग्गाहरु /sd ?= 

(क) साहवक िलाहा गाहवस का सवै वडाका हपच सडकसंग िोडीएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 4,50,000/- 
(ख) सिै वडाका सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 2,25,000/- 
(ग) प्रकरण ख मा परेका िाहेक वडाका बित्री सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 1,25,000/- 
(घ) प्रकरण ग सम्म नपरेका िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा  60,000/- 
36. साबिक नोचा गाबिस (धनपालिान गा.पा.)  बित्रका िग्गाहरु /sd ?= 

(क) सिै वडाका हपच सडकसा ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 450/- 
(ख) सिै वडाका ग्रािेल सडकसा ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 350/- 
(ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक बित्री सडकसा ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 180/- 
घ) प्रकरण ग सम्म नपरेका िाा की सम्पूणा िग्गा प्रबत िगाबमटर 100/- 
37. साबिक दादरवैररर्ा गाबिस (धनपालिान गा.पा.) बित्रका िग्गाहरु /sd ?= 

क) हवराटनगर–रंगेली सडक दार्ा िार्ा  िोबडएका वडाका िग्गा प्रबत िगामीटर 2,500/- 
ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सम्पणूा हपच सडक दार्ािार्ाका िग्गा प्रबत िगामीटर 1,400/- 
ग) अन्र् वडाका ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगामीटर 850/- 
घ) प्रकरण क ख र ग मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगामीटर 450/- 
ङ) प्रकरण घ सम्म नपरेका िा की  सम्पूणा िग्गा प्रबत िगामीटर  250/- 
38. साबिक िबनगामा गाबिस (ग्रामिान गा.पा.) बित्रका िग्गाहरु /sd ?= 

क) हवराटनगर–हवराटचोक सडक दार्ा िार्ा  र नेताचोक ििार क्षेत्रका हपचसडक िोबडएका वडाका िग्गा प्रबतकठ्ठा 16,00,000/- 
ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सम्पणूा हपच सडक दार्ािार्ाका िग्गा प्रबत िगामीटर 14,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सिै वडाका ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 8,50,000/- 
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घ) प्रकरण ग मा परेका िाहेक सिै वडाका बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 4,00,000/- 
ङ) प्रकरण घ सम्म नपरेका िा की  सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा  2,00,000/- 
39. साबिक िधुनगर गाबिस (बि.म.न.पा / िहदा गा.पा) बित्रका िग्गाहरु /sd ?= 

क) नर्ा िन्सार (ICP) गेट िन्दा िाहहर िन्सार रोड (ICP) को 200 बमटर बित्र सो सडक दार्ािार्ाका िग्गा 
प्रबत वगामीटर 2,000/ 

ख) प्रकरण क िाहेक नर्ा िन्सार (ICP) िाने हपच सडक संग िोबडएका दार्ा िार्ा का िग्गा प्रबत वगामीटर 1,100/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक साहवक िधुनगर वडा नं. 1, 3,4र 5 हाल हव.म.न.पा. वडा न. 18 का हपच 

सडक िग्गाहरु प्रबत वगामीटर 1,050/- 
घ) प्रकरण क ख र ग मा परेका िाहेक हपच सडक संग िोबडएका िग्गा प्रबत वगामीटर 1,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक ग्रािेल सडक संग िोबडएका िग्गा प्रबत वगामीटर 800/- 
च) प्रकरण क,ख,ग घ र ङ मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत वगामीटर  500/- 
छ िा की  सम्पूणा िग्गा प्रबत वगामीटर 225/- 
40. साबिक बसराहा गाबिस (ग्रामिान गा.पा.) बित्रका िग्गाहरु /sd ?= 

क) हवराटनगर– हवराट चोक सडकमा पने वाडा नं. ६, ७ र ८  का िग्गा प्रबतकठ्ठा 7,00,000/- 
ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक हपच सडक स ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  5,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  3,50,000/- 
घ) प्रकरण क ख र ग मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 2,50,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख ग र घ मा परेका िाहेक सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा 1,25,000/- 
च) प्रकरण ङ सम्म परेका िाहेक वडा न 1,2,3,4,5 र 9 का हपच सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 3,50,000/- 
छ) प्रकरण च सम्म परेका िाहेक वडा न 1,2,3,4,5 र 9 का ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 2,25,000/- 
ि) प्रकरण छ मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 1,75,000/- 
झ) प्रकरण ि मा परेका िाहेक सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा 80,000/- 
41. साहवक कञ्चनिारी १(क) हाल हवराटनगर वडा नं. 4 का िग्गाहरु /sd ?= 

क) हवराटनगर- धरान  (कोशी  मागा)  सडकको पजिम तर्ा  िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 40,00,000/- 
ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक नहर सम्म सहार्क हपच सडक दार्ाा  िार्ाा का िग्गा प्रबतकठ्ठा  25,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सोही वडाका दार्ाा िार्ाा   तिा ग्रािेल सडकसा ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 18,00,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक सोही वाडाका बित्री (कच्ची) सडकसा ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  13,00,000/- 
ङ) प्रकरण घ सम्म परेका िाहेक सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा  9,00,000/- 
च) खारिी चौकको नहर पजिम ितराई टोलसम्म र सोही सडकका दार्ाा िार्ाा का िग्गा प्रबतकठ्ठा  10,00,000/- 
छ) खारिी चौकको नहर पजिम ग्रािेल सडकमा पने दार्ाा िार्ाा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 9,00,000/- 
ि) प्रकरण च  मा परेका िाहेक सोही वाडाका बित्री (कच्ची) सडकसा ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  6,50,000/- 
झ) प्रकरण च र छ मा परेका िाहेक िाा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा  4,50,000/- 
42. साहवक कञ्चनिारी वाड नं. १(ख) हाल हवराटनगर 3 का िग्गाहरु /sd ?= 

क) हवराटनगर- धरान  (कोशी  मागा)  सडकको पजिम तर्ा  िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 42,00,000/- 
ख) प्रकरण क मा परेका िाहेकका सहार्क हपच सडक दार्ाा  िार्ाा का िग्गा प्रबतकठ्ठा  25,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेकका सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकसा ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  16,00,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग  मा परेका िाहेकका बित्री (कच्ची) सडकसा ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  12,00,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक िाा की सिै िग्गा प्रबतकठ्ठा  7,00,000/- 
43. साहवक कञ्चनिारी २(क) हाल हवराटनगर वडा नं. 3 का िग्गाहरु /sd ?= 

क) साहवक साहवक कंचनवारी २ (क) हाल हवराटनगर वाडा नं.–3 हवराटनगर- धरान  (कोशी  मागा)  रोडसा ग 
िोबडने पूवातर्ा का िग्गा प्रबतकठ्ठा  42,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेकका मानगढ मोडसम्म सहार्क हपच सडक दार्ाा  िार्ाा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 25,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेकका सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकसा ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  16,00,000/- 
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घ) प्रकरण क, ख र ग  मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकसा ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  12,00,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेकका िाा की सिै िग्गा प्रबतकठ्ठा  7,00,000/- 
44. कञ्चनिारी २ ख हाल 4  /sd ?= 

क) रािवंशी चौक हवराटनगर- धरान  (कोशी  मागा)  पजिमतर्ा को हपच सडक दार्ाा  िार्ाा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 42,00,000/- 
ख) रािवंशी चौकिाट अपाण िोबडङ थकुल हूदै नहर सम्म नोिेल हथपीटल िाने हपच सडक दार्ािार्ाका िग्गा 

प्रबतकठ्ठा 27,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेकका सहार्क हपच सडक दार्ाा िार्ाा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 25,00,000/- 
घ) प्रकरण क ख र ग मा परेका िाहेकका सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकसा ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  16,00,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख ग र घ मा परेका िाहेकका बित्री (कच्ची) सडकसा ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  12,00,000/- 
च) प्रकरण क, ख, ग, घ र ङ मा परेका िाहेक िाा की सिै िग्गा प्रबतकठ्ठा  7,00,000/- 
छ) नहरपजिम अमाही इका्राही सहार्क हपच िाटोको दार्ाा िार्ाा का िग्गा प्रबतकठ्ठा  13,00,000/- 
ि) प्रकरण छ मा परेका िाहेकका सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकसा ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  10,00,000/- 
झ) प्रकरण छ र ि का परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकसा ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  7,00,000/- 
ञ) प्रकरण ि र झ  मा परेका िाहेकका िाा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा  5,00,000/- 
45. कञ्चनिारी ३(क) हाल हवराटगनर वडा नं. 4 का िग्गाहरु /sd ?= 

क) हवराटनगर- धरान  (कोशी  मागा)  पजिम तर्ा  िोबडएका हपच सडक दार्ाा  िार्ाा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 42,00,000/- 
ख) साझा सहकारी संथिा िाट पजिम नहर सम्म िोबडएका हपच सडक दार्ाा  िार्ाा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 27,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सोही वाडाका सहार्क हपच सडक दार्ाा  िार्ाा का िग्गा प्रबतकठ्ठा  25,00,000/- 
घ प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक सोही वाडाका दार्ा िार्ा  तिा मूल सडकसा ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  16,00,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक सोही वाडाका बित्री (कच्ची) सडकसा ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  12,00,000/- 
च) प्रकरण क, ख, ग, घ र ङ मा परेका िाहेक िाा की सिै िग्गा िग्गा प्रबतकठ्ठा  8,00,000/- 
छ) नहरपजिम अमाही इकाई सहार्क हपच िाटोको दार्ाा िार्ाा का िग्गा प्रबतकठ्ठा  13,00,000/- 
ि) प्रकरण छ मा परेका िाहेक सोही वाडाका सडक दार्ा िार्ा  तिा मूल सडकसा ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  9,00,000/- 
झ) प्रकरण छ र ि का परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकसा ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  7,00,000/- 
ञ) प्रकरण ि र झ मा परेका िाहेक सोही वाडाका िाा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा  5,00,000/- 
46. कञ्चनिारी ३(ख) हाल हवराटनगर वडा नं. 3 का िग्गाहरु /sd ?= 

क) हवराटनगर- धरान  (कोशी  मागा)  पाुवा तर्ा  िोबडएका हपच सडक दार्ाा  िार्ाा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 42,00,000/- 
ख) रािवंशी चौकिाट पवुा मानगढ चौक सम्म हपच सडकसंग िोडीएका दार्ाा  िार्ाा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 27,00,000/- 
ग) मानगढ िाट दक्षीण पषु्पलालचौक हूदै साहवक ल क्र्ाम्पसको दार्ािार्ाका िग्गा प्रबतकठ्ठा 30,00,000/- 
घ) दधु र्ाराम चौकिाट पवुा पषु्पलालचौक िोडीन ेहपच िाट दार्ािार्ाका िग्गा प्रबतकठ्ठा 28,00,000/- 
ङ) औषधी ब्र्वथिा पवुा बिहहिारे हाट हूदै बिहहिारे चौक सम्म हपच िाटो दार्ािार्ाका िग्गा प्रबतकठ्ठा 28,00,000/- 
च) प्रकरण क, ख, ग, घ र ङ मा परेका िाहेक सोही वाडाका सहार्क हपच सडक दार्ाा िार्ाा का िग्गा प्रबतकठ्ठा  25,00,000/- 
छ) प्रकरण क,ख,ग,घ,ङ र च मा परेका िाहेकका सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकसा ग िोसडएका िग्गा 

प्रबतकठ्ठा  15,00,000/- 
ि) प्रकरण छ सम्म परेका िाहेक सोही वाडाका बित्री (कच्ची) सडकसा ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  10,00,000/- 
झ) प्रकरण ि मा परेका िाहेक सोही वाडाका िाा की िग्गा प्रबतकठ्ठा 6,00,000/- 
47. कञ्चनिारी ४ हाल हवराटनगर वडा नं. 4 का िग्गाहरु /sd ?= 

क) हवराटनगर- धरान  (कोशी  मागा)  पजिमतर्ा का हपच सडक दार्ाा  िार्ाा का िग्गा प्रबतकठ्ठा  42,00,000/- 
ख) सहकारी चौक िाट पजिम िाने हपच सडक दार्ाा  िार्ाा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 27,00,000/- 
ग) कन्चनिारी चौकिाट पजिम िान ेवडा कार्ाालर् आसपास  (गोधलुी मागा समेत)का िग्गा प्रबतकठ्ठा 27,00,000/- 
घ) एर्रपोटा चौकिाट पजिम नहरसम्म सडक दार्ाा  िार्ाा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 27,00,000/- 
ङ) कन्चनिारी चौकिाट एर्रपोटा चौक सम्म हपच सडक दार्ाा  िार्ाा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 42,00,000/- 
च) सोही वडाका शाखा/ सहार्क हपच सडकमा पने िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 20,00,000/- 
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छ) प्रकरण क,ख,ग,घ,ङ र च मा परेका िाहेक सोही वाडाका एर्रपोटा र इक्राही िाने सहार्क हपच सडक 
दार्ाा िार्ाा का िग्गा प्रबतकठ्ठा  32,00,000/- 

ि) प्रकरण क,ख,ग,घ,ङ,च र छ मा परेका िाहेक सोही वाडाका सडक दार्ाा  िार्ाा   तिा ग्रािेल सडकसा ग 
िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  19,00,000/- 

झ) प्रकरण ि मा परेका िाहेक सोही वाडाका बित्री (कच्ची) सडकसा ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  1300000/- 
ञ) प्रकरण झ मा परेका िाहेक िाा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा  8,00,000/- 
48. कञ्चनिारी ५(क) हाल हवराटनगर वाड नं. 3 का िग्गाहरु  /sd ?= 

क) हवराटनगर- धरान  (कोशी  मागा)  पाुवा तर्ा  िोबडएका हपच सडक दार्ाा  िार्ाा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 42,00,000/- 
ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सोही वाडाका कंचनिारी चौक पूवा, आर्ल बनगम पूवा सहार्क हपच सडक 

दार्ाा िार्ाा का िग्गा प्रबतकठ्ठा  30,00,000/- 
ग) सहकारी चौक िाट पवुा सरल िचत सहकारी संथिा सम्म हपच सडक संग दार्ाा िार्ाा  िोडीएका िग्गा 

प्रबतकठ्ठा 27,00,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेकका सडक दार्ा िार्ा   तिा ग्रािेल सडकसा ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  20,00,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेकका बित्री (कच्ची) सडकसा ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  13,00,000/- 
च) प्रकरण क, ख, ग घ र ङ मा परेका िाहेक िाा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा  8,00,000/- 
49. कञ्चनिारी ५(ख) हाल हवराटनगर वडा नं. 3 का िग्गाहरु  /sd ?= 

क) हवराटनगर- धरान  (कोशी  मागा)  पाुवा तर्ा  िोबडएका हपच सडक दार्ाा  िार्ाा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 42,00,000/- 
ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सोही वाडाका कंचनिारी चौक पूवा सहार्क हपच सडक दार्ाा िार्ाा का िग्गा 

प्रबतकठ्ठा  30,00,000/- 
ग) 3 नं. वडा कार्ाालर्को दक्षीण तर्ा  िन कार्ाालर् िान े तिा हपपल चौक िान े सम्पणुा बित्री हपच सडकका 

िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  29,00,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेकका सडक दार्ाा  िार्ाा  तिा ग्रािेल सडकसा ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 19,00,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक सोही वाडाका बित्री (कच्ची) सडकसा ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 13,00,000/- 
च) प्रकरण क, ख, ग, घ र ङ मा परेका िाहेक िाा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा  8,00,000/- 
50. कञ्चनिारी ६ हाल हवराटनगर वडा नं. 3 का िग्गाहरु  

क) हवराटनगर- धरान  (कोशी  मागा)  र िरगाछी हपच सडक िग्गा प्रबतकठ्ठा 60,00,000/- 
ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सोही वाडाका वरगाछी, पानीटंकी िान ेहपच सडक दार्ाा िार्ाा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 38,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सोही वाडाका वरगाछी, पानीटंकी िाने सहार्क (बित्री) हपच सडक 

दार्ाा िार्ाा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 35,00,000/- 
घ) िन कार्ाालर्िाट दक्षीण दगुाा चौक र उिर पोखरीर्ा थकुल सम्म हपच सडक दार्ाा िार्ाा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 36,00,000/- 
ङ) प्रकरण घ सम्म परेका िाहेक सोही वाडाका सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकसा ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 25,00,000/- 
च) प्रकरण ङ सम्म परेका िाहेक सोही वाडाका बित्री (कच्ची) सडकसा ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 17,00,000/- 
छ) प्रकरण च सम्म परेका िाहेक िाा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा  9,00,000/- 
51. कञ्चनिारी ७ हाल हवराटनगर वडा नं. 4  का िग्गाहरु /sd ?= 

क) नहरपूवा कञ्चनिारी चौक पजिम िाने सडक हकनाराका िग्गा र नहर पूवा एर्रपोटा सडक हकनाराका िग्गाहरु  
प्रबतकठ्ठा 31,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सोही वाडाका सहार्क हपच सडक दार्ाा  िार्ाा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 21,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सोही वाडाका दार्ाा  िार्ाा  तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठाा 16,00,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक सोही वाडाका बित्री (कच्ची) सडकसा ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा

  11,00,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक सम्पूणा िग्गा  प्रबतकठ्ठा  8,00,000/- 
च) नहर पजिम सहार्क हपच सडक दार्ाा िार्ाा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 12,50,000/- 
छ) प्रकरण च मा परेका िाहेक सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकसा ग िोबडएको िग्गा प्रबतकठ्ठा  9,50,000/- 
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ि) प्रकरण च र छ मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएको िग्गा प्रबतकठ्ठा 6,50,000/- 
झ) प्रकरण च, छ र ि  मा परेका िाहेक िाा की सम्पणूा िग्गा प्रबतकठ्ठा  4,50,000/- 
52. कञ्चनिारी ८ हाल हवराटगनर वडा नं. 4 का िग्गाहरु /sd ?= 

क) हवराटनगर-धरान (कोशी मागा) सडक िग्गा प्रबतकठ्ठा 60,00,000/- 
ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सोही वाडाका चाा दनी चाौक-िामनुगाछी चाौक िान ेहलुाकी मागा र राधारमण 

मागा  दार्ा िार्ा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 38,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक बित्री हपच िाटोसंग िोडीएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 35,00,000/- 
घ) प्रकरण क,ख र ग मा परेका िाहेकका सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 25,00,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक सोही वाडाका बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 16,00,000/- 
च) प्रकरण क, ख, ग, घ र ङ मा परेका िाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा 9,50,000/- 
छ) नहर पजिम क्षेत्रका िमनुगाछी चोक आसपास र सहार्क हपच सडकस ग िोबडएका दार्ा िार्ा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 21,00,000/- 
ि) माबि प्रकरण छ मा परेका िाहेक सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 12,50,000/- 
झ) प्रकरण छ र ि मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडक दार्ा िार्ा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 8,50,000/- 
ञ) प्रकरण  ि र झ मा परेका िाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा 4,50,000/- 
53. कञ्चनिारी– ९ क हाल हवराटनगर वाडा नं. 3 र 4 का िग्गाहरु  /sd ?= 

क) सहार्क हपच सडकस ग िोबडएका दार्ा िार्ा का िग्गा प्रबतकठ्ठा  12,50,000/- 
ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएको िग्गा प्रबतकठ्ठा  9,50,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएको िग्गा प्रबतकठ्ठा 7,50,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िग्गा िाहेक िा की  सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा 4,50,000/- 
54. कञ्चनिारी ९ ख हाल हवराटनगर वडा नं. 4 र 5 का िग्गाहरु /sd ?= 

क) हवराटनगर- धरान सडक (कोशी मागा ) हपपल चौक दार्ािार्ाका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 60,00,000/- 
ख) प्रकरण क मा परेका िाहेकका पोखररर्ा पलु िाने सहार्क हपच सडक दार्ा िार्ा का िग्गा प्रबतकठ्ठा  31,00,000/- 
ग) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक बित्री हपच िाटोसंग िोबडएका सम्पणुा िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  30,00,000/- 
घ) प्रकरण क,ख,ग र घ मा परेका िाहेकका सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 19,00,000/- 
ङ) प्रकरण क,ख,ग,घ र ङ मा परेका िाहेक सोही वाडाका बित्री सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 12,50,000/- 
च) प्रकरण क,ख,ग,घ ङ र च मा परेका िाहेक िा की सम्पूणा (कच्ची) िग्गा प्रबतकठ्ठा  8,50,000/- 
छ) नहर पजिमतर्ा  नहरलाई छुन ेर शाखा हपच सडकस ग बडएका दार्ा िार्ा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 12,50,000/- 
ि) प्रकरण छ मा परेका िाहेक दार्ा िार्ा   तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 9,50,000/- 
झ) प्रकरण छ र ि मा परेका िाहेक बित्री सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 6,50,000/- 
ञ) प्रकरण ि र झ  मा परेका िाहेक िा की (कच्ची)  सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा 5,00,000/- 
55. िखरी १ क हाल हवराटगनर का िग्गाहरु /sd ?= 

क) हपच सडक छुन ेदार्ाा  िार्ाा का िग्गा प्रबतकठ्ठा  7,00,000/- 
ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  6,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 4,50,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा 1,50,000/- 
56. िखरी १ ख हाल हवराटगनर का िग्गाहरु /sd ?= 

क) नेपाल िारत बसमाना दशगिा सडकस ग िोबडएका हपच सडकको दार्ा िार्ा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 8,00,000/- 
ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका  िग्गा प्रबतकठ्ठा 6,50,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 5,00,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा 1,50,000/- 
57. िखरी २ क हाल हवराटगनर का िग्गाहरु /sd ?= 

क) हपच सडकले छुन ेदार्ा िार्ा का िग्गा प्रबतकठ्ठा  7,00,000/- 
ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका  िग्गा प्रबतकठ्ठा 5,50,000/- 
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ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 5,00,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा 1,50,000/- 
58. िखरी २ ख हाल हवराटनगर का िग्गाहरु /sd ?= 

क) िोगिनी िान ेपरुानो हपच सडकका दार्ा िार्ा का िग्गा प्रबतकठ्ठा  12,00,000/- 
ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सहार्क हपचस ग िोबडएका दार्ाा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 9,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका  िग्गा प्रबतकठ्ठा 7,00,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 5,00,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा 1,50,000/- 
59. िखरी ३ क हाल हवराटनगर का िग्गाहरु /sd ?= 

क) हपच सडक छुन ेदार्ा िार्ा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 7,50,000/- 
ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका  िग्गा प्रबतकठ्ठा 5,50,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 4,00,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा  2,00,000/- 
60. िखरी ३ (ख) हाल हवराटनगर का िग्गाहरु /sd ?= 

क) प्रहरी ताबलमकेन्र हदैु िोगवनी िाने हपच सडक दार्ा िार्ा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 13,00,000/- 
ख) प्रहरी ताबलमकेन्र हदैु िोगवनी िाने सहार्क/ शाखा हपच सडक दार्ा िार्ा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 12,00,000/- 
ग) प्रकरण क मा परेका िाहेक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका  िग्गा प्रबतकठ्ठा 9,50,000/- 
घ) प्रकरण क, ख मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  7,00,000/- 
ङ प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा  4,50,000/- 
61. िखरी ४(क) हाल हवरानगर का िग्गाहरु /sd ?= 

क) कामत चौकिाट दजक्षण िाने हपच सडक र मंगलिारे हहटर्ा हदैु दरैर्ा िाने िाटो हकनाराका िग्गा प्रबतकठ्ठा 21,00,000/- 
ख) प्रकरणमा क मा परेका िाहेक सहार्क हपच सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 13,50,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका  िग्गा प्रबतकठ्ठा 10,50,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 8,50,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा 5,50,000/- 
62. िखरी ४ (ख) हाल हवराटनगर का िग्गाहरु /sd ?= 

क) पाञ्चाली सडक, कलेि रोड शकु्रिारे हहटर्ा िान ेिाटो दार्ािार्ा िग्गा प्रबतकठ्ठा  35,00,000/- 
ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सहार्क हपच सडकस ग िोबडएका दार्ा िार्ा का िग्गा प्रबतकठ्ठा   28,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका  िग्गा प्रबतकठ्ठा 18,00,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  12,00,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा 7,50,000/- 
63. िखरी ४(ग) हाल हवराटनगर का िग्गाहरु /sd ?= 

क) हपच सडक दार्ा िार्ा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 10,00,000/- 
ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका  िग्गा प्रबतकठ्ठा 7,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 5,00,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा 3,00,000/- 
64. िखरी ५(क) हाल हवराटनगर का िग्गाहरु  /sd ?= 

क) हपच सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 7,00,000/- 
ख) सडक दार्ा िार्ा   तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  5,50,000/- 
ग) प्रकरण क मा परेका िाहेक सडक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 4,50,000/- 
घ) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक िा की सम्पणूा िग्गा प्रबतकठ्ठा  2,00,000/- 
65. िखरी ५(ख) हाल हवराटगनर का िग्गाहरु /sd ?= 

क) पीच सडक िोबडने दार्ा िार्ा का िग्गा प्रबतकठ्ठा  9,50,000/- 
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ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका  िग्गा प्रबतकठ्ठा 6,50,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक बित्री सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 4,50,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा 2,50,000/- 
66. िखरी ६(क)  हवराटनगर 12 का िग्गाहरु /sd ?= 

क) हपच सडकस ग िोबडएका दार्ा िार्ा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 10,00,000/- 
ख) सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  7,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडक िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  5,00,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा पारेका िाहेक िा की  सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा  3,00,000/- 
67. िखरी ६(ख) हाल हवराटनगर 12 का िग्गाहरु /sd ?= 

क) िनपि मागा पजिम नहरदेजख शरुु हनुे िौद्ध मागा पजिमका हपच सडकको दार्ा िार्ा  िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 28,00,000/- 
ख) पञ्चमखुी चौक हदैु कामैत चौकिाट पजिम िान ेिाटोसंग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 27,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सहार्क/ शाखा हपच सडक दार्ा िार्ा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 17,00,000/- 
घ) प्रकरण क ख र ग मा परेका िाहेक सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका  िग्गा प्रबतकठ्ठा 14,00,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 11,00,000/- 
च) प्रकरण क, ख, ग, घ र ङ मा परेका िाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा  6,00,000/- 
68. िखरी ७(क) हाल हवराटनगर वडा नं. ६ का िग्गाहरु /sd ?= 

क) चादनी चौकिाट िामनुगाछी िान ेहलुाकी सडकसंग िोडीएका पीच सडक िग्गा प्रबतकठ्ठा  27,00,000/- 
ख) नहर देजख DPS िोबडङ िाने िाटोसंग िोडीएका पीच सडक दार्ािार्ाका िग्गा प्रबतकठ्ठा 20,00,000/- 
ग) प्रकरण क मा परेका िाहेक सहार्क हपचस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 1800000/- 
घ) प्रकरण क, ख र गमा परेका िाहेक सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 10,00,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 7,50,000/- 
च) प्रकरण क, ख, ग, घ र ङ मा परेका िाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा  4,50,000/- 
69. िखरी ७(ख) हाल हवराटनगर का िग्गाहरु /sd ?= 

क) िरगाछी-चाा दनी चौक नहरसम्म हलुाकी मागा हपच सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  38,00,000/- 
ख नवर्वुा मागा, िानकी मागा, बत्रमतुी चौक हदैु कोचाखाल िान ेसडकस ग िोबडएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 32,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सहार्क हपच सडकस ग िोबडएका दार्ा िार्ा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 25,00,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 18,00,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 13,00,000/- 
च) प्रकरण क, ख, ग, घ र ङ मा परेका िाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा 8,50,000/- 
70. हवराटनगर– ७, (साहवक िखरी ७ग, ७घ, ८क, ९ग, ९च, ९छ समेत) का िग्गाहरु /sd ?= 

क) हवराटनगर– ७ को बसट नं. १७८–७०३–२२, ७४३,०२, ७४३–०७, ७४३– १२, हवराटनगर - धरान मागा 
(कोशी मागा) छुने िग्गाको प्रबत िगाबमटर 23,000/- 

ख प्रकरण क िाट खोबलएका शाखा हपच सडक छुन ेिग्गा प्रबत िगाबमटर 15,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सहार्क (बित्री) हपच सडक छुने िग्गा प्रबत िगाबमटर 11,500/- 
घ) प्रकरण क,ख र ग मा परेका िाहेक सोही वडाका बित्री हपच सडक दार्ा िार्ा का िग्गा प्रबत िगाबमटर 7,500/- 
ङ) प्रकरण क,ख,ग र घ मा परेका िाहेक सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 5,000/- 
च) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 4,500/- 
छ) प्रकरण क, ख, ग, घ र ङ सम्म परेका िाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबत िगाबमटर  3,200/- 
71. हवराटनगर– ७ का िग्गाहरु /sd ?= 

क) हवराटनगर– ७ को बसट नं. १७८–०७४२–१४, ७४२–१५, ७४३–११, ७४३–०१, ७४३–०६, 743-21, 
742-10, 742-15, 742-06, को केसबलर्ा रोड छुन,े कृहष िवनिाट पजिम िाने पीच िाटोले छुने, जशव 
मजन्दरिाट पजिम िान ेिोटोले छुने, शाजन्त चोकदेजख सरौजचर्ा िान ेउिर दजक्षणको हपचिाटोले छुने िग्गा प्रबत 
िगाबमटर  11,000/- 
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ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सहार्क हपच सडकस ग िोबडएका दार्ा िार्ा  प्रबत िगाबमटर 8,500/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 5,500/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची)सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 3,500/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक िा की  सम्पणूा िग्गा प्रबत िगाबमटर 2,000/- 
72. हवराटनगर– ७ का िग्गाहरु   /sd ?= 

क) हवराटनगर– ७ को बसट नं. १७८–७०२–२५, ७४२, ०५, ०३, ७४२–१०, ७४२–०९, ७४२–०४ ७०२,–

२३,२४ र बसट नं. ७४२–०८ का नहर पूवा तर्ा को शाजन्त चोकदेजख कोचाखाल िाने पीच सडक छुने िग्गा र 
शाजन्त चोकदेजख सरौजचर्ा िान ेपीच सडक छुने िग्गा प्रबत िगाबमटर 7,500/- 

ख प्रकरण क मा परेका िाहेक सहार्क हपच सडक छुन ेिग्गा प्रबत िगाबमटर 5,500/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल लडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 4,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची)सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 3,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक सडकस ग निोबडएका सम्पणुा िग्गा प्रबत िगाबमटर 2,000/- 
73. हवराटनगर– ७ का िग्गाहरु  /sd ?= 

क) हवराटनगर– ७ को बसट नं. ७०२–२३, ७४२–०३, ७४२–०८, का नहर पजिमका िग्गा र बसट नं. ७०२–३, 

७०२–२२, ७४२–०१, २, ७४२–०३,742-06,  ७४२–०७ एवं बसट नं. ७४२–१३, ७४२–१२, ७४२–११ 
र ७४१–१५ का केशबलर्ा रोड छुने िाटो दार्ा िार्ा का िग्गा प्रबत िगाबमटर  5,500/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सोही वडाका सहार्क हपच सडक दार्ा िार्ा का िग्गा प्रबत िगाबमटर 4,500/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 3,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक सहार्क सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 2,500/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ सम्म परेका िाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबत िगाबमटर 850/- 
74. हवराटनगर– ७ का िग्गाहरु  /sd ?= 

क) हवराटनगर– ७ को बसट नं. ७०१–२०, ७०१–२५, ७४१–०५, का ररङ्गरोड र पीच सडकले छुन ेिग्गा प्रबत 
िगाबमटर  3,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सडक दार्ा िार्ा   तिा ग्रािेल लडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर  2,500/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 1,500/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग सम्म परेका िाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबत िगाबमटर 500/- 
75. हवराटनगर– ७ का िग्गाहरु  /sd ?= 

क) हवराटनगर– ७ को बसट नं. ७००–४, ७०१–३, ७०१–४, ७४०–२, ७४१–१, ७४१–२, ७४०–४, ७४१–३, 

७८०–02, ७०१–२४, ७४१–०४, ७४१–९, 741-10, ७४१–१४, केशबलर्ा सडक र पीच िाटो छुने िग्गा 
प्रबत िगाबमटर रु 3,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सोही वडाका सहार्क हपच सडक दार्ा िार्ा का िग्गा प्रबत िगाबमटर 2,500/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल लडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 2,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 1,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ सम्म परेका िाहेक िा की  सम्पूणा िग्गा प्रबत िगाबमटर 500/- 
76. िखरी 9 (ङ) हाल हवराटनगर– 15 का िग्गाहरु /sd ?= 

क) केशबलर्ा सडकस ग िोबडएका 178/0781-1, 0741-3, 0741-2, 741-4, 0780-2  िग्गा प्रबत 
िगाबमटर 2,800/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 2,200/- 
ग) प्रकरण क र ख  मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 1,500/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग सम्म परेका िाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबत िगाबमटर 800/- 

नोटः साहवक हवराटनगर– ९ अन्तगात पने वगा छुहिएका क, ख, ग, घ,.... का िग्गाको मूल्र्ाङ्कन हवराटनगरको वगा नापी 
अन्तगात कार्म हनुेछ । 
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77. िखरी ८क/ हवराटनगर 6 हाल 5 का िग्गाहरु /sd ?= 

क) धरान हवराटनगर सडकस ग िोबडएको िग्गा प्रबतकठ्ठा  78,00,000/- 
ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सोही वडाका सहार्क हपच सडक दार्ा िार्ा का िग्गा प्रबतकठ्ठा  40,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल लडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 24,00,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  17,00,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ सम्म परेका िाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा 9,50,000/- 
78. िखरी ८(ख) / हवराटनगर वडा नं. ६ हाल 5 का िग्गाहरु /sd ?= 

क) हवराटनगर-धरान मागा (कोशी मागा) पजिम िोबडएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा 78,00,000/- 
ख) चाा दनी चोकतर्ा  िाने सहार्क हपच सडकस ग िोबडएका िग्गाहरु प्रबतकठ्ठा  40,00,000/- 
ग) पंिािी पेट्रोल पम्पिाट पजिम परुानो परुावेदन अदालतको मोडसम्मका सडक दार्ा िार्ा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 34,00,000/- 
घ) परुानो परुावेदन अदालतको मोड देजख िानकी पि सडक दार्ा िार्ा का िग्गा प्रबतकठ्ठा 30,00,000/- 
ङ) प्रकरण क िाट खोबलएका (प्रकरण ख, ग र घ िाहेक) शाखा हपच सडकसंग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 26,00,000/- 
च) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक सहार्क / बित्री हपच सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 24,00,000/- 
छ) प्रकरण क, ख, ग, घ, ङ र च मा परेका िाहेक सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 17,00,000/- 
ि) प्रकरण क,ख,ग,घ,ङ, च र छ मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  12,50,000/- 
झ) प्रकरण क,ख,ग,घ, ङ,च छ र ि सम्म परेका िाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा 8,50,000/- 
79. िखरी ९(क,ख,घ) /हवराटनगर वाड नं. ६ हाल 5 का िग्गाहरु /sd ?= 

क) हपच सडक दार्ा िार्ा का िग्गा प्रबतकठ्ठा  14,50,000/- 
ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सहार्क हपच सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 9,50,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सडक दार्ा िार्ा   तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा र ररङरोड छुने िग्गा 

प्रबतकठ्ठा  7,50,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  5,00,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ सम्म परेका िाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा  2,00,000/- 
80. िखरी वाडा नं. ७ ग हवराटनगर– 6 हाल 5 का िग्गाहरु /sd ?= 

क) पीच सडकस ग िोबडएका िग्गा िग्गा प्रबतकठ्ठा   11,50,000/- 
ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 8,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  5,50,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग सम्म परेका िाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा  2,50,000/- 
81. िखरी वाडा ७घ हवराटनगर– ६ हाल 5 का िग्गाहरु /sd ?= 

क) शाजन्त चोकिाट पजिम िाने पीच सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  23,00,000/- 
ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक बित्री हपच सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 18,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  17,00,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  11,50,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ सम्म परेका िाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा  6,00,000/- 
82. िखरी ९ग हवराटनगर ६ हाल 5 का िग्गाहरु /sd ?= 

क) ररङ्गरोड र पीच सडक छुने िग्गा प्रबतकठ्ठा  11,50,000/- 
ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल लडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 7,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची)  सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  4,50,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग सम्म परेका िाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा  2,50,000/- 
83. िखरी ९च, ९छ हवराटनगर ६ हाल 5 का िग्गाहरु /sd ?= 

क) सहार्क पीच सडक छुन ेिग्गा प्रबतकट्ठा  11,50,000/- 
ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल लडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 7,00,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  450000/- 
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घ) प्रकरण क, ख र ग सम्म परेका िाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा 2,50,000/- 
84. िखरी ६(क) हवराटनगर वडा नं. १५ हाल 11 का िग्गाहरु /sd ?= 

क) १७८/०७४१-३, 0740-4, 0742-16, 0741-4, 0782-10, 0742-21 समेतका हपच सडकले 
छोएको िग्गाहरु प्रबत िगाबमटर 3,100/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक बित्री हपच सडक दार्ा िार्ा  िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 2,200/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक ग्रािेल सडकसग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 2,100/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 1,550/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ सम्म परेका िाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबत िगाबमटर 850/- 
85. िखरी ६ख हवराटनगर 15 हाल 11 का िग्गाहरु /sd ?= 

क) िनपि मागा पजिम नहर देजख सरुु िौद मागा पजिमका हपच सडक दार्ा िार्ा  178/0742-17, 0782-02, 
0782-03, 0782-04, 0742-16, 0742-11, 0742-23, 0742-22, 0742-12 समेतका हपच 
सडकले छोएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 8,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक बित्री हपच सडक दार्ा िार्ा  िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 5,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक ग्रािेल सडकस ग िोबडएका दार्ा िार्ा का िग्गा प्रबत िगाबमटर 4,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग सम्म परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 3,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ सम्म परेका िाहेक िाहक सम्पणुा िग्गा प्रबत िगाबमटर 1,900/- 
86. िखरी ६ग हवराटनगर 15 हाल 11 का िग्गाहरु /sd ?= 

क) 
178/0742-20, 0742-19, 0742-25, 0742-18, 0783-06, 0782-05, 0782-01, 
0783-01, 0782-04, 0783-07, 0742-15, 0742-14, 0742-24, 0742-18 समेतका  
(धरान-हवराटनगर सडक समेत ले छुने) हपच सडकले छोएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 12,000/- 

ख) 1780783-01, 0783-06, 0742-19, 0742-24, 0742-25, 0743-15, 0782-04, 0782-
05, 0782-14 मा पने बसट नं. का िसपाका  देजख हपचरा िनपि मागा सडक, धरजणधर मागा सडक, हपचरा 
चोक िाने मलु सडक, पाञ्चाली मागा,  िेबनर्ल होटल आसपासका सहार्क हपच सडक नहर पवुा केशबलर्ा मागा 
समेतका िग्गा प्रबत िगाबमटर 9,000/- 

ग) प्रकरण क र ख िाहेकका बित्री हपच सडकसंग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 8,600/- 
घ) प्रकरण क , ख र ग मा परेका िाहेक ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 6,500/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ सम्म परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िा की  सम्पूणा िग्गा प्रबत िगाबमटर 5,000/- 
च) प्रकरण क, ख, ग, घ र ङ सम्म परेका िाहेक िा की  सम्पूणा िग्गा प्रबत िगाबमटर 3,500/- 

छ) 
प्रकरण क देखी ङ सम्मा िाहेकका बसट नं. 0742-11,0742-16,0742-21,082-02,0742-13, 
0782-01, 0742-18 धरुुवा खोला पजिम र नहर पजिम अल्का मागा समेत हपच सडक दार्ािार्ाका िग्गा 
प्रबत िगाबमटर 6,600/- 

87. िखरी 9ङ हवराटनगर 15 हाल 11 का िग्गाहरु /sd ?= 

क) केशबलर्ा सडकस ग िोबडएका 178/0781-1,0741-3,0741-2,741-4, 0780-2 िग्गा प्रबत िगाबमटर 2,900/- 
ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा  प्रबत िगाबमटर 2,100/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 1,800/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग सम्म परेका िाहेक िा की सम्पूणा िग्गा प्रबत िगाबमटर 800/- 
88. अमाहीइक्राही वडा नं. १ देजख ९ सम्म हाल हवराटनगर वडा नं. ५ का िग्गाहरु  /sd ?= 

क) कञ्चनिारी चोकिाट इक्राही िान े सडक दार्ा िार्ा  र इक्राही ििार क्षेत्रका समेत िग्गाको प्रबतकठ्ठा 18,00,000/- 
ख) इक्राही ििार देजख पजिम क्षेत्रका हपच सडकका दार्ा िार्ा समेत िग्गाको प्रबतकठ्ठा   12,50,000/- 
ग बिराट हेल्ि कलेििाट पजिम हपच सडकका दार्ा िार्ा का िग्गा प्रबतकठ्ठा  14,50,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक ग्रािेल सडकस ग िोबडएका र ररङरोडले छुने िग्गा प्रबतकठ्ठा 10,00,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 6,00,000/- 
च) प्रकरण क, ख, ग, घ र ङ मा परेका िाहेक सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा  2,00,000/- 
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छ) अमाही इक्राहीको केही िाग टंकीबसनवारीमा पनााे हाु दा बसर्ाररसको आधारमा शहरी ग्रामीण कार्म गने 
।ग्रािेल िाटोले छुन ेिग्गा प्रबतकठ्ठा 9,00,000/- 

ि) अमाही इक्राहीको केही िाग टंकीबसनवारीमा पनााे हाु दा बसर्ाररसको आधारमा शहरी ग्रामीण कार्म गने । 

िाटोले छुन ेिग्गा प्रबतकठ्ठा  

िाटोले नछुन ेिग्गा प्रबतकठ्ठा  

 
 

6,00,000/- 
2,00,000/- 

89. साबिक कटहरी गाबिस (कटहरी गा.पा.) बित्रका िग्गाहरु /sd ?= 

 

क) 
हवराटनगर– रंगेली सडकमा पने वडा नं. १ र २ हपच सडक दार्ा िार्ा का िग्गा, कटहरी ििार क्षेत्रबित्रका िग्गा 
प्रबत िगाबमटर 5,200/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सहार्क हपच सडक दार्ा िार्ा   परेका िग्गा प्रबत िगाबमटर 3,600/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सडक दार्ा िार्ा  र ग्रािेल सडकमा परेका िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 2,700/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 2,200/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक सम्पूणा िग्गा प्रबत िगाबमटर 800/- 
च) हवराटनगर–रंगेली सडक छुने वाडा नं. ३,४,५,६,७,८,९ का िग्गा प्रबत िगाबमटर  4,200/- 
छ) हवराटनगर–रंगेली सडक छुने िाहेका सहार्क हपच सडकका िग्गा प्रबत िगाबमटर  3,100/- 
ि) प्रकरण छ मा परेका िाहेक सो सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 2,200/- 
झ) प्रकरण छ र ि  मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 1,500/- 
ञ) प्रकरण झ का परेका िाहेक सम्पणूा िग्गा प्रबत िगाबमटर 500/- 
90. साबिक झापा िैिनािपरु गाबिस (बि.म.न.पा) बित्रका िग्गाहरु /sd ?= 

क)
  

हवराटनगर– जघनाघाट, झोराहाट– हवराटचोक हपच सडकले छुने वाडा नं. १,२,३,४ र ५ का िग्गा र जघनाघाट 
चोक, बमलन चोक ििार क्षेत्रबित्रका िग्गा प्रबत िगाबमटर  5,000/- 

ख) हवराटनगर– जघनाघाट झोराहाट– हवराट चोक मूल सडकले छुन ेवाडा नं. १,२,३,४ र ५ का िग्गा र जघनाघाट 
चोक, बमलन चोक ििार क्षेत्र िाहेका सहार्क हपच सडक दार्ािार्ाका िग्गा प्रबत िगाबमटर 4,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सो सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 3,200/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर  2,300/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक सम्पूणा िग्गा प्रबत िगाबमटर  800/- 
च) हवराटनगर–हवराटचोक सडकमा िोबडएका अन्र् वाडाका िग्गा प्रबत िगाबमटर 3,500/- 
छ) हवराटनगर–हवराटचोक सडकमा िोबडएका अन्र् वाडाका सहार्क हपच सडकसंग िेबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 3,000/- 
ि) प्रकरण च र छ मा परेका िाहेक सो सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकस ग परेका िग्गा प्रबत िगाबमटर 2,200/- 
झ) प्रकरण च, छ र ि मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 1,300/- 
ञ) प्रकरण च, छ, ि र झ मा परेका िाहेक सम्पूणा िग्गा प्रबत िगाबमटर  600/- 
91. साबिक डंग्राहा गाबिस (िढुीगंगा गा.पा.) बित्रका िग्गाहरु /sd ?= 

क) डंग्राहा गाहवसका सिै वडाका हपच सडक दार्ा िार्ा   सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 3,50,000/- 
ख) डंग्राहा गाहवसका प्रकरण क मा परेका िाहेक सिै वडाका ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  2,50,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  1,00,000/- 
घ)  प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा  75,000/- 
92. साबिक तेतररर्ा गाबिस (ग्रामिान गा.पा.) बित्रका िग्गाहरु /sd ?= 

क) हवराटनगर– हवराट चोक सडकमा पने र वाडा नं. ६क, ७क, ७ख, ८क, ८ख, ९ग, का िग्गा र तेतररर्ा ििार 
क्षेत्रका हपच सडकका िग्गा प्रबतकठ्ठा  8,00,000/- 

ख) हवराटनगर– हवराट चोक सडकमा पने र वाडा नं. ६क, ७क, ७ख, ८क, ८ख, ९ग, का िग्गा र तेतररर्ा ििार क्षेत्र 
िाहेका सहार्क हपच सडकसंग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  5,50,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सडक दार्ा िार्ा   तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  3,50,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक बित्री सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 2,50,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा 1,25,000/- 
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च) प्रकरण ङ सम्म परेका िाहेक अन्र् वाडाका सहार्क हपच सडक दार्ा िार्ा   िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  3,50,000/- 
छ) प्रकरण च सम्म परेका िाहेक अन्र् वाडाका ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा  2,50,000/- 
ि) प्रकरण छ सम्म परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 1,50,000/- 
झ) प्रकरण ि सम्म परेका िाहेक सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा 1,00,000/- 
93. साबिक पोखररर्ा गाबिस (िहदा गा.पा.) बित्रका िग्गाहरु /sd ?= 

क) गाउपाबलकाको सिै वडाको हपच सडक दार्ा िार्ा  िोबडएका िग्गाप्रबत िगाबमटर 350/- 
ख) गाउपाबलका का सिै ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 275/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर  175/- 
घ) प्रकरण ग सम्म नपरेका िा की सम्पूणा िग्गा प्रबत िगाबमटर 80/- 
94. साबिक िाबिगछ गाबिस (िहदा गा.पा.) बित्रका िग्गाहरु /sd ?= 

क) िाबिगछ गाउपाबलकाको सिै वडाको हपच सडक दार्ा िार्ा  िोबडएका िग्गाप्रबत िगाबमटर 375/- 
ख) िाबिगछ गाउपाबलकाको सिै वडाको ग्रािेल सडक दार्ा िार्ा  िोबडएका िग्गाप्रबत िगाबमटर 350/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबगएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 275/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक सम्पूणा िग्गा प्रबत प्रबत िगाबमटर 150/- 
95. साबिक िौडाहा गाबिस (कटहरी गा.पा.) बित्रका िग्गाहरु /sd ?= 

क) िौडाहा गाहवस का सम्पणुा हपच सडकसंग छोएका िग्गा प्रबत िगाबमटर  1,000/- 
ख) िौडाहा गाउपाबलकाको ररङ रोडले छोएका िग्गा प्रबत िगाबमटर  750/- 
ग) िौडाहा गाउपाबलकाको सिै वडाका सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्ररािेल सडकस ग िोबडएका र ररङरोडले छोएका िग्गा 

प्रबत िगाबमटर  550/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबगएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 300/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक सम्पूणा िग्गा प्रबत वगाबमटर  200/- 
96. साबिक मझारे गाबिस (िहदा गा.पा.) बित्रका िग्गाहरु /sd ?= 

क) गाउपाबलकाका सिै वडाका हपच सडकसा ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 500/- 
ख) गाउपाबलकाका सिै वडाका ग्रािेल सडकसा ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 400/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 200/- 
घ) प्रकरण ग सम्म नपरेका िाा की सम्पूणा िग्गा प्रबत िगाबमटर 100/- 
97. साबिक बससवनी िहदा गाबिस (िहदा गा.पा.) बित्रका िग्गाहरु /sd ?= 

क) बससवनी िहदा गाहवसका रंगेली रोडले छुने हपच सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 2,200/- 
ख) गाउपाबलका का सिै वडाका सहार्क हपच सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 1,200/- 
ग) गाउपाबलका का सिै वडाका मूल सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 450/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबगएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 300/- 
ङ) प्रकरण घ सम्म परेका िाहेक सम्पूणा िग्गा प्रबत वगाबमटर 100/- 
98. साबिक मोतीपरु गाबिस (ग्रामिान गा.पा) बित्रका िग्गाहरु /sd ?= 

क) गाउपाबलकाका सिै वडाका मूल सडक दार्ा िार्ा  तिा ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत वगाबमटर 450/- 
ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 325/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सम्पूणा िग्गा प्रबत िगाबमटर 200/- 
99. साबिक लखन्तरी गाबिस (ग्रामिान गा.पा.) बित्रका िग्गाहरु /sd ?= 

क) गाउपाबलकाका सिै वडाका हपच सडक दार्ा िार्ा  सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 700/- 
ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सिै वडाका ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 550/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबत िगाबमटर 450/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक सम्पूणा िग्गा प्रबत िगाबमटर 200/- 
100 साबिक बससवनी वडहरा गाबिस (िढुीगंगा गा.पा.) बित्रका िग्गाहरु /sd ?= 

क) गाउपाबलकाका सम्पूणा वडाका हपच सडकसंग  िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 7,00,000/- 
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ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सम्पणूा वडाका मूल सडक तिा चक्रपि दार्ा िार्ा   िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 4,50,000/- 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सम्पूणा वडाका दार्ा िार्ा  ग्रािेल सडकस ग िोबडएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 3,50,000/- 
घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक बित्री (कच्ची) सडकस ग िोबगएका िग्गा प्रबतकठ्ठा 1,75,000/- 
ङ) प्रकरण क, ख, ग, र घ मा परेका िाहेक सम्पूणा िग्गा प्रबतकठ्ठा 1,25,000/- 

 

 

नोटः 

 

१. मलु्र्ांकनका बनम्न दर्ा दर्ामा उल्लेख िएका हवबिन्न सडक तिा िाटोस ग िोबडएका िग्गाहरु पाररतका लाबग 
कार्ाालर्मा पेश िएपबछ सम्िन्धीत िग्गा खररद गरी बलने धबनले पाररत हनु े िग्गा सडकिाट १५० हर्ट 
िाहहर पने हववरण उल्लेख गरी माग दािी गएको अवथिामा सो िमोजिम पाररत हनु ेिग्गा मलु सडक, दार्ा 
िार्ा सडक लगार्त सिै हकबसमका सडक तिा िाटोिाट १५० हर्ट बित्र पने नपने हववरण एहकन गरी नापी 
कार्ाालर्मा सोधनी गरी पिाउने । सो कार्ाालर्ले पबन सोधनी िए अनसुार सडकिाट १५० हर्ट बित्र अिवा 
िाहहर पने क्षेत्रर्ल एहकन गरी पाररत हनुे बलखतमा एहकन हववरण खोली नापी अबधकृत िाट प्रमाजणत गरी 
ल्र्ाएका बलखतहरुमा १५० हर्ट बित्र पने क्षेत्रर्लको हकमा िनु प्रकरणको मलु्र्ांकनमा पने िग्गा हो सोही 
प्रकरणको मलु्र्ांकन कार्म गररनेछ । १५० हर्ट िन्दा िाहहरको िग्गाको हकमा सडक िए सोही सडक  
िमोजिम र सडक निएको अवथिामा अजन्तम मलु्र्ाकंन कार्म गरर बलखतहरु पाररत गररनेछ । 

 

२. थिाबनर् तहले बसर्ारीस गदाा र्सै न्र्नुतम पजुथतका िमोजिम िाटोको नाम सहहतको प्रकरण खलुाई बसर्ारीस 
गनुा पनेछ । 

 

३. र्स मलु्र्ाकंन पजुथतकामा खलुाईएका हवबिन्न िाटोको प्रकरणहरुमा कुन ै हद्धहवधा िएमा, थिाबनर् तहको 
बसर्ारीसमा थपथट िई नआएमा कार्म रहेको समान्तर िाटोको मलु्र्लाई आधार मानी न्र्नुतम मलु्र्ाकंन 
कार्म गरीनेछ । 

 

४. lgwf{/)f ul/Psf] hUufsf] मNुofsg eGbf sd हgु] ul/ कुg} klg Joxf]/fn] /fhZj sd u/fO{ 
lnvtx? Kfl/t u/fPsf] Joxf]/f klg sfof{nonfO{ hfgsf/L हgु cfPdf अिवा आ.ले.प. / म.ले.प. ले 
िेरुि ुदेखाएमा hlt gपuु /fhZj /sd % To:tf] gपuु ePsf] /sd ;DjlGwt #/ tyf hUuf jf 
hUuf dfq vl/b ul/ lng] wlg, ;+#, ;+:yf jf sDklg ;d]tjf^ gपuु eP hlt /fhZj ;/sf/L 
jfकी ;/xsf] k|ls|of cन;ुf/ #// hUUff /f]Ssf /flv ;DjlGwt wनीjf^ /fhZj असnु pk/ ul/g]% 
. 

 

५. मखु्र् सडक, सहार्क सडक िोबडएका िाउा को सडक हकनाराको िग्गामध्रे् िनु सडकबतरको मलु्र् िढी हनु्छ 
सोही अनसुारको मलु्र् कार्म हनुछे । 

 

६. माबि उल्लेजखत दर्ामा उल्लेख िए िाहहरका क्षेत्र वगीकरण गरी मलु्र्ाङ्कन तोक्ने कुनै क्षेत्र छुट िएको 
पाइएमा िगीकरण गरी मलु्र्ाङ्कन तोहकएको साा ध िोबडएको गाउपाबलका तिा वडाको सडक दार्ा िार्ा का 
मलु्र्ाङ्कन हेरर िनुतर्ा  िढी हनु्छ सोही अनसुारको मलु्र् कार्म गररनेछ । 
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७. पनुः नापी हाु दा िगाबमटरमा नापी िएका िग्गाको मलु्र् कार्म गदाा िगाबमटरलाई कट्ठामा पररणत गरी हनु 
आउने मलु्र्मा नघट्नेगरी मलु्र्ाङ्कन कार्म गरी बलखत पाररत गररनेछ । 

 

८. पाररत हनु आउने िग्गाको बलखतमा िग्गाको हववरण,  सडकको हववरण, घर, गोदाम, रै्क्ट्री समेतको हववरण 
खलुाउने र घरिाटो एहकन गरी मलु्र् राख्न लगाएर मात्र बलखत पाररत गररनेछ । 

 

९. वगा खलुाई नापी िएकोमा वगा अनसुार मलु्र्ाङ्कनस ग िाजझएमा िाजझएको िबतमा अको समानाान्तरको माबिको 
मलु्र् अनसुारको हनुेछ । 

 

१०. मािी प्रकरण, प्रकरणमा उल्लेख िए िमोजिमको िगीकरणमा हकिा नं. उल्लेख गदाा गल्तीिाट वा हप्रन्ट 
बमथटेक हनु गई एउटा सडक हकनाराको उल्लेख हनुपुनेमा अको सडक हकनाराको हकिा उल्लेख हनुगई 
मलु्र्ाङ्कन गना कठिनाई हनु गएमा नापी शाखा र मालपोत कार्ाालर्ले हर्ल्ड चेक गरी िनु सडक िोबडएको 
हकिा हो सोही सडकको मलु्र्ाङ्कन िरािरको मलु्र् बमलाई बलखत पाररत गने । 

 

११. माबि हवबिन्न प्रकरणमा हकिा समेत उल्लेख गरी सडक दार्ाा िार्ा िाट तोहकएका हकिाहरु िाहेक अन्र् 
हकिाले पबन सोही सडक छोएमा ती हकिा र ती हकिािाट िा की रहेको हकिा नं.को मलु्र्ाङ्कन पबन तोहकएको 
हकिा सरह हनुेछ । 

 

१२. हाल साहवक लागाु िएका नगरपाबलका/गाउपाबलका का िग्गाको मलु्र्ाङ्कन साहवक कै वडा नं. िमोजिम 
लागाु हनुेछ । 

 

१३. गाउपाबलका/नगरपाबलकाको पैनी/ नहर ले छुने िग्गालाई अवथिा हेरर कच्ची वा ग्रािेल सडक माबननछे । 

 

१४. नर्ाा नापी िएका नगरपाबलकाका बिबिन्न वडा र गाउपाबलकाहरूको मलु्र्ाङ्कन तर्ार गदाा िलु िस कुन ैबसट नं. 
मलु्र्ाङ्कन पजुथतकामा छुट हनु गएकोमा सोहहस ग िोबडएको वा नजिकको बसट नं. वा नक्सा नं. को मलु्र् कार्म 
गररने छ । 

 

१५. मलु सडकवाट शाखा सडक,  शाखा सडकिाट सहार्क सडक,  सहार्क सडकिाट दार्ाा वाार्ाा का सडक 
ग्रािेल सडक र सोमा कार्म अन्र् सडक बित्री (कच्ची) सडक माबननेछ । 

 

१६. हकिा बमलान गना िाहेक डेढ कठ्ठा वा सो िन्दा कम िग्गा हक हथतान्तरण हु दा कजम्तमा कच्ची िाटो सरहको 
मलु्र् कार्म गररनेछ । 

 

१७. हालको वडा िन्नाले हालसाहवकका लागी गोश्वारा नापी िएको िखतका उप-महानगरपाबलका हुंदाको वडा हनुेछ 
। 



24 
 
 

 

 

न्र्नुतम मलु्र्ाकंन पजुथतका तर्ारीका आधारहरु । 

 

1. िग्गासंग सडक िाटो िोडीएको वा निोबडएको र सो को प्रकार । 

2. िग्गाको प्रर्ोिनको अवथिा । 

3. िग्गाको िथतगुत अवजथिती । 

4. चाल ुआ.व. मा खरीद बिक्री िएको मलु्र् । 

5. िौबतक पवुााधारको हवकास । 

6. िढ्दो शहरीकरण र थिाबनर् बनकार्को सझुाव । 

7. पवुा मलु्र्ांकन पजुथतका । 

 


