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मोरé जिल्ला जथित मालपोत कार्ाालर् बिराटनगरको कार्ाक्षेत्रमा पने घरिग्गा (अचल सम्पत्ति) हक 
हथतान्तरण गने प्रर्ोिनािा मालपोत ननर्मावली, 2036 (पाचौं संसोधन सहहत) को ननर्म 5ख िमोजिम 
गहित सममतीको ममनत 2073÷03÷28 को ननरण्र्िाट र्स कार्ाालर्को कार्ाक्षेत्र मित्र पने 
नगरपामलका÷गा.त्तव.स.हरुको रजिषटे् «शन हुने मलखतमा आ.व. 2073÷074 का लागग िैली अंक कार्म गने 
प्रर्ोिनका लागग तपमशल िमोजिमको न्रु्नतम मुल्र्ाकंन कार्म गररएको छ । 

 ननणार् ममनत : ०७3 आषाढ  28 गते 

 लागु हुने ममनत : २०७3 श्रावण १ गतदेेखख 

१. (क) त्तवराटनगर उपमहानगरपामलका वडा नं १,२,३,४,८,९,10,१२,१३,१४,१५, को िग्गामध्रे् वगा खुलाई नापी 
िएको िग्गाको न्रू्नतम मूल्र्ांकन ननम्नानुसार छ । सािै वगामा नापी िएका िग्गाको मसट नं. खुल्ने नक्सा 
सम्िजन्धत पक्षले पेश गनुा पनेछ । 

१ (क)
  

पीच सडक दायााँवायााँका जग्गा 
प्रतिकठ्ठा रु. 

सडक दायााँबायााँ र लुप 
सडकका जग्गा प्रतिकठ्ठा रु. 

भित्रि सडक दायााँवायााँका 
जग्गा प्रतिकठ्ठा रु. 

क वगा
  

85,00,000/- 70,00,000/- 50,00,000/- 

ख वगा
  

75,00,000/- 55,00,000/- 45,00,000/- 

ग वगा
  

60,00,000/- 45,00,000/- 35,00,000/- 

घ वगा
  

50,00,000/- 35,00,000/- 25,00,000/- 

ङ वगा
  

35,00,000/- 25,00,000/- 15,00,000/- 

च वगा
  

25,00,000/- 15,00,000/- 10,00,000/- 

   

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

 १) पीच सडक दार्ााँिार्ााँका िग्गाको प्रनतकठ्िा रु.२5,००,०००/- 

 २) सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकका िग्गा प्रनतकठ्िा मूल्र् रु.20,००,०००/- 

 ३) मिबत्र सडक दार्ााँवार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा रु.१5,००,०००/- 

 ४) िााँकी अन्र् िग्गा प्रनत प्रनतकठ्िा रु.10,००,०००/- 

  

१. ग. त्तवराटनगर उपमहानगरपामलका हाल वाड नं. १९,२०,२१ र २२ को वगा ममटरमा नात्तप िई त्तवमिन्न वगा 
कार्म िएका एिम निएका समेत सिै िग्गाको मूल्र्ाङ्कन :–  

 १) पीच सडक दार्ााँिार्ााँका िग्गाको प्रनतकठ्िा रु.20,००,०००/- 

 २) सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकका िग्गा प्रनतकठ्िा मूल्र् रु.१5,००,०००/- 

 ३) मिबत्र सडकका िग्गा प्रनतकठ्िा रु.10,००,०००/- 

 ४) अन्र् िााँकी िग्गा प्रनतकठ्िा रु.6,००,०००/- 
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पुरानो नापीमा वगा नखुलेका तिा पुनः नापी िै हाल गा.त्तव.स तिा नगरपामलका क्षेत्रमित्रका तपमसलका वडा नं 
र ककिा नम्िर उल्लेख गररएका िग्गाको प्रनतकठ्िा /  प्रनत वगामीटर  न्रू्नतम मूल्र्ांकन ननम्नानुसार छ । 
 

1. ववराटनगर उपमहानगरपाभलका वडा न. 1क हाल वाडड न. 1 र 4 
रकम रु. 

क) 
नघना
घाट 

त्तवराटनगर उप महानगरपालीका मुल सडक िोडडएका दार्ााँिार्ााँका िग्गा कक.नं. 
७,९,१०,११,१२,१३,१४,१५, २८, ३०,३३, ३०।३९१, ३९२, ३४।१०२८, १०२९, ६६२, ३५, ७३०, ७३१, 

३७।७३६, ३८।६२५, ६२६, ३९, ४०, ४१, ४२, ४४, ६३, ६४, ६७, ८४, ८३,८२, ८१, ८०, ७९, ७८, 

१३४।२८६, २८७, ७१७, २५३, ३२८, ३२९, १५२१, १५२२, १५२३, २८०, २८१, १३३८, ३६६, ३६२, ३६४, 

३६५, २५५, १३२, २५६, १३१, १३०, १२९, १२८, २२७, १२६, १२३६, १२४, १२३, २६९, २७०, ११९, 

२८४, २८५, ११८, २४६, ११७, २४८, २५०, २५२, १०३९, ११४, ११५, २, ३,४,५, ७६५, ५७९, ५८०, ५७८, 

५४२,  ५४३, ३९८, २७,२६३, ७९१, ७९२, २६२, ३६३, २७५, २७३, २७४, २२२, २२३, २६८, ४३, २६७, 

२२५, २२६, २३५, २३४, २३१, २३२, ३७६, ५४९, ५५०, २६०, २५९, २६०, ७५९, ७६०, ८५,८६,४२३, 

४०७, ४०८, ८७।२२८, ८८।६८९, ६९०, ८९, ९०, ९३।२४४, २४५, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, १००, १०१, 

१०२, १०३, १०४, ५१६, १०९५, १२८३, १०६,१०७।२१५, २१६, २१९, ११०, २७२, २७१, १११, २३९, 

२४० समेतका सडक िोडडएका ककिा र नतनिाट ककिाकाट िै कार्म िएका सम्पूणा 
िग्गा प्रनतकठ्िा 

35,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका वाहेक सोही वडाका सहार्क त्तपचसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 20,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेक सोही वडाका दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकमा 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 15,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका वाहेक सोही वडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा
  प्रनतकठ्िा  10,00,000/- 

ङ) प्रकरण घ सम्म नपरेका िााँकी सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  6,00,000/- 

2. ववराटनगर साववक १(ख) हाल वाडड नं. १ र ४ मा पने मेनरोड रकम रु. 
क) नघनाघाटिाट त्तवराटनगर सडक िोडडएका दार्ााँिार्ााँ का कक.नं. २, ३, ६, ७, ५८७, ११, १४, 

२६१, २३७, २१।३९३, १५६६, २३, २४, २५, २६।११५२, ४८८, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३३, ३४।६६२, ३५, 

३६, ३७, ४०, ४१, ३६७, ३६८, ६३२, ३२९, १५६७, ४६१, १६२८, १६२९, ५१५, १३३१, १३२९, ८३७, 

६२९, ७८१,  ६३२,  ८०५,  ८०६, १७५, १७४, १७१, २३०, २३१, २३२, २४१, २५१, १७५, १७३, २४०, 

१७४, १७०, १७२, २४७, २४८, १४९, १४८, १४७, २६७, २६८, १४६, १४५, १४४, १४३, १४२, १४१, १४०, 

१३९, १३८, १३७, १३६, ९६५, १७६,११४, ११३, ११२, १११, १०९, १०८, ५६, ५५, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, 

४७, ५१, ५२, ५३, ५४, ३६७, २४३, २४४, १७५, ९४०, २३७, ३९३, २०, ३९२, ३१, ३२, ३३ सम्म र र्ी 
ककिा िाट ककिाकाट िै आएका ककिाका िग्गा प्रनतकठ्िा 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका वाहेक सोही वडाका सहार्क त्तपचसाँग िोडडएका िग्गा 20,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेक सोही वडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकमा 15,00,000/- 
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िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक सोही वडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 10,00,000/- 

ङ) प्रकरण घ सम्म परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  6,00,000/- 

3. ववराटनगर साववक १ (ग) हाल १ र ४   रकम रु. 
क)
  
 

मेनरोड सडक नघनाघाट त्तवराटनगर मुल सडक िोडडने सडकको दार्ााँिार्ााँका कक.नं. 
१, ३,४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १९, २०, २२, २३, २४, ३१, ३२, ३४, ३५, ३६, ३७, 

३८, ३९, ४०, ४८, ४९, ५०, ५१, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६५, ६६, ६७, ७०, ७१, ७२, ११३४, ७४, ७५, 

२६८, ८०, ८१, ४३०, ४२९, २८५, ८३०, १३२३, १३१, १३२, १३३, ३१७, ३१६, ९१८, १३४, १३५, १३६, 

१३७, १३८, १३९, १४०, १४१।२५९, २५८, १४९, १५०, १६२, १६३, १६४, १६५, २८८, ४०८, १२१५, 

१२१६, १५४३ सम्म र नत ककिािाट ककिाकाट िै कार्म िएका ककिा उक्त सडक 
िोडडने दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा  40,00,000/- 

ख) पानीटंकी उिरिाट पूवा िाने शान्ता मागा, नेतामागा, नवरंगी मागा, रामलक्ष्मण 
मागा,सिृना पि र नेता मागासंग िोडडने सडक दार्ााँ िार्ााँ कक.नं. ४१, ४२, १२७, ४३, 

१२५, १२४, ४५, १२३, ४६, ५२, १२२, १११, ११२, ५३, ५४, ११०, १०९, १०८, १०७, १०२, १०९, ९८, ९७, 

९६, ९५, ९३ हुाँदै ५५, ६२, ६३, ६४, ६८, ६९, ३३२, ७७, ३३ र ३० हंुदै ८४, ८५, ८६, ८७, १०७०, 

४५७, ४५८, ४८०, ८२८, ४२३, ४२४, ९१, ५२५, ४२७, १०४८, ३४४, ३४३ सम्म र िुपाल मागाका 
कक.नं. १६६, १६९, १७०, १७१, १७२, १७३, १७४, १७५ सम्म र पानीटंकीदेखख पूवा िाने 
त्तपच सडक िोडडने सिै िग्गाको प्रनतकठ्िा 30,00,000/- 

ग) ककिा नं. ८८, ९० को पूवापट्हटको उिरदक्षक्षणको सडक नेतामागा िोडडने 
पूवापजचचमिाट िोडडन आउने ख मा उल्लेखखत सडकसमेतका कक.नं. ८८, ८९, ९०, ९२, 

९३, १९७, ८९०, ८९१, १०८४, ४८६, २६५, १००, १०४, १०५, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९, १२०, १२१, 

१२८, १२९, ३१५, ३९०, ३८९, ३६५ हुाँदै १४५, १५४, ३२८, ६६०, ३८१, ६५९, ३७८, ४०९, ४५१, ४५२, 

३७१, १४२, १४३, १४८, २५८, ३१०, १४७, १४६, १८३, १८४, १८५, १८६, ३०३, ३०६, १८९।४०८, १९०, 

१३६०, २०४, २०३, २०२, २०१, २००, १९९, १९८, ३७३, २११, २१२, २१३, २२०, २२१, २२२, २२३, 

२२४, २२५, २२६, २२७, २२८ र १४६६,११७७, ११७५, ११७३, १९६।६०६, ६०५, १०५०, ५१५, ५७८, 

५७९, ५७०, ४५३, १९३, १९२, १९५, १०८५ हुाँदै २५०, २३७, २३८, २३९, २४६, २४७, १८५, २५०, २५१, 

२५२ का ककिाको बिचको त्तपच सडक समेत र मागि क र ख मा नपरेका सिै 
त्तपचसडक संग िोडडएका सडक दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25,00,000/- 

घ) प्रकरण क ख ग मा परेका वाहेक सोही वडाका सहार्क त्तपचसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा  20,00,000/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ  मा परेका वाहेक सोही वडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा 
लुप सडकमा िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  15,00,000/- 

च) प्रकरण क, ख, ग, घ र ङ मा परेका वाहेक सोही वडाका मित्री सडकसाँग 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  10,00,000/- 

छ) प्रकरण च सम्म परेका वाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  
5,00,000/- 

4. ववराटनगर वाडड नं. २ हाल ५, १० र २ रकम रु. 
क) शननहाट चौकिाट उिरतर्ा  िाने तीनपैनी मागा िोडडएका कक.नं. १, २,५, ६, ५०, ५१, 

५२, ५९, ९६, ९७, ९८, ९९, १४७, १४८, १५१, १५२ समेत र सो सडक ककनाराका ककिा काट 50,00,000/- 
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िै कार्म िएका ककिा समेतका िग्गा प्रनतकठ्िा  

ख) शननहाटिाट हाटखोलातर्ा  िाने नतनपैनी मागा सडकका कक.नं. १५५, १५६, १६१, १६२, 

१६३, १६४ िुपाल मागा िाने सडक कक.नं. १९, २०, २१,२२, २३, २५, हनुमान मागा 
ििरंगिमल पि िाने सडक ककनाराका कक.नं. ९२, ९३, ९४, ९५, ८४, ८०, ८१, ८२, ८३, ७६, 

७५, ७२, ७१, ७०, ९६, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७,१०८ १०९, ११०, १११, ११२ सेन्ट 
िोसेर् थकूलतर्ा  िाने धमािक्त पिका कक.नं. १०१, १३७, १३८, १३९, १४०, १७७, १७८, 

१७९ नतनपैनी चौकिाट पूवा िाने सडक र सेन्टिोसेर् थकूल पजचचम उिरतर्ा  िाने 
उिरदक्षक्षण पूवा पजचचमका सडकसंग िोडडने कक.नं. १००, १४१, १७१, १७२, १७३, १७४, 

१७५, १७६ समेतका ककिा र सोिाट ककिाकाट िै कार्म ककिाहरु समेत र सो सडक 
िोडडने सममागा िानुमागा, मशक्षामागा दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,00,000/- 

ग) मागि प्रकरण क ख मा  उल्लेख िए िाहेकका सरथवती मागा, धमािक्त पि र 
सरथवती मजन्दर िाने त्तपचसडकका कक.नं.  २०५, २०६, २०८, २०९, २०४, १९५, १९२, 

१९१, १९०, १८९, २०४ समेत र सो पजचचम उिरपूवाका त्तपचसडकसंग िोडडने सिै िग्गा 
प्रनतकठ्िा  25,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका वाहेक सोही वडाका सहार्क त्तपचसाँग िोडडएका 
िग्गा प्रनतकठ्िा 20,00,000/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका वाहेक सोही वडाका दार्ााँिार्ााँतिा लुप सडकमा 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 15,00,000/- 

च) प्रकरण क, ख, ग, घ र ङ मा परेका वाहेक सोही वडाका मित्री सडकसाँग 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 10,00,000/- 

छ) प्रकरण च सम्म परेका वाहेक िााँकी सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 7,00,000/- 

ि) मसनंघर्ा नदी िोडडएका क्षेत्रको हकमा सडक दार्ााँिार्ााँतिा लुप सडकसाँग िोडडएका 
िग्गा प्रनतकठ्िा 8,00,000/- 

झ) प्रकरण ि मा परेका िाहेक सोही क्षेत्रका मित्री सडकस“ग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 5,00,000/- 

ञ) प्रकरण झ सम्म नपरेका िााँकी सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 3,50,000/- 

5. ववराटनगर साववक वाड नं. ५ हाल २ र १०  रकम रु. 
क) मसद्धािा चौक (घोघापुल चौक) पूवािाट उिरतर्ा  िाने मूल सडक ककनाराका 

शननहाट चौकसम्मका कक.नं. २, ४, ५, ६, ७, ९, १०, १२, ११, १३, १४, १५, १७, १८, २०, २१, 

२२, २३, २४, सम्मका ककिा र नत ककिाहरुिाट ककिाकाट ि ैकार्म िएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 50,00,000/- 

ख) देवकोटा चौकिाट पूवा तर्ा  िाने रंगेली सडक ककनाराको कक.नं. २५, १४७, १४८, १५०, 

१५१, १५२, १५३, १५४, ७३४, १५७, १५८, १६१, १६२, १६३, १६४, १६५, १६६, १६७, १६८, १६९, 

१०२४, १७०, १७१, २३५, २३६, २३७, २३८, २३९, २४०, २४१, २४२, २४३, २४४, २४५, २४६, ७१४, 

७१५, ४९०, ९२८, ९२७, ३२६, ३२५ समेत र सो ककिािाट ककिाकाट िै कार्म िएका 
ककिाहरु समेतको िग्गा प्रनतकठ्िा 40,00,000/- 

ग) शननहाट चोकिाट पूवा हाटखोला चौक तर्ा  िाने कक.नं. ९६।६७७ हुाँदै कक.नं. ९७, 

९८, ९९, १००, १०१, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, १०९, ११०, १११, ११२, ११३, ११४, २००, २०१, 

२०२, १९९, १९७, १९८, १९२, १९३, १९४, १८५, १८४, १८१, १७९, १७५, १७६, १७८, १७७ र ७८, ९२, 

 
 
 
 

30,00,000/- 
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९३, ११६, ११७, ११८, ११९, १२२, १२३, १२४, १७४, १७३, १६९, १७२ हुाँदै देवकोटा चौकिाट उिर 
दरू संचार कार्ाालर् िामलका त्तवद्र्ालर् हुाँदै कक.नंंं. ८९, ८८, ८७, ८६, ६४, ६५, ६६, ६८, 

६९, ७१, ७२, ७३, ७९, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ९३ र त्तपमसओको पुवा चोकिाट ममलन चौक 
तर्ा  िाने सडक ककनाराका कक.नं. ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, १४०, १३९, ६२६, १३७, 

५९२, ५५, ३७, ३६, १४२, १४१, १३५, १३६, १३१, १३२, १३९, २५४, ५३४ हुाँदै ३६७, ३१७ र अन्र् 
ककिाहरु समेतका त्तपचसडकसम्म िोडडने िग्गाको प्रनतकठ्िा 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका वाहेक सोही वडाका सहार्क त्तपचसाँग िोडडएका 
िग्गा प्रनतकठ्िा 20,00,000/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ  मा परेका वाहेक सोही वडाका सडक दार्ााँिार्ााँतिा लुप 
सडकमा िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 18,00,000/- 

च) प्रकरण क, ख, ग, घ र ङ  मा परेका वाहेक सोही वडाका मित्री सडकसाँग 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 12,00,000/- 

छ) प्रकरण च सम्म परेका वाहेक िााँकी सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 9,00,000/- 

ि) हाटखोला शननहाट चोक पूवा तर्ा का त्तपच सडक दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा 15,00,000/- 

झ) प्रकरणमा ि मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँतिा लुप सडकसाँग िोडडएका िग्गा
  प्रनतकठ्िा 12,00,000/- 

ञ) प्रकरण झ मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 8,00,000/- 

ट) प्रकरण ञ सम्म नपरेका िााँकी सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  7,00,000/- 

6. ववराटनगर साववक वाडड नं. ६ हाल ११ रकम रु. 
क) देवकोटा चौकदेखख पूवा रंगेली िाने सडक िोडडएका कक.नं.१५३१, २, ३, ४, ५, ६, 

५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ५७०, 

२२०१, २११४, १८३ समेतका हाटखोला चौक सम्मका ककिा र नत ककिािाट ककिा 
काट िै कार्म िएका ककिा समेतको प्रनतकठ्िा  40,00,000/- 

ख) देवकोटा चौकपूवािाट दक्षक्षणतर्ा  िाने मागा सडकले छुने कक.नं. 
१३,१४,१५,१६,१७,१८,१९ सम्मका र नत ककिािाट ककिाकाट िएका िग्गाको प्रनतकठ्िा
  35,00,000/- 

ग) राष्ट्र िैंक पूवातर्ा िाट दक्षक्षणतर्ा  िाने मागा सडकका ककनाराका ककिा नं. ६५, ६४,६३, 

५४, ५३, ५२, ५०, ४७,४६, ३७, ३६, २७, २४, २५, ७८, ८९, ८०, ८१, ८२, ८३, ९१, ९२, ९५, ९६, ९९, 

१०१, ५५७ (१००१) सम्म र हाटखोला चौकदेखख वडा प्रहरी हुाँदै दक्षक्षण िाने मागा 
सडक ककनाराको कक.नं. १८६, १९६, १९५, १९४, ५७८, ६९५, ८४, ९४, ५१९ सम्म र नत 
सडकसंग िोडडने ककिा र नत ककिािाट ककिाकाट ि ै कार्म िएका ककिाहरुको 
प्रनतकठ्िा  

 
 
 
 
 
 
 

30,00,000/- 

घ) कक.नं. ४३३, ४३२, ११५ हुाँदै दक्षक्षण मागा िाने सडक ककनाराका कक.नं. ११४, ११५, 

११६, ११७, ११८, ११९,१२०, १३१, १३२, १३३, १३४, १३५, १३६, १३७, १३८ र कक.नं. १०२, १५, 

१०३, १०४, १०५, १०६, १०७, १११, ११२, ११३, १२१, १२२, १२५, १२६, १२७, १२८, १५० सम्म र 
कक.नं. ५२० र ५३८ देखख दक्षक्षण तर्ा  िाने मागा िोडडएका दार्ााँिार्ााँका कक.नं. 
७०४, ५८८ समेत र नत ककिािाट ककिाकाट िै कार्म िएका िग्गा प्रनतकठ्िा  25,00,000/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका वाहेक सोही वडाका सहार्क त्तपचसाँग िोडडएका 
िग्गा प्रनतकठ्िा 20,00,000/- 

च) प्रकरण क, ख, ग, घ र ङ मा परेका वाहेक सोही वडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा 15,00,000/- 
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लुप सडकमा िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  

छ) प्रकरण क, ख, ग, घ, ङ र च मा परेका वाहेक सोही वडाका मित्री सडकसाँग 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 10,00,000/- 

ि) प्रकरण छ सम्म परेका वाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  7,00,000/- 

7. 
ववराटनगर वडा नं. ७ हाल वडा नं. ११, १२,१३(बगडभमटरमा नावप िइ कायम हुनेको 
समेि मुल्याकन) रकम रु. 

क) मसद्धािा चोक (घोघापुल)िाट पूवा देवकोटा चौक िाने सडकको कक.नं. २, ३, ४, ५, 

६, ११, १२,१३, १४, १५, १६, १७, १८, २१, २२, २५, २६, ३४,  ३५,  ३६,  ६ र १० का ककिा र 
नत ककिािाट ककिाकाट िएका र अन्र् सो सडक संग िोडडने िग्गा प्रनतकठ्िा
  45,00,000/- 

ख) मसद्धािा चोक (घोघापुल) दक्षक्षणतर्ा  पूवा िाने मागा कक.नं ८६, ८,१९, २०। २३, २६, 

८४, २७, २८, ४५, ४६, १९४० सम्म र देवकोटा चोकिाट दक्षक्षण िाने धमािाध सडक 
दार्ााँिार्ााँका कक.नं. ३३, ८७, ८८, ९०, ९१, ३४५, ३३३, ८५, ८३, १९०९, ५१२, ८१, ८२, ३५८, ४७ 
सम्म र २७९० हुाँदै ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४८, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५८, ५९, 

६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५ सम्म र कोशी डडष्ट्टीलरी सडक कक.नं. २५८,८०, ७९, ७८, ७७, 

७६, ७५, ७४, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४ हुाँदै र १४३, १४४, १४५, १४६, १४७, १४८, १४९, १५०, 

१५२, १५३, १५४, १८०, १८१, १८२, १८३, १८४, १८५, १८६, १८७, २२१,२२२, १८९। १९०, ५३५ 
सम्म र मसद्धािा चौकिाट दक्षक्षण िहदा िरगाछी चौक िाने मागा दार्ााँिार्ााँका 
कक.नं. ८६ देखख दक्षक्षण ८७, ८९, ९०, ९२, ९३, ३०४८ सम्म तिा सो िरगाछी चोकिाट 
पजचचम तर्ा  िाने सडक दार्ााँिार्ााँ िोडडने कक.नं. १४३, १४२, २८१, २८२, २८३, ६१०, 

२६७, ४१६, ४१७, २६३, २६१ समेत र नत ककिािाट ककिाकाट िई कार्म िएका ककिा 
समेतका िग्गा प्रनतकठ्िा  

 
 
 

40,00,000/- 

ग) शाजन्त मागा सडक दार्ााँिार्ााँ िोडडने कक.नं. ५३५, ५३७, ५३६, ६८४, ६८५, ८७२, १९१, १९२, 

१९३, १९४, १९५, १९६, १९७, १९८, १९९, २२०, २१९, २१८, २१७, ३१६४ धमािाध सडकसम्म र 
कक.नं. ८५७ संगको मागा सडक िोडडने कक.नं. ८५६, ९२८, ५५४, ३५१, ६७, ६८, ६६ 
देखख दक्षक्षण हुदै कक.नं. १००, ९९, १०५, १०६, ११२, १२४, १२३, १२२ सम्म र देवकोटा 
चौक पूवतर्ा को दक्षक्षण िाने मागा सडक ककनाराका कक.नं. १०२, १०३, १०४, ११७, 

११८, १११, ११३, ११५, ११६, ११९, १७२२ सम्म िहदा िरगाछी चोकिन्दा पूवातर्ा िाट 
उिरतर्ा  िाने मागा सडक ककनाराका कक.नं. ६०३ र ८१८ छाडड सो देखख उिर 
ककिा नं. ६०४, ८९६, १८५६, ७९८, ९१, २२४, ३२९, १९०८, ८५ समेत र नत ककिािाट 
ककिाकाट िै कार्म िएका तिा अन्र् सडक िोडडने ककिाका िग्गा प्रनतकठ्िा 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35,00,000/- 

घ) धमािाध सडक ककनारा कक.नं. १४१८ देखख दक्षक्षण कक.नं. ३१६५ सम्म िहदा 
िरगाछी चोकिाट दक्षक्षण शाजन्त चोक ननथकने मागा सडक ककनाराका कक.नं. १२२ 
सम्म र ३८७ देखख पूवा त्तवपुलेन्र चक्रवतीको घरको उिरतर्ा िाट पूवातर्ा  िाने मागा 
सडक कक.नं. ४३७ सम्म कोशी डडष्ट्रीलरी दक्षक्षणतर्ा िाट पूवातर्ा  िाने मागा सडक 
ककनाराका कक.नं. ३६४ देखख पूवा कक.नं. २७५, ९४० सम्मका सडक िोडडने 
दार्ााँिार्ााँका ककिाहरु प्रनतकठ्िा 

 
 
 
 
 

30,00,000/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका वाहेक सोही वडाका सहार्क त्तपचसाँग िोडडएका 
िग्गा प्रनतकठ्िा 25,00,000/- 
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च) प्रकरण क, ख, ग, घ र ङ मा परेका वाहेक सोही वडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा 
लुप सडकमा िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 18,00,000/- 

छ) प्रकरण क, ख, ग, घ, ङ र च मा परेका वाहेक सोही वडाका मित्री सडकसाँग 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 13,00,000/- 

ि) प्रकरण छ सम्म परेका वाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 9,00,000/- 

८. 
ववराटनगर वडा नं. १० हाल वडा नं. १५ (बगडभमटरमा नावप िइ कायम हुनेको 
समेि मुल्याकन) रकम रु. 

क) धरान त्तवराटनगर मलार्ा सडक िोडडने दार्ााँिार्ााँका हालसाबिक िइ कार्म हुन 
आएका बिमिन्न मसट नं. का ककिा र नत ककिािाट ककिाकाट िई कार्म िएका 
ककिा िग्गाको प्रनतकठ्िा (साबिक कक.नं. हरु १७, १८, ९६, ११७, १६२, ९८, १७५, १७६, 

९७, ३०३, ३०४, ९९, २४४, २४५, १००, १०१, ४०५, ४०६, १०४, १०५, २०८, २०९, १०६, २३३, १६८, 

१७९, १०७, १०८, २२०)  70,00,000/- 

ख) केशमलर्ा सडक र आसपासका सहार्क त्तपच सडक िोडडने हालसाबिक िइ कार्म 
हुन आएका बिमिन्न मसट नं.का ककिा र नत ककिािाट ककिाकाट िई कार्म िएका 
ककिाहरु प्रनतकठ्िा (साबिक कक.नं. हरु १, २, ३, ४, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १७, १३)  

 
 

45,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेक सोही वडाका लुप सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 30,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका वाहेक सोही वडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 18,00,000/- 

ङ) प्रकरण घ सम्म परेका वाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 12,00,000/- 

9. ववराटनगर वाडड नं. ११ (क) हाल १७  रकम रु. 
क) िोगिनी िाने पुरानो सडक दार्ााँिार्ााँका कक.नं. १९, २०, २१, २२, १०१, १०३, १०४, १०५, 

१०६, १०७, १०८, १०९, ११०, ११३, ११४, ११६, ११७, ११८, १२२, १२३, १२४, १२५, १३०, १३१, १३२, 

१३३, १३४, १३५, १३६, १३७, १४०, १४२, १४४, २५१, १७६, २५९, १७७, १७८, १८०, १८२, १८४, 

१०७३, ४, ११, १२, १३, १४, १५, ८, ७५१, २३, २४, २५, २७, २९, ३०, ३२, ३३, ३४, ३५, १००, ९८, ९७, 

९६, ९५, ९४, ९३, ७९, ७८, ७७, २८१, १५४, १५५, ७३६, ७२७, १७१, १७२ र नर् ककिािाट 
ककिाकाट िई कार्म िएका ककिासमेतका िग्गा प्रनतकठ्िा  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका वाहेक सोही वडाका सहार्क त्तपचसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 18,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेक सोही वडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकमा 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 13,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका वाहेक सोही वडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 8,00,000/- 

ङ) प्रकरण घ सम्म परेका वाहेक िाकी सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 5,00,000/- 

10. ववराटनगर वाड नं. ११(ख) हाल १३, १६,१८,१७  रकम रु. 
क) मलार्ा सडकका कक.नं. ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १३, १४, १७, १८, २० िोगवनी सडक 

कक.नं. ४९, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७ िूममसुधार सडक कक.नं. ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, 

५३, ५४, ५५ सम्म र ककिा नं. २२ र २३ समेत र नत ककिािाट ककिाकाट िई 45,00,000/- 
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कार्म िएका सिै ककिाहरुको प्रनतकठ्िा 
ख) मलार्ा सडक िोगिनी िाने पुरानो सडकका कक.नं. २४, २५, २६, २८, २९, ३०, ३१, ३२, 

३३, ३४, ३५, ३६, ३७, १२, १९, २१, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, १९४, १०५, १०६, १०७, १०८, १०९, 

१४३, १४४, १४८, १४९, १५०, १५१, १५५, १५६, १६३, १६० र सोिाट ककिाकाट िै कार्म 
िएका ककिासमेतका िग्गाको प्रनतकठ्िा 40,00,000/- 

ग) मलार्ा सडक दार्ााँिार्ााँका कक.नं. १६४, १६५, १६६, १६७, १३९, १४०, १४७, १४१, १४२, १६९, 

१७०, १७१, १७२, १७३, २१९, २१४, ११७८, ११७९, २१२, २११, २१५, ५३७, ४८५, ५८७, १४९, २४३, 

२४१,२४०,२३९,२३२,२३०,२२९,२२५,२२६,२२४,२२० र नर् ककिािाट ककिाकाट ि ै कार्म 
िएका ककिाका िग्गा समेतको प्रनतकठ्िा  35,00,000/- 

घ) मलार्ा सडक दार्ााँिार्ााँ र िोगिनी िाने पुरानो सडकका  दार्ााँिार्ााँका ककिा नं. 
१११, ११२, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, १२९, १३०, १३१, २८, २७, १८, १२६, ११९, १२०, १२५, 

१८४, १८५, १८६, १८७, १८८, १८९, १९०, १९१, १९२, १९३, १९४, १९५, १९६, १९७, १९८, १९९, २००, 

२०१, २०२, २०३, २०४, २०५, २०६, २०७, २०८, २०९, २१०, १२५, २११, २१२, २१३, १२१, १२६, १२७, 

१२८, १२९, १३०, १३१, त्तपपल चौक दक्षक्षण प्रनतिा चौक हुाँदै सोमवारे हाट सडक त्तपपल 
चौक पजचचम अरननको िोडड ाड्ड थकूल रोडसंग िोडडने सडक दार्ााँिार्ााँको उल्लेखखत 
कक.नं. र अन्र् ककिाहरु समेत र ककिाकाट ि ैकार्म ककिा समेतको प्रनतकठ्िा
  

 
 
 
 
 

30,00,000/- 

ङ) कक.नं. ९६, ९५, ९४, ९१, ९२, ९३, ९०, २५०, ८८, ५०, ८७, ८६, ८५, ८४, ८३, ८१, ८०, ७८, ७९, ७७, 

७६, ७५, ७४, ७३, ७२, ७०, ६९, ६८, ६६, ६५, ६४, ६३, ७१, ६१, ६०, १०३, १०२, १०१, समेत र सो 
सडक छुने अन्र् ककिाहरुसमेत तिा नत ककिािाट ककिाकाट ि ैकार्म िएका अन्र् 
ककिा समेत प्रनतकठ्िा  25,00,000/- 

च) प्रकरण क, ख, ग, घ र ङ मा परेका वाहेक सोही वडाका सहार्क त्तपचसाँग 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 22,00,000/- 

छ) प्रकरण क, ख, ग, घ, ङ र च मा परेका वाहेक सोही वडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  
तिा लुप सडकमा िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 17,00,000/- 

ि) प्रकरण क, ख, ग, घ, ङ, च र छ मा परेका वाहेक सोही वडाका मित्री 
सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 12,00,000/- 

झ) प्रकरण ि सम्म परेका वाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 8,00,000/- 

11. ववराटनगर साववक वडा नं. ११(ग) हाल १६, १७, १८  रकम रु. 
क) मलार्ा सडक दार्ााँिार्ााँका कक.नं. ८३, ८४, ८५, ८६, ९९, १००, १०१, १०२, १०३, १०४, ९३, 

९४, १०७, १०८, १०९, ११७, ११८, ११९, १२२, १२३, २०८, २१२, २१४, २४०, २४१, ५०२, ५०३, ११० 
समेत र नत ककिािाट ककिाकाट ि ैकार्म िएका ककिा नं. का िग्गा प्रनतकठ्िा 30,00,000/- 

ख) िोगवानी िाने पुरानो सडकसंग िोडडने कक.नं. १,२, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, 

१६, १७, १८, १९, २०,२१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, 

३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, २९३, १९८, १४८, १४९, १०४५, १०४६ समेत र नत ककिािाट 
ककिाकाट िै कार्म िएका ककिाका िग्गा प्रनतकठ्िा 26,00,000/- 

ग) िेटेनरी (पशु गचककत्सालर् िाने सडक) कोशी प्रोिेक्ट सडक दार्ााँिार्ााँका कक.नं. 
१४, १५, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ७०, ७१, ७२, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८७, 

८८, ८६, ८९, १२३, १२४, १२५, १३३, १३४, १३५, १३६, १३७, १३८, १४०, १४१, २९१, २९२, ५६४, २९३ 
र नत ककिािाट ककिाकाट ि ैकार्म िएका ककिाका िग्गा प्रनतकठ्िा  22,00,000/- 
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घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका वाहेक सोही वडाका सहार्क त्तपच सडक दार्ााँिार्ााँ   
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  18,00,000/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका वाहेक सोही वडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप 
सडकमा िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  13,00,000/- 

च) प्रकरण क, ख, ग, घ र ङ मा परेका वाहेक सोही वडाका मित्री सडकसाँग 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  10,00,000/- 

छ) प्रकरण च सम्म परेका वाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा  प्रनतकठ्िा  6,00,000/- 

12. ववराटनगर साववक वडा नं. १२ हाल १७, १९, २०  रकम रु. 
क) िोगवनी िाने पुरानो सडकका कक.नं. ७, ८, ९, १२, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, ४३, 

४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ६ समेत र नत ककिाकाट िै कार्म िएका नत 
ककिासमेतको प्रनतकठ्िा  22,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका वाहेक सोही वडाका सहार्क त्तपचसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 17,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेक सोही वडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकमा 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 13,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका वाहेक सोही वडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका 
िग्गा प्रनतकठ्िा 10,00,000/- 

ङ) प्रकरण ङ सम्म परेका वाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 6,00,000/- 

13. ववराटनगर वडा नं. १३ हाल १७, १९, २० रकम रु. 
क) िोगवनी िाने पुरानो सडक दार्ााँिार्ााँका कक.नं. ७, ८, ९, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, 

२०, ६१, २२ र नत ककिािाट ककिाकाट िै कार्म िएका ककिाहरुको समेत प्रनतकठ्िा 20,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका वाहेक सोही वडाका सहार्क त्तपचसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 17,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेक सोही वडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकमा 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 13,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग  मा परेका वाहेक सोही वडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका 
िग्गा प्रनतकठ्िा 10,00,000/- 

ङ) प्रकरण घ सम्म परेका वाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 6,00,000/- 

14. ववराटनगर १४ हाल वाडड नं. १७, २१  रकम रु. 
क) िोगवनी िाने पुरानो सडक दार्ााँिार्ााँका कक.नं. ३,४,१३,१४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, 

२१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३० र नर् ककिा िाट ककिाकाट िै कार्म िएका 
समेत िग्गा प्रनतकठ्िा  22,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका वाहेक सोही वडाका सहार्क त्तपचसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 18,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेक सोही वडाका दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकमा 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 13,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका वाहेक सोही वडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 10,00,000/- 

ङ) प्रकरण घ सम्म परेका वाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  6,00,000/- 



10 
 
 

15. ववराटनगर १५ हाल वडा नं. १९,२०,२१ रकम रु. 
क) त्तवराटनगर िोगवनी सडकका दार्ााँिार्ााँ कक.नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, १०, १२, १८, १९, २५, 

२६, २९, ३०, ३१, ३२, ८१६, ३४ र ४० समेत र नत ककिािाट ककिाकाट ि ैकार्म िएका 
ककिाको िग्गा प्रनतकठ्िा  22,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका वाहेक सोही वडाका सहार्क त्तपचसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 18,00,000/- 

ग)
  

प्रकरण क र ख मा परेका वाहेक सोही वडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकमा 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा   13,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका वाहेक सोही वडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 10,00,000/- 

ङ) प्रकरण घ सम्म परेका वाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  6,00,000/- 

16. ववराटनगर वडा नं. १६ हाल २१, २२  रकम रु. 
क) त्तवराटनगर िोगवनी मलार्ा सडकको दार्ााँिार्ााँका कक.नं.२८,५२, ३४, २९, ३०, ३२, ३३, 

२३, २४, १५, १६, १७, समेत र नर् ककिािाट ककिाकाट िै कार्म िएका ककिाहरुको 
िग्गा प्रनतकठ्िा 27,00,000/- 

ख) त्तवराटनगर िोगवनी िाने पुरानो सडकको पूवापट्हट िोडडएको कक.नं. ४, ७, ८, ११, १२, 

१३, १५ का िग्गा प्रनतकठ्िा  22,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेक सोही वडाका सहार्क त्तपचसाँग िोडडएका िग्गा 18,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका वाहेक सोही वडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप 
सडकमा िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 14,00,000/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका वाहेक सोही वडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका 
िग्गा प्रनतकठ्िा 10,00,000/- 

च) प्रकरण ङ सम्म परेका वाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 6,00,000/- 

17. ववराटनगर साववक वडा नं. १७ क ख हाल वडा नं. २२  रकम रु. 
क) िोगवानी रानी िन्सारको पवूापट्हट ढाटिाट पूवा िाने त्तपच सडक वडा नं. १७ क 

को ककिा नं. १,३,२७,२८ समेतका सडक दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा 22,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका वाहेक सोही वडाका सहार्क त्तपच सडक साँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 17,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेक सोही वडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकमा 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  12,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका वाहेक सोही वडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 8,00,000/- 

ङ) प्रकरण घ सम्म परेका वाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 5,00,000/- 

18. जिुवा १(क) हाल ववराटनगर वडा नं. ११  रकम रु. 
क) कक.नं. १ देखख पूवा कक.नं. १, २, १०, १९, १६, १७, १८, २१, २६ सम्म सडकको 

ककनाराका िग्गा र नत ककिाकाट िै कार्म िएका िग्गाको प्रनतकठ्िा 15,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका वाहेक सोही वडाका सहार्क त्तपचसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 12,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेक सोही वडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकमा 8,00,000/- 
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िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका वाहेक सोही वडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 6,00,000/- 

ङ) प्रकरण घ सम्म परेका वाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 2,00,000/- 

19. 
जिुवा १(ख) हाल ववराटनगर वडा नं. ११,१३,१८ (बगडभमटरमा नावप िइ कायम 
हुनेको समेि मुल्याकन) रकम रु. 

क) कक.नं. १ देखख पूवा शाजन्त चौक हुाँदै धमािाध सडक िोडडने सडक ककनारा कक.नं. 
१, ८, ९, १०, ११, १२, ३१२, ३०४, ७४८, ७४९, ३५२, ४८२, २२७२, २७५२, १८, २१, २२, २३, ४४, ४५, 

४६, ४७ हुाँदै २९५५ र नत ककिािाट ककिाकाट िै कार्म िएका सिै ककिाहरुको 
प्रनतकठ्िा 30,00,000/- 

ख) कक.नं. १ देखख नतनटोमलर्ा दक्षक्षण त्तपपलचौक सम्म िाने शाही मागा िोडडएका 
कक.नं. २,३, ४, ५, १३, १४, १५, १०२, १०३, २७१, १०४, ६८९, ७८० सम्मका िग्गा प्रनतकठ्िा
  30,00,000/- 

ग) कक.नं. ६८९, दक्षक्षण त्तपपल चोकिाट प्रनतिा चौक िाने शाही मागा ककनारा िोडडएका 
कक.नं. ८१८, ८२७, ९२५, १२८८, १२८७, १२६, १२७, ४६४ सम्मका ककिा र नत ककिािाट 
ककिाकाट िै कार्म िएका िग्गा प्रनतकठ्िा  

 
 

25,00,000/- 

घ) कक.नं. २६८५ देखख दक्षक्षण धमािाध सडक िोडडएका दार्ााँिार्ााँका कक.नं. ५६, ५७, 

४८, ४९, ७६, ७७, ७९, ८०, ७२, ११६, ११७, ११८, ११९, १२१, १२२, १२३, १२९६, १३८ हुाँदै कक.नं. 
७०, ७१, ७२, ५९२ सम्मका िग्गा प्रनतकठ्िा 20,00,000/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका वाहेक सोही वडाका सहार्क त्तपचसाँग िोडडएका 
िग्गा प्रनतकठ्िा 17,00,000/- 

च) प्रकरण क, ख, ग, घ र ङ मा परेका वाहेक सोही वडा का लुपसडकसाँग िोडडएका 
िग्गा प्रनतकठ्िा 13,00,000/- 

छ) प्रकरण क, ख, ग, घ, ङ र च मा परेका वाहेक सोही वडाका मित्री सडकसाँग 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 9,00,000/- 

ि) प्रकरण छ सम्म परेका वाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  7,00,000/- 

20. जिुवा १(ग) हाल ववराटनगर वडा नं. १८  रकम रु. 
क) गौशाला चौकिाट पूवातर्ा  त्तपच रोडको कक.नं. १३६, १३७, १३४ र अन्र् धमािाध सडक 

पजचचम क्षेत्रका त्तपच सडक दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा 15,00,000/- 

ख) धमािाध सडक ककनाराका कक.नं. ३७, ४१, ४०, १०४, ११२, ११३, ११४, १८८, १८९, १९०, १९२, 

१९३, १७७, १९४, १९५, १९८, १९९, २००, १०२, १०३, ९६, ९५, ४२, ४३ समेत सो धमािाध सडक 
दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा 15,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेक सोही वडाका सहार्क त्तपचसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा  12,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका वाहेक सोही वडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप 
सडकमा िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  9,00,000/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका वाहेक सोही वडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका 
िग्गा प्रनतकठ्िा 6,00,000/- 

च) प्रकरण क, ख, ग, घ र ङ मा परेका वाहेक अन्र् िग्गा प्रनतकठ्िा  3,00,000/- 

21. जिुवा १ (घ) हाल ववराटनगर वडा नं. १८   रकम रु. 
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क) त्तपच सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 5,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका वाहेक सोही वडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकमा 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 3,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेक सोही वडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 1,50,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका वाहेक अन्र् िग्गा प्रनतकठ्िा  75,000/- 

22. जिुवा २(क) हाल ववराटनगर वडा नं. १८ रकम रु. 
क) कक.नं. २३१ देखख दक्षक्षणपट्हटको पूवा िाने सडक ककनाराका कक.नं. १०५५, १०३७ 

हुाँदै कक.नं. १८ तिा सो देखख पूवा दक्षक्षण कक.नं. ५० हुाँदै धमािाध सडकसम्म का 
िग्गा प्रनतकठ्िा 7,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका वाहेक सोही वडाका सहार्क त्तपचसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 5,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेक सोही वडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकमा 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 4,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका वाहेक सोही वडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 3,00,000/- 

ङ) प्रकरण घ सम्म परेका वाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 1,00,000/- 

23. जिुवा २(ख), २(ग), २(घ) हाल ववराटनगर १८  रकम रु. 
क) धमािाध त्तपच सडक दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा 8,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका वाहेक सोही वडाका सहार्क त्तपचसडक साँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 6,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेक सोही वडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकमा 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  4,50,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका वाहेक सोही वडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 3,00,000/- 

ङ) प्रकरण घ सम्म परेका वाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 1,50,000/- 

24. जिुवा ३ (क) हाल ववराटनगर १८  रकम रु. 
क) त्तवराटनगर िोगवनी मलार्ा सडकको पूवातर्ा का िोडडएका कक.नं. १,२, ३, २५, २६, २८, 

३१, ३२, ३३, ३४, ३७, ५६, ५७, ६०, ६१, ७१, ७२, ७३, ७६, ७५, ७७, ७८, ७९, १२१ समेतका ककिा र 
नत ककिािाट ककिाकाट िै कार्म िएका िग्गाको प्रनतकठ्िा 18,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका वाहेक सोही वडाका सहार्क त्तपच सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा  10,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेक सोही वडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकमा 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  7,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका वाहेक सोही वडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 4,00,000/- 

ङ) प्रकरण घ सम्म परेका वाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  2,00,000/- 

25. जिुवा ३ ख हाल ववराटनगर १८  रकम रु. 
क) धरान त्तवराटनगर िोगवनी मलार्ा सडक िोडडने कक.नं. १, ५, ६, १०, ११, १२, १४, १५, 20,00,000/- 
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३१, ३२, ७६, ३३, ३५, ३७, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, १०४, १०५, १०९, 

११५, ११६, १०८, २८९, २९१, ५२०, २७८, २७९, ७१४ समेत र नत िाट ककिाकाट ि ैकार्म 
िएका सिै ककिाहरु प्रनतकठ्िा  

ख) कक.नं. ६२१ देखख उिरपट्हटको त्तपच सडकको दार्ााँिार्ााँका कक.नं. २२ हुाँदै २,६२२, 

२५२, २३ र ६४० सम्मका र नतिाट काट ककिाकाट ि ैकार्म िएका सिै ककिाका 
िग्गाको प्रनतकठ्िा  15,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेक सोही वडाका सहार्क त्तपचसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा  12,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका वाहेक सोही वडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप 
सडकमा िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 9,00,000/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका वाहेक सोही वडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका 
िग्गा प्रनतकठ्िा 6,00,000/- 

च) प्रकरण ङ सम्म परेका वाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 3,00,000/- 

26. जिुवा ३ ग हाल ववराटनगर वडा नं. १७,१८,१९  रकम रु. 
क) त्तपच सडक दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा  6,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका वाहेक सोही वडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकमा 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 4,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेक सोही वडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 2,00,000/- 

घ) प्रकरण ग सम्म परेका वाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 1,00,000/- 

27. जिुवा ३(च) ३(घ) हाल ववराटनगर १७,१८,१९  रकम रु. 
क) त्तवराटनगर िोगवनी मलार्ा सडक िोडडने ३(च) का कक.नं. ४, ५, ६, ७, ११,१२, १३, 

१४, १५, ३२, ३३ र ३(घ) का कक.नं. ८६, ५००, ५४७, ८८, ८९, ९०, ९३, ९४, २८६, ३०४, ३०५, 

१००, १०१, १०२, १०३, १०६, १०७, १०८, ११०, २३७, २३८, ५८५, १२०, १२१, १२२, १२३, ६१९, ६१८, 

६१६, ६१७, १२६, १४६, १४७, २१०, १५०, २११, १५१, १५९, १६०, ९,८,१०, २२, २३,२४, २५, ४६, ४७, 

४९, ५०, ३२६, ५१, ५२, ५३, ५९, ६०, ६३, ६६, ६७, ६९, ७२, ७४, ७५, ७७, ७८, ७३, ७९, ८०, ८२, ८३, 

४८ समेत र नत ककिािाट ककिाकाट िै कार्म ककिा समेत प्रनतकठ्िा 

 
 
 
 
 
 
 
 

18,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका वाहेक सोही वडाका सहार्क त्तपचसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 15,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेक सोही वडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकमा 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  10,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका वाहेक सोही वडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 6,00,000/- 

ङ) प्रकरण घ सम्म परेका वाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  3,00,000/- 

28. जिुवा 3(ङ) हाल ववराटनगर वडा नं. 17, 19  रकम रु. 
क) त्तवराटनगर िोगवनी मलार्ा सडकसंग िोडडएका कक.नं. ४ देखख दक्षक्षण कक.नं. ७, 

४, ५, ६,७, १८०, १६०, १७२, १६८, १८४, २३४, २३५, २६५, २६४, २६१, ३५५, ४३७, ४३६, ३५२, ३५७, 

१७, १८, २०, २१, २२, २३, ३९, ४९, ५०, १४७, १४४,ण ्१४५, ५६, ५७, ५८, ५९, २४६, २४७, २४८, 

२६८, १४६, ३१३, ९७,१००, १०७, ९४, ९५, ९६ समेत र नत ककिािाट ककिाकाट िै कार्म 18,00,000/- 
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िएका सिै ककिाहरुसमेतको प्रनतकठ्िा 
ख) प्रकरण क मा परेका वाहेक सोही वडाका सहार्क त्तपचसडकसाँग िोडडएका िग्गा 

प्रनतकठ्िा  15,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेक सोही वडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकमा 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  12,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग   मा परेका वाहेक सोही वडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका 
िग्गा प्रनतकठ्िा 8,00,000/- 

ङ) प्रकरण घ सम्म परेका वाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  4,00,000/- 

29. जिुवा ५(क) हाल ववराटनगर वडा नं. २२  रकम रु. 
क) त्तपच सडक दार्ााँिार्ााँका प्रनतकठ्िा 7,50,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका वाहेक सोही वडाका सहार्क त्तपचसडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 6,50,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेक सोही वडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकमा 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  4,50,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका वाहेक सोही वडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 2,50,000/- 

ङ) प्रकरण घ सम्म परेका वाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  1,25,000/- 

30. जिुवा ५(घ) हाल ववराटनगर वडा नं. २२  रकम रु. 
क) त्तपचसडक दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा  5,40,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका वाहेक सोही वडाका सहार्क त्तपचसडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 4,30,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका वाहेक सोही वडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकमा 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 3,25,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग   मा परेका वाहेक सोही वडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका 
िग्गा प्रनतकठ्िा 2,25,000/- 

ङ) प्रकरण घ सम्म परेका वाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  1,25,000/- 

31. कदमाहा गाववस वडा नं. १ क, २ क, २ख का घडरेी जग्गा  रकम रु. 
क) बिराटनगर - रंगेमल रोड दार्ााँिार्ााँका त्तपच सडक छुने ककिा िग्गा प्रनतकठ्िा  6,75,000/- 

ख)
  

कदमाहा वडा नं. १ (क) कक.नं. १, ७, ९, १४, १५, १८, २४ र वडा नं. २क कक.नं. 
४,५, ६, ९, १०८, १०९, १७९, १७८, १९९, २००, १०२, ९९, ६६, १००, ५०, ५१, ६५, ६४, ६८, २७२, ७४, 

७५, ८१, २ वडा नं. २ ख कक.नं. २१, १४, २२, २३, ३२१, १०१, ७८, २९३, २९४, २९५, १८३, 

१३, १५, १६, २४, २५ समेतका र रंगेमल रोड दार्ााँिार्ााँका अन्र् ककिा समेतको 
प्रनतकठ्िा 

 
 
 
 

5,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक अन्र् वडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप 
सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  3,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 1,50,000/- 

ङ) प्रकरण घ सम्म नपरेका सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 75,000/- 

च) मागि उल्लेख िए िाहेकका वाडा नं. (३, ४, ५, ६, ७, ८ र ९) का सडक 
दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  1,00,000/- 
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छ) प्रकरण च मा परेका िाहेक सोही वडाहरूका मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 75,000/- 

ि) प्रकरण छ सम्म नपरेका िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  30,000/- 

32. झोराहाट गा.वव.स. भििका जग्गा रकम रु. 
क) त्तवराटचौक िाने सडक दार्ााँिार्ााँ झोराहाट वाड नं. १, मसट नं. १७८–०५४७–१ को 

कक.नं. ११, १०, ८, ९, ७,  ६, ५, ४, १३, १४, ३, १५ तिा वाड नं. १ मसट नं. 
५०७–३ को कक.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 मस.नं ५०७–४ कक.नं. २१,  १९, १७, १६, 

३३, ३२, १०,  ९, ८, ७, ५, १२, १३, ३७, ३८ समेत का ककिा िग्गा र नत ककिाकाट 
िै कार्म ककिा समेत प्रनत वगामीटर  3,000/- 

ख) झोराहाट वाड नं. १ मसट नं.  १७८–०५४७–१, मसट नं ५०७–३ र ५०७–४ का 
झोराहाट ििार क्षेत्रमित्र पने घडरेी िग्गा कक.नं. १६,१०९,११०,११४,११६, ११५, १०७, 

१०६, १९,२०, २१, २२, २३, २४,२५, ११२, ११३, १११,१०२, २७,२८,२९,३०,३५, ३४, ३३, ३२, ३१, 

३८, ३९,४०,४१, ४२,४५,४४,५२, ५३,५७, ५८,५६,५५, ५४,४३,५०,५१, ५२,५३,५४, ५५,५६, ६१, 

६२,६३, ६४,६५,६७, ६९,७०, ७१,७२, ७३,७४,७६,७९,९०,९५,९६, ९७, ९८, ८०, ८१, ८३, ८४, ८५, 

८६, ८७,  ८८, ८९ समेत र नत ककिाकाट िै कार्म ककिाहरु समेत प्रनत वगामीटर 2,500/- 

ग) झोराहाट गात्तवस वाड नं. २ मसट नं. १७८–०५०७–४ त्तवराट चौक िाने सडक 
दार्ााँिार्ााँ का िग्गा कक.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 मसट नं. ५०७–२ को 
कक.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 नत ककिािाट ककिाकाट िै कार्म 
ककिाहरु समेत को प्रनत वगामीटर 1,800/- 

घ) झोराहाट गात्तवस वाड नं. ६ नक्शा मस.नं. १७८–०५४६ को त्तवराटचौक िाने सडक 
दार्ााँिार्ााँ कक.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 
मस.नं. १७८–०५४७ को कक.नं. ६८,६९,१०,११,१२,५७,५६,१७,२८,१९,२३ र वाड नं. 7, 
मस.नं. १७८–०46७ समेत सडक दार्ााँिार्ााँका िग्गा समेत प्रनत वगामीटर  

 
 
 
 
 
 
 

1,500/- 

ङ) झोराहाट गात्तवस वाड नं ९ मसट नं. १७८–४६८–१ को सडक दार्ााँिार्ााँ  कक.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 
त्तवराट चौक सडक दार्ााँिार्ााँका अन्र् ककिा िग्गा र नत ककिािाट ककिाकाट ि ै
कार्म ककिासमेत प्रनत वगामीटर  

 
 
 
 

1,100/- 

च) प्रकरण ङ सम्म परेका िाहेक (१, २, ६ र ९) का सडक दार्ााँिार्ााँ एवं लुप सडकसाँग 
िोडडएका िग्गा प्रनत वगामीटर 900/- 

छ) प्रकरण च सम्म परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनत वगामीटर 700/- 

ि) प्रकरण छ सम्म नपरेका िााँकी  सम्पूणा िग्गा वगामीटर 500/- 
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झ) मागि उल्लेख िए िाहेक अन्र् वडाहरूको त्तवराटचोक सडक दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनत 
वगामीटर 800/- 

ञ) प्रकरण झ मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ तिा लुप सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनत वगामीटर 600/- 

ट) प्रकरण झ र ञ मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनत वगामीटर 400/- 

ि) प्रकरण ट सम्म नपरेका िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनत वगामीटर 200/- 

33. टंककभसनुवारी गा.वव.स. भििका जग्गा  रकम रु. 
क) वडा नं. १ ख को धरान त्तवराटनगर सडक िोडडएका र टंकी चौक ििार क्षेत्रका 

समेत कक.नं. १,२,७,८,९,१०,११,१२,१३, १५, १०९,११०, १३०, १३१, १३३, २०४, २०५, २०७, 

२०८, २१८, २१९, २२०, २३१, २३२, २३३, २३६, २३७,२३८, २३९ समेत र नत ककिािाट 
ककिाकाट िई कार्म िएका िग्गाको प्रनतकठ्िा  

 
 
 
 

25,00,000/- 

ख) मागि उल्लेख िएिाहेक वडा नं. १ ख कक.नं. २१६, २१५, ११२, २१३, २११, २१०, २०९, 

१९४, १९८, १९७, १९१, १९२, १६२, १४४, १४३, १४२, १४०, ६५, ६२, ६४, २०६, १३८, ३८०, १३७, 

३३६, ३३५,  २७६, २७७, ३६२, ३६३, ३९२, ३६५, ८१ समेतका सडक छुने र प्लहटड्ड समेतका 
िग्गा प्रनतकठ्िा  18,00,000/- 

ग) वाडा 1ग को कक. नं.  1, 2, 8, 272, 815, 816, 784, 783, 782, 
781, 11, 914, 915, 594, 493, 399, 1169, 1168, 15, समेत र नत 
ककिािाट ककिाकाट िइ  कार्म िएका ककिाहरु समेतको िग्गा प्रनतकठ्िा 15,00,000/- 

घ) वाडा 1क को कक. न 63,64,65,66,,69,70,97,73,74,76,80,83,84, 

समेत र नत ककिािाट ककिाकाट िइ  कार्म िएका ककिाहरु समेतको िग्गा 
प्रनतकठ्िा  15,00,000/- 

ङ) वाडा 2क को कक.नं. 97,98,99,100,103,104,105,106, 138, 139, 

141, 142 र 143 समेत र नत ककिािाट ककिाकाट िइ  कार्म िएका ककिाहरु 
समेतको िग्गा प्रनतकठ्िा 20,00,000/- 

च) वाडा 2क को कक. नं.  152, 151, 150, 149, 148, 145, 144, 126, 
129, 90 र 42 समेत र नत ककिािाट ककिाकाट िइ  कार्म िएका ककिाहरु 
समेतको िग्गा प्रनतकठ्िा 13,00,000/- 

छ) वाडा 2घ को कक. न. 2, 3, 11, 26, 27, 29, 30, 31, 37, 4, 5, 6, 
7, 8 र 9 समेत र नत ककिािाट ककिाकाट िइ  कार्म िएका ककिाहरु समेतको 
िग्गा प्रनतकठ्िा 20,00,000/- 

ि) प्रकरण छ सम्म परेका िाहेक वडा न. 1 र 2 का दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  10,00,000/- 

झ) प्रकरण ि सम्म परेका िाहेक वडा न. 1 र 2 का मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 7,00,000/- 

ञ) 
प्रकरण झ सम्म परेका िाहेक वडा न. 1 र 2 का  िााँकी सम्पूणा िग्गा
 प्रनतकठ्िा 3,00,000/- 

ट) 
मागि उल्लेख िएका िाहेक बिराटनगर-धरान सडक सग िोडडएका र त्तपच सडकले 
छुने अन्र् सिै वडाका िग्गा प्रनतकठ्िा  18,00,000/- 

ि) प्रकरण ट सम्म परेका िाहेक सिै वडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग 8,00,000/- 
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िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  

ड) 
प्रकरण ि सम्म परेका िाहेक सिै वडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 5,00,000/- 

ढ) प्रकरण ड सम्म परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  1,50,000/- 

34. हाविमुढा गा.वव.स. भििका जग्गा  रकम रु. 
क) सात्तवक हात्तिमुढा वडा नं. ८ (छ) हाल टंककमसनुवारी ३ (ङ) का कक.नं. २२४, 

२३९, २४७, २०९, ३३९, ४०८, ५९३, ५९४, ३१०, ९८४, ३३८, ३११, ३९९, ३७४, ३७५, ३७६, ११२९, 

११३०, ३८६, ३८७, ३८८, ३९०, ३९१, ४१४, ४१५, ६०३, ६०४, ६८५, १०६०, १०५९, १२१, ९४१, १०५५, 

१११९, ११३९, ११३७ समेत र नत ककिािाट ककिाकाट िै कार्म ककिाहरु समेतको 
प्रनतकठ्िा 25,00,000/- 

ख) कक.नं. ५७,९५,९६,८९७,८९८, ४४, ४४८, ६२, ३८,३० समेत र नत ककिािाट ककिाकाट ि ै
कार्म ककिाहरु समेतको प्रनतकठ्िा कक.नं. ८६, ८७, १०८, ११५, ११८, ११९, ५५०, १०९५, 

१०९४, ५७९, ५४९, ८२१, ३८०, १०६, १०५, ८९, २२, १०३, २५९, २६० सम्म र नत ककिा िाट 
ककिाकाट िै कार्म िएका ककिा समेतका िग्गा प्रनतकठ्िा  

 
 
 
 

18,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग िोडडएका 
िग्गा प्रनतकठ्िा 12,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 8,00,000/- 

ङ) प्रकरण घ सम्म नपरेका सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 3,00,000/- 

च) धरान त्तवराटनगर सडक दार्ााँिार्ााँ  िोडडएका बिमिन्न मसट नं. का ककिा िग्गा 
प्रनतकठ्िा 20,00,000/- 

छ) 
प्रकरण च मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ तिा लुप सडकसाँग िोडडएका िग्गा  
प्रनतकठ्िा 

8,00,000/- 

ि) प्रकरण च र छ सम्म नपरेका मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 5,00,000/- 

झ) प्रकरण च, छ र ि सम्म नपरेका सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 1,50,000/- 

35. थलाहा गा.वव.स. भििका जग्गा रकम रु. 
(क) गा.त्तव.स.का सिै वडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग िोडडएका िग्गा 

प्रनतकठ्िा 1,50,000/- 

(ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक वडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 75,000/- 

(ग) प्रकरण ख सम्म नपरेका िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  40,000/- 

36. नोचा गा.वव.स. भििका जग्गा रकम रु. 
(क) गा.त्तव.स.का सिै वडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग िोडडएका िग्गा 

प्रनत िगाममटर 300/- 

(ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनत िगाममटर 150/- 

(ग) प्रकरण ख सम्म नपरेका िााँकी सम्पूणा िग्गा प्रनत िगाममटर 75/- 

37. दादरवैररया गा.वव.स. भििका जग्गा रकम रु. 
क) त्तवराटनगर–रंगेली सडक दार्ााँिार्ााँ िोडडएका वडाका िग्गा प्रनत िगामीटर 2000/- 

ख) गा.त्तव.स.का अन्र् वडाका सडक दार्ााँिार्ााँ तिा  लुप सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनत िगामीटर 600/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनत िगामीटर 300/- 
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घ) प्रकरण ग सम्म नपरेका िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनत िगामीटर  150/- 

38. बतनगामा गा.वव.स. भििका जग्गा रकम रु. 
क) त्तवराटनगर–त्तवराटचोक सडक दार्ााँिार्ााँ र नेता चोक ििार क्षेत्रका त्तपच सडक 

िोडडएका वडाका िग्गा प्रनतकठ्िा  10,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सिै वडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 6,00,000/- 

ग) प्रकरण ख मा परेका िाहेक सिै वडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 3,00,000/- 

घ) प्रकरण ग सम्म नपरेका िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  1,25,000/- 

39. बुधनगर गा.वव.स. भििका जग्गा रकम रु. 
क) गा.त्तव.स.का सिै वडाका सडकसाँग िोडडएका दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनत वगामीटर 900/- 

ख) वडाहरुका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनत वगामीटर 700/- 

ग) वडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनत वगामीटर  400/- 

घ) िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनत वगामीटर 150/- 

40. भसद्राहा गा.वव.स. भििका जग्गा रकम रु. 
(क) त्तवराटनगर– त्तवराट चोक सडकमा पने वाडा नं. ६, ७(क) र ८  का िग्गा प्रनतकठ्िा 5,00,000/- 

(ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा  2,00,000/- 

(ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 1,00,000/- 

(घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 60,000/- 

(ङ) प्रकरण घ सम्म परेका िाहेक अन्र् वाडाका मूल सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप 
सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 1,50,000/- 

च) प्रकरण ङ मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 1,00,000/- 

छ) प्रकरण ङ र च मा परेका िाहेक सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 50,000/- 

41. साववक कञ्चनबारी १(क) हाल ववराटनगर वडा नं. ५  रकम रु. 
क) धरान त्तवराटनगर मलार्ा सडकको पजचचम तर्ा  िोडडएका कक.नं. ३४३ देखख 

कक.नं. १४९ सम्मका िग्गाका कक.नं. ३३३, ३३४,३५७,३५८, १६३, १६२, ९४,९५, २८८, 

२८७, ३९२, १३८,२८०, २८२, २८३, १५५, ३२७, ३२८, ३२३, १८३, १८२, १४४, १६९, ३१२, ३१३, ३५६, 

९०, ९१, ९३, १३९, १४१, १३७, १४३, १७२, १४५, १७३, १७०, १७१, १४९ समेत र नत ककिािाट 
ककिाकाट िै कार्मी ककिा नम्िरका समेतको िग्गा प्रनतकठ्िा 

 
 
 
 
 
 
 

30,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सहार्क त्तपच सडक दार्ााँ िार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा  20,00,000/- 

ग प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सोही वडाका दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 15,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक सोही वाडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा  10,00,000/- 

ङ) प्रकरण घ सम्म परेका िाहेक सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  7,00,000/- 

च) नहर पजचचम कक.नं. ६४, ६५, र ६६ समेत िाट पजचचम िाने सडक कक.नं.  ३० र 
३१ सम्मका र सोही सडकका दार्ााँिार्ााँका िग्गा तिा लूप सडकसाँग िोडडएका 
िग्गा प्रनतकठ्िा  8,00,000/- 
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छ) प्रकरण च  मा परेका िाहेक सोही वाडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  5,00,000/- 

ि) प्रकरण च र छ मा परेका िाहेक िााँकी सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  3,00,000/- 

42. साववक कञ्चनबारी वाड नं. १(ख) हाल ववराटनगर ४  रकम रु. 
क) धरान त्तवराटनगर मलार्ा सडक दार्ााँिार्ााँ िोडडएका कक.नं. १, २, ५, ७,८, ९, १०, 

११, १३, १४, १६, ९०, ९१, १२०, २००, ९८६, १५, ९१९, ९८७, ९२०, ९३७, १०८५, १०८६ समेत 
र नत ककिािाट ककिा काट ि ैकार्म िएका सिै ककिाको िग्गा प्रनतकठ्िा 35,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सोही वाडाका सहार्क त्तपच सडक दार्ााँ िार्ााँका िग्गा 
प्रनतकठ्िा  20,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सोही वाडाका सो सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लूप 
सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  13,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग  मा परेका िाहेक सोही वाडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका 
िग्गा प्रनतकठ्िा  9,00,000/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक िााँकी सिै िग्गा प्रनतकठ्िा  5,00,000/- 

43. साववक कञ्चनबारी २(क) हाल ववराटनगर वडा नं. ४  रकम रु. 
क) सात्तवक सात्तवक कंचनवारी २ (क) हाल त्तवराटनगर वाडा नं.–४ धरान त्तवराटनगर 

मलार् रोडसाँग िोडडने पूवातर्ा का कक.नं. १, ३, ४, ६, ७, ९, १२, १३, १४, ३२७, 

३८१, ३८२, ३८३, ४३१, ४३२, २३, ९४, ९०, ९५, ११, १२२, १२३, ४८, ७१, ७२, ७७, ७८ 
र नर् ककिािाट ककिाकाट िै कार्म िएका सिै ककिा िग्गा समेतको िग्गा 
प्रनतकठ्िा  35,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सोही वाडाका सहार्क त्तपच सडक दार्ााँ िार्ााँका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 20,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सोही वाडाका सो सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप 
सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  13,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग  मा परेका िाहेक सोही वाडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका 
िग्गा प्रनतकठ्िा  9,00,000/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक िााँकी सिै िग्गा प्रनतकठ्िा  5,00,000/- 

44. कञ्चनबारी २ ख हाल ५  रकम रु. 
क) धरान त्तवराटनगर मलार् सडक िोडडने पजचचमतर्ा को कक.नं. १६१, ४३२, ४३१, ४७५, 

२२४, २१३, २०५, १८१, १८२, १६८, १६९, १६०, १७१, ४०३, ४०४, १९१, १९२, १६७, समेत र र्ी 
ककिािाट ककिाकाट िै कार्म िएका सिै ककिा िग्गा प्रनतकठ्िा  35,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सोही वाडाका सहार्क त्तपच सडक दार्ााँिार्ााँका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 20,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सोही वाडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  13,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक सोही वाडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा  9,00,000/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक िााँकी सिै िग्गा प्रनतकठ्िा  5,00,000/- 

च) नहरपजचचम अमाही इक्राही सहार्क त्तपच िाटोको दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा  10,00,000/- 

छ) प्रकरण च मा परेका िाहेक सोही वाडाका सडक दार्ााँिार्ााँ तिा लूप सडकसाँग 7,00,000/- 
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िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  
ि) प्रकरण च र छ का परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  5,00,000/- 

ञ) प्रकरण च, छ र ि मा परेका िाहेक सोही वाडाका िााँकी सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  3,00,000/- 

45. कञ्चनबारी ३(क) हाल ववराटगनर वडा नं. ५  रकम रु. 
क) धरान त्तवराटनगर मलार्ा सडक  पजचचम तर्ा  िोडडएका ककन ३३५ देखख कक.नं २१४ 

सम्म र कक.नं. २१५, ३५६, ३५७, २१८,३६१, ३६०, ३६२, ३५८, १२३९, १२४०, ३२६, ३८१, ३७८, 

३८०, ६७६, १०३३, १०३४, ६५०, ६५१, ६५२, ३७७, ३२६, ३९९, २९५, २८२, २८३, २९२, २८५, ३७४, 

१७५, ३७६, ३३५, २१७, २१८, २३७, २४५, २५३, २८६, २८७, समेत र उक्त ककिािाट ककिाकाट 
िै आएको समेत िग्गा प्रनतकठ्िा  35,00000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सोही वाडाका सहार्क त्तपच सडक दार्ााँ िार्ााँका िग्गा 
प्रनतकठ्िा  20,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सोही वाडाका दार्ााँिार्ााँ  तिा मूल सडकसाँग 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  13,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक सोही वाडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा  9,00,000/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक िााँकी सिै िग्गा िग्गा प्रनतकठ्िा  5,00,000/- 

च) नहरपजचचम अमाही इकाई सहार्क त्तपच िाटोको दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा  10,00,000/- 

छ) प्रकरण च मा परेका िाहेक सोही वाडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा मूल सडकसाँग 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  7,00,000/- 

ि) प्रकरण च र छ का परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  5,00,000/- 

झ) प्रकरण छ छ र ि मा परेका िाहेक सोही वाडाका िााँकी सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  3,00,000/- 

46. कञ्चनबारी ३(ख) हाल ववराटनगर वडा नं. ४  रकम रु. 
क) धरान त्तवराटनगर मलार्ा सडक पूवातर्ा  िोडडएका कक.नं. २६ देखख कक.नं. १ 

सम्मका ककिा तिा कक.नं. ३९४, ३९३, ५९६, ५९७, २३२, २३१, २३४,२४६, १९, ६१, १९६२, 

१२, १३, १४, १५, १६, १७, २१९, १८६, २१३०, २१२९, १८,२०, १६३७, २२, ५४०, ५४१, १३९७, १०७४, 

१०७३, १३७०, १५२५, १२०३, २६, १८२०, २१, २७ समेत र नत ककिािाट ककिाकाट िै कार्म 
ककिा समेत िग्गा प्रनतकठ्िा  

 
 
 
 
 

35,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सोही वाडाका सहार्क त्तपच सडक दार्ााँिार्ााँका िग्गा 
प्रनतकठ्िा  20,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सोही वाडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लूप सडकसाँग 
िोसडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  12,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक सोही वाडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा  8,00,000/- 

ङ) प्रकरण क, ख,  ग र घ मा परेका िाहेक सोही वाडाका िााँकी िग्गा प्रनतकठ्िा 4,00,000/- 

47. कञ्चनबारी ४ हाल ववराटनगर वडा नं. ५  रकम रु. 
क) धरान त्तवराटनगर सडकसंग िोडडएका पजचचमतर्ा का कक.नं. १५१, ४५, ६६६, ६६७, २२, 

८८५, ३०, ३१, ३४, ३५, ४३, १३६, १३७, १३८, ४८, ४९, १८८, १८९, १८७, १७६, १७७, ४७३, ४७९, ४७७, 

४७६, ४७५, १४३, १४४, १४५, १४६, १४७, १४८, ९८, ९९, १००, १०२, १०३, ५९७, ५९८, ४२८, ४०९, 

२१६, १०६, १०७, ८७०, २३७, १७५, ११३, १२८, १५०, १३५, १५२, २०६, २०७, ३५७, ४५२, २०८, २०९, 
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१८६ समेतका ककिा र कञ्चनिारी चौकिाट एर्रपोटा चोकसम्म का सडक 
दार्ााँिार्ााँका ककिा र नत ककिाकाट िै कार्म ककिा समेतको िग्गा प्रनतकठ्िा  

 
35,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सोही वाडाका एर्रपोटा र इक्राही िाने सहार्क त्तपच 
सडक दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा  

 
25,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सोही वाडाका सडक दार्ााँ िार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  15,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक सोही वाडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा  10,00,000/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक िााँकी सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  6,00,000/- 

48. कञ्चनबारी ५(क) हाल ववराटनगर वाड नं. ४  रकम रु. 
क) धरान त्तवराटनगर मुल सडक िोडडएका पूवातर्ा का कक.नं. १, १८९५, १८९६, १७३, १७६, 

२२८८, २३०६, २३०२, २७१, १६४५, २०९, २६९, २७३, २७१, २७७, १७७, २१८, २६७, ३१९, ३२४, ३२५, 

३२६, २८०, २७०, २१०, २११, ३७, २६९, २६७०, २९३, २२५, २७२, २९४, ४०, ४१, २७८, २८९, २९०, 

२८१५, २८१६, ४३, ५४, १७६७, ११४१, ११४२, २५५, १७३, १७४ समेत र नत ककिािाट 
ककिाकाट िै कार्म िएका ककिा समेत िग्गा प्रनतकठ्िा  35,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सोही वाडाका कंचनिारी चौक पूवा, आर्ल ननगम पूवा 
सहार्क त्तपच सडक दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा  25,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सोही वाडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लूप सडकसाँग 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  16,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक सोही वाडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा  10,00,000/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक िााँकी सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  6,00,000/- 

49. कञ्चनबारी ५(ख) हाल ववराटनगर वडा नं. ४  रकम रु. 
क) धरान त्तवराटनगर मलर्ा सडक पूवातर्ा  िोडडएका कक.नं.१ देखख दक्षक्षण ककिा नं. 

२, ४९, ७९, ५० सम्म र कक.नं. ७८७, ७८८, १७२, १७५, १७७, १७६, ५०७, ५०८, १६५, ५७३, 

५७२, ८२, ८३, ६०२, ६१७, ६१८, २८७ समेत र नत ककिााँिाट ककिाकाट िई कार्म िएका 
ककिासमेत प्रनतकठ्िा 35,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सोही वाडाका कंचनिारी चौक पूवा सहार्क त्तपच सडक 
दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा  25,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सोही वाडाका सडक दार्ााँ िार्ााँ तिा लुप सडकसाँग 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  15,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक सोही वाडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 10,00,000/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक िााँकी सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  6,00,000/- 

50. कञ्चनबारी ६ हाल ववराटनगर वडा नं. ४  रकम रु. 
क) धरान त्तवराटनगर र िरगाछी चौकसम्मका सडक ककनाराका िग्गा ककिा नं. १४४ 

देखख उिर कक.नं. १४०, १३८, ४३, ८८, २८५, ५७७, ५७९, ९१३, १००८, ४४, ४५, ४६, २००, २०१, 

४९, ५१, ७४३, ७४४, ११९, १२०, १०९, २०८, ३०६, ६४९, ४९५, ४९६, १९७,१३३, ५४४, ५४५, १३५, 

१३६, ७३६, १३८, १३११, १३१२, १४१, २६४, २६५, १४३, १४४ समेत र नत ककिािाट ककिाकाट 50,00,000/- 
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िै कार्म समेतका िग्गा प्रनतकठ्िा  

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सोही वाडाका वरगाछी, पानीटंकी िाने सहार्क त्तपच 
सडक दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा 

 
31,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सोही वाडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लूप सडकसाँग 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  

 
20,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक सोही वाडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 14,00,000/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक िााँकी सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  7,00,000/- 

51. कञ्चनबारी ७ हाल ववराटनगर वडा नं. ५   रकम रु. 
क) ककिा नं. १०४, १०५, ११९, १०६, १०३, १०२, २९१, २९२ नहरपूवा कञ्चनिारी चौक पजचचम 

िाने सडक ककनाराका िग्गा र नहर पूवा एर्रपोटा सडक ककनाराका ककिा नं. ११४, 

११५, ११८, १२१ समेत र नर् ककिािाट ककिाकाट िई कार्म ककिासमेतको  
प्रनतकठ्िा 25,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सोही वाडाका सहार्क त्तपच सडक दार्ााँ िार्ााँका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 17,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सोही वाडाका दार्ााँ िार्ााँ तिा लुप सडकसाँग 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 12,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक सोही वाडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा  9,00,000/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक सम्पूणा िग्गा  प्रनतकठ्िा  6,00,000/- 

नहर पश्चचम 
च) नहर पजचचम सहार्क त्तपच सडक दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा 10,00,000/- 

छ) प्रकरण च मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग िोडडएको िग्गा 
प्रनतकठ्िा  8,00,000/- 

ि) प्रकरण च र छ मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएको िग्गा प्रनतकठ्िा 5,00,000/- 

झ) प्रकरण च, छ र ि  मा परेका िाहेक िााँकी सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  3,00,000/- 

52. कञ्चनबारी ८ हाल ववराटगनर वडा नं. ५  रकम रु. 
क) धरान त्तवराटनगर मलार्ा सडक ककनाराका ककिा नं. ७० देखख दक्षक्षण ककिा नं. 

९९१ सम्मका ककिा नं.  २२८, २२९, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, २२२, ७९, १५८, १५९, १४७, १४८, 

११२, ११३, ११९, १२०, १२३, १२४, ७२२, २४६, २४७, १४०, ९९०, १९१, १४१, १४०, १२५, १२६ समेत 
र नत ककिािाट ककिा काट िई कार्म िएका सिै ककिाहरुको िग्गाको प्रनतकठ्िा 50,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सोही वाडाका चााँदनी चोक, िामुनगाछी चोक िाने 
सहार्क त्तपच सडक दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा 31,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सोही वाडाका सडक दार्ााँिार्ााँ तिा लुप सडकसाँग 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  20,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक सोही वाडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 13,00,000/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 8,00,000/- 

च) नहर पजचचम क्षेत्रका िमुनगाछी चोक आसपास र सहार्क त्तपच सडकसाँग िोडडएका 18,00,000/- 
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दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा  

छ) मागि प्रकरण छ मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लूप सडकसाँग िोडडएका 
िग्गा प्रनतकठ्िा 10,00000/- 

ि) प्रकरण च र छ मा परेका िाहेक मित्री सडक दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा 7,00000/- 

झ) प्रकरण  च, छ र ि मा परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 3,00,000/- 

53. कञ्चनबारी– ९ क हाल ववराटनगर वाडड नं. ४ र ५   रकम रु. 
क) सहार्क त्तपच सडकसाँग िोडडएका दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा  10,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लूप सडकसाँग िोडडएको िग्गा 
प्रनतकठ्िा  8,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएको िग्गा प्रनतकठ्िा 6,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िग्गा िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 3,00,000/- 

54. कञ्चनबारी ९ ख हाल ववराटनगर वडा नं. ५ र ४  रकम रु. 
क) धरान त्तवराटनगर मलार्ा सडक िोडडने सडक दार्ााँिार्ााँका िग्गा कक.नं. ३३, ३४, 

३५, ३६, ३७, १४१, १४०, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५३, ५७, १३९, १६७, ५८, ६३, 

६४, ६६, ६५, ६८, ६९, ७२, ७५, ७८, ७९, ८०, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, १००, १०१, १०२, १०३, ३००, 

१०५, १०७, १०८, ३१७, ३९७, ३९८, १३९ समेत र नतिाट ककिा काट िै कार्म समेत 
प्रनतकठ्िा 50,00000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सोही वाडाका पोखररर्ा पुल िाने सहार्क त्तपच सडक 
दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा  26,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सोही वाडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  

 
16,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक सोही वाडाका मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 10,00,000/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  7,00,000/- 

च) नहर पजचचमतर्ा  नहरलाई छुने र शाखा त्तपच सडकसाँग िोडडएका दार्ााँिार्ााँका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 10,00,000/- 

छ) प्रकरण च मा परेका िाहेक दार्ााँिार्ााँ  तिा लूप सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 8,00,000/- 

ि) प्रकरण च र छ मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 5,00,000/- 

झ) प्रकरण च, छ र ि  मा परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 3,00,000/- 

55. बखरी १ क हाल ववराटनगर २०,२१   रकम रु. 
क) त्तपच सडक छुने दार्ााँ िार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा  6,50,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा  5,50,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 4,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 1,30,000/- 

56. बखरी १ ख हाल ववराटगनगर वडा नं. २०   रकम रु. 
क) नेपाल िारत मसमाना दशगिा सडकसाँग िोडडएका त्तपच सडकको दार्ााँिार्ााँका िग्गा 

प्रनतकठ्िा 7,50,000/- 
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ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग िोडडएका  िग्गा 
प्रनतकठ्िा 6,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 4,50,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 1,30,000/- 

57. बखरी २ क हाल ववराटगनर वडा नं. १६  रकम रु. 
क) त्तपच सडकले छुने दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा  6,50,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग िोडडएका  िग्गा 
प्रनतकठ्िा 4,75,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 4,50,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 1,30,000/- 

58. बखरी २ ख हाल ववराटनगर वडा नं. १६  रकम रु. 
क) िोगिनी िाने पुरानो त्तपच सडकका दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा  11,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सहार्क त्तपचसाँग िोडडएका दार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा 8,50,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग िोडडएका  
िग्गा प्रनतकठ्िा 6,50,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 4,50,000/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 1,30,000/- 

59. बखरी ३ क हाल ववराटनगर १६  रकम रु. 
क) त्तपच सडक छुने दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा 7,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग िोडडएका  िग्गा 
प्रनतकठ्िा 5,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 3,50,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  1,75,000/- 

60. बखरी ३ (ख) हाल ववराटनगर १६ र १७ रकम रु. 
क) त्तपच सडक दार्ााँिार्ााँका कक.नं. १, ४, ८, ९, १०, १३, १५, १७, २१, २३, २४, २५, २९, 

३०, ३४, ३८, ३९, ४०, ४३, ४४ समेत र अन्र् त्तपच सडक दार्ााँिार्ााँका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 12,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग िोडडएका  िग्गा 
प्रनतकठ्िा 9,00,000/- 

ग) प्रकरण क, ख मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  6,50,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  4,00,000/- 

61. बखरी ४(क) हाल ववरानगर १६  रकम रु. 
क) कक.नं. २२६ देखख पजचचम कक.नं. १३२ सम्मका कक.नं. २२४, २२५, ३६४, २२३, २२०, 

२२१, २२२, २१९, २६२, २१८, २०९, ७९०, ७८९, ७८८, २७१, १३१, १३२, १३८, १३५, १३४, ११२२, 

११७८, १९४३, १९६२, ६५२, ७४६, ७४४, ६३५, ६४६, १८१७, १८१८, ८१०, १०६७ समेतका त्तपच 
सडक ककनाराका ककिा िग्गा प्रनतकठ्िा 18,00,000/- 

ख) प्रकरणमा क मा परेका िाहेक सहार्क त्तपच सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 12,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग िोडडएका  
िग्गा प्रनतकठ्िा 9,00,000/- 
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घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 7,00,000/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 4,00,000/- 

62. बखरी ४ (ख) हाल ववराटनगर १६  रकम रु. 
क) मलार्ारोड िाट पजचचम िाने पाञ्चाली सडक दक्षक्षण सडक िोडडएका कक.नं. ४२ 

हुाँदै ३३ हुाँदै कक.नं. १ सम्मका कक.नं. ४३,४१, ३६, ११६०, ३३, ३४, ३५, २६, ११, २२, 

२,३,४ समेत र नत ककिािाट काट िै कार्मी ककिा समेतका िग्गा प्रनतकठ्िा  31,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सहार्क त्तपच सडकसाँग िोडडएका दार्ााँिार्ााँका िग्गा 
प्रनतकठ्िा   25,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग िोडडएका  
िग्गा प्रनतकठ्िा 15,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  10,00,000/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 6,00,000/- 

63. बखरी ४(ग) हाल ववराटनगर वडा नं. १६  रकम रु. 
क) त्तपच सडक दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा 8,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग िोडडएका  िग्गा 
प्रनतकठ्िा 5,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 4,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 2,00,000/- 

64. बखरी ५(क) हाल ववराटनगर वडा नं. १६  रकम रु. 
क) सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  5,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सडक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 4,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  1,50,000/- 

65. बखरी ५(ख) हाल ववराटगनर वाडड नं. १६ रकम रु. 
क) पीच सडक िोडडने दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा  8,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग िोडडएका  िग्गा 
प्रनतकठ्िा 5,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 4,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक िााँकी सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 2,00,000/- 

66. बखरी ६(क) हाल ववराटनगर वाडड नं. १६  रकम रु. 
क) त्तपच सडकसाँग िोडडएका दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा 8,00,000/- 

ख) सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  6,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक मित्री सडक िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  4,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा पारेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  2,00,000/- 

67. बखरी ६(ख) हाल ववराटनगर वडा नं. १६  रकम रु. 
क) िनपि मागा पजचचम नहरदेखख शुरु हुने िौद्ध मागा पजचचमका त्तपच सडकको 

दार्ााँिार्ााँ िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  25,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सहार्क त्तपच सडक दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा 15,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग िोडडएका  
िग्गा प्रनतकठ्िा 12,00,000/- 
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घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 9,00,000/- 

ङ प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  5,00,000/- 

68. बखरी ६ (ग) हाल ववराटनगर वडा नं. १६  रकम रु. 
क) कक.नं. १२६, १२७, १३५ र नत ककिािाट ककिाकाट िै कार्मम कक.नं. का त्तपच 

सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  35,00,000/- 

ख) कक.नं. २५४ देखख शुरु हुने िसपाका  देखख त्तपचरा चोक िाने सडक िनपि मागा 
सडक ककनाराका कक.नं. ९८,९०,८७ सम्म र कक.नं. १३५ देखख पजचचम कक.नं. 
१२५, १२१ हुाँदै पजचचम कक.नं. ९५ सम्मको धरणीधर मागा चौक सडकको 
दार्ााँिार्ााँको िग्गाका कक.नं. २६७, २६८, ९९, ३४८, ९०, २०७, २०८, १३४५, १३४६, ३७८, 

१३४०, १३५०, ८६, ८७, ८५, ११०, ११२, ११३, ११४, ११७, ११८, ११९, १२१, १२२, १२३,१२४,१२५, ९५ 
सम्म सहार्क त्तपच सडक दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा 

 
 
 
 
 

27,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा उल्लेख िए िाहेक त्तपचरा चोक िाने मुल सडक िोडडने 
कक.नं. १५, १६, २५, २६, २७, १७४, १९, २०, २१, २२, २३, २३१, २३२, ३८१, ३८२, २४ समेत र 
त्तपछरा चोक दक्षक्षणका कक.नं. २२, १९२, १९३, ३६, ३७, ४५, ४६ र हररिािुको िगैचाको 
पूवाको उिर सडकका कक.नं. १८३२, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७, ९८ र िगैचा पूवाको 
उिरदक्षक्षण (िेननर्ल) होटल अगाडडको सडक ककनाराका कक.नं. १०८, ११५, ११६, 

१०२, ५३, १०० र नत ककिािाट ककिाकाट ि ैकार्म िएका कक.नं. को सहार्क त्तपच 
सडकसाँग िोडडएका प्रनतकठ्िा  27,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  20,00,000/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका दार्ााँिार्ााँ िग्गा 
प्रनतकठ्िा 15,00,000/- 

च) प्रकरण क, ख, ग, घ र ङ मा परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 9,50,000/- 

छ) नहर पजचचमतर्ा  त्तपच सडक दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा 18,00,000/- 

ि) प्रकरण छ मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा  12,00,000/- 

झ) प्रकरण छ र ि मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 8,00,000/- 

ञ) प्रकरण छ, ि र झ मा परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  5,50,000/- 

69. बखरी ७(क) हाल ववराटनगर वडा नं. ६  रकम रु. 
क) चादनी चौकिाट िामुनगाछी िाने सडक िोडडने कक.नं. १८५ देखख पजचचम कक.नं. 

३४८, १९३ हुाँदै कक.नं. १६७ िामुन गाछी चौक सम्मका कक.नं. १८५, १८६, १८८, १७०, 

१७५, ७४ एवं पीच सडक समेतका िग्गा प्रनतकठ्िा  22,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सहार्क त्तपचसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 15,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग िोडडएका  
िग्गा प्रनतकठ्िा 8,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 6,00000/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  3,00,000/- 

70. बखरी ७(ख) हाल ववराटनगर वडा नं. ६  रकम रु. 
क) िरगाछी चााँदनी चौक सडक िोडडने कक.नं. ५२२, ५२१, ५२, ६४, ६५, ३७९, ९०७, ४३२, 31,00,000/- 
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  ४३३, ३५७, ५६, ३९४, ३९३, २४९, २५०, २८२, ३३६, ३३७, ३४९, २४, २६५९, ६२, ५७ समेत र नत 
ककिािाट काट िै कार्म ककिा समेतका त्तपच सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा
  

ख) कक.नं. ४६१, २९६, २९८ हुाँदै दक्षक्षण िाने त्तपच सडकको पूवा तर्ा  िोडडएका कक.नं. 
६०१, ६०२, २५२, २३० हुाँदै कक.नं. ३१६ सम्म र कक.नं. २६५८, ४६३, २९८१, २९३, ६०४, 

२९७, २८९, २७८, २५४, २५५, ३०३८, ७०, २७, ८५, २७८६, १२१, ६२३, ४७२, ५०८, ५०५, ५१३, ३७३, 

३७२ सम्म र नत ककिािाट ककिाकाट िै कार्म िएका कक.नं. समेत र कक.नं. 
५६७, ४५१ को बिचिाट पजचचम तर्ा  िाने सडक ककनारका कक.नं. १२४, १२५ सम्म 
र कक.नं. १६११ र ५०० को उिरिाट पजचचम तर्ा  िाने पुनरावेदन अदालत त्तपच 
सडक िोडडएका कक.नं. ४४६, ४४७, ४४८, ४४९, ४५०, ५१५, ५१४, ४३, ५५७, ५५८, ५६५, ५६४ 
र नत ककिा समेतिाट ककिाकाट िई कार्म िएका सिै ककिा समेतको सािै मागि 
उल्लेख िएिाहेक अन्र् त्तपच सडक िोडडने चादनीचौक पजचचम सडक र दक्षक्षण 
सडक िोडडने कक.नं. ६३१, ६३२, ६३८, ५६३, ७२३, ६७२, ५७१, ९८८, ९८९ र २५, २९, २८, ३०, 

१६, १७, १८, १९, २०, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ८९, ८८, ३५, ३८, ३७, ३९, २४६, ७७, ७९, ८३, 

८४ हुाँदै दक्षक्षणका त्तपच सडकसाँग िोडडएका प्रनतकठ्िा  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सहार्क त्तपच सडकसाँग िोडडएका दार्ााँिार्ााँका 
िग्गा प्रनतकठ्िा 20,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग 
िोडडएका  िग्गा प्रनतकठ्िा 15,00,000/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 11,00,000/- 

च) प्रकरण क, ख, ग, घ र ङ मा परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 7,00,000/- 

71. ववराटनगर– ७, (साववक बखरी ७ग, ७घ, ८क, ९ग, ९च, ९छ समेि) रकम रु. 
क) त्तवराटनगर– ७ को मसट नं. १७८–७०३–२२, ७४३,०२, ७४३–०७, ७४३– १२, कोशी रोिमागा 

छुने िग्गाको प्रनत िगाममटर 
 

21,000/- 

ख प्रकरण क मा परेका िाहेक सहार्क त्तपच सडक छुने िग्गा प्रनत िगाममटर 10,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सोही वडाका मित्री त्तपच सडक दार्ााँिार्ााँका िग्गा 
प्रनत िगाममटर 6,500/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप लडकसाँग 
िोडडएका िग्गा प्रनत िगाममटर  4,000/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनत 
िगाममटर 3,500/- 

च) प्रकरण क, ख, ग, घ र ङ सम्म परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनत 
िगाममटर  2,500/- 

72. ववराटनगर– ७ रकम रु. 
क) त्तवराटनगर– ७ को मसट नं. १७८–०७४२–१४, ७४२–१५, ७४३–११, ७४३–०१, ७४३–०६ को 

केसमलर्ा रोड छुने, कृत्तष िवनिाट पजचचम िाने पीच िाटोले छुने, मशव मजन्दरिाट 
पजचचम िाने िोटोले छुने, शाजन्त चोकदेखख सरौगचर्ा िाने उिर दक्षक्षणको त्तपचिाटोले 
छुने िग्गा प्रनत िगाममटर  10,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सहार्क त्तपच सडकसाँग िोडडएका दार्ााँिार्ााँ प्रनत 8,000/- 
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िगाममटर 
ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग िोडडएका 

िग्गा प्रनत िगाममटर 5,000,/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनत 
िगाममटर 3,000/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनत िगाममटर 1,500/- 

73. ववराटनगर– ७    रकम रु. 
क) त्तवराटनगर– ७ को मसट नं. १७८–७०२–२५, ७४२, ०५, ०३, ७४२–१०, ७४२–०९, ७४२–०४ 

७०२,–२३,२४ र मसट नं. ७४२–०८ का नहर पूवा तर्ा को शाजन्त चोकदेखख कोचाखाल 
िाने पीच सडक छुने िग्गा र शाजन्त चोकदेखख सरौगचर्ा िाने पीच सडक छुने 
िग्गा प्रनत िगाममटर 7,000/- 

ख प्रकरण क मा परेका िाहेक सहार्क त्तपच सडक छुने िग्गा प्रनत िगाममटर 5,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप लडकसाँग िोडडएका 
िग्गा प्रनत िगाममटर 3,500/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनत 
िगाममटर 2,500/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक सडकसाँग निोडडएका सम्पुणा िग्गा प्रनत 
िगाममटर 1,500/- 

74. ववराटनगर– ७   रकम रु. 
क) त्तवराटनगर– ७ को मसट नं. ७०२–२३, ७४२–०३, ७४२–०८, का नहर पजचचमका िग्गा र 

मसट नं. ७०२–३, ७०२–२२, ७४२–०१, २, ७४२–०३,742-06,  ७४२–०७ एवं मसट नं. 
७४२–१३, ७४२–१२, ७४२–११ र ७४१–१५ का केशमलर्ा रोड छुने िाटो दार्ााँिार्ााँका 
िग्गा प्रनत िगाममटर  5,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सोही वडाका सहार्क त्तपच सडक दार्ााँिार्ााँका िग्गा 
प्रनत िगाममटर 4,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग िोडडएका 
िग्गा प्रनत िगाममटर 2,500/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग  मा परेका िाहेक सहार्क सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनत 
िगाममटर 2,000/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ सम्म परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनत िगाममटर 600/- 

75. ववराटनगर– ७   रकम रु. 
(क) त्तवराटनगर– ७ को मसट नं. ७०१–२०, ७०१–२५, ७४१–०५, का ररङ्गरोड र पीच सडकले 

छुने िग्गा प्रनत िगाममटर  2,500/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप लडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनत िगाममटर  2,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनत िगाममटर 1,200/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग सम्म परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनत िगाममटर 350/- 

76. ववराटनगर– ७   रकम रु. 
क) त्तवराटनगर– ७ को मसट नं. ७००–४, ७०१–३, ७०१–४, ७४०–२, ७४१–१, ७४१–२, ७४०–४, 2,500/- 



29 
 
 

७४१–३, ७८०–२, ७०१–२४, ७४१–०४, ७४१–९, ७४१–१४, केशमलर्ा सडक र पीच िाटो छुने 
िग्गा प्रनत िगाममटर रु 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सोही वडाका सहार्क त्तपच सडक दार्ााँिार्ााँका िग्गा 
प्रनत िगाममटर 2,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप लडकसाँग िोडडएका 
िग्गा प्रनत िगाममटर 1,500/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनत 
िगाममटर 800/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ सम्म परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनत िगाममटर 400/- 

77. बखरी 9 (ङ) हाल ववराटनगर– ७ रकम रु. 
क) केशमलर्ा सडकसाँग िोडडएका 178/0781-1, 0741-3, 0741-2, 741-4, 

0780-2  िग्गा प्रनत िगाममटर 2,400/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनत िगाममटर 1,800/- 

ग) प्रकरण क र ख  मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनत िगाममटर 1,200/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग सम्म परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनत िगाममटर 600/- 

नोटः सात्तवक त्तवराटनगर– ९ अन्तगात पने वगा छुट्हटएका क, ख, ग, घ,.... का िग्गाको मूल्र्ाङ्कन त्तवराटनगरको 
वगा नापी अन्तगात कार्म हुनेछ । 

78. बखरी ८क हाल ववराटनगर ६ रकम रु. 
(क) धरान त्तवराटनगर सडकसाँग िोडडएको िग्गा प्रनतकठ्िा  70,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सोही वडाका सहार्क त्तपच सडक दार्ााँिार्ााँका िग्गा 
प्रनतकठ्िा  35,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप लडकसाँग िोडडएका 
िग्गा प्रनतकठ्िा 20,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा
  15,00,000/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ सम्म परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 8,00,000/- 

79. बखरी ८(ख) हाल ववराटनगर वडा नं. ६  रकम रु. 
क) धरान त्तवराटनगर मलार्ा सडक पजचचम िोडडने कक.नं. ५, ६, ७, ८, १६६, २४५, २४६, 

१४, १६४, १६३, १८, ३६१, ३७०, ३७१, १९, २६०, २६१, २५८, २५९, २१, २३, १७४, १७३, २५, २६, २७, 

२८, ३०, ३३, २५२, २५३, २५४, ३७३, ३७४, ८४, ३०५, ८८, ८७ समेत र नत ककिािाट काट ि ै
कार्मी ककिा समेतका िग्गा प्रनतकठ्िा 

 
 
 
 

70,00,000/- 

ख) चााँदनी चोकतर्ा  िाने सहार्क त्तपच सडकसाँग िोडडने कक.नं. ३२१, ३२२, ३२३, २, ३, 

४ का िग्गा र ककिाकाट िई कार्म िग्गा प्रनतकठ्िा  36,00,000/- 

ग) कक.नं. ३०४ देखख पजचचम कक.नं. ३४३, २३९, २४० हुाँदै कक.नं. १७६ सम्म र 
सोिन्दा उिरको दोश्रो (पंिािी पेरोल पम्प िन्दा पजचचम) पजचचम तर्ा  िाने 
सहार्क त्तपच सडक दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा 30,00,000/- 

घ) कक.नं. १३५, १३७, १३८, १३९, ९१, ९२ को पुनरावेदन अदालत दक्षक्षण पजचचम िाने 
सडकका कक.नं. १४६, १४७, ९७ हुाँदै दक्षक्षण िाने सडकका पूवा पट्हट िोडडएका 25,00,000/- 
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कक.नं. १२६, ९४ र नत ककिािाट ककिाकाट िै कार्म िएका कक.नं. समेतका त्तपच 
सडक िोडडने दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा  

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक सहार्क त्तपच सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 20,00,000/- 

च) प्रकरण क, ख, ग, घ र ङ मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ तिा लुप सडकसाँग 
िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  15,00,000/- 

छ) प्रकरण क, ख, ग, घ, ङ र च मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका 
िग्गा प्रनतकठ्िा  11,00,000/- 

ि) प्रकरण क, ख, ग, घ,  ङ, च र छ सम्म परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा 
प्रनतकठ्िा 7,00,000/- 

80. बखरी ९(क,ख,घ) हाल ववराटनगर वाड नं. ६  रकम रु. 
क) त्तपच सडक दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा  12,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सहार्क त्तपच सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 8,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग िोडडएका 
िग्गा र ररङरोड छुने िग्गा प्रनतकठ्िा  6,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका  िग्गा 
प्रनतकठ्िा  4,00,000/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ सम्म परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  1,50,000/- 

81. बखरी वाडड नं. ७ ग हाल ववराटनगर– ६ रकम रु. 
क) पीच सडकसाँग िोडडएका िग्गा िग्गा प्रनतकठ्िा   10,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा  7,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  5,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग सम्म परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  2,00,000/- 

82. बखरी वाडड ७घ हाल ववराटनगर– ६ रकम रु. 
क) शाजन्त चोकिाट पजचचम िाने पीच सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  20,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा  15,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  10,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग सम्म परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  5,00,000/- 

83. बखरी ९ग हाल ववराटनगर ६ रकम रु. 
क) ररङ्गरोड र पीच सडक छुने िग्गा प्रनतकठ्िा  10,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप लडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 6,00,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  4,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग सम्म परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  2,00,000/- 

84. बखरी ९च, ९छ  हाल ववराटनगर ६ रकम रु. 
क) सहार्क पीच सडक छुने िग्गा प्रनतकट्िा  10,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप लडकसाँग िोडडएका िग्गा 6,00,000/- 
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प्रनतकठ्िा 
ग) प्रकरण क र ख  मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  4,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग सम्म परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 2,00,000/- 

85. बखरी ६(क) हाल ववराटनगर वडा नं. १५  रकम रु. 
क) १७८/०७४१-३, 0740-4, 0742-16, 0741-4, 0782-1 समेतका  त्तपच 

सडकले छोएका िग्गा प्रनत िगाममटर 2,400/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सहार्क त्तपच सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग 
िोडडएका िग्गा प्रनत िगाममटर 1,800/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनत िगाममटर 1,200/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग सम्म परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनत िगाममटर 600/- 

86. बखरी ६ख हाल ववराटनगर 15 रकम रु. 
क) िनपि मागा पजचचम नहर देखख सुरु िौद मागा पजचचमका त्तपच सडक 

दार्ााँिार्ााँ178/0742-17, 0782-02, 0782-03, 0782-04, 0742-16, 
0742-11, 0742-23, 0742-22, 0742-12 समेतका  त्तपच सडकले छोएका 
िग्गा प्रनत िगाममटर 

 
 
 

7,400/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सहार्क त्तपच सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा  सडकसाँग 
िोडडएका िग्गा प्रनत िगाममटर 4,500/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक लुप सडकसाँग िोडडएका दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनत 
िगाममटर 3,500/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग सम्म परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनत 
िगाममटर 2,600/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ सम्म परेका िाहेक िाकक सम्पुणा िग्गा प्रनत िगाममटर 1,500/- 

87. बखरी ६ग हाल ववराटनगर 15 रकम रु. 

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  त्तपच सडकले छोएका िग्गा प्रनत िगाममटर 10,500/- 

ख) िसपाका  देखख त्तपचरा िनपि मागा सडक, धरखणधर मागा सडक, त्तपचरा चोक िाने 
मुल सडक, िेननर्ल होटल आसपासका सहार्क त्तपच सडकका िग्गा प्रनत 
िगाममटर 8,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक लुप सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनत िगाममटर 6,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग सम्म परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िााँकी  सम्पूणा 
िग्गा प्रनत िगाममटर 4,500/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ सम्म परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनत िगाममटर 3,000/- 

88. बखरी 9ङ हाल ववराटनगर 15 रकम रु. 

क) 
केशमलर्ा सडकसाँग िोडडएका 178/0781-1, 0741-3, 0741-2, 741-4, 
0780-2  िग्गा प्रनत िगाममटर 2,400/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग िोडडएका िग्गा  
प्रनत िगाममटर 1,800/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनत िगाममटर 1,200/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग सम्म परेका िाहेक िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनत िगाममटर 600/- 
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89. अमाहीइक्राही वडा नं. १ देखख ९ सम्म हाल ववराटनगर वडा नं. ५  रकम रु. 
क) कञ्चनिारी चोकिाट इक्राही िाने  सडक दार्ााँिार्ााँ र इक्राही ििार क्षेत्रका समेत 

िग्गाको प्रनतकठ्िा 15,00,000/- 

ख) इक्राही ििार देखख पजचचम क्षेत्रका त्तपच सडकका दार्ााँिार्ााँसमेत िग्गाको प्रनतकठ्िा 
  10,00,000/- 

ग बिराट हेल्ि कलेििाट पजचचम त्तपच सडकका दार्ााँिार्ााँका िग्गा प्रनतकठ्िा  12,00,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक लुप सडकसाँग िोडडएका र ररङरोडले छुने 
िग्गा प्रनतकठ्िा 6,50,000/- 

ङ) प्रकरण क, ख, ग र घ मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा 4,00,000/- 

च) प्रकरण क, ख, ग, घ र ङ मा परेका िाहेक सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  1,50,000/- 

छ) अमाही इक्राहीको केही िाग टंकीमसनवारीमा पने हुाँदा मसर्ाररसको आधारमा शहरी 
ग्रामीण कार्म गने । िाटोले छुने िग्गा प्रनतकठ्िा  

िाटोले नछुने िग्गा प्रनतकठ्िा  

 
3,00,000/- 
1,50,000/- 

90. कटहरी गा.वव.स. भििका जग्गा रकम रु. 
 

क) 
त्तवराटनगर– रंगेली सडकमा पने वडा नं. १ र २ त्तपच सडक दार्ााँिार्ााँका िग्गा, 
कटहरी ििार क्षेत्रमित्रका िग्गा प्रनत िगाममटर 4,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ र लूप सडकमा परेका िोडडएका िग्गा 
प्रनत िगाममटर 2,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनत िगाममटर
  1500/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक सम्पूणा िग्गा प्रनत िगाममटर 500/- 

ङ) त्तवराटनगर–रंगेली सडक छुने वाडा नं. ३,४,५,६,७,८,९ का िग्गा प्रनत िगाममटर  3,000/- 

च) प्रकरण ङ मा परेका िाहेक सो सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लूप सडकसाँग िोडडएका 
िग्गा प्रनत िगाममटर  1,500/- 

छ) प्रकरण ङ र च  मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनत िगाममटर 1,100/- 

ि) प्रकरण ङ, च र छ का परेका िाहेक सम्पूणा िग्गा प्रनत िगाममटर 300/- 

91. झापा बैजनाथपुर गा.वव.स. भििका जग्गा रकम रु. 
क)
  

त्तवराटनगर– नघनाघाट झोराहाट– त्तवराट चोक मूलक सडकले छुने वाडा नं. १,२,३,४ र 
५ का िग्गा र नघनाघाट चोक, ममलन चोक ििार क्षेत्रमित्रका िग्गा प्रनत िगाममटर
  4,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सो सडक दार्ााँिार्ााँ तिा लूप सडकसाँग िोडडएका 
िग्गा प्रनत िगाममटर 2,500/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनत िगाममटर
  1,500/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक सम्पूणा िग्गा प्रनत िगाममटर  500/- 

ङ) त्तवराटनगर–त्तवराटचोक सडकमा िोडडएका अन्र् वाडाका िग्गा प्रनत िगाममटर 2,500/- 

च) प्रकरण ङ मा परेका िाहेक सो सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग परेका िग्गा 
प्रनत िगाममटर 

 
1,500/- 

छ) प्रकरण ङ र च मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनत िगाममटर 1,000/- 
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ि) प्रकरण ङ, च र छ मा परेका िाहेक सम्पूणा िग्गा प्रनत िगाममटर  350/- 

92. डगं्राहा गा.वव.स. भििका जग्गा  रकम रु. 
क) डगं्राहा गा.त्तव.स.का सिै वडाका मूल सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग 

िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  1,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  60,000/- 

ग)   प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा  40,000/- 

93. ििेररया गा.वव.स. भििका जग्गा रकम रु. 
क) त्तवराटनगर– त्तवराट चोक सडकमा पने र वाडा नं. ६क, ७क, ७ख, ८क, ८ख, ९ग, का 

िग्गा र ततेररर्ा ििार क्षेत्रका िग्गा प्रनतकठ्िा  
 

6,00,000/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग िोडडएका िग्गा 
प्रनतकठ्िा  2,50,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 1,50,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 75,000/- 

ङ) प्रकरण घ सम्म परेका िाहेक अन्र् वाडाका मूल सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप 
सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा  1,50,000/- 

च) प्रकरण ङ मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 80,000/- 

छ) प्रकरण ङ र च मा परेका िाहेक सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 50,000/- 

94. पोखररया गा.वव.स. भििका जग्गा रकम रु. 
क) गा.त्तव.स. का सिै वडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग िोडडएका िग्गा 

प्रनत िगाममटर 200/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनत िगाममटर  100/- 

ग) प्रकरण ख सम्म नपरेका िााँकी  सम्पूणा िग्गा प्रनत िगाममटर 60/- 

95. िाथथगछ गा.वव.स. भििका जग्गा रकम रु. 
क) िागिगछ गा.त्तव.स.को सिै वडाको मूल सडक दार्ााँिार्ााँ तिा लूप सडकसाँग 

िोडडएका िग्गाप्रनत िगाममटर 300,/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोगगएका िग्गा प्रनत िगाममटर 200/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सम्पूणा िग्गा प्रनत प्रनत िगाममटर 100/- 

96. िौडाहा गा.वव.स. भििका जग्गा रकम रु. 
क) िौडाहा गा.त्तव.स.को ररङ रोडले छोएका िग्गा प्रनत िगाममटर  650/- 

ख) िौडाहा गा.त्तव.स.को सिै वडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लूप सडकसाँग िोडडएका 
र ररङरोडले छोएका िग्गा प्रनत िगाममटर  400/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोगगएका िग्गा प्रनत िगाममटर 200/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक सम्पूणा िग्गा प्रनत वगाममटर  100/- 

97. मझारे गा.वव.स. भििका जग्गा रकम रु. 
क) गा.त्तव.स.का सिै वडाका सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लुप सडकसाँग िोडडएका िग्गा 

प्रनत िगाममटर 
 

300/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनत िगाममटर 150/- 

ग) प्रकरण ख सम्म नपरेका िााँकी सम्पूणा िग्गा प्रनत िगाममटर 75/- 

98. भससवनी जहदा गा.वव.स. भििका जग्गा रकम रु. 
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क) गा.त्तव.स. का सिै वडाका मूल सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लूप सडकसाँग िोडडएका 
िग्गा प्रनत िगाममटर 300/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोगगएका िग्गा प्रनत िगाममटर 200/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सम्पूणा िग्गा प्रनत वगाममटर 80/- 

99. मोिीपुर गा.वव.स. भििका जग्गा रकम रु. 
क) गा.त्तव.स.का सिै वडाका मूल सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लूप सडकसाँग िोडडएका 

िग्गा प्रनत वगाममटर 300/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनत िगाममटर 200/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सम्पूणा िग्गा प्रनत िगाममटर 100/- 

100. लखन्िरी गा.वव.स. भििका जग्गा रकम रु. 
क) गा.त्तव.स.का सिै वडाका मूल सडक दार्ााँिार्ााँ  तिा लूप सडकसाँग िोडडएका 

िग्गा प्रनत िगाममटर 400/- 

ख) प्रकरण क मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनत िगाममटर 300/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक सम्पूणा िग्गा प्रनत िगाममटर 150/- 

101. भससवनी वडहरा गा.वव.स. भििका जग्गा रकम रु. 
क) गा.त्तव.स.का सम्पूणा वडाका मूल सडक तिा चक्रपि दार्ााँिार्ााँ  िोडडएका िग्गा 

प्रनतकठ्िा 2,50,000/- 

ख) गा.त्तव.स.का सम्पूणा वडाका दार्ााँिार्ााँ लूप सडकसाँग िोडडएका िग्गा प्रनतकठ्िा 1,50,000/- 

ग) प्रकरण क र ख मा परेका िाहेक मित्री सडकसाँग िोगगएका िग्गा प्रनतकठ्िा 80,000/- 

घ) प्रकरण क, ख र ग मा परेका िाहेक सम्पूणा िग्गा प्रनतकठ्िा 50,000/- 

 

नोटः 

१. सडक दार्ााँिार्ााँका िग्गा िन्नाले घर कम्पाउण्ड िोडडएका कम्पाउण्ड मित्र  र अरुको हकमा सडक 
ककनारा देखी १५० कर्टसम्मलाई तोककएका सडकको मूल्र् मानी िााँकीलाई थिलगत रुपमा हेदाा 
चलनचल्ती िन्दा र्रक परेमा सोही वडाको क्रमशः दोस्रो, तसे्रो (हुदै) र सडक िन्दा िाहहरको 
िग्गा मान्नु पनेछ । 

२. मुख्र् सडक, सहार्क सडक िोडडएका िाउाँको सडक ककनाराको िग्गामध्रे् िुन सडकनतरको मूल्र् 
िढी हुन्छ सोही अनुसारको मूल्र् कार्म हुनेछ । 

३. मागि उल्लेखखत दर्ामा उल्लेख िए िाहहरका क्षेत्र वगीकरण गरी मूल्र्ाङ्कन तोक्न ेकुनै क्षेत्र छुट 
िएको पाइएमा िगीकरण गरी मूल्र्ाङ्कन तोककएको सााँध िोडडएको गा.त्तव.स. तिा वडाको सडक 
दार्ााँिार्ााँका मूल्र्ाङ्कन हेरर िुनतर्ा  िढी हुन्छ सोही अनुसारको मूल्र् कार्म गररनेछ । 

४. पुनः नापी हुाँदा िगाममटरमा नापी िएका िग्गाको मूल्र् कार्म गदाा िगाममटरलाई कट्िामा पररणत 
गरी हुन आउने मूल्र्मा नघट्नेगरी मूल्र्ाङ्कन कार्म गरी मलखत पाररत गररनेछ । 

५. पाररत हुन आउने िग्गाको मलखतमा िग्गाको त्तववरण,  सडकको त्तववरण, घर, गोदाम, रै्क्री समेतको 
त्तववरण खुलाउने र घरिाटो एककन गरी मूल्र् राख्न लगाएर मात्र मलखत पाररत गररनेछ । 
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६. वगा खुलाई नापी िएकोमा वगा अनुसार मूल्र्ाङ्कनसाँग िाखझएमा िाखझएको िनतमा अको 
समानान्तरको मागिको मूल्र् अनुसारको हुनेछ । 

७. पाररत हुन आउने मलखतमा घरिाटोको सम्िन्धमा त्तववाद िएमा ऋणी धनीिाट नै एककन गराई 
मलखत पाररत गररहदनुपने छ । 

८. मािी प्रकरण, प्रकरणमा उल्लेख िए िमोजिमको िगीकरणमा ककिा नं. उल्लेख गदाा गल्तीिाट वा 
त्तप्रन्ट ममथटेक हुन गई एउटा सडक ककनाराको उल्लेख हुनुपनेमा अको सडक ककनाराको ककिा 
उल्लेख हुनगई मूल्र्ाङ्कन गना कहिनाई हुन गएमा नापी शाखा र मालपोत कार्ाालर्ले कर्ल्ड चेक 
गरी िुन सडक िोडडएको ककिा हो सोही सडकको मूल्र्ाङ्कन िरािरको मूल्र् ममलाई मलखत पाररत 
गने । 

९. मागि त्तवमिन्न प्रकरणमा ककिा समेत उल्लेख गरी सडक दार्ााँिार्ााँिाट तोककएका ककिाहरु िाहेक 
अन्र् ककिाले पनन सोही सडक छोएमा ती ककिा र ती ककिािाट िााँकी  रहेको ककिा नं. को 
मूल्र्ाङ्कन पनन तोककएको ककिा सरह हुनेछ । 

१०. मागि त्तवमिन्न प्रकरणमा उल्लेख िएका िग्गा वा ककिाहरुिाट ककिाकाट िै कार्म िएका 
ककिाहरुको मलू्र्ाङ्कन एककन गदाा सम्िजन्धत नगरपामलकाको हकमा नगरपामलकाको मसर्ाररसलाई 
मुख्र् आधारमानी घरिाटोको मूल्र्ाङ्कन एकीन गरी मलखत पाररत गनुापनेछ । 

११. हाल सात्तवक लागू िएका नगरपामलका/गा.त्तव.स. का िग्गाको मूल्र्ाङ्कन सात्तवक कै वडा नं. 
िमोजिम लाग ूहुनेछ । 

१२. गा.त्तव.स./ नगरपामलकाको कुलो/ पैनन/ नहर छुने िग्गालाई अवथिा हेरर कच्ची वा ग्रािेल सडक 
मानननेछ । 

१३. नर्ााँनापी िएका नगरपामलकाका बिमिन्न वडा र गा.त्तव.स.हरूको मूल्र्ाङ्कन तर्ार गदाा िूल िस 
कुनै मसट नं. मूल्र्ाङ्कन पुजथतकामा छुट हुन गएकोमा सोहह साँग िोडडएको वा नजिकको मसट नं. 
वा नक्सा नं. को मुल्र् कार्म गररन ेछ । 

१४. लुप सडक िन्नाले ग्रािेल सडक र मित्री सडक िन्नाले कच्ची सडक मानननेछ । 

१५. घर िग्गा खररद त्तवक्री गना आउाँदा मलखत साि अननवार्ा रुपमा ककिा नं. खुल्ने गरी िग्गाको 
नक्सा पेश गनुा पनेछ ।  

१६. मुल सडकवाट सहार्क सडक,  सहार्क सडकिाट शाखा सडक,  शाखा सडकिाट दार्ााँवार्ााँका सडक 
लुप सडक र सोमा कार्म अन्र् सडक मित्री सडक मानननेछ । 

१७. ककिा ममलान गना िाहेक डढे कठ्िा वा सो िन्दा कम िग्गा हक हथतान्तरण हुाँदा कजम्तमा कच्ची 
िाटो सरहको मुल्र् कार्म गररनेछ । 

 

ईनतश्री । 


