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नऩेार सयकाय 
बमूभ व्मवस्था, सहकायी तथा गरयवी मनवायण भन्त्रारम 

बमूभ व्मवस्थाऩन तथा अमबरेख ववबाग 

भारऩोत कामाारम रेखनाथ, कास्की 
ऩ.स. 
च.न.      मभमत: २०७८/०३/....... 

ववषम :- न्त्मूतनभ भूल्माङ्कन ऩसु्तक सम्फन्त्धभा । 

 

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

...................................... । 

मस कामाारमको कामाऺ ेर मबर ऩने कास्की स्जल्रा अन्त्तगात ऩोखया 

भहानगयऩामरका य गाउॉऩामरकाहरुको जग्गा मरखत ऩायीत (यस्जषे्डशन ऩास) गने 

प्रमोजनको रामग न्त्मूनतभ भूल्म मनधाायण गना श्रीभान प्रभखु स्जल्रा अमधकायी थानशे्वय 

गौतभज्मूको अध्मऺताभा मभमत २०७८/०३/२७ गते फसेको न्त्मूनतभ भूल्म मनधाायण 

समभमतको फैठकको मनणाम अनसुाय मभमत २०७८/०४/०१ गते देस्ख रागू हनु ेगयी 

जग्गाको न्त्मूनतभ भूल्म कामभ बएकोरे सोही फभोस्जभको भूल्माङ्कन ऩसु्स्तका थान १ 

मसैसाथ ऩठाइएको व्महोया अनयुोध छ । 

 

............................ 
नायामणढकार 

प्रभखु भारऩोत अमधकृत 
 

नोट : स्थानीम मनकामरे घय फाटोको मसपारयस गदाा न्त्मूनतभ ्भूल्माङ्कन ऩसु्स्तका फभोस्जभ फाटोको प्रकायको 
क्र सॊ य ऩषृ्ठ सॊख्मा सभेत उल्रेख गयी मसपारयस गनुाहनु अनयुोध छ । 



भारऩोत मनमभावरी २०३५ को ५ ख फभोस्जभको जग्गाको भूल्म मनधाायण समभमतको फैठक 



 

प्रस्तावहरु 
१. भारऩोत कामाारम रेखनाथको कामाऺ ेर मबरका जग्गाको आमथाक वषा 

२०७८।०७९ को रामग न्त्मूनतभ ्भूल्माङ्कन दययेट मनधाायण सम्फन्त्धभा  ।
२. ववववध ।

मनणामहरु 
मनणाम नॊ. १ 
प्रस्ताव नॊ. १ उऩय छरपर गदाा भारऩोत कामाारम रेखनाथ कास्कीको कामाऺ ेर 
मबर यहेका भहानगयऩामरका य गाॉउऩामरकाको जग्गाहरुको मरखत ऩारयत (यस्जषे्डशन) 
गने प्रमोजनको रामग आ.व २०७८ ०७९ को न्त्मूनतभ ् भूल्म मनम्न सैद्धास्न्त्तक य 
वस्तगुत आधायहरु प्रमत ध्मान दददै मनम्नानसुाय मनधाायण गने मनणाम गरयमो । 



भूल्म मनधाायणका आधायहरु -
१. भारऩोत मनमभावरी २०३६ को मनमभ ५ख को उऩमनमभ ४ फभोस्जभ - 

क. जग्गासॉग सडक वा फाटो जोमडए नजोमडएको य सो को प्रकाय ।

ख. जग्गाको प्रमोजनको अवस्था ।

ग. जग्गाको वस्तगुत अवस्स्थमत ।

घ. चार ुआमथाक वषाभा कायोवाय बएको सोही ऺेरको खरयद ववक्री भूल्म ।

२. भहारेखा ऩयीऺकफाट रेखा ऩयीऺण प्रमतवेदनभा औल्माईएका वववयणहरु ।

३. बमूभ व्मवस्थाऩन तथा अमबरेख ववबागफाट बएका ऩरयऩर तथा ववबागफाट 

प्रकास्शत न्त्मूनतभ भूल्माॊकन सम्फन्त्धी मनदेस्शका ।

४. ऩोखया भहानगयऩामरका एवॊ अन्त्म गाॉउऩामरकाहरुफाट प्राप्त न्त्मूनतभ भूल्माॊकन 

सम्फन्त्धी सझुावहरु । 

५. कामाारमफाट गरयएको स्थरगत अध्ममन अनगुभन । 

६. सयोकायवारा सभूहहरुसॉगको अन्त्तयवक्रमा । 

७. नागरयक सभाज य फवुद्धजीवी वगाको सझुाव । 

८. मरखत ऩारयत गदााको अभ्मास य अनबुव । 

९. प्रचमरत फजाय भूल्म ।

१०. फैंक तथा ववस्िम सॊस्थारे मधतो ऩारयत गदााको यकभ य सझुाव सभेत  
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मस भारऩोत कामाारम रेखनाथको कामाऺ ेर मबर ऩने कास्की स्जल्रा अन्त्तगात ऩोखया 
भहानगयऩामरका तथा गाउॉऩामरकाहरुको जग्गाको मरखत ऩारयत (यस्जषे्डशन) गने 
प्रमोजनको रागी आ.व.२०७८/७९ को न्त्मूनतभ ्भलु्म मनधाायण तामरका मनम्नानसुाय 
यहेको छ । 

धनहय खेत तपा  
साववक  

गा वव स 

धनहय खेत तपा  प्रमत योऩनी रु 

अब्फर दोमभ मसभ चाहाय 

रुऩाकोट ५००००० ४५०००० ४००००० ३००००० 

मबयचोक ६००००० ४००००० ३००००० २००००० 

फेगनास ५००००० ४५०००० ४००००० ३५०००० 

बयतऩोखयी/ 

बोटेऩोखयी 
२००००० १८०००० १५०००० १२०००० 

थमु्की/मसकुा ताङ 

पराङ्कोट 
१००००० ८०००० ५०००० ४०००० 

देउयारी १००००० ८०००० ५०००० ४०००० 

बगवतीटाय १००००० ८०००० ५०००० ३०००० 

भाझठाना ३००००० २५०००० २००००० १५०००० 

मभजयेुडाॉडा १००००० ८०००० ६०००० ४०००० 

मसद्ध/खाल्टे १५०००० १००००० ८०००० ६०००० 

हॊसऩयु/भाझगाउॉ 

स्माक्रङु 
१५०००० १००००० ८०००० ६०००० 
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ऩाखो फायी तपा  

 

साववक  

गा वव स 

ऩाखो फायी तपा  प्रमत योऩनी रु 

अब्फर दोमभ मसभ चाहाय 

रुऩाकोट २००००० १५०००० १२०००० १००००० 

मबयचोक १००००० ९०००० ८५००० ६५००० 

फेगनास ३५०००० ३००००० २५०००० २००००० 

बयतऩोखयी/ 

बोटेऩोखयी 
१५०००० १२०००० १००००० १००००० 

थमु्की/मसकुा ताङ 

पराङ्कोट 
५०००० ४०००० ३०००० २०००० 

देउयारी ५०००० ४०००० ३०००० २०००० 

बगवतीटाय ६०००० ५०००० ४०००० २०००० 

भाझठाना १००००० ८०००० ६०००० ४०००० 

मभजयेुडाॉडा ४०००० ३०००० २५००० २०००० 

मसद्ध/खाल्टे ५०००० ४०००० ३०००० २०००० 

हॊसऩयु/भाझगाउॉ 

स्माक्रङु 
५०००० ४०००० ३०००० २०००० 
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ऩोखया भहानगयऩामरका मबर ऩने 

फाटोको 
प्रकाय 

साववक गा.वव.स./न.ऩा./उ.भ.न.ऩा/भ.न.ऩा 
प्रमत योऩनी 

भूल्म यकभभा 

१ साववक कन्त्धनीडाॉडा गा.वव.स 

क 
मफजमऩयु खोरा देस्ख (साववक कन्त्धनीडाॉडा वडा नॊ. 
५,६ य ९) को ऩथृ्वी याजभागाको दामाॉ/फामाॉ ऩने 
जग्गाहरु 

१ कयोड 
१० राख 

ख 
अन्त्म ऩदि सडक य याखी मभजयेु सडकको दामाॉ, फामाॉ 
ऩने सभथय बागका जग्गाहरु 

४५ राख  

ग 
अन्त्म ऩदि सडक य याखी मभजयेु सडकको दामाॉ, फामाॉ 
ऩने ऩहाडी बागका जग्गाहरु 

२५ राख  

घ 
साववक कन्त्धनीडाॉडा (याखी) सभथय बागको ऩिी 
सडकको दामाॉ, फामाॉका जग्गा 

३५ राख 

ङ 
साववक कन्त्धनीडाॉडा (याखी) सभथय बागको कच्ची 
सडकको दामाॉ, फामाॉका जग्गा 

२० राख 

च 
साववक कन्त्धनीडाॉडा गा.वव.स.को हार ऩो.भ.न.ऩा.भा 
ऩने ऩहाडी बागको ऩिी सडकको दामाॉ, फामाॉको जग्गा 

१५ राख 

छ 
साववक कन्त्धनीडाॉडा गा.वव.स.को हार ऩो.भ.न.ऩा.भा ऩने 
ऩहाडी बागको कच्ची सडकको दामाॉ, फामाॉको जग्गा 

१० राख  

ज ऩहाडी बाग खेत तपा को (मबरी जग्गा) १० राख 

झ ऩहाडी बाग ऩाखो तपा को (मबरी जग्गा) ८ राख  
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फाटोको 
प्रकाय 

साववक गा.वव.स./न.ऩा./उ.भ.न.ऩा/भ.न.ऩा 
प्रमत योऩनी 

भूल्म यकभभा 

२ साववक अघौ गा.वव.स 

क 
साववक अघौफजाय वडा नॊ. २, ८ य ९ को ऩथृ्वी 
याजभागाको दामाॉ फामाॉका जग्गा 

१ कयोड 
१० राख 

ख 
साववक अघौफजाय ९ भा ऩने तारचोक देस्ख फेगनास 
जाने भखु्म वऩच फाटोको दामाॉ, फामाॉका जग्गा 

७५ राख 

ग अन्त्म ऩदि फाटोको दामाॉ, फामाॉका जग्गा ४५ राख 

घ कस्च्च सडकको दामाॉ, फामाॉका जग्गा ३५ राख 

ङ 
अघौफजाय गा.वव.स. २ (राभतयो ऺरे) कस्च्च 
सडकको दामाॉ, फामाॉका जग्गा 

२० राख  

च 
साववक अघौफजाय ४, ५, ६ भा ऩने जग्गाको ऩिी 
फाटो दामाॉ, फामाॉका जग्गाहरु 

३० राख  

छ 
साववक अघौफजाय ४, ५, ६ भा ऩने जग्गाको कस्च्च 
फाटो दामाॉ, फामाॉका जग्गाहरु 

१८ राख  

ज 
साववक अघौफजाय वडा नॊ.  २, ३, ७, ८ य ९ खेत 
ऩाखो तपा  सवै वकमसभको मबरी जग्गा 

२० राख 

झ 
साववक अघौफजाय वडा नॊ. १ को खेत ऩाखो तपा  ऩने 
सवै वकमसभको मबरी जग्गा 

१० राख  

ञ साववक अघौफजाय ४, ५, ६ खेत तपा  सवै ७ राख 

ट साववक अघौफजाय ४, ५, ६ ऩाखो तपा  सवै ६ राख  
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फाटोको 
प्रकाय 

साववक गा.वव.स./न.ऩा./उ.भ.न.ऩा/भ.न.ऩा 
प्रमत योऩनी 

भूल्म यकभभा 

३ साववक स्शशवुा गा.वव.स 

क 

साववक अघौफजाय गा.मफ.स.को मसभाना देस्ख साववक 
रुऩाकोट गा.वव.स.को मसभानासम्भ साववक स्शशवुा १ 
य २ को ऩथृ्वी याजभागाभा ऩने दामाॉ, फामाॉका जग्गाहरु 

१ कयोड 
१० राख  

ख 
साववक स्शशवुा वडा नॊ. ३ ५ य ९ भा ऩने तारचोक 
देस्ख फेगनास जाने भखु्म वऩच फाटो 

७५ राख  

ग 

स्शशवुा चोकफाट ऩोखया ववश्वववद्यारम जाने ऩिीफाटो 
य तागाको भखुसम्भ, तागाको भखु देखी ऩावय हाउस 
(ऩथृ्वी याजभागा) जोमडन)े 

४० राख 

घ 

स्शशवुा चोकफाट स्वास्थ्म केन्त्र, रक्ष्भी आदशा 
भा.वव.हदैु डाॉडाको नाकसम्भको भूरफाटोको दामाॉ, 
फामाॉ 

४५ राख 

ङ अन्त्म ऩिी फाटोको दामाॉ, फामाॉ ४० राख 

च 

साववक स्शशवुा १ को ऩटनेयी ऺेरको ऩिी फाटोको 

दामाॉ, फामाॉ 

३५ राख 

छ कच्ची फाटोको दामाॉ, फामाॉ ३५ राख 

ज 
साववक स्शशवुा १ को ऩटनयेी ऺेरको कच्ची फाटोको 
दामाॉ, फामाॉ 

३० राख 

झ 
खेत, ऩाखो तपा  (मबरी जग्गा)  

 

२० राख  
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फाटोको 
प्रकाय 

साववक गा.वव.स./न.ऩा./उ.भ.न.ऩा/भ.न.ऩा 
प्रमत योऩनी 

भूल्म यकभभा 

ञ 
साववक स्शशवुा ४ भा ऩने कच्ची फाटोको दामाॉ, फामाॉ ३० राख 

ट 
साववक स्शशवुा ४ भा ऩने खेत तपा  सभथय बाग भार २० राख 

ठ 
साववक स्शशवुा ४ भा ऩने टायी खेत/ऩाखो तपा  १० राख  

ड 
ऩिी भोटयफाटो (स्शशवुा वडा नॊ. २ य ३ को ऩहाडी 
बागभा ऩने 

३० राख  

ढ 
ऩिी भोटयफाटो (स्शशवुा वडा नॊ. ५,६ य ७) ३० राख  

ण कच्ची भोटयफाटो (स्शशवुा वडा नॊ. ५, ६ य ७)  २० राख 

त 

फेगनासतार फसऩाका  देस्ख बोरेटाय जाने फाटो 

(स्शशवुा ६) का दामाॉ फामाॉका जग्गाहरु 

२५ राख 

थ 

कच्ची भोटयफाटो (स्शशवुा वडा नॊ. २, ३, 5, 6, 7 

का ऩहाडी बागभा ऩने जग्गा 

१५ राख 

द 

साववक स्शशवुा ३ य ५ भा ऩने ऩहाडी बाग रेस्ख 

आएका खेत तपा का जग्गा 

१०  राख 

ध 

साववक स्शशवुा ३ य ५ भा ऩने ऩहाडी बाग रेस्ख 

आएका ऩाखो तपा का जग्गा 

६  राख 
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फाटोको 
प्रकाय 

साववक गा.वव.स./न.ऩा./उ.भ.न.ऩा/भ.न.ऩा 
प्रमत योऩनी 

भूल्म यकभभा 

४ साववक रुऩाकोट गा.वव.स. 

क 

साववक स्शशवुा गा.वव.स.को मसभाना देस्ख कोरे 
खोरासम्भ साववक रुऩाकोट गा.वव.स.को १ य ३ भा 
ऩने ऩथृ्वीयाजभागाको दामाॉ, फामाॉका जग्गाहरु 

९० राख  

ख 
साववक रुऩाकोट गा.वव.स. १ य ३ भा ऩने अन्त्म ऩिी 
फाटो 

४० राख  

ग 
साववक रुऩाकोट १, २, ३ य ५ भा ऩने कच्ची 
सडकको दामाॉ, फामाॉका जग्गाहरु 

३० राख 

घ 
साववक रुऩाकोट हार ऩो.भ.न.ऩा.भा ऩने गोयेटो 
फाटोको दामाॉ, फामाॉका जग्गाहरु 

२५ राख  

ङ 
साववक रुऩाकोट हार ऩो.भ.न.ऩा.भा खेत तपा का 
जग्गाहरु 

२० राख  

च 

साववक रुऩाकोट हार ऩो.भ.न.ऩा.भा ऩाखो तपा का 

जग्गाहरु 

 ९ राख  

छ 
रुऩाकोट थमु्की सडक खोराछेउ सम्भ भरु वऩच 
सडक सॉग जोमडएका जग्गाहरु 

४० राख 

ज अन्त्म सहामक भोटयेफर फाटो ऩिी भहानगयभा ऩने २५ राख 

झ अन्त्म सहामक भोटयेफर फाटो कच्ची भहानगयभा ऩने १० राख  
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फाटोको 
प्रकाय 

साववक गा.वव.स./न.ऩा./उ.भ.न.ऩा/भ.न.ऩा 
प्रमत योऩनी 

भूल्म यकभभा 

५ साववक फेगनास गा वव स 

क 
फेगनासतार फसऩाका  देस्ख बोरेटाय जाने भरुफाटोको 

दामाॉफामाॉ 

२० राख  

ख अन्त्म ऩिी भोटयेफर फाटोको दामाॉफामाॉ १५ राख 

ग अन्त्मा कच्ची भोटयेवर फाटोको दामाॉफामाॉ  ८ राख 

घ वडा नॊ. ४ अन्त्तगात खोरा फेशी तपा को जग्गा २ राख  

६ भाझठाना गा.मफ.स 

क 
याखी मभजयेु भोटयफाटोको दामाॉ फामाॉ  

(वडा नॊ. १,७) 
८ राख 

ख सैमा फेत्मानी खरी ऩहयो ऩने फाटोका दामाॉ फामाॉका 
जग्गाहरु 

८ राख 

ग स्माङ्खदुी बतेुर गाॉउ सैये भाझठाॉना ६ भा ऩने सडकका 
दामाॉ फाॉमाका जग्गाहरु 

८ राख  

७ साववक बयतऩोखयी य बोटेऩोखयी गा.वव.स 

क 
साववक बेटेऩोखयी वडा नॊ. ८ य ९ को भरु ऩिी 

फाटोका दामाॉफामाॉ ऩने जग्गा 

२५ राख  

ख 
साववक बोटेऩोखयी वडा न ४ य ७ के भूर ऩिी 

फाटोको दामाॉ फाॉमा ऩने जग्गा  

२० राख  
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फाटोको 
प्रकाय 

साववक गा.वव.स./न.ऩा./उ.भ.न.ऩा/भ.न.ऩा 
प्रमत योऩनी 

भूल्म यकभभा 

ग 
साववक बोटेऩोखयी वडा न ४ य ७ को कच्ची 

फाटोका दामाॉ फामाॉ ऩने जग्गाहरु 

८ राख  

घ 
साववक बोटेऩोखयी ८ य ९ भा ऩने अन्त्म ऩिी 

भोटयेफर फाटोको दामाॉफामाॉ 

२० राख  

ङ ऐ ऐ को कच्ची फाटोको दामाॉफामाॉ १२ राख  

च साववक बयतऩोखयी जाने ग्राभीण सडकको दामाॉफामाॉ १२ राख  

छ अन्त्म सहामक भोटयेफर फाटो ऩिी १२ राख  

ज अन्त्म सहामक भोटयेफर फाटो कच्ची १० राख 

झ बोटेऩोखयी वडा नॊ. ८ य ९ खेत ऩाखो दवैु तपा को ८ राख  
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रुऩा गाउॉऩामरका तपा का जग्गाहरु 

फाटोको 
प्रकाय 

साववक गा.वव.स./न.ऩा./उ.भ.न.ऩा/भ.न.ऩा 
प्रमत योऩनी 

भूल्म यकभभा 

८ साववक रुऩाकोट गा वव स 
क रुऩाकोट थमु्की  सडक खोरा छेउफाट भाथी ऩहाडी 

खण्ड वऩच सडक दामाॉ फामाॉ ऩने जग्गा 
७ राख  

ख खोराछेउफाट जभरकुना बगया तारफेशी सडक रुऩा 
चक्रऩथभा ऩने साववक रुऩाकोट ५ य ९ भा ऩने 
जग्गाहरु 

९ राख 

ग साववक रुऩाकोट ५ य ९ मसस्टेनी कुना फैकुण्ड चोक 
खयफायी टुडो सडक  

१२ राख  

९ साववक मबयचोक गा.वव.स 
क साववक मबयचोक गा.वव.स. अन्त्तगात ऩने रुऩाकोट 

थमु्की ऩिी फाटोको दामाॉ, फामाॉका जग्गाहरु 

६ राख  

ख पारबन्त्जाङ देस्ख स्चसाऩानी साववक मबयचोक वडा न 
३ य ४ भा ऩने वऩच सडक 

४ राख  

ग तारफेशी सडक रुऩा चक्रऩथभा ऩने साववक   
मबयचोक ७ य ९ भा ऩने जग्गाहरु 

९ राख 

घ साववक मबयचोक गा.वव.स. अन्त्तगात ऩने कच्ची 
फाटोको दामाॉ, फामाॉका खेत तपा का  जग्गाहरु 

३ राख  

ङ साववक मबयचोक गा.वव.स. अन्त्तगात ऩने कच्ची 
फाटोको दामाॉ, फामाॉका ऩाखो तपा का  जग्गाहरु 

२ राख  
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फाटोको 
प्रकाय 

साववक गा.वव.स./न.ऩा./उ.भ.न.ऩा/भ.न.ऩा 
प्रमत योऩनी 

भूल्म यकभभा 

१० साववक थमु्की पल्माङकोट, मसकुा तान गा.वव.स 
क फेगनासतार बोरेटाय भरुफाटोको दामाॉ फामावऩच 

फाटाको दामाॉ फामाॉ ऩने 
५ राख  

ख रुऩाकोट थमु्की ऩरुको भखु सम्भको भूर फाटोको दामाॉ फामाॉ  ३ राख  
ग अन्त्म सहामक भोटयेफर फाटाहरुको दामाॉ फामाॉ 

 

२ राख  

११ देउयारी गा.वव.स 
क स्शशवुा देउयारी ऩोल्माङटाय ऩिी सडकको देउयारी 

खण्ड दामाॉ फाॉमा 
५ राख  

ख पारबञ्माङ खडागाॉउ जोल्टेचोतया वऩच सडक खण्ड 
दामाॉ फामाॉ  

३ राख  

ग अन्त्म सहामक भोटयेफर फाटो २ राख ५० 
हजाय  

१२ हॊसऩयु (साववक भाझगाॉउ य स्माक्रङु्ग) 
क फेगनास वऩप्रे ऩिी सडक सॉग जोमडएको वऩप्रे 

खण्डका दामाॉ फामाॉ 
५ राख  

ख फेगनास वऩप्रे वऩचसडक सॉग जोमडएको ऩहाडी 
खण्डका दामाॉ फामाॉ 

३ राख 

ग अन्त्म सहामक भोटयेफर फाटो खेत तपा का दामाॉ फामाॉ  १ राख 
५० हजाय  

घ अन्त्म सहामक भोटयेफर फाटो ऩाखो तपा  दामाॉ फामाॉ १ राख  
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फाटोको 
प्रकाय 

साववक गा.वव.स./न.ऩा./उ.भ.न.ऩा/भ.न.ऩा 
प्रमत योऩनी 

भूल्म यकभभा 

१३ मसद्ध  (साववकको खाल्टे गा वव स ) 
क स्शशवुा देउयारी ऩोल्माङ ऩिी सडकको दामाॉ फामाॉ 

ऩोल्माङटाय खण्ड 

५ राख  

ख स्शशवुा देउयारी ऩोल्माङ ऩिी सडकको दामाॉ फामाॉ 

ऩहाडी खण्ड 

२ राख ५० 
हजाय  

ग ऩोल्माङ पैचोक रुऩा चक्रऩथ ऩिी सडकको  

टाकान्त्जा य ऩोल्माङटाय खण्डको  दामाॉ फामाॉ 

५ राख  

घ ऩोल्माङ पैचोक रुऩा चक्रऩथ ऩिी सडकको पैचोक 

तपा को ऩहाडी खण्ड दामाॉ फामाॉ 

२ राख   

ङ अन्त्म सहामक सडक को दामाॉ फामाॉ खेत तपा  १ राख ५० 
हजाय  

च अन्त्म सहामक सडकको दामाॉ फामाॉ ऩाॉखो तपा  १ राख  
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भादी गाउॉऩामरका तपा का जग्गाहरु 

फाटोको 
प्रकाय 

साववक गा.वव.स./न.ऩा./उ.भ.न.ऩा/भ.न.ऩा 
प्रमत योऩनी 

भूल्म यकभभा 

१४ बगवतीटाय गा.वव.स 
क याखी मभजयेु भोटयफाटोका दामाॉ फामाॉ  

(वडा नॊ. २ य ४) 
३ राख  

ख अन्त्म सडकको दामाॉ फामाॉ १ राख ५० 
हजाय 

१५ मभजयेुडाॉडा गा.वव.स 

क याखी मभजयेुडाॉडाॉ ग्राभीण सडक ३ राख  

ख थमु्सीकोट भगु्रीवेशी तथा अन्त्म सहामक भोटयेवर 
फाटो 

१ राख ५० 
हजाय 
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रष्टव्म: 

क) मस कामारमको कामाऺ ेर मबर ऩने मरखतहरुभा घयफाटो तथा अन्त्म वववयण ऋणी धनीरे 
मरखतभा अमनवामा रुऩरे उल्रेख गनुाऩनेछ । मदद ददन,े मरने व्मस्िरे ऩेश गयेको घयफाटो 
तथा अन्त्म वववयण पयक बएको प्रभास्णत हनु आई थैरी अॊक न्त्मूनतभ भलु्म बन्त्दा कभ 
हनु गएभा मरन े व्मस्ि (धनी) रे नऩगु याजस्व फझुाउन ुऩनेछ । नफझुाएभा उि घय 
जग्गा योिा याखी सयकायी फाॉकी सयह असूर उऩय गरयनेछ । 

ख) मरखतहरुभा भामथ दपा (क) भा उस्ल्रस्खत व्महोयाभा कामाारमराई शॊका रागभेा 
कामाारमफाट स्थरगत मनयीऺण गयी गयाई मनयीऺणफाट देस्खन आए अनसुाय कामभ गना 
रगाउन सवकनेछ । 

ग) प्रस्ताववत वक.नॊ. उल्रेख बै घयफाटो मसपायीस बै अएभा साववक वकिा सयहकै भलु्माङ्कन 
कामभ हनुेछ । 

घ) कास्की स्जल्राका सफै स्थानीम तहहरुभा ग्रामभण सडक (भोटयेफर फाटो)को ऩहुॊच 
बएकोरे स्थानीम मनकामको घयफाटोको मसपायीस अमनवामा रुऩभा ऩशे गनुाऩने छ । 

ङ) कुनै ऺेरको न्त्मूनतभ भूल्माङ्कन कामभ हनु छुट बएको ऩाइएभा गत वषाको भूल्माङ्कन वा 
चौवकल्राको ऺेर सयह वा कामाारमफाट स्थरगत मनयीऺण गयी ऩनु भूल्माङ्कन कामभ गना 
सवकने छ ।  

च) मस्भा कुनै प्रकायको मडर मबय खोरा नददको छेउभा ऩने बमन मसपारयस आएभा य 
कामारम प्रभखु राइा भनfमसव रागभेा समभती सभऺ ऩनु: भूल्माङ्कनका रागी ऩेश गयी 
मसमभमतको मनणाम फभोस्जभ थऩघट गना सवकने छ। 

छ) ठूरो ववऩद् भहाभायी बै चयभ आमथाक सॊकट रागभेा नेऩार सयकायको मनदेशनभा समभमतरे 
प्रस्ततु दययेटभा ऩनु:ववचाय गना सक्नेछ । 


