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मरखत ऩारयत प्रमोजनको रागी 
जग्गाको न्त्मूनतभ ्भूल्माङ्कन ऩसु्स्तका 
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आज मभमत 2079।03।30 गतेका र्दन न्त्मूनतभ ् भूल्माङ्कन समभमतका अध्मऺ श्रीभान ् प्रभखु स्जल्रा 
अमधकायी फन्त्ध ु प्रसाद फास्तोरा ज्मूको अध्मऺताभा भारऩोत मनमभावरी 2036 को मनमभ 5ख.(१) 
फभोस्जभ आ.फ. 2079।080 भा ऩारयत हनुे मरखतभा थैरी अॊक कामभ गने प्रमोजनको रामग देहामका 
सदस्महरु सवहतको उऩस्स्थमतभा न्त्मूनतभ ्भूल्म मनधाायण गना मनम्न फभोस्जभ मनणाम गरयमो ।  

उऩस्स्थमत 

   प्रभखु स्जल्रा अमधकायी श्री फन्त्ध ुप्रसाद फास्तोरा –  अध्मऺ  

    स्जल्रा प्रशासन कामाारम, फर्दामा । 

 

   स्जल्रा सभन्त्वम समभमत प्रभखु श्री समुा फहादयु ववष्ट – सदस्म  

    स्जल्रा सभन्त्व समभमतको कामाारम, फर्दामा । 

 

   नाऩी अमधकृत श्री अमनशा चौरागाई –   सदस्म 

    नाऩी कामाारम गरुरयमा, फर्दामा । 

 

   प्रभखु कोष मनमन्त्रक श्री ध्रवुयाज गौतभ –   सदस्म  

    कोष तथा रेखा मनमन्त्रक कामाारम, फर्दामा । 

 

   शाखा सहामक प्रवन्त्धक श्री मबभ प्रकाश भल्र –  सदस्म  

    यावष्डम फास्णज्म फैंक गरुरयमा, फर्दामा । 

 

   अध्मऺ श्री देवेन्त्र ऩाण्डे –     सदस्म  

    उद्योग फास्णज्म सॊघ, फर्दामा । 

 

   कामाारम प्रभखु श्री फारकृष्ण याना –    सदस्म-सस्चव 

    बमूभसधुाय तथा भारऩोत कामाारम, फर्दामा । 

 

आभस्न्त्रत 

   नगय प्रभखु श्री खडक फहादयु खडका  

    फाॉसगढी नगयऩामरका नगय कामाऩामरकाको कामाारम, फर्दामा । 

 

   नगय प्रभखु श्री छववरार थारु  

फायफर्दामा नगयऩामरका नगय कामाऩामरकाको कामाारम, फर्दामा । 

 

   नगय प्रभखु श्री मतरक याभ रम्सार  

    ठाकुयफाफा नगयऩामरका नगय कामाऩामरकाको कामाारम, फर्दामा । 

 



 

 

   अध्मऺ श्री वहभारम मरऩाठी  

    फढैमातार गाउॉऩामरका गाउॉ कामाऩामरकाको कामाारम, फर्दामा । 

 

   प्रशासवकम अमधकृत श्री रोक प्रसाद ढकार  

    स्जल्रा प्रशासन कामाारम, फर्दामा । 

 

   प्रशासकीम अमधकृत श्री समुनर नऩेारी  

स्जल्रा प्रशासन कामाारम, फर्दामा । 

 

   मनमभत्त कय अमधकृत श्री समुनर गौतभ  

    कयदाता सेवा कामाारम, फर्दामा । 

 

   कामाऩामरका सदस्म श्री ताया फहादयु सनुाय  

    गरुरयमा नगयऩामरका नगय कामाऩामरकाको कामाारम, फर्दामा । 

 

सहमोगी कभाचायी 
   नामफ सबु्फा श्री स्चन्त्ताभणी ऩौडेर  

    बमूभसधुाय तथा भारऩोत कामाारम, फर्दामा । 

 

   नामफ सबु्फा श्री र्दऩेन्त्र कुभाय वव.सी. 
    बमूभसधुाय तथा भारऩोत कामाारम, फर्दामा । 

 

   रेखाऩार श्री अजुान आचामा  

बमूभसधुाय तथा भारऩोत कामाारम, फर्दामा । 

 

   खरयदाय श्री भहेश चौधयी  

बमूभसधुाय तथा भारऩोत कामाारम, फर्दामा । 

 

   स.क.अ. श्री याभर्दन चौधयी 
बमूभसधुाय तथा भारऩोत कामाारम, फर्दामा । 
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आ.फ. 2079/080 को न्त्मूनतभ ्भूल्माङ्कन               

1   
 

मनणाम नॊ. 1:-  आ.फ. 2079।080 को यस्जषे्डशन प्रमोजनका रामग जग्गाको न्त्मूनतभ ् भूल्माङ्कन मनधाायण गने सम्फन्त्धभा तऩमसर 
फभोस्जभ जग्गाको भूल्म मनधाायण गरयमो । 

१. गरुरयमा नगयऩामरका अन्त्तगात 

(क) साववक गरुरयमा, भथयुाहरयद्वाय य खैयाऩयु गा.वव.स. 

क्र.सॊ. स्थान वडा नॊ. वकत्ता नॊ. 
आ.फ. 

2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

१ ग.ुन.ऩा. याधाकृष्ण चोक देस्ख 
स्जल्रा प्रहयी कामाारमसम्भ भूर 
फाटोसॉग जोमडएको जग्गा साववक 
गरुरयमा गा.वव.स. को नक्सा 
तथा स्जल्रा प्रहयी कामाारम 
चोक देस्ख दस्ऺण भूर फजाय हुॉदै 
प्रहयी ववट नॊ. १ सम्भ । 

१ 
(एक) 

५०, ५६, ५७, १२१, १२५, १२६, १२९, १३३, १३५, १३९, १४१, १४२, 

१४३, १४४, १४५, १४६, १४९, १५१, १५५, १५६, १५७, १५९, १६४, 

१६५, १७१, १७२, १७५, १७६, १७७, १७८, १८१, १९७, २९५, ३०२, 

३१०, ३१२, ३२०, ३२१, ३२२, ३२३, ३३८, ३५३, ३६२, ३६३, ३९२, 

३९३, ४४५, ४४६, ४५२, ४५८, ४८९, ४९२, ५२४, ५२५, ५२७, ५६०, 

५६१, ५८६, ५८७, ६३५, ६३६, ६३७, ६३८, ६३९, ७४२, ७४३, ८०६, 

८०७, ८०९, ८१०, १०४७, १०४८, १०४९, १११३, ११३०, ११३१, ११३४, 

११३५, ११४१, ११७२, ११७३, ११७४, ११७५, ११७६, ११७७, ११८५, 

११८६, ११९२, ११९३, ११९४, १२१४, १२१५, १२४५, १२४६, १२६४, 

१२७४, १२७९, १२८०, १२८१, १२८२, १२८३, १२८४, १२८५, १४२९, 

१४६३, १४६४, १४६५, १४६६, १४६७, १४९७, १५०९, १५०११, १५९८, 

१५९९, १६३३, १६४९, १६५०, १६५७, १६६०, १६६१, १६८४, १६८५, 

१७४१, १७४२, १७६८, १७६९, १७७७, १७९३, १८०३, १९४१, १९४२, 

१९४३, २०५२, २०५३, २०५८, २०५९, २०६०, २०८४, २१३९, २१४०, 

२१४२, २१४३, २२२०, २२२१, २२५२,२२५३, २२५४, २३२५, २३२६, 

२३२७, २३२८, २३५८, २३५९, २३६०, २३६१, २३६२, २३६३, २४७१, 

२४७२, २४७३, २५८७, २५८८, २५८९, २५९०, २६०१, २६०२, २६६८, 

२६९३, २६९४, २६९५, २६९६, २७१६, २७१७ तथा सो वकत्ता पोड बै 
कामभ नमाॉ वकत्ताहरु । 

2660000 

२ क्रभ सॊख्मा १ भा उल्रेस्खत 
स्थानको 

१ 
(एक) 

क्रभ सॊख्मा १ भा उल्रेस्खत वववयणको जग्गासॉग जोमडएका फाटो नबएको मबरी 
जग्गा  

1210000 

३ याधाकृष्ण चोक देस्ख उत्तय 
मभरार चोकसम्भ तथा 
याधाकृष्ण चोक देस्ख ऩस्िभ नमाॉ 
फसऩाका  जान ेचोकसम्भ । 

१ 
(एक) 

३९७, ५०२, ५१७, ६०१, ६०२, ६३०, १००६, ११६५, ११६७, ११६८, 

११६९, २१६१, १२६९, १२७०, १३२१, १३२२, १३२३, १३५७, १३५८, 

१३८५, १३९९, १४००, १४०१, १४३५, १७१७, २११८, २१४८, २१४९, 

२२२६, २२२७, २६५७, २६५८, २६५९, २६६०, २७४४, ३०३५, ३०३६, 

३०३७, ३१३०, ३१३१, ३३४९, ३३५० तथा सो वकत्ताहरु पो८ बै कामभ 
बएको नमाॊ वकत्ता जग्गाहरु । 

2200000 

४ क्रभ सॊख्मा ३ भा उल्रेस्खत 
स्थान  

१ 
(एक) 

क्रभ सॊख्मा ३ भा उल्रेस्खत वववयणको जग्गासॉग जोमडएका फाटो नबएको मबरी 
जग्गा । 

1155000 

५ मभरार चोक देस्ख उत्तय 
स्ज.वव.स. गेटसम्भ  

१ 
(एक) 

क्रभ सॊख्मा २ भा उल्रेस्खत वकत्ताहरु भध्मे सो प्रकयणभा ऩने फाहेक मस 
स्थानभा ऩने जमत वकत्ताहरु । 

1935000 

6 क्रभ सॊख्मा ५ भा उल्रेस्खत 
स्थान  

१ 
(एक) 

क्रभ सॊख्मा ५ भा उल्रेस्खत वववयणको जग्गासॉग जोमडएका फाटो नबएको मबरी 
जग्गा । 

990000 

7 स्जल्रा प्रहयी कामाारमको 
भूरगेट देस्ख ऩूवा नेऩारगञ्ज जान े
सडक कोर्ठमा गाउॉको चोकसम्भ 

१ 
(एक) 

३८० ३८१  ३८७, ३८८, ३८९, ४००, ४०१, ४०५, ४८१, ५२८, ५२९, ५३९, 

५६४, ५६५, ५६७, ५७९, ५८८, ५९२, ६०३, ६०५, ६१०, ६१४, ६१९, 

६२६, ६४३, ६४७, ६४९, ६५८, ६७०, ६७१, ६७२, ६७६, ६८५, ७२५, 

७३३, ७४९, ७५१, ७५३, ७५९, ७६७, ७८३, ७९४, ८४४, ८४५, ९०८, 

९१०, ९११, ९२१, ९२२, ९२५, ९३०, ९४२, ९८५, १०३०, १०५४, १०५५, 

११५८, ११५९, ११६०, ११८२, १२५६, १३११, १३१२, १३५१, १३५२, 

१३५४, १४५४, १४५५, १४५८, १४५९, १४६०, १४९७, १५५१, १५५५, 

१६०२, १६०३, १६९०, १७२१, १७२३, १७२९, १८५२, १८९९, १९००, 

1540000 
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क्र.सॊ. स्थान वडा नॊ. वकत्ता नॊ. 
आ.फ. 

2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

१९४१, २००१, २००३, २००४, २००५, २०११, २०१२, २०१३, २०१७, 

२०१८, २०१९, २०३९, २०४०, २०५८, २०५९, २०६०, २०९२, २०९४, 

२२०७, २२०८, २३१६, २३१८, २३२१, २३२२, २३४४, २३५१, २३५२, 

२३५६, २३५७, २३६४, २३६५, २३६८, २३६९, २३८२, २४०४, २४०५, 

२४३०, २४९२, २४९३, २५२९, २५३०, २५४६, २५४७, २६१८, २६१९, 

२६२०, २६२१, २६२२, २६२३, २६२४, ३००९, ३०१०, ३०१८, ३०१९, 

३१८३, ३१८४, ३५१३, ३५१४  तथा सो वकत्ताहरु पोड बै कामभ नमाॉ वकत्ता 
जग्गाहरु । 

८ क्रभ सॊख्मा ८ को स्थान
  

१ 
(एक) 

क्रभ सॊख्मा ७ भा उल्रेस्खत मफफयणको जग्गासॊग जोमडएका फाटो नबएको मबरी 
जग्गा । 

880000 

9 स्जल्रा प्रहयी कामाारमको चोक 
देस्ख उत्तय उद्योग वास्णज्म सॊघ 
हदैु कृवष ववकास फैंक जाने चोक 
सम्भ 

१ 
(एक) 

४१, ६१, ४७७, ५२०, ५२१, ५३९, ५८८, ६०५,  ६११, ६१९, ६५५, ६५८, 

६८३, ७०१, ७५४, ७६६, ७८०, ७८१, ७९३, ८३६, ८३७, ८४८, ९०८, 

९११, ९३०, ९८५, १०४७, १०७६, १०८५, १०८६, १११६, ११२३, ११२६, 

११२७, ११६०, ११७८, ११८२, १२१०, १२५६, १२६९, १२७०, १२८६, 

१२८९, १२९१, १३२१, १३२२, १३८४, १३८९, १३९०, १३९१, १३९२, 

१४०५, १४०६, १४१३, ३३४२, ३३४३, ३३४४, १४१५, १४३७, १४३८, 

१५२९, १५४६, १५६२, १५७१, १५७६, १५७७, १५७९, १६९०, १७०५, 

१७१६, १७४९, १७७१, १८५२, १८९९, १९,००, १९१४, १९१५, १९५८, 

१९९६, १९९७, २०००, २००१, २०११, २०१२, २०१३, २०१४, २०२२, 

२०२५, २०४०, २०६३ २०६५, २०६७, २०६८, २१४४, २१४५, २१४८, 

२०४९, २१५०, २१५१, २१५३, २१५६, २१५७, २१५८, २१५९, २३०५, 

२३०६, २३०७, २३०८, २३१३, २३१४, २३४९, २३५०, २३७९, २३८०, 

२४२९, २४३०, २४४९, ३१६०, ३१६१, ३१६९, ३१७०, ३३२२, ३३२३, 

३३२४, ३३३२, ३३३३, ३४५२, ३४५३, ३४६१, ३४६२ तथा सो वकत्ताहरु 
पोड बै कामभ नमाॊ वकत्ताहरु  

1320000 

10 क्रभ सॊख्मा ९ भा उल्रेस्खत 
स्थान 

१ 
(एक) 

क्रभ सॊख्मा ९ भा उल्रेस्खत मफफयणको जग्गासॊग जोमडएका फाटो नबएको मबरी 
जग्गा । 

660000 

11 साववक स्जल्रा हरुाक 
कामाारमको चोक देस्ख दस्ऺण 
तपा  फगराभखुी भॊर्दय अगाडी 
चोक सम्भ 

१ 
(एक) 

८६८, १६१८, १६१९, १६८०, १९२२, १९६३, २०२६, २६६९,२६७०, 

२६७१, ३३५४, ३३५५ तथा सो वकत्ताहरु पोड बै कामभ नमाॊ वकत्ताहरु 
1155000 

12 क्रभ सॊख्मा ११ भा उल्रेस्खत 
स्थान 

१ 
(एक) 

क्रभ सॊख्मा ११ भा उल्रेस्खत मफफयणको जग्गासॊग जोमडएका फाटो नबएको 
मबरी जग्गा । 

575000 

13 भूर फजाय देस्ख ऩस्िभ हुॊदै कृवष 
ववकास कामाारम उत्तय वागेश्वयी 
भस्न्त्दय ऩूवा स्भमृत ऩसु्तकारम 
सम्भ 

 

१ 
(एक) 

७३, ७४, ७९, ८२, ९९, १०१, १०२, १०५, ११०, ११४, १८४, २५४, २९६, 

३०९, ३३१, ३३२, ३६८, ३६९, ३७५, ४२५, ४६३, ४६४, ५३४, ५३५, 

५७१, ५७२, ६४८, ६८२, ७४८, ७६२, ८४७, ८४८, ८९८, ८९९ ३१७७, 

३१७८, ३३६६, ३३६७, ३३६८ तथा सो वकत्ताहरु पोड बै कामभ नमाॊ 
वकत्ताहरु । 

1155000 

14 क्रभ सॊख्मा १३ भा उल्रेस्खत 
स्थान 

१ 
(एक) 

क्रभ सॊख्मा १३ भा उल्रेस्खत मफफयणको जग्गासॊग जोमडएका फाटो नबएको 
मबरी जग्गा । 

575000 

15 यावष्डम फास्णज्म फैंक अगाडी देस्ख 
उत्तय फर्दामा स्जल्रा अदारत हुॊदै 
नायामण गोऩार चोक हुॊदै 
फगराभखुी भा.वव. जाने फाटो 
दामाॊ फामाॊ 

१ 
(एक) 

३३, ३७७, ४०३, ४४४, ४७४, ४७५, ५५०,६६०, ६६१, ६७२, ६८५, ७६९, 

७७६, ७९१, ८३४, ८५०, ९२१, ११२१, ११३८, ११३९, ११८७, १२११, 

१२१२, १२१७, १३०३, १३०४, १३०७, १३३९, १३७४, १४४९, १४५३, 

१४८८, १४८९, १५३०, १६००, १६०१, १६४०, १६४१, १६४३, १८०३, 

१९४४, १९४६, १९४७, २००९, २१६९, २१९९, २२००, २२०५, २२३२, 

२२३३, २३४६, २३९१, २३९२, २५१७, २५१८, २६२७, २६२८, २६२९, 

२९११, ३३२८, ३३२९ तथा सो वकत्ताहरु पोड बै कामभ नमाॊ वकत्ताहरु । 

1265000 

15क गनु्त्जा भेमडकर चोक देस्ख ऩस्िभ नायामण गोऩार चोक हुॊदै याधाकृष्ण चोक मनस्कन ेभूर फाटोसम्भ जोमडएका तोवकएका फाहेक 1265000 
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क्र.सॊ. स्थान वडा नॊ. वकत्ता नॊ. 
आ.फ. 

2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

दामाॊ वामाॊका घडेयी जग्गा । 
16 क्रभ सॊख्मा १५ भा उल्रेस्खत 

स्थान 
१ 

(एक) 
क्रभ सॊख्मा १५ भा उल्रेस्खत मफफयणको जग्गासॊग जोमडएका फाटो नबएको 
मबरी जग्गा । 

660000 

17 ऩयुानो गा.वव.स. बवनफाट वऩच 
फाटो हुॊदै दस्ऺण वाईऩास 
योडसम्भ 

१ 
(एक) 

१६, १८७, १९२, २००, २१२, २१३, २१६, २१७, २२४, २२५, २३३, ३०१, 

३२४, ३२५, ३४४, ४०९, ४१०, ४१६, ४६१, ५४५, ५७७, ७३५, ८५१, 

८५२, ९०६, ९१५, ९१६, ९९६, १००२, १०४२, १०४४, १०६९, १२४९, 

१२५१, १२८९, १३०१, १३१५, १३१६, १३१७, १३१८, १३१९, १५०५, 

१५०६, १६१३, १६१४, १६६२, १६६३, १७३९, १८१३, १८१४, १८७२, 

२००६, २००७, २०७१, २०७३, २०८२, २२०९, २३७०, २३७१, २६८५, 

२६८६, २६८७, २६८८, ३२७९, ३२८०, ३३७३, ३३७४ तथा सो वकत्ता पोड 
बै कामभ नमाॊ वकत्ताहरु । 

660000 

18 क्रभ सॊख्मा १७ भा उल्रेस्खत 
स्थान 

१ 
(एक) 

क्रभ सॊख्मा १७ भा उल्रेस्खत मफफयणको जग्गासॊग जोमडएका फाटो नबएको 
मबरी जग्गा । 

330000 

19 ऩस्िभफाट याधाकृष्ण चोक हुॊदै 
मनवााचन कामाारम जान े फाटोको 
चोक सम्भ तोवकएका वकत्ता 

२  

(दईु) 

१०४, १०५, १०८, ५१९, ५२०, ५२१, ५२३, ५२४, ७२३, ७२४, ८०३, 

८०४, ८५४, ८७४, १२२२, १२२४, १३५४, १३५८, १४३२, १५४५, १५४६, 

१५७७, १५७८, १७८०, १७८१, १८१८, १८१९, १८२२, १८२३, १८२४, 

१८२७, १८२८ । 

2660000 

20 क्रभ सॊख्मा १९ भा उल्रेस्खत 
स्थान 

२ 

(दईु) 
क्रभ सॊख्मा १९ भा उल्रेस्खत मफफयणको जग्गासॊग जोमडएको फाटो नबएको 
मबरी जग्गा । 

1155000 

21 याधाकृष्ण चोक देस्ख उत्तय 
ऩस्िभ वऩऩर चोकफाट भतॊगा ऩयैु 
ऺेर फाटोको दामाॊ फामाॊ 

२  

(दईु) 
११०, २३२, २३३, ३०९, ३१७, ३२०, ३२३, ३३४, ३३६, ३३७, ३७२, 

३७३, ३७६, ३८५, ४४३, ४४४, ४५७, ६१३, ६१४, ६२०, ६२१, ७०४, 

७०५, ७०६, ७२३, ७२४, ८७५, ९२९, ९३०, १०९८, १०९९, ११००, 

११२५, ११२६, ११३२, ११३३, ११३४, ११३६, ११३७, ११३८, ११३९, 

११५६, ११५८, ११५९, ११७०, ११७१, १७०५, १७०६, १८४७, १८४८, 

१९४८, १९४९ तथा सो वकत्ता पोड बै कामभ नमाॊ वकत्ताहरु । 

1155000 

22 क्रभ सॊख्मा २१ भा उल्रेस्खत 
स्थान 

२  

(दईु) 
क्रभ सॊख्मा २१ भा उल्रेस्खत मफफयणको जग्गासॊग जोमडएका फाटो नबएको 
मबरी जग्गा । 

575000 

23 याधाकृष्ण चोक देस्ख ऩस्िभ नमाॉ 
फसऩाका  जाने फाटो चोक सम्भ य 
याधाकृष्ण चोक देस्ख उत्तय 
मभरार चोकसम्भ फाटोको दामाॊ 
फामाॊ जोमडएको जग्गा । 

२ 

(दईु) 
३८१, ५१९, ५२०, ५२१, ५२२, ५२३, ५२४, ५३०, ५५६, ५७१, ५७२, 

५९५, ६४४, ६६६, ६६७, ६६८, ८००, ८०३, ८०४, ८५४, ८५५, ८६३, 

८६४, १००४, १००५, १०८४, १०८५, ११५६, ११५७, १४२३, १४२४, 

१४६४, १४६५, १५१८, १५१९, १५२०, १६६७, १६६८ तथा सो वकत्ताहरु 
पोड बै कामभ नमाॊ वकत्ताहरु । 

2200000 

24 क्रभ सॊख्मा २३ भा उल्रेस्खत 
स्थान 

२  

(दईु) 
क्रभ सॊख्मा २३ भा उल्रेस्खत मफफयणको जग्गासॊग जोमडएका फाटो नबएको 
मबरी जग्गा । 

1100000 

25 मभरार चोक देस्ख उत्तय 
स्ज.वव.स. गेटसम्भ 

२  

(दईु) 
क्रभ सॊख्मा २३ भा उल्रेस्खत वकत्ताहरु भध्मे सो प्रकयणभा ऩने फाहेक मस 
स्थानभा ऩने जमत फाटो बएको वकत्ताहरु । 

1925000 

26 क्रभ सॊख्मा २५ भा उल्रेस्खत 
स्थान 

२  

(दईु) 
क्रभ सॊख्मा २५ भा उल्रेस्खत मफफयणको जग्गासॊग जोमडएका फाटो नबएको 
मबरी जग्गा । 

990000 

27 नमाॊ फसऩाका  जान े चोक देस्ख 
ऩस्िभ स्जल्रा वन कामाारमका 
उत्तय जान े ग्राबेर फाटोसम्भ 
दामाॊ फामाॊको जग्गा वकत्ता नॊ. 
नखरेुका सभेत 

२  

(दईु) 
२६०, २७४, २८०, २८१, २८४, २९७, ३४१, ३४४, ५७३, ५७४, ६१०, 

६५५, ६६४, ६६५, ६८५, ६८६, ६८७, ६८८, ६८९, ६९०, ६९१, ६९२, 

६९३, ७२९, ७६९, ७७०, ८४१, ८४२, ९८९, ९९०, १३३८, १३९९, १४००, 

१४०१, १४०६, १४०७, १४२८, १४२९, १६१७, १६१८ तथा सो वकत्ता पोड 
बै कामभ वकत्ताहरु । 

 

1725000 

28 स्जल्रा वन कामाारमको चोक 
देस्ख तरुाऩयु चोकसम्भ 

२  

(दईु) 
१४, १२१, १२२, १२३, २५४, २५५, २७१, ३४०, ३५९, ३६१, ४४८, ४४९, 

४५०, ४७८, ४७९, ५६४, ६२६, ६३९, ६४०, ६६१, ६६२, ६६३, ६८०, 

६८१, ७१७, ७२६, ७३३, ७३३४, ७४१, ७४२, ७८१, १०३६, १०३७, 

११९४, ११९५, ११९६, ३१६०, ३१६१ तथा सो वकत्ता पोड बै कामभ नमाॊ 

1320000 
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क्र.सॊ. स्थान वडा नॊ. वकत्ता नॊ. 
आ.फ. 

2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

वकत्ताहरु । 
29 स्जल्रा हरुाक कामाारमको चोक 

देस्ख दस्ऺण फगराभखुी 
भस्न्त्दयसम्भ 

२  

(दईु) 
१०४, १०६, १०८, ४३२, ४३३, ४३४, ४३६, ४३७, ४३८, ७१५, ७१६ तथा 
सो वकत्ता पोड बै कामभ वकत्ताहरु । 

1230000 

30 क्रभ सॊख्मा २९ भा उल्रेस्खत 
स्थान 

२  

(दईु) 
क्रभ सॊख्मा २९ भा उल्रेस्खत मफफयणको जग्गासॊग जोमडएका फाटो नबएको 
मबरी जग्गा । 

575000 

31 कृवष ववकास कामाारमफाट 
अगाडी जान ेफाटो गरुरयमा गाउॊ 
वऩऩर चोक फाटोरे छोएको 
जग्गा 

२  

(दईु) 
९५, ४४५, ६०५, ७२८, ८२३, ८२४, ८२५, ८२६, ८२८, ८३७, ८४५, ८५९, 

८६०, ८६१, ८६५, ८८१, ८९०, ९०३, ९९१, ९९२, ९९३, ९९४, ९९५, 

९९६, ९९७, ९९८, १००२, १००३, १०७१, १०७२, १०७३, १०७४, १०७५, 

१०७६, १०७७, १११४, १११५, १२५९, १२६०, १२८३, १२८४, १६१९, 

१६२०, १८२०, १८२१, १८२९, १८३०, १८३१, १८३२, १८३३, १८४७, 

१८४८ तथा सो वकत्ता पोड बै कामभ नमाॊ वकत्ताहरु । 

500000 

32 गरुरयमा तायातार सडकफाट नमाॊ 
फसऩाका  जाने चोक देस्ख 
गरुरयमा गाउॊ जान े फाटोको 
फगैंचा ऩस्िभ योडसम्भको दामाॊ 
फामाॊको जग्गा 

२ 

(दईु) 
३८३, ३८४, ४९७, ६१५, ६७०, ८४९, ८५०, ८५२, ८६७, ८६८, ८६९, 

८८५, ८८८, ९०७, ९११, ९१३, ९१७, ९५२, ९५३, ९६०, ९६९, ९७१, 

९७२, ९७३, ९७४, ९७५, ९७६, १०५७, १११९, ११२१, ११६०, ११६१, 

११६८, ११६९, ११९७, १२०९, १२१०, १२११, १२१२, १२१७, १२२५, 

१२२६, १२२७, १२२८, १२४९, १२५०, १२६१, १२६२, १२६३, १२६४, 

१३१६, १३१७, १३१८, १३१९, १३२०, १३२२, १३२३, १३२४,१३७३, 

१३७४, १३७८, १३७९, १५५५, १५५६ तथा सो वकत्ताहरु पोड बै कामभ 
नमा वकत्ताहरु । 

900000 

33 स्जल्रा प्रहयी कामाारमको मफट 
नॊ. १ देस्ख आशाऩयु बानबुक्त 
प्रा.वव. जान ेचोकसम्भ फाटोको  

दामाॊ फामाॊको जग्गा 

३ 

(तीन) 
७९, १३२, १३८, १५९, १७४, २३२, २३४, २३६, २३८, २४२, २४३, २४४, 

२४५, २५२, २५३, २५४, २६८, २६९, २७१, ३०८, ३०९, ३१०, ३१२, 

३२२, ३२३, ३९६, ३९७, ३९८, ८६५, ८६६ तथा सो वकत्ताहरु पोड बै 
कामभ नमाॊ वकत्ताहरु । 

660000 

34 कृवष ववकास फैंक जान े 
चोकफाट सन्त्तोषी भाताको भस्न्त्दय 
ऩछाडी साववक वडा नॊ. ५ख 
हार वडा नॊ. १को मसभाना देस्ख 
मनरो आमर ऩेट्रोर ऩम्ऩ हुॊदै 
सभी चोकसम्भ 

५ख 

 
११, २२७, २२८, २२९, २३०, २३२, २३३, २३४, २३५, २३६, ३२७, ३२८, 

३४१, ३४२, ३७०, ३७९, ४४५, ५७६, ६२१, ६२२, ६४९, ६५०, ६५१, 

६५५, ६६१, ६६२, ६६४, ६६५, ६६६, ६८६, ६८७, ६८८, ६८९, ६९०, 

६९१, ६९२, ७१९, ७२१, ७२२, ७२३, ७३७, ७३८, ७७६, ७७७, ७७८, 

७७९, ७९४, ७९५, ७९६, ८४४, ८४५, ८४६, ८४७, ८४८, ८६८, ८६९, 

८७०, ८७१, ८७२, ८७३, ८७४, ९०३, १०८६, १०८७, १११९, ११२०, 

११२१, ११७५, ११७६ तथा सो वकत्ताहरु पोड बै कामभ नमाॊ वकत्ताहरु साथै 
सोही फाटोभा ऩने अन्त्म नक्साभा यहेको वकत्ता जग्गाहरु सभेत । 

740000 

35 नमाॉ फसऩाका  जान े चोक देस्ख 
ऩस्िभ स्जल्रा वन कामाारमको 
गेटसम्भ 

६क १९, ३१, ३३, ३९, ४०, ४१, ३७१, ३८४, ५७६, ५७८, ५७९, ५८०, ५८१, 

५८६, ६२३, ६६६, ६९९, ७३४, ७३६, ७४६, ७४८, ७४९, ७५०, ७६७, 

७६८, ८५०, ८५६, ८५७, ८६३, ८७३, ८७४, ८७५, ९३३, ९३४, ९३५, 

९३६, १०४९, १०९५, १२१७, १२१८, १२२७, १२५२, १२५३, १२५४, 

१३७४, १४४९, १४५०, १४६९, १४७०, १४७१, १४७२, १५८१, १५८६, 

१७९६, १७९७, १८४१, १८४२, १८४३, १८४४, १८५०, १९५१, १८९१, 

१८९२, २११७, २११८, २११९ तथा सो वकत्ताहरु पोड बै कामभ नमाॊ 
वकत्ताहरु । 

1925000 

36 याधाकृष्ण चोक देस्ख उत्तय 
मभरार चोक सम्भ य ऩस्िभ 
फसऩाका  जान ेचोकसम्भ 

६क ६८, १३१, १४४, १६४, १६८, १७२, १७५, १७६, १८२, १९१, १९२, १९३, 

१९४, १९९, २०७, २१०, २१६, २२१, २२२, २२३, २२४, २२६, २३१, 

२४०, २६४, २६८, २७४, २८२, २८५, २९८, २९९, ३०७, ३०८, ३१३, 

३१५, ३१७, ३१८, ३१९, ३२३, ३२४, ३३२, ३३३, ३३४, ३३७, ३३८, 

३३९, ३४३, ३४४, ३४८, ३५२, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८, ३६१, ३६५, 

३६९, ३७०, ३८६, ३८७, ३८९, ३९०, ३९५, ३९८, ४००, ४०६, ४०७, 

४०८, ४१५, ४१६, ४३३, ४३४, ४३५, ४३७, ४३८, ४४०, ४५२, ४६०, 

४६७, ४७३, ४७५, ४७६, ४७९, ४८१, ४८४, ४८५, ४८६, ४९९, ५००, 

2000000 
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क्र.सॊ. स्थान वडा नॊ. वकत्ता नॊ. 
आ.फ. 

2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

५०२, ५०३, ५१८, ५२०, ५३७, ५४३, ५५८, ५८२, ५८३, ६४४, ६४५, 

६९६, ६९७, ६९८, ७१२, ७१३, ७२४, ७२५, ७२८, ७२९, ७३०, ७३१, 

७८०, ७९२, ७९३, ७९४, ८०७, ८०८, ८११, ८१३, ८१८, ८१९, ८२०, 

८४४, ९०४, ९१३, ९१५, ९१९, ९२०, ९२१, ९४२, ९४३, ९७७, ९८५, 

९८८, १०४०, १०४१, १०६२, १०८७, १०८८, ११०७, ११०८, ११२२, 

११२३, ११२४, ११३०, ११३१, ११३८, ११४२, ११४३, ११४९, ११५२, 

११६९, ११७०, ११८२, १३१३, १३१५, १३५९, १३६०, १३६८, १४३४, 

१४३५, १४३६, १४३७, १५४९, १५५०, १५६९, १५७०, १५७३, १५७४, 

१५८८, १५९०, १६१२, १६१३, १६८४, १७३०, १७३१, १७३२, १८३७, 

१८३८, १९४८, १९४९, २०२०, २०२१, २०६७, २०६८, २१२५, 

२१२६,२१७४, २१७५, २२३७, २२३८ तथा सो वकत्ताहरु पोड बै कामभ 
नमाॊ वकत्ताहरु । 

37 क्रभ सॊख्मा ३६ भा उल्रेस्खत 
स्थान 

६क क्रभ सॊख्मा ३६ भा उल्रेस्खत मफफयणको जग्गासॊग जोमडएका फाटो नबएको 
मबरी जग्गा । 

990000 

38 मभरार चोक देस्ख उत्तय 
स्ज.वव.स. गेटसम्भ 

६क क्रभ सॊख्मा ३६ भा उल्रेस्खत वकत्ताहरु भध्मे सो प्रकयणभा ऩने फाहेक मस 
स्थानभा ऩने जमत वकत्ताहरु । 

1925000 

39 क्रभ सॊख्मा ३८ भा उल्रेस्खत 
स्थान 

६क क्रभ सॊख्मा ३८ भा उल्रेस्खत मफफयणको जग्गासॊग जोमडएका फाटो नबएको 
मबरी जग्गा । 

900000 

40 स्जल्रा वन कामाारमको गेट 
देस्ख ऩस्िभ तरुाऩयु चोकसम्भ 

6क ५५३, ५६७, ५६८, ६४९, ६७७, ६८९, ७१७, ७८३, ७९७, ७९९, ८०९, 

८६१, ८६२, १०२४, १०३५, १५८०, १७५३, १८०९, १८१०, १८११ तथा 
सो वकत्ताहरु पोड बै कामभ नमाॊ वकत्ताहरु । 

1320000 

41 खानेऩानी कामाारमफाट ऩूवा जान े
फाटो 

6क क्रभ सॊख्मा ४० भा उल्रेस्खत वकत्ताहरु भध्मे सो प्रकयणभा ऩने फाहेक मस 
स्थानभा ऩने जमत वकत्ताहरु । 

1155000 

42 कृवष ववकास फैंक हुॊदै उत्तय 
दस्ऺण फाटोसम्भ जोमडन े
कारोऩर फाटो दामाॊ फामाॊको 

6क ५६५, ५७४, ५९३, ५९४, ५९७, ६१८, ८६८, ८६९, १११५, ११२१, ११२५, 

११२६, १२४२, १२४५, १२५४, १३९३, १३९४, १४२७, १५३७, १५३८, 

१६०४, १६०५, १६२८, १८२७, १८२८, १८५२, १८५३, १८५४, २००४, 

२२६३, २२६४ तथा सो वकत्ताहरु पोड बै कामभ नमाॊ वकत्ताहरु । 

1210000 

43 क्रभ सॊख्मा ४२ भा उल्रेस्खत 
स्थान 

6क क्रभ सॊख्मा ४२ भा उल्रेस्खत मफफयणको जग्गासॊग जोमडएका फाटो नबएको 
मबरी जग्गा । 

600000 

44 कभाचायी मभरन केन्त्रको दस्ऺण 
देस्ख उत्तय स्ज.वव.स.को 
ऩखाारसम्भ 

6क ४२, ४४, ५०, ५१, ६८, १४०, १४३, २०४, २०५, २७७, २९४, ३०३, ३२६, 

३९३, ३९४, ४१०, ४११, ४१२, ४१३, ४१४, ४८८, ५३५, ५६७, ६०१, 

६०२, ६३८, ६५२, ६५३, ६५४, ६५८, ६६०, ६९२, ६९३, ७१९, ७२०, 

७२१, ७७५, ७७६, ७८८, ७८९, ८००, ८०९, ९१०, ९४४, ९४५, ९५८, 

९५९, ९६०, ९६४, ९६७, ९७३, १००९, १०१०, १०८१, १०८३, १०८४, 

१०८५, १०८६, ११११, ११८७, ११९९, १२०१, १२०२,१२०५, १२०६, 

१२०७, १२०८, १२२५, १२२६, १२७६, १२९६, १२९७, १३१४, १३२२,  

१३५०, १३५१, १३५४, १३५५, १४०७, १४०८, १६१७, १६१९, १६२०, 

१८५९, १८६०, १९६०, १९६१, १९६२, १९६३, २०१०, २०११, २०१२, 

२०१३, २०१४, २०१५, २४७८, २४७९, २५११, २५४२, २५४३ तथा सो 
वकत्ताहरु पोड बै कामभ नमाॊ वकत्ताहरु । 

990000 

45 याधाकृष्ण चोक देस्ख उत्तय 
ऩस्िभ वऩऩर चोकफाट भतॊगा ऩयैु 
ऺेर फाटोको दामाॊ फामाॊ 
तोकीएको वा नतोवकएको घडेयी 
जग्गा 

6क ८९, ९०, १८८, २३३, २३४, २७२, ३३४, ३३५, ३६२, ३६३, ३९३, ३९४, 

५३९, ७७७, ७८८, ७८९, ८६५, ८७९, ८८०, ८८९, ९१७, १०३६, ११७६, 

१२८०, १२८१, १२९६, १२९७, १३३५, १३५०, १३५१, १३५४, १४३८, 

१४४६, १५६२, १५६३, १५६४, १५६९, १५७०, १५७२, १६७५, १६७६, 

१७५१, १७५२, २१२०, २१२१, २१२२, २२४३, २२४४ तथा सो वकत्ताहरु 
पोड बै कामभ नमाॊ वकत्ताहरु । 

1320000 

46 कभाचायी मभरन केन्त्रको दस्ऺण 
देस्ख फारभस्न्त्दय उत्तय 

6क १२१, ५५३, ५६७, ५६८, ६४९, ६७७, ६८९, ७१७, ७८३, ८०९, ८६१, 

८६२, १०२४, १०३५, १५८०, १७५९, १८०९, १८१०, १८११ तथा सो 
790000 
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क्र.सॊ. स्थान वडा नॊ. वकत्ता नॊ. 
आ.फ. 

2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

स्ज.वव.स.को ऩखाारसम्भ वकत्ताहरु पोड बै कामभ नमाॊ वकत्ताहरु । 
47 गरुरयमा न.ऩा. ६क य ६ख को 

मसभाना सहेुरवा जान ेफाटो देस्ख 
ऩूवा फदु्धचोक देस्ख चचा हुॊदै 
नसायी जान े फाटोको दामाॉ फामाॉ 
को जग्गा 

6क ६०३, ७०६, ७०७, ७०९, ७१५, ७१६, १०५१, १०५२, १०५३, १०५८, 

१११७, १११८, १२०५, १३३३, १६९५, १६९६, १६९७, १७६२, १७६३, 

१९२६, १९२७, १९२८, १९८२, २१०१, २१०२, २३७२, २३९३, २३९४, 

२३९५, २३९६, २३९७, २४७६, २४७७ तथा सो वकत्ताहरु पोड बै कामभ 
नमाॊ वकत्ताहरु । 

460000 

48 कृवष ववकास फैंकको ऩूवा 
तपा फाट उत्तय सहेुरवा जान े
फाटोको दामाॉ फामाॉ जग्गा 

6ख १०४, ११४, ३९४, ३९५, ३९६, ४०१, ४०८, ४४३, ४४४, ४४५, ४४६, 

४५०, ४५१, ४५२, ४५३, ६११, ६१३, ६७२, ६७७, ६८२, ७५०, ७५५, 

८४३, ८४४, ८४८, ८४९, ८९४, ८९५, १००६, १००७, १०४६, १०४७, 

१०९९, ११००, ११०१, ११०२, ११०३, ११०४, ११०५, ११२६, १३०१, 

१३०२, १३०३, १३०४, १६१९, १६२० तथा सो वकत्ताहरु पोड बै कामभ 
नमाॊ वकत्ताहरु । 

460000 

49 सहेुरवा जान ेऩूवा फदु्ध चोक जान े
फाटोको जग्गा 

6ख  २६९, ४०९, ४१०, ४१७, ५९९, ६००, ६३५, ६४४, ६४७, ६५८, ६६०, 

६६१, ७०५, ७०६, ७०७, ७०८, ७०९, ७१०, ७११, ७५१, ७५२, ८११, 

८२३, ८२४, ९३५, ९५०, ९५३, ९५४, ९५५, ११२७, ११२८, १४२७, 

१४२८ तथा सो वकत्ताहरु पोड बै कामभ नमाॊ वकत्ताहरु । 

460000 

50 सहेुरवा चोक देस्ख कोटही भन्त्दीय हुॊदै तरुाऩयु जान ेफाटोसॊग जोमडएको जग्गा (६क) 395000 
51 तरुाऩयु चोकको वयीऩयीको जग्गा 8ख ४४६, ५९५, ५९६, ६२१, ६२२, ६३६, ६४०, ६४२, ६९५, ७२७, ७३२, 

७३३, ७६४, ७६५, ७६६, ७६७, ७७१, ७७२, ७७३, ७७४, ८४०, ८४१, 

८४२, १०३५, १०३८, १०३९, १०४०, १०४७, ११०१, ११६२, १२१०, 

१२११, १४५६, १४५७, १४५८, १४५९, १५७०, १९१३, १९१४, २४२३, 

२४२४, २६४१, २६४२, ३०४३, ३०४४, ३०४५, ३०४७, ३०४८, ३१९२, 

३५४९, ३५५०, ३८७३, ३८७४, ३८७५, ३८७६, ३८७७, ३८७८, ३८७९, 

४०८०, ४०८१, ४३२०, ४३२१, ४३२२, ४४३१ तथा सो वकत्ताहरु पोड बै 
कामभ नमाॊ वकत्ताहरु । 

990000 

52 तरुाऩयु चौक देस्ख फफई फहभुखुी 
क्याम्ऩसको गेटसम्भ 

8ख १९६, ४२८, ४४४, ४४५, ४५०, ४५१, ४५३, ४६०, ४६१, ४८०, ४९२, 

५१६, ५१७, ५१९, ५२०, ५२२, ५२५, ५२६, ५२७, ५२८, ५६१, ५८२, 

५८३, ५८४, ५८५, ६०२, ६२४, ६७१, ६७७, ६७९, ६८३, ६९८, ६९९, 

७०५, ७२९, ७३०, ७३६, ७३७, ७३८, ७५७, ७५९, ७८९, ७९०, ७९७, 

७९८, ८०१, ८०२, ८०४, ८०७, ८०८, ८११, ८२३, ८२४, ८६२, ८७३, 

८९६, ९०४, ९१४, ९३०, ९३१, ९५२, ९५८, ९५९, ९८२, ९८३, ९८४, 

९८५, १०१८, ११११, १२५७, १२६५, १२६६, १५६२, १५६३, १५६४, 

१५९३, १७४४, १७६५, १७६६, १७६९, १७७०, १८८८, १८८९, १८९०, 

१८९१, १८९९, १९००, १९१०, १९१२, २१००, २१०१, २१४५, २१४६, 

२१८३, २१८४, २२०५, २२०६, २५००, २७१९, २९५६, २९५७, २९७१, 

२९७२, २९७३, ३१४७, ३१४८, ३१५६, ३१५७, ३१६९, ३१३४, ३१३५, 

३१८०, ३१८१, ३३०५, ३३०६, ३६९२, ३६९३ ३८३९, ३८४०, ३८८०, 

३८८१, ३८८२, ३८८३, ३८८४, ३८९९, ३९००, ३९५६, ३९५७, ४०७८, 

४०७९, ४१३८, ४१६८, ४१६९, ४३३८, ४३३९, ४३४०, ४३४१, ४३४२, 

४४३१, ४४३२, ४९४७, ४९४८, ४९४९, तथा सो वकत्ताहरु पोड बै कामभ 
नमाॊ वकत्ताहरु । 

900000 

53 स्जल्रा ववकास समभमतको 
कामाारम अगाडी देस्ख उत्तय 
कोटही भस्न्त्दय ऩस्िभ तरुाऩयु 
जाने फाटोको दामाॉ फामाॉ 

8क ४६१, ४६७, ४७१, ४७२, ४७५, ४७६, ५५४, ५९०, ५९१, ८०८, ८१७, 

८१८, ८५३, ८६६, ८६८, ८६९, ८७८, ९०२, ९०३, ९०५, ९०६, ९०७, 

९०८, ९१३, ९१४, ९१५, ९१६, ९३१, ९३२, ९३६, ९३७, ९४२, ९४६, 

९५१, ९६९, ९७०, ९७१, ९७२, ९७९, ९८१, ९८५, १००८, १००९, १०१०, 

१०१९, १०२१, १०२२, १०३०, १०३१, १०३२, १०४२, ११७२, ११७३, 

११७४, ११७७, ११७८ तथा सो वकत्ताहरु पोड बै कामभ नमाॊ वकत्ताहरु । 

 
 

660000 
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क्र.सॊ. स्थान वडा नॊ. वकत्ता नॊ. 
आ.फ. 

2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

 
54 फफई क्याम्ऩसको गेट देस्ख 

खैयाऩयुको मसभानाभा यहेको सजुा 
ऩरुसम्भ 

8ख ४५४, ४५५, ४६६, ४६७, ४७३, ४७४, ४७५, ४७६, ५७०, ५७२, ५७३, 

५७६, ५७९, ५९१, ५९२, ५९३, ५९४, ५९५, ६१३, ६३०, ६४५, ६४९, 

६५०, ६५१, ६५२, ६५३, ६५४, ६५५, ६५६, ६५७, ६५८, ६५९, ६६०, 

६६१, ६६३, ७२७। ७२८, ७७३, ७८७, ७८८, ७९३, ७९४, ७९९, ८००, 

८३२, ८३३, ८५०, ८९०, १००८, १००९, १०१०, १०३७, १०३८, १०७४, 

१०७५, १२८०, १४२६, १४२७, १४२८, १४२९, १४३०, १५७७, १५७८, 

१६६७, २१९६, २१९७, २१९८, २१९९, २२००, २२०१, २४२६, २५१६, 

२५१८, २५२०, २५२१, २५२२, २५२३, २५२४, २५२५, २६१०, २६११, 

२६१२, २६१३, २६१४, २६१५, २६२०, २६२१, २६२७,  २६२९, ३४०८, 

३४०९, ३५३१, ३५३२, ३९८६, ३९८७, ३४०१, ३४०२, ३६२०, ३६२१ 
तथा सो वकत्ताहरु पोड बै कामभ नमाॊ वकत्ताहरु । 

660000 

55 तरुाऩयु चोक देस्ख उत्तय ऩूवा 
जाने फाटोको दामाॉ फामाॉको 
जग्गा 

8ख ४९, ५०, ६७, १३५, १३८, २०६, २०७, ३९०, ५०८, ५०९, ५१०, ५४३, 

५६८, ५६९, ७९५, ८०२, ८०३, ८१८, ८१९, ८२१, ८२७, ८२८, ८३४, 

८६०, ८८६, १०४३, १०४४, १०४९, १०५०, १०५१, १०५२, १०८९, 

१०९०, १११२, ११५३, ११५५, ११५७, ११५८, ११८३,  ११८५, ११८६, 

१२९६, १३३५, १३६०, १३७०, १४१९, १४२०, १५२९, १५३०, १५४७, 

१५६५, १५६६, १५८१, १५८२, १५९८, १५९९, १६४४, १७२१, १७२२, 

१७२३, १७२४, १७२५, १८५५, १८८६, २१०४, २१०५, २११८, २११९, 

२१४३, २१४४, २१४५, २१५६, २३६३, २६३४, २७८०, २७८१, 

२७८९,२७९३, २८०३, २८०४, २८२४, २८३४, २८३५, २९८६, २९८८, 

२९८९, २९९०, ३०१७, ३०१८, ३०२९, ३०३०, ३०८६, ३०९७, ३०९८, 

३०९९, ३१९७, ३१९८, ३२६०, ३६२१, ३६३७, ३६७१, ३६७२, ३६७६, 

३६७७, ३६७८, ३६९४, ३७४४, ३७४५, ३८४२, ३८४३, ३६९५ ३९९१, 

३९९२, ३९९३, ३९९४, ३९९५, ४०१०, ४०११, ४०१२, ४०६०, ४०६१, 

४५३१, ४५३२ तथा सो वकत्ताहरु पोड बै कामभ नमाॊ वकत्ताहरु । 

570000 

56 तरुाऩयु चोक देस्ख कायागाय जान े
फाटोको दामाॉ फामाॉ 

8ख १२५, १३०, १९६, २२७, २२९, ५६७, ६९७, ७८४, ७८५, ८३७, ९०२, 

१०४२, १३६६, १९७२, १९९३, २१४५, २३५९, २३६०, २४२९, २४३८, 

२४३९, २४५०, २४५१, २४५३, २४५८, २४५९, २४६०, २४६१, २५३३, 

२५३९, २५४७, २९३४, २९३५ तथा सो वकत्ताहरु पोड बै कामभ नमाॊ 
वकत्ताहरु । 

570000 

57 खैयाऩयु स्शवचोक देस्ख ऩस्िभ 
ऩषु्ऩरार चोक हुॊदै ह्यभु ऩाइऩ 
पेक्ट्री अगाडी करबटासम्भको 
जग्गा 

खैयाऩयु 
8 

७५, ८१, ८२, ८३, १०३, ३५५, ३७७, ३७८, ३८०, ३८६, ३८७, ३९४, ३९५, 

३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४००, ४०१, ४०२, ४१५, ४१६, ४१८, ४२०, 

४२६, ४२७, ४३१, ४३५, ४४१, ४४४, ४४५, ४४६, ४६८, ४७२, ४७९, 

४८०, ४८१, ४८२, ४८४, ४८५, ४९८, ५००, ५१३, ५२९, ५६७, ५६८, 

५६९, ५७०, ५७१, ५७४, ५७५, ५७६, ५८२, ५९६, ५९७, ५९९, ६०१, 

६०२, ६०३, ६०५, ६०७, ६१०, ६१२, ६१३, ६६०, ६७६, ६७७, ६७८, 

६७९, ६८०, ६८१, ६८२, ६८९, ६९०, ६९१, ७१४,७१५, ७१६, ७१७, ७१८, 

७५३, ७५४, ७६३, ८११, ८२०, ८२१, ८२४, ८३६, ८४०, ८४१, ८४८, 

८४९, ८५२, ८५८, ८६१, ८६२, ८७०, ८७१, ८७४, ८७५, ८७७, ८७८, 

८७९, ८८०, ८८१,८८२, ८९७, ८९८, ९३६, ९३७, ९४९, ९५०, ९६१, ९६२, 

९७१, ९७२, ९८०, ९८१, ९९१, ९९३, ९४०, ९४१, ९४२, १०१०, १०११, 

१०३४, १०३५, १०४२, १०४३, १०४७, १०४८, १०४९, १०८६, १०८७, 

१२०५, १२०६, १२४०, १२४१ २८६४, २८६५ तथा सो वकत्ताहरु पोड बै 
कामभ नमाॊ वकत्ताहरु । 

570000 

58 खैयाऩयु स्शवचोक देस्ख ऩस्िभ 
ऩषु्ऩरार चोक हुॊदै ह्यभु ऩाइऩ 
पेक्ट्री अगाडी करबटा सम्भ 

साववक 
खैयाऩयु 
वडा नॊ 

१४,२३,२५, ४२, ४३, ४६, २५३, २६८, २६९,  २९५, २९६, २९७, ३१७, 

३१८, ३१९, ३२०, ३२१, ३२२, ३२७, ३२८, ३२९, ३३५, ३५३, ३५७, 

३५८, ३६२, ३६७, ३६८, ३७०, ३७३, ३७६, ३७७, ३७८, ३८०, ३८१, 

570000 
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क्र.सॊ. स्थान वडा नॊ. वकत्ता नॊ. 
आ.फ. 

2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

९ हार 
न.ऩा. 

३८२, ३८७, ३८८, ३८९, ३९१, ४१३, ४३२, ५१४, ५१५, ५१६, ५१९, 

५२२, ५२३, ५३३, ५४९, ५५०, ५५१, ५५२, ५६१, ५७६, ५७७, ५९०, 

५९१, ५९३, ६१६, ६१७, ६७४, ६७५, ६९८, ७६७, ७६८, ७६९, ७८१, 

८४०, ८४१, ८६७, ८६८, ८६९, ८७०, ८७१, ८७२, ८७३, ८७४, ८८०, 

८८१, ९३६, ९३७, ९३८, ९४२, ९४३, ९४४, १०२९, १०३०, १०३१, 

१०३२, १०५६, १०५७, १०७३, १०७४, १२३१, १२३२ तथा सो वकत्ताहरु 
पोड बै कामभ नमाॊ वकत्ताहरु । 

59 स्जल्रा प्रहयी कामाारमफाट नॊ. १ 
देस्ख आशाऩयु बान ुउच्च प्रा.वव. 
जाने चोक सम्भ हार न.ऩा. 
साववक भथयुा हरयद्धाय 

वडा नॊ. 
७ मसट 
नॊ. 

०३४–

0९८७ 

३६५, ४७०, ४७१, ४७२, ४७३, ४७४, ४७५, ४७६, ४७७, ४७८, ४७९, 

४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८४, ४८५, ४८६, ४८७, ४८८, ४८९, ४८०, 

४९१, ४९२, ४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ५००, ५०२, ५०३, ५०४, 

५०६, ५०७, ५०८, ५०९, ५१२, ५१३, ५१४, ५१६, ५३४, ५३५, ५३६, 

५३७, ५३८, ५४०, ५४१, ५४२, ५५२, ५५३, ५५४, ५५५, ५५६, ५५८, 

५५९, ५६०, ५६१, ५६२, ९६७, ९६८ , २०५२, २०५३, २०५६, २०५७ 
तथा सो वकत्ताहरु पोड बै कामभ नमाॊ वकत्ताहरु । 

660000 

वडा नॊ. 
7 मसट 
नॊ. 

034-

0948 

४५५, ४५६, ४५७, ४५८, ५५३ तथा सो वकत्ताहरु पोड बै कामभ नमाॊ 
वकत्ताहरु । 

660000 

60 गॊगाकृष्ण भागा वडा नॊ. 
८ख 

नेऩार सयकायको फाटो कामभ मनणाम बएको वक.नॊ. ५९८ सॊग जोमडएको 
जग्गाहरु । 

    570000  

61 गरुरयमा नगयऩामरका कच्ची 
फाटो, ग्रावरे फाटो तथा टोर 
अनसुाय जग्गा 

१. गरुरयमा न.ऩा. भखु्म फजायफाट दस्ऺण बन्त्साय योड मफच गौयीशॊकय भस्न्त्दय हुॊदै प्रहयी 
मफट नॊ. १ फाईऩास सम्भको चौहद्धीभा मबरी फाटोभा जोमडएको जग्गा अन्त्म प्रकयणभा 
फढी तोवकन गएको फाहेक । 

900000 

२. फफयु टोर चोक देस्ख उत्तय गणेश चोक सम्भ ।  400000 
३. फफयु टोर चोक देस्ख ऩस्िभ फेरौरी तरुसीऩयु चोक सम्भ । 400000 
४. सोहेरवा चोक देस्ख उत्तय फफयु टोर चोक सम्भ । 400000 
५. स्ज.वव.स.को गेट देस्ख सोहेरवा चोक सम्भ । 500000 
६. स्ज.वव.स. ऩस्िभ मभरन टोरको जग्गा । 400000 
७. स्ज.वव.स.योड देस्ख ऩस्िभ तपा  सॊगभ टोरको जग्गा । 500000 
८. स्ज.वव.स. योड देस्ख प्रगमत टोरको जग्गा । 400000 
९. फारभस्न्त्दय देस्ख ऩस्िभ कृष्णसाय टोर हुॊदै कृष्णसाय तारसम्भ । 460000 
१०. कृवष तयकायी मफक्री केन्त्र देस्ख ऩस्िभ आमवेुद अस्ऩतार सम्भ । 570000 
११. ऩश ुवधशारा देस्ख खोमरएको फाईऩास ऩस्िभ सभी चोक सम्भ । 640000 
१२. सभी चोक देस्ख ऩस्िभ प्रहयी मफट  नॊ. १ सम्भ वक.नॊ. नखरेुका सभेत । 700000 
१३. प्रहयी मफट नॊ. १ देस्ख ऩस्िभ उत्तय नमाॊ फाईऩास फाटो दस्ऺण करबटा सम्भ । 770000 
१४. मादव ग्रीर उद्योग देस्ख दस्ऺण फसऩाका  हुॊदै कृवष हाट फजाय सम्भ । 700000 
१५. सोभनाथ शभाा (वकीर) को घयदेस्ख ऩूवा कृषी ववकास फैंक हुॊदै सन्त्तोषी टोरसम्भ य 

मभरार चोक देस्ख फगराभखुी स्कुरको गेटसम्भ कच्ची ऩक्की । उत्तय दस्ऺण, 

मफचको तोवकएको नतोवकएको जग्गाहरु 

900000 

१६. सन्त्तोषी भाताको भन्त्दीयफाट नीरो आमर ऩेट्रोर ऩम्ऩ ऩक्की फाटोसम्भ उत्तय दस्ऺण 
फाटोसॊग जोमडएको ऩस्िभ तपा  जान े कच्ची, ग्रावरे, ऩक्की जनुसकैु फाटोरे छोएको 
जग्गा । 

700000 

१७. बानबुक्त प्रा.वव. देस्ख आसाऩयुसम्भ वऩच फाटोरे छोएको जग्गा 500000 
१८. गरुरयमा न.ऩा. ५ख नक्सा कोर्ठमा भोड देस्ख बादा ऩरुसम्भ ऩक्की फाटोसॊग जोमडएको 

जग्गा । 
500000 

१९. गञु्जा भेमडकर देस्ख ऩूवा ववद्यतु योड फाटोसॊग जोमडएको जग्गा 835000 
२०. साववक खैयाऩयु हार ग.ुन.ऩा. सजुा ऩरु देस्ख खैयाऩयु ऩक्की करबटासम्भ ऩक्की फाटोसॊग 500000 
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क्र.सॊ. स्थान वडा नॊ. वकत्ता नॊ. 
आ.फ. 

2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

जोमडएको जग्गा । 
२१. गरुरयमा न.ऩा.मबर भामथ तोवकएको ऺेरहरु फाहेक मबरी ऩक्की फाटोभा ऩने जग्गा । 500000 
२२. भथयुा हरयद्धाय बान ुप्रा.वव. चोक देस्ख बायतको मसभानासम्भ ऩक्की फाटोसॊग जोमडएको 

जग्गा । 
400000 

२३. गरुरयमा न.ऩा. मबर भामथ तोवकएको ऺेरहरु फाहेक मबरी ग्राबेर फाटोभा ऩने 
जग्गाहरु । 

300000 

२४. गरुरयमा न.ऩा. मबर भामथ तोवकएको ऺेरहरु फाहेक कच्ची फाटोको जग्गा । 220000 
२५. न.ऩा. मबर गोयेटो फाटोको बएको जग्गा । 160000 
२६. फगराभखुी स्कुरदेस्ख उत्तयऩूवा नेऩारी काॊग्रसे ऩाटॊ कामाारम हदैु ऩूवा मनरो आमर 

मनस्कन ेफाटो सम्भ जोडीने दामाॊ वामाॊ प्रमतकट्टा तोवकएका फाहेक । 
835000 

62 गरुरयमा न.ऩा. अन्त्तगात साववक गरुरयमा गा.वव.स. 
नक्सा वडा नॊ. १ देस्ख ९ सम्भ  

खेतीमोग्म जग्गा । 85000 

63 गरुरयमा न.ऩा. अन्त्तगात साववक खैयाऩयु गा.वव.स. 
नक्सा वडा नॊ. १ देस्ख ९ सम्भ 

खेतीमोग्म जग्गा । 80000 

64 गरुरयमा न.ऩा. अन्त्तगात साववक भथयुाहयद्धाय गा.वव.स. 
नक्सा नॊ. १ देस्ख ९ सम्भ 

खेतीमोग्म जग्गा । 75000 

 

65. साववक भथयुावहयद्वाय गा.वव.स. को भामथ उल्रेस्खत वकत्ता जग्गा फाहेक अन्त्म वकत्ता जग्गाको भूल्माङ्कन 
गरुरयमाको भूल्माङ्कन सयह भामनने छ । 

 

(ख) साववक सानोश्री १ गा.वव.स. हार गरुरयमा नगयऩामरका वडा नॊ. 1 मबर ऩने  

क्र.सॊ. स्थान 

आ.फ. 
2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

1 हरुाकी याजभागाको दामाॉ फामाॉ  दवैु तपा  सडकसॉग जोमडएको  600000 
2 हरुाकी याजभागाको दवैु तपा का मबरी फाटोहरु  250000 
3 ऩषु्ऩरार भागाको दवैु तपा  फाटोसॉग जोमडएका  600000 
4 ऩषु्षरार भागाको दवैु तपा  मबरी फाटोहरु  165000 
5 खण्डवारा भस्न्त्दय देखी ऩस्िभ जान ेकारो ऩरे सडकको दवैु तपा  खडकसॉग जोडीएको  600000 
6 खण्डवारा भस्न्त्दय देखी ऩस्िभ जान ेकारो ऩरे सडकको दवैु तपा  मबरी जग्गाहरु  165000 
7 जगभोहन चोक देखी ऩवातीमा भस्न्त्दय हुॉदै खानेऩानी कामाारमसम्भ जाने कारोऩरे सडकको दवैु तपा   600000 
8 जगभोहन चोक देखी ऩवातीमा भस्न्त्दय हुॉदै खानेऩानी कामाारमसम्भ जाने फाटोको मबरी जग्गाहरु   165000 
9 कभरऩयु गाउॉ  250000 
10 गाउॉ नॊ. 15 250000 
11 गाउॉ नॊ. 16 250000 
12 सगाहाऩयु गाउॉ  350000 
13 चौधयीऩयु गाउॉ 350000 
14 स्शवचोक देखी छेदाऩयु गाउॉ हुॉदै मसयकोवहमा जान ेकारोऩरे सडकको दवैु तपा   600000 
15 छेदाऩयु गाउॉ देखी केयाफायी गाउॉ जान े 250000 
16 शॊकयफस्ती गाउॉका मबरी फाटोहरु  165000 
17 बायतीम मसभा फोडाय आसऩास  120000 
18 भरेरयमा गाउॉ  250000 
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  (ग) साववक भहम्भदऩयु गा.वव.स. 

क्र.सॊ. स्थान 

आ.फ. 
2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

1 भहम्भदऩयु गा.वव.स. वडा  नॊ. ७ बादा ऩरुदेस्ख ऩूवा सूमागौडी भोडसम्भ ऩक्कीफाटो सॊग जोमडएको जग्गा । 675000 
२ सूमागौडी भोडदेस्ख ऩॊमडतऩयुसम्भ ऩक्की सडकसॊग जोमडएको जग्गा । 575000 
३ ऩॊमडतऩयु प्रमतऺारम देस्ख रारऩयु चोकसम्भ ऩक्की फाटोसॊग जोमडएको जग्गा । 575000 
४ रारऩयु देस्ख कामरका गा.वव.स.सम्भ ऩक्की फाटोसॊग जोमडएको जग्गा ।  725000 
5 वडा नॊ. १ देस्ख ९ सम्भ ग्रावरे फाटोसॊग जोमडएको दामाॊ फामाॊको जग्गा । 250000 
6 वडा नॊ. १ देस्ख वडा नॊ. ९ सम्भ कच्ची फाटोसॊग जोमडएको जग्गा । 190000 
7 वडा नॊ. १ देस्ख वडा नॊ. ९ सम्भ गोयेटो फाटोसॊग जोमडएको जग्गा । 145000 
8 वडा नॊ. १ देस्ख वडा नॊ. ९ सम्भ खेतीमोग्म जग्गा । 65000 
9 वडा नॊ. 1 देस्ख वडा नॊ. 9 सम्भ मबरी ऩक्की फाटो । 500000 

 

  2. फाॉसगढी नगयऩामरका अन्त्तगात 

क्र.सॊ. स्थान वडा नॊ. वकत्ता नॊ. 
आ.फ. 

2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

१ वडा नॊ. ८ 
फाॊसगढी 
फजाय ऺेर 
अन्त्तगात ऩूवा  
ऩस्िभ वरेयमर टोर 
हुॊदै भैनाऩोखय जान े
प्रमतऺारम सम्भ
  

साववक भोतीऩयु 
८ 

६८५, ६८९, ६९१, ६९३, ६९६, ६९७, ६९८, ७७१, ७७२, ७७३, ८०७, 

८०८, ८०९, ८३९, ९३०, ९३१, ९३२, ९३३, ९३४, ९३५, ९३६, १०००, 

१००१, १०१४, १०१५, १०३९, १०४३, १०४९, १०५०, १०५५, १०५६, 

१३६१, १४७७, १५४५, १५६०, १५७७, १५७८, १६०८, १६०९, १६१०, 

१६११, १६१२, १६१४, १६१५, १७०२, १७०३, १७८३, १७८४, १७९२, 

२०५४, २०५५, २५२९, २५३०, २५३२, २५३३, २५३४, २५३६, २५३९, 

२५४१, २५५१, २५५२, २५५६, २६७२, २८६८, २८६९, २८७६, २८७७, 

२९०६, २९०७, २९८४, २९८५, ३०२३, ३०२४, ३२१८, ३२१९, ३२२२, 

३२२३, ३२४९, ३२५०, ३२५१, ३२५२, ३२९६, ३२९७, ३५६५, ३५६६, 

३५६७, ३७२५, ३७२६, ३७२७, ३७२८, ३७४८, ३७४९, ३७९३, ३७९४, 

३७९५, ४१०८, ४१०९, ४११०, ५६२३, ५६२४, ५६२५, ५६६२, ५६६३, 

५६६४, ५६६५, ५६६६ तथा सो वकत्ताहरु पोड बै कामभ नमाॊ वकत्ताहरु, 

वकत्ता नतोवकएका सभेत । 

2420000 

२ ऩूवा ऩस्िभ याजभागा साववक भोतीऩयु 
६ य ८ 

वडा नॊ. ८ को ऩस्िभ मसभाना मभरन चोकफाट भोतीऩयु साववक वडा नॊ. ६ 
हार फा.न.ऩा. ७ को मसभाना साववक डेण्ढाकरा वडा नॊ. ९ ककौयाको मसभा 
सम्भ । 

1001000 

3 ग्रावरे सडक साववक भोतीऩयु 
२ य ४ 

ने.या.भा.वव. देखी उत्तय नेवादा फा.न.ऩा. ४ येउ खोराको मसभाना सम्भ दामाॊ 
वामाॊ । 

302500 

4 ग्रावरे सडक साववक भोतीऩयु 
८  

फासगढी फजाय चोक देस्ख उत्तय जाने सडक भस्न्त्दय सम्भ दामाॊ वामाॊ । 726000 

5 ग्रावरे सडक साववक भोतीऩयु 
२ य ८ 

फासगढी फजाय चोक देस्ख उत्तय भस्न्त्दय देस्ख ने.या.भा.वव. सम्भ जान ेसडक 
दामाॊ वामाॊ । 

440000 

6 ग्रावरे सडक साववक भोतीऩयु 
८ 

फाॊसगढी ऩयुानो चौकी चोक देस्ख दस्ऺण बोरागौडी जान ेसडक साववक वडा 
नॊ. ८ को मसभाना सम्भ दामाॊ वामाॊ । 

726000 

7 ग्रावरे सडक साववक भोतीऩयु 
९ 

साववक भोतीऩयु वडा नॊ. ८ झयसैरा देस्ख दस्ऺण सोयहवाको मसभाना सम्भ 
दामाॊ वामाॊ । 

440000 

8 ग्रावरे सडक साववक भोतीऩयु 
८ 

फाॉसगढी चोक देस्ख साववक भोतीऩयु गा.वव.स. बवन हदैु वा.न.ऩा. वडा नॊ. ८ 
को ऩवुा मसभाना सम्भ दवैु तपा का सडकको दामाॊ वामाॊ । 

863500 
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क्र.सॊ. स्थान वडा नॊ. वकत्ता नॊ. 
आ.फ. 

2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

9 ग्रावरे सडक साववक भोतीऩयु 
८  

साववक भोतीऩयु एस.ओ.एस. हस्स्ऩटर चोक देस्ख उत्तय याभऩयु हदैु 
ने.या.भा.वव. रक्ष्भणऩयु सम्भ दामाॊ फामाॊ 

517000 

10 ग्रावरे सडक साववक भोतीऩयु 
८ 

साववका भोतीऩयु एस.ओ.एस. हस्स्ऩटर चोक देस्ख दस्ऺण याभऩयु घोयाहा 
नाराको ऩरु सम्भ दामाॊ वामाॊ । 

517000 

11 ग्रावरे सडक साववक भोतीऩयु 
८  

साववक भोतीऩयु ८ हार फा.न.ऩा. ८ को ने.या.उ.भा.वव. ऩवुा देस्ख १२ मफघा 
जाने सडक दामाॊ वामाॊ । 

726000 

12 ग्रावरे सडक साववक भोतीऩयु 
८ 

साववक भोतीऩयु ८ हार फा.न.ऩा. ८ को ने.या.उ.भा.वव. ऩस्िभ हदैु फासगढी 
थारु गाउॉ भस्न्त्दय चोक सम्भको सडक दामाॊ वामाॊ ।  

726000 

13 ग्रावरे सडक
  

साववक भोतीऩयु 
८  

साववक भोतीऩयु हार फा.न.ऩा. ८ खानऩेानी चाके देस्ख ऩनु्त्म प्रसाद फजगाईको 
घयसम्भ जाने सडक दामाॊ वामाॊ ।  

605000 

14 ग्रावरे सडक साववक भोतीऩयु 
७ य ८ 

फासगढी भैनाऩोखय सडक ऋवषयाभ चाऩागाइको घयसम्भ दामाॊ वामाॊ । 726000 

15 ग्रावरे सडक साववक भोतीऩयु 
३, ७ य ९ 

फासगढी भैनाऩोखय सडक ऋवषयाभ चाऩागाईको घय देस्ख भोतीऩयु जॊगर 
भैनाऩोखय गा.वव.स.को मसभाना सम्भ दामाॊ वामाॊ । 

440000 

16 ग्रावरे सडक साववक भोतीऩयु 
७ य ८ 

फासगढी बौरागौडी सडक ऩयुानो चौकी चोक ऩश ुसेवा केन्त्र हदैु ऩयुानो फाटो 
देस्ख वडा नॊ. ८ हार वडा नॊ. ८ को मसभाना सम्भ दामाॊ फामाॊ । 

572000 

17 ग्रावरे सडक साववक भोतीऩयु 
६ य ८ 

साववक वडा नॊ. ८ य ६ मभरन चोक मसभाना हदैु उत्तय जनचेतना 
सा.फ.उ.स.को मसभाना जाने सडकसम्भ दामाॊ वामाॊ । 

440000 

18 (१) भखु्म ग्राबेर 
सडक  

साववक भोतीऩयु 
१ य  ८ 

क्याम्ऩस चोक देस्ख हाउऩयु हदैु सोयहवा मसभाना सडक दामाॊ वामाॊ । 363000 

(२) भखु्म ग्राबेर 
सडक 

साववक भोतीऩयु ६ भटेरयमा देस्ख सॊखरयमा वऩऩरटाडी सम्भ जान ेसडक दामाॊ वामाॊ  363000 

(३) भखु्म ग्राबेर 
सडक 

साववक भोतीऩयु ७ भोतीऩयु देस्ख दभौरी हदैु रक्ष्भणाको मसभाना सम्भ जान ेसडक  363000 

(४) भखु्म ग्राबेर 
सडक 

साववक भोतीऩयु 
६ य ७ 

भैनाऩोखय सडक फाट सटेरयमा हदैु दभौरी सम्भ दामाॊ वामाॊ । 363000 

(५) भखु्म ग्राबेर 
सडक 

साववक भोतीऩयु 
६ 

ऩूवा ऩस्िभ याजभागा भटेरयमा भस्न्त्दय देस्ख उत्तय भनकाभना भस्न्त्दय हुॉदै 
तारचोक सम्भ दामाॊ वामाॊ । 

363000 

(६) भखु्म ग्राबेर 
सडक 

साववक भोतीऩयु 
६ 

ऩूवाऩस्िभ याजभागा भटेरयमा भस्न्त्दय चोकदेस्ख जनताऩयु हदैु साववक भोतीऩयु 
वडा नॊ.६को मसभानासम्भ जाने सडक दामाॊवामाॊ  

363000 

(७) भखु्म ग्राबेर 
सडक 

साववक भोतीऩयु 
६ 

ऩूवा ऩस्िभा याजभागा शकय खनारको घय देस्ख दस्ऺण फरेयाभ फासकोटाको 
घय सम्भ दामाॊ वामाॊ सडक । 

363000 

19 मबरी सडक ग्राफेर साववक भोतीऩयु 
१–९ 

साववक भोतीऩयु वडा नॊ. १ देस्ख ९ सम्भ । 302500 

20 कच्ची सडक     साववक भोतीऩयु 
१–९ 

साववक भोतीऩयु वडा नॊ. १ देस्ख ९ सम्भ ।(भरु नहय, शाखा नहय, प्रशाखा 
नहय)  

220000 

21 गोयेटा फाटो साववक भोतीऩयु 
१–९ 

साववक भोतीऩयु वडा नॊ. १ देस्ख ९ सम्भ । 187000 

22 खेती मोग्म साववक भोतीऩयु 
१–९ 

साववक भोतीऩयु वडा नॊ. १ देस्ख ९ सम्भ । 99000 

23 (१) रक्ष्भणा 
गणेशऩयु 
सडक 

साववक 
डेउढाकरा ७ 

रक्ष्भणा देस्ख दस्ऺण टान्त्सपभाय चोक सम्भ दामाॊ वामाॊ । 726000 

(२) रक्ष्भणा 
गणेशऩयु 
सडक 

साववक डेउढाकरा 
६ य ७ 

रक्ष्भणा टान्त्सपभाय चोक देस्ख फसन्त्ताको फल्री कल्बटा सम्भ दामाॊ वामाॊ । 440000 

(३) रक्ष्भणा 
गणेशऩयु 

साववक डेउढाकरा 
१ य ८ 

फसन्त्ताको करबटा देस्ख चौधयीमा कामरका गा.वव.स.को मसभाना सम्भ दामाॊ 
वामाॊ । 

330000 
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क्र.सॊ. स्थान वडा नॊ. वकत्ता नॊ. 
आ.फ. 

2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

सडक 

 
(४) रक्ष्भणा 

गणेशऩयु 
सडक 

साववक 
डेउढाकरा ७ 

रक्ष्भणा गणेशऩयु सडक खण्डको वऩऩर चोक जागा टोर देस्ख दभौरी तार 
चोक सम्भ जाने सडक दामाॊ फामाॊ । 

 

 

330000 

(५) रक्ष्भणा 
गणेशऩयु 
सडक 

साववक 
डेउढाकरा ७ 

रक्ष्भणा गणेशऩयु सडक खण्डको याधाकृष्ण चोक देस्ख दभौरी तार चोक 
सम्भ जान ेसडक दामाॊ फामाॊ । 

330000 

(६) रक्ष्भणा 
गणेशऩयु 
सडक 

साववक 
डेउढाकरा ७ 

साववक डेउढाकराको वडा नॊ. ७ य ९ को मसभाना जयैुना हदैु रक्ष्भणा 
टान्त्सपभाय चोक सम्भ दामाॊ वामॊ सडक । 

330000 

(७) रक्ष्भणा 
गणेशऩयु 
सडक 

साववक 
डेउढाकरा ७ 

रक्ष्भणा टान्त्सपभाय चोक देस्ख ऩस्िभ येशभाऩयु चोक सम्भ दामाा फामाॊ सडक 
। 

396000 

(८) रक्ष्भणा 
गणेशऩयु 
सडक 

साववक 
डेउढाकरा ७ 

रक्ष्भणा चोक देस्ख ऩूवा मभरन गौतकोर घय सम्भ दामाॊ फामाॊ सडक । 440000 

24 (१) ग्रावरे सडक साववक 
डेउढाकरा ३ 

स्चसाऩानी चोक देस्ख दस्ऺण भोहनऩयु हदैु वऩऩर रुख सम्भ दामाॊ वामाॊ । 330000 

(२) ग्रावरे सडक साववक 
डेउढाकरा ५ 

रयमायऩयु देखी दाङऩयु सम्भ सडक दामाॊ फामाॊ । 330000 

(३) ग्रावरे सडक साववक 
डेउढाकरा ९ 

ककौया चोक देस्ख उत्तय चक्रऩानी अमाारको घय सम्भ दामाॊ फामाॊ । 572000 

(४) ग्रावरे सडक साववक 
डेउढाकरा ५ य 

९ 

चक्रऩाणी अमाारको घय देस्ख रयहायऩयु हदैु बैंसासयु याभ जानकी भा.वव.सम्भ 
दामाॊ फामाॊ । 

440000 

(५) ग्रावरे सडक साववक 
डेउढाकरा ९ 

ककौया चोक देस्ख दस्ऺण कृष्ण ऩौडेरको घय सम्भ दामाॊ वामाॊ । 572000 

(६) ग्रावरे सडक साववक 
डेउढाकरा ९ 

कृष्ण ऩौडेरको घय देस्ख ककौया गाउ दस्ऺण वऩऩर चोक सम्भ दामाॊ वामाॊ ।
  

396000 

(७) ग्रावरे सडक साववक 
डेउढाकरा ९ 

ककौया गाउ वऩऩर चोक देस्ख साववका भोतीऩयु गा.वव.सॊ. वडा नॊ. ७ को 
मसभाना सम्भ दामाॊ फामाॊ 

302500 

(८) ग्रावरे सडक साववक 
डेउढाकरा ९ 

वऩ.मस.मो. चोक देस्ख उत्तय फवुढ नारा ऩरु सम्भ दामाॊ वामाॊ । 440000 

(९) ग्रावरे सडक साववक 
डेउढाकरा ९ 

वऩ.मस.मो. चोक देस्ख दस्ऺण देवकोटाको घय सम्भ दामाॊ वामाॊ । 440000 

(१०)  ग्रावरे 
सडक 

साववक 
डेउढाकरा ९ 

ऩूवा ऩस्िभ याजभागाफाट वनगौडी नन्त्द अमधकायी घय हदैु ढकारको घय सम्भ 
दामाा वामाॊ । 

440000 

(११)  ग्रावरे 
सडक 

साववक 
डेउढाकरा ३ 

भाछागढ चोक ऩहाडीऩयु सम्भ दामाॊ वामाॊ । 440000 

(१२) ग्रावरे सडक साववकडेउढाकरा 
३ 

गौतभ चोक देस्ख दस्ऺण फगैचा सम्भ दामाॊ वामाॊ । 440000 

25 ग्राबेर सडक साववक 
डेउढाकरा१–९ 

साववक डेउढाकरा वडा नॊ. १ देस्ख ९ सम्भ दामाॊ वामाॊ । 264000 

26 कच्ची सडक साववक 
डेउढाकरा१–९ 

साववक डेउढाकरा वडा नॊ. १ देस्ख ९ सम्भ दामाॊ वामाॊ । 198000 

27 गोयेटो फाटो साववक साववक डेउढाकरा वडा नॊ. १ देस्ख ९ सम्भ दामाॊ वामाॊ । 154000 
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क्र.सॊ. स्थान वडा नॊ. वकत्ता नॊ. 
आ.फ. 

2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

डेउढाकरा१–९ 
28 खेती मोग्म जग्गा साववक 

डेउढाकरा१–९ 
साववक डेउढाकरा वडा नॊ. १ देस्ख ९ सम्भ दामाॊ वामाॊ । 99000 

29 अन्त्म तोवकएको फाहेक नतोवकएको याजभागँग जोमडएका वकत्ताहरु । 1000000   

30 (१) रखना याॊझा 
सडक 

साववक फेरवा रखना चोक फाट याॊझा सडक खण्डको वडा नॊ. रखना जगतयाभ काभीको घय 
सम्भ दामाॊ फामाॊ । 

572000 

(२) रखना याॊझा 
सडक 

साववक फेरवा जगतयाभ काभीको घय देस्ख उत्तय अमनऩार योकामको घय सम्भ दामाॊ वामाॊ । 440000 

(३) रखना याॊझा 
सडक 

साववक फेरवा अमनऩार योकामाको घय देस्ख साववक वडा नॊ. ३ य वडा नॊ. १ को मसभाना 
मरराधय शभााको घय सम्भ दामाॊ वामाॊ 

363000 

(४) रखना याॊझा 
सडक 

साववक फेरवा मरराधय शभााको घय देस्ख साववक वडा नॊ. ९ हार फा.न.ऩा. ३ को कुथ्रा 
नारा ऩरु सम्भ दामाॊ वामाॊ । 

363000 

(५) रखना याॊझा 
सडक 

साववक फेरवा कुथ्रा नारा देस्ख उत्तय साववक वडा नॊ. ७ को याॊझा मसभर कुना सम्भ दामाॊ 
फामाॊ । 

264000 

31 गौडी चोक देस्ख 
नमाॊवस्ती 
वऩऩरचौताया सडक 
खण्ड 

साववक फेरवा गौडी चोक देस्ख कृष्ण फहादयु डाॊगीको घय सम्भ दामाॊ वामाॊ । 440000 

साववक फेरवा कृष्ण फहादयु डाॊगीको घय देस्ख उत्तय नमाॊ फस्ती वऩऩर चौताया सम्भ दामाॊ 
फामाॊ । 

302500 

साववक फेरवा गौडी चोक देस्ख दस्ऺण भूर नहय सम्भ जान ेसडक । 396000 

32 बगया खोरा थगौडी 
सडक खण्ड उत्तय 
दस्ऺण डडुुवा खोरा 
सम्भ 

साववक फेरवा बगया चोक देस्ख उत्तय डुन्त्डवा खोरा सम्भ य दस्ऺण सोयहवा गा.वव.स.को 
मसभाना सम्भ दामाॊ वामाॊ । 

440000 

33 उत्तय बकायी चोक 
देस्ख उत्तय दस्ऺण 
सडक 

साववक फेरवा उत्तय बकायी चोक देस्ख उत्तय स्शव भस्न्त्दय सम्भ य दस्ऺण फफई मसचाईको 
भरु नहय सम्भ दामाॊ वामाॊ । 

440000 

साववक फेरवा स्शव भस्न्त्दय देस्ख साववक भोतीऩयु गा.वव.स.को मसभाना हार वडा नॊ. ५ सडक 
दामाॊ फामाॊ । 

363000 

34 भहेन्त्र याजभागा 
देस्ख खल्रा गाउ 
जाने सडक 

साववक फेरवा भहेन्त्र याजभागा देस्ख दस्ऺण खल्रा गाउको उत्तय नम्फयी जग्गा सम्भ दामाॊ 
फामाॊ । 

330000 

साववक फेरवा भहेन्त्र याजभागा देस्ख दस्ऺण श्री ऩथृी मन.भा.वव. हदैु रखना सा.फ.उ.स. सम्भ 
दामाॊ फामाॊ । 

396000 

35 फेरवा साभदुावमक 
बवन देस्ख भहादेवा 
सडक 

साववक फेरवा फेरवा साभदुावमक बवन देस्ख अऺेरयमा नारा सम्भ दामाॊ वामाॊ । 264000 

साववक फेरवा फेरवा साभदुावमक बवान देस्ख सल्मानी टोर हदैु भहेन्त्र याजभागा जाने सडक 
। 

302500 

साववक फेरवा अऺेरयमा नारा देस्ख भहादेवा हदैु भानखोरा सम्भ दामाॊ फामाॊ । 242000 

36 फेरवा फनभडुवा 
सडक 

साववक फेरवा फेरवा याभ चन्त्र थारुको घय देस्ख जन्त्ता भा.वव. हदैु फनभडुवा कृवष सडक 
जोडने सडक दामाॊ फामाॊ । 

363000 

37 ग्रावरे सडक साववक फेरवा रक्ष्भणाऩयु कटक येग्भीको घय देस्ख भहेन्त्र याजभागा जोडन ेसडक दामाॊ वामाॊ 
। 

363000 

38 मबरी भखु्म ग्रावरे 
सडकहरु 

साववक फेरवा वडा नॊ. १ देस्ख वडा नॊ. ९ सम्भ भखु्म सडकहरु दामाॊ वामाॊ । 242000 

39 कच्ची सडकहरु साववक फेरवा फडा नॊ. १ देस्ख वडा नॊ. ९ सम्भ कच्ची सडकहरु तथा भरु नहय, शाखा 
प्रशाखा नहय सॊग जोमडएको दामाॊ वामाॊ 

198000 

40 गोयेटो फाटोहरु साववक फेरवा वडा नॊ. १ देस्ख वडा नॊ. ९ सम्भ गोयेटो फाटो दामाॊ फामाॊ 154000 

41 खेती मोग्म 
जग्गाहरु 

साववक फेरवा वडा नॊ. १ देस्ख वडा नॊ. ९ सम्भ खेती मोग्म जग्गाहरु । 77000 

42 ऩूवा ऩस्िभ याजभागा साववक फेरवा भानखोरा देस्ख साववक भोतीऩयु गा.वव.स.को मसभाना सम्भ दामाॊ वामाॊ । 869000 
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3.  ठाकुयफाफा नगयऩामरका अन्त्तगात 

वडा नॊ. १ बयुीगाउॉ 

क्र.सॊ. स्थान वडा नॊ. वकत्ता नॊ. 
आ.फ. 

2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

१ वडा नॊ. ८क य ४ख बयुी 
गाउॊ फजाय ऺेर मबर ऩूवा 
ऩस्िभ याजभागाको दामाॊफामाॊ 
घडेयी जग्गा 

८क 

 

१०८, २७८, ३१४, ३१५, ३१६, ३२०, ३२१, ३२२, ३२३, ३२४, ३५८, 

३८१, ३८२, ४२५, ४२६, ४३१, ४३२, ४३७, ४३८, ४४१, ४६७, ४७१, 

४७२, ४७४, ४७५, ४८७, ४८८, ४८९, ४९०, ४९३, ४९४, ५०२, ५०३, 

७८३, ८१३, ८१४, ८२५, ८२६, ८६०, ८७५, ९०४, ९०६,९३१, ९३४, 

९३५, ९५९, ९६३, ९६५, ९७८, ९७९, ९८४, १०१२, १०३५, १०३६, 

१०५२, १०५३, १०५६, १०५७, १०७९, १११२, १११३, १११८, ११२३, 

११२४, ११४१, ११९०, ११९१, ११९७, १२२२, १२२६, १२२७, १२८९, 

१२९९, १३२१, १३२२, १३३०, १३३२, १३६८, १३६९, १५०७, १५१०, 

१५२३, १५२४, १५२७, १५२८, १५२९, १५३६, १५३७, १५३८, १५३९, 

१५४०, १५४१, 1975, 1977, १९८९, १९९० तथा सो वकत्ताहरु पोड 
बै कामभ नमाॊ वकत्ताहरु । 

2500000 

2 बयुीगाउॊ फजाय चौक देस्ख 
उत्तय तपा  सखेुत जान े
फाटोको घडेयी जग्गा 

८क १८८, १८९, १९०, २७३, २७९, २९१, २९३, २९४, २९५, २९६, २९७, 

३५८, ३५९, ३६०, ३६१, ४१५, ४२६, ५६३, ७१२, ७१३, ७१४, ७१५, 

८७३, ८८१, ८८२, ९४३, १११२, १३७६, १३७७, १३७८, १३७९, 

१३८०, १३८१, १३८२, १३८३, १३८५, १४३०, १४३१, १८८४, १८८५ 
तथा सो वकत्ताहरु पोड बै कामभ नमाॊ वकत्ताहरु । 

2000000 

3 बयुीगाउॊ फजाय ऺेर ऩवुा 
ऩस्िभ याजभागासॊग जोमडएको 
घडेयी जग्गा 

४ख १९४, २५३, २५४, २५५, २५८, २६०, २६१, २७०, २८०, ३६५, ३६६, 

३६८, ३९२, ४१५, ४२३, ४२४, ४२५, ४२६, ४२७, ४२८, ५९६, ५९८, 

५९९, ६००, ६१३, ६१४, ६१५, ६१९, ६७७, ६७८, ७११, ७१६, ७५२, 

७५४, ७५५, ८६४, ८६५, ९२४, ९२७, १०९४, १०९५, १७३६, १७३७, 

१७३८, १७३९, १७४० , २५८२, २५८३, २५९५, २५९६ तथा सो 
वकत्ताहरु पोड बै कामभ नमाॊ वकत्ताहरु । 

2500000 

4 बयुीगाउॊ फजाय देस्ख उत्तय 
सखेुत योडको दामाॊ फामाॊको 
जग्गा 

४ख २३०, २३१, २७३, २७४, ३०७, ३०८, ३०९, ३१०, ३१४, ३२७, ३५४, 

३५५, ५३१, ५९१, ९३३, ९३४, ९७७, ९८४, ९८५, ९८६, ९८७, ९८८, 

१०२५, १०२६, १०२७, १०२८, १०२९, १०८१, १०८२, १०८३, ११८६, 

११८७, १३७३, १३७४, १३७५, १४७१, १४७२, १५११, १५१२, १५३३, 

१५३४, १५३५, १५४४, १५४५, १७२१, १७५९, १७६०, १८००, १९३३, 

१९३४, २०३५, २०३६, २३६३, २३६४, २३६५, २३६६, २५९३, २५९४ 
तथा सो वकत्ताहरु पोड बै कामभ नमाॊ वकत्ताहरु । 

2000000 

5 नमाॊ फसऩाका  भखु्म चोक 
फरयऩयीको जग्गा 

४ख ७७४, ७७६, ७७७, ७७८, ७७९, ७८०, ७८१, ८०२, ८०३, ८०५, ८०६, 

८२२, ८२३, ८२५, ८२६, ८३२, ८४०, ८४२, ८४४, ८७२, ८७४, ८८१, 

९११, ९२५, ९६३, ९८१, ११६१, ११६२, १५७०, १५७१, १६१३, 

१६१४, १६२९, १६३०, १६५८, १६५९, १७७६, १७७७, १७७८ तथा सो 
वकत्ताहरु पोड बै कामभ नमाॊ वकत्ताहरु । 

1400000 

6 गरुुवान भागा खोदाउ साववक नेउराऩयु ५च 300000 
7 ऩयुानो चौकी देखी बल्वान टोर जान ेसडक खोदाउ साववक नेउराऩयु ५च 300000 
8 मसॊहफावहनी चोक देखी खोदाउ हुॉदै सत्घरुवा जान ेसडक  साववक नेउराऩयु ४ख ५च  900000 
9 सनु्त्दयनगय भागा सनु्त्दयनगय टोर साववक नेउराऩयु 4ख 900000 
10 थाऩा भागा मसॊहफावहनी  साववक नेउराऩयु ४ख 900000 
11 याजभागा देखी हरय बण्डायीको घयसम्भ जाने फाटो साववक नेउराऩयु ४ख 1600000 
12 फर्दामा एकेडेभी देखी मसॊहफावहनी चोकसम्भ साववक नेउराऩयु ४ख 900000 
13 मसॊहफावहनी साभदुावमक बवन देखी याभजानकी स्कूरसम्भ  साववक नेउराऩयु ४ख 1600000 
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14 फसऩाका  देखी तेरऩानी योड जोड्न ेसडक  साववक नेउराऩयु ४ख 1100000 
15 टाइगय एप.एभ. देखी ठाकुयको घयसम्भ फाटोसॉग जोमडएको साववक नेउराऩयु ४ख 1600000 
16 पुरफायी एप.एभ. देखी टाइगय एप.एभ. जान ेसडक साववक नेउराऩयु ४ख 1600000 
17 कृष्ण भागा साववक नेउराऩयु ४ख 1600000 
18 कृष्णनगय टोर खसुीयाभ थारुको घय देखी सत्घरुवा झयनसम्भ  साववक नेउराऩयु 4ख 900000 
19 याभाशे्र थारुको घय जाने सडक कृष्णनगय  साववक नेउराऩयु ४ख 900000 
20 फसऩाका  देखी हरय बण्डायीको घय जान ेसडक  साववक नेउराऩयु ४ख 1100000 
21 फदु्धनगय टोर साववक नेउराऩयु ४ख 900000 
22 फसऩाका  योड देखी प्रसान्त्त वव.क.को घय हुॉदै कणा ताभाङको घय सम्भको सडक  साववक नेउराऩयु ४ख 900000 
23 ज्मोमत नेऩारीको घय जान ेसडक साववक नेउराऩयु ४ख 1100000 
24 एमरना थारुको घय जाने सडक स्शवनगय टोर  साववक नेउराऩयु 4ख 900000 
25 बेयी ऩस्ब्रक स्कूर ऩछाडी सम्ऩूणा प्रवटङ गरयएका जग्गा  साववक नेउराऩयु ४ख 1600000 
26 या.फा.फैंक देखी ऩछाडी टेमरकभ हुॉदै कञ्चनऩयु जोड्न ेसडक  साववक नेउराऩयु ४ख 1700000 
27 वक्रस्िमन भण्डरी जान ेसडक कृष्णनगय  साववक नेउराऩयु ४ख 900000 
28 कञ्चनऩयु योड देखी हरुाकी योडसम्भ  साववक नेउराऩयु ४ख 1600000 
29 ववकासनगय टोर साववक नेउराऩयु 4ख 900000 
30 बयुीगाउॉ देखी कञ्चनऩयु जान ेसडक  साववक नेउराऩयु ४ख 1600000 
31 क्याम्ऩस योड सेम्रहवा पाॉटा साववक नेउराऩयु ४ख 800000 
32 कामरका ववष्टको घय देखी ऩयुानो चौकीसम्भ  साववक नेउराऩयु 8क 2100000 
33 बयुीगाउॉ चोक देखी मसॊहफावहनी खेर भैदानसम्भ  साववक नेउराऩयु ४ख य ८क 1700000 
34 वडा कामाारम देखी फसऩाका  हुॉदै ऩूवा ऩस्िभ जोड्न ेकारोऩरे साववक नेउराऩयु ४ख 1600000 
35 मर.भा.वव. जाने सडक  साववक नेउराऩयु ८क 1600000 
36 एन.आई.सी. एमसमा फैंक देखी तेरऩानी सडक जोड्ने सडक  साववक नेउराऩयु 4ख 1600000 
37 आदशानगय कारोऩरे साववक नेउराऩयु ४ख 1800000 
38 जेष्ठ नागरयक भागा कारोऩरे  ८क, ४ख य साववक फगनाहा ४क 1600000 
39 याभदास भागा कारोऩरे साववक फगनाहा ४क 1600000 
40 नभनुा भागा  साववक नेउराऩयु ८क 1600000 
41 बैसाहन भागा  साववक नेउराऩयु 8क 1400000 
42 इन्त्ररोक भागा  साववक नेउराऩयु 8क 1600000 
43 स्वगाद्वायी भागा  साववक नेउराऩयु 8क 1600000 
44 सूमोदम भागा  साववक नेउराऩयु 8क 1600000 
45 हरुाकी योड देखी ऩयुानो मसनेभा हर जोड्ने सडक  साववक नेउराऩयु 8क 1600000 
46 प्रमाग भागा  साववक नेउराऩयु 8क 1500000 
47 चौधयी भागा  साववक नेउराऩयु ८क य ४ख 1100000 
48 बैसाहन भागा  साववक नेउराऩयु 8क 1100000 
49 साधयुाभ थारुको घय जोड्न ेसडक  साववक नेउराऩयु 8क 850000 
50 कट्नन्त्माहन भागा  साववक नेउराऩयु 8क 900000 
51 रक्ष्भी भागा  साववक नेउराऩयु 8क 900000 
52 झक्क प्रसादको घय जाने सडक  साववक नेउराऩयु 8क 900000 
53 हरुाकी भागा देखी वडका मभर जान ेसडक  साववक नेउराऩयु 8क 1100000 
54 झऩारी पमनाचय देखी जेष्ठ नागरयक भागा जोड्न ेसडक  साववक नेउराऩयु 8क 1600000 
55 ओभ शाहको घय जाने सडक  साववक नेउराऩयु 8क 1600000 
56 मभचााहन टोर जान ेसडक  साववक नेउराऩयु 8क 1500000 
57 खगेन्त्र नेऩारको घय जाने सडक  साववक नेउराऩयु 8क 1100000 
58 भॊगरासैनी भागा रयङ योड साववक फगनाहा ४क 650000 
59 जनचाहना भागा टाडीऩयु देखी रवुायको घयसम्भ साववक फगनाहा 4क 600000 
60 र्दघााम ुभागा भॊगरसेन भागा देखी मधय फ. घयसम्भ  साववक फगनाहा ४क 450000 
61 जगत भागा याजकुो घय देखी वदेप्रसादको घयसम्भ साववक फगनाहा ४क 450000 
62 याभदास भागा हस्तनाको घय देखी हाइवसेम्भ  साववक फगनाहा ४क 700000 
63 कृवष भागा मर.भा.वव. देखी सत्मयाजको घय हुॉदै सैनवायसम्भ  साववक फगनाहा ४क य नेउराऩयु 700000 
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ख 
64 फनटुक्री भागा  साववक नेउराऩयु ८क 400000 
65 भहादेव भागा डुम्रनेी रोहायको घय देखी मभचााहन टोरसम्भ साववक फगनाहा 4क 450000 
66 जेष्ठ नागरयक भागा हाइव ेदेखी भॊगरासैनी भागासम्भ  साववक फगनाहा ४क, साववक 

फगनाहा ८क य ४ख 
700000 

67 जनता भागा मधय फ. को घयदेखी देवकोटाको घयसम्भ  साववक फगनाहा ४क 350000 
68 वऩऩर चौतायी भागा जनचाहना भागा देखी स्शव मतमभल्सेनाको घयसम्भ साववक फगनाहा 4क 350000 
69 बक्ती भागा वऩऩर चौताया देखी जॊगरसम्भ  साववक फगनाहा 4क 350000 
70 ऩदभा भागा ववयेन्त्रको घय देखी जॊगरसम्भ साववक फगनाहा 4क 350000 
71 स्वतन्त्र भागा जॊगरफाट फारकुो घयसम्भ  साववक फगनाहा 4क 350000 
72 कामरका देवी स्थान भागा दगुाा प्रसाद जैसीको घय देखी फरफीयको घयसम्भ  साववक फगनाहा 4क 350000 
73 भकु्ती भागा वन टुक्रा ऩरु देखी कुयेवान घयसम्भ  साववक फगनाहा 4क 350000 
74 बयुीगाउॉ भखु्म चोक देखी कन्त्चनऩयु कुरो सम्भ   1800000 
75 कन्त्चनऩयु कुरो देखी बयुीगाउ झयन सम्भ   1300000 
76 बयुीगाउॉ झयन देखी हरुाकी सडक जम्ती सम्भ   साववक नेउराऩयु ८क 1500000 
77 फसऩाका  देस्ख मसॊहफावहनी योमर एडबेञ्चय हुॉदै मसॊहफावहनी  साववक नेउराऩयु ४ख 1100000 
78 फधु्दनगय फसऩाका  जान ेदामाॉ फामाॉको फाटो साववक नेउराऩयु 4ख 1100000 
79 प्रमाग भागा साववक नेउराऩयु 8क 900000 
80 उजेरी भागा  साववक नेउराऩयु ८ख 1100000 
81 इन्त्ररोकसॉग जोड्न ेदामाॉ फामाॉको फाटो  साववक नेउराऩयु ८क 600000 
82 याभजानकी स्कूरको दामाॉ फामाॉ जोमडएको फाटो साववक नेउराऩयु 8क 1100000 
83 वडा कामाारम देखी फसऩाका  जान ेदामाॉ मबरी फाटो साववक नेउराऩयु 4ख 1100000 
84 भध्मवतॉ नस्जकका फाटाहरु दामाॉ फाॉमा  साववक नेउराऩयु 4ख 900000 
85 भकु्ती भागा मसभरऩयु डुम्रनेी  साववक फगनाहा 4क 300000 
86 ग्रावरे फाटोको वडा नॊ. 5 य ७ 450000 
87 नमाॉ ऩयुानो कच्ची फाटो  वडा नॊ. 5 य 7 250000 
88 गोयेटो फाटोको  वडा नॊ. 5 य 7 200000 
89 खेतीमोग्म जमभनको  वडा नॊ. 5 य 7 150000 
90 बयुीगाउ भरुवा जान ेफाटो नेउराऩयु ७ 650000 

 

वडा नॊ. २ यानीऩयु 

क्र.सॊ. वववयण साववक नेउराऩयु आ.फ. 
2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

१ मसॊहफावहनी चोक देखी यानीऩयु चोकसम्भ याजभागासॉग जोमडएको जग्गा  वडा नॊ. 4 1550000 
2 यानीऩयु चोक देखी फराती ऩस्िभ चोक जान ेफाटोसॉग जोमडएको जग्गा  वडा नॊ. 1 य ४ 1000000 
3 फराती ऩस्िभ चोक देखी फेरयमयसम्भ फाटोसॉग जोमडएको जग्गा  वडा नॊ. 1  900000 
4 फराती चोक देखी उत्तय सहकायी बवन नस्जक कल्बटासम्भ फाटोसॉग जोमडएको जग्गा  वडा नॊ. 1 410000 
5 प्रताऩयुको वऩऩर चौताया (भस्न्त्दय) देखी उत्तय फराती चोकसम्भ फाटोसॉग जोमडएको 

जग्गा  
वडा नॊ. 1 य 2 410000 

6 यानीऩयु चोक देखी कभारा प्रमतऺारमसम्भ फाटोसॉग जोमडएको जग्गा  वडा नॊ. 3 य 4 410000 
7 यानीऩयु चोक देखी दस्ऺण नमाॉ नेऩार प्रा.वव.सम्भ जोमडएको जग्गा  वडा नॊ. ४  400000 
8 यानीऩयु चोक वडा कामाारम देखी प्रताऩयु ऩेयहनीसम्भको सडकभा जोमडएका जग्गा  वडा नॊ. २ य ४ 550000 
9 ग्रावरे फाटोसॉग जोमडएको जग्गा (वडा नॊ. २ को भार) वडा नॊ. १,२,३,४ य ८ 410000 
10 कच्ची फाटोसॉग जोमडएको जग्गा (वडा नॊ. २ को भार) वडा नॊ. १,२,३,४ य ८ 275000 
11 घयफाटो नयहेको खेती मोग्म जग्गा (वडा नॊ. २ को भार) वडा नॊ. १,२,३,४ य ८ 120000 
12 नदी खोरारे कटान गयी फगय फनाएको जग्गा  वडा नॊ. १,२,३,४ य ८ 60000 
13 वडा नॊ. ४ को सैनवाय देखी फराती चोकसम्भको याजभागासॉग जोमडएको जग्गा  वडा नॊ. 2000000 
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वडा नॊ. ३ फगनाहा 

क्र.सॊ. वववयण साववक फगनाहा य नेउराऩयु 

आ.फ. 
2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

१ वडा नॊ. ३ को मसभानाभा हरुाकी सडकरे छोएको जग्गाको फगनाहा वडा नॊ. 9 900000 
2 चयेु क्याम्ऩस देखी मसतर चौक हुॉदै नउेराऩयु स्शव भस्न्त्दयसम्भको जग्गा  फगनाहा ३ य ९ नेउराऩयु 9 400000 
3 मगदयऩयु हरुाकी सडक देखी अस्जत भागा मभचैमा इन्त्रा ऩरुसम्भको जग्गा  फगनाहा वडा नॊ. 9 350000 
4 वडा नॊ. 1 को मसभाना देखी कञ्चनऩयु हुॉदै स्शव भस्न्त्दयसम्भको जग्गा  नेउराऩयु ६ य ९ 400000 
5 कामरयाभको घय देखी जॊगर जान ेफाटोसम्भको जग्गा  फगनाहा वडा नॊ. 9 300000 
6 कञ्चनऩयु पमनाचय उदे्यग देखी हके थाऩाको घयसम्भको जग्गा  नेउराऩयु 6 400000 
7 कस्शयाभ बण्डायीको घय देखी स्शतर चोकसम्भको जग्गा  फगनाहा वडा नॊ. 3 300000 
8 जम्ती मतरक शभााको घय देखी सॊमगनी चोक हुॉदै जॊगरसम्भको जग्गा  नेउराऩयु ९ 250000 
9 ग्रावरे फाटोसॉग जोमडएको जग्गा (वडा नॊ. ३ को भार) नेउराऩयु वडा नॊ. 6 य ९ फगनाहा 

वडा नॊ. 3 य ९ 
250000 

10 कच्ची फाटोसॉग जोमडएको जग्गा (वडा नॊ. ३ को भार) नेउराऩयु ६ य ९ 

फगनाहा ३ य ९ 
200000 

11 घयफाटो नयहेको खेती मोग्म जग्गा (वडा नॊ. ३ को भार) नेउराऩयु ६ य ९ 

फगनाहा ३ य ९ 
82000 

12 नदी खोरारे कटान गयी फगय फनाएको जग्गा  नेउराऩयु ६ य ९ 

फगनाहा ३ य ९ 
55000 

13 भानऩयु बण्डायीको घय देखी ऩवुा सगौगये टोर जाने ग्राबेर फाटोको जग्गा  फगनाहा 6 300000 
14 रल्रकुो घय देखी चयेु भा.वव. हुॉदै फगनाहा फजायसम्भको कच्ची फाटोको जग्गा  फगनाहा 9 300000 
15 चयेु भा.वव. देस्ख ववचऩयु जान ेकच्ची फाटोसॉग जोमडएको जग्गा  फगनाहा  300000 
16 भानऩयु याभफहादयुको घयदेखी क्याम्ऩस गेटसम्भको कच्ची सडकको जग्गा  फगनाहा  300000 
17 नेउराऩयु याजेन्त्र शभााको घय देखी जम्ती बत्केको ऩरुसम्भको कच्ची सडकको जग्गा  नेउराऩयु  250000 
18 फखतऩयु जॊगर वकनाया देखी ऩोटनाक घयसम्भ कच्ची सडकको जग्गा  फगनाहा 250000 
19 धमनयाभ थारुको घयदेस्ख फसु्ध्दप्रसादको घयसम्भ ग्राबेर फाटोको जग्गा  फगनाहा  250000 
20 ऩञ्चयाभ थारुको घयदेखी अभमरहान टोर हुॉदै हरयको घयसम्भको ग्राबेर फाटो  फगनाहा  250000 
21 ऩदभ फहादयु फोहोयाको घयदेस्ख ऩातादेवी हुॉदै जम्तीसम्भको ग्राबेर फाटो  फगनाहा  250000 
22 ऩातादेवी देखी दस्ऺण यामधकाको घय हुॉदॊ फसु्ध्दप्रसादको घयसम्भको ग्राबेर फाटो  फगनाहा  250000 
23 चौधयी भागा कच्ची फाटो  नेउराऩयु  200000 
24 भध्मवतॉ सहकायी देखी दनु्त्रासम्भको ग्राबेर फाटो  नेउराऩयु  300000 
25 दनु्त्रा ऩरु देखी दगुाा थारुको घयसम्भको ग्राबेर फाटो  नेउराऩयु  300000 
26 भञु्जको घय देस्ख ऩस्िभ जॊगरसम्भको कच्ची फाटो  नेउराऩयु  250000 
27 याज फहादयुको घय देखी मभचैमा जोड्न ेग्राबेर फाटो  फगनाहा  300000 
28 गोदाना चौधयी टोरको कच्ची फाटो  नेउराऩयु  250000 
29 वहभारम आ.वव. देखी भसु्क्तनाथको घय हुॉदै अमनरको ऩसरसम्भ जान ेकच्ची फाटो  फगनाहा  250000 
30 यभेश थारुको घय देखी क्याम्ऩससम्भको ग्राबेर फाटो  फगनाहा  350000 
31 मतनघरुवा देखी सयस्वती आ.वव. जाने ग्राबेर फाटो  नेउराऩयु  250000 
32 र्दऩज्मोती स्कुर देखी गॊगा थारुको घयसम्भको वऩच फाटो  फगनाहा  450000 
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वडा नॊ. ४ भैनवाय 

क्र.सॊ. वववयण साववकको फगनाहा 
आ.फ. 

2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

१ वडा नॊ. १ को मसभाना देखी सैनवाय चोक सम्भको हाइव ेसडकको दामाॉ फामाॉ जग्गा  वडा नॊ. 8ख 1050000 
2 सैंनवाय चोक देखी सैनवाय चेकऩोष्ट सम्भको हाइवसेॉग दामाॉ फामाॉ जग्गा   वडा नॊ. 4  950000 
3 सैनवाय चोक देखी फावनऩयु चोकसम्भ  वडा नॊ. 4 य ८  600000 
4 वडा नॊ. 1 को मसभाना देखी हरुाकी सडक मभचैमा कुरोसम्भको जग्गा  वडा नॊ. 8 800000 
5 अजुानको मभर देखी वडा नॊ. 5 को मसभानासम्भ हरुाकी फाटोको जग्गा  वडा नॊ. 7 700000 
6 सैनवाय शवहद गेट देखी भानऩयुसम्भको जग्गा (याभदास भागा) वडा नॊ. २ 600000 
7 फगादा देखी भैनवाय जोड्ने फाटो (असयानी भागा) वडा नॊ. २ य 4 600000 
8 फगनाहा चोक देखी ढोढयी कुरो खैरायसम्भ  वडा नॊ. 7 ८00000 
9 वडा नॊ. 3 य ५ को मसभानासम्भ ढोढयी कुरोको फाटो  वडा नॊ. 7 450000 
10 वडा नॊ. 1 को मसभाना देखी सैनवाय ऩयुानो ऩोष्ट सम्भ वडा नॊ. ८क 300000 
11 सैनवाय याजभागा चोक देखी ऩयुानो ऩोष्ट सम्भको   400000 
12 याभदास भागा देखी जम्तीको नहय फाटो हुॉदै भैनवाय ऩक्की योड सम्भ   2250000 
13 फाहनुऩयु देखी याभदास भागासॉग जोडेको कामरका थानको फाटो  वडा नॊ. 8ख 200000 
14 ग्रावरे फाटोसॉग जोमडएको जग्गा (वडा नॊ. ४ को भार) वडा नॊ. 2,४,७ य ८ 250000 
15 कच्ची फाटोसॉग जोमडएको जग्गा (वडा नॊ. ४ को भार) वडा नॊ. 2,४,७ य ८ 150000 
16 घय फाटो नयहेको खेतीमोग्म जग्गा (वडा नॊ. ४ को भार) वडा नॊ. 2,४,७ य ८ 82000 
17 नदी खोरारे कटान गयी फगय फनाएको जग्गा  वडा नॊ. 2,४,७ य ८ 55000 
१८ वडा नॊ. १ को सीभाना देस्ख सैनवाय चोकसम्भको याजभागा सडक दामाफामाको जग्गा  २०००००० 
१९ सैनवाय चोक देस्ख  सैनवाय चेकऩोष्टसम्भको दामाफाॉमाको जग्गा  १०५०००० 
२० सैनवाय चोकदेस्ख फावनऩयु चोकसम्भको जग्गा  ८००००० 
२१ वडा नॊ. १ को सीभाना देस्ख हरुाकी सडक मभचैमाको कुरोसम्भको जग्गा  १०००००० 
२२ अजुानको मभर देस्ख वडा नॊ. ५ को सीभानासम्भ हरुाकी सडकको जग्गा  १२००००० 
२३ सैनवाय सवहद गेट देस्ख याभदास भागा भानऩयुसम्भको जग्गा  ८००००० 
24 वगादा देस्ख असयानीभागा भैनवायसम्भको जग्गा   1000000 
25 फगनाहा चोक देस्ख ढोढयी कुरो खैरायसम्भ   1200000 
26 वडा नॊ. 3 य 5 को मसभानासम्भ नहयको फाटो   450000 
27 वडा नॊ. 1 को मसभाना देस्ख सैनवाय ऩयुानो ऩोष्टसम्भ   500000 
28 सैनवाय याजभागा चोक देस्ख ऩयुानो ऩोष्टसम्भ   1500000 
29 याभदास भागा देस्ख जम्ती नहय फाटो हुॉदै भैनवाय ऩक्कीसम्भ   300000 
30 फावनऩयु देस्ख याभदास भागासम्भ जोडेको कारीका थानको फाटो   200000 
31 ग्राबेर फाटोसॉग जोमडएको जग्गा   300000 
32 कच्ची फाटोसॉग जोमडएको जग्गा   150000 
33 घय फाटो नयहेको खेतीमोग्म जग्गा  82000 
34 नदी खोरारे कटान गयी फगय फनाएको जग्गा   55000 

 

वडा नॊ. ५ शाहीऩयु 

क्र.सॊ. वववयण साववकको फगनाहा आ.फ. 
2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

१ वनववय चौताया देखी शाहीऩयु फजाय सम्भको हरुाकी सडकसॉग जोमडएको दामाॉ फामाॉ 
जग्गा  

वडा नॊ. 1 य 5 700000 

2 वडा नॊ. 4 को मसभाना देखी वनववय चौतायासम्भ यहेको हरुाकी भागाभा जोमडएको 
जग्गा  

वडा नॊ. 1, 5 य ६ 665000 
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3 शाहीऩयु चोक देखी चन्त्दनऩयु जान ेफाटोभा जोमडएको जग्गा  वडा नॊ. 1 605000 
4 शाहीऩयु फजाय देखी भधवुनको मसभाना हरुाकी सडकसाग जोमडएको जग्गा  वडा नॊ. 1 600000 
5 स्शवभागा (स्शवचयण थारुको घय देखी याभदास थारुको घयसम्भ कच्ची फाटो) वडा नॊ. 6 176000 
6 कोयोना भागा (ववयेन्त्र टोर देखी हरुाकी सडक जोडन ेग्रावरे फाटो तवकमा) वडा नॊ. 6 220000 
7 मससौया भागा (चन्त्रफहादयु खडकाको घय देखी फारकृष्ण थारुको घयसम्भ ग्रावरे 

फाटो तवकमा) 
वडा नॊ. 6 220000 

८ मससौया सा.फ.उ.स. बवन देखी तवकमा हुॉदै घय चोयोन घयसम्भको फाटो वडा नॊ. 6 350000 
9 शान्त्ती भागा (वनवीय) वडा नॊ. 5 300000 
10 धैयेनी पाॉट देखी गॊगाऩटुवाको कुरो हुॉदै चलु्हवुा थारुको घयसम्भको फाटो ढुङ्ग्ग्रहवा  वडा नॊ. 1 176000 
11 वनववय मतन फत्ती देखी श्रीयाभ खड्काको घय हुॉदै मतनघरुवा सम्भको कच्ची फाटो  वडा नॊ. ५  176000 
12 ग्रावरे फाटोसॉग जोमडएको जग्गा (वडा नॊ. 5 को भार) वडा नॊ. 1, 5 य ६ 250000 
13 कच्ची फाटोसॉग जोमडएको जग्गा (वडा नॊ. 5 को भार) वडा नॊ. 1, 5 य ६ 200000 
14 घय फाटो नयहेको खेतीमोग्म जग्गा (वडा नॊ. 5 को भार) वडा नॊ. 1, 5 य ६ 82000 
15 नदी खोरारे कटान गयी फगय फनाएको जग्गा  वडा नॊ. 1, 5 य ६ 55000 

 

वडा नॊ. ६ फकुवा   

क्र.सॊ. वववयण साववकको स्शवऩयु 

आ.फ. 
2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

१ भोतीऩयु ग्माभस्कोट ऩोष्ट देखी भोमतऩयु चोक र्दऩकको ऩसरसम्भ ऩक्की सडकभा दामाॉ 
फामाॉ यहेको जग्गा  

वडा नॊ. 1 य २ 650000 

2 भोमतऩयु चोक र्दऩकको ऩसर देखी फनखेत जान ेफाटोसम्भ ऩक्की सडकभा दामाॉ फामाॉ 
यहेको जग्गा  

वडा नॊ. ४, ५  य ६ 725000 

3 फकुवा चोक देखी हे.ऩो. जाने फाटोभा यहेको सडकभा दामाॉ फामाॉ यहेको जग्गा  वडा नॊ. 5 650000 
4 फकुवा चोक देखी  ओभ आदशासम्भ सडकभा दामाॉ फामाॉ यहेको जग्गा  वडा नॊ. ५ य 6 600000 
5 ग्रावरे फाटोसॉग जोमडएको जग्गा (वडा नॊ. 6 को भार) वडा नॊ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 य ७  300000 
6 कच्ची फाटोसॉग जोमडएको जग्गा (वडा नॊ. 6 को भार) वडा नॊ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 य ७  200000 
7 घय फाटो नयहेको खेतीमोग्म जग्गा (वडा नॊ. 6 को भार) वडा नॊ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 य ७  82000 
8 नदी खोरारे कटान गयी फगय फनाएको जग्गा  वडा नॊ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 य ७  55000 
9 फनखेत जान ेचोक देखी वडा नॊ. 7 को मसभाना सम्भ   600000 

 

वडा नॊ. ७ भोहनऩयु   

क्र.सॊ. वववयण साववकको स्शवऩयु 

आ.फ. 
2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

१ वडा नॊ. 7 को ऺेरभा यहेको आम्फासा ठाकुयद्वाया सडक खण्ड ऩक्की सडकभा दामाॉ 
फामाॉ यहेको जग्गा  

वडा नॊ. ८ य ९ 500000 

2 भोहनऩयु चोक देखी सनु्त्दयऩयु कारीगौडीको ग्रावरे सडकको दामाॉ फामाॉ यहेको जग्गा  वडा नॊ. ८ य ९ 400000 
3 बदेरी कारीगौडी बडुकैमा खण्डको ग्रावरे सडकको दामाॉ फामाॉ यहेको जग्गा  वडा नॊ. 9 500000 
4 कानऩयु हुॉदै वडा कामाारम दस्ऺण जान ेग्रावरे फाटो वडा नॊ. 8 य 9 400000 
5 बदेरी देखी भकु्तीऩयु- सनु्त्दयऩयु- भोहनऩयु- कभारा-फठनऩयु ग्रावरे फाटो वडा नॊ. 8 य 9 300000 
6 कभारा- फठनऩयु खण्डको फाटो वडा नॊ. 8  200000 
7 सनु्त्दयऩयु उत्तय दस्ऺण मफच ग्रावरे फाटो  वडा नॊ. ८ य ९  350000 
8 सनु्त्दयऩयु ऩूवा मभर देखी चौयाहा जोडन ेग्रावरे फाटो  वडा नॊ. ८ य ९ 300000 
9 बदेरी देखी ऩहाडीऩयु शन्नीगाउॉ हुॉदै बडुकैमा फाटो  वडा नॊ. 8 य 9 200000 
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क्र.सॊ. वववयण साववकको स्शवऩयु 

आ.फ. 
2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

10 सनु्त्दयऩयु ववद्यारम जान ेफाटो  वडा नॊ. 9 300000 
11 कारीगौडी चोक देखी ववद्यारम जाने फाटो  वडा नॊ. 9 300000 
12 सजुा थारुको घय देखी फठनऩयु जाने फाटो  वडा नॊ. 8 य 9 300000 
13 फवुद्धयाभ थारुको घय देखी कारीगौडी भसु्क्तऩयु जोड्ने फाटो  वडा नॊ. 9 300000 
14 वऩऩरकोटो फाटो  वडा नॊ. 8 300000 
15 नगेन्त्र थाऩाको घय देखी दस्ऺण जान ेफाटो  वडा नॊ. 8 200000 
16 भसु्क्तऩयु वसेभाापाॉटा फाटो  वडा नॊ. 9 200000 
17 ओभ चनुाया भेमडकर देखी स्चम्टान टोर फाटो  वडा नॊ. 9 200000 
18 ग्रावरे फाटोसॉग जोमडएको जग्गा (वडा नॊ. 7 को भार) वडा नॊ. ८ य ९ 220000 
19 कच्ची फाटोसॉग जोमडएको जग्गा (वडा नॊ. 7 को भार) वडा नॊ. ८ य ९ 148500 
20 घय फाटो नयहेको खेतीमोग्म जग्गा (वडा नॊ. 7 को भार) वडा नॊ. ८ य ९ 82500 
21 नदी खोरारे कटान गयी फगय फनाएको जग्गा  वडा नॊ. ८ य ९ 55000 
22 कारीगौडी नन्त्द भेमडकर देस्ख सन्नीगाउॉ जोड्न ेफाटो   150000 
23 सनु्त्दयऩयु ऩवुा फाटो देस्ख दस्ऺण वडा नॊ. 8 को रोक प्रसाद उऩाध्मामको घयसम्भ 

जोड्ने फाटो  
 150000 

 

वडा नॊ. ८ स्चटकैमा   

क्र.सॊ. वववयण साववकको ठाकुयद्वाया आ.फ. 
2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

१ फठनऩयु साभदुावमक वन देखी स्चटकैमासम्भ सडकको दामाॉ फामाॉ यहेको जग्गा  वडा नॊ. 2 य 3 880000 
2 भढेरा देखी बडुकैमासम्भ सडकको दामाॉ फामाॉ यहेको जग्गा  वडा नॊ. 1 य 2 500000 
3 ग्रावरे फाटोसॉग जोमडएको जग्गा (वडा नॊ. 8 को भार) वडा नॊ. 1, २, ३ य ४ 270000 
4 कच्ची फाटोसॉग जोमडएको जग्गा (वडा नॊ. 8 को भार) वडा नॊ. 1, २, ३ य ४ 200000 
5 घय फाटो नयहेको खेतीमोग्म जग्गा (वडा नॊ. 8 को भार) वडा नॊ. 1, २, ३ य ४ 82000 
6 नदी खोरारे कटान गयी फगय फनाएको जग्गा  वडा नॊ. 1, २, ३ य ४ 55000 

 

 

वडा नॊ. ९ ठाकुयद्वाया 

क्र.सॊ. वववयण साववकको ठाकुयद्वाया 
आ.फ. 

2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

१ फाघ चोक देखी मनकुञ्ज जाने सडकको दामाॉ फामाॉ यहेको जग्गा  वडा नॊ. 6 1700000 
2 फटु्नकौवा देखी वन्त्तरयमा हुॉदै खसुारऩटुवा चोकसम्भको जग्गा वडा नॊ. 6 य 7 1200000 
3 स्चतवुा चोक देखी म्मान्त्गो वट्रड हुॉदै ने.या.आ.वव. सम्भको जग्गा  वडा नॊ. 5 य ६ 1200000 
4 ने.या.भा.वव. देखी खसुरऩटुवा चोक हुॉदै फानगुाउॉ सम्भको सडकको दामाॉ फामाॉ 

यहेको जग्गा  
वडा नॊ. 6, ७ य ८ 1200000 

5 स्चतवुा चोक देखी या.प्र.सॊ. कोष हुॉदै हात्तीसाय सडकको दामाॉ फामाॉ यहेको जग्गा  वडा नॊ. ५ य ९ 1000000 
6 हात्तीसाय नये खडकाको घय देखी फन्त्रहवा ऩरुसम्भ  वडा नॊ. 9 500000 
7 खसुरऩटुवा प्र. रयजारको घय देखी फादयुाभ थारुको घयसम्भ कच्ची फाटो  वडा नॊ. ७  500000 
8 प्रदेश ुथारुको घय देखी जवयऩयुान घयसम्भ कच्ची फाटो  वडा नॊ. 7 500000 
9 कल्माणऩयु देखी ऻानोदम टोरसम्भ कच्ची फाटो  वडा नॊ. 7 500000 
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क्र.सॊ. वववयण साववकको ठाकुयद्वाया 
आ.फ. 

2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

10 फटुकौवा देखी जमरडा फदु्ध स्कूरसम्भ कच्ची फाटो  वडा नॊ. 6 500000 
11 फाघ चोक देखी मभथमुनमा हुॉदै फेतहनी स्चतवुा चोकसम्भको ग्रावरे फाटो  वडा नॊ. ५ 800000 
12 वकॊ गवपसय देखी फानगुाउॉ हुॉदै हात्तीसायसम्भको जग्गा  वडा नॊ. 6, 8 य 9 1100000 
13 स्चतवुा चोक देखी गैडा क्याम्ऩसम्भ  वडा नॊ. ५ 1100000 
14 फानगुाउॉ ऩक्की कल्बटा देखी राभीडभाया हुॉदै ठाकुयद्वाया मसभानासम्भ वडा नॊ. 8 800000 
15 फानगुाउॉ ऩक्की कल्बटा देखी कृष्ण शाहको घय हुॉदै बग्गा थारुको घयसम्भ  वडा नॊ. 8 500000 
16 स्चतवुा चोक देखी दईु भहुान कुरो फीचकी फाटो हुॉदै फरुने एडी सम्भको फाटो  वडा नॊ. 5 800000 
17 फेतहनी नयेश थारुको घय देखी होभ फहादयु ऩरयमायको घय हुॉदै मभमथनीमा 

टोरसम्भ  
वडा नॊ. 5 800000 

18 फरे नेऩारीको घय देखी खौयाहा खोरा हुॉदै हात्तीसाय सम्भ  वडा नॊ. 9 800000 
19 स्शवऩयु भस्न्त्दय देखी फहादयुऩयु जोड्न ेफाटो वडा नॊ. 9 800000 
20 हात्तीसाय फेसी सयको घय देखी मबरी फाटो  वडा नॊ. 9 500000 
21 फन्त्तरयमा फमगमा देखी रौघयान घयसम्भ  वडा नॊ. 7 500000 
22 रारीयाभ थारुको घय देखी भैनाहान घयसम्भ वडा नॊ. 7 500000 
23 झयनऩरु देखी गोऩारको मभरसम्भ वडा नॊ. 7 500000 
24 कल्माणऩयु मनभ प्रसादको घय देखी जगऩतीको घय सम्भ वडा नॊ. 7 500000 
25 स्जतभान थारुको घय देखी श्रीयाभ थारुको घय सम्भ वडा नॊ. 7 500000 
26 कल्माणऩयु चौय देखी प्रताऩको घय सम्भ फाटो  वडा नॊ. 7 500000 
27 ग्रावरे फाटोसॉग जोमडएको जग्गा (वडा नॊ. 9 को भार) वडा नॊ. 5,6,7,8 य ९ 700000 
28 कच्ची फाटोसॉग जोमडएको जग्गा (वडा नॊ. 9 को भार) वडा नॊ. 5,6,7,8 य ९ 350000 
29 घय फाटो नयहेको खेतीमोग्म जग्गा (वडा नॊ. 9 को भार) वडा नॊ. 5,6,7,8 य ९ 150000 
30 नदी खोरारे कटान गयी फगय फनाएको जग्गा  वडा नॊ. 5,6,7,8 य ९ 55000 
31 वसन एमडको घय देखी नेऩारकुो घयसम्भ   800000 
32 खगेश्वयको घय देखी खौयाहा जोड्न ेफाटो  वडा नॊ. 9 ७००००० 

 

4. भधवुन नगयऩामरका अन्त्तगात 

(1) भधवुन नगयऩामरका सानोश्री गा.वव.स. नक्सा बएको  

क्र.सॊ. स्थान वडा नॊ. वकत्ता नॊ. 
आ.फ. 

2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

१ रारी फजाय एरयमा मबर 
प्रवटड. ऺेरभा क वगाको 
घडेयी जग्गा 

३क ४४९, ४५०, ५९३, ६०९, ६१२, ६१५, ६३०, ६३९, ६४३, ६४७, ६६५, 

६६७, ६६९, ६७४, ६७७, ६८७, ७०२, ७०३, ७०६, ७१८, ७२१, ७२६, 

७२७, ७२८, ७३०, ७३७, ७३८, ७३९, ७४०, ७४३, ७४९, ७५८, ७६०, 

७६३, ८१८, ८१९, ८२०, ८२१, ८३०, ८३५, ८३९, ८४६, ८५२, ८८४, 

८८८, ९०४, ९०७, ९११, ९१७, ९३३, ९३४, ९३६, ९४५, ९४६, ९७६, 

९८८, ९८९, ९९६, ९९७, ९९८, १००१, १०१९, १०४४, १०४६, १०४७, 

१०५०, १०७४, १०७५, १०७६, १०७९, १०८०, १०८१, १०८६, १०८८, 

१०८९, १०९९, ११४४, ११६४, १२५७, १२५८, १२५९, १२९३, १३००, 

१३११, १३१२, १३१३, १३२५, १३२६, १३३५, १३४३, १३५५, १३५७, 

१३६१, १४०२, १४०३, १४४८, १४४९, १४७४, १४९६, १५०१, १५०२, 

१५०६, १५०७, १५१३, १५१४, १५१५, १५१६, १५२७, १५४३, १५४४, 

१५७२, १५७३, १५७४, १५७५, १५७६, १५७७,  १५८०, १५८१, १५९४, 

2200000 



आ.फ. 2079/080 को न्त्मूनतभ ्भूल्माङ्कन               

22   
 

क्र.सॊ. स्थान वडा नॊ. वकत्ता नॊ. 
आ.फ. 

2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

१५९५, १५९६, १६५०, १६५१, १६५२, १६६६, १६६७, १६९८, १६९९, 

१७०४, १७०५, १७५०, १७५१, १७६३, १७६४, १७७०, १७७१, १७७४, 

१७७५, १७७६, १७९६, १७९७, १८२७, १८२८, १८३९, १८४०, १८५५, 

१८५६, १८५७, १८५८, १८६१, १८६२, १८६४, १८७३, १८७५, १९११, 

१९३६, १९३८, १९४८, १९९५, २०१२, २०१३, २०७९, २०८१, २१६३, 

२१६४, २१७१, २१७२, २२७०, २२७१, २२८१, २२८२, २२८३  तथा सो 
वकत्ताहरु पोड बै कामभ नमाॊ वकत्ताहरु । 

2 रारी फजाय ऺेरको ख 
वगाको घडेयी जग्गा 

३क ५९७, ६०९, ६१७, ६२१, ६२५, ६२९, ६३९, ६४४, ६५०, ६५३, ६६८, 

६८९, ६९२, ६९५, ६९९, ७०१, ७१६, ७१७, ७२५, ७३५, ७४१, ७४५, 

७४७, ७५०, ७६५, ७८५, ७९८, ८०३, ८०४, ८०७, ८०८, ८१६, ८२२, 

८२३, ८३०, ८४०, ८५०, ८५५, ८६९, ८८२, ८८५, ८९०, ८९४, ८९५, 

९१८, ९२०, ९२१, ९२५, ९६८, १०१३, १०१४, १०१५, ११८१, ११८२, 

११८३, ११८४, ११८५, १५७६, १५७७, १८२७, १८२८, १९५२, १९५३, 

२००१, २००२, २१०६, २१०७, २१८३, २१८४, २२५०, २२५१, २३६४, 

२३६५ तथा सो वकत्ताहरु पोड बै कामभ नमाॊ वकत्ताहरु । 

1500000 

3 सानोश्री गा.वव.स. ख 
वगाको घडेयी जग्गा 

३क १०३५, १०८३, १०८४, ११०४, ११०५, १११६, ११३२, ११३५, ११३८, 

११४०, ११५६, ११५७, ११५२, ११६०, ११६१, ११७४, ११७५, १२३२, 

१२६४, १२७८, १२७९, १३०६, १३१३, १३१६, १३१७, १४०४, १४०५, 

१४०८, १४४०, १४४१, १४४२, १४४३, १४५२, १४५३, १४५८, १४६२, 

१४६६, १४६७, १४७०, १४७१, १५२३, १५२४, १५२९, १५०५, १५४८, 

१५५३, १५५९, १५२६, १५६३, १५७०, १५७१, १५८४, १५८५, १५८६, 

१५८७, १६१६, १६१७, १६५७, १६७६, १६७७, १७४८, १७४९, १३०८, 

१३०९, १३१०, १३९०, १३९१, १२८७, ११५६, १२३०, १२३१, १८५९, 

१८६० २०४५, २०४६, २१७७, २१७८ तथा सो वकत्ताहरु पोड बै कामभ 
नमाॊ वकत्ताहरु । 

1500000 

4 सानोश्री गा.वव.स. अन्त्तगात 
ग वगाको घडेयी जग्गा 

३क ६०६, ६१८, ६२३, ६३१, ६३२, ६३६, ६३७, ६४२, ६४३,  ६५१, ६५२, 

६५६, ६५९, ६६१, ६६६, ६७१, ६७२, ६७५, ६७८, ६९१, ६९४, ७०४, 

७१२, ७१४, ७१५, ७४२, ७५१, ७६१, ७६२, ७६४, ७६६, ७४४, ७६८, 

७७२, ७७६, ७७८, ७८१, ७८६, ७९२, ७९४, ८१०, ८१२, ८०५, ८२५, 

८२६, ८३२, ८३३, ८४२, ८५०, ८५४, ८५७, ८५८, ८६०, ८६१, ८६५, 

८७०, ८७२, ८७४, ८७६, ८७८, ८८७, ८९२, ८९६, ८९७, ८९९, ९००, 

९२४, ९१३, ९१४, ९१६, ८४१, ९३५, ९५५, ९५६, ९५७, ९४३, ९५१, 

९६७, ९७४, ९८६, १००३, १०१७, १०२३, १००९, १०२१, १०२४, १०२७, 

१०३३, १०३४, १०३९, १०४४, १०५२, १०६८, १०७२, १०८७, १०९३, 

१०९७, ११०३, ११०९, १११८, ११२३, ११२५, ११२६, ११२७, ११३६, 

१११५, १११३, १११४, ११६०,  ११६८, ११६९, ११७२, १२०८, १२२६, 

१२५०, १२५४, १२५६, १२६४, १२६५, १२७०, १२७४, १२७५, १२७६, 

१२७७, १२८२, १२८३, १२८९, १२९१, १३०४, १३०५, १३६९, १३६५, 

१३६६, १३७०, १३९८, १३९९, १४१०, १४२०, १४५४, १४५५, १४६०, 

१४६१, १४७२, १४९२, १४९३, १४९४, १४९५, १५५८, १५५९, १५७०, 

१५७१, १५८३, १६१८, १६१९, १६३६, १६३७, १६८५, १६८६, १६८७, 

१६८८, १६८९, १७१८, १७१९, १७३१, १७३२, १७४४, १७४५, १९२४, 

१९२५, १९८४, १९८५, २०२८, २०२९, २०५४, २२००, २२०१, २२२६, 

२२२७, २२३७, २२३८, २२६०, २२६१ २३१३, २३१४, २९९३, २९९४  
तथा सो वकत्ताहरु पोड बै कामभ नमाॊ वकत्ताहरु । 

1100000 

5 सानोश्री गा.वव.स. अन्त्तगात 
भधवुन आवास तथा फजाय 
ऺेरको घडेयी जग्गा 

६घ १३९, १४०, १४१, १४२, १४३, १४४, १४५, १५०, १५१, १५७, १६०, 

१६१, १८६, ४४८, ४४९, ५००, ५०१, ५०२, ५०३, ५२४, ५२५, ६१५, 

६१६, ६६३, ६६४, ७१९, ७२०, ७२१, ७२२ तथा सो वकत्ताहरु पोड बै 

55000 

प्रमतधयु 



आ.फ. 2079/080 को न्त्मूनतभ ्भूल्माङ्कन               

23   
 

क्र.सॊ. स्थान वडा नॊ. वकत्ता नॊ. 
आ.फ. 

2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

कामभ नमाॊ वकत्ताहरु 
6 सानोश्री गा.वव.स. अन्त्तगात 

भधवुन आवास तथा फजाय 
ऺेरको घडेयी जग्गा 

६घ १२, ३१, ५०, ५१, ५३, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६६, ६७, ६८, ७१, ७४, ७५, 

७६, ७९, ८९, ९०, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, ११२, ११३, ११४, ११८, 

११९, १२०, १२२, १२३, १२६, १२७, १२९, १३०, १३५, १८२, १८३, 

१८४, १८५, १८६, १८७, १८८, १८९, १९०, १९१, १९२, १९३, १९४, 

१९५, १९९, २००, २०१, २०२, २०३, २०४, २०५, २०६, २०७, २०८, 

२०९, २१५, २१६, २१७, २१८, २१९, २२३, २२४, २२५, २२६, २२७, 

२२८, २२९, २३१, २३२, २३४, २३५, २३६, २३८, २४४, २४८, २४९, 

२५२, २५३, २५५, २५६, २६०, ४३२, ४३३, ४३७, ४३८, ४६३, ४६४, 

४६५, ४३९, ४४०, ४४५, ४४६, ४४७, ४६६, ४६७, ४७३, ४७४, ४७५, 

४७६, ४७७, ४७८, ४६८, ४६९, ४७९, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८४, 

५११, ५१२, ५१३, ५१४, ५१५, ५१८, ५१९, ५२०, ५२१, ५३०, ५३१, 

५३८, ५३९, ५४०, ५४१, ५४४, ५४५, ५३६, ५४८, ५४९, ५६४, ५६५, 

५७०, ५७१, ५७२, ५७३, ५७४, ५७५, ५७८, ५७९, ५८०, ५८१, ५८२, 

५८३, ५८४, ५८५, ५९६, ५९७, ६०९, ६१०, ६११, ६१२, २६१, २६३, 

२६४, २६५, २६६, २६७, २६८, २६९, २७०, २७१, २७२, २७३, २८२, 

२८३, २८८, २८९, २९३, २९७, ३०७, ३०८, ३०९, ३११, ३१३, ३१४, 

३१५, ३१६, ३१७, ३१९, ३२०, ३२४, ३२६, ३२७, ३२८, ३३०, ३३१, 

३३७, ३३८, ३४०, ३४३, ३४४, ३६७, ३७०, ३७१, ३७२, ३७५, ३७६, 

३७८, ३७९, ३८८, ३९०, ३९१, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९७, ३९८, 

३९९, ४००, ४०१, ४०२, ४०५, ४०६, ४०८, ४०९, ४०४, ४१४, ४१५, 

४१६, ६३१, ६३२, ६४६, ६४९, ६४८, ६४७, ६५०, ६५१, ६५२, ६५३, 

६५४, ६५६, ६५७, ६५८, ६५९, ६६१, ६६२, ६७२, ६७३, ७०७, ७०८, 

७१५, ७१६, ७२३, ७२४, ७२५, ७२६ तथा सो वकत्ताहरु पोड बै कामभ नमाॊ 
वकत्ताहरु 

66000 

प्रमतधयु 

7 सानोश्री गा.वव.स. अन्त्तगात 
भधवुन आवास तथा फजाय 
ऺेर मबरको घडेयी जग्गा 

६घ १७, १९, २४, २५, २६, २८, २९, ३२, ३३, ३४, ३५, ४०, ४२, ४५, ४८, १३६, 

१५२, १५३, १५५, १५६, १६३, १६४, १६५,  १६७, १६८, १६९, १७०, 

१७१, १७२, १७३, १७४, १७५, १७६, १७७, १७८, १७९, १८०, २४१, 

४५९, ४६०, ४६१, ५०८, ५०९, ५१०, ५२८, ५२९, ५३२, ५३३, ५४२, 

५४३, ५५७, ५६०, ५६१, ५८२, ५८३, ६४२, ६४१ तथा सो वकत्ताहरु पोड बै 
कामभ नमाॊ वकत्ताहरु । 

 

66000 प्रमतधयु 

8 सानोश्री गा.वव.स. अन्त्तगात 
भधवुन आवास तथा फजाय 
ऺेर मबरको घडेयी जग्गा 

६घ १५, १६, ३७, ३८, ३९, ४४, ४६, ४७, ४८, ६३, ६५, ६९, ७०, ७३, ७८, ८२, 

८३, ८४, ८५, ८६, ८८, ९१, ९२, ९३,, ९४, ९५, ९७, ९८, ९९, १००, १०१, 

१३१, १३२, १३३, १३४, १९६, १९७, २१०, २१२, २१३, १२४, २२०, 

२२१, २२२, २३७, २४७, २५०, २५६, २५७, २५८, २५९, २७४, २७७, 

२७८, २७९, २८०, २८१, २८४, २८५, २८६, २८७, २९१, २९४, २९५, 

२९६, ३००, ३०१, ३०३, ३०४, ३०५, ३०६, ३३५, ३३६, ३४५, ३५५, 

३५६, ३५८, ३५९, ३६०, ३६२, ३६३, ३६४, ३६५, ३६६, ३६८, ३६९, 

३७१, ३७३, ३७४, ३८०, ३८१, ३८२, ३८३, ३८५, ३८६, ४१८, ४१९, 

४२०, ४२१, ४२२, ४२३, ४२५, ४२७, ४२९, ४३६, ४४१, ४४२, ४४३, 

४४४, ४५५, ४५६, ४५७, ४५८, ४७०, ४७१, ४७२, ४८७, ४८८, ४८९, 

४९०, ४९१, ४९२, ४९३, ४९८, ४९९, ५०६, ५०७, ५१३, ५१४, ५१५, 

५१६, ५१७, ५२२, ५२३, ५२६, ५२७, ५५०, ५५१, ५५८, ५५९, ५६६, 

५६७, ५७६, ५७७, ६१९, ६२०, ७१३, ७१४, ७१७, ७१८ तथा सो वकत्ताहरु 
पोड बै कामभ नमाॊ वकत्ताहरु । 

100000 

प्रमतधयु 

9 साववक सानोश्री गा.वव.स. अन्त्तगात गरुरयमा नगयऩामरका मसभाना देस्ख ढोढयी गा.मफ.स.को मसभाना सम्भ 
हरुाकी सडक (भधवुन फजाय य कुसमु्फा फजायका तोवकएका वकत्ता फाहेक) सॉग जोमडएको जग्गा  

360000 
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24   
 

क्र.सॊ. स्थान वडा नॊ. वकत्ता नॊ. 
आ.फ. 

2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

 
 
 
 
 
 

10 

साववक वडा नॊ. २ देखी वडा नॊ. ९ सम्भ (ढोढयी ८ख सभेत) का (भधवुन य कुसमु्फाफजायका तोवकएका 
वकत्ता फाहेक) ऩक्की फाटोसॉग जोमडएका जग्गा । 

360000 

साववक वडा नॊ. २ देखी वडा नॊ. ९ सम्भ (ढोढयी ८ख सभेत) का (भधवुन य कुसमु्फाफजायका तोवकएका 
वकत्ता फाहेक) ग्रावेर फाटोसॉग जोमडएका जग्गा । 

250000 

साववक वडा नॊ. २ देखी वडा नॊ. ९ सम्भ (ढोढयी ८ख सभेत) का (भधवुन य कुसमु्फाफजायका तोवकएका 
वकत्ता फाहेक) कच्ची फाटोसॉग जोमडएका जग्गा । 

165000 

साववक वडा नॊ. २ देखी वडा नॊ. ९ सम्भ (ढोढयी ८ख सभेत) का (भधवुन य कुसमु्फाफजायका तोवकएका 
वकत्ता फाहेक) गोयेटो फाटोसॉग जोमडएका जग्गा । 

145000 

साववक वडा नॊ. २ देखी वडा नॊ. ९ सम्भ (ढोढयी ८ख सभेत) का (भधवुन य कुसमु्फाफजायका तोवकएका 
वकत्ता फाहेक) खेतीमोग्म जग्गा । 

75000 
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साववक वडा नॊ. 7 ऩषु्ऩरार भागासॉग जोमडएका वकत्ता फाहेक ऩक्की फाटोसॉग जोमडएका जग्गा  200000 

साववक वडा नॊ. 7 ऩषु्ऩरार भागासॉग जोमडएका वकत्ता फाहेक ग्रावेर फाटोसॉग जोमडएका जग्गा  150000 
साववक वडा नॊ. 7 ऩषु्ऩरार भागासॉग जोमडएका वकत्ता फाहेक कच्ची फाटोसॉग जोमडएका जग्गा  100000 
साववक वडा नॊ. 7 ऩषु्ऩरार भागासॉग जोमडएका वकत्ता फाहेक गोयेटो फाटोसॉग जोमडएका जग्गा  75000 
साववक वडा नॊ. 7 ऩषु्ऩरार भागासॉग जोमडएका वकत्ता फाहेक खेतीमोग्म जग्गा  50000 

 

 (२)  भधवुन नगयऩामरका साववक तायातार गा.वव.स. नाऩ नक्सा बएको (साववक वडा नॊ. १, 

३ख, ४, ६ख, ६ग, ७ख, ८ख, ८ग को प्रगती फजाय ऺेर य ऩषु्ऩरार भागासॉग जोमडएको 
वकत्ताहरु सभेत) 

क्र.सॊ. स्थान 

आ.फ. 
2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

१ ऩषु्ऩरार भागासॉग जोमडएको जग्गा  360000 
2 प्रगती फजाय मबरका घडेयीहरु  400000 
3 साववक वडा नॊ. 1 देस्ख वडा नॊ. ८ सम्भ ऩषु्षरार भागा देखी उत्तय (प्रगती फजाय ऺेर य ऩषु्ऩरार भागासॉग 

जोमडएको वकत्ताहरु फाहेक) ऩक्की फाटोसॉग जोमडएका जग्गा । 

 

360000 

ववक वडा नॊ. 1 देस्ख वडा नॊ. ८ सम्भ ऩषु्षरार भागा देखी उत्तय (प्रगती फजाय ऺेर य ऩषु्ऩरार भागासॉग 
जोमडएको वकत्ताहरु फाहेक) ग्राबेर फाटोसॉग जोमडएका जग्गा । 

250000 

 साववक वडा नॊ. 1 देस्ख वडा नॊ. ८ सम्भ ऩषु्षरार भागा देखी उत्तय (प्रगती फजाय ऺेर य ऩषु्ऩरार 
भागासॉग जोमडएको वकत्ताहरु फाहेक) कच्ची फाटोसॉग जोमडएका जग्गा । 

165000 

साववक वडा नॊ. 1 देस्ख वडा नॊ. ८ सम्भ ऩषु्षरार भागा देखी उत्तय (प्रगती फजाय ऺेर य ऩषु्ऩरार भागासॉग 
जोमडएको वकत्ताहरु फाहेक) गोयेटो फाटोसॉग जोमडएका जग्गा । 

110000 

साववक वडा नॊ. 1 देस्ख वडा नॊ. ८ सम्भ ऩषु्षरार भागा देखी उत्तय खेतीमोग्म जग्गा 75000 
4 साववक वडा नॊ. 1 देस्ख वडा नॊ. 8 सम्भ (ढोढयी 8क सभेत) ऩषु्ऩरार भागा देस्ख दस्ऺण (प्रगती फजाय 

ऺेर य ऩषु्ऩरार भागासॉग जोमडएको वकत्ताहरु फाहेक) ऩक्की फाटोसॉग जोमडएका जग्गा  
200000 

साववक वडा नॊ. 1 देस्ख वडा नॊ. 8 सम्भ (ढोढयी 8क सभेत) ऩषु्ऩरार भागा देस्ख दस्ऺण (प्रगती फजाय 
ऺेर य ऩषु्ऩरार भागासॉग जोमडएको वकत्ताहरु फाहेक) ग्राबेर फाटोसॉग जोमडएका जग्गा  

150000 

साववक वडा नॊ. 1 देस्ख वडा नॊ. 8 सम्भ (ढोढयी 8क सभेत) ऩषु्ऩरार भागा देस्ख दस्ऺण (प्रगती फजाय 100000 
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क्र.सॊ. स्थान 

आ.फ. 
2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

ऺेर य ऩषु्ऩरार भागासॉग जोमडएको वकत्ताहरु फाहेक) कच्ची फाटोसॉग जोमडएका जग्गा  
साववक वडा नॊ. 1 देस्ख वडा नॊ. 8 सम्भ (ढोढयी 8क सभेत) ऩषु्ऩरार भागा देस्ख दस्ऺण (प्रगती फजाय 
ऺेर य ऩषु्ऩरार भागासॉग जोमडएको वकत्ताहरु फाहेक) गोयेटो फाटोसॉग जोमडएका जग्गा  

75000 

साववक वडा नॊ. 1 देस्ख वडा नॊ. 8 सम्भ (ढोढयी 8क सभेत) ऩषु्ऩरार भागा देस्ख दस्ऺण (प्रगती फजाय 
ऺेर य ऩषु्ऩरार भागासॉग जोमडएको वकत्ताहरु फाहेक) खेतीमोग्म जग्गा  

50000 

 

(3)  भधवुन नगयऩामरका साववक ढोढयी गा.वव.स.  

क्र.सॊ. स्थान 
आ.फ. 2079।080 
को  भूल्म प्रमत कठ्ठा 

1 भाचड चोकको वयीऩयीको जग्गा । 600000 
2 हरुाकी सडकसॉग जोमडएका जग्गा  360000 
3 साववक ढोढयी गा.वव.स. वडा नॊ. १ देखी वडा नॊ. ९ सम्भ (भाचड चोक वरयऩरयको जग्गा, वडा नॊ. 4, 

वडा नॊ. 9 य हरुाकी सडकसॉग नजोमडएको वकत्ताहरु फाहेक) ऩक्की फाटोसॉग जोमडएका जग्गा । 
350000 

साववक ढोढयी गा.वव.स. वडा नॊ. १ देखी वडा नॊ. ९ सम्भ (भाचड चोक वरयऩरयको जग्गा, वडा नॊ. 4, 
वडा नॊ. 9 य हरुाकी सडकसॉग नजोमडएको वकत्ताहरु फाहेक) ग्राबेर फाटोसॉग जोमडएका जग्गा । 

250000 

साववक ढोढयी गा.वव.स. वडा नॊ. १ देखी वडा नॊ. ९ सम्भ (भाचड चोक वरयऩरयको जग्गा, वडा नॊ. 4, 
वडा नॊ. 9 य हरुाकी सडकसॉग नजोमडएको वकत्ताहरु फाहेक) कच्ची फाटोसॉग जोमडएका जग्गा । 

150000 

साववक ढोढयी गा.वव.स. वडा नॊ. १ देखी वडा नॊ. ९ सम्भ (भाचड चोक वरयऩरयको जग्गा, वडा नॊ. 4, 
वडा नॊ. 9 य हरुाकी सडकसॉग नजोमडएको वकत्ताहरु फाहेक) गोयेटो फाटोसॉग जोमडएका जग्गा । 

120000 

साववक ढोढयी गा.वव.स. वडा नॊ. १ देखी वडा नॊ. ९ सम्भ (भाचड चोक वरयऩरयको जग्गा, वडा नॊ. 4, 
वडा नॊ. 9 य हरुाकी सडकसॉग नजोमडएको वकत्ताहरु फाहेक) खेतीमोग्म जग्गा । 

60000 

4 साववक वडा नॊ. ४ य वडा नॊ. ९ को (हरुाकी सडकसॉग जोमडएको वकत्ताहरु फाहेक) ऩक्की फाटोसॉग 
जोमडएका जग्गा । 

200000 

साववक वडा नॊ. ४ य वडा नॊ. ९ को (हरुाकी सडकसॉग जोमडएको वकत्ताहरु फाहेक) ग्राबेर फाटोसॉग 
जोमडएका जग्गा । 

150000 

साववक वडा नॊ. ४ य वडा नॊ. ९ को (हरुाकी सडकसॉग जोमडएको वकत्ताहरु फाहेक) कच्ची फाटोसॉग 
जोमडएका जग्गा । 

100000 

साववक वडा नॊ. ४ य वडा नॊ. ९ को (हरुाकी सडकसॉग जोमडएको वकत्ताहरु फाहेक) गोयेटो फाटोसॉग 
जोमडएका जग्गा । 

75000 

साववक वडा नॊ. ४ य वडा नॊ. ९ को (हरुाकी सडकसॉग जोमडएको वकत्ताहरु फाहेक) खेतीमोग्म जग्गा 
। 

50000 

 

(4)  भधवुन नगयऩामरका साववक सूमाऩटुवा गा.वव.स.  

क्र.सॊ. स्थान 

आ.फ. 
2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

१ वडा नॊ. २ देखी ९ सम्भ ऩक्की फाटोसॉग जोमडएका जग्गा  250000 
वडा नॊ. २ देखी ९ सम्भ ग्राबेर फाटोसॉग जोमडएका जग्गा 185000 
वडा नॊ. २ देखी ९ सम्भ कच्ची फाटोसॉग जोमडएका जग्गा 121000 
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क्र.सॊ. स्थान 

आ.फ. 
2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

वडा नॊ. २ देखी ९ सम्भ गोयेटो फाटोसॉग जोमडएका जग्गा 100000 
वडा नॊ. २ देखी ९ सम्भ खेतीमोग्म जग्गा 60000 

२ वडा नॊ. 1 को भोटय फाटोसॉग जोमडएका जग्गा   200000 
वडा नॊ. 1 को ग्राबेर फाटोसॉग जोमडएका जग्गा   150000 
वडा नॊ. 1 को कच्ची फाटोसॉग जोमडएका जग्गा   100000 

वडा नॊ. 1 को गोयेटो फाटोसॉग जोमडएका जग्गा   75000 
वडा नॊ. 1 को खेतीमोग्म जग्गा   50000 

 

5.  फायफर्दामा नगयऩामरका अन्त्तगात  

(१) फायफर्दामा वडा नॊ. 1  

क्र.सॊ. वववयण साववकको 
गा.वव.स. वडा नॊ. 

आ.फ. 
2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

१ सम्झना चोक देखी 2 नॊ. वडाको मसभानासम्भ कारोऩरे देखी 20 मभ. रम्फाई 20 मभ. चौडाई 
सडकसॉग छोएको जग्गा   

फमनमाबाय १ य २ 700000 

2 सम्झना चोक देखी ई नॊ. वडाको मसभाना सम्भ ग्राबेर फाटोसॉग छोएको । फमनमाबाय १ य २ 600000 
3 ग्राबेर फाटोसॉग छोएको  फमनमाबाय १ य २ 500000 
4 कच्ची फाटोसॉग छोएको  फमनमाबाय १ य २ 350000 
5 गोयेटो फाटोसॉग छोएको जग्गा  फमनमाबाय १ य २ 250000 
6 खेती मोग्म जग्गा  फमनमाबाय १ य २ 160000 
7 खेतीमोग्म जग्गा (नदी वकनाय तथा फगय) फमनमाबाय १ य २ 90000 

 

(2) फायफर्दामा वडा नॊ. २ 

क्र.सॊ. वववयण साववकको 
गा.वव.स. वडा नॊ. 

आ.फ. 
2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

१ कारोऩरे फाटो 20 मभटय मबरसम्भ   700000 

2 भखु्म ग्राबेर फाटो 20 मभटय मबरसम्भ   600000 
3 सहामक मबरी ग्राबेर फाटो 20 मभटय मबरसम्भ   400000 
4 कच्ची फाटो दामाॉ फामाॉ 20 मभटय मबरसम्भ   250000 
5 गोयेटो फाटो दामाॉ फामाॉ 20 मभटय मबरसम्भ  175000 
6 नदी फगयको खेतीमोग्म जग्गा    60000 
7 खेतीमोग्म   120000 
8 नदी वकनाय तथा फगय ऺेर   60000 
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(3) फायफर्दामा वडा नॊ. 3 

क्र.सॊ. वववयण साववकको 
गा.वव.स. वडा नॊ. 

आ.फ. 
2079।080 को  
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

१ याभऩयु वऩच योडसॉग जोमडएको आवामसम जग्गा 20 मभटय मबरसम्भ   1000000 

2 याभऩयु रक्ष्भणऩयु व्माऩारयक ऺेर ग्राबेर 20 मभटय मबरसम्भ   600000 
3 याभऩयु रक्ष्भणऩयु आवामसम ऺेर ग्राबेर 20 मभटय मबरसम्भ   350000 
4 याभऩयु मभरनचोक देखी घोयवऩट्टा वऩच योडसम्भ  600000 
5 भयुाहा वऩऩरचोक देखी रारऩयु चोकसम्भ   300000 
6 रारऩयु चोक देखी गौतभ फधु्द आधायबतु स्कूरसम्भ ग्रावरे 20 मभटय सम्भ  200000 
7 रारऩयु चोक देखी नेऩारगञ्ज चोकसम्भ ग्राबेर 20 मभटय मबरसम्भ   200000 
8 झणु्डीऩयु देखी वडा नॊ. 4 मसभानासम्भ ग्राबेर 20 मभ. मबरसम्भ   160000 
9 याभऩयु याजकुो याइसमभर देखी जवयऩयु ट्रान्त्समभटयसम्भ ग्राबेर 20 मभ. मबरसम्भ  200000 
10 फढुान मसॊचाईको घय देखी झणु्डीऩयु टोर हुॉदै वववऩनचोकसम्भ ग्राबेर 20 मभ. मबरसम्भ  200000 
11 तायानगय देखी फनगाईसम्भ ग्राबेर 20 मभ. मबरसम्भ  400000 
12 वववऩनचोक देखी फेरौरीसम्भ ग्राबेर 20 मभ. मबरसम्भ  250000 
13 फमनमाबाय फयगदचोक देखी वडा नॊ. ५ फनघसु्री जोड्ने फाटोसम्भ   400000 
14 जरजरा याईसमभर देखी वडा नॊ. ६ जोडने ग्राबेर फाटो 20 मभ. मबरसम्भ  600000 
15 कच्ची फाटोसाग जोमडएको आवामसम जग्गा 20 मभटय मबरसम्भ ्  200000 
16 फाटोसॉग नजोमडएका सम्ऩूणा कृवष ऺेर   150000 
17 जरजरा याईसमभर देखी फनहवा हुॉदै याभऩयुसम्भ जोडने फाटो ग्राबेर 20 मभ. मबरसम्भ  200000 
18 नदी वकनाय फगय ऺेर   100000 

 

(4) फायफर्दामा वडा नॊ. 4 

क्र.सॊ. वववयण 
साववकको 

गा.वव.स. वडा नॊ. 

आ.फ. 
2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

१ जगमतमा ट्रान्त्सपभाय देखी फर फहादयुकी घयसम्भ 20 मभटय मबरसम्भ   160000 

2 फर फहादयुको घय देखी फार ववकास स्कुरसम्भ 20 मभटय मबरसम्भ   275000 
3 फर फहादयुको घय देखी दस्ऺण याभ फहादयु चौधयीको घयसम्भ 20 मभटय मबरसम्भ   280000 
4 फैरयमा ऩदनाहाको दया देखी चभयदैमा ऩरुसम्भ 20 मभटय मबरसम्भ   550000 
5 देवीयाभको घय देखी भनु्नको घयसम्भ कच्ची फाटो 20 मभटय मबरसम्भ   300000 
6 फैरयमा देखी गरुुवागाउॉसम्भ कच्ची फाटो 20 मभटय मबरसम्भ   300000 
7 फैरयमा देखी पते्तऩयुको मसभानासम्भ कच्ची फाटो 20 मभटय मबरसम्भ   200000 
8 फैरयमा देखी जगमतमासम्भ कच्ची फाटो   300000 
9 ऩयुानो सहकायी देखी गरुुवागाउॉको दायासम्भ ्कच्ची फाटो 20 मभटय मबरसम्भ   300000 
10 ऩदनाहाको मसभाना देखी गरुुवागाउॉसम्भ भेन फाटोभा 20 मभटय मबरसम्भ  520000 
11 गरुुवागाउॉको स्शव भस्न्त्दय देखी घोयवऩट्टा मसभानासम्भ 20 मभटय मबरसम्भ  520000 
12 स्शव भस्न्त्दय देखी फैरयमाको मसभानासम्भ 20 मभटय मबरसम्भ   250000 
13 ववशयुाभ थारुको दोकान देखी ऩूवा ग्राबेर फाटोरे छोएको 20 मभटय मबरसम्भ   425000 
14 ववशयुाभ थारुको दोकान देखी ऩूवा कच्ची फाटोरे छोएको फैरयमा मसभानासम्भ  20 मभटय मबरसम्भ   250000 
15 जगतयाभ थारुको घय देखी ऩस्िभ सस्जाऩयुसम्भ 20 मभटय मबरसम्भ   160000 
16 रल्र ुथारुको घय देखी ऩस्िभ ग्राबेर फाटोरे छोएको 20 मभटय मबरसम्भ   510000 
17 रल्र ुथारुको घय देखी ऩस्िभ कच्ची फाटोरे छोएको 20 मभटय मबरसम्भ   250000 
18 पते्तऩयुको मभर ऩूवा फैरयमासम्भको मसभाना कच्ची फाटो 20 मभटय मबरसम्भ  300000 
19 फमरयाभ थारुको घय देखी ऩूवा फैरयमाको मसभानासम्भ 20 मभटय मबरसम्भ   300000 



आ.फ. 2079/080 को न्त्मूनतभ ्भूल्माङ्कन               
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क्र.सॊ. वववयण 
साववकको 

गा.वव.स. वडा नॊ. 

आ.फ. 
2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

20 पते्तऩयु स्शव भस्न्त्दय देखी ऩस्िभ घोयवऩत्तासम्भ 20 मभटय मबरसम्भ   300000 
21 ऩदनाहा फढुी कुरोको ऩरु देखी ऩूवा स्शव प्रा.वव.सम्भ कारोऩरेरे छोएको 20 मभटय मबरसम्भ   1100000 
22 साना वकसान सहकायी देखी ऩूवा ऩॊचजन्त्म भा.वव.सम्भ कारोऩरेरे छोएको 20 मभटय मबरसम्भ   1100000 
23 वडा कामाारम देखी जगमतमा मसभानासम्भ कच्ची फाटोरे छोएको 20 मभटय मबरसम्भ   300000 
24 स्शव प्रा.वव. देखी साना वकसान सहकायीसम्भ फजाय ऺेर मबर 20 मभटय मबरसम्भ   1900000 
25 स्शव प्रा.वव. देखी फैरयमा मसभानासम्भ 20 मभटय मबरसम्भ   550000 
26 स्शव भस्न्त्दय देखी फरेफज्जाको मसभानासम्भ   500000 
27 स्वावरम्वन सहकायी देखी 3 नॊ. वडाको मसभानासम्भ कारोऩरेरे छोएको 20 मभटय मबरसम्भ   800000 
28 स्वावरम्वन सहकायी देखी 3 नॊ. वडाको मसभानासम्भ ग्राबेर फाटोरे छोएको 20 मभटय मबरसम्भ   500000 
29 स्वावरम्वन सहकायी देखी 3 नॊ. वडाको मसभानासम्भ कच्ची फाटोरे छोएको 20 मभटय मबरसम्भ   300000 
30 फढुी कुरो सोनऩयुहन गोववन्त्द थारुको घय देखी ऩूवा आईतवायी थारुको घयसम्भ कच्ची फाटोरे 

छोएको 20 मभटय मबरसम्भ  
 300000 

31 फयफट्टायानी ऩयुको श्री कुश्भा देवी आ.वव. देखी चौयसम्भ 20 मभटय मबरसम्भ   500000 
32 कुट्टी फमगमा फाटोको उत्तयभा 20 मभटय मबरसम्भ   100000 
33 सस्जाऩयु जान ेफाटोभा 20 मभटय मबरसम्भ   160000 
34 गोगहवा फाटोभा 20 मभटय मबरसम्भ   160000 
35 टेऩयी जाने फाटोभा 20 मभटय मबरसम्भ   160000 
36 यानीऩयु चोक देखी उल्टनऩयुसम्भ 20 मभटय मबरसम्भ   300000 
37 उल्टनऩयु देखी फचतको घयसम्भ 20 मभटय मबरसम्भ   160000 
38 घोयवऩट्टा फढुी कुरो देखी ऩस्िभ रौटन थारुको घयसम्भ 20 मभटय मबरसम्भ   550000 
39 रौटन थारुको घय देखी ऩस्िभ सैराही चोकसम्भ 20 मभटय मबरसम्भ   800000 
40 सैराही चोक देखी ऩस्िभ वऩऩर चोकसम्भ 20 मभटय मबरसम्भ   1600000 
41 स्शव भस्न्त्दय चोकदेखी दस्ऺण बग्ग ुथारुको घयसम्भ 20 मभटय मबरसम्भ   1600000 
42 बग्ग ुथारुको घय देखी कुश्भा देवी आ.वव.सम्भ 20 मभटय मबरसम्भ   900000 
43 वऩऩर चोक देखी दईु फत्ती चोक 20 मभटय मबरसम्भ   550000 
44 दईु फत्ती चोक देखी रयङ योड 20 मभटय मबरसम्भ   200000 
45 टेऩयी जाने कच्ची फाटोभा 20 मभटय मबरसम्भ   160000 
46 दईु फत्ती देखी मतनसेम्री 20 मभटय मबरसम्भ   160000 
47 सैराही चोक देखी गरुुवागाउॉ मसभाना 20 मभटय मबरसम्भ   520000 
48 ववश्राभ थारुको घय देखी पते्तऩयु मसभाना 20 मभटय मबरसम्भ   520000 
49 रार ुथारुको घय देखी दस्ऺण आईतवायी थारुको खेतसम्भ कच्ची फाटो 20 मभटय मबरसम्भ   310000 
50 कृष्णा थारुको घय देखी भयुाहा मसभाना 20 मभटय मबरसम्भ   1000000 
51 खैयेनी ऩॊचजन्त्म भा.वव. देखी मसटी फयेरी 20 मभटय मबरसम्भ   900000 
52 मसटी फयेरी चोक देखी मसङ्गाना ऩरु 20 मभटय मबरसम्भ   320000 
53 सोह्र ववगाहा देखी दस्ऺण 20 मभटय मबरसम्भ   350000 
54 घोयवऩट्टा फढुी कुरो देखी ऩस्िभ रौटन थारुको घयसम्भ 20 मभटय मबरसम्भ  550000 
55 खेतीमोग्म  150000 
56 नदी वकनाय फगय ऺेर  100000 

 

(5) फायफर्दामा वडा नॊ. 5 

क्र.सॊ. वववयण 
साववकको 

गा.वव.स. वडा नॊ. 

आ.फ. 
2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

१ गभुस्ता देखी भगयागाडी वऩऩर चौताया चोकसम्भ ग्राबेर जोमडएको जग्गा 20 मभटय मबरसम्भ   1200000 

2 भॊगर हाट फजाय देखी ऩॊचजन्त्म भा.वव.सम्भ ग्राबेर फाटोसॉग जोमडएको जग्गा 20 मभटय मबरसम्भ   1100000 
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क्र.सॊ. वववयण 
साववकको 

गा.वव.स. वडा नॊ. 

आ.फ. 
2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

3 3 नॊ. मसभाना देखी कल्रन खाॉको (कृवष सडक) घयसम्भको कारोऩरे सडकसॉग जोमडएको जग्गा 
20 मभटय मबरसम्भ  

 900000 

4 कल्रन खाॉको घय देखी मसटी फयेरीसम्भ ग्राबेर फाटोसम्भ जोमडएको जग्गा  

 
 500000 

5 स्शव भस्न्त्दय फनघसु्री देखी दस्ऺण धमनभागा जोडन े ग्राबेर फाटोसॉग जोमडएको जग्गा 20 मभटय 
मबरसम्भ  

 400000 

6 सोह्र ववगाहा देखी 4 य 3 नॊ. को मसभाना जोड्न ेकच्ची फाटोसॉग जोमडएको जग्गा 20 मभटय 
मबरसम्भ  

 300000 

7 स्शव भस्न्त्दय देखी उत्तय ऩूवा चाॉदनी चोकसम्भको ग्राबेर फाटोसॉग जोमडएको जग्गा 20 मभटय 
मबरसम्भ  

 300000 

8 चाॉदनी चोक देखी ऩस्िभ करबटासम्भ ग्राबेर फाटोसॉग जोमडएको जग्गा 20 मभटय मबरसम्भ   300000 
9 कार ु थारुको घय देखी उत्तय कणा फहादयु ऩनुको घय सम्भको फाटो ग्राबेरसॉग जोमडएको 20 

मभटय मबरसम्भ  
 300000 

10 वऩऩर चोक देखी दस्ऺण कणाासवा ऩरुसम्भको ग्राबेर फाटोसॉग जोमडएको जग्गा 20 मभटय 
मबरसम्भ  

 900000 

11 मसटी फयेरी देखी ऩवुा जब्दहवा वऩऩर चोकसम्भ कच्ची फाटोसॉग जोमडएको जग्गा 20 मभटय 
मबरसम्भ  

 300000 

12 जब्दहवा वऩऩर चोक देखी ववष्ण ुभागा जोड्ने कच्ची फाटो 20 मभटय मबरसम्भ   300000 
13 सानो जब्दहवा वऩऩर चोक देखी ववष्ण ुभागा जोड्न ेग्राबेर फाटो 20 मभटय मबरसम्भ   700000 
14 भगयागाडी वऩऩर चौताया देखी भोहन भागासम्भ जान ेवऩच सडकसॉग जोमडएका जग्गा   1100000 
15 भोहनभागा देखी चौपरयमासम्भ जोमडएको जग्गा 20 मभटय मबरसम्भ   600000 
16 चौपरयमा देखी जब्दीसम्भ जोमडएका जग्गा 20 मभटय मबरसम्भ   600000 
17 भोती थारुको घय देखी ड्राईबय ऩयुीको घयसम्भको कच्ची फाटोसॉग जोमडएका जग्गा 20 मभटय 

मबरसम्भ  
 250000 

18 सॊमगता थारुको घय देखी मतरक मगयीको घयसम्भको ग्राबेर फाटोसॉग जोमडएको जग्गा 20 मभटय 
मबरसम्भ  

 250000 

19 खेतीमोग्म जमभन   150000 
20 अन्त्म मबरी ग्राबेर सडक  300000 
21 नदी वकनाय फगय ऺेर   90000 

 

(6) फायफर्दामा वडा नॊ. 6 

क्र.सॊ. वववयण 
साववकको 

गा.वव.स. वडा नॊ. 

आ.फ. 
2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

१ जमनगय फजाय ऺेर मबरको जग्गा   3500000 

2 कारोऩरे फाटोसॉग जोमडएको दामाॉ फामाॉ 20 मभटय मबरसम्भ   1200000 
3 ग्रावरे फाटोसॉग जोमडएको दामाॉ फामाॉ 20 मभटय मबरसम्भ   650000 
4 कच्ची फाटोसॉग जोमडएको जग्गा   250000 
5 गोयेटो फाटोसॉग जोमडएको जग्गा   200000 
6 खेतीमोग्म जग्गा   150000 
 भानऩयु देखी धौटेनी टोरसम्भको ऺरे    
7 कारोऩरे फाटोसॉग जोमडएको दामाॉ फामाॉ 20 मभटय मबरसम्भ   1200000 
8 ग्राबेर फाटोसॉग जोमडएको दामाॉ फामाॉ 20 मभटय मबरसम्भ   600000 
9 कच्ची फाटोसॉग जोमडएको जग्गा   250000 
10 गोयेटो फाटोसॉग जोमडएको जग्गा   200000 
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क्र.सॊ. वववयण 
साववकको 

गा.वव.स. वडा नॊ. 

आ.फ. 
2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

11 खेतीमोग्म जग्गा   150000 
 जनजागतृी सा.व.उ.स. को बवन देखी वडा नॊ. 5 को मसभानासम्भको ऺरे    

12 कारोऩरे फाटोसॉग जोमडएको दामाॉ फामाॉ 20 मभटय मबरसम्भ   1200000 
13 ग्राबेर फाटोसॉग जोमडएको दामाॉ फामाॉ 20 मभटय मबरसम्भ   650000 
14 कच्ची फाटोसॉग जोमडएको जग्गा   250000 
15 गोयेटो फाटोसॉग जोमडएको जग्गा   200000 
16 खेतीमोग्म जग्गा   150000 
 जमनगय हाटफजाय उत्तय बाटऩयु देखी वडा नॊ. 3 को मसभानासम्भ    

17 कारोऩरे फाटोसॉग जोमडएको दामाॉ फामाॉ 20 मभटय मबरसम्भ   1200000 
18 ग्राबेर फाटोसॉग जोमडएको दामाॉ फामाॉ 20 मभटय मबरसम्भ   560000 
19 कच्ची फाटोसॉग जोमडएको जग्गा   250000 
20 गोयेटो फाटोसॉग जोमडएको जग्गा   200000 
21 खेतीमोग्म जग्गा   150000 
 शवहद भागा देखी बागटऩयु धाभऩयुको ऺरे    

222 कारो ऩरे फाटोसॉग जोमडएको दामाॉ फामाॉ 20 मभटय मबरसम्भ   1200000 
23 ग्राबेर फाटोसॉग जोमडएको दामाॉ फामाॉ 20 मभटय मबरसम्भ   560000 
24 कच्ची फाटोसॉग जोमडएको जग्गा   250000 
25 गोयेटो फाटोसॉग जोमडएको जग्गा   200000 
26 खेतीमोग्म जग्गा   150000 
 भानऩयु वऩऩरचोक देखी गरुया हुॉदै 10 नॊ. मसभानासम्भको ऺरे   

27 कारोऩरे फाटोसॉग जोमडएको दामाॉ फामाॉ 20 मभटय मबरसम्भको जग्गा   1200000 
28 ग्राबेर फाटोसॉग जोमडएको दामाॉ फामाॉ 20 मभटय मबरसम्भ   650000 
29 कच्ची फाटोसॉग जोमडएको जग्गा   250000 
30 गोयेटो फाटोसॉग जोमडएको जग्गा   200000 
31 खेतीमोग्म जग्गा   150000 
 बोद ुचोक देखी ऩत्थयडाॉडा 05 नॊ. मसभाना सम्भको ऺरे    

32 कारोऩरे फाटोसॉग जोमडएको दामाॉ फामाॉ 20 मभटय मबरसम्भको जग्गा   800000 
33 ग्राबेर फाटोसॉग जोमडएको दामाॉ फामाॉ 20 मभटय मबरसम्भ   450000 
34 कच्ची फाटोसॉग जोमडएको जग्गा   300000 
35 गोयेटो फाटोसॉग जोमडएको जग्गा   200000 
36 खेतीमोग्म जग्गा   150000 
 सदास्शव भस्न्त्दय देखी गरुया जनजागतृी प्रा.वव. चोकसम्भको ऺरे    

37 कारोऩरे फाटोसॉग जोमडएको दामाॉ फामाॉ 20 मभटय मबरसम्भको जग्गा   1100000 
38 ग्राबेर फाटोसॉग जोमडएको दामाॉ फामाॉ 20 मभटय मबरसम्भ   650000 
39 कच्ची फाटोसॉग जोमडएको जग्गा   250000 
40 गोयेटो फाटोसॉग जोमडएको जग्गा   200000 
41 खेतीमोग्म जग्गा   150000 
42 नदी वकनाय फगय ऺेर  100000 
 जनजागतृी साभदुावमक वन उऩबोक्ता समभती बवन देखी उत्तय यहेको ग्राबेर सडक देखी फमनमाबाय 

मनस्कन ेशवहदभागा सडक 
  

43 कारो ऩरे फाटोसॉग जोडीएको   1200000 
44 ग्राबेर फाटोसॉग जोमडएको   650000 
45 कच्ची फाटोसॉग जोमडएको   300000 
46 गोयेटो फाटोसॉग जोमडएको   250000 
47 खेमतमोग्म   150000 
48 नदी वकनाय फगय ऺेर   100000 

 



आ.फ. 2079/080 को न्त्मूनतभ ्भूल्माङ्कन               

31   
 

(7) फायफर्दामा वडा नॊ. 7 

क्र.सॊ. वववयण 
साववकको 

गा.वव.स. वडा नॊ. 

आ.फ. 
2079।080 

कोभूल्म प्रमत कठ्ठा 
१ कारोऩरे फाटोसॉग जोमडएको दामाॉ फामाॉ 20 मभटय मबरसम्भको जग्गा   1200000 

2 ग्राबेर फाटोसॉग जोमडएको दामाॉ फामाॉ 20 मभटय मबरसम्भ   650000 
3 कच्ची फाटोसॉग जोमडएको दामाॉ फामाॉ 20 मभटय मबरसम्भको जग्गा  300000 
4 गोयेटो फाटोसॉग जोमडएको जग्गा दामाॉ फामाॉ 20 मभटय मबरसम्भको जग्गा  250000 
5 खेतीमोग्म जग्गा   175000 
6 नदी वकनाय फगय ऺेर  100000 

 

 

(8) फायफर्दामा वडा नॊ. 8 

क्र.सॊ. वववयण साववकको 
गा.वव.स. वडा नॊ. 

आ.फ. 
2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

१ भहेन्त्र याजभागारे छोएको जग्गा 20 मभटय मबरसम्भ   1500000 

2 औयी चोकदेखी गोववन्त्द याईस मभरसम्भ कारोऩरे सडक 20 मभटय मबरसम्भ   1200000 
3 गोववन्त्द याईस मभर देखी धौरामगयी चोकसम्भ ग्राबेर फाटो 20 मभटय मबरसम्भ   800000 
4 चौपन्ना चोक देखी बगतऩयु ग्राबेर फाटो 20 मभटय मबरसम्भ   550000 
5 चौपन्ना चोक देखी ऩथरयमा खोरासम्भ ग्राबेर फाटो 20 मभटय मबरसम्भ   500000 
6 एन टी सी टावय देखी ऩथरयमा खोरा ग्राबेर फाटो 20 मभटय मबरसम्भ   500000 
7 शान्त्ती चोक देखी जकाय नारासम्भ ग्राबेर फाटो 20 मभटय मबरसम्भ   500000 
8 चौकीऩयु चोक देखी यम्बाऩयु झयनसम्भ ग्राबेर फाटो 20 मभटय मबरसम्भ   400000 
9 फकरबाय चोक देखी पगनुा प्रा.वव.सम्भ ग्राबेर फाटो 20 मभटय मबरसम्भ   500000 
10 फकरबाय चोक देखी खल्रा कतमनामासम्भ कच्ची फाटो 20 मभटय मबरसम्भ   300000 
11 दधु्धा तल्रो चोक देखी फकरबायसम्भ कच्ची फाटो 20 मभटय मबरसम्भ   300000 
12 थानपेना देखी मवुक भा.वव. सम्भ ग्राबेर फाटो   800000 
13 मवुक भा.वव. देखी हौसरऩयुसम्भ ग्राबेर फाटो 20 मभटय मबरसम्भ   600000 
14 कामरका चोकदेखी दधु्धा चोकसम्भ ग्राबेर फाटो 20 मभटय मबरसम्भ   550000 
15 दधु्धा स्भमृत प्रमतऺारम देखी ऩथरयमा खोरासम्भ जाने फाटो 20 मभटय मबरसम्भ   500000 
16 दधु्धा भामथल्रो चोक देखी सम्झना टोर तथा औयी खोरासम्भ ग्राबेर फाटो 20 मभटय मबरसम्भ   500000 
17 थानपेना चोक देखी उत्तय मनकुञ्ज वकनायासम्भ ग्राबेर फाटो 20 मभटय मबरसम्भ   500000 
18 थानपेना चोक देखी औयी खोरा तपा  ग्राबेर फाटो 20 मभटय मबरसम्भ   500000 
19 थानपेना चोक देखी औयी खोरा तपा  कच्ची फाटो 20 मभटय मबरसम्भ   325000 
20 फफई भरु नहयसॉग जोमडएको 20 मभटय मबरसम्भ   325000 
21 भामथ उल्रेस्खत कारोऩरे, ग्राबेर य कच्ची फाटोराई नछोएको खेतीमोग्म जमभन 20 मभटय 

मबरसम्भ  
 150000 

22 नदी वकनाय फगय ऺेर  90000 
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(9) फायफर्दामा वडा नॊ. 9 

क्र.सॊ. वववयण साववकको 
गा.वव.स. वडा नॊ. 

आ.फ. 
2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

१ याजभागासॉग जोमडएको कतमनामा स्कुर देखी फनगाई चोकसम्भ फजाय ऺेर 20 मभटय मबरसम्भ   2200000 

2 याजभागासॉग जोमडएका आवामसम ऺेर 20 मभटय मबरसम्भ   1200000 
3 कारोऩरे फाटोसॉग जोमडएका ऺेर 20 मभटय मबरसम्भ   600000 
4 ग्राबेर फाटोसॉग जोमडएका ऺेर 20 मभटय मबरसम्भ   500000 
5 कच्ची फाटोसॉग जोमडएका ऺेर 20 मभटय मबरसम्भ  300000 
6 गोयेटो फाटोसॉग जोमडएका ऺेर 20 मभटय मबरसम्भ  200000 
7 खेतीमोग्म जग्गा   150000 
8 नदी फगय ऺेर   100000 

 

(10) फायफर्दामा वडा नॊ. 10 

क्र.सॊ. वववयण साववकको 
गा.वव.स. वडा नॊ. 

आ.फ. 
2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

१ कारोऩरे दामाॉ फामाॉ फाटो देखी 20 मभटय सम्भ   1000000 

2 भखु्म सडक (10 मभ. बन्त्दा ठूरो) दामाॉ फामाॉ 30 मभटयसम्भ   700000 
3 सहामक खडक तथा फस्तीका ग्राबेर सडक दामाॉ फामाॉ 20 मभटयसम्भ  400000 
4 कच्ची फाटो दामाॉ फामाॉ 20 मभटयसम्भ   300000 
5 गोयेट फाटो दामाॉ फामाॉ 20 मभटयसम्भ   200000 
6 खेतीमोग्म जग्गा   150000 
7 नदी खोरा छेउछाउ 100 मभटयसम्भ   90000 

 

 

(11) फायफर्दामा वडा नॊ. 11 

क्र.सॊ. वववयण 
साववकको 

गा.वव.स. वडा नॊ. 

आ.फ. 
2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

१ चौपरयमा देखी जब्दीघाट ऩरुसम्भका जग्गा    

क) फाटो देखी 20 मभ. वरयऩयीका जग्गा घडेयी प्रमोजनका रागी  600000 
ख) फाटो देखी 20 मभ. देखी 100 मभ. मबरको जग्गा   350000 
ग) अन्त्म खेतीमोग्म जग्गा   150000 

2 सोभ प्रसादको घय देखी भोहन चोक पच्कहवासम्भका जग्गा    
क) फाटो देखी 20 मभ. वरयऩयीका जग्गा घडेयी प्रमोजनका रागी  500000 
ख) फाॉकी खेतीमोग्म जग्गा   150000 

3 भोहन भागा वरयऩरयका जग्गा    
क) फाटो देखी 20 मभ. वरयऩयीका जग्गा घडेयी प्रमोजनका रागी  500000 
ख) फाॉकी खेतीमोग्म जग्गा  150000 

4 चौपरयमा देखी पच्कहवासम्भको फाटोका जग्गाहरु    
क) फाटो देखी 20 मभ. वरयऩयीका जग्गा घडेयी प्रमोजनका रागी  400000 
ख) फाॉकी खेतीमोग्म जग्गा  150000 
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क्र.सॊ. वववयण 
साववकको 

गा.वव.स. वडा नॊ. 

आ.फ. 
2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

5 खनु्त्तीऩयु देखी फफई नदीसम्भको फाटोका जग्गाहरु    
क) फाटो देखी 20 मभ. वरयऩयीका जग्गा घडेयी प्रमोजनका रागी  400000 
ख) फाॉकी खेतीमोग्म जग्गा  150000 

6 भोहन भागा देखी अकरघरुवा ववन्त्तीयाभको घयसम्भको फाटोका जग्गाहरु   
क) फाटो देखी 20 मभ. वरयऩयीका जग्गा घडेयी प्रमोजनका रागी  300000 
ख) फाॉकी खेतीमोग्म जग्गा  150000 

7 जब्दी स्कुर देखी तोयी रारको घयसम्भ दस्ऺण ग्रावरे फाटोका जग्गाहरु    
क) फाटो देखी 20 मभ. वरयऩयीका जग्गा घडेयी प्रमोजनका रागी  300000 
ख) फाॉकी खेतीमोग्म जग्गा  150000 

8 कामरयाभको घय देखी गरुुर्दनको घयसम्भको कच्ची फाटोका जग्गाहरु   200000 
9 भोहन भागा देखी अकरघरुवा फार ववकास केन्त्रसम्भको फाटोभा ऩने जग्गाहरु    

क) फाटो देखी 20 मभ. वरयऩयीका जग्गा घडेयी प्रमोजनका रागी  420000 
ख) फाॉकी खेतीमोग्म जग्गा  150000 

10 सगनु भागा वरयऩयीका जग्गाहरु    
क) फाटो देखी 20 मभ. वरयऩयीका जग्गा घडेयी प्रमोजनका रागी  420000 
ख) फाॉकी खेतीमोग्म जग्गा  150000 

11 फरेबाय नभनुा मबरी सडकभा ऩने फाटोहरु    
क) फाटो देखी 20 मभ. वरयऩयीका जग्गा घडेयी प्रमोजनका रागी  420000 
ख) फाॉकी खेतीमोग्म जग्गा  150000 

12 जब्दी नमाॉ ऩरु देखी याभ जानकी भस्न्त्दयसम्भको फाटोभा ऩने जग्गाहरु    
क) फाटो देखी 20 मभ. वरयऩयीका जग्गा घडेयी प्रमोजनका रागी  320000 
ख) फाॉकी खेतीमोग्म जग्गा  150000 

13 गोमथमा खोरा देखी कारा फरेबाय साभदुावमक वनसम्भका नदी फगय ऺरे  50000 
14 सनु्त्दय थारुको घय देखी अॊगान ुथारुको घयसम्भ   320000 
15 ववजमनगयका भरु सडक छोएका जग्गाहरु   300000 
16 ववजमनगयका मबरी ग्रावरे सडकभा ऩने जग्गाहरु    250000 
17 ववजमनगयका मबरी कच्ची फाटोभा ऩने जग्गाहरु    200000 
18 नदी वकनाय फगय ऺरे  100000 

 

6. फढैमातार गाउॉऩामरका अन्त्तगात  

(१) साववक कामरका गा.वव.स. 

क्र.सॊ. स्थान मसट नॊ. वकत्ता नम्फयहरु 

आ.फ. 
2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

1 गरुरयमा–नेऩारगॊज भूर 
सडकभा जोमडएको मसतरा 
फजाय य स्माउरी फजाय 
ऺेरको घडेयी जग्गा 

०३४–१०३३ २,४२, ४६, ४८, ४९, ५१, २३१, ३३५, ३३७, ३४०, ३४१, ३४२, ३४३, 

३४४, ३८७, ३८८, ४७०, ४९८, ४९९, ५३३, ५७२, ५७३, ५८४, ६०२, 

६३३, ६३४, ६३५, ६३६, ६३७, ६७७, ६७८, ६७९, ६८०, ६८१, ६८२, 

६९३, ६९४ ७०१ ७५३, ७५४, ७५५, ११६६, ११६७ तथा सो वकत्ताहरु 
पोड बै कामभ नमाॊ वकत्ताहरु । 

2२00000 

2 गरुरयमा नेऩारगॊज भूर 
सडकभा जोमडएको स्शतरा 
फजाय य स्माउरी फजाय 

०३४–१०३५ २, ३, ५२, ५३, ५४, ५५, ५७, ६५, ६९, ७३, ७४, ८५, ८७, ११७, १२०, 

१२१, १२२, १२३, १२४, १२५, १२८, १३०, १३१, १३२, १३३, १३६, 

१३७, ४०१, ४३४, ४६३, ४६४, ४६५, ४८०, ४९२, ५०२, ५१८, ५२३, 

2२00000 
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ऺेरको घडेयी जग्गा ५६७, ५६८, ५६९, ५७८, ५७९, ५८०, ६४१, ६४२, १०१६, १०१७, 

१०३७, १०३८,  १०३९, १०४०,१०४१, १०४२, १०४३, १०४४, 

१०४५, १०४६, १०४७, १०४८, १०४९, १०५०, १०५१, १०५२, 

१०५३, १०५४, १०५५, १०५६, १०५७, १०५८, १०५९, १०६०, 

१०६३, १०६४, १०६५, १०६६, १०६७, १०६८, १०६९, १०७०, 

१०७१, १०७२, १०७३, १०७४, १०७५, १०७६, १०७७, १०७८, 

१०७९, १०८०, १०८१, १०८२, १०८३, १०८४, १०८५, १०८६, 

१०८७, १०८८ तथा सो वकत्ताहरु पोड बै कामभ नमाॊ वकत्ताहरु । 
3 नेऩारगञ्ज गरुरयमा सडकसॉग जोमडएको वकत्ता फाहेक सो सडक देखी २00 मभटय ऺेर मबरका शाखा फाटासॉग जोमडएका 

दामाॉ फामाॉ ऩने वकत्ताहरु 
6५0000 

4 मसतरा फजाय य स्माउरी फजाय ऺेरको ऩीच सडकको दामाॉ फामाॉ जोमडएको घडेयी जग्गा (प्रकयण १ भा ऩयेका वकत्ता 
फाहेक) 

1320000 

5 क. फढैमातारका फजायहरुभा बोरागौडी भैनाऩोखय ऩचासा स्माउरीजजाय स्शतराफजायका भखु्म याजभागाफाट २०० मभटय 
सम्भ वऩच फाटो बएको 

ख. ग्रामबर फाटो बएको २०० मभटयसम्भ  

ग. कच्ची फाटो बएको वा फाटो नबएको २०० मभटयसम्भ 

 

१५००००० 

१०००००० 

६५०००० 

6 मसतरा फजाय अन्त्तगात फधुफाय य आईतफाय राग्ने हाटफजाय ऺेरको जग्गा । 8५0000 
7 मसतरा फजाय देखी उत्तय जाने चचा चोकसम्भ दामाॉ फामाॉको घडेयी जग्गा । 6५0000 
8 १ देस्ख ९ नॊ वडा सम्भको ग्रावरे फाटो दामाॊ फामाॊको जग्गा । 3३0000 
9 वडा नॊ. १ देस्ख ९ सम्भ कच्ची फाटो दामाॊ फामाॊको जग्गा । 2२0000 
10 वडा नॊ. १ देस्ख ९ सम्भ गोयेटो फाटोको जग्गा । 1८0000 
११ कामरका गा.वव.स. अन्त्तगात खेती मोग्म जग्गा ।      ९०000 
१२ अन्त्म तोवकएको जग्गा फाहेक साववक कामरका गा.वव.स. मबरका अन्त्म वऩच फाटोहरुसॊग जोमडएका जग्गाहरु ६००००० 

 

 (२) साववक जभनुी गा.वव.स. 

क्र.सॊ. स्थान आ.फ. 
2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

१ जभनुी फजाय ऺेरभा उत्तय स्शवचोक, दस्ऺण अम्भय ज्मोमत भा.वव., ऩूवा कऩास गोदाभ, ऩस्िभ डाॊपे जान ेचोकको चाय 
वकल्रा मबरको जग्गा । 

635000 

2 वडा नॊ. १ देस्ख ९ सम्भ कारोऩरे फाटोसॊग जोमडएको दामाॊ फामाॊको जग्गा । 400000 

3 वडा नॊ. १ देस्ख ९ सम्भ ग्राबेर फाटोसॊग जोमडएको जग्गा । 210000 

4 वडा नॊ. १ देस्ख वडा नॊ. ९ सम्भ कच्ची फाटोसॊग जोमडएको जग्गा । 180000 

5 वडा नॊ. १ देस्ख वडा नॊ. ९ सम्भ गोयेटो फाटोसॊग जोमडएको जग्गा । 135000 

6 वडा नॊ. १ देस्ख वडा नॊ. ९ सम्भ खेतीमोग्म जग्गा । 65000 

7 अन्त्म तोवकएको जग्गा फाहेक साववक जभनुी गा.वव.स. मबरका अन्त्म वऩच फाटोहरुसॊग जोमडएका जग्गाहरु ६००००० 
८ फढैमातार गाउॉऩामरका बायतसॉग मसभाना जोमडएका जग्गाहरु   

क) कारोऩरे फाटोसॉग जोमडएका वकत्ता जग्गाहरु  210000 
ख) ग्राबेर फाटोसॉग जोमडएका वकत्ता जग्गाहरु 100000 
ग) कच्ची फाटोसॉग जोमडएका वकत्ता जग्गाहरु 80000 
घ) खेतीमोग्म वकत्ता जग्गाहरु 40000 
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 (३) साववक भैनाऩोखय गा.वव.स. 

क्र.सॊ. स्थान मसट नॊ. वकत्ता नम्फयहरु 

आ.फ. 
2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

1 भैनाऩोखय गा.वव.स. 
प्रहयी चौकी देस्ख ऩूवा 
ऩस्िभ फजाय मबरको 
ऩक्की सडकको दामाॊ 
फामाॊको जग्गा 

वडा नॊ. २ ०३४–

१०३८ 

६०३,६०६,६९६,६९९,७००,७०१,७०२,७०३,७०४,७०५, 

७०७,७१२,७१३,७१४,७२२,७२३,७२४,७२६,७२७,७२९, 

७३०,७३३,७३४,७३५,७३६,७३७,७४१,७४२,८३०,८६६, 

८६७,८६८,८६९,८७०,९००,९०१,९५५,९५६,१०७४,१२३९, 

१२४०, १२४२, १२४४, १२४६, १२४७, १२४८, १२५०, १२५१, 

१२५२, १२५४, १२५७, १२५८, १२६०, १२६१, १२६३, १२६४, 

१२६५, १२६६, १२६७, १२७४, १२७५, १२८७, १२८८, १२८९, 

१२९०, १३१६, १३१७, १३१९, १३२०, १३२१, १३२२, १३२३, 

१३४३, १३४५, १३४६, १३५३, १३५४, १३५७, १३५८, १३७२, 

१३७४, १४२०, १४२१, १४२२, १४२३, १४२४, १४२५, १४४२, 

१४८४, १४८५, १५२०, १५२१, १६५७, १६७१, १६७२, १७२४, 

१७२५ तथा सो वकत्ता पोड बै कामभ नमाॊ वकत्ता जग्गाहरु । 

2500000 

2 भैनाऩोखय गा.वव.स. 
प्रहयी चौकी देस्ख ऩूवा 
ऩस्िभ फजाय मबरको 
ऩक्की सडकको दामाॊ 
फामाॊको जग्गा 

वडा नॊ. २ मसट 
नॊ. ०३४–१०३९ 

५४२,५४५,५८१,५८२,५८३,५८९,५९०,५९२,५९३,५९४, 

५९५,६५८,६६६,६६९,६७७,७४३,७४४,७४५,७५०,७५९, 

७९३,७९४,९००,९०१,९३४,९३५,९३६,१३२५,१३२६, 

१३२७,१३२८,१३२९,१३३०,१३३१,१३३२, १३३३, १३३४, 

१३३५, १३३६, १३३७, १३३८, १३३९, १३४१, १३४२, १५०३, 

१५०४, २२९८, २३००, २३५४, २३५५, २३५६, २३५७ तथा सो 
वकत्ता पोड बै कामभ नमाॊ वकत्ता जग्गाहरु । 

2२00000 

3 भैनाऩोखय गा.वव.स. अन्त्तगात फजायको चऩरा ऩरु देस्ख एनसेर टावय चोक सम्भ 2२00000 
4 प्रहयी चौकी देस्ख चऩरा नाराको ऩरुसम्भ ऩक्की सडकसॊग जोमडएको जग्गा । 1500000 
5 भैनाऩोखय फजाय देस्ख उत्तय फाॉसगढी जाने फाटोभा ऩने सूमोदम प्रा.वव.सम्भ फाटोसॊग जोमडएको जग्गा । 500000 
6 भैनाऩोखय फजाय देस्ख दस्ऺण कृवष सेवा केन्त्र सम्भ ग्राववर फाटोसॊग जोमडएको जग्गा । 500000 
7 भामथ तोवकएका वकत्ता फाहेक नेऩारगञ्ज गरुरयमा सडक देखी ५०० मभटय ऺेर मबरका शाखा फाटासॉग जोमडएका दामाॉ 

फामाॉ ऩने वकत्ताहरु  
500000 

8 वडा नॊ. १ देस्ख ९ सम्भ ग्रावरे फाटोसॊग जोमडएको दामाॊ फामाॊको जग्गा । 210000 
9 वडा नॊ. १ देस्ख वडा नॊ. ९ सम्भ कच्ची फाटोसॊग जोमडएको जग्गा । 180000 
10 वडा नॊ. १ देस्ख वडा नॊ. ९ सम्भ गोयेटो फाटोसॊग जोमडएको जग्गा । 135000 
11 वडा नॊ. १ देस्ख वडा नॊ. ९ सम्भ खेतीमोग्म जग्गा । 80000 
12 अन्त्म तोवकएको जग्गा फाहेक साववक भैनाऩोखय गा.वव.स. मबरका अन्त्म वऩच फाटोहरुसॊग जोमडएका जग्गाहरु ६००००० 
13 साववक भैनाऩोखय गा.वव.स. मभकैमा नारा देखी ऩूवा हरुाकी सडकसॉग जोमडएका वकत्ता जग्गाहरु  1500000 

 

(४) साववक सोयहवा गा.वव.स. 

क्र.सॊ. स्थान मसट नॊ. वकत्ता नम्फयहरु आ.फ. 
2079।080 को 
भूल्म प्रमत कठ्ठा 

1 बोरागौडी वयीऩयी ऩूवा 
ऩस्िभ ऩीच फाटोसॊग 
जोमडएका जग्गाहरु 

०३४–११२० ५६७, ८३७, ८३८, ८४१, ८४३, ८४४, ८४५, ८४६, ८४८, ८६६, 

८६७,८६९, ८७५, ८७६, ८७८, ११९९, १३६२, १३६३, १३६५, 

१३६६, १४४८, १४४९, १४७१, १४७२, १४७३, १५११, १५१२, 

१८२२, १८२३ तथा सो वकत्ताहरु पोड बै कामभ नमाॊ वकत्ताहरु । 

2000000 

2 बोरागौडी वयीऩयी ऩूवा 
ऩस्िभ ऩीच फाटोसॊग 
जोमडएका जग्गाहरु 

०३४–१०८० ५६०, ५६१, ५६३, ५६५, ५६६, ५६७, ५६९, १२६३, १३०९, 

१३१०, १३१ञ१, १३१५, १३१६, १३३४, १३३५, १३३६, 

१३३७, १३३८, १३३९, १३४०, १३४१, १३४२, १३४३, १३७४, 

2000000 
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१३७५, १८४१, १८४२ तथा सो वकत्ताहरु पोड बै कामभ नमाॊ 
वकत्ताहरु । 

3 नेऩारगॊज जाने भूर फाटोसॊग जोमडएको जग्गा । 1000000 
4 नेऩारगञ्ज गरुरयमा सडकसॉग जोमडएको वकत्ता फाहेक सो सडक देखी 500 मभटय ऺेर मबरका शाखाफाटासॉग जोमडएका 

दामाॉ फामाॉ ऩने वकत्ताहरु  
600000 

5 वडा नॊ. १ देस्ख ९ सम्भ ग्रबेर फाटोसॊग जोमडएको जग्गा । 250000 
6 वडा नॊ. १ देस्ख ९ सम्भ कच्ची फाटोसॊग जोमडएको जग्गा । 200000 
7 वडा नॊ. १ देस्ख ९ सम्भ गोयेटो फाटोसॊग जोमडएको जग्गा । 135000 
8 गा.वव.स. अन्त्तगात खेतीमोग्म जग्गा । 80000 
९ फढैमातारको वरयऩरय चायैमतय यहेका जग्गाहरुभा ५०० मभटयसम्भभा देहाम फभोस्जभ भूल्म रु. मनधाायण गरयएको छ । 

क. ऩीच सडक बएको फाटोभा प्रमतकठ्ठा 
ख. ग्राबेर फाटोभा प्रमतकठ्ठा 
ग. कच्ची फाटोभा प्रमतकठ्ठा 
घ. खेमतमोग्म फाटो नबएको जग्गा प्रमतकठ्ठा 

 

१५००००० 

१०००००० 

६००००० 

१००००० 

10 अन्त्म तोवकएको जग्गा फाहेक साववक सोयहवा गा.वव.स. मबरका अन्त्म वऩच फाटोहरुसॊग जोमडएका जग्गाहरु ६००००० 

 

मनणाम नॊ. 2 :– फाटोरे छोएको वकत्ताहरु जमतसकैु वकत्ताकाट बएऩमन फाटोरे छोएको वकत्ताको भलु्माॊकन सयह यस्जषे्डशन दस्तयु असरु 
गरयने छ। साथै दईु फाटोरे छोएकोभा फढी भलु्मको फाटोको भलु्माॊकन कामभ गरयन ेछ । 

मनणाम नॊ. 3 :– फर्दामा स्जल्रा अन्त्तगात ऩूवा ऩस्िभ याजभागासॊग जोमडएको फजाय व्मवस्थाऩन बएको ऺेर य वकत्ता नम्फय तोवकएको 
फाहेक नतोवकएको जग्गाको प्रमत कठ्ठा रु. 10,0०,०००।– य हरुाकी सडकको तोवकएको फाहेक नतोवकएको जग्गाको 
प्रमत कठ्ठा रु. 7,00,०००।–  

मनणाम नॊ. 4 :– दृवष्टफन्त्धक य शेषऩमछको फकसऩरको मरस्खत फाहेक अन्त्म मरस्खतभा जग्गाको घयफाटो सम्फन्त्धभा न.ऩा. तथा 
गा.ऩा.को मसपारयसको आधायभा भलु्माॊकन कामभ गयी मरस्खत ऩास ऩारयत गरयने छ । 

मनणाम नॊ. 5 :– नगयऩामरका य गा.ऩा. मबरको कुनै मनस्ित ऺेर वा स्थानको भलु्माॊकन छुट हनु गएको देस्खएभा वा जानकायी हनु 
आएभा आ.व. ०७9।080 को न्त्मनु्त्तभ भलु्माॊकनराई आधाय भानी यस्जषे्डशन ऩारयत हनुेछ । 

मनणाम नॊ. 6 :– स्थामनम मनकामफाट मसपारयस बै आएको घय फाटोको भलु्माॊकन सम्फन्त्धभा मरखत ऩारयत हनु अगावै कुनै सूचनाफाट 
मसपारयस फेभनामसफ छ बने्न जानकायी प्राप्त बएभा भारऩोत कामाारमफाट वपल्ड मनरयऺण गयी भलु्माॊकन कामभ गरयने 
छ । साथै स्थामनम मनकामफाट गरत मसपारयस बएको सूचना प्राप्त बएभा कामाारमरे छानववन गयी नऩगु यकभ असरु 
गरयने छ ।  

मनणाम नॊ. 7 :– सडकको दामाॉ फामाॉको जग्गा य तोवकएको अथवा नतोवकएको सम्ऩूणा स्थान, घय तथा फाटो बएकोभा सो नदेखाई 
मरस्खत ऩारयत गयाएकोभा ऩमछ कुनै व्महोयाफाट घयफाटो बएको जग्गा हो बमन खलु्न आएभा य कभ भलु्माॊकन बै 
मरस्खत ऩारयत बएको देस्खएभा नऩगु भलु्माॊकनको याजस्व सम्फस्न्त्धत व्मस्क्तफाट सयकायी फाॉकी सयह असरु गरयने छ । 

मनणाम नॊ. 8 :– सयकायरे याजस्व छुट र्दन ेगयी नीमतगत व्मवस्था फभोस्जभ छुट दाफी गने सॊघ, सॊस्था एवॊ अऩाॊग, दमरत, शवहद ऩरयवाय, 

व्मस्क्तरे आमधकारयक मनकामफाट छुट ऩाउन ेमसपारयस ऩेश गनुा ऩने छ । 

मनणाम नॊ. 9 :– फर्दामा स्जल्रा अन्त्तयगत मसचाई सवुवधा भरु नहय, शाखा नहयसॊग जोमडएको जग्गा कच्ची फाटो सयह भलु्माॊकन गने य 
प्रशाखा नहयसॊग जोमडएको खेती मोग्म जग्गा गोयेटो फाटो सयह कामभ गयी याजस्व असरु गने साथै फढी भलु्माॊकनभा 
ऩने बए सोही फभोस्जभ कामभ गयी याजस्व असरु गरयने छ । 
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मनणाम नॊ. १0 :– कठ्ठा उल्रेस्खत जग्गा वगाभीटयभा ऩरयवतान गदाा कठ्ठाको भलु्माॊकनराई  सोही अनसुाय ऩरयवतान गयी याजस्व असरु 
गरयने छ । 

मनणाम नॊ. १1 :– कुनै स्थान, फाटो वा वकत्ता छुटन गएको वा पयक ऩना गएकोभा नाऩी कामाारमको प्राववमधक याम सभेतको आधायभा 
मवकन गयी तोवकए फभोस्जभ भलु्म कामभ गयी मरस्खत ऩारयत गरयने छ । 

मनणाम नॊ. १2 :– स्थामनम मनकामको मसपारयसभा फाटो छैन बमन उल्रेख बै आएको तय नक्सा टे्रसभा फाटो देस्खएको अवस्थाभा फाटोको 
भलु्माॊकन अनसुाय भलु्म कामभ गयी यस्जषे्डशन ऩारयत गरयने छ । 

मनणाम नॊ १3 :– स्थामनम मनकामफाट घयफाटोको मसपारयस बै आउॊदा घय बएको बमन उल्रेख बै आएको तय वकत्ता काट गयी हक 
हस्तान्त्तयण हनुे तपा  य ऺेरपरभा घय नऩने बए सोही व्महोया स्थामनम मनकामफाट स्ऩष्ट बै आएभा भार मरस्खत 
ऩारयत गरयने छ ।  

मनणाम नॊ. १4 :– ऩारयत हनु े मरस्खतफाट नै नऩेार सयकायको फाटो कामभ हनुेभा नगयऩामरका एवॊ गा.ऩा.फाट फाटो चौंडाईको स्वीकृत 
भाऩदण्ड खरुाई मसपारयस आए ऩमछ सोही अनसुाय वकत्ता काट गयाई भार मरस्खत ऩारयत गरयने छ । 

मनणाम नॊ. १5 :– स्थामनम मसपारयसभा जग्गाभा फाटो नबएको जॊगर तपा  मनकास बएको खेती मोग्म जग्गा बमन रेस्ख आएकोभा उक्त 
न.ऩा/ गा.ऩा.भा गोयेटो फाटोको रामग मनधाायण गरयएको भलु्म कामभ गयी मरस्खत ऩारयत गरयने छ । 

मनणाम नॊ. १6 :– जग्गाको थैरी अॊक कामभ गने सम्फन्त्धभा जग्गाको न्त्मनुतभ भलु्माॊकनभा उल्रेस्खत भलु्म य एकीकृत सम्ऩमत कय वा 
भलु्म सम्फस्न्त्ध ऩेश हनुे मस्तै अन्त्म कागजातभा जनु भलु्म फढी हनु्त्छ सोही अनसुाय जग्गाको भलु्म कामभ गरयने छ ।  

 मनणाम नॊ. १7 :– एक आमथाक वषाको रामग स्थामनम मनकामको घय, फाटोको मसपारयस सम्फस्न्त्धत व्मस्क्तको हकभा ३५ र्दनसम्भ भार 
कामभ यहने छ । आमथाक वषा ऩरयवतान बएभा वा ३५ र्दन नाघभेा वा अको व्मस्क्तभा हक हस्तान्त्तयण बै ऩनु: ववक्री 
हनु आएभा छुटै्ट मसपारयस ऩेश गनुा ऩनेछ । 

मनणाम नॊ. १8 :– मो भलु्माॊकन आ.व. ०७9।080 को रामग २०७9 श्रावण १ गते देस्ख राग ुहनुेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


