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गत आ.ब.िा गररएका साववक  मनणायहरु  नै यस आ.ब.िा कायि गररएको  :- 

      मनणाय नं. १,  आ.व. २०७9/०80 िा  िालपोत कायाालय िगुबुाट जग्गाको  रस्जषे्ट्रशन  मलखत पाररत गर्ाा थैमल  अंक 
कायि गने प्रयोजनको लागी यस स्जल्ला मभरका मबमभन्न गा.पा.तथा न.पा.क्षेरहरुका मनम्न स्थानको वकत्ता जग्गाहरुिा 
मनम्न बिोस्जिको साववक आ.ब.०७8/०७9 िा मनणाय भए बिोस्जिनै आगािी आ.ब.०७9/०80 िा न्त्यूनति िूल्य 
कायि गने मनणाय गररयो । 

     १.१, हाल छायााँनाथ रारा न.पा. १ र २ साववक श्रीनगर गा.वव.स.िा वडा नं.४ र ५ पने गिगढी बजारको उ.िा.वव. 
श्रीनगर रे्खी स्ज.स.स.कायाालयको बााँया साईडको पूरानो बाटो हरैु् कृष्ण चोकहरैु् साववकको शौयाशस्ि केन्त्रको स्जल्ला 
प्रशासन कायाालयको बाटो हुाँरै् गिगढी ताल्चा सडक जोमडने ठाउाँ सम्िको र गिगढी बजारको कृष्णचोक हरैु् नयााँ 
रोडको प्रकाश भािको घरको चोक सम्िको जग्गाको िलु सडक वाटोको र्ााँया वााँया सडकबाटो संगै  जोडीएका घरेडी 
जग्गाको प्रमत वगा मिटर आ.ब. ०७८/०8९ िा कायि भएको रु १४५२०।(अक्षरुपी चौध हजार पााँच सय ववस 
रुपैया िार )िूल्य नै कायि गने मनणाय गररयो , जसिा पने वकत्ताहरु यस प्रकार छन ्।  

 

नक्शा नं. वकत्ता नम्वर न्त्यूनति िूल्य 
आ.ब.०७9/०80 

श्रीनगर  

४ "ख " 

९ रे्स्ख १३ सम्ि, १७,२०,२१८,२२१रे्स्ख २३०सम्ि, २३२,२३३, २३४, २३५, २३६, २३८  

रे्स्ख २५० सम्ि, २५२,२५३,२७०,२७५, २७६,२७८ रे्स्ख २८० सम्ि, २८३ रे्स्ख २९८ सम्ि, 
३३५ रे्स्ख ३३९ सम्ि, ३४७ रे्स्ख ३५० सम्ि, ३५५,  ३५६,३६९, ३८८, ३८९, 

३९५,३९९,४०४ रे्स्ख ४०६ सम्ि, ४०९, 410, ४१६ रे्स्ख ४२३ सम्ि, ४३१ रे्स्ख  ४३४  
सम्ि, ४३९, 441, ४४४, ४५२, ४५३,  ४५५, ४५७,४५८, ४५९, 460, 462,  463,464, 

465,४७२, ४७३, ४७५, 477, ४७९,481, ४९१,४९२, ५०९,५१०,५१४, ५१५, ५२०, 

५२१, 526,527,531,532,५३६ रे्स्ख ५३८ सम्ि 701,702,728,729,७६८, ७६९, 

७७८, ७७९,840,841 र यस पमछ वकत्ता काट भई कायि भएका वकत्ताहरु । 

रु.१४५२०।- 

श्रीनगर 

४ "ग" 

२०,३९३,३९४,४०८,४०९,४२६,४७३,४७४,४८८,४८९, 538,539,540 र यस पमछ 
वकत्ता काट भई कायि भएका वकत्ताहरु । 

रु.१४५२०।- 

श्रीनगर 

५"क" 

१ रे्स्ख ६सम्ि, ९,12,38,५९,६०,६३,६५,६६, 159,१६०,१७९,१८०,१९३, १९४,१९५, 

१९९,  रे्स्ख २१४ सम्ि, २४१ रे्स्ख २८१सम्ि,२८३, २८६, 287,३५०, ३५१,३५७ 
रे्स्ख३५९सम्ि, ३६३रे्स्ख३70सम्ि,375,376,३७७, ३८१,३८२,३९०,397, 398, ४००, 

४०१,431,४३५रे्स्ख४३९सम्ि,४४१,४४२,443,४४८,455,456,४६०रे्स्ख४६२सम्ि,४६
४,467,468,५१९रे्स्ख५२१सम्ि,५३०,५३२,५३३,३५७,५५८,५५९,561,562,563,५
७०,592,593,594,५९९,६००,604,628,६३०,634,६३६,६३७,639,६४०,६४६,6
50,६८१,६८२,701,702,७१४,७१५,७३६,७३७,७५४,७५५,756,७६२रे्स्ख७६७सम्ि,

790,818,८२८,८२९,857,858,896,935,936,९९४,९९५,1064,१०९०,१०९१,

1029,११३२, ११३३,११३४,११३५,1136,1137 र यस पमछ वकत्ताकाट भई कायि 
भएका वकत्ताहरु । 

 

रु.१४५२०।- 

 

२.हाल छायााँनाथ रारा न.पा.वडा नं.१ र २ साववक श्रीनगरको ४ र ५  गिगढी बजारको नयााँ मनरमित सडक ( गिगढी-नाग्िा 
सडक खण्ड ) को शनु्त्य पोईन्त्ट रेडक्रसको िोड  रे्स्ख खानेपानी ट्याङ्कीको  प्रती जग्गा सम्िको र्ााँया वााँया सडक वाटोिा 
जोडीएका घडेरी जग्गाको ववगत आ.ब. ०७८/०७९ िा कायि भएको  प्रमत वगामिटरको  रु १४५२०।(अक्षरुपी चौध हजार 
पााँच सय ववस रुपैया िार ) कायि गने मनणाय भएकोिा सोही अनसुार कायि गने मनणाय गररयो,जसिा पने वकत्ताहरु मनम्न  
प्रकार छन ्।  

 



 

नक्शा नं. वकत्ता नम्वर न्त्यूनति िूल्य 
आ.ब.०७८/०७९ 

श्रीनगर  

४ "ख 
" 

९,१३,२०,१६३,१६४,१७०,१७१,१७२,१७५रे्स्ख१८०सम्ि१८३,१८७,१९३, १९५,२०७, 

२०८,२१२,२१४,२७१,२९१रे्स्ख२९४सम्ि,२९९,३०६, ३०८,    रे्स्ख ३१४ सम्ि ३१६ 

,  ३१७, ३१८, ३२२,३२९,३३०, ३३२,३४५, ३४६,३४९,३५०, ३५३,३५४,३५७ ३५८, 

३६३,३७७,३६९,३८६,३८७,३९१,३९५,४०१रे्स्ख४०४सम्ि४११,४१२,४१३,४२४,४२८,४
२९,४३०,४७५,४७६,४७९,४८७,४८८,४८९,४९३,४९६,४९७,५०१,५०३,५०४,५२०,५२
१,५२४,५२६,५२७,५२८,५३०,५३१,५३२,५३९,५४०,५४३,५४८,५६०,५६१,५६४,५६५,

५७२,५७३,५९३,५९५,५९६,५९९,६००,६१३,६३०,६३१,६५९,६६०,६७१,६८१,६८२,६
९२, ६९७,६९८,७०१,७०२,७०५ रे्स्ख ५०८ सम्ि,७१९,७२०,३९५, ५६४, ३८९, ७२६, 

७२७,४८१,७२८,७२९,७०१,७०२, ३९१,३८१,३८२,३७७,४१० रे्स्ख ४१३ सम्ि ७३५, 

७३६, ७३८,३९७,३९८,१७३, १७४,१७५, १८९, ४९०, ७७०,७७१,१२,२०१, १९८, ७३२, 

७३३, ७१६,७९६, ६१४,७८०,४०१, ४०२,४१०, ३१५ र यस पमछ वकत्ताकाट भई कायि 
भएका वकत्ताहरु । 

रु.१४५२०।- 

श्रीनगर 

५"क" 

२३,२४,३७,५१,२१९,२२४,२२५,२२६,२६८,४१९,४८८,४९३,४९७,४९९,५००,५०३,५०
४,५०६,५१७,५३६,५६४,५८५,५८७,५८८,५९३,५९४,५९५,५९६,५९७,५९८,६०१,६०२,

६०३,६०६,६०७,६०८,६२८,६२९,६५०,६६२,६७०,६७२,६७३,६८३,६८५,६९०,६९३,६
९४,६९५,६९९,७००,७०६,७२८,७२९,७४२,७४३,७४७,७५०,७५१,७५६,७६०,७६१, 
७७०, ७७१,७७२,७८७,७९२, ७९३,७९४,८१०,८१८, ८४०,८४१, ८४६, ८५१,८५२, ८५६, 

८९४,८९५,८९६,९१७,९४५,९५०,९५१,९५२,९५३,९७०,९७४,९७५, ९८५, ९६५, 

९८७,९८८रे्स्ख ९९१ सम्ि, ९९८ रे्स्ख१००६सम्ि, १००९, १०१०,१०१५,१०१६,१०१८, 

१०२२रे्स्ख१०२७सम्ि१०३१,१०३५,१०३६,१०४९,१०५०,१०५३,१०५४,१०७०,१०७१,

१०७२,९६८,८२५,९०६,९०७,५८,७०६,११२७,८१०,७७२,७०४,६५२,६८६,६८७,६७६,

६७१,८०८,९९३,९१७,९४९,९४८,३२,१०९१,१०९२,९१४,४३५,५१९,९८६,५८६,११२२
,११२४,१०७०,१०७१,६४८,३५,६२८,६२६,६६०,६६१,६६२,५१७,११४५,११४६,२१८,

७५२,२३१,१०४०,१०९४,१०९५,८३६,६९७,५८७,३८४,५६३,५६२,८५७,८५८,४९७,७२
८,६३४,३८४,११७०,११७१,११८१ र यस पमछ कत्ता काट भई कायि भएका वकत्ताहरु । 

रु.१४५२०।- 

 

३. गिगढी बजारको नयााँ मनमिात सडक (ररङ्ग रोड) को शनु्त्य पोईन्त्ट रेडक्रस िोड रे्स्ख चैन खोला हरैु् सेमतवाडा सम्िको 
वाटोको र्ााँया वााँया सडकबाटो संगै जोडीएका  घडेरी  जग्गाको आ.ब.०७8/०७9 िा कायि भएको िूल्य रु 
७७००।(अक्षरुपी सात हजार सात सय रुपैया िार )िूल्य नै कायि गने मनणाय भएकोिा सोही मनणाय नै कायि गने मनणाय 
गररयो, जसिा पने वकत्ताहरु मनम्न  प्रकार छन ्।  

 

नक्शा नं. वकत्ता नम्वर न्त्यूनति िूल्य 
आ.ब.०७9/ 

०80 

श्रीनगर 
३"घ"  

337,338,15,480,479,423,422,416,550,551,414,495,496,417,420,421,388,389,391,

390,392,393,413,395,394,396,397,398,336,520,521,439,443,501,442,441,38,39,40,

47,519,400,401,402,403,404,518,49,504,54,48,386,449,457,53,459,456,534,53

5,513,411,412,17,410,405,406,407,408,409,481,233,438,371,436,437,87,94,86,13

2,96,94,95,131,133,134,432,433,434,435,90,135,499,498,497,428,145,140,428,42

9,554,553,552,384,148,149,150,14,472,474,775,776,129,128,123,124,125,126,127,

384,456,524,525,555,463,464,156,157,453,531,490,529,447,359,360,479,470,46

७७००।–  
 
 
 
 
 



7,468,162,451,452,164,165,166,160,167,490,491,362,150,149यस पमछ वकत्ताकाट भई 
कायि भएका वकत्ताहरु । 
 

श्रीनगर 
४"ग"  

374,430,460,431,500,501,17,421,23,24,25,28,30,31,502,503,34,375,376,377,37,45,4

6,458,459,48,457,455,456,444,417,464,466,465,467,435,477,478,479,50,12,16,

517,390,512,516,508,509,415,492,491,485,480,493,481,471,470,469,468 र यस 
पमछ वकत्ताकाट भई कायि भएका वकत्ताहरु । 

७७००।-  
 

श्रीनगर 
5"क" 

658,716,720,963,964,725,726,830,831,883,884,885,889,1115,1116,1011,1099,787, 

1101,1102,319,320,318,740,912,913,314,315,316,343,344,345,340,341,776,777,321,33

0,1128,1129,844,327,328,329,324,785,325,323,322,731,321,308,309,310,311,881,877, 

334,335,144,143,141,142,330,331,332,10,140,147,138,139,146,147 र यसपमछ वकत्ताकाट  
भई कायि भएका वकत्ताहरु । 

७७००।- 

श्रीनगर 
५"ङ"  

681,864,865,866,669,670,667,668,129,130,136,138139,143,816,817,145,146,147,14

9,150,151,801,667,836,837,838,652,5,613,614,857,856,15,649,650,651,656,665,608,

609,611,612,61,618,619,601,602,603,604,605,606,607,591,597,598593,594,596,886

,887 र यस पमछ वकत्ताकाट भई कायि भएका वकत्ताहरु । 

७७००।-  

कावका वाडा 
४"क" 

१६,१७,२०,२१,२२,२३,२४,२५,३९,४०,४१,४२,४४,४५,४६,४७,५०,५१,१४८,१४९,१५८,१५
९,१६०,१६१,१६२,१६५,१६६,१६७,१७१,१७४,१७५,१८०,१८६,१८८,१८९,१९१,१९२,१९३,

१९४,१९९,२०२,२०३,२०५,२०६,२१८,२१९,२२७,२३०,233,२३८,२३९,२४०,२४१,२४2,२
५५,२५६,२५७,२५८,र यस पमछ वकत्ता काट भै कािय भएका बााँवक वकत्ताहरु  

७७००।- 

कावका वाडा  

५ "क 
१८,१९,२०,२१,३२१,३२२,३२४,३२६,३३०,३३१,३७५,३७८,३७९,३८१,३८२,३८३,३८६,३८
७,४९७,४९९,५१४,५१५,५१६,५१७,५१८,५२०,५२१,५२२,५४५,549,550, ,५४५,५५१, 

५५२,५६५,५६७,५६८,५७३,५७४, 

७७००।- 

 

४. हाल छायााँनाथ रारा न.पा.१ साववक श्रीनगर गा.वव.स.को गिगढी बजार वाट श्रीनगर गाउाँ तर्ा  जाने बजारको िलु वाटो 
रे्स्ख खोला सम्िको वाटोको र्ााँया वााँया ३० मिटर मभर बाटो संग जोमडएका घडेरी जग्गाको ववगत आ.ब.िा प्रमत वगामिटर 
रु. ३०००।- (मतन हजार िार) कायि भएकोिा सोही  मनणाय अनसुार नै कायि गने मनणाय गररयो । जसिा पने वकत्ताहरु 
यस प्रकार छन ।  

 

नक्शा नं. वकत्ता नम्वर न्त्यूनति िूल्य 
आ.ब.०७9/०80 

श्रीनगर  

४ "ख" 

१८,२६५,२६६,२६७,२६८,३५१,३५२,४२१,५२२,५२३ यस पमछ वकत्ताकाट भई कायि भएका 
वकत्ताहरु । 

रु.३०००।- 

श्रीनगर 

४"ग" 
१३ रे्स्ख १८ सम्ि २३,३६,४६,४९,३७३,३७४,३८८,३९९,४००, ४०१,४०२, ४०५, ४०६, 
४०७,४१३ रे्स्ख ४२० सम्ि ४२४,४२५,४२९,४३०,४३१ र यस पमछ वकत्ताकाट भई कायि 
भएका वकत्ताहरु । 

रु.३०००।- 

५. हाल छायााँनाथ रारा न.पा.२ साववक श्रीनगर गा.वव.स.को गिगढी बजार वाट चैन गाउाँ जाने वाटो मिलन चोक रे्स्ख चैन 
खोला सम्िको वाटोको र्ााँया वााँय  सडक बाटोिा पने घडेरी  जग्गाको प्रमत वगामिटर रु. ५०००।- (पााँच हजार िार)  
कायि गने ववगत आ.ब.िा मनणाय भएकोिा सोही विोस्जि नै कायि गने मनणाय गररयो । जसिा पने वकत्ताहरु यस प्रकार 
छन ।  

नक्शा नं. वकत्ता नम्वर न्त्यूनति िूल्य 
आ.ब.०७9/०80 



श्रीनगर  

५ "क" 

१०,१५१,१५३,१५४,३०५रे्स्ख३०९सम्ि४११,४३३,४४४,४४५,४४९,४५०,४५१,४६७,४
६८,४७१,४७२,४७५,४७६,५८१,५८२,५९०,६१६,६२०,६४६,६६६,६६७,६६८,१०७३,१
०७४,१०७५,१०५८,१०५७,४७६ यस पमछ वकत्ताकाट भई कायि भएका वकत्ताहरु । 

५०००।- 

६. गिगढी बजारको रेडक्रस रे्स्ख स्जल्ला अस्पताल जाने एम्वलेुन्त्स रोडको वाटोको र्ााँया वााँया र बसपाका  हरैु् श्रीनगर गाउाँ 
सम्ि  सडक संगै जोमडएका घडेरी  जग्गाको ववगत आ.ब.प्रमत वगामिटर रु. ७०००।- (सात हजार िार) कायि भएकोिा 
सोही अनसुार नै कायि गने  गररयो । जसिा पने वकत्ताहरु यस प्रकार छन ।  

नक्शा नं. वकत्ता नम्वर न्त्यूनति िूल्य 
आ.ब.०७9/०80 

श्रीनगर 

१ "क" 
114,115,118,121,167,177,181,183,196,197,213 र यसपमछ वकत्ताकाट भई 
कायि भएका वकत्ताहरु। 

७०००।- 

श्रीनगर 

३ "ग" 

2,२३,२४,६९,72,73,७८,77,79,८३,८५,86,८७,८८,89,90,91,92,93, ९६,९७,१००, 

101,102,१०३,१२५,१२६,१२७,१३०,१३१,१३८,१३९,१४०,१४१,१४२,१४३,१४४,१४
६,१४७,१४८,१४९,150,१५१, र यसपमछ वकत्ताकाट भई कायि भएका वकत्ताहरु। 

७०००।- 

श्रीनगर 

४"ख" 
९९,१०६,१०७,१०८,११२,११६,११७,१२१ रे्स्ख १३३ सम्ि र यस पमछ कत्ता काट भई कायि 
भएका वकत्ताहरु । 

रु.७०००।- 

७. गिगढी बजार रे्स्ख सोरु जाने वाटोको ठठनी सम्ि कावटएको नयााँ वाटोको र्ााँया वााँया  सडकबाटो मभर पने घरेडी जग्गाको 
ववगत आ.ब.िा प्रमत वगामिटर रु. ८५००।- (आठ हजार पााँच सय िार) कायि गने मनणाय भएकोिा सोही अनसुार नै 
कायि गने मनणाय  गररयो । जसिा पने वकत्ताहरु यस प्रकार छन ।  

नक्शा नं. वकत्ता नम्वर न्त्यूनति िूल्य 
आ.ब.०७9/०80 

४"ख" 839,775,776,440,177,179,180,801,802,628,629,709,710,470,871,872,173,81
3,812,170,171,390,396,138,619,620,140,141,142,143,144,146,148,149,150,15
4,155,101,848,849,816,817,651,158,831,832,833,834,835,744,742,743,745,
80,882,883,794,810,811,820,821,676,662,661,842,843,714,713,58,55,56,717
,725,721,722,723,51,52,50,68,555,भएकावकत्ताहरु। 

८५००।- 

गिगढी बजार रे्स्ख सोरु जाने वाटोको परेप रे्स्ख  मनगाले हरैु् रु्ली गाउाँ सम्ि कावटएको नयााँ वाटोको र्ााँया वााँया  सडकबाटो 
मभर पने घरेडी जग्गाको प्रमत वगामिटर रु. 20००।- (र्ईु हजार िार) कायि गररयो । 

८. गिगढी बजाररे्स्ख घाट जाने वाटोको रेडक्रस रे्स्ख पवुातर्ा को वाटोको र्ााँया वााँया सडक बाटो संगै जोमडएका घडेरी  जग्गाको 
ववगत आ.ब.िा प्रमत वगा मिटर रु.५०००।- (पााँच हजार िार) कायि गने मनणाय भएकोिा सोही अनसुार नै कायि गने मनणाय 
गररयो । जसिा पने वकत्ताहरु यस प्रकार छन ।  

नक्शा नं. वकत्ता नम्वर िूल्य रु. 

३ "घ" १५,१६,१३५ रे्स्ख १३८ सम्ि र यस पमछ वकत्ताकाट भई कायि भएका वकत्ताहरु । ५०००।- 

४"ग" ३०६ रे्स्ख ३१७ सम्ि ४०१,४०२ र यस पमछ वकत्ताकाट भई कायि भएका वकत्ताहरु । ५०००।- 

 

९. गिगढी बजार रे्स्ख काकीवाडा गाउाँ जाने परुानो वाटोको र्ााँया वााँया सडक बाटो  मभर पने घडेरी जग्गाको प्रमत वगामिटर रु. 
१५००।- (एक हजार पााँच सय िार) कायि गररयो । जसिा पने वकत्ताहरु यस प्रकार छन । 

नक्शा नं. वकत्ता नम्वर िूल्य रु. 

५"क" ७,७२,१६६ रे्स्ख १७४ सम्ि १९६,४०३,४५८,४५९,४९६,६१५,६३१,६४२ रे्स्ख ६४५ सम्िर 
र यस पमछ वकत्ताकाट भई कायि भएका वकत्ताहरु । 

रु.१५००।- 

 

१०. गिगढी बजार रे्स्ख तिु गाउाँ जाने वाटोको र्ााँया वााँया सडक बाटो संगै जोमडएका घडेरी  जग्गाको प्रमत वगामिटर रु. 
४०००।- (चार हजार िार) कायि गररयो । जसिा पने वकत्ताहरु यस प्रकार छन ।  



 

नक्शा नं. वकत्ता नम्वर िूल्य रु. 

श्रीनगर ५"क" ५,६८,६९,७०,७३,७४,७८,रे्स्ख,८२,सम्ि १७८,३८०, ४१३,४१६, ६१३, ६१४, ६६४, 
६६५,६५८, ७५९,७८२,७८३,७९६ रे्स्ख ८०१ सम्िर र यस पमछ वकत्ताकाट भई कायि 
भएका वकत्ताहरु । 

४०००।- 

 

११.हाल छायााँनाथ रारा न.पा.३ साववक श्रीनगर ७ तमलतिु हरैु् राजिागाको िलु सडक वाटोको र्ााँया वााँया सडक  मभर 
ताल्च सम्ि सडक बाटोिा पने घडेरी जग्गाको  ववगत आ.ब.िा प्रमत वगामिटर रु. ५०००।- (पााँच हजार िार) कायि 
गने मनणाय भएकोिा सोही अनसुार नै कायि गने मनणाय गररयो।जसिा पने वकत्ताहरु यस प्रकार छन ।  

नक्शा नं. वकत्ता नम्वर िूल्य रु. 

श्रीनगर ७"क" 873,874,910,961,956,957,947,159,169,158,995,996,997,161,162,163,164
,165,167,168,175,891,892,171,172,173,174,175,890,891,892,179,180,18
1,182,183,184,148,988,883,1011,1012,1013,1014,977,145,146,1001,10
02,1003,1004,1000,185,188,186,194,195,122,123,124,125,126,127,1007,
1008,136,137,128,129,134,130,143,144,794,795,963,964,965,896,895,9
73,1009,1010,141,78,80,71,72,73,74,966,967,80,981,982,92,93,94,95,9
6,97,412,423,24,25,70,66,68,65,69,71,63,66,62,58,59,898,897,61,428,42
9,416.415,417435,436,437,418,419,420,421,422,430,442,441,442,44
3,438,439,440,487,488,480,481,482,483,475,476,477,979,980,478,
479,467,468,469,470,471,453,454,455,456,457,464,465,466,474,53
4,535,953,954,938,939.630,631,636,668,619,620,621,622,623,624,625,61
4,615,616,617,618,540,541,542,543,544,545,548,536,537,538,617,620,
621,684,685,686,687,871,872,601,602,606,607,611,594,595,726,727,87
8,875,949,948,876,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,7
41,778,779,771,720,724,723,,693,692,951,950,991,993,994,694,976,97
5,685,688,689,686,687,696,684 यस पमछ वकत्ताकाट भई कायि भएका वकत्ताहरु 
। 

५०००।- 

काकीवााँडा ८"क" 132,131,130,129,127,126,125,124,123,122,342,341,340,339,338,337,336,33
5,331,332,582,535,534,533,532,531,565,901,566,530,519,595,596,572,573
,145,144,143,142,141,140,139,138,137,136,135,134,133 र अन्त्य बाकी 
वकत्ताहरु 

 

   

 

१२.  गिगढी बजार वाट हालको नापी कायाालय रे्स्ख मसतल बजार हरैु् हेनीकााँध गाउाँ जाने वाटोको र्ााँया वााँया सडक बाटो मभर 
पने घडेरी   जग्गाको प्रमत वगामिटर रु. ७०००।- (सात हजार िार) कायि गररयो । जसिा पने वकत्ताहरु यस प्रकार छन 
। 

 

नक्शा नं. वकत्ता नम्वर िूल्य रु. 

श्रीनगर 

५ "क" 

356,828,386,354,873,874,872,516,774,775,689,688,512,54,510,511,38
4,383,51,621,359,360,611,612,528,780,778,45,583,1055,1056,465,405,

७०००।- 



514,1176,1177,361,371,423,1165,1166,870,871,872,54,383,384,510,511,

512,443,63,386,828, यस पमछ वकत्ताकाट भई कायि भएका वकत्ताहरु । 

१३. गिगढी बजार रे्स्ख स्जल्ला अस्पताल जाने परुानो वाटोको र्ााँया वााँयाबाटो सडक बाटो  मभर पने घडेरी  जग्गाको प्रमत 
वगामिटर रु. ३०००।- (मतन हजार िार) कायि गररयो । जसिा पने वकत्ताहरु यस प्रकार छन । 

नक्शा नं. वकत्ता नम्वर िूल्य रु. 

श्रीनगर  

४ "क" 

१००,१०१,१४० रे्स्ख१४३ सम्ि१४६ रे्स्ख १५१ सम्ि १५४,१५५,१५७,१५८, १५९, १७०, 
१७१,१७४,१७५,१७७ रे्स्ख १८४ सम्ि १८७,१९५,१९६,३२९,३३० ३९८,४२४, ४२५ र 
यस पमछ कत्ता काट भई कायि भएका वकत्ताहरु । 

रु.३०००।- 

स्श्रनगर 

३ "घ" 
८७,९४,९५,९६,१३०,१३१,१३३,१३४,१४२,१४५ रे्स्ख १५० सम्ि १५२,१५६,१५७, १५८, 
१६०, १६१,१६३,३७१,३८१,३८३ रे्स्ख ४२१ सम्ि ४२८,४२९,४३४ रे्स्ख ४३७ सम्ि ४४५ 
रे्स्ख ४५७ सम्ि ४६१ रे्स्ख ४६४ सम्ि ४६७,४७० रे्स्ख ४७६ सम्ि ४७९,४८१,४८२,  
४९०,  ४९३ रे्स्ख ४९९ सम्ि ५०४ र यस पमछ वकत्ताकाट भई कायि भएका वकत्ताहरु । 

रु.३०००।- 

श्रीनगर  

३ "ग" 
69,85,87,88,89,130,131,142,143,155,159 र यस पमछ वकत्ताकाट भई कायि भएका 
वकत्ताहरु । 

रु.३०००। 

१४.अर्ालत चोकरे्स्ख बाग बजार हुाँरै् नाउर,कावका वाडा जाने गाउाँको ग्रामिण सडक बाटोको वागबजार सम्िको सडक बाटोको  
र्ााँया वााँया संगै जोमडएका वकत्ता जग्गाहरुको मनम्नानसुार िूल्य कायि गररयो । जसिा पने वकत्ताहरु नम्नानसुार छन ्
। 

नक्शा नं. वकत्ता नम्वर िूल्य रु. 

श्रीनगर 
5"क" 

178,664,665,758,759,69,613,614,1147,1161,1178,1179,1151,115
0,1149,937,938,971,972,1217,1218,1127,1128,1129,926,927,414, 

417,418,859,860,861,796,797,1086,1087,800,813,1182,1183, 854, 

855,904,1113,1114,934,867,902,1007,1008,428,931,978,983,984, 

866,1045,1046,891,898,897,899,1081,1082,1083,1084,1020, 900, 

901, र यस पमछ वकत्ता काट कायि भएका नयााँ वकत्ताहरु । 

७०००।- 

 

१५.िामथ उल्लेस्खत बरु्ा १ रे्स्ख १४ िध्येिा बरु्ा नं.१ र २को िखु्य सडक बाटोले नछोएका र मिलन चोक रे्खी थापा बोमडङ्ग 
स्कूल रे्स्ख तल सम्ि र वन कायाालय रे्स्ख थापा वोमडङ्ग स्कूलको आसपास का घडेरी जग्गा र स्जल्ला प्रशासन कायालय 
रे्स्ख तल खानेपानी मसचाई तथा उजाा ववकास कायालय आसपासका िखु्य सडक बाटो संग नजोडीएका  तर ५००िीटर 
सम्ििा पने बाटो मनकासा भएका वा नभएका वकत्ता जग्गाको प्रमतवगामिटर रु३५००।-(अक्षरुपी मतन हजार पााँच सय िार 
) िामथ उल्लेस्खत  बाहेक गिगढी बजारको आसपासिा पने वाटोको र्ााँया वााँया सडक मभर भन्त्र्ा ५०० मिटर बावहर पने 
साववक श्रीनगर गा.वव.स. वडा नं. ३ग, ४ "ख"ग ५ "क" नक्शाको जग्गाहरु र ४ "ग" वक.नं. १९ रे्स्ख २१सम्ि पा.चा.प्रमत 
वगामिटर रु2500।–(अक्षरुपी र्ईु हजार पााँच सय िार) कायि गने मनणाय गररयो । 

१६. िामथ बरु्ा १५ िा उल्लेस्खत बाहेक साववक श्रीनगर गा.वव.स. वडा नं. १ रे्स्ख ५ सम्िको खे.चा. प्रमत वगा मिटर रु.३००।- 
(मतन सय िार) पा.चा.प्रमत वगा मिटर रु.२००।- (र्ईु सय िार)  कायि गररयो । 

१७. िामथ बरु्ा १५ र१६ िा उल्लेस्खत बाहेक श्रीनगर गा.वव.स. वडा नं. ६ रे्स्ख ९ सम्िको खे.चा. प्रमत वगा मिटर रु.२००।– 
(र्ईु सय िार) पा.चा.प्रमत वगा मिटर रु.१५०।– (एक सय पचास िार) कायि गररयो र बाटो संग जोमडएको ३० मिटर 
मभर पने पााँचौ तहको वकत्ताहरुको प्रमत वगा मिटर रु.१०००।– (एक हजार िार) र अन्त्य पााँचौ तहको प्रमत वगा मिटर 
रु.३००।– (मतन सय िार) कायि गररयो । 



१८.स्जल्ला वन कायाालय िामथको िूलसडक बाटो रे्स्ख हालको छायााँनाथ रारा नगरपामलकाको भाडको घर हुाँरै् थापा वोमडङ्ग स्कूल 
सम्ि बाटोको र्ायााँ वााँया जोमडएका वकत्ता घडेरी जग्गाको प्रमतवगामिटर रु ७०००।–(अक्षरुपी सात हजार िार कायि गररयो 
।  

१९.साववक श्रीनगर गा.वव.स.हाल छायााँनाथ रारा न.पा.वडा नं.१ घाट गाउाँ स्स्थत ककनी रे्स्ख गिगढी नाग्चेलाग्ना सडक खण्डसंग 
जोमडएका धौल्या पानी हरैु् साववक रोवा गा.वव.स.६ हाल छायााँनाथ रारा न.पा.११ को लवुा बान्न सामलि बगरका सडक संग 
जोमडएका घडेरी जग्गाहरुको र साववक रोवा गा.वव.स.८ र ९ हाल छायााँनाथ रारा न.पा.१२ को सनुाथ रे्स्ख कम्र्ा गाउाँको 
तरास भन्ने स्थान सम्ि सडक बाटो संगै जोमडएका घडेरी वकत्ता जग्गाहरुको प्रमतवगामिटर रु २०००।अक्षरुपी र्इुहजार िार 
कायि गररयो ।  

२०.िगु ुस्जल्ला साववकको रोवा गा.वव.स.वडा नं.६,सामलिको लवुावान्न भन्ने स्थान गिगढी रोवा ग्रामिण सडक बाटो खण्डिा पने 
चराप गाउाँ हरैु् गाडापनी,झाकोट,स्जउला,रोबारे्स्ख रय्याङ्च्याकटी गाउाँ सम्ि र गाडापानी रे्स्ख कोट हरैु् सेरा सम्िको ग्रामिण 
सडकबाटोको र्ायााँ वायााँ संगै जोमडएका वकत्ता जग्गाहरुको प्रमत वगामिटर रु १०००।–(अक्षरुपी एक हजार िार)कायि गने 
मनणाय गररयो ।  
 

२१.हाल छायााँनाथ रारा न.पा.४ साववक काकीवाडा गा.वव.स. अन्त्तरगत पने ताल्च वविान स्थलको आसपासका मनम्न मलस्खत 
वकत्ताहरुको ववगत आ.ब.रे्स्ख  प्रमत वगा मिटर रु.७०००।– (सात हजार िार) कायि गने मनणाय भएकोिा हाल सोही 
अनसुार कायि गने मनणाय गररयो । जसिा पने वकत्ताहरु यस प्रकार छन ।  

नक्शा नं. वकत्ता नम्वर िूल्य रु. 

४ “घ” ६, १६४ रे्स्ख १८९ सम्ि, २१७,२३९ र यस पमछ कत्ता काट भई कायि भएका वकत्ताहरु । रु.७०००।- 

४ “च” काकीवाडा गा.वव.स. नक्शा नं. ४ “च” का सम्पणुा वकत्ताहरु र यस पमछ कत्ता काट भई कायि 
भएका वकत्ताहरु । 

रु.७०००।- 

५ “च” ८ रे्स्ख १५ सम्ि १७ रे्स्ख २४ सम्ि २९,३१,१४४,४३,४४,४५,४७,४८,४९,७९ रे्स्ख 
८४सम्ि१११रे्ख११५सम्ि१५९,१६०,१६१,१७८ र यस पछ वकत्ताकाट भई कायि भएका 
वकत्ताहरु। 
 

रु.७०००।- 

 

२२. िामथ बरु्ा २१ िा उल्लेस्खत बाहेक काकीवाडा गा.वव.स. वडा नं. ४ “घ” र ५ “च” नक्शाको  अन्त्य जग्गाहरु 
पा.चा.को प्रमत वगा मिटर रु. ४००।– (चार सय िार) कायि गररयो ।  

 

२३. िामथ बरु्ा २१ र २२ िा उल्लेस्खत बाहेक काकीवाडा गा.वव.स. वडा नं.१ रे्स्ख ४ सम्िको  जग्गाहरु खे.चा. को प्रमत 
वगा मिटर रु. २००।– (र्ईु सय िार) र पा.चा.को प्रमत वगा मिटर रु. १५०।– पा.चा. (एक सय पचास िार) कायि 
गररयो । तर वडा नं. ४ “क” पने िलु वाटोको र्ााँया वााँया ३० मिटर मभर पने मनम्न मलस्खत वकत्ताहरुको प्रमत वगामिटर 
रु. १५००।– (एक हजार पााँच सय िार) कायि गररयो । जसिा पने वकत्ताहरु यस प्रकार छन ।  

नक्शा नं. वकत्ता नम्वर िूल्य रु. 

४ “क” ३,१० रे्स्ख १३ सम्ि १६,१९ रे्स्ख २५ सम्ि २७,२८,३०,३७ रे्स्ख ६० सम्ि १०८ रे्स्ख 
१११ सम्ि ११६ रे्स्ख १२२ सम्ि १२७ रे्स्ख १३३ सम्ि 
१३७,१८२,१८३,१८५,१८६,१८८,१८९,१९४,१९५,१९८,१९९,२००,२०१,२०५, २०६ र 
यस पमछ वकत्ताकाट भई कायि भएका वकत्ताहरु । 

रु.१५००।- 

२४. साववक काकीवाडा गा.वव.स.िा पने रारा स्शक्षा क्याम्पस आसपासको बाटो संग जोमडएका घडेरी जग्गा खे.चा. प्रमत वगा 
मिटर रु.४०००।– (चार हजार िार) र पा.चा.को प्रमत वगा मिटर रु.४०००।– (चार हजार िार) र क्याम्पसको 
तलको खोला रे्स्ख ढुि गाउाँ सम्ि ग्रामिण सडक बाटो साँगै जोमडएका घडेरी जग्गाहरुको पनी प्रमतवगािीटर 
रु४०००।अक्षरुपी चार हजार िार कायि गररयो । 



२५. साववक श्रीनगर गा.वव.स.िा र साववक काकीवाडा गा.वव.स.को सेतीबाडा ४ नं.वडा कायाालय भवन  रे्स्ख वपना गा.वव.स.लाई 
छुने मसिाना सम्ि सम्िको काकीवाडा गा.वव.स.िा पने वाटोको र्ााँया वााँया सडक बाटो मभर पने घरेडी जग्गाको प्रमत वगामिटर 
रु.३०००।– (मतन हजार िार) कायि गररयो । जसिा पने वकत्ताहरु यस प्रकार छन ।   

नक्शा नं. वकत्ता नम्वर िूल्य रु. 

२ “क” २०४  रे्स्ख २०८ सम्ि ३०६,३०८,३०९,३११,३१२,३१३ र यस पमछ वकत्ताकाट भई 
कायि भएका वकत्ताहरु । 

रु.३०००।- 

२ “ख” ९,१३,१४२ रे्स्ख १४७ सम्ि १६६,१६७,२४१,२४२,२४४,२४६,२४८,२४९, ३७५, 

३७६,४७०,४७१ यस पमछ वकत्ताकाट भई कायि भएका वकत्ताहरु ।। 
रु.३०००।- 

२ “ग” ४,५,१०२ रे्स्ख ११४ सम्ि र यस पमछ वकत्ताकाट भई कायि भएका वकत्ताहरु । रु.३०००।- 
२ “घ” ४  रे्स्ख ७ सम्ि २२ रे्स्ख २५ सम्ि ६१,६३,८७,  रे्स्ख ९१ सम्ि 

१००,११२,१३७,१३८,१५५,१५६ यस पमछ वकत्ताकाट भई कायि भएका वकत्ताहरु । 
रु.३०००।- 

३ “क” १७८,१८०,१८१,१९९,४४०,४४१,४४४ रे्स्ख ४५३ सम्ि ४५८,४५९,४६७ रे्स्ख ४७० 
सम्ि ४७६ रे्स्ख  ४८५सम्ि ४९० रे्स्ख ४९९ सम्ि ७२४,७४२ रे्स्ख ७७२ सम्ि ८१५,८१९ 
रे्स्ख ८२८ सम्ि  यस पमछ वकत्ताकाट भई कायि भएका वकत्ताहरु । 

रु.३०००।- 

३ “ग” २६९ रे्स्ख २७७ सम्ि २८०,२८२,२८३,२८४,२८६ रे्स्ख २९१ सम्ि ३३५,३३६,३४४ 
रे्स्ख ३५० सम्ि ३५९,३६०,३६१,३७७,३७८,३८९ र यस पमछ वकत्ताकाट भई कायि भएका 
वकत्ताहरु । 

रु.३०००।- 

३ “घ” १२,१३,१५,१६,१७,१९,२०,४४,४५,१०२ र यस पमछ कत्ता काट भई कायि भएका वकत्ताहरु 
। 

रु.३०००।- 

४ “क” २,१४८,१४९,१५८,१५९,१६१,१६२,१६५,१६६,१६७,१७१,१७५,३७८,१९५ यस पमछ 
वकत्ताकाट भई कायि भएका वकत्ताहरु । 

रु.३०००।- 

५ “क” १७ रे्स्ख २१ सम्ि २३,३२०,३२१,३२३,३२४,३२५,३२७,३२८,३२९, ३३१,३३२, ३३३, 

३७५, ३७६, ३७७,३७७,३७९रे्स्ख ३८८ सम्ि, ३९१,३९३,४९३,४९५ रे्स्ख ४९९ सम्ि 
५०१,५०२, ५०८, ५०९,५१०,५११,५१३ रे्स्ख ५१७ सम्ि, ५१९ रे्स्ख ५२२ सम्ि, 
५४३,५४४,५४५,५४९,५५० र यस पमछ वकत्ताकाट भई कायि भएका वकत्ताहरु । 

रु.३०००।- 

4 “च” काकीवाडा गा.वव.स. नक्शा नं. 4 “च” का सम्पूणा वकत्ताहर र यस पमछ वकत्ताकाट भई कायि 
भएका वकत्ताहरु । 

रु.7000।-  

२६. हाल छायााँनाथ रारा न.पा.५ साववक काकीवाडा गा.वव.स.िा ८ “क” नक्शाको परुानो वाटोको र्ााँया वााँया सडक बाटो  मभर 
पने मनम्न मलस्खत वकत्ताहरुको प्रमत वगामिटर जग्गाको प्रमत वगा मिटर रु. २०००।– (र्ईु हजार िार) कायि गररयो । 
जसिा पने वकत्ताहरु यस प्रकार छन ।  

नक्शा नं. वकत्ता नम्वर िूल्य रु. 

कावका वाडा 
८ “क” 

९४ रे्स्ख १५१ सम्ि ३१३  रे्स्ख ३४८ सम्ि ५१६ रे्स्ख ५३८ सम्ि ५६४ रे्स्ख ५६७ 
सम्ि ५७१ रे्स्ख ५७३ सम्ि र यस पमछ वकत्ताकाट भई कायि भएका वकत्ताहरु । 

रु.२०००।- 

२७. िामथका बरु्ा हरुिा उल्लेस्खत बाहेक हाल छायााँनाथ रारा न.पा.३ र ५ साववक काकीवाडा गा.वव.स. वडा नं. ५ रे्स्ख ९ 
सम्िका नक्शा मभरको जग्गाहरु खे .चा.को प्रमत वगा मिटर रु. २००।– (र्इु सय िार).पा.चा.को प्रमत वगा मिटर रु. 
१५०।–(एक सय पचास िार) कायि गररयो ।  

२८.हाल छायााँनाथ रारा न.पा.६ साववक वपना गा.वव.स.िा ५ “घ” वाटोको र्ााँया वााँया सडक बाटो मभर पने मनम्न खे.चा. प्रमत 
वगा मिटर रु.३०००।– (मतन हजार  िार) कायि गररयो । जसिा पने वकत्ताहरु यस प्रकार छन ।  

नक्शा नं. वकत्ता नम्वर िूल्य रु. 



५ “घ” ७,८,१०,१३,१७,२०रे्स्ख२९सम्ि३१रे्स्ख३६सम्ि३९,४०,४२,४४,४६रे्स्ख५४सम्ि२७२रे्स्ख
२९१,सम्ि३०८रे्स्ख३१०सम्ि३२५रे्स्ख३३४सम्ि३४१,३४२,३४३, ३४५ रे्स्ख३५९ 
सम्ि३६०,३६६,३६७र यस पमछ वकत्ताकाट भई कायि भएका वकत्ताहरु । 

३०००।- 

२९. िामथका बरु्ा २८ िा उल्लेस्खत बाहेक साववक वपना गा.वव.स. वडा नं. १ रे्स्ख ९ सम्ि नक्शा मभरको जग्गाहरु खे .चा.को 
प्रमत वगा मिटर रु.२००।– (र्इु सय िार)पा.चा.को प्रमत वगा मिटर रु. २००।–(र्इु सय िार) कायि गररयो ।  

३०. साववक रारा गा.वव.स.िा ९ “घ” हाल छायााँनाथ रारा न.पा.९ खत्याड जाने वाटोको र्ााँया वााँया बाटोिा पने मनम्न वकत्ता 
जग्गाहरुको प्रमत वगा मिटर रु.२०००।– (र्इु हजार िार) कायि गररयो । जसिा पने वकत्ताहरु यस प्रकार छन । 

नक्शा नं. वकत्ता नम्वर िूल्य रु. 

रारा  

९ “घ” 

२१८ रे्स्ख २२२ सम्ि २२४  रे्स्ख २२८ सम्ि २३१,२३२,२३४,२४० रे्स्ख २४३ सम्ि 
२६७,३२४,३३२,३३३,३३६,३३७,३४८,३४९,३५१,३५२, ३६१,३६३ रे्स्ख ३६७ सम्ि 
३७०,३७१,३७४, ३७६,३७९,३८७ रे्स्ख ३९० सम्ि ३९७,४००  रे्स्ख ४०७ सम्ि 
४०९,४१०,४१३,४१६,४१७,४१९ रे्स्ख ४२२ सम्ि ४२४,४२७,४३८,४४० रे्स्ख ४४३ सम्ि 
४५१ रे्स्ख ४५३ सम्ि  ४५५,४५८,४५९,४६०,४६५,४६६,४६७,४६८,४७१ रे्स्ख ४७८ सम्ि  
४८७, ४९२ रे्स्ख ४९९ सम्ि र यस पमछ वकत्ताकाट भई कायि भएका वकत्ताहरु । 

रु.२०००।- 

 

३१. िामथका बरु्ा ३० िा उल्लेस्खत बाहेक साववक रारा गा.वव.स. वडा नं. १ रे्स्ख ९ अन्त्तगात तारापानी क्षेरको गिगढी कालै 
सडक खण्डसंगै जोडीएका घडेरी जग्गाहरुको प्रमत वगािीटर रु १०००।(अक्षरुपी एक हजार िार )अन्त्य साववक वडा नं 
१रे्स्ख ९ सम्िका  नक्शा मभरको जग्गाहरु खे.सी.को प्रमत वगा मिटर रु. ३००।– (मतन सय िार)पा.चा.को प्रमत वगा 
मिटर रु. ३००।– (मतन सय िार) पा .सी.को प्रमत वगा मिटर रु. ३००।– (मतन सय िार) पा.चा.को प्रमत वगा मिटर 
रु. ३००।–मतन सय  िार) कायि गररयो । 

३२.िगु ुसाववक स्जिा गा.वव.स.को वडा नं.६हाल सोरु गाउाँपामलका वडा नं.८,को ईलमिल िाड ुरे्स्ख सोरुकोट खौला सम्िको 
परुानो घोरेटो बाटो र नयााँ बनाईएको ग्रामिण सडकबाटो संग जोमडएका घडेरी वकत्ता जग्गाहरुको प्रमतवगामिटर रु२०००।–
(अक्षरुपी र्ईु हजार िार ) सडक बाटो र उि गोरेटो बाटो संग नजोमडएका ५००िीटरको र्रुी सम्ि पने पने अन्त्यघडेरी 
वकत्ता जग्गाहरुको रु१०००।–(अक्षरुपी एक हजार िार) कायि गने मनणाय गररयो । 

३३.िगु ु स्जल्ला साववक सेरी गा.वव.स.हाल खत्याड गाउाँपामलका वडा नं.१,को मनगालबोटी रे्स्ख सेरी,जाि,श्रीकोट, 
िाझचौर,पैखपुानी,मबराबगर,सेराखोला,रातापानी,होडी,आि गाउाँ हुाँरै् साववकको सकुाढीक गा.वव.स.हाल खत्याड गाउाँपामलकाको 
वडा नं.८,झगुला सम्िको ग्रामिण सडकबाटो संगै र्ााँयावााँया  जोमडएका घडेरी वकत्ता जग्गाहरुको प्रमतवगामिटर रु२०००।–
(अक्षरुपी र्ईु हजार िार)कायि गने मनणाय गररयो ।  

३४. गोठठ स्जउला खत्याड ग्रामिण सडक खण्ड अन्त्तगातिगु ु स्जल्ला साववकको खिाले गा.वव.स.को स्चन्त्त ु हरैु् साववक गम्था 
गा.वव.स.को पााँ्या,कुसिुवाडा रे्स्ख खत्याड खोलाहरैु् श्रीकोट सेरी सम्ि र पााँ्या हरैु् थारा,गम्था,लाम्र,ुरासकोटीबाडा,जामिर 
कखाा जामिर,नेटा,बसुुा,हरैु् रातापानी ईलाका प्रहरी कायाालय भवनको चोक सम्िको ग्रामिण सडकबाटोको र्ायााँवायााँ  संगै 
जोमडएका घडेरी वकत्ता जग्गाको प्रमतवगामिटर रु २०००।–(र्ईु हजार िार ) कायि  गने मनणाय गररयो । 

 गा.वि.स. िडा नं./वसट 

नं. 

कित्ता नं.हरु  िैकियत  

खिाले १/क २०४,१८८,१९०,१९२,४,१९४,४०,४१,२००,४३,४५,३,१८६ र १९६६ २०००।- 
२/क १४१,१४०,७२५,७१३,१३८,७८३,७६६,७५९,८०१,७२२,७५०,७७८,७५५,८१३, 

८१४७२०,७७४,७९१,७२७,७४६,७६४,७६३,६३१,७४०,६३७,७७२,७३६,६९१, 

७२७,७७०,६४३,६४४,७१५,७२९,७९५,७४४,७३१,७६१,७९३,५९२,८०३,७५७, 

७८१,७८०,५७८,५८४,,७५२,८०९,७८९,८०८,७३८,५७६,७३३,७३४,७८५,५६१ 

२/ग ९४,८०,८९,९१,९२,२८,८७,८६,८४,८२,२१,२३,२४,७१,७८,६८,६९ 



३/क ४५३,४६३,४३४,४३२,४५५,३४५,३५६,४१०,४१२,३४१,४३६,४०८,४०४,४२४, 

४२२,४३०,१७६,४४७,१६९,४३८,१७८,१८०,१८२,४४९,४४२,४२८,४४५,४४४, 

४०१,४०२,१२८,१२९,४२६,४१६,४६०,४१४,४५८,४५७,४२६,४६५,४६४,११०, 

१११,११२,४६६,४६७,४५१,४४० 

३/ख १५,१९,१७,२१,२२,२४,२५,२७,२८ 

३/घ ५५,५७,६५,६६,५९,६०,६२,६३ 

४/ग ६९,७०,६६,६१,६४,६३ 

४/घ २११,१७९,२०९,१९२,१९१,१६१,१३०,१३९,१६४,१७३,२१६,२१५,१७५,२२०, 

२१३,६१,६२,७९,७७,२०७,५६,७६,१८१,७३,१९६,१७१,१७७,२०१,७०,२१८, 

१९४,१९८, २२३,२२४,१६६,१६७,१८७,१८५,१८३,२०५,१८९,२०३ 

५/क २३१,२२८,२२९,२३४,२३३,१६७,१६८,१७०,१५८,२३६,२२२,८,२,२८,२०,९ 

,१३,१८,१२,१४,१७,१९,२२,२२४,२२५,२२६,१६,२३८,२३९,२५१ 

५/ख ६ 

५/ग २८,३०७,१४७,१४६,१४८,१४५,१४९,१५०,१५१,१५२,१५४,१५५,३०८,३०९, 

३१३,३१४,१६४,१५७,१५९,३०६,३१६,३०५,३१९,३१८,३०३,५,३०२ 

५/घ 120,121,122,118,116,117,57,58,59,60,52,,53,54,143,145,102,101,148, 
149,96,62,63,49,48,47,151,140,142 

गम्था ७/क 521,214,213,210,523,519,413,524,515,517,562,561,511,533,609,620, 
619,125,605,610,606,565,627,503,501,537,18,17,12 

२०००।- 

७/ग 8,11,12 

९/घ 19,21,23,25,27, 

श्रीकोट १/क 273,274,8,10,278,279,306,307,389,390,314,284,301,282,82,316,312, 
300,298,58,30,296,329,294,318,321,319,269,304,323, 

२०००।- 

१/ख 250,248,228,33,36,244,225,26,240,22,23,18,72,70,73,56,53,241,242, 
28,27,26, 

2000।- 

१/ग 740,16,15,13,7528,708,33,713,706,720,700,748,718,746,685,742,109, 
338,723,725,696,687,702,145,727,704,689,734,750,698,337,691,725, 
710,711,767,693,694,754 
 

१/घ 225,278,141,142,300,5,119,196,115,194,280,302,153,240,256,276,234, 
39,272,46,47,274,253,254,244,290,242,6,183,185,186,190,184,252,35 
,36,232,262,250,270,260,230,20,246,248,258,288, 
 

३/क 360,383,125,391,385,386,407,409,395,405,6,128,127,354,379,401,364, 
393,366,362,413,415,377,387,403,489,125,411,381,397,355,370,371,116, 
352,375,114,351,373, 

३/ग 33,34,35,36,122,124,126,128,130,18 

४/क 238,17,18,19,8,21,22,135,153,158,159,232,234,236 

५/क 848,9,784,779,785,860,866,195,864,894,830,296,304,305,306,812, 
798,832,844,326,327,378,382,804,806,816,852,487,826,834,836,778, 
810,850,854,858,856,794,822,818,796,241,246,247,254,788,838, 
265,266,842,27,278,870,868,315,324,323, 

५/ख 2,3,272,99,260,258,250,266,205,254,220,219,252,256,4,164 

६/क 654,660,661,663,664,670,671,517,658,436,438,518,668,656,434,652,666 
,675,673,420 

६/ख 106,22,105,108,111,112,25,26,39,59 



६/ग 12,13,15,16,6,7, 

९/ङ 2,5,10,11,13,14,15 

सेरी ८/ख 730,685,686,357,359,362,366,724,714,716,718,720,722,373,381,382, 
732,728 

२०००।- 

 ३५.िगु ुस्जल्ला साववक सेरी गा.वव.स.को पतु्ता खोला रे्स्ख सातवाडा रे्स्ख नारङ्गे ग्रामिण सडक बाटोको र्ााँयावााँया संगै जोमडएका 
घडेरी वकत्ता जग्गाको प्रमत वगामिटर रु१०००।–(अक्षरुपी एक हजार िार)कायि गररयो । 

३६.िगु ुस्जल्ला साववकको सेरी गा.वव.स.हाल खत्याड गाउाँपामलकाको सेरी रे्स्ख स्जउका सम्िको बाटोको र्ााँयावााँया वकनारा संगै 
जोमडएका वकत्ता जग्गाको प्रमतवगामिटर रु१०००।–(एक हजार िार )कायिगने मनणाय गररयो ।  

३७.िगु ुस्जल्ला साववकको ह्ययाङ्गल ुगा.वव.स.९,को ठािलेख गाउाँरे्स्ख ररगा हुाँरै् ह्ययाङ्गल ुडिुाना सम्ि गोरेटोबाटोको संगै जोमडएका 
वकत्ता जग्गाहरुको प्रमत वगामिटर रु५००।–िार कायि गने मनणाय गररयो  

३८. िगु ुस्जल्ला साववक कोटडाडा गा.वव.स.को मबरा बगर रे्स्ख ररस्खया गाउाँसम्िको गोरेटोबाटो संगै जोमडएका वकत्ता जग्गाको 
प्रमतवगामिटर रु५००।–(अक्षरुपी पााँचसय िार) कायि गने मनणाय गररयो । 

 ३९.साववक वपना गा.वव.स.को रारा जाने सडक खण्डको र्ोबाटो रे्स्ख झ्यारी गाउको सल्लेरी भन्ने ठाउ र उि र्ोबाटोको िोड 
रे्खी ताल्चा नाग्िा सडक संगै र्ााँया वायााँ वपना गाउ सम्ि जेमडएका घडेरी जग्गाहरुको प्रमतवगािीटर रु२०००।–र्इु हजार 
िार कायि गररयो । 

नक्शा नं. वकत्ता नम्वर िूल्य रु. 

वपना२”ज” 14,34,35,28,29,11,27,26,25,24,23,9,यसपमछ  वकत्ताकाट भई कायि भएका वकत्ताहरु । रु.२०००।- 

वपना२”घ” 42,176,177,178,40,39,212,4,3 यस पमछ वकत्ताकाट भई कायि भएका वकत्ताहरु । रु.२०००। 
वपना२”ग” 118,119,120,125,124,127,128,129,130,132,133,136,135,134,99,383,384,385,91,95,

94,345,346,228,377,378,379,380,381,285,286,287, यस पमछ वकत्ताकाट भई कायि 
भएका वकत्ताहरु । 

रु.२०००। 

वपना३”ख” 656,655,654,353,652,651,650,648,647,646,645,675,676,643,636,635,624,221,220
,218,219,223,217,697,677,678,82,81,80,68,69, यस पमछ वकत्ताकाट भई कायि भएका 
वकत्ताहरु । 

रु.२०००। 

४०. िामथका १रे्स्ख३९ बरु्ाहरु बाहेक अन्त्य जग्गा बाटो संग जोमडएका वा नजोमडएका रे्हाय अनसूुची -१,बिोस्जिको साववक 
गा.वव.स. हरुको रे्हाय अनसूुचीिा-१,उल्लेख भए बिोस्जि िूल्य मनधाारण गरर न्त्यूनति िूल्याङ्कन कायि गररयो । 

 

अनसूुची-१ 

मस.नं. साववक गा.वव.स. खेत तर्ा  पाखो तर्ा  कैवर्यत 

अबल र्ोयि मसि चाहार अबल र्ोयि मसि चाहार पााँचौतह 

१ रोवा - - २००।– २००।- - - २०० १५०।- १५०।-  

२ रुगा - - २००।- २००- - - २००।- १५०।- १५०।-  

३ िांग्री - - २००।– २००।- - - २०० १५०।- १५०।-  

४ पलु ु - - २००।- २००- - - २०० १५०।- १५०।-  

५ र्ोल्रु् - - २००।– २००।- - - २०० १५०।- १५०।-  

६ वकम्री - - २००।- २००- - - २०० १५०।- १५०।-  

७ िगु ु - - २००।– २००।- - - २०० १५०।- १५०।-  

८ कालै - - २००।- २००- - - २०० १५०।- १५०।-  

९ नाथपुा - - २००।– २००।- - - २०० १५०।- १५०।-  

१० धैनकोट - - ३००।- २००- - - २०० १५०।- १५०।-  

११ स्जिा - - २००।– २००।- - - २०० १५०।- १५०।-  

१२ मभई - - २००।- २००- - - २०० १५०।- १५०।-  



१३ र्ोत ु - - ३००।- २००।- - - २०० १५०।- १५०।-  

१४ ह्याङ्चल ु - ३००।- ३००।- २००।- - ३००।- २०० १५०।- १५०।-  

१५ गम्था - ३००।- ३००।- २००।- - ३००।- २०० १५०।- १५०।-  

१६ श्रीकोट - ३००।- ३००।- २००।- - ३००।- २०० १५०।- १५०।-  

१७ खिाले - ३००।- २००।- २००।- - ३००।- २०० १५०।- १५०।-  

१८ रारा  - - 300।- 300।- - 300।- 300।- 300।- 300।-  

१९ वपना  - - 200।- 150।-  200।- 200।- 150।- 150।-  

२० सकुाढीक  - - 300 200 - 300 300 200 200  

21 कोटडााँडा  - - 300 200 - 300 300 200 200  

22 सेरी  - - 300 200 - 300 300 200 200  

 

 

अनसूुची-२ 

जग्गािो नाप मापन 

 

  ववववध  

१.कुनै क्षेर वा स्थानको िूल्यांकन छुट हनु गएको वा गत आ.व.भन्त्र्ा कि पना गएको जानकारी हनु आएिा गत 
आ.ब.०७७।०७८ को मनधााररत िूल्यांकनलाई आधारिानी मलखतको थैली अंक मभडाई मलखत पाररत गररने छ ।  
 

२.यस समिमतबाट मनधााररत िूल्य भन्त्र्ा कि िूल्य उल्लेख गरर मलखत पेश गरेको वा र्रक वकमसि उल्लेख गरी राजश्विा 
प्रमतकूल असर परेको वा पना गएको ब्यहोरा पमछ खलु्न आएिा खररर् कतााबाट सरकारी बााँकी सरह असलु उपर गररनेछ। 

३.यस स्जल्ला अन्त्तगातका नगरपामलका र गाउाँपामलहरुका ववमभन्न क्षेरको घर जग्गाको मलखत पाररतका लामग िालपोत 
कायाालयिा मनवेर्न पेश गर्ाा मलखतिा उल्लेख गरेको जग्गा कुन सडक वाटो संग जोमडएको छ ? उि जग्गािा घर छ वा 
छैन,घर भए सोको मनिााण कुन सालिा भएको हो साल सिेत उल्लेख गरर घरको िूल्यांकन सवहतको पर नगरपामलका वा 
गाउाँपामलकाको वकटानी मसर्ाररस अमनवायारुपिा पेश गनुा पने छ । उि मसर्ाररसका आधारिा िार िा.पो.का.ले मलखत 
पाररत गने छ ।  

 

 

नोट : यो िूल्याकंन २०७9 साल श्रावणा १ गते रे्स्ख लाग ुहनुछे । 

     

धन्त्यवार्  
 

क्र.सं. एकाइ  हेक्टर  मबघा-कट्ठा-धरु  रोपनी –आना-
पैसा-र्ाि  
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