घरज गा कर

योजनको लािग ज गाको मु यांकन दर, आिथक वष २०६७।६८

यसमा सडक मह वको आधारमा

येक कर

े का

मुख मूल सडकह बाट गएको (जो डएको) सहायक

बाटोह मा मह व हे र २०%, ( सहायक पच) ३०%,( ाभेल बाटो) ४०% (गोरे टो बाटो) स म छुट गर मू यांकन
ग रनेछ । तर यसर मू यांकन गदा का.म.पा.
बढ र
तथा

यूनतम
े

. ५० लाखभ दा

. १५ लाख ६० हजार भ दा कम हुने ग र मु यांकन ग रने छै न । उ ले खत सडक मह व

वभाजनमा

प

कृ ितको सडक मह व एवं

िस.नं.

े िभ का ज गाको मु यांकन अिधकतम

हुन नसकेका सडकह को दायाँ बायाँको ज गाह को स ब धमा िम दोजु दो
े

अनुसार मू यांकन ग रनेछ ।

बबरण

१ िम पाक वडा नं.७ को िसमानादे ख चाव हल चोक हुदै जोरपाट

ित रोपनी
12800000

गा. व.स.को िसमानास म र चाव हल चोकबाट च पथ धो वखोला
पुलस म मुल सडकसंग जो डएका दायाँ बायाँको ज गाह

िसट नं.१०२

१०६८ १७ क.नं.४६ दे ख ८६ िम पाकबाट उ र हुदै क.नं.२४ िसट

नं.१०२१०२७ १७ क.नं.२२ धो वखोला पुलस म र िसट नं. १०२ १०२८ २५
क.नं.४५ दे ख ४३ जोरपाट गा. व.स.को िसमानास मको ज गाह को

२ चु चेपाट चोकदे ख महाकालीको पपलबोट महाकाल

थानस म

7200000

मूलसडकसंग जो डएका दायाँ बायाँको िसट नं. १०२ १०६७ ०४ क.नं.१८
चु चेपाट दे ख िसट नं. १०२ १०२८ १२ क.नं.१०४ दे ख १६९
महाकाल थान र सो िभ मा पन ज गाह को

३ चाव हल चोकबाट गणेश थान हुदै भ केको पुलस मको दायाँ बायाँको िसट

7200000

नं. १०२ १०६७ ०७ क.नं. ६३ चाव हल चोक र ऐ.िसट नं.को ३३३ दे ख
३६२ हु¤दै िस६ नं. १०२ १०६६ ०५ क.नं.१ र िसट नं. १०२ १०६६ ०४
क.नं.८ भ केको पुलस म र सो बचमा पन ज गाह को

४ कालो पुलबाट गौशालातफ आउने बाटोले छोएको दायाँ बायाँको

िसट नं. १०२ १०६६ १९ क.नं. ४५ दे ख २०५,२०६ कालो पुलदे ख िसट
नं. १०२ ११०६ ०५ क.नं.९ गौशाला जाने बाटो र सो िभ

पन ज गाह को

5600000

५ गोपीकृ ण नगर ज गा ए ककरण आयोजना िभ को ज गाको आठ िमटर

7200000

६ गौर घाट चोकबाट पुवतफ हुँदै बागमती ढलले िनमाण गरे को बागमती

5600000

बाटोसंग जो डएका दायाँ बायाँको ज गाह को

कनाराको सडकसंग जो डएका िसट नं.१०२ १०२७ १४ क.नं.२७ हुँदै

गौर घाट दे ख िस६ नं. १०२ १०६८ २० क.नं.१५२ हुँदै जोरपाट
गा. व.स.को िसमानास म र सो बचमा पन ज गाह को

७ गौर घाट चोकबाट टू सालस म िन कने र गौर घाट चोकबाट बौ स म जाने

5600000

सडकसंग जो डएका िसट नं. १०२ १०२७ १४.नं.२२ हुँदै गौर घाट दे ख िसट
नं. १०२ १०२८ २२ क.नं. १२ हुँदै वडा नं.६ तफको िसट नं.को िसट नं.

१०२ १०२८ २२ क.नं. १४२ हुँदै टू साल चोकस म र िसट नं. १०२ १०२७

१४ क.नं.४६ हुँदै गौर घाट चोकदे ख िसट नं. १०२ १०२८ २४ क.नं.१३५
हुँदै बौ

मुल सडक िन कने (चोक) ज गाह

ज गाह को

र सो बचमा पन

८ भ केको पुल हुँदै कालो पुलस मको पच सडकसँग जो डएका िसट नं.१०२

5600000

१०६६ ०४, क.नं.८ भ केको पुलदे ख िसट नं. १०२ १०६६ १९ क.नं.१० हुँदै
कालोपुलस म र सो बचमा पन ज गाह को

९ कालो पुल हुँदै िम पाक चोक दरु स चार पछा डको मुल सडक िन कने
बाटो तथा कालोपुल हुँदै चाव हल

गनणेश थान िन कने बाटोसंग जो डएको दायाँ बायाँको िसट नं. १०२
१०६६ १९ क.नं. १० दे ख ३९ कालोपुल

दे ख िसट नं. १०२ १०६७ ०७, क.नं. ४०५, ४० दे ख १५६ गणेस थान
जाने बाटो िसट नं. १०२ १०६७ १२

क.नं. ९१ हुँदै ८६ िम पाक चोक िसट नं.१०२ १०६७ १२ क.नं. ३० हुँदै
क.नं. २०५ दरु स चार पछाड मूल

सडक िन कने बाटोस मको दायाँ बायाँको ज गा र सो बचमा पन
ज गाह को

7200000

१० गणेश थान तरकार बजारबाट गंगा हट हुँदै च पथ िन कने बाटोस मको
दायाँ बायाँको िसट नं. १०२ १०६७ ०७ क.नं. ३ दे ख १५७ तरकार

बजारदे ख िसट नं. १०२ १०६७ ०२ क.नं. ३८३ दे ख २३६ िसट नं. १०२
१०२७ २२ क.नं.४० च पथ िन कने चोकस मको र सो बचमा दा¤या
बा¤याको ज गाह को

5600000

