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नेपाल सरकार 
कृषि भषूि व्यवस्था तथा सहकारी  िन्त्रालय 

भषूिसधुार तथा व्यवस्थापन षवभाग 

िालपोत कायाालय,पसाा 
बीरगंज (नेपाल) 

 

पत्र संख्ााः-          मित ाः २०७6।०४।०१ 

च.नं.:- 

विष्ाः- न््ून ि िलू्ाकंन पुस्त का पठार्इएको । 

 

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

 .......................... 
 

   ्स स्जललाका घरजग्गा पारर  हुने मलख िा थैली अंक का्ि गने प्र्ोजनको लागग 

िालपो  तन्िािली २०३६ को तन्ि ५(ख) बिोस्जि गठी  न््ून ि िूल् तनर्ाइरण समित को बैठक 

प्रिुख स्जलला अगर्कारी श्रीिान ् नारा्ण प्रसाद भट्टराई ज््ूको अध््क्ष ािा मित  २०७6।०३।२7 िा 

बसेको अस्न् ि बैठकबाट मित  २०७6।०४।०१ ग े देखख लागु हुने गरी देहा्का उललेखख  

िहानगरपामलका, नगरपामलका  था गाउँपामलकाहरुिा देहा् बिोस्जिको न््ून ि िूल् तनर्ाइरण भएकोले 

जानकारीको लागग एक प्रत  िूल्ांकन पुस्त का ्सै साथ पे्रवष  गररएको व््होरा अनुरोर् छ ।  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ईिेल :lrobrj@.net.np 

फ्याक्स नं.: ०५१-५२२२८० 

फोन नं. ०५१-५२२२८० 

सुिन कुिार झा 
(का्ाइल् प्रिुख) 
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       आज मित  २०७6।०३।27 ग ेका ददन बबहान ०8:०० बजे श्रीिान ् प्रिुख स्जलला अगर्कारी 
ज््ूको अध््क्ष ािा िालपो  तन्िािली, २०३६ को दफा ५(ख) बिोस्जि गठी  समित का देहा्का 
पदागर्कारीहरुको उपस्तथत िा ्स स्जललाको जग्गाहरुको आ.ि.२०७6/०७7 िा रस्जष्ट्रेशन पारर  
प्र्ोजनाथइ आ.ि.२०७5/०७6 को िूल्ांकन पुस्त कािा देहा् बिोस्जि पररिाजइन गरी जग्गाको न््ून ि 
िूल्ांकन का्ि गने तनणइ्  गरर्ो ।  

 पमसल 

१. श्रीिान ्नारा्ण प्रसाद भट्टराई       अध््क्ष 

प्रिुख स्जलला अगर्कारी, स्जलला प्रशासन का्ाइल्, पसाइ । 
२. श्री राजेश कुिार चौरमस्ा 
 नक्सा प्रिुख, बीरगंज िहानगरपामलका, पसाइ ।      सदत् 

3. श्री प्रिोद कुिार साह 

 स्जलला सिन्ि् अगर्कारी, स्जलला सिन्ि् समित को का्ाइल्, पसाइ ।    " 

4. श्री गोपी कृष्ट्ण कोर्राला 
 प्रिुख कर अगर्कृ , आन् ररक राजश्ि का्ाइल्, पसाइ ।      " 

5. श्री रािबबन् कुिार मसहं 

 प्रिुख नापी अगर्कृ , नापी का्ाइल्, पसाइ ।          "  

६. श्री मशि प्रसाद रेग्िी            

 का्इकारी अगर्कृ , पोखरी्ा नगरपामलका, पसाइ ।       " 

७. श्री कृष्ट्ण प्रसाद चपागाई          

 प्रिुख का्इकारी अगर्कृ , पसाइगढी नगरपामलका पसाइ ।      " 

८. श्री कृष्ट्ण प्रसाद चपागाई 
 का्इकारी अगर्कृ , बहुदरिाई नगरपामलका, पसाइ ।      " 

९. श्री कृष्ट्ण कुिार शे्रष्ट्ठ 

 सहा्क तनदेशक, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीरगंज, पसाइ ।       " 

१०. श्री 
 का्इकारी अगर्कृ  जगरनाथपुर गाँउपामलका, पसाइ ।      " 

11. श्री देिनाथ साह 

 का्इकारी अगर्कृ , तछपहरिाई गाँउपामलका, पसाइ ।      " 

12. श्री 
 का्इकारी अगर्कृ , र्ोबीनी गाँउपामलका, पसाइ ।         " 

13. श्री र्िइराज थापा 
 का्इकारी अगर्कृ , ठोरी गाँउपामलका, पसाइ ।       " 

 



3 

 

१४. श्री 
 का्इकारी अगर्कृ , स्जराभिानी गाँउपामलका, पसाइ ।      " 

15. श्री सुतनल कुिार चौरमस्ा 
 का्इकारी अगर्कृ , पकाहािैनपुर गाँउपामलका, पसाइ ।      " 

16. श्री 
 का्इकारी अगर्कृ , कामलकािाई गाँउपामलका, पसाइ ।      " 

17. श्री  सरोज कुिार चौर्री 
 का्इकारी अगर्कृ , पटेिाइ सुगौली गाँउपामलका, पसाइ ।      " 

18. श्री  

 का्इकारी अगर्कृ , बबन्दबामसनी गाँउपामलका, पसाइ ।      " 

19. श्री 
 का्इकारी अगर्कृ , सखुिा परसौनी गाँउपामलका, पसाइ ।      " 

2०. श्री सुिन कुिार झा 
 का्ाइल् प्रिुख, भूमिसुर्ार  था िालपो  का्ाइल्, पसाइ ।    सदत् सगचि 

आिस्न्त्र ाः 

१. सहा्क प्रिुख स्जलला अगर्कारी, श्री नेत्र प्रसाद शिाइ 
२. िडा अध््क्ष श्री शम्भु मिश्र 

३. लेखापाल, श्री नागेन्र प्रसाद चौर्री 
४. क.अ., श्री सुस्ज  कुिार चौर्री 

 

तनणइ् हरुाः 

अ. भूमिसुर्ार  था िालपो  का्ाइल् पसाइबाट गदठ  समित ले ्स पसाइ स्जलला स्तथ  विमभन्न  

नगरोन्िुख/गा.पा./न.पा./ि.न.पा. का जग्गाहरुको स्तथ ी, शहरीकरण, बाटोघाटो र आर्ारभू  
पूिाइर्ार विकासको अितथा, ि इिान कारोबार चलन चल ीको िूल् आददलार्इ आर्ार मलर्इ के्षत्र 
िगीकरण गरी आ.ि.२०७6/०७7 िा जग्गा रस्जष्ट्रेशन हुने मलख िा थैली अंक का्ि गने 
प्र्ोजनको लागग देहा् बिोस्जिका जग्गाको न््ून ि िूल्ांकन का्ि हुने गरी तनणइ्  गरर्ो 
। 

१.  बीरगंज िहानगरपामलकाको जग्गाको िगीकरणाः 

 (क) िगइाः 

 १. भानुचोक देखख घण्टाघरसम्ि र घण्टाघर देखख दक्षक्षण अलखख्ा िठसम्ि १ नं. िेन 
सडकको दा्ाँ बा्ाँका जोडडएका जग्गाहरु ।  



4 

 

 २. िार्इतथान चौकदेखख पूिइ गहिािार्इ िस्न्दर अगाडडसम्ि सडकका दा्ाँ बा्ाँ जोडडएका 
जग्गाहरु ।  

 3. िार्इतथान चौकदेखख पस्श्चि गग ा िस्न्दरसम्िको सडकसँग दा्ाँबा्ाँ जोडीएका जग्गाहरु 
। 

 ४. भानु चौकदेखख उत्तर प्लट नं.४८७ देखख ४९९ सम्ि, ४४७ देखख ५०५ बबजोड, ४८७ देखख 
५३२ सम्िको जोडा (२५प्लटहरु दक्षक्षण) ४७६ देखख ४८२ सम्ि र ४४३, ४४५, ४७३ देखख 
४८५ बबजोडा १० प्लटका जग्गाहरु (सो अन् गइ  पने जगेडा प्लटहरु सिे )  

 ५. १ नं. रोडको आदशइनगर जाने चौकदेखख नेपाल राष्ट्र बैंकसम्िको सडकसँग दा्ाँ बा्ाँ 
जोडीएका जग्गाहरु । 

 ६. बार्इपासको मभतिा होटेल जाने चौकदेखख दक्षक्षण भानु चौक हँुदै दक्षक्षण नगिा चौकसम्ि 
बार्इपास सडकसँग जोडडएका जग्गा  था प्लटहरु ।  

 (ख) िगइ  

१. गी ािस्न्दर देखख साविक दद्ालो होटल हँुदै िकालु होटलसम्िका सडकसँग जोडीएका 
दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु । 

२.  अलखख्ा िठदेखख पूिइ २ नं. रोडसम्िको सडकसँग जोडडएका दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु ।  

३. बब ाइिस्न्दर देखख पूिइउत्तर २ नं. रोड हँुदै िार्इतथान र िार्इतथान देखख उत्तर दरुसंचार 
का्ाइल्को पूिइ पछाडीसम्िको सडकको दा्ाँ बा्ाँको जग्गाहरु ।  

४. अलखख्ा िठदेखख बब ाइिार्इ िस्न्दरसम्ि १ नं. िेनरोडसँग जोडीएका दा्ाँ बा्ाँका 
जग्गाहरु।  

५.  हनुिान िस्न्दर देखख पूिइ २ र ३ रोडसम्िको दा्ाँ बा्ाँको जग्गाहरु ।  

६. भानु चौक देखख पूिइ न्ाँ बसपाकइ को गेटसम्िको सडकका दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु । 

७. नेपाल राष्ट्र बैंकको चौकदेखख पस्श्चि ठाकुरराि क््ाम्पस सम्िको सडकको दा्ाँ बा्ाँका 
जग्गाहरु ।  

८. आदशइनगर चौक देखख पूिइ लोहापट्टी हँुदै २ र ३ नं. रोडसम्िका दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु। 

९. गगरर्ारी लाल लाठको घर देखख उत्तर िस्तजद हँुदै आदशइनगर जाने सडकसम्िका दा्ाँ 
बा्ाँका जग्गाहरु। 

१०. घण्टाघर देखख उत्तर १ नं. रोड िुली चौक र पस्श्चि स्जलला प्रशासन का्ाइल्को 
गेटसम्ि िेनरोडको दा्ाँ  बा्ाँका जग्गाहरु ।  

 (ग) िगइ  
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१. गहिािार्इ िस्न्दर (साविक गहिा के्षत्र) को िररपरी १० फफटसम्ि जुनसुकै फकमसिको 
सडकसँग जोडीएका दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु ।  

२. न्ाँ बासपाकइ को गेटको उत्तर पूिइ हँुदै नेशनल िेडडकल कलेज जाने बाटोको मभतिा नहर 
बत्रशुल चौकसम्िका सडकसँग जोडडएका दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु ।  

३. बब ाइिार्इ िस्न्दरदेखख दक्षक्षण श्रीराि मसनेिा हलसम्ि १ नं. िेन सडकसँग जोडडएका 
दा्ा ँबा्ाँका जग्गाहरु।  

४. बब ाइिार्इ िस्न्दर देखख उत्तर गणेशिान चौकबाट ३ नं. रोड ६ नं. िडाको गेट हँुदै पुरानो 
रेलिे लार्नसम्ि सडकको दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु ।  

५. िूली चौक देखख उत्तर पािर हाउस चौकसम्ि सडकका दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु ।  

६. आदशइनगर पुरानो बसपाकइ  िररपरी पस्श्चि, उत्तर र दक्षक्षणको सडकको दा्ा ँ बा्ाँका 
जग्गाहरु।  

 (घ) िगइ  

१. श्रीराि मसनेिा हल देखख दक्षक्षण भन्सार गेटसम्िका दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु ।  

२. घुसुक्कपुर चौक देखख उत्तर दगुाइ मसनेिा हलसम्ि रेलिे लार्नको बाटोको दा्ाँ बा्ाँका 
जग्गाहरु।  

३. गणेशिान चौक देखख पूिइ कारागारसम्िको सडकको दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु ।  

४. बब ाइ बजार देखख पूिइ नमसइङ्ग क््ाम्पस हँुदै पूिइ रेलिे लार्न चौक हँुदै बार्इपास सम्िको 
सडकको दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु ।  

५. पािर हाउस चौक देखख उत्तर ्स स्जललाको नगरमसिानासम्ि पथलै्ा जाने वपच 
सडकको दा्ाँ बा्ाँ जोडडएका जग्गाहरु ।  

६. आदशइनगर अन् गइ  िागथललो िगइिा परेका बाहेक बीरगंज नगरविकास समित ले 
वि रण गरेका अन्् सम्पूणइ जग्गाहरु ।  

७. स्ज.प्र.का. को गेठ देखख उत्तर पस्श्चि हँुदै रानी घाट चौक पुलसम्िका दा्ाँ बा्ाँका 
जग्गाहरु। 

८. मसगरेट फैक्री गेट देखख पस्श्चि िालपो  का्ाइल् हँुदै कैलाश कोलड तटोर सम्िको 
सडकको दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु ।  

९. घण्टाघर देखख पूिइ  फइ बाट सैतनक ब््ारेक पूिइ हँुदै नेशनल रेडडङ्ग मल. सम्िका सडकका 
दा्ा ँबा्ाँका जग्गाहरु । 

१०. पानीटंकी चौक देखख उत्तर १ नं. िेन सडकबाट पूिइ बार्इपासम्ि जाने सडकको दा्ाँ 
बा्ाँको जोडडएका  जग्गाहरु ।  

११. रेशिकोठी ६ नं. िडाको गेट देखख पूिइ बार्इपास रोडसम्िका सडकको दा्ाँ बा्ाँका 
जग्गाहरु।  
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१२. रेशिकोठी देखख पूिइ, उत्तर, दक्षक्षण रेशिकोठी, कुम्हालटोल बब ाइ एरर्ा मभत्रका १० फफट 
िागथका सडकसँग जोडीएका दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु ।  

१३. रानीघाट चौक देखख उत्तर कृवष अनुसन्र्ान का्ाइल् हँुदै पदि रोड सम्िको वपच ढलान 
सडकको दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु ।  

१४. कृवष अनुसन्र्ान का्ाइल् देखख पूिइ ओि आश्रि हँुदै १ नं. िेनरोड सम्िको वपच 
ढलान बाटोसँग जोडीएका जग्गाहरु ।  

१५. पािर हाउस चौक देखख पस्श्चि नगर मसिानासम्िको र पूिइिा प्रत िा चौकसम्िको 
सडकसँग जोडीएका दा्ाँ बा्ाँका जग्गहरु ।  

१६. काली िस्न्दर देखख पस्श्चि बाट दक्षक्षण भगि ी टोल हँुदै बब ाइ िडा प्रहरी का्ाइल्सम्ि 
सडकको दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु ।  

१७. ठाकुरराि क््ाम्पसको गेट देखख दक्षक्षण कैलाश कोलड तटोरसम्ि सडकका दा्ाँ बा्ाँका 
जग्गाहरु ।  

१८. मभतिा बौद्र् डाडा देखख दक्षक्षण बत्रशुल चौक हँुदै नगिा िस्तजद सम्ि बौद्र् डाडा देखख 
उत्तर, पस्श्चि कृष्ट्ण प्रणािी िस्न्दर हँुदै बार्इपाससम्ि वपच सडकसँग जोडीएका दा्ाँ 
बा्ाँ जग्गाहरु।  

१९. िुली चौक देखख पूिइ नेपाल आ्ल तनगि वपच सडकका दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु ।  

२०. िुली चौक देखख पस्श्चि हँुदै दक्षक्षण रानीघाटसम्िको दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु ।  

२१.  ेजारथ टोल १ नं. िेन सडकबाट बत्रिुत इ मसनेिा हलको बाटो पस्श्चि उत्तर हँुदै 
नगरमसिानासम्िको बाटो दा्ाँ बा्ाँको जग्गाहरु ।  

२२. मभतिा नगर बत्रशुल चौक देखख पूिइ नेशनल िेडडकल कलेज हँुदै हररहर सराफइ  
तन.िा.वि.सम्ि वपच सडकका दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु ।  

२३. नगि मिगथलानगर कृष्ट्ण थापाको घर देखख मशि िस्न्दरसम्ि ढलानबाटोसँग जोडडएका 
दा्ा ँबा्ाँका जग्गाहरु । 

२४. साविक श्रीपुर बी, नगिा बी, छपकै्ा बी, िुली बी, अन् गइ  िागथललो िगइिा परेको 
बाहेक १० फफट िागथको सहा्क वपच ढलानबाटोसँग जोडीएका दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु।  

 (ङ) िगइ  

१. प्रत िा चौक देखख पूिइ बारा स्जललाको मसिानासम्िको वपच सडकसँग जोडीएका दा्ा ँ
बा्ाँका जग्गाहरु ।  

२. कैलाश कोलड तटोर देखख पस्श्चि बजार छपकै्ा नगर सिानासम्िको वपच सडकको 
जोडीएका दा्ाँ बा्ाकँा जग्गाहरु ।  

३. रेशिकोठी देखख पूिइ, उत्तर, दक्षक्षण, रेशिकोठी एरर्ा, कुम्हाल टोल एरर्ा, बब ाइ एरर्ा 
टोलमभत्रका १०  फफट सम्िका वपच ढलान बाटोसँग जोडीएका दा्ाँ बा्ा ँजग्गाहरु ।  
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४. साविक बहुअरी बी, िजडडहा वपप्रा बी, र्निाइभाठा बी, नकटुिा बी, नौ न बी अन् गइ  १० 
फफट िागथका वपच ढलान बाटोसँग जोडडएका दा्ा ँबा्ाकँा जग्गाहरु ।  

५. साविक श्रीपुर बी, छपकै्ा बी, नगिा बी, िुली बी, अन् गइ का िागथललो िगइिा परेका 
बाहेक १० फफट सम्ि सहा्क वपच ढलान बाटोसँग जोडडएका जग्गाहरु ।  

 (च) िगइ  

१. भन्सार गेटदेखख दक्षक्षण भार ी् मसिानासम्ि वपच सडकसँग जोडडएका दा्ाँ बा्ाँका 
जग्गाहरु। 

२. साविक र्निाइभाठा बी, नकटुिा बी, नौ न बी, बहुअरी बी, िजडडहा वपप्रा बी अन् गइ  
गाडी जान नसफकने १० फफटसम्ि वपच ढलान सहा्क सडकसँग जोडडएका दा्ाँ 
बा्ाँका जग्गाहरु। 

 (छ) िगइ 

१. साविक मलपनी वि ाइ र प्रसौनी वि ाइ गा.वि.स. हाल बीरगंज ि.न.पा. अन् गइ  गण्डक 
देखख पथलै्ा जाने राजिागइसँग जोडडएका दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु ।  

२. साविक अलौ हाल बीरगंज ि.न.पा. नि तनिाइणागर्न ड्रार्इपोटइ भन्सार का्ाइल् देखख 
उत्तर पदि रोडसम्ि सडकसंग जोडडएका दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु ।  

 (ज) िगइ 

१. साविक रािगढिा, श्रीमस्ा ख.टो., सुगौली दा.पु., ििाइगोग (विन्दिामसनी) अलौ गा.वि.स. 
हाल बीरगंज ि.न.पा. अन् गइ  पने अदाल को पस्श्चि पदि रोडको पक्की पुल  था 
रानीघाटबाट पदि रोड सँग जोडडएका दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु ।  

२. साविक श्रीमस्ा ख.टो., रािगढिा, हरप गंज, भिानीपर, मलपनी बब ाइ, ितन्ारी 
गा.वि.स. हाल बीरगंज ि.न.पा. अन् गइ  सुखखा बन्दरगाह देखख पारिानीपुर-जी पुर 
वपच सडकका दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु ।  

३. साविक अलौ हाल बीरगंज ि.न.पा. अन् गइ  पदि रोड देखख दक्षक्षण द्िार देिी (दगुाइ 
िस्न्दर) बजार  एरर्ासम्ि । 

 

उललेखख  "क" िगइ देखख "ज" िगइ सम्िका जग्गाहरुको रस्जष्ट्रेशन प्र्ोजनको देहा् 
बिोस्जि न््ून ि िूल्ाकंन का्ि गररएको छ । 

(क)  िगइ प्रत  कठ्ठा  - रु.2,0० ,००,०००।-(दईु करोड) 

(ख)  िगइ प्रत  कठ्ठा  - रु.१,3०,००,०००।- (एक करोड  ीस लाख) 

(ग)  िगइ प्रत  कठ्ठा  - रु.१,1०,००,०००।- (एक करोड दश लाख) 
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(घ)  िगइ प्रत  कठ्ठा  - रु.७७,००,०००।- (स ह री लाख) 

(ङ)  िगइ प्रत  कठ्ठा  - रु.६५,००,०००।- (पैसठी लाख) 

(च)  िगइ प्रत  कठ्ठा  - रु.५०,००,०००।- (पचास लाख) 

(छ)  िगइ प्रत  कठ्ठा  - रु.३८,००,०००।- (अर ीस लाख) 

(ज)  िगइ प्रत  कठ्ठा  - रु.३०,५०,०००।- ( ीस लाख पचास हजार) 

 

 

 

२. िागथ "क" िगइ देखख "ज" िगइिा परेका जग्गा बाहेक साविक गा.वि.स. हाल बीरगंज ि.न.पा. 
अन् गइ  पने तनम्न मलखख  जग्गाको तनम्न बिोस्जि रस्जष्ट्रेशन प्र्ोजनको लागग न््ून ि 
िूल् का्ि गररएको छ ।  

 

तनम्न 

क्र.स.ं वििरण ग्राभेल  बाटो कच्ची बाटो 
बाटो नभर्इ घडरेी 
्ोग्् जग्गा सरेह खे  

१ िुली (िी) बार्पास पिूइको  21,00,000।- 16,50,000।- १2,५०,000।- - 

२ िुली (िी) बार्पास पस्श्चिको २2,00,000।- 20,00,000।- - - 
३ श्रीपरु (िी) पदि रोड भन्दा उत्तर 21,00,000।- 17,50,000।- १2,00,000।- 9,00,000।- 
४ श्रीपरु (िी) पदि रोड भन्दा दक्षक्षण २3,00,000।- 20,00,000।- 13,00,000।- - 
५ नगिा (िी)  २2,00,000।- 17,50,000।- १2,00,000।- 8,00,000।- 
६ ईनिाइभाठा (िी), बहुअरी (िी), ि.वपप्रा 

(िी) 
15,50,000।- 13,00,000।- 10,00,000।- 8,00,000।- 

७ छपकै्ा (िी)  21,00,000।- 16,50,000।- १2,00,000।- 8,00,000।- 
८ नौ न (िी) 17,50,000।- 15,50,000।- 10,00,000।- 8,00,000।- 
९ नकटुिा (िी) 15,50,000।- १2,00,000।- १1,00,000।- 8,00,000।- 

 

 

हाल बी.ि.न.पा. िा सिािेश भएका गा.वि.स.हरुकोाः 

           (प्रत  कठ्ठा) 

क्र.स.ं 
साविक 
गा.वि.स. 

गाउँ मभत्र नम्बरी घडेरी जग्गा बाटो भएको बबना बाटोको बाटोसगँ 
जोडडएको 

बबना बाटोको 

कालो पत्रे िा 
ढलान बाटो गे्रभल बाटो कच्ची बाटो घडेरी ्ोग्् 

जग्गा सरेह खे  सरेह खे  

१० श्रीमस्ा 
ख.टो. 

८,00,000।- 6,५0,000।- 4,०0,000।- 2,20,000।- 2,20,000।- १,70,000।- 

११ रािगढिा ८,00,000।- 6,५0,000।- 4,०0,000।- 2,20,000।- 2,20,000।- 1,10,000।- 
१२ अलौ ८,00,000।- 6,५0,000।- 4,०0,000।- 2,20,000।- 2,20,000।- 1,10,000।- 
१३ सुगौली दा.पु. ८,00,000।- 4,५0,000।- 3,00,000।- १,70,000।- १,70,000।- 1,10,000।- 
१४ हरप गंज ५,00,000।- 4,५0,000।- 3,00,000।- १,70,000।- १,70,000।- 1,10,000।- 
१५ उद्परु घिुी ५,00,000।- 4,५0,000।- 3,00,000।- १,70,000।- १,70,000।- 1,10,000।- 
१६ भिानीपुर ५,00,000।- 4,५0,000।- 3,00,000।- १,70,000।- १,70,000।- 1,10,000।- 
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१७ प्रसौनी बब ाइ 6,00,000।- 4,५0,000।- 3,00,000।- १,70,000।- १,70,000।- 1,10,000।- 
१८ मलपनी बब ाइ 8,00,000।- 4,५0,000।- 3,00,000।- १,70,000।- १,70,000।- 1,10,000।- 
१९ ििाइगोग 

(विन्दिामसनी) 
६,00,000।- 4,५0,000।- 3,00,000।- १,70,000।- १,70,000।- 1,10,000।- 

२० ितन्ारी ६,00,000।- 4,५0,000।- 3,00,000।- १,70,000।- १,70,000।- 1,10,000।- 
२१ बगही ३,00,000।- २,५0,000।- 2,00,000।- १,50,000।- १,50,000।- 1,00,000।- 
२२ बसडीलिा 3,00,000।- २,५0,000।- 2,00,000।- १,50,000।- १,50,000।- 1,00,000।- 
२३ चोनी ३,00,000।- २,५0,000।- 2,00,000।- १,50,000।- १,50,000।- 1,00,000।- 
२४ बेलिा ३,00,000।- २,५0,000।- 2,00,000।- १,50,000।- १,50,000।- 1,00,000।- 
२५ लालपसाइ ४,00,000।- २,५0,000।- 2,00,000।- १,50,000।- १,50,000।- 1,00,000।- 

 

३. हाल बीरगंज िहानगरपामलकािा सिािेश भएका साविक गा.वि.स.हरु 

चोनी 

क. साविक िडा नं.८ र ९ जी पुर देखख पस्श्चि जन ा रोड र मिलनचौकसम्ि दा्ाँ बा्ाँका 
जग्गाहरु प्रत  कठ्ठा रु.5,00,000/- 

ख. पथलै्ा जाने राजिागइिा जोडडएका जग्गाहरु प्रत  कठ्ठा रु.30,00,000/- 

ग. जी पुर हनुिान िस्न्दर देखख पस्श्चि हँुदै जन ा रोडसँग जोड्ने सडकको दा्ाँ बा्ाँका 
जग्गाहरु प्रत  कठ्ठा रु.7,5०,000/- 

 

 

 

बेलिा 

क. साविक िडा नं. ७, ८ र ९ जी पुर देखख पस्श्चि जन ा रोड र मिलन चौक हँुदै मिलन चौक 
देखख दक्षक्षण बेलिा लालपसाइ  फइ  जगरनाथपुर गण्डक नहरसम्िको सडकको दा्ाँ बा्ाँका 
जग्गाहरु प्रत  कठ्ठा रु.5,00,000/- 

लालपसाइ  

क. साविक िडा नं. २ र ७ सुखखा बन्दरगाह देखख परिानीपुर स्ज पुर बबच न्ा ँवपच रोड सँग 
जोडडएको जग्गाहरु प्रत  कठ्ठा रु.15,00,000/- 

ख. गण्डक देखख पथलै्ा जाने राजिागइसँग जोडीएका दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु प्रत  कठ्ठा 
रु.30,00,000/- 

 



10 

 

४. बीरगंज नगर विकास समित ले वि रण गरेको प्लटहरु न््ून ि िूल्ाकंन िागथका िगइिा परेका 
बाहेक तनम्न बिोस्जि प्लटहरुको रस्जष्ट्रेशन प्र्ोजनका लागग न््ून ि िूल् का्ि गररएको 
छ ।  

(क)  गण्डक बहुअरी सालीक चौक देखख गचनी मिलबाट बाईपास तनक्लने वपप्रा मलकं रोडको दा्ाँ 
बा्ाँका प्लटहरु  प्रत  प्लटको रु.35,००,०००।-  

(ख)  बाईपासको वपप्रा मलकं रोड जाने िोड देखख आ्ाल तनगि हँुदै मभतिा होटेल जाने 
चोकसम्िको दा्ाँ बा्ाकँो प्रत  प्लटको रु.60,००,०००।- 

(ग)  नगिा चौक देखख रज ज्न् ी चौकसम्ि दा्ाँ बा्ाँको प्रत  प्लट रु.35,००,०००।- 
(घ)  नगिा के्षत्रफल ०-०-८ को प्लटको हकिा प्लट नं.३ देखख ३४७ सम्ि र प्लट नं.३४९ र ३५० 

को जोडा बबजोडा प्रत  प्लटको रु.40,००,०००।- 
(ङ)  िुली (बी), नगिा (बी), छपकै्ा (बी), नौ न (बी), िजडडहा वपप्रा (बी) को सानो प्लटको 

के्षत्रफल ०-०-८ को  हकिा प्रत  प्लटको रु.30,००,०००।-  

(च)  ईनिाइभाठा (बी), बहुअरी (बी) को सानो प्लटको के्षत्रफल ०-०-८ को हकिा प्रत  प्लट 
रु.25,००,०००।-  

(छ)  वपप्रा मलकं रोड बीरगंज नगर विकास समित बाट वि रण भएको प्रत  प्लटको 
रु.35,००,०००।- 

(ज)  बीरगंज नगर विकास समित बाट वि रण भएको िागथ प्लटको लेखखएको िूल्ांकन नपरी 
बाँकी रहेको प्रत  प्लटको रु.40,००,०००।- 

(झ)  बीरगंज नगर विकास समित ले वि रण गरेको साविक प्लट पशुपत  आदशइनगर तनिाइण 
समित ले वि रण गरेको  प्लटहरुको जग्गा मलख  पारर  हुन बाँकी रहेको जग्गाहरुलार्इ िात्र 
सोही समित ले का्ि गरेको िुल् नै  का्ि गरी मलख  पारर  गराउने ।  

(ञ)  बीरगंज नगर विकास समित ले प्लट वि रण गरी फक.का. भर्इ बबक्री वि रण हुने 
प्लटहरुको जग्गालार्इ िागथ  उललेखख  िूल्ांकनलार्इ नै का्ि गरी ्ी िूल्ांकनलाई 
दािासाहीबाट हुन आउने िूल् का्ि गने ।  

(ट)  साविक श्रीमस्ा ख.टो. हाल बी. ि.न.पा. अन् गइ  नगर विकास समित ले वि रण गरेको 
प्रत  प्लटको रु.20,००,०००।- 

 

 

5. तनम्न न.पा./गा.पा. हरुको जग्गाको तनम्न अनुसार रस्जष्ट्रेशन प्र्ोजनका लागग न््ून ि िूल् 
का्ि गररएको छ ।  

 

 

पोखरर्ा नगरपामलका 
(प्रत  कठ्ठा) 

गाउँ मभत्र नम्बरी घडेरी जग्गा बाटो भएको 
(प्रत  कठ्ठा) 

प्रत  कठ्ठा सरेह खे  बाटो 
भएको 

बबना बाटोको 
सरेह खे  

(प्रत  कठ्ठा) 
क्र.
सं. 

साविक 
गा.वि.स. 

पोखरर्ाबजार 
क्षते्र 

कालोपत्रे  था 
पोखरर्ा 

गे्रभल कच्ची गे्रभल कच्ची  
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रोडसँग 
जोडडएको 

१ स िरर्ा १2,००,०००।- ७,5०,०००।- ५,5०,०००।- ३,3०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
२ िनकटिा १2,००,०००।- ७,5०,०००।- ५,5०,०००।- ३,3०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
३ पोखरर्ा - 6,००,०००।- ५,5०,०००।- ३,3०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
४ बसन् पुर - 6,००,०००।- ५,5०,०००।- ३,3०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
५ श्रीमस्ा 

नौ. .ज. 
- 6,००,०००।- ५,5०,०००।- ३,3०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 

६ मसििाइ - 6,००,०००।- ५,5०,०००।- ३,3०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
७ गोविन्दपुर - 6,००,०००।- ५,5०,०००।- ३,3०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
८ बैरर्ा 

वि ाइनौ. 
 .्ज. 

- 6,००,०००।- ५,5०,०००।- ३,3०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 

     

 

 

पसाइगढी नगरपामलका 
(प्रत  कठ्ठा) 

गाउँ मभत्र नम्बरी घडेरी जग्गा बाटो भएको 
(प्रत  कठ्ठा) 

प्रत  कठ्ठा सरेह खे  बाटो 
भएको 

बबना बाटोको सरेह खे  

(प्रत  कठ्ठा) क्र. 
सं. 

साविक 
गा.वि.स. 

क्षे
त्र 

कालो पत्रे  था 
जन ा रोडसँग 
जोडडएको 

गे्रभल कच्ची गे्रभल कच्ची 

१ बागिाना - 4,0०,०००।- २,0०,०००।- 1,5०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
२ बबरुिागुठी - 4,0०,०००।- २,0०,०००।- 1,5०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
३ पंचरुखी - 4,0०,०००।- २,0०,०००।- 1,5०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
४ बागेश्िरी 

त त्रौना 
- 4,0०,०००।- २,0०,०००।- 1,5०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 

५ हरपुर - 4,0०,०००।- २,0०,०००।- 1,5०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
बरनीहार-3 बजार क्षेत्रको जन ा सडकसँग जोडडएका घडेरीहरु रु.5,50,000/- 
 

 

 

 

बहुदरिाई नगरपामलका 
(प्रत  कठ्ठा) 

गाउँ मभत्र नम्बरी घडेरी जग्गा बाटो भएको 
(प्रत  कठ्ठा) 

प्रत  कठ्ठा सरेह खे  बाटो भएको 
बबना बाटोको 
सरेह खे  

(प्रत  कठ्ठा) क्र. 
सं. 

साविक 
गा.वि.स. 

क्षते्र 

कालो पत्रे  था 
ढलान रोडसँग 
जोडडएको 

गे्रभल कच्ची गे्रभल कच्ची 

१ बबश्रािपुर - 3,0०,०००।- २,0०,०००।- 1,5०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
२ बैरर्ावि ाइ 

दा.पु. 
- 4,0०,०००।- २,0०,०००।- 1,5०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 

३ नगरदाहा - 4,0०,०००।- २,0०,०००।- 1,5०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
४ बहुअरी 

वपडरी 
- 5,5०,०००।- २,5०,०००।- 1,5०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 

५ भौराटार - 4,0०,०००।- २,0०,०००।- 1,5०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
६ गम्हरी्ा - 4,0०,०००।- २,0०,०००।- 1,5०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
७ रािनगरी - 4,0०,०००।- २,0०,०००।- 1,5०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
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6. तनम्न गा.वि.स हाल गा.पा.हरुको जग्गाको तनम्न अनुसार रस्जग्रेशन प्र्ोजनका लागग न््ून ि 
िूल् का्ि गररएको छ।  

 

जगरनाथपुर गाउँपामलका 
(प्रत  कठ्ठा) 

गाउँ मभत्र नम्बरी घडेरी जग्गा बाटो भएको 
(प्रत  कठ्ठा) 

प्रत  कठ्ठा सरेह खे  बाटो 
भएको 

बबना बाटोको 
सरेह खे  

(प्रत  कठ्ठा) क्र.स.ं 
साविक 
गा.वि.स. 

कालो 
पत्रे 

रोडसँग 
जोडडएको 

ढलान रोडसगँ 
जोडडएको गे्रभल कच्ची गे्रभल कच्ची 

१ औराहा - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
२ जगरनाथपुर - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
३ जानकीटोला 400000/- 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
४ वपडरी गुठी 400000/- 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
५ बबजबनी्ा - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
६ िमसहानी - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 

 

 

तछपहरिाई गाउँपामलका 
(प्रत  कठ्ठा) 

गाउँ मभत्र नम्बरी घडेरी जग्गा बाटो भएको 
(प्रत  कठ्ठा) 

प्रत  कठ्ठा सरेह खे  बाटो 
भएको बबना 

बाटोको सरेह 
खे  

(प्रत  कठ्ठा) क्र.स.ं साविक 
गा.वि.स. 

क्षते्र 

कालो पत्रे  था 
ढलान रोडसगँ 
जोडडएको 

गे्रभल कच्ची गे्रभल कच्ची 

१ ज्िगंलापरु - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
२  ुलसीििाइ - 4,0०,०००।- 2,0०,०००।- 1,3०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
३ मभतिा - 4,0०,०००।- 2,0०,०००।- 1,3०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
४ मिजाइपरु - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
५ सम्भौ ा - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 

 

 

 

र्ोबबनी गाउँपामलका 
(प्रत  कठ्ठा) 

गाउँ मभत्र नम्बरी घडेरी जग्गा बाटो भएको 
(प्रत  कठ्ठा) 

प्रत  कठ्ठा सरेह खे  बाटो 
भएको बबना बाटोको 

सरेह खे  

(प्रत  कठ्ठा) क्र.स.ं 
साविक 
गा.वि.स. क्षते्र 

कालो पत्रे  था 
ढलान रोडसगँ 
जोडडएको 

गे्रभल कच्ची गे्रभल कच्ची 

१ र्ोबबनी - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
२ वपप्रा 

घोडदौड 

- 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 

३ मभखिपुर - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
४ लंगडी - 4,0०,०००।- 2,0०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
५ हररहपरु 

नौ. .ज. 
- 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 



13 

 

 

 

ठोरी गाउँपामलका 
(प्रत  कठ्ठा) 

गाउँ मभत्र नम्बरी घडेरी जग्गा बाटो भएको 
(प्रत  कठ्ठा) 

प्रत  कठ्ठा सरेह खे  बाटो भएको 
बबना बाटोको 
सरेह खे  

(प्रत  कठ्ठा) क्र.सं. 
साविक 
गा.वि.स. 

बजार 

क्षते्र 

कालो पत्रे  था 
ढलान रोडसँग 
जोडडएको 

गे्रभल कच्ची गे्रभल कच्ची 

१ ठोरी 4,50,000।- 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
२ तनिइलब

त ी 
4,50,000।- 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 

३ सुिणइपुर 4,50,000।- 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
     सुिणइपुर र तनिइल बत ी हुलाकी सडकसँग जोडडएका जग्गाहरु प्रत  कठ्ठा  रु.5,00,000/- 
 

जीरा  भिानी 
गाउँपामलका 

(प्रत  कठ्ठा) 

गाउँ मभत्र नम्बरी घडेरी जग्गा बाटो भएको 
(प्रत  कठ्ठा) 

प्रत  कठ्ठा सरेह खे  बाटो 
भएको बबना बाटोको 

सरेह खे  

(प्रत  कठ्ठा) 
क्र.स.ं साविक 

गा.वि.स. 
क्षते्र 

कालो पत्रे  था 
ढलान रोडसगँ 
जोडडएको 

गे्रभल कच्ची गे्रभल कच्ची 

१ स्ज पुर - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
२ िहादेिटी - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
३ सुपौली - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
४ सेढिा - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
५ शंकरसरै्ा - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 

      िहादेिपट्टी जन ा सडकसगँ जोडडएको जग्गाहरु प्रत  कठ्ठा – रु.4,00,000/- 
 

पकाहािैनपुर गाउँपामलका 
(प्रत  कठ्ठा) 

गाउँ मभत्र नम्बरी घडेरी जग्गा बाटो भएको 
(प्रत  कठ्ठा) 

प्रत  कठ्ठा सरेह खे  बाटो 
भएको बबना बाटोको 

सरेह खे  

(प्रत  कठ्ठा) क्र.स.ं साविक 
गा.वि.स. 

कालो पत्रे 
रोडसँग 
जोडडएको 

ढलान रोडसगँ 
जोडडएको 

गे्रभल कच्ची गे्रभल कच्ची 

१ सुजाइहा 5,00,000/- 3,0०,०००।- 2,0०,०००।- 1,2०,०००।- १,5०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
२ सबठैिा 5,00,000/- 3,0०,०००।- 2,0०,०००।- 1,2०,०००।- १,5०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
३ पकाहािैनपुर 8,00,000/- 3,0०,०००।- 2,0०,०००।- 1,2०,०००।- १,5०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
४ र्ोरे - 3,0०,०००।- 2,0०,०००।- 1,2०,०००।- १,5०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
५ लिाहर 

थकरी 
4,00,000/- 3,0०,०००।- 2,0०,०००।- 1,2०,०००।- १,5०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 

कामलकािाई गाउँपामलका 
(प्रत  कठ्ठा) 

गाउँ मभत्र नम्बरी घडेरी जग्गा बाटो भएको 
(प्रत  कठ्ठा) 

प्रत  कठ्ठा सरेह खे  बाटो 
भएको बबना बाटोको 

सरेह खे  

(प्रत  कठ्ठा) क्र.स.ं 
साविक 
गा.वि.स. क्षते्र 

कालो पत्रे  था 
ढलान रोडसगँ 
जोडडएको 

गे्रभल कच्ची गे्रभल कच्ची 

१ परसुरािपरु - 6,0०,०००।- 5,0०,०००।- 3,0०,०००।- १,2०,०००।- 1,0०,०००।- 9०,०००।- 
२ हररहरपुर 

वि ाइ 
- 6,0०,०००।- 5,0०,०००।- 3,0०,०००।- १,2०,०००।- 1,0०,०००।- 9०,०००।- 
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३ बबरंचीििाइ - 6,0०,०००।- 5,0०,०००।- 3,0०,०००।- १,2०,०००।- 1,0०,०००।- 9०,०००।- 
४ भेडडहारी - 6,0०,०००।- 5,0०,०००।- 3,0०,०००।- १,2०,०००।- 1,0०,०००।- 9०,०००।- 
५ िुडली 

नौ. .ज. 
- 6,0०,०००।- 5,0०,०००।- 3,0०,०००।- १,2०,०००।- 1,0०,०००।- 9०,०००।- 

 

 

 

पटेिाइ सुगौली गाउँपामलका 
(प्रत  कठ्ठा) 

गाउँ मभत्र नम्बरी घडेरी जग्गा बाटो भएको 
(प्रत  कठ्ठा) 

प्रत  कठ्ठा सरेह खे  बाटो भएको बबना बाटोको 
सरेह खे  

(प्रत  
कठ्ठाहहु) 

क्र.
सं. 

साविक 
गा.वि.स. 

क्षेत्र कालो पत्रे  था ढलान 
रोडसँग जोडडएको 

गे्रभल कच्ची गे्रभल कच्ची 

१ सोनिषाइ - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
२ सुगौली दा.पु. - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
३ पटेिाइ - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
४ तनचुटा - 4,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
५ गादी - 4,0०,०००।- 2,0०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
        हुलाकी रोडसँग जोडडएको जग्गाको प्रत  कठ्ठा रु.5,00,000/- 

 

 

 

विन्दिामसनी गाउँपामलका 
(प्रत  कठ्ठा) 

गाउँ मभत्र नम्बरी घडेरी जग्गा बाटो भएको 
(प्रत  कठ्ठा) 

प्रत  कठ्ठा सरेह खे  बाटो 
भएको बबना बाटोको 

सरेह खे  

(प्रत  कठ्ठा) क्र.स.ं 
साविक 
गा.वि.स. 

कालो पत्रे 
रोडसँग 
जोडडएको 

ढलान रोडसगँ 
जोडडएको गे्रभल कच्ची गे्रभल कच्ची 

१ अपरपट्टी  - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
२ झौिागुठी 8,00,000/- 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
३ प्रसौनीभाठा 5,00,000/- 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
४ बहुअिाइभाठा 

 

- 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
क. साविक िडा नं. 3, ७, ८, ९ पदिरोडसँग जोडीएको जग्गाको प्रत  कठ्ठा रु. २5,00,000/- 

 

 

 

 

 

सखिुा प्रसौनी 
गाउँपामलका 

(प्रत  कठ्ठा) 

गाउँ मभत्र नम्बरी घडेरी जग्गा बाटो भएको 
(प्रत  कठ्ठा) 

प्रत  कठ्ठा सरेह खे  बाटो 
भएको बबना बाटोको सरेह 

खे  

(प्रत  कठ्ठा) 
क्र.स.ं साविक 

गा.वि.स. 
क्षते्र 

कालो पत्रे  था 
ढलान रोडसगँ 
जोडडएको 

गे्रभल कच्ची गे्रभल कच्ची 
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१ देउरिाना - 4,0०,०००।- 2,0०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
२ िहुिन - 4,0०,०००।- 2,0०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
३ लखनपरु - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
४ सखिुा 

प्रसौनी 
 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 

५ कौिा 
बनकटै्ा 

- 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 

६ िर्िुन 
िथौल 

 

- 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
क. साविक िडा नं. १, २, ३, ४ पदिरोडसगँ जोडीएको जग्गाको प्रत  कठ्ठा रु. 4,00,000/- 

      लखनपुर िडा नं. ४ पदि रोडसगँ जोडडएको जग्गाहरु प्रत  कठ्ठा रु.4,00,000/- 
 

अन्् 

7. ्स स्जलला अन् गइ  सम्पूणइ गाउँपामलकाहरुको गाउँ ब्लक मभत्रको फक ा का्ि भएको ऐलानी 
जग्गािा भएको घर र जग्गा र्नी प्रिाणपुजाइ प्राप्  नभएको िात्र अन्् मसफाररस प्रिाणको 
आर्ारिा मलख  पारर  हुन आउदा तनम्न बिोस्जि िूल्ाकंन का्ि गररएको छ ।  

 क. ०-०-५ सम्ि ऐलानी जग्गािा बनेको फुस/खपडाको घरलाई एकिुष्ट्ट रु.१,5०,०००।- 

 ख. ०-०-५ सम्ि ऐलानी जग्गािा बनेको पक्की घरलाई एकिुष्ट्ट रु.४,5०,०००।- 

 ग. ०-०-५ भन्दा िागथ जत सुकै जग्गािा बनेको कच्ची फुस/खपडाको घरलाई थप प्रत  रु्र 
रु.२5,०००।- 

 घ. ०-०-५ भन्दा िागथ जत सुकै ऐलानी जग्गािा बनेको पक्की घरलाई थप प्रत  रु्र 
रु.5०,०००।- 

 ङ. बीरगंज ि.न.पा. अन् गइ  नापी भए िा नभएको नगरपामलकाबाट िूल्ांकन नहुने 
ऐलानी कच्ची घर प्रत  रु्रको रु.२,25,०००।- र ऐलानी पक्की घरको प्रत  रु्र 
रु.३,5०,०००।- 

  हाल गामभन आएका बी.ि.न.पा. का थप साविक गा.वि.स.को हकिा प्रत  रु्र कच्ची 
घरको रु.3५,०००।- पक्की घरको रु.6०,०००।- 

 च. पोखरर्ा न.पा., बहुदरिाई न.पा., पसाइ गढी न.पा. अन् गइ  नापी भए िा नभएको 
नगरपामलकाबाट िूल्ांकन नहुने ऐलानी कच्ची घर प्रत  रु्रको रु.30,०००।- ऐलानी 
पक्की घरको प्रत  रु्र रु.6०,०००।- 

 

8. पोखरर्ा नगर विकास समित  अन् गइ  विक्री िूल् प्लटहरुको िूल् समित ले तनरर्ाणइ 
गरेको िूल् नै रस्जष्ट्रेशन प्र्ोजनको लागग न््ून ि िूल् का्ि गने । 
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9. फक ाकाट गरी जग्गा बबक्री गदाइ साविक फक ािा जत ो बाटोले छोएको छ सो फक ाको 
पछाडी 8० फफटसम्ि अगाडीको बाटोको प्रकृ्ा अनुसार नै िूल्ांकन का्ि हुने छ  र 
नगर विकास समित ले विक्री वि रण गरेको घडेरी फकत्ताको हकिा सोही िापदण्ड का्ि 
हुने छ । 

10. उपरोक्  विमभन्न दफाहरुिा परेका जग्गाहरुको हकिा िूल् सोही बिोस्जि हुने छ । सो 
िगइिा नपरेका जग्गाहरु िालापो  का्ाइल्ले त््त ै िगइिा परेको प्रकृत  र अितथा सिे  
मिलने खालका उक्  जग्गाहरुको आसपासिा परेको सरह हेरी िूल्ांकन का्ि गने छ ।  

11. ऋखण र्नीले मलख  पारर  गनइ आउँदा जुन जग्गा खररद बबक्री हुने हो सो जग्गािा भएको 
घर बाटोको अितथा के कत ो छ ? ्ो सबै मलख िा खुलाई लेखु्न पने छ । सो नलेखी िा 
नखुलाई का्ाइल्लाई झुक््ाई घरबाटो छली पारर   था  ोफकएको न््ून ि िूल् घटार्इ 
मलख  पारर  गराई मलएिा सो कुराको प ा लाग्ना साथ र्नीसँग नपुग राजश्ि रकि 
असुल उपर गनेछ । राजश्ि असुल उपरका लागग िालपो  का्ाइल् राजश्ि असुल उपर 
नभएसम्ि र्नीले पारर  गराई मलएको जग्गा घर  था र्नी िा र्नीका एकासगोलको 
पररिारका अन्् चल अचल सम्प ी  ुरुन्  जग्गा रोक्का राख्न सफकने छ । साथै ्त ो 
अितथािा ऋणी, र्नी, लेखक लगा्  संलग्न व््स्क्  स्जम्िेिारी हुने छ ।  

12. प्राप्  मलख  जाँचबुझ िा तनरक्षण गनइ आिश््क देखखएिा िालपो  का्ाइल्ले ति्ंि 
तथलग  तनररक्षण गरी तनररक्षणबाट देखखन आएको आर्ारिा न््ून ि िूल्ांकन का्ि 
गरी राजश्ि असुली गनइ सक्नेछ ।  

13. नगर के्षत्र बाहेक नदी फकनारको जग्गाको हकिा प्रकृत  िा अितथा हेरी नददको दा्ाँ बा्ाँ 
१५० फफट मभत्रको जग्गाको का्ि िूल्ांकनका हकिा ७० प्रत श  िात्र िूल्ांकन का्ि 
गररनेछ ।  

14. कुनै जग्गा कत ो सडकसँग जोडडएको छ िा सडकसँग जोडडएको छैन। सो बारेिा 
आिश््क ा परेिा नापी का्ाइल्बाट पतन बुझ्न सफकनेछ ।  

15. सडकको दा्ाँ बा्ाँ भन्नाले सडकसँग जोडडएको फक ालाई िातननेछ ।  


