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च. न.  
 

मफषम् न्त्मनुतभ भूल्माङ्कन ऩजुस्तका ऩठाइएको। 

 

श्री .............................., 
       .............................. 
 

      
     उऩयोक्त ववषमभा प्रभखु जजल्रा अमधकायी श्री जजतेन्त्र फस्नते ज्मूको 
अध्मऺताभा मभमत 2076।03।27 भा फसेको भूल्माङ्कन समभमतको मनणामानसुाय 
आ.व. 2076।077 का रामग यजजषे्ट्रशन ऩारयत सम्फजन्त्ध मनधाारयत न्त्मनुतभ 
भूल्माङ्कन ऩजुस्तका थान – १(एक) मसै ऩरसाथ सॊरग्न याजख ऩठाईएको व्महोया 
अनयुोध छ। 

                                                                                                                                                                                
..........................                                                            
(कुस्भाखय अमधकायी)                                                             

का.भ ुभारऩोत अमधकृत 

 
 
 
 
 



 
 

                              आ.फ. ०७6-०७7 को न्त्मनुतभ भलु्माॊकन मफफयण  

 

भाडी नगयऩामरका वडा न. १ 

१ फनकट्टा ऩरु देजख गदी चौतायासम्भ हरुाकी सडकरे छोएको दामाॉ फामाॉ जग्गा रु १०,0०,०००।- 
2 गदी चौताया देजख वडा कामाारमसम्भको दामाॉ फामाॉ जग्गा रु 12,00,000।- 
3 वडा कामाारम देजख जचताही खोरासम्भको दामाॉ फामाॉ जग्गा रु 25,00,000।- 
4 फरुवा फजाय देजख सो.भा.मफ जाने मबरी वऩचफाटोको दामाॉ फामाॉ जग्गा रु 10,00,000।- 
5 वडा न. 1 को मबमर वऩच फाटोको दामाॉ फामाॉ जग्गा रु 8,00,000।- 

6 वडा न. 1 को मबमर घडेयी  जग्गा रु 6,00,000।- 

7 वडा न. 1 को फाटो बएको खेती मोग्म जग्गा रु 3,00,000।- 

8 वडा न. 1 को फाटो नबएको जग्गा रु 2,00,000।- 
 
 
 

भाडी नगयऩामरका वडा न. २ 

1 जचताही खोरा देजख रौगाईसम्भ हरुाकी सडकको दामाॉ फामाॉ जग्गा रु 10,00,000।- 
2 फरुवा फजाय देजख दधु डेयी हदैु वढकुन जाने मबमर वऩच फाटोको दामाॉ फामाॉ जग्गा रु 10,00,000।- 
3 वडा न. 2 को मबमर वऩच फाटोको दामाॉ फामाॉ जग्गा रु 8,00,000।- 

4 वडा न. 2 को मबमर घडेयी जग्गा रु 6,00,000।- 

5 वडा न. 2 को फाटो बएको खेती मोग्म जग्गा रु 3,00,000।- 

6 वडा न. २ को फाटो नबएको जग्गा रु 2,00,000।- 

 
 
 
 

भाडी नगयऩामरका वडा न. ३ 

१ भगोइ खोरा देजख ऩेट्रोर ऩम्ऩ सम्भको हरुाकी सडकको दामाॉ फामाॉ जग्गा रु 15,00,000।- 
२ ऩेट्रोर ऩम्ऩ देजख ईराका प्रहयी कामाारमसम्भको हरुाकी सडकको दामाॉ फामाॉ जग्गा रु 40,00,000।- 
3 सवहद चोक देजख ईनायफरुवा चोकसम्भको दामाॉ फामाॉ जग्गा रु 15,00,000।- 
4 वपल्भहर चोक देजख वपल्भहर हदैु वटकायाभ ऩौडेरको घयसम्भको जग्गा रु 15,00,000।- 
5 वडा न. 3 को मबमर वऩच फाटोको दामाॉ फामाॉ जग्गा रु 8,00,000।- 

6 वडा न. 3 को मबमर घडेयी जग्गा रु 6,00,000।- 

7 वडा न. 3 को फाटो बएको खेती मोग्म जग्गा रु 3,00,000।- 

8 वडा न. 3 को फाटो नबएको जग्गा रु 2,00,000।- 



 

भाडी नगयऩामरका वडा न. 4 

1 रौगाई देजख मसधवुा चोकसम्भको हरुाकी सडकरे छोएको जग्गा रु 10,00,000।- 
2 वडा न. 4 को मबमर वऩच फाटोको दामाॉ फामाॉ जग्गा रु 8,00,000।- 

2 वडा न. 4 को मबमर घडेयी जग्गा रु 6,00,000।- 

३ वडा न. 4 को फाटो बएको खेती मोग्म जग्गा रु 3,00,000।- 

४ वडा न. 4 को फाटो नबएको जग्गा रु 2,00,000।- 

 
 
 

भाडी नगयऩामरका वडा न. 5 

1 शवहदचोक देजख मफद्यतु कामाारम,भाडी क्माम्ऩस हदैु साभदुावमक येमडमो भाडीसम्भको 
दामाॉ फामाॉ जग्गा 

रु 20,00,000।- 

2 वडा न. 5 को मबमर वऩच फाटोको दामाॉ फामाॉ जग्गा रु 8,00,000।- 

3 वडा न. 5 को मबमर घडेयी  जग्गा रु 6,00,000।- 

4 वडा न. 5 को फाटो बएको खेती मोग्म जग्गा रु 3,00,000।- 

5 वडा न. 5 को फाटो नबएको जग्गा रु 2,00,000।- 

 
 
 

भाडी नगयऩामरका वडा न. 6 

1 ईराका प्रहयी कामाारम देजख फाॉदयभडेु खोरासम्भको हरुाकी सडकको दामाॉ फामाॉ 
जग्गा 

रु 15,00,000।- 

2 फाॉदयभडेु खोरा देजख वडा कामाारम सम्भको हरुाकी सडकको दामाॉ फामाॉ जग्गा रु 12,00,000।- 
3 वडा न. 6 को मबमर वऩच फाटोको दामाॉ फामाॉ जग्गा रु 8,00,000।- 

4 वडा न. 6 को मबमर घडेयी  जग्गा रु 6,00,000।- 

5 वडा न. 6 को फाटो बएको खेती मोग्म जग्गा रु 3,00,000।- 

6 वडा न. 6 को फाटो नबएको जग्गा रु 2,00,000।- 

 
 
 

भाडी नगयऩामरका वडा न. 7  

1 ऩतये खोरा देजख  जीवनऩयु डाॉडासम्भको हरुाकी सडकको दामाॉ फामाॉ जग्गा रु 12,00,000।- 
2 वडा न. 7 को मबमर वऩच फाटोको दामाॉ फामाॉ जग्गा रु 8,00,000।- 

3 वडा न. 7 को मबमर घडेयी  जग्गा रु 6,00,000।- 

4 वडा न. 7 को फाटो बएको खेती मोग्म जग्गा रु 3,00,000।- 

5 वडा न. 7 को फाटो नबएको जग्गा रु 2,00,000।- 



 

भाडी नगयऩामरका वडा न. 8  

1 टुनाभनुा खोरा देजख घाघय खोरा एनसेर टावयसम्भको हरुाकी सडकको दामाॉ 
फामाॉ जग्गा 

रु 10,00,000।- 

2 वडा न. 8 को मबमर वऩच फाटोको दामाॉ फामाॉ जग्गा रु 8,00,000।- 

3 वडा न. 8 को मबमर घडेयी  जग्गा रु 6,00,000।- 

4 वडा न. 8 को फाटो बएको खेती मोग्म जग्गा रु 3,00,000।- 

5 वडा न. 8 को फाटो नबएको जग्गा रु 2,00,000।- 

 
 
 

भाडी नगयऩामरका वडा न. 9 

1 घाघय खोरा देजख फगइ फसऩाका  सम्भको हरुाकी सडकको दामाॉ फामाॉ जग्गा रु 10,00,000।- 
2 वडा न. 9 को मबमर वऩच फाटोको दामाॉ फामाॉ जग्गा रु 8,00,000।- 

3 वडा न. 9 को मबमर घडेयी  जग्गा रु 6,00,000।- 

4 वडा न. 9 को फाटो बएको खेती मोग्म जग्गा रु 3,00,000।- 

5 वडा न. 9 को फाटो नबएको जग्गा रु 2,00,000।- 

 
 
  

सफै वडाको 
१ रयउ खोरा ऩारय अमभमरमा य मसभयाको फाटो बएको घडेयी जग्गा रु 4,00,000।- 

2 रयउ खोरा ऩारय अमभमरमा य मसभयाको फाटो बएको खेमतमोग्म जग्गा रु 1,50,000।– 

3 रयउ खोरा ऩारय अमभमरमा य मसभयाको फाटो नबएको जग्गा रु 1,00,000।- 
 

रष्टव्म् 
१) याजकुरो य नहयरे छुन ेजग्गाराई कच्चीफाटोरे छोएको सयह भलु्माङ्कन गरयने छ। 

२) खोरो ऩवहयो रागेको जग्गाहरुको जग्गाहरुको न.ऩा. तथा गा.मफ.स फाट खोरो ऩवहयो रागेको बमन 
वकटानी मसपारयस बई आएको अफस्थाभा कामाारमफाट जाॉचफझु गदाा सही ठहरयएभा उक्त जग्गाको न्त्मनुतभ 
भलु्माङ्कनको ५० प्रमतसतसम्भ छुट ददन सवकन ेछ। 

३) धेयै फाटो बएको समसभ जग्गाको हकभा फढी दययेटको य अन्त्मको हकभा हनु भोहडा फाटो प्रमोग हनु्त्छ 
सोहीको भलु्म कामभ गरयने छ। 

४) ऩारयत हनु आउन ेमरखतभा मरने ददनरेे घय फाटो रगामतका वववयणहरु मथाथा खोरी कैवपमतभा सवह 
छाऩ गनुा ऩनेछ।मरखतभा कुनैऩमन वववयण पयक ऩायी ऩेश गयेको कायणफाट याजश्वभा पयक ऩना गएको 



व्महोया कुनै ऩमन तरयकाफाट ऩत्ता रागेभा मस कामाारमफाट स्थरगत फझुी एवकन गरय उक्त जग्गा योक्का 
याजख काननु फभोजजभ राग्न ेयाजश्व असरु गरयने छ। 

५) कुनै जग्गाको भलु्माङ्कन छुट हनु गएकोभा दामाॉ-फामाॉको जग्गाको भलु्माङ्कन सयह भलु्म कामभ हनुेछ। 

६) न.ऩा.तथा ग्राभीण फजाय ऺेर याजभागा य भरुफाटोको कुने प्रट २(दईु) कठ्ठा बन्त्दा ठुरो बई मबर जग्गा 
सयह भलु्माङ्कन गनुा ऩने देजखएभा तथा खेमतमोग्म जग्गा बएभा फाटो छोडी मबरफाट सभेत जग्गा मरएको 
बएभा फाटो नबएको भलु्म तथा फाटो तपा  मरएको देजखए ३०(तीस) मभटयसम्भराई फाटोरे छोएको भामन सो 
फाहेकको जग्गाराई मबरी सयह भलु्माङ्कन कामभ गरयने छ।दईु कठ्ठासम्भको रागी बने मो सवुवधा प्राप्त हनुे 
छैन। 

७) न.ऩा. वा गा.वव.स ऺरेको जग्गाको प्रस्तामफत कुनै वकत्तारे फाटोरे छुने य कुनैरे न छुने बमन 
नगयऩामरका वा गा.वव.स फाट मसपारयस बै आएभा ऩमन वकत्ता एक आऩसभा जोडीरे बएभा फाटोभा जोमडएका 
जग्गाको सयह भलु्माङ्कन कामभ गरयने छ। 

८)भलु्माङ्कन ऩजुस्तकाभा उल्रेजखत वकत्ता फाहेक अन्त्म फाटोरे छोएको जग्गाको हकभा कुनै वकत्ता जग्गा एकै 
ऩटक ऩारयत नगयी ऩटक ऩटक गयी ऩवहरे फाटोतपा  य ऩमछ वऩछवाढतपा फाट वा ऩवहरा वऩछवाफाट य ऩमछ 
फाटोतपा फाट वकत्ताकाट गयी एकै व्मजत्तको ऩरयवायमबर गएको ऩत्ता रागेभा थऩ याजस्व असरु गरयन ेछ । 

९) भलु्माङ्कन ऩजुस्तकाभा बरुफश याजभागा,फजाय ऺेर वा भरुफाटोभा ऩने वा नऩने बनी वववाद आएभा मस 
कामाारमफाट स्थरगत सभेत फझुी उक्त वकत्ता जनु वमगाकयणभा ऩने हो सोवह वमगाकयणको न्त्मनुतभ भलु्माङ्कन 
कामभ गरयन ेछ । 

१०) ग्राभीण ऺेरको कच्ची य ग्रावेर फाटोसॉग १.५ (डेढकठ्ठा) सम्भ य सो बन्त्दा फढीको वकत्ता बएभा 
डेढकठ्ठा जग्गाराई घडेयी सयह य फाॉकीराई फाटो बएको खेतीमोज्म जग्गा भानी भलु्माङ्कन गरयने छ । 

११) कुनै वकत्ता जग्गाभा फाटोरे छुन/े 

 

नछुने, घय बए / नबएको आदद प्रश्न उठेभा कामाारमफाट स्थरगत छानववन सभेतगयी मवकन गरयने छ । 

१२) नगयऩामरका मबरको प्रट मभरान गनुाऩयेको अवस्थाभा फाहेक अन्त्म अवस्थाभा  ०-०-१० वा सो बन्त्दा 
कभ ऺेरपरको जग्गा मरनदुदन ुगनुाऩयेभा फाटो बएको वा नबएको जे मसपारयस बई आएभा ऩमन घडेयीको 
भलु्म कामभ गरयने छ । 

१३) कुनै व्मजक्तरे खरयद गने एकबन्त्दा फवढ वकत्ता फाटोरे छुन ेबमन मसपारयस बै आएभा वकत्ताफाट १.५ 
(डेढ कट्ठा ) राई घडेयीको भलु्म याजख फाॉकी ऺेरपरराई फाटो बएको खेमतमोग्म जग्गा भामन भलु्माङ्कन 
कामभ गरयनछे । 

१४) उल्रेजखत जग्गाको न्त्मनुतभ भलु्माङ्कन प्रमत कठ्ठाको दयरे कामभ गरयएको छ । 

 


