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    नेपाल सरकार 

 भमूि व्यवस्था, सहकारी  तथा गररवी मिवारण िन्त्रालय 

भमूि व्यवस्थापि तथा अमभलेख मवभाग  

भूमि सुधार तथा िालपोत कार्ाालर्, 

बीरगंज, पर्सा । 
 

पत्र रं्ख्साः-          मिम ाः २०७७।०४।०१ 

च.नं.:- 

        विष्ाः- न््ून ि िूल्सकंन पसु्त कस पठसर्ाएको । 

 

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

       ....................................  । 
 

   ्र् स्जललसकस घरजग्गस पसरर  हनु े मलख िस थैली अंक कस्ि गने प्र्ोजनको लसमग िसलपो  

मन्िसिली २०३६ को मन्ि ५(ख) बिोस्जि गठठ  न््ून ि िूल् मनर्सारण र्मिम को बैठक प्रिखु स्जललस 

अमर्कसरी श्रीिसन ् विष्ण ु कुिसर कसकीज््ूको अध््क्ष सिस मिम  २०७७।०३।२९ िस बरे्को अस्न् ि 

बैठकबसट मिम  २०७७।०४।०१ ग े देस्ख लसग ु हनुे गरी देहस्कस उललेस्ख  िहसनगरपसमलकस, 

नगरपसमलकस  थस गसउँपसमलकसहरुिस देहस् बिोस्जिको न््ून ि िूल् मनर्सारण भएकोले जसनकसरीको लसमग 

एक प्रम  िूल्संकन पसु्त कस ्रै् र्सथ प्रवेष  गररएको व््होरस अनरुोर् छ ।  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                      

ईिेल :lrobrj@.net.np 

फ्याक्स िं.: ०५१-५२२२८० 

फोि िं. ०५१-५२२२८० 

  सरसनसथ दगसल 

  (प्रिखु िसलपॊ  अमर्कृ ) 
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िसलपो  एन 2034 को दफस 8 (2) र िसलपो  मन्िसिली 2036 को मन्ि 5 (ख 

)को प्रसिर्सन बिोस्जि आज मिम  2077/03/29 ग े आमथाक बषा 2077/078 को 
भमुिर्रु्सर  थस िसलपो  कस्साल्,पर्सा को कस्ाक्षेत्र िस रस्जषे्ट्रशन हनेु मलख  िस न््ून ि 
थैली अंक कस्ि गने प्र्ोजन को लसमग गठठ  र्मिम कस अध््क्ष प्रिखु स्जललस अमर्कसरी 
श्री विष्ण ु कुिसर कसकी को अध््क्ष स िस मनम्न र्दत्हरुको उपस्तथम िस न््नु ि ्िलु् 
मनर्सारण र्मिम  को बैठकबसट 2077/04/01 देस्ख लसगू हनेु गरी देहस् बिोस्जि  
मनणा्  गरर्ो ।  

उपस्तथम  

1. अध््क्ष, प्रिखु स्जललस अमर्कसरी श्री विष्ण ुकुिसर कसकी, स्जललस प्रशसर्न कस्साल् पर्सा ।   

२. र्दत् श्री स्जललस र्िन्ि् अमर्कसरी, श्री छविरिण भट्टरसई,स्जललस र्िन्ि् र्मिम को  

                                  कस्साल्, पर्सा  । 
3. र्दत् मन.प्रिखु नसपी अमर्कृ  श्री नसगेन्र िह ो, नसपी कस्साल्, पर्सा ।    

  

4. र्दत्,प्रिखु कर अमर्कृ ,श्री र्मुनल कुिसर ्सदि , आन् ररक रसजश्व कस्साल्, पर्सा ।  
     

5. र्दत्, प्रम मनमर् श्री रसजन प्र.अमर्कसरी, नेपसल रसष्ट्र बैंक पर्सा ।  
            

६. र्दत्,प्रम मनमर् श्री िनोज कुिसर दसर्, िीरगंज उर्ोग बसस्णज्् रं्घ पर्सा ।    
              

७. र्दत् र्स्चि, प्रिखु िसलपो  अमर्कृ  श्री  सरसनसथ दंगसल, भमुिर्रु्सर  थस िसलपो  कस्साल्,पर्सा । 
        

  

आिस्न्त्र ाः 

१. प्रम मनमर् श्री शम्भ ुमिश्रस , िी.िस.न.पस िीरगंज। 

२. र्हस्क प्रिखु स्जललस अमर्कसरी लमल  कुिसर बतन े,स्जललस प्रशसर्न कस्साल् पर्सा ।  

३. प्रशसर्वक् अमर्कृ  श्री विन् कुिसर श्रीिसत ि स्जललस प्रशसर्न कस्साल् पर्सा । 

४. ‘’                  ‘’                 श्री अजुान पौडेल स्जललस प्रशसर्न कस्साल् पर्सा । 

५. कम्््टुर अमर्कृ  श्री र्िुन कुिसर झस भमुिर्रु्सर  थस िसलपो  कस्साल् पर्सा ।  

६. लेखसपसल श्री लक्ष्िण गौ ि भमुिर्रु्सर  थस िसलपो  कस्साल् पर्सा । 
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मनणा् हरुाः 

आ.ि.2077/078 को ्र् कस्साल्को क्षेत्रसअमर्कसर मभत्र पने घरजग्गसहरुको रस्जषे्ट्रशन प्र्ोजनको 
लसमग मलख  पसरर  गना थैमल अंक कस्ि गने विष्िस छलफल गदसा आ.ि 2077/2078 को 
लसमग प्रत सवि   पमर्ल बिोस्जिको िलु्सकन कस्ि गने मनणा्  गरर्ो ।उक्त न््नु ि िलु्सकन 
मिम  2077/04/01 देस्ख लसग ुहनुे छ ।  

१.  बीरगंज िहसनगरपसमलकसको जग्गसको िगीकरणाः 

 (क) िगााः 

 १. भसनचुोक देस्ख घण्टसघरर्म्ि र घण्टसघर देस्ख दस्क्षण अलस्ख्स िठर्म्ि १ नं. िेन 
र्डकको दस्सँ बस्सकँस जोमडएकस जग्गसहरु ।  

 २. िसर्ातथसन चौकदेस्ख पूिा गहिसिसर्ा िस्न्दर अगसमडर्म्ि र्डककस दस्सँ बस्सँ जोमडएकस 
जग्गसहरु ।  

 3. िसर्ातथसन चौकदेस्ख पस्िि मग स िस्न्दरर्म्िको र्डकर्गँ दस्सँबस्सँ जोडीएकस जग्गसहरु । 

 ४. भसन ुचौकदेस्ख उत्तर ्लट नं.४८७ देस्ख ४९९ र्म्ि, ४४७ देस्ख ५०५ मबजोड, ४८७ 
देस्ख ५३२ र्म्िको जोडस (२५्लटहरु दस्क्षण) ४७६ देस्ख ४८२ र्म्ि र ४४३, ४४५, 
४७३ देस्ख ४८५ मबजोडस १० ्लटकस जग्गसहरु (र्ो अन् गा  पने जगेडस ्लटहरु र्िे )  

 ५. १ नं. रोडको आदशानगर जसने चौकदेस्ख नेपसल रसष्ट्र बैंकर्म्िको र्डकर्ँग दस्सँ बस्स ँ
जोडीएकस जग्गसहरु । 

 ६. बसर्ापसर्को मभतिस होटेल जसने चौकदेस्ख दस्क्षण भसन ु चौक हुँदै दस्क्षण नगिस चौकर्म्ि 
बसर्ापसर् र्डकर्ँग जोमडएकस जग्गस  थस ्लटहरु ।  

 (ख) िगा  

१. गी सिस्न्दर देस्ख र्सविक ठद्सलो होटल हुँदै िकसल ु होटलर्म्िकस र्डकर्ँग जोडीएकस 
दस्सँ बस्सँकस जग्गसहरु । 

२.  अलस्ख्स िठदेस्ख पूिा २ नं. रोडर्म्िको र्डकर्ँग जोमडएकस दस्सँ बस्सँकस जग्गसहरु ।  

३. मब सािस्न्दर देस्ख पूिाउत्तर २ नं. रोड हुदैँ िसर्ातथसन र िसर्ातथसन देस्ख उत्तर दरुरं्चसर 
कस्साल्को पूिा पछसडीर्म्िको र्डकको दस्सँ बस्सँको जग्गसहरु ।  

४. अलस्ख्स िठदेस्ख मब सािसर्ा िस्न्दरर्म्ि १ नं. िेनरोडर्ँग जोडीएकस दस्सँ बस्सँकस 
जग्गसहरु।  

५.  हनिुसन िस्न्दर देस्ख पूिा २ र ३ रोडर्म्िको दस्सँ बस्सकँो जग्गसहरु ।  

६. भसन ुचौक देस्ख पूिा न्सँ बर्पसका को गेटर्म्िको र्डककस दस्सँ बस्सँकस जग्गसहरु । 
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७. नेपसल रसष्ट्र बैंकको चौकदेस्ख पस्िि ठसकुररसि क््सम्पर् र्म्िको र्डकको दस्सँ बस्सँकस 
जग्गसहरु ।  

८. आदशानगर चौक देस्ख पूिा लोहसपट्टी हुँदै २ र ३ नं. रोडर्म्िकस दस्सँ बस्सकँस जग्गसहरु। 

९. मगरर्सरी लसल लसठको घर देस्ख उत्तर िस्तजद हुँदै आदशानगर जसन े र्डकर्म्िकस दस्सँ 
बस्सँकस जग्गसहरु। 

१०. घण्टसघर देस्ख उत्तर १ नं. रोड िलुी चौक र पस्िि स्जललस प्रशसर्न कस्साल्को गेटर्म्ि 
िेनरोडको दस्सँ  बस्सँकस जग्गसहरु ।  

 (ग) िगा  

१. गहिसिसर्ा िस्न्दर (र्सविक गहिस क्षेत्र) को िररपरी १० वफटर्म्ि जनुर्कैु वकमर्िको 
र्डकर्ँग जोडीएकस दस्सँ बस्सँकस जग्गसहरु ।  

२. न्सँ बसर्पसका को गेटको उत्तर पूिा हुँदै नेशनल िेमडकल कलेज जसने बसटोको मभतिस नहर 
मत्रशलु चौकर्म्िकस र्डकर्गँ जोमडएकस दस्सँ बस्सँकस जग्गसहरु ।  

३. मब सािसर्ा िस्न्दरदेस्ख दस्क्षण श्रीरसि मर्नेिस हलर्म्ि १ नं. िेन र्डकर्ँग जोमडएकस दस्स ँ
बस्सँकस जग्गसहरु।  

४. मब सािसर्ा िस्न्दर देस्ख उत्तर गणेशिसन चौकबसट ३ नं. रोड ६ नं. िडसको गेट हुँदै परुसनो 
रेलिे लसर्नर्म्ि र्डकको दस्सँ बस्सँकस जग्गसहरु ।  

५. िूली चौक देस्ख उत्तर पसिर हसउर् चौकर्म्ि र्डककस दस्सँ बस्सँकस जग्गसहरु ।  

६. आदशानगर परुसनो बर्पसका  िररपरी पस्िि, उत्तर र दस्क्षणको र्डकको दस्स ँ बस्सँकस 
जग्गसहरु।  

 (घ) िगा  

१. श्रीरसि मर्नेिस हल देस्ख दस्क्षण भन्र्सर गेटर्म्िकस दस्सँ बस्सँकस जग्गसहरु ।  

२. घरु्कु्कपरु चौक देस्ख उत्तर दगुसा मर्निेस हलर्म्ि रेलिे लसर्नको बसटोको दस्स ँ बस्सँकस 
जग्गसहरु।  

३. गणेशिसन चौक देस्ख पूिा कसरसगसरर्म्िको र्डकको दस्सँ बस्सँकस जग्गसहरु ।  

४. मब सा बजसर देस्ख पूिा नमर्ाङ्ग क््सम्पर् हुदैँ पूिा रेलिे लसर्न चौक हुँदै बसर्ापसर् र्म्िको 
र्डकको दस्सँ बस्सकँस जग्गसहरु ।  

५. पसिर हसउर् चौक देस्ख उत्तर ्र् स्जललसको नगरमर्िसनसर्म्ि पथलै्स जसने वपच र्डकको 
दस्सँ बस्सँ जोमडएकस जग्गसहरु ।  

६. आदशानगर अन् गा  िसमथललो िगािस परेकस बसहेक बीरगंज नगरविकसर् र्मिम ले वि रण 
गरेकस अन्् र्म्पूणा जग्गसहरु ।  
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७. स्ज.प्र.कस. को गेठ देस्ख उत्तर पस्िि हुदैँ रसनी घसट चौक पलुर्म्िकस दस्सँ बस्सँकस 
जग्गसहरु। 

८. मर्गरेट फैक्री गेट देस्ख पस्िि िसलपो  कस्साल् हुँदै कैलसश कोलड तटोर र्म्िको 
र्डकको दस्सँ बस्सकँस जग्गसहरु ।  

९. घण्टसघर देस्ख पूिा  फा बसट रै्मनक ब््सरेक पूिा हुँदै नशेनल रेमडङ्ग मल. र्म्िकस र्डककस 
दस्सँ बस्सँकस जग्गसहरु । 

१०. पसनीटंकी चौक देस्ख उत्तर १ नं. िेन र्डकबसट पूिा बसर्ापसर्म्ि जसने र्डकको दस्सँ 
बस्सँको जोमडएकस  जग्गसहरु ।  

११. रेशिकोठी ६ नं. िडसको गेट देस्ख पूिा बसर्ापसर् रोडर्म्िकस र्डकको दस्सँ बस्सँकस 
जग्गसहरु।  

१२. रेशिकोठी देस्ख पूिा, उत्तर, दस्क्षण रेशिकोठी, कुम्हसलटोल मब सा एरर्स मभत्रकस १० वफट 
िसमथकस र्डकर्ँग जोडीएकस दस्सँ बस्सँकस जग्गसहरु ।  

१३. रसनीघसट चौक देस्ख उत्तर कृवष अनरु्न्र्सन कस्साल् हुँदै पदि रोड र्म्िको वपच ढलसन 
र्डकको दस्सँ बस्सकँस जग्गसहरु ।  

१४. कृवष अनरु्न्र्सन कस्साल् देस्ख पूिा ओि आश्रि हुँदै १ नं. िेनरोड र्म्िको वपच ढलसन 
बसटोर्ँग जोडीएकस जग्गसहरु ।  

१५. पसिर हसउर् चौक देस्ख पस्िि नगर मर्िसनसर्म्िको र पूिािस प्रम िस चौकर्म्िको 
र्डकर्ँग जोडीएकस दस्सँ बस्सँकस जग्गहरु ।  

१६. कसली िस्न्दर देस्ख पस्िि बसट दस्क्षण भगि ी टोल हुँदै मब सा िडस प्रहरी कस्साल्र्म्ि 
र्डकको दस्सँ बस्सकँस जग्गसहरु ।  

१७. ठसकुररसि क््सम्पर्को गेट देस्ख दस्क्षण कैलसश कोलड तटोरर्म्ि र्डककस दस्सँ बस्सँकस 
जग्गसहरु ।  

१८. मभतिस बौद्ध डसडस देस्ख दस्क्षण मत्रशलु चौक हुँदै नगिस िस्तजद र्म्ि बौद्ध डसडस देस्ख 
उत्तर, पस्िि कृष्ण प्रणसिी िस्न्दर हुँदै बसर्ापसर्र्म्ि वपच र्डकर्ँग जोडीएकस दस्स ँबस्स ँ
जग्गसहरु।  

१९. िलुी चौक देस्ख पूिा नेपसल आ्ल मनगि वपच र्डककस दस्सँ बस्सँकस जग्गसहरु ।  

२०. िलुी चौक देस्ख पस्िि हुँदै दस्क्षण रसनीघसटर्म्िको दस्स ँबस्सँकस जग्गसहरु ।  

२१.  ेजसरथ टोल १ नं. िेन र्डकबसट मत्रिमु ा मर्निेस हलको बसटो पस्िि उत्तर हुँदै 
नगरमर्िसनसर्म्िको बसटो दस्सँ बस्सँको जग्गसहरु ।  

२२. मभतिस नगर मत्रशलु चौक देस्ख पूिा नेशनल िेमडकल कलेज हुदैँ हररहर र्रसफा  
मन.िस.वि.र्म्ि वपच र्डककस दस्स ँबस्सँकस जग्गसहरु ।  

२३. नगि मिमथलसनगर कृष्ण थसपसको घर देस्ख स्शि िस्न्दरर्म्ि ढलसनबसटोर्ँग जोमडएकस दस्स ँ
बस्सँकस जग्गसहरु । 
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२४. र्सविक श्रीपरु बी, नगिस बी, छपकै्स बी, िलुी बी, अन् गा  िसमथललो िगािस परेको 
बसहेक १० वफट िसमथको र्हस्क वपच ढलसनबसटोर्ँग जोडीएकस दस्सँ बस्सँकस जग्गसहरु।  

 (ङ) िगा  

१. प्रम िस चौक देस्ख पूिा बसरस स्जललसको मर्िसनसर्म्िको वपच र्डकर्ँग जोडीएकस दस्सँ 
बस्सँकस जग्गसहरु ।  

२. कैलसश कोलड तटोर देस्ख पस्िि बजसर छपकै्स नगर र्िसनसर्म्िको वपच र्डकको 
जोडीएकस दस्सँ बस्सँकस जग्गसहरु ।  

३. रेशिकोठी देस्ख पूिा, उत्तर, दस्क्षण, रेशिकोठी एरर्स, कुम्हसल टोल एरर्स, मब सा एरर्स 
टोलमभत्रकस १०  वफट र्म्िकस वपच ढलसन बसटोर्ँग जोडीएकस दस्सँ बस्सँ जग्गसहरु ।  

४. र्सविक बहअुरी बी, िजमडहस वपप्रस बी, र्निसाभसठस बी, नकटुिस बी, नौ न बी अन् गा  १० 
वफट िसमथकस वपच ढलसन बसटोर्ँग जोमडएकस दस्सँ बस्सकँस जग्गसहरु ।  

५. र्सविक श्रीपरु बी, छपकै्स बी, नगिस बी, िलुी बी, अन् गा कस िसमथललो िगािस परेकस 
बसहेक १० वफट र्म्ि र्हस्क वपच ढलसन बसटोर्ँग जोमडएकस जग्गसहरु ।  

 (च) िगा  

१. भन्र्सर गेटदेस्ख दस्क्षण भसर ी् मर्िसनसर्म्ि वपच र्डकर्ँग जोमडएकस दस्सँ बस्सँकस 
जग्गसहरु। 

२. र्सविक र्निसाभसठस बी, नकटुिस बी, नौ न बी, बहअुरी बी, िजमडहस वपप्रस बी अन् गा  
गसडी जसन नर्वकने १० वफटर्म्ि वपच ढलसन र्हस्क र्डकर्ँग जोमडएकस दस्सँ बस्सँकस 
जग्गसहरु। 

 (छ) िगा 

१. र्सविक मलपनी वि सा र प्रर्ौनी वि सा गस.वि.र्. हसल बीरगंज ि.न.पस. अन् गा  गण्डक देस्ख 
पथलै्स जसने रसजिसगार्ँग जोमडएकस दस्सँ बस्सँकस जग्गसहरु ।  

२. र्सविक अलौ हसल बीरगंज ि.न.पस. नि मनिसाणसमर्न ड्रसर्ापोटा भन्र्सर कस्साल् देस्ख उत्तर 
पदि रोडर्म्ि र्डकरं्ग जोमडएकस दस्सँ बस्सँकस जग्गसहरु ।  

 (ज) िगा 

१. र्सविक रसिगढिस, श्रीमर््स ख.टो., र्गुौली दस.प.ु, ििसागोग (विन्दिसमर्नी) अलौ गस.वि.र्. 
हसल बीरगंज ि.न.पस. अन् गा  पने अदसल को पस्िि पदि रोडको पक्की पलु  थस 
रसनीघसटबसट पदि रोड र्ँग जोमडएकस दस्सँ बस्सँकस जग्गसहरु ।  
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२. र्सविक श्रीमर््स ख.टो., रसिगढिस, हरप गंज, भिसनीपर, मलपनी मब सा, िमन्सरी गस.वि.र्. 
हसल बीरगंज ि.न.पस. अन् गा  र्खुखस बन्दरगसह देस्ख पसरिसनीपरु-जी परु वपच र्डककस 
दस्सँ बस्सँकस जग्गसहरु ।  

३. र्सविक अलौ हसल बीरगंज ि.न.पस. अन् गा  पदि रोड देस्ख दस्क्षण द्वसर देिी (दगुसा िस्न्दर) 
बजसर  एरर्सर्म्ि । 

 

उललेस्ख  "क" िगा देस्ख "ज" िगा र्म्िकस जग्गसहरुको रस्जषे्ट्रशन प्र्ोजनको देहस् बिोस्जि 
न््ून ि िूल्सकंन कस्ि गररएको छ । 

(क)  िगा प्रम  कठ्ठस  - रु.2,0० ,००,०००।-(दईु करोड) 

(ख)  िगा प्रम  कठ्ठस  - रु.१,3०,००,०००।- (एक करोड  ीर् लसख) 

(ग)  िगा प्रम  कठ्ठस  - रु.१,1०,००,०००।- (एक करोड दश लसख) 

(घ)  िगा प्रम  कठ्ठस  - रु.७७,००,०००।- (र् ह री लसख) 

(ङ)  िगा प्रम  कठ्ठस  - रु.६५,००,०००।- (पैर्ठी लसख) 

(च)  िगा प्रम  कठ्ठस  - रु.५०,००,०००।- (पचसर् लसख) 

(छ)  िगा प्रम  कठ्ठस  - रु.३८,००,०००।- (अर ीर् लसख) 

(ज)  िगा प्रम  कठ्ठस  - रु.३०,५०,०००।- ( ीर् लसख पचसर् हजसर) 

 

 

 

१. िसमथ "क" िगा देस्ख "ज" िगािस परेकस जग्गस बसहेक र्सविक गस.वि.र्. हसल बीरगंज ि.न.पस. 
अन् गा  पने मनम्न मलस्ख  जग्गसको मनम्न बिोस्जि रस्जषे्ट्रशन प्र्ोजनको लसमग न््ून ि िूल् 
कस्ि गररएको छ ।  

 

मनम्न 

क्र.रं्. वििरण ग्रसभेल  बसटो कच्ची बसटो 
बसटो नभर्ा घडेरी 
्ोग्् जग्गस 

र्रेह खे  

१ िलुी (िी) बसर्पसर् पूिाको  21,00,000।- 16,50,000।- १2,५०,000।- - 

२ िलुी (िी) बसर्पसर् पस्ििको २2,00,000।- 20,00,000।- - - 

३ श्रीपरु (िी) पदि रोड भन्दस उत्तर 21,00,000।- 17,50,000।- १2,00,000।- 9,00,000।- 

४ श्रीपरु (िी) पदि रोड भन्दस दस्क्षण २3,00,000।- 20,00,000।- 13,00,000।- - 

५ नगिस (िी)  २2,00,000।- 17,50,000।- १2,00,000।- 8,00,000।- 

६ ईनिसाभसठस (िी), बहअुरी (िी), ि.वपप्रस 
(िी) 

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

७ छपकै्स (िी)  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 नकटुिस (िी) 15,50,000।- १2,00,000।- १1,00,000।- 8,00,000।- 
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हसल बी.ि.न.पस. िस र्िसिेश भएकस गस.वि.र्.हरुकोाः 

                           (प्रम  कठ्ठस) 

क्र.रं्. 
र्सविक 
गस.वि.र्. 

गसउँ मभत्र नम्बरी घडेरी जग्गस बसटो भएको मबनस बसटोको 
बसटोरँ्ग 
जोमडएको 

मबनस बसटोको 

कसलो पते्र िस 
ढलसन बसटो 

ग्रभेल बसटो कच्ची बसटो 
घडेरी ्ोग्् 
जग्गस 

र्रेह खे  र्रेह खे  

१० श्रीमर््स 
ख.टो. 

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

११ रसिगढिस 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 र्गुौली 

दस.प.ु 
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 भिसनीपरु ५,00,000।- 4,५0,000।- 3,00,000।- १,70,000।- १,70,000।- 1,10,000।- 
१७ प्रर्ौनी मब सा 6,00,000।- 4,५0,000।- 3,00,000।- १,70,000।- १,70,000।- 1,10,000।- 
१८ मलपनी मब सा 8,00,000।- 4,५0,000।- 3,00,000।- १,70,000।- १,70,000।- 1,10,000।- 
१९ ििसागोग 

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

२० िमन्सरी 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 बर्डीलिस 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 बेलिस ३,00,000।- २,५0,000।- 2,00,000।- १,50,000।- १,50,000।- 1,00,000।- 
२५ लसलपर्सा ४,00,000।- २,५0,000।- 2,00,000।- १,50,000।- १,50,000।- 1,00,000।- 

 

३. हसल बीरगंज िहसनगरपसमलकसिस र्िसिेश भएकस र्सविक गस.वि.र्.हरु 

चोनी 

क. र्सविक िडस नं.८ र ९ जी परु देस्ख पस्िि जन स रोड र मिलनचौकर्म्ि दस्सँ बस्सँकस 
जग्गसहरु प्रम  कठ्ठस रु.5,00,000/- 

ख. पथलै्स जसने रसजिसगािस जोमडएकस जग्गसहरु प्रम  कठ्ठस रु.30,00,000/- 

ग. जी परु हनिुसन िस्न्दर देस्ख पस्िि हुदैँ जन स रोडर्ँग जोड्ने र्डकको दस्सँ बस्सकँस जग्गसहरु 
प्रम  कठ्ठस रु.7,5०,000/- 
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बेलिस 

क. र्सविक िडस नं. ७, ८ र ९ जी परु देस्ख पस्िि जन स रोड र मिलन चौक हुँदै मिलन चौक 
देस्ख दस्क्षण बेलिस लसलपर्सा  फा  जगरनसथपरु गण्डक नहरर्म्िको र्डकको दस्सँ बस्सँकस 
जग्गसहरु प्रम  कठ्ठस रु.5,00,000/- 

लसलपर्सा  

क. र्सविक िडस नं. २ र ७ र्खुखस बन्दरगसह देस्ख परिसनीपरु स्ज परु मबच न्स ँ वपच रोड र्ँग 
जोमडएको जग्गसहरु प्रम  कठ्ठस रु.15,00,000/- 

ख. गण्डक देस्ख पथलै्स जसने रसजिसगार्ँग जोडीएकस दस्सँ बस्सँकस जग्गसहरु प्रम  कठ्ठस 
रु.30,00,000/- 

 

४. बीरगंज नगर विकसर् र्मिम ले वि रण गरेको ्लटहरु न््ून ि िूल्सकंन िसमथकस िगािस परेकस 
बसहेक मनम्न बिोस्जि ्लटहरुको रस्जषे्ट्रशन प्र्ोजनकस लसमग न््ून ि िूल् कस्ि गररएको छ ।  

(क)  गण्डक बहअुरी र्सलीक चौक देस्ख स्चनी मिलबसट बसईपसर् मनक्लने वपप्रस मलंक रोडको दस्सँ 
बस्सँकस ्लटहरु  प्रम  ्लटको रु.35,००,०००।-  

(ख)  बसईपसर्को वपप्रस मलंक रोड जसने िोड देस्ख आ्सल मनगि हुँदै मभतिस होटेल जसने चोकर्म्िको 
दस्सँ बस्सँको प्रम  ्लटको रु.60,००,०००।- 

(ग)  नगिस चौक देस्ख रज ज्न् ी चौकर्म्ि दस्सँ बस्सँको प्रम  ्लट रु.35,००,०००।- 

(घ)  नगिस क्षेत्रफल ०-०-८ को ्लटको हकिस ्लट नं.३ देस्ख ३४७ र्म्ि र ्लट नं.३४९ र 
३५० को जोडस मबजोडस प्रम  ्लटको रु.40,००,०००।- 

(ङ)  िलुी (बी), नगिस (बी), छपकै्स (बी), नौ न (बी), िजमडहस वपप्रस (बी) को र्सनो ्लटको 
क्षेत्रफल ०-०-८ को  हकिस प्रम  ्लटको रु.30,००,०००।-  

(च)  ईनिसाभसठस (बी), बहअुरी (बी) को र्सनो ्लटको क्षते्रफल ०-०-८ को हकिस प्रम  ्लट 
रु.25,००,०००।-  

(छ)  वपप्रस मलंक रोड बीरगंज नगर विकसर् र्मिम बसट वि रण भएको प्रम  ्लटको 
रु.35,००,०००।- 

(ज)  बीरगंज नगर विकसर् र्मिम बसट वि रण भएको िसमथ ्लटको लेस्खएको िूल्संकन नपरी 
बसँकी रहेको प्रम  ्लटको रु.40,००,०००।- 

(झ)  बीरगंज नगर विकसर् र्मिम ले वि रण गरेको र्सविक ्लट पशपुम  आदशानगर मनिसाण 
र्मिम ले वि रण गरेको  ्लटहरुको जग्गस मलख  पसरर  हनु बसँकी रहेको जग्गसहरुलसर्ा िसत्र 
र्ोही र्मिम ले कस्ि गरेको िलु् नै  कस्ि गरी मलख  पसरर  गरसउने ।  

(ञ)  बीरगंज नगर विकसर् र्मिम ले ्लट वि रण गरी वक.कस. भर्ा मबक्री वि रण हनु े्लटहरुको 
जग्गसलसर्ा िसमथ  उललेस्ख  िूल्संकनलसर्ा नै कस्ि गरी ्ी िूल्संकनलसई दसिसर्सहीबसट हनु 
आउने िूल् कस्ि गने ।  
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(ट)  र्सविक श्रीमर््स ख.टो. हसल बी. ि.न.पस. अन् गा  नगर विकसर् र्मिम ले वि रण गरेको प्रम  
्लटको रु.20,००,०००।- 

 

 

5. मनम्न न.पस./गस.पस. हरुको जग्गसको मनम्न अनरु्सर रस्जषे्ट्रशन प्र्ोजनकस लसमग न््ून ि िूल् कस्ि 
गररएको छ ।  

 

 

पोखरर्स नगरपसमलकस 
(प्रम  कठ्ठस) 

गसउँ मभत्र नम्बरी घडेरी जग्गस बसटो भएको 
(प्रम  कठ्ठस) प्रम  कठ्ठस र्रेह खे  बसटो भएको 

मबनस बसटोको 
र्रेह खे  

(प्रम  कठ्ठस) 
क्र
.रं्
. 

र्सविक 
गस.वि.र्. 

पोखरर्सबजसर 
क्षते्र 

कसलोपते्र  थस 
पोखरर्स रोडर्गँ 

जोमडएको 
ग्रभेल कच्ची ग्रभेल कच्ची  

१ र् िरर्स १2,००,०००।- ७,5०,०००।- ५,5०,०००।- ३,3०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
२ िनकटिस १2,००,०००।- ७,5०,०००।- ५,5०,०००।- ३,3०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
३ पोखरर्स - 6,००,०००।- ५,5०,०००।- ३,3०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
४ बर्न् परु - 6,००,०००।- ५,5०,०००।- ३,3०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
५ श्रीमर््स 

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

६ मर्ििसा - 6,००,०००।- ५,5०,०००।- ३,3०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
७ गोविन्दपरु - 6,००,०००।- ५,5०,०००।- ३,3०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
८ बैरर्स 

वि सानौ. 
 .्ज. 

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

     

 

 

पर्सागढी नगरपसमलकस 
(प्रम  कठ्ठस) 

गसउँ मभत्र नम्बरी घडेरी जग्गस बसटो भएको 
(प्रम  कठ्ठस) प्रम  कठ्ठस र्रेह खे  बसटो भएको 

मबनस बसटोको र्रेह खे  

(प्रम  कठ्ठस) क्र. 
रं्. 

र्सविक 
गस.वि.र्. 

क्षे
त्र 

कसलो पते्र  थस 
जन स रोडर्गँ 
जोमडएको 

ग्रभेल कच्ची ग्रभेल कच्ची 

१ बसगिसनस - 4,0०,०००।- २,0०,०००।- 1,5०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
२ मबरुिसगठुी - 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 बसगेश्वरी 

म त्रौनस 
- 4,0०,०००।- २,0०,०००।- 1,5०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 

५ हरपरु - 4,0०,०००।- २,0०,०००।- 1,5०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
बरनीहसर-3 बजसर के्षत्रको जन स र्डकर्ँग जोमडएकस घडेरीहरु रु.5,50,000/- 
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बहदुरिसई नगरपसमलकस 
(प्रम  कठ्ठस) 

गसउँ मभत्र नम्बरी घडेरी जग्गस बसटो भएको 
(प्रम  कठ्ठस) प्रम  कठ्ठस र्रेह खे  बसटो भएको 

मबनस बसटोको 
र्रेह खे  

(प्रम  कठ्ठस) क्र. 
रं्. 

र्सविक 
गस.वि.र्. क्षते्र 

कसलो पते्र  थस 
ढलसन रोडर्गँ 
जोमडएको 

ग्रभेल कच्ची ग्रभेल कच्ची 

१ मबश्रसिपरु - 3,0०,०००।- २,0०,०००।- 1,5०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
२ बैरर्सवि सा 

दस.प.ु 
- 4,0०,०००।- २,0०,०००।- 1,5०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 

३ नगरदसहस - 4,0०,०००।- २,0०,०००।- 1,5०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
४ बहअुरी 

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

५ भौरसटसर - 4,0०,०००।- २,0०,०००।- 1,5०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
६ गम्हरी्स - 4,0०,०००।- २,0०,०००।- 1,5०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
७ रसिनगरी - 4,0०,०००।- २,0०,०००।- 1,5०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
रसिनगरी हलुसकी र्डकर्ँग जोमडएकस जग्गसहरु प्रम  कठ्ठस  रु.5,00,000/- 
 

6. मनम्न गस.वि.र् हसल गस.पस.हरुको जग्गसको मनम्न अनरु्सर रस्जग्रेशन प्र्ोजनकस लसमग न््ून ि िूल् 
कस्ि गररएको छ।  

 

जगरनसथपरु गसउँपसमलकस 
(प्रम  कठ्ठस) 

गसउँ मभत्र नम्बरी घडेरी जग्गस बसटो भएको 
(प्रम  कठ्ठस) 

प्रम  कठ्ठस र्रेह खे  बसटो 
भएको मबनस बसटोको 

र्रेह खे  

(प्रम  कठ्ठस) क्र.रं्. 
र्सविक 
गस.वि.र्. 

कसलो पते्र 
रोडरँ्ग 
जोमडएको 

ढलसन रोडरँ्ग 
जोमडएको 

ग्रभेल कच्ची ग्रभेल कच्ची 

१ औरसहस - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
२ जगरनसथपरु - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
३ जसनकीटोलस 400000/- 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
४ वपडरी गठुी 400000/- 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
५ मबजबनी्स - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
६ िमर्हसनी - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 

औरसहस, जगरनसथपरु हलुसकी र्डकर्ँग जोमडएकस जग्गसहरु प्रम  कठ्ठस  रु.३,00,000/- 
 

 

मछपहरिसई गसउँपसमलकस 
(प्रम  कठ्ठस) 

गसउँ मभत्र नम्बरी घडेरी जग्गस बसटो भएको 
(प्रम  कठ्ठस) 

प्रम  कठ्ठस र्रेह खे  बसटो 
भएको मबनस बसटोको 

र्रेह खे  

(प्रम  कठ्ठस) क्र.रं्. 
र्सविक 
गस.वि.र्. 

क्षते्र 

कसलो पते्र  थस 
ढलसन रोडरँ्ग 
जोमडएको 

ग्रभेल कच्ची ग्रभेल कच्ची 

१ ज्िंगलसपरु - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
२  लुर्ीििसा - 4,0०,०००।- 2,0०,०००।- 1,3०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
३ मभतिस - 4,0०,०००।- 2,0०,०००।- 1,3०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
४ मिजसापरु - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
५ र्म्भौ स - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
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र्ोमबनी गसउँपसमलकस 
(प्रम  कठ्ठस) 

गसउँ मभत्र नम्बरी घडेरी जग्गस बसटो भएको 
(प्रम  कठ्ठस) 

प्रम  कठ्ठस र्रेह खे  बसटो भएको 
मबनस बसटोको 
र्रेह खे  

(प्रम  कठ्ठस) क्र.रं्. 
र्सविक 
गस.वि.र्. 

क्षते्र 

कसलो पते्र  थस 
ढलसन रोडरँ्ग 
जोमडएको 

ग्रभेल कच्ची ग्रभेल कच्ची 

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

घोडदौड 

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

३ मभखिपरु - 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।- 

 

 

ठोरी गसउँपसमलकस 
(प्रम  कठ्ठस) 

गसउँ मभत्र नम्बरी घडेरी जग्गस बसटो भएको 
(प्रम  कठ्ठस) प्रम  कठ्ठस र्रेह खे  बसटो भएको 

मबनस बसटोको 
र्रेह खे  

(प्रम  कठ्ठस) क्र.रं्. र्सविक 
गस.वि.र्. 

बजसर 

क्षते्र 

कसलो पते्र  थस 
ढलसन रोडर्गँ 
जोमडएको 

ग्रभेल कच्ची ग्रभेल कच्ची 

१ ठोरी 4,50,000।- 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
२ मनिालबत ी 4,50,000।- 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
३ र्िुणापरु 4,50,000।- 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 

    ठोरी, र्िुणापरु र मनिाल बत ी हलुसकी र्डकर्ँग जोमडएकस जग्गसहरु प्रम  कठ्ठस  रु.5,00,000/- 
 

जीरस  भिसनी गसउँपसमलकस 
(प्रम  कठ्ठस) 

गसउँ मभत्र नम्बरी घडेरी जग्गस बसटो भएको 
(प्रम  कठ्ठस) 

प्रम  कठ्ठस र्रेह खे  बसटो 
भएको मबनस बसटोको 

र्रेह खे  

(प्रम  कठ्ठस) क्र.रं्. 
र्सविक 
गस.वि.र्. 

क्षते्र 

कसलो पते्र  थस 
ढलसन रोडरँ्ग 
जोमडएको 

ग्रभेल कच्ची ग्रभेल कच्ची 

१ स्ज परु - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
२ िहसदेिटी - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
३ र्पुौली - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
४ रे्ढिस - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
५ शंकरर्रै्स - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 

      िहसदेिपट्टी जन स र्डकरँ्ग जोमडएको जग्गसहरु प्रम  कठ्ठस – रु.4,00,000/- 
रे्ढिस, जी परु र र्पुौली हलुसकी र्डकर्ँग जोमडएकस जग्गसहरु प्रम  कठ्ठस  रु. 3,00,000/- 
 

पकसहसिैनपरु गसउँपसमलकस 
(प्रम  कठ्ठस) 

गसउँ मभत्र नम्बरी घडेरी जग्गस बसटो भएको 
(प्रम  कठ्ठस) 

प्रम  कठ्ठस र्रेह खे  बसटो 
भएको मबनस बसटोको 

र्रेह खे  

(प्रम  कठ्ठस) क्र.रं्. 
र्सविक 
गस.वि.र्. 

कसलो पते्र 

रोडरँ्ग 
जोमडएको 

ढलसन रोडरँ्ग 
जोमडएको 

ग्रभेल कच्ची ग्रभेल कच्ची 
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१ र्जुसाहस 5,00,000/- 3,0०,०००।- 2,0०,०००।- 1,2०,०००।- १,5०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
२ र्बैठिस 5,00,000/- 3,0०,०००।- 2,0०,०००।- 1,2०,०००।- १,5०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
३ पकसहसिैनपरु 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 लिसहर 

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

 
 

 
कसमलकसिसई गसउँपसमलकस 

(प्रम  कठ्ठस) 
गसउँ मभत्र नम्बरी घडेरी जग्गस बसटो भएको 

(प्रम  कठ्ठस) 
प्रम  कठ्ठस र्रेह खे  बसटो भएको 

मबनस बसटोको 
र्रेह खे  

(प्रम  कठ्ठस) क्र.रं्. 
र्सविक 
गस.वि.र्. 

क्षते्र 

कसलो पते्र  थस 
ढलसन रोडरँ्ग 
जोमडएको 

ग्रभेल कच्ची ग्रभेल कच्ची 

१ परर्रुसिपरु - 6,0०,०००।- 5,0०,०००।- 3,0०,०००।- १,2०,०००।- 1,0०,०००।- 9०,०००।- 
२ हररहरपरु 

वि सा 
- 6,0०,०००।- 5,0०,०००।- 3,0०,०००।- १,2०,०००।- 1,0०,०००।- 9०,०००।- 

३ मबरंचीििसा - 6,0०,०००।- 5,0०,०००।- 3,0०,०००।- १,2०,०००।- 1,0०,०००।- 9०,०००।- 
४ भेमडहसरी - 6,0०,०००।- 5,0०,०००।- 3,0०,०००।- १,2०,०००।- 1,0०,०००।- 9०,०००।- 
५ िडुली 

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

 

 

 

पटेिसा र्गुौली गसउँपसमलकस 
(प्रम  कठ्ठस) 

गसउँ मभत्र नम्बरी घडेरी जग्गस बसटो भएको 
(प्रम  कठ्ठस) प्रम  कठ्ठस र्रेह खे  बसटो भएको मबनस बसटोको 

र्रेह खे  

(प्रम  कठ्ठसहह)ु 
क्र.
रं्. 

र्सविक 
गस.वि.र्. 

के्षत्र कसलो पते्र  थस ढलसन 
रोडर्ँग जोमडएको 

ग्रभेल कच्ची ग्रभेल कच्ची 

१ र्ोनिषसा - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
२ र्गुौली दस.प.ु - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
३ पटेिसा - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
४ मनचटुस - 4,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
५ गसदी - 4,0०,०००।- 2,0०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
        हलुसकी रोडर्ँग जोमडएको जग्गसको प्रम  कठ्ठस रु.5,00,000/- 

 

 

 

विन्दिसमर्नी गसउँपसमलकस 
(प्रम  कठ्ठस) 

गसउँ मभत्र नम्बरी घडेरी जग्गस बसटो भएको 
(प्रम  कठ्ठस) 

प्रम  कठ्ठस र्रेह खे  बसटो 
भएको मबनस बसटोको 

र्रेह खे  

(प्रम  कठ्ठस) क्र.रं्. 
र्सविक 
गस.वि.र्. 

कसलो पते्र 
रोडरँ्ग 
जोमडएको 

ढलसन रोडरँ्ग 
जोमडएको 

ग्रभेल कच्ची ग्रभेल कच्ची 

१ अपरपट्टी  - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
२ झौिसगठुी 8,00,000/- 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
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३ प्रर्ौनीभसठस 5,00,000/- 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
४ बहअुिसाभसठस 

 

- 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
क. र्सविक िडस नं. 3, ७, ८, ९ पदिरोडरँ्ग जोडीएको जग्गसको प्रम  कठ्ठस रु. २5,00,000/- 

 

 

 

 

र्खिुस प्रर्ौनी 
गसउँपसमलकस 
(प्रम  कठ्ठस) 

गसउँ मभत्र नम्बरी घडेरी जग्गस बसटो भएको 
(प्रम  कठ्ठस) 

प्रम  कठ्ठस र्रेह खे  बसटो 
भएको मबनस बसटोको र्रेह 

खे  

(प्रम  कठ्ठस) 
क्र.रं्. 

र्सविक 
गस.वि.र्. 

क्षते्र 

कसलो पते्र  थस 
ढलसन रोडरँ्ग 
जोमडएको 

ग्रभेल कच्ची ग्रभेल कच्ची 

१ देउरिसनस - 4,0०,०००।- 2,0०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
२ िहिुन - 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 र्खिुस 

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

५ कौिस 
बनकटै्स 

- 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. र्सविक िडस नं. १, २, ३, ४ पदिरोडरँ्ग जोडीएको जग्गसको प्रम  कठ्ठस रु. 4,00,000/- 

      लखनपरु िडस नं. ४ पदि रोडरँ्ग जोमडएको जग्गसहरु प्रम  कठ्ठस रु.4,00,000/- 
 

अन्् 

7. ्र् स्जललस अन् गा  विमभन्न तथसमन्  हहरुिस वफलडबकुिस व््स्क्तको नसि उललेख भै 
वकत्तस नं.र्िे  कस्ि भएको  र शे्रष् स पजुसा नभएकस ालसनी जग्गसिस बनेको घरको 
तिसमित्ि िसत्र(जग्गस बसहेक) तथसमन्  हको मर्फसररर्को आर्सरिस हक हत सन् रण गने 
गरी मलख  पसरर  हदैु आएकोिस श्री भमूि व््ितथसपन  थस अमभलेख विभसग को मनदेशन 
बिोस्जि शे्रष् स पजुसा नभएकस ्त स मलख हरु भमूिर्रु्सर  थस िसलपो  कस्साल् पर्सा िस 
मिम  2076/05/10 देस्ख रस्जषे्ट्रशन पणुा  बन्द भएको अितथस छ । पमछ नेपसल 
र्रकसरले ्त ो प्रकृम कस मलख हरु र्िे  रस्जषे्ट्रशन गरर पसर् गने गरी कुनै मनणा्  गरेको 
खण्डिस र्ोवह मनणा्  बिोस्जि हनुे र घरको िलु्सकन र्म्बस्न्र्  तथसमन्  हको 
मर्फसररर्िस उललेख भै आए बिोस्जि हनुे छ ।   

8. ्र् स्जललस अन् गा   जग्गसर्गै घर (रं्रचनस)को कसरॊबसर हनुेिस घर (र्रचनस)को िूल्संकन     
र्म्बस्न्र्  तथसनी्  हबसट प्रिसस्ण  भए बिस्जि हनुछे ।  
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9. पोखरर्स नगर विकसर् र्मिम  अन् गा  विक्री िूल् ्लटहरुको िूल् र्मिम ले मनरर्सणा गरेको 
िूल् नै रस्जषे्ट्रशन प्र्ोजनको लसमग न््ून ि िूल् कस्ि गने । 

10. वक सकसट गरी जग्गस मबक्री गदसा र्सविक वक सिस जत ो बसटोले छोएको छ र्ो वक सको 
पछसडी 8० वफटर्म्ि अगसडीको बसटोको प्रकृ्स अनरु्सर नै िूल्संकन कस्ि हनुे छ  र नगर 
विकसर् र्मिम ले विक्री वि रण गरेको घडेरी वकत्तसको हकिस र्ोही िसपदण्ड कस्ि हनुे छ । 

11. उपरोक्त विमभन्न दफसहरुिस परेकस जग्गसहरुको हकिस िूल् र्ोही बिोस्जि हनु े छ । र्ो 
िगािस नपरेकस जग्गसहरु िसलसपो  कस्साल्ले त््त ै िगािस परेको प्रकृम  र अितथस र्िे  
मिलने खसलकस उक्त जग्गसहरुको आर्पसर्िस परेको र्रह हेरी िूल्संकन कस्ि गने छ ।  

12. ऋस्ण र्नीले मलख  पसरर  गना आउँदस जनु जग्गस खररद मबक्री हनुे हो र्ो जग्गसिस भएको 
घर बसटोको अितथस के कत ो छ ? ्ो र्बै मलख िस खलुसई लेख्न ुपने छ । र्ो नलेखी िस 
नखलुसई कस्साल्लसई झकु््सई घरबसटो छली पसरर   थस  ोवकएको न््ून ि िूल् घटसर्ा 
मलख  पसरर  गरसई मलएिस र्ो कुरसको प स लसग्नस र्सथ र्नीर्ँग नपगु रसजश्व रकि अर्लु 
उपर गनेछ । रसजश्व अर्लु उपरकस लसमग िसलपो  कस्साल् रसजश्व अर्लु उपर नभएर्म्ि 
र्नीले पसरर  गरसई मलएको जग्गस घर  थस र्नी िस र्नीकस एकसर्गोलको पररिसरकस अन्् 
चल अचल र्म्प ी  रुुन्  जग्गस रोक्कस रसख्न र्वकने छ । र्सथै ्त ो अितथसिस ऋणी, र्नी, 
लेखक लगस्  रं्लग्न व््स्क्त स्जम्िेिसरी हनुे छ ।  

13. प्रसप्त मलख  जसँचबझु िस मनरक्षण गना आिश््क देस्खएिस िसलपो  कस्साल्ले ति्ंि 
तथलग  मनररक्षण गरी मनररक्षणबसट देस्खन आएको आर्सरिस न््ून ि िूल्संकन कस्ि गरी 
रसजश्व अर्लुी गना र्क्नेछ ।  

14. नगर के्षत्र बसहेक नदी वकनसरको जग्गसको हकिस प्रकृम  िस अितथस हेरी नठदको दस्सँ बस्सँ 
१५० वफट मभत्रको जग्गसको कस्ि िूल्संकनकस हकिस ७० प्रम श  िसत्र िूल्संकन कस्ि 
गररनछे ।  

15. कुनै जग्गस कत ो र्डकर्ँग जोमडएको छ िस र्डकर्ँग जोमडएको छैन। र्ो बसरेिस 
आिश््क स परेिस नसपी कस्साल्बसट पमन बझु्न र्वकनछे ।  

16. र्डकको दस्सँ बस्सँ भन्नसले र्डकर्ँग जोमडएको वक सलसई िसमननेछ ।  

17.  पवहले कस्ि भएको न््नु ि िलु्सकन भन्दस करै्ले थैली अंक कि गरसई मलख  पसरर  
गरसएको कुरस पमछ कुनै व््होरसले प्रिसस्ण  हनु आएिस नपगु रसजश्व र्म्बस्न्र्  ब््सस्क्त,रं्घ 
रं्तथस िस कम्पमन जो र्कैुबसट भए पमन घरजग्गस रोक्कस रसस्ख अर्लु उपर गररने छ । 

18.   न््नु ि िलु्सकनको लसमग तथसमन्  हले घरको िलु्सकन र घर बसटोको मर्फसररर् र्म्बस्न्र्  
जग्गस र्मनको हकिस िसत्र चसल ुआ.ि.मभत्र 35 ठदन र्म्ि िसन्् रहने छ ।     


