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नेपाल सरकार 
कृिष भिूम व्यवस्था तथा सहकारी  मन्त्रालय 

भिूमसधुार तथा व्यवस्थापन िवभाग 

मालपोत कायार्लय,पसार् 
बीरगंज (नेपाल) 

 

प� संख्याः-          �म�तः 

२०७५।०४।०१ 

च.नं.:- 

�वषयः- न्यूनतम मूल्याकंन पिुस्तका पठाइर्एको । 

 

�ी ..................................... 

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

 

   यस िजल्लाका घरजग्गा पा�रत हनु े �लखतमा थैल� अंक कायम गन� �योजनको ला�ग मालपोत 

�नयमावल� २०३६ को �नयम ५(ख) बमोिजम गठ�त न्यूनतम मूल्य �नधार्रण स�म�तको बैठक �मखु िजल्ला 

अ�धकार� �ीमान ् लोकनाथ  पौडेल ज्यूको अध्यक्षतामा �म�त २०७५।०३।२६ मा बसेको अिन्तम 

बैठकबाट �म�त २०७५।०४।०१ गते देिख लाग ु हनुे गर� देहायका उल्लेिखत महानगरपा�लका, 

नगरपा�लका तथा गाउँपा�लकाहरुमा देहाय बमोिजमको न्यूनतम मूल्य �नधार्रण भएकोले जानकार�को ला�ग 

एक ��त मूल्यांकन पिुस्तका यसै साथ ��ेषत ग�रएको व्यहोरा अनरुोध छ ।  
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फ्याक्स नं.: ०५१-५२२२८० 

फोन न.ं ०५१-५२२२८० 

गम बहादरु िव.क. 
(कायार्लय प्रमुख) 
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       आज �म�त २०७४।०३।26 गतेका �दन �बहान १०:०० बजे �ीमान ्�मखु िजल्ला अ�धकार� 

ज्यूको अध्यक्षतामा मालपोत �नयमावल�, २०३६ को दफा ५(ख) बमोिजम गठ�त स�म�तका देहायका 

पदा�धकार�हरुको उपिस्थ�तमा यस िजल्लाको जग्गाहरुको आ.व.२०७५/०७६ मा रिज�ेशन पा�रत 

�योजनाथर् आ.व.२०७४/०७५ को मूल्यांकन पिुस्तकामा देहाय बमोिजम प�रमाजर्न गर� जग्गाको न्यूनतम 

मूल्यांकन कायम गन� �नणर्य ग�रयो ।  

तप�सल 

१. �ीमान ्लोकनाथ पौड् याल       अध्यक्ष 

�मखु िजल्ला अ�धकार�, िजल्ला �शासन कायार्लय, पसार् । 

२. डा. �ी  �भष्म कुमार भसुाल 

 �मखु �शास�कय अ�धकृत, बीरगंज महानगरपा�लका, पसार् ।    सदस्य 

3. �ी �न�ल राज पाण्डे 

 िजल्ला समन्वय अ�धकार�, िजल्ला समन्वय स�म�तको कायार्लय, पसार् ।    " 

4. �ी गोपीकृष्ण कोइराला 

 �मखु कर अ�धकृत, आन्त�रक राज� कायार्लय, पसार् ।      " 

5. �ी दगुार् दास महजर्न 

 �मखु नापी अ�धकृत, नापी कायार्लय, पसार् ।          "  

६. �ी नाथ ुसाह            

 कायर्कार� अ�धकृत, पोखर�या नगरपा�लका, पसार् ।       " 

७. �ी कृष्ण �साद लाम्साल           

 �मखु कायर्कार� अ�धकृत, पसार्गढ� नगरपा�लका पसार् ।      " 

८. �ी �वष्ण ुबहादरु अ�धकार� 

 कायर्कार� अ�धकृत, बहदुरमाई नगरपा�लका, पसार् ।      " 

९. �ी �न�ल अ�धकार� 

 उप �नद�शक, नेपाल रा� ब�क, बीरगंज, पसार् ।        " 

१०. �ी गम बहादरु �व.क. 

 कायार्लय �मखु, मालपोत कायार्लय, पसार् ।      सदस्य सिचव 

आमिन्�तः 

१. सहायक �मखु िजल्ला अ�धकार�, �ी न�े �साद शमार् 
२. ना.स.ु �ी मकेुश �संह 

३. ना.स.ु �ी   zq'धन k6]n 

४. लेखापाल, �ी नागेन्� �साद चौधर� 
५. क.अ., �ी जीत बहादरु चौधर� 
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�नणर्यहरुः 

अ. मालपोत कायार्लय पसार्बाट ग�ठत स�म�तले यस पसार् िजल्ला िस्थत �व�भ� गा.पा. 

नगरोन्मखु/गा.पा./न.पा./म.न.पा. का जग्गाहरुको िस्थती, शहर�करण, बाटोघाटो र आधारभतू 

पूवार्धार �वकासको अवस्था, वतर्मान कारोबार चलन चल्तीको मूल्य आ�दलाइर् आधार �लइर् के्ष� 

वग�करण गर� आ.व.२०७5/०७6 मा जग्गा रिज�ेशन हनुे �लखतमा थैल� अंक कायम गन� 

�योजनको ला�ग देहाय बमोिजमका जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन कायम हनुे गर� �नणर्य ग�रयो । 

१.  बीरगंज महानगरपा�लकाको जग्गाको वग�करणः 

 (क) वगर्ः 

 १. भानचुोक देिख घण्टाघरसम्म र घण्टाघर देिख दिक्षण अलिखया मठसम्म १ नं. मेन 

सडकको दायाँ बायाँका जो�डएका जग्गाहरु ।  

 २. माइर्स्थान चौकदेिख पूवर् गहवामाइर् मिन्दर अगा�डसम्म सडकका दायाँ बायाँ जो�डएका 

जग्गाहरु ।  

 3. माइर्स्थान चौकदेिख पि�म �गता मिन्दरसम्मको सडकसगँ दायाँबायाँ जोडीएका जग्गाहरु । 

 ४. भान ुचौकदेिख उ�र प्लट नं.४८७ देिख ४९९ सम्म, ४४७ देिख ५०५ �बजोड, ४८७ 

देिख ५३२ सम्मको जोडा (२५प्लटहरु दिक्षण) ४७६ देिख ४८२ सम्म र ४४३, ४४५, 

४७३ देिख ४८५ �बजोडा १० प्लटका जग्गाहरु (सो अन्तगर्त पन� जगेडा प्लटहरु समेत)  

 ५. १ नं. रोडको आदशर्नगर जाने चौकदेिख नेपाल रा� ब�कसम्मको सडकसँग दायाँ बायाँ 

जोडीएका जग्गाहरु । 

 ६. बाइर्पासको �भस्वा होटेल जाने चौकदेिख दिक्षण भान ु चौक हुँदै दिक्षण नगवा चौकसम्म 

बाइर्पास सडकसँग जो�डएका जग्गा तथा प्लटहरु ।  

 (ख) वगर्  

१. गीतामिन्दर देिख सा�वक �दयालो होटल हुँदै मकाल ु होटलसम्मका सडकसँग जोडीएका 

दायाँ बायाँका जग्गाहरु । 

२.  अलिखया मठदेिख पूवर् २ नं. रोडसम्मको सडकसँग जो�डएका दायाँ बायाँका जग्गाहरु ।  

३. �बतार्मिन्दर देिख पूवर्उ�र २ नं. रोड हुदैँ माइर्स्थान र माइर्स्थान देिख उ�र दरुसंचार 

कायार्लयको पूवर् पछाडीसम्मको सडकको दायाँ बायाँको जग्गाहरु ।  

४. अलिखया मठदेिख �बतार्माइर् मिन्दरसम्म १ नं. मेनरोडसँग जोडीएका दायाँ बायाँका 

जग्गाहरु।  

५.  हनमुान मिन्दर देिख पूवर् २ र ३ रोडसम्मको दायाँ बायाँको जग्गाहरु ।  
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६. भान ुचौक देिख पूवर् नयाँ बसपाकर् को गेटसम्मको सडकका दायाँ बायाँका जग्गाहरु । 

७. नेपाल रा� ब�कको चौकदेिख पि�म ठाकुरराम क्याम्पस सम्मको सडकको दायाँ बायाँका 

जग्गाहरु ।  

८. आदशर्नगर चौक देिख पूवर् लोहाप�ी हुँदै २ र ३ नं. रोडसम्मका दायाँ बायाँका जग्गाहरु। 

९. �गरधार� लाल लाठको घर देिख उ�र मिस्जद हुँदै आदशर्नगर जान े सडकसम्मका दायाँ 

बायाँका जग्गाहरु। 

१०. घण्टाघर देिख उ�र १ नं. रोड मलु� चौक र पि�म िजल्ला �शासन कायार्लयको गेटसम्म 

मेनरोडको दायाँ  बायाँका जग्गाहरु ।  

 (ग) वगर्  

१. गहवामाइर् मिन्दर (सा�वक गहवा के्ष�) को व�रपर� १० �फटसम्म जनुसकैु �क�समको 

सडकसँग जोडीएका दायाँ बायाँका जग्गाहरु ।  

२. नयाँ बासपाकर् को गेटको उ�र पूवर् हुँदै नेशनल मे�डकल कलेज जाने बाटोको �भस्वा नहर 

��शलु चौकसम्मका सडकसगँ जो�डएका दायाँ बायाँका जग्गाहरु ।  

३. �बतार्माइर् मिन्दरदेिख दिक्षण �ीराम �सनेमा हलसम्म १ नं. मेन सडकसँग जो�डएका दायाँ 

बायाँका जग्गाहरु।  

४. �बतार्माइर् मिन्दर देिख उ�र गणेशमान चौकबाट ३ नं. रोड ६ नं. वडाको गेट हुँदै परुानो 

रेल्वे लाइनसम्म सडकको दायाँ बायाँका जग्गाहरु ।  

५. मूल� चौक देिख उ�र पावर हाउस चौकसम्म सडकका दायाँ बायाँका जग्गाहरु ।  

६. आदशर्नगर परुानो बसपाकर्  व�रपर� पि�म, उ�र र दिक्षणको सडकको दायाँ बायाँका 

जग्गाहरु।  

 (घ) वगर्  

१. �ीराम �सनेमा हल देिख दिक्षण भन्सार गेटसम्मका दायाँ बायाँका जग्गाहरु ।  

२. घसु�ुपरु चौक देिख उ�र दगुार् �सनमेा हलसम्म रेल्वे लाइनको बाटोको दायाँ बायाँका 

जग्गाहरु।  

३. गणेशमान चौक देिख पूवर् कारागारसम्मको सडकको दायाँ बायाँका जग्गाहरु ।  

४. �बतार् बजार देिख पूवर् न�सर्� क्याम्पस हुदैँ पूवर् रेल्वे लाइन चौक हुँदै बाइर्पास सम्मको 

सडकको दायाँ बायाँका जग्गाहरु ।  

५. पावर हाउस चौक देिख उ�र यस िजल्लाको नगर�समानासम्म पथलैया जाने �पच सडकको 

दायाँ बायाँ जो�डएका जग्गाहरु ।  
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६. आदशर्नगर अन्तगर्त मा�थल्लो वगर्मा परेका बाहेक बीरगंज नगर�वकास स�म�तले �वतरण 

गरेका अन्य सम्पूणर् जग्गाहरु ।  

७. िज.�.का. को गेठ देिख उ�र पि�म हुदैँ रानी घाट चौक पलुसम्मका दायाँ बायाँका 

जग्गाहरु। 

८. �सगरेट फैक्�� गेट देिख पि�म मालपोत कायार्लय हुँदै कैलाश कोल्ड स्टोर सम्मको 

सडकको दायाँ बायाँका जग्गाहरु ।  

९. घण्टाघर देिख पूवर् तफर् बाट सै�नक ब्यारेक पूवर् हुँदै नशेनल �े�ड� �ल. सम्मका सडकका 

दायाँ बायाँका जग्गाहरु । 

१०. पानीटंक� चौक देिख उ�र १ नं. मेन सडकबाट पूवर् बाइर्पासम्म जाने सडकको दायाँ 

बायाँको जो�डएका  जग्गाहरु ।  

११. रेशमकोठ� ६ नं. वडाको गेट देिख पूवर् बाइर्पास रोडसम्मका सडकको दायाँ बायाँका 

जग्गाहरु।  

१२. रेशमकोठ� देिख पूवर्, उ�र, दिक्षण रेशमकोठ�, कुम्हालटोल �बतार् ए�रया �भ�का १० �फट 

मा�थका सडकसँग जोडीएका दायाँ बायाँका जग्गाहरु ।  

१३. रानीघाट चौक देिख उ�र कृ�ष अनसुन्धान कायार्लय हुँदै पदम रोड सम्मको �पच ढलान 

सडकको दायाँ बायाँका जग्गाहरु ।  

१४. कृ�ष अनसुन्धान कायार्लय देिख पूवर् ओम आ�म हुँदै १ नं. मेनरोड सम्मको �पच ढलान 

बाटोसँग जोडीएका जग्गाहरु ।  

१५. पावर हाउस चौक देिख पि�म नगर �समानासम्मको र पूवर्मा ��तमा चौकसम्मको 

सडकसँग जोडीएका दायाँ बायाँका जग्गहरु ।  

१६. काल� मिन्दर देिख पि�म बाट दिक्षण भगवती टोल हुँदै �बतार् वडा �हर� कायार्लयसम्म 

सडकको दायाँ बायाँका जग्गाहरु ।  

१७. ठाकुरराम क्याम्पसको गेट देिख दिक्षण कैलाश कोल्ड स्टोरसम्म सडकका दायाँ बायाँका 

जग्गाहरु ।  

१८. �भस्वा बौ� डाडा देिख दिक्षण ��शलु चौक हुँदै नगवा मिस्जद सम्म बौ� डाडा देिख 

उ�र, पि�म कृष्ण �णामी मिन्दर हुँदै बाइर्पाससम्म �पच सडकसँग जोडीएका दायाँ बायाँ 

जग्गाहरु।  

१९. मलु� चौक देिख पूवर् नेपाल आयल �नगम �पच सडकका दायाँ बायाँका जग्गाहरु ।  

२०. मलु� चौक देिख पि�म हुँदै दिक्षण रानीघाटसम्मको दायाँ बायाँका जग्गाहरु ।  

२१. तेजारथ टोल १ नं. मेन सडकबाट ��म�ुतर् �सनमेा हलको बाटो पि�म उ�र हुँदै 

नगर�समानासम्मको बाटो दायाँ बायाँको जग्गाहरु ।  

२२. �भस्वा नगर ��शलु चौक देिख पूवर् नेशनल मे�डकल कलेज हुदैँ ह�रहर सराफर्  

�न.मा.�व.सम्म �पच सडकका दायाँ बायाँका जग्गाहरु ।  
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२३. नगव �म�थलानगर कृष्ण थापाको घर देिख िशव मिन्दरसम्म ढलानबाटोसँग जो�डएका दायाँ 

बायाँका जग्गाहरु । 

२४. सा�वक �ीपरु बी, नगवा बी, छपकैया बी, मलु� बी, अन्तगर्त मा�थल्लो वगर्मा परेको 

बाहेक १० �फट मा�थको सहायक �पच ढलानबाटोसँग जोडीएका दायाँ बायाँका जग्गाहरु।  

 (ङ) वगर्  

१. ��तमा चौक देिख पूवर् बारा िजल्लाको �समानासम्मको �पच सडकसँग जोडीएका दायाँ 

बायाँका जग्गाहरु ।  

२. कैलाश कोल्ड स्टोर देिख पि�म बजार छपकैया नगर समानासम्मको �पच सडकको 

जोडीएका दायाँ बायाँका जग्गाहरु ।  

३. रेशमकोठ� देिख पूवर्, उ�र, दिक्षण, रेशमकोठ� ए�रया, कुम्हाल टोल ए�रया, �बतार् ए�रया 

टोल�भ�का १०  �फट सम्मका �पच ढलान बाटोसँग जोडीएका दायाँ बायाँ जग्गाहरु ।  

४. सा�वक बहअुर� बी, मज�डहा �प�ा बी, इनवार्भाठा बी, नकटुवा बी, नौतन बी अन्तगर्त १० 

�फट मा�थका �पच ढलान बाटोसँग जो�डएका दायाँ बायाँका जग्गाहरु ।  

५. सा�वक �ीपरु बी, छपकैया बी, नगवा बी, मलु� बी, अन्तगर्तका मा�थल्लो वगर्मा परेका 

बाहेक १० �फट सम्म सहायक �पच ढलान बाटोसँग जो�डएका जग्गाहरु ।  

 (च) वगर्  

१. भन्सार गेटदेिख दिक्षण भारतीय �समानासम्म �पच सडकसँग जो�डएका दायाँ बायाँका 

जग्गाहरु। 

२. सा�वक इनवार्भाठा बी, नकटुवा बी, नौतन बी, बहअुर� बी, मज�डहा �प�ा बी अन्तगर्त 

गाडी जान नस�कने १० �फटसम्म �पच ढलान सहायक सडकसँग जो�डएका दायाँ बायाँका 

जग्गाहरु। 

 (छ) वगर् 

१. सा�वक �लपनी �वतार् र �सौनी �वतार् गा.�व.स. हाल बीरगंज म.न.पा. अन्तगर्त गण्डक देिख 

पथलैया जाने राजमागर्सँग जो�डएका दायाँ बायाँका जग्गाहरु ।  

२. सा�वक अलौ हाल बीरगंज म.न.पा. नव �नमार्णा�धन �ाइर्पोटर् भन्सार कायार्लय देिख उ�र 

पदम रोडसम्म सडकसंग जो�डएका दायाँ बायाँका जग्गाहरु ।  

 (ज) वगर् 

१. सा�वक रामगढवा, �ी�सया ख.टो., सगुौल� दा.प.ु, ववार्गोग (�वन्दवा�सनी) अलौ गा.�व.स. 

हाल बीरगंज म.न.पा. अन्तगर्त पन� अदालतको पि�म पदम रोडको प�ी पलु तथा 

रानीघाटबाट पदम रोड सँग जो�डएका दायाँ बायाँका जग्गाहरु ।  
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२. सा�वक �ी�सया ख.टो., रामगढवा, हरपतगंज, भवानीपर, �लपनी �बतार्, म�नयार� गा.�व.स. 

हाल बीरगंज म.न.पा. अन्तगर्त सखु्खा बन्दरगाह देिख पारवानीपरु-जीतपरु �पच सडकका 

दायाँ बायाँका जग्गाहरु ।  

३. सा�वक अलौ हाल बीरगंज म.न.पा. अन्तगर्त पदम रोड देिख दिक्षण �ार देवी (दगुार् मिन्दर) 

बजार  ए�रयासम्म । 

 

उल्लेिखत "क" वगर् देिख "ज" वगर् सम्मका जग्गाहरुको रिज�ेशन �योजनको देहाय बमोिजम 

न्यूनतम मूल्याकंन कायम ग�रएको छ । 

(क)  वगर् ��त क�ा  -  रु.१,८० ,००,०००।-(एक करोड असी लाख) 

(ख)  वगर् ��त क�ा  -  रु.१,२०,००,०००।- (एक करोड बीस लाख) 

(ग)  वगर् ��त क�ा  -  रु.१,००,००,०००।- (एक करोड) 

(घ)  वगर् ��त क�ा  -  रु.७७,००,०००।- (सतहतर� लाख) 

(ङ)  वगर् ��त क�ा  -  रु.६५,००,०००।- (पैसठ� लाख) 

(च)  वगर् ��त क�ा  -  रु.५०,००,०००।- (पचास लाख) 

(छ)  वगर् ��त क�ा  -  रु.३८,००,०००।- (अरतीस लाख) 

(ज)  वगर् ��त क�ा  -  रु.३०,५०,०००।- (तीस लाख पचास हजार) 
 
 
 

२. मा�थ "क" वगर् देिख "ज" वगर्मा परेका जग्गा बाहेक सा�वक गा.�व.स. हाल बीरगंज म.न.पा. 

अन्तगर्त पन� �नम्न �लिखत जग्गाको �नम्न बमोिजम रिज�ेशन �योजनको ला�ग न्यूनतम मूल्य 

कायम ग�रएको छ ।  
 

�नम्न 

�.सं. �ववरण �ाभेल  बाटो कच्ची बाटो 
बाटो नभइर् घडेर� 

योग्य जग्गा 
सरेह खेत 

१ मलु� (वी) बाइपास पूवर्को  21,00,000।- 16,50,000।- १2,५०,000।- - 

२ मलु� (वी) बाइपास पि�मको २2,00,000।- 20,00,000।- - - 

३ �ीपरु (वी) पदम रोड भन्दा उ�र 21,00,000।- 17,50,000।- १2,00,000।- 9,00,000।- 

४ �ीपरु (वी) पदम रोड भन्दा दिक्षण २3,00,000।- 20,00,000।- 13,00,000।- - 

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

६ ईनवार्भाठा (वी), बहअुर� (वी), म.�प�ा 
(वी) 

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

७ छपकैया (वी)  21,00,000।- 16,50,000।- १2,00,000।- 8,00,000।- 

८ नौतन (वी) 17,50,000।- 15,50,000।- 10,00,000।- 8,00,000।- 

९ नकटुवा (वी) 15,50,000।- १2,00,000।- १1,00,000।- 8,00,000।- 
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हाल बी.म.न.पा. मा समावेश भएका गा.�व.स.हरुकोः 

           (��त क�ा) 

�.सं. 
सा�वक 

गा.�व.स. 

गाउँ �भ� नम्बर� घडेर� जग्गा बाटो भएको �बना बाटोको 
बाटोसँग 
जो�डएको 

�बना बाटोको 

कालो प�े वा 
ढलान बाटो 

�भेल बाटो कच्ची बाटो 
घडेर� योग्य 

जग्गा 
सरेह खेत सरेह खेत 

१० �ी�सया 
ख.टो. 

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

११ रामगढवा 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 सगुौल� 

दा.प.ु 
८,00,000।- 4,५0,000।- 3,00,000।- १,70,000।- १,70,000।- 1,10,000।- 

१४ हरपतगंज ५,00,000।- 4,५0,000।- 3,00,000।- १,70,000।- १,70,000।- 1,10,000।- 
१५ उदयपरु 

घमु� 
५,00,000।- 4,५0,000।- 3,00,000।- १,70,000।- १,70,000।- 1,10,000।- 

१६ भवानीपरु ५,00,000।- 4,५0,000।- 3,00,000।- १,70,000।- १,70,000।- 1,10,000।- 
१७ �सौनी �बतार् 6,00,000।- 4,५0,000।- 3,00,000।- १,70,000।- १,70,000।- 1,10,000।- 
१८ �लपनी �बतार् 8,00,000।- 4,५0,000।- 3,00,000।- १,70,000।- १,70,000।- 1,10,000।- 
१९ ववार्गोग 

(�वन्दवा�सनी) 
६,00,000।- 4,५0,000।- 3,00,000।- १,70,000।- १,70,000।- 1,10,000।- 

२० म�नयार� ६,00,000।- 4,५0,000।- 3,00,000।- १,70,000।- १,70,000।- 1,10,000।- 
२१ बगह� ३,00,000।- २,५0,000।- 2,00,000।- १,50,000।- १,50,000।- 1,00,000।- 
२२ बसडीलवा 3,00,000।- २,५0,000।- 2,00,000।- १,50,000।- १,50,000।- 1,00,000।- 
२३ चोन� ३,00,000।- २,५0,000।- 2,00,000।- १,50,000।- १,50,000।- 1,00,000।- 
२४ बेलवा ३,00,000।- २,५0,000।- 2,00,000।- १,50,000।- १,50,000।- 1,00,000।- 
२५ लालपसार् ४,00,000।- २,५0,000।- 2,00,000।- १,50,000।- १,50,000।- 1,00,000।- 

 

३. हाल बीरगंज महानगरपा�लकामा समावेश भएका सा�वक गा.�व.स.हरु 

चोन� 

क. सा�वक वडा नं.८ र ९ जीतपरु देिख पि�म जनता रोड र �मलनचौकसम्म दायाँ बायाँका 

जग्गाहरु ��त क�ा रु.3,80,000/- 

ख. पथलैया जाने राजमागर्मा जो�डएका जग्गाहरु ��त क�ा रु.26,00,000/- 

ग. जीतपरु हनमुान मिन्दर देिख पि�म हुदैँ जनता रोडसँग जोड्ने सडकको दायाँ बायाँका जग्गाहरु 

��त क�ा रु.६,५०,000/- 

 

 

 



9 
 

बेल्वा 

क. सा�वक वडा नं. ७, ८ र ९ जीतपरु देिख पि�म जनता रोड र �मलन चौक हुँदै �मलन चौक 

देिख दिक्षण बेल्वा लालपसार् तफर्  जगरनाथपरु गण्डक नहरसम्मको सडकको दायाँ बायाँका 

जग्गाहरु ��त क�ा रु.4,00,000/- 

लालपसार्  

क. सा�वक वडा नं. २ र ७ सखु्खा बन्दरगाह देिख परवानीपरु िजतपरु �बच नाय ँ �पच रोड सँग 

जो�डएको जग्गाहरु ��त क�ा रु.13,20,000/- 

ख. गण्डक देिख पथलैया जाने राजमागर्सँग जोडीएका दायाँ बायाँका जग्गाहरु ��त क�ा 

रु.26,00,000/- 

 

४. बीरगंज नगर �वकास स�म�तले �वतरण गरेको प्लटहरु न्यूनतम मूल्याकंन मा�थका वगर्मा परेका 

बाहेक �नम्न बमोिजम प्लटहरुको रिज�ेशन �योजनका ला�ग न्यूनतम मूल्य कायम ग�रएको छ ।  

(क)  गण्डक बहअुर� साल�क चौक देिख िचनी �मलबाट बाईपास �नक्लने �प�ा �लंक रोडको दायाँ 

बायाँका प्लटहरु  ��त प्लटको रु.30,००,०००।-  

(ख)  बाईपासको �प�ा �लंक रोड जाने मोड देिख आयाल �नगम हुँदै �भस्वा होटेल जाने चोकसम्मको 

दायाँ बायाँको ��त प्लटको रु.५5,००,०००।- 

(ग)  नगवा चौक देिख रजतजयन्ती चौकसम्म दायाँ बायाँको ��त प्लट रु.30,००,०००।- 

(घ)  नगवा के्ष�फल ०-०-८ को प्लटको हकमा प्लट नं.३ देिख ३४७ सम्म र प्लट नं.३४९ र 

३५० को जोडा �बजोडा ��त प्लटको रु.3५,००,०००।- 

(ङ)  मलु� (बी), नगवा (बी), छपकैया (बी), नौतन (बी), मज�डहा �प�ा (बी) को सानो प्लटको 

के्ष�फल ०-०-८ को  हकमा ��त प्लटको रु.25,००,०००।-  

(च)  ईनवार्भाठा (बी), बहअुर� (बी) को सानो प्लटको के्ष�फल ०-०-८ को हकमा ��त प्लट 

रु.20,००,०००।-  

(छ)  �प�ा �लंक रोड बीरगंज नगर �वकास स�म�तबाट �वतरण भएको ��त प्लटको 

रु.30,००,०००।- 

(ज)  बीरगंज नगर �वकास स�म�तबाट �वतरण भएको मा�थ प्लटको लेिखएको मूल्यांकन नपर� 

बाँक� रहेको ��त प्लटको रु.30,००,०००।- 

(झ)  बीरगंज नगर �वकास स�म�तले �वतरण गरेको सा�वक प्लट पशपु�त आदशर्नगर �नमार्ण 

स�म�तले �वतरण गरेको  प्लटहरुको जग्गा �लखत पा�रत हनु बाँक� रहेको जग्गाहरुलाइर् मा� 

सोह� स�म�तले कायम गरेको मलु्य नै  कायम गर� �लखत पा�रत गराउने ।  

(ञ)  बीरगंज नगर �वकास स�म�तले प्लट �वतरण गर� �क.का. भइर् �ब�� �वतरण हनु ेप्लटहरुको 

जग्गालाइर् मा�थ  उल्लेिखत मूल्यांकनलाइर् नै कायम गर� यी मूल्यांकनलाई दामासाह�बाट हनु 

आउने मूल्य कायम गन� ।  
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(ट)  सा�वक �ी�सया ख.टो. हाल बी. म.न.पा. अन्तगर्त नगर �वकास स�म�तले �वतरण गरेको ��त 

प्लटको रु.15,००,०००।- 
 
 

5. �नम्न न.पा./गा.पा. हरुको जग्गाको �नम्न अनसुार रिज�ेशन �योजनका ला�ग न्यूनतम मूल्य कायम 

ग�रएको छ ।  

 

 

पोख�रया नगरपा�लका 
(��त क�ा) 

गाउँ �भ� नम्बर� घडेर� जग्गा बाटो भएको 
(��त क�ा) 

��त क�ा सरेह खेत बाटो भएको 
�बना बाटोको 
सरेह खेत 

(��त क�ा) 
�
.सं
. 

सा�वक 
गा.�व.स. 

पोख�रयाबजार 
क्ष�े 

कालोप�े तथा 
पोख�रया रोडसगँ 

जो�डएको 
�भेल कच्ची �भेल कच्ची  

१ सतव�रया १1,००,०००।- ७,5०,०००।- ५,5०,०००।- ३,3०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
२ वनकटवा १1,००,०००।- ७,5०,०००।- ५,5०,०००।- ३,3०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
३ पोख�रया - 6,००,०००।- ५,5०,०००।- ३,3०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
४ बसन्तपरु - 6,००,०००।- ५,5०,०००।- ३,3०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
५ �ी�सया 

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

६ �सववार् - 6,००,०००।- ५,5०,०००।- ३,3०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
७ गो�वन्दपरु - 6,००,०००।- ५,5०,०००।- ३,3०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
८ बै�रया 

�वतार्नौ. 
त.्ज. 

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

     

 

 

पसार्गढ� नगरपा�लका 
(��त क�ा) 

गाउँ �भ� नम्बर� घडेर� जग्गा बाटो भएको 
(��त क�ा) 

��त क�ा सरेह खेत बाटो भएको 
�बना बाटोको सरेह खेत 

(��त क�ा) 
�. 
सं. 

सा�वक 
गा.�व.स. 

क्षे
� 

कालो प�े तथा 
जनता रोडसगँ 
जो�डएको 

�भेल कच्ची �भेल कच्ची 

१ बागवाना - 3,0०,०००।- २,0०,०००।- 1,5०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
२ �बरुवागठु� - 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 बागे�र� 

�त�ौना 
- 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।- 

 

 

 

 



11 
 

बहदुरमाई नगरपा�लका 
(��त क�ा) 

गाउँ �भ� नम्बर� घडेर� जग्गा बाटो भएको 
(��त क�ा) 

��त क�ा सरेह खेत बाटो भएको 
�बना बाटोको 
सरेह खेत 

(��त क�ा) 
�. 
सं. 

सा�वक 
गा.�व.स. 

क्ष�े 

कालो प�े तथा 
ढलान रोडसगँ 
जो�डएको 

�भेल कच्ची �भेल कच्ची 

१ �ब�ामपरु - 3,0०,०००।- २,0०,०००।- 1,5०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
२ बै�रया�वतार् 

दा.प.ु 
- 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 बहअुर� 

�पडर� 
- 4,0०,०००।- २,0०,०००।- 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 गम्हर�या - 4,0०,०००।- २,0०,०००।- 1,5०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 
७ रामनगर� - 4,0०,०००।- २,0०,०००।- 1,5०,०००।- १,3०,०००।- १,10,०००।- 9०,०००।- 

 

6. �नम्न गा.�व.स हाल गा.पा.हरुको जग्गाको �नम्न अनसुार रिजग्�ेशन �योजनका ला�ग न्यूनतम मूल्य 

कायम ग�रएको छ।  

 

जगरनाथपरु गाउँपा�लका 
(��त क�ा) 

गाउँ �भ� नम्बर� घडेर� जग्गा बाटो भएको 
(��त क�ा) 

��त क�ा सरेह खेत बाटो 
भएको �बना बाटोको 

सरेह खेत 

(��त क�ा) �.सं. 
सा�वक 
गा.�व.स. 

क्ष�े 

कालो प�े तथा 
ढलान रोडसँग 
जो�डएको 

�भेल कच्ची �भेल कच्ची 

१  औराहा - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
२ जगरनाथपरु - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
३ जानक�टोला - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
४ �पडर� गठु� - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
५ �बजबनीया - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
६ म�सहानी - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 

 

 

�छपहरमाई गाउँपा�लका 
(��त क�ा) 

गाउँ �भ� नम्बर� घडेर� जग्गा बाटो भएको 
(��त क�ा) 

��त क�ा सरेह खेत बाटो 
भएको �बना बाटोको 

सरेह खेत 

(��त क�ा) �.सं. 
सा�वक 
गा.�व.स. 

क्ष�े 

कालो प�े तथा 
ढलान रोडसँग 
जो�डएको 

�भेल कच्ची �भेल कच्ची 

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

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

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

५ सम्भौता - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
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धो�बनी गाउँपा�लका 
(��त क�ा) 

गाउँ �भ� नम्बर� घडेर� जग्गा बाटो भएको 
(��त क�ा) 

��त क�ा सरेह खेत बाटो भएको 
�बना बाटोको 
सरेह खेत 

(��त क�ा) �.सं. 
सा�वक 
गा.�व.स. 

क्ष�े 

कालो प�े तथा 
ढलान रोडसँग 
जो�डएको 

�भेल कच्ची �भेल कच्ची 

१ धो�बनी - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
२ �प�ा 

घोडदौड 

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

३ �भखमपरु - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
४ लंगडी - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
५ ह�रहपरु 

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

 

 

ठोर� गाउँपा�लका 
(��त क�ा) 

गाउँ �भ� नम्बर� घडेर� जग्गा बाटो भएको 
(��त क�ा) 

��त क�ा सरेह खेत बाटो भएको 
�बना बाटोको 
सरेह खेत 

(��त क�ा) �.सं. 
सा�वक 
गा.�व.स. 

बजार 

क्ष�े 

कालो प�े तथा 
ढलान रोडसगँ 
जो�डएको 

�भेल कच्ची �भेल कच्ची 

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

२ �नमर्लबस्ती 4,50,000।- 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
३ सवुणर्परु 4,50,000।- 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 

 

जीरा  भवानी गाउँपा�लका 
(��त क�ा) 

गाउँ �भ� नम्बर� घडेर� जग्गा बाटो भएको 
(��त क�ा) 

��त क�ा सरेह खेत बाटो 
भएको �बना बाटोको 

सरेह खेत 

(��त क�ा) �.सं. 
सा�वक 
गा.�व.स. 

क्ष�े 

कालो प�े तथा 
ढलान रोडसँग 
जो�डएको 

�भेल कच्ची �भेल कच्ची 

१ िजतपरु - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
२ महादेवट� - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
३ सपुौल� - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
४ सेढवा - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
५ शंकरसरैया - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 

 

पकाहामैनपरु गाउँपा�लका 
(��त क�ा) 

गाउँ �भ� नम्बर� घडेर� जग्गा बाटो भएको 
(��त क�ा) 

��त क�ा सरेह खेत बाटो 
भएको �बना बाटोको 

सरेह खेत 

(��त क�ा) �.सं. 
सा�वक 
गा.�व.स. 

क्ष�े 

कालो प�े तथा 
ढलान रोडसँग 
जो�डएको 

�भेल कच्ची �भेल कच्ची 

१ सजुार्हा - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
२ सबैठवा - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
३ पकाहामैनपरु - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
४ धोरे - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
५ लवाहर 

थकर� 
- 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
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का�लकामाई गाउँपा�लका 
(��त क�ा) 

गाउँ �भ� नम्बर� घडेर� जग्गा बाटो भएको 
(��त क�ा) 

��त क�ा सरेह खेत बाटो भएको 
�बना बाटोको 
सरेह खेत 

(��त क�ा) �.सं. 
सा�वक 
गा.�व.स. 

क्ष�े 

कालो प�े तथा 
ढलान रोडसँग 
जो�डएको 

�भेल कच्ची �भेल कच्ची 

१ परसरुामपरु - 6,0०,०००।- 5,0०,०००।- 3,0०,०००।- १,2०,०००।- 1,0०,०००।- 9०,०००।- 
२ ह�रहरपरु 

�वतार् 
- 6,0०,०००।- 5,0०,०००।- 3,0०,०००।- १,2०,०००।- 1,0०,०००।- 9०,०००।- 

३ �बरंचीववार् - 6,0०,०००।- 5,0०,०००।- 3,0०,०००।- १,2०,०००।- 1,0०,०००।- 9०,०००।- 
४ भे�डहार� - 6,0०,०००।- 5,0०,०००।- 3,0०,०००।- १,2०,०००।- 1,0०,०००।- 9०,०००।- 
५ मडुल� 

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

 

 

 

पटेवार् सगुौल� गाउँपा�लका 
(��त क�ा) 

गाउँ �भ� नम्बर� घडेर� जग्गा बाटो भएको 
(��त क�ा) 

��त क�ा सरेह खेत बाटो भएको �बना बाटोको 
सरेह खेत 

(��त क�ा) 
�.
सं. 

सा�वक 
गा.�व.स. 

के्ष� कालो प�े तथा ढलान 
रोडसँग जो�डएको 

�भेल कच्ची �भेल कच्ची 

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

२ सगुौल� दा.प.ु - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 

३ पटेवार् - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
४ �नचटुा - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 

 

 

 

�वन्दवा�सनी गाउँपा�लका 
(��त क�ा) 

गाउँ �भ� नम्बर� घडेर� जग्गा बाटो भएको 
(��त क�ा) 

��त क�ा सरेह खेत बाटो 
भएको �बना बाटोको 

सरेह खेत 

(��त क�ा) �.सं. 
सा�वक 
गा.�व.स. 

क्ष�े 

कालो प�े तथा 
ढलान रोडसँग 
जो�डएको 

�भेल कच्ची �भेल कच्ची 

१ अपरप�ी  - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
२ झौवागठु� - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
३ �सौनीभाठा - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
४ बहअुवार्भाठा 

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

क. सा�वक वडा नं. ७, ८, ९ पदमरोडसँग जोडीएको जग्गाको ��त क�ा रु. २०,00,000/- 
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सखवुा �सौनी 
गाउँपा�लका 
(��त क�ा) 

गाउँ �भ� नम्बर� घडेर� जग्गा बाटो भएको 
(��त क�ा) 

��त क�ा सरेह खेत बाटो 
भएको �बना बाटोको सरेह 

खेत 

(��त क�ा) 
�.सं. 

सा�वक 
गा.�व.स. 

क्ष�े 

कालो प�े तथा 
ढलान रोडसँग 
जो�डएको 

�भेल कच्ची �भेल कच्ची 

१ देउरवाना - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 7०,०००।- 
२ महवुन - 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 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 सखवुा 

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

५ कौवा 
बनकटैया 

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

६ मधवुन 
मथौल 
 

- 3,0०,०००।- 1,5०,०००।- 1,2०,०००।- १,0०,०००।- 9०,०००।- 8०,०००।- 
क. सा�वक वडा नं. १, २, ३, ४ पदमरोडसँग जोडीएको जग्गाको ��त क�ा रु. 3,00,000/- 

 

अन्य 

7. यस िजल्ला अन्तगर्त सम्पूणर् गा.�व.स.हरुको गाउँ ब्लक �भ�को �कता कायम भएको ऐलानी जग्गामा 

भएको घर र जग्गा धनी �माणपजुार् �ा� नभएको मा� अन्य �सफा�रस �माणको आधारमा �लखत 

पा�रत हनु आउदा �नम्न बमोिजम मूल्याकंन कायम ग�रएको छ ।  

 क. ०-०-५ सम्म ऐलानी जग्गामा बनेको फुस/खपडाको घरलाई एकम�ु रु.१,5०,०००।- 

 ख. ०-०-५ सम्म ऐलानी जग्गामा बनेको प�ी घरलाई एकम�ु रु.४,5०,०००।- 

 ग. ०-०-५ भन्दा मा�थ ज�तसकैु जग्गामा बनेको कच्ची फुस/खपडाको घरलाई थप ��त धरु 

रु.२5,०००।- 

 घ. ०-०-५ भन्दा मा�थ ज�तसकैु ऐलानी जग्गामा बनकेो प�ी घरलाई थप ��त धरु 

रु.5०,०००।- 

 ङ. बीरगंज म.न.पा. अन्तगर्त नापी भए वा नभएको नगरपा�लकाबाट मूल्यांकन नहनु ेऐलानी 

कच्ची घर ��त धरुको रु.२,25,०००।- र ऐलानी प�ी घरको ��त धरु 

रु.३,5०,०००।- 

  हाल गा�भन आएका बी.म.न.पा. का थप सा�वक गा.�व.स.को हकमा ��त धरु कच्ची 

घरको रु.3५,०००।- प�ी घरको रु.6०,०००।- 

 च. पोख�रया न.पा., बहदुरमाई न.पा., पसार् गढ� न.पा. अन्तगर्त नापी भए वा नभएको 

नगरपा�लकाबाट मूल्यांकन नहनुे ऐलानी कच्ची घर ��त धरुको रु.30,०००।- ऐलानी 

प�ी घरको ��त धरु रु.6०,०००।- 
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8. पोख�रया नगर �वकास स�म�त अन्तगर्त �व�� मूल्य प्लटहरुको मूल्य स�म�तले �नरधाणर् गरेको 

मूल्य नै रिज�ेशन �योजनको ला�ग न्यूनतम मूल्य कायम गन� । 

9. �कताकाट गर� जग्गा �ब�� गदार् सा�वक �कतामा जस्तो बाटोले छोएको छ सो �कताको 

पछाडी १५० �फटसम्म अगाडीको बाटोको �कृया अनसुार नै मूल्यांकन कायम हनुे छ ।  

10. उपरो� �व�भ� दफाहरुमा परेका जग्गाहरुको हकमा मूल्य सोह� बमोिजम हनु े छ । सो 

वगर्मा नपरेका जग्गाहरु मालापोत कायार्लयले त्यस्तै वगर्मा परेको �कृ�त र अवस्था समेत 

�मल्ने खालका उ� जग्गाहरुको आसपासमा परेको सरह हेर� मूल्यांकन कायम गन� ।  

11. ऋिण धनीले �लखत पा�रत गनर् आउँदा जनु जग्गा ख�रद �ब�� हनुे हो सो जग्गामा भएको 

घर बाटोको अवस्था के कस्तो छ ? यो सबै �लखतमा खलुाई ले� ुपन� छ । सो नलेखी वा 

नखलुाई कायार्लयलाई झकु्याई घरबाटो छल� पा�रत तथा तो�कएको न्यूनतम मूल्य घटाइर् 

�लखत पा�रत गराई �लएमा सो कुराको पता लाग्ना साथ धनीसँग नपगु राज� रकम असलु 

उपर गन�छ । राज� असलु उपरका ला�ग मालपोत कायार्लय राज� असलु उपर नभएसम्म 

धनीले पा�रत गराई �लएको जग्गा घर तथा धनी वा धनीका एकासगोलको प�रवारका अन्य 

चल अचल सम्पती तरुुन्त जग्गा रो�ा रा� स�कने छ । साथै यस्तो अवस्थामा ऋणी, धनी, 

लेखक लगायत संलग्न व्यि� िजम्मेवार� हनुे छ ।  

12. �ा� �लखत जाँचबझु वा �नरक्षण गनर् आवश्यक देिखएमा मालपोत कायार्लयले स्वयंम 

स्थलगत �न�रक्षण गर� �न�रक्षणबाट देिखन आएको आधारमा न्यूनतम मूल्यांकन कायम गर� 

राज� असलु� गनर् सक्नेछ ।  

13. नगर के्ष� बाहेक नद� �कनारको जग्गाको हकमा �कृ�त वा अवस्था हेर� न�दको दायाँ बायाँ 

१५० �फट �भ�को जग्गाको कायम मूल्यांकनका हकमा ७० ��तशत मा� मूल्यांकन कायम 

ग�रनेछ ।  

14. कुनै जग्गा कस्तो सडकसँग जो�डएको छ वा सडकसँग जो�डएको छैन। सो बारेमा 

आवश्यकता परेमा नापी कायार्लयबाट प�न बझु्न स�कनछे ।  

15. सडकको दायाँ बायाँ भ�ाले सडकसँग जो�डएको �कतालाई मा�ननेछ ।  


