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भमू िसधु ार तथा व्यवस्था िन्त्रालय

फ्याक्स नं.: ०५१-५२२२८०

भमू िसधु ार तथा व्यवस्थापन मवभाग

फोन नं. ०५१-५२२२८०

मालपोत कार्ाालर्,पर्ाा
बीरगंज (नेपाल)

पत्र संख्ााः-

मित ाः २०७३।०४।०१

च.नं.:विषयः- न्यूनतम मूल्याकंन पुस्ततका पठार्इएको ।

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

्स जजल्लाका घरजग्गा पारर

हुने मलख िा थैली अंक का्ि गने प्र्ोजनको लागग िालपो

२०३६ को तन्ि ५ख बिोजजि गठी

न््न
जजल्ला अगर्कारी श्रीिान ्
ू ि िल्
ू ् तनर्ाारण समित को बैठक प्रिख
ु

केशवराज तघमिरे ज््क
ू ो अध््क्ष ािा मित
लागु हुने गरी दे हा्का उल्लेखख
भएकोले जानकारीको लागग एक प्रत

तन्िावली

२०७३।०३।२४ िा बसेको अजन् ि बैठकबाट मित

नगरपामलका

२०७३।०४।०१ ग े दे खख

था गा.वव.स. हरुिा दे हा् बिोजजिको न््न
ू ि िल्
ू ् तनर्ाारण

िल्
ू ्ाकंन पजु त का ्सै साथ प्रेवि

गररएको व््होरा अनरु ोर् छ ।

गि बहादरु मव.क.
कायाालय प्रिख
ु

िालपोत कायाालय, पसाा

आज मित

२०७३।०३।२४ ग क
े ा ददन ददउँ सो ३:०० बजे श्रीिान ् प्रिख
ु जजल्ला अगर्कारी ज््क
ू ो अध््क्ष ािा िालपो

तन्िावली २०३६ को दफा ५ख बिोजजि गठी

समित का दे हा्का पदागर्कारीहरुको उपजतथत िा ्स जजल्लाको

जग्गाहरुको आ.व. २०७३/०७४ िा रजजष्ट्रे शन पारर

प्र्ोजनाथा आ.व.२०७२/०७३ को िल्
ु ्ाकंन पजु त कािा दे हा्

बिोजजि पररिाजान गरी जग्गाको न््न
ू ि िल्
ू ्ाकंन का्ि गने तनणा् गरर्ो ।
पमसल
१.

श्रीिान ् केशवराज तघमिरे ,

अध््क्ष

प्रिख
ु जजल्ला अगर्कारी, जजल्ला प्रशासन का्ााल्, पसाा ।
२.

श्री ववश्वप्रकाश अ्ााल,
तथानी् ववकास अगर्कारी, जजल्ला ववकास समित को का्ााल्, पसाा ।

३.

सदत्

श्री श््ाि प्रसाद आचा्ा
कर अगर्कृ , आन् ररक राजश्व का्ााल्, पसाा ।

४.

"

श्री दग
ु ाा प्रसाद िहजान
प्रिख
ु नापी अगर्कृ , नापी का्ााल्, पसाा ।

५.

"

श्री ववष्ट्णु प्रसाद कोर्ाराला
का्ाकारी अगर्कृ , बीरगंज उपिहानगरपामलका, पसाा ।

६.

"

श्री रािबाबु प्रसाद चौरमस्ा
का्ाकारी अगर्कृ , पोखरी्ा नगरपामलका, पसाा ।

७.

"

श्री प्रददप केडी्ा
अध््क्ष, उद््ोग वाखणज्् संघ, बीरगंज, पसाा ।

८.

"

श्री रोशन कुिार मसग्दे ल
उप-तनदे शक, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीरगंज, पसाा ।

९.

"

श्री गि बहादरु वव.क.
का्ााल् प्रिख
ु , िालपो

का्ााल्, पसाा ।

सदत् सगचव

आिजन्त्र ाः
१.

स.प्र.जज.अ., श्री अनज
ु भण्डारी

२.

िालपो

३.

ना.स.
ु श्री िदन प्रसाद गप्ु ा

४.

लेखापाल, श्री नागेन्र प्रसाद चौर्री

अगर्कृ , श्री हररनारा्ण मिश्र

तनणा्हरुाः
अ. िालपो

का्ााल्

पसााबाट

गदठ

समित ले

्स

पसाा

जजल्लाजतथ

ववमभन्न

नगरोन्िख
ु /गा.वव.स./न.पा. का जग्गाहरुको जतथ ी, शहरीकरण, बाटोघाटो र आर्ारभू

गा.वव.स.

पव
ू ाार्ार ववकासको

अवतथा, व ि
ा ान कारोबार चलनचल् ीको िल्
ू ् आददलार्ा आर्ार मलर्ा पेश गरे को प्रत वेदन बिोजजि क्षेत्र वगीकरण

गरी आ.व. २०७३/०७४ िा जग्गा रजजष्ट्रे शन प्र्ोजनको लागग दे हा् बिोजजिका जग्गाको न््न
ू ि िल्
ू ्ाकंन
गने तनणा् गरर्ो ।

१.

बीरगंज उप-महानगरपालिकाको जग्गाको िगीकरणः
(क) िगइः
१.

भानच
ु ोक दे खख घण्टाघरसम्ि र घण्टाघर दे खख दक्षक्षण अलखख्ा िठसम्ि १ नं. िेन सडकको दा्ाँ
बा्ाँका जोडडएका जग्गाहरु ।

२.

िार्ातथान चौकदे खख पव
ू ा गहवािार्ा िजन्दर अगाडडसम्ि सडकका दा्ाँबा्ाँ जोडडएका जग्गाहरु ।

3.

िार्ातथान चौकदे खख पजश्चि गग ा िजन्दरसम्िको सडकसँग दा्ाँबा्ाँ जोडीएका जग्गाहरु ।

४.

भानु चौकदे खख उत्तर प्लट नं. ४८७ दे खख ४९९ सम्ि, ४४७ दे खख ५०५ बबजोड, ४८७ दे खख ५३२ सम्िको
जोडा (२५प्लटहरु दक्षक्षण) ४७६ दे खख ४८२ सम्ि र ४४३, ४४५, ४७३ दे खख ४८५ बबजोडा १० प्लटका
जग्गाहरु (सो अन् गा

५.

पने जगेडा प्लटहरु सिे )

१ नं. रोडको आदशानगर जाने चौकदे खख नेपाल राष्ट्र बैंकसम्िको सडकसँग दा्ाँबा्ाँ जोडीएका जग्गाहरु
।

६.

बार्ापासको मभतवा होटे ल जाने चौकदे खख दक्षक्षण भानु चौक हुदै दक्षक्षण बौद्र्ीिार्ा िजन्दरसम्ि बार्ापास
सडकसँग जोडडएका जग्गा

था प्लटहरु ।

(ख) िगइ
1.

बार्ापासको बौद्गर्िार्ा िजन्दर दे खख नगवा चौकसम्ि बार्ापास सडकिा जोडडएका दा्ाँबा्ाँका जग्गाहरु
था प्लट ।

२.

गग ािजन्दर दे खख साववक दद्ालो होटल हुदै िकालु होटलसम्िका सडकसँग जोडीएका दा्ाँ बा्ाँका
जग्गाहरु ।

३.

अलखख्ा िठदे खख पव
ू ा २ नं. रोडसम्िको सडकसँग जोडडएका दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु ।

४.

बब ाािजन्दर दे खख पव
ा त्तर २ नं. रोडहुदै िार्ातथान र िार्ातथान दे खख उत्तर दरु संचार का्ााल्को पव
ू उ
ू ा
पछाडीसम्िको सडकको दा्ाँबा्ाँको जग्गाहरु ।

5.

अलखख्ा िठदे खख बब ाािार्ा िजन्दरसम्ि १ नं.िेनरोडसँग जोडीएका दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु

६.

हनि
ु ान िजन्दरदे खख पव
ू ा २ र ३ रोडसम्िको दा्ाँ बा्ाँको जग्गाहरु ।

७.

भानु चौक दे खख पव
ू ा न्ाँ बसपाकाको गेटसम्िको सडकका दा्ाँबा्ाँका जग्गाहरु ।

८.

नेपाल राष्ट्र बैंकको चौकदे खख पजश्चि ठाकुरराि क््ाम्पस सम्िको सडकको दा्ाँबा्ाँका जग्गाहरु ।

९.

आदशानगर चौक दे खख पव
ू ा लोहापट्टी हुदै २ र ३ नं. रोडसम्िका दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु

१०.

गगरर्ारी लाल लाठको घर दे खख उत्तर िजतजद हुदै आदशानगर जाने सडकसम्िका दा्ाँबा्ाँका जग्गाहरु
।

११.

घण्टाघर दे खख उत्तर १ नं. रोड िल
ु ी चौक र पजश्चि जजल्ला प्रशासन का्ााल्को गेटसम्ि िेनरोडको
दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु ।

(ग) िगइ
१.

गहवा िार्ा िजन्दर (साववक गहवा क्षेत्र) को वररपरी १० फफटसम्ि जुनसक
ु ै फकमसिको सडकसँग
जोडीएका दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु ।

२.

न्ाँ बासपाकाको गेटको उत्तर पव
ू ा हुदै नेशनल िेडडकल कलेज जाने बाटोको मभतवा नहर बत्रशल
ु
चौकसम्िका सडकसँग जोडडएका दा्ाँबा्ाँका जग्गाहरु ।

३.

बब ाािार्ा िजन्दरदे खख दक्षक्षण श्रीराि मसनेिा हलसम्ि १ नं. िेन सडकसँग जोडडएका दा्ाँबा्ाँका
जग्गाहरु ।

४.

बब ाािार्ा िजन्दरदे खख उत्तर गणेशिान चौकबाट ३ नं. रोड ६ नं. वडाको गेट हुदै परु ानो रे ल्वे लार्नसम्ि
सडकको दा्ाँबा्ाँका जग्गाहरु ।

५.

िल
ू ी चौकदे खख उत्तर पावर हाउस चौकसम्ि सडकका दा्ाँबा्ाँका जग्गाहरु ।

६.

आदशानगर परु ानो बसपाका वररपरी पजश्चि, उत्तर र दक्षक्षणको सडकको दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु ।

(घ) िगइ
१.

श्रीराि मसनेिा हल दे खख दक्षक्षण भन्सार गेटसम्िका दा्ाँबा्ाँका जग्गाहरु ।

२.

घस
ु क्
ु कपरु चौक दे खख उत्तर दग
ु ाा मसनेिा हलसम्ि रे ल्वे लार्नको बाटोको दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु ।

3.

गणेशिान चौक दे खख पव
ू ा कारागारसम्िको सडकको दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु ।

४.

बब ाा बजार दे खख पव
ू ा नमसाङ्ग क््ाम्पस हुदै पव
ू ा रे ल्वे लार्न चौक हुदै बार्ापास सम्िको सडकको
दा्ाँबा्ाँका जग्गाहरु ।

५.

पावर हाउस चौक दे खख उत्तर ्स जजल्लाको नगरमसिानासम्ि पथलै्ा जाने वपच सडकको दा्ाँ बा्ाँ
जोडडएका जग्गाहरु ।

६.

आदशानगर अन् गा

िागथल्लो वगािा परे का बाहे क बीरगंज नगरववकास समित ले वव रण गरे का अन््

सम्पण
ू ा जग्गाहरु ।
७.

जज.प्र.का. को गेठ दे खख उत्तर पजश्चि हुदै रानी घाट चौक पल
ु सम्िका दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु

८.

मसगरे ट फैक्री गेट दे खख पजश्चि िालपो
जग्गाहरु ।

९.

घण्टाघर दे खख पव
ू ा
जग्गाहरु ।

का्ााल् हुदै कैलाश कोल्ड तटोर सम्िको सडकको दा्ाँबा्ाँका

फाबाट सैतनक ब््ारे क पव
ू ा हुदै नेशनल रे डडङ्ग मल. सम्िका सडकका दा्ाँबा्ाँका

१0.

पानीटं की चौक दे खख उत्तर १ नं. िेन सडकबाट पव
ू ा बार्ापासम्ि जाने सडकको दा्ाँबा्ाँको जग्गाहरु ।

११.

रे शिकोठी ६ नं. वडाको गेट दे खख पव
ू ा बार्ापास रोडसम्िका सडकको दा्ाँबा्ाँका जग्गाहरु

१२.

रे शिकोठी दे खख पव
ू ,ा उत्तर, दक्षक्षण रे शिकोठी, कुम्हालटोल बब ाा एरर्ा मभत्रका १० फफट िागथका
सडकसँग जोडीएका दा्ाँबा्ाँका जग्गाहरु ।

१३.

रानीघाट चौक दे खख उत्तर कृवि अनस
ु न्र्ान का्ााल् हुदै पदि रोड सम्िको वपच ढलान सडकको दा्ाँ
बा्ाँका जग्गाहरु ।

१४.

कृवि अनस
ु न्र्ान का्ााल् दे खख पव
ू ा ओि आश्रि हुदै १ नं. िेनरोड सम्िको वपच ढलान बाटोसँग
जोडीएका जग्गाहरु ।

१५.

पावर हाउस चौक दे खख पजश्चि नगर मसिानासम्िको र पव
ा ा प्रत िा चौकसम्िको सडकसँग जोडीएका
ू ि
दा्ाँ बा्ाँका जग्गहरु ।

१६.

काली िजन्दर दे खख पजश्चि बाट दक्षक्षण भगव ी टोल हुदै बब ाा वडा प्रहरी का्ााल्सम्ि सडकको दा्ाँ
बा्ाँका जग्गाहरु ।

१७.

ठाकुरराि क््ाम्पसको गेट दे खख दक्षक्षण कैलाश कोल्ड तटोरसम्ि सडकका दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु ।

१८.

मभतवा बौद्र् डाडा दे खख दक्षक्षण बत्रशल
ु चौक हुदै नगवा िजतजद सम्ि बौद्र् डाडा दे खख उत्तर, पजश्चि
कृष्ट्ण प्रणािी िजन्दर हुदै बार्ापाससम्ि वपच सडकसँग जोडीएका दा्ाँ बा्ाँ जग्गाहरु ।

१९.

िल
ु ी चौक दे खख पव
ू ा नेपाल आ्ल तनगि वपच सडकका दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु ।

२०.

िल
ु ी चौक दे खख पजश्चि हुदै दक्षक्षण रानीघाटसम्िको दा्ाँबा्ाँका जग्गाहरु ।

२१.

ज
े ारथ टोल १ नं. िेन सडकबाट बत्रितु ा मसनेिा हलको बाटो पजश्चि उत्तर हुदै नगरमसिानासम्िको

बाटो दा्ाँबा्ाँको जग्गाहरु ।
२२.

मभतवा नगर बत्रशल
ु चौक दे खख पव
ू ा नेशनल िेडडकल कलेज हुदै हररहर सराफा तन.िा.वव.सम्ि वपच
सडकका दा्ाँबा्ाँका जग्गाहरु ।

२३.

नगव मिगथलानगर कृष्ट्ण थापाको घरदे खख मशव िजन्दरसम्ि ढलानबाटोसँग जोडडएका दा्ाँबा्ाँका
जग्गाहरु ।

२४.

साववक श्रीपरु बी, नगवा बी, छपकै्ा बी, िल
ु ी बी, अन् गा

िागथल्लो वगािा परे को बाहे क १० फफट

िागथको सहा्क वपच ढलानबाटोसँग जोडीएका दा्ाँबा्ाँका जग्गाहरु ।

(ङ) िगइ
१.

प्रत िा चौक दे खख पव
ू ा बारा जजल्लाको मसिानासम्िको वपच सडकसँग जोडीएका दा्ाँबा्ाँका जग्गाहरु
।

२.

कैलाश कोल्ड तटोर दे खख पजश्चि बजार छपकै्ा नगर सिानासम्िको वपच सडकको जोडीएका दा्ाँबा्ाँका
जग्गाहरु ।

३.

रे शिकोठी दे खख पव
ू ,ा उत्तर, दक्षक्षण, रे शिकोठी एरर्ा, कुम्हाल टोल एरर्ा, बब ाा एरर्ा टोलमभत्रका १०
फफट ितु नका वपच ढलान बाटोसँग जोडीएका दा्ाँबा्ाँ जग्गाहरु ।

४.

साववक बहुअरी बी, िजडडहा वपप्रा बी, र्नवााभाठा बी, नकटुवा बी, नौ न बी अन् गा
वपच ढलान बाटोसँग जोडडएका जग्गाहरु ।

१० फफट िागथका

५.

साववक श्रीपरु बी, छपकै्ा बी, नगवा बी, िल
ु ी बी, अन् गा का िागथल्लो वगािा परे का बाहे क १० फफट
िन
ु ी सहा्क वपच ढलान बाटोसँग जोडडएका जग्गाहरु ।

(च) िगइ
१.

भन्सार गेटदे खख दक्षक्षण भार ी् मसिानासम्ि वपच सडकको जोडडएका दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु

२.

साववक र्नवााभाठा बी, नकटुवा बी, नौ न बी, बहुअरी बी, िजडडहा वपप्रा बी अन् गा

गाडी जान

नसफकने १० फफट िन
ु ी वपच ढलान सहा्क सडकसँग जोडडएका दा्ाँबा्ाँका जग्गाहरु

(छ) िगइ
१.

साववक मलपनी वव ाा र प्रसौनी वव ाा गा.वव.स. हाल बीरगंज उप ि.न.पा. अन् गा

गण्डक दे खख

पथलै्ा जाने राजिागासँग जोडडएका दा्ाँबा्ाँका जग्गाहरु ।
२.

साववक अलौ हाल बीरगंज उप ि.न.पा. नव तनिााणागर्न ड्रार्ापाटा भन्सार का्ााल् दे खख उत्तर पदि
रोड सम्ि जोडीने बाटोको दा्ाँ बा्ाँ जोडीएका जग्गाहरु ।

(ज) िगइ
१.

साववक रािगढवा, श्रीमस्ा ख.टो., सग
ु ौली दा.प.
ु , ववाागोग (ववन्दवामसनी) अलौ गा.वव.स. हाल
बीरगंज न.पा. अन् गा

पने अदाल को पजश्चि पदि रोडको पक्की पल
ु

था रानीघाटबाट पदि रोड

सँग जोडडएका दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु ।
२.

साववक श्रीमस्ा ख.टो., रािगढवा, हरप गंज, भवानीपर, मलपनी बब ाा, ितन्ारी गा.वव.स. हाल बीरगंज
उप ि.न.पा. अन् गा

सख
ु खा बन्दरगाह दे खख पारवानीपरु -जी परु वपच सडकका दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु

।
३.

साववक अलौ हाल बीरगंज उप ि.न.पा. अन् गा

पदि रोड दे खख दक्षक्षण द्वार दे वी (दग
ु ाा िजन्दर)

बजार एरर्ा सम्ि ।
उल्लेखख

"क" वगा दे खख "ज" वगा सम्िका जग्गाहरुको रजजष्ट्रे शन प्र्ोजनको दे हा् बिोजजि न््न
ू ि

िल्
ू ्ाकंन का्ि गररएको छ ।
(क) वगा प्रत

कठ्ठा

- रु.१५३,००,०००।-

(एक करोड बत्रपन्न लाख)

(ख) वगा प्रत

कठ्ठा

- रु.१००,००,०००।-

(एक करोड)

(ग) वगा प्रत

कठ्ठा

- रु.८०,००,०००।-

(असी लाख)

(घ) वगा प्रत

कठ्ठा

- रु.६०,००,०००।-

(साठी लाख)

(ङ) वगा प्रत

कठ्ठा

- रु.५०,००,०००।-

(पचास लाख)

(च) वगा प्रत

कठ्ठा

- रु.३६,००,०००।-

(छ ीस लाख)

(छ) वगा प्रत

कठ्ठा

- रु.२५,००,०००।-

(पचीस लाख)

(ज) वगा प्रत

कठ्ठा

- रु.१८,००,०००।-

(अठार लाख)

२.

िागथ "क" वगा दे खख "ज" वगािा परे का जग्गा बाहे क साववक गा.वव.स. हाल बीरगंज उप ि.न.पा.
अन् गा

पने तनम्न मलखख

जग्गाको तनम्न बिोजजि रजजष्ट्रे शन प्र्ोजनको लागग न््न
ू ि िल्
ू ् का्ि

गररएको छ ।
तनम्न
क्र.

वववरण

ग्राभेल

बाटो

कच्ची बाटो

बाटो नभर्ा घडेरी

सं.

सरे ह खे

्ोग्् जग्गा

१

िुली (वी) बार्पास पूवक
ा ो

-

1६,00,000।-

९,५०,000।-

1७,00,000।-

1४,00,000।-

९,00,000।-

६,00,000।-

श्रीपुर (वी) पदि रोड भन्दा

1९,00,000।-

1६,00,000।-

1०,00,000।-

-

५

नगवा (वी)

1८,00,000।-

1४,00,000।-

९,00,000।-

५,५0,000।-

६

ईनवााभाठा (वी), बहुअरी (वी),
ि.वपप्रा (वी)

1२,00,000।-

1०,00,000।-

७,00,000।-

५,५0,000।-

७

छपकै्ा (वी)

1७,00,000।-

1३,00,000।-

९,00,000।-

५,५0,000।-

८

नौ न (वी)

1४,00,000।-

1२,00,000।-

७,00,000।-

५,५0,000।-

९

नकटुवा (वी)

1२,00,000।-

९,00,000।-

८,00,000।-

५,५0,000।-

२

1७,00,000।-

1३,00,000।-

1८,00,000।-

श्रीपुर (वी) पदि रोड भन्दा

िुली (वी) बार्पास पजश्चिको

३

-

उत्तर

४

दक्षक्षण

हाल बी.उ.ि.न.पा. िा सिावेश भएका गा.वव.स.हरुकोाः
(प्रत
गाउँ मभत्र नम्बरी घडेरी जग्गा

कठ्ठा)

बबना बाटोको

बबना बाटोको

घडेरी ्ोग््

सरे ह खे

बाटो भएको
क्र.सं.

साववक गा.वव.स.

ग्रेभल बाटो

कच्ची बाटो

जग्गा
१०

श्रीमस्ा ख.टो.

११

रािगढवा

१२
१३
१४
१५

३,५0,000।-

२,०0,000।-

१,५0,000।-

६,00,000।-

३,५0,000।-

२,०0,000।-

१,०0,000।-

अलौ

६,00,000।-

३,५0,000।-

२,०0,000।-

१,०0,000।-

सुगौली दा.पु.

४,00,000।-

२,५0,000।-

१,५0,000।-

१,०0,000।-

हरप गंज

४,00,000।-

२,५0,000।-

१,५0,000।-

१,०0,000।-

उद्पुर घुिी

४,00,000।-

२,५0,000।-

१,५0,000।-

६0,000।-

४,00,000।-

२,५0,000।-

१,५0,000।-

१,०0,000।-

१७

भवानीपरु

प्रसौनी बब ाा

४,00,000।-

२,५0,000।-

१,५0,000।-

१,०0,000।-

१८

मलपनी बब ाा

४,00,000।-

२,५0,000।-

१,५0,000।-

१,०0,000।-

१९

ववाागोग(ववन्दवामसनी)

४,00,000।-

२,५0,000।-

१,५0,000।-

१,०0,000।-

४,00,000।-

२,५0,000।-

१,५0,000।-

१,०0,000।-

१६

२०

३.

६,00,000।-

ितन्ारी

बीरगंज नगर ववकास समित ले वव रण गरे को प्लटरहरु न््न
ू ि िल्
ू ्ाकंन िागथका वगािा परे का बाहेक तनम्न
बिोजजि प्लटहरुको रजजष्ट्रे शन प्र्ाजनका लागग न््न
ू ि िल्
ू ् का्ि गररएको छ ।
(क) गण्डक बहुअरी सालीक चौक दे खख गचनी मिलबाट बाईपास तनक्लने वपप्रा मलंक रोडको दा्ाँ बा्ाँका प्लटहरु
प्रत

प्लटको रु. १९,००,०००।-

(ख) बाईपासको वपप्रा मलंक रोड जाने िोड दे खख आ्ाल तनगि हुदै मभतवा होटे ल जाने चोकसम्िको दा्ाँ
बा्ाँको प्रत

प्लटको रु. ३५,००,०००।-

(ग) नगवा चौक दे खख ईनवाा गाउँ जाने बाटोसम्िको प्रत

प्लटको रु. १९,००,०००।-

(घ) ईनवाा गाउ जाने बाटोबाट रज ज्न् ी चौकसम्ि दा्ाँ बा्ाँको प्रत

प्लट रु. २२,००,०००।-

(ङ) नगवा क्षेत्रफल ०-०-८ को प्लटको हकिा प्लट नं. ३ दे खख ३४७ सम्ि र प्लट नं. ३४९ र ३५० को जोडा
बबजोडा प्रत

प्लटको रु. २५,००,०००।-

(च) िल
ु ी (बी), नगवा (बी), छपकै्ा (बी), नौ न (बी), िजडडहा वपप्रा (बी) को सानो प्लटको क्षेत्रफल ०-०-८
को हकिा प्रत

प्लटको रु. १५,००,०००।-

(छ) ईनवााभाठा (बी), बहुअरी (बी) को सानो प्लटको क्षेत्रफल ०-०-८ को हकिा प्रत
(ज) वपप्रा मलंक रोड बीरगंज नगर ववकास समित बाट वव रण भएको प्रत

प्लट रु. ११,००,०००।-

प्लटको रु. १९,००,०००।-

(झ) बीरगंज नगर ववकास समित बाट वव रण भएको िागथ प्लटको लेखखएको िल्
ू ्ाकंन नपरी बाँकी रहे को प्रत
प्लटको रु. २५,००,०००।(ञ) बीरगंज नगर ववकास समित ले वव रण गरे को साववक प्लट पशप
ु त
गरे को प्लटहरुको जग्गा मलख
िल्
ु ् नै का्ि गरी मलख

पारर

पारर

आदशानगर तनिााण समित ले वव रण

हुन बाँकी रहे को जग्गाहरुलार्ा िात्र सोही समित ले का्ि गरे को

गराउने ।

(ट) बीरगंज नगर ववकास समित ले प्लट वव रण गरी फक.का. भर्ा बबक्री वव रण हुने प्लटहरुको जग्गालार्ा
िागथ उल्लेखख

िल्
ू ्ाकंनलार्ा नै का्ि गरी ्ी िल्
ू ्ाकंनलाई दािासाहीबाट हुन आउने िल्
ू ् का्ि गने

।

(ठ) साववक श्रीमस्ा ख.टो. हाल बी. न.पा. अन् गा

नगर ववकास समित ले वव रण गरे को प्रत

प्लटको

रु. ७,००,०००।-

४.

्स पसाा जजल्ला अन् गा

नगरपामलका र नगरोन्िख
ु ा आदशा गा.वव.स. बाहेक अन्् गाउँ का श्रेत ािा गाउँ

जतनएका (गाउँ मभत्रका जग्गा) हरु पारर

५.

हुन आउदा प्रत

कठ्ठा रु. १,००,०००।-

तनम्न न.पा./गा.वव.स. हरुको जग्गाको तनम्न अनस
ु ार रजजष्ट्रे शन प्र्ोजनका लागग न््न
ू ि िल्
ू ् का्ि
गररएको छ ।
पोखरर्ा नगरपामलका

क्र.

साववक

सं.

गा.वव.स
.

पोखरर्ा
क्षेत्र

बजार

गाउँ मभत्र नम्बरी घडेरी जग्गा बाटो
भएको

पोखरर्ा
रोडसँग

ग्रेभल

कच्ची

प्रत

कठ्ठा सरे ह खे
भएको

ग्रेभल

बाटो

बबना

बाटोको

सरे ह खे

कच्ची

जोडडएको

१

स वरर्ा

१०,००,०००।-

७,००,०००।-

५,००,०००।-

३,००,०००।-

१,००,०००।-

७५,०००।-

५०,०००।-

२

वनकटवा

३,००,०००।-

१,००,०००।-

७५,०००।-

५०,०००।-

पोखरर्ा

७,००,०००।-

५,००,०००।-

३

१०,००,०००।-

५,००,०००।-

३,००,०००।-

१,००,०००।-

७५,०००।-

५०,०००।-

४

बसन् परु

-

-

५,००,०००।-

३,००,०००।-

१,००,०००।-

७५,०००।-

५०,०००।-

-

-

५,००,०००।-

३,००,०००।-

१,००,०००।-

७५,०००।-

५०,०००।-

-

-

५,००,०००।-

३,००,०००।-

१,००,०००।-

७५,०००।-

५०,०००।-

-

-

५,००,०००।-

३,००,०००।-

१,००,०००।-

७५,०००।-

५०,०००।-

५

श्रीमस्ा

६

नौ. .ज
.
मसववाा

७

गोववन्दपु
र

(५)

तनम्न गा.वव.स.हरुको जग्गाको तनम्न अनस
ु ार रजजग्रे शन प्र्ोजनका लागग न््न
ू ि िल्
ू ् का्ि गररएको
छ ।

क्र.सं. गा.वव.स.को नाि

प्रत

कठ्ठा

१

अिरपट्टी

रु. ६०,०००।-

२

औराहा

रु. ६०,०००।-

३

कौवाबनकटै ्ा

रु. ६०,०००।-

४

गम्हरी्ा

रु. ६०,०००।-

५

चोनी गा.वव.स.

रु. ३,३०,०००।-

(क) वडा नं. ८ र ९ जी परु दे खख जन ा रोड र मिलन चौक
सम्ि दा्ाँ बा्ाँको जग्गाको

(ख) पथलै्ा जाने राजिागा सँग जोडडएका जग्गा

रु. २४,००,०००।-

(ग) जी परु हनि
ु ान िजन्दर दे खख पजश्चि उत्तर रोड जन ा रु. ६,००,०००।रोड सँग जोडीने दा्ाँ बा्ाँका जग्गाहरु

६
७
८
९
१०
११
१२

(घ) चोनी गाउँ मभत्र घडेरी ्ोग्् जग्गाको

रु. २,५०,०००।-

(ङ) अन्् सरे ह खे

रु. ६०,०००।-

जग्गाको

ज्िंगलापरु

रु. ६०,०००।-

जगरनाथपरु

रु. ६०,०००।-

जानकी टोला

रु. ५५,०००।-

जी परु

रु. ६०,०००।-

ठोरी

रु. ५०,०००।-

झौवागठ
ु ी

रु. ६०,०००।-

ल्
ु सीववाा

रु. ६०,०००।-

१३

दे उरवाना

रु. ५५,०००।-

१४

र्ोरे

रु. ६०,०००।-

१५

र्ोवीनी

रु. ६०,०००।-

१६

नगरदाहा

रु. ६०,०००।-

१७

तनचट
ु ा

रु. ६०,०००।-

तनिालबत ी

रु. ५०,०००।-

परसरु ािपरु

रु. ६०,०००।-

१८
१९
२०

पकहािैनपरु

रु. ६०,०००।-

पटे वाा

रु. ५०,०००।-

२२

पचरुखी

रु. ५५,०००।-

२३

वपडारीगठ
ु ी

रु. ५०,०००।-

वपप्रा घोडदौरा

रु. ५५,०००।-

२५

प्रसौनी भाठा

रु. ६०,०००।-

२६

बगही

रु. ६०,०००।-

२७

बहुअवाा भाठा
(क) वडा नं. ७, ८, ९ पदिरोड सँग जोडडएको

रु. १८,००,०००।-

(ख) सरे ह खे

रु. ६०,०००।-

२१

२४

जग्गाको

२८

बागवाना

रु. ५०,०००।-

२९

बसडडल्वा

रु. ५०,०००।-

३०

बहुअरी वपडरी

रु. ५५,०००।-

बागेश्वरी त त्रौना

रु. ५५,०००।-

बबरुवागठ
ु ी

रु. ५५,०००।-

३१
३२
३३

बबश्रािपरु

रु. ६०,०००।-

३४

ववजबतन्ा

रु. ५०,०००।-

३५

बबरन्चीबवाा

रु. ६०,०००।-

३६

बेल्वा

रु.३, ६०,०००।-

(क) वडा नं. ७, ८, ९ जी परु दे खख पजश्चि जन ा रोड र
मिलन चौक हुदै मिलन चौक दे खख पजश्चि दक्षक्षण
दा्ाँबा्ाँको जग्गा

फा सडकको

(ख) अन्् सरे ह खे

रु. ६०,०००।-

३७

बैरर्ा बब ाा

रु. ६०,०००।-

३८

बैरर्ा बब ाा दा.प.
ु

रु. ६०,०००।-

मभतवा

रु. ३,००,०००।-

(ख) मभतवा गाउँ मभत्रको घडेरी ्ोग्् जग्गाको

रु. १,८०,०००।-

(ग) अन्् सरे ह खे को

रु. ६०,०००।-

४१

भेडडहारी

रु. ६०,०००।-

४२

भौराटार

रु. ६०,०००।-

४३

िमसहानी

रु. ५५,०००।-

४४

िर्ुवनिथौल

रु. ५५,०००।-

िहादे वपट्टी

रु. ५५,०००।-

िहुवन

रु. ६०,०००।-

िल
ु ी नौ. .ज.

रु. ६०,०००।-

३९
४०

४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१
५२

मभखिपरु

रु. ६०,०००।-

(क) वडा नं. ३ मभतवा बजार क्षेत्र मभत्रको घडेरी ्ोग्् जग्गाको

मिजाापरु

रु. ६०,०००।-

रािनगरी

रु. ६०,०००।-

लखनपरु

रु. ६०,०००।-

लाहावरथकरी

रु. ६०,०००।-

लालपसाा

रु. १२,००,०००।-

(क) वडा नं. २ र ७ सख
ु खा बन्दरगाहा दे खख परवानीपरु जी परु
बबच न्ाँ वपच रोडसँग जोडडएका जग्गाहरुको
(ख) वडा नं.

जोडडएका जग्गाको
(ग) अन्् सरे ह खे

गण्डक - पथलै्ा जाने राजिागासँग रु. २४,००,०००।जग्गाको

रु. ६०,०००।-

५३

लंगडी

रु. ६०,०००।-

५४

सबैठवा

रु. ६०,०००।-

५५

सखव
ु ा प्रसौनी

रु. ६०,०००।-

सज
ु ााहा

रु. ६०,०००।-

सप
ु ौली

रु. ५५,०००।-

५६

सव
ु णापरु

रु. ५०,०००।-

सग
ु ौली दा.प.

रु. ५५,०००।-

सेढवा

रु. ५५,०००।-

६१

सोनविाा

रु. ५५,०००।-

६२

सम्भौ ा

रु. ६०,०००।-

६३

शंकर सरै ्ा

रु. ५०,०००।-

५७
५८
५९
६०

६४
६५
६६

हरपरु

रु. ५५,०००।-

हररहरपरु नौ. .ज.

रु. ६०,०००।-

हररहरपरु

रु. ६०,०००।-

अन्य

(६)

्स जजल्ला अन् गा

सम्पण
ु ा गा.वव.स.हरुको गाउँ ब्लक मभत्रको फक ा का्ि भएको ऐलानी जग्गिा भएको

घर र जग्गा र्नी प्रिाणपज
ु ाा प्राप्

नभएको िात्र अन्् मसफाररस प्रिाणको आर्ारिा मलख

पारर

तनम्न बिोजजि िल्
ू ्ाकंन का्ि गररएको छ ।
क.

०-०-५ सम्ि ऐलानी जग्गािा बनेको फुस/खपडाको घरलाई एकिष्ट्ु ट रु. १,००,०००।-

ख.

०-०-५ सम्ि ऐलानी जग्गािा बनेको पक्की घरलाई एकिष्ट्ु ट रु. ४,००,०००।-

ग.

०-०-५ भन्दा िागथ जत सक
ु ै जग्गािा बनेको कच्ची फुस/खपडाको घरलाई प्रत

घ.

०-०-५ सम्ि ऐलानी जग्गािा बनेको पक्की घरलाई प्रत

ङ.

बीरगंज उप ि.न.पा. अन् गा
घर प्रत

हुन आउदा

र्रु रु. २०,०००।-

र्रु रु. ४०,०००।-

नापी भए वा नभएको नगरपामलकाबाट िल्
ू ्ाकंन नहुने ऐलानी कच्ची

र्रु को रु. २,००,०००।- र ऐलानी पक्की घरको प्रत

र्रु रु. ३,००,०००।-

हाल गामभन आएका बी.उ.ि.न.पा. का थप साववक गा.वव.स.को हकिा प्रत

र्ुर कच्ची

घरको रु. २५,०००।- पक्की घरको रु. ५०,०००।च.

पोखरर्ा न.पा. अन् गा
प्रत

(७)

नापी भए वा नभएको नगरपामलकाबाट िल्
ू ्ाकंन नहुने ऐलानी कच्ची घर

र्रु को रु. २५,०००।- ऐलानी पक्की घरको प्रत

पोखरर्ा नगर ववकास समित

अन् गा

र्रु रु. ५०,०००।-

ववक्री िल्
ू ् प्लटहरुको िल्
ू ् समित ले तनरर्ाणा गरे को िल्
ू ् नै

रजजष्ट्रे शन प्र्ोजनको लागग न््न
ू ि िल्
ू ् का्ि गने ।

(८)

फक ाकाट गरी जग्गा बबक्री गदाा साववक फक ािा जत ो बाटोले छोएको छ सो फक ाको पछाडी १५० फफटसम्ि
अगाडीको बाटोको प्रकृ्ा अनस
ु ार नै िल्
ू ्ाकंन का्ि हुने छ ।

(९)

उपरोक्

ववमभन्न दफाहरुिा परे का जग्गाहरुको हकिा िल्
ू ् सोही बिोजजि हुने छ । सो वगािा नपरे का

जग्गाहरु िालापो

का्ााल्ले त््त ै वगािा परे को प्रकृत

र अवतथा सिे

मिल्ने खालका उक्

जग्गाहरुको

आसपासिा परे को सरह हे री िल्
ू ्ाकंन का्ि गने ।

(१०)

ऋखण र्नीले मलख

पारर

गना आउँ दा जुन जग्गा खररद बबक्री हुने हो सो जग्गािा भएको घर बाटोको

अवतथा के कत ो छ ? ्ो सबै मलख िा खुलाई लेख्नु पने छ ।सो नलेखी वा नखुलाई का्ााल्लाई झक्
ु ्ाई
घरबाटो छली पारर

था

ोफकएको न््न
ू ि िल्
ू ् घटार्ा मलख

पारर

गराई मलएिा सो कुराको प ा लाग्ना

साथ र्नीसँग नपग
ु राजश्व रकि असल
ु उपर गनेछ । राजश्व असल
ु उपरका लागग िालपो
असल
ु उपर नभएसम्ि र्नीले पारर
अन्् चल अचल सम्प ी
संलग्न व््जक्

रु
ु न्

गराई मलएको जग्गा घर

का्ााल् राजश्व

था र्नी वा र्नीका एकासगोलको पररवारका

जग्गा रोक्का राख्न सफकने छ । साथै ्त ो अवतथािा र्नी, लेखक लगा्

जजम्िेवारी हुने छ ।

(११)

प्राप्

मलख

जाँचबझ
ु वा तनरक्षण गना आवश््क दे खखएिा िालपो

का्ााल्ले तव्ंि तथलग

तनररक्षण गरी

तनररक्षणबाट दे खखन आएको आर्ारिा न््न
ू ि िल्
ू ्ाकंन का्ि गरी राजश्व असल
ु ी गना सक्नेछ ।

(१२)

नगर क्षेत्र बाहे क नदी फकनारको जग्गाको हकिा प्रकृत
जग्गाको का्ि िल्
ू ्ाकंनका हकिा ७० प्रत श
बँद
ु ाहरुिा द्ववववर्ा परे िा िालपो

वा अवतथा हे री नददको दा्ाँ बा्ाँ १५० फफट मभत्रको

िात्र िल्
ू ्ाकंन का्ि गररनेछ ।

(१३)

िागथ उल्लेखख

का्ााल्ले ्फकन गरी िल्
ू ्ाकंन का्ि गने सक्नेछ ।

(१४)

कुनै जग्गा कत ो सडकसँग जोडडएको छ वा सडकसँग जोडडएको छै न । सो बारे िा आवश््क ा परे िा नापी
का्ााल्बाट पतन बझ्
ु न सफकनेछ ।

(१५)

सडकको दा्ाँ बा्ाँ भन्नाले सडकसँग जोडडएको फक ालाई िातननेछ ।

