
नेपाल सरकार
गहृ मन्त्ालय

जिल्ला प्रशलासन कलारलाया्र, धलाजिङ
बूढीगण्डकी ि्जिद्युत आरोिनलाकला ्लाजग धलाजिङ जिल्लातरया  अजधग्रहण गरिएकला िगगलामला िहेकला घि गोठ ्गलारतकला 

भौजतक सिंचनलाहरू, र्रू् ि बलाेटजबरुिलाहरूको मयुआबिला (क्षजतपूजतया) कला ्लाजग जनिेिन जिने समबनधी सचूनला
नेपाल सरकारले विकास गन्न लागेको जलाशययकु्त बढूीगण्डकी जलविद्तु आयोजनाको सावबक गा.वि.स. हरूको (सलाङ, खरी, मवैि, चनैपरु, जयाम्ङु, 
सलयानटार, सलयानकोट, आवगन्चोक, मलुपानी, िढुाथमु, िसेरी, मापा्नक र वत्परेुश्वर) जगगामा रहकेा घर गोठ लगायतका भौवतक संरचनाहरू, फलफूल र 
बाेटवबरुिाहरूको मआुबजा (क्षवतपवूत्न) भकु्तानी गन्न जगगा प्ावति ऐन, २०३४ को िफा ९, १० र ११ बमोवजम वमवत २०७२।१२।२० गतेको गोरखापत् िवैनकमा 
प्कावशत सचूनामा उललेवखत अविग्रहण गररएका जगगाहरूमा रहकेा घर गोठ लगायतका भौवतक संरचनाहरू, फलफूल र बाेटवबरुिाहरूको मआुबजा वनिा्नरण 
गन्न वमवत २०७८।१२।२१ गते मआुबजा वनिा्नरण सवमवतको बैठकबाट िहेाय बमोवजमको प्कार अनसुार िहेाय बमोवजमको घर, गोठ लगायत भौवतक संरचनाहरू, 
फलफूल र बाेटवबरुिाहरूको िररेट वनिा्नरण गररएको छ । समबवन्ित जगगा िनीहरूले मआुबजा (क्षवतपवूत्न) रकम िाबी गन्न नागररकताको प्माणपत्को प्वतवलवप, 
जगगािनी प्माणपजूा्न लगायतका आफूसँग भएको प्माण सवहत ०७८/१२/२२ गते िवेख मआुबजा (क्षवतपवूत्न) वलन रु.१०।- को वटकट टाँसी रीतपिू्नकको वनिेिन 
सवहत गोरखाव्थत गण्डकी गाउँपावलका-८, वसउरेवनटारमा रहकेो बढूीगण्डकी जलविद्तु आयोजनाको िातािरण, मआुबजा वितरण, पनुिा्नस तथा पनु्था्नपना 
एकाइको काया्नलयमा समपक्न  राखनहुुन समबवन्ित सबैको जानकारीका लावग यो सचूना प्कावशत गररएको छ । यस सचूनामा कुनै त्टुी हुन गएको भएमा आफूसँग 
भएको प्माण सवहत मयािवभत् समपक्न  राखनहुुन अनरुोि गररन्छ । साथै तोवकएको मयािवभत् वनिेिन नविइ्न मयाि गजुारेमा काननू बमोवजम हुने वयहोरा समते 
जानकारी गराइन्छ । थप जानकारीका लावग उक्त एकाइको फोन नमबर ०१०-४१६०८१ गण्डकी गाउँपावलका-८, वसउरेवनटार, गोरखामा समपक्न  गन्न र प्कावशत 
सचूनाको वििरण आयोजनाको www.bghep.gov.np मा समते हने्न सवकनेछ ।
१. भिन (आिसीर) मूलरलाङ्कन िििेट (प्रजत िगया जरट, रु.) 

जस.नं. भिनको प्रकलाि सति 
जसजभ् 

कलारया 
जिद्युत 
कलारया 

सरलाजनटिी 
कलारया 

१ 
आर सी सी फे्म लोकल ईटा (वसमने्टको जो्डाइ), आर सी सी छाना 

उत्तम २,५६७.७५ ८३.९१ २२१.४४
२ मधयम २,१६४.२२ ५४.८६ १६५.१७
३ सामान्य १,९१५.०९ २५.१३ १०५.८८
४ 

आर सी सी फे्म लोकल ईटा (वसमने्टको जो्डाइ), कक्न ट पाता छाना 
उत्तम २,१६५.४३ ६८.१२ १७९.७५

५ मधयम १,७८९.३३ ४४.५३ १३४.०७
६ सामान्य १,६२६.१९ २०.४० ८५.९५
७ 

आर सी सी फे्म चाईवनज ईटा (वसमने्टको जो्डाइ), आर सी सी  छाना 
उत्तम २,५०४.०७ ८३.९१ २२१.४४

८ मधयम २,०८३.३३ ५४.८६ १६५.१७
९ सामान्य १,९१४.५२ २५.१३ १०५.८८

१० 
आर सी सी फे्म चाईवनज ईटा (वसमने्टको जो्डाइ), कक्न ट पाता छाना 

उत्तम २,४५०.६७ ६८.१२ १७९.७५
११ मधयम १,७०६.४५ ४४.५३ १३४.०७
१२ सामान्य १,६२५.६३ २०.४० ८५.९५
१३ 

लो्ड वियररङ्ग लोकल ईटाको गारो (वसमने्टको जो्डाइ), आर सी सी छाना 
उत्तम २,५३७.५४ ८३.९१ २२१.४४

१४ मधयम २,१३७.५२ ५४.८६ १६५.१७
१५ सामान्य १,९६०.४१ २५.१३ १०५.८८
१६ 

लो्ड वियररङ्ग लोकल ईटाको गारो (वसमने्टको जो्डाइ), कक्न ट पाता छाना 
उत्तम २,२११.२८ ६८.१२ १७९.७५

१७ मधयम १८२८.१३ ४४.५३ १३४.०७
१८ सामान्य १,६८०.६८ २०.४० ८५.९५
१९ 

लो्ड वियररङ्ग लोकल ईटाको गारो (वसमने्टको जो्डाइ), टायल छाना 
मधयम १,९११.०३ ४४.५३ १३४.०७

२० सामान्य १,७६७.२७ २०.४० ८५.९५
२१ 

लो्ड वियररङ्ग चाईवनज ईटाको गारो (वसमने्टको जो्डाइ),आर वस वस छाना 
उत्तम २,५३६.८४ ८३.९१ २२१.४४

२२ मधयम २,१३६.८२ ५४.८६ १६५.१७
२३ सामान्य १,९५९.७१ २५.१३ १०५.८८
२४ 

लो्ड वियररङ्ग चाईवनज ईटाको गारो (वसमने्टको जो्डाइ),कक्न ट पाता छाना 
उत्तम २,३३५.६५ ६८.१२ १७९.७५

२५ मधयम १,८२७.४६ ४४.५३ १३४.०७
२६ सामान्य १,६८०.०१ २०.४० ८५.९५
२७ 

लो्ड वियररङ्ग लोकल ईटाको गारो (माटोको जो्डाइ), आर सी सी छाना (चपपी) 
मधयम २,५१५.१७ ५४.८६ १६५.१७

२८ सामान्य २,३३८.०५ २५.१३ १०५.८८
२९ 

लो्ड वियररङ्ग लोकल ईटाको गारो (माटोको जो्डाइ), कक्न ट पाता छाना 
मधयम २,१६७.२४ ४४.५३ १३४.०७

३० सामान्य २,०२३.४७ २०.४० ८५.९५
३१ 

लो्ड वियररङ्ग लोकल ईटाको गारो (माटोको जो्डाइ), टायल छाना 
मधयम २,२०३.५७ ४४.५३ १३४.०७

३२ सामान्य २,०५६.१२ २०.४० ८५.९५
३३ 

लो्ड वियररङ्ग लोकल ईटाको गारो (माटोको जो्डाई) कक्न ट पाता छाना तथा माटोको/काठको भईु 
मधयम १,७८५.१४ ४४.५३ १३४.०७

३४ सामान्य १,६७१.५५ २०.४० ८५.९५
३५ 

लो्ड वियररङ्ग लोकल ईटाको गारो (माटोको जो्डाई) टायल छाना तथा माटोको/काठको भईु 
मधयम १,८२४.२३ ४४.५३ १३४.०७

३६ सामान्य १,७१०.६४ २०.४० ८५.९५
३७ लो्ड वियररङ्ग ढुङ्गाको गारो (माटोको जो्डाई ) कक्न ट पाता छाना तथा माटोको/काठको भईु सामान्य १,२३८.३० २०.४० ८५.९५
३८ लो्ड वियररङ्ग ढुङ्गाको गारो (माटोको जो्डाई ) टायल छाना तथा माटोको/काठको भईु सामान्य १,२७७.३९ २०.४० ८५.९५
३९ लो्ड वियररङ्ग ढुङ्गाको गारो (वसमने्टको जो्डाई) कक्न ट पाता छाना तथा माटोको/काठको भईु (चपपी) सामान्य १,८०८.२३ २०.४० ८५.९५
४० लो्ड वियररङ्ग ढुङ्गाको गारो (वसमने्टको जो्डाई) टायल छाना तथा माटोको/काठको भईु सामान्य १,८४७.३२ २०.४० ८५.९५
४१ 

लो्ड वियररङ्ग ढुङ्गाको गारो (वसमने्टको जो्डाई) आर सी सी छाना (चपपी) 
उत्तम २,८२४.०६ ८३.९१ २२१.४४

४२ मधयम २,४२४.०५ ५४.८६ १६५.१७
४३ सामान्य २,२४६.९३ २५.१३ १०५.८८
४४ काठै काठको घर छाना, ज्ता, टायल, विगंीटी िा एसिेसटस ् सामान्य २,१३६.०० २३.९२ १०१.४६

१.२. अनर सिंचनलाहरूको मूलरलाङ्कन िििेट (रु.) 

जस.नं. सिंचनलाकोको प्रकलाि इकलाई सति जसजभ् कलारया जिद्युत कलारया सरलाजनटिी कलारया 

४५ पाली (Lean to Roof) प्वत ब.फी. 

उत्तम ८७४.०९   
मधयम ७०७.६३   
सामान्य ४४७.५३   

खर ३३८.४१   
गोठ २३१.७३   

्टील ३२३.६७   

४६ कुखरुाको खोर (Hen Shed) प्वत ब.फी. 
उत्तम ८९२.५८   
मधयम ८३४.७३   
सामान्य ४९४.३१   

४७ बाख्ाको खोर (Goat Shed) प्वत ब.फी. 
उत्तम ८५०.३७   
मधयम ७४४.८९   
सामान्य ५२४.६०   

४८ बङ्गरुको खोर (Pigsty) प्वत ब.फी. 
उत्तम ६५२.५१   
मधयम ४७५.६८   
सामान्य ३१७.८३   

४९ कुखरुाको फाम्न (Chicken Farm) प्वत ब.फी. 
उत्तम ५२९.५५   
मधयम ४५०.७४   
सामान्य ३९०.८०   

५० गोठ (Cow Shed) प्वत ब.फी. 
उत्तम ५३६.०८   
मधयम ४५१.१४   
सामान्य ३७१.११   

५१ िन्सार (Dhansar) प्वत ब.फी. 
उत्तम ५९१.०३   
मधयम ५३८.३५   
सामान्य ४९२.७५   

५२ घर टहरो (Cottage) प्वत ब.फी. 
उत्तम ६९०.२४ ७.७३ ३२.७९ 
मधयम ६०८.७५ ६.८२ २८.९२ 
सामान्य ४५८.५० ५.१४ २१.७८ 

५३ भाँ्डा माझने ठाउँ (Washing Platform) प्वत ब.फी. 
उत्तम ३२७.१७   
मधयम २४५.६१   
सामान्य १९७.००   

५४ पानी िारा (Tap Stand) प्वत ब.फी. 
उत्तम ३८७.३१   
मधयम ३०९.०२   
सामान्य २२३.०५   

५५ वस वज आई चपपी (C.G.I. Toilet) प्वत ब.फी. 
उत्तम ९९३.५१   
मधयम ८२८.७१   
सामान्य ७६८.६८   

५६ कटेरो  (Storage Shed) प्वत ब.फी. 
उत्तम २८७.२०   
मधयम १९५.०७   
सामान्य ११६.९४   

५७ बाउन््डरी िाल  प्वत घ.फी. 
उत्तम १२७.७६   
मधयम १३७.११   
सामान्य २९२.३३   

५८ अन्य काठै काठको संरचना प्वत ब.फी. 
मधयम १,५२४.५२ १७.०७ ७२.४१ 
सामान्य १,०६१.६२ ११.८९ ५०.४३ 

५९ व्टल संरचना प्वत ब.फी. 
उत्तम ७९०.८० ८.८६ ३७.५६ 
मधयम ६७४.३६ ७.५५ ३२.०३ 
सामान्य ४११.९६ ४.६१ १९.५७ 

६० लयाण्ड्केपीङ प्वत ब.फी. 
उत्तम १९२.९५   
मधयम ८८.२५   
सामान्य ७२.३०   

६१ गारो प्वत घ.फी. 
उत्तम ३६७.०६   
मधयम १५४.७२   
सामान्य ८७.८५   

६२ गारो लगाई माटोले परेुको प्वत घ.फी. 
उत्तम १०७.३२   
मधयम ५८.१४   
सामान्य ५५.१७   

६३ पानी ट्यांकी प्वत घ.फी. 

भुइँ मवुन (आर.
सी.सी.) 

३५५.४०   

ढंुगा गारो १८७.५०   
इटँा गारो १८६.२५   

६४ वपललर प्वत गोटा 
९x९ ८,७९२.५८   

९x१२ ११,६९८.३४   
१२x१२ १४,६२०.९८   

६५ माछा पोखरी प्वत घ.फी. 
उत्तम ५२.४७   
मधयम ३४.००   
सामान्य १.६२   

६६ रेवलंग प्वत ब.फी. 
मधयम ७२.३०   
सामान्य ६९.५४   

६७ फेन्सीङ प्वत ब.फी. 
ज्ता १०५.६२   

चनेवलंक ६९.१९   

६८ टनेल प्वत ब.फी. 
व्टल ८६.५८   
बाँस १३.११   

६९ ्टोन कलया्डीङ प्वत ब.फी. सामान्य २४०.१७   

७० 
इटाको गारोले कभर गररएको व्टल 
संरचना  

प्वत ब.फी. 
उत्तम १,४१६.३७ १५.८६ ६७.२८ 
मधयम १,१५५.५३ १२.९४ ५४.८९ 
सामान्य १,०३६.१५ ११.६० ४९.२२ 

७१ गेट प्वत ब.फी. 
उत्तम ६५०.००   
मधयम ४७१.१५   
सामान्य २९२.३०   

७२ गोिर गयाँस, प्वत पलान्ट रु. २५,०००/-      

२.१ रुख (Tree) / खमिला (Pole) 

क्र.स.ं प्रिलाजतको नलाम  
गोज्रला कलाठको प्रजत करू जरट मूलर 

िििेट   (करू जरट) रु. 
िलाउिला प्रजत चट्ला  मयुलर िििेट   

(प्रजत चट्ला) रु. 
१ साल १,०००.०० ८,०००.०० 
२ बटुियरो/बोटिायरो ८०.००  
३ बररो २००.००  
४ वससउ ४००.०० १२,०००.०० 
५ चाँप ५००.००  
६ करम ३००.००  
७ खयर १,०००.००  
८ उवतस १००.००  
९ कटुस १००.००  

१० मसला (Mashala) १००.००  
११ सललो २००.००  
१२ बररो/हररो २००.००  
१३ वचलाउने २००.००  
१४ वसमल १२५.००  
१५ जामनु (Jamun) ३००.००  
१६ कमा्न (karma) ३००.००  
१७ टुवन (Tuni) ३००.००  
१८ वसररस (Seris ) ३००.००  
१९ गटेुल (Gutel) १००.००  
२० पपलार (Papalar) १००.००  
२१ साज (Saj ) ३००.००  
२२ मावथ उललेवखत भन्िा िाहके र अन्य ७५.०० ४,०००.०० 

२.२. जिरुिला (Seedling )  
क्र.स.ं प्रिलाजतको नलाम  प्रजत जिरुिला िििेट  रु. 

१ सबै प्जावतहरूको प्वत विरुिा िररेट   १०.०० 
२.३. ्लाथ्ला ( Sapling)  

क्र.स.ं प्रिलाजतको नलाम  प्रजत ्लाथ्ला िििेट  रु. 
१ सबै प्जावतहरू प्वत लाथ्ा  ४४.०० 

२.४ .बलँास   
क्र.स.ं प्रिलाजतको नलाम प्रजत घनला िििेट  रु. 

१ बाँस १०.०० 

३. जिजभनन प्रिलाजतकला र्रू्हरूको िििेट जिििण 

क्र.स.ं र्रू्को नलाम 
शयुरु उतपलािन 
जिने ्लागने 
समर (िरया) 

प्रजत िरया प्रजतबलाेटबलाट 
ज्न सजकने आमिलानी 

रु. 
१ आपँ ६ ४,६००.००  
२ केरा १ १,२३७.५० 
३ अमबा ४ १,०६०.००  
४ वनििुा ४ १,७५०.००  
५ सनु्तला ६ ४,७२५.००  
६ कागती ३ ६,१००.००  
७ नासपावत ५ २,०२०.००  
८ रुख कटहर ६ ११,७००.००  
९ अनार ५ ३,३२०.००  

१० भोगटे ६ १,७५०.००  
११ सपुारी ५ ३९७.५०  
१२ मिेा १ २,५००.००  
१३ भइुकटर १ ३१५.००  
१४ मौसम ६ ५,७७५.००  

१५ वलची ६ ६,३००.००  
१६ हलिुािेि ७ २,२५०.००  
१७ आरु ३ ५६२.५०  
१८ आरुबख्डा ४ ९००.००  
१९ कवफ ४ १,१९०.००  

२० 
वसउं्डी फल 

(Dragon Fruits) 
३ १,८७५.००  

२१ अङ्गरु ४ ९९५.००  
२२ घयफुल (Avocado) ५ १०,५००.००  
२३ कुरीलो ३ १२६.२५  
२४ अलैची ८ २००.००  
२५ ्याउ ५ २,४७५.००  
२६ उख ु १ ७५.००  
२७ सररफा ४ १,३२०.००  
२८ मररच ३ १८५.००  
२९ लहरे आप ०.२५ ८३०.००  
३० लवपस ५ ११,४००.००  


