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आज िमित २०७७।०३।१७ का िदन श्रीमान ्प्रमुख िजल्ला अिधकारीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको रिजष्ट्रशेन प्रयोजनका 
लािग मालपोत िनयमावली, २०३६ (पाँचौ संशोधन सिहत) को िनयम ५(ख)१ बमोिजम गिठत न्यूनतम मूल्य िनधार्रण 
सिमितको बैठकमा देहायबमोिजम उपिस्थित रहकेो छ : 

उपिस्थित 
१) श्री वासुदेव िघिमरे प्रमुख िजल्ला अिधकारी, िज.प्रशा.का.रौतहट - अध्यक्ष 
२) श्री रामएकवाल राय यादव सभापित, िजल्ला समन्वय सिमित रौतहट - सदस्य
३) श्री ईश्वरी प्रसाद ढकाल िन.प्रमुख कोष िनयन्त्रक, को.ल.ेिन.का.रौतहट - ,, 
४) श्री मुकेश कुमार यादव नापी अिधकृत, नापी कायार्लय मौलापुर - ,, 
५) श्री जीवन बैठा प्रबन्धक, रा.वा.बैंक मौलापुर - ,, 
६) श्री पंिडत जैसवाल प्रितिनिध, उद्योग वािणज्य संघ रौतहट - ,, 
७) श्री बबुनन्दन साह कायार्लय प्रमुख, मा.पो.का.मौलापुर - सदस्य सिचव

आमिन्त्रत 
१) श्री शेख ईजहार आलम कायार्लय प्रमुख, भूिमसुधार तथा मालपोत कायार्लय गौर, रौतहट 
२) श्री भुप बहादरु बोगटी कायार्लय प्रमुख, मालपोत कायार्लय चन्द्रपुर, रौतहट 
३) श्री रामदेयाल साह कायार्लय प्रमुख, मालपोत कायार्लय गरूडा, रौतहट 
४) श्री छोटेबाब ुप्रसाद यादव लेखापाल, मालपोत कायार्लय मौलापुर, रौतहट 
५) श्री कौशल कुमार श्रीवास्तव कम्प्युटर अपरेटर, मालपोत कायार्लय मौलापरु, रौतहट 

िनणर्य : 
घर जग्गाको िलखत रिजष्ट्रशेन पािरत गनेर् प्रयोजनका लािग मालपोत कायार्लय मौलापुरको कायर्क्षेत्र अन्तगर्त 

पनेर् िविभन्न नगरपािलकाका प्रितिनिध एवम ्भद्रभलादमीहरूको राय सल्लाह समेतबाट जग्गाको अवस्था, भौितक 
सुिवधा, बढ्दो शहरीकरण, सडकको पहँुच, बजार व्यवस्थापन एवम ्सुिवधायुक्त ठाउँको िदनिदन ैबढ्दै गइरहकेो मूल्य 
समेतलाई दृिष्टगत गनुर्पनेर् हुन्छ । २०७६ साल चैत्र मिहनादेिख COVID-19 को महामारील ेगदार् जग्गासम्बन्धी 
कारोबार पूणर् रूपले बन्द रही जग्गाको मूल्यमा कुनै पिरवतर्न भएको नदेिखएकोले आिथर् क वषर् २०७६।०७७ मा कायम 
भएको न्यूनतम मूल्याङ्कनलाई न ैआगामी आिथर् क वषर् २०७७।०७८ मा िनरन्तरता िदन ेगरी िनणर्य गिरयो । 
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आज िमित २०७६।०३।३० का िदन श्रीमान् प्रमुख िजल्ला अिधकारीजू्यको अध्यक्षतामा बसेको रिजष्ट्रशेन प्रयोजनका लािग मालपोत िनयमावली, २०३६ 
(पाँचौ संशोधन सिहत) को िनयम ५(ख)१ बमोिजम गिठत नू्यनतम मूल्य िनधार्रण सिमितको बैठकमा देहायबमोिजम उपिस्थित रहकेो छ : 

उपिस्थित 
१) श्री िकरण थापा प्रमुख िजल्ला अिधकारी, िज.प्रशा.का.रौतहट - अध्यक्ष
२) श्री िभमाजुर्न ज्ञवाली प्रमुख कोष िनयन्त्रक, को.ले.िन.का.रौतहट - सदस्य
३) श्री रामएकवाल राय यादव अध्यक्ष, िजल्ला समन्वय सिमित रौतहट - ,,
४) श्री मुकेश कुमार यादव नापी अिधकृत, नापी कायार्लय मौलापुर - ,, 
५) श्री जीवन बैठा प्रबन्धक, रा.वा.बैंक मौलापुर - ,, 
६) श्री पंिडत जयसवाल प्रितिनिध, उद्योग वािणज्य संघ रौतहट - ,, 
७) श्री बबुनन्दन साह कायार्लय प्रमुख, मा.पो.का.मौलापुर - सदस्य सिचव

आमिन्त्रत 
१) श्री सीताराम थापा कायार्लय प्रमुख, भूिमसुधार तथा मालपोत कायार्लय गौर, रौतहट 
२) श्री दीपेन्द्र कुमार झा मालपोत अिधकृत, मालपोत कायार्लय गरूडा 
३) श्री म. शेरे मुस्तफा मालपोत अिधकृत, मालपोत कायार्लय चन्द्रिनगाहपुर 
४) श्री छोटेबाबु प्र. यादव लेखापाल, मालपोत कायार्लय मौलापुर 

िनणर्य : 
घर जग्गाको िलखत रिजष्ट्रशेन पािरत गनेर् प्रयोजनका लािग यस कायार्लयको कायर्के्षत्रिभत्र पनेर् िविभन्न नगरपािलकाका प्रितिनिध एवम् 

भद्रभलादमीहरूको राय सल्लाह समेतबाट जग्गाको अवस्था, भौितक सुिवधा, बढ्दो शहरीकरण, सडकको पहँुच, बजार व्यवस्थापन एवम् सुिवधायुक्त 
ठाउँको िदनिदनै बढ्दै गइरहकेो मूल्य समेतलाई दृिष्टगत गरी आगामी आिथर् क वषर् २०७६।०७७ को लािग नू्यनतम मूल्याङ्कन कायम गनेर् सम्बन्धमा 
िनम्नानुसार िनणर्य गिरएको छ : 

(१)  कटहिरया नगरपािलका अन्तगर्त पनेर् : 
(क) सािवक कटहिरया गा.िव.स. 

क्र.सं. प्रकृित प्रितकट्ठा रू.मा कैिफयत 
क) बाटोसँग जोिडएको :

१ पानीटंकीदेिख बजार हँुदै बलरामपुर (टोलापुर) सम्म तथा 
गरूडा जाने बाटोमा बलरामपुर जाने बाटोसम्म २०,००,००० 

२ 
कटहिरया बजार के्षत्रदेिख पूवर् गरूडा जाने सडकदेिख उत्तर 
कटहिरया गाउँ जाने बाटोदेिख पिश्चम सडकसँग जोिडएको 
जग्गा (बजार के्षत्र बाहके) 

८,००,००० 

३ कटहिरयादेिख िबितर्  जाने सडकसँग जोिडएका जग्गाहरू ५,००,००० 

४ कटहिरयादेिख गरूडा जाने सडकसँग जोिडएका वडा नं. ७ख 
र ९ का जग्गाहरू 

५,००,००० 

५ अन्य बाटोसँग जोिडएका जग्गाहरू २,२०,००० 
ख)  खेितयोग्य जग्गाहरू १,१०,००० 
ख)  अन्य : 

१ 
गरूडा जाने बाटोदेिख उत्तर, बजारको मेनरोडदेिख पूवर् बजार 
के्षत्रको जग्गा र बजारको मेनरोडदेिख पिश्चम बहादरुपुर जाने 
बाटोको पूवर् बजार के्षत्रको जग्गा 

१६,००,००० 

२ तटबन्ध िभत्रका जग्गाहरू १५,००० 

३ प्रितष्ठान सडकदेिख पूवर्, वडा नं.४ को िसमानादेिख पिश्चम-
उत्तर, गरूडा-कटहिरया मेनरोडदेिख दिक्षण तफर् को जग्गा 

८,००,००० 



 

 

क्र.सं. प्रकृित प्रितकट्ठा रू.मा कैिफयत 

४ िवद्यालय सडक (कटहवा सडक) देिख पिश्चम, नहरदेिख पूवर्, 
हषार्हा जाने सडकदेिख दिक्षण तफर् को जग्गा  

८,००,०००  

५ नहरदेिख पिश्चम, तटबन्धदेिख पूवर्, हषार्हा सडकदेिख दिक्षण, 
बहादरुदेिख उत्तर तफर् का जग्गाहरू 

५,००,०००  

६ टोलापुर जाने सडकदेिख पिश्चम, बहादरुपुर जाने सडकदेिख 
उत्तर, नहरदेिख पूवर्, बजार के्षत्रदेिख दिक्षण तफर् का जग्गाहरू ८,००,०००  

७ 
कटहिरया टोलापुर जाने सडकिदख पूवर्, शिहद प्रितष्ठान 
सडकदेिख पिश्चम, टोलापुर गाउँदेिख उत्तर, गरूडा सडकदेिख 
दिक्षणका जग्गाहरू 

१०,००,०००  

८ 
महादेव मिन्दर सडकदेिख उत्तर, िवद्यालय जाने बाटो कटहवा 
सडकदेिख पूवर्, बजार के्षत्र देिख पिश्चम, रामजानकी मठदेिख 
दिक्षणका जग्गाहरू 

८,००,०००  

(ख) सािवक िबितर् प्रष्टोका गा.िव.स. 
क्र.सं. प्रकृित प्रितकट्ठा रू.मा कैिफयत 
१ पक्की बाटोसँग जोिडएको ५,००,०००  
२ कच्ची बाटोसँग जोिडएको १,४०,०००  
३ बाटो नभएको खेितयोग्य ७०,०००  

(२)  देवाहीगोनाही नगरपािलका अन्तगर्त पनेर् : 
(क) सािवक करूिनया गा.िव.स. 

क्र.सं. प्रकृित प्रितकट्ठा रू.मा कैिफयत 
१ पक्की बाटोसँग जोिडएको ३,००,०००  
२ कच्ची बाटोसँग जोिडएको १,४०,०००  
३ बाटो नभएको खेितयोग्य ७०,०००  

(ख) सािवक ककर् च गा.िव.स. 
क्र.सं. प्रकृित प्रितकट्ठा रू.मा कैिफयत 
१ पक्की बाटोसँग जोिडएको ३,००,०००  
२ कच्ची बाटोसँग जोिडएको १,४०,०००  
३ बाटो नभएको खेितयोग्य ७०,०००  

(ग) सािवक देवाही गा.िव.स. 

क्र.सं. प्रकृित प्रितकट्ठा रू.मा कैिफयत 

१ पक्की बाटोसँग जोिडएको ३,००,०००  
२ कच्ची बाटोसँग जोिडएको १,४०,०००  
३ बाटो नभएको खेितयोग्य ७०,०००  



 

 

(घ) सािवक प्रेमपुरगोनाही गा.िव.स. 
क्र.सं. प्रकृित प्रितकट्ठा रू.मा कैिफयत 
१ पक्की बाटोसँग जोिडएको ३,००,०००  
२ कच्ची बाटोसँग जोिडएको १,४०,०००  
३ बाटो नभएको खेितयोग्य ७०,०००  

(३)  परोहा नगरपािलका अन्तगर्त पनेर् : 
(क) सािवक तेजापाकड गा.िव.स. 

क्र.सं. प्रकृित प्रितकट्ठा रू.मा कैिफयत 

१ पक्की बाटोसँग जोिडएको ३,००,०००  
२ कच्ची बाटोसँग जोिडएको १,३०,०००  
३ बाटो नभएको खेितयोग्य ६०,०००  

(४)  फतुवािवजयपुर नगरपािलका अन्तगर्त पनेर् : 
(क) सािवक टेंग्राहा गा.िव.स. 

क्र.सं. प्रकृित प्रितकट्ठा रू.मा कैिफयत 

१ पक्की बाटोसँग जोिडएको ३,००,०००  
२ कच्ची बाटोसँग जोिडएको १,४०,०००  
३ बाटो नभएको खेितयोग्य ७०,०००  

 

(५)  बौधीमाई नगरपािलका अन्तगर्त पनेर् : 

(क) सािवक इनरवारी गा.िव.स. 
क्र.सं. प्रकृित प्रितकट्ठा रू.मा कैिफयत 
१ पक्की बाटोसँग जोिडएको ३,००,०००  
२ कच्ची बाटोसँग जोिडएको १,४०,०००  
३ बाटो नभएको खेितयोग्य ७०,०००  

(ख) सािवक इनवार् गा.िव.स. 

क्र.सं. प्रकृित प्रितकट्ठा रू.मा कैिफयत 

१ पक्की बाटोसँग जोिडएको ३,००,०००  
२ कच्ची बाटोसँग जोिडएको १,२०,०००  
३ बाटो नभएको खेितयोग्य ६०,०००  



 

 

(ग) सािवक गोगदौल गा.िव.स. 
क्र.सं. प्रकृित प्रितकट्ठा रू.मा कैिफयत 
१ पक्की बाटोसँग जोिडएको ३,००,०००  
२ कच्ची बाटोसँग जोिडएको १,४०,०००  
३ बाटो नभएको खेितयोग्य ७०,०००  

(घ) सािवक िपपिरया (परोहा) गा.िव.स. 

क्र.सं. प्रकृित प्रितकट्ठा रू.मा कैिफयत 

१ पक्की बाटोसँग जोिडएको ३,००,०००  
२ कच्ची बाटोसँग जोिडएको १,५०,०००  
३ बाटो नभएको खेितयोग्य ८०,०००  

(ङ) सािवक सरमुजवा गा.िव.स. 
क्र.सं. प्रकृित प्रितकट्ठा रू.मा कैिफयत 
१ प्रहरी चौकीदेिख नहर हँुदै दगुार् मिन्दरदेिख पिश्चम शंकर मा.िव.सम्म १४,००,०००  
२ पक्की बाटोसँग जोिडएको ४,००,०००  
३ कच्ची बाटोसँग जोिडएको २,००,०००  
४ बाटो नभएको खेितयोग्य १,००,०००  

(६)  मौलापुर नगरपािलका अन्तगर्त पनेर् : 
(क) सािवक पतौरा गा.िव.स. 

क्र.सं. प्रकृित प्रितकट्ठा रू.मा कैिफयत 
क) बाटोसँग जोिडएको :  

१ ५ नं.वडाको दिक्षणदेिख उत्तर पेट्रोल पम्प चोकसम्म पक्की 
मूल सडकसँग जोिडएको जग्गाहरू २०,००,०००  

२ स्मारकदेिख पूवर्को सडक तथा बजारदेिख पूवर् बसपाकर्  हँुदै 
अस्पताल चोकसम्म गएको सडकसँग जोिडएको जग्गाहरू १०,००,०००  

३ अस्पताल चोकदेिख गम्हरीया जाने बाटोसँग जोिडएका 
जग्गाहरू ४,००,०००  

४ 

हनुमान मिन्दरदेिख पिश्चम, पतौरासम्मको सडकदेिख उत्तर, 
पतौरादेिख उत्तरको सडकसँग जोिडएको र सोदेिख पूवर् 
ट्रान्सफमर्रदेिख पिश्चमको सडकदेिख दिक्षण, मेनरोड देिख 
पिश्चमका जग्गाहरू (बँुदा नं.१ बाहके) 

६,००,०००  

५ मौलापुरदेिख मौलापुर उत्तरवारी टोलसम्म पक्की मूल 
सडक ६,००,०००  

६ अन्य बाटोसँग जोिडएका जग्गाहरू २,००,०००  
७ सोनरिनया-जयनगर बाटोमा शहीद गेटसम्म ८,००,०००  



 

 

८ अस्पताल चोकदेिख पतौरा गाउँसम्म जाने सडकसँग 
जोिडएको ४,००,०००  

ख)  खेितयोग्य जग्गाहरू  १,००,०००  
ख)  अन्य :   

१ 
सोनरिनया-जयनगर बाटोदेिख दिक्षण, अस्पताल चोक-
खोरमन पुल-पोखरीदेिख पिश्चम, हनुमान मिन्दरदेिख उत्तर, 
मेनरोडदेिख पूवर् िभत्रका जग्गाहरू (बँुदा नं.२ बाहके) 

६,००,०००  

२ 
मौलापुर गाउँदेिख पूवर्, सोनरिनया-जयनगर बाटोदेिख उत्तर, 
अस्पताल चोकदेिख गम्हिरया जाने बाटोदेिख पश्चीम, वडा 
नं. ७ को सीमानादेिख दिक्षण 

२,५०,०००  

(ख) सािवक पथराबुधराम गा.िव.स. 

क्र.सं. प्रकृित प्रितकट्ठा रू.मा कैिफयत 

१ पक्की बाटोसँग जोिडएको ४,००,०००  
२ कच्ची बाटोसँग जोिडएको १,५०,०००  
३ बाटो नभएको खेितयोग्य १,००,०००  

(ग) सािवक मयार्दपुर गा.िव.स. 
क्र.सं. प्रकृित प्रितकट्ठा रू.मा कैिफयत 
१ पक्की बाटोसँग जोिडएको ४,००,०००  
२ कच्ची बाटोसँग जोिडएको १,४०,०००  
३ बाटो नभएको खेितयोग्य ७०,०००  

(घ) सािवक िसतलपुर गा.िव.स. 

क्र.सं. प्रकृित प्रितकट्ठा रू.मा कैिफयत 

१ पक्की बाटोसँग जोिडएको ३,००,०००  
२ कच्ची बाटोसँग जोिडएको १,४०,०००  
३ बाटो नभएको खेितयोग्य ८०,०००  

 

(ङ) सािवक सोनरिनया गा.िव.स. 
क्र.सं. प्रकृित प्रितकट्ठा रू.मा कैिफयत 

१ िचउटाहा-मौलापुर-जयनगर बाटोसँग जोिडएका 
(सोनरिनया गाउँदेिख पूवर्) का जग्गाहरू ५,००,०००  

२ पक्की बाटोसँग जोिडएको ३,००,०००  
३ अन्य बाटोसँग जोिडएको १,४०,०००  
४ बाटो नभएको खेितयोग्य ७०,०००  



 

 

(७) .घर (जग्गामा भएको घरमात्रको नू्यनतम मूल्याङ्कन) : 
• फुसको घरको ०-०-५ (पाँच धुर) सम्मलाई प्रितघर रू.२,००,०००।- र सो भन्दा मािथ प्रितधुर रू.२०,०००।- थप लागे्न छ	। 

• खपडा घर भएकोमा ०-०-५ (पाँच धुर) सम्मलाई प्रितघर रू.२,५०,०००।- र सो भन्दा मािथ प्रितधुर रू.२५,०००।- थप लागे्न छ । 

• ईटको पखार्ल भएको पक्की घरको हकमा ०-०-५ (पाँच धुर) सम्मलाई प्रितघर रू.६,००,०००।- र सो भन्दा मािथ प्रितधुर रू.६०,०००।- 
थप लागे्न छ । 

(८) स्ववासी जग्गाको हकमा जग्गा गाउँ ब्लक िभत्र रहकेो र िफल्डबुकमा घर उले्लख भएको हुनु पनेर्छ र यस्तोमा घर मात्रको िलखत पािरत हुनेछ ।  

(९) प्रसु्तत हुन आएको िलखतको कैिफयत महलमा पािरत हुन लागेको जग्गामा घर छ/छैन भने्न बेहोरा ऋणी धनी दबैुबाट अिनवायर् रूपमा खुलाउनु 
पनेर्छ । घर भएमा कुन िकिसमको हो र के कित जग्गा घरले ओगटेको हो उले्लख हुनु पनेर्छ । सािवकमा घर उले्लख भई आएकोमा हाल घर 
नभएमा अथवा सािवकमा घर उले्लख नभएकोमा हाल घर भएमा सम्बिन्धत गाउँपािलका/नगरपािलकाको कायार्लयबाट घरको िकिसम तथा 
ओगटेको के्षत्रफल स्पष्ट खुलाई ल्याउनु पनेर्छ । 

(१०) स्थानीय िनकायबाट वा अन्य कुनै प्रमाणबाट खुल्न आएको घर तथा जग्गाको मूल्य र उपयुर्क्तबमोिजम कायम नू्यनतम मूल्याङ्कन मधे्य जुन अङ्क 
बढी हुन्छ सोहीबमोिजम मूल्याङ्कन कायम हुनेछ । 

द्रष्टव्य : 

(१) घरजग्गाको कायम नू्यनतम मूल्याङ्कन भन्दा कम हुने गरी गल्ती वा झुठो िबबरण पेश गरी कायार्लय समेतलाई झुक्याई वा अन्जानबाट राजस्व घटी 
भई िलखत पािरत हुन गएको अवस्थामा त्यस्तो घटी राजस्व रकम सम्बिन्धत व्यिक्तबाट मालपोत कायार्लयले जुनसुकै बखत प्रचिलत 
कानूनबमोिजम असुल उपर गनेर्छ र यस्तोमा कुनै उजुर लाग्न सके्न छैन । 

(२) मािथको िनणर्यमा कुनै नगरपािलका/नगरपािलका अन्तगर्तका जग्गाको मूल्याङ्कन प्रािविधक कारणबाट गत वषर् भन्दा कम हुन गएको पाइएमा 
आिथर् क वषर् २०७५।०७६ को मूल्याङ्कनलाई नै आधार मानी मूल्याङ्कन कायम गिरनेछ । 

(३) उपयुर्क्त मूल्याङ्कन िमित २०७६।०४।०१ देिख लागू हुनेछ । 




