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नेपाल सरकार 
भमूि व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी मनवारण िन्त्रालय 

भमूि व्यवस्थापन तथा अमभलेख ववभाग 

िालपोत कायाालय 
चितवन, v}/xgL 

फोन नं.056-583415 

सक्षि मनजािती प्रशासन:सिवृि र सशुासन 

Email id-khairahani@dolma.gov.np 

Website-http://dolrm.gov.np/office/65 

Gmail-khairahanimalpot@gmail.com 

Facebook id -हेलो िालपोत कायाालय खैरहनी चितवन 
 

 

 

 

रचजषे्ट्रशन पारीत प्रयोजनको लामग तोवकएको  
न्त्यनुति िूल्याङ्कन पचुस्तका 

आ.व. २०७8/०७9 
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न्त्यूनति िूल्यााँकन मनर्ाारणका आर्ारहरु- 

1.िालपोत मनयिावली 2036 को मनयि 5ख को उपमनयि 4 बिोचजिका प्रावर्ानहरु । 

क.जग्गासाँग सडक वा बाटो जोमडए /नजोमडएको र सो को प्रकार । 

ख.जग्गाको प्रयोजनको अवस्था । 

ग.जग्गाको बस्तगुत अवचस्थमत । 

घ.िाल ुआमथाक बर्ािा कारोबार भएको सोही क्षरेको खररद मबक्री िूल्य । 

 

2.िहालेखा पररक्षकबाट लेखा पररक्षण प्रमतवेदनिा ओल्यार्ाएका वववरणहरु । 

3.भमूि व्यवस्थापन तथा अमभलेख ववभागबाट भएका पररपर तथा सोवह ववभागबाट प्रकाचशत न्त्यूनति 
िूल्यााँकन सम्बन्त्र्ी मनदेचशका । 

4.स्थामनय मनकायहरु बाट प्राप्त न्त्यूनति िूल्यााँकनसम्बन्त्र्ी सझुावहरु । 

5.कायाालयिा गररएको स्थलगत अध्ययन अनगुिन । 

6.नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एसोमसएशन र्कार्ा समिमतबाट प्राप्त सझुावहरु । 

7.सरोकारवाला सिूहहरुसाँग अन्त्तरवक्रया । 

8.नागररक सिाज र बवुिजीवी वगाको सझुाव । 

9.मलखत पाररत गदााको अभ्यास र अनभुव । 
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नेपाल सरकार 
भमूि व्यवस्था,सहकारी तथा गररबी मनवारण िन्त्रालय 

भमूि व्यवस्थापन तथा अमभलेख ववभाग 

dfnkf]t sfof{no 

v}/xgL,lrtjg 
 

kq ;+Vof M०७८/०७९ 
rnfgL g+= ldlt M २०७८÷ ०३  ÷३१ 

k|fKt kq ;+Vof / ldlt M 

 

           ljifo M  Go"gtd d"Nofª\sg k'l:tsf k7fPsf] . 
 

 

>L ============ === === === ================== === 

= = = = = = = = = = = =  = = =  = = =  = = =  = = =  = = = 

=== === === === === === === === === === === === 

 

  pko'{Qm ljifodf k|d'v lhNnf clwsf/L श्री पे्रमलाल लाममछाने Ho'sf] cWoIftfdf ldlt 

२०७८/०३/२४  df a;]sf] d"Nofª\sg ;ldltsf] lg0f{ofg';f/ cf= j=२०७८/०७९ sf 

nflu /lhi6«]zg kfl/t k|of]hgsf nflu lgwf{l/t Go"gtd d"Nofª\sg k'l:tsf yfg ! -Ps_ o;} 

;fy k7fOPsf] Joxf]/f cg'/f]w 5 . 

 
 
 
 
 

_____________ 

यादवराज आचायय 
-कायायलय प्रमखु_ 
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नेपाल सरकार 
भमूि व्यवस्था,सहकारी तथा गररबी मनवारण िन्त्रालय 

भमूि व्यवस्थापन तथा अमभलेख ववभाग 

dfnkf]t sfof{no 

v}/xgL,lrtjg 
 

o; sfof{nosf] sfo{If]q cGtu{t kg{] :yfgLo txsf] cf=a=2078/079 िा मलखत पाररत -रचजषे्ट्रशन_गने 
प्रयोजनको लामग मनर्ाारण गने प्रस्ताववत गररएको न्त्यूनति िूल्यााँकन तामलका 

 

खैरहनी नगरपामलका 
साववक िैनपरु 1,2 िार  

qm= 
;+= 

ljj/0f 
d"No ? 

-k|lt s¶fdf_ 

१ r}gk'/ rf]s af6 s+sfnL hfg] af6f]n] 5'g] hUuf 3850000/- 
२ /fhdfu{ afx]s lkraf6f]sf] hUuf 2420000/- 
३ sRrL af6f]sf] 38]/L hUuf  1540000/- 
४ af6f] ePsf] v]tL of]Uo hUuf 770000/- 
५ af6f] gePsf] hUuf 440000/- 

 

साववक िैनपरु  ३ नं. र 7 नं. िार 
१ /fhdfu{ af6 pQ/ xf]lnNof08 hfg] d'n af6f]sf hUuf 4400000/- 

२ 
k;f{ ahf/ x'b} pQ/ tkm{ hfg] lkr af6f] &s,&v 4400000/- 

३ वडा नं.७ग को पर्ाय बजार हुदै रर्ौली जाने मुल बाटो 3300000/- 
४ ;a} leqL lkraf6f] sf hUuf 2200000/- 
५ r}gk'/ j8f g+=# / & sf] 38]/L hUuf-sRrL af6f]_ 1540000/- 
६ r}gk'/ # / & sf] af6f] ePsf] v]tL of]Uo hUuf 770000/- 
७ बाटो नभएको जग्गा 440000/- 
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सामबक िैनपरु ४, ५ र ६ 

! राजमागय बाट खोललएको र्ालवक चैनपुर ४ग मा पने बजार क्षेत्रका जग्गा 
4400000/- 

२ lkr af6f] ePsf] hUuf 2420000/- 
 ३ ५घ को बाटो भएको घडेरी जग्गा 1210000/- 
४ ५घ बाहेक बाटो भएको घडेरी जग्गा 1540000/- 
५ af6f] ePsf] v]lt of]Uo hUuf 770000/- 
६ बाटो नभएको जग्गा 385000/- 

 

सामबक िैनपरु ८ र ९  
१ िैनपरु ८क, ८ख िा पसाा बजार हदैु उत्तर तफा  जान ेवपि बाटो  4400000/- 

२ *क,*v sf] lelq lkr af6f]n] 5'g] hUuf 2200000/- 
३ *क,*v afx]s leqL lkr af6f] ePsf] 38]/L hUuf  1540000/- 
४ *क,*v sf] sRrLaf6f] ePsf] £f8]/L hUuf 1540000/- 
५ *क,*v afx]s af6f] ePsf] 38]/L hUuf   1210000/- 
६ *क,*v  j8fsf] af6f] ePsf] v]lt of]Uo hUuf 770000/- 
७ ८क ८ख वडा बाहेक बाटो भएको खेलि योग्य जग्गा 550000/- 
८ ८क र ८ख को बाटो नभएको जग्गा 440000/- 
७  ८क र ८ख afx]s af6f] gePsf] v]lt of]Uo hUuf 385000/- 

सामबक खैरहनी ९ , ८क, ८ख, ८ग 
! /fhdfu{ 5'g] hUuf 4620000/- 
@ k'/fgf] /fhdfu{sf] ahf/ If]qsf] 38]/L hUuf 3850000/- 
# k'/fgf] /fhdfu{af6 vf]nLPsf] -leqL lkr_ 1980000/- 
$ sRrL af6f] 5'g] 38]/L hUuf 1540000/- 
% af6f] ePsf] v]tL of]Uo hUuf 880000/- 
^ af6f] gePsf] hUuf 440000/- 

सामबक खैरहनी  ६ र ७ िार 

! र्ालवक खैरहनी ७क, ७ख मा राजमागय छुने जग्गा 4620000/- 

२ पुरानो राजमागयको बजार क्षेत्रको घडेरी जग्गा 3850000/- 
# पुरानो राजमागयमा खैरहनी ६क,६ख को घडेरी जग्गा 2310000/- 
$ पुरानो राजमागय बाट खोललएको लभलत्र लपच 1980000/- 
% र्ो बाहेक अन्य लपच बाटो घडेरी 1650000/- 
^ ७क ७ख को कच्ची बाटोले छुने घडेरी जग्गा   1540000/- 

७ ७क र ७ख बाहेक कच्ची बाटोले छुने घडेरी जग्गा   1320000/- 

८ ७क र ७ख को बाटो भएको खेलि योग्य जग्गा   880000/- 

९ ७कर ७ख बाहेक बाटो भएको खेिी योग्य जग्गा   770000/- 

१० ७क र ७ख को बाटो नभएको खेलियोग्य जग्गा   440000/- 

११ ७क र ७ख बाहेक बाटो नभएको खेिीयोग्य जग्गा   330000/- 
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सामबक खैरहनी ३क, ३ख, ३ग, ३घ, ३ङ, ३ि, ३छ, र वडा नं.५ 

! /fhdfu{;+u hf]l8Psf] hUuf #क b]lv #5 ;Dd / %s,%v,%u 4400000/- 

@ /fhdfu{ e} pQ/ blIf0f vf]lnPsf lkraf6f]df kg]{ hUuf 3300000/- 

# k'/fgf] /fhdfu{df kg]{ hUuf tyf -leqL lkr_ n] 5'g] hUuf 2090000/- 
$ sRrL af6f]n] 5'g] 38]/L hUUff 1540000/- 

% af6f] ePsf] v]lt of]Uo hUuf 770000/- 

^ af6f] gePsf] hUuf 440000/- 

सामबक खैरहनी 4क,4ख 
! k'/fgf] /fhdfu{ ;+u hf]l8Psf] hUuf   2420000/- 

@ leqL lkr ePsf] 38]/L hUuf 1760000/- 

# sRrL af6f] ePsf] 38]/L hUuf 1320000/- 

$ af6f] ePsf] v]tL of]Uo hUuf 770000/- 

% af6f] gePsf] hUuf 440000/- 

सामबक खैरहनी १क,१ख,१ग र २क,२ख,२ग 

! राजमागय रँ्ग जोडीएको 7700000/- 

@ राजमागय भै उत्तर दलक्षण गएको लपच बाटोले छुने जग्गा 5390000/- 

# १क र १ख को अन्य लपच बाटोको जग्गा  3300000/- 

$ १क र १ख बाहेक अन्य लपच बाटोको जग्गा 2750000/- 

% १क र १ख को कच्ची बाटो भएको घडेरी जग्गा 2200000/- 

६ १क र १ख बाहेक कच्ची बाटो भएको घडेरी जग्गा 1760000/- 

७ १क र १ख को बाटो भएको खेलि योग्य जग्गा 1100000/- 

८ १क र १ख बाहेक बाटो भएको खेलि योग्य जग्गा 880000/- 

९ १क र १ख को बाटो नभएको खेलि योग्य जग्गा 550000/- 

१० १क र १ख बाहेक बाटो नभएको जग्गा 440000/- 
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सामबक कठार 1 २ ३ ४ ५ ६ ७ सम्ि 

! ५क मुल बाटो बजार क्षेत्रबाट ड्याम जाने मुल बाटो 1650000/- 

@ ५ख,६क,६ख र ७क,७ख मा पने लभलत्र लपच बाटो 1540000/- 

३ शान्िी बजार एररया र शान्िी बजार हुदै गा.लब.र् भवन िर्य  जाने मुल बाटोको जग्गा 
 

1540000/- 

४ 
अन्य लपच बाटोको जग्गा 
 
 

1430000/- 

५ कठार ३ खैरहनी लर्माबाट ढुङ्गे पुल र्म्मको दायाँ बायाँ को बाटो जग्गा 1320000/- 

६ अन्य कच्ची बाटो घडेरी जग्गा 880000/- 

७ बाटो भएको खेलि योग्य जग्गा 550000/- 

८ बाटो नभएको जग्गा 330000/- 

सामबक कठार ८ र ९ 

! कठार ८क,८ख,९क,९ख का लभलत्र लपच बाटोका जग्गा 1540000/- 

@ अन्य लपच बाटोका घडेरी जग्गा 1210000/- 

# अन्य कच्ची बाटो घडेरी जग्गा 880000/- 

$ बाटो भएको खेलि योग्य जग्गा 550000/- 

% बाटो नभएको जग्गा 330000/- 
 
 
 

सामबक कुिरोज ५ ६ ७ ८ र ९ 
१ र्ालबक कुमरोज ७ र ८ पुरानो राजमागय रँ्ग जोडीएको जग्गा 1980000/- 
२ लभलत्र लपच बाटो को घडेरी जग्गा 1320000/- 
३ बढुौली र्रिपरु जाने िलु बाटो जग्गा 5,6 र 9 को 1430000/- 
4 कच्िी बाटो भएको घडेरी जग्गा 1100000/- 
5 बाटो भएको खेती योग्य जग्गा 660000/- 
6 बाटो नभएको जग्गा 330000/- 
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सामबक कुिरोज १ २ ३ ४  

१ र्ालवक कुमरोज ३ र ४ मुल लपच बाटो को जग्गा 1650000/- 

२ र्ालबक कुमरोज १ र २ को धरमपुर हुदै र्ौराहा हुदै जाने लपच बाटो 1320000/- 

३ र्बै शाखा लपच बाटो को जग्गा 1320000/- 

४ र्बै कच्ची बाटोले छुने जग्गा 1100000/- 

५ बाटो भएको खेिी योग्य जग्गा 660000/- 

६ बाटो नभएको खेलि योग्य जग्गा 330000/- 

सामबक वपप्ले गा.वव.स.२,४,5र ६ 
s र्ालवक लपप्ले वडा नं.५ र ६ मा पने राजमागयमा पने जग्गा 3300000/- 
v ५ र ६ मा पने लभलत्र लपच बाटोको घडरेी जग्गा 1650000/- 
u ५ र ६ बाहेक अन्य लपच बाटोको घडेरी जग्गा  1100000/- 
3 ५ र ६ मा पने कच्ची बाटो को घडेरी जग्गा 1320000/- 
ª ५ र ६ बाहेक कच्ची बाटोको घडेरी जग्गा 1100000/- 
r ५ र ६ मा पने बाटो भएको खेलि योग्य जग्गा 770000/- 
5 ५ र ६ बाहेक cGo वडा को af6f] ePsf] v]tL of]Uo hUuf 550000/- 
h af6f] gePsf] v]tL of]Uo hUuf 330000/- 

सामबक वपप्ले ७ िार 

s र्ालवक लपप्ले वडा नं.७ मा पने राजमागयमा पने जग्गा 3300000/- 
v लभलत्र लपच बाटोको घडेरी जग्गा 1650000/- 
ग कच्ची बाटो को घडेरी जग्गा 1320000/- 
घ बाटो भएको खेलि योग्य जग्गा 660000/- 
ङ af6f] gePsf] v]tL of]Uo hUuf 330000/- 

 

सामबक वपप्ले १,३,८ र ९ 

s र्ालवक लपप्ले वडा नं.९ मा पने राजमागयमा पने जग्गा 3300000/- 
v ९ मा पने लभलत्र लपच बाटोको घडेरी जग्गा 1650000/- 
u ९ बाहेक अन्य वडाको लपच बाटोको घडेरी जग्गा 1100000/- 
3 ९ मा पने कच्ची बाटो को घडेरी जग्गा 1320000/- 
ª अन्य वडामा पने कच्ची बाटो को घडेरी जग्गा 770000/- 
च वडा नं.९ को बाटो भएको खेलियोग्य जग्गा 660000/- 
छ ९ बाहेक अन्य वडामा पने बाटो भएको खेलि योग्य जग्गा  440000/- 
ज ९ मा पने बाटो नभएको जग्गा 440000/- 
झ ९ बाहेक अन्य वडाको बाटो नभएको जग्गा 330000/- 
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सामबक भण्डारा वडा नं.8 र ९ िार 

क ८क,८ख र ९क,९ख राजिागािा पने जग्गा 3850000/- 
ख भण्डारा राप्ती िलु सडकका दायााँ बायााँ पने जग्गा  1650000/- 
ग अन्त्य वपि बाटोका घडेरी जग्गा 

 1320000/- 

घ कच्िी बाटोका घडेरी जग्गा 1100000/- 
ङ बाटो भएका खेती योग्य जग्गा 770000/- 
ि बाटो नभएका खेती योग्य जग्गा 440000/- 

 

सामबक भण्डारा वडा नं.1 िार 

! राजमागय बजार क्षेत्रका जग्गा 4400000/- 

@ १क उत्तराखण्ड लपच बाटो का घडेरी जग्गा 2750000/- 

# १क अन्य लपच बाटो को घडेरी जग्गा 2200000/- 

$ १क कच्ची बाटोको घडेरी जग्गा 1650000/- 

५ १क बाटोले छोएको खेिी योग्य जग्गा 1100000/- 

६ १क बाटो नभएको खेिी योग्य जग्गा 550000/- 

७ अन्य बाटो नभएको खेिी योग्य जग्गा 330000/- 

८ अन्य लपच बाटोको घडेरी जग्गा 1650000/- 

९ अन्य कच्ची बाटोको घडेरी जग्गा 1100000/- 

१० अन्य खेिी योग्य जग्गा 770000/- 
 
 
 
 
 

सामबक भण्डारा २,३,४५,६,7 

! 
 
 
 

भण्डारा २क,२ख,२ग,३क राजमागय मा पने जग्गा 
 
 

3850000/- 

२ 
 

भण्डारा राप्ती मुल र्डक दायाँ बायाँ पने घडेरी जग्गा - ५ख,५ग,७क,७ख_ र्मेि 1650000/- 

३ मालि उल्लेख गरे बाहेक अन्य लपच बाटोको घडेरी जग्गा 1100000/- 

४ कच्ची बाटोको घडेरी जग्गा 880000/- 

५ बाटो भएको खेलि योग्य जग्गा 660000/- 

६ बाटो नभएको खेलि योग्य जग्गा 440000/- 
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सामबक मबरेन्त्रनगर   
! 
 
 
 

राजमागय रँ्ग जोडीएको दायाँ बायाँ को जग्गा 
 
 

4400000/- 

२ 
 

लबरेन्रगर ३ख ३ग को लभलत्र लपच बाटोको जग्गा 3300000/- 

३ लबरेन्रनगर २ ४ ५ ६ को लपच बाटोको घडेरी जग्गा 1650000/- 

४ लबरेन्रनगर ३ख ३ग २ ४ ५ ६ वडा बाहेक अन्य र्बै वडाको लपच बाटो को जग्गा 1430000/- 

५ लबरेन्रनगर ३ख ३ग को कच्ची बाटो भएको जग्गा 1320000/- 

६ लबरेन्रनगर २ ४ ५ ६ को कच्ची बाटो भएको जग्गा 1100000/- 

७ लबरेन्रनगर ३ख ३ग २ ४ ५ ६ बाहेक अन्य र्बै वडाको कच्ची बाटो भएको जग्गा 770000/- 

८ लबरेन्रनगर ३ख र ३ग को बाटो भएको खेलि योग्य जग्गा 660000/- 

९ लबरेन्रनगर २ ४ ५ ६ को बाटो भएको खेलि योग्य जग्गा 550000/- 

१० लबरेन्रनगर ३ख ३ग २ ४ ५ ६ बाहेक अन्य वडाको बाटो भएको खेलि योग्य जग्गा 440000/- 

११ लबरेन्रनगर २ ३ ४ ५ ६ को बाटो नभएको जग्गा 385000/- 

१२ लबरेन्रनगर २ ३ ४ ५ ६ बाहेक अन्य वडाको बाटो नभएको जग्गा 330000/- 

३ख                    समबक बडहरा 
! 
 
 
 

राजमागय को दायाँ बायाँ पने जग्गा 
 

4400000/- 

२ 
 

बडहरा ७क को लपच बाटो को जग्गा 2750000/- 

३ बडहरा ५ र ६ को लपच बाटो को जग्गा 2200000/- 

४ बडहरा ७क ५ र ६ बाहेक अन्य वडाको लपच बाटो को जग्गा 1650000/- 

५ बडहरा ५ ६ ७क को कच्ची बाटो भएको जग्गा 1430000/- 

६ बडहरा ५ ६ ७क बाहेक अन्य वडा को कच्ची बाटो भएको जग्गा  880000/- 

७ बडहरा ५ ६ र ७क को बाटो भएको खलेि योग्य जग्गा 770000/- 

८ बडहरा ५ ६ र ७क बाहेक अन्य वडाको बाटो भएको खेलि योग्य जग्गा 440000/- 

९ बडहरा ५ ६ र ७क को बाटो नभएको जग्गा 440000/- 

१० बडहरा ५ ६ र ७क बाहेक अन्य वडाको बाटो नभएको जग्गा 330000/- 
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सामबक उपरदाङगढी गा.मब.स 

! 
 
 
 

बाटो भएको जग्गा 110000/- 

२ 
 

खेि प्रलिकठ्ठा 55000/- 

३ पाखो जग्गा प्रलिकठ्ठा 33000/- 

सामबक काउले र कोराक गा.मब.स 

! 
 
 
 

बाटो भएको जग्गा 110000/- 

२ 
 

खेि प्रलिकठ्ठा 55000/- 

३ पाखो जग्गा प्रलिकठ्ठा 33000/- 

 

सामबक लोथर कान्त्राङ गा.मब.स 

! 
 
 
 

बाटो भएको जग्गा प्रलिरोपनी 110000/- 

२ 
 

खेि प्रलि रोपनी 77000/- 

३ पाखो प्रलि रोपनी 55000/- 
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रष्टव्य- 

१.यो िूल्यााँकन मिमत 2078/04/01 देचख पूणातया लागू हनुेछ .  पूरानो िूल्यााँकन खारेज हनुेछ  ।  
2.जग्गाले कुलो र कुलोले बाटो छोएको अवस्थािा बाटोले छोएको जग्गा सरहको न्त्यूनति िूल्यााँकन कायि हनुछे,जग्गाले कुलो छोएको अवस्थािा   
खेमतयोग्य जग्गा सरह िूल्यााँकन हनुेछ । 

3.खोलो,पवहरो लागेको भमन स्थानीय तहबाट वकटानी मसफाररस भै आएिा,कायाालयले सिेत छानववन गरर सवह ठहररएिा त्यस्तो जग्गाको िूल्यााँकन 
बाटो नभएको िूल्यााँकन सरह िामनन ेछ । 

4.साववक वकत्ताबाट वक.का.भै कायि रहेको वकत्ताहरुको हकिा सिेत साववक वक.न.कै िूल्यााँकन कायि गररन ेछ । 

5.स्थामनय तहले घरबाटो मसफाररस गदाा यसै न्त्यूनति िूल्याङ्कन पचुस्तकाको प्रकरण र िापदण्ड खलु्न ेगरर मसफाररस गनुा पने छ । 

6.िखु्यसडक,सहायक सडक दवैु जोमडएको जग्गाको िूल्यााँकन  कायि गदाा जनु सडक तफा को िूल्य बढी छ सोही िूल्य कायि गनुापने छ । 

7.नक्सािा देचखएको र स्थामनय तहको मसफाररसिा खलु्न आएको घर बाटोको व्यहोरा बाचझएिा िालपोत कायाालय बाट प्राववमर्क सिेत मलर्ा स्थलगत 
मनररक्षण गरर गरार्ा वफल्ड प्रमतवेदन सिेत राचख न्त्यूनति िूल्यााँकन नघट्न े िूल्य कायि गररन ेछ । 
8.रे्रै बाटो भएको समसि जग्गाको हकिा बवढ दररेट को र अन्त्यको हकिा जनु िोहडा बाटो प्रयोग हनु्त्छ सोवह को िूल्य कायि गररनेछ । 

9.पाररत हनु आउन ेमलखतिा मलने/ददने ले घर बाटो लगायतका वववरणहरु यथाथा खोमल कैवफयतिा सवहछाप गनुा पनेछ ।मलखतिा कुनै पमन वववरण 
फरक पारर पेश गरेको कारण बाट राजश्विा फरक पना गएको व्यहोरा कुनै पमन तररका बाट पत्ता लागेिा िालपोत कायाालय बाट स्थलगत बचुझ,एवकन 
गरर उक्त जग्गा रोक्का राचख कानून बिोचजि लाग्न ेराजश्व असलु गररने छ । 

10.एउटै व्यचक्तको नाििा रहेका मसिा जोमडएका रे्रै वकत्ता भै कुनै वकत्ताले बाटो छोएको कुनै वकत्ताले बाटो नछोएको अवस्थािा लम्बार्ा ३० मिटर 
भन्त्दा कि भएका जग्गाहरुलार्ा एउटै वकत्ता िामन बाटो बाट ३० मिटर कटाउन पार्न ेछ । 

11.बाटो कुलो आदद भएको जग्गा लार्ा ढााँटी झकु्कार्ा कुनै मलखत पाररत गना लागेको वा भै सकेको रहेछ भन ेपमन कायाालयलार्ा जानकारी हनु आएका 
बखत त्यस्तो जग्गा लार्ा रोक्का राखी मनयिानसुार राजश्व असलु गना  सवकनछे। 

12.कुनै जग्गा को िूल्यााँकन छुट हनु गएकोिा दायााँ-बायााँ को जग्गाको िूल्यााँकन सरह िलु्य कायि हनुेछ । 

13.राजिागा,िलुबाटो तथा अन्त्य बाटो को कुनै पल्ट 2-दरु्ा_ कठ्ठा भन्त्दा ठुलो भै मभमर जग्गा सरह िूल्यााँकन गनुा पने देचखएिा बाटो छोडी मभर बाट 
जग्गा मलएको भएिा बाटो नभएको िलु्य तथा बाटो तफा  मलएको देचखए ,30 मिटर सम्ि लार्ा बाटोले छोएको िामन घडेरी जग्गा र सो बाहेक को 
जग्गा लार्ा बाटो भएको खेमतयोग्य सरह िामननेछ ।जनुसकैु जग्गा लार्ा समुबर्ा पाउाँ भमन कायाालय लार्ा बाध्य पाना सवकनछैेन ।२ कठ्ठा सम्ि को 
लामग भन ेयो सवुवर्ा प्राप्त हनु ेछैन ।30 मिटर मभर पने जग्गाको क्षरेफल नापी कायाालयबाट लेखार्ा आउन ुपनेछ । 

14.न.पा वा गा.पा क्षरेको जग्गाको प्रस्ताववत कुनै वकत्ताले बाटो छुन ेर कुनैले नछुने भमन नगरपामलका वा गा.पा.बाट मसफाररस भै आएिा पमन वकत्ता 
एक-आपसिा जोमडन ेभएिा बाटोिा जोमडएका जग्गाको सरह िूल्यााँकन कायि गररनेछ । 

15.बाटोले छोएको जग्गाको हकिा कुनै वकत्ता जग्गा एकै पटक पाररत नगरर पटक-पटक गरर पवहले बाटो तफा  र पमछ वपछाड तफा  बाट वा पवहला 
वपछाड बाट र पमछ बाटो तफा  बाट वकत्ताकाट गरर एकै व्यक्ती वा सोवह व्यक्ती को पररवार मभर गएको पत्ता लागेिा थप राजश्व असलु गररनेछ 
।अन्त्यर गएिा उक्त बदुााँ नं.8 बिोचजि िलु्यााँकन हनुेछ । 

16.राजिागा,बजारक्षरे वा िूल बाटोिा पने वा नपने भमन वववाद आएिा िालपोत कायाालय बाट स्थलगत सिेत बचुझ उक्त वकत्ता जनु वमगाकरणिा पने 
हो सोही वमगाकरणको न्त्यूनति िूल्याङ्कन कायि गररनेछ ।  
17.कुनै वकत्ता जग्गािा बाटोले छुने/नछुने घर भए/नभएको प्रश्न उठेिा कायाालय बाट स्थलगत छानववन सिेत गरर एवकन गररनेछ । 

18.नगरपामलका मभरको पलट मिलान गनुा परेको अवस्थािा बाहेक अन्त्य अवस्थािा 1 कठ्ठा  वा सो भन्त्दा कि क्षरेफल को जग्गा मलन/ुददन ुगनुा 
परेिा बाटो भएको वा नभएको जे मसफाररस भै आएिा पमन घडेरी को िूल्य कायि गररनेछ । 

19.जग्गाको न्त्यनुति िूल्याकन प्रमतकठ्ठा को दरले कायि गररएको छ । रोपनीिा आएिा सोवह बिोचजि यस िूल्य लार्ा पररणत गरर िूल्य कायि 
गररनेछ । 

20.घर,टहरा लगायतका संरिनाहरुको िूल्यको हकिा स्थामनय तहको मसफाररसिा उल्लेचखत िूल्य बिोचजि नै हनुछे ।   
-सिाप्त 
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