
 
 
 
 

 
नेपाल सरकार 

भू�म व्यवस्था, सहकार� तथा ग�रबी �नवारण मन्त्रालय 
भू�म व्यवस्थापन तथा अ�भलेख �वभाग 

मालपोत कायार्लय बुटवल, रुपन्देह� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

आ.व. २०७९/०८० को घरजग्गा न्यूनतम मूल्यांकन 

पुिस्तका 
  



समयः बेलुका ५.०० बजे 

आज �म�त २०७९ साल आषाढ २२ गतेका �दन आगामी आ.व. २०७९/०८० मा लागु हुने मालपोत कायार्लय 
बुटवलको कायर्�ेत्र �भत्रका जग्गाको राजश्व प्रयोजनाथर् न्यूनतम मूल्यांकनका ला�ग मालपोत �नयमावल� 
२०३६ (संशोधन स�हत) को �नयम ५ख तथा प्रदेश नं. ५ घरजग्गा न्यूनतम मूल्य �नधार्रण स�म�त (गठन 
तथा कायर् संचालन) आदेश २०७६ को दफा ३ को प्रावधान बमोिजम गठ�त स�म�तको बैठक यस 
िजल्लाका प्रमुख िजल्ला अ�धकार� श्री भरतमणी पाण्ड े ज्यूको अध्य�तामा देहाय अनुसारका 
पदा�धकार�हरुको उपिस्थतीमा बैठक बसी �नम्नानुसार �नणर्य ग�रयो ।  

 उपिस्थती पद 
१. श्री भरतमणी पाण्ड,े  प्रमुख िजल्ला अ�धकार�  अध्य� 

 िजल्ला प्रशासन कायार्लय, रुपन्देह� 

२. श्री सा�वत्रा अयार्ल, उप-प्रमुख  सदस्य 

 बुटवल उपमहानगरपा�लका 

३. श्री �वद्याल�मी गुरुङ, उप-प्रमुख  सदस्य 

 देवदह नगरपा�लका 

४. श्री जागेश्वरदेवी चौधर�, उप-प्रमुख  सदस्य 

 �तलो�मा नगरपा�लका 

५. श्री �वना राना, उप-प्रमुख सदस्य 

 सैनामैना नगरपा�लका 

६. श्री मौस�म थापा मगर, उपाध्य� सदस्य  

 कञ्चन गाउँपा�लका 

७. श्री रन्जना पिण्डत पौडले, �नद�शक सदस्य 

 नेपाल राष्ट्र ब�क, भैरहवा 

८. श्री धमार् बेल्बासे, िजल्ला समन्वय प्रमुख सदस्य  

 िजल्ला समन्वय स�म�त,  रुपन्देह� 

९.  श्री सागर पोखरेल, कर अ�धकृत  सदस्य 

 आन्त�रक राजस्व कायार्लय, बुटवल   

१०. श्री सिन्दप अयार्ल, नापी अ�धकृत सदस्य 

 नापी कायार्लय, बुटवल 

११. श्री ...........................,  सदस्य 

 उद्योग वा�णज्य संघ, बुटवल  

१२. श्री देवी बहादरु भण्डार�, प्रमुख मालपोत अ�धकृत  सदस्य स�चव 

 मालपोत कायार्लय, बुटवल  



आमिन्त्रत 

श्री कमल प्रसाद पाण्ड,े स.प्र.िज.अ., िजल्ला प्रशासन कायार्लय, रुपन्देह�,  

श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटा, प्र.ना.अ., नापी कायार्लय भरैहवा 

श्री घनश्याम अयार्ल, मालपोत अ�धकृत, मालपोत कायार्लय, बुटवल 

श्री �ललादेवी अयार्ल, मालपोत अ�धकृत, मालपोत कायार्लय, बुटवल 

श्री राम बहादरु सोमरे, लेखा अ�धकृत, मालपोत कायार्लय, बुटवल 

श्री तारा प्रसाद पोखे्रल, ना.सु., मालपोत कायार्लय बुटवल रुपन्देह� 

श्री �भमसेन काक�, ना.सु., मालपोत कायार्लय, बुटवल 

श्री �वष्णु पुर�, ना.सु., मालपोत कायार्लय, बुटवल 

श्री भोजराज पोखरेल , ना.सु., मालपोत कायार्लय, बुटवल 

श्री पूणर् प्रसाद अयार्ल, ना.सु., मालपोत कायार्लय, बुटवल 

श्री कमलेश थारु, कम्प्युटर अपरेटर , मालपोत कायार्लय, बुटवल 

श्री पुनाराम पन्थी, ख�रदार, मालपोत कायार्लय, बुटवल 

श्री क�वराज पाण्ड,े ख�रदार, मालपोत कायार्लय, बुटवल 

श्री अ�नल भुसाल, ह.स.चा., मालपोत कायार्लय, बुटवल 

श्री कुमार आचायर्, प्र.मा.अ., मालपोत कायार्लय भैरहवा  

श्री �तलक बहादरु रावत, मा.अ., मचर्वार 

श्री य�राज पोखरेल, ना.स.ु, िजल्ला प्रशासन कायार्लय भैरहवा 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�नणर्य नं. १ 

मालपोत कायार्लय बुटवलको कायर्�ेत्र �भत्रपन� बुटवल उप-महानगरपा�लका, �तलो�मा नगरपा�लका, देवदह 

नगरपा�लका, सैनामैना नगरपा�लका र कञ्चन गाँउपा�लका �भत्रको घरजग्गाको रिजष्टे्रशन �लखत पा�रत 

गन� प्रयोजनको ला�ग न्यूनतम मूल्य �नधार्रण गनर् बसेको यस बैठकले चालु आ.व. २०७८/०७९ को 

�नधार्�रत मूल्यांकन, उप-महानगरपा�लका/नगरपा�लका/गाउँपा�लकाको राजश्व परामशर् स�म�तको �नणर्य 

तथा �सफा�रस एवं �व�भन्न �वषयमा  �वस्ततृ छलफल ग�र आ.व. २०७९/०८० को ला�ग त�पशल अनुसार 

घरजग्गाको न्यूनतम मूल्य कायम गन� �नणर्य ग�रयो । 

तप�शलः 

न.पा/ 
गा.पा 

वडा नं. �ववरण 

आगामी आ.व. ०७९/८० को 
ला�ग न्यूनतम मूल्य रु. र 

इर्काइर् 

बुटवल 
उ.म.न.पा 

हाल १ 
सा�वक 
१,२,३ 

पूवर् पिश्चम लोक मागर्मा पन� जग्गाको 
�भत्री पक्क� सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
�भत्री कच्ची तथा ग्राभेल सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
अन्य बाटो नभएको जग्गाको 

प्र�त व.�म.रु. ८०००/- 
४६००/- 
३०००/- 
१९००/- 

हाल २ 
सा�वक ४ 

पूवर् पिश्चम लोक मागर्मा पन� जग्गाको 
�भत्री पक्क� सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
�भत्री कच्ची तथा ग्राभेल सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
अन्य बाटो नभएको जग्गाको 

प्र�त कट्ठा रु. २७१५३००/- 
१५१७४००/- 
१०३८२००/- 
६३८९००/- 

हाल ३ 
सा�वक ५ 

�सद्धाथर् राजमागर् मोहोडामा पन� जग्गाको 
�भत्री पक्क� सडक मोहोडा (�सद्धाथर् राजमागर् पिश्चम)मा पन� जग्गाको 
�भत्री ग्रावेल तथा कच्ची सडक मोहोडामा पन� जग्गा (�सद्धाथर् राजमागर् पिश्चम) 
�भत्री पक्क� सडक मोहोडामा पन� जग्गाको (�सद्धाथर् राजमागर् पवूर्) 
�भत्री ग्रावेल तथा कच्ची सडक मोहोडामा पन� जग्गाको (�सद्धाथर् राजमागर् पूवर्) 
अन्य बाटो नभएको जग्गाको 

प्र�त व.�म.रु. १७६००/- 
१०४००/- 
७३००/- 
८५००/- 
६५००/- 
३२००/- 

हाल ४ 
सा�वक ६ 

�सद्धाथर् राजमागर् मोहोडामा पन� जग्गाको 
�ब.�प. चोक, संगम पथ र अमरपथ मोहोडामा पन� जग्गाको 
�भत्री पक्क� सडक मोहोडा (�सद्धाथर् राजमागर् पिश्चम)मा पन� जग्गाको 
�भत्री कच्ची सडक मोहोडामा पन� जग्गाको (�सद्धाथर् राजमागर् पिश्चम) 
अन्य बाटो नभएको जग्गाको 
�भत्री पक्क� सडक मोहोडा (�सद्धाथर् राजमागर् पूवर्)मा पन� जग्गाको 
�भत्री कच्ची सडक मोहोडामा पन� जग्गाको (�सद्धाथर् राजमागर् पवूर्) 
अन्य बाटो नभएको जग्गाको 

प्र�त व.�म.रु. ३०४००/- 
३१२००/- 
१७०००/- 
१२३००/- 
५८००/- 

१२३००/- 
८६००/- 
५८००/- 

बुटवल 
उ.म.न.पा 

हाल ५ 
सा�वक ७ 

पूवर् पिश्चम लोक मागर्मा पन� जग्गाको 
�ब.�प. चोक, संगम पथ र अमरपथ मोहोडामा पन� जग्गाको 
�भत्री पक्क� सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
�भत्री कच्ची तथा ग्राभेल सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
अन्य बाटो नभएको जग्गाको 

प्र�त व.�म.रु. २४२००/- 
३१२००/- 
१६१००/- 
१२३००/- 
५८००/- 

हाल ६ 
सा�वक ८ 

�सद्धाथर् राजमागर् मोहोडामा पन� जग्गाको 
�ब.�प. चोक, संगम पथ र अमरपथ मोहोडामा पन� जग्गाको 
�भत्री पक्क� सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 

प्र�त व.�म.रु. ३१२००/- 
३१२००/- 
१४२००/- 



�भत्री कच्ची तथा ग्राभेल सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
अन्य बाटो नभएको जग्गाको 

११५००/- 
५८००/- 

हाल ७ 
सा�वक ९ 

पूवर् पिश्चम लोक मागर्मा पन� जग्गाको 
�भत्री पक्क� सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
�भत्री ग्रावेल तथा कच्ची सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
अन्य बाटो नभएको जग्गाको 

प्र�त व.�म.रु. १४४००/- 
१३१००/- 
९६००/- 
४३००/- 

 
हाल ८ 
सा�वक १० 

�सद्धाथर् राजमागर् मोहोडामा पन� जग्गाको 
राजमागर् चौराहा दे�ख प्रहर� ता�लम केन्द्र पूवर् पिश्चम लोकमागर्मा पन� 
जग्गाको 
प्रहर� ता�लम केन्द्र दे�ख पूवर् वडा �समाना पूवर् पिश्चम लोकमागर् मा पन� जग्गाको 
�भत्री पक्क� सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
�भत्री ग्रावेल तथा कच्ची सडकमा पन� जग्गाको 
अन्य बाटो नभएको जग्गाको 

प्र�त व.�म.रु. ३२२००/- 
१८८००/- 
२९१००/- 
१४१००/- 
१११००/- 
५०००/- 

हाल ९ 
सा�वक ११ 

पूवर् पिश्चम लोक मागर्मा पन� जग्गाको 
�सद्धाथर् राजमागर् मोहोडामा पन� जग्गाको 
का�लकापथ सडक मोहडामा पन� जग्गाको 
वा�णज्य क्याम्पस रोड मोहडामा पन� जग्गाको 
�भत्री पक्क� सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
�भत्री ग्राभेल तथा कच्ची सडकमा पन� जग्गा 
अन्य बाटो नभएको जग्गा 

प्र�त व.�म.रु. ३२२००/- 
२६८००/- 
१६०९०/- 
१६०९०/- 
१३६००/- 
९७००/- 
५०००/- 

 
 
 
 

बुटवल 
उ.म.न.पा 

हाल १० 
सा�वक १२ 

�सद्धाथर् राजमागर् मोहोडामा पन� जग्गाको 
राजमागर् चौराहादे�ख प्रहर� ता�लम केन्द्र पूवर् पिश्चम लोकमागर् मोहोडामा पन� 
जग्गाको 
प्रहर� ता�लम केन्द्र दे�ख पूवर् बु.उ.न.पा. �समानासम्म राजमागर् मोहोडामा पन� 
जग्गाको 
�भत्री पक्क� सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
�भत्री ग्रावेल तथा कच्ची सडकमा पन� जग्गाको 
अन्य बाटो नभएको जग्गाको 

प्र�त व.�म.रु. २१३००/- 
१८४००/- 
१७६००/- 
१४३००/- 
१०३००/- 
५०००/- 

हाल १० 
सा�वक १२ 

�सद्धाथर् राजमागर् मोहोडामा पन� जग्गाको 
�भत्री पक्क� सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
�भत्री ग्रावेल तथा कच्ची सडक मोहोडामा पन� 
अन्य बाटो नभएको जग्गाको 

प्र�त कट्ठा रु. ७५०७०००/- 
४९५१४००/- 
३४३४०००/- 
१६७७१००/- 

हाल ९ 
सा�वक ११ 

�सद्धाथर् राजमागर् मोहोडामा पन� जग्गाको 
�भत्री पक्क� सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
�भत्री ग्रावेल तथा कच्ची सडक मोहोडामा पन� 
अन्य बाटो नभएको जग्गाको 

प्र�त कट्ठा रु. ७५०६९००/- 
४९५१४००/- 
३४३४०००/- 
१६७७१००/- 

हाल ११ 
सा�वक १३ 

का�लकापथ मोहडामा पन� जग्गाको  

१६–३६ कुलो पूवर्मा पन� पक्क� सडक मोहोडाको जग्गाको 
१६–३६ कुलो पूवर्मा पन� �भ�त्र कच्ची तथा ग्राभेल सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
अन्य बाटो नभएको जग्गाको 
वा�णज्य क्याम्पस रोड (आयुव�द औषधालय सम्म) पन� जग्गाको 
देवी पथ (चौपार� देखी देव�सद्द चोक सम्म) पन� जग्गाको  

१६–३६ कुलो पिश्चममा �भ�त्र पक्क� सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
१६–३६ कुलो पिश्चम �भ�त्र कच्ची तथा ग्राभेल सडक मोहोडामा पन� 
जग्गाको 

प्र�त कट्ठा रु.५४४६५४०/-  

४९५१४००/- 
३४३४०००/- 
१६७७१००/- 
३२५०३९०/- 
३२५०३९०/- 
२९५४९००/- 
१९१६७००/- 
१११८१००/- 



अन्य बाटो नभएको जग्गाको 
१६–३६ कुलो �बचमा पन� �भ�त्र पक्क� सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
बेलबास बेटौर� सडक 
१६–३६ कुलो �बचमा पन� �भ�त्र कच्ची तथा ग्राभेल सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
अन्य बाटो नभएको जग्गाको 
नहरपुर मैनाबगर (�तनाउ खोला पार�) पक्क� सडक मोहोडामा पन� 
जग्गाको 
नहरपुर मैनाबगर (�तनाउ पार�) कच्ची तथा ग्राभेल सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
अन्य बाटो नभएको जग्गाको 

३९९३०००/- 
२२८८०००/- 
१९१६८००/- 
१११८१००/- 
१९१६७००/- 
१११८२००/- 
७३२१००/- 

 

हाल १२,१३ 
सा�वक 
सेमलार  

१-९ 

पूवर् पिश्चम लोकमागर्मा पन� जग्गाको 
बेलबास वेथर� सडक 

�भत्री पक्क� सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
�भत्री ग्रावेल तथा कच्ची सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
अन्य बाटो नभएको जग्गाको 

प्र�त कट्ठा रु.४९५१४००/- 
२४०२४००/- 
२३१६०००/- 
१५९७२००/- 
७३२१००/-  

बुटवल 
उ.म.न.पा 

हाल १२ 
सा�वक 
सेमलार  

१-९ 

ज्या�मरे बस्ती,राजमागर्बाट उ�र बाटो नभएको प्र�त कट्ठा रु.२४२०००/- 
 

हाल बुटवल 
१४,१५, 
१६ सा�वक 
सेमलार१-९ 

तामनगर फसार्�टकर सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
�भत्री पक्क� सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
�भत्री ग्रावेल तथा कच्ची सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
अन्य बाटो नभएको जग्गाको 

प्र�त कट्ठा रु. १९१६२००/- 
१२७७८००/- 
७९८६००/- 
२६६२००/- 

 

मो�तपुर 
हाल बुटवल 
१७,१८, 
१९ 

बेलवास–बेथर� सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
�भत्री पक्क� सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
�भत्री ग्रावेल तथा कच्ची सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
अन्य बाटो नभएको जग्गाको 

प्र�त कट्ठा रु.२३९५८००/- 
१११८१००/- 
७४५४००/- 
२६६२००/- 

 

�तलो�मा 
न.पा 

सा�वक 
आनन्दवन 
१,४,५ 

�सद्धाथर् राजमागर् र �सद्धाथर् राजमागर् जो�डने बजार �ेत्र मोहोडामा पन� जग्गाको 
�भत्री पक्क� सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
�भत्री ग्रावेल तथा कच्ची सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
अन्य बाटो नभएको जग्गाको 

प्र�त कट्ठा रु. ७३२०५००/- 
२७१५३००/- 
१९१६७००/- 
५६५८००/- 

 
सा�वक 
आनन्दवन 
६,७,८,९ 

�भत्री पक्क� सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
�भत्री ग्रावेल तथा कच्ची सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
अन्य बाटो नभएको जग्गाको 

प्र�त कट्ठा रु.२०७६४००/- 
१४३७५००/- 
४७९२००/- 

 
सा�वक 
आनन्दवन 
२,३ हाल 
शकंरनगर 

�सद्धाथर् राजमागर् र �सद्धाथर् राजमागर् जो�डने बजार �ेत्र मोहोडामा पन� जग्गाको 
�भत्री पक्क� सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
�भत्री ग्रावेल तथा कच्ची सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
अन्य बाटो नभएको जग्गाको 

प्र�त कट्ठा रु.७३२०५००/- 
२९५४९००/- 
१९१६७००/- 
६६५५००/- 

 

�तलो�मा 
न.पा 

सा�वक 
कर�हया  

१-९ 

�सद्धाथर् राजमागर् र �सद्धाथर् राजमागर् जो�डने बजार �ेत्र मोहोडामा पन� जग्गाको 
�भत्री पक्क� सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
�भत्री ग्रावेल तथा कच्ची सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
अन्य बाटो नभएको जग्गाको 

प्र�त कट्ठा रु.४७९१६००/- 
१८३६८००/- 
१०३८२००/- 
२६६२००/- 

 



�तलो�मा 
न.पा 

सा�वक 
मक्रहर  

१-९ 

�भत्री पक्क� सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
�भत्री ग्रावेल तथा कच्ची सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
अन्य बाटो नभएको जग्गाको 

प्र�त कट्ठा रु.१७९६९००/- 
७३२१००/- 
२६६२००/- 

 

देवदह 
न.पा. 

सा�वक 
केरवानी र 
देवदह १-९ 

पूवर् पिश्चम लोकमागर्मा पन� जग्गाको 
�भत्री पक्क� सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
�भत्री ग्रावेल तथा कच्ची सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
अन्य बाटो नभएको जग्गाको 

प्र�त कट्ठा रु.५२७०८००/- 
१५९७२००/- 
७९८६००/- 
२६६२००/- 

 

सैनामैना 
न.पा 

सा�वक 
पर�हा १-९ 

पूवर् पिश्चम लोकमागर्मा पन� जग्गाको 
�भत्री पक्क� सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
�भत्री ग्रावेल तथा कच्ची सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
अन्य बाटो नभएको जग्गाको 

प्र�त कट्ठा रु.४३९३३००/- 
११९७९००/- 
७३२१००/- 
२६६२००/- 

 
सा�वक 
दधुरा�  

१-९ 

पूवर् पिश्चम लोकमागर्मा पन� जग्गाको 
�भत्री पक्क� सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
�भत्री ग्रावेल तथा कच्ची सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
अन्य बाटो नभएको जग्गाको 

प्र�त कट्ठा रु.४३९३३००/- 
११९७९००/- 
७३२१००/- 
२६६२००/- 

 

कञ्चन 
गा.पा 

सा�वक 
गजेडी १-९ 

�भत्री पक्क� सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
�भत्री ग्रावेल तथा कच्ची सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
अन्य बाटो नभएको जग्गाको 

प्र�त कट्ठा रु.९५८४००/- 
५१२५००/- 
२००२००/- 

 
हाल कञ्चन 
सा�वक 
रुद्रपुर १-९ 

�भत्री पक्क� सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
�भत्री ग्रावेल तथा कच्ची सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
अन्य बाटो नभएको जग्गाको 

प्र�त कट्ठा रु.९५८४००/- 
५१२६००/- 
२००५००/- 

 

सालझण्डी 
हाल 

सैनामैना 
न.पा. 

सा�वक 
गजेडी १-९ 

पूवर् पिश्चम लोकमागर्मा पन� जग्गाको 
�भत्री पक्क� सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
�भत्री ग्रावेल तथा कच्ची सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
अन्य बाटो नभएको जग्गाको 

प्र�त कट्ठा रु.४३९२३००/- 
११९७९००/- 
७३२१००/- 
२६६२००/- 

 

सालझण्डी 
हाल 

सैनामैना 
न.पा. 

सा�वक 
दधुरा�  

१-९ 

पूवर् पिश्चम लोकमागर्मा पन� जग्गाको 
�भत्री पक्क� सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
�भत्री ग्रावेल तथा कच्ची सडक मोहोडामा पन� जग्गाको 
अन्य बाटो नभएको जग्गाको 

प्र�त कट्ठा रु.४३९२३००/- 
११९७९००/- 
७३२१००/- 
२६६२००/- 

 

 

�नणर्य नं. २ 

1. नगर/गाउँपा�लकाको गल्ल� तथा प्रस्ता�वत इट्टा �वच्छाइएको बाटोलाई कच्ची तथा ग्रावेल बाटो 

सरह एवं �प�स�स/आर�स�स ढलानलाई �भत्री पक्क� बाटो सरह मलू्याङ्कन कायम गन� । 

2. कुनै �ेत्रको मूल्याङ्कन छुटेको भए जो�डएको �ेत्र एवं �क�ा सरहको मूल्याङ्कन कायम गन� । 

3. स्थानीय तहबाट बाटो नभएको भनी �सफा�रस भएको तर �क�ाकाट गर� �लखत पा�रत हुन 

आउँदा टे्रस नक्सामा बाटो कायम भएको वा �लखतमा मोहडा उल्लेख भएको तथा प्ल�टङ 

ग�रएको जग्गा दे�खएमा सोह� अनुरुप कच्ची तथा ग्रावेल बाटोको मूल्याङ्कन कायम गन� । 



4. स्थानीय तहको घरबाटो तथा चार�कल्ला �सफा�रस नै मूल्याङ्कनको मूल आधार भएकोले थैल� 

अंक कायम गनर् सो �सफा�रस अ�नवायर् रुपमा पेश गनुर्पन�छ र घर भएमा सम्बिन्धत स्थानीय 

तहबाट घरको �ववरण तथा मूल्याङ्कन समेत पेश गनुर् पन�छ । 

5. जुन �क�ा जग्गाको �लखत पा�रत गनर् घरबाटो र चार�कल्ला �सफा�रस बनाएको हो सोह� �क�ा 

बाहेक �क�ाकाट भैसकेप�छ कायम भएको अक� �क�ाको ला�ग सो �सफा�रस मान्य हुने छैन । 

6. गाउँ ब्ल्क (�मन्ह��डड घडरे�) जग्गामा बनेको घर गोठको �लखत पा�रत गदार् सम्बिन्धत 

�नकायबाट हकभोग तथा घरको मूल्य स�हत चार�कल्ला �सफा�रस प्रमा�णत भै आए बमोिजम 

न्यूनतम मूल्याङ्कन कायम गन� । 

7. न.पा./गा.पा. बाट बाटो मात्र उल्लेख भै आएको �सफा�रसमा सोह� न.पा. तथा गा.पा. को 

अ�धकतम ्मूल्याङ्कन कायम गन� । 

8. भै.लु.भु.ज. तथा नहरसँग जो�डएको �सफा�रस उल्लेख भै आएमा ग्राभेल तथा कच्ची सडकको 

मूल्याङ्कन कायम गन� र पक्क� भएमा �भत्री पक्क� अनुसार मूल्याङ्कन कायम गन� । 

9. घर भएको जग्गामा बाटो नदे�खएता प�न सोह� �ेत्रको ग्राभेल तथा कच्ची बाटो सरह मूल्याङ्कन 

कायम गन� । 

10. कुलो तथा सावर्ज�नक जग्गासँग मात्र जो�डएको भनी �सफा�रस भै आएमा ग्राभेल तथा कच्ची 

सडकको आधा मूल्याङ्कन कायम गन� । 

11. कुनै �क�ालाई �क�ाकाट ग�र �लखत पा�रत भएमा कायम �क�ाहरु मध्ये जुन �क�ा जग्गाको 

मूल्याङ्कन बढ� दे�खन आउँछ, बाँक� अरु कायमी �क�ाहरुको ला�ग प�न सोह� बमोिजम न्यूनतम 

मूल्य कायम गन� । 

12. आवासीय/बसोबास तथा व्यवसा�यक �ेत्र र घडरे� ले�खएको जग्गालाई चार�कल्ला �सफा�रसमा 

बाटो नदे�खएता प�न ग्रावले तथा कच्ची बाटो सरह मूल्याङ्कन कायम गन� । 

द्रष्टब्य 

1. स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने घरबाटो चार�कल्ला �सफा�रसमा घरबाटो व्यहोरा फरक पनर् गई नेपाल 

सरकारलाई प्राप्त हुने राजश्व कम हुन गएमा सम्बिन्धत �सफा�रस गन� �नकाय र कारणीहरु 

िजम्मेवार तथा जवाफदेह� हुनुपन�छ । 

2. �लने �दनेले पेश गन� �लखतमा बाटो, घर, टहरा, छाप्रो, गोठ आ�द भए नभएको वा खेती योग्य 

जग्गा हो भन्ने व्यहोरा लेखी लेखाई ऋणी धनी दवुलेै स�हछाप गर� �लखत पेश गनुर्पन�छ । 

3. ऋणी ध�नले �लखत पा�रत गराउँदा कायार्लयलाई समेत झुक्याई राजश्व छल्ने �नयतले सडक 

बाटो घर भएकोलाई नदेखाई पा�रत गराए ता प�न प�छ सडक घर गोठ भएको व्यहोरा 

कायार्लयलाई कुनै प�न श्रोतबाट थाहा हुन आएमा नपुग राजश्व रकम सम्बिन्धत धनीबाट असुल 



उपर ग�रनेछ ।असुल नभए सम्मका ला�ग �नजको जुनसुकै सम्प�ी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा 

८(ख) बमोिजम कायार्लयले रोक्का राखी अशलु उपर गन�छ । 

4. कुनै �क�ा जग्गा एक भन्दा बढ� सडकसँग जो�डएको पाइर्एमा जुन सडकको मूल्याङ्कन बढ� छ 

सोह� बमोिजम न्यूनतम मूल्य कायम ग�रने छ । 

5. बाटोसँग जो�डएको जग्गालाई बाटो तफर्  �क�ाकाट गर� �क�ा कायम भएको अवस्थामा सो भन्दा 

पछा�डको �क�ा जग्गालाई एक आ�थर्क वषर्भर� बाटोमा जो�डएको �क�ा सरह मूल्याङ्कन कायम 

ग�रने छ । (भू�मसुधार तथा व्यवस्थापन �वभागको च.नं. ३६४४ �म�त २०६९/०३/२१ गतेको 
प�रपत्रानुसार) 

6. स्थानीय तहबाट उल्लेख भई आएको भन्दा नापी वा अन्य व्यहोराबाट घर, गोठ, बाटो आ�दका 

बारेमा कुनै प�न फरक �ववरण प्राप्त भएमा सोलाई समेत आधार मानी न्यूनतम मूल्य कायम 

ग�रने छ ।  

7. नेपाल सरकारको नाममा बाटो कायम गदार् सम्बिन्धत स्थानीय तहको आवश्यक मापदण्ड अनुसार 

तफर्  खुलेको �सफा�रस पेश गनुर्पन� छ । 

8. एक पटक पा�रत भएको �लखतको थैल� अंकलाई अक� पटक �लखत पा�रत गदार् प�हलेको थैल� 

अंकलाई न्यूनतम मूल्य मा�नने छ  ।(भू�मसुधार तथा व्यवस्थापन �वभागको च.नं. ३६४४ �म�त 
२०६९/०३/२१ गतेको प�रपत्रानुसार) 

9. स्थानीय तहको घर बाटो/चार�कल्ला �सफा�रस ब�क प्रयोजनका ला�ग ९० �दन र अन्य प्रयोजनका 

ला�ग 35 �दनसम्म कायम रहने छ । अन्य व्यिक्तमा हक हस्तान्तरण भई पुन: �बक्र� हुन 

आएमा वा �क�ाकाट भएमा र आ.व. प�रवतर्न भएमा छुट्टै �सफा�रस पेश गनुर्पन� छ । 

10. अंशवण्डा, अंशभरपाई वा नाता �भत्रको बकसपत्र �लखत पा�रत गनर् आउँदा तो�कए बमोिजमको 

ढाँचामा उल्लेख भएको नाता प्रमा�णत अ�नवायर् रुपमा पेश गनुर्पन� छ । 

11. सरकारले राजश्व छुट �दने गर� नी�तगत व्यवस्था गरे बमोिजम छुट दावी गन� संघ/ससं्था वा 

अपाङ्ग, द�लत, श�हद आ�द जस्ता �नकाय/व्यिक्तले �लखत पा�रत हुनु अगावै आ�धका�रक 

�नकायबाट छुट पाउने भ�न �सफा�रस वा प�रचय पत्र पेश गनुर्पन� छ । 

12. कुनै प�न जग्गाधनीले जग्गा �बक्र� गनर् आउँदा पुँजीगत लाभकर बुझाउनु पन�मा यथाथर् �ववरण 

नदेखाई लाभकर छलेमा वा नबुझाएको भन्ने कायार्लयलाई कुनै स्रोतबाट जानकार� हुन आएमा 

�नजको जुनसुकै जग्गा वा सम्प�� रोक्का राखी राजश्व रकम अशुल उपर ग�रने छ । 

13. थैल� अंक कायम गदार् लेनदेन गरेको मूल्यमा वा न्यूनतम मूल्यमा वा जुनसुकै स्रोतबाट जुन 

मूल्य बढ� दे�खन आउँछ, सोह� मूल्य कायम ग�रने छ । 

14. �लखतमा घर नखुलाई पा�रत भएको �लखतबाट प�छ घर �थयो भनी मालपोत कायार्लयमा दावी 

गनर् पाइने छैन । �लखतमा घर नदेखाई �लखत पा�रत गरेको ठहरेमा सम्बिन्धत प�बाट पा�रत 



�लखतको थैल� अंकमा घरको मूल्याङ्कन जोडी आ�थर्क ऐनले तोके बमोिजम राजश्व तथा घर 

कायम दस्तुर असुल उपर ग�रने छ । 

15. सा�वकमा फरक फरक दररेट भएका �क�ाहरु प�छ प्लट �मलान गर� �क�ा एक�करण भै एउटै 

�क�ा कायम भएको हकमा सा�वक जुन �क�ाको मूल्याङ्कन बढ� छ सोह� बमोिजम एक�कृत 

�क�ाको मूल्याङ्कन कायम ग�रने छ । 

16. सा�वक गा.�व.स. तथा नगरपा�लकाहरुको कुनै भाग हाल कायम गाउँपा�लका तथा नगरपा�लकामा 

समावेश भई गा�भएमा सम्बिन्धत पा�लकाको चार�कल्ला घरबाटो �सफा�रस अनुसार नै रिजष्टे्रशन 

शलु्क तथा दस्तुर असुल उपर ग�रने छ । 

17. जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन पुिस्तकामा ले�खएका कुराहरुको हकमा यसै मूल्याङ्कन पुिस्तका 

अनुसार र यसमा उल्लेख हुन नसकेका कुराहरुको हकमा मालपोत ऐन, २०४३ तथा मालपोत 

�नयमावल� 2036 एवं प्रच�लत कानून बमोिजम हुनेछ । 

18. उल्ले�खत न्यूनतम मूल्याङ्कनमा कुनै द्�ब�वधा पनर् गएमा मालपोत कायार्लयबाट समाधान गनर् 

स�कने छ। 

** समाप्त ** 


