श्री

नेऩार सयकाय

कृषष, बमू भ व्मवस्था तथा सहकायी भन्त्रारम

बुमभसुधाय तथा व्मवस्थाऩन षवबाग

भारऩोत कामाारम,भनभैजु
काठभाण्डौ

ऩ=स= ०७४।७५
मभतीM२०७५।०४।१
च.नॊ.:

विषम : न्मूनतभ भूल्माङकन ऩुस्ततका ऩठाइएको सम्फन्धभा
श्री .......................................................
.............................................................
मस कामाारमको कामाऺेर अन्त्तगात ऩने घय जग्गाको यजजष्ट्रे शन हुने मरखतभा थैरी अङ्क कामभ
गने प्रमोजनको रागी भारऩोत ननमभावरी २०३६ को ननमभ ५ (ख) फभोजजभ गठठत न्त्मूनतभ भूल्म
ननधाायण समभनतको काठभाण्डौ जजल्राका प्रभुख जजल्रा अधधकायी श्रीभान ् केदाय नाथ शभाा ज्मूको

अध्मऺताभा मभती २०७५।०३।२६ गते फसेको फैठकफाट मभती २०७५।०४।०१ गते दे खी रागु हुने गयी साषवक
गा.षव.स./ नगयऩामरकाभा दे हाम फभोजजभको न्त्मन
ू तभ भल्
ू म ननधाायण गने ननणाम बएकोरे जानकायीको
रागी भूल्माङ्कन ऩुजस्तका मसै साथ सॊरग्न याखी ऩठाइएको व्महोया अनयु ोध छ ।

...............................
करक फहादयु खड्का

का.भु.प्रभुख भारऩोत
अधधकृत
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यस्िष्ट्रे शन हुने लरखतभा थैरी अंक कामभ गने प्रमोिनको रागी
न्मूनतभ भूल्म ननधाायण आ.ि. ०७५ ०७६
भारऩोत एन २०३४ को दपा ८(२) य भारऩोत ननमभावरी २०३६ को ननमभ ५(ख) को प्रावधान

फभोजजभ

मभती २०७५।०३।२६

गते आगाभी आधथाक वषा ०७५।०७६ भा भारऩोत कामाारम

भनभैजुको कामाऺेरभा यजजष्ट्रे शन हुने मरखतभा थैरी अॊक कामभ गने प्रमोजनको रागी जग्गाको
न्त्मन
ू तभ भल्
ू माङ्कन गना समभनतका अध्मऺ काठभाण्डौका प्रभख
ु जजल्रा अधधकायी श्री केदाय नाथ

शभाा ज्मूको अध्मऺताभा ननम्न सदस्महरुको उऩजस्थनतभा फसेको भूल्माङ्कन समभनतको फैठकफाट

२०७५।०४।०१ गते दे खी रागु हुने आधायभा तऩमसर फभोजजभ हुने गयी न्त्मूनतभ भूल्माङ्कन
कामभ गने ननणाम गरयमो ।
उऩस्तथनत
१)

प्र जज अ श्री केदाय नाथ शभाा

२)

प्रभख
ु

३)
४)
५)
६)
७)

मशव सन्त्
ु दय याज वैध

२)
३)

जज.स.स.सॊमोजक

श्री

सदस्म

नाऩी अधधकृत, श्री ध्रुफ फहादयु

थाऩा, नाऩी कामाारम भनभैजु

सदस्म

फहादयु दे वकोटा कयदाता सेवा कामाारम,फाराजु

प्रभुख कय अधधकृत श्री इन्त्र

सदस्म

प्रनतननधध

श्री

अजजत

कुभाय

प्रनतननधध

श्री

ननभार

कुभाय

गप्ु ता, नेऩार चेम्फय अप कभसा,काठभाण्डौ

सदस्म

काकी, याष्ट्र फैक

सदस्म

भारऩोत

फहादयु खड्का, भा.ऩो.का. भनभैजु

१)

अध्मऺ

अधधकृत श्री करक

सदस्म सधचव

आभस्न्ित
तायकेश्वय न.ऩा. काठभाण्डौ ।

नगय प्रभुख श्री याभेश्वय फोहया,
श्री बयत गौतभ, ननदे शक, बु सु

तथा व्मवस्थाऩन षवबाग, फफयभहर ।
ननदे शक, बु सु तथा व्मवस्थाऩन षवबाग, फफयभहर ।
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श्री याभदत्त बट्ट, आइाटी

४)
५)
६)
७)
८)
९)
१०)
११)

श्री रुक फहादयु ऺेरी, सहामक

प्रभुख जजल्रा अधधकायी , काठभाण्डौ ।

श्री वासुदेव नघमभये , सहामक

प्रभख
ु जजल्रा अधधकायी , काठभाण्डौ ।
सहामक प्रभुख जजल्रा अधधकायी, काठभाण्डौ ।
अधधकृत ।

श्री षवनोद कुभाय खड्का,
श्री नवयाज ढकार, प्रशाशककम
श्रीभती धगता दे वी ढकार,

प्रशाशककम अधधकृत ।

श्री फच्चुयाभ रयभार, बु सु तथा

व्मवस्थाऩन षवबाग, फफयभहर ।

श्री कृष्ट्णभान श्रेष्ट्ठ, प्रनतननध

उद्मोग वाणणज्म सॊघ ।
अनस
ु न्त्धान ननरयऺक,याजष्ट्रम अनस
ु न्त्धान ।
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श्री इन्त्रमसह राभा, सहामक

तऩलसर
मस

षववयण (१ आना=३१.७९ वगा मभटय)

आ.फ.०७५।०७६रु

१

नेऩारटाय ऩुरफाट साबफक भनभैजु गा षव स

१३,२०,०००।-

नॊ

२

बवन सम्भको भूर सडकको दामाॉ फामाॉका
जग्गाको भल्
ू म प्रनतआना

नेऩारटाय चोकदे खी शेषभती ऩुर हुॉदै जयङ्खु
सम्भको भूर सडकको दामाॉ फामाॉको

१२,१०,०००।-

गोगॊफुफाट नमाॉऩुर बइा छन्त््मार सॊघ हुॉदै
न्त्मामऩरयषदको कम्ऩाउण्डसम्भ जाने भर
ू

१४,३०,०००।-

छन्त््मार सॊघदे णख रोकताजन्त्रक चोक हुॉदै

१३,२०,०००।-

जग्गाको प्रनत आना
३

सडकको दामाॉफामाॉका जग्गा प्रनतआना
४

नेऩारटाय चोकसम्भको भर
ु सडकको दामाॉ
फामाॉका जग्गा प्रनत आना

५

गुम्फा बएय जाने फाटोको रोकताजन्त्रक

चोकसम्भ भूर सडकका दामाॉ फामाॉका जग्गा

१२,१०,०००।-

प्रनत आना
६

भनभैजु ऺेरभा ऩने षवष्ट्णभ
ु ती खोरा

९,६८,०००।-

७

भनभैजुभा ऩने भाहदे व खोरा करयडोयभा

८,४७,०००।-

८

साषवक भनभैजु गा षव स बवन दे णख

९,०२,०००।-

करयडोयको दामाॉ फामाॉका जग्गा प्रनत आना
दामाॉ फामाॉका जग्गा प्रनत आना

भनभैजु मसभानासम्भको भुरसडकको दामाॉ
फामाॉका जग्गा प्रनत आना

९

जयङ्खु ऩुरदे णख साषवक काभ्रेस्थरी गा षव
स बवन सम्भको भूर सडकको दामाॉ

८,४७,०००।-

फामाॉका जग्गा प्रनतआना
१०

भनभैजु शुबकाभना स्कुर चोकदे णख साषवक
भनभैजु गा षव स य भनभैजु भजन्त्दय जाने

१२,६५,०००।-

वाउचा ऩाखा चोकसम्भको जग्गा प्रनत आना
११

भनभैजु मसभादे णख टुसारचौय हुॉदै पुटुङ
नागऩोखयीसम्भ प्रनतआना

८,४७,०००।-

१२

गोरढुङ्गा पुरफायी गेटदे णख नागाजन
ुा भा षव

७,२६,०००।-
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सम्भको भूरसडकको दामाॉ फामाॉको जग्गा
प्रनतआना
१३

गोरढुॊगा दगुनेऩानीदे खी शेषभती हुॉदै रोराङ
हाइटसम्भको भूर सडकका दामॉ फामाॉका

९,६८,०००।-

रोराङ हाइटदे णख फोहयाटाय चोक हुॉदै
नागाजुन
ा भा षव सम्भको भूर सडकको दामाॉ

७,२६,०००।-

गोरढुङ्गा दगुनेऩानीदे खी ऩुयानो गुहेश्वयी हुॉदै
फोहयाटाय चोकसम्भको भर
ु सडकका दाॉमा

७,२६,०००।-

पुटुङ नागऩोखयीदे खी साङ्राको

६,८७,५००।-

जग्गा प्रनतआना
१४

फामाॉ जग्गा प्रनतआना
१५

फामाॉका जग्गा प्रनतआना
१६

बफहानीचोकसम्भका भर
ु सडकका दामाॉ फामाॉ
जग्गा प्रनतआना

१७

गोरढुङ्गा शेषभती सानो ऩुर हुॉदै सनफ्रावय ७,४८,०००।स्कुरसम्भ गोरढुङ्गा गा षव स भा ऩने
दामाॉ फामाॉका जग्गाको प्रनतआना

१८

धभास्थरी सानो वाइाऩास चोकदे खी

भसराफोट हुॉदै जजतऩुय पेदी फजायसम्भका

७,२६,०००।-

दामॉ फामाॉका जग्गाको प्रनतआना
१९

गोरढुङ्गा फोहयाटाय चोकदे खी ऩथ्
ृ वीनायामण
भा षव हुॉदै धधतारचोक गणेश
भजन्त्दयसम्भको भूर सडकको दामाॉ फामाॉ

७,१५,०००।-

प्रनतआना
२०

धभास्थरी जयङ्खु ऩुरदे खी सानो फाइऩास

८,४७,०००।-

हुॉदै धचसाऩानी फसस्टऩसम्भको भूर सडकको
दामाॉ फामाॉ प्रनत
२१

धभास्थरी सनफ्रावय स्कुरदे णख ऩैमुटाय हुॉदै
फस्नेटाय भाइक्रो फस स्टऩसम्भको दामाॉ

७,२६,०००।-

धभास्थरी/ जजतऩुय धचसाऩानी भाइक्रो फस

७,१५,०००।-

फामाॉ प्रनतआना
२२

स्टे सनदे णख नतनषऩप्रेसम्भको दामाॉ फामाॉ
प्रनतआना

२३

काभ्रेस्थरी सङ्गभ चोकदे खी जजतऩुय पेदीको
भाइक्रो फसऩाकासम्भको भर
ू सडकको दामॉ
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६,०५,०००।-

फामाॉ प्रनत आना
२४

काभ्रेस्थरी सङ्गभ चोक हुॉदै पुटुङ धचम्फय
ऩोखयीसम्भ जाने कृषी सडककव दामॉ फामाॉ

४,९५,०००।-

जजतऩुयपेदी धचसाऩानी भाइक्रो स्टऩदे खी

५,५०,०००।-

प्रनतआना
२५

हरयमाटाय खक
ु ु रे हुॉदै तीनषऩप्रे भञ्जज्माङ
भुनीसम्भको भुर सडकको दामाॉ फामाॉ
प्रनतआना

२६

जजतऩुयपेदी धचसाऩानी भाइक्रो स्टऩदे खी

६,०५,०००।-

पमडोर हुॉदै पेदी फजायसम्भ जाने भूर
सडकको दामाॉ फामाॉ प्रनतआना

भनभैिु
मस नॊ

षववयण क वगा

आ फ ०७५।०७६

१

मबरी ऩक्की भोटय

११,५५,०००।-

फाटो
२

कच्ची भोटयफाटो

८,२४,०००।-

३

गोये टो फाटो

६,५०,०००।-

४

फाटो नबएको

३,००,०००।-

मस नॊ

षववयण ख वगा

आ फ ०७५।०७६

१

मबरी ऩक्की भोटय

९,२४,०००।-

फाटो
२

कच्ची भोटयफाटो

७,२१,०००।-

३

गोये टो फाटो

५,५०,०००।-

४

फाटो नबएको

२,५०,०००।-

मस नॊ

षववयण ग वगा

आ फ ०७५।०७६

१

मबरी ऩक्की भोटय

७,८७,५००।-

२

कच्ची भोटयफाटो

६,६९,५००।-

३

गोये टो फाटो

४,५०,०००।-

४

फाटो नबएको

२,२०,०००।-

फाटो
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मस नॊ

षववयण घ वगा

आ फ ०७५।०७६

१

मबरी ऩक्की भोटय

६,८२,५००।-

फाटो
२

गोये टो फाटो

३,००,०००।-

३

फाटो नबएको

१,५०,०००।-

मस नॊ

षववयण ङ वगा

आ फ ०७५।०७६

१

मबरी ऩक्की भोटय

६,३०,०००।-

फाटो
२

गोये टो फाटो

२,५०,०००।-

३

फाटो नबएको

१,००,०००।काबेतथरी

मस

षववयण (१च,२,४,५,६,८ को

नॊ

भार)

१

मबरी षऩच सडकसॉग

आ फ ०७५।०७६
६,३०,०००।-

जोडीएको
२

कच्ची भोटयफाटो बएको

४,५३,२००।-

३

गोये टो फाटोसॊग जोडीएको

२,५०,०००।-

४

फाटो नबएको

६५,०००।-

मस

षववयण (१च फाहे क १,३,७,९

आ फ ०७५।०७६

नॊ

को भार)

१

मबरी षऩच सडकसॉग

३,१५,०००।-

जोडीएको
२

कच्ची भोटयफाटो बएको

२,०६,०००।-

३

गोये टो फाटोसॊग जोडीएको

७५,०००।-

४

फाटो नबएको

२५,०००।-
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पुटुङ
मस

षववयण (८ य ९ वडा को

नॊ

भार)

१

मबरी षऩच सडकसॉग

आ फ ०७५।०७६
५,७७,५००।-

जोडीएको
२

कच्ची भोटयफाटो

४,५३,२००।-

३

गोये टो फाटोसॊग जोडीएको

२,७०,०००।-

४

फाटो नबएको

८०,०००।-

मस

षववयण (८ य ९ वडा

आ फ ०७५।०७६

नॊ

फाहे कको भार)

१

मबरी षऩच सडकसॉग

४,६२,०००।-

जोडीएको
२

कच्ची भोटयफाटो

३,३९,९००।-

३

गोये टो फाटोसॊग जोडीएको

२,२०,०००।-

४

फाटो नबएको

५५,०००।-

स्ितऩुय

मस

षववयण (१,२,३,६ य ९ वडा

आ फ ०७५।०७६

नॊ

को भार)

१

बरशुरी जाने भूर सडकसॉग

३,६७,५००।-

मबरी षऩच सडकसॉग

३,१५,०००।-

जोडीएको
२

जोडीएको
३

कच्ची भोटयफाटो

२,५७,५००।-

४

गोये टो फाटोसॊग जोडीएको

१,००,०००।-

५

फाटो नबएको

४०,०००।-
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मस

षववयण (१,२,३,६ य ९ वडा

आ फ ०७५।०७६

नॊ

फाहे कको भार)

१

बरशर
ु ी जाने भर
ू सडकसॉग

३,६७,५००।-

मबरी षऩच सडकसॉग

२,६२,५००।-

जोडीएको
२

जोडीएको
३

कच्ची भोटयफाटो बएको

२,०६,०००।-

४

गोये टो फाटोसॊग जोडीएको

७५,०००।-

५

फाटो नबएको

३५,०००।-

गोरढुङ्गा
मस

षववयण {३क फाहे क,

नॊ

१,२,३,४,५ वडा फाहे कको

आ फ ०७५।०७६

भार}
१

बरशर
ु ी जाने भर
ू सडकसॉग

६,३०,०००।-

मबरी षऩच सडकसॉग

५,२५,०००।-

जोडीएको
२

जोडीएको
३

कच्ची भोटयफाटो बएको

४,६३,५००।-

४

गोये टो फाटोसॊग जोडीएको

२,२०,०००।-

५

फाटो नबएको

८५,०००।-

मस

षववयण (३क,६,७,८,९ वडाको

आ फ ०७५।०७६

नॊ

भार)

१

बरशुरी जाने भूर सडकसॉग

५,७५,५००।-

मबरी षऩच सडकसॉग

४,५३,२००।-

जोडीएको
२

जोडीएको
३

कच्ची भोटयफाटो बएको

३,३९,९००।-

४

गोये टो फाटोसॊग जोडीएको

१,७५,०००।-

५

फाटो नबएको

५५,०००।-
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धभातथरी
मस

षववयण (१,२,३,४ य ५

नॊ

वडाको भार)

१

मबरी षऩच सडकसॉग

आ फ ०७५।०७६
५,७७,५००।-

जोडीएको
२

कच्ची भोटयफाटो

४,०१,७००।-

३

गोये टो फाटोसॊग जोडीएको

२,२०,०००।-

४

फाटो नबएको

८०,०००।-

मस

षववयण (६,७,८ य ९ वडाको

आ फ ०७५।०७६

नॊ

भार)

१

मबरी षऩच सडकसॉग

४,६२,०००।-

जोडीएको
२

कच्ची भोटयफाटो

३,३९,९००।-

३

गोये टो फाटोसॊग जोडीएको

१,६५,०००।-

४

फाटो नबएको

५५,०००।-

ननणाम नं. २
स्थाननम ननकामरे घय फाटो मसपारयश गदाा नै मसै न्त्मूनतभ भूल्माङ्कन ऩुजस्तकाको प्रकयण,
आधाय य स्ऩष्ट्ट भाऩदण्ड खल्
ु ने गयी मसपारयश गनऩ
ुा ने छ ।
ननणाम नं. ३
ननधाायण गरयएको न्त्मूनतभ भूल्माङ्कन बन्त्दा कसैरे थैरी अॊक कभ गयाइा मरखत ऩारयत
गयाएको कुया ऩनछ कुनै व्महोयारे प्रभाणीत हुन आएभा नऩुग याजस्व सम्फजन्त्धत व्मजक्त,
सॊघसॊस्था वा कम्ऩनी जोसुकै बए ऩनन भारऩोत कामाारमफाट ्मस्तो घय जग्गा योक्का याखी
याजस्व असुर गरयने छ ।
ननणाम नं. ४
मरखतभा घय नखर
ु ाइा मरखत ऩारयत ऩनछ घय धथमो बनी भारऩोत कामाारमभा दावी गना
ऩाइने छै न । मरखतभा घय रुकाइा ऩारयत गये को ठहये भा सम्फजन्त्धत ऩऺफाट ऩारयत मरखतको
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थैरी अॊकभा घयको भूल्माङ्कन जोडी आधथाक ऐनरे तोके फभोजजभ याजस्व तथा घय कामभको
दस्तुय असुर गरयने छ ।
ननणाम नं. ५
स्थाननम ननकामफाट प्राप्त घयको भल्
ू माङ्कन वा घयफाटोको मसपारयश मरखत ऩारयत हुनु
अगावै कुनै सुचनाफाट गरत छ बन्त्ने जानकायी प्राप्त बएभा कामाारमफाट आवश्मक
छानषवनका रागी कपल्ड ननरयऺण सभेत गयी भूल्माङ्कन कामभ गना सककने छ ।
ननणाम नं. ६
स्थाननम ननकामफाट घयफाटोको मसपारयशभा जे रेणखएय आएको बए ताऩनन एक आऩसभा
जोडीएय आएको ककत्ता कुनै व्मजक्तरे खरयद गये भा कुनै एक ककत्ता फाटोरे छोए वा फाटो बए
अन्त्म ककत्ता ऩनन फाटोभा जोडीए सयहको न्त्मूनतभ भुल्माङ्कन कामभ गरयने छ ।
ननणाम नं. ७
एउटा भुर ककत्ताफाट ककत्ताफाट बै ऩारयत हुने मरखतहरुभा ऺेरपरको अनुऩातभा थैरी भुल्म
कामभ गरयनेछ । साथै आ.व. को न्त्मूनतभ भूल्मभा नघट्ने गयी यजजष्ट्रे शन ऩारयत जुनसुकै
मरखतको थैरी अङ्क सभेतराइा न्त्मन
ू तभ भल्
ु माङ्कन कामभ गरयनेछ ।
ननणाम नं. ८
आधथाक एनरे याजस्व छुट ठदनेगयी व्मवस्था गये फभोजजभ छुट दावी गने सॊघ, सॊस्था वा
व्मजक्तरे आधधकारयक ननकामफाट छुट ऩाउने बनी मसपारयस ऩेश गनुा ऩने छ ।
ननणाम नं ९
न्त्मन
ू तभ भल्
ु माङ्कनको रागी स्थाननम ननकामको घयको भल्
ू माङ्कन य घय फाटोको मसपारयश
सम्फजन्त्धत जग्गाधननको हकभा भार चारु आ.फ. मबर ३५ ठदनसम्भ भान्त्म यहने छ ।
ननणाम नं. १०
स्थाननम ननकामफाट फाटो नबउको वा गोये टो फाटो बनी मसपारयश बएको तय ककत्ताकाटफाट
मरखतभा ऩुन: फाटो कामभ हुन गएको रे स नक्साफाट दे णखएभा कच्ची भोटयफाटो वा ग वगा
सयहको न्त्मन
ू तभ भल्
ू माङ्कन कामभ गरयने छ ।
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ननणाम नं. ११
ऩन
ु : नाऩी बइा हार साषवक रागु बएका वगा अनस
ु ाय न्त्मन
ू तभ भल्
ू माङ्कन कामभ गरयएको
स्थानको मरखतभा वगा नखर
ु ेको बए नाऩी कामाारमफाट वगा खर
ु ाइा ऩेश गनऩ
ुा ने छ ।वगा घ
ङ च भा कच्ची भोटयफाटो दे खीए ग वगा सयहको भुल्माङ्कन कामभ गरयने छ । तय वगा
नखर
ु ेकोभा फाटो नबएको बनी मसपारयश आएभा घ वगा सयहको भूल्माङ्कन कामभ गरयने छ
।
ननणाम नं. १२
स्थाननम ननकामफाट घयफाटो मसपारयश बइा आउॉ दा याजकुरो, ननजी फाटोसॉग जोडीएको बनी
मसपारयश बइा आएभा कच्ची भोटयफाटो वा ग वगा सयहको य भोटयफाटो भार उल्रेख बइा
आएभा ऩक्की भोटयफाटो सयहको भूल्माङ्कन कामभ गरयने छ ।
ननणाम नं. १३
जजतऩयु पेदी वडा नॊ १,२,३,६,९ को सफै य अन्त्म साषवक गा.षव.स. को गोये टो, फाटो नबएको,
जग्गाको हकभा साबफक फभोजजभको भूल्माॊकन मथावत कामभ गरयएको ।
ननणाम नं. १४
गत आ.फ. ०७४।७५ को न्त्मूनतभ भूल्माङ्कन सम्फन्त्धी कुनै प्रकयण मस आ.फ. ०७५।०७६ को
न्त्मन
ू तभ भल्
ू माङ्कन छुट हुन गएको बए आ.फ. ०७४।०७५ को न्त्मन
ू तभ भल्
ु माङ्कनराइा नै
आधाय भाननने छ ।
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