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��येक आ.ब.मा रिज��ेशन ह�ने िलखतमा थैली अंक कायम गन� �योजनको लािग स!वि#धत %े&को ज'गाको #यनुतम 

म*ूय िनधा+रण गनु+पन� मालपोत ऐन¸ २०३४ को �ावधान वमोिजम आ.व. २०७६।७७ को लािग यस काया+लयले तोिकएको सिमित 
माफ+ त िनण+य गराई �:तुत म*ूयांकन पिु:तका तयार ग;रएको छ । म*ुयांकनको लािग तोिकएका आधार एवं तय ग;रएका िविभ#न 
माग+ िनद�शन समतेका आधारमा ज'गा रहकेो :थानको बाटोको अव:था र �कार¸ बजारम*ूय र #यनूतमम*ूय बीचको अ#तर 
यथास!भव कम गराउन िविभ#न %े&िभ& बढेको आिथ+क गितिविध¸ जनसंCयाको चाप¸ ज'गाको :थलDप¸ भौितक सिुवधा¸ कृिष 
उपज¸Hयपा;रक तथा पय+टकIय %&ेसमेतलाई JिKगत ग;रएको छ । साथै¸ :थािनय तहका �मखु एवं वडा सद:यMयहूD र िविभ#न 
सरोकार समहुसंग अ#तरिNया एवं प&ाचारको माOयमबाट �ाP मह�वपणु+ सझुावसमेत समावेश गरी म*ुयांकनलाई यथाथ+परक¸ 
व:तुपरक एवं बैRािनक बनाउन े�यास समेत ग;रएको छ । 

 

म*ुयांकन आफैमा जटील काय+ हो । �:तुत म*ुयांकनलाई अि#तम Dप िदन िमिहनेत गनु+ ह�ने म*ूयांकन सिमितका 
अOय%Mय ु लगायत पदािधकारी र आ आSनो %े&बाट सझुाव �दान गनु+ ह�ने नगर �मखु¸ �मखु �शासिकय अिधकृत एवं वडा 
सद:यMयहुD¸ सरेकार समहु र लेखापढी काननु Tयवसायी �ित आभार TयU गद+छु । 

अ#तमा¸ �:ततु म*ूयांकनको �ारि!भक म:यौदा तयार गनु+ह�न े यस काया+लयमा गठीत काय+समहुका संयोजक मालपोत 
अिधकृत Wी पणू+ बहादरु के.सी. का साथै अ#य सद:य एवं कम+चारीहDको प;रWमको कदर गदX ध#यवाद िदन चाह#छु । 

 

 

       दवेी बहादरु भYडारी 

२०७६।०३।२७(�मखु मालपोत अिधकृत) 
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�यनुतम म	ूयाकंन नधा�रणका आधारह� 

 
१. मालपोत िनयमावली २०३६ को िनयम ५ख को उपिनयम ४ बमोिजमका �ावधानह� 

क. ज�गासगं सडक वा बाटो जोिडए नजोिडएको र सो को �कार  

ख. ज�गाको �योजनको अव'था 

ग. ज�गाको ब'तुगत अवि'थती 

घ. चालु आिथ-क वष-मा कारोवार भएको सोही 02ेको ख3रद िवि5 मु6य । 

२. भूिमसधुार तथा 9यव'थापन िवभागबाट भएका प3रप2 तथा सोही िवभागबाट �कािशत ;यूनतम मू6यांकन स<ब;धी 

िनद=िशका । 

३. काठमाडौ महानगरपािलका साथै अ;य नगरपािलकाह�बाट �ाA ;युनतम मू6यांकनस<ब;धी सझुावह� । 

४. काया-लयबाट ग3रएको 'थलगत अCययन । 

५. आ.ब. ०७५।७६ मा काया-लयबाट पा3रत िलखतह�मा उ6लिेखत थैली अंक । 

६. नपेाल लखेापढी कानून 9यवसायी एशोिसएशन इकाई सिमितबाट �ाA सझुावह� । 

७. सरोकार समुहह� सगंको अ;तरि5या । 

८. नागरीक समाज र बुिIिजवी वग-को सझुाव । 
९. िलखत पा3रत गदा-का अKयास र अनुभव । 
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मालपोत ऐन २०३४ को दफा ८(२) र मालपोत �नयमावल� २०३६ को �नयम ५ख को �वधान बमोिजम आज 

"म�त २०७६।०३।२७ गत ेआगामी आ'थ)क वष) २०७६।०७७ मा मालपोत काया)लय कलकं,को काय)-े.मा रिज/0ेशन 

हुने "लखतमा थैल� अकं कायम गन6 �योजनको ला'ग ज7गाको 8यनुतम म9ुयांकन गन) मालपोत �नयमावल� 

२०३६ (ससंोधनसह�त) को �नयम ५ख को उप�नयम ४ मा तो<कएको आधार एव ंयसमा उ9ले>खत अ8य आधार 

समेतबाट स"म�तका अ@य- �मखु िज9ला अ'धकार� Aी राम �साद अचाय-(िज9ला �शासन काया)लय¸ काठमाडौ) 

को अ@य-तामा �नFन सदGयहHको उपिGथ�तमा 8यनुतम म9ुय �नधा)रण स"म�तको बठैक बसी "म�त 

२०७६।०४।०१ दे>ख लाग ुहुने गर� देहाय बमोिजम �नण)य गKरयो । 
उपि'थित 

१. �मुख िज6ला अिधकारी¸Oी राम �साद अचाय-¸ िज6ला �शासन काया-लय¸ काठमाडौ¸    अCय0 

२. िज¸स.अ. Oी िपता<बर अिधकारी¸िज6ला सम;वय सिमित¸ काठमाडौ¸सद'य 

३    कर अिधकृतOी दीपे;द �काश िगरी¸करदाता सेवा काया-लय कालीमाटी काठमाडौ¸सद'य 

४. �मुख नापी अिधकृत¸ Oी सरेुश जोशी¸ नापी काया-लय कलकंQ¸ काठमाडौ¸          सद'य 

५. कृRणमान OेT काठमाUड ैउधेग वाणीVय शघ¸ काठमाडौ¸    सद'य 

६. नरे;W िसहं िवX नेपाल राRY बकै �ितिनिध¸ काठमाडौ¸     सद'य 

७. �मुख मालपोत अिधकृत¸Oी देवी बहादुर भUडारी¸मालपोत काया-लय कलंकQ¸ काठमाUडौ¸सद'य सिचव 

आमि;2त 

१. िनद=शक Oी भरत गौतम भूिम 9यव'थापन तथा अिभलेख िवभाग 

२. स.�.िज.अ.Oी कृRण बहादुर कटवाल िज6ला �शासन काया-लय काठमाडौ 

३. स.�.िज.अ.Oी गौलोचन सजुै िज6ला �शासन काया-लय काठमाडौ 

४. स.�.िज.अ.Oी जीवन �साद अचाय- िज6ला �शासन काया-लय काठमाडौ 

५.  �मुख Oी रमेश मह-जन  कQित-पुर नगरपालीका 

६. �शासिकय अिधकृत Oी नरे;W प3रयार िज6ला �शासन काया-लय काठमाडौ 

७. ना.स.ु Oी नारायणा � ितिम6सीना नागाजु-न नगरपािलका 

८. मालपोत अिधकृत Oी पूण- बहादुर के.सी.¸ मालपोत काया-लय¸ कलंकQ । 

९. ना.स.ु Oी नारायण OेT                                  मालपोत काया-लय¸ कलंकQ । 
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िनण-य नं. १ 

मालपोत काया-लय कलंकQ काठमाडौको 0े2ािधकार िभ2 पन= िन<निलिखत 'थानह�को ज�गाको िलखत पा3रत  

(रिजRYेशन गन=) �योजनाथ- �ित आना (३१.७९ ब.मी.) को ;युनतम मु6यांकन तपिसल बमोिजम िनधा-रण ग3रयो । 

तपिसल 

िमित ०७६ Oावण १ गतेदेिख लागु हZने ;युनतम मु6यांकन 

क. 
िस.नं. िववरण �ित आना �. 

१. ;रङरोड चNपथ �याक संग जोिडएको दायाँ बायाँको (ब*ख ुदिेख वन:थली स!म) ३५०००००।०० 

ख. काठमाडौ महानगरपािलका वडा नं. १३ अ;तग-त िन<न सडकको दायाँ बायाँको  
िस.नं. िववरण �ित आना �. 
१. िव�णमुित खोला पलुदिेख रिवभवन वडा नं. १४ को िसमास!म गणशेमान पथको ३३०००००।०० 
२. कािलमाटी चोक दखेी द%ीण तफ+  कालीमाटी ब*ख ु(िव`िवaालय पथ) मलु सडक 

वडा नं. १४ को िसमाना स!स 

३३०००००।०० 

३. टेकु कािलमाटी मलु सडकको िव�णमुित पलुदिेख उbरतफ+  नगर १५ को 
िसमानास!मको मलु िलंक सडक 

२५०००००।०० 

४. कालीमाटी टंके`र परोपकार िवaालयको िव�णमुित पलु पcीम ह�द ैिश%ा dया!पस 
ताहाचाल चोकबाट छाउनी !यिुजयम ह�द ैिसतापाईला ;रङरोड चोक स!मको मलु 
पdकI सडक 

२१०००००।०० 

५. सो*टीमोड दिेख िहमालय हाइट र िछ#नलता प:ुतकालयस!मको पdकI सडक १८०००००।०० 
६. िहमालय हाइट वाफल कलंकI चNपथ ह�द ैका म न पा १३ को :यचुाटार िसमानास!म । १८०००००।०० 
७. गाइबाgछा पाटी चोकबाट पिcम चNपथ स!म पdकI सडक १८०००००।०० 
८. पdकI सडक १८०००००।०० 
९. कgची मोटर बाटो १५०००००।०० 
१०. गोरेटो बाटो १००००००।०० 
११. बाटो नभएको  ६०००००।०० 

ग. काठमाडौ महानगरपािलका वडा नं. १४ अ;तग-त िन<न सडकको दायाँ बायाँको  

िस.
नं. 

िववरण �ितआनाD. 

१. सो*टीमोड नगर १३ को िसमाना दिेख कलंकI चोक गणशेमान िसंह पथ स!मको ३३०००००।०० 

२. कािलमाटी चोक दिेख द%ीण तफ+  कालीमाटी ब*ख ुिव`िवaालय पथ मलु सडक वडा 
नं. १३ को िसमाना दिेख ब*ख ुचोक स!मको 

३३०००००।०० 

३. कलंकIचोक दिेख ि&भवुन राजपथ ितनथाना गा.िव.स.को िसमाना स!म १९०००००।०० 

४. ;रङरोड खिसबजार ब*ख ुखोला पलु दिेख कुले`र िव`िवaालय पथस!मको िलंक माग+ 
पdकI सडक 

१७०००००।०० 

५. ब*ख ुचोक दिेख ि&.िव.िव. गेट कIतiपरु न.पा. को िसमानास!म दि%णकाली माग+ पdकI 
सडकको  

१८०००००।०० 
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६. कलंकI चोक दिेख वडा न.ं १४ को िसमाना खड्कुले पसुस!मको १७०००००।०० 

८. पdकIसडक १७०००००।०० 

९. कgचीमोटरबाटो १५०००००।०० 

१०. गोरेटोबाटो १००००००।०० 

११. बाटोनभएको ६०००००।०० 

घ. काठमाडौ महानगरपािलका वडा नं. १५ अ;तग-त िन<न सडकको दायाँ बायाँको  

िस.
नं. 

िववरण �ितआनाD. 

१. िसतापाईला चोक दिेख छाउनी वडा न.ं १३ को िसमानास!म मलु सडक २००००००।०० 

२. भगवान पाँउ दिेख िवजे`री म#दीर ह�द ैशोभा भगवती पलु स!मको मलु पdकI सडक १९०००००।०० 

३. िव�णमुती िलंक रोड िव�णमुती पलुदिेख ड*लु पलु स!म मलु पdकI सडक १९०००००।०० 

४. ड*लु आवास :वय!भ ुचोक दिेख राजा वीरे#k माग+ ह�द ैड*लु आवासको १० मी. को 
बाटो पdकI सडक 

१८०००००।०० 

५. भगवान पाँउबाट ड*ल ुपलु स!मको पdकI सडक १८०००००।०० 

६. भगवान पाँउबाट बन:थली िन:कन ेिसिlचरण माग+ पdकI सडक १८०००००।०० 

७. प;रNमा माग+ :वय!भ ु १८०००००।०० 
८. पdकIसडक १८०००००।०० 

९. कgचीमोटरबाटो १५०००००।०० 

१०. गोरेटोबाटो १०५००००।०० 

११. बाटोनभएको ८०००००।०० 

१२. चमित आवास %े&को लािग मा&  
 क. ८ िम. भ#दा ठूलो दिेख ११ िम. स!मको चौडा पdकI सडक १८०००००।०० 
 ख. ४ िम. भ#दा ठूलो दिेख ८ िम. स!मको चौडा  पdकI सडक १६०००००।०० 
 ग. ४ िम. स!मको चौडा पdकI बाटो १३०००००।०० 

ङ. कQत]पुर नगरपािलका अ;तग-तको िन<न सडकको दायाँ बायाँको  
 िकतiपरु नगरपािलका वडा नं. १, २  र १०   

िस.
नं. 

िववरण �ितआना�. 

१. िसता पे�ोल प!प ट्याङ्ला चोक¸ कIतiपरु ि:विमङ पलु ह�द ैकIतiपरु चNपथ स!म बाटो ६५००००।०० 
२ खिसबजार रिमतेडाडा चादनी चोक ह�द ैिसता प�ेोल प!प कIतiपरु चNपथ छुने बाटो ६५००००।०० 
३ खिसबजार, ब*खपुलुदखेीअमतृनगर, nीनउडिभ*ला, 

अिजमाCयःह�दकैIित+परुचNपथछुनबेाटो 
६५००००।०० 

४ कलंकIिमतेरीपलु, मै&ीनगर, नेपालभाषाएकेडेमीह�दकैIित+परुचNपथछुनेबाटो ६५००००।०० 
५. अिजमाCयःदिेख�याङलाचोकस!मकोबाटो ६५००००।०० 

६. िमलनचोकदिेखिसताप�ेोलप!प, खिसबजारदिेखनापीकाया+लयस!म, 
अमतृनगरदिेखमै&ीनगरस!म, :वग+kरीदिेखनपेालभाषामाग+, 

ह*ेथपोKदिेखट्याङ्लाचोकस!म 

६५००००।०० 

७. पवु+ि&.िव.क!पाउYडवाल,पिcमब*खखुोलाउbरकाठमाYडौचUपथएवंब*खखुोलातथाद

%ीणकIित+परुचNपथयितचारिक*लािभ&पन�वडानं.१,२र१० कोज'गा 
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 क) पdकIसडक ६०००००।०० 
 ख)कgचीसडक ४५००००।०० 
 ग) गोरेटोबाटो ३०००००।०० 
 घ) बाटोनभएको १२५०००।०० 

कQित-पुर नगरपािलका वडानं. ३ र ९ कQित-पुर च5पथ तथा _यसिभ2को 0े2 
 

१ कIित+परुचNपथसडकको९नं. वडाकाया+लय,तगःओपी, पागादोवाटो, लोकता#&ीकचोक 
ह�दबैखा+िहटी, नगरपािलकाको भवन िनमाण+:थलस!म तथा लोकता#&ीकचोक दखेी 

कIित+परुगेट स!म   

१३५००००।०० 

२ कIित+परुचNपथसडकतगःओपीदखेीसागलपाटी, दवेढोकाह�दबैखा+िहटी, 

नगरपालीकाकोभवनिनमाणा+:थलस!म  
 

६०००००।०० 

३ कIित+परुनगरपािलकावडानं. ३र ९   
 क)  पdकIसडक ५०००००।०० 
 ख)  कgचीसडक ४०००००।०० 
 ग) गोरेटोबाटो २५००००।०० 
 घ) बाटोनभएको १०००००।०० 

 कQित-पुर नगरपािलका वडानं. ४,५,६,७ र ८  
१. पागाचोकहनमुानघाटस!म ११०००००।०० 

२. हनमुानघाटदिेखपागाढोकासी, सालीक, िव�णदुवेीचोकह�दचैोभारगेटस!म ५५००००।०० 

३. पागादोवाटोदिेखभाजंगल,िचखसु!म (मसानघाट) 
नगाउदोवाटोकIित+परुबह�उदrेयीयसहकारी, ९नं. वडाकाया+लयस!मको 

८०००००।०० 

४. भाजंगल,िचखसु!म (मसानघाट) भाजंगलपरुानोब:ती�वेशिव#द ु(पािनट्यांकI ) 

स!मको 
५०००००।०० 

५. कIित+परु�थमज'गाएिककरणआयोजनािभ&कोबाटो ६०००००।०० 

६. पागावडान.ं ९ स#ुदरबजार, कृ�णिसनेिभजन, पागाखाःपखु,ुिचखनुगाउदोवाटो, खाःपखु ु
ह�द ैवालकुमारी म#दीर (भ�केपाटी जानेमलुबाटो) स!म पागा वडानं.९स#ुदरबजार, 
कृ�णिसनेिभजन, पागाखाःपखु ुह�द ैभ�केपाटी जाने मलुबाटो स!म,पागा वडान.ं९ 

स#ुदरबजार दिेख बस#ुधरा मि#दरस!म 

४५००००।०० 

७. भाजंगलचोक (मिज+मानकोपसल) दिेखदहन, जनसेवा ई#चगुाउ ह�द ैटौदह रारािहल 

सडकस!मको बाटो 
४०००००।०० 

८. पागादहनदखेी मािथ*लो चारघरे स!मको पdकIसडक ३५००००।०० 

९. रारािहल,जाखाःह�द ै६न.ं वडा िसमाना लनगोल स!म ३५००००।०० 

१०. नगाउदोवाटोदिेखरारािहलचोकस!मभ�केपाटी, िसताराम गोकुल िम*dस जाने र 

च!पादवेी जान ेदोवाटो साइरामचोक) स!म 
८०००००।०० 

११. रारािहल चोक दखेी भ�केपाटी ह�द ैसाईरामचोक स!म ७०००००।०० 

१२ ३नं. वडा काया+लय दिेख रारािहलस!मको ढ*पाबाटो ७०००००।०० 
१३ िसताराम गोकुल िम*dसर च!पादवेी जान ेदोवाटो दिेख प�ुपलाल�ितsान स!म ४०००००।०० 
१४ मानेडाडा दोवाटो दिेख खितवडाचौर,  प�ुपलाल�ितsान जान ेदोवाटो स!म   

(Mवालादवेीमाग+) 
४०००००।०० 

१५ साझा पसल दखेी मgछेनारायणाम#दीर जानेबाटो ४०००००।०० 
१६ िसताराम गोकुल िम*dसर च!पादवेी जान ेदोवाटो दिेख च!पादवेीपाउ स!म ४०००००।०० 
१७ िव`रा�� मा.िव. दखेी स*यान:थान ह�द ैिकित+परु चNपथ सागल स!म  ४०००००।०० 
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(स*यानथानचNपथ) 
१८ ि&.िव. गेट, यस नगरपालीका र काठमाYडौमहानगरपालीका िसमाना, चोभारगेट ह�द ै

िहमालिसमे#ट चोकको कलभट+ (द%ीणकालीमाग+) स!म 
६०००००।०० 

१९ िहमाल िसमे#ट चोकको कलभट+, िहमालिसमे#टचोक टौदह ह�द ैखहरेखोला स!मको 

ई`रीमाग+ (द%ीणकालीमाग+) 
३५००००।०० 

२० टौदह,  चईुगाउ ह�द ैलनगोल, छ न.ं वडा को िसमाना स!म          ३०००००।०० 
२१ थापागाउ दोवाटो, आचाय+टोल, भतुखेल ह�दइै`रीमाग+ (द%ीणकालीमाग+) स!म ३०००००।०० 
२२ िहमालिसमे#टचोक,  चोभारदिेख जलिवनायक ह�द ैसैव ुजोड्नेबागमतीपलुस!मकोबाटो ५५००००।०० 
२३ कIित+परुनगरपालीका वडान.ं ४,५,६,७ र ८िभ&पन� माग+:पK नभएकोज'गा  
 क)  पdकIसडक ४०००००।०० 
 ख)  कgचीसडक २७५०००।०० 
 ग) गोरेटोबाटो २०००००।०० 
 घ) बाटोनभएको ७५०००।०० 

च.नागाजु�नन.पा. वडानं. ९र१०(सा!वक "यचुाटार गा.!व.स.)   
िस.नं. िववरण �ितआनाD. 
१. पdकIसडक ९०००००।०० 
२ कgचीसडक ५०००००।०० 
३ गोरेटोबाटो ३०००००।०० 
४ बाटोनभएको १५००००।०० 

%. नागाजुन�न.पा. वडानं. ४र५ (सा!वक 'सतापाईला गा.!व.स.)   
िस.नं. िववरण �ितआनाD. 
१ पdकI सडक १२०००००।०० 
२ कgचीसडक ८०००००।०० 
३ गोरेटोबाटो ६०००००।०० 
४ बाटोनभएको ४०००००।०० 

ज.नागाजु�नन.पा. वडानं. ६र७ (सा!वक डाडापौवारामकोट गा.!व.स.) 
िस.नं. िववरण �ितआनाD. 
१. िसतापाईला िभमढुगां मलु सडकको रामकोट खYड ९०००००।०० 
२.  पdकI सडक ६०००००।०० 
३. कgचीसडक ४०००००।०० 
४. गोरेटोबाटो २५००००।०० 
५. बाटोनभएको ११५०००।०० 

झ. नागाजु�नन.पा. वडानं. ८ (सा!वक 'भमढंुगा गा.!व.स.) 
िस.नं. िववरण �ितआनाD. 
१. िसतापाईला िभमढुगां धा'गङ जाने मलु सडकिभमढुगां वसपाक+  स!म ९०००००।०० 

२. िसतापाईला िभमढुगांधा'गङ  जाने मलु सडकिभमढुगां वसपाक+  दिेख 
धा'गङ"समाना सFम  

५०००००।०० 

३. िभमढुगां वसपाक+  दिेखिभमसेन:थान जान ेढलान बाटो ४०००००।०० 
४. पdकI सडक ४०००००।०० 
५. कgचीसडक ३०००००।०० 
६. गोरेटोबाटो १५००००।०० 
७. बाटोनभएको ७५०००।०० 
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ञ. नागाजु�नन.पा.वडानं.१,२ र ३ (सा!वक इचंगुनारायण गा.!व.स.÷सा!वक 

वालाजु वडा नं.७,८र९)  
िस.नं. िववरण �ितआनाD. 
१. सानोभया+ङ दिेख तीनघरे टेकबहादरुगDुङको गेटस!मकोपdकIसडक १४०००००।०० 
२. ठुलोभया+ङ दिेख नामगेल चोक पdकIसडक 
३. ढुगेधारादिेख बदुचोक ह�द ैtाङ खोलास!मको पdकIसडक 
४. :वय!भचुोक बाटइचग ुगा.िव.स. भवनस!मको पdकIसडक १२०००००।०० 

  ५. रािनवन ज'गाएिककरण आयोजनािभ&को  
 वडानं. ४,५,६,७,८ र९को 

६. पdकI सडक १२०००००।०० 
७. कgची सडक ८०००००।०० 
८. गोरेटो बाटो ५०००००।०० 
९. बाटो नभएको ३०००००।०० 
 सािवक इचगु १,२,३ को 

१०. पdकI सडक ८५००००।०० 
११ कgची सडक ६५००००।०० 
१२. गोरेटो बाटो ३५००००।०० 
१३. बाटो नभएको १७५०००।०० 

ट.च�6ा7गर8न.पा. १५ (सा!वक तनथाना गा.!व.स.)  
िस.नं. िववरण �ितआनाD. 
१. ि&भवुन राजपथले छोएको दायाँवायाँ १५०००००।०० 
२. पdकI सडक ६५००००।०० 
३. कgची सडक ४५००००।०० 
४. गोरेटो बाटो २०००००।०० 
५. बाटो नभएको १५००००।०० 

ठ.च�6ा7गर8न.पा. १४ (सा!वक नयांनकैाप गा.!व.स.) 
िस.नं. िववरण �ितआनाD. 
१. ि&भवुन राजपथले छोएको दायाँवायाँ १५०००००।०० 
२. पdकI सडक ६५००००।०० 
३.  कgची सडक ४५००००।०० 
४ गोरेटो बाटो ४०००००।०० 
५ बाटो नभएको १५००००।०० 

ड. च�6ा7गर8न.पा. १० र११ (सा!वक सतगंुल गा.!व.स.) 
िस.नं. िववरण �ितआनाD. 
१. ि&भवुन राजपथ ले छोएको दायाँवायाँ १५०००००।०० 
९. पdकI सडक ५०००००।०० 
१०. कgची सडक ३०००००।०० 
११. गोरेटो बाटो १५००००।०० 
१२. बाटो नभएको ७५०००।०० 

ढ. च�6ा7गर8न.पा. १२ (सा!वक बल=ब ुगा.!व.स.) 
िस.नं. िववरण �ितआनाD. 
१. ि&भवुन राजपथले छोएको  १५०००००।०० 
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२. पdकI सडक ५०००००।०० 
३. कgची सडक ३५००००।०० 
४. गोरेटो बाटो १५००००।०० 
५. बाटो नभएको ७५०००।०० 

ण. च�6ा7गर8न.पा. ३र४ (सा!वक थानकोट गा.!व.स.) 
िस.नं. िववरण �ितआनाD. 

१. ि&भवुन राजपथ ले छोएको दायाँवायाँ १५०००००।०० 

२. पdकI सडक ५०००००।०० 

३. कgची सडक ३५००००।०० 

४. गोरेटो बाटो २०००००।०० 

५. बाटो नभएको १५००००।०० 

त. च�6ा7गर8न.पा.५,६र७ (सा!वक थानकोट महादेव"थान गा.!व.स.) 
िस.नं. िववरण �ितआनाD. 

१. ि&भवुन राजपथ ले छोएको दायाँवायाँ १५०००००।०० 

२.  पdकI सडक ६०००००।०० 

३. कgची सडक ४०००००।०० 

४. गोरेटो बाटो २०००००।०० 

५. बाटो नभएको १५००००।०० 

थ. च�6ा7गर8न.पा. २ (सा!वक वाडभ�Aयाङ गा.!व.स.) 
िस.नं. िववरण �ितआनाD. 

१. ि&भवुन राजपथले छोएको  १००००००।०० 

२. Oया!पडेोलवाडभuयाङसडक ६०००००।०० 

३. पdकI सडक २५००००।०० 
४. कgची सडक १५००००।०० 
५. गोरेटो बाटो ७५०००।०० 
६. बाटो नभएको ५००००।०० 

द. च�6ा7गर8न.पा. १३ (सा!वक नकैापपरुानोभ�Aयाङ गा.!व.स.) 
िस.नं. िववरण �ितआनाD. 

१. Oया!पडेोल वाडभuयाङसडक ६०००००।०० 

२. पdकI सडक ४०००००।०० 

३. कgची सडक ३०००००।०० 
४. गोरेटो बाटो १५००००।०० 
५. बाटो नभएको ७५००००।०० 

ध. च�6ा7गर8न.पा. वडानं. १ (सा!वक दहचोक गा.!व.स.) 
िस.नं. िववरण �ितआनाD. 

१. Oया!पडेोल वाडभuयाङमलु सडक ६०००००।०० 

२.  पdकI सडक ४०००००।०० 

३. कgची सडक २५००००।०० 
४. गोरेटो बाटो १५००००।०० 
५. बाटो नभएको १०००००।०० 

न. च�6ा7गर8न.पा. वडानं.८ (सा!वक मातातथ� गा.!व.स.) 
िस.नं. िववरण �ितआनाD. 
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१. पdकI सडक ५०००००।०० 
२. कgची सडक ३०००००।०० 

३. गोरेटो बाटो १५००००।०० 
४. बाटो नभएको १०००००।०० 

प.च�6ा7गर8न.पा. वडानं. ९ (सा!वक मचछे्गाउं गा.!व.स.वडानं. १,९,८र 

 ७ङमाF) 

 

िस.नं. िववरण �ितआनाD. 

१. ितनथानावडा काया+लय दिेख िव�णदुवेीह�दमैgछेनारायणगेटस!मकोपdकIसडक ६५००००।०० 
२. मgछेनारायणगेट दिेख पिcम माताितथ+ खिुसखिुसचोक स!मको पdकIसडक ४५००००।०० 
३. खिुशखिुश चोक बाट दि%णतफ+  ह�द ैसनुारगाउ ह�दिैपपलकोबोट िकित+परु 

िन:कनेबाटो स!मको सडक 
४०००००।०० 

४. पdकI सडक ४०००००।०० 
५. कgची सडक २५००००।०० 
६. गोरेटो बाटो १५००००।०० 
७. बाटो नभएको १०००००।०० 

फ.दHIणकाल8न.पा. (सा!वक चा	नाखेल गा.!व.स.) 
िस.नं. िववरण �ितआनाD. 
१. द%ीणकाली मलुसडकको ४५००००।०० 
२. पdकI सडक ३५००००।०० 
३. कgची सडक २५००००।०० 
४. गोरेटो बाटो १५००००।०० 
५. बाटो नभएको १०००००।०० 

ब. दHIणकाल8न.पा. (सा!वक छैमले गा.!व.स.) 
िस.नं. िववरण �ितआनाD. 
१. फिप+ङ कुलेखानी मलुसडक ३०००००।०० 
२. पdकI सडक १५००००।०० 
३. कgची सडक १०००००।०० 
४. गोरेटो बाटो ६००००।०० 
५. बाटो नभएको २५०००।०० 

भ. दHIणकाल8न.पा. (सा!वक ट	कुडुडचेौर गा.!व.स.) 
िस.नं. िववरण �ितआनाD. 
१. फिप+ङकुलेखानीमलुसडकको ३०००००।०० 
२. पdकI सडक १५००००।०० 
३. कgची सडक १०००००।०० 
४. गोरेटो बाटो ६००००।०० 
५. बाटो नभएको २५०००।०० 

म. दHIणकाल8न.पा. (सा!वक फ!प�ङ'भमसे"थान गा.!व.स.) 
िस.नं. िववरण �ितआनाD. 
१. द%ीणकाली फिप+ङकुलेखानीमलुसडकको ४५००००।०० 
२. पdकI सडक ३०००००।०० 
३.  कgची सडक १२५०००।०० 
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४. गोरेटो बाटो ६००००।०० 
५. बाटो नभएको ३००००।०० 

य. दHIणकाल8न.पा. (सा!वक सोखेल गा.!व.स.) 
िस.नं. िववरण �ितआनाD. 
१. द%ीणकाली फिप+ङ कुलेखानी मलुसडकको ३५००००।०० 

२. पdकI सडक २५००००।०० 

३.  कgची सडक १०००००।०० 
४. गोरेटो बाटो ६००००।०० 
५. बाटो नभएको २५०००।०० 

र. दHIणकाल8न.पा. (सा!वक शषेनारायण गा.!व.स.) 
िस.नं. िववरण �ितआनाD. 

१. द%ीणकाली फिप+ङकुलेखानी मलुसडकको ४५००००।०० 

२. पdकI सडक ३०००००।०० 

३.  कgची सडक १२५०००।०० 
४. गोरेटो बाटो ६००००।०० 
५. बाटो नभएको २५०००।०० 

 

नण�यनं. २. 
रिजXेशन पा3रत हZने िलखतमा 'थािनय िनकायको घरबाटोको िसफा3रसको आधारमा ;युनतम मु6यांकन िनधा-रण हZने 
हZदा'थािनय िनकायले घरबाटो िसफा3रश गदा- यसै ;युनतम मु6याकन पु'तीकाको �करण, आधार र मापदUड खु6नेगरी कुन 
माग-मा पन= हो सो माग-को नाम सिहत िसफारीस गनू- पन= छ ।  
 
िनण-य नं.३ 
पहीले कायम भएको थैली अंक भ;दा कम राखी झुbयानमा पारी कसैले िलखत पा3रत गराएको कुरा पिछ कुनै 9यहोराले 
जानकारी हZन आएमा नपुग राजc स<बि;धत 9यिd, सघंस'था वा क<पनी जो सकैुको भए पिन मालपोत काया-लयबाट _य'तो 
घरज�गा रोbका समेत राखी राजc असलु ग3रनेछ । 
िनण-य नं.४ 
िलखतमा घर नखलुाई िलखत पा3रत भए घर िथयो भिन पिछ मालपोत काया-लयमा दावी गन- पाइने छैन । िलखतमा घर लुकाई 
पा3रत गरेको ठहरेमा स<बि;धत प0बाट पा3रत िलखतको थैली अंकमा घरको मु6याङंकन जोिड आिथ-क ऐनले तोके बमोिजम 
राजc तथा  घर कायमको द'तुर  असलु ग3रनेछ ।  
िनण-य नं.५ 
'थािनय तहबाट �ाA घरको मु6यांकन वा घरबाटोको िसफारीश िलखत पा3रत हfनू अगावै कूनै सचूनाबाट  गलत छ भ;ने 
जानकारी �ाA भएमा काया-लयबाट आवgयक छानिवनका लािग िफ6ड िन3र0ण समेत गराई मु6यांकन कायम ग3रने छ ।  
िनण-य नं.६ 
'थािनय तहबाट घरबाटोको िसफा3रशमा जे लेिखएर आएको भएता पिन एक आपसमा जोिडएको िकhा कुनै एकै 9यिdले ख3रद 
गरेमा कुनै एक िकhामा बाटोले छोए वा बाटो भए अ;य िकhा पिन बाटोमा जोिडए सरहको ;यनुतम मु6याकंन कायम ग3रनेछ ।  
िनण-य नं.७ 
एउटा मुल िकhाबाट िकhाकाट भै पा3रत हZने िलखतह�मा 0े2फलको अनुपातमा समान मु6य कायम ग3रनेछ । साथै यसै 
आ.व.को ;युनतम मु6यमा नघट्ने ग3र अिघ6लो रिजRYेशन पा3रत भएको जुनसकैु िलखतको थैली अंक समेतलाई ;युनतम 
मु6यांकन कायम ग3रनेछ ।  
िनण-य नं.८ 
आिथ-क ऐन बाट राजc छुट िदने गरी 9यव'था भए बमोिजम छुट दावी गन= सघंस'था वा 9यिdले आिधकारीक िनकायबाट छुट 
पाउने भिन िसफा3रश पेश गनु- पन= छ ।   
िनण-य नं.९ 
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;युनतम मु6यांकनको लािग 'थािनय तहको घरको मु6यांकन र घरबाटोको िसफा3रश स<बि;धत ज�गाधनीको हकमा मा2 चाल ु
आ.व. िभ2 ३५ िदनस<म मा;य रहनेछ ।  
िनण-य नं.१० 
'थािनय तहबाट बाटो नभएको वा गोरेटो बाटो भिन िसफारीस भएको तर िकhाकाटबाट िलखतमा पूनः कायम हZन गएको बाटो 
Yेश नbसाबाट सािवक भ;दा चौडा देिखएमा कkची मोटर बाटो सरहको ;युनतम मु6यांकन कायम ग3रनेछ  
िनण-य नं.११ 
'थािनय तहबाट घरबाटोको िसफा3रश भै आउदा राजकुलो, खहरे खोला, पित- सरकारी साव-जिनक िनिज बाटो सगं जोिडएको 
भिन उ6लेख भएमा किkचमोटर बाटो सरहको र मोटर बाटो मा2 उ6लेख भै आएमा पbकQ मोटर बाटो सरहको  मु6यांकन कायम 
गरीने छ ।  
िनण-य नं. १२ 
काया-लयमा पा3रत हZन आउने िलखत पेश गदा- घरवाटो खलेुको 'थािनय तहको िसफा3रस सेवाlाहीले पेश गनु- पन=छ ।  
िनण-य नं. १३  
सडकको दायाँ वायाँको ज�गा भ;नाले सडक िसमा सगं जोडीएको दायाँ वायाँको ज�गालाई जनाउँने छ । 
िनण-य नं. १४ 
वडाको बाटोको�कारले र  िविभ;न माग-को  नामाकरणकोआधारमा रािखएको मू6यांकन गत.अ.व. भ;दा घिट देिखएमा गत 
आ.व. को मु6यांकनलाइ- नै आधार मािनने छ । 
 
पुनOच कQतीपु-र सािवक र हालका वडाहm १ र २ यथावत सािवक ५ र ६ हाल ३ सािवक ७,८,१९ हाल ४ सािवक ११,१२ हाल ५ 
सािवक १३,१४,१५ हाल ६ सािवक १८ हाल ७ सािवक ९,१० हाल ८ सािवक १६,१७ हाल ९ तथा सािवक ३,४ हाल १० 
न<बरवडामा पन=. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


