
मालपोत कार्ाालर्  
सााँख,ु काठमाण्डौ 

न्र्ूनतम मलू्र्ाङ्कन ननर्ाारण सनमनत 
मालपोत ऐन २०३४ को दफा ८(२) तथा मालपोत ननर्मावली २०३६ को ननर्म ५ख(१) बमोनिम 

आ.व. ०७६।७७ 

श्रीमान ्प्रमुख निल्ला अनर्कारी राम प्रसाद आचार्ा, निल्ला प्रशासन कार्ाालर् काठमाण्डौको अध्र्क्षतामा 

मालपोत कार्ाालर् सााँखुबाट आगामी आ.व. ०७६।०७७ मा रनिष्ट्रशेन हुने नलखतमा थैली कार्म गने 

प्रर्ोिनको लानग आि नमनत २०७६।०३।२७।६ मा न्र्ूनतम मूल्र्ाङ्कन ननर्ाारण सनमनतको बैठक वसी 

नवभागीर् ननदशेन, पररपत्र, आदशे, स्थानीर् तहको रार् सुझाव आदद समेतका आर्ारमा छलफल हुाँदा नमनत 

२०७६ श्रावण १ गते दनेख लागु हुने गरी दहेार् अनुसार न्र्ूनतम मूल्र्ाङ्कन ननर्ाारण गने ननणार् गररर्ो । 

उपनस्थनत 

नस.न. नाम,थर पद कार्ाालर्  दस्तखत 

१ श्री राम प्रसाद आचार्ा प्र.नि.अ. 
निल्ला प्रशासन 

कार्ाालर्,काठमाण्डौ 
अध्र्क्ष  

२ श्री पीताम्बर अनर्कारी नि.स.अ. 
निल्ला समन्वर् सनमनत, 

काठमाण्डौ 
सदस्र्  

३ श्री छत्र बहादरु लुङ्गेली मगर ना.अ. नापी कार्ाालर्, सााँखु सदस्र्  

४ श्री र्मेन्र कुमार नमश्र प्र.क.अ. करदाता सेवा कार्ाालर् चावनहल सदस्र्  

५ श्री नरेन्र नसह नवष्ट ननदशेक नेपाल राष्ट्र बैक सदस्र्  

५ श्री कृष्णमान श्रेष्ठ अध्र्क्ष उBf]u वानणज्र् संघ,ने.च्र्ा.क. सदस्र्  

६ श्री रोशनशङ्कर नघनमरे प्र.मा.अ. मालपोत कार्ाालर् सााँखु सदस्र् सनचव  

आमनन्त्रत सदस्र्हरु 

१ श्री सुबणा श्रेष्ठ प्रमखु शङ्करापुर नगरपानलका   

२ श्री कृष्ण बहादरु कटुवाल स.प्र.नि.अ. निल्ला प्रशासन कार्ाालर्,काठमाण्डौ   

३ भरत गौतम ननदशेक भूनम व्यवस्थापन तथा अनभलेख नवभाग   

४ श्री गौलोचन सैंिु स.प्र.नि.अ. निल्ला प्रशासन कार्ाालर्,काठमाण्डौ   

५ श्री िीवन प्रसाद आचार्ा स.प्र.नि.अ. निल्ला प्रशासन कार्ाालर्,काठमाण्डौ   

६  नरेन्र पररर्ार प्र.अ. निल्ला प्रशासन कार्ाालर्,काठमाण्डौ   

७ 

रािाराम पुडासैनी 

 
प्रवक्ता कागेश्वरी नगरपानलका   

 
 
 
 



ननणार् न.ं १ 
मालपोत कार्ाालर् सााँखु काठमाण्डौको के्षत्रानर्कार पने स्थानका िगागाहरुको नलखत पाररत गने प्रर्ोिनका 

लानग नमनत २०७६।०४।०१ गतेबाट लागु हुने गरी प्रनत आना (३१.७९ वगा नमटर) को ननम्न अनुसार न्र्ूनतम् 

मूल्र् ननर्ाारण गने ननणार् गररर्ो । 
 

क्र.

स. 

गा.नव.स. को 

नाम 

वगीकरण आ.व.2076/77 को 

न्र्ूनतम मलु्र्ाङ्कन 

-प्रनत आना_ 

s}lkmot 

१ आलापोट क.कागेश्वरी चक्रपथ मुल नपच सडक(भरवास नसमाना देनख 

गागलफेदी नसमाना सम्म) का िगागा 

 
550000 

 

  ख.मुल नपच सडक गा.नव.स. भवन देनख वागमती खोला सम्मका 

िगागा 

550000  

  ग.कच्ची मोटर बाटो भएका िगागा 275000  
  घ.गोरेटो बाटो भएका िगागा  165000  
  ङ.बाटो नभएका िगागा 110000  
२ इन्रार्णी क. सााँखु िाने मलु पीच बाटोका िगागाहरु 1100000  
  ख. भीत्री नपच बाटो भएका िगागाहरु 550000  
  ग. कागेश्वरी चक्रपथ सडक 600000  
  घ. कच्ची मोटरबाटो भएका िगागाहरु 350000  
  ङ. गोरेटो बाटो भएका िगागाहरु 150000  
  च.बाटो नभएको िगागाहरु 100000  
३ गागलफेदी क.कागेश्वरी चक्रपथ मुल नपच सडक संग िोडीएका िगागा 550000  
  ख.सहार्क नपच सडक  संग िोडीएका िगागा 385000  
  ग.कच्ची मोटर बाटो भएका िगागा 220000  
  घ.वडा नं. २,४ देनख९ सम्मको गोरेटो बाटो भएका िगागा 165000  
  ङ.वडा न.ं २,४ देनख९ सम्मको  बाटो नभएको िगागा 110000  
  च.वडा न.ं १र३ को कच्ची मोटर बाटो भएका िगागा 165000  
  छ.वडा न.ं १र ३ को गोरेटो  बाटो भएका िगागा 110000  
  ि.वडा न.ं १र३ को  बाटो नभएका िगागा 55000  
४ थनलडााँछी क.सााँखु सडक संग िोडीएका वडा न.ं ६-९ सम्मका  1700000  
  ख.सााँखु सडक संग िोडीएका वडा न.ं १-४ सम्मका  1300000  
  ग.सहार्क नपच सडक संग िोडीएका िगागा 880000  
  घ.पशे्पीकोला ब्रह्मखेल सडक संग िोडीएका िगागा 880000  
  ङकागेश्वरी चक्रपथ(डााँछी भरवास) संग िोडीएका  770000  
  च.कच्ची मोटर बाटो भएका िगागा वडा नं.६ - ९सम्म 550000  
  छ.कच्चीमोटर बाटो वडा नं.१ दखेी५सम्म  490000  
  ि.गोरेटो बाटो भएका िगागा  190000  
  झ.बाटो नभएका िगागा 135000  
५. नर्ााँपाटी क.सुनदरीिल िान ेमुल नपच सडक संग िोडीएका िगागा 900000  
  ख.सहार्क नपच सडक संग िोडीएका िगागा 600000  
  ग.कनच्च मोटर बाटो भएका िगागा वडा नं. ३र ९ बाहके अन्र् 

वडाहरु 

450000  

  घ.सानवक नर्ापाटी वडा न.ं३र९ को कच्चीमोटर बाटो 375000  
  ङ.गोरेटो बाटो भएका िगागा 200000  
  च.बाटो नभएका िगागा 100000  
  छ.वागमनत कररडोर  संग िोडीएका िगागा 500000  



६ नाङ्लेभारे क.मुल नपच सडक संग िोडीएका िगागा 150000  
  ख.मोटरबाटो भएका िगागाहरु 50000  
  ग. गोरेटो बाटो भएका िगागाहरु 30000  
  घ. बाटो नभएको िगागाहरु 15000  
७ पुखुलाछी क. सााँखु िाने मलू सडक संग िोडीएका िगागाहरु 31500 o; uflj;df k'gM 

gfkL e} xfn 

;flas nfu" 

ePsf]n] oxfF 

pNNf]v ul/Psf] b/ 

/]6 k|lt ju{ 

ld6/df u0fgf 
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  ख. सहार्क नपच सडकका िगागाहरु 18900 
  ग. कच्ची मोटरबाटो भएका िगागाहरु 11010 
  घ. गोरेटो बाटो भएका िगागाहरु 4720 
  

ङ. बाटो नभएको िगागाहरु 

3150 

८ भरवास क.कागेश्वरी चक्रपथ मुल  सडक संग िोनडएका िगागा 550000  
  ख.भटमासे नव पी चोक सडक संग िोनडएका िगागा 550000  
  ग.सहार्क नपच सडक भएका िगागा 550000  
  घ.कच्ची मोटर बाटो भएका िगागा 275000  
  ङ.गोरेटो बाटो भएका िगागा  165000  
  च.बाटो नभएका िगागा 110000  
९ लप्सीफेदी क. नपच सडक संग िोडीएका िगागाहरु 300000  
  ख.िर्साङपौवादेनख भोटेचौरिाने सडक 200000  
  ग. कच्ची मोटरबाटो भएका िगागाहरु 75000  
  घ.िर्साङपौवा कार्ताके सडक  100000  
  ङ. गोरेटो बाटो भएका िगागाहरु 50000  
  च. बाटो नभएको िगागाहरु 25000  
  छ. च्र्ान ेपाटी देनख लनप्सफेदी पुल मलु सडक 600000  
१० साल्खा  

बज्रर्ोनगनी 

क.नपच मोटरबाटो भएको मूल बाटोका िगागाहरु 

सानलनदी चोक देनख च्र्ान ेपाटी सम्म 

800000  

  ख. भीत्री नपच बाटो 600000  
  ग.सानवक साल्खा वडा नं. ७,८र ९ कच्ची मोटरबाटो भएका 200000  
  घ. सानवक साल्खा वडा न.ं १ देनख ६  सम्मका कच्ची मोटर बाटो 

भएका 

250000  

  ङ. गोरेटो बाटो भएका िगागाहरु 110000  
  च.  सानवक साल्खा वडा न.ं १ देनख ६  सम्मका  बाटो नभएका 

िगागाहरु 

60000  

  छ.सानवक साल्खा वडा नं. ७,८ र९ को बाटो नभएको 50000  
११ सुन्टोल क.सााँखु िानेमूल सडकसंग िोडीएका नपच सडकका 

िगागाहरुसानलनदी पुल सम्म  

1000000  

  ख.सानलनदी नारार्ण स्थान पलु सम्म  500000  
  ग. नारार्ण स्थान पुल देनख कार्ताके सम्म 300000  
  घ.सहार्क नपच सडकलम्वुटार एररर्ािगागाहरु 500000  
  ङ.सहार्क नपच सडक अन्र् 450000  
  च. कच्ची मोटरबाटो  वडा न.ं१देनख ७ सम्म  250000  
  छ.सानवक सुन्टोल वडा न.ं८र ९ कच्ची मोटर बाटो 200000  



ननणार् न.ं २ 

स्थननर् तहले घरबाटोको नसफाररश गदाा र्सै न्र्ूनतम मूल्र्ाङ्कन पुनस्तकाको प्रकरण बमोनिमको आर्ार र 

मापदण्ड स्पष्ट खुल्ने गरी नसफाररश गनुापने छ। 

ननणार् न.ं ३ 

    ननर्ाारण गररएको न्र्ूनतम मूल्र्ाङ्कनभन्दा कसैले थैली अंक कम गराई नलखत पाररत गराएको कुरा पनछ कुनै 

व्यहोराले प्रमानणत हुन आएमा नपुग रािश्व सम्बनन्र्त व्यनक्त , संघसंस्था वा कम्पनी िोसुकै भएपनन मालपोत 

कार्ाालर्बाट त्र्स्तो घरिगागा रोक्का राखी रािश्व असुल गररने छ । 

ननणार् न.ं ४ 

    नलखतमा घर नखुलाई नलखत पाररत पनछ घर नथर्ो भनी मालपोत कार्ाालर्मा दावी गना पाईने छैन । 

नलनखतमा घर लुकाई पाररत गरेको ठहरेमा सम्बनन्र्त पक्षबाट पाररत नलखतको थैली अकमा घरको मूल्र्ाङ्कन 

िोडी आर्थाक ऐनले तोके बमोनिम रािश्व तथा घर कार्मको दस्तुर असुल गररनेछ । 

ननणार् न.ं ५ 

   स्थानीर् तहबाट प्राप्त घरको मूल्र्ाङ्कन वा घरबाटोको नसफाररश नलखत पाररत हुनु अगावै कुनै सूचनाबाट 

नसफाररश गलत छ भन्ने िानकारी प्राप्त भएमा कार्ाालर्बाट आवश्र्क छानवीनका लानग दफल्ड ननरीक्षण समेत 

गरी मूल्र्ाङ्कन कार्म गररनेछ । 

ननणार् न.ं ६ 

स्थानीर् तहबाट घरबाटोको नसफाररशमा िे लेनखएर आएको भए तापनन एक आपसमा िोनडएर आएको दकत्ता 

कुनै एकै व्यनक्तले खररद गरेमा कुनै एक दकत्तामा बाटोले छोए वा बाटो भए अन्र् दकत्ता पनन बाटोमा िोनडए 

सरहको न्रू्नतम् मूल्र्ाङ्कन कार्म गररनेछ । 

 

 

 

  ि. गोरेटो बाटो भएका िगागाहरु 150000  
  झ. बाटो नभएको िगागाहरु 75000  
१२ सुन्दरीिल क.मुल नपच सडक संग िोडीएका िगागा 800000  
  ख.सहार्क नपच सडकहरु संग िोडीएका िगागा 430000  
  ग.वडा न.ं १-६ सम्म कच्ची मोटरबाटो भएका िगागा 165000  
  घ.वडा नं. ७-९ सम्म कच्ची मोटरबाटो भएका िगागा 250000  
  ङ.वडा न.ं १-६ सम्म गोरेटो बाटो भएका िगागा 50000  
  च.वडा न.ं ७-९ सम्म गोरेटो बाटो भएका िगागा 150000  
  छ.वडा न.ं १-६ बाटो नभएको िगागा 32000  
  ि.वडा न.ं ७-९ बाटो नभएको िगागा 50000  
     



ननणार् न.ं ७ 

   एउटा मूल दकत्ताबाट दकत्ताकाट भै पाररत हुने नलखतहरुमा समान थैली मूल्र् कार्म गररनेछ । साथै र्सै आ.व. 

को न्र्ूनतम् मूल्र्मा नघट्ने गरी अनघल्लो रनिष्ट्रशेन पाररत भएको िुनसुकै नलखतको थैली अंक समेतलाई न्र्ूनतम् 

मूल्र्ाङ्कन कार्म गररनेछ । 

 

ननणार् न.ं ८ 

आर्थाक ऐनले रािश्व छुट ददने गरी व्यवस्था गरे बमोनिम छुट दावी गने संघ,संस्था वा व्यनक्तले आनर्काररक 

ननकार्बाट नसफाररस पेश गनुा पनेछ । 

ननणार् न.ं ९  

न्र्ूनतम् मूल्र्ाङ्कनको लानग स्थानीर् तहको घरको मूल्र्ाङ्कन र घरबाटो नसफाररश सम्बनन्र्त िगागार्नीको 

हकमा मात्र चालु आ.व. नभत्र ३५ ददनसम्ममात्र मान्र् रहनेछ । 

ननणार् न.ं १० 

स्थानीर् तहबाट बाटो नभएको वा गोरेटो बाटो भनी नसफाररश भएको तर दकत्ताकाटबाट नलखतमा पुन बाटो 

कार्म हुन गएको टे्रस नक्साबाट दनेखएमा कच्ची मोटरबाटो सरहको न्रू्नतम मूल्र्ाङ्कन कार्म गररनेछ । 

ननणार् न.ं ११ 

स्थानीर् तहबाट घरबाटोको नसफाररश भै आउाँ दा खोलाको ट्रर्ाक बाटो र रािकुलो उल्लेख भै आएमा कच्ची मोटर 

बाटो सरह  खहरे, पती, सरकारी, सावािनीक कुलो भनी उल्लेख भै आएमा गोरेटो बाटो सरहको न्रू्नतम मूल्र्ाङ्कन 

कार्म गररने छ । 

ननणार् न.ं १२ 

नाङ्लेभारे, लप्सीफेदी र सुन्दरीिल गा.नव.स.बाहकेका अन्र् गानवसका ०-४-०-० सम्मका प्लट नमलान हुने 

बाहकेका िगागालाई घडेरी प्रर्ोिन मानी नसफाररसमा बाटो नभएको भनी नसफाररस आएमा समेत सो िगागाको 

न्र्ूनतम मूल्र्ाकन गोरेटो बाटो सरह कार्म गररनेछ । 

 

िगागाको न्र्नूतम ्मलू्र्ाङ्कन ननर्ाारण गन ेतर् गररएका मागा  ननदेशनः- 

क  . नेपाल राष्ट्रबैकको उपभोक्ता मूल्र् सुचीको असर िगागाको मुल्र्मा प्रनतनवनम्वत गराउने । 

ख. िगागा कारोवारमा र्थाथा मुल्र् कार्म गने  

ग. उपत्र्काको चक्रपथ बानहरका के्षत्रहरुमा भएको तीव्र बस्ती नवकासको कारण िगागाको मागमा भएको अनपेनक्षत 

एकै ठाउको मुल्र्मा दनेखएको अस्वभानवक अन्तर क्रमशः कम गने । 



घ. काठमाण्डौ निल्लाका सबै मालपोत कार्ाालर्ले पृथक पृथक रुपमा मुल्र्ाङ्कन गदाा सीमा के्षत्रको एकै ठाउको 

मुल्र्मा दनेखएको अस्वभानवक अन्तर क्रमशः कम गने । 

ङ. चक्रपथको नवनभन्न भागमा हुने आर्थाक गनतनवनर् एवं भौनतक सुनवर्ाको आर्ारमा चक्रपथले छोएको भागको 

अन्तर कम गद ैिाने । 

च. नेपाल सरकारको पुवाार्ार ननमााण र सावािननक हीतको लानग गने िगागा अनर्ग्रहण र मुआब्िा एवं क्षनतपुती 

नवतरण कार्ालाई सहि र नववाद रनहत बनाउन प्रर्त्न गने  । 

छ . सानवकका गा.नव.स.हरु नरगपानलकामा पररणत भएपनछको अवस्थालाई मध्र्निर गने । 

न्र्नूतम ्मलु्र्ाङ्कन ननर्ाारण आर्ारहरु  

१. मालपोत ननर्मावली २०३६ को ननर्म ५ख को उपननर्म ४ बमोनिम  

क. िगागासाँग सडक वा बाटो िोनडए /निोनडएको र निोनडएको भए सो को प्रकार । 

ख. िगागाको प्रर्ोिनको अवस्था । 

ग. िगागाको बस्तुगत अवनस्थनत । 

घ. चालु आर्थाक वर्ामा कारोवार भएको सोही के्षत्रको खररद नवक्री मूल्र् । 

२. भूनम व्यवस्थापन तथा अनभलेख नवभागबाट भएका पररपत्र तथा सोही नवभागबाट प्रकानशत न्र्ूनतम ्

मुल्र्ाङ्कन सम्बन्र्ी ननदनेशका अध्र्र्न । 

३. कागेश्वरी मनोहरा, गोकणेश्वर नगरपानलका र शंखरापुर नगरपानलकाहरुबाट प्राप्त न्र्ूनतम् मूल्र्ाङ्कन सम्बन्र्ी 

रार् सुझावहरु । 

४. कार्ाालर्बाट गररएको स्थलगत  प्रनतवेदनको आर्ार । 

५. पाररत नलखतहरुमा उनल्लनखत थैली अंक । 

६. नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसार्ी एशोनसएशन,  इकाइ सनमनत सााँखबुाट प्राप्त सुझावहरु । 

७. सरोकार समूहहरुसगको अन्तदक्रर्ा । 

८. नागररक समाि र बुनििीवी वगाको सुझाव । 

९. नलखत पाररत गदाा अनुभव भएका कमी कमिोरीलाई सम्बोर्न गररएको । 

 

 

 

 


