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जग्गाको न्त्यूनति िूलयाांकन पुस्स्तका 
आ.व. (२०७६/०७७) 

 
 
 



 

ननणाय नां. १ 
    आ.व.०७६/०७७ को लागग यस कायाालयको क्षेरागिकार मभर पने जग्गाहरुको रस्जष्ट्रेशन प्रयोजनको लागग मलखत 
पाररत गना थैली अांक कायि गने ववषयिा छलफल गर्ाा आगथाक वषा २०७६/०७७ को लागग प्रस्ताववत तपमशल 
बिोस्जिको पाना ९ (नौं) अनसुारको िलूयाांकन कायि गने ननणाय गररएको छ । उक्त न्त्यनूति िलूयाांकन मिनत 
२०७६।४।१ गतबेाट लाग ुहुनेछ । 

मस.
नां. 

साववक गा.वव.स.हरु/नगरपामलका 

१. खड्का भद्रकाली (हाल बढुाननलकण्ठ नगरपामलका वडा नां.६ र ७) 
  वववरण आ.व.(०७६।०७७) को न्त्यनूति िलूयाांकन (प्रनत 

वगामिटर) 
  क) नारायणस्थान जाने वपच सडकसांग 

जोडडएको जग्गाहरु 
५००००।– 

ख) सहायक वपच सडकका जग्गाहरु ३१०००।– 

ग) कच्ची िोटरबाटो भएका जग्गाहरु २२०००।– 

घ) गोरेटो बाटो भएका जग्गाहरु ११०००।– 

ङ) बाटो नभएका जग्गाहरु ६०००।– 

खड्का भद्रकाली वगा खुलेकोिा 

क) “क” ३३०००।– 
ख) “ख” २८०००।– 
ग) “ग” २४०००।– 
घ) “घ” २००००।– 
ङ) “ङ” १६०००।– 
च) “च” ९०००।– 

२. टोखा चण्डशे्वरी (साववक गा.वव.स.का सम्पणूा वडाहरु) 
हाल टोखा नगरपामलका वडा नां.२ 

  वववरण आ.व.(०७६।०७७) को न्त्यनूति िलूयाांकन (प्रनत 
आना) 

  क) वपच सडकसांग जोडडएको ५५००००।– 

ख) कच्ची िोटरबाटो भएको ४०००००।– 

ग) गोरेटो बाटोसांग जोडडएको १८००००।– 

घ) बाटो नभएको ५५०००।– 



 

३. झोर िहाांकाल (साववक गा.वव.स.का सम्पणूा वडाहरु) हाल टोखा नगरपामलका वडा नां.१ 

  वववरण आ.व.(०७६।०७७) को न्त्यनूति िलूयाांकन (प्रनतआना) 

  क) वपच सडकसांग जोडडएको ४०००००।– 

  ख) कच्ची िोटरबाटो भएको २२००००।– 

  ग) गोरेटो बाटोसांग जोडडएको ११००००।– 

  घ) बाटो नभएको ४००००।– 

४. िापासी (साववक वडा नां.१ रे्खख ९ सम्ि) हाल टोखा नगरपामलका वडा नां.४, ५, ६ र ७ (हाल 
साववक लाग ुभसैकेको क्षरे भएको हुांर्ा आनालार्ा वगा मिटरिा कायि गररएको) 

अ. िापासी (साववक वडा नां.७, ८ र ९ का सम्पणूा क्षरेहरु) 
हाल टोखा नगरपामलका वडा नां.५ र ७ 

  वववरण आ.व.(०७६।०७७) को न्त्यनूति िलूयाांकन (प्रनत 
वगामिटर) 

  क) रयाक ररङरोडसांग ैजोडडएका जग्गाहरु १०००००।– 

  ख) सहायक वपच सडकका जग्गाहरु ५२०००।– 

  ग) कच्ची िोटरबाटो भएका जग्गाहरु २८०००।– 

  घ) गोरेटो बाटो भएका जग्गाहरु १३०००।– 

  ङ) बाटो नभएका जग्गाहरु ६०००।– 

  वगा खुलेको   
 

  

  क) “क” ४००००।– 
  ख) “ख” ३६५००।– 

  ग) “ग” ३१०००।– 
  घ) “घ” २६५००।– 
  ङ) “ङ” २२०००।– 
  च) “च” १८०००।– 



 

आ. िापासी (साववक गा.वव.स. वडा नां.१, २, ३, ४, ५ र ६ सम्िका लागग) 
हाल टोखा नगरपामलका वडा नां.४, ५, र ६ 

  वववरण आ.व.(०७६।०७७) को न्त्यनूति िलूयाांकन (प्रनत 
वगामिटर) 

क) वपच भएका िलु सडकसांग जोडडएका 
जग्गाहरु 

३३०००।– 

  ख) मभरी वपच सडकसांग जोडडएका जग्गाहरु २६५००।– 

  ग) कच्ची िोटरबाटो भएका जग्गाहरु १८०००।– 

  घ) गोरेटो बाटो भएका जग्गाहरु १३०००।– 

  ङ) बाटो नभएका जग्गाहरु ६०००।– 
  वगा खुलेको    
  क) “क” ३१०००।– 
  ख) “ख” २६५००।– 
  ग) “ग” २२०००।– 
  घ) “घ” १८०००।– 
  ङ) “ङ” १३०००।– 
  च) “च” ९५००।– 

५. साववक गा.वव.स. टोखा सरस्वती (हाल टोखा न.पा.३) 

  वववरण आ.व.(०७६।०७७) को न्त्यनूति िलूयाांकन (प्रनत 
वगामिटर) 

क) पक्की िोटर बाटो भएको प्रनत वगामिटर २००००।– 
ख) कच्ची िोटर बाटो भएको प्रनत वगामिटर १६०००।– 
ग) गोरेटो बाटो भएको प्रनत वगामिटर ४५००।– 

  घ) बाटो नभएको जग्गा प्रनत वगामिटर २५००।– 
  ङ) “क” वगा लागग १८०००।– 
  च) “ख” वगा लागग १५०००।– 
  छ) “ग” वगा लागग ९०००।– 
  ज) “घ” वगा लागग ५०००।– 
   झ) “ङ” वगा लागग ४०००।– 

ञ) “च” वगा लागग ३०००।– 3000. 

 



 

 

६. साङ्ला (साववक गा.वव.स.को वडा नां.६क र ९ का सब)ै 
हाल तारकेश्वर नगरपामलका वडा नां.१ 

  
  

वववरण आ.व.(०७६।०७७) को न्त्यनूति िलूयाांकन 
(प्रनतआना) 

क) वपच सडकसांग जोडडएको ५०५०००।– 

  ख) कच्ची िोटरबाटो भएको २३००००।– 

  ग) गोरेटो बाटोसांग जोडडएको ८५०००।– 

  घ) बाटो नभएको ५५०००।– 
 

  साङ्ला वडा नां.५ का सब ैवडाहरु र वडा नां.६ को हकिा ६क वाहेक अन्त्य सब ैवडाहरु 
 

वववरण आ.व.(०७६।०७७) को न्त्यनूति िलूयाांकन 
(प्रनतआना) 

क) वपच सडकसांग जोडडएको ३५००००।– 

ख) कच्ची िोटरबाटो भएको २०००००।– 

ग) गोरेटो बाटोसांग जोडडएको ७००००।– 

घ) बाटो नभएको ४००००।– 
 

 

साङ्ला (साववक गा.वव.स. वडा नां.५, ६ र ९ वाहेक अन्त्य वडाहरुको िार) 
हाल तारकेश्वर नगरपामलका वडा नां.१ 

  
  

वववरण आ.व.(०७६।०७७) को न्त्यनूति िलूयाांकन 
(प्रनतआना) 

क) वपच सडकसांग जोडडएको ३०००००।– 

  ख) कच्ची िोटरबाटो भएको १५००००।– 

  ग) गोरेटो बाटोसांग जोडडएको ६००००।– 

  घ) बाटो नभएको ३५०००।– 
 

 
 
 

 
 



 

 

ननणाय नां.२ 

1. फुटुङ र साङ्लाको मसिाना रे्खख साङ्लाको ववहानीचोक सम्िका िूलसडकको र्ायााँबायााँका 
जग्गा प्रनतआना रु.८०००००।– 

2. सपनानतथा र्ोभान रे्खख साङ्ला हुांरै् ववहानीचोक सम्िका िूलसडकको र्ायााँवायााँका जग्गा 
प्रनतआना रु.७२५०००।– 

3. सरस्वती ग्रान्त्डीटावर रे्खख गणेश िस्न्त्र्र सम्िको िूलसडकको र्ायााँबायााँका जग्गा प्रनतआना 
(३१.७९ व.मि.) रु.१०५००००।– 

4. टोखा गणेश िस्न्त्र्र गेट रे्खख िालुङचोक सम्िको िूलसडकको र्ायााँबायााँका जग्गा 
प्रनतआना रु.८८००००।– 

5. झोर िालुङ्चोक रे्खख मसिाचौर सम्िको िूलसडकको र्ायााँबायााँका जग्गा प्रनतआना 
रु.७२५०००।– 

6. टोखा गणेशस्थान िस्न्त्र्र रे्खख चण्डशे्वरी िस्न्त्र्र सम्िको र्ायााँबायााँका जग्गा प्रनतआना 
रु.८८००००।– 

7. टोखा पञ्चेटार चोकरे्खख डलख ु हुांरै् भत्केको पुल सम्ि िुल सडकको र्ायााँबायााँका जग्गा 
प्रनतआना (३१.७९ व.मि.) रु.५०००००।– 

8. टोखा जाने िेन बाटोको ववमसगाल चोक रे्खख हाविगौडा जाने ववष्ट्णुिनत पुलसम्िको 
िूलसडको र्ायााँबायााँका जग्गा प्रनतआना (३१.७९ व.मि.) रु.५३००००।– 

9. टोखा सरस्वती सार्बाबा चोक रे्खख चरािागा सम्िको िूलसडकको र्ायााँबायााँका जग्गा 
प्रनतआना (३१.७९ व.मि.) रु.५०००००।– 

10. टोखा गेट (पस्श्चि तफा ) रे्खख बखुण्डोल िूलसडकको र्ायााँबायााँका जग्गा प्रनतआना 
रु.६०००००।– 

11.  सपनानतथा खोला (पानीट्याङकी/स्वास्थयचौकक) रे्खख फैडोल सम्िका िूलसडकको 
र्ायााँबायााँका    जग्गा प्रनतआना (३१.७९ व.मि.) रु.६०००००।– 

12. ग्राण्डीबाट झुडोल हुांरै् भुतखेल चौर िुननबाट िेन सड्किा ननस्कने बाटोको र्ायााँबायााँका 
जग्गाहरु प्रनत वगामिटर रु.२५०००।– 

13. िागथ ननणाय नां.२ को प्रकरणहरु १ रे्खख १३ सम्िका जग्गाहरुको िूलयाांकनसांग अरु वगा र 
प्रकरणिा उललेखखत जग्गाको िूलयाांकनिा फरक पना गएिा जुन बढी हुन्त्छ सो 
िूलयाांकनलार्ा नै कायि गररने छ । साथै हाल साववक लागु भैसकेका क्षेरहरुको हकिा भनन 
आनालार्ा रुपान्त्तरण गरर वगा मिटरिा िूलयाांकन कायि गररनेछ । 

 
 

ननणाय नां.३ 

स्थानीय ननकायले घरबाटो मसफाररश गर्ाा यसै न्त्यूनति िूलयाांकन पुस्स्तकाको प्रकरण, आिार 
र स्पष्ट्ट िापर्ण्ड खलुनेगरी मसफाररश गनुापने छ । 

 
 



 

ननणाय नां.४ 

पहहले कायि भएको न्त्यूनति िूलयाांकन भन्त्र्ा कसैले थलैी अांक कि गरार्ा मलखत पाररत 
गराएको कुरा पनछ कुनै व्यहोराले प्रिाखणत हुन आएिा नपुग राजश्व सम्बस्न्त्ित व्यस्क्ि 
सांघसांस्था वा कम्पनी जोसुकै भएपनन िालपोत कायाालयबाट िालपोत ऐन २०३४ को र्फा ८ख१ 
अनुसार त्यस्तो घरजग्गा रोक्का राखख राजश्व असुल उपर गररने छ । 

 

ननणाय नां.५ 

मलखतिा घर नखलुार्ा मलखत पाररत भैसकेपनछ घर गथयो भनी िालपोत कायाालयिा र्ावी गना 
पार्ाने छैन । मलखतिा घर लुकार्ा पाररत गरेको पनछ ठहरेिा सम्बस्न्त्ित पक्षबाट पाररत 
मलखतको थलैी अांकिा घरको िूलयाांकन जोडी आगथाक ऐनले तोके बिोस्जि राजश्व तथा 
घरकायि एवां जररवानाको र्स्तुर सिेत असुल उपर गररनेछ । 

 

ननणाय नां.६ 

स्थानीय ननकायबाट प्राप्त घरको िूलयाांकन वा घरबाटोको मसफाररश मलखत पाररत हुनु अगाब ै
कुनै सूचनाबाट मसफाररश गलत छ भन्त्ने जानकारी प्राप्त भएिा कायाालयबाट आवश्यक 
छानववनका लागग कफलड ननरीक्षण सिेत गरी िूलयाांकन कायि गना सककनेछ । 

ननणाय नां.७ 

स्थानीय ननकायबाट घरबाटोको मसफाररशिा जे लेखखएर आएको भए तापनन एक आपसिा 
जोडडएर आएको ककिा कुनै एकै व्यक्िले खररर् गरेिा कुनै एक ककिािा बाटोले छोए वा बाटो 
भए अन्त्य ककिा पनन बाटोिा जोडडए सरहको न्त्यूनति िूलयाांकन कायि गररनेछ । 

 

ननणाय नां.८ 

एउटा िुल ककिाबाट ककिाकाट भै पाररत हुने मलखतहरुिा क्षेरफलको अनुपातिा सिान थलैी 
िुलय कायि गररनेछ । साथ ैककिाकाट भर्ा बाकी रहने ककिा जग्गा पछी पाररत हुन आएिा 
सिेत पहहलो मलखतिा कायि भएको िूलयाांकनको आिारिा थलैीअांक कायि गनुा पन े छ, 
न्त्यूनति िूलयिा नघट्न ेगरी अनघललो रस्जष्ट्रेशन पाररत भएको जुनसुकै मलखतहरुको थलैी 
अांक सिेतलार्ा नै न्त्यूनति िूलयाांकन कायि गररनेछ । 

 

ननणाय नां.९ 

आगथाक ऐनले राजस्व छुट हर्ने गरी नीनतगत व्यवस्था भए बिोस्जि छुट र्ाबी गने सांघ, 
सांस्था वा व्यस्क्िले आगिकाररक ननकायबाट छुट पाउने भनी मसफाररस वा प्रिाणपरहरु पेश 
गनुापनेछ  

 

ननणाय नां.१० 

न्त्यूनति िूलयाांकन लागग स्थानीय ननकायले घरको िूलयाांकन र घरबाटोको मसफाररस 
सम्बस्न्त्ित जग्गािनीको हकिा िार चालु आ.व.मभर ३५ हर्नसम्ि िान्त्य रहनेछ । 

 



 

ननणाय नां.११ 

स्थानीय ननकायबाट बाटो नभएको वा गोरेटो बाटो भनी मसफाररस भएको तर ककिाबाटबाट 
मलखतिा पून: बाटो कायि हुन गएको रेस नक्साबाट रे्खखएिा कच्ची िोटरबाटो वा वगा “ग” 
सरहको न्त्यूनति िूलयाांकन कायि गररनेछ । 
 

ननणाय नां.१२ 
पून: नापी भै हाल साववक लागु भएका वगा अनुसार न्त्यूनति िूलयाांकन कायि गररएको 
स्थानको मलखतिा वगा नखलेुको भए नापी कायाालयबाट वगा खलुार्ा पेश गनुापनेछ । वगा “घ”, 
“ङ” र “च” िा कच्चीिोटर बाटो रे्खखए “ग” वगा सरहको िूलयाांकन कायि गररनेछ । िागथ 
जुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापनन साववक गा.वव.स.हरुिा टोखा सरस्वती, खड्का भद्रकाली र 
िापासीका हकिािागथ वगा र घरबाटोको मसफाररसिध्ये जुन बढी हुन आउछ सोही िूलय कायि 
गररनेछ । तर वगा खलेुकोिा बाटो नभएको भनी मसफाररस आएिा बाटो नभएको अनुसार न ै
िूलय कायि हुनेछ । जुनुसुकै वगाको जग्गाको गोरेटो बाटोको मसफाररस आएिा “घ” वगा 
सरहको िूलयाांकन कायि गररने छ । 
 

ननणाय नां.१३ 
स्थानीय ननकायबाट घरबाटोको मसफाररस भै आउांर्ा राजकुलो, खहरे खोला, खोलसी/खोलसो, 
ननजी बाटोसांग जोडडएको भनन लेखख आएिा कच्ची िोटरबाटो वा “ग” वगा सरहको र िोटरबाटो 
िार उललेख भै आएिा पक्की िोटरबाटो सरहको िूलयाांकन कायि गररनेछ । 
 

ननणाय नां.१४ 
गत आ.व.०७५।०७६ को न्त्यूनति िूलयाांकन सम्बन्त्िी कुनै प्रकरण यस आ.व.०७६।०७७ को 
न्त्यूनति िलूयाांकन छुट हुन गएको भए आ.व.०७५।०७६ को न्त्यूनति िूलयाांकनलार्ा नै आिार 
िानननेछ । 
 

ननणाय नां.१५ 
साववक गा.वव.स. िापासी र खड्का भद्रकालीका हकिा हालसाववक लागु भैसकेका क्षेर भएका 
हुांर्ा प्रनतआना लार्ा रुपान्त्तरण गरर प्रनत वगामिटरका र्रले िूलयाांकन कायि गररनेछ ।  
 
 
 
 

 
 
 
 



 

जग्गाको न्त्यूनति िूलयाांकन कायि गना तय गररएका िागा ननरे्शक मसद्िान्त्त: 
क. न्त्यूनति िुलयाांकनलार्ा सिय सापेक्ष गराउने, 
ख. नेपाल राष्ट्र बैंकको उपभोक्िा िूलय सूगचको असर र जग्गाको िूलयिा प्रनतवस्म्वत गराउने, 
ग. जग्गा कारोवारिा यथाथा िूलय कायि गने अभ्यास बढ्रै् गएकोले यस प्रवनृतलार्ा प्रोत्साहहत गने, 
घ. उपत्यकाको चक्रपथ वाहहरका हाल कायि भएका नगरपामलका साववक गा.वव.स.हरुिा भएको नतब्र 

वस्ती ववकासको कारण जग्गाको िागिा भएको अनपेक्षक्षत वदृ्िीले िूलयिा रे्खखएको प्रभावलार्ा 
सम्बोिन गने, 

ङ. काठिाण्डौ स्जललाका ६ वटै िालपोत कायाालयले पथृक पथृक रुपिा िूलयाांकन गर्ाा सीिाना क्षेरको 
एकै ठाउांको िूलयिा रे्खखएको अस्वाभाववक अन्त्तर क्रिश: कि गने, 

च. चक्रपथको ववमभन्त्न भागिा हुने आगथाक गनतवविी एवां भौनतक सुवविाको आिारिा चक्रपथले छोएको 
भागलार्ा मभन्त्न मभन्त्न वगािा ववभाजन गने, 

छ. र्ीघाकालिा उपत्यकाका नछिेकी स्जललाको न्त्यूनति िूलयाांकन सिेत तार्ात्म्यता कायि गने तफा  
पहल गने– 

ज. नेपाल सरकारको पुवाािार ननिााण र सावाजननक हहतको लागग गने जग्गा अगिग्रहण र िुआब्जा एवां 
क्षेनतपुनत ा ववतरण कायालार्ा सहज र वववार् रहहत बनाउने । 

 
 
 
 

न्त्यूनति िूलयाांकन ननिाारणका आिारहरु: 
क) जग्गासांग सडक वा बाटो जोडडए नजोडडए र सो को प्रकार, जग्गाको प्रयोजनको अवस्था, 

जग्गाको वस्तुगत अवस्स्थती, चालु आगथाक वषा कारोवार भएको सोही क्षेरको खररर् ववक्री िुलय 
। 

ख) भूमिसुिार तथा व्यवस्थापन ववभागबाट भएका पररपर तथा सोही ववभागबाट प्रकामशत न्त्यूनति 
िूलयाांकन सम्बन्त्िी ननरे्मशका अध्ययन । 

ग) नगरपामलका/िहानगरपामलकाबाट प्राप्त न्त्यूनति िूलयाांकन सम्बन्त्िी सुझाबहरु । 

घ) कायाालयबाट गररएको स्थलगत अध्ययन । 

ङ) आ.व.०७५/०७६ िा कायाालयबाट पाररत मलखतहरुिा उललेखखत थलैी अांक । 

च) स्थाननय ननकाय (वडा कायाालयहरु) बाट प्राप्त िूलयाांकन सम्बन्त्िी सुझबहरु । 

छ) नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एशोमसयशनबाट प्राप्त सुझाबहरु । 

ज) सरोकार सिुह (उ.वा.सांघ, बैंकर एसोमसयसनका प्रनतननिी, न.पा.का प्रनतननिी) सांगको 
अनताकक्रया । 

 

सिाप्त 

 


