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                 आ. ब. २०७७।०७८
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                                                             मन्त्तव्य 

 
प्रत्येक अ.ब.मा रजजष्ट्रेशन हुने जिखतमा थैिी ऄंक कायम गने प्रयोजनको िाजग सम्वजधधत क्षेत्रको जग्गाको धयनुतम 

मलू्य जनधाारण गनुापने मािपोत ऐन¸ २०३४ को प्रावधान वमोजजम अ.व. २०७७।७८ को िाजग यस कायााियिे तोजकएको सजमजत 

मार्ा त जनणाय गराइ प्रस्तुत मलू्यांकन पजुस्तका तयार गररएको छ । मलु्यांकनको िाजग तोजकएका अधार एवं तय गररएका जवजिधन 

मागा जनदशेन समतेका अधारमा जग्गा रहकेो स्थानको बाटोको ऄवस्था र प्रकार¸ बजारमलू्य र धयनूतममलू्य बीचको ऄधतर 

यथासम्िव कम गराईन जवजिधन क्षेत्रजित्र बढेको अजथाक गजतजवजध¸ जनसंख्याको चाप¸ जग्गाको स्थिरुप¸ िौजतक सजुवधा¸ कृजष 

ईपज¸व्यपाररक तथा पयाटकीय क्षेत्रसमेतिाइ ष्जतगत गररएको छ । साथै¸ स्थाजनय तहका प्रमखु एवं वडा सदस्यज्यहूरु र जवजिधन 

सरोकार समहुसंग ऄधतरजिया एवं पत्राचारको माध्यमबाट प्राप्त महत्वपणुा सझुावसमेत समावेश गरी मलु्यांकनिाइ यथाथापरक¸ 

वस्तुपरक एवं बैज्ञाजनक बनाईन ेप्रयास समेत गररएको छ । 

  
मलु्यांकन अरै्मा जटीि काया हो । कोजिड १९ र जवश्विर रै्िीएको महामारीका जवचमा प्रस्तुत मलु्यांकनिाइ ऄजधतम 

रुप जदन जमजहनेत गनुा हुन ेमलू्यांकन सजमजतका ऄध्यक्षज्य ुिगायत पदाजधकारी र अ अफ्नो क्षेत्रबाट सझुाव प्रदान गनुा हुन ेनगर 

प्रमखु¸ प्रमखु प्रशासजकय ऄजधकृत एवं वडा सदस्यज्यहुरु¸ सरोकार समहु र िेखापढी काननु ब्यवसायी प्रजत अिार ब्यक्त गदाछु । 
ऄधतमा¸ प्रस्ततु मलू्यांकनको प्रारजम्िक मस्यौदा तयार गनुाहुन े यस कायााियमा गठीत कायासमहुका संयोजक मािपोत 

ऄजधकृत श्री पणूा बहादरु के.सी. का साथै ऄधय सदस्य एवं कमाचारीहरुको पररश्रमको कदर गद ैधधयवाद जदन चाहधछु । 

 

 
               टेकराज ऄयााि 

२०७७।०३।२४                        (प्रमखु मािपोत ऄजधकृत) 
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न्मनुतभ भलूमयांकन ननधयायणकय आधययहरु 
 

१. मालपोत ननयमावली २०३६ को ननयम ५ ख को ईपननयम ४ बमोनजमका प्रावधानहरु 

क. जग्गासगं सडक वा बाटो जोनडए नजोनडएको र सो को प्रकार  

ख. जग्गाको प्रयोजनको ऄवस्था 

ग. जग्गाको बस्तुगत ऄवनस्थनत 

घ. चालु अनथिक वर्िमा कारोवार भएको सोही के्षत्रको खररद नवनि मुल्य । 

२. भूनमसधुार तथा व्यवस्थापन नवभागबाट भएका पररपत्र तथा सोही नवभागबाट प्रकानित न्यूनतम मूल्यांकन सम्बन्धी 

ननदेनिका । 

३. काठमाडौ महानगरपानलका साथै ऄन्य नगरपानलकाहरुबाट प्राप्त न्युनतम मूल्यांकनसम्बन्धी सझुावहरु । 

४. कायािलयबाट गररएको स्थलगत ऄध्ययन । 

५. अ.ब. ०७५।७६ र ०७६।७७  मा कायािलयबाट पाररत नलखतहरुमा ईल्लेनखत थैली ऄंक । 

६. नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एिोनसएिन आकाइ सनमनतबाट प्राप्त सझुावहरु । 

७. सरोकार समुहहरु सगंको ऄन्तरनिया । 

८. नागरीक समाज र बुनिनजवी वगिको सझुाव । 
९. नलखत पाररत गदािका ऄभ्यास र ऄनुभव । 
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रस्िषे्ट्रशन हनु ेमऱखतमा थैऱी अंक कायम गने प्रयोिनको ऱामग न्त्यूनतम मलुय मनर्ाारण 

(आ.ब .०७७।७८ को ऱामग) 

माऱऩोत ऐन २०३४ को दपा ८ (२) र माऱऩोत ननयमावऱी २०३६ को ननयम ५ख को प्रवधान फमोजिम आि 
ममनत २०७६।०३।२४ गत ेआगामी आर्थिक वषि २०७७।०७८ मा माऱऩोत कायािऱय कऱकंीको कायिऺ ेत्रमा रजिष्ट्रेशन 
हुने मऱखतमा थैऱी अकं कायम गने प्रयोिनको ऱार्ग िग्गाको न्यनुतम मलुयांकन गनि माऱऩोत ननयमावऱी 
२०३६ (ससंोधन सहीत) को ननयम ५ख को उऩननयम ४ मा तोककएको आधार एव ंयसमा उलऱेखखत अन्य आधार 
समेतफाट सममनतका अध्यऺ प्रमखु जिलऱा अर्धकारी ्ी जनकराज दाहाल (जिलऱा प्रशासन कायािऱय¸ 
काठमाडौ) को अध्यऺतामा ननम्न सदस्यहरुको उऩजस्थनतमा न्यनुतम मलुय ननधािरण सममनतको फठैक फसी 
ममनत २०७७।०४।०१ देखख ऱाग ुहुने गरी देहाय फमोजिम ननणिय गररयो ।  
ईपनस्थनत 

१. प्रमुख नजल्ला ऄनधकारी¸श्री जनकराज दाहाल ¸ नजल्ला प्रिासन कायािलय¸ काठमाडौ¸         ऄध्यक्ष 

२. नज.स.ऄ. श्री  नपताम्बर ऄनधकारी¸                          नजल्ला समन्वय सनमनत ¸ काठमाडौ¸         सदस्य 

३    कर ऄनधकृत  श्री ऄजुिन दाहाल¸               ऄन्तरीक रावश्व कायािलय कालीमाटी  काठमाडौ¸          सदस्य 

४. प्रमुख नापी ऄनधकृत¸ श्री सरेुि जोिी¸ नापी कायािलय कलकंी¸ काठमाडौ¸                सदस्य 

५. ईप ननदेिक श्री केदारराज जेिी नेपाल ईधोग वाणीज्य महासघं¸ काठमाडौ¸       सदस्य 

६. ईप ननदेिक श्री बद्री प्रसाद खकुरेल नेपाल राष्ट्र बैक, काठमाडौ¸                         सदस्य 

७. प्रमुख मालपोत ऄनधकृत¸श्री टेकराज ऄयािल¸मालपोत कायािलय कलकंी¸ काठमाण्डौ¸     सदस्य सनचव 

अमनन्त्रत 

१. ननदेिक श्री  भरत गf}तम               भनूम व्यवस्थापन तथा ऄनभलेख नवभाग । 

२. स.प्र.नज.ऄ.श्री जीवन प्रसाद दुलाल   नजल्ला प्रिासन कायािलय¸ काठमाडौ¸  । 

३. स.प्र.नज.ऄ.श्री जनकराज भट्ट           नजल्ला प्रिासन कायािलय¸ काठमाडौ¸ । 

४. प्र.ऄ.श्री खड्ग बहादुर शे्रष्ठ     नजल्ला प्रिासन कायािलय¸ काठमाडौ¸  । 

५.  प्र.ऄ.श्री  मान बहादुर बुढा      नजल्ला प्रिासन कायािलय¸ काठमाडौ¸  । 

६. मा.ऄ.श्री पूणिबहादुर के.सी.    मालपोत कायािलय कलंकी । 

७.लेखा ऄनधकृत श्री तारा प्रसाद पोखरेल  मालपोत कायािलय कलकंी । 
८. ना.स.ुश्री नगरीराज कोआराला नजल्ला प्रिासन कायािलय¸ काठमाडौ¸  ।  

९. ना.स.ुश्री डम्बरबहादुर कटुवाल मालपोत कायािलय कलंकी  । 
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ननणिय नं. १ 

मालपोत कायािलय कलंकी काठमाडौको के्षत्रानधकार नभत्र पने ननम्ननलनखत स्थानहरुको जग्गाको नलखत पाररत  

(रनजष्ट्रेिन गने ) प्रयोजनाथि प्रनत अना (३१.७९ ब.मी.) को न्युनतम मुल्यांकन तपनसल बमोनजम ननधािरण गररयो । 

                                                                   तपनसल 

नमनत ०७७ श्रावण १ गतेदेनख लागु हुने न्युनतम मुल्यांकन 

क. 
नस.नं. नववरण प्रनत अना रु. 

१. ररङरोड चिपथ रयाक संग जोजडएको दायााँ बायााँको (बल्ख ुदजेख वनस्थिी सम्म) ३५०००००।०० 

ख. काठमाडौ महानगरपानलका वडा नं. १३ ऄन्तगित ननम्न सडकको दायााँ बायााँको  
नस.नं. नववरण प्रनत अना रु. 

१. जवष्ट्णमुजत खोिा पिुदजेख रजविवन वडा नं. १४ को जसमासम्म गणशेमान पथको ३३०००००।०० 

२. काजिमाटी चोक दखेी दक्षीण तर्ा  कािीमाटी बल्ख ु(जवश्वजवद्यािय पथ) मिु सडक 

वडा नं. १४ को जसमाना सम्स 

३३०००००।०० 

३. टेकु काजिमाटी मिु सडकको जवष्ट्णमुजत पिुदजेख ईत्तरतर्ा  नगर १५ को 

जसमानासम्मको मिु जिंक सडक 

२५०००००।०० 

४. कािीमाटी टंकेश्वर परोपकार जवद्याियको जवष्ट्णमुजत पिु पश्चीम हुद ैजशक्षा क्याम्पस 

ताहाचाि चोकबाट छाईनी म्यजुजयम हुद ैजसतापाइिा ररङरोड चोक सम्मको मिु 

पक्की सडक 

२१०००००।०० 

५. सोल्टीमोड दजेख जहमािय हाआट र जछधनिता पसु्तकाियसम्मको पक्की सडक १८०००००।०० 

६. जहमािय हाआट वार्ि किंकी चिपथ हुद ैका म न पा १३ को स्यचुाटार जसमानासम्म । १८०००००।०० 

७. गाआबाच्छा पाटी चोकबाट पजश्चम चिपथ सम्म पक्की सडक १८०००००।०० 

८. पक्की सडक १८०००००।०० 

९. कच्ची मोटर बाटो १५०००००।०० 

१०. गोरेटो बाटो १००००००।०० 

११. बाटो निएको  ६०००००।०० 

ग. काठमाडौ महानगरपानलका वडा नं. १४ ऄन्तगित ननम्न सडकको दायााँ बायााँको   
जस.

नं. 

जववरण प्रजत अना रु. 

१. सोल्टीमोड नगर १३ को जसमाना दजेख किंकी चोक गणशेमान जसंह पथ सम्मको ३३०००००।०० 

२. काजिमाटी चोक दजेख दक्षीण तर्ा  कािीमाटी बल्ख ुजवश्वजवद्यािय पथ मिु सडक वडा 

नं. १३ को जसमाना दजेख बल्ख ुचोक सम्मको 

३३०००००।०० 

३. किंकीचोक दजेख जत्रिवुन राजपथ जतनथाना गा.जव.स.को जसमाना सम्म १९०००००।०० 

४. ररङरोड खजसबजार बल्ख ुखोिा पिु दजेख कुिेश्वर जवश्वजवद्यािय पथसम्मको जिंक मागा 

पक्की सडक 

१७०००००।०० 

५. बल्ख ुचोक दजेख जत्र.जव.जव. गेट कीतीपरु न.पा. को जसमानासम्म दजक्षणकािी मागा पक्की 

सडकको  

१८०००००।०० 

६. किंकी चोक दजेख वडा न.ं १४ को जसमाना खड्कुिे पसुसम्मको १७०००००।०० 
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८. पक्की सडक १७०००००।०० 

९. कच्ची मोटर बाटो १५०००००।०० 

१०. गोरेटो बाटो १००००००।०० 

११. बाटो निएको  ६०००००।०० 

घ. काठमाडौ महानगरपानलका वडा नं. १५ ऄन्तगित ननम्न सडकको दायााँ बायााँको  
जस.

न.ं 

जववरण प्रजत अना रु. 

१. जसतापाइिा चोक दजेख छाईनी वडा न.ं १३ को जसमानासम्म मिु सडक २००००००।०० 

२. िगवान पााँई दजेख जवजेश्वरी मधदीर हुद ैशोिा िगवती पिु सम्मको मिु पक्की सडक १९०००००।०० 

३. जवष्ट्णमुती जिंक रोड जवष्ट्णमुती पिुदजेख डल्िु पिु सम्म मिु पक्की सडक १९०००००।०० 

४. डल्िु अवास स्वयम्ि ुचोक दजेख राजा वीरेधर मागा हुद ैडल्िु अवासको १० मी. को 

बाटो पक्की सडक 

१८०००००।०० 

५. िगवान पााँईबाट डल्ि ुपिु सम्मको पक्की सडक १८०००००।०० 

६. िगवान पााँईबाट बनस्थिी जनस्कन ेजसजिचरण मागा पक्की सडक १८०००००।०० 

७. पररिमा मागा स्वयम्ि ु १८०००००।०० 

८.  पक्की सडक १८०००००।०० 

९. कच्ची मोटर बाटो १५०००००।०० 

१०. गोरेटो बाटो १०५००००।०० 

११. बाटो निएको  ८०००००।०० 

१२. चमजत अवास क्षेत्रको िाजग मात्र  

 क. ८ जम. िधदा ठूिो दजेख ११ जम. सम्मको चौडा पक्की सडक १८०००००।०० 

 ख. ४ जम. िधदा ठूिो दजेख ८ जम. सम्मको चौडा  पक्की सडक १६०००००।०० 

 ग. ४ जम. सम्मको चौडा पक्की बाटो १३०००००।०० 

ङ. कीतीपुर नगरपानलका ऄन्तगितको ननम्न सडकको दायााँ बायााँको  
 जकतीपरु नगरपाजिका वडा नं. १, २  र १०   

नस.

नं. 

नववरण प्रनत अना रु. 

१. जसता पेरोि पम्प ट्याङ्िा चोक¸ कीतीपरु जस्वजमङ पिु हुद ैकीतीपरु चिपथ सम्म बाटो  ६५००००।०० 

२ खजसबजार रजमतेडाडा चादनी चोक हुद ैजसता परेोि पम्प कीतीपरु चिपथ छुने बाटो ६५००००।०० 

३ खजसबजार, बल्ख ुपिुदखेी ऄमतृनगर, ग्रीन ईड जिल्िा, ऄजजमाख्यः हुद ैकीजतापरु 

चिपथ छुन ेबाटो   

६५००००।०० 

४ किंकी जमतेरीपिु, मैत्री नगर, नेपाििाषा एकेडेमी हुद ैकीजतापरु चिपथ छुने बाटो   ६५००००।०० 

५. ऄजजमाख्यः दजेख रयाङिा चोक सम्मको बाटो ६५००००।०० 

६. जमिन चोक दजेख जसता पेरोि पम्प, खजसबजार दजेख नापी कायाािय सम्म, ऄमतृ नगर 

दजेख मैत्रीनगर सम्म, स्वगाररी दजेख नेपाििाषा मागा, हले्थपोत दजेख ट्याङ्िा चोक सम्म 

६५००००।०० 

७. पवुा जत्र.जव.कम्पाईण्डवाि,पजश्चम बल्ख ुखोिा ईत्तर काठमाण्डौ चक्तपथ एवं बल्ख ु

खोिा तथा दक्षीण कीजतापरु चिपथ यजत चार जकल्िा जित्र पने वडा नं.१,२ र १० को 

जग्गा   

 

 क) पक्की सडक ६०००००।०० 
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 ख) कच्ची सडक ४५००००।०० 

 ग) गोरेटो बाटो ३०००००।०० 

 घ) बाटो निएको १२५०००।०० 

 कीनतिपुर नगरपानलका वडा नं. ३ र ९ कीनतिपुर चत्रपथ तथा त्यस नभत्रको 

के्षत्र 

 

१ कीजतापरु चिपथ सडकको ९ न.ं वडा कायाािय,तगःओपी, पागा दोवाटो, िोकताधत्रीक 

चोक हुद ैबखाा जहटी, नगरपाजिकाको िवन जनमाणा स्थि सम्म तथा िोकताधत्रीक 

चोकदखेी कीजतापरु गेट सम्म   

१३५००००।०० 

२ कीजतापरु चिपथ सडक तगःओपीदखेी सागि पाटी, दवेढोका हुद ैबखााजहटी, 

नगरपािीकाको िवन जनमाणाा स्थि सम्म  

 

६०००००।०० 

३ कीजतापरु नगरपाजिका वडा नं. ३ र ९    

 क)  पक्की सडक ५०००००।०० 

 ख)  कच्ची सडक ४०००००।०० 

 ग) गोरेटो बाटो २५००००।०० 

 घ) बाटो निएको १०००००।०० 

                                          कीनतिपुर नगरपानलका वडा नं. ४,५,६,७ र ८   

१. पागा चोक हनमुान घाट सम्म ११०००००।०० 

२. हनमुान घाट दजेख पागा ढोकासी, सािीक, जवष्ट्णदुवेी चोक हुद ैचोिार गटे सम्म ५५००००।०० 

३. पागा दोवाटो दजेख िाजंगि,जचख ुसम्म (मसानघाट) नगाई दोवाटो कीजतापरु 

बहुईदशे्यीय सहकारी, ९ नं. वडा कायाािय सम्मको 

८०००००।०० 

४. िाजंगि,जचख ुसम्म (मसानघाट) िाजंगि परुानो बस्ती प्रवेश जवधद ु(पाजन ट्यांकी ) 

सम्मको  

५०००००।०० 

५. कीजतापरु प्रथम जग्गा एजककरण अयोजना जित्रको बाटो ६०००००।०० 

६. पागा वडा न.ं ९ सधुदर बजार, कृष्ट्ण जसन ेजिजन, पागा खाःपखु,ुजचख ुनगाई दोवाटो, 

खाः पखु ुहुद ैवािकुमारी मधदीर(ित्केपाटी जाने मिुबाटो) सम्म पागा वडा न.ं९ 

सधुदरबजार, कृष्ट्ण जसन ेजिजन, पागा खाः पखु ुहुद ैित्केपाटी जान ेमिुबाटो सम्म,पागा 

वडा नं.९ सधुदरबजार दजेख बसधुधरा मजधदर सम्म 

४५००००।०० 

७. िाजंगि चोक (मजजामानको पसि) दजेख दहन, जनसेवा इधचगुाई हुद ैटौदह राराजहि 

सडक सम्मको बाटो  

४०००००।०० 

८. पागा दहनदखेी माजथल्िो चारघरे सम्मको पक्की सडक  ३५००००।०० 

९. राराजहि,जाखाः हुद ै६ न.ं वडा जसमाना िनगोि सम्म ३५००००।०० 

१०. नगाई दोवाटो दजेख राराजहि चोक सम्म ित्केपाटी, जसताराम गोकुि जमल्क्स जान ेर 

चम्पादवेी जान ेदोवाटो साआराम चोक) सम्म  

८०००००।०० 

११. राराजहि चोकदखेी ित्केपाटी हुद ैसाइराम चोक सम्म ७०००००।०० 

१२ ३ नं. वडा कायाािय दजेख राराजहि सम्मको ढल्पा बाटो ७०००००।०० 

१३ जसताराम गोकुि जमल्क्स र चम्पादवेी जान ेदोवाटोदजेख पषु्ट्पिाि प्रजतष्ठान सम्म ४०००००।०० 

१४ मानेडाडा दोवाटो दजेख खजतवडा चौर, पषु्ट्पिाि प्रजतष्ठान जाने दोवाटो सम्म   

(ज्वािादवेी मागा) 

४०००००।०० 

१५ साझा पसि दखेी मच्छेनारायणा मधदीर जान ेबाटो ४०००००।०० 

१६ जसताराम गोकुि जमल्क्स र चम्पादवेी जान ेदोवाटोदजेख चम्पादवेी पाई सम्म ४०००००।०० 

१७ जवश्व राष्ट्र मा.जव. दखेी सल्यानस्थान हुद ैजकजतापरु चिपथ सागि सम्म  (सल्यानथान ४०००००।०० 
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चिपथ) 

१८ जत्र.जव. गेट, यस नगरपािीका र काठमाण्डौ महानगरपािीका जसमान, चोिार गटे हुद ै

जहमाि जसमेधट चोकको कििटा (दक्षीणकािी मागा) सम्म 

६०००००।०० 

१९ जहमाि जसमेधट चोकको कििटा, जहमाि जसमेधट चोक टौदह हुद ैखहरे खोिासम्मको 

इश्वरी मागा (दक्षीणकािी मागा) 

३५००००।०० 

२० टौदह, चइुगाई हुद ैिनगोि, छ नं. वडाको जसमाना सम्म                

३०००००।०० 

२१ थापा गाई दोवाटो, अचाया टोि, ितुखिे हुद ैआश्वरी मागा (दक्षीणकािी मागा) सम्म ३०००००।०० 

२२ जहमाि जसमेधट चोक, चोिार दजेख जिजवनायक हुद ैसैव ुजोड्ने बागमती पिु सम्मको 

बाटो  

५५००००।०० 

२३ कीजतापरु नगरपािीका वडा नं. ४,५,६,७ र ८ जित्र पने मागा स्पत निएको जग्गा   

 क)  पक्की सडक ४०००००।०० 

 ख)  कच्ची सडक २७५०००।०० 

 ग) गोरेटो बाटो २०००००।०० 

 घ) बाटो निएको ७५०००।०० 

च. चन्रयगगयी न.ऩय. १५ (सयविक नतनथयनय गय.वि.स.)  
जस.न.ं जववरण प्रजत अना रु. 

१. जत्रिवुन राजपथिे छोएको दायााँवायााँ १५०००००।०० 

२. पक्की सडक ६५००००।०० 

३. कच्ची सडक ४५००००।०० 

४. गोरेटो बाटो २०००००।०० 

५. बाटो निएको १५००००।०० 

%. चन्रयगगयी न.ऩय. १४ (सयविक नमयां नकैयऩ गय.वि.स.) 
जस.न.ं जववरण प्रजत अना रु. 

१. जत्रिवुन राजपथिे छोएको दायााँवायााँ १५०००००।०० 

२. पक्की सडक ६५००००।०० 

३.  कच्ची सडक ४५००००।०० 

४ गोरेटो बाटो ४०००००।०० 

५ बाटो निएको १५००००।०० 

ज. चन्रयगगयी न.ऩय. १० य ११ (सयविक सतुगांर गय.वि.स.) 
जस.न.ं जववरण प्रजत अना रु. 

१. जत्रिवुन राजपथ िे छोएको दायााँवायााँ १५०००००।०० 

९. पक्की सडक ५०००००।०० 

१०. कच्ची सडक ३०००००।०० 

११. गोरेटो बाटो १५००००।०० 

१२. बाटो निएको ७५०००।०० 

झ. चन्रयगगयी न.ऩय. १२ (सयविक फरम्फ ुगय.वि.स.) 
जस.न.ं जववरण प्रजत अना रु. 

१. जत्रिवुन राजपथिे छोएको  १५०००००।०० 

२. पक्की सडक ५०००००।०० 

३. कच्ची सडक ३५००००।०० 

४. गोरेटो बाटो १५००००।०० 

५. बाटो निएको ७५०००।०० 
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ञ. चन्रयगगयी न.ऩय. ३ य ४ (सयविक थयनकोट गय.वि.स.) 
जस.न.ं जववरण प्रजत अना रु. 

१. जत्रिवुन राजपथ िे छोएको दायााँवायााँ १५०००००।०० 

२. पक्की सडक ५०००००।०० 

३. कच्ची सडक ३५००००।०० 

४. गोरेटो बाटो २०००००।०० 

५. बाटो निएको १५००००।०० 

ट. चन्रयगगयी न.ऩय.५,६ य ७ (सयविक थयनकोट भहयदेिस्थयन गय.वि.स.) 
जस.न.ं जववरण प्रजत अना रु. 

१. जत्रिवुन राजपथ िे छोएको दायााँवायााँ १५०००००।०० 

 

२.  पक्की सडक ६०००००।०० 

३. कच्ची सडक ४०००००।०० 

४. गोरेटो बाटो २०००००।०० 

५. बाटो निएको १५००००।०० 

ठ. चन्रयगगयी न.ऩय. २ (सयविक ियडबन््मयङ गय.वि.स.) 
जस.न.ं जववरण प्रजत अना रु. 

१. जत्रिवुन राजपथिे छोएको  १००००००।०० 

२. ध्याम्पेडोि वाडिञ्याङ सडक ६०००००।०० 

३. पक्की सडक २५००००।०० 

४. कच्ची सडक १५००००।०० 

५. गोरेटो बाटो ७५०००।०० 

६. बाटो निएको ५००००।०० 

ड. चन्रयगगयी न.ऩय. १३ (सयविक नकैयऩ ऩयुयनो बन््मयङ गय.वि.स.) 
जस.न.ं जववरण प्रजत अना रु. 

१. ध्याम्पेडोि वाडिञ्याङ सडक ६०००००।०० 

२. पक्की सडक ४०००००।०० 

३. कच्ची सडक ३०००००।०० 

४. गोरेटो बाटो १५००००।०० 

५. बाटो निएको ७५०००।०० 

ढ. चन्रयगगयी न.ऩय. िडय नां. १ (सयविक दहचोक गय.वि.स.) 
जस.न.ं जववरण प्रजत अना रु. 

१. ध्याम्पेडोि वाडिञ्याङ मिु सडक ६०००००।०० 

२.  पक्की सडक ४०००००।०० 

३. कच्ची सडक २५००००।०० 

४. गोरेटो बाटो १५००००।०० 

५. बाटो निएको १०००००।०० 

ण. चन्रयगगयी न.ऩय. िडय नां.८ (सयविक भयतयनताथ गय.वि.स.) 
जस.न.ं जववरण प्रजत अना रु. 

१. पक्की सडक ५०००००।०० 

२. कच्ची सडक ३०००००।०० 

३. गोरेटो बाटो १५००००।०० 

४. बाटो निएको १०००००।०० 
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त.चन्रयगगयी न.ऩय. िडय नां. ९ (सयविक भचछे्गयउां  गय.वि.स.िडय नां. १,९,८ य 
 ७ङ भयत्र) 
जस.न.ं जववरण प्रजत अना रु. 

१. जतनथाना वडा कायाािय दजेख जवष्ट्णदुवेी हुद ैमच्छेनारायण गेट सम्मको पक्की 

सडक  

६५००००।०० 

२. मच्छेनारायण गेट दजेख पजश्चम माताजताथ खजुसखजुस चोक सम्मको पक्की सडक  ४५००००।०० 

३. खजुशखजुश चोकबाट दजक्षण तर्ा  हुद ैसनुार गाई हुद ैजपपिको बोट जकजतापरु 

जनस्कने बाटो सम्मको सडक 

४०००००।०० 

४. पक्की सडक ४०००००।०० 

५. कच्ची सडक २५००००।०० 

६. गोरेटो बाटो १५००००।०० 

७. बाटो निएको १०००००।०० 

थ.दक्षऺणकयरी न.ऩय. (सयविक चयलनयखेर गय.वि.स.) 
जस.न.ं जववरण प्रजत अना रु. 

१. दक्षीणकािी मिु सडकको ४५००००।०० 

२. पक्की सडक ३५००००।०० 

३. कच्ची सडक २५००००।०० 

४. गोरेटो बाटो १५००००।०० 

५. बाटो निएको १०००००।०० 

द. दक्षऺणकयरी न.ऩय. (सयविक छैभरे गय.वि.स.) 
जस.न.ं जववरण प्रजत अना रु. 

१. र्जपाङ कुिेखानी मिु सडक  ३०००००।०० 

२. पक्की सडक १५००००।०० 

३. कच्ची सडक १०००००।०० 

४. गोरेटो बाटो ६००००।०० 

५. बाटो निएको २५०००।०० 

ध. दक्षऺणकयरी न.ऩय. (सयविक टलकुडुडचेौय गय.वि.स.) 
जस.न.ं जववरण प्रजत अना रु. 

१. र्जपाङ कुिेखानी मिु सडक को ३०००००।०० 

२. पक्की सडक १५००००।०० 

३. कच्ची सडक १०००००।०० 

४. गोरेटो बाटो ६००००।०० 

५. बाटो निएको २५०००।०० 

न. दक्षऺणकयरी न.ऩय. (सयविक पवऩाङभबभसेस्थयन गय.वि.स.) 
जस.न.ं जववरण प्रजत अना रु. 

१. दक्षीणकािी र्जपाङ कुिेखानी मिु सडक को ४५००००।०० 

२. पक्की सडक ३०००००।०० 

३.  कच्ची सडक १२५०००।०० 

४. गोरेटो बाटो ६००००।०० 

५. बाटो निएको ३००००।०० 

ऩ. दक्षऺणकयरी न.ऩय. (सयविक सोखेर गय.वि.स.) 
जस.न.ं जववरण प्रजत अना रु. 
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१. दक्षीणकािी र्जपाङ कुिेखानी मिु सडक को ३५००००।०० 

२. पक्की सडक २५००००।०० 

३.  कच्ची सडक १०००००।०० 

४. गोरेटो बाटो ६००००।०० 

५. बाटो निएको २५०००।०० 

प. दक्षऺणकयरी न.ऩय. (सयविक शषेनयययमण गय.वि.स.) 
जस.न.ं जववरण प्रजत अना रु. 

१. दक्षीणकािी र्जपाङ कुिेखानी मिु सडक को ४५००००।०० 

२. पक्की सडक ३०००००।०० 

३.  कच्ची सडक १२५०००।०० 

४. गोरेटो बाटो ६००००।०० 

५. बाटो निएको २५०००।०० 

फ. नयगयजुान न.ऩय. िडय नां. ९ य १०(सयविक स्मचुयटयय गय.वि.स.)   
जस.न.ं जववरण प्रनत अना रु. 

१  पक्की सडक ९०००००।०० 

२  कच्ची सडक ५०००००।०० 

३ गोरेटो बाटो ३०००००।०० 

४  बाटो निएको १५००००।०० 

e. नयगयजुना न.ऩय. िडय नां. ४ य ५ (सयविक भसतयऩयईरय गय.वि.स.)   
जस.न.ं जववरण प्रनत अना रु. 

१ पक्की सडक १२०००००।०० 

२ कच्ची सडक ८०००००।०० 

३  गोरेटो बाटो ६०००००।०० 

४  बाटो निएको ४०००००।०० 

d. नयगयजुान न.ऩय. िडय नां. ६ य ७ (सयविक डयडयऩौिय÷ययभकोट गय.वि.स.) 
जस.न.ं जववरण गत वष प्रजत अना 

रु. 

१. जसतापाइिा जिमढुगां मिु सडकको रामकोट खण्ड ९०००००।०० 

२.  पक्की सडक ६०००००।०० 

३. कच्ची सडक ४०००००।०० 

४.  गोरेटो बाटो २५००००।०० 

५.  बाटो निएको ११५०००।०० 

o. नयगयजुान न.ऩय. िडय नां. ८ (सयविक भबभढुांगय गय.वि.स.) 
जस.न.ं जववरण प्रनत अना रु. 

१. जसतापाइिा जिमढुगां धार्गङ जाने मिु सडक जिमढुगां वसपाका  सम्म ९०००००।०० 

२. जसतापाइिा जिमढुगां धार्गङ  जान ेमिु सडक जिमढुगां वसपाका  दजेख धार्गङ 
मसमाना सम्म  

५०००००।०० 

३. जिमढुगां वसपाका  दजेख घटेखोिा नसारी सम्मको घमु्ती सडक  ४०००००।०० 

४. पक्की सडक ४०००००।०० 

५. कच्ची सडक ३०००००।०० 

६.  गोरेटो बाटो १५००००।०० 

७.  बाटो निएको ७५०००।०० 
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/. नयगयजुान न.ऩय.िडय नां.१,२ य ३ (सयविक इचांगुनयययमण गय.वि.स.÷सयविक  
ियरयज ुिडय नां.७,८ य ९)  
जस.न.ं जववरण प्रजत अना रु. 

१. सानो ियााङदजेख तीनघरे टेक बहादरु गरुुङको गेट सम्मको पक्की सडक १४०००००।०० 

२. ठुिो ियााङ दजेख नामगिे चोक पक्की सडक   

३. ढुगेधारा दजेख बदुचोक हुद ैह्वाङ खोिा सम्मको पक्की सडक  

४. स्वयम्ि ुचोकबाट आचग ुगा.जव.स. िवन सम्मको पक्की सडक १२०००००।०० 

  ५. राजनवन जग्गा एजककरण अयोजना जित्रको  

 वडा नं. ४,५,६,७,८ र ९ को   

६. पक्की सडक १२०००००।०० 

७. कच्ची सडक ८०००००।०० 

८. गोरेटो बाटो ५०००००।०० 

९. बाटो निएको ३०००००।०० 

 सानवक आचगु १,२,३ को 

१०. पक्की सडक ८५००००।०० 

११ कच्ची सडक ६५००००।०० 

१२. गोरेटो बाटो ३५००००।०० 

१३. बाटो निएको १७५०००।०० 

ननणिय नं.२ 

रनजषे्टिन पाररत हुने नलखतमा स्थाननय ननकायको घरबाटोको नसफाररसको अधारमा न्युनतम मुल्यांकन ननधािरण हुने हुदा 

स्थाननय ननकायले घरबाटो नसफाररि गदाि यसै न्युनतम मुल्याकन पुस्तीकाको प्रकरण, अधार र मापदण्ड खुल्नेगरी कुन मागिमा 

पने हो सो मागिको नाम सनहत नसफारीस गनूि पने छ ।  

ननणिय नं.३ 

पहीले कायम भएको थैली ऄंक भन्दा कम राखी झुक्यानमा पारी कसैले नलखत पाररत गराएको कुरा पनछ कुनै व्यहोराले 

जानकारी हुन अएमा नपुग राजश्व सम्बनन्धत व्यनि, सघंसस्था वा कम्पनी जो सकैुको भए पनन मालपोत कायािलयबाट त्यस्तो 

घरजग्गा रोक्का समेत राखी राजश्व ऄसलु गररनेछ । 

ननणिय नं.४ 

नलखतमा घर नखुलाइ नलखत पाररत भए घर नथयो भनन पनछ मालपोत कायािलयमा दावी गनि पाआने छैन । नलखतमा घर लुकाइ 

पाररत गरेको ठहरेमा सम्बनन्धत पक्षबाट पाररत नलखतको थैली ऄंकमा घरको मुल्याङंकन जोनड अनथिक ऐनले तोके बमोनजम 

राजश्व तथा  घर कायमको दस्तुर  ऄसलु गररनेछ ।  

ननणिय नं.५ 

स्थाननय तहबाट प्राप्त घरको मुल्यांकन वा घरबाटोको नसफारीि नलखत पाररत हूनू ऄगावै कूनै सचूनाबाट  गलत छ भन्ने 

जानकारी प्राप्त भएमा कायािलयबाट अवश्यक छाननवनका लानग नफल्ड ननररक्षण समेत गराइ मुल्यांकन कायम गररने छ ।  

ननणिय नं.६ 

स्थाननय तहबाट घरबाटोको नसफाररिमा जे लेनखएर अएको भएता पनन एक अपसमा जोनडएको नकत्ता कुनै एकै व्यनिले सोही 

नदन खररद गरेमा कुनै एक नकत्तामा बाटोले छोए वा बाटो भए ऄन्य नकत्ता पनन बाटोमा जोनडए सरहको न्युनतम मुल्याकंन कायम 

गररनेछ ।  

ननणिय नं.७ 

एईटा मुल नकत्ताबाट नकत्ताकाट भै पाररत हुने नलखतहरुमा के्षत्रफलको ऄनुपातमा समान मुल्य कायम गररनेछ । साथै यसै 

अ.व.को न्युनतम मुल्यमा नघट्ने गरर ऄनघल्लो रनजष्ट्रेिन पाररत भएको जुनसकैु नलखतको थैली ऄंक समेतलाइ न्युनतम 

मुल्यांकन कायम गररनेछ ।  

                                                                       ननणिय नं.८ 

अनथिक ऐन बाट राजश्व छुट नदने गरी व्यवस्था भए बमोनजम छुट दावी गने सघंसस्था वा व्यनिले अनधकारीक ननकायबाट छुट 

पाईने भनन नसफाररि पेि गनुि पने छ ।   
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ननणिय नं.९ 

न्युनतम मुल्यांकनको लानग स्थाननय तहको घरको मुल्यांकन र घरबाटोको नसफाररि सम्बनन्धत जग्गाधनीको हकमा मात्र चाल ु

अ.व. नभत्र ३५ नदनसम्म मान्य रहनेछ ।  

ननणिय नं.१० 

स्थाननय तहबाट बाटो नभएको वा गोरेटो बाटो भनन नसफारीस भएको तर नकत्ताकाटबाट नलखतमा पूनः कायम हुन गएको बाटो 

रेि नक्साबाट सानवक भन्दा चौडा देनखएमा कच्ची मोटर बाटो सरहको न्युनतम मुल्यांकन कायम गररनेछ  

ननणिय नं.११ 

स्थाननय तहबाट घरबाटोको नसफाररि भै अईदा राजकुलो, खहरे खोला, नननज बाटो सगं जोनडएको भनन ईल्लेख भएमा 

कनच्चमोटर बाटो सरहको र मोटर बाटो मात्र ईल्लेख भै अएमा पक्की मोटर बाटो सरहको  मुल्यांकन कायम गरीने छ ।  

ननणिय नं. १२ 

कायािलयमा पाररत हुन अईने नलखत पेि गदाि घरवाटो खुलेको स्थाननय तहको नसफाररस सेवाग्राहीले पेि गनुि पनेछ ।  

ननणिय नं. १३ 

सडकको दायााँ वायााँको जग्गा भन्नाले सडक नसमा सगं जोडीएको दायााँ वायााँको जग्गालाइ जनाईाँने छ । 

ननणिय नं. १४ 

वडाको  बाटोको प्रकारले र  नवनभन्न मागिको  नामाकरणको अधारमा रानखएको मूल्यांकन गत.ऄ.व. भन्दा घनट देनखएमा गत 

अ.व. को मुल्यांकनलाआि नै अधार माननने छ । 

                                                                            ननणिय नं. १५ 

अ.व. ०७६।७७ मा यस कायालियको कायिके्षत्र नभत्र पने जग्गाको रनजषे्टिन पाररत हुने नलखतको थैली ऄंकमा कायम भएको 

न्युनतम मुल्यांकनलाआि ०७७।७८ मा सोही मुल्यांकन यथावत कायम गने ननणिय गररयो ।  

 

 

पुनश्रच कीतीपुिर सानवक र हालका वडाहरू १ र २ यथावत सानवक ५ र ६ हाल ३ सानवक ७,८,१९ हाल ४ सानवक ११,१२ हाल ५ 

सानवक १३,१४,१५ हाल ६ सानवक १८ हाल ७ सानवक ९,१० हाल ८ सानवक १६,१७ हाल ९ तथा सानवक ३,४ हाल १० नम्बर 

वडामा पने . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


