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ववषर्: न्रू्नतम मूलर्ाांकन पुस्स्तका पठाइएको सम्बन्धमा । 

 

श्री ................................., 
.....................................। 
 

        यस कायाालयको कायाक्षेर अन्त्तगात पने घर जग्गाको रजजष्ट्रेशन हुने 
मलखतिा थैली अंक कायि गने प्रयोजनको लाधग िालपोत ननयिावली, २०३६ को 
ननयि ५(ख) बिोजजि गठठत न्त्यूनति िूल्य ननिाारण समिनतको काठिाडौँ 
जजल्लाका प्रिुख जजल्ला अधिकारी श्रीिान ् श्री काली प्रसाद पराजुलीज्यूको 
अध्यक्षतािा मिनत २०७८।०३।२० गते बसेको बैठकबाट मिनत २०७८।०४।०१ गते देखख 
लागु हुने गरी साववक गा.वव.स./नगरपामलकािा देहाय बिोजजिको न्त्यूनति िूल्य 
ननिाारण गने ननणाय भएकोले जानकारीका लाधग िूल्यांकन पुजस्तका यसैसाथ 
संलग्न राखख पठाइएको व्यहोरा अनुरोि छ । 

 

                                                                                                  …....................... 
                                                    (पुष्ट्कर राना) 
                                                  प्रिुख िालपोत अधिकृत 

 

 

 

 

 

 

 



रजिष्ट्रेशन हुने लिखतमा थैिी अंक कायम गने प्रयोिनको िागग न्यूनतम मूल्य 
ननर्ाारण आ.ब.२०७८।०७९ 

 

         मालपोत ऐन २०३४ को दफा ८(२) र मालपोत ननयमावली, २०३६ को ननयम ५(ख) को प्रावधान 
बमोजिम ममनत २०७८।०३।२० गत े आगामी आ.ब. २०७८।०७९ मा मालपोत कायाालय टोखा सरस्वती, 
काठमाडौँको कायाके्षत्रमा रजिष्ट्रेशन हुने न्यूनतम मूल्याङ्कन सममनतका अध्यक्ष काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख 
जिल्ला अधधकारी श्री काली प्रसाद परािुलीज्यूको अध्यक्षतामा ननम्न सदस्यहरुको उपजस्िनतमा बसेको 
न्यूनतम मूल्याङ्कन सममनतको बैठकबाट २०७८।०४।०१ गते देखी लागू हुने गरी न्यूनतम मूल्याङ्कन 
कायम गने ननर्ाय गररयो । 
    

   उपजथथनत 

१. प्र.जि.अ. श्री काली प्रसाद परािुली                             अध्यक्ष 

२. जिल्ला स.स.संयोिक श्री मशव सुन्दर रािवैद्य                   सदस्य 

३. नापी अधधकृत श्री सवुास कडररया                               सदस्य 

४. कर अधधकृत श्री.....................                                 सदस्य 

५. प्रनतननधध नेपाल उद्योग वाणर्ज्य महासंघ श्री ...................        सदस्य 

६. प्रनतननधध नेपाल चेम्बर अफ कमसा श्री पशुाराम दाहाल             सदस्य 

७. प्रनतननधध नेपाल राष्ट्र बैँक श्री........................................            सदस्य 

८. प्रमुख मालपोत अधधकृत श्री पुष्ट्कर राना                        सदस्य-सधचव 

    

   आमजन्ित 

१. नगर प्रमुख श्री रामशेवर बोहरा, तारकेश्वर न.पा. काठमाडौँ । 

२. नगर प्रमुख श्री उद्धव प्रसाद खरेल, बुढाननलकण्ठ न.पा. काठमाडौँ । 
३. नगर प्रमुख श्री प्रकाश अधधकारी, टोखा न.पा. काठमाडौँ । 

   
 



 

काठमाण्डौ

 भूमम व्यवस्थापन तथा अमभलेख मवभाग

जग्गाको नू्यनतम मूल्ाांकन पुस्तिका
आ.व. (२०७८/०७९)

नेपाल सरकार

भूमम व्यवस्था, सहकारी तथा गररवी मनवारण मन्त्रालय

मालपोत कार्ाालर् टोखा सरस्वती



ननर्ार् नां. १

नस.नां.

१

मववरण आ.व.(०७८।०७९) को नू्यनतम मूल्ाांकन (प्रनत वर्ानमटर)

क) नारायणस्थान जाने मपच सडकसांग जोमडएको

जग्गाहरु
५५०००

ख) सहायक मपच सडकका जग्गाहरु ३४०००

ग) कच्ची मोटरबाटो भएका जग्गाहरु २४५००

घ) गोरेटो बाटो भएका जग्गाहरु १२०००

ङ) बाटो नभएका जग्गाहरु ६५००

क)    “क” ३६५००

ख)   “ख” ३१०००

ग)     “ग” २६५००

घ)     “घ” २२०००

ङ)     “ङ” १७५००

च)    “च” १००००

मववरण आ.व.(०७८।०७९) को नू्यनतम मूल्ाांकन (प्रनत आना)

क)    मपच सडकसांग जोमडएको ६०५०००

ख)   कच्ची मोटरबाटो भएको ४४००००

ग)     गोरेटो बाटोसांग जोमडएको २०००००

घ)     बाटो नभएको ६०५००

सानवक र्ा.नव.स.हरु/नर्रपानलका

खड्का भद्रकाली (हाल बुढाननलकण्ठ नर्रपानलका वडा नां.६ र ७)

खड्का भद्रकाली वर्ा खुलेकोमा

२
टोखा चणे्डश्वरी (सानवक र्ा.नव.स.का समू्पर्ा वडाहरु)

हाल टोखा नर्रपानलका वडा नां.२

    आ.व.०७८।०७९ को लामग यस कायाालयको के्षत्रामिकार मभत्र पने जग्गाहरुको रमजष्ट्र ेशन प्रयोजनको लामग 

मलखत पाररत गना थैली अांक कायम गने मवषयमा छलफल गर्ाा आमथाक वषा २०७८।०७९ को लामग प्रस्तामवत 

तपमशल बमोमजमको पाना ८ (आठ) अनुसारको मूल्ाांकन कायम गने मनणाय गररएको छ । उक्त नू्यन्तम 

मूल्ाांकन मममत २०७८।४।१ गतेबाट लागु हुनेछ ।



३

मववरण

क)    मपच सडकसांग जोमडएको

ख)   कच्ची मोटरबाटो भएको

ग)     गोरेटो बाटोसांग जोमडएको

घ)     बाटो नभएको

४

मववरण

क)    टर याक ररङरोडसांगै जोमडएका जग्गाहरु

ख) सहायक मपच सडकका जग्गाहरु

ग) कच्ची मोटरबाटो भएका जग्गाहरु

घ) गोरेटो बाटो भएका जग्गाहरु

ङ) बाटो नभएका जग्गाहरु

वर्ा खुलेको

क)    “क”

ख)   “ख”

ग)     “ग”

घ)     “घ”

ङ)     “ङ”

च)    “च”

१२१०००

झोर महाांकाल (सानवक र्ा.नव.स.का समू्पर्ा वडाहरु) हाल टोखा नर्रपानलका वडा नां.१

आ.व.(०७८।०७९) को नू्यनतम मूल्ाांकन (प्रनतआना)

४४००००

२४२०००

४००००

३४०००

२९०००

२४०००

२००००

४४०००

४५०००

धापासी (सानवक वडा नां.१ देस्तख ९ सम्म) हाल टोखा नर्रपानलका वडा नां.४, ५, ६ र ७ (हालसानवक लारु् भैसकेको 

के्षत्र भएको हांदा आनालार्ा वर्ा नमटरमा कार्म र्ररएको)

अ.
धापासी (सानवक वडा नां.७, ८ र ९ का समू्पर्ा के्षत्रहरु)

हाल टोखा नर्रपानलका वडा नां.५ र ७

आ.व.(०७८।०७९) को नू्यनतम मूल्ाांकन (प्रनत वर्ानमटर)

११००००

५७०००

३१०००

१५०००

६५००



मववरण

क) मपच भएका मुल सडकसांग जोमडएका जग्गाहरु

ख) मभत्री मपच सडकसांग जोमडएका जग्गाहरु

ग) कच्ची मोटरबाटो भएका जग्गाहरु

घ) गोरेटो बाटो भएका जग्गाहरु

ङ) बाटो नभएका जग्गाहरु

वर्ा खुलेको

क)    “क”

ख)   “ख”

ग)     “ग”

घ)     “घ”

ङ)     “ङ”

च)    “च”

५

मववरण

क) पक्की मोटर बाटो भएको प्रमत वगाममटर

ख) कच्ची मोटर बाटो भएको प्रमत वगाममटर

ग) गोरेटो बाटो भएको प्रमत वगाममटर

घ) बाटो नभएको जग्गा प्रमत वगाममटर

ङ) “क” वगा लामग

च) “ख” वगा लामग

छ) “ग” वगा लामग

ज) “घ” वगा लामग

झ) “ङ” वगा लामग

ञ) “च” वगा लामग

१७५००

५०००

२००००

१४५००

६५००

३४०००

२९०००

२४०००

आ.व.(०७८।०७९) को नू्यनतम मूल्ाांकन (प्रनत वर्ानमटर)

३६५००

२९०००

२००००

आ.

धापासी (सानवक र्ा.नव.स. वडा नां.१, २, ३, ४, ५ र ६ सम्मका लानर्)

हाल टोखा नर्रपानलका वडा नां.४, ५, र ६

३०००

२००००

१६५००

१००००

५५००

४५००

३५००

१४५००

१०५००

सानवक र्ा.नव.स. टोखा सरस्वती (हाल टोखा न.पा.३)

आ.व.(०७८।०७९) को नू्यनतम मूल्ाांकन (प्रनत वर्ानमटर)

२२०००



मववरण

क)    मपच सडकसांग जोमडएको

ख)   कच्ची मोटरबाटो भएको

ग)     गोरेटो बाटोसांग जोमडएको

घ)     बाटो नभएको

मववरण

क)    मपच सडकसांग जोमडएको

ख)   कच्ची मोटरबाटो भएको

ग)     गोरेटो बाटोसांग जोमडएको

घ)     बाटो नभएको

मववरण

क)    मपच सडकसांग जोमडएको

ख)   कच्ची मोटरबाटो भएको

ग)     गोरेटो बाटोसांग जोमडएको

घ)     बाटो नभएको

६

साङ्ला (सानवक र्ा.नव.स.को वडा नां.६क र ९ का सबै वडाहरु)

हाल तारकेश्वर नर्रपानलका वडा नां.१

आ.व.(०७८।०७९) को नू्यनतम मूल्ाांकन (प्रनतआना)

३३००००

१७००००

६६०००

४००००

साङ्ला वडा नां.५ का सबै वडाहरु र वडा नां.६ को हकमा ६क वाहेक अन्य सबै वडाहरु

आ.व.(०७८।०७९) को नू्यनतम मूल्ाांकन (प्रनतआना)

४०००००

२२५०००

८००००

४५०००

साङ्ला (सानवक र्ा.नव.स. वडा नां.५, ६ र ९ वाहेक अन्य वडाहरुको मात्र) वडा नां. १,२,८ का सबै

हाल तारकेश्वर नर्रपानलका वडा नां.१

६०५००

आ.व.(०७८।०७९) को नू्यनतम मूल्ाांकन (प्रनतआना)

५६००००

२५५०००

९५०००



ननर्ार् नां.२

ननर्ार् नां.३

ननर्ार् नां.४

१)  फुटुङ र साङ्लाको मसमाना रे्खख साङ्लाको मवहानीचोक सम्मका मूलसडकको र्ायााँबायााँका जग्गा प्रमतआना 

रु.९,००,०००।–

१४) मामथ मनणाय नां.२ को प्रकरणहरु १ रे्खख १३ सम्मका जग्गाहरुको मूल्ाांकनसांग अरु वगा र प्रकरणमा उले्लखखत जग्गाको 

मूल्ाांकनमा फरक पना गएमा जुन बढी हुन्छ सो मूल्ाांकनलार्ा नै कायम गररने छ । साथै हाल सामवक लागु भैसकेका 

के्षत्रहरुको हकमा भमन आनालार्ा  रुपान्तरण गरर वगा ममटरमा मूल्ाांकन कायम गररनेछ ।

१०)  टोखा गेट (पमिम तफा ) रे्खख बखुण्डोल मूलसडकको र्ायााँबायााँका जग्गा प्रमतआना रु.६,६०,०००।–

११)   सपनामतथा खोला (पानीट्याङकी/स्वास्थयचौमक) रे्खख फैडोल सम्मका मूलसडकको र्ायााँबायााँका    जग्गा प्रमतआना 

(३१.७९ व.मम.) रु.६,६०,०००।–

१२)  ग्राण्डीबाट झुडोल हुांरै् भुतखेल चौर मुमनबाट मेन सड्कमा मनस्कने बाटोको र्ायााँबायााँका जग्गाहरु प्रमत वगाममटर 

रु.२७,५००।–

२)  सपनामतथा र्ोभान रे्खख साङ्ला हुांरै् मवहानीचोक सम्मका मूलसडकको र्ायााँवायााँका जग्गा प्रमतआना रु.८,००,०००।–

३)  सरस्वती ग्रान्डीटावर रे्खख गणेश मखिर सम्मको मूलसडकको र्ायााँबायााँका जग्गा प्रमतआना (३१.७९ व.मम.) रु.११५५०००।–

४) टोखा गणेश मखिर गेट रे्खख मालुङचोक सम्मको मूलसडकको र्ायााँबायााँका जग्गा प्रमतआना रु.९,७५,०००।–

५)  झोर मालुङ्चोक रे्खख मसमाचौर सम्मको मूलसडकको र्ायााँबायााँका जग्गा प्रमतआना रु.८,००,०००।–

६)  टोखा गणेशस्थान मखिर रे्खख चणे्डश्वरी मखिर सम्मको र्ायााँबायााँका जग्गा प्रमतआना रु.९,७५,०००।–

७)  टोखा पञे्चटार चोकरे्खख डलु्ख हुांरै् भते्कको पुल सम्म मुल सडकको र्ायााँबायााँका जग्गा प्रमतआना (३१.७९ व.मम.) 

रु.५५००००।–

८)  टोखा जाने मेन बाटोको मवमसगाल चोक रे्खख हामिगौडा जाने मवषु्णममत पुलसम्मको मूलसडको र्ायााँबायााँका जग्गा 

प्रमतआना (३१.७९ व.मम.) रु.६,००,०००।–

९)  टोखा सरस्वती सार्बाबा चोक रे्खख चरामागा सम्मको मूलसडकको र्ायााँबायााँका जग्गा प्रमतआना (३१.७९ व.मम.) 

रु.६,००,०००।–

१३) साङ्लाखोला कररडोरको मपचमोटर बाटो सम्मको र्ायाबायाका जग्गाहरुको प्रमतआना रु. ७,००,०००/-

स्थानीय मनकायले घरबाटो मसफाररश गर्ाा यसै नू्यनतम मूल्ाांकन पुखस्तकाको प्रकरण, आिार र स्पष्ट् मापर्ण्ड खुल्नेगरी 

मसफाररश गनुापने छ ।

पमहले कायम भएको नू्यनतम मूल्ाांकन भिा कसैले थैली अांक कम गरार्ा मलखत पाररत गराएको कुरा पमछ कुनै व्यहोराले 

प्रमामणत हुन आएमा नपुग राजश्व सम्बखित व्यखति सांघसांस्था वा कम्पनी जोसुकै भएपमन मालपोत कायाालयबाट मालपोत ऐन 

२०३४ को र्फा ८ख१ अनुसार त्यस्तो घरजग्गा रोक्का राखख राजश्व असुल उपर गररने छ ।
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पून: नापी भै हाल सामवक लागु भएका वगा अनुसार नू्यनतम मूल्ाांकन कायम गररएको स्थानको मलखतमा वगा नखुलेको भए 

नापी कायाालयबाट वगा खुलार्ा पेश गनुापनेछ । वगा “घ”, “ङ” र “च” मा कच्चीमोटर बाटो रे्खखए “ग” वगा सरहको मूल्ाांकन 

कायम गररनेछ । मामथ जुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापमन सामवक गा.मव.स.हरुमा टोखा सरस्वती, खड्का भद्रकाली र 

िापासीका हकमा मामथ वगा र घरबाटोको मसफाररसमधे्य जुन बढी हुन आउछ सोही मूल् कायम गररनेछ । तर वगा खुलेकोमा 

बाटो नभएको भनी मसफाररस आएमा बाटो नभएको अनुसार नै मूल् कायम हुनेछ । जुनुसुकै वगाको जग्गाको गोरेटो बाटोको 

मसफाररस आएमा “घ” वगा सरहको मूल्ाांकन कायम गररने छ ।

मलखतमा घर नखुलार्ा मलखत पाररत भैसकेपमछ घर मथयो भनी मालपोत कायाालयमा र्ावी गना पार्ाने छैन । मलखतमा घर 

लुकार्ा  पाररत गरेको पमछ ठहरेमा सम्बखित पक्षबाट पाररत मलखतको थैली अांकमा घरको मूल्ाांकन जोडी आमथाक ऐनले 

तोके बमोमजम राजश्व तथा घरकायम एवां जररवानाको र्सु्तर समेत असुल उपर गररनेछ ।

स्थानीय मनकायबाट प्राप्त घरको मूल्ाांकन वा घरबाटोको मसफाररश मलखत पाररत हुनु अगाबै कुनै सूचनाबाट मसफाररश 

गलत छ भने्न जानकारी प्राप्त भएमा कायाालयबाट आवश्यक छानमवनका लामग मफल्ड मनरीक्षण समेत गरी मूल्ाांकन कायम 

गना समकनेछ ।

स्थानीय मनकायबाट घरबाटोको मसफाररशमा जे लेखखएर आएको भए तापमन एक आपसमा जोमडएर आएको मकिा कुनै एकै 

व्यखक्तले खररर् गरेमा कुनै एक मकिामा बाटोले छोए वा बाटो भए अन्य मकिा पमन बाटोमा जोमडए सरहको नू्यनतम मूल्ाांकन 

कायम गररनेछ ।

एउटा मुल मकिाबाट मकिाकाट भै पाररत हुने मलखतहरुमा के्षत्रफलको अनुपातमा समान थैली मुल् कायम गररनेछ । साथै 

मकिाकाट भर्ा बाकी रहने मकिा जग्गा पछी पाररत हुन आएमा समेत पमहलो मलखतमा कायम भएको मूल्ाांकनको आिारमा 

थैलीअांक कायम गनुा पने छ, नू्यनतम मूल्मा नघट्ने गरी अमघल्लो रमजष्ट्र ेशन पाररत भएको जुनसुकै मलखतहरुको थैली अांक 

समेतलार्ा नै नू्यनतम मूल्ाांकन कायम गररनेछ ।

आमथाक ऐनले राजस्व छुट मर्ने गरी नीमतगत व्यवस्था भए बमोमजम छुट र्ाबी गने सांघ, सांस्था वा व्यखतिले आमिकाररक 

मनकायबाट छुट पाउने भनी मसफाररस वा प्रमाणपत्रहरु पेश गनुापनेछ ।

नू्यनतम मूल्ाांकन लामग स्थानीय मनकायले घरको मूल्ाांकन र घरबाटोको मसफाररस सम्बखित जग्गािनीको हकमा मात्र चालु 

आ.व.मभत्र ३५ मर्नसम्म मान्य रहनेछ ।

स्थानीय मनकायबाट बाटो नभएको वा गोरेटो बाटो भनी मसफाररस भएको तर मकिाबाटबाट मलखतमा पून: बाटो कायम हुन 

गएको टर ेस नक्साबाट रे्खखएमा कच्ची मोटरबाटो वा वगा “ग” सरहको नू्यनतम मूल्ाांकन कायम गररनेछ ।
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जग्गाको नू्यनतम मूल्ाांकन कार्म र्ना तर् र्ररएका मार्ा ननदेशक नसद्धान्त:

ङ. काठमाण्डौ मजल्लाका ६ वटै मालपोत कायाालयले पृथक पृथक रुपमा मूल्ाांकन गर्ाा सीमाना के्षत्रको एकै ठाउांको मूल्मा 

रे्खखएको अस्वाभामवक अन्तर क्रमश: कम गने,

च. चक्रपथको मवमभन्न भागमा हुने आमथाक गमतमविी एवां भौमतक सुमविाको आिारमा चक्रपथले छोएको भागलार्ा मभन्न मभन्न 

वगामा मवभाजन गने,

छ. र्ीघाकालमा उपत्यकाका मछमेकी मजल्लाको नू्यनतम मूल्ाांकन समेत तार्ात्म्यता कायम गने तफा  पहल गने–

ज. नेपाल सरकारको पुवाािार मनमााण र सावाजमनक महतको लामग गने जग्गा अमिग्रहण र मुआब्जा एवां के्षमतपुमता मवतरण 

कायालार्ा  सहज र मववार् रमहत बनाउने ।

ख. नेपाल राष्ट्र  बैंकको उपभोतिा मूल् सूमचको असर र जग्गाको मूल्मा प्रमतवखित गराउने,

ग. जग्गा कारोवारमा यथाथा मूल् कायम गने अभ्यास बढ्रै् गएकोले यस प्रवृमतलार्ा  प्रोत्सामहत गने,

घ. उपत्यकाको चक्रपथ वामहरका हाल कायम भएका नगरपामलका सामवक गा.मव.स.हरुमा भएको मतब्र वस्ती मवकासको 

कारण जग्गाको मागमा भएको अनपेमक्षत वृद्धीले मूल्मा रे्खखएको प्रभावलार्ा सम्बोिन गने,

स्थानीय मनकायबाट घरबाटोको मसफाररस भै आउांर्ा राजकुलो, खहरे खोला, खोल्सी/खोल्सो, मनजी बाटोसांग जोमडएको भमन 

लेखख आएमा कच्ची मोटरबाटो वा “ग” वगा सरहको र मोटरबाटो मात्र उले्लख भै आएमा पक्की मोटरबाटो सरहको मूल्ाांकन 

कायम गररनेछ ।

गत आ.व.०७७।०७८ को नू्यनतम मूल्ाांकन सम्बिी कुनै प्रकरण यस आ.व.०७८।०७९ को नू्यनतम मूल्ाांकन छुट हुन गएको 

भए आ.व.०७७।०७८ को नू्यनतम मूल्ाांकनलार्ा नै आिार मामननेछ ।

सामवक गा.मव.स. िापासी र खड्का भद्रकालीका हकमा हालसामवक लागु भैसकेका के्षत्र भएका हुांर्ा प्रमतआनालार्ा  रुपान्तरण 

गरर प्रमत वगाममटरका र्रले मूल्ाांकन कायम गररनेछ ।

क. नू्यनतम मुल्ाांकनलार्ा  समय सापेक्ष गराउने,



६)  स्थामनय मनकाय (वडा कायाालयहरु) बाट प्राप्त मूल्ाांकन सम्बिी सुझाबहरु ।

७)  नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एशोमसयशनबाट प्राप्त सुझाबहरु ।

८) सरोकार समुह (उ.वा.सांघ, बैंकर एसोमसयसनका प्रमतमनिी, न.पा.का प्रमतमनिी) सांगको अन्तमक्रा या।

समाप्त

नू्यनतम मूल्ाांकन ननधाारर्का आधारहरु:

१) जग्गासांग सडक वा बाटो जोमडए नजोमडए र सो को प्रकार, जग्गाको प्रयोजनको अवस्था, जग्गाको वसु्तगत अवखस्थती, चालु 

आमथाक वषा कारोवार भएको सोही के्षत्रको खररर् मवक्री मुल् ।

२)  भूममसुिार तथा व्यवस्थापन मवभागबाट भएका पररपत्र तथा सोही मवभागबाट प्रकामशत नू्यनतम मूल्ाांकन सम्बिी 

मनरे्मशका अध्ययन ।

३)  नगरपामलकाबाट प्राप्त नू्यनतम मूल्ाांकन सम्बिी सुझाबहरु ।

४) कायाालयबाट गररएको स्थलगत अध्ययन ।

५)  आ.व.०७७/०७८ मा कायाालयबाट पाररत मलखतहरुमा उले्लखखत थैली अांक ।
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