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                                                             मन्तव्र् 

 
प्रत्येक आ.ब.मा रजिष्ट्रेशन हुने जिखतमा थैिी अकं कायम गने प्रयोिनको िाजग सम्वजधित क्षेत्रको िग्गाको धयनुतम 

मलू्य जनिाारण गनुापने मािपोत ऐन¸ २०३४ को प्राविान वमोजिम आ.व. २०७९।८० को िाजग यस कायााियिे तोजकएको सजमजत 

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

मागा जनर्दशेन समतेका आिारमा िग्गा रहकेो स्थानको बाटोको अवस्था र प्रकार¸ बिारमलू्य र धयनूतममलू्य बीचको अधतर 

यथासम्िव कम गराउन जवजिधन क्षेत्रजित्र बढेको आजथाक गजतजवजि¸ िनसंख्याको चाप¸ िग्गाको स्थिरुप¸ िौजतक सजुविा¸ कृजि 

उपि¸व्यपाररक तथा पयाटकीय क्षेत्रसमेतिाई ष्जतगत गररएको छ । साथै¸ स्थाजनय तहका प्रमखु एवं वडा सर्दस्यज्यहूरु र जवजिधन 

सरोकार समहुसंग अधतरजिया एवं पत्राचारको माध्यमबाट प्राप्त महत्वपणुा सझुावसमेत समावेश गरी मलु्यांकनिाई यथाथापरक¸ 

वस्तुपरक एवं बैज्ञाजनक बनाउन ेप्रयास समेत गररएको छ । 

  
मलु्यं जनिाारण आरै्मा िजटि काया हो । प्रस्ततु मलु्यांकनिाई अजधतम रुप जर्दन जमजहनेत गनुा हुने मलू्यांकन सजमजतका 

अध्यक्षज्य ु िगायत पर्दाजिकारी र आ आफ्नो क्षेत्रबाट सझुाव प्रर्दान गनुा हुने नगर प्रमखु¸ प्रमखु प्रशासकीय अजिकृत एवं वडा 

सर्दस्यज्यहुरु¸ सरोकार समहु र नपेाि िेखापढी काननु ब्यवसायी प्रजत आिार ब्यक्त गर्दाछु । 
अधतमा¸ प्रस्तुत मलू्यांकनको प्रारजम्िक मस्यौर्दा तयार गनुाहुन ेयस कायााियमा गजित कायासमहुका संयोिक साथै अधय 

सर्दस्य एवं कमाचारीहरुको पररश्रमको कर्दर गर्द ैिधयवार्द जर्दन चाहधछु । 

 

 
               हररकृष्ट्ण सवेुर्दी 

२०७९।०३।२४                        (प्रमखु मािपोत अजिकृत) 
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न्त्यनुति िलूयाांकन ननर्ाारणका आर्ारहरु 
 

१. मालपोत नियमावली २०३६ को नियम ५ ख को उपनियम ४ बमोनिमका प्रावधािहरु 

क. िग्गासगं सडक वा बाटो िोनडए ििोनडएको र सो को प्रकार  

ख. िग्गाको प्रयोििको अवस्था 

ग. िग्गाको बस्तुगत अवनस्थनत 

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

२. भूनमसधुार तथा व्यवस्थापि नवभागबाट भएका पररपत्र तथा सोही नवभागबाट प्रकानित न्यूितम मूल्यांकि सम्बन्धी 

निदेनिका । 

३. काठमाडौ महािगरपानलका साथै अन्य िगरपानलकाहरुबाट प्राप्त न्युितम मूल्यांकिसम्बन्धी सझुावहरु । 

४. कायािलयबाट गररएको स्थलगत अध्ययि । 

५. आ.ब. ०७७।७८ र ०७८।७९  मा कायािलयबाट पाररत नलखतहरुमा उल्लेनखत थैली अंक । 

६. िेपाल लेखापढी कािूि व्यवसायी एिोनसएिि इकाई सनमनतबाट प्राप्त सझुावहरु । 

७. सरोकार समुहहरु सगंको अन्तरनिया । 

८. िागररक समाि र बुनिनिवी वगिको सझुाव । 
९. नलखत पाररत गदािका अभ्यास र अिुभव । 
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रस्िष्ट्रेशन हुने मलखतिा थलैी अांक कायि गने प्रयोिनको लागग न्त्यूनति िुलय ननर्ाारण 

(आ.ब .०७९।८० को लागग) 

आज ममतत २०७९।०३।२४ गत ेमालपोत ऐन २०३४ को दफा ८ (२) र मालपोत तनर्मावली २०३६ को तनर्म ५ख 
को प्रावधान बमोजजम आगामी आर्थाक वर्ा २०७९।०८० मा मालपोत कार्ाालर् कलकंीको कार्ाक्षते्रमा रजजष्ट्रेशन 
हुने मलखतमा थैली अकं कार्म गने प्रर्ोजनको लार्ग जग्गाको न्र्नूतम मलुर्ांकन कार्म गना मालपोत 
तनर्मावली २०३६ (ससंोधन सहहत) को तनर्म ५ख को उपतनर्म ४ मा तोककएको आधार एव ंर्समा उललेखखत 
अन्र् आधार समेतबाट सममततका अध्र्क्ष प्रमखु जजलला अर्धकारी श्री गोनवन्द प्रसाद ररिाल (जजलला प्रशासन 
कार्ाालर्¸ काठमाडौ) को अध्र्क्षतामा तनम्न सद्र्हुकको उपज्थततमा न्र्नूतम मलुर् तनधाारण सममततको बठैक 
बसी ममतत २०७९।०४।०१ देखख लाग ुहुने गरी देहार् बमोजजम तनणार् गररर्ो ।  
उपनस्थनत 

१. प्रमुख निल्ला अनधकारी¸श्री गोनवन्द प्रसाद ररिाल,  निल्ला प्रिासि कायािलय¸ काठमाडौ¸        अध्यक्ष 

२. प्र.स.अ.श्री  रािेन्र वहादुर अयािल                                 निल्ला समन्वय सनमनत ¸ काठमाडौ¸       सदस्य 

३   प्र. कर अनधकृत  श्री बोलराि अचायि           अन्तरीक रािश्व कायािलय कानलमाटी  काठमाडौ¸       सदस्य 

४. प्रमुख िापी अनधकृत¸ श्री नखम बहादुर रािा¸ िापी कायािलय कलकंी¸ काठमाडौ¸                सदस्य 

५. प्रनतनिनध श्री केदार िोिी  िेपाल उधोग वानिज्य महासघं¸ काठमाडौ¸       सदस्य 

६. प्रनतनिनध श्री नवश्विाथ न्यैपािे    िेपाल राष्ट्र बैक, काठमाडौ¸                        सदस्य 

७. प्रमुख मालपोत अनधकृत¸श्री हररकृष्ट्ि सवेुदी¸मालपोत कायािलय कलकंी¸ काठमाण्डौ¸       सदस्य सनचव 

आमनन्त्रत 

१ निदेिक श्री कृष्ट्ि प्रसाद भण्डारी                                         भुनम व्यवस्थापि तथा अनभलेख नवभाग 

२. निदेिक श्री रािकुमार महििि                                          भुनम व्यवस्थापि तथा अनभलेख नवभाग 

३. स.प्र.नि.अ.श्री सपु्रभा ढंुगेल(खिाल)                                 निल्ला प्रिासि कायािलय¸ काठमाडौ 

४. स.प्र.नि.अ.श्री नदपक पैडेल                                               निल्ला प्रिासि कायािलय¸ काठमाडौ  

५. प्र.अ.श्री  निवकुमार अनधकारी                                            निल्ला प्रिासि कायािलय¸ काठमाडौ 

६  प्र.प्र.अ.श्री निरि पैडेल                                                      चन्रानगरी िगरपानलका कायािलय   

७. िा.अ.श्री िुमािन्द दमासे                                                   चन्रानगरी िगरपानलका कायािलय   

८. िा.स.ुश्री निव प्रसाद पैडेल                                                  मालपेत कायािलय कलंकी  

९. िा.स.ुश्री गुरूप्रसाद नघनमरे                                                   मालपोत कायािलय कलंकी  
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निििय िं. १ 

मालपोत कायािलय कलंकी काठमाडौको के्षत्रानधकार नभत्र पिे निम्िनलनखत स्थािहरुको िग्गाको नलखत पाररत  

(रनिष्ट्रेिि गिे ) प्रयोििाथि प्रनत आिा (३१.७९ ब.मी.) को न्यूितम मुल्यांकि तपनसल बमोनिम निधािरि गररयो । 

                                                                   तपनसल 
नमनत ०७९ श्रावि १ गतेदेनख लागु हुिे न्यूितम मुल्यांकि 
क. 
नस.िं. नववरि प्रनत आिा रु. 

१. ररङरोड चिपथ रयाक संग िोजडएको र्दायााँ बायााँको (बल्ख ुर्दजेख वनस्थिी सम्म) ३८५००००।०० 

ख. काठमाडौ महािगरपानलका वडा िं. १३ अन्तगित निम्ि सडकको दायााँ बायााँको  
नस.िं. नववरि प्रनत आिा रु. 

१. जवष्ट्णमुजत खोिा पिुर्दजेख रजविवन वडा नं. १४ को जसमासम्म गणशेमान पथको ३६३००००।०० 

२. काजिमाटी चोक र्दखेी र्दक्षीण तर्ा  कािीमाटी बल्ख ु(जवश्वजवद्यािय पथ) मिु सडक 

वडा नं. १४ को जसमाना सम्स 

३६३००००।०० 

३. टेकु काजिमाटी मिु सडकको जवष्ट्णमुजत पिुर्दजेख उत्तरतर्ा  नगर १५ को 

जसमानासम्मको मिु जिंक सडक 

२७५००००।०० 

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

ताहाचाि चोकबाट छाउनी म्यजुियम हुर्द ैजसतापाईिा ररङरोड चोक सम्मको मिु 

पक्की सडक 

२३०००००।०० 

५. सोल्टीमोड र्दजेख जहमािय हाइट र जछधनिता पसु्तकाियसम्मको पक्की सडक १९८००००।०० 

६. जहमािय हाइट वार्ि किंकी चिपथ हुर्द ैका म न पा १३ को स्यचुाटार जसमानासम्म ।   १९८००००।०० 

७. गाइबाच्छा पाटी चोकबाट पजश्चम चिपथ सम्म पक्की सडक   १९८००००।०० 

८. पक्की सडक   १९८००००।०० 

९. कच्ची मोटर बाटो १६५००००।०० 

१०. गोरेटो बाटो ११०००००।०० 

११. बाटो निएको  ६६००००।०० 

ग. काठमाडौ महािगरपानलका वडा िं. १४ अन्तगित निम्ि सडकको दायााँ बायााँको   
जस.

नं. 

जववरण प्रजत आना रु. 

१. सोल्टीमोड नगर १३ को जसमाना र्दजेख किंकी चोक गणशेमान जसंह पथ सम्मको ३६३००००।०० 

२. काजिमाटी चोक र्दजेख र्दक्षीण तर्ा  कािीमाटी बल्ख ुजवश्वजवद्यािय पथ मिु सडक वडा न.ं 

१३ को जसमाना र्दजेख बल्ख ुचोक सम्मको 

३६३००००।०० 

३. किंकीचोक र्दजेख जत्रिवुन रािपथ जतनथाना गा.जव.स.को जसमाना सम्म २१०००००।०० 

४. ररङरोड खजसबिार बल्ख ुखोिा पिु र्दजेख कुिेश्वर जवश्वजवद्यािय पथसम्मको जिंक मागा 

पक्की सडक 

१८७५०००।०० 

५. बल्ख ुचोक र्दजेख जत्र.जव.जव. गेट कीतीपरु न.पा. को जसमानासम्म र्दजक्षणकािी मागा पक्की सडकको  २००००००।०० 

६. किंकी चोक र्दजेख वडा न.ं १४ को जसमाना खड्कुिे पसुसम्मको १८७५०००।०० 

८. पक्की सडक १८७५०००।०० 

९. कच्ची मोटर बाटो १६५००००।०० 

१०. गोरेटो बाटो ११०००००।०० 

११. बाटो निएको  ६६००००।०० 
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घ. काठमाडौ महािगरपानलका वडा िं. १५ अन्तगित निम्ि सडकको दायााँ बायााँको  
जस.

न.ं 

जववरण प्रजत आना रु. 

१. जसतापाईिा चोक र्दजेख छाउनी वडा न.ं १३ को जसमानासम्म मिु सडक २२०००००।०० 

२. िगवान पााँउ र्दजेख जविेश्वरी मधर्दीर हुर्द ैशोिा िगवती पिु सम्मको मिु पक्की सडक २१०००००।०० 

३. जवष्ट्णमुती जिंक रोड जवष्ट्णमुती पिुर्दजेख डल्िु पिु सम्म मिु पक्की सडक २१०००००।०० 

४. डल्िु आवास स्वयम्ि ुचोक र्दजेख रािा वीरेधर मागा हुर्द ैडल्िु आवासको १० मी. को 

बाटो पक्की सडक 

१९८००००।०० 

५. िगवान पााँउबाट डल्ि ुपिु सम्मको पक्की सडक   १९८००००।०० 

६. िगवान पााँउबाट बनस्थिी जनस्कन ेजसजिचरण मागा पक्की सडक   १९८००००।०० 

७. पररिमा मागा स्वयम्ि ु  १९८००००।०० 

८.  पक्की सडक १९८००००।०० 

९. कच्ची मोटर बाटो १६५००००।०० 

१०. गोरेटो बाटो ११५००००।०० 

११. बाटो निएको  ८८००००।०० 

१२. चमजत आवास क्षेत्रको िाजग मात्र  

 क. ८ जम. िधर्दा िूिो र्दजेख ११ जम. सम्मको चौडा पक्की सडक १९८००००।०० 

 ख. ४ जम. िधर्दा िूिो र्दजेख ८ जम. सम्मको चौडा  पक्की सडक १७६००००।०० 

 ग. ४ जम. सम्मको चौडा पक्की बाटो १४३००००।०० 

ङ. कीतीपुर िगरपानलका अन्तगितको निम्ि सडकको दायााँ बायााँको  
 नकतीपुर िगरपानलका वडा िं. १, २  र १०   

नस.

िं. 

नववरि प्रनत आिा रु. 

१. जसता पेरोि पम्प ट्याङ्िा चोक¸ कीतीपरु जस्वजमङ पिु हुर्द ैकीतीपरु चिपथ सम्म बाटो  ७७००००।०० 

२ खजसबिार रजमतेडाडा चार्दनी चोक हुर्द ैजसता परेोि पम्प कीतीपरु चिपथ छुने बाटो       ७७००००।०० 

३ खजसबिार, बल्ख ुपिुर्दखेी अमतृनगर, ग्रीन उड जिल्िा, अजिमाख्यः हुर्द ैकीजतापरु 

चिपथ छुन ेबाटो   

      ७७००००।०० 

४ किंकी जमतेरीपिु, मैत्री नगर, नेपाििािा एकेडेमी हुर्द ैकीजतापरु चिपथ छुने बाटो        ७७००००।०० 

५. अजिमाख्यः र्दजेख रयाङिा चोक सम्मको बाटो      ७७००००।०० 

६. जमिन चोक र्दजेख जसता पेरोि पम्प, खजसबिार र्दजेख नापी कायाािय सम्म, अमतृ नगर 

र्दजेख मैत्रीनगर सम्म, स्वगाररी र्दजेख नेपाििािा मागा, हले्थपोत र्दजेख ट्याङ्िा चोक सम्म 

      ७७००००।०० 

७ किंकी चिपथको बल्खपुिुर्दजेख बल्खखुोिा कोररडोर ७७००००।० 

७. पवुा जत्र.जव.कम्पाउण्डवाि,पजश्चम बल्ख ुखोिा उत्तर कािमाण्डौ चक्तपथ एवं बल्ख ु

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

िग्गा   

 

 क) पक्की सडक ७१५०००।०० 

 ख) कच्ची सडक ५५००००।०० 

 ग) गोरेटो बाटो ३६३०००।०० 

 घ) बाटो निएको १४८०००।०० 
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कीनतिपुर िगरपानलका वडा िं. १,२,३, ९ र १०  कीनतिपुर चत्रपथ तथा त्यस नभत्रको 

के्षत्र 

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

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

चोकर्दखेी कीजतापरु गेट सम्म   

१६३५०००।०० 

२ कीजतापरु चिपथ सडक तगःओपीर्दखेी सागि पाटी, र्दवेढोका हुर्द ैबखााजहटी, 

नगरपािीकाको िवन जनमाणाा स्थि सम्म 

७२६०००।०० 

३ कीजतापरु नगरपाजिका वडा नं. १,२,३,९ र १० चिपथ जित्र    

 क)  पक्की सडक ६०५०००।०० 

 ख)  कच्ची सडक ४८४०००।०० 

 ग) गोरेटो बाटो ३०५०००।०० 

 घ) बाटो निएको १२१०००।०० 

                                          कीनतिपुर िगरपानलका वडा िं. ३,४,५,६,७ ,८र ९   

१. पागा चोक हनमुान घाट सम्म १३२००००।०० 

२. हनमुान घाट र्दजेख पागा ढोकासी, सािीक, जवष्ट्णरु्दवेी चोक हुर्द ैचोिार गटे सम्म ६६००००।०० 

३. पागा र्दोवाटो र्दजेख िािंगि,जचख ुसम्म (मसानघाट) नगाउ र्दोवाटो कीजतापरु 

बहुउर्दशे्यीय सहकारी, ९ नं. वडा कायाािय सम्मको 

९६८०००।०० 

४. िािंगि,जचख ुसम्म (मसानघाट) िािंगि परुानो बस्ती प्रवेश जवधर्द ु(पाजन ट्यांकी ) 

सम्मको  

६०५०००।०० 

५. कीजतापरु प्रथम िग्गा एजककरण आयोिना जित्रको बाटो ७२६०००।०० 

६. पागा वडा न.ं ९ सधुर्दर बिार, कृष्ट्ण जसन ेजििन, पागा खाःपखु,ुजचख ुनगाउ र्दोवाटो, 

खाः पखु ुहुर्द ैवािकुमारी मधर्दीर(ित्केपाटी िाने मिुबाटो) सम्म पागा वडा न.ं९ 

सधुर्दरबिार, कृष्ट्ण जसन ेजििन, पागा खाः पखु ुहुर्द ैित्केपाटी िान ेमिुबाटो सम्म,पागा 

वडा नं.९ सधुर्दरबिार र्दजेख बसधुिरा मजधर्दर सम्म 

५५००००।०० 

७. िािंगि चोक (मजिामानको पसि) र्दजेख र्दहन, िनसेवा ईधचगुाउ हुर्द ैटौर्दह राराजहि 

सडक सम्मको बाटो  

४८४०००।०० 

८. पागा र्दहनर्दखेी माजथल्िो चारघरे सम्मको पक्की सडक  ४२५०००।०० 

९. राराजहि,िाखाः हुर्द ै६ न.ं वडा जसमाना िनगोि सम्म ४२५०००।०० 

१०. नगाउ र्दोवाटो र्दजेख राराजहि चोक सम्म ित्केपाटी, जसताराम गोकुि जमल्क्स िान ेर 

चम्पार्दवेी िान ेर्दोवाटो साइराम चोक) सम्म  

९६८०००।०० 

११. राराजहि चोकर्दखेी ित्केपाटी चोक सम्म ८४७०००।०० 

१२ ३ नं. वडा कायाािय र्दजेख राराजहि सम्मको ढल्पा बाटो ८४७०००।०० 

१३ जसताराम गोकुि जमल्क्स र चम्पार्दवेी िान ेर्दोवाटोर्दजेख पषु्ट्पिाि प्रजतष्ठान सम्म ४८४०००।०० 

१४ मानेडाडा र्दोवाटो र्दजेख खजतवडा चौर, पषु्ट्पिाि प्रजतष्ठान िाने र्दोवाटो सम्म   

(ज्वािार्दवेी मागा) 

४८४०००।०० 

१५ साझा पसि र्दखेी मच्छेनारायणा मधर्दीर िान ेबाटो ४८४०००।०० 

१६ जसताराम गोकुि जमल्क्स र चम्पार्दवेी िान ेर्दोवाटोर्दजेख चम्पार्दवेी पाउ सम्म ४८४०००।०० 

१७ जवश्व राष्ट्र मा.जव. र्दखेी सल्यानस्थान हुर्द ैजकजतापरु चिपथ सागि सम्म  (सल्यानथान 

चिपथ) 

४८४०००।०० 

१८ जत्र.जव. गेट, यस नगरपािीका र कािमाण्डौ महानगरपािीका जसमान, चोिार गटे हुर्द ै

जहमाि जसमेधट चोकको कििटा (र्दक्षीणकािी मागा) सम्म 

७२६०००।०० 

१९ जहमाि जसमेधट चोकको कििटा, जहमाि जसमेधट चोक टौर्दह हुर्द ैखहरे खोिासम्मको 

ईश्वरी मागा (र्दक्षीणकािी मागा) 

४२५०००।०० 
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२० टौर्दह, चईुगाउ हुर्द ैिनगोि, छ नं. वडाको जसमाना सम्म         ३६३०००।०० 

२१ थापा गाउ र्दोवाटो, आचाया टोि, ितुखिे हुर्द ैइश्वरी मागा (र्दक्षीणकािी मागा) सम्म ३६३०००।०० 

२२ जहमाि जसमेधट चोक, चोिार र्दजेख ििजवनायक हुर्द ैसैव ुिोड्ने बागमती पिु सम्मको 

बाटो  

६६००००।०० 

२३ गाम्चा पिेरो र्दजेख तल्िो सल्यानस्थान हुर्द ैजवष्ट्णरु्दवेीसम्म िान ेबाटो ४५००००।० 

२४ गाम्चाचैर र्दजेख झिुपोखरी हुर्द ैअर्दानेसम्म ५०००००।० 

२५ चम्पार्दवेी पाउाँर्दजेख र्दिुपोखरी चोक हुर्द ैजसमसम्म ४०००००।० 

२६ राराजहि माथी गाम्चा िान ेबाटो काजिकास्थान मजधर्दरसम्म पगु्ने बाटो ४२५०००।० 

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

नं. १,२,३,९,१० के चिपथ जित्र पने क्षेत्र बाहकेको िग्गा) 

 

 क)  पक्की सडक ४८४०००।०० 

 ख)  कच्ची सडक ३३००००।०० 

 ग) गोरेटो बाटो २४२०००।०० 

 घ) बाटो निएको ८८०००।०० 

च. चन्त्रागगरी न.पा. (साववक नतनथाना गा.वव.स.)  
जस.न.ं जववरण प्रजत आना रु. 

१. जत्रिवुन रािपथिे छोएको र्दायााँवायााँ १८१५०००।०० 

२. जतनथाना जवष्ट्णरु्दवेी सडकको र्दाया वाया ९०००००।० 

३. पक्की सडक ७७००००।०० 

४. कच्ची सडक ५५००००।०० 

५. गोरेटो बाटो २४२०००।०० 

६. बाटो निएको १८२०००।०० 

%. चन्त्रागगरी न.पा. (साववक नयाां नकैाप गा.वव.स.) 
जस.न.ं जववरण प्रजत आना रु. 

१. जत्रिवुन रािपथिे छोएको र्दायााँवायााँ १८१५०००।०० 

२. पक्की सडक ७७००००।०० 

३.  कच्ची सडक ५५००००।०० 

४ गोरेटो बाटो ४८४०००।०० 

५ बाटो निएको १८२०००।०० 

ि. चन्त्रागगरी न.पा. (साववक सतगुांल गा.वव.स.) 
जस.न.ं जववरण प्रजत आना रु. 

१. जत्रिवुन रािपथ िे छोएको र्दायााँवायााँ १८१५०००।०० 

२. जसप्रर्दी वोसीगाउाँ खसुी खसुी सडक र्दायावाया ९०००००।० 

३ पक्की सडक ६०५०००।०० 

४. कच्ची सडक ३६३०००।०० 

५. गोरेटो बाटो १८२०००।०० 

६. बाटो निएको ८८०००।०० 

झ. चन्त्रागगरी न.पा. (साववक बलम्ब ुगा.वव.स.) 
जस.न.ं जववरण प्रजत आना रु. 

१. जत्रिवुन रािपथिे छोएको  १८१५०००।०० 

२. पक्की सडक ६०५०००।०० 

३. कच्ची सडक ४२५०००।०० 

४. गोरेटो बाटो १८२०००।०० 
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५. बाटो निएको ८८०००।०० 

ञ. चन्त्रागगरी न.पा. (साववक थानकोट गा.वव.स.) 
जस.न.ं जववरण प्रजत आना रु. 

१. जत्रिवुन रािपथ िे छोएको र्दायााँवायााँ १८१५०००।०० 

२. पक्की सडक ६०५०००।०० 

३. कच्ची सडक ४२५०००।०० 

४. गोरेटो बाटो २४२०००।०० 

५. बाटो निएको १८२०००।०० 

ट. चन्त्रागगरी न.पा. (साववक थानकोट िहादेवस्थान गा.वव.स.) 
जस.न.ं जववरण प्रजत आना रु. 

१. जत्रिवुन रािपथ िे छोएको र्दायााँवायााँ १८१५०००।०० 

२.  पक्की सडक ७२६०००।०० 

३. कच्ची सडक ४८४०००।०० 

४. गोरेटो बाटो २४२०००।०० 

५. बाटो निएको १८२०००।०० 

ठ. चन्त्रागगरी न.पा. (साववक वाडभन्त््याङ गा.वव.स.) 
जस.न.ं जववरण प्रजत आना रु. 

१. जत्रिवुन रािपथिे छोएको नागढुगा सम्म सडक र्दायाबाया १२१००००।०० 

२. जत्रिवुन रािपथिे छोएको नागढुगा र्दजेख जपप्िामोड जसस्ने खोिा सडक र्दाया 

वाया 

११०००००।० 

३. ध्याम्पेडोि वाडिञ्याङ सडक ७२६०००।०० 

४. पक्की सडक ३०५०००।०० 

५. कच्ची सडक १८२०००।०० 

६. गोरेटो बाटो ८८०००।०० 

७. बाटो निएको ६००००।०० 

ड. चन्त्रागगरी न.पा. (साववक नकैाप परुानो भन्त््याङ गा.वव.स.) 
जस.न.ं जववरण प्रजत आना रु. 

१. ध्याम्पेडोि वाडिञ्याङ सडक/जमतेरी मागा थापा गाउाँ कंकािी सडक ७२६०००।०० 

२. पक्की सडक ४८४०००।०० 

३. कच्ची सडक ३६३०००।०० 

४. गोरेटो बाटो १८२०००।०० 

५. बाटो निएको ८८०००।०० 

ढ. चन्त्रागगरी न.पा. (साववक दहचोक गा.वव.स.) 
जस.न.ं जववरण प्रजत आना रु. 

१. ध्याम्पेडोि वाडिञ्याङ मिु सडक ७२६०००।०० 

२.  पक्की सडक ४८४०००।०० 

३. कच्ची सडक ३०५०००।०० 

४. गोरेटो बाटो १८२०००।०० 

५. बाटो निएको १२१०००।०० 

ण. चन्त्रागगरी न.पा. (साववक िातानताथ गा.वव.स.) 
जस.न.ं जववरण प्रजत आना रु. 

१. पक्की सडक ६०५०००।०० 

२. कच्ची सडक ३६३०००।०० 
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३. गोरेटो बाटो १८२०००।०० 

४. बाटो निएको १२१०००।०० 

त.चन्त्रागगरी न.पा. (साववक िच्छेगाउां  गा.वव.स.वडा नां. १,९,८ र ७ङ िार) 
जस.न.ं जववरण प्रजत आना रु. 

१. जतनथाना वडा कायाािय र्दजेख जवष्ट्णरु्दवेी हुर्द ैमच्छेनारायण गेट सम्मको पक्की 

सडक  

७८५०००।०० 

२. मच्छेनारायण गेट र्दजेख पजश्चम माताजताथ खजुसखजुस चोक सम्मको पक्की सडक  ५५००००।०० 

३. खजुशखजुश चोकबाट र्दजक्षण तर्ा  हुर्द ैसनुार गाउ हुर्द ैजपपिको बोट जकजतापरु 

जनस्कने बाटो सम्मको सडक 

४८४०००।०० 

४. पक्की सडक ४८४०००।०० 

५. कच्ची सडक ३०५०००।०० 

६. गोरेटो बाटो १८२०००।०० 

७. बाटो निएको १२१०००।०० 

थ.दक्षिणकाली न.पा. (साववक चालनाखेल गा.वव.स.) 
जस.न.ं जववरण प्रजत आना रु. 

१. र्दक्षीणकािी मिु सडकको ५५००००।०० 

२. पक्की सडक ४२५०००।०० 

३. कच्ची सडक ३०५०००।०० 

४. गोरेटो बाटो १८२०००।०० 

५. बाटो निएको १२१०००।०० 

द. दक्षिणकाली न.पा. (साववक छैिले गा.वव.स.) 
जस.न.ं जववरण प्रजत आना रु. 

१. र्जपाङ कुिेखानी मिु सडक  ३६३०००।०० 

२. पक्की सडक १८२०००।०० 

३. कच्ची सडक १२१०००।०० 

४. गोरेटो बाटो ७२०००।०० 

५. बाटो निएको २८०००।०० 

र्. दक्षिणकाली न.पा. (साववक टलकुडुडचेौर गा.वव.स.) 
जस.न.ं जववरण प्रजत आना रु. 

१. र्जपाङ कुिेखानी मिु सडक को ३६३०००।०० 

२. पक्की सडक १८२०००।०० 

३. कच्ची सडक १२१०००।०० 

४. गोरेटो बाटो ७२०००।०० 

५. बाटो निएको २८०००।०० 

न. दक्षिणकाली न.पा. (साववक फवपाङमभिसेस्थान गा.वव.स.) 
जस.न.ं जववरण प्रजत आना रु. 

१. र्दक्षीणकािी र्जपाङ कुिेखानी मिु सडक को ५५००००।०० 

२. पक्की सडक ३६३०००।०० 

३.  कच्ची सडक १४९०००।०० 

४. गोरेटो बाटो ७२०००।०० 

५. बाटो निएको ३५०००।०० 

प. दक्षिणकाली न.पा. (साववक सोखेल गा.वव.स.) 
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जस.न.ं जववरण प्रजत आना रु. 

१. र्दक्षीणकािी र्जपाङ कुिेखानी मिु सडक को ४२५०००।०० 

२. पक्की सडक ३०५०००।०० 

३.  कच्ची सडक १२१०००।०० 

४. गोरेटो बाटो ७२०००।०० 

५. बाटो निएको २८०००।०० 

फ. दक्षिणकाली न.पा. (साववक शषेनारायण गा.वव.स.) 
जस.न.ं जववरण प्रजत आना रु. 

१. र्दक्षीणकािी र्जपाङ कुिेखानी मिु सडक को ५५००००।०० 

२. पक्की सडक ३६३०००।०० 

३.  कच्ची सडक १४९०००।०० 

४. गोरेटो बाटो ७२०००।०० 

५. बाटो निएको २८०००।०० 

ब. नागािुान न.पा. (साववक स्यचुाटार गा.वव.स.)   
जस.न.ं जववरण प्रनत आिा रु. 

१  पक्की सडक १००००००।०० 

२  कच्ची सडक ५५००००।०० 

३ गोरेटो बाटो ३३००००।०० 

४  बाटो निएको १६५०००।०० 

e. नागािुना न.पा. (साववक मसतापाईला गा.वव.स.)   
जस.न.ं जववरण प्रनत आिा रु. 

१ पक्की सडक १३२००००।०० 

२ कच्ची सडक ८८००००।०० 

३  गोरेटो बाटो ६६००००।०० 

४  बाटो निएको ४४००००।०० 

d. नागािुान न.पा. (साववक डाडापौवा÷रािकोट गा.वव.स.) 
जस.न.ं जववरण गत वि प्रजत आना 

रु. 

१. जसतापाईिा जिमढुगां मिु सडकको रामकोट खण्ड १००००००।०० 

२.  पक्की सडक ६६००००।०० 

३. कच्ची सडक ४४००००।०० 

४.  गोरेटो बाटो २७५०००।०० 

५.  बाटो निएको १२५०००।०० 

o. नागािुान न.पा. (साववक मभिढुांगा गा.वव.स.) 
जस.न.ं जववरण प्रनत आिा रु. 

१. जसतापाईिा जिमढुगां धार्गङ िाने मिु सडक जिमढुगां वसपाका  सम्म १००००००।०० 

२. जसतापाईिा जिमढुगां धार्गङ  िान ेमिु सडक जिमढुगां वसपाका  र्दजेख धार्गङ 
मसमाना सम्म  

५५००००।०० 

३. जिमढुगां वसपाका  र्दजेख घटेखोिा नसारी सम्मको घमु्ती सडक  ४४००००।०० 

४. पक्की सडक ४४००००।०० 

५. कच्ची सडक ३३००००।०० 

६.  गोरेटो बाटो १६५०००।०० 
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७.  बाटो निएको ८००००।०० 

/. नागािुान न.पा. (साववक इचांगुनारायण गा.वव.स.÷साववक  
वालाि ुवडा नां.७,८ र ९)  
जस.न.ं जववरण प्रजत आना रु. 

१. सानो ियााङर्दजेख तीनघरे टेक बहार्दरु गरुुङको गेट सम्मको पक्की सडक १५४००००।०० 

२. िुिो ियााङ र्दजेख नामगिे चोक पक्की सडक   १५४००००।०० 

३. ढुगेिारा र्दजेख बरु्दचोक हुर्द ैह्वाङ खोिा सम्मको पक्की सडक  १५४००००।०० 

४. स्वयम्ि ुचोकबाट इचग ुगा.जव.स. िवन सम्मको पक्की सडक १३२००००।०० 

  

५. राजनवन िग्गा एजककरण आयोिना जित्रको  १३२००००।०० 

 वडा िं. ४,५,६,७,८ र ९ को    

६. पक्की सडक १३२००००।०० 

७. कच्ची सडक ८८००००।०० 

८. गोरेटो बाटो ५५००००।०० 

९. बाटो निएको ३३००००।०० 

 सानवक इचगु १,२,३ को 

१०. पक्की सडक ९३५०००।०० 

११ कच्ची सडक ७०००००।०० 

१२. गोरेटो बाटो ३८५०००।०० 

१३. बाटो निएको १९००००।०० 

निििय िं.२ 

रनिषे्टिि पाररत हुिे नलखतमा स्थािीय तहको घरबाटोको नसफाररसको आधारमा न्यूितम मुल्यांकि निधािरि हुिे हुदा स्थािीय 

तहले घरबाटो नसफाररस गदाि यसै न्युितम मुल्याकि पुस्तीकाको प्रकरि, आधार,नस.िं. र मापदण्ड खुल्िेगरी कुि मागिमा पिे हो 

सो मागिको िाम स्पष्ट नसफाररस गिुि पिे छ ।  

निििय िं.३ 

यस भन्दा अगानड कायम भएको थैली अंक भन्दा कम राखी झुक्यािमा पारी कसैले नलखत पाररत गराएको कुरा पनछ कुिै 

व्यहोराले िािकारी हुि आएमा र भुलबस रािश्व छुट भएमा िपुग रािश्व सम्बनन्धत व्यनि, सघंसस्था वा कम्पिी िो सकैुको भए 

पनि मालपोत कायािलयबाट त्यस्तो घरिग्गा रोक्का समेत राखी रािश्व असलु गररिेछ । 

निििय िं.४ 

नलखतमा घर िखुलाई नलखत पाररत भए घर नथयो भनि पनछ मालपोत कायािलयमा दावी गिि पाइिे छैि । नलखतमा घर लुकाई 

पाररत गरेको ठहरेमा सम्बनन्धत पक्षबाट पाररत नलखतको थैली अंकमा घरको मुल्याङंकि िोडी आनथिक ऐिले तोके बमोनिम 

रािश्व तथा  घर कायमको दस्तुर  असलु गररिेछ ।  

निििय िं.५ 

स्थानिय तहबाट प्राप्त घरको मुल्यांकि वा घरबाटोको नसफाररस नलखत पाररत हुिु अगावै कुिै सचूिाबाट  गलत छ भन्िे 

िािकारी प्राप्त भएमा कायािलयबाट आवश्यक छािनविका लानग नफल्ड निरीक्षि र िक्सा समेत नभडाइि एनकि गरी मुल्यांकि 

कायम गररिे छ ।  

निििय िं.६ 

एकआपसमा िोनडएको नकत्ताको  मुल्याकंि सम्बन्धमा स्थािीय तहबाट घरबाटो नसफाररसमा उल्लेख भइ आए बमोनिम िै  

न्यूितम मुल्यांकि कायम गररिे छ ।  

 

 

 

निििय िं.७ 
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एउटा मुल नकत्ताबाट नकत्ताकाट भै एकै नदि पाररत हुिे नलखतहरुमा के्षत्रफलको अिुपातमा समाि मुल्य कायम गररिेछ । साथै 

यसै आ.व.को न्युितम मुल्यमा िघट्िे गरी अनघल्लो रनिष्ट्रेिि पाररत भएको िुिसकैु नलखतको थैली अंक समेतलाई न्यूितम 

मुल्यांकि कायम गररिेछ ।  

                                                                       निििय िं.८ 

आनथिक ऐि बाट रािश्व छुट नदिे गरी व्यवस्था भए बमोनिम छुट दावी गिे सघंसस्था वा व्यनिले आनधकाररक निकायबाट छुट 

पाउिे भनि नसफाररस अनिवायि रूपमा पेि गिुि पिे छ ।   

निििय िं.९ 

न्युितम मुल्यांकिको लानग स्थािीय तहको घरको मुल्यांकि र घरबाटोको नसफाररस सम्बनन्धत िग्गाधिीको हकमा मात्र चाल ु

आ.व. नभत्र ३५ नदिसम्म मान्य रहिेछ ।  

निििय िं.१० 

स्थािीय तहबाट बाटो िभएको वा गोरेटो बाटो भनि नसफारीस भएको तर नकत्ताकाटबाट नलखतमा पूिः बाटो कायम हुि गएको 

देनखएमा कच्ची मोटर बाटो सरहको न्युितम मुल्यांकि कायम गररिेछ  

निििय िं.११ 

स्थािीय तहबाट घरबाटोको नसफाररस भै आउदा रािकुलो, खहरे खोला, निनि बाटो सगं िोनडएको भनि उल्लेख भएमा 

कनच्चमोटर बाटो सरहको र मोटर बाटो मात्र उल्लेख भै आएमा पक्की मोटर बाटो सरहको  मुल्यांकि कायम गरीिे छ ।  

निििय िं. १२ 

कायािलयमा पाररत हुि आउिे नलखत पेि गदाि घरवाटो खुलेको स्थािीय तहको नसफाररस अनिवायि रूपमा सेवाग्राहीले पेि गिुि 

पिेछ । अन्यथा मालपोत कायािलयले सेवा प्रवाह गिि वाध्य हुिे छैि ।  

निििय िं. १३ 

सडकको दायााँ वायााँको िग्गा भन्िाले सडक नसमा सगं िोडीएको दायााँ वायााँको िग्गालाई ििाउाँिे छ । 

निििय िं. १४ 

वडाको  बाटोको प्रकारले र  नवनभन्ि मागिको  िामाकरिको आधारमा रानखएको मूल्यांकि गत. आ.व. भन्दा घटी देनखएमा गत 

आ.व. को मुल्यांकिलाइि िै आधार मानििे छ । 

निििय िं. १५ 

यस मुल्यांकि नकतावमा समावेि िभइ कतै कुिै िग्गाको मुल्यांकि छुट हुि गइ कुिै नदनवधा देनखएमा िनिकको अको वडाको 

सोही प्रकृनतको िग्गाको मुल्यांकि सरहिै कायम गररिे छ । 

 

पुिश्रचः 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 िम्बर 

वडामा पिे . 
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