
 

 

 

 

 

 

 

नेपाल सरकार 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गररवी मनवारण िन्त्रालय 

  भूमि व्यवस्थापन तथा अमभलेख मवभाग 

मालपोत कार्ाालर् टोखा सरस्वती 
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जग्गाको नू्यनतम मूल्ाांकन पुस्तिका 

आ.व. (२०७९/०८०) 
 



रजिष्ट्र ेशन हुने जिखतमा थैिी अंक कायम गने प्रयोिनको िाजग नू्यनतम मूल्य जनर्ाारण आ.ब. 

२०७९/०८० 

मालपोत ऐन २०३४ को दफा ८(२) र मालपोत ननयमावली, २०३६ को ननयम ५(ख) को प्रावधान बमोनिम नमनत 

२०७९।०३।२४ गते आगामी आ.ब. २०७९।०८० मा मालपोत कायाालय टोखा सरस्वती, काठमाड ौँको कायाके्षत्रमा 

रनिष्ट्र ेशन हुने नू्यनतम मूल्याङ्कन सनमनतका अध्यक्ष काठमाड ौँ निल्लाका प्रमुख निल्ला अनधकारी श्री गोनवन्द प्रसाद 

ररिालजू्यको अध्यक्षतामा ननम्न सदस्यहरुको उपस्थिनतमा बसेको नू्यनतम मूल्याङ्कन सनमनतको बैठकबाट 

२०७९।०४।०१ गते देखी लागू हुने आधारमा तपनसल बमोनिम हुने गरी नू्यनतम मूल्याङ्कन कायम गने ननर्ाय गररयो । 

 

उपस्थथजत 

१. प्र.नि.अ. श्री गोनवन्द प्रसाद ररिाल, निल्ला प्रशासन कायाालय काठमाड ौँ               अध्यक्ष 

२. निल्ला स.स.का.काठमाड ौँ प्रमुख श्री रािेन्द्र बहादुर अयााल                          सदस्य 

३. नापी अनधकृत श्री सुवास कडररया, नापी कायाालय टोखा                            सदस्य 

४. प्रमुख कर अनधकृत श्री महाराि कोइराला आन्तररक रािश्व कायाालय महारािगंि,       सदस्य 

५. प्रनतनननध नेपाल उद्योग वानर्ज्य महासंघ श्री ...................                        सदस्य 

६. प्रनतनननध नेपाल चेम्बर अफ कमसा श्री पशुाराम दाहाल                              सदस्य 

७. प्रनतनननध नेपाल राष्ट्र  बै ौँक श्री नवश्वनाि न्य पाने                                  सदस्य 

८. प्रमुख मालपोत अनधकृत श्री खेमराि खत्री, मा.पो.का. टोखा, काठमाड ौँ               सदस्य-सनचव 

आमस्ित 

१. श्री राधाकृष्ण खड्गी (प्रवक्त्ता), तारकेश्वर न.पा. काठमाड ौँ । 

२. श्री अननल िोशी (अनधकृत सात ), टोखा नगरपानलका, काठमाड ौँ । 

३. श्री नमठाराम अनधकारी, बुढाननलकण्ठ न.पा. काठमाड ौँ । 

४. श्री ........................... ननदेशक, भूनम व्यवथिापन तिा अनभलेख नवभाग, बबरमहल । 

५. स.प्र.नि.अ श्री शुप्रभा ढंुगेल, निल्ला प्रशासन कायाालय, काठमाड ौँ । 

६. स.प्र.नि.अ श्री नदपक प डेल, निल्ला प्रशासन कायाालय, काठमाड ौँ । 

७. स.प्र.नि.अ श्री देनव पाणे्ड खत्री, निल्ला प्रशासन कायाालय, काठमाड ौँ । 

८. प्र.अ. श्री नशव कुमार अनधकारी, निल्ला प्रशासन कायाालय, काठमाड ौँ । 

९. मा.अनधकृत श्री काशीदेवी कोइराला, मा.पो.का. टोखा काठमाड ौँ । 

१०. मा.अनधकृत श्री नटका बहादुर कुौँ वर, मा.पो.का. टोखा काठमाड ौँ । 

 



िनणय नं. १

िस.नं.

१

िववरण आ.व.(०७९।०८०) को ूनतम मू ांकन ( ित वगिमटर)

क) नारायण थान जाने िपच सडकसंग
जोिडएको ज ाह ५५०००

ख) सहायक िपच सडकका ज ाह ३४०००

ग) क ी मोटरबाटो भएका ज ाह २४५००

घ) गोरेटो बाटो भएका ज ाह १२०००

ङ) बाटो नभएका ज ाह ६५००

क)    “क” ३६५००

ख)   “ख” ३१०००

ग)     “ग” २६५००

घ)     “घ” २२०००

ङ)     “ङ” १७५००

च)    “च” १००००

िववरण आ.व.(०७९।०८०) को ूनतम मू ांकन ( ित आना)

क)    िपच सडकसंग जोिडएको ६०५०००

ख)   क ी मोटरबाटो भएको ४४००००

ग)     गोरेटो बाटोसंग जोिडएको २०००००

घ)     बाटो नभएको ६०५००

    आ.व.०७९।०८० को लािग यस कायालयको े ािधकार िभ  पन ज ाह को रिज ेशन योजनको लािग िलखत 
पा रत गन थैली अंक कायम गन िवषयमा छलफल गदा आिथक वष २०७९।०८० को लािग आ.व.२०७८।०७९ को 
मू ाँकनलाइ नै यथावत रा े गरी तपिशल बमोिजमको पाना ८ (आठ) अनुसारको मू ांकन कायम गन िनणय ग रएको 
छ । उ  ू म मू ांकन िमित २०७९।४।१ गतेबाट लागु नेछ ।

पाना-१

सािवक गा.िव.स.ह /नगरपािलका

खड्का भ काली (हाल बुढािनलक  नगरपािलका वडा नं.६ र ७)

खड्का भ काली वग खुलेकोमा

२
टोखा च े री (सािवक गा.िव.स.का स ूण वडाह )

हाल टोखा नगरपािलका वडा नं.२



३

िववरण

क)    िपच सडकसंग जोिडएको

ख)   क ी मोटरबाटो भएको

ग)     गोरेटो बाटोसंग जोिडएको

घ)     बाटो नभएको

४

िववरण

क)    टयाक रङरोडसंगै जोिडएका
ज ाह

ख) सहायक िपच सडकका ज ाह

ग) क ी मोटरबाटो भएका ज ाह

घ) गोरेटो बाटो भएका ज ाह

ङ) बाटो नभएका ज ाह

वग खुलेको

क)    “क”

ख)   “ख”

ग)     “ग”

घ)     “घ”

ङ)     “ङ”

च)    “च”

४४०००

४५०००

धापासी (सािवक वडा नं.१ दे ख ९ स ) हाल टोखा नगरपािलका वडा नं.४, ५, ६ र ७ (हालसािवक 
लागु भैसकेको े  भएको ंदा आनालाइ वग िमटरमा कायम ग रएको)

अ.
धापासी (सािवक वडा नं.७, ८ र ९ का स ूण े ह )

हाल टोखा नगरपािलका वडा नं.५ र ७

आ.व.(०७९।०८०) को ूनतम मू ांकन ( ित वगिमटर)

११००००

५७०००

३१०००

१५०००

६५००

१२१०००

पाना नं.-२

४००००

३४०००

२९०००

२४०००

२००००

झोर महांकाल (सािवक गा.िव.स.का स ूण वडाह ) हाल टोखा नगरपािलका वडा नं.१

आ.व.(०७९।०८०) को ूनतम मू ांकन ( ितआना)

४४००००

२४२०००



िववरण

क) िपच भएका मुल सडकसंग जोिडएका 
ज ाह

ख) िभ ी िपच सडकसंग जोिडएका 
ज ाह

ग) क ी मोटरबाटो भएका ज ाह

घ) गोरेटो बाटो भएका ज ाह

ङ) बाटो नभएका ज ाह

वग खुलेको

क)    “क”

ख)   “ख”

ग)     “ग”

घ)     “घ”

ङ)     “ङ”

च)    “च”

५

िववरण

क) प ी मोटर बाटो भएको ित वगिमटर

ख) क ी मोटर बाटो भएको ित वगिमटर

ग) गोरेटो बाटो भएको ित वगिमटर

घ) बाटो नभएको ज ा ित वगिमटर

ङ) “क” वग लािग

च) “ख” वग लािग

छ) “ग” वग लािग

ज) “घ” वग लािग

झ) “ङ” वग लािग

ञ) “च” वग लािग

१४५००

१०५००

सािवक गा.िव.स. टोखा सर ती (हाल टोखा न.पा.३)

आ.व.(०७९।०८०) को ूनतम मू ांकन ( ित वगिमटर)

२२०००

३०००

२००००

१६५००

१००००

५५००

४५००

३५००

आ.व.(०७९।०८०) को ूनतम मू ांकन ( ित वगिमटर)

३६५००

२९०००

२००००

आ.
धापासी (सािवक गा.िव.स. वडा नं.१, २, ३, ४, ५ र ६ स का लािग)

हाल टोखा नगरपािलका वडा नं.४, ५, र ६

२००००

१४५००

६५००

३४०००

२९०००

२४०००

१७५००

५०००

पाना नं.३



िववरण

क)    िपच सडकसंग जोिडएको

ख)   क ी मोटरबाटो भएको

ग)     गोरेटो बाटोसंग जोिडएको

घ)     बाटो नभएको

िववरण

क)    िपच सडकसंग जोिडएको

ख)   क ी मोटरबाटो भएको

ग)     गोरेटो बाटोसंग जोिडएको

घ)     बाटो नभएको

िववरण

क)    िपच सडकसंग जोिडएको

ख)   क ी मोटरबाटो भएको

ग)     गोरेटो बाटोसंग जोिडएको

घ)     बाटो नभएको

साङ्ला (सािवक गा.िव.स. वडा नं.५, ६ र ९ वाहेक अ  वडाह को मा ) वडा नं. १,२,८ का सबै

हाल तारके र नगरपािलका वडा नं.१

६०५००

आ.व.(०७९।०८०) को ूनतम मू ांकन ( ितआना)

५६००००

२५५०००

९५०००

आ.व.(०७९।०८०) को ूनतम मू ांकन ( ितआना)

३३००००

१७००००

६६०००

४००००

साङ्ला वडा नं.५ का सबै वडाह  र वडा नं.६ को हकमा ६क वाहेक अ  सबै वडाह

आ.व.(०७९।०८०) को ूनतम मू ांकन ( ितआना)

४०००००

२२५०००

८००००

४५०००

पाना नं.४

६
साङ्ला (सािवक गा.िव.स.को वडा नं.६क र ९ का सबै वडाह )

हाल तारके र नगरपािलका वडा नं.१



िनणय नं.२

िनणय नं.३

१)  फुटुङ र साङ्लाको िसमाना दे ख साङ्लाको िवहानीचोक स का मूलसडकको दायाँबायाँका ज ा ितआना 
.९,००,०००।–

१४) मािथ िनणय नं.२ को करणह  १ दे ख १३ स का ज ाह को मू ांकनसंग अ  वग र करणमा उ े खत 
ज ाको मू ांकनमा फरक पन गएमा जुन बढी छ सो मू ांकनलाइ नै कायम ग रने छ । साथै हाल सािवक लागु 
भैसकेका े ह को हकमा भिन आनालाइ पा रण ग र वग िमटरमा मू ांकन कायम ग रनेछ ।

१०)  टोखा गेट (पि म तफ) दे ख बखु ोल मूलसडकको दायाँबायाँका ज ा ितआना .६,६०,०००।–

११)   सपनाितथ खोला (पानी ाङकी/ ा थयचौिक) दे ख फैडोल स का मूलसडकको दायाँबायाँका    ज ा ितआना 
(३१.७९ व.िम.) .६,६०,०००।–

१२)  ा ीबाट झुडोल ंदै भुतखेल चौर मुिनबाट मेन सड्कमा िन ने बाटोको दायाँबायाँका ज ाह  ित वगिमटर 
.२७,५००।–

२)  सपनाितथ दोभान दे ख साङ्ला ंदै िवहानीचोक स का मूलसडकको दायाँवायाँका ज ा ितआना .८,००,०००।–

३.  सर ती ा ीटावर दे ख गणेश म र स को मूलसडकको दायाँबायाँका ज ा ितआना (३१.७९ व.िम.) 
.११५५०००।–

४) टोखा गणेश म र गेट दे ख मालुङचोक स को मूलसडकको दायाँबायाँका ज ा ितआना .९,७५,०००।–

५)  झोर मालुङ्चोक दे ख िसमाचौर स को मूलसडकको दायाँबायाँका ज ा ितआना .८,००,०००।–

६)  टोखा गणेश थान म र दे ख च े री म र स को दायाँबायाँका ज ा ितआना .९,७५,०००।–

७)  टोखा प ेटार चोकदे ख ड ु ंदै भ े को पुल स  मुल सडकको दायाँबायाँका ज ा ितआना (३१.७९ व.िम.) 
.५५००००।–

८)  टोखा जाने मेन बाटोको िविसगाल चोक दे ख हाि गौडा जाने िव ुमित पुलस को मूलसडको दायाँबायाँका ज ा 
ितआना (३१.७९ व.िम.) .६,००,०००।–

९)  टोखा सर ती साइबाबा चोक दे ख चरामाग स को मूलसडकको दायाँबायाँका ज ा ितआना (३१.७९ व.िम.) 
.६,००,०००।–

१३)  साङ्लाखोला क रडोरको िपचमोटर बाटो स को दायाबायाका ज ाह को ितआना . ७,००,०००।-

थानीय िनकायले घरबाटो िसफा रश गदा यसै ूनतम मू ांकन पु काको करण, आधार र  मापद  खु नेगरी 
िसफा रश गनुपन छ ।

पिहले कायम भएको ूनतम मू ांकन भ ा कसैले थैली अंक कम गराइ िलखत पा रत गराएको कुरा पिछ कुनै 
होराले मािणत न आएमा नपुग राज  स त  संघसं था वा क नी जोसुकै भएपिन मालपोत कायालयबाट 

मालपोत ऐन २०३४ को दफा ८ख१ अनुसार ो घरज ा रो ा रा ख राज  असुल उपर ग रने छ ।

पाना नं.५



िनणय नं.४
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िनणय नं.८

िनणय नं.९

िनणय नं.१०

िनणय नं.११

पून: नापी भै हाल सािवक लागु भएका वग अनुसार ूनतम मू ांकन कायम ग रएको थानको िलखतमा वग नखुलेको 
भए नापी कायालयबाट वग खुलाइ पेश गनुपनछ । वग “घ”, “ङ” र “च” मा क ीमोटर बाटो दे खए “ग” वग सरहको 
मू ांकन कायम ग रनेछ । मािथ जुनसुकै कुरा ले खएको भए तापिन सािवक गा.िव.स.ह मा टोखा सर ती, खड्का 
भ काली र धापासीका हकमा मािथ वग र घरबाटोको िसफा रसम े जुन बढी न आउछ सोही मू  कायम ग रनेछ । 
तर वग खुलेकोमा बाटो नभएको भनी िसफा रस आएमा बाटो नभएको अनुसार नै मू  कायम नेछ । जुनुसुकै वगको 
ज ाको गोरेटो बाटोको िसफा रस आएमा “घ” वग सरहको मू ांकन कायम ग रने छ ।

िलखतमा घर नखुलाइ िलखत पा रत भैसकेपिछ घर िथयो भनी मालपोत कायालयमा दावी गन पाइने छैन । िलखतमा घर 
लुकाइ पा रत गरेको पिछ ठहरेमा स त प बाट पा रत िलखतको थैली अंकमा घरको मू ांकन जोडी आिथक ऐनले 
तोके बमोिजम राज  तथा घरकायम एवं ज रवानाको द ुर समेत असुल उपर ग रनेछ ।

थानीय िनकायबाट ा  घरको मू ांकन वा घरबाटोको िसफा रश िलखत पा रत नु अगाबै कुनै सूचनाबाट िसफा रश 
गलत छ भ े जानकारी ा  भएमा कायालयबाट आव क छानिवनका लािग िफ  िनरी ण समेत गरी मू ांकन 
कायम गन सिकनेछ ।

थानीय िनकायबाट घरबाटोको िसफा रशमा जे ले खएर आएको भए तापिन एक आपसमा जोिडएर आएको िक ा कुनै 
एकै ले ख रद गरेमा कुनै एक िक ामा बाटोले छोए वा बाटो भए अ  िक ा पिन बाटोमा जोिडए सरहको ूनतम 
मू ांकन कायम ग रनेछ ।

पाना नं.६

एउटा मुल िक ाबाट िक ाकाट भै पा रत ने िलखतह मा े फलको अनुपातमा समान थैली मु  कायम ग रनेछ । 
साथै िक ाकाट भइ बाकी रहने िक ा ज ा पछी पा रत न आएमा समेत पिहलो िलखतमा कायम भएको मू ांकनको 
आधारमा थैलीअंक कायम गनु पन छ, ूनतम मू मा नघट्ने गरी अिघ ो रिज ेशन पा रत भएको जुनसुकै 
िलखतह को थैली अंक समेतलाइ नै ूनतम मू ांकन कायम ग रनेछ ।

आिथक ऐनले राज  छुट िदने गरी नीितगत व था भए बमोिजम छुट दाबी गन संघ, सं था वा ले आिधका रक 
िनकायबाट छुट पाउने भनी िसफा रस वा माणप ह  पेश गनुपनछ ।

ूनतम मू ांकन लािग थानीय िनकायले घरको मू ांकन र घरबाटोको िसफा रस स त ज ाधनीको हकमा मा  
चालु आ.व.िभ  ३५ िदनस  मा  रहनेछ ।

थानीय िनकायबाट बाटो नभएको वा गोरेटो बाटो भनी िसफा रस भएको तर िक ाबाटबाट िलखतमा पून: बाटो कायम 
न गएको टेस न ाबाट दे खएमा क ी मोटरबाटो वा वग “ग” सरहको ूनतम मू ांकन कायम ग रनेछ ।



िनणय नं.१२

िनणय नं.१३

िनणय नं.१४

ज ाको ूनतम मू ांकन कायम गन तय ग रएका माग िनदशक िस ा :

पाना नं.७

ख. नेपाल रा  बकको उपभो ा मू  सूिचको असर र ज ाको मू मा ितव त गराउने,

ग. ज ा कारोवारमा यथाथ मू  कायम गन अ ास बढ्दै गएकोले यस वृितलाइ ो ािहत गन,

घ. उप काको च पथ वािहरका हाल कायम भएका नगरपािलका सािवक गा.िव.स.ह मा भएको ित  व ी िवकासको 
कारण ज ाको मागमा भएको अनपेि त वृ ीले मू मा दे खएको भावलाइ स ोधन गन,

थानीय िनकायबाट घरबाटोको िसफा रस भै आउंदा राजकुलो, खहरे खोला, खो ी/खो ो, िनजी बाटोसंग जोिडएको 
भिन ले ख आएमा क ी मोटरबाटो वा “ग” वग सरहको र मोटरबाटो मा  उ ेख भै आएमा प ी मोटरबाटो सरहको 
मू ांकन कायम ग रनेछ ।

गत आ.व.०७८।०७९ को ूनतम मू ांकन स ी कुनै करण यस आ.व.०७९।०८० को ूनतम मू ांकन छुट न 
गएको भए आ.व.०७८।०७९ को ूनतम मू ांकनलाइ नै आधार मािननेछ ।

सािवक गा.िव.स. धापासी, खड्का भ काली र टोखा सर तीका हकमा हालसािवक लागु भैसकेका े  भएका ंदा 
ितआनालाइ पा रण ग र ित वगिमटरका दरले मू ांकन कायम ग रनेछ ।

क. ूनतम मु ांकनलाइ समय सापे  गराउने,

च. च पथको िविभ  भागमा ने आिथक गितिवधी एवं भौितक सुिवधाको आधारमा च पथले छोएको भागलाइ िभ  
िभ  वगमा िवभाजन गन,

छ. दीघकालमा उप काका िछमेकी िज ाको ूनतम मू ांकन समेत तादा ता कायम गन तफ पहल गन–

ज. नेपाल सरकारको पुवाधार िनमाण र सावजिनक िहतको लािग गन ज ा अिध हण र मुआ ा एवं ेितपुित िवतरण 
कायलाइ सहज र िववाद रिहत बनाउने ।

ङ. काठमा ौ िज ाका ६ वटै मालपोत कायालयले पृथक पृथक पमा मू ांकन गदा सीमाना े को एकै ठाउंको 
मू मा दे खएको अ ाभािवक अ र मश: कम गन,



६)  थािनय िनकाय (वडा कायालयह ) बाट ा  मू ांकन स ी सुझाबह  ।

७)  नेपाल लेखापढी कानून वसायी एशोिसयशनबाट ा  सुझाबह  ।

८) सरोकार समुह (उ.वा.संघ, बकर एसोिसयसनका ितिनधी, न.पा.का ितिनधी) संगको अ ि या।

समा

ूनतम मू ांकन िनधारणका आधारह :

१) ज ासंग सडक वा बाटो जोिडए नजोिडए र सो को कार, ज ाको योजनको अव था, ज ाको व ुगत अव थती, 
चालु आिथक वष कारोवार भएको सोही े को ख रद िव ी मु  ।

२)  भूिम व थापन तथा अिभलेख िवभागबाट भएका प रप  तथा सोही िवभागबाट कािशत ूनतम मू ांकन स ी 
िनदिशका अ यन ।

३)  नगरपािलकाबाट ा  ूनतम मू ांकन स ी सुझाबह  ।

४) कायालयबाट ग रएको थलगत अ यन ।

५)  आ.व.०७८/०७९ मा कायालयबाट पा रत िलखतह मा उ े खत थैली अंक ।

पाना नं.८


