मालपोत कायाालय
सााँख,ु काठमाण्डौ
न्यूनतम मूल्याङ्कन ननधाारण सनमनत
मालपोत ऐन २०३४ को दफा ८(२) तथा मालपोत ननयमावली २०३६ को ननयम ५ख(१) बमोनजम

अ.व. ०७५।७६
श्रीमान प्रमुख नजल्ला ऄनधकारी के दारनाथ शमाा, नजल्ला प्रशासन कायाालय काठमाण्डौको ऄध्यक्षतामा
मालपोत कायाालय सााँखुबाट अगामी अ.व. ०७५।०७६ मा रनजष्ट्रेशन हुने नलखतमा थैली कायम गने
प्रयोजनको लानग अज नमनत २०७५।०३।२६।३ मा न्यूनतम मूल्याङ्कन ननधाारण सनमनतको बैठक वसी
नवभानगय ननदेशन, पररपत्र, अदेश, स्थानीय तहको राय सुझाव अदद समेतका अधारमा छलफल हुाँदा नमनत
२०७५ श्रावण १ गते देनख लागु हुने गरी देहाय ऄनुसार न्यूनतम मूल्याङ्कन ननधाारण गने ननणाय गररयो ।
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ननणाय नं. १
मालपोत कापायालय सााँखु काठमाण्डौको क्षेत्रानधकार पने स्थानका जग्गाहरुको नलखत पाररत गनेप्रयोजनका
लानग नमनत २०७५।०४।०१ गतेबाट लागु हुने गरी प्रनत ऄना -३१.७९ वगा नमटर_ को ननम्न ऄनुसार
न्यूनतम मूल्य ननधाारण गने ननणाय गररयो ।
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क.कागेश्वरी चक्रपथ मुल नपच सडक(भद्रवास नसमाना देनख
गागलफे दी नसमाना सम्म) का जग्गा
ख.मुल नपच सडक गा.नव.स. भवन देनख वागमती खोला सम्मका
जग्गा
ग.कच्ची मोटर बाटो भएका जग्गा
घ.गोरे टो बाटो भएका जग्गा
ङ.बाटो नभएका जग्गा
क. सााँखु जाने मुल पीच बाटोका जग्गाहरु
ख. भीत्री नपच बाटो भएका जग्गाहरु
ग. कागेश्वरी चक्रपथ सडक
घ. कच्ची मोटरबाटो भएका जग्गाहरु
ङ. गोरे टो बाटो भएका जग्गाहरु
च.बाटो नभएको जग्गाहरु
क.कागेश्वरी चक्रपथ मुल नपच सडक संग जोडीएका जग्गा
ख.सहायक नपच सडक संग जोडीएका जग्गा
ग.कच्ची मोटर बाटो भएका जग्गा
घ.वडा नं. २,४ देनख९ सम्मको गोरे टो बाटो भएका जग्गा
ङ.वडा नं. २,४ देनख९ सम्मको बाटो नभएको जग्गा
च.वडा नं. १र३ को कच्ची मोटर बाटो भएका जग्गा
छ.वडा नं. १र ३ को गोरे टो बाटो भएका जग्गा
ज.वडा नं. १र३ को बाटो नभएका जग्गा
क.सााँखु सडक संग जोडीएका वडा नं. ६-९ सम्मका
ख.सााँखु सडक संग जोडीएका वडा नं. १-४ सम्मका
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ग.सहायक नपच सडक संग जोडीएका जग्गा
घ.पेश्पीकोला ब्रह्मखेल सडक संग जोडीएका जग्गा
ङकागेश्वरी चक्रपथ(डााँछी भद्रवास) संग जोडीएका
च.कच्ची मोटर बाटो भएका जग्गा वडा नं.६ - ९सम्म
छ.कच्चीमोटर बाटो वडा नं.१ देखी५सम्म
ज.गोरे टो बाटो भएका जग्गा
झ.बाटो नभएका जग्गा
क.सुनदरीजल जाने मुल नपच सडक संग जोडीएका जग्गा
ख.सहायक नपच सडक संग जोडीएका जग्गा
ग.कनच्च मोटर बाटो भएका जग्गा वडा नं. ३र ९ बाहेक ऄन्य वडाहरु
घ.सानवक नयापाटी वडा नं.३र९ को कच्चीमोटर बाटो
ङ.गोरे टो बाटो भएका जग्गा
च.बाटो नभएका जग्गा
छ.वागमनत कररडोर संग जोडीएका जग्गा
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क.मुल नपच सडक संग जोडीएका जग्गा
ख.मोटरबाटो भएका जग्गाहरु
ग. गोरे टो बाटो भएका जग्गाहरु
घ. बाटो नभएको जग्गाहरु
क. सााँखु जाने मूल सडक संग जोडीएका जग्गाहरु
ख. सहायक नपच सडकका जग्गाहरु
ग. कच्ची मोटरबाटो भएका जग्गाहरु
घ. गोरे टो बाटो भएका जग्गाहरु
ङ. बाटो नभएको जग्गाहरु
क.कागेश्वरी चक्रपथ मुल सडक संग जोडीएका जग्गा
ख.भटमासे नव पी चोक सडक संग जोडीएका जग्गा
ग.सहायक नपच सडक भएका जग्गा
घ.कच्ची मोटर बाटो भएका जग्गा
ङ.गोरे टो बाटो भएका जग्गा
च.बाटो नभएका जग्गा
क. नपच सडक संग जोडीएका जग्गाहरु
ख.जर्गसङपौवादेनख भोटेचौरजाने सडक
ग. कच्ची मोटरबाटो भएका जग्गाहरु
घ.जर्गसङपौवा कार्गतके सडक
ङ. गोरे टो बाटो भएका जग्गाहरु
च. बाटो नभएको जग्गाहरु
छ. च्याने पाटी देनख लनप्सफे दी पुल मुल सडक
क.नपच मोटरबाटो भएको मूल बाटोका जग्गाहरु
सानलनदी चोक देनख च्याने पाटी सम्म
ख. भीत्री नपच बाटो
ग.सानवक साल्खा वडा नं. ७,८र ९ कच्ची मोटरबाटो भएका
घ. सानवक साल्खा वडा नं. १ देनख ६ सम्मका कच्ची मोटर बाटो भएका
ङ. गोरे टो बाटो भएका जग्गाहरु
च. सानवक साल्खा वडा नं. १ देनख ६ सम्मका बाटो नभएका जग्गाहरु
छ.सानवक साल्खा वडा नं. ७,८ र९ को बाटो नभएको
क.सााँखु जानेमूल सडकसंग जोडीएका नपच सडकका जग्गाहरुसानलनदी पुल
सम्म
ख.सानलनदी नारायण स्थान पुल सम्म
ग. नारायण स्थान पुल देनख कार्गतके सम्म
घ.सहायक नपच सडकलम्वुटार एररयाजग्गाहरु
ङ.सहायक नपच सडक ऄन्य
च. कच्ची मोटरबाटो वडा नं.१देनख ७ सम्म
छ.सानवक सुन्टोल वडा नं.८र ९ कच्ची मोटर बाटो
ज. गोरे टो बाटो भएका जग्गाहरु
झ. बाटो नभएको जग्गाहरु
क.मुल नपच सडक संग जोडीएका जग्गा
ख.सहायक नपच सडकहरु संग जोडीएका जग्गा
ग.वडा नं. १-६ सम्म कच्ची मोटरबाटो भएका जग्गा
घ.वडा नं. ७-९ सम्म कच्ची मोटरबाटो भएका जग्गा
ङ.वडा नं. १-६ सम्म गोरे टो बाटो भएका जग्गा
च.वडा नं. ७-९ सम्म गोरे टो बाटो भएका जग्गा
छ.वडा नं. १-६ बाटो नभएको जग्गा
ज.वडा नं. ७-९ बाटो नभएको जग्गा
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ननणाय नं. २
स्थननय तहले घरबाटोको नसफाररश गदाा यसै न्यूनतम मूल्याङ्कन पुनस्तकाको प्रकरण अधार र मापदण्ड स्पष्ट
खुल्ने गरी नसफाररश गनुापने छ।
ननणाय नं. ३
ननधाारण गररएको न्यूनतम मूल्याङ्कन भन्दा कसैले थैली ऄंक कम गराइ नलखत पाररत गराएको कु रा पनछ
कु नै व्यहोराले प्रमानणत हुन अएमा नपुग राजश्व सम्बन्धीत व्यनत्त , संघसंस्था वा कम्पनी जोसुकै भएपनन
मालपोत कायाालयबाट त्यस्तो घरजग्गा रोक्का राखी राजश्व
ऄसुल गररने छ ।
ननणाय नं. ४
नलखतमा घर नखुलाइ नलखत पाररत पनछ घर नथयो भनी मालपोत कायाालयमा दावी गना पाइने छैन ।
नलनखतमा घर लुकाइ पाररत गरे को ठहरे मा सम्बनन्धत पक्षबाट पाररत नलखतको थैली ऄकमा घरको मूल्ङ्कन
जोडी अर्गथक ऐनको तोक बमोनजम राजश्व तथा घर कायमको दस्तुर ऄसुल गररनेछ ।
ननणाय नं. ५
स्थाननय तहबाट प्राप्त घरको मूल्याङ्कन वा घरबाटोको नसफाररश नलखत पाररत हुनु ऄगावै कु नै सूचनाबाट
नसफाररश गलत छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएमा कायाालयबाट अवश्यक छाननवनका लानग दफल्ड ननररक्षण समेत
गरी मूल्याङ्कन कायम गररनेछ ।
ननणाय नं. ६
स्थाननय तहबाट घरबाटोको नसफाररशमा जे लेनखएर अएको भए तापनन एक अपसमा जोनडएर अएको दकत्ता
कु नै एकै व्यनत्तले खररद गरे मा कु नै एक दकत्तामा बाटोले छोए वा बाटो भए ऄन्य दकत्ता पनन बाटोमा जोनडए
सरहको न्यूनतम मूल्याङ्कन कायम गररनेछ ।
ननणाय नं. ७
एयटा मूल दकत्ताबाट भै पाररत हुने नलखतहरुमा समान थैली मूल्य कायम गररनेछ । साथै यसै अ.व. को
न्यूनतम मूल्यमा नघट्ने गरी ऄनघल्लो रनजष्ट्रेशन पाररत भएको जुनसुकै नलखतको थैली ऄंक समे तलाइइ न्यूनतम
मूल्याङ्कन कायम गररनेछ ।
ननणाय नं. ८
अर्गथक ऐनले राजश्व छु ट ददने गरी व्यवस्था गरे बमोनजम छु ट दावी गने संघ ,संस्गा वा व्यनत्तले ऄाानधकाररक
ननकायबाट नसफाररस पेश गनुा पनेछ ।

ननणाय नं. ९
न्यूनतम मूल्याङ्कनको लानग स्थाननय तहको घरको मूल्याकन र घरबाटो नसफाररश सम्बनन्धत जग्गाधनीको
हकमा मात्र चालु अ.व. नभत्र ३५ ददनसम्म मान्य रहनेछ ।
ननणाय नं. १०
स्थाननय तहबाट बाटो नभएको वा गोरे टो बाटो भनी नसफाररश भएको तर दकत्ताकाटबाट नलखतमा पुन बाटो
कायम हुन गएको ट्रेस नक्साबाट देनखएमा कच्ची मोटरबाटो सरहको न्यूनतम मूल्याङ्कन कायम गररनेछ ।
ननणाय नं. ११
पुन नापी भै हाल सानवक लागु भएका वगा ऄनुसार न्यूतम मूल्याङ्कन कायम गररएको स्थानको नलखतमा वगा
नखुलेको भए नापी कायाालयबाट बगा खुलाआ पेश गनुापछा । वगा घ ङ च मा कच्ची मोटर बाटो देनखए ग बगा
सरहको मूल्यााँकन का०म गररनेछ । मानथ जुनसुकै कु रा लेनखएको भए तापनन वगा र घरबाटो नसफाररसमध्य जुन
बढी हुन अाँईछ सोही मूल्य कायम गररनेछ । तर वगा नखुलेकोमा बाटो नभएको भनन नसफाररस अएमा बाटो
नभएको ऄनुसार कै मूल्य कायम हुनेछ । जुनसुकै वगाको जग्गाको गोरे टो बाटोको नसफारस अएमा घ वगा सरहको
मूल्य कायम गररनेछ ।
ननणाय नं. १२
स्थाननय तहबाट घरबाटोको नसफाररश भै अईदा खोलाको ट्रयाक बाटो र राजकु लो ईल्लेख भै अएमा कच्ची
मोटर बाटो सरह खहरे , पती, सरकारी, सावाजनीक कु लो भनी ईल्लेख भै ऄााएमा गोरे टो बाटो सरहको न्यूनतम
मूल्याङ्कन कायम गररने छ ।
ननणाय नं. १३
डााँछी , नयापाटी, र पुखुलाछी गा.नव.स.का ०-४-०-० सम्मका जग्गा लाइ प्लट नमलान हुने बाहेकका जग्गालाइ
घडेरी प्रयोजन मानी नसफाररसमा बाटो नभएको भनी नसफाररस अएमा समेत सो जग्गाको न्यूनतम मूल्याकन
गोरे टो बाटो सरह कायम गररनेछ ।

जग्गाको न्यूतम मूल्याङ्कन ननधाारण गने तय गररएका मागा ननदेशनःक . नेपाल राष्ट्रबैकको ईपभोत्ता मूल्य सुचीको ऄसर जग्गाको मुल्यमा नप्रनतनवनम्वत गराईने ।
ख. जग्गा कारोवारमा यथाथा मुल्य कायम गने
ग. ईपत्यकाको चक्रपथ बानहरका क्षेत्रहरुमा भएको तीव्र बस्ती नवकासको कारण जग्गाको मागमा भएको
ऄनपेनक्षत एकै ठाईको मुल्यमा देनखएको ऄस्वभावीक ऄन्तर क्रमशः कम गने ।
घ. काठमाण्डौ नजल्लाका सबै मालपोत कायाालयले पृथक पृथक रुपमा मुल्याङ्कन गदाा सीमा क्षेत्रको एकै ठाईको
मुल्यमा देनखएको ऄस्वभानवक ऄन्तर क्रमशः कम गने ।
ङ. चक्रपथको नवनभन्न भागमा हुने अर्गथक गनतनवनध एवं भौनतक सुनवधाको अधारमा चक्रपथले छोएको भागको
ऄन्तर कम गदै जाने ।
च. नेपाल सरकारको पुवााधार ननमााण र सावाजननक हीतको लानग गने जग्गा ऄनधग्रहण र मुअब्जा एवं क्षेनतपुती
नवतरण कायालाइ सहज र नववाद रनहत बनाईन प्रयत्न गने ।
छ . सानवकका गा.नव.स.हरु नरगपानलकामा पररणत भएपनछको ऄवस्थालाइ मध्येनजर गने ।
न्यूतम मुल्याङ्कन ननधाारण अधारहरु
१. मालपोत ननयमावली २०३६ को ननयम ५ख को ईपननयम ४ बमोनजम
क. जग्गा संग सडक वा बाटो जोनडए नजोडीएको र नजोडीएको भए सो को प्रकार ।
ख. जग्गाको प्रयोजनको ऄवस्था ।
ग. जग्गाको बस्तुगत ऄवस्थीती ।
घ. चालु अर्गथक वषामा कारोवार भएको सोही क्षत्रको खररद नवक्री मूल्य ।
२. भूनमसुधार तथा व्यवस्थापन नवभागबाट भएका पररपत्रतथा सोही नवभागबाट प्रकानशत न्यूनतम मुल्याङ्कन
सम्बनन्ध ननदेनशका ऄध्ययन ।
३. कागेश्वरी मनोहरा, गोकणेश्वर नगरपानलका र शंखरापुर नगरपानलकाहरुबाट प्राप्त न्यूनतम मूल्याङ्कन
सम्बनन्ध राय सूझावहरु ।
४. कायाालयबाट गररएको स्थलगत प्रनतवेदनको अधार ।
५. पाररत नलखतहरुमा ईल्लेनखत थैली ऄंक ।
६. नेपाल लेखपढी कानुन व्यवसायी एशोनसएशन, आकाआ सनमनतबाट प्राप्त सूझावहरु ।
७. सरोकार समूहहरु संगको ऄन्तदक्रया ।
८. नागररक समाज र बुनिनजवी वगाको सूझाव ।
९. नलखत पाररत गदाा ऄनुभवभएका कमी कमजोरीलाइ सम्वोधन गररएको ।

