श्री

नेपाल सरकार

कृ�ष, भ�ू म व्यवस्था तथा सहकार� मन्त्रालय

भु�मसुधार तथा व्यवस्थापन �वभाग

मालपोत कायार्लय,मनमैजु
प=

स=

काठमाण्डौ

M०७४।७५

�मतीM२०७५।०४।१
च.नं.:

�वषय : न्यूनतम मूल्याङकन पुिस्तका पठाइएको सम्बन्धमा ।
श्री .......................................................
.............................................................
यस कायार्लयको कायर्�ेत्र अन्तगर्त पन� घर जग्गाको रिजष्ट्रे शन हुने �लखतमा थैल� अङ्क कायम
गन� प्रयोजनको लागी मालपोत �नयमावल� २०३६ को �नयम ५ (ख) बमोिजम ग�ठत न्यूनतम मूल्य
�नधार्रण स�म�तको काठमाण्डौ िजल्लाका प्रमुख िजल्ला अ�धकार� श्रीमान ् केदार नाथ शमार् ज्यूको

अध्य�तामा �मती २०७५।०३।२६ गते बसेको बैठकबाट �मती २०७५।०४।०१ गते दे खी लागु हुने गर� सा�वक
गा.�व.स./ नगरपा�लकामा दे हाय बमोिजमको न्यन
ू तम मल्
ू य �नधार्रण गन� �नणर्य भएकोले जानकार�को

लागी मूल्याङ्कन पुिस्तका यसै साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनरु ोध छ ।

...............................
कलक बहादरु खड्का

का.मु.प्रमुख मालपोत
अ�धकृत

रिजष्ट्रे शन हुने �लखतमा थैल� अंक कायम गन� प्रयोजनको लागी
न्यूनतम मूल्य �नधार्रण आ.व. ०७५।०७६
मालपोत एन २०३४ को दफा ८(२) र मालपोत �नयमावल� २०३६ को �नयम ५(ख) को प्रावधान

बमोिजम

�मती २०७५।०३।२६

गते आगामी आ�थर्क वषर् ०७५।०७६ मा मालपोत कायार्लय

मनमैजक
ु ो कायर्�ेत्रमा रिजष्ट्रे शन हुने �लखतमा थैल� अंक कायम गन� प्रयोजनको लागी जग्गाको
न्यन
ू तम मल्
ू याङ्कन गनर् स�म�तका अध्य� काठमाण्डौका प्रमख
ु िजल्ला अ�धकार� श्री केदार नाथ

शमार् ज्यूको अध्य�तामा �नम्न सदस्यहरुको उपिस्थ�तमा बसेको मूल्याङ्कन स�म�तको बैठकबाट

२०७५।०४।०१ गते दे खी लागु हुने आधारमा तप�सल बमोिजम हुने गर� न्यूनतम मूल्याङ्कन
कायम गन� �नणर्य ग�रयो ।
उपिस्थ�त

१) प्र िज अ श्री केदार नाथ शमार्

अध्य�

२) प्रमुख िज.स.स.संयोजक श्री �शव सुन्दर राज वैध

सदस्य

४) प्रमुख कर अ�धकृत श्री इन्द्र बहादरु दे वकोटा करदाता सेवा कायार्लय,बालाजु

सदस्य

६) प्र�त�न�ध श्री �नमर्ल कुमार काक�, राष्ट्र बैक

सदस्य

३) नापी अ�धकृत, श्री ध्रुब बहादरु थापा, नापी कायार्लय मनमैजु

सदस्य

५) प्र�त�न�ध श्री अिजत कुमार गुप्ता, नेपाल चेम्बर अफ कमसर्,काठमाण्डौ
७) मालपोत अ�धकृत श्री कलक बहादरु खड्का, मा.पो.का. मनमैजु

सदस्य

सदस्य स�चव

आमिन्त्रत

१) नगर प्रमख
ु श्री रामेश्वर बोहरा, तारकेश्वर न.पा. काठमाण्डौ ।

२) श्री भरत गौतम, �नद� शक, भु सु तथा व्यवस्थापन �वभाग, बबरमहल ।

३) श्री रामद� भट्ट, आइर्ट� �नद� शक, भु सु तथा व्यवस्थापन �वभाग, बबरमहल ।
४) श्री लुक बहादरु �ेत्री, सहायक प्रमुख िजल्ला अ�धकार� , काठमाण्डौ ।

५) श्री वासुदेव �घ�मरे , सहायक प्रमुख िजल्ला अ�धकार� , काठमाण्डौ ।

६) श्री �वनोद कुमार खड्का, सहायक प्रमख
ु िजल्ला अ�धकार�, काठमाण्डौ ।

७) श्री नवराज ढकाल, प्रशाश�कय अ�धकृत ।

८) श्रीमती �गता दे वी ढकाल, प्रशाश�कय अ�धकृत ।

९) श्री बच्चुराम �रमाल, भु सु तथा व्यवस्थापन �वभाग, बबरमहल ।

१०) श्री कृष्णमान श्रेष्ठ, प्र�त�नध उद्योग वा�णज्य संघ ।

११) श्री इन्द्र�सह लामा, सहायक अनुसन्धान �न�र�क,रािष्ट्रय अनुसन्धान ।
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तप�सल
�स

�ववरण (१ आना=३१.७९ वगर् �मटर)

आ.ब.०७५।०७६रु

१

नेपालटार पुलबाट सा�बक मनमैजु गा �व स

१३,२०,०००।-

नं

२

३

४

५

६
७
८

९

१०

११
१२

भवन सम्मको मूल सडकको दायाँ बायाँका
जग्गाको मल्
ू य प्र�तआना

नेपालटार चोकदे खी शेषमती पुल हुँदै जरङ्खु
सम्मको मूल सडकको दायाँ बायाँको

१२,१०,०००।-

गोगंबुबाट नयाँपुल भइर् छन्त्याल संघ हुँदै
न्यायप�रषदको कम्पाउण्डसम्म जाने मल
ू

१४,३०,०००।-

छन्त्याल संघदे �ख लोकतािन्त्रक चोक हुँदै

१३,२०,०००।-

जग्गाको प्र�त आना

सडकको दायाँबायाँका जग्गा प्र�तआना

नेपालटार चोकसम्मको मल
ु सडकको दायाँ
बायाँका जग्गा प्र�त आना

गुम्बा भएर जाने बाटोको लोकतािन्त्रक

चोकसम्म मूल सडकका दायाँ बायाँका जग्गा
प्र�त आना

१२,१०,०००।-

मनमैजु �ेत्रमा पन� �वष्णम
ु ती खोला

९,६८,०००।-

मनमैजुमा पन� माहदे व खोला क�रडोरमा

८,४७,०००।-

सा�वक मनमैजु गा �व स भवन दे �ख

९,०२,०००।-

क�रडोरको दायाँ बायाँका जग्गा प्र�त आना
दायाँ बायाँका जग्गा प्र�त आना

मनमैजु �समानासम्मको मुलसडकको दायाँ
बायाँका जग्गा प्र�त आना

जरङ्खु पुलदे �ख सा�वक काभ्रेस्थल� गा �व
स भवन सम्मको मूल सडकको दायाँ
बायाँका जग्गा प्र�तआना

मनमैजु शुभकामना स्कुल चोकदे �ख सा�वक
मनमैजु गा �व स र मनमैजु मिन्दर जाने

वाउचा पाखा चोकसम्मको जग्गा प्र�त आना
मनमैजु �समादे �ख टुसालचौर हुँदै फुटुङ
नागपोखर�सम्म प्र�तआना

गोलढुङ्गा फुलबार� गेटदे �ख नागाजुन
र् मा �व
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८,४७,०००।-

१२,६५,०००।-

८,४७,०००।७,२६,०००।-

सम्मको मूलसडकको दायाँ बायाँको जग्गा
१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

प्र�तआना

गोलढुंगा दगुन�पानीदे खी शेषमती हुँदै लोलाङ
हाइटसम्मको मूल सडकका दायँ बायाँका

९,६८,०००।-

लोलाङ हाइटदे �ख बोहराटार चोक हुँदै
नागाजुन
र् मा �व सम्मको मूल सडकको दायाँ

७,२६,०००।-

गोलढुङ्गा दगुन�पानीदे खी पुरानो गुहेश्वर� हुँदै
बोहराटार चोकसम्मको मल
ु सडकका दाँया

७,२६,०००।-

फुटुङ नागपोखर�दे खी साङ्लाको

६,८७,५००।-

जग्गा प्र�तआना

बायाँ जग्गा प्र�तआना

बायाँका जग्गा प्र�तआना

�बहानीचोकसम्मका मल
ु सडकका दायाँ बायाँ
जग्गा प्र�तआना

गोलढुङ्गा शेषमती सानो पुल हुँदै सनफ्लावर ७,४८,०००।स्कुलसम्म गोलढुङ्गा गा �व स मा पन�
दायाँ बायाँका जग्गाको प्र�तआना

धमर्स्थल� सानो वाइर्पास चोकदे खी

मसलाबोट हुँदै िजतपुर फेद� बजारसम्मका
दायँ बायाँका जग्गाको प्र�तआना

गोलढुङ्गा बोहराटार चोकदे खी पथ्
ृ वीनारायण
मा �व हुँदै �धतालचोक गणेश
मिन्दरसम्मको मूल सडकको दायाँ बायाँ
प्र�तआना

धमर्स्थल� जरङ्खु पुलदे खी सानो बाइपास

हुँदै �चसापानी बसस्टपसम्मको मूल सडकको
दायाँ बायाँ प्र�त

७,२६,०००।-

७,१५,०००।-

८,४७,०००।-

धमर्स्थल� जरङ्खु पुलदे खी सानो बाइपास

७,२६,०००।-

धमर्स्थल�/ िजतपुर �चसापानी माइक्रो बस

७,१५,०००।-

हुँदै �चसापानी बसस्टपसम्मको मल
ू सडकको
दायाँ बायाँ प्र�तआना
स्टे सनदे �ख �तन�पप्लेसम्मको दायाँ बायाँ
प्र�तआना

काभ्रेस्थल� सङ्गम चोकदे खी िजतपुर फेद�को
माइक्रो बसपाकर्सम्मको मल
ू सडकको दायँ
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६,०५,०००।-

२४

२५

२६

बायाँ प्र�त आना

काभ्रेस्थल� सङ्गम चोक हुँदै फुटुङ �चम्बर
पोखर�सम्म जाने कृषी सडककव दायँ बायाँ

४,९५,०००।-

िजतपुरफेद� �चसापानी माइक्रो स्टपदे खी

५,५०,०००।-

प्र�तआना

ह�रयाटार खक
ु ु ले हुँदै तीन�पप्ले मञ्ज्याङ
मुनीसम्मको मुल सडकको दायाँ बायाँ
प्र�तआना

िजतपुरफेद� �चसापानी माइक्रो स्टपदे खी
फयडोल हुँदै फेद� बजारसम्म जाने मूल

६,०५,०००।-

सडकको दायाँ बायाँ प्र�तआना

मनमैजु
�स नं
१
२
३
४
�स नं
१
२
३
४
�स नं
१
२
३
४

�ववरण क वगर्

�भत्री पक्क� मोटर
बाटो

आ ब ०७५।०७६
११,५५,०००।-

कच्ची मोटरबाटो

८,२४,०००।-

बाटो नभएको

३,००,०००।-

गोरे टो बाटो

६,५०,०००।-

�ववरण ख वगर्

आ ब ०७५।०७६

�भत्री पक्क� मोटर

९,२४,०००।-

बाटो

कच्ची मोटरबाटो

७,२१,०००।-

बाटो नभएको

२,५०,०००।-

गोरे टो बाटो

५,५०,०००।-

�ववरण ग वगर्

आ ब ०७५।०७६

�भत्री पक्क� मोटर

७,८७,५००।-

बाटो

कच्ची मोटरबाटो

६,६९,५००।-

बाटो नभएको

२,२०,०००।-

गोरे टो बाटो

४,५०,०००।-
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�स नं

�ववरण घ वगर्

१

आ ब ०७५।०७६

�भत्री पक्क� मोटर

६,८२,५००।-

बाटो

२
३

गोरे टो बाटो

३,००,०००।-

�ववरण ङ वगर्

आ ब ०७५।०७६

बाटो नभएको

�स नं
१

१,५०,०००।-

�भत्री पक्क� मोटर

६,३०,०००।-

बाटो

२

गोरे टो बाटो

३

२,५०,०००।-

बाटो नभएको

१,००,०००।काभेस्थल�

�स

�ववरण (१च,२,४,५,६,८ को

आ ब ०७५।०७६

१

�भत्री �पच सडकसँग

६,३०,०००।-

कच्ची मोटरबाटो भएको

४,५३,२००।-

बाटो नभएको

६५,०००।-

नं

२
३
४

मात्र)

जोडीएको

गोरे टो बाटोसंग जोडीएको

२,५०,०००।-

�स

�ववरण (१च बाहे क १,३,७,९

आ ब ०७५।०७६

१

�भत्री �पच सडकसँग

३,१५,०००।-

कच्ची मोटरबाटो भएको

२,०६,०००।-

बाटो नभएको

२५,०००।-

नं

२
३
४

को मात्र)

जोडीएको

गोरे टो बाटोसंग जोडीएको
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७५,०००।-

फुटुङ
�स

�ववरण (८ र ९ वडा को

आ ब ०७५।०७६

१

�भत्री �पच सडकसँग

५,७७,५००।-

कच्ची मोटरबाटो

४,५३,२००।-

बाटो नभएको

८०,०००।-

नं

२
३
४

मात्र)

जोडीएको

गोरे टो बाटोसंग जोडीएको

२,७०,०००।-

�स

�ववरण (८ र ९ वडा

आ ब ०७५।०७६

१

�भत्री �पच सडकसँग

४,६२,०००।-

कच्ची मोटरबाटो

३,३९,९००।-

बाटो नभएको

५५,०००।-

नं

२
३
४

बाहे कको मात्र)
जोडीएको

गोरे टो बाटोसंग जोडीएको

२,२०,०००।-

िजतपुर

�स

�ववरण (१,२,३,६ र ९ वडा

आ ब ०७५।०७६

१

�त्रशुल� जाने मूल सडकसँग

३,५०,०००।-

�भत्री �पच सडकसँग

३,००,०००।-

कच्ची मोटरबाटो

२,५०,०००।-

बाटो नभएको

४०,०००।-

नं

२
३
४
५

को मात्र)

जोडीएको
जोडीएको

गोरे टो बाटोसंग जोडीएको
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१,००,०००।-

�स

�ववरण (१,२,३,६ र ९ वडा

आ ब ०७५।०७६

१

�त्रशल
ु � जाने मल
ू सडकसँग

३,६७,५००।-

�भत्री �पच सडकसँग

२,६२,५००।-

कच्ची मोटरबाटो भएको

२,०६,०००।-

बाटो नभएको

३५,०००।-

नं

२
३
४
५

बाहे कको मात्र)
जोडीएको
जोडीएको

गोरे टो बाटोसंग जोडीएको

७५,०००।-

गोलढुङ्गा
�स
नं
१
२
३
४
५

�ववरण {३क बाहे क,

१,२,३,४,५ वडा बाहे कको
मात्र}

आ ब ०७५।०७६

�त्रशल
ु � जाने मल
ू सडकसँग

६,३०,०००।-

�भत्री �पच सडकसँग

५,२५,०००।-

कच्ची मोटरबाटो भएको

४,६३,५००।-

बाटो नभएको

८५,०००।-

जोडीएको
जोडीएको

गोरे टो बाटोसंग जोडीएको

२,२०,०००।-

�स

�ववरण (३क,६,७,८,९ वडाको

आ ब ०७५।०७६

१

�त्रशुल� जाने मूल सडकसँग

५,७५,५००।-

�भत्री �पच सडकसँग

४,५३,२००।-

कच्ची मोटरबाटो भएको

३,३९,९००।-

बाटो नभएको

५५,०००।-

नं

२
३
४
५

मात्र)

जोडीएको
जोडीएको

गोरे टो बाटोसंग जोडीएको
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१,७५,०००।-

धमर्स्थल�
�स

�ववरण (१,२,३,४ र ५

आ ब ०७५।०७६

१

�भत्री �पच सडकसँग

५,७७,५००।-

कच्ची मोटरबाटो

४,०१,७००।-

बाटो नभएको

८०,०००।-

नं

२
३
४

वडाको मात्र)
जोडीएको

गोरे टो बाटोसंग जोडीएको

२,२०,०००।-

�स

�ववरण (६,७,८ र ९ वडाको

आ ब ०७५।०७६

१

�भत्री �पच सडकसँग

४,६२,०००।-

कच्ची मोटरबाटो

३,३९,९००।-

बाटो नभएको

५५,०००।-

नं

२
३
४

मात्र)

जोडीएको

गोरे टो बाटोसंग जोडीएको

१,६५,०००।-

�नणर्य नं. २
स्था�नय �नकायले घर बाटो �सफा�रश गदार् नै यसै न्यूनतम मूल्याङ्कन पुिस्तकाको प्रकरण,
आधार र स्पष्ट मापदण्ड खल्
ु ने गर� �सफा�रश गनप
ुर् न� छ ।
�नणर्य नं. ३
�नधार्रण ग�रएको न्यूनतम मूल्याङ्कन भन्दा कसैले थैल� अंक कम गराइर् �लखत पा�रत
गराएको कुरा प�छ कुनै व्यहोराले प्रमाणीत हुन आएमा नपुग राजस्व सम्बिन्धत व्यिक्त,

संघसंस्था वा कम्पनी जोसुकै भए प�न मालपोत कायार्लयबाट त्यस्तो घर जग्गा रोक्का राखी
राजस्व असुल ग�रने छ ।
�नणर्य नं. ४
�लखतमा घर नखल
ु ाइर् �लखत पा�रत प�छ घर �थयो भनी मालपोत कायार्लयमा दावी गनर्
पाइने छै न । �लखतमा घर लुकाइर् पा�रत गरे को ठहरे मा सम्बिन्धत प�बाट पा�रत �लखतको
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थैल� अंकमा घरको मूल्याङ्कन जोडी आ�थर्क ऐनले तोके बमोिजम राजस्व तथा घर कायमको
दस्तुर असुल ग�रने छ ।
�नणर्य नं. ५
स्था�नय �नकायबाट प्राप्त घरको मल्
ू याङ्कन वा घरबाटोको �सफा�रश �लखत पा�रत हुनु
अगावै कुनै सुचनाबाट गलत छ भन्ने जानकार� प्राप्त भएमा कायार्लयबाट आवश्यक

छान�वनका लागी �फल्ड �न�र�ण समेत गर� मूल्याङ्कन कायम गनर् स�कने छ ।
�नणर्य नं. ६

स्था�नय �नकायबाट घरबाटोको �सफा�रशमा जे ले�खएर आएको भए ताप�न एक आपसमा
जोडीएर आएको �क�ा कुनै व्यिक्तले ख�रद गरे मा कुनै एक �क�ा बाटोले छोए वा बाटो भए

अन्य �क�ा प�न बाटोमा जोडीए सरहको न्यूनतम मुल्याङ्कन कायम ग�रने छ ।
�नणर्य नं. ७

एउटा मुल �क�ाबाट �क�ाबाट भै पा�रत हुने �लखतहरुमा �ेत्रफलको अनुपातमा थैल� मुल्य

कायम ग�रनेछ । साथै आ.व. को न्यूनतम मूल्यमा नघट्ने गर� रिजष्ट्रे शन पा�रत जुनसुकै
�लखतको थैल� अङ्क समेतलाइर् न्यन
ू तम मल्
ु याङ्कन कायम ग�रनेछ ।
�नणर्य नं. ८
आ�थर्क एनले राजस्व छुट �दनेगर� व्यवस्था गरे बमोिजम छुट दावी गन� संघ, संस्था वा
व्यिक्तले आ�धका�रक �नकायबाट छुट पाउने भनी �सफा�रस पेश गनुर् पन� छ ।
�नणर्य नं ९
न्यन
ू तम मल्
ु याङ्कनको लागी स्था�नय �नकायको घरको मल्
ू याङ्कन र घर बाटोको �सफा�रश

सम्बिन्धत जग्गाध�नको हकमा मात्र चालु आ.ब. �भत्र ३५ �दनसम्म मान्य रहने छ ।
�नणर्य नं. १०
स्था�नय �नकायबाट बाटो नभउको वा गोरे टो बाटो भनी �सफा�रश भएको तर �क�ाकाटबाट
�लखतमा पुन: बाटो कायम हुन गएको ट्रे स नक्साबाट दे �खएमा कच्ची मोटरबाटो वा ग वगर्
सरहको न्यन
ू तम मल्
ू याङ्कन कायम ग�रने छ ।
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�नणर्य नं. ११
पन
ु : नापी भइर् हाल सा�वक लागु भएका वगर् अनस
ु ार न्यन
ू तम मल्
ू याङ्कन कायम ग�रएको
स्थानको �लखतमा वगर् नखल
ु ेको भए नापी कायार्लयबाट वगर् खल
ु ाइर् पेश गनप
ुर् न� छ ।वगर् घ
ङ च मा कच्ची मोटरबाटो दे खीए ग वगर् सरहको मुल्याङ्कन कायम ग�रने छ । तर वगर्
नखल
ु ेकोमा बाटो नभएको भनी �सफा�रश आएमा घ वगर् सरहको मूल्याङ्कन कायम ग�रने छ
।
�नणर्य नं. १२
स्था�नय �नकायबाट घरबाटो �सफा�रश भइर् आउँ दा राजकुलो, �नजी बाटोसँग जोडीएको भनी
�सफा�रश भइर् आएमा कच्ची मोटरबाटो वा ग वगर् सरहको र मोटरबाटो मात्र उल्लेख भइर्
आएमा पक्क� मोटरबाटो सरहको मूल्याङ्कन कायम ग�रने छ ।
�नणर्य नं. १३
िजतपरु फेद� वडा नं १,२,३,६,९ को सबै र अन्य सा�वक गा.�व.स. को गोरे टो, बाटो नभएको,
जग्गाको हकमा सा�बक बमोिजमको मूल्यांकन यथावत कायम ग�रएको ।
�नणर्य नं. १४
गत आ.ब. ०७४।७५ को न्यूनतम मूल्याङ्कन सम्बन्धी कुनै प्रकरण यस आ.ब. ०७५।०७६ को
न्यन
ू तम मल्
ू याङ्कन छुट हुन गएको भए आ.ब. ०७४।०७५ को न्यन
ू तम मल्
ु याङ्कनलाइर् नै
आधार मा�नने छ ।
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