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भरतपरु महानगरपामलका 

भरतपरु महानगरपामलका वडा नं. 15 

सामबक शारदानगर गाववस 3क र 3ख 

क्र. सं. वववरण 

प्रमत  
कट्ठा मूल्र् 

1 वपच बाटोको िग्गा 12,32,000। 

2 कच्ची मूल बाटोको िग्गा 11,55,000। 

3 बाटो भएको घडेरी र्ोग्र् िग्गा 11,55,000। 

4 बाटो भएको खेती र्ोग्र् िग्गा 5,83,000। 

5 बाटो नभएको खेती र्ोग्र् िग्गा 2,86,000। 

 

 

भरतपरु महानगरपामलका वडा नं. 17 

सामबक शारदानगर गाववस वडा नं. 7, 8 र 9 

1 लप्टन डााँडा, डेरीचोक हदैु बेलवुा बेलघट्टा सम्मको मलुबाटोमा पने िग्गा 19,80,000। 

2 

नारार्णचोक देचख चौकी र नारार्णचोक देचख डेरीचोक हुाँदै मसमल डााँडा 
िाने बाटोको िग्गा 15,40,000। 

3 अन्त्र् वपच बाटो 13,20,000। 

4 अन्त्र् बाटोको िग्गा 11,00,000। 

5 खेती र्ोग्र् िग्गा बाटो भएको 6,60,000। 

6 बाटो नभएको िग्गा 3,30,000। 

 

 

भरतपरु महानगरपामलका वडा नं. 17 

सामबक शारदानगर गाववस वडा नं. 1क, 1ख ,1ग, 6क र 6ख 

1 रामपरु मेघौली सडकको िग्गा 25,30,000। 
2 रामपरु बिार देचख टाउन सम्मको वपच बाटोको िग्गा 22,33,000। 
3 अन्त्र् वपच बाटो 13,86,000। 
4 मभरी बाटो 12,32,000। 
5 सामबक शारदानगर 6क, 6ख मा पने घडेरी िग्गा 12,10,000। 
6 खेती र्ोग्र् बाटो भएका िग्गा 9,35,000। 
7 बाटो नभएका िग्गा 5,50,000। 
8 सामबक शारदानगर 6क, 6ख मा पने बाटो नभएको िग्गा 3,85,000। 
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भरतपरु महानगरपामलका वडा नं. 18 

सामबक गु िनगर गाववस वडा नं. 2 

1 

चचरवन न पा चोक देचख चनौमल डेरी चोक सम्म र लोकताचन्त्रक चोक देचख 
रेडक्रस चोकसम्म 

23,10,000। 

2 वपचबाटो भएको िग्गा 20,90,000। 

3 अन्त्र् कच्ची बाटो भएको घडेरी िग्गा 10,78,000। 

4 सामबक रातापरु गाववस वडा नं. 5 र 6 को मभरी बाटोको िग्गा 9,35,000। 

5 बाटो भएको खेती र्ोग्र् िग्गा 5,50,000। 

6 बाटो नभएको िग्गा 3,85,000। 
 

भरतपरु महानगरपामलका वडा नं. 18 

सामबक गु िनगर गाववस वडा नं. 6 र 7 

1 मेघौली िाने वपच बाटोको िग्गा 20,90,000। 

2 सामबक गु िनगर 6 ववष्णचुोक देचख भवुनबस्ती टाउन सम्मको िग्गा 14,30,000। 

3 वप्रन्त्सीपल चोक देचख बगैचा सम्मको बाटोमा पने िग्गा 14,63,000। 

4 अन्त्र् वपच बाटो भएको िग्गा 13,75,000। 

5 कच्ची बाटो भएको घडेरी िग्गा 9,90,000। 

6 भवुनवस्ती स्कुलचोक देचख गााँिापवरु सम्मको बाटोको िग्गा 9,90,000। 

7 बाटो भएको खेती र्ोग्र् िग्गा 5,50,000। 

8 बाटो नभएको िग्गा 4,95,000। 
 

 

भरतपरु महानगरपामलका वडा नं. 18 

सामबक गु िनगर गाववस वडा नं. 8 र 9 

1 मेघौली िाने मलु वपच बाटोको िग्गा 13,75,000। 

2 ववष्णचुोक देचख भवुन वस्ती स्कुलचोक सम्मको िग्गा 13,75,000। 

3 अन्त्र् वपच बाटो भएको िग्गा 13,20,000। 

4 कच्ची बाटो भएको घडेरी िग्गा 11,00,000। 

5 बाटो भएको खेमतर्ोग्र् िग्गा 5,50,000। 

6 बाटो नभएको िग्गा 4,95,000। 
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भरपरु महानगरपामलका वडा नं. 18 20 र 26 

सामबक गु िनगर गाववस वडा नं. 3, 4, 5, 9 र  
रातापरु 1, 2, 4, 5, 6, 7 र 9 

1 

चचरवन न पा चोक देचख ददव्र्नगर गाववस मसमान सम्म  मलु बाटोको 
घडेरी िग्गा 23,10,000। 

2 सामबक रातापरुको वपच बाटोमा पने िग्गा 21,45,000। 

3 अन्त्र् वपच बाटो भएको िग्गा 15,40,000। 

4 बाटो भएको घडेरी र्ोग्र् िग्गा 9,90,000। 

5 बाटो भएको खेती र्ोग्र् िग्गा 5,50,000। 

6 बाटो नभएको िग्गा 4,40,000। 
 

भरतपरु महानगरपामलका वडा नं. 19 

सामबक शारदानगर गाववस वडा नं. 2क, 2ख, 2ग, 2घ, 3क र 3ख 

1 
रामपरु मेघौली सडकको िग्गा 24,20,000। 

2 
उत्तर पचिम आसबहादरु गरुुङ चोक देचख दचक्षण ममलडााँडा िाने बाटोको िग्गा 18,70,000। 

3 
अन्त्र् वपच 13,75,000। 

4 
अन्त्र् बाटो भएको घडेरी िग्गा 12,10,000। 

5 
बाटो भएको खेती र्ोग्र् िग्गा 8,25,000। 

6 बाटो नभएको िग्गा 6,05,000। 

 

भरतपरु महानगरपामलका वडा नं. 19 

सामबक गु िनगर गाववस वडा नं. 1 

1 नागचौतारो देचख चचरवन न पा चोक सम्मको मलु सडक 23,10,000। 

2 वपचबाटो 21,45,000। 

3 अन्त्र् कच्ची बाटो भएको घडेरी र्ोग्र् िग्गा 10,78,000। 

4 बाटो भएको खेमतर्ोग्र् िग्गा 5,50,000। 

5 बाटो नभएको िग्गा 3,85,000। 

 

भरतपरु महानगरपामलका वडा नं. 20 

सामबक शारदानगर गाववस वडा नं. 4क, 4ख, 5क, 5ख 

1 रामपरु मेघौली मलुबाटो 24,64,000। 
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2 िमोदर् चोकबाट िगतपरु िाने बाटोको िग्गा 15,40,000। 

3 हेल्थपोष्ट देचख दचक्षण चन्त्रनगर िाने बाटो 15,40,000। 

4 अन्त्र् वपच बाटो 13,20,000। 

5 अन्त्र् बाटो भएको घडेरी र्ोग्र् िग्गा 11,55,000। 

6 बाटो भएको खेती र्ोग्र् िग्गा 7,15,000। 

7 बाटो नभएको िग्गा 5,50,000। 

 

भरतपरु महानगरपामलका वडा नं. 21 

सामबक पावातीपरु गाववस 

1 वडा नं. 3, 5 र 7 को बिार के्षरको मलुबाटोको िग्गाहरु 13,75,000। 

2 

अन्त्र् सवै वडाको बाटोमा पने घडेरी िग्गा र बिार के्षरको मभरी वपच 
बाटोको घडेरी िग्गाहरु 

10,78,000। 

3 सबै वडाको अन्त्र् बाटोको घडेरी िग्गा 9,35,000। 

4 सबै वडाको बाटो भएको खेती र्ोग्र् िग्गा 4,95,000। 

5 सबै वडाको बाटो नभएको खेती र्ोग्र् िग्गा 3,30,000। 

 

 

भरतपरु महानगरपामलका वडा नं. 23 र 24 

सामबक िगतपरु गाववस 

1 

माडी िाने मलुबाटोमा पने वडा नं. 1क, 5ख, 7क र 7ख को बाटोको दार्ााँ 
बार्ााँ पने बिार के्षरका िग्गाहरु 

13,75,000। 

2 सबै वडाको मभरी वपच बाटो 11,55,000। 

3 

बिार के्षर बाहेक माडी िाने मूल बाटोमा पने िग्गाहरु र बिार के्षरका मूल 
बाटो बाहेक अन्त्र् बाटोका िग्गाहरु वडा नं. 1क, 5क, 7क र 7ख को 
मभरी घडेरी 

10,78,000। 

4 वडा नं. 1क बाहेक 1, 2, 3 र 4 को बाटो भएका घडेरी िग्गा 8,52,500। 

5 वडा नं. 5, 6, 7, 8 र 9 को बाटो भएको घडेरी िग्गा 7,42,500। 

6 वडा नं. 1, 2, 3 र 4 को बाटो भएको खेती र्ोग्र् िग्गा 4,95,000। 

7 वडा नं. 5, 6 ,7 ,8 र 9 को बाटो भएको खेती र्ोग्र् िग्गा 3,85,000। 

8 वडा नं. 1 ,2, 3 र 4 को बाटो नभएको िग्गा 2,86,000। 

9 वडा नं. 5 ,6 ,7, 8 र 9 को बाटो नभएको िग्गा 2,53,000। 
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भरतपरु महानगरपामलका वडा नं. 25 

सामबक रातापरु 7, 8, 9 र शकु्रनगर गाववस 

1 वडा नं. 2 क अमतृ नगर के्षरको मलु बाटोको िग्गा 12,32,000। 

2 वडा नं. 2क, 4क र ख 5 र अन्त्र् वडाको मूल बाटोको िग्गा 9,90,000। 

3 अन्त्र् वपच बाटो भएको िग्गा 8,25,000। 
4 अन्त्र् सबै वडाको घडेरी िग्गाहरु 6,93,000। 

5 सबै वडाको बाटो भएको खेती र्ोग्र् िग्गा 4,67,500। 

6 सबै वडाको बाटो नभएको खेती र्ोग्र् िग्गा 2,53,000। 

 

 

भरतपरु महानगरपामलका वडा नं. 26 

सामबक मसस्वार गाववस 

1 मेघौली िाने मूल बाटो 12,32,000। 

2 अन्त्र् वपच बाटो भएको िग्गा 10,78,000। 

3 सबै वडाको घडेरी िग्गा 6,60,000। 

4 सबै वडाको बाटो भएको खेती र्ोग्र् िग्गा 4,67,500। 

5 सबै वडाको बाटो नभएको खेती र्ोग्र् िग्गा 2,53,000। 

 

 

भरतपरु महानगरपामलका वडा नं. 26 

सामबक रातापरु ददव्र्नगर गाववस 

1 वडा नं. 5 क को चनौली बिारको घडेरी िग्गाहरु 21,45,000। 

2 वडा नं. 2 र 3 चनौली बिारको घडेरी िग्गाहरु 15,40,000। 

3 वडा नं. 5क को चनौली बिार के्षरको मभरी घडेरी िग्गाहरु 13,75,000। 

4 सबै वडाको मभरी वपच बाटोको िग्गा 12,32,000। 

5 

सबै वडाको बिार के्षर बाहेक मूल बाटोमा पने घडेरी िग्गाहरु वडा नं. 
6 र 7क बाहेक 

12,32,000। 

6 चनौली बिार बाट मकु्तनगर िाने मूल बाटोको िग्गा 9,35,000। 

7 वडा नं. 2, 3, 4 र 5 को मभरी बाटोमा पने घडेरी िग्गाहरु 9,35,000। 

8 वडा नं. 6 ,7 र 8 को बाटो भएको घडेरी र्ोग्र् िग्गा 6,60,000। 

9 वडा नं. 2 ,3, 4 र 5को बाटो भएको खेती र्ोग्र् िग्गा 4,67,500। 

10 वडा नं. 6 ,7 र 8 को बाटो भएको िग्गा 3,30,000। 

11 वडा नं. 2,3 ,4 र 5 को बाटो नभएको खेती र्ोग्र् िग्गा 2,47,500। 

12 वडा नं. 6, 7 र 8 को बाटो नभएको िग्गा 1,32,000। 
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भरतपरु महानगरपामलका वडा नं. 27 र 28 

सामबक मेघौली गाववस 

1 वडा नं. 5ग र 8ख को बिार क्षेरमा पने वपच तथा मूल बाटोमा पने िग्गाहरु 16,94,000। 

2 बिार क्षेर बाहेक वडा नं. 5ग, 8ख र 9 को वपच तथा मूल बाटोमा पने िग्गा 13,20,000। 

3 मामथ उल्लेचखत बाहेक अन्त्र् वडाको वपच बाटोको िग्गा 13,20,000। 

4 पसााढाप बिार तेलौली बिार र शाखा बाटोको घडेरी िग्गाहरु 12,32,000। 

5 वडा नं. 5ग र 8ख बाहेक अन्त्र् सबै वडाको बाटोका घडेरी िग्गाहरु 10,78,000। 

6 वडा नं. 5 र 8 को बाटो भएको िग्गाहरु 4,67,500। 

7 वडा नं. 5 र 8 को बाटो नभएको िग्गाहरु 2,47,500। 

8 

वडा नं. 5 र 8 बाहेक अन्त्र् सबै वडा मामथ उल्लेचखत बाहेक को बाटो भएको 
िग्गाहरु 

2,47,500। 

9 मामथ उल्लेचखत बाहेक अन्त्र् सबै बाटो नभएको िग्गाहरु 1,92,500। 
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रष्टव्र् 

 

1. रािकुलो र नहरले छुने िग्गालाई कच्ची बाटोले छोएको सरह मूल्र्ाङ्कन गररने छ । 

2. खोलो पवहरो लागेको िग्गाहरुको महानगरपामलकाबाट खोलो पवहरो लागेको भनी वकटानी मसफाररस भई 
आएको अवस्थामा कार्ाालर्बाट िााँचबझु गदाा सही ठहररएमा उक्त िग्गाको मूल्र्ाङ्कनको 50 प्रमतशत 
सम्म छुट ददन सवकने छ । 

3. िेरै बाटो भएको समसम िग्गाको हकमा बढी दर रेटको र अन्त्र्को हकमा िनु मोहोडा बाटो प्रर्ोग हनु्त्छ 
सोहीको मलु्र् कार्म गररने छ । 

4. पाररत हनु आउने मलखतमा मलने ददनलेे घर बाटो लगार्तका वववरणहरु र्थाथा खोली कैवफर्तमा सही 
छाप गनुापने छ । मलखतमा कुनै पमन वववरण फरक पारी पेश गरेको कारणबाट रािश्वमा फरक पना 
गएको व्र्होरा कुनै पमन तररकाबाट पत्ता लागेमा र्स कार्ाालर्बाट स्थलगत बझुी एवकन गरर उक्त िग्गा 
रोक्का राखी काननु बमोचिम लाग्ने रािश्व असलु उपर गररने छ । 

5. कुनै िग्गाको मूल्र्ाङ्कन छुट हनु गएकोमा दार्ााँ बार्ााँको िग्गाको मूल्र्ाङ्कन सरह मूल्र् कार्म हनुछे । 

6. न पा तथा ग्रामीण बिारके्षर रािमागा र मलु बाटोको कुनै प्लट 2 (दईु) कट्ठा भन्त्दा ठुलो भई मभरी 
िग्गा सरह मूल्र्ाङ्कन गनुा पने देचखएमा तथा खेती र्ोग्र् िग्गा भएमा र बाटो छोडी मभरबाट समेत िग्गा 
मलएको भएमा बाटो नभएको मलु्र् तथा बाटो तफा  मलएको देचखए 30 (तीस) ममटर सम्मलाई बाटोले 
छोएको मानी सो बाहेकको िग्गालाई मभरी सरह मूल्र्ाङ्कन कार्म गररने छ । दईु कट्ठा सम्मको लामग 
भने र्ो सवुविा प्राप्त हनुेछैन । 

7. महानगरपामलका क्षेरको िग्गाको प्रस्ताववत कुनै वकत्ताले बाटो छुने र कुनैले नछुने भनी 
महानगरपामलकाबाट मसफाररस भई आएमा पमन वकत्ता एक आपसमा िोमडने भएमा बाटोमा िोमडएका 
िग्गाको सरह मूल्र्ाङ्कन कार्म गररने छ । 

8. मूल्र्ाङ्कन पचुस्तकामा उचल्लचखत वकत्ता बाहेक अन्त्र् बाटोले छोएको िग्गाको हकमा कुनै वकत्ता िग्गा एकै 
पटक पाररत नगरी पटक-पटक गरर पवहले बाटो तफा को र पमछ वपछवाड तफा बाट वा पवहला वपछवाड 
बाट र पमछ बाटो तफा  बाट वकत्ताकाट गरी एकै व्र्चक्त वा सोही व्र्चक्तको पररवारमभर गएको पत्ता 
लागेमा थप रािश्व असलु गररने छ । 

9. कुनै वकत्ताकाट हनुे अवस्थामा अगाडी बाट बाटो भनी मसफाररस आएको र पछाडी बाट वक का गरर मलन े
ददन ेगनुापने भएमा पछाडीको िग्गा बाटो भएको सरह मूल्र्ाङ्कन गनुापने छ । 

10. मूल्र्ाङ्कन पचुस्तकामा भलुवश रािमागा बिारके्षर वा मूल बाटोमा पने वा नपने भनी वववाद आएमा र्स 
कार्ाालर्बाट स्थलगत समेत बझुी उक्त वकत्ता िनु वगीकरणमा पने हो सोही वगीकरणको न्त्रू्नतम 
मूल्र्ाङ्कन कार्म गररन ेछ । 

11. कच्ची, ग्रावेल र वपच बाटोसाँग िोमडएको 1.5 (डेढकट्ठा) सम्म र सो भन्त्दा बढीको वकत्ता भएमा डेढकट्ठा 
िग्गालाई घडेरी सरह र बााँकीलाई बाटो भएको खेती र्ोग्र् िग्गा मामन मूल्र्ाङ्कन गररने छ । 
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12. कुनै वकत्ता िग्गामा बाटोले छुन ेवा नछुने घर भए नभएको आदद प्रश्न उठेमा कार्ाालर्बाट स्थलगत 
छानववन समेत गरी एवकन गररने छ । 

13. महानगरपामलका मभरको प्लट ममलान गनुापरेको अवस्थामा बाहेक अन्त्र् अवस्थामा 0-1-0 वा सो भन्त्दा 
कम क्षेरफलको िग्गा मलनदुदन ुगनुापरेमा बाटो भएको वा नभएको िे मसफाररस भई आएमा पमन घडेरीको 
मूल्र् कार्म गररनेछ । 

14. कुनै व्र्चक्तले खररद गने एकभन्त्दा बढी वकत्ता बाटोले छुने भनी मसफाररस भै आएमा प्रत्रे्क वकत्ताबाट 
1.5 (डेढकट्ठा) लाई घडेरीको मूल्र् राचख बााँकी क्षरेफललाई बाटो भएको खेती र्ोग्र् िग्गा मानी 
मूल्र्ाङ्कन कार्म गररनेछ । 

15. उल्लेचखत िग्गाको न्त्रू्नतम मूल्र्ाङ्कन प्रमत कट्ठा को दरले कार्म गररएको छ । 


