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                           �वषय- न्यनुतम मूल्या�न पिुस्तका पठाएको। 

 

�ी ...................................................... 
........................................................... 
........................................................... 
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                            भरतपरु महानगरपा�लका 
                       भरतपरु महानगरपा�लका वडा नं 17 

                   सा�वक शारदानगर गा �व स वडा नं 7 8 र 9 

� स �ववरण मलु्य रु प�त 
क�ा 

1 लप्टन डाँडा हदैु डेर�चोक हदैु बेलवुा बेलघ�ा सम्कको मलुबाटोमा पन� 
जग्गा 

18,00,000। 

2 नारायणचोक देिख चौ�क र नारायणचोक देिख डेर�चोक हुँदै �समल डाँडा 
जाने बाटोको जग्गा 

14,00,000। 

3 अन्य �पच बाटो 12,00,000। 

4 अन्य बाटोको जग्गा 10,00,000। 
5 खे�तयोग्ग जग्गा बाटो भएको 6,00,000। 

6 बाटो नभएको जग्गा 3,00,000। 

   
 
 
 
 

                        भरतपरु महानगरपा�लका वडा नं 17 

                सा�वक शारादानगर गा �व स वडा नं 1क 1ख 1ग 6क र 6ख 

1 रामपरु मेघौल� सडकको जग्गा 23,00,000। 

2 रामपरु बजार देिख टाउन सम्मको �पच बाटोको जग्गा 20,30,000। 

3 अन्य �पच बाटो 12,60,000। 

4 सा�बक शारदानगर 6क, 6ख मा पन� घडेर� जग्गा 11,00,000। 

5 �भ�ी बाटो 11,20,000। 

6 खेती योग्य बाटो भएका जग्गा 8,50,000। 

7 बाटो नभएका जग्गा 5,00,000। 

8 सा�बक शारदानगर 6क, 6ख मा पन� बाटो नभएको जग्गा 3,50,000। 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 



 

                       भरतपरु महानगरपा�लका वडा नं 18 

                       सा�बक ग�ुनगर गा �व स वडा नं 2 

1 िच�वन न पा चोक देिख चनौ�ल डेर� चोक सम्म र लोकतान्�ीक चोक 
देिख रेड�स चोकसम्म 

21,00,000। 

2 �पचबाटो भएको जग्गा 19,00,000। 

3 अन्य कच्ची बाटो भएको घडेर� जग्गा 9,80,000। 

4 सा�वक रातापरु गा �व स वडा नं 5 र 6 को �भ�ी बाटोको जग्गा 8,50,000। 

5 बाटो भएको खेती योग्य जग्गा 5,00,000। 

6 बाटो नभएको जग्गा 3,50,000। 

 
 
 

                       भरतपरु महानगरपा�लका वडा नं 18 

                      सा�बक ग�ुनगर गा �व स वडा नं 6 र 7  
1 मेघौल� जाने �पच बाटोको जग्गा 19,00,000। 

2 सा�बक ग�ुनगर 6 �वष्णचुोक देिख भवुनवस्ती टाउन सम्मको जग्गा 13,30,000। 

3 ��न्सीपल चोक  देिख बगैचा सम्मको बाटोमा पन� जग्गा 13,00,000। 

4 अन्य �पच बाटो भएको जग्गा 12,50,000। 

5 कच्ची बाटो भएको घडेर� जग्गा 9,00,000। 

6 भवुनवस्ती स्कुलचोक देिख गाँजापवरु सम्मको बाटोको जग्गा 9,00,000। 

7 बाटो भएको खेती योग्य जग्गा 5,00,000। 

8 बाटो नभएको जग्गा 4,50,000। 

 
 
 
 
 
 

    भरतपरु महानगरपा�लका वडा नं 18 

                    सा�बक ग�ुनगर गा �व स वडा नं 8 र 9 

1 मेघौल� जाने मलु �पच बाटोको जग्गा 12,50,000। 

2 �वष्णचुोक देिख भवुन वस्ती स्कुलचोक सम्मको जग्गा 12,50,000। 

3 अन्य �पच बाटो भएको जग्गा 12,00,000। 

4 कच्ची बाटो भएको घडेर� जग्गा 10,00,000। 

5 बाटो भएको खे�तयोग्य जग्गा 5,00,000। 

6 बाटो नभएको जग्गा 4,50,000। 

 
 
 
 
 

                    भरपरु महानगरपा�लका वडा नं 18 20 र 26 



          सा�बक ग�ुनगर गा �व स वडा नं 3,4,5,9 र रातापरु 1,2,4,5,6,7र 9 

1 िच�वन न पा चोक देिख �दव्यनगर गा �व स �समान सम्म  मलु 
बाटोको घडेर� जग्गा 

21,00,000। 

2 रा�वक रातापरुको �पच बाटोमा पन� जगगा 19,50,000। 

3 बाटो भएको घडेर� योग्य जग्गा 9,00,000। 

4 बाटो भएको खे�तयोग्य जग्गा 5,00,000। 

5 बाटो नभएको जग्गा 4,00,000। 

 
 
 

                           भरतपरु महानगरपा�लका वडा नं 19 

              सा�बक शारदानगर गा �व स वडा नं 2क 2ख 2ग 2घ 3क र 3ख 

1 रामपरु मेघौल� सडकको जग्गा 22,00,000। 

2 उ�र पि�म आसबहादरु गरुुङ चोक देिख दिक्षण �मलडाँडा जाने 
बाटोको जग्गा 

17,00,000। 

3 अन्य �पच 12,50,000। 

4 अन्य बाटो भएको घडेर� जग्गा 11,00,000। 

5 बाटो नभएको जग्गा 5,50,000। 

 
 

                          भरतपरु महानगरपा�लका वडा नं 19 

                          सा�बक ग�ुनगर गा �व स वडा नं 1 

1 नागचौतारो देिख िच�वन न पा चोक सम्मको मलु सडक 21,00,000। 

2 �पचबाटो 19,50,000। 

3 अन्य कच्ची बाटो भएको घडेर� योग्य जग्गा 9,80,000। 

4 बाटो भएको खे�तयोग्य जग्गा 5,00,000। 

5 बाटो नभएको जग्गा 3,50,000। 

 

                          भरतपरु महानगरपा�लका वडा नं 20 

                 सा�बक शारदानगर गा �व  स वडा नं 4क, 4ख 5क 5ख 

1 रामपरु मेघौल�  मलुबाटो 22,40,000। 

2 धम�दय चोकबाट जगतपरु जाने बाटोको जग्गा 14,00,000। 

3 हेल्थपो� देिख दिक्षण चन्�नगर जाने बाटो 14,00,000। 

4 अन्य �पच बाटो 12,00,000। 

5 अन्य बाटो भएको घडेर� योग्य जग्गा 10,50,000। 

6 बाटो भएको खेतीयोग्य जग्गा 6,50,000। 

7 बाटो नभएको जग्गा 5,00,000। 

 
 
 

                         भरतपरु महानगरपा�लका वडा नं 21 



                            सा�बक पावर्तीपरु गा �व स 

1 वडा नं 3, 5 र 7 को बजार के्ष�को मलुबाटोको जग्गाहरु 12,50,000। 

2 अन्य सवै वडाको बाटोमा पन� घडेर� जग्गा र बजार के्ष�को �भ�ी �पच 
बाटोको घडेर� जग्गाहरु 

9,80,000। 

3 सबै वडाको अन्य बाटोको घडेर� जग्गा 8,50,000। 

4 सबै वडाको बाटो भएको खेतीयोग्य जग्गा 4,50,000। 

5 सबै वडाको बाटो नभएको खेतीयोग्य जग्गा 3,00,000। 

 
 

                    वडा नं भरतपरु महानगरपा�लका 23 र 24 

                          सा�बक जगतपरु गा �व स 

1 माडी जाने मलुबाटोमा पन� वडा नं 1क, 5ख र ख 7क र ख को बाटो 
दायाँ बायाँ पन� बजार के्ष�का जग्गाहरु 

12,50,000। 

2 सबै वडाको �भ�ी �पच बाटो 10,50,000। 

3 बजार के्ष� बाहेक माडी जाने मूल बाटोमा पन� जग्गाहरु र बजार के्ष�का 
मूल बाटो बाहेक अन्य बाटोका जग्गाहरु वडा नं 1क, 5क, 7क र 
7ख को �भ�ी घडेर� 

9,80,000। 

4 वडा नं 1क बाहेक 1,2, 3 र 4 को बाटो भएका घडेर� जग्गा 7,75,000। 

5 वडा नं 5, 6, 7, 8 र 9 को बाटो भएको घडेर� जग्गा 6,75,000। 

6 वडा नं 1, 2, 3 र 4 को बाटो भएको खेतीयोग्य जग्गा 4,50,000। 

7 वडा नं 5, 6 ,7 ,8 र 9 को बाटो भएको खेतीयोग्य जग्गा 3,50,000। 

8 वडा नं 1 ,2, 3 र 4 को बाटो नभएको जग्गा 2,60,000। 

9 वडा नं 5 ,6 ,7, 8 र 9 को बाटो नभएको जग्गा 2,30,000। 

 
 

                           भरतपरु महानगरपा�लका वडा नं 25  
                       सा�बक रातापरु 7 8 9 र श�ुनगर गा �व स 

1 वडा नं 2 क अमतृ नगर के्ष�को मलु बाटोको जग्गा 11,20,000। 

2 वडा नं 2क, 4क र ख 5 र अन्य वडाको मूल बाटोको जग्गा 9,00,000। 

3 अन्य सबै वडाको घडेर� जग्गाहरु 6,30,000। 

4 सबै वडाको बाटो भएको खेतीयोग्य जग्गा 4,25,000। 

5 सबै वडाको बाटो नभएको खेतीयोग्य जग्गा 2,30,000। 

 
 
 
 

                          भरतपरु महानगरपा�लका वडा न 26 

                        सा�बक शारदानगर गा �व स 3क र 3ख 

1 अन्य �पच बाटोको जग्गा 11,20,000। 

2 कच्ची मूल बाटोको जग्गा 10,50,000। 

3 बाटो भएको घडेर� योग्य जग्गा 10,50,000। 



4 बाटो भएको खेतीयोग्य जग्गा 5,30,000। 

5 बाटो नभएको खेतीयोग्य जग्गा 2,60,000। 

 
 

                         भरतपरु महानगरपा�लका वडा नं 26 

                             सा�वक �सस्वार गा �व स 

1 मेघौल� जाने मूल बाटो 11,20,000। 

2 अन्य �पच बाटो भएको जग्गा 9,80,000। 

3 सबै वडाको घडेर� जग्गा 6,00,000। 

4 सबै वडाको बाटो भएको खेतीयोग्य जग्गा 4,25,000। 

5 सबै वडाको बाटो नभएको खेतीयोग्य जग्गा 2,30,000। 

 
 

                          भरतपरु महानगरपा�लका वडा नं 26  
                          सा�बक रातापरु �दव्यनगर गा �व स 

1 वडा नं 5 क को चनौल� बजारको घडेर� जग्गाहरु 19,50,000। 

2 वडा नं 2 र 3 चनौल� बजारको घडेर� जग्गाहरु 14,00,000। 

3 वडा नं 5क को चनौल� बजार के्ष�को �भ�ी घडेर� जग्गाहरु 12,50,000। 

4 सबै वडाको �भ�ी �पच बाटोको जग्गा 11,20,000। 

5 सबै वडाको बजार के्ष� बाहेक मूल बाटोमा पन� घडेर� जग्गाहरु वडा नं 
6 र 7क बाहेक 

11,20,000। 

6 चनौल� बजार बाट म�ुनगर जाने मूल बाटोको जग्गा 8,50,000। 

7 वडा नं 2, 3, 4 र 5 को �भ�ी बाटोमा पन� घडेर� जग्गाहरु 8,50,000। 

8 वडा नं 6 ,7 र 8 को बाटो भएको घडेर� योग्य जग्गा 6,00,000। 

9 वडा नं 2 ,3, 4 र 5को बाटो भएको खेतीयोग्य जग्गा 4,25,000। 

10 वडा नं 6 ,7 र 8 को बाटो भएको जग्गा 3,00,000। 

11 वडा नं 2,3 ,4 र 5 को बाटो नभएको खेतीयोग्य जग्गा 2,25,000। 

12 वडा नं 6, 7 र 8 को बाटो नभएको जग्गा 1,20,000। 

 
 
 
 
 
 
 

                        भरतपरु महानगरपा�लका वडा नं 27 र 28  
                              सा�बक मेघौल� गा �व स 

1 वडा नं 5ग र 8ख को बजार के्ष�मा पन� �पच तथा मूल बाटोमा पन� 
जग्गाहरु 

15,40,000। 

2 बजार के्ष� बाहेक वडा नं 5ग, 8ख र 9 को �पच तथा मूल बाटोमा 
पन� जग्गा 

12,00,000। 

3 मा�थ उल्लेख बाहेक अन्य वडाको �पच बाटोको जग्गा 12,00,000। 



4 पसार्ढाप बजार तेलौल� बजार र शाखा बाटोको घडेर� जग्गाहरु 11,20,000। 

5 वडा नं 5ग र 8ख बाहेक अन्य सबै वडाको बाटोका घडेर� जग्गाहरु 9,80,000। 

6 वडा नं 5 र 8 को बाटो भएको जग्गाहरु 4,25,000। 

7 वडा नं 5 र 8 को बाटो नभएको जग्गाहरु 2,25,000। 

8 वडा नं 5 र 8 बाहेक अन्य सबै वडा मा�थ उल्लेिखत बाहेक को बाटो 
भएको जग्गाहरु 

2,25,000। 

9 मा�थ उल्लेिखत बाहेक अन्य सबै बाटो नभएको जग्गाहरु 1,75,000। 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ��व्य 

 

• राजकुलो र नहरले छुने जग्गालाई कच्ची बाटोले छोएको सरह मूल्या�न ग�रने छ । 

• खोलो प�हरो लागेको जग्गाहरुको म न पा बाट खोलो प�हरो लागेको भनी �कटानी 
�सफा�रस भई आएको अवस्थामा कायार्लयबाट जाँचबझु गदार् सह� ठह�रएमा उ� 
जग्गाको मूल्या�नको 50 ��तशत सम्म छुट  �दन स�कने छ । 

• धेरै बाटो भएको स�सम जग्गाको हकमा बढ� दर रेटको र अन्यको हकमा जनु मोहोडा 
बाटो �योग हनु्छ सो�हको मलु्य कायम ग�रने छ । 



• पा�रत हनु आउने �लखतमा �लने �दनेले घर बाटो लगायतका �ववरणहरु यथाथर् खोल� 
कै�फयतमा सह� छाप गनुर्पन� छ । �लखतमा कनै प�न �ववरण फरक पार� पेश गरेको 
कारणबाट राज�मा फरक पनर् गएको व्यहोरा कुनै प�न त�रकाबाट प�ा लागेमा यस 
कायार्लयबाट स्थलगत बझुी ए�कन ग�र उ� जग्गा रो�ा राखी काननु बमोिजम लाग्ने 
राज� अस ुग�रने छ । 

• कुनै जग्गाको मूल्याङकन छुट हनु गएकोमा दायाँ बायाँको जग्गाको मूल्या�न सरह मूल्य 
कायम हनुेछ । 

• न पा तथा �ामीण बजारक्षे� राजमागर् र मलु बाटोको कुनै प्लट 2 दईु  क�ा भन्दा 
ठुलो भइ �भ�ी जग्गा सरह मूल्या�न गनुर् पन� देिखएमा तथा खेतीयोग्य जग्गा भएमा र 
बाटो छोडी �भ�बाट समेत जग्गा �लएको भएमा बाटो नभएको मलु्य तथा बाटो तफर्  
�लएको देिखए 30 तीस �मटर सम्मलाइ बाटोले छोएको मानी सो बाहेकको जग्गालाइ 
�भ�ी सरह मूल्या�न कायम ग�रने छ ।दईु क�ा सम्मको ला�ग भने यो स�ुवधा �ा� 
हनुेछैन । 

• म न पा क्षे�को जग्गाको �स्ता�वत कुनै �क�ाले बाटो छुने र कुनैले नछुने भनी म न पा 
बाट �सफा�रस भई आएमा प�न �कि� एक आपसमा जो�डने भएमा बाटोमा जो�डएका 
जग्गाको सरह मूल्या�न कायम ग�रने छ । 

• मूल्या�न पिुस्तकामा उिल्लिखत �क�ा बाहेक अन्य बाटोले छोएको जग्गाको हकमा कुनै 
�क�ा जग्गा एकै पटक पा�रत नगर� पटक - पटक ग�र प�हले बाटो तफर् को र प�छ 
�पछवाड तफर् बाट  वा प�हला �पछवाड बाट र प�छ बाटो तफर्  बाट �क�ाकाट गर� एकै 
व्यि� वा सोह� व्यि�को प�रवार�भ� गएको प�ा लागेमा थप राज� असलु ग�रने छ । 

• कुनै �क�ाकाट हनुे अवस्थामा अगाडी बाट बाटो भनी �सफा�रस आएको र पछाडी बाट 
�क का ग�र �लने �दने गनुर्पन� भएमा पछाडीको जग्गा बाटो भएको सरह मूल्या�न गनुर्पन� 
छ । 

• मूल्या�न पिुस्तकामा भलुवश राजमागर् बजारक्ष�े वा मूल बाटोमा पन� वा नपन� भनी �ववाद 
आएमा यस कायार्लयबाट स्थलगत समेत बझुी उ� �क�ा जनु वग�करणमा पन� हो सोह� 
वग�करणको न्यूनतम मूल्या�न कायम ग�रने छ । 

• �ामीण क्षे�को कच्ची र �ावेल बाटोसँग जो�डएको 1.5 डेढक�ा सम्म र सो भन्दा 
बढ�को �क�ा भएमा डेढक�ा जग्गालाई घडेर� सरह र बाँ�कलाई बाटो भएको खेतीयोग्य 
जग्गा मा�न मूल्या�न ग�रने छ । 

• कुनै �क�ा जग्गामा बाटोले छुने वा नछुन े घर भए नभएको आ�द �� उठेमा 
कायार्लयबाट स्थलगत छान�वन समेत गर� ए�कन ग�रने छ । 

• महानगरपा�लका �भ�को प्लट �मलान गनुर्परेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा 0-0-
10 वा सो भन्दा कम क्षे�फलको जग्गा �लन�ुदन ुगनुर्परेमा बाटो भएको वा नभएको जे 
�सफा�रस भई आएमा प�न घडेर�को मूल्य कायम ग�रनेछ । 



•  कुनै व्यि�ले ख�रद गन� एकभन्दा बढ� �क�ा बाटोले छुने भनी �सफा�रस भै आएमा 
�त्येक �क�ाबाट 1.5 डेढक�ालाई घडेर�को मूल्य राखी बाँ�क क्षे�फललाई बाटो भएको 
खेतीयोग्य जग्गा मानी मूल्या�न कायम ग�रनेछ । 

• उल्लेिखत जग्गाको न्यूनतम मूल्या�न ��त क�ा को दरले कायम ग�रएको छ । 


