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भमूिसुभार तथा िालपोत कार्ाालर्, भक्तपुर 

जग्गाको न्र्नूति् िलू्र्ाङ्कन 

1. भक्तपुर नगरपामलका 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७८।७९ 

क) पक् की िोटरबाटो (सडकको दार्ााँबार्ााँ  

1.  अरनिको राजमार्गसंर् जोनिएको 2376000 
2.  सल्लाघारी चोकदेखि दधुपाटी चोकसम्म (सिकको दायााँबायााँ) 1328000 
3.  जर्ाती-च्यामानसङ-पनसिेल सिकदेखि कमलवििायक चोकसम्म 

(सिकको दायााँबायााँ) 
1328000 

4.  सल्लाघारी चोकदेखि दिुाकोट छुवििे िस्याङिसुङु िोलासम्म 1328000 
5.  िर्रकोट सिक (सल्लाघारी चोक देखि देकोचासम्म) 1200000 
6.  िर्रकोट सिक (देकोचा चोकदेखि भत्केको पाटीसम्म सिकको 

दायााँबायााँ) 
1100000 

7.  िर्रकोट सिक (भत्केको पाटी देखि व्यारेकसम्म सिकको दायााँबायााँ) 1100000 
8.  साविक कटुन्जे पक् की मोटरबाटो हाल भ.ि.पा. ििा िं. १ र ३ 1100000 
9.  िेकोचाबाट चााँर् ुजाि ेपक् की पोटरबाटो (सिकको दायााँबायााँ) 1100000 

10.  च्यामानसङ चोकदेखि देर्ाइिा, ब्रम्हायणी, भािे, मालपोत चोक हुाँदै 
साविक ताथली नसमािासम्म (सिको दायााँबायााँ) 

1100000 

11.  व्यासी चोकदेखि कालीघाटसम्मको दायााँबायााँको पक् की सिक (सिको 
दायााँबाया) 

1100000 

ि) प्लामनङको पक् कीिोटर बाटो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो भन्दा मानथ 1328000 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो भन्दा मानथ 1164000 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो भन्दा मानथ 949000 
4.  घ िर्गः ४ नमटरभन्दा कम 785000 
5.  मानथ उल्लेखित र्ररएका िाहेकका पक् की मोटर बाटोको (सिकको 

दायााँबायााँ) 
785000 

र्) प्लामलङको कच्चीिोटरबाटो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो भन्दा मानथ 696000 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो भन्दा मानथ 658000 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो भन्दा मानथ 570000 
4.  घ िर्गः ४ नमटरभन्दा कम 443000 
5.  मानथ उल्लेखित र्ररएका िाहेकका अन्य कच्चीमोटर बाटोको (सिकको 

दायााँबायााँ) 
582000 
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6.  र्ोरेटो बाटोमा जोनिएको 291000 
घ) शहरी इलाका  

1.  शहरी इलाका (क) मूलबाटोः- मूल बाटो भन्नाले 

अ) च्यामानसङ ढोका देखि इिार् हुाँदै दधुपाटी सम्मको बाटो 
आ) दधुपाटी देखि िौमा हुाँदै साकोठासम्मको बाटो तथा  

इ) सूयगवििायक र्ःपली देखि (भलंुचा सिक समेत) बलु्चासम्मको 
बाटोलाई जिाउिेछ । 

1000000 

2.  शहरी इलाका (ि) सहायक बाटो 800000 
3.  शहरी इलाका (र्) र्ल्ली बाटो 500000 
4.  शहरी इलाका (घ) चोक बाटो(सार्ाल समेत) 400000 
5.  शहरी इलाका (ङ), (च) र (छ) घरमनुिको बाटो (लाबो) 300000 
6.  बाटो िभएको जग्र्ा 200000 
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1. िध्र्पुर मथिी नगरपामलका (सामिक मदव्र्श्वरी गा.मि.स. हाल िध्र्पुरमथिी न.पा. १, २ र ३) 

मस.नं. मििरण 

प्रमत 
िगामिटर 

आ.ि. 
०७८।७९ 

क) पक् की िोटरबाटो  

1.  अरनिको राजमार्गसंर् जोनिएको (म.नथ.ि.पा. ििा िं. १,२ र ३ साविक ििा 
िं. १५, १६ र १७ 

87200 

2.  भक्तपरु जाि ेपरुािो सिक म.नथ.ि.पा. ििा िं. २ (साविक ििा िं. १७ र 
ददव्यश्वरी ििा िं. ७, ८ र ९) 

44900 

3.  र्ठ्ठाघरबाट सािोदठमी जािी बाटो 38000 
4.  लोकन्थलीबाट SOS जािे बाटो 31100 

5.  कौशलटारबाट तेसागटार जाि ेबाटो 31100 

6.  लोकन्थली चोकबाट हिमुन्ते पलु जािे बाटो 31100 

7.  र्ठ्ठाघरदेखि कोररयि अस्पताल जाि ेबाटो 31000 

8.  क्षयरोर् अस्पताल (T.B.hospital) चारदोबाटोदेखि बालकोट जािे हिमुने्न 
पलुसम्म 

31100 

9.  मानथ उल्लेखित र्ररएको बाहेकका पक् की मोटरबाटो 31100 

ि) प्लामनङको पक् की िोटर बाटो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो भन्दा मानथ 36900 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो भन्दा मानथ 36300 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो भन्दा मानथ 35800 
4.  घ िर्गः ४ नमटरभन्दा कम 35200 

र्) प्लामनङको कच्ची िोटर बाटो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो भन्दा मानथ 29200 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो भन्दा मानथ 28600 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो भन्दा मानथ 28100 
4.  घ िर्गः ४ नमटरभन्दा कम 27500 

घ) कच्ची िोटर बाटो  
1.  मध्यपरु नथमी िर्रपानलका ििा िं. १ र ३ (साविक १५ र १६) 24100 
2.  ददव्यश्वरी ििा िं. ७, ८ र ९ (म.नथ.ि.पा. ििा िं. २, साविक ििा िं. 

१७) 
15200 

ङ) गोरेटो बाटो  
1.  मध्यपरु नथमी िर्रपानलका ििा िं. १ र ३ (साविक १५ र १६) 8900 
2.  ददव्यश्वरी ििा िं. ६, ७, ८ र ९ (म.नथ.ि.पा. ििा िं. २, साविक ििा िं. 

१७) 
8300 

च) बाटो नभएको जग्गा 70000 
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2. िध्र्पुर मथिी नगरपामलका (सामिक मनलिाराही गा.मि.स. िडा नं. हाल िध्र्पुरमथिी न.पा. ८ र ९, 

पुरानो िडा नं. १, २ र ३) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७८।७९ 

क) पक् की िोटरबाटो  

1.  अरनिको राजमार्गसंर् जोनिएको  2376000 

2.  परुािो नथमीबाट भक्तपरु जािे पक् की मोटरबाटो जोनिएको 1265000 

3.  सािटुार चोकदेखि मलुपािी जािी पक् की मोटरबाटो र बोिे सािटुार 
चोकदेखि सरस्िती िेल सम्म जािे पक् की मोटरबाटो  

1062600 

4.  बोिेबाट धनु्चेपािो जाि ेपक् की मोटर बाटो जोनिएको  743000 

5.  परुािो नथमीदेखि बोिे जािे सािटुारसम्मको पक् की मोटर बाटो  743000 

6.  परुािो बाटोदेखि अरनिको राजमार्ग जोनिएको पक् की बाटो  743000 

7.  राधेराधे चोकदेखि र्ांि ुजाि ेपक् की मोटर बाटो  759000 
8.  मानथ उल्लेखित र्ररएको बाहेकका पक् की मोटरबाटो 759000 

9.  प्लानिङको पक् की मोटर बाटो 849000 
ि) प्लामनङको कच्ची िोटर बाटो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो भन्दा मानथ 759000 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो भन्दा मानथ 683100 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो भन्दा मानथ 544000 
4.  घ िर्गः ४ नमटरभन्दा कम 493400 
5.  साविक ििा िं. ९र् र ९घ को कच्ची मोटरबाटो (हाल ििा िं. ५ 

अन्तर्गत) 
411200 

6.  मानथ उल्लेि र्ररएको बाहेकका कच्ची मोटरबाटो 379500 
ग) गोरेटो बाटोिा जोमडएको  297400 
घ) बाटो नभएको खेतीर्ोग्र् जग्गा 170900 

नोटः- निजी प्लानिङ्गको हकमा पनि आयोजिा सरह ि ैमूल्याङ्कि कायम 
र्ररिेछ । 
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3. िध्र्पुर मथिी नगरपामलका (सामिक बालकुिारी गा.मि.स. हाल िध्र्पुरमथिी न.पा. ४ र ५, पुरानो  

िडा नं. ११, १२, १३ र १४) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७८।७९ 

क) पक् की िोटरबाटो  

1.  अरनिको राजमार्गसंर् जोनिएको 2376000 

2.  अरनिको राजमार्गबाट शंिधरचोक दखक्षणतर्ग  दनधकोट जािे पक् की सिकसंर् 
जोनिएको 

1391500 

3.  संशधरचोकबाट उत्तरतर्ग  नथमी बालकुमारी जािे बाटो जोनिएको 1265000 

4.  अरनिको राजमार्गबाट दखक्षणतर्ग  इिोमलुा मार्ग भई दनधकोट जािे बाटो 
जोनिएको 

1113200 

5.  अरनिको राजमार्गबाट उत्तरतर्ग  बाहािा चोकसम्म जािे सिकमा जोनिएको 1113200 

6.  बालकुमारी कोलोिीको पक् की मोटर बाटो भएको 1399500 

7.  मानथ उल्लेखित र्ररएको बाहेकका पक् की मोटरबाटो 834900 

ि) प्लामनङको पक् की िोटर बाटो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो भन्दा मानथ 1252400 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो भन्दा मानथ 1113200 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो भन्दा मानथ 974100 
4.  घ िर्गः ४ नमटरभन्दा कम 784300 
र्) प्लामनङको कच्ची िोटर बाटो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो भन्दा मानथ 1113200 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो भन्दा मानथ 910800 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो भन्दा मानथ 834900 
4.  घ िर्गः ४ नमटरभन्दा कम 695800 
5.  प्लानिङ बाहेकका कच्ची मोटरबाटो  (सिकको दायााँबायााँ) 797000 

घ) गोरेटो बाटोसंग जोमडएको 417500 
ङ) बाटो नभएको खेतीर्ोग्र् जग्गा 164500 
च) स्िािासी  सामिक बालकुिारी २ र ४ ( हाल ि.मथ.न.पा. १) २०६५।२।१९ देमख 

लाग ूभएका नर्ााँ नापीको शे्रस्ता अनुसारका जग्गाहरू 
 

1.  मूल सिक 974100 
2.  र्ल्ली सिक 632500 
3.  चोक सिक 430100 
4.  घरनभत्र(नछिीबाट) जािे सिक 164500 
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4. िध्र्पुर मथिी नगरपामलका (सामिक मसमिगणेश गा.मि.स. हाल िध्र्पुरमथिी न.पा. ७, सामिक  िडा 

नं. ४, ५ र ६) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७८।७९ 

क) पक् की िोटरबाटो  

1.  भक्तपरु  जािे परुािो पक् की  सिकसंर् जोनिएको  1265000 

2.  बोिे-मलुपािी जाि ेपक् की सिकसंर् जोनिएको 898200 

3.  बोिे नसमािादेखि सािोदठमी जािे पक् की सिक बाटोमा जोनिएको 898200 

4.  बािेबाट धनु्चेपािा जािे पीच सिक 898200 

5.  जिक खशक्षाबाट धनु्चेपािा जािे पक् की सिक 898200 

6.  मानथ उल्लेखित र्ररएको बाहेकका पक् की मोटरबाटो 834900 

ि) प्लामनङको पक् की िोटर बाटो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो भन्दा मानथ 1253400 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो भन्दा मानथ 1012000 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो भन्दा मानथ 948800 
4.  घ िर्गः ४ नमटरभन्दा कम 759000 
र्) प्लामनङको कच्ची िोटर बाटो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो भन्दा मानथ 1037400 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो भन्दा मानथ 860200 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो भन्दा मानथ 759000 
4.  घ िर्गः ४ नमटरभन्दा कम 657800 
5.  बोिेबाट धनु्चेपािा जािे कच्ची मोटरबाटो 544000 
6.  मानथ उल्लेखित र्ररएको बाहेकका कच्ची मोटरबाटो   455400 

घ) गोरेटो बाटोसंग जोमडएको 272000 
ङ) बाटो नभएको खेतीर्ोग्र् जग्गा 177100 
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5. िध्र्पुर मथिी नगरपामलका (सामिक मभिसेन चपाचो गा.मि.स. हाल िध्र्पुरमथिी न.पा. ५ को केही 

भाग र ६, सामिक ७,८,९ र १०) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७८।७९ 

क) पक् की िोटर बाटो  

1.  अरनिको राजमार्गसंर् जोनिएको  2376000 

2.  भक्तपरु-काठमािौं जािे सिकसंर् जोनिएको 1391500 

3.  िर्रपानलकाबाट बोिे जािे बाटो 1106900 

ि) प्लामनङको पक् की िोटर बाटो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो भन्दा मानथ 1106900 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो भन्दा मानथ 948800 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो भन्दा मानथ 860200 
4.  घ िर्गः ४ नमटरभन्दा कम 759000 
5.  मानथ उल्लेखित र्ररए बाहेकका पक् की मोटर बाटो 885500 
र्) प्लामनङको कच्ची िोटर बाटो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो भन्दा मानथ 1037300 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो भन्दा मानथ 822300 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो भन्दा मानथ 759000 
4.  घ िर्गः ४ नमटरभन्दा कम 657800 
घ) कच्ची िोटर बाटो  
1.  र्ााँि ुजाि ेकच्ची सिकमा जोनिएको 544000 
2.  मानथ उल्लेखित र्ररएका बाहेकको कच्ची मोटर बाटो 480700 

ङ) गोरेटो बाटोसंग जोमडएको 253000 
च) बाटो नभएको खेतीर्ोग्र् जग्गा 164500 
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1. सरू्ामिनार्क नागरपामलका (सामिक मसरुटार गा.मि.स. हाल सरू्ामिनार्क न.पा. १) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७८।७९ 

क) पक् की िोटरबाटो जोमडएको  

1.  साविक नसरूटार ििा िं. १, २ र ३ हाल ििा िं. १ 732100 
2.  साविस नसरूटार  ििा िं. ४, ५,६, र ७द हाल ििा िं. १ 585700 

3.  साविक नसरूटार ििा िं. ८ र ९ हाल ििा िं. १ 439300 

ि) प्लामनङको पक् की िोटर बाटो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो भन्दा मानथ 1437500 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो भन्दा मानथ 1277700 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो भन्दा मानथ 1118100 
4.  घ िर्गः ४ नमटरभन्दा कम 958400 
र्) प्लामनङको कच्ची िोटर बाटो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो भन्दा मानथ 798600 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो भन्दा मानथ 697000 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो भन्दा मानथ 580800 
4.  घ िर्गः ४ नमटरभन्दा कम 479200 
घ) कच्ची िोटर बाटो  
1.  साविस नसरुटार र्ा.वि.स. ििा िं. १,२,३,४,५,६ र ७ हाल ििा िं. १ 366100 
2.  साविस नसरुटार र्ा.वि.स. ििा िं. ८ र ९ हाल ििा िं. १ 292900 
ङ) गोरेटो बाटो जोमडएको  
1.  साविस नसरुटार र्ा.वि.स. ििा िं. १,२,३,४,५,६ र ७ हाल ििा िं. १ 173100 
2.  साविस नसरुटार र्ा.वि.स. ििा िं. ८ र ९ हाल ििा िं. १ 122600 
च) बाटो नभएको जग्गा  
1.  साविस नसरुटार र्ा.वि.स. ििा िं. १,२,३,४,५,६ र ७ हाल ििा िं. १ 86600 
2.  साविस नसरुटार र्ा.वि.स. ििा िं. ८ र ९ हाल ििा िं. १ 73300 
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2. सरू्ामिनार्क नागरपामलका (सामिक बालकोट गा.मि.स. हाल सरू्ामिनार्क न.पा. २ र ३) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७८।७९ 

क) पक् की िोटरबाटो जोमडएको  

1.  कौशलटार चोकदेखि नसरूटार नसमािा पलुसम्म मूल बाटोको दायााँबायााँ 
साविक ििा िं. १, २ र ५ हाल ििा िं. २ 1623900 

2.  साविक बालकोट ििा िं. १, २ र ५ कौशलटार विरूिा मूलबाटो जोनिएको 
िाहेक नभत्री पक् की बाटोहरूसंर् जोनिएको 1397600 

3.  रोजनभलेज हाउखजङको पक् की मोटर बाटो  1464100 
4.  साविक बालकोट र्ा.वि.स. ििा िं. ३, ४, ९(१) र ९(३) हाल ििा िं. २ 

र ३ 1331000 

5.  साविक बालकोट र्ा.वि.स. ििा िं. ६, ७, ८ र  ९(२) हाल ििा िं. २ र 
३ 1171300 

ि) प्लामनङको पक् की िोटर बाटो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो भन्दा मानथ 1452000 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो भन्दा मानथ 1277800 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो भन्दा मानथ 1118100 
4.  घ िर्गः ४ नमटरभन्दा कम 929300 
र्) प्लामनङको कच्ची िोटर बाटो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो भन्दा मानथ 827700 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो भन्दा मानथ 726000 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो भन्दा मानथ 638900 
4.  घ िर्गः ४ नमटरभन्दा कम 522800 
घ) कच्ची िोटर बाटो  
1.  साविस बालकोट र्ा.वि.स. ििा िं. १,२,३,४,५ र ९ हाल ििा िं. २ र ३ 785300 
2.  साविस बालकोट र्ा.वि.स. ििा िं. ६, ७ र ८  हाल ििा िं. २ र ३ 665500 
ङ) गोरेटो बाटो जोमडएको  
1.  साविस बालकोट र्ा.वि.स. ििा िं. १,२,३,४,५ र ९ हाल ििा िं. २ र ३ 439300 
2.  साविस बालकोट र्ा.वि.स. ििा िं. ६, ७ र ८  हाल ििा िं.  २ र ३ 352800 

च) बाटो नभएको जग्गा  
1.  साविस बालकोट र्ा.वि.स. ििा िं. १,२,३,४,५ र ९ हाल ििा िं. २ र ३ 186400 
2.  साविस बालकोट र्ा.वि.स. ििा िं. ६, ७ र ८  हाल ििा िं.  २ र ३ 166500 
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3. सरू्ामिनार्क नागरपामलका (सामिक दमिकोट गा.मि.स. हाल सरू्ामिनार्क न.पा. ४) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७८।७९ 

क) पक् की िोटर बाटो  

1.  नथमी हिमुन्ते पलुदेखि ििा कायागलयसम्म (मूलबाटोमा जोनिएको) 1131400 
2.  ििा कायागलयदेखि तिगर्ालसम्म (मूल बाटोमा जोनिएको) 1024900 
3.  साविक दनधकोट र्ा.वि.स. ििा िं. ६, ७, ८ र ९ हाल ििा िं. ४ का 

नभत्री पक् की बाटोहरू संर् जोनिएको 
1024900 

4.  साविक दनधकोट र्ा.वि.स. ििा िं. ३ र ५ हालको ििा िं. ४ का नभत्री 
पक् की बाटोहरूसंर् जोनिएको 

812000 

5.  साविक दनधकोट र्ा.वि.स. ििा िं. १, २ र ४ हालको ििा िं. ४ का 
नभत्री पक् की बाटोहरूसंर् जोनिएको 

612300 

ि) प्लामनङको पक् की िोटर बाटो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो भन्दा मानथ 1437500 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो भन्दा मानथ 1277800 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो भन्दा मानथ 1118100 
4.  घ िर्गः ४ नमटरभन्दा कम 958400 
र्) प्लामनङको कच्ची िोटर बाटो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो भन्दा मानथ 798600 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो भन्दा मानथ 726000 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो भन्दा मानथ 609900 
4.  घ िर्गः ४ नमटरभन्दा कम 522800 

घ) कच्ची िोटर बाटो  
1.  साविक दनधकोट ििा िं. ६,७,८ र ९ (ििा िं. ७घ बाहेक) हालको ििा 

िं. ४ 
519100 

2.  साविक दनधकोट ििा िं. ३, ५ र ७घ हालको ििा िं. ४ 399300 
3.  साविक दनधकोट ििा िं. १, २ र ४ हालको ििा िं. ४ 319500 
ङ) गोरेटो बाटो जोमडएको  
1.  साविक दनधकोट ििा िं. ६,७,८ र ९ हालको ििा िं. ४ 206400 
2.  साविक दनधकोट ििा िं. ३, ५ हालको ििा िं. ४ 159800 
3.  साविक दनधकोट ििा िं. १, २ र ४ हालको ििा िं. ४ 133100 
च) बाटो नभएको जग्गा  
1.  साविक दनधकोट ििा िं. ६,७,८ र ९ हालको ििा िं. ४ 110600 
2.  साविक दनधकोट ििा िं. १, ३, ५ हालको ििा िं. ४ 90600 
3.  साविक दनधकोट ििा िं. २ र ४ हालको ििा िं. ४ 66600 
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4. सरू्ामिनार्क नागरपामलका (सामिक कटुन्जे गा.मि.स. हाल सरू्ामिनार्क न.पा. ५ र ६) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७८।७९ 

क) पक् की िोटर बाटो  

1.  अरनिको राजमार्गसंर् जोनिएको 2613600 
2.  साविक कटुन्जे ििा िं. १ि, २ि, ६ि, ६र्, ७ि, ८क, ८ि, ९क र 

९ि हाल ििा िं. ५ र ६ 
1144700 

3.  साविक कटुन्जे ििा िं. १क, २क, ३, ४, ५ ६क र ७क हाल ििा िं. ५ 732100 
ि) प्लानिङको पक् की िोटर बाटो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो भन्दा मानथ 1452000 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो भन्दा मानथ 1248800 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो भन्दा मानथ 1161600 
4.  घ िर्गः ४ नमटरभन्दा कम 929300 
र्) प्लामनङको कच्ची िोटर बाटो  
1.  क िर्गः ७ नमटर र सो भन्दा मानथ 798600 
2.  ि िर्गः ५ नमटर र सो भन्दा मानथ 711500 
3.  र् िर्गः ४ नमटर र सो भन्दा मानथ 609900 
4.  घ िर्गः ४ नमटरभन्दा कम 508200 
घ) कच्ची िोटर बाटो  
1.  साविक कटुन्जे ििा िं. १ि, २ि, ६ि, ६र्, ७ि, ८क, ८ि, ९क र 

९ि हाल ििा िं. ५ र ६ 
559100 

2.  साविक कटुन्जे ििा िं. १क, २क, ३, ४, ५ ६क र ७क हाल ििा िं. ५ 379400 
ङ) गोरेटो बाटो जोमडएको  
1.  साविक कटुन्जे ििा िं. १ि, २ि, ६ि, ६र्, ७ि, ८क, ८ि, ९क र 

९ि हाल ििा िं. ५ र ६ 
366100 

2.  साविक कटुन्जे ििा िं. १क, २क, ३, ४, ५ ६क र ७क हाल ििा िं. ५ 306200 
च) बाटो नभएको जग्गा  
1.  साविक कटुन्जे ििा िं. १ि, २ि, ६ि, ६र्, ७ि, ८क, ८ि, ९क र 

९ि हाल ििा िं. ५ र ६ 
133100 

2.  साविक कटुन्जे ििा िं. १क, २क, ३, ४, ५ ६क र ७क हाल ििा िं. ५ 87900 

 

  



12 

 

5. सरू्ामिनार्क नागरपामलका (सामिक गुन्डु गा.मि.स. हाल सरू्ामिनार्क न.पा. ७) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७८।७९ 

क) पक् की िोटर बाटो  

1.  साविक र्नु्िु ििा िं. ४, ५, ६ र ९ हालको ििा िं. ७ 412700 
2.  साविक र्नु्िु ििा िं. १, २, ३, ७ र ८ हालको ििा िं. ७ 292900 
3.  प्लानिङको पक् की मोटर बाटो  479200 
ि) कच्ची िोटर बाटो  
1.  प्लानिङको कच्ची मोटर बाटो  319500 
2.  साविक र्नु्िु ििा िं. ४, ५, ६ र ९ हालको ििा िं. ७ 193000 
3.  साविक र्नु्िु ििा िं. १, २, ३, ७ र ८ हालको ििा िं. ७ 146500 
र्) गोरेटो बाटो जोमडएको  
1.  साविक र्नु्िु ििा िं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ हालको ििा िं. ७ 87900 
घ) बाटो नभएको जग्गा  
1.  साविक र्नु्िु ििा िं. ४, ५, ६, ७, ८ र ९ हालको ििा िं. ७ 53300 
2.  साविक र्नु्िु ििा िं. १, २ र ३ हालको ििा िं. ७ 26700 
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6. सरू्ामिनार्क नागरपामलका (सामिक मसपाडोल गा.मि.स. हाल सरू्ामिनार्क न.पा. ८) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७८।७९ 

क) पक् की िोटर बाटो  

1.  अरनिको राजमार्गसंर् जोनिएको 2613600 
2.  साविक नसपािोल ििा िं. १, २, ८ र ९ हाल ििा िं. ८ 1024900 
3.  साविक नसपािोल ििा िं. ३, ४, ५, ६ र ७ हाल ििा िं. ८ (पहािी 

क्षेत्री) 
629200 

4.  प्लानिङको पक् की मोटर बाटो 958400 
ि) कच्ची िोटर बाटो  
1.  साविक नसपािोल ििा िं. १, २, ३, ८ र ९ हाल ििा िं. ८ 585700 
2.  साविक नसपािोल ििा िं. ६ र ७ हाल ििा िं. ८ 346100 
3.  साविक नसपािोल ििा िं. ४ र ५ हाल ििा िं. ८ 73300 
4.  प्लानिङको कच्ची मोटर बाटो 798600 
ग) गोरेटो बाटो जोमडएको  
1.  साविक नसपािोल ििा िं. १, २, ३, ८ र ९ हाल ििा िं. ८ 292900 
2.  साविक नसपािोल ििा िं. ७ हाल ििा िं. ८ 193100 
3.  साविक नसपािोल ििा िं. ४, ५ र ६ (पहािी के्षत्र बाहेक)  हाल ििा िं. 

८ 
119800 

4.  साविक नसपािोल ििा िं. ४, ५ र ६ (पहािी क्षेत्र तर्ग ) हाल ििा िं. ८ 33400 
घ) बाटो नभएको जग्गा  
1.  साविक नसपािोल ििा िं. १, २, ३, ८ र ९ हाल ििा िं. ८ 58700 
2.  साविक नसपािोल ििा िं. ४, ५, ६ र ७ (पहािी के्षत्र बाहेक)  हाल ििा 

िं. ८ 
38700 

3.  साविक नसपािोल ििा िं. ४, ५, ६ र ७ (पहािी क्षेत्र तर्ग ) हाल ििा िं. 
८ 

13400 
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7. सरू्ामिनार्क नागरपामलका (सामिक नंखेल गा.मि.स. हाल सरू्ामिनार्क न.पा. ९) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७८।७९ 

क) पक् की िोटर बाटो (सडको दार्ााँबार्ााँ)  

1.  अरनिको राजमार्गसंर् जोनिएको जर्ाती पलुदेखि पूिग पलााँसे चोकसम्म 1836800 
2.  अरनिको राजमार्गसंर् जोनिएको पलााँसे चोकदेखि सााँर्ासम्म 1757000 
3.  अरनिको राजमार्ग बाहेकका पक् की मोटर बाटो 705500 
4.  अरनिको राजमार्ग बाहेकका पक् की मोटर बाटो (पहािी क्षेत्रतर्ग ) 599000 
5.  प्लानिङको पक् की मोटर बाटो (साविक िंिेल ििा िं. २, ५, ६, ७, ८ र 

९) 
798600 

6.  प्लानिङको पक् की मोटर बाटो(साविक िंिेल ििा िं. १, 3 र ४ हाल ििा 
िं. ९) 

638900 

ख) कच्ची िोटर बाटो  
1.  प्लानिङको कच्ची मोटर बाटो (साविक िंिेल ििा िं. २, ५, ६, ७, ८ र 

९) 
638900 

2.  प्लानिङको कच्ची मोटर बाटो (साविक िंिेल ििा िं. १, 3 र ४ हाल 
ििा िं. ९) 

479200 

3.  साविक िंिेल ििा िं. १, २, ५ र ९ हाल ििा िं. ९ 366100 
4.  साविक िंिेल ििा िं. ३, ४, ६, ७ र ८ हाल ििा िं. ९ 219700 
5.  साविक िंिेल ििा िं. ३, ४, ६, ७ र ८ हाल ििा िं. ९ (पहािी क्षेत्रतर्ग ) 169400 
ग) गोरेटो बाटो जोमडएको  
1.  साविक िंिेल ििा िं. २, ३, ४, ५ र ६ हाल ििा िं. ९(पहािी क्षेत्र बहक) 133100 
2.  साविक िंिेल ििा िं. ३, ४, ५ र ६ हाल ििा िं. ९ (पहािी क्षेत्रतर्ग ) 30300 
घ) बाटो नभएको जग्गा  
1.  साविक िंिेल िं. १, २, ७, ८ र ९ हाल ििा िं. ९ 52000 
2.  साविक िंिेल ििा िं. ३, ४, ५, र ६ हाल ििा िं. ९ 38700 
3.  साविक िंिेल ििा िं. ३, ४, ५, र ६ हाल ििा िं. ९(पहािी क्षेत्रतर्ग ) 14600 
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8. सरू्ामिनार्क नागरपामलका (सामिक मचत्तापोल गा.मि.स. हाल सरू्ामिनार्क न.पा. १०) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७८।७९ 

क) पक् की िोटर बाटो  

1.  अरनिको राजमार्गसंर् जोनिएको जर्ाती पलुदेखि पूिग पलााँसे चोकसम्म 1836800 

2.  अरनिको राजमार्गसंर् जोिीएको पलााँसे चोकदेखि सााँर्ासम्म 1757000 

3.  दउजा र्ाउाँ जािे पक् की बाटो  878500 

4.  मानथ उल्लेि र्ररए बाहेकका पक् की मोटर बाटो भएका नभरपािो क्षेत्रमा 
(७, ८ र ९) 

471900 

5.  नभरपािो बाहेक पक् की मोटर बाटोसंर् जोिीएको 519100 

6.  प्लानिङको पक् की मोटर बाटो ( साविक ििा िं १, २, ३, ४ र ५ हाल 
ििा िं. १०) 

1118100 

7.  प्लानिङको पक् की मोटर बाटो ( साविक ििा िं ६, ७, ८ र ९ हाल ििा 
िं. १०) 

638900 

ख) कच्ची िोटर बाटो  
1.  प्लानिङको कच्ची मोटर बाटो ( साविक ििा िं १, २, ३, ४ र ५ हाल 

ििा िं. १०) 
798600 

2.  प्लानिङको कच्ची मोटर बाटो ( साविक ििा िं ६, ७, ८ र ९ हाल ििा 
िं. १०) 

479200 

3.  साविक खचत्तापोल ििा िं. १, २, ३ हालको ििा िं. १० 292900 
4.  साविक खचत्तापोल ििा िं. ४, ५, ६, ७, 8 र ९ हालको ििा िं. १० 226300 
ग) गोरेटो बाटो जोमडएको  
1.  साविक खचत्तापोल ििा िं. १, २, ३ हालको ििा िं. १० 146500 
2.  साविक खचत्तापोल ििा िं. ४, ५, ६, ७, 8 र ९ (पहािी क्षेत्र तर्ग ) 

हालको ििा िं. १० 
60000 

घ) बाटो नभएको जग्गा  
1.  साविक खचत्तापोल ििा िं. १, २, ३ हालको ििा िं. १० 52000 
2.  साविक खचत्तापोल ििा िं. ४, ५, ६, ७, 8 र ९ हालको ििा िं. १० 44000 
3.  साविक खचत्तापोल ििा िं. ४, ५, ६, ७, 8 र ९ (पहािी क्षेत्र तर्ग ) 

हालको ििा िं. १० 
24000 

नोटः साविक खचत्तापोल ििा िं १क र १ङ हाल भक्तपरु  िर्रपानलकामा परेको हादा 
भक्तपरु िर्रपानलका कै मूल्याङ्कि कायम र्ररएको छ । 
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1. चााँगुनारार्ण नागरपामलका (सामिक दुिाकोट गा.मि.स. हाल चागुनारार्ण न.पा. १ र २) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७८।७९ 

क) पक् की िोटर बाटो  

1.  भक्तपरुबाट काठमािौं जािे परुािो बाटो  1386000 

2.  सल्लाघारी चोकबाट ििा कायागलयसम्म ििा िं. १ र २ हालको ििा िं २ 1254000 

3.  मानथ उल्लेखित र्ररए बाहेकका पक् की मोटर बाटो  726000 

4.  प्लानिङको पक् की मोटर बाटो 1016400 
ख) कच्ची िोटर बाटो  
1.  प्लानिङको कच्ची मोटर बाटो 660000 
2.  साविक दिुाकोट ििा िं. १ र २ हाल ििा िं. २ 462000 
3.  साविक दिुाकोट ििा िं. ३, ४, ७ र ८ हाल ििा िं. १ र २ 409200 
4.  साविक दिुाकोट ििा िं. ५, ६ र ९ हाल ििा िं. १ 363000 
ग) गोरेटो बाटो जोमडएको  
1.  साविक दिुाकोट ििा िं. १, २ र ३ हाल ििा िं. २ 257400 
2.  साविक दिुाकोट ििा िं.  ४, ७ र ८ हाल ििा िं. २ 184800 
3.  साविक दिुाकोट ििा िं. ५, ६ र ९ हाल ििा िं. २ 158400 
घ) बाटो िभएको जग्र्ा 132000 
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2. चााँगुनारार्ण नागरपामलका (सामिक झौखेल गा.मि.स. हाल चागुनारार्ण न.पा. २ र ३) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७८।७९ 

क) पक् की िोटर बाटो  

1.  साविक झौिेल ििा िं. ७ र ८ हाल ििा िं. २ र ३ कालीघाटको 
पलुदेखि मानथ ििा कायागलयसम्म 

805200 

2.  साविक झौिेल ििा िं. ६ हाल ििा िं. ३ ििा कायागलय भन्दा मानथको 
भार् 

607200 

3.  साविक झौिेल ििा िं. ३, ४ र ५ हाल ििा िं. ३ 409200 

4.  साविक झौिेल ििा िं. १, २ र ९ हाल ििा िं. ३ 330000 

5.  प्लानिङको पक् की मोटर बाटो 792000 
ख) कच्ची िोटर बाटो  
1.  साविक झौिेल ििा िं. ७ र ८ हाल ििा िं. २ र ३ 316800 
2.  साविक झौिेल ििा िं. ६ हाल ििा िं. ३ 290400 
3.  साविक झौिेल ििा िं. १, २, ३, ४, ५ र ९ हाल ििा िं. ३ 290400 
4.  प्लानिङको कच्ची मोटर बाटो 550000 
ग) गोरेटो बाटो जोमडएको 145200 
घ) बाटो नभएको जग्गा  
1.  साविक झौिेल ििा िं. ७ र ८ हाल ििा िं. २ र ३ 100400 
2.  साविक झौिेल ििा िं. १, २, ३, ४, ५, ६ र ९ हाल ििा िं. ३ 79200 

 

  



18 

 

3. चााँगुनारार्ण नागरपामलका (सामिक चााँगुनारार्ण गा.मि.स. हाल चागुनारार्ण न.पा. ४) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७८।७९ 

क) पक् की िोटर बाटो  

1.  चााँर् ुजािे पक् की मोटर बाटो (िेकोचो देखि चााँर् ुबसपाकग सम्म) 660000 
2.  मानथ उल्लेखित र्ररए बाहेकका पक् की मोटर बाटो 369600 
3.  प्लानिङको पक् की मोटर बाटो 770000 
ख) कच्ची िोटर बाटो  

1.  साविक चााँर्िुारायण ििा िं. ९घ हाल ििा िं. ४ 290400 
2.  अन्य साविक ििाको कच्ची मोटर बाटो ििा िं. १, ३ र ५ बाहेक हाल 

ििा िं. ४ 
290400 

3.  साविक चााँर्िुारायण ििा िं.१, ३ र ५  हाल ििा िं. ४ 184800 
4.  प्लानिङको कच्ची मोटर बाटो 550000 

ग) गोरेटो बाटो जोमडएको 145200 
घ) बाटो नभएको जग्गा  

1.  साविक चााँर्िुारायण ििा िं. ९घ हाल ििा िं. ४ 105600 
2.  नस.िं. १ मा उल्लेखित बाहेक सबै ििाहरू हाल ििा िं. ४ 79200 
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4. चााँगुनारार्ण नागरपामलका (सामिक छामलङ गा.मि.स. हाल चागुनारार्ण न.पा. ५) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७८।७९ 

क) पक् की िोटर बाटो  

1.  िर्रकोट जािे पक् की मोटरबाटो व्यारेकदेखि िररपाटीको कलभटगसम्म 726000 

2.  चााँर्िुारायण जािे पक् की मोटर बाटो िर्र छोिी भ.ि.पा. के िसाङ िसुङु 
िोलाभन्दा मानथ िाटेश्वरी स्कूलसम्म 

660000 

3.  साविक छानलङ ििा िं. २, ४, ५, ६, ७ र ८ हाल ििा िं. ५ 356400 

4.  साविक छानलङ ििा िं. १, ३ र ९ हाल ििा िं. ५ 250800 

5.  प्लानिङको पक् की मोटर बाटो 770000 
ख) कच्ची िोटर बाटो  
1.  साविक छानलङ ििा िं. २, ४, ५, ६, ७ र ८ हालको ििा िं. ५  330000 
2.  साविक छानलङ ििा िं. १, ३ र ९ हालको ििा िं. ५ 224400 
3.  प्लानिङको कच्ची मोटर बाटो 550000 
ग) गोरेटो बाटो जोमडएको  
1.  साविक छानलङ ििा िं. २, ४, ५, ६, ७ र ८ हालको ििा िं. ५  145200 
2.  साविक छानलङ ििा िं. १, ३ र ९ हालको ििा िं. ५ 132000 
घ) बाटो नभएको जग्गा  
1.  साविक छानलङ ििा िं. २, ४, ५, ६, ७ र ८ हालको ििा िं. ५  87200 
2.  साविक छानलङ ििा िं. १, ३ र ९ हालको ििा िं. ५ 66000 
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5. चााँगुनारार्ण नागरपामलका (सामिक नगरकोट गा.मि.स. हाल चागुनारार्ण न.पा. ६) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७८।७९ 

क) पक् की िोटर बाटो  

1.  िर्रकोट जािे पक् की मोटर बाटोसंर् जोिीएको 726000 

2.  भक्तपरु चक्रपथ सिक चरेली िािािण्ि साविक िर्रकोट -१ हाल 
चा.ि.पा.-६ 

555500 

3.  मानथ उल्लेि र्ररए बाहेकका पक् की मोटर बाटो 554400 

4.  प्लानिङको पक् की मोटरबाटो 770000 
ख) कच्ची िोटर बाटो  
1.  साविक िर्रकोट  ििा िं. ७ को प्लानिङ कच्ची मोटर बाटो   550000 
2.  साविक िर्रकोट ििा िं ७ को अन्य कच्ची मोटर बाटो  हाल ििा िं. ६ 224400 
3.  अन्य ििाको कच्ची मोटर बाटो हाल ििा िं. ६ 158400 
ग) गोरेटो बाटो र खोल्सीसंग जोमडएको  
1.  साविक िर्रकोट ििा िं ७ हाल ििा िं. ६ 92400 
2.  अन्य ििाहरूको 52800 

घ) बाटो नभएको जग्गा 19800 
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6. चााँगुनारार्ण नागरपामलका (सामिक बागेश्वरी गा.मि.स. हाल चागुनारार्ण न.पा. ७) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७८।७९ 

क) पक् की िोटर बाटो  

1.  िर्रकोट जािे सिकको दायााँबायााँ 858000 

2.  सिुाल-खजतपरु जािे पक् की मोटर बाटो दायााँबायााँ 726000 

3.  भक्तपरु चक्रपथ िण्िको महुािपोिरी चरेलीिण्ि पक् कीसिक बारे्श्वरी ४ र 
५ हाल ििा िं. ७ 

555500 

4.  मानथ उल्लेखित बाहेकका पक् की मोटर बाटो  435600 
5.  प्लानिङको पक् की मोटर बाटो 963600 

ख) कच्ची िोटर बाटो  
1.  प्लानिङको कच्ची मोटर बाटो   620400 
2.  साविक बारे्श्वरी ििा िं. २ हाल ििा िं. ७ 435600 
3.  साविक बारे्श्वरी ििा िं. ४ र ८ हाल ििा िं. ७  435600 
4.  अन्य साविक बारे्श्वरी ििा िं. १, ३, ५, ६, ७ र ९ हाल ििा िं. ७ 290400 
ग) गोरेटो बाटो  
1.  साविक साविक बारे्श्वरी ििा िं. २ हाल ििा िं. ७ 151800 
2.  साविक बारे्श्वरी ििा िं. ४ र ८ हाल ििा िं. ७  151800 
3.  अन्य साविक बारे्श्वरी ििा िं. १, ३, ५, ६, ७ र ९ हाल ििा िं. ७ 118800 
घ) बाटो नभएको जग्गा  
1.  साविक साविक बारे्श्वरी ििा िं. १, २, ३, ५, ६, ७ र ९  हाल ििा िं. 

७ 
74000 

2.  साविक बारे्श्वरी ििा िं. ४ र ८ िेततर्ग  हाल ििा िं. ७  59400 
3.  साविक बारे्श्वरी ििा िं. ४ र ८ पािो तर्ग  हाल ििा िं. ७ 44900 
नोटः नसर्ाररसमा प्लानिङको बाटो चौिाई िलुी आएमा साविक नभमसेि चपाचोको 
प्लानिङ सरह मूल्याङ्कि हिुछे 
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7. चााँगुनारार्ण नागरपामलका (सामिक सुडाल गा.मि.स. हाल चागुनारार्ण न.पा. ८) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७८।७९ 

क) पक् की िोटर बाटो  

1.  कमलवििायक खजतपरु हुाँदै िर्रकोट जािे बाटो 726000 
2.  च्यामानसङ-र्ोसपलु-सिुाल सिकको  660000 
3.  भक्तपरु चक्रपथ सिकको चरेली-िािा िण्ि सिुाल ६, ७, ८ हाल -८ 555500 
4.  मानथ उल्लेखित बाहेकका पक् की मोटर बाटो  369600 
5.  प्लानिङको पक् की मोटर बाटो 770000 

ख) कच्ची िोटर बाटो  
1.  प्लानिङको कच्ची मोटर बाटो   550000 
2.  साविक सिुाल ििा िं. १, ३ र ५  हाल ििा िं. ८ 303600 
3.  साविक सिुाल ििा िं. २, ४, ६, ७, ८ र ९  हाल ििा िं. ८ 211200 
ग) गोरेटो बाटो 60720 
घ) बाटो नभएको जग्गा  
1.  साविक सिुाल ििा िं. १, ३, ५ र ९ हाल ििा िं. ८ 46200 
2.  साविक सिुाल ििा िं. २, ४, ६, ७, र ८  हाल ििा िं. ८ 26400 
3.  साविक सिुाल ििा िं. २, ४, ६, ७ र ८ हाल ििा िं. ८ (पहािी 

क्षेत्रतर्ग ) 
22500 

 

  



23 

 

8. चााँगुनारार्ण नागरपामलका (सामिक ताथली गा.मि.स. हाल चागुनारार्ण न.पा. ९) 

मस.नं. मििरण 
प्रमत आना 

आ.ि. 
०७८।७९ 

क) पक् की िोटर बाटो  

1.  िालाजाि ेपक् की मोटर बाटो (ब्रह्मायणी िोला) देखि संयकु्त ििा कायागलय 
ज िे िोलाको मार्िकग  पलुसम्म 

660000 

2.  सायक तथा नभत्र पक् की मोटर बाटो  409200 

3.  प्लानिङको पक् की मोटर बाटो 770000 
4.  च्यामानसङ-र्ोसपलु-सिुाल सिकको ताथली िण्ि 660000 

ख) कच्ची िोटर बाटो  
1.  प्लानिङको कच्ची मोटर बाटो   550000 
2.  िकग पलु देखि सूयगवििायक ि.पा. ििा िं. १० जोड् िे पलुसम्मको कच्ची 

बाटो  
396000 

3.  साविक ताथली ििा िं. ७, ८  र ९ हालको ििा िं. ९ 290400 
4.  प्लानिङको मोटरबाटो ( साविक ििा िं. १, २, ४र्, ५ र ६) हालको 

ििा िं ९ 
550000 

5.  मानथ उल्लेखित बाहेकका कच्ची मोटर बाटो 191400 
ग) गोरेटो बाटो  
6.  साविक ताथली ििा िं. ७, ८ र ९ हाल ििा िं. ९ 100400 
7.  साविक ताथली ििा िं. १, २, ४र्, ५ र ६ हाल ििा िं. ९ 87200 
8.  साविक ताथली ििा िं. ३, ४क र ४ि हाल ििा िं. ९  79200 
घ) बाटो नभएको जग्गा  
1.  साविक ताथली ििा िं. ७, ८ र ९ हाल ििा िं. ९ 66000 
2.  साविक ताथली ििा िं. १, २, ४र्, ५ र ६ हाल ििा िं. ९ 37000 
3.  साविक ताथली ििा िं. ३, ४क र ४ि हाल ििा िं. ९  25100 

नोटः नसर्ाररसमा प्लानिङको बाटोको चौिाई िलुी आएमा साविकको नभमसेि 
चपाचोको प्लानिङ सरह मूल्याङ्कि कायम हिुेछ । 
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द्रष्टव्यः- 
१. स्थािीय तहबाट घरबाटोको नसर्ाररस र्दाग बाटोको प्रकार यस पखुस्तकाको सम्बखन्धत बुाँदासंर् नमल्िे र्री स्पष्ट 

रुपमा िलुाई उल्लेि र्ररएको हिुपुिे छ । घरको हकमा त्यस्तो नसर्ाररसमा घरको मूल्य र कर चकु्ता 
भैसकेको व्यहोरा समेत िलुाउि ुपिेछ । साथै घर बाटोको नसर्ाररस म्याद एक आ.ि. मा अधकतम ्३५ 
ददिसम्म मान्य रहिछे ।  

२. कसैले यस पखुस्तकामा तोवकएको न्यूितम ्मलु्यभन्दा कम हिुे र्री कायागलयसमेतलाई झकु्याई छल्िे नियतले 
िा अन्जाििस सिक, घरबाटो, कर आदद बारे भ्रममा पारी नलित पाररत र्रेमा सो कुरा पनछ पत्ता लारे्मा 
सोको िपरु् राजस्ि कायागलयले कािूि बमोखजम खजिको घरजग्र्ा रोक् का समेत रािी असलु उपर र्िग  
सक्िेछ ।  

३. नलित पाररत र्दाग यथाथग र िास्तविक लेिदेिकै मूल्य िलुाउि ुपिेछ । यस पखुस्तकामा उल्लेखित मूल्यभन्दा 
कम मूल्य रािी नलित पाररत र्िे पाइिे छैि ।  

४. साविकमा वकत्ताकाट हिु ुअखघ कायमी मूल्यभन्दा वकत्ताकाट भई कायम भएकी वकत्ताहरूको मूल्य घटी िहिु े
र्री साविक वकत्ता िं. को मूल्याङ्कि कायम र्ररिेछ ।  

५. काठमािौं उपत्यका विकास प्रानधकरणले ियााँ शहर विकासको लानर् वकत्ताकाट र्िग रोक् का रोक् का र्रेको 
क्षेत्रनभत्रको जग्र्ाको वकत्ताकाट र्िग तथा जर्और्ा विकास योजिा (Planing) लारू् भएको स्थािको वकत्ताकाट 
तथा हक हस्तान्तरण र्िग उक्त प्रानधकरणको स्िीकृनत पेश र्िुग पिेछ ।  

६. न्यूितम ् मूल्याङ्कि तयार र्दाग कुिै स्थािसंर् जोनिएको िा सो स्थाि बराबर पूिागधार सवुिधा भएको अन्य 
स्थािको मूल्याङ्कि सरह काय हिुेछ ।  

७. यस पखुस्तकामा कुिै दवुिधा पिे शब्द भेवटएमा यसको निराकरण न्यिुतम ्मूल्याङ्कि निधागरण सनमनतको निणगय 
माइन्यटुका आधारमा कायागलयले र्िेछ ।  

८. जग्र्ा िररद र्िे व्यखक्त िा पक्षले आरू्ले आरू्ले िररद र्िग लारे्को जग्र्ाको ज.ध., स्िानमत्त्ि, झैझर्िा, 
वकचलो, वर्ल्ि सम्बन्धी आरै्ले एकीि र्रेर मात्र िररद र्िुग पिेछ । 

९. पाररतका लानर् पेश भएका नलितमा कुिै कुरा बझु् ि ु पिे देखिएमा कायागलयबाट वर्ल्ि निरीक्षण र्िग र्राउि 
सवकिछे ।  

१०. पाररत भैसकेको नलितको हकमा बझुाईसकेको रखजषे्ट्रशि दस्तरु वर्ताग हिुे छैि ।  

११. साविक र्ा.वि.स.हरू सबै िर्रपानलका के्षत्रनभत्र पररसकेकोले ती जग्र्ाहरूको न्यूितम ्मूल्याङ्कि कायम र्दाग 
िर्रपानलका के्षत्रनभत्रको िर्ीकरण अिसुार कायम र्ररएको छ । साविक र्ा.वि.स. के्षत्रमा रहाँदाको मूल्यभन्दा 
िर्रपानलका के्षत्रनभत्र र्ानभएको मूल्य कम रहेछ भि े साविको मूल्यभन्दा कम िहिुे र्री मूल्याङ्कि कायम 
र्ररिे छ ।  

१२. बाटोको वकटािी नसर्ाररस िभएको तर पनतग, िोलो, जंर्ल, सािगजनिक िा सरकारी  जमीि, राजकूलो,  िहरे 
िोला र िदीसंर् जोनिएको भिी नसर्ाररस भई आएका जग्र्ाहरू कच्ची मोटरबाट सरह र कुलोसंर् जोनिएको 
भिी नसर्ाररस भई आएका जग्र्ाहरू र्ोरेटो बाटो सरह मूल्याङ्कि र्ररिेछ । साथै ईिा छापेको, विछ्याएको 
बाटो भिी नसर्ाररस भैआएका जग्र्ाहरू पक् की मोटरबाटो सरह मूल्याङ्कि कायम र्ररिेछ ।  

१३. पहािी के्षत्र भिी वकटािी नसर्ाररस भई आएमा मात्र पाहािी के्षत्रको न्यूतिम ्मूल्याङ्कि कायम र्ररिेछ ।  


