
 



भारतपरु म.न.पा वडा नं. 15 

साववक शारदानगर गा.वव.स. 3 

सस.नं  वववरण मलु्य (प्रसत कट्ठा 
हालको ) 

मलु्य (प्रसत 
कट्ठा प्रस्ताववत) 

1. शाख वपच बाटोको जग्गा  1232000।- 1355000।- 
2. ग्राबेल तथा कच्ची बाटोमा पने जग्गा   1155000।- 1270000।- 
3. बाटो नभएको घडेरर योग्य जग्गा  583000।- 640000।- 
4. बाटो भएको खेती योग्य जग्गा  583000।- 640000।- 
5 बाटो नभएको खेती योग्य जग्गा 286000।- 315000।- 

 

भारतपरु म.न.पा वडा नं.17 

 साववक शारदानगर 

सस.नं  वववरण मलु्य (प्रसत 
कट्ठा  हालको) 

मलु्य (प्रसत कट्ठा 
प्रस्ताववत) 

1. रामपरु-मेघौली सडकको जग्गा   2530000।- 2785000।- 
2. रामपरु बजार देखी शारदानगर टाउन सम्मको 

वपच बाटोको तथा ससमरी टाउन जान ेवपच 
बाटोमा पने जग्गा हरु । 

2233000।- 2456000।- 

3. लप्टन डाडा डेरी चोक हदैु बेलवा बेलधट्टा 
सम्मको मलु बाटोको जग्गा  

1980000।- 2178000।- 

4. नारायण चोक देखी चौकी र नारायणचोक देखी 
डेरीचोक हुुँदै ससमलडाुँडा जाने बाटोको जग्गा  

1540000।- 1694000।- 

5. अन्य शाखा वपच सडकको जग्गा  1386000।- 1525000।- 
6. ग्राबेल तथा कच्ची बाटोको जग्गा  1230000।- 1353000।- 
7. वाटो नभएको घडेरी/आवास योग्य जग्गा  935000।- 1029000।- 
8. वाटो भएको खेती योग्य जग्गा  935000।- 1029000।- 
9. वाटो नभएको खेती योग्य जग्गा 550000।- 605000।- 

 

 
 
 
 
 



भारतपरु म.न.पा वडा नं.18 

सासबक गञु्जानगर 

सस.नं  वववरण मलु्य (प्रसत कट्ठा हालको ) मलु्य (प्रसत कट्ठा 
प्रस्ताववत ) 

1. रामपरु-मेघौली सडकको जग्गा (लोकतान्रीक 
चोक देखी बसन्त चोक सम्म) 

2464000।- 2710000।- 

2. रामपरु-मेघौली सडकको जग्गा  (बसन्त चोक 
देखी चाुँदनी चोक सम्म) 

2145000।- 2360000।- 

3. सबष्णचुोक ससमरी टाउन सडकमा पने जग्गा 
हरु । 

2090000।- 2300000।- 

4. सभरी कालोपरे सडकको जग्गा  1500000।- 1650000।- 
5. ग्राबेल तथा कच्ची बाटोको जग्गा  1100000।- 1210000।- 
6. वाटो नभएको घडेरी/आवास योग्य जग्गा  550000।- 605000।- 
7. वाटो भएको खेती योग्य जग्गा  550000।- 605000।- 
8. वाटो नभएको खेती योग्य जग्गा 495000।- 545000।- 

भारतपरु म.न.पा वडा नं.19 

सासबक शारदानगर र गञु्जानगर 

सस.नं  वववरण मलु्य (प्रसत 
कट्ठा हालको ) 

मलु्य (प्रसत कट्ठा प्रस्ताववत ) 

1. रामपरु मेघौली सडक  2464000।- 2710000।- 
2. उत्तर पश्चिम आश बहादरु गरुुङ्ग चोक देखी 

दश्चिण समलडाुँडा जाने बाटोको जग्गा  

1870000।- 2057000।- 

3. अन्य शाखा वपच सडकको जग्गा  1375000।- 1513000।- 
4. ग्राबेल तथा कच्ची बाटोको जग्गा  1210000।- 1331000।- 
5. वाटो नभएको घडेरी/आवास योग्य जग्गा  825000।- 908000।- 
6. वाटो भएको खेती योग्य जग्गा  825000।- 908000।- 
7. वाटो नभएको खेती योग्य जग्गा 605000।- 666000।- 

 
 
 
 
 
 
 
 



भारतपरु म.न.पा वडा नं.20 

सासबक गञु्जानगर , रातापरु र शारदानगर 

सस.नं  वववरण मलु्य (प्रसत 
कट्ठा हालको 

) 

मलु्य (प्रसत कट्ठा प्रस्ताववत ) 

1. रातापरु मेघौली सडक 2464000।- 2710000।- 

2. साववक रातापरु गा.वव.स.मा जाने शाखा 
वपचवाटो जग्गा  

2145000।- 2360000।- 

5. अन्य शाखा वपच बाटोको  जग्गा 1540000।- 1694000।- 

6. ग्राबेल तथा कच्ची बाटोको जग्गा  1155000।- 1271000।- 

7. वाटो नभएको घडेरी/आवास योग्य जग्गा  715000।- 787000।- 

8. वाटो भएको खेती योग्य जग्गा  715000।- 787000।- 

9. वाटो नभएको खेती योग्य जग्गा 550000।- 605000।- 

भारतपरु म.न.पा वडा नं.21 

सासबक पाववसतपरु गा.वव.स  

सस.नं  वववरण मलु्य (प्रसत 
कट्ठा हालको 

) 

मलु्य (प्रसत कट्ठा प्रस्ताववत) 

1. वडा नं. 3, 5 र 7 मा पने बजार िेरको 
मलुवाटोको जग्गा हरु  

1375000।- 1513000।- 

2. शाखा वपचवाटोको जग्गाहरु 1078000।- 1186000।- 

3. ग्राबेल तथा कच्ची बाटोको जग्गा 935000।- 1029000।- 

4. वाटो नभएको घडेरी/आवास योग्य जग्गा 495000।- 545000।- 

5. वाटो भएको खेती योग्य जग्गा 495000।- 545000।- 

6. वाटो नभएको खेती योग्य जग्गा 330000।- 363000।- 

 

 

 

 



भारतपरु म.न.पा वडा नं.23  

सासबक जगतपरु 

सस.नं  वववरण मलु्य (प्रसत 
कट्ठा हालको) 

मलु्य (प्रसत कट्ठा प्रस्ताववत) 

1. माडी जाने मलुबाटो दाुँया बाुँया पने बजार 
िेरको जग्गा  

1375000।- 1513000।- 

2. बजार िेरबहेक माडी जाने मलु बाटोको  
जग्गा र अन्य शाखा वपच बाटोको जग्गा  

1155000।- 1271000।- 

3. ग्राबेल तथा कच्ची बाटोको जग्गा  1078000।- 1186000।- 

4. वाटो नभएको घडेरी/आवास योग्य जग्गा  495000।- 545000।- 

5. वाटो भएको खेती योग्य जग्गा  495000।- 545000।- 

6. वाटो नभएको खेती योग्य जग्गा 286000।- 315000।- 

भारतपरु म.न.पा वडा नं.24  

सासबक जगतपरु 

सस.नं  वववरण मलु्य (प्रसत 
कट्ठा हालको 

) 

मलु्य (प्रसत कट्ठा प्रस्ताववत) 

1. साववक जगतपरु वडा नं 7,8,9 जोडने मखु्य 
सडकमा पने जग्गा हरु । 

1375000।- 1513000।- 

2. बजार िेर बाहेक शाख वपच बाटोमा पने जग्गा 
हरु । 

1155000।- 1271000।- 

3. ग्राबेल बाटोमा पने घडेरी योग्य जग्गाहरु । 1078000।- 1186000।- 

4. वाटो नभएको घडेरी/आवास योग्य जग्गा  495000।- 545000।- 

5. वाटो भएको खेती योग्य जग्गा  495000।- 545000।- 

6. वाटो नभएको खेती योग्य जग्गा 286000।- 315000।- 

 

 

 

 

 



भारतपरु म.न.पा वडा नं.25 

सासबक रातापरु र शकु्रनगर 

सस.नं  वववरण मलु्य (प्रसत 
कट्ठा हालको) 

मलु्य (प्रसत कट्ठा 
प्रस्ताववत) 

1. रामरु मेघौली सडकको जग्गा  1232000।- 1355000।- 
5. अन्य शाखा वपच सडकको जग्गा  825000।- 908000।- 
6. ग्राबेल तथा कच्ची बाटोको जग्गा  693000।- 762000।- 
7. वाटो नभएको घडेरी/आवास योग्य जग्गा  693000।- 762000।- 
8. वाटो भएको खेती योग्य जग्गा  467500।- 515000।- 
9. वाटो नभएको खेती योग्य जग्गा 253000।- 278000।- 

 

 

भारतपरु म.न.पा वडा नं.26 

सासबक रातापरु ,ददव्यनगर र ससस्वार 

सस.नं  वववरण  मलु्य (प्रसत कट्ठा 
हालको) 

 

मलु्य (प्रसत 
कट्ठा प्रस्ताववत) 

1. रामपरु मेघौली सडकको बजार िेरको जग्गा  2145000।- 2360000।- 

2. रामपरु मेघौली सडकमा पने बजार िेर 
बाहेकको जग्गा  

1540000।- 1694000।- 

5. अन्य शाखा वपच सडकको जग्गा  1375000।- 1513000।- 

6. ग्राबेल तथा कच्ची बाटोको जग्गा  935000।- 1029000।- 

7. वाटो नभएको घडेरी/आवास योग्य जग्गा  467500।- 515000।- 

8. वाटो भएको खेती योग्य जग्गा  467500।- 515000।- 

9. वाटो नभएको खेती योग्य जग्गा 247500।- 273000।- 

 

 

 

 

 

 



भारतपरु म.न.पा वडा नं.27 र 28 

सासबक मेघौली गा.वव.स. 
सस.नं  वववरण मलु्य (प्रसत 

कट्ठा हालको) 

मलु्य (प्रसत कट्ठा 
प्रस्ताववत ) 

1. रामपरु मेघौली सडकको दायाुँ बाया पने बजार 
िेरका जग्गा  

1694000।- 1864000।- 

2. रामपरु मेघौली सडकको दायाुँ बाया पने बजार 
िेर बाहेकका जग्गा 

1320000।- 1452000।- 

3. अन्य शाखा वपच सडकको जग्गा  1320000।- 1452000।- 

4. ग्राबेल तथा कच्ची बाटोको जग्गा  1078000।- 1186000।- 

5. वाटो नभएको घडेरी/आवास योग्य जग्गा  467500।-        515000।- 

6. वाटो भएको खेती योग्य जग्गा  467500।- 515000।- 

7. वाटो नभएको खेती योग्य जग्गा 247500।- 273000।- 

 

    द्रष्टव्य  

1. राजकुलो र नहरले छुने जग्गालाई ग्राबेल तथा कच्ची बाटोले छोएको सरह मूल्याङ्कन गररने छ । 

2. खोलो पवहरो लागेको जग्गाहरुको म न पा बाट खोलो पवहरो लागेको भनी वकटानी ससफाररस भई आएको अवस्थामा 
कायावलयबाट जाुँचबझु गदाव सही ठहररएमा उक्त जग्गाको मूल्याङ्कनको 50 प्रसतशत सम्म छुट  ददन सवकने छ । 

3. धेरै बाटो भएको सससम जग्गाको हकमा बढी दर रेटको र अन्यको हकमा जनु मोहोडा बाटो प्रयोग हनु्छ सोवहको मलु्य 
कायम गररन ेछ । 

4. पाररत हनु आउने सलखतमा सलने ददनलेे घर बाटो लगायतका वववरणहरु यथाथव खोली कैवफयतमा सही छाप गनुवपने छ । 
सलखतमा कनै पसन वववरण फरक पारी पेश गरेको कारणबाट राजश्वमा फरक पनव गएको व्यहोरा कुनै पसन तररकाबाट पत्ता 
लागेमा यस कायावलयबाट स्थलगत बझुी एवकन गरर उक्त जग्गा रोक्का राखी काननु बमोश्चजम लाग्ने राजश्व असलु गररने छ । 

5. कुनै जग्गाको मूल्याङकन छुट हनु गएकोमा दायाुँ बायाुँको जग्गाको मूल्याङ्कन सरह मूल्य कायम हनुेछ । 

6. म.न.पा. सभरको मलु बाटो तथा शाखा बाटोहरुमा पने घडेरी एवं आवास योग्य जग्गाको  कुनै प्लट 2 दईु  कठ्ठा भन्दा 
ठुलो भइ सभरी जग्गा सरह मूल्याङ्कन गनुव पने देश्चखएमा र बाटो छोडी सभरबाट समेत जग्गा सलएको भएमा बाटो नभएको मलु्य 
तथा बाटो तफव  सलएको देश्चखए 30 तीस समटर सम्मलाइ बाटोले छोएको मानी सो बाहेकको जग्गालाइ सभरी सरह मूल्याङ्कन 
कायम गररन ेछ ।दईु कठ्ठा सम्मको लासग भने यो सवुवधा प्राप्त हनुेछैन । 



7. म न पा िेरको जग्गाको प्रस्ताववत कुनै वकत्ताले बाटो छुने र कुनैले नछुने भनी म न पा बाट ससफाररस भई आएमा पसन 
वकत्ता एक आपसमा जोसडने भएमा बाटोमा जोसडएका जग्गाको सरह मूल्याङ्कन कायम गररने छ । 

8. मूल्याङ्कन पशु्चस्तकामा उल्लेश्चखत वकत्ता बाहेक अन्य बाटोले छोएको जग्गाको हकमा कुनै वकत्ता जग्गा एकै पटक पाररत 
नगरी पटक - पटक गरर पवहले बाटो तफव को र पसछ वपछवाड तफव बाट  वा पवहला वपछवाड बाट र पसछ बाटो तफव  बाट 
वकत्ताकाट गरी एकै व्यश्चक्त वा सोही व्यश्चक्तको पररवारसभर गएको पत्ता लागेमा थप राजश्व असलु गररने छ । 

9. कुनै वकत्ताकाट हनुे अवस्थामा अगाडी बाट बाटो भनी ससफाररस आएको र पछाडी बाट वक का  गरर सलन ेददने गनुवपने 
भएमा 30सम. सभर पने पछाडीको जग्गा बाटो भएको सरह मूल्याङ्कन गनुवपने छ । 

10. मूल्याङ्कन पशु्चस्तकामा भलुवश राजमागव बजारिेर वा मूल बाटोमा पने वा नपने भनी वववाद आएमा यस कायावलयबाट 
स्थलगत समते बझुी उक्त वकत्ता जनु वगीकरणमा पने हो सोही वगीकरणको न्यूनतम मूल्याङ्कन कायम गररने छ । 

11. कुनै वकत्ता जग्गामा बाटोले छुने वा नछुने घर भए नभएको आदद प्रश्न उठेमा कायावलयबाट स्थलगत छानववन समते गरी 
एवकन गररने छ । 

12. महानगरपासलका सभरको प्लट समलान गनुवपरेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा 0-1-0 वा सो भन्दा कम 
िेरफलको जग्गा सलनदुदन ुगनुवपरेमा बाटो भएको वा नभएको जे ससफाररस भई आएमा पसन ग्राबेल तथा कच्ची बाटो सरहको 
मलु्य कायम गररने छ । 

13 . उल्लेश्चखत जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन प्रसत कठ्ठा को दरले कायम गररएको छ । 

 

 

 

 


