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नेपाल सरकार
कृ�ष,भू�म व्यवस्था तथा सहकार� मन्�ालय
भू�मसुधार तथा व्यवस्थापन �वभाग

मालपोत कायार्लय
माडी,िचतवन

रिज�े शन पा�रत �योजनको ला�ग तो�कएको
न्युनतम मूल्या�न
आ.व. ०७5-०७6

०५६-५०१०७५

\
नेपाल सरकार
कृ�ष, भू�म व्यवस्था तथा सहकार� मन्�ालय
भू�म सुधार तथा व्यवस्थापन �वभाग
मालपोत कायार्लय, माडी
बसन्तपुर, िचतवन
प. स. :०7४-७५

�म�त:2075।03।25

च. न. :
�बषयःन्युनतम मूल्या�न पुिस्तका पठाइएको।
�ी ........................
.........................

उपरो� �बषयमा �मुख िजल्ला अ�धकार� �ी िजते न्� बस्नेत ज्यू को अध्यक्षतामा �म�त
2075।03।22 मा बसेको मूल्या�न स�म�तको �नणर्यानुसार आ.व. 2075।076 का ला�ग
रिज�ेशन पा�रत सम्बन्धी �नधार्�रत न्युनतम मूल्या�न पुिस्तका थान १ (एक) यसै प�साथ सं लग्न
रािख पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ।

............................
(कुस्माखर अ�धकार�)
का.मु.मालपोत अ�धकृत

आ.ब. ०७५-०७६ को न्युनतम मुल्यांकन �बबरण
माडी नगरपा�लका
सा�बक ग�दर्,बघौडा,माडी कल्याणपुर,अयोध्यापुर� गा.�ब.स.को वडाहरुको न्युनतम मुल्यांकन
१

बसन्तपुर पे�ोल पम्पबाट,बसन्तपुर बजार हुदै रौतनी खोलासम्म हुलाक� सडकले

30,00,000।-

छोएको जग्गा,मालपोत कायार्लय,�वधुत कायार्लय हुदै रमाईलो डाँडा सम्म र
क्याम्पस चोक दे िख रमाईलो डाँडासम्म साथै दिक्षण तफर् �फल्म हलसम्मको जग्गा
२

�वु चौतारोबाट बरुवा बजार हुँदै िचताह� खोलासम्म हुलाक� सडकले छोएको जग्गा

20,00,000।-

३

कृतनपुर,माडी कल्याणपुर,दे वेन्�पुर,हुलाक� सडकले छोएको जग्गा

12,00,000।–

४

अन्य सबै ठाँउको हुलाक� सडकले छोएको जग्गा

10,00,000।-

५

सबै वडाको �भ�� �पच बाटोले छोएको जग्गा

8,00,000।-

६

सबै वडाको घडेर� �योजनको जग्गा

6,00,000।-

7

सबै वडाको बाटोले छोएको खेतीयोग्य जग्गा

3,00,000।-

८

सबै वडाको बाटोले नछोएको जग्गा

2,00,000।-

९

�रउ खोला पा�रको �समरा र अ�म�लयाको घडेर� जग्गा

4,00,000।-

1०

�रउ खोला पा�रको �समरा र अ�म�लयाको बाटो भएको खेतीयोग्य जग्गा

1,50,000।-

1१

�रउ खोला पा�रको �समरा र अ�म�लयाको बाटो नभएको जग्गा

1,00,000।–

��व्यः
१) उल्लेिखत जग्गाको न्युनतम मुल्या�न ��त क�ाको दरले कायम ग�रएको छ ।
2) राजकुलो र नहरले छु ने जग्गालाई कच्चीबाटोले छोएको सरह मुल्या�न ग�रने छ।
3) खोलो प�हरो लागेको जग्गाहरुको न.पा. तथा गा.�ब.स बाट खोलो प�हरो लागेको भ�न �कटानी
�सफा�रस भई आएको अबस्थामा कायार्लयबाट जाँचबुझ गदार् सह� ठह�रएमा उ� जग्गाको न्युनतम
मुल्या�नको ५० ��तसतसम्म छु ट �दन स�कने छ।
4) धेरै बाटो भएको स�सम जग्गाको हकमा बढ� दररे टको र अन्यको हकमा हुन मोहडा बाटो
�योग हुन्छ सोह�को मुल्य कायम ग�रने छ।
5) पा�रत हुन आउने �लखतमा �लने �दनेले घर बाटो लगायतका �ववरणहरु यथाथर् खोल�
कै�फयतमा स�ह छाप गनुर् पन�छ।�लखतमा कुनैप�न �ववरण फरक पार� पेश गरे को कारणबाट
राज�मा फरक पनर् गएको व्यहोरा कुनै प�न त�रकाबाट प�ा लागेमा यस कायार्लयबाट स्थलगत
बुझी ए�कन ग�र उ� जग्गा रो�ा रािख कानुन बमोिजम लाग्ने राज� असुल ग�रने छ।
6) कुनै जग्गाको मुल्या�न छु ट हुन गएकोमा दायाँ-बायाँको जग्गाको मुल्या�न सरह मुल्य कायम
हुनेछ।

7) न.पा.तथा �ामीण बजार क्षे� राजमागर् र मुलबाटोको कुने प्लट २(दुई) क�ा भन्दा ठु लो भई
�भ� जग्गा सरह मुल्या�न गनुर् पन� दे िखएमा तथा खे�तयोग्य जग्गा भएमा बाटो छोडी �भ�बाट समेत
जग्गा �लएको भएमा बाटो नभएको मुल्य तथा बाटो तफर् �लएको दे िखए ३०(तीस) �मटरसम्मलाई
बाटोले छोएको मा�न सो बाहे कको जग्गालाई �भ�ी सरह मुल्या�न कायम ग�रने छ।दुई
क�ासम्मको लागी भने यो सु�वधा �ा� हुने छै न।
8) न.पा. वा गा.�व.स क्षे�को जग्गाको �स्ता�बत कुनै �क�ाले बाटोले छु ने र कुनैले न छु ने भ�न
नगरपा�लका वा गा.�व.स बाट �सफा�रस भै आएमा प�न �क�ा एक आपसमा जोडीले भएमा बाटोमा
जो�डएका जग्गाको सरह मुल्या�न कायम ग�रने छ।
9) मुल्या�न पुिस्तकामा उल्लेिखत �क�ा बाहे क अन्य बाटोले छोएको जग्जाको हकमा कुनै �क�ा
जग्जा एकै पटक पा�रत नगर� पटक पटक गर� प�हले बाटोतफर् र प�छ �पछवाढतफर्बाट वा प�हला
�पछवाबाट र प�छ बाटोतफर्बाट �क�ाकाट गर� एकै व्यि�को प�रवार�भ� गएको प�ा लागेमा थप
राजस्व असुल ग�रने छ ।
ु बश राजमागर् , बजार क्षे� वा मुलबाटोमा पन� वा नपन� भनी �ववाद
10) मुल्या�न पुिस्तकामा भल
आएमा यस कायार्लयबाट स्थलगत समेत बुझी उ� �क�ा जुन व�गर्करणमा पन� हो सो�ह
व�गर्करणको न्युनतम मुल्या�न कायम ग�रने छ ।
१1) �ामीण क्षे�को कच्ची र �ावेल बाटोसँग १.५ (डे ढक�ा) सम्म र सो भन्दा बढ�को �क�ा
भएमा डेढक�ा जग्गालाई घडेर� सरह र बाँक�लाई बाटो भएको खेतीयोज्य जग्गा मानी मुल्या�न
ग�रने छ ।
१2) कुनै �क�ा जग्गामा बाटोले छु ने / नछु ने, घर भए / नभएको आ�द �� उठे मा कायार्लयबाट
स्थलगत छान�वन समेतगर� य�कन ग�रने छ ।
१3) नगरपा�लका �भ�को प्लट �मलान गनुप
र् रे को अवस्थामा बाहे क अन्य अवस्थामा ०-०-१० वा
सो भन्दा कम क्षे�फलको जग्गा �लनु�दनु गनुप
र् रे मा बाटो भएको वा नभएको जे �सफा�रस भई
आएमा प�न घडेर�को मुल्य कायम ग�रने छ ।
१4) कुनै व्यि�ले ख�रद गन� एकभन्दा ब�ढ �क�ा बाटोले छु ने भ�न �सफा�रस भै आएमा �क�ाबाट
१.५ (डेढ क�ा ) लाई घडेर�को मुल्य रािख बाँक� क्षे�फललाई बाटो भएको खे�तयोग्य जग्गा मा�न
मुल्या�न कायम ग�रनेछ ।

