भाडी नगयऩालरका
सालफक गर्दि ,फघौडा,भाडी कल्माणऩुय,अमोध्माऩुयी गा.लफ.स.
१

फसन्तऩुय फजाय,फरुवा फजाय को भुर सडकको जग्गा

15,00,000।-

२

कल्माणऩुय फजाय,कृतनऩुय फजाय,दे वेन्रऩुय फजायको भुर फाटोको जग्गा

9,50,000।-

३

सफै गा.लफ.स को हुराकी पऩच फाटोभा ऩने जग्गा

8,00,000।-

४

सफै गा.लफ.स. को घडेयी जग्गा

4,00,000।-

५

सफै गा.लफ.स. को फाटो बएको खेलतमोग्म जग्गा

1,50,000।-

६

सफै गा.लफ.स. को फाटो नबएको जग्गा

1,00,000।-

रष्टव्म्
१) याजकुरो य नहयरे छु ने जग्गाराई कच्चीफाटोरे छोएको सयह भुल्माङ्कन गरयने छ।
२) खोरो ऩपहयो रागेको जग्गाहरुको जग्गाहरुको न.ऩा. तथा गा.लफ.स फाट खोरो ऩपहयो रागेको बलन पकटानी
लसपारयस बई आएको अफस्थाभा कामािरमफाट जाॉचफुझ गदाि सही ठहरयएभा उक्त जग्गाको न्मुनतभ भुल्माङ्कनको ५०
प्रलतसतसम्भ छु ट र्दन सपकने छ।
३) धेयै फाटो बएको सलसभ जग्गाको हकभा फढी दयये टको य अन्मको हकभा हुन भोहडा फाटो प्रमोग हुन्छ सोहीको
भुल्म कामभ गरयने छ।
४) ऩारयत हुन आउने लरखतभा लरने र्दनेरे घय फाटो रगामतका पववयणहरु मथाथि खोरी कैपपमतभा सपह छाऩ गनुि
ऩनेछ।लरखतभा कुनैऩलन पववयण पयक ऩायी ऩेश गये को कायणफाट याजश्वभा पयक ऩनि गएको व्महोया कुनै ऩलन
तरयकाफाट ऩत्ता रागेभा मस कामािरमफाट स्थरगत फुझी एपकन गरय उक्त जग्गा योक्का याखख कानुन फभोखजभ राग्ने
याजश्व असुर गरयने छ।
५) कुनै जग्गाको भुल्माङ्कन छु ट हुन गएकोभा दामाॉ-फामाॉको जग्गाको भुल्माङ्कन सयह भुल्म कामभ हुनेछ।
६) न.ऩा.तथा ग्राभीण फजाय ऺेत्र याजभागि य भुरफाटोको कुने प्रट २(दुई) कठ्ठा बन्दा ठु रो बई लबत्र जग्गा सयह
भुल्माङ्कन गनुि ऩने दे खखएभा तथा खेलतमोग्म जग्गा बएभा फाटो छोडी लबत्रफाट सभेत जग्गा लरएको बएभा फाटो नबएको
भुल्म तथा फाटो तपि लरएको दे खखए ३०(तीस) लभटयसम्भराई फाटोरे छोएको भालन सो फाहेकको जग्गाराई लबत्री सयह
भुल्माङ्कन कामभ गरयने छ।दुई कठ्ठासम्भको रागी बने मो सुपवधा प्राप्त हुने छै न।
७) न.ऩा. वा गा.पव.स ऺेत्रको जग्गाको प्रस्तालफत कुनै पकत्तारे फाटोरे छु ने य कुनैरे न छु ने बलन नगयऩालरका वा
गा.पव.स फाट लसपारयस बै आएभा ऩलन पकत्ता एक आऩसभा जोडीरे बएभा फाटोभा जोलडएका जग्गाको सयह भुल्माङ्कन
कामभ गरयने छ।
८) भुल्माङ्कन ऩुखस्तकाभा उल्रेखखत पकत्ता फाहेक अन्म फाटोरे छोएको जग्जाको हकभा कुनै पकत्ता जग्जा एकै ऩटक
ऩारयत नगयी ऩटक ऩटक गयी ऩपहरे फाटोतपि य ऩलछ पऩछवाढतपिफाट वा ऩपहरा पऩछवाफाट य ऩलछ फाटोतपिफाट
पकत्ताकाट गयी एकै व्मखत्तको ऩरयवायलबत्र गएको ऩत्ता रागेभा थऩ याजस्व असुर गरयने छ ।
९) भुल्माङ्कन ऩुखस्तकाभा ब ुरफश याजभागि , फजाय ऺेत्र वा भुरफाटोभा ऩने वा नऩने बनी पववाद आएभा मस
कामािरमफाट स्थरगत सभेत फुझी उक्त पकत्ता जुन वलगिकयणभा ऩने हो सोपह वलगिकयणको न्मुनतभ भुल्माङ्कन कामभ
गरयने छ ।

१०) ग्राभीण ऺेत्रको कच्ची य ग्रावेर फाटोसॉग १.५ (डेढकठ्ठा) सम्भ य सो बन्दा फढीको पकत्ता बएभा डेढकठ्ठा
जग्गाराई घडेयी सयह य फाॉकीराई फाटो बएको खेतीमोज्म जग्गा भानी भुल्माङ्कन गरयने छ ।
११) कुनै पकत्ता जग्गाभा फाटोरे छु ने / नछु ने, घय बए / नबएको आर्द प्रश्न उठे भा कामािरमफाट स्थरगत छानपवन
सभेतगयी मपकन गरयने छ ।
१२) नगयऩालरका लबत्रको प्रट लभरान गनुऩ
ि ये को अवस्थाभा फाहेक अन्म अवस्थाभा

०-०-१० वा सो बन्दा कभ

ऺेत्रपरको जग्गा लरनुर्दनु गनुऩ
ि ये भा फाटो बएको वा नबएको जे लसपारयस बई आएभा ऩलन घडेयीको भुल्म कामभ गरयने
छ ।
१३) कुनै व्मखक्तरे खरयद गने एकबन्दा फपढ पकत्ता फाटोरे छु ने बलन लसपारयस बै आएभा प्रत्मेक पकत्ताफाट १.५ (डेढ
कट्ठा ) राई घडेयीको भुल्म याखख फाॉकी ऺेत्रपरराई फाटो बएको खेलतमोग्म जग्गा भालन भुल्माङ्कन कामभ गरयनेछ ।
१४) उल्रेखखत जग्गाको न्मुनतभ भुल्माङ्कन प्रलत कठ्ठाको दयरे कामभ गरयएको छ ।

