
                d}jfvf]nf ufFpkflnsfsf] cfly{s P]g @)&& 

 

d}jfvf]nf ufpFkflnsfsf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{ sfof{Gjog ug{ ag]sf] lgod 

k|:tfjgf M 

  d}jfvf]nf ufpFkflnsfsf] cfly{s aif{ @)&&.@)&* sf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{ sfof{Gjog 

ug{sf] lgldQ :yflgo s/ tyf z'Ns ;+sng ug]{,5'6 lbg] tyf cfo ;+sngsf] k|zf;lgs 

Aoa:yf ug{ jf~5gLo ePsfn],  

g]kfnsf] ;+lawfgsf] wf/f @** sf] pkwf/f -@_ adf]lhd d}jfvf]nfsf] ufpF;efn] of] P]g agfPsf] 

5 . 

!=;lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; P]gsf] gfd æcfly{s P]g @)&&Æ /x]sf] 5 . 

         -@_ of] P]g @)&& ;fn ;fpg ! ut] b]lv d}jfvf]nf ufFpkflnsfsf] If]qdf nfu' x'g]5 .  

@= ;DklQ s/ M ufFpkflnsfsf] If]qleq s'g} JolQm jf ;+:yfn] ejg, 3/, k;n Uof/]h, uf]bfd, 

6x/f, 5fk|f, hUuf jf kf]v/L k"/} cf+lzs tj/n] jxfndf lbPsf]df cg';'rL ! adf]lhd 

PsLs[t ;DklQ s/, 3/hUuf s/  nufOg] / c;'n pk/ ul/g]5 .  

#= e"ld s/ -dfnkf]t s/_M ufFpkflnsfsf] If]qleq /x]sf JolQmx?n] cfkm\gf] gfddf /x]sf] hUuf 

afkt cg';'rL @ adf]lhd e'lds/ -dfnkf]t_ nufOg] / c;'n pk/ ul/g]5 .  

 

$= 3/ jxfn s/M ufpFkflnsfsf] If]qleq cg';"lr # adf]lhd 3/ jxfn s/ nufOg] / c;'npk/ 

ul/g]5 . 

 

%= Joj;fo s/M ufFpkflnsf If]q leq Jofkf/ Joj;fo jf ;]jfdf k'hLFut nufgL / cfly{s 

sf/f]jf/sf cfwf/df cg';'rL $ adf]lhd Joj;fo s/ nufOg] / c;'n pk/ ul/g]5 

. 

^= h8La'6L, sjf8L / hLjhGt' s/M ufFpkflnsf If]q leq s'g} JolQm jf ;+:yfn] pg, vf]6f], 

h8La'6L, ags;, sjf8L dfn / k|rlnt sfg'gn] lgif]w ul/Psf] hLjhGt' afx]ssf 

cGo d[t jf dfl/Psf hLjhGt'sf] xf8 l;+u KjfFv, 5fnf h:tf j:t'sf] Joj;flos 

sf/f]jf/ u/]jfkt\ cg';'rL % adf]lhdsf] s/ nufOg] / c;'n pk/ ul/g]5 . 

&=;jf/L ;fwg s/M— ufpFkflnsf If]qleq btf{ ePsf ;jf/L ;fwgdf cg';'lr ^ adf]lhd 

;jf/L;fwg s/ nufOg] / c;'n pk/ ul/g] 5 . 

t/,k|b]z sfg'g :jLs[t eO ;f] sfg'g df cGoyf Aoj:yf ePsf] cj:yfdf ;f]lx adf]lhd 

x'g]5 . 

mailto:&&.@)&


*=lj1fkg s/M ufpFkflnsf If]qleq x'g] lj1fkgdf cg';'lr & adf]lhd lj1fkg s/ 

nufOg] / c;'n pk/ ul/g] 5. t/, k|b]z sfg'g :jLs[t eO ;f] sfg'g df 

cGoyf Aoj:yf ePsf] cj:yfdf ;f]lx adf]lhd x'g]5 . 

( dgf]/+hg s/ M ufpFkflnsf If]qleq x'g] dgf]/+hg Aoj;fo ;]jfdf cg';'lr * adf]lhd 

Aoj;fo s/ nufOg] / c;'n pk/ ul/g] 5. t/, k|b]z sfg'g :jLs[t eO ;f] 

sfg'g df cGoyf Aoj:yf ePsf] cj:yfdf ;f]lx adf]lhd x'g]5 . 

!) axfn la6f}/L z'Ns M ufpFkflnsf If]qleq cfkm'n] lgdf{0f /]vb]v jf ;+rfng u/]sf 

cg';'lr ( df pNn]v eP cg';f/ xf6 ahf/ jf k;ndf ;f]lx cg';'lrdf 

ePsf] Aoj:yf cg';f/ axfn la6f}/L z'Ns nufOg] / c;'n pk/ ul/g] 5 .  

!!=kfls{ª z'Ns M ufpFkflnsf If]qleq s'g} ;jf/L ;fwg nfO kfls{ª ;'lawf pkNfAw u/fP 

jfkt cg';'lr !) adf]ljd kfls{ª z'Ns nufOg] / c;'n pk/ ul/g] 5 . 

!@= 6«]lsª,sf]of]lsª, Sofgf]Oª,aGhL hDkLª,lhkkm\nfo/ / /\ofkm\6Lª z'Ns M  

ufpFkflnsfn] cfkm\gf] If]qleq 6«]lsª,sf]of]lsª, Sofgf]Oª,aGhL hDkLª,lhkkm\nfo/ / 

/\ofkm\6Lª ;]jf  jf Aoj;fo ;+rfng u/] jfkt cg';'lr !! adf]ljd  z'Ns 

nufOg] / c;'n pk/ ul/g] 5 . 

!#= ;]jf z'Ns / b:t'/ M ufpFkflnsfn] lgdf{0f ;+sng jf Aoj:yfkg u/]sf cg';'lr !@ 

df pNn]ltv :yflgo k'jf{wf/ / pkNfAw u/fOPsf] ;]jfdf ;]jfuf|lxjf6 ;f]lx 

cg';'lrdf Aoj:yf eP cg';f/ z'Ns nufOg] / c;'n pk/ ul/g] 5 . 

!$= ko{6g z'Ns M ufpFkflnsfn] cfkm\gf] If]qleq k|j]z ug]{ ko{6sx? af6 cg';'lr !# df 

pNn]lvt b/df ko{6g z'Ns nufOg] / c;'n pk/ ul/g] 5 . t/, k|b]z sfg'g 

:jLs[t eO ;f] sfg'g df cGoyf Aoj:yf ePsf] cj:yfdf ;f]lx adf]lhd x'g]5 

. 

!%=s/ 5'6 M o; P]g adf]lhd s/ ltg]{ bfloTj ePsf AoQmL jf ;+:yfx?nfO  s'g}klg 

lsl;dsf] s/ 5'6 lbOg] 5}g . 

!^= s/ tyf z'Ns ;+sng ;DalGw sfo{lalw M of] P]gdf ePsf] Aoj:yf cg';f/ s/ tyf 

;'Ns ;+sng ;DjlGw sfo{lalw d}jfvf]nf ufpFkflnsfn] tf]s] cg';f/ x'g]5 . 

ईल्लेखखत करहरूको ऄनुसूचीमा ईल्लेखखत करका दरहरूको अधारमा अगामी अ.ब.मा खनम्न 

अम्दानी हुने ऄनुमान गररएको हुदा सो खबखनयोजन खबधेयकमा समाबेस गररएको छ । 
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६ 

ढंुगा 

माटोको 

गाह्रो 

फुसको 

छाना 

३० १५० ११ २० ३० ३७ ४४ ५० ५५ ६० ६७ ६८ ७२       

७ 

काठको 

घर 

रटनको 

छाना 

२० १२५ १३ २४ ३५ ४२ ५० ५५ ६२           

८ 

काठको 

घर 

फुसको 

छाना 

२० ८० १५ २७ ३८ ४७ ५५ ६२ ६७           

९ 

टाटीले 

बनेको 

रटन िा 

फुसको 

छानाको 

घर 

१० ५० २० ३६ ४८ ६०              

१० 
ढंुगाको 

पखाषल 
५० १०० ११ २० २९ ३७ ४४ ५० ५५ ६० ६४ ६८ ७२ ७५ ७८ ८० ८२ ८४ ८६ 



सहायक बजार के्षत्र मैिाखोला मा खब तेम्बे  क्षेत्रका घडेरीमा खबक्रक्र हुने जग्गाहरु रु . ४,००,०००-/ 

सहायक बजार के्षत्र जनकल्याङ मा खब ¸सशस्त्र बेस क्याम्प बाटोले छोएको घडेरीका जग्गाहरु  रु . २,००,०००-/ 

ऄन्य ग्राखमण क्षेत्र ऄलैची बारी ईल्लेख भएका जग्गाहरु रु.  ८०,०००-/ 

ऄन्य ग्राखमण क्षेत्र फलफुल खेती ( फमष)  रु .५०,०००-/ 

ऄन्य ग्राखमण क्षेत्र धनहर खेत रु. ४०,०००-/ 

ऄन्य ग्राखमण क्षेत्र पाखाबारी रु .३०,०००-/ 

ऄन्य ग्राखमण क्षेत्र जंगल रु . २०,०००-/ 

ऄन्य ग्राखमण क्षेत्र पाखा, पखेरा, भीर पहरा रु . १५,०००-/ 

 

ऄनुसूची २ 

दफा ३ संग सम्बखन्धत 

भूमी कर(मालपोत)दर 

प्रखत रोपनी 

क्र.स. खबबरण खेत 

(प्रखतरोपनी\रु. 

मा) 

बारी (प्रखत 

रोपनी रू.मा) 

कैक्रफयत 

१ ऄब्बल ४ ३  

२ दोयम ३ ३  

३ खसम ३ ३  

४ चाहार ३ २  

६ घडरेी प्रयोजनमा प्रयोग 

भइरहकेो जग्गा 

प्रखत अना रू. ५० 
 

 

नोटः- १. ऄखतररक्त कर सम्बन्धमा  

क) कूल मालपोत शुल्क रु ५ भन्दा  भन्दा कम भएमा एक मुष्ट ५ खतनुष पनेछ । साथै रू. ५ भन्दा कमको 

रखसद कारटने छैन । 

ख) ५ रोपनी िा सो भन्दा बढी ३० रोपनीसम्म जग्गा भएमा ऄन्य थप कर लाग्ने छैन । 



ग) ३० रोपनी भन्दा बक्रढ ५० रोपनी सम्म जग्गा  भएमा मालपोत लाग्ने करको ऄखतररक्त थप २०% कर 

लाग्नेछ । 

घ) ५० रोपनी भन्दा बढी ८० रोपनीसम्म जग्गा भएमा थप ३०% ऄखतररक्त कर लाग्ने छ ।  

ङ) ८० रोपनी भन्दा बढी १०० रोपनी सम्म जग्गा भएमा थप ४०% ऄखतररक्त कर लाग्नेछ । 

च) १०० रोपनी भन्दा बढी जग्गा भएमा मालपोत लाग्ने करको ऄखतररक्त थप ५०% कर लाग्नेछ । 

नोटः- २ जरीिाना सम्बन्धमा 

क) हरेक अ.ि.को मालपोत सालिसाली रुपमा अ.ि .नसक्रकद ैबुझाईनु पने छ । सो नबुझाए खनम्न 

बमोखजम जररिाना लाग्नेछ। 

१ .पखहलो बर्ष भए १०% 

२ .दोस्रो बर्ष भए  २०% 

३ .तेस्रो बर्ष भए ३०% 

४ .चौथो बर्ष भए ४०% 

५ .पाचौ बर्ष भए ५०% 

६ .छैठौ ँबर्ष भए ६०% 

७ .सातौ बर्ष भए ७०% 

८ .अठौ बर्ष भए ८०% 

९ .निौं बर्ष भए ९०% 

१० .दशौ ँबर्ष भए १००% 

११ .र सो भन्दा बढी जखतसुकै बर्षको बक्यौता भए पखन १२५ %जररिाना लाग्नेछ  

ऄनुसूची ३ 

घर बहाल करको दर(प्रखत कोठा) 

क्र.स. खििरण गाईँ के्षत्र बजार 

के्षत्र 

१ पक्की !) % १०% 

२ कच्ची !) % १०% 

 



ऄनुसूची ४ 

व्यिसाय करको दर 

(ब्यापार ब्यबसाय तफष) 

क्र.स. व्यिसायको प्रकार लाग्ने दस्तुर 

१ क्रकराना पसल ५०० 

२ खचया नास्ता पसल २०० 

३ होटल (खाने बस्ने सुखबधा भएको) १००० 

४ थान कपडा पसल १००० 

५ हाडषिेयर पसल २००० 

६ तरकारी तथा फलफूल पसल २०० 

७ स्टेसनरी, पुस्तक, पत्रपखत्रका पसल ५०० 

८ फेन्सी कपडा पसल ५०० 

९ और्धी पसल(पसु और्धी समेत) २०० 

१० टेलरीङ ५०० 

११ फर्गनचर पसल २००० 

१२ ट्युसन कोखचङ सेन्टर २०० 

१३ दताषिाला मक्रदरा पसल १००० 

१४ सुन चाँदी पसल खनमाषण समेत ५०० 

१५ भाँडा पसल ५०० 



१६ घखड रेखडयो, मोिायल लगायत आलेक्रोखनक पसल ५०० 

१७ घडी रेखडयो मोिायल अक्रद ममषत सेन्टर २०० 

१८ ब्युरटपालषर, हजाम ५०० 

१९ मोटर साइकल, गाडी ममषत सेन्टर ५०० 

२० मनी रान्सफर १००० 

२१ मासु पसल २०० 

२२ कस्मेरटक ५०० 

२३ अटष सान्टर २०० 

 

ईध्योग ब्यबसाय तफष  

खबबरण  

स -मील फर्गनचर ईद्योग २००० 

कुटानी खपसानी मील ५०० 

थुक्पा, पाईरोटी, बोस्कुट ईद्योग २०० 

हातेकागज ईध्योग १००० 

खनमाषण ईध्योग २००० 

ममषत सम्भार ईध्योग ५०० 

पोल्री फमष २०० 

क्रक्रर्ी फमष २०० 



पशु फमष २०० 

नसषरी २०० 

खसी बाख्रा  खनकासी प्रखत गोटा १०० 

 

ऄनुसूची ५ 

                जडीबूटी, किाडी र जीबजन्तु करको दर 

क्र.स. खििरण दर (प्रखत के जी)मा 

रू. 

१ खचराइतो खनकासी १० 

२ स्याङस्याङगे ५ 

३ िोझो ५ 

४ लौठ सल्ला १० 

५ सतुिा १०० 

६ क्रकखब ५ 

७ ऄलैची प्रखत केजी १० 

८ ऄखम्लसो ५० पैसा 

९ प्रक्रक्रखतहरेर ऄन्य खनधाषरण गररनेछ  

 

 

 

 



ऄनुसूची ६ 

             सिारर साधनमा पटके कर 

खस नं सिारर साधनको प्रकार दस्तुर रु 

१ रयाक्टर १०० 

२ िस /रक ५० 

३ कार/खजप/भ्यान/ट्याखक्स २५ 

 

                     ऄनुसूची ७ 

                          खिज्ञापन कर दर 

क्र.स. होर्गडङ 

बोडष 

िाल 

पेखन्टङ 

km\n]S; l8lh6n 

af]8{ jf Unf] 

;fOg af]8{ 

cGo कैक्रफयत 

प्रखत िगष क्रफट k|lt jif{ १० ५ !) @) !))  

 

 

ऄनुसूची ८ 

                मनोरञ्जन करको दर 

   ! g+ k|b]z ;/sf/sf] cfly{s P]g @)&& df ePsf] Joj:yf adf]lhd x'g]5 . 

 

 

 

 



ऄनुसूची ९ 

               क. बहाल खबटौरी शुल्क दर 

क्र.स. खकष /बस्तु चराए बापत रू कैक्रफयत 

१ याक चौरी प्रखत गोटा २०  

२ भैखस प्रखत गोटा १०  

३ गाइ गोरू ५  

४ भेडा बाख्रा २  

 

              ख. हाट बजार कर 

क्र.स. ब्यिसाय रू कैक्रफयत 

१ खचया नास्ता-खानेकुरा बनाईने_ ३०  

२ खुद्रा पसल २०  

३ सुगुर पाठा प्रखत गोटा ५०  

४ सुगुर भुनी प्रखत गोटा ३०  

५ कपडा पसल ५०  

६ दाल/खुसाषनी/नुन/ऄदिुा २०  

७ झ्याई/याङबेन २०  

८ साग सब्जी २०  

९ मचाष २०  

१० भाडा पसल १००  



११ कोदालो १०  

१२ डोको/घुम/कुचो अदी १०  

१३ मासु पसल ५०  

१४ चटपटे २०  

 

ऄनुसूची १० 

                         पाकीङ शुल्क दर 

 पखछ खनधाषरण गररनेछ ।   

 

            ऄनुसूची ११ 

रेक्रकङ, कोयोकीङ, क्यानोइङ, बखन्जजम्पीङ, खजपफ्लायर, र याषखफ्टङ शुल्क दर 

 पखछ खनधाषरण गररनेछ । रू कैक्रफयत 

१ रेक्रकङ ५०  

 

ऄनुसूची १२ 

खसफाररश \ सेिा, शुल्क \दस्तुर 

क्र.स. खििरण खसफाररस\ प्रमाखणत 

दस्तुर 

कैक्रफयत 

१ खनिेदन १०  

२ नागररकता सम्बखन्ध खसफाररस   

 नयाँ नागररकता खशफाररश १००  



 नागररकता प्रखतखलखप खशफाररश २००  

 सनाखत सम्बन्धी खसफाररस २००  

 नागररकता खबबरण संशोधन २००  

 नागररकता संशोधन ५००  

३ जग्गाको स्रेस्ता कायाषन्ियन र दताष 

खसफाररस 

  

 बजार क्षेत्र र राजमागषसंग जोखडएको जग्गा 

प्रखत रोपनी 

१००  

 ग्राभेल सडकले जोखडएको जग्गा प्रखत 

रोपनी 

५०  

 कच्ची सडकले जोखडएको जग्गा प्रखत रोपनी २५  

 ऄन्य जग्गा प्रखत रोपखन २०  

४ जग्गाको चार क्रकल्ला प्रमाखणत (प्रखत 

क्रकत्ता) 

  

 १५ रोपखन सम्म ५००  

 ३० रोपनी सम्म ७००  

 ३० रोपनी भन्दा बढी १०००  

५ जग्गा चार क्रकल्ला खसफाररश   

 १५ रोपनी सम्म ५००  

 ३० रोपनी सम्म ७००  

 ३० रोपनी भन्दा बढी १०००  

६ घर जग्गा मूल्याङकन र अम्दानी प्रमाखणत   

 घर जग्गाको मूल्याङकन प्रखतहजार रू १  



 अम्दानी प्रमाखणत प्रखतहजार रू १  

 खबध्याथी खभर्ा प्रयोजको लाखग २५% छुट  

७ घरबाटो प्रमाखणत ५००  

८ धनीपूजाषमा घर कायम ५००  

९ जग्गा सम्बन्धी ऄन्य खसफारीश   

 पूजाषमा खििरण संशोधन २००  

 पूजाष हराएको २००  

 जग्गा नरबढी कायम ५००  

१० पेन्सन सम्बन्धी खसफारीश   

 पेन्सन नामसारी ५००  

 पररिार खबिरण प्रमाणीत ५००  

 रहल पेन्सन जीखित खसफाररस ५००  

११ घर साने तथा नीजी िनको काठ खसफाररस   

 एक तले घरको काठ २००  

 दइु िा सो भन्दा बढी तले घरको काठ ४००  

 गोखलया काठ प्रखत रक १००  

 दाईरा प्रखत ट्याक्टर ५०  

 रुख प्रखत गोटा २०  

१२ संस्था दताष   

 संस्था दताष निीकरण ५००  

 नीखज खिद्यालय दताष, कक्षा थप ५०००/२०००  



 सहकारी, खित्तीय संस्था दताष   

 सहकारी खित्तीय संस्था निीकरण र खारेजी   

१३ हातहखतयार नखिकरण खसफाररस ५००  

१४ ऄन्य खसफाररश   

 नाता प्रमाखणत २५०  

 स्थायी बसोिास, चाल चलन प्रमाखणत २००  

 जन्म मृत्यु, खििाखहत, ऄखििाखहत प्रमाखनत २००  

 बैदखेशक रोजगार प्रमाखनत २००  

 घरेलु ईद्योग दताष २००  

 कर चुक्ता प्रमाखणत २००  

 खिद्युत, फोन, धारा जडान खसफाररस २००  

 नािालक पररचय पत्र खसफाररस २००  

 दइु िटा नाम प्रमाखणत खसफाररस २००  

 अक्रदिासी \जनजाती, दखलत, ऄल्पसंख्यक, 

मुखस्लम, मधेसी, पछडा िगष खसफाररस 

प्रमाखणत 

२००  

 अर्गथक खिपन्नता िा सम्पन्नता भएको 

खसफाररस 

२००  

 पररिार खििरण प्रमाखणत १००  

 यसमा ईल्लेखखत नभएका खसफाररस प्रकृखत 

हरेी 

रू १०० दखेी रु 

५०० सम्म खलन 

सक्रकने 

 

१५ घरायसी राखजनामा प्रमाखनत   



 घर जग्गा घरायसी राखजनामा खलखत 

प्रमाखनत 

३००  

 कपाली तमसुक प्रमाखनत ३००  

१६ घर नक्सा पास   

 नयाँ खनमाषण प्रखतिगष फुट ३  

 पुरानो प्रखत िगष फुट २  

 कम्पाईण्ड िाल प्रखत िगष फुट १  

 खबक्री अय   

 पुराना सामान दाईरा काठ खबक्री प्रखत 

टयाकटर 

१००  

 फारम खबक्री १०  

 ऐन, खनयमािली, कायषखिधी, गाईँपार्श्ष खचत्र 

अक्रद तोकीए बमोखजम हुने 

  

 कायाषलयको कागजात ईतार प्रखतखलपी 

प्रखतपाना 

१०  

१७ दण्ड सजाय   

 पखञ्जकरण खबलम्ब शुल्क ५०  

 ३५ क्रदन खभत्रको घटना दताषमा कुनै 

क्रकखसमको शुल्क नलाग्न े

  

    

 

नोटः- ईल्लेखखत सबै प्रकारको खसफाररसहरूलाइ ऄंगे्रजीमा तयार गदाष दोब्बर दस्तुर खलइनेछ ।  

 

 



ऄनुसूची १३ 

      पयषटन शुल्क 

 पखछ खनधाषरण गररने छ ।  

   

   

 

ऄनुसूची १४ 

संस्था तथा समूह दताष 

क्र.स.ं संस्था िा समूहको नाम शुल्क 

१ संस्था दताष १००० 

२ अम समूह १०० 

३ ईपभोक्ता सखमखत/सहकारी दताष १००० 

४ खनमाषण व्यिसायी दताष १०००० 

५ खनमाषण व्यिसायी नखिकरण शुल्क ५००० 

६ खिखत्तय संस्था दताष शुल्क ५००० 

७ खिखत्तय संस्था नखिकरण शुल्क खारेजी २००० 
 

माखथ ईल्लेखखत राजर्श् तथा कर/ शुल्क िाहके ऄन्य कुनै खशर्षकमा राजर्श् तथा कर/शुल्क लाग्ने 

भएमा कायषपाखलकाको खनणषयले तोक्न सके्नछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

(कौखशला थत्लुङ खलम्ब)ु 

ईपाध्यक्ष 

मैिाखोला गाईँपाखलका 

 


