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अनुसुची -१  (दफा २ सँग सम्बन्धित) 

(क) सम्पन्त कर 

क्र.सं. कूल मूल्याङ्कन कूल मूल्याङ्कन नेपाल सरकारले तोकेको रेधज 
गाउपान्लकाले उठाउने 

करको दर( रु) 

१. ० दरे्ि रु. ५०,००० सम्म २५-२००  २५/- 

२. रु. ५०,००१ दरे्ि रु. १,००,००० सम्म २५-२०० ५०/- 

३. रु. १,००,००१दरे्ि       रु. २,५०,००० सम्म                २५-२०० ७५/- 

४. रु. २५०,००१ दरे्ि रु ४,००,००० सम्म २५-२०० १००/- 

५. रु. ४,००,००१ दरे्ि रु. ६,००,००० सम्म २५-२०० १२५/- 

६. रु. ६,००,००० दरे्ि रु. ९,००,००० सम्म २५-२०० १५०/- 

७. रु. ९,००,००१ दरे्ि रु. १०,००,००० सम्म २५-२०० २००/- 

८. रु. १०,००,००१ दरे्ि रु. १२,००,००० सम्म २५-२०० २५०/- 

९. रु. १२,००,००१ दरे्ि रु.१५,००,००० सम्म २५०-४०० २७५/- 

१०. रु. १५,००,००१ दरे्ि रु. १७,५०,००० सम्म २५०-४०० ३००/- 

११. रु. १७,५०,००१ दरे्ि रु. १९,००,००० सम्म २५०-४०० ३५०/- 

१२. रु. १९,००,००१ दरे्ि रु. २०,००,००० सम्म २५०-४०० ४००/- 

१३. रु. २०,००,००१ दरे्ि रु. २२,५०,००० सम्म ५००-१००० ५००/- 

१४. रु. २२,५०,००१ दरे्ि रु. २५,००,००० सम्म ५००-१००० ६५०/- 

१५. रु. २५,००,००१ दरे्ि रु. २७,००,००० सम्म ५००-१००० ७७५/- 

१६. रु. २७,००,००१ दरे्ि रु. २९,००,००० सम्म ५००-१००० ८७५/- 

१७. रु. २९,००,००१ दरे्ि रु. ३०,००,००० सम्म ५००-१००० १,०००/- 

१८. रु. ३०,००,००१  दरे्ि रु. ३२,००,००० सम्म १२००-३००० १,२००/- 

१९. रु. ३२,००,००१ दरे्ि रु. ३५,००,००० सम्म  १२००-३००० १,५००/- 

२०. रु. ३५,००,००१ दरे्ि रु. ३७,५०,००० सम्म १२००-३००० १,७५०/- 

२१. रु. ३७,५०,००१ दरे्ि रु. ४०,००,००० सम्म १२००-३०००  २,०५०/- 

२२. रु. ४०,००,००१ दरे्ि रु. ४२,५०,००० सम्म १२००-३००० २,२५०/- 

२३. रु. ४२,५०,००१ दरे्ि रु. ४७,५०,००० सम्म १२००-३००० २,५५०/- 

२४. रु. ४७,५०,००१ दरे्ि रु. ५०,००,००० सम्म १२००-३००० ३,०००/- 

२५. रु. ५०,००,००० दरे्ि रु. ६०,००,००० सम्म ३५००-१०००० ३,५००/- 

२६. रु. ६०,००,००१ दरे्ि रु. ७०,००,००० सम्म ३५००-१०००० ४,५००/- 
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२७. रु. ७०,००,००० दरे्ि रु. ८०,००,००० सम्म ३५००-१०००० ६,०००/- 

२८. रु. ८०,००,००१ दरे्ि रु. ९०,००,००० सम्म ३५००-१०००० ८,०००/- 

२९. रु. ९०,००,००१ दरे्ि रु. १,००,००,००० सम्म ३५००-१०००० १०,०००/- 

३०. रु. १,००,००,००१ दरे्ि रु. १,२०,००,००० सम्म १२०००-२०००० १२,०००/- 

३१. रु. १,२०,००,००१ दरे्ि रु. १,४०,००,००० सम्म १२०००-२०००० १४,०००/- 

३२. रु. १,४०,००,००१ दरे्ि रु. १,६०,००,००० सम्म १२०००-२०००० १६,०००/- 

३३. रु. १,६०,००,००१ दरे्ि रु. १,८०,००,००० सम्म १२०००-२०००० १८,०००/- 

३४. रु. १,८०,००,००१ दरे्ि रु. २,००,००,००० सम्म १२०००-२०००० २०,०००/- 

३५. रु.२,००,००,००१ दरे्ि रु. २,५०,००,००० सम्म २५०००-६०००० २५,०००/- 

३६. रु. २,५०,००,००१ दरे्ि रु. ३,००,००,००० सम्म २५०००-६०००० ३०,०००/- 

३७. रु. ३,००,००,००१ दरे्ि रु. ३,५०,००,००० सम्म २५०००-६०००० ३५,०००/- 

३८. रु. ३,५०,००,००१ दरे्ि रु. ४,००,००,००० सम्म २५०००-६०००० ४०,०००/- 

३९. रु. ४,००,००,००१ दरे्ि रु. ४,५०,००,००० सम्म २५०००-६०००० ५०,०००/- 

४०. रु. ४,५०,००,००१ दरे्ि रु. ५,००,०००,००० सम्म २५०००-६०००० ६०,०००/- 

४१. रु. ५,००,००,००१ माथी  रु २ हजार प्रर्ि हजार 

ख घर मुल्याङकन र ह्वासकट्टी 

न्स .

नं.  

भौर्िक 

संरचना

को 

वर्गिकरण 

आ

यु 

वर्ि 

भौर्ि

क 

संरच

ना 

आयु अनुसारको भौन्तक संरचनाको ह्रास कट्टी दर 

१ 

- 

३ 

३ 

- 

६ 

६ 

- 

९ 

९ 

- 

१२ 

१२ 

- 

१५ 

१५ 

- 

१८ 

१८ 

- 

२१ 

२१ 

- 

२४ 

२४ 

- 

२७ 

२७ 

- 

३० 

३० 

- 

३३ 

३३ 

- 

३६ 

३६ 

- 

३९ 

३९ 

- 

४२ 

४२ 

- 

४५ 

४५ 

- 

४८ 

४८ 

- 

५१ 

१ 

आर 

र्स .र्स .

फे्रम 

स्ट्रक्चर 

५० ५०० १० १९ २७ ३५ ४० ४६ ५२ ५६ ६१ ६५ ६८ ७१ ७४ ७७ ७९ ८१ ८३ 

२ 

र्िलर 

र्िनाका 

िक्की घर 

५० ४०० १० १९ २७ ३४ ४० ४६ ५२ ५६ ६१ ६५ ६८ ७१ ७४ ७७ ७९ ८१ ८३ 

३ 

र्समेन्ट 

ईटाको 

जोडाई 

र्टन वा 

इटाको 

छाना 

५० ३०० ११ २० ३० ३७ ४४ ५० ५५ ६० ६४ ६८ ७२ ७५ ७८ ८० ८२ ८४ ८६ 
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ग .भौन्तकसंरचनाकोवन्गिकरणतथादररेटन्ववरण 

न्स.नं. भौर्िकसंरचनाकोवर्गिकरण आयिुर्ि 
आ.व. ०८९/८० 

भौर्िकसंरचनादररेट 

१ आरर्स.र्स. फे्रम स्ट्टक्चर ५० ५००/- 

२ र्िलरर्िनाकोिक्की घर ३० ४००/- 

३ र्समेन्ट ईटाको जोडाई र्टनको छाना ३० ३००/- 

४ 

ढुंगा 

माटोको 

गाह्रो र्टन 

वा इटाको 

छाना 

३० २०० ११ २० ३० ३७ ४५ ५० ५५ ६० ६४ ६८        

५ 

सेन्टर िेरा 

भएको 

घर र्टन 

वा 

टायलको 

छाना 

२५ २०० ११ २० ३० ३७ ४४ ५० ५५ ६० ६५         

६ 

ढुंगा 

माटोको 

गाह्रो 

फुसको 

छाना 

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

७ 

काठको 

घर 

र्टनको 

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 

िनेको 

र्टन वा 

फुसको 

छानाको 

घर 

१० ५० २० ३६ ४८ ६०              

१० 
ढुंगाको 

ििािल 
५० १०० ११ २० २९ ३७ ४४ ५० ५५ ६० ६४ ६८ ७२ ७५ ७८ ८० ८२ ८४ ८६ 
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४ ढुंगा माटोको गाह्रो र्टन वा इटाको छाना ३० २००/- 

५ सेन्टरिेरा भएको घर र्टनको छाना २५ १५०/- 

६ ढुंगा माटोको गाह्रोफुसकोछाना ३० १२५/- 

७ काठकोघर र्टनकोछान¸ २० १००/- 

८ काठकोघरफुसकोछाना २० ८०/- 

९ टाटीले िनेको र्टन वा फुसको छानाको घर १० ५०/- 

१० ढुंगावा ईटाको ििािल ५० १००/- 

 

घ .के्षत्रन्निािरण- 

के्षत्र गाउँपान्लकाकाके्षत्रहरु 

आगामी आ.व ०७९/८० 

को लान्ग प्रस्तान्वक 

मुल्याङकन दर (प्रन्त 

रोपनी) 

िजारक्षते्र सााँघिुाटी क्षते्रकाघडेरीमा र्िक्रीहनुे जग्गाहरु रु. ८,००,००० /-  

सहायकिजारक्षेत्र मैवािोला मा र्ि िेम्िे  क्षते्रका घडेरीमा र्िर्क्र हुने जग्गाहरु रु .४,००,००० /-  

मैवािोला 

गाउाँिार्लका १ न ंक्षते्र 

िेल्लावङु िजार क्षते्रको िवूि जनकल्याण मा.र्व,िर्िम िाघधारा,उिरमा रुद्र 

कुमारीको ििे र दर्क्षण सल िहादरु िामाङको घरसम्मका घरेडीहरु र्िर्क्र 

हुने जग्गाहरु प्रर्िरोिनी  रु.२,००,०००/- 

मैवािोला 

गाउाँिार्लका १ न ंक्षते्र 

१ नं वडा कायािलय क्षेत्रको िवूि सेलवुािोला,िर्िम र्ििल चोक,उत्तरमा 

गैररगाउाँको िसोिाटो र दर्क्षण कुल िहादरु िामाङको घर आसिासका 

घडेरीहरु र्िर्क्र हुने जग्गाहरु प्रर्ि रोिनी  रु. २,००,०००/- 

मैवािोला 

गउाँिार्लका १ नं क्षेत्र 

साकफारा क्षेत्रको िवूि सेलवुािोला, िर्िम जयिोला,दर्क्षण प्रेम िेम्िकेो 

घर आसिास,उत्तरमा कारिारी कान्छाको घर आसिासका घडेरीहरु र्िर्क्र 

हुने जग्गाहरु प्रर्ि रोिनी  रु. १,५०,०००/- 

मैवािोला 

गाउाँिार्लका १ न ंक्षते्र 

फट्याइगे्र क्षेत्रको िवूि श्याम मास्ट्वाको घर,िर्िम उदय र्लम्िुको घर,उत्तरमा 

अग्नी र्लम्िुको घर र दर्क्षणमा राजेश मास्ट्वाको घर आसिासका 

घडेरीहरुमा र्िर्क्र हुने जग्गाहरु प्रर्िरोिनी रु. १,५०,०००/- 

मैवािोला 

गाउाँिार्लका २ न ंक्षेत्र 

२ नं वडा कायािलय क्षेत्रको िर्श् चम िहादरु वनेमको घर,उत्तरमा मसुहुाङको 

घर ,दर्क्षणमा र्संहराज मनरानी ठोट्ने आ.र्व िवूिमा कवीर वनमेकोघर टारी 

िोल्सा आसिासका घडेरीहरु र्िर्क्र हुने जग्गाहरु प्रर्ि रोिनी रु ३,००,०००/- 

मैवािोला 

गाउाँिार्लका वडा नं ३ 

क्षेत्र 

३ नं वडा क्षते्रको मानेडााँडा गमु्िा आसिासका घडेरीहरु र्िर्क्र हनुे जग्गाहरु 

प्रर्िरोिनी  

रु २,००,०००/- 

मैवािोला ४ नं वडा कायािलय क्षेत्रको दर्क्षणमा दवेीिोल्सा,िर्श् चममा (गंगा आ.र्व) १,५०,०००/- 
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गाउाँिार्लका वडा नं ४ िरवारी टोल आसिास,उत्तरमा नन्द श्रङेको घर, िवूिमा र्हमा भट्टराइको घर 

आसिासका घरेडीहरु र्िर्क्र हनुे गग्गाहरु प्रर्ि रोिनी  

मैवािोला 

गाउाँिार्लका वडा नं ५ 

वडा नं ५ नं कायािलय क्षेत्रको िवूिमा िार्टडााँडा मा.र्व, िर्िममा साहर्जि आ.र्व, 

उत्तरमा लाङसेम्वादरे्ि केशर वनमेको घर आसिास दर्क्षणमा कुल प्रसाद र्लम्िुको 

आसिासका घरेडीहरु र्िर्क्र हनुे जग्गाहरु प्रर्ि रोिनी १,५०,०००/- 

मैवािोला 

गाउाँिार्लका वडा नं ६ 

क्षेत्र 

६ नं वडा कायािलय क्षेत्रको  िर्श् चम दानािुङ िोिेिोला ELT िानिेानी 

महुान हदु ैनर िहादरु र्लम्िुको घर, उत्तरमा गगंा िहादरु र्लन्िु र हकि  िहादरु 

र्लम्िुको घर, िवूिमा सरुर्वर र अजय र्लम्िुको घर,दर्क्षणमा नर िहादरु 

र्लम्िुको घर आसिासका घडेरीहरु र्िर्क्र हुन ेजग्गाहरु प्रर्िरोिनी  २,००,०००/- 

अन्य ग्रार्मण क्षते्र अलैची िारीउल्लिेभएकाजग्गाहरु रु.  ८०,००० /-  

अन्य ग्रार्मण क्षते्र फलफुलििेी  )फमि(  रु .५०,००० /-  

अन्य ग्रार्मण क्षते्र धनहर िेि रु.४०,००० /-  

अन्य ग्रार्मण क्षते्र िािािारी रु .३०,००० /-  

अन्य ग्रार्मण क्षते्र जंगल रु .२०,००० /-  

अन्य ग्रार्मण क्षते्र िािा,ििरेा,भीरिहरा रु .१५,००० /-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची २ 

दफा३संगसम्िर्न्धि 

भमूीकर(मालिोि)दर 

प्रर्िरोिनी 

क्र.स. र्ििरण िेि (प्रर्िरोिनी\रु. मा) िारी (प्रर्ि रोिनी 

रू.मा) 

कैर्फयि 
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१ अब्िल ४ ३  

२ दोयम ३ ३  

३ र्सम ३ ३  

४ चाहार ३ २  

६ घडेरी प्रयोजनमा प्रयोग भईरहकेो जग्गा प्रर्ि आना रू. ५०  

 

नोटः- १. अर्िररक्त कर सम्िन्धमा  

क) कूल मालिोि शलु्क रु ५ भन्दा  भन्दा कम भएमा एक मषु्ट ५ र्िनुि िनेछ । साथै रू. ५ भन्दा कमको रर्सद कार्टने छैन । 

ि) ५ रोिनी वा सो भन्दा िढी ३० रोिनीसम्म जग्गा भएमा अन्य थि कर लाग्ने छैन । 

ग) ३० रोिनी भन्दा िर्ढ ५० रोिनी सम्म जग्गा  भएमा मालिोि लाग्ने करको अर्िररक्त थि २०% कर लाग्नेछ । 

घ) ५० रोिनी भन्दा िढी ८० रोिनीसम्म जग्गा भएमा थि ३०% अर्िररक्त कर लाग्न ेछ ।  

ङ) ८० रोिनी भन्दा िढी १०० रोिनी सम्म जग्गा भएमा थि ४०% अर्िररक्त कर लाग्नछे । 

च) १०० रोिनी भन्दा िढी जग्गा भएमा मालिोि लाग्ने करको अर्िररक्त थि ५०% कर लाग्नेछ। 

नोटः- २ जरीवाना सम्िन्धमा 

क) हरेकआ.व.कोमालिोिसालवसालीरुिमाआ.व .नसर्कदिुैझाउनुिनछे।सोनिुझाएर्नम्निमोर्जमजररवानालाग्नेछ। 

१ .िर्हलोिर्िभए१०% 

२ .दोस्रोिर्िभए२०% 

३ .िसे्रोिर्िभए३०% 

४ .चौथोिर्िभए४०% 

५ .िाचौिर्िभए५०% 

६ .छैठौ ाँिर्िभए६०% 

७ .सािौिर्िभए७०% 

८ .आठौिर्िभए८०% 

९ .नवौंिर्िभए९०% 

१० .दशौ ाँिर्िभए१००% 

११ .रसोभन्दािढीजर्िसकैुिर्िकोिक्यौिाभएिर्न१२५ %जररवानालाग्नेछ 

 

 

अनुसूची ३(दफा ४ संग सम्बन्धित) 

घर िहाल करको दर(प्रर्ि कोठा) 

क्र.स. र्ववरण गाउाँ क्षेत्र िजार क्षेत्र 
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१ िक्की १०% १०% 

२ कच्ची १०% १०% 

 

अनुसूची ४ (दफा ५ संग सम्बन्धित) 

व्यवसाय करको दर 

(ब्यािार ब्यिसाय िफि ) 

क्र.स. व्यवसायको प्रकार लाग्ने दस्ट्िुर (रु.) 

१ र्कराना िसल ५०० 

२ र्चया नास्ट्िा िसल २०० 

३ होटल (िान ेिस्ट्ने सरु्िधा भएको) १००० 

४ थान किडा िसल १००० 

५ हाडिवेयर िसल २००० 

६ िरकारी िथा फलफूल िसल २०० 

७ स्ट्टेसनरी, िसु्ट्िक, ित्रिर्त्रका िसल ५०० 

८ फेन्सी किडा िसल ५०० 

९ और्धी िसल(िस ुऔर्धी समेि) २०० 

१० टेलरीङ ५०० 

११ फर्निचर िसल २००० 

१२ ट्यसुन कोर्चङ सेन्टर २०० 

१३ दिािवाला मर्दरा िसल १००० 

१४ सनु चााँदी िसल र्नमािण समेि ५०० 
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१५ भााँडा िसल ५०० 

१६ घर्ड रेर्डयो, मोवायल लगायि इलके्रोर्नक िसल ५०० 

१७ घडी रेर्डयो मोवायल आर्द ममिि सेन्टर २०० 

१८ ब्यरु्टिालिर, हजाम ५०० 

१९ मोटर साईकल, गाडी ममिि सेन्टर ५०० 

२० मनी रान्सफर १००० 

२१ मास ुिसल २०० 

२२ कस्ट्मेर्टक ५०० 

२३ आटि सान्टर २०० 

 

उद्योग ब्यबसाय तफि  

र्ििरण रु. 

स - मील फर्निचर उद्योग २००० 

कुटानी र्िसानी मील ५०० 

थकु्िा, िाउरोटी,र्िस्ट्कुट उद्योग २०० 

हािेकागज उद्योग १००० 

र्नमािण उद्योग २००० 

ममिि सम्भार उद्योग ५०० 

िोल्री फमि २०० 
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र्क्रर्ी फमि २०० 

िश ुफमि २०० 

नसिरी २०० 

िसी िाख्रा  र्नकासी प्रर्ि गोटा १०० 

 

अनुसूची ५ (दफा-६ संग सम्बन्धित) 

जडीबूटी, कवाडी र जीबजधत ुकरको दर 

क्र.स. र्ववरण दर (प्रर्ि के जी)मा रू. 

१ र्चराईिो र्नकासी १० 

२ स्ट्याङस्ट्याङग े ५ 

३ वोझो ५ 

४ लौठ सल्ला १० 

५ सिुवा १०० 

६ र्कर्ि ५ 

७ अलैची प्रर्ि केजी ५ 

८ अर्म्लसो १ 

९ प्रकृर्िहरेी र्नधािरण गररनेछ १ दरे्ि १० सम्म 
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अनुसूची-६ (दफा ७ संग सम्बन्धित) 

सवारी सािन पटके कर  

क्र.स सवारी साधनको प्रकार दस्ट्िुर रु. 

१ ट्याक्टर १०० 

२ वस/रक १०० 

३ कार/र्जि/भ्यान/ट्याक्सी ५० 

 

 

अनुसूची ७ (दफा ८ संग सम्बन्धित) 

न्वज्ञापन कर दर 

क्र.स. होन्डिङ 

बोडि 

वाल 

पेन्धटङ 

फ्लेक्स न्डन्जटल बोडि 

वा ग्लो साइन 

बोडि 

अधय कैन्फयत 

प्रर्ि वगि र्फट प्रर्ि वर्ि १० ५ !) @) !))  

 

अनुसूची ८ (दफा ९ संग सम्बन्धित) 

मनोरञ्जन करको दर 

१ नं प्रदशे सरकारको आर्थिक ऐन २०७९ मा भएको व्यवस्ट्था िमोर्जम हनुेछ। 

 

अनुसूची ९ (दफा १० संग सम्बन्धित) 

बहाल न्बटौरी शुल्क 

(क) बहाल न्बटौरी शुल्क दर 

क्र.स. िकि /िस्ट्िु चराए िािि रू कैर्फयि 

१ याक चौरी प्रर्ि गोटा २०  

२ भैर्स प्रर्ि गोटा १०  

३ गाई गोरू ३०  

४ भेडा/िाख्रा ५०  
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ि.हाट बजार कर 

क्र.स. ब्यवसाय रू कैर्फयि 

१ र्चया नास्ट्िा-िानेकुरा िनाउने_ ५०  

२ िदु्रा िसल २०  

३ सगुरु िाठा प्रर्ि गोटा १००  

४ सगुरु भनुी प्रर्ि गोटा ५०  

५ किडा िसल १००  

६ दाल/िसुािनी/नुन/अदवुा ३०  

७ याङिेन २०  

८ साग सब्जी २०  

९ मचाि ५०  

१० भाडा िसल १००  

११ कोदालो १०  

१२ डोको/घमु/कुचो आदी ३०  

१३ मास ुिसल १००  

१४ चटिटे ३०  

 

 

 

अनुसूची १० (दफा १० संग सम्बन्धित) 

पान्कि ङ शुल्क दर 

 िर्छ र्नधािरण गररनछे ।   
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अनुसूची ११ (दफा १२ संग सम्बन्धित) 

टे्रन्कङ, कोयोकीङ, क्यानोईङ, बन्धजजम्पीङ, न्जपफ्लायर, र यािन्फ्टङ शुल्क दरः 

 िर्छ र्नधािरण गररनछे । रू कैर्फयि 

१ रेर्कङ १००  

२ र्जिफ्लायर १००  

 

अनुसूची १२ (दफा १३ संग सम्बन्धित) 

(क) न्सफाररससेवा, शुल्क \दस्तुर 

क्र.स. र्ववरण र्सफाररस\प्रमार्णि दस्ट्िुर 

(रु.) 

कैर्फयि 

१ र्नवेदन दस्ट्िुर १०  

२ नागररकता सम्बन्धि न्सफाररस   

 नयााँ नागररकिा र्शफाररस १००  

 अंर्गकृि नागररकिा र्सफाररस २००  

 नागररकिा प्रर्िर्लर्ि र्सफाररस ३००  

 वैवार्हक अङ्गीकृि नागररकिा र्सफाररस ३००  

 सनािि सम्िन्धी र्सफाररस २००  

३ जग्गाको से्रस्ता कायािधवयन र दताि न्सफाररस   

 िजार क्षेत्र र राजमागिसंग जोर्डएको जग्गा प्रर्ि रोिनी १००  

 ग्राभेल सडकल ेजोर्डएको जग्गा प्रर्ि रोिनी ५०  
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 कच्ची सडकले जोर्डएको जग्गा प्रर्ि रोिनी २५  

 अन्य जग्गा प्रर्ि रोिर्न २०  

४ जग्गाको चार न्कल्ला प्रमान्णत (प्रन्त न्कत्ता)   

 १५ रोिनी सम्म ५००  

 ३० रोिनी सम्म ७००  

 ३० रोिनी भन्दा िढी १०००  

५ जग्गा चार न्कल्ला न्सफाररस   

 १५ रोिनी सम्म ५००  

 ३० रोिनी सम्म ७००  

 ३० रोिनी भन्दा िढी १०००  

६ घर जग्गा मूल्याङकन र आम्दानी प्रमान्णत   

 घर जग्गाको मलू्याङकन प्रर्िहजार रू २  

 आम्दानी प्रमार्णि प्रर्िहजार रू २  

 र्िद्याथी र्भर्ा प्रयोजको लार्ग २५% छुट  

७ घरिाटो प्रमार्णि ५००  

८ धनीिजूािमा घर कायम ५००  

९ जग्गा सम्बधिी अधय न्सफारीश   

 िजुािमा र्ववरण संशोधन २००  

 िजुाि हराएको २००  

 जग्गा नरिढी कायम ५००  

१० पेधसन सम्बधिी न्सफारीश   

 िेन्सन नामसारी ५००  
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 िररवार र्िवरण प्रमाणीि ५००  

 रहल िहल िेन्सन जीर्वि र्सफाररस ५००  

११ घर साने न्सफाररस   

 एक िले घरको काठ २००  

 दईु वा सो भन्दा िढी िले घरको काठ ४००  

  नीजी वनको काठ न्सफाररस 
 

 

 दाउरा प्रर्ि ट्याक्टर ५०  

 गोर्लया काठ रुि प्रर्ि गोटा १५०  

१२ हािहर्ियार नर्वकरण र्सफाररस ५००  

१३ अधय न्सफाररश   

 नािा प्रमार्णि २५०  

 स्ट्थायी िसोवास, चाल चलन प्रमार्णि २००  

 जन्म, मतृ्य,ु र्ववार्हि, अर्ववार्हि प्रमार्णि २००  

 िैदरे्शक रोजगार प्रमार्णि २००  

 घरेल ुउद्योग दिाि २००  

 कर चकु्ता प्रमार्णि २००  

 र्वद्यिु, फोन, धारा जडान र्सफाररस २००  

 नावालक िररचय ित्र र्सफाररस २००  

 अिाङ्ग र्सफाररस र्नशलु्क  

 आर्थिक अवस्ट्था कमजोर वा र्विन्निा र्सफाररस र्नशलु्क  

 दईु वटा नाम प्रमार्णि र्सफाररस २००  

 आर्दवासी\जनजािी, दर्लि, अल्िसंख्यक, मरु्स्ट्लम, मधेसी, 

िछडा वगि र्सफाररस प्रमार्णि 

२००  
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 आर्थिक रुिमा िर्लयो वा सम्िन्निा र्सफाररस ५००  

 िररवार र्ववरण प्रमार्णि ३००  

 मौजुदा सुन्च सनु्चकरण दस्तुर ५००  

 न्वन्भधन प्रकृन्तका न्सफाररस ३००  

१४ घरायसी रान्जनामा प्रमान्णत   

 घर जग्गा घरायसी रार्जनामा र्लिि प्रमार्णि ३००  

 किाली िमसकु प्रमार्णि ३००  

१५ घर नक्सा पास   

 नयााँ र्नमािण प्रर्िवगि फुट ५  

 िरुानो प्रर्ि वगि फुट ५  

 कम्िाउण्ड वाल प्रर्ि वगि फुट ५  

 न्बक्री आय   

 िरुाना सामान दाउरा काठ र्िक्री प्रर्ि टयाकटर १००  

 ऐन, र्नयमावली, कायिर्वधी, गाउाँिार्श्ि र्चत्र आर्द िोकीए 

िमोर्जम हुन े

  

 कायािलयको कागजाि उिार प्रर्िर्लिी प्रर्ििाना १०  

१६ पन्ञ्जकरण सम्बधिी   

 घटना दिाि प्रर्िर्लिी ४००  

 ३५ र्दन र्भत्रको घटना दिाि भएमा र्नशलु्क  

 जम्म दिाि (३५ र्दन िर्छ दिाि हनु आएमा) २००  

 मतृ्य ुदिाि (३५ र्दन िर्छ दिाि हनु आएमा) २००  

 र्ववाह दिाि (३५ र्दन िर्छ दिाि हुन आएमा) २००  

 िसाइसराई (आफ्न ैिार्लका (मैवािोला गाउाँिार्लक) र्भत्र र्नशलु्क  
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िसाई सराई हुन आएमा 

 िसाइसराई (आफ्नो िार्लका (मैवािोला गाउाँिार्लका) भन्दा 

िार्हर अन्यत्र गएमा 

१०००  

 सम्िन्ध र्वच्छेद दिाि ५००  

 पररक्षा संञ्चालन सम्बधिी शुल्क   

 अर्धकृि स्ट्िर १५००  

 सहायक स्ट्िर िााँचौ वा सो सरह १०००  

 सहायक स्ट्िर चौ ाँथो वा सो सरह ८००  

 श्रेणी र्वर्हन ३००  

(ि) आय/ हैन्सयत सम्पन्तको मुल्याङकन प्रमान्णत दस्तुर- 

क्र.स र्ववरण एकाई दर (रु) कैर्फयि 

१. ५० हजारसम्म रु १ २००/-  

२. ५० हजारदरे्ि १ लाि सम्म १ ४००/-  

३. १ लाि दरे्ि ५ लािसम्म १ ८००/-  

४. ५ लाि भन्दा मार्थ १० लाि सम्म १ १२५०/-  

५. १० लाि भन्दा मार्थ २५ लाि सम्म १ २५००/-  

६. २५ लाि भन्दा मार्थ ५० लाि सम्म १ ३७५०/-  

७.  ५० लाि भन्दा मार्थ १ करोड सम्म १ ६,०००/-  

८. १ करोड भन्दा मार्थ २ करोड सम्म १ १२,५००/-  

९. २ करोड भन्दा मार्थ................. १ १८,०००/-  

         मार्थ उल्लेर्िि आय/ हरै्सयि सम्िर्ि मलु्याङकन अंगे्रजी भाषामा आवश्यक भएमा थि रु ४००/- दस्ट्िुर लग्ने छ । 

 

 

(ग) मेन्शनरी उपकरणको भाडा शुल्कः 

क्र.स र्ववरण दर  रु कैर्फयि 

१. ब्याक्हु लोडर (इन्धन िाहके) प्रर्ि घण्टा १५०० (अिरेटर शलु्क प्रर्ि घण्टा-

२००)  जम्मा रु १७०० प्रर्ि घण्टा 

 

२. रोलर (इन्धन िाहके) प्रर्ि घण्टा रु २२००/-(अिरेटर शलु्क प्रर्ि 

घण्टा २००)जम्मा रु २४०० 

 

३. प्रोजेक्टर रु ५०० प्रर्िर्दन  

४. जेनेरेटर (इन्धन िाहके) रु १००० प्रर्िर्दन  
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(घ) न्मन्टङ हल भाडा शुल्क 

क्र.स र्ववरण र्दन दरै्नक  कैर्फयि 

१ हल भाडा (साउन्ड र्सस्ट्टम समेि) प्रर्ि र्दन १,०००/-  

(ङ) मैवाखोला गाउँपान्लकाले आफ्नो एम्बुलेधस सञ्चालन गदाि देहाय बमोन्जमको सेवा शुल्क लगाइनेछ । 

क्र.स दरे्ि  सम्म सेवा शलु्क  

      (रु) 

मैवािोला गा.िा केन्द्रिाट 

            (रु) 

कैर्फयि 

१. प्राथर्मक स्ट्वास्ट््य केन्द्र, 

ढुङ्गेसााँघ ु(PHC) 

काफ्ल े चौिारा ६ न ं वडा 

सम्म 

२५००/- २०००/-  

२. प्राथर्मक स्ट्वास्ट््य केन्द्र, 

ढुङ्गेसााँघ ु(PHC) 

िेल्लािुङ,सागफारा र 

फटेङग्र ेसम्म 

१०००/- १५००/-  

३.  प्राथर्मक स्ट्वास्ट््य केन्द्र, 

ढुङ्गेसााँघ ु(PHC) 

मडेु,भसुनु ेर लाली सम्म १०००/- १५००/-  

४. प्राथर्मक स्ट्वास्ट््य केन्द्र, 

ढुङ्गेसााँघ ु(PHC) 

कामसाङ,र्चम्फाक ५ न ं

वडा सम्म 

२५००/- २०००/-  

५. प्राथर्मक स्ट्वास्ट््य केन्द्र, 

ढुङ्गेसााँघ ु(PHC) 

ओदक सम्म २०००/- १०००/-  

६. प्राथर्मक स्ट्वास्ट््य केन्द्र, 

ढुङ्गेसााँघ ु(PHC) 

४ नं वडा मार्लङगनेी 

िाम्रराङ सम्म 

१५००/- ९००/-  

७. प्राथर्मक स्ट्वास्ट््य केन्द्र, 

ढुङ्गेसााँघ ु(PHC) 

िाप्लेजङु र्जल्ला 

अस्ट्ििाल सम्म 

६०००/- ७,०००/-  

८. प्राथर्मक स्ट्वास्ट््य केन्द्र, 

ढुङ्गेसााँघ ु(PHC) 

फुङर्लङ हदु ैगोिटेार सम्म ८,०००/- ८,०००/- 

 

 

९. प्राथर्मक स्ट्वास्ट््य केन्द्र, 

ढुङ्गेसााँघ ु(PHC) 

फुङर्लङ हदु ैर्फर्दम सम्म १०,०००/- १०,०००/-  

१०. प्राथर्मक स्ट्वास्ट््य केन्द्र, 

ढुङ्गेसााँघ ु(PHC) 

फुङर्लङ हदु ैइलाम सम्म १३,०००/- १३,०००/-  

११. प्राथर्मक स्ट्वास्ट््य केन्द्र, 

ढुङ्गेसााँघ ु(PHC) 

फुङर्लङ हुद ै झािा 

(र्विािमोड) सम्म 

१५,०००/- १५,०००/-  

१२. प्राथर्मक स्ट्वास्ट््य केन्द्र, 

ढुङ्गेसााँघ ु(PHC) 

फुङर्लङ हुद ै झािा दमक 

सम्म 

 

 

१६,०००/- १६,०००/-  

१३. प्राथर्मक स्ट्वास्ट््य केन्द्र, 

ढुङ्गेसााँघ ु(PHC) 

फुङर्लङ हदु ैइटहरी सम्म १७,०००/- १७,०००/-  

१४. प्राथर्मक स्ट्वास्ट््य केन्द्र, 

ढुङ्गेसााँघ ु(PHC) 

फुङर्लङ हुद ै धरान, 

र्वराटनगर सम्म 

१८,०००/- १८,०००/-  

१५. प्राथर्मक स्ट्वास्ट््य केन्द्र, 

ढुङ्गेसााँघ ु(PHC) 

फुङर्लङ हुद ै काठमाण्डौं 

सम्म 

४०,०००/- ४०,०००/-  

१६. प्राथर्मक स्ट्वास्ट््य केन्द्र, 

ढुङ्गेसााँघ ु(PHC) 

फुङर्लङ हदु ै िमोर 

कररडोर हुद ैधरान सम्म 

१५,०००/- १५,०००/-  
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१७. प्राथर्मक स्ट्वास्ट््य केन्द्र, 

ढुङ्गेसााँघ ु(PHC) 

फुङर्लङ हदु ै िमोर 

कररडोर र्वराटनगर सम्म 

१६,०००/- १६,०००/-  

१८ प्राथर्मक स्ट्वास्ट््य केन्द्र, 

ढुङ्गेसााँघ ु(PHC) 

गफुा,चौकी,मगंलवारे हुद ै

धरान सम्म 

१५,०००/- १५,०००/-  

१९. प्राथर्मक स्ट्वास्ट््य केन्द्र, 

ढुङ्गेसााँघ ु(PHC) 

गफुा,चौकी, मंगलिारे हुद ै

र्वराटनगर सम्म 

१६,०००/- १६,०००/-  

२०. प्राथर्मक स्ट्वास्ट््य केन्द्र, 

ढुङ्गेसााँघ ु(PHC) 

गफुा, चौकी, मगंलिारे हुद ै

दमक सम्म 

१७,०००/- १७,०००/-  

२१ प्राथर्मक स्ट्वास्ट््य केन्द्र, 

ढुङ्गेसााँघ ु(PHC) 

गफुा,चौकी मगलिारे हुद ै

र्विािमोड सम्म 

१८,०००/- १८,०००/-  

२२. प्राथर्मक स्ट्वास्ट््य केन्द्र, 

ढुङ्गेसााँघ ु(PHC) 

गफुा,चौकी,मगंलिारे हुद ै

काठमाण्डौं सम्म 

३५,०००/- ३५,०००/-  

 

नोटः मैवािोला गाउाँिार्लकार्भत्रका गभिविी आमाहरुलाई ३ वटै वर्थिङ सेन्टरमा सतु्केरी गराउन (एक िफी) ल्याए वािि 

र्नशलु्क एम्िुलेन्स सेवा उिल्ब्ध गराइनछे ।(स्ट्वास्ट््य संस्ट्थािाट घरसम्म एम्िुलने्स सेवा प्रयोग गरेवािि मार्थ प्रचर्लि दरमा 

शलु्क लाइनेछ) 

अत्यन्ि न्यनु आर्थिक अवस्ट्था (गा.िा को न्यनु आर्थिक अवस्ट्था भएका घरिररवार सरु्चकृि हनुु िने) भएका व्यर्त्तहरुलाई 

र्नःशलु्क एम्िुलेन्स सेवा उिलव्ध गराइनेछ । 

(च) राजपत्र दस्तुरः 

क्र.स र्वर्य प्रर्ि गोटा (रु) कैर्फयि 

१. १ दरे्ि ८ िेज सम्म एक प्रर्िको ५/-  

२. ९ दरे्ि २४ िेजसम्म एक प्रर्िको १०/-  

३. २५ दरे्ि ४० िेजसम्मको एक प्रर्िको १५/-  

४. ४१ दरे्ि ५६ िेजसम्म एक प्रर्िको २०/-  

५. ५७ दरे्ि ७२ िेजसम्म एक प्रर्िको २५/-  

६. ७३ दरे्ि ९६ िेजसम्म एक प्रर्िको ३०/-  

७. ९७ िेज दरे्ि मार्थ...... ३५/-  

 

 

 

 

 

(छ) नन्दजधय तथा प्रकृन्तक श्रोतबाट लाग्ने न्बक्री कर 

यस मैवािोला गाउाँिार्लका क्षेत्रमा भएका नर्द िथा नर्दजन्य िथा अन्य प्राकृर्िक श्रोििाट र्वर्क्रहुन ेदहेाय िमोर्जम र्िर्क्र कर लाग्न े

छ। 

क्र.स र्ववरण दर (रु) कैर्फयि 

१. प्रर्ि ट्याक्टर ५००/-  

२. प्रर्ि र्टफर/रक १०००/-  
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(ज) न्वन्त्तय संस्था/ समुह दताि  तथा उपभोक्ता सन्मन्त  दताि 

क्र.सं. संस्ट्था वा समहूको नाम शलु्क (रु.) 

१ संस्ट्था दिाि १,००० 

२ संस्ट्था नर्वकरण ५०० 

३ आमा समहू दिाि २०० 

४ आमा समहु नर्वकरण १०० 

५ उिभोक्ता सर्मर्ि/सहकारी दिाि १,००० 

६ र्नर्ज र्वद्यालय दिाि ५००० 

७ र्नर्ज र्वद्यालय कक्षा थि २००० 

८ र्नर्ज र्वद्यालय नर्वकरण २५०० 

९ र्नमािण व्यवसायी दिाि १०,००० 

१० र्नमािण व्यवसायी नर्वकरण शलु्क ५,००० 

११ र्वर्त्तय संस्ट्था दिाि शलु्क ५,००० 

१२ संघ संस्ट्था िथा र्वर्त्तय संस्ट्था नर्वकरण शलु्क िारेजी ५,००० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


