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सरावल राजपत्र  

सरावल गाउँपाललकाद्वारा प्रकालित 

खण्ड ४ सरावल  साउन १ गते २०७८ साल  

भाग १ 

सरावल गाउँपाललका 

  

स्थालनय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोलजम गाउँसभाले  बनाएको 

देहाय बमोलजमको ऐन सववसाधारणको जानकारीको लालग प्रकािन गररएको छ । 

 

२०७८ सालको ऐन संख्या १ 

 

ऐनको नामः  सरावल गाउँपाललकाको आलथवक ऐन २०७८ 
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सरावल गाईँपाललकाको अर्थथक ऐन २०७८ 

                                                                गाईँसभाबाट स्वीकृत लमलतः२०७८/०३/१०  

                                                            प्रमालणकरण लमलतः२०७८/०३/३१ 

                                                                प्रकालित लमलतः२०७८/०४/०१ 

                                                               

 

सरावल गाईपाललकाको ऄथथ सम्बन्धी प्रस्तावलाइ कायाथन्वयन गनथ बनकेो लवधयेक  

प्रस्तावनाः 

सरावल गाईपाललकाको अर्थथक वर्थ २०७८/०७९ को ऄथथ सम्बन्धी प्रस्तावलाइ कायाथन्वयन 

गनथको लनलमत्त स्थानीय कर तथा िलु्क सकंलन गनथ, छुट ददने तथा अय सकंलनको प्रिासलनक 

व्यवस्था गनथ वाञ्छनीय भएकोल,े 

नेपालको संलवधानको धारा २८८ को ईपधारा (२) बमोलजम सरावल गाँई सभाल े यो ऐन 

बनाएको छ  । 

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भः 

(१) यस ऐनको नाम " अर्थथक ऐन, २०७८ " रहकेो छ । 

(२) यो ऐन २०७८ साल श्रावण १ गतेदलेख सरावल गाँईपाललका िेत्रमा लागु हुनेछ।  

२. सम्पलत करः गाँईपाललकाका िते्रलभत्र ऄनुसूची (१) बमोलजम एदककृत सम्पलत्त कर / 

घरजग्गा कर लगाआने र ऄसूल ईपर गररनेछ । 

३. घर वहाल करः गाँईपाललकाका िेत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थाले भवन, घर, पसल, 

ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै अंलिक तवरल ेवहालमा ददएकोमा 

ऄनुसूलच (२) बमोलजम घर जग्गा वहाल कर लगाआनेछ ।  

४. व्यवसाय करः गाँईपाललकाका िेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र 

अर्थथक कारोवारका अध।रमा ऄनुसूची (३) बमोलजम व्यवसाय कर लगाआने र ऄसलू 

ईपर गररनेछ । 
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५. जलडबटुी, कवाडी र लजवजन्त ुकरः गाँईपाललकाका िेत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थाल ेउन, 

खाटो, जलडबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचललत कानुनल े लनर्ेध गररएको जीवजन्तु 

वाहकेका ऄन्य मृत वा माररएका जीवजन्तुको हाड, लसङ, प्वाखँ, छाला जस्ता वस्तुको 

व्यवसालयक कारोवार गरेवापत तोदकए बमोलजमको कर लगाआने र ऄसलु ईपर गररनेछ।  

६. सवारी साधन करः गाँईपाललका िेत्रलभत्र दताथ भएका सवारी साधनमा तोदकए बमोलजम 

सवारी साधन कर लगाइने र ऄसलु ईपर गररनेछ । तर, प्रदिे कानुन स्वीकृत भइ सो 

कानुनमा ऄन्यथा व्यवस्था भएको ऄवस्थामा सोलह बमोलजम हुनेछ  । 

७. लवज्ञापन करः गाँईपाललकाका िेत्रलभत्र हुने लवज्ञापनमा तोदकए बमोलजम लवज्ञापन कर 

लगाआने र ऄसलु ईपर गररनेछ । तर, प्रदिे कानुन स्वीकृत भइ सो कानुनमा ऄन्यथा 

व्यवस्था भएको ऄवस्थामा सोलह बमोलजम हुनेछ  ।  

८. मनोरन्जन करः गाँईपाललकाका िेत्रलभत्र हुन े मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा तोदकए 

बमोलजम व्यवसाय कर लगाआने र ऄसलु ईपर गररनेछ । तर, प्रदिे कानुन स्वीकृत भइ 

सो कानुनमा ऄन्यथा व्यवस्था भएको ऄवस्थामा सोलह बमोलजम हुनेछ  । 

९. बहाल लबटौरी िलु्कः  गाँईपाललकाका िेत्रलभत्र  सावथजलनक जग्गामा लनमाथण गरी 

सञ्चालन गरेका सरंचनामा सम्पत्ती करको दोब्बर कर लगाइ ऄसलू गररनेछ । 

१०.पार्ककङ िलू्कः गाँईपाललकाका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनलाइ पार्ककङ सलुवधा ईपलब्ध 

गराए वापत तोदकए बमोलजम पार्ककङ िुल्क लगाआने र ऄसूल ईपर गररनेछ । 

११. सवेा िलु्क,  लसफाररस दस्तरुः गाँईपाललकाले लनमाथण, संचालन वा व्यव्सस्थापन गरेका 

ऄनुसूलच ४ मा ईलल्ललखत स्थानीय पूवाथधार र ईपलब्ध गराआएको सेवामा सेवाग्राहीबाट 

सोही ऄनुसूचीमा व्यवस्था भए ऄनुसार िलु्क  लगाआने र ऄसूल ईपर गररनेछ  । 

१२.पयथटन िलु्कः गाँईपाललकाल े अफ्ने  िते्रलभत्र प्रवेि गने पयथटकहरुबाट तोदकए 

बमोलजमको पयथटन िलु्क लगाआने र ऄसलू ईपर गररनेछ । तर, प्रदिे कानुन स्वीकृत भइ 

सो कानुनमा ऄन्यथा व्यवस्था भएको ऄवस्थामा सोलह बमोलजम हुनेछ  । 

१३.कर छुटः यस ऐन बमोलजम कर लतने दालयत्व भएका व्यलि वा संस्थाहरुलाइ लनलित 

समयलभत्र कर लतनथ अएमा १० प्रलतित छुट र १ अ.व. लभत्र नलतनेलाइ १० प्रलतित 

जररवाना  गरी ऄसलू ईपर  गररने छ । 
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१४.कर तथा िलु्क सकंलन सम्बलन्ध कायथलवलधः यो ऐनमा भएको व्यवस्था ऄनुसार कर तथा 

िुल्क संकलन सम्बलन्ध कायथलवलध गाईँपाललकाले तोके ऄनुसार हुने छ ।  

 

ऄनसुचूी-१ 

सम्पलत्त कर र भमुी करको दर  

लस.न.ं मलु्याङ्कन रकम रु कायम हुन ेदर रु  कैदफयत  

१ १ लाख दलेख ५ लाख सम्म २०।००  

२ ५ लाख १ दलेख ६ लाख सम्म २५।००  

३ ६ लाख १ दलेख ७ लाख सम्म ३०।००  

४ ७ लाख १ दलेख ८ लाख सम्म ३५.००  

५ ८ लाख १ दलेख ९ लाख सम्म ४०।००  

६ ९ लाख १ दलेख १० लाख सम्म ४५।००  

७ १० लाख १ दलेख ११ लाख सम्म ५०।००  

८ ११ लाख १ दलेख १२ लाख सम्म ५५।००  

९ १२ लाख १ दलेख १३ लाख सम्म ६०।००  

१० १३ लाख १ दलेख १४ लाख सम्म ६५।००  

११ १४ लाख १ दलेख १५ लाख सम्म ७०।००  

१२ १५ लाख १ दलेख १६ लाख सम्म ७५।००  

१३ १६ लाख १ दलेख २० लाख सम्म १००।००  

१४ २० लाख १ दलेख २५ लाख सम्म १२५।००  

१५ २५ लाख १ दलेख ३० लाख सम्म १५०।००  

१६ ३० लाख १ दलेख ३५ लाख सम्म १७५।००  

१७ ३५ लाख १ दलेख ४० लाख सम्म २००।००  

१८ ४० लाख १ दलेख ४५ लाख सम्म २२५।००  
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१९ ४५ लाख १ दलेख ५० लाख सम्म २५०।००  

२० ५० लाख १ दलेख ५५ लाख सम्म ३००।००  

२१ ५५ लाख १ दलेख ६५ लाख सम्म ३५०।००  

२२ ६५ लाख १ दलेख ७५ लाख सम्म ४००।००  

२३ ७५ लाख १ दलेख ८५ लाख सम्म ४५०।००  

२४ ८५ लाख १ दलेख १ करोड सम्म ५५०.००  

२५ एक करोड १ दलेख १ करोड १० 

सम्म  

७००।००  

२६ एक करोड १० दलेख १ करोड १० 

सम्म 

८५०।००  

२७ एक करोड २० दलेख १ करोड १० 

सम्म 

१०००।००  

२८ एक करोड ३० दलेख १ करोड १० 

सम्म 

११५०।००  

२९ एक करोड ४० दलेख १ करोड १० 

सम्म 

१३००।००  

३० एक करोड ५० दलेख १ करोड १० 

सम्म 

१५००।००  

३१ एक करोड ६० दलेख १ करोड १० 

सम्म 

१७००।००  

३२ एक करोड ७० दलेख १ करोड १० 

सम्म 

१९००।००  

३३ एक करोड ८० दलेख १ करोड १० 

सम्म 

२१००।००  

३४ एक करोड ९० दलेख १ करोड १० 

सम्म 

२३००।००  

३५ २ करोड भन्दा मालथ जलतसुकै 

भएपलन त्यस पलछको प्रलतलाख थप 

रु ०.०२% 

०.०२ प्रलतित %  
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ख) सम्पलतकरका लालग भौलतक संरचनाको वर्थगकरण तथा मलु्याङ्कन दरेरट 

क्र.

स. 

भौलतक संरचनाको वनावट  दररु (प्रलत बगथ 

फुट) 

कैदफयत 

१ अर.लस.लस. फे्रम स्रक्चर ६००।००  

२ लसमेन्टको जोडाइ आट्टा वा ढुङ्गाको ग्राहो, 

अर.लस.लस. छाना  

५५०।००  

३ माटोको जोडाइ आट्टा वा ढुङ्गाको ग्राहो, 

अर.लस.लस. छाना 

५००।००  

४ लसमेन्टको जोडाइ आट्टा वा ढुङ्गाको ग्राहो जस्ता र 

एस्वेस्टसर टायल र खपडाको छानो 

४५०।००  

५ माटोको जोडाइ आट्टा वा ढुङ्गाको ग्राहो जस्ता र 

एस्वेस्टसर टायल र खपडाको छानो 

४००।००  

६ काठको खम्बा जस्ता र एस्वेस्टसर टायल र 

खण्डाको छानो भएको घर  

२००।००  

७ काठको खम्बा फुस (खर) को छानो भएको घर १५०।००  

 

ग) सम्पलत करका लालग भौलतक संरचनाको ह्रास कट्टी दररेट 

क्र.स. ऄवलध भौलतक 

संरचनाको 

वगीकरणको 

क्र.स. १ का 

लालग 

(प्रलतित) 

भौलतक 

संरचनाको 

वगीकरणको 

क्र.स. २,३,४ का 

लालग (प्रलतित) 

भौलतक संरचनाको 

वगीकरणको क्र.स. 

५,६,७ का लालग 

(प्रलतित) 

१ १ दलेख ५ बर्थसम्म १० १० १५ 

२ ६ दलेख ५ बर्थसम्म १३ २० २० 

३ ११ दलेख ५ बर्थसम्म १६ २५ ३५ 

४ १६ दलेख ५ बर्थसम्म १९ ३० ४० 

५ २१ दलेख ५ बर्थसम्म २२ ३५ ४० 
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६ १६ दलेख ५ बर्थसम्म २५ ४० ४० 

७ ३१ दलेख ५ बर्थसम्म २८ ४० ४० 

८ ३६ दलेख ५ बर्थसम्म ३० ४० ४० 

९ ४१ दलेख ५ बर्थसम्म ३४ ४० ४० 

१० ४६ दलेख ५ बर्थसम्म ३७ ४० ४० 

११ ५१ दलेख ५ बर्थसम्म ४० ४० ४० 

१२ ५५ दलेख ५ बर्थसम्म ४० ४० ४० 

 

 

 

ऄनसुचूी-२ 

घर बहाल करको दर  

लस.नं. मुल्याङ्कन रकम रु        रकम कैदफयत 

१  बहाल कर    १०%  

 

 

ऄनसुचूी-३ 

व्यापार व्यवसाय कर 

क्र.स.ं 
ईद्योगव्यवसायकोप्र

कार 

बार्थर्क लाग्न ेकरकोदर०७७/०७८ 

दताथिलु्क क(रु ख(रु.) ग(रु.) घ(रु.) 
नवनीकर

ण 

१ मददरा पसल  

१.१ थोक पसल २००० १५०० १२०० १००० ५००   
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१.२ लडष्ट्रवु्यटसथ  १५०० १२०० १००० १००० ५००   

१.३ खुद्रा पसल १०००  १००० १००० ५०० ५००   

२ दगु्ध व्यवसायी (डरेी) १५०० १५०० १००० ५०० २५०  

३ गाआ,भैसी फमथ १००० १००० ७५० ५०० २५०  

४ बाख्रा फमथ १००० ५०० ४०० ३०० २००  

५ बंगुर फमथ १००० ७५० ५०० २५० १५०  

६ हास,कुखुरा,पंलि फमथ १००० ५०० ४०० ३०० २००  

७ माछा फमथ १००० ५०० ४०० ३०० २००  

८ 
एदककृत कृलर् वा पि ु

,पंलि फमथ 
१५००  १००० १००० ५०० ५००   

९ 
टेलररङ वा टेलररङ 

ताललम  
१००० ५०० ४०० ३०० २००  

१० 
सुनचादी व्यवसाय / 

पसल 
२०००  १५०० १५०० १००० ५००   

११ होटेलव्यवसाय 

११.१ ररसोटथ श्रणी क ३०००  २००० ० ० ०  

११.२ होटेल बार लज २०००  २०००  १५००  १००० ५००  

११.३ रेष्टटुरेन्ट २०००  १००० १००० ५०० ५००  

११.४ 
खाजा घर/ लमष्ठान 

भण्डार 
१५००  १००० १००० ५०० ५००  

१२ भाडा पसल २००० १५०० १५०० १००० ५००  

१३ फेन्सीवा कपडा पसल 

१३.१ 
थोक फेन्सी तथा कपडा 

पसल 
२००० १५०० १००० ५०० २५०  

१३.२ 
खुद्रा फेन्सी तथा कपडा 

पसल 
१५०० १००० १००० ५०० २५०  

१४ स्वास््यसेवा       

१४.१ लचदकत्सक कन्सल्टेन्ट २५०० १५००     

१४.२ डाक्टर सेवा दकलल्नक २००० १५०० १००० ५०० ५००  
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१४.३ ल्याब सेवा २००० १५०० १००० ५०० ५००  

१४.४ और्धीपसल २००० १५०० १००० ५०० ५००  

१५ 
तरकारी तथा फलफुल 

व्यवसाय 
१००० ५०० ५०० २५० १५०  

१६ माछा मासु पसल १०००  १००० ७५० ५०० २५०  

१७ इलेक्रोलनक पसल १५००  १००० ५०० २५० १५०   

१८ 
हयेर सैलुन/ ब्युरटपालथर 

तथा ताललम केन्द्र 
१००० ५०० ३०० २०० १००  

१९ अटथ/फ्लेक्स लप्रन्ट पसल ५०० ४०० ३०० २०० १००  

२० फ्लेक्स लप्रन्ट पसल १००० ५०० ५०० ३०० ३००  

२१ जुत्तापसल  १००० ५०० ३०० २०० १००  

२२ फोटोस्टुलडयो १०००  १००० ७५० ५०० २५०  

२३ फर्थनचरएण्ड फर्थनलसङ २०००  २००० १५०० १००० ५००   

२४ 
मोबाआऊम् , 

ममथततथापसल 
 १००० १००० ७५० ५०० ३००   

२५ 
सवारी साधन संवन्धी व्यवसाय 

  

२५.१ सवारी साधन सोरूम २५००० १०००० 
१०००

० 
   

२५.२ 
मोटर पाटथस खररद 

लवक्री व्यवसाय 
२५००० १०००० 

१०००

० 
   

२५.३ 
सवारी साधन बडी 

बनाईने कारखाना 
२५००० १०००० 

१०००

० 
   

२५.४ मोटरबाइकवकथ सप २००० १००० १००० ८०० ५००   

२५.५ 
ररक्सा, साआकल लबक्री 

पसल 
३००० १००० १००० ८०० ५००   

२५.६ 
ररक्सा, साआकल ममथत 

पसल 
१००० ८०० ५०० ५०० ५००   

२५.७ 
ठुला साना सवारी 

साधन ममथत पसल 
३००० १००० १००० ८०० ५००  
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२५.८ टायर पसल थोक २००० १००० १००० ८०० ५००   

२५.९ 
ट्युब ममथत तथा हावा 

भने पसल 
५०० ५०० ० ० ०  

२६ राआसलमल २०००  १५०० १००० ७५० ५००   

२७ 
घलड, रेलडयो, 

टेलललभजन ममथत पसल 
१०००  १००० ७५० ५०० २५०   

२८ पेरोलपम्प ५०००  २५००         -        -       -   

२९ मसला ईद्योग १०००  ४०० ३०० २०० १००   

३० आट्टा ईद्योग ५००००  ५००००         -        -       -   

३१ हाडथवेयर पसल ५०००  ४००० ३०००        -       -   

३२ 
ढंुगा,लगट्टी,बालुवा,माटो 

सप्लायसथ 
२५००० ५०००         -        -       -   

३३ लसमेन्ट ईद्योग ५००००  ५००००         -        -       -   

३४ सुगरलमल ४००००  ५०००         -        -       -   

३५ चामलईद्योग वा प्लान्ट  ४००००  ५०००         -        -       -   

३६ लस्टल ईद्योग ५००००  ५००००         -        -       -   

३७ ग्यासफ्यालक्र ४०००० २५०००     

३८ कवाडीसंकलन केन्द्र १०००  १००० ५००        -       -   

३९ पुस्तकपसलस्टेसनरी १५००  १५०० १००० ७५० ५००   

४० स लमल २५००  २००० १५०० १००० ५००   

४१ लनमाथण व्यवसायी (घ) २५०००  १००००         -        -       -   

४२ 
सहकारीसंस्था (कृलर् र 

मलहला ) 
० १००० ५००      -      -   

४३ ऄन्य सहकारी ० २००० १५०० १००० ५००   

४४ 
मनीचेन्जर र रान्सफर 

काईन्टर 
१५००  १००० ७५० ५०० २५०   

४५ लनजीलवद्यालय प्रा लव २००००  ५००० ३००० २००० १०००   
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४६ लनजीलवद्यालय +२ ३००००  १०००० ७००० ५००० ३०००   

४७ लवज्ञापन कर      -      -      -      -      - 
 ठेक्का 

ऄनुसार 

४८ 
लनजी ऄस्पताल 

रनर्थसङहोम 

 ५००० 

सुलचकृत 

दस्तुर 

५००० ३००० १०००      -   

४९ इन्जीलनयररङ्गसेवा 

 ५००० 

सुलचकृत 

दस्तुर  

४०००        -      -      -   

५० कानुननी परामिथ सेवा ३००० २५००     

५१ लेखापदढ व्यवसायी ३००० २५००     

५२ 
लेखा पररिक सेवा 

दस्तुर 
१०००      

५३ केवलनेटवकथ  ५०००  ५००० ५००० २०००      -   

५४ 
लबलत्तय संस्था / 

बैक/आन्सुरेन्स कम्पनी 
०  १०००० ५००० ३००० १५००   

५५        

५६ लडस्टीलरीईद्योग  २५०००     

५७ एग्रोभेटपसल ५००० १५००     

५८ मल, लवई लवजन पसल २५०० १०००      

५९ 
संचार/लवधुत कम्पनी 

वा संस्था 
०  १०००० ५००० ३०००      -   

६० मेनपावरकम्पनी ०  २०००       -      -      -   

६१ छापाखाना ०  २००० १५००      -      -   

६२ पानीईद्योग ०  ३००० २०००      -      -   

६३ 
 सावथजलनकपोखरी / 

नदी 
०  

ठेक्काऄनुसा

र 
        

६४ 
लनजी माटो खररद 

लवक्रीमा रोयल्टी 
 

प्रलत घन 

दफट रू 

०.५ 
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६५ 
बालुवा, लगट्टी, 

एवंनददजन्यसामग्री 
०  

प्रलतघनदफ

टरु 
      

 प्रदिे 

कानून 

बमोलजम 

६६ हाटबजार ०  
ठेक्काऄनुसा

र 
        

६७ 
टेण्ड एण्ड  

साईण्डलसस्टम 
२०००  १५०० 

१०००

  
१०००   १०००   

६८ 
अरकेस्रा गु्रप एव ंबैण्ड 

वाजा 
१०००  १०००         

६९ थोक दकराना पसल २००० १००० ५०० ५०० ५००  

७० खुद्रा दकराना पसल १००० १००० ५०० ५०० ५००  

७१ गल्लापसल २०००  २००० १५००    

७२ ग्यासलबक्री पसल २०००  १०००     

७३ लग्रलईद्योग १५००  १५०० १००० १००० १०००  

७४ बरफफ्यालक्र  १००० ५०० ५००  ५०० ५००  

७५ टेन्टहाईस १५००  १५००     

७६ पाईरोटीईद्योग १०००  ५००         

७७ सरफ/साबुनईद्योग २५००  २०००         

७८ 
खादसारीईखूके्रसरईद्यो

ग १००० 
१०००      

७९ बालुवा प्रिोधन ईद्योग २०००० ५००० 
 

      

८० लसरक डसना ईद्योग  १५०० १०००         

८१ ट्यान्की / पानपसल २००  १००      

 ८२ 
टायलब्लक लगाएताका 

सेलनटरी ईद्योग २००  १००          

८३ 

सटरीङ व्यवसा तथा 

लमक्चर मेलसन ३००० १०००     

 

 यसवर्थगकरणलभत्रनपरेकाव्यवसायलाइ२००दलेख२५०००सम्मप्रचललतकानुनएवंईद्योग

कोप्रकृलतहरेीकरलनधाथरणगररनेछ। 
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 ईद्योग तथा व्यवसायलाइ क,ख,ग,घ गरी चार वगथमा वगीकरण गररएकोमा ईद्योग 

व्यवसायको लगानी र कारोवारको अधारमा तपलसल बमोलजम वगीकरण गररएको छ । 

लगानीका अधारमा 

क्र.स लगानी वगीकरण 

१. २०००००।०० (दइु लाख सम्म) 'घ' वगथ 

२. २००००१।०० दलेख ५०००००।०० (दइु लाख एक दलेख पाँच 

लाख) सम्म 

'ग' वगथ 

३. ५००००१।०० दलेख १००००००।०० (पाँच लाख एक दलेख 

दि लाख सम्म 

'ख' वगथ 

४. १० लाख दलेख मालथ वगथ जलत सुकै भएपलन 'क' वगथ 

कारोबारका अधारमा 

क्र.स लगानी वगीकरण 

१. ५००००००।०० (पचास लाख) सम्म 'घ' वगथ 

२. ५०००००१।०० दलेख १०००००००।० (पचास लाख एक 

दलेख एक करोड सम्म) 

'ग' वगथ 

३. १००००००१।०० दलेख २०००००००।०० (एक करोड एक 

दलेख दइु करोड) सम्म 

'ख' वगथ 

४. २०००००००।०० (दइु करोड दलेख मालथ) 'क' वगथ 

 

 

ऄनसुचूी -४ 

सवेा िलु्क तथा लसफाररस दस्तरु 

लस.न ं लववरण दर 

१. नागररकता लसफाररस रु. १६०।- 

२. नागररकताको सजथलमन मुचुल्का रु.१००।- 

३. नाता प्रमालणत रु.२१०।- 
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४. जन्म प्रमालणत रु.२५०।- 

५. पलिकरण सेवा िलु्क (३५ ददन पलछ) रु.२००।- 

६. प्रलतलललप लसफाररस रु.१५०।- 

७ घटना दताथ प्रलतलललपको  रु ५००।- 

७.१ प्रलतलललप  रू १५० ।- 

८. सजथलमन दस्तुर (नागररकता बाहके) रु.५००।- 

९. बहाल करको लखेाजोखा गने लसफाररस रु.२१०।- 

१०. घर जग्गाको लेखाजोखा गने लसफाररस रु.२१०।- 

११. व्यापार व्यवसाय बन्द भएको,सन्चालन भएको वा व्यापार 

व्यवसाय हुदँ ैनभएको लसफाररस 

रु.२१०।- 

१२. जन्म लमलत प्रमालणत गने,गराईने रु.२५०।- 

१३. लववाह प्रमालणत तथा ऄलववालहत प्रमालणत गने रु.२५०।- 

१४. ऄंगे्रजी माध्यममा लसफाररस तथा प्रमालणत गने रु.२५०।- 

१५. घर पताल प्रमालणत गने रु.२५०।- 

१६. व्यलिगत लववरण प्रमालणत गने रु.२५०।- 

१७. लजलवतसँगको नाता प्रमालणत गने रु.२५०।- 

१८. हकवाला वा हकवाला प्रमालणत गने रु.२५०।- 

१९. संरिक प्रमालणत गने तथा संस्थागत र व्यलिगत संरिक 

लसफाररस गने 

रु.२५०।- 

२०. कागज र मन्जुरीनामा प्रमालणत गने रु.२५०।- 

२१. जग्गा मूल्यांकन लसफाररस प्रमालणत गने रु.२५०।- 

२२. अर्थथक ऄवस्था कमजोर वा लवपन्नता प्रमालणत गने लनिुल्क 

२३. अर्थथक ऄवस्था बललयो वा सम्पन्नता प्रमालणत गने रु.२५०।- 

२४. बहाल करको लखेाजोखा लसफाररस गने रु.२५०।- 

२५. मोही लगत कट्टाको लसफाररस गने रु.२५०।- 

२६. लमलापत्रको कागज गराईने,लनवेदन दताथ गने लसफाररस गने रु.२५०।- 

२७. लनिुल्क वा स-िुल्क ईपचारको लसफाररस गने लनिुल्क 

२८. पुजाथमा घर कायम गनथ लसफाररस गने रु.२५०।- 
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२९. फरक फरक नामथर, जन्मलमलत तथा प्रमालणत दबुै नामको 

व्यलि एकै हो भलन लसफाररस गने 

रु.२५०।- 

३०. नामथर वा जन्मलमलत ससंोधनको लसफाररस गने रु.२५०।- 

३१. जग्गाधनी पुजाथ हराएको लसफाररस गने रु.२५०।- 

३२. नामसारी गनथ लसफाररस गने रु.२५०।- 

३३. जग्गाको हक सम्बन्धमा लसफाररस गने रु.२५०।- 

३३.१ जग्गाको नापी दस्तुर(प्रलत दकत्ता) १०००।०० 

३४. ईद्योग ठाँई सारी गनथ लसफाररस गने रु.२५०।- 

३५. लजलवत रहकेो लसफाररस गने रु.२५०।- 

३६. लवद्यालय खोल्न लसफाररस गने रु.१०००।- 

३७ लवद्यालयको किा थप गनथ लसफाररस गने  रु. १०००।- 

३८. लवद्यालय ठाईँ सारी गनथ लसफाररस गने रु.१०००।- 

३९. धारा तथा लवद्युत जडानको लालग लसफाररस गने रु.२५०।- 

४०. गैर सरकारी संस्था दताथको लालग लसफाररस गने रु.२५०।- 

४१. गैर सरकारी संस्था दताथ रु.५००।- 

४२. प्रा.लव.सम्म थप किा ऄनुमलत दस्तुर (लनजी लवद्यालय) रु.६०००।- 

४३. लन.मा.लव. सम्म थप किा ऄनुमलत दस्तुर (लनजी लवद्यालय) रु.८०००।- 

४४. मा.लव.सम्म थप किा ऄनुमलत दस्तुर (लनजी लवद्यालय) रु.१६०००।- 

४५. प्रा.लव.सम्म किा थपको लालग फारम िलु्क (लनजी लवद्यालय) रु.३०००।- 

४६. लन.मा.लव.सम्मको किा थपको लालग फारम िलु्क (लनजी 

लवद्यालय) 

रु.५०००।- 

४७. मा.लव.सम्मको किा थपको लालग फारम िुल्क (लनजी लवद्यालय) रु.७०००।- 

४८. सामुदालयक तथा मदरसा लवद्यालय समेत फमथ िुल्क रु.१०००।- 

४९. ईच्च माध्यलमक लवद्यालय (लनजी) रु.१००००।- 

४९.क थप ऄनुमलत प्रा. लव रु. ६०००।- 

४९.ख थप ऄनुमलत लन.मा. लव रु.८०००।- 

४९.ग थप ऄनुमलत मा. लव रु.१६०००।- 

४९.घ नक्सा पास दकताब दस्तुर रु.३००।- 
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४९.ङ लनजी लवद्यालय सूचीकृत दस्तुर रु.२०००।- 

४९.च मौजुदा सूचीमा सूचीकृत दस्तुर रु.१०००।- 

४९.छ कृर्क समुह दताथ नलवकरण रु.५००।- 

४९.ज पिु समूह दताथ नलवकरण रु.५००।- 

४९.झ सामालजक सघं संस्था सूलचकृत दस्तुर रु.१०००।- 

४९.ञ सामालजक सघं संस्था नलवकरण दस्तुर रु.५००।- 

४९.ट पत्र पलत्रका दताथ दस्तुर रु.१०००।- 

४९.ठ पत्र पलत्रका नलवकरण दस्तुर रु.५००।- 

४९.ड एफ.एम.१०० वाट सम्म सञ्चालन ऄनुमती रु.५०००।- 

 

जग्गा नामसारी लसफाररस 

५० क.श्रणेीका जग्गाहरु ०७७/०७८ 

५०.१ क श्रेणी (५ कठ्ठा सम्म) रु.२५०।- 

५०.२ ख श्रणेी (५ कठ्ठा दलेख १० कठ्ठासम्म) रु.५००।- 

५०.३ ग श्रणी (५० कठ्ठा दलेख २० कठ्ठासम्म) रु.७५०।- 

५०.४  घ श्रेणी (२० कठ्ठा भन्दा माथी जलत भएपलन ) रु.१०००।- 

५१ ख.श्रणेीमा पन ेजग्गाहरुः  

५१.१ क श्रेणी (५ कठ्ठा सम्म) रु.२००।- 

५१.२ ख श्रणेी (५ कठ्ठा दलेख १० कठ्ठासम्म) रु.४००।- 

५१.३ ग श्रणी (५० कठ्ठा दलेख २० कठ्ठासम्म) रु.६००।- 

५१.४ घ श्रेणी (२० कठ्ठा भन्दा माथी जलत भएपलन ) रु.८००।- 

५२ ग.श्रणेीमा पन ेजग्गाहरुः  

५२.१ क श्रेणी (५ कठ्ठा सम्म) रु.१५०।- 

५२.२ ख श्रणेी (५ कठ्ठा दलेख १० कठ्ठासम्म) रु.२००।- 

५२.३ ग श्रणी (५० कठ्ठा दलेख २० कठ्ठासम्म) रु.३००।- 

५२.४ घ श्रेणी (२० कठ्ठा भन्दा माथी जलत भएपलन ) रु.४००।- 
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चार दकल्ला प्रमालणत: 

  ५३ क श्रणेी जग्गाहरु:  ०७७/०७८ 

 ५३.१ क श्रेणी (५ कठ्ठा सम्म ) रू. २५०/- 

 ५३.२ ख श्रणेी (५ कठ्ठा दलेख १० कठ्ठा सम्म ) रू. ५००/- 

 ५३.३ गश्रेणी ( १० कठ्ठा दलेख २० कठ्ठा सम्म ) रू. ७५०/- 

 ५३.४ घ श्रेणी (२० कठ्ठा भन्दा मालथ जलत भएपलन ) रू. १०००/- 

 ५४ ख श्रणेीमापन ेजग्गाहरु:   

 ५४.१ क श्रेणी (५ कठ्ठा सम्म ) रू. २००/- 

 ५४.२ ख श्रणेी (५ कठ्ठा दलेख १० कठ्ठा सम्म ) रू. ४००/- 

 ५४ गश्रेणी ( १० कठ्ठा दलेख २० कठ्ठा सम्म ) रू. ६००/- 

 ५४.४ घ श्रेणी (२० कठ्ठा भन्दा मालथ जलत भएपलन ) रू. ८००/- 

 ५५ ग श्रणेीकाजग्गाहरु:   

 ५५.१ क श्रेणी (५ कठ्ठा सम्म ) रू. १५०/- 

 ५५.२ ख श्रणेी (५ कठ्ठा दलेख १० कठ्ठा सम्म ) रू. २००/- 

 ५५.३ गश्रेणी ( १० कठ्ठा दलेख २० कठ्ठा सम्म ) रू. ३००/- 

 ५५.४ घ श्रेणी (२० कठ्ठा भन्दा मालथ जलत भएपलन ) रू. ४००/- 

  

घर, गोठ र बाटो लसफाररस: 

  ५६ क श्रेणीका जग्गाहरु: 

  ५६.१ क श्रेणी ( ५ कठ्ठा सम्म ) रू. २५०/- 

 ५६.२ ख श्रणेी (५ कठ्ठा दलेख १० कठ्ठा सम्म ) रू. ५००/- 

 ५६.३ गश्रेणी ( १० कठ्ठा दलेख २० कठ्ठा सम्म ) रू. ७५०/- 

 ५६.४ घ श्रेणी (२० कठ्ठा भन्दा मालथ जलत भएपलन ) रू. १०००/- 

 ५७ ख श्रणेीमापन ेजग्गाहरु:   

 ५७.१ क श्रेणी (५ कठ्ठा सम्म ) रू. २००/- 

 ५७.२ ख श्रणेी (५ कठ्ठा दलेख १० कठ्ठा सम्म ) रू. ४००/- 

 ५७.३ गश्रेणी ( १० कठ्ठा दलेख २० कठ्ठा सम्म ) रू. ६००/- 

 ५७.४ घ श्रेणी (२० कठ्ठा भन्दा मालथ जलत भएपलन ) रू. ८००/- 

 ५८ ग श्रणेीकाजग्गाहरु:   
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५८.१ क श्रेणी (५ कठ्ठा सम्म ) रू. १५०/- 

 ५८.२ ख श्रणेी (५ कठ्ठा दलेख १० कठ्ठा सम्म ) रू. २००/- 

 ५८.३ गश्रेणी ( १० कठ्ठा दलेख २० कठ्ठा सम्म ) रू. ३००/- 

 ५८.४ घ श्रेणी (२० कठ्ठा भन्दा मालथ जलत भएपलन ) रू. ४००/- 

 

     

अयश्रोत प्रमालणत 

  
१ ५०००००/- सम्म रू. १०००/- 

 २ ५०००००/-भन्दा बढी १५०००००/- सम्म रू. ३०००/- 

 ३ १५०००००/-भन्दा बढी ०.३०% 

 घर जग्गा लधतो मलु्याकंन 

  १ ५०००००/- सम्म रू. १०००/- 

 २ ५०००००/-भन्दा बढी १५०००००/- सम्म रू. २०००/- 

 ३ १५०००००/-भन्दा बढी ५००००००/- सम्म रू. ३०००/- 

 ४ ५००००००/-मालथ जलतसुकै भएपलन रू. ५०००/- 

  

 

 

घरघडरेी दस्तरु 

  पुजाथ प्रालप्तको लालग नापी कायाथलय/मालपोत कायाथलय वाऄन्य सम्बन्धीत लनकायमा लसफाररस 

गदाथ तपलसल बमोलजमकर ललन ेलनणथय गररयो । 

  लस.नं. िेत्रफल प्रलतधुर रकम कैदफयत 

१ ५ धरु सम्म रू. २५/-   

२ ५ धरुभन्दा बढी १० धरु सम्म रू. ५०/-   

३ १० धुरभन्दा बढी १५ धरु सम्म रू. ७५/-   

४ १५ धुरदलेख १ कठ्ठा सम्म रू. १००/-   

५ २० धुरभन्दा बढी ३० धरु सम्म रू. १५०/-   

६ ३० धुरभन्दा जलतसुकै भएपलन रू. २००/-   
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सम्पलत्त कर र भलुम करको दर 

क्र.स 
मूल्यांकन रकम रु. 

कायम हुने 

दर रु. कैदफयत  

१ १ दखेी ५ लाख सम्म २०   

२ ५ लाख १ दलेख ६ लाख सम्म  २५   

३ ६ लाख १ दलेख ७ लाख सम्म  ३०   

४ ७ लाख १ दलेख ८ लाख सम्म  ३५   

५ ८ लाख १ दलेख ९ लाख सम्म  ४०   

६ ९ लाख १ दलेख १० लाख सम्म  ४५   

७ १० लाख १ दलेख ११ लाख सम्म  ५०   

८ ११ लाख १ दलेख १२ लाख सम्म  ५५   

९ १२ लाख १ दलेख १३ लाख सम्म  ६०   

१० १३ लाख १ दलेख १४ लाख सम्म  ६५   

११ १४ लाख १ दलेख १५ लाख सम्म  ७०   

घर नक्सा पास 

घर लनमाथणको लालग नक्सा पास गदाथ तपलसल बमोलजम कर ललनेलनणथय गररयो  

 
लस.नं. बगथ प्रलतस्वायर फूट रकम कैदफयत 

१ 

क वगथमा (कालो पत्रे बाटोसंग  छोएको  

जग्गा) रू. ६/-   

२ ख वगथमा (RCC  बाटोसंग  छोएको  जग्गा) रू. ४/-   

३ ग वगथमा (ग्राभले बाटोसगं छोएको  जग्गा) रू. ३/-   

४ घ वगथमा (कच्ची बाटोसंग छोएको  जग्गा) रू. २/-   

 

ऄस्थाइ घरकालालगरू. ५००/- 
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१२ १५ लाख १ दलेख १६ लाख सम्म  ७५   

१३ १६ लाख १ दलेख २० लाख सम्म  १००   

१४ २० लाख १ दलेख २५ लाख सम्म  १२५   

१५ २५ लाख १ दलेख ३० लाख सम्म  १५०   

१६ ३० लाख १ दलेख ३५ लाख सम्म  १७५   

१७ ३५ लाख १ दलेख ४० लाख सम्म  २००   

१८ ४० लाख १ दलेख ४५ लाख सम्म  २२५   

१९ ४५ लाख १ दलेख ५० लाख सम्म  २५०   

२० ५० लाख १ दलेख ५५ लाख सम्म  ३००   

२१ ५५ लाख १ दलेख ६५ लाख सम्म  ३५०   

२२ ६५ लाख १ दलेख ७५ लाख सम्म  ४००   

२३ ७५ लाख १ दलेख ८५ लाख सम्म  ४५०   

२४ ८५ लाख १ दलेख १ करोड  सम्म  ५५०   

२५ १ करोड १ दलेख १ करोड १० लाख सम्म ७००   

२६ 
१ करोड १० लाख १ दलेख १ करोड २० लाख सम्म  

८५०   

२७ 
१ करोड २० लाख १ दलेख १ करोड ३० लाख सम्म  

१०००   

२८ 
१ करोड ३० लाख १ दलेख १ करोड ४० लाख सम्म  

११५०   

२९ 
१ करोड ४० लाख १ दलेख १ करोड ५० लाख सम्म  

१३००   

३० 
१ करोड ५० लाख १ दलेख १ करोड ६० लाख सम्म  

१५००   

३१ 
१ करोड ६० लाख १ दलेख १ करोड ७० लाख सम्म  

१७००   

३२ 
१ करोड ७० लाख १ दलेख १ करोड ८० लाख सम्म  

१९००   
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३३ 
१ करोड ८० लाख १ दलेख १ करोड ९० लाख सम्म  

२१००   

३४ 
१ करोड १० लाख १ दलेख १ करोड २० लाख सम्म  

२३००   

३५ 
२ करोड मालथ जलत सुकै भएपलन त्यसपलछको 

प्रलतलाख थप रु.  
०.०२% 
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    वडा न.ं १ 

क्र.स. मखु्य िते्र  स्थान / िते्र (लविरे् गरी सडकको अधारमा  
मलु्याकंन (प्रलत कठ्ठा / 

धरु ) 

१ व्यापाररक िेत्र 

मुख्य लपच सडकले छोएको दायाँ बायाँ जग्गा (स्थान पुवथ- पलिम 

राजमागथ दखेी ५० लमटर लपछाड सम्म  
४०,००,०००/- 

सहायक लपच सडकले छोएको िेत्रको जग्गा ( स्थान बासा चौक दलेख 

पू.प.रा.ले छोएको ५० लमटर छोडरे ईत्तर मगुरमुढाको कुलो दलिण वडा 

नं. १ र २ को लसमाना २५ लमटर लपछाड सम्म ) 

२५,००,०००/- 

२ अवासीय िेत्र  

लपच सहायक सडकले छोएको िेत्रको जग्गा ( स्थान .............. दलेख 

.......... सम्म ) 
२०,००,०००/- 

लपच सडकको ईपिाखा सडकले छोएको िेत्रको जग्गा  
१५,००,०००/- 

ग्राभेल सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान ........ दलेख ........... सम्म ) 
१०,००,०००/- 

कच्ची सडकले छोएको िेत्रको जग्गा ( स्थान .......... दलेख ......... सम्म ) 
१०,००,०००/- 

३ औद्योलगक िेत्र  

सहायक सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान जस्तै - पुल चौक दलेख 

लचतवन लसमेन्ट कम्पनी सम्म ) 
१०,००,०००/- 

पू. प. राजमागथ दलेख ५० लमटर छोडरे बाकी ईद्योलगक प्रयोजनको िेत्र  
२५,००,०००/- 

४ कृलर् िेत्र 

लपच सहायक सडकले छोएको िेत्रको जग्गा ( स्थान .............. दलेख 

.......... सम्म ) 
१०,००,०००/- 

ग्राभेल सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान ........ दलेख ........... सम्म ) 
१०,००,०००/- 

कच्ची सडकले छोएको िेत्रको जग्गा ( स्थान .......... दलेख ......... सम्म ) 
१०,००,०००/- 

कुनै पलन सडकले नछोएको िेत्रको जग्गा पू. प. राजमागथको ५० लमटर 

छोडरे ५०० लमटर दायाँ बायाँ को कृलर् जग्गा  

५,००,०००/- 

कुनै पलन सडकले नछोएको िेत्रको जग्गा  ३,००,०००/- 

५ 
सावथजलनक / 

सरकारी िेत्र 

मुख्य लपच सडकले छोएको जग्गा (स्थान........... दलेख ............सम्म ) ५०,००,०००/- 

सहायक सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान ............... दलेख 

............ सम्म ) 
४०,००,०००/- 

६ वन, बगर िेत्र  मुख्य लपच सडकले छोएको जग्गा (स्थान........... दलेख ............सम्म ) १,००,०००/- 
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सहायक सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान ............... दलेख 

............ सम्म ) 
१,००,०००/- 

ग्राभेल सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान ........ दलेख ........... सम्म ) 
१,००,०००/- 

कच्ची सडकले छोएको जग्गा (स्थान .......... दलेख  .......... सम्म ) १,००,०००/- 

मालनर् लहड्ने सडकले छोएको जग्गा (स्थान ........... दखेी ............. 

सम्म ) 
१,००,०००/- 
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वडा नं. २ 

क्र.स. मुख्य िेत्र  
स्थान / िेत्र (लविेर् गरी सडकको अधारमा ) मुल्यांकन (प्रलत 

कठ्ठा / धुर ) 

१ 
व्यापाररक 

िेत्र 

मुख्य लपच सडकले छोएको  जग्गा (स्थान दवेीनगर दलेख बासा चौक सम्म ) 
४०,००,०००/- 

सहायक  सडकले छोएको िते्रको जग्गा ( स्थान बासा प्रहरी चौकी दलेख 

ऄत्रहटी सम्म ) 
२०,००,०००/- 

२ अवासीय िेत्र  

सहायक सडकले छोएको िेत्रको जग्गा ( स्थान बासा प्रहरी चौकी दलेख 

ऄत्रहटी सम्म २५ लमटर दायाँ बायाँ व्यापाररक प्रयोजन  ) २०,००,०००/- 

सहायक  सडकले छोएको िते्रको जग्गा ( स्थान ऄत्रहटी दलेख मनरी स्कुल 

सम्म २५ लमटर दायाँ बायाँ ) १५,००,०००/- 

ग्राभेल सडकले छोएको िेत्रको जग्गा सहायक सडक दलेख अठै वटा गाईँको 

लभत्र जाने बाटो  १२,००,०००/- 

मालनर् लहड्ने सडकले छोएको जग्गा (स्थान ........... दखेी ............. सम्म ) 
८,००,०००/- 

३ 
औद्योलगक 

िेत्र  

सहायक सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान औद्योलगक प्रयोजन ) 
१०,००,०००/- 

४ कृलर् िेत्र 

मुख्य लपच सडकले छोएको जग्गा (स्थान........... दलेख ............सम्म ) 
१०,००,०००/- 

सहायक सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान ............... दलेख ............ 

सम्म ) 
८,००,०००/- 

ग्राभेल सडकले छोएको िेत्रको जग्गा सहायक सडक दलेख अठै वटा गाईँ 
८,००,०००/- 

कच्ची सडकले छोएको िेत्रको जग्गा ग्राभेल सडक दलेख अठौ वटा गाईँ  

५,००,०००/- 

कुनै पलन सडकले नछोएको िेत्रको जग्गा ( स्थान .......... दलेख ........... सम्म  
२,००,०००/- 

५ 
सावथजलनक / 

सरकारी िेत्र 

मुख्य लपच सडकले छोएको जग्गा (स्थान........... दलेख ............सम्म ) 
५०,००,०००/- 

सहायक सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान ............... दलेख ............ 

सम्म ) 
४०,००,०००/- 
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६ वन, बगर िेत्र  

मुख्य लपच सडकले छोएको जग्गा (स्थान........... दलेख ............सम्म ) 
१,००,०००/- 

सहायक सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान ............... दलेख ............ 

सम्म ) 
१,००,०००/- 

ग्राभेल सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान ........ दलेख ........... सम्म ) 
१,००,०००/- 

कच्ची सडकले छोएको िेत्रको  जग्गा (स्थान .......... दलेख  .......... सम्म ) 
१,००,०००/- 

मालनर् लहड्ने सडकले छोएको जग्गा (स्थान ........... दखेी ............. सम्म ) 
१,००,०००/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    सरावल राजपत्र         

  
 

26 
 

वडा न.ं ३ 

क्र.स. मुख्य िेत्र  स्थान / िेत्र (लविेर् गरी सडकको अधारमा ) 
मुल्यांकन (प्रलत 

कठ्ठा / धुर ) 

१ व्यापाररक िेत्र ग्राभेल सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान गोआनी चौक दलेख हुलासी पुल सम्म ) २०,००,०००/- 

२ अवासीय िेत्र  

सहायक सडकले छोएको िेत्रको जग्गा ( स्थान भाननुगर (ब.न.पा. -८ र स. 

गा.पा.को लसमाना दलेख गोबरलहया स. गा. पा. वडा न.ं ३ र ४ को लसमाना सम्म ) 

लपच सडक  

१५,००,०००/- 

श्रीनगर चौक दलेख महिेपुर जाने बाटो सम्म (पदक्क हुदँा १५ लाख कच्ची हुदँा १० 

लाख ) 
१५,००,०००/- 

ग्राभेल सडकले छोएको िेत्रको जग्गा सबै  ५,००,०००/- 

३ औद्योलगक िेत्र  मुख्य लपच सडकले छोएको जग्गा (स्थान........... दलेख ............सम्म )   

४ कृलर् िेत्र 
कच्ची सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान  ........... दखेी ........ सम्म ) ३,००,०००/- 

कुनै पलन सडकले नछोएको िेत्रको जग्गा ( स्थान .......... दलेख ........... सम्म  २,००,०००/- 

५ 
सावथजलनक / 

सरकारी िेत्र 

मुख्य लपच सडकले छोएको जग्गा (स्थान........... दलेख ............सम्म ) २५,००,०००/- 

कुनै पलन सडकले नछोएको िेत्रको जग्गा ( स्थान .......... दलेख ........... सम्म ) १,००,०००/- 

६ वन, बगर िेत्र  

मुख्य लपच सडकले छोएको जग्गा (स्थान........... दलेख ............सम्म ) १,००,०००/- 

सहायक सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान ............... दलेख ............ सम्म ) १,००,०००/- 

ग्राभेल सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान ........ दलेख ........... सम्म ) १,००,०००/- 

कच्ची सडकले छोएको िेत्रको  जग्गा (स्थान .......... दलेख  .......... सम्म ) १,००,०००/- 

मालनर् लहड्ने सडकले छोएको जग्गा (स्थान ........... दखेी ............. सम्म ) १,००,०००/- 
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वडा न.ं ४ 

क्र.स. मुख्य िेत्र स्थान / िेत्र (लविेर् गरी सडकको अधारमा ) 

मुल्यांकन (प्रलत 

कठ्ठा / धुर ) 

१ व्यापाररक िेत्र 

सहायक सडकले छोएको िेत्रको पंच्नगर- महिेपुर सहायक कालोपत्रे 

सडक संग छोएको दाया-ँबायाँको जग्गा (स्थान हात्तीवन दलेख 

वाटसार टोल सम्म ) 

१५,००,०००/- 

२ अवासीय िेत्र 

सहायक सडकले छोएको िेत्रको जग्गा पंच्नगर - महिेपुर कालोपत्रे 

सडक खण्ड दलेख गोबरलहया टोल सम्मको ग्राभेल बाटोले छोएको 

जग्गा 

१०,००,०००/- 

ग्राभेल सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान गोबरलहया चौक दलेख 

हालत्तबन चौक हुद ैलपदरुा खोला गण्डक नहर दकनार ) 
१०,००,०००/- 

ग्राभेल सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान गण्डक नहर दखेी पुनाथहा 

) 
८,००,०००/- 

३ औद्योलगक िेत्र 
मुख्य लपच सडकले छोएको जग्गा (स्थान........... दलेख ............सम्म 

)  

४ कृलर् िेत्र 

कच्ची सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान  ........... दखेी ........ 

सम्म ) 
३,००,०००/- 

सहायक सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान ............... दलेख 

............ सम्म ) 
२,००,०००/- 

५ 
सावथजलनक / 

सरकारी िेत्र 

मुख्य लपच सडकले छोएको जग्गा (स्थान........... दलेख ............सम्म 

)  

कुनै पलन सडकले नछोएको िेत्रको जग्गा ( स्थान .......... दलेख 

........... सम्म )  

६ वन, बगर िेत्र 

मुख्य लपच सडकले छोएको जग्गा (स्थान........... दलेख ............सम्म 

) 
१,००,०००/- 

सहायक सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान ............... दलेख 

............ सम्म ) 
१,००,०००/- 

ग्राभेल सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान ........ दलेख ........... 

सम्म ) 
१,००,०००/- 

कच्ची सडकले छोएको िेत्रको  जग्गा (स्थान .......... दलेख  .......... 

सम्म ) 
१,००,०००/- 

मालनर् लहड्ने सडकले छोएको जग्गा (स्थान ........... दखेी ............. 

सम्म ) 
१,००,०००/- 
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कुनै पलन सडकले नछोएको िेत्रको जग्गा बलहरी माइ मलन्दर वटसार 

सम्म बगेको झरही नदद लस्थत वगरको जग्गा (स्थान.......... दलेख 

........ सम्म 

१,००,०००/- 

हात्तीवन- वटसार सम्म बगेको लपडुरा खोला वगरको जग्गा १,००,०००/- 

गोवरलहया-वटसार टोल सम्म बगेको हुलासी खोला वगरको जग्गा 
१,००,०००/- 
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वडा न.ं ५ 

क्र.स. मुख्य िेत्र  स्थान / िेत्र (लविेर् गरी सडकको अधारमा ) 
मुल्यांकन (प्रलत 

कठ्ठा / धुर ) 

१ 
व्यापाररक 

िेत्र 

मुख्य लपच सडकले छोएको  जग्गा (स्थान बडहरा नहर दलेख गडौरी 

स्कुल  सम्म ) 
१०,००,०००/- 

सहायक सडकले छोएको िेत्रको जग्गा  ४,००,०००/- 

ग्रावेल सडकले छोएको िेत्रको जग्गा १०,००,०००/- 

कच्ची सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान नहर दलेख लजतपुर सम्म ) २,५०,०००/- 

मालनर् लहड्ने सडकले छोएको जग्गा (स्थान ........... दखेी ............. 

सम्म ) 
२,००,०००/- 

कुनै पलन सडकले नछोएको िेत्रको जग्गा ( स्थान .......... दलेख 

........... सम्म  
२,००,०००/- 

२   

मुख्य लपच सडकले छोएको िेत्रको जग्गा ( दबुौललया भइ गडौरी 

लवद्यालय सम्म 
१०,००,०००/- 

ग्राभेल सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान बडहरा दलेख मंगलापुर 

सम्म ) 
५,००,०००/- 

ग्राभेल सडकले छोएको िेत्रको जग्गा ( स्थान गोबरलहया दलेख 

धनगडवा  सम्म ) 
८,००,०००/- 

ग्रावेल सडकले छोएको  जग्गा ३,००,०००/- 

कच्ची सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान दबुौललया दलेख लललतपुर 

सम्म ) 
३,००,०००/- 

कच्ची सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान दबुौललया दलेख सोआया 

खोला  सम्म ) 
३,००,०००/- 

३ 
औद्योलगक 

िेत्र  

सहायक सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान ............ दलेख ......... 

सम्म) 
५,००,०००/- 

ग्राभेल सडकले छोएको िेत्रको जग्गा  ५,००,०००/- 

कुनै पलन सडकले नछोएको िेत्रको जग्गा वन र बगर िते्रमा परेका 

बाहके (स्थान .......... दलेख ......... सम्म) 
१,५०,०००/- 
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४ कृलर् िेत्र 
ग्राभेल सडकले छोएको िेत्रको जग्गा ( स्थान ............. दलेख 

........... सम्म ) 
२,५०,०००/- 

५ 

सावथजलनक / 

सरकारी 

िेत्र 

मुख्य लपच सडकले छोएको जग्गा (स्थान........... दलेख ............सम्म 

) 
१२,००,०००/- 

सहायक सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान ............... दलेख 

............ सम्म ) 
६,००,०००/- 

६ 
वन, बगर 

िेत्र  

मुख्य लपच सडकले छोएको जग्गा (स्थान........... दलेख ............सम्म 

) 
१,००,०००/- 

सहायक सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान ............... दलेख 

............ सम्म ) 
१,००,०००/- 

ग्राभेल सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान ........ दलेख ........... 

सम्म ) 
१,००,०००/- 

कच्ची सडकले छोएको िेत्रको  जग्गा (स्थान .......... दलेख  .......... 

सम्म ) 
१,००,०००/- 

मालनर् लहड्ने सडकले छोएको जग्गा (स्थान ........... दखेी ............. 

सम्म ) 
१,००,०००/- 

कुनै पलन सडकले नछोएको िेत्रको जग्गा ( स्थान .......... दलेख 

........... सम्म  
१,००,०००/- 
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वडा न.ं ६ 

क्र.स. 
मुख्य िेत्र  स्थान / िेत्र (लविेर् गरी सडकको अधारमा ) 

मुल्यांकन (प्रलत 

कठ्ठा / धुर ) 

१ व्यापाररक िेत्र 

मुख्य लपच सडकले छोएको  जग्गा (स्थान गडौरी स्कुल  दलेख वटसार  

सम्म ) 
७,००,०००/- 

सहायक  सडकले छोएको िते्रको जग्गा ( स्थान .......... दलेख ........ 

सम्म ) 
३,००,०००/- 

ग्रभेल सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान........ दलेख ...........सम्म 

) 
५,००,०००/- 

२ अवासीय िेत्र  

मुख्य लपच सडकले छोएको िेत्रको जग्गा ( स्थान ............. दलेख 

.......... सम्म ) 
७,००,०००/- 

सहायक  सडकले छोएको िते्रको जग्गा ( स्थान .......... दलेख ........ 

सम्म ) 
५,००,०००/- 

ग्रभेल सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान........ दलेख ...........सम्म 

) 
५,००,०००/- 

कच्ची सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान ......... दखेी .........सम्म 

) 
३,००,०००/- 

मलनर् लहडने सडकले छोएको जग्गा ( स्थान ......... दलेख ......... 

सम्म) 
२,००,०००/- 

कुनै पलन सडकले नछोएको िेत्रको जग्गा ( स्थान .......... दलेख 

........... सम्म  
२,००,०००/- 

३ औद्योलगक िेत्र  
सहायक सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान ............ दलेख ......... 

सम्म) 
५,००,०००/- 

४ कृलर् िेत्र 

ग्राभेल सडकले छोएको िेत्रको जग्गा ( स्थान ............. दलेख 

........... सम्म ) 
२,००,०००/- 

कच्ची सडकले छोएको िेत्रको जग्गा ( स्थान वडा भरी ) २,००,०००/- 

कुनै पलन सडकले नछोएको िेत्रको जग्गा ( स्थान .......... दलेख 

........... सम्म  
१,५०,०००/- 

५ 
सावथजलनक / 

सरकारी िेत्र 

मुख्य लपच सडकले छोएको जग्गा (स्थान........... दलेख ............सम्म 

) 
८,००,०००/- 

सहायक सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान ............... दलेख 

............ सम्म ) 
५,००,०००/- 



                    सरावल राजपत्र         

  
 

32 
 

६ वन, बगर िेत्र  

मुख्य लपच सडकले छोएको जग्गा (स्थान........... दलेख ............सम्म 

) 
१,००,०००/- 

सहायक सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान ............... दलेख 

............ सम्म ) 
१,००,०००/- 

ग्राभेल सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान ........ दलेख ........... 

सम्म ) 
१,००,०००/- 

कच्ची सडकले छोएको िेत्रको  जग्गा (स्थान .......... दलेख  .......... 

सम्म ) 
१,००,०००/- 

मालनर् लहड्ने सडकले छोएको जग्गा (स्थान ........... दखेी 

............. सम्म ) 
१,००,०००/- 

कुनै पलन सडकले नछोएको िेत्रको जग्गा ( स्थान .......... दलेख 

........... सम्म  
१,००,०००/- 
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वडा नं. ७ 

क्र.स. मुख्य िेत्र  स्थान / िेत्र (लविेर् गरी सडकको अधारमा ) 
मुल्यांकन (प्रलत कठ्ठा / 

धुर ) 

१ व्यापाररक िेत्र 

मुख्य लपच सडकले छोएको  जग्गा (स्थान कुटी चौक दलेख 

भटौललया   सम्म ) 
२०,००,०००/- 

सहायक सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान भुजहवा दलेख वोडर 

सम्म) 
१६,००,०००/- 

ग्राभेल सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान ........ दलेख ........... 

सम्म ) 
११,००,०००/- 

कच्ची सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान ........ दलेख ......... 

सम्म ) 
७,००,०००/- 

मालनर् लहड्ने सडकले छोएको जग्गा (स्थान ........... दखेी 

............. सम्म ) 
४,००,०००/- 

कुनै पलन सडकले नछोएको िेत्रको जग्गा ( स्थान .......... दलेख 

........... सम्म ) 
१,००,०००/- 

२ अवासीय िेत्र   

मुख्य लपच सडकले छोएको  जग्गा (स्थान .......... दलेख ...........   

सम्म ) 
२०,००,०००/- 

 लपच सहायक सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान ........ दलेख 

......... सम्म) 
१६,००,०००/- 

ग्राभेल सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान ........ दलेख ........... 

सम्म ) 
११,००,०००/- 

कच्ची सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान ........ दलेख ......... 

सम्म ) 
७,००,०००/- 

मालनर् लहड्ने सडकले छोएको जग्गा (स्थान भुजहवा  दखेी वोडर  

सम्म ) 
४,००,०००/- 

कुनै पलन सडकले नछोएको िेत्रको जग्गा ( स्थान .......... दलेख 

........... सम्म ) 
१,००,०००/- 

३ औद्योलगक िेत्र  

मुख्य लपच सडकले छोएको  जग्गा (स्थान .......... दलेख ...........   

सम्म ) 
  

 सहायक सडकले छोएको िते्रको जग्गा (स्थान ........ दलेख ......... 

सम्म) 
  

४ कृलर् िेत्र 
मुख्य लपच सडकले छोएको जग्गा (स्थान........... दलेख 

............सम्म ) 
१०,००,०००/- 
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लपच सहायक सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान ............... 

दलेख ............ सम्म ) 
८,००,०००/- 

ग्राभेल सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान ........ दलेख ........... 

सम्म ) 
५,००,०००/- 

कच्ची सडकले छोएको िेत्रको  जग्गा (स्थान .......... दलेख  .......... 

सम्म ) 
२,००,०००/- 

मालनर् लहड्ने सडकले छोएको जग्गा (स्थान ........... दखेी 

............. सम्म ) 
१,००,०००/- 

कुनै पलन सडकले नछोएको िेत्रको जग्गा ( स्थान .......... दलेख 

........... सम्म  
१,५०,०००/- 

५ 
सावथजलनक / 

सरकारी िेत्र 

मुख्य लपच सडकले छोएको जग्गा (स्थान........... दलेख 

............सम्म ) 
२२,००,०००/- 

सहायक सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान ............... दलेख 

............ सम्म ) 
१८,००,०००/- 

६ वन, बगर िेत्र  
मुख्य लपच सडकले छोएको जग्गा (स्थान........... दलेख 

............सम्म ) 
१,००,०००/- 

    
सहायक सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान ............... दलेख 

............ सम्म ) 
१,००,०००/- 

    
ग्राभेल सडकले छोएको िेत्रको जग्गा (स्थान ........ दलेख ........... 

सम्म ) 
१,००,०००/- 

    
कच्ची सडकले छोएको िेत्रको  जग्गा (स्थान .......... दलेख  .......... 

सम्म ) 
१,००,०००/- 

    
मालनर् लहड्ने सडकले छोएको जग्गा (स्थान ........... दखेी 

............. सम्म ) 
१,००,०००/- 

 

 

                                अज्ञाले 

बुद्ध प्रकाि पौडेल 

प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृत 
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