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इिाम 



2 
 

 

उद्दशे्य र कारण 

 

सूयोदय नगरपार्िकाको अथि सम्बन्धी प्रस्तािहरुिाई कायािन्ियन गनि केही कर र शलु्क 
िगाउन, िगाई राखेकोिाई चाि ु राख्न, हेरफेर गनि तथा नगरपार्िकाको राजश्व प्रशासन 
सम्बन्धी व्यिस्था तोक्न समेत आिश्यक भएकोिे प्रस्ततु विधेयक पेश गनुि परेको हो ।  

 

प्रस्ततु विधेयकको व्यिस्थािे राजश्व, कर, शलु्क र दस्तरुको र्नधािरण, त्यस्तो राजश्व, कर, 
शलु्क र दस्तरुको दर बढाउन, घटाउन िा आंशशक िा परैु छुट ददन े व्यिस्थाको अिािा 
विर्भन्न कर, शलु्क, दस्तरु र जररिानाको दर र्नधािरण गररएको छ ।  

 

द्रष्टव्य : यो विधेयक अथि विधेयक हो ।  

 

 

 

(दगुाि देिी भट्टराई) 

नगर उप-प्रमखु
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सूयोदय नगरपार्िकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताििाई कायािन्ियन गनि बनेको विधेयक, २०७७ 

 

प्रस्तािना :  

सूयोदय नगरपार्िकाको आर्थिक िर्ि २०७७/७८ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताििाई कायािन्ियन गनिको र्नर्मत्त 
स्थानीय कर तथा शलु्क संकिन गनि, छुट ददन तथा आय संकिनको प्रशासर्नक व्यिस्था गनि िाञ्छनीय भएकोिे, 

नेपािको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोशजम सूयोदय नगरपार्िकाको नगर सभािे यो ऐन बनाएको   

छ । 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “सूयोदय नगरपार्िकाको आर्थिक ऐन, २०७७” रहेको छ । 

(२) यो ऐन २०७७ साि श्रािण १ गतेदेशख सूयोदय नगरपार्िका िेत्रमा िागू हनुेछ । 

२. सम्पशत्त कर : (१) नगरपार्िकािे आफ्नो िेत्रर्भत्रको घर र सो िे चचेको (शलिन्थ एररया) जग्गाको मूल्यांवकत 
रकममा अनसूुची -१ को दरमा सम्पशत्त कर िगाउनेछ । 

स्पष्टीकरण:- यस दफाको प्रयोजनका िार्ग "घरिे चचेको जग्गा" भन्नािे घरिे ओगटेको जग्गाको िेत्रफि र 
अर्धकतम सो जग्गा बराबरको थप जग्गासम्म बझु्नपुछि । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको जग्गाको मूल्यांकन गदाि अनसूुची -२ मा उल्िेख भएको दर भन्दा कम हनुे गरी 
मूल्यांकन गररने छैन । 

३. भरू्म कर (मािपोत): (१) नगरपार्िका िेत्रर्भत्र सम्पशत्त कर िागेको घरजग्गा बाहेकको जग्गामा अनसूुची -३ 
बमोशजम भरू्मकर (मािपोत) िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।  

४. घरिहाि कर : नगरपार्िकािे आफ्नो िेत्रर्भत्र कुन ैव्यशि िा संस्थािे भिन, पसि, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छलपर, 

कारखाना, जग्गा, पोखरी र यस्तै पक्की िा कच्ची संरचना पूरै िा आंशशक तिरिे िहािमा ददएकोमा अनसूुची -४ 
बमोशजम घरिहाि कर िगाइने र असूि गररनेछ । 

५. घरजग्गा रशजषे्ट्रशन शलु्क: (१) नगरपार्िका िेत्रर्भत्रको घर, जग्गा िा घरजग्गा रशजषे्ट्रशन पाररत गरी स्िामीत्ि 
पररितिन भएका िखत प्रदेश सरकारिे तोकेको अनसूुची -५ बमोशजमको दररेटमा घरजग्गा रशजषे्ट्रशन शलु्क असिु 
गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम नगरपार्िकामा घरजग्गा रशजषे्ट्रशन शलु्क उठाउन आिश्यक पने साधन, श्रोत, प्रविर्ध 
तथा जनशशिको व्यिस्थापन नभएसम्म नेपाि सरकारबाट तोवकएको कायािियबाट घरजग्गा रशजषे्ट्रशन शलु्क 
असिु   गररनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम संकर्ित रकम प्रदेश कानून बमोशजम बााँडफााँड गरी स्थानीय तहिे प्राप्त गने रकम 
नगरपार्िकाको सशित कोर्मा दाशखिा गररनेछ । 

६. सिारी साधन कर : (१) नगरपार्िका िते्रर्भत्र दताि हनुे र दताि भई प्रयोगमा रहेका  टााँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, 
विद्यतुीय ररक्सा (ई-ररक्सा) र पािर वििरमा अनसूुची -६ बमोशजम सिारी साधन कर िगाइन े र असिु    
गररनेछ ।  
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(२) प्रदेश कानून बमोशजम प्रदेश सरकारिे िगाएको सिारी साधन कर प्रदेश सरकारिे तोकेको कायािियमा न ै
बझुाउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम संकर्ित रकम प्रदेश कानून बमोशजम बााँडफााँड गरी स्थानीय तहिे प्राप्त गने रकम 
नगरपार्िकाको सशित कोर्मा दाशखिा गररनेछ । 

७. मनोरञ्जन कर : (१) नगरपार्िका िेत्रर्भत्र हनुे मनोरन्जन व्यिसाय सेिामा अनसूुची -७ बमोशजम प्रदेश सरकारिे 
िगाएको दरमा मनोरञ्जन कर असिु उपर गररनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम मनोरञ्जन करबाट उठेको रकम मनोरञ्जन स्थिको धनीिे कर उठेको मवहनाभन्दा 
पर्छल्िो मवहनाको २५ गते र्भत्र नगरपार्िकामा जम्मा गनुिपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजमको रकम नगरपार्िकाको विभाज्य कोर्मा जम्मा गरी प्रदेश कानून बमोशजम बााँडफााँड 
गररनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोशजम बााँडफााँड भएको रकम मध्ये प्रदेश कानून बमोशजम स्थानीय तहिे प्राप्त गने रकम 
नगरपार्िकािे सशित कोर्मा दाशखिा गनुि पनेछ । 

 

८. विज्ञापन कर : (१) नगरपार्िका िेत्रर्भत्र राशखने होर्डिंग बोडि साइन बोडि ब्यानर िाई र्भजन गिो बोडि र्डशजटि 
बोडि स्टि धातकुो फे्रम िा कुन ैस्थानमा िगाउन े िेख्न,े िा विद्यतुीय तरंग प्रयोग गररएको विज्ञापन / प्रचारको 
िार्ग राशखने िस्त ुिा सामग्रीमा गररने विज्ञापनमा विज्ञापन कर िगाइने र असिु गररनेछ । 

(२) नगरपार्िका िेत्रर्भत्र हनुे विज्ञापनमा अनसूुची -८ बमोशजम विज्ञापन कर िगाइने र असूि उपर गररनछे ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजमको रकम नगरपार्िकाको विभाज्य कोर्मा जम्मा गरी प्रदेश कानून बमोशजम बााँडफााँड 
गररनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोशजम बााँडफााँड भएको रकम मध्ये प्रदेश कानून बमोशजम स्थानीय तहिे प्राप्त गने रकम 
नगरपार्िकािे सशित कोर्मा दाशखिा गनुि पनेछ । 

९. व्यिसाय कर : (१) नगरपार्िका िेत्रर्भत्र व्यापार, व्यिसाय िा सेिामा पूाँजीगत िगानी र आर्थिक कारोिारका 
आधारमा अनसूुची -९ बमोशजम व्यिसाय दताि र निीकरणमा व्यिसाय कर िगाइन ेर असूि गररनेछ । 

  २) विगत िर्िहरुमा दताि भइ नविकरण गनि बााँकी व्यिसायहरुको अनसूुची -९(क) बमोशजमको दरमा जररिाना 
रकम समते अशिु गररने छ । 

१०. सेिा शलु्क, दस्तरु : नगरपार्िकािे नेपािको संविधानको अनसूुची -८ बमोशजमका िेत्र र विर्यमा आफूिे 
पूयािएको सेिाबापत अनसूुची -१० मा उल्िेशखत दरमा सेिाशलु्क तथा दस्तरु िगाई असिु गररनछे ।  

११. पयिटन शलु्क : (१) आर्थिक िर्ि २०७७/७८ मा सूयोदय नगरपार्िका िेत्रर्भत्र रहेका उद्यान पाकि  
संग्रहािय तथा नेपाि सरकारिे प्रिेश शलु्क उठाउन ददएका प्राचीन स्मारक र परुाताशत्िक सम्पदा िगायत अन्य 
पयिटकीय स्थि प्रिशे गरेबापत नगरपार्िकािे अनसूुची - ११ बमोशजम पयिटन शलु्क िगाई असिु गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको पयिटन शलु्क सम्बन्धी कायिविर्ध प्रदेश कानून बमोशजम हनुेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजम सङ्कर्ित रकम स्थानीय विभाज्य कोर्मा जम्मा गररनछे । 
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(४) उपदफा (३) बमोशजम संकिन भएको रकम प्रदेश कानून बमोशजम बााँडफााँड गरी नगरपार्िकािे प्राप्त गने 
रकम नगरपार्िकाको सशित कोर्मा जम्मा गररनेछ । 

१२. सिारी साधन पावकि ङ शलु्क : नगरपार्िकािे आफूिे र्नमािण िा व्यिस्था गरेको सिारी साधन पावकि ङ स्थिमा 
अनसूुची -१२ बमोशजम सिारी साधन पावकि ङ शलु्क  िगाई असिु गररनेछ । 

१३. बहाि विटौरी शलु्क : नगरपार्िका िते्रर्भत्र साििजर्नक, स्थानीय सरकारको नाममा रहेको, ऐिानी जग्गा र 
त्यस्ता जग्गामा रहेका पोखरी, हाटबजार, प्रदशिनस्थि र ती ठाउाँमा राख्न अस्थायी अनमुर्त र्िएका पसिमा 
अनसूुची -१३ बमोशजम बहाि विटौरी शलु्क िगाई असिु गररनेछ । 

१४. अखेटोपहारमा िाग्ने कर : नगरपार्िका िेत्रर्भत्र प्रचर्ित कानूनिे र्नर्ेध गररएको जीिजन्त ुिाहेकका अन्य 
मतृ िा माररएका जीिजन्तकुो हाड, र्सङ, लिााँख, छािा जस्ता िस्तकुो व्यािसावयक कारोिार गरेबापत अनसूुची -१४ 
बमोशजमको कर िगाई असिु गररनेछ ।  

१५. पूिािधार उपयोग सेिा शलु्क: नगर िेत्रर्भत्रका नगरपार्िकािे र्नमािण गरेका तथा हस्तान्तरण भई 
नगरपार्िकाको स्िामीत्िमा रहेका पूिािधारहरुको उपयोग गरेबापत अनसूुची -१५ बमोशजमको पूिािधार उपयोग 
सेिा शलु्क असिु गररनेछ । 

१६. प्राकृर्तक श्रोत संकिन तथा विक्री शलु्क: (१) आर्थिक िर्ि २०७७/७८ मा सूयोदय नगरपार्िका र्भत्र 
बमोशजम ढंुगा र्गटी िाििुा माटो दहत्तर बहत्तरको संकिन तथा विवक्रमा अनसूुची- १६ शलु्क िगाइने र असिु 
गररनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम नगरपार्िकािे ढंुगा र्गटी िाििुा माटो र दहत्तर बहत्तरको संकिन गनुि अशघ प्रचर्ित 
संघीय कानून बमोशजम आिश्यक पने स्िीकृत िातािरणीय अध्ययन प्रर्तिदेन कायियोजना प्रदेश सरकार 
समि प्रस्ततु गनुि  पनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जे सकैु कुरा िेशखएको भएतापर्न यस भन्दा पवहिे िातािरणीय अध्ययन प्रर्तिदेन स्िीकृत 
भइसकेको अिस्थामा ढंुगा र्गटी िाििुा माटो र दहत्तर बहततर संकिन गनि िाधा पने छैन ।  

(४) उपदफा(३) बमोशजम प्राकृर्तक स्रोत संकिन तथा विवक्र शलु्कको संकर्ित रकम नगरपार्िकाको विभाज्य 
कोर्मा जम्मा गररनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोशजम संकर्ित प्राकृर्तक श्रोत तथा विक्री शलु्क बापतको रकम प्रदेश कानून बमोशजम 
बााँडफााँड गरी नगरपार्िकािे प्राप्त गने रकम नगरपार्िकाको सशित कोर्मा दाशखिा गररनेछ । 

१७. िन पैदािार शलु्क :  

      (१) आर्थिक िर्ि २०७७/७८ मा सूयोदय नगरपार्िका िेत्रर्भत्र नेपाि सरकारद्वारा सामदुावयक िनको रुपमा 
हस्तान्तरण गररएका रावष्ट्रय िनमध्ये उपभोिा समूहिे कानून बमोशजम कायियोजना बनाई र्नकार्िएको साि र खयर 
बाहेकका काठ उपभोिा समूह बावहर व्यापाररक प्रयोजनका िार्ग विक्री गरेमा त्यसरी विक्री गरी प्राप्त गरेको रकममा 
दश प्रर्तशत रकम िन पैदािार शलु्क बापत स्थानीय सशित कोर्मा दाशखिा गररनछे । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम उपभोिा समूह बावहर व्यापाररक प्रयोजनका िार्ग काठ विक्री गरी उपभोिा समूहिे 
प्राप्त गरेको रकम सामदुावयक िनको संरिण, सम्िर्द्िन, िातािरण संरिण र स्थानीय विकाससाँग सम्बशन्धत 
कायिमा खचि गनुिपनेछ । 
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(३) िन पैदािार शलु्क सम्बन्धी कायिविर्ध प्रदेश कानूनिे र्नधािररत गरेबमोशजम हनुछे । 

१८. कृवर्जन्य िस्तकुो व्यािसावयक कारोबारमा िाग्ने व्यिसाय कर: 

 (१) कृवर्जन्य उत्पादनको नगरपार्िका िेत्रर्भत्र हनु े व्यािसावयक कारोबारमा अनसूुची – १७ बमोशजम कर 
िगाई असिु गररनछे । 

१९. दण्ड जररिाना: (१) नगरपार्िका र्भत्र कुन ै व्यशि, संस्था िा र्नकायिे स्थानीय कानूनको उल्िंघन गरेको 
पाइएमा दण्ड जररिाना गनि सक्नेछ । 

(२) यस ऐनको उल्िंघन बापत दण्ड र जररिानाको व्यिस्था यसै ऐनमा उल्िेख भएकोमा सोही बमोशजम र 
उल्िेख नभएकोमा प्रचर्ित कानून बमोशजम हनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजमको दण्ड जररिानाको दर प्रचर्ित कानून बमोशजम हनुेछ । 

२०. दर घटाउन, बढाउन िा छुट ददन सवकने : (१) यस ऐन बमोशजम कर र्तने दावयत्ि भएका व्यशि िा 
संस्थाहरुिाई कुनै पर्न वकर्समको कर छुट ददइने छैन । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापर्न नगरपार्िकािे मनुाफारवहत साििजर्नक तथा सामदुावयक 
संस्था, नेपाि सरकार िा प्रदेश सरकार िा नगरपार्िका िा नेपाि सरकार िा प्रदेश सरकारको स्िामीत्ि 
भएका संगदठत संस्थािाई यस ऐन बमोशजम िाग्न ेदस्तरु, शलु्क र करको दर घटाउन िा त्यस्तो दस्तरु, 
शलु्क र कर आंशशक िा पूणि रुपमा छुट ददन सक्नेछ । 

(3) ठेक्का प्रवक्रयाबाट आन्तररक आय संकिन गदाि गराउाँदा त्यस्तो ठेक्काको सम्पूणि रकम सम्झौताको बखत 
एकमषु्ट बझुाएमा १० प्रर्तशत (दश प्रर्तशत) छुट ददइनछे । वकस्ताबन्दीमा छुटको सवुिधा ददइन ेछैन । 

(४) मवहिाहरुिाई स्िरोजगार र आत्मसम्मार्नत बनाउनका िार्ग मवहिाहरुको नाममा दताि हनु आउन ेउद्योग 
व्यिसायमा पैँतीस प्रर्तशत शलु्क छुट ददईनेछ ।  

(5) "ग" शे्रणी सम्मको पररचय पत्र प्राप्त अपाङ्गहरुद्वारा संचार्ित उद्योग व्यिसायमा नगरपार्िकामा र्िइने करमा 
५० प्रर्तशत सम्म कर छुट गररनेछ ।  

(6) नगरपार्िका िेत्र र्भत्र रहेका सामदुावयक विद्याियहरुमा अध्ययन गने "ग" शे्रणी सम्मको पररचय पत्र प्राप्त 
सबै अपाङ्ग विद्याथीहरु र दर्ित विद्याथीहरु िाई विद्याियमा कुनै प्रकारको शलु्क िाग्ने तथा िगाईन े   
छैन । 

२१. विश्व ब्यावप रुपमा फैर्िएको कोरोना ,कोविट १९ का कारण कर छुट सम्बशन्ध विशेर् ब्यिस्था : (१)यस 
ऐन बमोशजम कर र्तने दावयत्ि भएका व्यशि िा ब्यािसायिाई आ. ब. २०७७/७८ को नगरपार्िकािाइ 
बझुाउन ुपने करमा आशश्वन मसान्त सम्ममा बझुाएमा १० प्रर्तशत छुट ददइनछे ।  

(२) यस ऐन बमोशजम कर र्तने दावयत्ि भएका व्यशि िा ब्यािसायिाई  अनसुशुच १८ मा उल्िेख भए 
बमोशजमको छुट ददइने छ । 

 

२२. आय ठेक्का िन्दोिस्त सम्बन्धी व्यिस्था : (१) नगरपार्िकािे असिु गने कर तथा सेिा शलु्क असिुीका 
िार्ग आय ठेक्का िन्दोिस्त गनि सक्नेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोशजम आय ठेक्का िन्दोिस्त गने प्रयोजनका िार्ग यस ऐनको अनसूुचीहरुमा उल्िेशखत 
न्यूनतम कबोि अंकमा बढ्ने गरी ठेक्का िन्दोिस्तको प्रकृया प्रारम्भ गनुि पनेछ ।  

(३) आय ठेक्का िन्दोिस्त सम्बन्धी व्यिस्था सूयोदय नगरपार्िकाको साििजर्नक खररद र्नयमाििी,२०७५ 
बमोशजम हनुेछ । 

(४) उपदफा (१) मा जनु सकैु कुरा िेशखएको भएतापर्न २०७७ श्रािणबाट ठेक्का प्रारम्भ हनुे गरी ठेक्का 
िन्दोिस्त प्रकृया शरुु हनु नसकेमा ठेक्का संझौता हनुे मवहना देशख आर्थिक िर्ि अन्त हनु े अिर्धको िार्ग 
न्यूनतम अंकको मार्सक दामासाहीमा हनुे रकमिाई न्यूनतम अंक मार्न ठेक्का िन्दोिस्तको प्रकृया प्रारम्भ गनि 
िाधा पने छैन ।  

२३. प्रवक्रया सरिीकरण िा बाधा अड्काउ फुकुिा गनि सक्ने: (१) प्रचर्ित करसम्बन्धी कानून तथा यस ऐनको 
कायािन्ियनको क्रममा साििजर्नक शाशन्त र व्यिस्थामा गम्भीर खिि पगेुको िा साििजर्नक आिागमनमा अिरोध 
भएको िा विपद्को कारणिे उल्िेशखत कानूनिे प्रदान गरेको कुनै सवुिधा उपभोग गनि नपाउने अिस्था र्सजिना 
भएमा, कुनै जवटिता देशखएमा िा उल्िेशखत कानून तथा यस ऐनको कायािन्ियनमा कुनै बाधा अड्काउ पनि गएमा 
कायिपार्िकािे आिश्यकता अनसुार अिर्ध थप गनि, प्रवक्रया सरिीकरण गनि िा कायािन्ियनमा देशखएको बाधा 
अड्काउ फुकुिा गनि सक्नेछ । 

(२) यस ऐनमा उल्िेख नभएका कुनै पर्न विर्यका दररेटहरु तत्काि र्नधािरण गनुिपने भएमा सोही विर्यसाँग 
र्मल्दोजलु्दो अको विर्यको दररेटिाई आधार मानी दर कायम गररनछे ।  

 

अनसूुची - १ 

(दफा (२) को उपदफा (१) साँग सम्िशन्धत) 

सम्पशत्त करको दर (आ.ि. २०७७/७८) 

क्र.सं. अनसूुची २ बमोशजमको मूल्यांवकत रकम दर प्रर्तिाख रु. 

१ ५००००० सम्मको मूल्यांवकत रकममा एकमषु्ट १०० 

२ १०००००० सम्मको मूल्यांवकत रकममा एकमषु्ट १५० 

३ २०००००० सम्मको मूल्यांवकत रकममा १५ 

४ ३०००००० सम्मको मूल्यांवकत रकममा २० 

५ ४०००००० सम्मको मूल्यांवकत रकममा २५ 

६ ५०००००० सम्मको मूल्यांवकत रकममा ३० 

७ ६०००००० सम्मको मूल्यांवकत रकममा ३५ 

८ ७०००००० सम्मको मूल्यांवकत रकममा ४० 

९ ८०००००० सम्मको मूल्यांवकत रकममा ४५ 

१० ९०००००० सम्मको मूल्यांवकत रकममा ५० 

११ १००००००० सम्मको मूल्यांवकत रकममा ५५ 
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क्र.सं. अनसूुची २ बमोशजमको मूल्यांवकत रकम दर प्रर्तिाख रु. 

१२ २००००००० सम्मको मूल्यांवकत रकममा ६० 

१३ ४००००००० सम्मको मूल्यांवकत रकममा ६५ 

१४ ४००००००० भन्दा मार्थको मूल्यांवकत रकममा ७० 
 

 

अनसूुची - २ 

(दफा (२) को उपदफा (२) साँग सम्िशन्धत) 

सम्पशत्तको मलु्याङ्कन   (आ.ि. २०७७/७८)  

(क) घरको मूल्यांकन:- देहाय बमोशजमको न्यूनतम मूल्यांकन दरका आधारमा मूल्यांवकत रकम 
घरको वकर्सम दर  (प्रर्त िगिवफट रु.) कैवफयत 

बााँसको बारबेर गरी माटोको र्िउन गरेको/नगरेको  र लिाशस्टक/ 
खर/ककि टपाताको छानो भएको  

300 

 
इाँटा/ढुङ्गा - माटोको जोडाइ - बााँस/काठ/ र्समने्टिे बारबेर गरी 
लिाशस्टक/खर/ककि ट पाताको छाना िगाएको  

600 

 
काठको घर ककि टपाताको छाना भएको  800  
स्टीि फे्रम स्टक्चर, जस्तापाताको छाना तथा िेरा भएको 1000  
ककि टपाताको छानो भएको इाँटा, ढुङ्गा र्समेन्टको जोडाई भएको 1500  
आर र्स.र्स. र्समेन्ट लिास्टर भएको ककि ट पाता िा ढिान छानो भएको  2000  
कम्पाउण्ड िाि 300  
(ख) जग्गाको मूल्यांकन:-  घरिे चचेको जग्गाको अनसूुची -३ को प्रकरण (३) बमोशजम को दरिे मूल्यांकन गदाि हनुे 
मूल्यांवकत रकम 

द्रष्टव्य :  व्यापाररक िते्रमा पने वकत्ता १ रोपनी भन्दा बढी िा आिाशीय िते्रमा पने वकत्ता २ रोपनी भन्दा 
बढी िेत्रफिको भएमा उल्िेशखत िेत्रफि भन्दा बढी जग्गािाई कृवर् िेत्रको मानी मूल्यांकन गररनेछ । 

(ग) सम्पशत्तको मूल्यांकन = (क) + (ख) 

अनसूुची - ३ 

(दफा (३) साँग सम्िशन्धत) 

भरू्मकर (मािपोत) रकम (आ.ि. २०७७/७८) 

(१) मािपोतको दर : सम्पशत्त कर िाग्ने जग्गा बाहेकको जग्गाको प्रकरण (३) मा उल्िेशखत िर्गिकरण बमोशजम 
प्रर्त रोपनी मूल्यांकन दरको आधारमा मूल्यांवकत रकममा  

क्र.सं. अनसूुची २ बमोशजमको मूल्यांवकत रकम दर प्रर्तिाख रु. 

१ ५००००० सम्मको मूल्यांवकत रकममा एकमषु्ट १०० 

२ १०००००० सम्मको मूल्यांवकत रकममा एकमषु्ट १५० 
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क्र.सं. अनसूुची २ बमोशजमको मूल्यांवकत रकम दर प्रर्तिाख रु. 

३ २०००००० सम्मको मूल्यांवकत रकममा १५ 

४ ३०००००० सम्मको मूल्यांवकत रकममा २० 

५ ४०००००० सम्मको मूल्यांवकत रकममा २५ 

६ ५०००००० सम्मको मूल्यांवकत रकममा ३० 

७ ६०००००० सम्मको मूल्यांवकत रकममा ३५ 

८ ७०००००० सम्मको मूल्यांवकत रकममा ४० 

९ ८०००००० सम्मको मूल्यांवकत रकममा ४५ 

१० ९०००००० सम्मको मूल्यांवकत रकममा ५० 

११ १००००००० सम्मको मूल्यांवकत रकममा ५५ 

१२ २००००००० सम्मको मूल्यांवकत रकममा ६० 

१३ ४००००००० सम्मको मूल्यांवकत रकममा ६५ 

१४ ४००००००० भन्दा मार्थको मूल्यांवकत रकममा ७० 
 

 

द्रष्टव्य : उल्िेशखत दर बमोशजम हनु आउने मािपोत (भरू्मकर) रकम जर्तसकैु भए तापर्न कृवर् िेत्रमा एक 
करदाता (संस्था, फमि, उद्योग बाहेक) साँग रु. १७,००० भन्दा बढी मािपोत (भरू्मकर) असिु गररने छैन ।  

(२) बक्यौता मािपोतमा िाग्ने जररिानाको दर : विगत िर्िहरुको मािपोत बझुाउन बााँकी बक्यौता मािपोतमा िाग्न े
जररिानाको दर  

 

 

 

 

 

(३) नगरकायिपार्िकाबाट र्नधािररत मापदण्डमा उल्िेख भएको जग्गाको मूल्याकंन रकम 

िडा नं. सडकको नाम िा स्थान िेत्र िगीकरण गररएको जग्गाको वििरण 
वफल्डबाट बशुझएको 
चिनचल्तीको मूल्य 
रु. (प्रर्त रोपनी) 

क्र स आ. ब. 
जररिाना रकम (मािपोत 

रकमको) 

१ आ. ब. २०७२/७३ साि अगार्ड सबै आ. ब. को बक्यौता मािपोतमा ३० प्रर्तशतिे हनु ेरकम 

२ आ. ब. २०७३/७४ को बक्यौता मािपोतमा २५  प्रर्तशतिे हनु ेरकम 

३ आ. ब. २०७४/७५ को बक्यौता मािपोतमा २०  प्रर्तशतिे हनु ेरकम 

४ आ. ब. २०७5/७६ को बक्यौता मािपोतमा १५  प्रर्तशतिे हनु ेरकम 

५ आ. ब. २०७६/७७ को बक्यौता मािपोतमा १०  प्रर्तशतिे हनु ेरकम 
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िडा नं. सडकको नाम िा स्थान िेत्र िगीकरण गररएको जग्गाको वििरण 
वफल्डबाट बशुझएको 
चिनचल्तीको मूल्य 
रु. (प्रर्त रोपनी) 

1 क) ऋवर्मोड मान ेभञ्ज्याङ 
सडक (बाह्रमासे सडक) अन्तगित 

व्यापाररक क) गोखे बजार िेत्रर्भत्र कािोपते्र सडकिे छोएका 
वकत्ताहरु 

१० िाख  

ख) गोखे बजार िेत्रर्भत्र कािोपते्र सडकिे छोएका 
वकत्ताहरु बााँवक िेत्रफि 

3िाख 

  आिास  क) मंगिबारे र सााँघबुेसी बजार िेत्रर्भत्र सडकिे 
छोएका वकत्ताहरु  

८ िाख  

ख) मंगिबारे र सााँघबुेसी बजार िते्रर्भत्र सडकिे 
छोएका वकत्ताहरु बााँवक िेत्रफि 

2 िाख पचास हजार  

    क) ऋवर्मोड मान ेभञ्ज्याङ सडक (बाह्रमासे 
सडक)िे छोएका वकत्ताहरु (व्यापाररक र क को 
आिास िेत्र बाहेक) 

२ िाख  

ख) ऋवर्मोड मान ेभञ्ज्याङ सडक (बाह्रमासे सडक)िे 
छोएका वकत्ताहरु (व्यापाररक र क को आिास िेत्र 
बाहेक) बााँवक िेत्रफि 

१ िाख 

  कृवर् व्यापाररक र आिास िेत्र बाहेकका सडकिे नछोएका 
सबै वकत्ताहरु  

१ िाख  

 ख) मान ेभञ्ज्याङ, छघरेदेशख 
मानेडााँडा हुाँदै ढोका खोिा सडक 

कृवर् क) मान ेभञ्ज्याङ, छघरेदेशख मानेडााँडा हुाँदै ढोकाखोिा 
सडक आसपासका सबै वकत्ताहरु  

५० हजार  

 ग) गोखे ओद्री खोिा मानेडााँडा 
थमु्के सन्दकपरु (पयिटन) सडक 

आिास   क) गोखे ओद्रीखोिा मानेडााँडा थमु्के सन्दकपरु 
(पयिटन) सडक आसपास भष्मे–थमु्के िेत्र सडकको 
मखुदेशख ५०० र्मटरसम्म सडकको दायााँबायााँ १५ 
र्मटरसम्म आिास िेत्रका वकत्ताहरु 

३ िाख  

  कृवर् आिास िेत्र बाहेकका सबै वकत्ताहरु १ िाख  

 घ) धाप–शर्नश्चरे सडक आिास  धाप बजार िेत्रर्भत्र धाप-शर्नश्चरे सडकिे छोएका 
वकत्ताहरु 

५ िाख  

धाप बजार िेत्रर्भत्र धाप-शर्नश्चरे सडकिे छोएका 
वकत्ताहरु बााँवक िेत्रफि 

२ िाख 

  कृवर्  धाप–शर्नश्चरे सडकको आिास िते्र बाहेक 
आसपासका बााँकी सबै वकत्ताहरु 

२ िाख  

 ङ)   स्मरृ्त फाटक र्मिन चोक 
मानेडााँडा सडक 

कृवर्  स्मरृ्त फाटक र्मिन चोक मानेडााँडा सडक 
आसपासका सबै वकताहरु 

१ िाख ५० हजार  

 च) मंगिबारे सानो बावङ्गन थमु्के 
सडक 

कृवर्   क) मंगिबारे सानो बावङ्गन थमु्के सडक आसपासका 
सबै वकत्ताहरु 

१ िाख  

 छ) अन्य िेत्र भए अन्य  50 हजार  
२ क) वफक्कि पशपुर्तनर कािोपते्र 
सडक 

व्यापाररक  क) २ नं. िडा र्भत्र रहेको वफक्कि पशपुर्तनगर    
कािो पते्र सडकिे छोएका बजार िेत्रर्भत्रको वकत्ता 
हरु 

५२ िाख 
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िडा नं. सडकको नाम िा स्थान िेत्र िगीकरण गररएको जग्गाको वििरण 
वफल्डबाट बशुझएको 
चिनचल्तीको मूल्य 
रु. (प्रर्त रोपनी) 

 ख) २ नं. िडा र्भत्र रहेको वफक्कि पशपुर्तनगर 
कािोपते्र सडकिे छोएका बजार िेत्रर्भत्रको वकत्ताहरु 
बााँवक िेत्रफि 

५ िाख 

  आिास  पशपुर्तनगर बजार िेत्र बाहेक २ नं. िडा र्भत्र रहेको 
वफक्कि पशपुर्तनगर कािोपते्र सडकिे छोएको 
वकत्ताहरु  

११ िाख 

पशपुर्तनगर बजार िेत्र बाहेक २ नं. िडा र्भत्र रहेको 
वफक्कि पशपुर्तनगर कािोपते्र सडकिे छोएको 
वकत्ताहरु बााँवक िेत्रफि 

५ िाख 

  कृवर् वफक्कि पशपुर्तनर कािोपते्र सडकिे नछोएका 
वकत्ताहरु  

4 िाख  

 ख) र्समा सडकः- र्नशाने वहिे 
अथे परुानो बसपाकि  हदैु 
मानेभन्ञ्याङ्ग सडक 

आिास  क)   र्समा सडकिे छोएका वकत्ताहरु  ४ िाख 

ख)   र्समा सडकिे छोएका वकत्ताहरु बााँवक िेत्रफि २ िाख 

  कृवर् क) र्समा सडकिे नछोएका वकत्ताहरु ८० हजार  

 ग) पशपुर्तनगर ररङ्गरोडः-
देउरािी टोि बागविरे हदैु 
मानेभन्ञ्याङ्ग छेडी इिाका प्रहरी 
कायाििय शान्ती टोि परुानो 
चैकी सडक 

आिास  क) पशपुर्तनगर ररङ्गरोडिे छोएका सबै वकत्ताहरु ८ िाख  

ख) पशपुर्तनगर ररङ्गरोडिे छोएका सबै वकत्ताहरु 
बााँवक िेत्रफि 

३ िाख 

 घ) सयपत्री टोि हुाँदै िार्िखकि  
पशपुर्तनगर देउरािी महादेब 
स्थान मंगििारे सडक 

कृवर् क)सयपत्री टोि हुाँदै िार्िखकि  पशपुर्तनगर देउरािी 
महादेि स्थान सडक आसपासका वकत्ताहरु  

८० हजार  

 ङ) परुानो चौकी अथेटार 
दहाििारी सडक 

कृवर् क) परुानो चौकी अथेटार दहाििारी सडक 
आसपासका वकत्ताहरु 

८० हजार  

 अन्य िेत्र भए अन्य  ५0 हजार  
३ क) वफक्कि पशपुर्तनगर सडक व्यापाररक क) र्तनखटेु्टदेशख सरकारी शचज उद्योगसम्म कािोपते्र 

सडकिे छोएका वकत्ताहरु 
४० िाख 

 ख) र्तनखटेु्टदेशख सरकारी शचज उद्योगसम्म कािोपते्र 
सडकिे छोएका वकत्ताहरु बााँवक िते्रफि 

१० िाख 

  आिास   क) व्यापाररक िेत्र िाहेकका र्तनखटेु्टदेशख सरकारी 
शचज उद्योगसम्म सडकको दायााँबााँयााँ १०० 
र्मटरसम्मका वकत्ताहरु 

३० िाख  

ख) व्यापाररक िेत्र िाहेकका र्तनखटेु्टदेशख सरकारी 
शचज उद्योगसम्म सडकको दायााँबााँयााँ १०० 
र्मटरसम्मका वकत्ताहरु को बााँवक िेत्रफि 

५िाख 

  कृवर् क) वफक्कि पशपुर्तनगर सडकिे नछोएका वकत्ताहरु २ िाख 
 ख) बरबोटे पान्दाम जीि 
मेिबोटे गोखे सडक 

कृवर् क) बरबोटे पान्दाम जीि मेिबोटे गोखे सडकिे 
छोएका वकत्ताहरु 

५ िाख  
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िडा नं. सडकको नाम िा स्थान िेत्र िगीकरण गररएको जग्गाको वििरण 
वफल्डबाट बशुझएको 
चिनचल्तीको मूल्य 
रु. (प्रर्त रोपनी) 

   ख) बरबोटे पान्दाम जीि मेिबोटे गोखे सडकिे 
नछोएका सबै वकत्ताहरु 

२ िाख 

 ग) रुङसङु चोक मेिबोटे गोखे 
सडक (अििेदर) 

कृवर् क) रुङसङु चोक मेिबोटे गोखे सडक 
(अििेदर)सडकिे छोएका वकत्ताहरु 

३ िाख 

        ख) रुङसङु चोक मेिबोटे गोखे सडक 
(अििेदर)सडकिे नछोएका सबै वकत्ताहरु 

१ िाख  

 घ) बरु्द् पाकि  कटे्टबङु रामपथ 
सनु्दरपानी माझगाउाँ कटे्टबङु 
िािीखकि  गफुाताि सडक 

कृवर्    क) बरु्द् पाकि  कटे्टबङु रामपथ सनु्दरपानी माझगाउाँ 
कटे्टबङु  िािीखकि  गफुाताि सडकिे छोएका 
वकत्ताहरु 

२ िाख  

       ख) बरु्द् पाकि  कटे्टबङु रामपथ सनु्दरपानी 
माझगाउाँ कटे्टबङु िािीखकि  गफुाताि सडकिे 
नछोएका वकत्ताहरु 

१ िाख  

 ङ) पानदिेु देशख शजि रुङसङु 
हुाँदै मंगिबारे सडक 

कृवर्    क) सडकिे छोएका वकत्ता वकत्ताहरु  १ िाख ५० हजार  

      ख) सडकिे नछोएका वकत्ताहरु १ िाख  
 च) अन्य िेत्र भए अन्य  5० हजार  

४ क) र्छवपटार अन्त ुकािोपते्र 
सडक (र्सवर्द्खोिा–अन्त ु
भञ्ज्याङसम्म) 

व्यापाररक क ) अन्तभुञ्ज्याङदेशख र्छरुिा भञ्ज्याङसम्मको सडकिे 
छोएका वकत्ता ५० र्म. 

५० िाख  

  ख) अन्तभुञ्ज्याङदेशख र्छरुिा भञ्ज्याङसम्मको सडकिे 
छोएका वकत्ता ५० र्म. बााँवक िेत्रफि 

५ िाख 

  आिास  क) र्छवपटार अन्त ुकािोपते्र सडक (र्सवर्द्खोिा–
र्छरुिासम्म) व्यापाररक िेत्र बाहेक सडकिे छोएका 
वकत्ताहरु 

१५ िाख 

ख) र्छवपटार अन्त ुकािोपते्र सडक (र्सवर्द्खोिा–
र्छरुिासम्म) व्यापाररक िेत्र बाहेक सडकिे छोएका 
वकत्ताहरु बााँवक िेत्रफि 

५ िाख 

  कृवर्   क) र्छवपटार अन्त ुकािोपते्र सडक (र्सवर्द्खोिा–
अन्त ुभञ्ज्याङसम्म) सडकिे नछोएका वकत्ताहरु 

५ िाख  

 ख) छविसे र्छरुिा िडा 
कायाििय र्सवर्द्खोिा सल्िेरी 
श्रीबङु मेचीगाउाँ सडक 

आिास    क ) छविसे र्छरुिा िडा कायाििय र्सवर्द्खोिा 
सल्िेरी श्रीबङु मेचीगाउाँ सडकिे छोएका वकत्ताहरु 
(मेची बजार आसपास) 

१० िाख  

  ख) छविसे र्छरुिा िडा कायाििय र्सवर्द्खोिा 
सल्िेरी श्रीबङु मेचीगाउाँ सडकिे छोएका वकत्ताहरु 
(मेची बजार आसपास) बााँवक िेत्रफि 

२ िाख  

  कृवर् क) आिास िेत्र बाहेक छविसे र्छरुिा िडा कायाििय 
र्सवर्द्खोिा सल्िेरी श्रीबङु मेचीगाउाँ सडक आसपासका 
वकत्ताहरु 

२ िाख 

      ग. अन्त ुचक्रपथ (ठाकुर 
चोक गणेश वहमाि दर्ित बस्ती 
करफोक अन्तपुोखरी खोिा 
गोदाम सडक) 

आिास  अन्तपुोखरी आसपासका वकत्ताहरु  ५ िाख  

अन्तपुोखरी आसपासका वकत्ताहरु बााँवक िेत्रफि २ िाख  
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िडा नं. सडकको नाम िा स्थान िेत्र िगीकरण गररएको जग्गाको वििरण 
वफल्डबाट बशुझएको 
चिनचल्तीको मूल्य 
रु. (प्रर्त रोपनी) 

  कृवर् क) अन्त ुचक्रपथ (ठाकुर चोक गणेश वहमाि दर्ित 
बस्ती करफोक अन्तपुोखरी खोिा गोदाम सडक)िे 
छोएका वकत्ताहरु 

२ िाख  

  कृवर् क) अन्त ुचक्रपथ (ठाकुर चोक गणेश वहमाि दर्ित 
बस्ती करफोक अन्तपुोखरी खोिा गोदाम सडक)िे 
नछोएका वकत्ताहरु 

१िाख  
पचास हजार 

 घ) मेचीखोिा र्छरुिा जनक 
मावि काकी डााँडा खर्तिडा गाउाँ 
हुाँदै र्छरुिा सडक 

आिास  क) मेचीखोिा र्छरुिा जनक मावि काकी डााँडा 
खर्तिडा गाउाँ हुाँदै र्छरुिा सडकिे छोएका वकत्ताहरु 

२ िाख  

 ख) मेचीखोिा र्छरुिा जनक मावि काकी डााँडा 
खर्तिडा गाउाँ हुाँदै र्छरुिा सडकिे छोएका वकत्ताहरु 
बााँवक िेत्रफि 

१ िाख 

  कृवर् क) आिास िेत्र बाहेक मेचीखोिा र्छरुिा जनक मावि 
काकी डााँडा खर्तिडा गाउाँ हुाँदै र्छरुिा सडकिे 
नछोएका वकत्ताहरु 

१ िाख  

 ङ)  श्रीबङु डााँडागाउाँ थिुङुगाउाँ 
नेपािगाउाँ हुाँदै टारी उर्नउटार 
गजरेुिगाउाँ सडक 

कृवर् क)  श्रीबङु डााँडागाउाँ, थिुङुगाउाँ, नेपािगाउाँ हुाँदै टारी 
उर्नउटार गजरेुिगाउाँ सडकिे छोएका वकत्ताहरु 

२ िाख  

  कृवर् ख) श्रीबङु डााँडागाउाँ थिुङुगाउाँ नपेािगाउाँ हुाँदै टारी 
उर्नउटार गजरेुिगाउाँ सडकिे नछोएका वकत्ताहरु 

१ िाख  

 िडामा अन्य िेत्र भए अन्य  ५0 हजार  
५ क) र्समा सडकः-भन्ञयाङ्क 
शान्तीबजार हुाँदै रोङ्ग टोि 

आिास  क. िडा नं. ४ र ५ को र्समाना भन्ञयाङ्गदेशख अनु्नडाडााँ 
रातमाटे खेिमैदानसम्मको सडकिे छोएका वकत्ताहरु 

४० िाख 

ख. िडा नं. ४ र ५ को र्समाना भन्ञयाङ्गदेशख अनु्नडाडााँ 
रातमाटे खेिमैदानसम्मको सडकिे छोएका वकत्ताहरु 
बााँवक िेत्रफि 

५ िाख 

  कृवर् िडा नं.४ र ५ को र्समाना भन्ञयाङ्गदेशख अनु्नडाडााँ 
रातमाटे खेि मैदानसम्मको सडकिे नछोएका 
वकत्ताहरु 

५ िाख  

 ख) महेन्द्रिेशी गोिेटार 
शान्तीबजार िम्बागौडाहदैु खोिा 
गोदाम सडक 

आिास  महेन्द्रिेशी गोिेडाडााँ शान्ती बजार, िम्बागौडा खोिा 
गोदाम सडकको शान्तीबाजार िेत्रर्भत्र सडकिे 
छोएका वकत्ताहरु 

१० िाख  

महेन्द्रिेशी गोिेडाडााँ शान्ती बजार, िम्बागौडा खोिा 
गोदाम सडकको शान्तीबाजार िेत्रर्भत्र सडकिे 
छोएका वकत्ताहरु बााँवक िेत्रफि 

२ िाख 

  कृवर् महेन्द्रिेशी गोिेडाडााँ शान्ती बजार िम्बागौडा खोिा 
गोदाम सडकिे नछोएका वकत्ताहरु  

२ िाख  

 ग) महेन्द्रिेशी बौर्द् आ.वि.रवि 
गोिाइदेखी िम्बागौडा सडक 

कृवर् महेन्द्रिेशी बौर्द् आ.वि.रवि गोिाईदेशख िम्बागौडा 
सडक आसपासका सबै वकत्ताहरु  

५० हजार  
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िडा नं. सडकको नाम िा स्थान िेत्र िगीकरण गररएको जग्गाको वििरण 
वफल्डबाट बशुझएको 
चिनचल्तीको मूल्य 
रु. (प्रर्त रोपनी) 

 घ) भन्ञयाङ्ग शान्तीबजार 
समािबङु्ग मा.वि.उदयचोक काकी 
गोिाइ शाशन्तधारा रवि गोिाई 
देखी र्समा सडक 

आिास  समािभ्यािी र गोिेडााँडाका वकत्ताहरु  ८ िाख 

   उदय चोकको वकत्ताहरु  ६ िाख  
  कृवर् भन्ञयाङ्ग शान्तीबजार समािबङु्ग मा.वि.उदयचोक 

काकी गोिाई शाशन्तधारा रवि गोिाईदेशख र्समा 
सडकसम्मका वकत्ताहरु  

१ िाख  

 ङ ) घिे चौतारी देखी बौर्द् 
आ.वि. हदैु र्समा सडक जोड्ने 
सडक 

कृवर् घिे चौतारीदेशख बौर्द् आ.वि. हदैु र्समा सडक जोड्न े
सडक आसपासका सम्पणुि वकत्ताहरु  

50 हजार  

 च) अन्य िेत्र भए अन्य  ५0 हजार  
६     क)     मेची राजमागि कृवर् क) मेची राजमागि अन्तगित कन्याम अििेदर    

सडक देशख अगार्डको जग्गा (हकि टे बजार िेत्र 
साविक कन्याम ३, ४, ५ र ७) 

50 िाख  

  कृवर् क बाहेकका जग्गाको वकत्ताहरु  २ िाख  
 ख) सकेुपोखरी ग्यािा चोक 
िामपाँधेरो महेन्द्रबेसी सडक 
(अििेदर) 

कृवर् पिकन्या आवि देशख िामपाँधेरोसम्म सडकिे छोएका 
वकत्ताहरु  

१०  िाख  

  कृवर्  पिकन्या आवि देशख िामपाँधेरोसम्म सडकिे 
नछोएका वकत्ताहरु  

६ िाख  

    ग) हहुुिरे भञ्ज्याङ ग्यािा चोक 
सडक 

आिास क.   सकेुपोखरी देशख हहुुिरे भञ्ज्याङसम्मको सडकिे 
छोएका वकत्ताहरु बााँवक िेत्रफि 

1८ िाख 

ख. सकेुपोखरी देशख हहुुिरे भञ्ज्याङसम्मको सडकिे छोएका 
वकत्ताहरु बााँवक िेत्रफि 

५ िाख 

  कृवर् आिास िेत्र बाहेकका सबै वकत्ताहरु  ५ िाख  
  घ) हकि टेबाट रामजानकी 
मशन्दर तारगाउाँ र्सवर्द्खोिा 
सडक 

कृवर् हकि टेबाट रामजानकी मशन्दर तारगाउाँ र्सवर्द्खोिा 
सडक आसपासका सबै वकत्ताहरु  

३ िाख 

 ङ) िडा नं.८ मािमु र्सवर्द्गाउाँ 
डब्ब ुगाउाँ हुाँदै तारगाउाँ जान े
ररङरोड सडक 

कृवर्  िडा नं.८ मािमु र्सवर्द्गाउाँ डब्ब ुगाउाँ हुाँदै तारगाउाँ 
जाने ररङरोड सडक आसपासका सबै वकत्ताहरु  

३ िाख  

 हकि टे रम्भभ्याङ शजमििे 
बाहनुडार्ग सडक 

कृवर् हकि टे रम्भभ्याङ शजमििे बाहनुडार्ग सडकिे छोएका 
वकत्ताहरु 

८ िाख 

 अन्य िेत्र अन्य र्सवर्द्खोिाको १०० र्मटरसम्मको िेत्र २५ हजार  
७ क)     मेची राजमागि कृवर् मेची राजमागि अन्तगित पािटांगेदेशख हकि टेसम्मको 

कािोपते्र सडकिे छोएका वकत्ताहरु  
५० िाख 

  ख) मेची राजमागि पािटागे 
देशख घिे टोि रमाइिो टोि 
हुाँदै अम्िी टोि (अििदर) 
सडक 

कृवर् मेची राजमागि एकता टोि देशख घिे धारा  हुाँदै 
(अििदर) सडक आसपासका सबै वकत्ताहरु 

५ िाख  
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िडा नं. सडकको नाम िा स्थान िेत्र िगीकरण गररएको जग्गाको वििरण 
वफल्डबाट बशुझएको 
चिनचल्तीको मूल्य 
रु. (प्रर्त रोपनी) 

 ग) मेची राजमागिदेशख कन्याम 
शचया फ्याक्िी हुाँदै निज्यर्त 
आवि विररङ खोिासम्मको सडक 

कृवर् कन्याम शचया फ्याक्िी हुाँदै निज्यर्त आवि विररङ 
खोिासम्मको सडक आसपास सबै वकत्ताहरु  

३ िाख  

 घ) कन्याम मेची राजमागि देशख 
िडा कायाििय हुाँदै जमनुा डााँडा 
अम्िी विररङ खोिासम्मको 
सडक 

कृवर् जमनुा डााँडादेशख अम्िी विररङ खोिासम्मको सडक 
आसपासका सबै वकत्ताहरु  

२ िाख 

 ङ) प्रगर्त संस्थादेशख र्बररङ 
खोिा जान ेसडक 

कृवर्  प्रगर्त संस्था र्बररङ खोिा जान ेबाटो एकता टोिदेशख 
राइटोिसम्मका सडक आसपासका सबै वकत्ताहरु  

२ िाख  

 च) अन्य िेत्र भए अन्य  ५0 हजार  
८   क) िडा नं. ८ को र्समाना 
भीत्र पने मेची राजमागि 

व्यापाररक 
  

क. पािटाङ्ग ेर्छपीटार मेची राजमागििे छोएका वकत्ताहरु  ५० िाख  

ख. पािटाङ्ग ेर्छपीटार मेची राजमागििे छोएका वकत्ताहरु 
बााँवक िेत्रफि 

१० िाख 

 ख) र्छपीटार अन्त ुसडक आिास  र्छपीटार अन्त ुसडकिे छोएका वकत्ताहरु  १५ िाख  
र्छपीटार अन्त ुसडकिे छोएका वकत्ताहरु बााँवक 
िेत्रफि 

५ िाख  

  कृवर् र्छपीटार अन्त ुसडकिे नछोएका वकत्ताहरु  ५ िाख  
   

 ग) िडा नं. ८ अििेदर सडक कृवर् अििेदर सडकिे छोएका वकत्ताहरु  ५ िाख 
   अििेदर सडकिे नछोएका वकत्ताहरु  ३ िाख 
 घ) पािटाङ्गे र्सवर्द्खोिा सडक कृवर् पािटाङ्ग ेर्सवर्द्खोिा सडकिे छोएका वकत्ताहरु  १० िाख 
   पािटाङ्ग ेर्सवर्द्खोिा सडकिे नछोएका वकत्ताहरु  ५ िाख  
 ङ) र्सगााँने खोल्सी र्सर्द्ेश्वरी 
मशन्दर सडक 

आिास  क . र्सगााँने खोल्सी र्सर्द्ेश्वरी मशन्दर सडकिे छोएका 
वकत्ताहरु  

१२ िाख 

ख . र्सगााँने खोल्सी र्सर्द्ेश्वरी मशन्दर सडकिे छोएका 
वकत्ताहरु बााँवक िेत्रफि 

५ िाख 

  कृवर् र्सगााँने खोल्सी र्सर्द्ेश्वरी मशन्दर सडकिे नछोएका 
वकत्ताहरु  

५ िाख 

 अन्य िेत्र भए अन्य  50 हजार  
९ क) वफक्कि पशपुर्तनगर 
कािोपते्र सडक (िडा नं.९ को 
र्समानार्भत्र) 

व्यापाररक क १० नं.िडाको र्समानादेशख मानसेम्मका वकत्ता 
(सडकको िेत्र बाहेक दायााँबायााँ २५ र्मटर) 

४० िाख 

 ख १० नं.िडाको र्समानादेशख मानसेम्मका वकत्ता 
(सडकको िेत्र बाहेक दायााँबायााँ २५ र्मटर) बााँवक 
िेत्रफि 

५ िाख 

  आिास  मानेबाट ३ नं. िडाको र्समानासम्म १०० र्मटर सम्म  ८ िाख  

  कृवर् सडक आसपास व्यापाररक र आिास िेत्र बाहेकका 
वकत्ताहरु  

२ िाख  

 ख) गरु्प्त नयााँबजार सडक आिास  क)  गपु्ती नयााँबजार सडकिे छोएका वकत्ताहरु  5 िाख  
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िडा नं. सडकको नाम िा स्थान िेत्र िगीकरण गररएको जग्गाको वििरण 
वफल्डबाट बशुझएको 
चिनचल्तीको मूल्य 
रु. (प्रर्त रोपनी) 

  कृवर् क) आिास िेत्र बाहेक गपु्ती नयााँबजार सडकिे 
नछोएका वकत्ताहरु  

२ िाख  

 ग) माने गोखे पान्दाम सडक आिास  माने गोखे पान्दाम सडकिे छोएका वकत्ताहरु 5 िाख  
  कृवर् आिास िेत्र बाहेक माने गोखे पान्दाम सडकिे 

नछोएका वकत्ताहरु 
२ िाख  

 घ) बरबोटे गैरीगाउाँ कजेनी 
सडक (अििेदर) 

आिास  बरबोटे गैरीगाउाँ कजेनी सडकिे छोएका वकत्ताहरु  ८ िाख  

  कृवर् आिास िेत्र बेहक अििेदर सडकिे नछोएको 
वकत्ताहरु  

४ िाख  

 ङ) बरबोटे सदुङु माझगाउाँ 
कटे्टबङु श्रीअन्त ुसडक 

कृवर् बरबोटे सदुङु माझगाउाँ कटे्टबङु श्रीअन्त ुसडकिे 
छोएका वकत्ताहरु  

५ िाख  

   बरबोटे सदुङु माझगाउाँ कटे्टबङु श्रीअन्त ुसडकिे 
नछोएका वकत्ताहरु  

२ िाख  

     च) अन्य िेत्र भए अन्य  ५0 हजार  
१० क) मेची राजमागि र्छवपटार िडा 

नं. ८ देशख िडा नं१२ र्समाना 
सम्मको सडक 

व्यापाररक 
  

क मेची राजमागि िडा नं.१० को र्समानार्भत्र 
(र्छवपटारदेशख गमु्बापथसम्म) कािोपते्रिे छोएका 
वकत्ताहरु  

९६ िाख  

ख मेची राजमागि िडा नं.१० को र्समानार्भत्र 
(र्छवपटारदेशख गमु्बापथसम्म) कािोपते्रिे छोएका 
वकत्ताहरु बााँवक िेत्रफि 

१५ िाख 

  क दािा गोिाई बरबोटे चक्रपथ सडकिे छोएका 
वकत्ताहरु  

30 िाख  

ख दािा गोिाई बरबोटे चक्रपथ सडकिे छोएका 
वकत्ताहरु बााँवक िेत्रफि 

१५ िाख 

क र्छवपटार ग्यारेज वपएचर्स हुाँदै वफक्कि परुानो बजार 
गमु्बा पथ (मार्थल्िो सडक)िे छोएका वकत्ताहरु  

५५ िाख  

  ख र्छवपटार ग्यारेज वपएचर्स हुाँदै वफक्कि परुानो बजार 
गमु्बा पथ (मार्थल्िो सडक)िे छोएका वकत्ताहरु बााँवक 
िेत्रफि 

१५ िाख 

क नगरपार्िका पररसर हुाँदै चक्रपथ सडकिे छोएका 
वकत्ताहरु  

30 िाख  

  ख नगरपार्िका पररसर हुाँदै चक्रपथ सडकिे छोएका 
वकत्ताहरु बााँवक िेत्रफि 

१५िाख  

  आिास  क गमु्बापथबाट िडा नं.११ को र्समानासम्म कािोपते्र 
सडकिे छोएका वकत्ताहरु  

४० िाख  

गमु्बापथबाट िडा नं.११ को र्समानासम्म कािोपते्र 
सडकिे छोएका वकत्ताहरु बााँवक िते्रफि 

१५ िाख 

 ख) र्छवपटार रर्मते याङखोिा 
हुाँदै १२ नं. िडा जोड्ने सडक 

कृवर् र्छवपटार रर्मते याङखोिा हुाँदै १२ नं. िडा जोड्न े
सडकिे छोएका वकत्ताहरु   

8 िाख 
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िडा नं. सडकको नाम िा स्थान िेत्र िगीकरण गररएको जग्गाको वििरण 
वफल्डबाट बशुझएको 
चिनचल्तीको मूल्य 
रु. (प्रर्त रोपनी) 

   साथै ररङ्गरोड र्छवपटार मखु भइ रर्मते हदैु गमु्बापथ 
भइ थाक्िे घाट जोड्ने बाटोको मखु सम्मका वकत्ताहरु 

8 िाख 

  कृवर् र्छवपटार रर्मते याङखोिा हुाँदै १२ नं. िडा जोड्न े
सडकिे नछोएका वकत्ताहरु  

5 िाख 

 ग) बाह्रमासे सडक गमु्िापथदेशख 
जोगमाई हाइड्रो जान ेसडक 

कृवर् बाह्रमासे सडक गमु्िापथदेशख जोगमाई हाइड्रो जाने 
सडकिे छोएका वकत्ताहरु  

8 िाख  

  कृवर् बाह्रमासे सडक गमु्िापथदेशख जोगमाई हाइड्रो जाने 
सडकिे नछोएका वकत्ताहरु  

५ िाख  

 घ) मेची राजमागि डाक्टरखोिा 
मखुदेशख डााँडागाउाँ स्िामी गाउाँ 
जोड्ने सडक 

कृवर् मेची राजमागि डाक्टरखोिा मखुदेशख डााँडागाउाँ स्िामी 
गाउाँ जोड्ने सडकिे छोएका वकत्ताहरु  

3 िाख 

  कृवर् मेची राजमागि डाक्टरखोिा मखुदेशख डााँडागाउाँ स्िामी 
गाउाँ जोड्ने सडकिे नछोएका वकत्ताहरु  

2 िाख  

 ङ) मेची राजमागि गमु्बापथ मखु 
भै चक्रपथ रामखेोिा याङ हुाँदै 
थक्िे घाट विररङ खोिा िडा नं 
७ जोड्ने सडक 

कृवर् क मेची राजमागि गमु्बापथ मखु भै चक्रपथ रामेखोिा 
याङ हुाँदै थक्िे घाट विररङ खोिा िडा नं ७ जोड्न े
सडकिे छोएका वकत्ताहरु   

३ िाख  

   ख मेची राजमागि गमु्बापथ मखु भै चक्रपथ रामेखोिा 
याङ हुाँदै थक्िे घाट विररङ खोिा िडा नं ७ जोड्न े
सडकिे नछोएका वकत्ताहरु   

१ िाख  

 थप सडक ग. शवहद चोक  देशख रत्न चोक संगम टोि जाने अि 
िेदर सडक 

2 िाख 

 घ. र्समपानी देशख प्रणामी टोिको बाटो 2 िाख 

   ङ . रर्मते ररङ्गरोड हदैु विररङ्ग खोिा घाट जोड्ने 
सडकिे छोएका वकत्ता हरु 

2 िाख 

 च. रामेखोिा देशख शशि मशन्दर हदैु याङ्ग खोिाबाट 
िडा न १२ जोड्ने सडकिे छोएका वकत्ताहरु 

2 िाख 

    च) अन्य िेत्र भए अन्य  ५0 हजार 
११     क) मेची राजमागि व्यापाररक 

  
१२ नं. िडा कायािियदेशख सेन्टअगस्टेन िोर्डिङ 
स्कूिसम्म (तीनघरे बजार) मेची राजमागि कािोपते्र 
सडकिे छोएका वकत्ताहरु 

६४ िाख  

 १२ नं. िडा कायािियदेशख सेन्टअगस्टेन िोर्डिङ 
स्कूिसम्म (तीनघरे बजार) मेची राजमागि कािोपते्र 
सडकिे छोएका वकत्ताहरु बााँवक िते्रफि 

१५ िाख 

  आिास क  १० नं. िडाको र्समानादेशख १२ नं. िडा 
कायाििय भिनसम्म मेची राजमागि कािोपते्र सडकिे 
छोएका वकत्ताहरु 

३० िाख  

  ख १० नं. िडाको र्समानादेशख १२ नं. िडा 
कायाििय भिनसम्म मेची राजमागि कािोपते्र सडकिे 
छोएका वकत्ताहरु बााँवक िेत्रफि 

१५ िाख 
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िडा नं. सडकको नाम िा स्थान िेत्र िगीकरण गररएको जग्गाको वििरण 
वफल्डबाट बशुझएको 
चिनचल्तीको मूल्य 
रु. (प्रर्त रोपनी) 

  कृवर् सेन्टअगस्टेन बोर्डिङ स्कूिदेशख इनपा र्समानासम्मको 
मेची राजमागि कािोपते्र सडकिे छोएका वकत्ताहरु  

१५ िाख 

  आिास    क. आइतबारे बजार िेत्र सडकको दायााँबायााँ २०० 
र्मटरसम्मको जग्गा 

२० िाख 

  ख . आइतबारे बजार िेत्र सडकको दायााँबायााँ 
२०० र्मटरसम्मको जग्गा बााँवक िेत्रफि 

५ िाख 

  कृवर् मेची राजमागििे कािोपते्र नछोएका वकत्ताहरु  ५ िाख  
 ख) बाह्रमासे सडक (All 

Weather Road) 
कृवर् अििेदर सडकिे छोएका वकत्ताहरु  ५ िाख  

  कृवर् अििेदर सडकिे नछोएका वकत्ताहरु   २ िाख ५० हजार  
 ग)  कािापनी–माघे हुाँदै र्सस्न े
सडक 

कृवर् कािापनी–माघ ेहुाँदै र्सस्न ेसडकिे छोएका वकत्ताहरु  ३ िाख  

  कृवर् कािापनी–माघ ेहुाँदै र्सस्न ेसडकिे नछोएका वकत्ताहरु  १ िाख  
 घ) आइतबारे–सनु्तिे सडक कृवर्  आइतबारे–सनु्तिे सडकिे छोएका वकत्ताहरु  ३ िाख  
    आइतबारे–सनु्तिे सडकिे नछोएका वकत्ताहरु  १ िाख  
 ङ) तीनघरेदेशख र्सजिना टोि, 
साहारा टोि हुाँदै असिे खोिा 
जोड्ने सडक 

कृवर् तीनघरेदेशख र्सजिना टोि, साहारा टोि हुाँदै असिे 
खोिा जोड्न ेसडकिे छोएका वकत्ताहरु (गोदक जोड्न े
सडकभन्दा मार्थ) 

३ िाख 

   तीनघरेदेशख र्सजिना टोि, साहारा टोि हुाँदै असिे 
खोिा जोड्न ेसडकिे नछोएका वकत्ताहरु (गोदक 
जोड्ने सडकदेशख १०० र्म 

 १ िाख ५१ हजार  

 अन्य िेत्र भए अन्य  50 हजार  
१२ क) मेची राजमागि व्यापाररक  क मेची राजमागि कािोपते्र सडकिे छोएका वकत्ताहरु 

(मेरीगोल्डदेशख १२ नं. िडा कायािियसम्म तीनघरे 
बजार िेत्र) 

६४ िाख  

ख  मेची राजमागि कािोपते्र सडकिे छोएका वकत्ताहरु 
(मेरीगोल्डदेशख १२ नं. िडा कायािियसम्म तीनघरे 
बजार िेत्र) बााँवक िेत्रफि 

१० िाख 

  आिास  
आिास 

  

क मेची राजमागि कािोपते्र सडकिे छोएका वकत्ताहरु 
(१२ नं.िडा कायािियदेशख कािापनीसम्म)  

30 िाख 

ख मेची राजमागि कािोपते्र सडकिे छोएका वकत्ताहरु 
(१२ नं.िडा कायािियदेशख कािापनीसम्म) बााँवक 
िेत्रफि 

10िाख 

  क मेची राजमागिको व्यापाररक िते्र बाहेक सडकको 
दायााँबायााँ १०० र्मटरसम्मको िेत्र 

१६ िाख  

ख मेची राजमागिको व्यापाररक िते्र बाहेक सडकको 
दायााँबायााँ १०० र्मटरसम्मको िेत्र बााँवक िेत्रफि 

१० िाख 

  कृवर् मेची राजमागिको आसपास व्यापाररक र आिास िेत्र 
बाहेकका बााँकी सबै िेत्र 

१० िाख  

 ख) र्तनघरे जरेु भञ्ज्याङ हुाँदै रोङ 
१ जोड्ने सडक 

आिास 
  

क र्तनघरे जरेु भञ्ज्याङ हुाँदै रोङ १ जोड्ने सडकिे 
छोएका वकत्ताहरु  

१० िाख  

ख र्तनघरे जरेु भञ्ज्याङ हुाँदै रोङ १ जोड्ने सडकिे 3 िाख 
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िडा नं. सडकको नाम िा स्थान िेत्र िगीकरण गररएको जग्गाको वििरण 
वफल्डबाट बशुझएको 
चिनचल्तीको मूल्य 
रु. (प्रर्त रोपनी) 

छोएका वकत्ताहरु बााँवक िेत्रफि 
  कृवर् र्तनघरे जरेु भञ्ज्याङ हुाँदै रोङ १ जोड्ने सडकिे 

नछोएका वकत्ताहरु  
१ िाख  

 ग) शाशन्त गोिाई हुाँदै र्छवपटार 
जाने सडक 

आिास 
  

क शाशन्त गोिाई हुाँदै र्छवपटार जाने सडकिे छोएका 
वकत्ताहरु  

१० िाख  

ख शाशन्त गोिाई हुाँदै र्छवपटार जाने सडकिे छोएका 
वकत्ताहरु बााँवक िेत्रफि 

३ िाख 

  कृवर् शाशन्त गोिाई हुाँदै र्छवपटार जाने सडकिे नछोएका 
वकत्ताहरु  

३ िाख 

 घ) बाह्रमासे सडक (All 

Weather Road) 
आिास 

  
बाह्रमासे सडक (All Weather Road सडकिे छोएका 
वकत्ताहरु  

१० िाख  

बाह्रमासे सडक (All Weather Road) सडकिे छोएका 
वकत्ताहरु बााँवक िेत्रफि 

२ िाख 

  कृवर् बाह्रमासे All Weather Road) सडकिे नछोएका 
वकत्ताहरु  

२ िाख 

 ङ) गमु्िापथ हुाँदै जरेु 
भञ्ज्याङसम्मको सडक 

आिास 
  

गमु्िापथ हुाँदै जरेु भञ्ज्याङसम्मको सडकिे छोएका 
वकत्ताहरु  

८ िाख 

गमु्िापथ हुाँदै जरेु भञ्ज्याङसम्मको सडकिे छोएका 
वकत्ताहरु बााँवक िेत्रफि 

३िाख 

  कृवर् गमु्िापथ हुाँदै जरेु भञ्ज्याङसम्मको सडकिे नछोएका 
वकत्ताहरु  

३ िाख 

 च) अन्य िेत्र भए अन्य  ५० हजार  
१३ क) भािखुोपदेशख पोखरी हुाँदै 

उत्तरे भञ्ज्याङसम्मको सडक 
आिास इनपा १० को र्समानादेशख कुिबहादरु राईको घरसम्म 

सडकिे छोएका वकत्ताहरु 
3 िाख 

   कुिबहादरु राईको घरदेशख कारबारी डााँडासम्म 
सडकिे छोएका वकत्ताहरु  

१० िाख 

  कृवर् भािखुोपदेशख पोखरी हुाँदै उत्तरे भञ्ज्याङसम्मको सडकिे 
नछोएका वकत्ताहरु  

१ िाख ५० हजार  

 ख) पोखरीबाट डाक्टर गाउाँ, 
कोल्बोटे, वपपिडााँडा हुाँदै रोङ १ 
जोड्ने सडक (All Weather 

Road) 

कृवर् पोखरीबाट डाक्टर गाउाँ, कोल्बोटे, वपपिडााँडा हुाँदै रोङ 
१ जोड्ने सडक (All Weather Road) िे छोएका 
वकत्ताहरु   

 १ िाख ५० हजार  

   पोखरीबाट डाक्टर गाउाँ, कोल्बोटे, वपपिडााँडा हुाँदै रोङ 
१ जोड्ने सडक (All Weather Road)िे नछोएका 
वकत्ताहरु  

८० हजार  

 ग) भटुाने चोकबाट देिीस्थान 
गरुााँसे खानी भञ्ज्याङ हुाँदै रोङ २ 
जोड्ने सडक 

कृवर् भटुाने चोकबाट देिीस्थान गरुााँसे खानी भञ्ज्याङ हुाँदै 
रोङ २ जोड्ने सडक आसपासको सबै वकत्ताहरु  

१ िाख 

 घ) पोखरीदेशख िक्ष्मी टोि, हुाँदै 
इनपा १० रामचोक जोड्ने 
सडक 

कृवर् पोखरीदेशख िक्ष्मी टोि, हुाँदै इ.न.पा. १० रामचोक 
जोड्ने सडक आसपासका सबै वकत्ताहरु  

 १ िाख ५० हजार  
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िडा नं. सडकको नाम िा स्थान िेत्र िगीकरण गररएको जग्गाको वििरण 
वफल्डबाट बशुझएको 
चिनचल्तीको मूल्य 
रु. (प्रर्त रोपनी) 

        ङ) दधुकेन्द्र, र्सरुपाखा, 
आरुबोटे हुाँदै खानीभञ्ज्याङ, 
टाङवटङ्गसम्म जोड्ने सडक 

कृवर् दधुकेन्द्र, र्सरुपाखा, आरुबोटे हुाँदै खानीभञ्ज्याङ, 
टाङवटङ्गसम्म जोड्ने सडक आसपासका सबै वकत्ताहरु  

१ िाख 

 च) पोखरी भञ्ज्याङबाट तल्िो 
मार्थल्िो खनु्द्रकेु हुाँदै सूनपा १२ 
जोड्ने सडक 

कृवर् पोखरी भञ्ज्याङबाट तल्िो मार्थल्िो खनु्द्रकेु हुाँदै सूनपा 
१२ जोड्ने सडक आसपासका सबै वकत्ताहरु  

१ िाख  

 च) अन्य िेत्र भए अन्य  ५0 हजार  
१४ क) भािखुोप बतासे बदुि 

खदुनुािारी सडक 
आिास  भािखुोप बतासे बदुि खदुनुाबारी सडकको दायााँबायााँ 

सडकिे छोएका १३ र १४ नं. िडाको र्समानाबाट 
१४ नं. िडा कायािियसम्म पने जग्गाका वकत्ताहरु  

१० िाख  

   िडा नं.१४ को कायािियबाट खदुनुािारी र्समानासम्म 
सडकिे छोएका दायााँिायााँका जग्गाका वकत्ताहरु 

२ िाख  

 ख)     बतासे हेल्थपोष्ट शजर्मखााँद 
भतेुनी गोदक सडक(All 

Weather Road 

कृवर् बाह्रमासे सडकिे छोएका दायााँ िायााँका वकत्ताहरु  २ िाख 

   बाह्रमासे सडकिे नछोएका जग्गाहरु  १ िाख  

 ग) कटुसे बजार रामडााँडा 
चमु्बाङ्ग हुाँदै इ.न.पा.१० गोदक 
जोड्ने सडक 

कृवर्  कटुसे बजार रामडााँडा चमु्बाङ्ग हदैु इ.न.पा.१० 
गोदक जोड्न ेसडकिे छोएका वकत्ताहरु 

२ िाख 

    कटुसे बजार रामडााँडा चमु्बाङ्ग हुाँदै इ.न.पा.१० 
गोदक जोड्न ेसडकिे नछोएका वकत्ताहरु 

१ िाख  

 घ) कटुिाि भन्ञ्याङ्ग िदुि ितासे 
र्सम्िे कागनुेहदैु सहकािे गाउाँ 
सडक 

कृवर्  कटुिाि भन्ञ्याङ्ग िदुि ितासे र्सम्िे कागनुेहुाँदै 
सहकािे गाउाँ सडकिे छोएका वकत्ताहरु 

2 िाख  

    कटुिाि भन्ञ्याङ्ग िदुि ितासे र्सम्िे कागनुेहदैु 
सहकािे गाउाँ सडकिे नछोएका वकत्ताहरु 

१ िाख  

 ङ) िजे गोिाई बीचगाउाँ १३ 
नं. िडा जोड्ने सडक 

कृवर् िजे गोिाई विचगाउाँ १३ नं. िडा जोड्ने सडकिे 
छोएका वकत्ताहरु 

२ िाख 

   िजे गोिाई विचगाउाँ १३ नं. िडा जोड्ने सडकिे 
नछोएका वकत्ताहरु 

१ िाख  

 अन्य िेत्र भए अन्य  ५0 हजार  

 

 

अनसूुची - ४ 

(दफा (४) साँग सम्िशन्धत) 

घरिहाि करको दर (आ.ि. २०७७/७८) 

(क) आिाशीय प्रयोजनका िार्ग घरिहाि िगाएकोमा िहाि रकमको ७ प्रर्तशतिे हनु आउने रकम 

(ख) अन्य प्रयोजनका िार्ग घरिहाि िगाएकोमा िहाि रकमको १० प्रर्तशतिे हनु आउने रकम 
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अनसूुची - ५ 

(दफा (५) साँग सम्िशन्धत) 

 प्रदेश सरकारिे िगाएको घरजग्गा रशजषे्ट्रशन शलु्कको दर (आ.ि. २०७७/७८) 

प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन, २०७७ को अनसूुची-१ मा उल्िेख भए अनसुार 

अनसूुची - ६ 

(दफा (६) साँग सम्बशन्धत) 

सिारी साधन कर (आ.ि. २०७७/७८) 

(क) टााँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, विद्यतुीय ररक्सा (ई-ररक्सा)  

सिारी साधन दताि – प्रर्त सिारी साधन िावर्िक रु. 5००० 

सिारी साधन दताि निीकरण – प्रर्त सिारी साधन िावर्िक रु. 3००० 
 

(ख) विदेशी सिारी साधनहरु नेपाि प्रिेश गदाि प्रिेश विन्दमुा र्िइने सिारी प्रिशे शलु्कको दर (प्रर्त सिारी साधन 
प्रर्त पटक) 

क्र.सं. सिारी साधनको वििरण दर रु. कैवफयत 

१ हेभी इशक्िपमेन्ट (डोजर, िोडर, एक्साभेटर) १६० 
 

२ र्नजी तथा भाडाका िक ट्याक्टर ८० 
 

३ र्नजी तथा भाडाका बस, वपकअप, र्मर्नबस, ट्याक्सी, भ्यान आदद ४८ 
 

४ र्नजी तथा भाडाका कार, टेम्पो ३२ 
 

 

(ग) विदेशी सिारी साधनहरु नेपाि प्रिशे गदाि प्रिेश शलु्क संकिन गने कर संकिन केन्द्रहरु र ठेक्का िन्दोिस्त गने 
प्रयोजनका िार्ग िावर्िक र्नधािररत न्यूनतम िावर्िक ठेक्का अंक र संकिन केन्द्रहरु : 

 

क्र.सं.  वििरण न्यूनतम िावर्िक कबोि रकम कैवफयत 

१ पशपुर्तनगर 

रु. २०००००/- 
 २ मानेभञ्ज्याङ 

३ छशब्बसे 
 

अनसूुची - ७ 

(दफा (७) साँग सम्िशन्धत) 

प्रदेश सरकारबाट िगाइएको मनोरञ्जन करको दर (आ.ि. २०७७/७८) 

प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन, २०७७ को अनसूुची-३ मा उल्िेख भए अनसुार 

 

 

 

 

 

 



22 
 

अनसूुची - ८ 

(दफा (८) साँग सम्िशन्धत) 

विज्ञापन करको दर (आ.ि. २०७७/७८) बावर्िक रु 

 

क्र.सं. वििरण इकाई दर रु. 
कैवफय
त 

१ 

  

६X६ फुट सम्मको होर्डिङबोड साििजर्नक स्थि  
 

    

क. बजार िेत्र (वफक्कि, र्तनघरे, हकि टे, कन्याम, पशपुर्तनगर, श्रीअन्त)ु िावर्िक प्रर्त िोडि १०००   

ख. अन्य िेत्र िावर्िक प्रर्त िोडि ८००   

२ ६X६ फुट भन्दा ठुिो होर्डिङबोड साििजर्नक स्थि 
 

    

क. बजार िेत्र (वफक्कि, र्तनघरे, हकि टे, कन्याम, पशपुर्तनगर, श्रीअन्त)ु िावर्िक प्रर्त िगि वफट ५०   

ख. अन्य िेत्र िावर्िक प्रर्त िगि वफट   

४० 

  

३ पसिमा गेट बनाइ राशखने विज्ञापन पटक ३००   

४ सोिार बशत्तको पोिमा २"x३" वफट (न पा िे र्नधािरण गरेको साइज) 
को िोडिमा राख्न ेविज्ञापन 

िावर्िक प्रर्त पोि १०००   

५ र्डशजटि र्डस्लिे िोडि िावर्िक प्रर्त िगि वफट     

६ विज्ञापन प्रयोजनका िार्ग बनाइने स्िागत गेट प्रर्त गोटा प्रत्येक पटक ५००   

६ पोष्टर पोष्टर प्रर्त गोटा प्रर्त िगि वफट ५   

७ र्भते्त िेखन प्रर्त गोटा प्रर्त िगि वफट २   

उल्िेशखत बमोशजमको विज्ञापन कर असिुी ठेक्का बन्दोिस्त गने प्रयोजनका िार्ग िावर्िक न्यूनतम  कबोि अंक रु. 
१०००००।- र्नधािरण गररएको छ । 

अनसूुची - ९ 

(दफा (९) को उपदफा (१) साँग सम्िशन्धत) 

व्यिसाय करको दर (आ.ि. २०७७/७८) 

क्र.सं. वििरण दर रु. कैवफयत  
व्यिसाय कर     

१  इिेक्िोर्नक पसिमा  र्भर्डयो, क्यासेट  ररकडिर तथा लिेयर आददको 
व्यापारमा      
क. ठूिा (दश िाख भन्दा मार्थ शस्थर सम्पर्त भएको) ४०००    
ख. मझौिा (१० िाख सम्म स्थीर सम्पर्त भएको) २०००   

२ मददरा तथा चरुोट र्डिर    

  क. मददराको र्डिर ५०००  

  ख. चरुोट र्डिर २०००  

३ ज्िेिरी  ५०००   

४ र्नमािण सामग्री बेच्ने पसि ३५००   

  सानो 3500  

  ठूिो 5000  
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क्र.सं. वििरण दर रु. कैवफयत 

५  फर्निर्सङको सामग्री कापेट,पदाि आदद िस्तकुो थोक तथा खुद्रा 
व्यापारमा       
क. ठूिा (पााँच िाख भन्दा मार्थ शस्थर सम्पर्त भएको) २०००    
ख. मझौिा (१–५ िाख स्थीर सम्पर्त भएको) १५००    
ग. साना (रु. १ िाख सम्म शस्थर सम्पर्त भएको) १०००   

६  दैर्नक उपभोगका खाद्य पदाथि, कपडा, व्यापारमा       
क. ठूिा (पााँच िाख भन्दा मार्थ शस्थर सम्पर्त भएको) २०००    
ख. मझौिा (१–५ िाख स्थीर सम्पर्त भएको) १०००    
ग. साना (रु. १ िाख सम्म शस्थर सम्पर्त भएको) ५००   

७ कृवर् जन्य िस्तकुो थोक तथा खदु्रा व्यापारमा       
क. ठूिा (पााँच िाख भन्दा मार्थ शस्थर सम्पर्त भएको) २०००    
ख. मझौिा (१–५ िाख स्थीर सम्पर्त भएको) १०००    
ग. साना (रु. १ िाख सम्म शस्थर सम्पर्त भएको) ५००   

८ सिारी साधन विके्रता      
क. मोटरसाइकि सोरुम ५०००    
ख. गाडी सोरुम १००००   

९ विशेर्ज्ञ परामशि तथा अन्य व्यिसावयक सेिा      
क. शचवकत्सक १५००    
ख. कविराज १५००    
ग. इशञ्जनीयर १५००    
घ. काननु व्यिसायी १५००    
ङ िेखापरीिक १५००    
च. दन्तशचवकत्सक १५००    
छ. कम्लयटुर एनार्िष्ट तथा प्रोग्रामर १५००    
ज.बीमा एजेन्ट १५००    
झ. सभेयर १५००    
ञ. अनिुादक १५००    
ट. पशशुचवकत्सक १५००    
ठ.सेयर दिाि १५००    
ड. घर नक्सा र्नमािण गने स.ई. र अ.स.ई. 1500   
च. तार्िमप्राप्त कािीगढ (र्मस्त्री) ५००  

१० र्नमािण व्यिसायी      
क) नगरपार्िकामा प्रधान कायाििय भएको ३०००    
ख) नगरपार्िकामा प्रधान कायाििय नभएको ५०००   

११ उत्पादनमूिक उद्योग (कोरा माि िा अधिप्रशोर्धत माि िा खेर 
गइरहेको माि सामानहरुको िा अन्य माि सामान प्रयोग िा प्रशोधन 
गरी मािसामान उत्पादन गने उद्योग व्यिसायमा)      
क. ठूिा    (१५ िाख भन्दा मार्थ शस्थर पुाँशज भएको) ३०००    
ख. मझौिा  (१0-१5 िाख सम्म शस्थर पुाँशज भएको) २५००   
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क्र.सं. वििरण दर रु. कैवफयत  
ग. साना      (१-१० िाख सम्म शस्थर पुाँशज भएको) २०००   

१२ उजािमिुक उद्योग (जिस्रोत, िाय,ु सौयिशशि, कोइिा, प्राकृर्तक तेि, 

ग्यास, िायोग्यास तथा अन्य स्रोतहरुबाट उजाि पैदा गने उद्योग 
व्यिसायमा)      
क. ठूिा    (१५ िाख भन्दा मार्थ शस्थर पुाँशज भएको) ३०००    
ख. मझौिा  (१0-१5 िाख सम्म शस्थर पुाँशज भएको) २५००    
ग. साना      (१-१० िाख सम्म शस्थर पुाँशज भएको) २०००   

१३ कृर्ी तथा बन्यजन्य उद्योग  (मूितः कृर्ी िा बन पैदािरमा आधाररत 
(शचया बाहेक) उद्योग व्यिसायमा)      
क. ठूिा    (१५ िाख भन्दा मार्थ शस्थर पुाँशज भएको) ३०००    
ख. मझौिा  (१0-१5 िाख सम्म शस्थर पुाँशज भएको) २५००    
ग. साना      (१-१० िाख सम्म शस्थर पुाँशज भएको) २०००   

१४ खर्नज उद्योग  (खर्नज  उत्खनन ्िा प्रशोधन गने उद्योग व्यिसायमा)      
क. ठूिा    (१५ िाख भन्दा मार्थ शस्थर पुाँशज भएको) ३०००    
ख. मझौिा  (१0-१5 िाख सम्म शस्थर पुाँशज भएको) २५००    
ग. साना      (१-१० िाख सम्म शस्थर पुाँशज भएको) २०००   

१५ होटि व्यिसाय      
क. ठूिा (खाना तथा िज समेतको व्यिस्था भएको) ३५००    
ख. मझौिा (खाना मात्र व्यिस्था भएको) २०००    
ग. साना शचया नास्ता हल्का पेय पदाथि १०००    
घ. साना शचया चमेना घमु्ती कटगरा ५००   

१६ पयिटन उद्योग  (पयिटन, आिास, मोटेि, होटेि, रेषु्टरााँ, ररसोटि, िाभल्स 
एजेन्सी, स्कीइङ, ग्िाइशण्डङ, िाटर र् याशफ्टङ, पोनी िेवकङ, पदयात्रा, 
हटएयर ब्यािरु्नङ, लयारा सेर्िङ, गल्फकोसि, पोिो, अश्वरोहण, होम-स्टे 
(घरबास) आदद उद्योग व्यिसायमा)      
क. ठूिा    (१५ िाख भन्दा मार्थ शस्थर पुाँशज भएको) ३०००    
ख. मझौिा  (१0-१5 िाख सम्म शस्थर पुाँशज भएको) २५००    
ग. साना      (१-१० िाख सम्म शस्थर पुाँशज भएको) २०००   

१७ सेिा उद्योग (छापाखाना, शजर्नङ तथा बेर्िङ व्यिसाय, चिशचत्र 
व्यिसाय, साििजर्नक पररिहन व्यिसाय, फोटोग्राफी, प्रयोगशािा, हिाई 
सेिा, शीत भण्डार आदद उद्योग व्यिसायमा)      
क. ठूिा    (१५ िाख भन्दा मार्थ शस्थर पुाँशज भएको) ३०००    
ख. मझौिा  (१0-१5 िाख सम्म शस्थर पुाँशज भएको) २५००    
ग. साना      (१-१० िाख सम्म शस्थर पुाँशज भएको) २०००   

१८ क. र्मि कुटानी पेिानी वपसानी प्रर्त अश्वशशि 250  
  ख. र्मस्चर मेर्सन प्रर्त अश्वशशि 250   

ग. र्मस्चर बाट चडाउने र्िफ्ट प्रर्त अश्वशशि 250  

१९ र्नमािण उद्योग (सडक, पिु, रोपिे, टनेि, िर्िबस, टनेि, फ्िाइङ बजृ 
तथा औधोर्गक,व्यापाररक एिं आिास कम्लिेक्स आदद र्नमािण गरी     
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क्र.सं. वििरण दर रु. कैवफयत 

सिािन गने उद्योग व्यिसायमा)  
क. ठूिा     (50 िाख भन्दा मार्थ शस्थर पुाँशज भएको) 4000    
ख. मझौिा  (50 िाख सम्म शस्थर पुाँशज भएको) 3500    
ग. साना  (१-25 िाख सम्म शस्थर पुाँशज भएको) 2500   

२० सिार सेिा      
क. र्नजी िेत्रको हिुाक सेिा ५००    
ख. र्नजी िेत्रको  टेर्िफोन, फ्याक्स सेिा, फोटोकपी, मोिाइि फोन, 

आइ.एस.्डी. एस.्टी.डी, इमेि, रेर्डयो पेशजङ अदद ५००    
ग. कुररयर सेिा ५००    
घ. छपाई तथा प्रकाशन 3000   

२१ र्बत्तीय सेिा      
क. नेपाि सरकारको पूणि स्िार्मत्िमा रहेको बाहेकका आर्थिक 
कारोबार गने िाशणज्य बैँक      
िगि क (१ करोड भन्दा मार्थ शस्थर पुाँशज भएको) १५०००    
िगि ख (1 करोड सम्म शस्थर पुाँशज भएको) १००००    
िगि ग (50 िाख सम्म पुाँशज भएको) ५०००    
ख. आर्थिक कारोबार गने वित्तीय कम्पनीको मखु्य कायाििय ५०००    
ग. वित्तीय कम्पनी शाखा कायाििय ५०००    
घ. बीमा कम्पनी ५०००    
ङ विदेशी मदु्रा सटही दर 2000    
च. र्धतोपत्र कारोबार १०००    
छ. सहकारी बैँक तथा संस्था 1500   

२२ स्िास््य सेिा     

1 क. गैर सरकारी अस्पताि दताि दस्तरुमा २५,०००   

ख गैर सरकारी अस्पताि दताि दस्तरुमा  १००००  
 

2 

 
 
  

    क ) नर्सिङ्ग होम दताि दस्तरु 

क.  

10000  

   ख) नर्सिङ्ग होम नविकरण दस्तरु 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

7000 
 
 
 
 
  

 

3 क ) शक्िर्नक ल्याप दताि दस्तरु 5000 

 

ख) शक्िर्नक ल्याप नविकरण दस्तरु 3000 

 

२३ शशिा सेिा    

क. र्नजी िेत्रका स्कुि, क्याम्पस, विश्वविद्यािय      
 विश्वविद्यािय 10०००    
 क्याम्पस 5०००    
 स्कुि, 35००    
ख. तार्िम तथा अध्ययन केन्द्र १०००    
ग. तार्िम, कम्लयटुर तथा भार्ा प्रशशिण संस्था १०००   

२४ ममित संभार सेिा     
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क्र.सं. वििरण दर रु. कैवफयत  
क. हेभी इशक्िपमेन्ट, बस, िक, कार १५००    
ख. मोटरसाइकि, टेम्पो, साइकि ममित कारखाना १५००    
ग. रेर्डयो वट.भी., घडी, प्रेशर कुकर, वहटर, टेर्िफोन सेट, विद्यतु अन्य 
सामाग्री ममित केन्द्र ५००   

२५ अन्य सेिा      
क. विज्ञापन सेिा १०००    
ख. बैदेशशक रोजगार सेिा  10000    
ग. स्िेदेशी रोजगार सेिा ५००    
घ. सेके्रटररयि सेिा १०००   

२६ हाउशजङ कम्पनी तथा घरजग्गा खररद र्बक्री –ररयि स्टेट) 10000   

२७ ब्यूटीपाििर,केश शृ्रगांर,ड्राईशक्िनसि, फोटो स्टूर्डयो र्सिाई आदद ।      
क. ठूिा (पााँच िाख भन्दा मार्थ शस्थर सम्पर्त भएको) १६००    
ख. मझौिा (१–५ िाख स्थीर सम्पर्त भएको) १२००    
ग. साना (रु. १ िाख सम्म शस्थर सम्पर्त भएको) ८००   

२८ साईनबोडि बनाउने पेशन्टङ्ग सेिा      
क. ठूिा (पााँच िाख भन्दा मार्थ शस्थर सम्पर्त भएको) १५००    
ख. मझौिा (१–५ िाख स्थीर सम्पर्त भएको) १०००    
ग. साना (रु. १ िाख सम्म शस्थर सम्पर्त भएको) ५००   

२९ पश ुबधशािा      
क. ठूिा (पााँच िाख भन्दा मार्थ शस्थर सम्पर्त भएको) 2500    
ख. मझौिा (१–५ िाख स्थीर सम्पर्त भएको) १500    
ग. साना (रु. १ िाख सम्म शस्थर सम्पर्त भएको) 700   

३० मास ुर्बके्रता / फे्रस हाउस  2000   

३१ फूि र र्बरुिा र्बके्रता 1000  
३२ पिु हाउस 2000   

३३ खोटो व्यिसायी  2000   

३४ र्ससा, लिाइउड विके्रता 2000   

३५ भााँडाकुाँ डा  र्बके्रता     
क. ठूिा (पााँच िाख भन्दा मार्थ शस्थर सम्पर्त भएको) २५००    
ख. मझौिा तथा साना 20००   

३६ शस्टि,काठ,फर्निचर र्बके्रता 5000   

३७ खेिौना,उपहार (र्गफ्ट) र्बके्रता 2000   

३८ केििु नेटिवकि ङ्ग (िावर्िक व्यिसाय शलु्क)    

३९ घरनक्सा र्नमािणका िार्ग स्थापना भएका फमि ७000  

४० परामशि सेिा सम्बन्धी फमि २५००   

४१ दूग्ध शचस्यान केन्द्र     
साना (25 िाख सम्म पुाँशज भएको) 2000    
ठूिा(25 िाख भन्दा मार्थ शस्थर पुाँशज भएको) ३०००   

४२ शचया लयाकेशजङ उद्योग    
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क्र.सं. वििरण दर रु. कैवफयत  
क  .ठूिा  (१0 िाख भन्दा मार्थ शस्थर पुाँशज भएको) ४०००    
 ख  .मझौिा  (5-10 िाख सम्म शस्थर पुाँशज भएको) ३0००    
ग  .साना  (१-5 िाख सम्म शस्थर पुाँशज भएको) २५००   

४३ अन्य व्यिसाय     
क. ठूिा (पााँच िाख भन्दा मार्थ शस्थर सम्पर्त भएको) ३०००    
ख. मझौिा (१–५ िाख स्थीर सम्पर्त भएको) २५००    
ग. साना (रु. १ िाख सम्म शस्थर सम्पर्त भएको) २०००   

४४ पेिोि पम्प 10०००  

४५ ग्यास र्डिर २५००  

४६ शचया उद्योग    

 क. साना उद्योग 5000  

 ख. मझौिा उद्योग 7000  

 ग. िघ ुउद्योग 10000  

 घ. ठूिा उद्योग 15000  

४७ दूग्धजन्य खाद्य पदाथि उत्पादन गने उद्योग   

 क  .ठूिा  (१0 िाख भन्दा मार्थ शस्थर पुाँशज भएको) 3000  

 ख  .मझौिा  (5-10 िाख सम्म शस्थर पुाँशज भएको) 2500  

 ग साना   (१-5 िाख सम्म शस्थर पुाँशज भएको) 2000  

४८ क फुटसि दताि 2000  

 ख) फुटसि नविकरण 1000  

४९ ब्िक तथा इट्टा उद्योग दतािमा  दताि शलु्क नविकरण शलु्क 

 
 क. ठूिा    (१५ िाख भन्दा मार्थ शस्थर पुाँशज भएको) २५०० २००० 
 ख. मझौिा  (१0-१5 िाख सम्म शस्थर पुाँशज भएको) २००० १५०० 
 ग. साना      (१-१० िाख सम्म शस्थर पुाँशज भएको) १५०० १००० 

५० किाडी सामान    
 क. माझदह/िक 1000  
 ख. वपकप 500  
 ग. ट्याक्टर 700  

५१ सानोखािे काठ शचरान गने मेर्सन (चेनसो) 1000  
५२ साइशक्िङ ब्यािसाय (१० िटा सम्म ) दतािमा 5000  
५३ साइशक्िङ ब्यािसाय (१० िटा सम्म ) नविकरणमा 3000  
५४ गार्डमा घमु्ती पसि  मार्सक  1000  

ख . ब्यािसायको नविकरणमा गत विगत आ. ब. २०७३ भन्दा अगार्डको िार्ग  र २०७३ साि पर्छको 
िार्ग गरर तपशशि बमोशजमको दररेटमा जररिाना अशिु गररने छ । 

 

                                                                                                   

 

 

 

अनसूुची - ९ (क) 
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                                                                                  (दफा (९) को उपदफा (२)  साँग सम्िशन्धत) 

                           व्यिसाय करको जररिाना दर (आ.ि. २०७७/७८) 

क. व्यिसाय कर र्नधािरण गदाि मार्थ उल्िेशखत भए बाहेक प्रकृर्तका व्यिसाय दताि हनु आएमा र्मल्दो प्रकृर्त र 
स्तरको दरमा व्यिसाय कर असिु गररनेछ । 

ख. शचया उद्योगहरुको नविकरणमा नगरपार्िकािे तोकेको कर सङ्किन केन्द्रमा अशघल्िो आ.ब. को रकम बझुाइ 
सोको रर्सद तथा उद्योग िाशणज्य सघ बाट जारर हनुे उत्पर्तको प्रमाणपत्र पेश गरेपर्छ सम्बशन्धत िडा 
कायािियबाट स्ित: नविकरण हनुेछ । 

अनसूुची - १० 

(दफा (१०) साँग सम्िशन्धत) 

सेिाशलु्क तथा दस्तरुको दर (आ.ि. २०७७/७८) 

 

(क) मार्सक फोहोरमैिा व्यिस्थापन शलु्क: नगरपार्िका र्भत्रका देहायका िेत्रबाट उत्पादन हनुे फोहोरमैिा 
व्यिस्थापन बापत देहायमा उल्िेशखत दरमा मार्सक फोहोरमैिा व्यिस्थापन शलु्क िगाई असिु गररनछे ।  

(ख)  सरसफाइ शलु्क बाफतको रकम चाि ुआ. ब. २०७७/७८ को बावर्िक रकम श्रािण मसान्त सम्ममा 
एकमषु्ट बझुाएमा 10 प्रर्तशत छुट गररनेछ ।  

 

मार्सक फोहरमैिा व्यिस्थापन शलु्कको दर 

क्र.सं. वििरण दर रु. कैवफयत 

१ घर १ तिे ४  कोठासम्मको प्रर्त घर प्रर्त घर रु ५० । 
साथै पररिारको संख्या अनसुार 
प्रर्त पररिार थप रु ५०। 
थप र ब्यबसाय र बास एकै 
स्थानमा भएमा जनु बढी  
हनु्छ सोही अनसुार र्िन,े 

दोहोरो शलु्क नर्िने । 

  
  
  

प्रयोग भएको तिाको 
मात्र 

२ घर २ तिे ११/१२ कोठासम्मको 
३ घर ३ तिे १६/१७ कोठासम्मको 
४ घर ३ तिे २० कोठासम्मको 

५ घर ३ तिे भन्दा बढी तिा भएको घर  प्रर्त तिा १००   

६ पसि १ कोठाको साना वकराना पसि, प्रर्त तिा ५०   

७ साना वकराना पसि ५०   

८ वकराना होिसेि, रेडीमेड कपडा ठुिो वकराना कपडा पसि  १००   

९ कस्मेवटक्स, दघु डेरी, साना शचया पसि १००   

१० कस्मेवटक्स होिसेि पसि                     १००   

क्र.सं.. नविकरण गनि बााँकी आर्थिक िर्ि जररिाना रकम 
१   आ. ब. २०७२/७३ साि अगार्ड सबै आ. ब. को ३० प्रर्तशत 

२ आ. ब. २०७३/७४ २५ प्रर्तशत 

३ आ. ब. २०७४/७५ २० प्रर्तशत 

४ आ. ब. २०७5/७६ १५ प्रर्तशत 

५ आ. ब. २०७६/७७ १० प्रर्तशत 
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क्र.सं. वििरण दर रु. कैवफयत 

११ ब्यूवट पाििर  १००   

१२ र्मठाई पसि २००   

१३ आईसक्रीम पाििर  १००   

१४ पाउरोटी उद्योग  १५०   

१५ पाउरोटी पसि ५०   

१६ रेषु्टरेण्ट  २००   

१७ होटि खाना नास्ता ३००   

१८ फूटपाथ घूम्ती ठेिा १००   

१९ फूटपाथमा मकै, भक्का बेच्न े १००   

२० पान पसि १००   

२१ कोल्ड र्डं्रक्स पसि १००   

२२ मददरा होिसेि पसि १००   

२३ पेलसी, कोका कोिा र्डिसि   १५०   

२४ ग्यास र्डिर १००   

२५ अस्पताि (सानो, मझौिा, ठूिो) अस्पताि जन्य फोहोरमैिा बाहेक १५०/२००/३००   

२६ शक्िर्नक/ल्याि/लयाथोिोजी (अस्पताि जन्य फोहोरमैिा बाहेक) ५००   

२७ और्धी पसि  १००   

२८ आयिेुददक और्धी पसि १००   

२९ आयिेुददक और्धी पसि ल्याब र डाक्टर २००   

३० पशजुन्य और्धी पसि  १००   

३१ कृवर्जन्य और्धी पसि  १००   

३२ होर्मओपेर्थक और्धी पसि               १००   

३३ होर्मओपेर्थक और्धी पसि, ल्याब र डाक्टर २००   

३४ मठ, मशन्दर, गमु्बा, मशस्जद, चचि आदद १००   

३५ स्कूि/बोडसि (ददिा/आिाशीय) 200/500   

३६ किेज ३००   

३७ चाईल्ड केयर स्कूि   १००   

३८ सैिनु  २५०   

३९ सरकारी संघ संस्था नाफा मिुक कायाििय मात्र २००   

४० बैंक ३००   

४१ फाइनान्स कम्पनी २००   

४२ ईन्सरेुन्स कम्पनी २००   

४३ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था (सानो, ठूिो) २००   

४४ संघसंस्था (एन.शज.ओ.) २००   

४५ संघसंस्था (आई.एन.शज.ओ.) ५००   

४६ मोटर साईकि ग्यारेज सानो २००   

४७ मोटर साईकि ग्यारेज ठूिो      ३००   

४८ मोटर ग्यारेज ३००   

४९ साईकि-ररक्सा ममित केन्द्र १००   

५० साईकि र्बक्री केन्द्र १००   

५१ पेिोि पम्प ३००   

५२ पाटी लयािेस ५००   

५३ फे्रस हाउस (मास ुपसि) ३००   
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क्र.सं. वििरण दर रु. कैवफयत 

५४ रााँगा (मास ुपसि)   (सानो, ठूिो) ४००   

५५ बंगूर (मास ुपसि) (सानो, ठूिो) ४००   

५६ खसी (मास ुपसि) (सानो,  ठूिो) ३००   

५७ माछा पसि (सानो, मझौिा र ठूिो) ३००   

५८ र्ससा पसि (सानो, मझौिा र ठूिो) 4००   

५९ छापा खाना  2००   

६० पसु्तक पसि  १००   

६१ स्टेशनरी पसि  १००   

६२ हाडििेयर पसि (सानो,  ठूिो) २००   

६३ भााँडा पसि  १००   

६४ एफ.एम. रेर्डयो   १००   

६५ पत्र–पर्त्रका पसि १००   

६६ टेर्िर्भजन १००   

६७ रेर्डयो, टेर्िर्भजन, मोिाईि, कम्लयूटर ममित केन्द्र १००   

६८ रेर्डयो, टेर्िर्भजन, मोिाईि, कम्लयूटर र्बक्री केन्द्र १००   

६९ घडी ममित केन्द १००   

७० घडी पसि १००   

७१ साईबर पसि  १००   

७२ कम्यूर्नकेशन १००   

७३ िाभि एजेन्सी १००   

७४ मोटरसाईकि सोरुम २००   

७५ ट्याक्टर सोरुम ३००   

७६ गाडी सोरुम  ३००   

७७ सोिार पसि  १००   

७८ फिफूि पसि  ३५०   

७९ मेनपािर १००   

८० तरकारी पसि (सानो, मझौिा ठूिो)  ३००   

८१ आिू, लयाज होिसेि         २००   

८२ कपडा पसि (सानो,  ठूिो) १००   

८३ रेर्डमेट कपडा पसि (सानो, ठूिो) १००   

८४ टेिसि  १००   

८५ मेर्सनरी सामान र्बक्री केन्द्र  १००   

८६ मोटसाईकि पाटि पसि  १००   

८७ विर्भन्न मोटरहरु र्बक्री गने पसि १००   

८८ गाडी को पाटिस पसि  १००   

८९ वट.र्भ., फ्रीज पसि  १००   

९० जूत्ता, चलपि पसि  १००   

९१ बूवकङ्ग काउन्टर १००   

९२ र्सनेमा हि ५००   

९३ आल्मूर्नयम पसि (होिसेि)   २००   

९४ आल्मूर्नयम फर्निचर केन्द्र २००   

९५ सूनचााँदी  पसि १००   

९६ सूनचााँदी  कारखान १००   
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क्र.सं. वििरण दर रु. कैवफयत 

९७ फर्निचर उद्योग  ३००   

९८ फर्निचर पसि  १००   

९९ गिृ उद्योग  २००   

१०० पानी उद्योग २००   

१०१ धान र्मि उद्योग  (सानो र ठूिो) ३००   

१०२ चाउचाउ, भशुजया, दािमोठ उद्योग  २००   

१०३ छािा जन्य उद्योग  २००   

१०४ व्याग उद्योग  २००   

१०५ थोक्पा उद्योग  २००   

१०६ मैनित्ती उद्योग  १००   

१०७ गिैंचा उद्योग  २००   

१०८ कापी उद्योग  २००   

१०९ नसिरी  २००   

११० काठ र्मि  ३००   

१११ धान र्मि  ३००   

११२ तेि पेल्ने र्मि  ३००   

११३ व्याग पसि १००   

११४ व्याग पसि (होिसेि) १००   

११५ कापेट थोक र्बके्रता पसि १००   

११६ मदु्रा सटही काउन्टर १००   

११७ र्सप तथा तार्िम केन्द्र १००   

११८ सेर्मनार हि  २००   

११९ डान्स सेन्टर १००   

१२० संगीत साधना केन्द्र १००   

१२१ सेक्यूररटी अवफस   १००   

१२२ कन्सल्टेन्सी  १००   

१२३ कम्लयूटर इवष्टच्यूट १००   

१२४ फोटो स्टूर्डयो १००   

१२५ फोटो ल्याब सेन्टर १००   

१२६ किाडी पसि  ३००   

१२७ ररपेयररङ सेन्टर  १००   

१२८ ड्राईर्भङ सेन्टर १००   

१२९ िेखापढी सेन्टर १००   

१३० कुखरुाको चल्िा र अण्डा र्डिसि १००   

१३१ फ्िेक्स वप्रन्ट १००   

१३२ आटि सेन्टर १००   

१३३ साप्तावहक हाट बजार २०००   

१३४ साप्तावहक कृवर् तथा पश ुहाट   ३५००   

१३५ ईटा र्बक्री केन्द्र २००   

१३६ ढुङ्गा, र्गट्टी र्बक्री केन्द्र २००   

१३७ बस व्यिसायी संघ १००   

१३८ िक व्यिसायी संघ १००   

१३९ ियाक्टर व्यिसायी संघ १००   
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क्र.सं. वििरण दर रु. कैवफयत 

१४० ढुिानी सेिा  १००   

१४१ कुररयर सेिा १००   

१४२ क्िि  १००   

१४३ टेन्ट हाउस  २००   

१४४ भााँडा पसि  १००   

१४५ क्याटररङ  २००   

१४६ पिु हाउस  २००   

१४७ तयारी पोर्ाक (गामेन्ट)  ३००   

१४८ सपुरमाकेट  २५००   

१४९ र्डपाटिमेन्ट स्टोर  ४००   

१५० िन्ड्री (ड्राई शक्िनसि)  १००   

१५१ कााँटा पसि  १००   

१५२ सरु्ति पसि  १००   

१५३ केिि नेटिकि   १५०   

१५४ चस्मा पसि  १००   

१५५ नाभिो, डािो र शचत्राको पसि १००   

१५६ फर्निर्सङ्ग तथा डेकोरेशन पसि  १००   

१५७ फिफुि र उखकुो जसु पसि (ठेिा)  १००   

१५८ र्मि कुटानी पिेानी र वपसानी १००   

१५९ खाद्य सामग्री (वकराना) पसि (साना, मझौिा, ठूिा) १००/२००/३००   

१६० दूध डेरी पसि १००   

१६१ दूध सङ्किन केन्द्र २००   

१६२ दूध शचस्यान केन्द्र २५०   

 

मार्सक फोहोरमैिा व्यिस्थापन शलु्क िगाइने िते्रहरु 
• करफोक विद्या मशन्दरको गेट देशख आइतबारे बजार, र्तनघरे बजार, र्तनघरे साप्तावहक हटीया िेत्र हुाँदै पणु्य 

स्माररका हाता िेत्र सम्म 

• वफक्कि गमु्बापथ देशख पािटााँगी सम्म । 

• कन्याम पयिटकीय िते्र, ७ नं िडा कायाििय भिन आसपास तथा  हकि टे बजार आसपासको िेत्र । 

• वफक्कि परुानो बजार- टेर्िकम को कायाििय हदैु र्छपीटार आसपासको िेत्र । 

• वफक्कि चोक बाट बरबोटे हुाँदै मान ेसम्म को आसपास को िेत्र । 

• तीनखटेु्टबाट िौर्द्धाम पशपुर्तनगर बजार हुाँदै फाटक सम्मको िेत्र 

फोहरमलैा व्यवस्थापन शलु्क बापत  वार्षिक ठेक्का बन्दोिस्त गने प्रयोजनका िार्ग एकमषु्ठ न्यूनतम कबोि अंक रु. १5 िाख 
र्नधािरण गररएको छ ।  

 

 (ख) कन्याम पयिटकीय िते्रमा िगाइने सरसफाई सेिाशलु्कको दररेट : कन्याम पयिटकीय िेत्रबाट उत्पादन हनुे 
फोहोरमैिा व्यिस्थापन बापत देहायमा उल्िेशखत दरमा फोहोरमैिा व्यिस्थापन शलु्क िगाई असिु गररनेछ । 

 
 
 

क्रम संख्या वििरण (सिारी साधन) इकाई  दर रु. 
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सखु्खा बनभोज 
पकाएर खाने 
बनभोज 

क) सिारी साधन र्िई आउने व्यशिहरु प्रर्त सिारी साधन प्रर्त पटक     

१ मोटरसाइकि र्िई आउने प्रर्त सिारी साधन प्रर्त पटक १५ ५० 

२ मारुती भेन र्िई आउने प्रर्त सिारी साधन प्रर्त पटक ५० १०० 

३ माइक्रो बस र्िई आउने प्रर्त सिारी साधन प्रर्त पटक १०० २०० 

४  िेण्डरोभर जीप र्िई आउने प्रर्त सिारी साधन प्रर्त पटक १०० २०० 
५ र्मर्न बस र्िई आउन े प्रर्त सिारी साधन प्रर्त पटक २०० ३०० 

६ बस र्िई आउने प्रर्त सिारी साधन प्रर्त पटक प्रर्त सिारी साधन प्रर्त पटक ३०० ४०० 

ख) सिारी साधन नर्िई आउने व्यशिहरु       

१ ५ जना सम्म 

प्रर्त ददन प्रर्त पटक 

५० १०० 

२ ५ देशख १० जना ५० १०० 

३ १० जना देशख माथी १०० २०० 

ग) अन्य       

१ घोडा दैर्नक प्रर्तगोटा प्रर्तददन ८० 

२ वफल्म सवुटङ ठूिो पदाि 
प्रर्त ददन 

१५०० 

३ म्यूशजक र्भर्डयो १००० 

४ टेिी र्सरीयि १००० 

घ) अस्थायी पसि थालन े

प्रर्त ददन 

  

१ तरकारी पसि २० 

२ अन्य २० 

ङ) घमु्ती  (कटगरा, ििी)   ३० 

च) शौचािय प्रयोग     

१ ददशा 
प्रर्त पटक 

१० 

२ वपसाब ५ 

 

कन्याम पयिटकीय िेत्र बाहेकका िेत्रको मार्सक सरसफाई सेिा शलु्क र कन्याम पयिटकीय िेत्रको सरसफाई सेिा 
शलु्क असिुी कायि साििजर्नक र्नजी साझेदारीबाट फोहोरमैिा व्यिस्थापन गने िा ठेक्का बन्दोिस्त गने प्रयोजनका 
िार्ग एकमषु्ठ न्यूनतम कबोि अंक रु. 2१ िाख र्नधािरण गररएको छ ।  

 

(ग) स्थानीय सरकार सिािन ऐन, २०७४ को दफा १२(ङ) बमोशजम िडा कायािियहरुबाट हनुे र्सफाररसमा िाग्ने 
र्सफाररस दस्तरु को दर: 
क्र.सं. वििरण दर रु. कैवफयत ( * ) 
१ नागररकता र्सफाररस 

 
१२ ङ (२), १२ ङ (३१) 

 
(क) िंशज 300   

 
(ख) अंगीकृत 500   

 
(ग) िैिावहक अंगीकृत 500   

 
(घ) नागररकता प्रर्तर्िवप र्सफाररस 200   

२ बहाि करको िेखाजोखा र्सफाररस 
 १२ ङ (३) 

 बहाि करको िेखाजोखा र्सफाररस 500   
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क्र.सं. वििरण दर रु. कैवफयत ( * ) 

३ 
िन्द घर तथा कोठा खोल्ने रोहबरमा बसे 
बमोशजमको र्सफाररस तथा प्रमाशणत 

 १२ ङ (४) 

 िन्द घर तथा कोठा खोल्ने रोहबरमा बसे बमोशजमको 
र्सफाररस तथा प्रमाशणत 

500 
  

४ मोही िगत कट्टाको र्सफाररस 
 १२ ङ (५) 

 मोही िगत कट्टा र्सफाररस 500   

५ घरजग्गा करको िेखाजोखा र्सफाररस 
 १२ ङ (६) 

 घरजग्गा करको िेखाजोखा र्सफाररस 500   

६ जन्म र्मर्त प्रमाशणत 
 १२ ङ (७) 

 
(क) २०३७ साि अगाडीको 500   

 
(ख) २०३७ साि पछाडीको 300   

७ 
व्यापार व्यिसाय िन्द भएको, सिािन नभएको िा 
व्यापार व्यिसाय हुाँदै नभचएको र्सफाररस गने 

 १२ ङ (८) 

 व्यापार व्यिसाय िन्द भएको, सिािन नभएको िा 
व्यापार व्यिसाय हुाँदै नभएको र्सफाररस गने 

500 
  

८ वििाह प्रमाशणत  तथा अवििावहत प्रमाशणत गने 
 १२ ङ (९) 

 (क) २०३७ साि अगाडीको वििाह िा अवििावहत 
प्रमाशणत 

500 

  
 

(ख) २०३७ साि पछाडीको 500   

९ र्न:शलु्क िा सशलु्क स्िास््य उपचारको र्सफाररस 

 
१२ ङ (१०) 

 र्न:शलु्क िा सशलु्क स्िास््य उपचारको र्सफाररस र्नशलु्क   

१० अग्रजेी भार्ामा  र्सफाररस तथा प्रमाशणत 

 
१२ ङ (११) 

 अंग्रजेीमा प्रमाशणत  ५००   
 अंग्रजेीमा र्सफाररस ५००   

११ घर पाताि प्रमाशणत गने 

 
१२ ङ (१२) 

 घर पाताि प्रमाशणत गने र्नशलु्क   

१२ व्यशिगत वििरण प्रमाशणत गने 

 
१२ ङ (१३) 

 मतृ्य ुदताि प्रमाशणत ३००   
 सम्बन्ध विच्छेद प्रमाशणत ३००   
 पररिार कायम र्सफाररस ३००   
 अपतुािी र्सफाररस 1500   

 क पशञ्जकार्धकारी बाट हनुे कन्सिुर प्रमाणीकरण 
दस्तरु प्रर्त पाना 

१००० 

  

१३ 
जग्गाधनी दताि प्रमाण पजुाि र घर कायम गने 
र्सफाररस 

 
१२ ङ (१४) 

 घर कायम र्सफाररस ७००   
 जग्गा रशजषे्टशनका िार्गघरबाटो प्रमाशणत ३००   

 धनीपजुािमा घर कायम र्सफाररस दस्तरु 

 
  

 क. ५ िाख सम्म ३००   
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क्र.सं. वििरण दर रु. कैवफयत ( * ) 
 ख. १० िाख सम्म 4००   
 ग. ५० िाख सम्म 7००   
 घ. १ करोड सम्म 20००   
 ङ. १ करोड भन्दा माथी 0.03   

१४ 
नाम थर, जन्म र्मर्त तथा ितन फरक परेकोमा एकै 
हो भन्न ेर्सफाररस 

 
१२ ङ (१५) 

 नाम थर, जन्म र्मर्त तथा ितन फरक परेकोमा एकै 
हो भन्ने र्सफाररस 

५०० 

  

१५ नाम थर, जन्म र्मर्त संसोधनको र्सफाररस 

 
१२ ङ (१६) 

 नािािक र्सफाररस मात्र राख्ने ३००   

१६ जग्गा धर्न दताि प्रमाणपजुाि हराएको र्सफाररस 

 
१२ ङ (१७) 

 जग्गा धर्न दताि प्रमाणपजुाि हराएको र्सफाररस ३००   

१७ वकत्ताकाट गने र्सफाररस 

 
१२ ङ (१८) 

 वकत्ताकाट गने र्सफाररस ३००   

१८ 
संरिक प्रमाशणत गने तथा संस्थागत र व्यशिगत 
संरिक र्सफाररस 

 
१२ ङ (१९) 

 संरिक प्रमाशणत गने तथा संस्थागत र व्यशिगत 
संरिक र्सफाररस 

 

  
 पािनपोर्णका िार्ग संरिक र्सफाररस र्नशलु्क   
 जीवित रहेको र्सफाररस 

 
१२ ङ (२२) 

 जीवित रहेको र्सफाररस ३००   

१९ 
हकिािा िा हकदार प्रमाशणत गने 

 
१२ ङ (२३) 

१२ ङ (२५) 

 हकिािा िा हकदार प्रमाशणत गने ५००   

२० नामासारी गनि र्सफाररस 

 
१२ ङ (२४) 

 घरजग्गा नामसारी र्सफाररस ३००   

२१ उद्योग ठाउाँसारी गनि र्सफाररस 

 
१२ ङ (२६) 

 उद्योग ठाउाँसारी गनि र्सफाररस १०००   

२२ आधारभतू विद्यािय खोल्न र्सफाररस 

 
१२ ङ (२७) 

 क. बािबार्िका हेरचाह केन्द्र ३००0   
 ख. र्नशज विद्यािय दताि र्सफाररस  आधारभतू 5000   
 ग. र्नशज विद्यािय दताि र्सफाररस मा वि  7000   

२३ विद्यािय किा थप गनि र्सफाररस 

 
१२ ङ (२९) 

 घ. प्रर्त किा थप र्सफारीस 2000   

 घ. प्रर्त किा थप र्सफारीस (तह थप हनुे 
अिस्थामा) 

३००० 

  

२४ विद्यािय ठाउाँसारी र्सफाररस 

 
१२ ङ (३३) 

 र्नजी विद्यािय ठाउाँसारी र्सफाररस १०००   

२५ सम्पशत्त/िावर्िक आय र्सफाररस 

 
१२ ङ (२८) 
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क्र.सं. वििरण दर रु. कैवफयत ( * ) 
 क. ५ िाख सम्म 300   
 ख. १० िाख सम्म 500   
 ग. ५० िाख सम्म 1000   
 घ. १ करोड सम्म 1500   

 ङ. १ करोड भन्दा माथी 0.02 
प्रर्तशत   

२६ 
अशि असहाय तथा अनाथको पािन पोर्णका िार्ग 
र्सफाररस 

र्नशलु्क १२ ङ (३०) 

 अशि असहाय तथा अनाथको पािन पोर्णका िार्ग 
र्सफाररस 

र्नशलु्क 

  

२७ आर्थिक अिस्था कमजोर िा सम्पन्न भएको र्सफाररस 

 
१२ ङ (३२) 

 आर्थिक अिस्था कमजोर भएको र्सफाररस 
(स्िास््योपचार प्रयोजन) 

र्नशलु्क 

  

 आर्थिक अिस्था कमजोर भएको र्सफाररस   (अन्य 

प्रयोजन) 

३०० 

  
 आर्थिक अिस्था सम्पन्न भएको र्सफाररस 2000   

२८ धारा विद्यतु जडान र्सफाररस 

 
१२ ङ (३४) 

 धारा जडान सम्बशन्ध र्सफाररस 100   

 विद्यतु जडान सम्बशन्ध र्सफाररस 

 
  

 
 (क) सामान्य (घर तथा साििजर्नक प्रयोजन) 100   

 
 (ख) व्यिसायीक घरेि ुउद्योग 500   

 
 (ग) ठूिा उद्योग 1000   

 टेर्िफोन जडान सम्बशन्ध र्सफाररस 500   

 विपन्न दर्ित र िोपोन्मखु जातीको िार्ग धारा 
विजिुी जडान र्सफाररस 

र्नशलु्क   

२९ अन्य र्सफाररस 

 
१२ ङ (३५) 

 उपभोिा सर्मर्तको खाता खोल्दाको प्रमाशणत 
र्सफाररस दस्तरु 

र्नशलु्क 

  

 संघ संस्था, उपभोिा सर्मर्तको खाताबन्द र्सफाररस 
दस्तरु 

३०० 

  
 गैसस दताि र्सफाररस  ३००   

 चाररर्त्रक प्रमाणपत्रको र्सफाररस ३००   
 नरबढी तथा छुट जग्गा दताि र्सफाररस 2000   
 चारवकल्िा प्रमाशणत तथा र्सफाररस प्रती वकत्ता 

 
  

  (क) मोटर बाटोिे छुन े(बाटोको िगत कट्टा सवहत 
र्सफाररस िेख्न)े 

300 

  
 

 (ख) मोटर बाटोिे नछुन े 150   
 बाटो प्रमाशणत र्सफाररस ५००   
 उद्यम व्यिसाय सिािन दताि र्सफारीस ५००   
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क्र.सं. वििरण दर रु. कैवफयत ( * ) 

 उद्यम व्यिसाय सिािन दताि र्सफारीस (मवहिा 
उद्यमीको िार्ग) 

३०० 

  

 िैदेशशक रोजगारको र्सफाररस ३०० 

  

 स्िदेशी पेन्सन पट्टाको र्सफाररस ३०० 

  

 विदेशी पेन्सन पट्टाको र्सफाररस ३०० 

  

 अंशशयार प्रमाशणत र्सफाररस दस्तरु ३०० 

  

 र्तरोिारी र्भत्रको रुख काट्ने र्सफाररस दस्तरु प्रती 
र्सफाररस 

३०० ३३" भन्दा घटीको नपाइने 

 बसाइ सरी जााँदा सामान िैजाने र्सफाररस दस्तरु ३०० 

  

 व्यिसाय बन्दको र्सफाररस ३०० 

  
 ख) अन्य र्सफाररस 

 
  

 
     अ) व्यशिगत 

 
  

 
    आ) संस्थागत 

 
  

(*) =  स्थानीय सरकार संचािन ऐनको िडा कायािियको काम कतिव्य अर्धकार उल्िेशखत दफा नं. 
(घ) नगर कायिपार्िकाको कायािियबाट हनु ेर्सफाररसमा िाग्ने र्सफाररस दस्तरुको दर: 
क्र.सं. वििरण दर रु. कैवफयत 

१ पेिोि पम्प इजाजत पत्र र्सफाररस दस्तरु 6000   

२ र्तरोिारी र्भत्रको ३३" भन्दा बढी व्यासको गोिाइ भएको रुख काट्ने 
र्सफाररस दस्तरु (प्रती रुख ) 

50 

 

३  प्रचर्ित कानूनिे र्नर्ेध गरेको बाहेक जर्डिटुीहरु िनबाट संकिन 
गनि चाहनेिे सम्बशन्धत र्नकायबाट अनमुर्त र्िनका िार्ग  र्सफाररस 

िन र्नयमाििी, २०५१ को 
अनसूुची ३ मा उल्िेशखत दररेट 

बमोशजम  

४ सामदुावयक िनबाट समहु बावहर विक्री हनुे काठको हकमा   
  

  क) साि जात 50 प्रर्त क्यू वफट 

  ख) अन्य जातको हकमा  10 प्रर्त क्यू वफट 

  ग) दाउराहरु (एक चट्टा=२० वफट x ५ वफट x ५ वफट) 500  प्रर्त चट्टा 
 

(ङ) नाता प्रमाशणत िापत िाग्ने दस्तरुको दर : 
क्र.सं. वििरण दर रु. कैवफयत 

१ नाता प्रमाशणत   १२ ङ (१),(२१) र (२२) 

  नाता प्रमाशणत ३००   

  मतृकसाँगको नाता प्रमाशणत 300   

  नाता प्रमाशणत अभग्रजेीमा 500   
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(च) न्यावयक दस्तरुको दर: 
क्र.सं. वििरण इकाई दर रु. कैवफयत 

१ र्निदेन दस्तरु 

क) िडास्तरीय मेिर्मिाप सर्मर्त 

ख) नगर मिेर्मिाप सर्मर्त 

प्रर्त र्निदेन 

१०० 

२००   

२ प्रर्तर्िपी दस्तरु प्रर्त पाना १०   

३ र्िफा दस्तरु प्रर्त पाना ५   

४ वटकट दस्तरु बापतको रकम प्रर्त वटकट १०   

५ प्रर्तउत्तर पत्र दस्तरु प्रर्त पाना ५ 
  

६ िकाितनामा प्रर्त पाना ५ 
  

७ फैसिा प्रर्तर्िपी प्रर्त पाना १० 
  

 

मार्थ उल्िेशखत बाहेक न्यावयक सर्मर्तिे र्नधािरण गरे बमोशजमको सेिाशलु्क तथा दस्तरु िाग्नेछ। 

 

(छ) परीिा दस्तरुको दर : 
अ. कमिचारर  

क्र स वििरण दर कैवफयत 

१ पदपरु्तिका िार्ग पररिा दस्तरु तथा फारम शलु्क   

 क. अर्धकृत स्तर िा सो सरह रु. १०००।00  

 ख. सहायक स्तर पााँचौ स्तर िा सो सरह रु. ७००।00  

 ग. सहायक स्तर चौथो  स्तर िा सो सरह रु. ५००।00  

 घ. शे्रशण विवहन रु. ३००।00  

 ङ. फारम दस्तरु रु. ५०।00  
 

आ. शशिक 

 

क्र स वििरण दर कैवफयत 

२ पदपरु्तिका िार्ग परीिा दस्तरु तथा फारम शलु्क   

 क. अधारभतु तह प्रा वि तरृ्तय) शे्रणी  िा सो सरह रु. ५००।00  

 ख.  अधारभतु तह र्न मा तरृ्तय) शे्रणी िा सो सरह रु. ७००।00  

 ग.  माध्यर्मक तह तरृ्तय शे्रशण  िा सो सरह रु. १०००।00  

 घ. माध्यर्मक तह ११-१२ किा िा सो सरह रु. १२००।00  

 ङ. फारम दस्तरु    रु. ५०।00  

 

इ. परीिा दस्तरु तथा नर्तजा पनुयोग 

 

क्र स वििरण दर कैवफयत 

१ सस्थागत विद्याियका िार्ग  परीिा दस्तरु प्रर्त विद्याथी रु. ४५०।00 किा ८ 
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२ नर्तजा पनुयोग शलु्कका िार्ग  परीिा दस्तरु प्रर्त विद्याथी  रु. ३००।00 किा ८ 

 

(ज) नक्सापास, घर अर्भिेखीकरण दस्तरु, रेखाङ्कन (Layout)  स्थिगत सरजर्मन मजलु्का, अर्मन सेिा शलु्क तथा 
नक्सा नामसारीमा िाग्ने दस्तरुको दर: 

अ. घरजग्गा अर्भिेशखकरण दस्तरु 

क्र.
स 

घरको वकर्सम 

अर्भिेशखकरण का िार्ग प्रर्त िगि वफट  

२०७२ साि अर्ध बनेका 
भिनको िार्ग दर  

२०७२ साि पर्छ बनेको 
भिनको िार्ग दर  

१ बााँसको बारबेर गरी माटोको र्िउन गरेको \ नगरेको र 
लिाशस्टक/ खर/ ककि टपाताको छानो भएको  

०.२५ 
0.25 

२ इाँटा/ढुङ्गा - माटोको जोडाइ - बााँस/काठ/ र्समने्टिे बारबेर 
गरी लिाशस्टक/खर/ककि ट पाताको छाना िगाएको  

२ 
6 

३ काठको घर ककि टपाताको छाना भएको  ३ 9 

४ स्टीि फे्रम स्टक्चर, जस्तापाताको छाना तथा िेरा भएको ४.५ 12 

५ ककि टपाताको छानो भएको इाँटा, ढुङ्गा र्समेन्टको  जोडाई भएको 3.5 10 

६ आर र्स.र्स. र्समेन्ट लिास्टर भएको ककि ट पाता िा ढिान 
छानो भएको  

4.5  12 

 

आ. घरजग्गा नक्सापास दस्तरु 

क्र.
स 

घरको वकर्सम 

नक्सा पासका िार्ग प्रर्त िगि 
वफट  आ ि 

207७/07८ 
को दर 

कैवफयत  

१ बााँसको बारबेर गरी माटोको र्िउन गरेको \ नगरेको र लिाशस्टक/ 
खर/ ककि टपाताको छानो भएको  ०.3५ 

 

२ इाँटा/ढुङ्गा - माटोको जोडाइ - बााँस/काठ/ र्समेन्टिे बारबेर गरी 
लिाशस्टक/खर/ककि ट पाताको छाना िगाएको  3 

 

३ काठको घर ककि टपाताको छाना भएको  6  

४ स्टीि फे्रम स्टक्चर, जस्तापाताको छाना तथा िेरा भएको 6  

५ ककि टपाताको छानो भएको इाँटा, ढुङ्गा र्समने्टको  जोडाई भएको 8  

६ आर र्स.र्स. र्समेन्ट लिास्टर भएको ककि ट पाता िा ढिान छानो 
भएको  

12 व्यिसावयक 
भिन   ७ आर र्स.र्स. र्समेन्ट लिास्टर भएको ककि ट पाता िा ढिान छानो 

भएको 10 आिसीय भिन  

८ कम्पाउण्ड िाि  
२० प्रर्त रर्नङ्ग  

वफट 
 
   

बुाँदा नं. ३, ५ मा ३० % छुट (स्थानीय सामाग्रीको प्रयोग भएकोिाई)      
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इ. (रेखाङ्कन Layout  स्थिगत सरजर्मन मचुलु्का) 
क्र.स  वििरण  दर कैवफयत  

१ रेखाङ्कन Layout  ३०० नक्सा पासमा 
२ स्थिगत सरजर्मन मजलु्का  ५०० नक्सा पासमा 
३ रेखाङ्कन Layout ३०० अर्भिेशखकरणमा  

४ स्थिगत सरजर्मन मचलु्का ५०० अर्भिेशखकरणमा 
 

ई. नक्सा पास प्रमाणपत्र जारी गदाि िाग्ने दस्तरु 

• १००० िगिवफट सम्मको घरको     –  रु. १०००/- 
• १००१ देशख २५०० िगिवफटसम्मको घरको  –  रु. २०००/- 
• २५०० िगिवफट भन्दा मार्थको घरको     –  रु. ३०००/- 
उ. नक्सा नामसारी दस्तरु    

क्र.स घरको वकर्सम दर रु. कैवफयत 

१ बााँसको बारबेर गरी माटोको र्िउन गरेको \ नगरेको र लिाशस्टक/ खर/ ककि टपाताको 
छानो भएको 

300  

२ इाँटा/ढुङ्गा - माटोको जोडाइ - बााँस/काठ/ र्समने्टिे बारबेर गरी लिाशस्टक/खर/ककि ट 
पाताकोछाना िगाएको 

350  

३ काठकोघर ककि टपाताको छाना भएको 400  

४ स्टीिफे्रम स्टक्चर, जस्तापाताको छाना तथा िेरा भएको 1000  

५ ककि टपाताकोछानो भएको इाँटा, ढुङ्गा र्समने्टकोजोडाईभएको 550  

६ आर.र्स.र्स. र्समने्ट लिास्टर भएको ककि ट पाता िा ढिान छानो भएको   

 

२००० िगिवफट भन्दा कम 600 
 

 २००० देशख ४००० िगिवफट सम्म 1000  

 ४००० िगिवफट भन्दा बढी 2000  

 

१) नगरपार्िकाको स्िीकृर्त नर्िई र्नमािण भएका घर तथा संरचना मापदण्ड र्भत्र  रहेको अिस्थामा २०७7 
मंसीर मसान्त र्भत्र अर्भिेशखकरण गराएमा उल्िेशखत दरमा ५० प्रर्तशत छुटगरी मार्थ उल्िेशखत दरमा 
अर्भिेखीकरण दस्तरु र्िई नक्सा पासको प्रवक्रया अगार्ड बढाउन सवकनेछ । 

२) बुाँदा नम्बर (१)  बमोशजम नक्सापास गने प्रयोजनका िार्ग  आिदेन दस्तरु रू २५.०० र अन्यको हकमा 
रु.१०००.०० िाग्ने छ । 

३) अर्भिेखीकरण गने प्रयोजनका िार्ग आिेदन दस्तरु रू ५०.०० िाग्ने छ । 

 

ऊ. अर्मन सेिा शलु्क 

व्यापाररक तथा आिासीय िते्रमा 
१ रोपनीसम्म रु. २०००/- 

१ देशख ५ रोपनीसम्म रु. २५००/- 

५ देशख २० रोपनीसम्म रु. ३०००/- 
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२० रोपनीदेशख मार्थ जर्तसकैु भएपर्न रु. ३५००/- 

 

कृवर् तथा अन्य िेत्रमा 
१० रोपनीसम्म रु २०००/- 

१० रोपनीदेशख २५ रोपनी सम्म रु. २०००/- मा प्रर्त रोपनी रु. १०० का दरिे थप 
शलु्क 

२५ रोपनीदेशख मार्थ जर्तसकैु भएपर्न रु. ३५००/- 

 

(झ) गैर सरकारी संस्था/समूह/सहकारी संस्थाको दताि तथा निीकरण दस्तरुको दर: 
क्र.
स 

वििरण दर रु. कैवफय
त 

१ गैर सरकारी संस्थाको दताि १५००   

२ गैर सरकारी संस्थाको नविकरण     

  क) आर्थिक िर्िको आशश्वन मसान्त सम्मका िार्ग १०००   

  ख) कार्तिक मवहनादेशख सोवह आ.ि.को अन्त्य सम्म थप शलु्क 300   

  ग) आर्थिक िर्ि समाप्त भएपर्छ प्रत्यके आ.ि.को थप शलु्क 500   

३ गैर सरकारी संस्थाको विधान संसोधन र्सफाररस शलु्क 1000   

४ समूह दताि इजाजत पत्र दस्तरु १०००  

५ समूहको निीकरण   

 क) आर्थिक िर्िको आशश्वन मसान्त सम्मका िार्ग ५००  

 ख) कार्तिक मवहनादेशख सोवह आ.ि.को फाल्गणु मसान्तसम्म थप शलु्क निीकरण शलु्कको 
२५%  

 ग) चैत्रदेशख सोवह आ.ि. को अन्त्यसम्म निीकरण शलु्कको 
५०%  

 घ) आर्थिक िर्ि समाप्त भएपर्छ दईु िर्िसम्म प्रत्येक आ.ि.को थप 
शलु्क 

१००% जररिाना 
 

६ सहकारी संस्थाको दताि/निीकरण   

 क) दताि शलु्क २५००  

 ख) निीकरण (िावर्िक) १५००  

 

(ञ) "घ" िगिको र्नमािण व्यिसायी  इजाजत पत्रको दताि तथा निीकरण शलु्कको दर: 
क्र.स वििरण दर रु. कैवफयत 

 १ "घ" िगि दतािको इजाजत पत्र दस्तरु २०००   

 २ "घ" िगि नयााँ दतािको इजाजत पत्र स्थानीय विकास दस्तरु 4000    

 ३ "घ" िगि इजाजत पत्रको प्रमाशणत प्रर्तर्िपी दस्तरु १०००   

 ४ "घ" िगि इजाजत पत्र चाि ुआ.ि. को आशश्वन मसान्तसम्मको नविकरण बापत १५००   

 ५ "घ िगि इजाजत पत्रको कार्तिक मवहनादेशख चैत्र मवहना सम्मको िार्ग  

निीकरण बापत थप दस्तरु 

२५०० 
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क्र.स वििरण दर रु. कैवफयत 

 ६ "घ" िगिको र्नमािण व्यिसाय इजाजत पत्र     

  क)     नामसारी बापत 2500   

  ख)     इजाजत पत्रको नाम पररितिन बापत 1500   

  ग)     ठाउाँसारी बापत 2500   

 

(ट) एफ.एम. रेर्डयो सिािन दस्तरुको दर: 
क्र.
स 

वििरण दर रु. कैवफयत 

१ एफएम रेर्डयो सिािनका िार्ग वफ्रक्िेन्सी उपिब्ध गराउने र्सफाररसमा 
र्सफाररस दस्तरु 

 

 

२ एफएम रेर्डयो सिािनको इजाजतपत्र दस्तरु  5000  

३ एफएम रेर्डयो सिािनको इजाजतपत्र निीकरण दस्तरु 3000  

४ इजाजतपत्रको प्रमाशणत प्रर्तर्िपी दस्तरु विद्यमान 
संघीय 

कानूनिाई 
आधार 
मानी 

नगरपार्ि
काबाट 
दस्तरु 
र्नधािरण 
भए 

बमोशजम 

 

५ रेर्डयो उपकरण (एफएम िान्सर्मटर, एिवटएि र्िंक र र्बर्बर्स ररर्सभर) को 
िाइसेन्स बापतको दस्तरु  

६ रेर्डयो उपकरण (एफएम िान्सर्मटर, एिवटएि र्िंक र र्बर्बर्स ररर्सभर) को 
िाइसेन्स निीकरण बापतको दस्तरु 

 

    

 
(ठ) डुङ्गा दताि तथा निीकरण दस्तरुको दर :        

क्र.स वििरण दर रु. कैवफयत 

 १ डुङ्गा चिाउन ेअनमुर्त पत्र दताि शलु्क (एक स्थानको)  1000   

 २ डुङ्गा चिाउन ेअनमुर्त पत्र निीकरण शलु्क िावर्िक (आशश्वन सम्म) 700   

 ३ डुङ्गा चिाउन ेअनमुर्त पत्र नविकरण शलु्क (आशश्वन पर्छ) 1000   

 

(ड) सूचीकृत दस्तरुको दर: 
क्र
.स 

वििरण दर रु. कैवफयत 

१ नगरिेत्र र्भत्र र्नमािण कायिका िार्ग सिािन गररन े बाहन तथा मेशीन 
औजारहरुको सूचीकृत दस्तरु (नगरपार्िकामा दताि भएका) 
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 एक्साभेटर/िोडर 

 कम्प्रशेर/िक/विपर 
१५०० 

१००० 

 २ नगरिेत्र र्भत्र र्नमािण कायिका िार्ग सिािन गररन ेबाहन तथा मेशीन 
औजारहरुको सूचीकृत दस्तरु (नगरपार्िकामा दताि नभएका) 
 एक्साभेटर/िोडर 
 कम्प्रशेर/िक/विपर 

 
 

३००० 

२०००  

 

३ दताििािा िेखापरीिक सूशचकृत हनुे प्रयोजनका िार्ग र्निेदन दताि शलु्क ५०० 
  

४ र्नमािण व्यिसाय सूचीकृत शलु्क  १००० 
 

५ अन्य व्यिसाय (बस्त ुिा सामान आपूतीकताि) सूचीकृत शलु्क  ५०० 
 

६ अन्य व्यिसाय (सेिा तथा परामशि सम्बन्धी) सूचीकृत शलु्क ५००  
 

(ढ) अन्य सेिा शलु्कको दर: 
क्र.
स 

वििरण दर रु. कैवफयत 

१ नगर दररेटको प्रर्तर्िपी उतार दस्तरु ८००   

२ नगर पाश्विशचत्र प्रर्त पसु्तक थान १०००   

३ र्नशश्चत स्थानको कोर् प्रमाशणत शलु्क २००   

४  सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोशजम नगर 

कायिपार्िकािे उपिब्ध गराउने सूचनाको हकमा दफा ८ 
बमोशजम दस्तरु िागतको आधारमा 

  

   
 क) प्रर्त पषृ्ठ 5    
 ख) प्रर्त र्सडी 100   

५ नगर कायिपार्िका िा नगर सभािे पाररत गरेको ऐन काननु, 

कायिविर्ध विर्नयम प्रर्तपषृ्ठ 

5 

  

६ स्थिगत सजिर्मन 500 प्रर्तपटक 

७ र्निदेन दताि 10 वटकट 

८ अनसूुची - ७ प्रमाशणत दस्तरु 200   

९ अनसुन्धान कायि      
क. स्िदेशी अनसुन्धानकताि (नगरपार्िका र्भत्रका बार्सन्दा) 500 नगरपार्िका र्भत्रको विद्याथी 

अनसुन्धानकताि  भएमा रु 
२००० ददइन े

  ख. स्िदेशी अनसुन्धानकताि (नगरपार्िका बावहरका बार्सन्दा) 1500 

  ग. विदेशी अनसुन्धानकताि (साकि  मिुकुर्भत्रका नागररक) १००  डिर जंगि र्भत्र प्रिेश गनि 
नपाइन,े िन कमिचारीसाँग 

समन्िय गनुिपने 

  घ. विदेशी अनसुन्धानकताि (साकि  मिुकुभन्दा बावहरका 
नागररक) 

३००  डिर  

१० कारोबारमा रकम उठाइददएको सेिा शलु्क  कारोबार रकमको 
१५ प्रर्तशत 

  



44 
 

क्र.
स 

वििरण दर रु. कैवफयत 

(कारोबार रकमको आधारमा) कारोबार रकमको 
१२ प्रर्तशत 

  

११ र्निदेन दताि गदाि हिुाक वटकटको सट्टा र्िइदै आएको रु 
१० नगदै र्िइ आम्दानी  बााँर्धने छ  

१० प्रर्त र्सफाररस प्रर्त पटक रु 

१२ विगतदेशख संकिन गरराँदै आएको दमकि सिािन सेिा 
शलु्क  

३०।- प्रर्त िावर्िक एक पटक 
सम्पशत्त कर,  भमूीकर तथा 
व्यिसाय दताि तथा 
निीकरण शलु्क असिुीका 
समयमा असिु गररने  

13 सक्सन सेिा शलु्क 
5000/- नगर िेत्रर्भत्र प्रर्त विप 
8000/- नगर िेत्रबावहर प्रर्त विप 

  

अनसूुची - ११ 

(दफा (११) साँग सम्िशन्धत) 

पयिटन शलु्कको दर (आ.ि. २०७७/७८) 

क. अन्त ुभ्यूटािरको प्रिेशमा िाग्ने पयिटन शलु्कको दर 

क्र.सं. वििरण दर रु. कैवफयत 

१ पाकि , वपकर्नक स्पट ५००   

२ दृष्याििोकन अन्त ुटािरको सेिा शलु्क ५०   

  क) १२ किा सम्मका विद्याथी तथा १८ िर्ि मरु्नका बािबार्िका २०   

  ख) नेपािी  नागररक ५०   

  ग) अन्य मिुकुका नागररक १००   

 

अन्त ुटािरबाट अििोकन बापत र्िइने सेिाशलु्क असिुी कायिको ठेक्का बन्दोिस्त गने प्रयोजनका िार्ग न्यूनतम 
कबोि अंक रु. २५ िाख ।  

 

ख. गफुापाताि भ्यू टािरको प्रिेशमा िाग्ने पयिटन शलु्कको दर 

 

क्र.सं. वििरण दर रु. कैवफयत 

१ पाकि , वपकर्नक स्पट ५००   

२ दृष्याििोकन  गफुापाताि टािरको सेिा शलु्क ५०   

  क) १२ किा सम्मका विद्याथी तथा १८ िर्ि मरु्नका बािबार्िका २०   

  ख) नेपािी  नागररक ५०   

  ग) अन्य मिुकुका नागररक १००   
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 गफुा पाताल भ्य ूटावरको दृष्यावलोकन बापत र्िइने सेिाशलु्क असिुी कायिको ठेक्का बन्दोिस्त गने प्रयोजनका िार्ग न्यूनतम 
कबोि अंक रु. शलु्क  १00000.00  एक िाख । 

 

अनसूुची - १२ 

(दफा (१२) साँग सम्िशन्धत) 

सिारी साधन पावकि ङ शलु्कको दर (आ.ि. २०७७/७८) 

क्र.सं सिारी साधनको  वकर्सम दर रु. कैवफयत 

१ हेभी इशक्िपमेण्ट (डोजर, िोडर, इस्काभेटर आदद) 40 
 प्रर्त घण्टा रु. 
  
  
  
  

२ र्नजी तथा भाडाका िक, ट्याक्टर 30 
३ र्नजी तथा भाडाका बस, वपक अप, र्मनी बस, ट्याक्सी, भ्यान आदद) 25 
४ र्नजी तथा भाडाका कार, ट्याम्पो 15 
५ मोटरसाइकि 10 

• नगरपार्िकािे पावकि ङ स्थि र्नधािरण गरेपर्छ मात्र पावकि ङ शलु्क संकिन गररने छ । 

• नगरपार्िकािे पावकि ङ स्थि र्नधािरण गरेपर्छ ठेक्का िन्दोिस्त गने प्रयोजनका िार्ग न्यूनतम अंक नगर कायिपार्िकािे 
र्नधािरण गरेबमोशजम हनुछे  । 

अनसूुची - १३ 

(दफा (१३) साँग सम्िशन्धत) 

बहाि विटौरी शलु्कको दर (आ.ि. २०७७/७८) 
क. साप्तावहक हाटबजार बाहेकका स्थानमा िाग्ने बहाि विटौरी शलु्कको दर :  

क्र.सं. वििरण इकाइ दर रु. कैवफयत 

१  साििजर्नक स्थिमा र्नमािण गरेका टहराहरु प्रर्त िगि वफट २५ मार्सक 

२ साििजर्नक स्थिमा व्यशििे र्नमािण गरेका 
घरहर कन्याम िेत्र  

प्रर्त िगि वफट १० १ तिाको (िावर्िक) 

३ साििजर्नक स्थिमा व्यशििे र्नमािण गरेका 
घरहरु कन्याम िेत्र  

प्रर्त िगि वफट १५ २ तिाको (िावर्िक) 

४ साििजर्नक स्थिमा व्यशििे र्नमािण गरेका 
घरहरु कन्याम िेत्र बाहेक  

प्रर्त िगि वफट 5 १ तिाको (िावर्िक) 

५ साििजर्नक स्थिमा व्यशििे र्नमािण गरेका 
घरहरु कन्याम िेत्र बाहेक  

प्रर्त िगि वफट ७ २ तिाको (िावर्िक) 

 

ख. साप्तावहक हाटबजारमा िाग्ने बहाि विटौरी शलु्कको दर: 
(साप्तावहक रुपमा िाग्ने हाटबजार - शाशन्तबजार, समािबङु, पशपुर्तनगर, गोखे, कटुसे (िक्ष्मीपरु), वफक्कि, र्तनघरे, 
हकि टेको िार्ग मात्र) 

क्र.सं. वििरण दर रु. कैवफयत 

१ कपडा दोकान     

क) ठूिा दोकान ८०   

ख) मझौिा दोकान ६०   
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क्र.सं. वििरण दर रु. कैवफयत 

ग) साना दोकान ४०   

२ मसिा वकराना पसि     

क) ठूिा ८०   

ख) मझौिा ६०   

ग) साना ५०   

३ कस्मेवटक पसि ५०   

४ सब्जी पसि     

क) ठूिा ६०   

ख) मझौिा ४०   

ग) साना ३०   

५ इिेक्िोर्नक पसि      

क) ठूिा ६०   

ख) साना ३०   

६ चना चटपटे पसि ४०   

७ शचया पसि/नास्ता पसि     

क) ठूिा ६०   

ख) साना २०   

८ लिाशस्टक सामग्री खेिौना पसि     

क) लिाशस्टक सामग्री ५०   

९ िधशािा     

क) व्यिशस्थत िधशािा ३५०   

ख) अन्य िधशािा २००   

१० डोको, मान्द्रो, डोरी र नाम्िो  पसि     

क) ठूिो ४०   

ख) सानो ३०   

११ बरफ, ररयि पसि     

क बरफ तथा ररयि ५०   

१२ फिामको औजार सामग्री पसि     

क फिामको सामग्री ३०   

१३ सूतीजन्य िस्त ुपसि     

क सूतीजन्य बस्त ु ८०   

ख मचाि ५०   

१४ गाडीमा सामान बेच्ने पसि     

क वकराना सामान १००   

ख माछा १५०   
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क्र.सं. वििरण दर रु. कैवफयत 

ग अन्य १००   

१५ जतु्ता/ चलपि अदद पसि     

क जतु्ता/ चलपि ८०   

१६ जतु्ता/ चलपि ममित कायि     

क जतु्ता/चलपि ममित (मोची) ३०   

१७ पान पसि दर     

क पान पसि ३०   

१८ छाता िाइट कुकर चलु्हो आदद ममित कायि     

क छाता िाइट कुकर चलु्हो आदद ३०   

१९ चटक  देखाउन े     

क) चटक दस्तरु ५०   

२० ग्रह औठी र्बक्री  पसि     

क औठी पसि ५०   

२१ पूजा सामग्री पसि     

क) पूजा सामग्री ३०   

२२ माटाका सामग्री पसि     

क) माटाका सामग्री दस्तरु ६०   

२३ भाडााँकुडााँका सामग्री पसि     

क) भाडााँकुडााँका सामग्री  ६०   

२४ पश/ुपंछी/घोडा     

क) पश/ुपंछी/घोडा प्रर्तगोटा २०/२५/१००   

ख) बंगरु प्रतीगोटा  ४०   

२५ जर्डबवुट पसि     

क) जर्डबवुट पसि ३०   

२६ फिफुि पसि      

क) ठूिा १००   

ख) अन्य ३०   

२७ मार्नसिे बोकेर डिुाएर बेच्ने िस्तहुरु प्रर्तव्यशि  ३०   

२८ अन्य ३०   

 

साप्तावहक हाटबजारबाट िहाि विटौरी कर असिुीका िार्ग ठेक्का िन्दोिस्त गने प्रयोजनका िार्ग न्यूनतम ठेक्का अंक 

क्र.सं. साप्तावहक हाटबजारको नाम, ठेगाना न्यूनतम ठेक्का रकम २०७६/७७ 
(रु. मा) 

 

१ शाशन्तबजार, समािबङु २०,०००।-  

२ पशपुर्तनगर हाटकर तथा सिारर साधनको 
प्रिेश शलु्क समेत एकमषु्ठ   

१,०८,०००।-  
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क्र.सं. साप्तावहक हाटबजारको नाम, ठेगाना न्यूनतम ठेक्का रकम २०७६/७७ 
(रु. मा) 

 

३ गोखे २०,०००।-  

४ कटुसे, िक्ष्मीपरु २०,०००।-  

५ वफक्कि ५,४०,०००।-  

६ र्तनघरे १,८०,०००।-  

७ हकि टे १,२०,०००।-  

 

अनसूुची - १४ 

(दफा (१४) साँग सम्िशन्धत) 

अखेटोपहारमा िाग्ने करको दर (आ.ि. २०७७/७८) 
 

र्स.नं. सामानको नाम इकाई दर रु. कैवफयत 

१ हाड प्रर्त के.जी. १.२५   

२ र्सङ प्रर्त के.जी. २.२५   

३ खरु प्रर्त के.जी. २.२५   

४ छािा ठूिो प्रर्त गोटा ३५.००   

५ छािा सानो प्रर्त गोटा २०.००   

६ पंिीहरुको लिााँख प्रर्त के.जी. ०.१५   

७ सुाँगरुको जगर उनमा समािेश 
गररएको 

प्रर्त के.जी. ०.२५ 

  

                                            
 

 अनसूुची - १५ 

(दफा (१५) साँग सम्िशन्धत) 

पूिािधार उपयोग सेिाशलु्कको दर (आ.ि. २०७७/७८) 

क. अन्त ुपोखरीमा डुंगा सयर गदाि िाग्ने पूिािधार उपयोग शलु्कको दर : 
क्र.सं. वििरण दर रु. कैवफयत 

१ डुंगा सेयर शलु्क ५०  प्रर्त चक्र 

अन्त ुपोखरीमा डुंगा सयर गदाि िाग्ने पूिािधार शलु्कको असिुी कायिको ठेक्का बन्दोिस्त गने प्रयोजनका िार्ग न्यूनतम 
कबोि अंक रु. 1िाख पचास हजार।  

ख. सरकारी सम्पशत्तको बहािको दर (भाडा आदद) 

क्र.सं. वििरण इकाइ दर रु. कैवफयत 

१ पशपुर्तनगर बजारमा रहेको 
नगरपार्िकाको स्िामीत्िमा रहेको 
सटरको घरभाडा 

िावर्िक १००००० 
 

२ न.पा. कायाििय हि मार्थल्िो तिा प्रर्तददन २५००   
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क्र.सं. वििरण इकाइ दर रु. कैवफयत 

३ न.पा. कायाििय हि भ ुाँइतिा प्रर्तददन १५००   

४ १ नं िडा कायािियको हि दैर्नक ३००   

५ ३ नं िडा कायािियको हि दैर्नक ५००   

६ ७ नं िडा कायािियको हि प्रर्तददन १०००   

७ ७ नं िडा कायािियिे संघ संस्थाको 
कायािियको िार्ग कोठ भाडा िगाउाँदा 

प्रर्त मवहना १०००/२५०
० 

प्रर्त कोठा (सानो/ठूिो) 

८ ११ नं िडा कायािियको हि  दैर्नक ५००   

९ १४ नं िडा कायािियको हि दैर्नक ३००   

१० प्रशासर्नक भिनको सभा हि प्रर्तददन १०००० 
 

११ साउण्ड र्सस्टम साधारण प्रर्तददन ६०० हिभाडाको अर्तररि 

१२ जेनेरेटर शलु्क प्रर्तददन 1000 
 

१3 प्रोजेक्टर प्रर्तददन ६००   

१4 बरु्द्पाकि को सटर बावर्िक प्रर्त सटर 
 
नगरकायिपार्िकाको र्नणिय 
बमोशजम हनुे  १५ वफक्कि पानी वहवट सटर बावर्िक प्रर्त सटर 

 
 

 विपर 
  
  

प्रर्त घण्टा ५५० इन्धन र चािकको खाना 
खाजा खचि बाहेक दैर्नक ६००० 

मार्सक १६५००० 
 

 

 

अनसूुची - १६ 

(दफा (१६) साँग सम्िशन्धत) 

प्राकृर्तक श्रोत संकिन तथा विक्री शलु्क (आ.ि. २०७७/७८) 

प्राकृतिक श्रोि िथा विक्री शुल्कको दर प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन, २०७७ को अनुसूची - ५ बमोजिम हुनेछ । 

 

अनसूुची - १७ 

(दफा (१८) साँग सम्िशन्धत) 

 

कृवर्जन्य िस्तकुो व्यािसावयक कारोबारमा िाग्ने व्यिसाय करको दर (आ.ि. २०७७/७८) 

 

१.  तयारी शचयाको व्यािसावयक कारोबारमा :- कारोबार भएको पररमाणमा प्रर्त केजी रु. १.५० 

२.  अन्य कृवर्जन्य उपजको कारोबारमा:- तयारी शचया बाहेकका कृवर्जन्य िस्तकुो व्यािसावयक कारोबार गने 
व्यशि, समूह िा व्यिसायीसाँग नगरपार्िकािे असिु गने व्यिसाय करको दर :  

 

क्र स वििरण रकम कैवफयत 

१ शघउ रु. १/५० प्रर्त केजी 
२ छुपी रु. १/५० प्रर्त केजी 
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३ िर्िपप रु. १/५० प्रर्त केजी 
४ शचज रु. १/५० प्रर्त केजी 
५ खिुा रु. १/५० प्रर्त केजी 
६ अदिुा रु. 10/00 प्रर्त मन 

७ अिैशच रु. 5/00 प्रर्त केजी 
८ कुचो रु. 30/00 प्रर्त मन 
९ आि ु रु. 10/00 प्रर्त मन 

१0 अन्य तरकारर रु. 500 पाचसय प्रर्त माझदह / िक 
11 अन्य तरकारर रु. 200 दइुसय प्रर्त वपकप 
12 अन्य तरकारर रु. 300 तीन सय प्रर्त ट्याक्टर 

 

 

अनसूुची - १८ 

(दफा) (२१)  साँग सम्िशन्धत) 

करको दरमा छुट सम्बशन्ध ब्यािस्था  

 

क्र स  वििरण                 छुटको दर  

१ मािपोत तथा 
भरु्मकर 
अशरु्िमा 

क. मंर्सर मसान्त सम्ममा बझुाएमा गत विगत देशखको बक्यौतामा िाग्ने जररिानामा १०० प्रर्तशत 

ख. मर्सर मसान्त भन्दा पर्छ बझुाएमा गत विगत देशखको बक्यौतामा िाग्ने जररिानामा ५० प्रर्तशत 

२ सघ संस्था 
तथा सहकारी 
निीकरणमा 

क. मंर्सर मसान्त सम्ममा बझुाएमा गत विगत देशखको बक्यौतामा िाग्ने जररिानामा १०० प्रर्तशत 

ख. मंर्सर मसान्त भन्दा पर्छ बझुाएमा गत विगत देशखको बक्यौतामा िाग्ने जररिानामा ५० प्रर्तशत 

३ घर बहाि 
करमा 

क. मंर्सर मसान्त सम्ममा बझुाएमा गत विगत देशखको बक्यौतामा िाग्ने जररिानामा १०० प्रर्तशत 

ख. मंर्सर मसान्त भन्दा पर्छ बझुाएमा गत विगत देशखको बक्यौतामा िाग्ने जररिानामा ५० प्रर्तशत 

४ ब्यािसाय 
निीकरणमा 

क. िकडाउनको कारण आ ब २०७६/७7 र्भत्र नविकरण हनु नसकेका यस नगरपार्िका अन्तगित 
दताि भएका व्यिसाय मंर्सर मसान्त सम्ममा नविकरण गरेमा जररिाना निाग्ने । 

 


