
सूर्योदर्य नगरपालिकाको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्याथन्वर्यन गनथ बनेको 

"सूर्योदर्य नगरपालिकाको आलर्थक ऐन, २०७८" 

 

सभाबाट स्वीकृत मिमत-२०७८/०३/१३ 

 

प्रस्तावना : 

सरू्योदर्य नगरपामिकाको आमथिक वर्ि २०७८/७९को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्यािन्वर्यन गनिको 

मनमित्त स्थानीर्य कर तथा शलु्क संकिन गनि, छुट मदन तथा आर्य संकिनको प्रशासमनक व्र्यवस्था गनि 

वाञ्छनीर्य भएकोि,े नपेािको संमवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोमिि सरू्योदर्य 

नगरपामिकाको नगर सभािे र्यो ऐन बनाएको छ । 

 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भ :(१) र्यस ऐनको नाि “सरू्योदर्य नगरपामिकाको आमथिक ऐन, २०७८" 

रहकेो छ । 

(२) र्यो ऐन २०७८ साि श्रावण १ गतेदमेि सरू्योदर्य नगरपामिका क्षेत्रिा िाग ूहुनछे । 

२. सम्पलि कर :(१) नगरपामिकाि ेआफ्नो क्षेत्रमभत्रको घर र सो घरिे चचेको (मलिन्थ एररर्या) 

िग्गाको िलू्र्यांमकत रकििा अनुसचूी -१ को दरिा सम्पमत्त कर िगाउनेछ । 

स्पष्टीकरण:- र्यस दफाको प्रर्योिनका िामग " घरिे चचेको िग्गा " भन्नािे घरि ेओगटेको 

िग्गाको क्षेत्रफि र अमधकति सो िग्गा बराबरको थप िग्गा सम्ि बुझ्नुपछि । 

(२) उपदफा (१) बिोमििको िग्गाको िलू्र्यांकन गदाि अनुसचूी -२ िा उल्िेि भएको दर भन्दा 

कि हनुे गरी िलू्र्यांकन गररन ेछैन । 

३. भूलम कर (मािपोत):(१)नगरपामिका क्षेत्रमभत्र सम्पमत्त कर िागेको घरिग्गा बाहकेको िग्गािा 

अनुसचूी -३ बिोमिि भमूिकर (िािपोत) िगाइन ेर असिू उपर गररनेछ । 

(२) नगरकार्यिपामिकाबाट मनधािररत िापदण्डिा उल्िेि भएको िगगाको िलू्र्यांकन रकि 

अनुसचूी ३ को प्रकरण (४) िा उल्िेि भएबिोमिि हुनेछ ।  

४. घरवहाि कर :नगरपामिकािे आफ्नो क्षते्रमभत्र कुनै व्र्यमि वा संस्थािे भवन, पसि, ग्र्यारेि, 

गोदाि, टहरा, छलपर, कारिाना, िग्गा, पोिरी र र्यस्त ैपक्की वा कच्ची संरचना परैू वा आंमशक 

तवरिे वहाििा मदएकोिा अनुसचूी -४ बिोमिि घरवहाि कर िगाइने र असिू गररनेछ । 



५. घरजग्गा रलजष्ट्रेशन शुल्क: (१) नगरपामिका क्षेत्रमभत्रको घर, िग्गा वा घरिग्गा रमिष्ट्रेशन 

पाररत गरी स्वािीत्व पररवतिन भएका वित प्रदशे सरकारिे तोकेको अनुसचूी -५ बिोमििको 

दररेटिा घरिग्गा रमिष्ट्रेशन शलु्क असिु गररनछे । 

(२)उपदफा (१) बिोमिि नगरपामिकािा घरिग्गा रमिष्ट्रेशन शलु्क उठाउन आवश्र्यक पने 

साधन, श्रोत, प्रमवमध तथा िनशमिको व्र्यवस्थापन नभएसम्ि नेपाि सरकारबाट 

तोमकएको कार्याििर्यबाट घरिग्गा रमिष्ट्रेशन शलु्क असिु   गररनेछ ।  

(३)उपदफा (२) बिोमिि संकमित रकि प्रदशे कानून बिोमिि बााँडफााँड गरी स्थानीर्य तहि े

प्राप्त गने रकि नगरपामिकाको समञ्चत कोर्िा दामििा गररनेछ । 

६. सवारी साधन कर:(१) नगरपामिका क्षते्रमभत्र दताि हुने र दताि भई प्रर्योगिा रहकेा टााँगा, ररक्सा, 

अटोररक्सा, मवद्यतुीर्य ररक्सा (ई-ररक्सा) र पावर मरिरिा अनुसचूी-६ बिोमिि सवारी साधन कर 

िगाइने र असिु गररनछे ।  

(२) प्रदशे काननू बिोमिि प्रदशे सरकारि ेिगाएको सवारी साधन कर प्रदशे सरकारि ेतोकेको 

कार्याििर्यिा न ैबुझाउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोमिि संकमित रकि प्रदशे कानून बिोमिि बााँडफााँड गरी स्थानीर्य तहि े

प्राप्त गने रकि नगरपामिकाको समञ्चत कोर्िा दामििा गररनेछ । 

(४) आ.व. २०७८ असार िसान्त अगावै दताि गरी नगरक्षते्रमभत्र सञ्चािन हुन ु पनेिा उि 

अवमधिा दताि नगरी सञ्चािनिा रहकेा टााँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, मवद्यतुीर्य ररक्सा (ई-

ररक्सा) र पावर मरिरको दताििा अनुसचूी - ६ िा उल्िेमित दरिा थप १० प्रमतशत 

िररवाना िगाई दताि गररनछे । 

७. मनोरञ्जन कर :(१) नगरपामिका क्षते्रमभत्र हनुे िनोरन्िन व्र्यवसार्य सेवािा अनुसचूी -७ 

बिोमिि प्रदशे सरकारि ेिगाएको दरिा िनोरञ्िन कर असिु उपर गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोमिि िनोरञ्िन करबाट उठेको रकि िनोरञ्िन स्थिको धनीि ेकर उठेको 

िमहनाभन्दा पमछल्िो िमहनाको २५ गत ेमभत्र नगरपामिकािा िम्िा गनुिपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोमििको रकि नगरपामिकाको मवभाज्र्य कोर्िा िम्िा गरी प्रदशे कानून 

बिोमिि बााँडफााँड गररनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोमिि बााँडफााँड भएको रकि िध्रे्य प्रदशे कानून बिोमिि स्थानीर्य तहिे 

प्राप्त गने रकि नगरपामिकाि ेसमञ्चत कोर्िा दामििा गनुि पनछे । 

 



८. लवज्ञापन कर :(१) नगरपामिका क्षेत्रमभत्र रामिन ेहोमडिंग बोडि, साइन बोडि, ब्र्यानर, राई मभिन 

ग्िो बोडि, मडमिटि बोडि, मस्टि वा धातुको फे्रि वा कुन ैस्थानिा िगाउने िेख्न ेवा मवद्यतुीर्य 

तरंग प्रर्योग गररएको मवज्ञापन/प्रचारको िामग रामिने वस्तु वा सािग्रीिा गररने मवज्ञापनिा 

मवज्ञापन कर िगाइन ेर असिु गररनेछ । 

(२) नगरपामिका क्षेत्रमभत्र हुन ेमवज्ञापनिा अनुसचूी -८ बिोमिि मवज्ञापन कर िगाइने र असिू 

उपर गररनछे ।  

(३) उपदफा (२) बिोमििको रकि नगरपामिकाको मवभाज्र्य कोर्िा िम्िा गरी प्रदशे कानून 

बिोमिि बााँडफााँड गररनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोमिि बााँडफााँड भएको रकि िध्रे्य प्रदशे कानून बिोमिि स्थानीर्य तहिे 

प्राप्त गने रकि नगरपामिकाि ेसमञ्चत कोर्िा दामििा गनुि पनछे । 

(५)   र्यस अमघ नगरपामिकािे बहुवरे् सम्झौता गरर िाग ुभएको मवज्ञापन कर प्रमत वर्ि १० 

प्रमतशत थप गरर अशमुि गने गरेको रकि, र्यसै ऐन बिोमिि असमुि भएको िामनन ेछ । 

९. व्र्यवसार्यकर : (१) नगरपामिका क्षेत्रमभत्र व्र्यापार, व्र्यवसार्य वा सेवािा पूाँिीगत िगानी र 

आमथिक कारोवारका आधारिा अनुसचूी -९ बिोमिि व्र्यवसार्य दताि र नवीकरणिा व्र्यवसार्य 

कर िगाइने र असिू गररनेछ । 

(२) गत मवगत वर्ि दमेि नमवकरण गनि छुट भएका व्र्यवसार्यहरुको नमवकरण गदाि अनुसचूी ९ िा 

उल्िेमित दरको अमतररि िररवाना वापत अनुसचूी- ९ (क) बिोमििको दरिे हुन ेरकि 

थप गरी असिु गररनेछ । 

(३) गत मवगत आ.ब.िा दताि भएका व्र्यवसार्यहरु २०७८ असोि िसान्त सम्ििा नमवकरण गरेिा 

नमवकरण शलु्कको २० प्रमतशति ेहुने रकि छुट गररने छ । 

१०. सेवा शुल्क, दस्तुर :नगरपामिकाि े नपेािको संमवधानको अनुसचूी -८ बिोमििका क्षेत्र र 

मवर्र्यिा आफूिे परू्यािएको सेवाबापत अनुसचूी -१० िा उल्िेमित दरिा सेवाशलु्क तथा दस्तुर 

िगाई असिु गररनछे ।  

११. पर्यथटन शुल्क :(१) आमथिक वर्ि २०७८/७९ िा सरू्योदर्य नगरपामिका क्षेत्रमभत्र रहकेा उद्यान 

पाकि  संग्रहािर्य तथा नपेाि सरकारिे प्रवेश शलु्क उठाउन मदएका प्राचीन स्िारक र परुातामत्वक 

सम्पदा िगार्यत अन्र्य पर्यिटकीर्य स्थि प्रवेश गरेबापत नगरपामिकािे अनुसचूी - ११ बिोमिि 

पर्यिटन शलु्क िगाई असिु गनछे । 

(२) उपदफा (१) बिोमििको पर्यिटन शलु्क सम्बन्धी कार्यिमवमध प्रदशे कानून बिोमिि हुनछे। 



(३) उपदफा (१) बिोमिि सङ्कमित रकि स्थानीर्य मवभाज्र्य कोर्िा िम्िा गररनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोमिि संकिन भएको रकि प्रदशे काननू बिोमिि बााँडफााँड गरी नगरपामिकाि े

प्राप्त गने रकि नगरपामिकाको समञ्चत कोर्िा िम्िा गररनछे । 

१२. सवारी साधन पालकथ ङ शुल्क :नगरपामिकाि े आफूि े मनिािण वा व्र्यवस्था गरेको सवारी 

साधन पामकि ङ स्थििा अनुसचूी -१२ बिोमिि सवारी साधन पामकि ङ शलु्किगाई असिु 

गररनेछ । 

१३. बहाि लवटौरी शुल्क :(१) नगरपामिका क्षेत्रमभत्र सावििमनक, स्थानीर्य सरकारको नाििा 

रहकेो, ऐिानी, पमति िग्गा को भोगचिन वापत र त्र्यस्ता िग्गािा रहकेा पोिरी, हाटबिार, 

प्रदशिनस्थि र ती ठाउाँिा राख्न अस्थार्यी अनुिमत मिएका पसि व्र्यवसार्यीहरु साँग  अनुसचूी -

१३ बिोमिि बहाि मवटौरी शलु्क िगाई असिु गररनछे । 

१४. अखेटो पहारमा िाग्ने कर : नगरपामिका क्षेत्रमभत्र प्रचमित कानूनि ेमनरे्ध गररएको िीविन्त ु

वाहकेका अन्र्य ितृ वा िाररएका िीविन्तुको हाड, मसङ, लवााँि, छािा िस्ता वस्तकुो 

व्र्यावसामर्यककारोवार गरेबापत अनुसचूी -१४ बिोमििको कर िगाई असिु गररनेछ । 

१५. पूवाथधार उपर्योग सेवा शुल्क: नगर क्षते्रमभत्रका नगरपामिकाि ेमनिािण गरेका तथा हस्तान्तरण 

भई नगरपामिकाको स्वािीत्विा रहकेा पवूािधारहरुको उपर्योग गरेबापत अनुसचूी -१५ 

बिोमििको पवूािधार उपर्योग सेवा शलु्क असिु गररनेछ । 

१६. प्राकृलतक श्रोत संकिन तर्ा लवक्री शुल्क: (१) आमथिक वर्ि २०७७/७८ िा सरू्योदर्य 

नगरपामिका मभत्र बिोमिि ढुगंा मगटी वािवुा िाटो दहत्तर बहत्तरको संकिन तथा मवमििा 

अनुसचूी- १६ शलु्क िगाइने र असिु गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोमिि नगरपामिकािे ढुगंा मगटी वािवुा िाटो र दहत्तर बहत्तरको संकिन 

गनुि अमघ प्रचमित संघीर्य कानून बिोमिि आवश्र्यक पने स्वीकृत वातावरणीर्य अध्र्यर्यन 

प्रमतवेदन कार्यिर्योिना प्रदशे सरकार सिक्ष प्रस्तुत गनुि  पनछे । 

(३) उपदफा (२) िा िे सकैु कुरा िेमिएको भएतापमन र्यस भन्दा पमहिे वातावरणीर्य अध्र्यर्यन 

प्रमतवेदन स्वीकृत भइसकेको अवस्थािा ढुंगा मगटी वािवुा िाटो र दहत्तर बहततर संकिन 

गनि वाधा पन ेछैन ।  

(४) उपदफा(३) बिोमिि प्राकृमतक स्रोत संकिन तथा मवमि शलु्कको संकमित रकि 

नगरपामिकाको मवभाज्र्य कोर्िा िम्िा गररनेछ ।  



(५) उपदफा (४) बिोमिि संकमित प्राकृमतक श्रोत तथा मविी शलु्क बापतको रकि प्रदशे 

कानून बिोमिि बााँडफााँड गरी नगरपामिकािे प्राप्त गन े रकि नगरपामिकाको समञ्चत 

कोर्िा दामििा गररनछे । 

१७. वन पैदावार शुल्क :(१) आमथिक वर्ि २०७७/७८ िा सरू्योदर्य नगरपामिका क्षते्रमभत्र नेपाि 

सरकारद्वारा सािदुामर्यक वनको रुपिा हस्तान्तरण गररएका रामष्ट्रर्य वनिध्रे्य उपभोिा सिहूि े

कानून बिोमिि कार्यिर्योिना बनाई मनकामिएको साि र िर्यर बाहकेका काठ उपभोिा सिहू 

बामहर व्र्यापाररक प्रर्योिनका िामग मविी गरेिा त्र्यसरी मविी गरी प्राप्त गरेको रकििा दश 

प्रमतशत रकि वन पैदावार शलु्क बापत स्थानीर्य समञ्चत कोर्िा दामििा गररनछे । 

(२) उपदफा (१) बिोमिि उपभोिा सिहू बामहर व्र्यापाररक प्रर्योिनका िामग काठ मविी गरी 

उपभोिा सिहूि े प्राप्त गरेको रकि सािदुामर्यक वनको संरक्षण, सम्वर्द्िन, वातावरण 

संरक्षण र स्थानीर्य मवकाससाँग सम्बमन्धत कार्यििा िचि गनुिपनछे । 

(३) वन पैदावार शलु्क सम्बन्धी कार्यिमवमध प्रदशे कानूनिे मनधािररत गरे बिोमिि हुनेछ । 

१८. कृलिजन्र्यवस्तुको व्र्यावसालर्यक कारोबारमा कर:(१) कृमर्िन्र्य उत्पादनको नगरपामिका 

क्षेत्रमभत्र हुन ेव्र्यावसामर्यक कारोबारिाअनुसचूी - १७ बिोमिि कर िगाई असिु गररनछे । 

१९. दण्ड जररवाना: (१) नगरपामिका मभत्र कुन ै व्र्यमि, संस्था वा मनकार्यि े स्थानीर्य काननूको 

उल्िंघन गरेको पाइएिा दण्ड िररवाना गनि सक्नेछ । 

(२) र्यस ऐनको उल्िंघन बापत दण्ड र िररवानाको व्र्यवस्था र्यसै ऐनिा उल्िेि भएकोिा सोही 

बिोमिि र उल्िेि नभएकोिा प्रचमित कानून बिोमिि हुनछे ।  

(३) उपदफा (१) बिोमििको दण्ड िररवानाको दर प्रचमित कानून बिोमिि हनुेछ । 

२०. दर घटाउन, बढाउन वा छुट लदन सलकने :(१) र्यस ऐन बिोमिि कर मतने दामर्यत्व भएका 

व्र्यमि वा संस्थाहरुिाई कुनै पमन मकमसिको कर छुट मदइने छैन । 

(२) उपदफा (१) िा िनुसकैु कुरा िेमिएको भए तापमन नगरपामिकािे िनुाफारमहत सावििमनक तथा 

सािदुामर्यक संस्था, नेपाि सरकार वा प्रदशे सरकार वा नगरपामिका वा नपेाि सरकार वा प्रदशे 

सरकारको स्वािीत्व भएका संगमठत संस्थािाई िािपोत तथा सम्पमत्त कर छुट गररएको छ। त्र्यस्ता 

मनकार्यिाई र्यस ऐन बिोमिि िाग्ने अन्र्य दस्तुर, शलु्क र करको दर घटाउन वा त्र्यस्तो दस्तरु, शलु्क 

र कर आंमशक वा पणूि रुपिा छुट मदन सक्नछे । 



(३) ठेक्का प्रमिर्याबाट आन्तररक आर्य संकिन गदाि गराउाँदा त्र्यस्तो ठेक्काको सम्पणूि रकि 

सम्झौताको बित एकिषु्ट बुझाएिा १० प्रमतशत (दश प्रमतशत) छुट मदइनेछ । 

मकस्ताबन्दीिा छुटको समुवधा मदइने छैन । 

(४) िमहिाहरुिाई स्वरोिगार र आत्िसम्िामनत बनाउनका िामग िमहिाहरुको नाििा दताि हुन 

आउने उद्योग व्र्यवसार्यिा पै ाँतीस प्रमतशत शलु्क छुट मदईनछे ।  

(५) "ग" श्रेणी सम्िको पररचर्य पत्र प्राप्त अपाङ्गभएका ब्र्यामि हरुद्वारा संचामित उद्योग 

व्र्यवसार्यिा नगरपामिकािा मिइन ेकरिा ५० प्रमतशत सम्ि कर छुट गररनछे ।  

(६) नगरपामिका क्षते्र मभत्र रहकेा सािदुामर्यक मवद्यािर्यहरुिा अध्र्यर्यन गने"ग"श्रेणी सम्िको 

पररचर्य पत्र प्राप्त सबै अपाङ्ग मवद्याथीहरु र दमित मवद्याथीहरु िाई मवद्यािर्यिा कुन ै

प्रकारको शलु्क िाग्ने तथा िगाईन ेछैन । 

२१. लवश्व ब्र्यालप रुपमा फैलिएको कोरोना ,कोलवड- १९ को दोस्रो भेररएन्टका कारण 

नगरपालिकािे असूि गने करमा छुट सम्बलन्ध ब्र्यावस्र्ा:(१)र्यस ऐन बिोमिि कर मतन े

दामर्यत्व भएका व्र्यमि वा ब्र्यावसार्यीिे नगरपामिकािाइ बुझाउनु पने आ. ब. २०७८/७९ 

को कर रकि २०७८ असोि िसान्त सम्ििा बुझाएिा १० प्रमतशत छुट मदइनेछ ।  

(२) र्यस ऐन बिोमिि कर मतने दामर्यत्व भएका सवै व्र्यमिहरु वा ब्र्यावसार्यहरुिाई  अनुसमुच १८ 

िा उल्िेि भए बिोमििको छुट मदइने छ । 

२२. आर्य ठेक्का वन्दोवस्त सम्बन्धी व्र्यवस्र्ा : (१)नगरपामिकाि ेअसिु गने कर तथा सेवा 

शलु्क असिुीका िामग आर्य ठेक्का वन्दोवस्त गनि सक्नछे ।  

(२) उपदफा (१) बिोमिि आर्य ठेक्का वन्दोवस्त गन े प्रर्योिनका िामग र्यस ऐनको 

अनुसचूीहरुिा उल्िेमित न्र्यनूति कबोि अंकिा बढ्न ेगरी ठेक्का वन्दोवस्तको प्रकृर्या 

प्रारम्भ गनुि पनेछ ।  

(३) आर्य ठेक्का वन्दोवस्त सम्बन्धी व्र्यवस्था सरू्योदर्य नगरपामिकाको सावििमनक िररद 

मनर्यिाविी,२०७५ बिोमिि हुनेछ । 

(४) उपदफा (१) िा िनु सकैु कुरा िेमिएको भएतापमन २०७८ श्रावणबाट ठेक्का प्रारम्भ 

हुने गरी ठेक्का वन्दोवस्त प्रकृर्या शरुु हुन नसकेिा ठेक्का संझौता हनुे िमहना दमेि आमथिक 

वर्ि अन्त हुन ेअवमधको िामग न्र्यनूति अंकको िामसक दािासाहीिा हनुे रकििाई न्र्यनूति 

अंक िामन ठेक्का वन्दोवस्तको प्रकृर्या प्रारम्भ गनि वाधा पने छैन ।  

२३. प्रलक्रर्या सरिीकरण वा बाधा अड्काउ फुकुवा गनथ सक्ने: 



(१) प्रचमित करसम्बन्धी कानून तथा र्यस ऐनको कार्यािन्वर्यनको िििा सावििमनक शामन्त र 

व्र्यवस्थािा गम्भीर ििि पगुेको वा सावििमनक आवागिनिा अवरोध भएको वा मवपदक्ो 

कारणि े उल्िेमित काननूिे प्रदान गरेको कुनै समुवधा उपभोग गनि नपाउने अवस्था मसििना 

भएिा, कुन ैिमटिता दमेिएिा वा उल्िेमित कानून तथा र्यस ऐनको कार्यािन्वर्यनिा कुन ैबाधा 

अड्काउ पनि गएिा कार्यिपामिकािे आवश्र्यकता अनुसार अवमध थप गनि, प्रमिर्या सरिीकरण 

गनि वा कार्यािन्वर्यनिा दमेिएको बाधा अड्काउ फुकुवा गनि सक्नेछ । 

(२) र्यस ऐनिा उल्ििे नभएका कुनै पमन मवर्र्यका दररेटहरु तत्काि मनधािरण गनुिपन ेभएिा सोही 

मवर्र्यसाँग मिल्दोिलु्दो अको मवर्र्यको दररेटिाई आधार िानी दर कार्यि गररनेछ ।  

 



अनुसूची - १ 

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

सम्पलि करको दर (आ.व. २०७७/७८) 

क्र.सं. अनुसूची २ बमोलजमको मूल्र्यांलकत रकम दर प्रलतिाख रु. 

१ ५००००० सम्िको िलू्र्यांमकत रकििा एकिषु्ट १०० 

२ १०००००० सम्िको िलू्र्यांमकत रकििा एकिषु्ट १५० 

३ २०००००० सम्िको िलू्र्यांमकत रकििा १५ 

४ ३०००००० सम्िको िलू्र्यांमकत रकििा २० 

५ ४०००००० सम्िको िलू्र्यांमकत रकििा २५ 

६ ५०००००० सम्िको िलू्र्यांमकत रकििा ३० 

७ ६०००००० सम्िको िलू्र्यांमकत रकििा ३५ 

८ ७०००००० सम्िको िलू्र्यांमकत रकििा ४० 

९ ८०००००० सम्िको िलू्र्यांमकत रकििा ४५ 

१० ९०००००० सम्िको िलू्र्यांमकत रकििा ५० 

११ १००००००० सम्िको िलू्र्यांमकत रकििा ५५ 

१२ २००००००० सम्िको िलू्र्यांमकत रकििा ६० 

१३ ४००००००० सम्िको िलू्र्यांमकत रकििा ६५ 

१४ ४००००००० भन्दा िामथको िलू्र्यांमकत रकििा ७० 

 

 

 

 



अनुसूची - २ 

(दफा (२) को उपदफा (२) साँग सम्वमन्धत) 

सम्पलिको मुल्र्याङ्कन (आ.व. २०७८/७९)  

(क) घरको िलू्र्यांकन:- दहेार्य बिोमििको न्र्यनूति िलू्र्यांकन दरका आधारिा िलू्र्यामंकत रकि 

घरको लकलसम 
दर  (प्रलत 

वगथलफट रु.) 

कैलफर्यत 

बााँसको बारबरे गरी िाटोको मिउन गरेको/नगरेको  र लिामस्टक/ 

िर/ककि टपाताको छानो भएको  

३०० 

 
इाँटा/ढुङ्गा - िाटोको िोडाइ - बााँस/काठ/ मसिने्टिे बारबरे गरी 

लिामस्टक/िर/ककि ट पाताको छाना िगाएको  

६०० 

 
काठको घर ककि टपाताको छाना भएको  ८०० 

 
स्टीि फे्रि स्टक्चर, िस्तापाताको छाना तथा वरेा भएको १००० 

 
ककि टपाताको छानो भएको इाँटा, ढुङ्गा मसिने्टको िोडाई 

भएको 

१५०० 

 
आर मस.मस. मसिेन्ट लिास्टर भएको ककि ट पाता वा ढिान छानो 

भएको  

२००० 

 
कम्पाउण्ड वाि ३०० 

 
(ि) िग्गाको िलू्र्यांकन:-  नगर कार्यिपामिकाबाट मनधािररत िापदण्ड बिोमिि  घरिे चचेको िग्गाको 

करदातािे घोर्णा गरेको िग्गाको बमगिकरणका आधारिा िलू्र्यामंकत रकि । 

द्रष्टव्र्य :  नगरकार्यिपामिकाबाट मनधािररत िापदण्ड बिोमिि व्र्यापाररक क्षेत्रिा पने मकत्ता १ 

रोपनी भन्दा बढी वा आवाशीर्य क्षते्रिा पन ेमकत्ता २ रोपनी भन्दा बढी क्षेत्रफिको भएिा 

उल्िेमित क्षते्रफि भन्दा बढी िग्गािाई कृमर् क्षते्रको िानी बहु दरिा िलू्र्यांकन गररनछे । 

(ग) सम्पमत्तको िलू्र्यांकन = (क) + (ि) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनुसूची - ३ 

(दफा (३) साँग सम्वमन्धत) 

 

भूलमकर (मािपोत) रकम (आ.व. २०७८/७९) 

(१) मािपोतको दर : सम्पमत्त कर िाग्ने िग्गा बाहकेको िग्गाको प्रकरण (४) िा उल्िेमित वमगिकरण बिोमिि प्रमत 

रोपनी िलू्र्यांकन दरको आधारिा िलू्र्यांमकत रकििा  

ि.सं. अनुसूची २ बिोमििको िलू्र्यांमकत रकि दर प्रमतिाि रु. 

१ ५००००० सम्िको िलू्र्यांमकत रकििा एकिषु्ट १०० 

२ १०००००० सम्िको िलू्र्यांमकत रकििा एकिषु्ट १५० 

३ २०००००० सम्िको िलू्र्यांमकत रकििा १५ 

४ ३०००००० सम्िको िलू्र्यांमकत रकििा २० 

५ ४०००००० सम्िको िलू्र्यांमकत रकििा २५ 

६ ५०००००० सम्िको िलू्र्यांमकत रकििा ३० 

७ ६०००००० सम्िको िलू्र्यांमकत रकििा ३५ 

८ ७०००००० सम्िको िलू्र्यांमकत रकििा ४० 

९ ८०००००० सम्िको िलू्र्यांमकत रकििा ४५ 

१० ९०००००० सम्िको िलू्र्यांमकत रकििा ५० 

११ १००००००० सम्िको िलू्र्यांमकत रकििा ५५ 

१२ २००००००० सम्िको िलू्र्यांमकत रकििा ६० 

१३ ४००००००० सम्िको िलू्र्यांमकत रकििा ६५ 

१४ ४००००००० भन्दा िामथको िलू्र्यांमकत रकििा ७० 



(२)  उल्िेमित दर बिोमिि हुन आउने िािपोत (भमूिकर) रकि िमतसकैु भए तापमन कृमर् क्षते्रिाएक करदाता (संस्था, फिि, उद्योग बाहके) साँग रु. 

१७,००० भन्दा बढी िािपोत (भमूिकर) असिु गररने छैन ।  

(३) गत मवगत वर्ि दमेि िािपोत बुझाउन बााँकी करदाताहरुबाट बक्र्यौता िािपोत रकििा दहेार्यको दरिा िररवाना थप गरी िािपोि असिु गररनेछ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

(४) नगरकार्यथपालिकाबाट लनधाथररत मापदण्डमा उल्िेख भएको जग्गाको मूल्र्यांकन रकम 

 

क्र स आ. ब. मािपोत असुलि 

१ आ. ब. २०७२/७३ साि अगालड सबै आ. ब. को ३५ प्रलतशत 

२ आ. ब. २०७३/७४ ३० प्रलतशत 

३ आ. ब. २०७४/७५ २५ प्रलतशत 

४ आ. ब. २०७5/७६ २० प्रलतशत 

५ आ. ब. २०७६/७७ १५प्रलतशत 

६ आ. ब. २०७७/७८ १० प्रलतशत 



 

ि.सं. वडा नं. सडकको नाि वा स्थान क्षेत्र वगीकरण गररएको िग्गाको मववरण 

मफल्डबाट बुमझएको 

चिनचल्तीको िलू्र्य रु. 

(प्रमत रोपनी) 

१ १   क)  ऋमर्िोड िाने भञ्ज्र्याङ 

सडक (बाह्रिासे सडक) 

अन्तगित 
व्र्यापाररक 

क) गोिे बिार क्षेत्रमभत्र कािोपत्रे सडकिे छोएका मकत्ताहरु 
१० िाि 

 ि) गोिे बिार क्षेत्रमभत्र कािोपत्रे सडकिे छोएका मकत्ताहरु बााँमक 

क्षेत्रफि 
३ िाि 

   

आवास 

क)  िंगिबारे र सााँघबुेसी बिार क्षेत्रमभत्र सडकिे छोएका मकत्ताहरु  
८ िाि 

ि)  िंगिबारे र सााँघबुेसी बिार क्षेत्रमभत्र सडकिे छोएका मकत्ताहरु 

बााँमक क्षेत्रफि 
२ िाि पचास हिार 

     क) ऋमर्िोड िाने भञ्ज्र्याङ सडक (बाह्रिासे सडक)िे छोएका 

मकत्ताहरु (व्र्यापाररक र क को आवास क्षेत्र बाहके) २ िाि 

ि) ऋमर्िोड िाने भञ्ज्र्याङ सडक (बाह्रिासे सडक)िे छोएका मकत्ताहरु 

(व्र्यापाररक र क को आवास क्षेत्र बाहके) बााँमक क्षेत्रफि 
१ िाि 

   

कृमर् 

 व्र्यापाररक र आवास क्षेत्र बाहकेका सडकिे नछोएका सबै मकत्ताहरु  

१ िाि 

२  ि) िाने भञ्ज्र्याङ, छघरेदेमि 

िानेडााँडा हुाँदै ढोका िोिा सडक 
कृमर् 

क) िाने भञ्ज्र्याङ, छघरेदेमि िानेडााँडा हुाँदै ढोकािोिा सडक 

आसपासका सबै मकत्ताहरु  

 
५० हिार 

 



ि.सं. वडा नं. सडकको नाि वा स्थान क्षेत्र वगीकरण गररएको िग्गाको मववरण 

मफल्डबाट बुमझएको 

चिनचल्तीको िलू्र्य रु. 

(प्रमत रोपनी) 

  

  

३  ग) गोिे ओद्री िोिा िानेडााँडा 

थुम्के सन्दकपुर (पर्यिटन) सडक 

आवास 

 क)  गोिे ओद्रीिोिा िानेडााँडा थुम्के सन्दकपुर (पर्यिटन) सडक 

आसपास भष्ट्िे–थुम्के क्षेत्र सडकको ििुदेमि ५०० मिटरसम्ि सडकको 

दार्यााँबार्यााँ १५ मिटरसम्ि आवास क्षेत्रका मकत्ताहरु ३ िाि 

   

कृमर् 

आवास क्षेत्र बाहकेका सबै मकत्ताहरु 

१ िाि 

४  घ) धाप–शमनश्चरे सडक 

आवास 

धाप बिार क्षेत्रमभत्र धाप-शमनश्चरे सडकिे छोएका मकत्ताहरु 

५ िाि 



ि.सं. वडा नं. सडकको नाि वा स्थान क्षेत्र वगीकरण गररएको िग्गाको मववरण 

मफल्डबाट बुमझएको 

चिनचल्तीको िलू्र्य रु. 

(प्रमत रोपनी) 

    
धाप बिार क्षेत्रमभत्र धाप-शमनश्चरे सडकिे नछोएका मकत्ताहरु र बााँमक 

क्षेत्रफि 

२ िाि 

   

कृमर् 

 धाप–शलनश्चरे सडकको आवास िेत्र बाहेक आसपासका बााँकी 

सबै लकिाहरु १ िाख पचास हजार 

५  ङ)   स्िमृत फाटक मििन चोक 

िानेडााँडा सडक 
कृमर् 

 स्िमृत फाटक मििन चोक िानेडााँडा सडक आसपासका सबै मकताहरु 
१ िाि ५० हिार 

६  च) िंगिबारे सानो बाङ्मगन 

थुम्के सडक 
कृमर् 

  क) िंगिबारे सानो बाङ्मगन थुम्के सडक आसपासका सबै मकत्ताहरु 
१ िाि 

७  छ) अन्र्य क्षेत्र भए अन्र्य  ५० हिार 

१ २ क) मफक्कि पशपुमतनर 

कािोपत्रे सडक 
व्र्यापाररक 

क)   २ नं. वडा मभत्र रहकेो मफक्कि पशुपमतनगर    कािो पते्र 

सडकिे छोएका बिार क्षेत्रमभत्रको मकत्ता हरु 
५२ िाि 

 
ि)  २ नं. वडा मभत्र रहकेो मफक्कि पशुपमतनगर कािोपते्र सडकिे 

छोएका बिार क्षेत्रमभत्रको मकत्ताहरु बााँमक क्षेत्रफि 
५ िाि 

   

आवास 

पशपुमतनगर बिार क्षेत्र बाहके २ नं. वडा मभत्र रहकेो मफक्कि 

पशपुमतनगर कािोपते्र सडकिे छोएको मकत्ताहरु ११ िाि 

पशपुमतनगर बिार क्षेत्र बाहके २ नं. वडा मभत्र रहकेो मफक्कि 

पशपुमतनगर कािोपते्र सडकिे छोएको मकत्ताहरु बााँमक क्षेत्रफि 
५ िाि 



ि.सं. वडा नं. सडकको नाि वा स्थान क्षेत्र वगीकरण गररएको िग्गाको मववरण 

मफल्डबाट बुमझएको 

चिनचल्तीको िलू्र्य रु. 

(प्रमत रोपनी) 

   

कृमर् 

मफक्कि पशपुमतनर कािोपते्र सडकिे नछोएका मकत्ताहरु 

४िाि 

२  ि) मसिा सडकः- मनशाने महिे 

अथे पुरानो बसपाकि  हुदै 

िानेभन्ञ्र्याङ्ग सडक 

आवास 

क)   मसिा सडकिे छोएका मकत्ताहरु 
४ िाि 

ि)   मसिा सडकिे छोएका मकत्ताहरु बााँमक क्षेत्रफि २ िाि 

   
कृमर् 

क) मसिा सडकिे नछोएका मकत्ताहरु 
८० हिार 

३  ग) पशपुमतनगर ररङ्गरोडः-

देउरािी टोि बागमवरे हुदै 

िानेभन्ञ्र्याङ्ग छेडी इिाका 

प्रहरी कार्याििर्य शान्ती टोि 

पुरानो चैकी सडक 

आवास 

क) पशपुमतनगर ररङ्गरोडिे छोएका सबै मकत्ताहरु 

८ िाि 

ि) पशपुमतनगर ररङ्गरोडिे छोएका सबै मकत्ताहरु बााँमक क्षेत्रफि 
३ िाि 

४  घ) सर्यपत्री टोि हुाँदै िामििकि  

पशपुमतनगर देउरािी िहादेब 

स्थान िंगिवारे सडक 

कृमर् 

क)सर्यपत्री टोि हुाँदै िामििकि  पशपुमतनगर देउरािी िहादेव स्थान 

सडक आसपासका मकत्ताहरु ८० हिार 

५  ङ) पुरानो चौकी अथेटार 

दहािवारी सडक 
कृमर् 

क) पुरानो चौकी अथेटार दहािवारी सडक आसपासका मकत्ताहरु 
८० हिार 

६  अन्र्य क्षेत्र भए अन्र्य  ५० हिार 

१ ३ क) मफक्कि पशपुमतनगर सडक 
व्र्यापाररक 

क) मतनिटेु्टदेमि सरकारी मचि उद्योगसम्ि कािोपते्र सडकिे छोएका 

मकत्ताहरु 
४० िाि 



ि.सं. वडा नं. सडकको नाि वा स्थान क्षेत्र वगीकरण गररएको िग्गाको मववरण 

मफल्डबाट बुमझएको 

चिनचल्तीको िलू्र्य रु. 

(प्रमत रोपनी) 

    
ि) मतनिटेु्टदेमि सरकारी मचि उद्योगसम्ि कािोपत्रे सडकिे छोएका 

मकत्ताहरु बााँमक क्षेत्रफि 
१० िाि 

   
आवास 

क) व्र्यापाररक क्षेत्र वाहकेका मतनिटेु्टदेमि सरकारी मचि उद्योगसम्ि 

सडकको दार्यााँबााँर्यााँ १०० मिटरसम्िका मकत्ताहरु 
३० िाि 

    
ि) व्र्यापाररक क्षेत्र वाहकेका मतनिटेु्टदेमि सरकारी मचि उद्योगसम्ि 

सडकको दार्यााँबााँर्यााँ १०० मिटरसम्िका मकत्ताहरु को बााँमक क्षेत्रफि 
५िाि 

   कृमर् क) मफक्कि पशपुमतनगर सडकिे नछोएका मकत्ताहरु २ िाि 

२  ि) बरबोटे पान्दाि िीि 

िेिबोटे गोिे सडक 
कृमर् 

क) बरबोटे पान्दाि िीि िेिबोटे गोिे सडकिे छोएका मकत्ताहरु 
५ िाि 

   
 

ि) बरबोटे पान्दाि िीि िेिबोटे गोिे सडकिे नछोएका सबै 

मकत्ताहरु 
२ िाि 

३  ग) रुङसुङ चोक िेिबोटे गोिे 

सडक (अिवेदर) 
कृमर् 

क) रुङसुङ चोक िेिबोटे गोिे सडक (अिवेदर)सडकिे छोएका 

मकत्ताहरु 
३ िाि 

      

   
 

ि) रुङसुङ चोक िेिबोटे गोिे सडक (अिवेदर)सडकिे नछोएका 

सबै मकत्ताहरु 
१ िाि 



ि.सं. वडा नं. सडकको नाि वा स्थान क्षेत्र वगीकरण गररएको िग्गाको मववरण 

मफल्डबाट बुमझएको 

चिनचल्तीको िलू्र्य रु. 

(प्रमत रोपनी) 

   
कृलि 

ग) लछलपटार अन्तु कािोपते्र सडक (लसलिखोिा–अन्तु 

भञ््र्याङसम्म) सडकिे नछोएका लकिाहरु 
३ िाख 

२  ि) छमवसे मछरुवा वडा 

कार्याििर्य मसमर्द्िोिा सल्िेरी 

श्रीबुङ िेचीगाउाँ सडक आवास 

क ) छमवसे मछरुवा वडा कार्याििर्य मसमर्द्िोिा सल्िेरी श्रीबुङ िेचीगाउाँ 

सडकिे छोएका मकत्ताहरु (िेची बिार आसपास) १० िाि 

ि) छमवसे मछरुवा वडा कार्याििर्य मसमर्द्िोिा सल्िेरी श्रीबुङ िेचीगाउाँ 

सडकिे छोएका मकत्ताहरु (िेची बिार आसपास) बााँमक क्षेत्रफि 
२ िाि 

   
कृमर् 

क) आवास क्षेत्र बाहके छमवसे मछरुवा वडा कार्याििर्य मसमर्द्िोिा 

सल्िेरी श्रीबुङ िेचीगाउाँ सडक आसपासका मकत्ताहरु 
२ िाि 

३  ग. अन्तु चिपथ (ठाकुर चोक 

गणेश महिाि दमित बस्ती 

करफोक अन्तुपोिरी िोिा 

गोदाि सडक) 

आवास 

अन्तुपोिरी आसपासका मकत्ताहरु 
५ िाि 

अन्तुपोिरी आसपासका मकत्ताहरु बााँमक क्षेत्रफि 
२ िाि 

   
कृमर् 

क) अन्तु चिपथ (ठाकुर चोक गणेश महिाि दमित बस्ती करफोक 

अन्तुपोिरी िोिा गोदाि सडक)िे छोएका मकत्ताहरु 
२ िाि 

   
कृमर् 

क) अन्तु चिपथ (ठाकुर चोक गणेश महिाि दमित बस्ती करफोक 

अन्तुपोिरी िोिा गोदाि सडक)िे नछोएका मकत्ताहरु 

१िाि 

पचास हिार 

४  

आवास 

क) िेचीिोिा मछरुवा िनक िामव काकी डााँडा िमतवडा गाउाँ हुाँदै 

मछरुवा सडकिे छोएका मकत्ताहरु २ िाि 



ि.सं. वडा नं. सडकको नाि वा स्थान क्षेत्र वगीकरण गररएको िग्गाको मववरण 

मफल्डबाट बुमझएको 

चिनचल्तीको िलू्र्य रु. 

(प्रमत रोपनी) 

घ) िेचीिोिा मछरुवा िनक 

िामव काकी डााँडा िमतवडा गाउाँ 

हुाँदै मछरुवा सडक 

 

ि) िेचीिोिा मछरुवा िनक िामव काकी डााँडा िमतवडा गाउाँ हुाँदै 

मछरुवा सडकिे छोएका मकत्ताहरु बााँमक क्षेत्रफि १ िाि 

   
कृमर् 

क) आवास क्षेत्र बाहके िेचीिोिा मछरुवा िनक िामव काकी डााँडा 

िमतवडा गाउाँ हुाँदै मछरुवा सडकिे नछोएका मकत्ताहरु 
१ िाि 

५  ङ)  श्रीबुङ डााँडागाउाँ 

थुिुङगाउाँ नेपािगाउाँ हुाँदै टारी 

उमनउटार गिुरेिगाउाँ सडक 

कृमर् 

क)  श्रीबुङ डााँडागाउाँ, थुिुङगाउाँ, नेपािगाउाँ हुाँदै टारी उमनउटार 

गिुरेिगाउाँ सडकिे छोएका मकत्ताहरु २ िाि 

   
कृमर् 

ि) श्रीबुङ डााँडागाउाँ थुिुङगाउाँ नेपािगाउाँ हुाँदै टारी उमनउटार 

गिुरेिगाउाँ सडकिे नछोएका मकत्ताहरु 
१ िाि 

६  वडािा अन्र्य क्षेत्र भए अन्र्य  ५० हिार 

१ ५ क) मसिा सडकः-भन्ञर्याङ्क 

शान्तीबिार हुाँदै रोङ्ग टोि 

आवास 

क. वडा नं. ४ र ५ को मसिाना भन्ञर्याङ्गदेमि अन्नुडाडााँ रातिाटे 

िेििैदानसम्िको सडकिे छोएका मकत्ताहरु ४० िाि 

ि. वडा नं. ४ र ५ को मसिाना भन्ञर्याङ्गदेमि अन्नुडाडााँ रातिाटे 

िेििैदानसम्िको सडकिे छोएका मकत्ताहरु बााँमक क्षेत्रफि 
५ िाि 

   
कृमर् 

वडा नं.४ र ५ को मसिाना भन्ञर्याङ्गदेमि अन्नुडाडााँ रातिाटे िेि 

िैदानसम्िको सडकिे नछोएका मकत्ताहरु 
५ िाि 



ि.सं. वडा नं. सडकको नाि वा स्थान क्षेत्र वगीकरण गररएको िग्गाको मववरण 

मफल्डबाट बुमझएको 

चिनचल्तीको िलू्र्य रु. 

(प्रमत रोपनी) 

२  ि) िहने्द्रवेशी गोिेटार 

शान्तीबिार िम्बागौडाहुदै 

िोिा गोदाि सडक 
आवास 

िहने्द्रवेशी गोिेडाडााँ शान्ती बिार, िम्बागौडा िोिा गोदाि सडकको 

शान्तीबािार क्षेत्रमभत्र सडकिे छोएका मकत्ताहरु 
१० िाि 

िहने्द्रवेशी गोिेडाडााँ शान्ती बिार, िम्बागौडा िोिा गोदाि सडकको 

शान्तीबािार क्षेत्रमभत्र सडकिे छोएका मकत्ताहरु बााँमक क्षेत्रफि 
२ िाि 

   
कृमर् 

िहने्द्रवेशी गोिेडाडााँ शान्ती बिार िम्बागौडा िोिा गोदाि सडकिे 

नछोएका मकत्ताहरु 
२ िाि 

३  ग) िहने्द्रवेशी बौर्द् आ.मव.रमव 

गोिाइदेिी िम्बागौडा सडक 

कृमर् िहने्द्रवेशी बौर्द् आ.मव.रमव गोिाईदेमि िम्बागौडा सडक 

आसपासका सबै मकत्ताहरु 

५० हिार 

४  घ) भन्ञर्याङ्ग शान्तीबिार 

सिािबुङ्ग िा.मव.उदर्यचोक 

काकी गोिाइ शामन्तधारा रमव 

गोिाई देिी मसिा सडक 

आवास सिािभ्र्यािी र गोिेडााँडाका मकत्ताहरु ८ िाि 

    उदर्य चोकको मकत्ताहरु ६ िाि 

   कृमर् भन्ञर्याङ्ग शान्तीबिार सिािबुङ्ग िा.मव.उदर्यचोक काकी गोिाई 

शामन्तधारा रमव गोिाईदेमि मसिा सडकसम्िका मकत्ताहरु 

१ िाि 

५  ङ ) घिे चौतारी देिी बौर्द् 

आ.मव. हुदै मसिा सडक िोड्ने 

सडक 

कृमर् घिे चौतारीदेमि बौर्द् आ.मव. हुदै मसिा सडक िोड्ने सडक 

आसपासका सम्पुणि मकत्ताहरु 

५०हिार 

६  च) अन्र्य क्षेत्र भए अन्र्य  ५० हिार 



ि.सं. वडा नं. सडकको नाि वा स्थान क्षेत्र वगीकरण गररएको िग्गाको मववरण 

मफल्डबाट बुमझएको 

चिनचल्तीको िलू्र्य रु. 

(प्रमत रोपनी) 

१ ६ क)     िेची राििागि कृमर् क) िेची राििागि अन्तगित कन्र्याि अिवेदर    सडक देमि अगामडको 

िग्गा (हकि टे बिार क्षेत्र सामवक कन्र्याि ३, ४, ५ र ७) 

५०िाि 

   कृमर् क बाहकेका िग्गाको मकत्ताहरु २ िाि 

२  ि) सुकेपोिरी ग्र्यावा चोक 

िािपाँधेरो िहने्द्रबेसी सडक 

(अिवेदर) 

कृमर् पञ्चकन्र्या आमव देमि िािपाँधेरोसम्ि सडकिे छोएका मकत्ताहरु १०िाि 

   कृमर् पञ्चकन्र्या आमव देमि िािपाँधेरो सम्ि सडकिे नछोएका मकत्ताहरु ६ िाि 

३  ग) हुहुिरे भञ्ज्र्याङ ग्र्यावा चोक 

सडक 

आवास क. सुकेपोिरी देमि हुहुिरे भञ्ज्र्याङसम्िको सडकिे छोएका मकत्ताहरु 

बााँमक क्षेत्रफि 

१८ िाि 

ि. सुकेपोिरी देमि हुहुिरे भञ्ज्र्याङसम्िको सडकिे छोएका मकत्ताहरु 

बााँमक क्षेत्रफि 

५ िाि 

   कृमर् आवास क्षेत्र बाहकेका सबै मकत्ताहरु ५ िाि 

४  घ) हकि टेबाट राििानकी िमन्दर 

तारगाउाँ मसमर्द्िोिा सडक 

कृमर् हकि टेबाट राििानकी िमन्दर तारगाउाँ मसमर्द्िोिा सडक आसपासका 

सबै मकत्ताहरु 

३ िाि 

५  कृमर् हकि टे सुके पोिरर सडकिे छोएका मकत्ताहरु ३ िाि 

६  ङ) वडा नं.८ िािुि मसमर्द्गाउाँ 

डब्बु गाउाँ हुाँदै तारगाउाँ िाने 

ररङरोड सडक 

कृमर् वडा नं. ८ िािुि मसमर्द्गाउाँ डब्बु गाउाँ हुाँदै तारगाउाँ िाने ररङरोड सडक 

आसपासका सबै मकत्ताहरु 

३ िाि 



ि.सं. वडा नं. सडकको नाि वा स्थान क्षेत्र वगीकरण गररएको िग्गाको मववरण 

मफल्डबाट बुमझएको 

चिनचल्तीको िलू्र्य रु. 

(प्रमत रोपनी) 

७  हकि टे रम्ङ्भ्र्याङ मििििे 

बाहुनडामग सडक 

कृमर् हकि टे रम्ङ्भ्र्याङ मििििे बाहुनडामग सडकिे छोएका मकत्ताहरु ८ िाि 

८  अन्र्य िेत्र अन्र्य ढकािटोि लवकास देलख गाउ लसलिखोिाको सम्मको सडक 

िेत्र 

१ िाख 

१ ७ क)     िेची राििागि कृमर् िेची राििागि अन्तगित पािटांगे देमि हकि टेसम्िको कािोपते्र सडकिे 

छोएका मकत्ताहरु 

५० िाि 

२  ि) िेची राििागि पािटागे देमि 

घिे टोि रिाइिो टोि हुाँदै 

अम्वी टोि (अिवदर) सडक 

कृमर् िेची राििागि एकता टोि देमि घिे धारा  हुाँदै (अिवदर) सडक 

आसपासका सबै मकत्ताहरु 

५ िाि 

३  ग) िेची राििागिदेमि कन्र्याि 

मचर्या फ्र्याक्री हुाँदै नवज्र्यमत 

आमव मवररङ िोिासम्िको 

सडक 

कृमर् कन्र्याि मचर्या फ्र्याक्री हुाँदै नवज्र्यमत आमव मवररङ िोिासम्िको 

सडक आसपास सबै मकत्ताहरु 

३ िाि 

४  घ) कन्र्याि िेची राििागि देमि 

वडा कार्याििर्य हुाँदै ििनुा डााँडा 

अम्वी मवररङ िोिासम्िको 

सडक 

कृमर् ििनुा डााँडादेमि अम्वी मवररङ िोिासम्िको सडक आसपासका सबै 

मकत्ताहरु 

२ िाि 

५  ङ) प्रगमत संस्थादेमि मबररङ 

िोिा िाने सडक 

कृमर् प्रगमत संस्था मबररङ िोिा िाने बाटो एकता टोिदेमि राइ टोि 

सम्िका सडक आसपासका सबै मकत्ताहरु 

२ िाि 

६  हकथ टे सुके पोखरर सडक कृलि हकथ टे सुके पोखरर सडकिे नछोएका लकिाहरु २ िाख 



ि.सं. वडा नं. सडकको नाि वा स्थान क्षेत्र वगीकरण गररएको िग्गाको मववरण 

मफल्डबाट बुमझएको 

चिनचल्तीको िलू्र्य रु. 

(प्रमत रोपनी) 

७  सुकेपोखरर बोझोघारर 

सडक 

कृलि सुकेपोखरर बोझोघारर सडकिे छोएका लकिाहरु २िाख 

८  शौरे हुदै गोगने जोड्ने सडक कृलि शौरे हुदै गोगने जोड्ने सडक १ िाख पचास हजार 

९  च) अन्र्य क्षेत्र भए अन्र्य  ५० हिार 

१ ८ क) वडा नं. ८ को मसिाना 

भीत्र पने िेची राििागि 

व्र्यापाररक 
 

क . पािटाङ्गे मछपीटार िेची राििागििे छोएका मकत्ताहरु ५० िाि 

क. पािटाङ्गे मछपीटार िेची राििागििे छोएका मकत्ताहरु बााँमक 

क्षेत्रफि 

१० िाि 

२  ि) मछपीटार अन्तु सडक आवास मछपीटार अन्तु सडकिे छोएका मकत्ताहरु १५ िाि 

मछपीटार अन्तु सडकिे छोएका मकत्ताहरु बााँमक क्षेत्रफि ५ िाि 

   कृमर् मछपीटार अन्तु सडकिे नछोएका मकत्ताहरु ५ िाि 

   

३  ग) वडा नं. ८ अिवेदर सडक कृमर् अिवेदर सडकिे छोएका मकत्ताहरु ५ िाि 

    अिवेदर सडकिे नछोएका मकत्ताहरु ३ िाि 

४  घ) पािटाङ्गे मसमर्द्िोिा 

सडक 

कृमर् पािटाङ्गे मसमर्द्िोिा सडकिे छोएका मकत्ताहरु १० िाि 

    पािटाङ्गे मसमर्द्िोिा सडकिे नछोएका मकत्ताहरु ५ िाि 

५  आवास क . मसगााँने िोल्सी मसरे्द्श्वरी िमन्दर सडकिे छोएका मकत्ताहरु १२ िाि 



ि.सं. वडा नं. सडकको नाि वा स्थान क्षेत्र वगीकरण गररएको िग्गाको मववरण 

मफल्डबाट बुमझएको 

चिनचल्तीको िलू्र्य रु. 

(प्रमत रोपनी) 

ङ) मसगााँने िोल्सी मसरे्द्श्वरी 

िमन्दर सडक 

ि . मसगााँने िोल्सी मसरे्द्श्वरी िमन्दर सडकिे छोएका मकत्ताहरु 

बााँमक क्षेत्रफि 

५ िाि 

   कृमर् मसगााँने िोल्सी मसरे्द्श्वरी िमन्दर सडकिे नछोएका मकत्ताहरु ५ िाि 

६  अन्र्य क्षेत्र भए अन्र्य  ५०हिार 

१ ९ क) मफक्कि पशपुमतनगर 

कािोपत्रे सडक (वडा नं.९ को 

मसिानामभत्र) 

व्र्यापाररक क. १० नं.वडाको मसिानादेमि िानेसम्िका मकत्ता (सडकको क्षेत्र 

बाहके दार्यााँबार्यााँ २५ मिटर) 

४० िाि 

 ि. १० नं.वडाको मसिानादेमि िानेसम्िका मकत्ता (सडकको क्षेत्र 

बाहके दार्यााँबार्यााँ २५ मिटर) बााँमक क्षेत्रफि 

५ िाि 

      

   आवास िानेबाट ३ नं. वडाको मसिानासम्ि १०० मिटर सम्ि ८ िाि 

   कृमर् सडक आसपास व्र्यापाररक र आवास क्षेत्र बाहकेका मकत्ताहरु २ िाि 

२  ि) गुमप्त नर्यााँबिार सडक आवास क.गुप्ती नर्यााँबिार सडकिे छोएका मकत्ताहरु ५िाि 

   कृमर् क.आवास क्षेत्र बाहके गुप्ती नर्यााँबिार सडकिे नछोएका मकत्ताहरु २ िाि 

३  ग) िाने गोिे पान्दाि सडक आवास िाने गोिे पान्दाि सडकिे छोएका मकत्ताहरु ५िाि 

   कृमर् आवास क्षेत्र बाहके िाने गोिे पान्दाि सडकिे नछोएका मकत्ताहरु २ िाि 

४  घ) बरबोटे गैरीगाउाँ किेनी 

सडक (अिवेदर) 

आवास बरबोटे गैरीगाउाँ किेनी सडकिे छोएका मकत्ताहरु ८ िाि 



ि.सं. वडा नं. सडकको नाि वा स्थान क्षेत्र वगीकरण गररएको िग्गाको मववरण 

मफल्डबाट बुमझएको 

चिनचल्तीको िलू्र्य रु. 

(प्रमत रोपनी) 

   कृमर् आवास क्षेत्र बेहक अिवेदर सडकिे नछोएको मकत्ताहरु ४ िाि 

५  ङ) बरबोटे सुदङु िाझगाउाँ 

कटे्टबुङ श्रीअन्तु सडक 

कृमर् बरबोटे सुदङु िाझगाउाँ कटे्टबुङ श्रीअन्तु सडकिे छोएका मकत्ताहरु ५ िाि 

    बरबोटे सुदङु िाझगाउाँ कटे्टबुङ श्रीअन्तु सडकिे नछोएका मकत्ताहरु २ िाि 

६      च) अन्र्य क्षेत्र भए अन्र्य  ५० हिार 

१ १० क) िेची राििागि मछमपटार वडा 

नं. ८ देमि वडा नं१२ मसिाना 

सम्िको सडक 

व्र्यापाररक 
 

क. िेची राििागि वडा नं.१० को मसिानामभत्र (मछमपटारदेमि 

गुम्बापथसम्ि) कािोपत्रेिे छोएका मकत्ताहरु  

९६ िाि 

ि. िेची राििागि वडा नं.१० को मसिानामभत्र (मछमपटारदेमि 

गुम्बापथसम्ि) कािोपत्रेिे छोएका मकत्ताहरु बााँमक क्षेत्रफि 

१५ िाि 

   क. दावा गोिाई बरबोटे चिपथ सडकिे छोएका मकत्ताहरु  ३०िाि 

ि. दावा गोिाई बरबोटे चिपथ सडकिे छोएका मकत्ताहरु बााँमक 

क्षेत्रफि 

१५ िाि 

क मछमपटार ग्र्यारेि मपएचमस हुाँदै मफक्कि पुरानो बिार गुम्बा पथ 

(िामथल्िो सडक)िे छोएका मकत्ताहरु  

५५ िाि 

   ि. मछमपटार ग्र्यारेि मपएचमस हुाँदै मफक्कि पुरानो बिार गुम्बा पथ 

(िामथल्िो सडक)िे छोएका मकत्ताहरु बााँमक क्षेत्रफि 

१५ िाि 

क. नगरपामिका पररसर हुाँदै चिपथ सडकिे छोएका मकत्ताहरु  ३०िाि 



ि.सं. वडा नं. सडकको नाि वा स्थान क्षेत्र वगीकरण गररएको िग्गाको मववरण 

मफल्डबाट बुमझएको 

चिनचल्तीको िलू्र्य रु. 

(प्रमत रोपनी) 

   ि नगरपामिका पररसर हुाँदै चिपथ सडकिे छोएका मकत्ताहरु बााँमक 

क्षेत्रफि 

१५िाि 

   आवास क. गुम्बापथबाट वडा नं.११ को मसिानासम्ि कािोपत्रे सडकिे 

छोएका मकत्ताहरु  

४० िाि 

गुम्बापथबाट वडा नं.११ को मसिानासम्ि कािोपत्रे सडकिे छोएका 

मकत्ताहरु बााँमक क्षेत्रफि 

१५ िाि 

२  ि) मछमपटार रमिते र्याङिोिा 

हुाँदै १२ नं. वडा िोड्ने सडक 

कृमर् मछमपटार रमिते र्याङिोिा हुाँदै १२ नं. वडा िोड्ने सडकिे छोएका 

मकत्ताहरु   

८िाि 

    साथै ररङ्गरोड मछमपटार ििु भइ रमिते हुदै गुम्बापथ भइ थाक्िे घाट 

िोड्ने बाटोको ििु सम्िका मकत्ताहरु 

८िाि 

   कृमर् मछमपटार रमिते र्याङिोिा हुाँदै १२ नं. वडा िोड्ने सडकिे नछोएका 

मकत्ताहरु  

५िाि 

४  ग) बाह्रिासे सडक गुम्वापथदेमि 

िोगिाई हाइड्रो िाने सडक 

कृमर् बाह्रिासे सडक गुम्वापथदेमि िोगिाई हाइड्रो िाने सडकिे छोएका 

मकत्ताहरु  

८िाि 

   कृमर् बाह्रिासे सडक गुम्वापथदेमि िोगिाई हाइड्रो िाने सडकिे नछोएका 

मकत्ताहरु  

५ िाि 

5  घ) िेची राििागि डाक्टरिोिा 

ििुदेमि डााँडागाउाँ स्वािी गाउाँ 

िोड्ने सडक 

कृमर् िेची राििागि डाक्टरिोिा ििुदेमि डााँडागाउाँ स्वािी गाउाँ िोड्ने 

सडकिे छोएका मकत्ताहरु  

3 िाि 



ि.सं. वडा नं. सडकको नाि वा स्थान क्षेत्र वगीकरण गररएको िग्गाको मववरण 

मफल्डबाट बुमझएको 

चिनचल्तीको िलू्र्य रु. 

(प्रमत रोपनी) 

   कृमर् िेची राििागि डाक्टरिोिा ििुदेमि डााँडागाउाँ स्वािी गाउाँ िोड्ने 

सडकिे नछोएका मकत्ताहरु  

२िाि 

६  ङ) िेची राििागि गुम्बापथ िुि 

भै चिपथ रािेिोिा र्याङ हुाँदै 

थक्िे घाट मवररङ िोिा वडा नं 

७ िोड्ने सडक 

कृमर् क. िेची राििागि गुम्बापथ ििु भै चिपथ रािेिोिा र्याङ हुाँदै थक्िे 

घाट मवररङ िोिा वडा नं ७ िोड्ने सडकिे छोएका मकत्ताहरु 

३ िाि 

    ि. िेची राििागि गुम्बापथ ििु भै चिपथ रािेिोिा र्याङ हुाँदै थक्िे 

घाट मवररङ िोिा वडा नं ७ िोड्ने सडकिे नछोएका मकत्ताहरु 

१ िाि 

  थप सडक ग. शमहद चोक  देमि रत्न चोक संगि टोि िाने अि वेदर सडक २िाि 

 घ. मसिपानी देमि प्रणािी टोिको बाटो २िाि 

   ङ . रमिते ररङ्गरोड हुदै मवररङ्ग िोिा घाट िोड्ने सडकिे छोएका 

मकत्ता हरु 

२िाि 

 च. रािेिोिा देमि मशव िमन्दर हुदै र्याङ्ग िोिाबाट वडा न १२ 

िोड्ने सडकिे छोएका मकत्ताहरु 

२िाि 

७     च) अन्र्य क्षेत्र भए अन्र्य  ५० हिार 

१ ११     क) िेची राििागि व्र्यापाररक 
 

१२ नं. वडा कार्याििर्यदेमि सेन्टअगस्टेन वोमडिङ स्कूिसम्ि (तीनघरे 

बिार) िेची राििागि कािोपत्रे सडकिे छोएका मकत्ताहरु 

६४ िाि 



ि.सं. वडा नं. सडकको नाि वा स्थान क्षेत्र वगीकरण गररएको िग्गाको मववरण 

मफल्डबाट बुमझएको 

चिनचल्तीको िलू्र्य रु. 

(प्रमत रोपनी) 

 १२ नं. वडा कार्याििर्यदेमि सेन्टअगस्टेन वोमडिङ स्कूिसम्ि (तीनघरे 

बिार) िेची राििागि कािोपत्रे सडकिे छोएका मकत्ताहरु बााँमक 

क्षेत्रफि 

१५ िाि 

   आवास क.  १० नं. वडाको मसिानादेमि १२ नं. वडा कार्याििर्य भवनसम्ि 

िेची राििागि कािोपत्रे सडकिे छोएका मकत्ताहरु 

३० िाि 

  ि. १० नं. वडाको मसिानादेमि १२ नं. वडा कार्याििर्य भवनसम्ि 

िेची राििागि कािोपत्रे सडकिे छोएका मकत्ताहरु बााँमक क्षेत्रफि 

१५ िाि 

   कृमर् सेन्टअगस्टेन बोमडिङ स्कूिदेमि इनपा मसिानासम्िको िेची राििागि 

कािोपत्रे सडकिे छोएका मकत्ताहरु  

१५ िाि 

      

   आवास   क. आइतबारे बिार क्षेत्र सडकको दार्यााँबार्यााँ २०० मिटरसम्िको 

िग्गा 

२० िाि 

  ि . आइतबारे बिार क्षेत्र सडकको दार्यााँबार्यााँ २०० मिटरसम्िको 

िग्गा बााँमक क्षेत्रफि 

५ िाि 

   कृमर् िेची राििागििे कािोपत्रे नछोएका मकत्ताहरु ५ िाि 

२  ि) बाह्रिासे सडक (All 

Weather Road) 

कृमर् अिवेदर सडकिे छोएका मकत्ताहरु ५ िाि 

   कृमर् अिवेदर सडकिे नछोएका मकत्ताहरु २ िाि ५० हिार 

३  ग)  कािापनी–िाघे हुाँदै मसस्ने 

सडक 

कृमर् कािापनी–िाघे हुाँदै मसस्ने सडकिे छोएका मकत्ताहरु ३ िाि 



ि.सं. वडा नं. सडकको नाि वा स्थान क्षेत्र वगीकरण गररएको िग्गाको मववरण 

मफल्डबाट बुमझएको 

चिनचल्तीको िलू्र्य रु. 

(प्रमत रोपनी) 

   कृमर् कािापनी–िाघे हुाँदै मसस्ने सडकिे नछोएका मकत्ताहरु १ िाि 

४  घ) आइतबारे–सुन्तिे सडक कृमर् आइतबारे–सुन्तिे सडकिे छोएका मकत्ताहरु ३ िाि 

    आइतबारे–सुन्तिे सडकिे नछोएका मकत्ताहरु १ िाि 

५  ङ) तीनघरेदेमि मसििना टोि, 

साहारा टोि हुाँदै असिे िोिा 

िोड्ने सडक 

कृमर् तीनघरेदेमि मसििना टोि, साहारा टोि हुाँदै असिे िोिा िोड्ने 

सडकिे छोएका मकत्ताहरु (गोदक िोड्ने सडकभन्दा िामथ) 

३ िाि 

    तीनघरेदेमि मसििना टोि, साहारा टोि हुाँदै असिे िोिा िोड्ने 

सडकिे नछोएका मकत्ताहरु (गोदक िोड्ने सडकदेमि १०० मि 

१ िाि ५१ हिार 

६  अन्र्य क्षेत्र भए अन्र्य  ५० हिार 

१ १२ क) िेची राििागि व्र्यापाररक क. िेची राििागि कािोपत्रे सडकिे छोएका मकत्ताहरु (िेरीगोल्डदेमि 

१२ नं. वडा कार्याििर्यसम्ि तीनघरे बिार क्षेत्र) 

६४ िाि 

      

    
ि.  िेची राििागि कािोपत्रे सडकिे छोएका मकत्ताहरु (िेरीगोल्डदेमि 

१२ नं. वडा कार्याििर्यसम्ि तीनघरे बिार क्षेत्र) बााँमक क्षेत्रफि 

१० िाि 

   आवास 

आवास 
 

क. िेची राििागि कािोपत्रे सडकिे छोएका मकत्ताहरु (१२ नं.वडा 

कार्याििर्यदेमि कािापनीसम्ि)  

३०िाि 

ि. िेची राििागि कािोपत्रे सडकिे छोएका मकत्ताहरु (१२ नं.वडा 

कार्याििर्यदेमि कािापनीसम्ि) बााँमक क्षेत्रफि 

१०िाि 

   क. िेची राििागिको व्र्यापाररक क्षेत्र बाहके सडकको दार्यााँबार्यााँ १०० 

मिटरसम्िको क्षेत्र 

१६ िाि 



ि.सं. वडा नं. सडकको नाि वा स्थान क्षेत्र वगीकरण गररएको िग्गाको मववरण 

मफल्डबाट बुमझएको 

चिनचल्तीको िलू्र्य रु. 

(प्रमत रोपनी) 

ि. िेची राििागिको व्र्यापाररक क्षेत्र बाहके सडकको दार्यााँबार्यााँ १०० 

मिटरसम्िको क्षेत्र बााँमक क्षेत्रफि 

१० िाि 

   कृमर् िेची राििागिको आसपास व्र्यापाररक र आवास क्षेत्र बाहकेका बााँकी सबै 

क्षेत्र 

१० िाि 

२  ि) मतनघरे िुरे भञ्ज्र्याङ हुाँदै रोङ 

१ िोड्ने सडक 

आवास 
 

क. मतनघरे िुरे भञ्ज्र्याङ हुाँदै रोङ १ िोड्ने सडकिे छोएका मकत्ताहरु  १० िाि 

ि. मतनघरे िुरे भञ्ज्र्याङ हुाँदै रोङ १ िोड्ने सडकिे छोएका मकत्ताहरु 

बााँमक क्षेत्रफि 

३ िाि 

   कृमर् मतनघरे िुरे भञ्ज्र्याङ हुाँदै रोङ १ िोड्ने सडकिे नछोएका मकत्ताहरु  १ िाि 

३  ग) शामन्त गोिाई हुाँदै मछमपटार 

िाने सडक 

आवास 
 

क. शामन्त गोिाई हुाँदै मछमपटार िाने सडकिे छोएका मकत्ताहरु  १० िाि 

ि. शामन्त गोिाई हुाँदै मछमपटार िाने सडकिे छोएका मकत्ताहरु बााँमक ३ िाि 

     क्षेत्रफि  

   कृमर् शामन्त गोिाई हुाँदै मछमपटार िाने सडकिे नछोएका मकत्ताहरु  ३ िाि 

४  घ) बाह्रिासे सडक (All 

Weather Road) 

आवास 
 

बाह्रिासे सडक (All Weather Road सडकिे छोएका मकत्ताहरु  १० िाि 

बाह्रिासे सडक (All Weather Road) सडकिे छोएका मकत्ताहरु 

बााँमक क्षेत्रफि 

२ िाि 

   कृमर् बाह्रिासे All Weather Road) सडकिे नछोएका मकत्ताहरु  २ िाि 

५  आवास 
 

गुम्वापथ हुाँदै िुरे भञ्ज्र्याङसम्िको सडकिे छोएका मकत्ताहरु  ८ िाि 



ि.सं. वडा नं. सडकको नाि वा स्थान क्षेत्र वगीकरण गररएको िग्गाको मववरण 

मफल्डबाट बुमझएको 

चिनचल्तीको िलू्र्य रु. 

(प्रमत रोपनी) 

ङ) गुम्वापथ हुाँदै िुरे 

भञ्ज्र्याङसम्िको सडक 

गुम्वापथ हुाँदै िुरे भञ्ज्र्याङसम्िको सडकिे छोएका मकत्ताहरु बााँमक 

क्षेत्रफि 

३िाि 

  कृमर् गुम्वापथ हुाँदै िुरे भञ्ज्र्याङसम्िको सडकिे नछोएका मकत्ताहरु  ३ िाि 

६ कृमर्  िमिि स्वास््र्य केन्द्रबाट शामन्तपुर िोड्ने सडक िण्डको सुन्दर बेमस 

सडक आसपासका मकत्ताहरु   

१ िाि पचास हिार 

७ कृमर् गुम्वापथ हुाँदै िुरे भञ्ज्र्याङसम्िको सडकिे नछोएका मकत्ताहरु बााँमक 

क्षेत्रफि 

२ िाि 

८  च) अन्र्य क्षेत्र भए अन्र्य  ५० हिार 

१ १३ क) भािुिोपदेमि पोिरी हुाँदै 

उत्तरे भञ्ज्र्याङसम्िको सडक 

आवास इनपा १० को मसिानादेमि कुिबहादरु राईको घरसम्ि सडकिे छोएका 

मकत्ताहरु 

३िाि 

    कुिबहादरु राईको घरदेमि कारबारी डााँडासम्ि सडकिे छोएका मकत्ताहरु  १० िाि 

   कृमर् भािुिोपदेमि पोिरी हुाँदै उत्तरे भञ्ज्र्याङसम्िको सडकिे नछोएका 

मकत्ताहरु  

१ िाि ५० हिार 

      

२  ि) पोिरीबाट डाक्टर गाउाँ, 

कोल्बोटे, मपपिडााँडा हुाँदै रोङ १ 

िोड्ने सडक (All Weather 

Road) 

कृमर् पोिरीबाट डाक्टर गाउाँ, कोल्बोटे, मपपिडााँडा हुाँदै रोङ १ िोड्ने सडक 

(All Weather Road) िे छोएका मकत्ताहरु   

१ िाि ५० हिार 

    पोिरीबाट डाक्टर गाउाँ, कोल्बोटे, मपपिडााँडा हुाँदै रोङ १ िोड्ने सडक 

(All Weather Road)िे नछोएका मकत्ताहरु  

८० हिार 



ि.सं. वडा नं. सडकको नाि वा स्थान क्षेत्र वगीकरण गररएको िग्गाको मववरण 

मफल्डबाट बुमझएको 

चिनचल्तीको िलू्र्य रु. 

(प्रमत रोपनी) 

३  ग) भटुाने चोकबाट देवीस्थान 

गुरााँसे िानी भञ्ज्र्याङ हुाँदै रोङ २ 

िोड्ने सडक 

कृमर् भटुाने चोकबाट देवीस्थान गुरााँसे िानी भञ्ज्र्याङ हुाँदै रोङ २ िोड्ने सडक 

आसपासको सबै मकत्ताहरु  

१ िाि 

४  घ) पोिरीदेमि िक्ष्िी टोि, हुाँदै 

इनपा १० रािचोक िोड्ने सडक 

कृमर् पोिरीदेमि िक्ष्िी टोि, हुाँदै इ.न.पा. १० रािचोक िोड्ने सडक 

आसपासका सबै मकत्ताहरु  

१ िाि ५० हिार 

५ 
 

ङ) दधुकेन्द्र, मसरुपािा, 

आरुबोटे हुाँदै िानीभञ्ज्र्याङ, 

टाङमटङ्गसम्ि िोड्ने सडक 

कृमर् दधुकेन्द्र, मसरुपािा, आरुबोटे हुाँदै िानीभञ्ज्र्याङ, टाङमटङ्गसम्ि िोड्ने 

सडक आसपासका सबै मकत्ताहरु  

१ िाि 

६  च) पोिरी भञ्ज्र्याङबाट तल्िो 

िामथल्िो िनु्दु्रके हुाँदै सूनपा १२ 

िोड्ने सडक 

कृमर् पोिरी भञ्ज्र्याङबाट तल्िो िामथल्िो िनु्दु्रके हुाँदै सूनपा १२ िोड्ने 

सडक आसपासका सबै मकत्ताहरु  

१ िाि 

७  च) अन्र्य क्षेत्र भए अन्र्य  ५० हिार 

१ १४ क) भािुिोप बतासे बदुि 

िदुनुावारी सडक 

आवास   भािुिोप बतासे बदुि िदुनुाबारी सडकको दार्यााँबार्यााँ सडकिे छोएका 

१३   र १४ नं. वडाको मसिानाबाट १४ नं. वडा कार्याििर्यसम्ि पने 

िग्गाका मकत्ताहरु 

१० िाि 

    वडा नं.१४ को कार्याििर्यबाट िदुनुावारी मसिानासम्ि सडकिे छोएका 

दार्यााँवार्यााँका िग्गाका मकत्ताहरु 

२ िाि 

      

२  ि)     बतासे हले्थपोष्ट 

मिमििााँद भतुेनी गोदक 

सडक(All Weather Road 

कृमर् बाह्रिासे सडकिे छोएका दार्यााँ वार्यााँका मकत्ताहरु  २ िाि 



ि.सं. वडा नं. सडकको नाि वा स्थान क्षेत्र वगीकरण गररएको िग्गाको मववरण 

मफल्डबाट बुमझएको 

चिनचल्तीको िलू्र्य रु. 

(प्रमत रोपनी) 

    बाह्रिासे सडकिे नछोएका िग्गाहरु  १ िाि 

३  ग) कटुसे बिार रािडााँडा 

चमु्बाङ्ग हुाँदै इ.न.पा.१० गोदक 

िोड्ने सडक 

कृमर्  कटुसे बिार रािडााँडा चमु्बाङ्ग हुदै इ.न.पा.१० गोदक िोड्ने सडकिे 

छोएका मकत्ताहरु 

२ िाि 

     कटुसे बिार रािडााँडा चमु्बाङ्ग हुाँदै इ.न.पा.१० गोदक िोड्ने सडकिे 

नछोएका मकत्ताहरु 

१ िाि 

४  घ) कटुवाि भन्ञ्र्याङ्ग वदुि 

वतासे मसम्िे कागुनेहुदै सहकािे 

गाउाँ सडक 

कृमर्  कटुवाि भन्ञ्र्याङ्ग वदुि वतासे मसम्िे कागुनेहुाँदै सहकािे गाउाँ सडकिे 

छोएका मकत्ताहरु 

२िाि 

     कटुवाि भन्ञ्र्याङ्ग वदुि वतासे मसम्िे कागुनेहुदै सहकािे गाउाँ सडकिे 

नछोएका मकत्ताहरु 

१ िाि 

५  ङ) विे गोिाई बीचगाउाँ १३ नं. 

वडा िोड्ने सडक 

कृमर्  विे गोिाई मवचगाउाँ १३ नं. वडा िोड्ने सडकिे छोएका मकत्ताहरु २ िाि 

    विे गोिाई मवचगाउाँ १३ नं. वडा िोड्ने सडकिे नछोएका मकत्ताहरु १ िाि 

६  अन्र्य क्षेत्र भए अन्र्य  ५० हिार 



 

 

अनुसूची - ४ 

(दफा (४) साँग सम्वमन्धत) 

घरवहाि करको दर (आ.व. २०७८/७९) 

(क) आवाशीर्य प्रर्योिनका िामग घरवहाि िगाएकोिा वहाि रकिको ७ प्रमतशति ेहुन आउन ेरकि 

(ि) अन्र्य प्रर्योिनका िामग घरवहाि िगाएकोिा वहाि रकिको १० प्रमतशतिे हुन आउने रकि 

 

अनुसूची - ५ 

(दफा (५) साँग सम्वमन्धत) 

प्रदेश सरकारिे िगाएको घरजग्गा रलजष्ट्रेशन शुल्कको दर (आ.व. २०७८/७९) 

प्रदशे सरकारको आमथिक ऐन, २०७८ िा उल्िेि भए अनुसार 

 

 



अनुसूची - ६ 

(दफा (६) साँग सम्बमन्धत) 

सवारी साधन कर (आ.व. २०७८/७९) 

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

सवारी साधन दताि – प्रमत सवारी साधन वामर्िक रु. ५०००.०० 

सवारी साधन दताि नवीकरण – प्रमत सवारी साधन वामर्िक रु. ३०००.०० 

 

(ि) मवदशेी सवारी साधनहरु नेपाि प्रवेश गदाि प्रवेश मवन्दिुा मिइने सवारी प्रवेश शलु्कको दर (प्रमतसवारी साधन प्रमत पटक) 

ि.सं. सवारी साधनकोमववरण दर रु. कैमफर्यत 

१ हभेी इमक्वपिेन्ट (डोिर, िोडर, एक्साभेटर) १६० 
 

२ मनिी तथा भाडाका रक ट्र्याक्टर ८० 
 

३ मनिी तथा भाडाका बस, मपकअप, मिमनबस, ट्र्याक्सी, भ्र्यान आमद ४८ 
 

४ मनिी तथा भाडाका कार, टेम्पो ३२ 
 

 

 

(ग) मवदशेी सवारी साधनहरु नेपाि प्रवेश गदाि प्रवेश शलु्क संकिन गने कर संकिन केन्द्रहरु र ठेक्का वन्दोवस्त गने प्रर्योिनका िामग 

वामर्िक मनधािररत न्र्यनूति वामर्िक ठेक्का अंक र संकिन केन्द्रहरु : 

 

ि.सं. मववरण न्र्यनूति वामर्िक कबोि रकि कैमफर्यत 

१ पशपुमतनगर 

रु. २०००००/-  २ िानभेञ्ज्र्याङ 

३ छमब्बस े

 

 

 

 

अनुसूची - ७ 

(दफा (७) साँग सम्वमन्धत) 

प्रदेश सरकारबाट िगाइएको मनोरञ्जन करको दर (आ.व. २०७८/७९) 

प्रदशे सरकारको आमथिक ऐन, २०७८ िा उल्िेि भए अनुसार 

अनुसूची – ८ 

(दफा (८) साँग सम्वलन्धत) 

लवज्ञापन करको दर (आ.व. २०७८/७९) बालिथक रु 

क्र.सं

. 

लववरण इकाई दर रु. कैलफ

र्यत 

१ ६X६ फुट सम्िको होमडिङबोड सावििमनकस्थि 
 

    



क्र.सं

. 

लववरण इकाई दर रु. कैलफ

र्यत 

 
 

क.बिार क्षेत्र (मफक्कि, मतनघरे, हकि टे, कन्र्याि, पशपुमतनगर, 

श्रीअन्तु) 

वामर्िकप्रमत वोडि १०००   

ि.अन्र्य क्षते्र वामर्िकप्रमत वोडि ८००   

२ ६X६ फुट भन्दा ठुिो होमडिङबोडसावििमनक स्थि 
 

    

क.बिार क्षेत्र (मफक्कि, मतनघरे, हकि टे, कन्र्याि, पशपुमतनगर, 

श्रीअन्तु) 

वामर्िकप्रमत वगि मफट ५०   

ि.अन्र्य क्षते्र वामर्िकप्रमत वगि मफट   

४० 

  

  

३ पसििागटे बनाइ रामिन ेमवज्ञापन पटक ३००   

४ सोिार बमत्तकोपोििा २"x३" मफट (न पा ि े मनधािरण गरेको 

साइि) को वोडििा राख्नेमवज्ञापन 

वामर्िकप्रमत पोि १०००   

५ मडमिटिमडस्लि ेवोडि वामर्िकप्रमत वगि मफट     

६ मवज्ञापनप्रर्योिनका िामग बनाइने स्वागत गेट प्रमतगोटा प्रत्रे्यक पटक ५००   

६ पोष्टरपोष्टर प्रमतगोटा प्रमत वगि मफट ५   

७ मभत्तेििेन प्रमतगोटा प्रमत वगि मफट २   

उल्िेमित बिोमििको मवज्ञापन कर असिुी ठेक्का बन्दोवस्त गने प्रर्योिनका िामग वामर्िक न्र्यनूति  कबोि अंक रु. १०००००।- मनधािरण 

गररएको छ। 

 

अनुसूची - ९ 

(दफा (९) को उपदफा (१)साँग सम्वमन्धत) 

व्र्यवसार्य करको दर (आ.व. २०७८/७९) 

क्र.सं. लववरण दर रु. कैलफर्यत 
 

व्र्यवसार्य कर  दताि  

१ इिेक्रोमनक पसििा मभमडर्यो, क्र्यासेट ररकडिर तथा लिेर्यर आमदको 

व्र्यापारिा 
 

 

 
क. ठूिा (दश िाि भन्दा िामथ मस्थर सम्पमत भएको) ४०००.००  

 
ि. िझौिा (१० िाि सम्ि स्थीर सम्पमत भएको) २०००.००  

२ िमदरा तथा चरुोट मडिर 
 

 
 

क. िमदराको मडिर ५०००  
 

ि. चरुोट मडिर २०००  

३ ज्वेिरी ५०००  

४ मनिािण सािग्री बेच्न ेपसि ३५००  
 

सानो ३५००  
 

ठूिो ५०००  

५ फमनिमसङको सािग्री कापेट,पदाि आमद वस्तुको थोक तथािदु्रा व्र्यापारिा 
 

 



क्र.सं. लववरण दर रु. कैलफर्यत 
 

क. ठूिा (पााँच िाि भन्दा िामथ मस्थर सम्पमत भएको) २०००  
 

ि. िझौिा (१–५ िाि स्थीर सम्पमत भएको) १५००  
 

ग. साना (रु. १ िाि सम्ि मस्थर सम्पमत भएको) १०००  

६ दमैनक उपभोगका िाद्यपदाथि, कपडा, व्र्यापारिा 
 

 
 

क. ठूिा (पााँच िाि भन्दा िामथ मस्थर सम्पमत भएको) २०००  
 

ि. िझौिा (१–५ िाि स्थीर सम्पमत भएको) १०००  
 

ग. साना (रु. १ िाि सम्ि मस्थर सम्पमत भएको) ५००  

७ कृमर् िन्र्य वस्तुको थोक तथा िदु्रा व्र्यापारिा 
 

 
 

क. ठूिा (पााँच िाि भन्दा िामथ मस्थर सम्पमत भएको) २०००  
 

ि. िझौिा (१–५ िाि स्थीर सम्पमत भएको) १०००  
 

ग. साना (रु. १ िाि सम्ि मस्थर सम्पमत भएको) ५००  

८ सवारी साधन लवके्रता 
 

 
 

क. िोटरसाइकि सोरुि ५०००  
 

ि. गाडी सोरुि १००००  

९ मवशेर्ज्ञ परािशि तथा अन्र्य व्र्यवसामर्यक सेवा 
 

 
 

क. मचमकत्सक १५००  
 

ि. कमवराि १५००  
 

ग. इमञ्िनीर्यर १५००  
 

घ. कानुन व्र्यवसार्यी १५००  
 

ङ िेिापरीक्षक १५००  
 

च. दन्तमचमकत्सक १५००  
 

छ. कम्लर्यटुर एनामिष्ट तथा प्रोग्रािर १५००  
 

ि.बीिा एिेन्ट १५००  
 

झ. सभेर्यर १५००  
 

ञ. अनुवादक १५००  
 

ट. पशमुचमकत्सक १५००  
 

ठ.सेर्यर दिाि १५००  
 

ड. घर नक्सा मनिािण गन ेस.ई. र अ.स.ई. १५००  
 

च. तामििप्राप्त कािीगढ (मिस्त्री) ५००  

१० मनिािण व्र्यवसार्यी 
 

 
 

क) नगरपामिकािा प्रधान कार्याििर्य भएको ३०००  
 

ि) नगरपामिकािा प्रधान कार्याििर्य नभएको ५०००  

११ उत्पादनमूिक उद्योग (कोरा िाि वा अधिप्रशोमधत िाि वा िेर 

गइरहकेो िाि सािानहरुको वा अन्र्य िाि सािानप्रर्योग वा प्रशोधन गरी 

िािसािान उत्पादन गन ेउद्योग व्र्यवसार्यिा) 
 

 

 
क. ठूिा(१५ िाि भन्दा िामथ मस्थर पुाँमि भएको) ३०००  

 
ि. िझौिा(१०-१५ िाि सम्ि मस्थर पुाँमि भएको) २५००  



क्र.सं. लववरण दर रु. कैलफर्यत 
 

ग. साना(१-१० िाि सम्ि मस्थर पुाँमि भएको) २०००  

१२ उजाथमुिक उद्योग(ििस्रोत, वार्य,ु सौर्यिशमि, कोइिा, प्राकृमतक तिे, 

ग्र्यास, वार्योग्र्यास तथा अन्र्य स्रोतहरुबाट उिाि पैदा गनेउद्योग व्र्यवसार्यिा) 
 

 

    
 

क. ठूिा(१५ िाि भन्दा िामथ मस्थर पुाँमि भएको) ३०००  
 

ि. िझौिा(१०-१५िाि सम्ि मस्थर पुाँमि भएको) २५००  
 

ग. साना(१-१० िाि सम्ि मस्थर पुाँमि भएको) २०००  

१३ कृिी तर्ा बन्र्यजन्र्य उद्योग  (ििूतः कृर्ी वा बन पदैावरिा आधाररत 

(मचर्या बाहके) उद्योग व्र्यवसार्यिा) 
 

 

 
क. ठूिा(१५ िाि भन्दा िामथ मस्थर पुाँमि भएको) ३०००  

 
ि. िझौिा(१०-१५ िाि सम्ि मस्थर पुाँमि भएको) २५००  

 
ग. साना(१-१० िाि सम्ि मस्थर पुाँमि भएको) २०००  

१४ खलनज उद्योग  (िमनि उत्िनन् वा प्रशोधन गने उद्योग व्र्यवसार्यिा) 
 

 
 

क. ठूिा(१५ िाि भन्दा िामथ मस्थर पुाँमि भएको) ३०००  
 

ि. िझौिा(१०-१५ िाि सम्ि मस्थर पुाँमि भएको) २५००  
 

ग. साना(१-१० िाि सम्ि मस्थर पुाँमि भएको) २०००  

१५ होटिव्र्यवसार्य 
 

 
 

क. ठूिा (िाना तथा िि सिेतको व्र्यवस्था भएको) ३५००  
 

ि. िझौिा (िाना िात्र व्र्यवस्था भएको) २०००  
 

ग. सानामचर्या नास्ता हल्का पेर्य पदाथि १०००  
 

घ. सानामचर्या चिेना घमु्ती कटगरा ५००  

१६ पर्यथटन उद्योग  (पर्यिटन, आवास, िोटेि, होटेि, रेषु्टरााँ, ररसोटि, राभल्स 

एिेन्सी, स्कीइङ, ग्िाइमण्डङ, वाटरर् र्यामफ्टङ, पोनी रेमकङ, पदर्यात्रा, 

हटएर्यर ब्र्यािमुनङ, लर्यारा सेमिङ, गल्फकोसि, पोिो, अश्वरोहण, होि-स्टे 

(घरबास) आमद उद्योग व्र्यवसार्यिा) 
 

 

 
क. ठूिा(१५ िाि भन्दा िामथ मस्थर पुाँमि भएको) ३०००  

 
ि. िझौिा(१0-१५ िाि सम्ि मस्थर पुाँमि भएको) २५००  

 
ग. साना(१-१० िाि सम्ि मस्थर पुाँमि भएको) २०००  

१७ सेवा उद्योग (छापािाना, मिमनङ तथा बमेिङ व्र्यवसार्य, चिमचत्र 

व्र्यवसार्य, सावििमनक पररवहनव्र्यवसार्य, फोटोग्राफी, प्रर्योगशािा, हवाई 

सेवा, शीत भण्डार आमद उद्योग व्र्यवसार्यिा) 
 

 

 
क. ठूिा(१५ िाि भन्दा िामथ मस्थर पुाँमि भएको) ३०००  

 
ि. िझौिा(१0-१5 िाि सम्ि मस्थर पुाँमि भएको) २५००  

 
ग. साना(१-१० िाि सम्ि मस्थर पुाँमि भएको) २०००  

१८ क. मिि कुटानीपिेानी मपसानी प्रमत अश्वशमि २५०  

 
 ि. मिस्चर िेमसन प्रमत अश्वशमि २५० 

 
 

ग. मिस्चर बाट चडाउने मिफ्ट प्रमत अश्वशमि २५० 
 



क्र.सं. लववरण दर रु. कैलफर्यत 

१९ लनमाथण उद्योग (सडक, पिु, रोपव,े टनेि, रमिबस, टनिे, फ्िाइङ बिृ 

तथा औधोमगक,व्र्यापाररक एवंआवास कम्लिेक्स आमद मनिािण गरी 

सञ्चािन गन ेउद्योग व्र्यवसार्यिा) 
 

 

 
क. ठूिा(५०िाि भन्दा िामथ मस्थर पुाँमि भएको) ४०००  

 
ि. िझौिा(५० िाि सम्ि मस्थर पुाँमि भएको) ३५००  

 
ग. साना(१-२५ िाि सम्ि मस्थर पुाँमि भएको) २५००  

२० सञ्चारसेवा 
 

 
 

क. मनिीक्षते्रको हिुाक सेवा ५००  
 

ि. मनिी क्षेत्रकोटेमिफोन, फ्र्याक्स सेवा, फोटोकपी, िोवाइि फोन, 

आइ.एस.्डी. एस.्टी.डी, इििे, रेमडर्यो पमेिङ अमद ५०० 

 

 
ग. कुररर्यरसेवा ५००  

 
घ. छपाईतथा प्रकाशन ३०००  

२१ मबत्तीर्यसेवा 
 

 
 

क. नपेाि सरकारको पणूि स्वामित्विा रहकेो बाहकेका आमथिक 

कारोबारगन ेवामणज्र्य बै ाँक 
 

 

 
वगि क (१ करोड भन्दा िामथ मस्थर पुाँमि भएको) १५०००  

 
वगि ि (1 करोड सम्ि मस्थर पुाँमि भएको) १००००  

 
वगि ग (50 िाि सम्ि पुाँमि भएको) ५०००  

 
ि. आमथिक कारोबार गने मवत्तीर्य कम्पनीको िखु्र्य कार्याििर्य ५०००  

 
ग. मवत्तीर्यकम्पनी शािा कार्याििर्य ५०००  

 
घ. बीिाकम्पनी ५०००  

 
ङ मवदशेीिदु्रा सटही दर २०००  

 
च.मधतोपत्र कारोबार १०००  

 
छ. सहकारीबै ाँक तथा संस्था १५००  

२२ स्वास््र्यसेवा 
 

 

१ क. गैरसरकारी अस्पताि दताि दस्तरुिा २५,००० 
 

 

ि गरैसरकारी अस्पताि नमवकरण दस्तुरिा 
 

१००००  

 

२ 

 

 

 
 

    क ) नमसिङ्ग होि दताि दस्तरु 

क.  

१००००  

   ि) नमसिङ्ग होि नमवकरण दस्तरु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

७००० 

 

 

 

 

 
 

 

३ क ) मक्िमनक ल्र्याप दताि दस्तरु ५०००  

ि) मक्िमनक ल्र्याप नमवकरण दस्तरु ३०००  

२३ मशक्षासेवा 
 

 
 

क. मनिीक्षते्रका स्कुि, क्र्याम्पस, मवश्वमवद्यािर्य 
 

 

 
मवश्वमवद्यािर्य १००००  

 
क्र्याम्पस ५०००  



क्र.सं. लववरण दर रु. कैलफर्यत 
 

स्कुि, ३५००  
 

ि. तामिितथा अध्र्यर्यन केन्द्र १०००  
 

ग. तामिि, कम्लर्यटुर तथा भार्ा प्रमशक्षण संस्था १०००  

२४ ििितसंभार सेवा 
 

 
 

क. हभेी इमक्वपिेन्ट, बस, रक, कार १५००  
 

ि. िोटरसाइकि, टेम्पो, साइकि ििित कारिाना १५००  
 

ग. रेमडर्यो मट.भी., घडी, पे्रशर कुकर, महटर, टेमिफोन सेट, मवद्यतुअन्र्य 

सािाग्री ििित केन्द्र ५०० 

 

२५ अन्र्य सेवा 
 

 
 

क.मवज्ञापन सेवा १०००  
 

ि. बदैमेशकरोिगार सेवा १००००  
 

ग.स्वेदशेी रोिगार सेवा ५००  
 

घ.सेिेटररर्यि सेवा १०००  

२६ हाउमिङ कम्पनी तथा घरिग्गा िररद मबिी –ररर्यि स्टेट) १००००  

२७ ब्र्यटूीपाििर,केश श्रगृारं,ड्राईमक्िनसि, फोटो स्टूमडर्यो मसिाई आमद। 
 

 
 

क. ठूिा (पााँच िाि भन्दा िामथ मस्थर सम्पमत भएको) १६००  
 

ि. िझौिा (१–५ िाि स्थीर सम्पमत भएको) १२००  
 

ग. साना (रु. १ िाि सम्ि मस्थर सम्पमत भएको) ८००  

२८ साईनबोडिबनाउने पेमन्टङ्ग सेवा 
 

 
 

क. ठूिा (पााँच िाि भन्दा िामथ मस्थर सम्पमत भएको) १५००  
 

ि. िझौिा (१–५ िाि स्थीर सम्पमत भएको) १०००  
 

ग. साना (रु. १ िाि सम्ि मस्थर सम्पमत भएको) ५००  

२९ पश ुबधशािा 
 

 
 

क. ठूिा (पााँच िाि भन्दा िामथ मस्थर सम्पमत भएको) २५००  
 

ि. िझौिा (१–५ िाि स्थीर सम्पमत भएको) १५००  
 

ग. साना (रु. १ िाि सम्ि मस्थर सम्पमत भएको) ७००  

३० िासमुबिेता / फे्रस हाउस २०००  

३१ फूि रमबरुवा मबिेता १०००  

३२ पिु हाउस २०००  

३३ िोटोव्र्यवसार्यी २०००  

३४ मससा, लिाइउड मविेता २०००  

३५ भााँडाकुाँ डामबिेता 
 

 
 

क. ठूिा (पााँच िाि भन्दा िामथ मस्थर सम्पमत भएको) २५००  
 

ि. िझौिा तथा साना २०००  

३६ मस्टि,काठ,फमनिचरमबिेता ५०००  

३७ िेिौना,उपहार (मगफ्ट) मबिेता २०००  

३८ केविुनेटवमकि ङ्ग (वामर्िक व्र्यवसार्य शलु्क) 
 

 



क्र.सं. लववरण दर रु. कैलफर्यत 

३९ घरनक्सा मनिािणका िामग स्थापना भएका फिि ७०००  

४० परािशिसेवा सम्बन्धी फिि २५००  

४१ दूग्धलचस्र्यान केन्र 
 

 
 

साना (२५िाि सम्ि पुाँमि भएको) २०००  
 

ठूिा(२५ िाि भन्दा िामथ मस्थर पुाँमि भएको) ३०००  

४२ मचर्यालर्याकेमिङ उद्योग 
 

 
 

क  .ठूिा (१० िाि भन्दा िामथ मस्थर पुाँमि भएको) ४०००  
 

ि  .िझौिा  (५-१० िाि सम्ि मस्थर पुाँमि भएको) ३०००  
 

ग  .साना  (१-५ िाि सम्ि मस्थर पुाँमि भएको) २५००  

४३ अन्र्य व्र्यवसार्य 
 

 
 

क. ठूिा (पााँच िाि भन्दा िामथ मस्थर सम्पमत भएको) ३०००  
 

ि. िझौिा (१–५ िाि स्थीर सम्पमत भएको) २५००  
 

ग. साना (रु. १ िाि सम्ि मस्थर सम्पमत भएको) २०००  

४४ पेरोि पम्प १००००  

४५ ग्र्यास मडिर २५००  

४६ मचर्या उद्योग    

 क. साना उद्योग ५०००  

 ि. िझौिा उद्योग ७०००  

 ग. िघ ुउद्योग १००००  

 घ. ठूिा उद्योग १५०००  

४७ दगू्धिन्र्य िाद्य पदाथि उत्पादन गन ेउद्योग   

 क  .ठूिा   (१0 िाि भन्दा िामथ मस्थर पुाँमि भएको) ३०००  

 ि  .िझौिा  (५-१० िाि सम्ि मस्थर पुाँमि भएको) २५००  

 ग साना (१-५ िाि सम्ि मस्थर पुाँमि भएको) २०००  

४८ क .फुटसि दताि २०००  

 ि) फुटसि नमवकरण १०००  

४९ ब्िक तथा इट्टा उद्योग दताििा   

 क. ठूिा(१५ िाि भन्दा िामथ मस्थर पुाँमि भएको) २५००  

 ि. िझौिा(१0-१५ िाि सम्ि मस्थर पुाँमि भएको) २०००  

 ग. साना(१-१० िाि सम्ि मस्थर पुाँमि भएको) १५००  

५० कवाडी सािान    

 क. िाझदह/रक १०००  

 ि. मपकप ५००  

 ग. ट्र्याक्टर ७००  

५१ सानोिाि ेकाठ मचरान गन ेिेमसन (चेनसो) १०००  

५२ साइमक्िङ ब्र्यावसार्य (१० वटा सम्ि ) दताििा ५०००  

५३ साइमक्िङ ब्र्यावसार्य (१० वटा सम्ि ) नमवकरणिा ३०००  



क्र.सं. लववरण दर रु. कैलफर्यत 

५४ गामडिा घमु्ती पसि  िामसक  १०००  

 

अनुसचूी – ९ (क) 

(दफा (९) को उपदफा (२)साँग सम्वमन्धत) 

व्र्यवसार्य करको िररवानाको दर (आ.व. २०७८/७९) 

 

 

 क.  व्र्यवसार्य कर मनधािरण गदाि 

िामथ उल्िेमित भए बाहकेा 

प्रकृमतका व्र्यवसार्य दताि हनु आएिा 

मिल्दो प्रकृमत र स्तरको दरिा 

व्र्यवसार्य कर  असिु गररनछे । 

ि.मचर्या उद्योगहरुको नमवकरणिा 

नगरपामिकािे तोकेको कर सङ्किन केन्द्रिा अमघल्िो आ.ब. को रकि बुझाइ सोको रमसद तथा उद्योग वामणज्र्य सङघ बाट िारर हुन े

उत्पमतको प्रिाणपत्र पेश गरेपमछ सम्बमन्धत वडा कार्याििर्यबाट शनु्र्य रुपर्यााँिा स्वत नमवकरण हनुेछ । 

 

 

अनुसचूी - १० 

(दफा (१०) साँग सम्वमन्धत) 

सेवाशलु्क तथा दस्तरुको दर (आ.व. २०७८/७९) 

 

(क) मालसक फोहोरमैिा व्र्यवस्र्ापन शुल्क: नगरपामिका मभत्रका दहेार्यका क्षेत्रबाट उत्पादन हुने फोहोरिैिा व्र्यवस्थापन 

बापत दहेार्यिा उल्िेमित दरिा िामसक फोहोरििैा व्र्यवस्थापन शलु्क िगाई असिु गररनेछ । 

(ि) सरसफाइ शलु्क बाफतको रकि चाि ुआ. ब. २०७८/७९ को बामर्िक रकि श्रावण िसान्त सम्ििा एकिषु्ट बुझाएिा १० प्रमतशत 

छुट गररनेछ ।  

 

          मालसक फोहरमैिा व्र्यवस्र्ापन शुल्कको दर 

क्र.सं

. 
लववरण दर रु. कैलफर्यत 

१ घर १ ति े४ कोठासम्िको प्रमत घर प्रमत घर रु ५० । साथै 

पररवारको संख्र्याअनुसार प्रमत 

पररवार थप रु ५०। थप र 

ब्र्यबसार्य र बास एकै स्थानिा 

भएिा िनु बढी हुन्छ सोही 

  

  

  

प्रर्योगभएको तिाको 

िात्र 

२ घर २ तिे११/१२ कोठासम्िको 

३ घर ३ तिे१६/१७ कोठासम्िको 

४ घर ३ तिे२० कोठासम्िको 

क्र. सं. आ. ब. व्र्यवसार्य कर 

१ आ. ब. २०७२/७३ साि 

अगालड सबै आ. ब. को 

३५ प्रलतशत 

२ आ. ब. २०७३/७४ ३० प्रलतशत 

३ आ. ब. २०७४/७५ २५ प्रलतशत 

४ आ. ब. २०७५/७६ २० प्रलतशत 

५ आ. ब. २०७६/७७ १५ प्रलतशत 

६ आ. ब. २०७७/७८ १०प्रलतशत 



क्र.सं

. 
लववरण दर रु. कैलफर्यत 

अनुसार मिने, दोहोरो शलु्क 

नमिने । 

५ घर ३ तिभेन्दा बढी तिा भएको घर प्रमत तिा १००   

६ पसि १कोठाको साना मकराना पसि, प्रमत तिा ५०   

७ सानामकराना पसि ५०   

८ मकरानाहोिसेि, रेडीिेड कपडा ठुिो मकराना कपडा पसि १००   

९ कस्िेमटक्स, दघु डेरी, साना मचर्या पसि १००   

१० कस्िेमटक्सहोिसेि पसि १००   

११ ब्र्यमूटपाििर १००   

१२ मिठाई पसि २००   

१३ आईसिीिपाििर १००   

१४ पाउरोटीउद्योग १५०   

१५ पाउरोटीपसि ५०   

१६ रेषु्टरेण्ट २००   

१७ होटि िानानास्ता ३००   

१८ 

होटि, रेषु्टरेन्ट, पाटी लर्यािसे, क्र्याटररङ्ग आमदि े

नगरपामिका क्षेत्रिा मववाह, पाटी,  िहोत्सव , कािमिर्या तथा 

सािामिक संस्कार बिोमििका कार्यिहरु सन्चािन गरी 

सािान्र्य अवस्थािा भन्दा बढी फोहरिन्र्य पदाथि उत्पादन 

गरेको अवस्थािा थप दस्तुर ६०० 
 

१९ फूटपाथघमू्ती ठेिा १००   

२० फूटपाथिािकै, भक्का बेच्न े १००   

२१ पान पसि १००   

२२ कोल्डमडं्रक्स पसि १००   

२३ िमदराहोिसेि पसि १००   

२४ पेलसी, कोका कोिा मडिसि १५०   

२५ ग्र्यास मडिर १००   

२६ 

अस्पताि (सानो, िझौिा, ठूिो) अस्पताि िन्र्य फोहोरिैिा 

बाहके १५०/२००/३००   

२७ 

मक्िमनक/ल्र्याव/लर्याथोिोिी (अस्पताि िन्र्य फोहोरििैा 

बाहके) ५००   

२८ और्धीपसि १००   

२९ आर्यवेुमदकऔर्धी पसि १००   

३० आर्यवेुमदकऔर्धी पसि ल्र्याब र डाक्टर २००   

३१ पशिुन्र्यऔर्धी पसि १००   

३२ कृमर्िन्र्यऔर्धी पसि १००   

३३ होमिओपमेथकऔर्धी पसि १००   



क्र.सं

. 
लववरण दर रु. कैलफर्यत 

३४ होमिओपमेथकऔर्धी पसि, ल्र्याब र डाक्टर २००   

३५ िठ, िमन्दर, गमु्बा, िमस्िद, चचि आमद १००   

३६ स्कूि/बोडसि (मदवा/आवाशीर्य) २००/५००   

३७ किेि ३००   

३८ चाईल्डकेर्यर स्कूि १००   

३९ सैिनु २५०   

४० सरकारी संघसंस्था नाफा ििुक कार्याििर्य िात्र २००   

४१ बैंक ३००   

४२ फाइनान्सकम्पनी २००   

४३ ईन्सरेुन्सकम्पनी २००   

४४ बचत तथा ऋणसहकारी संस्था (सानो, ठूिो) २००   

४५ संघसंस्था (एन.मि.ओ.) २००   

४६ संघसंस्था (आई.एन.मि.ओ.) ५००   

४७ िोटर साईकिग्र्यारेि सानो २००   

४८ िोटर साईकिग्र्यारेि ठूिो ३००   

४९ िोटरग्र्यारेि ३००   

५० साईकि-ररक्साििित केन्द्र १००   

५१ साईकिमबिी केन्द्र १००   

५२ पेरोिपम्प ३००   

५३ पाटीलर्यािेस ५००   

५४ फे्रस हाउस (िास ुपसि) ३००   

५५ रााँगा (िास ुपसि)   (सानो, ठूिो) ४००   

५६ बंगरू (िास ुपसि) (सानो, ठूिो) ४००   

५७ िसी (िासपुसि) (सानो,  ठूिो) ३००   

५८ िाछा पसि (सानो, िझौिा र ठूिो) ३००   

५९ मससा पसि (सानो, िझौिा र ठूिो) ४००   

६० छापािाना २००   

६१ पसु्तकपसि १००   

६२ स्टेशनरीपसि १००   

६३ हाडिवेर्यरपसि (सानो,  ठूिो) २००   

६४ भााँडापसि १००   

६५ एफ.एि.रेमडर्यो १००   

६६ पत्र–पमत्रकापसि १००   

६७ टेमिमभिन १००   

६८ रेमडर्यो, टेमिमभिन, िोवाईि, कम्लर्यटूर ििित केन्द्र १००   

६९ रेमडर्यो, टेमिमभिन, िोवाईि, कम्लर्यटूर मबिी केन्द्र १००   



क्र.सं

. 
लववरण दर रु. कैलफर्यत 

७० घडी ििितकेन्द १००   

७१ घडी पसि १००   

७२ साईबरपसि १००   

७३ कम्र्यमूनकेशन १००   

७४ राभिएिेन्सी १००   

७५ िोटरसाईकिसोरुि २००   

७६ ट्र्याक्टरसोरुि ३००   

७७ गाडीसोरुि ३००   

७८ सोिारपसि १००   

७९ फिफूिपसि ३५०   

८० िेनपावर १००   

८१ तरकारी पसि (सानो, िझौिा ठूिो) ३००   

८२ आि,ू लर्यािहोिसेि २००   

८३ कपडा पसि (सानो,  ठूिो) १००   

८४ रेमडिटेकपडा पसि (सानो, ठूिो) १००   

८५ टेिसि १००   

८६ िेमसनरीसािान मबिी केन्द्र १००   

८७ िोटसाईकिपाटि पसि १००   

८८ मवमभन्निोटरहरु मबिी गने पसि १००   

८९ गाडी कोपाटिस पसि १००   

९० मट.मभ., फ्रीि पसि १००   

९१ ितू्ता, चलपि पसि १००   

९२ बूमकङ्गकाउन्टर १००   

९३ मसनेिा हि ५००   

९४ आल्िमूनर्यिपसि (होिसेि) २००   

९५ आल्िमूनर्यिफमनिचर केन्द्र २००   

९६ सनूचााँदी पसि १००   

९७ सनूचााँदी कारिान १००   

९८ फमनिचर उद्योग ३००   

९९ फमनिचरपसि १००   

१०० गिृउद्योग २००   

१०१ पानीउद्योग २००   

१०२ धान मििउद्योग  (सानो र ठूिो) ३००   

१०३ चाउचाउ, भमुिर्या, दाििोठ उद्योग २००   

१०४ छािा िन्र्यउद्योग २००   

१०५ व्र्यागउद्योग २००   



क्र.सं

. 
लववरण दर रु. कैलफर्यत 

१०६ थोक्पाउद्योग २००   

१०७ िैनवत्तीउद्योग १००   

१०८ गिैंचाउद्योग २००   

१०९ कापीउद्योग २००   

११० नसिरी २००   

१११ काठमिि ३००   

११२ धानमिि ३००   

११३ तेि पेल्नमेिि ३००   

११४ व्र्याग पसि १००   

११५ व्र्याग पसि (होिसेि) १००   

११६ कापेटथोक मबिेता पसि १००   

११७ िदु्रासटही काउन्टर १००   

११८ मसप तथातामिि केन्द्र १००   

११९ सेमिनारहि २००   

१२० डान्ससेन्टर १००   

१२१ संगीतसाधना केन्द्र १००   

१२२ सेक्र्यरूरटीअमफस १००   

१२३ कन्सल्टेन्सी १००   

१२४ कम्लर्यटूरइमष्टच्र्यटू १००   

१२५ फोटोस्टूमडर्यो १००   

१२६ फोटो ल्र्याबसेन्टर १००   

१२७ कवाडीपसि ३००   

१२८ ररपेर्यररङसेन्टर १००   

१२९ ड्राईमभङसेन्टर १००   

१३० िेिापढीसेन्टर १००   

१३१ कुिरुाकोचल्िा र अण्डा मडिसि १००   

१३२ फ्िेक्समप्रन्ट १००   

१३३ आटिसेन्टर १००   

१३४ साप्तामहकहाट बिार २०००   

१३५ साप्तामहककृमर् तथा पश ुहाट ३५००   

१३६ ईटा मबिीकेन्द्र २००   

१३७ ढुङ्गा, मगट्टी मबिी केन्द्र २००   

१३८ बसव्र्यवसार्यी संघ १००   

१३९ रकव्र्यवसार्यी संघ १००   

१४० रर्याक्टरव्र्यवसार्यी संघ १००   

१४१ ढुवानीसेवा १००   



क्र.सं

. 
लववरण दर रु. कैलफर्यत 

१४२ कुररर्यरसेवा १००   

१४३ क्िव १००   

१४४ टेन्टहाउस २००   

१४५ भााँडापसि १००   

१४६ क्र्याटररङ २००   

१४७ पिुहाउस २००   

१४८ तर्यारीपोर्ाक (गािेन्ट) ३००   

१४९ सपुरिाकेट २५००   

१५० मडपाटििेन्टस्टोर ४००   

१५१ िन्ड्री (ड्राई मक्िनसि) १००   

१५२ कााँटापसि १००   

१५३ समुतिपसि १००   

१५४ केविनेटवकि  १५०   

१५५ चस्िापसि १००   

१५६ नाङ्िो, डािो र मचत्राको पसि १००   

१५७ फमनिमसङ्गतथा डेकोरेशन पसि १००   

१५८ फिफुि रउिकुो िसु पसि (ठेिा) १००   

१५९ मिि कुटानीपिेानी र मपसानी १००   

१६० िाद्यसािग्री (मकराना) पसि (साना, िझौिा, ठूिा) १००/२००/३००   

१६१ दधू डेरीपसि १००   

१६२ दधू सङ्किनकेन्द्र २००   

163 दधूमचस्र्यान केन्द्र २५०   

 

मालसक फोहोरमैिा व्र्यवस्र्ापन शुल्क िगाइने िेत्रहरु 

• करफोक मवद्या िमन्दरको गेट दमेि आइतबारे बिार, मतनघरे बिार, मतनघरे साप्तामहकहटीर्या क्षेत्र हुाँद ैपणु्र्य स्िाररका हाता क्षते्र 

सम्ि 

• मफक्कि गमु्बापथ दमेि पािटााँगी सम्ि । 

• कन्र्याि पर्यिटकीर्य क्षेत्र, ७ न ंवडा कार्याििर्य भवनआसपास तथाहकि टे बिार आसपासको क्षेत्र। 

• मफक्कि परुानो बिार- टेमिकि को कार्याििर्य हुदमैछपीटार आसपासको क्षते्र । 

• मफक्कि चोक बाट बरबोटे हुाँद ैिाने सम्ि को आसपास कोक्षते्र । 

• तीनिटु्टेबाटवौर्द्धाि पशपुमतनगर बिार हुाँद ैफाटक सम्िको क्षेत्र  

(ग) िामसक फोहोरििैा व्र्यवस्थापन शलु्क िगाइनके्षेत्रका िाभग्रामहहरुका िामग पररचर्यपत्र तर्यार पारर िाग ूगररने छ  

फोहरिैिा व्र्यवस्थापन शलु्क बापत  वामर्िक ठेक्का बन्दोवस्त गने प्रर्योिनका िामग एकिषु्ठ न्र्यनूति कबोि अंक रु. १5 िाि 

मनधािरण गररएको छ ।  



(ग) कन्र्याम पर्यथटकीर्य िेत्रमा िगाइने सरसफाई सेवाशुल्कको दररेट : कन्र्याि पर्यिटकीर्य क्षते्रबाट उत्पादन हुन ेफोहोरििैा 

व्र्यवस्थापन बापत दहेार्यिा उल्िेमित दरिा फोहोरििैा व्र्यवस्थापन शलु्क िगाई असिु गररनेछ  

 

क्रम 

संख्र्या 
लववरण (सवारी साधन) इकाई 

 दर रु. 

सुख्खाबन

भोज 

पकाएरखाने 

बनभोज 

क) सवारीसाधन लिई आउने व्र्यलिहरु प्रमत सवारी साधन प्रमत पटक     

१ िोटरसाइकिमिई आउने प्रमत सवारी साधन प्रमत पटक १५ ५० 

२ िारुती भनेमिई आउने प्रमत सवारी साधन प्रमत पटक ५० १०० 

३ िाइिो बसमिई आउन े प्रमत सवारी साधन प्रमत पटक १०० २०० 

४  िेण्डरोभरिीप मिई आउन े प्रमत सवारी साधन प्रमत पटक १०० २०० 

५ मिमन बसमिई आउन े प्रमत सवारी साधन प्रमत पटक २०० ३०० 

६ बस मिईआउने प्रमत सवारी साधन प्रमत पटक प्रमत सवारी साधन प्रमत पटक ३०० ४०० 

ख) सवारीसाधन नलिई आउने व्र्यलिहरु       

१ ५ िना सम्ि 

प्रमत मदन प्रमत पटक 

५० १०० 

२ ५ दमेि १०िना ५० १०० 

३ १० िनादमेि िाथी १०० २०० 

ग) अन्र्य       

१ घोडा दमैनक प्रमतगोटा प्रमतमदन ८० 

२ मफल्िसमुटङ ठूिो पदाि 

प्रमत मदन 

१५०० 

३ म्र्यमूिकमभमडर्यो १००० 

४ टेिीमसरीर्यि १००० 

घ) अस्र्ार्यीपसि र्ाप्ने 

प्रमत मदन 

  

१ तरकारी पसि २० 

२ अन्र्य २० 

ङ) घुम्ती(कटगरा, रिी)   ३० 

च) शौचािर्यप्रर्योग     

१ मदशा 
प्रमत पटक 

१० 

२ मपसाब ५ 

 

कन्र्याि पर्यिटकीर्य क्षेत्र बाहकेका क्षेत्रको िामसक सरसफाई सेवा शलु्क र कन्र्याि पर्यिटकीर्य क्षेत्रको सरसफाई सेवा शलु्क असिुी कार्यि 

सावििमनक मनिी साझेदारीबाट फोहोरिैिा व्र्यवस्थापन गने वा ठेक्का बन्दोवस्त गने प्रर्योिनका िामग एकिषु्ठ न्र्यनूति कबोि अंक रु. 

2१ िाि मनधािरण गररएको छ । 

 

(ग) स्र्ानीर्य सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १२(ङ) बमोलजम वडा कार्याथिर्यहरुबाट हुने लसफाररसमा देहार्य 

अनुसारको लसफाररस दस्तुर असुि गररनेछ । 

क्र.सं. लववरण दर रु. कैलफर्यत ( * ) 

१ नागररकतालसफाररस 
 

१२ ङ (२), १२ ङ (३१) 

 (क) वंशि ३००   



क्र.सं. लववरण दर रु. कैलफर्यत ( * ) 

 (ि) अंगीकृत ५००   

 (ग) वैवामहक अंगीकृत ५००   

 (घ) नागररकता प्रमतमिमप मसफाररस २००   

२ बहािकरको िेखाजोखा लसफाररस  १२ ङ (३) 

 बहािकरको िेिािोिा मसफाररस ५००   

३ 
वन्दघर तर्ा कोठा खोल्ने रोहबरमा बसे 

बमोलजमको लसफाररस तर्ा प्रमालणत 
 

१२ ङ (४) 

 
वन्दघर तथा कोठा िोल्ने रोहबरिा बसे बिोमििको 

मसफाररस तथा प्रिामणत 
५०० 

  

४ मोहीिगत कट्टाको लसफाररस  १२ ङ (५) 

 िोहीिगत कट्टा मसफाररस ५००   

५ घरजग्गाकरको िेखाजोखा लसफाररस  १२ ङ (६) 

 घरिग्गाकरको िेिािोिा मसफाररस ५००   

६ जन्मलमलत प्रमालणत  १२ ङ (७) 

 (क) २०३७ साि अगाडीको ५००   

 (ि) २०३७ साि पछाडीको ३००   

७ 

व्र्यापारव्र्यवसार्य वन्द भएको, सञ्चािन 

नभएको वा व्र्यापार व्र्यवसार्य हुाँदै नभचएको 

लसफाररसगने 

 

१२ ङ (८) 

 
व्र्यापारव्र्यवसार्य वन्द भएको, सञ्चािन नभएको वा 

व्र्यापार व्र्यवसार्य हुाँद ैनभएको मसफाररसगन े
५०० 

 मवगत आ.व को पसि रहछे भने दोब्बर दस्तरु मिन े

८ लववाहप्रमालणततर्ा अलववालहत प्रमालणत गने  १२ ङ (९) 

 
(क) २०३७ साि अगाडीको मववाह वा अमववामहत 

प्रिामणत 

५०० 

  

 (ि) २०३७ साि पछाडीको ५००   

९ 
लन:शुल्कवा सशुल्क स्वास््र्य उपचारको 

लसफाररस 

 
१२ ङ (१०) 

 मन:शलु्कवा सशलु्क स्वास््र्य उपचारको मसफाररस मनशलु्क   

१० अगे्रजीभािामालसफाररस तर्ा प्रमालणत 
 

१२ ङ (११) 

 अंगे्रिीिाप्रिामणत ५००   

 अंगे्रिीिामसफाररस ५००   

११ घरपाताि प्रमालणत गने 
 

१२ ङ (१२) 

 घरपाताि प्रिामणत गन े मनशलु्क   

१२ व्र्यलिगतलववरण प्रमालणत गने 
 

१२ ङ (१३) 

 ितृ्र्यदुताि प्रिामणत ३००   

 सम्बन्धमवच्छेद प्रिामणत ३००   

 पररवारकार्यि मसफाररस ३००   

 अपतुािीमसफाररस १५००   



क्र.सं. लववरण दर रु. कैलफर्यत ( * ) 

 
कपमञ्िकामधकारी बाट हनुे कन्सिुर प्रिाणीकरण 

दस्तुर प्रमत पाना 

१००० 

  

१३ 
जग्गाधनीदताथ प्रमाण पुजाथ र घर कार्यम गने 

लसफाररस 

 
१२ ङ (१४) 

 घरकार्यि मसफाररस ७००   

 िग्गारमिष्टशेनका िामगघरबाटो प्रिामणत ३००   

 धनीपिुाििाघर कार्यि मसफाररस दस्तुर 
 

  

 क.५ िाि सम्ि ३००   

 ि.१० िाि सम्ि ४००   

 ग.५० िाि सम्ि ७००   

 घ.१ करोड सम्ि २०००   

 ङ.१ करोड भन्दा िाथी ०.०३   

१४ 
नामर्र, जन्म लमलत तर्ा वतन फरक परेकोमा 

एकै हो भन्ने लसफाररस 

 
१२ ङ (१५) 

 
नािथर, िन्ि मिमत तथा वतन फरक परेकोिा एकै हो 

भन्ने मसफाररस 

५०० 

  

१५ नामर्र, जन्म लमलत संसोधनको लसफाररस 
 

१२ ङ (१६) 

 नावािक मसफाररस िात्र राख्ने ३००   

१६ जग्गाधलन दताथ प्रमाणपुजाथ हराएको लसफाररस 
 

१२ ङ (१७) 

 िग्गाधमन दताि प्रिाणपिुाि हराएको मसफाररस ३००   

१७ लकिाकाटगने लसफाररस 
 

१२ ङ (१८) 

 मकत्ताकाटगने मसफाररस ३००   

१८ 
संरिकप्रमालणत गने तर्ा संस्र्ागत र व्र्यलिगत 

संरिक लसफाररस 

 
१२ ङ (१९) 

 
संरक्षकप्रिामणत गन े तथा संस्थागत र व्र्यमिगत 

संरक्षक मसफाररस 

 

  

 पािनपोर्णकािामग संरक्षक मसफाररस मनशलु्क   

 जीलवतरहेको लसफाररस 
 

१२ ङ (२२) 

 िीमवतरहकेो मसफाररस ३००   

१९ 
हकवािावा हकदार प्रमालणत गने 

 
१२ङ (२३) 

१२ ङ (२५) 

 हकवािावा हकदार प्रिामणत गन े ५००   

२० नामासारीगनथ लसफाररस 
 

१२ ङ (२४) 

 घरिग्गानािसारी मसफाररस ३००   

२१ उद्योगठाउाँसारी गनथ लसफाररस 
 

१२ ङ (२६) 

 उद्योगठाउाँसारी गनि मसफाररस १०००   

२२ आधारभूतलवद्यािर्य खोल्न लसफाररस 
 

१२ ङ (२७) 

 क.बािबामिका हरेचाह केन्द्र ३०००   



क्र.सं. लववरण दर रु. कैलफर्यत ( * ) 

 ि.मनमि मवद्यािर्य दताि मसफाररसआधारभतू ५०००   

 ग.मनमि मवद्यािर्य दताि मसफाररस िा मव ७०००   

२३ लवद्यािर्यकिा र्प गनथ लसफाररस 
 

१२ ङ (२९) 

 घ.प्रमत कक्षा थप मसफारीस २०००   

 घ.प्रमत कक्षा थप मसफारीस (तह थप हनुे अवस्थािा) ३०००   

२४ लवद्यािर्यठाउाँसारी लसफाररस 
 

१२ ङ (३३) 

 मनिीमवद्यािर्य ठाउाँसारी मसफाररस १०००   

२५ सम्पलि/वालिथक आर्य लसफाररस 
 

१२ ङ (२८) 

 क.५ िाि सम्ि ३००   

 ि.१० िाि सम्ि ५००   

 ग.५० िाि सम्ि १०००   

 घ.१ करोड सम्ि १५००   

 
ङ.१ करोड भन्दा िाथी ०.०२ 

प्रमतशत   

२६ 
अशिअसहार्य तर्ा अनार्को पािन पोिणका 

िालग लसफाररस 

मनशलु्क १२ ङ (३०) 

 
अशिअसहार्य तथा अनाथको पािन पोर्णका 

िामग मसफाररस 

मनशलु्क 

  

२७ 
आलर्थकअवस्र्ा कमजोर वा सम्पन्न भएको 

लसफाररस 

 
१२ ङ (३२) 

 
आमथिकअवस्था कििोर भएको मसफाररस 

(स्वास््र्योपचार प्रर्योिन) 

मनशलु्क 

  

 
आमथिकअवस्था कििोर भएको मसफाररस   

(अन्र्यप्रर्योिन) 

३०० 

  

 आमथिकअवस्था सम्पन्न भएको मसफाररस २०००   

२८ धारालवदु्यत जडान लसफाररस 
 

१२ ङ (३४) 

 धारािडान सम्बमन्ध मसफाररस १००   

 मवद्यतुिडान सम्बमन्ध मसफाररस 
 

  

  (क) सािान्र्य (घर तथासावििमनक प्रर्योिन) १००   

  (ि) व्र्यवसार्यीक घरेिउुद्योग ५००   

  (ग) ठूिा उद्योग १०००   

 टेमिफोनिडान सम्बमन्ध मसफाररस ५००   

 
मवपन्नदमित र िोपोन्ििु िातीको िामग धारा 

मवििुी िडान मसफाररस 

मनशलु्क   

२९ अन्र्यलसफाररस 
 

१२ ङ (३५) 

 
उपभोिासमिमतको िाता िोल्दाको प्रिामणत 

मसफाररस दस्तरु 

मनशलु्क 

  



क्र.सं. लववरण दर रु. कैलफर्यत ( * ) 

 
संघसंस्था, उपभोिा समिमतको िाताबन्द मसफाररस 

दस्तुर 

३०० 

  

 गैससदताि मसफाररस ३००   

 चाररमत्रकप्रिाणपत्रको मसफाररस ३००   

 नरबढीतथा छुट िग्गा दताि मसफाररस २०००   

 चारमकल्िाप्रिामणत तथा मसफाररस प्रती मकत्ता 
 

  

 
 (क) िोटर बाटोि े छुने(बाटोको िगत कट्टा समहत 

मसफाररसिेख्ने) 

३०० 

  

  (ि) िोटर बाटोिे नछुन े १५०   

 बाटोप्रिामणत मसफाररस ५००   

 उद्यिव्र्यवसार्य सञ्चािन दताि मसफारीस ५००   

 
उद्यिव्र्यवसार्य सञ्चािन दताि मसफारीस (िमहिा 

उद्यिीको िामग) 

३०० 

  

 वैदमेशकरोिगारको मसफाररस ३०० 
  

 स्वदशेीपेन्सन पट्टाको मसफाररस ३०० 

  

 मवदशेीपने्सन पट्टाको मसफाररस ३०० 

  

 अंमशर्यारप्रिामणत मसफाररस दस्तरु ३०० 

  

 
मतरोवारीमभत्रको रुि काट्न े मसफाररस दस्तरु प्रती 

मसफाररस 

३०० ३३" भन्दा घटीको नपाइन े

 बसाइसरी िााँदा सािान िैिाने मसफाररस दस्तरु ३०० 
  

 व्र्यवसार्यबन्दको मसफाररस ३०० 
  

 ि)अन्र्य मसफाररस 
 

  

 अ) व्र्यमिगत 
 

  

 आ) संस्थागत 
 

  

(*)  =  स्थानीर्य सरकार संचािन ऐनको वडा कार्याििर्यको काि कतिव्र्य अमधकार उल्िेमित दफा नं. 

(घ) नगर कार्यथपालिकाको कार्याथिर्यबाट हुने लसफाररसमा देहार्य बमोलजम लसफाररस दस्तुर असुि गररनेछ । 

क्र.सं. लववरण दर रु. कैलफर्यत 

१ पेरोिपम्प इिाित पत्र मसफाररस दस्तुर ६०००   

२ मतरोवारी मभत्रको३३" भन्दा बढी व्र्यासको गोिाइ भएको रुि काट्न े

मसफाररस दस्तरु (प्रती रुि) 

५० 

वडाबाट 

मिनका 

िामग 

मसफाररस 

गररएको । 



क्र.सं. लववरण दर रु. कैलफर्यत 

३ प्रचमित कानूनिे मनरे्ध गरेको बाहके िमडवटुीहरु वनबाट संकिन 

गनिचाहनेि ेसम्बमन्धत मनकार्यबाट अनुिमत मिनका िामगमसफाररस 

वनमनर्यिाविी, २०५१ को 

अनुसचूी ३ िा उल्िेमित दररेट 

बिोमिि 
 

४ सािदुामर्यक वनबाटसिहु बामहर मविी हुन ेकाठको हकिा    

  क)साि िात ५० प्रमतक्र्य ूमफट 

  ि)अन्र्य िातको हकिा १० प्रमतक्र्य ूमफट 

  ग)दाउराहरु (एक चट्टा=२० मफट x ५ मफट x ५ मफट) ५००  प्रमतचट्टा 

 

(ङ) नाता प्रमालणत वापत देहार्य बमोलजम दस्तुर असुि गररनेछ । 

क्र.सं. लववरण दर रु. कैलफर्यत 

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

  नाताप्रिामणत ३००   

  ितृकसाँगकोनाता प्रिामणत ३००   

  नाताप्रिामणत अङ्गे्रिीिा ५००   

(च) न्र्यालर्यक दस्तुर  

क्र.सं. लववरण इकाई दर रु. कैलफर्यत 

१ मनवेदनदस्तरु 

क) वडास्तरीर्य िेिमििाप समिमत 

ि) नगर ििेमििाप समिमत 

प्रमतमनवदेन १०० 

२०० 

  

२ प्रमतमिपीदस्तरु प्रमतपाना १०   

३ मिफादस्तरु प्रमतपाना ५   

४ मटकटदस्तरु बापतको रकि प्रमतमटकट १०   

५ प्रमतउत्तरपत्र दस्तरु प्रमतपाना ५   

६ वकाितनािा प्रमतपाना ५   

७ फैसिाप्रमतमिपी प्रमतपाना १०   

८ पााँचिाि सम्िको िनेदने तथा बैना बट्टाको वडाबाट प्रिामणत दस्तुर ५००.००  

९ दशिाि सम्िको िेनदने तथा बैना बट्टाको वडाबाट प्रिामणत दस्तरु १०००.००  

१० िेनदने तथा बैना बट्टाको वडाबाट प्रिामणत दस्तरु (दशिाि भन्दा बढी िमतसकैु 

भएपमन) 

१२००.००  

११ नगद िनेदनेको िेिमििाप समिमतिे मििापत्र गराएकोिा रु.५०००००.००सम्ि ५००.००  

१२ नगद िनेदनेको ििेमििाप समिमति े मििापत्र गराएकोिा रु.५०००००. ०० भन्दा 

िामथ  

१०००.००  

 

िामथ उल्िेमित बाहके न्र्यामर्यक समिमति ेमनधािरण गरे बिोमििको सेवाशलु्क तथा दस्तरु िाग्नछे। 

 

 

(छ) परीिा दस्तुर कमथचारी 

 



क्र. सं लववरण दर कैलफर्यत 

१ पदपमुतिका िामग पररक्षा दस्तुर तथा फारि शलु्क   

 क. अमधकृत स्तर वा सो सरह रु. १०००.००  

 ि. सहार्यक स्तर पााँचौ स्तर वा सो सरह रु. ७००.००  

 ग. सहार्यक स्तर चौथो  स्तर वा सो सरह रु. ५००.००  

 घ. श्रेमण मवमहन रु. ३००.००  

  ङ. फारि दस्तुर रु. ५०.००  

 

 

 

 

 

(झ) परीिा दस्तुर लशिक 

क्र. सं लववरण दर कैलफर्यत 

२ पदपमुतिका िामग परीक्षा दस्तुर तथा फारि शलु्क   

 क. अधारभतु तह प्रा मव तमृतर्य) श्रणेी  वा सो सरह रु. ५००.००  

 ि.  अधारभतु तह मन िा तमृतर्य) श्रणेी वा सो सरह रु. ७००.००  

 ग.  िाध्र्यमिक तह तमृतर्य श्रेमण  वा सो सरह रु. १०००.००  

 घ. िाध्र्यमिक तह ११-१२ कक्षा वा सो सरह रु. १२००.००  

 ङ. फारि दस्तरु रु. ५०.००  

 

(ि) परीक्षा दस्तरु तथा नमतिा पनुर्योग 

 

ि .सं मववरण दर कैमफर्यत 

१ सस्थागत मवद्यािर्यका िामग  परीक्षा दस्तुर प्रमत मवद्याथी रु. ४५०/०० कक्षा ८ 

२   नमतिा पनुर्योग शलु्कका िामग रु. ३००/०० कक्षा ८ 

 

(ञ) नक्सापास तथा घर अमभिेिीकरण दस्तरु (प्रमत वगि मफट) तथा (रेखाङ्कन Layout  स्र्िगत सरजलमन मजुल्का) 

 

क्र.स घरको लकलसम 

अलभिेलखकरण का िालग प्रलत वगथ लफट 
 

२०७२ साि अलध बनेका 

भवनको िालग दर  

२०७२ साि पलछ बनेको 

भवनको िालग दर  

१ बााँसकोबारबेर गरी िाटोको मिउन गरेको \ नगरेको र 

लिामस्टक/ िर/ ककि टपाताको छानोभएको 
०.२५ 

०.२५ 

२ इाँटा/ढुङ्गा - िाटोको िोडाइ - बााँस/काठ/ मसिेन्टि ेबारबेर 

गरी लिामस्टक/िर/ककि ट पाताकोछाना िगाएको 
२ 

६ 

३ काठकोघर ककि टपाताको छाना भएको ३ ९ 

४ स्टीिफे्रि स्टक्चर, िस्तापाताको छाना तथा वरेा भएको ४.५ १२ 



क्र.स घरको लकलसम 

अलभिेलखकरण का िालग प्रलत वगथ लफट 
 

२०७२ साि अलध बनेका 

भवनको िालग दर  

२०७२ साि पलछ बनेको 

भवनको िालग दर  

५ ककि टपाताकोछानो भएको इाँटा, ढुङ्गा 

मसिेन्टकोिोडाईभएको 
३.५ 

१० 

६ आरमस.मस. मसिेन्ट लिास्टर भएको ककि ट पाता वा ढिान 

छानो भएको 

४.५ 
 १२ 

     
 

क्र.

स 
घरको लकलसम 

नक्सा पासका िालग प्रलत वगथ लफट 
 

आ व २०७८/०७९ को दर 
कैलफर्यत  

१ बााँसकोबारबेर गरी िाटोको मिउन गरेको \ नगरेको र लिामस्टक/ िर/ 

ककि टपाताको छानोभएको 
०.३५ 

 
२ इाँटा/ढुङ्गा - िाटोको िोडाइ - बााँस/काठ/ मसिेन्टिे बारबरे गरी 

लिामस्टक/िर/ककि ट पाताकोछाना िगाएको 
३ 

 
३ काठकोघर ककि टपाताको छाना भएको ६ 

 
४ स्टीिफे्रि स्टक्चर, िस्तापाताको छाना तथा वरेा भएको ६ 

 
५ ककि टपाताकोछानो भएको इाँटा, ढुङ्गा मसिेन्टकोिोडाईभएको ८ 

 
६ आरमस.मस. मसिेन्ट लिास्टर भएको ककि ट पाता वा ढिान छानो 

भएको 

१२ व्र्यवसामर्यक भवन   

७ आरमस.मस. मसिेन्ट लिास्टर भएको ककि ट पाता वा ढिान छानो 

भएको 
१० 

आवसीर्य भवन  

८ कम्पाउण्डवाि २० प्रमतरमनङ्ग  मफट 
 

९ घरको नक्शा सम्सोधन स्वीकृती २०००.०० 
 

१० नक्शा नािसारी तोन पसु्ता मभत्र ५००.०० 
 

११ नक्शा नमवकरण म्र्याद थप ५००.०० 
 

१२ घरनक्शाको प्रिाणपत्र प्रमतमिमप ५००.०० 
 

१३ अस्थाई स्वीकृमत प्रिाण पत्र ५००.०० 
 

१४ िग्गा लिमटङ्ग स्वीकृती शलु्क १००० प्रमत रोपनी 
 

बुाँदा नं. ३, ५ िा ३० % छुट (स्थानीर्य सािाग्रीको प्रर्योग भएकोिाई) तथा अन्डर ग्राउण्ड पामकि ङ्ग गरर घर मनिािण भएिा 

त्र्यस्ता घर मनिािणको नक्शा पासिा िाग्ने दस्तरुिा २० प्रमतशत छुट मदईनेछ । 
     

 

  



ट . रेखाङ्कन Layout  स्र्िगत सरजलमन मुचुल्का 

क्र.स लववरण दर कैलफर्यत 

१ रेिाङ्कन Layout  ३००.०० नक्सा पासिा 

२ स्थिगत सरिमिन ििलु्का  ५००.०० नक्सा पासिा 

३ रेिाङ्कन Layout ३००.०० अमभिेमिकरणिा  

४ स्थिगत सरिमिन िचलु्का ५००.०० अमभिेमिकरणिा 

 

नक्सा पास प्रमाणपत्र जारी गदाथ िाग्ने दस्तुर 

• १००० वगिमफट सम्िको घरको     –  रु. १०००/- 

• १००१ दमेि २५०० वगिमफटसम्िको घरको  –  रु. २०००/- 

• २५०० वगिमफट भन्दा िामथको घरको      –  रु. ३०००/- 

(ठ) नक्सा नािसारी दस्तरु तीन (पसु्ता बाहके ) 

क्र.स घरको लकलसम दर रु. कैलफर्यत 

१ बााँसकोबारबेर गरी िाटोको मिउन गरेको \ नगरेको र लिामस्टक/ िर/ ककि टपाताको छानोभएको ३००  

२ इाँटा/ढुङ्गा - िाटोको िोडाइ - बााँस/काठ/ मसिने्टि ेबारबरे गरी लिामस्टक/िर/ककि ट पाताकोछाना 

िगाएको 

३५०  

३ काठकोघर ककि टपाताको छाना भएको ४००  

४ स्टीिफे्रि स्टक्चर, िस्तापाताको छाना तथा वरेा भएको १०००  

५ ककि टपाताकोछानो भएको इाँटा, ढुङ्गा मसिेन्टकोिोडाईभएको ५५०  

६ आर.मस.मस. मसिेन्ट लिास्टर भएको ककि ट पाता वा ढिान छानो भएको   
 

२०००वगिमफट भन्दा कि ६००  

 २००० दमेि ४००० वगिमफट सम्ि १०००  

 ४००० वगिमफट भन्दा बढी २०००  

 

१) नगरपामिकाको स्वीकृमत नमिई मनिािण भएका घर तथा संरचना िापदण्ड मभत्ररहकेो अवस्थािा २०७8 िंसीर िसान्त मभत्र 

अमभिेमिकरण गराएिा उल्िमेित दरिा ५० प्रमतशत छुटगरी िामथ उल्िेमित दरिा अमभिेिीकरण दस्तुर मिई नक्सा 

पासको प्रमिर्या अगामड बढाउन समकनेछ । 

२) बुाँदा नम्बर (१)  बिोमिि नक्सापास गने प्रर्योिनका िामगआवेदन दस्तुर रू २५०.०० र अन्र्यको हकिा रु.१०००.००िाग्न े

छ । 

३) अमभिेिीकरण गन ेप्रर्योिनका िामग आवेदन दस्तरु रू १५०.०० िाग्नेछ । 

 

(ड) अलमन सेवा शुल्क 

व्र्यापाररक तथा आवासीर्य क्षेत्रिा 

१ रोपनीसम्ि रु. २०००/- 

१ दमेि ५ रोपनीसम्ि रु. २५००/- 

५ दमेि २० रोपनीसम्ि रु. ३०००/- 



२० रोपनीदमेि िामथ िमतसकैु भएपमन रु. ३५००/- 

 

कृलि तर्ा अन्र्य िेत्रमा 

१० रोपनीसम्ि रु २०००/- 

१० रोपनीदमेि २५ रोपनी सम्ि रु. २०००/- िा प्रमत रोपनी रु. १०० का दरि ेथप शलु्क 

२५ रोपनीदमेि िामथ िमतसकैु भएपमन रु. ३५००/- 

 

(ढ) गैर सरकारी संस्र्ा/समूह/सहकारी संस्र्ाको दताथ तर्ा नवीकरण दस्तुर 

क्र.सं. लववरण दर रु. कैलफर्यत 

१ गैर सरकारी संस्थाको दताि १५००   

२ गैर सरकारी संस्थाको नमवकरण     

  क) आमथिक वर्िकोआमश्वन िसान्त सम्िका िामग १०००   

  ि) कामतिक िमहनादमेिसोमह आ.व.को अन्त्र्य सम्ि थप शलु्क ३००   

  ग) आमथिक वर्ि सिाप्तभएपमछ प्रत्रे्यक आ.व.को थप शलु्क ५००   

३ गैर सरकारी संस्थाको मवधान संसोधनमसफाररस शलु्क १०००   

४ सिहू दताि इिाित पत्र दस्तुर १००० 
 

५ सिहूको नवीकरण   

 क) आमथिक वर्िकोआमश्वन िसान्त सम्िका िामग ५००  

 ि) कामतिक िमहनादमेिसोमह आ.व.को फाल्गणु िसान्तसम्ि थप शलु्क नवीकरण शलु्कको २५%  

 ग) चैत्रदमेि सोमह आ.व. को अन्त्र्यसम्ि नवीकरण शलु्कको ५०%  

 घ) आमथिक वर्ि सिाप्तभएपमछ दईु वर्िसम्ि प्रत्रे्यक आ.व.को थप शलु्क १००% िररवाना  

६ सहकारी संस्थाको दताि/नवीकरण   

 क) दताि शलु्क २५००  

 ि) नवीकरण (वामर्िक) १५००  

 

 

(ण) "घ" वगथको लनमाथण व्र्यवसार्यीइजाजत पत्रको दताथ तर्ा नवीकरण शुल्क 

क्र.सं लववरण दर रु. कैलफर्यत 

 १ "घ" वगिदतािको इिाित पत्र दस्तुर २०००   

 २ "घ" वगिनर्यााँ दतािको इिाित पत्र स्थानीर्य मवकास दस्तरु ४०००   

 ३ "घ" वगिइिाित पत्रको प्रिामणत प्रमतमिपी दस्तरु १०००   

 ४ "घ" वगिइिाित पत्र चाि ुआ.व. को आमश्वन िसान्तसम्िको नमवकरण बापत १५००   

 ५ "घ वगि इिाित पत्रको कामतिक िमहनादमेि चतै्र िमहना सम्िको िामगनवीकरण 

बापत थप दस्तरु 

२५०० 

  

 ६ "घ" वगिको मनिािण व्र्यवसार्य इिाित पत्र     

  क)नािसारी बापत २५००   

  ि)इिाित पत्रको नाि पररवतिन बापत १५००   

  ग)ठाउाँसारी बापत २५००   

 



(त) एफ.एम. रेलडर्यो सञ्चािन दस्तुर 

क्र.

स 
लववरण दर रु. 

कैलफर्यत 

१ एफएि रेमडर्यो सञ्चािनका िामग मफ्रक्वेन्सी उपिब्ध गराउने 

मसफाररसिा मसफाररस दस्तरु 

 

 
२ एफएि रेमडर्यो सञ्चािनको इिाितपत्र दस्तरु  ५००० 

 
३ एफएि रेमडर्यो सञ्चािनको इिाितपत्र नवीकरण दस्तुर ३०००  

४ इिाितपत्रको प्रिामणत प्रमतमिपी दस्तुर 

मवद्यिान संघीर्य काननूिाई 

आधार िानी नगरपामिकाबाट 

दस्तुर मनधािरण भए बिोमिि 

 

५ रेमडर्यो उपकरण (एफएि रान्समिटर, एिमटएि मिंक र मबमबमस ररमसभर) 

को िाइसेन्स बापतको दस्तुर  

६ रेमडर्यो उपकरण (एफएि रान्समिटर, एिमटएि मिंक र मबमबमस ररमसभर) 

को िाइसेन्स नवीकरण बापतको दस्तुर  

    

 

(र्) डुङ्गा दताथतर्ा नवीकरण दस्तुर         

क्र.स लववरण दर रु. कैलफर्यत 

 १ डुङ्गा चिाउनेअनुिमत पत्र दताि शलु्क (एक स्थानको) १०००   

 २ डुङ्गा चिाउनेअनुिमत पत्र नवीकरण शलु्क वामर्िक (आमश्वन सम्ि) ८००   

 ३ डुङ्गा चिाउनेअनुिमत पत्र नमवकरण शलु्क (आमश्वन पमछ) १०००   

 

 

 

(द) सूचीकृत दस्तुर 

क्र.स लववरण दर रु. कैलफर्यत 

१ नगरक्षेत्र मभत्र मनिािण कार्यिका िामग सञ्चािन गररने बाहन तथा िशेीन औिारहरुको 

सचूीकृत दस्तरु (नगरपामिकािा दताि भएका) 

 एक्साभेटर/िोडर 

 कम्प्रेशर/रक/मरपर 

 

 

 

१५०० 

१०००   

 २ नगरक्षेत्र मभत्र मनिािण कार्यिका िामग सञ्चािन गररने बाहन तथा िशेीन औिारहरुको 

सचूीकृत दस्तरु (नगरपामिकािा दताि नभएका) 

 एक्साभेटर/िोडर 

 कम्प्रेशर/रक/मरपर 

 

 

३००० 

२००० 
 

 

३ दतािवािा िेिापरीक्षकसमूचकृत हनुे प्रर्योिनका िामग मनवेदन दताि शलु्क 
५०० 

  

४ मनिािण व्र्यवसार्य सचूीकृत शलु्क  
१००० 

 
५ अन्र्य व्र्यवसार्य (बस्त ुवा सािान आपतूीकताि) सचूीकृत शलु्क  

५०० 
 

६ अन्र्य व्र्यवसार्य (सेवा तथा परािशि सम्बन्धी) सचूीकृत शलु्क ५०० 
 



 

(ध) अन्र्य सेवा शुल्क: 

क्र.सं लववरण दर रु. कैलफर्यत 

१ नगर दररेटकोप्रमतमिपी उतार दस्तरु ८००   

२ नगर पाश्विमचत्रप्रमत पसु्तक थान १०००   

३ मनमश्चत स्थानकोकोर् प्रिामणत शलु्क २००   

४ सचूनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बिोमिि 

नगरकार्यिपामिकािे उपिब्ध गराउने सचूनाको हकिा दफा ८ 

बिोमिि दस्तुर िागतको आधारिा 

  

  

 क)प्रमत पषृ्ठ ५   

 ि)प्रमत मसडी १००   

५ नगरकार्यिपामिका वा नगर सभािे पाररतगरेको ऐन कानुन, 

कार्यिमवमधमवमनर्यि प्रमतपषृ्ठ 

५ 

  

६ स्थिगतसििमिन ५०० प्रमतपटक 

७ मनवेदनदताि १० मटकट 

८ अनुसचूी -७ प्रिामणत दस्तुर २००   

९ अनुसन्धानकार्यि     

  

  

क. स्वदशेीअनुसन्धानकताि (नगरपामिका मभत्रकाबामसन्दा) ५०० नगरपामिकामभत्रको मवद्याथी 

अनुसन्धानकताि भएिा रु 

२००० मदइने 

ि. स्वदशेीअनुसन्धानकताि (नगरपामिका बामहरकाबामसन्दा) १५०० 

ग. मवदशेीअनुसन्धानकताि (साकि  ििुकुमभत्रकानागररक) १०० डिर िंगिमभत्र प्रवेश गनि नपाइन,े 

वन कििचारीसाँग सिन्वर्य 

गनुिपन े

  घ. मवदशेीअनुसन्धानकताि (साकि  ििुकुभन्दाबामहरका नागररक) ३०० डिर 

१० कारोबारिारकि उठाइमदएको सेवा शलु्क  

(कारोबाररकिको आधारिा) 

कारोबाररकिको 

१५ प्रमतशत 

  

कारोबाररकिको 

१२ प्रमतशत 

  

११ मनवेदन दताि गदाि हिुाकमटकटको सट्टा मिइद ै आएको रु १० 

नगद ैमिइ आम्दानीबााँमधन ेछ  

१० प्रमतमसफाररस प्रमत पटक रु 

१२ मवगतदमेि संकिन गरराँदआैएको दिकि सञ्चािन सेवा शलु्क  ३०।- प्रमतवामर्िक एक पटक सम्पमत्त 

कर,  भिूीकर तथा व्र्यवसार्य 

दताि तथा नवीकरण शलु्क 

असिुीका सिर्यिा असिु 

गररने  

१३ सक्सन सेवा शलु्क 
५०००/- नगर क्षते्रमभत्र प्रमत मरप 

८०००/- नगर क्षते्रबामहर प्रमत मरप 

अनुसूची - ११ 

(दफा (११) साँग सम्वलन्धत) 

पर्यथटन शुल्कको दर (आ.व. २०७८/७९) 



क) अन्त ुभ्र्यूटावर तर्ा गफुापाताि भ्र्यू टावरको प्रवेशमा िाग्ने पर्यथटन शुल्कको दर 

क्र.सं. लववरण दर रु. कैलफर्यत 

१ पाकि , मपकमनकस्पट ५००   

२ दृष्ट्र्याविोकनअन्त ुटावरको सेवा शलु्क ५०   

  क) १२ कक्षासम्िका मवद्याथी तथा १८ वर्ििमुनका बािबामिका २०   

  ि) नपेािी नागररक ५०   

  ग) अन्र्यििुकुका नागररक १००   

 

अन्तु टावरबाट अविोकन बापत मिइने सेवाशलु्क असिुी कार्यिको ठेक्का बन्दोवस्त गने प्रर्योिनका िामग न्र्यनूति कबोि अंक रु. 30 

िाख । 

 

अनुसचूी - १२ 

(दफा (१२) साँग सम्वमन्धत) 

सवारी साधन पामकि ङ शलु्कको दर (आ.व. २०७८/७९) 

क्र.सं सवारी साधनकोलकलसम दर रु. कैलफर्यत 

१ हभेीइमक्वपिेण्ट (डोिर, िोडर, इस्काभेटर आमद) ४०  प्रमत घण्टा रु. 

  

  

  

  

२ मनिी तथाभाडाका रक, ट्र्याक्टर ३० 

३ मनिी तथाभाडाका बस, मपक अप, मिनी बस, ट्र्याक्सी, भ्र्यान आमद) २५ 

४ मनिी तथाभाडाका कार, ट्र्याम्पो १५ 

५ िोटरसाइकि १० 

 

 

• नगरपामिकाि ेपामकि ङ स्थि मनधािरण गरेपमछ िात्र पामकि ङ शलु्कसंकिन गररन ेछ । 

• नगरपामिकाि ेपामकि ङ स्थि मनधािरण गरेपमछ ठेक्का वन्दोवस्त गनपे्रर्योिनका िामग न्र्यनूति अंक नगर कार्यिपामिकािे मनधािरण 

गरेबिोमिि  

हुनेछ  । 

अनुसूची - १३ 

(दफा (१३) साँग सम्वलन्धत) 

बहाि लवटौरी शुल्कको दर (आ.व. २०७८/७९) 

(क) साप्तालहकहाटबजार बाहेकका स्र्ानमा :  

 

क्र.सं. लववरण इकाइ दर रु. कैलफर्यत 

१  सावििमनक स्थििा मनिािण गरेका टहराहरु प्रमतवगि मफट २५ िामसक 

२ 
सावििमनक स्थििा व्र्यमिि ेमनिािण गरेका घरहर 

कन्र्याि क्षेत्र  
प्रमतवगि मफट १० १ तिाको (वामर्िक) 

३ 
सावििमनक स्थििा व्र्यमििे मनिािण गरेका घरहरु 

कन्र्याि क्षेत्र  
प्रमतवगि मफट १५ २ तिाको (वामर्िक) 



४ 
सावििमनक स्थििा व्र्यमििे मनिािण गरेका घरहरु 

कन्र्याि क्षेत्र बाहके  
प्रमतवगि मफट ५ १ तिाको (वामर्िक) 

५ 
सावििमनक स्थििा व्र्यमििे मनिािण गरेका घरहरु 

कन्र्याि क्षेत्र बाहके  
प्रमतवगि मफट ७ २ तिाको (वामर्िक) 

 

(ख) अब्र्यवमस्थत बसोबास गरेका नागररकि ेउपभोग गरेको िग्गािा िगाईने बहाि मवटौरी करको दर  

 

 

(ग) साप्तालहक हाटबजारका िालग : 

(साप्तामहक रुपिा िाग्ने हाटबिार - शामन्तबिार, सिािबुङ, पशपुमतनगर, गोिे, कटुसे (िक्ष्िीपरु), मफक्कि, मतनघरे, हकि टेको िामग 

िात्र) 

क्र.सं. लववरण दर रु. कैलफर्यत 

१ कपडा दोकान     

क) ठूिा दोकान ८०   

ि) िझौिादोकान ६०   

ग) साना दोकान ४०   

२ मसिा लकराना पसि     

क) ठूिा ८०   

ि) िझौिा ६०   

ग) साना ५०   

३ कस्मेलटकपसि ५०   

४ सब्जी पसि     

क) ठूिा ६०   

ि) िझौिा ४०   

ग) साना ३०   

५ इिेक्रोलनक पसि     

क) ठूिा ६०   

ि) साना ३०   

६ चना चटपटे पसि ४०   

७ लचर्या पसि/नास्ता पसि     

क) ठूिा ६०   

ि) साना २०   

८ प्िालस्टक सामग्रीखेिौना पसि     

क) लिामस्टकसािग्री ५०   

९ वधशािा     

ब्र्यापाररक िेत्र आवालसर्य िेत्र कृलि िेत्र अन्र्य िेत्र 

क्षेत्रफि दर प्रमतवर्ि  क्षेत्रफि दर प्रमतवर्ि  क्षेत्रफि दर प्रमतवर्ि  क्षेत्रफि दर प्रमतवर्ि  

प्रमत आना रु .१००.०० प्रमत आना रु ७५.०० प्रमत रोपनी रु .२५०० प्रमत रोपनी रु .२०.०० 



क्र.सं. लववरण दर रु. कैलफर्यत 

क) व्र्यवमस्थतवधशािा ३५०   

ि) अन्र्यवधशािा २००   

१० डोको, मान्रो, डोरीर नाम्िो पसि     

क) ठूिो ४०   

ि) सानो ३०   

११ बरफ, ररर्यि पसि     

क बरफ तथाररर्यि ५०   

१२ फिामको औजार सामग्री पसि     

क फिािकोसािग्री ३०   

१३ सूतीजन्र्य वस्तु पसि     

क सतूीिन्र्य बस्त ु ८०   

ि िचाि ५०   

१४ गाडीमा सामान बेच्ने पसि     

क मकराना सािान १००   

ि िाछा १५०   

ग अन्र्य १००   

१५ जुिा/ चप्पि अलद पसि     

क जुिा/ चप्पि ८०   

१६ जुिा/ चप्पि ममथतकार्यथ     

क ितु्ता/चलपिििित (िोची) ३०   

१७ पान पसि दर     

क पान पसि ३०   

१८ छाता िाइट कुकर चुल्होआलद ममथतकार्यथ     

क छाता िाइट कुकर चलु्होआमद ३०   

१९ चटकदेखाउने     

क) चटकदस्तरु ५०   

२० ग्रह औठी लबक्री पसि     

क औठी पसि ५०   

२१ पूजा सामग्री पसि     

क) पिूासािग्री ३०   

२२ माटाका सामग्री पसि     

क) िाटाकासािग्री दस्तरु ६०   

२३ भाडााँकुडााँकासामग्री पसि     

क) भाडााँकुडााँकासािग्री  ६०   

२४ पशु/पंछी/घोडा     

क) पश/ुपछंी/घोडा प्रमतगोटा २०/२५/१००   

ि) बंगरुप्रतीगोटा ४०   



क्र.सं. लववरण दर रु. कैलफर्यत 

२५ जलडबुलट पसि     

क) िमडबुमट पसि ३०   

२६ फिफुि पसि      

क) ठूिा १००   

ि) अन्र्य ३०   

२७ मालनसिेबोकेर डुिाएर बेच्ने वस्तुहरु प्रलतव्र्यलि ३०   

२८ अन्र्य ३०   

 

(घ) साप्तालहक हाटबजारबाट वहाि लवटौरी कर असुिीका िालग ठेक्का वन्दोवस्त गने प्रर्योजनका िालग न्र्यूनतम ठेक्का 

अंक  

ि.सं. साप्तामहकहाटबिारको नाि, ठेगाना 
न्र्यनूति ठेक्कारकि 

२०७८/७९ (रु. िा) 

१ शामन्तबिार, सिािबुङ    २०,०००।- 

२ पशपुमतनगर हाटकर तथा सवारर साधनको प्रवेश शलु्क सिेत एकिषु्ठ  १,०८,०००।- 

३ गोि े २०,०००।- 

४ कटुसे, िक्ष्िीपरु २०,०००।- 

५ मफक्कि ५,४०,०००।- 

६ मतनघरे १,८०,०००।- 

७ हकि टे १,२०,०००।- 

 

 

 

 

 

अनुसूची - १४ 

(दफा (१४) साँग सम्वलन्धत) 

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

 

लस.नं. सामानको नाम इकाई दर रु. कैलफर्यत 

१ हाड प्रमतके.िी. १.२५   

२ मसङ प्रमतके.िी. २.२५   

३ िरु प्रमतके.िी. २.२५   

४ छािाठूिो प्रमतगोटा ३५.००   

५ छािासानो प्रमतगोटा २०.००   

६ पंक्षीहरुकोलवााँि प्रमतके.िी. ०.१५   

७ सुाँगरुकोिगर उनिा सिावेश गररएको प्रमतके.िी. ०.२५   

 



अनुसूची - १५ 

(दफा (१५) साँग सम्वलन्धत) 

पूवाथधार उपर्योग सेवाशुल्कको दर (आ.व. २०७८/७९) 

(क) अन्त ुपोखरीमा डंुगा सर्यर गदाथ िाग्ने पूवाथधार शुल्कको दर  

क्र.सं. लववरण दर रु. कैलफर्यत 

१ डंुगा सेर्यर शलु्क ५०  प्रमत चि 

अन्तु पोिरीिा डंुगा सर्यर गदाि िाग्ने पवूािधार शलु्कको असिुी कार्यिको ठेक्का बन्दोवस्त गने प्रर्योिनका िामग न्र्यनूति कबोि अंक रु. 

२५००००.०० दईु िाि पचास हिार। 

(ख) सरकारी सम्पलिको बहािको दर (भाडा आलद) 

क्र.सं. लववरण इकाइ दर रु. कैलफर्यत 

१ पशपुमतनगर बिारिा रहकेो 

नगरपामिकाको स्वािीत्विा रहकेो 

सटरको घरभाडा 

वामर्िक १००००० 
 

२ न.पा.कार्याििर्य हि िामथल्िो तिा प्रमतमदन २५००   

३ न.पा.कार्याििर्य हि भुाँइतिा प्रमतमदन १५००   

४ १ नं वडा कार्याििर्यकोहि दमैनक ३००   

५ ३ नं वडा कार्याििर्यकोहि दमैनक ५००   

६ ७ नं वडा कार्याििर्यकोहि प्रमतमदन १०००   

७ ७ नं वडा कार्याििर्यि े संघ संस्थाको 

कार्याििर्यको िामग कोठ भाडा िगाउाँदा 

प्रमत िमहना १०००/२५०० प्रमत कोठा (सानो/ठूिो) 

८ ११ नं वडा कार्याििर्यकोहि  दमैनक ५००   

९ १४ नं वडा कार्याििर्यकोहि दमैनक ३००   

१० प्रशासमनक भवनको सभा हि प्रमतमदन १०००० 
 

११ साउण्डमसस्टि साधारण प्रमतमदन ६०० हिभाडाको अमतररि 

१२ िेनेरेटर शलु्क प्रमतमदन १००० 
 

१3 प्रोिेक्टर प्रमतमदन ६००   

१4 बुर्द्पाकि को सटर वामर्िक प्रमत सटर 
 

नगरकार्यिपामिकाको मनणिर्य 

बिोमिि हुने  १५ मफक्कि पानी महमट सटर बामर्िक प्रमत सटर 
 

 
 मरपर 

  

  

प्रमत घण्टा ५५० इन्धन र चािकको िानािािा 

िचि बाहके दमैनक ६००० 

िामसक १६५००० 

 

 

अनुसूची - १६ 

(दफा (१६) साँग सम्वमन्धत) 

प्राकृलतक श्रोत संकिन तर्ा लवक्री शुल्क (आ.व. २०७८/७९) 

प्राकृमतक श्रोत तथा मविी शलु्कको दर प्रदशे सरकारको आमथिक ऐन, २०७८ को अनुसचूी - ५ बिोमिि हुनछे । 



 

 

 

अनुसूची - १७ 

(दफा (१८) साँग सम्वमन्धत) 

 

कृलिजन्र्य वस्तुको व्र्यावसालर्यक कारोबारमा िाग्ने करको दर (आ.व. २०७८/७९) 

१. तर्यारी मचर्याको व्र्यावसामर्यक कारोबारिा :- कारोबार भएको पररिाणिा प्रमत केिी रु. १/ ५० 

२. अन्र्य कृमर्िन्र्य उपिको कारोबारिा:- कृमर्िन्र्य वस्तुको व्र्यावसामर्यक कारोबार गने व्र्यमि, सिहू वा व्र्यवसार्यीसाँगको नगर 

कार्यिपामिकाि ेमनधािरण गरेको तपमशि बिोमिि को रकि 

 

क्र स लववरण रकम कैलफर्यत 

१ मघउ रु. १.५० प्रमत केिी 

२ छुपी रु. १.५० प्रमत केिी 

३ िमिपप रु. १.५० प्रमत केिी 

४ मचि रु. १.५० प्रमत केिी 

५ िवुा रु. १.५० प्रमत केिी 

६ अदवुा रु. १०.०० प्रमत िन 

७ अिैमच रु. ५.०० प्रमत केिी 

८ कुचो रु. ३०.०० प्रमत िन 

९ आि ु रु. १०.०० प्रमत िन 

१0 अन्र्य तरकारर रु. ५०० पाचसर्य प्रमत िाझदह / रक 

११ अन्र्य तरकारर रु. २०० दइुसर्य प्रमत मपकप 

१२ अन्र्य तरकारर रु. ३०० तीन सर्य प्रमत ट्र्याक्टर 

१३ मह रु ५.०० प्रलत के.जी. 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची - १८ 

(दफा (२१) साँग सम्वलन्धत) 

करको दरिा छुट सम्बमन्ध ब्र्यावस्था  

क्र .सं. लववरण छुटको दर 



१ िािपोत तथा भमुिकर अशमुििा 

 

क. िंमसर िसान्त सम्ििा बुझाएिा गत मवगत दमेिको बक्र्यौतािा िाग्न े

िररवानािा ५० प्रमतशत । 

ि. िमसर िसान्त भन्दा पमछ बुझाएिा गत मवगत दमेिको बक्र्यौतािा िाग्न े

िररवानािा २५ प्रमतशत । 

२ ब्र्यावसार्यको दताि तथा नमवकरणिा       आमश्वन िसान्त सम्ििा बुझाएिा िररवाना निाग्ने। 

३ दगु्धिन्र्य पदाथि उत्पादन गन े

ब्र्यावसार्यको व्र्यवसामर्यक 

कारोबारिा 

(क) मघउ (ि) छुमपि (ग) िमिपप (घ) िवुा (ङ) मचि  

आ.ब. २०७७/७८ को वक्र्यौता रकि आमश्वन िसान्तिा बुझाएिा िररवाना 

निाग्न े 

 
 

 


