
 
 

४. घरवहाल कर : नगरपािलकाले आ नो े िभ  कुनै यि  वा सं थाले भवन, पसल, यारेज, गोदाम, 
टहरा, छ पर, कारखाना, ज गा, पोखरी र य तै प क  वा क ची संरचना परैू वा आंिशक तवरले वहालमा 
िदएकोमा अनुसूची -४ बमोिजम घरवहाल कर लगाइने र असलू ग रनछे । 

५. घरज गा रिज ेशन शु क: (१) नगरपािलका े िभ को घर, ज गा वा घरज गा रिज ेशन पा रत गरी 
वामी व प रवतन भएका वखत देश सरकारले तोकेको अनुसचूी -५ बमोिजमको दररेटमा घरज गा 

रिज ेशन शु क असलु ग रनछे । 
(२) उपदफा (१) बमोिजम नगरपािलकामा घरज गा रिज ेशन शु क उठाउन आव यक पन साधन, 

ोत, िविध तथा जनशि को यव थापन नभएस म नेपाल सरकारबाट तोिकएको कायालयबाट 
घरज गा रिज ेशन शु क असलु ग रनछे ।  
(३) उपदफा (२) बमोिजम सङ्किलत रकम दशे कानून बमोिजम बाडँफाँड गरी थानीय तहले ा  
गन रकम नगरपािलकाको सि चत कोषमा दािखला ग रनेछ । 

६. सवारी साधन कर :(१) नगरपािलका े िभ  दता हने र दता भई योगमा रहकेा टाँगा, र सा, 
अटो र सा, िव तुीय र सा (ई- र सा) र पावर ि लरमा अनुसचूी-६ बमोिजम सवारी साधन कर 
लगाइने र असलु ग रनछे ।  

(२) दशे कानून बमोिजम देश सरकारले लगाएको सवारी साधन कर दशे सरकारले तोकेको 
कायालयमा नै बुझाउनु पनछ । 
(३) उपदफा (२) बमोिजम सङ्किलत रकम दशे कानून बमोिजम बाँडफाँड गरी थानीय तहले ा  
गन रकम नगरपािलकाको सि चत कोषमा दािखला ग रनेछ । 
(४) आ.ब. २०७९ असार मसा त अगावै दता गरी नगर े िभ  स चालन हनु पनमा उ  अविधमा 
दता नगरी स चालनमा रहकेा टाँगा, र सा, अटो र सा, िव तुीय र सा (ई- र सा) र पावर ि लरको 
दतामा अनसुचूी - ६ मा उ लेिखत दरमा ित वष थप १० ितशत ज रवाना लगाई दता ग रनेछ । 

७. मनोर जन कर : (१) नगरपािलका े िभ  हने मनोर जन यवसाय सेवामा अनसुचूी -७ बमोिजम 
दशे सरकारले लगाएको दरमा मनोर जन कर असलु उपर ग रनछे ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम मनोर जन करबाट उठेको रकम मनोर जन थलको धनीले कर उठेको मिहना 
भ दा पिछ लो मिहनाको २५ गते िभ  नगरपािलकामा ज मा गनपुन छ । 
(३) उपदफा (२) बमोिजमको रकम नगरपािलकाको िवभा य कोषमा ज मा गरी दशे कानून बमोिजम 
बाँडफाँड ग रनछे । 
(४) उपदफा (३) बमोिजम बाँडफाँड भएको रकम म ये दशे कानून बमोिजम थानीय तहले ा  गन 
रकम नगरपािलकाले सि चत कोषमा दािखला गन ुपनछ । 

८. िव ापन कर: (१) नगरपािलका े िभ  रािखने होिडङ बोड, साइन बोड, यानर, ाई िभजन लो 
बोड, िडिजटल बोड, ि टल वा धातुको े म वा कुन ै थानमा लगाउने ले ने वा िव तुीय तरंग योग 



 
 

ग रएको िव ापन/ चारको लािग रािखने व तु वा साम ीमा ग रने िव ापनमा िव ापन कर लगाइने र 
असलु ग रनेछ । 
(२) नगरपािलका े िभ  हने िव ापनमा अनुसचूी -८ बमोिजम िव ापन कर लगाइने र असलू उपर 
ग रनेछ ।  
(३) उपदफा (२) बमोिजमको रकम नगरपािलकाको िवभा य कोषमा ज मा गरी दशे कानून बमोिजम 
बाँडफाँड ग रनछे । 
(४) उपदफा (३) बमोिजम बाँडफाँड भएको रकम म ये दशे कानून बमोिजम थानीय तहले ा  गन 
रकम नगरपािलकाले सि चत कोषमा दािखला गन ुपनछ । 

९. यवसाय कर : (१) नगरपािलका े िभ  यापार, यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आिथक 
कारोवारका आधारमा अनसुचूी -९ बमोिजम यवसाय दता र नवीकरणमा यवसाय कर लगाइने र 
असलू ग रनेछ । 
(२) गत िवगत वष दिेख निवकरण गन छुट भएका यवसायह को निवकरण गदा अनसुचूी ९ मा 
उ लेिखत दरको अित र  ज रवाना वापत अनसुचूी- ९ (क) बमोिजमको दरले हने रकम थप गरी असलु 
ग रनेछ । 
(३) गत िवगत आ.ब.मा दता भएका यवसायह  २०७९ असोज मसा त स ममा निवकरण 
गरेमा निवकरण शु कको २५ ितशतले हने रकम छुट ग रने छ । 

१०. सेवा शु क, द तुर : नगरपािलकाले नपेालको संिवधानको अनुसचूी -८ बमोिजमका े  र िवषयमा 
आफूले पयूाएको सवेाबापत अनुसचूी -१० मा उ लेिखत दरमा सेवाशु क तथा द तुर लगाई असलु 
ग रनेछ ।  

११. पयटन शु क : (१) आिथक वष २०७९/८० मा सयू दय नगरपािलका े िभ  रहकेा उ ान पाक 
सं हालय तथा नेपाल सरकारले वेश शु क उठाउन िदएका ाचीन मारक र परुाताि वक स पदा 
लगायत अ य पयटक य थल वेश गरेबापत नगरपािलकाले अनसुचूी - ११ बमोिजम पयटन शु क 
लगाई असलु गनछ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजमको पयटन शु क स ब धी कायिविध दशे कानून बमोिजम हनेछ । 
(३) उपदफा (१) बमोिजम सङ्किलत रकम थानीय िवभा य कोषमा ज मा ग रनेछ । 
(४) उपदफा (३) बमोिजम संकलन भएको रकम दशे कानून बमोिजम बाँडफाँड गरी नगरपािलकाले 

ा  गन रकम नगरपािलकाको सि चत कोषमा ज मा ग रनेछ । 
१२. सवारी साधन पािकङ शु क : नगरपािलकाले आफूले िनमाण वा यव था गरेको सवारी साधन 

पािकङ थलमा अनुसचूी-१२ बमोिजम सवारी साधन पािकङ शु क लगाई असलु ग रनेछ । 
१३.  बहाल िवटौरी शु क : (१) नगरपािलका े िभ  सावजिनक, थानीय सरकारको नाममा रहकेो, 

ऐलानी, पित ज गा को भोगचलन वापत र य ता ज गामा रहकेा पोखरी, हाटबजार, दशन थल र ती 



 
 

ठाउँमा रा न अ थायी अनुमित िलएका पसल यवसायीह  सँग अनुसचूी -१३ बमोिजम बहाल िवटौरी 
शु क लगाई असलु ग रनेछ । 

१४. अखेटो पहारमा ला ने कर : नगरपािलका े िभ  चिलत काननूले िनषेध ग रएको जीवज तु 
वाहकेका अ य मतृ वा मा रएका जीवज तुको हाड, िसङ, वाँख, छाला ज ता व तुको यावसाियक 
कारोवार गरेबापत अनसुचूी -१४ बमोिजमको कर लगाई असलु ग रनछे ।  

१५. पूवाधार उपयोग सेवा शु क: नगर े िभ का नगरपािलकाले िनमाण गरेका तथा ह ता तरण भई 
नगरपािलकाको वामी वमा रहकेा पूवाधारह को उपयोग गरेबापत अनसुूची -१५ बमोिजमको पूवाधार 
उपयोग सेवा शु क असलु ग रनेछ । 

१६.  ाकृितक ोत संकलन तथा िव  शु क: (१) आिथक वष २०७९/८० मा सयू दय नगरपािलका 
िभ  ढुंगा िगटी वालुवा माटो दह र बह रको संकलन तथा िवि मा अनुसचूी- १६ बमोिजम शु क 
लगाइने र असलु ग रनछे ।  
(२) उपदफा (१) बमोिजम नगरपािलकाले ढंुगा िगटी वालुवा माटो र दह र बह रको संकलन गन ुअिघ 

चिलत संघीय कानून बमोिजम आव यक पन वीकृत वातावरणीय अ ययन ितवेदन काययोजना 
दशे सरकार सम  तुत गन ुपनछ । 

(३) उपदफा (२) मा जे सुकै कुरा लेिखएको भएतापिन यस भ दा पिहले वातावरणीय अ ययन ितवेदन 
वीकृत भइसकेको अव थामा ढंुगा िगटी वालुवा माटो र दह र बहततर संकलन गन वाधा पन छैन ।  

(४) उपदफा(३) बमोिजम ाकृितक ोत संकलन तथा िवि  शु कको सङ्किलत रकम 
नगरपािलकाको िवभा य कोषमा ज मा ग रनेछ ।  
(५) उपदफा (४) बमोिजम सङ्किलत ाकृितक ोत तथा िव  शु क बापतको रकम दशे कानून 
बमोिजम बाँडफाँड गरी नगरपािलकाले ा  गन रकम नगरपािलकाको सि चत कोषमा दािखला ग रनेछ। 

१७. वन पैदावार शु क : (१) आिथक वष २०७९/८० मा सयू दय नगरपािलका े िभ  नेपाल 
सरकार ारा सामुदाियक वनको पमा ह ता तरण ग रएका राि य वनम ये उपभो ा समहूले कानून 
बमोिजम काययोजना बनाई िनकािलएको र नेपाल सरकारले िबि  िवतरणमा रोक लगाईएका बाहेकका 
काठ उपभो ा समूह बािहर यापा रक योजनका लािग िव  गरेमा यसरी िव  गरी ा  गरेको 
रकममा दश ितशत रकम वन पैदावार शु क बापत थानीय सि चत कोषमा दािखला ग रनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजम उपभो ा समहू बािहर यापा रक योजनका लािग काठ िव  गरी उपभो ा 
समहूले ा  गरेको रकम सामदुाियक वनको संर ण, स व न, वातावरण संर ण र थानीय िवकाससँग 
स बि धत कायमा खच गनुपनछ । 
(३) वन पैदावार शु क स ब धी कायिविध दशे कानूनले िनधा रत गरे बमोिजम हनेछ । 

१८. कृिषज य व तुको यावसाियक कारोबारमा लगाईन ेकर: (१) नगरपािलका े िभ  हने कृिषज य  
ब तु उ पादन र शोधनको यावसाियक कारोबारमा अनुसचूी - १७ बमोिजम कर लगाई असलु ग रनछे। 



 
 

(२) िचया शोधन गन उ ोगले यस  दफा बमोिजम वािषक उ पादनका आधारमा  नगरपािलकालाई 
अनुसचूी - १७ (क)  मा उ लेख भएको दरमा एकमु  कर बुझाउन पनछ । 
(३) उपदफा(२)  बमोिजम कर ितनु पन दािय व  भएको िचया शोधन उ ोगले वािषक पमा कर 
नबुझाई िक ताव दीमा बुझाउन चाहमेा नगरपािलकाले थापना गरेको करदाता सेवा के  माफत ित 
के.जी.  कारोबारमा १ पैयँा ५० पैसाका दरले कर बुझाउन वाधा पन छैन ।  
(४)  यस दफा बमोिजम कर ितन ु पन दािय व भएको यि , सं था वा िनकायले िनयमानुसार  
बुझाए/नबुझाएको  स ब धमा नगरपािलकाले िनयिमत अनुगमन गनछ । 
(५) उपदफा (४) बमोिजम  गदा  कर नबुझाएको पाइएमा य तो यि , सं था वा िनकायलाई  
नगरपािलकाले द ड ज रवाना गन स नेछ ।  

१९. द ड ज रवाना: (१) नगरपािलका िभ  कुनै यि , सं था वा िनकायले थानीय कानूनको उ लंघन 
गरेको पाइएमा द ड ज रवाना गन स नेछ । 
(२) यस ऐनको उ लंघन बापत द ड र ज रवानाको यव था यसै ऐनमा उ लेख भएकोमा सोही बमोिजम 
र उ लेख नभएकोमा चिलत कानून बमोिजम हनेछ ।  
(३) उपदफा (१) बमोिजमको द ड ज रवानाको दर चिलत कानून बमोिजम हनेछ । 

२०. दर घटाउन, बढाउन वा छुट िदन सिकने : (१) यस ऐन बमोिजम कर ितन दािय व भएका यि  वा 
सं थाह लाई कुनै पिन िकिसमको कर छुट िदइने छैन । 
(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन नगरपािलकाले मुनाफारिहत सावजिनक तथा 
सामदुाियक सं था, नेपाल सरकार वा दशे सरकार वा नगरपािलका वा नेपाल सरकार वा दशे 
सरकारको वामी व भएका संगिठत सं थालाई मालपोत तथा स पि  कर छुट ग रएको छ । य ता 
िनकायलाई यस ऐन बमोिजम ला ने अ य द तुर, शु क र करको दर घटाउन वा य तो द तुर, शु क र 
कर आंिशक वा पणू पमा छुट िदन स नेछ । 
(३) ठे का ि याबाट आ त रक आय संकलन गदा गराउँदा य तो ठे काको स पणू रकम स झौताको 
बखत एकमु  बुझाएमा १० ितशत (दश ितशत) छुट िदइनेछ । िक ताब दीमा छुटको सिुवधा 
िदइने छैन । 
(४) मिहलाह लाई वरोजगार र आ मस मािनत बनाउनका लािग मिहलाह को नाममा दता हन आउने 
उ ोग यवसायमा ३५  ितशत शु क छुट िदईनेछ ।  
(५) "ग" ेणी स मको प रचय प  ा  अपाङ्ग भएका याि ह ारा संचािलत उ ोग यवसायमा 
नगरपािलकामा िलइने करमा ५० ितशत स म कर छुट ग रनेछ ।  
(६) नगरपािलका े  िभ  रहेका सामुदाियक िव ालयह मा अ ययन गन"ग" ेणी स मको प रचय 
प  ा  सबै अपाङ्ग िव ाथ ह  र दिलत िव ाथ ह  लाई िव ालयमा कुन ै कारको शु क ला ने 
तथा लगाईने छैन । 



 
 

 (७) यस ऐन बमोिजम मालपोत तथा भिूमकर ितन दािय व भएका सवै यि ह  वा यावसायह लाई 
अनुसिुच १८ मा उ लेख भए बमोिजमको छुट िदइने छ । 

२१. आय ठे का व दोव त स ब धी यव था : (१) नगरपािलकाले असुल गन कर तथा सेवा शु क 
असलुीका लािग आय ठे का व दोव त गन स नेछ ।  
 (२) आय ठे का व दोव त स ब धी यव था सूय दय नगरपािलकाको सावजिनक ख रद 
िनयमावली,२०७५ बमोिजम हनेछ। 
(३) उपदफा (१) मा जनु सकैु कुरा लेिखएको भएतापिन २०७९ ावणबाट ठे का ार भ हने गरी ठे का 
व दोव त कृया शु  हन नसकेमा ठे का संझौता हने मिहना दिेख आिथक वष अ त हने अविधको 
लािग यूनतम अंकको मािसक दामासाहीमा हने रकमलाई यूनतम अंक मािन ठे का व दोव तको कृया 

ार भ गन वाधा पन छैन ।  
(४) यस अिघ नगरपािलकाले बहवष आय ठे का ब दोव त गरी गरेको स झौता यसै ऐन बमोिजम 
भएको मािनन ेछ । 

२२. ि या सरलीकरण वा बाधा अड्काउ फुकुवा गन स ने: (१) चिलत करस ब धी काननू तथा 
यस ऐनको काया वयनको ममा सावजिनक शाि त र यव थामा ग भीर खलल पगुेको वा सावजिनक 
आवागमनमा अवरोध भएको वा िवपदक्ो कारणले उ लेिखत कानूनले दान गरेको कुनै सिुवधा उपभोग 
गन नपाउने अव था िसजना भएमा, कुनै जिटलता दिेखएमा वा उ लेिखत कानून तथा यस ऐनको 
काया वयनमा कुन ैबाधा अड्काउ पन गएमा कायपािलकाले आव यकता अनुसार अविध थप गन, 

ि या सरलीकरण गन वा काया वयनमा दिेखएको बाधा अड्काउ फुकुवा गन स नेछ । 
(२) यस ऐनमा उ लेख नभएका कुनै पिन िवषयका दररेटह  त काल िनधारण गनपुन भएमा सोही 
िवषयसँग िम दोजु दो अक  िवषयको दररेटलाई आधार मानी दर कायम ग रनेछ ।  

  



 
 

अनुसूची - १ 
(दफा (२) को उपदफा (१) सँग स वि धत) 
स पि  करको दर (आ.व. २०७९/८०) 

.सं. अनुसचूी २ बमोिजमको मू याङ्िकत रकम दर ितलाख . 
१ ५००००० स मको मू याङ्िकत रकममा एकमु  १०० 
२ १०००००० स मको मू याङ्िकत रकममा एकमु  १५० 
३ २०००००० स मको मू याङ्िकत रकममा १५ 
४ ३०००००० स मको मू याङ्िकत रकममा २० 
५ ४०००००० स मको मू याङ्िकत रकममा २५ 
६ ५०००००० स मको मू याङ्िकत रकममा ३० 
७ ६०००००० स मको मू याङ्िकत रकममा ३५ 
८ ७०००००० स मको मू याङ्िकत रकममा ४० 
९ ८०००००० स मको मू याङ्िकत रकममा ४५ 

१० ९०००००० स मको मू याङ्िकत रकममा ५० 
११ १००००००० स मको मू याङ्िकत रकममा ५५ 
१२ २००००००० स मको मू याङ्िकत रकममा ६० 
१३ ४००००००० स मको मू याङ्िकत रकममा ६५ 
१४ ४००००००० भ दा मािथको मू याङ्िकत रकममा ७० 

 
  



 
 

अनुसूची - २ 
(दफा (२) को उपदफा (२) सँग स वि धत) 
स पि को मु याङ्कन (आ.व. २०७९/८०)  

(क) घरको मू यांकन:- दहेाय बमोिजमको यूनतम मू यांकन दरका आधारमा मू याङ्िकत रकम 

घरको िकिसम 
दर ( ित 

वगिफट .) 
कै. 

बाँसको बारबेर गरी माटोको िलउन गरेको/नगरेको र लाि टक/ 
खर/ककटपाताको छानो भएको  

३०० 

 
इँटा/ढुङ्गा - माटोको जोडाइ - बाँस/काठ/ िसमे टले बारबेर गरी 
लाि टक/खर/ककट पाताको छाना लगाएको  

६०० 

 
काठको घर ककटपाताको छाना भएको  ८००  
टील े म ट चर, ज तापाताको छाना तथा वेरा भएको १०००  

ककटपाताको छानो भएको इटँा, ढुङ्गा िसमे टको जोडाई भएको १५००  
आर िस.िस. िसमे ट ला टर भएको ककट पाता वा ढलान छानो भएको  २०००  
क पाउ ड वाल ३००  

(ख) ज गाको मू यांकन:- नगर कायपािलकाबाट िनधा रत मापद ड बमोिजम  घरले चचको ज गाको 
करदाताले घोषणा गरेको ज गाको बिगकरणका आधारमा मू याङ्िकत रकम । 

य : नगरकायपािलकाबाट िनधा रत मापद ड बमोिजम यापा रक े मा पन िक ा १ रोपनी भ दा बढी 
वा आवाशीय े मा पन िक ा २ रोपनी भ दा बढी े फलको भएमा उ लेिखत े फल भ दा बढी ज गालाई 
कृिष े को मानी बह दरमा मू यांकन ग रनेछ । 
(ग) स पि को मू यांकन = (क) + (ख) 

 
  



 
 

अनुसूची - ३ 
(दफा (३) सँग स वि धत) 

भूिमकर (मालपोत) रकम (आ.व. २०७९/८०) 
(१) मालपोतको दर : स पि  कर ला ने ज गा बाहकेको ज गाको करण (४) मा उ लेिखत विगकरण 
बमोिजम ित रोपनी मू याङ्कन दरको आधारमा मू याङ्िकत रकममा  

.सं. अनुसूची २ बमोिजमको मू याङ्िकत रकम दर ितलाख . 
१ ५००००० स मको मू याङ्िकत रकममा एकमु  १०० 
२ १०००००० स मको मू याङ्िकत रकममा एकमु  १५० 
३ २०००००० स मको मू याङ्िकत रकममा १५ 
४ ३०००००० स मको मू याङ्िकत रकममा २० 
५ ४०००००० स मको मू याङ्िकत रकममा २५ 
६ ५०००००० स मको मू याङ्िकत रकममा ३० 
७ ६०००००० स मको मू याङ्िकत रकममा ३५ 
८ ७०००००० स मको मू याङ्िकत रकममा ४० 
९ ८०००००० स मको मू याङ्िकत रकममा ४५ 

१० ९०००००० स मको मू याङ्िकत रकममा ५० 
११ १००००००० स मको मू याङ्िकत रकममा ५५ 
१२ २००००००० स मको मू याङ्िकत रकममा ६० 
१३ ४००००००० स मको मू याङ्िकत रकममा ६५ 
१४ ४००००००० भ दा मािथको मू याङ्िकत रकममा ७० 

(२) उ लेिखत दर बमोिजम हन आउने मालपोत (भूिमकर) रकम जितसुकै भए तापिन कृिष े मा एक 
करदाता (सं था, फम, उ ोग बाहके) सँग . १७,००० भ दा बढी मालपोत (भूिमकर) असलु ग रने छैन ।  
(३) गत िवगत वष दिेख मालपोत बुझाउन बाँक  करदाताह बाट ब यौता मालपोत रकममा दहेायको दरमा 
ज रवाना थप गरी मालपोत असलु ग रनेछ ।  

 स आ.व. मालपोत असुिल 
१ आ. व. २०७२/७३ साल अगािड सबै आ.व. को ४० ितशत 
२ आ.व. २०७३/७४ ३५ ितशत 
३ आ.व. २०७४/७५ ३० ितशत 
४ आ.व. २०७५/७६ २५ ितशत 
५ आ.व. २०७६/७७ २० ितशत 
६ आ.व. २०७७/७८ १५ ितशत 
७ आ.व. २०७८/७९ १० ितशत 

 



 
 

 (४) नगरकायपािलकाबाट िनधा रत मापद डमा उ लेख भएको ज गाको मू यांकन रकम 

.स.ं 
वडा 
न.ं 

सडकको नाम वा 
थान 

े  वग करण ग रएको ज गाको िववरण 

िफ डबाट 
बुिझएको 

चलन 
च तीको मू य 

. ( ित 
रोपनी) 

१ १ क) ऋिषमोड मान े
भ याङ सडक 
(बा मासे सडक) 
अ तगत 

यापा 
रक 

क) गोख बजार े िभ  कालोप े सडकले 
छोएका िक ाह  

१० लाख 

ख) गोख बजार े िभ  कालोप े सडकले 
छोएका िक ाह  बाँिक े फल 

३ लाख 

  आवास क) मंगलबारे र साँघुबेसी बजार े िभ  
सडकले छोएका िक ाह  

८ लाख 

ख) मंगलबारे र साँघुबेसी बजार े िभ  
सडकले छोएका िक ाह  बाँिक े फल 

२ लाख 
पचास हजार 

  क) ऋिषमोड मान ेभ याङ सडक (बा मासे 
सडक)ले छोएका िक ाह  ( यापा रक र क 
को आवास े  बाहके) 

२ लाख 

ख) ऋिषमोड मान ेभ याङ सडक (बा मासे 
सडक)ले छोएका िक ाह  ( यापा रक र क 
को आवास े  बाहके) बाँिक े फल 

१ लाख 

  कृिष यापा रक र आवास े  बाहेकका सडकले 
नछोएका सबै िक ाह  

१ लाख 

२  ख) मान ेभ याङ, 
छघरेदिेख मानेडाँडा 
हदँ ैढोका खोला 
सडक 

कृिष क) मान ेभ याङ, छघरेदिेख मानेडाँडा हदँ ै
ढोकाखोला सडक आसपासका सबै 
िक ाह   

५० हजार  

३  ग) गोख ओ ी 
खोला मानेडाँडा 
थु के स दकपरु 
(पयटन) सडक 

आवास क) गोख ओ ीखोला मानेडाँडा थु के 
स दकपरु (पयटन) सडक आसपास भ म–े
थु के े  सडकको मखुदिेख ५०० िमटरस म 
सडकको दायाँबायाँ १५ िमटरस म आवास 

े का िक ाह  

३ लाख 

   कृिष आवास े  बाहकेका सबै िक ाह  १ लाख 



 
 

.स.ं 
वडा 
न.ं 

सडकको नाम वा 
थान 

े  वग करण ग रएको ज गाको िववरण 

िफ डबाट 
बुिझएको 

चलन 
च तीको मू य 

. ( ित 
रोपनी) 

४  घ) धाप–शिन रे 
सडक 

आवास धाप बजार े िभ  धाप-शिन रे सडकले 
छोएका िक ाह  

५ लाख 

    धाप बजार े िभ  धाप-शिन रे सडकले 
नछोएका िक ाह  र बाँिक े फल 

२ लाख 

   कृिष धाप–शिन रे सडकको आवास े  बाहके 
आसपासका बाँक  सबै िक ाह  

१ लाख 
पचास हजार 

५  ङ) मिृत फाटक 
िमलन चोक 
मानडेाँडा सडक 

कृिष मिृत फाटक िमलन चोक मानडेाँडा सडक 
आसपासका सबै िकताह  

१ लाख ५० 
हजार 

६  च) मंगलबारे सानो 
बाङ्िगन थु के 
सडक 

कृिष क) मंगलबारे सानो बाङ्िगन थु के सडक 
आसपासका सबै िक ाह  

१ लाख 

७  छ) अ य े  भए अ य  ५० हजार 
१ २ क) िफ कल 

पशपुितनर कालोप े 
सडक 

यापा 
रक 

क) २ न.ं वडा िभ  रहकेो िफ कल 
पशपुितनगर कालो प े सडकले छोएका 
बजार े िभ को िक ाह  

५२ लाख 

 ख) २ न.ं वडा िभ  रहकेो िफ कल 
पशपुितनगर कालोप े सडकले छोएका बजार 

े िभ को िक ाह  बाँिक े फल 

५ लाख 

   आवास पशपुितनगर बजार े  बाहेक २ न.ं वडा िभ  
रहकेो िफ कल पशपुितनगर कालोप े 
सडकले छोएको िक ाह   

११ लाख 

पशपुितनगर बजार े  बाहेक २ न.ं वडा िभ  
रहकेो िफ कल पशपुितनगर कालोप े 
सडकले छोएको िक ाह  बाँिक े फल 

५ लाख 

   कृिष िफ कल पशपुितनर कालोप े सडकले 
नछोएका िक ाह   

४ लाख 



 
 

.स.ं 
वडा 
न.ं 

सडकको नाम वा 
थान 

े  वग करण ग रएको ज गाको िववरण 

िफ डबाट 
बुिझएको 

चलन 
च तीको मू य 

. ( ित 
रोपनी) 

२  ख) िसमा सडकः- 
िनशान ेिहले अथ 
परुानो बसपाक हद ै
मानभे याङ्ग 
सडक 

आवास क) िसमा सडकले छोएका िक ाह   ४ लाख 
ख) िसमा सडकले छोएका िक ाह  बाँिक 

े फल 
२ लाख 

  कृिष क) िसमा सडकले नछोएका िक ाह  ८० हजार 

३  ग) पशपुितनगर 
रङ्गरोडःदउेराली 

टोल बागिवरे हद ै
मानभे याङ्ग छेडी 
इलाका हरी 
कायालय शा ती 
टोल परुानो चैक  
सडक 

आवास क) पशपुितनगर रङ्गरोडले छोएका सबै 
िक ाह  

८ लाख 

ख) पशपुितनगर रङ्गरोडले छोएका सबै 
िक ाह  बाँिक े फल 

३ लाख 

४  घ) सयप ी टोल हदँ ै
लािलखक 
पशपुितनगर दउेराली 
महादेब थान 
मंगलवारे सडक 

कृिष क)सयप ी टोल हदँ ैलािलखक पशपुितनगर 
दउेराली महादवे थान सडक आसपासका 
िक ाह   

८० हजार 

५  ङ) परुानो चौक  
अथटार दहालवारी 
सडक 

कृिष क) परुानो चौक  अथटार दहालवारी सडक 
आसपासका िक ाह  

८० हजार 

६  अ य े  भए अ य  ५० हजार 
१ ३ क) िफ कल 

पशपुितनगर सडक 
यापा रक क) ितनखु ेदिेख सरकारी िचज उ ोगस म 

कालोप े सडकले छोएका िक ाह  
४० लाख 

 ख) ितनखु ेदिेख सरकारी िचज उ ोगस म 
कालोप े सडकले छोएका िक ाह  बाँिक 

े फल 

१० लाख 



 
 

.स.ं 
वडा 
न.ं 

सडकको नाम वा 
थान 

े  वग करण ग रएको ज गाको िववरण 

िफ डबाट 
बुिझएको 

चलन 
च तीको मू य 

. ( ित 
रोपनी) 

   आवास  क) यापा रक े  वाहकेका ितनखु ेदिेख 
सरकारी िचज उ ोगस म सडकको दायाँबाँयाँ 
१०० िमटरस मका िक ाह  

३० लाख 

ख) यापा रक े  वाहेकका ितनखु ेदिेख 
सरकारी िचज उ ोगस म सडकको दायाँबाँयाँ 
१०० िमटरस मका िक ाह  को बाँिक 

े फल 

५लाख 

   कृिष क) िफ कल पशुपितनगर सडकले नछोएका 
िक ाह  

२ लाख 

२  ख) बरबोटे पा दाम 
जील मेलबोटे गोख 
सडक 

कृिष क) बरबोटे पा दाम जील मेलबोटे गोख 
सडकले छोएका िक ाह  

५ लाख 

ख) बरबोटे पा दाम जील मेलबोटे गोख 
सडकले नछोएका सबै िक ाह  

२ लाख 

३  ग) ङसङु चोक 
मेलबोटे गोख सडक 
(अलवेदर) 

कृिष क) ङसङु चोक मेलबोटे गोख सडक 
(अलवेदर)सडकले छोएका िक ाह  

३ लाख 

 ख) ङसङु चोक मेलबोटे गोख सडक 
(अलवेदर)सडकले नछोएका सबै िक ाह  

१ लाख 

४  घ) बु  पाक 
क ेबुङ रामपथ 
सु दरपानी माझगाउँ 
क ेबुङ लालीखक 
गफुाताल सडक 

कृिष  क) बु  पाक क ेबुङ रामपथ सु दरपानी 
माझगाउँ क ेबुङ लालीखक गफुाताल 
सडकले छोएका िक ाह  

२ लाख 

    ख) बु  पाक क ेबुङ रामपथ सु दरपानी 
माझगाउँ क ेबुङ लालीखक गफुाताल 
सडकले नछोएका िक ाह  

१ लाख 

५  ङ) पानदलेु दिेख 
िजल ङसङु हदँ ै
मंगलबारे सडक 

कृिष  क) सडकले छोएका िक ा िक ाह  १ लाख ५० 
हजार 

    ख) सडकले नछोएका िक ाह  १ लाख 
६  च) अ य े  भए अ य  ५० हजार 



 
 

.स.ं 
वडा 
न.ं 

सडकको नाम वा 
थान 

े  वग करण ग रएको ज गाको िववरण 

िफ डबाट 
बुिझएको 

चलन 
च तीको मू य 

. ( ित 
रोपनी) 

१ ४ क) िछिपटार अ तु 
कालोप े सडक 
(िसि खोला–अ तु 
भ याङस म) 

यापा रक क ) अ तुभ याङदिेख िछ वा 
भ याङस मको सडकले छोएका िक ा ५० 
िम. 

५० लाख 

 ख) अ तुभ याङदिेख िछ वा 
भ याङस मको सडकले छोएका िक ा ५० 
िम. बाँिक े फल 

५ लाख 

   आवास क) िछिपटार अ तु कालोप े सडक 
(िसि खोला–िछ वा स म) यापा रक े  
बाहके सडकले छोएका िक ाह  

१५ लाख 

ख) िछिपटार अ तु कालोप े सडक 
(िसि खोला–िछ वास म) यापा रक े  
बाहके सडकले छोएका िक ाह  बाँिक 

े फल 

५ लाख 

   कृिष  ग) िछिपटार अ तु कालोप े सडक 
(िसि खोला–अ तु भ याङस म) सडकले 
नछोएका िक ाह  

३ लाख 

२  ख) छि वस ेिछ वा 
वडा कायालय 
िसि खोला स लेरी 

ीबुङ मेचीगाउँ 
सडक 

आवास क ) छिवस ेिछ वा वडा कायालय 
िसि खोला स लेरी ीबुङ मेचीगाउँ सडकले 
छोएका िक ाह  (मेची बजार आसपास) 

१० लाख 

ख) छिवस ेिछ वा वडा कायालय 
िसि खोला स लेरी ीबुङ मेचीगाउँ सडकले 
छोएका िक ाह  (मेची बजार आसपास) 
बाँिक े फल 

२ लाख 

   कृिष क) आवास े  बाहके छिवसे िछ वा वडा 
कायालय िसि खोला स लेरी ीबुङ 
मेचीगाउँ सडक आसपासका िक ाह  

२ लाख 

३  आवास अ तुपोखरी आसपासका िक ाह   ५ लाख 



 
 

.स.ं 
वडा 
न.ं 

सडकको नाम वा 
थान 

े  वग करण ग रएको ज गाको िववरण 

िफ डबाट 
बुिझएको 

चलन 
च तीको मू य 

. ( ित 
रोपनी) 

ग. अ तु च पथ 
(ठाकुर चोक गणेश 
िहमाल दिलत ब ती 
करफोक अ तुपोखरी 
खोला गोदाम 
सडक) 

अ तुपोखरी आसपासका िक ाह  बाँिक 
े फल 

२ लाख 

  कृिष क) अ तु च पथ (ठाकुर चोक गणेश िहमाल 
दिलत ब ती करफोक अ तुपोखरी खोला 
गोदाम सडक)ले छोएका िक ाह  

२ लाख 

   कृिष क) अ तु च पथ (ठाकुर चोक गणेश िहमाल 
दिलत ब ती करफोक अ तुपोखरी खोला 
गोदाम सडक)ले नछोएका िक ाह  

१लाख 
पचास हजार 

४  घ) मेचीखोला 
िछ वा जनक मािव 
काक  डाँडा 
खितवडा गाउँ हदँ ै
िछ वा सडक 

आवास क) मेचीखोला िछ वा जनक मािव काक  
डाँडा खितवडा गाउँ हदँ ैिछ वा सडकले 
छोएका िक ाह  

२ लाख 

 ख) मेचीखोला िछ वा जनक मािव काक  
डाँडा खितवडा गाउँ हदँ ैिछ वा सडकले 
छोएका िक ाह  बाँिक े फल 

१ लाख 

   कृिष क) आवास े  बाहके मेचीखोला िछ वा 
जनक मािव काक  डाँडा खितवडा गाउँ हदँ ै
िछ वा सडकले नछोएका िक ाह  

१ लाख 

५  ङ) ीबुङ डाँडागाउँ 
थुलुङगाउँ 
नेपालगाउँ हदँ ैटारी 
उिनउटार गजरेुलगाउँ 
सडक 

कृिष क) ीबुङ डाँडागाउँ, थुलुङगाउँ, नेपालगाउँ 
हदँ ैटारी उिनउटार गजरेुलगाउँ सडकले 
छोएका िक ाह  

२ लाख 

  कृिष ख) ीबुङ डाँडागाउँ थुलुङगाउँ नेपालगाउँ 
हदँ ैटारी उिनउटार गजरेुलगाउँ सडकले 
नछोएका िक ाह  

१ लाख 

६  वडामा अ य े  
भए 

अ य  ५० हजार 



 
 

.स.ं 
वडा 
न.ं 

सडकको नाम वा 
थान 

े  वग करण ग रएको ज गाको िववरण 

िफ डबाट 
बुिझएको 

चलन 
च तीको मू य 

. ( ित 
रोपनी) 

१ ५ क) िसमा सडकः-
भ ञयाङ्क 
शा तीबजार हदँ ै
रोङ्ग टोल 

आवास क) वडा न.ं ४ र ५ को िसमाना 
भ ञयाङ्गदिेख अ तुडाडाँ रातमाटे 
खेलमैदानस मको सडकले छोएका िक ाह  

४० लाख 

ख) वडा न.ं ४ र ५ को िसमाना 
भ ञयाङ्गदिेख अ तुडाडाँ रातमाटे 
खेलमैदानस मको सडकले छोएका िक ाह  
बाँिक े फल 

५ लाख 

   कृिष वडा न.ं४ र ५ को िसमाना भ ञयाङ्गदिेख 
अ नुडाडाँ रातमाटे खेल मैदानस मको 
सडकले नछोएका िक ाह  

५ लाख 

२  ख) महे वेशी 
गोलेटार शा तीबजार 
ल बागौडाहद ै
खोला गोदाम सडक 

आवास महे वेशी गोलेडाडाँ शा ती बजार, 
ल बागौडा खोला गोदाम सडकको 
शा तीबजार े िभ  सडकले छोएका 
िक ाह  

१० लाख 

महे वेशी गोलेडाडाँ शा ती बजार, 
ल बागौडा खोला गोदाम सडकको 
शा तीबाजार े िभ  सडकले छोएका 
िक ाह  बाँिक े फल 

२ लाख 

   कृिष महे वेशी गोलेडाडाँ शा ती बजार 
ल बागौडा खोला गोदाम सडकले नछोएका 
िक ाह   

२ लाख 

३  ग) महे वेशी बौ  
आ.िव.रिव 
गोलाइदखेी 
ल बागौडा सडक 

कृिष महे वेशी बौ  आ.िव.रिव गोलाईदिेख 
ल बागौडा सडक आसपासका सबै िक ाह   

५० हजार 

४  घ) भ ञयाङ्ग 
शा तीबजार 

आवास समाल याली र गोलेडाँडाका िक ाह   ८ लाख 
   उदय चोकको िक ाह   ६ लाख 



 
 

.स.ं 
वडा 
न.ं 

सडकको नाम वा 
थान 

े  वग करण ग रएको ज गाको िववरण 

िफ डबाट 
बुिझएको 

चलन 
च तीको मू य 

. ( ित 
रोपनी) 

  समालबुङ्ग मा.िव. 
उदयचोक काक  
गोलाइ शाि तधारा 
रिव गोलाई दिेख 
िसमा सडक 

कृिष भ ञयाङ्ग शा तीबजार समालबुङ्ग 
मा.िव.उदयचोक काक  गोलाई शाि तधारा 
रिव गोलाईदिेख िसमा सडकस मका 
िक ाह   

१ लाख 

५  ङ) घले चौतारी 
दखेी बौ  आ.िव. 
हद ैिसमा सडक 
जोड्ने सडक 

कृिष घले चौतारीदिेख बौ  आ.िव. हद ैिसमा 
सडक जोड्ने सडक आसपासका स पुण 
िक ाह   

५० हजार 

६  च) अ य े  भए अ य  ५० हजार 
१ ६ क) मेची राजमाग कृिष क) मेची राजमाग अ तगत क याम अलवेदर 

सडक दिेख अगािडको ज गा (हकटे बजार 
े  सािवक क याम ३, ४, ५ र ७) 

५० लाख 

   कृिष क बाहकेका ज गाको िक ाह   २ लाख 
२  ख) सकेुपोखरी 

यावा चोक 
लामपँधेरो 
महे बेसी सडक 
(अलवेदर) 

कृिष प चक या आिव दिेख लामपँधेरोस म 
सडकले छोएका िक ाह   

१० लाख 

  कृिष प चक या आिव दिेख लामपँधेरो स म 
सडकले नछोएका िक ाह   

६ लाख 

३  ग) हहरे भ याङ 
यावा चोक सडक 

आवास क) सकेुपोखरी दिेख हहरे भ याङस मको 
सडकले छोएका िक ाह   

१८ लाख 

ख) सकेुपोखरी दिेख हहरे भ याङस मको 
सडकले छोएका िक ाह   

५ लाख 

   कृिष आवास े  बाहकेका सबै िक ाह   ५ लाख 
४  घ) हकटेबाट 

रामजानक  मि दर 
कृिष हकटेबाट रामजानक  मि दर तारगाउँ 

िसि खोला सडक आसपासका सबै 
िक ाह   

३ लाख 



 
 

.स.ं 
वडा 
न.ं 

सडकको नाम वा 
थान 

े  वग करण ग रएको ज गाको िववरण 

िफ डबाट 
बुिझएको 

चलन 
च तीको मू य 

. ( ित 
रोपनी) 

५  तारगाउँ िसि खोला 
सडक 

कृिष हकटे सकेु पोख र सडकले छोएका िक ाह   ३ लाख 

६  ङ) वडा न.ं८ मालुम 
िसि गाउँ ड बु गाउँ 
हदँ ैतारगाउँ जाने 
रङरोड सडक 

कृिष वडा न.ं ८ मालुम िसि गाउँ ड बु गाउँ हदँ ै
तारगाउँ जाने रङरोड सडक आसपासका सबै 
िक ाह   

३ लाख 

७  हकटे र ङ् याङ 
िजमले बाहनडाँगी 
सडक 

कृिष हकटे र ङ् याङ िजमले बाहनडािग सडकले 
छोएका िक ाह  

८ लाख 

८  अ य े  अ य ढकालटोल िवकास दिेख गाँउ िसि खोलाको 
स मको सडक े  

१ लाख 

१ ७ क) मेची राजमाग कृिष मेची राजमाग अ तगत पालटांगे दिेख 
हकटेस मको कालोप े सडकले छोएका 
िक ाह   

५० लाख 

२  ख) मेची राजमाग 
पालटागे दिेख घले 
टोल रमाइलो टोल 
हदँ ैअ वी टोल 
(अलवदर) सडक 

कृिष मेची राजमाग एकता टोल दिेख घले धारा हदँ ै
(अलवदर) सडक आसपासका सबै िक ाह  

५ लाख 

३  ग) मेची 
राजमागदिेख 
क याम िचया 
या ी हदँ ै

नव योित आिव 
िव रङ 
खोलास मको सडक 

कृिष  क याम िचया या ी हदँ ैनव योित आिव 
िव रङ खोलास मको सडक आसपास सबै 
िक ाह   

३ लाख 



 
 

.स.ं 
वडा 
न.ं 

सडकको नाम वा 
थान 

े  वग करण ग रएको ज गाको िववरण 

िफ डबाट 
बुिझएको 

चलन 
च तीको मू य 

. ( ित 
रोपनी) 

४  घ) क याम मेची 
राजमाग दिेख वडा 
कायालय हदँ ैजमनुा 
डाँडा अ वी िव रङ 
खोलास मको सडक 

कृिष जमनुा डाँडादिेख अ वी िव रङ खोलास मको 
सडक आसपासका सबै िक ाह   

२ लाख 

५  ङ) गित सं थादिेख 
िब रङ खोला जाने 
सडक 

कृिष गित सं था िब रङ खोला जाने बाटो एकता 
टोलदिेख राई टोल स मका सडक 
आसपासका सबै िक ाह   

२ लाख 

६  हकटे सकेु पोख र 
सडक 

कृिष हकटे सकेु पोख र सडकले नछोएका 
िक ाह   

२ लाख 

७  सकेुपोख र 
बोझोघा र सडक 

कृिष सकेुपोख र बोझोघा र सडकले छोएका 
िक ाह   

२लाख 

८  शौरे हद ैगोगने 
जोड्ने सडक 

कृिष शौरे हद ैगोगने जोड्ने सडक १ लाख 
पचास हजार 

९  च) अ य े  भए अ य  ५० हजार 
१ ८ क) वडा न.ं ८ को 

िसमाना िभ  पन 
मेची राजमाग 

यापा रक  पालटाङ्गे िछपीटार मेची राजमागले छोएका 
िक ाह   

५० लाख 

पा टाङ्गे िछपीटार मेची राजमागले छोएका 
िक ाह  बाँिक े फल 

१० लाख 

२  ख) िछपीटार अ तु 
सडक 

आवास िछपीटार अ तु सडकले छोएका िक ाह   १५ लाख 
िछपीटार अ तु सडकले छोएका िक ाह  
बाँिक े फल 

५ लाख 

   कृिष िछपीटार अ तु सडकले नछोएका िक ाह   ५ लाख 
३  ग) वडा न.ं ८ 

अलवेदर सडक 
कृिष अलवेदर सडकले छोएका िक ाह   ५ लाख 

   अलवेदर सडकले नछोएका िक ाह   ३ लाख 
४  घ) पालटाङ्गे 

िसि खोला सडक 
कृिष पालटाङ्गे िसि खोला सडकले छोएका 

िक ाह   
१० लाख 



 
 

.स.ं 
वडा 
न.ं 

सडकको नाम वा 
थान 

े  वग करण ग रएको ज गाको िववरण 

िफ डबाट 
बुिझएको 

चलन 
च तीको मू य 

. ( ित 
रोपनी) 

   पालटाङ्गे िसि खोला सडकले नछोएका 
िक ाह   

५ लाख 

५  ङ) िसगाँने खो सी 
िस े री मि दर 
सडक 

आवास िसगाँने खो सी िस े री मि दर सडकले 
छोएका िक ाह   

१२ लाख 

िसगाँने खो सी िस े री मि दर सडकले 
छोएका िक ाह  बाँिक े फल 

५ लाख 

   कृिष िसगाँने खो सी िस े री मि दर सडकले 
नछोएका िक ाह   

५ लाख 

६  अ य े  भए अ य  ५०हजार 
१ ९ क) िफ कल 

पशपुितनगर 
कालोप े सडक 
(वडा न.ं९ को 
िसमानािभ ) 

यापा रक क १० नं.वडाको िसमानादिेख मानसे मका 
िक ा (सडकको े  बाहके दायाँबायाँ २५ 
िमटर) 

४० लाख 

 ख १० न.ंवडाको िसमानादिेख मानेस मका 
िक ा (सडकको े  बाहके दायाँबायाँ २५ 
िमटर) बाँिक े फल 

५ लाख 

   आवास मानबेाट ३ न.ं वडाको िसमानास म १०० 
िमटर स म  

८ लाख 

   कृिष सडक आसपास यापा रक र आवास े  
बाहकेका िक ाह   

२ लाख 

२  ख) गिु  नयाँबजार 
सडक 

आवास गु ी नयाँबजार सडकले छोएका िक ाह   ५लाख 

   कृिष आवास े  बाहके गु ी नयाँबजार सडकले 
नछोएका िक ाह   

२ लाख 

३  ग) मान ेगोख 
पा दाम सडक 

आवास मान ेगोख पा दाम सडकले छोएका िक ाह  ५ लाख 

   कृिष आवास े  बाहके मान ेगोख पा दाम 
सडकले नछोएका िक ाह  

२ लाख 



 
 

.स.ं 
वडा 
न.ं 

सडकको नाम वा 
थान 

े  वग करण ग रएको ज गाको िववरण 

िफ डबाट 
बुिझएको 

चलन 
च तीको मू य 

. ( ित 
रोपनी) 

४  घ) बरबोटे गैरीगाउँ 
कजेनी सडक 
(अलवेदर) 

आवास बरबोटे गैरीगाउँ कजेनी सडकले छोएका 
िक ाह   

८ लाख 

  कृिष आवास े  बेहक अलवेदर सडकले 
नछोएको िक ाह   

४ लाख 

५  ङ) बरबोटे सदुङु 
माझगाउँ क ेबुङ 

ीअ तु सडक 

कृिष बरबोटे सदुङु माझगाउँ क ेबुङ ीअ तु 
सडकले छोएका िक ाह   

५ लाख 

    बरबोटे सदुङु माझगाउँ क ेबुङ ीअ तु 
सडकले नछोएका िक ाह   

२ लाख 

६  च) अ य े  भए अ य  ५० हजार 
१ १० क) मेची राजमाग 

िछिपटार वडा न.ं ८ 
दिेख वडा न१ं२ 
िसमाना स मको 
सडक 

यापा रक  मेची राजमाग वडा न.ं१० को िसमानािभ  
(िछिपटारदिेख गु बापथस म) कालोप ेले 
छोएका िक ाह   

९६ लाख 

मेची राजमाग वडा न.ं१० को िसमानािभ  
(िछिपटारदिेख गु बापथस म) कालोप ेले 
छोएका िक ाह  बाँिक े फल 

१५ लाख 

    दावा गोलाई बरबोटे च पथ सडकले छोएका 
िक ाह   

३० लाख 

९  न.ंवडाको िसमानादिेख िफ कल बजार 
े का मेिच राजमाग स मका िक ाह   

(सडकको े  बाहेक दायाँबायाँ २५ िमटर) 

४०लाख 

 दावा गोलाई बरबोटे च पथ सडकले छोएका 
िक ाह  बाँिक े फल 

१५ लाख 

िछिपटार यारेज िपएचिस हदँ ैिफ कल परुानो 
बजार गु बा पथ (मािथ लो सडक)ले छोएका 
िक ाह   

५५ लाख 



 
 

.स.ं 
वडा 
न.ं 

सडकको नाम वा 
थान 

े  वग करण ग रएको ज गाको िववरण 

िफ डबाट 
बुिझएको 

चलन 
च तीको मू य 

. ( ित 
रोपनी) 

   िछिपटार यारेज िपएचिस हदँ ैिफ कल परुानो 
बजार गु बा पथ (मािथ लो सडक)ले छोएका 
िक ाह  बाँिक े फल 

१५ लाख 

नगरपािलका प रसर हदँ ैच पथ सडकले 
छोएका िक ाह   

३० लाख 

   नगरपािलका प रसर हदँ ैच पथ सडकले 
छोएका िक ाह  बाँिक े फल 

१५लाख 

   आवास गु बापथबाट वडा न.ं११ को िसमानास म 
कालोप े सडकले छोएका िक ाह   

४० लाख 

गु बापथबाट वडा न.ं११ को िसमानास म 
कालोप े सडकले छोएका िक ाह  बाँिक 

े फल 

१५ लाख 

२  ख) िछिपटार रिमते 
याङखोला हदँ ै१२ 
न.ं वडा जोड्ने 
सडक 

कृिष िछिपटार रिमते याङखोला हदँ ै१२ न.ं वडा 
जोड्ने सडकले छोएका िक ाह   

८ लाख 

  साथै रङ्गरोड िछिपटार मखु भइ रिमते हद ै
गु बापथ भइ था ले घाट जोड्ने बाटोको मखु 
स मका िक ाह  

८ लाख 

  कृिष िछिपटार रिमते याङखोला हदँ ै१२ न.ं वडा 
जोड्ने सडकले नछोएका िक ाह   

५ लाख 

४  ग) बा मासे सडक 
गु वापथ दिेख 
जोगमाई हाइ ो जाने 
सडक 

कृिष बा मासे सडक गु वापथदेिख जोगमाई हाइ ो 
जान ेसडकले छोएका िक ाह   

८ लाख 

  कृिष बा मासे सडक गु वापथदेिख जोगमाई हाइ ो 
जान ेसडकले नछोएका िक ाह   

५ लाख 

५  घ) मेची राजमाग 
डा टरखोला 
मखुदिेख डाँडागाउँ 

कृिष मेची राजमाग डा टरखोला मखुदिेख 
डाँडागाउँ वामी गाउँ जोड्न ेसडकले छोएका 
िक ाह   

३ लाख 



 
 

.स.ं 
वडा 
न.ं 

सडकको नाम वा 
थान 

े  वग करण ग रएको ज गाको िववरण 

िफ डबाट 
बुिझएको 

चलन 
च तीको मू य 

. ( ित 
रोपनी) 

  वामी गाउँ जोड्न े
सडक 

कृिष मेची राजमाग डा टरखोला मखुदिेख 
डाँडागाउँ वामी गाउँ जोड्न ेसडकले 
नछोएका िक ाह   

२ लाख 

६  ङ) मेची राजमाग 
गु बापथ मखु भै 
च पथ रामेखोला 
याङ हदँ ैथ ले घाट 
िव रङ खोला वडा नं 
७ जोड्न ेसडक 

कृिष क मेची राजमाग गु बापथ मखु भै च पथ 
रामेखोला याङ हदँ ैथ ले घाट िव रङ खोला 
वडा न ं७ जोड्ने सडकले छोएका िक ाह   

३ लाख 

   ख मेची राजमाग गु बापथ मखु भै च पथ 
रामेखोला याङ हदँ ैथ ले घाट िव रङ खोला 
वडा न ं७ जोड्ने सडकले नछोएका िक ाह   

१ लाख 

  थप सडक ग. शिहद चोक दिेख र न चोक संगम टोल 
जान ेअल वेदर सडक 

२ लाख 

 घ. िसमपानी दिेख णामी टोलको बाटो २ लाख 
  ङ . रिमते रङ्गरोड हद ैिव रङ्ग खोला घाट 

जोड्ने सडकले छोएका िक ा ह  
२ लाख 

 च. रामेखोला दिेख िशव मि दर हद ैयाङ्ग 
खोलाबाट वडा न १२ जोड्न ेसडकले 
छोएका िक ाह  

२ लाख 

७  च) अ य े  भए अ य  ५० हजार 
१ ११ क) मेची राजमाग यापा रक  १२ न.ं वडा कायालयदिेख से ट अग टेन 

वोिडङ कूलस म (तीनघरे बजार) मेची 
राजमाग कालोप े सडकले छोएका िक ाह  

६४ लाख 

१२ न.ं वडा कायालयदिेख से टअग टेन 
वोिडङ कूलस म (तीनघरे बजार) मेची 
राजमाग कालोप े सडकले छोएका िक ाह  
बाँिक े फल 

१५ लाख 



 
 

.स.ं 
वडा 
न.ं 

सडकको नाम वा 
थान 

े  वग करण ग रएको ज गाको िववरण 

िफ डबाट 
बुिझएको 

चलन 
च तीको मू य 

. ( ित 
रोपनी) 

   आवास क १० नं. वडाको िसमानादिेख १२ नं. वडा 
कायालय भवनस म मेची राजमाग कालोप े 
सडकले छोएका िक ाह  

३० लाख 

 ख १० न.ं वडाको िसमानादिेख १२ न.ं वडा 
कायालय भवनस म मेची राजमाग कालोप े 
सडकले छोएका िक ाह  बाँिक े फल 

१५ लाख 

   कृिष से टअग टेन बोिडङ कूलदिेख इनपा 
िसमानास मको मेची राजमाग कालोप े 
सडकले छोएका िक ाह   

१५ लाख 

   आवास क. आइतबारे बजार े  सडकको दायाँबायाँ 
२०० िमटरस मको ज गा 

२० लाख 

ख . आइतबारे बजार े  सडकको 
दायाँबायाँ २०० िमटरस मको ज गा बाँिक 

े फल 

५ लाख 

   कृिष मेची राजमागको कालोप े सडकले नछोएका 
िक ाह   

५ लाख 

२  ख) बा मासे सडक 
(All Weather 
Road) 

कृिष अलवेदर सडकले छोएका िक ाह   ५ लाख 
  कृिष अलवेदर सडकले नछोएका िक ाह   २ लाख ५० 

हजार 
३  ग) कालापनी–माघे 

हदँ ैिस ने सडक 
कृिष कालापनी–माघे हदँ ैिस ने सडकले छोएका 

िक ाह   
३ लाख 

  कृिष कालापनी–माघे हदँ ैिस ने सडकले नछोएका 
िक ाह   

१ लाख 

४  घ) आइतबारे–
सु तले सडक 

कृिष  आइतबारे–सु तले सडकले छोएका 
िक ाह   

३ लाख 

     आइतबारे–सु तले सडकले नछोएका 
िक ाह   

१ लाख 



 
 

.स.ं 
वडा 
न.ं 

सडकको नाम वा 
थान 

े  वग करण ग रएको ज गाको िववरण 

िफ डबाट 
बुिझएको 

चलन 
च तीको मू य 

. ( ित 
रोपनी) 

५  ङ) तीनघरेदिेख 
िसजना टोल, 
साहारा टोल हदँ ै
असले खोला जोड्ने 
सडक 

कृिष तीनघरेदिेख िसजना टोल, साहारा टोल हदँ ै
असले खोला जोड्ने सडकले छोएका 
िक ाह  (गोदक जोड्न ेसडकभ दा मािथ) 

३ लाख 

   तीनघरेदिेख िसजना टोल, साहारा टोल हदँ ै
असले खोला जोड्ने सडकले नछोएका 
िक ाह  (गोदक जोड्न ेसडकदिेख १०० िम 

१ लाख ५१ 
हजार 

६  अ य े  भए अ य  ५० हजार 
१ १२ क) मेची राजमाग यापा रक क मेची राजमाग कालोप े सडकले छोएका 

िक ाह  (मेरी गो डदिेख १२ न.ं वडा 
कायालयस म तीनघरे बजार े ) 

६४ लाख 

ख मेची राजमाग कालोप े सडकले छोएका 
िक ाह  (मेरी गो डदिेख १२ न.ं वडा 
कायालयस म तीनघरे बजार े ) बाँिक 

े फल 

१० लाख 

   आवास क मेची राजमाग कालोप े सडकले छोएका 
िक ाह  (१२ न.ंवडा कायालयदिेख 
कालापनीस म)  

३० लाख 

ख मेची राजमाग कालोप े सडकले छोएका 
िक ाह  (१२ न.ंवडा कायालयदिेख 
कालापनीस म) बाँिक े फल 

१०लाख 

   

आवास  

क मेची राजमागको यापा रक े  बाहके 
सडकको दायाँबायाँ १०० िमटरस मको े  

१६ लाख 

ख मेची राजमागको यापा रक े  बाहके 
सडकको दायाँबायाँ १०० िमटरस मको े  
बाँिक े फल 

१० लाख 

   कृिष मेची राजमागको आसपास यापा रक र 
आवास े  बाहकेका बाँक  सबै े  

१० लाख 



 
 

.स.ं 
वडा 
न.ं 

सडकको नाम वा 
थान 

े  वग करण ग रएको ज गाको िववरण 

िफ डबाट 
बुिझएको 

चलन 
च तीको मू य 

. ( ित 
रोपनी) 

२  ख) ितनघरे जुरे 
भ याङ हदँ ैरोङ १ 
जोड्ने सडक 

आवास  क ितनघरे जरेु भ याङ हदँ ैरोङ १ जोड्ने 
सडकले छोएका िक ाह   

१० लाख 

ख ितनघरे जरेु भ याङ हदँ ैरोङ १ जोड्ने 
सडकले छोएका िक ाह  बाँिक े फल 

३ लाख 

   कृिष ितनघरे जुरे भ याङ हदँ ैरोङ १ जोड्न े
सडकले नछोएका िक ाह   

१ लाख 

३  ग) शाि त गोलाई 
हदँ ैिछिपटार जान े
सडक 

आवास  क शाि त गोलाई हदँ ैिछिपटार जान ेसडकले 
छोएका िक ाह   

१० लाख 

ख शाि त गोलाई हदँ ैिछिपटार जान ेसडकले 
छोएका िक ाह  बाँिक े फल 

३ लाख 

   कृिष शाि त गोलाई हदँ ैिछिपटार जान ेसडकले 
नछोएका िक ाह   

३ लाख 

४  घ) बा मासे सडक 
(All Weather 
Road) 

आवास  बा मासे सडक (All Weather Road 
सडकले छोएका िक ाह   

१० लाख 

बा मासे सडक (All Weather Road) 
सडकले छोएका िक ाह  बाँिक े फल 

२ लाख 

   कृिष बा मासे All Weather Road) सडकले 
नछोएका िक ाह   

२ लाख 

५  ङ) गु वापथ हदँ ैजरेु 
भ याङस मको 
सडक 

आवास  गु वापथ हदँ ैजरेु भ याङस मको सडकले 
छोएका िक ाह   

८ लाख 

गु वापथ हदँ ैजरेु भ याङस मको सडकले 
छोएका िक ाह  बाँिक े फल 

३लाख 

  कृिष गु वापथ हदँ ैजरेु भ याङस मको सडकले 
नछोएका िक ाह   

३ लाख 

६  कृिष मिलम वा य के बाट शाि तपरु जोड्न े
सडक ख डको सु दर बेिस सडक 
आसपासका िक ाह   

१ लाख 
पचास हजार 



 
 

.स.ं 
वडा 
न.ं 

सडकको नाम वा 
थान 

े  वग करण ग रएको ज गाको िववरण 

िफ डबाट 
बुिझएको 

चलन 
च तीको मू य 

. ( ित 
रोपनी) 

७  कृिष गु वापथ हदँ ैजरेु भ याङस मको सडकले 
नछोएका िक ाह  बाँिक े फल 

२ लाख 

८  च) अ य े  भए अ य  ५० हजार 
१ १३ क) भालुखोपदिेख 

पोखरी हदँ ैउ रे 
भ याङस मको 
सडक 

आवास इनपा १० को िसमानादिेख कुलबहादरु राईको 
घरस म सडकले छोएका िक ाह  

३ लाख 

   कुलबहादरु राईको घरदिेख कारबारी 
डाँडास म सडकले छोएका िक ाह   

१० लाख 

   कृिष भालुखोपदिेख पोखरी हदँ ैउ रे 
भ याङस मको सडकले नछोएका 
िक ाह   

१ लाख ५० 
हजार 

२  ख) पोखरीबाट 
डा टर गाउँ, 
को बोटे, 
िपपलडाँडा हदँ ैरोङ 
१ जोड्न ेसडक 
(All Weather 
Road) 

कृिष पोखरीबाट डा टर गाउँ, को बोटे, िपपलडाँडा 
हदँ ैरोङ १ जोड्न ेसडक (All Weather 
Road) ले छोएका िक ाह   

१ लाख ५० 
हजार 

   पोखरीबाट डा टर गाउँ, को बोटे, िपपलडाँडा 
हदँ ैरोङ १ जोड्न ेसडक (All Weather 
Road)ले नछोएका िक ाह   

८० हजार 

३  ग) भुटाने चोकबाट 
दवेी थान गुराँसे 
खानी भ याङ हदँ ै
रोङ २ जोड्ने सडक 

कृिष भुटाने चोकबाट दवेी थान गरुाँसे खानी 
भ याङ हदँ ैरोङ २ जोड्न ेसडक 
आसपासको सबै िक ाह   

१ लाख 

४  घ) पोखरीदिेख 
ल मी टोल, हदँ ै
इनपा १० रामचोक 
जोड्ने सडक 

कृिष पोखरीदिेख ल मी टोल, हदँ ैइ.न.पा. १० 
रामचोक जोड्न ेसडक आसपासका सबै 
िक ाह   

१ लाख ५० 
हजार 



 
 

.स.ं 
वडा 
न.ं 

सडकको नाम वा 
थान 

े  वग करण ग रएको ज गाको िववरण 

िफ डबाट 
बुिझएको 

चलन 
च तीको मू य 

. ( ित 
रोपनी) 

५ 
 

ङ) दधुके , 
िस पाखा, आ बोटे 
हदँ ैखानीभ याङ, 
टाङिटङ्गस म 
जोड्ने सडक 

कृिष दधुके , िस पाखा, आ बोटे हदँ ै
खानीभ याङ, टाङिटङ्गस म जोड्ने सडक 
आसपासका सबै िक ाह   

१ लाख 

६  च) पोखरी 
भ याङबाट त लो 
मािथ लो खु ुके 
हदँ ैसनूपा १२ जोड्न े
सडक 

कृिष पोखरी भ याङबाट त लो मािथ लो 
खु ुके हदँ ैसनूपा १२ जोड्ने सडक 
आसपासका सबै िक ाह   

१ लाख 

७  च) अ य े  भए अ य  ५० हजार 
१ १४ क) भालुखोप बतास े

बद ुखदुनुावारी 
सडक 

आवास  भालुखोप बतास ेबद ुखदुनुाबारी सडकको 
दायाँबायाँ सडकले छोएका १३ र १४ न.ं 
वडाको िसमानाबाट १४ न.ं वडा 
कायालयस म पन ज गाका िक ाह  

१० लाख 

    वडा न.ं१४ को कायालयबाट खदुनुावारी 
िसमानास म सडकले छोएका दायाँवायाँका 
ज गाका िक ाह  

२ लाख 

२  ख) बतासे हे थपो  
िजिमखाँद भुतेनी 
गोदक सडक(All 
Weather Road 

कृिष बा मासे सडकले छोएका दायाँ वायाँका 
िक ाह   

२ लाख 

   बा मासे सडकले नछोएका ज गाह   १ लाख 

३  ग) कटुसे बजार 
रामडाँडा चु बाङ्ग 

कृिष  कटुसे बजार रामडाँडा चु बाङ्ग हद ै
इ.न.पा.१० गोदक जोड्ने सडकले छोएका 
िक ाह  

२ लाख 



 
 

.स.ं 
वडा 
न.ं 

सडकको नाम वा 
थान 

े  वग करण ग रएको ज गाको िववरण 

िफ डबाट 
बुिझएको 

चलन 
च तीको मू य 

. ( ित 
रोपनी) 

  हदँ ैइ.न.पा.१० 
गोदक जोड्न ेसडक 

  कटुसे बजार रामडाँडा चु बाङ्ग हदँ ै
इ.न.पा.१० गोदक जोड्ने सडकले नछोएका 
िक ाह  

१ लाख 

४  घ) कटुवाल 
भ याङ्ग वद ु
वतासे िस ले 
कागनेुहद ैसहकाले 
गाउँ सडक 

कृिष  कटुवाल भ याङ्ग वद ुवतासे िस ले 
कागनेुहदँ ैसहकाले गाउँ सडकले छोएका 
िक ाह  

२ लाख 

    कटुवाल भ याङ्ग वद ुवतासे िस ले 
कागनेुहद ैसहकाले गाउँ सडकले नछोएका 
िक ाह  

१ लाख 

५  ङ) वज गोलाई 
बीचगाउँ १३ न.ं 
वडा जोड्ने सडक 

कृिष  वज गोलाई िवचगाउँ १३ न.ं वडा जोड्न े
सडकले छोएका िक ाह  

२ लाख 

    वज गोलाई िवचगाउँ १३ न.ं वडा जोड्ने 
सडकले नछोएका िक ाह  

१ लाख 

६  अ य े  भए अ य  ५० हजार 
 

(५) नगरपािलका े िभ  रहकेा फम, क पनी, उ ोग, ाइभेट िलिमटेड, संघ-स था आिदले सं थागत पमा 
कृिष वा पशपुालन यवसायका लािग यवसाियक योजनले ज गा ख रद गरी वा सावजिनक, ऐलानी, पत  
वा सरकारी ज गा िलजमा िलई कृिष तथा पशजु य ब तु उ पादन तथा शोधन गरेमा य ता फम, क पनी, 
उ ोग, ाइभेट िलिमटेड वा संघ-स थालाई लगाईने भूिमकरको दर 
१. ५०० (पाँचसय) रोपनीस म े फल भएको ज गा भए ित रोपनी बािषक . १५०.०० 
२. ५०० (पाँचसय) रोपनीभ दा बढी े फल भएको ज गा भए थप शु क ितरोपनी बािषक .२००.०० 

 
  



 
 

अनुसूची - ४ 
(दफा (४) सँग स वि धत) 

घरवहाल करको दर (आ.व. २०७९/८०) 
(क) आवाशीय योजनका लािग घरवहाल लगाएकोमा वहाल रकमको ७ ितशतले हन आउने रकम 
(ख) अ य योजनका लािग घरवहाल लगाएकोमा वहाल रकमको १० ितशतले हन आउने रकम 
 

 
अनुसूची - ५ 

(दफा (५) सँग स वि धत) 
 देश सरकारले लगाएको घरज गा रिज ेशन शु कको दर (आ.व. २०७९/८०) 

दशे सरकारको आिथक ऐन, २०७९ मा उ लेख भए अनुसार 
 
 

अनुसूची - ६ 
(दफा (६) सँग स बि धत) 

सवारी साधन कर (आ.व. २०७९/८०) 
(क) टाँगा, र सा, अटो र सा, िव तुीय र सा (ई- र सा)  

सवारी साधन दता – ित सवारी साधन वािषक . ३०००.०० 
सवारी साधन दता नवीकरण – ित सवारी साधन वािषक . १५००.०० 

(ख) िवदेशी सवारी साधनह  नेपाल वेश गदा वेश िव दमुा िलइने सवारी वेश शु कको दर ( ित सवारी 
साधन ित पटक) 

.सं. सवारी साधनको िववरण दर . कैिफयत 
१ हभेी इि वपमे ट (डोजर, लोडर, ए साभेटर) १६०  
२ िनजी तथा भाडाका क ट्या टर ८०  
३ िनजी तथा भाडाका बस, िपकअप, िमिनबस, ट्या सी, यान आिद ४८  
४ िनजी तथा भाडाका कार, टे पो ३२  

 
अनुसूची - ७ 

(दफा (७) सँग स वि धत) 
देश सरकारबाट लगाइएको मनोर जन करको दर (आ.व. २०७९/८०) 

दशे सरकारको आिथक ऐन, २०७९ मा उ लेख भए अनुसार 
 



 
 

अनुसूची - ८ 
(दफा (८) सँग स वि धत) 

िव ापन करको दर (आ.व. २०७९/८०) बािषक  
.सं. िववरण इकाई दर . कै 

१ 
  

६X६ फुट स मको होिडङबोड सावजिनक थल  
 

    
क. बजार े  (िफ कल, ितनघरे, हकटे, क याम, 
पशपुितनगर, ीअ तु) 

वािषक ित वोड १०००   

ख. अ य े  वािषक ित वोड ८००   
२ ६X६ फुट भ दा ठुलो होिडङबोड सावजिनक थल 

 
    

क. बजार े  (िफ कल, ितनघरे, हकटे, क याम, 
पशपुितनगर, ीअ तु) 

वािषक ित वग 
िफट 

५०   

ख. अ य े  वािषक ित वग 
िफट 

 ४०    

३ पसलमा गेट बनाइ रािखने िव ापन पटक ३००   
४ सोलार बि को पोलमा २"x३" िफट (न पा ले िनधारण 

गरेको साइज) को वोडमा रा न ेिव ापन 
वािषक ित पोल १०००   

५ िडिजटल िड ले वोड वािषक ित वग 
िफट 

    

६ िव ापन योजनका लािग बनाइन े वागत गेट ित गोटा येक 
पटक 

५००   

६ पो र पो र ित गोटा ित वग 
िफट 

५   

७ िभ े लेखन ित गोटा ित वग 
िफट 

२   

 
 

  



 
 

अनुसूची - ९ 
(दफा (९) को उपदफा (१) सँग स वि धत) 

क  . यवसाय करको दर (आ.व. २०७९/८०) 
.सं. िववरण दर . कैिफयत  

यवसाय कर  दता  
१  इले ोिनक पसलमा िभिडयो, यासेट रकडर तथा लेयर 

आिदको यापारमा  

 

 
क. ठूला (दश लाख भ दा मािथ ि थर स पित भएको) ४०००.००   
ख. मझौला (१० लाख स म थीर स पित भएको) २०००.००  

२ मिदरा तथा चरुोट िडलर   
  क. मिदराको िडलर ५०००  
  ख. चरुोट िडलर २०००  

३ वेलरी ५०००  
४ िनमाण साम ी बे ने पसल   
  सानो ३५००  
  ठूलो ५०००  

५  फिनिसङको साम ी कापट,पदा आिद व तुको थोक तथा 
खु ा यापारमा   

 

 
क. ठूला (पाँच लाख भ दा मािथ ि थर स पित भएको) २०००   
ख. मझौला (१–५ लाख थीर स पित भएको) १५००   
ग. साना ( . १ लाख स म ि थर स पित भएको) १०००  

६  दिैनक उपभोगका खा  पदाथ, कपडा, यापारमा     
क. ठूला (पाँच लाख भ दा मािथ ि थर स पित भएको) २०००   
ख. मझौला (१–५ लाख थीर स पित भएको) १०००   
ग. साना ( . १ लाख स म ि थर स पित भएको) ५००  

७ कृिष ज य व तुको थोक तथा खु ा यापारमा     
क. ठूला (पाँच लाख भ दा मािथ ि थर स पित भएको) २०००   
ख. मझौला (१–५ लाख थीर स पित भएको) १०००   
ग. साना ( . १ लाख स म ि थर स पित भएको) ५००  

८ सवारी साधन िव े ता    
क. मोटरसाइकल सो म ५०००  



 
 

.सं. िववरण दर . कैिफयत  
ख. गाडी सो म १००००  

९ िवशषे  परामश तथा अ य यवसाियक सेवा    
क. िचिक सक १५००   
ख. किवराज १५००   
ग. इि जनीयर १५००   
घ. कानुन यवसायी १५००   
ङ लेखापरी क १५००   
च. द तिचिक सक १५००   
छ. क युटर एनािल  तथा ो ामर १५००   
ज.बीमा एजे ट १५००   
झ. सभयर १५००   
ञ. अनुवादक १५००   
ट. पशिुचिक सक १५००   
ठ.सेयर दलाल १५००   
ड. घर न सा िनमाण गन स.ई. र अ.स.ई. १५००   
च. तािलम ा  कालीगढ (िम ी) ५००  

१० िनमाण यवसायी    
क) नगरपािलकामा धान कायालय भएको ३०००   
ख) नगरपािलकामा धान कायालय नभएको ५०००  

११ उ पादनमूलक उ ोग (कोरा माल वा अध शोिधत माल वा 
खेर गइरहकेो माल सामानह को वा अ य माल सामान योग 
वा शोधन गरी मालसामान उ पादन गन उ ोग यवसायमा)  

 

 
क. ठूला (१५ लाख भ दा मािथ ि थर पुँजी भएको) ३०००   
ख. मझौला (१०-१५ लाख स म ि थर पुँजी भएको) २५००   
ग. साना (१-१० लाख स म ि थर पुँजी भएको) २०००  

१२ उजामुलक उ ोग (जल ोत, वायु, सौयशि , कोइला, 
ाकृितक तेल, यास, वायो यास तथा अ य ोतह बाट उजा 

पैदा गन उ ोग यवसायमा)  

 

 
क. ठूला (१५ लाख भ दा मािथ ि थर पुँजी भएको) ३०००   
ख. मझौला (१०-१५लाख स म ि थर पुँजी भएको) २५००  



 
 

.सं. िववरण दर . कैिफयत  
ग. साना (१-१० लाख स म ि थर पुँजी भएको) २०००  

१३ कृिष तथा ब यज य उ ोग (मलूतः कृषी वा बन पैदावरमा 
आधा रत (िचया बाहके) उ ोग यवसायमा)  

 

 
क. ठूला (१५ लाख भ दा मािथ ि थर पुँजी भएको) ३०००   
ख. मझौला (१०-१५ लाख स म ि थर पुँजी भएको) २५००   
ग. साना (१-१० लाख स म ि थर पुँजी भएको) २०००  

१४ खिनज उ ोग (खिनज उ खनन् वा शोधन गन उ ोग 
यवसायमा)  

 

 
क. ठूला (१५ लाख भ दा मािथ ि थर पुँजी भएको) ३०००   
ख. मझौला (१०-१५ लाख स म ि थर पुँजी भएको) २५००   
ग. साना (१-१० लाख स म ि थर पुँजी भएको) २०००  

१५ होटल यवसाय    
क. ठूला (खाना तथा लज समेतको यव था भएको) ३५००   
ख. मझौला (खाना मा  यव था भएको) २०००   
ग. साना िचया ना ता ह का पेय पदाथ १०००   
घ. साना िचया चमेना घु ती कटगरा ५००  

१६ पयटन उ ोग (पयटन, आवास, मोटेल, होटेल, रे राँ, रसोट, 
ाभ स एजे सी, क इङ, लाइि डङ, वाटर  याि टङ, पोनी 
ेिकङ, पदया ा, हटएयर यालुिनङ, यारा सेिलङ, 

ग फकोस, पोलो, अ रोहण, होम- टे (घरबास) आिद उ ोग 
यवसायमा)  

 

 
क. ठूला (१५ लाख भ दा मािथ ि थर पुँजी भएको) ३०००   
ख. मझौला (१०-१५ लाख स म ि थर पुँजी भएको) २५००   
ग. साना (१-१० लाख स म ि थर पुँजी भएको) २०००  

१७ सेवा उ ोग (छापाखाना, िजिनङ तथा बेिलङ यवसाय, 
चलिच  यवसाय, सावजिनक प रवहन यवसाय, 
फोटो ाफ , योगशाला, हवाई सेवा, शीत भ डार आिद 
उ ोग यवसायमा)  

 

 
क. ठूला (१५ लाख भ दा मािथ ि थर पुँजी भएको) ३०००   
ख. मझौला (१०-१५ लाख स म ि थर पुँजी भएको) २५००  



 
 

.सं. िववरण दर . कैिफयत  
ग. साना (१-१० लाख स म ि थर पुँजी भएको) २०००  

१८ क. िमल कुटानी पेलानी िपसानी ित अ शि  २५०   
ख. िम चर मेिसन ित अ शि  २५०   
ग. िम चर बाट चडाउने िल ट ित अ शि  २५०  

१९ िनमाण उ ोग (सडक, पलु, रोपव,े टनेल, िलबस, टनेल, 
लाइङ बजृ तथा औधोिगक, यापा रक एवं आवास 

क ले स आिद िनमाण गरी स चालन गन उ ोग 
यवसायमा)  

 

 
क. ठूला (५०लाख भ दा मािथ ि थर पुँजी भएको) ४०००   
ख. मझौला (५० लाख स म ि थर पुँजी भएको) ३५००   
ग. साना (१-२५ लाख स म ि थर पुँजी भएको) २५००  

२० स चार सेवा    
क. िनजी े को हलाक सेवा ५००   
ख. िनजी े को टेिलफोन, या स सेवा, फोटोकपी, मोवाइल 
फोन, आइ.एस.्डी. एस.्टी.डी, इमेल, रेिडयो पेिजङ अिद ५०० 

 

 
ग. कु रयर सेवा ५००   
घ. छपाई तथा काशन ३०००  

२१ िब ीय सेवा    
क. नेपाल सरकारको पणू वािम वमा रहकेो बाहेकका 
आिथक कारोबार गन वािण य बैकँ  

 

 
वग क (१ करोड भ दा मािथ ि थर पुँजी भएको) १५०००   
वग ख (१ करोड स म ि थर पुँजी भएको) १००००   
वग ग (५० लाख स म पुँजी भएको) ५०००   

ख. आिथक कारोबार गन िव ीय क पनीको मु य कायालय ५०००   
ग. िव ीय क पनी शाखा कायालय ५०००   
घ. बीमा क पनी ५०००   
ङ िवदशेी मु ा सटही दर २०००   
च. िधतोप  कारोबार १०००   
छ. सहकारी बैकँ तथा सं था १५००  

२२ वा य सेवा   



 
 

.सं. िववरण दर . कैिफयत 
१ क. गैर सरकारी अ पताल दता द तुरमा २५,०००  

ख गैर सरकारी अ पताल निवकरण द तुरमा  १००००  

 
२ 
 

क ) निसङ्ग होम दता द तुर 
क.  

१००००  
ख) निसङ्ग होम निवकरण द तुर 
 

७००० 
 

 

३ क ) ि लिनक याप दता द तुर ५०००  
ख) ि लिनक याप निवकरण द तुर ३०००  

२३ िश ा सेवा    
क. िनजी े का कुल, या पस, िव िव ालय    
िव िव ालय १००००   
या पस ५०००   
कुल, ३५००   

ख. तािलम तथा अ ययन के  १०००   
ग. तािलम, क युटर तथा भाषा िश ण सं था १०००  

२४ ममत संभार सेवा    
क. हभेी इि वपमे ट, बस, क, कार १५००   
ख. मोटरसाइकल, टे पो, साइकल ममत कारखाना १०००   
ग. रेिडयो िट.भी., घडी, ेशर कुकर, िहटर, टेिलफोन सटे, 
िव तु अ य सामा ी ममत के  ५०० 

 

२५ अ य सेवा    
क. िव ापन सेवा १०००   
ख. बैदिेशक रोजगार सेवा  १००००   
ग. वेदशेी रोजगार सेवा ५००   
घ. से े ट रयल सवेा १०००  

२६ हाउिजङ क पनी तथा घरज गा ख रद िब  – रयल टेट) १००००  
२७ यूटीपालर,केश गृांर, ाईि लनस, फोटो टूिडयो िसलाई 

आिद ।  

 

 
क. ठूला (पाँच लाख भ दा मािथ ि थर स पित भएको) १६००   
ख. मझौला (१–५ लाख ि थर स पित भएको) १२००   
ग. साना ( . १ लाख स म ि थर स पित भएको) ८००  



 
 

.सं. िववरण दर . कैिफयत 
२८ साईनबोड बनाउने पेि टङ्ग सेवा    

क. ठूला (पाँच लाख भ दा मािथ ि थर स पित भएको) १५००   
ख. मझौला (१–५ लाख ि थर स पित भएको) १०००   
ग. साना ( . १ लाख स म ि थर स पित भएको) ५००  

२९ पश ुबधशाला    
क. ठूला (पाँच लाख भ दा मािथ ि थर स पित भएको) २५००   
ख. मझौला (१–५ लाख ि थर स पित भएको) १५००   
ग. साना ( . १ लाख स म ि थर स पित भएको) ७००  

३० मास ुिब े ता / े स हाउस २०००  
३१ फूल र िब वा िब े ता १०००  
३२ पलु हाउस २०००  
३३ खोटो यवसायी २०००  
३४ िससा, लाइउड िव े ता २०००  
३५ भाँडाकँुडा िब े ता    

क. ठूला (पाँच लाख भ दा मािथ ि थर स पित भएको) २५००   
ख. मझौला तथा साना २०००  

३६ ि टल,काठ,फिनचर िब े ता ५०००  
३७ खेलौना,उपहार (िग ट) िब े ता २०००  
३८ केवलु नेटविकङ्ग (वािषक यवसाय शु क) ५०००  
३९ घरन सा िनमाणका लािग थापना भएका फम ७०००  
४० परामश सेवा स ब धी फम २५००  
४१ दू ध िच यान के     

साना (२५लाख स म पुँजी भएको) २०००   
ठूला(२५ लाख भ दा मािथ ि थर पुँजी भएको) ३०००  

४२ िचया याकेिजङ उ ोग    
क. ठूला (१० लाख भ दा मािथ ि थर पुँजी भएको) ४०००   
 ख.  .मझौला  (५-१० लाख स म ि थर पुँजी भएको) ३०००   
ग . साना (१-५ लाख स म ि थर पुँजी भएको) २५००  

४३ अ य यवसाय    
क. ठूला (पाँच लाख भ दा मािथ ि थर स पित भएको) ३०००  



 
 

.सं. िववरण दर . कैिफयत  
ख. मझौला (१–५ लाख थीर स पित भएको) २५००   
ग. साना ( . १ लाख स म ि थर स पित भएको) २०००  

४४ पे ोल प प १००००  
४५ यास िडलर २५००  
४६ िचया उ ोग    

 क. साना उ ोग ५०००  
 ख. मझौला उ ोग ७०००  
 ग. लघु उ ोग १००००  
 घ. ठूला उ ोग १५०००  

४७ दू धज य खा  पदाथ उ पादन गन उ ोग   
 क. ठूला (१० लाख भ दा मािथ ि थर पुँजी भएको) ३०००  
 ख. मझौला (५-१० लाख स म ि थर पुँजी भएको) २५००  
 ग. साना (१-५ लाख स म ि थर पुँजी भएको) २०००  

४८ क .फुटसल दता २०००  
 ख .फुटसल निवकरण १०००  

४९ लक तथा इ ा उ ोग दतामा   
 क. ठूला (१५ लाख भ दा मािथ ि थर पुँजी भएको) २५००  
 ख. मझौला (१०-१५ लाख स म ि थर पुँजी भएको) २०००  
 ग. साना (१-१० लाख स म ि थर पुँजी भएको) १५००  

५० कवाडी सामान    
 क. माझदह/ क १०००  
 ख. िपकप ५००  
 ग. ट्या टर ७००  

५१ सानोखाले काठ िचरान गन मेिसन (चेनसो) १०००  
५२ साइि लङ यावसाय (१० वटा स म ) दतामा ५०००  
५३ साइि लङ यावसाय (१० वटा स म ) निवकरणमा ३०००  
५४ गािडमा घु ती पसल मािसक  १०००  
५५ नृ य कला १०००  

५६ गायन कला १०००  
५७ बा यवाधक  १०००  



 
 

.सं. िववरण दर . कैिफयत 
५८ लि  स चालन १५००  
५९ रोटे िपङ २०००  
६० यारा लाईिडङ्ग  ५०००  
६१ जीप लाईन ५०००  

 
 

  



 
 

अनुसूची – ९ (क) 
(दफा (९) को उपदफा (२) सँग स वि धत) 

यवसाय करको ज रवानाको दर (आ.व. २०७९/८०) 
 स आ.व. यवसाय कर 
१ आ.व. २०७२/७३ साल अगािड सबै आ.व. को ४० ितशत 
२ आ.व. २०७३/७४ ३५ ितशत 
३ आ.व. २०७४/७५ ३० ितशत 
४ आ.व. २०७५/७६ २५ ितशत 
५ आ.व. २०७६/७७ २० ितशत 
६ आ.व. २०७७/७८ १५ ितशत 
७ आ.व. २०७८/७९ १० ितशत 

 
क. यवसाय कर िनधारण गदा मािथ उ लेिखत भए बाहकेका कृितका यवसाय दता हन आएमा 

िम दो कृित र तरको  
दरमा यवसाय कर असलु ग रनेछ । 

ख. िचया उ ोगह को निवकरणमा नगरपािलकाले तोकेको कर सङ्कलन के मा अिघ लो आ.ब. 
को रकम बुझाइ सोको रिसद तथा उ ोग वािण य सङघ बाट जारी हने उ पितको माणप  पेश 
गरेपिछ स बि धत वडा कायालयबाट शु य पयाँमा वत: निवकरण हनेछ । 

ग. अनुसिूच ९ क अ तगत दता भएका यवसायको निवकरण गदा २० ितशत रकम कममा 
निवकरण ग रनछे । 

  



 
 

अनुसूची - १० 
(दफा (१०) सँग स वि धत) 

सेवाशु क तथा द तुरको दर (आ.व. २०७९/८०) 
(क) मािसक फोहोरमैला यव थापन शु क: नगरपािलका िभ का दहेायका े बाट उ पादन हने फोहोरमैला 

यव थापन बापत दहेायमा उ लेिखत दरमा मािसक फोहोरमैला यव थापन शु क लगाई असलु 
ग रनेछ ।  

(ख)  सरसफाइ शु क बाफतको रकम चालु आ.व. २०७९/८० को बािषक रकम ावण मसा त स ममा 
एकमु  बुझाएमा १० ितशत छुट ग रनछे ।  

मािसक फोहरमैला यव थापन शु कको दर 
.सं िववरण दर . कै. 
१ घर १ तले ४ कोठास मको ित घर  ५० । साथै प रवारको सं या 

अनसुार ित प रवार थप . ५०।- थप र 
यबसाय र बास एकै थानमा भएमा जुन 

बढी ह छ सोही अनुसार िलन,े दोहोरो शु क 
निलने  

 योग 
भएको 
तलाको 
मा  

२ घर २ तले ११/१२ कोठास मको 
३ घर ३ तले १६/१७ कोठास मको 
४ घर ३ तले २० कोठास मको 

५ घर ३ तले भ दा बढी तला भएको घर  ित तला १००   
६ पसल १ कोठाको साना िकराना पसल, ित तला ५०   
७ साना िकराना पसल १००   
८ िकराना होलसले, रेडीमडे कपडा ठुलो िकराना कपडा पसल  १००   
९ क मेिट स, दघु डेरी, साना िचया पसल १००   

१० क मेिट स होलसेल पसल  १००   
११ यूिट पालर  १००   
१२ िमठाई पसल २५०   
१३ आईस म पालर  १००   
१४ पाउरोटी उ ोग  १५०   
१५ पाउरोटी पसल ५०   
१६ क .चमेना गहृ  १००    

ख. होटल खाना ना ता ३००    
ग. होटल खाना ना ता/लज ५०० 

 
 

घ .होटल खाना ना ता/लज रे रे ट ७०० 
 

१७ फुटपाथ ठेला १५० 
 



 
 

१८ होटल, रे रे ट, पाटी यालसे, याट रङ्ग आिदले 
नगरपािलका े मा िववाह, पाटी, महो सव , काजि या 
तथा सामािजक सं कार बमोिजमका कायह  स चालन 
गरी सामा य अव थामा भ दा बढी फोहरज य पदाथ 
उ पादन गरेको अव थामा थप द तुर 

६०० 
 

१९ फूटपाथ घू ती ठेला १००   
२० फूटपाथमा मकै, भ का बे ने १००   
२१ पान पसल १००   

२२ को ड ि ं स पसल १००   
२३ मिदरा होलसेल पसल १००   
२४ पे सी, कोका कोला िडलस  १५०   
२५ यास िडलर १००   
२६ अ पताल (सानो, मझौला, ठूलो) अ पताल ज य फोहोरमैला बाहेक २००/३००/४००   
२७ ि लिनक/ याव/ याथोलोजी (अ पताल ज य फोहोरमैला बाहेक) ५००   
२८ औषधी पसल  १००   
२९ आयुविदक औषधी पसल १००   
३० आयुविदक औषधी पसल याब र डा टर २००   
३१ पशजु य औषधी पसल  १००   
३२ कृिषज य औषधी पसल  १००   
३३ होिमयो याथी औषधी पसल  १००   
३४ होिमयो याथी औषधी पसल, याब र डा टर २००   
३५ मठ, मि दर, गु बा, मि जद, चच आिद १००   
३६ कूल/बोडस (िदवा/आवाशीय) २००/५००   
३७ कलेज ३००   
३८ चाई ड केयर कूल  १००   
३९ सैलुन  २५०   
४० सरकारी संघ सं था नाफा मलुक कायालय मा  २००   
४१ बक ३००   
४२ फाइना स क पनी २००   
४३ ई सरेु स क पनी २००   
४४ बचत तथा ऋण सहकारी सं था (सानो, ठूलो) २००   
४५ संघसं था (एन.िज.ओ.) २००   



 
 

४६ संघसं था (आई.एन.िज.ओ.) ५००   
४७ मोटर साईकल यारेज सानो २००   
४८ मोटर साईकल यारेज ठूलो  ३००   
४९ मोटर यारेज ३००   
५० साईकल- र सा ममत के  १००   
५१ साईकल िब  के  १००   
५२ पे ोल प प ३००   
५३ पाट  यालेस ५००   
५४ े स हाउस (मास ुपसल) ३००   
५५ राँगा (मास ुपसल) (सानो, ठूलो) ४००   
५६ बंगरू (मास ुपसल) (सानो, ठूलो) ४००   
५७ खसी (मास ुपसल) (सानो, ठूलो) ३००   
५८ माछा पसल (सानो, मझौला र ठूलो) ३००   
५९ िससा पसल (सानो, मझौला र ठूलो) ४००   
६० छापा खाना  २००   
६१ पु तक पसल  १००   
६२ टेशनरी पसल  १००   
६३ हाडवेयर पसल (सानो, ठूलो) २००   
६४ भाँडा पसल  १००   
६५ एफ.एम. रेिडयो  १००   
६६ प –पि का पसल १००   
६७ टेिलिभजन १००   
६८ रेिडयो, टेिलिभजन, मोवाईल, क यूटर ममत के  १००   
६९ रेिडयो, टेिलिभजन, मोवाईल, क यूटर िब  के  १००   
७० घडी ममत के  १००   
७१ घडी पसल १००   
७२ साईबर पसल  १००   
७३ क यूिनकेशन १००   
७४ ाभ स एजे सी १००   
७५ मोटरसाईकल सो म २००   
७६ ट्या टर सो म ३००   



 
 

७७ गाडी सो म  ३००   
७८ सोलार पसल  १००   
७९ फलफूल पसल  ३५०   
८० मेनपावर १००   
८१ तरकारी पसल (सानो, मझौला ठूलो)  ३००   
८२ आल,ू याज होलसेल  २००   
८३ कपडा पसल (सानो, ठूलो) १००   
८४ रेिडमेट कपडा पसल (सानो, ठूलो) १००   
८५ टेलस  १००   
८६ मेिसनरी सामान िब  के   १००   
८७ मोटसाईकल पाट पसल  १००   
८८ िविभ न मोटरह  िब  गन पसल १००   
८९ गाडी को पाटस पसल  १००   
९० िट.िभ., ज पसल  १००   
९१ जू ा, च पल पसल  २००   
९२ बूिकङ्ग काउ टर १००   
९३ िसनेमा हल ५००   
९४ आ मिूनयम पसल (होलसेल)  २००   
९५ आ मिूनयम फिनचर के  २००   
९६ सनूचाँदी पसल १००   
९७ सनूचाँदी कारखान १००   
९८ फिनचर उ ोग  ३००   
९९ फिनचर पसल  १००   

१०० गलृ उ ोग  २५०   
१०१ पानी उ ोग २००   
१०२ धान िमल उ ोग (सानो र ठूलो) ३००   
१०३ चाउचाउ, भुिजया, दालमोठ उ ोग  २००   
१०४ छाला ज य उ ोग  २००   
१०५ याग उ ोग  २००   
१०६ थो पा उ ोग  २००   
१०७ मैनव ी उ ोग  १००   



 
 

१०८ गलचा उ ोग  २००   
१०९ कापी उ ोग  २००   
११० नसरी  २००   
१११ काठ िमल  ३००   
११२ धान िमल  ३००   
११३ तेल पे न ेिमल  ३००   
११४ याग पसल १००   
११५ याग पसल (होलसेल) १००   
११६ कापट थोक िब े ता पसल १००   
११७ मु ा सटही काउ टर १००   
११८ िसप तथा तािलम के  १००   
११९ सेिमनार हल  २००   
१२० डा स से टर १००   
१२१ संगीत साधना के  १००   
१२२ से यू रटी अिफस  १००   
१२३ क स टे सी  १००   
१२४ क यूटर इि यूट १००   
१२५ फोटो टूिडयो १००   
१२६ फोटो याब से टर १००   
१२७ कवाडी पसल  ३००   
१२८ रपेय रङ से टर  १००   
१२९ ाईिभङ से टर १००   
१३० लेखापढी से टर १००   
१३१ कुखरुाको च ला र अ डा िडलस १००   
१३२ ले स ि ट १००   
१३३ आट से टर १००   
१३४ सा ािहक हाट बजार २०००   
१३५ सा ािहक कृिष तथा पश ुहाट  ३५००   
१३६ ईटा िब  के  २००   
१३७ ढुङ्गा, िग ी िब  के  २००   
१३८ बस यवसायी संघ १००   



 
 

१३९ क यवसायी संघ १००   
१४० या टर यवसायी संघ १००   
१४१ ढुवानी सेवा  १००   
१४२ कु रयर सेवा १००   
१४३ लव  १००   
१४४ टे ट हाउस  ४००   
१४५ भाँडा पसल  १००   
१४६ याट रङ  ४००   
१४७ पलु हाउस  २००   
१४८ तयारी पोषाक (गाम ट)  ३००   
१४९ सपुरमाकट  २५००   
१५० िडपाटमे ट टोर  ४००   
१५१ ल ी ( ाई ि लनस)  १००   
१५२ काँटा पसल  १००   
१५३ सिुत पसल  १००   
१५४ केवल नेटवक  १५०   
१५५ च मा पसल  १००   
१५६ नाङ्लो, डालो र िच ाको पसल १००   
१५७ फिनिसङ्ग तथा डेकोरेशन पसल  १००   
१५८ फलफुल र उखकुो जसु पसल (ठेला)  १००   
१५९ िमल कुटानी पेलानी र िपसानी १००   
१६० खा  साम ी (िकराना) पसल (साना, मझौला, ठूला) १००/२००/३००   
१६१ दधू डेरी पसल १००   
१६२ दधू सङ्कलन के  २००   
१६३ दधू िच यान के  २५०   
१६४ िससा पसल ३०० 

 

१६५ चटपटे पसल २०० 
 

१६६ रपेय रङ्ग से टर २०० 
 

१६७ सागस जी पसल ३५०  
१६८ अ य पसलह  २००  
 



 
 

मािसक फोहोरमैला यव थापन शु क लगाइने े ह  
 करफोक िव ा मि दरको गेट दिेख आइतबारे बजार, ितनघरे बजार, ितनघरे सा ािहक हटीया े  हदँ ै

पु य मा रका हाता े  स म 
 िफ कल गु बापथ दिेख पालटाँगी स म । 
 क याम पयटक य े , ७ न ंवडा कायालय भवन आसपास तथा हकटे बजार आसपासको े  । 
 िफ कल परुानो बजार- टेिलकम को कायालय हद ैिछपीटार आसपासको े  । 
 िफ कल चोक बाट बरबोटे हदँ ैमाने स म को आसपास को े  । 
 तीनखु ेबाट वौ धाम पशुपितनगर बजार हदँ ैफाटक स मको े  । 
 ीअ तु भ जाङ े  अ तु पोखरी,तथा ीअ तु जान ेकालोप े सडक े  । 
(ग) मािसक फोहोरमैला यव थापन शु क लगाइने थप े का लाभ ािहह का लािग प रचयप  तयार 

गरी लाग ूग रने छ  
घ. क याम पयटक य े मा लगाइने सरसफाई सेवाशु कको दररेट: क याम पयटक य े बाट 

उ पादन हने फोहोरमैला यव थापन बापत दहेायमा उ लेिखत दरमा फोहोरमैला यव थापन शु क 
लगाई असलु ग रनेछ । 

.सं. िववरण (सवारी साधन) इकाई 

दर . 
सु खा 
बनभोज 

पकाएर खाने 
बनभोज 

क) सवारी साधन िलई आउने यि ह  ित सवारी साधन ित पटक   

१ मोटरसाइकल िलई आउने ित सवारी साधन ित पटक १५ ५० 
२ मा ती भेन िलई आउने ित सवारी साधन ित पटक ५० १०० 
३ माइ ो बस िलई आउने ित सवारी साधन ित पटक १०० २०० 
४ ले डरोभर जीप िलई आउने ित सवारी साधन ित पटक १०० २०० 
५ िमिन बस िलई आउने ित सवारी साधन ित पटक २०० ३०० 

६ 
बस िलई आउने ित सवारी साधन 

ित पटक 
ित सवारी साधन ित पटक ३०० ४०० 

ख) 
सवारी साधन निलई आउने 
यि ह  

   

१ ५ जना स म 
ित िदन ित पटक 

५० १०० 
२ ५ दिेख १० जना ५० १०० 
३ १० जना दिेख मािथ १०० २०० 
ग) अ य    



 
 

.सं. िववरण (सवारी साधन) इकाई 

दर . 
सु खा 
बनभोज 

पकाएर खाने 
बनभोज 

१ घोडा दिैनक ितगोटा ितिदन ८० 
२ िफ म सिुटङ ठूलो पदा 

ित िदन 

१५०० 
३ यूिजक िभिडयो १००० 
४ टेली िसरीयल १००० 
घ) अ थायी पसल था न े

ित िदन 

 

१ तरकारी पसल २० 
२ अ य २० 
ङ) घु ती (कटगरा, ली)  ३० 
च) शौचालय योग   

१ िदशा 
ित पटक 

१० 
२ िपसाब ५ 

 
(ङ) थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ को दफा १२(ङ) बमोिजम वडा कायालयह बाट हने 
िसफा रसमा दहेाय अनसुारको िसफा रस द तुर असलु ग रनेछ । 

.सं. िववरण दर . कैिफयत ( * ) 

१ नाग रकता िसफा रस  १२ ङ (२), १२ 
ङ (३१) 

 (क) वंशज ३००   
 (ख) अंगीकृत ५००   
 (ग) वैवािहक अंगीकृत ५००   
 (घ) नाग रकता ितिलिप िसफा रस २००   

२ बहाल करको लेखाजोखा िसफा रस  १२ ङ (३) 
 बहाल करको लेखाजोखा िसफा रस ५००   

३ 
व द घर तथा कोठा खो ने रोहबरमा बसे 
बमोिजमको िसफा रस तथा मािणत 

 १२ ङ (४) 

 व द घर तथा कोठा खो ने रोहबरमा बसे 
बमोिजमको िसफा रस तथा मािणत 

५००   

४ मोही लगत क ाको िसफा रस  १२ ङ (५) 



 
 

.सं. िववरण दर . कैिफयत ( * ) 
 मोही लगत क ा िसफा रस ५००   

५ घरज गा करको लेखाजोखा िसफा रस  १२ ङ (६) 
 घरज गा करको लेखाजोखा िसफा रस ५००   

६ ज म िमित मािणत  १२ ङ (७) 
 (क) २०३७ साल अगाडीको ५००   
 (ख) २०३७ साल पछाडीको ३००   

७ 
यापार यवसाय व द भएको, स चालन 

नभएको वा यापार यवसाय हँदै 
नभचएको िसफा रस गन 

 १२ ङ (८) 

 
यापार यवसाय व द भएको, स चालन 

नभएको वा यापार यवसाय हदँ ै नभएको 
िसफा रस गन 

५०० 
 िवगत आ.व को 
पसल रहेछ भने 
दो बर द तुर िलने 

८ 
िववाह मािणत तथा अिववािहत 

मािणत गन 
 १२ ङ (९) 

 (क) २०३७ साल अगाडीको िववाह वा 
अिववािहत मािणत 

५००   

 (ख) २०३७ साल पछाडीको ५००   

९ 
िन:शु क वा सशु क वा य 
उपचारको िसफा रस 

 १२ ङ (१०) 

 िन:शु क वा सशु क वा य उपचारको 
िसफा रस 

िनशु क   

१० 
अ ेजी भाषामा िसफा रस तथा 

मािणत 
 १२ ङ (११) 

 अं ेजीमा मािणत  ५००   
 अं ेजीमा िसफा रस ५००   

११ घर पाताल मािणत गन  १२ ङ (१२) 
 घर पाताल मािणत गन िनशु क   

१२ यि गत िववरण मािणत गन  १२ ङ (१३) 
 मृ य ुदता मािणत ३००   
 स ब ध िव छेद मािणत ३००   



 
 

.सं. िववरण दर . कैिफयत ( * ) 
 प रवार कायम िसफा रस ३००   
 अपतुाली िसफा रस १५००   

 क पि जकािधकारी बाट हने क सलुर 
माणीकरण द तुर ित पाना 

१०००   

१३ 
ज गाधनी दता माण पुजा र घर कायम 
गन िसफा रस 

 १२ ङ (१४) 

 घर कायम िसफा रस ७००   
 ज गा रिज शेनका लािग घरबाटो मािणत ३००   
 धनीपजुामा घर कायम िसफा रस द तुर    
 क. ५ लाख स म ३००   
 ख. १० लाख स म ४००   
 ग. ५० लाख स म ७००   
 घ. १ करोड स म २०००   
 ङ. १ करोड भ दा मािथ ०.०३ %   

१४ 
नाम थर, ज म िमित तथा वतन फरक 
परेकोमा एकै हो भ ने िसफा रस 

 १२ ङ (१५) 

 नाम थर, ज म िमित तथा वतन फरक 
परेकोमा एकै हो भ ने िसफा रस 

५००   

१५ 
नाम थर, ज म िमित संसोधनको 
िसफा रस 

 १२ ङ (१६) 

 नावालक िसफा रस मा  रा ने ३००   

१६ 
ज गा धिन दता माणपुजा हराएको 
िसफा रस 

 १२ ङ (१७) 

 ज गा धिन दता माणपजुा हराएको 
िसफा रस 

३००   

१७ िक ाकाट गन िसफा रस  १२ ङ (१८) 
 िक ाकाट गन िसफा रस ३००   

१८ 
संर क मािणत गन तथा सं थागत र 
यि गत संर क िसफा रस 

 १२ ङ (१९) 



 
 

.सं. िववरण दर . कैिफयत ( * ) 

 संर क मािणत गन तथा सं थागत र 
यि गत संर क िसफा रस 

   

 पालनपोषणका लािग संर क िसफा रस िनशु क   
 जीिवत रहेको िसफा रस  १२ ङ (२२) 
 जीिवत रहेको िसफा रस ३००   

१९ हकवाला वा हकदार मािणत गन  १२ ङ (२३) १२ 
ङ (२५) 

 हकवाला वा हकदार मािणत गन ५००   
२० नामासारी गन िसफा रस  १२ ङ (२४) 

 घरज गा नामसारी िसफा रस ३००   
२१ उ ोग ठाउँसारी गन िसफा रस  १२ ङ (२६) 

 उ ोग ठाउँसारी गन िसफा रस १०००   
२२ आधारभूत िव ालय खो न िसफा रस  १२ ङ (२७) 

 क. बालबािलका हरेचाह के  ३०००   

 ख. िनिज िव ालय दता िसफा रस 
आधारभतू 

५०००   

 ग. िनिज िव ालय दता िसफा रस मा िव  ७०००   
२३ िव ालय क ा थप गन िसफा रस  १२ ङ (२९) 

 घ. ित क ा थप िसफा रस २०००   

 घ. ित क ा थप िसफा रस (तह थप हने 
अव थामा) 

३०००   

२४ िव ालय ठाउँसारी िसफा रस  १२ ङ (३३) 
 िनजी िव ालय ठाउँसारी िसफा रस १०००   

२५ स पि /वािषक आय िसफा रस  १२ ङ (२८) 
 क. ५ लाख स म ३००   
 ख. १० लाख स म ५००   
 ग. ५० लाख स म १०००   
 घ. १ करोड स म १५००   
 ङ. १ करोड भ दा माथी ०.०२%    



 
 

.सं. िववरण दर . कैिफयत ( * ) 

२६ 
अश  असहाय तथा अनाथको पालन 
पोषणका लािग िसफा रस 

िनशु क १२ ङ (३०) 

 अश  असहाय तथा अनाथको पालन 
पोषणका लािग िसफा रस 

िनशु क   

२७ 
आिथक अव था कमजोर वा स प न 
भएको िसफा रस 

 १२ ङ (३२) 

 आिथक अव था कमजोर भएको िसफा रस 
( वा योपचार योजन) 

िनशु क   

 आिथक अव था कमजोर भएको िसफा रस 
(अ य योजन) 

३००   

 आिथक अव था स प न भएको िसफा रस २०००   
२८ धारा िव ुत जडान िसफा रस  १२ ङ (३४) 

 धारा जडान स बि ध िसफा रस १००   
 िव तु जडान स बि ध िसफा रस    
 (क) सामा य (घर तथा सावजिनक योजन) १००   
 (ख) यवसायीक घरेलु उ ोग ५००   
 (ग) ठूला उ ोग १०००   
 टेिलफोन जडान स बि ध िसफा रस ५००   

 िवप न दिलत र लोपो मखु जातीको लािग 
धारा िवजलुी जडान िसफा रस 

िनशु क   

२९ अ य िसफा रस  १२ ङ (३५) 

 उपभो ा सिमितको खाता खो दाको 
मािणत िसफा रस द तुर 

िनशु क   

 संघ सं था, उपभो ा सिमितको खाताब द 
िसफा रस द तुर 

३००   

 गैसस दता िसफा रस  ३००   
 चा रि क माणप को िसफा रस ३००   
 नरबढी तथा छुट ज गा दता िसफा रस २०००   

 चारिक ला मािणत तथा िसफा रस ती 
िक ा 

   



 
 

.सं. िववरण दर . कैिफयत ( * ) 

 (क) मोटर बाटोले छुन े(बाटोको लगत क ा 
सिहत िसफा रस ले ने) 

३००   

 (ख) मोटर बाटोले नछुने १५०   
 बाटो मािणत िसफा रस ५००   
 उ म यवसाय स चालन दता िसफा रस ५००   

 उ म यवसाय स चालन दता िसफा रस 
(मिहला उ मीको लािग) 

३००   

 वैदिेशक रोजगारको िसफा रस ३००   
 वदशेी पे सन प ाको िसफा रस ३००   
 िवदशेी पे सन प ाको िसफा रस ३००   
 अंिशयार मािणत िसफा रस द तुर ३००   

 ितरोवारी िभ को ख काट्ने िसफा रस द तुर 
ती िसफा रस 

३०० 
३३" भ दा 

घटीको नपाइने 

 बसाइ सरी जाँदा सामान लैजाने िसफा रस 
द तुर 

३००   

 यवसाय ब दको िसफा रस ३००   
 ख) अ य िसफा रस    
  अ) यि गत    
  आ) सं थागत    

(*)  = थानीय सरकार संचालन ऐनको वडा कायालयको काम कत य अिधकार उ लेिखत दफा नं. 
(च) नगर कायपािलकाको कायालयबाट हने िसफा रसमा देहाय बमोिजम िसफा रस द तुर असुल 
ग रनेछ । 

.
सं. 

िववरण दर . कैिफयत 

१ पे ोल प प इजाजत प  िसफा रस द तुर ६०००   
२ ितरोवारी िभ को ३३" भ दा बढी यासको गोलाइ 

भएको ख काट्ने िसफा रस द तुर ( ती ख ) 
५० 

वडाबाट िलनका लािग 
िसफा रस ग रएको । 

३  चिलत कानूनले िनषेध गरेको बाहके जिडवटुीह  
वनबाट संकलन गन चाहनेले स बि धत िनकायबाट 
अनुमित िलनका लािग िसफा रस 

वन िनयमावली, 
२०५१ को अनुसचूी 

 



 
 

.
सं. 

िववरण दर . कैिफयत 

३ मा उ लेिखत 
दररेट बमोिजम 

४ सामदुाियक वनबाट समहु बािहर िव  हने काठको 
हकमा  

 
  

  क) साल जात ५० ित यू िफट 
  ख) अ य जातको हकमा  १० ित यू िफट 
  ग) दाउराह  (एक च ा=२० िफट x ५ िफट x ५ िफट) ५००  ित च ा 

(छ) नाता मािणत वापत देहाय बमोिजम द तुर असुल ग रनेछ । 
.सं. िववरण दर . कैिफयत 

१ नाता मािणत   १२ ङ (१),(२१) र (२२) 
  नाता मािणत ३००   
  मतृकसँगको नाता मािणत ३००   
  नाता मािणत अङ् ेजीमा ५००   

(ज) याियक द तुर  
.सं. िववरण इकाई दर . कैिफयत 
१ िनवेदन द तुर 

क) वडा तरीय मलेिमलाप सिमित 
ख) नगर मलेिमलाप सिमित 

ित िनवेदन १०० 
२०० 

  

२ ितिलपी द तुर ित पाना १०   
३ िलफा द तुर ित पाना ५   
४ िटकट द तुर बापतको रकम ित िटकट १०   
५ ितउ र प  द तुर ित पाना ५   
६ वकालतनामा ित पाना ५   
७ फैसला ितिलपी ित पाना १०   
८ पाँचलाख स मको लनेदेन तथा बैना ब ाको वडाबाट मािणत द तुर ५००.००  
९ दशलाख स मको लेनदेन तथा बैना ब ाको वडाबाट मािणत द तुर १०००.००  

१० लेनदेन तथा बैना ब ाको वडाबाट मािणत द तुर (दशलाख भ दा 
बढी जितसकैु भएपिन) 

१२००.००  



 
 

११ नगद लेनदनेको मेलिमलाप सिमितले िमलाप  गराएकोमा . 
५०००००.०० स म 

५००.००  

१२ नगद लेनदनेको मेलिमलाप सिमितले िमलाप  गराएकोमा . 
५०००००. ०० भ दा मािथ  

१०००.००  

मािथ उ लेिखत बाहके याियक सिमितले िनधारण गरे बमोिजमको सेवाशु क तथा द तुर ला नेछ। 
(झ) परी ा द तुर कमचा र  

 स िववरण दर कैिफयत 
१ पदपिुतका लािग प र ा द तुर तथा फारम शु क   

 क. अिधकृत तर वा सो सरह . १०००.००  
 ख. सहायक तर पाँचौ तर वा सो सरह . ७००.००  
 ग. सहायक तर चौथो तर वा सो सरह . ५००.००  
 घ. ेिण िविहन . ३००.००  
  ङ. फारम द तुर . ५०.००   

 (ट) परी ा द तुर िश क 
 स िववरण दर कैिफयत 
१ पदपिुतका लािग परी ा द तुर तथा फारम शु क 

 क. अधारभुत तह ा िव तृितय) ेणी वा सो सरह . ५००.००  

 ख. अधारभुत तह िन मा तिृतय) ेणी वा सो सरह . ७००.००  

 ग. मा यिमक तह तृितय ेिण वा सो सरह  . १०००.००  

 घ. मा यिमक तह ११-१२ क ा वा सो सरह  . १२००.००  

 ङ. फारम द तुर  . ५०.००  

 
 (ठ) परी ा द तुर तथा नितजा पुनय ग 

 स िववरण दर कैिफयत 
१      स थागत िव ालयका लािग परी ा द तुर ित िव ाथ  . ४५०/०० क ा ८ 

२  नितजा पनुय ग शु कका लािग . ३००/०० क ा ८ 
 
  



 
 

(ड) न सापास तथा घर अिभलेखीकरण द तुर ( ित वग िफट) तथा (रेखाङ्कन Layout थलगत 
सरजिमन मचु का) 

.स घरको िकिसम 
न सा पासका तथा अिभलेिखकरण लािग 

ित वग िफट  
न शापास  अिभलेिखकरण  कैिफयत  

१ बाँसको बारबेर गरी माटोको िलउन गरेको 
\ नगरेको र लाि टक/ खर/ ककटपाताको 
छानो भएको  

०.३५ 
१.००  

२ इँटा/ढुङ्गा - माटोको जोडाइ - बाँस/काठ/ 
िसमे टले बारबेर गरी 
लाि टक/खर/ककट पाताको छाना 

लगाएको  

३ 

९  
३ काठको घर ककटपाताको छाना भएको  ४ १२  
४ टील े म ट चर, ज तापाताको छाना 

तथा वेरा भएको 
५ 

१५  
५ ककटपाताको छानो भएको इँटा, ढुङ्गा 

िसमे टको जोडाई भएको 
५ 

१५  
६ आर िस.िस. िसमे ट ला टर भएको ककट 

पाता वा ढलान छानो भएको  
८ २४ यवसाियक 

भवन  ७ आर िस.िस. िसमे ट ला टर भएको ककट 
पाता वा ढलान छानो भएको 

६ 
१८ 

आवसीय 
भवन  

८ क पाउ ड वाल २०  ितरिनङ्ग िफट 
९ न शा नामसारी तीन पु ता िभ  ५००.००   

१० न शा निवकरण याद थप ५००.००   
११ घरन शाको माणप  ितिलिप ५००.००   
१२ अ थाई वीकृित माण प  ५००.००   
१३ ज गा लिटङ्ग वीकृती शु क १०००  ित रोपनी  

बुँदा नं. ३, ५ मा २५ % छुट ( थानीय सामा ीको योग भएकोलाई)  िदईनेछ तथा 
अ डर ाउ ड पािकङ्ग ग र वा जिमनको बनौट अनुसार जिमन निवगारी जिमनकै 
आकारमा घर िनमाण भएमा य ता घर िनमाणको न शा पासमा ला ने द तुरमा २५ 

ितशत छुट ग रने ।      
 



 
 

ढ . रेखाङ्कन Layout थलगत सरजिमन मुचु का 
.स  िववरण  दर कैिफयत  

१ रेखाङ्कन Layout  ३००.०० न सा पासमा 

२ थलगत सरजिमन मचु का  ५००.०० न सा पासमा 

३ रेखाङ्कन Layout ३००.०० अिभलेिखकरणमा  

४ थलगत सरजिमन मचु का ५००.०० अिभलेिखकरणमा 

न सा पास माणप  जारी गदा ला ने द तुर 
 १००० वगिफट स मको घरको    – . १०००/- 
 १००१ दिेख २५०० वगिफटस मको घरको  – . २०००/- 
 २५०० वगिफट भ दा मािथको घरको                 – . ३०००/- 

(ण) न सा नामसारी द तुर तीन (पु ता बाहके )  
.स घरको िकिसम दर . कैिफयत 

१ बाँसको बारबेर गरी माटोको िलउन गरेको \ नगरेको र लाि टक/ खर/ 
ककटपाताको छानो भएको 

३००  

२ इँटा/ढुङ्गा - माटोको जोडाइ - बाँस/काठ/ िसमे टले बारबेर गरी 
लाि टक/खर/ककट पाताको छाना लगाएको 

३५०  

३ काठको घर ककटपाताको छाना भएको ४००  
४ टील े म ट चर, ज तापाताको छाना तथा वेरा भएको १०००  
५ ककटपाताकोछानो भएको इटँा, ढुङ्गा िसमे टकोजोडाईभएको ५५०  
६ आर.िस.िस. िसमे ट ला टर भएको ककट पाता वा ढलान छानो भएको    

२००० वगिफट भ दा कम ६००  
 २००० दिेख ४००० वगिफट स म १०००  
 ४००० वगिफट भ दा बढी २०००  

१) नगरपािलकाको वीकृित निलई िनमाण भएका घर तथा संरचना मापद ड िभ  रहकेो अव थामा २०७९ 
मंसीर मसा त िभ  अिभलेिखकरण गराएमा उ लेिखत दरमा २५ ितशत  छुटगरी मािथ उ लेिखत 
दरमा अिभलेखीकरण द तुर िलई न सा पासको ि या अगािड बढाउन सिकनछे । 

२) बुँदा न बर (१) बमोिजम न सापास गन योजनका लािग आवेदन द तुर  २५०.०० र अ यको हकमा 
.१०००.०० ला ने छ । 

३) अिभलेखीकरण गन योजनका लािग आवेदन द तुर  १५०.०० ला ने छ । 
(त) अिमन सेवा शु क 

यापा रक तथा आवासीय े मा 



 
 

१ रोपनीस म . २०००/- 
१ दिेख ५ रोपनीस म . २५००/- 
५ दिेख २० रोपनीस म . ३०००/- 
२० रोपनीदिेख मािथ जितसकैु भएपिन . ३५००/- 

कृिष तथा अ य े मा 
१० रोपनीस म  २०००/- 
१० रोपनीदेिख २५ रोपनी स म . २०००/- मा ित रोपनी . १०० का दरले थप 
शु क 
२५ रोपनीदेिख मािथ जितसकैु भएपिन . ३५००/- 

(थ) गैर सरकारी सं था/समूह/सहकारी सं थाको दता तथा नवीकरण द तुर 
.

स 
िववरण दर . 

कैिफय
त 

१ गैर सरकारी सं थाको दता १५००   
२ गैर सरकारी सं थाको निवकरण     

  क) आिथक वषको आि न मसा त स मका लािग १०००   
  ख) काितक मिहनादेिख सोिह आ.व.को अ य स म थप 

शु क 
३०० 

  
  ग) आिथक वष समा  भएपिछ येक आ.व.को थप शु क ५००   
३ गैर सरकारी सं थाको िवधान संसोधन िसफा रस शु क १०००   
४ समहू दता इजाजत प  द तुर १०००  
५ समहूको नवीकरण   
 क) आिथक वषको आि न मसा त स मका लािग ५००  
 ख) काितक मिहनादिेख सोिह आ.व.को फा गणु 

मसा तस म थप शु क 
नवीकरण शु कको 
२५%  

 ग) चै दिेख सोिह आ.व. को अ यस म नवीकरण शु कको 
५०%  

 घ) आिथक वष समा  भएपिछ दईु वषस म येक आ.व.को 
थप शु क 

१००% ज रवाना 
 

६ सहकारी सं थाको दता/नवीकरण   
 क) दता शु क २५००  
 ख) नवीकरण (वािषक) १५००  



 
 

(द) "घ" वगको िनमाण यवसायी इजाजत प को दता तथा नवीकरण शु क 

.स िववरण दर . 
कैिफय
त 

 १ "घ" वग दताको इजाजत प  द तुर २०००   
 २ "घ" वग नयाँ दताको इजाजत प  थानीय िवकास द तुर ४०००   
 ३ "घ" वग इजाजत प को मािणत ितिलपी द तुर १०००   
 ४ "घ" वग इजाजत प  चालु आ.व. को आि न मसा तस मको निवकरण बापत १५००   
 ५ "घ वग इजाजत प को काितक मिहनादिेख चै  मिहना स मको लािग 

नवीकरण बापत थप द तुर 
२५०० 

  
 ६ "घ" वगको िनमाण यवसाय इजाजत प      
  क) नामसारी बापत २५००   
  ख) इजाजत प को नाम प रवतन बापत १५००   
  ग) ठाउँसारी बापत २५००   

(ध) एफ.एम. रेिडयो स चालन द तुर 

.स िववरण दर . 
कैिफय

त 
१ एफएम रेिडयो स चालनका लािग ि वे सी उपल ध गराउन ेिसफा रसमा 

िसफा रस द तुर 
५०० 

 
२ एफएम रेिडयो स चालनको इजाजतप  द तुर  ५०००  
३ एफएम रेिडयो स चालनको इजाजतप  नवीकरण द तुर ३०००  
४ इजाजतप को मािणत ितिलपी द तुर िव मान संघीय 

कानूनलाई 
आधार मानी 

नगरपािलकाबा
ट द तुर 

िनधारण भए 
बमोिजम 

 
५ रेिडयो उपकरण (एफएम ा सिमटर, एलिटएल िलंक र िबिबिस रिसभर) 

को लाइसे स बापतको द तुर  
६ रेिडयो उपकरण (एफएम ा सिमटर, एलिटएल िलंक र िबिबिस रिसभर) 

को लाइसे स नवीकरण बापतको द तुर  
(न) डुङ्गा दता तथा नवीकरण द तुर         

.स िववरण दर . कैिफयत 
 १ डुङ्गा चलाउन ेअनुमित प  दता शु क (एक थानको)  १०००   
 २ डुङ्गा चलाउने अनुमित प  नवीकरण शु क वािषक (आि न स म) ८००   
 ३ डुङ्गा चलाउने अनुमित प  निवकरण शु क (आि न पिछ) १०००   

 



 
 

 (प) सचूीकृत द तुर 
.स िववरण दर . कैिफयत 

१ नगर े  िभ  िनमाण कायका लािग स चालन ग रने बाहन तथा मेिसन 
औजारह को सचूीकृत द तुर (नगरपािलकामा दता भएका) 
 ए साभेटर/लोडर 
 क ेशर/ क/ि पर 

 
 

१५०० 
१०००   

 २ नगर े  िभ  िनमाण कायका लािग स चालन ग रन ेबाहन तथा मेिसन 
औजारह को सचूीकृत द तुर (नगरपािलकामा दता नभएका) 
 ए साभेटर/लोडर 
 क ेशर/ क/ि पर 

 
 

३००० 
२००० 

 

३ दतावाला लेखापरी क सिूचकृत हने योजनका लािग िनवेदन दता शु क ५००   
४ िनमाण यवसाय सचूीकृत शु क  १०००  
५ अ य यवसाय (ब तु वा सामान आपूत कता) सचूीकृत शु क  ५००  
६ अ य यवसाय (सेवा तथा परामश स ब धी) सचूीकृत शु क ५००  
(फ) अ य सेवा शु क: 

.स िववरण दर . कैिफयत 
१ नगर दररेटको ितिलिप उतार द तुर ८००   
२ नगर पा िच  ित पु तक थान १०००   
३ िनि त थानको कोष मािणत शु क २००   
४  सचूनाको हक स ब धी ऐन, २०६४ बमोिजम नगर 

कायपािलकाले उपल ध गराउने सचूनाको हकमा दफा ८ 
बमोिजम द तुर लागतको आधारमा 

 

   
 क) ित पृ  ५    
 ख) ित िसडी १००   

५ नगर कायपािलका वा नगर सभाले पा रत गरेको ऐन कानुन, 
कायिविध िविनयम ितपृ  

५ 
  

६ थलगत सजिमन ५०० ितपटक 
७ िनवेदन दता १० िटकट 
८ अनुसचूी - ७ मािणत द तुर २००   
९ अनुस धान काय 

 
  



 
 

.स िववरण दर . कैिफयत  
क. वदशेी अनुस धानकता (नगरपािलका िभ का 
बािस दा) 

५०० नगरपािलका िभ को िव ाथ  
अनुस धानकता भएमा  

२००० िदइने   ख. वदशेी अनुस धानकता (नगरपािलका बािहरका 
बािस दा) 

१५०० 

  ग. िवदशेी अनुस धानकता (साक मुलुकिभ का नाग रक) १०० 
डलर 

जंगल िभ  वेश गन 
नपाइन,े वन कमचारीसँग 
सम वय गनपुन   घ. िवदशेी अनुस धानकता (साक मलुुकभ दा बािहरका 

नाग रक) 
३०० 
डलर 

१० कारोबारमा रकम उठाइिदएको सेवा शु क  
(कारोबार रकमको आधारमा) 

कारोबार 
रकमको 
१५% 

  

कारोबार 
रकमको 
१२% 

  

११ िनवेदन दता गदा हलाक िटकटको स ा िलइद ैआएको  १० 
नगद ैिलइ आ दानी बाँिधन ेछ  

१० ित िसफा रस ित पटक 
 

१२ िवगतदिेख संकलन ग रँद ैआएको दमकल स चालन सेवा 
शु क  

३०।- ित वािषक एक पटक स पि  
कर, भूमीकर तथा यवसाय दता 
तथा नवीकरण शु क असुलीका 
समयमा असुल ग रने  

१३ स सन सेवा शु क 
५०००/- नगर े िभ  ित ि प 
८०००/- नगर े बािहर ित ि प 

१४ फोटोकिप शु क ित पेज  ५/-  
१५ मालपोत रिसद ितिलपी १००/-  
१६ डोजर/ काभेटर   ित घ टा 
  

  



 
 

अनुसूची - ११ 
(दफा (११) सँग स वि धत) 

पयटन शु कको दर (आ.व. २०७८/७९) 
क) अ तु यूटावर तथा गुफापाताल यू टावरको वेशमा ला ने पयटन शु कको दर 

.सं

. 
िववरण 

दर 
. 

कैिफयत 

१ पाक, िपकिनक पट ५००   
२ यावलोकन अ तु टावरको सेवा शु क ५०   
  क) १२ क ा स मका िव ाथ  तथा १८ वष मिुनका बालबािलका २०   
  ख) नेपाली नाग रक ५०   
  ग) अ य मलुुकका नाग रक १००   
३  क याम टी टेि टङ ए ड मोसन से टर को टी सो म वेश 

शु क  
२० ित 

याि  
 

अनुसूची - १२ 
(दफा (१२) सँग स वि धत) 

सवारी साधन पािकङ शु कको दर (आ.व. २०७९/८०) 

.सं सवारी साधनको िकिसम 
दर 

. 
कैिफयत 

१ हभेी इि वपमे ट (डोजर, लोडर, इ काभेटर आिद) ४०  ित घ टा . 
  
  
  
  

२ िनजी तथा भाडाका क, ट्या टर ३० 
३ िनजी तथा भाडाका बस, िपक अप, िमनी बस, ट्या सी, यान आिद) २५ 
४ िनजी तथा भाडाका कार, ट्या पो १५ 
५ मोटरसाइकल १० 

 नगरपािलकाले पािकङ थल िनधारण गरेपिछ मा  पािकङ शु क संकलन ग रने छ । 
 नगरपािलकाले पािकङ थल िनधारण गरेपिछ ठे का व दोव त गन योजनका लािग यूनतम अंक नगर 

कायपािलकाले िनधारण गरे बमोिजम हनेछ । 
 

  



 
 

अनुसूची - १३ 
(दफा (१३) सँग स वि धत) 

बहाल िवटौरी शु कको दर (आ.व. २०७९/८०) 
(क) सा ािहक हाटबजार बाहेकका थानमा :  

.सं. िववरण इकाइ दर . कैिफयत 
१  सावजिनक थलमा िनमाण गरेका टहराह  ित वग िफट २५ मािसक 

२ 
सावजिनक थलमा यि ले िनमाण गरेका 
घरह  क याम े   

ित वग िफट १० १ तलाको (वािषक) 

३ 
सावजिनक थलमा यि ले िनमाण गरेका 
घरह  क याम े   

ित वग िफट १५ २ तलाको (वािषक) 

४ 
सावजिनक थलमा यि ले िनमाण गरेका 
घरह  क याम े  बाहेक  

ित वग िफट ५ १ तलाको (वािषक) 

५ 
सावजिनक थलमा यि ले िनमाण गरेका 
घरह  क याम े  बाहेक  

ित वग िफट ७ २ तलाको (वािषक) 

(ख) अ यवि थत बसोबास गरेका नाग रकले उपभोग गरेको ज गामा लगाईने बहाल िवटौरी करको दर  
यापा रक े  आवािसय े  कृिष े  अ य े  

े फल दर ितवष  े फल दर ितवष  े फल दर ितवष  े फल दर ितवष  
ित आना  १००.०० ित आना  ७५.०० ित रोपनी  २५.०० ित रोपनी  २०.०० 

(ग) सा ािहक हाटबजारका लािग : 
(सा ािहक पमा ला ने हाटबजार - शाि तबजार, समालबुङ, पशुपितनगर, गोख, कटुसे (ल मीपरु), 
िफ कल, ितनघरे, हकटेको लािग मा ) 

.सं. िववरण दर . कैिफयत 
१ कपडा दोकान     

क) ठूला दोकान ८०   
ख) मझौला दोकान ६०   
ग) साना दोकान ४०   

२ मसला िकराना पसल     
क) ठूला ८०   
ख) मझौला ६०   
ग) साना ५०   

३ क मेिटक पसल ५०   



 
 

.सं. िववरण दर . कैिफयत 
४ स जी पसल     

क) ठूला ६०   
ख) मझौला ४०   
ग) साना ३०   

५ इले ोिनक पसल      
क) ठूला ६०   
ख) साना ३०   

६ चना चटपटे पसल ४०   
७ िचया पसल/ना ता पसल     

क) ठूला ६०   
ख) साना २०   

८ लाि टक साम ी खेलौना पसल     
क) लाि टक साम ी ५०   

९ वधशाला     
क) यवि थत वधशाला ३५०   
ख) अ य वधशाला २००   

१० डोको, मा ो, डोरी र ना लो पसल     
क) ठूलो ४०   
ख) सानो ३०   

११ बरफ, रयल पसल     
क बरफ तथा रयल ५०   

१२ फलामको औजार साम ी पसल     
क फलामको साम ी ३०   

१३ सूत ज य व तु पसल     
क सतू ज य ब तु ८०   
ख मचा ५०   

१४ गाडीमा सामान बे ने पसल     
क िकराना सामान १००   
ख माछा १५०   
ग अ य १००   



 
 

.सं. िववरण दर . कैिफयत 
१५ जु ा/ च पल अिद पसल     

क जु ा/ च पल ८०   
१६ जु ा/ च पल ममत काय     

क जु ा/च पल ममत (मोची) ३०   
१७ पान पसल दर     

क पान पसल ३०   
१८ छाता लाइट कुकर चु हो आिद ममत काय     

क छाता लाइट कुकर चु हो आिद ३०   
१९ चटक देखाउने     

क) चटक द तुर ५०   
२० ह औठी िब  पसल     

क औठी पसल ५०   
२१ पूजा साम ी पसल     

क) पजूा साम ी ३०   
२२ माटाका साम ी पसल     

क) माटाका साम ी द तुर ६०   
२३ भाडाँकुडाँका साम ी पसल     

क) भाडाँकुडाँका साम ी  ६०   
२४ पशु/पंछी/घोडा     

क) पश/ुपंछी/घोडा ितगोटा २०/२५/१००   
ख) बंगरु तीगोटा  ४०   

२५ जिडबुिट पसल     
क) जिडबुिट पसल ३०   

२६ फलफूल पसल      
क) ठूला १००   
ख) अ य ३०   

२७ 
मािनसले बोकेर डुलाएर बे ने व तुह  

ित यि   ३०   
२८ अ य ३०   

 



 
 

अनुसूची - १४ 
(दफा (१४) सँग स वि धत) 

अखेटोपहारमा ला ने करको दर (आ.व. २०७९/८०) 
िस.नं. सामानको नाम इकाई दर . कैिफयत 

१ हाड ित के.जी. १.२५   
२ िसङ ित के.जी. २.२५   
३ खरु ित के.जी. २.२५   
४ छाला ठूलो ित गोटा ३५.००   
५ छाला सानो ित गोटा २०.००   
६ पं ीह को वाँख ित के.जी. ०.१५   
७ सुँगरुको जगर उनमा समावेश 

ग रएको 
ित के.जी. ०.२५ 

  
  
  



 
 

अनुसूची - १५ 
(दफा (१५) सँग स वि धत) 

पूवाधार उपयोग सेवाशु कको दर (आ.व. २०७९/८०) 
(क) अ तु पोखरीमा डुंगा सयर गदा ला ने पूवाधार शु कको दर  

.सं. िववरण दर . कैिफयत 
१ डंुगा सेयर शु क ५०  ित च  

 
 (ख) सरकारी स पि को बहालको दर (भाडा आिद) 

.
स ं

िववरण इकाइ दर . कैिफयत 

१ पशपुितनगर बजारमा रहकेो 
नगरपािलकाको वामी वमा रहेको 
सटरको घरभाडा 

वािषक १००००० 
 

२ न.पा. कायालय हल मािथ लो 
तला 

ितिदन २५००   

३ न.पा. कायालय हल भुँइतला ितिदन १५००   
४ १ न ंवडा कायालयको हल दिैनक ३००   
५ ३ न ंवडा कायालयको हल दिैनक ५००   
६ ७ न ंवडा कायालयको हल ितिदन १०००   
७ ७ न ंवडा कायालयले संघ 

सं थाको कायालयको लािग कोठ 
भाडा लगाउँदा 

ित मिहना १०००/२५०० ित कोठा 
(सानो/ठूलो) 

८ ११ न ंवडा कायालयको हल  दिैनक ५००   
९ १४ न ंवडा कायालयको हल दिैनक ३००/००   
१0 ६ नं वडा कायालयको हल दैिनक १०००/०० 

 

११ ८ नं वडा कायालयको हल दैिनक १०००/०० 
 

१२ १२ नं वडा कायालयको हल दैिनक १०००/०० 
 

१३ १३ नं वडा कायालयको हल दैिनक १०००/०० 
 

१४ ९  नं वडा कायालयको हल दैिनक १०००/०० 
 

१५ शासिनक भवनको सभा हल ितिदन १००००/०० 
 



 
 

१६ साउ ड िस टम साधारण ितिदन ६००/०० 
 

१७ जेनेरेटर शु क ितिदन १०००/०० 
 

१८ ोजे टर ितिदन ६००/००   
१९ बु पाकको सटर बािषक ित 

सटर 
१०००/०० 

 

२० िफ कल पानी िहिट सटर बािषक ित 
सटर 

३०००/०० 
 

 
 ि पर 
  
  

ित घ टा ५५०/०० इ धन र 
चालकको खाना 
खाजा खच 
बाहके 

दिैनक ६०००/०० 
मािसक १६५०००/०० 

२१ ितनघरे बजार बधशाला सटर मािसक १५००  
२२ कृिषज य उपज संकलन के  

वडा नं .९ 
मािसक २००० ित कोठा  

२३ क याम टी टेि टङ ए ड मोसन से टर को भवनमा  
 क.होटल कोठा ितिदन २५००  
 ख.सो म ित मिहना ५०००  
 ग.हल भाडा  ितिदन १०००  
 घ.रे रे ट म  नगरकायपािलकाको िनणय अनसुार  
 ङ टोर म  नगरकायपािलकाको िनणय अनसुार 
२४ डोजर  नगरकायपािलकाको िनणय अनसुार 
२५ नगरसभाको हलबाट त  

सारण  
ित िदन १००००/०० 

२६ एल ई डी ि कन ित वग फुट  बािषक २००/०० 
 

अनुसूची - १६ 
(दफा (१६) सँग स वि धत) 

ाकृितक ोत संकलन तथा िव  शु क (आ.व. २०७९/०८०) 
ाकृितक ोत तथा िव  शु कको दर दशे सरकारको आिथक ऐन, २०७८ को अनुसूची - ५ बमोिजम 

हनेछ । 
 



 
 

अनुसूची - १७ 
(दफा १८ सँग स वि धत) 

 कृिषज य व तुको यावसाियक कारोबारमा ला ने करको दर (आ.व. २०७९/०८०) 
१. तयारी िचयाको यावसाियक कारोबारमा :- कारोबार भएको प रमाणमा ित केजी . १/ ५० 
२. अ य कृिषज य उपजको कारोबारमा:- कृिषज य व तुको यावसाियक कारोबार गन यि , समूह वा 
यवसायीसँगको नगर कायपािलकाले िनधारण गरेको तपिशल बमोिजम को रकम 

 
 स िववरण रकम कैिफयत 
१ िघउ . १.५० ित केजी 
२ छुप  . १.५० ित केजी 
३ लिलपप . १.५० ित केजी 

४ िचज . १.५० ित केजी 
५ खवुा . १.५० ित केजी 
६ अदवुा . १०.०० ित मन 
७ अलैचँी . ५.०० ित केजी 
८ कुचो . ३०.०० ित मन 
९ आल ु . १०. ०० ित मन 

१० अ य तरकारी . ५०० पाचसय ित माझदह / क 
११ अ य तरकारी . २०० दइुसय ित िपकप 
१२ अ य तरकारी . ३०० तीन सय ित ट्या टर 

१३  मह  ५.०० ित के.जी. 
१४ तयारी िचया अनुसचूी १७ (क) उ लेिखत दरमा  

 
  



 
 

अनुसूची – १७ क 
(दफा १८ को उपदफा (२) सँग स वि धत) 

३. कारोबार प रमाणका आधारमा तयारी िचया (Made tea) उ ोगलाई लगाईने  कर  
 

स 
िववरण वािषक दर( . ) 

१ ५,००० के.जी.स म उ पादन गन उ ोगलाई  ७,५००।०० 
२ ५,००० के.जी. भ दा बढी १०,००० के.जी. स म उ पादन गन 

उ ोगलाई 
१५,०००।०० 

३ १०,००० के.जी. भ दा बढी १५,००० के.जी. स म उ पादन 
गन उ ोगलाई 

२२,५००।०० 

४ १५,००० के.जी. भ दा बढी २०,००० के.जी. स म उ पादन 
गन उ ोगलाई 

३०,०००।०० 

५ २०,००० के.जी. भ दा बढी २५,००० के.जी. स म उ पादन 
गन उ ोगलाई 

३७,५००।०० 

६ २५,००० के.जी. भ दा बढी ३०,००० के.जी. स म उ पादन 
गन उ ोगलाई 

४५,०००।०० 

७ ३०,००० के.जी. भ दा बढी ३५,००० के.जी. स म उ पादन 
गन उ ोगलाई 

५१,५००।०० 

८ ३५,००० के.जी. भ दा बढी ४०,००० के.जी. स म उ पादन 
गन उ ोगलाई 

६०,०००।०० 

९ ४०,००० के.जी. भ दा मािथ उ पादन गन उ ोगलाई . ६०,०००।०० को 
अित र  ित केजी  
१।५० ले हने थप रकम 
समेत 

                                                                          
 
  



 
 

अनुसूिच १८ 
दफा २१ सँग स बि धत  

 
*** 

 
  

 
स  

िववरण छुटका लािग िसफा रस दर 

१ मालपोत तथा 
भूिमकर 
असलूीमा  

मंिसर मसा त स ममा बुझाएमा गत िवगत दिेखको ब यौतामा ला ने 
ज रवानामा ५० ितशत  
मंिसर मसा तभ दा पिछ बुझाएमा गत िवगत दिेखको ब यौतामा ला ने 
ज रवानामा २५ ितशत 

२ यवसाय 
नवीकरणमा 

गत िवगत दिेखको ब यौता रहकेो अव थामा  आि न मसा त स ममा 
नवीकरण गराए ज रवाना निलन े। 

३ दु धज य 
पदाथको 
उ पादनगन 
यावसायह लाई 

१. िघउ२. 
छुिप३. लिलपप 
४.खवुा  
५. िचज  

क .मंिसर मसा तभ दा पिछ बुझाएमा गत िवगत दिेखको ब यौतामा ला ने 
ज रवानामा ५०  ितशत 
 
ख.मंिसर मसा त स ममा बुझाएमा गत िवगत दिेखको ब यौतामा ला ने 
ज रवानामा २५ ितशत  



 
 

आिथक वष २०७९/८० को सेवा र कायका लािग सूय दय नगरपािलकाको सि चत कोषबाट 
केही रकम खच गन र िविनयोजन गन स ब धमा यव था गन बनेको ऐन 

नगरसभाबाट वीकृत िमित: २०७९।०३।१२ 
तावना: 

आिथक वष २०७९/८० को सेवा र कायह का लािग सयू दय नगरपािलका, इलामको सि चत कोषबाट 
केही रकम खच गन अिधकार िदन र सो रकम िविनयोजन गन वा छनीय भएकोले, नेपालको संिवधानको 
धारा २२९ को उपधारा (२) बमोिजम  सयू दय नगरपािलका, इलामको नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  
१. संि  नाम र ार भ : (१) यस ऐनको नाम “सूय दय नगरपािलकाको िविनयोजन ऐन, २०७९”  रहकेो 

छ । 
(२) यो ऐन िमित २०७९ साल ावण १ गते बाट ार भ हनेछ । 

२. आिथक वष २०७९/८० को  िनिम  सि चत कोषबाट रकम खच गन अिधकार : आिथक वष 
२०७९/८० मा नगर कायपािलका, वडा सिमित, िवषयगत शाखाले गन सेवा र कायह का िनिम  
अनुसचूी -१ मा उि लिखत बजेट उपशीषकह को रकम  १,३५,७९,९७,००० (अ े पी पैयाँ एक 
अब पैतीस करोड उनासी लाख स तान बे हजार मा  | ) मा नबढाई िनिद  ग रए बमोिजम सि चत 
कोषबाट खच गन सिकनेछ । 

३.  िविनयोजन : (१) यस ऐन ारा सि चत कोषबाट खच गन अिधकार िदइएको रकम  आिथक वष 
२०७९/८० को िनिम  सूय दय नगरपािलका, इलामको नगर कायपािलका, वडा सिमित र िवषयगत 
शाखाले गन सि चत कोष यव थापन णाली (सु ) मा िव  भए बमोिजमका सेवा र कायह को 
िनिम  िविनयोजन ग रनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सेवा र कायका िनिम  िविनयोजन गरेको रकमम ये कुनै खच शीषकमा बचत 
हने र कुन ैखच शीषकमा अपगु हने भएमा नगर कायपािलकाले बचत हने खच शीषकबाट अपगु 
हने खच शीषकमा रकम सान स नेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजम रकम सादा अपगु हने शीषकमा िविनयोजन भएको रकमको प चीस 
ितशतमा नबढ्ने गरी कुन ैएक वा एकभ दा बढी खच शीषकबाट अक  एक वा एकभ दा बढी 

खच शीषकमा रकम सान तथा िनकासा र खच जनाउन र चालु तथा पुँजीगत खच र िव ीय 
यव थाको खच यहोन एक ोतबाट अक  ोतमा रकम सान सिकनेछ । 

तर, 
(क) पुँजीगत खच शीषकबाट चालु खच शीषकमा रकम सान सिकने छैन । 
(ख) चालु खचबाट पुँजीगत खच गन तथा पुँजीगत खच यहोन एक शीषकबाट अक  शीषकमा 

रकम सान सिकनेछ । 
(४) उपदफा (३) बमोिजम प चीस ितशतभ दा बढी रकम कुनै एक शीषकबाट अक  शीषकमा सानपुन 

भएमा नगर सभाको वीकृित िलनु पनछ । 


