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नेऩारको सॊविधानको धाया ५७ को उऩधाया (४) को अनसूुची ८ भा उल्लरल्ित स्थानीम कयको ऺेत्रभा 
कय रगाउने प्रमोजनको रागग सॊविधानको धाया २२८ को उऩधाया (१) य स्थानीम सयकाय सञ्चारन 
ऐन, २०७४ को दपा ५४ फभोल्जभ गसविचयण नगयऩागरकाको छैठौं नगय सबारे फनाएको तर 
उलरेि बए फभोल्जभको गसविचयण नगयऩागरकाको आगथिक ऐन , २०७७ सििसाधायणको जानकायीको 
रागग प्रकाशन गरयएको छ । 

 

गसविचयण नगयऩागरकाको आगथिक ऐन, २०७७ 

 

नगय सबाफाट स्िीकृत गभगत्२०७७।३।१९ 

प्रभाल्णकयण गभगत्२०७७।३।२८ 
 

प्रस्तािना  ्
गसविचयण नगयऩागरकाको आगथिक फर्ि ०७७ ÷०७८ को अथि सम्िन्धी प्रस्तािराई कामािन्िमन गनिको 
गनगभत्त स्थानीम कय , दस्तयु तथा शलुक सॊकरन गने , छुट ददने तथा आम सॊकरन का रागग प्रशासगनक 
व्मिस्था गनि िाञ्छनीम बएकोरे , नेऩारको सॊविधानको धाया २२८ को उऩधाया (२) फभोल्जभ 
गसविचयण नगयऩागरकाको छैठौं नगयसबाभा देहाम फभोल्जभको विधेमक ऩेश गरयएको छ । 

१․सॊल्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब्  
 (१) मस विधेमकको नाभ “गसविचयण नगयऩागरकाको अथि सम्फन्धी प्रस्तािराई कामािन्िमन गनि 

फनेको विधेमक, २०७७” यहेको छ । 

 (२) मो विधेमक २०७७ सार श्रािण १ गतेदेल्ि गसविचयण नगयऩागरकाको ऺेत्रबय राग ुहनुेछ 
। 

 (३) नेऩारको सॊविधानको धाया ५७  को उऩधाया (४) को अनसूुची – ८ को क्र.  सॊ. ४ भा 
उल्लरल्ित स्थानीम कय दस्तयुको ऺेत्र  फभोल्जभ  नगयऩागरकाफाट देहाम अनसुायको कय 
दस्तयु सॊकरन गरयनेछ । 
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२. सम्ऩल्त्त कय  ्

(१) नगयऩागरका ऺेत्र गबत्रका घय सॊयचना , सो घय सॊयचनारे ओगटेको ऺेत्रपर  य सो ऺेत्रपर 
फयाफयको थऩ जग्गाभा सम्ऩल्त्त कय य भारऩोत कय गनधाियण गदाि अनसूुची १ को (क) 
फभोल्जभको बौगोगरक ऺेत्र अनसुायका जग्गाहरुको भूलमाॊङ्कनको आधायभा गरयनेछ । 

(२) सम्ऩल्त्त कयको दय अनसूुची १ को (ि) फभोल्जभ हनुेछ । 

(३) सम्ऩल्त्त कय भूलमाॊकन प्रमोजनको रागग घय (सॊयचना) को भूलमाॊकन गदाि अनसूुची १ को 
(ग) फभोल्जभ गरयनेछ। 

३. भारऩोत कय  ् 

 नगयऩागरकाफाट नगय  ऺेत्र गबत्रका  घयजग्गाहरु भध्मे सम्ऩत्ती कय राग्ने घय जग्गा िाहेकका 
जग्गाहरुभा अनसूुची –१ (क) भा उल्लरल्ित  जग्गाको भलुमाॊकन दयराई आधाय भानी अनसुचुी –२ 
फभोल्जभको दयभा फावर्िक  भारऩोत कय सॊकरन गरयनेछ । 

४. घय फहार कय्  
 नगयऩागरका ऺेत्र गबत्र कुनै व्मल्ि िा सॊस्थारे बिन, घय, ऩसर, ग्मायेज, गोदाभ, टहया, छप्ऩय, जग्गा 

िा ऩोियी ऩूयै िा आॊल्शक तियरे फहारभा ददएकोभा अनसूुची –३ भा उल्लरल्ित दयभा घय जग्गा 
फहार कय सॊकरन गरयनेछ । 

५. व्मिसाम कय  ् 
 नगयऩागरका ऺेत्रगबत्र व्माऩाय, व्मिसाम िा सेिाभा ऩूॉल्जगत रगानी य आगथिक कायोिायका आधायभा 

अनसूुची –४ भा उल्लरल्ित दयभा व्मिसाम कय सॊकरन गरयनेछ । 

६. दताि, अनभुती तथा नविकयण शलुक÷दस्तयु्  
 नगयऩागरका ऺेत्र गबत्रका विगबन्न व्मिसाम , सेिाभूरक सॊघ÷सॊस्था दताि , अनभुती तथा नविकयण य 

बिन गनभािणका रागग अनभुगत , नाभसायी, नक्सा सॊशोधन, अगबरेिीकयण य म्माद थऩ गदाि अनसूुची 
–५ भा उल्लरल्ित दयभा शलुक÷दस्तयु असरु उऩय गरयनेछ ।  

७. फहार विटौयी शलुक ् 
 नगयऩागरका ऺेत्र गबत्र आपूरे गनभािण , येिदेि िा सञ्चारन गयेका हाट फजाय तथा नगयऩागरका 

ऺेत्रगबत्र सञ्चारन बएका िा गरयने  व्मिसामहरुफाट अनसूुची (६) भा उलरेल्ित दयभा शलुक 
रगाई उऩय गरयनेछ । 

८. ऩावकि ङ शलुक  ् 
 नगयऩागरका ऺेत्र गबत्र कुनै सिायी साधनराई ऩावकि ङ सवुिधा उऩरव्ध गयाए िाऩत ्अनसूुची (७) 

भा उलरेल्ित दयभा ऩावकि ङ शलुक असरु उऩय गरयनेछ । 

९. जडीफटुी, किाडी य जीिजन्त ुकय ् 
 नगयऩागरका ऺेत्र गबत्र कुनै व्मल्ि िा सॊस्थारे अनसूुची (८) भा उलरेल्ित जडीफटुी , किाडी य 

जीिजन्तजुन्म िस्तकुो व्मािसावमक उऩमोग गये फाऩत ्सोही अनसूुल्चभा उलरेल्ित दयभा जडीफटुी , 
किाडी य जीिजन्त ुकय असरु उऩय गरयनेछ । 
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१०. िस्त ुतथा सेिा विक्री शलुक÷दस्तयु्  
 नगयऩागरका ऺेत्र गबत्रको स्रेट , ढुङ्गा, गगट्टी, फारिुा एिॊ भाटोजन्म िस्त ुय साििजगनक तथा ऐरानी 

जग्गाभा यहेका काठ , दाउया, जयाजयुी, दहत्तय फहत्तय आददको गफक्री य नगयऩागरकाको विऩय तथा 
ब्माकहोई रोडय प्रमोग गये फाऩत ्अनसूुची (९) भा उलरेल्ित दयभा िस्त ुतथा सेिा विक्री 
शलुक÷दस्तयु असरु उऩय गरयनेछ । 

११. सेिा शलुक÷दस्तयु्  
 नगयऩागरकारे गनभािण , सञ्चारन िा व्मिस्थाऩन गयेका स्थानीम ऩूिािधाय तथा अनसूुची (१०)  भा 

उलरेल्ित अन्म कुनै सेिा उऩमोग गये फाऩत ्सम्फल्न्धत सेिाग्राही फाट सोही अनसूुचीभा उल्लरल्ित 
दयभा सेिा शलुक÷दस्तयु असरु उऩय गरयनेछ । 

१२. सिायी साधन कय  ् 
 नगयऩागरका ऺेत्र गबत्र दताि बएका सिायी साधनभा अनसूुची (११) भा उलरेल्ित दयभा सिायी 

साधन कय असरु उऩय गरयनेछ ।  
१३. विऻाऩन कय्  
 नगयऩागरका ऺेत्र गबत्र हनुे विऻाऩनभा अनसूुची (१२) फभोल्जभको दयभा विऻाऩन कय असरु उऩय 

गरयनेछ ।  
१४. ऩमिटन शलुक  ्

 नगय ऺेत्रका ऩाकि , ऐगतहागसक तथा ऩयुाताल्विक सम्ऩदा य सॊग्रहारम जस्ता सम्ऩदा उऩमोगको 
प्रिेश शलुक नगय कामिऩागरकाको गनणिम फभोल्जभ असरु उऩय गरयनेछ । 

१५․. दण्ड जरयिाना्  
 नगयऩागरकाफाट गरइने दण्ड जरयिाना प्रचगरत कानूनरे तोके फभोल्जभ हनुेछ । 

१६. कयभा छुट ददन नगभलने्  
 मस ऐन फभोल्जभ कय गतने दावमवि बएका व्मल्ि िा सॊस्थाहरुराई कुनै ऩगन वकगसभको कय छुट 

ददईने छैन । 

१७. कय तथा शलुक सॊकरन सम्िन्धी कामिविगध ् 
  मो ऐनभा बएको व्मिस्था अनसुाय कय , शलुक तथा दस्तयु सॊकरन सम्िन्धी कामिविगध 

नगयऩागरकारे तोके अनसुाय हनुेछ । 
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अनसूुचीहरु 

अनसूुची –१ 

(ऐनको दपा २ सॉग सम्िल्न्धत) 

सम्ऩल्त्त कयको दय 
क. सम्ऩल्त्त कय तथा भारऩोत कय गनधाियणका रागग बौगोगरक ऺेत्र अनसुायका जग्गाहरुको भूलमाॊङ्कन् 
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१ उऩलटाय, गतनवऩप्रे, याम्चे, कोसेरीचौय, िाङ्गी १००००० 
१ भूरघाट ऺेत्र २००००० 
१ नालस ुभैनाटाय ८०००० 
१ गणेस्थान, ऩहयेिेसी, बागतछाऩ, बोट, ितासे, विगभये, नालस,ु ऩाथोक ५०००० 
१ फाहिचाॉदे गसल्ञ्चत ऺेत्र ३००००० 
१ पाऩयस्िाॉया गसल्ञ्चत १२०००० 
१ ऩहयेिेसी, भैनाटाय, जरवकनी, िाङ्गी, ितासे, डमु्र,े नालस,ु विगभये गसल्ञ्चत ऺेत्र १००००० 
१ भैनाटाय देल्ि ऩहयेिेसी, दधुकोशी िगय ५०००० 
२ झाक्रीडाॉडा देल्ि सबाचौयसम्भ १०००००० 
२ ओिरढुङ्गा यफिुा सडकरे छोएको ३० गभटय दाॉमा फामाॉ ३००००० 
२ कच्ची सडकरे छोएका फस्तीमोग्म बगूभ १००००० 
२ कृवर् मोग्म ऩािा जग्गा ३०००० 
२ कृवर् मोग्म गसल्ञ्चत जग्गा ४०००० 
२ िन, िगय य ियिायी १०००० 
३ बैंसी काट्ने डाॉडा देल्ि साॉिा डाॉडासम्भको सडकको ऺेत्र १९००००० 
३ साॉिा डाॉडादेल्ि फयफोटसम्भ ४००००० 
३ फयफोट देल्ि अधेंयी वितरफ रागभस्िती रुम्जाटाय जाने सडकको ऺेत्र २००००० 
३ ग्राभीण सडकरे छोएका सफै जग्गाहरु १००००० 
३ रागभस्िती टायीिेत, ठुलढुङ्गे टायीिेत, फेसीटोर टायीिेत, अधेंयी घभुाउने िेत २५०००० 
३ अन्म फाॉकी िेतहरु, गाउॉिेत, तीरऩाटे िेत, काल्त्तके य भजिुा िेत १००००० 
३ ओियफोटदेल्ि डाॉडा चौतायासम्भको फायी २००००० 
३ ओियफोटदेल्ि साविक िडा नॊ. ३,  ७,  ८ य ९ को फायी १५०००० 

३ 
अधेंयी नायामणस्थानको साविक िडा नॊ. १ , २, ४, ५ य ९ को रागभस्िती 
फाॉसफोट, िनारटोर, चनौटे, जॊगरे फस्तीटोर,  दगरतटोर य अन्म जग्गाहरु 

५०००० 

४ शकु्रफाये देल्ि गरुुधाभ चोकसम्भको भूख्म सडक दामाॉ फामाॉका वकत्ताहरु २०००००० 
४ गरुुधाभ चोक देल्ि गफभानस्थरसम्भ जाने सडकको दामाॉ फामाॉ ऩने वकत्ताहरु २०००००० 
४ गरुुधाभ चोकदेल्ि ठुरोवढकसम्भ , तेसो फाटोदेल्ि कागरका भल्न्दयसम्भ , साविक १४००००० 
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िडा नॊ. ६ को टेगरकभ हुॉदै तेसो फाटोसम्भ , विद्यतु क्िाटय देल्ि िेलपेमयसम्भ, 

तीनकुने देल्ि भहादेिस्थान हुॉदै तेसो फाटोसम्भ य िेरपेमय देल्ि ऩूिि भेनयोड 
जोड्ने सडक सभेतको दामाॉ फामाॉभा ऩने वकत्ताहरु 

४ 

िाडि नॊ. ५ को गसभाना देल्ि शकु्रिायेसम्भ , रुम्जाटाय अस्ऩतार देल्ि गरुुधाभ 
चोकसम्भ, शकु्रिाये देल्ि रुम्जाटाय अस्ऩतारसम्भ जाने सडक सभेतको दामाॉ 
फामाॉभा ऩने वकत्ताहरु 

१८००००० 

४ 
साविक रुम्जाटाय गा.वि.स. िडा नॊ. ९ का सडकरे छोएका दामाॉ फामाॉका 
वकत्ताहरु (भेन योड फाहेक) १२००००० 

४ 
िडा नॊ. ४ ल्स्थत रुम्जाटाय रयङ्गयोडरे छोएका , तीनकुने चोकदेल्ि बोक्टेनी जाने 
सडकका दामाॉ फामाॉका वकत्ताहरु 

१०००००० 

४ ठूरोवढक देल्ि गतरङ्गे जाने सडकरे छोएका दामाॉ फामाॉका वकत्ताहरु ३००००० 

४ 
रुम्जाटाय अस्ऩतारदेल्ि वढकसम्भको भाम्िा जाने सडकरे छोएका दामाॉ 
फामाॉका वकत्ताहरु 

१२००००० 

४ सडकरे नछोएका रुम्जाटाय बरयका जग्गाहरु ८००००० 

४ 
रुम्जाटाय अस्ऩतार देल्ि गसस्नेिोरा सम्भ ओिरढुङ्गा जाने सडकका दामाॉ 
फामाॉ ऩने वकत्ताहरु 

३००००० 

४ वढकदेल्ि ठोट्नेिोरासम्भ भाम्िा जाने सडकका दामाॉ फामाॉ वकत्ताहरु २००००० 
४ गसस्नेिोरा य ठोट्ने िोराफाट गसल्ञ्चत जग्गाहरु २००००० 
४ भागथ उलरेि बए फाहेक सम्ऩूणि ऩािा तथा िेतहरु १००००० 
५ याज्मरक्ष्भी, िनऩारे, कुॉ िाऩायी सडकरे छोएको जग्गाहरु १५००००० 
५ भानेडाॉडा देल्ि उददन ढुङ्गा, गफ.क. चोकदेल्ि सन्तोर्को घयसम्भ १०००००० 

५ 
ढुॊग्र ेचौताया देल्ि गसॊहदेिी प्रा.वि.  सम्भ, देउयारी ऩोियीदेल्ि ओिरढुङ्गा गैयी  हरुाकी 
भागिसम्भ 

७००००० 

५ 
याज्मरक्ष्भी, िनऩारे, कुॉ िाऩायी सडकरे नछोएको जग्गा , िनऩारे देल्ि िोराघय 
गबयकुनासम्भ 

३००००० 

५ डाॉडािकि , ढुॊग्र,े यमारे, सनुायिोऩ, ज्मागभये, चपु्र,ु ल्चते्र १०००००० 

५ 
चाॉऩफोटे, भझिुा, भानेडाॉडा, जौिायी, ठूरोल्चते्र, उददनढुॊगा, घगुभिसे, ल्चप्रेचौय, फरुादी, 
रारवुहरे, झायसादी, टुहयेु, गसगसिकि सम्भका सडक आसऩासका जग्गाहरु 

५००००० 

५ ल्चराउने फेसी, चपु्र ुफेसी,  गबयकुना, भानेिेत, दोबान २००००० 
५ टायीिेत, सुॉिायोिेत, सानीटायिायी ४००००० 
५ िणािर ुिायी ३००००० 
५ अन्म ऺेत्रका सफै जग्गाहरु ५०००० 
५ सानीटाय वढकदेल्ि ठोट्नेिोरा , गसस्नेिोराको दामाॉ फामाॉ वकनाय , भानेिोरा ऩूिि १५००० 
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वकनाय, ढुॊग्रिेोरा, उल्त्तसेिोरा, फाहनुीिोरा, रुम्टीिोरा, ठोट्नेिोरा ऩल्िभ, गतहाये 
िकि , फाॉजोगया, बोक्टेनी च्मानडाॉडा फाहेक फकुुने थाभडाॉडा , गडफडे डाॉडा, िनचये 
ल्चराउने देल्ि चपु्र ुढुॊगासम्भका जग्गाहरु 

६ 
ओिरढुङ्गा सोर ुगसविचयण याजभागिरे छोएको ठाडे हुॉदै जन्तयधाऩसम्भका 
जग्गाहरु 

५००००० 

६ 
ऩावरेदेल्ि तलरो भैदाने , काल्त्तकेदेल्ि जन्तयिानी िडा कामािरम , आरुफोट देल्ि 
फाख्र ेहुॉदै नगरडाॉडासम्भको कृवर् सडकरे छोएका जग्गाहरु 

३००००० 

६ भागथ उलरेल्ित कृवर् सडकरे छोए फाहेकका अन्म जग्गाहरु २००००० 
६ िन, ऩािा, आिासीम य व्माऩारयक ऺेत्र फाहेकका सफै जग्गाहरु २००००० 

६ 
राभेरङु्ग, फाघिोयदेल्ि भरुिायी , िैदायिोरा, यातोऩानी, यगभते, गनङ्ग्ग्रिेोऩ देल्ि 
पुसेिोऩ, बैसी िकि सम्भका िन, ऩािा, फगय य ऩवहयोका जग्गाहरु 

१००००० 

७ 
ओिरढुङ्गा सोर ुगसविचयण याजभागिरे छोएका ल्चते्रदेल्ि टोड्केसम्भका 
जग्गाहरु 

५००००० 

७ 
ल्चते्र, घनु्सा, टक्साय, विगटुाय भा.वि. हुॉदै ऩोियी  डाॉडासम्भ य ससेऩु , विगटुाय, 

सकेुसम्भको कृवर् सडकरे छोएका जग्गाहरु 
४००००० 

७ 
धनेऩ,ु डाॉडागाउॉ, विलद,ु कडेंनी, गोजाि, बस्भे य भागथ उलरेल्ित सडकहरुरे नछोएका 
जग्गाहरु 

२००००० 

७ िालटे, बोटेटाय, सलरी, सकेु, विगटुाय, टक्सायका सफै जग्गाहरु ३०००००० 
७ गैयी, कडेंनी, ड्याम्के, चैते, गोजाि, बस्भेका सफै जग्गाहरु १५०००० 
७ ऩोल्िङिोरा, ढाॉडिोरा, बगेंयीिोरा, यिेऩिुोरा, सलरीिोरा ऺेत्रका जग्गाहरु १००००० 
७ ियिायी, िन ऺेत्र सफै जग्गाहरु ३०००० 

८ 

गसविचयण याजभागिको रगरगे , सलरेयी फेगतनी कृवर् सडकको फम्जनडाॉडा देल्ि 
गछऩगछऩेडाॉडा, कुिाऩानी देल्ि ताभाङ गाउॉ हुॉदै गरुुङ्ग गाउॉको डफर धायासम्भका 
सडकको दामाॉ फामाॉभा ऩने जग्गाहरु 

१५००००० 

८ 
सलरेयी फेगतनी कृवर् सडकको व्माऩायीक ऺेत्र बन्दा फाहेकका अन्म शािा 
सडकको फस्ती ऺेत्रका सडक दाॉमा फामाॉका जग्गाहरु 

८००००० 

८ व्माऩायीक य आिासीम बन्दा फाहेकको सफै कृवर् मोग्म जगभनहरु ३००००० 
८ आिासीम, व्माऩायीक य कृवर् ऺेत्र बन्दा फाहेकको िय, िन य गनजी फगय ५०००० 

९ 
ओिरढुङ्गा च्मानभ सडक , िडा नॊ. ९ को सफै शािा सडकरे छोएको जग्गा , 

कोरेफेसी िेत छगतउन,े ससुयुभा, सोरीफेसी िेत सभेतका जग्गाहरु 
५००००० 

९ आिासीम य ियिायी, िन ऺेत्र फाहेकका सफै कृवर् उऩमोगभा आएका जग्गाहरु ३००००० 
९ ियिायी, िन ऺेत्र सफै ५०००० 
१० फाॉसिायी चोकदेल्ि ऩूण्मभाता भा.वि. सम्भको सडक तथा गलरीको ३० गभटय ८००००० 
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दाॉमा फामाॉको य सलरेयी फेगतनी कृवर् सडक तथा अन्म शािा सडकरे छोएका  
दामाॉ फामाॉको जग्गाहरु 

१० व्माऩायीक य आिासीम बन्दा फाहेक सफै िेत तथा फायी ४००००० 
१० सफै ियिायी, गनजी िन तथा फगय ५०००० 
१० साविक िेगतनी िडा नॊ. १, २, ७, ८ य ९ फाहेकका सिै कृवर् मोग्म जग्गाहरु ४००००० 
१० साविक िेगतनी िडा नॊ. १, २, ७, ८ य ९ का सिै कृर्ी मोग्म जग्गाहरु ३००००० 

११ 
गभरन चोकदेल्ि गनशॊिे जाने सडकको २०० गभटय ऺेत्र गबत्रको सडकरे 
छोएका दामाॉ फामाॉका जग्गाहरु 

१८००००० 

११ 
गभरन चोकदेिी गनशॊिे जाने सडकको २०० गभटय सडक छाडी ११ नॊ. य ३ 
नॊ. िडा गसभानासम्भको सडकरे छोएका दामाॉ फामाॉका जग्गाहरु 

८००००० 

११ 
गभरन चोकदेल्ि गनशॊिे जाने सडकको २०० गभटय ऺेत्र गबत्रका दामाॉ फामाॉ 
सडकरे नछोएका जग्गाहरु 

४००००० 

११ 
गभरन चोकफाट २०० गभटय छोडी गसविचयण याजभागिको िाडि नॊ. ३ य ८ को 
गसभानासम्भ दामाॉ फामाॉका जग्गाहरु 

४००००० 

११ 
ल्जलरा प्रहयी कामािरमफाट िाद्य गोदाभ याभफजाय हुॉदै हरुाक डाॉडासम्भ फजाय 
विचको सडकको दामाॉफामाॉ २० गभटय गबत्रका जग्गाहरु 

६०००००० 

११ गभरन चोकको गसविचयण याजभागिको दामाॉ फामाॉका २० गभटय सम्भको जग्गा ८०००००० 

११ 
फारभल्न्दय िोलसा ल्जलरा प्रशासन कामािरमहुॉदै याभफजाय गनस्कने सडकरे छोएका 
जग्गाहरु 

६०००००० 

११ 
गसविचयण याजभागि गभरनचोक कृवर् जाने फाटोदेल्ि कागरकास्थान नल्जक 
याजभागिका २०० गभटयसम्भ दामाॉ फामाॉका २० गभटय गबत्रका जग्गाहरु 

२५००००० 

११ 
ल्शि भल्न्दयदेल्ि कभेये ऩानी ट्ाॊकीसम्भ , कागरकास्थान देल्ि नेऩार टेगरकभ 
भनुी याजभागिको दामाॉ फामाॉका सडकरे छोएको २० गभटय गबत्रका जग्गाहरु 

१२००००० 

११ 
गसविचयण याजभागिदेल्ि कृवर् विकास कामािरमसम्भ जाने सडकको दामाॉ 
फामाॉका २० गभटय सम्भका जग्गाहरु 

१६००००० 

११ 
गसविचयण याजभागि ० प्िाइन्ट यभाइरोडाॉडाका २०० गभटय सडकको दामाॉ 
फामाॉका २० गभटय गबत्रका जग्गाहरु 

८०००००० 

११ 
० प्िाइन्ट यभाइरो डाॉडाफाट २०० गभटय ऩगछ आभी गेट सम्भको सडकको 
दामाॉ फामाॉका २० गभटय सम्भका जग्गाहरु 

५०००००० 

११ 
गसविचयण याजभागिफाट फसऩाकि  जाने सडकको दामाॉ फामाॉका २० गभटय सम्भका 
जग्गाहरु 

५००००० 

११ 
यभाइरो डाॉडाको ० प्िाइन्टफाट २०० गभटय सडक ऩगछ ११ नॊ. य ५ नॊ. 
िडाको गसभाना सम्भको सडकसॉगै जोगडएका २० गभटय सम्भका जग्गाहरु 

१०००००० 
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११ 
यभाइरो डाॉडाको ० प्िाइन्टफाट सोर ुजाने ल्चते्र विप्राॉटे सडकको १०० 
गभटय ऩगछका जग्गाहरु 

५००००० 

११ 
ओिरढुङ्गा याभऩयु सडकफाट साभदुावमक अस्ऩतार सोब्र ुजाने सडकको दामाॉ 
फामाॉका जग्गाहरु 

१०००००० 

११ 
ल्ज.स.स भागथको भोडदेल्ि सोब्र ुगभसन अस्ऩतार जाने सडकको ११ नॊ ․िडाको 
गसभानासम्भ सडकको दामाॉ फामाॉ २० गभटय गबत्रको जग्गाहरु 

४०००००० 

११ 
गसविचयण याजभागिल्स्थत वि.क. टोरफाट वितरि हुॉदै ११ नॊ. य ३ नॊ. को 
िडा गसभाना सम्भको फाटाको दामाॉ फामाॉभा ऩने जग्गाहरु 

१०००००० 

११ 
गनशॊिे जाने कृवर् सडकफाट गफतरि राभीस्िती हुॉदै रुम्जाटाय जाने सडकको 
दामाॉ फामाॉ २० गभटयसम्भका जग्गाहरु 

१०००००० 

११ 
गभरनचोकफाट साविक सलरेयी जाने २०० गभटय ऩगछ ११ नॊ. य ८ नॊ. 
िडाको गसभानासम्भका जग्गाहरु 

७००००० 

११ 

गभरनचोकफाट नगय ऩाकि  हुॉदै िाद्य गोदाभल्स्थत बञ्ज्माङ्ग , ल्जलरा प्रहयी 
कामािरम जाने भोडसम्भ य सोही भोडफाट ल्जलरा प्रहयी कामािरम जाने सडक , 

नगयऩाकि फाट गइुनी ल्चते्रडाॉडाहुॉदै याभफजाय साभदुावमक बिन सम्भका य नगय 
ऩाकि फाट िाद्यगोदाभ गनस्कने सडकका दामाॉ फामाॉका जग्गाहरु 

१२००००० 

११ 

कृवर् विकास कामािरमको ऩछाडी ऩधेंयाको गसभानाफाट अलछे चौतायासम्भ , अलछे 
चौतायाफाट आहारडाॉडासम्भ सडकको दामाॉ फाॉमा २०० गभटयसम्भ य आहार 
डाॉडाफाट दगरत िस्ती सम्भको सडकको २०० गभटय ऩगछका जग्गाहरु 

५००००० 

११ 
दगरत िस्तीदेल्ि रुम्टीसम्भ य कायागाय भनुीदेल्ि अलछे चौताया जोड्ने सडकका 
दामाॉ फामाॉका वकत्ताहरु 

३५०००० 

११ 
अलछे चौतायाफाट आहार जाने सडकफाट बजेुर टोर हुॉदै रुम्जाटाय विभानस्थर 
जाने सडकसॉग जोगडएका जग्गाहरु 

७००००० 

११ 
गसविचयण याजभागिफाट ओिरढुङ्गा स्िास््म चौकीसम्भ जाने सडक दामाॉ 
फामाॉका जग्गाहरु 

२०००००० 

११ 
ओिरढुङ्गा स्िास््म चौकीदेल्ि कायागाय हुॉदै गनिािचन कामािरम भनुी १०० 
गभटय ऺेत्रगबत्रको सडकको दामाॉ फामाॉका जग्गाहरु 

१५००००० 

११ कायागाय भनुी देल्ि जारऩा भा.वि.जाने तेसो सडकको दामाॉ िामाॉका जग्गाहरु १०००००० 

११ 
कायागाय भाथीदेिी थाऩाडाॉडा जालऩा भा.वि. दाहार प्रगतष्ठानको बिन हुॉदै 
गसविचयण याजभागिसम्भ जाने सडक दामाॉ फामाॉका जग्गाहरु 

१०००००० 

११ 
यभाइरो डाॉडाल्स्थत गबभसेनस्थान कभेये , विप्राॉटे सडकको सोर ुजाने घोडेटो 
फाटोफाट चौताया ल्शि भल्न्दय सम्भका दामाॉ फामाॉका जग्गाहरु 

१५००००० 

११ सोर ुजाने घोडेटो फाटोफाट कभेये ऩानीट्ाॊकी सम्भको सडकसॉग जोगडएका १०००००० 
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जग्गाहरु 

११ 
विप्राॉटे, अलरे जाने सडकसम्भ य यभाइरोडाॉडाफाट ओख्र ेजाने सडकसॉग जोगडने 
दामाॉ फामाॉका जग्गाहरु 

२००००० 

११ 
यभाइरो डाॉडाको गबभसेनस्थानफाट रयल्चरङु् हुॉदै याभऩयु जाने सडकको 
बभेुस्थानसम्भ  सडक दामाॉ फामाॉका जग्गाहरु 

३५०००० 

११ 
गभसन अस्ऩतारफाट हेगरप्माड हुॉदै िाडि नॊ. ११ य १२ को गसभानासम्भ ऩने 
सडक दामाॉ फामाॉका जग्गाहरु 

५००००० 

११ गभसनल्स्थत हेगरप्माड हुॉदै होलऩ ुजाने सडकका दामाॉ फामाॉका जग्गाहरु ५००००० 
११ व्माऩारयक तथा आिासीम बन्दा फाहेकका कृवर् ऺेत्रका जग्गाहरु २५०००० 
११ िन िगय ऩािा १००००० 

१२ 
हरुाकडाॉडा ११ नॊ. िडाको गसभानादेल्ि गणेशस्थान हुॉदै ल्ज.स.स भागथको सोब्र ु
अस्ऩतार जाने भोडसम्भ 

८०००००० 

१२ ल्ज.स.स. भागथको सोब्र ुअस्ऩतार जाने भोड देल्ि गसभरडाॉडा सम्भका जग्गाहरु ६०००००० 

१२ 
हाट राग्नेहुॉदै गोविन्द पगनिचय अगागड भन्टेश्वयी स्कुरसम्भ सडकको दामाॉ 
फामाॉ ७० गभटय गबत्रका जग्गाहरु 

६०००००० 

१२ 
गणेशचोक भन्चने देल्ि गसभरडाॉडा सम्भको फस्ती य ल्ज.स.स. फाट गरऩेिोरा 
सम्भको फस्ती ऺेत्र 

५००००० 

१२ गणेशचोकदेल्ि फन कामािरम सम्भ ४०००००० 
१२ गसभरडाॉडा देल्ि गभनीफसऩाकि  हुॉदै गसतरऩयु भोडसम्भको फस्ती ऺेत्र १५००००० 
१२ गसतरऩयु भोडफाट गोगन,े बडाये ज्माभीयेको गसभाना सम्भका जग्गाहरु ५००००० 

१२ 
गसभरडाॉडा देल्ि गभगनफसऩाकि  गसतरऩयु भोड , गोगने बडाये , ल्ज.फ.का. फाट 
गरऩेिोरा सम्भका गबत्री कृवर् मोग्म जग्गाहरु 

५००००० 

१२ 
हरुाकडाॉडादेल्ि गणेशचोकसम्भ, हाट राग्ने देल्ि गोविन्द पगनिचय हुॉदै ११ नॊ. 
को गसभानासम्भका  कृवर् मोग्म जग्गाहरु 

३०००००० 

१२ ल्ज.स.स. भोड हुॉदै सोब्र ुगसभाना सम्भका जग्गाहरु १५००००० 

१२ 
गणेशचोक देल्ि भञ्चने , गसभरडाॉडा, गभगन फसिऩाकि  हुॉदै गसतरऩयु भोड सम्भका 
जग्गा ५००००० 

१२ गणेशचोक देल्ि फन कामािरम सम्भका जग्गाहरु ४००००० 
१२ फाॉकी सफै िन, िगय तथा ियफायी ५०००० 
१२ गरऩेिोरा, गोगन,े गसविचयण ऩाकि  हुॉदै भञ्चने सम्भका जग्गाहरु १००००० 
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ि. नगय ऺेत्रभा यहेका घय सॊयचना, सो घय सॊयचनारे ओगटेको ऺेत्रपर य सो ऺेत्रपर फयाफयको थऩ 
जग्गाभा अनसूुची १ को (क) भा उलरेल्ित सम्ऩत्ती भलुमा ङ्कन दयको  आधायभा देहामको दयभा 
सम्ऩत्ती कय रगाई असरु उऩय गरयनेछ ।  
क्र.सॊ. भलुमाङ्कन यकभ दय रु. 
१ रु. १ देल्ि रु. ५ राि सम्भ ७५ 

२ रु. ५ राि देल्ि भागथ रु. ८ राि सम्भ १०० 

३ रु. ८ राि देल्ि भागथ रु. १० राि सम्भ १२५ 

४ रु. १० राि देल्ि भागथ रु. १५ राि सम्भ २०० 

५ रु. १५ राि देल्ि भागथ रु. २० राि सम्भ २५० 

६ रु. २० राि देल्ि भागथ रु. २५ राि सम्भ ३२५ 

७ रु. २५ राि देल्ि भागथ रु. ३० राि सम्भ ३७५ 

८ रु. ३० राि देल्ि भागथ रु. ३५ राि सम्भ ४५० 

९ रु. ३५ राि देल्ि भागथ रु. ४० राि सम्भ ५०० 

१० रु. ४० राि देल्ि भागथ रु. ४५ राि सम्भ ५७५ 

११ रु. ४५ राि देल्ि भागथ रु. ५० राि सम्भ ६२५ 

१२ रु. ५० राि देल्ि भागथ रु. ५५ राि सम्भ ७०० 

१३ रु. ५५ राि देल्ि भागथ रु. ६० राि सम्भ ७५० 

१४ रु. ६० राि देल्ि भागथ रु. ६५ राि सम्भ ८२५ 

१५ रु. ६५ राि देल्ि भागथ रु. ७० राि सम्भ ८७५ 

१६ रु. ७० राि देल्ि भागथ रु. ७५ राि  सम्भ ९५० 

१७ रु. ७५ राि देल्ि भागथ रु. ८० राि सम्भ १००० 

१८ रु. ८० राि देल्ि भागथ रु. ८५ राि  सम्भ १०७५ 

१९ रु. ८५ राि देल्ि भागथ रु. ९० राि सम्भ ११२५ 

२० रु. ९० राि देल्ि भागथ रु. ९५ राि सम्भ १२०० 

२१ रु. ९५ राि देल्ि भागथ रु. १ कयोड सम्भ १२५० 

२२ रु. १ कयोडदेल्ि भागथ रु. १ कयोड २५ राि सम्भ १५७५ 

२३ रु. १ कयोड २५ राि देल्ि भागथ रु. १ कयोड ५० राि सम्भ १८७५ 

२४ रु. १ कयोड ५० राि देल्ि भागथ रु. १ कयोड ७५ राि सम्भ २२०० 

२५ रु. १ कयोड ७५ राि देल्ि भागथ रु. २ कयोड सम्भ २५०० 

२६ रु. २ कयोड देल्ि भागथ रु. २ कयोड २५ राि सम्भ २८५० 

२७ रु. २ कयोड २५ राि देल्ि भागथ रु. २ कयोड ५० राि सम्भ ३१२५ 

२८ रु. २ कयोड ५० राि देल्ि भागथ रु. २ कयोड ७५ राि सम्भ ३४५० 

२९ रु. २ कयोड ७५ राि देल्ि भागथ रु. ३ कयोड सम्भ ३७५० 

३० रु. ३ कयोड बन्दा भाथी रु. ५० कयोड सम्भ प्रगत राि रु. १५ 
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ग. सम्ऩल्त्त कय प्रमोजनको रागग घय (सॊयचना) को भूलमाॊकन देहाम फभोल्जभ गरयनेछ । 

क्र.सॊ. घयको िनािट व्माऩारयक प्रगत 
िगि वपट 

आिासीम प्रगत 
िगि वपट 

१ 
भाटोको जोडाईभा फनेको ढुङ्गा िा जस्ताको छाना 
बएको घय 

१४०० १३०० 

२ आय. गस. गस. फे्रभ स्िक्चयफाट फनेको घय ३००० २७०० 

३ गसभेन्ट जोडाइभा फनेको घय २४०० २३०० 

४ सफै वकगसभका टहयाहरु १२०० १००० 

 

 

अनसूुची –२ 

(ऐनको दपा  (३)  सॉग सम्िल्न्धत) 

भारऩोत कयको दय 
नगयऩागरका गबत्रका घय (सॊयचना) य जग्गाहरुभध्मे सम्ऩत्ती कय राग्ने घय सॊयचना य जग्गा फाहेकको 
जग्गाभा अनसूुची १ (क) भा उलरेल्ित भलुमाङ्कन फभोल्जभ देहाम अनसुायको भारऩोत कय गरईनेछ । 
 

क्र.सॊ. भलुमाङ्कन दय रु. 
१ रु. १ देल्ि रु. ५ राि सम्भ ७५ 

२ रु. ५ राि भागथ रु. ८ राि सम्भ १०० 

३ रु. ८ राि भागथ रु. १० राि सम्भ १२५ 

४ रु. १० राि भागथ रु. १५ राि सम्भ २०० 

५ रु. १५ राि भागथ रु. २० राि सम्भ २५० 

६ रु. २० राि भागथ रु. २५ राि सम्भ ३२५ 

७ रु. २५ राि भागथ रु. ३० राि सम्भ ३७५ 

८ रु. ३० राि भागथ रु. ३५ राि सम्भ ४५० 

९ रु. ३५ राि भागथ रु. ४० राि सम्भ ५०० 

१० रु. ४० राि भागथ रु. ४५ राि सम्भ ५७५ 

११ रु. ४५ राि भागथ रु. ५० राि सम्भ ६२५ 

१२ रु. ५० राि भागथ रु. ५५ राि सम्भ ७०० 

१३ रु. ५५ राि भागथ रु. ६० राि सम्भ ७५० 

१४ रु. ६० राि भागथ रु. ६५ राि सम्भ ८२५ 

१५ रु. ६५ राि भागथ रु. ७० राि सम्भ ८७५ 

१६ रु. ७० राि भागथ रु. ७५ राि  सम्भ ९५० 

१७ रु. ७५ राि भागथ रु. ८० राि सम्भ १००० 
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क्र.सॊ. भलुमाङ्कन दय रु. 
१८ रु. ८० राि भागथ रु. ८५ राि  सम्भ १०७५ 

१९ रु. ८५ राि भागथ रु. ९० राि सम्भ ११२५ 

२० रु. ९० राि भागथ रु. ९५ राि सम्भ १२०० 

२१ रु. ९५ राि भागथ रु. १ कयोड सम्भ १२५० 

२२ रु. १ कयोडदेल्ि भागथ रु. १ कयोड २५ राि सम्भ १५७५ 

२३ रु. १ कयोड २५ राि भागथ रु. १ कयोड ५० राि सम्भ १८७५ 

२४ रु. १ कयोड ५० राि भागथ रु. १ कयोड ७५ राि सम्भ २२०० 

२५ रु. १ कयोड ७५ राि भागथ रु. २ कयोड सम्भ २५०० 

२६ रु. २ कयोड भागथ रु. २ कयोड २५ राि सम्भ २८५० 

२७ रु. २ कयोड २५ राि भागथ रु. २ कयोड ५० राि सम्भ ३१२५ 

२८ रु. २ कयोड ५० राि भागथ रु. २ कयोड ७५ राि सम्भ ३४५० 

२९ रु. २ कयोड ७५ राि भागथ रु. ३ कयोड सम्भ ३७५० 

३० रु. ३ कयोड भाथी रु. ५० कयोड सम्भ प्रगत राि रु. १५ 

 

 

अनसूुची –३ 

(ऐनको दपा (४) सॉग सम्िल्न्धत) 

घय फहार कयको दय 
फहार कय (ऩटके)   
नगयऩागरका ऺेत्र गबत्रको घय, ऩसर, ग्मायेज, गोदाभ, टहया, शेड (छप्ऩय), कायिाना, जग्गा िा 
ऩोियी ऩूयै िा आॊल्शक रुऩभा फहारभा ददएकोभा सम्िल्न्धत धनीफाट फहार यकभको  
 कामािरम प्रमोजनको रागग फहारभा गरएकोभा  
 अन्म प्रमोजनको रागग गरएकोभा 

 

 

 

१०% 

३% 

नगयऩागरका ऺेत्रभा गनभािण , येिदेि िा सञ्चारन गयेको हाट फजाय य साििजगनक स्थर , 
ऐरानी जग्गा िा फाटोको छेउभा अस्थामी ऩसर याख्न ददए िाऩत ्प्रगत िगिवपट भागसक 
फहार विटौयी कय 

 

 

३।– 
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अनसूुची –४ 

(ऐनको दपा (५) सॉग सम्िल्न्धत) 

फावर्िक व्मिसामकयको दय 
s/sf] ljj/0f b/ 

गबगडमो, क्मासेट येकडिय तथा प्रेमय आददको थोक तथा िदु्रा व्माऩायभा २०००।– 

ज्िेरयी (सनु चाॉदी ) ऩसर कायोफायको आधायभा रु.२००० देल्ि 
४००० सम्भ 

ऩेिोर ऩम्ऩ ५०००।– 

भोफाईरको सेट विके्रता तथा भोफाईर रयऩेमरयङ्ग सेन्टय १००० ।– 

कटाई गसराई प्रल्शऺण केन्द्र १००० ।– 

कटाई गसराई (टेररयङ्ग) सेन्टय 
 ३ िटासम्भ भेल्शन याख्न ेसेन्टयराई 
 ३ िटाबन्दा फढी भेल्शन याख्न ेसेन्टयराई 

 

५००।– 

१०००।– 

ऩसु्तक विके्रता तथा स्टेशनयी ऩसर २०००।– 

छाऩािाना २०००।– 

पोटो स्टुगडमो १०००।– 

कम्प्मूटय, विद्यतु साभान, क्माभेया,  टेगरगबजन, येगडमो जस्ता व्माऩायभा १०००।– 

दैगनक उऩबोगका िाद्य तथा अन्म वकयाना साभानको ऩसर आकाय य कायोिायको 
आधायभा (सानो) 
दैगनक उऩबोगका िाद्य तथा अन्म वकयाना साभानको ऩसर आकाय य कायोिायको 
आधायभा (ठूरो) 

५०० देल्ि 
१००० सम्भ 

 

१५०० 
थान तथा येगडभेड कऩडाको ऩसर आकाय य कायोिायको आधायभा (सानो) ७००  देल्ि 

१२०० सम्भ 

थान तथा येगडभेड कऩडा ऩसर आकाय य कायोिायको आधायभा (ठुरो) २०००।– 

कस्भेवटक,  पेन्सी ऩसर आकाय य कायोिायको आधायभा (सानो)  ५००।– 

कस्भेवटक,  पेन्सी ऩसर आकाय य कायोिायको आधायभा (ठुरो) १२००।– 

कस्भेवटक,  पेन्सी ऩसर य व्मूटी ऩारिय सवहत १००० ।– 

हेमय कवटङ्ग सैरनु प्रगत ऩटक एक जनाराई भात्र सेिा ददन े ४००।– 

हेमय कवटङ्ग सैरनु प्रगत ऩटक एक जना बन्दा फढीराई सेिा ददन े १०००।– 

सिायी साधन विके्रता (फाई साईवकर य भोटय साइवकर फाहेक)  ३०००।– 

फाई साइवकर विके्रता १००० ।– 

भोटय साइवकर विके्रता २०००।– 

येडीमो, वट.गब., घडी, प्रशेय कुकय, वहटय, विद्यतुीम साभाग्री भभित केन्द्र १०००।– 

भोटय ऩाटिसको विके्रता १५००।– 
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भास ुविके्रता (फे्रस हाउस)  १०००।– 

परपूरको गफरुिा विके्रता  ५००।– 

परपूर विके्रता ७००।– 

ऩूर हाउस १०००।– 

गससा, प्राइउड विके्रता १५००।– 

बाडाॉकुडा विके्रता १००० ।– 

ल्स्टर पगनिचय विके्रता १००० ।– 

काठ पगनिचय विके्रता १००० ।– 

हाडििेमय ऩसर फजाय ऺेत्र  ५०००।– 

हाडििेमय ऩसर ग्रागभण ऺेत्र २०००।– 

िेरौना, उऩहाय (गगफ्ट) विके्रता १०००।– 

कऩास विके्रता िा कऩासद्वाया गनगभित साभानका उवऩादक (धगुनॉमा)  २०००।– 

कऩास कात्न,े  कऩडा धनु,े ऩान फेच्ने, भाटोको बाॉडा फेच्ने ऩसर १०००।– 

रत्ताकऩडा, पराभ, गसभेन्ट, ककि टऩाता, ताभा, सनुचाॉदीका गहना  तथा वऩत्तरफाट 
तमाय हनुे बाॉडाकुॉ डा फेच्ने ऩसर 

यङ्गयोगन, करावभक भूगतिको साभान य गफजरुीको साभान फेच्ने ऩसर 

 

२०००।– 

१०००।– 

भसरन्दको साभान, ऩेिोर, भोगफर, आमर, आइसवक्रभ, जतु्ता, पगनिचय, पगनिगसङ्ग, भेल्शनको 
ऩाटिऩूजाि, तमायी ऩोशाक आदद भारसाभान फेच्ने ऩसर 

 

२०००।– 

टेगरगबजन, वफ्रज, भोफाइर सेट तथा अन्म इरेक्िोगनक साभान फेच्ने ऩसर २०००।– 

इजाजत प्राप्त गयी गफको िोरी भददया विक्री गने ऩसर १५००।– 

गसभेन्ट, टामर, गसभेन्ट ब्रक , हू्यभ ऩाईऩ , गसभेन्ट, ऩोर रगामत गसभेन्टफाट तमाय 
हनुे साभानको प्रगत ऩसर 

५०००।– 

स्िदेशी िा विदेशी गडविरयी िा ब्रअुयीफाट उवऩाददत फोतरफन्दी भददया, गफके्रता ३०००।– 

स्िदेशी िा विदेशी उवऩादनका चयुोटको गडरय ८०००।– 

ल्चमा, गभठाई ऩसर िा बोजनारम ५००।– 

नेऩार सयकायको स्िीकृगत गरई स्थाऩना बएको स्िदेशी िा विदेशी भदीयाको गडरय  
८०००। 

ज्मासर िोरी व्माऩाय गनेराई  ३००००।– 

ऩाॉचताये होटेर २००००।– 

चाय ताये होटेर १५०००।– 

तीन ताये होटेर ५०००।– 

दईु य एकताये होटेर १२००।– 

ताये फाहेकका अन्म होटर रज तथा गेि हाउस (४ िटासम्भ कोठाहरु बएको) १२००/- 
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ताये फाहेकका अन्म होटर रज तथा गेि हाउस (४ िटादेल्ि ८ िटासम्भ 
कोठाहरु बएको) 

 
२०००/- 

ताये फाहेकका अन्म होटर रज तथा गेि हाउस (८ िटाबन्दा फढी कोठाहरु 
बएको) 

३०००/- 

साभान्म होटरहरु (कायोिायको आधायभा) ५०० देल्ि 
१२०० सम्भ 

व्मिसावमक व्मामाभशारा, ज्मोगतर् सेिा , ल्शऺण सॊस्था , कम्प्मूटय इल्न्स्टच्मूट , 
भगनचेञ्जय, पगनिचय, ऩश ुल्चवकवसा सेिा 

 
१०००/- 

दगु्ध व्मिसामी ल्चज उद्योग ५००/- 
व्मािसावमक तारीभ केन्द्र १०००/- 
भाईक्रो हाईड्रो प्रगत वक. िा. २००/- 
घयेर ुतथा साना उद्योग ५००/- 
भझौरा उद्योग ८००/- 
ठूरा उद्योग ३०००/- 
व्मािसावमक सञ्चाय (पोन, फ्माक्स, साइिय) सेिा १०००/- 
गभरको प्रगत अश्वशल्ि  ३५/- 
भागथको िगीकयणभा नऩयेका अन्म व्मिसामभा कायोिाय हेयी ५०० देल्ि 

५००० सम्भ 

विशेर्ऻ तथा ऩयाभशि सेिा (फावर्िक): 
ल्चवकवसा सेिा ३०००।– 

आमिेुददक, होगभमोप्मागथक, मनुानी, अकु्कऩञ्चय, आम्ची य प्राकृगतक ल्चवकवसाजन्म 
व्मिसावमक सेिा 

२०००।- 

इञ्जगनमरयङ्ग व्मिसावमक सेिा (कन्सलटेन्ट) ४०००।– 

काननु व्मिसामी २०००।– 

रेिाऩयीऺक व्मिसाम सेिा २०००।– 

दन्त ल्चवकवसक व्मिसाम सेिा २०००।– 

अनसुन्धानकताि तथा ऩयाभशिदाता २०००।– 

कम्प्मूटय एनागरि तथा प्रोग्राभय २०००।– 

सबेमय १५००।– 

अनिुादक १०००।– 

ऩश ुल्चवकवसक १०००।– 

शेमय दरार २०००।– 

साभान ढुिानीकताि तथा कम्ऩनी  १५००।– 
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सॊस्थागत ऩेन्टय ५०००।– 

व्मल्िगत ऩेन्टय १०००।– 

गनभािण व्मिसामी (फावर्िक): 
नगयऩागरकाभा प्रधान कामािरम बएका “घ”  िगिका गनभािण व्मिसामी कामािरम ५०००।– 

उवऩादनभूरक उद्योग (फावर्िक): 
कोयाभार िा अधि प्रशोगधत भार िा िेय गइयहेको भार साभानको िा अन्म 
भारसाभान प्रमोग िा प्रशोधन गयी भार साभान उवऩादन गने उद्योग व्मिसामभा 

२०००।– 

गग्ररका भारसाभान उवऩादन तथा गफवक्र गफतयण गने उद्योग व्मिसामभा १५००।– 
उजािभूरक उद्योग  ्(फावर्िक): 
जरस्रोत, िाम,ु सौमिशल्ि, कोइरा, प्राकृगतकतेर, ग्माॉस, फामोग्माॉस तथा अन्म 
स्रोतहरुिाट ऊजाि ऩैदा गने उद्योग व्मिसामभा 

 

२०००।– 

सोराय विके्रता २०००।– 

भूरत् कृवर् िा िन ऩैदािायभा आधारयत उद्योग व्मिसाम ३०००।– 

िगनज उद्योग (फावर्िक): १५००।– 

ऩमिटन उद्योग (फावर्िक): 
ऩमिटन, आिास, िाबर एजेन्सी , ल्स्कीइङ्ग, ग्राईगडङ्ग, िाटय मािल्फ्टङ्ग, ऩोनी िेवकङ्ग , 

ऩदमात्रा, हटएमय, व्मारगुनङ्ग, प्मायासेगरङ्ग, गलपकोर्ि, ऩोरो, अश्वायोहण, आदद जस्ता 
उद्योग व्मिसामभा  

 

५०००।– 

होटर तथा येिुॉया (फावर्िक) : 
भोटेर ३५००।– 

िाजा घयहरु आधगुनक वकगसभका १२००।– 

िाजा घयहरु साभान्म वकगसभका ५००।- 
येिुयाॉ तथा होभस्टेहरु २०००।– 

रयसोटि ४०००।– 

सेिा उद्योग (फावर्िक): 
ऩयाभशि सेिा , ल्जगनङ्ग तथा िेगरङ्ग व्मिसाम , चरल्चत्र व्मिसाम, साििजगनक ऩरयिहन 
व्मिसाम 

२०००।– 

गनभािण उद्योग (फावर्िक) 
सडक, ऩूर, योऩिे, येरिे, िगरिस, टनेर, फ्राइङ्ग फजृ तथा औ द्योगगक व्माऩारयक 
एिभ ्आिास कम्प्रेक्स आदद गनभािण गयी सञ्चरान गने उद्योग व्मिसामभा  

 

२०००।– 

सञ्चाय सेिा (फावर्िक): 
गनजी ऺेत्रको हरुाक सेिा (कुरयमय सेिा) ५००।– 

गनजी ऺेत्रफाट इन्टयनेट सेिा प्रदामक सॊस्थाहरु ३०००।– 
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विल्त्तम सेिा (फावर्िक): नेऩार सयकायको ऩूणि स्िागभवि िाहेकका आगथिक कायोिाय गने 
“क” िगिको िैंक २०,०००।– 

“ि”  िगिको फैंक १५,०००।– 

“ग”  िगिको िैंक तथा विल्त्तम सॊस्था १०,०००।– 

“घ” िगिको िैंक तथा विल्त्तम सॊस्था/रघवुित्त सॊस्थाहरु ५०००।— 

फीभा कम्ऩनी ५,०००।– 

विदेशी भदु्रा सटही ५,०००।– 

गधतोऩत्र कायोिाय ५,०००।– 

सहकायी  सॊस्थाहरु ४,०००।– 

गैय सयकायी अस्ऩतार ७०००।– 

स्िास््म सेिा (फावर्िक): 
नगसिङ्ग होभ ५०००।– 

ल्क्रगनक तथा लमाफ  ४०००।– 

डेन्टर केमय सेन्टय ३०००।– 

और्गध विके्रता पाभेसी २५००।– 

ल्जलरा सदयभकुाभभा सञ्चागरत सॊस्थागत विद्यारमहरु ५०००।– 

ल्जलरा सदयभकुाभ फावहय सञ्चारन बएका सॊस्थागत विद्यारमहरु २०००।– 

तारीभ तथा अनसुन्धान केन्द्र  १५००।– 

टाईवऩङ्ग, कम्प्मूटय तथा बार्ा प्रल्शऺण सॊस्था १५००।– 

लमाङ्ग्ग्िेज तथा ट्ूशन सेन्टय  २०००।– 

भभित सम्बाय सेिा (फावर्िक) : 
हेगब इल्क्िऩभेन्ट, फस, िक, िमाक्टय, विऩय भभित केन्द्र ४०००।– 

जीऩ, टेम्ऩो, आददको भभित केन्द्र १५००।– 

भोटयसाइकर भभित केन्द्र १०००।- 
अन्म व्मिसाम (फावर्िक) : 
विऻाऩन एजेन्सी/कुरयमय सगबिस १५००।– 

िैदेल्शक योजगाय सेिा ५०००।– 

स्िदेशी योजगाय सेिा १५००।– 

सेके्रटेरयमर सेिा १५००।– 

हाउल्जङ्ग तथा घयजग्गा िरयद विक्री (रयमर स्टेट) १००००।– 

साइनिोडि िनाउन,े ऩेल्न्टङ्ग सेिा १०००।– 

साइनिोड/फ्रेक्स वप्रन्ट सेिा २०००।– 

केिरु, नेटिोवकि ङ्ग ४०००।– 
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ऩाकि , वऩकगनक स्ऩट १०००।– 

टुय अऩयेटय ३५००।– 

भसाज ऩारिय १५००।– 

दैगनक उऩबोगका िाद्य ऩदाथि फेच्ने ऩसर कायोिायको भात्रा हेयी ५०० देल्ि 
१५०० सम्भ 

भागथ उल्लरल्ित व्मिसामहरुको अनभुगतका रागग शरुु दताि गरयदा प्रकृगतगत रुऩभा सम्फल्न्धत 
व्मिसामरे िावर्िक निीकयणका रागग िझुाउनऩुने शलुक फयाफयको यकभ दताि शलुक गरइनेछ । 

 
 

अनसूुची –५ 

(ऐनको दपा (६) सॉग सम्िल्न्धत) 

दताि, अनभुती तथा नविकयण शलुक/दस्तयु 

विियण दय 
एक सम िाटसम्भको एप.एभ. येगडमो सञ्चारन अनभुगत ५,०००।– 

वफ्रक्िेन्सी भोडुरेसन (एप.एभ.) निीकयण दस्तयु १०० िाट सम्भको येगडमो मन्त्र 
याख्न ऩाउने अनभुगत निीकयण 

 

१५००।– 

“घ”  िगिको गनभािण इजाजतऩत्र दताि दस्तयु ५०००।– 

“घ” िगिको गनभािण इजाजतऩत्र फावर्िक नविकयण दस्तयु (म्माद नाल्घ आएभा चारु  
आ.ि. को कागतिक देिी चैत्रसम्भ थऩ ३००० जरयिाना सभेत राग्ने छ) 

 

३०००।– 

सॊघ/सॊस्था नविकयण दस्तयु १० राि सम्भ कायोिाय बएको राई (वमस ऩगछ प्रगत 
राि थऩ रु. ५ गरन)े 

१०००।- 

विद्यारम स्थाऩना अनभुगत: 
 साभदुावमक ३०००।– 

 सॊस्थागत ५०००।– 

कऺा थऩ अनभुगत  ्

 साभदुावमक २०००।– 

 सॊस्थागत ३०००।– 

प्राविगधक ल्शऺा तथा व्मिसावमक तारीभ सञ्चारन अनभुगत तथा फावर्िक नविकयण २०००।– 

ट्ूशन, कोल्चङ्ग जस्ता विद्यारम फावहय हनुे अध्माऩन सेिाको अनभुगत तथा फावर्िक 
नविकयण 

२०००।– 

सहकायी सॊस्थाको दताि तथा अनभुगत  १०००।– 

इन्टयनेट सेिा, टेगरसेन्टय, केफरु तथा तायविवहन टेगरगबजन प्रसायणको अनभुगत तथा फावर्िक २०००।– 
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विियण दय 
नविकयण   

एकीकृत फस्ती विकासका रागग जग्गाको एकीकयण तथा जग्गा विकास अनभुगत प्रगत िगि 
वपट रु. 

२।– 

जर उऩबोिा सगभगत दताि: 
 जर उऩबोिा सगभगत दताि शलुक १०००।- 
जर उऩबोिा सगभगत नविकयण (फावर्िक) : 
 जर उऩबोिा सगभगत नविकयण १०००।- 

भाथी जेसकैु रेल्िएको बए ताऩगन मो नगयऩागरका फाहेकका अको स्थानीम तह िा प्रदेशको ऺेत्रभा 
हनुे िस्तकुो ढुिानी िा सेिाको विस्तायभा कुनै वकगसभको िाधा अियोध गने िा वमस्तो िस्तकुो ढुिानी 
िा सेिा विस्तायभा कय िा दस्तयु रगाइने छैन । 

बिन गनभािणका रागग अनभुगत, नाभसायी, नक्सा सॊशोधन, अगबरेिीकयण य म्माद थऩ दस्तयु ्

१. बिन ऐन, २०५५ अनसुाय क, ि य ग िगिका बिनहरुको रागग– 
 

बिनको वकगसभ 
प्रमोजन 

आिासीम (प्रगत 
ि. वप. दय) 

औद्योगगक/ व्माऩारयक 
प्रगत ि. वप. दय) 

सयकायी प्रगत 
ि. वप. दय) 

सॊस्थागत प्रगत 
ि. वप. दय) 

“क” िगिका बिनहरु १० १३ १५ १३ 

“ि” िगिका बिनहरु ८ १० १३ ९ 

“ग” िगिका बिनहरु ७ ९ १२ ८ 

२. बिन ऐन, २०५५ अनसुाय घ िगिका बिनहरुको रागग ्
 

 

बिनको वकगसभ 
प्रमोजन 

आिासीम (प्रगत 
ि. वप. दय) 

औद्योगगक/ व्माऩारयक 
(प्रगत ि. वप. दय) 

सयकायी (प्रगत 
ि. वप. दय) 

सॊस्थागत (प्रगत 
ि. वप. दय) 

फजाय ऺेत्र ४ ५ ५ ६ 

ग्राभीण ऺेत्र १.५ २.५ ३.५ ४.५ 

३. विगनमभ राग ुहनु ुअल्घ गनभािण बईसकेका बिनहरुको मथाल्स्थगत÷ अगबरेल्िकयण नक्सा ऩास 
दस्तयु (बिन ऐन २०५५ अनसुाय) 

बिनको वकगसभ 
प्रमोजन 

आिासीम (प्रगत 
ि. वप. दय) 

औद्योगगक/ व्माऩारयक 
(प्रगत ि. वप. दय) 

सयकायी (प्रगत 
ि. वप. दय) 

सॊस्थागत (प्रगत 
ि. वप. दय) 

“क” िगिका बिनहरु ९ १० १३ १० 

“ि” िगिका बिनहरु ९ १० ११ ९ 

“ग” िगिका बिनहरु ८ ९ १० ८ 
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“घ” िगिका बिनहरु ४ ५ ५ ६ 

४. नाभसायी दस्तयु : 1. कच्ची बिन रु. ०.५ प्रगत िगिवपट 

    2. ऩक्की बिन रु.१.०० प्रगत िगिवपट 

५. नक्सा सॊशोधन दस्तयु ्
 नक्सा ऩास बैसकेको बिनको नक्सा सॊशोधन गनि ऩवहरे रागेको दस्तयुको ६% 

६. गनभािण कामिको म्माद थऩ ्
 नक्सा ऩास बैसकेको बिनको नक्सा सॊशोधन गनि ऩवहरे रागेको दस्तयुको ५% 

७. नक्सा ऩासको रागग ददइने दयिास्त वकताफको भूलम् रु.७००।– 

८. अगबरेिीकयणको रागग ददइने दयिास्त वकताफको भूलम् रु.३००।– 

९. ऩवहरो दईु फर्ि य थऩ दोस्रो दईु फर्िका रागग सभेत अनभुगत गरई सो सभमािगधगबत्र  ऩगन बिन 
गनभािण कामि ऩूणि रुऩभा सम्ऩन्न गनि नसक्ने , सो अविगधगबत्र बिन गनभािण कामि सम्ऩन्न गये ताऩगन 
गनभािण कामि सम्ऩन्न प्रभाण ऩत्र गरन फाॉकी यहेको घयधनीराई उलरेल्ित अिगध ऩिात् कामि सम्ऩन्न 
प्रभाण ऩत्र ददनऩुने िा बिन गनभािणका रागग ऩनु् अनभुगत ददनऩुने अिस्था बएभा देहाम फभोल्जभ 
गने: 
 ऩवहरो दईु फर्ि य  थऩ दोस्रो दईु फर्िका रागग सभेत अनभुगत गरई बिन गनभािण कामि ऩूणि रुऩभा 
सम्ऩन्न नगयी आॊल्शक रुऩभाभात्र गनभािण गयेको य गनभािण बएजगत बिन स्िीकृत नक्सा य भाऩदण्ड 
फभोल्जभ गनभािण बएको यहेछ बने सो व्महोया एकीन गयी आॊल्शक गनभािण सम्ऩन्न बए  जगतको 
आॊल्शक गनभािण कामि सम्ऩन्न प्रभाण ऩत्र ददने य फाॉकी गनभािण इजाजतको रागग  नमाॉ नक्सा ऩासका 
रागग तोवकएको दयभा दस्तयु गरई स्िीकृत भाऩदण्ड फभोल्जभ थऩ गनभािण कामि गनि अनभुगत ददने । 

 अनभुगत गरएको ऩवहरो दईु फर्ि  गबतै्र िा थऩ दोस्रो दईु फर्िका रागग अनभुगत गरई बिन गनभािण 
कामि ऩूणि रुऩभा सम्ऩन्न गयेको तय गनभािण कामि सम्ऩन्न गये ऩिात् तवकार गनभािण कामि सम्ऩन्न 
प्रगतिेदन नगरएको कायण सो अिगध  ऩगछ कामि सम्ऩन्न प्रभाण ऩत्र ददनऩुदाि बिन गनभािणको रागग 
अनभुगत ऩाएको अविगध गबतै्र बिन गनभािण कामि सम्ऩन्न गरयएको व्महोयाको स्थरगत िडा सयजगभन 
य सम्फल्न्धत िडा कामािरमको गसपारयसको आधायभा शरुु नक्साऩास गदाि राग्ने दस्तयुको ३% 
प्रगतशत थऩ दस्तयु गरई कामि सम्ऩन्न प्रगतिेदन ददने । 

 

अनसूुची –६ 

(ऐनको दपा(७) सॉग सम्िल्न्धत) 

फहार विटौयी शलुक 

विियण रु. 
याॉगा प्रगत गोटा (जीउॉदो विक्री) १५०।– 

भास ुविक्रीका रागग कावटएको याॉगा प्रगत गोटा २००।- 
हाॉस कुियुा आदद प्रगत गोटा  १०।– 

िसी फोका आदद प्रगत गोटा  ५०।– 
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सुॉगयु प्रगत गोटा (जीउॉदो विक्री)  ५०।– 

भास ुविक्रीका रागग कावटएको सुॉगयु प्रगत गोटा १००।– 

साग सब्जी आर ुय परपूर ऩसर २०।– 

अन्म २०।– 

पेन्सी तथा िदु्रा ऩसर ५०।– 

कऩडा/बाॉडा ऩसर १००।– 

घमु्ती ऩसर ५०।– 

भाथीको फगीकयणभा नऩयेका सेिा व्मिसामको कायोिायको स्तय हेयी १०० देल्ि ५०० सम्भ 

काठफाट फनेका साभाग्रीहरु ५०।– 

भाटाका बाॉडाहरु २०।– 

चाभर, कोदो, भकै गहुॉ पाऩय आदद प्रगत ऩोका/ फोया २०।– 

चटऩटे ऩानीऩूयी आदद ५०।– 

पेन्सी ऩसर १५०।– 

 
अनसूुची –७ 

(ऐनको दपा (८) सॉग सम्िल्न्धत) 

ऩावकि ङ शलुक (ऩटके) 
नगयऩागरकारे व्मिस्था गयेको सिायी ऩाकि भा ऩावकि ङ्ग गरयने फस , गभगनिस, िक, 

िमाक्टयभा ऩावकि ङ्ग गने सभमको आधायभा प्रगत ऩटक  

रु. ५० देल्ि 
५०० सम्भ 

नगयऩागरकारे आपूरे तोकेको काय ऩावकि ङ्ग ऺेत्रभा ऩावकि ङ्ग गरयने कायभा ऩावकि ङ्ग 
गने सभमको आधायभा प्रगत ऩटक 

रु. ३० देल्ि 
२०० सम्भ 

उल्लरल्ित सिायी साधन िाहेक अन्म सिायी साधनहरुका रागग नगयऩागरकारे 
व्मिस्था गयेका ऺेत्रहरुभा ऩावकि ङ्ग सभमको आधायभा प्रगत ऩटक 

रु. १० देल्ि 
१०० सम्भ 

 

अनसूुची –८ 

(ऐनको दपा (९) सॉग सम्िल्न्धत) 

जडीफटुी, किाडी, जीिजन्त ुय िनऩैदािय कय 
क.जडीफटुी कय  ्

िस्तकुो नाभ इकाई ऩरयभाण दय रु. कैवपमत 

ऊन, जगय के.ल्ज. १ ५  

िोटो  के.ल्ज. १ ५  

जडीफटुी  के.ल्ज. १ ३  

फनकस (िय, फागफमो) रोकता, अलरो, िक १ २००० ऩरयभाण कभ बएभा सोही 
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अभसृो (कूचो) आदद िमाक्टय १ १००० अनऩुातभा कय गनधाियण हनुे । 

गससौं, सार, िमय (चट्टा, गोगरमा,  ल्चयान) 
िन कामािरमको चरानीको आधायभा 

िक १ २००० ऩरयभाण कभ बएभा सोही 
अनऩुातभा कय गनधाियण हनुे । िमाक्टय १ १००० 

ि.किाडी कय  ्

िस्तकुो नाभ इकाई ऩरयभाण दय रु. कैवपमत 
टामय ट्ूफ के.ल्ज. १ १  

प्राविकको ऩयुानो ड्रभ, फोतर के.ल्ज. १ १  

कागजजन्म िस्त ु के.ल्ज. १ १  

ग. धातकुा ऩयुाना ऩत्र ुसाभानहरु ्

िस्तकुो नाभ इकाई ऩरयभाण दय रु. कैवपमत 
पराभ के.ल्ज. १ १  

अन्म धात ु(वऩत्तर, ताभा आदद) के.ल्ज. १ १.५०  

काभभा नआउने भेल्शनयी औजायहरु के.ल्ज. १ १  

ऩोरेगथन ऩाइऩका टुक्राहरु के.ल्ज. १ १  

गससा(गरड) को धरुो िा टुक्रा  के.ल्ज. १ ३  

काॉचको धरुो िा टुक्रा के.ल्ज. १ १  

िारी गसगस ५०० एभ.एर.बन्दा भागथ गोटा १ ४०  

िारी गसगस ५०० एभ.एर.बन्दा तर गोटा १ २०  

बाडाकुडा, ऩयुाना जस्ता , ग्मारन, जवकि न, गोरवटन, येडफरु 
आददका फट्टाहरु  

के.ल्ज. १ ५०  

यफयका जतु्ता, चप्ऩर, झतु्रा कऩडा आदद के.ल्ज. १ ५०  

घ.प्रचगरत कानूनरे गनर्ेध गये फाहेकका भयेका िा भारयएका ऩशहुरुको ्
िस्तकुो नाभ इकाई ऩरयभाण दय रु. कैवपमत 

हाड के.ल्ज. १ ५०  

गसॊग के.ल्ज. १ ५०  

ियु  के.ल्ज. १ ५०  

छारा (ठूरो)  गोटा १ ३०  

छारा (सानो)  गोटा १ १५  

ङ. व्मिसावमक प्रमोजनको रागग गनकासी गरयने जीवित ऩशु् 
ऩशकुो नाभ इकाई ऩरयभाण दय रु. कैवपमत 

याॉगा, बैंसी, गाई, गोरु गोटा १ १००  

िसी, फोका, फॊगयु  गोटा १ ५०  

कुियुा  गोटा १ १  
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च. िन ऩैदािाय कय  ्

नगय ऺेत्रका साभदुावमक िन उऩबोिा सगभगतको स्िीकृत कामिमोजना फभोल्जभ िन ऩैदािाय विक्री गयी प्राप्त 
हनुे यकभको १०% 

 

अनसूुची –९ 

(ऐनको दपा  (१०)  सॉग सम्िल्न्धत) 

िस्त ुतथा सेिा विवक्र शलुक/दस्तयु 

क. िस्तगुफक्री  ्
नगयऩागरका ऺेत्रगबत्रको स्रेट , ढुङ्गा, गगट्टी, फारिुा एिॊ भाटोजन्म िस्त ुय साििजगनक तथा ऐरानी 
जग्गाभा यहेका काठ , दाउया, जयाजयुी, दहत्तय/फहत्तय आददको गफक्री : प्रगत घन वपट रु.  ५ .३८ 
(ठेक्का फन्दोफस्त गयी गफक्री गरयदा स्िीकृत ठेक्काको दय फभोल्जभ हनुे)  

ि. सेिा विक्री: 
अ) कामािरमको विऩय बाडा ्
 पोहोय ढुिानी प्रमोजन प्रगत वक. गभ. 
 पोहोय सॊकरन तथा ढुिानी प्रमोजन २ जना जनशल्ि सवहत प्रगत घण्टा 

 

२००।– 

३००।– 

व्माक होइि रोडय बाडा ्
कामािरमको व्माक होई रोडयको दैगनक बाडादय–  

 भेल्शन बाडाभा रैजाॉदा भेल्शन स्टाटि बएको सभमफाटै प्रगत घण्टा (इन्धन िाहेक) 
 भेल्शन बाडाभा रैजादा भेल्शन स्टाटि बएको सभमफाटै प्रगत घण्टा (इन्धन सवहत) 
 अऩयेटय य सहमोगी बत्ता भेल्शन स्टाटि बएको सभमफाटै प्रगत घण्टा 
(भेशीन स्टाटि बएको सभम गणना गदाि जनु स्थानफाट भेल्शन स्टाटि गरयएको हो 
सो स्थानफाट गएको य सोही स्थानसम्भ आइऩगेुको सभम सभेत गणना गरयने) 

 
 
 

१३००।– 

२३००।— 

 

 
२००।– 

 कामािरमको योरयको दैगनक बाडादय (अऩयेटय सवहत इन्धन फाहेक)  

 अऩयेटय बत्ता दैगनक (८ कामि घण्टाराइि १ ददन गणना गरयन)े 
८,०००।– 

१६००।- 
 

अनसूुची –१० 

(ऐनको दपा (११) सॉग सम्िल्न्धत) 

सेिा शलुक/दस्तयु 

क) सम्ऩल्त्त भूलमाॊङ्कन सेिा (ऩटके): 
विियण सेिा शलुक 

दश राि सम्भको भूलमाॊकनभा प्रगत गसपारयस रु. ५००।– 

दश रािदेल्ि ऩच्चीस रािसम्भको भूलमाॊकनभा प्रगत गसपारयस रु. १०००।– 

ऩच्चीस रािदेल्ि ऩचास रािसम्भको भूलमाॊकनभा प्रगत गसपारयस रु. २५००।– 
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ऩचास रािदेल्ि एक कयोडसम्भको भूलमाॊकनभा प्रगत गसपारयस रु. ५०००।- 

एक कयोडदेल्ि भागथ प्रगत गसपारयस रु. ७०००।- 

ि) दताि, प्रभाल्णकयण तथा अन्म गसपारयस (ऩटके)M 
जग्गा नाभसायीको सजिगभन तथा प्रभाल्णकयण गसपारयस ५००।– 

िावर्िक ऩाॉच रािसम्भको आम विियणभा प्रगत गसपारयस ३००।– 

िावर्िक ऩाॉच रािभागथ दश रािसम्भको प्रगत गसपारयस ७५०।– 

दश रािभागथ तीस रािसम्भको प्रगत गसपारयस १०००।– 

तीस रािभागथ ऩचास रािसम्भको गसपारयस २०००।– 

ऩचास रािभागथ प्रगतराि ५०।– 

क) विशेर् भूलमाङ्कनभा ऩने वकत्ताहरुभा प्रगत वकत्ता रु. १५०।– 

ि) विशेर् भूलमाॊङ्कनभा नऩने वकत्ताहरुभा प्रगत वकत्ता रु. ५०।– 

विशेर् भूलमाॊकनभा ऩने जग्गाको प्रगत वकत्ता ४००।– 

विशेर् भूलमाॊकनभा नऩने जग्गाको प्रगत वकत्ता ५०।– 

विशेर् भूलमाॊङ्कनभा ऩने जग्गाको वकत्ताकाट गसपारयस प्रगत वकत्ता  ४००।– 

विशेर् भूलमाॊङ्कनभा नऩने जग्गाको वकत्ताकाट गसपारयस प्रगत वकत्ता  ५०।– 

जग्गा नाऩजाॉच  सेिा शलुक: 

िडा नॊ․ सेिा शलुक 
१ १५००।- 
२ १२००।- 
३ ८००।- 
४ ८००।- 
५ ८००।- 
६ १५००।- 
७ १५००।- 
८ ८००।- 
९ ८००।- 
१० १०००।- 
११ ५००।- 
१२ ५००।- 

 सयकायी तथा गैय सयकायी सॊघ/सॊस्थाफाट गनिेदन आएभा प्रगत वकत्ता रु․ १५००।- 
विद्यतु गभटय भागको प्रगत गसपारयस ३००।– 

िानेऩानीको धाया जडान गसपारयस ३००।– 

अॊग्रजेी बार्ाभा गरयने प्रगत गसपारयस   ५००।– 
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भददया विक्रीको रागग इजाजत गरने प्रगत गसपारयस ३००।– 

नाता प्रभाल्णत स्थानीम प्रमोजन प्रगत प्रभाल्णत १००।– 

नाता प्रभाल्णत िैदेल्शक सेिाको ऩेन्सन नाभसायी प्रमोजन प्रगत प्रभाल्णत ४००।– 

नाता प्रभाल्णत िैदेल्शक अध्ममन प्रगत प्रभाल्णत ५००।– 

नाता प्रभाल्णत अॊग्रजेी बार्ाभा प्रगत प्रभाल्णत ७००।– 

नागयवकता गसपारयस प्रगत गसपारयस १५०।– 

नागयवकता प्रगतगरवऩ गसपारयस प्रगत गसपारयस १००।– 

नागरयकता गसपारयस सजिगभन फझु्न ुऩनेभा प्रगत गोटा ५००।– 

म्माद नाल्घ आएका व्मल्िगत घटना दताि जयीिाना प्रगत गोटा व्मल्िगत घटना दताि ऐन फभोल्जभ 

व्मल्िगत घटना दताि प्रगतगरवऩ प्रगत गोटा १००।– 

सॊस्था दताि गनिको रागग गरयने गसपारयस प्रगत गोटा १०००।– 

जीवित प्रभाल्णकयण गसपारयस प्रगत गोटा ५००।– 

ऩेन्सन नाभसायी तथा ऩारयिारयक विियण प्रभाल्णकयण (िैदेल्शक  ऩेन्सनभा) प्रगत 
गोटा 

१०००।– 

विगबन्न सगभगतको नाभभा िैंक िाता िोलने य िन्द गने गसपारयस प्रगत गोटा ५००।– 

अवििावहत प्रभाल्णकयणको गसपारयस प्रगत गोटा ५००।– 

भारऩोत कामािरमरे तमाय गयेको विशेर् भूलमाॊकनभा ऩने ऺेत्रका घयहरु प्रगत 
गसपारयस 

७००।– 

भारऩोत कामािरमरे तमाय गयेको विशेर् भूलमाॊकनभा नऩने ऺेत्रका घयहरु प्रगत गसपारयस  १००।– 

भागथ उलरेि बए िाहेकका अन्म गसपारयसको प्रकृगत हेयी  प्रगत गसपारयस १०० देल्ि ५०० 
कामािरमभा ऩनि आउने जनुसकैु व्महोयाको गनिेदन दस्तयु िाऩत  १०।- 
सबाहर बाडा 
 

हर भात्र (दैगनक) २०००।- 
प्रोजेक्टय सवहत प्रमोग गदाि  (दैगनक)  ३०००।- 

प्रोजेक्टय बाडा दैगनक/ऩटके  १०००।- 

ग) पोहयभैरा व्मिस्थाऩन शलुक ्

क्र.सॊ. विियण भागसक सेिा शलुक 

१ १ देल्ि ५ जना सम्भ फसोिास गने घय  ५०।- 
२ ६ देल्ि १० जना सम्भ फसोिास गने घय १००।- 
३ १० देल्ि २० जना सम्भ फसोिास गने घय १५०।- 
४ २० जना बन्दा फढी फसोिास गने घय २००।- 
५ िाजा घय सानो  ५०।- 
६ िाजा घय ठूरो  १००।- 
७ िाजा य िाना सवुिधा सवहतको होटर  २००।- 
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क्र.सॊ. विियण भागसक सेिा शलुक 

८ गससाका िोतर उवसजिन गने होटरहरु (सानो)  २००।- 
९ गससाका िोतर उवसजिन गने होटरहरु (भझौरा)  ३००।- 
१० िाना य िासको सवुिधा बएको गससाका िोतरहरु उवसजिन गने 

होटरहरु 

५००।- 

११ जतु्ता चप्ऩर तथा कऩडा ऩसर (सानो)  १००।- 
१२ जतु्ता चप्ऩर तथा कऩडा ऩसर (ठुरो) २५०।- 
१३ जतु्ता चप्ऩरको भात्र ऩसर १५०।- 
१४ थान कऩडाको ऩसर २००।- 
१५ वकयाना तथा िाद्यान्न सवहतको ऩसर  ३००।- 
१६ वकयाना ऩसर (सानो)  १००।- 
१७ वकयाना ऩसर (ठुरो) २००।- 
१८ हेमय कवटङ्ग शैरनु २००।- 
१९ कस्भेवटक, पेन्सी, ऩगत्रका, स्टेशनयी आददका ऩसर  १५०।- 
२० और्धी ऩसर २००।- 
२१ ल्चमा, कवप, केक तथा िेकयी य साईफय १५०।- 
२२ परपुर िा जसु ऩसर व्मिसाम , तयकायी ऩसर  (गफवक्र ऩरयभाणका 

आधायभा) 

२०० देिी 
५०० सम्भ 

२३ और्गध ऩसर लमाफ सवहतको  ३००।- 
२४ छाऩािाना पोहय उवसजिनको भात्रा हेयी ३०० देल्ि ५०० सम्भ 

२५ भास ुऩसर  ३००।- 
 

२६ 

 

विद्यारमहरु  ्

१. कऺा ५ बन्दा भनुीका विद्यारमहरु १५०।- 
२. कऺा ६ देल्ि कऺा ८ सम्भका विद्यारमहरु २५०।- 
३. कऺा ९ देल्ि कऺा १२ सम्भका विद्यारमहरु ५००।- 

२७ सयकायी तथा गैय सयकायी 
कामािरमहरु 

पोहय उवसजिनको भात्रा हेयी १५० देल्ि ५०० सम्भ  

२८ िकि सऩ पोहय उवसजिनको भात्रा हेयी २०० देल्ि ५०० सम्भ 

२९ पगनिचयका उवऩादक तथा विके्रता पोहय उवसजिनको भात्रा हेयी ३०० देल्ि ५०० सम्भ 

३० हाडि िेमयका साभान विके्रता पोहय उवसजिनको भात्रा हेयी ३०० देल्ि ५०० सम्भ 
३१ भागथ उलरेि बए फाहेकका अन्म 

ऩसरहरु   

१००–५०० सम्भ 

घ) कृर्ी तथा ऩशऩुॊऺी सेिा ्
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१ ऩशऩुॊऺी ऩारन सभूह तथा कृर्क सभूह दताि शलुक रु․ ५०० नविकयण रु․ ३००।- 
२ ऩशऩुॊऺी ऩारन तथा कृर्ी पभि दताि शलुक रु․ १००० नविकयण रु․ ५००।- 
३ ऩशऩुॊऺी ऩारन तथा कृर्क सभहु प्रवमेक आगथिक फर्ि व्मतीत बएको तीन भवहना  गबत्र  

निीकयण गयाउन ुऩनेछ । सो गभगत ऩिात् निीकयण गयाउन आएभा सो आगथिक फर्िका 
रागग थऩ ५० प्रगतशत शलुक राग्नेछ। 

४ ऩशऩुॊऺी ऩारन तथा कृर्क पभि प्रवमेक आगथिक फर्ि व्मतीत बएको तीन भवहनागबत्र  
निीकयण गयाउन ुऩनेछ । सो गभगत ऩिात् निीकयण गयाउन आएभा सो आगथिक फर्िका 
रागग थऩ ५० प्रगतशत शलुक राग्नेछ। 

५ उऩचाय सेिा  ्
गाई बैसी उऩचाय दताि शलुक – रु. १५।- 
बेडा फाख्रा उऩचाय दताि शलुक – रु. १०।- 
कुियुा उऩचाय दताि शलुक – रु. ५ ।- 
कुकुय, गफयारो उऩचाय दताि शलुक – रु. २५।- 
गोफय ऩयीऺण शलुक – रु. १५।- 
फॊगयु फन्ध्माकयण दताि शलुक – रु. ५०।- 
फोका फन्ध्माकयण दताि शलुक – रु. २५।- 

६ ऩशऩुॊऺी ऩोि भाटिभ शलुक : 
गाई बैसी :- रु. १००।- 
बेडा फाख्रा :- रु. १००।- 
कुियुा हाॉस :- रु. ५० ।- 
कुकुय, गफयारो :- रु. १००।- 
घोडा :- रु. ३००।- 

 
 

अनसूुची –११ 

(ऐनको दपा  (१२)  सॉग सम्िल्न्धत) 

सिायी साधन कय 
 

टाॉगा, रयक्सा, अटो रयक्सा य इरयक्साको दताि, अनभुगत य निीकयण दस्तयु ्
टाॉगा, रयक्सा, अटो रयक्सा य इ–रयक्साको दताि (ऩटके) २०००।– 

टाॉगा, रयक्सा, अटो रयक्सा य इ–रयक्साको रुट अनभुगत (ऩटके) १५००।– 

टाॉगा, रयक्सा, अटो रयक्सा य इ–रयक्साको अनभुगत ऩत्र निीकयण (फावर्िक) १५००।– 
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अनसूुची –१२ 

(ऐनको दपा (१३) सॉग सम्िल्न्धत) 

विऻाऩन कय 
 

विऻाऩन कय (फावर्िक): 

भादक ऩदाथि य सूगतिजन्म िस्तहुरुको ्

क) होगडङ्ग फोडि/गड.वऩ.एस. फोडि/ग्रो फोडि २०।– 

ि) गबते्त रेिन २०।– 

ग) तरु व्मानयभा रेिाई २०।– 

होटर तथा व्माऩाय व्मिसाम तथा सिायी साधनको प्रिििन सम्िन्धी् 

क) होगडिङ्ग फोडि/गड.वऩ.एस. फोडि/ग्रो फोडि (प्रती िगि वपट) १५।– 

ि) गबते्त रेिन (प्रती िगि वपट) १५।– 

ग) तरु व्मानयभा रेिाई (प्रती िगि वपट) १५।– 
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