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आर्थिक ऐन, २०७७ 

र्िर्िम नगरपार्िकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनि बनकेो ऐन 

प्रस्तावनािः र्िर्िम नगरपार्िकाको आर्थिक वर्ि २०७७।७८ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनिको र्नर्मत्त स्थानीर् कर तथा 

शलु्क संकिन गने, छुट र्िन तथा आर् संकिनको प्रशासर्नक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे,  

नेपािको संर्वधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोर्िम र्िर्िम नगर सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१. संर्िप्त नाम र प्रारम्भिः (१) र्स ऐनको नाम “र्िर्िम नगरपार्िकाको आर्थिक ऐन, २०७७ रहकेो छ । 

  (२) र्ो ऐन २०७७ साि श्रावण १ गतेिरे्ि र्िर्िम नगरपार्िका िते्रमा िाग ूहुनेछ । 

२. सम्पर्त करिःर्िर्िम नगरपार्िका र्भत्र अनसुचूी १६ बमोर्िम घर िग्गाको मलु्र्ांकन गरी अनसूचुी १ बमोर्िमको िरमा सम्पर्त्त कर 

िगार्ि असिु गररनछे ।  

३. भरू्म कर तथा मािपोत: नगरपार्िका िते्रर्भत्र अनसुचूी २ बमोर्िम मािपोत कर िगार्ि असिु गररनेछ । 

४. वहाि करिः  नगरपार्िका िते्रर्भत्र कुन ैव्र्र्ि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाम, टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोिरी परैू वा 

आंर्शक तवरिे वहािमा र्िएकोमा अनसुचुी-३ बमोर्िम घर िग्गा वहाि कर िगार्ि असिु गररनछे  

५. व्र्र्िगत घटना िताि िस्तरु : व्र्र्िगत घटना िताि गिाि अनसुचूी-४ बमोर्िम कर िगाई असिु गररनछे ।  

तर र्समा काननूमा तोकेको भएमा प्रचर्ित काननु अनसुार नै हुनेछ ।  

६. व्र्वसार् करिः नगरपार्िका िेत्रर्भत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूाँिीगत िगानी, आर्थिक कारोवार तथा पहुाँचको आधारमा 

व्र्वसार्मा अनसुचूी-५ बमोर्िम कर िगार्ि असिु गररनछे । 

७. बहाि र्बटौरी शलु्किः नगरपार्िका िेत्रर्भत्र आिुिे र्नमािण, रेिििे वा संचािन गरेका हाट बिार वा पसिमा अनसुचूी-६ बमोर्िम 

बहाि र्बटौरी शलु्क असिु गररनछे । 

८. नाता प्रमार्णत िस्तरु : नाता प्रमार्णत िस्तरु अनसुचूी-७ बमोर्िम िगार्ि असिु गररनेछ । 

९. र्वज्ञापन करिः नगरपार्िका िेत्रर्भत्र हुन ेर्वज्ञापनमा अनसुचूी-८ बमोर्िम कर िगार्ि असिु गररनछे  । 

१०. मनोरन्िन करिः नगरपार्िका िेत्रर्भत्र अनसुचूी-९बमोर्िम मनोरन्िन कर िगार्ि असिु गररनछे । 

११. र्सिाररस िस्तरुिः नगरपार्िकाबाट हुने र्वर्भन्न र्कर्समका र्सिाररसहरूमा अनसुचूी १० मा तोर्कएबमोर्िम िस्तरु र्िर्नछे ।  

१२. घर नक्सा पास िस्तरु : नगरपार्िका िते्रर्भत्र अनसुचूी-११ बमोर्िम घर नक्सा पास िस्तरु असिु गररनछे । 

१३. सरसिार् शलु्क: नगरपार्िका िते्रर्भत्र अनसुचूी-१२ बमोर्िम प्रत्रे्क घरधरुीमा सरसिार्ि शलु्क असिु गररनेछ  । 

१४. साना सवारी साधन करिःनगरपार्िका िते्रर्भत्र िताि भएका टााँगा, ररक्सा, अटो ररक्सा, र्विध्तुीर् ररक्सा, र्ि— ररक्सा, पावर र्ििरमा 

सवारी साधन कर प्रिशे काननू अनसुार अनसुचूी-१३ बमोर्िम कर असिु गररनेछ । 

१५. भाडा तथा र्वर्ि कर : भाडा तथा र्वर्ि सम्बन्धमा  अनसुचूी-१४ बमोर्िम कर िगार्ि असिु गररनेछ । 

१६. पार्कि ङ शलु्किः नगरपार्िका िेत्रर्भत्र कुनै सवारी साधनिाई पार्कि ङ सरु्वधा उपिब्ध गराए वापत पार्कि ङ शलु्क अनसुचूी-१५ 

बमोर्िम असिु गररनछे । 

१७. सामिुार्र्क वन उपभोिा सर्मर्तिे वन पैिावर र्बिी तथा उपर्ोग सम्बन्धी आफ्नो वार्र्िक कार्िर्ोिना बनार्ि नगरपार्िकाबाट सो 

कार्िर्ोिना स्वीकृत गराउन ुपछि । र्स्तो कार्िर्ोिना बमोर्िम प्राप्त हुने रकमको १० प्रर्तशत नगरपार्िकािे असिु गनेछ । 

१८. र्स ऐन बमोर्िमको कर असिु प्रर्ोिनका िार्ग र्िर्िम नगरपार्िका िते्र र्भत्रको िग्गाको मलु्र्ांकन अनसुचूी-१६ बमोर्िम हुनेछ  
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१९. कर छुटिःअनसुचूी १७ मा तोर्कए बमोर्िम बाहके र्स ऐन बमोर्िम कर र्तने िार्र्त्व भएका व्र्र्ि वा संस्थाहरुिाई कुन ै पर्न 

र्कर्समको कर छुट र्िईने छैन ।  

तर, 

क) काब ुवार्हरको र्वशेर् पररर्स्थर्त परे कार्िपार्िकाको र्सिाररसमा नगरसभाबाट र्नणिर् गरी करिातािाई करछुट र्िन वाधा पनछैेन । 

ि) आर्थिक वर्िको पर्हिो ३ मर्हनार्भत्रमा बार्र्िक कर अग्रीम रूपमा बझुाउने करिातािाई कुि करको १० प्रर्तशत छुट र्िर्नछे । र्सै 

गरी २ वा सो भन्िा वढी वर्िको कर एकै पटक अग्रीम बझुाउन चाहनिेाई हरेक वर्िको थप ५ प्रर्तशतका िरिे कर छुट र्िर्नछे ।  

२०. अन्र् रािश्व  (र्नकासी शलु्क)M  नगरपार्िका िते्रर्भत्र उत्पािन भई नगरबाट अन्र् स्थानीर् तह र र्िल्िा बार्हर हुन ेर्नकासी  शलु्कको 

रूपमा अन्र् रािश्व अनसूचूी -१८ बमोर्िम असिु गररनछे ।   

२१. अन्र् सेवा शलु्क तथा र्विी (भ्र् ुटावर शलु्क) M नगरपार्िका िेत्रर्भत्रको भ्र्टुावर संचािन गिाि गराउाँिा अनसुचूी- १९  बमोर्िम शलु्क 

िगाई असिू गररनेछ । नगरपार्िकािे र्नमािण, संचािन वा व्र्वस्थापन गरेका स्थानीर् पवूािधार र उपिब्ध गरार्एको सेवामा र्सै 

अनसुचूीमा तोके वमोर्िम  शलु्क िगार्ि असिु गररनछे ।  

२२. र्शिा िते्रको आम्िानीिः र्स र्शर्िक अन्तगित अनसुचूी २० वमोर्िमका कर शलु्क िस्तुर िगाई असिु गररनेछ । 

२३. पवूािधार सेवाको उपर्ोग गरेबापत िाग्न ेकरिः र्स र्शर्िक अन्तगित अनसुचूी २१ बमोर्िम कर असिु गररनेछ ।   

२४. कर तथा शलु्क संकिन सम्बन्धी कार्िर्वर्धिः र्ो ऐनमा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा शलु्क संकिन सम्बन्धी कार्िर्वर्ध 

नगरपार्िकािे तोके अनसुार हुनछे । 

 

अनसुचूी १ 

(ििा २ संग सम्बर्न्धत) 

सम्पर्त करको िर (११३१३) -आ.व. ०७७/७८_ 

ि सं= र्ववरण सम्पर्त कर 

१ रू १ िरे्ि ३ िाि सम्म ५० पचास रूपैर्ा मात्र  
२ रू ३ िाि िरे्ि १० िाि सम्म १५० एकसर् पचास रूपैर्ा मात्र  

   ३ रू १० िाि िरे्ि २० िाि सम्म   ३०० तीन सर् मात्र 
४ रू २० िाि िरे्ि ५० िाि सम्म ६०० छ सर् मात्र 
५ रू ५० िाि िरे्ि १ करोड सम्म  १२०० एकहिार िरु्सर् मात्र 
६ रू १ करोड िरे्ि १ करोड ५० िाि सम्म  १८०० एकहिार आठसर् मात्र 
७ रु १ करोड ५० िाि िरे्ि २ करोड सम्म  २७०० िईुहिार सातसर् मात्र 
८ रु २ करोड िरे्ि २ करोड ५० िाि सम्म  ४१०० चारहिार एकसर् मात्र 
९ रू २ करोड ५० िाि िरे्ि ३ करोड सम्म  ६२०० छहिार िईुसर् मात्र 

१० रू ३ करोड िरे्ि ३ करोड ५० िाि सम्म  ९५०० नौहिार पााँचसर् मात्र 
११ रू ३ करोड ५० िाि िरे्ि ४ करोड सम्म  १४५०० चौधहिार पााँचसर् मात्र 
१२ रू ४ करोड िरे्ि ४ करोड ५० िाि सम्म  २२००० वार्सहिार मात्र 
१३ रू ४ करोड ५० िाि िरे्ि ५ करोड सम्म ३३००० तेर्तसहिार मात्र 
१४ रू ५ करोड १ िरे्ि मार्थ थप सम्पर्तमा प्रर्त हिार रू १ का िरिे सम्पर्त कर िाग्ने । 

 

घरको मलु्र्ांकन िर 
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ि.स. घरको र्ववरण  रकम (प्रर्त वगि िुट) 

१ आर.र्स.र्स. फे्रम स्िक्चर भएको   १६०० 

२ र्पिर र्वनाको पक्की घर  १२०० 

३ र्समेन्ट र्टाको िोडार्ि र्टन टार्िको छाना भएको  ८०० 

४ ढुङ्गा, माटोको गारो, र्टन टार्िको छाना भएको  ६०० 

५ ढुङ्गा माटोको गारो िुसको छाना भएको  ५०० 

६ काठको घर र्टनको छाना भएको  ४०० 

७ काठको घर िुसको छाना भएको  ३०० 

८ सेड वा टहरा  २५० 

९ टार्टिे बनेको र्टन वा िुसको छाना भएको घर  २०० 

१० सम्पर्त्त कर बझुाउने म्र्ाि र िररवाना हरेक वर्ि असोि मसान्त र्भत्र कर र्तरी सक्नपुन ेछ ।  
असोि मसान्तमा र्तनि नसके कारण सर्हत र्नवेिन र्िनपुने । 
नगरपार्िकािे पौर् मसान्तसम्म म्र्ाि थप गनि सक्न े। 
पौर् मसान्तपर्छ र्तनि आए ५ प्रर्तशत थप िररवाना िाग्ने । 
हरेक आ व को ५ प्रर्तशतिे िररवाना थप बरृ्ि हुि ैिाने । 

११ सम्पर्त्त कर छुट प्रत्रे्क आ.व.को शरुूको १ मर्हनार्भत्र सम्पर्त कर बझुाएमा १० 

प्रर्तशत छुट ।  
र्वपन्न िर्ित तथा अन्र् अर्तर्वपन्न व्र्र्िहरूको िार्ग र्सिाररस 

िस्तुरमा २० प्रर्तशत छुट प्रिान गररन े

१२ सम्पर्त्त करको िार्ग मलू्र्ांकन सार्वक र्िर्िम नगरपार्िकाको हकमा पर्हिा कार्म गररएको मलू्र्ांकनिाई नै र्थावत 

कार्म रार्िएको तथा अन्र् िेत्रहरुको हकमा मािपोत कार्ाििर्िे कार्म गरेको न्र्नूतम मलू्र्ांकनिाई नै मलू्र्ांकन कार्म 

गररएको । सम्पर्त्त कर प्रर्ोिनको िार्ग घर िग्गा मलु्र्ांकन अनसुचूी १६ बमोर्िम हुनछे । िग्गा मलु्र्ाङ्कनको हकमा 

मािपोत कार्ाििर्िे र्नधािरण गरेको मलू्र्िाई कार्म गररनेछ । 

अनसुचूी २ 

(ििा ३ संग सम्बर्न्धत) 

मािपोत तथा भरू्मकर (११३१४) 

नोटिः ितेीर्ोग्र् िग्गा बााँझो छोड्निेाई थप १ प्रर्तशत मािपोत िाग्न े। 

 

१३ मािपोत तथा भरू्मकर 
क १-५ रोपनी सम्म िग्गा हुनिेाई प्रर्त रोपनी रू ५ 

ि ६-१० रोपनी सम्म िग्गा हुनिेाई प्रर्त रोपनी रू १० 

ग ११-२० रोपनी सम्म िग्गा हुनेिाई प्रर्त रोपनी रू १५ 

घ २१ रोपनी िरे्ि ३० रोपनी सम्म प्रर्तरोपनी रु. २० 
ङ ३१ रोपनी िरे्ि ५० रोपनी सम्म  प्रर्तरोपनी रु. २५ 
च ५० रोपनी िरे्ि ७५ रोपनी हुनिेाई प्रर्तरोपनी रू ३० 

छ ७५ रोपनी सम्मिाई मार्थकै िर र सो भन्िा मार्थ िग्गा हुन ेकम्पनी वा संघसंस्थािाई प्रर्तरोपनी  रू ५ िगार्नछे ।  

ि र्बिम्ब शलु्क थप प्रर्तवर्ि ५ प्रर्तशत थप हुाँि ैिान े
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अनसुचूी ३ 

(ििा ४ संग सम्बर्न्धत) 

घर/िग्गा वहाि कर (११३२१) 

१४ र्िर्िम न.पा. िते्रर्भत्रका घर भाडा प्रर्ोिनको िार्ग कोठा तथा सटरहरुको बहािमा १०% का िरिे कर िगार्ि असिु 

उपर गररनछे ।  

१५ सडक वगीकरण अनसुार न्र्नूतम घर बहािको िर र्नधािरण िहेार् अनसुार गरर मार्सक बहाि कर असिु गररनेछ । 

 

र्स 

नं 

टोि सडक र र्तनमा वनेका घरहरूको 

वहािकर प्रर्ोिनाथि वगीकरण 

सडक 

सतह 

घरवहाि िर 

रू 

   सटर र्भत्री कोठा 

१ मेची रािमागि र्पच २५०० २००० 

२ ५ र्मटर वा मार्थका  बिार िते्रका र्पच सडक र्पच २००० १५०० 

३ ५ र्मटर भन्िा तिका बिारिते्रका र्पच सडक र्पच १५०० १००० 

४ ५ र्मटर मार्थका बिारिेत्रका ग्राभिे सडक कच्ची १००० ८०० 

५ ५ र्मटर तिका बिार िते्रका ग्रामिे सडक कच्ची ८०० ५०० 

६ र्िर्िम बिार वार्हरका अन्र् ग्रार्मण सडकहरू कच्ची ५०० ४०० 

७ अन्र् सडक र आसपास कच्ची ४०० ३०० 

 

अनसुचूी-४ 

(ििा ५ संग सम्बर्न्धत) 

व्र्र्िगत घटना िताि िस्तरु (१४२४४) पटके 

१६ व्र्र्िगत घटना िताि शलु्क 
क ३५ र्िन र्भत्र िताि गनि आएमा र्निःशलु्क 
ि ३५ र्िन पर्छ िताि गनि आएमा रू ८ 
ग ७० र्िन र्िन पर्छ िताि गनि आएमा रू ५० 

घ व्र्र्िगत घटना प्रमाणपत्रको प्रर्तर्िपी रू ५० 
ङ घटना िताि सम्शोधन रू ५० 
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अनसुचूी ५ 
(ििा ६ संग सम्बर्न्धत) 

व्र्वसार् रर्िष्ट्िेसन तथा नर्वकरण िस्तुर (११६१३) वार्र्िक 
ि.स. र्ववरण िताि शलु्क नर्वकरण शलु्क 

१७ थोक तथा र्कराना पसि 
क र्कराना थोक पसि ३००० १५०० 
ि मखु्र् सडकमा रहकेो र्कराना िदू्रा पसि १५०० १००० 
ग र्भत्री सडकमा रहकेा साना र्कराना पसि १००० ५०० 
घ र्भत्री सडकमा रहकेा साना र्कराना पसि (घमु्तीपसि)  १००० ५०० 
१८ ितु्ता चप्पि पसि 
क कपडा तथा िेन्सी थोक पसि ३००० १५०० 
ि कपडा तथा िेन्सी िदू्रा पसि १५०० १००० 
ग ितु्ता चप्पि थोक र्बर्ि ३००० १५०० 
घ ितु्ता चप्पि िदु्रा र्बर्ि २००० १००० 
१९ भाडा पसि, र्कचन सामाग्री 
क भाडा तथा र्कचन सामाग्री थोक पसि २००० १००० 
ि भाडा तथा र्कचन सामाग्री िदु्रा पसि १५०० ७५० 
२० होटि एण्ड िि 
क होटि एण्ड िि श्रेणी क १५००० ७५०० 
ि होटि एण्ड िि श्रेणी ि १०००० ५००० 
ग होटि एण्ड िि श्रेणी ग ५००० ३००० 
घ सामान्र् होटि २००० १५०० 
ङ भोिनािर् २००० १००० 
च रेषू्टरेण्ट/बार ५००० ३००० 
छ मखु्र् सडकमा भएको र्मष्ठान्न पसि २००० १००० 
ि सहार्क सडकमा रहकेो र्मष्ठान्न पसि २००० १००० 
झ मखु्र् सडकमा रहकेो र्चर्ा किी पसि २००० १००० 
ञ र्भत्रीबाटोहरुमा र्चर्ापसि २००० १००० 
ट मािकपिाथि र्बर्ि गने पसि तथा िाना िवुाउन े २५०० १२५० 
ठ मािकपिाथि र्बर्ि मात्र गन ेपसि ५००० २५०० 
२१ र्नमािण सामग्री तथा र्वद्यतु सामाग्री पसि 
क हाडिवेर्र/मरे्शनरी/पेन्ट तथा माबिि थोक पसि ५००० ३००० 
ि हाडिवेर्र/मरे्शनरी/पेन्ट तथा माबिि िदु्रा पसि ३००० १५०० 
ग र्वद्यतु सामाग्री पसि ३००० १५०० 
घ ग्िासहाउस आल्मरु्नर्म फे्रर्मङ ३००० २००० 
ङ र्ससा पसि २००० १००० 
२२ सनु चााँिी तथा गरगहना बनाउन ेपसि 
क सनुचााँिी पसि होिसेि १०००० ५००० 
ि सनूचााँिी पसि िदु्रा ३००० १५०० 
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ग सनुचााँिीका गहना बनाउने कार्िगढ सेवा मात्र ३००० १५०० 
२३ स्टेशनरी, पसू्तक तथा मर्नहारीपसि 
क स्टेशनरी तथा पसु्तक थोक ५००० २५०० 
ि स्टेशनरी तथा पसु्तक िदू्रा (ि) ३००० १५०० 
ग स्टेशनरी तथा पसु्तक िदू्रा (ग) १५०० १००० 
घ कस्मेर्टक थोक पसि ३००० १५०० 
ङ कस्मेर्टक िदु्रा पसि १५०० १००० 
च धागो टााँक िस्नर थोक पसि ३००० १५०० 
छ धागो टााँक िस्नर िदु्रा पसि १५०० १००० 
२४ माछा, मास ुर्विीपसि 
क फे्रसहाउस कुनै २ वटा एकै स्थानमा भएमा २००० १००० 
ि रांगा, िसी, सुंगरु,कुिरुामध्रे् कुन ै१वटा मात्र सेवा भएको २००० १००० 

ग तािा माछा, र्सद्रा र्विी पसि १५०० १००० 

घ अण्डा, र्विी, पसि १५०० १००० 

ङ र्िर्वत गाई, गोरु, रांगा, भैंसी, िसी, बोका संकिन वा र्वर्ि २००० १००० 

२५ और्धी व्र्वसार् 
क और्धी थोक तथा र्डर्स्िव्र्टुसि ५००० २५०० 
ि और्धी पसि र्चर्कत्सक रािी व्र्वसार् गरेको ३००० १५०० 
ग और्धी िदू्रा पसि मेर्डकि हि २००० १००० 
घ आर्वेूर्िक/होम्र्ोपेर्थक और्धी पसि २००० १००० 
ङ एग्रोभेट थोक पसि ३००० १५०० 
च एग्रोभेट िदू्रा पसि २००० १००० 
२६ सचूीकार  (र्सिाई) पसि 
क सर्टिङ सरु्टिङ सर्हतको टेिररङ ब्र्बसार् १५०० १००० 
ि बरु्टक ल्र्ाब्रटोरी १५०० १००० 
ग नोटिःहाते मेर्सन रार्ि र्सिाई गने। १५०० १००० 
२७ र्िेक्िोर्नक र्विी पसि 
क मोवार्ि कम्पनी सेल्ि उपशािा, र्डर्स्िव्र्टुसि ५००० ३००० 

ि र्फ्रि, र्ट.र्भ., डेक, तथा पाटि र्विी पसि ३००० १५०० 

ग मोबाईि र्बिी पसि अर्डर्ो, र्भर्डर्ो क्र्ासेट पसि र्सडी 
समेत 

३००० १५०० 

घ मोबाईि मात्र र्विीपसि ३००० १५०० 
ङ अर्डर्ो, र्भर्डर्ो क्र्ासेट पसि र्सडी मात्र १५०० १००० 

च ढुवानी व्र्वसार् िताि ३००० १५०० 

२८ ममित तथा संभार सेवा 
क ईर्न्िन ममित (हभेी) बस,  िकको वकि सप ५००० २५०० 

ि िीप, कार तथा ट्र्ाक्टर ममित तथा सर्भिर्सङ् ४००० २००० 
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ग मोटर साईकि ममित ३००० १००० 
घ र्ट.भी., डेक, मोबाईि, र्फ्रि ममित सेवा २००० १००० 

ङ र्िेक्िोर्नक ममित सेवा २००० १५०० 
च रेर्डर्ो, घडी, क्र्ाल्कूिेटर, पे्रसरकुकर, र्हटर तथा अन्र् सानो 

र्वद्यतु समान ममित पसि 

१५०० ७५० 

छ ररक्सा, साईकि ममित २००० १००० 

ि सवारी साधन सर्भिर्संङ् (सवारी धिुाई) २००० १००० 
झ िमाि िस्तापाताको सामाग्री वनाउन ेतथा ममित गन े २००० १००० 
ञ टार्र सोर्िङ, टार्र ममित, हावाभने,पंञ्चर टाल्न ेसमेत २००० १००० 

२९ सवारीसाधन एिेन्सी, थोक र्विी पसि तथा पाटिपिुाि पसि 
क बस, िक, िर्ाक्टर र्िप, कार प्रर्तर्डिर ५००० २५०० 

ि मोटरसार्कि र्डिर ४००० २००० 
ग साईकि र्नमािण तथा र्बिी २००० १००० 
घ बाटोमा गाडी पार्कि ङ गनिेार् िरीवना २०० पटके/ िोहोर् र्ाएमा डबि 
ङ बाटोमा मोटरसार्कि पार्कि ङ गनिेाई िरीवना १०० पटके/ िोहोर् र्ाएमा डबि 
३० सञ्चार सेवा 
क किर ल्र्ाव सेवा ३००० १५०० 
ि िोटो स्टुर्डर्ो सेवा २००० १००० 
ग र्ट.र्भ. च्र्ानि प्रशारण सेवा ५००० २५०० 
घ केबिु च्र्ानि प्रशारण सेवा ५००० २५०० 
ङ सामिुार्र्क एि.एम.प्रशारण सेवा २००० १००० 
च िोटोकर्प/पी.सी.ओ., सार्वर क्र्ािे सेवा २००० १००० 

छ कुररर्रसेवाको मखु्र् कार्ाििर्  ३००० १५०० 
ि कम्प्र्टुर सप्िार्सि ३००० १५०० 
झ कुररर्र सेवाको शािा कार्ाििर् २००० १००० 
ञ र्न्टरनटे सेवा प्रिार्क २००० १००० 

३१ िार् र्क्िर्नसि वा धोवी पसि 
क िार् र्क्िर्नक पसि २००० १००० 
३२ सैिनु तथा ब्र्टुीपाििर सेवा 
क ब्र्टुीपाििर सेवा ब्र्रु्टर्शर्न तार्िम सर्हतको २००० १००० 
ि ब्र्टुीपाििर सेवा १५०० ७५० 
ग सैिून २ सीट मार्थ २००० १००० 
घ सैिून २ सीट सम्म १५०० ७५० 
३३ मर्िरा, सतूीिन्र्, हल्का परे् पसि 
क चरूोट, र्वडी, सतुीिन्र् पिाथिको र्डिर पसि ७००० ३५०० 

ि चरूोट, र्वडी, सतुीिन्र् पिाथिको थोक पसि ३००० १५०० 

ग चरूोट, र्वडी, सतुीिन्र् पिाथिको िदु्रा पसि २००० १००० 
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घ हल्का पेर् पिाथिको र्डिर र्डस्टब्र्टुर ४००० २००० 
ङ हल्का पेर् पिाथिको िदू्रा पसि २००० १००० 
३४ र्चर्ापत्ती र्बिेता 
क र्चर्ापत्ती र्बिेता १५०० १००० 
ि र्चर्ा प्र्ार्कङ्ग गरर र्बर्ि गन े १५०० १००० 
३५ र्बत्तीर्सेवा 
क वार्णज्र् बैंक प्रर्त शािा कार्ाििर् १०००० ५००० 
ि र्बकास बैंक प्रर्त केन्िीर् कार्ाििर् १०००० ५००० 
ग र्बकास बैंक प्रर्त शािा कार्ाििर् ७५०० ३५०० 
घ िार्नान्स कम्पनी, र्वत्तीर् सहकारी संस्था मखु्र् कार्ाििर् ६००० ३००० 

ङ िार्नान्स कम्पनी, र्वत्तीर् सहकारी संस्था प्रर्त शािा कार्ाििर् ५००० २५०० 

च िघरु्वत्त र्बकास बैक शािा कार्ाििर्हरु ५००० २५०० 
छ र्वमा कम्पनीहरु ५००० २५०० 
ि मनी एक्सचने्ि र िान्सिर ३००० १५०० 
३६ पिेोर्िर्म पिाथि 
क पेिोर्िर्म पिाथि पम्प भएको १०००० ५००० 
ि ग्र्ास र्सर्िण्डरको र्विी र्डिर तथा मट्टीतेि समेत र्बर्ि 

गनेिाई 
३००० १५०० 

३७ कवाडी समान, िार्ि वोरा िररि र्बिी 
क कवाडी सामग्रीहरु र्बिी र्बतरण गने २५०० १२५० 
३८ बा 

बााँस तथा ढुगंा, र्गट्टी िम्मा गरी र्बिी गन े
क ढुङ्गा तथा र्गट्टी  र्बर्ि र्बतरण गने िसर १५००० ७५०० 
ि साधारण कोर्री सञ्चािन ५००० २५०० 
३९ िर्निचर एवं र्िक्चसि 
क स्टीि, काठ आल्मरू्नर्मको िर्निचर पसि ५००० २५०० 

ि आल्मरु्नर्म पसि ५००० २५०० 
ग िर्निचर पसि ३००० १५०० 
घ साना िर्निचर पसि २००० १००० 
ङ गोर्िर्ा कारोबार ५००० २५०० 

४० स्नकुर तथा पिुहाउस ५००० २५०० 
४१ र्वज्ञापन सेवा ५००० २५०० 
४२ स्विशेी तथा र्विशेी रोिगार कन्सिटेन्सी ५००० २५०० 
४३ सेिेटररर्ि सेवा ५००० २५०० 

४४ हाउर्िङ्ग कम्पनी तथा घरिग्गा िररि र्विी १०००० ५००० 
४५ र्चर्कत्सक ५००० २५०० 
४६ पश ुर्चर्कत्सक ३००० १५०० 
४७ िन्त र्चर्कत्सा सेवा ३००० १५०० 
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४८ र्र्न्िर्नर्ररङ् परामशि सेवा ५००० २५०० 
४९ काननू व्र्वसार्ी / िेिापढी व्र्वसार् २००० १००० 
५० र्वमा एिने्ट / शरे्र ििाि २००० १००० 
५१ कर्बराि २००० १००० 
५२ अनसुन्धानकताि परामशििाता २००० १००० 
५३ कन्सल्ट्र्ाण्ट सेवा ५००० २५०० 
५४ र्नमािण ब्र्वसार् िताि/ नवीकरण /र्सिाररस 
क श्रेणी क - १०००० 
ि श्रेणी ि  - ८००० 

ग श्रेणी ग - ७००० 

घ श्रेणी घ १०००० ५००० 
ङ र्विशेी र्नमािण व्र्वसार्ी भए क श्रणेी बराबर िोब्बर 
च घर र्नमािण ठेकेिारी व्र्वसार् २००० १००० 
५५ साईन बोडि िेख्न े(पने्टर)  १००० ५०० 
५६ हाउर्िंग कम्पनी (िग्गा िररि र्बिी)  ५००० २५०० 
५७ िेिापरीिण ब्र्वसार् तिि  
क िेिापरीिण ब्र्वसार् श्रेणी क ४००० २००० 
ि िेिापरीिण ब्र्वसार् श्रेणी ि ३००० १५०० 
ग िेिापरीिण ब्र्वसार् श्रेणी ग २००० १००० 
घ कम्प्र्टुर एनार्िस्ट तथा प्रोग्रामर २००० १००० 
ङ अनवूािक २००० १००० 
५८ र्शिा सेवा 
क र्निी र्शिािर् उच्च माध्र्र्मक र्वद्यािर् १०००० ५००० 
ि र्निी र्शिािर् क्र्ाम्पस १०००० ५००० 
ग र्निी र्शिािर् माध्र्र्मक र्वद्यािर् ७००० ३५०० 
घ र्निी र्शिािर् र्नम्न माध्र्र्मक र्वद्यािर् ५००० १५०० 
ङ र्निी प्राथर्मक र्वद्यािर्/पवूि प्राथर्मक र्वद्यािर् ३००० १५०० 
च र्निी छात्र / छात्रावास ३००० १५०० 
छ मन्टेश्वरी तथा र्शश ूस्र्ाहर केन्ि ३००० १५०० 
ि पोिी टेर्क्नकि र्र्न्स्टच्र्टु, प्रर्शिण समेत ३००० १५०० 

झ नर्सिङ, र्सएमए, र्सए. र एच.ए. प्रर्शिण  केन्द्र समते ३००० १५०० 

ञ एिकेुशनि कन्सल्टेन्सी सेवा ३००० १५०० 
ट तार्िम तथा अनसून्धान केन्द्र ३००० १५०० 
ठ कम्प्र्टूर/ईिेक्िोर्नक्स तार्िम/ भार्ा र्शिा /कोर्चङ सेन्टर 

/सवारी चािक तािीम केन्द्र 
३००० १५०० 

ड संगीत /डान्स तार्िम केन्द्र/र्िमिाना (र्िटनशे सेन्टर) ३००० १५०० 
५९ गरै सरकारी संस्थाहरु 
क अन्तरािरार्ष्ट्िर् गैर सरकारी संस्थाहरु ५००० २५०० 
ि रार्ष्ट्िर् गरैसरकारी संस्थाहरू   
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ग  स्थानीर् गरैसरकारी संस्थाहरू   

६० स्वास्थ सेवा 
क स्वास््र् सेवासाँग सम्बर्न्धत सबै व्र्वसार्हरु  स्थानीर् तहमा स्वास््र् संस्था िताि अनमुर्त तथा 

नर्वकरण सम्बन्धी र्निरे्शका २०७६ अनसुार हुन े 

ि चश्मा पसि श्रेणी डाक्टर सर्हत भएमा २००० १००० 
६१ पशपुिंीको आहार /िाना र्बिी पसि २००० १००० 
६२ र्डपाटिमने्टि स्टोर तथा पसि 
क र्डपाटिमेन्टि स्टोर मखु्र् सडकमा भएको ३००० १५०० 
ि र्डपाटिमेन्टि स्टोर शािा सडकमा भएको २००० १००० 
६३ र्गफ्ट तथा िोटोफे्रम पसि २००० १००० 
६४ बांसको नाग्िो, डोको, कुचो आर्ि र्बिी 
क बांसको नाग्िो, डोको, कुचो होिसेि र्बिी १००० ५०० 

ि बांसको नाग्िो, डोको, कुचो िदु्रा र्बिी १००० ५०० 

६५ िािर्चनी, अिैची, सकुमेि, सपुाडी र्बिी गन े १००० ५०० 

क पिुासामग्रीहरु र्बिी गन ेपसि १००० ५०० 
६६ िरू्ब्रकेसन सेक्सन तिि  
क िूर्ब्रकेसन र्डर्स्टव्र्टुसि ३००० १५०० 
ि िूर्ब्रकेसन िदू्रा र्बिी २००० १००० 
६७ र्वर्वध र्वर्र्का सामान सप्िार्सि तथा एिेन्सीहरु ३००० १५०० 
६८ िििूि / पानपसि 
क िििूि थोक पसि ५००० २५०० 
ि िििूि िदु्रा पसि मखु्र् सडक १५०० १००० 
ग िििूि िदु्रा पसि सहार्क सडक १००० ५०० 
घ साग सब्िी थोक पसि १००० ५०० 
ङ सागसब्िी िदु्रा पसि १००० ५०० 
च पान पसि १००० ५०० 
छ अिैंची,अिवुा,अमर्िसो २००० १५०० 

ि िर्डबटुी व्र्वसार् २००० १००० 

६९ छापािाना 
क अिसेट र्सर्िण्डर सर्हत पे्रस ३००० १५०० 
ि छापािाना २००० १००० 
ग र्स्िन र्प्रन्ट १५०० १००० 
७० नसिरी अन्र् 
क र्चर्ा नसिरी २००० १००० 
ि नसिरी (र्चर्ावाहके) २००० १००० 
७१ मोर्वि ररिार्न उद्योग ५००० २५०० 
७२ चाउचाउ नडुल्स उद्योग १०००० ५००० 
७३ कूर्कि/पाउरोटी उद्योग २००० १००० 
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७४ पापड/र्चप्स/र्िगर/नडूल्स उद्योग २००० १००० 
७५ सरु्तििन्र् उद्योग ५००० २५०० 
क गट्ुका ५००० २५०० 
ि र्बडी उद्योग ५००० २५०० 
७६ अगरबत्ती तथा मनैबत्ती उद्योग २००० १००० 
७७ िािमोठ उद्योग २००० १००० 
७८ मसिा उद्योग २००० १००० 
७९ कपास उद्योग २००० १००० 
८० र्िेर्क्िक र्स्वच बोडि बनाउन े २००० १००० 
८१ सेिरर्मि /फ्िावरर्मि २००० १००० 
८२ हिरर्मि, र्चउरा कुटानी, पेिानी र्मि २००० १००० 

८३ छािा/प्िार्ष्टक उद्योग २००० १००० 
८४ िटु बाईर्ण्डंग तिि  
क वेतबााँसको सामाग्री बनाउन ेउद्योग २००० १००० 
ि मेर्सनवाट िटु बाईर्ण्डंग ३००० १५०० 
ग हातवाट िटु बाईर्ण्डंग २००० १००० 
८५ डेरी, पोल्टी, पशउुद्योग २००० १५०० 

८६ गिैचा उद्योग ३००० १५०० 
८७ प्िाईउिड उद्योग 
क रु १करोड १० िािसम्म पुाँिी भएको ५००० २५०० 
ि रु १ करोड १० िािभन्िा बढी पुाँिी भएको ७००० ३५०० 
८८ गारमने्ट उद्योग ८००० ४००० 
८९ भरे्नर्र उद्योग ५००० !५०० 

९० िर्निचर तथा सिःर्मि 
क सिःर्मि ४००० २००० 
ि िर्निचर उद्योग मेशीन बाट चल्न े ३००० १५०० 
ग िर्निचर उद्योग हात बाटचल्ने/ र्वट उद्योग २००० १००० 
घ ग्रीि उद्योग मखु्र् सडक ३००० १५०० 
ङ ग्रीि उद्योग सहार्क सडक २००० १००० 
च पश ूआहर उद्योग २००० १००० 
९१ र्सरक डसना उद्योग/पसि २००० १००० 
९२ र्चर्ा 
क र्चर्ा अगािर्नक हररर्ा पत्ती ५००० २५०० 
ि अगािर्नक र्चर्ा उद्योग ३००० १५०० 
ग र्चर्ा उद्योग अन्र् १०००० ५००० 
९३ र्मनरि वाटर उद्योग/प्रशोर्धत पानी उद्योग ३००० १५०० 

९४ भााँडा उद्योग १०००० ५००० 
९५ ढाका टोपी पस्मीना उद्योग २००० १००० 
९६ मनैबत्ती उद्योग २००० १००० 
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९७ ईटा उद्योग १०००० ५००० 
९८ मौरी िामि (प्रर्तघार) १०० ५० 

९९ तोिा िगाएको र अन्र् घरेि ुउद्योग १५०० ७०० 
१०० मनोरञ्िन व्र्वसार् तिि  
क र्सनेमाहि अनमुर्त रू १००० 
ि सावििर्नक स्थानमा सकि स प्रिशिन अनमुर्त १५०० 
ग मेिा संचािन अनमुर्त १५०० 
ग केबिकार,र् र्ािर्टङ्ग िगाएतका पर्िटन मनोरन्िन स्थि 

संचािन 

१५०० 

१०१  र्टर्भ िगार्त अन्र् केबिु संचािन गन ेव्र्वसार् 
क २०० सम्म ग्राहक संख्र्ा भएको ५००० २५०० 
ि २०० िरे्ि ५००सम्म ग्राहक संख्र्ा भएको ८००० ४००० 
ग ५०० िरे्ि मार्थ ग्राहक संख्र्ा भएको १०००० ५००० 
१०२ मोबार्ि टावर ठूिो १००००  
१०३ मोबार्ि टावर सानो ५०००  
१०४ र्स्टि, काठ, िर्निचर र्विेता १०००  

१०५ ििेौना, उपहार (र्गफ्ट) र्विेता २००० १००० 

१०६ १०० वाट सम्मको रेर्डर्ो ३००० १५०० 
१०७ र्वद्यतुपोि तथा टेर्ििोन पोि र िान्स्िमिर शलु्क वार्र्िक शलु्क रू 
क र्वद्यतुपोि ७५।०० 
ि टेर्ििोन पोि ५०।०० 
ग िान्स्िमिर ५००।०० 
१०८ सहकारी िताि तथा नर्वकरण 
क बचत तथा ऋण ५००० २५०० 
ि अन्र्  ३००० १५०० 
१०९ िि उपभोिा सर्मर्त िताि नर्वकरण १००० ५०० 

११० िनुसकैु व्र्वसार् िताि, गरै नपेािी नागररकको हकमा तोर्कएको 

िस्तरुका डब्बि । 

  

११ कृर्र्/पश ुिमि िताि २००० १००० 

११२ मार्थ उल्िेि भए बाहकेका व्र्वसार्हरु िताि हुन आएमा  २००० १००० 

नोट : व्र्वसार् िताि गिाि Fire Extirqisure / fire ball रािपेर्छ  मात्र िताि गररनछे 
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अनसुचूी ६ 

(ििा ७ संग सम्बर्न्धत) 

वहाि र्वटोरी कर (११३२२) पटके 

११२ हाट बिार तिि  

क व्र्ापारिन्र् आर्र्तत सामग्री र्विी प्रर्त व्र्ापारी प्रर्त र्िन ३० 
ि कृर्र्िन्र् उत्पािन स्थानीर् प्रर्त व्र्ापारी प्रर्तर्िन १५ 
ग पश ुचौपार् प्रर्तगोटा ५० 
११३ पटके र घरु्म्त व्र्वसार् प्रर्त र्िन ५० 

११४ घमु्ती गाडी (घमु्ती व्र्ापार) १०० 

११५ ऐिानी िग्गामा बनाएको घर िग्गामा सम्पत्ती कर प्रर्ोिनको  

िार्ग गररन ेघर िग्गाको मलु्र्ांकनको िररेट अनसुार मलु्र्ांकन गरर 

प्रर्त िाि 

रु ३  

 

              शर्नवारे हाट विारमा बनाएका पसि कवि सेड र िर्मन बहाि र्वटौरी शलु्क 

ि.सं. र्ववरण र्काई िर 

१ १०'*६' वा सो भन्िा कम र्नर्मित सेडको स्पेश उपर्ोग गनिेाई प्रर्तहाट/ प्रर्तर्िन १००।-(एक सर् रुपपैााँ मात्र) 

२ ६० वगि िूट भन्िा वढी स्थानीर् उपर्ोग गनि चाहने वा  

गनेिाई  

प्रर्त वगि िूट रु.२।- (िईु  रुपैपााँ मात्र)थप गि ैिाने 

३. १०'*६' िलु्िा स्थान उपर्ोग गनिेाई प्रर्तहाट/ प्रर्तर्िन रु.२५।- (पर्चस रुपपैााँ मात्र) 

४ ६० वगि िूट भन्िा वढी स्थानीर् उपर्ोग गनि चाहने  वा  

गनेिाई  

प्रर्त वगि िूट ०/५० (पचास पैसा) थप गि ैिैिाने 

पटके हाट गनेिाई सार्वकको पसिको प्रकृर्तअनसुारको िर नै कार्म गने । 

अनसुचूी- ७ 

(ििा ८ संग सम्बर्न्धत) 

नाता प्रमार्णत िस्तरु (१४२४५) पटके 

११६ नाता प्रमार्णत िस्तरु 

क नाता प्रमार्णत िस्तरु नेपािी/अङग्रिेी ५००  

ि नाता प्रमार्णत सम्शोधन ५०० 

 

अनसुचूी ८ 

(ििा ९ संग सम्बर्न्धत) 

र्वज्ञापन कर  (११४७२) 

११७ होर्डङ्ग बोड वार्र्िक 

क होर्डिङ्ग वोडि आफ्न ैिमिको ५० 

ि अन्र् र्वज्ञापन वोडिको हकमा प्रर्त वगिर्िट १०० 
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अनसुचूी-९ 

(ििा १० संग सम्बर्न्धत) 

मनोरन्िन कर (११४७३) 

र्स.न.ं र्ववरण िर कैर्िर्त 

११८ मनोरञ्िनको िार्ग र्टकट िररि गनुि पन ेचिर्चत्र घर र 

हाट बिार,मेिा, सााँस्कृर्तक प्रििशन हि, र्थएटर तथा 

कनसिट आर्ि 

र्टकटमा उल्िेर्ित रकमको ५ 

प्रर्तशत 

 

११९ मनोरञ्िन करको िार्ग एकामषु्ट रकम तोर्कएको 

मनोरञ्िनको साधनमा 

प्रर्तर्िन रु ५००  

 

अनसुचूी १० 

(ििा ११ संग सम्बर्न्धत) 

र्सिाररस िस्तरु (१४२४३) पटके 

ि.स. र्ववरण िताि िस्तरु तथा शलु्क 
१२० रुि कटान र्सिाररस 
क िर्र प्रर्तगोटा २०० 
ि अन्र् रुि प्रर्तगोटा ५० 
१२१ नागररकता र्सिाररस 
क वंशि १०० 
ि अंगीकृत १००० 
ग प्रर्तर्िर्प ३०० 
१२२ र्नविेन तथा र्सिाररस िस्तरु 
क र्नवेिन िस्तुर र्नर्मानसुार िाग्न े १०० 

ि नक्कि िस्तुर र्नर्मानसुार िाग्न े ३००  

ग नेपािी/अंग्रिी र्सिाररसको प्रमार्णत गिाि प्रर्त पाना ३००  
घ नक्कि िस्तुर र्सिारस ३००  
ङ नक्शापासको नक्कि िस्तुर १००० 

च र्मिापत्र िस्तुर (िवैुपिबाटआधा/आधा बेहोररने गरी) २ प्रर्तशत  

१२३ घर कार्मको र्सिाररश (घर सम्पन्न एवं अर्भिेर्िकरण प्रमाणपत्रको आधारमा मात्र र्सिाररस गन)े 

क पर्क्क घर  (आर.र्स.र्स.) १००० 
ि कर्च्च घर (ढुङ्गा माटो)  ५०० 
ग सरिमीन र्सिाररश िस्तरु  ५०० 
घ उिरुी तथा मदु्दा िस्तरु १०० 
ङ चािचिन, तीन पसु्ते, नाता सम्बन्ध सम्बन्धी र्सिाररस नपेािी ५०० 
च र्वद्यतु, िानपेानीको र्सिाररस िगाएत न.पा.को कुन ैपर्न िार्र्त्व बााँकी 

भएमा र्सिाररस नगररने (नक्सा पास नगनिेाई र्सिाररस नगने ) 

२०० 

१२४ व्र्वसार् तथा अन्र् र्सिाररस 

क व्र्वसार् नामसारी र्सिाररस िस्तुर ५०० 
ि व्र्वसार् बन्ि र्सिाररस िस्तरु २०० 
ग कोठा िािी गराईर्िने/सााँध सीमाना सम्बन्धी उिरुी र्नवेिन िस्तुर ५०० 
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घ कोठा िािी गराईर्िए बापत िस्तरु ५०० 
ङ िशैमिेा उत्सव वा महोत्सव आर्िको िार्ग र्नवेिन िताि १००० 
च िोग्ने स्वास्नी सम्बन्ध र्वच्छेि सम्बन्धी र्नवेिन िस्तुर १५०० 
छ िोग्ने स्वास्नी सम्बन्ध र्वच्छेि सम्बन्धी र्सिाररस १५०० 
ि मार्थ बाहकेका अन्र् र्सिाररस ३०० 
झ वकि सप, ग्र्ारेि िगार्तका िमिहरु प्रर्त मर्हना ३०० 

ञ व्र्वसार् प्रमाणपत्रको काडिको िस्तुर १०० 
ट व्र्वसार् प्रमाणपत्रको प्रर्तर्िर्प काडिको िस्तुर १५० 
१२५ चारर्कल्िा प्रमार्णत र्सिाररस िस्तरु (रर्िष्ट्िेशन प्रर्ोिनको िार्ग) 

क घडेरी िग्गाहरु १ रोपनी भन्िा कम िर्त भएपर्न  एकमषु्ट रू ५०० 

ि घडेरी िग्गाहरु १ रोपनी भन्िा वढीको प्रर्तरोपनी  रू ५०० का िरिे थप हुाँि ैिान े

ग िेर्तर्ोग्र् िग्गाहरु ५ रोपनीसम्म प्रर्त रोपनी १००  

घ िेर्तर्ोग्र् िग्गाहरु ५-२०रोपनी सम्म प्रर्त रोपनी १५० 

ङ िेर्तर्ोग्र् िग्गाहरु २० रोपनी मार्थ प्रर्त रोपनी २०० 

  

   

१२६ िग्गा नामसारी र्सिाररस िस्तरु 
क १० रोपनीसम्म ५०० 
ि २० रोपनीसम्म १००० 
ग ४० रोपनीसम्म १५०० 
घ ग्रामीणिते्रको २० रोपनी भन्िा मार्थ प्रर्त रोपनी रु१०का िरिे थप हुिै ाँ  

िाने । 
 

ङ ४० रोपनी भन्िा मार्थ २००० 
१२७ िन्म तथा बसार्सराई र्मर्त प्रमार्णत  (२०४७ अर्घ) ५५० 
१२८ मतृ्र् ुतथा र्ववाह प्रमार्णत (२०४७ अर्घ) ५५० 
१२९ पने्सनपट्टा र्सिाररस 
क नेपािी (नपेािी सेना तथा प्रहरी) ५०० 
ि र्विशेी (नेपािी सेना तथा प्रहरी) १५०० 
ग बसार्सराई िािा िान ेर्सिाररस ५०० 
१३० आर् हरै्सर्त प्रमार्णत र्विशे अध्र्र्न गनि िान ेर्वद्याथीको िार्ग 
क रु ३०००००० सम्मको २००० 
ि रु ३०००००० भन्िा मार्थ ३००० 
१३१ िडीबटुी र्बिी र्वतरण र्सिाररस प्रर्तकेिी रु २ 
१३२ घरबाटोभए/ नभएको र्सिाररस 
क १ रोपनीसम्म १००० 
ि १ रोपनी िरे्ि ५ रोपनीसम्म १००० 
ग ५ रोपनी िरे्ि १०रोपनीसम्म १००० 
घ १० रोपनीिरे्ि २०रोपनीसम्म १००० 
ङ २० रोपनीिरे्ि मार्थ १००० 
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१३३ घरभएको र्सिाररस घरको मलु्र्ाङ्नको आधारमा 
क पिुािमा िोटो टााँस र्सिाररस ५०० 
ि अन्र् र्सिाररसमा िोटो टााँस र्सिाररस ५०० 
ग संघसंस्था िताि र्सिाररश िस्तुर १००० 
१३४ मोही िगत कट्टा र्सिाररश 
क १ रोपनी सम्मको १००० 
ि १ रोपनी िरे्ि मार्थ प्रर्त रोपनी थप ५०० 
१३५ उद्योग स्थापना र्सिाररश िस्तरु 
क १) ठुिो उद्योग ३००० 
ि २) मझौिा उद्योग २००० 
ग ३) घरेि ुउद्योग १००० 
१३६ र्निी र्वद्यािर् स्थापना र्सिाररश 
क नर्ां र्वद्यािर् स्थापना गनि ३००० 
ि थप किा र्सिाररश प्रर्त किा रु. २००० 
ग र्वद्यािर् ठाउंसारीको र्सिाररश २००० 
ङ मार्थ बाहकको अन्र्नििेुको र्सिाररस ३०० 

१३७ पश,ुकृर्र्र्बमाको िावी र्सिाररस/छात्रावरृ्त र्सिाररस र्निःशलु्क 

 
 
१३८ 

अर्मन र्िल्ड चके िस्तरु 

१ रोपनीसम्म १००० 
१ रोपनी िरे्ि ५ रोपनीसम्म १२०० 
५रोपनी िरे्ि१०रोपनीसम्म १५०० 
१०रोपनी िरे्ि२०रोपनीसम्म २००० 
२०रोपनी भन्िा मार्थ २५०० 

१३९ कून ैव्र्र्ि उपर मदु्दा िताि गनुिपरेमा िताि शलु्क ५०० 
१४० घर कोठा िार्ि गरे गराए वापत (सरिर्मन िस्तरु वाहके) ५०० 
१४१ घरको मलू्र्ांकन प्रर्त हिार रु ५ (कार्म भएको मलु्र्ांकनको) 

१४२ वार्र्िक आम्िानी प्रमार्णत प्रर्त हिार रु २ (कार्म भएको मलू्र्ांकनको) 

१४३ सम्पर्त्त मलू्र्ांकन िस्तरु प्रर्त हिार रु २।०० का िरिे  

१४४ िताि भएको बन्िकु नर्वकरण र्सिाररस १५०० 

 

अनसुचूी-११ 
(ििा १२ संग सम्बर्न्धत) 

घरनक्सा पास िस्तुर (१४२४२) 
१४५ घर नक्शा पास िस्तरु 
क आरर्सर्स फे्रम स्टक्चर भएको घरर्नमािण प्रर्त वगिर्िट ७ 
ि िोडल्र्ाररङ रड भएको घर र्नमािण प्रर्त वगिर्िट ६ 
ग कच्ची घर र्नमािण प्रर्त वगिर्िट ४ 
घ टहरा र्नमािण प्रर्त वगिर्िट ३ 
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१४६ र्मर्त२०७४/११/२७ गते र्स नगरपार्िकामा समावशे भएको गा.र्व.स. को हकमा (रानीटार, िमु्िाबङु, र्ाङनाम, नांर्गन, 
िङुरुपा ) घरनक्शा पास िस्तरु 

क आरर्सर्स फे्रमस्टक्चर भएकोघर र्नमािण प्रर्त वगिर्िट ५ 
ि िोडल्र्ाररङ रड भएको घर र्नमािण प्रर्त वगिर्िट ४ 
ग कच्ची घर र्नमािण प्रर्त वगिर्िट ३ 
घ टहरा र्नमािण प्रर्त वगिर्िट २ 
ङ पार्कि ङ तिा सर्हत Parking Space भएको घर र्नमािण गनिेार्ि सो बराबरको िते्रको नक्सा िस्तरु र्मनाह 

 प्रकोपबाट िर्त भएको घर पनुर्नमािण गिाि ५०% छुट र्िन े

१४७ अर्भिेर्िकरण िस्तरु 
क घरनक्सापासको व्र्वस्था नभएको अवस्थाको घर तथा 

२०७३/११/२७ गते र्सनगरपार्िकामा समावेश भएको गा.र्व.स 

को हकमा (रानीटार, िुम्िाबङु, र्ाङनाम, नांर्गन, िुङरुपा ) 

प्रर्त वगिर्िट 

४ 

ि नक्शापास र्नवेिन िारम िस्तरु ५०० 
ग र्नमािण सम्पन प्रमाणपत्र १००० 
घ नामसारी प्रर्तघर १००० 
ङ स्थिगत सरिर्मन  अर्मन  रेिाङ्कन ५०० 
च भवनको स्थिगत र्नररिण  िस्तुर  प्रार्बर्धक  िेआउट ५०० 
छ २०७२चैत्र मसान्तसम्म र्नमािण भएका घरको अर्भिेर्िकरण ७ 
ि २०७२चैत्र मसान्तपर्छ र्नमािण भएका घरको अर्भिेर्िकरण १२ 
झ २०७२चैत्र मसान्तसम्म र्नमािण भएका कच्चीघरको 

अर्भिेर्िकरण 
४ 

१४८ सम्पर्त्त मलू्र्ाङ्कन िस्तरु प्रर्त हिार रु. २/००का िरिे 

 

अनसुचूी-१२ 
(ििा १३ संग सम्बर्न्धत) 

सरसिार्ि शलु्क (१५११५) 

१४९ सरसिार्ि शलु्क 

क पाररवाररक िगत काडि/सरसिाई काडिको  िस्तरु नर्ााँ १०० 
ि पाररवाररक िगत/सरसिाई काडिको प्रर्तर्िपी िस्तरु ५० 
ग पाररवाररक िगत काडि/सरसिाई काडिको नर्वकरण िस्तरु ५० 
घ ठुिा होटिहरु प्रर्त मर्हना ४०० 
ङ र्नर्ि अस्पताि प्रर्त मर्हना ४०० 
च हाडिवरे्र िगार्तका ठुिा पसिहरु प्रर्त मर्हना २०० 
छ िििूि तरकारी िगार्तका िोहोर धरैे उत्पािन गने पसिहरु/मर्हना २०० 
ि र्तनतिा वा सोभन्िा मार्थको घर (घरधनीिे र्तने) प्रर्त मर्हना २०० 
झ अन्र् िरु्तिासम्मको घर प्रर्त मर्हना २०० 

 

अनसुचूी-१३ 
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(ििा १४ संग सम्बर्न्धत) 

साना सवारीसाधन कर (१४५२२) 

१५० सवारी िताि तथा नर्वकरण वार्र्िक सवारीकर 

क टेम्पो अटोररक्सा ५०० 
ि पावरर्टिर,तथा र्मर्न िर्ाक्टर ७०० 

ग अन्र् सवारी शलु्क प्रिशे काननू वमोर्िम हुनेछ । अन्र् सवारी साधनको हकमा प्रिशे काननू बमोर्िम हुनेछ । 

 

अनसुचूी-१४ 
(ििा १५ संग सम्बर्न्धत) 

अन्र् सेवा शलु्क तथा र्वर्ि (१४२१९) 
१५१ ओभरहडे प्रोिके्टर प्रर्तर्िन ५०० 
१५२ िमि सरु्चकृत गिाि ३०० 
१५३ िरे्सर्भ भाडा (प्रर्तघण्टा र्न्धन बाहके) नगरपार्िकाको हकमा १००० 
 िरे्सर्भ भाडा (प्रर्तघण्टा र्न्धन बाहके) नगरपार्िका बार्हरको हकमा  

१५४ नगर िररेट परु्स्तका र्वर्ि  (प्रर्तथान) १००० 
१५५क ग्राभेि,ढुङ्गा,र्गट्टी,बािुवा आन्तररक प्रर्त घन र्मटर २०० 
ि ढुङ्गा र्गट्टी बािुवा नगरपार्िका बार्हर र्नकासीको िार्ग प्रर्त घ.मी. थप रु ५० २५० 
ग 

 

तोर्कएको िेत्र भन्िा बार्हरबाट िनुसकैु स्थानबाट उत्िनन भर्ि आएकािार्ि प्रर्त घन 

र्म.(र्नर्ि /सावििार्नक) 

१०० 

१५५ र्वर्वध  

क र्पकर्नक स्पोट (प्रर्तग्रपु) नगरपार्िका संरर्ित पाकि  र िंगिमा ५०० 
ि ििर्वद्यतू आर्ोिना (हार्िो) प्रर्त मेगावट प्रर्तवर्ि १००० 
ग सेर्प्ट ट्र्ाङ्क सिार्ि प्रर्त र्िप ६००० 

 

अनसुचूी-१५ 
(ििा १६ संग सम्बर्न्धत) 

पार्कि ङ शलु्क (१४२४१) 
१५६ पार्कि ङ शलु्क 

क बस, िक ५० 

ि िहरी (६टार् रभन्िा बढी) २५ 
ग ट्र्ाक्टर ठूिो (४० हर्ि पावर भन्िा बढी) २५ 
घ र्मनीबस, िक २५ 

ङ ट्र्ाक्टर सानो (४०हर्िपावर भन्िा घटी) २५ 
च र्निीकार, भाडाकार २५ 

छ मोटरसार्कि, स्कुटर १५ 

ि. र्विशेी कार र ट्र्ाक्सी ५० 
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अनसुचूी –१६ 

र्िर्िम नगरपार्िका कार्ाििर्, र्िर्िम, पााँचथर 
(ििा २ र १८ संग सम्बर्न्धत) 

िग्गाको मलू्र्ांकन (कर तथा िस्तरु सम्वन्धी र्वर्भन्न प्रर्ोिनका िार्ग) 
 

हाि

को 

वडा 

सार्वक 

गा.र्व.स. र 

वडा 

िेत्र उपिेत्र न्र्नूतम           

मलू्र्ाङ्कनिर     

(प्रर्तरोपनी) 

१ र्िर्िम १र३ मेची 

िोकमागि 
प्रकरण ‘क’मा उल्िेि भएको वाडि नं. २ पल्िोटार िाने बाटो र्समानािरे्ि 

िर्िण परुानो बसपाकि  हुाँि ैशर्नबारे मोड महशे र्तम्सीनाको घरसम्म 

मेचीरािमागिको िार्ााँवार्ााँका िग्गाहरु 

४,८००,०००।०० 

  र्िर्िम १ िेिमैिान गेट अगाडी वाडि न.ं २ पल्िोटार िाने बाटो र्समानािरे्ि 

वेििेर्र अर्िसिाने बाटोसम्म हुाँि ैआहािगैरी र्िरो र्किोर्मटर सम्म 

मेचीरािमागिको िार्ााँबार्ााँ िग्गाहरु 

५,६००,०००।०० 

  र्िर्िम १क रमेश प्रधानाङ्गको घरिरे्ि र्ि.र्ब.स.िानेबाटो हुाँि ैर्िल्िा प्रहरी 

कार्ाििर् घण्टाघरसम्मका िग्गाहरु 
४,०००,०००।०० 

  र्िर्िम १क घण्टाघरचोक िरे्ि उत्तर राकेशिोशीको घरसम्मका िग्गाहरु ३,२००,०००।०० 

  र्िर्िम१क तमोरभ्र्ािी गेष्टहाउसिरे्ि ििीणपवूि ठाडोबाटो र्शवमर्न्िरसम्मका 

िग्गाहरु 
५,६००,०००।०० 

  पषु्ट्प ििुािको घरिरे्ि बिुमागि हुिाक कार्ाििर् हुाँि ैहाि र्नबािचनकार्ाििर् 

बसेको घरअगार्डको बाटो हुाँि ैघण्टाघरसम्मका िग्गाहरु 
४,०००,०००।०० 

  मार्थका प्रकरणभन्िा बाहके नाङ्गीन िाने बाटो १क र्समानासम्म घडेरी 

िग्गाहरु 
३,२००,०००।०० 

  र्िर्िम १वडाको शरै्नक क्र्ाम्पहुाँि ैको.िे.र्न.का. आउन ेकर्च्च मोटरबाटोका 

घडेरी िग्गाहरु 
३,२००,०००।०० 

  र्िर्िम उ.मा.र्व. िरे्ि िेिमैिान झने बाटोका घडेरीिग्गाहरु ३,२००,०००।०० 

  कोिडााँडािरे्ि उत्तरतिि  प्िर्टङ गरी घडेरीमा र्बिी हुने िग्गा २,४००,०००।०० 

  र्िर्िम१क र्सचाई रोड र्िरोप्वार्न्ट िरे्ि थाङसाङिोल्सासम्म घडेरी रुपमा 

िररिर्बिी हुन ेिग्गाहरु 
३,५२०,०००।०० 

  हािको र्शिािार्न ििनमागििरे्ि पवूि परुानो मािपोत कार्ाििर् अगार्डको 

बाटोसम्म वीचका िर्मनहरु 
२,५६०,०००।०० 

  वाडि का नं.  १क िरे्ब र्तर्म्सनाको घरिरे्ि पर्िम नर्ााँ नमनूा मा.र्ब.को तिबाट 

हुाँि ैिाने बाटो मिन शमािको घरहुाँि ैर्सचाई रोडसम्म घडेरी रुपमा र्बिी हुन े

िग्गाहरु 

३,२००,०००।०० 

  िाल्पा िवेी मर्न्िरिरे्ि पवूि र्सचाईरोड िरे्ि उत्तर मरु्न प्रकरण त. िरे्ि र्बचका 

िग्गा 
२,४००,०००।०० 

  वाडि का नं. १क चारबरेिरे्ि पर्िम कारागार ति हुाँि ैरार्वसेधारा िाल्पा िरे्ब 

मर्न्िरसम्मका घडेरी िग्गाहरु 
२,४००,०००।०० 

  वाडि का नं. १क टंकर्मश्रको घरमरु्निरे्ि पर्िम वाडि का न.ं २ कमि 

बास्कोटाको घर अगार्ड परूानोठाडो बाटो िोर्डन ेघडेरीर्ोग्र् िग्गाहरु 
२,४००,०००।०० 
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  टंकर्मश्रको घरिरे्ि पवूि र्भत्री ठाडोबाटो हाि मर्हिा र्बकास कार्ाििर् िोर्डन े

घडेरी िग्गाहरु 
२,४००,०००।०० 

  वाडि का नं. १क शर्नवारे महशे र्तम्सीनाको घर अगार्डबाट वाडि का नं. २ 

थाङसाङिोिासम्म िाने बाटोका िार्ााँवार्ााँका घडेरी िग्गाहरु 
२,०००,०००।०० 

  थाङसाङिोिािरे्ि उत्तरपवूि पल्िोटार र्सचाई कार्ाििर् िाने र्पचबाटो पवूि १क 

शर्नबारेको महशे र्तम्सीनाको घरिरे्ि िर्िणको िते्रर्भत्रका घडेरी िग्गाहरु 
१,६००,०००।०० 

  र्िर्िम १क गिाधर भट्टराई र र्ििा र्नरौिाको घरबीच बाट तेसो गएर 

सरगमहोटि अगाडी र्नस्कन ेबाटोको िार्ााँवार्ााँका िग्गाहरु 
३,२००,०००।०० 

  मेचीरािमागि मनुीिरे्ि पर्िम  िर्िण हुाँि ैर कारागारिरे्ि पवूिउत्तरतिि का 

मार्थप्रकरणमा परेका िरे्ि बाहकेका र्भत्रीभागका िग्गाहरु 
२,०००,०००।०० 

  मार्थ प्रकरणमा परेकािरे्ि बाहके १क का कारागारमरु्नका अन्र् सम्पणूि र्भत्री 

िग्गाहरु 
१,६००,०००।०० 

  र्िर्िम१क का शर्नवारे बिारमनुी कन्चनिंघा उ.मा.र्व. आसपासका िग्गाहरु १,६००,०००।०० 

  मार्थ प्रकरणहरुमा परेका िरे्ि वाहके र्िर्िम वाडि का नं. १क 

चौतारेडााँडामरु्नका अन्र् सम्पणूि र्भत्री िग्गाहरु 
१,१२०,०००।०० 

  कोिडााँडािरे्ि पवूि वाडि कानं. १ि घडेरीमा र्बिी हुन ेिग्गाहरु ७,२००,०००।०० 

  र्िर्िम१ि र १ग मा मार्थ प्रकरणहरुमा परेकािरे्ि वाहके अन्र् र्भत्री 

कच्चीमोटरबाटो िार्ााँवार्ााँका सब ैवाडिका २५र्मटरर्भत्रका घडेरी िग्गा 
२००,०००।०० 

  र्िर्िम १ि ितेतिि  प्रर्तरोपनी रु.  १५०,०००।०० 

  र्िर्िम १ि पािातिि  प्रर्तरोपनी रु.  १००,०००।०० 

  र्िर्िम१ग िेततिि  प्रर्तरोपनी रु.  १००,०००।०० 

  र्िर्िम१ग पािातिि  प्रर्तरोपनी रु.  ५०,०००।०० 

  मेची िोकमागि अन्तगित पल्िोटार िाने नाम्िकुुिोिरे्ि नर्ााँवसपाकि  िाने 

सडकिे छोएका िग्गाहरु 
४,०००,०००।०० 

  मेची िोकमागि अन्तगित नर्ााँवसपाकि  िान ेसडकिरे्ि आहािगैरीसम्मका 

सडकिे छोएका िग्गाहरु 
५,०००,०००।०० 

  मेची िोकमागि अन्तगित आहािगैरीिरे्ि चारिम्बसेम्मका सडकिे छोएका 

िग्गाहरु मेचीिोकमागि अन्तगित आहािगरैीिरे्ि चारिम्बेसम्म 
४,०००,०००।०० 

बिारिते्रका 

पक्कीसडकह

रु 

 गणतन्त्र चोकबाट िवेकोटा चोकसम्मका पक्कीसडकहरुिे छोएका िग्गाहरु ४,४००,०००।०० 

  र्िर्िम बिारिेत्रका मेची िोकमागि र गणतन्त्र चोकिरे्ि िवेकोटा चोकसम्मका 

सडकबाहकेका सब ैपक्की सडकहरुिे छोएका िग्गाहरु 
४,०००,०००।०० 

र्िर्िम ३ र 

४ 
 वाडि नं. १क को र्समाना महशे र्तम्सीनाको घर िरे्ि वाडि नं. ३ग मसु्कानचोकहुाँि ै

िामनुेिोल्सासम्म मचेी रािमागि िार्ााँवार्ााँ तथा सो आसपासका घडेरी िग्गाहरु 
२,४००,०००।०० 

  मार्थ परेका िरे्ि बाहके र्िर्िम ३िामनु ेिोिा पवूि वारी, मचेी रािमागि िर्िण 

मार्थ, र्शवमर्न्िरिरे्ि मा्िोगाउाँ िाने मोटरबाटो पर्िम सार्म्िन तिि  तथा 

तीनधारेपाटी हुाँि ैसार्म्िनिाने बाटो उत्तर ति, बाटोको िार्ााँवार्ााँका िग्गाहरु 

२,०००,०००।०० 
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िगार्त र्र्त चारर्कल्िार्भत्रका िग्गाहरुको हकमा बाटोको िार्ााँवार्ााँका 

िग्गाहरु 

  मार्थ परेकािरे्ि बाहके र्िर्िम ३ िामनु ेिोिा पवूिवारी, मेची रािमागि िर्िण 

मार्थ, र्शवमर्न्िरिरे्ि मा्िोगाउाँ िाने मोटरबाटो पर्िम सार्म्िनतिि  तथा 

तीनधारेपाटी हुाँि ैसार्म्िन िान ेबाटो उत्तर ति, बाटोको िार्ााँवार्ााँका िग्गाहरु 

िगार्त र्र्त चारर्कल्िार्भत्रका िग्गाहरु र अन्र् र्भत्री िग्गाहरु 

१,२००,०००।०० 

  मार्थ परेकािरे्ि बाहके र्शवमर्न्िरिरे्ि पवूि िुङरुपा िान ेबाटो र्चउरीर्भरिरे्ि 

ढोडेनी िमुािोिासम्म िानो बाटोको िार्ााँ वार्ााँ घडेरी िग्गाहरु 
४८०,०००।०० 

  मार्थ परेका िरे्ि बाहके र्िर्िम ३िानपेानी कार्ाििर् (ट्र्ांकी) हुाँि ैर्तनधारे िान े

बाटोिरे्ि पवूि, र्चर्ाबगान िान े बाटो िर्िण उाँधो, र्चर्ा प्रसोधनकेन्द्रको 

िोल्सीिरे्ि पर्िम र्शवमर्न्िरतिि ), र्शवमर्न्िर िरे्ि िङुरुपा िान ेबाटो िर्िण 

उाँभो–र्र्त चौहद्दीर्भत्रका िग्गा 

२८०,०००।०० 

  मार्थ परेकािरे्ि बाहके र्शवमर्न्िरिरे्ि पवूि िुङरुपा िान ेबाटो हुाँि ै

िमुािोिािरे्ि वाडि कानं. ४ ि मािवासे हुाँि ैकार्त्तके स्कुिसम्म बाटो 

िार्ााँवार्ााँ घडेरीर्ोग्र् िग्गाहरु 

२५६,०००।०० 

  मार्थ परेकािरे्ि वाहके अन्र् र्भत्री कच्ची मोटरबाटो िार्ााँवार्ााँका सब ैवाडिका 

२५र्मटर र्भत्रका घडेरी िग्गा 
१००,०००।०० 

  िेत (अब्बि) ७५,०००।०० 

  िेत (िोर्म) ६०,०००।०० 

  िेत (सीम) ५०,०००।०० 

  िेत (चाहार) ३६,०००।०० 

  पािा र बारी (अब्बि) ४५,०००।०० 

  पािा र बारी (िोर्म) २६,०००।०० 

  पािा र बारी (सीम) २७,०००।०० 

  पािा र बारी (चाहार) २५,०००।०० 

  र्नवािचन कार्ाििर् बसेको घरिरे्ि पवूि हमेकणिको घर हुाँि ैचौतारे डााँडाहुाँि ै

अिाितमरु्नका नागीन िाने बाटो हुाँि ैिड्ग श्रेष्ठको घरसम्मका िग्गाहरु 
३,२००,०००।०० 

  नर्ााँ नमनुा मा.र्व. हुाँि ैिािपािरे्व मर्न्िरसम्म िान ेसडकिे छोएका िग्गाहरु २,८००,०००।०० 

  चारबरेबाट कारागार हुाँि ैिािपािरे्व मर्न्िरिाने सडकिे छोएका िग्गाहरु २,४००,०००।०० 

  र्शवािर्िरे्ि रानीटार िाने सडक अन्तगित र्शवािर् सनु्तिी सडक िण्ड 

अन्तगितका िग्गाहरु 
८००,०००।०० 

  प्रेमकाफ्िेको घरबाट र्निकण्ठ स्कूि, कञ्चनझंगा उ.मा.र्व. हुाँि ैर्शवािर् 

मर्न्िरसम्म िान ेसडकिे छोएका िग्गाहरु 
३,२००,०००।०० 

  र्िर्िम िािोट सडकको कोिचौरसम्म सडकिे छोएका िग्गाहरु २,४००,०००।०० 

  घण्टाघरिरे्ि गैरीबारी िवेीबस्तीहुाँि ैसाब्रांगसम्म िान ेसडकिे छोएका िग्गाहरु २,४००,०००।०० 

  गिाधर भट्टराईको घर हुि ैसगनु होटिसम्म िान ेसडकिे छोएका िग्गाहरु ३,२००,०००।०० 

  होटि र्.ुके.बाट नमनुा मा.र्व. हुाँि ैकारागार िाने सडकिे छोएका िग्गाहरु २,४००,०००।०० 
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  शर्नबारेबाट िानपेानी कार्ाििर् हुाँि ैआमी क्र्ाम्प 

छेउिोर्डनेसडकिेछोएकािग्गाहरु 
१,२००,०००।०० 

  महशे र्तर्म्सनाको घरिरे्ि थांगसांगं िोिासम्म १,६००,०००।०० 

  कोिचोरिरे्ि  िमुािोल्सीसम्म िािोट सडकिे छोएका िग्गाहरु ८००,०००।०० 

 
 
२ 

  थाङसाङ िोिािरे्ि र्सचाई कार्ाििर् हुि ैनर्ााँ बसपाकि  सम्म बाटोका 

िार्ााँवार्ााँ घडेरी र्ोग्र् िग्गाहरु 
३,२००,०००।०० 

  नर्ााँ वसपाकि िरे्ि िोरसाि िोर्डन ेबाटोको िार्ााँबार्ााँ टारीिेत हुि ैथाङसाङ 

िोिासम्म घडेरी िग्गाहरु 
२,४००,०००।०० 

  नर्ााँ बसपाकि िरे्ि बिुबिेुधारा आउन ेबाटो थाङसाङिोिासम्म िार्ाँबार्ा घडेरी 

र्बर्ि हुने िग्गाहरु 
२,४००,०००।०० 

  सैर्नक आवशगहृिरे्ि सार्म्िनचोकहुि ैशरै्नकव्र्ारेक गटेसम्म बाटोिे छुने तथा 

मेची रािमागिका आसपासका िग्गाहरु 
१,८००,०००।०० 

  सार्म्िन चोक हुि ैनवमीडााँडा िाने बाटो िार्ााँबार्ााँ ओर्िन िोर्ल्ससम्म घडेरी 

िग्गाहरु 
१,२००,०००।०० 

व्र्ापाररक 

िेत्र 
 बैराङगीिोपिरे्ि आर्मि क्र्ाम्पसम्मका मचेी रािमागिहरुिे िााँर्ाबााँर्ा ५०र्म. 

र्भत्रका िग्गाहरु 
५००,०००।०० 

  र्त्रकोसा सडकिे छोएको िााँर्ाबााँर्ा ५०र्म.  र्भत्रका िग्गाहरु प्रर्त रोपनी ५०,०००।०० 

  िक्ष्मी नारार्ण मर्न्िरिरे्ि ताििकि िरे्ि होक्मािोिा िाने सडकको िााँर्ाबााँर्ा 

५०र्म. र्भत्रका िग्गाहरु 
१००,०००।०० 

  मार्ािु मोडिरे्ि कार्िका मा.र्व. सार्म्िनसम्म िान ेसडकका िााँर्ाबााँर्ा ५०र्म. 

र्भत्रका िग्गाहरु 
१,०००,०००।०० 

  कार्िका मा.र्व सार्म्िनिरे्ि होक्मा िोिासम्मको सडकका िााँर्ाबााँर्ा ५०र्म. 

र्भत्रका िग्गाहरु 
१००,०००।०० 

  बााँसबोटे सािा सडकिे छोएको िााँर्ाबााँर्ा ५०र्मटर र्भत्रका िग्गाहरु ५०,०००।०० 

  मार्ािु मोडिरे्ि नेपािटारसम्मका सडकको िााँर्ाबााँर्ा ५०र्म. र्भत्रका सडकहरु १,०००,०००।०० 

  िेमिेीक्वाटरिरे्ि िामनुेिोल्सीसम्म सडकिे छोएका ५०र्म. र्भत्रका िग्गाहरु ५००,०००।०० 

  कणिश्वर भण्डारीको िरे्ि सल्िेरी कृर्र्सडकिे छोएको ५०र्म. र्भत्रका िग्गाहरु ५००,०००।०० 

  एस द्ररे्नङ्बाट िशंिगााँउ चोकमाग ुिान ेसडकिे छोएको ५०र्म िााँर्ाबााँर्ाका 

िग्गाहरु 
५००,०००।०० 

कृर्ी िते्र  र्तर्तरी बाटैिरे्ि बााँसबोटे सार्म्िन मिवािोिा िाने सडकिे छोएका िााँर्ाबााँर्ा 

५०र्म. र्भत्रका िग्गाहरु 
४००,०००।०० 

  बााँकी रहकेा ितेीर्ोग्र् िर्मनहरु प्रर्त रोपनी ५०,०००।०० 

  र्भर्त्र सडकिे छोएका िग्गाहरु ४०,०००।०० 

  सडकिे नछोएका िग्गाहरु २५,०००।०० 
पािा बारी  िेती नहुने पािाबारी १०,०००।०० 

 
 
 

र्िर्िम ८ र 

९ 

व्र्ापाररक 

िेत्र 
मेची िोकमागि पौवाभञ्ज्र्ाङ्गबाट वाड नं. २ कोसीमानासम्म (कार्न्छिोकान, 

सरु्म्नमा, र्सम्िेिोकान डााँडा र िािीिकि  बिार बाहके)  

५००,०००।०० 

  कार्न्छिोकान बिार आसपासका िग्गाहरु १,०००,०००।०० 
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३ 

  सरु्म्नामा बिार आसपासका िग्गाहरु १,०००,०००।०० 

  िािीिकि  बिार आसपासका िग्गाहरु १,०००,०००।०० 

  र्सम्िे िोकान डााँडाबिार आसपासका िग्गाहरु ७००,०००।०० 

  सरु्म्नमाचोकबाट रानीटार िाने सडकिे छोएका िग्गाहरु ५००,०००।०० 

 आवाशीर्

िेत्र 
सब ैकच्ची सडकिे छोएका िग्गाहरु ३००,०००।०० 

  कच्ची सडकिे नछोएका िग्गाहरु ३५,०००।०० 

 कृर्ीिेत्र सडकिे छोएका िग्गाहरु १००,०००।०० 

  सडकिे नछोएका िग्गाहरु ३०,०००।०० 

 पािाबारी अन्नबािी नहुन े २०,०००।०० 

 
 
 
 
५ 

र्िर्िम ५ व्र्ापाररक

िेत्र 
िड्ग काफ्िेको घरछेउ िोल्सी िरे्ि िोरसाि सिुवोध मा.र्व.सम्म १,६००,०००।०० 

 आवाशीर्

िेत्र 
िोरसाि सिुवोध मा.र्व.िरे्ि ल्र्ाण्डर्िल्ड सार्ट िान ेसडक छुरट्टने 

प्वार्ण्टसम्म मध्र् पहाडी िोकमागििे छोएका िग्गाहरु 
१,२००,०००।०० 

  ल्र्ाण्ड र्िल्ड सार्ट िान ेसडक छुरट्टन ेप्वार्ण्टिरे्ि मार्झटार तमरपिुसम्म मध्र् 

पहाडी िोकमागििे छोएका िग्गाहरु 
५००,०००।०० 

  मध्र् पहाडीिोकमागिबाट र्ासोक िाने सडकिे छोएका िग्गाहरु २५०,०००।०० 

  िोरसाििरे्ि नर्ााँबसपाकि  िाने थाङसाङिोिासम्मको सडकिे छोएका 

िग्गाहरु 
१,६००,०००।०० 

  अन्र् कच्ची सडकिे छोएको िग्गा ४००,०००।०० 

  सडकिे नछोएको िग्गा १००,०००।०० 

 पािाबारी अन्नबािी हुन े २५,०००।०० 

  अन्नबािी नहुन े २०,०००।०० 

  अन्नबािी हुने सरिण्डे र सािघारी १५,०००।०० 

  अन्नबािी नहुन ेसरिण्डे र सािघारी १०,०००।०० 
र्िर्िम४ व्र्ापाररक

िेत्र 
हर्स्पटिमोडिरे्ि क्र्ाम्पसमोडसम्म (मचेी िोकमागि)  ४,८००,०००।०० 

  क्र्ाम्पसमोडिरे्ि चारिम्बेसम्म क्र्ाम्पस (मचेी िोकमागि)  ४००,०००।०० 

  चारिम्बेबाटवा डनं. को र्समानासम्म (मचेी िोकमागि)  १,८००,०००।०० 

  क्र्ाम्पसमोडिरे्ि क्र्ाम्पस गटेसम्म १,८००,०००।०० 

 आवाशीर्

िेत्र 
िोरसाि वाड न.ं ४को र्समाना िरे्ि हवेािोिा पिुसम्म (मचेी िोकमागि)  ४००,०००।०० 

  क्र्ाम्पसगेटिरे्ि समु्हािुङ्ग मर्न्िरसम्म १,६००,०००।०० 

  वेििेर्रबाट शार्न्मागिहुि ैक्र्ाम्पसरोड १,६००,०००।०० 

  वेििेर्रबाट समु्हािुङ्ग मर्न्िरसम्म १,६००,०००।०० 

  वेििेर्रबाट र्चसापानीहुाँि ैिोरसािसम्म ७००,०००।०० 
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  तुिसी तुम्बापोको घरहुाँि ैगढीमा.र्व.सम्म िाने बाटोिे छोएका िग्गाहरु १,६००,०००।०० 

  पतुिीचोकबाट अर्न्द्र तुम्बापोको घरसम्म िानेबाटोिे छोएका िग्गाहरु १,६००,०००।०० 

  िवेी थापाको घरबाट अर्न्द्र तुम्वापोको घर तथा कणिबहािरु ििीको घर नर्िक 

िोर्डने बाटोिे छोएको िग्गाहरु 
१,४००,०००।०० 

  वाड नं. ५को र्समानाबाट डााँडागाउाँ र्तरर्तरे हुाँि ैअर्न्द्र तुम्बापोको घरसम्म िाने 

बाटो 
१,२००,०००।०० 

  आहािगरैीबाट समु्हािङ्ुग िान ेर्सढीमागि १,८००,०००।०० 

  क्र्ाम्पस रोडिरे्ि भेटेरनी हुाँि ैर्टकािवेगकुो घरसम्म िाने बाटोिे छोएका 

िग्गाहरु 
१,६००,०००।०० 

  गढीमा.र्व. िरे्ि भिौरे िान ेसडकिे छोएका िग्गाहरु १,२००,०००।०० 

  अन्र् कच्ची सडकहरुिे छोएका िग्गाहरु ७००,०००।०० 

  बाटोिे छोएका िग्गाहरुबाटोिे नछोएका िग्गा ४००,०००।०० 

 कृर्ीिेत्र बाटोिे छोएका िग्गाहरु ६००,०००।०० 

  बाटोिे नछोएका िग्गाहरु ४०,०००।०० 

 पािाबारी अन्नबािी हुन े ४०,०००।०० 
  अन्नबािी नहुन े २०,०००।०० 

 
 
 
५ 

चोकमाग२ु, 
३ र ४ 

 तीनमौिे बिार आसपासका िेत्र ४००,०००।०० 

  गौथिीचोक कृर्र् सडकिे छुने र असपासका घडेरी िग्गाहरु ४००,०००।०० 

  कच्चीसडकिे छोएका िग्गा ५०मीटर पछाडीसम्म ५०,०००।०० 

  िब्रेकुटी मर्न्िर एरीर्ा र्भत्र घडेरी िग्गाहरु ४००,०००।०० 

  मार्ािुमोड हुि ैनवमीडााँडािाने कच्चीमोटरबाटोिे छुने २५ र्मटरिार्ााँबााँर्ाका 

घडेरी िग्गाहरु 
३००,०००।०० 

  चोकमाग ुतीनमौिे िेिार्क पात्िेभञ्ज्र्ाङ कच्ची मोटर बाटो िग्गा २००,०००।०० 

चोकमाग५ु, 
६र७ 

 सरस्वती उ.मा.र्व.िरे्ि गौथिीचोक बरको बोट सम्म ४००,०००।०० 

चोकमाग१ु, 
८र९ 

 िोरकुिो आसपासका िते्र ४००,०००।०० 

  मार्थ प्रकरणमा परेका िरे्ि बाहके अन्र् र्भत्री कच्चीबोट  

  र्भर्त्र सडकिे छोएका िग्गाहरु ४०,०००।०० 

  र्भर्त्र सडकिे नछोएका िग्गाहरु २५,०००।०० 

  अन्नवािी हुन े २०,०००।०० 

  अन्नवािी नहुन े १५,०००।०० 

 र्शवा२, ३र४ व्र्ापाररक

िेत्र 
पात्िे भञ्ज्र्ाङ्गिरे्ि साकीडााँडा िानेसडकको िार्ााँबार्ााँ ८००,०००।०० 
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 आवाशीर्

िेत्र 
कच्चीसडकिे छोएका िग्गा ५०मीटर पछार्डसम्म ५०,०००।०० 

  सडकिे नछोएका िग्गा ४०,०००।०० 

 कृर्ीिेत्र कच्चीसडकिे छोएका िग्गा ५०मीटर पछाडीसम्म ४०,०००।०० 

  सडकिे नछोएका िग्गा २५,०००।०० 

 पािाबारी अन्नबािी हुन े २५,०००।०० 

  अन्नबािी नहुन े २०,०००।०० 
र्शवा९र५ व्र्ापाररक

िेत्र 
िेिार्क बिार आसपाका िग्गाहरु ४००,०००।०० 

 आवाशीर्

िेत्र 
कच्ची सडकिे छोएका िग्गा ५०मीटर पछाडीसम्म ५०,०००।०० 

  सडकिे नछोएका िग्गा ४०,०००।०० 

 कृर्ीिेत्र कच्ची सडकिे छोएका िग्गा ५०मीटर पछाडीसम्म ४०,०००।०० 

  सडकिे नछोएका िग्गा २५,०००।०० 

 पािाबारी अन्नबािी हुन े २५,०००।०० 

  अन्नबािी नहुन े २०,०००।०० 

र्शवा१, ६, 
७र८ 

व्र्ापाररक

िेत्र 
भगवती मा.र्व. आसपासकािेत्र ४००,०००।०० 

 आवाशीर्

िेत्र 
कच्ची सडकिे छोएका िग्गा ५०मीटर पछार्डसम्म ५०,०००।०० 

  सडकिे नछोएका िग्गा ४०,०००।०० 

 कृर्ीिेत्र कच्चीसडकिे छोएका िग्गा ५०मीटर पछाडीसम्म ४०,०००।०० 

  सडकिे नछोएका िग्गा २५,०००।०० 

 पािाबारी अन्नबािी हुन े २५,०००।०० 

र्शवा२, ३र४ व्र्ापाररक

िेत्र 
अन्नबािी नहुन े २०,०००।०० 

७ र 

८ 
  रानीटार बिारिेत्र साथै प्िर्टङ्ग गरी वानगरीबाटोिे छुने घडेरी िग्गाहरु ४००,०००।०० 

  रानीटा रगा.र्ब.स. वाडिनं. ५क र्डएमचोक बिारिेत्र वरपर घडेरी िग्गाहरु ४००,०००।०० 

  रानीटार गा.र्ब.स. वाडि नं. ८क, ८ि िगार्त तमािे बिारिेत्रका घडेरी 

िग्गाहरु 
३१०,०००।०० 

  मार्थ प्रकरणहरुमा परेिरे्ि वाहके पौवाभञ्ज्र्ाङ – िुङरुपा कच्ची मोटरबाटो 

िार्ााँवार्ााँका (सब ैवाडि २५ र्मटरसम्म) घडेरीका िग्गा 
२१०,०००।०० 

  मार्थ प्रकरणहरुमा परेिरे्ि वाहके र्थङु – तमािे – र्त्रवेणी कच्चीमोटरबाटो 

िार्ााँवार्ााँका (सब ैवाडि २५ र्मटरसम्म) घडेरीका िग्गा 
२१०,०००।०० 

  मार्थ प्रकरणहरुमा परे िरे्ि वाहके रानीटार अन्तिगत सकेुपोिरी बिारिेत्रका 

घडेरीका िग्गा 
११०,०००।०० 

  वडानं. ५ (क) र ५(ि) पतुिीचोक बिारिेत्रका िग्गाहरु प्रर्तरोपनी ८५०,०००।०० 
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  र्थङु मा.र्व. िेत्रका घडेरी िग्गाहरु ५००,०००।०० 
रार्नटार१–९ व्र्ापाररक

िेत्र 
रानीटार बिार/मा.र्व. िेत्र ४००,०००।०० 

  र्ड.एम. चोक बिार िेत्र ४००,०००।०० 

  तमािे बिार िेत्र ३६०,०००।०० 

  सकेुपोिरी बिार िते्र ३००,०००।०० 

 आवार्सर्

िेत्र 
कच्ची सडकिे छुन े ६०,०००।०० 

  कच्ची सडकिे नछोएका िग्गाहरु ३५,०००।०० 

 कृर्ीिेत्र कच्ची सडकिे छुन े ४०,०००।०० 

  कच्ची सडकिे नछोएका िग्गाहरु २५,०००।०० 

 पािावारी अन्नवािी हुन े २०,०००।०० 

  अन्नवािी नहुन े १०,०००।०० 
९ िुम्िाबङ्ुग व्र्ापाररक

िेत्र 

िुम्िाबङ्ुग बिार िेत्र ३००,०००।०० 

 आवार्सर्

िेत्र 

सडकिे छुन े ५०,०००।०० 

  सडकिे नछुन े ३०,०००।०० 

 कृर्ीिेत्र सडकिे छुन े ४०,०००।०० 

  सडकिे नछुन े २५,०००।०० 

 पािावारी अन्नवािी हुन े २०,०००।०० 

  अन्नवािी नहुन े १०,०००।०० 
१० 

 

र्ाङनाम व्र्ापाररक

िेत्र 

मगरचेप्पा भञ्ज्र्ाङ, उ.मा.र्वर ििङ्गाबिार आसपास ४००,०००।०० 

  तरृ्तर्ा बिार आसपास ३००,०००।०० 

 आवार्सर्

िेत्र 

सडकिेछुन े ५०,०००।०० 

  सडकिे नछुन े ३०,०००।०० 

 कृर्ीिेत्र सडकिे छुन े ४०,०००।०० 

  सडकिे नछुन े २५,०००।०० 

 पािावारी अन्नवािी हुन े २०,०००।०० 
११   ततृीर्ा औसी भञ्ज्र्ाङ्ग बिारिते्र ६००,०००।०० 

  र्िर्िम िािोटको िेवर्िन, सेिेपा, िवैु सार्टको बाटोिे छुन े २५०,०००।०० 

 आवार्सर्

िेत्र 

र्भत्री सडककिे छोएका िग्गाहरु ४०,०००।०० 

  र्भत्री सडकिे नछोएका िग्गाहरु २५,०००।०० 
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 कृर्ीिेत्र अन्नवािी हुन े २०,०००।०० 

  अन्नवािी नहुन े १०,०००।०० 
१२   र्िर्िम िािोट मोटरबाटोिे छोएका बिारहरूको मलु्र्ांकन र्िल्िा मािपोत 

कार्ििर्को मलु्र्ांकन आधार मान्ि ैबिारबाहकेका अन्र् िग्गाहरुको न्र्नुतम 

मलु्र्ांकन प्रर्तरोपनी 

२००,०००।०० 

  र्पपिबोटे र्मिडााँडा बधुकु बाहके िेिङ्ुग मोटरबाटोिे छोएका िग्गाहरुको 

न्र्नुतम मलु्र्ांकन प्रर्तरोपनी । 
१५०,०००।०० 

  पव्वागौररछापे सेपर्न मोटरबाटोिे छोएका िग्गाहरुको न्र्नुतम मलु्र्ांकन 

प्रर्तरोपनी 
१२५,०००।०० 

  पिुभज्र्ाङ्ग िररुङ्गे र्वसाउने ढापटार बतासे र्सर्िन मोटरबाटोिे छोएका 

िग्गाहरुको न्र्नुतम मलु्र्ांकन प्रर्तरोपनी 
१२०,०००।०० 

  पिुभज्र्ाङ्ग िररुङ्गे र्वसाउने पञ्चमी मोटरबाटोिे छोएका िग्गाहरुको न्र्नुतम 

मलु्र्ांकन प्रर्तरोपनी 
१२०,०००।०० 

  पव्वागौररछापे सर्मर्तगोिाई मोटरबाटोिे छोएका िग्गाहरुको न्र्नुतम मलु्र्ांकन 

प्रर्तरोपनी 
१५०,०००।०० 

  पव्वागौरर पञ्चर्म िउेरािी मोटरबाटोिे छोएका िग्गाहरुको न्र्नुतम मलु्र्ाकन 

प्रर्तरोपनी 
१२५,०००।०० 

  आकास ेगमु्वा बतासे पर्िटन मोटरबाटोिे छोएका िग्गाहरुको न्र्नुतम मलु्र्ांकन 

प्रर्तरोपनी 
११५,०००।०० 

  पिुभज्र्ाङ्ग र्ाक्समु्बा र्ाङ्गनाम मोटरबाटोिे छोएका िग्गाहरुको न्र्नुतम 

मलु्र्ांकन प्रर्तरोपनी 
१२०,०००।०० 

  र्पपिबोटेआहािेपञ्चर्मआर्िघाटमोटरबाटोिेछोएकोिग्गाहरुकोन्र्नुतममलु्र्ांक

नप्रर्तरोपनी 
१२०,०००।०० 

  अन्र्स्थार्नर्मोटरबाटोिेछोएकािग्गाहरुकोन्र्नुतममलु्र्ांकनप्रर्तरोपनी १००,०००।०० 

  र्भर्त्रसडकिे छोएका िग्गाहरु ४०,०००।०० 

  र्भर्त्रसडकिे नछोएका िग्गाहरु २५,०००।०० 

  अन्नवािी हुन े २०,०००।०० 

  अन्नवािी नहुन े १०,०००।०० 
१३।

१४ 

िुङरुपा व्र्ापाररक

िेत्र 

भञ्ज्र्ाङ्ग बिारिते्र ४००,०००।०० 

  गपेु्तश्वर मा.र्व. िते्र ३५०,०००।०० 

 आवार्सर्

िेत्र 

सडकिे छुन े ५०,०००।०० 

  सडकिे नछुन े ३०,०००।०० 

 कृर्ीिेत्र सडकिे छुन े ४०,०००।०० 

  सडकिे नछुन े २५,०००।०० 

 पािावारी अन्नवािी हुन े २०,०००।०० 

  अन्नवािी नहुन े १०,०००।०० 
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िेिङु व्र्ापाररक

िेत्र 

र्सिेश्वर मा.र्व. िेत्र ३५०,०००।०० 

 आवार्सर्

िेत्र 

सडकिे छुन े ५०,०००।०० 

  सडकिे नछुन े ३०,०००।०० 
 कृर्ीिेत्र सडकिेछुन े ४०,०००।०० 

  सडकिे नछुन े २५,०००।०० 
पािावारी  अन्नवािी हुन े २०,०००।०० 

  अन्नवािी नहुन े १०,०००।०० 

 अिैंचीवारी   ८००००० प्रर्त 

रोपनी 

नोट : र्समा उल्िेि भएको र्ही बमोर्िम र उल्िेि नभएको मािपोत कार्ाििर्िे र्नधािरण गरेको न्र्नूतम िररेटको आधारमा मलू्र्ांकन 

हुनेछ । 

 

अनसुचुी-१७ 
(ििा १९ संग सम्बर्न्धत) 

िहेार्का र्वर्र्हरुमा िहेार् अनसुार l;kmfl/; सम्बन्धी b:t'/ छुट गररने छ । 

१. सामार्िक सरुिा भत्ता सम्बर्न्ध िाता िोल्न ेर्सिाररस । 

२. सामार्िक सरुिा भत्ता सम्बन्धी संरिक/र्च्छाएको व्र्र्ििे िान ेर्सिाररस । 

३. बाढी र्पर्डत, पर्हरो, हावा हुरी, आगिागी, भकुम्प र्पर्डत र्सिाररस। 

४. र्वरामीको आर्थिक अवस्था कमिोरी भएको र्सिाररस । 

५.  नपेाि सरकारबाट  कर  निाग्ने भर्न तोकेका ब्र्र्ि तथा संस्थाहरु  । 

६. अपाङ्गता  ५०% छुट । 

अनसुचुी-१८ 

(अन्र् रािश्व र्नकासी शलु्क) 
(ििा २०  संग सम्बर्न्धत) 

र्स.न.ं सामान/वस्तकुो नाम र्काई  २०७७/०७८ को प्रस्तार्वत  

िररेट 

१ ऊन प्राकृर्तक कृर्त्रम प्रर्त के.िी. ०.१०( िस पैसा)  

२ िोटो प्रर्त के.िी ०.५० (पचास पैसा ) 

३ 

 

वनकस िर वार्वर्ो मिहि पत्ता छ्वािी पराि 

र्नगािोको िोिा पटेर वगास 

प्रर्त िर्ाक्टर   रु. ३५।– (रु.पैर्तस) 

 प्रर्त िक  रु.१००।– (रु.एक सर्) 

४ अर्म्िसो कुचो  प्रर्त के.िी. रु १–(एक मात्र) 



 

30 
 

५ 

 अर्म्िसो डााँठे 

प्रर्त िर्ाक्टर रु १२५/—(एकसर् पर्च्चस 

मात्र ) 

प्रर्त िक रु २००/—(िईुसर् मात्र) 

६ वााँस प्रर्त िक रु ३०० (तीन सर् रुपैर्ा मात्र) 

८ 

 
िर्र वोिा वाहके 

प्रर्त िक  रु १५००।-(एक हिरा पााँच सर् 

मात्र) 

िर्र वोिा सर्हत प्रर्त िक रु.१०००।- (एक  हिार पैसा) 

९ 

 

अन्र् काठ,गोर्िर्ा,र्चरान चट्टा,(गोर्िर्ा,िेन्टा 

र्चरान) 

प्रर्त ट्र्ाक्टर रु ३००/– (र्तनसर् मात्र) 

प्रर्त िक रु ६००/– (छ सर् मात्र) 

प्रर्त क्र्रु्िट रु ३/– (रुपैर्ा र्तन मात्र) 

१० सािको र्वर्ााँ प्रर्त के.िी. रु.१।– (रु. एक मात्र) 

११ पत्थर कोईिा प्रर्त के.िी. –/१० (िश पैसा) 

१२ किम िाना प्रर्त के.िी. रु १/—(एक रुपैर्ााँ मात्र) 

१३ नागविेी,  प्रर्त के.िी.  रु. १० (िस रुपैर्ााँ मात्रा) 

१४ सल्िाको र्सम्टा प्रर्त के.िी. –/१० (िश पैसा) 

१५ िोट सल्िा प्रर्त के.िी. रु २।—(िईु रुपैर्ााँ  मात्र) 

१६ िर्डबटुी अन्र् प्रर्त के.िी.  रु.१/५० (एक रुपैर्ााँ पचास 

पैसा) 

१७ ढुंगा/रुिको झ्र्ाउाँ प्रर्त के.िी. रु.३।– (रु.तीन मात्र) 

१८ र्चराईतो प्रर्त के.िी. रु २ ( िरु्ि रुपैर्ा मात्र ) 

१९ र्पना प्रर्त के.िी. –/२५ (पच्चीस पैसा) 

२० भसु प्रर्त के.िी. –/१५ (पन्र पैसा) 

२१ र्सन्कौिी (तेिपत्ता),िेमन ग्रास प्रर्त के.िी. –/५० (पचास पैसा) 

२२ िप्सी तथा र्वर्ााँ प्रर्त के.िी. –/१५ (पन्र पैसा) 

२३ र्स्टप र्चरान र भरे्नर्र पत्ती िुिवडी िक रु १२००/– ( एक हिार िरु् सर् 

मात्र)  

२४ र्टमरु प्रर्त के.िी. रु १/—(रु एक मात्र) 

२५ मर्िटो प्रर्त के.िी. रु.५/– (रु पााँच मात्र) 

२६ वरु्किुि प्रर्त के.िी. रु.३/– (रु तीन मात्र) 

२७ र्विमा,कुटकी,िटामर्स प्रर्त के.िी. रु.५/– (रु पााँच मात्र) 

२८ र्सिार्ित प्रर्त के.िी. रु.१०/– ( िश रुपैर्ााँ मात्र) 

२९ चथु्रो प्रर्त के.िी.  रु.२/-( िईु रुपैर्ााँ मात्र) 

३० नेपािी कागि प्रर्त के. िी रु ५/— (पााँच रुपैर्ााँ मात्रं) 

३१ अगिेीको िोिा, कागतेको िोिा प्रर्त के.िी. रु २ ( िईु रुपैर्ा ) 

३२ 

 

िाउरा प्रर्त िर्ाक्टर रु १००/–(एक सर् मात्र) 

प्रर्त िक रु २००/–(िईु सर् मात्र) 

३३ ररठो,अमिा,हरो,बरो, प्रर्त के.िी. रु २।—(िईु रुपैर्ााँ) 
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३४ एिोभेरा (र्घउकुमारी ) प्रर्त के.िी. रु २/— ( िरु् रुपैर्ााँ मात्रं) 

३५ रुद्राि प्रर्त के.िी. रु.१।–(एक रुपैर्ााँ मात्र) 

३६ वेि प्रर्त के.िी. रु २/— (िईु  रुपैर्ााँ मात्रं) 

३७ वोझो प्रर्त के.िी. रु २/— ( िईु रुपैर्ााँ मात्रं) 

३८ प्रचर्ित काननुिे र्नरे्ध गरे बाहकेका मरेका वा 

माररएका पशहुरुको  

प्रर्त के.िी. –/५० (पचास पैसा) 

३८ क पंछीको प्वाि प्रर्त के.िी. ५।– ( पााँच रुपैर्ााँ मात्र) 

३८ ि र्संग प्रर्त के.िी. ५।– ( पााँच रुपैर्ााँ मात्र) 

३८ ग िरु प्रर्त के.िी. ५।– ( पााँच रुपैर्ााँ मात्र) 

३८ घ छािा  प्रर्त के.िी ३०।– (तीस रुपैर्ााँ मात्र) 

३९ ढ्र ंगा प्रर्त घन र्मटर २५ ।– (पर्चस रुपैर्ााँ मात्र) 

४० वािुवा प्रर्त घन र्मटर ३० – (तीस रुपैर्ााँ मात्र) 

४१ र्गढी प्रर्त घन र्मटर ३०।– (तीस रुपैर्ााँ मात्र) 

४२ ग्रावि प्रर्त घन र्मटर ३०।– (तीस रुपैर्ााँ मात्र) 

४३ र्टा प्रर्त िर्ाक्टर १००।– (एकसर् रुपैर्ााँ मात्र) 

 

अनसुचूी- १९ 
               (ििा २१ संग सम्बर्न्धत) 

अन्र् सेवा शलु्क तथा र्वर्ि (भ्र्टूावर शलु्क) 
ि.सं. र्ववरण र्काई िर 

१  २ र ३ चक्के मोटरसाईकि प्रर्त २ घण्टाको  ५।- (पााँच रुपैर्ााँ मात्र) 

२  ३ चक्के टेम्पो प्रर्त २ घण्टाको १०।- (िस रुपैर्ााँ मात्र)  

३ कार िीप सानो सवारी प्रर्त २ घण्टाको २०।- (वीस रुपैर्ााँ मात्र) 

४ वस िक  तथा ठूिा सवारी  प्रर्त २ घण्टाको ५०।- (पचास रुपैर्ााँ मात्र) 

५ भ्र्टूावर चढ्नेिाई प्रर्त व्र्र्ि ३०।-(तीस रुपैर्ााँ मात्र) 

६ भ्र्टूावर र्भत्र ब्र्ावसार्र्क र्भर्डर्ोग्रािी गनि  २५ िनाको समहुिाई १,०००।-(एक हिार  रुपैर्ााँ 

मात्र) 

७ २५ िना भन्िा 

वढीको समहूिाई 

२,५००।-(िईु हिार  पााँचसर् 

रुपैर्ााँ मात्र) 

-भ्र्टूावरको चमेनागहृमा बिारको चिनचल्तीको मलू्र् भन्िा वढी हुन ेगरी िर कार्म गनि नपाउने र मेन्र्कुो मलू्र् सचूी सावििर्नक रुपमा 

िरे्िन ेगरी व्र्वसार् स्थिमा राख्न ेव्र्वस्था गनि िगाउने । 
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अनसुचूी २० 

(ििा र्नर्म २२ संग सम्बर्न्धत) 

र्शिा िते्रको आम्िानी 

१. अस्थाई करार राहत र्शिकको र्नर्रु्ि तथा वार्र्िक र्नर्रु्ि नर्वकरण । म्र्ािथप गिाि िहेार् अनसुार शलु्क र्िर्नेछ ।  

क) आधारभतू तहको र्शिक रू ४०० 

ि) मार्व तहको र्शिक र्शर्िका रू ७०० 

२. र्वद्यािर् किा थपको अनमुर्त प्रिान गनि िहेार् अनसुारको शलु्क िाग्नेछ ।  

क) किा १ िरे्ि ३ सम्मको रू ३०० 

ि) किा १ िरे्ि ५ सम्मको रू ५०० 

ग) किा १ िरे्ि ८ सम्मको रू ७०० 

घ) किा १ िरे्ि १२ सम्मको रू १००० 

३. स्थाई र्शिक तथा कमिचारीको सरूवा सहमती र्सिाररस र्िन र्िन अन्तर र्िल्िा रू १००० िस्तुर र अन्तर पार्िका ५०० र्िन े। 

४. व्र्वस्थापन सर्मर्तिे र्नर्रु्ि गरेका र्शिक र्शर्िकाको र्नर्रु्ि समथिन शलु्क िहेार् अनसुार िाग्न े। 

क) आधारभतू तह रू ५०० 

ि) माध्र्र्मक तह रू १००० 

ग) प्रधानाध्र्ापक रू १५०० 

५. प्रमाणपत्रको प्रर्तर्िर्प िस्तुर रू १०० 

अनसुचूी २१ 

(ििा २३ संग सम्बर्न्धत) 

पवूािधार सेवाको उपर्ोग गरेबापत िाग्न ेकर 

 नगरपार्िकािे र्नमािण गरेका सडक िगार्तका पवूािधार उपर्ोग गन ेसवारी साधनहरूिाई िहेार् अनसुार बार्र्िक कर िगाउने । 

क) र्िपर      रू. ८००० 

ि) र्निी तथा भाडाका िक वस िरी आर्ि   रू. ५००० 

ग) िर्ाक्टर     रू. ४००० 

घ) र्मर्नबस र्मर्न िक र्मर्निर्ाक्टर  रू. २००० 

ङ) र्निी तथा भाडाका िीप कार   रू  १००० 

च) टेम्पो पावर र्टिर     रू.  ५०० 

छ) िेर्सर्भ िगार्तका हरे्भ र्र्क्वपमेन्ट  रू. १०००० 


