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मिमिि नगरपामिकाको आमथिक ऐन, २०७६ 

मिमिि नगरपामिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनि बनेको ऐन 

प्रस्तावनााः फिफिम नगरपाफिकाको आफथिक वर्ि २०७६।७७ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनिको फनफमत्त 

स्थानीर् कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट फिने तथा आर् संकिनको प्रशासफनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे,  

नेपािको संफवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोफिम फिफिम नगर सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१. संमिप्त नाि र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाम “फिफिम नगरपाफिकाको आफथिक ऐन, २०७६ रहकेो छ । 

  (२) र्ो ऐन २०७६ साि श्रावण १ गतेिफेि फिफिम नगरपाफिका क्षेत्रमा िाग ूहुनेछ । 

२.  सम्पमत कराःफिफिम नगरपाफिका फभत्र अनुसूमच १६ बमोफिम घर िग्गाको मलु्र्ांकन गरर अनूसुमच १ बमोफिमको 

िरमा सम्पफत्त कर िगार्ि असुि गररनेछ । 

३. भूमि कर (िािपोत): नगरपाफिका क्षेत्रफभत्र अनुसूची २ बमोफिम मािपोत कर िगार्ि असिु गररनेछ   । 

४. वहाि कराः  नगरपाफिका के्षत्रफभत्र कुनै व्र्फि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाम, टहरा, छप्पर, िग्गा वा 

पोिरी परैू आफंशक तवरिे वहािमा फिएकोमा अनुसुची-३ बमोफिम घर िग्गा वहाि कर िगार्ि असुि गररनेछ । 

५. व्र्मिगत घटना िताि िस्तुर : अनुसूची-४ बमोफिम असुि गररनेछ । 

६. व्र्वसार् कराः नगरपाफिका क्षेत्रफभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूूँिीगत िगानी र आफथिक कारोवारको 

व्र्वसार्मा  अनुसूची-५ बमोफिम कर िगार्ि असिु गररनेछ । 

७. बहाि मबटौरी शुल्काः नगरपाफिका के्षत्रफभत्र आिुिे फनमािण, रेिििे वा संचािन गरेका हाट बिार वा पसिमा 

अनुसूची-६ बमोफिम बहाि फबटौरी शलु्क असुि गररनेछ । 

८. नाता प्रिामित िस्तुर : नाता प्रमाफणत िस्तरु अनुसूची-७ बमोफिम कर िागर्ि असिु गररनेछ । 

९. मवज्ञापन कराः नगरपाफिका क्षेत्रफभत्र हुने फवज्ञापनमा अनुसूमच-८ बमोफिम कर िगार्ि असिु गररनेछ  । 

१०. िनोरन्जन कराः  नगरपाफिका क्षेत्रफभत्र अनुसूची-९ बमोफिम मनोरन्िन कर िगार्ि असिु गररनेछ । 

११. मसिाररस िस्तुराः नगरपाफिकािे फनमािण, संचािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनसूफूचमा उल्िेि भए मा उफल्िफित 

स्थानीर् पवूािधार र उपिब्ध गरार्एको सेवामा  शलु्क िगार्ि अनुसूची-१० बमोफिम असुि गररनेछ । 

१२. घर नक्सा पास िस्तुर : नगरपाफिका क्षेत्रफभत्र अनुसूची-११ बमोफिम घर नक्सा पास िस्तरु असरु गररनेछ । 

१३. सरसिाइ शुल्क : नगरपाफिका क्षेत्रफभत्र अनुसूची-१२ बमोफिम सरसिार्ि शलु्क असुि गररनेछ  । 

१४. साना सवारी साधन कराः नगरपाफिका क्षेत्रफभत्र िताि भएका टाूँगा, ररक्सा, अटो ररक्सा, वफ िध्तुीर् ररक्स, र्ि— 

ररक्सा, पावरफटपरमा सवारी साधन कर प्रिशे काननू बमोफिम तथा अनुसूची-१३ बमोफिमको कर असिु गररनेछ । 

१५. भाडा तथा मवमि कर : भाडा तथा फवफि सम्बन्धमा  अनुसूची-१४ बमोफिम कर िगार्ि असिु गररनेछ ।  

१६. पामकि ङ शुल्काः नगरपाफिका के्षत्रफभत्र कुनै सवारी साधनिाई पाफकि ङ सफुवधा उपिब्ध गराए वापत पाफकि ङ शलु्क 

अनुसूची-१५ बमोफिम असुि गररनेछ । 



 

१७. सामिुाफर्क वन उपभोिा सफमफतिे वन पैिावर फबफि तथा उपर्ोग सम्बफन्ध आफ्नो वाफर्िक कार्ि र्ोिना बनार्ि 

नगरपाफिकाबाट सो कार्ि र्ोिना स्वीकृत गराउन ुपछि, र्स्तो कार्ि र्ोिना बमोफिम प्राप्त हुने रकमको १० प्रफतशत 

नगरपाफिकािे असुि गनेछ । 

१८. र्स ऐन बमोफिमको कर असुि प्रर्ोिनका िाफग फिफिम नगरपाफिका के्षत्र फभत्रको िग्गाको मलु्र्ांकन अनुसूची-

१६ बमोफिम हुनेछ । 

१९. कर छुटाः अनुसूची १७ मा तोफकए बमोफिम बाहके र्स ऐन बमोफिम कर फतने िाफर्त्व भएका व्र्फि वा संस्थाहरुिाई 

कुनै पफन फकफसमको कर छुट फिईने छैन ।  

२०. कर तथा शुल्क संकिन सम्बमन्ध कार्िमवमधाः र्ो ऐनमा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा शलु्क संकिन सम्बफन्ध 

कार्िफवफध नगरपाफिकािे तोके अनसुार हुने छ । 

  



 

अनुसूमच १ 

;DklQ s/ (११३१३) -cf=j= )&^÷)&&_ 

qm=;+= ljj/)f ;DklQ s/ 
1 ?= 1 b]lv 3 nfv;Dd 50 krf; ?k}of dfq . 
2 ?= 3 nfv 1 b]lv 5 nfv;Dd 100 Ps;o ?k}of dfq . 
3 ?= 5 nfv 1 b]lv 7 nfv 50 xhf/;Dd  150 Ps ;o krf; ?k}of dfq . 
4 ?= 7 nfv 50 xhf/ 1 b]lv 10 nfv;Dd  200 b\O{ ;o ?k}of dfq . 
5 ?= 10 nfv 1 b]lv 12 nfv 50 xhf/;Dd  250 b\O{ ;o krf; ?k}of dfq . 
6 ?= 12 nfv 50 xhf/ 1 b]lv 15 nfv;Dd  300 tLg;o ?k}of dfq . 
7 ?= 15 nfv 1 b]lv 17 nfv 50 xhf/;Dd  350 tLg;o krf; ?k}of dfq . 
8 ?= 17 nfv 50 xhf/ 1 b]lv 20 nfv;Dd  400 rf/;o ?k}of dfq . 
9 ?= 20 nfv 1 b]lv 22 nfv;Dd  500 kf+r;o ?k}of dfq . 
10 ?= 22 nfv 1 b]lv 24 nfv;Dd  550 kf+r;o krf; ?k}of dfq . 
11 ?= 24 nfv 1 b]lv 26 nfv;Dd  650 %;o krf; ?k}of dfq . 
12 ?= 26 nfv 1 b]lv 28 nfv;Dd  800 cf&;o ?k}of dfq . 
13 ?= 28 nfv 1 b]lv 30 nfv;Dd  1000 Psxhf/ ?k}of dfq . 
14 ?= 30 nfv 1 b]lv 34 nfv;Dd  1200 Psxhf/ b'O;o ?k}of dfq . 
15 ?= 34 nfv 1 b]lv 38 nfv;Dd  1500 Psxhf/ kf+r;o ?k}of dfq . 
16 ?= 38 nfv 1 b]lv 42 nfv;Dd  2000 b"Oxhf/ ?k}of dfq . 
17 ?= 42 nfv 1 b]lv 46 nfv;Dd  2500 b"Oxhf/ kf+r;o ?k}of dfq . 
18 ?= 46 nfv 1 b]lv 50 nfv;Dd  3000 tLgxhf/ ?k}of dfq . 
19 ?= 50 nfv 1 b]lv 60 nfv;Dd  3500 tLgxhf/ kf+r;o ?k}of dfq . 
20 ?= 60 nfv 1 b]lv 70 nfv;Dd  4500 rf/xhf/ kf+r;o ?k}of dfq . 
21 ?= 70 nfv 1 b]lv 80 nfv;Dd  6000 %xhf/ ?k}of dfq . 
22 ?= 80 nfv 1 b]lv 90 nfv;Dd  8000 cf&xhf/ ?k}of dfq . 
23 ?= 90 nfv 1 b]lv 1 s/f]*;Dd  10000 bzxhf/ ?k}of dfq . 
24 ?= 1 s/f]* 1 b]lv 1 s/f]* 20 nfv;Dd  12000 afx|xhf/ ?k}of dfq . 

25 ?= 1 s/f]* 20 nfv 1 b]lv 1 s/f]* 60 
nfv;Dd  

16000 ;f]x|xhf/ ?k}of dfq . 

26 ?= 1 s/f]* 60 nfv 1 b]lv 2 s/f]*;Dd  20000 aL;xhf/ ?k}of dfq . 
27 ?= 2 s/f]* 1 b]lv 2 s/f]* 20 nfv;Dd  25000 klRr;xhf/ ?k}of dfq . 

28 
?= 2 s/f]* 20 nfv 1 b]lv 3 s/f]* 30 
nfv;Dd  40000 rfln;xhf/ ?k}of dfq . 

29 ?= 3 s/f]* 30 nfv 1 b]lv 4 s/f]*;Dd  50000 krf;xhf/ ?k}of dfq . 
30 ?= 4 s/f]* 1 b]lv 5 s/f]*;Dd  60000 ;f&Lxhf/ ?k}of dfq . 

31 

?= 5 s/f]* 1 b]lv dfly hlt eP klg 2 ?k}of k|lt xhf/sf b/n] PsLs[t ;DklQ s/ nfUg] 
. 
 
 

 



 

घरको िुल्र्ांकन 

ि.स. मववरि रकि (प्रमत वगि िुट) 

१ आर.फस.फस. फे्रम स्टक्चर भएको १६०० 

२ फपिर फवनाको पक्की घर १२०० 

३ फसमने्ट र्टाको िोडार्ि फटन टार्िको छाना ८०० 

४ ढुङ्गा, माटोको गारो, फटन टार्िको छाना ६०० 

५ ढुङ्गा माटोको गारो िुसको छाना ५०० 

६ काठको घर फटनको छाना ४०० 

७ काठको घर िुसको छाना ३०० 

८ सेड वा टहरा २५० 

९ टाफटिे बनेको फटन वा िुसको छाना भएको घर २०० 

 

 

  

१०  सम्पमि कर जररिाना १ वर्ि अगाडी १० प्रफतशत 
२ वर्ि अगाडी १५ प्रफतशत 
वर्नेी ५ प्रफतशतिे बफृि हुि ैिाने 

११  सम्पमि कर छुट प्रत्र्ेक आ.व. को शरुूको १ मफहना १० प्रफतशत छुट 

। फवपन्न िफित तथा अन्र् अफत फवपन्न व्र्फिहरूको 

िाफग फसिाररस िस्तरुमा २० प्रफतशत छुट प्रिान 

गररने 
१२  सम्पमि करको िामग िूल्र्ांकन सामवक मिमिि नगरपामिकाको हकिा पमहिा कार्ि गररएको 

िूल्र्ांकनिाईनै र्थावत कार्ि रामिएको तथा अन्र् िेत्रहरुको हकिा ितपोत कार्ाििर्िे कार्ि गरेको 

न्र्ूनति िूल्र्ांकनिाई नै िूल्र्ांकन कार्ि गररएको । सम्पमि कर प्रर्ोजनको िामग घर जग्गा िुल्र्ांकन 

अनुसमूच १७ बिोमजि हुनेछ । 



 

अनुसूमच २ 

मािपोत तथा भफूमकर (११३१४) 

  

१३ िािपोत तथा भूमिकर 

क २० रोपनीसम्म  १०० 
ि २१ रोपनीिफेि ५० रोपनीसम्म प्रफत रोपनी रु. १० । को िरिे  
ग ५१ रोपनीिफेि माफथ प्रफत रोपनी रु. २५ । को िरिे  
घ फबिम्ब शलु्क थप  



 

अनुसूमच ३ 

घर/िग्गा वहाि कर (११३२१) 

१४ घर बहाि कर १०% 

 
मिमिि न.पा. िेत्रमभत्रका घर भाडा प्रर्ोजनको िामग कोठा तथा सटरहरुको बहाििा १०% का िरिे 

कर िगाइि असिु उपर गररनेछ ।  
१५ बहाि कर असिु गनिको िामग न्र्ूनति घर बहािको िर िामसक मनम्नानुसार भएको िामननेछ । 
क न.पा. क्षेत्र फभत्र पफक्क घरको सटर  २०००  

ि 
न.पा. क्षेत्र फभत्र कफचच घरको सटर १००० 

ग न.पा. क्षेत्र फभत्र घफुम्त पसिको िाफग ५०० 
घ साफवक गा.फव.स पफछ न.पा. भएको पफक्क घरको सटर  ५०० 

ङ साफवक गा.फव.स पफछ न.पा. भएको कफचच घरको सटर २०० 

च न.पा. क्षेत्रफभत्रका व्र्फत्तगत प्रफत कोठा ५०० 
छ अन्र् सबै प्रकारका वहािमा कुि वहाि रकमको  २ % 

 

  

  



 

अनुसूची-४ 

व्र्फिगत घटनािताि िस्तरु (१४२४४) 

१६ व्र्मिगत घटना िताि शुल्क  

क ३५ फिन फभत्र िताि गनि आएमा फनशलु्क 
ि ३५ फिन पफछ िताि गनि आएमा ५० 
ग व्र्फिगत घटना प्रमाण पत्रको प्रफतफिपी  ३०० 
घ घटना िताि सम्शोधन  ५०० 

 

  



 

अनुसूमच ५ 

व्र्वसार् रफिष्ट्रेसन तथा नफवकरण िस्तरु (११६१३) 

ि.स. मववरि िताि शुल्क नमवकरि शुल्क 

१७ िाद्य तथा मकराना पसि 

क फकराना थोक पसि  ३००० १५०० 
ि मखु्र् सडकमा रहकेो फकराना िूद्रा पसि  १५०० १००० 
ग फभत्री सडकमा रहकेा साना फकराना पसि  १००० ५०० 
घ फभत्री सडकमा रहकेा साना फकराना पसि (घमु्ती पसि)  १००० ५०० 
१८ जुिा चप्पि पसि 

क कपडा तथा िेन्सी थोक पसि  ३००० १५०० 
ि कपडा तथा िेन्सी िदू्रा पसि  १५०० १००० 
ग ितु्ता चप्पि थोक फबफि  ३००० १५०० 
घ ितु्ता चप्पि िदु्रा फबफि  २००० १००० 
१९ भाडा पसि, मकचन सािाग्री 

क भाडा तथा फकचन सामाग्री थोक पसि  २००० १००० 
ि भाडा तथा फकचन सामाग्री िदु्रा पसि  १५०० ७५० 
२० होटि एण्ड िज 

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 फमष्ठान्न पसि  २००० १००० 
ि सहार्क सडकमा रहकेो फमष्ठान्न पसि २००० १००० 
झ मखु्र् सडकमा रहकेो फचर्ा किी  पसि २००० १००० 
ञ फभत्री बाटोहरुमा फचर्ा पसि २००० १००० 
ट मािक पिाथि फबिी गने पसि तथा िाना िवुाउने २५०० १२५० 
ठ मािक पिाथि फबिी मात्र गने पसि  ५००० २५०० 
२१ मनिािि सािग्री तथा मवद्युत सािाग्री पसि 

क हाडि वेर्र/मेफशनरी/पेन्ट तथा माबिि  थोक पसि ५००० ३००० 
ि हाडि वेर्र/मेफशनरी/पेन्ट तथा माबिि िदु्रा पसि  ३००० १५०० 
ग फवद्यतु सामाग्री पसि  ३००० १५०० 
घ ग्िास हाउस आल्मुफनर्म फे्रफमङ ३००० २००० 
ङ फससापसि २००० १००० 



 

२२ सनुचााँिी तथा गरगहना बनाउने पसि 

क सनुचाूँिी पसि होिसेि १०००० ५००० 
ि सनू चािी पसि िदु्रा ३००० १५०० 
ग सनुचाूँफिका गहना बनाउने काफिगण सेवा मात्र ३००० १५०० 
२३ स्टेशनरी, पसू्तक तथा िमनहारी पसि 

क स्टेशनरी तथा पसु्तक थोक  ५००० २५०० 
ि स्टेशनरी तथा पसु्तक िदू्रा (ि) ३००० १५०० 
ग स्टेशनरी तथा पसु्तक िदू्रा (ग) १५०० १००० 
घ कस्मेफटक थोक पसि  ३००० १५०० 
ङ कस्मेफटक िदु्रा पसि  १५०० १००० 
च धागो टाूँक िस्नर थोक पसि  ३००० १५०० 
छ धागो टाूँक िस्नर िदु्रा पसि  १५०० १००० 
२४ िाछा, िास ुमविी पसि 

क फे्रस हाउस कुनै २वटा एकै स्थानमा भएमा  २००० १००० 
ि रांगा, िसी, सुंगरु, कुिरुामध्र्े कुनै १ वटा सेवा भएको  २००० १००० 

ग तािा माछा, फसद्रा फविी पसि  १५०० १००० 

घ अण्डा फविी पसि  १५०० १००० 
ङ गार्गोरु, रांगाभैंसी, िसीबोका संकिन वा फवफि  २००० १००० 

२५ और्धी व्र्वसार् 

क और्धी थोक तथा फडफस्िव्र्टुसि  ५००० २५०० 
ि और्धी पसि फचफकत्सक राफि व्र्वसार् गरेको   ३००० १५०० 
ग और्धी िदू्रा पसि मेफडकि हि २००० १००० 
घ आर्वूेफिक/होम्र्ोपेफथक और्धी पसि २००० १००० 
ङ एग्रोभेट थोक पसि  ३००० १५०० 
च एग्रोभेट िदू्रा पसि  २००० १००० 
२६ सचूीकार  (मसिाई) पसि 

क सफटिङ सफुटिङ सफहतको टेिररङ ब्र्बसार्  १५०० १००० 
ि बफुटक ल्र्ाब्रटोरी  १५०० १००० 
 ग नोटः हाते मेफसन राफि फसिाई गने । १५०० १००० 
२७ इिेक्रोमनक मविी पसि 

क मोवार्ि कम्पनी सेल्ि उपशािा, फडफस्रव्र्टुसि  ५००० ३००० 

ि फफ्रि, फट.फभ., डेक, तथा पाटि फविी पसि  ३००० १५०० 

ग मोबाईि फबिी पसि अफडर्ो, फभफडर्ो क्र्ासेट पसि फसडी 
समेत  

३००० १५०० 

घ मोबाईि माि फबत्री पसि ३००० १५०० 



 

ङ अफडर्ो, फभफडर्ो क्र्ासेट पसि फसडी मात्र १५०० १००० 

च ढुवानी व्र्वसार् िताि ३००० १५०० 

२८ ििित तथा सभंार सेवा 

क ईफन्िन ममित (हभेी) बस,  रकको वकि  सप  ५००० २५०० 

ि िीप, कार तथा ट्र्ाक्टर ममित तथा सफभिफसग ४००० २००० 

ग मोटरसाईकि ममित ३००० १००० 
घ फट.भी., डेक, मोबाईि, फफ्रि ममित सेवा  २००० १००० 

ङ र्िेक्रोफनक ममिति सेवा २००० १५०० 
च रेफडर्ो, घडी, क्र्ाल्कूिेटर, प्रेसर कुकर, फहटर तथा अन्र् 

सानो फवद्यतु समान ममित पसि  

१५०० ७५० 

छ ररक्सा, साईकि ममित २००० १००० 

ि सवारी साधन सफभिफसंग (सवारी धिुाई) २००० १००० 
झ िमाि िस्तापाताको सामाग्री वनाउने तथा ममित गने २००० १००० 
ञ टार्र ररसोफिङ, टार्र ममित, हावा भने पंञ्चट हाल्ने समेत  २००० १००० 

२९ सवारी साधन एजेन्सी, थोक मविी पसि  तथा पाटिपुजाि पसि 

क बस, रक, रर्ाक्टर फिप, कार प्रफत फडिर ५००० २५०० 

ि मोटरसार्कि फडिर  ४००० २००० 
ग साईकि फनमािण तथा फबिी २००० १००० 
घ बाटोमा गाडी पाफकि ङ गनेिार् िरीवना  २०० 
ङ बाटोमा मोटर सार्कि पाफकि ङ गनेिार् िरीवना  १०० 
३० सञ्चार सेवा 

क किरल्र्ाव सेवा  ३००० १५०० 
ि िोटो स्टफडर्ो सेवा  २००० १००० 
ग फट.फभ. चर्ानि प्रशारण सेवा  ५००० २५०० 
घ केबिु चर्ानि प्रशारण सेवा  ५००० २५०० 
ङ सामिुाफर्क एि.एम.प्रशारण सेवा  २००० १००० 
च िोटोकफप/पी.सी.ओ., सार्वर क्र्ािे सेवा  २००० १००० 

छ कुररर्र सेवाको मखु्र् कार्ाििर्  ३००० १५०० 
ि कम्प्र्टुर सप्िार्सि ३००० १५०० 
झ कुररर्र सेवाको शािा कार्ाििर्  २००० १००० 
३१ ड्राइमक्िमनक धोमव पसि 

क िार्फक्िफनक पसि २००० १००० 
३२ सैिुन तथा ब्र्ुटीपाििर सेवा 

क ब्र्टुी पाििर सेवा ब्र्फुटफशर्न ताफिम सफहतको  २००० १००० 
ि ब्र्टुी पाििर सेवा  १५०० ७५० 



 

ग सैिनू २ सीट माफथ  २००० १००० 
घ सैिनू २ सीट सम्म १५०० ७५० 
३३ िमिरा, सतूी जन्र्, हल्का पेर् पसि 

क चरूोट, फवडी, सतुीिन्र् पिाथिको फडिर पसि ७००० ३५०० 

ि चरूोट, फवडी, सतुीिन्र् पिाथिको थोक पसि  ३००० १५०० 

ग चरूोट, फवडी, सतुीिन्र् पिाथिको िदु्रा पसि २००० १००० 

घ हल्का पेर् पिाथिको फडिर फडस्टब्र्टुर  ४००० २००० 
ङ हल्का पेर् पिाथिको िदू्रा पसि  २००० १००० 
३४ मचर्ापमि मबते्रता 

क फचर्ापफि फबत्रेता  १५०० १००० 
ि फचर्ा प्र्ाफकङ्ग गरर फबिी गने १५०० १००० 
३५ मबिीर् सेवा 

क वाफणज्र् बैंक प्रफत शािा कार्ाििर्  १०००० ५००० 
ि फबकास बैंक प्रफत केन्िीर् कार्ाििर्  १०००० ५००० 
ग फबकास बैंक प्रफत शािा कार्ाििर्  ७५०० ३५०० 
घ िार्नान्स कम्पनी, फवत्तीर् सहकारी संस्था मखु्र् कार्ाििर्  ६००० ३००० 

ङ िार्नान्स कम्पनी, फवत्तीर् सहकारी संस्था प्रफत शािा 
कार्ाििर्  

५००० २५०० 

च िघफुवत्त फबकास बैक शािा कार्ाििर्हरु  ५००० २५०० 
छ फवमा कम्पनीहरु ५००० २५०० 
ि मनी एक्सचेन्िर र्ररान्िर  ३००० १५०० 
३६ पेरोमिर्ि पिाथि 

क पेरोफिर्म पिाथि पम्प झएको  १०००० ५००० 
ि ग्र्ास फसफिण्डर फविी फडिर तथा मट्टीतेि समेत फबत्री 

गनेिाई 
३००० १५०० 

३७ कवाडी सिान, िामि वोरा िररि मबिी 

क कवाडी सामग्री हरु फबिी फबतरण गने  २५०० १२५० 
३८ बांस तथा ढुंगा, मगट्टी जम्िा गरी मबत्री गने 

क ढुङ्गा तथा फगट्टी फबिी फबतरण गने िसर १५००० ७५०० 
ि साधारण कोर्री सञ्चािन ५००० २५०० 
३९ िमनिचर एवं मिक्चसि 

क स्टीि, काठ  आल्मफूनर्मको िफनिचर पसि   ५००० २५०० 

ि आल्मफुनर्म पसि  ५००० २५०० 
ग िफनिचर पसि   ३००० १५०० 
घ साना िफनिचर पसि २००० १००० 



 

४० स्नुकर तथा पुि हाउस  ५००० २५०० 
४१ मवज्ञापन सेवा  ५००० २५०० 
४२ स्वािेशी तथा मविेशी रोजगार कन्सिटेन्सी ५००० २५०० 
४३ सेिेटररर्ि सेवा  ५००० २५०० 

४४ हाउमजङ्ग कम्पनी तथा घर जग्गा िररि मविी  १०००० ५००० 
४५ मचमकत्सक             ५००० २५०० 
४६ पशु मचमकत्सक           ३००० १५०० 
४७ िन्त मचमकत्सा सेवा         ३००० १५०० 
४८ इमन्जमनर्ररग परािशि सेवा   ५००० २५०० 
४९ कानून व्र्वसार्ी  / िेिापढी व्र्वसार्         २००० १००० 
५० मविा एजेन्ट / शेर्र ििाि         २००० १००० 
५१ कमबराज                  २००० १००० 
५२ अनुसन्धानकताि परािशि िाता         २००० १००० 
५३ कन्सल्ट्र्ाण्ट सेवा               ५००० २५०० 
५४ मनिािि ब्र्वसार् िताि/ नवीकरि /मसिाररस 

क श्रेणी क - १०००० 

ि श्रेणी ि - ८००० 

ग श्रेणी ग - ७००० 
घ श्रेणी घ १०००० ५००० 
ङ फविशेी फनमािण व्र्वसार्ी भएमा क श्रेणी बराबर िोब्बर 
च घर फनमािण ठेकेिारी व्र्वसार् २००० १००० 
५५ साईनबोडि िेख्ने (पेन्टर)  १००० ५०० 
५६ हाउमजंग कम्पनी (जग्गा िररि मबिी)  ५००० २५०० 
५७ िेिा परीिि ब्र्वसार् तिि  

क िेिा परीक्षण ब्र्वसार् श्रेणी क  ४००० २००० 
ि िेिा परीक्षण ब्र्वसार् श्रेणी ि  ३००० १५०० 
ग िेिा परीक्षण ब्र्वसार् श्रेणी ग  २००० १००० 
घ कम्प्र्टुर एनाफिस्ट तथा प्रोग्रामर  २००० १००० 
ङ अनवूािक  २००० १००० 
५८ मशिा सेवा 

क फनिी फशक्षािर् उचच माध्र्फमक फवद्यािर्  १०००० ५००० 
ि फनिी फशक्षािर् क्र्ाम्पस १०००० ५००० 
ग फनिी फशक्षािर् माध्र्फमक फवद्यािर्  ७००० ३५०० 
घ फनिी फशक्षािर् फनम्न माध्र्फमक फवद्यािर्  ५००० १५०० 
ङ प्राथफमक फवद्यािर्/पवूि प्राथफमक फवद्यािर् ३००० १५०० 
च छात्र / छात्रावास  ३००० १५०० 
छ मन्टेश्वरी तथा फशश ूस्र्ाहर केन्ि ३००० १५०० 



 

ि पोिी टेफक्नकि र्फन्स्टचर्टु, प्रफशक्षण समेत ३००० १५०० 

झ नफसिङ, फसए.मए.ए. र एच.ए. प्रफशक्षण केन्द्र समेत  ३००० १५०० 

ञ एिकेुशनि कन्सल्टेन्सी सेवा  ३००० १५०० 
ट ताफिम तथा अनसून्धान केन्द्र ३००० १५०० 
ठ कम्प्र्टूर/ईिेक्रो.ताफिम/ भार्ा फशक्षा /कोफचङ सेन्टर 

/सवारी चािक तािीम केन्द्र  
३००० १५०० 

ड संगीत /डान्स ताफिम केन्द्र/फिमिाना (फिटनेश सेन्टर) ३००० १५०० 
५९ गैर सरकारी ससं्थाहरु 

क अन्तरािराफष्ट्रर् गैर सरकारी संस्थाहरु ५००० २५०० 
६० स्वास्थ सेवा 
क स्वास््र् सवेासूँग सम्बफन्धत सब ैव्र्वसार्हरु  स्थानीर् तहमा स्वास््र् संस्था िताि ,

अनमुफत तथा नफवकरण सम्बफन्ध 

 २०७६ अनसुार ,फनिफेशकाहुने 

ि चश्मा पसि श्रेणी डाक्टर सफहत भएमा  २००० १००० 
६१ पशुपमंिको  आहार /िाना मबिी पसि  २००० १००० 
६२ मडपाटििेन्टि पसि 

क फडपाटिमेन्टि स्टोर मखु्र् सडकमा भएको ३००० १५०० 
ि फडपाटिमेन्टि स्टोर शािा सडकमा भएको २००० १००० 
६३ मगफ्ट तथा िोटो पे्रि िसि  २००० १००० 
६४ बांसको नाग्िो, डोको, कुचो मबिी 

क बांसको नाग्िो, डोको, कुचो होिसेि फबत्री १००० ५०० 

ि बांसको नाग्िो, डोको, कुचो ख्द्रा फबिी १००० ५०० 

६५ िािमचनी, अिैमच, सकिेि, सपुाडी मबिी गने  १००० ५०० 

क पिुा सामग्री हरु बीिी गने पसि  १००० ५०० 
६६ िूमिकेसन सेक्सन तिि      
क िफूब्रकेसन फडफस्टव्र्टुसि  ३००० १५०० 
ि िफूब्रकेसन िदू्रा फबिी २००० १००० 
६७ मवमवध मवर्र्का सािान सप्िार्सि तथा एजेन्सीहरु  ३००० १५०० 
६८ िििूि / पान पसि 

क िििूि थोक पसि  ५००० २५०० 
ि िििूि िदु्रा पसि मखु्र् सडक  १५०० १००० 
ग िििूि िदु्रा पसि सहार्क सडक १००० ५०० 
घ सागसब्िी थोक पसि  १००० ५०० 
ङ सागसब्िी िदु्रा पसि १००० ५०० 
च पान पसि १००० ५०० 



 

छ अिैंची ,अिवुा ,अमफिसो २००० १५०० 

६९ छापािाना 

क अिसेट फसफिण्डर सफहत प्रेस  ३००० १५०० 
ि छापािाना २००० १००० 
ग फस्िन फप्रन्ट  १५०० १००० 
७० नसिरी  अन्र् 

क फचर्ा नसिरी २००० १००० 
ि नसिरी(फचर्ा वाहके) २००० १००० 
७१ िोमवि ररिाइन उद्योग  ५००० २५०० 
७२ चाउचाउ उद्योग  १०००० ५००० 
७३ कूमकज/पाउरोटी उद्योग  २००० १००० 
७४ पापड/मचप्स/मिगर/नडूल्स उद्योग  २००० १००० 
७५ समुतिजन्र् उद्योग  ५००० २५०० 
क गट्ुका ५००० २५०० 
ि फबडी उद्योग ५००० २५०० 
७६ अगर बिी तथा िैन बिी उद्योग  २००० १००० 
७७ िाििोठ उद्योग  २००० १००० 
७८ िसिा उद्योग  २००० १००० 
७९ कपास उद्योग  २००० १००० 
८० इिेमक्रक मस्वच बोडि बनाउने  २००० १००० 
८१ सेिर मिि /फ्िावर मिि  २००० १००० 
८२ हिर मिि, मचउरा कुटानी, पेिानी मिि  २००० १००० 

८३ छािा/प्िामिक उद्योग  २००० १००० 
८४ जुट बाईमण्डगं तिि  

क वेत वासको सामाग्री बनाउने उद्योग २००० १००० 
ि मेफसनवाट िटु बाईफण्डंग  ३००० १५०० 
ग हातवाट िटु बाईफण्डंग २००० १००० 
८५ डेरी, पोिटी, पशु उद्योग २००० १५०० 

८६ गिैचा उद्योग  ३००० १५०० 
८७ प्िाईउिड उद्योग 

क रु १ करोड १० िािसम्म पिुी भएको ५००० २५०० 
ि रु १ करोड १० िािभन्िा बढी पिुी भएको ७००० ३५०० 
८८ गारिेन्ट उद्योग   ८००० ४००० 
८९ भेमनर्र उद्योग ५००० २५०० 

९० िमनिचर तथा साःमिि 

क सःफमि ४००० २००० 



 

ि िफनिचर उद्योग मेशीनबाट चल्ने ३००० १५०० 
ग िफनिचर उद्योग हातबाट चल्ने/ फवट उद्योग २००० १००० 
घ ग्रीि उद्योग मखु्र् सडक ३००० १५०० 
ङ ग्रीि उद्योग सहार्क सडक २००० १००० 
च पश ूआहर उद्योग २००० १००० 
९१ मसरक डसना उद्योग/पसि  २००० १००० 
९२ मचर्ा 

क फचर्ा अगािफनक हररर्ा पफत्त ५००० २५०० 
ि अगािफनक फचर्ा उद्योग ३००० १५०० 
ग फचर्ा उद्योग अन्र् १०००० ५००० 
९३ मिनरि वाटर उद्योग /प्रशोमधत पामन उद्योग ३००० १५०० 

९४ भांडा उद्योग  १०००० ५००० 
९५ ढाका टोपी पस्िीना उद्योग  २००० १००० 
९६ िैन बिी उद्योग  २००० १००० 
९७ ईटा उद्योग १०००० ५००० 
९८ िौरी िािि १००० ५०० 
९९ तोिा िगाएको र अन्र् घरेिु उद्योग १५०० ७०० 
१०० िनोरञ्जन व्र्वसार् तिि  

क फसनेमा हि । वाफर्िक रू ३०००० 
ि सावििफनक स्थानमा सकि स प्रिशिन गनेिाई िफैनक १५०० 
ग समर् समर्मा िाग्ने मेिामा (मेिा ठेिारबाट पेशा कर 

वापत) िफैनक 
१५०० 

ग 
केबिकार, रर्ािफटङ्ग िगएतका पर्िटन मनोरन्िनहर 
को 

१०००० ५००० 

१०१ केबुि सचंािन गने व्र्वसार् 

क २०० सम्म ग्राहक संख्र्ा भएको ५००० २५०० 
ि २०० िफेि ५०० सम्म ग्राहक संख्र्ा भएको ८००० ४००० 
ग ५०० िफेि माफथ ग्राहक संख्र्ा भएको १०००० ५००० 
१०२ िोबाइि टावर ठूिो १००००  
१०३ िोबाइि टावर सानो ५०००  
१०४ मस्टि, काठ, िमनिचर मविेता १०००  
१०५ िेिौना, उपहार (मगफ्ट) मविेता २००० १००० 

१०६ १०० वाटसम्िको रेमडर्ो ३००० १५०० 
१०७ मवद्युत पोि तथा टेमििोन पोि र रान्स्िििर वामर्िक  

शुल्क 
वामर्िक शुल्क रू 

क फवद्यतु पोि  ७५।० 



 

ि टेफििोन पोि ५०।० 
ग रान्स्िमिर  ५०० 
१०८ सहकारी िताि 

क बचत तथा िण  ५००० २५०० 
ि अन्र्  ३००० १५०० 
१०९ जुनसकैु व्र्वसार्ी िताि, गैर नेपािी नागररकको हकिा 

तोमकएको िस्तुरका डब्बि । 

  

११० कृमर् /पशु ििि िताि २००० १००० 

१११ िामथ उल्िेि भए बाहेकका व्र्वसार्हरु िताि हुन 

आएिा  

२००० १००० 

नोट : व्र्वसार् िताि गिाि Fire Extirqisure / fire ball रािेपफछ  मात्र िताि गररनेछ 



 

अनुसूची ६ 

वहाि फवटोरी कर (११३२२) 

११२ हाट बजार तिि  

क व्र्ापार िन्र् आर्फतत सामग्री फविी प्रफत व्र्ापारी प्रफत फिन ३० 
ि कृफर् िन्र् उत्पािन स्थानीर् प्रफत व्र्ापारी प्रफत फिन १५ 
ग पश ुचौपार् प्रफत गोटा ५० 
११३ पटके र घफुम्त व्र्वसार् प्रफत फिन ५० 

११४ घमु्ती गाडी (घुम्ती व्र्ापार) १०० 

११५ ऐिानी िग्गामा बनाएको घर िग्गामा सम्पत्ती कर प्रर्ोिनको  

िाफग गररने घर िग्गाको मुल्र्ांकनको िररेट अनसुार 

मलु्र्ांकन गरर प्रफत िाि 

रु ३  

 

 

 

अनुसूची- ७ 

नाता प्रमाफणत िस्तर (१४२४५) 

११६ नाता प्रिामित िस्तुर 

क नाता प्रमाफणत िस्तरु नेपािी/अङग्रिेी ५००  

ि नाता प्रमाफणत सम्शोधन ५०० 

 

  



 

अनुसूची ८ 

फवज्ञापन कर  (११४७२) 

 

११७ होमडङ्ग बोड 

क होफडिङ्ग वोडि आफ्नै िमिको  फनशलु्क 

ि अन्र् फवज्ञापन वोडिको हकमा प्रफत वगि फिट १०० 
 

  



 

अनुसूची-९ 

मनोरन्िन कर (११४७३) 

मस.नं. मववरि िर कैमिर्त 

११८ मनोरञ्िनको िाफग फटकट िररि गनुि पन ेचिफचत्र घर 

र हाट बिार,मेिा, साूँस्कृफतक प्रििशन हि, फथएटर 

तथा कनसिट आफि 

फटकटमा उल्िेफित रकमको 

५ प्रफतशत 

 

११९ मनोरञ्िन करको िाफग एकामषु्ट रकम तोफकएको 

मनोरञ्िनको साधनमा 

प्रफतफिन रु ५००  

 

 

  



 

अनुसूची १० 

फसिाररस िस्तरु (१४२४३) 

ि.स. मववरि िताि िस्तुर तथा शुल्क 
१२० रुि कटान मसिाररस 

क िर्र  प्रफत गोटा  २०० 
ि अन्र् रुि प्रफत गोटा ५० 
१२१ नागररकता मसिाररस 

क वंशि १०० 
ि अगंीकृत १००० 
ग प्रफतफिफप ३०० 
१२२ मनवेिन तथा मसिाररस िस्तुर 

क फनवेिन िस्तरु फनर्मानसुार िाग्ने १०० 

ि नक्कि िस्तरु फनर्मानसुार िाग्ने ३००  

ग नेपािी/अगं्रिी फसिाररसको प्रमाफणत गिाि प्रफतपाना ३००  
घ नक्कि िस्तरु फसिारस ३००  
ङ नक्शा पासको नक्कि िस्तरु १००० 

च फमिापत्र िस्तरु (िवुै पक्षबाट आधा/आधा बेहोररने गरी) २ प्रफतशत  

१२३ घर कार्िको मसिाररश (घर सम्पन्न एवं अमभिेमिकरि प्रिाि पत्रको आधारिा िात्र मसिाररस गने) 
क पफक्क घर  (आर.फस.फस.) १००० 
ि कफचच घर (ढुङ्गा माटो)  ५०० 
ग सरिमीन फसिाररश िस्तरु  ५०० 
घ उिरुी तथा मदु्दा िस्तरु १०० 
ङ चािचिन, तीन पसु्ते, नाता सम्बन्ध सम्बन्धी फसिाररश 

नेपािी 

५०० 

च फवद्यतु, िानेपानीको फसिाररश िगाएत न.पा.को कुनै पफन 

िाफर्त्व बाूँकी भएमा फसिाररस नगररने (नक्सा पास नगनेिाई 

फसिाररस नगने ) 

२०० 

१२४ व्र्वसार् तथा अन्र् मसिाररस 
क व्र्वसार् नामसारी फसिाररश िस्तरु ५०० 
ि व्र्वसार् बन्ि फसिाररश िस्तरु २०० 
ग कोठा िािी गराईफिने/साूँध सीमाना सम्बफन्ध उिरुी फनवेिन  

िस्तरु 
५०० 

घ कोठा िािी गराईफिए बापत  िस्तरु ५०० 
ङ िशै मेिा उत्सव वा महोत्सव आफिको िाफग फनवेिन िताि  १००० 
च िोग्ने स्वास्नी सम्बन्ध फवचछेि सम्बन्धी फनवेिन िस्तरु १५०० 
छ िोग्ने स्वास्नी सम्बन्ध फवचछेि सम्बन्धी फसिाररस  १५०० 



 

ि माफथ बाहकेका अन्र् फसिाररस  ३०० 
झ वकि सप, ग्र्ारेि िगार्तका िमिहरु प्रफत मफहना ३०० 

ञ व्र्वसार् प्रमाण पत्रको काडिको िस्तरु १०० 
ट व्र्वसार् प्रमाण पत्रको प्रफतफिफप काडिको िस्तरु १५० 
१२५ चार मकल्िा प्रिामित मसिाररस िस्तुर (रमजष्ट्रेशन प्रर्ोजनको िामग) 

क घडेरी िग्गाहरु १ रोपनी सम्म  
५०० ि घडेरी िग्गाहरु १ रोपनी भन्िा बढी 

ग िेफत र्ोग्र् िग्गाहरु २० रोपनी सम्म 
घ िेफत र्ोग्र् िग्गाहरु २० रोपनी भन्ि बढी 
१२६ जग्गा नािसारी मसिाररस िस्तुर 

क १० रोपनीसम्म ५०० 
 ि २० रोपनीसम्म  १००० 
 ग ४० रोपनीसम्म  १५०० 
घ ग्रामीण क्षेत्रको २० रोपनी भन्िा माफथप्रफत रोपनी रु १० का 

िरिे थप हुिै ूँ िाने। 
 

ङ ४० रोपनीभन्िा माफथ २००० 
१२७ जन्ि तथा बसाइ सराई मिमत प्रिामित  (२०४७ अमघ) ५५० 
१२८ िृत्र्ु तथा मववाह प्रिामित (२०४७ अमघ) ५५० 
१२९ पेन्सनपट्टा मसिाररस 

क नेपािी (नेपािी सेना तथा प्रहरी) ५०० 
ि फविफेश (नेपािी सेना तथा प्रहरी) १५०० 
ग बसार् सराई िािा िाने फसिाररस ५०० 
१३० आर् हैमसर्त प्रिामित मविेश अध्र्र्न गनि जाने मवद्याथी को िामग 

क रु ३०००००० सम्मको २००० 
ि रु ३०००००० भन्िा माफथ ३००० 
१३१ जडीबुटी मबिीमवतरि मसिाररस प्रमतकेजी रु २ 
१३२ घर बाटो भए/ नभएको मसिाररस 

क १ रोपनी सम्म                                    १००० 
ि १ रोपनीिफेि ५ रोपनीसम्म  १००० 
ग ५ रोपनीिफेि १० रोपनीसम्म  १००० 
घ १० रोपनीिफेि २० रोपनीसम्म १००० 
ङ २० रोपनीिफेि माफथ  १००० 
१३३ घर भएको मसिाररस घरको िुल्र्ाङ्नको आधारिा 

क पिुािमा िोटो टास फसिाररस ५०० 
ि अन्र् फसिाररसमा िोटो टास फसिाररस ५०० 
ग संघ संस्था िताि फसिाररश िस्तरु १००० 
१३४ ि) िोही िगत कट्टा मसिाररश 



 

क १ रोपनीसम्मको १००० 
ि १ रोपनीिफेि माफथ प्रफत रोपनी थप ५०० 
१३५ उद्योग स्थापना मसिाररश िस्तुर 

क १) ठुिो उद्योग ३००० 
ि २) मझौिा उद्योग २००० 
ग ३) घरेि ुउद्योग १००० 
१३६ मनजी मवद्यािर् स्थापना मसिाररश 

क नर्ां फवद्यािर् स्थापना गनि ३००० 
ि थप कक्षा फसिाररश प्रफत कक्षा रु. २००० 
ग फवद्यािर् ठाउं सारीको फसिाररश २००० 
ङ माफथ बाहकको अन्र् नििुेको फसिाररस ३०० 

१३७ पशु,कृमर् मबिाको िावी मसिाररस/छात्रावृमत 

मसिााररस 

फनशलु्क 

 
 
१३८ 

अमिन मिल्ड चेक िस्तुर 

१ रोपनी सम्म                         १००० 
१ रोपनीििे ५ रोपनीसम्म                         १२०० 
५ रोपनीिफेि १० रोपनीसम्म  १५०० 
१० रोपनी िफेि २० रोपनीसम्म  २००० 
२० रोपनी भन्िा माफथ  २५०० 

१३९ कूनै व्र्मि उपर िुद्दा िताि गनुि परेिा िताि शुल्क ५०० 
१४० घर कोठा िामि गरे गराए वापत (सरजमिन िस्तुर 

वाहेक) 
५०० 

१४१ घरको िूल्र्ांकन प्रफत हिार रु ५ (कार्म भएको मलु्र्ांकन) 

१४२ वामर्िक आम्िानी प्रिामित प्रफत हिार रु २ (कार्म भएको मलू्र्ांकन) 

१४३ सम्पमि िूल्र्ांकन िस्तुर प्रमत हजार रु २।०० का िरिे  

१४४ िताि भएको बन्िुक नमवकरि मसिाररस १५०० 

  



 

अनुसूमच-११ 
नक्सापास िस्तरु (१४२४२) 

 
१४५ घर नक्शा पास िस्तुर 

क आर फस फस फे्रम स्टक्चर भएको घर फनमािण प्रफत वगि फिट ७ 
ि िोड ल्र्ाररङ रड भएको घर फनमािणप्रफत वगि फिट ६ 
ग कचची घर फनमािण प्रफतवगि फिट ४ 
घ टहरा फनमािण प्रफतवगि फिट ३ 
१४६ मिमत २०७४/११/२७ गते र्स नगरपामिका िा सिावेश भएको गा.मव.स. को हकिा (रानीटार, 

िुम्िाबुङ, र्ाङनाि, नांमगन, िुङरुपा )घर नक्शा पास िस्तुर 

क आर फस फस फे्रम स्टक्चर भएको घर फनमािण प्रफत वगि फिट ५ 
ि िोड ल्र्ाररङ रड भएको घर फनमािणप्रफत वगि फिट ४ 
ग कचची घर फनमािण प्रफतवगि फिट ३ 
घ टहरा फनमािण प्रफतवगि फिट २ 
ङ पामकि ङ तिा समहत Parking Space भएको घर मनिािि गनेिाइि सो बराबरको िेत्रको नक्सा िस्तुर 

मिनाह 

 प्रकोपबाट िमत भएको घर पुनमनिािि गिाि ५०% छुट मिने 

१४७ अमभिेमिकरि िस्तुर 

क घर नक्सा पासको व्र्वस्था नभएको अवस्थाको घर तथा 

२०७३/११/२७ गतेर्स नगरपाफिकामा समावेश भएको 

गा.फव.स को हकमा (रानीटार, िुम्िाबङु, र्ाङनाम, नांफगन, 
िङुरुपा )प्रफत वगि फिट 

४ 

ि नक्शा पास फनवेिन िारम िस्तरु ५०० 
ग फनमािण सम्पन प्रमाण पत्र  १००० 
घ नामसारी प्रफत घर  १००० 
ङ स्थिगत सरिफमन अफमन रेिाङ्कन  ५०० 
च भवनको स्थिगत फनररक्षण िस्तुर प्राफबफधक िे आउट  ५०० 
छ २०७२ चैत्र मसान्त सम्म फनमािण भएका घरको 

अफभिेफिकरण  
७ 

ि २०७२ चैत्र मसान्त पफछ फनमािण भएका घरको 

अफभिेफिकरण 
१२ 

झ २०७२ चैत्र मसान्त सम्म फनमािण भएका कचची घरको 

अफभिेफिकरण 
४ 

१४८ सम्पमि िूल्र्ाङ्कन िस्तुर प्रमत हजार  रु. २/०० का िरिे 
 



 

  



 

अनुसूची-१२ 
सरसिार्ि शलु्क (१५११५) 

१४९ सरसिाइि शुल्क 

क पाररवारर िगत काडि/सरसिाई काडिको िस्तरु नर्ा १०० 
ि पाररवारर िगत/सरसिाई काडिको प्रफतफिपी िस्तरु ५० 
ग पाररवारर िगत काडि/सरसिाई काडिको नफवकरण िस्तरु ५० 
घ ठुिा होटिहरु प्रफत मफहना  ४०० 
ङ फनफि अस्पताि प्रफत मफहना ४०० 
च हडि वर्ेर िगार्तका ठुिा पसिहरु प्रफत मफहना २०० 
छ िििूि तरकारी िगार्तका िोहोर धेरै उत्पािन गने 

पसिहरु 
२०० 

ि फतन तिा वा सो भन्िा माफथको घर (घर धनीि ेफतने) प्रफत 

मफहना 
२०० 

झ अन्र् िरु् तिा सम्मको घर प्रफत मफहना २०० 
 

  



 

अनुसूची-१३  

साना सवारी कर (१४५२२) 
१५० सवारी िताि तथा वामर्िक सवारी कर 

क टेम्पो अटो ररक्सा ५०० 
ि पावर फटिर,तथा फमफन रर्ाक्टर ७०० 

ग अन्र् सवारी शलु्क प्रिशे काननू वमोफिम हुनेछ । 

अन्र् सवारी साधनको हकमा प्रिशे काननू बमोफिम हुनेछ । 



 

अनुसूची-१४ 

अन्र् सेवा शलु्क तथा फवफि (१४२१९) 

१५१ ओभर हेड प्रोजेक्टर प्रमत मिन ५०० 
१५२ ििि समुचकृत गिाि ३०० 
१५३ जेमसमभ भाडा (प्रमत घण्टा इन्धन 

बाहेक)नगरपामिकाको हकिाा 
१००० 

१५४ नगर िर रेट पमुस्तका मवमि  (प्रमत थान) १००० 
१५५क ग्राभेि,ढुङ्गा,फगरट्ट,बािवुा आन्तररक प्रफत घन फमटर २०० 
ि ढुङ्गा फगरट्ट बािवुा नगरपाफिका बाफहर फनकासीको िाफग 

थप रु ५० 
 

ग 
 

तोफकएको क्षेत्र भन्िा बाफहरबाट िनुसकैु स्थानबाट उत्िनन 

भर्ि आएकािार्ि प्रफत घन फम.  (फनफि /सावििाफनक) 
१०० 

१५५ मवमवध  

क फपकफनक स्पोटि (प्रफत ग्रपु) ५०० 
ि ििफवद्यतू आर्ोिना (हार्िो) प्रफत मेगावट प्रफतवर्ि १००० 
ग सेफप्ट ट्र्ाङ्क सिार्ि प्रफत फरप ६००० 

 

  



 

अनुसूची-१५ 
पाफकि ङ शलु्क (१४२४१) 

१५६ पामकि ङ शुल्क 

क बस, रक ५० 

ि िहरी (६ टार्रभन्िा बढी) २५ 
ग ट्र्ाक्टर ठूिो (४० हर्िपावरभन्िा बढी) २५ 
घ फमनी बस, रक २५ 

ङ ट्र्ाक्टर सानो (४० हर्िपावरभन्िा घटी) २५ 
च फनिी कार, भाडा कार २५ 

छ मोटर सार्कि, स्कुटर १५ 

ि. फविफेश कार र ट्र्ाक्सी ५० 
 

  



 

अनुसूमच –१७ 

फिफिम नगरपाफिका कार्ाििर् 
फिफिम पाूँचथर 

िग्गाको मलू्र्ांकन (कर तथा िस्तुर सम्वमन्ध मवमभन्न प्रर्ोजनका िामग) 
 

हािको 

वडा 
सामवक 

गा.मव.स. र 

वडा 

िेत्र उपिेत्र न्रू्नति िूल्र्ाङ्कन 

िर     (प्रमत रोपनी) 

१ फिफिम  १ र ३ मेची 
िोकमागि 

प्रकरण ‘क’ मा उल्िेि भएको वाडिका नं. २ पल्िोटार िाने बाटो 

फसमाना िफेि िफक्षण परुानो बसपाकि  हुूँि ैशफनबारे मोड महशे 

फतम्सीना को घर सम्म मेची रािमागिको िार्ाूँ वार्ाूँका िग्गाहरु  

४,८००,०००।०० 

  फिफिम १क िेिमैिान गेट अगाडी वाडिका नं. २ पल्िोटार िाने 

बाटो फसमाना िफेि वेििेर्र अफिस िाने बाटो सम्म हुूँि ै

आहािगैरी फिरो फकिोफमटर सम्म मेची रािमागिको िार्ाूँबार्ाूँ 

िग्गाहरु  

५,६००,०००।०० 

  १क रमेश प्रधानाङ्गको घर िफेि फि.फब.स.िाने बाटो हुूँि ैफिल्िा 

प्रहरी कार्ाििर् घण्टाघर सम्मका िग्गाहरु  
४,०००,०००।०० 

  फिफिम १क घण्टाघर चोक िफेि उत्तर राकेश िोशीको घर सम्म का 

िग्गाहरु  
३,२००,०००।०० 

  फिफिम १क तमोरभ्र्ािी गेष्ट हाउस िेफि िक्षीण पवूि ठाडो बाटो 

फशवमफन्िर सम्मका िग्गाहरु  
५,६००,०००।०० 

  पषु्ट्प ििुािको घरिफेि बिुमागि हुिाक कार्ाििर् हुूँि ैहाि फनबािचन 

कार्ाििर् बसेको घर अगाफडको बाटो हुूँि ैघण्टाघर सम्मका िग्गाहरु  
४,०००,०००।०० 

  माफथका प्रकरण भन्िा बाहके नाङ्गीन िाने बाटो १क फसमाना सम्म 

घडेरी िग्गा हरु  
३,२००,०००।०० 

  फिफिम १ वडाको शैफनक क्र्ाम्प हुूँि ैको.िे.फन.का. आउने कफचच 

मोटर बाटोका घडेरी िग्गा हरु  
३,२००,०००।०० 

  फिफिम उ.मा.फव. िफेि िेिमैिान झन ेबाटोका घडेरी िग्गा हरु ३,२००,०००।०० 

  कोिडाूँडा िफेि उत्तर तिि  प्िफटङ गरी वा नगरी घडेरीमा फबिी हुने 

िग्गा  
२,४००,०००।०० 

  फिफिम १क फसचाई रोड फिरो प्वार्न्ट िफेि थाङसाङ िोल्सा सम्म 

घडेरी रुपमा िररि फबिी हुने िग्गाहरु 
३,५२०,०००।०० 

  हािको फशक्षा िार्न ििन मागि िफेि पवूि परुानो मािपोत 

कार्ाििर् अगाफडको बाटो सम्म फबचका िफमनहरु  
२,५६०,०००।०० 

  वाडिका नं. १क िफेब फतफम्सनाको घर िफेि पफिम नर्ाूँ नमनूा 

मा.फब.को तिबाट हुूँि ैिाने बाटो मिन शेमािको घर हुूँि ैफसचाई रोड 

सम्म घडेरी रुपमा फबिी हुने िग्गाहरु 

३,२००,०००।०० 

  िाल्पा िफेि मफन्िर िफेि पवूि फसचाई रोड िफेि उत्तर मफुन प्रकरण त. 

िफेि फबचका िग्गा 
२,४००,०००।०० 



 

  वाडिका नं. १क चारबरे िफेि पफिम कारागार ति हुूँि ैराफवसे धारा 

िाल्पािफेब मफन्िर सम्मका घडेरी िग्गाहरु 
२,४००,०००।०० 

  वाडिका नं. १क टंक फमश्रको घर मफुन िफेि पफिम वाडिका नं. २ 

कमि बास्कोटाको घर अगाडी परूानो ठाडो बाटो िोफडने घडेरी 

र्ोग्र् िफमन हरु  

२,४००,०००।०० 

  टंक फमश्रको घरिफेि पवूि फभत्री ठाडो बाटो हाि मफहिा फबकास 

कार्ाििर् िोफडने घडेरी िग्गाहरु  
२,४००,०००।०० 

  वाडिका नं. १क शफनवारे महशे फतम्सीनाको घर अगाडीबाट वाडिका 

नं. २ थाङसाङ िोिा सम्म िाने बाटोका िार्ाूँ वार्ाूँका घडेरी 

िग्गाहरु 

२,०००,०००।०० 

  थाङसाङ िोिािफेि उत्तर पवूि पल्िोटार फसचाई कार्ाििर् िाने 

फपच बाटो पवूि १क शफनबारेको महशे फतम्सीनाको घर िफेि  िक्षीण 

को क्षेत्र फभत्रका घडेरी िग्गाहरु  

१,६००,०००।०० 

  फिफिम १क गिाधर भट्टराई र फििा फनरौिाको घर बीचबाट तेसो 

गएर सरगम होटि अगाडी फनस्कने बाटोको िार्ाूँ वार्ाूँका िग्गाहरु  
३,२००,०००।०० 

  मेची रािमागि मनुी िफेि पफिमिफक्षण हुूँि ैर कारागार िफेि पवूिउत्तर 

तिि का माफथ प्रकरणमा परेकािफेि बाहकेका फभत्री भागका िग्गाहरु  
२,०००,०००।०० 

  माथी प्रकरणमा परेकािफेि बाहके १क का कारागार मफुनका अन्र् 

सम्पणूि फभत्री िग्गाहरु 
१,६००,०००।०० 

  फिफिम १क का शफनवारे बिार मनुी कन्चनिंघा उ.मा.फव. 

आसपासका िग्गाहरु 
१,६००,०००।०० 

  माफथ प्रकरणहरुमा परेकािफेि वाहके फिफिम वाडिका नं. १क चौतारे 

डाूँडा मफुनका अन्र् सम्पणूि फभत्री िग्गाहरु 
१,१२०,०००।०० 

  कोिडाूँडा िफेि पवूि वाडिका नं. १ि घडेरीमा फबिी हुने िग्गाहरु ७,२००,०००।०० 

  फिफिम १ि र १ग मा माफथ प्रकरणहरुमा परेकािफेि वाहके अन्र् 

फभत्री कचची मोटर बाटो िार्ाूँ वार्ाूँका सबै वाडिका २५ फमटर 

फभत्रका घडेरी िग्गा  

२००,०००।०० 

  फिफिम १ि िेत तिि  प्रफतरोपनी रु.  १५०,०००।०० 

  फिफिम १ि पािा तिि  प्रफतरोपनी रु.  १००,०००।०० 

  फिफिम १ग िेत तिि  प्रफतरोपनी रु.  १००,०००।०० 

  फिफिम १ग पािा तिि  प्रफतरोपनी रु.  ५०,०००।०० 

  मेची िोकमागिअन्तगित पल्िोटार िाने नाम्ि ुकुिोिफेि नर्ाूँ 

वसपाकि  िाने सडकिे छोएका िग्गाहरु  
४,०००,०००।०० 

  मेची िोकमागिअन्तगित नर्ाूँ वसपाकि  िाने सडकिफेि आहािगैरी 

सम्मका सडकिे छोएका िग्गाहरु  
५,०००,०००।०० 

  मेची िोकमागिअन्तगित आहािगैरीिफेि चारिम्बसृम्मका सडकिे 

छोएका िग्गाहरु मेची िोकमागिअन्तगित आहाि गैरीिफेि 

चारिम्बेसम्म 

४,०००,०००।०० 

बिार क्षेत्रका 

पक्की 

सडकहरु 

 गणतन्त्र चोकबाट िवेकोटा चोकसम्मका पक्की सडकहरुिे छोएका 

िग्गाहरु  
४,४००,०००।०० 



 

  फिफिम बिार क्षेत्रका मेची िोकमागि र गणतन्त्र चोकिफेि िवेकोटा 

चोकसम्मका सडक बाहकेका सबै पक्की सडकहरुिे छोएका 

िग्गाहरु  

४,०००,०००।०० 

फिफिम ३ र ४  वाडिका नं. १क को फसमाना महशे फतम्सीनाको घर िफेि वाडिका नं. 

३ग मसु्कान चोक हुूँि ैिामनेु िोल्सा सम्म मेची रािमागि िार्ाूँवार्ाूँ 

तथा सो आसपासका घडेरी िग्गाहरु  

२,४००,०००।०० 

  माफथ परेकािफेि बाहके फिफिम ३ िामनेु िोिा पवूि वारी, मेची 

रािमागि िफक्षण माफथ, फशव मफन्िर िफेि मा्िो गाउूँ िाने 
मोटरबाटो पफिम साफम्िन तिि  तथा तीनधारे पाटी हुूँि ैसाफम्िन िाने 

बाटो उत्तर ति, बाटोको िार्ाूँ वार्ाूँका िग्गाहरु िगार्त र्फत चार 
फकल्िा फभत्रका िग्गाहरुको हकमा बाटोको िार्ाूँ वार्ाूँका िग्गाहरु  

२,०००,०००।०० 

  माफथ परेकािफेि बाहके फिफिम ३ िामनेु िोिा पवूि वारी, मेची 

रािमागि िफक्षण माफथ, फशव मफन्िर िफेि मा्िो गाउूँ िाने 
मोटरबाटो पफिम साफम्िन तिि  तथा तीनधारे पाटी हुूँि ैसाफम्िन िाने 

बाटो उत्तर ति, बाटोको िार्ाूँ वार्ाूँका िग्गाहरु िगार्त र्फत चार 
फकल्िा फभत्रका िग्गाहरुको हकमा अन्र् फभत्री िग्गाहरु 

१,२००,०००।०० 

  माफथ परेकािफेि बाहके फशव मफन्िर िेफि पवूि िुङरुपा िाने बाटो 

फचउरी फभर िफेि ढोडेनी िमुािोिा सम्म िानो बाटो को िार्ाूँवार्ाूँ 

घडेरी िग्गाहरु 

४८०,०००।०० 

  माफथ परेकािफेि बाहके फिफिम ३ िानेपानी कार्ाििर् (ट्र्ांकी) हुूँि ै

फतनधारे िाने बाटो िफेि पवूि, फचर्ा बगान िाने बाटो िफक्षण उूँधो, 

फचर्ा प्रसोधन केन्द्रको िोल्सी िफेि पफिम फशव मफन्िर तिि ), फशव 
मफन्िरिफेि िुङरुपा िाने बाटो िफक्षण उूँभो– र्फत चौहद्दी फभत्रका 

िग्गा 

२८०,०००।०० 

  माफथ परेकािफेि बाहके फशव मफन्िर िेफि पवूि िुङरुपा िाने बाटो 

हुूँि ैिमुािोिा िफेि वाडिका नं. ४ि मािवासे हुूँि ैकाफत्तके स्कुि 

सम्म बाटो िार्ाूँवार्ाूँ घडेरी र्ोग्र् िग्गाहरु 

२५६,०००।०० 

  माफथ परेकािफेि वाहके अन्र् फभत्री कचची मोटर बाटो िार्ाूँ 

वार्ाूँका सब ैवाडिका २५ फमटर फभत्रका 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 

  पािारबारी (अब्बि) ४५,०००।०० 

  पािारबारी (िोर्म) २६,०००।०० 

  पािारबारी (सीम) २७,०००।०० 

  पािारबारी (चाहार) २५,०००।०० 

  फनवािचन कार्ाििर् बसेको घरिफेि पूवि हमेकणिको घर हुूँि ैचौतारे 

डाूँडा हुूँि ैअिाित मफुनका नागीन िाने बाटो हुूँि ैिड्ग श्रेष्ठको घर 

सम्मका िग्गाहरु  

३,२००,०००।०० 



 

  नर्ाूँ नमुना मा.फव. हुूँि ैिािपािफेव मफन्िरसम्म िाने सडकिे छोएका 

िग्गाहरु  
२,८००,०००।०० 

  चारबरेबाट कारागार हुूँि ैिािपािफेव मफन्िर िाने सडकिे छोएका 

िग्गाहरु  
२,४००,०००।०० 

  फशवािर्िफेि रानीटार िाने सडकअन्तगित फशवािर् सनु्तिी सडक 

िण्डअन्तगितका िग्गाहरु 
८००,०००।०० 

  पे्रम काफ्िेको घरबाट फनिकण्ठ स्कूि, कञ्चनझंगा उ.मा.फव. हुूँि ै
फशवािर् मफन्िर सम्म िाने सडकिे छोएका िग्गाहरु  

३,२००,०००।०० 

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

  घण्टाघरिफेि गैरीबारी िवेीबस्ती हुूँि ैसाब्रांगसम्म िाने सडकिे 

छोएका िग्गाहरु 
२,४००,०००।०० 

  गिाधर भट्टराईको घर हुि ैसगनु होटिसम्म िाने सडकिे छोएका 

िग्गाहरु 
३,२००,०००।०० 

  होटि र्.ुके.बाट नमनुा मा.फव. हुूँि ैकारागार िाने सडकिे छोएका 

िग्गाहरु 
२,४००,०००।०० 

  शफनबारेबाट िानेपानी कार्ाििर् हुूँि ैआमी क्र्ाम्प छेउ िोफडने 

सडकिे छोएका िग्गाहरु 
१,२००,०००।०० 

  महशे फतफम्सनाको घरिफेि थांगसा ंिोिासम्म १,६००,०००।०० 

  कोिचोरिफेि िमुािोल्सी सम्म िािोट सडकिे छोएका िग्गाहरु ८००,०००।०० 

 
 
२ 

  थाङसाङ िोिािफेि फसचाई कार्ाििर् हुि ैनर्ाूँ बसपाकि  सम्म 

बाटोका िार्ाूँ वार्ाूँ घडेरी र्ोग्र् िग्गाहरु  
३,२००,०००।०० 

  नर्ाूँ वसपाकि  िफेि िोरसाि िोफडने बाटोको िार्ाूँ बार्ाूँ टारी िेत 

हुि ैथाङसाङ िोिा सम्म घडेरी िग्गाहरु  
२,४००,०००।०० 

  नर्ाूँ बसपाकि  िफेि बिुबिेु धारा आउन ेबाटो थाङसाङ िोिा 

सम्म िार्ूँबार्ा घडेरी फबफि हुने िग्गाहरु  
२,४००,०००।०० 

  सैफनक आवश गहृ िफेि साफम्िन चोक हुि ैशैफनक व्र्ारेक गेटसम्म 

बाटोिे छुने तथा मेफच रािमागिका आसपासका िग्गाहरु 
१,८००,०००।०० 

  साफम्िन चोक हुि ैनवमीडाूँडा िाने बाटो िार्ाूँबार्ाूँ ओफिन 

िोफल्ससम्म घडेरी िग्गाहरु 
१,२००,०००।०० 

व्र्ापाररक क्षेत्र  बैराङगी िोप िफेि  आफमि क्र्ाम्प सम्मका मेफच रािमागिहरु िे 

िाूँर्ा  बाूँर्ा ५० फम. फभत्रका िग्गाहरु  
५००,०००।०० 

  फत्रकोसा सडकिे छोएको िाूँर्ा बाूँर्ा ५० फम.  फभत्रका िग्गाहरु प्रफत 

रोपनी  
५०,०००।०० 

  िफमम नारार्ण मफन्िर िफेि ताििकि  िफेि होक्मा िोिा िाने 

सडकको िाूँर्ा बाूँर्ा ५० फम. फभत्रका िग्गाहरु 
१००,०००।०० 

  मार्ािु  मोड िफेि काफिका मा.फव. साफम्िन सम्म िाने सडकका 

िाूँर्ा बाूँर्ा ५० फम. फभत्रका िग्गाहरु 
१,०००,०००।०० 

  काफिका मा.फव साफम्िन िफेि  होक्मा िोिा सम्मको सडकका 

िाूँर्ा बाूँर्ा ५० फम. फभत्रका िग्गाहरु 
१००,०००।०० 

  बाूँस बोटे सािा सडकिे छोएको िाूँर्ा बाूँर्ा ५० फमटर फभत्रका 

िग्गाहरु  
५०,०००।०० 

  मार्ािु मोड िफेि नेपािटार सम्मका सडकको िाूँर्ा बाूँर्ा ५० फम. 

फभत्रका सडकहरु 
१,०००,०००।०० 



 

  िेमेिी क्वाटर िफेि िामनेु िोल्सी सम्म सडकिे छोएका ५० फम. 

फभत्रका िग्गाहरु 
५००,०००।०० 

  कणिश्वर भण्डारीको िफेि सल्िेरी कृफर् सडकिे छोएको ५० फम. 

फभत्रका िग्गाहरु 
५००,०००।०० 

  एस द्रफेनङ् बाट िशंिगाूँउ चोकमाग ुिाने सडकिे छोएको ५० फम 

िाूँर्ा बाूँर्ाका िग्गाहरु 
५००,०००।०० 

कृर्ी क्षेत्र  फतफतरी बाटै िफेि बाूँसबोटे साफम्िन मिवा िोिा िाने सडकिे 

छोएका िाूँर्ा बाूँर्ा ५० फम. फभत्रका िग्गाहरु 
४००,०००।०० 

  बाूँकी रहकेा िेफत र्ोग्र् िफमन हरु प्रफत रोपनी  ५०,०००।०० 

  फभफत्र सडककिे छोएका िग्गाहरु ४०,०००।०० 

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

 
 
 
 
 
 
३ 

फिफिम ८ र ९  व्र्ापाररक 
क्षेत्र 

मेची िोकमागि पौवा भञ्ज्र्ाङ्गबाट वाड नं. २ को सीमानासम्म 

(काफन्छिोकान, सफुम्नमा, फसम्िे िोकान डाूँडा र िािीिकि  बिार 
बाहके)  

५००,०००।०० 

    काफन्छिोकान बिार आसपासका िग्गाहरु १,०००,०००।०० 

    सफुम्नामा बिार आसपासका िग्गाहरु १,०००,०००।०० 

    िािीिकि  बिार आसपासका िग्गाहरु १,०००,०००।०० 

    फसम्िे िोकान डाूँडा बिार आसपासका िग्गाहरु ७००,०००।०० 

    सफुम्नमा चोकबाट रानीटार िाने सडकिे छोएका िग्गाहरु ५००,०००।०० 

  आवाशीर् 

क्षेत्र 
सबै कचची सडकिे छोएका िग्गाहरु ३००,०००।०० 

    कचची सडकिे नछोएका िग्गाहरु ३५,०००।०० 

  कृर्ी क्षेत्र सडकिे छोएका िग्गाहरु १००,०००।०० 

    सडकिे नछोएका िग्गाहरु ३०,०००।०० 

  पािाबारी अन्नबािी नहुने २०,०००।०० 

 
 
 
 
५ 

फिफिम ५ व्र्ापाररक 

क्षेत्र 
िड्ग काफ्िेको घरछेउ िोल्सीिफेि िोरसाि सिुवोध मा.फव.सम्म  १,६००,०००।०० 

  आवाशीर् 

क्षेत्र 
िोरसाि सिुवोध मा.फव.िफेि ल्र्ाण्डफिल्ड सार्ट िाने सडक 

छुरट्टने प्वार्ण्टसम्म मध्र्पहाडी िोकमागििे छोएका िग्गाहरु  
१,२००,०००।०० 

    ल्र्ाण्डफिल्ड सार्ट िाने सडक छुरट्टने प्वार्ण्टिफेि माफझटार तमर 

पिु सम्म मध्र्पहाडी िोकमागििे छेएका िग्गाहरु 
५००,०००।०० 

    मध्र्पहाडी िोकमागिबाट र्ासोक िाने सडकिे छोएका िग्गाहरु  २५०,०००।०० 

    िोरसाििफेि नर्ाूँ बसपाकि  िाने थाङसाङ िोिासम्मको सडकिे 

छोएका िग्गाहरु  
१,६००,०००।०० 

    अन्र् कचची सडकिे छोएको िग्गा ४००,०००।०० 

    सडकिे नछोएको िग्गा १००,०००।०० 

  पािा बारी  अन्नबािी हुने २५,०००।०० 

    अन्नबािी नहुने २०,०००।०० 



 

    अन्नबािी हुने सरिण्डे र सािघारी १५,०००।०० 

    अन्नबािी नहुने सरिण्डे र सािघारी १०,०००।०० 
फिफिम ४ व्र्ापाररक 

क्षेत्र 
हफस्पटिमोडिफेि क्र्ाम्पसमोडिसम्म (मेची िोकमागि)  ४,८००,०००।०० 

    क्र्ाम्पस मोडिफेि चारिम्बेसम्म क्र्ाम्पस (मेची िोकमागि)  ४००,०००।०० 

    चारिम्बेबाट वाड नं. को फसमानासम्म (मेची िोकमागि)  १,८००,०००।०० 

    क्र्ाम्पस मोडिफेि क्र्ाम्पस गेटसम्म  १,८००,०००।०० 

  आवाशीर् 

क्षेत्र  
िोरसाि वाड नं. ४ को फसमानािफेि हवेािोिा पिुसम्म (मेची 

िोकमागि)  
४००,०००।०० 

    क्र्ाम्पसगेट िफेि समु्हािुङ्ग मफन्िरसम्म  १,६००,०००।०० 

    वेििेर्र बाट शाफन्मागि हुि ैक्र्ाम्पस रोड १,६००,०००।०० 

    वेििेर्रबाट समु्हािुङ्ग मफन्िरसम्म १,६००,०००।०० 

    वेििेर्रबाट फचसापानी हुूँि ैिोरसािसम्म ७००,०००।०० 

    तिुसी तमु्बापोको घरहुूँि ैगढी मा.फव.सम्म िाने बाटोिे छोएका 

िग्गाहरु  
१,६००,०००।०० 

    पतुिीचोकबाट अर्न्द्र तमु्बापोको घरसम्म िाने बाटोिे छोएका 

िग्गाहरु  
१,६००,०००।०० 

    िवेी थापाको घरबाट अर्न्द्र तमु्वापोको घर तथा कणिबहािरु ििीको 

घर नफिक िोफडने बाटोिे छोएको िग्गाहरु  
१,४००,०००।०० 

    वाड नं. ५ को फसमानाबाट डाूँडागाउूँ फतरफतरे हुूँि ैअर्न्द्र तमु्बापोको 

घरसम्म िानेबाटो  
१,२००,०००।०० 

    आहािगैरीबाट समु्हािुङ्ग िाने फसढी मागि  १,८००,०००।०० 

    क्र्ाम्पस रोडिफेि भटेेरनी हुूँि ैफटका िवेगकुो घरसम्म िाने बाटोिे 

छोएका िग्गाहरु  
१,६००,०००।०० 

    गढी मा.फव. िफेि भिौरे िाने सडकिे छोएका िग्गाहरु  १,२००,०००।०० 

    अन्र् कचची सडकहरुिे छोएका िग्गाहरु  ७००,०००।०० 

    बाटोिे छोएका िग्गाहरु बाटोिे नछोएका िग्गा  ४००,०००।०० 

  कृर्ी क्षेत्र बाटोिे छोएका िग्गाहरु  ६००,०००।०० 

    बाटोिे नछोएका िग्गाहरु ४०,०००।०० 

  पािाबारी अन्नबािी हुने  ४०,०००।०० 

  अन्नबािी नहुने २०,०००।०० 

 
 
 
५ 

चोकमाग ु२, 
३ र ४  

 तीनमौिे बिार आसपासका क्षेत्र ४००,०००।०० 

   गौथिी चोक कृफर् सडकिे छुने र असपासका घडेरी िग्गाहरु ४००,०००।०० 

   कचची सडकिे छोएका िग्गा ५० मीटर पछाडीसम्म  ५०,०००।०० 

   िब्रेकुटी मफन्िर एरीर्ा फभत्र घडेरी िग्गाहरु ४००,०००।०० 

   मार्ािुमोड हुि ैनवमीडाूँडा िाने कचची मोटरबाटोिे छुने २५ फमटर 

िार्ाूँबाूँर्ाका घडेरी िग्गाहरु 
३००,०००।०० 

   चोकमाग ुतीनमौिे िेिार्क पात्िेभञ्ज्र्ाङ कचची मोटरबाटो िग्गा २००,०००।०० 



 

चोकमाग ु५, 
६ र ७  

 सरस्वती उ.मा.फव.िफेि गौथिी चोक बरको बोटसम्म ४००,०००।०० 

चोकमाग ु१, 
८ र ९  

 िोरकुिो आसपासका क्षेत्र ४००,०००।०० 

   माफथ प्रकणमा परेका िफेि बाहके अन्र् फभत्री कचची बोट   

   फभफत्र सडककिे छोएका िग्गाहरु ४०,०००।०० 

   फभफत्र सडकिे नछोएका िग्गाहरु २५,०००।०० 

   अन्नवािी हुने २०,०००।०० 

   अन्नवािी नहुने १५,०००।०० 

 फशवा २, ३ र 
४ 

व्र्ापाररक 

क्षेत्र 
पात्िे मञ्ज्र्ाङ्गिफेि साकी डाूँडा िाने सडकको िार्ाूँ बार्ाूँ ८००,०००।०० 

  आवाशीर् 

क्षेत्र 
कचची सडकिे छोएका िग्गा ५० मीटर पछाडीसम्म  ५०,०००।०० 

    सडकिे नछोएका िग्गा ४०,०००।०० 

  कृर्ी क्षेत्र कचची सडकिे छोएका िग्गा ५० मीटर पछाडीसम्म  ४०,०००।०० 

    सडकिे नछोएका िग्गा २५,०००।०० 

  पािाबारी अन्न बािी हुने २५,०००।०० 

    अन्न बािी नहुने  २०,०००।०० 
फशवा ९ र ५ व्र्ापाररक 

क्षेत्र 
िेिार्क बिार आसपाका िग्गाहरु ४००,०००।०० 

  आवाशीर् 

क्षेत्र 
कचची सडकिे छोएका िग्गा ५० मीटर पछाडीसम्म  ५०,०००।०० 

    सडकिे नछोएका िग्गा ४०,०००।०० 

  कृर्ी क्षेत्र कचची सडकिे छोएका िग्गा ५० मीटर पछाडीसम्म  ४०,०००।०० 

    सडकिे नछोएका िग्गा २५,०००।०० 

  पािाबारी अन्न बािी हुने २५,०००।०० 

    अन्न बािी नहुने  २०,०००।०० 

फशवा १, ६, 
७ र ८ 

व्र्ापाररक 

क्षेत्र 
भगवती मा.फव. आसपासका क्षेत्र ४००,०००।०० 

  आवाशीर् 

क्षेत्र 
कचची सडकिे छोएका िग्गा ५० मीटर पछाडीसम्म  ५०,०००।०० 

    सडकिे नछोएका िग्गा ४०,०००।०० 

  कृर्ी क्षेत्र कचची सडकिे छोएका िग्गा ५० मीटर पछाडीसम्म  ४०,०००।०० 

    सडकिे नछोएका िग्गा २५,०००।०० 

  पािाबारी अन्न बािी हुने २५,०००।०० 

फशवा २, ३ र 
४ 

व्र्ापाररक 

क्षेत्र 
अन्न बािी नहुने  २०,०००।०० 

७ र ८     रानीटार बिार क्षेत्र साथै प्िफटङ्ग गरी वा नगरी बाटोिे छुन 

घडेरी े िगगाहरु 
४००,०००।०० 



 

    रानीटार गा.फब.स. वाडि नं. ५क फड एम चोक बिार क्षेत्र वरपर घडेरी 

िग्गाहरु 
४००,०००।०० 

    रानीटार गा.फब.स. वाडि नं. ८क, ८ि िगार्त तमािे बिार क्षेत्रका 
घडेरी िग्गाहरु 

३१०,०००।०० 

    माफथ प्रकरणहरुमा परेिफेि वाहके पौवाभञ्ज्र्ाङ – िुङरुपा कचची 

मोटर बाटो िार्ाूँवार्ाूँका (सबै वाडि २५ फमटर सम्म) घडेरीका िग्गा 
२१०,०००।०० 

    माफथ प्रकरणहरुमा परेिफेि वाहके र्थुङ – तमािे – फत्रवेणी कचची 

मोटर बाटो िार्ाूँवार्ाूँका (सबै वाडि २५ फमटर सम्म) घडेरीका िग्गा 
२१०,०००।०० 

    माफथ प्रकरणहरुमा परेिफेि वाहके रानीटार अन्तिगत सकेुपोिरी 

बिार क्षेत्रका घडेरीका िग्गा 
११०,०००।०० 

    वडा नं. ५ (क) र ५(ि) पतुिी चोक बिार क्षेत्रका िग्गाहरु प्रफत 

रोपनी 
८५०,०००।०० 

    र्थङु मा.फव. क्षेत्रका घडेरी िग्गाहरु  ५००,०००।०० 
राफनटार १–९ व्र्ापाररक 

क्षेत्र 
रानीटार बिार/मा.फव. क्षेत्र ४००,०००।०० 

    फड.एम. चोक बिार क्षेत्र ४००,०००।०० 

    तमािे बिार क्षेत्र ३६०,०००।०० 

    सकेु पोिरी बिार क्षेत्र ३००,०००।०० 

  आवाफसर् 

क्षेत्र 
कचची सडकिे छुने ६०,०००।०० 

    कचची सडकिे नछोएका िग्गाहरु ३५,०००।०० 

  कृर्ी क्षेत्र कचची सडकिे छुने ४०,०००।०० 

    कचची सडकिे नछोएका िग्गाहरु २५,०००।०० 

  पािावारी अन्न वािी हुने २०,०००।०० 

    अन्न वािी नहुने १०,०००।०० 
९ िुम्िाबङ्ुग व्र्ापाररक 

क्षेत्र 
िुम्िाबङ्ुग बिार क्षेत्र ३००,०००।०० 

  आवाफसर् 

क्षेत्र 
सडकिे छुने ५०,०००।०० 

    सडकिे नछुने ३०,०००।०० 

  कृर्ी क्षेत्र सडकिे छुने ४०,०००।०० 

    सडकिे नछुने २५,०००।०० 

  पािावारी अन्नवािी हुने २०,०००।०० 

    अन्नवािी नहुने १०,०००।०० 
१० 

 

र्ाङनाम व्र्ापाररक 

क्षेत्र 
मगर चेप्पा भञ्ज्र्ाङ, उ.मा.फव र ििङ्गा बिार आसपास ४००,०००।०० 

    तफृतर्ा बिार आसपास ३००,०००।०० 

  आवाफसर् 

क्षेत्र 
सडकिे छुने ५०,०००।०० 

    सडकिे नछुने ३०,०००।०० 



 

  कृर्ी क्षेत्र सडकिे छुने ४०,०००।०० 

    सडकिे नछुने २५,०००।०० 

  पािावारी अन्नवािी हुने २०,०००।०० 
११     ततृीर्ा औसी भञ्ज्र्ाङ्ग बिार क्षेत्र ६००,०००।०० 

    फिफिम िािोटको िेवफिन, सेिेपा, िवैु सार्टको बाटोिे छुने २५०,०००।०० 

  आवाफसर् 

क्षेत्र 
फभफत्र सडककिे छोएका िग्गाहरु ४०,०००।०० 

    फभफत्र सडकिे नछोएका िग्गाहरु २५,०००।०० 

  कृर्ी क्षेत्र अन्नवािी हुने २०,०००।०० 

    अन्नवािी नहुने १०,०००।०० 
१२     फिफिम िािोट मोटरबाटोिे छोएका बिारहरको मलु्र्ांकन फिल्िा 

मािपोत कार्ििर्को मलु्र्ांकन आधार मान्ि ैबिार बाहकेका अन्र् 

िग्गाहरुको न्र्ुनतम मलु्र्ांकन प्रफत रोपनी  

२००,०००।०० 

    फपपिबोटे फमिडाूँडा बधुकु बहके िेिङ्ुग मोटरबाटोिे छोएका 

िग्गाहरुको न्र्ुनतम मलु्र्ांकन प्रफत रोपनी । 
१५०,०००।०० 

    पव्वागौरर छापेसेपफन मोटरबाटोिे छोएका िग्गाहरुको न्र्नुतम 

मलु्र्ांकन प्रफत रोपफन 
१२५,०००।०० 

    पिुभज्र्ा ुङ्ग िररुङ्गे फवसाउन ेढापटार बतास ेफसफिन 

मोटरबाटोिे छोएका िग्गाहरुको न्र्ुनतम मलु्र्ांकन प्रफत रोपनी  
१२०,०००।०० 

    पिुभज्र्ा ुङ्ग िररुङ्गे फवसाउन ेपञ्चफम मोटरबाटोिे छोएका 

िग्गाहरुको न्र्ुनतम मलु्र्ांकन प्रफत रोपनी  
१२०,०००।०० 

    पव्वागौरर छाप ेसफमफत गोिाई मोटरबाटोिे छोएका िग्गाहरुको 

न्र्नुतम मलु्र्ांकन प्रफत रोपनी  
१५०,०००।०० 

    पव्वागौरर पञ्चफम िउेरािी मोटरबाटो िे छोएका िग्गाहरुको 

न्र्नुतम मलु्र्ाकन प्रफतरोपनी  
१२५,०००।०० 

    आकासे गमु्वा बतासे पर्िटन मोटरबाटोिे छोएका िग्गाहरुको 

न्र्नुतम मलु्र्ांकन प्रफत रोपनी  
११५,०००।०० 

    पिुभज्र्ा ुङ्ग र्ाक्समु्बा र्ाङ्गनाम मोटरबाटोिे छोएका 

िग्गाहरुको न्र्ुनतम मलु्र्ांकन प्रफत रोपनी  
१२०,०००।०० 

    फपपिबोटे आहािे पञ्चफम आर्िघाट मोटर बाटोिे छोएको 

िग्गाहरुको न्र्ुनतम मलु्र्ांकन प्रफत रोपनी  
१२०,०००।०० 

    अन्र् स्थाफनर् मोटर बाटोिे छोएका िग्गाहरुको न्र्ुनतम मलु्र्ांकन 

प्रफत रोपनी  
१००,०००।०० 

    फभफत्र सडककिे छोएका िग्गाहरु ४०,०००।०० 
    फभफत्र सडकिे नछोएका िग्गाहरु २५,०००।०० 
    अन्नवािी हुने २०,०००।०० 
    अन्नवािी नहुने १०,०००।०० 

 िुङरुपा व्र्ापाररक 

क्षेत्र 
भञ्ज्र्ाङ्ग बिार क्षेत्र ४००,०००।०० 

    गपु्तेश्वर मा.फव. क्षेत्र ३५०,०००।०० 



 

  आवाफसर् 

क्षेत्र 
सडकिे छुने ५०,०००।०० 

    सडकिे नछुने ३०,०००।०० 

  कृर्ी क्षेत्र सडकिे छुने ४०,०००।०० 

    सडकिे नछुने २५,०००।०० 

  पािावारी अन्नवािी हुने २०,०००।०० 

    अन्नवािी नहुने १०,०००।०० 
िेिङु व्र्ापाररक 

क्षेत्र 
फसिेश्वर मा.फव. क्षेत्र ३५०,०००।०० 

  आवाफसर् 

क्षेत्र 
सडकिे छुने ५०,०००।०० 

  सडकिे 

नछुने 
  ३०,०००।०० 

कृर्ी क्षेत्र सडकिे 

छुने 
कृर्ी क्षेत्र ४०,०००।०० 

  सडकिे 

नछुने 
  २५,०००।०० 

पािावारी अन्नवािी 

हुने 
पािावारी २०,०००।०० 

  अन्नवािी 

नहुने 
  १०,०००।०० 

 अलैंचीवारी   ८००००० प्रफत रोपनी 

नोट : र्समा उल्िेि भएको र्ही बमोफिम र उल्िेि नभएको मािपोत कार्ाििर्िे फनधािरण गरेको न्र्नूतम िररेटको आधारमा मलू्र्ांकन हुनेछ । 

 

अनुसुची -१७ 

फनम्न फवर्र्हरुमा l;kmfl/; ;DalGw b:t'/ छुट गररने छ । 

१. सामाफिक सरुक्षा भत्ता सम्बफन्ध िाता िोल्ने फसिाररस । 

२. सामाफिक सरुक्षा भिा सम्बफन्ध संरक्षक/र्चछाएको व्र्फत्तिे िाने फसिाररस । 

३. बाढी फपफडत, पफहरो, हावा हुरी, आगिागी, भकुम्प फपफडत फसिाररस । 

४. फवरामीको आफथिक अवस्था कमिोरी भएको फसिाररस    । 

५.  नेपाि सरकारबाट  कर  निाग्ने भफन तोकेका ब्र्फि तथा संस्थाहरु  । 

६. अपाङ्गता  ५०% छुट । 

 


