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आिथ�क ऐन, २०७८ 

िफिदम नगरपािलकाको अथ� स1ब2धी #4तावलाई काया�2वयन गन� बनकेो ऐन, 

#4तावनाः िफिदम नगरपािलकाको आिथ�क वष� २०७८/७९ को अथ� स1ब2धी #4तावलाई काया�2वयन गन�को िनिम6 

4थानीय कर तथा श8ुक संकलन गन�, छुट िदन तथा आय संकलनको #शासिनक :यव4था गन� वा;छनीय भएकोले,  

नेपालको संिवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोिजम िफिदम नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  

१. सिं@A नाम र #ार1भः (१) यस ऐनको नाम “िफिदम नगरपािलकाको आिथ�क ऐन, २०७८ रहकेो छ । 

  (२) यो ऐन २०७८ साल Dावण १ गतेदिेख िफिदम नगरपािलका @ेFमा लाग ूहHनेछ । 

 

२.  स1पित करः (१) नगरिभF वसोवास गनI वा नगरिभF स1पित भएका कुनै :यिKको 4वािमLवमा रहकेा स1पणू� घर 

जNगाको आकार, #कार, बनोट, उपयोग, उLपादनिशलता, जीवन4तर, आिथ�क 4तर, कर ितनI @मता, स1पितको 

बजारम8ूय तथा Oास म8ूय र अ2य आधारमा िहसाब गरी स1पितकर लगाइने छ । (२) स1पित करका लािग राजQ 

परामश� सिमितले मापदRड बनाएर काय�पािलकामा िसफा*रस गरी सभाबाट 4वीकृित िलएर आवUयक :यव4थापन 

गन� सVनेछ । (३) स1पित कर गणना गन� घरजNगा संरचना, ितनबाट हHने आय, भौितक स1पित तथा अ2य काय�बाट 

हHने बािष�क आयसमतेलाई आधार वनाउन सिकनेछ ।  

(४) अनसुचूी-२० तथा अनसुचूी-१ बमोिजम जNगा तथा घरको म8ुयांकन गरी कर लगाउन अनसुार अनसुचूी-१ मा 

तोिकए बमोिजम स1पित करका दर िनधा�रण ग*रएको छ ।  

३. भिूम कर (मालपोत): (१) िफिदम नगरपािलका @ेFिभFका जNगाको उपयोग तथा @ेF तोक[ वग\करण गरी 

भिुमकर/मालपोत लगाउन पाउने :यव4था गन� सिकनेछ । (२) कृिष र गरैकृिष एव ं]ामीण र शहरी जNगा वग\करण 

गरी भिुमकर वा मालपोत लगाइनेछ । (३) अनसुचूी २ मा िनधा�रण ग*रए अनसुार भिुमकर/मालपोत लगाईनेछ ।  

४. घर जNगा वहाल करः  (१) नगरपािलका @ेFिभF कुनै :यिK वा सं4थाले भवन, घर, पसल, Nयारेज, गोदाम, टहरा, 

छ^पर, जNगा वा पोखरी परैू आंिशक तवरले वहालमा िदएको भए Lय4तो वहाल रकममा बहाल कर लगाइनेछ । (२) 

नगरपािलकाको शहरी र ]ामीण @ेFका घर जNगाह_को #ित वग�िमटर 2यनुतम वहाल रकम िनधा�रण ग*रनेछ । (३) 

घरबहाल लगाए वा नलगाएको अिभलेख सकंलन ग*र बहाल कर लगाउने :यव4था ग*रनेछ । (३) अनसुचुी-३ 

बमोिजम बहाल कर लगाउने गरी दर िनधा�रण ग*रनेछ ।   

५. :यवसाय करः (१) नगरपािलका @ेFिभF :यापार, :यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आिथ�क कारोवार तथा 

पहHचँका आधारमा :यवसाय कर लगाइने छ । (२) कुनै पिन :यापार :यावसायमा दता� गदा�का वखत पुँजीगत लगानी 

ज े जित िनधा�रण ग*रएको छ,Lयो अनसुार 2यनुतम कर िनधा�रण गरी लगाउन सिकनेछ । (३) बािष�क _पमा 

कारोबारको 4विेaछक घोषणा करदाता 4वयंलाई गन� लगाई Lयसमा थप कर #ित लाख कारोवारमा _ १ लगाउन 

सिकनेछ । (४) करदाताले 4वयं आय र कर घोषणा गरी नगरपािलकालाई आ.व. समाA भएको ३ मिहना िभF 
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:यावसाय कर बझुाउन सVने :यव4था गन� सिकनेछ । (५) यो वष�को लािग :यवसाय दता� तथा निवकरण करको दर 

अनसुचूी-४ बमोिजम िनधा�रण ग*रएको छ ।   

६. बहाल िबटौरी श8ुकः(१) नगरपािलका @ेFिभF नगरपािलका आफैले िनमा�ण, रेखदखे वा संचालन गरेका हाट बजार 

वा पसल वा सरकारी जNगा बनेका संरचनाको उपयोग गरेबापत बहाल िबटौरी श8ुक लगाउन पाउने छ । (२) बहाल 

िवटौरीको #ित वग�िमटर दर िनधा�रण गरी लगाउन सिकनेछ । (३) अनसुचूी-५ बमोिजम श8ुकको दर िनधा�रण ग*र 

लगाउने :यव4था ग*रनेछ ।   

७. पािक� ङ श8ुकः (१) नगरपािलका @ेFिभF कुनै सवारी साधनलाई पािक� ङ सिुवधा उपलeध गराए वापत पािक� ङ 

श8ुक लगाइनेछ । (२) िनिfत पािक� ङ4थल तोक[ वा सडक आसपास पािक� ङ गनIलाई वा वसपाक� मा पािक� ङ 

गरेवापत कर लगाउन सिकनेछ । (३) अनसुचूी-६ मा उ8लेख भएबमोिजमको श8ुक िनधा�रण गरी पािक� ङ श8ुक 

लगाइनेछ ।  

८. जिडवटुी, कवाडी र जीवज2त ुकरः (१) नगरपािलका@ेFिभF कुनै :यिK वा सं4थाले ऊन, खोटो, जडीबटुी, बनकस, 

कवाडीमाल काननू बमोिजम िनषिेधत बाहकेका मतृ वा मा*रएका जीवज2तकुो हाड, सीङ, ^वाख, छाला वा य4तै 

#कारका व4तकुो :यावसाियक उपयोग वा ढुवानी वा कारोवार गरेबापत जिडवटुी, कवाडी र जीवज2त ुकर लगाइनेछ 

। (२) :यावसाय करका अित*रK प*रमाणका आधारमा िनकासी कर लगाउन अनसुचूी ७ बमोिजमको करका दर 

िनधा�रण गरी लगाइनेछ ।  

९. सवेा श8ुकः (१) नगरपािलकाले 4थानीय पय�टन, मनोर;जन तथा साहिसक खेलकुद स1ब2धी सेवा वा :यावसायमा 

सेवा श8ुक लगाइनेछ । (२)  नगरपािलकाले िनमा�ण, स;चालन र :यव4थापन गरेको 4थानीय पवूा�धार वा उपलeध 

गराएको कुनै सेवाको उपयोग गरेबापत स1बि2धत सेवा#दायक वा सेवा]ाहीलाई सेवाश8ुक लगाउन पाउनेछ । 

ज4तोः पानी, िवजलुी, धारा, अितथीगहृ, धम�शाला, प4ुतकालय, सभागहृ, फोहरमैला :यव4थापन, ढल िनकास, 

सडकव6ी, शौचालय, पाक� , पौडीपोखरी, :यायामशाला, होiल, हाटबजार, पशवुधशाला, शवदाहगहृ, धोवीघाट, 

सडक, वसपाक� , पलु, म8ूयाङ्कन सेवा वा िसफा*रस सेवा आिद ।  

(३) यस िशष�क िभF आ.व. २०७८/७९ मा दहेाय अनसुारका कर लगाउन ित करका दर िनधा�रण ग*रएको छ ।  

क) सवारी साधन करः नगरपािलका @ेFिभF दता� भएका टाँगा, *रVसा, अटो *रVसा, िवkतुीय *रVसा, इ� 

*रVसा, पावरिटलरमा सवारी साधन कर #दशे काननू बमोिजम अनसुचूी-८ अनसुारको दरमा लगाइनेछ । 

ख) िवlापन करः नगरपािलका @ेFिभF रािखने होिड�ङ वोड� :यानर mलेVस वा अ2य कुन ैपिन #कारका िवlापन 

गरेवापत Lयसको साइज अनसुार दररेट िनधा�रण गरी सो सेवाका लािग @ेF उपलeध गराएवापत िवlापनकर 

अनसुचूी-९ मा तोिकएबमोिजम लगाइनेछ । 

ग) मनोर2जन करः नगरपािलका @ेFिभF कुनै पिन :यिK वा सं4थाले स;चालन गनI मनोर;जनका 

काय�nमह_मा अनसुचूी-१० बमोिजम कर लगाइनेछ । 
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घ) िसफा*रस द4तरुः नगरपािलकाबाट ग*रने िविभ2न #कारका िसफा*रसका लािग सेवा]ाहीबाट िसफा*रस द4तरु 

अनसुचूी-११ बमोिजम असलु ग*रनेछ । 

ङ) घर नVसा पास द4तरु : नगरपािलका @ेFिभF घर िनमा�ण गन�पदा� नगरको अनमुित िलइ गन� पनI :यव4था 

अनसुार सो काय�का लािग अनसुचूी-१२ बमोिजम घर नVसा पास द4तरु लगाइनेछ ।  

च) सरसफाइ श8ुक :नगरपािलका िभF सरसफाइ सेवा उपलeध गराएवापत हरेक घरधरुीलाई अनसुचूी-१३ 

बमोिजम सरसफाइ श8ुक लगाइ असलु उपर ग*रनेछ । 

छ) सडकब6ी श8ुकः नगरपािलका िभF सडकव6ी सेवा उपलeध गराएवापत हरेक घरधरुीलाई अनसुचूी-१४ 

सडकव6ी सेवा श8ुक लगाइ असलु उपर ग*रनेछ । 

ज) भाडा तथा िविn कर : नगरपािलकाबाट उपलeध गराइने िविभ2न #कारका सेवा तथा व4तकुो भाडा वा सेवा 

तथा व4त ुिविn स1ब2धी कर अनसुचूी-१५ बमोिजम हHनेछ । 

झ) :यिKगत घटना दता� द4तरु : नगरपािलका @ेFिभF कुनै पिन :यिKको :यिKगत घटना दता� गनु�परेमा 

अनसुचूी-१६ बमोिजमको द4तरु लगाइनेछ ।  

ञ) नाता #मािणत द4तरु : नगरपािलकाका कुनै पिन :यिKले अकp :यिKसंग नाता #मािणत ग*रिदन आवदेन 

िदएमा सो को #माणपF उपलeध गराउन पदा� अनसुचूी-१७ बमोिजम द4तरु लगाइनेछ । 

ट) पवूा�धार उपभोग सवेा श8ुकः नगरपािलकाबाट िनमा�ण, संचालन वा :यव4थापन गरेका अनूसचूीमा उ8लेख 

भएका 4थानीय पवूा�धार र उपलeध गराइएको सेवामा लगाइने श8ुक अनसुचूी-१८ बमोिजम हHनेछ  

ठ) िश@ा स1ब2धी आयः नगरपािलकािभFको िश@ा स1ब2धी सेवा उपलeध गराउनपुदा� अनसुचूी -१९ वमोिजम 

श8ुक द4तरु कर लगाइनेछ ।  

१०. िफिदम नगरपािलका @ेF िभFको जNगा स1पित कर वा मालपोत वा भमुीकर वा जNगा रिजrsेशन श8ुक 

#योजनका लािग जNगा म8ुयांकन अनसुचूी-२० बमोिजम हHनेछ । 

११. िवशषे :यव4थाः कुनै पिन कर श8ुक द4तरु महसुल छुटको :यव4था अनसुचूी २१ अनसुार हHनेछ । 

१२. अ2य सभंा:य करह_को दर िनधा�रण गरी राजQ परामश� सिमितको िसफा*रसमा काय�पािलकाको 4वीकृित र 

सभाबाट पा*रत गरी लगाउन सिकनछे । 

१३. यो ऐनको सशंोधन वा प*रमाज�न सभाबाट हHनछे ।   

     १४. िनमा�ण सामा]ीहtको #योगशाला परी@ण श8ुक :  नगरपािलकाले िनमा�ण सामा]ीहtको #योगशाला परी@ण 
सेवा उपलeध गराएवापत अनसुचूी-२२ बमोिजम सेवा श8ुक लगाइ असुल उपर ग*रनेछ । 
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अनसुचूी १ 

स1पित करको दर (११३१३)  

आ.व. २०७८/७९ 
n सं= िववरण स1पित कर #ितलाख स1पितमा करको औषत हद/सीमा 

१ _ १ दिेख ३ लाख स1म ५० पचास _पैया माF  ५०-१५० 
२ _ ३ लाख १ दिेख १० लाख स1म ६० साठी _पैया माF  २४०-६०० 

   ३ _ १० लाख १ दिेख २० लाख स1म   ७० स6री _पैया माF ७१०-१४०० 
४ _ २० लाख १ दिेख ५० लाख स1म ८० असी _पैया माF १६८०-४००० 
५ _ ५० लाख १ दिेख १ करोड स1म  ९० नeबे tपैया माF ४५९०-९००० 
६ _ १ करोड १ दिेख १ करोड ५० लाख स1म  १०० एकसय _पैया माF १०१००-१५००० 
७ t १ करोड ५० लाख १ दिेख २ करोड स1म  ११० एकसय दस _पैया माF १६६१०-२२००० 
८ t २ करोड १ दिेख २ करोड ५० लाख स1म  १२० एकसय वीस _पैया माF २४१२०-३०००० 
९ _ २ करोड ५० लाख १ दिेख ३ करोड स1म  १३० एकसय ितस माF ३२६३०-३९००० 

१० _ ३ करोड १ दिेख ३ करोड ५० लाख स1म  १४० एकसय चािलस माF ४२१४०-४९००० 
११ _ ३ करोड ५० लाख १ दिेख ४ करोड स1म  १५० एकसय पचास माF ५२६५०-६०००० 
१२ _ ४ करोड १ दिेख ४ करोड ५० लाख स1म  १६० एकसय साठी माF ६४१६०-७२००० 
१३ _ ४ करोड ५० लाख १ दिेख ५ करोड स1म १७० एकसय स6री माF ७६६७०-८५००० 
१४ _ ५ करोड १ दिेख मािथ #ितलाख _ १८० का दरले स1पित कर लाNने । ९०१८०-.......... 

 

स1पितको सीमा जित छ, सबै स1पितमा Lयही सीमाको लािग तोिकएको दरमा कर लाNनछे । 
सीमा िभFको हजारअंकको स1पित सीमामा तोिकएको दरको दामासाहीले कर गणना 
ग*रनेछ ।  

 

 

 स1पि6 कर बझुाउन े1याद र ज*रमानाः 
 हरेक आ.व.को असोज मसा2त स1म कर बझुाउन पनIछ । 
असोज मसा2त िभF नबझुाए कारण सिहत िनवेदन िदनपुनIछ ।  
मनािसब कारण भए नगरपािलकाले पौष मसा2तस1म 1याद थप गन� सVनेछ ।  
पौष मसा2त पिछ हरेक वष�को लािग थप ५ #ितशत ज*रवाना लाNद ैजानेछ । 

 
स1पि6 कर छुटः#Lयेक आ.व. को श_ुको १ मिहनािभF बझुाउनेलाई १० #ितशत छुट िदइनेछ । 

 

स1पि6 करको म8ूयांकनका लािग घर तथा जNगा र :यावसायको vयाती (Goodwill) आिदको म8ूयांकनका 
आधारह_लाई  यथावत रािखएको छ । जNगाको म8ूयाङ्कन मालपोत काया�लयले कायम गरेको 2यनूतम 

म8ूयांकनलाई नै आधार मािननेछ । स1पि6 कर #योजनको लािग घर जNगा म8ुयांकन अनसुचूी २१ बमोिजम हHनेछ । 

स1पितकर #योजनका लािग घरको म8ुयाकंन 
n.स. िववरण रकम _. (#ित वग� फुट) 
१ आर.िस.िस. }ेम 4टVचर भएको १६०० 

२ िपलर िवनाको पVक[ घर १२०० 
३ िसमे2ट इटाको जोडाइ� िटन टायलको छाना ८०० 
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४ ढुङ्गा, माटोको गारो, िटन टायलको छाना ६०० 
५ ढुङ्गा माटोको गारो फुसको छाना ५०० 
६ काठको घर िटनको छाना ४०० 
७ काठको घर फुसको छाना ३०० 
८ सेड वा टहरा २५० 
९ टािटले बनेको िटन वा फुसको छाना भएको घर २०० 

 
अनसुचूी- २ 

मालपोत तथा भिूमकर (११३१४) 

नोटः 
१. शहरी @Fेका जNगा भ2नाले िफिदम नगरपािलका िभF िपच सडकले जोडेका @ेF तथा  ६ िमटर भ2दा वढी चौडा १२ मिहना नै 

सवारी साधन च8न सVने सडकले छोएका २०० िमटर स1मका शहरी जNगा वा शहरो2मखु बजार@ेFका घरघडेरीको _पमा 
रहकेा जNगाह_लाई मािननछे । ठूला िक6ामा रहकेा र वसोवास #योजनका लािग छुट्याइएका जNगा समते शहरी@ेFका जNगा 
मािननेछ । सामा2यतः #ितआना १ लाख मािथ म8ूयाङ्कन कायम भएका जNगा यस वग�मा रािखनछे ।  

२. ]ामीण @Fेका जNगा भ2नाले १२ मिहनै सवारीसाधन च8न नसVने ६ िमटर भ2दा कम चौडा बाटोमा भएका @ेFका जNगाह_लाई 
भिननछे । #ित आना _ १ लाख भ2दा कम म8ूयाङ्कन भएका जNगा यस वग�मा रािखनेछ ।  

३. :यावसाियक जNगा भ2नाले कुनपैिन :यावसाियक काय�का लािग उपयोग भएका वा उkोग :यावसाय वा :यापा*रक #योजनका 
लािग खेती ग*रएका जNगालाई बिुझनेछ । ज4तोः िचया, अलैची ज4ता नगद ेबाली खतेी ग*रएका वा भिेनयर वा गोदामघर वा 
को8ड 4टोर वा अ2य कुन ैपिन #कारका उkोग :यावसाय 4थापना र स;चालन भएका जNगाह_ । 

४. कृिष जNगा भ2नाले :यावासियक खेती बाहकेका अ2य जीवनयापन र घरायसी #योजनका लािग वा खाkा2न बाली खतेी गनI 
जNगाह_लाई बझुाउने छ ।  

५. भीरपाखा खरवारी भ2नाले घाँसदाउरा ग*रने तर कुन ैखतेी गन� नसिकने जNगालाई बझुाउनछे । 

  

िस.नं. जNगाको हद मालपोत/भमुीकरको दर ( _. #ितरोपनी)  
  शहरी @Fे ]ामीण@Fे  

  आवासीय 
/:यावसाियक 

जNगा 

कृिष 
जNगा 

आवासीय 
/:यावसाियक 

जNगा 

कृिष 
जNगा 

भीरपाखा 
खरवारी 

 

क १-५ रोपनीस1म २५ २० २० १५ १०  

ख ५-१० रोपनी स1म ३० २५ २५ २० १२  

ग १०-२० रोपनीस1म ३५ ३० ३० २५ १५  

घ २१ रोपनीदिेख ५० रोपनीस1म ४० ३५ ३५ ३० २०  

ङ ५१ रोपनी दिेख मािथ ४५ ४० ४० ३५ २५  

च िबल1ब श8ुक थप #ितवष� २५ #ितशतका दरले िवल1ब द4तुर थप हHद ैजान े।  
खेतीयोNय जNगा बाँझो राखेको पाइएमा थप ५ #ितशत मालपोत ज*रवाना िलइनेछ ।  



6 
 

अनसुचूी ३ 
घर/जNगा वहाल कर (११३२१) 

 घर बहाल कर वहाल रकमको  १०% 
 िफिदम न.पा.@ेFिभFका घर भाडा #योजनको लािग कोठा तथा सटरहtको बहालमा १०% का दरले कर लगाइ� असलु उपर 

ग*रनेछ ।  
 बहाल कर असलुी गन� सडक वग\करण अनसुार ित सडक आसपास वनेका घर तथा कोठा र :यापा*रक सटरको मािसक 2यनूतम 

घर बहालको दर िनधा�रण गरी वािष�क वा मािसक घरबहाल कर सोही वहाल दरका आधारमा असलुउपर ग*रनेछ । 
 सडक वग\करण घर #कार वहाल दर 

सटर 
वहाल दर 
िभिFकोठा 

क मेची राजमाग�संग जोिडएका बजार@ेFका घरह_ पVक[ 
कaची 

२५०० 
२००० 

२२०० 
१८०० 

ख ५ मी मािथका िपच सडकसंग जोिडएका बजार@ेFका घरह_ पVक[ 
कaची 

२२०० 
२००० 

२००० 
१८०० 

ग ५ मी भ2दा कम िपच सडकमा जोिडएका घरह_ पVक[  
कaची 

२००० 
१८०० 

१८०० 
१५०० 

घ ५ मी मािथ ]ाभेल सडक आसपासका घरह_ पVक[ 
कaची 

१५०० 
१२०० 

१२०० 
१००० 

ङ ५ मी भ2दा कम चौडा ]ाभले सडक आसपासका घरह_ पVक[ 
कaची 

१००० 
८०० 

८०० 
५०० 

च न.पा. @FेिभF अ2य सडक आसपासका सबै #कारका घरह_ दवैु ५०० ४०० 

नोटः १. बहालमा वसेका :यिK र घरधनीको लगत संकलन ग*रनछे । घरवहाल लगाउन ेर व4ने दवैुप@वीचको संझौता गराइनछे । 

वहालवाला र घरधनीको अिभलेख प�ितमा #िवiी ग*रनछे । घरवहाल छोडेको भए घरधनी र वहालवाला दवैुको द4तखत 
भएको आवेदन वडामा िदनपुनIछ । वडाबाट सरजिमन ग*रनेछ । सरजिमन र आवेदन झठुा ठहरे सो गनIलाई वहालकरको १०० 
#ितशत ज*रवाना लाNनछे ।  

२. सामा2यतया सटर र कोठाको साइज १०*१० को बहाल दर यस अनसुार हHनछे । यस भ2दा  वढी साइज भएको @ेFफलको 
सोही दर अनसुार अनपुाितक वहालदर कायम ग*रनेछ । 
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अनसुचूी -४ 
:यवसाय रिजrsेसन तथा निवकरण द4तरु (११६१३) वािष�क 

n.स. िववरण दता� श8ुक निवकरण श8ुक 

१. खाk तथा िकराना पसल 

क िकराना थोक पसल  ३००० १५०० 

ख मvुय सडकमा रहकेो िकराना खू�ा पसल  १५०० १००० 

ग िभFी सडकमा रहकेा साना िकराना पसल  १००० ५०० 

घ िभFी सडकमा रहकेा साना िकराना पसल (घ1ुती पसल)  १००० ५०० 

२. ज6ुा च^पल पसल 

क कपडा तथा फे2सी थोक पसल  ३००० १५०० 

ख कपडा तथा फे2सी ख�ूा पसल  १५०० १००० 

ग ज6ुा च^पल थोक िबिn  ३००० १५०० 

घ ज6ुा च^पल ख�ुा िबिn  २००० १००० 

३. भाडा पसल, िकचन सामा]ी 
क भाडा तथा िकचन सामा]ी थोक पसल  २००० १००० 

ख भाडा तथा िकचन सामा]ी ख�ुा पसल  १५०० ७५० 

४. होटल एRड लज 

क होटल एRड लज  Dेणी क १५००० ७५०० 

ख होटल एRड लज  Dेणी ख १०००० ५००० 

ग होटल एRड लज  Dेणी ग ५००० ३००० 

घ सामा2य होटल २००० १५०० 

ङ भोजनालय  २००० १००० 

च रेi�रेRट/बार ५००० ३००० 

छ मvुय सडकमा भएको िम�ा2न पसल  २००० १००० 

ज सहायक सडकमा रहकेो िम�ा2न पसल २००० १००० 

झ मvुय सडकमा रहकेो िचया किफ  पसल २००० १००० 

ञ िभFी बाटोहtमा िचया पसल २००० १००० 

ट मादक पदाथ� िबn[ गनI पसल तथा खाना खवुाउने २५०० १२५० 

ठ मादक पदाथ� िबn[ माF गनI पसल  ५००० २५०० 

५. िनमा�ण साम]ी तथा िवkतु सामा]ी पसल 

क हाड� वेयर/मेिशनरी/पे2ट तथा माब�ल  थोक पसल ५००० ३००० 

ख हाड� वेयर/मेिशनरी/पे2ट तथा माब�ल ख�ुा पसल  ३००० १५०० 

ग िवkतु सामा]ी पसल  ३००० १५०० 

घ Nलास हाउस आ8मुिनयम }ेिमङ ३००० २००० 

ङ िससापसल २००० १००० 
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६. सनुचाँदी तथा गरगहना बनाउन ेपसल 

क सनुचाँदी पसल होलसेल १०००० ५००० 

ख सनू चादी पसल ख�ुा ३००० १५०० 

ग सनुचाँिदका गहना बनाउने कािलगण सेवा माF ३००० १५०० 

७. 4टेशनरी, प4ूतक तथा मिनहारी पसल 

क 4टेशनरी तथा प4ुतक थोक  ५००० २५०० 

ख 4टेशनरी तथा प4ुतक ख�ूा (ख) ३००० १५०० 

ग 4टेशनरी तथा प4ुतक ख�ूा (ग) १५०० १००० 

घ क4मेिटक थोक पसल  ३००० १५०० 

ङ क4मेिटक ख�ुा पसल  १५०० १००० 

च धागो टाँक फ4नर थोक पसल  ३००० १५०० 

छ धागो टाँक फ4नर ख�ुा पसल  १५०० १००० 

८. माछा, मास ुिवn[ पसल 

क }ेस हाउस कुनै २वटा एकै 4थानमा भएमा  २००० १००० 

ख रांगा, खसी, सुंगरु, कुखरुाम�ये कुनै १ वटा सेवा भएको  २००० १००० 

ग ताजा माछा, िस�ा िवn[ पसल  १५०० १००० 

घ अRडा िवn[ पसल  १५०० १००० 

ङ गाइगोt, रांगाभ�सी, खसीबोका संकलन वा िविn  २००० १००० 

९. औषधी :यवसाय 

क औषधी थोक तथा िडि4�:यटुस�  ५००० २५०० 

ख औषधी पसल िचिकLसक रािख :यवसाय गरेको   ३००० १५०० 

ग औषधी ख�ूा पसल मेिडकल हल २००० १००० 

घ आयवूIिदक/हो1योपेिथक औषधी पसल २००० १००० 

ङ ए]ोभेट थोक पसल  ३००० १५०० 

च ए]ोभेट ख�ूा पसल  २००० १००० 

१०. सचूीकार  (िसलाई) पसल 

क सिट�ङ सिुट�ङ सिहतको टेल*रङ eयबसाय  १५०० १००० 

ख बिुटक 8या�टोरी  १५०० १००० 

 ग नोटः हाते मेिसन रािख िसलाई गनI । १५०० १००० 

११. इलVेsोिनक िवn[ पसल 

क मोवाइल क1पनी से8फ उपशाखा, िडि4s:यटुस�  ५००० ३००० 

ख ि}ज, िट.िभ., डेक, तथा पाट� िवn[ पसल  ३००० १५०० 

ग मोबाईल िबn[ पसल अिडयो, िभिडयो Vयासेट पसल िसडी समेत  ३००० १५०० 

घ मोबाईल माn िबFी पसल ३००० १५०० 

ङ अिडयो, िभिडयो Vयासेट पसल िसडी माF १५०० १००० 
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च ढुवानी :यवसाय दता� ३००० १५०० 
१२. मम�त तथा संभार सेवा #दायक :यवसाय 

क ईि2जन मम�त (हभेी) बस, sकको वक�  सप  ५००० २५०० 

ख जीप, कार तथा ट्याVटर मम�त तथा सिभ�िसग ४००० २००० 

ग मोटरसाईकल मम�त ३००० १००० 

घ िट.भी., डेक, मोबाईल, ि}ज मम�त सेवा  २००० १००० 

ङ इलेVsोिनक मम�त सेवा २००० १५०० 

च रेिडयो, घडी, Vया8कूलेटर, #ेसर कुकर, िहटर तथा अ2य सानो िवkतु 
समान मम�त पसल  

१५०० ७५० 

छ *रVसा, साईकल मम�त २००० १००० 

ज सवारी साधन सिभ�िसंग (सवारी धलुाई) २००० १००० 

झ फमाल ज4तापाताको सामा]ी वनाउने तथा मम�त गनI २००० १००० 

ञ टायर *रसोिलङ, टायर मम�त, हावा भनI पं;चट हा8ने समेत  २००० १००० 

ट टायल माव�ल ^लि1बङ लगायतका िनमा�ण र मम�त सेवा २००० १००० 
ठ कुनै पिन मजदरुले प*रचयपF माग गरेमा प*रचयपF िदन 

(स1बि2धत दता�वाला सं4थाको िसफा*रसमा िदन सिकने) 
२००० १००० 

१३. सवारी साधन एजे2सी, थोक िवn[ पसल  तथा पाट�पजुा� पसल 

क बस, sक, sयाVटर िजप, कार #ित िडलर ५००० २५०० 

ख मोटरसाइकल िडलर  ४००० २००० 

ग साईकल िनमा�ण तथा िबn[ २००० १००० 

घ बाटोमा गाडी पािक� ङ गनIलाइ जरीवना  २०० 

ङ बाटोमा मोटर साइकल पािक� ङ गनIलाइ जरीवना  १०० 

१४ स;चार सेवा 
क कलर8याव सेवा  ३००० १५०० 

ख फोटो 4टिडयो सेवा  २००० १००० 

ग िट.िभ. aयानल #शारण सेवा  ५००० २५०० 

घ केबलु aयानल #शारण सेवा  ५००० २५०० 

ङ सामदुाियक एफ.एम.#शारण सेवा  २००० १००० 

च फोटोकिप/पी.सी.ओ., साइवर Vयाफे सेवा  २००० १००० 

छ कु*रयर सेवाको मvुय काया�लय  ३००० १५०० 

ज क1^यटुर स^लायस� ३००० १५०० 

झ कु*रयर सेवाको शाखा काया�लय  २००० १००० 

१५ �ाइिVलिनक धोिव पसल 

क �ाइिVलिनक पसल २००० १००० 

१६ सैलनु तथा eयटुीपाल�र सेवा 
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क eयटुी पाल�र सेवा eयिुटिशयन तािलम सिहतको  २००० १००० 

ख eयटुी पाल�र सेवा तालीम बाहकेको १५०० ७५० 

ग सैलनू २ सीट मािथ  २००० १००० 

घ सैलनू २ सीट स1म १५०० ७५० 

१७ मिदरा, सतू\ज2य, ह8का पये पसल 

क चरूोट, िवडी, सतु\ज2य पदाथ�को िडलर पसल ७००० ३५०० 

ख चरूोट, िवडी, सतु\ज2य पदाथ�को थोक पसल  ३००० १५०० 

ग चरूोट, िवडी, सतु\ज2य पदाथ�को ख�ुा पसल २००० १००० 

घ ह8का पेय पदाथ�को िडलर िडि4seयटुर  ४००० २००० 

ङ ह8का पेय पदाथ�को ख�ूा पसल  २००० १००० 

१८ िचयाप6ी िबFतेा 
क िचयाप6ी िबnेता  १५०० १००० 

ख िचया ^यािकङ्ग ग*र िबn[ गनI १५०० १००० 

१९ िब6ीय सेवा 
क वािण�य ब�क #ित शाखा काया�लय  १०००० ५००० 

ख िबकास ब�क #ित के2दीय काया�लय  १०००० ५००० 

ग िबकास ब�क #ित शाखा काया�लय  ७५०० ३५०० 

घ फाइना2स क1पनी, िव6ीय सहकारी सं4था मvुय काया�लय  ६००० ३००० 

ङ फाइना2स क1पनी, िव6ीय सहकारी सं4था #ित शाखा काया�लय  ५००० २५०० 

च लघिुव6 िबकास बैक शाखा काया�लयहt  ५००० २५०० 

छ िवमा क1पनीहt ५००० २५०० 

ज मनी एVसचे2जर तथा मिन sा2सफर  ३००० १५०० 

२० पsेोिलयम पदाथ� 
क पेsोिलयम पदाथ� प1प भएको  १०००० ५००० 

ख Nयास िसिलRडर िवn[ िडलर तथा म�ीतेल समेत िबn[ गनI ३००० १५०० 

२१ कवाडी समान, खािल वोरा ख*रद िबn[ 
क कवाडी साम]ीहt िबn[ िबतरण गनI  २५०० १२५० 

२२ बांस तथा ढंुगा, िग�ी ज1मा गरी िबFी गनI 
क ढुङ्गा तथा िग�ी िबn[ िबतरण गनI nसर उkोग १५००० ७५०० 

ख साधारण कोइरी स;चालन ५००० २५०० 

२३ फिन�चर एव ंिफVचस� 
क 4टील, काठ  आ8मिूनयमको फिन�चर पसल   ५००० २५०० 

ख आ8मिुनयम पसल  ५००० २५०० 

ग फिन�चर पसल   ३००० १५०० 

घ साना फिन�चर पसल २००० १००० 
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२४.  4नकुर तथा पलु हाउस  ५००० २५०० 

२५ िवlापन सेवा  ५००० २५०० 

२६ 4वादशेी तथा िवदशेी रोजगार क2सलटे2सी ५००० २५०० 

२७ सेnेट*रयल सेवा  ५००० २५०० 
२८ हाउिजङ्ग क1पनी तथा घर जNगा ख*रद िवn[  १०००० ५००० 

२९ िचिकLसक             ५००० २५०० 

३० पश ुिचिकLसक           ३००० १५०० 

३१ द2त िचिकLसा सेवा         ३००० १५०० 

३२ इि2जिनय*रग परामश� सेवा   ५००० २५०० 

३३ काननू :यवसायी  / लखेापढी :यवसाय         २००० १००० 

३४ िवमा एजे2ट / शेयर दलाल         २००० १००० 

३५ किबराज                  २००० १००० 

३६ अनसु2धानकता� परामश� दाता         २००० १००० 

३७ क2स8ट्याRट सेवा               ५००० २५०० 

३८ िनमा�ण eयवसाय दता�/ नवीकरण /िसफा*रस 

क Dेणी क - १०००० 

ख Dेणी ख - ८००० 

ग Dेणी ग - ७००० 

घ Dेणी घ १०००० ५००० 

ङ िवदशेी िनमा�ण :यवसायी भएमा क Dेणी बराबर दोeबर 
च घर िनमा�ण ठेकेदारी :यवसाय २००० १००० 

३९ साईनबोड� लvेन े(प2ेटर)  १००० ५०० 

४० हाउिजंग क1पनी (जNगा ख*रद िबn[)  ५००० २५०० 

४१ लखेा परी@ण eयवसाय तफ�  
क लेखा परी@ण eयवसाय Dेणी क  ४००० २००० 

ख लेखा परी@ण eयवसाय Dेणी ख  ३००० १५०० 

ग लेखा परी@ण eयवसाय Dेणी ग  २००० १००० 

घ क1^यटुर एनािल4ट तथा #ो]ामर  २००० १००० 

ङ अनवूादक  २००० १००० 

४२ िश@ा सेवा 
क िनजी िश@ालय उaच मा�यिमक िवkालय  १०००० ५००० 

ख िनजी िश@ालय Vया1पस १०००० ५००० 

ग िनजी िश@ालय मा�यिमक िवkालय  ७००० ३५०० 

घ िनजी िश@ालय िन1न मा�यिमक िवkालय  ५००० १५०० 

ङ #ाथिमक िवkालय/पवू� #ाथिमक िवkालय ३००० १५०० 

च छाF / छाFावास  ३००० १५०० 
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छ म2टेQरी तथा िशश ू4याहर के2द ३००० १५०० 

ज पोली टेिVनकल इि24टaयटु, #िश@ण समेत ३००० १५०० 

झ निस�ङ, िस.एम.ए. र एच.ए. #िश@ण के2� समेत  ३००० १५०० 

ञ एजकेुशनल क2स8टे2सी सेवा  ३००० १५०० 

ट तािलम तथा अनसू2धान के2� ३००० १५०० 

ठ क1^यटूर/ईलेVsो.तािलम/ भाषा िश@ा /कोिचङ से2टर /सवारी चालक 
तालीम के2�  

३००० १५०० 

ड संगीत /डा2स तािलम के2�/िजमखाना (िफटनेश से2टर) ३००० १५०० 

४३ गरै सरकारी सं4थाहt 

क अ2तरा�रािrsय गैर सरकारी सं4थाहtका शाखा काया�लय ५००० २५०० 

ख रािrsय 4तरका तथा िज8ला4तरमा काय�nम गनI गैससका शाखा/काया�लय ३००० १५०० 
ग 4थानीय पािलका 4तरमा माF काय�nम गनI गैससका शाखा/काया�लय १००० ५०० 
४४ 4वा4थ सेवा 
क 4वा4�य सवेासगँ स1बि2धत सब ै:यवसायह_ः 4थानीय तहमा 4वा4�य सं4था दता�  , अनमुित तथा निवकरण स1ब2धी 

िनदIिशका, २०७६ तथा अ2य #चिलत काननू अनसुार हHने । 

ख चUमा पसल Dेणी डाVटर सिहत भएमा  २००० १००० 

ग 8याब तथा अ2य औषधी पसलह_ २००० १००० 
४५ पशपु@ंीको  आहार /दाना िबn[ पसल  २००० १००० 

४६ िडपाट�म2ेटल पसल 

क िडपाट�मे2टल 4टोर मvुय सडकमा भएको ३००० १५०० 

ख िडपाट�मे2टल 4टोर शाखा सडकमा भएको २००० १००० 

४७ िगmट तथा फोटो #ेम फसल  २००० १००० 

४८ बांसको नाNलो, डोको, कुचो िबn[ 
क बांसको नाNलो, डोको, कुचो होलसेल िबिn १००० ५०० 

ख बांसको नाNलो, डोको, कुचो ख�ुा िबn[ १००० ५०० 

४९ दालिचनी, अलचैी, सकुमले, सपुाडी िबn[ गनI  १००० ५०० 

क पजुा साम]ी हt िविn गनI पसल  १००० ५०० 

५० लिू�केसन सेVसन तफ�      

क लिू�केसन िडि4ट:यटुस�  ३००० १५०० 

ख लिू�केसन ख�ूा िबn[ २००० १००० 

५१ िविवध िवषयका सामान स^लायस� तथा एजे2सीहt  ३००० १५०० 

५२ फलफूल / पान पसल 

क फलफूल थोक पसल  ५००० २५०० 

ख फलफूल ख�ुा पसल मvुय सडक  १५०० १००० 

ग फलफूल ख�ुा पसल सहायक सडक १००० ५०० 
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घ सागसeजी थोक पसल  १००० ५०० 

ङ सागसeजी ख�ुा पसल १००० ५०० 

च पान पसल १००० ५०० 

छ अल�ची ,अदवुा ,अमिलसो २००० १५०० 

५३ छापाखाना 
क अफसेट िसिलRडर सिहत #ेस  ३००० १५०० 

ख छापाखाना २००० १००० 

ग ि4nन ि#2ट  १५०० १००० 

५४ नस�री  अ2य 

क िचया नस�री २००० १००० 

ख नस�री(िचया वाहके) २००० १००० 

५५ मोिवल *रफाइन उkोग  ५००० २५०० 

५६ चाउचाउ उkोग  १०००० ५००० 

५७ कूिकज/पाउरोटी उkोग  २००० १००० 

५८ पापड/िच^स/िफगर/नडू8स उkोग  २००० १००० 

५९ सिुत�ज2य उkोग  ५००० २५०० 

क गट्ुका ५००० २५०० 

ख िबडी उkोग ५००० २५०० 

६० अगर ब6ी तथा मनै ब6ी उkोग  २००० १००० 

६१ दालमोठ उkोग  २००० १००० 

६२ मसला उkोग  २००० १००० 

६३ कपास उkोग  २००० १००० 

६४ इलिेVsक ि4वच बोड� बनाउन े २००० १००० 

६५ सेलर िमल /mलावर िमल  २००० १००० 

६६ हलर िमल, िचउरा कुटानी, पलेानी िमल  २००० १००० 

६७ छाला/^लािiक उkोग  २००० १००० 

६८ जटु बाईिRडंग तफ�  
क वेत वासको सामा]ी बनाउने उkोग २००० १००० 

ख मेिसनवाट जटु बाईिRडंग  ३००० १५०० 

ग हातवाट जटु बाईिRडंग २००० १००० 
६९ डेरी, पोलटी, पश ुउkोग २००० १५०० 

७० गलैचा उkोग  ३००० १५०० 
७१ ^लाईउ�ड उkोग 

क t १ करोड १० लाखस1म पुजँी भएको ५००० २५०० 

ख t १ करोड १० लाख भ2दा बढी पुँजी भएको ७००० ३५०० 
७२ गारम2ेट उkोग   ८००० ४००० 
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७३ भिेनयर उkोग ५००० २५०० 
७४ फिन�चर तथा सःिमल 

क सःिमल ४००० २००० 

ख फिन�चर उkोग मेशीनबाट च8ने ३००० १५०० 

ग फिन�चर उkोग हातबाट च8ने/ िवट उkोग २००० १००० 

घ ]ील उkोग मvुय सडक ३००० १५०० 

ङ ]ील उkोग सहायक सडक २००० १००० 

च पश ूआहर उkोग २००० १००० 
७५ िसरक डसना उkोग/पसल  २००० १००० 
७६ िचया 
क िचया अगा�िनक ह*रया पि6 ५००० २५०० 

ख अगा�िनक िचया उkोग ३००० १५०० 

ग िचया उkोग अ2य १०००० ५००० 
७७ िमनरल वाटर उkोग /#शोिधत पािन उkोग ३००० १५०० 

७८ भांडा उkोग  १०००० ५००० 
७९ ढाका टोपी प4मीना उkोग  २००० १००० 
८० मनै ब6ी उkोग  २००० १००० 
८१ ईटा उkोग १०००० ५००० 
८२ मौरी फाम� १००० ५०० 
८३ तोKा लगाएको र अ2य घरेल ुउkोग १५०० ७०० 
८४ मनोर;जन :यवसाय तफ�  
क िसनेमा हल । वािष�क _ ३०००० 

ख साव�जिनक 4थानमा सक� स #दश�न गनIलाई दिैनक १५०० 

ग समय समयमा लाNने मेलामा (मेला ठेदारबाट पेशा कर वापत) दिैनक १५०० 

ग केबलकार, रयाफिटङ्ग लगाएतका पय�टन मनोर2जन ह_को १०००० ५००० 

८५ केबलु संचालन गनI :यवसाय 

क २०० स1म ]ाहक संvया भएको ५००० २५०० 

ख २०० दिेख ५०० स1म ]ाहक संvया भएको ८००० ४००० 

ग ५०० दिेख मािथ ]ाहक संvया भएको १०००० ५००० 
८६ मोबाइल टावर ठूलो १००००  
८७ मोबाइल टावर सानो ५०००  
८८ ि4टल, काठ, फिन�चर िवnेता १०००  
८९ खलेौना, उपहार (िगmट) िवnेता २००० १००० 

९० १०० वाटस1मको रेिडयो ३००० १५०० 
९१ िवkतु पोल तथा टेिलफोन पोल र sा24फम�र वािष�क  श8ुक वािष�क श8ुक _ 

क िवkतु पोल  ७५।० 
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ख टेिलफोन पोल ५०।० 

ग sा24फम�र  ५०० 

९२ सहकारी दता� तथा सचूीकरण र निवकरण 

क बचत तथा ऋण  ५००० २५०० 

ख अ2य  ३००० १५०० 
९३ गैर नेपाली नाग*रकको हकमा जुनसकैु :यवसायी दता� तथा निवकरणका लािग तोिकएको द4तरुका डeबल । 
 अ2य :यावसाय तथा पशेाह_ 
९४ कृिष /पश ु:यावसाय स1ब2धी :यावसाियक फम�  २००० १००० 
९५ साना समहूः आमा मिहला आिद ३०० १०० 
९६ कृषक समहू सिमित  २००० १००० 
९७ उपभोKा सिमित वा टोल िवकास सिमित  ३०० १०० 
९८ मािथ उ8लेख भए बाहकेका :यवसाय तथा अ2य सं4था वा #ा िल वा 

क1पनीहt दता� हHन आएमा  
२००० १००० 

नोट :  

१. :यवसाय दता� गदा� Fire extinguisher / fire ball राखेपिछ  माF दता� ग*रनेछ । 

२. निवकरणको 1याद आ.व. सिकएको ३ मिहना हHने । सो अविधमा निवकरण गरेमा कुनै थप द4तरु नलाNने । ३ मिहना 
नाघी ६ मिहनािभF गन� आएमा थप १० #ितशत  िवल1ब शु8क लाNने । ६ मिहनापिछ आ.वष� िभF निवरकण गरेमा 
थप २५ #ितशत र अकpवष� दिेख हरेक वष�को थप ५० #ितशत ज*रवाना वा िवल1ब शु8क लाNने ।  

३. कुनै पिन :यवसायको #माणपF वा अ2य #माणपF हराई #ितिलपी माग भइ आएमा निवकरण द4तरु वरावरको श8ुक 
िलइ #ितिलपी िदने ।  

अनसुचूी ५ 
वहाल िवटोरी कर (११३२२) 

१ हाट बजार तफ�  
क :यापारज2य आयितत साम]ी िवn[ गनI #ित :यापारी #ित िदन _. ३० 

ख कृिषज2य उLपादन 4थानीय #ित :यापारी #ित िदन _. १५ 

ग पश ुचौपाय #ित गोटा _. ५० 

२ पटके र घिु1त :यवसाय #ित िदन _. ५० 
३ घ1ुती गाडी (घु1ती :यापार) #ितिदन _. १०० 
४ ऐलानी जNगामा बनाएको घर जNगामा स1प6ी कर #योजनको लािग ग*रने घर जNगाको 

म8ुयांकनको दररेट अनसुार म8ुयांकन ग*र #ित लाख स1पितको बािष�क बहाल 
_.  ५० 

५ पसल कवलको _पमा िनिम�त सेड (१०’*६’) @ेFफल उपभोग गरेवापतको बहाल #ितिदन  _. १०० 
६ ६० वग�फूट भ2दा बढीको सेड उपयोग गरेबापत वहाल कर #ितवग�फूट थप  _ २ 
७ पसलको _पमा खलुा 4थान (१०’*६’) @ेFफल उपभोग गरेवापतको बहाल #ितिदन _ २५ 
८ ६० वग�फूट भ2दा बढीको खलुा 4थान उपयोग गरेबापत वहाल कर #ितवग�फूट थप  _. १ 
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अनसुचूी-६ पािक� ङ श8ुक (१४२४१) 

१ पािक� ङ श8ुक 
क बस, sक ५० 

ख लहरी (६ टायरभ2दा बढी) २५ 

ग ट्याVटर ठूलो (४० हष�पावरभ2दा बढी) २५ 

घ िमनी बस, sक २५ 

ङ ट्याVटर सानो (४० हष�पावरभ2दा घटी) २५ 

च िनजी कार, भाडा कार २५ 

छ मोटर साइकल, 4कुटर १५ 

ज. िवदशेी कार र ट्याVसी ५० 

 

अनसुचूी-७ जिडबटुी, कवाडी जीवज2तकुा आखटेोपहार िनकासी कर 

 (अ2य राजQ िनकासी श8ुक) 
(दफा ७  संग स1बि2धत) 

िस.न.ं सामान/व4तकुो नाम इकाई  २०७७/०७८ को #4तािवत  दररेट 

१ ऊन #ाकृितक कृिFम #ित के.जी. ०.१०( दस पैसा)  

२ खोटो #ित के.जी ०.५० (पचास पैसा ) 

३ 
 

वनकस खर वािवयो मलहल प6ा �वाली पराल िनगालोको 
लोKा पटेर वगास 

#ित sयाVटर   t. ३५।– (t.पैितस) 
 #ित sक  t.१००।– (t.एक सय) 

४ अि1लसो कुचो  #ित के.जी. t १–(एक माF) 

५ 
 

अि1लसो डाँठे 
#ित sयाVटर t १२५/—(एकसय पिaचस माF ) 

#ित sक t २००/—(दईुसय माF) 
६ 

वाँस 
#ित sक t ३०० (तीन सय tपैया माF) 

#ित गोटा _. २ दईु माF 

८ 
 

खयर वोnा वाहके #ित sक  t १५००।-(एक हजरा पाँच सय माF) 

खयर वोnा सिहत #ित sक t.१०००।- (एक  हजार पैसा) 

९ 
 

अ2य काठ,गोिलया,िचरान च�ा,गोिलया,फे2टा िचरान #ित ट्याVटर t ३००/– (ितनसय माF) 
#ित sक t ६००/– (छ सय माF) 

#ित Vयिुफट t ३/– (tपैया ितन माF) 
१० सालको िवयाँ #ित के.जी. t.१।– (t. एक माF) 

११ पLथर कोईला #ित के.जी. –/१० (दश पैसा) 

१२ कदम दाना #ित के.जी. t १/—(एक tपैयाँ माF) 

१३ नागवेली,  #ित के.जी.  t. १० (दस tपैयाँ माFा) 

१४ स8लाको िस1टा #ित के.जी. –/१० (दश पैसा) 



17 
 

१५ लोट स8ला #ित के.जी. t २।—(दईु tपैयाँ  माF) 

१६ जिडबटुी अ2य #ित के.जी.  t.१/५० (एक tपैयाँ पचास पैसा) 

१७ ढुंगा/tखको �याउँ #ित के.जी. t.३।– (t.तीन माF) 

१८ िचराईतो #ित के.जी. t २ ( दइु� tपैया माF ) 

१९ िपना #ित के.जी. –/२५ (पaचीस पैसा) 

२० भसु #ित के.जी. –/१५ (प2� पैसा) 

२१ िस2कौली (तेजप6ा), लेमन, ]ास #ित के.जी. –/५० (पचास पैसा) 

२२ ल^सी तथा िवयाँ #ित के.जी. –/१५ (प2� पैसा) 

२३ ि4टप िचरान र भिेनयर प6ी फुलवडी sक t १२००/– ( छसय माF)  

२४ िटमरु #ित के.जी. t १/—(t एक माF) 

२५ मिजटो #ित के.जी. t.५/– (t पाँच माF) 

२६ विुकफुल #ित के.जी. t.३/– (t तीन माF) 

२७ िवखमा,कुटक[,जटामिस #ित के.जी. t.५/– (t पाँच माF) 

२८ िसलािजत #ित के.जी. t.१०/– ( दश tपैयाँ माF) 

२९ च ुो #ित के.जी.  t.२/-( दईु tपैयाँ माF) 

३० नेपाली कागज #ित के .जी t ५/— (पाँच tपैयाँ माFं) 

३१ अगIलीको लोKा, कागतेको लोKा #ित के.जी. t २ ( दईु tपैया ) 

३२ 
 

दाउरा #ित sयाVटर t १००/–(एक सय माF) 

#ित sक t २००/–(दईु सय माF) 
३३ *रठो,अमला,हरp,बरp, #ित के.जी. t २।—(दईु tपैयाँ) 

३४ एलोभेरा (िघउकुमारी ) #ित के.जी. t २/— ( दइु tपैयाँ माFं) 

३५ t�ा@ #ित के.जी. t.१।–(एक tपैयाँ माF) 

३६ वेल #ित के.जी. t २/— (दईु  tपैयाँ माFं) 

३७ वोझो #ित के.जी. t २/— ( दईु tपैयाँ माFं) 

३८ #चिलत काननुले िनषेध गरे बाहकेका मरेका वा मा*रएका पशपुंछीहtको आखटेोपहार 

३८ क पंछीको ^वाख #ित के.जी. ५।– ( पाँच tपैयाँ माF) 

३८ ख िसंग #ित के.जी. ५।– ( पाँच tपैयाँ माF) 

३८ ग खरु #ित के.जी. ५।– ( पाँच tपैयाँ माF) 

३८ घ छाला  #ित के.जी ३०।– (तीस tपैयाँ माF) 

३९ ढुगंा #ित घन िमटर २५ ।– (पिचस tपैयाँ माF) 
४० वालुवा #ित घन िमटर ३० – (तीस tपैयाँ माF) 
४१ िगटी #ित घन िमटर ३०।– (तीस tपैयाँ माF) 
४२ ]ावल #ित घन िमटर ३०।– (तीस tपैयाँ माF) 
४३ इटा #ित sयाVटर १००।– (एकसय tपैयाँ माF) 
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अनसुचूी- ८ सवारी साधन कर (१४५२२) 

१ सवारी दता� तथा वािष�क सवारी कर 
क टे1पो अटो *रVसा ५०० 

ख पावर िटलर,तथा िमिन sयाVटर ७०० 

ग अ2य सवारी साधनको हकमा #दशे काननू बमोिजम हHनेछ । 

अनसुचूी ९ िवlापन कर  (११४७२) 

१ होिडङ्ग बोड 
क होिड�ङ्ग वोड� आmनै फम�को माF िनःश8ुक 
ख आmनै होिड�ङ वोड�मा पिन अ2य क1पनीको #चार भएमा  _ ५०/- #ित वग� फूट 
ग अ2य िवlापन वोड�को हकमा  _ १००/- #ित वग� िफट 

 

अनसुचूी-१० मनोर2जन कर (११४७३) 

िस.न.ं िववरण दर कैिफयत 
१ मनोर;जनको लािग िटकट ख*रद गनु� पनI चलिचF घर र हाट बजार,मेला, 

साँ4कृितक #द�शन हल, िथएटर तथा कनस�ट आिद 
िटकटमा उ8लेिखत 
रकमको ५ #ितशत 

 

२ मनोर;जन करको लािग एकामiु रकम तोिकएको मनोर;जनको साधनमा #ितिदन t ५००/-  

 
अनसुचूी ११ - िसफा*रस द4तरु (१४२४३) 

n.स. िववरण दता� द4तरु तथा श8ुक 

१ िनजी बनको tख कटान िसफा*रस 

क खयर  #ित गोटा  २०० 

ख अ2य tख #ित गोटा ५० 

२ नाग*रकता िसफा*रस 

क वंशज ३०० 

ख अगंीकृत १००० 

ग #ितिलिप ५०० 

३ िनवदेन तथा िसफा*रस द4तरु 
क िनवेदन द4तरु िनयमानसुार लाNने १०० 
ख नVकल द4तरु िनयमानसुार लाNने ३००  
ग नेपाली/अ]ंजी िसफा*रसको #मािणत गदा� #ितपाना ३००  
घ नVकल द4तरु िसफा*रस ३००  
ङ नVशा पासको नVकल द4तरु १००० 
च आयोजना िसफा*रस द4तरु (अ2य िनकायमा नगरपािलकाले गनI)  म8ूयाङ्कन वा लागत अनुमानको ०.०१ #ितशत 

छ िमलापF द4तरु (दवुै प@बाट आधा/आधा बेहो*रने गरी) 2यनुतम _ १००० वा ज*रवानाको २ #ितशत  
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४ घर कायमको िसफा*रश (घर स1प2न एव ंअिभलिेखकरण #माण पFको आधारमा माF िसफा*रस गनI) 
क पिVक घर  (आर.िस.िस.) १००० 

ख किaच घर (ढुङ्गा माटो)  ५०० 

ग सरजमीन िसफा*रश द4तरु  ५०० 

घ उजरुी तथा म¡ुा द4तरु १०० 

ङ चालचलन, तीन प4ुते, नाता स1ब2ध स1ब2धी िसफा*रश नेपाली ५०० 

च िवkतु, खानेपानीको िसफा*रश लगाएत न.पा.को कुनै पिन दाियLव 
बाँक[ भएमा िसफा*रस नग*रने (नVसा पास नगनIलाई िसफा*रस नगनI ) 

२०० 

५ :यवसाय तथा अ2य िसफा*रस 
क :यवसाय नामसारी िसफा*रश द4तरु ५०० 

ख :यवसाय ब2द िसफा*रश द4तरु २०० 

ग कोठा खाली गराईिदने/साँध सीमाना स1ब2धी उजरुी िनवेदन  द4तुर ५०० 

घ कोठा खाली गराईिदए बापत  द4तरु ५०० 

ङ दशै मेला उLसव वा महोLसव आिदको लािग िनवेदन दता�  १००० 

च लोNने 4वा4नी स1ब2ध िवaछेद स1ब2धी िनवेदन द4तरु १५०० 

छ लोNने 4वा4नी स1ब2ध िवaछेद स1ब2धी िसफा*रस  १५०० 

ज मािथ बाहकेका अ2य िसफा*रस  ३०० 

झ वक� सप, Nयारेज लगायतका फम�हt #ित मिहना ३०० 

ञ :यवसाय #माण पFको काड�को द4तरु १०० 

ट :यवसाय #माण पFको #ितिलिप काड�को द4तरु १५० 

६ चार िक8ला #मािणत िसफा*रस द4तरु (रिजrsेशन #योजनको लािग) 
क घडेरी जNगाहt १ रोपनी स1म ५०० 

ख घडेरी जNगाहt १ रोपनी भ2दा बढी #ित आना _ ३५ 
ग खेित योNय जNगाहt २० रोपनी स1म ५०० 
घ खेित योNय जNगाहt २० रोपनी भ2द बढी #ित रोपनी _ ३२ 
७ जNगा नामसारी िसफा*रस द4तरु 
क १० रोपनीस1म १००० 

 ख १० दिेख २० रोपनीस1म  १२०० 

 ग २० दिेख ४० रोपनीस1म  १५०० 

घ ]ामीण @ेFको २० रोपनी भ2दा मािथ #ित रोपनी t १० का दरले थप हHदै ँजाने । 
ङ ४० रोपनी भ2दा मािथ २००० 

८ ज2म तथा बसाइ सराई िमित #मािणत  (२०४७ अिघ) ५५० 

९ मLृय ुतथा िववाह #मािणत (२०४७ अिघ) ५५० 

१० प2ेसनप�ा िसफा*रस 

क नेपाली (नेपाली सेना तथा #हरी) ५०० 

ख िवदशेी (नेपाली सेना तथा #हरी) १५०० 
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ग बसाइ सराई जादा लाने िसफा*रस ५०० 

११ आय हिैसयत #मािणत िवदशे अ�ययन गन� जान ेिवkाथ\ को लािग 

क t ३०००००० स1मको २००० 

ख t ३०००००० भ2दा मािथ ३००० 

१२ जडीबटुी िबn[ िवतरण िसफा*रस #ितकेजी t २ 

१३  जNगामा बाटो भए/नभएको िसफा*रस 

  बाटो भए नभएको 

क जनुसकैु 4थानको जितसकैु जNगा भएपिन १५०० १००० 

ख घर भएको िसफा*रस गदा� घरको म8ुयाङ्नको आधारमाः घरको म8ूयाङ्कन रकमको ०.०१ #ितशत लाNने 
१४क पजुा�मा वा अ2य िसफा*रस फोटो टाँस िसफा*रस ५०० 

१४ख संघ सं4था दता� िसफा*रश द4तरु १००० 

१५ म) मोही लगत क�ा िसफा*रश 

क १ रोपनीस1मको १००० 

ख १ रोपनीदिेख मािथ #ित रोपनी थप ५०० 

१६ उkोग 4थापना िसफा*रश द4तरु 
क १) ठुलो उkोग ३००० 

ख २) मझौला उkोग २००० 

ग ३) घरेल ुउkोग १००० 

१७ िनजी िवkालय 4थापना िसफा*रश 

क नयां िवkालय 4थापना गन� ३००० 

ख थप क@ा िसफा*रश #ित क@ा t. २००० 

ग िवkालय ठाउं सारीको िसफा*रश २००० 

ङ मािथ बाहकेको अ2य नखलुेको िसफा*रस ३०० 
१८ अिमन िफ8ड चेक द4तरु नगरपािलका भरी जितसकैु जNगा भएपिन  २५०० 

१९ कूनै :यिK उपर म¡ुा दता� गनु� परेमा दता� श8ुक ५०० 

२० घर कोठा खािल गरे गराए वापत (सरजिमन द4तरु वाहके) ५०० 

२१ घरको म8ूयांकन #ित हजार t ५ (कायम म8ुयांकनको) 
२२ वािष�क आ1दानी #मािणत #ित हजार t २ (कायम म8ूयांकनको) 
२३ स1पि6 म8ूयांकन द4तरु बैिकङ/आ2त*रक #योजनका लािग  #ित हजार t २।०० का दरले 
२४ स1पि6 म8ूयांकन द4तरु वैदिेशक #योजनका लािग  #ित हजार t ३।०० का दरले 
२५ दता� भएको ब2दकु निवकरण िसफा*रस १५०० 
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अनसुचूी-१२ घर नVसापास द4तरु (१४२४२) 

१ घर नVशा पास द4तरु 
क आर िस िस }ेम 4टVचर भएको घर िनमा�ण #ित वग� िफट ७ 

ख लोड 8या*रङ रड भएको घर िनमा�ण#ित वग� िफट ६ 

ग कaची घर िनमा�ण #ितवग� िफट ४ 

घ टहरा िनमा�ण #ितवग� िफट ३ 

२ िमित २०७४/११/२७ गते यस नगरपािलकामा समावेश भएको गा.िव.स. को हकमा (रानीटार, ल1ुफाबङु, 

याङनाम, नांिगन, लङुtपा ) घर नVशा पास द4तरु 
क आर िस िस }ेम 4टVचर भएको घर िनमा�ण #ित वग� िफट ५ 

ख लोड 8या*रङ रड भएको घर िनमा�ण#ित वग� िफट ४ 

ग कaची घर िनमा�ण #ितवग� िफट ३ 

घ टहरा िनमा�ण #ितवग� िफट २ 

ङ पािक� ङ तला सिहत Parking Space भएको घर िनमा�ण गनIलाइ� सो बराबरको @ेFको नVसा द4तरु िमनाहा 
 #कोपबाट @ित भएको घर पनुिनमा�ण गदा� ५०% छुट िदने 
३ अिभलिेखकरण द4तरु 
क घर नVसा पासको :यव4था नभएको अव4थाको घर तथा 

२०७३/११/२७ गते यस नगरपािलकामा समावेश भएको गा.िव.स को 
हकमा (रानीटार, ल1ुफाबङु, याङनाम, नांिगन, लङुtपा ) #ित वग� िफट 

४ 

ख नVशा पास िनवेदन फारम द4तरु ५०० 
ग िनमा�ण स1पन #माण पF  १००० 

घ नामसारी #ित घर  १००० 

ङ 4थलगत सरजिमन अिमन रेखाङ्कन  ५०० 

च भवनको 4थलगत िन*र@ण द4तुर #ािबिधक ले आउट  ५०० 

छ २०७२ चैF मसा2त स1म िनमा�ण भएका घरको अिभलेिखकरण  ७ 

ज २०७२ चैF मसा2त पिछ िनमा�ण भएका घरको अिभलेिखकरण १२ 

झ २०७२ चैF मसा2त स1म िनमा�ण भएका कaची घरको अिभलेिखकरण ४ 

४ स1पि6 म8ूयाङ्कन द4तरु #ित हजार  t. २/०० का दरल े
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अनसुचूी-१३- सरसफाइ� श8ुक (१५११५) 

५ सरसफाइ� श8ुक 
क पा*रवा*रक लगत काड�/सरसफाई काड�को द4तरु नया १०० 

ख पा*रवा*रक लगत/सरसफाई काड�को #ितिलपी द4तरु ५० 

ग पा*रवा*रक लगत काड�/सरसफाई काड�को निवकरण द4तरु ५० 

घ ठुला होटलहt #ित मिहना  ४०० 

ङ िनिज अ4पताल #ित मिहना ४०० 

च हाड�वेयर लगायतका ठुला पसलहt #ित मिहना २०० 

छ फलफूल तरकारी लगायतका फोहोर धेरै उLपादन गनI पसलहt २०० 

ज ितन तला वा सो भ2दा मािथको घर (घर धनीले ितनI) #ित मिहना २०० 

झ अ2य दइु तला स1मको घर #ित मिहना २०० 
 

अनसुचूी १४- सडकव6ी तथा ढल उपभोग श8ुक () 

 सडक व6ी उपयोग गरेबापत हरेक घरधरुीलाई #ितमिहना िवkतु महसलु #योजनका लािग  _ १०० 
 िसिस Vयामरेा उपयोग श8ुक सरु@ा #योजनका लािग  _ १०० 
   

अनसुचूी-१५ 

अ2य सेवा श8ुक तथा िविn र भाडा (१४२१९) 
१ ओभर हडे #ोजेVटर #ित िदन ५०० 

२ फम� सिुचकृत गदा� ३०० 

३ जेिसिभ भाडा (#ित घRटा इ2धन बाहके) नगरपािलकाको हकमा १००० 

४ नगर दररेट पिु4तका तथा रातो िकताब िविn (#ित थान) १००० 

५क ]ाभेल,ढुङ्गा,िग*�,बालवुा आ2त*रक #ित घन िमटर २०० 
ख ढुङ्गा िग*� बालवुा नगरपािलका बािहर िनकासीको लािग  थप t ५० 
ग 

 

तोिकएको @ेF भ2दा बािहरबाट जनुसकैु 4थानबाट उLखनन भइ� 
आएकालाइ� #ित घन िम.  (िनिज /साव�जािनक) 

१०० 

६ िविवध  
क िपकिनक 4पोट (#ित ]पु) ५०० 

ख जलिवkतू आयोजना (हाइ�ो) #ित मेगावाट #ितवष� १००० 

ग सेि^ट ट्याङ्क सफाइ� #ित िsप ६००० 
घ नगरपािलका Dोत के2� अ�ययन के2� उपभोग श8ुक _ १०० #ित घRटा 
ङ नगरपािलका बैठकक@ उपलeध गराएवापत #ित काय�nम #ितिदन _ १००० 
च नगरपािलका हल सिुवधा सिहत उपलeध गराएवापत #ित काय�nम #ितिदन _ २००० 
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अनसुचूी-१६  

:यिKगत घटनादता� द4तरु (१४२४४) पटके 
१६ :यिKगत घटना दता� श8ुक  
क ३५ िदन िभF दता� गन� आए िनःश8ुक 

ख ३५ िदन पिछ दता� गन� आए _ ८ 

 ७० िदनपिछ दता� गन� आए _ ५०० 
ग :यिKगत घटनादता� #माण पFको #ितिलपी  _ ५०० 

घ घटना दता� #माणपFमा संशोधन  _ ५०० 

:यिKगत घटना दता� स1ब2धी कुनै #मािणत कागजात माग गन� आए _ ५०० द4तरु िलइ िदन सिकनेछ । ३५ िदन िभF 
दता� गन� आउनेलाई #ोLसाहन #दान गन� सिकनेछ ।  

 

अनसुचूी -१७ – नाता #मािणत द4तरु 

 (दफा ८ ञ संग स1बि2धत) 

नाता #मािणत द4तरु )१४२४५ (पटके  
१ नाता #मािणत द4तरु 
क नाता #मािणत द4तरु नेपाली/अङ]ेजी ५००  
ख नाता #मािणत स1शोधन ५०० 

 

अनसुचूी-१८ सडक तथा अ2य पवूा�धार उपभोग श8ुक  

               (दफा ८ ट संग स1बि2धत) 

रिमते §यटूावर पय�टन पवूा�धार सेवा उपभोग श8ुक 

n .सं.  िववरण इकाई दर 
१  २ र ३ चVके मोटरसाईकल #ित २ घRटाको  ५। - (पाँच tपैयाँ माF) 
२  ३ चVके टे1पो #ित २ घRटाको १०। - (दस tपैयाँ माF)  
३ कार जीप सानो सवारी #ित २ घRटाको २०। - (वीस tपैयाँ माF) 
४ वस sक  तथा ठूला सवारी  #ित २ घRटाको ५०। - (पचास tपैयाँ माF) 
५ §यटूावर चढ्नेलाई #ित :यिK ३०।-(तीस tपैयाँ माF) 
६ §यटूावर िभF eयावसाियक िभिडयो]ाफ[ गन�  २५ जनाको समहुलाई १,०००।-(एक हजार  tपैयाँ माF) 
७ २५ जना भ2दा 

वढीको समहूलाई 
२,५००।-(दईु हजार  पाँचसय tपैयाँ माF) 

-§यटूावरको चमेनागहृमा बजारको चलनच8तीको म8ूय भ2दा वढी हHन ेगरी दर कायम गन� नपाउने र मे2यकुो म8ूय सचूी साव�जिनक tपमा 
दिेखन ेगरी :यवसाय 4थलमा राvन े:यव4था गन� लगाउने । 

 



24 
 

 
(दफा ८ ट संग स1बि2धत) 

 सडक पवूा�धार सेवा उपयोग श8ुक 
 नगरपािलकाले िनमा�ण गरेका सडक लगायतका पवूा�धार उपयोग गनI सवारी साधनह_लाई दहेाय अनसुार बािष�क श8ुक लगाउने । 

क) िsपर      _. ८००० 
ख) िनजी तथा भाडाका sक वस लरी आिद   _. ५००० 
ग) sयाVटर     _. ४००० 
घ) िमिनबस िमिन sक िमिनsयाVटर  _. २००० 
ङ) िनजी तथा भाडाका जीप कार   _  १००० 

च) टे1पो पावर िटलर     _.  ५००  
छ) जेिसिभ लगायतका हिेभ इिVवपमे2ट  _. १०००० 

अनसुचूी-१९ िश@ा@ेFको आ1दानी 

(दफा ८ ठ संग स1बि2धत) 

िश@ा @Fेको आ1दानी 
१. अ4थाई करार राहत िश@कको िनयिुK तथा वािष�क िनयिुK निवकरण । 1यादथप गदा� दहेाय अनसुार श8ुक िलइनेछ ।  

क) आधारभतू तहको िश@क _ ४०० 

ख) मािव तहको िश@क िशि@का _ ७०० 
२. िवkालय क@ा थपको अनमुित #दान गन� दहेाय अनसुारको श8ुक लाNनेछ ।  
क) क@ा १ दिेख ३ स1मको _ ३०० 
ख) क@ा १ दिेख ५ स1मको _ ५०० 
ग) क@ा १ दिेख ८ स1मको _ ८०० 
घ) क@ा १ दिेख १२ स1मको _ १००० 

३. 4थाई िश@क तथा कम�चारीको स_वा सहमती िसफा*रस िलन िदन अ2तर िज8ला _ १००० द4तुर र अ2तर पािलका ५०० िलन े। 

४. :यव4थापन सिमितले िनयिुK गरेका िश@क िशि@काको िनयिुK समथ�न श8ुक दहेाय अनसुार लाNन े। 

क) आधारभतू तह _ ५०० 
ख) मा�यिमक तह _ १००० 
ग) #धाना�यापक _ १५०० 

५. #माणपFको #ितिलिप द4तुर _ १०० 
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अनसुचूी–२० 

िफिदम नगरपािलका काया�लय 
िफिदम पाँचथर 

जNगाको म8ूयांकन (कर तथा द4तरु स1वि2ध िविभ2न #योजनका लािग) 
हालको 

वडा 
सािवक 

गा.िव.स. र 
वडा 

@ेF उप@Fे 2यनूतम म8ूयाङ्कन दर     
(#ित रोपनी) 

१ िफिदम  १ र 
३ 

मेची 
लोकमाग� 

#करण ‘क’ मा उ8लेख भएको वाड�का नं. २ प8लोटार जाने बाटो 
िसमाना दिेख दि@ण परुानो बसपाक�  हHदँ ैशिनबारे मोड महशे 
ित1सीना को घर स1म मेची राजमाग�को दायाँ वायाँका जNगाहt  

४,८००,०००।०० 

  िफिदम १क खेलमैदान गेट अगाडी वाड�का नं. २ प8लोटार जाने 
बाटो िसमाना दिेख वेलफेयर अिफस जाने बाटो स1म हHदँ ै
आहालगैरी िजरो िकलोिमटर स1म मेची राजमाग�को दायाँबायाँ 
जNगाहt  

५,६००,०००।०० 

  १क रमेश #धानाङ्गको घर दिेख िज.िब.स.जाने बाटो हHदँ ैिज8ला 
#हरी काया�लय घRटाघर स1मका जNगाहt  

४,०००,०००।०० 

  िफिदम १क घRटाघर चोक दिेख उ6र राकेश जोशीको घर स1म का 
जNगाहt  

३,२००,०००।०० 

  िफिदम १क तमोर§याली गेi हाउस देिख द@ीण पवू� ठाडो बाटो 
िशवमि2दर स1मका जNगाहt  

५,६००,०००।०० 

  पrुप दलुालको घरदिेख ब�ुमाग� हHलाक काया�लय हHदँ ैहाल िनबा�चन 
काया�लय बसेको घर अगािडको बाटो हHदँ ैघRटाघर स1मका जNगाहt  

४,०००,०००।०० 

  मािथका #करण भ2दा बाहके नाङ्गीन जाने बाटो १क िसमाना स1म 
घडेरी जNगा हt  

३,२००,०००।०० 

  िफिदम १ वडाको शैिनक Vया1प हHदँ ैको.ले.िन.का. आउने किaच 
मोटर बाटोका घडेरी जNगा हt  

३,२००,०००।०० 

  िफिदम उ.मा.िव. दिेख खेलमैदान झनI बाटोका घडेरी जNगा हt ३,२००,०००।०० 

  कोलडाँडा दिेख उ6र तफ�  ^लिटङ गरी वा नगरी घडेरीमा िबn[ हHने 
जNगा  

२,४००,०००।०० 

  िफिदम १क िसचाई रोड िजरो ^वाइ2ट दिेख थाङसाङ खो8सा स1म 
घडेरी tपमा ख*रद िबn[ हHने जNगाहt 

३,५२०,०००।०० 

  हालको िश@ा लाइन लखन माग� दिेख पवू� परुानो मालपोत 
काया�लय अगािडको बाटो स1म िबचका जिमनहt  

२,५६०,०००।०० 

  वाड�का नं. १क दिेब िति1सनाको घर दिेख पिfम नयाँ नमनूा 
मा.िब.को तलबाट हHदँ ैजाने बाटो मदन शेमा�को घर हHदँ ैिसचाई रोड 
स1म घडेरी tपमा िबn[ हHने जNगाहt 

३,२००,०००।०० 

  जा8पा दिेख मि2दर दिेख पवू� िसचाई रोड दिेख उ6र मिुन #करण त. 
दिेख िबचका जNगा 

२,४००,०००।०० 

  वाड�का नं. १क चारबरे दिेख पिfम कारागार तल हHदँ ैरािवसे धारा 
जा8पादिेब मि2दर स1मका घडेरी जNगाहt 

२,४००,०००।०० 
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  वाड�का नं. १क टंक िमDको घर मिुन दिेख पिfम वाड�का नं. २ 
कमल बा4कोटाको घर अगाडी परूानो ठाडो बाटो जोिडने घडेरी 
योNय जिमन हt  

२,४००,०००।०० 

  टंक िमDको घरदिेख पवू� िभFी ठाडो बाटो हाल मिहला िबकास 
काया�लय जोिडने घडेरी जNगाहt  

२,४००,०००।०० 

  वाड�का नं. १क शिनवारे महशे ित1सीनाको घर अगाडीबाट वाड�का 
नं. २ थाङसाङ खोला स1म जाने बाटोका दायाँ वायाँका घडेरी 
जNगाहt 

२,०००,०००।०० 

  थाङसाङ खोलादिेख उ6र पवू� प8लोटार िसचाई काया�लय जाने 
िपच बाटो पवू� १क शिनबारेको महशे ित1सीनाको घर दिेख  द@ीण 
को @ेF िभFका घडेरी जNगाहt  

१,६००,०००।०० 

  िफिदम १क गजाधर भ�राई र िलला िनरौलाको घर बीचबाट तेसp 
गएर सरगम होटल अगाडी िन4कने बाटोको दायाँ वायाँका जNगाहt  

३,२००,०००।०० 

  मेची राजमाग� मनुी दिेख पिfमदि@ण हHदँ ैर कारागार दिेख पवू�उ6र 
तफ� का मािथ #करणमा परेकादिेख बाहकेका िभFी भागका जNगाहt  

२,०००,०००।०० 

  माथी #करणमा परेकादिेख बाहके १क का कारागार मिुनका अ2य 
स1पणू� िभFी जNगाहt 

१,६००,०००।०० 

  िफिदम १क का शिनवारे बजार मनुी क2चनजंघा उ.मा.िव. 
आसपासका जNगाहt 

१,६००,०००।०० 

  मािथ #करणहtमा परेकादिेख वाहके िफिदम वाड�का नं. १क चौतारे 
डाँडा मिुनका अ2य स1पणू� िभFी जNगाहt 

१,१२०,०००।०० 

  कोलडाँडा दिेख पवू� वाड�का नं. १ख घडेरीमा िबn[ हHने जNगाहt ७,२००,०००।०० 

  िफिदम १ख र १ग मा मािथ #करणहtमा परेकादिेख वाहके अ2य 
िभFी कaची मोटर बाटो दायाँ वायाँका सबै वाड�का २५ िमटर 
िभFका घडेरी जNगा  

२००,०००।०० 

  िफिदम १ख खेत तफ�  #ितरोपनी t.  १५०,०००।०० 

  िफिदम १ख पाखा तफ�  #ितरोपनी t.  १००,०००।०० 

  िफिदम १ग खेत तफ�  #ितरोपनी t.  १००,०००।०० 

  िफिदम १ग पाखा तफ�  #ितरोपनी t.  ५०,०००।०० 

  मेची लोकमाग�अ2तग�त प8लोटार जाने ना1द ुकुलोदिेख नयाँ 
वसपाक�  जाने सडकले छोएका जNगाहt  

४,०००,०००।०० 

  मेची लोकमाग�अ2तग�त नयाँ वसपाक�  जाने सडकदिेख आहालगैरी 
स1मका सडकले छोएका जNगाहt  

५,०००,०००।०० 

  मेची लोकमाग�अ2तग�त आहालगैरीदिेख चारख1बसृ1मका सडकले 
छोएका जNगाहt मेची लोकमाग�अ2तग�त आहाल गैरीदिेख 
चारख1बेस1म 

४,०००,०००।०० 

बजार @ेFका 
पVक[ 
सडकहt 

 गणत2F चोकबाट दवेकोटा चोकस1मका पVक[ सडकहtले छोएका 
जNगाहt  

४,४००,०००।०० 

  िफिदम बजार @ेFका मेची लोकमाग� र गणत2F चोकदिेख दवेकोटा 
चोकस1मका सडक बाहकेका सबै पVक[ सडकहtले छोएका 
जNगाहt  

४,०००,०००।०० 
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िफिदम ३ र 
४ 

 वाड�का नं. १क को िसमाना महशे ित1सीनाको घर दिेख वाड�का नं. 
३ग म4ुकान चोक हHदँ ैजामनेु खो8सा स1म मेची राजमाग� दायाँवायाँ 
तथा सो आसपासका घडेरी जNगाहt  

२,४००,०००।०० 

  मािथ परेकादिेख बाहके िफिदम ३ जामनेु खोला पवू� वारी, मेची 

राजमाग� दि@ण मािथ, िशव मि2दर दिेख मा�लो गाउँ जाने 
मोटरबाटो पिfम साि1दन तफ�  तथा तीनधारे पाटी हHदँ ैसाि1दन जाने 

बाटो उ6र तल, बाटोको दायाँ वायाँका जNगाहt लगायत यित चार 
िक8ला िभFका जNगाहtको हकमा बाटोको दायाँ वायाँका जNगाहt  

२,०००,०००।०० 

  मािथ परेकादिेख बाहके िफिदम ३ जामनेु खोला पवू� वारी, मेची 

राजमाग� दि@ण मािथ, िशव मि2दर दिेख मा�लो गाउँ जाने 
मोटरबाटो पिfम साि1दन तफ�  तथा तीनधारे पाटी हHदँ ैसाि1दन जाने 

बाटो उ6र तल, बाटोको दायाँ वायाँका जNगाहt लगायत यित चार 
िक8ला िभFका जNगाहtको हकमा अ2य िभFी जNगाहt 

१,२००,०००।०० 

  मािथ परेकादिेख बाहके िशव मि2दर देिख पवू� लुङtपा जाने बाटो 
िचउरी िभर दिेख ढोडेनी दमुाखोला स1म जानो बाटो को दायाँवायाँ 
घडेरी जNगाहt 

४८०,०००।०० 

  मािथ परेकादिेख बाहके िफिदम ३ खानेपानी काया�लय (ट्यांक[) हHदँ ै

ितनधारे जाने बाटो दिेख पवू�, िचया बगान जाने बाटो दि@ण उँधो, 

िचया #सोधन के2�को खो8सी दिेख पिfम िशव मि2दर तफ� ), िशव 
मि2दरदिेख लुङtपा जाने बाटो दि@ण उँभो– यित चौह¡ी िभFका 
जNगा 

२८०,०००।०० 

  मािथ परेकादिेख बाहके िशव मि2दर देिख पवू� लुङtपा जाने बाटो 
हHदँ ैदमुाखोला दिेख वाड�का नं. ४ख मालवासे हHदँ ैकाि6के 4कुल 
स1म बाटो दायाँवायाँ घडेरी योNय जNगाहt 

२५६,०००।०० 

  मािथ परेकादिेख वाहके अ2य िभFी कaची मोटर बाटो दायाँ 
वायाँका सबै वाड�का २५ िमटर िभFका घडेरी जNगा 

१००,०००।०० 

  खेत (अeबल) ७५,०००।०० 

  खेत(दोयम) ६०,०००।०० 

  खेत(सीम) ५०,०००।०० 

  खेत(चाहार) ३६,०००।०० 

  पाखारबारी (अeबल) ४५,०००।०० 

  पाखारबारी (दोयम) २६,०००।०० 

  पाखारबारी (सीम) २७,०००।०० 

  पाखारबारी (चाहार) २५,०००।०० 

  िनवा�चन काया�लय बसेको घरदिेख पूव� हमेकण�को घर हHदँ ैचौतारे 
डाँडा हHदँ ैअदालत मिुनका नागीन जाने बाटो हHदँ ैखड्ग Dे�को घर 
स1मका जNगाहt  

३,२००,०००।०० 

  नयाँ नमुना मा.िव. हHदँ ैजालपादिेव मि2दरस1म जाने सडकले छोएका 
जNगाहt  

२,८००,०००।०० 
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  चारबरेबाट कारागार हHदँ ैजालपादिेव मि2दर जाने सडकले छोएका 
जNगाहt  

२,४००,०००।०० 

  िशवालयदिेख रानीटार जाने सडकअ2तग�त िशवालय स2ुतली सडक 
खRडअ2तग�तका जNगाहt 

८००,०००।०० 

  #ेम काmलेको घरबाट िनलकRठ 4कूल, क;चनझंगा उ.मा.िव. हHदँ ै
िशवालय मि2दर स1म जाने सडकले छोएका जNगाहt  

३,२००,०००।०० 

  िफिदम फालोट सडकको कोलचौरस1म सडकले छोएका जNगाहt २,४००,०००।०० 

  घRटाघरदिेख गैरीबारी दवेीब4ती हHदँ ैसा�ांगस1म जाने सडकले 
छोएका जNगाहt 

२,४००,०००।०० 

  गजाधर भ�राईको घर हHद ैसगनु होटलस1म जाने सडकले छोएका 
जNगाहt 

३,२००,०००।०० 

  होटल य.ुके.बाट नमनुा मा.िव. हHदँ ैकारागार जाने सडकले छोएका 
जNगाहt 

२,४००,०००।०० 

  शिनबारेबाट खानेपानी काया�लय हHदँ ैआम\ Vया1प छेउ जोिडने 
सडकले छोएका जNगाहt 

१,२००,०००।०० 

  महशे िति1सनाको घरदिेख थांगसां खोलास1म १,६००,०००।०० 

  कोलचोरदिेख दमुाखो8सी स1म फालोट सडकले छोएका जNगाहt ८००,०००।०० 

 

 
२ 

  थाङसाङ खोलादिेख िसचाई काया�लय हHद ैनयाँ बसपाक�  स1म 
बाटोका दायाँ वायाँ घडेरी योNय जNगाहt  

३,२००,०००।०० 

  नयाँ वसपाक�  दिेख जोरसाल जोिडने बाटोको दायाँ बायाँ टारी खेत 
हHद ैथाङसाङ खोला स1म घडेरी जNगाहt  

२,४००,०००।०० 

  नयाँ बसपाक�  दिेख बलुबलेु धारा आउने बाटो थाङसाङ खोला 
स1म दायँबाया घडेरी िबिn हHने जNगाहt  

२,४००,०००।०० 

  सैिनक आवश गहृ दिेख साि1दन चोक हHद ैशैिनक :यारेक गेटस1म 
बाटोले छुने तथा मेिच राजमाग�का आसपासका जNगाहt 

१,८००,०००।०० 

  साि1दन चोक हHद ैनवमीडाँडा जाने बाटो दायाँबायाँ ओिदन 
खोि8सस1म घडेरी जNगाहt 

१,२००,०००।०० 

:यापा*रक 
@ेF 

 बैराङगी खोप दिेख  आिम� Vया1प स1मका मेिच राजमाग�हt ले 
दाँया  बाँया ५० िम. िभFका जNगाहt  

५००,०००।०० 

  िFकोसा सडकले छोएको दाँया बाँया ५० िम.  िभFका जNगाहt #ित 
रोपनी  

५०,०००।०० 

  लि©म नारायण मि2दर दिेख तालखक�  दिेख होVमा खोला जाने 
सडकको दाँया बाँया ५० िम. िभFका जNगाहt 

१००,०००।०० 

  मायालु  मोड दिेख कािलका मा.िव. साि1दन स1म जाने सडकका 
दाँया बाँया ५० िम. िभFका जNगाहt 

१,०००,०००।०० 

  कािलका मा.िव साि1दन दिेख  होVमा खोला स1मको सडकका 
दाँया बाँया ५० िम. िभFका जNगाहt 

१००,०००।०० 

  बाँस बोटे साखा सडकले छोएको दाँया बाँया ५० िमटर िभFका 
जNगाहt  

५०,०००।०० 

  मायालु मोड दिेख नेपालटार स1मका सडकको दाँया बाँया ५० िम. 
िभFका सडकहt 

१,०००,०००।०० 
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  फेमेली Vवाटर दिेख जामनेु खो8सी स1म सडकले छोएका ५० िम. 
िभFका जNगाहt 

५००,०००।०० 

  कण�Qर भRडारीको दिेख स8लेरी कृिष सडकले छोएको ५० िम. 
िभFका जNगाहt 

५००,०००।०० 

  एस �िेनङ् बाट दशंलगाँउ चोकमाग ुजाने सडकले छोएको ५० िम 
दाँया बाँयाका जNगाहt 

५००,०००।०० 

कृषी @ेF  ितितरी बाटै दिेख बाँसबोटे साि1दन मजवा खोला जाने सडकले 
छोएका दाँया बाँया ५० िम. िभFका जNगाहt 

४००,०००।०० 

  बाँक[ रहकेा खेित योNय जिमन हt #ित रोपनी  ५०,०००।०० 

  िभिF सडककले छोएका जNगाहt ४०,०००।०० 

  सडकले नछोएका जNगाहt २५,०००।०० 

पाखा बारी  खेित नहHने पाखा बारी १०,०००।०० 

 

 

 

 

 

 

३ 

िफिदम ८ र 
९  

:यापा*रक 
@ेF 

मेची लोकमाग� पौवा भ;�याङ्गबाट वाड नं. २ को सीमानास1म 

(काि2छदोकान, सिु1नमा, िस1ले दोकान डाँडा र लालीखक�  बजार 
बाहके)  

५००,०००।०० 

    काि2छदोकान बजार आसपासका जNगाहt १,०००,०००।०० 

    सिु1नामा बजार आसपासका जNगाहt १,०००,०००।०० 

    लालीखक�  बजार आसपासका जNगाहt १,०००,०००।०० 

    िस1ले दोकान डाँडा बजार आसपासका जNगाहt ७००,०००।०० 

    सिु1नमा चोकबाट रानीटार जाने सडकले छोएका जNगाहt ५००,०००।०० 

  आवाशीय 
@ेF 

सबै कaची सडकले छोएका जNगाहt ३००,०००।०० 

    कaची सडकले नछोएका जNगाहt ३५,०००।०० 

  कृषी @ेF सडकले छोएका जNगाहt १००,०००।०० 

    सडकले नछोएका जNगाहt ३०,०००।०० 

  पाखाबारी अ2नबाली नहHने २०,०००।०० 

 

 

 

 

५ 

िफिदम ५ :यापा*रक 
@ेF 

खड्ग काmलेको घरछेउ खो8सीदिेख जोरसाल सखुवोध मा.िव.स1म  १,६००,०००।०० 

  आवाशीय 
@ेF 

जोरसाल सखुवोध मा.िव.दिेख 8याRडिफ8ड साइट जाने सडक 
छु*�ने ^वाइRटस1म म�यपहाडी लोकमाग�ले छोएका जNगाहt  

१,२००,०००।०० 

    8याRडिफ8ड साइट जाने सडक छु*�ने ^वाइRटदिेख मािझटार तमर 
पलु स1म म�यपहाडी लोकमाग�ले छेएका जNगाहt 

५००,०००।०० 

    म�यपहाडी लोकमाग�बाट यासोक जाने सडकले छोएका जNगाहt  २५०,०००।०० 

    जोरसालदिेख नयाँ बसपाक�  जाने थाङसाङ खोलास1मको सडकले 
छोएका जNगाहt  

१,६००,०००।०० 

    अ2य कaची सडकले छोएको जNगा ४००,०००।०० 

    सडकले नछोएको जNगा १००,०००।०० 

  पाखा बारी  अ2नबाली हHने २५,०००।०० 

    अ2नबाली नहHने २०,०००।०० 
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    अ2नबाली हHने सरखRडे र सालघारी १५,०००।०० 

    अ2नबाली नहHने सरखRडे र सालघारी १०,०००।०० 

िफिदम ४ :यापा*रक 
@ेF 

हि4पटलमोडदिेख Vया1पसमोडदस1म (मेची लोकमाग�)  ४,८००,०००।०० 

    Vया1पस मोडदिेख चारख1बेस1म Vया1पस (मेची लोकमाग�)  ४००,०००।०० 

    चारख1बेबाट वाड नं. को िसमानास1म (मेची लोकमाग�)  १,८००,०००।०० 

    Vया1पस मोडदिेख Vया1पस गेटस1म  १,८००,०००।०० 

  आवाशीय 
@ेF  

जोरसाल वाड नं. ४ को िसमानादिेख हवेाखोला पलुस1म (मेची 
लोकमाग�)  

४००,०००।०० 

    Vया1पसगेट दिेख स1ुहालुङ्ग मि2दरस1म  १,६००,०००।०० 

    वेलफेयर बाट शाि2माग� हHद ैVया1पस रोड १,६००,०००।०० 

    वेलफेयरबाट स1ुहालुङ्ग मि2दरस1म १,६००,०००।०० 

    वेलफेयरबाट िचसापानी हHदँ ैजोरसालस1म ७००,०००।०० 

    तलुसी त1ुबापोको घरहHदँ ैगढी मा.िव.स1म जाने बाटोले छोएका 
जNगाहt  

१,६००,०००।०० 

    पतुलीचोकबाट अइ2� त1ुबापोको घरस1म जाने बाटोले छोएका 
जNगाहt  

१,६००,०००।०० 

    दवेी थापाको घरबाट अइ2� त1ुवापोको घर तथा कण�बहादरु दज\को 
घर निजक जोिडने बाटोले छोएको जNगाहt  

१,४००,०००।०० 

    वाड नं. ५ को िसमानाबाट डाँडागाउँ ितरितरे हHदँ ैअइ2� त1ुबापोको 
घरस1म जानेबाटो  

१,२००,०००।०० 

    आहालगैरीबाट स1ुहालुङ्ग जाने िसढी माग�  १,८००,०००।०० 

    Vया1पस रोडदिेख भटेेरनी हHदँ ैिटका जवेगकुो घरस1म जाने बाटोले 
छोएका जNगाहt  

१,६००,०००।०० 

    गढी मा.िव. दिेख भदौरे जाने सडकले छोएका जNगाहt  १,२००,०००।०० 

    अ2य कaची सडकहtले छोएका जNगाहt  ७००,०००।०० 

    बाटोले छोएका जNगाहt बाटोले नछोएका जNगा  ४००,०००।०० 

  कृषी @ेF बाटोले छोएका जNगाहt  ६००,०००।०० 

    बाटोले नछोएका जNगाहt ४०,०००।०० 

  पाखाबारी अ2नबाली हHने  ४०,०००।०० 

  अ2नबाली नहHने २०,०००।०० 

 

 

 
५ 

चोकमाग ु२, 

३ र ४  
 तीनमौले बजार आसपासका @ेF ४००,०००।०० 

   गौथली चोक कृिष सडकले छुने र असपासका घडेरी जNगाहt ४००,०००।०० 

   कaची सडकले छोएका जNगा ५० मीटर पछाडीस1म  ५०,०००।०० 

   ल�ेकुटी मि2दर एरीया िभF घडेरी जNगाहt ४००,०००।०० 

   मायालुमोड हHद ैनवमीडाँडा जाने कaची मोटरबाटोले छुने २५ िमटर 
दायाँबाँयाका घडेरी जNगाहt 

३००,०००।०० 
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   चोकमाग ुतीनमौले फेदायक पाLलेभ;�याङ कaची मोटरबाटो जNगा २००,०००।०० 

चोकमाग ु५, 

६ र ७  
 सर4वती उ.मा.िव.दिेख गौथली चोक बरको बोटस1म ४००,०००।०० 

चोकमाग ु१, 

८ र ९  

 जोरकुलो आसपासका @ेF ४००,०००।०० 

   मािथ #कणमा परेका दिेख बाहके अ2य िभFी कaची बोट   

   िभिF सडककले छोएका जNगाहt ४०,०००।०० 

   िभिF सडकले नछोएका जNगाहt २५,०००।०० 

   अ2नवाली हHने २०,०००।०० 

   अ2नवाली नहHने १५,०००।०० 

 िशवा २,३ र 
४ 

:यापा*रक @ेF पाLले म;�याङ्गदिेख साक\ डाँडा जाने सडकको दायाँ बायाँ ८००,०००।०० 

  आवाशीय @ेF कaची सडकले छोएका जNगा ५० मीटर पछाडीस1म  ५०,०००।०० 

    सडकले नछोएका जNगा ४०,०००।०० 

  कृषी @ेF कaची सडकले छोएका जNगा ५० मीटर पछाडीस1म  ४०,०००।०० 

    सडकले नछोएका जNगा २५,०००।०० 

  पाखाबारी अ2न बाली हHने २५,०००।०० 

    अ2न बाली नहHने  २०,०००।०० 

िशवा ९ र ५ :यापा*रक @ेF फेदायक बजार आसपाका जNगाहt ४००,०००।०० 

  आवाशीय @ेF कaची सडकले छोएका जNगा ५० मीटर पछाडीस1म  ५०,०००।०० 

    सडकले नछोएका जNगा ४०,०००।०० 

  कृषी @ेF कaची सडकले छोएका जNगा ५० मीटर पछाडीस1म  ४०,०००।०० 

    सडकले नछोएका जNगा २५,०००।०० 

  पाखाबारी अ2न बाली हHने २५,०००।०० 

    अ2न बाली नहHने  २०,०००।०० 

िशवा १, ६, 

७ र ८ 

:यापा*रक @ेF भगवती मा.िव. आसपासका @ेF ४००,०००।०० 

  आवाशीय @ेF कaची सडकले छोएका जNगा ५० मीटर पछाडीस1म  ५०,०००।०० 

    सडकले नछोएका जNगा ४०,०००।०० 

  कृषी @ेF कaची सडकले छोएका जNगा ५० मीटर पछाडीस1म  ४०,०००।०० 

    सडकले नछोएका जNगा २५,०००।०० 

  पाखाबारी अ2न बाली हHने २५,०००।०० 

िशवा २, ३ 
र ४ 

:यापा*रक @ेF अ2न बाली नहHने  २०,०००।०० 

७ र ८     रानीटार बजार @ेF साथै ^लिटङ्ग गरी वा नगरी बाटोले छुन घडेरी 
जगगाहt 

४००,०००।०० 
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    रानीटार गा.िब.स. वाड� नं. ५क िड एम चोक बजार @ेF वरपर घडेरी 
जNगाहt 

४००,०००।०० 

    रानीटार गा.िब.स. वाड� नं. ८क, ८ख लगायत तमाखे बजार @ेFका 
घडेरी जNगाहt 

३१०,०००।०० 

    मािथ #करणहtमा परेदिेख वाहके पौवाभ;�याङ – लुङtपा कaची 
मोटर बाटो दायाँवायाँका (सबै वाड� २५ िमटर स1म) घडेरीका जNगा 

२१०,०००।०० 

    मािथ #करणहtमा परेदिेख वाहके इथुङ – तमाखे – िFवेणी कaची 
मोटर बाटो दायाँवायाँका (सबै वाड� २५ िमटर स1म) घडेरीका जNगा 

२१०,०००।०० 

    मािथ #करणहtमा परेदिेख वाहके रानीटार अ2त�गत सकेुपोखरी 
बजार @ेFका घडेरीका जNगा 

११०,०००।०० 

    वडा नं. ५ (क) र ५(ख) पतुली चोक बजार @ेFका जNगाहt #ित 
रोपनी 

८५०,०००।०० 

    इथङु मा.िव. @ेFका घडेरी जNगाहt  ५००,०००।०० 

रािनटार १–
९ 

:यापा*रक 
@ेF 

रानीटार बजार/मा.िव. @ेF ४००,०००।०० 

    िड.एम. चोक बजार @ेF ४००,०००।०० 

    तमाखे बजार @ेF ३६०,०००।०० 

    सकेु पोखरी बजार @ेF ३००,०००।०० 

  आवािसय 
@ेF 

कaची सडकले छुने ६०,०००।०० 

    कaची सडकले नछोएका जNगाहt ३५,०००।०० 

  कृषी @ेF कaची सडकले छुने ४०,०००।०० 

    कaची सडकले नछोएका जNगाहt २५,०००।०० 

  पाखावारी अ2न वाली हHने २०,०००।०० 

    अ2न वाली नहHने १०,०००।०० 

९ लु1फाबङ्ुग :यापा*रक 
@ेF 

लु1फाबङ्ुग बजार @ेF ३००,०००।०० 

  आवािसय 
@ेF 

सडकले छुने ५०,०००।०० 

    सडकले नछुने ३०,०००।०० 

  कृषी @ेF सडकले छुने ४०,०००।०० 

    सडकले नछुने २५,०००।०० 

  पाखावारी अ2नवाली हHने २०,०००।०० 

    अ2नवाली नहHने १०,०००।०० 

१० 

 

याङनाम :यापा*रक 
@ेF 

मगर चे^पा भ;�याङ, उ.मा.िव र खलङ्गा बजार आसपास ४००,०००।०० 

    तिृतया बजार आसपास ३००,०००।०० 

  आवािसय 
@ेF 

सडकले छुने ५०,०००।०० 
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    सडकले नछुने ३०,०००।०० 

  कृषी @ेF सडकले छुने ४०,०००।०० 

    सडकले नछुने २५,०००।०० 

  पाखावारी अ2नवाली हHने २०,०००।०० 

११     ततृीया औसी भ;�याङ्ग बजार @ेF ६००,०००।०० 

    िफिदम फालोटको फेविदन, सेजेपा, दवैु साइटको बाटोले छुने २५०,०००।०० 

  आवािसय 
@ेF 

िभिF सडककले छोएका जNगाहt ४०,०००।०० 

    िभिF सडकले नछोएका जNगाहt २५,०००।०० 

  कृषी @ेF अ2नवाली हHने २०,०००।०० 

    अ2नवाली नहHने १०,०००।०० 

१२     िफिदम फालोट मोटरबाटोले छोएका बजारहरको म8ुयांकन िज8ला 
मालपोत काय�लयको म8ुयांकन आधार मा2द ैबजार बाहकेका अ2य 
जNगाहtको 2युनतम म8ुयांकन #ित रोपनी  

२००,०००।०० 

    िपपलबोटे िमलडाँडा बधुकु बहके फेजङ्ुग मोटरबाटोले छोएका 
जNगाहtको 2युनतम म8ुयांकन #ित रोपनी । 

१५०,०००।०० 

    प:वागौ*र छापेसेपिन मोटरबाटोले छोएका जNगाहtको 2यनुतम 
म8ुयांकन #ित रोपिन 

१२५,०००।०० 

    पलुभ�याङ्ग ज*tङ्गे िवसाउने ढापटार बतासे िसिदन मोटरबाटोले 
छोएका जNगाहtको 2युनतम म8ुयांकन #ित रोपनी  

१२०,०००।०० 

    पलुभ�याङ्ग ज*tङ्गे िवसाउने प;चिम मोटरबाटोले छोएका 
जNगाहtको 2युनतम म8ुयांकन #ित रोपनी  

१२०,०००।०० 

    प:वागौ*र छापे सिमित गोलाई मोटरबाटोले छोएका जNगाहtको 
2यनुतम म8ुयांकन #ित रोपनी  

१५०,०००।०० 

    प:वागौ*र प;चिम दउेराली मोटरबाटो ले छोएका जNगाहtको 
2यनुतम म8ुयाकन #ितरोपनी  

१२५,०००।०० 

    आकासे ग1ुवा बतासे पय�टन मोटरबाटोले छोएका जNगाहtको 
2यनुतम म8ुयांकन #ित रोपनी  

११५,०००।०० 

    पलुभ�या◌ुङ्ग याVस1ुबा याङ्गनाम मोटरबाटोले छोएका 
जNगाहtको 2युनतम म8ुयांकन #ित रोपनी  

१२०,०००।०० 

    िपपलबोटे आहाले प;चिम आय�घाट मोटर बाटोले छोएको 
जNगाहtको 2युनतम म8ुयांकन #ित रोपनी  

१२०,०००।०० 

    अ2य 4थािनय मोटर बाटोले छोएका जNगाहtको 2युनतम म8ुयांकन 
#ित रोपनी  

१००,०००।०० 

    िभिF सडककले छोएका जNगाहt ४०,०००।०० 

    िभिF सडकले नछोएका जNगाहt २५,०००।०० 

    अ2नवाली हHने २०,०००।०० 

    अ2नवाली नहHने १०,०००।०० 

 लुङtपा :यापा*रक 
@ेF 

भ;�याङ्ग बजार @ेF ४००,०००।०० 



34 
 

    गAुेQर मा.िव. @ेF ३५०,०००।०० 

  आवासीय 
@ेF 

सडकले छुने ५०,०००।०० 

  सडकले नछुने ३०,०००।०० 

  कृषी @ेF सडकले छुने ४०,०००।०० 

    सडकले नछुने २५,०००।०० 

  पाखावारी अ2नवाली हHने २०,०००।०० 

    अ2नवाली नहHने १०,०००।०० 

फेजङु :यापा*रक 
@ेF 

िस�ेQर मा.िव. @ेF ३५०,०००।०० 

  आवािसय  सडकले छुने ५०,०००।०० 

  सडकले 
नछुने 

  ३०,०००।०० 

कृषी @ेF सडकले छुने कृषी @ेF ४०,०००।०० 

  सडकले 
नछुने 

  २५,०००।०० 

पाखावारी अ2नवाली 
हHने 

पाखावारी २०,०००।०० 

  अ2नवाली 
नहHने 

  १०,०००।०० 

नोट : यसमा उ8लेख भएको यही बमोिजम र उ8लेख नभएको मालपोत काया�लयले िनधा�रण गरेको 2यनूतम दररेटको आधारमा म8ूयांकन हHनेछ । 

अनसुचुी -२१ 

कर छुट स1ब2धी :यव4था 
१.  िन1न िवषयह_मा िसफा*रस द4तरु छुट हHनेछ ।  
n.सं. कर छुट स1ब2धी :यव4थाह_ 
१.  सामािजक सरु@ा भ6ा स1ब2धी खाता खो8ने िसफा*रस । 
२.  सामािजक सरु@ा भ6ा स1ब2धी संर@क/इaछाएको :यिKले भKुानी लाने िसफा*रस । 
३.  बाढी िपिडत, पिहरो, हावा हHरी, आगलागी, भकु1प िपिडत िसफा*रस । 
४.  िवरामी तथा िवप2न प*रचयपFधारीको आिथ�क अव4था कमजोर भएको िसफा*रस वा ग*रबी र िवप2नता स1ब2धी 

िसफा*रस 

५.   नेपाल सरकारबाट  कर  नलाNने भिन तोकेका eयिK तथा सं4थाहt  । 

६ पश,ुकृिष लगायतका िबमा दावीको िसफा*रस 
७. क र ख वग�को अपाङ्गता स1ब2धी िसफा*रसमा ५०%  तथा ग र घ वग�का अपाङ्गता स1ब2धी िसफा*रसमा २५ #ितशत छुट 

। 

 िवशेष प*रि4थित परी कुनै कर तथा राजQ छुट िदनपनI भएमा राजQ परामश� सिमितको िसफा*रसमा 
काय�पािलकाले िनण�य गरी सभाबाट पा*रत भएपिछ माF छुट िदन सिकनेछ । 
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                                                                  अनसुचुी -२२ 
िनमा�ण सामा]ीहtको #योगशाला परी@ण श8ुक 

 
A Soil & Aggregate इकाई             दर    

  Aggregatet crushing value test No 1500.00   

  Aggregatet Impact value test No 1500.00   

  C.B.R ( Soaked ) No 2500.00   

  C.B.R (UnSoaked ) No 2500.00   

  Deflection Test by Benkelmen's Beam Test No 900.00   

  Flakiness Index No 1000.00   

  Field Density Test No 2500.00   

  Liquird & Plastic Limit  No 1000.00   

  Los Angeles Abrasion Test No 1200.00   

  Measurment Of Pavement Thickness No 600.00   

  Organic Impurities of Fine Aeeregate No 1000.00   

  Proctor Compaction ( Modified ) No 1000.00   

  Rapid Determenitation of CBR by DCP No 500.00   

  Specific Gravity of Course Aggeregate No 1500.00   

  Specific Gravity of Fine Aggeregate No 1500.00   

  Sieve Analysis No 1000.00   

  Sodium Sulphate Soundness ( 5 Cycle ) No 2800.00   

  Sand Equlvalent  No 1100.00   

  Sampling From Surface , Base, Subbase, & subgrade No 1200.00   

  fineness modulus of aggregate No 1500.00   

B CEMENT & CONCRETE       

       Mix design (3 cubes of same grade for 7 days or 28 days) No 2000.00   

  Compressive Strength of concrete Cube (for 3 cubes) Set 1000.00   

  Making Mortar Cubes ( 50mm x 50mm x 50mm )  
( Per set 9 No. of Cubes ) 

Set 3000.00   

  
Making Mortar Cubes ( 70.7mm x 70.7mm x70.7mm )  

(Includinf All materails  Per set 9 No. of Cubes ) 
Set 3000.00 

  

  Making Concrete Cubes ( 150mm x 150mm x150mm )  
(  Per set 9 No. of Cubes ) 

Set 2000.00 
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  Normal consistency of cement No 1500.00   

  Slump Test of concrete mix No 500.00   

  Setting Time Of cement No 1500.00   

  Fineness of cement No 1000.00   

  Compressive strength of cement No 2000.00   

C BITUMEN       

  Determination of Bitumin content ( 2 kg . Big bowl ) Number 4500.00   

  Determination of Bitumin content ( 1 kg .Small bowl ) Number 3400.00   

  Ductility test Number 700.00   

  Flash viscosity of Emulsion Number 1550.00   

  Flash & fire point Number 350.00   

  Viscosity Test Number 1650.00   

  Loss on Heating Ogf aspalt Number 550.00   

  Penetration Test Number 500.00   

  Penetration Of residue Number 480.00   

  Resistaned to plastic Flow of Bitumin ( Marshal desion ) Number 1500.00   

  Specific Gravity  Number 800.00   

  Solubility Test Number 750.00   

  Softening Test Number 850.00   

  Sripping Test Number 750.00   

  Water content Number 550.00   

  Residue on Seiving of Emulsion Number 850.00   

  Binder Content Of Emulsion Number 650.00   

D G.I. WIRE       

  Adhesion Test of GI Wire Piece 100.00   

  Determination of tensile Strangth Of GI Wire Piece 350.00   

  Determination of Zinc Coating Of GI Wire Piece 475.00   

  Unforrnity of Zinc Coating of GI Wire Piece 370.00   

E TENSILE STRENGTH TEST ( UTM )       

  8mm - 19mm bar Piece 1350.00   

  20mm - 40mm bar Piece 1700.00   

  Steel Plate Piece 1700.00   

  Bul Dog Grip Piece 3350.00   

  Nut Bolt Piece 1700.00   
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F BRICK       

  Weight & Dimension Set 800.00   

  Water absorption (3 no of set) Set 800.00   

  Compressive Strength (3 no of set) Set 1000.00   

  Test of Dimension tolerance Set 750.00   

G Borehole RCC Pile Tests       
3 1 dL^/ Jof; ;Ddsf] jf]/xf]n cf/=l;=l;= kfO{nsf] PDA Test ug]{ 

sfd kfO{n x]* tof/ ug]{ / k|ltj]bg ;d]t tof/ ug]{ sfd 

k|lt kfO{n 190000.00 

  
4 1 dL^/ Jof; ;Ddsf] jf]/xf]n cf/=l;=l;=kfO{nsf] Cross Hole 

ultrasonic monitor ( CHUM ) Test u/L k|ltj]bg ;d]t tof/ ug]{ 

sfd 

k|lt kfO{n 11500.00 

  
5 

1 dL^/ Jof; ;Ddsf]jf]/xf]n cf/=l;=l;= kfO{nsf] Intrigety Test / 

k|ltj]bg ;d]t tof/ ug]{ sfd 
k|lt kfO{n 6500.00 

  

 
 
 


