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आर्थिक ऐन, २०७७ 

र्िर्िम नगरपार्िकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनि बनेको ऐन 

प्रस्तावनााः मिमिि नगिपामिकाको आमथिक वर्ि २०७७।७८ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनिको मनमित्त स्थानीर् कि तथा 

शलु्क संकिन गने, छुट मिन तथा आर् संकिनको प्रशासमनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे,  

नेपािको संमवधानको धािा २२८ को उपधािा (२) बिोमिि मिमिि नगि सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१. सरं्िप्त नाम र प्रारम् ाः (१) र्स ऐनको नाि “मिमिि नगिपामिकाको आमथिक ऐन, २०७७ िहकेो छ । 

  (२) र्ो ऐन २०७७ साि श्रावण १ गतेिमेि मिमिि नगिपामिका क्षते्रिा िाग ूहुनेछ । 

२. सम्पर्त कराःमिमिि नगिपामिका मभत्र अनुसचूी १६ बिोमिि घि िग्गाको िलु्र्ांकन गिी अनूसचुी १ बिोमििको िििा सम्पमत्त 

कि िगार्ि असिु गरिनछे ।  

३.  ूर्म कर तथा मािपोत: नगिपामिका क्षेत्रमभत्र अनुसचूी २ बिोमिि िािपोत कि िगार्ि असिु गरिनछे । 

४. वहाि कराः  नगिपामिका क्षेत्रमभत्र कुनै व्र्मि वा संस्थािे भवन, घि, पसि, ग्र्ािेि, गोिाि, टहिा, छप्पि, िग्गा वा पोििी पिैू वा 

आंमशक तवििे वहाििा मिएकोिा अनुसचुी-३ बिोमिि घि िग्गा वहाि कि िगार्ि असिु गरिनेछ  

५. व्र्र्िगत घटना िताि िस्तुर : व्र्मिगत घटना िताि गिाि अनुसचूी-४ बिोमिि कि िगाई असिु गरिनछे ।  

ति र्सिा काननूिा तोकेको भएिा प्रचमित काननु अनसुाि नै हुनेछ ।  

६. व्र्वसार् कराः नगिपामिका क्षते्रमभत्र व्र्ापाि, व्र्वसार् वा सेवािा पूूँिीगत िगानी, आमथिक कािोवाि तथा पहुूँचको आधाििा 

व्र्वसार्िा अनुसचूी-५ बिोमिि कि िगार्ि असिु गरिनछे । 

७. बहाि र्बटौरी शुल्काः नगिपामिका क्षते्रमभत्र आिुिे मनिािण, िेिििे वा संचािन गिेका हाट बिाि वा पसििा अनुसचूी-६ 

बिोमिि बहाि मबटौिी शलु्क असिु गरिनेछ । 

८. नाता प्रमार्ित िस्तुर : नाता प्रिामणत िस्तिु अनुसचूी-७ बिोमिि िगार्ि असिु गरिनछे । 

९. र्वज्ञापन कराः नगिपामिका क्षेत्रमभत्र हुने मवज्ञापनिा अनुसचूी-८ बिोमिि कि िगार्ि असिु गरिनछे  । 

१०. मनोरन्जन कराः नगिपामिका क्षते्रमभत्र अनुसचूी-९बिोमिि िनोिन्िन कि िगार्ि असिु गरिनछे । 

११. र्सिाररस िस्तुराः नगिपामिकाबाट हुन ेमवमभन्न मकमसिका मसिारिसहरूिा अनसुचूी १० िा तोमकएबिोमिि िस्तुि मिर्नेछ ।  

१२. घर नक्सा पास िस्तुर : नगिपामिका क्षते्रमभत्र अनुसचूी-११ बिोमिि घि नक्सा पास िस्तिु असिु गरिनेछ । 

१३. सरसिाइ शुल्क: नगिपामिका क्षते्रमभत्र अनुसचूी-१२ बिोमिि प्रत्रे्क घिधिुीिा सिसिार्ि शलु्क असिु गरिनेछ  । 

१४. साना सवारी साधन कराःनगिपामिका क्षेत्रमभत्र िताि भएका टाूँगा, रिक्सा, अटो रिक्सा, मविध्तुीर् रिक्सा, र्ि— रिक्सा, पावि मििििा 

सवािी साधन कि प्रिशे काननू अनसुाि अनुसचूी-१३ बिोमिि कि असिु गरिनछे । 

१५.  ाडा तथा र्वर्ि कर : भाडा तथा मवमि सम्बन्धिा  अनुसचूी-१४ बिोमिि कि िगार्ि असिु गरिनछे । 

१६. पार्कि ङ शुल्काः नगिपामिका क्षते्रमभत्र कुन ैसवािी साधनिाई पामकि ङ समुवधा उपिब्ध गिाए वापत पामकि ङ शलु्क अनुसचूी-१५ 

बिोमिि असिु गरिनछे । 

१७. साििुामर्क वन उपभोिा समिमतिे वन पैिावि मबिी तथा उपर्ोग सम्बन्धी आफ्नो वामर्िक कार्िर्ोिना बनार्ि नगिपामिकाबाट सो 

कार्िर्ोिना स्वीकृत गिाउन ुपछि । र्स्तो कार्िर्ोिना बिोमिि प्राप्त हुने िकिको १० प्रमतशत नगिपामिकािे असिु गनेछ । 

१८. र्स ऐन बिोमििको कि असिु प्रर्ोिनका िामग मिमिि नगिपामिका क्षते्र मभत्रको िग्गाको िलु्र्ांकन अनुसचूी-१६ बिोमिि हुनछे  
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१९. कर छुटाःअनुसचूी १७ िा तोमकए बिोमिि बाहके र्स ऐन बिोमिि कि मतन ेिामर्त्व भएका व्र्मि वा संस्थाहरुिाई कुन ैपमन 

मकमसिको कि छुट मिईने छैन ।  

ति, 

क) काब ुवामहिको मवशेर् परिमस्थमत पिे कार्िपामिकाको मसिारिसिा नगिसभाबाट मनणिर् गिी कििातािाई किछुट मिन वाधा पनछैेन । 

ि) आमथिक वर्िको पमहिो ३ िमहनामभत्रिा बामर्िक कि अग्रीि रूपिा बझुाउने कििातािाई कुि किको १० प्रमतशत छुट मिर्नछे । र्सै 

गिी २ वा सो भन्िा वढी वर्िको कि एकै पटक अग्रीि बझुाउन चाहनिेाई हिेक वर्िको थप ५ प्रमतशतका िििे कि छुट मिर्नछे ।  

२०. अन्र् राजश्व  (र्नकासी शुल्क)M  नगिपामिका क्षते्रमभत्र उत्पािन भई नगिबाट अन्र् स्थानीर् तह ि मिल्िा बामहि हुने मनकासी  

शलु्कको रूपिा अन्र् िािश्व अनसूचूी -१८ बिोमिि असिु गरिनेछ ।   

२१. अन्र् सेवा शुल्क तथा र्विी (भ्र्ु टावर शुल्क) M नगिपामिका क्षते्रमभत्रको भ्र्टुावि संचािन गिाि गिाउूँिा अनसुचूी- १९  बिोमिि 

शलु्क िगाई असिू गरिनेछ । नगिपामिकािे मनिािण, संचािन वा व्र्वस्थापन गिेका स्थानीर् पवूािधाि ि उपिब्ध गिार्एको सेवािा 

र्सै अनसुचूीिा तोके विोमिि  शलु्क िगार्ि असिु गरिनेछ ।  

२२. र्शिा िेत्रको आम्िानीाः र्स मशर्िक अन्तगित अनसुचूी २० विोमििका कि शलु्क िस्तिु िगाई असिु गरिनेछ । 

२३. पूवािधार सेवाको उपर्ोग गरेबापत िाग्ने कराः र्स मशर्िक अन्तगित अनसुचूी २१ बिोमिि कि असिु गरिनेछ ।   

२४. कर तथा शुल्क सकंिन सम्बन्धी कार्िर्वर्धाः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनसुाि कि तथा शलु्क संकिन सम्बन्धी कार्िमवमध 

नगिपामिकािे तोके अनसुाि हुनछे । 

 

अनसुचूी १ 

(ििा २ संग सम्बमन्धत) 

सम्पमत किको िि (११३१३) -आ.व. ०७७/७८_ 

ि सं= मवविण सम्पमत कि 

१ रू १ िमेि ३ िाि सम्ि ५० पचास रूपैर्ा िात्र  
२ रू ३ िाि िमेि १० िाि सम्ि १५० एकसर् पचास रूपैर्ा िात्र  

   ३ रू १० िाि िमेि २० िाि सम्ि   ३०० तीन सर् िात्र 
४ रू २० िाि िमेि ५० िाि सम्ि ६०० छ सर् िात्र 
५ रू ५० िाि िमेि १ किोड सम्ि  १२०० एकहिाि िरु्सर् िात्र 
६ रू १ किोड िमेि १ किोड ५० िाि सम्ि  १८०० एकहिाि आठसर् िात्र 
७ रु १ किोड ५० िाि िमेि २ किोड सम्ि  २७०० िईुहिाि सातसर् िात्र 
८ रु २ किोड िमेि २ किोड ५० िाि सम्ि  ४१०० चािहिाि एकसर् िात्र 
९ रू २ किोड ५० िाि िमेि ३ किोड सम्ि  ६२०० छहिाि िईुसर् िात्र 

१० रू ३ किोड िमेि ३ किोड ५० िाि सम्ि  ९५०० नौहिाि पाूँचसर् िात्र 
११ रू ३ किोड ५० िाि िमेि ४ किोड सम्ि  १४५०० चौधहिाि पाूँचसर् िात्र 
१२ रू ४ किोड िमेि ४ किोड ५० िाि सम्ि  २२००० वार्सहिाि िात्र 
१३ रू ४ किोड ५० िाि िमेि ५ किोड सम्ि ३३००० तेमतसहिाि िात्र 
१४ रू ५ किोड १ िमेि िामथ थप सम्पमतिा प्रमत हिाि रू १ का िििे सम्पमत कि िाग्ने । 

 

घरको मुल्र्ांकन िर 
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ि.स. घिको मवविण  िकि (प्रमत वगि िुट) 

१ आि.मस.मस. फे्रि स्िक्चि भएको   १६०० 

२ मपिि मवनाको पक्की घि  १२०० 

३ मसिेन्ट र्टाको िोडार्ि मटन टार्िको छाना भएको  ८०० 

४ ढुङ्गा, िाटोको गािो, मटन टार्िको छाना भएको  ६०० 

५ ढुङ्गा िाटोको गािो िुसको छाना भएको  ५०० 

६ काठको घि मटनको छाना भएको  ४०० 

७ काठको घि िुसको छाना भएको  ३०० 

८ सेड वा टहिा  २५० 

९ टामटिे बनेको मटन वा िुसको छाना भएको घि  २०० 

१० सम्पमत्त कि बझुाउने म्र्ाि ि िरिवाना हिेक वर्ि असोि िसान्त मभत्र कि मतिी सक्नपुन ेछ ।  
असोि िसान्तिा मतनि नसके कािण समहत मनवेिन मिनपुने । 
नगिपामिकािे पौर् िसान्तसम्ि म्र्ाि थप गनि सक्न े। 
पौर् िसान्तपमछ मतनि आए ५ प्रमतशत थप िरिवाना िाग्ने । 
हिेक आ व को ५ प्रमतशतिे िरिवाना थप बमृि हुि ैिाने । 

११ सम्पमत्त कि छुट प्रत्रे्क आ.व.को शरुूको १ िमहनामभत्र सम्पमत कि बझुाएिा १० 

प्रमतशत छुट ।  
मवपन्न िमित तथा अन्र् अमतमवपन्न व्र्मिहरूको िामग मसिारिस 

िस्तुििा २० प्रमतशत छुट प्रिान गरिन े

१२ सम्पमत्त किको िामग िलू्र्ांकन सामवक मिमिि नगिपामिकाको हकिा पमहिा कार्ि गरिएको िलू्र्ांकनिाई नै र्थावत 

कार्ि िामिएको तथा अन्र् क्षेत्रहरुको हकिा िािपोत कार्ाििर्िे कार्ि गिेको न्र्नूति िलू्र्ांकनिाई नै िलू्र्ांकन कार्ि 

गरिएको । सम्पमत्त कि प्रर्ोिनको िामग घि िग्गा िलु्र्ांकन अनसुचूी १६ बिोमिि हुनछे । िग्गा िलु्र्ाङ्कनको हकिा 

िािपोत कार्ाििर्िे मनधाििण गिेको िलू्र्िाई कार्ि गरिनेछ । 

अनुसचूी २ 

(ििा ३ संग सम्बमन्धत) 

िािपोत तथा भमूिकि (११३१४) 

नोटिः ितेीर्ोग्र् िग्गा बाूँझो छोड्निेाई थप १ प्रमतशत िािपोत िाग्न े। 

 

१३ मािपोत तथा  रू्मकर 

क १-५ िोपनी सम्ि िग्गा हुनिेाई प्रमत िोपनी रू ५ 

ि ६-१० िोपनी सम्ि िग्गा हुनिेाई प्रमत िोपनी रू १० 

ग ११-२० िोपनी सम्ि िग्गा हुनेिाई प्रमत िोपनी रू १५ 

घ २१ िोपनी िमेि ३० िोपनी सम्ि प्रमतिोपनी रु. २० 
ङ ३१ िोपनी िमेि ५० िोपनी सम्ि  प्रमतिोपनी रु. २५ 
च ५० िोपनी िमेि ७५ िोपनी हुनिेाई प्रमतिोपनी रू ३० 

छ ७५ िोपनी सम्ििाई िामथकै िि ि सो भन्िा िामथ िग्गा हुन ेकम्पनी वा संघसंस्थािाई प्रमतिोपनी  रू ५ िगार्नछे ।  

ि मबिम्ब शलु्क थप प्रमतवर्ि ५ प्रमतशत थप हुूँि ैिान े
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अनसुचूी ३ 

(ििा ४ संग सम्बमन्धत) 

घि/िग्गा वहाि कि (११३२१) 

१४ मिमिि न.पा. क्षते्रमभत्रका घि भाडा प्रर्ोिनको िामग कोठा तथा सटिहरुको बहाििा १०% का िििे कि िगार्ि असिु 

उपि गरिनछे ।  

१५ सडक वगीकिण अनसुाि न्र्नूति घि बहािको िि मनधाििण िहेार् अनसुाि गरि िामसक बहाि कि असिु गरिनेछ । 

 

मस 

नं 

टोि सडक ि मतनिा वनेका घिहरूको 

वहािकि प्रर्ोिनाथि वगीकिण 

सडक 

सतह 

घिवहाि िि 

रू 

   सटि मभत्री कोठा 

१ िेची िाििागि मपच २५०० २००० 

२ ५ मिटि वा िामथका  बिाि क्षते्रका मपच सडक मपच २००० १५०० 

३ ५ मिटि भन्िा तिका बिािक्षते्रका मपच सडक मपच १५०० १००० 

४ ५ मिटि िामथका बिािक्षेत्रका ग्राभिे सडक कच्ची १००० ८०० 

५ ५ मिटि तिका बिाि क्षते्रका ग्राििे सडक कच्ची ८०० ५०० 

६ मिमिि बिाि वामहिका अन्र् ग्रामिण सडकहरू कच्ची ५०० ४०० 

७ अन्र् सडक ि आसपास कच्ची ४०० ३०० 

 

अनसुचूी-४ 

(ििा ५ संग सम्बमन्धत) 

व्र्मिगत घटना िताि िस्तिु (१४२४४) पटके 

१६ व्र्र्िगत घटना िताि शुल्क 

क ३५ मिन मभत्र िताि गनि आएिा मनिःशलु्क 
ि ३५ मिन पमछ िताि गनि आएिा रू ८ 
ग ७० मिन मिन पमछ िताि गनि आएिा रू ५० 

घ व्र्मिगत घटना प्रिाणपत्रको प्रमतमिपी रू ५० 
ङ घटना िताि सम्शोधन रू ५० 
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अनसुचूी ५ 
(ििा ६ संग सम्बमन्धत) 

व्र्वसार् िमिष्ट्िेसन तथा नमवकिण िस्तुि (११६१३) वामर्िक 
ि.स. र्ववरि िताि शुल्क नर्वकरि शुल्क 

१७ थोक तथा र्कराना पसि 

क मकिाना थोक पसि ३००० १५०० 
ि िखु्र् सडकिा िहकेो मकिाना िदू्रा पसि १५०० १००० 
ग मभत्री सडकिा िहकेा साना मकिाना पसि १००० ५०० 
घ मभत्री सडकिा िहकेा साना मकिाना पसि (घमु्तीपसि)  १००० ५०० 
१८ जुत्ता चप्पि पसि 

क कपडा तथा िेन्सी थोक पसि ३००० १५०० 
ि कपडा तथा िेन्सी िदू्रा पसि १५०० १००० 
ग ितु्ता चप्पि थोक मबमि ३००० १५०० 
घ ितु्ता चप्पि िदु्रा मबमि २००० १००० 
१९  ाडा पसि, र्कचन सामाग्री 

क भाडा तथा मकचन सािाग्री थोक पसि २००० १००० 
ि भाडा तथा मकचन सािाग्री ि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 सािान्र् होटि २००० १५०० 
ङ भोिनािर् २००० १००० 
च िेषू्टिेण्ट/बाि ५००० ३००० 
छ िखु्र् सडकिा भएको मिष्ठान्न पसि २००० १००० 
ि सहार्क सडकिा िहकेो मिष्ठान्न पसि २००० १००० 
झ िखु्र् सडकिा िहकेो मचर्ा किी पसि २००० १००० 
ञ मभत्रीबाटोहरुिा मचर्ापसि २००० १००० 
ट िािकपिाथि मबमि गने पसि तथा िाना िवुाउन े २५०० १२५० 
ठ िािकपिाथि मबमि िात्र गन ेपसि ५००० २५०० 
२१ र्नमािि सामग्री तथा र्वदु्यत सामाग्री पसि 

क हाडिवेर्ि/िमेशनिी/पेन्ट तथा िाबिि थोक पसि ५००० ३००० 
ि हाडिवेर्ि/िमेशनिी/पेन्ट तथा िाबिि िदु्रा पसि ३००० १५०० 
ग मवद्यतु सािाग्री पसि ३००० १५०० 
घ ग्िासहाउस आल्िमुनर्ि फे्रमिङ ३००० २००० 
ङ मससा पसि २००० १००० 
२२ सनु चााँिी तथा गरगहना बनाउने पसि 

क सनुचाूँिी पसि होिसेि १०००० ५००० 
ि सनूचाूँिी पसि िदु्रा ३००० १५०० 
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ग सनुचाूँिीका गहना बनाउने कामिगढ सेवा िात्र ३००० १५०० 
२३ स्टेशनरी, पूस्तक तथा मर्नहारीपसि 

क स्टेशनिी तथा पसु्तक थोक ५००० २५०० 
ि स्टेशनिी तथा पसु्तक िदू्रा (ि) ३००० १५०० 
ग स्टेशनिी तथा पसु्तक िदू्रा (ग) १५०० १००० 
घ कस्िेमटक थोक पसि ३००० १५०० 
ङ कस्िेमटक िदु्रा पसि १५०० १००० 
च धागो टाूँक िस्नि थोक पसि ३००० १५०० 
छ धागो टाूँक िस्नि िदु्रा पसि १५०० १००० 
२४ माछा, मास ुर्विीपसि 

क फे्रसहाउस कुनै २ वटा एकै स्थानिा भएिा २००० १००० 
ि िांगा, िसी, सुंगिु,कुििुािध्रे् कुन ै१वटा िात्र सेवा भएको २००० १००० 

ग तािा िाछा, मसद्रा मविी पसि १५०० १००० 

घ अण्डा, मविी, पसि १५०० १००० 

ङ मिमवत गाई, गोरु, िांगा, भैंसी, िसी, बोका संकिन वा मवमि २००० १००० 

२५ और्धी व्र्वसार् 

क और्धी थोक तथा मडमस्िव्र्टुसि ५००० २५०० 
ि और्धी पसि मचमकत्सक िािी व्र्वसार् गिेको ३००० १५०० 
ग और्धी िदू्रा पसि िेमडकि हि २००० १००० 
घ आर्वेूमिक/होम्र्ोपेमथक और्धी पसि २००० १००० 
ङ एग्रोभेट थोक पसि ३००० १५०० 
च एग्रोभेट िदू्रा पसि २००० १००० 
२६ सचूीकार  (र्सिाई) पसि 

क समटिङ समुटिङ समहतको टेिरिङ ब्र्बसार् १५०० १००० 
ि बमुटक ल्र्ाब्रटोिी १५०० १००० 
ग नोटिःहाते िेमसन िामि मसिाई गने। १५०० १००० 
२७ इिेक्रोर्नक र्विी पसि 

क िोवार्ि कम्पनी सेल्ि उपशािा, मडमस्िव्र्टुसि ५००० ३००० 

ि मफ्रि, मट.मभ., डेक, तथा पाटि मविी पसि ३००० १५०० 

ग िोबाईि मबिी पसि अमडर्ो, मभमडर्ो क्र्ासेट पसि मसडी 
सिेत 

३००० १५०० 

घ िोबाईि िात्र मविीपसि ३००० १५०० 
ङ अमडर्ो, मभमडर्ो क्र्ासेट पसि मसडी िात्र १५०० १००० 

च ढुवानी व्र्वसार् िताि ३००० १५०० 

२८ ममित तथा स ंार सेवा 

क ईमन्िन ििित (हभेी) बस,  िकको वकि सप ५००० २५०० 

ि िीप, काि तथा ट्र्ाक्टि ििित तथा समभिमसङ् ४००० २००० 
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ग िोटि साईकि ििित ३००० १००० 
घ मट.भी., डेक, िोबाईि, मफ्रि ििित सेवा २००० १००० 

ङ र्िेक्िोमनक ििित सेवा २००० १५०० 
च िेमडर्ो, घडी, क्र्ाल्कूिेटि, पे्रसिकुकि, महटि तथा अन्र् सानो 

मवद्यतु सिान ििित पसि 

१५०० ७५० 

छ रिक्सा, साईकि ििित २००० १००० 

ि सवािी साधन समभिमसंङ् (सवािी धिुाई) २००० १००० 
झ ििाि िस्तापाताको सािाग्री वनाउन ेतथा ििित गन े २००० १००० 
ञ टार्ि सोमिङ, टार्ि ििित, हावाभने,पंञ्चि टाल्न ेसिेत २००० १००० 

२९ सवारीसाधन एजेन्सी, थोक र्विी पसि तथा पाटिपजुाि पसि 

क बस, िक, िर्ाक्टि मिप, काि प्रमतमडिि ५००० २५०० 

ि िोटिसार्कि मडिि ४००० २००० 
ग साईकि मनिािण तथा मबिी २००० १००० 
घ बाटोिा गाडी पामकि ङ गनिेार् ििीवना २०० पटके/ िोहोर् र्ाएिा डबि 
ङ बाटोिा िोटिसार्कि पामकि ङ गनिेाई ििीवना १०० पटके/ िोहोर् र्ाएिा डबि 
३० सञ्चार सेवा 

क किि ल्र्ाव सेवा ३००० १५०० 
ि िोटो स्टुमडर्ो सेवा २००० १००० 
ग मट.मभ. च्र्ानि प्रशािण सेवा ५००० २५०० 
घ केबिु च्र्ानि प्रशािण सेवा ५००० २५०० 
ङ साििुामर्क एि.एि.प्रशािण सेवा २००० १००० 
च िोटोकमप/पी.सी.ओ., सार्वि क्र्ािे सेवा २००० १००० 

छ कुरिर्िसेवाको िखु्र् कार्ाििर्  ३००० १५०० 
ि कम्प्र्टुि सप्िार्सि ३००० १५०० 
झ कुरिर्ि सेवाको शािा कार्ाििर् २००० १००० 
ञ र्न्टिनटे सेवा प्रिार्क २००० १००० 

३१ ड्राइ र्क्िर्नसि वा धोवी पसि 

क िार् मक्िमनक पसि २००० १००० 
३२ सैिुन तथा ब्र्ुटीपाििर सेवा 

क ब्र्टुीपाििि सेवा ब्र्मुटमशर्न तामिि समहतको २००० १००० 
ि ब्र्टुीपाििि सेवा १५०० ७५० 
ग सैिून २ सीट िामथ २००० १००० 
घ सैिून २ सीट सम्ि १५०० ७५० 
३३ मर्िरा, सतूीजन्र्, हल्का पेर् पसि 

क चिूोट, मवडी, सतुीिन्र् पिाथिको मडिि पसि ७००० ३५०० 

ि चिूोट, मवडी, सतुीिन्र् पिाथिको थोक पसि ३००० १५०० 

ग चिूोट, मवडी, सतुीिन्र् पिाथिको िदु्रा पसि २००० १००० 
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घ हल्का पेर् पिाथिको मडिि मडस्टब्र्टुि ४००० २००० 
ङ हल्का पेर् पिाथिको िदू्रा पसि २००० १००० 
३४ र्चर्ापत्ती र्बिेता 

क मचर्ापत्ती मबिेता १५०० १००० 
ि मचर्ा प्र्ामकङ्ग गरि मबमि गन े १५०० १००० 
३५ र्बत्तीर्सेवा 

क वामणज्र् बैंक प्रमत शािा कार्ाििर् १०००० ५००० 
ि मबकास बैंक प्रमत केन्िीर् कार्ाििर् १०००० ५००० 
ग मबकास बैंक प्रमत शािा कार्ाििर् ७५०० ३५०० 
घ िार्नान्स कम्पनी, मवत्तीर् सहकािी संस्था िखु्र् कार्ाििर् ६००० ३००० 

ङ िार्नान्स कम्पनी, मवत्तीर् सहकािी संस्था प्रमत शािा कार्ाििर् ५००० २५०० 

च िघमुवत्त मबकास बैक शािा कार्ाििर्हरु ५००० २५०० 
छ मविा कम्पनीहरु ५००० २५०० 
ि िनी एक्सचने्ि ि िान्सिि ३००० १५०० 
३६ पेरोर्िर्म पिाथि 

क पेिोमिर्ि पिाथि पम्प भएको १०००० ५००० 
ि ग्र्ास मसमिण्डिको मविी मडिि तथा िट्टीतेि सिेत मबमि 

गनेिाई 
३००० १५०० 

३७ कवाडी समान, खार्ि वोरा खररि र्बिी 

क कवाडी सािग्रीहरु मबिी मबतिण गने २५०० १२५० 
३८ बा 

बााँस तथा ढंुगा, र्गट्टी जम्मा गरी र्बिी गने 

क ढुङ्गा तथा मगट्टी  मबमि मबतिण गने िसि १५००० ७५०० 
ि साधािण कोर्िी सञ्चािन ५००० २५०० 
३९ िर्निचर एवं र्िक्चसि 

क स्टीि, काठ आल्िमूनर्िको िमनिचि पसि ५००० २५०० 

ि आल्िमुनर्ि पसि ५००० २५०० 
ग िमनिचि पसि ३००० १५०० 
घ साना िमनिचि पसि २००० १००० 
ङ गोमिर्ा कािोबाि ५००० २५०० 

४० स्नुकर तथा पुिहाउस ५००० २५०० 
४१ र्वज्ञापन सेवा ५००० २५०० 
४२ स्विेशी तथा र्विेशी रोजगार कन्सिटेन्सी ५००० २५०० 
४३ सेिेटररर्ि सेवा ५००० २५०० 

४४ हाउर्जङ्ग कम्पनी तथा घरजग्गा खररि र्विी १०००० ५००० 
४५ र्चर्कत्सक ५००० २५०० 
४६ पशु र्चर्कत्सक ३००० १५०० 
४७ िन्त र्चर्कत्सा सेवा ३००० १५०० 
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४८ इर्न्जर्नर्ररङ् परामशि सेवा ५००० २५०० 
४९ कानून व्र्वसार्ी / िेखापढी व्र्वसार् २००० १००० 
५० र्वमा एजेन्ट / शेर्र ििाि २००० १००० 
५१ कर्बराज २००० १००० 
५२ अनुसन्धानकताि परामशििाता २००० १००० 
५३ कन्सल्ट्र्ाण्ट सेवा ५००० २५०० 
५४ र्नमािि ब्र्वसार् िताि/ नवीकरि /र्सिाररस 

क श्रेणी क - १०००० 
ि श्रेणी ि  - ८००० 

ग श्रेणी ग - ७००० 

घ श्रेणी घ १०००० ५००० 
ङ मविशेी मनिािण व्र्वसार्ी भए क श्रणेी बिाबि िोब्बि 
च घि मनिािण ठेकेिािी व्र्वसार् २००० १००० 
५५ साईन बोडि िेख्ने (पेन्टर)  १००० ५०० 
५६ हाउर्जंग कम्पनी (जग्गा खररि र्बिी)  ५००० २५०० 
५७ िेखापरीिि ब्र्वसार् तिि  

क िेिापिीक्षण ब्र्वसार् श्रेणी क ४००० २००० 
ि िेिापिीक्षण ब्र्वसार् श्रेणी ि ३००० १५०० 
ग िेिापिीक्षण ब्र्वसार् श्रेणी ग २००० १००० 
घ कम्प्र्टुि एनामिस्ट तथा प्रोग्रािि २००० १००० 
ङ अनवूािक २००० १००० 
५८ र्शिा सेवा 

क मनिी मशक्षािर् उच्च िाध्र्मिक मवद्यािर् १०००० ५००० 
ि मनिी मशक्षािर् क्र्ाम्पस १०००० ५००० 
ग मनिी मशक्षािर् िाध्र्मिक मवद्यािर् ७००० ३५०० 
घ मनिी मशक्षािर् मनम्न िाध्र्मिक मवद्यािर् ५००० १५०० 
ङ मनिी प्राथमिक मवद्यािर्/पवूि प्राथमिक मवद्यािर् ३००० १५०० 
च मनिी छात्र / छात्रावास ३००० १५०० 
छ िन्टेश्विी तथा मशश ूस्र्ाहि केन्ि ३००० १५०० 
ि पोिी टेमक्नकि र्मन्स्टच्र्टु, प्रमशक्षण सिेत ३००० १५०० 

झ नमसिङ, मसएिए, मसए. ि एच.ए. प्रमशक्षण  केन्द्र सिते ३००० १५०० 

ञ एिकेुशनि कन्सल्टेन्सी सेवा ३००० १५०० 
ट तामिि तथा अनसून्धान केन्द्र ३००० १५०० 
ठ कम्प्र्टूि/ईिेक्िोमनक्स तामिि/ भार्ा मशक्षा /कोमचङ सेन्टि 

/सवािी चािक तािीि केन्द्र 
३००० १५०० 

ड संगीत /डान्स तामिि केन्द्र/मिििाना (मिटनशे सेन्टि) ३००० १५०० 
५९ गैर सरकारी ससं्थाहरु 

क अन्तिाििामष्ट्िर् गैि सिकािी संस्थाहरु ५००० २५०० 
ि िामष्ट्िर् गिैसिकािी संस्थाहरू   
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ग  स्थानीर् गिैसिकािी संस्थाहरू   

६० स्वास्थ सेवा 

क स्वास््र् सेवासूँग सम्बमन्धत सबै व्र्वसार्हरु  स्थानीर् तहिा स्वास््र् संस्था िताि अनिुमत तथा 

नमवकिण सम्बन्धी मनिमेशका २०७६ अनसुाि हुन े 

ि चश्िा पसि श्रेणी डाक्टि समहत भएिा २००० १००० 
६१ पशपुकं्षीको आहाि /िाना मबिी पसि २००० १००० 
६२ र्डपाटिमेन्टि स्टोर तथा पसि 

क मडपाटििेन्टि स्टोि िखु्र् सडकिा भएको ३००० १५०० 
ि मडपाटििेन्टि स्टोि शािा सडकिा भएको २००० १००० 
६३ मगफ्ट तथा िोटोफे्रि पसि २००० १००० 
६४ बांसको नाग्िो, डोको, कुचो आर्ि र्बिी 

क बांसको नाग्िो, डोको, कुचो होिसेि मबिी १००० ५०० 

ि बांसको नाग्िो, डोको, कुचो िदु्रा मबिी १००० ५०० 

६५ िािमचनी, अिैची, सकुिेि, सपुाडी मबिी गन े १००० ५०० 

क पिुासािग्रीहरु मबिी गन ेपसि १००० ५०० 
६६ िूर्िकेसन सेक्सन तिि  

क िूमब्रकेसन मडमस्टव्र्टुसि ३००० १५०० 
ि िूमब्रकेसन िदू्रा मबिी २००० १००० 
६७ मवमवध मवर्र्का सािान सप्िार्सि तथा एिेन्सीहरु ३००० १५०० 
६८ िििूि / पानपसि 

क िििूि थोक पसि ५००० २५०० 
ि िििूि िदु्रा पसि िखु्र् सडक १५०० १००० 
ग िििूि िदु्रा पसि सहार्क सडक १००० ५०० 
घ साग सब्िी थोक पसि १००० ५०० 
ङ सागसब्िी िदु्रा पसि १००० ५०० 
च पान पसि १००० ५०० 
छ अिैंची,अिवुा,अिमिसो २००० १५०० 

ि िमडबटुी व्र्वसार् २००० १००० 

६९ छापाखाना 

क अिसेट मसमिण्डि समहत पे्रस ३००० १५०० 
ि छापािाना २००० १००० 
ग मस्िन मप्रन्ट १५०० १००० 
७० नसिरी अन्र् 

क मचर्ा नसििी २००० १००० 
ि नसििी (मचर्ावाहके) २००० १००० 
७१ िोमवि रििार्न उद्योग ५००० २५०० 
७२ चाउचाउ नडुल्स उद्योग १०००० ५००० 
७३ कूमकि/पाउिोटी उद्योग २००० १००० 
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७४ पापड/मचप्स/मिगि/नडूल्स उद्योग २००० १००० 
७५ समुतििन्र् उद्योग ५००० २५०० 
क गट्ुका ५००० २५०० 
ि मबडी उद्योग ५००० २५०० 
७६ अगिबत्ती तथा िनैबत्ती उद्योग २००० १००० 
७७ िाििोठ उद्योग २००० १००० 
७८ िसिा उद्योग २००० १००० 
७९ कपास उद्योग २००० १००० 
८० र्िेमक्िक मस्वच बोडि बनाउन े २००० १००० 
८१ सेििमिि /फ्िाविमिि २००० १००० 
८२ हििमिि, मचउिा कुटानी, पेिानी मिि २००० १००० 

८३ छािा/प्िामष्टक उद्योग २००० १००० 
८४ जुट बाईर्ण्डगं तिि  

क वेतबाूँसको सािाग्री बनाउन ेउद्योग २००० १००० 
ि िेमसनवाट िटु बाईमण्डंग ३००० १५०० 
ग हातवाट िटु बाईमण्डंग २००० १००० 
८५ डेरी, पोल्टी, पशुउद्योग २००० १५०० 

८६ गिैचा उद्योग ३००० १५०० 
८७ प्िाईउिड उद्योग 

क रु १किोड १० िािसम्ि पुूँिी भएको ५००० २५०० 
ि रु १ किोड १० िािभन्िा बढी पुूँिी भएको ७००० ३५०० 
८८ गारमेन्ट उद्योग ८००० ४००० 
८९  ेर्नर्र उद्योग ५००० !५०० 

९० िर्निचर तथा साःर्मि 

क सिःमिि ४००० २००० 
ि िमनिचि उद्योग िेशीन बाट चल्न े ३००० १५०० 
ग िमनिचि उद्योग हात बाटचल्ने/ मवट उद्योग २००० १००० 
घ ग्रीि उद्योग िखु्र् सडक ३००० १५०० 
ङ ग्रीि उद्योग सहार्क सडक २००० १००० 
च पश ूआहि उद्योग २००० १००० 
९१ र्सरक डसना उद्योग/पसि २००० १००० 
९२ र्चर्ा 

क मचर्ा अगािमनक हरिर्ा पत्ती ५००० २५०० 
ि अगािमनक मचर्ा उद्योग ३००० १५०० 
ग मचर्ा उद्योग अन्र् १०००० ५००० 
९३ र्मनरि वाटर उद्योग/प्रशोर्धत पानी उद्योग ३००० १५०० 

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

९९ तोिा िगाएको र अन्र् घरेि ुउद्योग १५०० ७०० 
१०० मनोरञ्जन व्र्वसार् तिि  

क मसनेिाहि अनिुमत रू १००० 
ि सावििमनक स्थानिा सकि स प्रिशिन अनिुमत १५०० 
ग िेिा संचािन अनिुमत १५०० 
ग केबिकाि,र् र्ािमटङ्ग िगाएतका पर्िटन िनोिन्िन स्थि 

संचािन 
१५०० 

१०१  र्टर्  िगार्त अन्र् केबिु सचंािन गने व्र्वसार् 

क २०० सम्ि ग्राहक संख्र्ा भएको ५००० २५०० 
ि २०० िमेि ५००सम्ि ग्राहक संख्र्ा भएको ८००० ४००० 
ग ५०० िमेि िामथ ग्राहक संख्र्ा भएको १०००० ५००० 
१०२ मोबाइि टावर ठूिो १००००  
१०३ मोबाइि टावर सानो ५०००  
१०४ र्स्टि, काठ, िर्निचर र्विेता १०००  
१०५ खेिौना, उपहार (र्गफ्ट) र्विेता २००० १००० 

१०६ १०० वाट सम्मको रेर्डर्ो ३००० १५०० 
१०७ र्वदु्यतपोि तथा टेर्ििोन पोि र रान्स्िमिर शुल्क वार्र्िक शुल्क रू 

क मवद्यतुपोि ७५।०० 
ि टेमििोन पोि ५०।०० 
ग िान्स्िििि ५००।०० 
१०८ सहकारी िताि तथा नर्वकरि 

क बचत तथा ऋण ५००० २५०० 
ि अन्र्  ३००० १५०० 
१०९ िि उपभोिा समिमत िताि नमवकिण १००० ५०० 

११० जुनसकैु व्र्वसार् िताि, गैर नेपािी नागररकको हकमा 
तोर्कएको िस्तुरका डब्बि । 

  

११ कृर्र्/पशु िमि िताि २००० १००० 

११२ मार्थ उल्िेख  ए बाहेकका व्र्वसार्हरु िताि हुन आएमा  २००० १००० 

नोट : व्र्वसार् िताि गिाि Fire Extirqisure / fire ball िािपेमछ  िात्र िताि गरिनछे 
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अनुसचूी ६ 

(ििा ७ संग सम्बमन्धत) 

वहाि मवटोिी कि (११३२२) पटके 

११२ हाट बजार तिि  

क व्र्ापाििन्र् आर्मतत सािग्री मविी प्रमत व्र्ापािी प्रमत मिन ३० 
ि कृमर्िन्र् उत्पािन स्थानीर् प्रमत व्र्ापािी प्रमतमिन १५ 
ग पश ुचौपार् प्रमतगोटा ५० 
११३ पटके ि घमुम्त व्र्वसार् प्रमत मिन ५० 

११४ घमु्ती गाडी (घमु्ती व्र्ापाि) १०० 

११५ ऐिानी िग्गािा बनाएको घि िग्गािा सम्पत्ती कि प्रर्ोिनको  

िामग गरिन ेघि िग्गाको िलु्र्ांकनको िििेट अनसुाि िलु्र्ांकन गरि 

प्रमत िाि 

रु ३  

 

              शमनवािे हाट विाििा बनाएका पसि कवि सेड ि िमिन बहाि मवटौिी शलु्क 

ि.सं. मवविण र्काई िि 

१ १०'*६' वा सो भन्िा कि मनमिित सेडको स्पेश उपर्ोग गनिेाई प्रमतहाट/ प्रमतमिन १००।-(एक सर् रुपपैाूँ िात्र) 

२ ६० वगि िूट भन्िा वढी स्थानीर् उपर्ोग गनि चाहने वा  

गनेिाई  

प्रमत वगि िूट रु.२।- (िईु  रुपैपाूँ िात्र)थप गि ैिाने 

३. १०'*६' िलु्िा स्थान उपर्ोग गनिेाई प्रमतहाट/ प्रमतमिन रु.२५।- (पमचस रुपपैाूँ िात्र) 

४ ६० वगि िूट भन्िा वढी स्थानीर् उपर्ोग गनि चाहने  वा  

गनेिाई  

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

पटके हाट गनेिाई सामवकको पसिको प्रकृमतअनसुािको िि नै कार्ि गने । 

अनुसचूी- ७ 

(ििा ८ संग सम्बमन्धत) 

नाता प्रिामणत िस्तिु (१४२४५) पटके 

११६ नाता प्रमार्ित िस्तुर 

क नाता प्रिामणत िस्तिु नेपािी/अङग्रिेी ५००  

ि नाता प्रिामणत सम्शोधन ५०० 

 

अनुसचूी ८ 

(ििा ९ संग सम्बमन्धत) 
र्वज्ञापन कर  (११४७२) 

११७ होर्डङ्ग बोड वार्र्िक 

क होमडिङ्ग वोडि आफ्न ैिििको ५० 

ि अन्र् मवज्ञापन वोडिको हकिा प्रमत वगिमिट १०० 
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अनुसचूी-९ 

(ििा १० संग सम्बमन्धत) 
मनोरन्जन कर (११४७३) 

र्स.नं. र्ववरि िर कैर्िर्त 

११८ िनोिञ्िनको िामग मटकट िरिि गनुि पन ेचिमचत्र घि ि 

हाट बिाि,िेिा, साूँस्कृमतक प्रििशन हि, मथएटि तथा 

कनसिट आमि 

मटकटिा उल्िेमित िकिको ५ 

प्रमतशत 

 

११९ िनोिञ्िन किको िामग एकािषु्ट िकि तोमकएको 

िनोिञ्िनको साधनिा 

प्रमतमिन रु ५००  

 

अनुसचूी १० 

(ििा ११ संग सम्बमन्धत) 

मसिारिस िस्तिु (१४२४३) पटके 

ि.स. र्ववरि िताि िस्तुर तथा शुल्क 
१२० रुख कटान र्सिाररस 

क िर्ि प्रमतगोटा २०० 
ि अन्र् रुि प्रमतगोटा ५० 
१२१ नागररकता र्सिाररस 

क वंशि १०० 
ि अंगीकृत १००० 
ग प्रमतमिमप ३०० 
१२२ र्नवेिन तथा र्सिाररस िस्तुर 

क मनवेिन िस्तुि मनर्िानसुाि िाग्न े १०० 

ि नक्कि िस्तुि मनर्िानसुाि िाग्न े ३००  

ग नेपािी/अंग्रिी मसिारिसको प्रिामणत गिाि प्रमत पाना ३००  
घ नक्कि िस्तुि मसिािस ३००  
ङ नक्शापासको नक्कि िस्तुि १००० 

च मििापत्र िस्तुि (िवैुपक्षबाटआधा/आधा बेहोरिने गिी) २ प्रमतशत  

१२३ घर कार्मको र्सिाररश (घर सम्पन्न एवं अर् िेर्खकरि प्रमािपत्रको आधारमा मात्र र्सिाररस गने) 
क पमक्क घि  (आि.मस.मस.) १००० 
ि कमच्च घि (ढुङ्गा िाटो)  ५०० 
ग सिििीन मसिारिश िस्तिु  ५०० 
घ उििुी तथा िदु्दा िस्तिु १०० 
ङ चािचिन, तीन पसु्ते, नाता सम्बन्ध सम्बन्धी मसिारिस नपेािी ५०० 
च मवद्यतु, िानपेानीको मसिारिस िगाएत न.पा.को कुन ैपमन िामर्त्व बाूँकी 

भएिा मसिारिस नगरिने (नक्सा पास नगनिेाई मसिारिस नगने ) 

२०० 

१२४ व्र्वसार् तथा अन्र् र्सिाररस 
क व्र्वसार् नािसािी मसिारिस िस्तुि ५०० 
ि व्र्वसार् बन्ि मसिारिस िस्तिु २०० 
ग कोठा िािी गिाईमिने/साूँध सीिाना सम्बन्धी उििुी मनवेिन िस्तुि ५०० 
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घ कोठा िािी गिाईमिए बापत िस्तिु ५०० 
ङ िशैििेा उत्सव वा िहोत्सव आमिको िामग मनवेिन िताि १००० 
च िोग्ने स्वास्नी सम्बन्ध मवच्छेि सम्बन्धी मनवेिन िस्तुि १५०० 
छ िोग्ने स्वास्नी सम्बन्ध मवच्छेि सम्बन्धी मसिारिस १५०० 
ि िामथ बाहकेका अन्र् मसिारिस ३०० 
झ वकि सप, ग्र्ािेि िगार्तका िििहरु प्रमत िमहना ३०० 

ञ व्र्वसार् प्रिाणपत्रको काडिको िस्तुि १०० 
ट व्र्वसार् प्रिाणपत्रको प्रमतमिमप काडिको िस्तुि १५० 
१२५ चारर्कल्िा प्रमार्ित र्सिाररस िस्तुर (रर्जष्ट्रेशन प्रर्ोजनको िार्ग) 

क घडेिी िग्गाहरु १ िोपनी भन्िा कि िमत भएपमन  एकिषु्ट रू ५०० 

ि घडेिी िग्गाहरु १ िोपनी भन्िा वढीको प्रमतिोपनी  रू ५०० का िििे थप हुूँि ैिान े

ग िेमतर्ोग्र् िग्गाहरु ५ िोपनीसम्ि प्रमत िोपनी १००  

घ िेमतर्ोग्र् िग्गाहरु ५-२०िोपनी सम्ि प्रमत िोपनी १५० 

ङ िेमतर्ोग्र् िग्गाहरु २० िोपनी िामथ प्रमत िोपनी २०० 

  

   

१२६ जग्गा नामसारी र्सिाररस िस्तुर 

क १० िोपनीसम्ि ५०० 
ि २० िोपनीसम्ि १००० 
ग ४० िोपनीसम्ि १५०० 
घ ग्रािीणक्षते्रको २० िोपनी भन्िा िामथ प्रमत िोपनी रु१०का िििे थप हुिै ूँ  

िाने । 
 

ङ ४० िोपनी भन्िा िामथ २००० 
१२७ जन्म तथा बसाइसराई र्मर्त प्रमार्ित  (२०४७ अर्घ) ५५० 
१२८ मृत्र्ु तथा र्ववाह प्रमार्ित (२०४७ अर्घ) ५५० 
१२९ पेन्सनपट्टा र्सिाररस 

क नेपािी (नपेािी सेना तथा प्रहिी) ५०० 
ि मविशेी (नेपािी सेना तथा प्रहिी) १५०० 
ग बसार्सिाई िािा िान ेमसिारिस ५०० 
१३० आर् हैर्सर्त प्रमार्ित र्विेश अध्र्र्न गनि जाने र्वद्याथीको िार्ग 

क रु ३०००००० सम्िको २००० 
ि रु ३०००००० भन्िा िामथ ३००० 
१३१ जडीबुटी र्बिी र्वतरि र्सिाररस प्रर्तकेजी रु २ 
१३२ घरबाटो ए/ न एको र्सिाररस 

क १ िोपनीसम्ि १००० 
ि १ िोपनी िमेि ५ िोपनीसम्ि १००० 
ग ५ िोपनी िमेि १०िोपनीसम्ि १००० 
घ १० िोपनीिमेि २०िोपनीसम्ि १००० 
ङ २० िोपनीिमेि िामथ १००० 
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१३३ घर एको र्सिाररस घरको मुल्र्ाङ्नको आधारमा 

क पिुाििा िोटो टाूँस मसिारिस ५०० 
ि अन्र् मसिारिसिा िोटो टाूँस मसिारिस ५०० 
ग संघसंस्था िताि मसिारिश िस्तुि १००० 
१३४ मोही िगत कट्टा र्सिाररश 

क १ िोपनी सम्िको १००० 
ि १ िोपनी िमेि िामथ प्रमत िोपनी थप ५०० 
१३५ उद्योग स्थापना र्सिाररश िस्तुर 

क १) ठुिो उद्योग ३००० 
ि २) िझौिा उद्योग २००० 
ग ३) घिेि ुउद्योग १००० 
१३६ र्नजी र्वद्यािर् स्थापना र्सिाररश 

क नर्ां मवद्यािर् स्थापना गनि ३००० 
ि थप कक्षा मसिारिश प्रमत कक्षा रु. २००० 
ग मवद्यािर् ठाउंसािीको मसिारिश २००० 
ङ िामथ बाहकको अन्र्नििेुको मसिारिस ३०० 

१३७ पशु,कृर्र्र्बमाको िावी र्सिाररस/छात्रावृर्त र्सिाररस मनिःशलु्क 

 
 
१३८ 

अर्मन र्िल्ड चेक िस्तुर 

१ िोपनीसम्ि १००० 
१ िोपनी िमेि ५ िोपनीसम्ि १२०० 
५िोपनी िमेि१०िोपनीसम्ि १५०० 
१०िोपनी िमेि२०िोपनीसम्ि २००० 
२०िोपनी भन्िा िामथ २५०० 

१३९ कूनै व्र्र्ि उपर मुद्दा िताि गनुिपरेमा िताि शुल्क ५०० 
१४० घर कोठा खार्ि गरे गराए वापत (सरजर्मन िस्तुर वाहेक) ५०० 
१४१ घरको मूल्र्ांकन प्रमत हिाि रु ५ (कार्ि भएको िलु्र्ांकनको) 

१४२ वार्र्िक आम्िानी प्रमार्ित प्रमत हिाि रु २ (कार्ि भएको िलू्र्ांकनको) 

१४३ सम्पर्त्त मूल्र्ांकन िस्तुर प्रर्त हजार रु २।०० का िरिे  

१४४ िताि  एको बन्िुक नर्वकरि र्सिाररस १५०० 

 

अनुसचूी-११ 
(ििा १२ संग सम्बमन्धत) 

घिनक्सा पास िस्तुि (१४२४२) 
१४५ घर नक्शा पास िस्तुर 

क आिमसमस फे्रि स्टक्चि भएको घिमनिािण प्रमत वगिमिट ७ 
ि िोडल्र्ारिङ िड भएको घि मनिािण प्रमत वगिमिट ६ 
ग कच्ची घि मनिािण प्रमत वगिमिट ४ 
घ टहिा मनिािण प्रमत वगिमिट ३ 
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१४६ र्मर्त२०७४/११/२७ गते र्स नगरपार्िकामा समावेश  एको गा.र्व.स. को हकमा (रानीटार, िुम्िाबुङ, 

र्ाङनाम, नांर्गन, िुङरुपा ) घरनक्शा पास िस्तुर 

क आिमसमस फे्रिस्टक्चि भएकोघि मनिािण प्रमत वगिमिट ५ 
ि िोडल्र्ारिङ िड भएको घि मनिािण प्रमत वगिमिट ४ 
ग कच्ची घि मनिािण प्रमत वगिमिट ३ 
घ टहिा मनिािण प्रमत वगिमिट २ 
ङ पार्कि ङ तिा सर्हत Parking Space  एको घर र्नमािि गनेिाइि सो बराबरको िेत्रको नक्सा िस्तुर र्मनाह 

 प्रकोपबाट िर्त  एको घर पुनर्नमािि गिाि ५०% छुट र्िने 

१४७ अर् िेर्खकरि िस्तुर 

क घिनक्सापासको व्र्वस्था नभएको अवस्थाको घि तथा 

२०७३/११/२७ गते र्सनगिपामिकािा सिावेश भएको गा.मव.स 

को हकिा (िानीटाि, िुम्िाबङु, र्ाङनाि, नांमगन, िुङरुपा ) 

प्रमत वगिमिट 

४ 

ि नक्शापास मनवेिन िािि िस्तिु ५०० 
ग मनिािण सम्पन प्रिाणपत्र १००० 
घ नािसािी प्रमतघि १००० 
ङ स्थिगत सििमिन  अमिन  िेिाङ्कन ५०० 
च भवनको स्थिगत मनरिक्षण  िस्तुि  प्रामबमधक  िेआउट ५०० 
छ २०७२चैत्र िसान्तसम्ि मनिािण भएका घिको अमभिेमिकिण ७ 
ि २०७२चैत्र िसान्तपमछ मनिािण भएका घिको अमभिेमिकिण १२ 
झ २०७२चैत्र िसान्तसम्ि मनिािण भएका कच्चीघिको 

अमभिेमिकिण 
४ 

१४८ सम्पर्त्त मूल्र्ाङ्कन िस्तुर प्रर्त हजार रु. २/००का िरिे 
 

अनुसचूी-१२ 
(ििा १३ संग सम्बमन्धत) 

सिसिार्ि शलु्क (१५११५) 

१४९ सरसिाइि शुल्क 

क पारिवारिक िगत काडि/सिसिाई काडिको  िस्तिु नर्ाूँ १०० 
ि पारिवारिक िगत/सिसिाई काडिको प्रमतमिपी िस्तिु ५० 
ग पारिवारिक िगत काडि/सिसिाई काडिको नमवकिण िस्तिु ५० 
घ ठुिा होटिहरु प्रमत िमहना ४०० 
ङ मनमि अस्पताि प्रमत िमहना ४०० 
च हाडिवरे्ि िगार्तका ठुिा पसिहरु प्रमत िमहना २०० 
छ िििूि तिकािी िगार्तका िोहोि धिैे उत्पािन गने पसिहरु/िमहना २०० 
ि मतनतिा वा सोभन्िा िामथको घि (घिधनीिे मतने) प्रमत िमहना २०० 
झ अन्र् िरु्तिासम्िको घि प्रमत िमहना २०० 
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अनुसचूी-१३ 
(ििा १४ संग सम्बमन्धत) 

साना सवािीसाधन कि (१४५२२) 
१५० सवारी िताि तथा नर्वकरि वार्र्िक सवारीकर 

क टेम्पो अटोरिक्सा ५०० 
ि पाविमटिि,तथा मिमन िर्ाक्टि ७०० 

ग अन्र् सवािी शलु्क प्रिशे काननू विोमिि हुनेछ । अन्र् सवािी साधनको हकिा प्रिशे काननू बिोमिि हुनेछ । 

 

अनुसचूी-१४ 
(ििा १५ संग सम्बमन्धत) 

अन्र् सेवा शलु्क तथा मवमि (१४२१९) 
१५१ ओ रहेड प्रोजेक्टर प्रर्तर्िन ५०० 
१५२ िमि सरु्चकृत गिाि ३०० 
१५३ जेर्सर्   ाडा (प्रर्तघण्टा इन्धन बाहेक) नगरपार्िकाको हकमा १००० 
 जेर्सर्   ाडा (प्रर्तघण्टा इन्धन बाहेक) नगरपार्िका बार्हरको हकमा  

१५४ नगर िररेट पुर्स्तका र्वर्ि  (प्रर्तथान) १००० 
१५५क ग्राभेि,ढुङ्गा,मगट्टी,बािुवा आन्तरिक प्रमत घन मिटि २०० 
ि ढुङ्गा मगट्टी बािुवा नगिपामिका बामहि मनकासीको िामग प्रमत घ.िी. थप रु ५० २५० 
ग 

 

तोमकएको क्षेत्र भन्िा बामहिबाट िनुसकैु स्थानबाट उत्िनन भर्ि आएकािार्ि प्रमत घन 

मि.(मनमि /सावििामनक) 

१०० 

१५५ र्वर्वध  

क मपकमनक स्पोट (प्रमतग्रपु) नगिपामिका संिमक्षत पाकि  ि िंगििा ५०० 
ि ििमवद्यतू आर्ोिना (हार्िो) प्रमत िेगावट प्रमतवर्ि १००० 
ग सेमप्ट ट्र्ाङ्क सिार्ि प्रमत मिप ६००० 

 

अनुसचूी-१५ 
(ििा १६ संग सम्बमन्धत) 

पार्कि ङ शुल्क (१४२४१) 
१५६ पार्कि ङ शुल्क 

क बस, िक ५० 

ि िहिी (६टार् िभन्िा बढी) २५ 
ग ट्र्ाक्टि ठूिो (४० हर्ि पावि भन्िा बढी) २५ 
घ मिनीबस, िक २५ 

ङ ट्र्ाक्टि सानो (४०हर्िपावि भन्िा घटी) २५ 
च मनिीकाि, भाडाकाि २५ 

छ िोटिसार्कि, स्कुटि १५ 

ि. मविशेी काि ि ट्र्ाक्सी ५० 
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अनुसचूी –१६ 

मिमिि नगिपामिका कार्ाििर्, मिमिि, पाूँचथि 
(ििा २ ि १८ संग सम्बमन्धत) 

िग्गाको िलू्र्ांकन (कि तथा िस्तिु सम्वन्धी मवमभन्न प्रर्ोिनका िामग) 
 

हाि

को 

वडा 

सामवक 

गा.मव.स. ि 

वडा 

के्षत्र उपके्षत्र न्र्नूति           

िलू्र्ाङ्कनिि     

(प्रमतिोपनी) 

१ मिमिि १ि३ िेची 

िोकिागि 
प्रकिण ‘क’िा उल्िेि भएको वाडि नं. २ पल्िोटाि िाने बाटो मसिानािमेि 

िमक्षण पिुानो बसपाकि  हुूँि ैशमनबािे िोड िहशे मतम्सीनाको घिसम्ि 

िेचीिाििागिको िार्ाूँवार्ाूँका िग्गाहरु 

४,८००,०००।०० 

  मिमिि १ िेििैिान गेट अगाडी वाडि न.ं २ पल्िोटाि िाने बाटो मसिानािमेि 

वेििेर्ि अमिसिाने बाटोसम्ि हुूँि ैआहािगैिी मििो मकिोमिटि सम्ि 

िेचीिाििागिको िार्ाूँबार्ाूँ िग्गाहरु 

५,६००,०००।०० 

  मिमिि १क ििेश प्रधानाङ्गको घििमेि मि.मब.स.िानेबाटो हुूँि ैमिल्िा प्रहिी 

कार्ाििर् घण्टाघिसम्िका िग्गाहरु 
४,०००,०००।०० 

  मिमिि १क घण्टाघिचोक िमेि उत्ति िाकेशिोशीको घिसम्िका िग्गाहरु ३,२००,०००।०० 

  मिमिि१क तिोिभ्र्ािी गेष्टहाउसिमेि िक्षीणपवूि ठाडोबाटो मशविमन्ििसम्िका 

िग्गाहरु 
५,६००,०००।०० 

  पषु्ट्प ििुािको घििमेि बिुिागि हुिाक कार्ाििर् हुूँि ैहाि मनबािचनकार्ाििर् 

बसेको घिअगामडको बाटो हुूँि ैघण्टाघिसम्िका िग्गाहरु 
४,०००,०००।०० 

  िामथका प्रकिणभन्िा बाहके नाङ्गीन िाने बाटो १क मसिानासम्ि घडेिी 

िग्गाहरु 
३,२००,०००।०० 

  मिमिि १वडाको शमैनक क्र्ाम्पहुूँि ैको.िे.मन.का. आउन ेकमच्च िोटिबाटोका 

घडेिी िग्गाहरु 
३,२००,०००।०० 

  मिमिि उ.िा.मव. िमेि िेििैिान झने बाटोका घडेिीिग्गाहरु ३,२००,०००।०० 

  कोिडाूँडािमेि उत्तितिि  प्िमटङ गिी घडेिीिा मबिी हुने िग्गा २,४००,०००।०० 

  मिमिि१क मसचाई िोड मििोप्वार्न्ट िमेि थाङसाङिोल्सासम्ि घडेिी रुपिा 

िरििमबिी हुन ेिग्गाहरु 
३,५२०,०००।०० 

  हािको मशक्षािार्न ििनिागििमेि पवूि पिुानो िािपोत कार्ाििर् अगामडको 

बाटोसम्ि वीचका िमिनहरु 
२,५६०,०००।०० 

  वाडि का नं.  १क िमेब मतमम्सनाको घििमेि पमिि नर्ाूँ निनूा िा.मब.को तिबाट 

हुूँि ैिाने बाटो ििन शिािको घिहुूँि ैमसचाई िोडसम्ि घडेिी रुपिा मबिी हुन े

िग्गाहरु 

३,२००,०००।०० 

  िाल्पा िवेी िमन्िििमेि पवूि मसचाईिोड िमेि उत्ति िमुन प्रकिण त. िमेि मबचका 

िग्गा 
२,४००,०००।०० 

  वाडि का नं. १क चािबिेिमेि पमिि कािागाि ति हुूँि ैिामवसेधािा िाल्पा िमेब 

िमन्ििसम्िका घडेिी िग्गाहरु 
२,४००,०००।०० 
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  वाडि का नं. १क टंकमिश्रको घििमुनिमेि पमिि वाडि का न.ं २ किि 

बास्कोटाको घि अगामड पिूानोठाडो बाटो िोमडन ेघडेिीर्ोग्र् िग्गाहरु 
२,४००,०००।०० 

  टंकमिश्रको घििमेि पवूि मभत्री ठाडोबाटो हाि िमहिा मबकास कार्ाििर् िोमडन े

घडेिी िग्गाहरु 
२,४००,०००।०० 

  वाडि का नं. १क शमनवािे िहशे मतम्सीनाको घि अगामडबाट वाडि का नं. २ 

थाङसाङिोिासम्ि िाने बाटोका िार्ाूँवार्ाूँका घडेिी िग्गाहरु 
२,०००,०००।०० 

  थाङसाङिोिािमेि उत्तिपवूि पल्िोटाि मसचाई कार्ाििर् िाने मपचबाटो पवूि १क 

शमनबािेको िहशे मतम्सीनाको घििमेि िमक्षणको क्षते्रमभत्रका घडेिी िग्गाहरु 
१,६००,०००।०० 

  मिमिि १क गिाधि भट्टिाई ि मििा मनिौिाको घिबीच बाट तेसो गएि 

सिगिहोटि अगाडी मनस्कन ेबाटोको िार्ाूँवार्ाूँका िग्गाहरु 
३,२००,०००।०० 

  िेचीिाििागि िनुीिमेि पमिि  िमक्षण हुूँि ैि कािागाििमेि पवूिउत्तितिि का 

िामथप्रकिणिा पिेका िमेि बाहकेका मभत्रीभागका िग्गाहरु 
२,०००,०००।०० 

  िामथ प्रकिणिा पिेकािमेि बाहके १क का कािागाििमुनका अन्र् सम्पणूि मभत्री 

िग्गाहरु 
१,६००,०००।०० 

  मिमिि१क का शमनवािे बिाििनुी कन्चनिंघा उ.िा.मव. आसपासका िग्गाहरु १,६००,०००।०० 

  िामथ प्रकिणहरुिा पिेका िमेि वाहके मिमिि वाडि का नं. १क 

चौतािेडाूँडािमुनका अन्र् सम्पणूि मभत्री िग्गाहरु 
१,१२०,०००।०० 

  कोिडाूँडािमेि पवूि वाडि कानं. १ि घडेिीिा मबिी हुन ेिग्गाहरु ७,२००,०००।०० 

  मिमिि१ि ि १ग िा िामथ प्रकिणहरुिा पिेकािमेि वाहके अन्र् मभत्री 

कच्चीिोटिबाटो िार्ाूँवार्ाूँका सब ैवाडिका २५मिटिमभत्रका घडेिी िग्गा 
२००,०००।०० 

  मिमिि १ि ितेतिि  प्रमतिोपनी रु.  १५०,०००।०० 

  मिमिि १ि पािातिि  प्रमतिोपनी रु.  १००,०००।०० 

  मिमिि१ग िेततिि  प्रमतिोपनी रु.  १००,०००।०० 

  मिमिि१ग पािातिि  प्रमतिोपनी रु.  ५०,०००।०० 

  िेची िोकिागि अन्तगित पल्िोटाि िाने नाम्िकुुिोिमेि नर्ाूँवसपाकि  िाने 

सडकिे छोएका िग्गाहरु 
४,०००,०००।०० 

  िेची िोकिागि अन्तगित नर्ाूँवसपाकि  िान ेसडकिमेि आहािगैिीसम्िका 

सडकिे छोएका िग्गाहरु 
५,०००,०००।०० 

  िेची िोकिागि अन्तगित आहािगैिीिमेि चाििम्बसेम्िका सडकिे छोएका 

िग्गाहरु िेचीिोकिागि अन्तगित आहािगिैीिमेि चाििम्बेसम्ि 
४,०००,०००।०० 

बिािक्षते्रका 

पक्कीसडकह

रु 

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

  मिमिि बिािक्षेत्रका िेची िोकिागि ि गणतन्त्र चोकिमेि िवेकोटा चोकसम्िका 

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

मिमिि ३ ि 

४ 
 वाडि नं. १क को मसिाना िहशे मतम्सीनाको घि िमेि वाडि नं. ३ग िसु्कानचोकहुूँि ै

िािनुेिोल्सासम्ि िचेी िाििागि िार्ाूँवार्ाूँ तथा सो आसपासका घडेिी िग्गाहरु 
२,४००,०००।०० 

  िामथ पिेका िमेि बाहके मिमिि ३िािनु ेिोिा पवूि वािी, िचेी िाििागि िमक्षण 

िामथ, मशविमन्िििमेि िा्िोगाउूँ िाने िोटिबाटो पमिि सामम्िन तिि  तथा 

२,०००,०००।०० 
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तीनधािेपाटी हुूँि ैसामम्िनिाने बाटो उत्ति ति, बाटोको िार्ाूँवार्ाूँका िग्गाहरु 

िगार्त र्मत चािमकल्िामभत्रका िग्गाहरुको हकिा बाटोको िार्ाूँवार्ाूँका 

िग्गाहरु 

  िामथ पिेकािमेि बाहके मिमिि ३ िािनु ेिोिा पवूिवािी, िेची िाििागि िमक्षण 

िामथ, मशविमन्िििमेि िा्िोगाउूँ िाने िोटिबाटो पमिि सामम्िनतिि  तथा 

तीनधािेपाटी हुूँि ैसामम्िन िान ेबाटो उत्ति ति, बाटोको िार्ाूँवार्ाूँका िग्गाहरु 

िगार्त र्मत चािमकल्िामभत्रका िग्गाहरु ि अन्र् मभत्री िग्गाहरु 

१,२००,०००।०० 

  िामथ पिेकािमेि बाहके मशविमन्िििमेि पवूि िुङरुपा िान ेबाटो मचउिीमभििमेि 

ढोडेनी ििुािोिासम्ि िानो बाटोको िार्ाूँ वार्ाूँ घडेिी िग्गाहरु 
४८०,०००।०० 

  िामथ पिेका िमेि बाहके मिमिि ३िानपेानी कार्ाििर् (ट्र्ांकी) हुूँि ैमतनधािे िान े

बाटोिमेि पवूि, मचर्ाबगान िान े बाटो िमक्षण उूँधो, मचर्ा प्रसोधनकेन्द्रको 

िोल्सीिमेि पमिि मशविमन्िितिि ), मशविमन्िि िमेि िङुरुपा िान ेबाटो िमक्षण 

उूँभो–र्मत चौहद्दीमभत्रका िग्गा 

२८०,०००।०० 

  िामथ पिेकािमेि बाहके मशविमन्िििमेि पवूि िुङरुपा िान ेबाटो हुूँि ै

ििुािोिािमेि वाडि कानं. ४ ि िािवासे हुूँि ैकामत्तके स्कुिसम्ि बाटो 

िार्ाूँवार्ाूँ घडेिीर्ोग्र् िग्गाहरु 

२५६,०००।०० 

  िामथ पिेकािमेि वाहके अन्र् मभत्री कच्ची िोटिबाटो िार्ाूँवार्ाूँका सब ैवाडिका 

२५मिटि मभत्रका घडेिी िग्गा 
१००,०००।०० 

  िेत (अब्बि) ७५,०००।०० 

  िेत (िोर्ि) ६०,०००।०० 

  िेत (सीि) ५०,०००।०० 

  िेत (चाहाि) ३६,०००।०० 

  पािा ि बािी (अब्बि) ४५,०००।०० 

  पािा ि बािी (िोर्ि) २६,०००।०० 

  पािा ि बािी (सीि) २७,०००।०० 

  पािा ि बािी (चाहाि) २५,०००।०० 

  मनवािचन कार्ाििर् बसेको घििमेि पवूि हिेकणिको घि हुूँि ैचौतािे डाूँडाहुूँि ै

अिाितिमुनका नागीन िाने बाटो हुूँि ैिड्ग श्रेष्ठको घिसम्िका िग्गाहरु 
३,२००,०००।०० 

  नर्ाूँ निनुा िा.मव. हुूँि ैिािपािमेव िमन्ििसम्ि िान ेसडकिे छोएका िग्गाहरु २,८००,०००।०० 

  चािबिेबाट कािागाि हुूँि ैिािपािमेव िमन्िििाने सडकिे छोएका िग्गाहरु २,४००,०००।०० 

  मशवािर्िमेि िानीटाि िाने सडक अन्तगित मशवािर् सनु्तिी सडक िण्ड 

अन्तगितका िग्गाहरु 
८००,०००।०० 

  प्रेिकाफ्िेको घिबाट मनिकण्ठ स्कूि, कञ्चनझंगा उ.िा.मव. हुूँि ैमशवािर् 

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

  मिमिि िािोट सडकको कोिचौिसम्ि सडकिे छोएका िग्गाहरु २,४००,०००।०० 

  घण्टाघििमेि गैिीबािी िवेीबस्तीहुूँि ैसाब्रांगसम्ि िान ेसडकिे छोएका िग्गाहरु २,४००,०००।०० 

  गिाधि भट्टिाईको घि हुि ैसगनु होटिसम्ि िान ेसडकिे छोएका िग्गाहरु ३,२००,०००।०० 
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  होटि र्.ुके.बाट निनुा िा.मव. हुूँि ैकािागाि िाने सडकिे छोएका िग्गाहरु २,४००,०००।०० 

  शमनबािेबाट िानपेानी कार्ाििर् हुूँि ैआिी क्र्ाम्प 

छेउिोमडनेसडकिेछोएकािग्गाहरु 
१,२००,०००।०० 

  िहशे मतमम्सनाको घििमेि थांगसांगं िोिासम्ि १,६००,०००।०० 

  कोिचोििमेि  ििुािोल्सीसम्ि िािोट सडकिे छोएका िग्गाहरु ८००,०००।०० 

 
 
२ 

  थाङसाङ िोिािमेि मसचाई कार्ाििर् हुि ैनर्ाूँ बसपाकि  सम्ि बाटोका 

िार्ाूँवार्ाूँ घडेिी र्ोग्र् िग्गाहरु 
३,२००,०००।०० 

  नर्ाूँ वसपाकि िमेि िोिसाि िोमडन ेबाटोको िार्ाूँबार्ाूँ टािीिेत हुि ैथाङसाङ 

िोिासम्ि घडेिी िग्गाहरु 
२,४००,०००।०० 

  नर्ाूँ बसपाकि िमेि बिुबिेुधािा आउन ेबाटो थाङसाङिोिासम्ि िार्ूँबार्ा घडेिी 

मबमि हुने िग्गाहरु 
२,४००,०००।०० 

  सैमनक आवशगहृिमेि सामम्िनचोकहुि ैशमैनकव्र्ािेक गटेसम्ि बाटोिे छुने तथा 

िेची िाििागिका आसपासका िग्गाहरु 
१,८००,०००।०० 

  सामम्िन चोक हुि ैनविीडाूँडा िाने बाटो िार्ाूँबार्ाूँ ओमिन िोमल्ससम्ि घडेिी 

िग्गाहरु 
१,२००,०००।०० 

व्र्ापारिक 

क्षेत्र 
 बैिाङगीिोपिमेि आमिि क्र्ाम्पसम्िका िचेी िाििागिहरुिे िाूँर्ाबाूँर्ा ५०मि. 

मभत्रका िग्गाहरु 
५००,०००।०० 

  मत्रकोसा सडकिे छोएको िाूँर्ाबाूँर्ा ५०मि.  मभत्रका िग्गाहरु प्रमत िोपनी ५०,०००।०० 

  िक्ष्िी नािार्ण िमन्िििमेि ताििकि िमेि होक्िािोिा िाने सडकको िाूँर्ाबाूँर्ा 

५०मि. मभत्रका िग्गाहरु 
१००,०००।०० 

  िार्ािु िोडिमेि कामिका िा.मव. सामम्िनसम्ि िान ेसडकका िाूँर्ाबाूँर्ा ५०मि. 

मभत्रका िग्गाहरु 
१,०००,०००।०० 

  कामिका िा.मव सामम्िनिमेि होक्िा िोिासम्िको सडकका िाूँर्ाबाूँर्ा ५०मि. 

मभत्रका िग्गाहरु 
१००,०००।०० 

  बाूँसबोटे सािा सडकिे छोएको िाूँर्ाबाूँर्ा ५०मिटि मभत्रका िग्गाहरु ५०,०००।०० 

  िार्ािु िोडिमेि नेपािटािसम्िका सडकको िाूँर्ाबाूँर्ा ५०मि. मभत्रका सडकहरु १,०००,०००।०० 

  िेििेीक्वाटििमेि िािनुेिोल्सीसम्ि सडकिे छोएका ५०मि. मभत्रका िग्गाहरु ५००,०००।०० 

  कणिश्वि भण्डािीको िमेि सल्िेिी कृमर्सडकिे छोएको ५०मि. मभत्रका िग्गाहरु ५००,०००।०० 

  एस द्रमेनङ्बाट िशंिगाूँउ चोकिाग ुिान ेसडकिे छोएको ५०मि िाूँर्ाबाूँर्ाका 

िग्गाहरु 
५००,०००।०० 

कृर्ी क्षते्र  मतमतिी बाटैिमेि बाूँसबोटे सामम्िन ििवािोिा िाने सडकिे छोएका िाूँर्ाबाूँर्ा 

५०मि. मभत्रका िग्गाहरु 
४००,०००।०० 

  बाूँकी िहकेा ितेीर्ोग्र् िमिनहरु प्रमत िोपनी ५०,०००।०० 

  मभमत्र सडकिे छोएका िग्गाहरु ४०,०००।०० 

  सडकिे नछोएका िग्गाहरु २५,०००।०० 
पािा बािी  िेती नहुने पािाबािी १०,०००।०० 

 
 

मिमिि ८ ि 

९ 
व्र्ापारिक 

क्षेत्र 
िेची िोकिागि पौवाभञ्ज्र्ाङ्गबाट वाड नं. २ कोसीिानासम्ि (कामन्छिोकान, 

समुम्निा, मसम्िेिोकान डाूँडा ि िािीिकि  बिाि बाहके)  

५००,०००।०० 
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३ 

  कामन्छिोकान बिाि आसपासका िग्गाहरु १,०००,०००।०० 

  समुम्नािा बिाि आसपासका िग्गाहरु १,०००,०००।०० 

  िािीिकि  बिाि आसपासका िग्गाहरु १,०००,०००।०० 

  मसम्िे िोकान डाूँडाबिाि आसपासका िग्गाहरु ७००,०००।०० 

  समुम्निाचोकबाट िानीटाि िाने सडकिे छोएका िग्गाहरु ५००,०००।०० 

 आवाशीर्

क्षेत्र 
सब ैकच्ची सडकिे छोएका िग्गाहरु ३००,०००।०० 

  कच्ची सडकिे नछोएका िग्गाहरु ३५,०००।०० 

 कृर्ीक्षेत्र सडकिे छोएका िग्गाहरु १००,०००।०० 

  सडकिे नछोएका िग्गाहरु ३०,०००।०० 

 पािाबािी अन्नबािी नहुन े २०,०००।०० 

 
 
 
 
५ 

मिमिि ५ व्र्ापारिक

क्षेत्र 
िड्ग काफ्िेको घिछेउ िोल्सी िमेि िोिसाि सिुवोध िा.मव.सम्ि १,६००,०००।०० 

 आवाशीर्

क्षेत्र 
िोिसाि सिुवोध िा.मव.िमेि ल्र्ाण्डमिल्ड सार्ट िान ेसडक छुरट्टने 

प्वार्ण्टसम्ि िध्र् पहाडी िोकिागििे छोएका िग्गाहरु 
१,२००,०००।०० 

  ल्र्ाण्ड मिल्ड सार्ट िान ेसडक छुरट्टन ेप्वार्ण्टिमेि िामझटाि तििपिुसम्ि िध्र् 

पहाडी िोकिागििे छोएका िग्गाहरु 
५००,०००।०० 

  िध्र् पहाडीिोकिागिबाट र्ासोक िाने सडकिे छोएका िग्गाहरु २५०,०००।०० 

  िोिसाििमेि नर्ाूँबसपाकि  िाने थाङसाङिोिासम्िको सडकिे छोएका 

िग्गाहरु 
१,६००,०००।०० 

  अन्र् कच्ची सडकिे छोएको िग्गा ४००,०००।०० 

  सडकिे नछोएको िग्गा १००,०००।०० 

 पािाबािी अन्नबािी हुन े २५,०००।०० 

  अन्नबािी नहुन े २०,०००।०० 

  अन्नबािी हुने सििण्डे ि सािघािी १५,०००।०० 

  अन्नबािी नहुन ेसििण्डे ि सािघािी १०,०००।०० 
मिमिि४ व्र्ापारिक

क्षेत्र 
हमस्पटििोडिमेि क्र्ाम्पसिोडसम्ि (िचेी िोकिागि)  ४,८००,०००।०० 

  क्र्ाम्पसिोडिमेि चाििम्बेसम्ि क्र्ाम्पस (िचेी िोकिागि)  ४००,०००।०० 

  चाििम्बेबाटवा डनं. को मसिानासम्ि (िचेी िोकिागि)  १,८००,०००।०० 

  क्र्ाम्पसिोडिमेि क्र्ाम्पस गटेसम्ि १,८००,०००।०० 

 आवाशीर्

क्षेत्र 
िोिसाि वाड न.ं ४को मसिाना िमेि हवेािोिा पिुसम्ि (िचेी िोकिागि)  ४००,०००।०० 

  क्र्ाम्पसगेटिमेि समु्हािुङ्ग िमन्ििसम्ि १,६००,०००।०० 

  वेििेर्िबाट शामन्िागिहुि ैक्र्ाम्पसिोड १,६००,०००।०० 

  वेििेर्िबाट समु्हािुङ्ग िमन्ििसम्ि १,६००,०००।०० 
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  वेििेर्िबाट मचसापानीहुूँि ैिोिसािसम्ि ७००,०००।०० 

  तुिसी तुम्बापोको घिहुूँि ैगढीिा.मव.सम्ि िाने बाटोिे छोएका िग्गाहरु १,६००,०००।०० 

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

  िवेी थापाको घिबाट अर्न्द्र तुम्वापोको घि तथा कणिबहाििु ििीको घि नमिक 

िोमडने बाटोिे छोएको िग्गाहरु 
१,४००,०००।०० 

  वाड नं. ५को मसिानाबाट डाूँडागाउूँ मतिमतिे हुूँि ैअर्न्द्र तुम्बापोको घिसम्ि िाने 

बाटो 
१,२००,०००।०० 

  आहािगिैीबाट समु्हािङ्ुग िान ेमसढीिागि १,८००,०००।०० 

  क्र्ाम्पस िोडिमेि भेटेिनी हुूँि ैमटकािवेगकुो घिसम्ि िाने बाटोिे छोएका 

िग्गाहरु 
१,६००,०००।०० 

  गढीिा.मव. िमेि भिौिे िान ेसडकिे छोएका िग्गाहरु १,२००,०००।०० 

  अन्र् कच्ची सडकहरुिे छोएका िग्गाहरु ७००,०००।०० 

  बाटोिे छोएका िग्गाहरुबाटोिे नछोएका िग्गा ४००,०००।०० 

 कृर्ीक्षेत्र बाटोिे छोएका िग्गाहरु ६००,०००।०० 

  बाटोिे नछोएका िग्गाहरु ४०,०००।०० 

 पािाबािी अन्नबािी हुन े ४०,०००।०० 

  अन्नबािी नहुन े २०,०००।०० 

 
 
 
५ 

चोकिाग२ु, 
३ ि ४ 

 तीनिौिे बिाि आसपासका क्षेत्र ४००,०००।०० 

  गौथिीचोक कृमर् सडकिे छुने ि असपासका घडेिी िग्गाहरु ४००,०००।०० 

  कच्चीसडकिे छोएका िग्गा ५०िीटि पछाडीसम्ि ५०,०००।०० 

  िब्रेकुटी िमन्िि एिीर्ा मभत्र घडेिी िग्गाहरु ४००,०००।०० 

  िार्ािुिोड हुि ैनविीडाूँडािाने कच्चीिोटिबाटोिे छुने २५ मिटििार्ाूँबाूँर्ाका 

घडेिी िग्गाहरु 
३००,०००।०० 

  चोकिाग ुतीनिौिे िेिार्क पात्िेभञ्ज्र्ाङ कच्ची िोटि बाटो िग्गा २००,०००।०० 

चोकिाग५ु, 
६ि७ 

 सिस्वती उ.िा.मव.िमेि गौथिीचोक बिको बोट सम्ि ४००,०००।०० 

चोकिाग१ु, 
८ि९ 

 िोिकुिो आसपासका क्षते्र ४००,०००।०० 

  िामथ प्रकिणिा पिेका िमेि बाहके अन्र् मभत्री कच्चीबोट  
  मभमत्र सडकिे छोएका िग्गाहरु ४०,०००।०० 

  मभमत्र सडकिे नछोएका िग्गाहरु २५,०००।०० 

  अन्नवािी हुन े २०,०००।०० 

  अन्नवािी नहुन े १५,०००।०० 

 मशवा२, ३ि४ व्र्ापारिक

क्षेत्र 
पात्िे भञ्ज्र्ाङ्गिमेि साकीडाूँडा िानेसडकको िार्ाूँबार्ाूँ ८००,०००।०० 
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 आवाशीर्

क्षेत्र 
कच्चीसडकिे छोएका िग्गा ५०िीटि पछामडसम्ि ५०,०००।०० 

  सडकिे नछोएका िग्गा ४०,०००।०० 

 कृर्ीक्षेत्र कच्चीसडकिे छोएका िग्गा ५०िीटि पछाडीसम्ि ४०,०००।०० 

  सडकिे नछोएका िग्गा २५,०००।०० 

 पािाबािी अन्नबािी हुन े २५,०००।०० 

  अन्नबािी नहुन े २०,०००।०० 
मशवा९ि५ व्र्ापारिक

क्षेत्र 
िेिार्क बिाि आसपाका िग्गाहरु ४००,०००।०० 

 आवाशीर्

क्षेत्र 
कच्ची सडकिे छोएका िग्गा ५०िीटि पछाडीसम्ि ५०,०००।०० 

  सडकिे नछोएका िग्गा ४०,०००।०० 

 कृर्ीक्षेत्र कच्ची सडकिे छोएका िग्गा ५०िीटि पछाडीसम्ि ४०,०००।०० 

  सडकिे नछोएका िग्गा २५,०००।०० 

 पािाबािी अन्नबािी हुन े २५,०००।०० 

  अन्नबािी नहुन े २०,०००।०० 

मशवा१, ६, 
७ि८ 

व्र्ापारिक

क्षेत्र 
भगवती िा.मव. आसपासकाक्षेत्र ४००,०००।०० 

 आवाशीर्

क्षेत्र 
कच्ची सडकिे छोएका िग्गा ५०िीटि पछामडसम्ि ५०,०००।०० 

  सडकिे नछोएका िग्गा ४०,०००।०० 

 कृर्ीक्षेत्र कच्चीसडकिे छोएका िग्गा ५०िीटि पछाडीसम्ि ४०,०००।०० 

  सडकिे नछोएका िग्गा २५,०००।०० 

 पािाबािी अन्नबािी हुन े २५,०००।०० 

मशवा२, ३ि४ व्र्ापारिक

क्षेत्र 
अन्नबािी नहुन े २०,०००।०० 

७ ि 

८ 
  िानीटाि बिािक्षेत्र साथै प्िमटङ्ग गिी वानगिीबाटोिे छुने घडेिी िग्गाहरु ४००,०००।०० 

  िानीटा िगा.मब.स. वाडिनं. ५क मडएिचोक बिािक्षेत्र विपि घडेिी िग्गाहरु ४००,०००।०० 

  िानीटाि गा.मब.स. वाडि नं. ८क, ८ि िगार्त तिािे बिािक्षेत्रका घडेिी 

िग्गाहरु 
३१०,०००।०० 

  िामथ प्रकिणहरुिा पिेिमेि वाहके पौवाभञ्ज्र्ाङ – िुङरुपा कच्ची िोटिबाटो 

िार्ाूँवार्ाूँका (सब ैवाडि २५ मिटिसम्ि) घडेिीका िग्गा 
२१०,०००।०० 

  िामथ प्रकिणहरुिा पिेिमेि वाहके र्थङु – तिािे – मत्रवेणी कच्चीिोटिबाटो 

िार्ाूँवार्ाूँका (सब ैवाडि २५ मिटिसम्ि) घडेिीका िग्गा 
२१०,०००।०० 

  िामथ प्रकिणहरुिा पिे िमेि वाहके िानीटाि अन्तिगत सकेुपोििी बिािक्षेत्रका 

घडेिीका िग्गा 
११०,०००।०० 

  वडानं. ५ (क) ि ५(ि) पतुिीचोक बिािक्षेत्रका िग्गाहरु प्रमतिोपनी ८५०,०००।०० 
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  र्थङु िा.मव. क्षेत्रका घडेिी िग्गाहरु ५००,०००।०० 
िामनटाि१–९ व्र्ापारिक

क्षेत्र 
िानीटाि बिाि/िा.मव. क्षेत्र ४००,०००।०० 

  मड.एि. चोक बिाि क्षेत्र ४००,०००।०० 

  तिािे बिाि क्षेत्र ३६०,०००।०० 

  सकेुपोििी बिाि क्षते्र ३००,०००।०० 

 आवामसर्

क्षेत्र 
कच्ची सडकिे छुन े ६०,०००।०० 

  कच्ची सडकिे नछोएका िग्गाहरु ३५,०००।०० 

 कृर्ीक्षेत्र कच्ची सडकिे छुन े ४०,०००।०० 

  कच्ची सडकिे नछोएका िग्गाहरु २५,०००।०० 

 पािावािी अन्नवािी हुन े २०,०००।०० 

  अन्नवािी नहुन े १०,०००।०० 
९ िुम्िाबङ्ुग व्र्ापारिक

क्षेत्र 
िुम्िाबङ्ुग बिाि क्षेत्र ३००,०००।०० 

 आवामसर्

क्षेत्र 
सडकिे छुन े ५०,०००।०० 

  सडकिे नछुन े ३०,०००।०० 

 कृर्ीक्षेत्र सडकिे छुन े ४०,०००।०० 

  सडकिे नछुन े २५,०००।०० 

 पािावािी अन्नवािी हुन े २०,०००।०० 

  अन्नवािी नहुन े १०,०००।०० 
१० 

 

र्ाङनाि व्र्ापारिक

क्षेत्र 
िगिचेप्पा भञ्ज्र्ाङ, उ.िा.मवि ििङ्गाबिाि आसपास ४००,०००।०० 

  तमृतर्ा बिाि आसपास ३००,०००।०० 

 आवामसर्

क्षेत्र 
सडकिेछुन े ५०,०००।०० 

  सडकिे नछुन े ३०,०००।०० 

 कृर्ीक्षेत्र सडकिे छुन े ४०,०००।०० 

  सडकिे नछुन े २५,०००।०० 

 पािावािी अन्नवािी हुन े २०,०००।०० 
११   ततृीर्ा औसी भञ्ज्र्ाङ्ग बिािक्षते्र ६००,०००।०० 

  मिमिि िािोटको िेवमिन, सेिेपा, िवैु सार्टको बाटोिे छुन े २५०,०००।०० 

 आवामसर्

क्षेत्र 
मभत्री सडककिे छोएका िग्गाहरु ४०,०००।०० 

  मभत्री सडकिे नछोएका िग्गाहरु २५,०००।०० 
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 कृर्ीक्षेत्र अन्नवािी हुन े २०,०००।०० 

  अन्नवािी नहुन े १०,०००।०० 
१२   मिमिि िािोट िोटिबाटोिे छोएका बिािहरूको िलु्र्ांकन मिल्िा िािपोत 

कार्ििर्को िलु्र्ांकन आधाि िान्ि ैबिािबाहकेका अन्र् िग्गाहरुको न्र्नुति 

िलु्र्ांकन प्रमतिोपनी 

२००,०००।०० 

  मपपिबोटे मििडाूँडा बधुकु बाहके िेिङ्ुग िोटिबाटोिे छोएका िग्गाहरुको 

न्र्नुति िलु्र्ांकन प्रमतिोपनी । 
१५०,०००।०० 

  पव्वागौरिछापे सेपमन िोटिबाटोिे छोएका िग्गाहरुको न्र्नुति िलु्र्ांकन 

प्रमतिोपनी 
१२५,०००।०० 

  पिुभज्र्ाङ्ग िररुङ्गे मवसाउने ढापटाि बतासे मसमिन िोटिबाटोिे छोएका 

िग्गाहरुको न्र्नुति िलु्र्ांकन प्रमतिोपनी 
१२०,०००।०० 

  पिुभज्र्ाङ्ग िररुङ्गे मवसाउने पञ्चिी िोटिबाटोिे छोएका िग्गाहरुको न्र्नुति 

िलु्र्ांकन प्रमतिोपनी 
१२०,०००।०० 

  पव्वागौरिछापे समिमतगोिाई िोटिबाटोिे छोएका िग्गाहरुको न्र्नुति िलु्र्ांकन 

प्रमतिोपनी 
१५०,०००।०० 

  पव्वागौरि पञ्चमि िउेिािी िोटिबाटोिे छोएका िग्गाहरुको न्र्नुति िलु्र्ाकन 

प्रमतिोपनी 
१२५,०००।०० 

  आकास ेगमु्वा बतासे पर्िटन िोटिबाटोिे छोएका िग्गाहरुको न्र्नुति िलु्र्ांकन 

प्रमतिोपनी 
११५,०००।०० 

  पिुभज्र्ाङ्ग र्ाक्समु्बा र्ाङ्गनाि िोटिबाटोिे छोएका िग्गाहरुको न्र्नुति 

िलु्र्ांकन प्रमतिोपनी 
१२०,०००।०० 

  मपपिबोटेआहािेपञ्चमिआर्िघाटिोटिबाटोिेछोएकोिग्गाहरुकोन्र्नुतििलु्र्ांक

नप्रमतिोपनी 
१२०,०००।०० 

  अन्र्स्थामनर्िोटिबाटोिेछोएकािग्गाहरुकोन्र्नुतििलु्र्ांकनप्रमतिोपनी १००,०००।०० 

  मभमत्रसडकिे छोएका िग्गाहरु ४०,०००।०० 

  मभमत्रसडकिे नछोएका िग्गाहरु २५,०००।०० 

  अन्नवािी हुन े २०,०००।०० 

  अन्नवािी नहुन े १०,०००।०० 
१३।

१४ 

िुङरुपा व्र्ापारिक

क्षेत्र 
भञ्ज्र्ाङ्ग बिािक्षते्र ४००,०००।०० 

  गपेु्तश्वि िा.मव. क्षते्र ३५०,०००।०० 

 आवामसर्

क्षेत्र 
सडकिे छुन े ५०,०००।०० 

  सडकिे नछुन े ३०,०००।०० 

 कृर्ीक्षेत्र सडकिे छुन े ४०,०००।०० 

  सडकिे नछुन े २५,०००।०० 

 पािावािी अन्नवािी हुन े २०,०००।०० 

  अन्नवािी नहुन े १०,०००।०० 
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िेिङु व्र्ापारिक

क्षेत्र 
मसिेश्वि िा.मव. क्षेत्र ३५०,०००।०० 

 आवामसर्

क्षेत्र 
सडकिे छुन े ५०,०००।०० 

  सडकिे नछुन े ३०,०००।०० 

 कृर्ीक्षेत्र सडकिेछुन े ४०,०००।०० 

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

  अन्नवािी नहुन े १०,०००।०० 

 अिैंचीवािी   ८००००० प्रमत 

िोपनी 

नोट : र्सिा उल्िेि भएको र्ही बिोमिि ि उल्िेि नभएको िािपोत कार्ाििर्िे मनधाििण गिेको न्र्नूति िििेटको आधाििा िलू्र्ांकन 

हुनेछ । 

 
अनुसचुी-१७ 

(ििा १९ संग सम्बमन्धत) 

िहेार्का मवर्र्हरुिा िहेार् अनसुाि l;kmfl/; सम्बन्धी b:t'/ छुट गरिन ेछ । 

१. सािामिक सिुक्षा भत्ता सम्बमन्ध िाता िोल्न ेमसिारिस । 

२. सािामिक सिुक्षा भत्ता सम्बन्धी संिक्षक/र्च्छाएको व्र्मििे िान ेमसिारिस । 

३. बाढी मपमडत, पमहिो, हावा हुिी, आगिागी, भकुम्प मपमडत मसिारिस। 

४. मविािीको आमथिक अवस्था कििोिी भएको मसिारिस । 

५.  नपेाि सिकािबाट  कि  निाग्ने भमन तोकेका ब्र्मि तथा संस्थाहरु  । 

६. अपाङ्गता  ५०% छुट । 

अनुसचुी-१८ 

(अन्र् िािश्व मनकासी शलु्क) 
(ििा २०  संग सम्बमन्धत) 

र्स.नं. सामान/वस्तुको नाम इकाई  २०७७/०७८ को प्रस्तार्वत  

िररेट 

१ ऊन प्राकृमतक कृमत्रि प्रमत के.िी. ०.१०( िस पैसा)  

२ िोटो प्रमत के.िी ०.५० (पचास पैसा ) 

३ 

 

वनकस िि वामवर्ो ििहि पत्ता छ्वािी पिाि 

मनगािोको िोिा पटेि वगास 

प्रमत िर्ाक्टि   रु. ३५।– (रु.पैमतस) 

 प्रमत िक  रु.१००।– (रु.एक सर्) 

४ अमम्िसो कुचो  प्रमत के.िी. रु १–(एक िात्र) 
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५ 

 अमम्िसो डाूँठे 

प्रमत िर्ाक्टि रु १२५/—(एकसर् पमच्चस 

िात्र ) 

प्रमत िक रु २००/—(िईुसर् िात्र) 

६ वाूँस प्रमत िक रु ३०० (तीन सर् रुपैर्ा िात्र) 

८ 

 
िर्ि वोिा वाहके 

प्रमत िक  रु १५००।-(एक हििा पाूँच सर् 

िात्र) 

िर्ि वोिा समहत प्रमत िक रु.१०००।- (एक  हिाि पैसा) 

९ 

 

अन्र् काठ,गोमिर्ा,मचिान चट्टा,(गोमिर्ा,िेन्टा 

मचिान) 

प्रमत ट्र्ाक्टि रु ३००/– (मतनसर् िात्र) 

प्रमत िक रु ६००/– (छ सर् िात्र) 

प्रमत क्र्मुिट रु ३/– (रुपैर्ा मतन िात्र) 

१० सािको मवर्ाूँ प्रमत के.िी. रु.१।– (रु. एक िात्र) 

११ पत्थि कोईिा प्रमत के.िी. –/१० (िश पैसा) 

१२ किि िाना प्रमत के.िी. रु १/—(एक रुपैर्ाूँ िात्र) 

१३ नागविेी,  प्रमत के.िी.  रु. १० (िस रुपैर्ाूँ िात्रा) 

१४ सल्िाको मसम्टा प्रमत के.िी. –/१० (िश पैसा) 

१५ िोट सल्िा प्रमत के.िी. रु २।—(िईु रुपैर्ाूँ  िात्र) 

१६ िमडबटुी अन्र् प्रमत के.िी.  रु.१/५० (एक रुपैर्ाूँ पचास 

पैसा) 

१७ ढुंगा/रुिको झ्र्ाउूँ प्रमत के.िी. रु.३।– (रु.तीन िात्र) 

१८ मचिाईतो प्रमत के.िी. रु २ ( िरु्ि रुपैर्ा िात्र ) 

१९ मपना प्रमत के.िी. –/२५ (पच्चीस पैसा) 

२० भसु प्रमत के.िी. –/१५ (पन्र पैसा) 

२१ मसन्कौिी (तेिपत्ता),िेिन ग्रास प्रमत के.िी. –/५० (पचास पैसा) 

२२ िप्सी तथा मवर्ाूँ प्रमत के.िी. –/१५ (पन्र पैसा) 

२३ मस्टप मचिान ि भमेनर्ि पत्ती िुिवडी िक रु १२००/– ( छसर् िात्र)  

२४ मटििु प्रमत के.िी. रु १/—(रु एक िात्र) 

२५ िमिटो प्रमत के.िी. रु.५/– (रु पाूँच िात्र) 

२६ वमुकिुि प्रमत के.िी. रु.३/– (रु तीन िात्र) 

२७ मवििा,कुटकी,िटािमस प्रमत के.िी. रु.५/– (रु पाूँच िात्र) 

२८ मसिामित प्रमत के.िी. रु.१०/– ( िश रुपैर्ाूँ िात्र) 

२९ चथु्रो प्रमत के.िी.  रु.२/-( िईु रुपैर्ाूँ िात्र) 

३० नेपािी कागि प्रमत के. िी रु ५/— (पाूँच रुपैर्ाूँ िात्रं) 

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

३२ 

 

िाउिा प्रमत िर्ाक्टि रु १००/–(एक सर् िात्र) 

प्रमत िक रु २००/–(िईु सर् िात्र) 

३३ रिठो,अििा,हिो,बिो, प्रमत के.िी. रु २।—(िईु रुपैर्ाूँ) 

३४ एिोभेिा (मघउकुिािी ) प्रमत के.िी. रु २/— ( िरु् रुपैर्ाूँ िात्रं) 
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३५ रुद्राक्ष प्रमत के.िी. रु.१।–(एक रुपैर्ाूँ िात्र) 

३६ वेि प्रमत के.िी. रु २/— (िईु  रुपैर्ाूँ िात्रं) 

३७ वोझो प्रमत के.िी. रु २/— ( िईु रुपैर्ाूँ िात्रं) 

३८ प्रचमित काननुिे मनरे्ध गिे बाहकेका ििेका वा 

िारिएका पशहुरुको  

प्रमत के.िी. –/५० (पचास पैसा) 

३८ क पंछीको प्वाि प्रमत के.िी. ५।– ( पाूँच रुपैर्ाूँ िात्र) 

३८ ि मसंग प्रमत के.िी. ५।– ( पाूँच रुपैर्ाूँ िात्र) 

३८ ग ििु प्रमत के.िी. ५।– ( पाूँच रुपैर्ाूँ िात्र) 

३८ घ छािा  प्रमत के.िी ३०।– (तीस रुपैर्ाूँ िात्र) 

३९ ढ्र ंगा प्रमत घन मिटि २५ ।– (पमचस रुपैर्ाूँ िात्र) 

४० वािुवा प्रमत घन मिटि ३० – (तीस रुपैर्ाूँ िात्र) 

४१ मगढी प्रमत घन मिटि ३०।– (तीस रुपैर्ाूँ िात्र) 

४२ ग्रावि प्रमत घन मिटि ३०।– (तीस रुपैर्ाूँ िात्र) 

४३ र्टा प्रमत िर्ाक्टि १००।– (एकसर् रुपैर्ाूँ िात्र) 

 

अनुसचूी- १९ 
               (ििा २१ संग सम्बमन्धत) 

अन्र् सेवा शुल्क तथा र्वर्ि (भ्र्टूावर शुल्क) 

ि.सं. मवविण र्काई िि 

१  २ ि ३ चक्के िोटिसाईकि प्रमत २ घण्टाको  ५।- (पाूँच रुपैर्ाूँ िात्र) 

२  ३ चक्के टेम्पो प्रमत २ घण्टाको १०।- (िस रुपैर्ाूँ िात्र)  

३ काि िीप सानो सवािी प्रमत २ घण्टाको २०।- (वीस रुपैर्ाूँ िात्र) 

४ वस िक  तथा ठूिा सवािी  प्रमत २ घण्टाको ५०।- (पचास रुपैर्ाूँ िात्र) 

५ भ्र्टूावि चढ्नेिाई प्रमत व्र्मि ३०।-(तीस रुपैर्ाूँ िात्र) 

६ भ्र्टूावि मभत्र ब्र्ावसामर्क मभमडर्ोग्रािी गनि  २५ िनाको सिहुिाई १,०००।-(एक हिाि  रुपैर्ाूँ 

िात्र) 

७ २५ िना भन्िा 

वढीको सिहूिाई 

२,५००।-(िईु हिाि  पाूँचसर् 

रुपैर्ाूँ िात्र) 

-भ्र्टूाविको चिेनागहृिा बिािको चिनचल्तीको िलू्र् भन्िा वढी हुन ेगिी िि कार्ि गनि नपाउने ि िेन्र्कुो िलू्र् सचूी सावििमनक रुपिा 

िमेिन ेगिी व्र्वसार् स्थििा िाख्न ेव्र्वस्था गनि िगाउने । 
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अनुसचूी २० 

(ििा मनर्ि २२ संग सम्बमन्धत) 
र्शिा िेत्रको आम्िानी 

१. अस्थाई किाि िाहत मशक्षकको मनर्मुि तथा वामर्िक मनर्मुि नमवकिण । म्र्ािथप गिाि िहेार् अनसुाि शलु्क मिर्नेछ ।  

क) आधािभतू तहको मशक्षक रू ४०० 

ि) िामव तहको मशक्षक मशमक्षका रू ७०० 

२. मवद्यािर् कक्षा थपको अनिुमत प्रिान गनि िहेार् अनसुािको शलु्क िाग्नेछ ।  

क) कक्षा १ िमेि ३ सम्िको रू ३०० 

ि) कक्षा १ िमेि ५ सम्िको रू ५०० 

ग) कक्षा १ िमेि ८ सम्िको रू ७०० 

घ) कक्षा १ िमेि १२ सम्िको रू १००० 

३. स्थाई मशक्षक तथा कििचािीको सरूवा सहिती मसिारिस मिन मिन अन्ति मिल्िा रू १००० िस्तुि ि अन्ति पामिका ५०० मिन े। 

४. व्र्वस्थापन समिमतिे मनर्मुि गिेका मशक्षक मशमक्षकाको मनर्मुि सिथिन शलु्क िहेार् अनसुाि िाग्न े। 

क) आधािभतू तह रू ५०० 

ि) िाध्र्मिक तह रू १००० 

ग) प्रधानाध्र्ापक रू १५०० 

५. प्रिाणपत्रको प्रमतमिमप िस्तुि रू १०० 

अनुसचूी २१ 

(ििा २३ संग सम्बमन्धत) 
पूवािधार सेवाको उपर्ोग गरेबापत िाग्ने कर 

 नगिपामिकािे मनिािण गिेका सडक िगार्तका पवूािधाि उपर्ोग गन ेसवािी साधनहरूिाई िहेार् अनसुाि बामर्िक कि िगाउने । 

क) मिपि      रू. ८००० 

ि) मनिी तथा भाडाका िक वस ििी आमि   रू. ५००० 

ग) िर्ाक्टि     रू. ४००० 

घ) मिमनबस मिमन िक मिमनिर्ाक्टि  रू. २००० 

ङ) मनिी तथा भाडाका िीप काि   रू  १००० 

च) टेम्पो पावि मटिि     रू.  ५०० 

छ) िेमसमभ िगार्तका हमेभ र्मक्वपिेन्ट  रू. १०००० 


