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आर्थिक ऐन, २०७९  

 

 

र्िर्िम नगरपार्िका आर्थिक ऐन, २०७९ 

र्िर्िम नगरपार्िकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायािन्वयन गनि बनेको ऐन 

प्रस्तावनााः फिफिम नगरपाफिकाको आफथिक वर्ि २०७९।८० को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई 

कार्ािन्वर्न गनिको फनफमत्त स्थानीर् कर तथा शलु्क संकिन गनि, छुट फिन तथा आर् संकिनको 

प्रशासफनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे,  

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

१. संर्िप्त नाम र प्रारम्भाः  

 (१) र्स ऐनको नाम “फिफिम नगरपाफिका आफथिक ऐन, २०७९ रहकेो छ । 

          (२) र्ो ऐन २०७९ साि श्रावण १ गतेिफेि फिफिम नगरपाफिका क्षेत्रमा िाग ूहुनेछ । 

२.  सम्पर्त कराः  (१) नगरफभत्र वसोवास गने वा नगरफभत्र सम्पफत भएका कुनै व्र्फिको 

स्वाफमत्वमा रहकेा सम्पणूि घर िग्गाको आकार, प्रकार, बनोट, उपर्ोग, उत्पािनफशिता, 

िीवनस्तर, आफथिक स्तर, कर फतने क्षमता, सम्पफतको बिारमलू्र् तथा ह्रास मलू्र् र अन्र् 

आधारमा फहसाब गरी सम्पफतकर िगाइने छ । सम्पफत करका िाफग रािश्व परामशि सफमफतिे 

मापिण्ड बनाएर कार्िपाफिकामा फसिाररस गरी सभाबाट स्वीकृफत फिएर आवश्र्क व्र्वस्थापन 

गनि सक्नेछ ।  

(२) सम्पफत कर गणना गनि घरिग्गा संरचना, फतनबाट हुने आर्, भौफतक सम्पफत तथा अन्र्   

कार्िबाट हुने बाफर्िक आर्समेतिाई आधार वनाउन सफकनेछ ।  

(३) अनुसूची-२० तथा अनुसूची-१ बमोफिम िग्गा तथा घरको मलु्र्ांकन गरी कर िगाउन 

अनुसार  अनुसूची-१ मा तोफकए बमोफिम सम्पफत करका िर फनधािरण गररएको छ ।  

३. भूर्म कर (मािपोत):  

(१) फिफिम नगरपाफिका क्षेत्रफभत्रका िग्गाको उपर्ोग तथा क्षेत्र तोकी वगीकरण गरी  

   भफुमकर/मािपोत िगाउन पाउने व्र्वस्था गनि सफकनेछ ।  

 (२) कृफर् र गैरकृफर् एवं ग्रामीण र शहरी िग्गा वगीकरण गरी भफुमकर वा मािपोत िगाइनेछ । 

(३) अनुसूची २ मा फनधािरण गररए अनुसार भफुमकर/मािपोत िगाईनेछ । 



  

४. घर जग्गा वहाि कराः   

(१) नगरपाफिका क्षेत्रफभत्र कुनै व्र्फि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाम, टहरा, छप्पर, 

(२)  िग्गा वा पोिरी परैू वा आंफशक तवरिे वहािमा फिएको भए त्र्स्तो वहाि रकममा बहाि कर 

िगाइनेछ । 

(३) नगरपाफिकाको शहरी र ग्रामीण क्षेत्रका घर िग्गाहरूको प्रफत वगिफमटर न्रु्नतम वहाि रकम  

फनधािरण गररनेछ ।  

 (४) घरबहाि िगाए वा निगाएको अफभिेि संकिन गरर बहाि कर िगाउने व्र्वस्था गररनेछ ।  

(५) अनुसुची-३ बमोफिम बहाि कर िगाउने गरी िर फनधािरण गररनेछ ।   

५. व्यवसाय कराः  

(१) नगरपाफिका क्षेत्रफभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूूँिीगत िगानी र आफथिक कारोवारका  

आधारमा व्र्वसार् कर िगाइने छ ।  

(२) कुनै पफन व्र्ापार व्र्ावसार्मा िताि गिािका वित पुूँिीगत िगानी िे िफत फनधािरण गररएको  

छ, त्र्ो अनुसार न्रु्नतम कर फनधािरण गरी िगाउन सफकनेछ ।  

(३) बाफर्िक रूपमा कारोबारको स्वेफछछक घोर्णा करिाता स्वरं्िाई गनि िगाई त्र्समा थप कर  

प्रति लाख कारोवारमा रू १ िगाउन सफकनेछ ।  

(४) करिातािे स्वरं् आर् र कर घोर्णा गरी नगरपाफिकािाई आ.व. समाप्त भएको ३ मफहना 

फभत्र व्र्ावसार् कर बुझाउन सक्ने व्र्वस्था गनि सफकनेछ ।  

                                (५)  व्र्वसार् िताि तथा नफवकरण करको िर अनुसूची-४ बमोफिम फनधािरण गररएको छ ।   

६. बहाि र्बटौरी शुल्काः 

(१) नगरपाफिका क्षेत्रफभत्र नगरपाफिका आिैिे फनमािण, रेिििे वा संचािन गरेका हाट बिार 

वा पसि वा सरकारी िग्गा बनेका संरचनाको उपर्ोग गरेबापत बहाि फबटौरी शलु्क िगाउन 

पाउने छ ।  

(२) बहाि फवटौरीको प्रफत वगिफमटर िर फनधािरण गरी िगाउन सफकनेछ । 

(३) अनुसूची-५ बमोफिम शलु्कको िर फनधािरण गरर िगाउने व्र्वस्था गररनेछ ।   

७. पार्कि ङ शुल्काः  

(१) नगरपाफिका क्षेत्रफभत्र कुनै सवारी साधनिाई पाफकि ङ सफुवधा उपिब्ध 

गराए वापत पाफकि ङ  

शलु्क िगाइनेछ ।  

(२) फनफित पाफकि ङस्थि तोकी वा सडक आसपास पाफकि ङ गनेिाई वा वसपाकि मा पाफकि ङ  

गरेवापत कर िगाउन सफकनेछ ।  

 (३) अनुसूची-६ मा उल्िेि भएबमोफिमको शलु्क फनधािरण गरी पाफकि ङ शलु्क िगाइनेछ ।  

८. जर्डवुटी, कवाडी र जीवजन्तु कराः 

(१) नगरपाफिकाक्षेत्रफभत्र कुनै व्र्फि वा संस्थािे ऊन, िोटो, िडीबुटी, बनकस, कवाडीमाि  

(२) कानून बमोफिम फनर्ेफधत बाहकेका मतृ वा माररएका िीविन्तुको हाड, सीङ, प्वाि, छािा 

वा र्स्तै प्रकारका वस्तुको व्र्ावसाफर्क उपर्ोग वा ढुवानी वा कारोवार गरेबापत िफडवटुी, 

कवाडी र िीविन्तु कर िगाइनेछ ।  

(३) व्र्ावसार् करका अफतररि पररमाणका आधारमा र्नकासी कर िगाउन अनुसूची ७  

बमोफिमको करका िर फनधािरण गरी िगाइनेछ ।  

९. सेवा शुल्काः  

(१) नगरपाफिकािे स्थानीर् पर्िटन, मनोरञ्िन तथा साहफसक िेिकुि सम्बन्धी सेवा वा  

(२) व्र्ावसार्मा सेवा शलु्क िगाइनेछ ।  

(३) नगरपाफिकािे फनमािण, सञ्चािन र व्र्वस्थापन गरेको स्थानीर् पवूािधार वा उपिब्ध 

गराएको कुनै सेवाको उपर्ोग गरेबापत सम्बफन्धत सेवाप्रिार्क वा सेवाग्राहीिाई सेवाशलु्क 

िगाउन पाउनेछ । िस्तोोः पानी, फवििुी, धारा, अफतथीगहृ, धमिशािा, पसु्तकािर्, 

सभागहृ, िोहरमैिा व्र्वस्थापन, ढि फनकास, सडकवत्ती, शौचािर्, पाकि , पौडीपोिरी, 

व्र्ार्ामशािा, होष्टि, हाटबिार, पशवुधशािा, शविाहगहृ, धोवीघाट, सडक, वसपाकि , 

पिु, मलू्र्ाङ्कन सेवा वा फसिाररस सेवा आफि ।  

(४) र्स फशर्िक फभत्र आ.व. २०७९/८० मा िहेार् अनुसारका कर िगाउन फत करका िर  

फनधािरण गररएको छ ।  

क) सवारी साधन कराः नगरपाफिका क्षेत्रफभत्र िताि भएका टाूँगा, ररक्सा, अटो ररक्सा, फवद्यतुीर् 

ररक्सा, इि ररक्सा, पावरफटिरमा सवारी साधन कर प्रिशे कानून बमोफिम अनुसूची-८ 

अनुसारको िरमा िगाइनेछ । 

ि) र्वज्ञापन कराः नगरपाफिका क्षेत्रफभत्र राफिने होफडिङ वोडि व्र्ानर फ्िेक्स वा अन्र् कुनै पफन 

प्रकारका फवज्ञापन गरेवापत त्र्सको साइि अनुसार िररेट फनधािरण गरी सो सेवाका िाफग 

क्षेत्र उपिब्ध गराएवापत फवज्ञापनकर अनुसूची-९ मा तोफकएबमोफिम िगाइनेछ । 



ग) मनोरन्जन कराः नगरपाफिका क्षेत्रफभत्र कुनै पफन व्र्फि वा संस्थािे सञ्चािन गने 

मनोरञ्िनका कार्िक्रमहरूमा अनुसूची-१० बमोफिम कर िगाइनेछ । 

घ) र्सिाररस िस्तुराः नगरपाफिकाबाट गररने फवफभन्न प्रकारका फसिाररसका िाफग 

सेवाग्राहीबाट फसिाररस िस्तुर अनुसूची-११ बमोफिम असिु गररनेछ । 

ङ) घर नक्सा पास िस्तुर : नगरपाफिका क्षेत्रफभत्र घर फनमािण गनुि पिाि नगरको अनुमफत फिइ 

गनुि पने व्र्वस्था अनुसार सो कार्िका िाफग अनुसूची-१२ बमोर्जम घर नक्सा पास 

िस्तुर िगाइनेछ ।  

च) सरसिाइ शुल्क :नगरपाफिका फभत्र सरसिाइ सेवा उपिब्ध गराएवापत हरेक 

घरधरुीिाई अनुसूची-१३ बमोफिम सरसिाइ शलु्क िगाइ असिु उपर गररनेछ । 

छ)  सडकबत्ती शुल्काः नगरपाफिका फभत्र सडकवत्ती सेवा उपिब्ध गराएवापत हरेक   

      घरधरुीिाई अनुसूची-१४ सडकवत्ती सेवा शलु्क िगाइ असिु उपर गररनेछ । 

ि)  भाडा तथा र्वर्ि कर : नगरपाफिकाबाट उपिब्ध गराइने फवफभन्न प्रकारका सेवा तथा  

     वस्तुको भाडा वा सेवा तथा वस्तु फवफक्र सम्बन्धी कर अनुसूची-१५ बमोफिम हुनेछ । 

झ) व्यर्िगत घटना िताि िस्तुर : नगरपाफिका क्षेत्रफभत्र कुनै पफन व्र्फिको व्र्फिगत घटना 

िताि गनुिपरेमा अनुसचूी-१६ बमोफिमको िस्तुर िगाइनेछ ।  

ञ) नाता प्रमार्ित िस्तुर : नगरपाफिकाका कुनै पफन व्र्फििे अको व्र्फिसंग नाता 

प्रमाफणत गररफिन आवेिन फिएमा सो को प्रमाणपत्र उपिब्ध गराउन पिाि अनुसचूी-१७ 

बमोफिम िस्तुर िगाइनेछ । 

ट) पूवािधार उपभोग सेवा शुल्काः नगरपाफिकाबाट फनमािण, संचािन वा व्र्वस्थापन गरेका 

अनूसचूीमा उल्िेि भएका स्थानीर् पवूािधार र उपिब्ध गराइएको सेवामा िगाइने शलु्क 

अनुसूची-१८ बमोफिम हुनेछ   

ठ) र्शिा सम्बन्धी आयाः नगरपाफिकाफभत्रको फशक्षा सम्बन्धी सेवा उपिब्ध 

गराउनुपिाि अनुसूची -१९ वमोफिम शलु्क िस्तुर कर िगाइनेछ ।  

१०.  फिफिम नगरपाफिका क्षेत्र फभत्रको िग्गा सम्पफत कर वा मािपोत वा भमुीकर वा िग्गा 

रफिष्ट्रेशन शलु्क           प्रर्ोिनका िाफग िग्गा मलु्र्ांकन अनुसूची-२० बमोफिम हुनेछ । 

११.  र्वशेष व्यवस्थााः कुनै पफन कर शुल्क िस्तुर महसिु छुटको व्यवस्था अनुसूची २१ 

अनुसार हुनेछ । 

१२.  अन्र् संभाव्र् करहरूको िर फनधािरण गरी रािश्व परामशि सफमफतको फसिाररसमा 

कार्िपाफिकाको स्वीकृफत र    

  सभाबाट पाररत गरी िगाउन सफकनेछ । 

१३. र्ो ऐनको संशोधन वा पररमाििन सभाबाट हुनेछ ।   

१४. र्नमािि सामाग्रीहरुको प्रयोगशािा परीिि शुल्क :  नगरपाफिकािे फनमािण 

सामाग्रीहरुको प्रर्ोगशािा परीक्षण सेवा उपिब्ध गराएवापत अनुसूची-२२ बमोफिम 

सेवा शलु्क िगाइ असिु उपर गररनेछ । 

 

अनुसूची १ 

सम्पर्त करको िर (११३१३)  

आ.व. २०७९/८० 

क्र सं= फववरण 

सम्पफत कर प्रफतिाि 

सम्पफतमा 

करको और्त 

हि/सीमा 

१ रू १ िेफि ३ िाि सम्म ५० पचास रूपैर्ा मात्र  ५०-१५० 

२ रू ३ िाि १ िेफि १० िाि सम्म ६० साठी रूपैर्ा मात्र  २४०-६०० 

   ३ रू १० िाि १ िेफि २० िाि सम्म   ७० सत्तरी रूपैर्ा मात्र ७१०-१४०० 

४ रू २० िाि १ िेफि ५० िाि सम्म ८० असी रूपैर्ा मात्र १६८०-४००० 

५ रू ५० िाि १ िेफि १ करोड सम्म  ९० नब्बे रुपैर्ा मात्र ४५९०-९००० 

६ 
रू १ करोड १ िेफि १ करोड ५० िाि 

सम्म  १०० एकसर् रूपैर्ा मात्र 
१०१००-१५००० 

७ 
रु १ करोड ५० िाि १ िेफि २ 

करोड सम्म  ११० 
एकसर् िस रूपैर्ा 

मात्र 
१६६१०-२२००० 

८ 
रु २ करोड १ िेफि २ करोड ५० िाि 

सम्म  १२० 
एकसर् वीस रूपैर्ा 

मात्र 
२४१२०-३०००० 

९ 
रू २ करोड ५० िाि १ िेफि ३ 

करोड सम्म  १३० एकसर् फतस मात्र 
३२६३०-३९००० 

१० 
रू ३ करोड १ िेफि ३ करोड ५० 

िाि सम्म  १४० 
एकसर् चाफिस 

मात्र 
४२१४०-४९००० 

११ 
रू ३ करोड ५० िाि १ िेफि ४ 

करोड सम्म  १५० एकसर् पचास मात्र 
५२६५०-६०००० 

१२ 
रू ४ करोड १ िेफि ४ करोड ५० 

िाि सम्म  १६० एकसर् साठी मात्र 
६४१६०-७२००० 



१३ 
रू ४ करोड ५० िाि १ िेफि ५ 

करोड सम्म १७० एकसर् सत्तरी मात्र 
७६६७०-८५००० 

१४ 
रू ५ करोड १ िेफि माफथ प्रफतिाि रू १८० का िरिे सम्पफत कर 

िाग्ने । 
९०१८०-.......... 

 

सम्पफतको सीमा िफत छ, सबै सम्पफतमा त्र्ही सीमाको िाफग 

तोफकएको िरमा कर िाग्नेछ । 
सीमा फभत्रको हिारअंकको सम्पफत सीमामा तोफकएको िरको 

िामासाहीिे कर गणना गररनेछ ।  

 

 

 सम्पर्त्त कर बुझाउने म्याि र जररमानााः 
 हरेक आ.व.को असोि मसान्त सम्म कर बुझाउन पनेछ । 
असोि मसान्त फभत्र नबुझाए कारण सफहत फनवेिन फिनुपनेछ ।  
मनाफसब कारण भए नगरपाफिकािे पौर् मसान्तसम्म म्र्ाि थप गनि सक्नेछ ।  
पौर् मसान्त पफछ हरेक वर्िको िाफग थप ५ प्रफतशत िररवाना िाग्िै िानेछ । 

 

सम्पर्त्त कर छुटाःप्रत्र्ेक आ.व. को शुरूको १ मफहनाफभत्र बुझाउनेिाई १० प्रफतशत छुट फिइनेछ 

। 

 

सम्पफत्त करको मलू्र्ांकनका िाफग घर तथा िग्गा र व्र्ावसार्को ख्र्ाती (Goodwill) आफिको 

मलू्र्ांकनका आधारहरूिाई  र्थावत राफिएको छ । िग्गाको मलू्र्ाङ्कन मािपोत कार्ाििर्ि े

कार्म गरेको न्रू्नतम मलू्र्ांकनिाई नै आधार माफननेछ । सम्पफत्त कर प्रर्ोिनको िाफग घर िग्गा 

मलु्र्ांकन अनुसूची २१ बमोफिम हुनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सम्पर्तकर प्रयोजनका िार्ग घरको मुल्यांकन 

ि.स. र्ववरि रकम रू. (प्रर्त वगि िुट) 

१ आर.फस.फस. फे्रम स्टक्चर भएको १६०० 

२ फपिर फवनाको पक्की घर १२०० 

३ फसमेन्ट इटाको िोडाइि फटन टार्िको छाना ८०० 

४ ढुङ्गा, माटोको गारो, फटन टार्िको छाना ६०० 

५ ढुङ्गा माटोको गारो िुसको छाना ५०० 

६ काठको घर फटनको छाना ४०० 

७ काठको घर िुसको छाना ३०० 

८ सेड वा टहरा २५० 

९ टाफटिे बनेको फटन वा िुसको छाना भएको घर २०० 

 

अनुसूची- २ 

मािपोत तथा भफूमकर (११३१४) 

l;

=g+

= 

hUufsf] xb  dfnkf]t÷e'dLs/0fsf] b/ -? k|lt/f]kgL_ 

zx/L 

If]q 

s[lif 

hUuf  

cfjf;Lo 

÷Jofj;flos 

hUuf  

s[lif 

hUuf  

eL/kfv

f 

v/jf/L 

s १-५ रोपनीसम्म २५ २० २० १५ १० 

v ५-१० रोपनी सम्म ३० २५ २५ २० १२ 

u १०-२० रोपनीसम्म ३५ ३० ३० २५ १५ 

3 २१ रोपनीिफेि ५० 

रोपनीसम्म 

४० ३५ ३५ ३० २० 

ª ५१ रोपनी िफेि माफथ ४५ ४० ४० ३५ २५ 



r lanDa z'Ns yk  प्रफतवर्ि १० प्रफतशतका िरिे फविम्ब िस्तुर थप हुि ै

िाने । िेतीर्ोग्र् िग्गा बाूँझो रािकेो पाइएमा थप १५ 

प्रफतशत मािपोत िररवाना फिइनछे । 

 

नोटोः 

१. शहरी क्षते्रका िग्गा भन्नाि ेफिफिम नगरपाफिका फभत्र फपच सडकिे िोडेका क्षेत्र तथा  ६ 

फमटर भन्िा वढी चौडा १२ मफहना नै सवारी साधन चल्न सक्न ेसडकिे छोएका २०० 

फमटर सम्मका शहरी िग्गा वा शहरोन्मिु बिारक्षते्रका घरघडेरीको रूपमा रहकेा 

िग्गाहरूिाई माफननछे । ठूिा फकत्तामा रहकेा र वसोवास प्रर्ोिनका िाफग छुट्र्ाइएका 

िग्गा समते शहरीक्षेत्रका िग्गा माफननेछ । सामान्र्तोः प्रफतआना १ िाि माफथ मलू्र्ाङ्कन 

कार्म भएका िग्गा र्स वगिमा राफिनेछ ।  

२. ग्रामीण क्षते्रका िग्गा भन्नाि े १२ मफहन ै सवारीसाधन चल्न नसक्न े ६ फमटर भन्िा कम 

चौडा बाटोमा भएका क्षते्रका िग्गाहरूिाई भफननेछ । प्रफत आना रू १ िाि भन्िा कम 

मलू्र्ाङ्कन भएका िग्गा र्स वगिमा राफिनेछ ।  

३. व्र्ावसाफर्क िग्गा भन्नाि ेकुनपैफन व्र्ावसाफर्क कार्िका िाफग उपर्ोग भएका वा उद्योग 

व्र्ावसार् वा व्र्ापाररक प्रर्ोिनका िाफग ितेी गररएका िग्गािाई बुफझनेछ । िस्तोोः 

फचर्ा, अिचैी िस्ता नगि ेबािी िेती गररएका वा भेफनर्र वा गोिामघर वा कोल्ड स्टोर 

वा अन्र् कुन ैपफन प्रकारका उद्योग व्र्ावसार् स्थापना र सञ्चािन भएका िग्गाहरू । 

४. कृफर् िग्गा भन्नािे व्र्ावासफर्क िेती बाहकेका अन्र् िीवनर्ापन र घरार्सी प्रर्ोिनका 

िाफग वा िाद्यान्न बािी िेती गन ेिग्गाहरूिाई बुझाउने छ ।  

५. भीरपािा िरवारी भन्नािे घाूँसिाउरा गररने तर कुन ैितेी गनि नसफकने िग्गािाई 

बुझाउनेछ । 

 

 

 

 

 

अनुसूची ३ 

घर/िग्गा वहाि कर (११३२१) 

 घर बहाि कर वहाि रकमको  १०% 

 फिफिम न.पा.क्षेत्रफभत्रका घर भाडा प्रर्ोिनको िाफग कोठा तथा सटरहरुको बहािमा 

१०% का िरि ेकर िगाइि असिु उपर गररनछे ।  

 बहाि कर असिुी गनि सडक वगीकरण अनुसार फत सडक आसपास वनेका घर तथा 

कोठा र व्र्ापाररक सटरको माफसक न्र्नूतम घर बहािको िर फनधािरण गरी वाफर्िक वा 

माफसक घरबहाि कर सोही वहाि िरका आधारमा असिुउपर गररनछे । 

 सडक वगीकरण घर 

प्रकार 

वहाि 

िर 

सटर 

वहाि िर 

फभफत्रकोठा 

क मेची रािमागिसंग िोफडएका बिारक्षेत्रका घरहरू पक्की 

कछची 

२५०० 

२००० 

२२०० 

१८०० 

ि ५ मी माफथका फपच सडकसंग िोफडएका 

बिारक्षते्रका घरहरू 

पक्की 

कछची 

२२०० 

२००० 

२००० 

१८०० 

ग ५ मी भन्िा कम फपच सडकमा िोफडएका घरहरू पक्की  

कछची 

२००० 

१८०० 

१८०० 

१५०० 



घ ५ मी माफथ ग्राभेि सडक आसपासका घरहरू पक्की 

कछची 

१५०० 

१२०० 

१२०० 

१००० 

ङ ५ मी भन्िा कम चौडा ग्राभिे सडक 

आसपासका घरहरू 

पक्की 

कछची 

१००० 

८०० 

८०० 

५०० 

च न.पा. क्षते्रफभत्र अन्र् सडक आसपासका सबै 

प्रकारका घरहरू 

िवैु ५०० ४०० 

१. बहािमा वसेका व्र्फि र घरधनीको िगत संकिन गररनेछ । घरवहाि िगाउने र वस्ने 

िवैुपक्षवीचको संझौता गराइनछे । वहािवािा र घरधनीको अफभिेि पद्धफतमा प्रफवष्टी गररनछे 

। घरवहाि छोडेको भए घरधनी र वहािवािा िवैुको िस्तित भएको आवेिन वडामा 

फिनुपनेछ । वडाबाट सरिफमन गररनेछ । सरिफमन र आवेिन झठुा ठहरे सो गनिेाई वहािकरको 

१०० प्रफतशत िररवाना िाग्नेछ ।  

२. सामान्र्तर्ा सटर र कोठाको साइि १०*१० को बहाि िर र्स अनुसार हुनछे । र्स भन्िा  

वढी साइि भएको क्षते्रििको सोही िर अनुसार अनपुाफतक वहाििर कार्म गररनछे । 

 

 

 

 

 

अनुसूची -४ 

व्र्वसार् रफिष्ट्रेसन तथा नफवकरण िस्तुर (११६१३) वाफर्िक 

ि.स. र्ववरि िताि शुल्क वार्षिक व्यवसाय 

कर  

नवीकरि शुल्क 

१. खाद्य तथा र्कराना पसि 

क फकराना थोक पसि  ५०० १५०० १०० 

ि मखु्र् सडकमा रहकेो फकराना िदू्रा 

पसि  
२०० १००० १०० 

ग फभत्री सडकमा रहकेा साना फकराना 

पसि  
२०० ५०० १०० 

घ फभत्री सडकमा रहकेा साना फकराना 

पसि (घमु्ती पसि)  
२०० ५०० १०० 

२. जुत्ता चप्पि पसि 

क कपडा तथा िेन्सी थोक पसि  ५०० १५०० १०० 

ि कपडा तथा िेन्सी िदू्रा पसि  २०० १००० १०० 

ग िुत्ता चप्पि थोक फबफक्र  २०० १५०० १०० 

घ िुत्ता चप्पि िदु्रा फबफक्र  २०० १००० १०० 

३. भाडा पसि, र्कचन सामाग्री 

क भाडा तथा फकचन सामाग्री थोक 

पसि  
५०० १००० १०० 

ि भाडा तथा फकचन सामाग्री िदु्रा 

पसि  
२०० ७५० १०० 

४. होटि एण्ड िज 

क होटि एण्ड िि  श्रेणी क १००० ७५०० १०० 

ि होटि एण्ड िि  श्रेणी ि १००० ५००० १०० 

ग होटि एण्ड िि  श्रेणी ग ७५० ३००० १०० 

घ सामान्र् होटि ५०० १५०० १०० 

ङ भोिनािर्  ५०० १००० १०० 

च रेषू्टरेण्ट/बार ७५० ३००० १०० 



छ मखु्र् सडकमा भएको फमष्ठान्न 

पसि  
५०० १००० १०० 

ि सहार्क सडकमा रहकेो फमष्ठान्न 

पसि 
५०० १००० १०० 

झ मखु्र् सडकमा रहकेो फचर्ा कफि  

पसि 
५०० १००० १०० 

ञ फभत्री बाटोहरुमा फचर्ा पसि ५०० १००० १०० 

ट मािक पिाथि फबक्री गने पसि तथा 

िाना िवुाउने 
५०० १२५० १०० 

ठ मािक पिाथि फबक्री मात्र गने पसि  ७५० २५०० १०० 

५. र्नमािि सामग्री तथा र्वद्युत सामाग्री पसि 

क हाडि वेर्र/मेफशनरी/पेन्ट तथा माबिि  

थोक पसि 
७५० ३००० १०० 

ि हाडि वेर्र/मेफशनरी/पेन्ट तथा माबिि 

िदु्रा पसि  
५०० १५०० १०० 

ग फवद्युत सामाग्री पसि  ५०० १५०० १०० 

घ ग्िास हाउस आल्मफुनर्म फे्रफमङ ५०० २००० १०० 

ङ फससापसि ५०० १००० १०० 

६. सुनचााँिी तथा गरगहना बनाउने पसि 

क सुनचाूँिी पसि होिसेि १००० ५००० १०० 

ि सून चािी पसि िदु्रा ५०० १५०० १०० 

ग सुनचाूँफिका गहना बनाउन े

काफिगण सेवा मात्र 
५०० १५०० १०० 

७. स्टेशनरी, पूस्तक तथा मर्नहारी पसि 

क स्टेशनरी तथा पुस्तक थोक  ७५० २५०० १०० 

ि स्टेशनरी तथा पुस्तक िदू्रा (ि) ५०० १५०० १०० 

ग स्टेशनरी तथा पुस्तक िदू्रा (ग) २०० १००० १०० 

घ कस्मेफटक थोक पसि  ५०० १५०० १०० 

ङ कस्मेफटक िदु्रा पसि  २०० १००० १०० 

च धागो टाूँक िस्नर थोक पसि  ५०० १५०० १०० 

छ धागो टाूँक िस्नर िदु्रा पसि  २०० १००० १०० 

८. माछा, मासु र्विी पसि 

क फे्रस हाउस कुनै २वटा एकै स्थानमा 

भएमा  
५०० १००० १०० 

ि रांगा, िसी, संुगुर, कुिरुामध्रे् कुनै 

१ वटा सेवा भएको  

५०० १००० १०० 

ग तािा माछा, फसद्रा फवक्री पसि  २०० १००० १०० 

घ अण्डा फवक्री पसि  २०० १००० १०० 

ङ गाइगोरु, रांगाभैंसी, िसीबोका 

संकिन वा फवफक्र  

५०० १००० १०० 

९. औषधी व्यवसाय 

क और्धी थोक तथा फडफस्िव्रु्टसि  ७५० २५०० १०० 

ि और्धी पसि फचफकत्सक राफि 

व्र्वसार् गरेको   
५०० १५०० १०० 

ग और्धी िदू्रा पसि मेफडकि हि ५०० १००० १०० 

घ आरू्वेफिक/होम्र्ोपेफथक और्धी 

पसि 
५०० १००० १०० 

ङ एग्रोभेट थोक पसि  ५०० १५०० १०० 

च एग्रोभेट िदू्रा पसि  ५०० १००० १०० 

१०. सूचीकार  (र्सिाई) पसि 

क सफटिङ सुफटिङ सफहतको टेिररङ 

ब्र्बसार्  
२०० १००० १०० 

ि बुफटक ल्र्ाब्रटोरी  २०० १००० १०० 

 ग नोटोः हाते मेफसन राफि फसिाई गने । २०० १००० १०० 

११. इिेक्रोर्नक र्विी पसि 

क मोवाइि कम्पनी सेल्ि उपशािा, 
फडफस्रव्रु्टसि  

७५० ३००० १०० 

ि फफ्रि, फट.फभ., डेक, तथा पाटि 

फवक्री पसि  

५०० १५०० १०० 

ग मोबाईि फबक्री पसि अफडर्ो, 
फभफडर्ो क्र्ासेट पसि फसडी समेत  

५०० १५०० १०० 



घ मोबाईि माक्र फबत्री पसि ५०० १५०० १०० 

ङ अफडर्ो, फभफडर्ो क्र्ासेट पसि 

फसडी मात्र 

२०० १००० १०० 

च अफडर्ो फभफडर्ो छार्ाूँकंन फमफक्सङ  ७५० २५०० १०० 

छ फवद्युफतर् सामाग्री होिसेि पसि ७५० २५०० १०० 

ि फवद्युफतर् सामाग्री िदु्रा पसि ५०० १५०० १०० 

झ ढुवानी व्र्वसार् िताि ५०० १५०० १०० 

१२. ममित तथा संभार सेवा प्रिायक व्यवसाय 

क ईफन्िन ममित (हभेी) बस, रकको 

वकि  सप  

७५० २५०० १०० 

ि िीप, कार तथा ट्र्ाक्टर ममित तथा 

सफभिफसग 

७५० २००० १०० 

ग मोटरसाईकि ममित ५०० १००० १०० 

घ फट.भी., डेक, मोबाईि, फफ्रि ममित 

सेवा  

५०० १००० १०० 

ङ इिेक्रोफनक ममित सेवा ५०० १५०० १०० 

च रेफडर्ो, घडी, क्र्ाल्कूिेटर, प्रेसर 

कुकर, फहटर तथा अन्र् सानो 

फवद्युत समान ममित पसि  

२०० ७५० १०० 

छ ररक्सा, साईकि ममित ५०० १००० १०० 

ि सवारी साधन सफभिफसंग (सवारी 

धिुाई) 
५०० १००० १०० 

झ िमाि िस्तापाताको सामाग्री 

वनाउन ेतथा ममित गने 
५०० १००० १०० 

ञ टार्र ररसोफिङ, टार्र ममित, हावा 

भने पंञ्चट हाल्ने समेत  

५०० १००० १०० 

ट टार्ि माविि प्िफम्बङ िगार्तका 

फनमािण र ममित सेवा 

५०० १००० १०० 

ठ कुनै पफन मििरुिे पररचर्पत्र माग 

गरेमा पररचर्पत्र फिन 

५०० १००० १०० 

(सम्बफन्धत ितािवािा संस्थाको 

फसिाररसमा फिन सफकने) 

१३. सवारी साधन एजेन्सी, थोक र्विी पसि  तथा पाटिपुजाि पसि 

क बस, रक, रर्ाक्टर फिप, कार प्रफत 

फडिर 

७५० २५०० १०० 

ि मोटरसाइकि फडिर  ७५० २००० १०० 

ग साईकि फनमािण तथा फबक्री ५०० १००० १०० 

घ बाटोमा गाडी पाफकि ङ गनेिाइ 

िरीवना  
   रु २०० 

ङ बाटोमा मोटर साइकि पाफकि ङ 

गनेिाइ िरीवना  
रु १०० 

१४ सञ्चार सेवा 

क किरल्र्ाव सेवा  ५०० १५०० १०० 

ि िोटो स्टफडर्ो सेवा  ५०० १००० १०० 

ग फट.फभ. छर्ानि प्रशारण सेवा  ७५० २५०० १०० 

घ केबुि छर्ानि प्रशारण सेवा  ७५० २५०० १०० 

ङ सामिुाफर्क एि.एम.प्रशारण सेवा  ५०० १००० १०० 

च िोटोकफप/पी.सी.ओ., साइवर 

क्र्ािे सेवा  

५०० १००० १०० 

छ कुररर्र सेवाको मखु्र् कार्ाििर्  ५०० १५०० १०० 

ि कम्प्रु्टर सप्िार्सि ५०० १५०० १०० 

झ कुररर्र सेवाको शािा कार्ाििर्  ५०० १००० १०० 

१५ ड्राइर्क्िर्नक धोर्व पसि 

क िाइफक्िफनक पसि ५०० १००० १०० 

१६ सैिुन तथा ब्युटीपाििर सेवा 

क ब्रु्टी पाििर सेवा ब्रु्फटफशर्न 

ताफिम सफहतको  
५०० १००० १०० 

ि ब्रु्टी पाििर सेवा तािीम बाहकेको २०० ७५० १०० 

ग सैिून २ सीट माफथ  ५०० १००० १०० 

घ सैिून २ सीट सम्म २०० ७५० १०० 



१७ मर्िरा, सूतीजन्य, हल्का पेय पसि 

क चरूोट, फवडी, सुतीिन्र् पिाथिको 

फडिर पसि 

७५० ३५०० १०० 

ि चरूोट, फवडी, सुतीिन्र् पिाथिको 

थोक पसि  

५०० १५०० १०० 

ग चरूोट, फवडी, सुतीिन्र् पिाथिको 

िदु्रा पसि 

५०० १००० १०० 

घ हल्का पेर् पिाथिको फडिर 

फडफस्रब्रु्टर  
५०० २००० १०० 

ङ हल्का पेर् पिाथिको िदू्रा पसि  ५०० १००० १०० 

१८ र्चयापत्ती र्बते्रता 

क फचर्ापत्ती फबके्रता  २०० १००० १०० 

ि फचर्ा प्र्ाफकङ्ग गरर फबक्री गने २०० १००० १०० 

१९ र्बत्तीय सेवा 

क वाफणज्र् बैंक प्रफत शािा कार्ाििर्  १००० १०००० १०० 

ि फबकास बैंक प्रफत केन्िीर् कार्ाििर्  १००० १०००० १०० 

ग फबकास बैंक प्रफत शािा कार्ाििर्  १००० ५००० १०० 

घ िाइनान्स कम्पनी, फवत्तीर् सहकारी 

संस्था मखु्र् कार्ाििर्  

७५० ३५०० १०० 

ङ िाइनान्स कम्पनी, फवत्तीर् सहकारी 

संस्था प्रफत शािा कार्ाििर्  

७५० ३५०० १०० 

च िघफुवत्त फबकास बैक शािा 

कार्ाििर्हरु  
७५० ३५०० १०० 

छ फवमा कम्पनीहरु ७५० ३५०० १०० 

ि मनी एक्सचेन्िर तथा मफन रान्सिर  ५०० १५०० १०० 

२० पेरोर्ियम पिाथि 

क पेरोफिर्म पिाथि पम्प भएको  १००० ५००० १०० 

ि ग्र्ास फसफिण्डर फवक्री फडिर तथा 

मट्टीतेि समेत फबक्री गने 
५०० १५०० १०० 

२१ कवाडी समान, खार्ि वोरा खररि र्बिी 

क कवाडी सामग्रीहरु फबक्री फबतरण 

गन े 
५०० १२५० १०० 

२२ बांस तथा ढुंगा, र्गट्टी जम्मा गरी र्बिी गने 

क ढुङ्गा तथा फगट्टी फबक्री फबतरण गने  १००० ७५०० १०० 

ि साधारण कोइरी सञ्चािन ७५० २५०० १०० 

ग क्रसर उद्योग सञ्चािनका िाफग 

फसिाररस िस्तुर 

१००० १०००० १०० 

घ सम्बफन्धत फनकार्मा िताि भइि 

आएका क्रसर उद्योगिाइि इिाित 

िस्तुर  

१००० १०००० १०० 

२३ िर्निचर एवं र्िक्चसि 

क स्टीि, काठ  आल्मफूनर्मको 

िफनिचर पसि   

७५० २५०० १०० 

ि आल्मफुनर्म पसि  ७५० २५०० १०० 

ग फससा पसि  ५०० १५०० १०० 

घ िफनिचर पसि   ५०० १५०० १०० 

ङ साना िफनिचर पसि ५०० १००० १०० 

२४.  स्नुकर तथा पुि हाउस  ७५० २५०० १०० 

२५ र्वज्ञापन सेवा  ७५० २५०० १०० 

२६ स्विेशी तथा र्विेशी रोजगार 

कन्सिटेन्सी 
७५० २५०० १०० 

२७ सेिेटररयि सेवा  ७५० २५०० १०० 

२८ हाउर्जङ्ग कम्पनी तथा घर 

जग्गा खररि र्विी  
१००० ५००० १०० 

२९ र्चर्कत्सक             ७५० २५०० १०० 

३० पशु र्चर्कत्सक           ५०० १५०० १०० 

३१ िन्त र्चर्कत्सा सेवा         ५०० १५०० १०० 

३२ इर्न्जर्नयररग परामशि सेवा   ७५० २५०० १०० 

३३ कानून व्यवसायी  / िेखापढी 

व्यवसाय         
५०० १००० १०० 

३४ र्वमा एजेन्ट / शेयर ििाि         ५०० १००० १०० 



३५ कर्बराज                  ५०० १००० १०० 

३६ अनुसन्धानकताि परामशि िाता         ५०० १००० १०० 

३७ कन्सल्ट्याण्ट सेवा               ७५० २५०० १०० 

३८ र्नमािि ब्यवसाय िताि/ नवीकरि /र्सिाररस 

क श्रेणी क  १०००० १०० 

ि श्रेणी ि  ८००० १०० 

ग श्रेणी ग  ७००० १०० 

घ श्रेणी घ १५००० 
(इिाित 

िस्तुर) 

५००० 
(नवीकरण शलु्क) 

१०० 

असोि मसान्तसम्म रु ५००० नवीकरण शलु्क र सोभन्िा पफछ चैत्रमसान्तसम्म नवीकरण गनि 

आएमा १०००० 

ङ फविेशी फनमािण व्र्वसार्ी भएमा क श्रेणी बराबर 

च घर फनमािण ठेकेिारी व्र्वसार् २०० १००० १०० 

३९ साईनबोडि िेख्ने (पेन्टर)  २०० ५०० १०० 

४० हाउर्जंग कम्पनी (जग्गा खररि 

र्बिी)  
५०० २५०० १०० 

४१ िेखा परीिि ब्यवसाय तिि  

क िेिा परीक्षण ब्र्वसार् श्रेणी क  ५०० २००० १०० 

ि िेिा परीक्षण ब्र्वसार् श्रेणी ि  ५०० १५०० १०० 

ग िेिा परीक्षण ब्र्वसार् श्रेणी ग  ५०० १००० १०० 

घ कम्प्रु्टर एनाफिस्ट तथा प्रोग्रामर  ५०० १००० १०० 

ङ अनूवािक  ५०० १००० १०० 

४२ र्शिा सेवा 

क संस्थागत  क्र्ाम्पस १००० ५००० १०० 

ि संस्थागत फवद्यािर् माध्र्फमक तह  ७५० ३५०० १०० 

ग संस्थागत फवद्यािर्  आधारभतू तह  ७५० १५०० १०० 

घ संस्थागत फवद्यािर् पूवि प्राथफमक 

तह 
५०० १५०० १०० 

ङ छात्र / छात्रावास  ५०० १५०० १०० 

च मन्टेश्वरी तथा फशश ूस्र्ाहार केन्ि ५०० १५०० १०० 

छ पोिी टेफक्नकि इफन्स्टछरु्ट, 
प्रफशक्षण समेत 

५०० १५०० १०० 

ि नफसिङ, फस.एम.ए. र एच.ए. 

प्रफशक्षण केन्द्र समेत  

५०० १५०० १०० 

झ एिुकेशनि कन्सल्टेन्सी सेवा  ५०० १५०० १०० 

ञ ताफिम तथा अनूसन्धान केन्द्र ५०० १५०० १०० 

ट कम्प्रू्टर/ईिेक्रो.ताफिम/ भार्ा 

फशक्षा /कोफचङ सेन्टर /सवारी 

चािक तािीम केन्द्र  

५०० १५०० १०० 

ठ संगीत /डान्स ताफिम 

केन्द्र/फिमिाना (फिटनेश सेन्टर) 
५०० १५०० १०० 

४३ गैर सरकारी संस्थाहरु 

क अन्तरािराफष्ट्रर् गैर सरकारी 

संस्थाहरुका शािा कार्ाििर् 
७५० २५०० १०० 

ि राफष्ट्रर् स्तरका तथा फिल्िास्तरमा 

कार्िक्रम गने गैससका 

शािा/कार्ाििर् 

५०० १५०० १०० 

ग स्थानीर् पाफिका स्तरमा मात्र 

कार्िक्रम गने गैससका 

शािा/कार्ाििर् 

२०० ५०० १०० 

४४ स्वास्थ सेवा 

क चश्मा पसि श्रेणी डाक्टर सफहत 

भएमा  
७५० २५०० १०० 

ि ल्र्ाब तथा अन्र् और्धी पसिहरू ५०० १५०० १०० 

४५ पशुपंिीको  आहार /िाना र्बिी 

पसि  
५०० १००० १०० 

४६ र्डपाटिमेन्टि पसि 

क फडपाटिमेन्टि स्टोर मखु्र् सडकमा 

भएको 
५०० १५०० १०० 

ि फडपाटिमेन्टि स्टोर शािा सडकमा 

भएको 
५०० १००० १०० 



४७ र्गफ्ट तथा िोटो पे्रम िसि  ५०० १००० १०० 

४८ बांसको नाग्िो, डोको, कुचो र्बिी 

क बांसको नाग्िो, डोको, कुचो 

होिसेि फबफक्र 

२०० ५०० १०० 

ि बांसको नाग्िो, डोको, कुचो िदु्रा 

फबक्री 

२०० ५०० १०० 

४९ िािर्चनी, अिैची, सुकमेि, 
सुपाडी र्बिी गने  

२०० ५०० १०० 

क पुिा सामग्री हरु फवफक्र गने पसि  २०० ५०० १०० 

५० िूर्िकेसन सेक्सन तिि      १०० 

क िूफब्रकेसन फडफस्टव्रु्टसि  ५०० १५०० १०० 

ि िूफब्रकेसन िदू्रा फबक्री ५०० १००० १०० 

५१ र्वर्वध र्वषयका सामान 

सप्िायसि तथा एजेन्सीहरु  
५०० १५०० १०० 

५२ िििूि / पान पसि 

क िििूि थोक पसि  ७५० २५०० १०० 

ि िििूि िदु्रा पसि मखु्र् सडक  २०० १००० १०० 

ग िििूि िदु्रा पसि सहार्क 

सडक 
२०० ५०० १०० 

घ सागसब्िी थोक पसि  २०० ५०० १०० 

ङ सागसब्िी िदु्रा पसि २०० ५०० १०० 

च पान पसि २०० ५०० १०० 

छ अिैंची ,अिवुा ,अमफिसो ५०० १५०० १०० 

५३ छापाखाना 

क अिसेट फसफिण्डर सफहत प्रेस  ५०० १५०० १०० 

ि छापािाना ५०० १००० १०० 

ग फस्क्रन फप्रन्ट  २०० १००० १०० 

५४ नसिरी  अन्य 

क फचर्ा नसिरी ५०० १००० १०० 

ि नसिरी(फचर्ा वाहके) ५०० १००० १०० 

५५ मोर्वि ररिाइन उद्योग  ७५० २५०० १०० 

५६ चाउचाउ उद्योग  १००० ५००० १०० 

५७ कूर्कज/पाउरोटी उद्योग  ५०० १००० १०० 

५८ पापड/र्चप्स/र्िगर/नूडल्स 

उद्योग  
५०० १००० १०० 

५९ सुर्तिजन्य उद्योग  ७५० २५०० १०० 

क गुट्का ७५० २५०० १०० 

ि फबडी उद्योग ७५० २५०० १०० 

६० अगर बत्ती तथा मैन बत्ती उद्योग  ५०० १००० १०० 

६१ िािमोठ उद्योग  ५०० १००० १०० 

६२ मसिा उद्योग  ५०० १००० १०० 

६३ कपास उद्योग  ५०० १००० १०० 

६४ इिेर्क्रक र्स्वच बोडि बनाउने  ५०० १००० १०० 

६५ सेिर र्मि /फ्िावर र्मि  ५०० १००० १०० 

६६ हिर र्मि, र्चउरा कुटानी, 
पेिानी र्मि  

५०० १००० १०० 

६७ छािा/प्िार्िक उद्योग  ५०० १००० १०० 

६८ जुट बाईर्ण्डंग तिि  

क वेत वासको सामाग्री बनाउने उद्योग ५०० १००० १०० 

ि मेफसनवाट िुट बाईफण्डंग  ५०० १५०० १०० 

ग हातवाट िुट बाईफण्डंग ५०० १००० १०० 

६९ डेरी, पोिटी, पश ुउद्योग ५०० १५०० १०० 

७० गिैचा उद्योग  ५०० १५०० १०० 

७१ प्िाईउिड उद्योग 

क रु १ करोड १० िािसम्म पुूँिी 

भएको 
७५० २५०० १०० 

ि रु १ करोड १० िाि भन्िा बढी 

पुूँिी भएको 
७५० ३५०० १०० 

७२ गारमेन्ट उद्योग   ७५० ४००० १०० 

७३ भेफनर्र उद्योग ७५० २५०० १०० 

७४ िर्निचर तथा साःर्मि 



क सोःफमि ५०० २००० १०० 

ि िफनिचर उद्योग मेशीनबाट चल्ने ५०० १५०० १०० 

ग िफनिचर उद्योग हातबाट चल्न/े फवट 

उद्योग 
५०० १००० १०० 

घ ग्रीि उद्योग मखु्र् सडक ५०० १५०० १०० 

ङ ग्रीि उद्योग सहार्क सडक ५०० १००० १०० 

च पश ूआहर उद्योग ५०० १००० १०० 

७५ फसरक डसना उद्योग/पसि  ५०० १००० १०० 

७६ र्चया 

क फचर्ा अगािफनक हररर्ा पफत्त ७५० २५०० १०० 

ि अगािफनक फचर्ा उद्योग ५०० १५०० १०० 

ग फचर्ा उद्योग अन्र् १००० ५००० १०० 

७७ र्मनरि वाटर उद्योग /प्रशोर्धत 

पार्न उद्योग 
५०० १५०० १०० 

७८ भांडा उद्योग  १००० ५००० १०० 

७९ ढाका टोपी पस्मीना उद्योग  ५०० १००० १०० 

८० मैन बत्ती उद्योग  ५०० १००० १०० 

८१ ईटा उद्योग १००० ५००० १०० 

८२ मौरी िामि २०० ५०० १०० 

८३ तोिा िगाएको र अन्य घरेिु 

उद्योग 
२०० ७०० १०० 

८४ मनोरञ्जन व्यवसाय तिि  

क फसनेमा हि । १००० ३०००० १०० 

ि सावििफनक स्थानमा सकि स प्रिशिन 

गनेिाई िैफनक 
१५०० 

ग समर् समर्मा िाग्न ेमेिामा (मेिा 

ठेकेिारबाट पेशा कर वापत) िैफनक 
१५०० 

ग 
केबिकार, रर्ािफटङ्ग 

िगाएतका पर्िटन मनोरन्िन हरूको 
१००० ५००० १०० 

८५   केबुि संचािन गने व्यवसाय 

क २०० सम्म ग्राहक संख्र्ा भएको ७५० २५०० १०० 

ि २०० िेफि ५०० सम्म ग्राहक 

संख्र्ा भएको 
१००० ४००० १०० 

ग ५०० िेफि माफथ ग्राहक संख्र्ा 

भएको 
१००० ५००० १०० 

८६ मोबाइि टावर ठूिो १००० १०००० १०० 

८७ मोबाइि टावर सानो ७५० ५००० १०० 

८८ फस्टि, काठ, िफनिचर फवके्रता २०० १००० १०० 

८९ िेिौना, उपहार (फगफ्ट) फवके्रता ५०० १००० १०० 

९० १०० वाटसम्मको रेफडर्ो ५०० १५०० १०० 

९१ र्वद्युत पोि तथा टेर्ििोन पोि 

र रान्स्िमिर वार्षिक  शुल्क 
 

क फवद्युत पोि  - ५० - 

ि टेफििोन पोि - २५ - 

ग रान्स्िमिर  - २५ - 

९२ सहकारी िताि तथा सूचीकरि र नर्वकरि 

क बचत तथा ऋण  ७५० - - 

ि अन्र्  ५०० - - 

९३ अन्य व्यावसाय तथा पेशाहरू 

९४ कृफर् /पश ुव्र्ावसार् सम्बन्धी 

व्र्ावसाफर्क िमि  

५०० १००० १०० 

९५ साना समहूोः आमा मफहिा आफि २०० १०० १०० 
९६ कृर्क समहू सफमफत  ५०० १००० १०० 
९७ उपभोिा सफमफत वा टोि फवकास 

सफमफत  

२०० १०० १०० 

९८ माफथ उल्िेि भए बाहकेका 

व्र्वसार् तथा अन्र् संस्था वा प्रा 

फि वा कम्पनीहरु िताि हुन आएमा  

५०० १००० १०० 

 

 

  



नोट :  

१. व्र्वसार् िताि गिाि Fire extinguisher / fire ball रािेपफछ  मात्र िताि 

गररनेछ । 

२. नफवकरणको म्र्ाि आ.व. सफकएको ३ मफहना हुने । सो अवफधमा नफवकरण 

गरेमा कुनै थप िस्तुर निाग्ने । ३ मफहना नाघी ६ मफहनाफभत्र गनि आएमा थप 

१० प्रफतशत  फविम्ब शुल्क िाग्ने । ६ मफहनापफछ आ.वर्ि फभत्र नफवरकण गरेमा 

थप २५ प्रफतशत र अकोवर्ि िफेि हरेक वर्िको थप ५० प्रफतशत िररवाना वा 

फविम्ब शलु्क िाग्ने ।  

३. कुनै पफन व्र्वसार्को प्रमाणपत्र वा अन्र् प्रमाणपत्र हराई प्रफतफिपी माग भइ 

आएमा नफवकरण िस्तुर वरावरको शलु्क फिइ प्रफतफिपी फिने ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची ५ 

वहाि फवटोरी कर (११३२२) 

१ हाट बजार तिि  

क व्र्ापारिन्र् आर्फतत सामग्री फवक्री गने प्रफत व्र्ापारी प्रफत फिन 
(प्रचफित कानुनअनुसार िताि भएको) 

रू. १०० 

ि नगरपाफिकाफभत्र उत्पािन भएका कृफर्िन्र् उत्पािन स्वर्ं 

कृर्कहरुिे उपभोिाहरुिाइि  फवफक्र गनि   
फन:शलु्क 

 नगरपाफिकाफभत्र उत्पािन भएका कृफर्िन्र् उत्पािन 

व्र्ापारीहरुिे   फवफक्रफवतरण गनि   

 

 स्थानीर् कछचा पिाथिबाट उत्पाफित घरेि ुसामाग्री  फन:शलु्क 

ग पश ुचौपार्ा प्रफत गोटा 
 गाइि भै ूँसी रागाूँ गोरु रु ५० 

 बाख्रा,बंगरु,पाठापाठी,बाछाबाछी,पाडापाडी रु २० 

२ पटके र घफुम्त व्र्वसार् प्रफत फिन हाटबिारमा मात्र  

 (प्रचफित कानुनअनुसार व्र्वसार् िताि भएको हुनुपनेछ)  

रू. १०० 

३ घमु्ती गाडी (घुम्ती व्र्ापार) प्रफतफिन हाटबिारमा मात्र  

(प्रचफित कानुनअनुसार व्र्वसार् िताि भएको हुनुपनेछ) 
 

रू. २०० 

४ ऐिानी िग्गामा बनाएको घर िग्गामा सम्पत्ती कर प्रर्ोिनको 

िाफग गररने घर िग्गाको मलु्र्ांकनको िररेट अनुसार मलु्र्ांकन 

गरर प्रफत िाि सम्पफतको बाफर्िक बहाि 

रू.  ५० 

५ पसि कविको रूपमा फनफमित सेड (१०’*६’) क्षेत्रिि उपभोग 

गरेवापतको बहाि प्रफतफिन  

रू. १०० 

६ ६० वगििूट भन्िा बढीको सेड उपर्ोग गरेबापत वहाि कर रू २ 



प्रफतवगििूट थप  

७ पसिको रूपमा ििुा स्थान (१०’*६’) क्षेत्रिि उपभोग 

गरेवापतको बहाि प्रफतफिन 

रू २५ 

८ ६० वगििूट भन्िा बढीको ििुा स्थान उपर्ोग गरेबापत वहाि 

कर प्रफतवगििूट थप  

रू. १ 

 

अनुसूची-६ पार्कि ङ शुल्क (१४२४१) 

१ पार्कि ङ शुल्क 

क बस, रक ५० 

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

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

छ मोटर साइकि, स्कुटर १५ 

ि. फविशेी कार र ट्र्ाक्सी ५० 

 

 

 

 

 

अनुसूची-७ जर्डबुटी, कवाडी जीवजन्तुका आखेटोपहार र्नकासी कर 

 (अन्य राजश्व र्नकासी शुल्क) 

(ििा ७  संग सम्बफन्धत) 

र्स.नं. सामान/वस्तकुो नाम इकाई  २०७९/०८० को िररेट 

१ ऊन प्राकृफतक कृफत्रम प्रफत के.िी. ०.१०( िस पैसा)  

२ िोटो प्रफत के.िी ०.५० (पचास पैसा ) 

३ 
 

वनकस िर वाफवर्ो मिहि 

पत्ता छ्वािी पराि 

फनगािोको पटेर , वगास 

प्रफत रर्ाक्टर   रु. ३५।– (रु.पैफतस) 

 प्रफत रक  रु.१००।– (रु.एक सर्) 

४ अफम्िसो कुचो  प्रफत के.िी. रु १–(एक मात्र) 

 
िोिा 

प्रफत रर्ाक्टर रु ७५ 

प्रफत रक रु २०० 

५ 
 

अफम्िसो डाूँठे 

प्रफत रर्ाक्टर रु १२५/—(एकसर् पफछचस मात्र 

) 

प्रफत रक रु ३७५/—(तीनसर् पचहत्तर 

मात्र) 

६ 
वाूँस 

प्रफत रक रु ३०० (तीन सर् रुपैर्ा मात्र) 

प्रफत गोटा रू. २ िईु मात्र 

८ 
 िर्र वोक्रा वाहके 

प्रफत रक  रु १५००।-(एक हिार पाूँच सर् 

मात्र) 

िर्र वोक्रा सफहत प्रफत रक रु.१०००।- (एक  हिार पैसा) 

९ 
 

अन्र् काठ,गोफिर्ा,फचरान 

चट्टा,गोफिर्ा, 

प्रफत ट्र्ाक्टर रु २५०/– (िइुिसर् पचास मात्र) 

प्रफत रक रु ७००/– (सात सर् मात्र) 

प्रफत क्र्फुिट रु ३/– (रुपैर्ा फतन मात्र) 

 भेफनर्र पत्ता  प्रफत रर्ाक्टर रु २००(िइुिसर् ) 



प्रफत रक रु ६००( छसर् मात्र) 

१० सािको फवर्ाूँ प्रफत के.िी. रु.१।– (रु. एक मात्र) 

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

१२ किम िाना प्रफत के.िी. रु १/—(एक रुपैर्ाूँ मात्र) 

१३ नागविेी,  प्रफत के.िी.  रु. १० (िस रुपैर्ाूँ मात्रा) 

१४ सल्िाको फसम्टा प्रफत के.िी. –/१० (िश पैसा) 

१५ िोट सल्िा प्रफत के.िी. रु २।—(िईु रुपैर्ाूँ  मात्र) 

१६ िफडबुटी अन्र् प्रफत के.िी.  रु.१/५० (एक रुपैर्ाूँ पचास पैसा) 

१७ ढुंगा/रुिको झ्र्ाउूँ प्रफत के.िी. रु.३।– (रु.तीन मात्र) 

१८ फचराईतो प्रफत के.िी. रु २ ( िइुि रुपैर्ा मात्र ) 

१९ फपना प्रफत के.िी. –/२५ (पछचीस पैसा) 

२० भसु प्रफत के.िी. –/१५ (पन्र पैसा) 

२१ फसन्कौिी (तेिपत्ता), िमेन, 

ग्रास 

प्रफत के.िी. –/५० (पचास पैसा) 

२२ िप्सी तथा फवर्ाूँ प्रफत के.िी. –/१५ (पन्र पैसा) 

२३ फस्टप फचरान र भफेनर्र पत्ती िुिवडी रक रु ६००/– ( छसर् मात्र)  

२४ फटमरु प्रफत के.िी. रु १/—(रु एक मात्र) 

२५ मफिटो प्रफत के.िी. रु.५/– (रु पाूँच मात्र) 

२६ वफुकिुि प्रफत के.िी. रु.३/– (रु तीन मात्र) 

२७ फविमा,कुटकी,िटामफस प्रफत के.िी. रु.५/– (रु पाूँच मात्र) 

२८ फसिाफित प्रफत के.िी. रु.१०/– ( िश रुपैर्ाूँ मात्र) 

२९ चथु्रो प्रफत के.िी.  रु.२/-( िईु रुपैर्ाूँ मात्र) 

३० नेपािी कागि प्रफत के .िी रु ५/— (पाूँच रुपैर्ाूँ मात्रं) 

३१ अगेिीको िोिा, कागतेको प्रफत के.िी. रु २ ( िईु रुपैर्ा ) 

िोिा 

३२ 
 

िाउरा प्रफत रर्ाक्टर रु १००/–(एक सर् मात्र) 

प्रफत रक रु २००/–(िईु सर् मात्र) 

३३ ररठो,अमिा,हरो,बरो, प्रफत के.िी. रु २।—(िईु रुपैर्ाूँ) 

३४ एिोभेरा (फघउकुमारी ) प्रफत के.िी. रु २/— ( िइु रुपैर्ाूँ मात्रं) 

३५ रुद्राक्ष प्रफत के.िी. रु.१।–(एक रुपैर्ाूँ मात्र) 

३६ वेि प्रफत के.िी. रु २/— (िईु  रुपैर्ाूँ मात्रं) 

३७ वोझो प्रफत के.िी. रु २/— ( िईु रुपैर्ाूँ मात्रं) 

३८ प्रचफित काननुि ेफनरे्ध गरे बाहकेका मरेका वा माररएका पशपुंछीहरुको 

आिेटोपहार 

३८ क पंछीको प्वाि प्रफत के.िी. ५।– ( पाूँच रुपैर्ाूँ मात्र) 

३८ ि फसंग प्रफत के.िी. ५।– ( पाूँच रुपैर्ाूँ मात्र) 

३८ ग िरु प्रफत के.िी. ५।– ( पाूँच रुपैर्ाूँ मात्र) 

३८ घ छािा  प्रफत के.िी ३०।– (तीस रुपैर्ाूँ मात्र) 

३९ ढुंगा प्रफत घन 

फमटर 

२५ ।– (पफचस रुपैर्ाूँ मात्र) 

४० वािवुा प्रफत घन 

फमटर 

३० – (तीस रुपैर्ाूँ मात्र) 

४१ फगटी प्रफत घन 

फमटर 

३०।– (तीस रुपैर्ाूँ मात्र) 

४२ ग्रावि प्रफत घन 

फमटर 

३०।– (तीस रुपैर्ाूँ मात्र) 

४३ इटा प्रफत रर्ाक्टर १००।– (एकसर् रुपैर्ाूँ मात्र) 

 

 



अनुसूची- ८ सवारी साधन कर (१४५२२) 

१ सवारी िताि तथा वार्षिक सवारी 

कर 

िताि/नवीकरि वार्षिक कर 

 सवारी िताि शलु्क(सबै प्रकारका 

सवारीमा) 

१००  

 सवारी िताि नवीकरण शुल्क(सबै 

प्रकारका सवारीमा) 

५०  

क टेम्पो अटो ररक्सा  ५०० 

ि पावर फटिर,तथा फमफन रर्ाक्टर  ७०० 

ग प्रत्र्ेक आ. व.  समाप्त भएको असोि 

मसान्तफभत्र नवीकरण गरेमा वाफर्िक 

सवारी कर मात्र असिु गररने र तीन 

मफहना पफछ नवीकरण गनि आउनेको 

हकमा वाफर्िक सवारी करको २५% 
प्रफतवर्िको िरिे थप िररवाना िाग्ने  

िाग्नेछ ।  

  

 अन्र् सवारी साधनको हकमा प्रिशे 

कानून बमोफिम हुनेछ । 

  

 

 

 

 

अनुसूची ९ फवज्ञापन कर  (११४७२) 

१ होर्डङ्ग बोड 

क होफडिङ्ग वोडि आफ्नै िमिको मात्र फनोःशलु्क 

ि आफ्नै होफडिङ वोडिमा पफन अन्र् 

कम्पनीको प्रचार भएमा  

रू ५०/- प्रफत वगि िूट 

ग अन्र् फवज्ञापन वोडिको हकमा  रू १००/- प्रफत वगि फिट 
अनुसूची-१० मनोरन्िन कर (११४७३) 

र्स.नं. र्ववरि िर कैर्ि

यत 

१ मनोरञ्िनको िाफग फटकट िररि गनुि पन े

चिफचत्र घर र हाट बिार,मेिा, साूँस्कृफतक 

प्रििशन हि, फथएटर तथा कनसिट आफि 

फटकटमा 

उल्िेफित 

रकमको ५ 

प्रफतशत 

 

२ मनोरञ्िन करको िाफग एकामषु्ट रकम 

तोफकएको मनोरञ्िनको साधनमा 

प्रफतफिन रु 

५००/- 

 

 

अनुसूची ११ - र्सिाररस िस्तुर (१४२४३) 

ि.स. र्ववरि िताि िस्तुर तथा शुल्क 
१ र्नजी बनको रुख कटान र्सिाररस 
क िर्र  प्रफत गोटा  २०० 
ि अन्र् रुि प्रफत गोटा ५० 
२ नागररकता र्सिाररस 
क वंशि र अंगीकृत फनशलु्क  
ि वैवाफहक अंफगकृत १००० 
ग प्रफतफिफप ५०० 



३ र्नवेिन तथा र्सिाररस िस्तुर 
क फनवेिन िस्तुर फनर्मानुसार िाग्ने १०० 

ि नक्कि िस्तुर फनर्मानुसार िाग्ने ३००  

ग नेपािी/अंग्रिी फसिाररसको प्रमाफणत गिाि प्रफतपाना ३००  
घ नक्कि िस्तुर फसिाररस ३००  
ङ नक्शा पासको नक्कि िस्तुर १००० 

च आर्ोिना फसिाररस िस्तुर (अन्र् फनकार्मा नगरपाफिकािे 

गन)े  
१०० 

छ फमिापत्र िस्तुर (िवु ैपक्षबाट आधा/आधा बेहोररने गरी) न्रु्नतम रू १००० वा 

िररवानाको २ प्रफतशत  

४ घर कायमको र्सिाररश (घर सम्पन्न एवं अर्भिेर्खकरि प्रमाि पत्रको आधारमा मात्र 

र्सिाररस गने) 
क पफक्क घर  (आर.फस.फस.) १००० 
ि कफछच घर (ढुङ्गा माटो)  ५०० 
ग सरिमीन फसिाररश िस्तुर  ५०० 
घ उिुरी तथा मदु्दा िस्तुर १०० 
ङ चािचिन, तीन पुस्ते, नाता सम्बन्ध सम्बन्धी फसिाररश 

नेपािी 

५०० 

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

िाफर्त्व बाूँकी भएमा फसिाररस नगररने (नक्सा पास नगनेिाई 

फसिाररस नगने ) 

२०० 

५ व्यवसाय तथा अन्य र्सिाररस 
क व्र्वसार् नामसारी फसिाररश िस्तुर ५०० 
ि व्र्वसार् बन्ि फसिाररश िस्तुर २०० 
ग कोठा िािी गराईफिन/ेसाूँध सीमाना सम्बन्धी उिुरी फनवेिन  

िस्तुर 
५०० 

घ कोठा िािी गराईफिए बापत  िस्तुर ५०० 
ङ िशै मेिा उत्सव वा महोत्सव आफिको िाफग अनुमफत 

फसिाररस िस्तुर 
१००० 

च पफत पत्नी सम्बन्ध फवछछेि सम्बन्धी फनवेिन िस्तुर १५०० 
छ  पफत पत्नी सम्बन्ध फवछछेि सम्बन्धी फसिाररस  १५०० 

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

ञ व्र्वसार् प्रमाण पत्रको काडिको िस्तुर १०० 
ट व्र्वसार् प्रमाण पत्रको प्रफतफिफप काडिको िस्तुर १५० 
६ चार र्कल्िा प्रमार्ित र्सिाररस िस्तुर (रर्जष्ट्रेशन प्रयोजनको िार्ग) 
क घडेरी िग्गाहरु १ रोपनी सम्म ५०० 
ि घडेरी िग्गाहरु १ रोपनी भन्िा बढी प्रफत आना रू ३५ 

ग िेफत र्ोग्र् िग्गाहरु २० रोपनी सम्म ५०० 

घ िेफत र्ोग्र् िग्गाहरु २० रोपनी भन्ि बढी प्रफत रोपनी रू ३२ 

७ जग्गा नामसारी र्सिाररस िस्तुर 
क १० रोपनीसम्म १००० 
 ि १० िेफि २० रोपनीसम्म  १२०० 
 ग २० िेफि ४० रोपनीसम्म  १५०० 
घ ग्रामीण क्षेत्रको २० रोपनी भन्िा माफथ प्रफत रोपनी रु १० का िरिे थप हुिै ूँ िाने । 
ङ ४० रोपनी भन्िा माफथ २००० 
८ िन्म तथा बसाइ सराई फमफत प्रमाफणत  (२०४७ अफघ) ५५० 
९ मतृ्रु् तथा फववाह प्रमाफणत (२०४७ अफघ) ५५० 
१० पेन्सनपट्टा र्सिाररस 
क नेपािी (नेपािी सेना तथा प्रहरी) ५०० 
ि फविेशी (नेपािी सेना तथा प्रहरी) १५०० 
ग बसाइ सराई िािा िान ेफसिाररस ५०० 
११ आय हैर्सयत प्रमार्ित र्विेश अध्ययन गनि जाने र्वद्याथी को िार्ग 
क रु ३०००००० सम्मको २००० 
ि रु ३०००००० भन्िा माफथ ३००० 
१२ जडीबुटी र्बिी र्वतरि र्सिाररस प्रर्तकेजी रु २ 
१३  जग्गामा बाटो भए/नभएको र्सिाररस 
  बाटो भए नभएको 

क िुनसुकै स्थानको िफतसुकै िग्गा भएपफन १५०० १००० 
ि घर भएको फसिाररस गिाि घरको मलु्र्ाङ्नको आधारमाोः घरको मलू्र्ाङ्कन रकमको ०.०१ 

प्रफतशत िाग्ने 

१४क पुिािमा वा अन्र् फसिाररस िोटो टाूँस फसिाररस ५०० 



१४ि संघ संस्था िताि फसिाररश िस्तुर १००० 
१४ग  संघ संस्था नवीकरण फसिाररश िस्तुर ५०० 

१५ म) मोही िगत कट्टा र्सिाररश 
क १ रोपनीसम्मको १००० 
ि १ रोपनीिेफि माफथ प्रफत रोपनी थप ५०० 
१६ उद्योग स्थापना र्सिाररश िस्तुर 
क १) ठुिो उद्योग ३००० 
ि २) मझौिा उद्योग २००० 
ग ३) घरेिु उद्योग १००० 
१७ र्नजी र्वद्यािय स्थापना र्सिाररश 
क नर्ां फवद्यािर् स्थापना गनि ३००० 
ि थप कक्षा फसिाररश प्रफत कक्षा रु. २००० 
ग फवद्यािर् ठाउं सारीको फसिाररश २००० 
ङ माफथ बाहकेको अन्र् नििेुको फसिाररस ३०० 

१८ 

क 

अफमन फिल्ड चेक िस्तुर नगरपाफिका भरी ५ रोपनी 

िग्गासम्म  
२५०० 

१८ि अफमन फिल्ड चेक िस्तुर नगरपाफिका भरी ५ रोपनी 

िग्गाभन्िा माफथ  

फस.न.१८ क मा प्रफतरोपफन रु 

१०० थप 

१९ कूनै व्र्फि उपर मदु्दा िताि गनुि परेमा िताि शलु्क ५०० 
२० घर कोठा िाफि गरे गराए वापत (सरिफमन िस्तुर वाहके) ५०० 
२१ घरको मलू्र्ांकन प्रफत हिार रु ५ (कार्म 

मलु्र्ांकनको) 

२२ वाफर्िक आम्िानी प्रमाफणत प्रफत हिार रु २ (कार्म 

मलू्र्ांकनको) 

२३ सम्पफत्त मलू्र्ांकन िस्तुर बैफकङ/आन्तररक प्रर्ोिनका 

िाफग  

प्रफत हिार रु २।०० का िरिे 

२४ सम्पफत्त मलू्र्ांकन िस्तुर वैिेफशक प्रर्ोिनका िाफग  प्रफत हिार रु ३।०० का िरिे 

२५ िताि भएको बन्िकु नफवकरण फसिाररस १५०० 

 

 

अनुसूची-१२ घर नक्सापास िस्तुर (१४२४२) 

१ घर नक्शा पास िस्तुर 
क आर फस फस फे्रम स्टक्चर भएको घर फनमािण प्रफत 

वगि फिट 
७ 

ि िोड ल्र्ाररङ रड भएको घर फनमािणप्रफत वगि फिट ६ 
ग कछची घर फनमािण प्रफतवगि फिट ४ 
घ टहरा फनमािण प्रफतवगि फिट ३ 
२ फमफत २०७४/११/२७ गते र्स नगरपाफिकामा समावेश भएको गा.फव.स. को 

हकमा (रानीटार, िुम्िाबुङ, र्ाङनाम, नांफगन, िङुरुपा ) घर नक्शा पास 

िस्तुर 
क आर फस फस फे्रम स्टक्चर भएको घर फनमािण प्रफत 

वगि फिट 
५ 

ि िोड ल्र्ाररङ रड भएको घर फनमािणप्रफत वगि फिट ४ 
ग कछची घर फनमािण प्रफतवगि फिट ३ 
घ टहरा फनमािण प्रफतवगि फिट २ 
ङ पाफकि ङ तिा सफहत Parking Space भएको घर फनमािण गनेिाइि सो 

बराबरको क्षेत्रको नक्सा िस्तुर फमनाहा 

 प्रकोपबाट क्षफत भएको घर पनुफनमािण गिाि ५०% छुट फिने 

३ अर्भिेर्खकरि िस्तुर 
क घर नक्सा पासको व्र्वस्था नभएको अवस्थाको 

घर तथा २०७३/११/२७ गते र्स नगरपाफिकामा 

समावेश भएको गा.फव.स को हकमा (रानीटार, 

िमु्िाबुङ, र्ाङनाम, नांफगन, िङुरुपा ) प्रफत वगि 

फिट 

४ 

ि नक्शा पास फनवेिन िारम िस्तुर ५०० 



ग फनमािण सम्पन प्रमाण पत्र  १००० 
घ नामसारी प्रफत घर  १००० 
ङ स्थिगत सरिफमन अफमन रेिाङ्कन  ५०० 
च भवनको स्थिगत फनररक्षण िस्तुर प्राफबफधक िे 

आउट  
५०० 

छ २०७२ चैत्र मसान्त सम्म फनमािण भएका घरको 

अफभिेफिकरण  
७ 

ि २०७२ चैत्र मसान्त पफछ फनमािण भएका घरको 

अफभिेफिकरण 
१२ 

झ २०७२ चैत्र मसान्त सम्म फनमािण भएका कछची 

घरको अफभिेफिकरण 
४ 

४ सम्पर्त्त मूल्याङ्कन िस्तुर प्रर्त हजार  रु. २/०० का िरिे 
 

अनुसूची-१३- सरसिाइि शुल्क (१५११५) 

५ सरसिाइि शुल्क 

क पाररवाररक िगत काडि/सरसिाई काडिको 

िस्तुर नर्ा 
१०० 

ि पाररवाररक िगत/सरसिाई काडिको प्रफतफिपी 

िस्तुर 
५० 

घ ठुिा होटिहरु प्रफत मफहना  ५०० 
ङ फनफि अस्पताि प्रफत मफहना(फसररन्ि र 

अपरेसनबाट फनष्ट्काफशत हुने िोहरबाहके) 

५०० 

च हाडिवेर्र िगार्तका ठुिा पसिहरु प्रफत 

मफहना 
२०० 

छ िििूि तरकारी िगार्तका िोहोर धेरै 

उत्पािन गने पसिहरु 
२०० 

ि फतन तिा वा सो भन्िा माफथको घर (घर 

धनीि ेफतन)े प्रफत मफहना 
२०० 

झ अन्र् िइु तिा सम्मको घर प्रफत मफहना २०० 
ञ हरे्र सैिनु १५० 

ट  फकराना पसि  १०० 

ठ कपडा पसि १०० 

ड ितु्ता पसि/सिु सेन्टर  १५० 

ढ कस्मेफटक पसि होिसेि  २०० 

ण कस्मेफटक पसि िदु्रा १०० 

त सनु चाूँिी पसि १०० 

थ बै ूँक तथा फवतीर् संस्था/फबमा कम्पनीको 

कार्ाििर् 

२०० 

ि मेनपावर/इिफन्स्टछर्टु/िोटो स्टुफडर्ो  २०० 

ध  ब्र्टुी पाििर १५० 

न पान/चटपटे पसि १०० 

प मेफडकि हि २०० 

ि साना तरकारी पसि,िििूि पसि १५० 

ब िेस हाउस/िाना फडिर २०० 

भ नास्ताघर १५० 

म इिेक्रोफनक्स सेन्टर २०० 

र् भाूँडा पसि १५० 

र टेिररङ सेन्टर २०० 



ि ग्र्ारेि एण्ड वकि सप २०० 

व छापािाना २०० 

श  स्टेशनरी २०० 

र् िफनिचर/फग्रि सेन्टर २०० 

स फसरक/डस्ना सेन्टर २०० 

अनुसूची १४- सडकवत्ती तथा ढि उपभोग शुल्क  

क सडक वत्ती उपर्ोग गरेबापत हरेक घरधरुीिाई प्रफतमफहना फवद्यतु 

महसिु प्रर्ोिनका िाफग  

रू १०० 

ि फसफस क्र्ामरेा उपर्ोग शलु्क सरुक्षा प्रर्ोिनका िाफग  रू १०० 

अनुसूची-१५ 

अन्र् सेवा शलु्क तथा फवफक्र र भाडा (१४२१९) 
१ ओभर हेड प्रोजेक्टर प्रर्त र्िन १००० 
२ िमि सुर्चकृत गिाि ३०० 
३ जेर्सर्भ भाडा (प्रर्त घण्टा इन्धन बाहेक) 

नगरपार्िकाको हकमा 
१५०० 

४ नगर िररेट परु्स्तका तथा रातो र्कताब र्वर्ि  

(प्रर्त थान) 
१००० 

५क ग्राभेि,ढुङ्गा,फगरट्ट,बािवुा आन्तररक प्रफत घन 

फमटर 

२०० 

५ि ढुङ्गा फगरट्ट बािवुा नगरपाफिका बाफहर 

फनकासीको िाफग  

थप रु ५० 

५ग तोफकएको समर् र स्थानभन्िा बाफहरबाट ढुङ्गा,फगटी र बािवुा उत्िनन् गरेमा  

प्रफत फरपर  ५००० 

प्रफत रक ४००० 

प्रफत रर्ाक्टर  २५०० 

६ र्वर्वध  

क फपकफनक स्पोट (प्रफत ग्रपु) ५०० 
ि ििफवद्यतू आर्ोिना (हाइिो) प्रफत मेगावाट 

प्रफतवर्ि 
१००० 

ग सेफप्ट ट्र्ाङ्क सिाइि प्रफत फरप ६००० 

घ नगरपाफिका श्रोत केन्द्र अध्र्र्न केन्द्र उपभोग 

शलु्क 

रू १०० प्रफत घण्टा 

ङ नगरपाफिका बैठककक्ष उपिब्ध गराएवापत प्रफतफिन रू २००० 

च नगरपाफिका हि सफुवधा सफहत उपिब्ध 

गराएवापत 

 प्रफतफिन रू २५०० 

अनुसूची-१६  

व्यर्िगत घटनािताि िस्तुर (१४२४४) पटके 

१६ व्यर्िगत घटना िताि शुल्क  
क ३५ फिन फभत्र िताि गनि आए फनोःशलु्क 
ि ३५ फिन पफछ िताि गनि आए रू ८ 
 ७० फिनपफछ िताि गनि आए रू ५०० 

ग व्र्फिगत घटनािताि प्रमाण पत्रको 

प्रफतफिपी  
रू ५०० 

घ घटना िताि प्रमाणपत्रमा संशोधन  रू ५०० 



व्र्फिगत घटना िताि सम्बन्धी कुनै प्रमाफणत कागिात माग गनि आए रू ५०० िस्तरु 

फिइ फिन सफकनेछ । ३५ फिन फभत्र िताि गनि आउनेिाई प्रोत्साहन प्रिान गनि 

सफकनेछ ।  

अनुसूची -१७ – नाता प्रमार्ित िस्तुर 

 (ििा ८ ञ संग सम्बफन्धत) 

नाता प्रमाफणत िस्तरु )१४२४५ (पटके  

१ नाता प्रमार्ित िस्तुर 

क नाता प्रमाफणत िस्तरु नेपािी/अङग्रिेी ५००  

ि नाता प्रमाफणत सम्शोधन ५०० 

अनुसूची-१८ सडक तथा अन्य पूवािधार उपभोग शुल्क  

               (ििा ८ ट संग सम्बफन्धत) 

रर्मते भ्यूटावर पयिटन पवूािधार सेवा उपभोग शुल्क 
क्र

.सं .  

फववरण इकाई िर 

१  २ र ३ 

चक्के 

मोटरसाईक

ि 

प्रफत २ घण्टाको  ५। - (पाूँच रुपैर्ाूँ मात्र) 

२  ३ चक्के 

टेम्पो 

प्रफत २ घण्टाको १०। - (िस रुपैर्ाूँ मात्र)  

३ कार िीप 

सानो सवारी 

प्रफत २ घण्टाको २०। - (वीस रुपैर्ाूँ मात्र) 

४ वस रक  प्रफत २ घण्टाको ५०। - (पचास रुपैर्ाूँ मात्र) 

तथा ठूिा 

सवारी  

५ भ्र्टूावर 

प्रवेश शलु्क 

प्रफत व्र्फि ३०।-(तीस रुपैर्ाूँ मात्र) 

६ भ्र्टूावर 

फभत्र 

ब्र्ावसाफर्

क 

फभफडर्ोग्रा

िी गनि  

२५ िनाको समहुिाई १,०००।-(एक हिार  रुपैर्ाूँ मात्र) 

७ २५ िना भन्िा वढीको 

समहूिाई 

२,५००।-(िईु हिार  पाूँचसर् रुपैर्ाूँ 

मात्र) 

-भ्र्टूावरको चमेनागहृमा बिारको चिनचल्तीको मलू्र् भन्िा वढी हुन ेगरी िर कार्म गनि 

नपाउने र मेन्र्कुो मलू्र् सचूी सावििफनक रुपमा िफेिन ेगरी व्र्वसार् स्थिमा राख्ने व्र्वस्था 

गनि िगाउने । 

(ििा ८ ट संग सम्बफन्धत) 

 सडक पूवािधार सेवा उपयोग शुल्क 

 नगरपाफिकािे फनमािण गरी पवूािधार उपर्ोग कर िगाउने भनी तोकेको सडक संरचनाहरुमा  

सवारी साधनहरूिाई िहेार् अनुसार बाफर्िक शलु्क िगाउने । 

क) फरपर      रू. ८००० 

ि) फनिी तथा भाडाका रक वस िरी आफि   रू. ५००० 

ग) रर्ाक्टर     रू. ४००० 

घ) फमफनबस फमफन रक फमफनरर्ाक्टर  रू. २००० 

ङ) फनिी तथा भाडाका िीप कार   रू  १००० 

च) टेम्पो पावर फटिर     रू.  ५००  

छ) िेफसफभ िगार्तका हफेभ इफक्वपमेन्ट  रू. १०००० 



अनुसूची-१९ र्शिािेत्रको आम्िानी 

(ििा ८ ठ संग सम्बफन्धत) 

र्शिा िेत्रको आम्िानी 

१. फवद्यािर् कक्षा थपको अनुमफत प्रिान गनि िहेार् अनुसारको शलु्क िाग्नेछ ।  

क) आधारभतू तह कक्षा १ िफेि कक्षा ८ सम्म प्रफतकक्षा रु ३०० का िरिे । 

ि) माध्र्फमक तह कक्षा ९ िफेि १२ सम्म प्रफतकक्षा रु १००० का िरिे  

२. व्र्वस्थापन सफमफतिे फनर्फुि गरेका फशक्षकको फनर्फुि समथिन शलु्क िहेार् अनुसार िाग्ने 

। 

क) आधारभतू तह रू ५०० 

ि) माध्र्फमक तह रू १००० 

ग) प्रधानाध्र्ापक  

- माध्र्फमक तह रू १५०० 

- आधारभतू तह रु १००० 

३. संस्थागत फवद्यािर्को िब्धांकपत्र बापत प्रफत िब्धांकपत्र रु १०० 

४. िब्धांकपत्रको प्रफतफिफप िस्तरु सबै फवद्यािर् रू १५० 

 

 

 

 
अनुसूची–२० 

फिफिम नगरपाफिका कार्ाििर् 
फिफिम पाूँचथर 

िग्गाको मूल्र्ांकन (कर तथा िस्तरु सम्वफन्ध फवफभन्न प्रर्ोिनका िाफग) 
हािको 

वडा 
सार्वक 

गा.र्व.स. र 

वडा 

िेत्र उपिेत्र न्यूनतम मूल्याङ्कन 

िर     (प्रर्त रोपनी) 

१ फिफिम  १ र 

३ 
मेची 

िोकमागि 
प्रकरण ‘क’ मा उल्िेि भएको वाडिका नं. २ 

पल्िोटार िाने बाटो फसमाना िेफि िफक्षण पुरानो 

बसपाकि  हुूँिै शफनबारे मोड महशे फतम्सीना को घर 

सम्म मेची रािमागिको िार्ाूँ वार्ाूँका िग्गाहरु  

४,८००,०००।०० 

  फिफिम १क िेिमैिान गेट अगाडी वाडिका न.ं २ 

पल्िोटार िाने बाटो फसमाना िेफि वेििेर्र 

अफिस िाने बाटो सम्म हुूँिै आहािगैरी फिरो 

फकिोफमटर सम्म मेची रािमागिको िार्ाूँबार्ाूँ 

िग्गाहरु  

५,६००,०००।०० 

  १क रमेश प्रधानाङ्गको घर िेफि फि.फब.स.िाने 

बाटो हुूँिै फिल्िा प्रहरी कार्ाििर् घण्टाघर सम्मका 

िग्गाहरु  

४,०००,०००।०० 

  फिफिम १क घण्टाघर चोक िेफि उत्तर राकेश 

िोशीको घर सम्म का िग्गाहरु  
३,२००,०००।०० 

  फिफिम १क तमोरभ्र्ािी गेष्ट हाउस िेफि िक्षीण 

पूवि ठाडो बाटो फशवमफन्िर सम्मका िग्गाहरु  
५,६००,०००।०० 

  पुष्ट्प ििुािको घरिेफि बुद्धमागि हुिाक कार्ाििर् 

हुूँिै हाि फनबािचन कार्ाििर् बसेको घर अगाफडको 

बाटो हुूँिै घण्टाघर सम्मका िग्गाहरु  

४,०००,०००।०० 

  माफथका प्रकरण भन्िा बाहके नाङ्गीन िाने बाटो 

१क फसमाना सम्म घडेरी िग्गा हरु  
३,२००,०००।०० 

  फिफिम १ वडाको शैफनक क्र्ाम्प हुूँिै को.िे.फन.का. 

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

  फिफिम उ.मा.फव. िेफि िेिमैिान झने बाटोका 

घडेरी िग्गा हरु 
३,२००,०००।०० 

  कोिडाूँडा िेफि उत्तर तिि  प्िफटङ गरी वा नगरी 

घडेरीमा फबक्री हुन ेिग्गा  
२,४००,०००।०० 



  फिफिम १क फसचाई रोड फिरो प्वाइन्ट िेफि 

थाङसाङ िोल्सा सम्म घडेरी रुपमा िररि फबक्री 

हुने िग्गाहरु 

३,५२०,०००।०० 

  हािको फशक्षा िाइन ििन मागि िेफि पूवि पुरानो 

मािपोत कार्ाििर् अगाफडको बाटो सम्म फबचका 

िफमनहरु  

२,५६०,०००।०० 

  वाडिका नं. १क िेफब फतफम्सनाको घर िेफि पफिम 

नर्ाूँ नमूना मा.फब.को तिबाट हुूँिै िाने बाटो मिन 

शेमािको घर हुूँिै फसचाई रोड सम्म घडेरी रुपमा 

फबक्री हुने िग्गाहरु 

३,२००,०००।०० 

  िाल्पा िेफि मफन्िर िेफि पूवि फसचाई रोड िेफि उत्तर 

मुफन प्रकरण त. िेफि फबचका िग्गा 
२,४००,०००।०० 

  वाडिका नं. १क चारबरे िेफि पफिम कारागार ति 

हुूँिै राफवसे धारा िाल्पािेफब मफन्िर सम्मका घडेरी 

िग्गाहरु 

२,४००,०००।०० 

  वाडिका नं. १क टंक फमश्रको घर मुफन िेफि पफिम 

वाडिका नं. २ कमि बास्कोटाको घर अगाडी पूरानो 

ठाडो बाटो िोफडने घडेरी र्ोग्र् िफमन हरु  

२,४००,०००।०० 

  टंक फमश्रको घरिेफि पूवि फभत्री ठाडो बाटो हाि 

मफहिा फबकास कार्ाििर् िोफडने घडेरी िग्गाहरु  
२,४००,०००।०० 

  वाडिका नं. १क शफनवारे महशे फतम्सीनाको घर 

अगाडीबाट वाडिका नं. २ थाङसाङ िोिा सम्म 

िाने बाटोका िार्ाूँ वार्ाूँका घडेरी िग्गाहरु 

२,०००,०००।०० 

  थाङसाङ िोिािेफि उत्तर पूवि पल्िोटार फसचाई 

कार्ाििर् िाने फपच बाटो पूवि १क शफनबारेको 

महशे फतम्सीनाको घर िेफि  िक्षीण को क्षेत्र फभत्रका 

घडेरी िग्गाहरु  

१,६००,०००।०० 

  फिफिम १क गिाधर भट्टराई र फििा फनरौिाको घर 

बीचबाट तेसो गएर सरगम होटि अगाडी फनस्कने 

बाटोको िार्ाूँ वार्ाूँका िग्गाहरु  

३,२००,०००।०० 

  मेची रािमागि मुनी िेफि पफिमिफक्षण हुूँिै र 

कारागार िेफि पूविउत्तर तिि का माफथ प्रकरणमा 

परेकािेफि बाहकेका फभत्री भागका िग्गाहरु  

२,०००,०००।०० 

  माथी प्रकरणमा परेकािेफि बाहके १क का कारागार 

मुफनका अन्र् सम्पूणि फभत्री िग्गाहरु 
१,६००,०००।०० 

  फिफिम १क का शफनवारे बिार मुनी कन्चनिंघा 

उ.मा.फव. आसपासका िग्गाहरु 
१,६००,०००।०० 

  माफथ प्रकरणहरुमा परेकािेफि वाहेक फिफिम १,१२०,०००।०० 

वाडिका न.ं १क चौतारे डाूँडा मुफनका अन्र् सम्पूणि 

फभत्री िग्गाहरु 

  कोिडाूँडा िेफि पूवि वाडिका नं. १ि घडेरीमा फबक्री 

हुन ेिग्गाहरु 
७,२००,०००।०० 

  फिफिम १ि र १ग मा माफथ प्रकरणहरुमा परेकािेफि 

वाहके अन्र् फभत्री कछची मोटर बाटो िार्ाूँ वार्ाूँका 

सबै वाडिका २५ फमटर फभत्रका घडेरी िग्गा  

२००,०००।०० 

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

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

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

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

  मेची िोकमागिअन्तगित पल्िोटार िाने नाम्ि ु

कुिोिेफि नर्ाूँ वसपाकि  िाने सडकिे छोएका 

िग्गाहरु  

४,०००,०००।०० 

  मेची िोकमागिअन्तगित नर्ाूँ वसपाकि  िाने 

सडकिेफि आहािगैरी सम्मका सडकिे छोएका 

िग्गाहरु  

५,०००,०००।०० 

  मेची िोकमागिअन्तगित आहािगैरीिेफि 

चारिम्बसृम्मका सडकिे छोएका िग्गाहरु मेची 

िोकमागिअन्तगित आहाि गैरीिेफि चारिम्बेसम्म 

४,०००,०००।०० 

बिार क्षेत्रका 

पक्की 

सडकहरु 

 गणतन्त्र चोकबाट िेवकोटा चोकसम्मका पक्की 

सडकहरुि ेछोएका िग्गाहरु  
४,४००,०००।०० 

  फिफिम बिार क्षेत्रका मेची िोकमागि र गणतन्त्र 

चोकिेफि िेवकोटा चोकसम्मका सडक बाहेकका 

सबै पक्की सडकहरुि ेछोएका िग्गाहरु  

४,०००,०००।०० 

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

िेफि वाडिका न.ं ३ग मुस्कान चोक हुूँिै िामुने 

िोल्सा सम्म मेची रािमागि िार्ाूँवार्ाूँ तथा सो 

आसपासका घडेरी िग्गाहरु  

२,४००,०००।०० 

  माफथ परेकािेफि बाहके फिफिम ३ िामुने िोिा पूवि 

वारी, मेची रािमागि िफक्षण माफथ, फशव मफन्िर 

िेफि माथ्िो गाउूँ िाने मोटरबाटो पफिम साफम्िन 

तिि  तथा तीनधारे पाटी हुूँिै साफम्िन िाने बाटो उत्तर 

ति, बाटोको िार्ाूँ वार्ाूँका िग्गाहरु िगार्त र्फत 

चार फकल्िा फभत्रका िग्गाहरुको हकमा बाटोको 

िार्ाूँ वार्ाूँका िग्गाहरु  

२,०००,०००।०० 



  माफथ परेकािेफि बाहके फिफिम ३ िामुन ेिोिा पूवि 

वारी, मेची रािमागि िफक्षण माफथ, फशव मफन्िर 

िेफि माथ्िो गाउूँ िाने मोटरबाटो पफिम साफम्िन 

तिि  तथा तीनधारे पाटी हुूँिै साफम्िन िाने बाटो उत्तर 

ति, बाटोको िार्ाूँ वार्ाूँका िग्गाहरु िगार्त र्फत 

चार फकल्िा फभत्रका िग्गाहरुको हकमा अन्र् फभत्री 

िग्गाहरु 

१,२००,०००।०० 

  माफथ परेकािेफि बाहके फशव मफन्िर िेफि पूवि 

िुङरुपा िाने बाटो फचउरी फभर िेफि ढोडेनी 

िमुािोिा सम्म िानो बाटो को िार्ाूँवार्ाूँ घडेरी 

िग्गाहरु 

४८०,०००।०० 

  माफथ परेकािेफि बाहके फिफिम ३ िानेपानी 

कार्ाििर् (ट्र्ांकी) हुूँिै फतनधारे िाने बाटो िेफि 

पूवि, फचर्ा बगान िाने बाटो िफक्षण उूँधो, फचर्ा 

प्रसोधन केन्द्रको िोल्सी िेफि पफिम फशव मफन्िर 

तिि ), फशव मफन्िरिेफि िुङरुपा िाने बाटो िफक्षण 

उूँभो– र्फत चौहद्दी फभत्रका िग्गा 

२८०,०००।०० 

  माफथ परेकािेफि बाहके फशव मफन्िर िेफि पूवि 

िुङरुपा िाने बाटो हुूँिै िुमािोिा िेफि वाडिका नं. 

४ि मािवासे हुूँिै काफत्तके स्कुि सम्म बाटो 

िार्ाूँवार्ाूँ घडेरी र्ोग्र् िग्गाहरु 

२५६,०००।०० 

  माफथ परेकािेफि वाहेक अन्र् फभत्री कछची मोटर 

बाटो िार्ाूँ वार्ाूँका सबै वाडिका २५ फमटर फभत्रका 

घडेरी िग्गा 

१००,०००।०० 

  िेत (अब्बि) ७५,०००।०० 

  िेत(िोर्म) ६०,०००।०० 

  िेत(सीम) ५०,०००।०० 

  िेत(चाहार) ३६,०००।०० 

  पािारबारी (अब्बि) ४५,०००।०० 

  पािारबारी (िोर्म) २६,०००।०० 

  पािारबारी (सीम) २७,०००।०० 

  पािारबारी (चाहार) २५,०००।०० 

  फनवािचन कार्ाििर् बसेको घरिेफि पूवि हमेकणिको 

घर हुूँिै चौतारे डाूँडा हुूँिै अिाित मुफनका नागीन 

िाने बाटो हुूँिै िड्ग श्रेष्ठको घर सम्मका िग्गाहरु  

३,२००,०००।०० 

  नर्ाूँ नमुना मा.फव. हुूँिै िािपािेफव मफन्िरसम्म िाने २,८००,०००।०० 

सडकिे छोएका िग्गाहरु  

  चारबरेबाट कारागार हुूँिै िािपािेफव मफन्िर िाने 

सडकिे छोएका िग्गाहरु  
२,४००,०००।०० 

  फशवािर्िेफि रानीटार िाने सडकअन्तगित 

फशवािर् सुन्तिी सडक िण्डअन्तगितका िग्गाहरु 
८००,०००।०० 

  पे्रम काफ्िेको घरबाट फनिकण्ठ स्कूि, 
कञ्चनझंगा उ.मा.फव. हुूँिै फशवािर् मफन्िर सम्म 

िाने सडकिे छोएका िग्गाहरु  

३,२००,०००।०० 

  फिफिम िािोट सडकको कोिचौरसम्म सडकिे 

छोएका िग्गाहरु 
२,४००,०००।०० 

  घण्टाघरिेफि गैरीबारी िेवीबस्ती हुूँिै साब्रांगसम्म 

िाने सडकिे छोएका िग्गाहरु 
२,४००,०००।०० 

  गिाधर भट्टराईको घर हुिै सगुन होटिसम्म िाने 

सडकिे छोएका िग्गाहरु 
३,२००,०००।०० 

  होटि र्ु.के.बाट नमुना मा.फव. हुूँिै कारागार िाने 

सडकिे छोएका िग्गाहरु 
२,४००,०००।०० 

  शफनबारेबाट िानेपानी कार्ाििर् हुूँिै आमी क्र्ाम्प 

छेउ िोफडने सडकिे छोएका िग्गाहरु 
१,२००,०००।०० 

  महशे फतफम्सनाको घरिेफि थांगसां िोिासम्म १,६००,०००।०० 

  कोिचोरिेफि िमुािोल्सी सम्म िािोट सडकिे 

छोएका िग्गाहरु 
८००,०००।०० 

 
 
२ 

  थाङसाङ िोिािेफि फसचाई कार्ाििर् हुिै नर्ाूँ 

बसपाकि  सम्म बाटोका िार्ाूँ वार्ाूँ घडेरी र्ोग्र् 

िग्गाहरु  

३,२००,०००।०० 

  नर्ाूँ वसपाकि  िेफि िोरसाि िोफडने बाटोको िार्ाूँ 

बार्ाूँ टारी िेत हुिै थाङसाङ िोिा सम्म घडेरी 

िग्गाहरु  

२,४००,०००।०० 

  नर्ाूँ बसपाकि  िेफि बुिबुिे धारा आउने बाटो 

थाङसाङ िोिा सम्म िार्ूँबार्ा घडेरी फबफक्र हुन े

िग्गाहरु  

२,४००,०००।०० 

  सैफनक आवश गहृ िेफि साफम्िन चोक हुिै शैफनक 

व्र्ारेक गेटसम्म बाटोि ेछुन ेतथा मेफच रािमागिका 

आसपासका िग्गाहरु 

१,८००,०००।०० 

  साफम्िन चोक हुिै नवमीडाूँडा िाने बाटो िार्ाूँबार्ाूँ 

ओफिन िोफल्ससम्म घडेरी िग्गाहरु 
१,२००,०००।०० 

व्र्ापाररक 

क्षेत्र 
 बैराङगी िोप िेफि  आफमि क्र्ाम्प सम्मका मेफच 

रािमागिहरु िे िाूँर्ा  बाूँर्ा ५० फम. फभत्रका 

५००,०००।०० 



िग्गाहरु  

  फत्रकोसा सडकिे छोएको िाूँर्ा बाूँर्ा ५० फम.  

फभत्रका िग्गाहरु प्रफत रोपनी  
५०,०००।०० 

  िफमम नारार्ण मफन्िर िेफि ताििकि  िेफि होक्मा 

िोिा िाने सडकको िाूँर्ा बाूँर्ा ५० फम. फभत्रका 

िग्गाहरु 

१००,०००।०० 

  मार्ािु  मोड िेफि काफिका मा.फव. साफम्िन सम्म 

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

  काफिका मा.फव साफम्िन िेफि  होक्मा िोिा 

सम्मको सडकका िाूँर्ा बाूँर्ा ५० फम. फभत्रका 

िग्गाहरु 

१००,०००।०० 

  बाूँस बोटे सािा सडकिे छोएको िाूँर्ा बाूँर्ा ५० 

फमटर फभत्रका िग्गाहरु  
५०,०००।०० 

  मार्ािु मोड िेफि नेपािटार सम्मका सडकको 

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

  िेमेिी क्वाटर िेफि िामुन ेिोल्सी सम्म सडकिे 

छोएका ५० फम. फभत्रका िग्गाहरु 
५००,०००।०० 

  कणिश्वर भण्डारीको िेफि सल्िेरी कृफर् सडकि े

छोएको ५० फम. फभत्रका िग्गाहरु 
५००,०००।०० 

  एस दे्रफनङ् बाट िंशिगाूँउ चोकमागु िाने सडकिे 

छोएको ५० फम िाूँर्ा बाूँर्ाका िग्गाहरु 
५००,०००।०० 

कृर्ी क्षेत्र  फतफतरी बाटै िेफि बाूँसबोटे साफम्िन मिवा िोिा 

िाने सडकिे छोएका िाूँर्ा बाूँर्ा ५० फम. फभत्रका 

िग्गाहरु 

४००,०००।०० 

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

  फभफत्र सडककिे छोएका िग्गाहरु ४०,०००।०० 

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

 
 
 
 
 
 
३ 

फिफिम ८ र ९  व्र्ापाररक 

क्षेत्र 
मेची िोकमागि पौवा भञ्ज्र्ाङ्गबाट वाड नं. २ को 

सीमानासम्म (काफन्छिोकान, सुफम्नमा, फसम्िे 

िोकान डाूँडा र िािीिकि  बिार बाहके)  

५००,०००।०० 

    काफन्छिोकान बिार आसपासका िग्गाहरु १,०००,०००।०० 

    सुफम्नामा बिार आसपासका िग्गाहरु १,०००,०००।०० 

    िािीिकि  बिार आसपासका िग्गाहरु १,०००,०००।०० 

    फसम्िे िोकान डाूँडा बिार आसपासका िग्गाहरु ७००,०००।०० 

    सुफम्नमा चोकबाट रानीटार िाने सडकिे छोएका ५००,०००।०० 

िग्गाहरु 

  आवाशीर् 

क्षेत्र 
सबै कछची सडकिे छोएका िग्गाहरु ३००,०००।०० 

    कछची सडकिे नछोएका िग्गाहरु ३५,०००।०० 

  कृर्ी क्षेत्र सडकिे छोएका िग्गाहरु १००,०००।०० 

    सडकिे नछोएका िग्गाहरु ३०,०००।०० 

  पािाबारी अन्नबािी नहुन े २०,०००।०० 

 
 
 
 
५ 

फिफिम ५ व्र्ापाररक 

क्षेत्र 
िड्ग काफ्िेको घरछेउ िोल्सीिेफि िोरसाि 

सुिवोध मा.फव.सम्म  
१,६००,०००।०० 

  आवाशीर् 

क्षेत्र 
िोरसाि सुिवोध मा.फव.िेफि ल्र्ाण्डफिल्ड साइट 

िाने सडक छुरट्टने प्वाइण्टसम्म मध्र्पहाडी 

िोकमागििे छोएका िग्गाहरु  

१,२००,०००।०० 

    ल्र्ाण्डफिल्ड साइट िाने सडक छुरट्टने प्वाइण्टिेफि 

माफझटार तमर पुि सम्म मध्र्पहाडी िोकमागििे 

छेएका िग्गाहरु 

५००,०००।०० 

    मध्र्पहाडी िोकमागिबाट र्ासोक िाने सडकिे 

छोएका िग्गाहरु  
२५०,०००।०० 

    िोरसाििेफि नर्ाूँ बसपाकि  िाने थाङसाङ 

िोिासम्मको सडकिे छोएका िग्गाहरु  
१,६००,०००।०० 

    अन्र् कछची सडकिे छोएको िग्गा ४००,०००।०० 

    सडकिे नछोएको िग्गा १००,०००।०० 

  पािा बारी  अन्नबािी हुने २५,०००।०० 

    अन्नबािी नहुन े २०,०००।०० 

    अन्नबािी हुन ेसरिण्डे र सािघारी १५,०००।०० 

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

क्षेत्र 
हफस्पटिमोडिेफि क्र्ाम्पसमोडिसम्म (मेची 

िोकमागि)  
४,८००,०००।०० 

    क्र्ाम्पस मोडिेफि चारिम्बेसम्म क्र्ाम्पस (मेची 

िोकमागि)  
४००,०००।०० 

    चारिम्बेबाट वाड नं. को फसमानासम्म (मेची 

िोकमागि)  
१,८००,०००।०० 

    क्र्ाम्पस मोडिेफि क्र्ाम्पस गेटसम्म  १,८००,०००।०० 

  आवाशीर् 

क्षेत्र  
िोरसाि वाड न.ं ४ को फसमानािेफि हवेािोिा 

पुिसम्म (मेची िोकमागि)  
४००,०००।०० 

    क्र्ाम्पसगेट िेफि सुम्हािुङ्ग मफन्िरसम्म  १,६००,०००।०० 



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

    वेििेर्रबाट सुम्हािुङ्ग मफन्िरसम्म १,६००,०००।०० 

    वेििेर्रबाट फचसापानी हुूँिै िोरसािसम्म ७००,०००।०० 

    तुिसी तुम्बापोको घरहुूँिै गढी मा.फव.सम्म िाने 

बाटोि ेछोएका िग्गाहरु  
१,६००,०००।०० 

    पुतिीचोकबाट अइन्द्र तुम्बापोको घरसम्म िाने 

बाटोि ेछोएका िग्गाहरु  
१,६००,०००।०० 

    िेवी थापाको घरबाट अइन्द्र तुम्वापोको घर तथा 

कणिबहािुर ििीको घर नफिक िोफडने बाटोि े

छोएको िग्गाहरु  

१,४००,०००।०० 

    वाड नं. ५ को फसमानाबाट डाूँडागाउूँ फतरफतरे हुूँिै 

अइन्द्र तुम्बापोको घरसम्म िानेबाटो  
१,२००,०००।०० 

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

    क्र्ाम्पस रोडिेफि भेटेरनी हुूँिै फटका िवेगुको 

घरसम्म िाने बाटोिे छोएका िग्गाहरु  
१,६००,०००।०० 

    गढी मा.फव. िेफि भिौरे िाने सडकिे छोएका 

िग्गाहरु  
१,२००,०००।०० 

    अन्र् कछची सडकहरुिे छोएका िग्गाहरु  ७००,०००।०० 

    बाटोि ेछोएका िग्गाहरु बाटोिे नछोएका िग्गा  ४००,०००।०० 

  कृर्ी क्षेत्र बाटोि ेछोएका िग्गाहरु  ६००,०००।०० 

    बाटोि ेनछोएका िग्गाहरु ४०,०००।०० 

  पािाबारी अन्नबािी हुने  ४०,०००।०० 

  अन्नबािी नहुने २०,०००।०० 

 
 
 
५ 

चोकमागु २, 
३ र ४  

 तीनमौिे बिार आसपासका क्षेत्र ४००,०००।०० 

   गौथिी चोक कृफर् सडकिे छुन ेर असपासका 

घडेरी िग्गाहरु 
४००,०००।०० 

   कछची सडकिे छोएका िग्गा ५० मीटर 

पछाडीसम्म  
५०,०००।०० 

   िब्रेकुटी मफन्िर एरीर्ा फभत्र घडेरी िग्गाहरु ४००,०००।०० 

   मार्ािुमोड हुिै नवमीडाूँडा िाने कछची 

मोटरबाटोिे छुने २५ फमटर िार्ाूँबाूँर्ाका घडेरी 

िग्गाहरु 

३००,०००।०० 

   चोकमागु तीनमौिे िेिार्क पात्िेभञ्ज्र्ाङ कछची 

मोटरबाटो िग्गा 
२००,०००।०० 

चोकमागु ५, 
६ र ७  

 सरस्वती उ.मा.फव.िेफि गौथिी चोक बरको 

बोटसम्म 
४००,०००।०० 

चोकमागु १, 
८ र ९  

 िोरकुिो आसपासका क्षेत्र ४००,०००।०० 

   माफथ प्रकणमा परेका िेफि बाहेक अन्र् फभत्री 

कछची बोट 
  

   फभफत्र सडककिे छोएका िग्गाहरु ४०,०००।०० 

   फभफत्र सडकिे नछोएका िग्गाहरु २५,०००।०० 

   अन्नवािी हुन े २०,०००।०० 

   अन्नवािी नहुन े १५,०००।०० 

 फशवा २,३ र 

४ 
व्र्ापाररक क्षेत्र पात्िे मञ्ज्र्ाङ्गिेफि साकी डाूँडा िाने सडकको 

िार्ाूँ बार्ाूँ 
८००,०००।०० 

  आवाशीर् क्षेत्र कछची सडकिे छोएका िग्गा ५० मीटर 

पछाडीसम्म  
५०,०००।०० 

    सडकिे नछोएका िग्गा ४०,०००।०० 

  कृर्ी क्षेत्र कछची सडकिे छोएका िग्गा ५० मीटर 

पछाडीसम्म  
४०,०००।०० 

    सडकिे नछोएका िग्गा २५,०००।०० 

  पािाबारी अन्न बािी हुने २५,०००।०० 

    अन्न बािी नहुन े २०,०००।०० 
फशवा ९ र ५ व्र्ापाररक क्षेत्र िेिार्क बिार आसपाका िग्गाहरु ४००,०००।०० 

  आवाशीर् क्षेत्र कछची सडकिे छोएका िग्गा ५० मीटर 

पछाडीसम्म  
५०,०००।०० 

    सडकिे नछोएका िग्गा ४०,०००।०० 

  कृर्ी क्षेत्र कछची सडकिे छोएका िग्गा ५० मीटर 

पछाडीसम्म  
४०,०००।०० 

    सडकिे नछोएका िग्गा २५,०००।०० 

  पािाबारी अन्न बािी हुने २५,०००।०० 

    अन्न बािी नहुन े २०,०००।०० 

फशवा १, ६, 
७ र ८ 

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

  आवाशीर् क्षेत्र कछची सडकिे छोएका िग्गा ५० मीटर 

पछाडीसम्म  
५०,०००।०० 

    सडकिे नछोएका िग्गा ४०,०००।०० 



  कृर्ी क्षेत्र कछची सडकिे छोएका िग्गा ५० मीटर 

पछाडीसम्म  
४०,०००।०० 

    सडकि ेनछोएका िग्गा २५,०००।०० 

  पािाबारी अन्न बािी हुने २५,०००।०० 

फशवा २, ३ र 

४ 
व्र्ापाररक क्षेत्र अन्न बािी नहुने  २०,०००।०० 

७ र ८     रानीटार बिार क्षेत्र साथै प्िफटङ्ग गरी वा नगरी 

बाटोि ेछुन घडेरी िगगाहरु 
४००,०००।०० 

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

क्षेत्र वरपर घडेरी िग्गाहरु 
४००,०००।०० 

    रानीटार गा.फब.स. वाडि नं. ८क, ८ि िगार्त 

तमािे बिार क्षेत्रका घडेरी िग्गाहरु 
३१०,०००।०० 

    माफथ प्रकरणहरुमा परेिेफि वाहके पौवाभञ्ज्र्ाङ – 

िुङरुपा कछची मोटर बाटो िार्ाूँवार्ाूँका (सबै वाडि 

२५ फमटर सम्म) घडेरीका िग्गा 

२१०,०००।०० 

    माफथ प्रकरणहरुमा परेिेफि वाहके इथुङ – तमािे – 

फत्रवेणी कछची मोटर बाटो िार्ाूँवार्ाूँका (सबै वाडि 

२५ फमटर सम्म) घडेरीका िग्गा 

२१०,०००।०० 

    माफथ प्रकरणहरुमा परेिेफि वाहके रानीटार अन्तिगत 

सुकेपोिरी बिार क्षेत्रका घडेरीका िग्गा 
११०,०००।०० 

    वडा नं. ५ (क) र ५(ि) पुतिी चोक बिार क्षेत्रका 

िग्गाहरु प्रफत रोपनी 
८५०,०००।०० 

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

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

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

    तमािे बिार क्षेत्र ३६०,०००।०० 

    सुके पोिरी बिार क्षेत्र ३००,०००।०० 

  आवाफसर् 

क्षेत्र 
कछची सडकिे छुने ६०,०००।०० 

    कछची सडकिे नछोएका िग्गाहरु ३५,०००।०० 

  कृर्ी क्षेत्र कछची सडकिे छुने ४०,०००।०० 

    कछची सडकिे नछोएका िग्गाहरु २५,०००।०० 

  पािावारी अन्न वािी हुने २०,०००।०० 

    अन्न वािी नहुने १०,०००।०० 

९ िुम्िाबुङ्ग व्र्ापाररक 

क्षेत्र 
िुम्िाबुङ्ग बिार क्षेत्र ३००,०००।०० 

  आवाफसर् 

क्षेत्र 
सडकिे छुने ५०,०००।०० 

    सडकिे नछुने ३०,०००।०० 

  कृर्ी क्षेत्र सडकिे छुने ४०,०००।०० 

    सडकिे नछुने २५,०००।०० 

  पािावारी अन्नवािी हुन े २०,०००।०० 

    अन्नवािी नहुन े १०,०००।०० 
१० 

 

र्ाङनाम व्र्ापाररक 

क्षेत्र 
मगर चेप्पा भञ्ज्र्ाङ, उ.मा.फव र ििङ्गा बिार 

आसपास 
४००,०००।०० 

    तफृतर्ा बिार आसपास ३००,०००।०० 

  आवाफसर् 

क्षेत्र 
सडकिे छुने ५०,०००।०० 

    सडकिे नछुने ३०,०००।०० 

  कृर्ी क्षेत्र सडकिे छुने ४०,०००।०० 

    सडकिे नछुने २५,०००।०० 

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

    फिफिम िािोटको िेवफिन, सेिेपा, िवुै साइटको 

बाटोि ेछुने 
२५०,०००।०० 

  आवाफसर् 

क्षेत्र 
फभफत्र सडककिे छोएका िग्गाहरु ४०,०००।०० 

    फभफत्र सडकिे नछोएका िग्गाहरु २५,०००।०० 

  कृर्ी क्षेत्र अन्नवािी हुन े २०,०००।०० 

    अन्नवािी नहुन े १०,०००।०० 
१२     फिफिम िािोट मोटरबाटोिे छोएका बिारहरको 

मुल्र्ांकन फिल्िा मािपोत कार्ििर्को मुल्र्ांकन 

आधार मान्िै बिार बाहकेका अन्र् िग्गाहरुको 

न्र्ुनतम मुल्र्ांकन प्रफत रोपनी  

२००,०००।०० 

    फपपिबोटे फमिडाूँडा बुधुक बहके िेिुङ्ग 

मोटरबाटोिे छोएका िग्गाहरुको न्र्ुनतम मुल्र्ांकन 

प्रफत रोपनी । 

१५०,०००।०० 

    पव्वागौरर छापेसेपफन मोटरबाटोिे छोएका 

िग्गाहरुको न्र्ुनतम मुल्र्ांकन प्रफत रोपफन 
१२५,०००।०० 



    पुिभज्र्ाङ्ग िररुङ्गे फवसाउने ढापटार बतासे 

फसफिन मोटरबाटोिे छोएका िग्गाहरुको न्र्ुनतम 

मुल्र्ांकन प्रफत रोपनी  

१२०,०००।०० 

    पुिभज्र्ाङ्ग िररुङ्गे फवसाउने पञ्चफम 

मोटरबाटोिे छोएका िग्गाहरुको न्र्ुनतम मुल्र्ांकन 

प्रफत रोपनी  

१२०,०००।०० 

    पव्वागौरर छापे सफमफत गोिाई मोटरबाटोिे छोएका 

िग्गाहरुको न्र्ुनतम मुल्र्ांकन प्रफत रोपनी  
१५०,०००।०० 

    पव्वागौरर पञ्चफम िेउरािी मोटरबाटो िे छोएका 

िग्गाहरुको न्र्ुनतम मुल्र्ाकन प्रफतरोपनी  
१२५,०००।०० 

    आकासे गुम्वा बतासे पर्िटन मोटरबाटोिे छोएका 

िग्गाहरुको न्र्ुनतम मुल्र्ांकन प्रफत रोपनी  
११५,०००।०० 

    पुिभज्र्ाुुङ्ग र्ाक्सुम्बा र्ाङ्गनाम मोटरबाटोिे 

छोएका िग्गाहरुको न्र्ुनतम मुल्र्ांकन प्रफत रोपनी  
१२०,०००।०० 

    फपपिबोटे आहािे पञ्चफम आर्िघाट मोटर बाटोिे 

छोएको िग्गाहरुको न्र्ुनतम मुल्र्ांकन प्रफत रोपनी  
१२०,०००।०० 

    अन्र् स्थाफनर् मोटर बाटोिे छोएका िग्गाहरुको 

न्र्ुनतम मुल्र्ांकन प्रफत रोपनी  
१००,०००।०० 

    फभफत्र सडककिे छोएका िग्गाहरु ४०,०००।०० 

    फभफत्र सडकिे नछोएका िग्गाहरु २५,०००।०० 

    अन्नवािी हुने २०,०००।०० 

    अन्नवािी नहुने १०,०००।०० 

 िुङरुपा व्र्ापाररक 

क्षेत्र 
भञ्ज्र्ाङ्ग बिार क्षेत्र ४००,०००।०० 

    गुप्तेश्वर मा.फव. क्षेत्र ३५०,०००।०० 

  आवासीर् 

क्षेत्र 
सडकि ेछुने ५०,०००।०० 

  सडकि ेनछुने ३०,०००।०० 

  कृर्ी क्षेत्र सडकि ेछुने ४०,०००।०० 

    सडकि ेनछुने २५,०००।०० 

  पािावारी अन्नवािी हुने २०,०००।०० 

    अन्नवािी नहुने १०,०००।०० 
िेिुङ व्र्ापाररक 

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

  आवाफसर्  सडकि ेछुने ५०,०००।०० 

  सडकि े   ३०,०००।०० 

नछुन े
कृर्ी क्षेत्र सडकिे छुने कृर्ी क्षेत्र ४०,०००।०० 

  सडकिे 

नछुन े
  २५,०००।०० 

पािावारी अन्नवािी 

हुन े
पािावारी २०,०००।०० 

  अन्नवािी 

नहुन े
  १०,०००।०० 

नोट : र्समा उल्िेि भएको र्ही बमोफिम र उल्िेि नभएको मािपोत कार्ाििर्िे फनधािरण गरेको 

न्रू्नतम िररेटको आधारमा मलू्र्ांकन हुनेछ । 

अनुसुची -२१ 
कर छुट सम्बन्धी व्यवस्था 

१.  फनम्न फवर्र्हरूमा फसिाररस िस्तरु छुट हुनेछ ।  

क्र.सं. कर छुट सम्बन्धी व्र्वस्थाहरू 

१.  सामाफिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी िाता िोल्ने फसिाररस । 

२.  सामाफिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी संरक्षक/इछछाएको व्र्फििे भुिानी िाने फसिाररस । 

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

४.  फवरामी तथा फवपन्न पररचर्पत्रधारीको आफथिक अवस्था कमिोर भएको फसिाररस वा गररबी र फवपन्नता सम्बन्धी 

फसिाररस 

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

६ पशु,कृफर् िगार्तका फबमा िावीको फसिाररस 

७. क र ि वगिको अपाङ्गता सम्बन्धी फसिाररसमा १००%  तथा ग र घ वगिका अपाङ्गता सम्बन्धी फसिाररसमा ५० 

%  छुट । 

 फवशेर् पररफस्थफत परी कुनै कर तथा रािश्व छुट फिनपने भएमा रािश्व परामशि सफमफतको फसिाररसमा कार्िपाफिकािे 

फनणिर् गरी सभाबाट पाररत भएपफछ मात्र छुट फिन सफकनेछ । 

 

  



अनुसुची -२२ 

र्नमािि सामाग्रीहरुको प्रयोगशािा परीिि शुल्क 
A Soil & Aggregate इकाई             िर  

  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 

  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 

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 

 

 

 

cf1fn]                                                                    
u0f]z k|;fb bfxfn 

  k|d'v k|zf;sLo clws[t 

 

 

 


