
 

२. आतथिक ऐन, २०७६ 

पाख्रीबास नगरपातलकाको  अथि सकबन्धी प्रस्िावलाई कायािन्वयन गनि बनेको ऐन 

प्रस्िावनािः पाख्रीबास नर्गरपावलकाको आवथषक िर्ष २०७६/७७ को अथष सम्बन्धी प्रस्तािलाई कायाषन्ियन र्गनषको 

वनवमत्त स्थानीय कर तथा शलु्क सङ्कलन र्गने, िुट वदने तथा आय सङ्कलनको प्रशासवनक व्यिस्था र्गनष िाञ्िनीय 

भएकोले,  नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोवजम पाख्रीबास नर्गर सभाले यो ऐन बनाएको ि ।  

१. सतंक्षप्त नाम र प्रारकभ : (१) यस ऐनको नाम “आतथिक ऐन,२०७६” रहकेो ि । 

   (२) यो ऐन २०७६ साल श्रािण १ र्गतेदवेख पाख्रीबास नर्गरपावलका क्षेत्रमा लार्ग ूहुनेि । 

२. कर दस्िुरिः नर्गरपावलका क्षेत्रवभत्र अनसुचूी बमोवजम कर दस्तरु लर्गाइने र असलू उपर र्गररनेि । 

३. भुतमकर  )मालपोि)     : नर्गरपावलका क्षेत्रवभत्रका जग्र्गामा अनुसचूी १ बमोवजम मालपोत तथा भवूमकर लर्गाइन े

र असलू उपर र्गररनेि । 

४. बहाल करिः नर्गरपावलका क्षेत्रवभत्र अनसुचूी २ बमोवजम बहाल कर लर्गाईने र असलू उपर र्गररनेि । 

५. व्यवसाय करिः नर्गरपावलका क्षेत्रवभत्र अनसुचूी ३ बमोवजम एवककृत सम्पवत्त कर िा सम्पवत्त तथा मालपोत कर 

लर्गाईने र असलू उपर र्गररनेि । 

६. तवज्ञापन करिः नर्गरपावलका क्षेत्रवभत्र अनसुचूी ४ बमोवजम विज्ञापन कर लर्गाईने र असलू उपर र्गररनेि । 

७. मनोरन्जन कर  : नर्गरपावलका क्षेत्रवभत्र अनसुचूी ५ बमोवजम मनोरन्जन कर लर्गाईने र असलू उपर 

र्गररनेि । 

८.  हाटबजार  शुल्क : नर्गरपावलका क्षेत्रवभत्रको हाटबजारमा अनसुचूी ६ बमोवजम हाट शलु्क लर्गाइने र असलू 

उपर र्गररनेि ।  

९. पातकिं ङ शुल्क:  नर्गरपावलका क्षेत्रवभत्र पावकिं ङ सवुिधा उपलब्ध र्गराए बापत अनसुचूी ७ बमोवजम पावकिं र्ग शलु्क 

लर्गाइने र असलू उपर र्गररनेि ।  

१०.  अन्य दस्िुर एवम ्शुल्किः नर्गरपावलकाबाट उपलब्ध र्गराइएको सेिामा सेिाग्राहीबाट अनसुचूी ८ बमोवजमको 

दस्तरु एिम ्शलु्क लर्गाइने र असलू उपर र्गररनेि ।दण्ड जररिानाः नर्गरपावलका क्षेत्रवभत्र अनसुचूी बमोवजम दण्ड 

जररिाना लर्गाइने र असलु उपर र्गररनेि । 

११.  दण्ड जररवाना  :नर्गरपावलका क्षेत्रवभत्र अनसुचूी ९ बमोवजम दण्ड जररिाना लर्गाइने र असलू उपर र्गररनेि । 

१२.  सकपतत्त कर : नर्गरपावलका क्षेत्रवभत्र अनसुचूी १० बमोवजम एवककृत सम्पवत्त कर िा सम्पवत्त कर लर्गाईने र 

असलू उपर र्गररनेि । 

१३.  कर छुटिः यस ऐन बमोवजम कर वतने दावयत्ि भएका व्यवि िा संस्थाहरूलाई कुनै पवन वकवसमको कर िुट वदईने 

िैन । 

१४. कर िथा शुल्क सङ्कलन सकबतन्ध कायितवतधिः यो ऐनमा भएको व्यिस्था अनसुार कर तथा शलु्क सङ्कलन 

सम्बवन्ध कायषविवध नर्गरपावलकाले तोके अनसुार हुनेि । 



  

राजश्व परामशष सवमवतको वसर्ाररसमा कायषपावलकाबाट पाररत भई आ.ि. २०७६/७७ को लावर्ग नर्गरसभामा पेश भएका 

अथष विधेयकले तोकेका राजश्वका दरहरू

अनुसूची १ मालपोि िथा भूतमकरको दररेट 

तस.नं. तववरर् प्रस्िातवि दर कैतफयि

१. न्यनूतम ५ रोपनी जग्र्गाको हकमा रू. ५०/- नर्गरपावलका क्षेत्र भररनै

२. मध्यपहाडी लोकमार्गषले िोएका जग्र्गाको हकमा 

प्रवत रोपनी

रू. १००/- िडा नं. ३ र ४ क्षेत्र वभत्र

३. मध्यपहाडी लोकमार्गषसंर्ग जोवडएका जग्र्गाको 

हकमा प्रवत रोपनी 

रू. ७०/- िडा न.ं ५ को क्षेत्र वभत्र साथै िडा नं. 

४ को सीमादवेख िडा न.ं ५ को िडा 

कायाषलय सम्मको क्षेत्रमा

४. मध्यपहाडी लोकमार्गष िडा नं. ५ को िडा 

कायाषलयदवेख माङमाया खोलासम्म प्रवत रोपनी

रू. ५०/-

५. िडा नं. ४  को प्रमखु बजार सान्ने जाने सडकदवेख 

नर्गरपावलका एिम ् मुंग्र े आहाल र जाल्पा दिेी 

मा.वि. सम्म प्रवत रोपनी

रू. १५०/- न्यनूतम रू. १५०/- प्रवत रोपनी

६. लोकमार्गषले िोएको तर भीरपाखा मात्र भएको 

जग्र्गाको हकमा प्रवत रोपनी

रू. २०/-

७. नर्गरस्तरीय सडक पाख्रीबास दवेख सान्ने, पाख्रीबास 

दवेख र्लाटे, पाख्रीबास दवेख मरु्गा, वहल े दवेख 

धमषशाला हुद ैमार्गाषसम्म र धमषशाला दवेख िडा नं. 

१० सम्मको कायाषलय सम्मका सडकसँर्ग 

जोवडएका जग्र्गाको हकमा प्रवत रोपनी

रू. ६०/-

८. नर्गरस्तरीय सडकसँर्ग जोवडएका शाखा सडकको 

जग्र्गाहरूको हकमा प्रवत्र रोपनी 

रू. ४०/-

९. सडकसँर्ग नजोवडएका जवमनको हकमा प्रवत रोपनी रू. ३०/-

१०. कुन ै पवन सडकले निोएको भीरपाखा तथा िन 

क्षेत्रको हकमा प्रवत रोपनी

रू. १५/-

नोट - सडकले िोएको जग्र्गाको हकमा समग्र जग्र्गाको एक चौथाईलाई  मावथको प्रस्तािको आधारमा राजश्व वलने र 

बाँकी जग्र्गाको हकमा प्रस्तावित रकमको आधा हुनेि ।



अनुसूची २ बहाल कर सङ्कलन सकबन्धी दररेट 

तस.नं तववरर् करको दर कैतफयि

१.

िडा नं. ४ को प्रमखु बजार सान्ने जाने 

सडकदवेख नर्गरपावलका एिम ् मुंग्र े

आहाल र जाल्पा दिेी मा.वि. सम्म 

जोवडएका घरहरूको हकमा

पवक्क घरको न्यनूतम प्रवतिर्गष रु्ट रू. 

१०/- का दरले र कच्ची घरको न्यनु्तम 

प्रवतिर्गष रु्ट रू. ८/- का दरले कोठा 

भाडा एवकन र्गरी सोको १० प्रवतशत

िावर्षक संझौता भएको 

हकमा संझौतामा 

उल्लेवखत दर र 

प्रस्तावित दर जनु दर 

बढी हुन्ि, सोही दर 

कायाषन्ियनमा ल्याइनेि ।
२. मध्यपहाडी लोकमार्गषसँर्ग जोवडएर 

बनाइएका घरहरूको हकमा, 

पाख्रीबास हुदँ ै वसंहदिेी चोकदवेख 

धमषशालासम्म

पवक्क घरको प्रवतिर्गष रु्ट रू. ८/- का 

दरले र कच्ची घरको प्रवतिर्गष रु्ट रू. 

६/- को दरले कोठा भाडा एवकन र्गरी 

सोको १० प्रवतशत

३. नर्गरस्तरीय सडकसँर्ग जोवडएर 

बनाईएका घरहरूको हकमा

प्रवतिर्गष रु्ट रू. ६/- का दरले कोठा 

भाडा एवकन र्गरी सोको १० प्रवतशत

४. मावथ उल्लेख भए भन्दा बाहकेको 

अन्य सबै घरहरूको हकम

प्रवतिर्गष रु्ट रू. ३/- का दरले कोठा 

भाडा एवकन र्गरी सोको १० प्रवतशत



 

अनुसूची ३ व्यवसाय कर सङ्कलन सकबन्धी दररेट
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gofF Joj;fo Ohfht b:t '/,  k|df0f kq b:t'/ 200. 500. 500. 500. 

1 b}lgs pkef]Uo j:t' sf/f]jf/ ug]{ Joj;fo

1=1 vfBGg tyf cGo j:t'sf ls/fgf÷u|f];/L 750. 1000. 1200. 1500. 
1=2 l8kf6{d]06 :6f]/ ;lkË ;]G6/ 3,000. 3500. 5,000. 10,000. 
1=3 kfp/f]6L, rfprfp, lj:s'6 ljqmL k;n 1,000. 1100. 2000. 

1=4 9fsf sk8f÷6f]kL, wfuf],sk8fdf nfUg] a'§f 

emf]nf cflb k;n 

1000. 1200. 1700. 

1=5 ;l6Ë ;'l6Ë o'lgkmd{ xfp; 1,500. 2,000. 3,000. 5,000. 
1=6 ;a} ls;Ldsf] t/sf/L tyf kmnkm"n k;n 1,000. 1,500. 5,000. 
1=7 lrofkQL, slkm ljqmL k;n 1000. 1200. 1500. 
1=8 kfg k;n 500. 800. 1,000. 
1=9 >[Ëf/ tyf dlgxf/L s:d]6Ls k;n 1,000. 1200. 1400. 16000. 
1=10 pkxf/ v]nf}gf, tyf lukm\6 ;fdfgsf k;n 1,000. 1,500. 3,000. 5,000. 
1=11 s'rf], lrqf, gfª\nf, df6fsf ef+8f cflbsf] k;n 500. 700. 1000. 
1=12 d}g jQL pTkfbg tyf ljqmL k;n 1,000. 1,500. 2,000. 
1=13 6]nl/Ë 1,000. 1,300. 2,000. 
1=14 a'l6s Joj;fo 1,000. 3,000. 5,000. 
1=15 h'Qf, rKkn tyf Jofu k;n 1,000. 1500. 3,000. 
1=16 efF8fs'F8fsf k;nx¿ 1,000. 1,700. 2500. 3,000. 
2 xf]6n, dlb/f Joj;fo

2=1 xf]6n -af/, nh cflb ;'ljwf ePsf]_ 1,500. 2,500. 4,000. 8,000. 
2=2 lrof gf:tf k;n,d=d=y'Skf,rfpldg cflb k;n 1,000. 
2=3 dlb/f tyf ljo/ k;n 3000. 4000. 6000. 10000. 
2=4 ;fsfxf/L, kmfi6km'8 xf]6n tyf ld7fO k;n 1000. 2000. 3000. 
2=4 ;fdfGo xf]6n nh ;lxt 1000 2000 3000 5000 
3 yfg sk8f tyf /]l8d]6 sk8f Joj;fo

3=1 yfg sk8f Joj;fo÷k;n 1200. 2,500. 3,500. 6,000. 
3=2 /]8Ld]8 sk8f Joj;fo÷k;n 1,300. 2600. 3700. 8,000. 
3=3 cGo lsl;dsf sk8f laqm]tf 1,000. 2,000. 4,000. 8,000. 



  

4 lgdf{0f ;fdu|L, ldn d];Lg/L tyf /ª/f]ug Joj;fo

4=1 ;a} k|sf/sf df]6/ kf6{;, ldn d];Lg/L Joj;fo 1,500. 2500. 4,000. 10,000. 
4=2 ;fOsn kf6{; Joj;fo 1,000. 1800. 3,000. 4,000. 
4=3 ;a}vfnsf 6fo/ Joj;fo 1,500. 2500. 3500. 10,000. 
4=4 ;fOsn k;n 1500. 2500. 5000. 10,000. 
4=5 xf8{j]o/ k;n 2000. 4000. 5500. 8,000. 
4=6 l;;f ;fdfg ljqmL k;n -Unf;xfp;_ 1,000. 1700. 3500. 6000. 
4=7 58\ tyf l;d]G6 Aofj;fo÷k;n 3,600. 4,800. 10,000. 
4=8 l:6n, cfnd'lgod Joj;fo 1300. 2000. 5,000. 8,000. 
4=9 kmnfd em\ofn 9f]sf Joj;fo÷lu|n 2,000. 3,000. 5,000. 8,000. 
4=10 OF6f Joj;fo ljqmL l8kf]dfq 2,000. 3500. 4200. 7500. 
4=11 KnfO, 9f]sf Joj;fo 1,500. 2500. 4,000. 8,000.
4=12 kmnf]l/Ë÷kmlg{l;Ë+ 2,000. 4,000. 6,000. 8,000. 

5 ljB'tLo ;fdfgx¿sf] Joj;fo 

5=1 On]S6«f]lgS; ;fdfgx¿ -l6le lk|mh, sDKo"6/, 

3l8,/]l8of] cflb_ Joj;fo 

1000. 1500. 2500. 4000. 

5=2 On]S6«Ls ;fdfgx¿ Joj;fo 800. 1500. 2500. 4,000. 
5=3 df]jfOn ljqmL Joj;fo dd{t ;lxt 1500. 2500. 4000. 7,000. 

6 s[lif hGo pTkfbg vl/b ljqmL 

6=1 b'Uw 8]/L Joj;fo 1,000. 1500. 2,500. 5,000. 

6=2 
s'v'/f,df5f,ufO{, e};L ;F'u'/ kz'kG5L ;a} kfng 

kmd{ 

1,000. 1,500. 3,000. 4,500. 

6=3 s[lif ;fdu|L ljp ljhg Joj;fo 1,000. 2,000. 3,000. 5,000. 
6=4 kz' k+5L cfxf/ pTkfbg Joj;fo 1,000. 2,000. 3,000. 5,000. 
6=5 ;a} k|sf/sf df5f df;' ljqmL k;n 1,000. 2,000. 3,000. 5,000. 
6=6 c08f  ljqmL k;n 800. 1500. 3,000. 5,000. 
6=7 lghL g;{/L Joj;fo 1,500. 2500. 4,000. 5,000 

6=8 cb'jf, clDn;f] nufot sRrf kbfy{ vl/b ljqmL 

Joj;fo 

1000. 3,000. 4,000 5,000 

६.९ 
cn}rL, ?b|fIf nufotsf sRrf kbfy{ vl/b 

lalqmL Joj;fo 

3,000. 5,000. 8,000. 10,000.

7 ;'grfFbL ,ax'd'No j:t' tyf hUuf Joj;fo

7=1 ;'g rfFbL ax'd'No wft' Joj;fo sf/vfgf ;lxt 3,000. 5,000. 8,000. 15,000. 

7=2 ;'g rFfbL ax'd'No wft' Joj;fo sf/vfgf 

gePsf 

1,500. 3,000. 7,000. 12,000. 

7=3 hUuf v/Lb ljqmL Joj;fo 2,000. 5,000. 8,000. 12,000. 



8 ;jf/L ;fwg v/Lb ljqmL Joj;fo

8=1 df]6/;fOsn ljqmL k;n÷Joj;fo 1,000. 5,000. 8,000. 15,000. 
8=3 6]Dkf]÷;kmf/L 6]Dkf] ljqmL s]Gb| 2000. 3500. 6,000. 10,000. 
8=10 x]Nd]6 k;n 1,200. 2500. 3500. 5,000. 
9 :jf:Yo ;]jf Joj;fo 

9=1 cGo ;a} k|sf/sf c:ktfn k|f=ln= 3,000. 5,000. 10,000. 
9=2 SnLlgs ;d]tsf] cf}iflw k;n 2,000. 3500. 5,000. 10,000. 
9=3 bGt xl:k6n 1,000. 3000. 5000. 10,000. 
9=4 cfFvf SnLlgs tyf rZdf ljqmL;lxt 1,000. 2,500. 5,000. 8,000. 

9=5 OSjLkd]G6af6 hfFr ug{] PS;/,] SnLlgs ,Nofj 

;a} 

1,500. 2,000. 3,000. 8,000. 

10 cf}iflw k;nx¿

10=1 Pnf]k]lys cf}iflw k;n 1,000. 2,000. 3500. 5,000. 
10=2 xf]ldof]k]lys,cfo'j{]lbs cf}iflw k;n 800. 1200. 2,000. 4,000. 
10=3 of]u, y]/fkL, zl//sf] pkrf/ ;DaGwL 1,000. 2,000. 4,000. 8,000. 
10=4 Kofyf]nf]hL Nofj 1,000. 2,000. 5,000. 

10=5 e]6]g/L kz' cf}iflw k;n tyf s]ldsn js{;,

cf}iflw Koflsª tyf ;]jf 

1,200. 1700. 3,000. 7,000. 

11 pBf]u Joj;fo

11=1 d}bf ldn pBf]u 1,000. 1200. 2,000. 5,000. 
11=2 rfprfp pBf]u 1,000. 1200. 2,000. 5,000. 
11=3 g'8N;sf n3' pBf]u 1,000. 1,500. 2,000. 5,000. 
11=4 la:s'6  pBf]u 1,000. 1,500. 2,000. 5,000. 
11=5 ;nfO{ pBf]u 800. 1200. 2,000. 4,000. 
11=6 sk8f tyf wfuf] pBf]u 1,000. 1500. 2,000. 3500. 
11=7 ;f]8f, cfO{;lqmd, a/km pBf]u 2,000. 2500. 3500. 5000.-
11=8 sGkm]S;g/L pBf]u 1,000. 2,000. 3,000. 5,000. 
11=9 sfi7 pBf]u -;–ldn_, kmlg{r/ pBf]u 2,000. 3500. 5,000. 8,000. 

11=10 कागज pBf]u 1,500. 2,000. 4,000. 8,000. 

11=11 dlb/f, l8l:6«n/L, a'|c/L pBf]u 3,000. 5,000. 8,000. 12,000. 
11=12 xNsf k]o -h';_ kbfy{ pTkfbg  pBf]u 1,000. 2,000. 3,000. 5,000. 

11=13 Knfli6ssf ;fdu|L pBf]u, af]tn, s';L, emf]nf 

cflb 

2,000. 3,000. 5,000. 9,000. 

11=14 kfp/f]6L, s]s, k]:6L, 8'gf]6 pBf]u 2,000. 3,000. 5,000. 8,000. 

11=15 s'6fgL, lk;fgL, k]nfgL d;nf, rfdn, t]n, 

pBf]u 

1,500. 2,000. 3,000. 5,000. 

11=16 e'hLof ,lrK; tyf hGo hª\s k'm8 pBf]u 1,000. 2,000. 3500. 7,000. 



 

11=17 h'Qf rKkn, Aofu, l:j6/ ,Hofs]6, pBf]u 1,000. 2500. 5,000. 10,000. 
11=18 lrof pBf]u tyf Koflsª 1,000. 3,000. 5,000. 10,000. 
11=19 g]kfnL sfuh pBf]u 500. 1,000. 1,500. 
11=20 lrp/f e'hf ldn 1,200. 3,000. 5,000. 7,000. 
11=21 s]ldsn js{ pBf]u 1,500. 2,000. 3,500. 5000. 
11=22 kfgL ljqmL ug]{ Jojf;o÷ldg/n jf6/ pBf]u 1000. 2,000. 4,000. 7,000. 

11=23 kmnfdsf 3/]n' ;fdfg agfpg] tyf ljlqm ug]{ -

sf]bfnf], v's'/L, xFl;of cflb_ 

1000. 2000. 

12 lzIff tyf tflnd Joj;fo - btf{ tyf gljs/0f z'Ns ;d]t _

12=1 ;+:yfut k"j{ k|ylds tyf dG6]:j/L 10,000. 
12=2 ;+:yfut cfwf/e't tx 15,000. 
12=3 ;+:yfut dfWoflds ljBfno tx 30,000. 
12=4 ;+:yfut sn]h SofDk; 50,000. 
12=5 ;+:yfut k|fljlws lzIffno tyf tflnd s]Gb| 30,000. 
12=6 ljleGg k|lzIf0f s]Gb| 5,000. 
12=7 efiff k|lzIf0f s]Gb|x¿ 5,000. 
12=8 sDKo"6/ 6]«lgª ;]G6/ 1,000. 1500. 3000. 5000. 
12=9 l;nfO s6fO k|lzIf0f s]Gb| 

– 1500. 3000. 5000. 

13 ljz]if1, k/fdz{ tyf cGo ;]jf Joj;fo 1,000.
13=1 Pd=*L= *fS^/sf] nflu 3000. 

13=2 Pd=lj=lj=P;=, kz" *fS^/sf] nflu 1500. 

13=3 kz" ;xfossf] nflu 800. 

13=4 slj/fh, xf]ldof]k]lys, cfo'{j]lbs *fS^/ 1000. 

13=5 ;lh{sn ;fdfg v'b|fnfO{ 2000. 

13=6 cf}iflwk;n yf]snfO{ 5000. 

13=7 ;lh{sn ;fdfg yf]s 2500. 

15=8 lel*of] PS;/] 5000. 

13=9 OlGhlgo/ tyf lrlsT;s 2500. 
13=10 :jf:Yo ;xfos tyf n]vfk9L ;]G6/ 1500. 
13=11 Hof]ltif cGo k/fkz{ ;]jfx¿ 1,000. 

13=12 z}lIfs k/fdz{ s]Gb|÷O{lGhlgol/ª nufotsf

sG;N6]G;L 

5,000. 

14 dd{t ;+ef/ tyf ;]jf Joj;fo

14=1 df]6/ ;fO{sn dd{t 1,500. 
14=2 ;fOsn, c6f] l/S;f dd{t 1,000. 

14=3 l6=eL=, sDKo"6/, 6]lnkmf]g;]6, k+vf, /]l8of] 

SofNs'n]6/, 38L cflb dd{t k;n 

1,500. 



  

 

14=4 l;nfO a'gfO, d]l;g, UofF;, r'Nxf], :6f]e, nfO6, 

dd{t k;n 

1,000. 

14=5 df]jfOn dd{t 1,000. 
16 k':ts tyf v]ns'b ;fdu|L, :6]zg/L  Joj;fo

16=1 k':ts tyf v]ns'b ;fdu|L, :6];g/L Joj;fo 1,000. 2,000. 3500. 5,000. 
17 OGwg v/Lb ljqmL Joj;fo

17=1 k]6«f]n, l8h]n kDkx¿ 5,000. 10,000. 20,000. 
17=2 n'la|s]zg k;n 1,500. 2,500. 4,000. 6,000. 
17=3 UofF; l;ln08/ ljlqm ug]{ k;n 1,500. 2500. 5,000. 10,000. 
18 ;~rf/ Joj;fo

18=1 kqklqsf k|sfzg 1,000. 1500. 2500. 5,000.

18=2 
s]j'n g]6js{ OG6/g]]6 ;]jf, g]6js{ ;lxt l6 eL

;~rfng kmfOj/df 

2000. 4,000. 6,000. 8,000. 

18=3 6]nLkmf]g df]jfOn ;~rf/ ;]jf 6fj/

@) jf6 1500. 
$) jf6 2,000.
^) jf6 2,500.
*) jf6 3,000.

18=4 Pkm Pd k|;f/0f

!)) jf6 ;Dd 2000. 
!))) jf6 ;Dd 3,000.
@))) jf6 ;Dd 4,500. 

18=5 sDKo"6/ 6fO{k tyf ;fOj/ Sofkm] ;~rfng 1,000. 2,000. 3,000. 
19 n]vf k/LIf0f tyf sfg"gL ;]jf

19=1 n]vf k/LIfs s ju{ 5,000. 
19=2 n]vf k/LIfs v ju{ 4,000. 
19=3 n]vf k/LIfs u ju{ 2,500. 
19=4 n]vf k/LIfs 3 ju{ 1,500. 
19=5 jl/i7 clwjQmf 5,000. 
19=6 clwjQmf 4,000. 
19=7 clejQmf 2,500. 
19=8 n]vfk9L Joj;fo 2,000. 

20 6]lnrnlrq, j[tlrq lgdf{0f, cg'jfbs,

5fkfvfgf, k|];, :s|Lg lk|G6;{ cflb 

2000. 3,000. 5,000. 7,000. 

21 cGo ;]jf tyf Joj;fo

21=1 ladf Ph]G6 ljb]zL 10,000. 
21=2 ladf Ph]G6 :jb]zL 5,000. 
21=3 ;]o/ a|f]s/ 10,000. 



  

 

21=4 kmf]6f]÷Do'lhs :6'8Lof] 2,000. 3,000. 5,000. 7,000.
21=5 sn/Nofj 2,500. 4,000. 6,000. 10,000.
21=6 lj1fkg Ph]G;L 3,000. 5,000. 10,000. 15,000. 
21=7 sk8f w'nfO 8«fOSnLg/ 1,500. 2,500. 4,000. 6,000. 
21=8 z}n'g Joj;fo÷Ao'6Lkfn{/ 1,000. 1,500. 2,,000. 4,000. 
21=9 ;fO{g af]8{ agfpg],/a/ :6fDk agfpg] cf6{ k;n 1,000. 2,000. 3,000. 4,000. 
21=10 km\\n]S;  jf]8{ agfpg] 1,000. 2,000. 3500. 5,000. 
21=11 lghL 5fqfaf; 2,000. 3500. 5,000. 7,000. 
22 lgdf{0f ;]jf Joj;fo 

22=1 s ju{sf] lgdf{0f ;]jf 7,000. 
22=2 v ju{sf] lgdf0f ;]jf 5,000. 
22=3 u ju{sf] lgdf{0f ;]jf 3,000. 
22=4 3 ju{sf] lgdf{0f ;]jf 2,500. 
22=5 ejg lgdf{0fstf{ 2,000. 
23 ljQLo ;]jf tyf ;xsf/L Joj;fo

23=1 s ju{sf jfl0fHo a}+sx¿ 20,000. 
23=2 v ju{sf ljsf; a}+sx¿ 18,000. 
23=3 u ju{sf ljlQo sf/f]jf/ ug]{  ;+:yfx¿ 15,000. 

23=4 3 ju{sf ljlQo sf/f]jf/ ug]{ ;+:yfx¿ Tfyf 

;xsf/L a}+s 

12,000.

23=5 dlg 6«fG;km/ 3,000. 
23=6 ! s/f]8 ;Dd jf;nft ePsf ;xsf/L 2,000. 

23=6 ! s/f]8 ! b]lv # s/f]8 ;Dd jf;nft ePsf

;xsf/L 

3,000. 

23=7 # s/f]8 ! b]lv % s/f]8 ;Dd jf;nft ePsf 

;xsf/L 

5,000. 

23=8 % s/f]8 ! eGbf dfly jf;nft ePsf ;xsf/L 7,000. 
23=9 a}s, ljlQo tyf ;xsf/L lj:tfl/t sfpG6/ 10,000 
24 ko{6g ;DaGwL

24=1 6«]lsª, xfO{lsª ?= 1,000. 
24=2 af]l6ª s'n cfDbfgLsf] 10 k|ltzt 
25 dfly pNn]v eP eGbf afx]s

25=1 
j}b]lzs /f]huf/Ldf k&fpg] ;+:yf tyf xfplhª

sDkgL

25,000. 

25=2 
df;" -v;L, s"v"/f, /fuf, aª \u"/ cflb_ v"b|f

ljqm]tf  

1,000. 

25=3 
df;" -v;L, s"v"/f, /fuf, aª \u"/ cflb_  yf]s 

ljqm]tf  

1,500. 



 

 

25=3 k~r]afhf lgz""Ns 

25=4 j})* afhf 1,500. 

25=5 zLt e)*f/ 5,000. 

25=6 ^])^ tyf Sof^/Lª xfp; 3,000. 

25=7 xfkm Sof^/Lª 2,000. 

25=8 ;fO{j/ Sofkm] 1,500. 

25=9 Pu|f]e]^ 1,000. 

25=10 sjf*L k;n yf]s 7,000. 

25=11 sjf*L k;n v"b|f 5,000. 

25=12 ("jfgL ;]jf zfvf ePsf  3,500. 

25=13 
;/sf/L lgsfo tyf gLlh lgsfodf SoflG^g 

;~rfng  

1,000. 

25=14 ("jfgL ;]jf zfvf gePsf] 2,500. 

25=15 vfgf dfq ljs|L ug]{ xf]^n 1,500. 

25=16 ;]^/Lª Joj;fo 2,500. 

25=17 afFF; Joj;fo k|ltuf]^f ? 2. 

नोट :

१. मावथ उल्लेवखत वकवसम, उपरोि वशर्षकमा नपरेको व्यिसाय र उद्योर्ग दताष हुन आएमा व्यिसाय तथा उद्योर्गको 

वकवसम हरेी उल्लेख र्गररएको करको दरमा नघट्ने र्गरी िावर्षक कर वलई व्यिसाय प्रमाण पत्र वदईने ि । 

२. नर्गरपावलकामा दताष भई सञ्चालनमा आएका र्मष, पसल, उद्योर्ग आवद बन्द र्गनुष पदाष आिश्यकता अनसुार 

वनरीक्षण र्गरी विर्गतको िर्षको लाग्ने दस्तरु र जररिाना समेत असलू र्गरी व्यिसाय बन्द र्गनष वसर्ाररस वदईनेि र 

सोको वििरण िुिै र्ायल खडा र्गरर अध्यािवधक र्गरी रावखनेि । 

३. व्यिसावयक र्मष नामसारी र्गदाष रू. ६००/- राजश्व वलई नामसारी र्गररनेि । 

४. नर्गरपावलकालाई आिश्यक परेमा (व्यिसायको वकवसम वनधाषरण र्गने सन्दभषमा) व्यिसायको कारोबारको 

आन्तररक राजश्व कायाषलय िा अन्त: शलु्क कायाषलयबाट कारोबार प्रमावणत वििरण मार्ग र्गनष सवकनेि साथै 

नर्गरपावलकाले तोकेको कमाषचारीबाट वनरीक्षण र्गराई वनरीक्षण प्रवतिेदनका आधारमा कर तय र्गररनेि । 

५. नर्गरपावलकालाई बझुाउन ुपने कर, शलु्क र भाडा लर्गायतका राजश्व बझुाउन बाँकी रहमेा नर्गरपावलकाबाट प्रदान 

र्गररने वसर्ाररस लर्गायतका सेिा प्रिाहबाट बवन्चत र्गनष सवकनेि । 

६. अन्य बाँकी करहरूका हकमा ऐन तथा वनयमािलीमा तोवकएको पररवध वभत्र रवह नर्गरपावलकाले तोके बमोवजम 

हुनेि, जनु सामान्यतय कारोबारको स्तर हरेी िावर्षक रू. १००/- दवेख रू. ५,०००/- सम्म हुनेि । बक्यौता 

व्यिसाय करमा १० प्रवतशत दण्ड जररिाना वलईनेि । 



  

अनुसूची ४ तवज्ञापन कर सङ्कलन सकबन्धी दररेट 

तस.नं. तववरर् करको दर

1 पाख्रीबास नर्गरपावलका मखु्य बजार के्षत्रमा LED Video Display Board प्रवत िर्गष वर्ट रू. ३०/-

2 पाख्रीबास नर्गरपावलका मखु्य बजार क्षेत्र भन्दा बावहर नर्गरपावलका भरर LED Video 

Display Board प्रवत िर्गष वर्ट

रू. २०/-

3 

मध्यपहाडी लोकमार्गषको सडक, िडा नं. ४ को प्रमुख बजार सान्ने जाने सडकदेवख  नर्गरपावलका 

कायाषलय एिम ्मुंगे्र आहाल र जाल्पा देिी मा.वि. सम्म, नर्गरस्तरीय सडक पाख्रीबास दवेख सान्ने, 

पाख्रीबास दवेख र्लाटे, पाख्रीबास दवेख मरु्गा, वहले धमषशाला हुद ैमार्गाषसम्म र धमषशाला दवेख १० 

नं. िडा सम्मका सडकमा होवडषङ बोडष प्रवत िर्गष वर्ट

रू. २०/-

4 पाख्रीबास नर्गरपावलका मखु्य बजार क्षेत्रमा व्यापारको फ्लेक्स वप्रन्ट प्रवत िर्गष वर्ट रू. १०/-

5 पाख्रीबास नर्गरपावलका मखु्य बजार क्षेत्रमा भन्दा बावहर नर्गरपावलका भरर फ्लेक्स वप्रन्ट प्रवत 

िर्गष वर्ट

रू. ६/-

6 मावथ उल्लेवखत बाहके अन्य बाटोहरूको हकमा प्रवत िर्गष वर्ट रू. ५/-

7 नर्गरपावलका क्षेत्रभरर वभत्ते लेखन प्रवत िर्गष वर्ट रू. २/-

अन्य तवषयहरू

तस.नं. तववरर्

1 ब्यानर प्रवत २ हप्ता रू. १००/- मात्र, सडक क्रस र्गरेर ब्यानर राख्न पाइने िैन ।

2 व्यापाररक ब्यानर प्रवत र्गोटा रू. २०/- (२ हप्ताको लावर्ग मात्र ।)

3 र्गेट राख्न ुपिूष नर्गरपावलकाको स्िीकृवत वलएर मात्र राख्न पाइनेि । (प्रवत हप्ता रू. ६००/-)

4 नर्गरपावलकाल ेस्िीकृवत वदई र संझौता र्गरेकोमा शलू्क वलन पाइने िैन ।

5 नर्गरपावलकाको स्िीकृवत वलई नर्गरपावलकाले उल्लेवखत क्षेत्रमा मात्र वलन पाइनेि, अन्य क्षेत्रम वलन 

नर्गरपावलकाको स्िीकृवत वलई उठाउन पाइने ि ।

6 प्रचारप्रसार, र्गाडीबाट माइवकङ प्रवतवदन रू. २००/- मात्र । राजनीवतक दल र सािषजवनक सचूनामा वलन पाइने िैन ।

8 वबयर, मवदरा, चरुोट, तथा सतुीजन्य पदाथषको विज्ञापनलाई वनजी तथा सािषजवनक स्थलमा राख्न स्िीकृत वदईने 

िैन ।

9 राजनीवतक, धावमषक, र सामावजक ब्यानर ३ हप्तासम्म वन:शुल्क राख्न वदईनेि ।

10 जनसमदुाय भेला हुने स्थान जस्तै वजल्ला प्रशासन कायाषलय, भन्सार, अदालत वज.स.स. नर्गरपावलका 

कायाषलय अर्गाडी नर्गरपावलकाले तोके बमोवजमको आकार प्रकारका मात्र होवडषङ बोडष राख्न पाइनेि ।

11 वनजी सम्पवत भिन, टहरा, जग्र्गामा समेत विज्ञापन र्गरे बापत नर्गरपावलकाले कर वलन पाउनेि ।

12 पोल ब्यानरहरू १ हप्ता सम्म प्रवतर्गोटा रू. १००/- मात्र र १ हप्ता पवि सो विज्ञापन हटाउन ुपनेि ।



  

अनुसूची ५ मनोरञ्जन करको दररेट

१.  नर्गरपावलका क्षेत्र वभत्र संचावलत वसनेमा हलहरूबाट कूल वसट संख्याको ३५ प्रवतशत  वसटलाई परुा वसट संख्या 

मानी प्रत्येक वटकटमा लाग्ने प्रिेश शलु्कको २ प्रवतशतले हुन आउने रकम मनोरञ्जन कर बापत असलू र्गनष 

सवकनेि । मावथ उल्लेख भए बमोवजम प्रवत वटकटमा मनोरञ्जन कर वलने व्यिस्था नभए सम्मका लावर्ग िावर्षक रू. 

१०,०००/- मनोरञ्जन करको रुपमा वलईनेि । 

२.  सांस्कृवतक प्रदशषन हल, नाच घर, दोहोरी संर्गीत तथा अन्य मनोरञ्जन सामग्री प्रदशषनीमा प्रिेश शलु्कको २ 

प्रवतशत मनोरञ्जन कर लाग्नेि । 

३.  जाद,ु सकष स, चटक दखेाउँदा मनोरञ्जन कर बापत रू. २००/- र मेला आयोजना स्थलमा मनोरञ्जन कर बापत 

अनमुवतका लावर्ग र्गररने वसर्ाररस दस्तरुका अवतररि प्रत्येक वदन रू. १०००/- वलईनेि । 

४.  यस नर्गरपावलका क्षेत्र वभत्र संचावलत वपकवनक स्थलहरूमा वपकवनक सञ्चालन र्गदाष सम्बवन्धत व्यिसायीले कुल 

आम्दानीको १० प्रवतशत मनोरञ्जन कर बापत कर वतनुष पनेि । 

अनुसूची ६ दैतनक गुद्री/हाटबजार, साप्तातहक हाटबजार शुल्क 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वदएको अवधकार प्रयोर्ग र्गरी यस नर्गर क्षेत्र वभत्र लाग्ने दवैनक 

हाटबजार/साप्तावहक हाटबजारमा (अस्थायी हाटबजार र घमु्ती पसल) प्रवत वदन दहेायका दरल ेशलु्क लाग्नेि ।

तस.नं सामग्री तकतसम तववरर् करको दर

1 मािा, मास ुवबवक्र 

सम्बन्धी

खसी बोका कावट वबवक्र र्गने पसलमा प्रवत र्गोटा रू. १००/-

सुँर्गरु बंर्गरु कावट  वबवक्र र्गने पसलमा प्रवत र्गोटा रू. १८०/-

राँर्गा कावट वबवक्र र्गने पसलमा प्रवत र्गोटा रू. २००/-

सुँर्गरु बंर्गरु पाठापाठी प्रवत र्गोटा रू. २०/-

वजउदो लोकल कुखरुा वबक्रीको प्रवत र्गोटा रू. १०/-

मािा वबवक्र र्गने पसल रू. २५/-

2 कपडा तथा जतु्ता 

चप्पलसँर्ग सम्बन्धी 

व्यिसाय

रेवडमेड सामान र थान कपडा वबवक्र र्गने पसल रू. १००/-

जतु्ता चप्पल वबवक्र र्गने पसल रू. १००/-

जतु्ता चप्पल वसलाई र्गने रू. २०/-

3 तरकारी तथा 

र्लरू्लसँर्ग सम्बन्धी 

व्यिसाय

र्लरू्ल, नास्ता ठेलामा राखी वबवक्र र्गने रू. १००/-

सार्ग सब्जी डोकामा िा डालामा ल्याई बेच्ने रू. २०/-

ठूलो सब्जी पसल रू. १००/-

वसजन अनसुारको सार्ग सब्जी आल ुपसल रू. २५/-

सार्गसब्जी रू. २०/-

4 खाद्यान्नसँर्ग सम्बवन्धत चामल, दाल ५ पाथीसम्म रू. ३०/-



  

 

चामल, दाल ५ पाथी भन्दा मावथ रू. ५०/-

मकै ५ पाथीसम्म रू. १५/-

मकै ५  पाथी भन्दा मावथ रू. २०/-

कोदो ५ पाथीसम्म रू. २५/-

कोदो ५ पाथी भन्दा मावथ रू. ५०/-

भटमास ५ पाथीसम्म रू. २०/-

भटमास ५ पाथी भन्दा मावथ रू. ५०/-

र्गहु ँ५ पाथीसम्म रू. १५/-

र्गहु ँ५ पाथी भन्दा मावथ रू. ४०/-

चटपटे पानीपरुी बेच्ने पसल रू. ५०/-

वकराना पसल/कस्मेवटक रू. ७५/-

वचया नास्ता पसल रू. १००/-

उख ुप्रवतवबटा रू. ३०/- 

5 परम्परार्गत वसपसँर्ग 

सम्बवन्धत व्यिसाय

माटाका भाँडा बेच्ने पसल रू. १००/-

राडी पाखी प्रवतभारी रू. १००/-

कुचो, डोको नाङ्लो बेच्ने रू. ३०/-

कृवर् औजार रू. ५०/-

जडीबटुी वबवक्र र्गने , कपाल काट्ने रू. ५०/-

नोट - ५ मठुा भन्दा कम सार्गसब्जी, १० केजी भन्दा कम खाद्यान्न, ३ केजी भन्दा कम टमाटर, १० िटा अन्डा 

लर्गायतको हकमा रू. ५/- लाग्नेि । र मावथ उल्लेख नभएको विर्यको हकमा नर्गर कायषपावलकाको बैठकले 

र्गरेको वनणषय बमोवजम हुनेि ।

अनुसूची ७ पातकि ङ शुल्कको दररेट

पाख्रीबास बसपाकष मा दहेाय बमोवजमको पावकष ङ शुल्क वलईनेि ।

तस.न.ं तववरर् करको दर कैतफयि

1 बस, रक, लरी अन्य हभेी र्गाडी रू. २०/-

2 माइक्रो, बस‚ कार अन्य साना र्गाडी रू. १५/-

3 वबदशेी बस, रक, लरी अन्य हभेी र्गाडी रू. २०/-

4 विदशेी माइक्रो, कार अन्य साना र्गाडी रू. ४०/-

5 ठेला, टेम्पो, भ्यान रू. ५/-

सिारीसाधन पावकष ङ र्गने स्थान नर्गरपावलकाले तोके बमोवजमको हुनेि । 



  

 

अनुसूची ८ अन्य दस्िुर िथा सेवा शुल्क 

वस.नं. विर्य वििरण करको दर कैवर्यत

1 

घर र जग्र्गा 

सम्बन्धी 

वसर्ाररस

वनिेदन दस्तरु रू. १०/-

मोही नामसारी तथा मोही बाँडर्ाँड 

वसर्ाररस (१ रोपनी सम्मको)

रू. ३००/- १ रोपनी भन्दा मावथ प्रवत रोपनी 

थप रू. १००/-

जग्र्गा नामसारी वसर्ाररस रू. २५०/- १ रोपनी भन्दा मावथ प्रवत रोपनी 

थप  रू. ५०/-

मोही लार्गत किा वसर्ाररस रू. २५०/- १ रोपनी भन्दा मावथ प्रवत रोपनी 

थप  रू. ५०/-

अपतुाली वसर्ाररस दस्तरु रू. १५००/- १ रोपनी भन्दा मावथ प्रवत रोपनी 

थप  रू. २००/-

चार वकल्ला वसर्ाररस दस्तरु (१ 

रोपनी सम्मको)

रू. ३००/- १ रोपनी भन्दा मावथ प्रवत रोपनी 

थप  रू. ५०/-

पक्की घर प्रमावणत रू. ५००/-

कच्ची घर प्रमावणत रू. २००/-

बसोबास प्रमावणत रू. २००/-

व्यिसावयक घर कोठा खोल्ने रू. ५००/-

आिाशीय घर कोठा खोल्ने, घर 

नामसारी

रू. १००/-

हकभोर्ग तथा जोतभोर्ग तथा िुट दताष 

वसर्ाररस

रू. ५००/- १ रोपनी भन्दा मावथको लावर्ग 

प्रवत रोपनी रू. ५००/-

उद्योर्ग सम्बन्धी घरमा आर्गलार्गी रू. २५०/- वबमा प्रयोजनका लावर्ग मात्र, 

अन्यको हकमा वन:शलु्क हुने

साना घरेल ुउद्योर्गमा आर्गलार्गी 

वसर्ाररस

रू. २५००/- वबमा प्रयोजनका लावर्ग मात्र, 

अन्यको हकमा वन:शलु्क हुने

मझौला उद्योर्गमा आर्गलार्गी 

वसर्ाररस

रू. ४०००/- वबमा प्रयोजनका लावर्ग मात्र, 

अन्यको हकमा वन:शलु्क हुने

ठुलो उद्योर्गमा आर्गलार्गी वसर्ाररस रू.७५०००/- वबमा प्रयोजनका लावर्ग मात्र, 

अन्यको हकमा वन:शलु्क हुने

सिषसाधारणको घर टहरामा 

आर्गलार्गी वसर्ाररस

वन:शलु्क



  

नक्सा पास वकताब दस्तरु रू. ५००/-

सङ्घसंस्थाको बैंक खाता खोल्ने 

वसर्ाररस

रू. २५०/-

नाम उमेर थर लर्गायत संसोधन रू. २५०/-

पक्की घर कायम वसर्ाररस िा घर 

वनमाषणाधीन रहकेो वसर्ाररस

रू. १/- प्रवतिर्गष वर्ट

वटनको िानो भएको कच्ची घर 

कायम वसर्ाररस

रू. २५०/-

तीन पसु्ते वसर्ाररस रू. २५०/-

२ नार्गररकतासँर्ग 

सम्बवन्धत 

वसर्ाररस

नार्गररकता प्रमाण पत्र वसर्ाररस(नया)ँ रू. २००/-

नार्गररकता प्रवतवलवप वसर्ाररस रू. ३००/- 

नार्गररकता सजषवमन शलु्क रू. ५००/- सबै प्रकारका लावर्ग समेत

अन्य वजल्लाको नार्गररकता 

वसर्ाररस

रू. ५००/-

अङ्वर्गकृत नार्गररकता वसर्ाररस रू. १०००/- 

िैिावहक अङ्वर्गकृत नार्गररकता 

वसर्ाररस 

रू. ८००/- 

३
पञ्जीकरणसँर्ग 

सम्बवन्धत 

वसर्ाररस

सम्बन्ध वबच्िेद प्रमावणत/प्रवतवलवप रू. ३००/-

वििाह दताष प्रमावणत/प्रवतवलवप रू. ३००/-

जन्मवमवत प्रमावणत/प्रवतवलवप रू. ३००/-

मतृ्य ुदताष प्रमावणत/प्रवतवलवप रू. ३००/-

बसाईसराई प्रमावणत/प्रवतवलवप रू. ३००/-

४
व्यविसँर्ग 

सम्बवन्धत 

वसर्ाररस

चाररवत्रक एिम ्सवुचकृत िर्गष 

वसर्ाररस (स्थायी बसोबासको 

लावर्ग)

रू. ३५०/- उल्लेवखत वसर्ाररसमा सजषवमन र्गनुष 

परेमा सोको समेत दस्तुर लाग्नेि र 

कृर्कलाई प्रत्यक्ष र्ाईदा पुग्ने र 

कृर्क स्ियंले उपयोर्ग र्गने वसर्ाररस 

वनशुल्क हुनेि ।

चाररवत्रक एिम ्सवुचकृत िर्गष 

वसर्ाररस (अस्थायी बसोबास िा 

अन्य वजल्लाको नार्गररकको लावर्ग)

रू. ५००/- उल्लेवखत वसर्ाररसमा सजषवमन र्गनुष 

परेमा सोको समेत दस्तुर लाग्नेि र 

कृर्कलाई प्रत्यक्ष र्ाईदा पुग्ने र 

कृर्क स्ियंले उपयोर्ग र्गने वसर्ाररस 

वनशुल्क हुनेि ।



नेपाली पेन्सन पिा बाहकका लावर्ग 

र्गरेको जनुसकैु वसर्ाररस

रू. ५००/-

भारतीय पेन्सन पि बाहकका लावर्ग 

जनुसकैु वसर्ाररस

रू. १०००/-

अन्य दशेका पेन्सन पिा बाहकको हकमा रू. १५००/-

कृवर्सँर्ग सम्बवन्धत रू. २५०/-

नेपाली नार्गररकता त्यार्ग र्गरी अन्यत्र 

बसोबास र्गने व्यविको हकमा 

जनुसकैु वसर्ाररस

नेपालीलाई लाग्ने 

दस्तरुको  तेब्बर 

लाग्ने

िैदवेशक रोजर्गारीको हकमा मतृ्यु 

हुनेको वसर्ाररस

वन:शलु्क

व्यिसाय बन्द वसर्ाररस रू. ३००/-

पसलमा आर्गजनी भएको वसर्ाररस वन:शलु्क

नाता प्रमावणत (नेपालीमा) रू. ३००/-

नाता  प्रमावणत  (अङ्ग्रजेीमा) रू. ५००/-

सबै प्रकारका अङ्ग्रजेी वसर्ाररस रू. ५००/-

नम्बरी जग्र्गाको रुख कटान वसर्ाररस रू. २००/- १ लाख भन्दा बढी रुख भए प्रवत रुख 

रू. ५०/-

व्यविर्गत प्रयोजनको लावर्ग वन:शलु्क

सहुवलयत काठको वसर्ाररस रू. २००/- दाउराको प्रयोजन भएप्रवत 

रयाक्टर रू. १००/-

विपदको लावर्ग वन:शुल्क

अन्य मावथ उल्लेख नभएका हकमा रू. ५००/-

विद्यतु, टेवलर्ोन जडान लर्गायतका 

वसर्ाररस

रू. २५०/-

वसनेमा हल खोल्ने वसर्ाररस रू. १००००/- 

मोबाइल टािर स्थापना वसर्ाररस रू. १००००/- 

नोट - साविक र्गा.वि.स.बाट नक्सा प्रमावणत वलएकाहरूका हकमा नक्सा पास प्रवक्रयामा आउँदा अन्य नक्सा प्रमावणत 

नर्गरेकाहरू सरहका शलु्क वलईनेि । उल्लेवखत नक्सा पुन: प्रमावणत र्गनुष पने भएमा रू. ३००/- लाग्नेि । 



तशक्षा सकबन्धी दस्िुर

तववरर् करको दर

पिूष प्राथवमक तथा मन्टेश्वरी लर्गायत रू. ५०००/-

आधारभतू तह मा.वि. रू. ८,०००/-

क्याम्पस रू. १०,०००/-

प्राविवधक वशक्षण संस्था स्थापनाका लावर्ग वसर्ाररस, टेवक्नकल इवन्स्टच्यटु स्थापनाका 

लावर्ग प्राविवधक वशक्षा तथा व्यिसायी तावलम, पररर्दका लावर्ग र्गररने वसर्ाररस

रू. ५०००/- 

(प्रवत वसर्ाररस)

विद्यालय तथा क्याम्पसको स्तर िवृद्ध र्गदाष मावथल्लो स्तरको दताष वसर्ाररस दस्तरु वलने तथा 

एकै स्तरमा कक्षा मात्र थप र्गदाष

रू १०००/- 

(प्रवत कक्षा)

 वजल्ला वभत्र सबै तहको लावर्ग सरुिा वसर्ाररस रू. ५००/-

वजल्ला बावहर

(क) आधारभतु तह रू. ५००/-

(ख) माध्यवमक तह रू. ८००/-

अतमनबाट गररने सबै प्रकारका तसफाररस दस्िुर

तस.न.ं तशषिक तववरर् करको दर 

१

वनिेदकको मार्गको 

आधारमा जग्र्गा 

िुट्याउने काम

१ रोपनी सम्मको रू. ५००/- 

१ रोपनी मावथ दवेख ५ रोपनी सम्मको रू. ७५०/- 

५ रोपनी मावथ दवेख १० रोपनी सम्मको रू. १०००/- 

१० रोपनी मावथ दवेख २० रोपनी सम्मको रू. १५००/- 

२० रोपनी भन्दा जवत सकैु भए पवन रू. २०००/- 

२

दरूी प्रमावणत लर्गायतका 

अन्य अवमनसँर्ग 

जोवडएका वसर्ाररसहरू

बैंवकंर्ग प्रयोजनका लावर्ग रू. ७५०/- 

सिषसाधारणसँर्ग जोवडएका वसर्ाररसहरू रू. २५०/- 

जग्र्गा वििाद भई वकचलो परेको हकमा रू. १५००/- 

मावथ उल्लेवखत बाहकेको हकमा रू. ५००/- 

उद्योग दिाि तसफाररस दस्िुर

तस.नं तववरर् दस्िुर रकम

१ चाउचाउ उद्योर्ग रू. १०००/- 

२ वबस्कुट उद्योर्ग रू. १५००/- 

३ चप्पल उद्योर्ग रू. १५००/- 

४ सलाई उद्योर्ग रू. १०००/- 

५ प्लाई उद्योर्ग रू. ३०००/- 



  

६ सौस उद्योर्ग रू. १०००/- 

७ कपडा उद्योर्ग रू. ६००/- 

८ बरर् उद्योर्ग रू. ५००/- 

९ कन्रे्क्सनरी उद्योर्ग रू. २०००/- 

१० काष्ठ उद्योर्ग रू. २०००/- 

११ स-वमल सवहतको काष्ठ उद्योर्ग रू. २५००/- 

१२ र्वनषचर मात्र रू. १५००/- 

१३ मोटरसाइकल ग्यारेज रू. १०००/- 

१४ साइकल ग्यारेज रू. ३००/- 

१५ अन्य हभेी र्गाडीहरूको ग्यारेज रू. ३०००/- 

१६ पेरोल पम्प रू. १००००/- 

१७ मिीतेल वडलर रू. ५०००/- 

१८ स्टेशनरी सञ्चालन रू. १५००/- 

१९ वडवस्टलरी उद्योर्ग रू. १००००/- 

२० हल्का पेय पदाथष उद्योर्ग रू. ५०००/- 

२१ प्लाविक उद्योर्ग रू. ३०००/- 

२२ पाउरोटी केक उद्योर्ग रू. १०००/- 

२३ वग्रल उद्योर्ग रू. ३०००/- 

२४ र्गलैंचा उद्योर्ग रू. ५०००/- 

२५ र्गामेन्ट उद्योर्ग रू. ३०००/- 

२६ भवुजया वमल रू. ३०००/- 

२७ ईटा उद्योर्ग आधवुनक भिी जवडत रू. १५०००/- 

२८ ईटा तथा टायल आधवुनक यन्त्र जडान बाहकेको रू. १००००/- 

२९ पश ुआहार रू. ५००/- 

३० तामा आल्मवुनयम जस्ता धात ुउद्योर्ग रू. ५०००/- 

३१ प्रेस वप्रवन्टङ बाहके रू. २५००/- 

३२ जसु उद्योर्ग रू. १०००/- 

३३ चरुोट वबडी उद्योर्ग रू. ४५००- 

३४ बेतबाँस र्वनषचर रू. ५००/- 

३५ लवुिकें ट उद्योर्ग रू. ५००००/- 

३६ मावथ उल्लेख नर्गररएका उद्योर्गहरूका हकमा रू. ६००/- देवख ५०००/- सम्म 



घरबाटो प्रमातर्ि )रातजनामा/तबतक्र प्रयोजनका लातग)

वस.न.ं वििरण करको दर कैवर्यत

1 मध्यपहाडी लोकमार्गषले िोएका जग्र्गाको हकमा प्रवत रोपनी ( िडा नं. ४ 

को वसमानादवेख िडा नं. ५ को िडा कायाषलयसम्म) 

रू. ५००/- 

2 मध्यपहाडी लोकमार्गषसँर्ग जोवडएको जग्र्गाको हकमा प्रवत रोपनी रू. ३००/- 

3 मध्यपहाडी लोकमार्गष िडा नं. ५ को िडा कायाषलय दवेख माङमाया 

खोलासम्म प्रवत रोपनी 

रू. २५०/- 

4 िडा नं. ४ को प्रमखु बजार सान्ने जाने सडक\दवेख नर्गरपावलका 

कायाषलय एिम ्मुंग्र ेआहाल र जाल्पा दिेी मा.वि. सम्म प्रवत रोपनी 

रू. ६००/- 

5 लोकमार्गषले िोएको तर भीरपाखा मात्र भय्र्को जग्र्गाको हकमा प्रवत 

रोपनी 

रू. २५०/- 

6 नर्गरस्तरीय सडक पाख्रीबासदेवख सान्ने, पाख्रीबासदेवख र्लाटे, पाख्रीबासदेवख 

मरु्गा, वहलेदेवख धमषशाला हुदै मार्गाषसम्म र धमषशालादेवख १० नं. िडा सम्मका 

सडक जोवडएका जग्र्गाको प्रवत रोपनी 

रू. ३००/- 

7 नर्गरस्तरीय सडकसँर्ग जोवडएका शाखा सडकको ह=जग्र्गाहरूको हकमा 

प्रवत रोपनी 

रू. ३००/- 

8 सडकसँर्ग नजोवडएका जग्र्गाहरूको हकमा प्रवत रोपनी रू. २५०/- 

9 कुनै पवन सडकले निोएको भीरपाखा तथा यानको प्रवत रोपनी रू. १००/- 

र्गवुठ जग्र्गाको वबक्री प्रयोजनका लावर्ग र्गररने वसर्ाररसमा न्यनूतम रू. ३००/- प्रवत रोपनी, घर भए प्रवत कोठा रू. 

१२५/- र उल्लेवखत घरको घर नक्सा पास अवनिायष र्गरेको हुन ुपिष । 

घर नक्सा पास दस्िुर

तस.नं. तववरर् करको दर

१ १००० िर्गषरु्ट सम्म नक्सा पास र्गदाष प्रवत िर्गष रु्ट रू. ३/-

२ १००१ िर्गषरु्ट दवेख १५०० िर्गष रु्ट सम्मको नक्सा पास र्गदाष प्रवत िर्गष रु्ट रू. ३/५०

३ १५०१ िर्गषरु्ट दवेख २५०० िर्गषरु्ट सम्मको नक्सा पास र्गदाष प्रवत िर्गषरु्ट रू. ४/५०

४ २५०१ िर्गषरु्ट दवेख ४००० िर्गषरु्ट सम्मको नक्सा पास र्गदाष प्रवत िर्गषरु्ट रू. ५/-

५ ४००१ िर्गषरु्ट भन्दा मावथ जवतसकैुको हकमा प्रवत िर्गषरु्ट रू. ५/५०

६ पखाषल प्रवत रवनङ वर्ट रू. ५/-

७ काठको घर िा टाडे घर प्रवत िर्गष रु्ट रू. १/५०

८ भइु ँतलामा पक्की िाल भई मावथ वटनको िाना भएको प्रवत िर्गषरु्ट रू. २/-

९ लोड िेररङ स्रक्चर तर्ष रू. २/-



१० वसमेन्ट ब्लक/ वटन ६ इन्च र्गाह्रो जस्ता  िाना, अस्थायी टहरो र्गोदाम आवद तर्ष रू. १/५० 

११ वनमाषण सम्पन्न प्रमाणपत्र 

११.१ जस्ता िाना घर वनमाषण रू. १०००/- 

११.२ आर सी सी फे्रम स्ट «क्चर १००० िर्गष रु्ट सम्म रू. १५००/- 

११.३ आर.सी.सी. फे्रम स्ट «क्चर २५०० िर्गष रु्ट सम्म रू. २०००/- 

११.४ आर.सी.सी. फे्रम स्ट «क्चर ४००० िर्गष रु्ट सम्म रू. २५००/- 

११.५ आर.सी.सी. फे्रम स्ट «क्चर ४००० िर्गष रु्ट भन्दा माथी रू. ३०००/- 

१२ घर नक्सा नामसारी दस्तरु (प्रवत िर्गषरु्ट) रू. १/५०

१३ घर नक्सा वनरीक्षण तथा सजषवमन दस्तरु रू. २५०/-

१४ ले आउट दस्तरु रू. २५०/-

१५ सािषजवनक पिूाषधार ममषत दस्तरु रू. २५०/-

१६ थ्री रे्ज विद्यतु जडान वसर्ाररस रू. ३००/-

१७ खानेपानीको धारा जडान वसर्ाररस रू. २५०/-

१८ सङ्घ संस्था दताष वसर्ाररस रू. ४००/-

१९ नक्सा पास सम्बन्धी प्रमाणपत्र रू. १०००/-

२० नक्सा पास सम्बन्धी प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप रू. १२००/- 

२१ अन्य प्रमाणपत्रको हकमा (उल्लेख भए भन्दा बाहके) रू. ३००/-

२२ सम्पवत कर/नर्गदी कर वतरेको रवसदको प्रवतवलवप रू. २५/-

नोट -  १) नर्गरपावलका घोर्णा हुन ुपिूष वनमाषण भएका घरहरूको हकमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४  को 

दर्ा ४२ का सन्दभषमा एक पटकलाई नर्गर कायषपावलकाले वनणषय र्गरे बमोवजम हुनेि । 

२) वनमाषण सम्पन्न प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप जारी र्गनुष पने भएमा वनमाषण सम्पन्न प्रमाणपत्रमा उल्लेवखत दस्तरुमा 

थप रू. २००/- वलई प्रवतवलवप जारी र्गनेि । 

सवारी साधनको करको दर 

तस.न.ं सवारी साधनको तकतसम दिाि शुल्क रू. नवीकरर् दस्िुर 

१ अटो ररक्सा (टेम्पो) रू. १०००/- रू. २०००/- 

२ विद्यतुीय ररक्सा रू. ८००/- रू. १८००/- 



अन्य सेवा शुल्क 

तस.नं. तववरर् करको दर

१ अचल सम्पवत मलू्याङ्कन सेिा शलु्क प्रवत लाख रू. २५०/- 

२ आयश्रोत मलू्याङ्कन प्रमावणत शलु्क प्रवत लाख रू. २००/- 

३ सािषजवनक शौचालय प्रयोर्ग वदशा र्गरेको रू. १० र वपसाब र्गरेको रू. ५/- 

४ र्ोहोरमैला व्यिस्थापन सेिा शलु्क िावर्षक रू. ६००/- प्रवत घर (िडा नं. ३ र ४ को हकमा मात्र) 

५ अन्य विविध सेिा शलु्क सेिाको प्रकृवत हरेी रू. १००/- दवेख रू. २०००/- सम्म नं.पा.ले 

तोक्न सक्ने 

अनुसूची ९ दण्ड जररवाना 

तस.न.ं तववरर् करको दर

१ ३५ वदन वभत्र व्यविर्गत घटना दताष वन:शलु्क

२ ३६ वदनदवेख  ६ मवहनावभत्र व्यविर्गत घटना दताष र्गरेमा रू. १००/-

३ ६ मवहना १ वदन भन्दा मावथ जवहले व्यविर्गत घटना दताष र्गरेमा रू. २००/- 

४ वनर्वेधत प्लाविक प्रयोर्ग र्गनेको हकमा रू. १००० दवेख रू. १५०००/-

५ जथाभािी चौपाया/िस्त ुिोड्नेको हकमा (प्रवतवदन) रू. १५० दवेख रू. ५००/-

६ मालपोतको हकमा १ िर्षसम्मको बक्यौताको हकमा २५ प्रवतशत 

७ मालपोतको हकमा २ िर्षसम्मको बक्यौताको हकमा ३३ प्रवतशत

८ मालपोतको हकमा २ िर्ष भन्दा मावथको हकमा बक्यौता ५० प्रवतशत

९ व्यिसायको बक्यौताको हकमा २० प्रवतशत

१० नर्गरपावलका कायाषलय पररशर वभत्र धमु्रपान/मद्यपान र्गरेमा रू. १०००/- 

नोट - १)  प्लाविक वनर्वेधत क्षेत्र घोर्णा भए पवि कायाषन्ियन हुने र सोको सचूना स्थानीय रेवडयो र पत्रपवत्रका मार्ष त ्

जानकारी र्गराईनेि । 

२) मावथ उल्लेवखत बदुाँ नं. ५ को सन्दभषमा, र्गाई भैसी, र्गोरुको रू. ५००/- जररिाना र खाना खचष रू. २५०/- 

(प्रवतवदन)  

 बािाबािी र पाडापाडीको हकमा रू. २५०/- जररिाना र  खाना खचष रू. १२५/- (प्रवतवदन)

 मावथ उल्लेवखत बाहकेका चौपायाको हकमा जररिाना रू. ३००/- र खान खचष रू. १५०/-  (प्रवतवदन),

पाठापाठीको हकमा ५० प्रवतशत

 ७ (सात) वदनसम्म पवन चौपाया वलन चौपाया धनी नआएमा नर्गरपावलकाले चौपायाको वललाम र्गनेि ।



अनुसचूी १० सकपति कर वडा स्िरमा के्षत्र िथा मूल्याङ्कनका आधारहरू 

तस.न.ं तववरर् करको दर

१. व्यापाररक के्षत्र

क. प्रमखु व्यापाररक क्षेत्र २०,००,०००/- 

ख. सहायक व्यापाररक क्षेत्र १५,००,०००/- 

र्ग. शहरी व्यापाररक क्षेत्र १२,००,०००/- 

घ. ग्रामीण व्यापाररक क्षेत्र ६,००,०००/- 

२. आवासीय के्षत्र 

क. प्रमखु आिासीय क्षेत्र (लोकमार्गषले िोएको) ६,००,०००/- 

ख. सहायक आिासीय क्षेत्र (नर्गरस्तरीय सडकले िोएको) २,००,०००/- 

र्ग. आिासीय के्षत्र (नर्गरस्तरीय सडकबाट र्गएका शाखा सडकमा जोवडएका सडक) ७०,०००/- 

घ. अन्य ग्रामीण क्षेत्र ५०,०००/- 

३. कृतष के्षत्र 

क. बाहै्र मवहना वसंचाई पगु्ने सडकको पहुचँ भएको ६०,०००/- 

ख. आंवसक वसंचाई सुवबधा परु्गेको ५०,०००/- 

र्ग. वसंचाई सवुबधा नभएको ४०,०००/- 

४. वन भीरपाखा 

क. खेतबारीमा पानी लाग्ने जग्र्गामा िनजङ्र्गल लर्गाएको ४०,०००/- 

ख. िनजङ्र्गल ढंुर्गा भएको खेतबारी  )भीर,पाखा( २५,०००/- 

र्ग. अन्य जग्र्गाहरू (बाँसघारी, खरबारी) २०,०००/- 

घ. खोलो बर्गर १०,०००/- 

ङ. पवहरो ५,०००/- 

क. नगरसभाबाट स्वीकृि सकपतत्त करको के्षत्र िथा मूल्याङ्कन दररेट 

िडा स्तरबाट िलर्ल भई आएका िडास्तरका क्षेत्र र मलू्याङकन दररेटलाई आधार मानी सवमवत, राजश्व 

परामशष सवमवत, कायषपावलका हुदँ ैनर्गरसभामा स्िीकृतीका लावर्ग पेश भएका िडार्गत क्षेत्र र मलू्याङकनका आधारहरू 



१ नं. वडा

तस. 

नं. 
के्षत्र उपके्षत्र छोएको सडक 

प्रति रोपनी 

(हजारमा) 
कैतफयि 

१ 
आिासीय 

क्षेत्र 
सहायक आिासीय क्षेत्र 

विपी धारा वपपल बोट दवेख चंदारे 

बारी निषदशे्वर हुदँ ैर्ािा खोला  
२००.०० 

नर्गरस्तरीय 

सडकले िोएको 

२ 
आिासीय 

क्षेत्र 
आिासीय क्षेत्र 

िास्टन टोल, रानाटार सडक 

श्रीपाने सडक, पाटनदिेी पिुार 

चौतारा, वपपल बोट पिुार चौतारा 

पाटनदबेी खैरेनी, वशिालय टोल 

७०.०० 

नर्गरस्तरीय 

सडकबाट र्गएका 

शाखा सडकमा 

जोवडएका सडक 

३ 
आिासीय 

क्षेत्र 
अन्य ग्रामीण क्षेत्र 

सल्लेरी टोल, सैरूम्टा टोल 

बढुाथोकी टोल 
५०.०० 

४ कृवर् 
बाहै्र मवहना वसंचाई पगु्ने 

 सडकको पहुचँ भएको 

मत्येरे चौतारा पिूष 

वसरान चौतारा पिूष 

पिुार चौतारा पिूष 

६०.०० 

५ कृवर् 
बाहै्र मवहना वसंचाई पगु्ने 

 सडकको पहुचँ भएको 

बाह्रमरेू टोकले कुलोमुवन र्ािा 

खोलासम्म 

अलैंचे क्षेत्र 

१००.०० 

६ कृवर् आंवसक वसंचाई क्षेत्र 

मत्येरे चौतारा पवश्चम 

वसरान चौतारा पवश्चम 

पिुार चौतारा पवश्चम 

दवेबथान पिूष बांझेखोला 

५०.०० 

७ कृवर् वसंचाई सवुिधा नभएको िडा नं.१ बाँकी क्षेत्र सबै ४०.०० 

८ 
िन भीर 

पाखा 

खेतबारीमा पानी लाग्ने 

जग्र्गामा िनजङ्र्गल 

लर्गाएको 

खैरेनी क्षेत्र ४०.०० 

९ 
िन भीर 

पाखा 

िनजङ्र्गल ढंुर्गा भएको 

खेतबारी (भीरपाखा) 

सल्लेरी टोल, ढाँड टोल 

र्गैरी बारी टोल, बरुिाल टोल 

ज्यावमरे 

२५.०० 

१० 
िन भीर 

पाखा 

अन्य जग्र्गाहरू 

(बाँसघारी खरबारी) 
ढाँड टोल, सधुारे डांडा दवेख पवश्चम २०.०० 



२ नं. वडा 

तस. 

नं. 
के्षत्र उपके्षत्र छोएको सडक/के्षत्र 

प्रति रोपनी 

(हजारमा) 
कैतफयि 

१ व्यापाररक क्षेत्र 
ग्रामीण व्यापाररक 

क्षेत्र 

वसंजालीिर चौतारा दवेख परुानो 

र्गा.वब.स.भिन हुदँ ैधन्सार 

डाँडासम्म सडकको दिुै तर्ष  

६००.०० 

२ आिासीय क्षेत्र 
सहायक आिासीय 

क्षेत्र 

आहालेखोला दवेख मानेडाँडा 

सम्म सडकले िोएको दइुबी 

तर्ष को जग्र्गा 

२००.०० 
नर्गरस्तरीय सडकले 

िोएको 

३ आिासीय क्षेत्र आिासीय क्षेत्र सडकले िोएको ७०.०० 

नर्गरस्तरीय सडकबाट 

र्गएका  

शाखा सडकमा 

जोवडएका सडक 

४ आिासीय क्षेत्र अन्य ग्रामीण क्षेत्र निोएको ५०.०० सडकले निोएको 

५ कृवर् क्षेत्र 
आंवसक वसंचाई 

सवुबधा परु्गेको 

मालबासे खेत ओख्रे अलैंची 

र्गैरी र्गाउँ ठाडे र्गाउँटारेली र्गाउँ 

खेत तामाङ टोल खेत 

५०.०० 

६ कृवर् क्षेत्र 
वसंचाई सवुबधा 

नभएको 
बाँकी खेतबारी ४०.०० 

७ िन भीरपाखा 

खेतबारीमा पानी 

लाग्ने जग्र्गामा 

 िनजङ्र्गल लर्गाएको 

एकीन नभएको ४०.०० 

८ िन भीरपाखा 

िनजङ्र्गल ढंुर्गा 

भएको खेतबारी 

(भीरपाखा) 

एकीन नभएको २५.०० 

९ िन भीरपाखा 
अन्य जग्र्गाहरू 

(बाँसघारी खरबारी) 
एकीन नभएको २०.०० 

१० िन भीरपाखा खोलो बर्गर एकीन नभएको १०.०० 

११ िन भीरपाखा पवहरो एकीन नभएको ५.०० 



३ नं. वडा 

तस. 

नं. 
के्षत्र उपके्षत्र छोएको सडक/के्षत्र 

प्रति रोपनी 

(हजारमा) 
कैतफयि 

१ आिासीय क्षेत्र 

प्रमखु 

आिासीय 

क्षेत्र 

मध्यपहाडी लोक मार्गषले िोएको 

दाया-ँबाँया 
१०००.०० 

१५ दवेख २५ वम. 

वभत्र 

२ आिासीय क्षेत्र 

सहायक 

आिासीय 

क्षेत्र 

वसंघदबेी चोक दवेख मरु्गा खोला 

सम्म 
८००.०० 

३ आिासीय क्षेत्र 
आिासीय 

क्षेत्र 

किेलडाँडा कसेनी माझर्गाउँ 

पन्चकन्या  

सालबोटे वसरान 

३००.०० 

४ आिासीय क्षेत्र 
आिासीय 

क्षेत्र 

जोरधारा आहाले टोल 

महत टोल 

दलाषमी टोल 

२००.०० 

नर्गरस्तरीय 

सडकबाट र्गएका 

शाखा सडकमा 

जोवडएका सडक 

५ कृवर् क्षेत्र 

वसंचाई 

सवुबधा 

नभएको 

साँर्ग ुखोवलटार 

आँपटारी एररया 

सालबोटे पिुार लर्गायतका एररया 

५०.०० 

६ भीरपाखा िन 
खोला बर्गर 

पवहरो 
बाँकी सबै १०.०० 

नोट- 

 वस.नं. १ आिासीय क्षेत्रको सडकले िोएको जवतसकैु जग्र्गा भएपवन एक चौथाईलाई घडेरी मानी बाकीलाई प्रवत

रोपनी रु ८००००।- को दरले कर र्गणना र्गने ।

 वस.नं. २ सहायक आिासीय क्षेत्रको सडकले िोएको जवतसकैु जग्र्गा भएपवन एक चौथाईलाई घडेरी मानी बाँकीलाई

प्रवत रोपनी रु ६००००।- को दरले कर र्गणना र्गने ।

 वस.नं. ३ आिासीय क्षेत्रको सडकले िोएको जवतसकैु जग्र्गा भएपवन एक चौथाईलाई घडेरी मानी बाँकीलाई प्रवत

रोपनी रु ४५०००।- को दरले र्गणना र्गने ।

 अन्य व्यिस्था अन्य िडामा लार्ग ुसरह हुने ।



४ नं. वडा

तस. 

नं. 
के्षत्र उपके्षत्र छोएको सडक/के्षत्र 

प्रति रोपनी 

(हजारमा) 
कैतफयि 

१ 
व्यापाररक 

क्षेत्र 

प्रमखु 

व्यापाररक 

क्षेत्र 

पिूष-सामदुावयक भिन/यलम्बर चोक/ई.प्र.का. 

पवश्चम-जाल्पादबेी मवन्दर हुदँ ै नं.पा. उत्तर-पाख्रीबास 

चोक दवेख नारदमनुी थलुङ्ुर्ग राजमार्गषको ५०० वम.  

भोजपरु तर्ष को कुइनेटो डाँडा सम्म, दवक्षण-

जाल्पादबेी क्याम्पस भिन दवेख तालतलैया र्गटे 

सम्म 

२०००.०० 

२ 
व्यापाररक 

क्षेत्र 

सहायक 

व्यापाररक 

क्षेत्र 

पिूष-पा.नं.पा. कायाषलय दवेख पवश्चम राम्चेमलू सम्म 

दायाँबायाँ पिूष जाल्पादबेी मवन्दर दवेख पवश्चम किेल 

डाँडा सम्म कसेनी जाने रोड सम्मको दायाँबायाँ 

पिूष वसंघदबेी चोक दवेख स्िास््य चौकी हुदँ ैयलम्बर 

चोकसम्म जाने बाटोको दायाँबायाँ पिूष वसंघदबेी 

चोक दवेख ई.प्र.का. सम्मको राजमार्गषको दायाँबायाँ 

दवक्षण यलम्बर चोकदवेख रवमते सडक मखु सम्म 

दायाँबायाँ ररनवटन डाँडा दवेख सेपान सम्म जाने 

बाटोको दायाँबायाँ पवश्चम जाल्पादबेी मवन्दर दवेख 

जाल्पादबेी मा.वब.र्गेट सम्म जाल्पदबेी मवन्दर दवेख 

िदु्धमवुतष क्षेत्र िरीपरी 

१५००.०० 

३ 
आिासीय 

क्षेत्र 

सहायक 

आिासीय 

क्षेत्र 

मनु्ग्रआेहाल खेलमैदान दवेख भिराई संसरी डाँडा 

सडक हुदँ ै जाल्पादबेी मा.वब. उत्तर र्गेट सम्म जाने 

सडकको दायाँबायाँ राम्जी कुइनेटो दवेख 

वसमखेतसम्म सडकको दायाँबायाँ 

५००.०० 

४ 
आिासीय 

क्षेत्र 

आिासीय 

क्षेत्र 

पिूष-भाङ्र्ग बारी दवेख किेल डाँडा जाने सडकको 

दायाँबायाँ किेलडाँडा दवेख मौलो सम्म जाने 

सडकको आसपास, ररनवटन पन्चकन्या सडक 

ररनवटन िुमीडाँडा र्गाल्पारा, र्गमु्बापारी र्गाउँ 

वचयाबारी दवेख ननुथला सम्म 

२००.०० 

नर्गरस्तरीय 

सडकबाट 

र्गएका शाखा 

सडकमा 

जोवडएका 

सडक 

५ कृवर् क्षेत्र 

वसंचाई 

सवुबधा 

नभएको 

अन्य बाँकी क्षेत्र ४०.०० 



५ नं. वडा 

तस. 

नं. 
के्षत्र उपके्षत्र छोएको सडक/के्षत्र 

प्रति रोपनी 

(हजारमा) 
कैतफयि 

१ 
व्यापाररक 

क्षेत्र 

ग्रामीण व्यापाररक 

क्षेत्र 

४ नं.िडा वसमाना दवेख िडा 

कायाषलयसम्म सडकको दिुै तर्ष  
६००.०० 

मध्यपहाडी लोक 

मार्गषले िोएको 

२ 
आिासीय 

क्षेत्र 
प्रमखु आिासीय क्षेत्र 

५ नं. िडा कायाषलय दवेख तल्लो बैद्य 

चौतारा हुदँ ै माँर्गमाया सम्म सडकको 

दायाँबायाँ 

६००.०० 

३ 
आिासीय 

क्षेत्र 

सहायक आिासीय 

क्षेत्र 

र्ािा खोला दवेख िामलाङ्र्ग खोला 

सम्म सडकको दायाँबायाँ 
२००.०० 

नर्गरस्तरीय 

सडकले िोएको 

४ 
आिासीय 

क्षेत्र 
आिासीय क्षेत्र 

वडकुरे र्ािा हुदँ ै वबजिुा खोला‚ 

र्गमु्बापारी र्गाउँ सडकले िोएको 

र्गरुाँसे खाल्टे सडकले िोएको 

पन्चेमासे‚५ न.ंिडा कायाषलय दवेख 

कमलटार वसमालीबास‚दवेबथान डाँडा 

दवेख िामलाङ 

७०.०० 

नर्गरस्तरीय 

सडकबाट र्गएका 

शाखा सडकमा 

जोवडएका 

सडकको 

दायाँबायाँ 

५ 
आिासीय 

क्षेत्र 
अन्य ग्रामीण क्षेत्र बाँकी क्षेत्र ५०.०० 

६ कृवर् क्षेत्र 

बाहै्र मवहना वसंचाई 

पगु्न ेसडकको पहुचँ 

भएको 

मांर्गमाया खोलाको आसपास ६०.०० 

७ कृवर् क्षेत्र 
वसंचाई सवुबधा 

नभएको 

उल्लेख भएभन्दा सबै वसंचाई सवुबधा 

नभएको कृवर् क्षेत्र 
४०.०० 

८ 
िन 

भीरपाखा 

िन भीरपाखा खोला 

बर्गर पवहरो 

सडकले िोएका एबं निोएका िन 

भीरपाखा खोला बर्गर पवहरो 
५ दवेख ४० 

स्ि-घोर्णामा 

उल्लेख हुने 

६ नं. वडा 

तस. 

नं. 
के्षत्र उपके्षत्र छोएको सडक/के्षत्र 

प्रति रोपनी 

(हजारमा) 
कैतफयि 

१ व्यापाररक 
ग्रामीण व्यापाररक 

क्षेत्र 

बजार वसरानको धारा दवेख 

बसपाकष  हुदँ ैिडा कायाषलय 

सम्म सडकको दिुै तर्ष  

६००.०० 



 

२ 
आिासीय 

क्षेत्र 

सहायक आिासीय 

क्षेत्र 

राम्चे दवेख बजारको बसपाकष  हुदँै 

िडा कायाषलय सम्म सडकको 

दिुै तर्ष  

२००.०० नर्गरस्तरीय सडक 

३ 
आिासीय 

क्षेत्र 
आिासीय क्षेत्र 

िडा कायाषलय दवेख िर् ेडाँडा 

हुदँ ैअधँेरी घाट सम्म सडकको 

दायाँबायाँ 

७०.०० 

नर्गरस्तरीय सडकबाट 

र्गएका शाखा सडकमा 

जोवडएका सडक 

४ 
आिासीय 

क्षेत्र 
आिासीय क्षेत्र 

१७ िटा सहायक सडक संर्ग 

जोवडएका सडकको दायाँबायाँ 
१००.०० 

५ कृवर् क्षेत्र 
वसंचाई सवुबधा 

नभएको 

मावथ उल्लेख बाहकेका बाँकी 

क्षेत्र 
४०.०० 

६ 
भीर पाखा 

िन 

िनजङर्गल भीरपाखा 

बाँसघारी खरबारी 

खोला बर्गर पवहरो 

सडकले िोएका एबं निोएका 

िन भीरपाखा खोला बर्गर पवहरो 

५ दवेख 

४० 

स्ि-घोर्णामा उल्लेख 

हुने 

७  नं. वडा 

तस. 

नं. 
के्षत्र उपके्षत्र छोएको सडक/के्षत्र 

प्रति रोपनी 

(हजारमा) 
कैतफयि 

१ 
व्यापाररक 

क्षेत्र 

ग्रामीण व्यापाररक 

क्षेत्र 

राम्चेडाँडा दवेख वतनदोभाने सम्म 

सडकको दायाँबायाँ 
६००.०० 

२ 
आिासीय 

क्षेत्र 

सहायक आिासीय 

क्षेत्र 

पाख्रीबास दवेख वतनदोभाने सम्म 

किेलडाँडा दवेख कप्तान धारासम्म 

सडकको दायाँबायाँ 

२००.०० 

नर्गरस्तरीय सडकले 

िोएको  

३ 
आिासीय 

क्षेत्र 
आिासीय क्षेत्र 

र्गजेर्गैरी दवेख शवहदयज्ञ प्रा.वब. 

साँधखोला राम्चे डाँडा शवहदयज्ञ हुदँ ै

वतनदोभाने राम्चेडाँडा काकी टोल 

बाहुनीखोला राउत टोल राम्चे डाँडा 

जलदबेी कापलटाङ्र्ग तामाङ्र्ग टोल 

जलदबेी धाप हुदँ ै तामाङ्र्ग टोल 

जोर्गीडाँडा र्गैरीर्गाउँवतनदोभाने बस्नेत 

टोल शवहदयज्ञ प्रा.वि.र्गजेर्गैरी खरबारी 

ताङ्र्गखिुाली टोल सहकारी हुदँ ै

कोलडाँडा 

७०.०० 

नर्गरस्तरीय 

सडकबाट र्गएका  

शाखा सडकमा 

जोवडएका सडकको 

दिुै तर्ष  



४ कृवर् क्षेत्र 
वसंचाई सवुबधा 

नभएको 
मावथ उल्लेख भन्दा बाहकेका क्षेत्र ४०.०० 

५ 
िन 

भीरपाखा 

खेतीबारी लाग्ने 

जग्र्गामा िनजङ्र्गल 

लर्गाएको 

डौंथ‚े कोल‚े हसँ‚े भांर्ग‚े वतम्बरेु 

कालीदह क्षेत्र 
४०.०० 

६ 
िन 

भीरपाखा 

िनजङ्र्गल 

भीरपाखा बाँसघारी 

खरबारी खोला 

बर्गर पवहरो 

सडकले िोएका एबं निोएका िन 

भीरपाखा खोला  

बर्गर पवहरो 

५ दवेख 

२५ 

स्ि-घोर्णामा 

उल्लेख हुने 

८ नं. वडा

तस. 

नं. 
के्षत्र उपके्षत्र छोएको सडक/के्षत्र 

प्रति रोपनी 

(हजारमा) 
कैतफयि 

१ 
व्यापाररक 

क्षेत्र 

ग्रामीण 

व्यापाररक क्षेत्र 

भनु्टीडाँडा, िडा कायाषलय, खत्रीडाँडा 

सनुबालिुा, नाभांर्गे  
६००.०० 

२ 
आिासीय 

क्षेत्र 

सहायक 

आिासीय क्षेत्र 

पाख्रीबास मरु्गा राईघाट सडक 

वचयाबारी भनु्टीडाँडा कामीडाँडा िडा 

कायाषलय सामदुावयक भिन खत्रीडाँडा 

खत्रीडाँडा महने्ि आ.वि. महने्ि आ.वि. 

सनुबालिुा 

२००.०० 

नर्गरस्तरीय 

सडकको दिुै तर्ष

३ 
आिासीय 

क्षेत्र 
आिासीय क्षेत्र 

जनकन्या भलु्के चङ्ुर्गिाङ्र्ग सडक 

खरबारी र्गजेभन्ज्याङ्र्ग मौला सडक 

जलदबेी रु्रामांङ्र्गथान काकी डाँडा 

सडकरु्रामाङ्र्ग कावत्तके चङ्ुर्गमाङ्र्ग 

सडक कसेनी मासे काभ्रे सडक 

महने्ि आ.वि.काभ्रे चङ्ुर्गमाङ्र्ग खोकु 

सडक खत्रीडाँडा बैकुन्ठे नयाँपलु सडक 

खत्रीडाँडा घामे सनुबालिुा सडक मौला 

खैरेनी सडक क्षेत्रेश्वर सरस्िती मा.वि.सडक 

क्षेत्रेश्वर रुिआेहाल घामे सडक सामदुावयक 

भिन रु्रामाङ्र्गथान सडक अग्राखे 

मालबासे सडकपेिाङ दवेख भमुरे सडक 

७०.०० 

नर्गरस्तरीय 

सडकबाट र्गएका  

शाखा सडकमा 

जोवडएका सडकको 

दायाँबायाँ 



४ कृवर् क्षेत्र 

बाहै्र मवहना 

वसंचाई पगु्ने 

सडकको पहुचँ 

भएको 

भनु्टी डाँडा क्षेत्र, घामे क्षेत्र, बाजा र्गरा 

वतत्रीबोटे, मरु्गाखोला दोभान, भलु्के 

कुसमुे, रमाइलो क्षेत्र  

६०.०० 

५ कृवर् क्षेत्र 
वसंचाई सवुबधा 

नभएको 
मावथ उल्लेख भन्दा बाहकेका क्षेत्र ४०.०० 

६ 
िन 

भीरपाखा 

िनजङ्र्गल 

भीरपाखा 

बाँसघारी 

खरबारी खोला 

बर्गर पवहरो 

सडकले िोएका एबं निोएका िन 

भीरपाखा खोला बर्गर पवहरो 
५ दवेख ४० 

स्ि-घोर्णामा 

उल्लेख हुने 

९ नं. वडा 

तस. 

नं. 
के्षत्र उपक्षेत्र छोएको सडक/के्षत्र 

प्रति रोपनी 

(हजारमा) 
कैतफयि 

१ 
व्यापाररक 

क्षेत्र 

शहरी व्यापाररक 

क्षेत्र 
उत्तरपानी दवेख धमषशाला सम्म १२००.०० 

२ 
व्यापाररक 

क्षेत्र 

ग्रामीण 

व्यापाररक क्षेत्र 

धमषशाला दोबाटो दवेख चप्लेटी 

उत्तरपानी बालवशक्षा सम्म 

उत्तरपानी र्गैरीर्गाउँ मावतम्ब ु

६००.०० 

३ 
आिासीय 

क्षेत्र 
आिासीय क्षेत्र 

मावतम्ब ुढंुर्गे मझिुा बालवशक्षा अमौरा 

चप्लेटी तोकुिा बालवशक्षा मावतम्ब ु

बालवशक्षा तोकुिा चप्लेटी बालवशक्षा 

रङ्र्गी वबचर्गाउँलक्ष्मीखोला चप्लेटी 

७०.०० 

नर्गरस्तरीय सडकबाट 

र्गएका  

शाखा सडकमा जोवडएका 

सडकको दिैु तर्ष  

४ कृवर् क्षेत्र 

बाहै्र मवहना वसंचाई 

पगु्ने सडकको पहुचँ 

भएको 

मावतम्ब ुढंुर्गे मझिुा 

तोकुिा खोला रुप्से क्षेत्र 
६०.०० 

५ कृवर् क्षेत्र 
वसंचाई सवुबधा 

नभएको 
मावथ उल्लेख भन्दा बाहकेका क्षेत्र ४०.०० 

६ 
िन 

भीरपाखा 

िनजङ्र्गल 

भीरपाखा 

बाँसघारी 

खरबारी खोला 

सडकले िोएका एबं निोएका िन 

भीरपाखा खोला बर्गर पवहरो 

५ दवेख 

४० 

स्ि-घोर्णामा 

उल्लेख हुने 



बर्गर पवहरो 

१० नं. वडा

तस. 

नं. 
के्षत्र उपके्षत्र छोएको सडक/के्षत्र 

प्रति रोपनी 

(हजारमा) 
कैतफयि 

१ 
आिासीय 

क्षेत्र 

सहायक आिासीय 

क्षेत्र 

रानाचौतारा दवेख वशिालय मवन्दर 

सम्म 
२००.०० 

नर्गरस्तरीय सडकले 

िोएको सडकको दिैु तर्ष

२ 
आिासीय 

क्षेत्र 
आिासीय क्षते्र 

िडा कायाषलयबाट आलेर्गाउँ जाने 

दाङ्र्गवसङ, वर्के चौतारा, वतवम्सना 

चौबाटो, िडा कायाषलय बाट नकुिा 

तोकुिा, र्गोर्गनूबोटे राना चौतारा 

लर्गायत शाखा सडकहरू  

७०.०० 

नर्गरस्तरीय सडकबाट 

र्गएका शाखा सडकमा 

जोवडएका सडकको दिैु 

तर्ष  

३ कृवर् क्षेत्र 
वसंचाई सवुबधा 

नभएको 
मावथ उल्लेख भन्दा बाहकेका क्षेत्र ४०.०० 

४ 
िन 

भीरपाखा 

िनजङ्र्गल भीरपाखा 

बाँसघारी खरबारी 

खोला बर्गर पवहरो 

सडकले िोएका एबं निोएका िन 

भीरपाखा खोला बर्गर पवहरो 
५ दवेख ४० स्ि-घोर्णामा उल्लेख हुन े

नोट- मावथ उल्लेख नभएका क्षेत्र लर्गायतका हकमा सवमवतले प्रस्ताि र्गरेका आधारमा हुनेि ।

१. मावथ उल्लेवखत व्यापाररक १"क" ( प्रमखु व्यापाररक क्षेत्र रु बीस लाख ) मा सडकले िोएको जवतसकैु जग्र्गा 

भएपवन अवधकतम एक चौथाई जग्र्गालाई घडेरी मावननेि भन ेबाकँी जग्र्गालाई ग्रामीण ,व्यापाररक क्षेत्रको  दर रु ६ 

लाखका दरले कर र्गणना र्गररनेि । 

२. सहायक व्यापाररक क्षेत्र १"ख" (प्रमखु व्यापाररक क्षेत्र रु १५ लाख ) मा जवतसुकै जग्र्गा भएपवन एक चौथाई  लाई 

घडेरी मानी बाँकी जग्र्गालाई रु ३ लाखका दरले कर र्गणना र्गररने । 

३. व्यापाररक क्षेत्र १ "र्ग" अन्तर्गषत ( शहरी व्यापाररक क्षेत्र रु १२ लाख)  क्षेत्रमा जवतसुकै जग्र्गा भएपवन एक चौथाई 

लाई घडेरी मानी बाँकी सबै जवमनलाई प्रवत रोपनी रु. १ लाख ५० हजारका दरले कर र्गणना र्गररने । 

४. व्यापाररक क्षेत्र १ "र्ग" २ अन्तर्गषत ( ग्रामीण शहरी क्षेत्र रु  ६ लाख) क्षेत्रमा जवतसकैु जग्र्गा भएपनी एक चौथाई लाई 

घडेरी मानी बाँकी सबै जमीनलाई प्रवत रोपनी रु. ५० हजारका दरले कर र्गणना र्गररने ।  

५. आिासीय क्षेत्रको "क" (प्रमखु आिासीय क्षेत्र रू. ६ लाख) को जवतसकैु जग्र्गा भएतापवन सडकले िोएको 

अवधकतम एक चौथाई लाई घडेरी मानी बाँकी जग्र्गालाई रू ५००००/- मानी कर र्गणना र्गररनेि भने आिासीय 

क्षेत्र “ख” को जवतसुकै जग्र्गाले सडक िोएको भएतापवन अवधकतम एक चौथाइलाई घडेरी मानी बाँकी जवमनलाई 

अन्य जवमन रू ४२०००/- का दरले कर र्गणना र्गररनेि । 

६. आिासीय क्षेत्र र्ग र घ को जवतसकैु जग्र्गाले सडक भएतापवन अवधकतम एक चौथाईलाई घडेरी मानी बाँकी 

जवमनलाई अन्य जवमन रु ३००००/- को दरले कर र्गणना र्गररनेि । 



७. खोला बर्गर भन्नाले व्यविको स्िावमत्ि भएको जग्र्गामा खोला पसी/बर्गी हाल खेती नभइरहकेो िा अत्यन्त 

न्यनूमात्र खेती हुने  िा खेती योग्य बनाउन ठुलो लर्गानी आिश्यक पने जग्र्गा भनी सम्झन ुपिष ।   

८. दश (१०) रोपनी कममा नर्गदिेाली र्गनेलाई (कृवर् क्षेत्र वसंचाई सवुबधा नभएको रु ४० हजार) मानी ३ को "र्ग" कर 

र्गणना र्गररने र सो भन्दा बढीको हकमा १२ मवहना वसंचाई सवुबधा पगु्ने  (कृवर् योग्य भवूम रु ६० हजार)  मानी कर 

र्गणना र्गररनेि ।

९. भीरपाखामा घर भई बुँदा ४ (अवधकतम एक रोपनी जवमनलाई ) घर भएको घडेरी र बाँकी सबै जवमनलाई भीरपाखा 

अन्तर्गषतको जनुस्तरमा पिष सोही मतुावबक कर र्गणना र्गररनेि । 

१०. मावथ उल्लेवखत जनुसकैु क्षेत्रमा सडक िोएको जवमनको कर र्गणना र्गदाष एक रोपनीसम्मको जग्र्गाको हकमा सबै 

घडेरी मानी कर र्गणना र्गररनेि । सो भन्दा बढी जग्र्गा भए जग्र्गाको कुल क्षेत्रर्लको एक चौथाई लाई घडेरी मानी 

बाँकीका हकमा मावथ उल्लेख भए बमोवजम हुने । यसरी कर र्गणना र्गदाष एक चौथाई एक रोपनी भन्दा कम भए 

तापवन न्यनूतम एक रोपनीलाई घडेरी मानी बाँकीलाई मावथ उल्लेख भए बमोवजम र्गने । 

११. व्यिसावयक रुपमा प्रचवलत कानुन बमोवजम घडेरीको कारोबार हुने भएका जग्र्गाहरूलाई घडेरीको रुपमा कर र्गणना र्गररने । 

१२. दईु िा सो भन्दा बढी सडकले िोएको ७ रोपनी भन्दा बढीको जग्र्गामा दबुै तर्ष बाट घडेरी मानी उल्लेख भए 

बमोवजम र्गणना र्गने । 

१३. मावथ उल्लेख नभएका वबर्यका हकमा नर्गर कायषपावलकाको वनणषय बमोवजम हुनेि । 

ख . सरंचना हरूको मूल्याङ्कनका लातग देहाय बमोतजमको मूल्याङ्कन दर हुनेछ : 

तस.नं. संरचनाको तकतसम प्रति वगि तफट रू. 

! आर वस वस फे्रम स्रक्चर रू. ८००/-

@ वसमेन्ट जोड़ाईमा आर वस वस िाना रू. ५००/-

# माटोको जोड़ाईमा आर वस वस िा वसमेन्ट जोड़ाईमा जस्ता टायलको िाना रू. ३००/-

$ माटोको जोड़ाईमा जस्ता, ढुरं्गा, टायलको िाना रू. २००/-

% सेड िा कच्ची घर रू. १५०/-

सकपति कर मूल्याङकनका र ह्रास कट्टीका आधारहरू

संरचनाको 

वकवसम/संरचनाको 

आय ु

आर वस 

वस फे्रम 

स्रक्चर 

वसमेन्ट जोड़ाईमा 

आर वस वस िाना 

माटोको जोड़ाईमा आर वस वस 

िा वसमने्ट जोड़ाईमा जस्ता, 

ढुंर्गा, टायलको िाना 

माटोको जोड़ाईमा 

जस्ता, ढुंर्गा, 

टायलको िाना 

सेड िा 

कच्ची घर 

१-३ िर्ष ६ ९ १२ १५ २० 

३-६ िर्ष १२ १८ २४ ३० ४० 

६-९ िर्ष १८ २७ ३६ ४५ ६० 

९-१२ िर्ष २४ ३६ ४८ ६० ८० 

१२-१५ िर्ष ३० ४५ ६० ७५ ९० 

१५-१८ िर्ष ३६ ५४ ७२ ९० ९० 

१८-२१ िर्ष ४२ ६३ ८४ ९० ९० 



सकपति कर दररेट 

क्र.स. मूल्याङ्कन रकम स.क. वातषिक रू. 

१ १ लाख दवेख १ लाख २५ हजार सम्म ५० 

२ १ लाख २५ हजार १ दवेख १ लाख ५० हजार सम्म ६० 

३ १ लाख ५० हजार १ दवेख १ लाख ७५ हजार सम्म ७० 

४ १ लाख ७५ हजार १ दवेख २ लाख सम्म ८० 

५ २ लाख १ दवेख २ लाख २५ हजार सम्म ९० 

६ २ लाख २५ हजार १ दवेख २ लाख ५० हजार सम्म १०० 

७ २ लाख ५० हजार १ दवेख ३ लाख सम्म १२० 

८ ३ लाख १ दवेख ३ लाख ५० हजार सम्म १४० 

९ ३ लाख ५० हजार १ दवेख ४ लाख सम्म १६० 

१० ४ लाख १ दवेख ४ लाख ५० हजार सम्म १८० 

११ ४ लाख ५० हजार १ दवेख ५ लाख सम्म २०० 

१२ ५ लाख १ दवेख ६ लाख सम्म २४० 

१३ ६ लाख १ दवेख ७ लाख सम्म २८० 

१४ ७ लाख १ दवेख ८ लाख सम्म ३२० 

१५ ८ लाख १ दवेख ९ लाख सम्म ३६० 

१६ ९ लाख १ दवेख १० लाख सम्म ४०० 

१७ १० लाख १ दवेख १२ लाख सम्म ४४० 

१८ १२ लाख १ दवेख १४ लाख सम्म ४८० 

१९ १४ लाख १ दवेख १६ लाख सम्म ५२० 

२० १६ लाख १ दवेख १८ लाख सम्म ५६० 

२१ १८ लाख १ दवेख २० लाख सम्म ६२० 

२२ २० लाख १ दवेख २२ लाख सम्म ६८० 

२३ २२ लाख १ दवेख २४ लाख सम्म ७०० 

२४ २४ लाख १ दवेख २६ लाख सम्म ८०० 



२५ २६ लाख १ दवेख २८ लाख सम्म ९०० 

२६ २८ लाख १ दवेख ३० लाख सम्म १२०० 

२७ ३० लाख १ दवेख ३४ लाख सम्म १५०० 

२८ ३४ लाख १ दवेख ३८ लाख सम्म १८०० 

२९ ३८ लाख १ दवेख ४२ लाख सम्म २६०० 

३० ४२ लाख १ दवेख ४६ लाख सम्म ३००० 

३१ ४६ लाख १ दवेख ५० लाख सम्म ३५०० 

३२ ५० लाख १ दवेख ६० लाख सम्म ४००० 

३३ ६० लाख १ दवेख ७० लाख सम्म ७५०० 

३४ ७० लाख १ दवेख ८० लाख सम्म ८५०० 

३५ ८० लाख १ दवेख ९० लाख सम्म ९५०० 

३६ ९० लाख १ दवेख १ करोड सम्म १२००० 

३७ १ करोड १ दवेख १ करोड २० लाख सम्म १५००० 

३८ १ करोड २० लाख १ दवेख १ करोड ४० लाख सम्म १८००० 

३९ १ करोड ४० लाख १ दवेख १ करोड ६० लाख सम्म २०००० 

४० १ करोड ६० लाख १ दवेख १ करोड ८० लाख सम्म २५००० 

४१ १ करोड ८० लाख १ दवेख २ करोड सम्म ३०००० 

४२ २ करोड १ दवेख २ करोड ५० लाख सम्म ३५००० 

४३ २ करोड ५० लाख १ दवेख ३ करोड सम्म ४०००० 

४४ ३ करोड १ दवेख ३ करोड ५० लाख सम्म ५०००० 

४५ ३ करोड ५० लाख १ दवेख ४ करोड सम्म ६०००० 

४६ ४ करोड १ दवेख ४ करोड ५० लाख सम्म ७०००० 

४७ ४ करोड ५० लाख १ दवेख ५ करोड सम्म ८०००० 

४८ ५ करोड १ रुपैंया दवेख मावथ २ (दईु रुपैंया) प्रवत हजार 



ग . आतथिक वषि २०७६/७७ का लातग श्रोि अनुमान  रु. हजारमा 

)अ) श्रोि अनुमान 

तस.नं. आय तशषिक रकम 

१ सङ्घीय वित्तीय समानीकरण अनदुान ९,५०,०० 

२ सङ्घीय राजश्व बाँडर्ाँड अनदुान ७,१८,०० 

३ आन्तररक आय (२०७६/७७ को राजश्व प्रक्षेपण) ८०,०० 

४ रवजष्ट्रेशन बाँडर्ाँड र श्रोत बाँडर्ाँड १०,०० 

५ प्रदशे वित्तीय समानीकरण अनदुान   ६९,७४ 

६ प्रदशे सरकार राजश्व बाँडर्ाँड ४३,२४ 

७ सङ्घीय सशतष अनदुान १४,४१,०० 

८ प्रदशे सशतष अनदुान १,००,०० 

९ अ.ल्या. १,७५,०० 

कुल वातषिक बजेट तसमा   ३५,८६,९८ 

)आ) नगरपातलकाले आफ्नो तनर्ियका आधारमा खचि गनि सतकने श्रोिहरू   )रकम रु. हजारमा) 

तस.नं. आय तशषिक रकम 

१ सङ्घीय वित्तीय समानीकरण अनदुान ९,५०,०० 

२ सङ्घीय राजश्व बाँडर्ाँड अनदुान ७,१८,०० 

३ आन्तररक आय (२०७६/७७ को राजश्व प्रक्षेपण) ८०,०० 

४ रवजष्ट्रेशन बाँडर्ाँड र श्रोत बाँडर्ाँड १०,०० 

५ प्रदशे वित्तीय समानीकरण अनदुान   ६९,७४ 

६ प्रदशे सरकार राजश्व बाँडर्ाँड ४३,२४ 

कुल वातषिक बजेट तसमा १८,७०,९८ 



अनुसूची १० को ग )अ) को तस.नं. ३ को तवस्िृिीकरर्

आ.ि २०७६/७७ को लावर्ग वनधाषरण र्गररएको राजश्व तथा करको दररेटको आधारमा प्रक्षेवपत िावर्षक राजश्व (रकम रु. हजारमा)

क्र.स विर्य वििरण प्रक्षेवपत राजश्व रु. 

! s/ 

 ;DklQ s/ 3400 

 ;fKtflxs xf6 ahf/ s/ 150 

 Joj;fo s/ 750 

 jflif{s ;jf/L s/ 10 

 k6s] ;jf/L s/ 50 

 dgf]/~hg s/ 10 

 axfn s/ 150 

 lj1fkg s/ 50 

 s/ tkm{sf] hDdf ? 4570 

@ ;]jf z'Ns 

 kfls{ª ;]jf z'Ns 50 

 cfo>f]t d"Nof+sg ;]jf z'Ns 150 

 kfs{, pBfg kj]z ;]jf z'Ns 10 

 cGo ljljw ;]jf ;'Ns 20 

 crn ;DklQ d"Nof+sg ;]jf z'Ns 150 

 ;]jf z'Ns tkm{sf] hDdf ? 380 

# b:t'/ 

 3/ gS;f kf; b:t'/ 700 

 3/ gS;f gfd;f/L b:t'/ 70 

 3/ lgdf{0f tyf /]vf+sg b:t'/ 100 

 gSsn b:t'/ 50 

 gftf k|dfl0ft b:t'/ 100 

 3/af6f] k|df0fLt b:t'/ 150 

 cGo l;kmf/L; Pj+ aS;f}gL b:t'/ 150 

 b:t'/ tkm{sf] hDdf ? 1320 

$ b08 h/Ljfgf 

 3/ gS;f kf; ;DalGw b08 hl/jfgf 100 

 5f8f rf}kfof lgoGq0f h/Ljfgf 30 

 k+hLs/0f ;DaGwL b08 h/Ljfgf 70 

 cGo b08 h/Ljfgf 30 

 b08 h/Ljfgf tkm{sf] hDdf ? 230 

%  9'uf+ lu6L 1500 

s'n cfGtl/s cfo k|If]k0f 8000 


