
 आतथिक ऐन, २०७७ 

पाख्रीबास नगरपातिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्िाििाई कायािन्ियन गनि बनेको  ऐन 

सभाबाट स्िीकृ त वमवत : २०७७/०३/११

प्रस्िािनािः पाख्रीबास नगरपावलकाको अवथषक िर्ष २०७७/०७८ को ऄथष सम्बन्धी प्रस्तािलाइ कायाषन्ियन गनषको वनवमत्त 

स्थानीय कर तथा शलु्क सङ् कलन गन,े छु ट वदन ेतथा अय सङ् कलनको प्रशासवनक व्यिस्था गनष िाञ्छनीय भएकोले 

नेपालको संविधानको धारा २२८ को ईपधारा (२) बमोवजम पाख्रीबास नगर सभाले यो  ऐन बनाएको छ । 

१.सतंक्षप्त नाम र प्रारम्भिः 

(१) यस  ऐनको नाम,''पाख्रीबास नगरपावलकाको अवथषक  ऐन, २०७७'' रहकेो छ ।

(२) यो  ऐन २०७७ श्रािण १ गतेबाट लागु हुनेछ .

२.कर दस्िुरिः

(१) नगरपावलका क्षेत्रवभत्र ऄनसुवूच बमोवजम कर दस्तुर लगाआने र ऄसलू ईपर गररनेछ ।

(२) शवनिार हवटया हाट कर र नगरपावलका क्षते्रवभत्रको शवनिारे हवटयामा ऄनसुवूचमा बमोवजम हाटकर लगाआने र ऄसलू ईपर 

गररनेछ । 

(३) घर तथा संरचनाहरुको नक्सा पास दस्तुरः नगरपावलका क्षेत्रवभत्र रहकेा घर तथा संरचनाहरुको ऄनसुवूच बमोवजम घर तथा 

संरचनाहरुको नक्सा पास दस्तरु लगाआने र ऄसलू ईपर गररनछे ।

३. एतककृ ि सम्पतत्त कर िा मािपोि िथा भूमी करिः

नगरपावलका क्षेत्रवभत्र ऄनसुचूी १ बमोवजम एवककृ त सम्पवत्त कर िा सम्पवत्त तथा मालपोत कर लगाइने र ऄसलू ईपर गररनेछ ।

४. घर बहाि करिः

नगरपावलका क्षेत्रवभत्र ऄनसुचूी २ बमोवजम बहाल कर लगाइने र ऄसलू ईपर गररनछे ।

५. व्यिसाय करिः

नगरपावलका क्षेत्रवभत्र ऄनसुचूी ३ बमोवजम एवककृ त सम्पवत्त कर िा सम्पवत्त तथा मालपोत कर लगाइने र ऄसलू ईपर गररनेछ ।

६. तिज्ञापन करिः

नगरपावलका क्षेत्रवभत्र ऄनसुचूी ४ बमोवजम विज्ञापन कर लगाइने र ऄसलू ईपर गररनेछ ।

७. मनोरन्जन कर : 

ऄन्य दस्तरु एिं शलु्कः नगरपावलकाबाट ईपलब्ध गराआएको सेिामा सेिाग्राहीबाट ऄनसुवूच ५ बमोवजमको दस्तुर एिं शलु्क 

लगाआने र ऄसलू ईपर गररनेछ ।

८. हाटबजार शुल्क (दैतनक गुतिबजार, साप्तातहक हाटबजार) :

नगरपावलका क्षते्र वभत्रको हाटबजारमा ऄनसुचूी ६ बमोवजम हाट बजार शलु्क (दवैनक गवुिबजार, साप्तावहक हाटबजार) 

लगाइनेछ ।

९. पातकि ङ शुल्क:

नगरपावलका क्षेत्र वभत्र पावकष ङ सवुबधा ईपलव्ध गराए िापत ऄनसुचूी ७ बमोवजम पावकष ङ शलु्क लगाइनेछ ।



१०. अन्य दस्िुर एिं शुल्क:

नगरपावलकाबाट ईपलब्ध गराआएको सेिामा सेिाग्राहीबाट ऄनसुचूी ८ बमोवजमको दस्तुर एिं शलु्क लगाइने र ऄसलु ईपर 

गररनेछ ।

११. दण्ड जररिाना :

नगरपावलका क्षेत्रवभत्र ऄनसुवूच बमोवजम दण्ड जररिाना लगाआन ेर ऄसलु ईपर गररनेछ ।

१२. कर छुटिः 

यस  ऐन बमोवजम कर वतने दावयत्ि भएका व्यवि िा संस्थाहरुलाइ तोवकए बाहके करछुट वदइन ेछैन ।

१३. कर िथा शुल्क सङ्किन सम्बन्धी कायितितधिः 

यो  ऐनमा भएको व्यिस्था ऄनसुार कर तथा शलु्क सङ्कलनसम्बन्धी कायषविवध नगरपावलकाले तोके ऄनसुार हुन ेछ ।

अनुसचूी १ 

एतककृि सम्पिी कर िा मािपोि िथा भूमीकर 

तस.नं. तििरण
प्रस्िातिि 

रकम
कै.

१. न्यनुतम ५ रोपनी जग्गाको हकमा रू ५०।- नगरपावलका क्षेत्र भररनै

२. मध्यपहाडी लोकमागषले छोएका जग्गाको हकमा प्रवत रोपनी रू १००।- िडा नं. ३ र ४ को क्षेत्रवभत्र 

३. मध्यपहाडी लोकमागषसाँग जोडीएको जग्गाको हकमा प्रवत 

रोपनी  

रू ७०।- िडा नं. ५ को क्षेत्र वभत्र साथै िडा 

नं. ४ को वसमा दवेख िडा नं. ५ 

को िडा कायाषलय सम्मको क्षेत्रमा

४. मध्यपहाडी लोकमागष िडा न.ं ५ को िडा कायाषलय दवेख 

माङमाया खोला सम्म प्रवत रोपनी  

रू ५०।- 

५. िडा नं. ४ को प्रमखु बजार सान्ने जान े सडक दवेख 

नगरपावलका एिं मगेु्र अहाल र जाल्पा दिेी मा.वि. सम्म 

प्रवत रोपनी  

रू १५०।- न्यनुतम रू १५० प्रवत रोपनी

६. लोकमागषले छोएको तर भीरपाखा मात्र भएको जग्गाको 

हकमा प्रवत रोपनी  

रू २०।- 

७. नगरस्तरीय सडक पाख्रीबास दवेख सान्ने, पाख्रीबास दवेख

फलाटे, पाख्रीबास दवेख मगुा, वहले दवेख धमषशाला हुदै

मागाष सम्म र धमषशाला दवेख १० नं. िडा सम्मको कायाषलय 

सम्मका सडक साँग जोडीएका जग्गाको प्रवत रोपनी  

रू ६०।- 

८. नगरस्तरीय सडकसाँग जोडीएका शाखा सडक जग्गाहरूको 

मालपोत प्रवत रोपनी  

रू ४०।- 

९. सडकसाँग नजोडीएका जमीनको हकमा प्रवत रोपनी रू ३०।- 



१०. कुनै पवन सडकले नछोएको भीरपाखा तथा िनको प्रवत 

रोपनी  

रू १५ ।- 

नोट:- सडकले छोएको जग्गाको हकमा समग्र जग्गाको एक च थाइ लाइ मावथ प्रस्तािका अधारमा वलन ेर बााँकी जग्गाको 

हकमा प्रस्तावितको अधा हुनेछ ।

अनुसचूी २ 

घर बहाि कर 

तस.

नं. 
तिषय तििरण चािु करको दर कै.

! 
घर 

बहाल 

कर

िडा न.ं ४ को प्रमखु बजार सान्न ेजान े

सडक दवेख नगरपावलका एिम ् मगेु्र 

अहाल र जाल्पा दिेी मा.वि. सम्म 

जोवडएका घरहरूको हकमा

पक्की घरको न्यनुतम प्रवतिगष फूट रू १०।- 

का दरले र कच्ची घरको न्यनुतम प्रवतिगष 

फुट रू ८ को दरले कोठा भाडा एवकन गरी 

सो को १० प्रवतशत

बावर्षक 

सम्झ ता 

भएको हकमा 

सम्झ तामा 

ईल्लेवखत दर 

र प्रस्तावित 

दरमा जनु दर 

बवढ हुन्छ 

सोही दर 

कायाषन्ियनमा 

ल्याआनेछ ।

मध्यपहाडी लोकमागष साँग जोडीएर 

बनाइएको घरहरुको हकमा, 

पाख्रीबास हुाँद ै वसहदंिेी च कदवेख 

धमषशाला सम्म

पक्की घरको न्यनुतम प्रवतिगष फूट रु ८।- का 

दरले र कच्ची घरको न्यनुतम प्रवतिगष फुट रु 

६ को दरले कोठई भाडा एवकन गरी सो को 

१० प्रवतशत

नगरस्तरीय सडकसाँग जोवडएर 

बनाइएको घरहरुको हकमा

प्रवतिगष फूट रु ६।- का दरले कोठा भाडा 

एवकन गरी सो को १० प्रवतशत

मावथ ईल्लेख भए भन्दा बाहकेको 

ऄन्य सबै घरहरुको हकमा

प्रवतिगष फूट रु ३।- का दरले कोठा भाडा 

एवकन गरी सो को १० प्रवतशत

अनुसचूी ३ 
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नयााँ व्यिसाय आजाजत दस्तरु ४००।- ४००।- ४००।- ४००।- 



१ दैतनक उपभोग्य बस्िु कारोिार गने व्यिसाय 

१.१ 
खाद्यन्न तथा ऄन्य बस्तुका 

वकराना/ग्रोसरी 

१०००।- १२००।- १५००।- २०००।- 

१.२ वडपाटषमेण्ट स्टोर/सवपङ्ग सेन्टर – – ५,०००।- १०,०००।- 

१.३ 
सबै वकसीमको तरकारी तथा फलफूल 

पसल 

१,०००।- १,५००।- २,०००।- 

१.४ वचयापत्ती, कवफ वबिी पसल १०००।- १२००।- १,५००।- 

१.५ पान पसल १०००।- १२००।- १,५००।- 

१.६ 
श्रङ्ृगार तथा मवनहारी कस्मटेीक 

पसल 

१,०००।- १५००।- २०००।- ५०००।- 

१.०७ वचसोपेय पदाथषको पसल १,०००।- १,५००।- ३,०००।- ५,०००।- 

१.०८ 
कुचो, वचत्रा, नाङ्ला, माटाका भााँडा 

अवदको पसल 

५००।- ७००।- १०००।- 

१.०९ मैन ित्ती ईत्पादन तथा वबिी पसल १,०००।- १,५००।- २,०००।- 

१.१० टेलररङ् तथा सवटषङ् सवुटङ १,०००।- १,३००।- २,०००।- 

१.११ बटुीक व्यिसाय १,०००।- २,०००।- ३,०००।- 

१.१२ फेन्सी स्टोर १,२००।- १५००।- ३,०००।- 

१.१३ भााँडाकुाँ डाका पसलहरु १,५००।- २,०००।- ३,०००।- ५,०००।- 

२ होटि, मतदरा व्यिसाय 

२.१ 
होटल (बार, लज अवद सवुिधा 

भएको) 

– २,५००।- ४,०००।- १०,०००।- 

२.२ वचया नास्ता वमठाइ पसल १,०००।- २,०००। ३,०००।- – 

२.३ मवदरा पसल ४,०००।- ५,०००।- ७,०००।- १०,०००।- 

२.४ सामान्य होटल लज सवहत १,०००।- २,०००।- ४,०००।- ५,०००।- 

२.५ होमस्टे व्यिसाय १,०००।- २,०००।- ४,०००।- ५,०००।- 

३ थान कपडा िथा रेतडमेट कपडा व्यिशाय 

३.१ थान कपडा व्यिसाय/पसल १,५००।- २,५००।- ३,५००।- ६,०००।- 

३.२ रेडीमेड कपडा व्यिसाय/पसल १,५००।- ३,०००।- ४,०००।- ८,०००।- 

३.३ 
ऄन्य वकसीमका कपडा वबिेता 

(ढाका कपडा समते) 

१,२००।- १,५००।- २,५००।- ८,०००।- 

४ तनमािण सामग्री,तमि मेसीनरी िथा रंगरोगन व्यिसाय 

४.१ 
सबै प्रकारका मोटर पाटषस, वमल 

मेसीनरी व्यिसाय 

२,०००।- ३,०००।- ५,०००।- १०,०००।- 

४.२ साआकल पाटषस तथा ममषत व्यिसाय १,०००।- २,०००।- ३,०००।- ४,०००।- 



४.४ साआकल पसल १,५००।- २,५००।- ५,०००।- १०,०००।- 

४.५ हाडषिेयर पसल २,०००।- ४,०००।- ६,०००।- १०,०००।- 

४.६ 
वससा सामान वबिी पसल 

(ग्लासहाईस) 

१,२००।- २,०००।- ३,०००।- ६,०००।- 

४.८ वस्टल ,अलमवुनयम व्यिसाय १,२००।- ३,०००।- ५,०००।- १०,०००।- 

४.९ वग्रल व्यिसाय २,०००।- ३,०००।- ५,०००।- १०,०००।- 

४.१० आाँटा व्यिसाय वबिी वडपोमात्र २,०००।- ४,०००।- ५,०००।- १०,०००।- 

४.११ प्लाआ , ढोका व्यिसाय २,०००।- ४,०००।- ६,०००।- १०,०००।- 

४.१२ फलोररङ्/फवनषवसङ् २,०००।- ४,०००।- ६,०००।- १०,०००।- 

४.१३ 
वसमेन्टको व्लक/विक ईत्पादन 

व्यिसाय 

२,०००।- ४,०००।- ६,०००।- १०,०००।- 

५ तिदु्यतिय सामानहरुको व्यिसाय 

५.१ 
आलेक्रोवनक्स सामानहरु (वटवभ वरज, 

कम्प्यटुर, घवड,रेडीयो अवद) 

१,५००।- २,५००।- ४,५००।- १०,०००।- 

५.२ 
आलेक्रीक सामानहरु व्यिसाय 

(वबजलुी पसल) 

१,०००।- २,०००।- ३,०००।- ६,०००।- 

५.३ मोिाआल वबिी व्यिसाय १,५००।- ३,०००।- ५,०००।- १०,०००।- 

६ कृतष जन्य उत्पादन तबतक्र तििरण 

६.१ दगु्ध डेरी तथा दगु्ध पररकार ब्यिसाय १,०००।- २,०००।- ३,०००।- ७,०००।- 

६.२ पशपुन्छी पालन फमष १,०००।- २,०००।- ३,०००।- ५,०००।- 

६.३ कृवर् सामग्री विई विजन व्यिसाय १,०००।- २,०००।- ३,०००।- ५,०००।- 

६.४ 
पशपुछंी अहार ईत्पादन/वबिी 

व्यिसाय 

१,५००।- २,५००।- ५,०००।- ७,०००।- 

६.५ 
सबै प्रकारका माछा, मास ुवबिी 

पसल 

१,०००।- २,०००।- ३,०००।- ५,०००।- 

६.६ ऄण्डा  वबिी पसल १,०००।- २,०००।- ३,०००।- ५,०००।- 

६.७ वनजी नसषरी व्यिसाय २,०००।- ३,०००।- ५,०००।- ७,०००।- 

६.८ 
ऄदिुा, ऄवम्लसो लगायत कच्चा 

पदाथष खररद वबिी व्यिसाय 

१,०००।- ३,०००।- ४,०००।- ५,०००।- 

६.९ ऄलैंची खररद वबवि व्यिसाय ३,०००।- ५,०००।- ८,०००।- १०,०००।- 

६.१० 
रुिाक्ष लगायत कच्चा पदाथष खररद 

वबवि व्यिसाय 

५,०००।- ६,०००।- ९,०००।- १२,०००।- 

६.११ वचया खेती व्यिसाय ४,०००।- ६,०००।- ८,०००।- 

६.१२ कफी खतेी व्यिसाय ३,०००।- ४,०००।- ६,०००।- ८,०००।- 

६.१३ ऄलैंची खतेी व्यिसाय ४,०००।- ६,०००।- ८,०००।- 



६.१४ बेम समी तरकारी खतेी १५००।- २,०००।- ४,०००।- ८,०००।- 

६.१५ कृवर् र पशपुालन समहू दताष १००।- 

७ सनुचाौँदी ,बहुमुल्य बस्िु िथा जग्गा व्यिसाय 

७.१ 
सनु चााँदी बहुमलु्य धातु व्यिसाय 

कारखाना सवहत 

३,०००।- ६,०००।- ८,०००।- 

७.२ जग्गा खरीद वबिी व्यिसाय २,०००।- ५,०००।- १०,०००।- १५,०००।- 

८ सिारी साधन खरीद तबतक्र व्यिसाय 

८.१ 
मोटरसाआकल वबिी 

पसल/ररकन्डीसन व्यिसाय 

– ५,०००।- १०,०००।- २०,०००।- 

८.२ टेम्पो/सफारी टेम्पो वबिी केन्ि २,०००।- ३,५००।- ६,०००।- १०,०००।- 

८.३ हले्मेट पसल १,५००।- २,५००।- ३,५००।- ५,०००।- 

८.४ सिारी पाटषपजुाष वबिी पसल १,५००।- २,५००।- ३,५००।- ५,०००।- 

९ स्िास््य सेिा व्यिसाय 

९.१ ऄन्य सबै प्रकारका ऄस्पताल प्रा.वल. – ५,०००।- ८,०००।- १५,०००।- 

९.२ क्लीवनक समतेको और्वध पसल २,५००।- ३,५००।- ६,०००।- १०,०००।- 

९.३ दन्त हवस्पटल १,०००।- ३,०००।- ५,०००।- १०,०००।- 

९.४ 
अाँखा वल्कवनक तथा चश्मा वबिी 

सवहत 

१,५००।- ३,०००।- ५,०००।- ८,०००।- 

९.५ चस्मा वबिी पसल १,०००।- २,०००।- ४,०००।- ७,०००।- 

९.६ 
आक्िीपमेन्टिाट जांच गने एक्सरे, 

वभवडयो एक्सरे तथा ऄन्य 

– ३,०००।- ५,०००।- १०,०००।- 

१० औषतध पसिहरु 

१०.१ एलोपेवथक और्वध पसल १,५००।- ३,०००।- ४,०००।- ६,०००।- 

१०.२ 
होवमयोपवेथक,अयिेुवदक और्वध 

पसल 

१,०००।- १,५००।- ३,०००।- ५,०००।- 

१०.३ योग,थेरापी,शरीरको ईपचार सम्िन्धी १,५००।- ३,०००।- ५,०००।- ८,०००।- 

१०.४ प्याथोलोजी ल्याि १,०००।- २,०००।- ५,०००।- १०,०००।- 

१०.५ भेटेनरी पश ुऔर्वध पसल १,५००।- २,०००।- ५,०००।- ७,०००।- 

११ उद्योग व्यिसाय 

११.१ मैदा वमल ईद्योग १,०००।- १२००।- २,०००।- ५,०००।- 

११.२ चाईचाई ईद्योग १,०००।- १,२००।- २,०००।- ५,०००।- 

११.३ नडुल्सका लघ ुईद्योग १,०००।- १,५००।- २,०००।- ५,०००।- 

११.४ विस्कुट  ईद्योग १,०००।- १,५००।- २,०००।- ५,०००।- 

११.५ सलाइ ईद्योग ८००।- १,२००।- २,०००।- ४,०००।- 

११.६ कपडा तथा धागो ईद्योग १,०००।- १५००।- २,०००।- ३,५००।- 



११.७ सोडा, अइसविम, बरफ ईद्योग २,०००।- २,५००।- ३,५००।- ५,०००।- 

११.८ कन्फेक्सनरी ईद्योग १,०००।- २,०००।- ३,०००।- ५,०००।- 

११.९ काष्ठ ईद्योग (स-वमल), फवनषचर ईद्योग २,०००।- ३५००।- ५,०००।- ८,०००।- 

११.१० कागजईद्योग १,५००।- २,०००।- ४,०००।- ८,०००।- 

११.११ मवदरा, वडवस्रलरी, बुर्ऄरी ईद्योग ३,०००।- ५,०००।- ८,०००।- १२,०००।- 

११.१२ 
हल्का पेय (जसु) पदाथष ईत्पादन 

ईद्योग 

१,०००।- २,०००।- ३,०००।- ५,०००।- 

११.१३ 
प्लाविकका सामग्री ईद्योग, बोतल, 

कुसी झोला आत्यावद 

२,०००।- ३,०००।- ५,०००।- ९,०००।- 

११.१४ पाईरोटी, केक, पेस्टी, डुनोट ईद्योग २,०००।- ३,०००।- ५,०००।- ८,०००।- 

११.१५ 
कुटानी, वपसानी,पलेानी मसला, 

चामल, तेल, ईद्योग 

१,५००।- २,०००।- ३,०००।- ५,०००।- 

११.१६ 
भजुीया ,वचप्स जन्य ईद्योग (जंक 

फुड) 

१,०००।- २,०००।- ३५००।- ७,०००।- 

११.१७ 
जतु्ता चप्पल, ब्याग, वस्िटर ,ज्याकेट, 

ईद्योग 

१,०००।- २५००।- ५,०००।- १०,०००।- 

११.१८ वचया ईद्योग तथा प्याकेवजंङ्ग १,०००।- ३,०००।- ५,०००।- १०,०००।- 

११.१९ नेपाली कागज ईद्योग ५००।- १,०००।- १,५००।- 

११.२० वचईरा भजुा वमल १,२००।- ३,०००।- ५,०००।- ७,०००।- 

११.२१ केवमकल िकष  ईद्योग १,५००।- २,०००।- ३,५००।- ५,०००।- 

११.२२ 
पानी वबिी गने व्यिासय/वमनरल 

िाटर ईद्योग 

१,०००।- २,०००।- ४,०००।- ७,०००।- 

११.२३ 

फलामका घरेलु सामान बनाईन ेतथा 

वबिी गने (कोदालो, खकुुरी, हाँसीया 

अदी) 

१,०००।- २,०००।- ४,०००।- 

११.२४ 
विटबोडष ईत्पादन तथा वबिी 

व्यिसाय 

२,०००।- ४,०००।- ६,०००।- ८,०००।- 

११.२५ िनस्पवतकोआला र विगेट ईद्योग १,०००।- २,०००।- ४,०००।- ६,०००।- 

११.२६ छापाखाना ईद्योग २,०००।- ४,०००।- ६,०००।- ८,०००।- 

११.२७ खाम फायल ईद्योग १,५००।- ३,०००।- ५,०००।- ८,०००।- 

१२ तशक्षा िथा िातिम व्यिसाय 

१२.१ वनजी पिुष प्राथवमक मन्टेश्वरी तह १०,०००।- 

१२.२ वनजी अधारभतु तह १५,०००।- 

१२.३ वनजी माध्यावमक विद्यालय तह ३०,०००।- 

१२.४ वनजी कलेज/क्याम्पस ५०,०००।- 



१२.५ 
वनजी प्रविवधक वशक्षालय तावलम 

केन्ि 

३०,०००।- 

१२.६ वनजी विवभन्न प्रवशक्षण केन्ि १,५००।- ३,०००।- ५,०००।- ७,०००।- 

१२.७ भार्ा प्रवशक्षण केन्िहरु/ट्यसुन सेन्टर ५,०००।- 

१२.८ कम्प्यटूर रेवनङ्ग सेन्टर १,५००।- २,५००।- ४,०००।- ६,०००।- 

१२.९ वशश ुस्याहार केन्ि – ३,०००।- ५,०००।- ८,०००।- 

१३ तिशेषज्ञ, परामशि िथा अन्य सेिा व्यिसाय 

१३.१ एम.डी. डाक्टरको लावग ५,०००।- 

१३.२ एम.वि.वि.एस., पश ूडाक्टर ४,०००।- 

१३.३ पश ुसहायक २,०००।- 

१३.४ 
कविराज, होवमयो पेवथक, अयुषिेवदक 

डाक्टर 

४,०००।- 

१३.५ सवजषकल सामान खिुा ३,०००।– 

१३.६ और्धी पसल थोक ८,०००।– 

१३.७ 
सवजषकल सामान थोक ६,०००।– 

१३.८ 
वभवडयो एक्सरे ५०००।– 

१३.९ आवञ्जवनयर तथा वचवकत्सक सवुचकृत ८,०००।- 

१३.१० स्िास््य सहायक २,०००।- 

१३.११ लेखापढी सेन्टर ५,०००।- 

१३.११ ज्योवतश तथा ऄन्य परामशष सेिाहरु २,०००।- 

१३.१२ 
शैवक्षक परामशष केन्ि/इवन्जवनयररङ 

लगायतका कन्सल्टेन्सी 

८,०००।- 

१४ ममिि सभंार िथा सेिा व्यिसाय 

१४.१ मोटर साइकल ममषत २,०००।- 

१४.२ ऄटो ररक्सा ममषत १,५००।- 

१४.३ मोटर ग्यारेज १०,०००।- 

१४.४ 

वट.भी., कम्प्यटूर, टेवलफोनसेट, पखंा, 

रेवडयो क्याल्कुलेटर, घडी अवद ममषत 

पसल 

२,०००।- 

१४.५ 
वसलाइ बनुाइ, मेवसन, ग्यास, चलु्हो, 

मैन्टोल, स्टोभ, लाआट, ममषत पसल 

१,०००।- 

१४.६ मोिाआल ममषत २,०००।- 

१५ पुस्िक िथा खेिकुद सामग्री स्टेशनरी व्यिसाय 



१५.१ 
पसु्तक तथा खेलकुद सामग्री स्टेसनरी 

व्यिसाय 

१,५००।- २,५००।- ४,०००।- ६,०००।- 

१६ इन्धन खरीद तबतक्र व्यिसाय 

१६.१ पेरोल, वडजेल पम्पहरु २०,०००।- 

१६.२ लुविकेशन पसल १,५००।- २,५००।- ४,०००।- ६,०००।- 

१६.३ ग्यााँस वसवलण्डर वबिी गने पसल २,०००।- ३,०००।- ६,०००।- १०,०००।- 

१७ सञ्चार व्यिसाय 

१७.१ पत्रपवत्रका प्रकाशन १,०००।- १५००।- २५००।- ५,०००।- 

१७.२ 
केिलु नटेिकष , आन्टरनेट सेिा,नेटिकष

सवहत वट. भी. सञ्चालन फाआिरमा 

– ५,०००।- ७,०००।- 

१७.३ टेवलफोन मोिाआल सञ्चार सेिा टािर

२० िाट २,०००।- 

४० िाट २,५००।- 

६० िाट ३,०००।- 

८० िाट ३,५००।- 

१७.४ एफ एम प्रसारण 

१०० िाट सम्म ३,०००।- 

१००० िाट सम्म ५,०००।- 

२००० िाट सम्म ८,०००।- 

१७.५ 
आमेल इन्टरनेट तथा साआिर क्याफे

सञ्चालन 

१५००।- २५००।- ४,०००।- ८,०००।- 

१८ िेखा परीक्षण िथा कानूनी सेिा

१८.१ लेखा पररक्षक क िगष ८,०००।- 

१८.२ लेखा परीक्षक ख िगष ५,०००।- 

१८.३ लेखा परीक्षक ग िगष ४,०००।- 

१८.४ लेखा परीक्षक घ िगष ३,०००।- 

१८.५ िररष्ठ ऄवधििा सवूचकृत ६,०००।- 

१८.६ ऄवधििा सवूचकृत ५,०००।- 

१८.७ ऄवभििा सवूचकृत ३,०००।- 

१८.८ ऄवभकताष २,०००।- 

१८.९ लेखापढी व्यिसाय ३,०००।- 

१८.१० काननूी सेिा परामशष केन्ि ८,०००।- 

१९ 
टेतिचितचत्र, िृत्ततचत्र तनमािण 

आतद 

३,०००।- ४,०००।- ६,०००।- ८,०००।- 

२० अन्य सेिा िथा व्यिसाय



२०.१ वबमा एजेन्ट विदशेी १०,०००।- 

२०.२ वबमा एजेन्ट स्िदशेी ५,०००।- 

२०.३ सेयर िोकर १०,०००।- 

२०.५ फोटो/म्यवुजक स्टुडीयो २,०००।- ३,०००।- ५,०००।- ७,०००।- 

२०.६ कलरल्याि – ४,०००।- ६,०००।- १०,०००।- 

२०.७ विज्ञापन एजेन्सी ३,०००।- ५,०००।- १०,०००।- १५,०००।- 

२०.८ कपडा धलुाआ डाआल्कीनर १,५००।- २,५००।- ४,०००।- ६,०००।-० 

२०.९ शैलुन व्यिसाय र ब्यटुीपालषर १,५००।- २,५००।- ४,०००।- ६,०००।-० 

२०.१० 
साइन बोडष बनाईन,े रबर स्टाम्प 

बनाईने अटष पसल 

१,५००।- २,५००।- ३,५००।- ४,५००।- 

२०.११ फ्लेक्स  वप्रन्ट बनाईन े – ३,०००।- ५,०००।- ८,०००।- 

२०.१२ वनजी छात्राबास २,५००।- ४,०००।- ६,०००।- १०,०००।- 

२०.१३ इ सेिा व्यिसाय १,५००।- २,५००।- ४,०००।- ७,०००।- 

२१ तनमािण सेिा व्यिसाय

२१.१ क िगषको वनमाषण सेिा २०,०००।- 

२१.२ ख िगषको वनमाण सेिा १८,०००।- 

२१.३ ग िगषको वनमाषण सेिा १५,०००।- 

२१.४ घ बगषको वनमाषण सेिा १०,०००।- 

२१.५ भिन वनमाषण कताष ३,०००।- 

२२ तित्तीय सेिा िथा सहकारी व्यिसाय

२२.१ क िगषका िाणीज्य बैंकहरु २०,०००।- 

२२.२ ख िगषका िावणज्य बैंकहरु १८,०००।- 

२२.३ ग िगषका विवत्तय कारोिार गने  संस्थाहरु १५,०००।- 

२२.४ 
घ िगषका विवत्तय कारोिार गने संस्थाहरु तथा सहकारी 

बैंक 

१२,०००।- 

२२.५ मवन रान्सफर ४,०००।- 

२२.६ १ करोड सम्म िासलात भएका सहकारी ३,०००।- 

२२.६ १ करोड १ दवेख ३ करोड सम्म िासलात भएका सहकारी ५,०००।- 

२२.७ ३ करोड १ दवेख ५ करोड सम्म िासलात भएका सहकारी ८,०००।- 

२२.८ ५ करोड १ भन्दा मावथ िासलात भएका सहकारी १०,०००।- 

२२.९ बैक, विवत्तय तथा सहकारी विस्ताररत काईन्टर १०,०००।- 

२३ पयिटन सम्बन्धी

२३.१ रेवकङ, हाइवकङ, प्याराग्लाइवडङ, घोड सिार व्यिसाय ५,०००।- 



नोटिः 

1= माथी ईल्लेवखत वकवसम, ईपरोि वशर्षकमा नपरेको व्यिसाय र ईद्योग दताष हुन अएमा, व्यिसाय र ईद्योगको वकवसम हरेी

मावथको कर दरमा नघट्ने गरी िावर्षक कर वलइ व्यिसाय प्रमाणपत्र वदइने छ । 

2= नगरपावलकामा दताष भइ सञ्चालनमा अएका फमष, पसल, ईद्योग अवद लाइ बन्द गनुष पदाष अिश्यकता ऄनसुार वनरीक्षण

गरी विगत िर्षको लाग्न ेदस्तरू र जररिाना समेत ऄसलू गरी व्यिसाय बन्दको वसफाररस वदआनेछ । र सोको वििरण छूटै्ट 

फायल खडा गरी ऄध्यािवधक गरर रावखन ेछ ।  

3= व्यिसावयक फमष नामसारी, नामपररितषन, ठाईसारी गदाष रु. ६००।- राजश्व वलइ नामसारी गररनछे ।

4= नगरपावलकालाइ अिश्यक परेमा (व्यिसायको वकसीम वनधाषरण गने सन्दभषमा) वनजको ब्यिसायको कारोिारको

अन्तररक राजश्व कायाषलय िा ऄन्तः शलू्क कायाषलय िाट कारोिार प्रमाणीत वििरण माग गनष सवकने छ साथै 

नगरपावलकाले तोकेको कमषचारी बाट वनरीक्षण गरी वनरीक्षण प्रवतिेदनका अधारमा कर तय गररनछे । 

5= नगरपावलकालाइ बझुाईन ु पन े कर, शलु्क र भाडा अवद जस्ता राजस्ि बझुाईन बााँकी रहमेा न.पा.बाट प्रदान गररने

वसफाररस लगायतका सेिा प्रिाहबाट बवञ्चत गनष सवकनछे । 

२३.२ बोवटङ, जल यातायात व्यिसाय ३,०००।- 

२४ मावथ ईल्लेख भए भन्दा बाहके ५,०००।- 

२४.१ िैदवेशक रोजगारीमा पठाईन ेसंस्थाहाईवजङ कम्पनी २५,०००।- 

२४.२ मास ु(खसी, कुखरुा, रागा, बङ्गरु अवद)  खिुा वििेता १,५००।- 

२४.३ मास ु(खसी, कुखरुा, रागा, बङ्गरु अवद)  थोक वििेता २,५००।- 

२४.४ पञ्च ेिाजा वनशलू्क 

२४.५ बैण्ड बाजा २,५००।- 

२४.६ शीत भण्डार ५,०००।- 

२४.७ टेन्ट तथा क्याटरीङ हाईस ३,०००।- 

२४.८ हाफ क्याटरीङ २,०००।- 

२४.९ किाडी पसल थोक ७,०००।- 

२४.१० किाडी पसल खिूा ५,०००।- 

२४.११ ढुिानी सेिा (शाखा भएका) ४,०००।- 

२४.१२ 
सरकारी वनकाय तथा नीवज वनकायमा क्यावन्टन सञ्चालन 

गदाष  

२,०००।- 

२४.१३ ढुिानी सेिा (शाखा नभएको) २,५००।- 

२४.१४ सटरीङ व्यिसाय २,५००।- 

२४.१५ बााँस वबिी प्रवत गोटा २।- 

२४.१६ गोवलया (कुकाठ, काठ प्रवत क्यवुिक फुट) २०।- 

@$=!& km]G6f sf7 -k|lt So'ljs km'6_ २०।- 



6= ऄन्य बााँकी करहरुका हकमा ऐन तथा वनयमािलीमा तोवकएको पररवध वभत्र रही न.पा.ले तोके बमोवजम हुनेछ, जनु

सामान्यतया कारोिारको स्तर हरेी िावर्षक रु. १०० दवेख ५०००।- सम्म हुनछे । व्यिसाय कर प्रत्येक अ.ि. वितेको ३ 

मवहना वभत्र ल्याएमा तोवकएको करमा १०% छुट वदआनछे । सोवह अवथषक िर्ष वभत्र बझुाएमा तोवकएको कर लाग्नेछ । 

त्यस पवछ  भने सो वमवत वभत्र नअएमा प्रवत अ.ि.को तोवकएको दस्तरुमा ५० प्रवतशतका दरले जररिाना लाग्नेछ । 

प्राईभेट िथा साझेदारी फमि उद्योगको रुपमा रतजष्ट्रेसन, निीकरण, नामसारी, ठाौँउसारी, नाम पररिििन, 

पूौँजीबृतद्ध, प्रमाण पत्र प्रतितिपी िथा अन्य दस्िुरहरुको तििरण :- 

प्राईभेट फमि िफि

वस
.नं

. 

कुल पूाँजी लगानी (रु.मा) 
वन
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रव
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न
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रु.
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 स
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द
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ुर 
रु.

 

न
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स्त
ुर 

रु.
 

प्र
म
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प
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द
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ुर 
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देवख सम्म 

१ १।- १०,००,०००।- १००।- १,०००।- १००।- १,०००।- १००।- ५,००।- ३००।- 

२ १०,००,००१।- ५०,००,०००।- १००।- ५,०००।- ५००।- ५,०००।- १००।- २,५००।- ३००।- 

३ ५०,००,००१।- १,००,००,०००।- १००।- १०,०००।

- 

१,०००।- १०,०००।

- 

१००।- ५,०००।- ३००।- 

४ १,००,००,००१।- १०,००,००,०००।- १००।- ५०,०००।

- 

५,०००।- ५०,०००।

- 

१००।- २५,०००।

- 

३००।- 

५ १०,००,००,००१।- मावथ जवत सकैु १००।- ७५,०००।

- 

७,५००।- ७५,०००।

- 

१००।- ३७,५००।

- 

३००।- 

नोट:- 

१. प्राइभेट फमषको ऄिधी प्रत्येक अ.ि.को अर्ाढ मसान्त सम्म कायम रहनछे । ईि समय व्यवतत भएपवछ अर्ाढ मसान्त 

समाप्त भएको ३५ वदन वभत्र निीकरण गनष अएमा तोवकएको निीकरण दस्तुर लाग्नेछ भने ईि समय व्यवतत भएपवछ 

निीकरण गनष अएमा प्रवत अ.ि. को तोवकएको निीकरण दस्तरुमा थप ५० प्रवतशत जररिाना समते लाग्नेछ । 

२. प्राइभेट फमषको पूाँजीिवृद्ध गनुष परेमा हाल कायम हुने पूाँजीमा लाग्ने रवजष्रेसन दस्तुरमा पवहले बझुाएको रवजष्रेसन दस्तुर 

बापतको रकम कट्टा गरी बााँकी रकम बझुाईन ुपनछे । 

३. कृवर् तथा पशपुालनसाँग सम्बवन्धत फमषहरुलाइ तोवकएको कर रकममा ५०% वदआनछे । 

साझेदारी फमि िफि  :- 

वस
.नं

. 

कुल पूाँजी लगानी (रु.मा) वनिेदन 

दस्तरु 

रु. 

रवजष्रेसन 

दस्तरु रु. 

निीकरण 

दस्तरु रु. 

नामसारी 

दस्तरु रु. 

ठााँईसारी 

दस्तरु रु. 

नाम 

पररितषन 

दस्तरु रु. 

प्रमाण 

पत्र 

प्रवतवलपी 

दस्तरु रु.

दवेख सम्म 

१ १।- १,००,०००।- १००।- ६००।- १००।- ६००।- १००।- ३००।- ३००।- 

२ १,००,००१।- ३,००,०००।- १००।- २,०००।- १२५।- २,०००।- १००।- १,०००।- ३००।- 

३ ३,००,००१।- ५,००,०००।- १००।- ४,०००।- १५०।- ४,०००।- १००।- २,०००।- ३००।- 



४ ५,००,००१।- १०,००,०००।- १००।- ७,०००।- २००।- ७,०००।- १००।- ३,५००।- ३००।- 

५ १०,००,००१।- ५०,००,०००।- १००।- १०,०००।- २५०।- १०,०००।- १००।- ५,०००।- ३००।- 

६ ५०,००,००१।- मावथ जवत सकैु १००।- १५,०००।- ३००।- १५,०००।- १००।- ७,५००।- ३००।- 

नोट : 

१. साझदेारी फमषको ऄिधी प्रत्येक अ.ि.को अर्ाढ मसान्त सम्म कायम रहनछे । ईि समय व्यवतत भएपवछ अर्ाढ मसान्त 

समाप्त भएको ३५ वदन वभत्र निीकरण गनष अएमा तोवकएको निीकरण दस्तरु लाग्नछे भने ईि समय व्यवतत भएपवछ 

निीकरण गनष अएमा तोवकएको निीकरण दस्तरुमा प्रवत अ.ब.प्रवत साझेदार रु.५०।- का दरले जररिाना समते लाग्नछे । 

२. साझेदारी फमषको पूाँजीिवृद्ध गनुष परेमा हाल कायम हुने पूाँजीमा लाग्ने रवजष्रेसन दस्तरुमा पवहले बझुाएको रवजष्रेसन दस्तरु

बापतको रकम कट्टा गरी बााँकी रकम बझुाईन ुपनछे । 

 कम्पनीको रुपमा रवजष्रेसन भइ व्यिसायको रुपमा दताष हुन अएका फमषको हकमा वनिेदन दस्तुर िापत

रु.१००।- मात्र बझुाईन ुपनेछ ।

 प्राइभेट फमषको रुपमा दताष भएको फमषलाइ साझेदारी फमषको रुपमा तथा साझेदारी फमषको रुपमा दताष भएको

फमषलाइ प्राइभेट फमषको रुपमा दताष पररितषन गनुष परेमा नयााँ फमष दताष सरहको दस्तुर लाग्नेछ ।

३. कृवर् तथा पशपुालनसाँग सम्बवन्धत फमषहरुलाइ तोवकएको कर रकममा ५०% छुट वदआनेछ । 

अनुसचूी ४ 

तिज्ञापन कर 

तस.नं. तििरण 
चािु दरको 

कर 

१ पाख्रीबास नगरपावलका मखु्य बजार क्षते्रमा LED Video Display Board प्रवत िगष वफट रू. ३०।- 

२ पाख्रीबास नगरपावलका मखु्य बजार क्षते्रभन्दा बावहर नगरपावलका भरर LED Video 

Display Board प्रवत िगष वफट 

रू. २०।- 

३ मध्यपहाडी लोक मागषको सडक, िडा न.ं ४ को प्रमखु बजार सान्ने जाने सडक दवेख 

नगरपावलका एिं मगेु्र अहाल र जाल्पा दिेी मा.वि. सम्म, नगर स्तरीय सडक पाख्रीबास दवेख 

सान्न,े पाख्रीबास दवेख फलााँटे, पाख्रीबास दवेख मगुा, वहले दवेख धमषशाला हुद ैमागाष सम्म र 

धमषशाला दवेख १० न.ं िडा सम्मका सडकमा होवडङ बोडषको प्रवत िगष वफट 

रू. २०।- 

४ पाख्रीबास नगरपावलका मखु्य बजार क्षते्रमा व्यापारको फ्लेक्स वप्रन्ट प्रवत िगष वफट रू. १०।- 

५ पाख्रीबास नगरपावलबा मखु्य बजार क्षते्रभन्दा बावहर नगरपावलका भरर फ्लेक्स वप्रन्ट प्रवत िगष 

वफट  

रू. ६।- 

६ मावथ ईल्लेवखत बाहके ऄन्य बाटोहरुको हकमा प्रवत िगष वफट रू. ५।- 

७ नगरपावलका क्षेत्र भरर वभत्त ेलेखन प्रवत िगष वफट रू. २।- 

अन्य तिषयहरु 

१ व्यानर प्रवत २ हप्ता रु १००।- मात्र, सडक िस गरेर व्यानर राख्न पाआन ेछैन । 

२ व्यानर व्यापारीक प्रवत गोटा रु २० मात्र (दइू हप्ताका लावग) 



३ गेट राख्न न.पा.को स्िीकृवत वलएर मात्र प्रवत हप्ता रु ६००।- 

४ न.पा.ले स्िीकृवत वदइ र सम्झ ता गरेकामा वलन पाआन ेछैन । 

५ सेिा प्रदायकले न.पा.को स्िीकृत वलइ नपाले तोकेको क्षेत्रमा मात्र शलु्क वलन पाइन ेछ, ऄन्य क्षेत्रमा वलन न.पा.को 

स्िीकृवत वलइ ईठाईन पाइने छ । 

६ प्रचार प्रसार गावडबाट माइवकंग प्रवत वदन रु २००।- मात्र राजनवैतक दल र सािषजावनक सचूनामा वलन पाआने छैन । 

७ वियर, मवदरा, चरुोट तथा सवूतषजन्य पदाषथको विज्ञापनलाइ वनवज तथा सािषजावनक स्थलमा राख्न स्िीकृती वदआने छैन 

। 

८ राजनैवतक, धावमषक र सामावजक व्यानर ३ हप्तासम्म वनःशलू्क राख्न वदने । 

९ जनसमदूाय भलेा हून ेस्थान जस्तै नगरपावलका तथा सो वभत्र रहकेा सािषजवनक वनकाय ऄगावड न.पा.ले तोके

बमोवजमका अकार प्रकारका मात्र होवडिंग िोडष राख्न ुपाआनछे । 

१० नीवज सम्पवत भिन, टहरा, जग्गामा समेत विज्ञापन गरे बापत नगरपावलकाले कर वलन पाईनछे । 

११ पोल ब्यानरहरु १ हप्ता सम्म प्रवत गोटा रु १०० मात्र र १ हप्ता पवछ विज्ञापन हटाईन ुपनेछ । 

अनुसचूी ५ 

मनोरञ्जन कर 

1= नगरपावलका क्षते्र वभत्र सञ्चावलत वसनेमाहलहरुबाट कुल वसट सङ्ख्याको ३५ प्रवतशत वसटलाइ परुा वसट सङ्ख्या

मावन प्रत्येक वटकटमा लाग्न ेप्रबेश शलु्कको २ प्रवतशत हुन े रकम मनोरञ्जन कर बापत ऄसलु गनष सवकने छ । मावथ 

ईल्लेख भए बमोवजम प्रवत वटकटमा मनोरञ्जन कर वलइने व्यिस्था नभए सम्मका लावग बावर्षक रु१०,०००।- मनोरन्जन 

करको रुपमा कर रकम वलआनछे ।  

2= सांकृवतक प्रदशषन हल, नाच घर, दोहोरी संगीत तथा ऄन्य मनोरञ्जन सामग्री प्रदशषवनमा प्रिेश शलु्कमा दइु प्रवतशत

मनोरञ्जन कर लाग्नेछ । 

3= जाद,ु सकशष, चटक दखेाईदााँ मनोरञ्जन कर िापत रु. २००।– र मलेा अयोजना स्थलमा मनोरञ्जन कर िापत

ऄनमुवतका लावग गरीन ेवसफाररसका दस्तरुका ऄवतरीि  प्रत्येक वदन रु १०००।– वलइन ेछ । 

4= यस नगरपावलका क्षते्र वभत्र सञ्चावलत वपकवनक स्थलहरुमा वपकवनक सञ्चालन गदााँ सम्बवन्धत व्यिसायीले कुल

अम्दानीको १० प्रवतशत रकम मनोरञजन कर वतन ुपनेछ । 

अनुसचूी ६ 

हाट बजार शुल्क (दैतनक गुतिबजार, साप्तातहक हाट बजार) 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले वदएको ऄवधकार प्रयोग गरी नगर क्षेत्र वभत्र लाग्न ेदवैनक गवुि / हाटबजार / साप्तावहक 

हाटबजारमा (ऄस्थायी हाट बजार र घवुम्त पसल) प्रवत वदन दहेायका दरले कर लाग्नेछ । 

तस.नं. तिषय तििरण चािू करको दर 

१ 
माछा, मास ुवबिी 

सम्बन्धी 

खवस बोका कावट वबिी गने पसलमा प्रवत गोटा १००।- 

सुंगरु बङ्गरु काटी वबवि गने पसलमा प्रवत गोटा १८०।- 



रााँगा कावट काटी वबवि गन ेपसलमा प्रवत गोटा २००।- 

सुंगरु बङ्गरु पाठा पाठी वबिी प्रवत गोटा २०।- 

वजईदो लोकल कुखरुा वबिीको प्रवत गोटा १०।- 

माछा वबिी गन ेपसल ५०।- 

२ 

कपडा तथा जतु्ता 

चप्पलसाँग सम्बन्धी 

व्यिसायमा 

रेवडमटे सामान र थान कपडा वबिी गन ेपसलमा १००।- 

जतु्ता चप्पल वबिी गन ेपसल १००।- 

जतु्ता चप्पल वसलाइ गन े २०।- 

३ 

तरकारी तथा फलफूल 

साँग सम्बवन्धत 

व्यिसायमा 

फलफूल, नास्ता ठेलामा रावख वबिी गन े १००।- 

साग सब्जी डोकामा िा डालामा ल्याइ बेच्ने २०।- 

ठुलो सब्जी पसल १००।- 

वसजन ऄनसुारको साग सव्जी अलु पसल २५०।- 

सागसव्जी २०।- 

४ खाद्यान्न साँग सम्बवन्धत 

चामल, दाल, ५ पाथी सम्म 

चामल, दाल, ५ पाथी मावथ

मकै, ५ पाथी सम्म

मकै, ५ पाथी माथी

कोदो, ५ पाथी सम्म

कोदो, ५ पाथी मावथ

भटमास ५ पाथी सम्म

भटमास ५ पाथी मावथ

गाँहु ५ पाथी सम्म

गाँहु ५ पाथी मावथ

३०।- 

५०।-

१५।-

२०।-

२५।-

५०।-

२०।-

५०।-

१५।–

४०।–

चामल, दाल, ५ पाथी मावथ 

चामल, दाल, ५ पाथी मावथ

मकै, ५ पाथी सम्म

मकै, ५ पाथी माथी

कोदो, ५ पाथी सम्म

कोदो, ५ पाथी मावथ

भटमास ५ पाथी सम्म

भटमास ५ पाथी मावथ

गाँहु ५ पाथी सम्म

गाँहु ५ पाथी मावथ

५०।- 

मकै ५ पाथी सम्म १५।- 

मकै ५ पाथी मावथ २०।- 

कोदो ५ पाथी सम्म २५।- 

कोदो ५ पाथी मावथ ५०।- 

भटमास ५ पाथी सम्म २०।- 

भटमास ५ पाथी मावथ ५०।- 

चटपटे पानीपरुी बेच्न े ५०।- 

वकराना पसल/कस्मेवटक ७५।- 

वचया नास्ता पसल १००।- 

ईख ुप्रवतवबटा ३०।- 

५ 
परम्परागत वसप साँग 

सम्बवन्धत व्यिसाय 

माटाका भााँडा बेच्न ेपसल १००।- 

राडी पाखी प्रवतभारी १००।- 

कूचो,डोको नांङलो बेच्न े ३०।- 

कृवर् औजार ५०।- 

जवडबटुी वबिी गन,े कपाल काट्नलेाइ ५०।- 

नोट: ५ मठुा भन्दा कम साग सब्जी, १० केजी भन्दा कम खाद्यान्न, ३ केजी भन्दा कम टमाटर, १० िटा ऄण्डा लगायतको 

हकमा रु ५।- मात्र लाग्नछे र मावथ ईल्लेख नभएको विर्यको हकमा नगर कायषपावलकाको बैठकको वनणषय बमोवजम हुनेछ । 



अनुसचुी ७ 

पातकि ङ शुल्क 

पाख्रीबास बसपाकष मा पावकष ङ शलु्क :- 

तस.नं. तििरण चािू दर कै. 

१ बस, रक, लरी ऄन्य हभेी गाडी २०।- 

२ माइिो,कार ऄन्य साना गाडी १५।- 

३ विदशेी बस,रक,लरी ऄन्य हभेी गाडी २०।- 

४ विदशेी माइिो,कार ऄन्य साना गाडी ४०।- 

५ ठेला,ररक्सा,ररक्सा भ्यान पटके ५।- 

सिारी पावकष ङ स्थान नगरपावलकाले तोके बमोवजम हूनछे । 

अनुसचुी ८ 

अन्य दस्िुर िथा सेिा शुल्क 

तस.नं. तिषय तििरण 
प्रस्िातिि 

करको दर 
कै. 

१  

घर र जग्गा 

सम्बन्धी 

वसफाररस 

सिै वकवसमको वनिेदन दस्तुर १०।- 

मोही नाम सारी  तथा मोही बााँडफााँड 

वसफाररस एक रोपनी सम्मको  

३००।- एक रोपनी भन्दा मावथ प्रवत रोपनी 

थप रु. १००।- 

जग्गा नाम सारी वसफाररस 
२५०।- एक रोपनी भन्दा मावथ प्रवत रोपनी 

थप रु. ५०।- 

मोही लगत कट्टा वसफाररस 
२५०।- एक रोपनी भन्दा मावथ प्रवत रोपनी 

थप रु. ५०।- 

ऄपतुाली वसफाररस दस्तुर 
१,५००।- एक रोपनी भन्दा मावथ प्रवत रोपनी 

थप रु. २००।- 

चार वकल्ला वसफाररस १० रोपनी सम्मको 
३००।- त्यस पवछको १५ रोपनी सम्म थप 

प्रवत रोपनी थप रु.२५।- 

पक्की घर प्रमावणत ५००।- 

कच्ची घर प्रमावणत २००।- 

बसोिास प्रमावणत २००।- 

व्यिसावयक घर कोठा खोल्न े ५००।- 

अिावसय घर कोठा खोल्न,े घर नामसारी १००।- 

हकभोग तथा जोतभोग  तथा छुट दताष 

वसफाररस 
५००।- 

एक रोपनी भन्दा बवढका लागी 

प्रवत रोपनी रु ५००।- 

ईद्योग सम्बन्धी घरमा अगलावग २५०।- िीमा प्रयोजनका लावग, ऄन्यका 

लावग वनशलु्क 



साना घरेल ु ईद्योगमा अगलावग २,५००।- 
िीमा प्रयोजनका लावग, ऄन्यका 

लावग वनशलु्क 

वसफाररस ४,०००।- 
िीमा प्रयोजनका लावग, ऄन्यका 

लावग वनशलु्क 

मझ ला ईद्योगमा अगलावग वसफाररस ७,५००।- 
िीमा प्रयोजनका लावग, ऄन्यका 

लावग वनशलु्क 

ठूला ईद्योगमा अगलावग वसफाररस वनशलु्क 

सिषसाधारणको घर टहरामा अगलावग 

वसफाररस 

५००।- 

नक्सा पास वकताि दस्तरु २५०।- 

सङ्घसंस्था तथा ईपभोिा सवमवतको बैक 

खाता खोल्दा 

२५०।- 

नाम, ईमेर थर लगायत संसोधन २५०।- 

पक्की घर कायम वसफाररस िा घर 

वनमाणषवधन रहकेो वसफाररस 

१।- प्रवत िगष वफट 

वटनको छाना भएको कच्ची घर कायम 

वसफाररस  

२५०।- 

कच्ची घर वसफाररस २५०।- 

२  
नागररकतासाँग 

सम्बवन्धत 

वसफाररस 

वतनपसु्ते खलु्ने वसफाररस २००।- 

नागरीकता प्रमाणपत्र वसफाररस (नयााँ) ३००।- 

नागररकता प्रवतवलपी वसफाररस ५००।- 

नागरीकता सवजषवमन ५००।- 

ऄन्य वजल्लाको नागरीकता वसफाररस १,०००।- 

ऄंगीकृत नागरीकता ८००।- 

३  
पञ्जीकरणसाँग 

सम्बवन्धत 

प्रमाणीत 

वसफाररस 

बैिाहीक ऄगंीकृत नागरवकता वसफाररस ३००।- 

सम्बन्ध विच्छेद प्रमावणत/प्रवतवलपी ३००।- 

वििाह दताष प्रमावणत/प्रवतवलपी ३००।- 

जन्मवमवत  प्रमावणत/प्रवतवलपी ३००।- 

मतृ्य ुदताष  प्रमावणत/प्रवतवलपी ३००।- 

४  
व्यविसाँग 

सम्बवन्धत 

वसफाररस 

चारीवत्रक एिं सचूीकृत िगष वसफाररस  

स्थायी बसोिास भएका लागी 

३५०।- ईल्लेवखत वसफाररसमा सजषवमन 

गनष परेमा सो को दस्तुर पनु लाग्ने 

छ । 

कृर्कलाइ प्रत्यक्ष फाइदा पगु्ने र 

कृर्क स्ियमले ईपयोग गन े

वसफाररस वनशलु्क हुने । 

चारीवत्रक एिं सचूीकृत िगष वसफाररस नपा 

मा स्थायी बसोिास नभएको हकमा 

५००।- 

नेपाली पेन्सन पट्टा बाहकका लावग गरेको 

जनुसकैु वसफाररस 

५००।- 



   

नोटः साविक गा.वि.स. बाट नक्सा प्रमाणीत वलएकाहरूका हकमा नक्सा पास प्रवियामा अईादा ऄन्य नक्सा प्रमाणीत 

नगरेकाहरू सरहका शलु्क वलआनछे । ईल्लेखीत नक्सा पनु प्रमाणीत गनुष पने भएमा रू ५००।- लाग्नछे । 

(क) तशक्षा सम्बन्धी तसफाररस दस्िुर 

पिूष प्रा.वि. मन्टेश्वरी लगायत ५,०००।- 

अधारभतु तह, मा.वि ८,०००।- 

क्याम्पस १०,०००।- 

प्राविवधक वशक्षण संस्था स्थापनाका  वसफाररस टेवक्नकल आवन्स्टच्यटू स्थापनाका लावग प्राविवधक वशक्षा ५,०००।- 

भारतीय पेन्सन पट्टा बाहकका लावग 

जनुसकैु वसफाररस 

१,०००।- 

ऄन्य दशेका पेन्सन पट्टा बाहकको हकमा १,५००।- 

कृवर्साँग सम्बवधत वसफाररसको २५०।- 

नेपाली नागररकता त्याग गरी ऄन्यत्र 

बसोबास गने व्यविको हकमा जनुसकैु

वसफाररस 

नेपालीलाइ 

लाग्ने 

दस्तुरको 

तेब्बर 

लाग्ने । 

बैदशेीक रोजगारीमा मतृ्य ुहुनेको वसफाररस वनशलु्क 

व्यिसाय बन्द वसफाररस ५००।- 

पसल कोठामा अगजनी भएको वनशलु्क 

नाता प्रमाणीत नपेालीमा ३००।- 

नाता प्रमाणीत ऄग्रेजीमा ७००।- 

सबै प्रकारका ऄंगे्रजी वसफाररस ७००।- 

नम्बरी जग्गाको रुख काट्ने वसफाररस २००।- १ भन्दा बढी रुख भए प्रवत रुख 

५०।- 

व्यविगत प्रयोजनका लावग 

वनशलू्क । 

सहुवलयत काठको वसफाररस २००।- दाईराको प्रयोजन भए प्रवत 

ट्याक्टर रु १००।- 

विपदको लावग वनःशलु्क 

ऄन्य मावथ ईल्लेख नभएका जनूसकैु

वसफाररस 

५००।- 

विद्यतु, टेवलफोन जडान वसफाररस २५०।- 

वसनेमा हल खोल्न ेवसफाररस १०,०००।- 

टेलीफोन मोिाआल टािर राख्ने वसफाररस १०,०००। प्रवत टािर 



तथा ब्यिसायी तावलम पररर्दका नाईाँमा गररने वसफाररसमा प्रवत वसफाररस 

विद्यालय तथा क्याम्पसको स्तर बवृद्ध गदाष मावथल्लो स्तरको दताष वसफाररस दस्तरु वलने तथा एकै स्तरमा 

कक्षा मात्र थप गदाष प्रवत कक्षा 

१,०००।- 

वजल्ला वभत्र सबै तहको लावग सरुिा वसफाररस ५००।- 

वजल्ला बावहर 

(क) अधारभतु तह ५००।- 

(ख) माध्यवमक तह ८००।- 

ख) अतमनबाट गररने सबै प्रकारका तसफाररसहरु 

तस.नं. तिषय तििरण करको दर कै. 

१ 

माग वनिेदकको 

अधारमा जग्गा 

छुट्याईन ेकाम 

१ रोपनी सम्मको ५००।- 

घर बनाईन वकचलो परी 

जग्गा छुट्याईन ु परेमा थप 

रु २,०००।- 

१ रोपनी दवेख ५ रोपनी सम्म ७५०।- 

५ रोपनी दवेख १० रोपनी सम्म १,०००।- 

१० रोपनवन माथी २० रोपनी सम्म १,५००।- 

सो भन्दा बढी जवत सकैु भएपवन २,०००।- 

२ 

दरूी प्रमाणीत 

लगायतका ऄन्य 

ऄवमन साँग 

जोवडएका 

वसफाररसहरु 

बैवकङ प्रयोजनका लागी ७५०।- 

सबषसाधारण साँग जोडीएका वसफाररस २५०।- 

जग्गा वििाद भइ वकचलो परी अएको 

हकमा 

२,०००।- 

मावथ ईल्लेखीत बाहकेको हकमा ५००।- 

ग) उद्योग िगायिका तसफाररसहरु 

तस.नं. तिषय तििरण चािू करको दर 

१ उद्योग दिाि तसफाररस 

चाईचाई ईद्योग १,०००।- 

विष्कूट ईद्योग १,५००।- 

चप्पल ईद्योग १,५००।- 

सलाइ ईद्योग १,५००।- 

प्लाइ ईद्योग ३,०००।- 

सस ईद्योग १,०००।- 

कपडा ईद्योग ६००।- 

बरफ ईद्योग ६००।- 

कन्फेसनरी ईद्योग २,०००।- 

काष्ठ ईद्योग २,०००।- 

स वमल सवहतको काष्ठ ईद्योग २,५००।- 

फवनषचर मात्र (ईत्पादन) १,५००।- 



मोटरसाइकल ग्यारेज १,०००।- 

साइकल ग्यारेज ३००।- 

ऄन्य हिेी गाडीको ग्यारेज ३,०००।- 

पेरोल पम्प १०,०००।- 

मरट्टतेल वडलर ५,०००।- 

स्टेशनरी ईद्योग १,५००।- 

वडस्टीलरी ईद्योग १०,०००।- 

हल्का पेय पदाथष ५,०००।- 

प्लाविक ईद्योग ३,०००।- 

पाईरोटी केक ईद्योग १,०००।- 

ग्रील ईद्योग ३,०००।- 

गलैचा ईद्योग ५,०००।- 

गामने्ट ईद्योग ३,०००।- 

भजुीया वमल ३,०००।- 

इटा ईद्योग (अधनुीक भट्टा जवडत) १५,०००।- 

इटा तथा टायल अधनुीक यन्त्र जडान नगरीएको १०,०००।- 

पश ूअहार ५००।- 

तामा अल्मनूीयम जस्ता धात ुईद्योग ५,०००।- 

प्रेश बाहके वप्रवन्टङ २,५००।- 

जसु ईद्योग १,०००।- 

चरुोट विाँडी ५,०००।- 

बेतबांस फवनषचर ५००।- 

िसर ईद्योग १०,०००।- 

िाआन ईद्योग ५,०००।- 

वमनरल िाटर ईद्योग १,०००।- 

मावथ ईल्लेख नगररएका ईद्योगहरुको हकमा ६००।- दवेख ५,०००।- सम्म 

(घ) घरबाटो प्रमाणीि (रातजनामा/तबतक्र प्रयोजनका िातग) 

तस.नं. तिषय तििरण प्रस्िातिि करको दर कै. 

१ मध्यपहाडी लोकमागषले छोएका जग्गाको हकमा प्रवत रोपनी (िडा न.ं ४ को 

वसमादवेख िडा न.ं ५ को िडा कायाषलयसम्म) 

रू ५००।- 

२ मध्यपहाडी  लोकमागषसाँग जोडीएको जग्गाको हकमा प्रवत रोपनी रू ३००।- 

३ मध्यपहावड लोकमागष िडा नं. ५ को िडा कायाषलय दवेख माङमाया खोला 

सम्म प्रवत रोपनी  

रू २५०।- 

४ िडा नं. ४ को प्रमखु बजार सान्न ेजाने सडक दवेख नगरपावलका एिं मगेु्र रू ६००।- 



अहाल र जाल्पा दिेी मा.वि.सम्म प्रवत रोपनी 

५ लोकमागषले छोएको तर भीरपाखा मात्र भएको जग्गाको हकमा प्रवत रोपनी रू २५०।- 

६ नगरस्तरीय सडक पाख्रीबास दवेख सान्ने, पाख्रीबास दवेख फलाटे, 

पाख्रीबास दवेख मगुा, वहले दवेख धमषशाला हुद ैमागाष सम्म र धमषशाला दवेख 

१० नं. िडा सम्मका सडक साँग जोडीएका जग्गाको प्रवत रोपनी  

रू ३००।- 

७ नगरस्तरीय सडकसाँग जोडीएका शाखा सडक जग्गाहरूको मालतोत प्रवत 

रोपनी  

रू ३००।- 

८ सडक साँग नजोडीएका जमीनको हकमा प्रवत रोपनी रू २५०।- 

९ कुनै पवन सडकले नछोएको भीरपाखा तथा िनको प्रवत रोपनी रू १००।- 

गठुी जग्गाको वबिी प्रयोजनका लावग गरीने वसफाररसमा न्यनूतम रू ३००।- प्रवत रोपनी  घर भए प्रवतकोठा रू 

१२५।- र ईल्लेवखत घरको घरनक्सा पास ऄवनिायष गरेको हुनपुने छ  । 

(ङ) घर नक्सा पास दस्िुर 

तस.

नं. 

तिषय तििरण चािु करको दर कै. 

१ 
घर नक्सा पास 

दस्िुर 

१००० बगषफूट सम्म नक्सा पास गदाष 

प्रवतिगषफूट 

३।- 

१००१ बगषफूट १५०० सम्मको लावग 

प्रवतिगषफूट 

३।५ नगरपावलका घोर्णा हुन ुपिूष 

वनमाषण भएका घरहरूको 

हकमा स्थानीय सरकार 

सञ्चालन  ऐनको दफा ४२ 

का सन्दभषमा एक पटकलाइ 

नगरकायषपावलकाले वनणषय 

गरे बमोवजम हुनछे ।वनमाषण 

सम्पन्न प्रमाण पत्रको 

प्रवतवलपी दस्तरु रू.४००।- 

लाग्नेछ । 

१५०१दवेख २५०० बगषफूट सम्मको 

लावग 

४।५ 

२५०१ बगषफूट दवेख ४००० बगषफुट 

सम्मको लावग 

५।- 

४००१ बगषफुट भन्दा मावथ जवतसकैु

भएपवन 

५।५ 

पखाषल प्रवत रवनङ वफट ५।- 

काठको घर िा टााँडे घर प्रवत िगष फुट १।५ 

भुाँइतलामा पक्की वदिाल भआ मावथ 

वटनको छाना भएको प्रवतिगषफुट 

२।- 

लोड िेररंग स्टक्चर तफष २।- 

वसमेन्ट ब्लक र वटन ६ आन्च गाह्रो 

जस्ता छाना, ऄस्थायी टहरो गोदाम 

अवद तफष  

१।५ 



सङ्घ संस्था, क्लि, प्रवतष्ठान, मण्डली अवद   दताष शलु्क रु २,०००।-,निीकरण दस्तुर रु.१,०००।-, कृवर्, पश,ु खानपेानी, 

वसंचाइ ईपभोिा समहु, सवमवत अवद दताष शलु्क रु १,०००।-, निीकरण दस्तुर रु.५००।- ऐन को दफा ८ को ईपदफा (२) साँग 

सम्बवन्धत 

(च) सिारी  साधन करको दर 

क्र.स. सिारी साधनको तकतसम दिाि शुल्क रु. िातषिक प्रतिगोटा दस्िुर रु. 

१ ऄटो ररक्सा (टेम्पो), समुो, भ्यान, बलेुरो, माआिो बस ४००।- २,०००।- 

२ विद्यतुीय ररक्सा १,८०।- ८००।- 

तनमािण सम्पन्न प्रमाण-पत्र 

१ जस्िा छाना घर तनमािण १००० 

अर.सी.सी. रेम स्टक्चर १००० िगष फुट सम्म १५०० 

अर.सी.सी. रेम स्टक्चर २५०० िगष फुट सम्म २००० 

अर.सी.सी. रेम स्टक्चर ४००० िगष फुट सम्म २५०० 

अर.सी.सी. रेम स्टक्चर ४००० िगष फुट भन्दा माथी ३००० 

२ घर नक्सा नामसारी दस्िुर प्रवत बगषफुट रू १ रूपैया ५० पैसा । 

३ घर नक्सा वनरीक्षण तथा सजषवमन दस्तुर २५०।- 

लेअईट दस्तुर २५०।- 

सािषजवनक पिूाषधार ममषत दस्तुर २५०।- 

विफेज लाइन जडान वसफाररस ३००।- 

खानपेानीको धारा जडान २५०।- 

संस्था दताष वसफाररस ४००।- 

वसनेमा हल खोल्न ेवसफाररस १०,०००।- 

मेला सकष स ऄनमूवत वसफाररस ५,०००।- 

टेलीफोन जडान वसफाररस २५०।- 

जनुसकैु प्रकारका सजषवमन ५००।- 

मावथ ईल्लेख नभएका वसफाररस दस्तुरको हकमा ५००।- 

४ नक्सा पास सम्बन्धी प्रमाणपत्रको प्रवतवलपी ५००।- 

घरको नक्साको प्रवतवलपी २५०।- 

नक्शा  प्रवतवलवप (नक्शा र प्रमाण पत्र समेत) ५,०००।- 

सम्पती कर/नगदी रवसदको प्रवतलीपी २५।- 



  (छ) अन्य सेिा शुल्क
तस.नं तििरण चािु करको दर 

१ ऄचल सम्पवत्त मलू्याङ्कन सेिा शलु्क प्रवत लाख रु. २५०।- 

२ अयश्रोत मलू्याङ्कन प्रमाणीत शलु्क प्रवत लाख रु २००।- 

३ सािषजवनक श चालय प्रयोगमा वदशा गरेको रु.१०।- वपसाब फेरेको रु.५।- 

४ फोहोरमैला व्यिस्थापन सेिा शलु्क िावर्षक रू. ६०० प्रवत घर (३ र ४ नं. को हकमा मात्र)  

उक्त रकम सेिा प्रदायक ससं्थाबाट उठाउने व्यिस्था हुनु पने 

५ ऄन्य विवबध सेिा शलु्क सेिाको प्रकृवत हरेी रु. १००।- दवेख रु. २,०००।- सम्म 

नगरपावलकाले तोक्न सक्ने । 

अनुसचूी ९ 

दण्ड जरीिाना 

तस.नं. तििरण चािू करको दर कै. 

१ ३५ वदन वभत्र दताष भएका व्यविगत घटना वनशलु्क 

२ ३५ वदन नावघ दताष हुने व्यविगत घटना रु. १००।- 

३ वनर्ेवधत प्लावस्टक प्रयोग गनेका हकमा १,०००।- दवेख 

१५,०००।- सम्म 

प्लावस्टक वनर्वेधत क्षेत्र घोर्णा भए पवछ 

कायाषन्ियन हुने र सो को सचूना स्थानीय 

रेवडयो र पत्रपवत्रका माफष त जानकारी गराइन े

छ ।  

४ जथाभावि च पाया छोड्नेका हकमा प्रवतवदन रु १५०।- 

दवेख रु ५००।- 

सम्म 

गाइ, भैवस, गोरुको रु ५००।-जरीिाना र 

खाना खचष रु ५००।- प्रवतवदन ।  

बाछा बावछ र पाडापावडको हकमा सो को 

पचास प्रवतशत 

मावथ ईल्लेवखत बाहकेका च पायाको 

हकमा जरीिाना रु ३००।- र खरुाकी 

३५०।- प्रवतवदन ।  

पाठापावठ लगायतको हकमा सोको पचास 

प्रवतशत 

सात वदन सम्म पवन च पाया वलन च पाया 

धनी नअएमा नगरपावलकाले वललाम गन े

छ । 

५ मालपोतको हकमा एक बर्ष सम्मको 

बक्य ताका लावग 

२५ प्रवतशत 

६ मालपोतको हकमा दइु बर्ष सम्मको 

बक्य ताका लावग 

३३ प्रवतशत 



७ मालपोतको हकमा दइु बर्ष मावथ बक्य ता ५० प्रवतशत 

८ व्यिसायको बक्य ता ५० प्रवतशत 

अुनसचुी १० 

नगरपातिका तभत्रका के्षत्र िथा सो को मूल्याङ्कनका आधारहरु 

१. ब्यापाररक के्षत्र मूल्याङ्कन दर (प्रति रोपनी) 

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

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

ग.शहरी ब्यापाररक क्षते्र १२,००,०००।- 

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

२. आिासीय के्षत्र 

क. प्रमखु अिासीय क्षेत्र लोकमागषले छोएको । ६,००,०००।- 

ख. सहायक अिासीय क्षते्र नगर स्तरीय सडकले छोएको । २,००,०००।- 

ग. अिासीय क्षते्र (नगरस्तरीय सडकबाट गएका शाखा सडकमा 

जोवडएका सडक) 

७०,०००।- 

घ. ऄन्य ग्रामीण क्षेत्र ५०,०००।- 

३. कृतष के्षत्र 

क. बाहै्र मवहना वसाँचाइ पगु्ने सडकको पहुाँच भएको ६०,०००।- 

ख. अंवशक वसंचाइ सवुबधा पगुेको ५०,०००।- 

ग. वसाँचाइ सवुबधा नभएको ४०,०००।- 

४. िन भीरपाखा 

क. खतेबारीमा पानी लाग्ने जग्गामा िनजंगल लगाएको ४०,०००।- 

ख. िनजंगल ढुङ्गा भएको खेतबारी (पाखा, भारी) २५,०००।- 

ग. ऄन्य जग्गाहरु बााँसघारी, खरबारी २०,०००।- 

घ. खोलो बगर १०,०००।- 

ङ. पवहरो । ५,०००।- 



क. नगर सभाबाट स्िीकृि सम्पति करको के्षत्र िथा मूल्याङ्कन दररेट 

िडा स्तरबाट छलफल भइ अएका िडास्तरका क्षेत्र र मलु्याङ्कन दररेटलाइ अधार मानी सवमवत, राजश्व परामशष सवमवत, 

कायषपावलका हुाँद ैनगरसभाबाट स्िीकृत मलू्याङ्कनका अधारहरु 

१ न. िडा

तस.न. के्षत्र उपके्षत्र छोएको सडक 

प्रति 

रोपनी 

(हजारमा) 

कै. 

१ 
अिासीय 

क्षेत्र 

सहायक 

अिासीय क्षते्र 

वछपी धारा वपपल बोट दवेख चंदारे बारी 

निषदशे्वर हुाँद ैफािाखोला 
२०० 

नगरस्तरीय 

सडकले छोएको 

२ 
अिासीय 

क्षेत्र 
अिासीय क्षते्र 

िास्टन टोल रानाटार सडक 

श्रीपाने सडक 

पाटनदिेी पछुार च तारा 

वपपल बोट पछुार च तारा 

पाटनदबेी खरेैनी 

वशिालय टोल 

७० 

नगरस्तरीय 

सडकबाट गएका 

शाखा सडकमा 

जोवडएका सडक 

३ 
अिासीय 

क्षेत्र 
ऄन्य ग्रामीण क्षते्र 

सल्लेरी टोल 

सैरूम्टा टोल 

बढुाथोकी टोल 

५० 

४ कृवर् 

बाहै्र मवहना 

वसंचाइ पगु्न े

सडकको पहुाँच 

भएको 

मत्येरे च तारा पिूष 

वसरान च तारा पिूष 

पछुार च तारा पिूष 

६० 

५ कृवर् 

बाहै्र मवहना 

वसंचाइ पगु्न े

सडकको पहुाँच 

भएको 

बाह्रमरेू टोकले कुलोमवुन फािा 

खोलासम्म 

ऄलैंचे क्षेत्र 

१०० 

६ कृवर् 
अंवसक वसंचाइ 

क्षेत्र 

मत्येरे च तारा पवश्चम 

वसरान च तारा पवश्चम 

पछुार च तारा पवश्चम 

दवेबथान पिूष बांझेखोला 

५० 

७ कृवर् 
वसंचाइ सवुिधा 

नभएको 
िडा न.१ बााँकी क्षेत्र सब ै ४० 



८ 
िन भीर 

पाखा 

खेतबारीमा पानी 

लाग्ने जग्गा मािन 

जंगल लगाएको 

खैरेनी क्षते्र ४० 

९ 
िन भीर 

पाखा 

िनजंगल ढुङ्गा 

भएको खेतबारी 

(भीरपाखा) 

सल्लेरी टोल 

ढााँड टोल 

गैरी बारी टोल 

बरुिाल टोल 

ज्यावमरे 

२५ 

१० 
िन भीर 

पाखा 

ऄन्य 

जग्गाहरु(बााँसघारी 

खरबारी) 

ढााँड टोल 

सधुारे डांडा दवेख पवश्चम 
२० 

२ न. िडा

तस.न. के्षत्र उपके्षत्र छोएको सडक/के्षत्र 
प्रति रोपनी 

(हजारमा) 
कै. 

१ 
ब्यापाररक 

क्षेत्र 

ग्रामीण व्यापाररक 

क्षेत्र 

वसंजालीिर च तारा 

दवेख परुानो 

गा.वब.स.भिन हुाँद ै

धन्सार डााँडासम्म 

सडकको दिैु तफष  

६०० 

२ 
अिासीय 

क्षेत्र 

सहायक अिासीय 

क्षेत्र 

अहाले खोला दवेख 

मानेडााँडा सम्म सडकले 

छोएको दआुबी तफष को 

जग्गा 

२०० 
नगरस्तरीय सडकले 

छोएको 

३ 
अिासीय 

क्षेत्र 
अिासीय क्षते्र सडकले छोएको ७० 

नगरस्तरीय सडकबाट 

गएका 

शाखा सडकमा 

जोवडएका सडक 

४ 
अिासीय 

क्षेत्र 
ऄन्य ग्रामीण क्षते्र नछोएको ५० सडकले नछोएको 

५ कृवर् क्षते्र 
अंवसक वसंचाइ 

सवुबधा पगुेको 

मालबासे खेत 

ओख्रे ऄलैंची 

गैरी गाईाँ 

ठाडे गाईाँटारेली गाईाँ 

खेत तामाङ्ग टोल खेत 

५० 



६ कृवर् क्षते्र 
वसंचाइ सवुबधा 

नभएको 
बााँकी खेतबारी ४० 

७ िन भीरपाखा 

खेतबारीमा पानी 

लाग्ने जग्गामा 

िनजंगल लगाएको 

यवकन नभएको ४० 

८ िन भीरपाखा 

िनजंगल ढुङ्गा 

भएको खेतबारी 

(भीरपाखा) 

यवकन नभएको २५ 

९ िन भीरपाखा 

ऄन्य 

जग्गाहरु(बााँसघारी 

खरबारी) 

यवकन नभएको २० 

१० िन भीरपाखा खोलो बगर यवकन नभएको १० 

११ िन भीरपाखा पवहरो यवकन नभएको ५ 

३ न. िडा

तस.न. के्षत्र उपके्षत्र छोएको सडक/के्षत्र 

प्रस्िातिि 

प्रति रोपनी 

(हजारमा) 

कै. 

१ अिासीय क्षते्र 
प्रमखु अिासीय 

क्षेत्र 

मध्य पहाडी लोक मागषले 

छोएको दायााँ-बााँया 
१००० 

प्रस्ताि भएको १५ लाख 

२५ वम.वभत्र 

२ अिासीय क्षते्र 
सहायक 

अिासीय क्षते्र 

वसंहदबेी चोक दवेख मगुा 

खोला सम्म 
८०० प्रस्ताि भएको १० लाख 

३ अिासीय क्षते्र अिासीय क्षते्र 

कटे्टलडााँडा कसेनी 

माझगाईाँ पन्चकन्या 

सालबोटे वसरान 

३०० प्रस्ताि भएको ५ लाख 

४ अिासीय क्षते्र अिासीय क्षते्र 

जोरधारा अहाले टोल 

महत टोल 

दलाषमी टोल 

२०० 

प्रस्ताि भएको ३ 

लाख(नगरस्तरीय 

सडकबाट गएका 

शाखा सडकमा 

जोवडएका सडक) 

५ कृवर् क्षते्र 
वसंचाइ सवुबधा 

नभएको 

सााँग ुखोवलटार 

अाँपटारी एररया 

सालबोटे पछुार लगायतका 

एररया 

५० 

६ भीरपाखा बन खोला बगर पवहरो बााँकी सब ै १० प्रस्ताि भएको ५ हजार 



  नोट:-  

 वस.नं. १ अिासीय क्षेत्रको सडकले छोएको जवतसकैु जग्गा भएपवन एक च थाइलाइ घडेरी मानी बााँकीलाइ प्रवत

रोपनी रु ८००००।- को दरले कर गणना गने ।

 वस.नं. २ सहायक अिासीय क्षेत्रको सडकले छोएको जवतसकैु जग्गा भएपवन एक च थाइलाइ घडेरी मानी बााँकीलाइ

प्रवत रोपनी रु ६००००।- को दरले कर गणना गन े।

 वस.नं. ३ अिासीय क्षेत्रको सडकले छोएको जवतसकैु जग्गा भएपवन एक च थाइलाइ घडेरी मानी बााँकीलाइ प्रवत

रोपनी रु ४५०००।- को दरले गणना गने ।

 ऄय व्यिस्था ऄन्य िडामा लाग ुसरह हुने ।

४ न. िडा 

तस.न. के्षत्र उपके्षत्र छोएको सडक/के्षत्र 

प्रस्िातिि 

प्रति रोपनी 

(हजारमा) 

कै. 

१ 
व्यापाररक 

क्षेत्र 

प्रमखु 

व्यापाररक 

क्षेत्र 

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

पवश्चम-जाल्पादबेी मवन्दर हुाँद ैन.पा.ईत्तर-

पाख्रीबास चोक दवेख नारदमनुी थलुुङ्ग 

राजमागषको ५०० वम. भोजपरु तफष को कुआनटेो 

डााँडासम्म 

दवक्षण-जाल्पादबेी क्याम्पस भिन दवेख 

तालतलैया गेट सम्म 

२००० 

िडाबाट 

प्रस्तावित ३० 

लाख 

२ 
व्यापाररक 

क्षेत्र 

सहायक 

व्यापाररक 

क्षेत्र 

पिूष-पा.न.पा. कायाषलय दवेख पवश्चम राम्चे मलू 

सम्म दायााँ बायााँ 

पिूष जाल्पादबेी मवन्दर दवेख पवश्चम कटे्टल डााँडा 

सम्म कसेनी जान ेरोड 

सम्मको दायााँ बायााँ 

पिूष वसंह दबेी चोक दवेख स्िास््य च की हुाँद ै

यलम्बर चोकसम्म जाने बाटोको दायााँ बायााँ 

पिूष वसंघदबेी चोक दवेख इ.प्र.का. सम्मको 

राजमागषको दायााँ बायााँ 

दवक्षण यलम्बर चोकदवेख रवमते सडक मखु सम्म 

दायााँ बायााँ 

ररनवटन डााँडा दवेख सेपान सम्म जाने बाटोको 

दायााँ बायााँ 

पवश्चम जाल्पादबेी मवन्दर दवेख जाल्पादबेी 

मा.वब.गेट सम्म 

१५०० 

िडाबाट 

प्रस्तावित २० 

लाख 



जाल्पदबेी मवन्दर दवेख िदु्धमवुतष क्षते्र िरीपरी 

३ 
अिासीय 

क्षेत्र 

सहायक 

अिासीय 

क्षेत्र 

मनु्गे्रअहाल खलेमदैान दवेख भट्टराइ संसरी डााँडा 

सडक हुाँद ै

जाल्पादबेी मा.वब. ईत्तर गटे सम्म जाने सडकको 

दायााँ बायााँ 

राम्जी कुआनेटो दवेख वसमखते सम्म सडकको 

दायााँ बायााँ 

५०० 

िडाबाट 

प्रस्तावित १० 

लाख 

४ 
अिासीय 

क्षेत्र 

अिासीय 

क्षेत्र 

पिूष-भाङ्ग बारी दवेख कटे्टल डााँडा जाने 

सडकको दायााँ बायााँ 

कटे्टलडााँडा दवेख म लो सम्म जाने सडकको 

असपास 

ररनवटन पन्चकन्या सडक 

ररनवटन छुमीडााँडा गाल्पारा 

गमु्बापारी गाईाँ 

वचयाबारी दवेख ननुथला सम्म 

२०० 

िडाबाट 

प्रस्तावित ५ लाख 

(नगरस्तरीय 

सडकबाट गएका 

शाखा सडकमा 

जोवडएकासडक) 

५ कृवर् क्षते्र 

वसंचाइ 

सवुबधा 

नभएको 

ऄन्य बााँकी क्षेत्र ४० 

िडाबाट 

प्रस्तावित ५० 

हजार 

५ न. िडा 

तस.न. के्षत्र उपके्षत्र छोएको सडक/के्षत्र 

प्रस्िातिि 

प्रति रोपनी 

(हजारमा) 

कै. 

१ व्यापाररक क्षेत्र 
ग्रामीण व्यापाररक 

क्षेत्र 

४ न.िडा वसमाना दवेख िडा 

कायाषलय सम्म सडकको दिैु 

तफष  

६०० 
मध्य पहाडी लोक 

मागषले छोएको 

२ 
अिासीय 

क्षेत्र 

प्रमखु अिासीय 

क्षेत्र 

५ न. िडा कायाषलय दवेख तल्लो 

बैद्य च तारा हुाँद ैमााँगमाया सम्म 

सडकको दायााँ बायााँ 

६०० 

३ 
अिासीय 

क्षेत्र 

सहायक 

अिासीय क्षते्र 

फािा खोला दवेख छामलाङ्ग 

खोला सम्म सडकको दायााँ बायााँ 
२०० 

नगर स्तरीय 

सडकले छोएको 

४ 
अिासीय 

क्षेत्र 
अिासीय क्षते्र 

वडकुरे फािा हुाँद ैवबजिुा खोला 

गमु्बापारी गाईाँ सडकले छोएको 

गरुााँसे खाल्टे सडकले छोएको 

७० 

नगर स्तरीय 

सडकबाट गएका 

शाखा सडकमा 



पन्चमेासे 

५ न.िडा कायाषलय दवेख 

कमलटार वसमालीबास 

दवेबथान डााँडा दवेख छामलाङ्ग 

जोवडएका सडकको 

दायााँ बायााँ 

५ 
अिासीय 

क्षेत्र 
ऄन्य ग्रामीण क्षते्र बााँकी क्षेत्र ५० 

६ कृवर् क्षते्र 

बाहै्र मवहना 

वसंचाइ 

पगु्नेसडकको 

पहुाँच भएको 

मांग माया खोलाको असपास ६० 

७ कृवर् क्षते्र 
वसंचाइ सवुबधा 

नभएको 

ईल्लेख भएभन्दा सबै वसंचाइ 

सवुबधा नभएको कृवर् क्षेत्र 
४० 

८ बन भीरपाखा 
बन भीरपाखा 

खोला बगर पवहरो 

सडकले छोएका एिम ्नछोएका 

बन भीरपाखा खोला बगर पवहरो 
५ दवेख ४० 

स्िो-घोसणामा 

ईल्लेख हुन े

६ न. िडा 

तस.न. के्षत्र उपके्षत्र छोएको सडक/के्षत्र 

प्रस्िातिि 

प्रति रोपनी 

(हजारमा) 

कै. 

१ व्यापाररक 

ग्रामीण 

व्यापाररक 

क्षेत्र 

बजार वसरानको धारा दवेख बसपाकष

हुाँद ैिडा कायाषलय सम्म सडकको 

दिैु तफष  

६०० 

२ 
अिासीय 

क्षेत्र 

सहायक 

अिासीय 

क्षेत्र 

राम्चे दवेख बजारको बसपाकष  हुाँद ै

िडा कायाषलय सम्म सडकको दिैु 

तफष  
२०० नगरस्तरीय सडक 

३ 
अिासीय 

क्षेत्र 

अिासीय 

क्षेत्र 

िडा कायाषलय दवेख िरे् डााँडा हुाँद ै

ऄाँधेरी घाट सम्म सडकको दायााँ 

बायााँ 

७० 

नगरस्तरीय सडकबाट 

गएका शाखा सडकमा 

जोवडएका सडक 

४ 
अिासीय 

क्षेत्र 

अिासीय 

क्षेत्र 

१७ िटा सहायक सडक साँग 

जोवडएका सडकको दायााँ बायााँ 
१०० 

िडाबाट प्रस्ताि 

भएको ७० जहार दवेख 

२ लाख सम्म 

५ कृवर् क्षते्र 

वसंचाइ 

सवुबधा 

नभएको 

मावथ ईल्लेख बाहकेका बााँकी क्षते्र ४० 

िडाबाट प्रस्ताि 

भएको ४० हजार दवेख 

५० हजार सम्म 



६ भीर पाखाबन 

बनजंगल 

भीरपाखा 

बााँसघारी 

खरबारी 

खोला 

बगर पवहरो 

सडकले छोएका एबं नछोएका बन 

भीरपाखा खोला बगर पवहरो 
५ दवेख ४० 

स्िो-घोसणामा 

ईल्लेख हुन े

७ न. िडा 

तस.न. के्षत्र उपके्षत्र छोएको सडक/के्षत्र 

प्रस्िातिि प्रति 

रोपनी 

(हजारमा) 

कै. 

१ 
व्यापाररक 

क्षेत्र 

ग्रामीण ब्यापाररक 

क्षेत्र 

राम्च ेडााँडा दवेख वतनदोभान ेसम्म 

सडकको दायााँ बायााँ 
६०० 

२ 
अिासीय 

क्षेत्र 

सहायक अिासीय 

क्षेत्र 

पाख्रीबास दवेख वतनदोभान ेसम्म 

कटे्टल डााँडा दवेख कप्तान धारा सम्म 

सडकको दायााँ बायााँ 

२०० 

नगरस्तरीय 

सडकले 

छोएको 

३ 
अिासीय 

क्षेत्र 
अिासीय क्षते्र 

गजेगैरी दवेख शवहदयज्ञ प्रा.वब. 

सााँधखोला 

राम्चे डााँडा शवहदयज्ञ हुाँद ै

वतनदोभान े

राम्च ेडााँडा काकी टोल 

बाहुनीखोला राईत टोल राम्चे 

डााँडा 

जलदबेी कापलटाङ्ग तामाङ्ग 

टोल 

जलदबेी धाप हुाँद ैतामाङ्ग टोल 

जोगीडााँडा गैरीगाईाँ 

वतनदोभाने बस्नते टोल शवहदयज्ञ 

प्रा.वि. 

गजेगैरी खरबारी 

ताङ्गखिुाली टोल सहकारी हुाँद ै

कोलडााँडा 

७० 

नगरस्तरीय 

सडकबाट 

गएका शाखा 

सडकमा 

जोवडएका 

सडकको दिैु 

तफष

४ कृवर् क्षते्र 
वसंचाइ सवुबधा 

नभएको 
मावथ ईल्लेख भन्दा बाहकेका क्षेत्र ४० 

िडाबाट 

प्रस्तावित 

४० हजार 



दवेख ५० 

हजार 

५ 
बन 

भीरपाखा 

खेतीबारी लाग्ने 

जग्गामा बनजंगल 

लगाएको 

डौंथ े

कोल े

हाँसे 

भांग े

वतम्बरेु 

कालीदह क्षेत्र 

४० 

६ 
बन 

भीरपाखा 

बनजंगल भीरपाखा 

बााँसघारी खरबारी 

खोला 

बगर पवहरो 

सडकले छोएका एबं नछोएका बन 

भीरपाखा खोला 

बगर पवहरो 

५ दवेख २५ 

स्िो-

घोसणामा 

ईल्लेख हुन े

८ न. िडा

तस.न. के्षत्र उपके्षत्र छोएको सडक/के्षत्र 

प्रस्िातिि प्रति 

रोपनी 

(हजारमा) 

कै. 

१ 
व्यापाररक 

क्षेत्र 

ग्रामीण व्यापाररक 

क्षेत्र 

भनु्टी डााँडा 

िडा कायाषलय 

खत्री डााँडा 

सनु बालुिा 

नाभांग े

६०० 

२ 
अिासीय 

क्षेत्र 

सहायक अिासीय 

क्षेत्र 

पाख्रीबास मगुा राइघाट सडक 

वचयाबारी भनु्टी डााँडा 

कामी डााँडा िडा कायाषलय 

सामदुावयक भिन खत्री डााँडा 

खत्री डााँडा महने्ि अ.वि. 

महने्ि अ.वि. सनु बालुिा 

२०० 

िडाबाट प्रस्ताि 

भएको २ लाख 

दवेख ६ लाख 

सम्म(नगरस्तरीय 

सडकको 

दिैुतफष ) 

३ 
अिासीय 

क्षेत्र 
अिासीय क्षते्र 

जनकन्या भलु्के चङ्ुगिाङ्ग 

सडक 

खरबारी गजे भन्ज्याङ्ग म ला 

सडक 

जलदबेी फुरामांङ्गथान काकी 

डााँडा सडक 

फुरामाङ्ग कावत्तके चङ्ुगमाङ्ग 

७० 

िडाबाट प्रस्ताि 

भएको ५० हजार 

दवेख २ लाख 

सम्म(नगरस्तरीय 

सडकबाटगएका 

शाखा सडकमा 

जोवडएका 



सडक 

कसेनी मासे काभ्रे सडक 

महने्ि अ.वि.काभ्रे चङ्ुगमाङ्ग 

खोकु सडक 

खत्रीडााँडा बैकुन्ठे नयााँपलु सडक 

खत्रीडााँडा घामे सनुबालुिा सडक 

म ला खैरेनी सडक 

क्षेत्रेश्वर सरस्िती मा.वि.सडक 

क्षेत्रेश्वर रुिअेहाल घामे सडक 

सामदुावयक भिन फुरामाङ्गथान 

सडक 

ऄग्राख ेमालबासे सडक 

पेिाङ्ग दवेख भमुरे सडक 

सडकको 

दायााँबायााँ) 

४ कृवर् क्षते्र 

बाहै्र मवहना वसंचाइ 

पगु्ने 

सडकको पहुाँच 

भएको 

भनु्टी डााँडा क्षते्र 

घामे क्षेत्र 

बाजा गरा 

वतत्रीबोटे 

मगुाखोला दोभान 

भलु्के 

कुसमुे 

रमाआलो क्षते्र 

६० 

५ कृवर् क्षते्र 
वसंचाइ सवुबधा 

नभएको 
मावथ ईल्लेख भन्दा बाहकेका क्षेत्र ४० 

६ 
बन 

भीरपाखा 

बनजंगल भीरपाखा 

बााँसघारी खरबारी 

खोला 

बगर पवहरो 

सडकले छोएका एबं नछोएका बन 

भीरपाखा खोला 

बगर पवहरो 

५ दवेख ४० 
स्िो-घोसणामा 

ईल्लेख हुन े

९ न. िडा 

तस.न. के्षत्र उपके्षत्र छोएको सडक/के्षत्र 

प्रस्िातिि 

प्रति रोपनी 

(हजारमा) 

कै. 

१ व्यापाररक क्षेत्र 
शहरी व्यापाररक 

क्षेत्र 
ईत्तरपानी दवेख धमषशाला सम्म १२०० 

२ व्यापाररक क्षेत्र ग्रामीण व्यापाररक धमषशाला दोबाटो दवेख चप्लेटी ६०० 



क्षेत्र ईत्तरपानी बालवशक्षा सम्म 

ईत्तरपानी गरैीगाईाँ मावतम्ब ु

३ 
अिासीय 

क्षेत्र 
अिासीय क्षते्र 

मावतम्ब ुढुगंे मझिुा 

बाल वशक्षा ऄम रा 

चप्लेटी तोकुिा बाल वशक्षा 

मावतम्ब ुबाल वशक्षा तोकुिा 

चप्लेटी 

बाल वशक्षा रङ्गी वबचगाईाँ 

लक्ष्मी खोला चप्लेटी 

७० 

नगरस्तरीय 

सडकबाट 

गएकाशाखा 

सडकमा 

जोवडएका 

सडकको दिैु तफष

४ कृवर् क्षेत्र 

बाहै्र मवहना 

वसंचाइ पगु्न े

सडकको पहुाँच 

भएको 

मावतम्ब ुढुगंे मझिुा 

तोकुिा खोला रुप्से क्षेत्र 
६० 

५ कृवर् क्षेत्र 
वसंचाइ सवुबधा 

नभएको 

मावथ ईल्लेख भन्दा बाहकेका 

क्षेत्र 
४० 

६ बन भीरपाखा 

बनजंगल 

भीरपाखा 

बााँसघारी खरबारी 

खोला 

बगर पवहरो 

सडकले छोएका एबं नछोएका 

बन भीरपाखा खोला 

बगर पवहरो 

५ दवेख ४० 
स्िो-घोसणामा 

ईल्लेख हुन े

१० न. िडा 

तस.न. के्षत्र उपके्षत्र छोएको सडक/के्षत्र 

प्रस्िातिि 

प्रति रोपनी 

(हजारमा) 

कै. 

१ 
अिासीय 

क्षेत्र 

सहायक अिासीय 

क्षेत्र 

राना च तारा दवेख वशिालय मवन्दर 

सम्म 
२०० 

नगर स्तरीय सडकले 

छोएको सडकको 

दिैु तफष  

२ 
अिासीय 

क्षेत्र 
अिासीय क्षते्र 

िडा कायाषलयबाट अलेगाईाँ जाने 

दाङ्गवसङ्ग 

वफके च तारा 

वतवम्सना च बाटो 

िडा कायाषलय बाट नकुिा तोकुिा 

गोगनूबोटे राना च तारा लगायत 

शाखा सडकहरु 

७० 

नगर स्तरीय 

सडकबाट गएका 

शाखा सडकमा 

जोवडएका सडकको 

दिैु तफष  



३ कृवर् क्षेत्र 
वसंचाइ सवुबधा 

नभएको 
मावथ ईल्लेख भन्दा बाहकेका क्षेत्र ४० 

४ 
बन 

भीरपाखा 

बनजंगल भीरपाखा 

बााँसघारी खरबारी 

खोला 

बगर पवहरो 

सडकले छोएका एबं नछोएका बन 

भीरपाखा खोला 

बगर पवहरो 

५ दवेख ४० 
स्िो-घोसणामा 

ईल्लेख हुन े

नोट:- मावथ ईल्लेख नभएका क्षते्र लगायतका विर्यमा सवमवतले प्रस्ताि गरेका अधारमा हुनेछ । 

१. मावथ ईल्लेवखत व्यापाररक क्षेत्र १ “क”  (प्रमखु व्यापाररक क्षेत्र रु. बीस लाख) मा सडकले छोएको जवतसकैु

जग्गा भएपवन ऄवधकतम एकच थाइ जग्गालाइ घडेरी मावननछे भन ेबावक जग्गालाइ ग्रामीण व्यापाररक क्षते्रको 

दर रु ६ लाखका दरलेकर गणना गररनेछ । 

२. सहायक व्यापाररक क्षते्र १ “ख ” (प्रमखु ब्यापाररक क्षेत्र रु १५ लाख) मा जवतसकैु जग्गा भएपवन एक च थाइ 

लाइ घडेरी मानी बााँकी जग्गालाइ रु ३ लाखका दरले कर गणना गररने । 

३. ब्यापाररक क्षेत्र “ग ”१  ऄन्तगषत( शहरी व्यापाररक क्षते्र रु १५ लाख)  क्षेत्रमाजवतसकैु जग्गा भएपवन एक 

च थाइ लाइ घडेरी मानी बााँकी सब ैजवमनलाइ प्रवत रोपनी रु. १,५०,०००/- का दरले कर गणना गररने । 

४. व्यापाररक क्षते्र १  ”ग ”२ ऄन्तगषत(ग्रामीण शहरी क्षते्र रु  ६ लाख) क्षते्रमा जवतसकैु जग्गा भएपनी एक च थाइ 

लाइ घडेरी मानी बााँकी सबै जमीनलाइ प्रवत रोपनी रु. ५०,०००/- का दरले कर गणना गररन े।  

५. अिासीय क्षते्रको “क) ” प्रमखु अिासीय क्षते्र रु ६ लाख ( को जवतसकैु जग्गा भएता पवन सडकले छोएको 

ऄवधकतम एक च थाइ लाइ घडेरी मानी बावक जग्गालाइ रु. ५०,०००/- मानी कर गणना गररनछे भन े

अिासीय क्षते्र “ख” को जवतसकैु जग्गाले सडक छोएको भएता पवन ऄवधकतम एक च थाआलाइ घडेरी मानी 

बााँकी जवमनलाइ ऄन्य जवमन रू ४२,०००/- का दरले कर गणना गररनेछ । 

६. अिासीय क्षेत्र ग र घ को जवतसकैु जग्गाले सडक भएतापवन ऄवधकतम एङ्क च थाइलाइ घडेरी मानी बााँकी 

जवमनलाइ ऄन्य जवमन रु ३०,०००।- को दरले कर गणना गररनछे । 

७. खोला बगर भन्नाले व्यविको स्िावमत्ि भएको जग्गामा खोला पसी/बगी हाल खवेत नभआरहकेो िा ऄत्यन्त 

न्यनूमात्र खेवतहुने िा खवेत योग्य बनाईन ठुलो लगानी अिश्यक पने जग्गा भनी सम्झन ुपछष ।   

८. दश (१०) रोपनी भन्दा कममा नगदिेाली गनेलाइ(कृवर् क्षते्र वसंचाइ सवुबधा नभएको रु ४० हजार मानी ३ को 

“ग ” कर गणना गररने र सो भन्दा बढीको हकमा १२ मवहना वसंचाइ सवुबधा पगु्न े (कृवर् योग्य भवूम रु. ६० 

हजार) मानी कर गणना गररनेछ ।

९. भीरपाखामा घर भइ बुदंा ४ (ऄवधकतम एक रोपनी जवमनलाइ) घर भएको घडेरी र बााँकी सबै जवमनलाइ 

भीरपाखा ऄन्तगषतको जनुस्तरमा पछष सोही मतुावबक कर गणना गररनछे । 

१०. मावथ ईल्लेवखत जनुसकैु क्षेत्रमा सडक छोएको जवमनको कर गणना गदाष एक रोपनी सम्मको जग्गाको हकमा 

सबै घडेरी मानी कर गणना गररनछे । सो भन्दा बढी जग्गा भए जग्गाको कुल क्षेत्रफलको एक च थाइ लाइ 

घडेरी मानी बााँकीका हकमा मावथ ईल्लेख भए बमोवजम हुने । यसरी कर गणना गदाष एक च थाइ एक रोपनी 

भन्दा कम भएता पवन न्यनुतम एक रोपनीलाइ घडेरी मानी बााँकीलाइ मावथ ईल्लेख भए बमोवजम गन े। 

११. व्यिसावयक रुपमा प्रचवलत काननु बमोवजम घडेरीको कारोबार हुने /भएका जग्गालाइ घडेरीको रुपमा कर 

गणना गने  । 



१२. दइु िा सो भन्दा बढी सडकले छोएको ७ रोपनी भन्दा बढीको जग्गामा दबैु तफष बाट घडेरी मानी ईल्लेख भए 

बमोवजम गणना गन े। 

१३. मावथ ईल्लेख नभएका वबर्यका हकमा नगर कायषपावलकाको वनणषय बमोवजम हुनेछ । 

ख) सरंचनाहरूको मूल्याङ्कनका िातग देहाय बमोतजमको मूल्याङ्कन दर हुने :

तस.न. सरंचनाको तकतसम प्रति बगि तफट रु 

१ अर.वस. वस. रेम स्टक्चर ८००।- 

२ वसमेण्ट जोडाइमा अर.वस.वस. छाना ५००।- 

३ माटोको जोडाइमा अर.वस.वस. िा वसमेण्ट जोडाइमा जस्ता, ढुङ्गा टायलको छाना ३००।- 

४ माटोको जोडाइमा जस्ता, ढुङ्गा, टायलको छाना २००।- 

५ सेड िा कच्ची घर १५०।- 

सम्पतत्त कर मूल्याङ्कन र ह्रास कट्टीका आधारहरु 

संरचनाको 

वकवसम 

संरचनाको 

अय ु

अर.वस. 

वस. रेम 

स्टक्चर 

वसमेण्ट जोडाइमा 

अर.वस.वस. छाना 

माटोको जोडाइमा अर.वस.वस. 

िा वसमेण्ट जोडाइमा जस्ता, 

ढुङ्गा टायलको छाना 

माटोको जोडाइमा 

जस्ता, ढुङ्गा, 

टायलको छाना 

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 बर्ष ४२ ६३ ८४ ९० ९० 

सम्पतत्त कर दर रेट 

क्र.स. मूल्याङ्कन बजेट ए.स.क.िातषिक रू. 

१ १लाख दवेख 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 (दइु रुपैंया) प्रवत हजार 

अनुसचूी ११ 

आतथिक बषि २०७७/०७८ का िातग श्रोि अनुमान 

क) आ.ि. २०७७/०७८ का िातग श्रोि अनुमान  

तस.न.  आय तशषिक  रकम (िाखमा)  कै .  

१  सङ्घीय वित्तीय समानीकरण ऄनुदान  ९४३  

२  सङ्घीय सरकार  राजश्व बांडफांड  ७१४.९४  

३  सङ्घीय सशतष  ऄनुदान  १८००  

४  सङ्घीय विशेर्  ऄनुदान  ३०.००  

५  प्रदेश वित्तीय समानीकरण ऄनुदान  ६९.४३  

६  प्रदेश सरकार  राजश्व बााँडफााँड  ३४.५९  
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