
 

 

 

 

 

अर्जनुधारा रार्पत्र 

अर्जनुधारा नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित 

खण्ड ६, िलनश्चरे, श्रावण १, २०७९, अलतररक्ताङ्क २  

भाग १ 

अर्जनुधारा नगरपालिका झापाको सूचना 
अर्जनुधारा नगरपालिकाको नगर सभाको लनयलित एघारौँ अलधवेिनबाट पाररत अर्जनुधारा 

नगरपालिकाको ति िेशखए बिोशर्िको आलथकु ऐन, २०७९ सवसुाधारण सबैको र्ानकारीका िालग 
प्रकािन गररएको छ। 

 

अर्जनुधारा नगरपालिकाको अथ ुसम्बन्धी प्रस्ताविाई कायानु्वयन गन ुबनकेो  
"आलथकु ऐन , २०७९" 

प्रस्तावनााः स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ९ को अधीनिा रही अर्जनुधारा नगरपालिकाको आलथकु 
वर् ु२०७९/०८० को अथ ुसम्बशन्ध प्रस्ताविाई कायाुन्वयन गनकुो लनलित्त स्थानीय कर तथा िजल्कको श्रोत पहहचान 
गरी संकिन गने तथा आन्तररक आय संकिनको प्रिासलनक व्यवस्था गन ुवाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको संहवधानको 
भाग १९को धारा २२८ बिोशर्ि अर्जनुधारा नगरपालिकाको एघारौँ नगरसभािे यो आलथकु ऐन बनाएको छ ।  
                           

1. संशिप्त नाि र प्रारम्भाः (क) यस आलथकु ऐनको नाि "आलथकु ऐन , २०७९" रहने छ । 
(ख) यो हवधेयक, २०७९ श्रावण १ देशख अर्जनुधारा नगरपालिका िेत्रिा िागू हजनेछ । 

2. भूलिकर (िािपोत): नगरपालिका िेत्रलभत्र अनजसूशच (१) बिोशर्ि भलूिकर(िािपोत) िगाईने र असजि उपर गररनेछ ।   
3. सम्पशत्त कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र अनजसूशच (२) िा संिग्न दर रेट अनजसार सम्पशत्त कर िगाईने र असजि उपर 

गररनेछ । सम्पशत्त कर भन्नािे घर वा सो घरिे चचेको िेत्रफि सम्झनजपछु ।  
4. घर र्ग्गा बहाि कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र कज नै व्यशक्त वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्यारेर्, गोदाि, टहरा, छप्पर, 

कारखाना, र्ग्गा वा पोखरी प जरै वा आंशिक तवरिे बहाििा ददएकोिा अनजसूशच (३) बिोशर्ि घर र्ग्गा बहाि कर 
िगाईने र असजि गररनेछ । 

5. व्यवसाय कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवािा प जुँर्ीगत िगानी र आलथकु कारोबारको आधारिा 
अनजसूशच(४) बिोशर्ि व्यवसाय कर िगाईने र असजि उपर गररनेछ । 

6. सवारी साधन कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र दताु भएको सवारी साधनिा अनजसूशच(५) बिोशर्ि सवारी साधन कर िगाईने 
र असजि उपर गररनेछ ।   

7. हवज्ञापन कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र हजने हवज्ञापनिा अनजसूशच(६) बिोशर्ि हवज्ञापन कर िगाईने र असजि उपर गररनेछ 
।  

8. िनोरञ्जन कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र सावरु्लनक स्थानिा रहेका पाकु, हपकलनक स्थि, लसनेिा भवन आददबाट लिुँदै 
आइरहेको प्रबेि िजल्किा ५ प्रलतित िनोरञ्जन कर लिइनेछ ।  
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9. सरसफाई सेवा िजल्काः यस अर्जनुधारा नगरपालिका िेत्रिा सरसफाई व्यवस्थापन भएका िेत्रबाट अनजसूची (७) 
बिोशर्िका दरिा सरसफाई सेवा िजल्क लिइनेछ ।   

10. पाहकुङ्ग श िजल्काः नगरपालिका िेत्रलभत्र कज नै सवारी साधनिाई पाहकुङ्ग श सजहवधा उपिब्ध गराए बापत अनजसूशच(८) बिोशर्ि 
पाहकुङ्ग श िजल्क असजि उपर गररनेछ ।  

11. सेवा, िजल्क र दस्तजराः नगरपालिकािे लनिाुण, संचािन वा व्यवस्थापन गरेको अनजसूशच (९) िा उल्िेशखत स्थानीय 
प जवाुधार र उपिब्ध गराईएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनजसूशचिा व्यवस्था भए बिोशर्ि प जवाुधार प्रयोग  िजल्क र 
अन्य सेवा िजल्क र दस्तजर िगाईने र असजि उपर गररनेछ ।  

क. कर छजटाः यस हवधेयक बिोशर्ि कर लतने दाहयत्व भएका व्यशक्त वा संस्थािाई कज नै पलन हकलसिको कर छजट 
ददईने छैन । 

12. कर तथा िजल्क संकिन कायहुवलधाः यो हवधेयक िा भएको व्यवस्था अनजसार कर तथा गैरकर संकिन गररनेछ तथा 
आवश्यक कायहुवलधहरु नगरपालिकािे र्ारी गरे अनजसार हजनेछन ्।  
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अनजसूशच १ (भलूिकर /िािपोत) 
र्ग्गाको िूल्याङकनको आधारिा तपलसि बिोशर्ि िािपोत कर लिइनेछाः- 

क्र स िूल्याङ्कन दर (रु) 
१ १ िाख देशख २ िाख सम्ि ५० 
२ २ िाख १ देशख ५ िाख सम्ि  ७० 
३ ५ िाख  १ देशख ६ िाख सम्ि १२० 
४ ६ िाख १ देशख ७ िाख सम्ि १४० 
५ ७ िाख १ देशख ८ िाख सम्ि १६० 
६ ८ िाख १ देशख ९ िाख सम्ि १८० 
७ ९ िाख १ देशख १० िाख सम्ि २०० 
८ १० िाख १ देशख २० िाख  सम्ि ४०० 
९ २० िाख १ देशख ३० िाख सम्ि ६०० 

१० ३० िाख १ देशख ४० िाख सम्ि ८५० 
११ ४० िाख १ देशख ५० िाख सम्ि ११०० 
१२ ५० िाख १ देशख ६० िाख सम्ि १५०० 
१३ ६० िाख १ देशख १ करोड सम्ि २००० 
१४ १ करोड १ देशख १ करोड ५० िाख सम्ि ३००० 
१५ १ करोड ५० िाख १ देशख २ करोड सम्ि ४००० 
१६ २ करोड १ देशख ३ करोड सम्ि ५००० 
१७ ३ करोड १ देशख िालथ रु.२० प्रलत िाख 

 
खोिािे बगरिा पररणत गरी उपयोगिा नआएको नम्बरी र्ग्गा प्रलतकठ्ठा रु.१०।–(अिरुपी दि िात्र) 

िािपोत लिइने छ भने सोको प्रिाशणत वडा कायाुियबाट गराएपलछ िात्र सो सजहवधा पाइने छ । सम्पशत्त कर निागेको 
र्ग्गािा िािपोत (भलूिकर) कर िाग्नेछ ।  
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अनजसूशच:-२ (सम्पशत्त कर) 
 यस नगरपालिकाबाट आ.व. २०७८/०७९ िा घर तथा घरिे चचेको र्ग्गािा, सो र्ग्गा धेरै भएिा घरको 
िेत्रफििे ओगटेको िेत्रफि र्लत नै थप र्ोलडएको र्ग्गािा सम्पशत्तिा कर तपलसि बिोशर्िको िेत्रिा तपलसि 
बिोशर्िका दरिे सम्पशत्त िगाइएको छ । 

र्ग्गाको न्यूनति िूल्याङ्कन हद प्रलत कठ्ठािा 

अर्जनुधारा नगरपालिका 

क्र.सं. िूख्य िते्र 
वडा 
नं. 

स्थान 
न्यूनति िूल्य/ 

प्रलत कठ्ठा 

न्यूनति िूल्य 
अिरिा (रुपैया) 

िा 

१ 
व्यापाररक 

िेत्र 
१ 

िदनप जर देशख साधजटारसम्ि िंकराचाय ुिाग,ु िाशन्त चोक, लसस्ने चोक, 

प जतिी चोक, साधजटार, िदनप जर हवचका सडक आसपास लभत्रका िागहुरु 
५०००००।- पाुँच िाख िात्र 

२ 
आवासीय 
िेत्र 

१ 
िदनप जर देशख ददिबहादजर चोक हजुँदै भ जिभ जिे, सहक्रय टोि, सािबन्दी, 
िाझवडी, बैकशल्पक िंकाराचयु िाग ुआसपास र िदनप जर पशश् चि िेत्र 

३०००००।- तीन िाख िात्र 

३ कृहर् िेत्र १ सातकटेरी, खैरेनी र हवरान आसपासका िेत्रहरु १०००००।- एक िाख िात्र 

४ 
वन तथा 
बगर िेत्र 

१ 
लभििे, िदनप जर, बगर टोि, खोसाुनीबारी, फलसबुारी, टप्प ज, बगर टोि, िटे्ट 

खकु, गौि जखी, िाटे 
१०००००।- एक िाख िात्र 

५ 

व्यापाररक 
िेत्र 

२ 
प्रलतभा निजना िाहव देशख फाल्गजन्द चोक हजुँदै ब्िजहेभवन स्कज ि र्ाने 

बाटोसम्ि 
५०००००।- पाुँच िाख िात्र 

६ २ फाल्गजनन्द चोकबाट पूवकुो िूि ब्िजहेभवन र्ाने बाटोसम्ि ५००००० पाुँच िाख िात्र 

७ २ उक्त बाटोको २०० हफट लभत्रका िेत्र २००००० दजई िाख िात्र 

८ 

आवासीय 
िेत्र 

२ प्रलतभा निजना िाहवबाट दाहािटार फेदीसम्ि २००००० दजई िाख िात्र 

९ २ बटजुवािको चोकबाट सापकोटा पैनीसम्ि २००००० दजई िाख िात्र 

१० २ ढल्के हपपिदेशख राते र्ाने ग जटि जटे तेसो र्ाने बाटो १५०००० 
एक िाख पचास 

हर्ार िात्र 

११ २ लिङदेन चोक देशख दाहािटार फेददसम्ि १५०००० 
एक िाख पचास 

हर्ार 

१२ २ आचाय ुचोक देशख शघलिरे चोकसम्ि १५०००० 
एक िाख पचास 

हर्ार िात्र 

१३ २ लसंहेश् वरी प्राहव देशख पूव ुशघलिरे चोकसम्ि २००००० दजई िाख िात्र 

१४ २ उक्त आवासीय िेत्रको बाटो देशख २०० हफट लभत्रका र्ग्गाहरु १००००० एक िाख िात्र 

१५ 

कृहर् िेत्र 

२ हप.ए नेपािदेशख कृष्ण स-लिि हजुँदै लसिानासम्िको बाटो १००००० एक िाख िात्र 

१६ २ शघलिरे चोकदेशख िाशन्त टोिसम्ि र्ाने बाटो १००००० एक िाख िात्र 

१७ २ लसिाना बाटो देशख िप्टन बाटो हजुँदै राई गाउुँ हजुँदै ग जरुङ्ग श गाउुँसम्ि १००००० एक िाख िात्र 

१८ २ िक्ष्िी चोकदेशख कोइरािा गाउुँसम्ि १००००० एक िाख िात्र 

१९ २ हप.ए. नेपािदेशख शघलिरे चोकसम्ि १००००० एक िाख िात्र 

२० २ 
बेिटार चोक देशख झोिजङे्ग श प जि हजुँदै नवज्योलत प्राहव गोयाङ खोिा झोिजङे्ग श 

प जिसम्ि 
१००००० एक िाख िात्र 

२१ २ दाहाि गाउुँदेशख ढजङे्ग शि गाउुँ हजुँदै गोयाङ खोिा झोिजङे्ग श प जिसम्ि १००००० एक िाख िात्र 

२२ २ 
राते थिथिे देशख िाछा पोखरी हजुँदै घाटगढी राते कज िो लसचाई 

िजहानसम्ि 
१००००० एक िाख िात्र 

२३ २ उक्त िेत्रको बाटोबाट २०० हफटलभत्रका र्ग्गाहरु ५०००० 
पचास हर्ार 

िात्र 
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२४ 

वन तथा 
बगर िेत्र 

२ 
ब्िजहेभन दशिण लसिाना बाटो हजुँदै ओझा गाउुँ पूव ुिप्टन पैनीको 

कल्भटुसम्ि 
५०००० 

पचास हर्ार 
िात्र 

२५ २ लछरुवा खोल्सी देशख बाहवया खोल्सीसम्ि ५०००० 
पचास हर्ार 

िात्र 

२६ २ लिश्रटार देशख िझौ रोङ गाउुँपालिकाको लसिानासम्ि ५०००० 
पचास हर्ार 

िात्र 

२७ २ गार्ावारी देशख िाप्चेटार रोङ गाउुँपालिका लसिानासम्ि ५०००० 
पचास हर्ार 

िात्र 

२८ २ सहकािेको बाटो हजुँदै सूयोदय नगरपालिका लसिानासम्ि ५०००० 
पचास हर्ार 

िात्र 

२९ २ उक्त बगर तथा वन िेत्रको बाटो आसपासका र्ग्गाहरु ५०००० 
पचास हर्ार 

िात्र 

३० २ सो र्ग्गा देशख २०० हफट लभत्रका र्ग्गाहरु २५००० 
पशच्चस हर्ार 

िात्र 

३१ 

व्यापाररक 
िेत्र 

३ फाल्गजनन्द चोक देशख पशश् चि हपपि चोकसम्ि ५००००० पाच िाख िात्र 

३२ ३ फाल्गजनन्द चोक देशख उत्तर आइतबारे बर्ार र्ाने तेसो बाटो सम्ि ३००००० तीन िाख िात्र 

३३ ३ फाल्गजनन्द चोक देशख दशिण ब्िजहेवन स्कज ि र्ाने बाटो सम्ि ३००००० तीन िाख िात्र 

३४ ३ डाडागाउुँ र्ाने बाटो देशख दशिण होलिको बाटोसम्ि २००००० दजई िाख िात्र 

३५ 
आवासीय 
िेत्र 

३ 
पूवकुो आइतबारे बर्ार आउने िाखा बाटोबाट उत्तर लििन चोक हजुँदै 
लििन चोक पशश् चि लिङदेन चोक हजुँदै दशिण डाडागाउुँ र्ाने बाटोसम्ि 

१५०००० 
एक िाख पचास 

हर्ार िात्र 

३६ ३ 
हपपिचोकबाट पशश् चि शचयाबगान हजुँदै खलतवडा चोक हजुँदै पूवकुो होिी 

बाटोसम्ि 
१५०००० 

एक िाख पचास 
हर्ार िात्र 

३७ 

कृहर् िेत्र 

३ 
ब्िजहेवन स्कज ि र्ाने बाटो दशिण खानेपानी अहफस आसपास हजुँदै सवेिवर 

िशन्दरसम्ि 
१००००० एक िाख िात्र 

३८ ३ धरधरे खोिादेशख गणेि चोकसम्ि १००००० एक िाख िात्र 

३९ ३ लत्रप जरेश् वर िशन्दर हजुँदै साहवक वडा नं.७ को लसिानासम्ि १००००० एक िाख िात्र 

४० 
वन तथा 
बगर िेत्र 

३ 
टाङहटङ खोिा पक् की प जि वडा नं.२ र ३ को लसिानादेशख दशिण लभत्री 

गाउुँसम्िको एररया वडा नं.४ को लसिानासम्ि 
५०००० 

पचास हर्ार 
िात्र 

४१ ३ साहवक वडा नं.७ र ८ को लसिाना देशख दशिण गणेि चोकसम्ि ५०००० 
पचास हर्ार 

िात्र 

४२ 

आवासीय 
िेत्र 

४ 
सानो चोकदेशख िदनप जर सम्ि कािोपते्र सडकिे छोएका १०० लिटर 

लभत्रका र्ग्गाहरु 
३००००० तीन िाख िात्र 

४३ ४ त्यस आसपास १०० लिटर बाहहरका र्ग्गाहरु २००००० दजई िाख िात्र 

४४ ४ कज नै पलन सडकदेशख २०० लिटर बाहहरका खेतीयोग्य सबै र्ग्गाहरु १००००० एक िाख िात्र 

४५ 
कृहर् िेत्र 

४ 
कािोपते्र सडक बाहेकका िाखा सडकिे छोएका १०० लिटर लभत्रका 

र्ग्गाहरु 
२००००० दजई िाख िात्र 

४६ ४ त्यस आसपास १०० लिटर बाहहरका र्ग्गाहरु १००००० एक िाख िात्र 

४७ 
वन तथा 
बगर िेत्र 

४ 
हवररङ, टाङहटङ र दहहझोडा खोिा हकनारदेशख २०० लिटर लभत्रका 

र्ग्गाहरु 
५०००० 

पचास हर्ार 
िात्र 

४८ व्यापाररक 
िेत्र 

५ िक्ष्िीप जर चोकदेशख १०० हफट लभत्र १०००००० दि िाख िात्र 

४९ ५ िक्ष्िीप जर चोकदेशख १०० हफट बाहहर ७००००० सात िाख िात्र 

५० 

आवासीय 
िेत्र 

५ आवासका िालग प्िहटङ गरीएका सबै र्ग्गाहरु १२००००० बाह्र िाख िात्र 

५१ ५ 
चारपाने नारायण चोक सडकको लगरी गाउुँ र्ाने बाटोदेशख उत्तर दजगाु 

िशन्दर र्ोड्ने सडक आसपास १०० हफट लभत्रका र्ग्गाहरु 
८००००० आठ िाख िात्र 
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५२ ५ 

हवदेिी गाउुँ हजुँदै प्रगलतिाग ुसम्िका सडक खण्ड आसपास १०० हफट 
लभत्रका र्ग्गाहरु र िक्ष्िीप जरदेशख चादनीचोक सडकबाट १०० हफट 

लभत्रका र्ग्गाहरु 

६००००० छ िाख िात्र 

५३ ५ साहवक पाराखोपी ७ र ९ का र्ग्गाहरु ५००००० पाुँच िाख िात्र 

५४ ५ 
ओिचोकदेशख ढ् याकढ् याके लिि सम्ि र्ाने सडक खण्ड आसपास १०० 

हफट लभत्रका र्ग्गाहरु 
४५०००० 

चार िाख पचास 
हर्ार िात्र 

५५ ५ 
लड.एि.सी बाट फज िबारी हजुँदै नि जना बस्ती सम्िको सडक खण्ड आसपास 

१०० हफट लभत्रका र्ग्गाहरु 
४००००० चार िाख िात्र 

५६ 

कृहर् िेत्र 

५ 

चारपाने नारायण चोक सडकको लगरी गाउुँ र्ाने बाटोदेशख उत्तर दजगाु 
िशन्दर र्ोड्ने सडक आसपास १०० हफट बाहहरका र्ग्गाहरु, 

ओिचोकदेशख ढ् याकढ् याके लििसम्ि र्ाने सडक खण्ड आसपास १०० 
हफट बाहहराका र्ग्गाहरु, भान ज िा.हव. देशख पाण्डवप जर सडक खण्डका 
१०० हफट लभत्रका र्ग्गाहरु, रार्न लगरी िाग ुपशश् चि १०० हफट 

बाहहरका र्ग्गाहरु 

३००००० तीन िाख िात्र 

५७ ५ 

िक्ष्िीप जरदेशख चादनीचोक सडकबाट १०० हफट बाहहरका र्ग्गाहरु, 

िधजिाता िाग ु१०० हफट बाहहरका र्ग्गाहरु, लड.एि.सी. बाट फज िवारी 
हजुँदै नि जना वस्ती सम्िको सडक खण्ड आसपास १०० हफट बाहहरका 
र्ग्गाहरु, वैसावाडी दजगाु िशन्दर पूव ु१०० हफट वाहहरका र्ग्गाहरु 

२००००० दजई िाख िात्र 

५८ ५ प्रगती चोकदेशख आिचोक सम्िको १०० हफट बाहहरका र्ग्गाहरु ४००००० चार िाख िात्र 

५९ ५ 
आवासीय िेत्र र कृहर् िेत्रिा िालथ उल्िेशखत कज नैपलन स्थानिा रहेका 

सम्पूण ुखेतीयोग्य र्ग्गाहरु 
२००००० दजई िाख िात्र 

६० 
वन तथा 
बगर िेत्र 

५ हवररङ खोिा हकनारदेशख २०० लिटर लभत्रका र्ग्गाहरु ५०००० 
पचास हर्ार 

िात्र 

६१ व्यापाररक 
िेत्र 

६ िहानन्द चोकबाट िाता िशन्दर १०००००० दि िाख िात्र 

६२ ६ िहानन्द चोकबाट अदजवा प जि सम्ि १०००००० दि िाख िात्र 

६३ 

आवासीय 
िेत्र 

६ 
िाता िशन्दर कािोपते्रदेशख वडा नं. ९ को लसिाना हस्त शे्रष्ठको 

घरसिम्िका दजवै तफुका र्ग्गाहरु  
१०००००० दि िाख िात्र 

६४ ६ कदिगाछीबाट छाता चोक हजुँदै प जष्र्िाि चोकसम्िका र्ग्गाहरु ८००००० आठ िाख िात्र 

६५ ६ कदिगाछीबाट छाता चोक बाटोको १०० लिटर लभत्रका र्ग्गा ८००००० आठ िाख िात्र 

६६ ६ 
अदजवा खोिा प जि िलनश् चरे रोडदेशख वडा नं.८ को लसिानासम्िका 

र्ग्गाहरु 
७००००० सात िाख िात्र 

६७ ६ अदजवा खोिा प जि िलनश् चरे १५० लिटर लभत्रका र्ग्गाहरु ७००००० सात िाख िात्र 

६८ ६ 
अदजवा खोिा पशश् चि लबहानी टोि िेत्र लभत्रका िूि बाटोिा र्ोलडएका 

सबै र्ग्गाहरु 
८००००० आठ िाख िात्र 

६९ ६ लबहानी टोििा पने अन्य िाखा बाटोहरुिा पने अन्य र्ग्गा ७००००० सात िाख िात्र 

७० ६ िजशखनी वस्ती फागजिाि िागकुा िूि बाटोसुँग र्ोलडएका सबै र्ग्गाहरु ७००००० सात िाख िात्र 

७१ ६ 
िजशखनी वस्ती फागजिाि िागकुा िाखा बाटोहरुसुँग र्ोलडएका सबै 

र्ग्गाहरु 
६००००० छ िाख िात्र 

७२ ६ सरृ्ना टोि आसपासका सबै र्ग्गाहरु ९००००० नौ िाख िात्र 

७३ ६ डजङगा डाडी िेत्रका सबै र्ग्गाहरु ७००००० सात िाख िात्र 

७४ ६ दासप जि उत्तर अदजवा खोिाको १५० लिटर सम्िका सबै र्ग्गाहरु ७००००० सात िाख िात्र 

७५ ६ वडा अध्यिको घर उत्तर प जव ुर प जव ुवडा नं. ११ को लसिाना सम्िको ७००००० सात िाख िात्र 
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र्ग्गाहरु  

७६ ६ कप्नवारी प जव ुप जष्पिाि चोक हजदै हस्त शे्रष्ठको घरसम्िको र्ोलडने बाटो  ७००००० सात िाख िात्र 

७७ ६ िलनश्चरे रोडभन्दा १०० लिटर पशश्चि प्रगती टोि िेत्रका र्ग्गाहरु  ५००००० पाुँच िाख िात्र 

७८ ६ अदजवा खोिा प जिदेखी वडा नं. ८ र ९ को लसिाना र्ोलडएको र्ग्गाहरु  ६००००० छ िाख िात्र 

७९ ६ 
कप्तानवारी पशश्चि वडा नं ५ संग र्ोलडने बाटो हजदै प्रगती टोि, ददप 

ज्योती स्कज ि पछाडी सम्िको र्ग्गाहरु  
५००००० पाुँच िाख िात्र 

८० ६ प जवेिी टोि हजदै सिावेिी टोि फागजिाि िागकुो लभत्री र्ग्गाहर  ६००००० छ िाख िात्र 

८१ ६ खानेपानी पशश्चि सजकज म्वासी िाइन वडा नं. ५ को लसिाना पने र्ग्गाहरु  ६००००० छ िाख िात्र 

८२ ६ 
दासप जि रोड नं. १ देशख १३ सम्िका  लभत्री र्ग्गाहरु वडा नं. ५ को 

लसिाना सम्ि 
६००००० छ िाख िात्र 

८३   दासप जि रोड नं. १ देशख १३ सम्िका  िजिबाटोिे छोएको र्ग्गाहरु  १०००००० दि िाख िात्र 

८४ ६ 
प जिचोक रोड नं. १देशख ६ सम्ििा लभत्री र्ग्गा तथा छाता चोक सम्िका 

लभत्री र्ग्गाहरु हाउशर्ङ पशश्चि बाटो सम्ि  
७००००० सात िाख िात्र 

८५ ६ सानो संसार हाउशर्ङ् िेत्रका र्ग्गाहरु  २०००००० लबस िाख िात्र 

८६ 
कृहर् िेत्र 

६ हकरण टी एण्ड वेभरेर् प्रा.िीका र्ग्गाहरु  ५००००० पाुँच िाख िात्र 

८७ ६ सशञ्जहवनी व्यवसाय प्रा.लिका र्ग्गाहरु  ५००००० पाुँच िाख िात्र 

८८ 

व्यापाररक 
िेत्र 

७ िलनश् चरे चोक देशख खजदजनावारी सडकिे छोएका र्ग्गाहरु ४००००० चार िाख िात्र 

८९ ७ त्यस आसपासका २०० लिटर िेत्रलभत्रका र्ग्गाहरु ४००००० चार िाख िात्र 

९० ७ अर्जनुधारा र्िेश् वर धािदेशख हपपि चोक सम्िका र्ग्गाहरु ४००००० चार िाख िात्र 

९१ ७ त्यस आसपासका २०० लिटर िेत्र लभत्रका र्ग्गाहरु ४००००० चार िाख िात्र 

९२ 

आवासीय 
िेत्र 

७ चारपाने नारायण चोक सडकिे छोएका र्ग्गाहरु ३००००० तीन िाख िात्र 

९३ ७ त्यस आसपासका २०० लिटर िेत्र लभत्रका र्ग्गाहरु ३००००० तीन िाख िात्र 

९४ ७ सबै िाखा सडकिे छोएका र्ग्गाहरु २००००० दजई िाख िात्र 

९५ ७ त्यस आसपासका २०० लिटर लभत्रका र्ग्गाहरु २००००० दजई िाख िात्र 

९६ कृहर् िेत्र ७ कज नै पलन सडक देशख २०० लिटर बाहहरका सबै खेतीयोग्य र्ग्गाहरु १००००० एक िाख िात्र 

९७ 
वन तथा 
बगर िेत्र 

७ हवररङ तथा फज ििती खोिादेशख २०० लिटर लभत्रका सम्पूण ुर्ग्गाहरु ५०००० 
पचास हर्ार 

िात्र 

९८ 

व्यापाररक 
िेत्र 

८ िलनश् चरे चोक बर्ारबाट पूविुा खानेपानी छेउको शिवािय िशन्दर सम्ि ५८०००० 
पाुँच िाख असी 
हर्ार िात्र 

९९ ८ 
पशश् चििा बाह्रदिी खोिा वडा नं.७ को लसिानासम्ि, दशिणिा पेट्रोि पम्प 

सम्ि 
५८०००० 

पाुँच िाख असी 
हर्ार िात्र 

१०० ८ उत्तरिा बर्ारको लसरान रेडक्रस अहफस सम्ि ५८०००० 
पाुँच िाख असी 
हर्ार िात्र 

१०१ ८ 

कज िि चोक उत्तर बर्ार लसरान रेडक्रस अहफस सम्ि/ खानेपानी दशिण 
रार् ज भट्टराईको घर छेउको पूव ुवडा नं.९ को लसिाना सम्ि बाटोको 

उत्तर, दशिण, पूव ुर पशश् चि १५० लिटर सम्ि 

५००००० पाुँच िाख िात्र 

१०२ ८ खानेपानी पशश् चि र दशिण गौरी गाउुँिे ओगटेको िेत्र ४००००० चार िाख िात्र 

१०३ 
आवासीय 
िेत्र 

८ 
पेट्रोि पम्पबाट कदिगाछी हजुँदै वडा नं.६ को लसिानासम्ि लबताुिोड-

िलनश् चरे बाटोको १५० लिटर लभत्र 
३८०००० 

तीन िाख असी 
हर्ार िात्र 

१०४ ८ 
कज िि चोक दशिण वडा नं.५ को लसिानसम्ि बाह्रदिी खोिा पूव ु१५० 

लिटर सम्ि 
३००००० तीन िाख िात्र 
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१०५ ८ बाह्रदिी खोिाको बीच भागबाट नयाुँ प्िहटङ ३००००० तीन िाख िात्र 

१०६ ८ सातपते्र एररयाको िेन प्िहटङको बाटो दजबैतफुको १०० लिटर सम्ि ३००००० तीन िाख िात्र 

१०७ ८ 
नारायण चोक उत्तर िजर् जरे बीचको पैनीको कल्भटु दशिण, पूव ुिेन 

बाटोको २०० लिटर  वडा नं.७ को लसिाना सम्ि 
३००००० तीन िाख िात्र 

१०८ 

कृहर् िेत्र 

८ 
नयाुँ प्िहटङ सातपते्र एररयाको िेन प्िहटङ उत्तर रबर बगान र्ोडने 

बाटोको दाुँया बाुँया २००००० दजई िाख िात्र 

१०९ ८ 
पेट्रोि पम्प कदिगाछी भई वडा नं.५ को लसिानासम्िको बाटोको १५० 

लिटर बाहहर र लभत्री भाग 
२००००० दजई िाख िात्र 

११० ८ 
स्वशस्तका बोलडङु्ग श स्कूि पूवकुो पैनीको पूवी भाग/ या, रार् ज भट्टराईको घर 

छेउ दशिण 
१५०००० 

एक िाख पचास 
हर्ार िात्र 

१११ ८ 
नारायण चोक उत्तर िजर् जरे बीचको कल् भटु उत्तरको बगान गेटको दशिण 

सम्ि बाटोको दाुँया बाुँया २५०००० 
दजई िाख पचास 
हर्ार िात्र 

११२ ८ 
बगान गेट पूव ुतीनकज ने वर डाुँडा बजद्धिाशन्त वडा नं.२ को लसिानासम्ि 

बाटोको दायाुँ बायाुँ १०० लिटर लभत्र 
२५०००० 

दजई िाख पचास 
हर्ार िात्र 

११३ ८ शचया बगाुँन काितघर हजुँदै ब जद्धिाशन्त २ र्ोड्ने बाटोको दाुँया बाुँया २५०००० 
दजई िाख पचास 
हर्ार िात्र 

११४ ८ 

नारायण चोकदेशख देहवथानसम्ि वडा नं.७ को लसिानासम्ि/ फज ििती 
खोल्सी उत्तर शचया फ्याक्ट्री, रबर बगान, चन्रदय प्रा.हव. हजुँदै पूव ु

ब जद्धिाशन्त २ र्ोड्ने बाटोको दाुँया बाुँया 
२५०००० 

दजई िाख पचास 
हर्ार िात्र 

११५ ८ 
देहवथान चोक उत्तर गलडशितिा िशन्दर हजुँदै ब जद्धिाशन्त २ र्ोड्ने बाटोको 

दाुँया बाुँया 
२००००० दजई िाख िात्र 

११६ ८ रानागाउुँ हजुँदै ब जद्धिाशन्त २ र्ोड्ने बाटोको पूवतुफु २००००० दजई िाख िात्र 

११७ ८ 
चन्रोदय प्रा.हव. पूव ुब जद्धिाशन्त २ र्ाने बाटो र्ोड्ने पूव,ु पशश् चि बाटोको 

दाुँया बाुँया 
१५०००० 

एक िाख पचास 
हर्ार िात्र 

११८ 

वन तथा 
बगर िेत्र 

८ 
बगाुँन गेट पूव ुतीनकज ने वरडाुँडा हजुँदै ब जद्धिाशन्त २ वडा लसिानासम्ि १०० 

लिटर बाहहर 
१००००० एक िाख िात्र 

११९ ८ 
फज ििती खोल्सी उत्तर शचया फ्याक्ट्री, रबर बगान, चन्रोदय प्रा.हव. हजुँदै 

ब जद्धिाशन्त र्ोड्ने बाटोको पशश् चि 
५०००० 

पचास हर्ार 
िात्र 

१२० ८ 
फज ििती खोल्सी उत्तर शचया फ्याक्ट्री रबर बगान दशिणको िेत्र/ 

रानागाउुँ हजुँदै ब जद्धिाशन्त २ र्ोड्ने बाटोिे छोएको पशश् चितफुको भाग 
१००००० एक िाख िात्र 

१२१ ८ हात्तीहकल्िा खोल्सी उत्तर डाुँडागाउुँ कल् भटु र्ोड्ने बाटोको पूवी भाग १००००० एक िाख िात्र 

१२२ ८ 
साई िशन्दर उत्तर कािोपते्र हजुँदै रबर बगान छजने िागकुो १०० लिटर 

बाहहर 
१००००० एक िाख िात्र 

१२३ ८ 
देवीथान चोक उत्तर शितिादेवी िशन्दर हजुँदै ब जद्धिाशन्त र्ोलडने बाटो पूव ु

पशश् चि १०० लिटर बाहहर 
५०००० 

पचास हर्ार 
िात्र 

१२४ 
व्यापाररक 

िेत्र 
९ 

खानेपानी पूव ुलििन चोक, खानेपानी प्रणािी िशन्दर सम्ि बाटोिे छोएको 
१०० लिटर सम्ि 

५००००० पाुँच िाख िात्र 

१२५   ९ 

गोिधाप दशिण िक्ष्िीप जर प्रणािी िशन्दर चारघरे हजुँदै वडा नं.६ 

लसिानासम्ि, प्रणािी िशन्दर पूव ुहवहहबारे बर्ार बाटोिे छोएको १०० 

लिटर सम्ि 

५००००० पाुँच िाख िात्र 

१२६ 
आवासीय 
िेत्र 

९ 
लििनचोक खलतवडा चोक, लििनचोक कालिस्थान चोक, खलतवडा चोक 

पूव ु१० नं. लसिानासम्ि ढकाि गाउुँको बाटोिे छोएको १०० लिटर सम्ि 
५००००० पाुँच िाख िात्र 



खण्ड ६ अलतररक्ताङ्क ३ अर्जनुधारा रार्पत्र भाग १  २०७९/०४/०१ 

 

१२७   ९ 

प्रणािी िशन्दर िक्ष्िीप जर बाटोको पूवतुफु १०० लिटर पछालड, लबहहबारे 
बर्ार बजद्धचोक कालिस्थान, प्रणािी िशन्दर उत्तर पूव ुवडा कायाुियको 
र्लिन हजुँदै खरबन्दीको बाटो, कृष्ण सजधािा िाग,ु यिम्बर कृहर् िाग ुहजुँदै 
पिजपंिी हवकास िाखाको पछालड सम्ि, िाशन्त िाग ु(उप्रतेी डाुँडा) िगर 
चोक देवीस्थान िाग ुअदजवा खोिा प जिबाट पशश् चि ८ नं. को लसिाना 
सम्ि, भानज लनरौिाको घरबाट िखनचोकसम्ि बाटोको दायाुँ बायाुँ १०० 

लिटरसम्ि 

३००००० तीन िाख िात्र 

१२८   ९ 

गणेि टोि आसपास अदजवा खोिा चारघरे ८ नं. लसिानाको बाटोको १०० 

लिटर पछालड, अदजवा खोिा पूव ुर्ागलृत टोिको दायाुँ बायाुँ १०० लिटर 
सम्ि देवर्ी टोिको बाटोको १०० लिटर पछालड, प्रणािी िशन्दर लबहहबारे 
बर्ार बाटोको उत्तर दशिण १०० लिटर पछालड, गोिधाप िक्ष्िीप जर 

सडकको पशश् चिपशट्ट १०० लिटर पछालड, चन्रिाि िागकुो १०० लिटर 
सम्ि, बाह्रघरे सडकबाट गागी िाग ुहजुँदै भान ज लनरौिाको घरसम्िको 

बाटोको १०० लिटरसम्ि, िखनचोक पूव ु१० नं. लसिाना बाटोको १०० 
लिटर सम्ि, खलतवडा चोक पशश् चि ८ नं. लसिानासम्ि बाटोको १०० 

लिटरसम्ि पिजपलत िाग ुनं.१ र २ बाटोको १०० लिटरसम्ि 

३००००० तीन िाख िात्र 

१२९ 

कृहर् िेत्र 

९ 

अदजवा खोिाको र्ागतृी टोिको बाटोको दाुँया बाुँया, कहपििजनी िाग,ु 

लििनचोक कालिस्थान चोक प्रणािी िशन्दर िक्ष्िीप जर बाटोको पशश् चिपशट्ट, 

गोिधाप िक्ष्िीप जर सडकको पूवपुशट्ट लबहहवारे बर्ार बजद्धचोक कालिस्थान 
पूव ुपशश् चि, प्रणािी िशन्दर उत्तर पूव ुवडाको र्ग्गाको बाटो हजुँदै खरबन्दी 
सम्ि कृष्ण सजधािा िागकुो पूवतुफु, लििनचोक खलतवडा चोक सडकको 

दाुँया बाुँया, चन्रिाि िागकुो दाुँया बाुँया, खलतवडा चोकपूव ु१० नं. 
लसिाना, बाह्रघरे सडक गागी भवन हजुँदै भान ज लनरौिाको घरसम्ि दाुँया 

बाुँया, यिम्बर कृहर् िाग,ु रार्वंिी टोिको बाटोको (१०० लिटर सम्ि), 

िगर चोक देवीस्थान दाुँया बाुँया, िाशन्तिाग ु(उप्रतेी डाुँडा) १०० लिटर 
पछालडका सबै र्ग्गा 

२००००० दजई िाख िात्र 

१३० ९ 
खलतवडा चोक पशश् चि ८ नं. लसिानासम्ि, रार्वंिी टोिको बाटो, पिजपलत 
िाग ु१ र २, भानज लनरौिाको घरबाट िखनचोक हजुँदै १० नं. लसिाना सम्ि 

१००००० एक िाख िात्र 

१३१ 
व्यापाररक 

िेत्र 
१० कालिस्थान चोकदेशख १०० लिटर वरपर ५००००० पाुँच िाख िात्र 

१३२ 

आवासीय 
िेत्र 

१० कालिस्थान सहरेडाुँगी सडकसुँग र्ोलडएका र्ग्गाहरु ४००००० चार िाख िात्र 

१३३ १० आनन्दनगर सािबारी बाटोसुँग र्ोलडएका र्ग्गाहरु ४००००० चार िाख िात्र 

१३४ १० बजद्धिाशन्त २ लसिाना धौरािी चोक देउलनयासम्ि सडकहरु ४००००० चार िाख िात्र 

१३५ १० भरकािी िशन्दर उत्तर सहरेडाुँगी बाटोसम्ि ४५०००० 
चार िाख पचास 

हर्ार िात्र 

१३६ १० 
भरकािी िशन्दर उत्तर सट्टा भनाु दशिण च नक्साका र्लिन कािोपते्रिे 

छोएका बाटोिा 
३००००० तीन िाख िात्र 

१३७ १० िखनचोक हजुँदै ९ र १० का लसिानािा र्ोलडएका र्ग्गाहरु ४००००० चार िाख िात्र 

१३८ १० िखनचोक पूव ुसेतीपानी सडकिा र्ोलडएका र्ग्गाहरु ४००००० चार िाख िात्र 

१३९ १० सरृ्नाचोक उत्तर सेतीपानी सडकिा र्ोलडएका र्ग्गाहरु ४००००० चार िाख िात्र 

१४० १० पञ् चकन्या उत्तर बरािगाउुँ, कालिस्थानहजुँदै कालिस्थान धाइर्न सडक ३००००० तीन िाख िात्र 

१४१ कृहर् िेत्र १० आवास िेत्रका बाटाहरुसुँग नर्ोलडएका र्लिन अन्तगुत राशखएको छ १५०००० 
एक िाख पचास 

हर्ार िात्र 

१४२ 
व्यापाररक 

िेत्र 
११ बसपाकुिाई केन्र िानेर २०० लिटर वररपरर सबैलतर व्यापाररक िेत्र २५००००० 

पच्चीस िाख 
िात्र 
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१४३ ११ बजट्टाबारी रार्िागिुाई छोएको र्ग्गाहरु  २५००००० 
पच्चीस िाख 

िात्र 

१४४ 

आवासीय 
िेत्र 

११ बजट्टाबारीबाट तीनपैनी सम्ि १५००००० पन्र िाख िात्र 

१४५ ११ 
बजट्टाबारीबाट सािबाडी उत्तर हजुँदै वडा नं.१० लसिानासम्ि सडकको दायाुँ 

बायाुँ २०० लिटर सम्ि 
४००००० चार िाख िात्र 

१४६ ११ कालिझोडाबाट िलनश् चरे चारआिी सडकको २०० लिटर दायाुँ बायाुँ ४००००० चार िाख िात्र 

१४७ ११ बसपाकुबाट िक्ष्िीप जर स्कज ि छेउसम्ि १०००००० दि िाख िात्र 

१४८ ११ 
बसपाकु िक्ष्िीधाप सािबाडी स्कज ि सहरेडाुँगी र्ोड्ने सडकको २०० 

लिटर लभत्र 
४००००० चार िाख िात्र 

१४९ ११ 
बजट्टाबारी सािबाडी सडकको लबहानी चोकबाट चौधरी टोि हजुँदै 

ब जद्धचोकसम्ि 
४००००० चार िाख िात्र 

१५० ११ 
बजट्टाबारी सािबाडी सडकको लबहानी चोकबाट चौधरी टोि हजुँदै ब जद्धचोक 

सम्ि सडकको दायाुँ बायाुँ२०० लिटर लभत्र 
४००००० चार िाख िात्र 

१५१ ११ िाशन्तिाग ु२०० लिटर दायाुँ बायाुँलभत्र ४००००० चार िाख िात्र 

१५२ ११ 
बजट्टाबारी देउनीयाबाट िेलत्रय सडक हपचिे छोएको सडकको दायाुँ बायाुँ 

२०० लिटर दाुँया बाुँया 
६००००० छ िाख िात्र 

१५३ ११ िाता िशन्दर प जव ुआसपासका र्ग्गाहरु  १०००००० दि िाख िात्र 

१५४ ११ र्जनहकरी स्कज िबाट पशश् चि बगानसम्ि ४००००० चार िाख िात्र 

१५५ ११ िाहजरे टोिदेखी बगानहजदै बूट्टावारी सम्िका र्ग्गाहर  ४००००० चार िाख िात्र 

१५६ ११ लतनपैनी देशख सािवारी िाहारानीगंर् स्कज िसम्ि  ४००००० चार िाख िात्र 

१५७ ११ हाङचोकदेखी चौधरी टोि र्ानेबाटो दाया बाया  ४००००० चार िाख िात्र 

१५८ ११ लिि डाडा चोक उत्तर सजवास चोक हजदै िहरेडांगी र्ोड्ने बाटो  ४००००० चार िाख िात्र 

१५९ ११ शिवािाय िशन्दर आसपासका र्ग्गहरु  १०००००० दि िाख िात्र 

१६० ११ बजट्टावारी देशख उत्तर लतनपैनी सम्िका र्ग्गाहरु  १५०००० पन्र िाख िात्र 

१६१ ११ िक्ष्िी धाप आसपासका र्ग्गाहरु  ४००००० चार िाख िात्र 

१६२ ११ चौरस्ता चोकदेखी स्वगदु्वारी िागहुजदै वडा नं. १० को लसिाना सम्ि  ४००००० चार िाख िात्र 

१६३ ११ लििडाडा दशिण सािवारी िागहुजदै देउलनया फूटवि चौरी सम्ि  ४००००० चार िाख िात्र 

१६४ ११ हहिेखोिा प जव ुउत्तर याि िाया ओझाको घर छेउसम्ि  ४००००० चार िाख िात्र 

१६५ 

कृहर् िेत्र 

११ 
बजट्टाबारी सािबाडी सडकको लबहानी चोकबाट चौधरी टोि हजुँदै 

ब जद्धचोकसम्ि सडकको दायाुँ बायाुँ २०० लिटर बाहहरका र्ग्गाहरु 
३००००० तीन िाखिात्र 

१६६ ११ 
बजट्टाबारी देउलनयाबाट िेलत्रय सडक हपचिे नछोएका सडकको दायाुँ 

बायाुँ२०० लिटर बाहहरका र्ग्गाहरु 
३००००० तीन िाख िात्र 

१६७ ११ अन्य साना साना बाटा भएका सबै र्ग्गाहरु ३००००० तीन िाख िात्र 

 

घरको सम्पशत्तको िूल्याङ्कन (रुपैयािा) 
क्र.सं. घरको हकलसि व्यापाररक आवासीय कृहर् 

१. १ तिे कच्ची घर १०००००।- ७५०००।- २५०००।- 

२. २ तिे कच्ची घर १५००००।- १०००००।- ५००००।- 

३. ति पक्की िालथ कच्ची (अधपुक्की) १५००००।- १०००००।- ५००००।- 



खण्ड ६ अलतररक्ताङ्क ३ अर्जनुधारा रार्पत्र भाग १  २०७९/०४/०१ 

 

 
क्र.सं.  (सम्पूण ुतिाको) व्यापाररक आवासीय कृहर् 

१. < १००० sq. ft. भन्दा कि  ५०००००।- ४०००००।- ३०००००।- 

२. १०००-१५०० sq. ft. १००००००।- ८०००००।- ६०००००।- 

३. १५००-२५०० sq. ft. १५०००००।- १२०००००।- ९०००००।- 

४. > २५०० sq. ft. भन्दा बढी २००००००।- १६०००००।- १२०००००।- 
सम्पशत्तकरको दररेट 

लस.नं. रु. देशख रु. सम्ि कर लनधारुण रु. 
१ ०१ ४००००० ७५ 

२ ४००००१ ५००००० १०० 

३ ५००००१ ६००००० १२५ 

४ ६००००१ ७००००० १५० 

५ ७००००१ ८००००० १७५ 

६ ८००००१ ९००००० १९० 

७ ९००००१ १०००००० २०० 

८ १०००००१ १२००००० २५० 

९ १२००००१ १४००००० ३०० 

१० १४००००१ १६००००० ३५० 

११ १६००००१ १८००००० ३८० 

१२ १८००००१ २०००००० ४०० 

१३ २०००००१ २२००००० ५०० 

१४ २२००००१ २४००००० ५५० 

१५ २४००००१ २६००००० ६५० 

१६ २६००००१ २८००००० ८०० 

१७ २८००००१ ३०००००० १००० 

१८ ३०००००१ ३२००००० १२०० 

१९ ३२००००१ ३४००००० १३०० 

२० ३४००००१ ३६००००० १४०० 

२१ ३६००००१ ३८००००० १५०० 

२२ ३८००००१ ४०००००० १७५० 

२३ ४०००००१ ४२००००० २००० 

२४ ४२००००० ४४००००० २२५० 

२५ ४४००००० ४६००००० २५०० 

२६ ४६००००१ ४८००००० २७५० 

२७ ४८००००१ ५०००००० ३००० 

२८ ५०००००१ ५५००००० ३५०० 

२९ ५५००००१ ६०००००० ४००० 

३० ६०००००१ ६५००००० ४५०० 

३१ ६५००००१ ७०००००० ५००० 

३२ ७०००००१ ७५००००० ५५०० 

३३ ७५००००१ ८०००००० ६२५० 

३४ ८०००००१ ८५००००० ७००० 

३५ ८५००००१ ९०००००० ८००० 
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३६ ९०००००१ ९५००००० ९००० 

३७ ८५००००१ १००००००० १०००० 

३८ १००००००१ ११०००००० १२००० 

३९ ११०००००१ १२०००००० १३००० 

४० १२०००००१ १३०००००० १४००० 

४१ १३०००००१ १४०००००० १५००० 

४२ १४०००००१ १५०००००० १६००० 

४३ १५०००००१ १६०००००० १७००० 

४४ १६०००००१ १७०००००० १८००० 

४५ १७०००००१ १८०००००० १९००० 

४६ १८०००००१ १९०००००० १९५०० 

४७ १९०००००१ २००००००० २०००० 

४८ २००००००१ २२५००००० २५००० 

४९ २२५००००१ २५०००००० २७००० 

५० २५०००००१ २७५००००० २९००० 

५१ २७५००००१ ३००००००० ३१००० 

५२ ३००००००१ ३२५००००० ३४००० 

५३ ३२५००००१ ३५०००००० ३७००० 

५४ ३५०००००१ ३७५००००० ४०००० 

५५ ३७५००००१ ४००००००० ४३००० 

५६ ४००००००१ ४२५००००० ४७००० 

५७ ४२५००००१ ४५०००००० ५१००० 

५८ ४५०००००१ ४७५००००० ५५००० 

५९ ४७५००००१ ५००००००० ६०००० 

६० ५००००००० भन्दा िालथ  प्रलत हर्ार रु २ का दरिे  
 

अनजसूशच ३ ( घर र्ग्गा बहाि कर ) 
१. नगरपालिका िेत्रलभत्र घर बहाि कर घर-र्ग्गाधनी र बहािवािाबीच भएको सम्झौताको १०% कायि गररएको छ 
। घर र्ग्गा लिने व्यशक्तिाई बहािबाट हटाउुँदा घरधनीिे नगरपालिकािाई र्ानकारी ददए पश् चात िात्र बहािको 
िगत कट्टा गररनेछ । घरधनी र बहाििा बस्ने बीच बहाि अंक सिेत उल्िेख गरी सम्झौता गररनेछ ।  
२.घर बहाि कर सम्बन्धी नगरपालिकािे आवश् यक लसफाररस प्रिाशणत गनजपुरेिा उल्िेशखत कर लिएर िात्र प्रिाशणत 
एवं लसफाररस गररनेछ ।  
३.बहाि कर घोर्णा घरधनीबाट गन ुनगरपालिकािे आवश्यक कायकु्रि तयार गरी िागू गनेछ ।  
छ. बहाि कर लतने दाहयत्व कम्तीिा ६ िहहनाको हजनेछ।  
 

अनजसूशच ४ (व्यवसाय कर) 
नगरपालिका िेत्रलभत्रका हवलभन्न व्यवसाय गने व्यवसायीहरुबाट यस हवधेयक अनजसार तोहकएका कर िजल्क आदद 
िाग्नेछ ।व्यपार व्यवसायिा प जुँशर्िाई आधार िानी देहाय बिोशर्ि कर, सेवािजल्क  आदद िगाई असजि उपर गररनेछ 
। सो सम्बन्धिा लनम्न अनजसारको नीलत अविम्बन गररने छ । 
क. ऐिानी र्ग्गा िेत्रिा पसि व्यवसायका िालग उल्िेशखत बिोशर्ि दरिा व्यवसाय दताु एवंि संचािनका िालग 
सम्बशन्धत वडा कायाुियबाट अनजिती प्रदान गररनेछ ।  
ख. व्यवसाय संचािन गदाु सम्बशन्धत लनकायबाट प्रिाणपत्र लिई नगरपालिका िेत्र लभत्र व्यवसाय नगरेको भलन लनवेदन 
ददने व्यवसायीहरुिाई व्यवसाय वन्द रहेको, नचिेको लसफाररस गदाु तोकेको व्यवसायको यस ऐनिे तोकेको शे्रणीको 
दरिे व्यवसाय दताु लिलत देशखको व्यवसाय कर लिई लसफाररस गररनेछ ।  
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क्र.सं. व्यापाररक वस्तज िागत प जुँर्ी दता ुदस्तजर नवीकरण दस्तजर तथा 
वाहर्कु कर 

नािसारी 
दस्तजर 

स्थानान्तरण 
दस्तजर 

१ 

कज टानी तथा हपसानी 
लिि 

रु.१ देशख रु.२० िाख सम्ि १५०० ७५० १०० १०० 

रु.२० िाख १ देशख ५० 
िाख सम्ि 

३००० १५०० २०० २०० 

रु.५० िाख भन्दा िालथ ४५०० २२५० ३०० ३०० 

२ 

िसिा लिि 

रु.१ देशख रु.२० िाख सम्ि ५०० २५० १०० १०० 

रु.२० िाख १ देशख ५० 

िाख सम्ि 
१००० ५०० २०० २०० 

रु.५० िाख भन्दा िालथ १५०० ७५० ३०० ३०० 

३ 

शचउरा 
लिि/चािि/तेिहन

/ लिि 

रु.१ देशख रु.२० िाख सम्ि १५०० ७५० १०० १०० 

रु.२० िाख १ देशख ५० 

िाख सम्ि 
३००० १५०० २०० २०० 

रु.५० िाख भन्दा िालथ ४५०० ११२५ ३०० ३०० 

४ 

सजती तथा सजतीर्न्य 
पदाथ ु

रु.१ देशख रु.२० िाख सम्ि १५०० ७५० २५० २५० 

रु.२० िाख १ देशख ५० 

िाख सम्ि 
३००० १५०० ५०० ५०० 

रु.५० िाख भन्दा िालथ ४५०० २२५० ७५० ७५० 

५ 

िददरा तथा 
िददरार्न्य पदाथकुो 

पसि/(होटि 
भएिा थप पचास 
प्रलतित रार्स्व) 

रु.१ देशख रु.२० िाख सम्ि 
२००० १००० ५०० ५०० 

रु.२० िाख १ देशख ५० 
िाख सम्ि ४००० २००० १००० १००० 

रु.५० िाख भन्दा िालथ 
६००० ३००० १५०० १५०० 

६ 

पेय पदाथ,ु र्जस तथा 
फिफज ि 

रु.१ देशख रु.२० िाख सम्ि 
१५०० ७५० १०० १०० 

रु.२० िाख १ देशख ५० 
िाख सम्ि २५०० १२५० २०० २०० 

रु.५० िाख भन्दा िालथ 
४००० २००० ३०० ३०० 
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७ 

आल्िजलनयि, तािा, 
हपत्ति, स्टीि, 

फिाि िगायतका 
भाुँडाकजुँ डा 

रु.१ देशख रु.२० िाख सम्ि 
१५०० ७५० २०० २०० 

रु.२० िाख १ देशख ५० 
िाख सम्ि ३००० १५०० ४०० ४०० 

रु.५० िाख भन्दा िालथ 
४५०० २२५० ६०० ६०० 

८ 

ित्ता कपडा तथा 
र्जत्ता /फेन्सी पसि 

(छािा बाहेक) 

रु.१ देशख रु.२० िाख सम्ि 
१५०० ७५० २०० २०० 

रु.२० िाख १ देशख ५० 
िाख सम्ि ३००० १५०० ४०० ४०० 

रु.५० िाख भन्दा िालथ 
४५०० २२५० ६०० ६०० 

९ 

ब्याक तथा छािा 
र्जत्ता 

रु.१ देशख रु.२० िाख सम्ि 
१५०० ७५० १०० १०० 

रु.२० िाख १ देशख ५० 
िाख सम्ि ३००० १५०० २०० २०० 

रु.५० िाख भन्दा िालथ 
४५०० २२५० ३०० ३०० 

१० 

घडी तथा चस्िा 
पसि 

रु.१ देशख रु.२० िाख सम्ि 
१५०० ७५० १०० १०० 

रु.२० िाख १ देशख ५० 
िाख सम्ि ३००० १५०० २०० २०० 

रु.५० िाख भन्दा िालथ 
४५०० २२५० ३०० ३०० 

११ 

कस्िेहटक, 

ब्यूटीपािरु, केि 
शृ्रङगार, सर्ावट 
ड्राईशक्िनस,ु  तथा 

लसिाई 

रु.१ देशख रु.२० िाख सम्ि 
१५०० १२५० १०० १०० 

रु.२० िाख १ देशख ५० 
िाख सम्ि ३००० १५०० २०० २०० 

रु.५० िाख भन्दा िालथ 
४५०० २२५० ३०० ३०० 

१२ 

बजहटक 

रु.१ देशख रु.२० िाख सम्ि 
१५०० १२५० १०० १०० 

रु.२० िाख १ देशख ५० 
िाख सम्ि ३००० १२५० २०० २०० 

रु.५० िाख भन्दा िालथ 
४५०० २२५० ३०० ३०० 

१३ स्टेिनरी प जस्तक 
तथा स्पोटुस पसि 

रु.१ देशख रु.२० िाख सम्ि 
१५०० ७५० १०० १०० 
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रु.२० िाख १ देशख ५० 
िाख सम्ि ३००० १५०० २०० २०० 

रु.५० िाख भन्दा िालथ 
४५०० २२५० ३०० ३०० 

१४ 

 

फोटो /लभलडयो 
स्टजलडयो/क्यासेट 
तथा लस डी 

रु.१ देशख रु.२० िाख सम्ि 
१५०० ७५० १०० १०० 

रु.२० िाख १ देशख ५० 
िाख सम्ि २५०० १२५० २०० २०० 

रु.५० िाख भन्दा िालथ 
२२५० ११२५ ३०० ३०० 

१५ 

दैलनक उपभोग्य 
बस्तज तथा हकराना 

पसि 

रु.१ देशख रु.२० िाख सम्ि 
१५०० ७५० १०० १०० 

रु.२० िाख १ देशख ५० 
िाख सम्ि ३००० १५०० २०० २०० 

रु.५० िाख भन्दा िालथ 
४५०० २२५० ३०० ३०० 

१६ 

लडपाटुिेन्टि स्टोर 

रु.१ देशख रु.२० िाख सम्ि 
२००० १००० १०० १०० 

रु.२० िाख १ देशख ५० 
िाख सम्ि ४००० २००० २०० २०० 

रु.५० िाख भन्दा िालथ 
६००० ३००० ३०० ३०० 

१७ 

लिनी िाटु 

रु.१ देशख रु.२० िाख सम्ि 
२००० १००० १०० १०० 

रु.२० िाख १ देशख ५० 
िाख सम्ि ४००० २००० २०० २०० 

रु.५० िाख भन्दा िालथ 
६००० ३००० ३०० ३०० 

१८ 

हवलभन्न उपभोग्य 

सािानहरुको थोक 
व्यवसाय 

रु.१ देशख रु.२० िाख सम्ि 
२००० १००० १०० १०० 

रु.२० िाख १ देशख ५० 
िाख सम्ि ४००० २००० २०० २०० 

रु.५० िाख भन्दा िालथ 
६००० ३००० ३०० ३०० 

१९ 

रङ्ग शरोगन 

रु.१ देशख रु.२० िाख सम्ि 
२००० १००० १०० १०० 

रु.२० िाख १ देशख ५० 
िाख सम्ि ४००० २००० २०० २०० 
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रु.५० िाख भन्दा िालथ 
६००० ३००० ३०० ३०० 

२० 

इिेक्ट्रोलनक्स 

रु.१ देशख रु.२० िाख सम्ि 
१५०० ७५० १०० १०० 

रु.२० िाख १ देशख ५० 
िाख सम्ि ३००० १५०० २०० २०० 

रु.५० िाख भन्दा िालथ 
४५०० २२५० ३०० ३०० 

२१ 

इिेशक्ट्रकल्स 

रु.१ देशख रु.२० िाख सम्ि 
१५०० ७५० १०० १०० 

रु.२० िाख १ देशख ५० 
िाख सम्ि ३००० १५०० २०० २०० 

रु.५० िाख भन्दा िालथ 
४५०० २२५० ३०० ३०० 

२२ 

पेट्रोलियि पदाथ ु

रु.१ देशख रु.२० िाख सम्ि 
१२५०० ६२५० १५०० १००० 

रु.२० िाख १ देशख ५० 
िाख सम्ि २५००० १२५०० ३००० २००० 

रु.५० िाख भन्दा िालथ 
३७५०० १८७५० ४५०० ३००० 

२३ 

िोटरसाइकि पाटुस 
पसि/िितु 

रु.१ देशख रु.२० िाख सम्ि 
२००० १००० १०० १०० 

रु.२० िाख १ देशख ५० 
िाख सम्ि ४००० २००० २०० २०० 

रु.५० िाख भन्दा िालथ 
६००० ३००० ३०० ३०० 

२४ 

सवारी साधान (चार 

पाङ्ग शे सोरुि)/िितु 

रु.१ देशख रु.२० िाख सम्ि 
५००० २५०० ५०० ५०० 

रु.२० िाख १ देशख ५० 
िाख सम्ि १०००० ५००० १००० १००० 

रु.५० िाख भन्दा िालथ 
१५००० ७५०० १५०० १५०० 

२५ 

सवारी साधान (दजई 

पाङ्ग शे सोरुि) 

रु.१ देशख रु.२० िाख सम्ि 
४००० २००० ५०० ५०० 

रु.२० िाख १ देशख ५० 
िाख सम्ि ८००० ४००० १००० १००० 

रु.५० िाख भन्दा िालथ 
१२००० ६००० १५०० १५०० 
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२६ 

रर कशन्डसन(चार 

पाङ्ग शे सोरुि 

रु.१ देशख रु.२० िाख सम्ि 
५००० २५०० ५०० ५०० 

रु.२० िाख १ देशख ५० 
िाख सम्ि १०००० ५००० १००० १००० 

रु.५० िाख भन्दा िालथ 
१५००० ७५०० १५०० १५०० 

२७ 

रर कशन्डसन (दजई 

पाङ्ग शे) 

रु.१ देशख रु.२० िाख सम्ि 
४००० २००० ५०० ५०० 

रु.२० िाख १ देशख ५० 
िाख सम्ि ८००० ४००० १००० १००० 

रु.५० िाख भन्दा िालथ 
१२००० ६००० १५०० १५०० 

२८ 

ज्वेिरी पसि 

रु.१ देशख रु.२० िाख सम्ि 
५००० २५०० ५०० ५०० 

रु.२० िाख १ देशख ५० 
िाख सम्ि १०००० ५००० १००० १००० 

रु.५० िाख भन्दा िालथ 
१५००० ७५०० १५०० १५०० 

२९ 

ज्वेिरी कारखाना 

रु.१ देशख रु.२० िाख सम्ि 
६००० ३००० २००० २००० 

रु.२० िाख १ देशख ५० 
िाख सम्ि १२००० ६००० ३५०० ३५०० 

रु.५० िाख भन्दा िालथ 
१८००० ९००० ५००० ५००० 

३० 

वालसङ्ग श सेन्टर 

रु.१ देशख रु.२० िाख सम्ि 
१५०० ७५० ५०० ५०० 

रु.२० िाख १ देशख ५० 
िाख सम्ि ३००० १५०० १००० १००० 

रु.५० िाख भन्दा िालथ 
४५०० २२५० १५०० १५०० 

३१ 

हफटनेि सेन्टर 

रु.१ देशख रु.२० िाख सम्ि 
१५०० ७५० २०० २०० 

रु.२० िाख १ देशख ५० 
िाख सम्ि ३००० १५०० ३०० ३०० 

रु.५० िाख भन्दा िालथ 
४५०० २२५० 

 

४०० 
४०० 

३२ 
हफटनेस क्िब 
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दस्तजर 
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५००० २५०० ३०० ३०० 

 

क्र.सं. कृहर् तथा वन्यर्न्तज उद्योग दता ुदस्त जर नवीकरण दस्तजर तथा 
वाहर्कु कर 

नािसारी दस्त जर स्थानान्तरण 
दस्तजर 

क्र.सं. लनिाणु व्यवसाय दता ुदस्त जर नवीकरण दस्तजर 
तथा वाहर्कु कर 

नािसारी दस्त जर स्थानान्तरण दस्तजर 

१ घ वगकुो लनिाुण व्यवसाय 
इर्ार्त दस्तजर/इशन्र्लनयररङ्ग श 
कन्सल्टेन्सी सिेत 

५००० ५००० ५००० ५००० 

क्र.सं. व्यापाररक वस्तज िागत प जुँर्ी दता ुदस्तजर नवीकरण दस्तजर तथा 
वाहर्कु कर 

नािसारी 
दस्तजर/स्थानान्तरण 

१ 

कोरािाि वा अधपु्रिोलधत िाि 
वा खेर गइरहेको िाि 
सािानको वा अन्य 

िािसािानको प्रयोग वा प्रिोधन 
गरी िाि सािान उत्पादन गन ु
व्यवसाय 

रु.१ देशख रु.२० 

िाख सम्ि 
२००० १००० २०० 

रु.२० िाख १ 
देशख ५० िाख 
सम्ि 

४००० २००० ३०० 

रु.५० िाख भन्दा 
िालथ 

६००० ३००० ४०० 

२ 

टेक्सटायि (गािेन्ट) 

रु.१ देशख रु.२० 

िाख सम्ि 
१५०० १२५० २०० 

रु.२० िाख १ 
देशख ५० िाख 
सम्ि 

३००० १५०० ३०० 

रु.५० िाख भ-न्दा 
िालथ 

४५०० २२५० ४०० 

३ 

टेक्सटायि(बजनाइ,साइशर्ङ, तथा 
हप्रशन्टङ उद्योग) 

रु.१ देशख रु.२० 

िाख सम्ि 
२००० १००० २०० 

रु.२० िाख १ 
देशख ५० िाख 
सम्ि 

४००० २००० ३०० 

रु.५० िाख भन्दा 
िालथ 

६००० ३००० ४०० 

४ घरेिज उत्पादन उद्योग (न.पा. 
द्धारा तालिि प्रदान गररएको) 

५०० २५० २०० १०० 
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१ कृहर् तथा वन्यर्न्तज उद्योग, वन, वन 
पैदावारिा आधाररत उद्योग  

२५०० १२५० ३०० ३०० 

२ काठ गोदाि तथा काठलिि १५००० ७५०० ७५०० ७५०० 

 

क्र.सं. खलनर् उद्योग दता ुदस्त जर नवीकरण दस्तजर तथा 
वाहर्कु कर 

नािसारी 
दस्त जर 

स्थानान्तरण 
दस्तजर 

१ खलनर् उत्खनन ् वा प्रिोधन गने उद्योग 
व्यवसाय 

२०००० १०००० १००० १००० 

 

क्र.सं. पयटुन उद्योग तथा होटि व्यवसाय दता ुदस्त जर नवीकरण दस्तजर तथा 
वाहर्कु कर 

नािसारी 
दस्त जर 

स्थानान्तरण 
दस्तजर 

१ तीन तारे वा सो भन्दा िालथल्िो स्तरको 
होटि 

३०००० १५००० १०००० ५००० 

२ ररसोटु, स्काइ ग्िाइलडङ, प्याराग्िाइलडङ, 

ट्राभि एरे्न्सी 
१५००० ७५०० ७५०० ३५०० 

३ होटि एण्ड िर् ९००० ५००० ५००० २५०० 

४ रेष्टजरेन्ट एण्ड बार ५००० १५०० १५०० १००० 

५ टे्रहकुङ व्यवसाय १००० ५०० ३०० ३०० 

६ खार्ा घर १५०० ७५० ३०० ३०० 

७  क्याफे १५०० ७५० ३०० ३०० 

८ शचया कहफ तथा दजनोट पसि १५०० ७५० ३०० ३०० 

९ होि स्टे १००० ५०० १०० १०० 

 

क्र.सं. सेवा उद्योग दता ुदस्त जर नवीकरण दस्तजर तथा 
वाहर्कु कर 

नािसारी 
दस्त जर 

स्थानान्तरण 
दस्तजर 

१ छापाखाना, परािि ुसेवा, शर्लनङ तथा वेलिङ 
व्यवसाय, चिशचत्र व्यवसाय, सावरु्लनक 
पररवहन व्यवसाय, फोटोग्रफी, प्रयोगिािा, 
हवाइ सेवा, िीतभण्डार आदद उद्योग 
व्यवसाय 

२२०० ११०० ४०० ४०० 

 
 

क्र.सं. लनिाणु उद्योग दता ुदस्त जर नवीकरण दस्तजर तथा 
वाहर्कु कर 

नािसारी 
दस्त जर 

स्थानान्तरण 
दस्तजर 

१ सडक, प जि, रोपवे, ट्रलिवस, टनेि, फ्िाइङ 
बरृ् तथा औद्योलगक, व्यापाररक एवं आवाि 
कम्प्िेक्स आदद लनिाुण गरर संचािन गने 
उद्योग व्यवसाय 

२५००० १२५०० १०००० ५००० 

 
 

 

क्र.सं. सञ् चार सेवा दता ुदस्त जर नवीकरण दस्तजर तथा 
वाहर्कु कर 

नािसारी 
दस्त जर 

स्थानान्तरण दस्तजर 

१ लनर्ी िेत्रको हजिाक सेवा (कज ररयर) १००० ५०० ३०० ३०० 

२ लनर्ी िेत्रको टेलिफोन, फ्याक्स, 

फोटोकपी, िोवाइि फोन, 

१५०० ७५० ३०० ३०० 
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एस.हट.लड., 
आइ.एस.डी.,ईिेि,इन्टरनेट, रेलडयो 
पेशर्ङ्ग श आदद ।  

३ दूर संचारको टावर राख् न े अनजिती 
लसफाररस 

 १००००   

४ छपाइ तथा प्रकािन हप्रशन्टङ प्रिे ५००० २५०० ३०० ३०० 

५ छपाइ तथा प्रकािन अफसेट प्रिे १०००० ५००० २५०० २५०० 

६ केवि सेवा संचािन १०००० ५००० २५०० २५०० 

और्धी तथा और्धीर्न्य उद्योग (िेलडकि तथा 
सशर्कुि सािग्री) 

दताु दस्त जर नवीकरण दस्तजर तथा 
वाहर्कु कर 

नािसारी 
दस्त जर 

स्थानान्तरण दस्तजर 

१५००० ७५०० ३५०० ३५०० 

खाद्य उद्योग (चाउचाउ, लबस्कज ट, बेकरी 
िगायत) 

दताु दस्त जर नवीकरण दस्तजर तथा 
वाहर्कु कर  

नािसारी 
दस्त जर 

स्थानान्तरण दस्तजर 

५००० २५०० १२५० १२५० 

क्र.सं. हवत्तीय सेवा दता ुदस्त जर नवीकरण दस्तजर तथा 
वाहर्कु 
कर(व्यवसाय) 

नािसारी 
दस्त जर 

स्थानान्तरण दस्तजर 

१ 

 

नेपाि सरकारको पूण ु
स्वालित्विा रहेको बाहेक 
आलथकु कारोबार गने बाशणज्य 
बैंकहरु 

क शे्रणी 
ख शे्रणी 

१७००० 

१४५०० 

  

ग शे्रणी १२०००   

२ आलथकु कारोबार सिेत गने 
लबत्तीय कम्पनीको िजख्य 

कायाुिय/फाइनान्स 

 १००००   

३ हवत्तीय कम्पनी िाखा कायाुिय  २०००   

४ बीिा कम्पनी  १००००   

५ लबदेिी िजरा सटही  ३०००   

६ लधतोपत्र कारोबार  ४०००   

७ सहकारी बैंक  ५०००   

८ िनी ट्रान्सफर  ५०००   

९ क्रसर उद्योग अलभिेखीकर ५०००० २५००० २५००० २५००० 

१० बचत तथा ऋण ब.उ सहकारी 
५ करोड सम्िका 

 ४०००   

११ बचत तथा ऋण ब.उ. सहकारी 
५ करोड देशख िालथका 

 ६०००   

१२ िहहिा र दजग्ध सहकारी  १०००                                                                                                                                                                                                                              
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क्र.सं. स्वास््य सेवा दता ुदस्त जर नवीकरण दस्तजर तथा 
वाहर्कु कर 

नािसारी 
दस्त जर 

स्थानान्तरण 
दस्तजर 

  

१ नलसङु होि १५००० ७५०० २००० २००० 

२ हशस्पटि लनर्ी १५००० ७५०० १००० १००० 

३ शक्िलनक तथा ल्याव ५००० २५०० १००० २००० 

४ आयजवेददक और्धािय तथा उपचार केन्र २००० १००० ५०० ५०० 

५ पोलिशक्िलनक १०००० ५००० २००० २००० 

६  और्धी तथा फािेसी २००० १००० ५०० ५०० 

७ सजधार गहृ १००० ५०० ५०० ५०० 
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क्र.सं. शििा सेवा दता ुदस्त जर नवीकरण दस्तजर तथा 
वाहर्कु कर 

नािसारी 
दस्त जर 

स्थानान्तरण 
दस्तजर 

१ तालिि तथा अनजसन्धान केन्र ३००० २००० ५०० ५०० 

२ टाइहपङ, कम्प्यजटर तथा भार्ा प्रशििण 
संस्था 

२००० १५०० ५०० ५०० 

३ अन्तराशष्ट्रय गैर सरकारी संस्था (शििासुँग 
सम्बशन्धत) 

 १०००   

शििाियहरुको आबद्धता र अलभिेखीकरण तथा नवीकरण एवि वाहर्कु कर (संस्थागत) 
क्र.सं. हववरण आवद्धता र 

अलभिेशखकरण िजल्क 

नवीकरण दस्तजर तथा 
वाहर्कु कर 

कैहफयत 

१     

२ आधारभतू तथा िाध्यलिक 
हवद्यािय 

१५००० ७५०० ५०० भन्दा कि हवद्याथी संख्या भएको 

३ आधारभतू तथा िाध्यलिक 
हवद्यािय 

२०००० १०००० ५०१ देशख १००० सम्ि हवद्याथी 
संख्या भएको 

४ आधारभतू तथा िाध्यलिक 
हवद्यािय 

२५००० १२५०० १००१ भन्दा बहढ हवद्याथी संख्य भएको 

५ पूव ुप्राथलिक ५००० २५००  

 

प्रत्येक किा थपिा १ देशख १२ किा सम्ि रु.५,०००।– दस्तजर िाग् नछे । (संस्थागत) 
 

हवद्याियको स्थान, स्वालित्व र नाि पररवतनु 

 

हवद्याियको स्वालित्व पररवतनु गदा ुरु.२५०००।– र नाि पररवतनु गदा ुरु.५०००।– दस्तजर िाग्नेछ ।  

क्र.सं. तह आन्तररक स्थानान्तरण दस्तजर बाह् य स्थानान्तरण दस्तजर कैहफयत 
१ पूव ुप्राथलिक ५००० १००००  

२ आधारभतू तह १०००० २००००  

३ िाध्यलिक तह १५००० ५००००  

 
 
 

क्र.सं. िितु तथा संभार सेवा दता ुदस्त जर नवीकरण दस्तजर तथा 
वाहर्कु कर 

नािसारी 
दस्त जर 

स्थानान्तरण 
दस्तजर 

१ हेभी इशक्कपिेन्ट १०००० ५००० २००० २००० 

२ िोटर वकुसप ७५०० ३७५० १५०० १५०० 

३ िोटरसाइकि वकुसप ५००० २५०० १००० १००० 

४ रेलडयो, हट.लभ. घडी, प्रिेर कज कर, हहटर, 

टेलिफोन सेट, हवद्यजत सािग्री िितु केन्र 
२५०० १२५० ३०० ३०० 

५ िोवाइि िितु र हवक्री २००० १००० ३०० ३०० 

 

क्र.सं. अन्य सेवा दता ुदस्त जर नवीकरण दस्तजर तथा 
वाहर्कु कर 

नािसारी 
दस्त जर 

स्थानान्तरण 
दस्तजर 

१ पाटी प्यािेि १०००० ५००० २००० २००० 
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२ क्याटररङ तथा टेन्ट हाउस ४००० २००० १००० १००० 

३ हवज्ञापन सेवा २००० १००० ३०० ३०० 

४ बैदेशिक रोर्गार सेवा १०००० ५००० २००० २००० 

५ स्वदेिी रोर्गार सेवा २००० १००० ३०० ३०० 

६ सेके्रटेरीयि सेवा १५०० ७५० ३०० ३०० 

७ हाउशर्ङ कम्पनी तथा घर र्ग्गा खररद 
लबक्री ररयि स्टेट 

२५००० १२५०० ५००० ५००० 

८ साइनबोड ुबनाउने पेशन्टङ सेवा १५०० ७५० ३०० ३०० 

९ पिज बधिािा ५००० २५०० ३०० ३०० 

१० प जि हाउस तथा स्नजकर ३००० १५०० ३०० ३०० 

११ केबजि नेटवहकुङ ८००० ४००० १००० १००० 

१२ इन्टरनेट नेटवहकुङ ८००० ४००० १००० १००० 

 

क्र.सं. अन्य व्यवसाय दता ुदस्त जर नवीकरण दस्तजर तथा 
वाहर्कु कर 

नािसारी 
दस्त जर 

स्थानान्तरण 
दस्तजर 

१ पाकु, हपकलनक स्पट  १५००   

२ टजर अपरेटर  २०००   

३ िसार् पािरु ४००० २००० ३०० ३०० 

४ शस्वलिङ प जि ६००० ३००० ५०० ५०० 

५ ड्राइलभङ इशन्स्टच्यूट ३००० १५०० ४०० ४०० 

६ फज टसि/हक्रकेट र बास्केट बि टेलनङ २५०० १२५० ३०० ३०० 

८ होस्टेि ३५०० १७५० ५०० ५०० 

९ पानी उत्पादन गने व्यवसाय ५००० २५०० ५०० ५०० 

१० भलूिगत र्िश्रोत तथा सतहश्रोत िाफुत 
पानी सङ् किन गरी व्यवसाय गने 

व्यवसायी 

१०००० ५००० २००० २००० 

 १. गैर सरकारी संस्था २००० २०००   

२. धालिकु संस्था लनिजल्क लनिजल्क लनिजल्क लनिजल्क 

३. टोि हवकास संस्था लनिजल्क लनिजल्क लनिजल्क लनिजल्क  

 

क्र.सं. िासज र्न्य व्यवसाय दता ुदस्त जर नवीकरण दस्तजर तथा 
वाहर्कु कर 

नािसारी दस्त जर स्थानान्तरण 
दस्तजर 

१ राुँगा तथा बंगजर २००० १००० ५०० ५०० 

२ खसी तथा बोका ३००० १५०० ५०० ५०० 

३ कज खजरा, हाुँस तथा अन्य १५०० ७५० ४०० ४०० 

 

१.िालथ उल्िेशखत व्यवसाय र सो व्यवसाय सम्बन्धी उद्योगको रु २००। प्रिाणपत्रवापतको  िजल्क लिइनेछ 
।व्यवसायको अलतररक्त थप लडिर भएिा रु २०००।थप िाग्नेछ। 

अनजसूशच ५(सवारी साधन कर ) 
ररक्सा, ठेिा, ई-ररक्सा, अटो ररक्सा संचािन सम्बशन्ध 

िालथ बिोशर्िको सवारी साधनिा लनम्नानजसारको वाहर्कु दताु/नवीकरण कर िगाई असजिउपर गररनेछ।  
1. न.पा.लभत्रको ठेिा ररक्सा, ई-ररक्सा, अटो ररक्सा आदद न.पा िा अलनवाय ुनगरपालिकािा दताु भई संचािन हजन ज पनेछ । 
2. दताु िजल्काः- ठेिा र ररक्सा रु २५।००(पशच्चस िात्र), ई-ररक्सा रु २००।०० , अटो ररक्सा रु ५००।०० 



खण्ड ६ अलतररक्ताङ्क ३ अर्जनुधारा रार्पत्र भाग १  २०७९/०४/०१ 

 

3. नवीकरण िजल्काः- ठेिा र ररक्सा रु २५।००(पशच्चस िात्र), ई-ररक्सा रु ३००।००, अटो ररक्सा आददको रु 
५००।०० (पाुँच सय िात्र )िात्र लिईनेछ ।  

4. वाहर्कु सवारी कराः- ठेिा रु.१००(एक सय िात्र), ररक्सा रु.१५०(एक सय पचास िात्र), ई-ररक्सा रु.५००(पाुँच सय 
िात्र),अटो ररक्सा रु.८०० (आठ सय िात्र )िात्र लिइनछे  ।  

5. दताु नभई संचािनिा आएका उल्िेशखत सवारी साधनिाई दोब्बर दस्तजर लिई दताु गररनेछ ।  
6. पहहिो पटक दताु हजदा वाहर्कु कर छजट ददइएको छ ।    
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अनजसूशच ६ (हवज्ञापन कर) 
कज नै पलन उद्योगहरु, व्यवसाहयक संघ, संस्था करकारखानाहरुिे नगरपालिकाको िेत्रलभत्रको सावरु्लनक स्थििा कज नै 

सांकेलतक बोड ुवा हवज्ञापनको होलडङ बोडु, ब्यानर नगरपालिकाको प जव ुस्वीकृतिा राख् ने पाउने छन ्र सो बापत देहाय अनजसार 
कर िाग्ने छ । 

हवज्ञापन कर 
क्र.सं. हववरण दर अवलध 
१. होलडङ बोड/ुलडशर्टि बोड ुप्रलत बग ुहफट ७५।- वाहर्कु 
२. िाइटबोड ुप्रलत बग ुहफट ९०।- वाहर्कु 

३ लभते्त िेखन प्रलत बग ुहफट २०।- वाहर्कु 

४ तजि ब्यानर प्रलत ब्यानर १००।- वाहर्कु 

५. हवद्यजत पोििा पेशन्टङ्ग श गनिुाई प्रलत बग ुरलनङ हफट २०।- वाहर्कु 

६. अन्यको हकिा नगरपालिकािे तोके बिोशर्ि हजनेछ ।   
 

1. लबज्ञापन बोडु, होलडङबोड ुतथा व्यानर राख्न ेस्थिको हकिा नगरपालिकाको स्वीकृती र तोकेको िेत्रिा िात्र ददईनेछ ।      
2. लनशर् घरिा प्रचार सािग्री होलडङ्ग श बोड ुराखेिा नगरपालिकाको स्वीकृलत हवना राख्न ददएिा सम्बशन्धत घरधनीसंग हवज्ञापन कर 

असजि गररनेछ ।  
3. हवज्ञापन कर नलतरेको कज नैपलन होलडङ्ग श बोड,ु व्यानर तथा हवज्ञापन सािग्रीहरु नगरपालिकाबाट      यथाशिघ्र हटाइने छ ।  
4. हवज्ञापन सािग्रीहरुको ईर्ार्त र्ाच साथै स्थिगत अनजगिनको व्यवस्था नगरपालिकािे गनेछ ।  
5. उल्िेशखत कर नगरपालिकािे ठेक्का सम्झौताबाट पलन गन ुसहकनेछ  ।   
6. चेतनािूिक एवं सािाशर्क सचेतनाका िालग राख्नज पने हवज्ञापनको नगरपालिबाट प जव ुअनजिलत लिइएको खण्डिा नगरपालिकािे 

हवज्ञापन कर लनिजल्क गन ुसक्नेछ  ।  
 

अनजसूशच ७ (सरसफाई सेवा िजल्क) 
 

क्र.सं. 
व्यवसायको नाि 

िालसक दर 
रु. 

वाहर्कु दर 
रु. 

१ कपडा र्जत्ता पसि ५० ६०० 

२ स्टेसनरी पसि ५० ६०० 

३ भेटनरी पसि ५० ६०० 

४ डेरी पसि ५० ६०० 

५ इक्िेहट्रक पसि ५० ६०० 

६ हाड्वेयर पसि १०० १२०० 

७ भाडा पसि ५० ६०० 

८ साइकि दोकान ५० ६०० 

९ सैिजन ५० ६०० 

१० फोटो स्टजडजयो ५० ६०० 

११ चटपटे्ट पसि ३० ३६० 

१२ प जर्ा सािाग्री पसि ५० ६०० 

१३ ग्रीि ५० ६०० 

१४ लिष्टान भण्डार ५० ६०० 

१५ हकराना पसि ५० ६०० 

१६ ग्यारेर् ठजिो १०० १२०० 

१७ ग्यारेर् सानो ७५ ९०० 
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१८ सब्र्ी पसि ७५ ९०० 

१९ फिफज ि पसि ७५ ९०० 

२० लडपाटिेन्ट स्टोर १०० १२०० 

२१ होटि एण्ड िर् १५० १८०० 

२२ होटि खार्ा ५० ६०० 

२३ िेलडकि/फािेसी/शल्कलनक १०० १२०० 

२४ हशस्पटि ५०० ६००० 

२५ डायोलनशस्टक सेन्टर १०० १२०० 

२६ कस्िेहटक पसि ५० ६०० 

२७ िासज पसि ७५ ९०० 

२८ घर व्यशक्त प्रलततल्िा ३०  

२९ होिसेि पसि १०० १२०० 

३० आइसहक्रि ५० ६०० 

३१ लसरक डसना पसि १०० १२०० 

३१ बाटोिा िगाएका दोकान ५०  

३२ फ्याट्रीबाट लनस्केको लससार्न्य प्रलत ५०, के.र्ी. लसिेन्टको बोरा  ५०  

३३ सहकारी बैंक  १०० १२०० 

३४ बैंक १०० १२०० 

 

अनजसूशच ८ (पाहकुङ्ग श िजल्क ) 

नगरपालिका िेत्रलभत्र नगरपालिकािे तोकेको पाकीङ्ग श िेत्र र बसपाकु िेत्रिा प्रवेि गदाु सवारी पाकीङ्ग श वापत देहाय अनजसारको 
पाकीङ्ग श िजल्क लिईनेछ ।  

सवारीको हकलसि ददवा पाकीङ्ग श प्रलत ददन  रात्री हवश्राि िजल्क  

बस, ट्क, लिलनबस, ट्याक्टर आददिा  ५०/-  १००/- 
शर्प, कार, िाइक्रो-भेन, टेम्पो, पावर हटिर आददिा  २०/- ४०/- 
ठेिा, ररक्सा, ई- ररक्सा अन्य  १०/- २०/- 

नोटाः हवदेिी सवारी साधनको हकिा िालथ तोहकएको दरिा थप त्यती नै थप दस्त जर िाग्नेछ । 
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अनजसूशच ९( सेवा िजल्क र दस्तजर) 
क) पूवाधुार प्रयोग िजल्क 

क्र.सं. रार्स्वका िते्रहरु (पूवाधुार प्रयोग िजल्क) दर रेट रु. कैहफयत 
१ लनर्ी वा भाडाका बस, िरी आददिा २०।-  
२ ट् याक्टर २०।-  
३ हट्रपर ६ चक् के सम्ि ५०।-  
४ हट्रपर ६ चक् के भन्दा िालथ ७५।-  
५ लिलन बस, लिलन ट्रक, लिलन ट् याक्टर आददिा २०।-  
६ भाडाका र्ीप, कार ल्याण्ड रोभर आददिा १०।-  
७ टेम्पो, पावर लडिर ००।-  
८ हवदेिी नम्बर भएका बस, ट्रक, िरी आददिा ५०।-  
९ हवदेिी नम्बर भएका भेन, र्ीप, कार ट् याक्सी आददिा १००।-  
तोहकएका बाटाहरुिा यस बिोशर्िको दर कायाुन्वयन हजनेछ। 

 
ख) सेवा िजल्क हाट बर्ार कर (साप्ताहहक हाट बर्ार दररेट)  

क्र.सं.  प्रकार 
आ.व. 
२०७९/०८० 

क्र.सं.  प्रकार 
आ.व. 
२०७९/०८० 

१ कज खजरा,हाुँस, परेवा  १५.०० २८ उखज पेल्ने  २०.०० 
२ लसरा  २०.०० २९ हकताब चौक २०.०० 
३ िाछा २५.०० ३० र्जत्ता चप्पि चौक  ४०.०० 
४ खलस काटी िासज बेच्ने  ५०.००  ३१ र्जत्ता चप्पि अन्य  ३०.०० 
५ कज खजरा काटी िासज बेच्ने  ४०.०० ३२ घडी िाइट ( क बग ु)  ४०.०० 
६ सब्र्ी   ३३ घडी िाइट ( ख बग ु)  ३०.०० 
 क) बग ु २०.०० ३४ सजलत ुपसि २०.०० 

 ख) बग ु १५.०० ३५ साबजन सिाई २५.०० 
 ग) बग ु १०.०० ३६ हरेकिाि २५.०० 

७ 
िाइट र छाता िितु (दोकान 
हफर्ाइ िितु गने )  

१५.०० 
३७ 

हकराना ३०.०० 

८ शचया पसि  ३८ हवउहवर्न १५.०० 
 क) बग ु २५.०० ३९ ठेहक  २०.०० 
 ख) बग ु २०.०० ४० खजकज री  १०.०० 
९ टेिस ुबाहहर  २५.०० ४१ भाडा पसि ४०.०० 

१० िोची २५.०० ४२ टोपी च जरा  २०.०० 
११ नाङ्िो कज चो  २०.०० ४३ कज शल्फ बरफ  २५.०० 
१२ थान कपडा बाहहर  ३०.०० ४४ नसरुी (क बग)ु  २०.०० 
१३ रेलडिेट पसि बाहहर  ५०.०० ४५ नसरुी (ख बग)ु  १०.०० 
१४ रेलडिेट टहरालभत्र  ४०.०० ४६ शचयारङ्ग श २०.०० 
१५ िलनहारी ४०.०० ४७ हवउहवर्न  १५.०० 
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खसी बर्ार 

क्र स रार्स्वका िेत्रहरु दर रु कैहफयत 
१ खसी/बोका/भेडा/बाख्रा प्रलत गोटा ४०/००  

२ पाठा पाठी २०/००  

 
कोिा बर्ार( केरा बर्ार) 

क्र स रार्स्वका िेत्रहरु दर रु कैहफयत 
१ २ घरीिालथ प्रलत घरी १०/००  

 
 

  

१६ गाग्री  २५.०० ४८ तािाको िेसज १५.०० 

१७ 
खाटिा राखेर बेच्ने लिठाइ 
पसि 

३०.०० 
४९ 

सावजन, धजप  २०.०० 

१८ च जरा पसि (भ जइिा )  २०.०० ५० प्िाशस्टक सािान ३०.०० 
१९ च जरा पसि (घजम्तीिा) २५.०० ५१ झल्िा पसि  १५.०० 
२० फिफूि ३०.०० ५२ शघउ १५.०० 
२१ फिफूि (घजम्तीिा ) २०.०० ५३ छोिा पसि  २०.०० 
२२ सबतु  २५.००  ५४ अदजवा  २०.०० 
२३ चटपटे २०.०० ५५ लसरक डसना ३०.०० 
२४ चटपटे (घजम्तीिा) २५.०० ५६ सजलत ुप्रलतगाडी  ४०.०० 
२५ िजराइ  २५.०० ५७ र्लडबजट्टी  १५.०० 
२६ िजराइ (घजम्तीिा )  १५.०० ५८ दहह  ३०.०० 

२७ हर्ाि ३५.०० ५९ अन्य                      ३०.०० 
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गोस हाट 

क्र स रार्स्वका िेत्रहरु दर रु कैहफयत 
१ खार्ा पसि १०/००  

२ खसी, सजुँगजर, राुँगा २०/००  

 

ग) नक्सा पास दस्तजराः-  

अर्जनुधारा नगरपालिकालभत्र बनेका र बने्न घर िगायतका स्थायी संरचनािा तपशिि बिोशर्िको कर लिइनेछ। 

क्र.सं.  घरको हववरण  प्रलत वगफुज ट रु. 

१ नयाुँ बन्ने पक्की घर _(RCC)  ७/००  
२ नयाुँ बन्ने अध ुपक्की घर / पक्की पखाुि  ४/-  
३ लनिाुण सम्पन्न पक्की घर ।सम्पूण ुअलभिेखीकरण ।  २१/- 
४ पखाुि प्रलत रलनगं फज ट २/- 
५ अन्य घरहरु (िाटो तथा काठिे बनेको घरहरु ) १/- 
६ कृहर् प्रयोर्न नक्सा  २.५/- 
 घर नक्सा नािसारी   

७ क) नािसारी (ितृ्तकबाट नािसारी भएिा ) ०/५०  

 ख) अंि १/-  
     ग) खररद, लबक्री  २.५/-  

घर नक्साको सम्पन्न प्रिाणपत्रको रु ५००/-, प्रलतलिपी िजल्क रु १०००/- र घर नक्साको प्रिाणपत्रको प्रलतलिपीको 
िजल्क रु १०००/- लिइनेछ ।  
 

घर नक्सा सम्बशन्ध अन्य व्यवस्था स्थानीय सरकार संचािन हवधेयक  २०७४ र भवन लनिाुण आचार संहहता २०७२ 
बिोशर्ि हजने छ ।  
घ) भाडा तथा बहािबाट आयाः-  
१.िलनश्चरे बर्ारिा नगरपालिकािे बनाएका नया सटरहरुका २८ वटािा आ.व. २०७८/०७९ िा लिएको दरिा नै 
बहाि संकिन रकि गररनेछ । लनर्हरुिे तोहकएको िहहनािा नै रकि बजझाए ५ प्रलतित छजट गररनेछ भने अको 
िहहनािा तोकीएको दरिा नै र सो पलछको िहहनािा आए सो िहहना १० प्रलतित र्ररवाना, अको िहहनािा आए २५ 
प्रलतित र्ररवाना हजनेछ , यो छजट र र्ररवाना बहाििा िागेका सबै व्यवसायीिा िागू हजनेछ ।  
२.हाि िलनश् चरे बर्ारको सटरिा प्रलत सटर रु.५००००।-(पचास हर्ार) धरौटी रकि रहेको 
छ। नयाुँ वडा नं ०८ िा बनेको सटरहरुिा कम्तीिा रु ३०००।(तीस हर्ार रुपैया िात्र) धरौटी 
रकि लिइनेछ।कृहर् बर्ारिा रहेका र नगरपालिकािे हकनेको र्ग्गािा बनेका सटरहरुिा रु 
१५००/- बहाि रकि लिइनेछ।सो कायकुा िालग वडा नं ०८ िे नगरपालिकािा सिन्वय गरी 
भाडािा िगाइनेछ। 
३ भाडािा लिने व्यशक्तिे पसिकवि  छाड्न चाहेिा एक िहहना अगाडी नगरपालिकाको 
कायाुियिा लिशखत र्ानकारी ददनज पनेछ  । 
४.नगरपालिकाबाट लिएको पसिकविको कोठा िितु गनज ुपरेिा कायाुियको अलग्रि स्वीकृती लिई 
आदेिानजसार गनपुनेछ ।  
५.नगरपालिकािे भाडािा िगाएको कोठा खािी गन ुर्ानकारी गराएको ३० ददनलभत्र कोठा खािी 
गनज ुपनेछ ।  
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६.नगरपालिकाको कशच्च तथा पक्की पसिकविहरु भाडािा लिई आफूिे प्रयोर्न नगरी अन्यिाई 
प्रयोग गन ुददएको पाइएिा भाडािा लिनेको नाििा बक्यौता िगत कसी लनर् उपर असजिीका िालग 
कावाुही चिाइनेछ र तत्काि पसिकवि उपभोग गनेको नाििा नया सम्झौता गरी लनयिानजसार 
लनयलित भाडा असजि गररनेछ ।  
७.नगरपालिकािे तोकेको सियिा भाडा नबजझाउने व्यशक्तिाई सम्झौता अनजसार लनर्िे भाडािा 
लिएको कोठा बन्द गरी नगरपालिकाबाट ददईने सेवासजहवधा रोक्का गररनेछ ।  
८.नगरपालिकािे नयाुँ योर्ना ल्याई लनिाुण गररने पसिकविहरु बहाििा ददने सम्बन्धिा नयाुँ 
सम्झौता कायाुपालिकाको लनणुयानजसार कायनु्वयन गररनेछ ।  
९.हवद्यजत लिटरका िालग नगरपालिकािे लसफाररस गरीददनेछ र हवद्यजत िहसजि स्वयंिे नै सम्बशन्धत 
कायाुियिा बजझाउनजपनेछ । 

  

भाडा दर रेट 
िलनश् चरे बर्ारको नयाुँ भवनको सटरिा देहायानजसारको िालसक बहाि रकि लिइनेछ ।  
क्र.सं. सटर नं. रकि रु. क्र.सं. सटर नं. रकि रु. 
१ १ ६५०० १५ १५ ४००० 
२ २ ५५०० १६ १६ ४००० 
३ ३ ५५०० १७ १७ ४००० 
४ ४ ५५०० १८ १८ ४००० 
५ ५ ५५०० १९ १९ ४००० 
६ ६ ५५०० २० २० ४००० 
७ ७ ५५०० २१ २१ ४००० 
८ ८ ५५०० २२ २२ ४५०० 
९ ९ ५५०० २३ २३ ४५०० 
१० १० ५५०० २४ २४ ४५०० 
११ ११ ५५०० २५ २५ ४५०० 
१२ १२ ५५०० २६ २६ ६५०० 
१३ १३ ६००० २७ २७ ४५०० 
१४ १४ ४५०० २८ २८ २००० 

सािजदाहयक भवन (िलनश् चरे बर्ार) िा तल्िो तिािा रहेको सटरहरुिा तपसीि बिोशर्िको 
दररेटिा बहाि रकि लिइनेछ । 
क्र.सं. सटर नं./संख्या रकि रु.(प्रलत सटर) क्र.सं. सटर नं./संख्या  रकि रु. (प्रलत सटर) 
१ १/२ ४००० ७ ७ २००० 
२ २ ४००० ८ ८/३ ४००० 
३ ३ ४००० ९ ९ ३५०० 
४ ४ ३५०० १० १० ३००० 
५ ५ ३५०० ११ ११ ४००० 
६ ६ २५००    
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अर्जनुधारा वडा नं ३ को कायाुिय पररसरिा रहेका सटरहरुबाट प्रलत सटर प्रलत िहहना रु 
३०००।(तीन हर्ार िात्र) बहाि लबटौरी कर लिइनेछ। 

अर्जनुधारा ८ िा रहेको नयाुँ कृहर्बर्ार िेत्र( नगरपालिकािे र्ग्गा हकनी भवन बनाएको िेत्र)का 
सटरहरुको िालग प्रलत सटर प्रलत िहहना रु १५००। बहाि लबटौरी कर लिने तथा धरौटी वापत रु 
३००००।(तीस हर्ार िात्र) सो को व्यवस्थापन वडा कायाुिय तथा नगरपालिकाको रार्स्व 
िाखाबाट गररनेछ। 

 
ङ. लसफाररस दस्त जर  

नगरपालिकाबाट गररने लनम्नानजसारको लसफाररसिा देहाय बिोशर्िको दस्तजर लिई लसफाररस 
गररनेछ।  

क्र.स.  दस्तजरहरुको हववरण  
        रकि               

       रु  कैहफयत  

१ 

लसफाररस सम्बन्धिा  
लनिजल्क 

  
पशञ्जकरण सम्बशन्ध (३५ ददन सम्ि )     

क) पशञ् र्करण हविम्व िजल्क (प्रिाण पत्र दस्तजर ३६ ददन देशख १ वर्सुम्ि )  
पंशर्करण ऐन 

बिोशर्ि 
  

 ख) एक वर् ुनाघेिा र्ररवाना    
 ग) पशञ्जकरण प्रलतलिपी (ऐनिा तोहकएबिोशर्ि)   

२   लििापत्र दस्तजर िेनदेनिा  २००।   

३ 
 िोही िगत कट्टा     

क) १ कठ्ठा सम्ि न्यूनति  ३००.००  
ख) १ कठ्ठा भन्दा िालथ प्रलत कठ्ठा ५०.००  

  िोही नािसारी दस्तजर     

४ 
क) १ कठ्ठा सम्ि न्यूनति  ३००.००   
ख) १ कठ्ठा भन्दा िालथ प्रलत कठ्ठा ५०.००   

५   घरटहरा नािसारी दस्तजर  ३०००.००   
६   पंशर्काको नक्कि दस्तजर प्रलतपन्ना पंशर्काको हवधेयकिा तोहकएबिोशर्ि    
७   वैवाहहक लसफाररस सशर्लुिन  ५००.००   
८  वैवाहहक लसफाररस १००.००  
९   पेन्सन पट्टा लसफाररस  ५००.००   
१०   नहरघटी लसफाररस प्रलत कठ्ठा  १००.००   
   नहरबलड लसफाररस प्रलत धजर  २००.००   
  िोठ कायि लसफाररस एक कठ्ठा सम्ि न्यूनति  ५००.००  
  िोठ कायि लसफाररस एक कठ्ठा भन्दा िालथ प्रलत धजर  ५०.००  

११ संस्था सूशचकृत सम्बन्धी ( नगरपालिका प्रयोर्न)    
 संस्था दताु गैसस, सहकारी सिेत(कृहर् बाहेक) सजशचकृत एंवि  नवीकरण १०००.००  
 लनिाुण कम्पनी / व्यवसाय  ३०००.००  
 परािि ुदाता एंवि सेवा  ३०००.००  
 तालिि प्रदायक संस्था  २०००.००  



खण्ड ६ अलतररक्ताङ्क ३ अर्जनुधारा रार्पत्र भाग १  २०७९/०४/०१ 

 

क्र.स.  दस्तजरहरुको हववरण  
        रकि               

       रु  कैहफयत  
 लबज्ञापन  १०००.००  
 अनिाईन सञ्जाि तथा सञ्चार  १०००.००  
 स्टेिनरी तथा छपाई  १०००.००  
 टेलिलभर्न  २०००.००  
  औद्योलगक िेत्र सम्बन्धी    

१२ 

क)  काष्ठ उद्योग दताु लसफाररस   २०००.००   
ख) क्रसर उद्योग लसफाररस / सूशचकरण  ५००००.००   
ग) घरेिज तथा साना उद्योग लसफाररस   १०००.००   
घ) अन्य साना उद्योग (कृहर् सम्बन्धी ), कृहर् सहकारी दताु-नवीकरण  ५००.००   
 हवद्यजत लिटर लसफाररस (घरायसी प्रयोर्न)   १५०.००  
 हवद्यजत लिटर घरायसी लसफाररस (कृहर् प्रयोर्न)  १५०.००  

 
हवद्यजत लिटर घरायसी  लसफाररस (औद्योलगक, व्यवसाहयक,हाउशर्गं 
लभत्रका प्रलत घर) 

  ५००.००  

क) नक्सा पास लनवेदन  ५००.००   
१३ ख) साधारण लसफाररस  १००.००   
  ग) र्ग्गा नािसारी लसफाररस प्रलतकठ्ठा     ५०.००   
१४ लबक्री लसफाररस प्रलतकठ्ठािा     
 वडा नं. १   
 कािो पते्रिे छोएको र्ग्गा प्रलत कठ्ठा  १०००.००  
 ४० फज टे बाटोिे छोएको र्ग्गा प्रलत कठ्ठा  ५००.००  
 ३० फज टे बाटोिे छोएको र्ग्गा प्रलत कठ्ठा ४००.००  
 ३० फज टे भन्दा िजलनको बाटोहरुको र्ग्गा प्रलत कठ्ठा  ३००.००  
 बाटोिे नछोएको लभत्री र्ग्गाहरु कृहर् प्रयोर्नको र्ग्गाहरु प्रलत कठ्ठा २००.००  
 खोिा हकनारका र्ग्गाहरु प्रलत कठ्ठा  १००.००  
 वडा नं. २   
 कािो पते्रिे छोएको र्ग्गा प्रलत कठ्ठा  १०००.००  
  ४० फज टे बाटोिे छोएको र्ग्गा प्रलत कठ्ठा  ५००.००  
 ३० फज टे बाटोिे छोएको र्ग्गा प्रलत कठ्ठा ४००.००  
 ३० फज टे भन्दा िजलनको बाटोहरुको र्ग्गा प्रलत कठ्ठा  ३००.००  
 बाटोिे नछोएको लभत्री र्ग्गाहरु कृहर् प्रयोर्नको र्ग्गाहरु प्रलत कठ्ठा २००.००  
 खोिा हकनारका र्ग्गाहरु प्रलत कठ्ठा  १००.००  
 वडा नं. ३   
 कािो पते्रिे छोएको र्ग्गा प्रलत कठ्ठा  १०००.००  
  ४० फज टे बाटोिे छोएको र्ग्गा प्रलत कठ्ठा  ५००.००  
 ३० फज टे बाटोिे छोएको र्ग्गा प्रलत कठ्ठा ४००.००  
 ३० फज टे भन्दा िजलनको बाटोहरुको र्ग्गा प्रलत कठ्ठा  ३००.००  
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 बाटोिे नछोएको लभत्री र्ग्गाहरु कृहर् प्रयोर्नको र्ग्गाहरु प्रलत कठ्ठा २००.००  
 खोिा हकनारका र्ग्गाहरु प्रलत कठ्ठा  १००.००  

 

वडा नं.४   
हवररङ टाङ्ग शहटङ्ग श खोिा हकनार २०० लित्र लभत्रका र्ग्गाहरु न्यूनति २००.००  
हवररङ टाङ्ग शहटङ्ग श खोिा हकनार २०० लि. लभत्रका र्ग्गाहरु प्रलतधजर १० धजर 
भन्दा िालथ  

२०.००  

हवररङ टाङ्ग शहटङ्ग श खोिा हकनार २०० लि. बाहहरका र्ग्गाहरु न्यूनति २५०.००  
हवररङ टाङ्ग शहटङ्ग श खोिा हकनार २०० लि प्रलतधजर १० धजरभन्दा िालथ २५.००  
िालथ रे् सजकै उल्िेख भएपलन िजख्य सडकिे छोएको ३०० लि. सम्िका 
र्ग्गाहरु न्यूनति  

३५०.००  

िालथ रे् सजकै उल्िेख भएतापलन िजख्य सडकिे छोएको ३०० लि. सम्िका 
र्ग्गाहरु प्रलतधजर १० धजरभन्दा िालथ (िदन आशश्रत रार्न लगरी िाग)ु 

३५.००  

वडा नं. ५   
हवररङ खोिा हकनार २०० लि. लभत्रका र्ग्गाहरु न्यूनति  २५०.००  
हवररङ खोिा हकनार २०० लि. लभत्रका र्ग्गाहरु प्रलतधजर १० धजरभन्दा 
िालथ 

२५.००  

चारपाने नारायण चोक सडकको ५०० लि. लभत्रको र्ग्गाहरु न्यूनति ५००.००  
चारपाने नारायण चोक सडकको ५०० लि. लभत्रको र्ग्गाहरु प्रलतधजर १० 
धजरभन्दा िालथ 

५०.००  

िक्ष्िीप जर पाण्डपपजर सडकको ३०० लि. दायाुँबायाुँको र्ग्गाहरु न्यूनति ४५०.००  
प्रलतधजर १० धजरभन्दा िालथ  ४५.००  
िालथ उल्िेशखत र्ग्गा बाहेकका र्ग्गाहरु न्यूनति  ४००.००  
िालथ उल्िेशखत र्ग्गा बाहेकका र्ग्गाहरु प्रलतधजर १० धजरभन्दा िालथ ४०.००  
फज ििती खोिा हकनारको २०० लि. लभत्रका र्ग्गाहरु न्यूनति  ३५०.००  
फज ििती खोिा हकनारको २०० लि. लभत्रका र्ग्गाहरु प्रलतधजर १० धजरभन्दा 
िालथ 

३५.००  

िालथ उल्िेशखत र्ग्गा बाहेकका र्ग्गाहरु न्यूनति  ४००.००  
िालथ उल्िेशखत र्ग्गा बाहेकका र्ग्गाहरु प्रलतधजर १० धजरभन्दा िालथ ४०.००  

वडा नं.६   
कािोपते्र सडकिे छोएको ५०० लि. सम्िका र्ग्गाहरु न्यूनति १०००.००  
कािोपते्र सडकिे छोएको ५०० लि. सम्िका र्ग्गाहरु प्रलतधजर १० 
धजरभन्दा िालथ 

१००.००  

िालथ उल्िेशखत र्ग्गाहरु बाहेकका न्यूनति ग्राभेि तथा कच्ची सडकिे 
छोएको 

७००.००  

िालथ उल्िेशखत र्ग्गा बाहेकका र्ग्गाहरु प्रलतधजर १० धजरभन्दा िालथ ७०.००  
िालथ उल्िेशखत बाहेक १० धजर सम्ि ५००.००  
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१० धजरभन्दा िालथ प्रलतधजर ५०.००  

वडा नं.७   
कािोपते्र सडकिे छोएका र्ग्गा न्यूनति  ५००.००  
कािोपते्र सडकिे छोएका १० धजरभन्दा िालथ प्रलतधजर ५०.००  
फज ििती पारी कािोपते्र सडकिे छोएको ५०० लि. लभत्रका र्ग्गाहरु 
न्यूनति 

४५०.००  

फज ििती पारी कािोपते्र सडकिे छोएको ५०० लि. लभत्रका र्ग्गाहरु १० 
धजरभन्दा िालथ प्रलतधजर  

५०.००  

फज ििती खोिा पूव ु कािोपते्र सडकदेशख ३०० लि. बाहहरका र्ग्गाहरु 
न्यूनति  

५००.००  

फज ििती खोिा पूव ु कािोपते्र सडकदेशख ३०० लि. बाहहर प्रलतधजर १० 
धजरभन्दा िालथ 

५०.००  

फज ििती पशश् चि नारायण चोक खजदजनाबारी सडकको ३०० लि. बाहहरको 
र्ग्गाहरु न्यूनति 

३५०.००  

फज ििती पशश् चि नारायण चोक खजदजनाबारी सडकको ३०० लि. बाहहरको 
प्रलतधजर १० धजरभन्दा िालथ 

३५.००  

फज ििती हकनारको ५० लि. लभत्रको कािोपते्र सडकिे छोएको बाहेकको 
र्ग्गाहरु न्यूनति 

२००.००  

फज ििती हकनारको ५० लि. लभत्रको कािोपते्र सडकिे छोएको बाहेकको 
र्ग्गाहरु प्रलतधजर १० धजरभन्दा िालथ 

२०.००  

वडा नं.८   
कािोपते्रिे छोएको दजवैतफु र बर्ार िेत्र न्यूनति १० धजरसम्ि १०००.००  
कािोपते्रिे छोएको दजबैतफु १० धजरभन्दा िालथ प्रलतधजर  ५०.००  
नारायण चोक बजधबारे सडकको ३०० लि. सम्िको र्ग्गाहरु न्यूनति ४५०.००  
नारायण चोक बजधबारे सडकको ३०० लि. सम्िको र्ग्गाहरु प्रलतधजर १० 
धजरभन्दा िालथ 

४५.००  

सातपते्र पैनी पारी नारायण चोक बजधबारे देशख ३०० लि. भन्दा बाहहरका 
र्ग्गाहरु (प्िहटङ्ग श बाहेक) न्यूनति 

३००.००  

सातपते्र पैनी पारी नारायण चोक बजधबारे देशख ३०० लि. भन्दा बाहहरका 
र्ग्गाहरु (प्िहटङ्ग श बाहेक) १० धजर भन्दा िालथ प्रलतधजर 

३०.००  

वडा नं.९   
कािोपते्र सडकिे छोएको ३०० लि. सम्िका र्ग्गाहरु न्यूनति १०००.००  
कािोपते्र सडकिे छोएको ३०० लि. सम्िका र्ग्गाहरु प्रलतधजर १० धजर 
भन्दा िालथ 

१००.००  

खानेपानी सािबाडी सडक लििनचोक, धाइर्न, प्रणािी टोि, बसपाकु 
सडकको ३०० लि. दायाुँबायाुँ लभत्रका र्ग्गाहरु न्यूनति 

५००.००  
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खानेपानी सािबाडी सडक लििनचोक, धाइर्न, प्रणािी टोि, बसपाकु 
सडकको ३०० लि. दायाुँबायाुँ लभत्रका र्ग्गाहरु प्रलतधजर १० धजरभन्दा िालथ 

५०.००  

िालथ उल्िेशखत र्ग्गा बाहेकका र्ग्गाहरु न्यूनति ४००.००  
िालथ उल्िेशखत र्ग्गा बाहेकका र्ग्गाहरु प्रलतधजर १० धजरभन्दा िालथ ४०.००  

वडा नं.१०   
कालिस्थान धाइर्न सडकको २०० लि. दायाुँबायाुँ लभत्रका र्ग्गाहरु 
न्यूनति  

१०००.००  

कालिस्थान धाइर्न सडकको २०० लि. दायाुँबायाुँ लभत्रका र्ग्गाहरु प्रलतधजर 
१० धजरभन्दा िालथ  

१००.००  

कालिस्थान सहरेडाुँगी सडकको २०० लि. लभत्रका र्ग्गाहरु न्यूनति 
(कालिस्थान धाइर्निे नछोएको िात्र) 

५००.००  

कालिस्थान सहरेडाुँगी सडकको २०० लि. लभत्रका र्ग्गाहरु प्रलतधजर १० 
धजरभन्दा िालथ  

५०.००  

कालिझोडा र सट्टाभनाुका र्ग्गाहरु न्यूनति  ३००.००  
कालिझोडा र सट्टाभनाुका र्ग्गाहरु न्यूनति प्रलतधजर १० धजरभन्दा िालथ ३०.००  
िालथ उल्िेशखत र्ग्गा बाहेकका र्ग्गाहरु न्यूनति २००.००  
िालथ उल्िेशखत र्ग्गा बाहेकका र्ग्गाहरु प्रलतधजर १० धजरभन्दा िालथ २०.००  

वडा नं.११   
नयाुँ बसपाकु ५०० लि. लभत्रका र्ग्गाहरु न्यूनति १०००.००  
नयाुँ बसपाकु ५०० लि. लभत्रका र्ग्गाहरु १० धजरभन्दा िालथ प्रलतधजर १००.००  
सहहदपाकु सािबाडी प्रणािी टोि-बसपाकु सडकको ३०० लि. दायाुँबायाुँको 
र्ग्गाहरुको न्यूनति 

५००.००  

सहहदपाकु सािबाडी प्रणािी टोि-बसपाकु सडकको ३०० लि. दायाुँबायाुँको 
र्ग्गाहरुको प्रलतधजर १० धजरभन्दा िालथ 

५०.००  

िालथ उल्िेशखत र्ग्गाहरु बाहेकका र्ग्गाहरु न्यूनति ४००.००  
िालथ उल्िेशखत र्ग्गाहरु बाहेकका र्ग्गाहरु प्रलतधजर १० धजरभन्दा िालथ ४०.००  
उल्िेशखत र्ग्गा सम्बशन्ध अंिवण्डा तथा बकस लसफाररसिा तोहकएको दरिा 
५० प्रलतित छजट हजनेछ । 

  

१५ 

चौहद्दी लसफाररस दस्तजर  
होटि व्यवसाय,उद्योग र संस्थागत रु  
अन्य सबै रु  

१०००।०० 
५००।०० 

  

बाटो प्रिाशणत लसफाररस दस्तजर  
 

५००.००  

  नाता प्रिाशणत दस्तजर    

१६ 
क) नेपािीिा  ५००.००   
ख) अंग्ररे्ीिा  १०००.००   
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क) 
लसफाररस अंग्ररे्ीिा , कन्सजिर प्रिाशणत सिेत प्रलत पाना (नगरपालिका 
प्रयोर्नका िागी िात्र ) 

१००.००   

  लसफाररस अंग्ररे्ीिा  ५००.००  
१७ क) नागररकता लसफाररस  १००.००  

 ख) 
प्रलतलिहप नागररकता लसफाररस रु.२००(पहहिो पटक)सो भन्दा बढी 
पटक भए रु ५००।   अंगीकृत नागररकता लसफाररस  

        
५००.०० 

  

१८ क) 
सशर्लुिन लसफाररस, धनीप जर्ाुिा फोटो टाुँस, घर कायि लसफाररस प्रलत 
तिा, फोटोसहहतको प्रिाशणकरण,पेन्सनपट्टाका कागर्ात प्रिाशणकरण। 

५००.००   

१९  काठको लसफाररस     

 
क) घरकार्को लसफाररस  ५००.००   
ख) रुख कटानको लसफाररस प्रलत रुख  ५०.००  
ग) किा थप लसफाररस प्रलत किा सािजदाहयक  १०००.००   

२० क) न्याहयक सलिलतिा िजद्दा दताु दस्तजर र्ग्गा हववाद/अलिन सेवा  १०००.००  
 ख) न्याहयक सलिलतिा अन्य िजद्दा दताु दस्तजर ५००.००  
 ग) न्याहयक सलिलत िाफुत लििापत्र दस्तजर  २००.००  
२१  बहाि लभटौरी वडा कायाुिय खजदजनावारी    

  आइतबारे बर्ार पक्की टहरा (साग,सब्र्ी,गोर् अन्य) प्रलतलभटा वाहर्कु २५००.००  
  आइतबारे बर्ार पक्की टहरा(कृहर्) १५००.००  
  आइतबारे बर्ार कच्ची प्रलत लभटा वाहर्कु  ६००.००  
२२  पिजहाट बर्ार पसि र खजदजनावारी    
  पिज हवक्री कर (सयकडा ) ३.०० प्रलतित  
  साप्ताहहक हाटबर्ार पसि कर (तोहकए अनजसार) ५देशख५० सम्ि   

२३  
अहववाहहत,नावािक,चाररलत्रक,स्थायी बसोबास,गररब तथा रे्हेन्दार, 
हकटानी लसफाररस,एडे्रस भेररहफकेसन र िेटर अफक्यालिहफकेसन 
(अंग्ररे्ी) इन्सजरेन्सका िालग प्रिाणीकरण/लसफाररस 

१००.००  

२४  

सम्पशत्त िजल्याङकन तथा आम्दानी प्रिाशणत दस्तजर प्रलत िाख ( यस 
ऐनिा तोहकएका दरिा र चिनचल्तीका िूल्यिा यहकन गरी वडािे 
चिनचल्तीको िजल्य यहकन गरी सो भन्दा बढी नहजने गरी िात्र 
प्रिाणीकरण गने) 

१५०.००   

२५  

सम्पशत्त िजल्याङकन तथा आम्दानी प्रिाशणत लसफारस अध्ययनका िालग 
हवदेि र्ाने लबद्याथीका हकिा प्रलत िाख (अफर िेटर भएिा) (यस 
ऐनिा तोहकएका दरिा र चिनचल्तीका िूल्यिा यहकन गरी वडािे 
चिनचल्तीको िजल्य यहकन गरी सो भन्दा बढी नहजने गरी िात्र 
प्रिाणीकरण गने) 

७५.००  
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कायािुयको फारि आदद हवक्री बापतको सेवा िजल्क संग सम्बशन्धत 

क्र.स.  हववरण  एकाई  
०७९/०८० 

को दर रुपैयािा 
कैहफयत  

१. टेण्डर फारि हवक्री     
 २० िाख सम्िको टेण्डर फारि  प्रलतगोटा  १०००।००  सावरु्लनक खररद 

हवधेयक  २०६३ 
तथा सावरु्लनक 
खररद लनयिाविी 
२०६४ संिोधन 
भएिा सोही 
बिोशर्ि हजनेछ । 

 २० िाख देखी २ करोड सम्ि  प्रलतगोटा  ३०००।०० 
 २ करोड देखी १० करोड सम्ि  प्रलतगोटा  ५०००।०० 
 १० करोड देखी २५ करोड सम्ि  प्रलतगोटा  १००००।०० 
 २५ करोड देशख िालथ  प्रलतगोटा  २००००।०० 

२. रार्पत्रको संस्थागत हवक्री   ६००।०० 
३. रार्पत्रको खजरा लबक्री    
 १ पेर्देशख ८ सम्िको   ५।००  
 ९ पेर्देशख २४ सम्िको   १०।०० 
 २५ पेर्देशख ४० सम्िको   १५।०० 
 ४१ पेर्देशख ५६ सम्िको   २०।०० 
 ५७ पेर्देशख ७२ सम्िको   २५।०० 
 ७३ पेर्देशख ९६ सम्िको   ५०।०० 
 ९७ पेर् देशख र्लत पेर् हजन्छ त्यसिा थप प्रलत पेर्   ०।५० पैसा  

४. नगर हवकास योर्ना अन्य संघ संस्थािई  प्रलतगोटा  ३००।०० 
५. नगर हवकास योर्ना व्यशक्तगत  प्रलतगोटा  १००।०० 
 

 
क. खोिा बन्द भएको अवस्थािा खोिािा पसेर नदीर्न्य सािग्री उत्खनन ् गने तथा अवैध 
ओसारपसार गने सवारी साधनिध्ये कािो प्िेटको ट्याक्टरिाई रु ५०००/- तथा रातो प्िेटको 
ट्याक्टरिाई रु १००००/-, हटपरको रु १५०००/- , हाइवाको रु ३००००/-, व्याक हो 
िोडरको रु ५०,०००/- र स्काभेटरबाट ७०,०००/- प्रिासलनक दण्ड र्ररवाना वापत रार्स्व 
रकि लिइनेछ। 
ख. स्थानीय सरकार संचािन ऐन  २०७४ को दफा६२ को उपदफा ख (२) बिोशर्ि सािजदाहयक 
वनको वनपैदावर हवक्रीको आयको १० प्रलतित रकि नगरपालिकािे सेवा िजल्क रुपिा लिईनेछ 
।  
ग.यस हवधेयकिा तोहकएको कर, दस्तजर िजल्कहरु चािज आ.व. लभतै्र नबजझाएिा िालथ तोहकएको 
हकिा सोहह बिोशर्ि हजने र नतोहकएको हकिा २५ प्रलतित हविम्ब िजल्क  लिईनेछ । 

घ.  यस हवधेयकबिोशर्िका लसफाररसहरु सेवाग्राहीिे िगेर ३५ ददनलभत्र पजन संसोधन गन ुआएिा 
लिशखत लनवेदन ददई सो िा  सो लसफाररस प्रदान गने कायाुियिे न्यजनति लसफाररस िजल्क वापतको 
रु १००। लिई पजन लसफाररस ददन सो कायिुयको अलधकार प्राप्त अलधकारीबाट ददइनछे।३५ ददन 
नाशघ पजन लसफाररस लिन आएिा सजरु प्रकृया अनजसार नै रार्स्व िाग्नेछ । 
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ङ. यस हवधेयकिा उल्िेशखत रार्स्व तथा करको दररेटिा अर्जनुधारा नगर कायपुालिकािे लनणयु 
गरी बढीिा १० प्रलतितिा संिोधन गन ुसक्नेछ।कर रार्स्वका हवर्यिा नगर कायपुालिकािे यस 
िूि हवधेयकको व्यवस्थाको िि ुअनजसार  आवश्यक लनणयु गरी कायाुन्वयन गन ुसक्नछे। 
 

च. कज नै हवर्ि पररशस्थलत आई िािो सियसम्ि लनर्धेाज्ञा, कफ्यज ु वा बर्ार बन्द भएिा नगर 
कायपुालिकािे हवर्यिेत्र तोकी यस हवधेयकिा उल्िेख भएको कर तथा रार्स्व छजट तथा हफताु 
गन ुसक्नेछ । 

आज्ञािे, 
गीताकज िारी राई 

अर्जनुधारा नगरपालिका, नगर कायपुािकाको 
कायाुियका प्रिजख प्रिासकीय अलधकृत 

 


