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केराबारी गाउँपालिकाको अर्ष सम्बधधी प्रस्ताविाई कार्ाषधवर्न गनष 

बनेको ववधेर्क २०७९ 
 

  सभामा पेश लमलत : २०७९/०३/१० 
                 स्वीकृत लमलतिः २०७९।०३।१० 

प्रस्तावना:केराबारी गाउँपालिकाको आलर्षक वर्ष २०७९/८० को अर्ष सम्बधधी प्रस्ताविाई कार्ाषधवर्न गनषको 
लनलमत्त स्र्ानीर् कर तर्ा शलु्क संकिन गने, छुट दिन े तर्ा आर् संकिनको प्रशासलनक सम्वन्धध काननु तर्ा 
मौजिुा काननुिाई तजुषमा गनष तर्ा समर्ानकुुि संशोधन गनष वाञ्छनीर् भएकोिे,  
नेपािको संववधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोन्जम केराबारी गाउँपालिकाको गाउँसभािे र्ो ऐन बनाएको 
छ ।  

१. संन्िप्त नाम र प्रारम्भ: (१) र्स ऐनको नाम “केराबारी गाउँपालिकाको आलर्षक ऐन, २०७९” रहेको छ । 
 (२) र्ो ऐन २०७९ साि श्रावण १ गते िेन्ि केरावारी गाउँपालिकाको िेत्रमा िागू हनुेछ । 
२. सम्पलत कर : गाउँपालिकाका िेत्रलभत्र अनसूुन्ि (१) बमोन्जम सम्पलत कर िगाइन ेर असिु उपर गररनेछ 
। 

३. भलूम कर (मािपोत) : गाउँपालिका िेत्रलभत्र अनसूुन्ि (२) बमोन्जम भलूम कर (मािपोत) िगाइने र असूि 
उपर गररनेछ ।  

४. घर वहाि कर : गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्न्ि वा संस्र्ािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेज, गोिाम, टहरा, 
छप्पर, जग्गा वा पोिरी पूरै वा आनं्शक तवरिे वहािमा दिएकोमा अनसूुन्ि (३) बमोन्जम घर जग्गा वहाि कर 
िगाइन ेर असूि गररनेछ ।  

५. व्र्वसार् कर : गाउँपालिका िेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूजँीगत िगानी र आलर्षक कारोवारका 
आधारमा अनसूुन्ि (४) बमोन्जम व्र्वसार् कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

६. जलिबटुी, कवािी र जीवजधत ुकर :गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्न्ि वा संस्र्ािे ऊन, िोटो, जलिबटुी, 
वनकस, कवािी माि र प्रिलित कानूनिे लनर्ेध गररएको जीवजधत ुवाहेकका अधर् मतृ वा माररएका जीवजधतकुो 
हाि, लसङ, प्वाँि, छािा जस्ता बस्तकुो व्र्वसावर्क कारोवार गरेवापत अनसूुन्ि (५) बमोन्जमको कर िगाइन ेर 
असूि उपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन कर :गाउँपालिका िेत्रलभत्र िताष भएका सवारी साधनमा अनसूुन्ि (६) बमोन्जम सवारी साधन 
कर प्रिेश काननु व्र्वस्र्ा भएको अवस्र्ामा सोवह बमोन्जम हनुेछ । 

८. ववज्ञापन कर : गाउँपालिका िेत्रलभत्र हनुे ववज्ञापनमा अनसूुन्ि (७) बमोन्जम ववज्ञापन कर िगाइने र असूि 
उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननुमा काननुमा अधर्र्ा व्र्वस्र्ा भएको अवस्र्ामा सोवह बमोन्जम हनुेछ । 

९. मनोरधजन कर : गाउँपालिका िेत्रलभत्र हनुे मनोरधजन व्र्वसार् सेवामा अनसूुन्ि (८) बमोन्जम व्र्वसार् कर 
िगाइने र असिु उपर गररनेछ । तर, प्रिेश काननुमा अधर्र्ा व्र्वस्र्ा भएको अवस्र्ामा सोवह बमोन्जम हनुछे 
। 
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१०.बहाि लबटौरी शलु्क : गाउँपालिका िेत्रलभत्र आफुिे लनमाषण, रेििेि वा संिािन गरेका अनसूुन्ि (९) मा 
उल्िेि भए अनसुार हाट बजार वा पसिमा सोही अनसूुन्िमा भएको व्र्वस्र्ा अनसुार बहाि लबटौरी शलु्क 
िगाइन ेर असूि उपर गररनछे । 

११.पावकष ङ शलु्क : गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पावकष ङ सवुवधा उपिब्ध गराए वापत अनसूुन्ि 
(१०) बमोन्जम पावकष ङ शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ।« 

१२.सेवा शलु्क, िस्तरु: गाउँपालिकािे लनमाषण, संिािन वा व्र्वस्र्ापन गरेका अनूसून्ि (११) मा उन्ल्िन्ित 
स्र्ानीर् पूवाषधार र उपिब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुन्िमा व्र्वस्र्ा भए अनसुार शलु्क िगाइन े
र असूि उपर गररनेछ । 

१३.पर्षटन शलु्क :गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र प्रवेश गने पर्षटकहरुवाट अनसूुिी (१२) मा उन्ल्िन्ित िरमा 
पर्षटन शलु्क िगाईने र असिु उपर गररनेछ । तर, प्रिेश काननुमा अधर्र्ा व्र्वस्र्ा भएको अवस्र्ामा सोवह 
बमोन्जम हनुेछ । 

१४.प्राकृलतक श्रोत संकिन र ववक्री शलु्किः १) आ.व. २०७९/०८० मा केराबारी गाउँपालिका िेत्र लभत्र प्रिेश 
सरकार, प्रिेश नं १ को आलर्षक ऐन २०७९ िे तोके  वमोन्जम र्स ऐनको अनसूुिी – १३ को िर र एकाईमा 
ढंुगा लगटी, वािवुा, माटो िहत्तर वहत्तरको संकिन र ववक्रीवापत शलु्क लिन सक्नछे । 

२) उपिफा १ वमोन्जमको ववक्री र संकिन वातावरणीर् अध्र्र्न प्रलतवेिन कार्षर्ोजना स्वीकृत पश्चात हनुेछ । 
१५. फोहोरमैिा व्र्वस्र्ापन शलु्किः गाउँपालिकािे फोहोर मैिा व्र्वस्र्ापन गरे बापत सम्बन्धधत व्र्न्ि, 

संस्र्ा वा लनकार्बाट अनसूुिी १४ बमोन्जमको सेवा शलु्क उठाउन सक्नेछ । 
१६. िर घटाउन, वढाउन वा कर छुट दिन सक्न े :र्स ऐन बमोन्जम राजस्व लतने िावर्त्व भएका व्र्न्ि वा 
संस्र्ाहरुिाई कुनै पलन वकलसमको छुट दिईने छैन । प्रिलित काननुमा जनुसकुैं  कुरा िेन्िएको भएतापलन 
सामाधर्तर्ा केराबारी गाउँ कार्ाषपालिकािे आवश्र्कता अनसुार र्ो ऐन वमोन्जम िगाइएका शलु्क र करको िर 
घटाउन वढाउन वा त्र्स्तो शलु्क र कर आनं्शक वा पणुष रुपमा छुट दिन सक्नेछ । 

१७.कर तर्ा शलु्क संकिन सम्बन्धध कार्षववलध :र्ो ऐनमा भएको व्र्वस्र्ा अनसुार कर तर्ा शलु्क संकिन 
सम्बन्धध कार्षववलध गाउँपालिकािे तोके अनसुार हनुे छ । 

१८.िण्ि जररवानािः कुनै व्र्न्ि संस्र्ा वा लनकार्िे प्रिलित काननु उिंघन गरेको पाइएमा केरावारी गाउँपालिकाको 
कार्ाषिर्िे अनसूुिी १५ वमोन्जमको र अधर् प्रिलित काननु वमोन्जम िण्ि जररवाना गनष सक्नछे । 

 
 

अनसूुन्ि–१ 
(िफा २ संग सम्बन्धधत) 

नपेािको संववधानको धारा २२८ (२) बमोन्जम 
सम्पन्त्त करका िर-घरिे ििेको जग्गाको मलु्र्ांकन र सो जग्गामा वनेको घर वा संरिनाको मलु्र्ांकन तपन्शि 
वमोन्जमका िेत्र अनसुारको िरमा मलु्र्ांकन गरर कुि मलु्र्ांकनमा िेहार् वमोन्जम हनुे गरी सम्पन्त्त करको रुपमा 
लिइनेछ । 

क्र. 
सं. 

लबवरण प्रलत इकाई 

२०७८/०७९ को िर २०७९/०८० को 
िर  

१ ५ िाि सम्मको एकमषु्ठ १०० १५० 

२ ५ िाि भधिा मार्ी २५ िाि सम्मको प्रलत िाि २० ३० 

३ २५ िाि भधिा मार्ी ५० िाि सम्मको प्रलत िाि ३० ४५ 
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४ ५० िाि भधिा मार्ी १ करोि सम्मको प्रलत िाि ३६ ५४ 

५ १ करोि भधिा मार्ी २ करोि सम्मको प्रलत िाि ४० ६० 

६ २ करोि भधिा मार्ी ३ करोि सम्मको प्रलत िाि ४४ ६६ 

७ ३ करोि भधिा मार्ी जलतसकैु भए  प्रलत िाि ५० ७५ 

८ घर वहाि कर प्रलतशत १० १० 

 
स्पष्टीकरणिः र्स प्रर्ोजनका िालग घरिे ििेको जग्गा भन्नािे घरिे ओगटेको जग्गाको िते्रफि र अलधकतम सो 
िते्रफि वरावरको र्प जग्गा सम्झनपुछष । 
 

क. घरिे ििेको जलमनको  मलु्र्ाकंनिः 
१. केराबारी गाउँपालिका विा नं. १ अधतगषतका िते्र 

क्र.स. लबवरण 

आ.व. 
२०७८।०७९ 

को िर  

िररेट आ.व २०७९।८० 
को िालग प्रलत रोपनी (प्रलत 
हजारमा) 
 
  

१ विा कार्ाषिर् भी ट्रलनङ सहकारी भवन सम्म पाटीगाउँ    ५०० 

२ जैतनु पाकष  िेन्ि ििषसम्म र्ामिाँिा   ५०० 

३ ओख्र ेिेिी सेल्िेङ ववद्यािर् सम्म सिकिे छोएको   २०० 

४ वपङ िाँिा िेिी क्िव भवन सम्म सिकिे छोएको िाँिागाउँ   ५०० 

५ र्ामिाँिा िामेिौरी टोि ववकास संस्र्ा मिु सिकिे छोएको    २०० 

६ 
र्ामिाँिा िामेिौरी टोि ववकास संस्र्ा सािा सिकिे छोएको २०० 
लमटर सम्म  

  
१५० 

७ र्ामिाँिा िामेिौरी  टोि ववकास संस्र्ा २०० लमटर िेिी वावहर सबै   १०० 

८ पाटीगाउँ टोि ववकास संस्र्ा मिु सिकिे छोएको    २०० 

९ 
पाटीगाउँ टोि ववकास संस्र्ा सािा सिकिे छोएको र २०० लमटर 
सम्म 

  
१५० 

१० पाटीगाउँ टोि ववकास संस्र्ा २०० लमटर िेिी वावहर सबै   १०० 

११ न्जम्बािाँिा वकवकिमु टोि ववकास संस्र्ा मिु सिकिे छोएको   
१०० 

१२ 
न्जम्बािाँिा वकवकिमु टोि ववकास संस्र्ा सािा सिकिे छोएको 
२०० लमटर सम्म 

  
७५ 

१३ 
न्जम्बािाँिा वकवकिमु टोि ववकास संस्र्ा २०० लमटर िेिी वावहर 
सबै 

  
५० 

१४ राँगेटोि ववकास संस्र्ा मिु सिकिे छोएको   १०० 

१५ राँगे टोि ववकास संस्र्ा सािा सिकिे छोएको २०० लमटर सम्म   ७५ 

१६ राँगेटोि ववकास संस्र्ा २०० लमटर िेिी वावहर सबै   ५० 

१७ कुमाि टोि ववकास संस्र्ा मिु सिकिे छोएको   १०० 
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१८ कुमाि टोि ववकास संस्र्ा सािा सिकिे छोएको २०० लमटर सम्म   
७५ 

१९ कुमाि टोि ववकास संस्र्ा २०० लमटर िेिी सबै   ५० 

२० सेल्िेङ टोि ववकास संस्र्ा मिु सिकिे छोएको   १५० 

२१ सेल्िेङ टोि ववकास संस्र्ा सािा सिकिे छोएको २०० लमटर सम्म   १०० 

२२ सेल्िेङ टोि ववकास संस्र्ा २०० लमटर िेिी वावहर सबै   ५० 

२३ रातमाटे समिा टोि ववका संस्र्ा मिु सिकिे छोएको   १०० 

२४ 
रातमाटे समिा टोि ववका संस्र्ा सािा सिकिे छोएको २०० लमटर 
सम्म 

  
७५ 

२५ रातमाटे समिा टोि ववका संस्र्ा २०० लमटर िेिी सबै   ५० 

२६ कारबारी  टोि ववका संस्र्ा मिु सिकिे छोएको   १५० 

२७ कारबारी टोि ववका संस्र्ा सािा सिकिे छोएको २०० लमटर सम्म   
१०० 

२८ कारबारी टोि ववका संस्र्ा २०० लमटर िेिी सबै   ५० 

२९ िाँिागाउँ टोि ववका संस्र्ा मिु सिकिे छोएको   २०० 

३० िाँिागाउँ टोि ववका संस्र्ा सािा सिकिे छोएको २०० लमटर सम्म   १०० 

३१ िाँिागाउँ टोि ववका संस्र्ा २०० लमटर िेिी पावहर सबै   ५० 

३२ वारेफुङ टोि ववका संस्र्ा मिु सिकिे छोएको    २०० 

३३ वारेफुङ टोि ववका संस्र्ा सािा सिकिे छोएको २०० लमटर सम्म   १५० 

३४ वारेरेफुङ टोि ववका संस्र्ा २०० लमटर िेिी वावहर सबै   १०० 

 

२. केराबारी गाउँपालिका विा नं. २ अधतगषतका िते्र 

क्र. सं. लबवरण 

प्रलत रोपनी (रु. 
हजारमा) 

२०७८।०८९ 

िररेट २०७९।०८० 

प्रलत रोपनी 

१ 
साववक लसंहिेवी विा नं १,२ र ५ को लसरान भएरजाने 
िोकेभोसी मोटरबाटो ५०० लम. लभत्र १५० िेन्ि २५० १६५ िेन्ि २६५ 

२ 
साववक लसंहिेवी विा नं ९,८ र ७ को लसरान भएरजाने सोमबारे 
कटहरे मोटरबाटो ५०० लम. लभत्र १५० १६५ 

३ 
साववक लसंहिेवी विा नं ८ िेन्ि विा नं ७ को िक्ष्मी  आ.वव. 
सम्म उि सिक को िार्ाँ बार्ाँ १०० ११० 

४ 

िक्ष्मी आ.वव. िेन्ि ति कटहरे कटहरे सम्म र ररठा बोटे हिैु 
फेिी बतासे िोिा ििम िोिा समेवा िोिा वकनारा सम्मका 
जग्गाहरु सिकको िार्ाँ बार्ाँ पाँि सर् लमटर लभत्र  १०० िेन्ि २५० ११०  िेन्ि २६५ 

५ 

साववक विा नं ७ कोिक्ष्मी आ.वव. िेन्ि ति कटहरे कटहरे 
सम्म र ररठा बोटे हिैु फेिी बतासे िोिा ििम िोिा समेवा 
िोिा वकनारा सम्मका जग्गाहरु सिकको िार्ाँ बार्ाँ पाँि सर् २० २२ 
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लमटर बावहर सबै  

६ 

साववक लसंहिेवी विा नं १ को सोमबारे िेन्ि फाङिवुा  हिैु 
न्िसाङ िोिा सम्म जाने सोमबारे फाङिवुा सिक को िाँर्ा 
बाँर्ा ५०० लमटर लभत्र  १०० ११० 

७ 

साववक लसंहिेवी विा नं १ को सोमबारे िेन्ि फाङिवुा  हिैु 
न्िसाङ िोिा सम्म जाने सोमबारे फाङिवुा सिक को िाँर्ा 
बाँर्ा ५०० लमटर बावहर ५० िेन्ि २०० ५५ िेन्ि २२० 

८ 
साववक लसंहिेवी विा नं २ को सोमबारे नामेम्बा सिक को िार्ाँ 
बार्ाँ ५०० लमटर लभत्र १०० ११० 

९ 
साववक लसंहिेवी विा नं २ को सोमबारे नामेम्बा सिक को िार्ाँ 
बार्ाँ ५०० लमटर बावहर(िङुिा िोिा िेन्ि न्िसाङ िोिा सम्म ५० िेन्ि २०० ५५ िेन्ि २२० 

१० 
साववक लसंहिेवी विा नं ५ को न्िर्ाबारी धामीटार सिक को 
िाँर्ा बाँर्ा ५०० लमटर  १५० १६५ 

११ 
न्िर्ाबारी धामीटार सिक मखु्र् बन्स्त भधिा ति धामीटार िङुिा 
िोिा वकनार सम्म  १२५ िेन्ि २०० १४० िेन्ि २२० 

१२ 
साववक लसंहिेवी विा नं ५ कोभध्र्ाङ काफ्िे सिक को िार्ाँ 
बाँर्ा ५०० लमटर लभत्र  १०० ११० 

१३ 
साववक लसंहिेवी विा नं ५ कोभध्र्ाङ काफ्िे सिक को िार्ाँ 
बाँर्ा ५०० लमटर बावहर  २० २२ 

१४ 
साववक लसंहिेवी विा नं ४ र ३ को वववहबारे फाईवा सिकको 
िाँर्ा बाँर्ा ५०० लमटर फाईवा आ.वव. सम्म  १५० १६५ 

१५ 
साववक लसंहिेवी विा नं ४ र ३ को वववहबारे फाईवा सिक 
फाईवा आ.वव. भधिा ति सािा सिकको ५०० लमटर लभत्र  १२५ १४० 

१६ 

साववक लसंहिेवी विा नं ४ र ३ को वववहबारे फाईवा सिक 
फाईवा आ.वव. भधिा ति सािा सिकको ५०० लमटर भधिा 
बावहर (लससवुा िोिा, भाि ुिोिा न्िसाङ िोिा वकनार) २० २२ 

१७ 
साववक लसंहिेवी विा नं ६ को र्स.पी मोि भेिेटार बधुबारे 
सिक िेन्ि मालर् ििुी िाँिा सम्म  १५० १६५ 

१८ 
साववक लसंहिेवी विा नं ६ को र्स.पी. सालमते्तन सिक िाँर्ा 
बाँर्ा ५०० लमटर लभत्र  १०० ११० 

१९ 
साववक लसंहिेवी विा नं ६ को र्स.पी. सालमते्तन सिक िाँर्ा 
बाँर्ा ५०० लमटर बावहर  ७५ िेन्ि २०० ८५ िेन्ि २२० 
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३. केराबारी गाउँपालिका विा नं. ३ अधतगषतका िते्र 

 

क्र.स.  वववरण 
आ.व. 

२०७८।०७९ 
को िर 

 

िररेट आ.व. 

२०७९।८० को िालग 
प्रलत रोपनी/कठ्ठा (प्रलत 
हजारमा) 

 

१ साउने टोि जान ेबाटो  (बाटोिे छोएको) २५० ५०० 

२ साउने टोि जाने बाटो  (बाटोिे नछोएको) ५० १५० 

३ गोि ग्राउधि िेन्ि सकु्रबारे सम्म (बाटोिे छोएको) ५०० १००० 

४ गोि ग्राउधि िेन्ि सकु्रबारे सम्म (बाटोिे नछोएको) १५० ४०० 

५ िेग्वािी टोि िेन्ि गोि ग्राउण्ि सम्म (बाटोिे छोएको) ५०० १००० 

६ िेग्वािी टोि िेन्ि गोि ग्राउण्ि सम्म (बाटोिे नछोएको) १५० ४०० 

७ कुवापानी स्कुि िेन्ि शकु्रबारे सम्म (बाटोिे छोएको) ५०० १००० 

८ कुवापानी स्कुि िेन्ि शकु्रबारे सम्म (बाटोिे नछोएको) १५० ४०० 

९ कुवापानी स्कुि िेन्ि पवुष पाँिर्रे िोक सम्म (बाटोिे छोएको) ३५० १००० 

१० कुवापानी स्कुि िेन्ि पवुष पाँिर्रे िोक सम्म (बाटोिे नछोएको) १२५ ४०० 

११ 
१० नं. वािाको कल्बटष िेन्ि धमिा जेठाको घर (बाटोिे 
छोएको) ५०० १००० 

१२ 
१० नं. वािाको कल्बटष िेन्ि धमिा जेठाको घर (बाटोिे 
नछोएको) १५० ४०० 

१३ भोगटेनी-िमु्र ेमेन िाईन (बाटोिे छोएको १०० लमटर सम्म.) ५० ३०० 

१४ भोगटेनी-िमु्र ेमेन िाईन (बाटोिे नछोएको ) १५ १०० 

१५ भोगटेनी-िमु्र ेसहार्क बाटो(पर्षटकीर् बाटो,बाटोिे छोएको  ४० २०० 

१६ न्झजे,रुिवुा ,आमबोटे ,िामीिाँिा (बाटोिे छोएको) २५ २०० 

१७ न्झजे,रुिवुा ,आमबोटे ,िामीिाँिा (बाटोिे नछोएको) १५ १०० 
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१८ सानो हिवुा -वकटीर्ा (बाटोिे छोएको) ४० १५० 

१९ सानो हिवुा -वकटीर्ा (बाटोिे नछोएको) ३० १०० 

२० रामपरु लसरान (बाटोिे छोएको) १०० ३०० 

२१ रामपरु लसरान (बाटोिे नछोएको) २५ १०० 

२२ रामपरुको शािाबाटो (बाटोिे छोएको) ४० २०० 

२३ रामपरुको शािाबाटो (बाटोिे नछोएको) २५ १०० 

२४ िमेरे (बाटोिे छोएको) १५ ७५ 

२५ विन्जते (बाटोिे छोएको) २५ २०० 

२६ मदि(बाटोिे छोएको) २५ ५० 

२७ गमुाने (बाटोिे छोएको) ४० २०० 

२८ गमुाने (बाटोिे नछोएको) २० १०० 

२९ िउसेबङु (बाटो नभएको) १८ ७५ 

३० शाही िाँिा (बाटोिे छोएको) १५० ३०० 

३१ शाही िाँिा (बाटोिे नछोएको) ५० १०० 

३२ आपटार(बाटोिे छोएको) ५० २०० 

३३ आपटार(बाटोिे नछोएको) ३० १०० 

३४ बागििे (बाटोिे नछोएको) २५ ७५ 

३५ र्िम्वर िौक पवुष हिवुा िोिा सम्म वाटोिे छोएको 
  ५०० 

३६ र्िम्वर िौक पवुष हिवुा िोिा सम्म वाटोिे नछोएको 
  २५० 

३७ कुमार शे्रष्ठको घर पूवष इनार सम्म बाटोिे छोएको 
  ५०० 

३८ कुमार शे्रष्ठको घर पूवष इनार सम्म बाटोिे नछोएको 
  २५० 
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४. केराबारी गाउँपालिका विा नं. ४ अधतगषतका िते्र 

क्र.स. वववरण 
आव 

२०७८।०७९ 
को िर 

 िर 
२०७९।०८०(प्रलत 
रोपनी/कठ्ठा) 

१ 
वपपि भध्र्ाङ िेन्ि िेवी र्ान िोल्सी साववक र्ाङन्शिा विा नं १ 
बाटोको िवैु पवि ३० लमटर सम्म  १०० १०० 

२ साववक र्ाङन्शिा विा नं १ का लभलत्र जग्गाहरु  २५ २५ 

३ 
वपपि भध्र्ाङ िेन्ि महाराजे िाँिा हिैु गोगने साववक र्ङन्शिाको विा नं 
१ र २ को बाटोको ३० लमटर सम्मका जग्गाहरु   ५० ५० 

४ साववक र्ाङन्शिा विा नं २ का लभलत्र जग्गाहरु  २५ २५ 

५ 
रैका भध्र्ाङ िेन्ि तोपर्मु्का र लतनतिे टोि सम्मका बाटोको ३० लमटर 
िार्ाँ बार्ाँ का जग्गा   ७५ ७५ 

६ टाकुरे बाटोिे नछोएका लभलत्र जग्गाहरु ४० ४० 

७ ्र्ाप्रङु ििाषमी सलतधारका जलमनहरु  १५ १५ 

८ रैका भध्र्ाङ िेन्ि साउने िोल्सा सम्म न्िउरी भध्र्ाङ बाटोको जग्गा   १५० १५० 

९ िनौटे बाटोिे छोएका जग्गाहरु बाटोको िार्ाँ बार्ाँ ३० लमटर सम्म  ७५ ७५ 

१० िनौटे लभलत्र जग्गाहरु  २५ २५ 

११ लसद्दर्मु िाँिा  १२५ १२५ 

१२ 
ठुिटार िेन्ि सम्िी टोि (िामीटार) बाटोिे छोएका बाटोको ३० लमटर 
सम्म िार्ाँ बार्ाँ   १२५ १२५ 

१३ बाटो िेन्ि लभलत्र जग्गा हरु(िामीटार िण्ि) ५० ५० 

१४ छघरे छबोटे बाटोको ३०लमतर ्िार्ाँ बार्ाँ  ५० ५० 

१५ छघरे छबोटे िोिा घाररका लभलत्र जग्गाहरु  २० २० 

१६ नकष टेको जग्गाहरु ५० ५० 

१७ िमु्सेटार साववक विा नं. १ र  अधर् सवै िहरका जग्गाहरु  ५० ५० 

५ नं.  विा कार्ाषिर्,  र्ाङन्शिा     

क्र.स. वववरण 
आ.व. 

२०७८।०७९ 
को िर 

िर आव 
२०७९।०८० 
(प्रलतरोपनी/कठ्ठा) 
रु हजारमा 

१ 
िोक्टी,वपपि िोक ,बगैिा ,हिुाक िोक हिैु ६ न. विा लसमाना सम्म 
बाटो छोएको ३० लमटर सम्मको िाँर्ा बाँर्ाको जग्गा  ५०० ५५० 

२ 
िोक्टी,वपपि िोक ,बगैिा ,हिुाक िोक हिैु ६ न. विा लसमाना सम्म 
बाटो छोएको १०० लमटर सम्मको िाँर्ा बाँर्ाको जग्गा  ३५० ४०० 

३ 
िोक्टी,वपपि िोक ,बगैिा ,हिुाक िोक हिैु ६ न. विा लसमाना सम्म 
बाटो छोएको १०० लमटर भधिा लभत्र को िाँर्ा बाँर्ाको जग्गा  २०० २५० 

४ 
वपपि िोक ,लबशाि िोक हिैु प्रगलत िोक सम्मको बाटोिे छोएको ३० 
लमटर सम्मको िार्ाँ र बार्ाँ जग्गा  २५० ३०० 
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५ 
वपपि िोक ,लबशाि िोक हिैु प्रगलत िोक सम्मको बाटोिे छोएको १०० 
लमटर सम्मको िार्ाँ र बार्ाँ जग्गा  १५० २०० 

६ 
वपपि िोक ,लबशाि िोक हिैु प्रगलत िोक सम्मको बाटोिे छोएको १०० 
लमटर भधिा लभलत्रको िार्ाँ र बार्ाँ जग्गा  १०० १५० 

७ 
बगैंिा िेन्ि प्रगलत िोक सम्मको बाटोिे छोएको ३० लमटर िार्ाँ र बार्ाँ 
जग्गा  ४०० ४५० 

८ 
बगैंिा िेन्ि प्रगलत िोक सम्मको बाटोिे छोएको १०० लमटर िार्ाँ र 
बार्ाँ जग्गा  २५० ३०० 

९ 
बगैंिा िेन्ि प्रगलत िोक सम्मको बाटोिे छोएको १०० लमटर भधिा लभलत्र 
जग्गा  १५० २०० 

१० 
प्रगलत िोक िेन्ि फुिबारी िोक सम्मको बाटोिे छोएको ३० लमटर िाँर्ा 
र बार्ाँ को जग्गा  ३०० ३५० 

११ 
प्रगलत िोक िेन्ि फुिबारी िोक सम्मको बाटोिे छोएको १०० लमटर 
िाँर्ा र बार्ाँ को जग्गा  २०० २५० 

१२ 
प्रगलत िोक िेन्ि फुिबारी िोक सम्मको बाटोिे छोएको १०० लमटर 
लभलत्र िाँर्ा र बार्ाँ को जग्गा  १०० १५० 

१३ 
हिुाक िोक १ नं धारा हिैु िार कुने सम्मको बाटोिे छोएको ३० लमटर 
िार्ाँ र बार्ाँको जग्गा  ३०० ३५० 

१४ 
हिुाक िोक १ नं धारा हिैु िार कुने सम्मको बाटोिे छोएको १०० 
लमटर िार्ाँ र बार्ाँको जग्गा  २०० २५० 

१५ 
हिुाक िोक १ नं धारा हिैु िार कुने सम्मको बाटोिे छोएको १०० 
लमटर भधिा लभलत्र  िार्ाँ र बार्ाँको जग्गा  १०० १५० 

१६ 
िारकुनेबाट फुिबारी िोक सम्मको बाटोिे छोएको ३० लमटर िार्ाँ 
बार्ाँको जग्गा  २५० ३०० 

१७ 
िारकुनेबाट फुिबारी िोक सम्मको बाटोिे छोएको १०० लमटर िार्ाँ 
बार्ाँको जग्गा  १५० २०० 

१८ 
िारकुनेबाट फुिबारी िोक सम्मको बाटोिे छोएको १०० लमटर भधिा 
लभलत्र िार्ाँ बार्ाँको जग्गा  १०० १५० 

१९ 
फुिबारी िोक िेन्ि ५ नं विा कार्ाषिर् सम्मको बाटोिे छोएको ३० 
लमटर सम्मको िार्ाँ र बार्ाँको जग्गा  २०० २५० 

२० 
फुिबारी िोक िेन्ि ५ नं विा कार्ाषिर् सम्मको बाटोिे छोएको १०० 
लमटर सम्मको िार्ाँ र बार्ाँको जग्गा  १०० १५० 

२१ 
फुिबारी िोक िेन्ि ५ नं विा कार्ाषिर् सम्मको बाटोिे छोएको १०० 
लमटरभधिा वावहरका जग्गा  ७५ १०० 

२२ 
शान्धत िोक िेन्ि जरुवा सम्मको बाटोिे छोएको ३० लमटर सम्मको िार्ाँ 
बार्ाँको जग्गा  १५० २०० 

२३ 
शान्धत िोक िेन्ि जरुवा सम्मको बाटोिे छोएको १०० लमटर सम्मको 
िार्ाँ बार्ाँको जग्गा  ७५ १०० 

२४ 
शान्धत िोक िेन्ि जरुवा सम्मको बाटोिे छोएको १०० लमटर भधिा 
बावहरका जग्गा  ५० ७५ 
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२५ 
जरुवा िेन्ि राङिा सम्मको बाटोिे छोएको ३० लमटर िार्ाँ बार्ाँको 
जग्गा  १५० २०० 

२६ 
जरुवा िेन्ि राङिा सम्मको बाटोिे छोएको १०० लमटर िार्ाँ बार्ाँको 
जग्गा  ७५ १०० 

२७ 
जरुवा िेन्ि राङिा सम्मको बाटोिे छोएको १०० लमटर भधिा वावहरका 
जग्गा  ५० ७५ 

२८ शान्धत िोक बाट एतेहाि हिैु सािघारी वनको भवन सम्मको जग्गा  ५० ७५ 

२९ जरुवा ,िौतारे ,जिुकेनी हिैु ५ नं विा कार्ाषिर् सम्मको जग्गा  ५० ७५ 

३० धसु्कुटे आसपासको र र्मु्की आसपासको जग्गा  ५० ६० 

३१ िालमछान ेआसपासको जग्गा  ५० ७५ 

३२ राजारानी आसपासको जग्गा  ५० १०० 

३३ िेवीटार, साधटुार आसपासको जग्गा  ५० ६० 

३४ 
५ नं विा कार्ाषिर् िेन्ि िाफा िोक सम्मको बाटोिे छोएको ३० लमटर 
िार्ाँ बार्ाँको जग्गा  १०० १५० 

३५ 
५ नं विा कार्ाषिर् िेन्ि िाफा िोक सम्मको बाटोिे छोएको १०० 
लमटर िार्ाँ बार्ाँको जग्गा  ७५ १०० 

३६ 
५ नं विा कार्ाषिर् िेन्ि िाफा िोक सम्मको बाटोिे छोएको १०० 
लमटर भधिा लभलत्रको िार्ाँ बार्ाँको जग्गा  ५० ७५ 

६ नं.  विा कार्ाषिर्,  िम्पािोिी     

क्र.स. वववरण 
आव 

२०७८।०७९ 
को 

िर आ.व. 
२०७९।०८०(प्रलत 
कठ्ठा) रु हजारमा 

१ बढुी िोिा कािोपानी हिैु मगु ुिोिा सम्म  २००   

२ बढुी िोिा कािोपानी हिैु मगु ुिोिा सम्म  िेलत र्ोग्र् जग्गा १५०   

३ 
लत्रबेणी िोक िेन्ि संगम पर् प्रलतिा िोक , तेरर्मेु टोि,िम्पािोलि िेन्ि 
दिततेि टोि सम्म  २००   

४ 
लत्रबेणी िोक िेन्ि संगम पर् प्रलतिा िोक , तेरर्मेु टोि,िम्पािोलि िेन्ि 
दिततेि टोि सम्म िेलत र्ोग्र् जग्गा १५०   

५ मगु ुिोिाबाट अमतृ िोक  ५००   

६ मगु ुिोिाबाट अमतृ िोक सम्म िेलत र्ोग्र् जग्गा १५०   

७ अमतृ िोकबाट िालिगरुाँस िोक सम्म  ५००   

८ अमतृ िोकबाट िालिगरुाँस िोक सम्म िेलत र्ोग्र् जग्गा १५०   

९ िालिगरुाँस िोकबाट िािी सम्म ३५०   

१० िालिगरुाँस िोकबाट िािी सम्म िेलत र्ोग्र् जग्गा १५०   

११ मगु ुिोिा बदु्ध िोक िािीगरुास, ७ नं विा लसमानाबाट तामाङ टोि ठािो  २००   

१२ 
मगु ुिोिा बदु्ध िोक िािीगरुास, ७ नं विा लसमानाबाट तामाङ टोि ठािो 
सम्मका िेलत र्ोग्र् जग्गा १५०   

१३ लमतेरी टोि सलतसािे टोि  २००   

१४ लमतेरी टोि सलतसािे टोि सम्मका िेलत र्ोग्र् जग्गा १००   

१५ बस्नेत िोक िोक िेन्ि तामाङ टोि सम्म २००   
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१६ बस्नेत िोक िोक िेन्ि तामाङ टोि सम्मका िेलत र्ोग्र् जग्गा १००   

१७ ७ नं विा लसमाना िेन्ि सलतसािे िािे हिैु ५ नं लसमाना सम्म  २५०   

१८ 
७ नं विा लसमाना िेन्ि सलतसािे िािे हिैु ५ नं लसमाना सम्मका िेलत 
र्ोग्र् जग्गा १५० २०० 

१९ िािे,वहमििे ववलमरे बाटो  ५० १०० 

२० िािे,वहमििे ववलमरे का िेलत र्ोग्र् जग्गा २५ १०० 

२१ िोिामा रहेका नम्मरी जग्गा १० १०० 

 
 

 

७. केराबारी गाउँपालिका विा नं. ७ अधतगषतका िते्र 

क्र. सं. लबवरण 

 आ.व. 
२०७८।०७९ 
को िर प्रलत 
कठ्ठा (रु. 
हजारमा)  

िररेट आ.व 
२०७९।८० को 
िालग प्रलतकठ्ठा 
(हजारमा)  

१ 

मगु ुिोक िन्िण नव अलभर्ान िोक हिैु भाि ुिोल्सीसम्मको कािोपते्र 
सिक सम्म,मगु ुिोक पन्श्चम हातेमािो िोक सम्म, मगु ुिोक पवुष गैरर 
कुिो सम्म, मगु ुिोक उत्तर बैधे टोि जाने बाटोिे छुने जग्गा  ५०० ७०० 

२ वैधे टोि जाने वाटो िेन्ि उत्तर वाजे िोक सम्म कािोपते्र सिक  
३०० ५०० 

३ 
िांघािी िोक िेन्ि िन्िण मेहरमान िोक सम्म बाटोिे छोएको 
जग्गाहरु ३०० ५०० 

४ 
 मेहरमान िोक िन्िण फ्र्ािी वकत्ता हिैु पवुष िन्िण िगुाष िोक ििम 
िोिा सम्म  २५० ३५० 

५ 
गैरी कुिो िेन्ि पवुष हांङबांङ टोि न्जम्िारी पैनी सम्मका बाटोको 
जग्गाहरु २५० २५० 

६ 

मगु ुिोक िन्िण नव अलभर्ान िोक हिैु भाि ुिोल्सीसम्मको कािोपते्र 
सिक सम्म,मगु ुिोक पन्श्चम हातेमािो िोक सम्म, मगु ुिोक पवुष गैरर 
कुिो सम्म, मगु ुिोक उत्तर बैधे टोि जाने बाटो लभत्र पविका िेलत र्ोग्र् 
जलमनहरु १५० २५० 

७ 
गैरी कुिो िेन्ि पवुष हांङबांङ टोि न्जम्िारी पैनी सम्मका लभलत्र िेलत 
र्ोग्र्  जग्गाहरु १५० २५० 

८ 
िाँगी िेत्रका बाटोिे नछुने लभत्रपवि रहेको हाि िेलत िगाईएको 
जग्गमाहरु १०० १५० 

९ 

मेहरमान िोक  िेन्ि पन्श्चम भाि ुिोल्सी हिैु विा नं ६ र ७  लसमनाको 
बाटो सम्म,फ्र्ािी वकत्ता िेन्ि पन्श्चमका बाटोिे छोएका जग्गा र  िगुाष 
िोक िन्िण बाटोिे छोएका जग्गा १५० २५० 

१० 
वैधे टोि िेन्ि वेिेपरु गौिा सम्म ,    (वेिेपरु गौिा िेन्ि तल्िो बाटोको 
िोल्सीको जग्गा सम्म -350 ) १५० २५० 
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११ 
वैधे टोि िेन्ि वेिेपरु गौिा सम्म , वेिेपरु गौिा िेन्ि तल्िो बाटोको 
िोल्सीको जग्गा सम्म लभत्रपवि रहेको हाि िेलत िगाईएको जग्गाहरु १०० १५० 

१२ 
हातेमािो िोक िेन्ि उत्तर लत्रबेणी िोक सम्म ,लत्रबेणी िोक िेन्ि उत्तर 
लमतेरी िोक बाट आउने बाटो सम्म  १५० २५० 

१३ 
हातेमािो िोक िेन्ि उत्तर लत्रबेणी िोक सम्म ,लत्रबेणी िोक िेन्ि उत्तर 
लमतेरी िोक बाट आउने बाटो सम्म  हाि िेलत िगाईएको जग्गमाहरु १०० १५० 

१४ वेिेपरु जाने माथ्िो बाटो िेन्ि उत्तर नकष टे र लसिरेु छुवटने बाटो सम्म  
१०० २०० 

१५ नकष टे टोि बाटो िेत्रको जग्गा 
१२५ २०० 

१६ नकष टे टोि लभत्री जग्गा 
५० १०० 

१७ भािकुुिे टार िेिी बाटो िेत्रको ओििढंुगा सम्म 
१०० १५० 

१८ भािकुुिे टार िेिी लभत्री िेत्रको जग्गा ओििढंुगा सम्म 
५० १०० 

१९ वगर िेत्रका जग्गाहरु  
२५ ५० 

२० िाँगी पछुार जंगिको वकनारमा रहेको िेतीको जग्गा 
५० १०० 

२१ िोिामा रहेका नंमरी जग्गारु 
१० २० 

 

८. केराबारी गाउँपालिका विा नं. ८ अधतगषतका िते्र 

क्र. सं. लबवरण 

 आ.व. 
२०७८।०७९ 
को िर प्रलत कठ्ठा 
(रु. हजारमा) 

 िररेट आव 
२०७९।८० को िालग 
प्रलतकठ्ठा (हजारमा) 

१ 
मन्छछधर िोक पन्श्चम िेउरािी िोक सम्म र पवुष पवहिो 
आउने कुिो सम्मका घिेरी जग्गाहरु 

२००० २५०० 

२ 
मन्छछधर िोक पूवषको पवहिो आउनेकुिो िेन्ि हन्स्पटि हिैु 
िोल्सी सम्मको घिेरी जग्गा  २००० २५०० 

३ िोल्सी िेन्ि शकु्रबारे िोक सम्म  १५०० १७५० 

४ मन्छछधर िोक िेन्ि िन्िण ५० लमटर िवैु तफष   २००० २५०० 

५ मन्छछधर िोक ५० लमटर छोिी राधा कृष्ण मन्धिर सम्म  २००० २००० 
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६ राधा कृष्ण मागष बाट िन्िणी िेत्र  १५०० १७५० 

७ वफल्म हि हिैु नारर ववकास सम्म को िेत्र  १००० १००० 

८ ििष हिैु प्रलतभा टोि तर्ा सकु्रबरे लभलत्र िेत्र  ७५० ८०० 

९ 
राधा कृष्ण मागष िेत्र (राधा कृष्ण मागष हिैु ििम क्र्ाम्पस 
िेत्र ) ५०० ८०० 

१० आधार न्शिा टोि हिैु अनाम िोकसम्म ५०० ५०० 

११ अनामिोकवाट िेि मैिान िन्िण ५०० ८०० 

१२ मन्छछधर क्िब मागष िेत्र  १००० १२५० 

१३ आम्जुंगीको ठािो मिुबाटो  २०० ३५० 

१४ आम्जुंगी को स्कुि बाट तेसो बाटो  २५० ३५० 

१५ आम्जुंगीको ३०  लमटर वरी परी ३०० ४०० 

१६ आम्जुंगीको लभलत्र बाटाहरुिे छोएको जग्गा १५० १५० 

१८ आम्जुंगी मिुबाटो िेन्ि पन्श्चम पविका िेतहरु  ५० ५० 

 
 

९. केराबारी गाउँपालिका विा नं.  ९ अधतगषतका िते्र 

क्र.सं. वववरण 

प्रलत कठ्ठा (रु. हजारमा)  
िररेट २०७९।०८०  

१ 

िािलभत्ती लसमाना-जोिधारा,पूवष ्र्ोलत क्िब-न्शवािर् मन्धिर कल्भटष शकु्रपर् बाटोिे छुने 
जग्गाहरु        ३०० 

२ 

जोिधारा-पूवष् र्ोलत क्िब, न्शवािर् मन्धिर कल्भटष-िेववझोिा लसरान शकु्रपर् बाटोिे छुने 
जग्गाहरु २५० 

३ िािलभत्ती लसमाना-िेववझोिा लसरान लभत्री बाटोका जग्गाहरु १५० 

४ बेििौरी-घंगरु लसरान जंगि सम्म मिु बाटोिे छोएका जग्गाहरु २५० 

५ आइतबारे पछुछर-भिवुा िोक सम्म मिु बाटोिे छोएका जग्गाहरु ५०० 

६ भिवुा िोक पूवष-पन्श्चम बाटोिे छोएका जग्गाहरु ४०० 

७ भिवुा िोक-िेटाङ लसमाना मिु बाटोिे छोएका जग्गाहरु ३०० 

८ भिवुा िोहधरा िोिा पूवष लभलत्र बाटोिे छोएका जग्गाहरु १५० 

९ बाटोिे नछोएका लभत्री जग्गाहरु १०० 

१० हाि िोिामा रहेका र िोिािे छुने जग्गाहरु,मल्ि टोिका जग्गाहरु ५० 
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१०. केराबारी गाउँपालिका विा नं. १० अधतगषतका िते्र 

 

क्र. 
सं. 

लबवरण 
आ.व. 
२०७८।०७९ 
को िर (हजारमा) 

प्रलत इकाई 

(रोपनी, 
आना,ववगाहा

, कठ्ठा,धरु 

िररेट आव 
२०७९।८० को 
िालग प्रलतकठ्ठा 
(हजारमा) 

१ 
मन्छछधर िोक पन्श्चम िेउरािी िोक सम्म र पबुष केराबारी 
स्वास्थ्र् िौकी पबुषको िोल्सी सम्मका जग्गाहरु  १०० 

प्रलत धरु 
१००  

२ हन्स्पटि िोल्सी िेन्ि पबुष हिैु शकु्रबारे सम्मका जग्गाहरु ७५ 
प्रलत धरु ७५  

३ मन्छछधर िोक उत्तर हिैु बर्ाष िोक सम्मका घिेरी जग्गाहरु १०० 
प्रलत धरु १००  

४ बर्ाष िोक उत्तर हिैु जनुेिी िोक सम्मका घिेरी जग्गाहरु १०० 
प्रलत धरु १०० 

५ जनुेिी िोक उत्तर हिैु असारे पैनी सम्मका घिेरी जग्गाहरु ७५ 
प्रलत धरु ७५ 

६ असारे पैनी उत्तर हिैु बगैंिा टोि सम्मका घिेरी जग्गाहरु ५० 
प्रलत धरु ५० 

७ बर्ाष िोक पन्श्चम हिैु हाटिोिा सम्मका घिेरी जग्गाहरु ७५ 
प्रलत धरु ७५ 

८ 
बर्ाष िोक पबुष हिैु के.र्.ु बोलिषङ िोल्सी सम्मका घिेरी 
जग्गाहरु ५० 

प्रलत धरु 
५० 

९ के.र्.ु बोलिषङ िोल्सी पबुषका घिेरी जग्गाहरु ५० 
प्रलत धरु ५० 

१० जनुेिी िोक पबुष हिैु अनगु्रह ििष सम्मका घिेरी जग्गाहरु ५० 
प्रलत धरु ५० 

११ 
अनगु्रह ििष पबुष वहमािर् िोक हिैु विा नं. ३ को लसमाना 
सम्मका जगगाहरु ७५० 

कट्ठा 
७५० 

१२ 
प्रलतभा टोि उत्तर हिैु वहमािर् िोक सम्मका घिेरी 
जग्गाहरु ७५० 

कट्ठा 
७५० 

१३ 
वहमािर् िोक उत्तर हिैु कुवापानी िोक सम्मका घिेरी 
जग्गाहरु ६०० 

कट्ठा 
६०० 

१४ 
कुवापानी िोक हिैु पबुष कुवापानी आ.वव. सम्मका घिेरी 
जग्गाहरु ६०० 

कट्ठा 
६०० 

१५ 
कुवापानी िोक पन्श्चम लभरगाउँ टोि हिैु एिम्बर िोक 
सम्मका  जग्गाहरु ७५० 

कट्ठा 
७५० 

१६ 
हाटिोिा उत्तर हिैु गवहरी टोि लसराह पैनी सम्मका घिेरी 
जग्गाहरु ७५० 

कट्ठा 
७५० 

१७ 
हाटिोिा पबुष हिैु जनुेिी िोक जोलिने बाटोमा पने घिेरी 
जग्गाहरु ५० 

प्रलत धरु 
५० 

१८ 
हाटिोिा पबुष परुानो ठाना हिैु १० नं. विा कार्ाषिर् 
आसपासका घिेरी जग्गाहरु ५० 

प्रलत धरु 
५० 
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१९ मनुाि मागष आसपासका घिेरी जग्गाहरु ७५ 
प्रलत धरु ७५ 

२० मन्छछधर मा.वव. उत्तर ठािोबाटोको घिेरी जग्गाहरु ६०० 
प्रलत कट्ठा ६०० 

२१ 
संगम िोक उत्तर हिैु हिुाकी टोि िेन्ि असारे पैनी 
सम्मका जग्गाहरु ७५० 

प्रलत कट्ठा 
७५० 

२२ 
अलधकारी टोि पबुष असारे पैनी िेन्ि सनुौिो िोक हिैु ३ 
नं. को लसमाना सम्मका जग्गाहरु ६०० 

प्रलत कट्ठा 
६०० 

२३ 
हिुाकी टोि उत्तर हिैु केराबारी बस पाकष  जोड्ने बाटोमा 
पने जग्गाहरु ६०० 

प्रलत कट्ठा 
६०० 

२४ 
सबेुिी टोि उत्तर कुवापानी िानेपानी टंकी सम्मका घिेरी 
जग्गाहरु ६०० 

प्रलत कट्ठा 
६०० 

२५ उपशाि, प्रशािा, प्िवटङ बाटोिे छुने घिेरी जग्गाहरु  ४५० 
प्रलत कट्ठा ४५० 

२६ 
बगैंिा टोि उत्तर पबुष हिैु ३ नं. विा लसमाना सम्मका 
जग्गाहरु ४५० 

प्रलत कट्ठा 
४५० 

२७ बगैंिा हिैु र्ापाटार उत्तर जाने घिेरी जग्गाहरु ३०० 
प्रलत कट्ठा ३०० 

२८ िेती र्ोग्र् लभत्री जग्गाहरु(समर्र भ-ुभागका) २५० 
प्रलत कट्ठा २५० 

२९ िेती र्ोग्र् लभत्री जग्गाहरु(पहािी भ-ुभागका) १०० 
प्रलत कट्ठा १०० 

३० बगरमा पने िेती र्ोग्र् जग्गाहरु २५ 
प्रलत कट्ठा २५ 

३१ िोिामा रहेका नंमरी जग्गारु १० 
प्रलत कट्ठा १० 

 

ि. संरिना मूल्र्ाङ्कनको िर 

 

क्र .स.  मलु्र्ाकंनको िते्र प्रर्ोजन २०७९/०८० को  
मलु्र्ाकंनको िर (प्रलत वगष वफट) 

१ आर लस.लस स्ट्रक्िर छत भएको  वसोवास २५०० 

२ आर लस.लस स्ट्रक्िर वटनको छाना  वसोवास २००० 

३ लसमेधटको भईु, इटा लसमेण्टको गारो -वटनको छाना वसोवास १८०० 
४ लसमेधटको भईु,काठको गारो -वटनको छाना वसोवास १४०० 

५ माटोको भईु, गारो-काठको -फुसको छाना वसोवास १२०० 
६ ढंुगा माटोको गारो-वटनको छाना वसोवास १००० 

७ ढंुगा माटोको गारो-फुसको छाना वसोवास ८०० 

८ काठको घर –वटनको छानो- वसोवास ६०० 

९ काठको घर –फुसको छानो- वसोवास २०० 

१० वाँस/टाँटीको घर वसोवास १०० 

११ उल्िेन्ित १-१०  प्रकार भधिा वाहेक हकमा  वसोवास कार्षपालिकावाट लनणषर् भए 
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वमोन्जम 

उल्िेन्ित संरिनाको प्रकार व्र्वसावर्क प्रर्ोजनका िालग लनमाषण गररएको अवस्र्ामा १५ प्रलतशत र्प गरर मलु्र्ांकन िर 
कार्म गररनेछ । उल्िेन्ित घर/भवनको संरिना भधिा फरक संरिना आएमा कार्षपालिकाको लनणाषर्ानसुार हनुेछ । 

 

 

अनसूुन्ि–२ 

(िफा ३ संग सम्बन्धधत) 

नपेािको संववधानको धारा २२८ (२) बमोन्जम 

भलूम कर (मािपोत) 

 

 

 
जग्गाको वकलसम 

क्र.स.  िाग्न ेिर (प्रलत रोपनी) िाग्न ेिर (प्रलत कठ्ठा)  

आ.व २०७९/०८० को प्रस्ताववत िर आ.व २०७९/०८० कोिर 
 

वववरण 
धरू्नतम ३  रोपनी सम्म रु ४०,  

र्प प्रलत रोपनीमा रु १५ रुपैर्ा 
धरू्नतम ३ कठ्ठा सम्म रु ५० रुपैर्ा,  

र्प प्रलत रोपनीमा रु २० रुपैर्ा  

वक्र्ौता वाँकीमा िाि ुआ.व.को िररेट अनसुार नै मािपोत संकिन गररनेछ । र्स्तो वक्र्ौतामा प्रत्रे्क वर्षमा १० प्रलतशत 
जररवाना लिइनेछ । 

 

 

क्र. सं. 
संरिनाको वकलसम->  

RCC वपिर सवहत  
RCC छत ढिान (वपिर 

बाहेकको) 
RCC जस्ता पाता  

संरिनाको आर् ु 

१ १-३ वर्ष ६ ९ १२ 

२ ३-६ वर्ष १२ १८ २४ 

३ ६-९ वर्ष १८ २४ ३० 

४ ९-१२ वर्ष २४ ३० ३६ 

५ १२-१५ वर्ष ३० ३६ ४२ 

६ १५-१८ वर्ष ३६ ४२ ४८ 

७ १८-२१ वर्ष ४८ ५४ ६० 

८ २१-२४ वर्ष ५४ ६० ६६ 

९ २४-२७ वर्ष ६० ६६ ७२ 

१० २७-३० वर्ष ६६ ७२ ७८ 

११ ३०-३३ वर्ष ७२ ७८ ८४ 
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१२ ३३-३६ वर्ष ७८ ८४ ९० 

१३ ३६-४० वर्ष ८४ ९० ९० 

१४ ४०-४३ वर्ष ९० ९० ९० 

१५ ४३-४६ वर्ष ९० ९० ९० 

१६ ४६ भधिा मालर् ९० ९० ९० 
 

 

अनसूुन्ि–३ 

िफा ४ संग सम्बन्धधत) 

नपेािको संववधानको धारा २२८ (२) बमोन्जम 

घर वहाि कर 

गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्न्ि वा संस्र्ािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेज, गोिाम,टहरा, छप्पर वा पोिरी परैु वा आनं्शक 
रुपिे वहािमा दिएकोमा गाउँपालिकािे वहाि वा जग्गा वहाि कर वावर्षक १०%  िगाउनछे । 

 

 

 

अनसूुन्ि–४ 

(िफा ५ संग सम्बन्धधत) 

नपेािको संववधानको धारा २२८ (२) बमोन्जम 

व्र्वसार् कर 

क्र. सं. 
बगष(िगानीको 
आधारमा) 

वववरण  प्रलत इकाई 

आव 
२०७८।०७९ 
को िताष शलु्को 

िर 

 िताष शलु्कको िर 
आ.व.२०७९।०८० 

  

क. ब्र्ापाररक वस्त-ु (मवहिाकोनाममा िताष गिाष ५० प्रलतशत छुट) 

१ 

  मदिरा तर्ा सतुीजधर् िरुा पसि 

बावर्षक 

११००     

क ५ िाि सम्म   ११००   

ि ६ िेन्ि १० िाि सम्म   १६००   

ग ११ िेन्ि मालर्   ४०००   

२   मदिरा तर्ा सतुीजधर् र्ोक पसि बावर्षक ३३००     

  क १० िाि सम्म     ३३००   

  ि ११ िेन्ि २० िाि सम्म     ५०००   

  ग २१ िेन्ि मालर्     १००००   

३   वकराना िरुा पसि बावर्षक ११००     

  क ५ िाि सम्म     ११००   

  ि ६ िाि िेलस १२ िाि सम्म     २०००   

  ग १३ िाि िेन्ि मालर्     ४०००   

४   वकराना र्ोक पसि   २२००     
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  क २० िाि सम्म बावर्षक   २२००   

  ि २१ िाि िेन्ि ५० िािसम्म बावर्षक   ४०००   

  ग ५१ िाि िेन्ि मालर् बावर्षक   ७०००   

५   वकराना तर्ा कोल्िस्टोर         

  क २० िाि सम्म बावर्षक   ३०००   

  ि २१ िाि िेन्ि ५० िािसम्म बावर्षक   ४५००   

  ग ५१ िाि िेन्ि मालर् बावर्षक   ८०००   

६   कोल्िस्टोर (हल्का परे् पिार्ष)         

  क २० िाि सम्म बावर्षक   २२००   

  ि २१ िाि िेन्ि ५० िािसम्म बावर्षक   ४०००   

  ग ५१ िाि िेन्ि मालर् बावर्षक   ७०००   

७   रेलिमेट िरुा कपिा पसि   ११००     

  क १० िाि सम्म बावर्षक   ११००   

  ि ११  िाि िेन्ि २० िाि सम्म बावर्षक   २०००   

  ग २१ िाििेन्ि मालर्  बावर्षक   ४०००   

८   रेलिमेि र्ोक कपिा पसि   ११००     

  क २० िाि सम्म बावर्षक   ११००   

  ि २१  िाि िेन्ि ५० िाि सम्म बावर्षक   ३०००   

  ग ५१  िाििेन्ि मालर्  बावर्षक   ६०००   

९   र्ान कपिा पसि   २२००     

  क २० िाि सम्म बावर्षक   २२००   

  ि २१  िाि िेन्ि ५० िाि सम्म बावर्षक   ४०००   

  ग ५१  िाििेन्ि मालर्  बावर्षक   ६०००   

१०   जतुा िप्पि पसि   २२००     

  क २० िाि सम्म बावर्षक   २२००   

  ि २१  िाि िेन्ि ५० िाि सम्म बावर्षक   ४०००   

  ग ५१  िाििेन्ि मालर्      ६०००   

११   वकताव/स्टेशनरी पसि   ११००     

  क १० िाि सम्म बावर्षक   ११००   

  ि ११  िाि िेन्ि २० िाि सम्म बावर्षक   १६००   

  ग २१ िाििेन्ि मालर्  बावर्षक   ४०००   

१२   सजवट फुि/सामाग्री/िेिौना/ लगफ्ट पसि   ११००     

  क ५ िाि सम्म बावर्षक   ११००   

  ि ६ िाि िेलस १२ िाि सम्म बावर्षक   १६००   

  ग १३ िाि िेन्ि मालर् बावर्षक   ३०००   

१३   लससा प्िाइउि पसि   २२००     

  क २० िाि सम्म बावर्षक   २२००   

  ि २१  िाि िेन्ि ५० िाि सम्म बावर्षक   ३५००   

  ग ५१  िाििेन्ि मालर्  बावर्षक   ७०००   

१४   
कम्प्र्टुर, क्र्ामेरा, वटभी, लबधतु सामाग्री वववक्र 
पसि 

  २२००     

  क २० िाि सम्म बावर्षक   २२००   

  ि २१  िाि िेन्ि ५० िाि सम्म बावर्षक   ३५००   

  ग ५१  िाििेन्ि मालर्  बावर्षक   ७०००   
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१५   भािँावतषन/वकिन सामाग्रीको पसि   २५००     

  क २० िाि सम्म बावर्षक   २५००   

  ि २१  िाि िेन्ि ५० िाि सम्म बावर्षक   ४०००   

  ग ५१  िाििेन्ि मालर्  बावर्षक   ८०००   

१३   हािषवेर्र तर्ा लनमाषण सामाग्री सप्िार्र   ३३००     

  क ४० िाि सम्म बावर्षक   ३५००   

  ि ४१  िाि िेन्ि ८० िाि सम्म बावर्षक   ६०००   

  ग ८१ िाि िेन्ि मालर्  बावर्षक   १००००   

१६   टार्ि, मावषि सवहत हािषवेर्र पसि   ५५००     

  क ८० िाि सम्म बावर्षक   ६०००   

  ि ८१  िाि िेन्ि १ करोि ३० िाि सम्म बावर्षक   १००००   

  ग १ करोि ३१  िाििेन्ि मालर्  बावर्षक   १५०००   

१५   सवारी साधन ववके्रता   ५५००     

  क ८० िाि सम्म बावर्षक   ५५००   

  ि ८१  िाि िेन्ि १ करोि ३० िाि सम्म बावर्षक   १००००   

  ग १ करोि ३१  िाििेन्ि मालर्  बावर्षक   १५०००   

१७   पटे्रोलिर्म पिार्ष िरुा पसि   ११००     

  क ५ िाि सम्म बावर्षक   ११००   

  ि ६ िाि िेलस १२ िाि सम्म बावर्षक   १६००   

  ग १३ िाि िेन्ि मालर् बावर्षक   ३०००   

१८   पटे्रोलिर्म पिार्ष र्ोक (पटे्रोि पम्प)   ५५००     

  क ९९ िाि सम्म बावर्षक   ५५००   

  ि १ करोि   िेन्ि  २ करोि सम्म बावर्षक   ८०००   

  ग २ करोि १ िाििेन्ि मालर्  बावर्षक   १२०००   

१९   
्वेिरी पसि (सनुिािँी लबक्री समेत) र्ोक तर्ा 
िरुा 

  ४४००     

  क २० िाि सम्म बावर्षक   ४४००   

  ि २१  िाि िेन्ि ५० िाि सम्म बावर्षक   ६०००   

  ग ५१ िाििेन्ि मालर्  बावर्षक   ८०००   

२०   ्वेिरी पसि (सनुिािँीका गहना बनाउन)े   २७५०     

  क २० िाि सम्म बावर्षक   २७५०   

  ि २१  िाि िेन्ि ५० िाि सम्म बावर्षक   ४०००   

  ग ५१ िाििेन्ि मालर्  बावर्षक   ८०००   

२१   
फलनषिर स्वरुम,  कापेट तर्ा न्जप्सन/आल्मलुनर्म 

वफवटङ पसि 
बावर्षक २२००     

  क २० िाि सम्म बावर्षक   २२००   

  ि २१  िाि िेन्ि ५० िाि सम्म बावर्षक   ३५००   

  ग ५१  िाििेन्ि मालर्  बावर्षक   ८०००   

२२   हस्तकिा व्र्वसार्/आटषस केधर    २२००     

  क २० िाि सम्म बावर्षक   २२००   

  ि २१  िाि िेन्ि ५० िाि सम्म बावर्षक   ३५००   

  ग ५१  िाििेन्ि मालर्  बावर्षक   ८०००   

२३   काठको झ्र्ािढोका वनाउन े         
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  क २० िाि सम्म बावर्षक  २२०० २२००   

  ि २१  िाि िेन्ि ५० िाि सम्म बावर्षक   ३५००   

  ग ५१  िाििेन्ि मालर्  बावर्षक   ८०००   

२४   पानपसि िगाएत गमु्ती पसि     ७००   

 २५   मोटरपाटषस पसि बावर्षक २२००      

  क २० िाि सम्म बावर्षक   २२००   

  ि २१  िाि िेन्ि ५० िाि सम्म बावर्षक   ३५००   

  ग ५१  िाििेन्ि मालर्  बावर्षक   ८०००   

२५   साउण्िलसस्टम व्र्वसार्    २२००     

  क २० िाि सम्म बावर्षक   २२००   

  ि २१  िाि िेन्ि ५० िाि सम्म बावर्षक   ३५००   

  ग ५१  िाििेन्ि मालर्  बावर्षक   ८०००   

२६   व्र्ाग िगजे /फेधसी   २२००      

  क २० िाि सम्म बावर्षक   २२००   

  ि २१  िाि िेन्ि ५० िाि सम्म बावर्षक   ३५००   

  ग ५१  िाििेन्ि मालर्  बावर्षक   ८०००   

२७   सजावट फुि/लगफ्ट सामान पसि         

  क ५ िाि सम्म बावर्षक   ११००   

  ि ६ िेन्ि १० िाि सम्म बावर्षक   १६००   

  ग ११ िेन्ि मालर् बावर्षक   ३०००   

२८   कस्मेवटक पसि         

  क ५ िाि सम्म बावर्षक   ११००   

  ि ६ िेन्ि १० िाि सम्म बावर्षक   १६००   

  ग ११ िेन्ि मालर् बावर्षक   ३०००   

२९   कस्मेवटक सवहत व्र्वटपािषर         

  क २० िाि सम्म बावर्षक   २०००   

  ि २१  िाि िेन्ि ५० िाि सम्म बावर्षक   ३०००   

  ग ५१  िाििेन्ि मालर्  बावर्षक   ५०००   

३०   व्र्वुटपािषर/हेण्िसम पािषर/शैिनु         

  क ५ िाि सम्म बावर्षक   ११००   

  ि ६ िेन्ि १० िाि सम्म बावर्षक   १६००   

  ग ११ िेन्ि मालर् बावर्षक   ३०००   

३१   कभिषहि/फुटसि         

  क २० िाि सम्म बावर्षक   २०००   

  ि २१  िाि िेन्ि ५० िाि सम्म बावर्षक   ३०००   

  ग ५१  िाििेन्ि मालर्  बावर्षक   ५०००   

३२   लसरक िसना परुानो कपिा रुवा वनाउन े         

  क ५ िाि सम्म बावर्षक  १५०० १५००   

  ि ६ िेन्ि १० िाि सम्म बावर्षक   २०००   

  ग ११ िेन्ि मालर् बावर्षक   ३०००   

३३   पजुा सामाग्री         

  क ५ िाि सम्म बावर्षक   ११००   

  ि ६ िेन्ि १० िाि सम्म बावर्षक   १६००   

  ग ११ िेन्ि मालर् बावर्षक   ३०००   
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३४   तरकारी, फिफुि पसि         

  क ५ िाि सम्म बावर्षक   ११००   

  ि ६ िेन्ि १० िाि सम्म बावर्षक   १६००   

  ग ११ िेन्ि मालर् बावर्षक   ३०००   

३५   टेण्ट  हाउस/क्र्ाटररङ         

  क ५ िाि सम्म बावर्षक   १५००   

  ि ६ िेन्ि १० िाि सम्म बावर्षक   २०००   

  ग ११ िेन्ि मालर् बावर्षक   ३०००   

उल्िेन्ित ब्र्वसार्को वक्र्ौतामा जररवाना प्रलतवर्ष १० प्रलतशतका िरिे वदृ्दी हुंिै जानेछ । श्रावण १ िेन्ि मंलसर मसाधतसम्म लनर्लमत नववकरण 
गनेको हकमा नववकरणको वित िताष शलु्कको  १० प्रलतशत नववकरणमा छुट सवुवधा दिइनेछ ।  पौर् १ िेन्ि अर्ाढ मसाधतसम्म नववकरण गनष 
आउनेको हकमा छुट सवुवधा दिइनेछैन । वाँकी वक्र्ौतामा जररवाना प्रलतवर्ष १० प्रलतशतका िरिे वदृ्दी हुंिै जानेछ 

ि. ववशेर्ज्ञ परामशष तर्ा अधर् व्र्सावर्क पशेा सनु्िकृत 

 क्र.स.   वववरण  इकाई 
आ.व. 
२०७८।७९ 
को 

िताष शलु्कको िर 
आ.व.२०७९।०८० 

  

१   न्िवकत्सक तर्ा पश ुन्िवकत्सक सेवा बावर्षक २००० २५००   

२   इन्धजलनर्र, काननु व्र्वसार्ी बावर्षक २००० २५००   

३   
कववराज, स्वास्थ्र् सहार्क, सवइन्धजलनर्र, सवेर्र, 

न्शिक 
बावर्षक १००० १५००   

४   भवन लनमाषण ठेकेिार बावर्षक २००० २५००   

५   जग्गा प्िवटङ्ग प्रलत कठ्ठा १००० १५००   

ग. लनमाषण व्र्वसार्ी फमष 

१   "घ" वगष ईजाजत-पत्र िताष शलु्क प्रलत फमष ५००० १००००   

२   "घ" वगष ईजाजत-पत्र नववकरण शलु्क प्रलत फमष २५०० ५०००   

३   "घ" वगष ईजाजत-पत्र नामसारी/ ठाउँसारी प्रलत फमष ३५०० ५०००   

वविम्ब शलु्क:- असोज मसाधतसम्म साववक शलु्क¸ पौर् मसाधत सम्म र्प ५०% तर्ा सो भधिा पलछ सत प्रलतशत ।   

घ. उत्पािनमिुक उधोग 

१   ५ अश्व शन्ि सम्म िमता भएको बावर्षक १००० १५००   

२   १० अश्व शन्ि सम्म िमता भएको बावर्षक २००० २५००   

३   १५ अश्व शन्ि सम्म िमता भएको बावर्षक ३००० ३५००   

४   १५ अश्व शन्ि भधिा मार्ी  बावर्षक ५००० ५५००   
 
ङ. एफ.एम रेलिर्ो संिािन िर रेट 

१   लनवेिन िस्तरु प्रलत लनवेिन २००० २५००   

२   २० वाट िमताको इजाजत पत्र िस्तरु बावर्षक १००० १५००   

३   ५० वाट िमताको इजाजत पत्र िस्तरु बावर्षक २००० २५००   
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४   १०० वाट िमताको इजाजत पत्र िस्तरु बावर्षक २०००० २५०००   

  उपरोि व्र्वसार्मा नववकरण शलु्क इजाजतको १० प्रलतशत तर्ा रोर्ल्टी आम्िानीको २ प्रलतशत िाग्नछे ।   

ि. उजाषमिुक उधोग 

१ 

  गोबर ग्र्ासँ उधोग   २०००     

क २० िाि सम्म बावर्षक   २०००   

ि २१  िाि िेन्ि ५० िाि सम्म बावर्षक   ३५००   

ग ५१  िाििेन्ि मालर्  बावर्षक   ७०००   

२ 

  सोिार व्र्वसार्   २०००     

क २० िाि सम्म बावर्षक   २०००   

ि २१  िाि िेन्ि ५० िाि सम्म बावर्षक   ३५००   

ग ५१  िाि िेन्ि मालर्  बावर्षक   ७०००   

३ 

  अधर् उजाषमिुक उधोग   २०००     

क २० िाि सम्म बावर्षक   २०००   

ि २१  िाि िेन्ि ५० िाि सम्म बावर्षक   ३५००   

ग ५१  िाििेन्ि मालर्  बावर्षक   ७०००   

छ. कृवर्,पशपुािन तर्ा वनजधर् व्र्वसार् 

१   व्र्वसावर्क कृवर् फमष   १०००     

   क २० िाि सम्म बावर्षक   १०००   

   ि २१  िाि िेन्ि ५० िाि सम्म बावर्षक   १५००   

   ग ५१  िाििेन्ि मालर्  बावर्षक   २५००   

२   व्र्वसावर्क मत्स्र् फमष   १०००     

   क २० िाि सम्म बावर्षक   १०००   

   ि २१  िाि िेन्ि ५० िाि सम्म बावर्षक   १५००   

   ग ५१  िाििेन्ि मालर्  बावर्षक   २५००   

३   व्र्वसावर्क जलिबटुी फमष बावर्षक १०००     

   क २० िाि सम्म     १०००   

   ि २१  िाि िेन्ि ५० िाि सम्म     १५००   

   ग ५१  िाििेन्ि मालर्      २५००   

४   न्िर्ा तर्ा कफी फमष बावर्षक १०००     

   क २० िाि सम्म     १०००   

   ि २१  िाि िेन्ि ५० िाि सम्म     १५००   
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   ग ५१  िाििेन्ि मालर्      २५००   
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२   मोटरसाइकि, साइकि ममषत वकष सप बावर्षक १०००     

  क १० िािसम्म बावर्षक   १०००   

  ि ११  िाि िेन्ि २० िािसम्म बावर्षक   १५००   

  ग २१  िाििेन्ि मालर्  बावर्षक   २५००   

३   
वटभी, रेलिर्ो, घिी, प्रसेरकुकर, वहटर, टेलिफोन 
सेट, मोटर पम्प ममषत  

बावर्षक १०००     

  क १० िािसम्म बावर्षक   १०००   

  ि ११  िाि िेन्ि २० िािसम्म बावर्षक   १५००   

  ग २१  िाििेन्ि मालर्  बावर्षक   २५००   

त. साप्तावहक हवटर्ा कर- 

१   घोिा, िछिर, गधा प्रलत गोटा १५० १५०   

२   भैंसी, राँगा, गाई, गोरु प्रलत गोटा २५ ३०   

३   वगँरु, बाख्रा, िसी,  भेिा प्रलत गोटा १० १५   

४   पािापािी, बाछछाबाछछी, पाठापाठी प्रलत गोटा १० १५   

५   काँटा पसि, सनुिािँी गरगहना पसि प्रलत गोटा ५० ५०   

६   भाँिा पसि प्रलत गोटा ५० ५०   

७   िैलनक उपभोग्र् सामाग्री िाना, नास्ता पसि प्रलत गोटा २० ३०   

८   मिीतेि, िानेतेि, रंगरोगन पसि प्रलत गोटा २० २५   

९   हँलसर्ा, िकुुरी, अिवुा, अिैंिी र्ोक पसि प्रलत गोटा २० ३०   

१०   

घ्र्उु, मह,  िामि,  ििुी, मकै, गहुँ,  ििहन, 

तेिहन, तरकारी, सागसब्जी, और्धी, पानसतुी, 
ससाना होटि, िना िटपटे, बरफ स्क्वास, 

लबस्कुट/पाउरोटी पसि 

प्रलत गोटा २० ३०   

११   
लससा, वकराना, मलनहारी, िरुापोते,  माटाका भाँिा 
पसि 

प्रलत गोटा २० २५   
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१२   पसु्तक, पत्रपलत्रका, स्टेशनरी पसि प्रलत गोटा २० २५   

१३   
ननु, ििी, झल्िा, फिफुि, न्िउरा भजुा, तािािावी 
पसि 

प्रलत गोटा १० १५   

१४   राँगाको मास ुपसि प्रलत गोटा १३० १५०   

१५   िसीको मास ुपसि प्रलत गोटा ५० ८०   

१६   बँगरुको मास ुतर्ा माछा पसि प्रलत गोटा ७० १००   

१७   हाँस कुिरुाको मास ुपसि प्रलत गोटा २० ३०   

१८   र्ान कपिा पसि प्रलत गोटा ४० ५०   

१९   तर्ारी कपिा तर्ा जतुािप्पि पसि प्रलत गोटा ४० ५०   

२०   लसिाई बनुाई पसि प्रलत गोटा १० १५   
 

 

अनसूुन्ि–५ 

(िफा ६ संग सम्बन्धधत) 

नपेािको संववधानको धारा २२८ (२) बमोन्जम 

जलिबटुी, कवािी र जीवजधत ुकर 

क्र.सं.   लबवरण प्रलत इकाई 
आव 

२०७८।०७९ 
को िर 

िररेट आ.व 
२०७९/०८० को  
िालग 

  

१. नगिे बािी 

१.१   अिैंिी, जिीबटुी  प्रलत मन १०० १२०   

१.२   न्िर्ा तर्ा कफी  प्रलत मन १०० १२०   

१.३   अन्म्िसो कुिो िलु्िा प्रलत मन ५० ६०   

१.४   अन्म्िसो कुिो बानेको प्रलत गोटा १ १.५०   

१.५   पाटा र कोिो   प्रलत मन २० ३०   

१.६   सपुािी काँिो प्रलत मन ५० ६०   

१.७   सपुािी सकेुको उधारेको प्रलत मन ७५ ८५   

१.८   अिवुा प्रलत मन ३० ४०   

१.९   उि ु प्रलत िाक्रा १ १.५०   

२. तेिहन, ििहन बािी 

२.१   तोरी, आिस प्रलत मन २५ ३०   

२.२   घ्र्उु, तेि प्रलत के.जी. १० १५   

२.३   तोरी, आिसको वपना प्रलत मन १० १५   

२.४   िाि, रहर, भटमास प्रलत मन २० २५   

३. तरकारी सागसब्जी 
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३.१   आि,ु फसी, काँक्रा स्कुस, मिुा प्रलत मन २० २५   

३.२   लनगरुो, रार्ोसाग, स्कुस मधुटा प्रलत भारी २० २५   

३.३   िोसाषनी, अकबरे, लसमी, बोिी, बेसार प्रलत मन २० २५   

३.४   अधर् तरकारी प्रलत मन २० २५   

४. फिफूि 

४.१   आपँ, कटहर प्रलत मन २५ ३०   

४.२   नररवि प्रलत मन २५ ३०   

४.३   मेि, आल्िा प्रलत मन १० १५   

४.४   जनुार, सधुतिा, कागती, नासपाती प्रलत मन २५ ३०   

४.५   केरा  प्रलत घरी १० १५   

५. पशपुधछी 

५.१   भैंसी िहुनुा प्रलत वटा २०० २५०   

५.२   राँगा, र्ारो भैंसी, घोिा, िछिर, गधा प्रलत वटा १०० १५०   

५.३   गाई, गोरु, सुँगरुबँगरु, िसी प्रलत वटा ५० ८०   

५.४   पािापािी, बाछछाबाछछी प्रलत वटा २५ ३५   

५.५   सुँगरु/बाख्रा पाठापाठी प्रलत वटा १० १५   

५.६   कुिरुा, हाँस तर्ा अधर् पधछी प्रलत वटा ५ ५   

६. वन पैिावार (जनाष तर्ा िकिी)  

६.१   िाउरा प्रलत ट्रक वटा १००० १३००   

६.२   िाउरा प्रलत ट्याक्टर वटा ५०० ६५०   

६.३   साि ुिकिी क वगष प्रलत क्र्.ुवफ. ४० ५०   

६.४   साि ुिकिी ि वगष प्रलत क्र्.ुवफ. ३५ ४०   

६.५   साि ुिकिी ग वगष प्रलत क्र्.ुवफ. ३० ३५   

६.६   अधर् िकिी  प्रलत क्र्.ुवफ. २० २५   

७. अधर् 

७.१   सिवुाको फूि प्रलत भारी ५ ८   

७.२   तेजपता प्रलत भारी २० २५   

७.३   ररठ्ठापाँग्रा प्रलत मन ३० ३५   

७.४   बाँस प्रलत घना ५ ८   

७.५   जाँतो, लसिौटा प्रलत वटा ५ ८   

७.६   बनअमिा प्रलत मन १० १५   

७.७   काँस  प्रलत मठुा  १ १.५०   
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७.८   िाहा प्रलत मन ५० ६०   

७.९   नररवि झािू  प्रलत सर् ५० ६०   

७.१०.   पराि तर्ा गहुँको छ्वािी  प्रलत ट्रक ८०० १०००   

७.११   पराि तर्ा गहुँको छ्वािी  प्रलत ट्याक्टर ४०० ५००   

 
 

अनसूुन्ि–६ 

(िफा ७ संग सम्बन्धधत) 

नपेािको संववधानको धारा २२८ (२) बमोन्जम 

सवारी साधन कर 

सवारी साधन कर (साना सवारी)  िताष प्रलत एकाइ  २०७९।०८० को  
िर  

२०७९।०८० को 
नववकरण िर 

लबद्यलुतर् ररक्सा प्रलत साधन/ वावर्षक १००० ८०० 

 

१०.  सिक उपर्ोग शलु्क- इकाई 
आव २०७८।०७९ 
को िर 

 २०७९।८० को िर 

हाइवा प्रलत पटक ७५ ९५ 

वटफर प्रलत पटक ५० ६० 

बस प्रलत दिन ३० ३५ 

ट्याक्टर प्रलत पटक २५ ३० 

कार न्जप भ्र्ान प्रलत पटक २० २५ 

ट्याम्पो,  प्रलत पटक १० १० 

उपरोि सिक उपर्ोक शलु्क-(म.ु अ. कर सवहत) गा.पा.वाट तोवकएका सिकहरुमा मात्र  
 

अनसूुन्ि–७ 

(िफा ८ संग सम्बन्धधत) 

नपेािको संववधानको धारा २२८ (२) बमोन्जम 

ववज्ञापन कर 

क्र.सं. वववरण अवलध 
आव 

२०७८।०७९ 
को िर 

िर आ.व 
२०७९/०८० को  
िालग 

१ 
जनुसकैु स्र्ानमा व्र्वसार् रािी गाउँपालिका िेत्रमा 
ववज्ञापन ब्र्ानर, फ्र्ाप्स, होलिङ्गवोिष रािेको प्रलत वगषवफट 

बावर्षक २० २५ 

२ 
जनुसकैु स्र्ानमा व्र्वसार् रािी गाउँपालिका िेत्रमा पररिर् 
पाटी रािेको प्रलत वगषवफट 

बावर्षक १० १५ 

 

 

अनसूुन्ि–८ 
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(िफा ९ संग सम्बन्धधत) 

नपेािको संववधानको धारा २२८ (२) बमोन्जम 

मनोरधजन कर 

क्र.सं. वववरण अवलध 
आव 

२०७८।०७९ को 
िर 

िर आ.व. 
२०७९/०८० को  
िालग 

१ लसनेमा हि िोल्न ेलसफाररस प्रलत लनवेिन ५००० ७५०० 

२ मेिा सकष स अनमुलत लसफाररस प्रलत लनवेिन ५००० ७५०० 

३ लसनेमाहि तर्ा मनोरञ्जन प्रिशषन स्र्िको प्रवेश शलु्कमा       प्रलतवटकट   वटकटको २ %  

 

अनसूुन्ि–९ 

(िफा १० संग सम्बन्धधत) 

नेपािको संववधानको धारा २२८ (२) बमोन्जम 

बहाि लबटौरी शलु्क 

क्र.सं.   वववरण अवलध 
आव 

२०७८।०७९ 
को िर 

िर आ.व. 
२०७९/०८० को  
िालग 

क   मंगिबारे हवटर्ा-       

१   ट्रष्टको टहरा िस्तरु बावर्षक २५०० २५०० 

२   काठको टहरा िस्तरु बावर्षक १००० १००० 

ि   ऐिानी जग्गामा बनकेो घर टहरा-     

१   पक्की घर बावर्षक १५०० २००० 

२   कछिी घर बावर्षक १००० १५०० 

३   मार्ीका बाहेक अधर् प्रकारका घरहरु बावर्षक ५०० ७५० 
 

अनसूुन्ि–१० 

(िफा ११ संग सम्बन्धधत) 

नपेािको संववधानको धारा २२८ (२) बमोन्जम 

पावकष ङ शलु्क 

कं्र.स. वववरण उपवववरण आ.व.२०७९/०८० को िर 

१ पावकष ङ्ग शलु्क: प्रलतदिन 

बस , ट्रक, िरी, हेभी गािी, ट्याक्टर, 

जीप 
२०.०० 

मोटरसाइकि, ठेिा गािा, अटो 
ररक्सा र अधर् साधन प्रलतघण्टा 

१०.०० 

 

 

 

 

 

अनसूुन्ि–११ 
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(िफा १२ संग सम्बन्धधत) 

नपेािको संववधानको धारा २२८ (२) बमोन्जम 

सेवा शलु्क, िस्तरु, लसफाररश प्रमान्णत 

क्र.सं. 
 

वववरण अवलध 
आव 

२०७८।०७९ 
को िर  

िर आव २०७९/०८० 
को  िालग 

  

क.     घरजग्गा/घरबाटो सम्वधधी लसफाररस 

१ लनवेिन िस्तरु प्रलत लनवेिन १० १०   

२ अंशबण्िा जग्गा नामसारी लसफाररस  
प्रलत 

कठ्ठा/रोपनी 
१०० १००   

३ मोही नामसारी तर्ा िगत किा लसफररस 
प्रलत 

कठ्ठा/रोपनी 
१०० १००   

४ अपतुािी लसफाररस िस्तरु 
प्रलत 

कठ्ठा/रोपनी 
२०० २००   

५ िारवकल्िा लसफररस १० कठ्ठा/रोपनी सम्म प्रलत लनवेिन ३०० ३००   

६ िारवकल्िा लसफररस १० कठ्ठा/रोपनी भधिा मार्ी प्रलत लनवेिन ५०० ५००   

७ घरबाटो लसफाररस कािोपते्रिे छोएको जग्गा १ कठ्ठा/रोपनी ५०० ५००   

८ घरबाटो लसफाररस ग्राभेििे छोएको जग्गा १ कठ्ठा/रोपनी ३०० ३००   

९ घरबाटो लसफाररस कछिी बाटोको जग्गा १ कठ्ठा/रोपनी २०० २००   

१० घरबाटो लसफाररस पाहािी भभुागका बाटोको जग्गाहरु १ कठ्ठा/रोपनी १५० १५०   

११ घरबाटो लसफाररस बाटोिे नछोएका जग्गाहरु १ कठ्ठा/रोपनी ५० ५०   

१२ 
(अिि सम्पलत) घर, जग्गा प्रमाणीत ( कुि 
मलु्र्ांकनको) 

प्रलतशत ०।३ ०।३   

१४ (िि सम्पती)  वावर्षक आम्िानी मलु्र्ाङ्कन प्रमाणीत प्रलतशत ०।३ ०।३   

१५ स्र्ार्ी/अस्र्ार्ी बसोबास प्रमाणीत प्रलत लनवेिन १०० १००   

१६ हकभोग तर्ा जोतभोग िताष लसफाररस 
प्रलत 

कठ्ठा/रोपनी 
३०० ३००   

१७ नक्सा पास वकताब िस्तरु प्रलत लनवेिन १००० १०००   

१८ संघ संस्र्ाको बैंक िाता िोल्ने लसफाररस प्रलत लनवेिन २०० २००   

१९ ररक्सा ठेिाको ब्िबुकु िस्तरु प्रलत लनवेिन लन:शलु्क लन:शलु्क   

२० सबै वकलसमका फाराम िस्तरु प्रलत लनवेिन १० १०   

२२ पक्की घर कार्म लसफाररस-         

क एकतिे प्रलत लनवेिन १००० १०००   

ि िईुतिे प्रलत लनवेिन १५०० १५००   

ग लतनतिे प्रलत लनवेिन २००० २०००   

घ लतनतिे भधिा मालर् प्रलत लनवेिन ५०० ५००   
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ङ वटनको छाना भएको कछिी घर कार्म लसफाररस प्रलतशत   ३००   

ि कछिी घर कार्म लसफाररस प्रलतशत   ३००   

ि. नागररकता तर्ा नावािक पररिर् पत्र सम्वन्धध लसफाररस 

१ नागररकता प्रमाणपत्र लसफाररस तर्ा प्रलतलिपी  प्रलत लनवेिन ३०० ३००   

२ 
नागररकता प्रमाणपत्र सन्जषलमन सवहत लसफाररस तर्ा 
प्रलतलिपी  

प्रलत लनवेिन ५०० ५००   

३ अंलगकृत नागररकता लसफाररस प्रलत लनवेिन ५०० ८००   

४ नावािक पररिर् पत्र लसफाररस प्रलत लनवेिन ३०० ३००   

ग. पञ्जीकरण/ घटना िताष तर्ा सो संग सम्वन्धध प्रमान्णत लसफाररस 

१ 
व्र्न्िगत घटना िताष (वविम्ब) शलु्क (३५ दिन 
नाघेकोमा मात्र) 

प्रलत घटना २०० २००   

२ व्र्न्िगत घटना िताष प्रमाणपत्रको नक्कि िस्तरु प्रलत पटक ५०० ५००   

३ 
व्र्न्िगत घटना वकताव तर्ा नागररक अलभिेि िताष 
वकताव हेरेको िस्तरु 

प्रलत पटक २०० २००   

४ वववाह प्रमान्णत प्रलत लनवेिन ३०० ३००   

५ जधम प्रमान्णत प्रलत लनवेिन ३०० ३००   

६ मतृ्र् ुप्रमान्णत प्रलत लनवेिन ३०० ३००   

७ बसांईसराई प्रमान्णत प्रलत लनवेिन ३०० ३००   

८ अवववावहत प्रमान्णत प्रलत लनवेिन ३०० ३००   

९ व्र्न्िगत घटना िताष संशोधन प्रलत लनवेिन ५०० ५००   

१० 
कधसिुर प्रमान्णत (कधसिुर ववभागको लनणषर् तर्ा 
पररपत्रानसुार) 

प्रलत पाना २०० ५००   

११ 
वववाह, जधम, मतृ्र्, अवववावहत, ठेगाना िगाएत सवै 
वकलसमका  अंग्रजेी लसफाररस तर्ा प्रमान्णत 

प्रलत लनवेिन   ५००   

घ. ब्र्न्िसंग सम्वन्धध लसफाररस 

१ 
नाम, उमेर,जधमलमलत, र्र िगार्त संशोधन तर्ा 
प्रमान्णत/लसफाररस 

 प्रलत लनवेिन   ३००   

२ िारीलत्रक एवं सनु्िकृत वगष लसफाररस प्रलत लनवेिन ३०० ३००   

३ नेपािी पेधसनपिा वाहकका िालग जनुसकैु लसफाररस प्रलत लनवेिन ३०० ३००   

४ भारलतर् पेधसनपिा वाहकका िालग जनुसकैु लसफाररस प्रलत लनवेिन ५०० ५००   

५ 
अधर् िेशका पधेसनपिा वाहकका िालग जनुसकैु 
लसफाररस 

प्रलत लनवेिन १००० १०००   

६ लतन पसु्ते िलु्ने लसफाररस, नेपािीमा गररने नाता प्रलत लनवेिन ५०० ५००   
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प्रमान्णत 

७ लतन पसु्ते िलु्ने लसफाररस/प्रमान्णत (अंग्रजेीमा) प्रलत लनवेिन १००० १०००   

८ मवहिािाई व्र्वसार् िताष तर्ा लसफाररस प्रलत लनवेिन आधा लनशलु्क 
सम्वन्धधत िाग्ने लसफाररस 
शलु्कमा पिास प्रलतशत 

छुट 

  

९ व्र्वसार् बधि लसफाररस प्रलत लनवेिन २०० २००   

१० नाता प्रमान्णत नेपािीमा प्रलत लनवेिन ५०० ५००   

११ नाता प्रमान्णत अंग्रजीमा प्रलत लनवेिन १००० १०००   

१२ नम्वरी जग्गाको रुि काट्न ेलसफाररस प्रलत गाछी १०० १००   

१३ सहलुिर्त काठको लसफाररस प्रलत लनवेिन ५०० ५००   

१४ धर्ावर्क सलमलतमा आएका मदु्दा िताष प्रलत लनवेिन १०० १००   

१५ धर्ावर्क सलमलतमा आएका मदु्दा मेिलमिाप शलु्क प्रलत पि २५० २५०   

ङ. माग लनवेिनका आधारमा अलमनद्वारा जग्गा छुट्याउन ेकाम 

१ ५  कठ्ठा सम्म प्रलत पटक १००० १५००   

२ ६  कठ्ठा िेन्ि एक लबगाहा सम्म प्रलत पटक १५०० २०००   

३ १  लबगाहा भधिा मार्ी तीन लबगाहा सम्म प्रलत पटक २००० २५००   

४ ३  लबगाहा भधिा मार्ी प्रलतकठ्ठा र्प प्रलत पटक ५० ७५   

ि. उिधोग िताष लसफाररस 

१ उत्पािनमिुक उद्योग प्रलत लनवेिन ५०० १०००   

२ सेवामिुक उद्योग प्रलत लनवेिन ५०० १०००   

३ उजाषमिुक उद्योग प्रलत लनवेिन ५०० ८००   

४ कृवर् जधर् उद्योग प्रलत लनवेिन ५०० ८००   

५ पर्षटन उद्योग प्रलत लनवेिन ५०० ८००   

४ वनजधर् उद्योग प्रलत लनवेिन २००० १५००   

५ िलनज उद्योग प्रलत लनवेिन ५०० ०   

६ ठुिा उद्धोग िताष सजषलमन सार् गररने लसफाररस प्रलत लनवेिन   ५०००   

७ मझौिा उद्धोग िताष सजषलमन सार् गररने लसफाररस प्रलत लनवेिन   ३०००   

८ 
व्र्वसार् तर्ा साना तर्ा घरेि ुउद्योग िताष सजषलमन 
सार् गररन ेलसफाररस  

प्रलत लनवेिन 
  १००० 
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छ. लनजी न्शिण संस्र्ा िताष एवं कामका िालग गररन ेलसफाररस 

लस.न.  शीर्षक इकाइ 
िर आव 

२०७८।०७९को 
िर आव २०७९/०८० 
को  िालग 

  

१ मधटेश्वरी, पवुष प्रार्लमक प्रलत लनवेिन १००० १५०० 
  

२ आधारभतु तह प्रलत लनवेिन ३००० ३५०० 
  

३ माध्र्लमक तह प्रलत लनवेिन ४००० ४५०० 
  

४ 
किेज स्र्ापना संिािन स्वीकृलतको िालग अनमुलत 
तर्ा लसफाररस िस्तरु 

प्रलत लनवेिन १०००० १२५०० 
  

५ प्राववलधक न्शिण संस्र्ा प्रलत लनवेिन १०००० १२५००   

६ स्तर बवृद्धका िालग लसफाररस प्रलत ववर्र् ५००० ७५००   

७ किा ५ सम्मका िालग प्रलत किा ५००० ५०००   

८ किा ६ िेन्ि ८ सम्मका िालग प्रलत किा ६००० ६०००   

९ किा ९ र सो िेन्ि मालर् प्रलत किा ७००० ७०००   

१० संस्र्ागत ववद्यािर् ग्रिेलसट  प्रलत ववद्यार्ी 
  २००   

११ ग्रिेलसटको प्रलतलिवप (लनन्ज तर्ा सरकारी िवैु) प्रलत ववद्यार्ी   ३००   

ज. घर नक्साको तफष  िस्तरु 

१ लनवेिन िस्तरु प्रलत पटक १० १०   

२ नक्सापास लनवेिन फारम वकताव प्रलत गोटा १००० १०००   

३ प्रमाण-पत्रको प्रलतलिपी िस्तरु प्रलत पटक ३०० ३००   

४ नक्साको प्रलतलिपी िस्तरु प्रलत पटक ५०० ५००   

५ घरनक्सा पास "घ" िेविका िालग एकमषु्ठ प्रलत पटक २००० २०००   

६ 
कधसल्टेधसी सूिीकृत/ ब्र्वसावर्क प्रमाण-पत्र/ 
नववकरण बावर्षक 

प्रलत पटक ३००० ३०००   

७ 
ठेकेिार/ मखु्र् िकमी सून्िकृत/ ब्र्बसावर् प्रमाण-
पत्र/ नववकरण बावर्षक 

प्रलत पटक ५००० ५०००   

८ घरनक्सा पास िस्तरु (अलभिेन्िकरण समेत)-     

क १००० वगषवफट सम्म  प्रलत वगषवफट ४ ५   

ि १००१ िेन्ि २००० वगषवफट सम्म  प्रलत वगषवफट ५ ६   

ग २००१ िेन्ि ३००० वगषवफट सम्म  प्रलत वगषवफट ६ ७   

घ 
३००१ वगषवफट िेन्ि मार्ी जलतसकैु भएपलन प्रलत 
वगषवफट 

प्रलत वगषवफट ७ ८   

ङ पिाषि (कम्पाउण्ि वाि) 
प्रलत वफट 
िम्बाई 

४ ५   
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   उपरोि घरनक्साको प्रावधानमा गाउँपालिकािे तोकेको समर् लभत्र नक्सा पास नगराएमा तोके बमोन्जम जररवाना हनुछे ।   

 
झ. घरनक्सा नामसारी िस्तरु 

१ घरनक्सा नामसारी िसु्तरु- 

प्रलत पटक 

िर आव 
२०७८।०७९को 

 िर आव २०७९/०८० 
को  िालग 

  

क "क" वगष ५००० ५०००   

ि "ि" वगष ३००० ३०००   

ग "ग" वगष २००० २०००   

घ "घ" वगष ५०० ५००   

ञ. घर लनमाषण िते्र रेिाङ्कन, लनररिण िगार्त िस्तरु 

१ घर नक्सा लनररिण तर्ा सजषलमन िस्तरु प्रलत लनवेिन १००० १०००   

२ िेआउट िस्तरु प्रलत लनवेिन ५०० ५००   

३ सावषजलनक पवुाषधार ममषत िस्तरु प्रलत लनवेिन ३०० ३००   

ट. नक्सापास नभएका घरहरुको वावर्षक घर कर िस्तरु- 

१ १ तिे काठ, बाँस, माटो, ढंुगा, वटनबाट लनलमषत घर वावर्षक २०० २००   

२ २ तिे काठ, बाँस, माटो, ढंुगा, वटनबाट लनलमषत घर वावर्षक ३०० ३००   

३ १ तिे काठको वटनको छानो भएको वावर्षक ३०० ३००   

४ २ तिे काठको वटनको छानो भएको वावर्षक ४५० ४५०   

५ १ तिे पक्की दिवाि वटनको छानो वावर्षक ६०० ६००   

६ २ तिे पक्की दिवाि वटनको छानो वावर्षक ९०० ९००   

७ १ तिे पक्की घर वावर्षक १२०० १२००   

८ २ तिे पक्की घर वावर्षक २००० २०००   

९ ३ तिे पक्की घर वावर्षक २८०० २८००   

१० ४ तिे वा सो भधिा मार्ी पक्की घर वावर्षक ३५०० ३५००   

ठ. अधर् लसफाररस 

१ उद्योगमा लबधतु लमटर जिान लसफाररस प्रलत लनवेिन १००० १०००   

२ संघ-संस्र्ामा लबधतु लमटर जिान लसफाररस प्रलत लनवेिन ५०० ५००   

३ घरमा लबधतु लमटर जिान लसफाररस प्रलत लनवेिन ३०० ३००   

४ िानेपानी धारा लमटर जिान लसफाररस प्रलत लनवेिन २०० २००   

५ संघसंस्र्ा िताष/ नववकरण लसफाररस प्रलत लनवेिन ५०० ५००   

६ लसनेमा हि िोल्ने लसफाररस प्रलत लनवेिन ५००० ५०००   
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७ मेिा सकष स अनमुलत लसफाररस प्रलत लनवेिन ५००० ५०००   

८ टेलिफोन जिान लसफाररस प्रलत लनवेिन ३०० ३००   

९ जनुसकैु सन्जषलमन मिुलु्का प्रलत लनवेिन ५०० ५००   

१० मार्ी नििेुका सवै िािका लसफाररस प्रलत लनवेिन ३०० ३००   

११ वविम्व शलु्क प्रलत वर्ष १०० १००   

१२ हकभोग तर्ा जोतभोगको लसफाररस प्रलतलनवेिन   ५००   

१३ ववलभन्न लसपमिुक तालिम संिािन अनमुलत लसफाररस प्रलत लनवेिन   ५००   

१४ 
पालिका िेत्रमा संिार सेवा ववस्तारका िालग टावर 
राख्न गररन ेअनमुती तर्ा लसफाररस  

प्रलत लनवेिन   ५०००   

१५ जग्गाधलन प्रमाणपजुाष प्रलतलिवप लसफाररस प्रलत लनवेिन   ५००   

१६ िाररलत्रक लसफाररस प्रलत लनवेिन   ३००   

१७  व्र्वसार् ठाउँसारी/नामसारी िस्तरु प्रलत लनवेिन   ३००   

ि. लिित प्रमान्णत िस्तरु 

१ लिित प्रमान्णत प्रलत लिित २०० २००   

२ 
आलर्षक कारोवारको िेनिेनको कागजात 
विाकार्ाषिर्को रोहवरमा गिाष सेवा शलु्क 

प्रलत लिित   २००   

ढ. सामान्जक सरुिा भत्ता संग सम्बन्धधत शलु्क 

१ बैंकिाई गने लसफाररस प्रलत लनवेिन लन:शलु्क लन:शलु्क   

२ भत्ता पासबकु प्रलत गोटा लन:शलु्क लन:शलु्क   

३ ववधवा र एकि मवहिा प्रमान्णत लसफाररस प्रलत लनवेिन लन:शलु्क लन:शलु्क   

ण. प्रलतलिपी िस्तरु 

१ नक्सा पास सम्वधधी प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी प्रलत गोटा ३०० ३००   

२ व्र्वसार् प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी प्रलत गोटा १०० १००   

३ अधर् प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी प्रलत गोटा १०० १००   

४ प्रमाणपत्र बाहेक अधर्को प्रलतलिपी प्रलत गोटा ५० ५०   

५ मािपोत तर्ा सम्पती कर लतरेको रलसिको प्रलतलिपी प्रलत गोटा ५० २०   

त. कृर्क समूह िताष- 

१  कृर्क समूह िताष शलु्क प्रलत गोटा ५०० ५००   
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१२ . लसफाररस तर्ा प्रमान्णतमा शलु्क तर्ा  िस्तरु लनशलु्क गररन ेन्शर्षकहरु 

क ववपत सम्बन्धध लसफाररस (आगिागी,बाढीपवहरो) 
    

ि ववपन्न नागररक स्वास्थ्र् उपिार लसफाररस 
    

ग पश ुतर्ा कृवर् ववमामा ववपतजधर् िावव लसफाररस 
    

घ गररव जेहेधिार छात्रवलृत लसफाररस 
    

ङ अपाङ्गता भएका व्र्न्ि मात्र सिस्र् रहने संस्र्ा/ समूह/व्र्वसार्/ िताष तर्ा लसफाररस     

ि कोटष वफ छुट लसफाररस          

छ वविेशमा मतृ्र् ुभएका गाउँपालिकाका नागररकको मतृ्र् ुप्रकृर्ा सम्वद्धमा गररने प्रमान्णत 
/लसफाररस      

 

 

अनसूुन्ि–१२ 

(िफा १३ संग सम्बन्धधत) 

नपेािको संववधानको धारा २२८ (२) बमोन्जम 

पर्षटन शलु्क 

केराबारी गाउँपालिकािे आवश्र्क अध्र्र्न गरी कार्षपालिकाको लनणषर्ानसुार पर्षटन शलु्क िगाउनसक्नछे ।  

 

 

अनसूुन्ि–१३ 

(िफा १४ संग सम्बन्धधत) 

नपेािको संववधानको धारा २२८ (२) बमोन्जम 

प्राकृलतक श्रोत संकिन र लबक्री शलु्क 

 

११. नदिजधर् पिार्ष ववक्री मूल्र् शलु्क- 

१   ढंुगा,  लगटी, रोिा, ग्रावेि,ििान,स्िेट 
प्रलत घन वफट (म.ुअ.कर  

बाहेक) 
६ 

 प्रिेश काननु वमोन्जम 

  
  
  

  

२   बािवुा, न्िप्स प्रलत घन वफट (म.ुअ.कर  
बाहेक) 

४.७५ 
  

३   माटो (भरौट र बिौट) प्रलत घन वफट (म.ुअ.कर  
बाहेक) 

३   

३   कवटङ्ग ढुङ्गा प्रलत घन वफट (म.ुअ.कर  
बाहेक) 

६   

  क ढंुगा,  लगिी बािवुा माटो ििान िहत्तर वहत्तर भन्नािे निी िोल्सी बन िेत्र वा सावषजलनक वा लनजी जग्गावाट उत्िनन वा 
संकिन गने वहमूुल्र् पत्र्र, ऐलतहालसक र साँस्कृलतक महत्वका शािीग्राम शीिा र अलत मलु्र्वान वस्त ुवाहेकका ढंुगा लगिी रोिा 
गगे्रान ििान माटो िनुढसङ्गा स्िेट जस्ता निीिे बगाई ल्र्ाएको वा लर्लग्रएको नदि वा िानीजधर् प्राकृलतक श्रोतिाई सम्झनपुछष 

  

  ि व्र्न्िको लनन्ज जग्गावाट माटो ववक्री गिाष जग्गाधलनिे नै कलत घनवफट माटो ववक्री गने हो एवकन गरी सम्वन्धधत 
गाउँपालिकाको कार्ाषिर्मा लनवेिन पनेछ । सो सम्वधधमा सम्वन्धधत केरावारी गाउँकार्षपालिकािे लनणषर् गरी वावर्षक रुपमा 
एकमषु्ट शलु्क लिने गरी व्र्वस्र्ा लमिाउनपुनेछ । सावषलनक जग्गा तर्ा स्र्ान वाहेक ब्र्न्िको स्वालमत्वमा रहेको लनन्ज 
जग्गाको माटो माटो उत्िनन ्गिाष लनम्न कुरामा वविार गरेर मात्र गाउँ कार्षपालिकािे स्वीकृती दिनपुनेछिः क. साँध 
लसमानामापने जग्गाधनीको लिन्ित स्वीकृती भएको हनुपुनेछ । ि. माटो उत्िनधवाट प्राकृलतक श्रोतको िूरुपर्ोग सावषजलनक 
तर्ा मानवीर् वासस्र्ान भौगोलिक संरिना साँध लसमानामा रहेको लछमेकीको जग्गाको संरिना कुिो नहर सिक सावषजलनक 
तर्ा व्र्न्िगत भवन िगाएतको संरिना आिीमा कुनै वकलसमको असर नपने हनुपुनेछ । 
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अनसूुन्ि–१४ 

(िफा १५ संग सम्बन्धधत) 

नपेािको संववधानको धारा २२८ (२) बमोन्जम 

फोहोरमैिा व्र्वस्र्ापन शलु्क 

 

 

क्र.सं. विषय 
माससक शुल्क(दर) 
आ.ि.२०७९।०८० 

क. घरायसी प्रयोजन-  

१ साधारण घरहरु २० 

२ पक्की घर २ तलासम्म ४० 

३ पक्की घर २ तलाभन्दा माथि ६० 

ख अन्य-  

१ वैङक/ ववविय संस्िा/ NGOs/ INGOs/ सहकारी १०० 

२ मन्टेश्वरी/आधारभुत तहका स्कुल १०० 

३ सेकेन्डरी स्कुल /कलेज/ छात्रावास १०० 

४ साधारण होटलहरु (थिया, नास्ता), ठेला पसल/ िटपटे ३० 

५ मददरा पसल ५० 

६ रेस्टुरेन्ट/फास्टफुड ६० 

७ होटल सदहतका लज १०० 

८ साधारण पसल / खाद्य पसल (साना)/फलफुल र तरकारी पसल ४० 

९ ठुला खाद्य पसल/ होलसेल पसल १०० 

१० औषधी पसल  ५० 

११ औषधी पसल (क्क्लननक सदहत) १०० 

१२ औषधी पसल (क्क्लननक तिा बेड सदहत) १५० 

१३ थिफ्ट पसल / कपडा पसल ६० 

१४ पान पसल ३० 

१५ भेटेररनरी / एग्रोभेट ५० 

१६ फननििर / स -ममल ५० 

१७ थग्रल / आलमुननयम उद्योि ५० 

१९ कुटानी वपसानी ममल ३० 

२० सैलुन / व्युदट पालिर ६० 

२१ फे्रस हाउस ५० 
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२२ मससा पसल ५० 

२३ दगु्घ उत्पादक/ डरेर उद्योि ३० 

२४ वकि सप ६० 

२५ कुखुरा पालन केन्र-  

क ठुला (१००० माथि) १०० 

ख साना (१००० तल) ५० 

 फोहोरमैला संकलनको सुववधा पुयािइएका क्षेत्रमा मात्र यो शुल्क लिाइनेछ । 
 

 

अनसूुन्ि–१५ 

(िफा १८ संग सम्बन्धधत) 

नपेािको संववधानको धारा २२८ (२) बमोन्जम 

िण्ि जररवाना 
 

क्र.स. नदिजधर् पिार्ष अवैध िोरी लनकासी िण्ि जररवाना- 
आ व. २०७८।०७९ 

को िर 
िर आव २०७९।८० को  

१ ट्याक्टर १५००० १५००० 

२ ट्रक २०००० २०००० 

३ वट्रफर, हाईवा २५००० २५००० 

४ एक्जाभेटर, िोिर, जेसीवी ३५००० ३५००० 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


