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 अनसुूची – ५ 

आर्थिक वर्ि २०७४/०७५ को लार्ि लािू हुने सेवा शलू्क र करकादररेटको वववरणः- 

 

सस.न ं आम्दानीको सशर्िक आम्दानी 
संकेत न.ं 

करका दर कैफियत 

  मलपोत तथा भूमीकर १.१.१   
क. वडा न.ं १र २ को पाखो वारी  प्रतत रोपनी रु. २०।००  
ख. धान खेत बारी  प्रतत आना रु. ७।००  
ग. आवासीय   प्रतत आना रु. ७।००  
घ. व्यवसायीक  प्रतत आना रु. ७।५०  

  घर जग्गा कर १.१.२   
क. घर जग्गा मूल्याङ्कन दर    
ख.  पाको ईटा टायल जस्ता छानो भएको घर  प्रतत वगग फिट रु. 

४००।०० 
 

ग. पाको ईटा ससमेन्ट जोडाई ढलान छानो भएको पक्की 
घर 

 प्रतत वगग फिट रु. 
८००।०० 

 
 

घ. पपल्लर ससस्टमको पक्की घर  प्रतत वगग फिट रु. 
१०००।०० 

 

  सम्पतत कर १.१.३   
क. पवस लाख सम्म  कर नलाग्ने  
ख. ततस लाख सम्म   रु. ३००।००  
ग. पचास लाख सम्म  ०।०५ प्रततशत  
घ. एक करोड सम्म  ०।२५ प्रततशत  
ङ. एक करोड भन्दा माथथ  ०।५० प्रततशत  
४. वहाल कर १.१.४ वहाल रकमको २ 

प्रततशत 
 

  व्यवसाय कर १.१.५   
  व्यापारीक वस्त ु    
  चुरोट रक्सी ज्वेलरी सभडडयो क्यासेट रेकडग तथा 

प्लेयर आददको थोक तथा खुद्रा व्यापार 
   

क. चुरोट डडस्स्टलरी ज्वलरी उत्पादन  १५०००।००  
ख. ब्रअुरी हल्का पेय एजेन्सी  ९०००।००  
ग. मददरा चरुोट एजेन्सी  ३०००।००  
घ. स्वदेशी तथा पवदेशी मददरा पवक्री  २०००।००  
ङ. सुन चााँदी पसल ज्वलरी सप  १५०००।००  
च. सभडडयो क्यासेट सी डी पसल  ७५०।००  
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छ. पत्थर मुगा व्यापार सुन चााँदीको जलप लगाएका 
गरगहना 

 १०००।००  

  तनमागण सामाग्री कम्पयटूर पवध्धुत सामान क्यामेरा 
टेसलसभजन रेडडयो कापेट धातकुा सामान  पेट्रोसलयम 
पदाथग जस्ता वस्तुको थोक तथा खुद्रा बबक्री गने 
तथा ममगत 

   

क. टेसलसभजन‚ रेडडयो‚ दहटर‚ फिज‚ क्यामेरा‚ वाससङ 
मेसशन आदद एजेन्सी सप्लायसग ईलेक्ट्रोतनक्स सामान 

 ३०००।००  

ख. सभडडयो घडड बेच्ने पसल  १०००।००  
ग. फिज क्यामेरा वाससङ मेससन टेसलसभजन दहटर सब ै

भएको ईलेक्ट्रोतनक्स पसल 
 ३०००।००  

घ. फिज क्यामेरा वाससङ मेसशन  टेसलसभजन दहटर 
मध्ये कुन ै एक प्रकारको मात्र पसल तथा साधारण 
ईलेक्ट्रोतनक्स पसल ओभन ग्राण्डर टोस्टर आदद 
बबक्री गने 

 १५००।००  

ङ. ईलेक्ट्रोतनक्स सामान सप्लायसग एजेन्सी  ३०००।००  
च. ईलेक्ट्रोतनक्स सामान (पवजुलीको सामान)  १५००।००  
छ. साउण्ड माईक स्पीकर पसल‚ भाडामा ददने‚ वाईल्डीङ 

गने  
 १५००।००  

ज. कम्प्यटूर बबक्री/एसेम्व्लीङ कम्पनी  ३५००।००  
  रेडडयो टी भी फिज कम्प्यटूर घडी पे्रसर कुकर दहटर 

टेसलिोन सेट पवध्धतु सामाग्री ममगत तथा बबक्री 
केन्द्र 

   

क. चश्मा घडी ममगत तथा बबक्री पसल   १०००।००  
ख. रेडडयो ईलेक्ट्रोतनक्स‚ अडडयो क्यासेट‚ क्यामेरा‚ 

दहटर‚ स्टेवलाईजर ममगत 
 १०००।००  

ग. फिज‚ वाससङ मेसशन‚ टी सभ‚ कम्प्यटूर ममगत  १५००।०० 
 

 

घ. म्यसू्जकल सामान वेच्ने/ममगत  १०००।००  
ङ. स्टोभ‚ ग्यााँस चुल्हो‚ पे्रसर कुकर ममगत  ५००।००  
च. एक भन्दा बढी लेथ मेसशन सदहत सामान ममगत 

केन्द्र 
 १०००।००  

  तनमागण सामाग्री    
क. हाडगवेयर/वाथरुम सामान/ रंगरोगन 

सप्लायसग/ईण्टरप्राईजेज 
 ३०००।००  

ख. हाडगवेयर/वाथरुम सामान/ रंगरोगन/पसल  २०००।००  
ग. घरको छानामा वाटर प्रफुिङ गने  २०००।००  
घ. सससा‚ भेतनस्ता‚ ऐना पसल सप्लायसग  ३०००।००  
ङ. सससा‚ भेतनस्ता‚ ऐना पसल/ऐनामा वटु्टा भने  १५००।००  
च. ईटा रोडा वालुवा ढुङ्गा ससमेण्ट डण्डी सप्लायसग/डडपो  ३०००।००  
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छ. ईटा रोडा वालुवा ढुङ्गा ससमेण्ट डण्डी माटो पाईप 
पसल 

 २०००।००  

ज. ह्यमुपाईप उध्योग  ५०००।००  
झ. कंक्रीट‚ मावगल‚ ससमेण्ट उध्योग  ५०००।००  
ञ. फकला कब्जा जाली पसल  १०००।००  
ट. ससमेण्ट झ्याल‚ पपलर‚ मूतत ग ररङ  १५००।००  
ठ. आल्मुतनयम/िलामे झ्याल/थग्रल/सोलार उध्योग  ३०००।००  
ड. आल्मुतनयम/िलामे झ्याल/थग्रल/सोलार खुद्रा पवक्री  १५००।००  
ढ. ताला सााँचो बनाउने तथा ममगत  ५००।००  
ण. जस्ताको बक्स बनाउने तथा बबक्री ममगत  १०००।००  
त. प्लास्टटकको सामान पसल ठुलो/सप्लायसग  २५००।००  
थ. प्लास्टटकको सामान पसल सानो  १०००।००  

  ितनगचर तथा फ्लोररङ    
क. समील व्यवसाय/झ्याल ढोका बनाउने  २०००।००  
ख. काठ दाउरा गोदाम/पसल  १०००।००  
ग. फ्लोररङ तथा ितनगससङ थोक/सप्लायसग  ३५००।००  
घ. फ्लोररङ तथा ितनगससङ खुद्रा  २०००।००  
ङ. काठ/स्स्टल ितनगचर उध्योग  ३०००।००  
च. काठ/स्स्टल ितनगचर शोरुम  २०००।००  
छ. गलैँचा उध्योग ईण्टरप्राईजेज  ३०००।००  
ज. गलैँचा पसल  २०००।००  

  ईन्धन    
क. पेट्रोल डडजेल /मोपवल पम्प  ३०००।००  
ख. ग्यााँस‚ मट्दटतले डडपो  १०००।००  
ग. ग्यााँस‚ मट्दटतले खुद्रा पवक्री गने  १०००।००  

  हस्तकला    
क. कलात्मक मूततग/ह्यास्ण्डक्र्याफ्ट उध्योग  ३५००।००  
ख. ह्यास्ण्डक्र्याफ्ट आयात तनयागत  ३०००।००  
ग. ह्यास्ण्डक्र्याफ्ट सोसभतनयर क्यरूरयो पसल  २०००।००  
घ. साधारण घरेल/पेपर ह्यास्ण्डक्र्याफ्ट/थाकंा उध्योग  २०००।००  
ङ. पेपर ह्यास्ण्डक्र्याफ्ट पसल  १०००।००  
च. काठ र ढंुगाको मूतत ग बनाउने र बबक्री गने  २०००।००  
छ. तामा/पपत्तल/आल्मुतनयम/प्लास्टटक/स्स्टल/भााँडा/फकचेन 

वेयर पसल 
 १०००।००  

ज. गामेन्ट / पस्श्मना/ टेक्शटायल  उध्योग  ४०००।०० 
 

 

झ  गामेन्ट / पस्श्मना/ स्वीटर पसल  १५००।०० 
 

 

ञ  स्वीटर/ उनीको कच्चासामान बबक्री   १०००।००  
ट  जनसेवा   १०००।००  
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  धारा पवजलुी रंङ्ग काठ डकमी समस्त्री आपतूतग गने     
क जनसेवा (बबलहरु भूक्तानी‚ ड्राईसभङ्ग लाईसेन्स‚ 

सवारी साधन दताग नपवकरण नामसारी आदी सम्पणूग 
सेवाहरु) 

 १०००।००  

  दैतनक उपभोगका खध्य पदाथग सूती कपडा आदीको 
थोक तथा खद्रा व्यापार 

   

क फकराना / खध्यान्न पसल  ५००।०० 
 

 

ख  खाध्यान्नको थोक बबक्री गने/ पवतरक  २०००।००  
ग पााँउ बनाउने तथा बबफक्र गने  २००।००  
घ  गोल्िुकी दालमोठ थचफ्स अचार उध्योग  ५००।००  
ङ गोल्िुकी दालमोठ थचफ्स अचार पसल  ५००।००  
च अगरबत्ती उध्योग  ५००।००  
छ िलिुल तरकारी सोडापानी पान पसल  २००।००  
ज िलिूल पसल जुस सदहत र खानेपानी खुद्रा पसल  ५००।००  
झ खानेपानी ढुवानी सेवा/ समनरलवाटर पवतरक / 

एजेन्सी 
 १०००।००  

  पवशेषज्ञ‚ परामशग सेवा तथा अन्य व्यवसातयक सेवा    
  थचफकत्सक    

क. डाक्टर  २०००।००  
ख. कम्पाउण्डर  १०००।००  
ग. कपवराज  १०००।००  
१ ईस्न्जतनयर    
क. क वगग  ३०००।००  
ख. काननू व्यवसातयक  २०००।००  
११ लेखापररक्षक    
क. क वगग  ५०००।००  
ख. ख वगग  ३०००।००  
ग. ग वगग  २०००।००  
घ. घ वगग  १५००।००  
ङ. दन्त थचकीत्सक  २०००।००  
च. अनसुन्धानकताग तथा परामशग सेवा  २०००।००  
छ. कम्पटूर एनासलटट प्रोगामर  ३०००।००  
ज. बीमा एजेण्ट  ३०००।००  
झ. सभेयर  ३०००।००  
ञ. अनवुादक  १०००।००  
ट. पशु थचफकत्सक  १०००।००  
ठ. शेयर ब्रोकर  २०००।००  

  सामान ढुवानीकताग तथा कम्पनी    
क. वाह्य  ३०००।००  
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ख. आन्तररक  २०००।००  
ग. एयर कागो  ४०००।००  

  तनमागण व्यवशाय    
क. क वगग  १००००।००  
ख. ख वगग  ५०००।००  
ग. ग वगग  ३०००।००  
घ. घ वगग  २०००।००  

  उत्पादन मुलक उध्योग    
 कोरा माल वा अधग प्रशोथधत माल खेर गईरहेका 

माल सामानको उध्योग वा प्रशोधन गरर मालसामान 
उत्पादन गने उध्योग  

   

  व्यवसायमा    
क उध्योग  रु. ४०००।००  
ख व्यवसाय  रु. २०००।००  

  उजागमलूक उध्योग    
क जलश्रोत वाय ु सौयग शस्क्त कोईला प्राकृततक तेल 

ग्यााँस वायोग्यााँस तथा अन्य श्रोतबाट उजाग पदैा गने 
उध्योग तथा व्यवसाय 

 रु. ५०००।००  

  कृपष तथा वन जन्य उध्योग    
क कृपष व्यवसाय (तरकारी‚ िलिूल माछा‚ मौरीपालन 

कुखुरापालन‚ गाईिमग बाख्रािमग‚ बगंरुपालन) आदद 
उध्योग  

 रु. ३०००।००  

ख कृपष व्यवसाय (तरकारी‚ िलिूल माछा‚ मौरीपालन 
कुखुरापालन‚ गाईिमग बाख्रािमग‚ बगंरुपालन) आदद 
व्यापार 

 रु. १०००।००  

  खतनज उध्योग    
क खतनज उत्खनन ्तथा प्रशोधन उध्योग  रु. १५०००।००  
ख खतनज तथा प्रशोथधत सामानको व्यापार   रु. ५०००।००  

  पयगटन व्यवसाय    
क पााँचतारे होटल  रु. ३०००००।००  
ख चारतारे होटल  रु. २०००००।००  
ग तीनतारे होटल  रु. १०००००।००  
घ दईुतारे होटल  रु. ७५०००।००  
ङ एकतारे होटल  रु. ५००००।००  
च एपाटगमेन्ट होटल  रु. ५०००।००  
छ रेटटुरेन्ट एण्ड बार‚ ररसोटग तथा दोहोरीसााँझ  रु. १००००।००  
ज तन्दरुी िाटटिूड  रु. ५०००।००  
झ होटल एण्ड लज  रु. ३०००।००  
ञ भोजनालय/क्यास्न्टन  रु. १५००।००  
ट समठाई पसल ठुलो  रु. २०००।००  
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ठ थचया समठाई मःमः खाजा खाने पसल(सानो)  रु. ५००।००  
ड गेटटहाउस/होटटल  रु. ३०००।००  
ढ क्यापवन डान्सबार  रु. १००००।००  
ण टे्रफकङ्ग एजेन्सी/टे्रफकङ्ग सामान पसल  रु. १०००।००  
त ट्राभल एजेन्सी   रु. २५००।००  
थ पलूहाउस/स्नकूर  रु. २०००।००  

  सेवा उध्योग    
क चलथचत्र एक स्स्क्रन भन्दा बढी भएमा  रु. ५०००।००  

  स्स्क्रन    
क चलथचत्र एक स्स्क्रन  रु. २०००।००  
ख सकग स  रु. ५०००।००  
ग चलथचत्र डडस्स्ट्रब्यटूसग  रु. २५००।००  
घ सावगजतनक पररवहन व्यवसाय  रु. १०००।००  
ङ  हवाई सेवा  रु. ५०००।००  

  तनमागण उध्योग    
 सडक पलू रोपवे रेलवे ट्रसलबस टनेल फ्पाईङ बजृ 

तथा औधोथगक व्यापाररक एव ं आवास कमपेक्स 
आदद तनमागण गरर सञ्चालन गने व्यवसायमा 

   

क क वगग  रु. १००००।००  
ख ख वगग  रु. ८०००।००  
ग ग वगग  रु. ६०००।००  
घ घ वगग  रु. ३०००।००  

  सञ्चार सेवा    
क तनजीके्षत्रको हुलाक सेवा कुररयर ससभगस  रु. १५००।००  
ख तनजी के्षत्रको टेसलिोन फ्याक्स सेवा िोटोकपी 

मोवाइल िोन आइ एस डी एस टी डी इमेल 
इन्टरनेट रेडडयो पेजीङ आदद 

 रु. १०००।००  

ग एि.एम.‚ केवल नेटवकग  कम्यतूनकेशन डडस्स्ट्रव्यटूसग  रु. ५०००।००  
घ मोबाइल िोन एजेन्ट  रु. ३०००।००  
ङ मोबाइल िोन बबक्री तथा ममगत  रु. १०००।००  
च ससमकाडग पवतरक  रु. १०००।००  
छ  मोबाइल िोन ममगत सम्बस्न्ध तासलम   रु. ५००।००  
ज सञ्चार टावर तनमागण  रु. १००००।००  

  छपाइ तथा प्रकाशन     
क एमोतनया पप्रन्ट  रु. १०००।००  
ख िोटोकपी  रु. ५००।००  
ग अिसेट पे्रस पप्रस्न्टङ्ग पे्रस पत्रपबत्रका प्रकाशन लेटर 

पे्रस सभस्जदटङ्ग काडग छाप्ने  
 रु. १०००।००  

घ  अिसेट पे्रस पप्रस्न्टङ्ग पे्रस प्रा.सल.  रु. २०००।००  
ङ फ्लेक्स बोडग पप्रन्ट  रु. २०००।००  
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च ग्राफिक्स डडजाईन  रु. २०००।००  
  पवपत्तय सेवा     

 नेपाल सरकारको पणूग स्वासमत्वमा रहेको वाहेक 
आथथगक कारोवार गने बैंक 

   

क मुख्य कायागलय/अधग स्वासमत्व  रु. १५०००।००  
ख शाखा/उपशाखा  रु. १००००।००  
ग िाइनान्स कम्पनीको बङै्फकङ कारोबार गने मुख्य 

कायागलय 
 रु. ८०००।००  

घ िाइनान्स कम्पनीको बङै्फकङ कारोबार गने शाखा 
कायागलय 

 रु. ५०००।००  

ङ बहुउध्देसशय सहकारी संस्था मुख्य कायागलय  रु. १०००।००  
च बहुउध्देसशय सहकारी संस्था शाखा कायागलय  रु. ५००।००  
छ बीमा कम्पनी  रु. ५०००।००  
ज पवदेशी मुद्रा सटही काउन्टर थधतोपत्र कारोबार  रु. २०००।००  
झ साधारण सहकारी ससं्था  रु. ५००।००  
ञ ऋण वचत सहकारी संस्था  रु.१०००।००  

  स्वास््य सेवा    
क नसशगङ होम  ५०००।००  
ख. सहकारी अस्पताल   ५०००।००  
ग ल्याब तथा औषथध पसल  २०००।००  
घ ल्याब  २०००।००  
ङ औषथध पसल  २०००।००  
च. जडीबटुी पसल  रु.१०००।००  
छ. स्क्लतनक डाक्टर भएको  रु.२५००।००  
ज. दन्त स्क्लतनक  रु.२०००।००  
झ. दााँत बनाउने  रु.१०००।००  
ञ. अस्पताल सामाग्री बबक्री  रु.२०००।००  
ट. जडडबटुी उध्योग  रु.३०००।००  
ठ. हवगल सामाग्री खररद बबक्री  रु.१०००।००  
ड. प्राकृततक थचफकत्सा केन्द्र आयवेुददक‚होसमयोप्याथथक 

स्क्लतनक  
 रु.२०००।००  

  सशक्षा सेवा    
क. पवश्व पवध्यालय  रु.१००००।००  
ख. क्याम्पस  रु.४०००।००  
ग. डडप्लोमा देखखको टेस्क्नकल कलेज  रु.५०००।००  
घ. उच्च मा. पव. तथा मा. पव.  रु.३०००।००  
ङ. तन.मा.पव.  रु.२०००।००  
च. प्रा.पव.  रु.१५००।००  
छ. पवूग प्रा. पव.  रु.१०००।००  
ज. तासलम तथा अनसुन्धान केन्द्र  रु.२०००।००  
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झ. प्रसशक्षण तथा ईस्न्स्टच्यटू केन्द्र   रु.२०००।००  
ञ. कम्प्यटूर प्रसशक्षण केन्द्र  रु.२०००।००  
ट. भाषा/टाईपपङ्ग प्रसशक्षण केन्द्र  रु.२०००।००  
ठ. ट्यसून सेन्टर  रु.१०००।००  
ड. दटचसग प्रमोसन/एड कलेक्सन सेन्टर  रु.२०००।००  
ढ. ड्राईसभङ्ग‚संथगत‚डान्स तथा व्यदूटपालगर 

स्क्यािोस्ल्डङ्ग आदद तासलम केन्द्र 
 रु.२०००।००  

ण. अन्तरास्टट्रय गहै्र सरकारी संस्था  रु.५०००।००  
त. सामास्जक संघ ससं्था‚ भ्याट दताग नभएको  रु.५००।००  
थ. सामास्जक संघ ससं्था‚भ्याट दताग भएको  रु.१०००।००  

  यातायात सामाग्री बबक्री तथा ममगत    
क. बस‚ ट्रक‚ कार‚ हेसभ ईस्क्वपमेण्ट ममगत  रु.२५००।००  
ख. सवारी साधनको पाटगपजुाग पसल  रु.२०००।००  
ग. मोटरसाईकल‚ टेम्पो आदद ममगत  रु.१५००।००  
घ. ररसोसलङ्ग गने कारखाना वा पसल  रु.१५००।००  
ङ. मोटर धुने वकग शप  रु.१०००।००  
च. साईकल ररक्सा तथा ठेलागाडा ममगत पचंट टाल्ने  रु.५००।००  
छ. वेस्ल्डङ वकग सप‚लेथ मेससन राखख ममगत गने  रु.१०००।००  
ज. व्याट्री चाजग  रु.७५०।००  
झ. साईकल ररक्सा बेच्ने पसल  रु.१०००।००  

  अन्य सेवा    
क. पवज्ञापन सेवा‚ माकेदटङ एजेन्सी  रु.१०००।००  
ख. पवज्ञापन तथा उत्सव आयोजना/ ईभेण्ट 

अगगनाइजेशन 
 रु.२०००।००  

ग. वदेैसशक रोजगार सेवा  रु.४०००।००  
घ. स्वदेशी रोजगार सेवा  रु.२०००।००  
ङ. सेके्रटरीयल ससभगस  रु.२०००।००  
च. हाउस्जङ कम्पनी तथा घर जग्गा खररद बबक्री/जग्गा 

प्लदटङ 
 रु.५०००।००  

छ. कलर ल्याव  रु.२०००।००  
ज. िोटो स्टुडडयो  रु.१०००।००  
झ. सभडडयो ग्रािी  रु.१०००।००  
ञ. िोटो ग्रािी‚ सभडडयो ग्रािी  रु.१५००।००  

  नेपाल सरकारको पणूग स्वासमत्वमा रहेको चलथचत्र 
डकुमेण्ट्री छायााँकन 

 कर नलाग्ने  

क. चलथचत्र छायांकन स्वदेशी  रु.३०००।००  
ख. चलथचत्र छायांकन पवदेशी  रु.६०००।००  
ग. डकुमेण्ट्री छायाकंन स्वदेशी  रु.२०००।००  
घ. डकुमेण्ट्री छायाकंन पवदेशी  रु.४०००।००  
ङ थगत छायांकन स्वदेशी  रु.१५००।००  
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च. थगत छायांकन पवदेशी  रु.३०००।००  
छ. टेसलसभजन च्यानलबाट छायांकन  रु.१०००।००  
ज.  थगत रेकडड गङ  रु.१०००।००  
झ. श्रव्य दृश्य खखच्ने तथा सम्पादन गने  रु.१०००।००  
ञ. िोटो तथा िेम पसल  रु.१०००।००  
ट. सभडीयो एभ्यजुमेण्ट/गेम खेलाउने  रु.१०००।००  
ठ. व्यटूीपालगर/ सलैुन तासलम  रु.१०००।००  
ड. व्यटुीपालगर/सलैुन  रु.५००।००  
ढ. कस्मेदटक पसल  रु.१०००।००  
ण. ड्राईस्क्लनसग  रु.१०००।००  
त. आदटगस एण्ड डडजाईनर  रु.१०००।००  
थ. आदटगटट  रु.७५०।००  
द. डडजाईन सेन्टर  रु.१०००।००  
ध. पशु वधशाला  रु.२०००।००  
न. मासु पसल साधारण  रु.७५०।००  
प. मासु पसल कोल्ड स्टोर  रु.१०००।००  
ि. मासु प्रशोधन गरी बबक्री गने  रु.२०००।००  

  अन्य व्यवसाय    
क. पाकग  स्क्लतनक स्पट  रु.१०००।००  
ख. क्याससनो  रु.१०००००।००  
ग. टुर अपे्रटर  रु.२५००।००  
घ. मसाज पालगर  रु.१५००।००  
ङ. सप्लायसग ईन्टरप्राईजेज/आयात तनयागत/ प्रा. सल.  रु.२०००।००  
च. पवशाल बजार/डडपामेण्टल स्टोर/सुपर माकेट ठूलो  रु.१५०००।००  
छ. सुपर माकेट सानो  रु.५०००।००  
ज. ग्रोसर/९९ माकेट/समतन माकेट  रु.३०००।००  
झ. क्यादट्रङ्ग ससभगस  रु.२०००।००  
ञ. रेण्टल ससभगस  रु.१०००।००  
ट. पाटी प्यालेस  रु.५०००।००  
ठ. फितनकल फिटनेस  रु.५०००।००  
ड. स्जम क्लव  रु.२०००।००  
ढ. िेसन सम्बस्न्ध कायगक्रम गने  रु.२०००।००  
ण. मोटर बेच्ने पसल  रु.५५००।००  
त. मोटर साईकल एजेन्सी/बेच्ने पसल/ररकस्ण्डसन सो 

रुम  
 रु.४०००।००  

  अस्थायी हाटबजार वा घसु्म्त पसल    
 यस अनसुुथचमा अन्यत्र जुनसकैु कुरा लेखखएता पतन 

अस्थायी हाट बजार वा घसु्म्त पसल राखख गररने 
देहायको बमोस्जमको कर लाग्ने छ। 

   

क. घसु्म्त पसल  रु.२५।००प्रतत मदहना  
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ख. चौपाया प्रतत गोटा   रु.२।०० प्रतत पटक  
ग. हााँस कुखुरा आदद प्रतत गोटा  रु.१।०० प्रतत पटक  
घ. साग सब्जी र िलिूल  रु.२।०० प्रतत ददन  
ङ. अन्य  रु.५।०० प्रतत ददन  

  माथथको वथगगकरणमा नपरेका सेवा व्यवसायको 
कारोबार हेरी वापषगक 

 रु.१०००।०० देखख 
रु.५०००।०० सम्म 

 

क. वेकरी/आइसफक्रम पसल/कन्िेक्सनरी/डेरी उध्योग  रु.३०००।००  
ख. वेकरी/आइसफक्रम पसल/कन्िेक्सनरी/डेरी पसल  रु.१०००।००  
ग. चाउचाउ उध्योग  रु.५०००।००  
घ. चाउचाउ/कन्िेक्सनरी/थचप्स आदद डडस्टट्रव्यटुसग  रु.३०००।००  
ङ. थचया उध्योग  रु.१०००।०० 

 
 

च. मसला उध्योग   रु.१०००।००  
छ  मसला पपस्ने तथा प्याफकङ्ग गरी बबफक्र गने  रु.१०००।००  
ज. पातन तथा बरि उध्योग  रु. ५०००।००  
झ. रेडडमेट कपडा पसल ठूलो‚ सो रुम  रु. ५०००।००  
ञ. रेडडमेट कपडा पसल मध्यम/ होल्सेल्स तथा 

सप्लायसग 
 रु.२०००।००  

ट रेडडमेट पसल सानो  रु.१०००।००  
ठ लूगा तथा नेपाली स्वेटर पसल  रु.१०००।००  
ड. बदुटक पसल  रु.२०००।००  
ढ. कपडा पसल  रु.१०००।००  
ण. ढाका टोपी पसल  रु.१०००।००  
त. सुथचकार टेलसग ( कपडा समेत भएको)  रु.२०००।००  
थ. सुथचकार टेलसग  रु.१०००।००  
द. जुत्ता कारखाना  रु.२०००।००  
ध. जुत्ता पसल  रु.१०००।००  
न. ब्याग/ पसग/ पेटी उध्योग   रु.२०००।००  
प. ब्याग पसल  रु. १०००।००  
ि. जुत्ता ससउने पसल  रु.१०००।००  
ब. छालाको ज्याकेट ममगत तथा स्पे्र  रु.१०००।००  
भ. ससरक डस्ना िोम पसल ठूलो  रु.२०००।००  
म. ससरक डस्ना िोम पसल सानो  रु.१०००।००  
य. चुरा/ पोते/ ररवन/ धागो/ पसल  रु.५००।००  
र. पात टपरी दनुा पसल  रु.२००।००  
ल. माटोको भााँडाकुडा पसल  रु.७००।००  
व. डोको डाला सुकुल मान्द्रा आदद  रु.५००।००  
श. चाकु सख्खर पसल  रु.५००।००  
ष. प्लास्टटकको मेच तथा अरु मालसामानहरु बनु्ने 

पसल 
 रु.१०००।००  
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स. नसगरी बबउवीजन पसल  रु.१०००।००  
ह. अक्वाररयम पसल  रु.१०००।००  
क्ष. स्टेशनरी/पसु्तक पसल खुद्रा  रु.५००।००  
त्र. स्टेशनरी/पसु्तक पसल होलसेल /सप्लायसग  रु.२०००।००  
ज्ञ टााँक धागो पसल  रु.५००।००  
ज्ञ.क. होस्जयारी मोजा सभत्री गन्जी उध्योग  रु.२०००।००  

  अन्य व्यवासय    
क. धान‚ थचउरा‚ पपठो समल  रु.२०००।००  
ख. तेल पेल्ने समल  रु.१०००।००  
ग. खेलौना बनाउने उध्योग  रु.१०००।००  
घ. थगफ्ट पसल  रु.१०००।००  
ङ. बाजाका सामान बनाउने तथा ममगत गने  रु.१०००।००  
च. व्यण्ड तथा पन्चे बाजा   रु.१०००।००  
छ. सशशु सशहार केन्द्र  रु.१०००।००  
ज. ईक्वीमेण्ट/ औजार बबफक्र पसल  रु.१०००।००  
झ. कवाडी सामान खररद बबक्री  रु.१५००।००  
ञ. छाता भण्डार थोक बबक्री  रु.१५००।००  
ट. छाता पसल  रु.१०००।००  
ठ. ज्योततष सम्वस्न्ध काम गने   रु.१०००।००  
ड.  एससपी कारोवार गने  रु.४०००।००  
ढ होम स्टे  रु.१००।००  
ण. ट्याटु सेवा  रु.२०००।००  
 सवारी दताग तथा वापषगक सवारी कर    
क ठेला गाडा ररक्सा  रु.१५।००  
ख. स्कुटर/ मोटरसाईकल र अन्य दईु पांगे्र सवारी  रु. १५०।००  
ग. तनजी कार तथा स्जप  रु.३००।००  
घ. भाडाका कार तथा स्जप  रु.४००।००  
ङ. तनजी ट्याम्पो/ पावर टे्रलर ट्याक्टर   रु.२००।००  
च. भाडाका ट्याम्पो/ पावर टे्रलर ट्याक्टर   रु.२५०।००  
छ. तनस्ज तथा भाडाका माईक्रोबस  रु.५००।००  
ज. तनजी तथा भाडाका समनी बस ट्राभल बस समनी ट्रक  रु.८००।००  
झ. तनजी तथा भाडाका ठुलो बस‚ट्रक‚लहरी हेभी ट्राभल 

बस ठूलो 
 रु.२०००।००  

ञ. माथी उल्लेखखत व्यवसायहरुको वापषगक नपवकरण 
गदाग दताग शूल्कको ५० प्रततशत दस्तरु लाग्ने 

   

ट. माथी उल्लेखखत व्यवसायहरुको ससिाररस गदाग   रु.१०००।००  
 पटके सवारी साधन  रु.१००।००  

  पवज्ञापन कर    
क पवज्ञापन कर एक रंग  रु.१००।०० प्रतत व. िी  
ख. पवज्ञापन कर दईु रंग  रु.२००।०० प्रतत व. िी  
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ग. पवज्ञापन कर वहु रंग  रु.३००।०० प्रतत व. िी  
  पयगटन सेवा शुल्क  रु.२०।०० प्रतत पयगटक पवदेशीको 

हकमा 
 अचल सम्पपत्त मुल्यांकन सेवा शुल्क १.१.५   
क. रु एक लाख सम्म  रु.१००।००  
ख. रु दश लाख सम्म  रु.३००।००  
ग. रु वीश लाख सम्म  रु.५००।००  
घ. रु पचास लाख सम्म  रु.१०००।००  
ङ. रु एक करोड सम्म  रु.२०००।००  
च. रु एक करोड भन्दा माथथ  ०।०५ प्रततशत  
छ. घरबाटो ससिाररस असंवन्डा  १०००।००  
ज. घरजग्गा मूल्यांकन ससिाररस पवध्याथी  रु.५००।००  
झ. घर जग्गा मूल्याकंन ससिाररस  ५००।००  
ञ. छुट जग्गा दताग ससिाररस  प्रतत आना  रु.१००।००  

  घरबाटो ससिाररस आवससय प्रयोजन    
  क वगग    

क.  दक्षक्षणढोका सााँखु सडक  प्रतत आना रु.७५०।००  
  ख वगग    

क. पेप्सीकोला व्रम्हखेल सडक  प्रतत आना रु.६००।००  
ख. वोडे नोसलङ सडक  प्रतत आना रु.४००।००  
ग. ततवारी टोल चााँग ुसडक  प्रतत आना रु.४००।००  
घ. गान्धी माहानटार मूलपानी सडक  प्रतत आना रु.४००।००  
ङ. कागेश्वरी चक्रपथ सडक  प्रतत आना रु.४००।००  
च. गान्धी वीरेन्द्रचोक हुदै मूलपानी सडक  प्रतत आना रु.४००।००  
छ. सुन्दरीजल आलापोट सडक  प्रतत आना रु.४००।००  
ज. थली समलनचोक मलूपानी सडक  प्रतत आना रु.४००।००  
झ. गोठाटार महादेवस्थान अथधकारी गााँउ हुदै दमुाखाल 

सडक 
 प्रतत आना रु.४००।००  

ञ. गोठाटार के.सी. गााँउ हुदै समलनचोक सडक  प्रतत आना रु.४००।००  
ट. व्रम्हखेल कागेश्वरी सडक  प्रतत आना रु.४००।००  

  ग वगग    
क. नयापाटी कृटणचौर सडक  प्रतत आना रु.३००।०० 

 
 

ख. वी पी चौक भद्रवास सडक  प्रतत आना रु.३००।००  
ग. सातघट्टे थचसापानी सडक  प्रतत आना रु.३००।००  
घ. सातघट्टे अथधकारी गााँउ सडक  प्रतत आना रु.३००।००  
ङ. सातघट्टे पपपल बोट सडक   प्रतत आना रु.३००।००  
च. आलापोट सुयग मण्डली ईन्द्रायणी सडक  प्रतत आना रु.३००।००  
 आलापोट कृटणचौर हुाँदै ठूलादढक सडक  प्रतत आना रु.३००।००  
छ. घट्टेखोला हुाँदै लासलका ईन्द्रायणी सडक  प्रतत आना रु.३००।००  
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ज. पेप्सी गजरकोट ससखंडा गायाँ सडक  प्रतत आना रु.३००।००  
झ. सुन्दरी जल ढकाल गाउाँ पुाँवारटोल हुाँदै सातघट्टे 

सडक 
 प्रतत आना रु.३००।००  

ञ. गणेशमान प्रततटठन हुाँदै ढकाल गाउाँ  सडक  प्रतत आना रु.३००।००  
ट. गणेशमान प्रततटठान सानेटारी कृटण मस्न्दर सडक  प्रतत आना रु.३००।००  
ठ. आलापोट दधेु गाउाँ  सडक  प्रतत आना रु.३००।००  
ड. काभे्र पुाँवार गाउाँ  सडक  प्रतत आना रु.३००।००  

  नगरपासलका के्षत्र सभत्रका वस्ती स्तररय सडक    
क. चार समटर भन्दा कम बाटो भएको  प्रतत आना रु.२००।००  
ख. चार समटर भन्दा माथथ  प्रतत आना रु.४००।००  
ग. छ समटर भन्दा माथथ  प्रतत आना रु.५००।००  

  घरबाटो ससिाररस प्लदटङ र व्यापाररक प्रयोजन    
 क वगग    

 
क. दक्षक्षणढोका सााँखु सडक  प्रतत आना रु.१०००।००  
  ख वगग    

क. पेप्सीकोला व्रम्हखेल सडक  प्रतत आना रु.९५० ।००  
. 

 

ख. बोडे नोसलगङ सडक   प्रतत आना रु.९००।००  
ग. ततवारी टोल चााँग ुसडक  प्रतत आना रु.९००।००  
घ. गान्धी माहानटार मूलपानी सडक  प्रतत आना रु.९००।००  
ङ. कागेश्वरी चक्रपथ सडक  प्रतत आना रु.९००।००  
च. गान्धी पवरेन्द्रचोक हुदै मूलपानी सडक  प्रतत आना रु.९००।००  
छ. सुन्दरीजल आलापोट सडक  प्रतत आना रु.९००।००  
ज. थली समलनचोक मलूपानी सडक  प्रतत आना रु.९००।००  
झ. गोठाटार महादेव स्थान अथधकारी गााँउ हुदै दमुाखाल 

सडक 
 प्रतत आना रु.९००।००  

ञ. गोठाटार के.सी. गााँउ हुदै समलनचोक सडक  प्रतत आना रु.९००।००  
ट. व्रम्हखेल कागेश्वरी  सडक   प्रतत आना रु.९००।००  

  ग वगग    
क. नयापाटी कृटणचौर सडक  प्रतत आना रु.८००।००  
ख. वी पी चोक भद्रवास सडक  प्रतत आना रु.८००।००  
ग. सातघट्टे थचसापानी सडक  प्रतत आना रु.८००।००  
घ. सातघट्टे अथधकारी गााँउ सडक  प्रतत आना रु.८००।००  
ङ. सातघट्टे पपपलबोट सडक  प्रतत आना रु.८००।००  
च. आलापोट सुयगमण्डली ईन्द्रायणी सडक  प्रतत आना रु.८००।००  
छ. आलापोट कृटणचौर हुदै ठुलाढक्की सडक  प्रतत आना रु.८००।००  
ज. घट्टेखोला हुदै लासलका इन्द्रायणी सडक   प्रतत आना रु.८००।००  
झ. पेप्सी गजरकोट ससखंडा गााँउ सडक  प्रतत आना रु.८००।००  
ञ. सुन्दरीजल ढकाल गााँउ पवुारटोल हुदै सात घट्टे  प्रतत आना रु.८००।००  
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सडक 
ट. गणेशमान प्रततटठान हुदै ढकाल गााँउ सडक  प्रतत आना रु.८००।००  
ठ. गणेशमान प्रततटठान सानेटारी कृटण मस्न्दर सडक  प्रतत आना रु.८००।००  
ड. आलापोट दधेु गााँउ सडक  प्रतत आना रु.८००।००  
ढ. काभे्र पवुारगााँउ सडक  प्रतत आना रु.८००।००  

  नगरपासलका के्षत्र सभत्रका बस्स्त स्तररय सडक    
क. चार समटर भन्दा कम बाटो भएको  प्रतत आना रु.८००।००  
ख. चार समटर भन्दा माथथ  प्रतत आना रु.९००।००  
ग. छ समटर भन्दा माथथ  प्रतत आना रु.१०००।००  
 दताग तथा नपवकरण दस्तुर १.३.१   
क. जन्म‚ पववाह‚ मतृ्य‚ुवसाइाँ सराइाँ‚ सम्बन्ध पवच्छेद  रु.५०।००  
ख. पवूग प्राथसमक पवध्यालय दताग  रु.३०००।००  
ग. प्राथसमक पवध्यालय दताग  रु.५०००।००  
घ. तनम्न माध्यासमक पवध्यालय दताग  रु.७०००।००  
ङ. माध्यासमक पवध्यालय दताग  रु.१००००।००   
च. उच्च माध्यासमक पवध्यालय दताग  रु.११०००।००  
छ. पवश्व पवध्यालय दताग  रु.१५०००।००  
ज. पवध्यालय कक्षा थप  रु.१०००।००  
 नक्सा पास दस्तुर १.१.६   

  नक्सा पास दस्तुर आवासीय    
क. माटो जोडाइ टायल जस्ता छाना (अस्थायी टहरा)  प्रतत गोटा रु.२०००।००  
ख. ट्रस टहरा  प्रततगोटा रु.५०००।००  
ग. पक्की ईट्टा माटोको जोडाइ  प्रतत व. िी रु.२।००  
घ. पक्की ईट्टा ससमेन्ट जोडाइ  प्रतत व. िी रु.६।००  
ङ. पपलर ससस्टम  प्रतत व. िी रु.८।००  
च. नक्सा पास प्रमाणपत्र  रु.५००।००  
छ. मोहोडा पररवतगन  रु५००।००  
ज. नक्सा प्रततसलपप प्रमाखणत  रु५००।००  
झ. नक्सा नामसारी   प्रतत व. फि रु.२।००  
ञ. प्रापवथधक सेवा शुल्क  रु.१५००।००  
ट. घर नक्सा पववेदन  रु.१०००।००  
ठ. घर नक्सा नपवकरण दस्तुर  प्रतत व. फि रु.२।००  

  नक्सा पास दस्तुर हाउस्जङ र व्यापाररक  प्रतत व. िी रु.१५।००  
क. नक्सा पास दस्तुर हाउस्जङ र व्यापाररक बतन सकेको 

घरको हकमा 
 प्रतत व. िी रु.२०।००  

  परुानो घर नक्सा पास तनयसमत दस्तुर २०६४ साल 
अषाढ मसान्त अतघ बनेका 

   

क. माटो जोडाइ टाएल जस्ता छाना  प्रतत घर रु.२००।००  
ख. पक्की ईट्टा माटोको जोडाइ  प्रतत घर रु.५००।००  
ग. पस्क्क ईट्टा ससमेन्टको जोडाइ  प्रतत घर रु.२०००।००  
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घ. पपलर ससस्टम  प्रतत घर रु.५०००।००  
   परुानो घर नक्सा पास तनयसमत दस्तुर २०७१ साल 

अषाढ मसान्त अतघ बनेका 
   

क. माटो जोडाइ टायल जस्ता छाना  प्रतत घर रु.२००।०० १० 
प्रततशत 
थप 
जररवाना 

ख. पक्की ईट्टा माटोको जोडाइ   प्रतत घर रु.५००।०० १० 
प्रततशत 
थप 
जररवाना 

  पक्की इट्टा ससमेन्टको जोडाइ    
क. पक्की इट्टा ससमेन्ट जोडाइ  प्रतत व.िी. रु.१०।००  
ख. पपलर ससस्टम  प्रतत व.िी रु.१२।००  

  ससिाररस तथा बक्सौनी दस्तुर १.१.७   
क. वदेैसशक अध्ययन ससिाररस  रु.१५००।००  
ख. वदेैसशक रोजगार ससिाररस  रु.५००।००  
ग. छात्र वपृत्त ससिाररस आन्तररक  रु.१००।००  
घ. छात्र वपृत्त ससिाररस वदेैसशक  रु.५००।००  
ङ. नामसारी ससिाररस  रु.५००।००  
च. नागररकता ससिाररस  तनःशूल्क  
छ. कर चूक्ता ससिाररस  रु.२००।००  
ज. घरकोठा खोल्ने सेवा दस्तुर  रु.५००।००  
झ. तीन पसु्ते िोटो टााँस ससिाररस  रु.२००।००  
ञ. मोही लगत कट्टा ससिाररस  रु.२०००।००  
ट. मोही नामसारी ससिाररस  रु.२००।००  
ठ. सजगसमन मचुूल्का ससिाररस  रु.५००।००  
ड. मूद्दा मामीला दताग  रु.५०।००  
ढ. अंगे्रस्जमा गररएका आन्तररक ससिाररस  रु.१०००।००  
ण. अंगे्रस्जमा गररएका वदेैसशक  ससिाररस  रु.१५००।००  
त. जग्गाधतन प्रमाणपजुाग प्रततसलपप ससिाररस  रु.२००।००  
थ. तनवेदन दस्तुर  रु.१०।००  
द. अन्य ससिाररस  रु.२००।००  

  एम्वलेुन्स दस्तरु    
क. १० फक.सम.सम्मको  रु.३००।००  
ख. १० देखख १५ फक.सम.सम्म  रु.५००।००  
ग. त्यस पतछ प्रतत फक.सम.  रु.३०।००  

  चार फकल्ला ससिाररस १.१.८   
  क वगग    

क. दक्षक्षण ढोका सााँखु सडक   रु.३००।०० प्रततग आना  
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  ख वगग    
क. पेप्सीकोला ब्रम्हखेल सडक  रु.२५०।०० प्रतत आना  
ख. बोडे नोसलगङ्ग सडक  रु. २००।०० प्रतत आना  
ग. ततवारी टोल चााँग ुसडक  रु.२००।०० प्रतत आना  
घ. गान्धी महानटार‚ मलूपानी सडक  रु.२००।०० प्रतत आना  
ङ. कागेश्वरी चक्रपथ सडक  रु.२००।०० प्रतत आना  
च. गान्धी बीरेन्द्रचोक हुाँदै मूलपानी सडक  रु.२००।०० प्रतत आना  
छ. सुन्दरीजल आलापोट सडक  रु.२००।०० प्रतत आना  
ज. थली समलनचोक मलूपानी सडक  रु.२००।०० प्रतत आना  
झ. गोठाटार महादेवस्थान अथधकारी गाउाँ  हुदै डुमाखाल 

सडक 
 रु.२००।०० प्रतत आना  

ञ. गोठाटार के.सी. गाउाँ  हुाँदै समलनचोक सडक  रु.२००।०० प्रतत आना  
ट. ब्रम्हखेल कागेश्वरी सडक  रु.२००।०० प्रतत आना  

  ग वगग    
क. नयााँ पाटी कृटण चौर सडक  रु. १५०।०० प्रततआना  
ख.  पवपी चोक भद्रवास सडक  रु. १५०।०० प्रततआना  
ग. आलापोट सुयगमन्डली ईन्द्रायणी सडक  रु. १५०।०० प्रततआना  
घ. आलापोट कृटण चौर हुाँदै ठूलाढकी सडक  रु. १५०।०० प्रततआना  
ङ. घट्टेखोला हुाँदै लासलका ईन्द्रयणी सडक  रु. १५०।०० प्रततआना  
च. पेप्सी गजकोट ससखंडा गाउाँ  जाने सडक  रु. १५०।०० प्रततआना  
छ. सुन्दरीजल ढकालगाउाँ  पुाँवारटोल हुाँदै सातघट्टे सडक  रु. १५०।०० प्रततआना  
ज. गणेशमान प्रततटठान हुाँदै ढकालगाउाँ जाने सडक  रु. १५०।०० प्रततआना  
झ. गणेशमान प्रततटठान हुाँदै सानीटारी कृटणमस्न्दरजाने 

सडक 
 रु. १५०।०० प्रततआना  

ञ. आलापोट दधेुगाउाँ जाने सडक  रु. १५०।०० प्रततआना  
ट. काभे्रपुाँवार गाउाँ  सडक  रु. १५०।०० प्रततआना  

  नगरपासलका के्षत्रसभत्रका वस्ती स्तरीय सडक    
क. ४ मीटर भन्दा कम चौडा भएको सडक  रु.१००।०० प्रततआना  
ख. ४ मीटर भन्दा माथी चौडा भएको सडक  रु. १५०।०० प्रततआना  
ग. ६ मीटर भन्दा माथी चौडा भएको सडक  रु. २००।०० प्रततआना  

  चरफकल्ला ससिाररस प्लदटङ्ग र व्यवसायीक 
प्रयोजन 

   

  क वगग    
क. दक्षक्षण ढोक सााँखु सडक  रु. ४००।०० प्रततआना  

  ख वगग    
क. पेप्सीकोला ब्रम्हखेल सडक  रु. ३००।०० प्रततआना  
ख. बोडे नोसलगङ्ग सडक  रु. २५०।०० प्रततआना  
ग. ततवारी टोल चााँग ुसडक  रु. २५०।०० प्रततआना  
घ. गान्धी महानटार‚ मलूपानी सडक  रु. २५०।०० प्रततआना  
ङ. कागेश्वरी चक्रपथ सडक  रु. २५०।०० प्रततआना  
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च. गान्धी बीरेन्द्रचोक हुाँदै मूलपानी सडक  रु. २५०।०० प्रततआना  
छ. सुन्दरीजल आलापोट सडक  रु. २५०।०० प्रततआना  
ज. थली समलनचोक मलूपानी सडक  रु. २५०।०० प्रततआना  
झ. गोठाटार महादेवस्थान अथधकारी गाउाँ  हुदै डुमाखाल 

सडक 
 रु. २५०।०० प्रततआना  

ञ. गोठाटार के.सी. गाउाँ  हुाँदै समलनचोक सडक  रु. २५०।०० प्रततआना  
ट. ब्रम्हखेल कागेश्वरी सडक  रु. २५०।०० प्रततआना  

  ग वगग    
क. नयााँ पाटी कृटण चौर सडक  रु. २००।०० प्रततआना  
ख. पवपी चोक भद्रवास सडक  रु. २००।०० प्रततआना  
ग. सातघट्टे थचसापानी सडक  रु. २००।०० प्रततआना  
घ. सातघट्टे अथधकारी गाउाँ  जाने सडक  रु. २००।०० प्रततआना  
ङ. सातघट्टे पीपलबोट सडक  रु. २००।०० प्रततआना  
च. आलापोट सुयगमन्डली ईन्द्रायणी सडक  रु. २००।०० प्रततआना  
छ. आलापोट कृटण चौर हुाँदै ठूलाढकी सडक  रु. २००।०० प्रततआना  
ज. घट्टेखोला हुाँदै लासलका ईन्द्रयणी सडक  रु. २००।०० प्रततआना  
झ. पेप्सी गजकोट ससखंडा गाउाँ  जाने सडक  रु. २००।०० प्रततआना  
ञ. सुन्दरीजल ढकालगाउाँ  पुाँवारटोल हुाँदै सातघट्टे सडक  रु. २००।०० प्रततआना  
ट. गणेशमान प्रततटठान हुाँदै ढकालगाउाँ जाने सडक  रु. २००।०० प्रततआना  
ठ. गणेशमान प्रततटठान हुाँदै सानीटारी कृटणमस्न्दरजाने 

सडक 
 रु. २००।०० प्रततआना  

ड. आलापोट दधेुगाउाँ जाने सडक  रु. २००।०० प्रततआना  
ढ. काभे्र पुाँवार गाउाँ  सडक  रु. २००।०० प्रततआना  

  नगरपासलका के्षत्रसभत्रका वस्ती स्तरीय सडक    
क. ४ मीटर भन्दा कम चौडा भएको सडक  रु. २००।०० प्रततआना  
ख. ४ मीटर भन्दा माथी चौडा भएको सडक  रु. २५०।०० प्रततआना  
ग. ६ मीटर भन्दा माथी चौडा भएको सडक  रु. ३००।०० प्रततआना  

  माथी उल्लेख नभएका सडकहरुको हकमा देहाय 
अनसुारको घरबाटो दस्तरु तथा चारफकल्ला दस्तरु  

   

क. सभबत्र पपच सडक घरबाटो 
वापत 

रु. ४००।०० प्रततआना  

 सभबत्र पपच सडक चारफकल्ला रु. २००।०० प्रततआना  
ख. ग्राभेलबाटो घरबाटो 

वापत 
रु. ३५०।०० प्रततआना  

 ग्राभेलबाटो चारफकल्ला रु. १५०।०० प्रततआना  
ग. कस्च्च सडक घरबाटो 

वापत 
रु.३००।०० प्रतत आना  

 कस्च्च सडक चारफकल्ला रु.१००।०० प्रतत आना  
घ. गोरेटोबाटो घरबाटो 

वापत 
रु. २५०।०० प्रततआना  
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 गोरेटोबाटो चारफकल्ला रु. १००।०० प्रततआना  
ङ. बाटो नभएको घरबाटो 

वापत 
रु.२००।०० प्रततआना  

 बाटो नभएको चारफकल्ला रु. १००।०० प्रततआना  
  नाता प्रमाखणत १.१.९   

क. स्जपवत  नाता प्रमाखणत  रु.५००।००  
ख. मतृ्य ुनाता प्रमाखणत  रु.२००।००  

      
 



19 

 

 


