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४ 

पोका/झोिामा सामान राखी 

मोटर साआकि/ माखनस अफैिे 

बेच्ने प्रखत पटक     २०   

५ रांगा भैसी बंगरु प्रखत गोटा     ५०   

६ खसी बोका प्रखत गोटा     ५   

७ हाुँस कुखरुा र ऄन्य पंक्षी  
प्रखत गाडी   ५०   

प्रखत मोटरसाइकि र साइकि   २५   

८ चना चटपट पानी परुी प्रखत खदन    २०   

  नोटः डोका डािा मा तरकारी तथा फिफुि राखी बजारमा घमुाएर बेच्ने खकसानहरुको हकमा पटके व्यवसाय कर खिइने छैन . 
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ऄनसुचुी १० 

पाकिि ङ शुल्ि 

कस.नं. िर सूकच  कििरण एिाई दर िैकियत 

१ सवारी पाखकन ङ शलु्क 

ठूिा सवारी साधन   ६०   

बस, खमखनबस, ट्क, ट्याक्टर 
  ५०   

साना सवारी साधन   २५   

स्कुटर,मोपेड,मोटरसाआकि   ५   
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ऄनसुचुी ११ 

टे्रकिङ्ग, िायोकिङ,क्यानोइङ्ग,बन्जी जकम्पङ्ग, कजप फ्लायर र ¥याकफ्टङ्ग शुल्ि 

कस.नं. िर सूकच  कििरण एिाई दर िैकियत 

१ 

नदीमा ¥याखफ्टङ्ग गने 

पयनटकहरुिाइ प्रखत व्यखि प्रखत 

पटक     २०   
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ऄनसुचुी १२ 

सेिा शुल्ि दस्तुर 

कस.नं. िर सूकच  कििरण एिाई दर िैकियत 

ि कसिाररस/प्रमाकणत 
        

१ घर जगगा नामसारी खसफाररस      ५००   

२ मोही िगत कट्टा खसफाररस     ५००   

३ घर कायम खसफाररस 
पक्की घर  

एक तिासम्म ५००   

दइु तिासम्म १०००   

दइु तिा भन्दा माखथ १५००   

कच्ची घर   ३००   

४ सजनखमन मचुलु्का     ३००   

५ छािवखृि खसफाररस 
खवपन्न खवद्याथी छािवखृि खसफाररस   २००   

ऄन्य    ५००   

६ ऄपाङ्ग खसफाररस     २००   

७ ऄस्थाइ बसोबास खसफाररस     १०००   

८ स्थाइ बसोबास खसफाररस     ५००   

९ नागररकता  खसफाररस 
नागररकता   २००   

नागररकता प्रखतखिखप   २००   

१० ऄंखगकृत नागररकता खसफाररस     १०००   

११ 
अखथनक ऄवस्था बखियो वा 

सम्पन्नता प्रमाखणत     १५००   

१२ 
अखथनक ऄवस्था कमजोर वा 

खवपन्नता प्रमाखणत     ५००   

१३ खवद्यतु जडान खसफाररस 
िािपजूान भएको हकमा 

सामान्य ५००   

खिफेज १५००   

िािपजूान नभएको हकमा   १०००   

१४ धारा जडान खसफाररस 
िािपजूान भएको हकमा   ५००   

िािपजूान नभएको हकमा   १०००   

१५ खजखवत रहकेो खसफाररस     ५००   

१६ 

दवुै नाम गरेको व्यखि एकै हो 

भन्ने खसफाररस / फरक जन्म 

खमखत संशोधन खसफाररस     ५००   

१७ जगगा मलू्यांकन रु. ५ िाखसम्म   ५००   
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खसफाररस/हखैसयत प्रमाखणत  
रु. १० िाखसम्म   १५००   

रु. २० िाखसम्म   २०००   

रु. ३० िाखसम्म   २५००   

रु. ४० िाखसम्म   ३०००   

रु. ५० िाखसम्म   ४०००   

रु. ५० िाखभन्दा बढी १ करोडसम्म   ६०००   

रु. १ करोड माखथ   १००००   

ऄंशवण्डा र दानबकसमा         

नगरपाखिकािे तत्काि खधतो मलु्याकंन गरेको खसफाररसको पनुः नवीकरण गनुनपदान जनु प्रयोजनका िाखग गररएको हो सोका िाखग िागने दस्तरुको १० 

प्रखतशत राजश्व खिइनेछ । 

१८ व्यवसाय बन्द खसफाररस     ५००   

१९ 
व्यवसाय संचािन नभएको 

खसफाररस     ५००   

२० 
व्यापार व्यवसाय नभएको 

खसफाररस     ५००   

२१ कोटन खफ खमनाहा खसफाररस     १००   

२२ नाबािक पररचयपि खसफाररस     २००   

२३ चौपाया सम्बन्धी खसफाररस     १०००   

२४ 
ईद्योग / व्यवसाय दतान 

खसफाररस 

घरेिु   १०००   

साना   १५०० पजूीको अधारमा 

मझौिा   २५००   

ठूिा   ३५००   

२५ ईद्योग ठाुँईसारी खसफाररस     १०००   

२६ खवद्यािय ठाुँईसारी खसफाररस     १०००   

२७ अन्तररक बसाइसराइ खसफाररस     ३००   

२८ 

खवद्यािय संचािन स्वीकृत 

खसफाररस/ ऄनमुती (संस्थागत) 

अधारभतु   २०००   

माध्यखमक   ४०००   

क्याम्पस   ६०००   

खवद्यािय कक्षा वखृि खसफाररस/ 

ऄनमुती (संस्थागत) 

अधारभतु   ५००   

माध्यखमक   १०००   

क्याम्पस   १५००   

२९ व्यखिगत खववरण खसफाररस     ५००   

३० जगगा दतान खसफाररस १ रोपनी सम्म 

वडान न.ं ६र वडा न.ं 

७,५र ८को यातायात 

सेवा पगेुको समथर 

भभुाग  २५०० 

मोटरबाटोको 

१००मी. दायाुँ 

बायाुँ 
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१ रोपनी भन्दा माखथ प्रखत रोपनी थप  

वडान न.ं ६र वडा न.ं 

७,५र ८को यातायात 

सेवा पगेुको समथर 

भभुाग  ५०० 

१ रोपनी सम्म 
माखथ ईल्िेखखत 

वडाको के्षि बाहके 

ऄन्य के्षि १५००   

१ रोपनी भन्दा माखथ प्रखत रोपनी थप  

माखथ ईल्िेखखत 

वडाको के्षि बाहके 

ऄन्य के्षि ३००   

५ रोपनी सम्म ऄन्य वडाका के्षि ८००   

५ रोपनी भन्दा माखथ प्रखत रोपनी थप  ऄन्य वडाका के्षि २००   

३१ संरक्षक खसफाररस  व्यखिगत   ५००   

३२ संरक्षक खसफाररस  संस्थागत   १०००   

३३ 
नेपाि सरकारको नाममा बाटो 

कायम खसफाररस     ३००   

  
नेपाि सरकारको नाममा बाटो 

कायम खसफाररस (प्िखटङ)     १०००   

३४ खजखवतसुँगको नाता प्रमाखणत     ५००   

३५ मतृकसुँगको नाता प्रमाखणत     ५००   

३६ 
कोठा खोल्न कायन/ रोहबरमा 

बस्ने कायन     ५००   

३७ 
खनःशलु्क वा सःशलु्क स्वास््य 

ईपचार खसफाररस     २००   

३८ 
ऄन्य कायानियको माग ऄनसुार 

खववरण खिुाइ पठाईने कायन     ५००   

३९ संस्था सम्बन्धी खसफाररस 
दतान सम्बन्धी खसफाररस   १०००   

नवीकरण सम्बन्धी खसफाररस   १०००   

४० घर बाटो प्रमाखणत(प्रखत खकिा ) 

सहायक राजमागन पक्की   १५००   

सहायक राजमागन कच्ची सडक   १०००   

शाखा पक्की सडक   १०००   

शाखा कच्ची सडक   ५००   

बाटो नभएको    ३००   

४१ चार खकल्िा प्रमाखणत 

वडा नं. ३ को जिौदी के्षि,वडा न.ं ५को समथर 

के्षि,वडा नं. ६ , वडा नं. ७ को खसस्नेरी वडा न.ं 

६ को खसमाना के्षि, वडा नं. ८ को खसम्िे सम्म   ५००   

 माखथ ईल्िेखखत बाहके सबै के्षि    ४००   
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४२ जन्मखमखत प्रमाखणत     ५००   

४३ खववाह प्रमाखणत     ५००   

४४ घर पाताि प्रमाखणत     ५००   

४५ कागज/मञ्जरुीनामा प्रमाखणत     ५००   

४६ हकवािा वा हकदार प्रमाखणत     ७००   

४७ ऄखववाखहत प्रमाखणत     ७००   

४८ 
जगगा रेखांकनको कायन/ सो 

कायनमा रोहबर     १०००   

४९ 
जगगा धनीपजूान हराएको 

खसफाररस     ५००   

५० पजुानमा घरकायम गने खसफाररस     ५००   

५१ ऄंगे्रजी खसफाररस तथा प्रमाखणत     ७००   

५२ खमिापि कागज/ ईजरुी दतान     ५००   

५३ जन्म दतान जन्मदतान   ५० 

पैंखतस खदनखभि 

गरेमा खनःशलु्क 

प्रखतखिखप   ५०   

५४ मतृ्य ूदतान मतृ्यदूतान    ५० 

पैंखतस खदनखभि 

गरेमा खनःशलु्क 

प्रखतखिखप   ५०   

५५ बसाआनस।रआन दतान दतान   ५० 

पैंखतस खदनखभि 

गरेमा खनःशलु्क 

प्रखतखिखप   ५०   

५६ सम्बन्ध खवच्छेद दतान दतान   ५० 

पैंखतस खदनखभि 

गरेमा खनःशलु्क 

प्रखतखिखप       

५७ 

खववाह दतान 

खववाह दतान   ५० 

पैंखतस खदनखभि 

गरेमा खनःशलु्क 

प्रखतखिखप   ५०   

५८ 

ईल्िेखखत बाहके ऄन्य स्थानीय 

अवश्यकता ऄनसुारका 

खसफाररस/प्रमाखणतहरु     ५००   

५९ 
पेन्सन काडन वा सो सम्बन्धी  

खसफाररस 

हकवािा संरक्षण सम्बन्धी खसफाररस   ५००   

पेन्सन पाररवारीक खववरण खसफाररस 

नेपाि ३००   

भारत ७००   

ऄन्य देश १०००   

पेन्सनका िाखग  ऄन्य खसफाररस 

नेपाि २००   

भारत ५००   

ऄन्य देश ७००   
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६० 
संघ संस्था सम्बन्धी दस्तरु 

शलु्क 

दतान सम्बन्धी दस्तरु   १०००   

नवीकरण सम्बन्धी दस्तरु   १०००   

प्रमाखणत सम्बन्धी दस्तरु   १०००   

६१ काठ दाईरोको खसफाररस 

खयर, साि, खससौ, चाप िगायत मलू्यवान 

काठहरु प्रखत क्यखूवक खफट १०   

ऄन्य (कु काठ) 
 प्रखत ट्याक्टर ५००   

प्रखत रक १५००   

खसफाररस   १०००   

६२ सनाखतको खसफाररस     ५००   

६३ ऄखमन शलु्क     २५००   

६४ टेखिफोन  खसफाररस     ५००   

६५ 
टेखिफोन टावर  खसफाररस/ 

ऄनमुखत खसफाररस     १००००   

६६ प्िखटङ्ग सेवा शलु्क  

पाुँच रोपनी का िाखग प्रखत रोपनी १०००० 

प्िखटङको 

मापदण्ड िाग ूहुने  

पाुँच रोपनी देखख दश रोपनी सम्म प्रखत रोपनी ७००० 

दश रोपनी देखख माखथ प्रखत रोपनी ५००० 

ख अन्य कसिाररस/प्रमाकणत 
        

१ खनवेदन फाराम  

 

प्रखत पाना १०   

२ ऄनसुचूी     २०   

३ खनवेदन दस्तरु 
सामान्य   १०   

ईजरुी   १००   

४ भवन खनमानण दरखास्त फाराम     १०००   

५ 
पखत पत्नी सम्बन्ध खवच्छेद 

खनवेदन दतान दस्तरु     ५००   

६ 
परीक्षा सम्बन्धी दरखास्त 

फाराम शलु्क 

ऄखधकृत   १०००   

सहायक स्तर   ४००   

सहयोगी स्तर   ३००   

७ कोटेशन फाराम शलु्क 
      

अखथनक प्रशासन 

खनयमानसुार 

८ टेन्डर फाराम शलु्क 

      

अखथनक प्रशासन 

खनयमानसुार 

९ खनवेदन नक्कि  

 

प्रखत पाना १०   

१० 
घरपािुवा कुकुर दतान र 

नवीकरण दस्तरु     १००   

११ भरुवा बन्दकु नवीकरण दस्तरु     १०००   
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१२ 
घर खनमानण नक्शाको नक्कि 

दस्तरु   
  

५००   

  नोटः आथथिक सहायता,दीन दःुखीहरुको हकमा नगरप्रमखु/प्रमखु प्रशासथकय अथधकृतको तोक आदेश अनसुार थनःशलु्क सेवा प्रदान गनि सथकन्छ 

१३ 

घर नक्शा पास  घरिायम 

/अकभलेकखिरण दस्तुर 
        

  

भौखतक संरचनाको खववरण 

  

करको दर (प्रखत व.खफ.)  

नक्शापास के्षि 

नयाुँ  भौखतक संरचना ऄखभिेखखकरण   

क अर.सी.सी. िेम स्रक्चर 

एक ढिान सम्म ५.०० ३.५०   

दइु ढिान सम्म ६.०० ५.००   

सोभन्दा माखथ ८.०० ६.००   

ख 

खसमेन्टको जोडाआमा आट्टा वा 

ढंुगाको गारो (न्यनूतम २३ 

से.मी. मोटाइ)अर.सी.सी. 

टायि जस्तापाता छाना 
  ४.०० २.५०   

ग 
माटोको जोडाइमा आट्टा वा ढंुगाको गारो– कच्ची घरको हकमा १ तिा सम्म एकमषु्ट रु. ५०० र दइु तिा र सोभन्दा माखथ रु. ७५० 

िागनेछ । 
  

१४ GIS नक्सा A4 साइज 
प्रखत पाना सादा २५   

प्रखत पाना रंखगन १००   
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ऄनसुचुी १३ 

पयिटन शुल्ि 

कस.नं. िर सूकच  कििरण एिाई दर िैकियत 

१ यस सेवा व्यवसायको िाथग कारोबार वा स्तर हरेी नगरकायिपाथिकािे थनणिय गरेबमोथजम  हुनेछ ।  

  

अनुसुचीमा छुट भएिा  

कस.नं. िर सूकच  कििरण एिाई दर िैकियत 

१ प्रािृकति साधन उपयोग िर 

ढंुगा, खगटी, बािुवा 

प्रखत घनखमटर 

८१।३६ 

(भ्याट 

सखहत) 

ऄनसुचुी १२  मा 

छुट भएको 

कखटङ्ग ढंुगा– घरको खभिामा टास्ने रयाक्टर २५० 

  रक ५०० 

छपनी सादा ढंुगा रयाक्टर १५० 

  रक ३०० 

कािीमाटी र रातो माटो रयाक्टर १०० 

  रक २०० 

प्राकृखतक श्ोत खनकासी कर प्रखत घनखमटर ४५।२० 

२ सरसिाई शुल्ि 
फोहरको मात्रा प्रकृथत र के्षत्र हरेी नगरकायिपाथिकािे न्यनूतम पचास देथख 

दईु हजारसम्म तोक्न सक्ने  
  

ऄनसुचुी १२  मा 

छुट भएको 

 

 

 

 

 

 


