
 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्थानीय राजपत्र 

 

भिमाद नगरपाभिकाद्वारा प्रकाशित 

 

खण्ड ३)  भिमाद असार १६ गते, २०७६ साि (संख्या १ 

 

िाग १ 

भिमाद नगरपाभिका 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बमोशजम भिमाद नगरसिािे बनाएको 
ति िेशखए बमोशजमको ऐन सर्वसाधारणको जानकारीको िाभग प्रकािन गररएको छ । 

सम्बत ्२०७६ सािको ऐन नं. १ 

भिमाद नगरपाभिकाको वर्भनयोजन ऐन, २०७६ 

प्रस्तार्ना : भिमाद नगरपाभिका, तनह ुँको आभथवक बर्व २०७६/७७ को सेर्ा र कायवहरुको िाभग सशित 
कोर्बाट केही रकम खचव गने अभधकार ददन र सो रकम वर्भनयोजन गनव र्ाञ्छनीय िएकोिे, 

नेपािको संवर्धानको धारा २२९ को उप-धारा (२) बमोशजम भिमाद नगरपाभिका,  तनह ुँको नगर सिािे यो 
ऐन बनाएको छ । 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्ि : (१) यस ऐनको नाम “भिमाद नगरपाभिकाको वर्भनयोजन ऐन, २०७६” रहेको छ 
। 
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(२) यो ऐन त रुन्त प्रारम्ि ह नेछ । 

२. आभथवक र्र्व २०७६/७७ को भनभमत्त सशित कोर्बाट रकम खचव गने अभधकार : (१)आभथवक र्र्व 
२०७६/७७को भनभमत्त नगर कायवपाभिका, र्डा सभमभत, वर्र्यगत िाखािे गने सेर्ा र कायवहरुका भनभमत्त 
अन सूची १ मा उशलिशखत चािू खचव, पूुँशजगत खचव र भबशत्तय व्यर्स्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम 
४४,९७,३०,०००.०० (अिेरुपी रुपैयाुँ चर्ाभिस करोड सन्तान्नब्बे िाख भतस हजार मात्र ) मा नबढाई भनददवष्ट 
गररए बमोशजम सशित कोर्बाट खचव गनव सवकनछे । 

३ . वर्भनयोजन : (१) यस ऐनद्धारा सशित कोर्बाट खचव गनव अभधकार ददइएको रकम आभथवक र्र्व 
२०७६/७७को भनभमत्त भिमाद नगरपाभिकाको नगर कायवपाभिका, र्डा सभमभत र वर्र्यगत िाखािे गने सेर्ा र 
कायवहरुको भनभमत्त वर्भनयोजन गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा ज नस कै क रा िेशखएको िए तापभन कायवपाभिका, र्डा सभमभत र वर्र्यगत िाखािे गने 
सेर्ा र कायवहरुको भनभमत्त वर्भनयोजन गरेको रकममध्य ेक नैमा बचत ह ने र क नैमा अप ग ह ने देशखन आएमा 
नगर कायवपाभिकािे बचत ह ने िीर्वकबाट नप ग ह न ेिीर्वकमा रकम सानव सक्नेछ । यसरी रकम सादाव एक 
िीर्वकबाट सो िीर्वकको जम्मा रकमको १० प्रभतितमा नबढ्ने गरी क न ै एक र्ा एक िन्दा बढी 
िीर्वकहरुबाट अको एक र्ा एक िन्दा बढी िीर्वकहरुमा रकम सानव तथा भनकासा र खचव जनाउन सवकनछे । 
पूुँशजगत खचव र वर्त्तीय व्यर्स्थातफव  वर्भनयोशजत रकम साुँर्ा ि  क्तानी खचव र व्याज ि  क्तानी खचव िीर्वकमा 
बाहेक अन्य चािू खचव िीर्वकतफव  सानव र भबत्तीय व्यर्स्था अ न्तगवत साुँर्ा ि  क्तानी खचवतफव  भबभनयोशजत रकम 
ब्याज ि  क्तानी खचव िीर्वकमा बाहेक अन्यत्र सानव सवकने छैन । तर चाि  तथा पूुँशजगत खचव र वर्त्तीय 
व्यर्स्थाको खचव व्यहोनव एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानव सवकनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा ज नस कै क रा िेशखएको िए तापभन एक िीर्वकबाट सो िीर्वकको जम्मा स्र्ीकृत रकमको 
१० प्रभतित िन्दा बढ्ने गरी क नै एक र्ा एक िन्दा बढीिीर्वकहरुमा रकम सानव परेमा नगर सिाको स्र्ीकृभत 
भिन  पनेछ । 
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आय तथा व्ययको प्रिेपण 

अन सूची १ 

रु. हजारमा 

िीर्वक 
आ.र्. २०७४/७५ 

को यथाथव 
आ.र्. २०७५/७६ 
को संिोभधत अन मान 

आ.र्. २०७६/७७ 
को अन मान 

राजस्र् 451642.2 549740 449730 

आन्तररक श्रोत 43993.81 106565 ५,१२,९८ 

११३१३ एकीकृत सम्पती कर 2405 3000 २५,०० 

११३१४ ि भमकर/मािपोत 687.2 100 ७,०० 

११३२१ घरर्हाि कर 80.58 300 ७,०० 

11451 सर्ारी साधन कर (सर्ारी दताव, बावर्वक 
सर्ारी कर, तथा पटके सर्ारी कर)   295.56 0 0 

11452 पूर्ावधार सेर्ाको उपयोगमा िाग्न ेकर   0 1300   

11473 अन्य मनोरन्जन कर   12 0 0 

११३२२ र्हाि वर्टौरी कर 0 0 १,०० 

११६११ व्यर्सायिे ि  क्तानी गने 1.5 300 ५,०० 

१४२४२ नक्सापास दस्त र   1000 १०,०० 

१४२४३ भसफाररि दस्त र 5284.3 3000 ३५,०० 

१४२४४ व्यशक्तगत घटना दताव दस्त र   100 १,०० 

१४२४५ नाता प्रमाशणत दस्त र   150 १,५० 

१४२४९ अन्य दस्त र   300 २,०० 

१४३१२ प्रिासभनक दण्ड, जररर्ाना र जफत   0 १,०० 

१४३१३ धरौटी सदरस्याहा   0 १,०० 

१४५२९ अन्य राजस्र् 35227.67 9000 1५३,५० 

गत र्र्वको नगद मौज्दात 0 88015 २,६२,९८ 

राजस्र् बाुँडफाुँडबाट प्राप्त रकम 157.62 78047 ९,४१,५१ 

११३१५ घरजग्गा रशजषे्टिन दस्त र [राजस्र् बाुँडफाुँड - प्रदेि 
सरकार ] 157.62 2100 २५,०० 

११४५६ बाुँडफाुँटबाट प्राप्त ह ने सर्ारी साधन कर [राजस्र् 
बाुँडफाुँड - प्रदेि सरकार ]   3727 ४३,५१ 

११४११ बाुँडफाुँड िइव प्राप्त ह ने मूलय अभिबवृद्ध कर [राजस्र् 
बाुँडफाुँड - संघीय सरकार]   

72220 
६,००,०० 
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११४२१ बाुँडफाुँड िइव प्राप्त ह ने अन्त:ि लक [राजस्र् बाुँडफाुँड 
- संघीय सरकार]   २,७३,०० 

अन्तर सरकारी वर्त्तीय हस्तान्तरण 407490.77 365128 ३०,४२,८१ 

संघीय सरकार   353323 २९,१९,०० 

१३३११ समाभनकरण अन दान 196883 106100 ११,४८,०० 

१३३१२ िसतव अन दान चाि  210607.77 247223 १७,७१,०० 

प्रदेि सरकार     १,२३,८१ 

१३३११ समाभनकरण अन दान 0 11805 १,२३,८१ 

वर्त्तीय व्यर्स्था (प्राभप्त)     ० 

अन्य आय       

जनसहिाभगता       

  

व्यय 299831.51 476760 ४४,९७,३० 

चाि  खचव 187392.02 263667 २८,०९,८६ 

२११११ पाररश्रभमक कमवचारी 16228.83 144915 १५,३३,७३ 

२१११२ पाररश्रभमक पदाभधकारी 4500 7150 ८६,०० 

२११२१ पोिाक 787.5 848 ९,१० 

२११२२ खाद्यान्न 0 0 २,२० 

21131 स्थाभनय ित्ता   399.21 400 0 

२११३२ महंगी ित्ता 400 1908 ११,०० 

२११३३ वफलड ित्ता 110 410 ७,३० 

२११३४ कमवचारीको बैठक ित्ता 215.8 300 ४,०० 

२११३५ कमवचारी प्रोत्साहन तथा प रस्कार 952.1 876 १,५० 

२११३९ अन्य ित्ता 78.6 270 २,०० 

२११४१ पदाभधकारी बैठक ित्ता 2761 3000 ३,०० 

२१२१४ कमवचारी कलयाण कोर् 0 250 ७,०० 

२२१११ पानी तथा भबज िी 96.15 380 ६,०० 

२२११२ संचार महस ि 349.09 800 ७,०० 

२२२११ इन्धन (पदाभधकारी) 410.99 500 ६,०० 

२२२१२ इन्धन (कायाविय प्रयोजन) 274.85 500 ८,०० 

२२२१३ सर्ारी साधन ममवत खचव 311.37 0 ११,०० 

२२२१४ भबमा तथा नर्ीकरण खचव 92.54 300 ३,०० 
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२२२२१ मेशिनरी तथा औजार ममवत सम्िार तथा सिािन 
खचव 0 1200 ४,०० 

२२२३१ भनभमवत सार्वजभनक सम्पशत्तको ममवत सम्िार खचव 132.89 200 ५,०० 

22291 अन्य सम्पत्तीहरुको संचािन तथा सम्िार 
खचव   0 150 ० 

२२३११ मसिन्द तथा कायाविय सामाग्री 2788.78 2311 ३३,१० 

२२३१३ प स्तक तथा सामग्री खचव 10 50 १,०० 

२२३१४ इन्धन - अन्य प्रयोजन 1.4 100 १,०० 

२२३१५ पत्रपभत्रका, छपाई तथा सूचना प्रकािन खचव 0 1200 १०,०० 

२२३१९ अन्य कायाविय संचािन खचव 0 300 ३,५० 

२२४११ सेर्ा र परामिव खचव 1165.7 1910 १०,०० 

२२४१२ सूचना प्रणािी तथा सफ्टरे्यर संचािन खचव 0 0 १,५० 

२२४१३ करार सेर्ा ि लक 4310.3 10292 १,७८,७२ 

२२४१९ अन्य सेर्ा ि लक 1761.34 900 १५,५० 

२२५११ कमवचारी ताभिम खचव   800 २,०० 

२२५१२ सीप वर्कास तथा जनचेतना ताभिम तथा गोष्ठी 
सम्बन्धी खचव 121766.88 478 ४,०० 

२२५२२ कायवक्रम खचव 19037.85 72002 ६,६९,२६ 

२२५२९ वर्वर्ध कायवक्रम खचव 321.5 102 ५,५० 

२२६११ अन गमन, मूलयांकन खचव 0 775 ७,०० 

२२६१२ भ्रमण खचव 2034.18 3000 ३४,०० 

२२६१९ अन्य भ्रमण खचव 0 0 १०,५० 

२२७११ वर्वर्ध खचव 2330.52 2700 २०,०० 

२२७२१ सिा सिािन खचव 0 400 २,०० 

२५२११ गैर वर्त्तीय व्यर्सायहरूिाई चाि  सहायता 0 0 ६,०० 

२५३११ िैशिक संस्थाहरूिाई सहायता   0 १०,०० 

२६४११ सरकारी भनकाय, सभमभत, प्रभतष्ठान एरं् बोडवहरूिाई 
भनिःितव चाि  अन दान 154.75 0 ६,४४ 

२६४१२ सरकारीभनकाय, सभमभत¸ प्रभतष्ठान एरं् बोडवहरूिाई 
सितव चाि  अन दान   0 १४,५६ 

26413 अन्य संस्थािाई अन दान िितव   390 0 0 

26423 अन्य संस्थािाई िितव प ुँशजगत अन दान   866.75 0 0 

२७२१३ और्धीखररद खचव 623.13 500 २९,४५ 
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२८१४२ घरिाडा 698.85 990 १५,०० 

२८१४३ सर्ारी साधन तथा मेशिनर औजार िाडा   500 २,८० 

२८१४९ अन्य िाडा 1029.17 0 २० 

पूंजीगत खचव 112439.49 213093 १6,८७,४४ 

३१११२ गैर आर्ासीय िर्न भनमावण/खररद 20952.39 35264 3,७९,६२ 

31113 भनभमवत िर्नको संरचनात्मक स धार खचव   906.91 1000 0 

३११२१ सर्ारी साधन 12283.8 6527 ८,०० 

३११२२ मेशिनरी तथा औजार 2838.03 5421 ४९,२७ 

३११२३ फभनवचर तथा वफक्चसव 2110.86 3100 २२,०० 

३११३१ पि धन तथा बागर्ानी वर्कास खचव 0 0 ३,०० 

३११३४ कम््य टर सफ्टरे्यर भनमावण तथा खरीद खचव 799.7 1051 ५,०० 

३११३५ पूुँजीगत परामिव खचव 531.1 600 १९,०० 

३११५१ सडक तथा पूि भनमावण 37262.24 66295 ४,४५,५० 

३११५३ वर्द्य त संरचना भनमावण 0 3000 ५,०० 

३११५४ तटबन्ध तथा बाुँधभनमावण 1804.2 3350 १२,२५ 

३११५५ भसंचाइव संरचना भनमावण 737.2 5275 २७,५० 

३११५६ खानेपानी संरचना भनमावण 4786.95 17533 ७५,७० 

३११५७ र्न तथा र्ातार्रण संरिण 582 0 १,०० 

३११५८ सरसफाइव संरचना भनमावण 0 500 ५,०० 

३११५९ अन्य सार्वजभनक भनमावण 26269.11 63277 ६,१४,१० 

३११७१ पूुँजीगत स धार खचव सार्वजभनक भनमावण 575 900 १५,५० 

बजेट बचत (+)/न्यून (-)       

वित्तीय व्यिस्था अनुमान 

अनुसूची २ 

आ.व. : 
२०७६/७७ रकम रू. हजारमा 

शीर्षक   

आ.ि. 
२०७४/७५ को 

यथाथष 

आ.ि. २०७५/७६  

को संशोधित 
अनुमान 

आ.ि. २०७६/७७ को 
अनुमान 

वित्तीय 
व्यिस्थााः         

  खुद ऋण लगानी       
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   ऋण लगानी (-) ० ० ० 

  ऋण लगानीको सावााँ फिर्ाा प्राप्ती (+) ० ० ० 

          

  खुद शेयर लगानी       

   शेयर लगानी (-) ० ० ० 

  शेयर बिक्रीिाट लगानी फिर्ाा प्राप्ती (+) ० ० ० 

          

  खुद ऋण प्राप्ती     ० 

   ऋणको सााँवा भुक्तानी (-) ० ०  ० 

   ऋण प्राप्ती (+) ० ०  ० 

िेत्रगत व्यय अन मान 

संघीय सरकारको सितव अन दान बाहेक 

भस.नं
. 

संकेत िीर्वक आ.र्.२०७
४/७५को 
यथाथव 

आ.र्. 
२०७५/
७६ को 
संिोभधत 
अन मान 

आ.र्. 
२०७६/७७ 
को अन मान 

श्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तरसरकारी वर्त्तीय हस्तान्तरण ऋण जन 
सह 
िाभग
ता 

रै्देशि
क 

  नेपाि 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानी
य तह 

१ १ कायाविय 
सिािन तथा 
प्रिासभनक 

    १३७२२० ९२७८९ ३२७५० ११६८१         

२ १०१ कायाविय 
सिािन तथा 
प्रिासभनक 

    १३७२२० ९२७८९ ३२७५० ११६८१         

३ २ आभथवक 
वर्कास 

    २२४०० 10100 12300 0         

४ २०१ कृवर्     ९१५० 5900 3250 0         

५ २०३ पयवटन     ४१०० 1000 3100 0         

६ २०४ सहकारी     २०० 200 0 0         

७ २०६ जिश्रोत तथा 
भसंचाई 

    ४२७५ 0 4275 0         

८ २०७ र्न     ३०० 300 0 0         

९ २०८ पि पंभछ 
वर्कास 

    ४३७५ 2700 1675 0         
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१० ३ पूर्ावधार 
वर्कास 

    ७९१३० 17700 60730 700         

११ ३०१ यातायात 
पूर्ावधार 

    ४६२०० 7700 37800 700         

१२ ३०२ िर्न, आर्ास 
तथा सहरी 
वर्कास 

    ३१८३० 10000 21830 0         

१३ ३०३ उजाव     ५०० 0 500 0         

१४ ३०६ प नभनवमावण     ६०० 0 600 0         

१५ ४ स िासन तथा 
अन्तरसम्बशन्ध
त िेत्र 

    ४७५० 4750 0 0         

१६ ४०१ िासन प्रणािी     ४५० 450 0 0         

१७ ४०४ वर्त्तीय 
स िासन 

    १०० 100 0 0         

१८ ४०५ कानून तथा 
न्याय 

    ५०० 500 0 0         

१९ ४०९ श्रम तथा 
रोजगार 

    ० 0 0 0         

२० ४१६ मानर् 
संिासन 
वर्कास 

    ३७०० 3700 0 0         

२१ ७ सामाशजक 
वर्कास 

    २९१३० 20110 9020 0         

२२ ७०२ सामाशजक 
स रिा तथा 
संरिण 

    ६०० 600 0 0         

२३ ७०३ य र्ा तथा 
खेिक द 

    ३०५० 1500 1550 0         

२४ ७०४ खानेपानी तथा 
सरसफाई 

    ७९७० 1600 6370 0         

२५ ७०५ िार्ा तथा 
संस्कृभत 

    १०५० 650 400 0         

२६ ७०६ शििा     ९३९९ 9149 250 0         

२७ ७०७ स्र्ास््य     ३८११ 3811 0 0         

२८ ७०८ िैंभगक 
समानता तथा 
सामाशजक 
समारे्िीकरण 

    ३२५० 2800 450 0         

क ि जम्मा     २७२६३० 145449 114800 12381         
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िेत्रगत व्यय अन मान 

संघीय सरकारको सितव अन दान समेत समारे्ि िएको  

भस.नं
. 

संकेत िीर्वक आ.र्.२०७
४/७५को 
यथाथव 

आ.र्. 
२०७५/
७६ को 
संिोभधत 
अन मान 

आ.र्. 
२०७६/७७ 
को अन मान 

श्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तरसरकारी वर्त्तीय हस्तान्तरण ऋण जन 
सह
िाभग
ता 

रै्देशि
क 

  नेपाि 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

स्थानी
य तह 

१ १ कायाविय 
सिािन तथा 
प्रिासभनक 

    १३७२२० ९२७८९ ३२७५० ११६८१         

२ १०१ कायाविय 
सिािन तथा 
प्रिासभनक 

    १३७२२० ९२७८९ ३२७५० ११६८१         

३ २ आभथवक 
वर्कास 

    २४०४५ १०१०० १३९४५ ०         

४ २०१ कृवर्     ९८५० ५९०० ३९५० ०         

५ २०३ पयवटन     ४१०० १००० ३१०० ०         

६ २०४ सहकारी     २०० २०० ० ०         

७ २०६ जिश्रोत तथा 
भसंचाई 

    ४२७५ ० ४२७५ ०         

८ २०७ र्न     ३०० ३०० ० ०         

९ २०८ पि पंभछ 
वर्कास 

    ५३५० २७०० २६५० ०         

१० ३ पूर्ावधार 
वर्कास 

    ८०४८० १७७०० ६२०८० ७००         

११ ३०१ यातायात 
पूर्ावधार 

    ४६२०० ७७०० ३७८०० ७००         

१२ ३०२ िर्न, आर्ास 
तथा सहरी 
वर्कास 

    ३१८३० १०००० २१८३० ०         

१३ ३०३ उजाव     १८५० ० १८५० ०         

१४ ३०६ प नभनवमावण     ६०० ० ६०० ०         

१५ ४ स िासन तथा 
अन्तरसम्बशन्ध
त िेत्र 

    ५२२७ ४७५० ४७७ ०         
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१६ ४०१ िासन प्रणािी     ४५० ४५० ० ०         

१७ ४०४ वर्त्तीय 
स िासन 

    १०० १०० ० ०         

१८ ४०५ कानून तथा 
न्याय 

    ५०० ५०० ० ०         

१९ ४०९ श्रम तथा 
रोजगार 

    ४७७ ० ४७७ ०         

२० ४१६ मानर् 
संिासन 
वर्कास 

    ३७०० ३७०० ० ०         

२१ ७ सामाशजक 
वर्कास 

    २०२७५८ २०११० १८२६४८ ०         

२२ ७०२ सामाशजक 
स रिा तथा 
संरिण 

    ६०० ६०० ० ०         

२३ ७०३ य र्ा तथा 
खेिक द 

    ३१५० १५०० १६५० ०         

२४ ७०४ खानेपानी तथा 
सरसफाई 

    ७९७० १६०० ६३७० ०         

२५ ७०५ िार्ा तथा 
संस्कृभत 

    १०५० ६५० ४०० ०         

२६ ७०६ शििा     १५१२९९ ९१४९ १४२१५० ०         

२७ ७०७ स्र्ास््य     ३५४३९ ३८११ ३१६२८ ०         

२८ ७०८ िैंभगक 
समानता तथा 
सामाशजक 
समारे्िीकरण 

    ३२५० २८०० ४५० ०         

क ि जम्मा     ४४९७३० १४५४४९ २९१९०० १२३८१         

 

 

प्रमाशणकरण भमभतिः २०७६/०३/१६ 

आज्ञािे, 

थमन भसंह थापा 
प्रम ख प्रिासकीय अभधकृत 
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िाग १ 

भिमाद नगरपाभिका 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बमोशजम भिमाद नगरसिािे बनाएको 
ति िेशखए बमोशजमको ऐन सर्वसाधारणको जानकारीको िाभग प्रकािन गररएको छ । 

सम्बत ्२०७६ सािको ऐन नं. २ 

भिमाद नगरपाभिकाको आभथवक ऐन, २०७६ 

प्रस्तार्नािः  भिमाद नगरपाभिकािे आभथवक र्र्व 2076/077 देशख अथव सम्बन्धी प्रस्तार्िाई कायावन्र्यन 
गनवको भनभमत्त स्थानीय कर तथा ि लक संकिन गने, छ ट ददने तथा आय संकिनको प्रिासभनक व्यर्स्था गनव 
र्ाञ्छनीय िएकोिे,  

नेपािको संवर्धानको धारा 2२8 को उपधारा (2) बमोशजम भिमाद नगर सिािे यो ऐन बनाएको छ ।  

१. संशिप्त नाम र प्रारम्ििः (1) यस ऐनको नाम “भिमाद नगरपाभिकाको आभथवक ऐन, 2076” रहेको छ। 
यो ऐन 2076 साि श्रार्ण 1 गतेदेशख भिमाद नगरपाभिका िते्रमा िागू ह नेछ । 

२. सम्पभत करिः नगरपाभिकाका िेत्रभित्र अन सूची (1) बमोशजम सम्पशत्त कर/घरजग्गा कर िगाइन ेर असूि 
उपर गररनेछ । 

३. िभूम कर (मािपोत): नगरपाभिका िेत्रभित्र अन सूची (2) बमोशजम िभूम कर (मािपोत) िगाइने र असूि 
उपर गररनेछ ।  

४. घर र्हाि करिः  नगरपाभिका िेत्रभित्र क नै व्यशक्त र्ा संस्थािे िर्न, घर, पसि, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, 
छ्पर, जग्गा र्ा पोखरी पूरै आंशिक तर्रिे र्हािमा ददएकोमा अन सूची (3) बमोशजम घर जग्गा र्हाि 
कर िगाइने र असूि गररनछे ।  

५. व्यर्साय करिः नगरपाभिका िेत्रभित्र व्यापार, व्यर्साय र्ा सेर्ामा पूुँजीगत िगानी र आभथवक कारोर्ारका 
आधारमा अन सूशच (4) बमोशजम व्यर्साय कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

६. जभडब टी, कर्ाडी र जीर्जन्त  करिः नगरपाभिका िेत्रभित्र क न ैव्यशक्त र्ा संस्थािे ऊन, खोटो, जभडब टी, 
र्नकस, कर्ाडी माि र प्रचभित कानूनिे भनर्ेध गररएको जीर्जन्त  र्ाहेकका अन्य मतृ र्ा माररएका 
जीर्जन्त को हाड, भसङ, ्र्ाुँख, छािा जस्ता बस्त को व्यर्सावयक कारोर्ार गरेर्ापत अन सूची (5) 
बमोशजमको कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 
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७. सर्ारी साधन करिः नगरपाभिका िेत्रभित्र दताव िएका सर्ारी साधनमा अन सूची (6) बमोशजम सर्ारी साधन 
कर िगाइने र अस ि उपर गररनेछ ।तर, प्रदेि कान न स्र्ीकृत िई सो कान नमा अन्यथा व्यर्स्था िएको 
अर्स्थामा सोवह बमोशजम ह नछे । 

८. वर्ज्ञापन करिः नगरपाभिका िेत्रभित्र ह ने वर्ज्ञापनमा अन सूची (7) बमोशजम वर्ज्ञापन कर िगाइने र असूि 
उपर गररनेछ ।।तर, प्रदेि कान न स्र्ीकृत िई सो कान नमा अन्यथा व्यर्स्था िएको अर्स्थामा सोवह 
बमोशजम ह नेछ । 

 

९. मनोरन्जन करिः नगरपाभिका िेत्रभित्र ह न ेमनोरन्जन व्यर्साय सेर्ामा अन सूची (8) बमोशजम व्यर्साय 
कर िगाइने र अस ि उपर गररनेछ ।।तर, प्रदेि कान न स्र्ीकृत िई सो कान नमा अन्यथा व्यर्स्था 
िएको अर्स्थामा सोवह बमोशजम ह नेछ । 

१०. बहाि भबटौरी ि लकिः नगरपाभिका िेत्रभित्र आफ िे भनमावण, रेखदेख र्ा संचािन गरेका अन सूची (9) मा 
उलिेख िए अन सार हाट बजार र्ा पसिमा सोही अन सूशचमा िएको व्यस्था अन सार बहाि भबटौरी ि लक 
िगाइन ेर असूि उपर गररनछे । 

११. पावकव ङ ि लकिः नगरपाभिका िेत्रभित्र क न ैसर्ारी साधनिाई पावकव ङ स वर्धा उपिब्ध गराए र्ापत अन सूची 
(10) बमोशजम पावकव ङ ि लक िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

१२. टे्रवकङ्ग, कोयोवकड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जशम्पङ्ग, शजपफ्िायर र र्य्ाफ्टीङ्ग ि लकिः  नगरपाभिकािे आफ्नो 
िेत्रभित्र टे्रवकङ्ग, कायोवकड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जशम्पङ्ग, शजपफ्िायर र र्य्ाफ्टीङ्गसेर्ा र्ा व्यर्साय संचािन 
गरे र्ापत अन सूशच (11) बमोशजमको ि लक िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

१३. सेर्ा ि लक, दस्त रिः नगरपाभिकािे भनमावण, संचािन र्ा व्यर्स्थापन गरेका अनूसूच्ी 12 मा उशलिशखत 
स्थानीय पूर्ावधार र उपिब्ध गराइएको सेर्ामा सेर्ाग्राहीबाट सोही अन सूचीमा व्यर्स्था िए अन सार ि लक 
िगाइन ेर असूि उपर गररनछे । 

१४. पयवटनि लकिः नगरपाभिकािे आफ्नो िेत्रभित्र प्रर्ेि गने पयवटकहरुर्ाट अन सूची १३ मा उशलिशखत दरमा 
पयवटन ि लक िगाईने र अस ि उपर गररनेछ ।तर, प्रदेि कान न स्र्ीकृत िई सो कान नमा अन्यथा 
व्यर्स्था िएको अर्स्थामा सोवह बमोशजम ह नछे । 

१५. कर छ टिः यस ऐन बमोशजम कर भतने दावयत्र् िएका व्यशक्त र्ा संस्थाहरुिाई क नै पभन वकभसमको कर 
छ ट ददईने छैन ।  

१६. कर तथा ि लक संकिन सम्बशन्ध कायववर्भधिः यो ऐनमा िएको व्यर्स्था अन सार कर तथा ि लक 
संकिन सम्बशन्ध कायववर्भध नगरपाभिकािे तोके अन सार ह नेछ । 
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भिमाद नगरपाभिका 

 कर भििरण र दर सूची 

अनुसुची १ 

आ.ि. २०७६/७७ को िाभग स्िीकृत सम्पभि करको दर   

भस.नं. कर सूभच  भििरण एकाई दर रु. कैभियत 

१   १.०० देखि १०००००.०० सम्म   २५   

२ 
  

१००००१.०० देखि 
२०००००.००सम्म 

  ५०   

३ 
  

२००००१.०० देखि ३०००००.०० 
सम्म 

  ७५   

४ 
  

३००००१.०० देखि ४०००००.०० 
सम्म 

  १००   

५ 
  

४००००१.००देखि 

६०००००.००सम्म 
  १२५   

६ 
  

६००००१.००देखि 

८०००००.००सम्म 
  १५०   

७ 
  

८००००१.००देखि 

१००००००.००सम्म 
  २००   

८ 
  

१०००००१.०० देखि 
१२०००००.०० सम्म 

  २५०   

९ 
  

१२००००१.०० देखि 
१४०००००.०० सम्म 

  ३००   

१० 
  

१४००००१.०० देखि 
१७०००००.०० सम्म 

  ३५०   

११ 
  

१७००००१.०० देखि 
२००००००.०० सम्म 

  ४००   

१२ 
  

२०००००१.०० देखि 
२२०००००.०० सम्म 

  ५००   

१३ 
  

२२००००१.०० देखि 
२४०००००.०० सम्म 

  ५५०   

१४ 
  

२४००००१.०० देखि 
२६०००००.०० सम्म   

६५० 
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१५ 
  

२६००००१.०० देखि 
२८०००००.०० सम्म   

७५० 
  

१६ 
  

२८००००१.०० देखि 
३००००००.०० सम्म   

१००० 
  

१७ 
  

३०००००१.०० देखि 
३४०००००.०० सम्म   

१२०० 
  

१८ 
  

३४००००१.०० देखि 
३८०००००.०० सम्म   

१५०० 
  

१९ 
  

३८००००१.०० देखि  

४२०००००.०० सम्म   
२००० 

  

२० 
  

४२००००१.०० देखि  

४६०००००.०० सम्म   
२५०० 

  

२१ 
  

४६००००१.०० देखि  

५००००००.०० सम्म   
३००० 

  

२२ 
  

५०००००१.०० देखि  

६००००००.०० सम्म   
४००० 

  

२३ 
  

६०००००१.०० देखि  

७५०००००.०० सम्म   
५५०० 

  

२४ 
  

७५००००१.०० देखि  

९००००००.०० सम्म   
७५०० 

  

२५ 
  

९०००००१.०० देखि  

१००००००.०० सम्म   
१०००० 

  

२६ 
  

१००००००१.०० देखि  

१५००००००.०० सम्म   
१५००० 

  

२७ 
  

१५०००००१.०० देखि  

२०००००००.०० सम्म   
२०००० 

  

२८ 
  

२००००००१.०० देखि  

३०००००००.०० सम्म   
२५००० 

  

२९ 
  

३००००००१.०० देखि  

४०००००००.०० सम्म   
३५००० 

  

३० 
  

४००००००१.०० देखि  

५०००००००.०० सम्म   
६०००० 

  

३१ 
  

५००००००१.०० देखि माथि 
प्रथर् हजारमा    

रु.२ 
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  सम्पत्ति कर त्तिरेको रत्तसद आवश्यक परेमा रु.१०  त्तिरी प्रत्तित्तिपी प्राप्त गनन  सत्तकने     

 
 

   
  

 पुरानो िूभमकर (मािपोत) 

भस.नं. कर सूभच  भििरण एकाई दर कैभियत 

१ आ.व.२०७४।०७५ देत्ति एत्तककृि सम्पत्ति कर िागू हुने हुुँदा त्तवगि आ.व.का वाुँकी वक्यौिा मािपोि सात्तवककै दरमा असुि गने   

अनुसूची २ 
थनदेथशकाको पररच्छेद ३ संग सम्िखधिर्  

धिमाद नगर कायषपाधलकाको कायाषलय 

भिमाद नगरपाभिकाको पाुँचौ नगरसिाबाट आ.र्. २०७६/७७ को िाभग स्र्ीकृत सम्पशत्त करको िाभग न्यूनतम मूलयाङ्कन दर तथा 
िमूीकर (मािपोत कर) 

क्र.स र्डा  िते्र वर्र्रण 

सम्पशत्त करको िाभग 
मूलयाङ्कन दर (प्रभत 

रोपनी) रु. 

िमूीकर(प्रभत 
रोपनी) रु. 

१ 

१ 

व्यापारीक 
िते्र 

ड म्रीबेसी (सल्लािारी चौर्ारीदेखि र्ल्लाफिटी िोला सम्म), 
दरकाङ्ग (गोरुिज्याङ्ग), बडरिज्याङ्ग (थम्सीङ डाुँडाचोक देशख 
उडसीङ्ग चोकसम्म) म ख्य बजार िेत्र सडकको दाया र्ाया घर 
र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया)  जग्गा  

2 िाख 25 हजार   

ड म्रीबेसी (सल्लािारी चौर्ारीदेखि र्ल्लाफिटी िोला सम्म), 
दरकाङ्ग (गोरुिज्याङ्ग), बडरिज्याङ्ग (थम्सीङ डाुँडाचोक देशख 
उडसीङ्ग चोकसम्म) म ख्य बजार िेत्र सडकको दाया र्ाया को  
जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  56 

सोही िेत्रका भित्री सडकको दाया र्ाया घर र सो िे चचेको 
(्िेन्थ एररया)  जग्गा 

१ िाख ७५ हजार   

  
सोही िेत्रका भित्री सडकको दाया र्ायाको  जग्गा र र्ाुँकी 
रहेको कृवर्मा 

  43 

२ आर्ाभसय वकह ुँ मागव र भिमकािी सडक दाुँया बाुँया घर र सो िे चचेको २ िाख   
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िते्र (्िेन्थ एररया)   जग्गा 

वकह ुँ मागव र भिमकािी सडक दाुँया बाुँयाको जग्गा र र्ाुँकी 
रहेको कृवर्मा 

  50 

अन्य कच्ची सडकको दाुँया बाुँया घर र सो िे चचेको (्िेन्थ 
एररया)  जग्गा 

१ िाख ७५ हजार   

  
अन्य कच्ची सडकको दाुँया बाुँयाको  जग्गा र र्ाुँकी रहेको 
कृवर्मा 

  43 

३ 

                       

कृवर् 
 फाुँट खेतको जग्गा : 

  15 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 

अन्य खेत/पाखोको जग्गा: 

  10 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 

१ २ 

     

व्यापारीक 
िते्र 

टेके्र र जौपानीका बजार िेत्रका म ख्य सडक दाुँयार्ाया घर र 
सो िे चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा 

२ िाख २५ हजार   

टेके्र र जौपानीका बजार िेत्रका म ख्य सडक दाुँयार्ायाका 
जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  55 
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सोही िेत्रका भित्री सडकको दाया र्ाया घर र सो िे चचेको 
(्िेन्थ एररया) जग्गा 

१ िाख ५० हजार   

  
सोही िेत्रका भित्री सडकको दाया र्ायाको जग्गा र र्ाुँकी 
रहेको कृवर्मा 

  37 

२ 
आर्ाभसय 
िते्र 

भिमकािी र भमदी सडकको दाुँया बाुँया घर र सो िे चचेको 
(्िेन्थ एररया) जग्गा 

२ िाख   

भिमकािी र भमदी सडकको दाुँया बाुँया मोहडाको जग्गा र 
र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  50 

अन्य कच्ची सडकको दाुँया बाुँया र्ाया घर र सो िे चचेको 
(्िेन्थ एररया) जग्गा 

१ िाख   

  
अन्य कच्ची सडकको दाुँया बाुँया मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी 
रहेको कृवर्मा 

  25 

३ कृवर् िते्र 

 फाुँट खेतका जग्गा: 

  15 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 

अन्य खेत/पाखोको जग्गा: 

  10 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 



 

 

खण्ड ३)  संख्या १ स्थानीय राजपत्र िाग १ भमभत २०७६/०३/१६ 

 

१ 

३ 

व्यापारीक 
िते्र 

िोकताशन्त्रक सडक जिौदी बजार िेत्रको  दायाुँ र्ाया घर र 
सो िे चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा 

५ िाख   

िोकताशन्त्रक सडक जिौदी बजार िेत्रको  दायाुँ र्ायाको 
जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  125 

जनवहत सडक बजार िेत्रको दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे चचेको 
(्िेन्थ एररया) जग्गा 

२ िाख ५० हजार   

  
जनवहत सडक बजार िेत्रको दायाुँ र्ायाुँको जग्गा र र्ाुँकी 
रहेको कृवर्मा 

  62 

२ 
आर्ाभसय 
िते्र 

िोकताशन्त्रक सडकको दाया र्ाया घर र सो िे चचेको 
(्िेन्थ एररया)  जग्गा 

२ िाख   

िोकताशन्त्रक सडकको दाया र्ाया मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी 
रहेको कृवर्मा 

  50 

कृवर् सडकको दाया र्ाया घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया) 
जग्गा 

२ िाख   

कृवर् सडकको दाया र्ाया मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको 
कृवर्मा 

  50 

अन्य सडकको दायार्ाया घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया) 
जग्गा 

१ िाख ७५ हजार   

  
अन्य सडकको दायार्ाया मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको 
कृवर्मा 

  43 

३ कृवर् िते्र 

 फाुँट खेतको जग्गा : 

  15 अब्बि 

दोयम 
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भसम 

चाहार 

अन्य खेतको जग्गा: 

  10 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 

१ 

४ 

व्यापारीक 
िते्र 

त रत रे, धर्ादी, बेििञ्ज्याङ्ग बजार िेत्र सडकको दायाुँ र्ायाुँ घर 
र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया)जग्गा 

२ िाख ५० हजार   

  
त रत रे, धर्ादी, बेििञ्ज्याङ्ग बजार िेत्र सडकको दायाुँ र्ायाुँको 
जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  62 

२ आर्ाभसय 
िते्र 

भिमाद देशख र्ोमा (भिमगोफा) सडक दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे 
चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा 

२ िाख   

भिमाद देशख र्ोमा (भिमगोफा) सडक दायाुँ र्ायाुँ मोहडाको 
जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  50 

माझकोट सडकको (भसहािेदेशख जौपानी) दायाुँ र्ायाुँ घर र सो 
िे चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा 

२ िाख   

माझकोट सडकको (भसहािेदेशख जौपानी) दायाुँ र्ायाुँ मोहडाको 
जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  50 

अन्य सडकको दाुँया बाुँया घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया) 
जग्गा 

१ िाख ५० हजार   

  अन्य सडकको दाुँया बाुँया मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको   37 
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कृवर्मा 

३ कृवर् 

 फाुँट खेतको जग्गा : 

  15 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 

अन्य खेतको जग्गा: 

  10 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 

१ 

५ 

व्यापारीक 
िते्र 

अठ्ठाईस, साउने, ररभसङ्ग पाटन, भमश्र चोक बजार िेत्र सडकको 
दायाुँ बायाुँ घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया)  जग्गा 

१० िाख   

  
अठ्ठाईस, साउने, ररभसङ्ग पाटन, भमश्र चोक बजार िेत्र सडकको 
दायाुँ बायाुँको जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  250 

२ 
आर्ाभसय 
िते्र 

नक्सा नं. ७(झ), २(ग), २(ण)(क), २(च), ३(घ), ३(ग), 
३(च), को शंृ्रगपथ सडक दाया र्ाया घर र सो िे चचेको 
(्िेन्थ एररया)  घडेरी 

३ िाख   

नक्सा नं. ७(झ), २(ग), २(ण)(क), २(च), ३(घ), ३(ग), 
३(च), को शंृ्रगपथ सडक दाया र्ाया मोहडाको घडेरी र र्ाुँकी 
रहेको कृवर्मा 

  75 
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भिमाद ऋवर्ङ्गपाटन सडक र्ान्टाङ्ग खोिा देशख दायाुँ र्ायाुँ घर 
र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया)  जग्गा 

५ िाख    

भिमाद ऋवर्ङ्गपाटन सडक दायाुँ र्ायाुँ मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी 
रहेको कृवर्मा 

  125 

भिमाद ऋवर्ङ्गपाटन भित्री सडक दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे 
चचेको (्िेन्थ एररया)  जग्गा 

३ िाख   

भिमाद ऋवर्ङ्गपाटन भित्री सडक दायाुँ र्ायाुँ मोहडाको जग्गा र 
र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  75 

सोही नक्सा नं. को अन्य सडकको दाया र्ाया घर र सो िे 
चचेको (्िेन्थ एररया)  जग्गा 

२ िाख   

सोही नक्सा नं. को अन्य सडकको दाया र्ायाको जग्गा र 
र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  50 

सावर्क साम ङ्गिगर्तीप र २, माझकोट ९ र रानीपोखरी 
९आर्ास िेत्रका कच्ची सडक दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे 
चचेको (्िेन्थ एररया)   जग्गा 

२ िाख    

  

सावर्क साम ङ्गिगर्तीप र २, माझकोट ९ र रानीपोखरी 
९आर्ास िेत्रका कच्ची सडक दायाुँ र्ायाुँ मोहडाको  जग्गा र 
र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  50 

  

कृवर् िते्र 

र्डा नं.6 र 5 को भसमाना ब ढ र्ा फाट देशख र्ान्टाङ्ग खोिा 
सम्म दायार्ाया घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा  

6 िाख 50 हजार   

  

र्डा नं.6 र 5 को भसमाना ब ढ र्ा फाट देशख र्ान्टाङ्ग खोिा 
सम्म दायार्ाया घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा र 
र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  162 

३  फाुँटको जग्गा   75 
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अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 

अन्य खेतको जग्गा: 

  15 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 

१ 

६ 

                      

व्यापारीक 
िते्र 

भिमाद नक्सा नं. १(ख), १(ग), १(ङ) बजार िेत्रको पक्की 
सडकको दायाुँर्ायाुँ घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा 

३२ िाख   

भिमाद नक्सा नं. १(ख), १(ग), १(ङ) बजार िेत्रको पक्की 
सडकको दायाुँर्ायाुँ घडेरी जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  800 

ऐ नक्सा नं. को र्जार िेत्रको कच्ची सडक दायाुँ र्ायाुँ घर र 
सो िे चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा 

२८ िाख   

ऐ नक्सा नं. को र्जार िेत्रको कच्ची सडक दायाुँ र्ायाुँ घडेरी 
जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  700 

नक्सा नं. १(घ) बजार िेत्र कच्ची सडकको दायाुँ र्ायाुँ घर र 
सो िे चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा 

२२ िाख   

  
नक्सा नं. १(घ) बजार िेत्र कच्ची सडकको दायाुँ र्ायाुँ घडेरी 
जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  550 
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२ 

आर्ाभसय 
िते्र 

नक्सा नं. १(ख), १(ग), १(ङ) मा पने ि  प   टोि देशख 
मािेबगर प रानो स्क ि सम्मको पक्की सडक दायाुँ र्ायाुँ घर र 
सो िे चचेको (्िेन्थ एररया)  जग्गा 

२५ िाख   

नक्सा नं. १(ख), १(ग), १(ङ) मा पने ि  प   टोि देशख 
मािेबगर प रानो स्क ि सम्मको पक्की सडक दायाुँ र्ायाुँ 
मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  625 

ऐ नक्सा नं. मा पने देउरािी सम्म पक्की सडक दाया र्ाया घर 
र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया)  जग्गा  

२५ िाख   

ऐ नक्सा नं. मा पने देउरािी सम्म पक्की सडक दाया र्ाया 
मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  625 

ऐ नक्सा नं. को कच्ची सडकमा दाया र्ाया घर र सो िे 
चचेको (्िेन्थ एररया)  जग्गा  

२० िाख   

  
ऐ नक्सा नं. को कच्ची सडकमा दाया र्ाया मोहडाको जग्गा 
र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  500 

  

न.नं. १/ख १/ग १/ङ र १/घ को स रे्दी चोक भिमिैरर् 
मोटर मागव र्डा नं. ७को भसमाना सम्म सडकको दाया र्ाया 
घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया)  जग्गा  

15 िाख   

  

न.नं. १/ख १/ग १/ङ र १/घ को स रे्दी चोक भिमिैरर् 
मोटर मागव र्डा नं. ७को भसमाना सम्म सडकको दाया र्ाया 
मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  375 

  

ऐ.ऐ.न.नं. को सो िेत्रको भित्री कच्ची सडक र डाडागाुँउ 
भसम्बोट िेत्रको  पाखो जग्गाको कच्ची सडकको दाया र्ाया 
घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा 

6 िाख 50 हजार   
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ऐ.ऐ.न.नं. को सो िेत्रको भित्री कच्ची सडक र डाडागाुँउ 
भसम्बोट िेत्रको  पाखो जग्गाको कच्ची सडकको दाया र्ाया 
मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  162 

३ 

कृवर् िते्र 

नक्सा नं. १(ख), १(ग), १(ङ), १(घ) को खेत/पाखो    162 

    

नक्सा नं. १(ख), १(ग), १(ङ), १(घ) को स रे्दी चोक िन्दा 
माभथ भिमिैरर् मोटर मागव र्डा नं.७ को भसमाना सम्मको 
पाखो जग्गा  र ऐ.ऐ.न.नं. को डाडागाउुँ भसम्मबोट भिर/ पाखो 
जग्गा  

  75 

१ 

७ 

व्यापारीक 
िते्र 

नक्सा नं. २(ग) प रानो बजार पक्की सडक दाया र्ाया घर र 
सो िे चचेको (्िेन्थ एररया)  जग्गा 

२७ िाख   

नक्सा नं. २(ग) प रानो बजार पक्की सडक दाया र्ाया घडेरी 
जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  ६७५ 

शिति चौतारी, स रे्दी चोक पक्की सडक दाया र्ाया घर र सो 
िे चचेको (्िेन्थ एररया)  जग्गा 

२८ िाख   

  
शिति चौतारी, स रे्दी चोक पक्की सडक दाया र्ाया घडेरी 
जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  700 

    

प रानो बजार, पटनेरी, शितिचौतारी बस्ती िेत्रको कच्ची 
सडकको दाया बाया घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया)  
जग्गा 

२२ िाख   

प रानो बजार, पटनेरी, शितिचौतारी बस्ती िेत्रको कच्ची 
सडकको दाया बाया मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  550 

भसस्नेरी िेत्रको भिमाद भसम्िे सडक दाया र्ाया घर र सो िे 
चचेको (्िेन्थ एररया)  जग्गा 

१० िाख   

भसस्नेरी िेत्रको भिमाद भसम्िे सडक दाया र्ाया मोहडाको   250 
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जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

भसस्नेरी िेत्रका अन्य सडकको दायार्ाया घर र सो िे चचेको 
(्िेन्थ एररया)   जग्गा 

५ िाख   

भसस्नेरी िेत्रका अन्य सडकको दायार्ाया मोहडाको जग्गा र 
र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  125 

भसद्ध ग फा सडक दाया र्ाया घर र सो िे चचेको (्िेन्थ 
एररया)   जग्गा 

२ िाख ५० हजार   

भसद्ध ग फा सडक दाया र्ाया मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको 
कृवर्मा 

  62 

स रे्दी चोक देशख दैकेडाुँडा सम्मको सडक दायार्ाया घर र सो 
िे चचेको (्िेन्थ एररया)   जग्गा 

६ िाख   

स रे्दी चोक देशख दैकेडाुँडा सम्मको सडक दायार्ाया मोहडाको 
जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  150 

स रे्दी चोक भिम िैरर् कच्ची सडकको दाया बाया घर र सो 
िे चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा  

२ िाख ५० हजार   

स रे्दी चोक भिम िैरर् कच्ची सडकको दाया बाया मोहोडाको 
जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  62 

सावर्क भिमाद गा.वर्.स र्डा न. ४, ५, ८, ९ र  सावर्क 
िान मभत गा.वर्.स. को भित्री कच्ची सडक दाया बाया घर र 
सो िे चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा 

१ िाख ५० हजार    

  

सावर्क भिमाद गा.वर्.स र्डा न. ४, ५, ८, ९ र  सावर्क 
िान मभत गा.वर्.स. को भित्री कच्ची सडक दाया बाया 
मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  37 
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कृवर् िते्र 

प रानो बजार पट्नेरी शितिचौतारी स रे्दीचोक िेत्रको 
पाखो/खेत जग्गा  

  137 

३ 

शजदी खोिा फाुँटको जग्गा 

  15 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 

अन्य खेतको जग्गा: 

  10 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 

१ 

८ 

व्यापारीक 

िते्र 

िागर, भसम्िे, अरौदी, ब्राहवर्से बजार िेत्र सडक दाुँया र्ाुँया 
घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा 

३ िाख   

  
िागर, भसम्िे, अरौदी, ब्राहवर्से बजार िेत्र सडक दाुँया र्ाुँयाका 
जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  75 

२ 
आर्ाभसय 
िते्र 

सावर्क भिमाद नक्सा नं.३(क), ३(ि), ६(क), ७(क) सावर्क 
िान मभत ३(ग), १(ि), ९(ग) को भिमाद भसम्िे जरेर्र 
सडकको िागर जरेबर सडक  दाुँया र्ाुँया घर र सो िे चचेको 
(्िेन्थ एररया) जग्गा 

३ िाख    
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सावर्क भिमाद नक्सा नं.३(क), ३(ि), ६(क), ७(क) सावर्क 
िान मभत ३(ग), १(ि), ९(ग) को भिमाद भसम्िे जरेर्र 
सडकको िागर जरेबर सडक  दाुँया र्ाुँया मोहडाको जग्गा र 
र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  75 

भिम िैरर् मोटर मागवको सावर्क भिमाद ७(ि), ६(ग) र 
सावर्क िान मभत १(क), १(ग), ९(क), ९(ि) को दायार्ाया 
घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा 

१ िाख ५० हजार   

भिम िैरर् मोटर मागवको सावर्क भिमाद ७(ि), ६(ग) र 
सावर्क िान मभत १(क), १(ग), ९(क), ९(ि) को दायार्ाया 
मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  37 

सावर्क िान मभत नक्सा नं. ९(क), ९(ग) क्याङ्दी देउरािी 
सडक दायार्ाया घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया)  जग्गा 

२ िाख    

सावर्क िान मभत नक्सा नं. ९(क), ९(ग) क्याङ्दी देउरािी 
सडक दायार्ाया मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  50 

सावर्क िान मभत गा.वर्.स नक्सा नं. ३(क), ३(ि) राधा कृष्ण 
र सावर्क भिमाद गा.वर्.स ३(क), ३(ग), ६(ि), ६(ग) 
िगृ ऋवर् सडक खण्डको दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे चचेको 
(्िेन्थ एररया) जग्गा 

१ िाख ५० हजार   

सावर्क िान मभत गा.वर्.स नक्सा नं. ३(क), ३(ि) राधा कृष्ण 
र सावर्क भिमाद गा.वर्.स ३(क), ३(ग), ६(ि), ६(ग) 
िगृ ऋवर् सडक खण्डको दायाुँ र्ायाुँ मोहडको जग्गा र र्ाुँकी 
रहेको कृवर्मा 

  137 

अन्य सडकको दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया)  
जग्गा 

१ िाख २० हजार   
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अन्य सडकको दायाुँ र्ायाुँ मोहडाको  जग्गा र र्ाुँकी रहेको 
कृवर्मा 

  30 

३ कृवर् िते्र 

सावर्क भिमाद ३(क), ३(ि), ६(क), ७(क) र सावर्क िान मभत 
३(ग), १(ि) को फाुँटको जग्गा  

  15 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 

अन्य खेत/पाखोको जग्गा: 

  10 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 

१ 

९ 
व्यापारीक 
िते्र 

ब च्चा, बरपोखरी, ररठ्ठा िञ्जयाङ्ग च्यानडाुँडा बजार िेत्र सडक 

दायाुँ बायाुँ घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा  
२ िाख ५० हजार   

ब च्चा, बरपोखरी, ररठ्ठा िञ्जयाङ्ग च्यानडाुँडा बजार िेत्र सडक 
दायाुँ बायाुँका जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  62 

भिमाद भसम्िे जरेर्र मोटर मागव सावर्क िान मभत नक्सा नं. 
२(ङ) सेराबेसी/ ठामडाुँडा बेसी बजार िेत्र सडक दायार्ाया 
घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा  

३ िाख   

  भिमाद भसम्िे जरेर्र मोटर मागव सावर्क िान मभत नक्सा नं. 
२(ङ) सेराबेसी/ ठामडाुँडा बेसी बजार िेत्र सडक दायार्ायाको 

  75 
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जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

२ आर्ाभसय 
िते्र 

भिमिैरर् ररठ्ठा िञ्ज्याङ्ग देशख भसमििञ्जयाङ्ग सडक दायाुँ र्ायाुँ 
घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा 

२ िाख ५० हजार   

भिमिैरर् ररठ्ठा िञ्ज्याङ्ग देशख भसमििञ्जयाङ्ग सडक दायाुँ र्ायाुँको 
जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  62 

भसद्धग फा सडक दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे चचेको (्िेन्थ 
एररया) जग्गा 

२ िाख   

भसद्धग फा सडक दायाुँ र्ायाुँको जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा   50 

जरेर्र देशख असपाक्दी पाथदी सडक दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे 
चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा 

१ िाख २० हजार   

जरेर्र देशख असपाक्दी पाथदी सडक दायाुँ र्ायाुँको जग्गा र 
र्ाुँकी रहेको कृवर्मा 

  30 

अन्य सडकको दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया) 
जग्गा 

१ िाख २० हजार   

  अन्य सडकको दायाुँ र्ायाुँको जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवर्मा   30 

३ कृवर् िते्र 

फाुँटको जग्गा 

  15 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 

अन्य खेत/पाखोको जग्गा:   10 
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अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 

अनुसुची ३ 

घर बहाि कर 

भस.नं. कर सूभच  भििरण एकाई दर कैभियत 

१ घर बहाि कर 

संघ संस्था सरकारी कायानिय गोदाम 

भाडामा त्तदने   दश प्रत्तिशि   

अन्य प्रयोजनका िात्तग   दश प्रत्तिशि   

अनुसुची ४ 

व्यिसाय कर 

भस.नं. कर सूभच  भििरण एकाई दर कैभियत 

  व्यवसायको वववरण करको श्रेणी    

    क ख ग   

१ 

होटि, िज एवं साधारण होटि         

१० बेड भन्दा मात्तथ २०००       

६ देत्ति १० बेड सम्म १५००       

६ बेड सम्म १०००       

२ रेषु्टरेन्ट (मःम, िास, सेकुवा आत्तद)  ७००       

३ त्तमठाई पसि ५००       

४ कपडा पसि (थोक एवं िदु्रा)         

  थोक १५००       

  िदु्रा १०००       

५ फेन्सी पसि १५००       

६ व्यूत्तटपािनर १०००       

७ कस्मेत्तटक ५००       

८ ऊनी धागो पसि ५००       

९ जुिा चप्पि पसि १०००       

१० त्तनमानण सामाग्री (हाडनवयर) ३०००       

११ िाद्यान्न, त्तकराना (थोक/िदु्रा) ३००० ५०० 
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१२ भाडा र त्तगफ्ट पसि (थोक/िदु्रा) २०००       

१३ पुस्िक िथा पत्तिका पसि १०००       

१४ छापािाना १५००       

१५ आटन/फ्िेक्स त्तप्रन्ट १०००       

१६ फोटो स्टुत्तडयो १०००       

१७ इन्टरनेट इन्रानेट 

४००० चािु पूुँजी ५ िाि सम्म     

६००० चािु पूुँजी १० िाि सम्म     

८००० 

चािु पूुँजी १०िाि भन्दा 

मात्तथ     

१८ केवि नेटवकन  ६०००       

१९ एफ.एम संचािन         

  १०० त्तक.वा. सम्म ६५००       

  १०० त्तक.वा . भन्दा मात्तथ ८०००       

२० 
त्तट.भी.,त्तिज, घडी, रेत्तडयो त्तबक्री  २०००       

त्तट.भी., घडी, रेत्तडयो त्तबक्री ममनि ७००       

२१ पंिा िथा स्टोभ ममनि ५००       

२२ साइकि त्तबक्री िथा ममनि १०००       

२३ 
मोटरसाइकि, मोटर पाटटनस/ 

वकन सप २०००       

२४ मोटरसाइकि, सोरुम ४०००       

२५ गाडी सोरुम ६०००       

२६ ड्राईत्तभङ इत्तन्ष्टच्यूट २०००       

२७ टायर त्तवक्री, ममनि १०००       

२८ त्तग्रि उद्योग २०००       

२९ टेण्ट हाउस १०००       

३० िाउण्ड्री पसि ५००       

३१ मादि पसि ४००       

३२ गोवर गयाुँस १०००       

३३ पाउरोटी भण्डार ५००       

३४ चित्तचि मत्तन्दर १०००       

३५ 

त्तविीय संस्था/सहकारी संस्था       
 

क र ि वगनको िात्तग १००००       

ग र घ वगनको िात्तग  ७०००       

वचि िथा ऋण सहकारीको िात्तग  ५०००       

कृत्ति,मत्तहिा सहकारीको िात्तग  १०००       
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३६ किर ल्याव १५००       

३७ औिधी पसि माि २०००     
भिमाद बजार 
बावहरको हकमा 
रु 500 िाग्नछे 

३८ 

त्तनजी अस्पिाि/ पोत्तित्तक्ित्तनक ४०००       

पश ुऔिधी पसि १५००       

बीज भण्डार १०००       

रंगरोगन िथा इिेत्तक्रक थोक 

त्तवक्री ३०००       

फत्तननचर उद्योग/स.त्तमि ४०००       

३९ फत्तननचर पसि २०००       

४० त्तमि कुटात्तनत्तपसानी १०००       

४१ सुनचाुँदी प्रा.त्ति ५०००       

४२ सुनचाुँदी पसि ३०००       

४३ आइसत्तक्रम उद्योग िथा पसि १००० ५००     

४४ कपडा त्तसिाई 

१००० ७५०   

सत्तटनङ सुत्तटङका 

िात्तग क श्रेणी र 

अन्य ि 

४५ हयेर कत्तटङट ग  
१००० ५००   

दईु कुची भन्दा 

वढीको क श्रेणी 

४६ ि फमन ७००       

४७ 

बोत्तडनङट ग स्कुि आधारभिु 

त्तवद्यािय ३०००       

बोत्तडनङट ग स्कुि   मात्तव ४०००       

त्तनजी क्याम्पस ५०००       

४८ 

त्तनमानण व्यवसायी घ नत्तवकरण २५००       

शरुु दिान १००००       

प्रत्तित्तिपी/नामसारी २०००       

जररवाना २५००       

४९ आयि पम्प ३०००       

५० 
कुरीयर, फ्याक्स, कम्प्युटर र 

टेत्तिफोन १०००       

५१ उद्योग ५००० ३००० २०००   

५२ सत्तपङट ग सेन्टर ५०००       

५३ िरकारी/फिफूि पसि ५००       
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५४ चश्मा पसि ५००       

५५ दाुँि बनाउने पसि २०००       

५६ मासु पसि १००० ५००     

५७ 
नसनरी र फिफुिका त्तवरुवा त्तवक्री 

त्तविरण ५००       

५८ माटोको भाडा बनाउने ५००       

५९ टेत्तक्नकि इत्तन्स्टच्यूट २०००       

६० 

कन्सल्टेन्सी फमन 

(इत्तन्जत्तनयर,ओभरत्तसयर) 

संस्थागि/नत्तवकरण ५०००       

इत्तन्जत्तनयर दिान २०००       

ओभरत्तसयर दिान १५००       

६१ ज्योत्तिि ५००       

६२ अत्तडटर फमन (क,ि,ग,घ) २०००       

६३ 
त्तसिाई, बुनाई, पेत्तन्टङट ग, कत्तटङट ग 

प्रत्तशक्षण ५००       

६४ 
त्तचत्तकत्सक त्तवशेिज्ञ (स्वा. 

सहायक, कत्तवराज) ७०० १५००     

६५ ल्याब २०००       

६६ स्नुकर/पुिवोडन (प्रत्ति वोडन ) ५००       

६७ त्तभत्तडयो गेम (प्रत्ति त्तस्कम ) २००       

६८ इट्टा भट्टा  ३०००       

६९ रेत्तमटेन्स सेवा माि १०००       

७० कत्तटङट ग ढुंगा ५०००   
 

  

७१ क्रसर उद्योग १००००   
 

  

७२ ब्िक उद्योग ३०००       

७३ 
कृत्ति/पशु फमन २०००       

नत्तवकरण ५००       

७४ मोबाइि टावर १००००       

  
माथि वथगिकरणमा समावेश नभएका सेवा व्यवसायको कारोबार वा स्तर हरेी वाथषिक रु. ५००। देथख १००००। सम्म 

नगरकायिपाथिकािे थनणिय गरेबमोथिम हुनेछ ।  
  

अनुसुची  ५ 

जभिबुटी किािी र जीिजन्तु कर 

भस.नं. कर सूभच  भििरण एकाई दर कैभियत 
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१ कवाडी सामानको थोक त्तबके्रिा     ५०००   

अन स ची ७ 

भिज्ञापन कर 

भस.नं. कर सूभच  भििरण एकाई दर कैभियत 

१ भिज्ञापन दर 

साईनबोडन, गिोबोडन, होत्तडङबोडन, स्टि 

आत्तदमा  २५ वगनफूट सम्म   ४००   

साईनबोडन, गिोबोडन, होत्तडङबोडन, स्टि 

आत्तदमा  २५ वगनफूट भन्दा मात्तथ   ७००   

िुि ब्यानर (प्रत्ति व्यानर) 
१ हप्ताको िात्तग  ५०   

१ हप्ता भन्दा बढी १००   

अन स ची ८ 

मनोरञ्जन कर 

भस.नं. कर सूभच  भििरण एकाई दर कैभियत 

१ मनोरञ्जन कर जाद ुसकन स र िेििमासा प्रत्ति त्तदन ५००   

अन स ची ९ 

बहाि भिटौरी शुल्क 

भस.नं. कर सूभच  भििरण एकाई दर कैभियत 

  पटके व्यिसाय कर         

  

बहाि थवटौरी वा व्यवसाय करको सूचीमा परेका करदाताबाहके नगरपाथिका क्षेत्रथभत्र वा बाथहरबाट सवारी साधन वा माथनस आफैिे पोका वा झोिामा 

सामान राखी न.पा. क्षेत्रथभत्र घमुाएर थबक्री गने वा न.पा. क्षेत्रथभत्र रहकेो नदीमा पयिटकीय दृष्टीकोणिे ¿ ¥याथटटङ्ग गनेहरुका िाथग थनम्न अनुसार कर 

थिने 

१ 

फेन्सी/िदु्रा सामान गाडीद्वारा 

घमुाएर बेच्नेहरुका िात्तग प्रत्ति 

पटक     ५०   

२ 
िाद्यान्न सामान गाडीद्वारा घमुाएर 

बेच्नेहरुका िात्तग प्रत्ति पटक     ५०   

३ 
आिु/िरकारी गाडीद्वारा घमुाएर 

बेच्नेहरुका िात्तग प्रत्ति पटक     २०   

४ 

पोका/झोिामा सामान रािी मोटर 

साइकि/ मात्तनस आफैिे बेच्ने 

प्रत्ति पटक     २०   

५ रांगा भैसी बंगुर प्रत्ति गोटा     ५०   

६ िसी बोका प्रत्ति गोटा     ५   

७ हाुँस कुिरुा र अन्य पंक्षी  
प्रत्ति गाडी   ५०   

प्रत्ति मोटरसाईकि र साईकि   २५   
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८ चना चटपट पानी पुरी प्रत्ति त्तदन    २०   

  नोटः डोका डािा मा िरकारी िथा फिफुि रािी बजारमा घमुाएर बेच्ने त्तकसानहरुको हकमा पटके व्यवसाय कर त्तिईने छैन . 

अन स ची १० 

पाभकि ङ शुल्क 

भस.नं. कर सूभच  भििरण एकाई दर कैभियत 

१ सवारी पात्तकन ङ शलु्क 

ठूिा सवारी साधन   ३०   

बस, त्तमत्तनबस, टटक, टटयाक्टर   २५   

साना सवारी साधन   १५   

स्कुटर,मोपेड,मोटरसाइकि   ५   

अन स ची १२ 

सेिा शुल्क दस्तुर 

भस.नं. कर सूभच  भििरण एकाई दर कैभियत 

क भसिाररस/प्रमाभणत 
        

१ घर जगगा नामसारी त्तसफाररस      ५००   

२ मोही िगि कट्टा त्तसफाररस     ५००   

३ घर कायम त्तसफाररस     ५००   

४ सजनत्तमन मचुलु्का     ३००   

५ छािवतृ्ति त्तसफाररस 
त्तवपन्न त्तवद्याथी छािवतृ्ति त्तसफाररस   २००   

अन्य    ५००   

६ अस्थाई बसोबास त्तसफाररस     १०००   

७ स्थाई बसोबास त्तसफाररस     ५००   

८ नागररकिा  त्तसफाररस नागररकिा/ प्रत्तित्तिपी   २००   

९ अंत्तगकृि नागररकिा त्तसफाररस     १०००   

१० 

आत्तथनक अवस्था बत्तियो वा 

सम्पन्निा प्रमात्तणि     १५००   

आत्तथनक अवस्था कमजोर वा 

त्तवपन्निा प्रमात्तणि     ५००   

११ त्तवद्युि जडान त्तसफाररस 
िािपूजान भएको हकमा 

सामान्य ५००   

त्तिफेज १५००   

िािपूजान नभएको हकमा   १०००   

१२ धारा जडान त्तसफाररस िािपूजान भएको हकमा   ५००   
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िािपूजान नभएको हकमा   १०००   

१३ त्तजत्तवि रहकेो त्तसफाररस     ५००   

१४ 

दवुै नाम गरेको व्यत्ति एकै हो भन्ने 

त्तसफाररस / फरक जन्म त्तमत्ति 

संशोधन त्तसफाररस     ५००   

१५ 

जगगा मलू्यांकन त्तसफाररस/हैत्तसयि 

प्रमात्तणि 

रु. ५ िािसम्म   ५००   

रु. ५ िािदेत्ति ५० िािसम्म   २०००   

रु. ५० िाि मात्तथ   ३०००   

अंशवण्डा र दानबकसमा         

नगरपात्तिकािे ित्काि त्तधिो मलु्याकंन गरेको त्तसफाररसको पुनः नवीकरण गनुनपदान जुन प्रयोजनका िात्तग गररएको हो सोका िात्तग िागने दस्िुरको १० 

प्रत्तिशि राजश्व त्तिईनेछ । 

१६ व्यवसाय बन्द त्तसफाररस     ५००   

१७ 
व्यवसाय संचािन नभएको 

त्तसफाररस     ५००   

१८ 
व्यापार व्यवसाय नभएको 

त्तसफाररस     ५००   

१९ कोटन त्तफ त्तमनाहा त्तसफाररस     १००   

२० नाबािक पररचयपि त्तसफाररस     २००   

२१ चौपाया सम्बन्धी त्तसफाररस     १०००   

२२ उद्योग / व्यवसाय दिान त्तसफाररस 

घरेिु   १०००   

साना   १५०० पूजीको आधारमा 

मझौिा   २५००   

ठूिा   ३५००   

२३ उद्योग ठाुँउसारी त्तसफाररस     १०००   

२४ त्तवद्यािय ठाुँउसारी त्तसफाररस     १०००   

२५ आन्िररक बसाईसराई त्तसफाररस     ३००   

२६ 

त्तवद्यािय संचािन स्वीकृि 

त्तसफाररस/ अनुमिी (संस्थागि) 

मन्टेश्वरी   २०००   

आधारभिुसम्म    २०००   

माध्यत्तमकसम्म   ४०००   

क्याम्पससम्म   ६०००   

त्तवद्यािय कक्षा वतृ्ति त्तसफाररस/ 

अनुमिी (संस्थागि) 

आधारभिुसम्म    ५००   

माध्यत्तमकसम्म   १०००   

क्याम्पससम्म   १५००   

२७ त्तशक्षक सरुवा  त्तसफाररस त्तजल्िा त्तभि   ५००   
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त्तजल्िा वात्तहर   १०००   

त्तशक्षक अत्तभिेिीकरण 

प्रात्तव िह   ५००   

त्तनमात्तव िह   ७००   

मात्तव िह   १०००   

२८ 
त्तविय त्तवज्ञ सूचीकृि आवेदन 

दस्िुर 

मा.त्तव िह   १०००   

आ.त्तव   ७५०   

२९ िेिपरीक्षक सूचीकृि दस्िुर     ५००   

३० सामदुात्तयक त्तवद्यािय प्रमात्तणकरण     १००   

३१ 

आधारभिू िहको शैत्तक्षक 

प्रमाणपि नामथर जन्म त्तमत्ति 

सच्याउने दस्िुर     २००   

३२ व्यत्तिगि त्तववरण त्तसफाररस     ५००   

३३ जगगा दिान त्तसफाररस 

१ रोपनी सम्म 

बजार क्षेि १५०० 
  

आवास क्षेि १००० 

कृत्ति क्षेि ५००   

१ रोपनी भन्दा मात्तथ प्रत्ति रोपनी थप  

बजार क्षेि ३००   

आवास क्षेि २००   

कृत्ति क्षेि १००   

३४ संरक्षक त्तसफाररस  व्यत्तिगि   ५००   

३५ संरक्षक त्तसफाररस  संस्थागि   १०००   

३६ 
नेपाि सरकारको नाममा बाटो 

कायम त्तसफाररस     ३००   

३७ 
नेपाि सरकारको नाममा बाटो 

कायम त्तसफाररस (प्ित्तटङ)     १०००   

३८ त्तजत्तविसुँगको नािा प्रमात्तणि     ५००   

३९ मिृकसुँगको नािा प्रमात्तणि     ५००   

४० 
कोठा िोल्न कायन/ रोहबरमा बस्ने 

कायन     ५००   

४१ 
त्तनःशलु्क वा सःशलु्क स्वास््य 

उपचार त्तसफाररस     २००   

४२ 
अन्य कायानियको माग अनुसार 

त्तववरण ििुाई पठाउने कायन     ५००   

४३ संस्था सम्बन्धी त्तसफाररस 
दिान सम्बन्धी त्तसफाररस   १०००   

नवीकरण सम्बन्धी त्तसफाररस   १०००   
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४४ घर बाटो प्रमात्तणि(प्रत्ति त्तकिा ) 

सहायक राजमागन पक्की   १५००   

सहायक राजमागन कच्ची सडक   १०००   

शािा पक्की सडक   १०००   

शािा कच्ची सडक   ५००   

बाटो नभएको    ३००   

४५ चार त्तकल्िा प्रमात्तणि 

वडा नं. ३ को जिौदी क्षेि,वडा नं. ५को 

समथर क्षेि,वडा नं. ६ , वडा नं. ७ को 

त्तसस्नेरी वडा नं. ६ को त्तसमाना क्षेि, वडा 

नं. ८ को त्तसम्िे सम्म   ५००   

 मात्तथ उल्िेत्तिि बाहके सबै क्षेि    ४००   

४६ जन्मत्तमत्ति प्रमात्तणि     ५००   

४७ त्तववाह प्रमात्तणि     ५००   

४८ घर पािाि प्रमात्तणि     ५००   

४९ कागज/मञ्जुरीनामा प्रमात्तणि     ५००   

५० हकवािा वा हकदार प्रमात्तणि     ७००   

५१ अत्तववात्तहि प्रमात्तणि     ७००   

५२ 
जगगा रेिांकनको कायन/ सो कायनमा 

रोहबर     १०००   

५३ जगगा धनीपूजान हराएको त्तसफाररस     ५००   

५४ पुजानमा घरकायम गने त्तसफाररस     ५००   

५५ अंग्रेजी त्तसफाररस िथा प्रमात्तणि     ७००   

५६ त्तमिापि कागज     ५००   

५७ जन्म दिान जन्मदिान   ५० 

पैंत्तिस त्तदनत्तभि 

गरेमा त्तनःशलु्क 

प्रत्तित्तित्तप   ५०   

५८ मतृ्यू दिान मतृ्यूदिान    ५० 

पैंत्तिस त्तदनत्तभि 

गरेमा त्तनःशलु्क 

प्रत्तित्तित्तप   ५०   

५९ बसाइनस।रइन दिान दिान   ५० 

पैंत्तिस त्तदनत्तभि 

गरेमा त्तनःशलु्क 

प्रत्तित्तित्तप   ५०   

६० सम्बन्ध त्तवच्छेद दिान दिान   ५० 

पैंत्तिस त्तदनत्तभि 

गरेमा त्तनःशलु्क 

प्रत्तित्तित्तप   ५०   
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६१ 

त्तववाह दिान 

त्तववाह दिान   ५० 

पैंत्तिस त्तदनत्तभि 

गरेमा त्तनःशलु्क 

प्रत्तित्तित्तप   ५०   

६२ जन्म दिान प्रमाण पिमा नामथर  र 

जन्मत्तमत्ति सच्याउन े     २००   

६३ 

उल्िेत्तिि बाहके अन्य स्थानीय 

आवश्यकिा अनुसारका 

त्तसफाररस/प्रमात्तणिहरु     ५००   

६४ 
पेन्सन काडन वा सो सम्बन्धी  

त्तसफाररस 

हकवािा संरक्षण सम्बन्धी त्तसफाररस   ५००   

पेन्सन पाररवारीक त्तववरण त्तसफाररस 

नेपाि ३००   

भारि ७००   

अन्य देश १०००   

पेन्सनका िात्तग  अन्य त्तसफाररस 

नेपाि २००   

भारि ५००   

अन्य देश ७००   

६५ संघ संस्था सम्बन्धी दस्िुर शलु्क 

दिान सम्बन्धी दस्िुर   १०००   

नवीकरण सम्बन्धी दस्िुर   १०००   

प्रमात्तणि सम्बन्धी दस्िुर   १०००   

६६ काठ दाउरोको त्तसफाररस 

ियर, साि, त्तससौ, चाप िगायि 

मलू्यवान काठहरु प्रत्ति क्यूत्तवक त्तफट १०   

अन्य (कु काठ) 
 प्रत्ति टटयाक्टर ५००   

प्रत्ति रक १५००   

त्तसफाररस   १०००   

६७ सनाििको त्तसफाररस     ५००   

६८ अत्तमन शलु्क     २५००   

६९ टेत्तिफोन  त्तसफाररस     ५००   

७० 
टेत्तिफोन टावर  त्तसफाररस/ 

अनुमत्ति त्तसफाररस     १००००   

७१ प्ित्तटङट ग सेवा शलु्क  

पाुँच रोपनी का िात्तग प्रत्ति रोपनी १०००० 

प्ित्तटङको 

मापदण्ड िागू हुने  

पाुँच रोपनी देत्ति दश रोपनी सम्म प्रत्ति रोपनी ७००० 

दश रोपनी देत्ति मात्तथ प्रत्ति रोपनी ५००० 

ख अन्य भसिाररस/प्रमाभणत 
        

१ त्तनवेदन दस्िुर 
 

  १०   

२ अनुसूची     २०   
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३ त्तनवेदन दस्िुर उजुरी   १००   

४ भवन त्तनमानण दरिास्ि फाराम     १०००   

५ 
परीक्षा सम्बन्धी दरिास्ि फाराम 

शलु्क 

अत्तधकृि   १०००   

सहायक स्िर   ४००   

सहयोगी स्िर   ३००   

६ कोटेशन फाराम शलु्क 
      

आत्तथनक प्रशासन 

त्तनयमानुसार 

७ टेन्डर फाराम शलु्क 
      

आत्तथनक प्रशासन 

त्तनयमानुसार 

८ त्तनवेदन नक्कि  
 

प्रत्ति पाना १०   

९ 
घरपािुवा कुकुर दिान र नवीकरण 

दस्िुर     १००   

१० भरुवा बन्दकु त्तसफाररस दस्िुर     १००   

१२ 
घर त्तनमानण नक्शाको नक्कि दस्िुर     ५००   

घर त्तनमानण प्रमाणापि नामसारी     ५००   

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

१३ 

घर नक्शा पास  घरकायम 

/अभििेभखकरण दस्तुर 
        

  

भौत्तिक संरचनाको त्तववरण 

  

करको दर (प्रत्ति व.त्तफ.)  

नक्शापास क्षेि 

नयाुँ  भौत्तिक संरचना अत्तभिेत्तिकरण   

क आर.सी.सी. िेम स्रक्चर 

एक ढिान सम्म ५.०० ३.५०   

दईु ढिान सम्म ६.०० ५.००   

सोभन्दा मात्तथ ८.०० ६.००   

ि 

त्तसमेन्टको जोडाइमा इट्टा वा 

ढुंगाको गारो (न्यूनिम २३ से.मी. 

मोटाई)आर.सी.सी. टायि 

जस्िापािा छाना 
  ४.०० २.५०   

ग 
माटोको जोडाईमा इट्टा वा ढुंगाको गारो– कच्ची घरको हकमा १ ििा सम्म एकमुष्ट रु. ५०० र दईु ििा र सोभन्दा मात्तथ रु. ७५० 

िागनेछ । 
  

१४ GIS नक्सा A4 साईज 
प्रत्ति पाना सादा २५   

प्रत्ति पाना रंत्तगन १००   
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१५ सरसिाई शुल्क 

बजार क्षेि १००   

बजार क्षेि बाहके ५०   

अन स ची १३ 

पयिटन शुल्क 

भस.नं. कर सूभच  भििरण एकाई दर कैभियत 

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

 

 

प्रमाशणकरण भमभतिः २०७६/०३/१६ 

आज्ञािे, 

थमन भसंह थापा 
प्रम ख प्रिासकीय अभधकृत 

 
 

सूचना तथा अभििेख केन्र, भिमाद म दरत । मूलय रु.160 ।- 

 
 


