
 

 

 

d08gb]pk'/ gu/kflnsfsf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{ sfo{Gjog ug{ 

ag]sf P]g, @)&$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d08gb]pk'/ gu/kflnsf  

sfe|]knf~rf]s  

# g+= k|b]z 

 

 

  

P]g ;ª\Vof M  

;efaf6 :jLs[t ldlt M 



d08gb]pk'/ gu/kflnsfsf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{ sfof{Gjog ug{ 

ag]sf] P]g, @)&$ 

 

k|:tfjgfM 

 

d08gb]pk'/ gu/kflnsfsf] cfly{s jif{ @)&$÷)&% sf] cy{;DaGwL k|:tfjnfO{ sfof{Gjog ug{, :yfgLo s/ tyf z'Ns 

;+sng ug]{, 5'6 lbg] tyf cfo ;+sngsf] k|zf;lgs Joj:yf ug{ jf~5gLo ePsf]n], g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* sf] 

pkwf/f -@_ n] lbPsf] clwsf/ k|of]u u/L ;+ljwfgsf] wf/f @@^ sf] pkwf/f -!_ adf]lhd, 

gu/ ;efn] of] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{ sfof{Gjog ug]{ ;DaGwL P]g agfO{ nfu" u/]sf] 5 . 

 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; P]gsf] gfd æcfly{s P]g, @)&$Æ /x]sf] 5 . 

 -@_ of] P]g @)&$ ;fn >fj0f ! ut]b]lv gu/kflnsf If]qdf nfu" x'g]5 . 

@= kl/efiffM ljifo jf k|;un] csf{] cy{ gnfu]df o; Pg] df,— 

 -s_ æP]gÆ eGgfn] d08gb]pk'/ gu/kflnsfsf] cfly{s P]g, @)&$ ;Demg' k5{ . 

 -v_ æsfo{kflnsfÆ eGgfn]  d08gb]pk'/ gu/ sfo{kflnsf ;Demg' k5{ . 

 -u_ ægu/kflnsfÆ eGgfn] d08gb]pk'/ gu/kflnsf ;Demg'k5{ . 

 -3_ ækmd{Æ eGgfn] k|rlnt sfg"gadf]lhd btf{ ePjf gePsf] h'g;'s} kmd{ ;Demg' k5{ . 

 -ª_ æJolQmÆ eGgfn ] o; Pg] adf]lhd s/ ltg'{kg]{ bfloTj ePsf] hg' ;'s} JolQm ;Demg'k5{ . 

 -r_ æ;efÆ eGgfn d08gb]pk'/ gu/kflnsfsf] ;ef ;Demg' k5{ . 

 -5_ æ;+ljwfgÆ eGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfgnfO{ ;Demg' k5{ . 

@= ;Dklt s/M  gu/kflnsfsf If]qleq cg';"rL–-!_ adf]lhd PsLs[t ;DklQ s/÷3/hUuf s/ nufOg] / c;"n pk/ 

ul/g]5 . 

#= e"ld s/ -dfnkf]t_M gu/kflnsf If]qleq cg';"rL– -@_ adf]lhd e"ld s/ -dfnkf]t_ nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . 

$= 3/ jxfn s/M gu/kflnsf If]qleq s'g} JolQm jf ;+:yfn] ejg, 3/, k;n, Uof/]h, uf]bfd, 6x/f, 5Kk/, hUuf jf kf]v/L 

k"/} cf+lzs tj/n] jxfndf lbPsf]df cg';"rL– -#_ adf]lhd 3/ hUuf jxfn s/ nufOg] / c;"n ul/g]5 . 

%= Joj;fo s/M gu/kflnsf Ifq] leq Jofkf/, Joj;fo jf ;]jfdf k"FhLut nufgL / cfly{s sf/f]jf/sf cfwf/df cg';"rL–-$_ 

adf]lhd Joj;fo s/ nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . 

^= hl8a'6L, sjf8L / hLjhGt' s/M gu/kflnsf If]qleq s'g} JolQm jf ;+:yfn] pmg, vf]6f], hl8a'6L, jgs;, sjf8L dfn / 

k|rlnt sfg"gn] lgif]w ul/Psf] hLjhGt' jfx]ssf cGo d[t jf dfl/Psf hLjhGt'sf] xf8, l;ª, KjfFv, 5fnf 

h:tf a:t'sf] Joj;flos sf/f]jf/ u/]jfkt cg';"rL–-%_ adf]lhdsf] s/ nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . 

&= ;jf/L ;fwg s/M gu/kflnsf If]qleq btf{ ePsf ;jf/L ;fwgdf cg';"rL–-^_ adf]lhd ;jf/L ;fwg s/ nufOg] / c;'n 

pk/ ul/g]5 . t/, k|b]z sfg'g :jLs[t eO{ ;f] sfg'gdf cGoyf Joj:yf ePsf] cj:yfdf ;f]lx adf]lhd 

x'g]5 . 

*= lj1fkg s/M gu/kflnsf If]qleq x'g] lj1fkgdf cg';"rL–-&_ adf]lhd lj1fkg s/ nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . 

 t/, k|b]z sfg'g :jLs[t eO{ ;f] sfg'gdf cGoyf Joj:yf ePsf] cj:yfdf ;f]lx adf]lhd x'g]5 . 

(= dgf]/Ghg s/M gu/kflnsf If]qleq x'g] dgf]/Ghg Joj;fo ;]jfdf cg';"rL–-*_ adf]lhd Joj;fo s/ nufOg] / c;'n 

pk/ ul/g]5 . t/, k|b]z sfg'g :jLs[t eO{ ;f] sfg'gdf cGoyf Joj:yf ePsf]df ;f]xL adf]lhd x'g]5 . 

!)= axfn la6f}/L z'NsM gu/kflnsf If]qleq cfkm'n] lgdf{0f, /]vb]v jf ;~rfng u/]sf cg';"rL–-(_ df pNn]v eP cg';f/ 

xf6 ahf/ jf k;ndf ;f]xL cg';"rLdf ePsf] Jo:yf cg';f/ axfn la6f}/L z'Ns nufOg] / c;"n pk/ 

ul/g]5 . 

!!= kfls{ª z'NsM gu/kflnsf If]qleq s'g} ;jf/L ;fwgnfO{ kfls{ª ;'ljwf pknAw u/fP jfkt cg';"rL–-!)_ adf]lhd kfls{ª 

z'Ns nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . 

!@= 6]«lsª\u, sf]of]ls8, Sofgf]Oª\u, aGhL hlDkË, lhkˆnfo/ / ¥of{6Lª\u z'NsM  

 gu/kflnsfn] cfˆgf] Ifq] leq 6]«lsª\u, sf]of]ls8, Sofgf]Oª\u, aGhL hlDkË, lhkˆnfo/ / of{jem\6Lª\u ;]jf 

jf Joj;fo ;~rfng u/]jf/t cg';"rL–-!!_ adf]lhdsf] z'Ns nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . 

!#= ;]jf z'Ns, b:t'/M gu/kflnsfn] lgdf{0f, ;~rfng jf Joj:yfkg u/]sf cg';"lr–-!@_ df plNnlvt :yfgLo k"jf{wf/ / 

pknAw u/fOPsf] ;]jfdf ;]jfu|fxLaf6 ;f]xL cg';"rLdf Joj:yf eP cg';f/ z'Ns nufOg] / c;"n pk/ 

ul/g]5 . 

!$= ko{6g z'NsM gu/kflnsfn] cfˆgf] Ifq] leq k|j]z ug{] ko{6sx¿jf6 cg';"rL–-!#_ df plNnlvt b/df ko{6g z'Ns 

nufO{g] / c;'n pk/ ul/g]5 . t/, k|b]z sfg'g :jLs[t eO{ ;f] sfg'gdf cGoyf Joj:yf ePsf] cj:yfdf 

;f]lx adf]lhd x'g]5 . 

!%= s/ 5'6 gx'g]M o; P]g adf]lhd s/ ltg{] bfloTj ePsf JolQm jf ;+:yfx¿nfO{ s'g} klg lsl;dsf] s/ 5'6 lbO{g] 5}g . 



!^= s/ tyf z'Ns ;+sng ;DaGwL sfo{ljlwM of] P]gdf ePsf] Joj:yf cg';f/ s/ tyf z'Ns ;+sng ;DaGwL sfo{ljlw 

gu/kflnsfn] tf]s] cg';f/ x'g]5 . 

  



cg';"rL –! 
-bkmf # ;Fu ;DjlGwt_ 

Plss[t ;DklQ s/ ÷ 3/hUuf s/sf b/x¿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
cg';"rL –@ 

-bkmf $ ;Fu ;DalGwt_ 
e"lds/ -dfnkf]t_ b/x¿ 

 
 

त्र.सं. जग्गाको क्षेत्रफल/वििरण दर 

१ 
जेरो वकलो मेलम्ची सडकले छोएको प्रति               िावषिक 

 रोपति (सडकिाट २०० तित्र) 

१००|०० 

िगरकोट मखु्य सडक (सडकिाट २०० तमटर तित्र) १००|०० 
२ शाखा पक्की िाटोले छोएको प्रिी रोपिी                िावषिक ८०|०० 

३ 
शाखा कच्ची िाटोले छोएको प्रिी रोपिी                िावषिक ६०|०० 
क खेि                                    िावषिक ४०|०० 
ख िारी र पाखो िावषिक ३०|०० 

४ 

िाटोले िछोएको प्रिी रोपिी   
क खेि कूलो लाग्ि े िावषिक ६०|०० 
ख खेि (आकासे पािीमा िर पिे) टार खेि िावषिक ४०|०० 
ग िारी िावषिक ३०|०० 
घ पाखो बारी िावषिक २०|०० 

 
 
 
 

  



cg';"rL –# 
-bkmf ^ ;Fu ;DalGwt_ 

3/axfn s/sf b/x¿ 
 

त्र.सं. घरबहाल कर/वििरण दर 
१ घर िथा िहाल कर                                िावषिक १००|०० 

२ 
ि.पा. क्षेत्रतित्रका साििजतिक स्थल,ऐलािी जग्गा िा िाटोको 
छेउमा अस्थायी व्यिसाय गिि ददएिापि मातसक विटौरी 
कर           

िगि वफट २०|०० 

 
 
 
 

cg';"rL –$ 
-bkmf ^ ;Fu ;DalGwt_ 

Joj;fo s/sf b/x¿ 
 

त्र.सं. व्यिसायको वििरण दर 
१ व्यपाररक िस्ि ु   
 क चरुोट रक्सी समेिको खदु्रा पसलहरु िावषिक  
 ख चरुोट रक्सी समेिको थोक पसलहरु िावषिक  
 ग मन्ददर पररसरमा फुलपािी र अदय सामाि वित्री िावषिक  
 घ ज्िेलरी पसल िावषिक  

 ङ 

तितडयो क्सेट पसल (रेकडिर िथा प्लेयर) 
१. रु १,००,०००|०० सम्म पूजी िएको 
२. रु २,००,०००|०० सम्म पूजी िएको 
३. रु २,००,०००|०० िददा मातथ पूजी िएको 

िावषिक  

१०००|०० 
२०००|०० 

३०००|०० 

 च 

तिमािण सामाग्री विqm]िा 
१. रु १,००,०००|०० सम्म पूजी िएको 
२. रु ३,००,०००|०० सम्म पूजी िएको 
३. रु ५,००,०००|०० सम्म पूजी िएको 
४. रु ५,००,०००|०० िददा मातथ पूजी िएको 

िावषिक  
 

३०००|०० 
४०००|०० 
५०००|०० 
७०००|०० 

 छ 

कम्प्यूटर विद्यिु सामाि क्यामरा टेतलतिजि ममिि कापेट 
पसल आददमा 

१. रु १,००,०००|०० सम्म पूजी िएको 
२. रु २,५०,०००|०० सम्म पूजी िएको 
३. रु २,५०,०००|०० िददा मातथ पूजी िएको 

िावषिक  
 
 

२०००|०० 

३०००|०० 

४०००|०० 

 ज रेतडयो ममिि िथा विक्री िावषिक १०००|०० 

 झ पेट्रोतलयम पदाथि थोक (पेट्रोल पम्प) िावषिक १५०००|०० 
 ञ पेट्रोतलयम पदाथि (पेट्रोल मात्र) िावषिक १००००|०० 
 ट पेट्रोतलयम पदाथि (तडजेल मात्र) िावषिक १००००|०० 
 ठ दैतिक खाद्य सामाग्री खदु्रा िावषिक  



 

१. रु १,००,०००|०० सम्म पूजी िएको 
२. रु ३,००,०००|०० सम्म पूजी िएको 
३. रु ३,००,०००|०० िददा मातथ पूजी िएको 

 
 

१०००|०० 
२०००|०० 
३०००|०० 

 ड 

कपडा िथा रेतडमेड समेि (खद्रा र थोक दिैु) 

१. रु १,००,०००|०० सम्म पूजी िएको 
२. रु ३,००,०००|०० सम्म पूजी िएको 
३. रु ३,००,०००|०० िददा मातथ पूजी िएको 

िावषिक  
 

१०००|०० 
२०००|०० 
३०००|०० 

 ढ 

सिारी साधाि वित्रिा 
१. मोटर साईकल 

२. ट्रयाक्टर सबै खाले 

३. न्जप ,कार,िस र ट्रक 

िावषिक  

५०००|०० 
५०००|०० 
१००००|०० 

२ विशषेज्ञ परामशि िथा अदय व्यसावयक पेशामा   

 क स्िीकृि न्चवकत्सक िावषिक १५००|०० 

 ख कविराज  १०००|०० 

 ग ईन्दजतियर काउन्दसलमा दिाि िएको ईन्दजतियरलाई पटके 
दस्िरु 

िावषिक २०००|०० 

 घ काििु व्यिसायी िावषिक १०००|०० 

 ङ लेखा परीक्षक िावषिक १०००|०० 

 च ददि न्चवकत्सक िावषिक १५००|०० 

 छ अिसुदधािकिाि र परामशिदािा िावषिक १०००|०० 

 ज ओिरतसयर िावषिक १०००|०० 

 झ िीमा एजेदट िावषिक १०००|०० 

 ञ सिेयर िावषिक १०००|०० 

 ट अििुादक िावषिक १०००|०० 

 ठ पश ुन्चवकत्सक िावषिक १०००|०० 

 ड शयुर दलाल िावषिक १०००|०० 

 ढ सामाि ढुिातिकिाि िथा कम्पिी िावषिक २५०००|०० 

 ण संस्थागि पेदटर िावषिक ५०००|०० 

 ि ििि घर तिमािण गिे व्यन्ि (ठेकेदार) व्यन्ि २५००|०० 

 थ जग्गा प्लातिङ्ग प्लवटङ्ग िेली तित्र रोपिी ३०००|०० 

३ तिमािण व्यिसाय (ि.पा. के्षत्रतित्र ठेगािम िएका)   
 क क िगि िावषिक ७५००|०० 
 ख ख िगि िावषिक ५०००|०० 
 ग ग िगि िावषिक ३५०००|०० 
 घ घ िगि िावषिक २५०००|०० 
४ उत्पादिमलुक उद्योग   
 क ५ अस्ि शन्ि सम्म क्षमिा िएको िावषिक २०००|०० 
 ख ७ अस्ि शन्ि सम्म क्षमिा िएको िावषिक २५००|०० 
 ग १० अस्ि शन्ि सम्म क्षमिा िएको िावषिक ३०००|०० 



 घ १५ अस्ि शन्ि सम्म क्षमिा िएको िावषिक ५०००|०० 
 ङ १५ अस्ि शन्ि िददा मातथ क्षमिा िएको िावषिक ६०००|०० 
५ उजािमलुक उद्योग   
 क गोिरग्यााँस उद्योग िावषिक २०००|०० 
 ख सोलार िावषिक २०००|०० 
 ग अन्न उजािमलुक उद्योग िावषिक २०००|०० 
६ कवष िथा िदय उद्योग   

 क 

कुखरुा पालि उद्योग 

१. १००० सम्म चल्ला राख्न े

२. १००० देन्ख ३००० सम्म चल्ला राख्न े

३. ३००० देन्ख ५००० सम्म चल्ला राख्न े

४. ५००० िददा मातथ चल्ला राख्न े

५. ह्याचरी समेि िएको पोल्ट्री फमि 

िावषिक  
 

१५००|०० 

२५००|०० 

३०००|०० 

६०००|०० 

१५०००|०० 

 ख 

फतििचर उद्योग 

१. स-तमल 

२. स-तमल ट्रली सवहिको 
३. स-तमल ििएको सािो 

िावषिक  
 

२२००|०० 

३३००|०० 

१०००|०० 
 

ग 
कुटिी, वपसिी र पेलािी तमल एउटा मेन्शि िावषिक १०००|०० 

 प्रति थप एक मेन्शिमा िावषिक १०००|०० 
७ खतिज उद्योग   
 क सिै प्रकारको खतिज उद्योग (रोडा ढंुगा समेि) िावषिक १००००|०० 

 ख अदय ठुला उद्योग िथा कलकारखिा (पचास लाख िददा 
मातथ) 

िावषिक १००००|०० 

८ पयिटि उद्योग   

 क 

हेलम्ब ुसडक के्षत्रको रहेको 
१. “क” िगिको होटल र ररसोटिको लातग 

२. “ख” िगिको होटल र ररसोटिको लातग 

३. “ग” िगिको होटल र ररसोटिको लातग 

 
 

िावषिक 

िावषिक 

िावषिक 

 
 
 

१५०००|०० 

१००००|०० 

 ख 

िगरकोट के्षत्रमा रहेको 
१. “क” िगिको होटल र ररसोटिको लातग 

२. “ख” िगिको होटल र ररसोटिको लातग 

३. “ग” िगिको होटल र ररसोटिको लातग 

४. “घ” िगिको होटल र ररसोटिको लातग 

 
 

िावषिक 

िावषिक 

िावषिक 

िावषिक 

 
 
 
 

३५०००|०० 

२५०००|०० 

१५०००|०० 

 ग 

सािा पयिटि व्यिसाय 

१. रेषु्टरााँ 
२. फास्टफुड िादछा घर 
३. लज मात्र िएको 
४. िोजिालय 

५. तमठाई पसल 

६. न्चया चमेिा पसल 

 
 

िावषिक 

िावषिक 

िावषिक 

िावषिक 

िावषिक 

 
 

५०००|०० 

३०००|०० 

१००००|०० 

२०००|०० 

२०००|०० 



िावषिक ५००|०० 
९ सेिा उद्योग   

 क छापाखािा िावषिक १०००|०० 

 ख 
फोटोग्राफी  

१. फोटोग्राफी मात्र िएको 
२. कलरल्याि समेि िएको 

 
 

िावषिक 

िावषिक 

 
 

१०००|०० 

२२००|०० 

 ग चलन्चत्र व्यिसाय िावषिक ७०००|०० 

 घ साििजतिक पररिहि व्यिसाय िावषिक १०००|०० 

 ङ प्रयोगशाला िावषिक ५००|०० 

 च न्शि िण्डार िावषिक ७०००|०० 

 छ अन्न सेिाहरु िावषिक ५००|०० 

 ज डेरी उद्योग िावषिक ५५००|०० 

 झ दधु संकलि केदद्र िावषिक १५००|०० 

 ञ दधु संकलि केदद्र िथा प्याकेन्जङ्ग िावषिक ७०००|०० 

 ट किाडी संकलि केदद्र िावषिक ४०००|०० 

 ठ िेन्ल्डङ िकि सप िावषिक ८००|०० 

 ड ईन्दजतियररङ िकि सप िावषिक १२००|०० 

 ढ िडी विल्डर उद्योग िावषिक ३३००|०० 

१० तिमािण उद्योग   
 क ब्लक, पोल, ईिार, ररङ उद्योग िावषिक ५०००|०० 
 ख ह्रयूम पाईप उद्योग (पूजी र उत्पादिको आधारमा तलि)े िावषिक ५०००|०० 

 ग ईट उत्पादि गिे उद्योगहरु (न्चन्म्ि ििएकोमा प्रदषुण 
तियदत्रण सलु्क समेि) 

िावषिक १००००|०० 

 घ ईट उत्पादि गिे उद्योगहरु (न्चन्म्ि िएकोमा प्रदषुण 
तियदत्रण सलु्क समेि) 

िावषिक ३००००|०० 

११ सञ्चार सेिा   
 क तिजी के्षत्रका हलुाक सेिा िावषिक ५००|०० 
 ख टेतलफोि, फ्याक्स, ईमेल ईदटरिेट िावषिक ५००|०० 
 ग एस.वट.तड र आई. एस तड। िावषिक ५००|०० 
 घ फोटोकपी िावषिक ७००|०० 
 ङ कुररयर सेिा िावषिक ५००|०० 
 च छपाई िथा प्रकाशि िावषिक १००००|०० 
 छ अदय सञ्चारका ियााँ माध्यमहरु िावषिक ५००|०० 

१२ विन्िय सेिा   

 क िेपाल सरकारका पूणि स्ितमत्िमा रहेका िाहेकका आतथिक 
कारोिार गिे िााँन्णज्य िैंकहरु 

िावषिक ८०००|०० 

 ख आतथिक कारोिारको समेि गिे विन्िय कम्पिीका मखु्य 
कायािलय 

िावषिक ६०००|०० 

 ग विन्िय कम्पिीका शाखा कायािलय िावषिक २५००|०० 
 घ िीमा कम्पिी िावषिक ५०००|०० 



 ङ सहकारी िैंक  िावषिक ५०००|०० 

 च 

िचि िथा ऋण र िहउुदेन्शय सहकारी संस्था 
१. रु २००००००|०० सम्म 

२. रु ५००००००|०० सम्म 

३. रु १०००००००|०० सम्म 

४. रु १०००००००|०० िददा मातथ 

िावषिक  
 

१०००|०० 

१५००|०० 

३०००|०० 

४०००|०० 
१३ स्िास््य सेिा   
 क गैरसरकारी अस्पिाल / पोतलन्क्लतिक िावषिक ३०००|०० 
 ख ितसिङ्ग होम िावषिक ५०००|०० 
 ग न्क्लतिक र ल्याि िावषिक १५००|०० 

१४ न्शक्षा सेिा   

 क 
िीन्ज के्षत्रका स्कुल 

१. प्रा.वि र ति मा वि िहसम्म 

२. माध्यतमक िहसम्म 

िावषिक  

२०००|०० 

३०००|०० 

 ख िीन्ज क्षेत्रका उच्च मावि, क्याम्पस र विश्वविद्यालय िावषिक ५०००|०० 
 ग िातलम िथा अिसुदधाि केन्र्द िावषिक १०००|०० 
 घ टाईवपङ्ग, कम्प्यूटर िथा िाषा न्शक्षण िावषिक १०००|०० 
 ङ अदिराविय गैसस िावषिक ५०००|०० 

 च 

राविय गैसस 

१. राविय स्िरीय 

२. न्जल्ला स्िरीय 

३. िगर स्िरीय 

िावषिक  
 

५०००|०० 

२०००|०० 

१०००|०० 
१५ ममिि सम्िार सेिा   
 क हेिी इन्क्िपमेदट बस, ट्रक, कार ममिि िकि सप िावषिक ३०००|०० 
 ख मोटरसाईकल र साईकल ममिि िकि सप िावषिक २०००|०० 
 ग रेतडयो, वटति, घतड, प्रसेर कुकर ममिि िकि सप िावषिक १०००|०० 
 अदय सेिा   
 क विज्ञापि सेिा िावषिक १०००|०० 
 ख िैदेन्शक रोजगार सेिा िावषिक १०००|०० 
 ग स्िदेन्श रोजगार सेिा िावषिक १०००|०० 
 घ सेते्रटाररयल सेिा िावषिक १०००|०० 
 ङ हाउन्जङ्ग कम्पिी िथा घर जग्गा खरीद तबतत्र  (ररयल स्टेट) िावषिक ५०००|०० 

 च व्यटी पालिर, केश शं्रगार, ड्राई न्क्लिसि फोटो स्टुतडयो 
,तसलाई आदद 

िावषिक ७००|०० 

 छ साईिबोड बिाउिे पेन्दटङ्ग सेिा िावषिक १५००|०० 
 ज पश ुिधशाला िावषिक २०००|०० 
 झ मास ुविके्रिा िावषिक १५००|०० 
 ञ फुल र विरुिा विके्रिा िावषिक १०००|०० 
 ट पलु हाउस िावषिक १०००|०० 
 ठ खोटो व्यिसायी िावषिक १०००|०० 



 ड 
तससा प्लाईउड विके्रिा 

१. रु १ लाखसम्म पजुी ीँ लगािी िएको 
२. रु १ लाख िददा मातथ पजुी ीँ लगािी िएको 

िावषिक  
 

५००|०० 

१०००|०० 

 ढ 
िााँडाकुाँ डा विके्रिा 

१. रु १ लाखसम्म पजुी ीँ लगािी िएको 
२. लाख िददा मातथ पजुी ीँ लगािी िएको 

िावषिक  
 

७००|०० 

१२००|०० 
 ण स्टील काठ र फतििचर विके्रिा िावषिक १५००|०० 
 प खेलौिा उपहार विके्रिा िावषिक ५००|०० 
 फ िेटिरी पसल िावषिक १२००|०० 
 ब कृवष मल विउाँ विजि पसल िावषिक २५००|०० 
 ि कृवष मल विउाँ विजि पसल वकटिासक औषधी समेि िावषिक ३३००|०० 
 म केिलु िेटिवकि ङ्ग िावषिक २००००|०० 

१७ अदय व्यिसाय   
 क पाकि  वपकतिक स्पट िावषिक १०००|०० 
 ख क्यातसिो िावषिक ५००००|०० 
 ग टुर अपरेटर िावषिक ३०००|०० 
 घ मसाज पालिर िावषिक ३०००|०० 
 ङ पावट प्यालेस िावषिक १००००|०० 

१८ अस्थायी हाटिजार िा घमु्िी पसल   
 क घमु्िी पसल खदुचा समेि िावषिक १००|०० 
 ख चौपाया िावषिक १००|०० 
 ग हााँस कुखरुा आदद िावषिक १००|०० 
 घ साग सब्जी र फलफूल पसल िावषिक १००|०० 
 ङ अदय िावषिक १००|०० 

 च 

मातथ उल्लेख िएका िददा िाहेकको व्यिसायहरु (कुल पजुी 
लगािीको आधारमा)  

१. रु २०००० सम्म पजुी ीँ लगािी िएको 
२. रु १००००० सम्म पजुी ीँ लगािी िएको 
३. रु २५०००० सम्म पजुी ीँ लगािी िएको 
४. रु ५००००० सम्म पजुी ीँ लगािी िएको 
५. रु ५००००० िददा मातथ पजुी ीँ लगािी िएको 

िावषिक  
 
 

५००|०० 

७५०|०० 

१०००|०० 

२०००|०० 

३०००|०० 
 

 

 
 

cg';"rL –% 
-bkmf & ;Fu ;DalGwt_ 

hl8a'6L, sjf8L / hLjhGt' s/sf b/x¿ 



 
 

cg';"rL –^ 

-bkmf * ;Fu ;DalGwt_ 
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त्र.सं. सिारी साधिको वििरण दर 

१ बस, ट्रक र लरी दिािको समय 
र िावषिक 

२०००|०० 

२ िाडाका कार न्जपहरुमा दिािको समय 
र िावषिक 

१०००|०० 

३ िाडाका टेम्पोहरुमा दिािको समय 
र िावषिक 

३००|०० 

४ िाडाका तमतिबस ट्रकहरुमा दिािको समय 
र िावषिक 

७००|०० 

५ तिजी कार टेम्पो न्जप तमतिबसहरुमा दिािको समय 
र िावषिक 

२००|०० 

६ मोटरसाईकल स्कुटर आददमा दिािको समय 
र िावषिक 

१००|०० 

 
 
 
 

cg';"rL –& 
-bkmf ( ;Fu ;DalGwt_ 

lj1fkg s/ 
 

त्र.सं.  वििरण दर 

१ 
जुनसकैु स्थानमा व्यिसाय राखी न. पा. क्षते्रमा विज्ञपन 
व्यानर, फ्लाक्स तथा अस्थायी सामानको प्रयोग प्रतत िगग 
फिट 

दतागको समय 
र िावषगक 

७०|०० 

२ जुनसकैु स्थानमा व्यिसाय राखी न. पा. क्षते्रमा पररचय  
“ 

४०|०० 



पाटी राखकेो प्रतत िगग फिट 

३ 
जुनसकैु स्थानमा व्यिसाय राखी न. पा. क्षते्रमा विज्ञपन 
व्यानर, फ्लाक्स तथा अस्थायी सामान २ ममटर भन्दा 
बढीको प्रयोग प्रतत िगग फिट 

“ 

४०|०० 

 
 
 

cg';"rL –* 
-bkmf !) ;Fu ;DalGwt_ 

dgf]/~hg s/ 

 
 
 

cg';"rL –( 
-bkmf !! ;Fu ;DalGwt_ 
axfn lj6f}/L z'Ns 

 

 
cg';"rL –!) 

-bkmf !@ ;Fu ;DalGwt_ 

kfls{Ë z'Ns 



 

 

cg';"rL –!! 

-bkmf !# ;Fu ;DalGwt_ 

6«]lsË, sf]of]ls8, Sofgf]OË, aGhL hlDkË, lhkkm\nfo/ / /\ofkm\6LË z'Ns 

 

 

cg';"rL –!@ 

-bkmf !$ ;Fu ;DalGwt_ 

;]jf z'Ns, b:t'/ 

 

त्र.सं. सेिा वििरण दर 
सेिा शलु्क 

१ साििजतिक सवुिधा उपयोग सेिा शलु्क   

 

क शौचालय प्रयोग शलु्क 

१. ददशा 
२. वपस 

३. स्िाि 

पटके  
 

५|०० 

३|०० 

२५|०० 
२ सरसफाई िथा फोहरमैला व्यिस्थापि शलु्क   

 

क होटेल व्यिसाय 

१. “क” िगिको लातग 

२. “ख” िगिको लातग 

३. “ग” िगिको लातग 

िावषिक  

६०००|०० 

५०००|०० 

३५००|०० 



 ख सािा होटेल रेषु्टरााँ र गेष्टहाउस खािा सवहि िावषिक २४००|०० 
 ग सािा जलपाि गहृ खाजाघर िावषिक १८००|०० 
 घ मददरा सवहि िएमा थप िावषिक १०००|०० 
 ङ िरकरी िथा फलफूल पसल िावषिक ३०००|०० 

 च 
अस्पिाल र ितसिङ्ग होम 

१. मखु्य िजार केदद्रमा अिन्स्थि 

२. सो िाहेको स्थािमा अिन्स्थि 

िावषिक  

४०००|०० 

२०००|०० 

 छ 

न्शक्षण संस्था 
१. विश्वविद्यालय 

२. क्याम्पस 

३. मावि उच्च मावि 

४. अदय तिन्ज विद्यालयको लातग 

िावषिक  

२४०००|०० 

४०००|०० 

४०००|०० 

२५००|०० 

 ज 

अदय क्षते्रहरु 

१. सहकारी िथा गैरसरकारी कायािलयहरु 

२. अदय घर िथा गोदामहरु 

३. पसल िथा उद्योग  

४. ईलेन्क्ट्रकल पसल 

५. छापाखािा 
६. सञ्चार सम्बन्दध व्यिसाय 

७. व्यूवट पालिर र सैलिु 

८. फोटो स्टुतडयो 
९. हाडििेयर पसल 

१०. वकचेि सामाग्री विqm]िा 
११. फतििचर विqm]िा 
१२. काष्ठ उद्योग 

१३. कुटिी वपसिी र पेलािी तमल 

१४. रेतडमेड कपडा पसल 

१५. स्टेशिरी पसल 

१६. जिुा चप्पल पसल 

१७. जिुा तसलाउि ेपसल 

१८. छात्रािास 

१९. वकरािा पसल 

२०. माछा / मास ुपसल 

२१. मोटरसाईकल / साईकल िकि शप 

२२. पोल्ट्री फमि 
क. िस्िी िन्जक १०० तमटर तित्र 

ख. िस्िी िन्जक १०० तमटर िावहर 

२३. टेलरीङ्ग 

२४. औषधी पसल 

२५. सङृ्गार / चरुा पसल 

२६. अदय व्यिसाय 

िावषिक  

४०००|०० 

६०००|०० 

३०००|०० 

१५००|०० 

१०००|०० 

१०००|०० 

१०००|०० 

१०००|०० 

२०००|०० 

१०००|०० 

१०००|०० 

१०००|०० 

१०००|०० 

१०००|०० 

१०००|०० 

१०००|०० 

१०००|०० 

६०००|०० 

२०००|०० 

२०००|०० 

३०००|०० 

 
 

६०००|०० 

४०००|०० 

६००|०० 

२०००|०० 

१५००|०० 

१५००|०० 



3 अदय सवुिधा शलु्क   
 क साििजतिक सडक िन्ि सेिा शलु्क िावषिक ५०|०० 
 ख विपद् व्यिस्थापि सेिा शल्क िावषिक २५|०० 

 ग 
तडन्जट िापी सेिा शलु्क 

१. शहरी क्षेत्र प्रति वकिा 
२. ग्रतमण के्षत्र प्रति वकिा 

िावषिक  

५००|०० 

३००|०० 

 घ 

विद्यिु टेलीफोि पोल शलु्क 

१. तसमेदटको पोल 

२. काठको पोल 

३. फलामको पोल 

िावषिक  

१२००|०० 

१०००|०० 

१५००|०० 

 ङ 

विद्यिु टाष्नदसफरमर शलु्क 

१. तसमेदटको पोल 

२. काठको पोल 

३. फलामको पोल 

िावषिक  

१५००|०० 

१०००|०० 

२०००|०० 

 च 

टेलीफोि पोल शलु्क 

१. तसमेदटको पोल 

२. काठको पोल 

३. फलामको पोल 

िावषिक  

१२००|०० 

१०००|०० 

१५००|०० 

 छ मोिाईल टािर शलु्क िावषिक १२०००|०० 
 ज एफ एम / सञ्चार टािर िावषिक ६०००|०० 
 झ टेलीतिजि टािर िावषिक १२०००|०० 
४ अचल सम्पन्ि मलु्याकंि सेिा शलु्क 

स्थ
ाति

य 
तिण

ियब
ाट
 

 
 क रु १ लाख देन्ख १० लाख सम्म २००|०० 
 ख रु १० लाख १ देन्ख २० लाख सम्म ४००|०० 
 ग रु २० लाख १ देन्ख ३० लाख सम्म १५००|०० 
 घ रु ३० लाख १ देन्ख ५० लाख सम्म ३०००|०० 
 ङ रु ५० लाख १ देन्ख १ करोड सम्म ७०००|०० 
 च रु १ करोड १ देन्ख ५ करोड सम्म १००००|०० 
 छ रु ५ करोड १ िददा मातथ २००००|०० 

दस्िरु 
१ दिाि र िविकरण दस्िरु   

 क 

व्यन्िगि घटिा दिाि 
१. प्रमाणपत्र दस्िरु (२६ ददि देन्ख १ बषि सम्म) 

२. १ बषि िाघेको जरीिािा 
३. प्रमाणपत्रको प्रतितलपी 

पटक  

१००|०० 

५०|०० 

१००|०० 

2 िक्सा पास दस्िरु (ियााँ िथा परुािो)   
 क सनु्खिचिुा जोडाज्ञ पटक १०००|०० 
 ख माटो जोडाई कच्ची घर पटक  
 ग साविक बमोन्जम ििि िथा घर ममिि स्िीकृति पटक  
 घ अस्थायी टहरा साधारण पटक  



 ङ अस्थायी टहरा होटल उद्योग आदद पटक ५|०० (िगि 
वफट) 

 च माटो जोडाई पक्की घर पटक ५|०० (िगि 
वफट) 

 छ तसमेदट जोडाईको पक्की घर िईु िले पटक ५|०० (िगि 
वफट) 

 ज तसमेदट जोडाईको पक्की घर पवहलो िला देन्ख मातथ पटक १०|०० (िगि 
वफट) 

 झ होटल व्यिसाय र सवपङ्ग कम्प्लेक्सको लागी पटक १५|०० (िगि 
वफट) 

 ञ तिमािण िईसकेको घरको पतछ िक्सा पास गदाि मापदण्ड 
तित्र रहेछ ििे तियतमि दस्िरुको अलिा थप 

पटक १०००|०० (िगि 
वफट) 

 ट कम्पाउण्ड िाल तसमेदट जोडाई पटक  
 ठ कम्पाउण्ड िाल माटो जोडाई पटक  

 ड ि.पा. हिु ुअगािै तिमािण िएको घरमा िल्ला थप गदाि 
पवहलो तिमािण िए जति घरको हकमा प्रमान्णि दस्िरु 

पटक  

 ढ िक्सा िामसारी दस्िरु पटक २|०० (िगि 
वफट) 

 ण घर तिमािण सररफाई धरौटी पटक  
३ तसफाररस िथा िक्सौिी दस्िरु   
 सामादय तसफाररसहरु   
 क िाम थर सम्शोधि तसफारीस गोटा १००|०० 
 ख िेपाली िागरीिा प्रमाणपत्र (िंशज) तसफारीस गोटा १००|०० 

 ग िेपाली िागरीिा प्रमाणपत्र (वििावहि अंतगकृि र अंतगकृि) 
तसफारीस 

गोटा १०००|०० 

 घ िैदेन्शक प्रयोजिाथि िािा प्रमान्णि गोटा २५०|०० 
 ङ संस्था दिाि तसफारीस गोटा १०००|०० 
 च साधारण विविध तसफारीस गोटा १००|०० 
 छ तिि पसु्िे फोटो टााँस तसफारीस रोपिी १००|०० 
 ज असहाय र अपााँग, दैविक्प्रकोप छात्रिनृ्िको तसफारीस गोटा  
 जग्गा िामसारी तसफाररस   
 क जेरो वकलो मेलम्ची, िगरकोट सडकले छोएको प्रति रोपिी रोपिी १००|०० 
 ख शाखा पदक्क सडकले छोएको प्रति रोपिी रोपिी ५०|०० 
 ग शाखा ग्रािेल बाटोले छोएको प्रति रोपिी रोपिी २५|०० 
 घ शाखा कच्ची बाटोले छोएको प्रति रोपिी रोपिी २५|०० 
 ङ गोरेटो बाटोले छोएको प्रति रोपिी रोपिी २५|०० 
 च बाटोले िछोएको प्रति रोपिी रोपिी २५|०० 
 छ अदय सबै जग्गा रोपिी २५|०० 
 ज जोि िामसारी तसफारीस रोपिी ५००|०० 
 झ घरजग्गा दिाि रोपिी ५००|०० 



 ञ अदय सबै जग्गा रोपिी १५०|०० 
 ट वििाि जग्गा िामसारी रोपिी १५०|०० 
 ठ जोि छोडपत्र र िाम कट्टा रोपिी ५००|०० 

 ड गठुी जग्गा राजगठुीमा र रैिाि िम्िरीमा पररणि दिाि 
िामसारर 

रोपिी  

 ढ स्ििासी जग्गाको हक परीणि रोपिी ७००|०० 
 ण स्ििासी जग्गाको हक परीणि घर िए प्रति घर थप रोपिी ५००|०० 
 ि छुट दिािको तसफारीस रोपिी २००|०० 
 थ चार वकल्ला प्रमान्णि रोपिी २५०|०० 
 द कच्ची मोटरिाटो िएका जग्गाहरु रोपिी  
 ध अदय सबै जग्गा रोपिी  
 ि चार वकल्ला प्रमान्णि उद्योग र होटल जिुसकैु िडाको रोपिी  
 प अपिुतल तसफारीस रोपिी  
 फ मोवह लगि कट्टा तसफारीस रोपिी  
 ब मोवह िामसारी तसफारीस रोपिी  
 ि मोवह दिाि तसफारीस रोपिी ५०|०० 
 उद्योग दिाि तसफारीस   
 क रु दशलाख सम्म पूजी लगािी हिुेमा पटक २०००|०० 
 ख प्रति दशलाखम थप पटक ५००|०० 
 ग तडलरतसप तसफारीस पटक २०००|०० 
 धारा विजलुी जडाि तसफारीस दस्िरु   
 क धारा विजलुी जडाि तसफारीस पटक १००|०० 
 ख धारा विजलुी िामसारी तसफारीस पटक १००|०० 
 घर व्लक िम्िर दस्िरु   
 क घर व्लक िंिर (ियााँ) पटक २००|०० 
 ख घर व्लक िंिर िामसारी पटक १५०|०० 

 िावषिक आम्दािी प्रमान्णि दस्िरु (कुल मलु्याकंि रकमको 
आधारमा) 

  

 क िैदेन्शक रोजगार िा अध्ययिमा जािे िागररक िा तिजको 
पररिार 

पटक ०|०६ (प्रतिशि) 

 ख कृवष प्रयोजिको लातग पटक ०|१० (प्रतिशि) 
 ग आिास िथा अदय पयोजि पटक ०|१५ (प्रतिशि) 
 घ व्यपाररक प्रयोजिको लातग पटक ०|२५ (प्रतिशि) 
 घर िाटो प्रमान्णि दस्िरु (घरिाटो तसफारीस)   
१  हेलम्ब,ु िगरकोट मागिले छोएको जग्गा   
 क दईु आिासम्मको लातग पटक २००|०० 
 ख चार आिासम्मको लातग पटक ६००|०० 
 ग आठ आिासम्मको लातग पटक १५००|०० 
 घ एक रोपिी सम्मको लातग पटक २५००|०० 
 ङ एक रोपिी देन्ख तिि रोपिी सम्मको लातग पटक ४०००|०० 



 च तिि रोपिी देन्ख पााँच रोपिी सम्मको लातग पटक ६०००|०० 
 छ पााँच रोपिी देन्ख दश रोपिी सम्मको लातग पटक ८०००|०० 
 ज दश रोपिी देन्ख मातथ पटक १५०००|०० 
२  पक्की मोटरिाटोसंग जोतडएको जग्गा   
 क दईु आिासम्मको लातग पटक २००|०० 
 ख चार आिासम्मको लातग पटक ४०००|०० 
 ग आठ आिासम्मको लातग पटक ८००|०० 
 घ एक रोपिी सम्मको लातग पटक २०००|०० 
 ङ एक रोपिी देन्ख तिि रोपिी सम्मको लातग पटक ३०००|०० 
 च तिि रोपिी देन्ख पााँच रोपिी सम्मको लातग पटक ४०००|०० 
 छ पााँच रोपिी देन्ख दश रोपिी सम्मको लातग पटक ६०००|०० 
 ज दश रोपिी देन्ख मातथ पटक ८०००|०० 
३  कच्ची मोटरिाटोसंग जोतडएको जग्गा   
 क चार आिासम्मको लातग पटक 2००|०० 
 ख आठ आिासम्मको लातग पटक ४००|०० 
 ग एक रोपिी सम्मको लातग पटक ६००|०० 
 घ एक रोपिी देन्ख तिि रोपिी सम्मको लातग पटक ८००|०० 
 ङ तिि रोपिी देन्ख पााँच रोपिी सम्मको लातग पटक १०००|०० 
 च पााँच रोपिी देन्ख दश रोपिी सम्मको लातग पटक २०००|०० 
 छ दश रोपिी देन्ख मातथ पटक ४०००|०० 
४  गोरेटो घोडेटो िाटोसंग जोतडएको जग्गा   
 क चार आिासम्मको लातग पटक १००|०० 
 ख आठ आिासम्मको लातग पटक २००|०० 
 ग एक रोपिी सम्मको लातग पटक ४००|०० 
 घ एक रोपिी देन्ख तिि रोपिी सम्मको लातग पटक ६००|०० 
 ङ तिि रोपिी देन्ख पााँच रोपिी सम्मको लातग पटक ८००|०० 
 च पााँच रोपिी देन्ख दश रोपिी सम्मको लातग पटक १२००|०० 
 छ दश रोपिी देन्ख मातथ पटक २०००|०० 
 िािा जदम िथा अदय प्रमान्णि दस्िरु   
 क िािा प्रमान्णि पटक १००|०० 
 ख जदम प्रमान्णि पटक १००|०० 
 ग कर चकु्िा प्रमान्णि पटक १००|०० 
 घ वििावहि र अवििावहि प्रमान्णि पटक १००|०० 
 ङ दिैु एकै िएको प्रमान्णि पटक १००|०० 
 च सजितमि मचुलु्का पटक ५००|०० 
४ विqmL   
 क तििेदि फारम गोटा १०|०० 
 ख िािा प्रमान्णि तििेदि फारम गोटा ५०|०० 
 ग िागरीकिा फारम गोटा १०|०० 
 घ िक्सा दिाि वकिाि गोटा ७००|०० 



 ङ प्रमाण पत्र गोटा २००|०० 
 च अदय व्यिसावयक फारम गोटा १००|०० 
५ दण्ड जररिािा   

 क 

विलम्ि शलु्क 

१. व्यिसाय कर प्रत्येक िषि ििझुाएिापि जरीिािा 
२. घरजग्गा कर प्रत्येक िषि ििझुाएिापि जरीिािा 
३. मालपोि चाल ुआ.ि. तित्र ििझुाएमा 

िावषिक  
 

२० प्रतिशि 

१५ प्रतिशि 

२५ प्रतिशि 

 ख 
साििजतिक स्थािमा तिमािण सामाग्री थपुारेिापि 

१. दैतिक लाग्ि ेशल्क 

२. अदयथा िएमा जरीिािा 

ददि  
 

५०|०० 

१००|०० 

 ग 

तिषेतधि स्थािमा िारी सिारी साधि प्रिेश गरेिापि 

१. पवहलो पटक 

२. दोश्रो पटक 

३. दईु िददा िवढ पटकको प्रति पटक 

पटक  
 

५००|०० 

५०००|०० 

१००००|०० 
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