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आठविसकोट नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५  
cf7lj;sf]6 gu/kflnsfsf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{ sfof{Gjog ug{ ag]sf] P]g, @)&% 

प्रस्तावनााः cf7lj;sf]6 नगरपालिकाको आलथिक वर्ि 207%/07^ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न 
गनिको लनलित्त स्थानीर् कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट दिने तथा आर् संकिनको प्रशासलनक व्र्वस्था गनि 
वाञ्छनीर् भएकोिे, नेपािको संववधानको धारा 2२8 को उपधारा (2) बिोजिि आठववसकोट नगर सभािे 
र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भाः (1) र्स ऐनको नाि “cf&lj;sf]^ gu/kflnsfsf] आलथिक ऐन, 207५”  रहेको 
छ । 

 (2) र्ो ऐन 207५ साि श्रावण 1 गतेिेजि cf7lj;sf]6 नगरपालिका िते्रिा िागू हनुेछ । 
२. सम्पलत कराः नगरपालिकाका िेत्रलभत्र अनसूुजि (1) बिोजिि एवककृत सम्पजत्त कर/सम्पत्ती िगाइन ेर 

असूि उपर गररनेछ । 
३. भलूि कर (िािपोत) : नगरपालिका िेत्रलभत्र अनसूुजि (2) बिोजिि भलूि कर (िािपोत) िगाइने र असूि 

उपर गररनेछ ।  
४. घर वहाि कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाि, टहरा, 

छप्पर, िग्गा वा पोिरी पूरै आजंशक तवरिे वहाििा दिएकोिा अनसूुजि (3) बिोजिि घर िग्गा वहाि 
कर िगाइने र असूि गररनछे ।  

५. व्र्वसार् कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पूूँिीगत िगानी र आलथिक कारोवारका 
आधारिा अनसूुजि (4) बिोजिि व्र्वसार् कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

६. िलिबटुी, कवािी र िीविन्त ुकराः नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थािे ऊन, िोटो, िलिबटुी, 
वनकस, कवािी िाि र प्रिलित कानूनिे लनर्ेध गररएको िीविन्त ुवाहेकका अन्र् ितृ वा िाररएका 
िीविन्तकुो हाि, लसङ, प्वाूँि, छािा िस्ता बस्तकुो व्र्वसावर्क कारोवार गरेवापत अनसूुजि (5) 
बिोजििको कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र िताि भएका सवारी साधनिा अनसूुजि (6) बिोजिि सवारी साधन 
कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको 
अवस्थािा सोवह बिोजिि हनुछे । 

८. ववज्ञापन कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र हनुे ववज्ञापनिा अनसूुजि (7) बिोजिि ववज्ञापन कर िगाइन ेर असूि 
उपर गररनेछ । तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोवह 
बिोजिि हनुेछ । 
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९. िनोरन्िन कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र हनु ेिनोरन्िन व्र्वसार् सेवािा अनसूुजि (8) बिोजिि व्र्वसार् 
कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ ।।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था 
भएको अवस्थािा सोवह बिोजिि हनुेछ । 

१०. बहाि लबटौरी शलु्काः नगरपालिका िेत्रलभत्र आफुिे लनिािण, रेििेि वा संिािन गरेका अनसूुजि (9) िा 
उल्िेि भए अनसुार हाट बिार वा पसििा सोही अनसूुजििा भएको व्र्स्था अनसुार बहाि लबटौरी शलु्क 
िगाइन ेर असूि उपर गररनछे । 

११. पावकि ङ शलु्काः नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पावकि ङ सवुवधा उपिब्ध गराए वापत अनसूुजि 
(10) बिोजिि पावकि ङ शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

१२. टे्रवकङ्ग, कोर्ोवकि, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िार्र र र् र्ाफ्टीङ्ग शलु्काः नगरपालिकािे आफ्नो िते्रलभत्र 
टे्रवकङ्ग, कार्ोवकि, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िार्र र र् र्ाफ्टीङ्गसेवा वा व्र्वसार् संिािन गरेवारत 
अनसूुजि (11) बिोजििको शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

१३. सेवा शलु्क, िस्तरुाः नगरपालिकािे लनिािण, संिािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनूसूजि 12 िा उजल्िजित 
स्थानीर् पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुजििा व्र्वस्था भए अनसुार शलु्क 
िगाइन ेर असूि उपर गररनछे । 

१४. पर्िटन शलु्काः नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुवाट अनसूुिी १३ िा उजल्िजित िरिा 
पर्िटन शलु्क िगाईन ेर असिु उपर गररनछे । तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था 
व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोवह बिोजिि हनुछे । 

१५. फोहोरिैिा व्र्वस्थापन कर M gu/kflnsfn] cfkm\gf] If]qleqsf] फोहोरिैिा Joj:yfkg u/] वापत 
kmf]x/d}nf Joj:yfkg z"Ns cg";"rL 15 df plNnlvt b/df nufO{g]% / c;'n pk/ ul/g]% 

. 
१६. िररवाना Mकानून ववपररत कार्ि गने व्र्जि वा लनकार्िाई अनसूुिी १६ बिोजिि सिार् हनुेछ । 
१७. कर छुटाः र्स ऐन बिोजिि कर लतने िावर्त्व भएका व्र्जि वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन वकलसिको कर 

छुट दिईने छैन ।  
१८. कर तथा शलु्क संकिन सम्बजन्ध कार्िववलधाः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा शलु्क संकिन 

सम्बजन्ध कार्िववलध नगरपालिकािे तोके अनसुार हनुेछ । 
१९. सिार् हनुे : तोवकएको अवलधलभत्र वा आलथिक वर्िलभत्र कर नलतने व्र्जि वा लनकार्िाई थप २० 

प्रलतशत िररवाना िाग्नेछ । 

 

अनसुचूी १ 

;DkQL s/  

l; 

g+= 
दर पषु्ट्याई कैफियत 
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1 

पहिलो रु ५ लाख सम्म ०.०२ 
प्रततशतका दरले, ५ लाखभन्दा माथि १० 
लाखसम्म ०.०३ प्रततशतका दरल,े १० 
लाखभन्दा माथि २० लाखसम्म ०.०५ 
प्रततशतका दरले, २० लाखभन्दामाथि ५० 

लाखसम्म ०.०७ का दरल,े ५० 
लाखभन्दा माथि १ करोडसम्म ०.०९ 
प्रततशतका दरले र १ करोडभन्दा माथि 
जततसकैु भए पतन ०.१ प्रततशतका दरले 
लगाउने । सरंचनाको मलूयांकन अनसुचूी 
१.ख मा उललेख भए बमोजजम िुने । 
सरंचनाको ह्रास क्टी अनसुचूी १.ग 

बमोजजम िुने ।  

प्रगततशील 
करको 
ससद्धान्त 
अनसुार  

घर र घरले चचकेो जग्गामा सम्पत्ति 
कर लगाईने र वात्तषिक १० प्रततशत 
जररवाना िुने . सम्पत्ति कर सम्बन्धी 
िप व्यवस्िा एकीकृत सम्पत्ति कर 
सम्बन्धी कायित्तवथध २०७४ अनसुार 
मलूयांकन ससमततले तोके बमोजजम 
िुने ।  

अनुसूची २ 
e'dL s/ -dfnkf]t _ 

l;=g++= दर(प्रतत ५०० वगिसमटर) पषु्ट्याई कैफियत 

1 
अनसुचूी २.क मा उललेख भए 

बमोजजम लगाउन े 

प्रगततशील 
करको 

ससद्धान्त 
अनसुार  

घरले चचेको जग्गा वािेकमा मालपोत 
लगाईने, वात्तषिक १० प्रततशत जररवाना 
लाग्ने र त्तवगत वषिका कक्यौतामा 
समेत यस ैबमोजजम िुनेछ ।  

अनुसूची ३ 

विाल कर  
l;=g++= दर पषु्ट्याई कैफियत 

1 

axfn c+ssf] !@ k|ltztsf b/n] । 
विाल कर उठाउने प्रयोजनको लाथग 
विालमा हदने संरचनाको न्यूनतम 
भाडा अनुसूची ३.घ बमोजजम िुनेछ । 

  

axfndf lbPsf] ldltnfO{ cfwf/ dfgL 

b}lgs, dfl;s, q}dfl;s, cw{ jflif{s 

jf jflif{s cjlwnfO{ cfwf/ lnO{ 

axfn s/ a'emfpg' kg]{5 . If]qut 

cfwf/df cf7lj;sf]6 gu/kflnsf, 

gu/ sfo{kflnsfn] Go'gtd axfn b/ 

tf]Sg  ;Sg]5 . cf7lj;sf]6 gu/ 

sfo{kflnsfn] lgwf{/0f u/]sf] sfo{ljlw 

cg';f/ s/bftfn]  :j+o 3f]if0ff u/]sf] 

jf ;+Demf}tkqdf pNn]v ePsf] 

cfwf/df axfn s/ lgwf{/0f ul/g]5 .  

 

अनसुचूी ४ 
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Joj;foL s/  

l;=g+= ljj/)f  

प्रस्तात्तवत दर रु 
पषु्ट्याई कैफियत 

सानो मझौला ठूलो  

1 

ls/fgf 

k;n  

uNnf÷xf]n;]n  २५०० २५०० २५००   

प्रत्येक 
आथििक वषि 
सुरु भएको 
असोज 

मसान्तसभत्र 
व्यवसाय कर 

दाखखला 
गररसक्नु 
पनेछ । 
तोफकएको 
अवथधसभत्र 
कर दाखखला 

नगने 
व्यवसायीलाई 

िप २० 
प्रततशत 
जररवाना 

लगाईनेछ । 
यसमा 

उललेख भए 
बािेक अन्य 
कायित्तवथध 

आठत्तवसकोट 
नगरपासलका 

नगर 
कायिपासलकाले 

तोक्न 
सक्नेछ । 

2 

v'b|f  २००० २००० २०००   
cGo yf]/} k'+hL ePsf 

ls/fgf k;n -u|fld)f 

e]usf_ 

१५०० १५०० १५००   

3 

nQf sk*f 

पसल 

km]G;L -xf]n;]n÷uNnf_  १००० १५०० ३०००   

4 

sfrf] sk*f -

xf]n;]n÷uNnf_  
१००० १५०० ३०००   

िेन्सी र काचो कपडा दवुै 
भएमा  ५००० ५००० ५०००   

km]G;L -sfrf] sk*f v'b|f_  १५०० १५०० १५००   

5 gfO{ Joj;fo  ५०० ५०० ५००   

6 ;"g rf+bL Joj;fo ३००० ३००० ३०००   

7 l;nfO{s^fO{ 

;fwf/)f  १५०० १५०० १५००   

^]nl/ª ;]G^/  ३००० ३००० ३०००   

8 

xf]^]n 

Joj;fo  

/]i^«/]G^ -nlhª, km'l*ª b"j} 

ePsf]_  
३५०० ३५०० ३५००   

9 
xf]^]n nlhª PG* km'l*ª 

ePsf]  
३००० ३००० ३०००   

  
;fdfGo -vfgfsf] Joj:yf 

ePsf] lrof gf:tf a]Rg]_ 
१५०० १५०० १५००   

10 
;fdfGo -vfgfsf] Joj:yf 

नभएको lrof gf:tf a]Rg]_ ५०० ५०० ५००   

11 
a}+s tyf 

ljlQo 

sf/f]jf/  

 IME, Money Transfer, 

C)f tyf art ;xsf/L 

;+:yf, n#"ljQ 

५००० ५००० ५०००   

12 बैंक  १५००० १५००० १५०००   

१३ 
z}}lIfs 

;+::yf -

lglh_ 

af]l*{ª k|lt sIff ÷;]S;g  ३००० ३००० ३०००   
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14 

cf}iflw 

k;n  

;fwf/)f sd k"+hL÷nufgL 5 

nfv eGbf sd -u|fdL)f 

e]udf ;+rflnt_ 

३००० ३००० ३०००   

१५ 
al( k"+hL÷nufgLdf ;+rflnt 

d"Vo a:tL ÷jhf/df 

;+rflnt 

५००० ५००० ५०००   

16 जक्लतनक ५००० ५००० ५०००   
१७ पोसलजक्लतनक १०००० १०००० १००००   
18 सामुदातयक अस्पताल २०००० २०००० २००००   

१९ 

pBf]u  

sfi& ÷kmlg{r/ -;fwf/)f _  ३५०० ३५०० ३५००   

20 
sfi& ÷kmlg{r/-al( k"+hL 

ePsf _  
५००० ५००० ५०००   

२१ lu|n  ५००० ५००० ५०००   

22 qm;/ १०००० १०००० १००००   

23 sfuh pBf]u  ३५०० ३५०० ३५००   

२४ awzfnf÷df;" Joj;fo -km|]; xfp;_ ४००० ४००० ४०००   

25 ef*f k;n  ५००० ५००० ५०००   

२६ kfgL ldn  २००० २००० २०००   

27 

#§ 

3 dlxgf rNg]      १००   

२८ 6 dlxgf rNg]      २००   

29 
9 dlxgf jf ;f] eGbf al( 

rNg]  
    ३००   

३० xf*{j]o/ १०००० १०००० १००००   

31 kmf]^f] :^"l*of] २००० २००० २०००   

32 :^]zg/L k;n ३००० ३००० ३०००   

३३ ckm;]^ k|]; tyf %fkfvfgf १०००० १०००० १००००   

34 On]S^«f]lgS; k;n ३००० ३००० ३०००   

३५ t/sf/L tyf kmnkm'n k;n १००० १००० १०००   

36 s:d]l^s k;nx? २००० २००० २०००   
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३७ dlb/f k;n  २०००० २०००० २००००   

38 emf]nf s"Dnfdf Jofkf/ ug]{ Jofkf/L  १००० १००० १०००   

३९ डडपाटिमेन्टल स्टोर ५००० ५००० ५०००   

40 सवारी साधन पाटिपूजाि २००० २००० २०००   

41 रोडा बालुवा ३००० ३००० ३०००   

४२ पेट्रोल पम्प ५००० ५००० ५०००   

43 दधू दिी त्तवफि पसल १००० १००० १०००   

44 मोटरसाइकल वकि सप २००० २००० २०००   

४५ थचफकत्सक   ३००० ३०००   

46 इजन्जतनयर   ३००० ३०००   

४७ कानून व्यवसायी १००० १५०० २०००   

48 कन्सलटेन्सी २००० २००० ३०००   

४९ डरेी उद्योग १००० १००० १५००   

50 साइवर १५०० २००० ३०००   

५१ 
ममित संभार व्यवसाय(मोटरसाइकल बस ट्रक 

जीप िेसभ इजक्वपमेन्ट) २००० २००० ३०००   

52 पशु वधशाला २५०० २५०० २५००   

53 व्युटी पालिर २००० २००० २०००   

५४ हटकट काउन्टर २००० २००० २०००   

55 िोस्टेल ३००० ३००० ३०००   

५६ तनमािण व्यवसायी  
घ वगिको ५०००, ग वगिको 

१००००, ख वगिको २०००० र क 
वगिको ५०००० 

सूचीकृत 
गदाि 
तोफकएको 
शुलकको 
१० 
प्रततशत 
लाग्न े 

57 cGo gtf]lsPsf Joj;fo  ३००० ३००० ३०००   

 1= अन्यत्र दताि (घरेलु तिा साना उद्योग कायािलय, आन्तररक राजश्व कायािलय, कम्पन्नी रजजष्टटारको 
कायािलय लगायत दतािको लाथग तोफकएका अन्य संस्िा वा कायािलय) भएका व्यवसायिरुले व्यवसाय कर ततरेर 
मात्र यस नगरपासलका क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय गनि पाउनेछन ्। अन्यत्र दताि भई दताि प्रमाणपत्र प्राप्त 
गररसकेका व्यवसायिरुले यस नगरपासलकामा व्यवसाय दताि नगरी सूचीकृत गरेमात्र पुग्दछ ।  
 २= अन्यत्र दताि नभएका साना व्यवसातयिरुले यस नगरपासलकामा दताि भएरमात्र व्यवसाय सञ्चालन गनि 
पाउनेछन ्। दताि िुुँदा माथि उललेखखत वगीकरण अनुसारको दताि शुलक ततनुि पनेछ । 
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 ३= Joj;fo btf{ gljs/)f b:t"/ -k|To]s cfly{s jif{df ug"{kg]{_ Joj;fo btf{ ug{ nfu]sf] 
d'Nosf] 50 k|ltzt nfUg] . 

 

अनसुचूी ५ 

hl*a"^L, sjf*L / hLjhGt" s/   

l;=g+= ljj/)f  दर पषु्ट्याई कैफियत  

1 of;f{u"Djf सात्तवककै दरमा  

  

काननूमा 
तनषधे गररएका 
जडडबटुी कवाडी 

तिा 
जीवजन्तकुो 
व्वाुँख छाला 
लगायत 
सकंलन 
गररएमाख 
काननू 

बमोजजम 
दजडडत गने 

तिा गराउने । 

2 of;f{u"Djf afx]ssf cGo hl*a"^L  
k|rlnt jhf/ 

d'Nosf] 5 k|ltzt 

3 sjf*L dfn l;;f  k|ltlsnf] ? 1 

4 vf]^f]  
k|ltlsnf]÷ln^/ ? 

7 

5 sf& k|lt #glkm^ रु 7 

6 

sfg'gn] lgz]if u/]sf afx]ssf cGo 

d[t jf dfl/Psf  hLjhGt"sf] xf* 

l;+ª %fnf Kjf+v  

s'n d'Nosf] 2 

k|ltzt  

7 sfuhhGo ;fdfgsf nflu    k|lt lsnf]u|fd ? Ps 

8  kmnfdhGo ;fdfgsf nflu   k|lt lsnf]u|fd ? b'O{ 

9 l:6nhGo ;fdfgsf nflu  k|lt lsnf]u|fd ? b'O{  

10 cGosf xsdf   k|lt lsnf]u|fd ? b'O{  

 

अनसुचूी ६ 
;jf/L ;fwg s/  

१. ;*s lgdf{)f tyf dd{t ;+ef/ b:t'/  

qm=;+= ljj/)f  
 b/ -k|lt 

l^k_ ?=  
पषु्ट्याई कैफियत  

1 b"O{ k|fª\u|] ;jf/L 

;fwg  

df]^/ ;fOsn  0 नगरपासलकासभत्रको 
सडकलाई सधैंभरी 

दरुुस्त राखी 
नगरपासलकासभत्र 

चलने एवम ्

  

2 अटो ररक्सा  २५   

3 
rf/ kfª\u|] ;jf/L 

;fwg  

a;  100   

4 ^«s 200   

5 ^\ofS^/ 100   
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6 
  lhk, dfOqmf] a;, 

Eofg 
50 

नगरपासलकाबाट 
अन्यत्र चलन ेसवारी 

आवागमनलाई 
सुरक्षक्षत र 

व्यवजस्ित तुलयाउन 
नगरपासलकाले पूणि 
जजम्मेवारी सलन 
वाञ्छतनय भएको  

  

7 l^Kk/ 100   

8 ldlg «̂s 100   

9 
*f]h/, PS;fe]^/ 

nf]*/  
500   

10 k|fOe]^ ;jf/L ;fWfg -lhk sf/ Eofg_ 50   

२. cf7lj;sf]6 gu/kflnsf leq 7]ufgf /xg] ul/ btf{ ePsf tyf cf7lj;sf]6 gu/kflnsf If]qleq rNg] 

;jf/L ;fwgdf jflif{s ;jf/L s/ lgDgfg';f/ x'g]M 

१ 
 O{GhLgaf6 rNg] h'g s'g} b'O{ kfË]| df]6/ 

;fOsn, :s'6/ jf o:t} ;jf/L ;fwgsf] jflif{s 

?  

४०० 
स्िानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन 
२०७४ अनसुार 
स्िानीय तिलाई 

प्राप्त कर 
असलुी सम्बजन्ध 

अथधकारको 
कायािन्वयन गनि 

वाञ्छतनय 
भएको 

  

२ sf/, hLk, Eofg jf o:t} rf/ kfË] ;jf/L 

;fwgsf] jflif{s ?  
१०००   

३ 6]Dk' / 6\ofS6/ jf o:t} ;jf/L ;fwgsf] jflif{s 

?  
१०००   

४  ldlg a;, ldlg 6«s jf o:t} rf/ kfË] ;jf/L 

;fwgsf] jflif{s ?  
२०००   

५ 7'nf a;, 6«s jf rf/ kfË] ;jf/L ;fwgsf] 

वात्तषिक रु ३०००   

६ x]eL uf8L, 8f]h/ s|]g jf o:t} ;jf/L ;fwgsf] 

jflif{s ?  
५०००   

७ cGo ;jf/L ;fwgsf] jflif{s ?  १०००   

८ 
 ljB'tLo phf{af6 ;+rfng x'g] / s[lif sfo{df 

k|of]u ul/g] ;jf/L ;fwgsf xsdf tf]lsPsf] 

b/df krf; k|ltzt 5'6 x'g] .    

    

 

अनसुचूी ७ 

lj!fkg s/  

qm=;+= ljj/)f  b/  पषु्टटयाइ कैफियत  

१ km\n]S;af6 tof/ ul/Psf] lj1fkg k|rf/ 

;fdu|Lsf] k|lt jif{ k|lt ju{ km'6 ?   
६०० 

  

!_ ejgsf] 5t /  sf}zLdf 

kl/ro kf6L jf  lj1fkg 

;fdflu| /fVg kfOg]5}g . @_  

ejgdf dm\ofn 5f]k]/ kl/ro 

kf6L jf lj1fkg ;fdfu|L 

/fVg kfOg]5}g . #_  af6f]sf] 

;Ldfgfb]lv bz lkm6 leq 

tyf ;+lwof/sf] l;dfgfb]lv 

kfFr lkm6 leq /  ;fj{hlgs 

:yfg jf ;+:yfg jf sfof{no 

jf ;fj{hlgs ;]jf k|jfx ug{] 

:yfgdf lj1fkg  ;fdfu|L 

/fVg kfOg]5}g . $_  

२ 
 xf]l8{Ë af]8{, lgof]g ;fO{g, / o:t} 

lj1fkg k|rf/ ;fdu|Lsf] k|lt jif{ k|lt 

ju{ km'6 ? 

८०० 

३ 
l8hL6n af]8{, Unf] ;fOg af]8{df ul/g] 

lj1fkg k|rf/ ;fdu|Lsf] k|lt jif{ k|lt 

ju{ km'6 ?  

७०० 

४ 
dfn afxs ;jf/L ;fwgsf] bfFofafFof 

k§Lsf] efudf clwstd bz :s\jfo/ 

km'6;Ddsf] nflu k|lt lbg ?  

१५० 

५ dfn afxs ;jf/L ;fwgsf] bfFofafFof 

k§Lsf] efudf clwstd bz :s\jfo/ 
१०० 
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km'6;Ddsf] :yfoL ?kdf n]lvPsf] jf 

5flkPsf] k|rf/ ;fdfu|Lsf nflu k|lt jif{ 

k|lt ju{ km'6 ?  

;fj{hlgs pQ/bfloTj 

cGtu{t lgdf{0f ePsf 

h'g;'s} ;/rgfdf 

lgdf{0fstf{sf] gfd  afx]s 

/flvPsf h'g;'s} t:aL/ jf 

cIf/sf] lj1fkg s/ 5'6 x'g] 

5}g .   ejg, hldg, 

Jofkfl/s jf Joj;foLs 

s]Gb|, xf]6n jf /]i6'/]06 jf 

ljBfno jf l;g]df xn  jf 

k]6«f]n kDk jf  h'g;'s} 

ejgsf] leqL efudf 

lj1fkg ug{] k|of]hgsf nflu 

/flvPsf  k|rf/ ;fdfu|Ldf 

lj1fkg s/ 5'6 x'g] 5}g . 

^_  ;'tL{hGo, dlb/f tyf 

g]kfn ;/sf/af6 k|ltjlGwt 

tyf cf7lj;sf]6 

gu/kflnsf, gu/ 

sfo{kflnsfaf6 lgif]w 

ul/Psf la1fkg k|rf/ k;f/ 

ug{ kfO{g] 5}g  

६ 
v]ns'b d}bfg, d]nf, hfqf, kj{ / o:t} 

k|s[ltsf sfo{s|ddf x'g] lj1fkg k|rf/ 

;fdfu|Lsf]  clwstd kGw| lbg / aL; 

:s\jfo/ km'6sf nflu k|lt lbg ?  

४०० 

७ 

 ;jf/L ;fwgsf] 5t -clwstd tLg km'6 

prfO{;Dd dfq_, b'O{ kfË|f aLrsf] efu, 

k5f8Lsf] ;L;f -;L;fsf] hDdf efu 

dWo]sf] clwstd krf; k|ltzt ;Dd 

dfq_  d'Vo dm\ofnsf] dfly k§Lsf] 

e]G6Ln]zgdf lj1fkg k|rf/ ;fdfu|Lsf] 

k|lt :Sjfo/ km'6 ?  

२०० 

८ cfsfzdf a]n'g, Hofs]6df jf a]n'g 

afs]]/ ul/g] lj1fkg -k|lt lbg_ ?=  
१५० 

९ cGosf] xsdf k|lt ju{lkm6 k|lt aif{ ?  ४५० 

अनसुचूी ८ 
dgf]/~hg s/  

qm=;+= ljj/)f  दर पषु्टटयाइ कैफियत  

1 
d]nf dxf]T;j nufot cGo 

dgf]/~hgfTds sfo{qmd  

प्रततहदन रु 
२०००   

िप कायित्तवथध आठत्तवसकोट 
नगरपासलका नगर 
कायिपासलकाले तोक्न 
सक्नेछ । 

अनसुचूी ९ 
jxfn lj/f}^L s/  

qm=;+= ljj/)f  
प्रस्तात्तवत 
दर 

पषु्टटयाइ कैफियत  

1 lgdf{)f /]vb]v dd{t ;+ef/ vr{  

यस 
सम्बन्धमा 
आठत्तवसकोट 
नगरपासलका 
नगर 
कायिपासलकाले 
तोके 
बमोजजम िुन े

  

बिालमा हदने सरंचनाको 
स्वरुप अनसुार िप 
कायित्तवथध आठत्तवसकोट 
नगरपासलका नगर 
कायिपासलकाले तोक्न 
सक्नेछ ।  

अनसुचूी १० 
kfls{ª z'Ns  
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qm=;+= ljj/)f  
प्रस्तात्तवत 
दर पषु्टटयाइ कैफियत  

1 b"O{ kfª\u|] ;jf/L ;fwg  
प्रततघडटा 
रु १५    

नगरपासलकाल ेतोकेको 
स्िलमामात्र पाफकि ङ 

गनुिपनेछ । साविजतनक 
आवगमनमा असर पगु्ने 

गरी पाफकि ङ गरेमा रु ५०० 
देखख ५००० सम्म जररवाना 

गररनेछ । 

2 rf/ kfª\u|] ;jf/L ;fwg  
प्रततघडटा 
रु ३०    

3  5 kfªu|] jf ;f] eGbf a9Lsf nflu  

प्रततघडटा 
रु ५०   

अनसुचूी ११ 
^«]lsª z'Ns  

qm=;+= ljj/)f  
प्रस्तात्तवत 
दर पषु्टटयाइ कैफियत  

1 :jb]zL  
? 20 

k|lt lbg  
    

2 ljb]zL   
 1 *n/ 

k|ltlbg  
    

 

 

अनसुचूी १२ 
;]jf z'Ns tyf b:t"/ 

qm=;+= ;]jfsf] ljj/)f  प्रस्तात्तवत दर पषु्ट्याई कैफियत 
1 #/ hUuf gfd;f/L l;kmfl/;  ३००     

2 df]lx nut s \̂̂ f l;kmfl/;  ५००     

3 gS;fdf #/ sfod l;kmfl/; ५००     

4 %fqj[lt l;kmfl/;  १००     

5 ljkGg ljBfyL %fqj[lt l;kmfl/; नलाग्न े     

6 ckfª\u l;kmfl/; नलाग्न े     

7 अस्िायी a;f]af; l;kmfl/;  
स्वदेशमा रु ५०० र त्तवदेशमा रु 

१०००     

8 स्िायी  a;f]af; l;kmfl/;  २५०     

9 gful/stf l;kmfl/;  १००     

10 gful/stf k|ltlnlk l;kmfl/;  १५०     

11 c+lus[t gful/stf l;kmfl/; १०००     

12 
cfly{s cj:yf alnof] jf ;DkGgtf 

k|dfl)ft  
५०००     

13 
cfly{s cj:yf sdhf]/ jf ljkGgtf 

k|dfl)ft  
२५     
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14 ljB"t h*fg l;kmfl/;  
नक्सा पास भएमा ५०० नक्सा 

पास नभएमा १०००   

कच्ची घरको 
िकमा रु 
१०० 

15 wf/f h*fg l;kmfl/;  
नक्सा पास भएमा ५०० नक्सा 

पास नभएमा १०००   

कच्ची घरको 
िकमा रु 
१०१ 

16 lhljt /x]sf] l;kmfl/;  ५००     

17 
b"j} gfd u/]sf JolQm Ps} xf] eGg] 

l;kmfl/; ÷km/s hGdldlt ;+zf]wg 

l;kmfl/;  

१५०     

18 hUuf d"Nofª\sg l;kmfl/;÷k|dfl)ft  प्रततिजार रु १     

19 Joj;fo aGb l;kmfl/;  ५००     

20 Joj;fo ;+rfng gePsf]  l;kmfl/;  ५००     

21 Jofkf/ Joj;fo gePsf] l;kmfl/;  ५००     

22 sf]̂ { lkm ldgfxf l;kmfl/;  ०     

23 gfafns kl/rokq l;kmfl/;  १००     

24 rf}kfo ;DalGw l;kmfl/;  ३००     

25 Joj;fo btf{ l;kmfl/;  ५००     

26 pBf]u &fp+;f/L l;kmfl/;  ५००     

27 cfGtl/s a;fO;/fO{ l;kmfl/;  १००     

28 
ljBfno ;+rfng :jLs[tL÷sIff j[l$ 

l;kmfl/;(तनजज) १००००     

29 त्तवद्यालय वा सकंाय िप ससिाररस १५०००     

30 
पूवि प्रािसमक त्तवद्यालय खोलन ेससिाररस वा 

अनुमतत(तनजज) 
१००००     

31 JolQmut ljj/)f l;kmfl/;  १५०     

32 hUuf btf{ l;kmfl/;  १५०(प्रतत रोपनी)     

33 ;+/Ifs l;kmfl/; -JolQmut_ १५०     

34 ;+/Ifs l;kmfl/; -;+:yfut_ १००     

35 
g]kfn ;/sf/sf] gfddf af^f] sfod 

l;kmfl/; 
५००     

36 lhljt;+usf] gftf k|dfl)ft  २००     

37 d[ts;+usf] gftf k|dfl)ft  १००     

38 sf]&f vf]Ng] sfo{÷/f]j/df j:g] sfo{  रु १००० प्रततकोठा      

39 
lgMz'Ns jf ;Mz'Ns :jf:Yo pkrf/ 

l;kmfl/;  
०     

40 
cGo sfof{nosf] dfu cg";f/ ljj/)f 

v"nfO k&fpg] sfo{  
150     

41 ;+:yf btf{ l;kmfl/;-gfkmfd'vL_ १०००   
नवीकरण गदाि 
रु ५०० मात्र 

42 ;+:yf btf{ l;kmfl/;-u}/ gfkmfd'vL_ १०००   
नवीकरण गदाि 
रु ५०० मात्र 

43 #/ af^f] k|dfl)ft  ५०० ग्रासमण 
क्षेत्रमा रु १००   

44 rf/ lsNnf k|dfl)ft  १००० ग्रासमण 
क्षेत्रमा रु ५००   
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45 hGd ldlt k|dfl)ft  ५०     

46 ljjfx k|dfl)ft  १०००     

47 sfuh÷dGh"l/gfdf k|dfl)ft  ५००     

48 xsjfnf jf xsbf/ k|dfl)ft  ५००     

49 cljjflxt k|dfl)ft  १०००     

50 hUuf /]vf+sgsf] sfo{ ÷;f] sfo{sf] /f]j/  ५००     

51 hUufsf] lkmN* /]vf+sg  

Go"gtd ? 3000 k|ltlsQf / 

k|ltsf]if / k|lt /f]kgL yk ?= 

300 

    

52 «̂]; gS;f  k|lt lsQf ?= 100     

53 hUuf wgL k'hf{ x/fPsf] l;kmfl/;  १५०     

54 k'hf{df #/ sfod ug]{ l;kmfl/;  ५००     

55 c+u|]hL l;kmfl/; tyf k|dfl)ft  १०००     

56 ldnfkq sfuh गराउने 
समलापत्रको प्रकृतत िेरी ५०० देखख 

१५०००     

57 
Plss[t ;Dklt s/÷#/ hUuf s/ 

ससिाररस  २००     

58 axfn s/ ससिाररस २००     

59 lj!fkg s/ ससिाररस २००     

60 dfnkf]t jf e'dL s/ ससिाररस २००     

61 hGd btf{  

36 lbg leq lgMz'Ns, 

To;kl%sf] 35 lbgleq ? 8 / 

To;kl% hlt;"s} lbg ePklg  

?= ५०, k|ltlnlk ?= ५० 
    

62 d[To' btf{  

36 lbg leq lgMz'Ns, 

To;kl%sf] 35 lbgleq ? 8 / 

To;kl% hlt;"s} lbg ePklg  

?= ५०, k|ltlnlk ?= ५० 
    

63 a;fO;/fO{ hfg] cfpg] btf{  

36 lbg leq lgMz'Ns, 

To;kl%sf] 35 lbgleq ? 8 / 

To;kl% hlt;"s} lbg ePklg  

?= ५०, k|ltlnlk ?= ५० 
    

64 ;DaGwljR%]b btf{ 

36 lbg leq lgMz'Ns, 

To;kl%sf] 35 lbgleq ? 8 / 

To;kl% hlt;"s} lbg ePklg  

?= ५०, k|ltlnlk ?= ५० 
    

65 ljjfx btf{ 

36 lbg leq lgMz'Ns, 

To;kl%sf] 35 lbgleq ? 8 / 

To;kl% hlt;"s} lbg ePklg  

?= ५०, k|ltlnlk ?= ५० 
    

66 gof+ Joj;fo btf{ l;kmfl/; 500     

67 Joj;fo gljs/)f l;kmfl/; 500     

68 
of]hgf ;+emf}tf l;kmfl/;÷pkef]SQf ;ldlt 

btf{ l;kmfl/;   
200     

69 a}+s vftf vf]Ng] l;kmfl/;  150     

70 OlGhlgol/é btf{÷gljs/)f-;"lrs[t_ z'Ns  7000     

71 
ejg lgdf{0f :jLs[tL cfjf;Lo k|of]hgsf] 

nflu k|lt ju{ km'6  
१०     
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72 
ejg lgdf{0f :jLs[tL Joj;foLs k|of]hgsf] 

nflu k|lt ju{ km'6  
१५     

73 

ejgsf] lgdf{0f :jLs[tL dfkb08 leq /x]tf 

klg gSzf :jLs[lt glnO{ lgdf{0f e} ;s]sf] 

ejgsf] / hl/jfgf u/L gSzf :jLs[t ug'{ 

k/]df k|lt ju{ km'6    

२५     

74 ejg gSzf gfd;f/L b:t'/ प्रतत वगिफिट ५ (तनयसमत) र ७(तिगत)     

75 

नगरपासलकासभत्र कायिक्षेत्र भएका क्लब, 

संघसंस्िा(गैर नािामूलक), सिकारी ससं्िा सूचीकृत 
शुलक  

५००     

76 
त्तवसभन्न यातायात प्रा.सल., नािामूलक संघसंस्िा, 
व्यवसाय सूचीकृत शुलक 

१०००     

77 sfo{ ;DkGg l;kmfl/;  

of]hgfsf] s'n nfut Ps nfv 

jf ;f] eGbf sd ePdf ? 

500, Ps nfv eGbf dfly bz 

nfv eGbf sd ePdf ? 

1000, bz nfv b]lv krf; 

nfv ePdf ? 5000 / ;f] 

eGbf dfly ePdf ? 10000 

    

78 जररवाना न्यूनतम  १०००     

79 यसमा उललेख भए बािेक अन्य भएमा  ५००     

 

अनसुचूी १३ 
ko{^g z'Ns -k|ltlbg_ 

qm=;= ljj/)f   दर पषु्ट्याई कैफियत 
1 

b[Zofjnf]s)f 
:jb]zL ¿= 10     

2 lab]zL 1 *n/     

3 
lxdfn cf/f]]]x)f  

ljb]zL ¿= 10     

4 ljb]zL 100 *n/     

5 
cWoog e|d)f  

:jb]zL ¿= 10     

6 ljb]zL 1 *n/     

7 
lty{ofqf  

:jb]zL ¿= 10     

8 ljb]zL 1 *n/     

अनसुचूी १४ 
cfof{t÷ lgof{t z'Ns  

qm=;= ljj/)f  प्रस्तात्तवत दर पषु्ट्याई कैफियत 
1 l#p  k|lt lsnf] ? 1     

2 dx  k|lt lsnf] Ps ? 2     

3 kmnkm'n  k|lt lsnf] Ps ? 50 k};f      

4 t/sf/L  k|lt lsnf] Ps ? 50 k};f      

5 b'w  k|lt ln^/ 50 k};f      

6 v;L af]sf  k|lt uf]̂ f ? 20     

7 
&'nf kz' rf}kfo -/f+uf 

e};L cflb_ 

k|lt uf]̂ f ? 100 t/ ufO{ uf]?sf] 

xsdf k|lt uf]̂ f ? 50 nfUg]  
    

8 s"v"/f  k|lt uf]̂ f 1      
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9 dlb/f a]o/  k|lt sf^f]g 35     

10 dlb/f cGo  k|lt sf^f]g 75     

11 r'/f]^ ;'lt{  k|lt kf]sf 10 / k|lt af]/f 300     

12 c)*f  k|lt uf]̂ f 10 k};f      

अनसुचूी १५  
kmf]xf]/ d}nf Joj:yfkg z'Ns  

qm=;= ljj/)f  z'Ns -¿=_ पषु्ट्याई कैफियत 
1 सबै प्रकारका िोटेल व्यवसाय १२०   नगरपासलकाले 

तोकेको स्िान बािेक 
अन्यत्र जिाभात्तव 
िोिोर िालन े
व्यजक्त वा 

तनकायलाई रु ५०० 
देखख ५००० सम्म 
जररवाना गररन,े 

पोजलट िमि, 
वधशाला 

नगरपासलकाले 
तोकेको स्िानमा 
मात्र सञ्चालन 
गनुिपनेछ ।  

२  पोलटी िमि १५०   

3 वधशाला, फे्रस िाउस ७५   

४ माथि उललेखखत बािेक अन्य 
व्यवसाय पसलिरुको लाथग  ७५   

5 
#/ leqaf^ lgisg] 

kmf]xf]/  
१५   

 

अनसुचूी १६ 

दण्ड जररिाना  
qm=;= ljj/)f   दर पषु्ट्याई कैफियत 

१ 

सडकको क्षते्राथधकारसभत्र एवम ्
साविजतनक स्िलमा जिाभात्तव 
पाफकि ङ गरेमा, तनमािण सामग्री राखेमा 
पशचुौपाया छाडा छोडमेा, जिाभात्तव 
िोडडङ वोडि राखेमा, जिाभावी िोिोर 
िालेमा, दताि प्रमाणपत्रत्तवना व्यापार 
व्यवसाय सञ्चालन गरेमा तिा 
अन्य नगर आठत्तवसकोट 
नगरपासलका नगर कायिपासलकाले 
गनि निुने भतन तोकेका कायििरु 
गरेमा   

रु ५०० देखख 
५००० सम्म  

  

त्यस्ता मालसामान 
तनयन्त्रणमा सलई 
जररवाना गरेर फिताि 
हदईने एवम ्जित 
भएको ३५ हदनसभत्र 
फिताि सलन नआएमा 
जित गररने 

 

अनसुचूी २. क 
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जग्गाको वगीकरण अनुसार मालपोत दर 

वडा 
न.ं क्षेत्र वगीकरण स्िान 

प्रतत ५०० 
वगिसमटरको 

मालपोत करको दर 

(रु) 

१ 

कृत्तष  

क वन र वगर क्षेत्रमा परेका बािेकका खेत  २५ 

ख 
वन र वगर क्षेत्रमा परेका बािेकका पाखो 
जग्गािरु  

१५ 

वन र वगर  ग 

खोलासभत्र परेका वा खोला फकनाराले छोएका 
जग्गािरु  

१० 

२ 

कृत्तष  

क वन र वगर क्षेत्रमा परेका बािेकका खेत  ३० 

ख 
वन र वगर क्षेत्रमा परेका बािेकका पाखो 
जग्गािरु  

२० 

वन र वगर  ग 

खोलासभत्र परेका वा खोला फकनाराले छोएका 
जग्गािरु  

१० 

३ 

कृत्तष  

क वन र वगर क्षेत्रमा परेका बािेकका खेत  ३५ 

ख 
वन र वगर क्षेत्रमा परेका बािेकका पाखो 
जग्गािरु  

२५ 

वन र वगर  ग 

खोलासभत्र परेका वा खोला फकनाराले छोएका 
जग्गािरु  

२० 

४ 

आवाशीय  क 
कच्ची सडकले छोएका सडकदेखख १०० 
समटरसभत्रका जग्गािरु 

४५ 

कृत्तष  

ख वन र वगर क्षेत्रमा परेका बािेकका खेत  ४० 

ग 
वन र वगर क्षेत्रमा परेका बािेकका पाखो 
जग्गािरु  

३० 

वन र वगर  घ 

खोलासभत्र परेका वा खोला फकनाराले छोएका 
जग्गािरु  

२५ 

५ 

आवाशीय  क 
कच्ची सडकले छोएका सडकदेखख १०० 
समटरसभत्रका जग्गािरु 

४५ 

कृत्तष  

ख वन र वगर क्षेत्रमा परेका बािेकका खेत  ४० 

ग 
वन र वगर क्षेत्रमा परेका बािेकका पाखो 
जग्गािरु  

३० 

वन र वगर  घ 

खोलासभत्र परेका वा खोला फकनाराले छोएका 
जग्गािरु  

२५ 

६ 

आवाशीय  क 

कच्ची सडकले छोएका सडकदेखख १०० 
समटरसभत्रका जग्गािरु(दामाचौरदेखख 
त्रत्रवेणीसम्म वािेक) 

४५ 

कृत्तष  

ख वन र वगर क्षेत्रमा परेका बािेकका खेत  ४० 

ग 
वन र वगर क्षेत्रमा परेका बािेकका पाखो 
जग्गािरु  

३० 
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वन र वगर  घ 

खोलासभत्र परेका वा खोला फकनाराले छोएका 
जग्गािरु  

२५ 

७ 

आवाशीय  क 
कच्ची सडकले छोएका सडकदेखख १०० 
समटरसभत्रका जग्गािरु 

५० 

कृत्तष  

ख वन र वगर क्षेत्रमा परेका बािेकका खेत  ४५ 

ग 
वन र वगर क्षेत्रमा परेका बािेकका पाखो 
जग्गािरु  

३५ 

वन र वगर  घ 

खोलासभत्र परेका वा खोला फकनाराले छोएका 
जग्गािरु  

२५ 

८ 

आवाशीय  क 
कच्ची सडकले छोएका सडकदेखख १०० 
समटरसभत्रका जग्गािरु 

४५ 

कृत्तष  

ख वन र वगर क्षेत्रमा परेका बािेकका खेत  ३५ 

ग 
वन र वगर क्षेत्रमा परेका बािेकका पाखो 
जग्गािरु  

२५ 

वन र वगर  घ 

खोलासभत्र परेका वा खोला फकनाराले छोएका 
जग्गािरु  

२० 

९ 

व्यापाररक क 

राडीबजारजस्ित नेत्रचोकदेखख क्याम्पसततर 
जाने सडक र नेत्रचोकदेखख इलाका प्रिरी 
कायािलय िुदैँ पुलततर जाने सडकको दायाुँवायाुँ 
१०० समटरसभत्र  

२०० 

आवाशीय  

ख 

राडीबजारजस्ित नेत्रचोकदेखख क्याम्पसततर 
जाने सडक र नेत्रचोकदेखख इलाका प्रिरी 
कायािलय िुदैँ पुलततर जाने सडकको दायाुँवायाुँ 
१०० समटरभन्दा वाहिरको क्षेत्र  

१७५ 

ग 
नेत्रचोकबाट घारीखोला िुुँदै मुससकोट जाने 
सडकको दायाुँवायाुँ १०० समटरसभत्रका जग्गािरु  

१०० 

घ 
कच्ची सडकले छोएका सडकदेखख १०० 
समटरसभत्रका जग्गािरु 

५० 

कृत्तष  

ङ वन र वगर क्षेत्रमा परेका बािेकका खेत  ४५ 

च 
वन र वगर क्षेत्रमा परेका बािेकका पाखो 
जग्गािरु  

३५ 

वन र वगर  छ 

खोलासभत्र परेका वा खोला फकनाराले छोएका 
जग्गािरु  

२५ 

१० 

आवाशीय  

क 
नेत्रचोकबाट घारीखोला िुुँदै मुससकोट जाने 
सडकको दायाुँवायाुँ १०० समटरसभत्रका जग्गािरु  

१०० 

ख 
कच्ची सडकले छोएका सडकदेखख १०० 
समटरसभत्रका जग्गािरु 

५० 

कृत्तष  

ग वन र वगर क्षेत्रमा परेका बािेकका खेत  ४५ 

घ 
वन र वगर क्षेत्रमा परेका बािेकका पाखो 
जग्गािरु  

३५ 
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वन र वगर  ङ 

खोलासभत्र परेका वा खोला फकनाराले छोएका 
जग्गािरु  

२५ 

११ 

व्यापाररक 

क वडा नं. ११ जस्ित ससमबजार क्षेत्र २०० 

ख 

वडा नं. ११ जस्ित थचसापानी र चौरको मुल 
सडकबाट १०० समटरसभत्रका जग्गा  १२० 

आवाशीय  

ग 
छेपारे थचसापानी िुुँदै ससमबजार आउने 
सडकको १०० समटरसभत्रका जग्गािरु 

१०० 

घ 
कच्ची सडकले छोएका सडकदेखख १०० 
समटरसभत्रका जग्गािरु 

४५ 

कृत्तष  

ङ वन र वगर क्षेत्रमा परेका बािेकका खेत  ४० 

च 
वन र वगर क्षेत्रमा परेका बािेकका पाखो 
जग्गािरु  

३५ 

वन र वगर  छ 

खोलासभत्र परेका वा खोला फकनाराले छोएका 
जग्गािरु  

२५ 

१२ 

आवाशीय  

क 
नेत्रचोकबाट घारीखोला िुुँदै मुससकोट जाने 
सडकको दायाुँवायाुँ १०० समटरसभत्रका जग्गािरु  

१०० 

ख 
कच्ची सडकले छोएका सडकदेखख १०० 
समटरसभत्रका जग्गािरु 

४५ 

कृत्तष  

ग वन र वगर क्षेत्रमा परेका बािेकका खेत  ४० 

घ 
वन र वगर क्षेत्रमा परेका बािेकका पाखो 
जग्गािरु  

३५ 

वन र वगर  ङ 

खोलासभत्र परेका वा खोला फकनाराले छोएका 
जग्गािरु  

२५ 

१३ 

आवाशीय  

क 
छेपारे थचसापानी िुुँदै ससमबजार आउने 
सडकको १०० समटरसभत्रका जग्गािरु 

१०० 

ख 
कच्ची सडकले छोएका सडकदेखख १०० 
समटरसभत्रका जग्गािरु 

४५ 

कृत्तष  

ग वन र वगर क्षेत्रमा परेका बािेकका खेत  ४० 

घ 
वन र वगर क्षेत्रमा परेका बािेकका पाखो 
जग्गािरु  

३५ 

वन र वगर  ङ 

खोलासभत्र परेका वा खोला फकनाराले छोएका 
जग्गािरु  

२५ 

१४ 

आवाशीय  

क 
छेपारे थचसापानी िुुँदै ससमबजार आउने 
सडकको १०० समटरसभत्रका जग्गािरु 

१०० 

ख 
कच्ची सडकले छोएका सडकदेखख १०० 
समटरसभत्रका जग्गािरु 

४५ 

कृत्तष  

ग वन र वगर क्षेत्रमा परेका बािेकका खेत  ४० 

घ 
वन र वगर क्षेत्रमा परेका बािेकका पाखो 
जग्गािरु  

३५ 
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वन र वगर  ङ 

खोलासभत्र परेका वा खोला फकनाराले छोएका 
जग्गािरु  

२५ 

अनसुचूी १.ख 

सरंचनाको मलूय तनधािरण 

If]q  

संरचनाको मूलय प्रतत वगिफिट 

cf/=l;=l;= k|m]d :6Sr/  
l;d]06 hf]8fO{df 

cf/=l;=l;= 5fgf  

df6f]sf] hf]8fO{df 

cf/=l;=l;= jf 

l;d]06 hf]8fO{df 

h:tf jf 6fonsf] 

5fgf   

df6f]sf] hf]8fO{df 

h:tf jf 6fonsf] 

5fgf  

Aofkfl/s, 

cf}Bf]lus 

tyf 

;+:yfut  

a;f]jf;  

Aofkfl/s, 

cf}Bf]lus 

tyf 

;+:yfut  

a;f]jf;  

Aofkfl/s, 

cf}Bf]lus 

tyf 

;+:yfut  

a;f]jf;  

Aofkfl/s,  

cf}Bf]lus 

tyf 

;+:yfut  

a;f]jf;  

क 
Jofkfl/s 

If]q 
##))  २५०० !(*)  १५०० !#@)  १००० !!))  **)  

ख 
cfjf;Lo 

If]q 
#)))  २००० !*))  १३०० !@))  ९०० !)))  *))  

ग s[lif If]q @&))  १८०० !^@)  ११०० !)*)  ८०० ())  &@)  

घ 
jg tyf 

ju/ If]q  
@$#) १५०० !$%* ९०० (&@  ७०० *!)  ^$*  

sRrL 3/ Psd'i6  

वडा 
नं. 

कच्ची घरको प्रकार र न्यूनतम मूलय  पुष्ट्याई 

कैफियत  
घ१ घ२ घ३ घ४ 

१ 
        
500,000.00  

   
300,000.00  

  
200,000.00  

   
50,000.00  

  

२ 
        
500,000.00  

   
300,000.00  

  
200,000.00  

   
50,000.00  

  

घ१ भन्नाले ढंुगा वा इ्टाको 
गारो, हटन वा स्लेटले छोएको 
छानो, भूुँईतला र बाुँकी दईु 
तला(बुुँईकल) भएका एवम ्
वाहिर ससमेन्ट प्लाष्टटर 

गररएका घरिरु, घ२ भन्नाले 
ढंुगा वा इ्टाको गारो, हटन 
वा स्लेटले छोएको छानो, 
भुुँईतला र बाुँकी एक तला 
भएका घरिरु, घ३ भन्नाले 
ढंुगा वा इ्टाको गारो भई 
खर वा िुसले छाएको, 
भुईतला र िप एक तला 

भएका घरिरु र घ४ भन्नाले 
घ१, घ२ र घ३ वािेकका 
घरिरुलाई बुखझन्छ । 

३ 
        
500,000.00  

   
300,000.00  

  
200,000.00  

   
50,000.00  

  

४ 
        
500,000.00  

   
300,000.00  

  
200,000.00  

   
50,000.00  

  

५ 
        
500,000.00  

   
300,000.00  

  
200,000.00  

   
50,000.00  

  

६ 
        
500,000.00  

   
300,000.00  

  
200,000.00  

   
50,000.00  

  

७ 
        
500,000.00  

   
300,000.00  

  
200,000.00  

   
50,000.00  

  

८ 
        
500,000.00  

   
300,000.00  

  
200,000.00  

   
50,000.00  

  

९ 

        
500,000.00  

   
300,000.00  

  
200,000.00  

   
50,000.00  

राडीबजार बािेकका 
क्षेत्रमा  

        
600,000.00  

   
400,000.00  

  
300,000.00  

 
100,000.00  

राडीबजार क्षेत्रमा 
व्यापाररक वा 

व्यवसातयक प्रयोजन 
बािेक 

        
700,000.00  

   
500,000.00  

  
400,000.00  

 
150,000.00  

राडीबजार क्षेत्रमा 
व्यापाररक वा 

व्यवसातयक प्रयोजनको 
लाथग 
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१० 
        
500,000.00  

   
300,000.00  

  
200,000.00  

   
50,000.00  

  

११ 

        
500,000.00  

   
300,000.00  

  
200,000.00  

   
50,000.00  

ससमबजार र थचसापानी 
बजार वािेकमा  

        
600,000.00  

   
400,000.00  

  
300,000.00  

 
100,000.00  

ससमबजार र थचसापानी 
बजार व्यापाररक र 
व्यवसातयक प्रयोजन 

वािेक  

        
700,000.00  

   
500,000.00  

  
400,000.00  

 
150,000.00  

ससमबजार र थचसापानी 
बजार व्यापाररक र 
व्यवसातयक प्रयोजन  

१२ 
        
500,000.00  

   
300,000.00  

  
200,000.00  

   
50,000.00  

  

१३ 

        
500,000.00  

   
300,000.00  

  
200,000.00  

   
50,000.00  

छेपारेदेखख थचसापानी 
िुुँदै ससमबजार जोड्ने 
सडकको १०० समटर 
बाहिरका सब ैक्षेत्र 

        
550,000.00  

   
350,000.00  

  
250,000.00  

   
55,000.00  

छेपारेदेखख थचसापानी 
िुुँदै ससमबजार जोड्ने 
सडकको १०० समटर 
सभत्रका व्यवसातयक र 
व्यापाररक प्रयोजन 

वािेक 

        
600,000.00  

   
400,000.00  

  
300,000.00  

   
60,000.00  

छेपारेदेखख थचसापानी 
िुुँदै ससमबजार जोड्ने 
सडकको १०० समटर 
सभत्रका व्यवसातयक र 
व्यापाररक प्रयोजन 

१४ 

        
500,000.00  

   
300,000.00  

  
200,000.00  

   
50,000.00  

छेपारेदेखख थचसापानी 
िुुँदै ससमबजार जोड्ने 
सडकको १०० समटर 
बाहिरका सब ैक्षेत्र 

        
550,000.00  

   
350,000.00  

  
250,000.00  

   
55,000.00  

छेपारेदेखख थचसापानी 
िुुँदै ससमबजार जोड्ने 
सडकको १०० समटर 
सभत्रका व्यवसातयक र 
व्यापाररक प्रयोजन 

वािेक 

        
600,000.00  

   
400,000.00  

  
300,000.00  

   
60,000.00  

छेपारेदेखख थचसापानी 
िुुँदै ससमबजार जोड्ने 
सडकको १०० समटर 
सभत्रका व्यवसातयक र 
व्यापाररक प्रयोजन 

अनसुचूी १.ग 

;+/rgfsf] ह्रास कट्टी 
;+/rgfsf] 

lsl;d  
cf/=l;= 

l;= 

k|m]d 

:6Sr/  

l;d]06 

hf]8fO{df 

cf/=l;=l;= 

5fgf  

df6f]sf] hf]8fO{df 

cf/=l;=l;= jf l;d]06 

hf]8fO{df h:tf, 6fonsf] 

5fgf   

df6f]sf] hf]8fO{df h:tf, 

6fonsf] 5fgf  
;]8 jf sRrL 3/  

! - # jif{  6 9 12 15 20 
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#- ^ jif{  12 18 24 30 40 

^- ( jif{  18 27 36 45 60 

(- !@ 
jif{  24 36 48 60 80 

!@- !% 
jif{  30 45 60 75 90 

!%- !* 

jif{  36 54 72 90 90 

!*- @! 
aif{  42 63 84 90 90 

cg";'rL ३.क 
jxfn s/ प्रयोजनको िार्ग न्यनूतम भाडा  

१. s'n ef*fsf] 12 k|ltztsf b/n] dfl;s ?kdf ef*f afktsf] jxfn s/ ltg"{ kg]{% .  

२. jxfn s/sf] nflu ljleGg ju{sf #/x?÷Uof/]h÷#"DtL/जग्गा/अन्य संरचनाsf] Go'gtd ef*f b/ b]xfo adf]lhd /x]sf] % . यसमा 
उललेखखत वािेक अन्य कायित्तवथध आठत्तवसकोट नगरपासलका, नगर कायिपासलकाले तोके बमोजजम िुनेछ । 

l;=g+= 

Go'gtd #/ ef*f b/ -k|ltsf]&f_ 

s ju{  v ju{  u ju{  # ju{  Uof/]h  #'DtL  

cfjf;  k;n÷Joj;fo  cfjf;  k;n÷Joj;fo  cfjf;  k;n÷Joj;fo  cfjf;  k;n÷Joj;fo      

1         
?= 

2000.00 
?= 3000.00 

?= 

500.00 
?= 1500.00 

k|lt 100 

ju{ld^/sf] 

?= 

1000.00 

k|lt 

#'DtL 

?= 

500.00 

gf]^ M u|fld)f a:tLx?df dfly pNn]lvt Go'gtd ef*f b/sf] 50 k|ltzt dfq ef*f sfod x"g]% . 

 

 

 

नगरसभाबाट पाररत        प्रमाखणत समतत  
लिलत : २०७५/०३/16       २०७५/...../..... 


