
 

 

cg';"rL @ 

-bkmf $ tyf cg;"rL-! sf] efu-! ;Fu ;DalGwt_ 

 

 

 

 

rf}/hxf/L gu/kflnsf 

:yfgLo /fhkq 
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rf}/hxf/L gu/kflnsf 
 

k|dfl0ft ldlt M– @)&(÷)#÷!^ 
 

चौरजहार  नगरपा लकाको आथक ऐन, २०७9 

rf}/hxf/L gu/kflnsfsf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{ sfof{Gjog ug{ ag]sf] ऐन, २०७9 

तावनाः rf}/hxf/L नगरपा लकाको आ थक वष 2079/080 को अथ स ब धी तावलाई 

काया वयन गनको न म  थानीय कर तथा शु क संकलन गन, छुट दन े तथा आय 

संकलनको शास नक यव था गन वा छनीय भएकोले,  

नपेालको सं वधानको धारा 2२8 को उपधारा (2) बमोिजम चौरजहार  नगर सभाले यो ऐन 

बनाएको छ ।  



 

 

१. संि  नाम र ार भः (1) यस ऐनको नाम “rf}/hxf/L gu/kflnsfsf] आथक ऐन, 

 207 9” रहेको छ ।  

 (2) यो ऐन 2079 साल ावण 1 गतेदेिख rf}/hxf/L नगरपा लका े भर  लागू 

 हनेुछ । 

२. स प त करः नगरपा लकाका े भ  अनसूुिच (1) बमोिजम स प ी कर लगाइने र असूल 

उपर ग रनेछ । 

३. भू म कर (मालपोत) : नगरपा लका े भ  अनसूुिच (2) बमोिजम भू म कर (मालपोत) 

लगाइन ेर असूल उपर ग रनेछ ।  

४. घर वहाल करः नगरपा लका े भ  कुनै यि  वा सं थाले भवन, घर, पसल, यारेज, 

गोदाम, टहरा, छ पर, ज गा वा पोखर  पूरै वा आंिशक तवरले वहालमा दएकोमा अनसूुिच 

(3) बमोिजम घर ज गा वहाल कर लगाइन ेर असूल ग रनेछ ।  

५. यवसाय करः नगरपा लका े भ  यापार, यवसाय वा सेवामा पूजँीगत लगानी र 

आ थक कारोवारका आधारमा अनसूुिच (4) बमोिजम यवसाय कर लगाइने र असूल उपर 

ग रनेछ । 

६. ज डबटु , कवाडी र जीवज त ु करः नगरपा लका े भ  कुनै यि  वा सं थाले ऊन, 

खोटो, ज डबटु , वनकस, कवाडी माल र च लत कानूनले नषेध ग रएको जीवज त ु

वाहेकका अ य मतृ वा मा रएका जीवज तकुो हाड, सङ, वाँख, छाला ज ता ब तकुो 

यवसा यक कारोवार गरेवापत अनसूुिच (5) बमोिजमको कर लगाइने र असूल उपर 

ग रनेछ । 

७. सवार  साधन करः नगरपा लका े भ  दता भएका थानीय टमा सवार  साधनमा 

अनसूुिच (6) बमोिजम थानीय सवार  साधन कर लगाइने र असलु उपर ग रनेछ । तर, 

देश काननु वीकृत भई सो काननुमा अ यथा यव था भएको अव थामा सो ह बमोिजम 

हनुछे । 

८. व ापन करः नगरपा लका े भ  हनेु व ापनमा अनसूुिच (7) बमोिजम व ापन कर 

लगाइन ेर असूल उपर ग रनेछ ।  

तर, देश काननु वीकृत भई सो काननुमा अ यथा यव था भएको अव थामा सो ह 

बमोिजम हनुेछ । 

९. मनोर जन करः नगरपा लका े भ  हनुे मनोर जन यवसाय सेवामा अनसूुिच (8) 

बमोिजम यवसाय कर लगाइने र असलु उपर ग रनेछ ।। 



 

 

तर, देश काननु वीकृत भई सो काननुमा अ यथा यव था भएको अव थामा सो ह 

बमोिजम हनुेछ । 

१०. बहाल बटौर  शु कः नगरपा लका े भ  आफुले नमाण, रेखदेख वा संचालन गरेका 

अनसूुिच (9) मा उ लेख भए अनसुार हाट बजार वा पसलमा सोह  अनसूुिचमा भएको 

य था अनसुार बहाल बटौर  शु क लगाइन ेर असूल उपर ग रनेछ । 

११. पा कङ शु कः नगरपा लका े भ  कुनै सवार  साधनलाई पा कङ सु वधा उपल ध गराए 

वापत अनसूुिच (10) बमोिजम पा कङ शु क लगाइन ेर असूल उपर ग रनेछ। 

१२. े क , कोयो कड, यानोइ , ब जी जि प , िजप लायर र  या ट  शु कः नगरपा लकाले 

आ नो े भ  े क , कायो कड, यानोइ , ब जी जि प , िजप लायर र  या ट  सेवा 

वा यवसाय संचालन गरेवारत अनसूुिच (11) बमोिजमको शु क लगाइने र असूल उपर 

ग रनेछ । 

१३. सेवा शु क, द तरुः नगरपा लकाले नमाण, संचालन वा यव थापन गरेका अनूसूिच 12 मा 

उि लिखत थानीय पूवाधार र उपल ध गराइएको सेवामा सेवा ाह बाट सोह  अनसूुिचमा 

यव था भए अनसुार शु क लगाइन ेर असूल उपर ग रनेछ । 

१४. पयटन शु कः नगरपा लकाले आ नो े भ  वेश गन पयटकह वाट अनसूुची १३ मा 

उि लिखत दरमा पयटन शु क लगाईन ेर असलु उपर ग रनेछ ।  

तर, देश काननु वीकृत भई सो काननुमा अ यथा यव था भएको अव थामा सो ह 

बमोिजम हनुेछ । 

१५. फोहोरमैला यव थापन शु क M gu/kflnsfn] cfkm\gf] If]qleqsf] फोहोरमैला 

Joj:yfkg u/] वापत kmf]x/d}nf Joj:yfkg z"Ns अनसूुची 1४ df plNnlvt b/df 

nufO{g]% / c;'n pk/ ul/g]% . 

१६. ज रवाना M कानून वप रत काय गन यि  वा नकायलाई अनसूुची १५ बमोिजम     

सजाय हनेुछ । 

१७.  कर छुटः यस ऐन बमोिजम कर तन दा य व भएका यि  वा सं थाह लाई कुनै प न 

 क समको कर छुट दईने छैन ्।  

१८. कर तथा शु क संकलन स बि ध काय व धः यो ऐनमा भएको यव था अनसुार कर तथा 

शु क संकलन स बि ध काय व ध नगरपा लकाले तोके अनसुार हनेुछ  

१९. सजाय हनुे : तो कएको अव ध भ  वा आ थक वष भ  कर न तन यि  वा नकायलाई 

थप 2० तशत ज रवाना ला नेछ । 



 

 

२०. यस ऐनमा उ लेख भए बाहेकका अ य शु क वा द तरु लनपुन भएमा नगर 

कायपा लकाले नणय गर  तो न स कनेछ । 

२१. नगरपा लका े भ  कुनै प न क समको गैरकानूनी त रकाले म दराज य पदाथ 

उ पादन, व  वतरण र सेवन गन नपाउन ेगर  एवम ् यवसाय गन नपाउने गर  र 

यस अिघ दता भएका म दराज य यवसायह  समेत गैरकानूनी ढ ले यस 

नगरपा लका भ  स ालन नहनु े गर  नगर कायपा लकाले नमाण गरेको काय व ध 

कडाईपूवक लागू गन ुपनछ । 

२२. नगर कायपा लकाले मानवीय वा यमा तकूल असर पान सू तज य पदाथ (सू त, 

चरुोट, वडँी लगायत) एवम ्य तै अ य पदाथको उ पादन, आयात र व  वतरणमा 

पूण तव ध लगाउने गर  आव यक नयम, काय व ध वा मापद ड बनाउन वा शतह  

तो न स नछे । 
  



 

 

अनसूुची १ 
;DkQL s/ 

l;.g+= दर पु ाई कै फयत 

1 

प हलो  ५ लाख स म ० .०२ तशतका दरले , 

५ लाखभ दा मा थ १० लाखस म ० .०३ 
तशतका दरले, १० लाखभ दा मा थ २० 
लाखस म ० .०५ तशतका दरले , २० 

लाखभ दामा थ ५० लाखस म ० .०७ का दरले , 

५० लाखभ दा मा थ १ करोडस म ० .०९ 
तशतका दरले र १  करोडभ दा मा थ ज तसकैु 

भए प न ० .१ तशतका दरले लगाउने । 
ज गाक◌ो मू या न अनसूुची १ .१ मा उ लेख भए 
अनसुार हनेु। संरचनाको मू यांकन अनसूुची १ .२ 

मा उ लेख भए बमोिजम हनेु । संरचनाको ास 
क ी अनसूुची ३.१ बमोिजम हनेु  । 

ग तशील 
करको 
स ा त 
अनसुार 

घर र घरले चचको ज गामा 
स पि  कर लगाईने र 

वा षक 2० तशत ज रवाना 
हनेु . स पि  कर स ब धी 
थप यव था स पि  कर 

स ब धी काय व ध, २०७४ 
अनसुार मू यांकन स म तले 

तोके बमोिजम हनेु । 

अनसूुची २ 
e'ld s/ -dfnkf]t_ 

l;=g++= दर ( त ५०० वग मटर( पु ाई कै फयत 

1 अनसूुची २.१ मा उ लेख भए बमोिजम लगाउने 

ग तशील 
करको 
स ा त 
अनसुार 

घरले चचको ज गा वाहेकमा 
मालपोत लगाईने, वा षक १० 

तशत ज रवाना ला ने र 
वगत वषका व यौतामा समेत 

यसै बमोिजम हनेुछ । 
अनसूुची ३ 

#/aहाल कर 
l;=g++= दर पु ाई कै फयत 

1 

axfn c+ssf] !) k|ltztsf b/n] वहाल कर 
उठाउने योजनको ला ग वहालमा दन े
संरचनाको यूनतम भाडा अनसूुची ३.क 

बमोिजम हनुेछ । 
 

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 rf}/hxf/L 

gu/kflnsf, gu/ 
sfo{kflnsfn] Go'gtd axfn 

b/ tf]Sg  ;Sg]5 . 
rf}/hxf/L 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 . 
 

अनसूुची ४ 
यवसाय कर 

qm=;+= ljj/)f s/÷b:t'/÷z'Ns s}lkmot 
btf{ gljs/)f 

1 ;+3 ;+:yf btf{÷l;kmfl/; 
sDkgL 3300 2000  
;xsf/L 1650 1000  

;d"x÷Snj 1100 700  
2 kf]N6«L kmfd{, yf]s 

 
1650 1000  

3 lghL j}+s :yfkgf 
 

8800 5200  

4 pBf]u gfd;f/L 

7"nf] 2750 1650  
demf}nf 1650 1000  
;fgf] 1150 700  

n3'÷3/]n'    
5 kmd{ jf Joj;fo 3 ju{sf] 7]Ssf nfO{;]G; 30000 15000  
6 % b]vL @) xif{ kfj/ pBf]u 

btf{÷l;kmfl/;  
2200 1300  

7 20 b]vL dfly xif{ kfj/ pBf]u 
btf{÷ l;kmfl/;  

3000 1800  

8 
s[lif tyf kz'kfng df}/Lkfng, 
tyf sf7 pBf]u÷JolQmut s[lif 

kmfd{ 
 

2200 1300  

9 O§f el§ 
;fdfGo 11000 6600  
cfw'lgs 16500 10000  

10 kfp/f]6L pBf]u 
 

1150 650  
11 s]j'n g]6js{ 

 
5500 3300  

12 Dofgkfj/ sDkgL 
:jb]z 3300 2000  
ljb]z 5500 3300  

13 ;'g rfFbL -u/uxgf_ 
yf]s tyf km'6s/ 7'nf 5500 3300  
yf]s tyf km'6s/ ;fgf 3300 2000  

14 Sof;]6 tyf lel8of] /]s8/ / 
lkn]o/ yf]s tyf v'b|f  

1150 650  
15 On]S6«f]lgs k;n 

 
1650 1000  

16 xf8{jo/ k;n 
 

५००० 3000  
17 knfO{jf]8{, l;;f km/d k;n 

 
1150 650  

18 k]6«f]n kDk 8«dyf]s tyf km'6s/ 
 

5500 3300  
19 k]6«f]n kDk l8kf] 

 
11000 6600  

20 t/sf/L yf]s tyf km'6s/ k;n 
 

550 350  
21 OlGhlgl/ª tyf k/fdz{ ;]jf 

 
5500 3300  

22 cGt/f{li6«o u}/;/sf/L ;++:yf 
 

5500 3300  



 

 

23 gfkL, ljdf Ph]G6, d]l8sn, bGt 
lrlsT;f  

3300 2000  
24 ldn Joj;fo 

 
1650 1000  

25 ld7fO{ gf:tf, vfgf xf]6n 
 

1150 650  
26 5fkfvfgf 

 
2750 1650  

27 sn/ Nofa 
 

1650 1000  
28 rnlrq Joj;fo 

 
3850 2300  

29 d]nf÷hfqf s/ cfof]hs 
 

2200 1300  
30 n3' ljQ tyf ;xsf/L ;+:yf 

clen]lvs/0f  
2200 1300  

31 ljdf sDkgL 
 

5500 3300  
32 Nofa cf}iflw k;n 

 
2200 1300  

33 j}b]lzs Dofgkfj/ sDkgL 
 

11000 6600  
34 h'Qf k;n yf]s 

 
2750 1700  

35 h'Qf k;n km'6s/ 
 

1100 650  
36 l;nfO{ s6fO{ 6]n;{ 

 
550 350  

37 3§ btf{ l;kmfl/; 
 

550 350  
38 Pkm=Pd= /]l8of] btf{ 

 
5500 3300  

40 ;}n'g -skfn sf6\g]_ 
 

600 350  
41 kmf]6f] :6'l8of] 

 
600 350  

42 ;fOgjf]8{ k]G6Lª ;fwf 
 

600 350  
43 ;fOgjf]8{ k]G6Lª km\NofS; 

 
1800 1100  

44 >L+uf/ k;n 
 

600 350  
45 s'v'/f dfs]{6 

 
550 350  

46 v;L dfs]{6 
 

1150 650  
47 /fuf+ dfs]{6 

 
1350 800  

48 Pu|f]e]6 k;n 
 

1200 750  
49 efF8f k;n 

 
3650 2200  

50 uNnf k;n 
 

3050 1800  
51 Uof/]h ufl8 k;n 

 
3050 1800  

52 k':ts tyf :6]zg/L k;n 
 

2400 1450  
53 km]G;L k;n ;fgf] 

 
2400 1450  

54 km]G;L k;n 7'nf] 
 

3650 2200  
55 sk8f k;n 

 
3050 1800  

56 v'b|f k;n 
 

1200 750  
57 Uof; ljqm]tf 

 
2400 1450  

58 
;'lt{hGo -;fj{hlgs :ynsf] 

@)) ld6/eGbf aflx/dfq laqmL 
ljt/0f ug]{ zt{df_ 

ljt/s 12100 7250  
yf]s 6050 3650  

km'6s/ 3050 1800  

59 

dlb/f P]g tyf lgodfjnL 
cg';f/ dlb/fhGo kbfy{sf] 
sf/f]jf/ ug{ Ohfht k|fKt, 
;fj{hlgs :ynsf] %)) 

ld6/eGbf aflx/, ;fFem %M)) 
ah]b]lv ;fFem *M)) ah];Dd -

 
22000 13200  



 

 

;fj{hlgs ljbfsf] lbg ck/fGx 
$M)) ah]b]lv ;fFem *M)) 

ah];Dd_ sf/f]jf/ ug{ kfpg], 
PSsfO{; jif{ pd]/ k"/f ePsf] 
JolQmnfO{ dfq ljqmL ljt/0f 
ug]{, dlb/f sf/f]jf/sf] b}lgs 
clen]v agfO{ /fVg] nufotsf 
nfu" cf}ifw lgif]w, dlb/f tyf 
;"lt{hGo kbfy{sf] lgoGq0f 

;DaGwL lgb]{lzsfdf pNn]lvt 
zt{ kfngf u/L dlb/fhGo 
kbfy{sf] sf/f]jf/ ug{ OR'5s 

dlb/fhGo Joj;fo 

60 xf]6n 

s_ ju{sf] xf]6n 6350 3650  
v_ ju{sf] xf]6n 4250 2550  
u_ ju{sf] xf]6n 2550 1500  

;fgf xf]6n 1900 1150  
61 cf}iflw yf]s ljqm]tf 

 
6050 3650  

62 l/rfh{ sf8{ 
 

2400 1450  

63 lghL ljBfno 

SofDk; tkm{ -k|lt 
sIff_ 

11550 6300  
df=lj= tkm{ -k|lt sIff_ 5800 3450  
cfwf/e't tkm{ -k|lt 

sIff_ 
4600 2750  

64 lghL ljBfno k'j{ k|f=lj= tkm{ k|ltsIff 2900 1750  
65 df]jfOn 6fj/ ;/sf/L 

 
4600 2750  

66 df]jfOn 6fj/ lghL 
 

11050 6900  
67 lu|n pBf]u  

6050 3650 
 

68 ;+:yf jf sDkgL ;"lrs[t  
1500 900 

 
69 ufd]{G6 pBf]u 

 
2750 1650 

 

70 cGo o;df gv'nfO{Psf] Joj;fo Joj;flos k|s[ltsf] cfwf/df 

1000 
b]lv 
5000 
;Dd 

600 b]lv 
3000 ;Dd  

1. अ य  दता )घरेलु  तथा साना उ ोग कायालय, आ त रक राज  कायालय, क प ी रिज ारको कायालय 
लगायत दताको ला ग तो कएका अ य सं था वा कायालय  (भएका  यवसायह ले नगरपा लकाबाट 

अ नवाय पमा यवसाय दता माणप  लई सो वापत यवसाय कर तरेर मा  यस नगरपा लका े मा 
यापार यवसाय गन पाउनेछन ्। 

२  .अ य  दता नभएका साना यवसा यह ले यस  नगरपा लकामा दता भएरमा  यवसाय स ालन गन 
पाउनेछन ्। दता हुँदा मा थ उ लेिखत वग करण अनसुारको दता शु क तन ुपनछ । 

cg';"rL 5 

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



 

 

qm=;+= ljj/)f kl/df)f 
s/÷b:t'/÷z'N

s 

1 sjf8L dfn 

l;;f k|ltlsnf] ? 2 

sfuh k|ltlsnf] ? 1 

kmnfd k|ltlsnf] ? 2 

l:6n k|ltlsnf] ? 2 

2 sf7 
 

k|lt 3glkm6 ? 10 

3 vf]6f] 
 

k|lt 
lsnf]÷ln6/ 

? 8 

4 cGo 
 

k|ltlsnf] ? 3 

5 bf/sf6 l;kmfl/; k|hflt  k|lt ?v ? 500 

 
cg';"rL 6 

साना ;jf/L ;fwg s/ 

qm=;+= ljj/)f s/÷b:t'/÷z'Ns s}lkmot 
k|lt l^k gljs/)f 

1 a; 350 
  

2 6«s 330 
  

3 ldlg a; 300 
  

4 lhk 200 
  

5 c6f] ;~rfng cg'dlt Ohfht b:t'/ 10000 7500 
 

6 6\ofS6/ 250 
  

7 ldlg 6«s 350 
  

8 bz rSsf 6«s 800 
  

9 b]jfn 9'ª\uf jfGg nufpg] k|lt 6\ofS6/ 350   
10 b]jfn 9'ª\uf jfGg nufpg] k|lt l6k/ 1300   
11 lu§L÷df]/ª÷jfn'jf k|lt 6\ofS6/ 400   
12 lu§L÷df]/ª÷jfn'jf k|lt l6k/ 1300   

 

अनसूुची  ७ 

lj!fkg s/ 
qm=;+= ljj/)f b/ पु ाइ कै फयत 

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 



 

 

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 jf  lj1fkg ;fdu|L 
/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\ . $_  

;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 

rf}/hxf/L 
gu/kflnsf, gu/ 

sfo{kflnsfaf6 lgif]w 
ul/Psf la1fkg k|rf/ 
k;f/ ug{ kfO{g] 5}g\ . 

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/ km'6;Ddsf] 
:yfoL ?kdf n]lvPsf] jf 5flkPsf] k|rf/ 
;fdfu|Lsf nflu k|lt jif{ k|lt ju{ km'6 ? 

१०० 

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 

अनसूुची ८ 

dgf]/~hg s/ 
qm=;+= ljj/)f ता वत दर पु ाइ कै फयत 
1 d]nf dxf]T;j nufot cGo त दन   थप काय व ध 



 

 

dgf]/~hgfTds sfo{qmd २००० चौरजहार  
नगरपा लका नगर 

कायपा लकाले तो न 
स नेछ । 

अनसूुची ९ 
jxfn lj/f}^L s/ 

qm=;+= ljj/)f ता वत दर पु याइ कै फयत 

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

यस स ब धमा 
चौरजहार  

नगरपा लका नगर 
कायपा लकाले 

तोके बमोिजम हनुे 

 

बहालमा दने 
संरचनाको व प 

अनसुार थप काय व ध 
चौरजहार  

नगरपा लका नगर 
कायपा लकाले तो न 

स नेछ । 
अनसूुची १० 
kfls{ª z'Ns 

qm=;+= ljj/)f ता वत दर पु ाइ कै फयत 

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

नगरपा लकाले 
तोकेको थलमामा  
पा कङ गनपुनछ । 

सावज नक 
आवगमनमा असर 
पु ने गर  पा कङ 

गरेमा  ५०० देिख 
५००० स म 

ज रवाना ग रनेछ । 

2 rf/ kfª\u|] ;jf/L ;fwg 
तघ टा  
३०  

3 5 kfªu|] jf ;f] eGbf a9Lsf nflu 
तघ टा  
५०  

अनसूुची ११ 
^«]lsª z'Ns 

qm=;+= ljj/)f ता वत दर पु ाइ कै फयत 

1 :jb]zL 
? 20 k|lt 

lbg   

2 ljb]zL 
1 *n/ 
k|ltlbg   

 

अनसूुची १२ 
;]jf z'Ns tyf b:t"/ 

qm=;= ;]jfsf] ljj/)f ता वत दर पु याई कै फयत 



 

 

1 #/ hUuf gfd;f/L l;kmfl/; 315 
  

2 df]lx nut s^\^f l;kmfl/; 525 
  

3 gS;fdf #/ sfod l;kmfl/; 525 
  

4 %fqj[lt l;kmfl/; 100 
  

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

नला ने 
  

6 ckfª\u l;kmfl/; नला ने 
  

7 अ थायी a;f]af; l;kmfl/; वदेशमा  525 र वदेशमा  
1050   

8 थायी  a;f]af; l;kmfl/; 250 
  

9 gful/stf l;kmfl/; 100 
  

10 gful/stf k|ltlnlk l;kmfl/; 150 
  

11 c+lus[t gful/stf l;kmfl/; 1050 
  

12 cfly{s cj:yf alnof] jf 
;DkGgtf k|dfl)ft 5250 

  
13 cfly{s cj:yf sdhf]/ jf 

ljkGgtf k|dfl)ft 
० 

  

14 ljB"t h*fg l;kmfl/; 
न सा पास भएमा 525 न सा 

पास नभएमा 1050  
क ची घरको हकमा 

 100 

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

पास नभएमा १०००  
क ची घरको हकमा 

 100 
16 lhljt /x]sf] l;kmfl/; ० 

  

17 
b"j} gfd u/]sf JolQm Ps} xf] 
eGg] l;kmfl/;÷km/s hGdldlt 

;+zf]wg l;kmfl/; 
150 

  

18 hUuf d'Nofª\sg 
l;kmfl/;÷k|dfl)ft 

तहजार  १ 
  

19 Joj;fo aGb l;kmfl/; 115 
  

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

115 
  

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

115 
  

22 sf]^{ lkm ldgfxf l;kmfl/; ० 
  

23 gfafns kl/rokq l;kmfl/; 100 
  

24 rf}kfo ;DalGw l;kmfl/; 315 
  

25 Joj;fo btf{ l;kmfl/; 525 
  

26 pBf]u &fp+;f/L l;kmfl/; 525 
  

27 cfGtl/s a;fO;/fO{ l;kmfl/; 100 
  

28 
ljBfno ;+rfng :jLs[tL÷sIff 

j[l$ l;kmfl/; ( नजी( 10500 
  

29 व ालय वा संकाय थप सफा रस 16500 
  

30 
पूव ाथ मक व ालय खो न े
सफा रस वा अनमु त )नजी(  

10500 
  

31 JolQmut ljj/)f l;kmfl/; 150 
  

32 hUuf btf{ l;kmfl/; 160 ( त रोपनी( 
  

33 ;+/Ifs l;kmfl/; -JolQmut_ 150 
  



 

 

34 ;+/Ifs l;kmfl/; -;+:yfut_ 100 
  

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

525 
  

36 lhljt;+usf] gftf k|dfl)ft 210 
  

37 d[ts;+usf] gftf k|dfl)ft 100 
  

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

 1050 तकोठा 
  

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

0 
  

40 cGo sfof{nosf] dfu cg";f/ 
ljj/)f v"nfO{ k&fpg] sfo{ 

150 
  

41 ;+:yf btf{ l;kmfl/; -gfkmfd'vL_ 1050 
 

नवीकरण गदा 525 मा  

42 ;+:yf btf{ l;kmfl/; -u}/ 
gfkmfd'vL_ 750  

नवीकरण गदा  525 
मा  

43 #/ af^f] k|dfl)ft 

त ५०० वग मटरस म  ५ 25।०० 
) ामीण भेगमा  २65।००  (र 

सोभ दा मा थ त १००  वग मटरको  
५०।०० )ामीण भेगमा  30 ।००( 

  

44 rf/ lsNnf k|dfl)ft 

त ५०० वग मटरस म  1050।०० 
)ामीण भेगमा  500 ।००  (र 

सोभ दा मा थ त १०० वग मटरको  
100।०० )ामीण भेगमा  50 ।००( 

  

45 hGd ldlt k|dfl)ft 50 
  

46 ljjfx k|dfl)ft 1050 
  

47 sfuh÷dGh"l/gfdf k|dfl)ft 525 
  

48 xsjfnf jf xsbf/ k|dfl)ft 525 
  

49 cljjflxt k|dfl)ft 1050 
  

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

525 
  

51 hUufsf] lkmN* /]vf+sg 
Go'gtd ? 4200 k|ltlsQf 
k|ltsf]if / k|lt /f]kgL yk ?= 

315   

52 «̂]; gS;f k|lt lsQf ?= 100 
  

53 hUuf wgL k'hf{ x/fPsf] 
l;kmfl/; 150 

  
54 k'hf{df #/ sfod ug]{ l;kmfl/; 525 

  
55 c+u|]hL l;kmfl/; tyf k|dfl)ft 1050 

  
56 ldnfkq sfuh गराउने 

मलाप को कृ त हेर  ? 500 
दे ख ? 15000   

57 
Plss[t ;Dklt s/÷#/ hUuf 

s/ सफा रस 200 
 

cGo lgsfodf l;kmfl/; 

58 axfn s/ सफा रस 200 
  

59 lj!fkg s/ सफा रस 200 
  

60 dfnkf]t jf e'ld s/ सफा रस 200 
  

61 hGd btf{ 

रा य प रचयप  तथा प ीकरण 
नयमावल , २०७७ को अनसूुची ३ मा 
उ लेख भए बमोिजमको द तरु तथा 

शु क 
  



 

 

62 d[To' btf{ 

रा य प रचयप  तथा प ीकरण 
नयमावल , २०७७ को अनसूुची ३ मा 
उ लेख भए बमोिजमको द तरु तथा 

शु क 
  

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

रा य प रचयप  तथा प ीकरण 
नयमावल , २०७७ को अनसूुची ३ मा 
उ लेख भए बमोिजमको द तरु तथा 

शु क 
  

64 ;DaGwljR%]b btf{ 

रा य प रचयप  तथा प ीकरण 
नयमावल , २०७७ को अनसूुची ३ मा 
उ लेख भए बमोिजमको द तरु तथा 

शु क 
  

65 ljjfx btf{ 

रा य प रचयप  तथा प ीकरण 
नयमावल , २०७७ को अनसूुची ३ मा 
उ लेख भए बमोिजमको द तरु तथा 

शु क 
  

66 gof+ Joj;fo btf{ l;kmfl/; 525 
  

67 Joj;fo gljs/)f l;kmfl/; 525 
  

68 
of]hgf ;+emf}tf 

l;kmfl/;÷pkef]SQf ;ldlt btf{ 
l;kmfl/; 

250 
  

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

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

7350 
  

71 ejg lgdf{0f :jLs[tL cfjf;Lo 
k|of]hgsf] nflu k|lt ju{km'6 

10=5 
  

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

15=75 
  

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 

26=25 
  

74 
ejg gSzf gfd;f/L b:t'/ त 

वगफट 
५ ( नय मत  (र ७) तहगत( 

  
75 gS;fkf; l;kmfl/;  500   
 clen]lvs/0f l;kmfl/;  1000   

76 gS;fkf; b:t'/ 

भ ुईँतलाको हकमा तवग फटको  
५ र सोभ दा मा थको हकमा 

तवग फट  ६ 
  

77 घर न सापास कताब द तरु 1000   

78 
अ भलेिखकरण फाराम )कताब (

द तरु 
1500 

  

79 

नगरपा लका भ  काय े  भएका 
लब, संघसं था )गैर 

नाफामूलक( , सहकार  सं था 
सूचीकृत शु क 

1500 
  

80 घर अ भलेखीकरण 
भ ुईँतलाको हकमा  ५ )थप ५० 

तशत ज रवाना (र सोभ दा   



 

 

मा थको हकमा  ६ ) थप ५० 
तशत ज रवाना( 

81 
व भ  यातायात ा .ल. , 

नाफामूलक संघसं था, यवसाय 
सूचीकृत शु क 

1500 
  

82 sfo{ ;DkGg  /भ ु ानी  l;kmfl/; 

स झौता रकम .5 nfv;Dd 
ePdf ?=1,500, 10 nfv;Dd 

ePdf ?= 3,000, 20 
nfv;Dd ePdf ?= 6,000, 
50 nfv;Dd ePdf ?= 

15,000, 1 s/f]*;Dd ePdf 
?= 30,000 / ;f] eGbf dfyL 

ePdf ?= 50,000 .  

 

/f]huf/ ;]jf s]Gb|sf] 
Doflrªsf]  of]hgfsf] 
xsdf o;} adf]lhd 

nfu' x'g]  

83 vfg]kfgL ;ldltdf p7]sf] /sd 
gu/kflnsfdf hDdf ug'{ kg]{ 

hDdf cfDbfgL /sdsf] jflif{s 
!% k|ltzt   

84 ज रवाना b:t'/ यूनतम १००० 
  

85 gu/ c:ktfn ;]jf z'Ns 
cg';"rL 12=s df pNn]v eP 

cg';f/   
86 िश क  /कमचार  स वा सहम त शु क  500   

87 sIff 8 dfs{l;^ ;Rofpg] 
z'Ns 

200   

88 lh=lj=;÷uflj;af^ ePsf 
gS;fkf; gljs/)f  5000   

89 k|df)fkqsf] k|ltlnkL z'Ns  500   

90 
यसमा उ लेख भए बाहेक 

अ य भएमा 
500 

  
91 माणप को त लपी द तरु  btf{ z'Nssf] 25 k|ltzt   

92 
;fwf/)f l;kmfl/;÷/f]huf/ 
;]jf s]Gb|sf] of]hgsf] 

l;kmfl/;  
150   

पश ुशाखा तफको राज व दर 

93 kz' vf]k 

k|lt 8f]h ? !)  lk=lk=cf/ 
k|lt 8f]h ? @%  vf]/t 
k|lt 8f]h ? @%  h]=O 

k|lt 8f]h ? !%  
Pr= P;= 

lj=So"=sdg 
k|lt 8f]h ? !))  /]ljh 
k|lt 8f]h ? !)  s'v'/fsf vf]kx? 

94 kz' pkrf/ ;]jf 

k|lt kz' ?= !)  ufO{÷ e};L 

k|lt kz' ?= %  
e]8f÷afv|f÷a+u'/÷v/

fof]÷kG5LhftL 
k|lt kz' ?= @%  s's'/÷la/fnf] 

k|lt kz' ?= %)  
3f]8f÷xflQ÷afFb/ / 

cGo aGohGt' 

95 k|of]uzfnf ;]jf 
k|lt kz' ?= !)  uf]j/ kl/If0f 
k|lt kz' ?= !)  lk;fj kl/If0f 
k|lt kz' ?= !)  y'g]nf] kl/If0f 



 

 

k|lt kz' ?= !)  5fnf kl/If0f 
k|lt kz' ?= @%  /ut kl/If0f 
k|lt kz' ?= !)  kG5L kf]i6df6{d 

k|lt kz' ?= !))  
s's'/÷la/fnf 
kf]i6df6{d 

k|lt kz' ?= @%  
ufO{ ÷e};L 
kf]i6df6{d 

k|lt kz' ?= @))  

3f]8f÷xflQ÷afFb/ / 
cGo aGohGt'sf] 

kf]i6df6{d 

k|lt kz' ?= @%  
e]8f÷afv|f÷a+u'/sf] 

kf]i6df6{d 

96 s[lqd uef{wfg ;]jf 
k|lt 8f]h ? @%  ufO{ 
k|lt 8f]h ? @%  e};L 
k|lt 8f]h ? @%  afv|f 

97 kz' aGWofs/0f 
k|lt kz' ?= !%  af]sf÷y'df 
k|lt kz' ?= !%  ax/÷/fFuf 

98 d]h/ ck/]zg k|lt kz' ?=@))  
ufO{÷e};L÷e]8f÷afv|

f÷a+u'/÷s's'/ 
अनसूुची १३ 

ko{^g z'Ns -k|ltlbg_ 
qm=;
= 

ljj/)f दर पु ाई कै फयत 

1 
b[Zofjnf]s)f 

:jb]zL ¿= 10 
  

2 lab]zL 1 *n/   
3 

cWoog e|d)f 
:jb]zL ¿= 10 

  
4 ljb]zL 1 *n/   
5 

lty{ofqf 
:jb]zL ¿= 10 

  
6 ljb]zL 1 *n/ 

  
अनसूुची १4 

kmf]xf]/d}nf Joj:yfkg z'Ns 
qm=;
= 

ljj/)f z'Ns -¿=_ dfl;s पु ाई कै फयत 

1 
सबै कारका होटेल 

यवसाय 
१२० 

 

नगरपा लकाले तोकेको थान बाहेक अ य  
जथाभा व फोहोर फा न े यि  वा नकायलाई  

५०० देिख ५००० स म ज रवाना ग रने, 
पोि ट फम, वधशाला नगरपा लकाले तोकेको 

थानमा मा  स ालन गनपुनछ । 

२ पो ट  फम १५० 

3 वधशाला, े स हाउस ७५ 

४ 
मा थ उ लेिखत बाहेक 

अ य यवसाय 
पसलह को ला ग 

७५ 

5 #/ leqaf^ 
lgisg] kmf]xf]/ १५ 

 

अनसूुची  १५ 



 

 

द ड ज रवाना 
qm=;= ljj/)f   दर पु ाई कै फयत 

१ 

सडकको े ा धकार भ  एवम ्सावज नक 
थलमा जथाभा व पा कङ गरेमा, नमाण साम ी 
राखेमा पशचुौपाया छाडा छोडेमा, जथाभा व 
हो डङ वोड राखेमा, जथाभावी फोहोर फालेमा, 
दता माणप वना यापार यवसाय स ालन 

गरेमा तथा अ य नगरपा लकाले गन नहनेु भ न 
तोकेका कायह  गरेमा   

 ५०० 
देिख 
५००० 
स म  

  

य ता मालसामान 
नय णमा लई 
ज रवाना गरेर फता 
दईने एवम ्जफत 
भएको ३५ दन भ  
फता लन नआएमा 
जफत ग रने 

 

अनसुूची 1.1 
(क) आ.व.२०७9।०80 को घरज गा रिज ेशन पा रत गन तथा स पि  कर उठाउने योजनको 

ला ग त ५०० वग मटरको यूनतम मू या न 

.स.  
वडा 
नं. 

ज गा अ बल दोयम सम चहार पाँचौ कै फयत 

१ 
१ 

खेत 450,000.00 350,000.00 250,000.00 150,000.00 
  

२ पाखो 300,000.00 250,000.00 150,000.00 75,000.00 
  

३ 
२ 

खेत 450,000.00 350,000.00 250,000.00 150,000.00 
  

४ पाखो 300,000.00 250,000.00 150,000.00 75,000.00 
  

५ 
३ 

खेत 450,000.00 350,000.00 250,000.00 150,000.00 
  

६ पाखो 300,000.00 250,000.00 150,000.00 75,000.00 
  

७ 
४ 

खेत 425,000.00 325,000.00 225,000.00 125,000.00 
  

८ पाखो 275,000.00 225,000.00 125,000.00 65,000.00 
  

९ 
५ 

खेत 425,000.00 325,000.00 225,000.00 125,000.00 
  

१० पाखो 275,000.00 225,000.00 125,000.00 65,000.00 
  

११ 
६ 

खेत - 250,000.00 150,000.00 75,000.00 
  

१२ पाखो - 100,000.00 65,000.00 40,000.00 
  

१३ 
७ 

खेत 425,000.00 325,000.00 225,000.00 125,000.00 
  

१४ पाखो 275,000.00 225,000.00 125,000.00 65,000.00 
  

१५ 
८ 

खेत 425,000.00 375,000.00 325,000.00 225,000.00 
  

१६ पाखो 275,000.00 250,000.00 150,000.00 75,000.00 
  

१७ 
९ 

खेत 425,000.00 375,000.00 325,000.00 225,000.00 
  

१८ पाखो 275,000.00 250,000.00 150,000.00 75,000.00 
  

१९ 
१० 

खेत  
300,000.00 250,000.00 150,000.00 

  
२० पाखो  

150,000.00 100,000.00 45,000.00 
  

२१ ११ खेत  
300,000.00 250,000.00 150,000.00 

  



 

 

२२ पाखो  
150,000.00 100,000.00 45,000.00 

  
२३ 

१२ 
खेत  

275,000.00 225,000.00 125,000.00 
  

२४ पाखो  
125,000.00 75,000.00 35,000.00 

  
२५ 

१३ 
खेत  

300,000.00 250,000.00 150,000.00 
  

२६ पाखो  
150,000.00 100,000.00 45,000.00 

  
२७ 

१४ 
खेत  

275,000.00 225,000.00 125,000.00 
  

२८ पाखो  
125,000.00 75,000.00 35,000.00 

  
(ख) नगरपा लका भ का व भ  बजार तथा बजारो मखु े का घडेर  ज गाको यूनतम मू याकंन 

१ 

वमान थलदेिख वेणी चोक मूल सडकसँग जो डएको घडेर  ज गा १०० मटर भ को त 
५०० वग मटरको  ४१ लाख  र ५०० मटर भ  पन मोटरेवल सडकको दायाँबायाँ १०० 

मटर भ स मको घडेर  ज गा त ५०० वग मटरको  ३५ लाख । 

२ 

वजय र डाडाँदेिख उमा वस म मूल सडकसँग जो डएका १०० मटर भ  पन घडेर  ज गा त 
५०० वग मटरको  २४ लाख र ५०० मटर भ  पन मोटरेवल सडकको दायाँबायाँ १०० 
मटर भ स मको घडेर  ज गा त ५०० वग मटरको  २० लाख र ल टङ ए रयाका घडेर  

ज गा त ५०० वग मटरको  १७ लाख । 

३ 

चौरजहार  नगरपा लका वडा नं  .३ को लापलेु, यालखोला र टाटागाउँ े का म यपहाडी 
लोकमागको दायाँबायाँ १०० मटर भ  पन घडेर  त ५०० वग मटरको  २२ लाख र ५०० 

मटर भ  पन मोटरेवल बाटोको दायाँबायाँ १०० मटर भ स मका घडेर  ज गा त ५०० 
वग मटरको  १८ लाख । 

४ 

चौरजहार  वसपाकदेिख पपलबोट लामीछानेगाउँ वमान थल हुँदै स ल जार जाने मोटरबाटोको 
दायाँबायाँ १०० मटर भ  पन घडेर  ज गा त ५०० वग मटरको  1० लाख र ५०० 
मटर भ  पन मोटरेवल बाटोको दायाँबायाँ 1०० मटरस म पन घडेर  ज गा त ५०० 

वग मटरको  ७ लाख । 

५ 

बसपाकदेिख म यपहाडी लोकमागको पूल ब े ता वत ठाउँ र रामजानक  मि दरस मको मोटर 
बाटोको दायाँबायाँ १०० मटर भ को र मसन अ पताल आसपासका घडेर  ज गा त ५०० 
वग मटरको  १० लाख ५० हजार र ५०० मटर भ  पन मोटरेवल वाटोको दायाँवायाँ १०० 

मटर भ का घडेर  ज गा त ५०० वग मटरको  ८ लाख ८० हजार । 

६ 

वेणी चोकदेिख टाटागाउँ हुँदै म यपहाडी लोकमागसँग जो डने थानस मको दायाँवायाँ १०० 
मटर भ  पन घडेर  ज गा त ५०० वग मटरको  25 लाख र ५०० मटर भ स मको 

मोटरेवल बाटोको दायाँबायाँ १०० मटर भ  पन घडेर  ज गा त ५०० वग मटको  20 

लाख । 

७ 

वेणीदेिख पानीखोला घार पाखा हुँदै खौिचने सडकको दायावँायाँ १०० मटर भ  पन घडेर  
ज गा त ५०० वग मटरको  २० लाख र ५०० मटर भ स मको मोटरेवल बाटोको 

दायाँबायाँ १०० मटर भ  पन घडेर  ज गा त ५०० वग मटको  १५ लाख । 

८ 

म यपहाडी लोकमागबाट अ माचौर जाने सडकको दायाँवायाँ १०० मटर भ  पन घडेर  ज गा 
त ५०० वग मटरको  ७ लाख र ५०० मटर भ स मको मोटरेवल बाटोको दायाँबायाँ 

१०० मटर भ  पन घडेर  ज गा त ५०० वग मटको  ५ लाख । 



 

 

९ 

खौ छन ेलामाडाडाँ बजय र  सडकको दायाँवायाँ १०० मटर भ  पन घडेर  ज गा त ५०० 
वग मटरको  १५ लाख र ५०० मटर भ स मको मोटरेवल बाटोको दायाँबायाँ १०० 

मटर भ  पन घडेर  ज गा त ५०० वग मटको  १० लाख । 

१० 

खौ छन ेम छे ार  सडकको दायाँवायाँ १०० मटर भ  पन घडेर  ज गा त ५०० वग मटरको 
 ७ लाख र ५०० मटर भ स मको मोटरेवल बाटोको दायाँबायाँ १०० मटर भ  पन घडेर  

ज गा त ५०० वग मटको  ५ लाख । 

११ 

पानीखोलादेिख व तु पोखर  हुँदै वज वर स मको सडकको दायाँवायाँ १०० मटर भ  पन घडेर  
ज गा त ५०० वग मटरको  २० लाख र ५०० मटर भ स मको मोटरेवल बाटोको 

दायाँबायाँ १०० मटर भ  पन घडेर  ज गा त ५०० वग मटको  १५ लाख । 

१२ 

घार पाखादेिख टाटागाउँहुँदै म यपहाडी लोकमाग जो ने सडकको दायाँवायाँ १०० मटर भ  पन 
घडेर  ज गा त ५०० वग मटरको २० लाख र ५०० मटर भ स मको मोटरेवल बाटोको 

दायाँबायाँ १०० मटर भ  पन घडेर  ज गा त ५०० वग मटको  १५ लाख । 

१३ 

जन योती आ वदेिख खौिचनेस मको सडकको दायाँवायाँ १०० मटर भ  पन घडेर  ज गा त 
५०० वग मटरको  २० लाख र ५०० मटर भ स मको मोटरेवल बाटोको दायाँबायाँ १०० 

मटर भ  पन घडेर  ज गा त ५०० वग मटको  १५ लाख । 

१४ 

म यपहाडी लोकमागको हाल नमाणा धन पूलदेिख रामजानक  मि दरस मको सडकको दायाबायाँ 
१०० मटर भ  पन घडेर  ज गा त ५०० वग मटरको  २० लाख र ५०० 

मटर भ स मको मोटरेवल बाटोको दायाँबायाँ १०० मटर भ  पन घडेर  ज गा त ५०० 
वग मटको  १५ लाख । 

१५ 

मूरल देिख जन योती आ व यालखोला हुँदै खौिचने हाि सार सडकको दायाँवायाँ १०० मटर भ  
पन घडेर  ज गा त ५०० वग मटरको  २५ लाख र ५०० मटर भ स मको मोटरेवल 
बाटोको दायाँबायाँ १०० मटर भ  पन घडेर  ज गा त ५०० वग मटको  २० लाख । 

१६ 

खालटाकुरादेिख खाल  याल आला हुँदै म यपहाडी लोकमाग जो ने सडकको दायाँवायाँ १०० 
मटर भ  पन घडेर  ज गा त ५०० वग मटरको  २० लाख र ५०० मटर भ स मको 
मोटरेवल बाटोको दायाँबायाँ १०० मटर भ  पन घडेर  ज गा त ५०० वग मटको  १५ 

लाख । 

१७ 

पे ोल प प )समुनसधुा (देिख मेगाउँ हुँदै  खालटाकुरास मको सडकको दायाँवायाँ १०० 
मटर भ  पन घडेर  ज गा त ५०० वग मटरको  २० लाख र ५०० मटर भ स मको 
मोटरेवल बाटोको दायाँबायाँ १०० मटर भ  पन घडेर  ज गा त ५०० वग मटको  १५ 

लाख 

१८ 

वेणीदेिख जैसीगाउँ हुँदै खालटाकुरा वज वर स मको सडकको दायाँवायाँ १०० मटर भ  पन 
घडेर  ज गा त ५०० वग मटरको  १५ लाख र ५०० मटर भ स मको मोटरेवल बाटोको 

दायाँबायाँ १०० मटर भ  पन घडेर  ज गा त ५०० वग मटरको  १० लाख । 

१९ 

कसम होटलदेिख यदु मृ त त ान हुँदै ब आलास मको सडकको दायाँवाया ँ१०० मटर भ  
पन घडेर  ज गा त ५०० वग मटरको  १५ लाख र ५०० मटर भ स मको मोटरेवल 
बाटोको दायाँबायाँ १०० मटर भ  पन घडेर  ज गा त ५०० वग मटको  १० लाख । 

२० चौरजहार  अ पतालदेिख घार गाउँ म कोट सडकको दायाँवायाँ १०० मटर भ  पन घडेर  ज गा 



 

 

त ५०० वग मटरको  १५ लाख र ५०० मटर भ स मको मोटरेवल बाटोको दायाँबायाँ 
१०० मटर भ  पन घडेर  ज गा त ५०० वग मटको  १२ लाख । 

२१ 

चौरजहार  नगरपा लका अ तगत कोटजहार  मेलैनाउल देिख डारेअमरै हुँदै कोटजहार  कूल हुँदै 
याउनल  बजारस मको ा मण सडकको दायाँबायाँ १०० मटर भ  पन घडेर  ज गा त ५०० 
वग मटरको  ८ लाख ८० हजार र ५०० मटर भ  पन मोटरेवल बाटोको दायाँबायाँ १०० 

मटर भ  पन घडेर  ज गा त ५०० वग मटरको ६ लाख ६० हजार 

२२ 

चौरजहार  नगरपा लकाको वडा नं  .७ नािजबजार र वडा  नं  .७ को मेलैनाउल  १०० मटर भ  
पन घडेर  ज गा त ५०० वग मटरको  ९ लाख र बजार े भ दा बा हर ५०० मटर भ  
पन मोटरेवल बाटोको १०० मटर भ  दायाँबायाँ पन त ५०० वग मटरको  ७ लाख । 

२३ 

चौरजहार  नगरपा लका वडा नं  .११ च बजारदेिख  टाटा चौफा बजार हुँदै झु नेटास म न कने 
ा मण सडकको दायाँबाया ँ१०० मटर भ  त ५०० वग मटरको  ७ लाख ५० हजार र 

५०० मटर भ  पन मोटरेवल बाटोको दायाँबायाँ १०० मटर भ स म घडेर  ज गा त ५०० 
वग मटरको  ६ लाख ५० हजार । 

२४ 

वज वर  का लमाट  म कोटडाडाँ सडकको दायाँबायाँ १०० मटर भ  त ५०० वग मटरको  
५ लाख र ५०० मटर भ  पन मोटरेवल बाटोको दायाँबायाँ १०० मटर भ स म घडेर  ज गा 

त ५०० वग मटरको  ४ लाख । 

२५ 

मेलैनाउल देिख खहरे हुँदै लहरे समलस मको सडकको दायाँबायाँ १०० मटर भ  त ५०० 
वग मटरको  ६ लाख र ५०० मटर भ  पन मोटरेवल बाटोको दायाबँायाँ १०० 

मटर भ स म घडेर  ज गा त ५०० वग मटरको  ५ लाख । 

२६ 
चौरजहार  नगरपा लका वडा नं.  १, २ र ३ का ल टङ ए रयामा भएका घडेर  त १०० 

वग मटरको .5 लाख । 

 (ग) ( व वध) 

१ 
कुनै ज गामा घर /गोठ रहेछ भने घरले चचको ज गाको मू यको थप ५० तशत मू य कायम  

गर  थैल  अंक कायम गनपुनछ । 

२ 

ज गा रिज ेशन पास गदा घर बाटो खलेुको स बि धत वडा कायालयको सफा रस 

(नगरपा लकामा कायरत अ मनको रोहवरमा),  द लत वगमा पछ भने द लतको सफा रस,  

मालपोत कर र स प ी कर तरेको र सद एवम ्वडा कायालयले गन अ य सफा रस अ नवाय 
पमा पेश गरेको हनु ुपनछ । सफा रसमा तो कएको मापद ड (ज तै सडकदेिख 100 मटर भ  

वा 500 मटर भ  पछ या सोभ दा बा हर पछ) भ े कुरा बारे प  पमा खुलाईएको हनुपुनछ 
र सो ज गामा घर छ भने घरको क सम क ची प ी कुन खालको हो प  खुलाउन ुपनछ । 

३ 

नगरपा लका, वडा कायालय वा अ य वषयगत नकायबाट सफा रस दँदा वा मािणत गदा वा 
वडा कायालय वा नगरपा लका वा अ य वषयगत कायालयबाट अनदुान ऋण वा राहत दान 

गदा वा कुनै उपभो ा स म त व ालय यव थापन स म त वा अ य य तै स म तह मा ब दा 
कानून बमोिजम कर तरे न तरेको जाँचबझु गर  कर तरेको र सद संल न गन लगाउन ुपनछ । 
कानून बमोिजम कर न तन यि ह लाई नगरपा लकाबाट दान ग रने सेवा सु वधाबाट बि त 

ग रनछे । 

४ सफा रस दने अ धकार ले यो मू यांकन पिु तका एक पटक रा र  अ ययन गर  पिु तकामा भने 



 

 

बमोिजमको सफा रस दनपुनछ । 
 

 

अनसूुची 1.2 

संरचनाको मू य नधारण 

If]q 

संरचनाको मू य त वगफट 

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]lu
s tyf 
;+:yfu

t 

a;f]jf
; 

Aofkfl/
s,  

cf}Bf]lu
s tyf 
;+:yfu

t 

a;f]jf
; 

क Jofkfl/s If]q ##)) २५०० !(*) 
१५०
० 

!#@) 
१००
० 

!!)) **) 

ख cfjf;Lo If]q #))) २००० !*)) 
१३०
० 

!@)) ९०० !))) *)) 

ग s[lif If]q @&)) १८०० !^@) 
११०
० 

!)*) ८०० ()) &@) 

घ jg tyf ju/ 
If]q 

@$#) १५०० 1460 ९०० 970 ७०० *!) 650 

sRrL 3/ Psd'i6 
व
डा 
नं. 

क ची घरको कार र यूनतम मू य 

पु ाई 

कै फयत 
घ१ घ२ घ३ घ४ 

१ 

500,000.
00 

300,000.
00 

200,000.
00 

25,000.
00 

चौरजहार  बजार 
बाहेकका े मा 

600,000.
00 

400,000.
00 

300,000.
00 

35,000.
00 

चौरजहार  बजार 
े मा यापा रक 
वा यवसा यक 
योजन बाहेक 

घ१ भ ाले ढंुगा वा 
इ ाको गारो, टन वा 
लेटले छोएको छानो, 
भूईँतला र बाँक  दईु 

तला )बुईँकल (भएका 
एवम ्वा हर समे ट 

ला र ग रएका 
घरह , घ२ भ ाले 
ढंुगा वा इ ाको गारो, 

टन वा लेटले 

700,000.
00 

500,000.
00 

400,000.
00 

50,000.
00 

चौरजहार  बजार 
े मा यापा रक 
वा यवसा यक 
योजनको ला ग 

२ 

500,000.
00 

300,000.
00 

200,000.
00 

25,000.
00 

चौरजहार  बजार 
बाहेकका े मा 

600,000.
00 

400,000.
00 

300,000.
00 

35,000.
00 

चौरजहार  बजार 
े मा यापा रक 
वा यवसा यक 
योजन बाहेक 



 

 

700,000.
00 

500,000.
00 

400,000.
00 

50,000.
00 

चौरजहार  बजार 
े मा यापा रक 
वा यवसा यक 
योजनको ला ग 

छोएको छानो, भ ुईँतला 
र बाँक  एक तला 
भएका घरह , घ३ 

भ ाले ढंुगा वा इ ाको 
गारो भई खर वा 

फुसले छाएको, भईुतला 
र थप एक तला भएका 
घरह  र घ४ भ ाले 

घ१, घ२ र घ३ 
वाहेकका घरह लाई 

बिुझ छ । 

३ 
500,000.

00 
300,000.

00 
200,000.

00 
25,000.

00  

४ 
500,000.

00 
300,000.

00 
200,000.

00 
25,000.

00  

५ 
500,000.

00 
300,000.

00 
200,000.

00 
25,000.

00  

६ 
450,000.

00 
250,000.

00 
150,000.

00 
25,000.

00  

७ 
500,000.

00 
300,000.

00 
200,000.

00 
25,000.

00  

८ 
450,000.

00 
250,000.

00 
150,000.

00 
25,000.

00  

९ 
450,000.

00 
250,000.

00 
150,000.

00 
25,000.

00  

१
० 

500,000.
00 

300,000.
00 

200,000.
00 

25,000.
00  

१
१ 

500,000.
00 

300,000.
00 

200,000.
00 

25,000.
00  

१
२ 

450,000.
00 

250,000.
00 

150,000.
00 

25,000.
00  

१
३ 

450,000.
00 

250,000.
00 

150,000.
00 

25,000.
00  

१
४ 

450,000.
00 

250,000.
00 

150,000.
00 

25,000.
00  

 

 

अनसूुची 1.3 

;+/rgfsf] ास क ी 

;+/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/ 

१ - ५ 

jif{ 
6 9 12 15 20 

५ - १०  

jif{ 
12 18 24 30 40 

१० - 18 27 36 45 60 



 

 

१५ jif{ 

१५ - 
२० jif{ 

24 36 48 60 80 

२० - 
२५ jif{ 

30 45 60 75 90 

२५ - 
३० jif{ 

36 54 72 90 90 

३० - 
३५ aif{ 

42 63 84 90 90 

अनसूुची 2.1 
ज गाको वग करण अनसुार मालपोत दर 

वडा 
नं. 

े  वग करण थान त ५०० वग मटरको मालपोत करको दर ( ) 

१ 

यापा रक 
क 

मूल प ी सडकको दायाँबायाँ 
100मटर भ का ज गा  

235 

क 
मूल सडकको दायावँायाँ १०० 

मटर भ का ज गाह  
२२५ 

आवाशीय 

ख 
मूल सडकको दायाँवायाँ ५०० 

मटर भ का े  
१८० 

ग 
मूल सडकको दायाँवायाँ ५०० 

मटरभ दा वा हरको े  
१५० 

घ 
क ची सडकले छोएका सडकदेिख 
५०० मटर भ का ज गाह  

११० 

कृ ष 

ङ 
वन र वगर े मा परेका बाहेकका 

खेत 
७५ 

च 
वन र वगर े मा परेका बाहेकका 

पाखो ज गाह  
४० 

वन र वगर छ 
खोला भ  परेका वा खोला कनाराले 

छोएका ज गाह  
२५ 

२ 

यापा रक 
क 

मूल प ी सडकको दायाँबायाँ 100 
मटर भ का ज गाह  

235 

क 
मूल सडकको दायाँवायाँ १०० 

मटर भ  
२२५ 

आवाशीय 

ख 
मूल सडकको दायाँवायाँ ५०० 

मटर भ का े  
१८० 

ग 
मूल सडकको दायाँवायाँ ५०० 

मटरभ दा वा हरको े  
१५० 

घ क ची सडकले छोएका सडकदेिख ११० 



 

 

५०० मटर भ का ज गाह  

कृ ष 

ङ 
वन र वगर े मा परेका बाहेकका 

खेत 
७५ 

च 
वन र वगर े मा परेका बाहेकका 

पाखो ज गाह  
४० 

वन र वगर छ 
खोला भ  परेका वा खोला कनाराले 

छोएका ज गाह  
२५ 

 
 

यापा रक 

क  
मूल सडकको दायाँबायाँ 100 

मटर भ का ज गाह  
235 

३ 

क 
मूल सडकको दायाँवायाँ १०० 

मटर भ का ज गाह  
२२५ 

आवाशीय 

ख 
मूल सडकको दायाँवायाँ ५०० 

मटर भ का े  
१८० 

ग 
मूल सडकको दायाँवायाँ ५०० 

मटरभ दा वा हरको े  
१५० 

घ 
क ची सडकको दायाँवाया ँ५०० 

मटर भ का ज गाह  
११० 

कृ ष 

ङ 
वन र वगर े मा परेका बाहेकका 

खेत 
७५ 

च 
वन र वगर े मा परेका बाहेकका 

पाखो ज गाह  
४० 

वन र वगर छ 
खोला भ  परेका वा खोला कनाराले 

छोएका ज गाह  
२५ 

४ 

यापा रक क 
मूल सडकको दायाँवायाँ १०० 

मटर भ का ज गाह  
१८० 

आवाशीय 

ख 
मूल सडकको दायाँवायाँ ५०० 

मटर भ का े  
१५० 

ग 
मूल सडकको दायाँवायाँ ५०० 

मटरभ दा वा हरको े  
११० 

घ 
क ची सडकको दायाँवाया ँ५०० 

मटर भ का ज गाह  
७५ 

कृ ष 

ङ 
वन र वगर े मा परेका बाहेकका 

खेत 
४० 

च 
वन र वगर े मा परेका बाहेकका 

पाखो ज गाह  
२५ 

वन र वगर छ 
खोला भ  परेका वा खोला कनाराले 

छोएका ज गाह  
२० 

५ 
यापा रक क 

मूल सडकको दायाँवायाँ १०० 
मटर भ का ज गाह  

१८० 

आवाशीय ख मूल सडकको दायाँवायाँ ५०० १५० 



 

 

मटर भ का े  

ग 
मूल सडकको दायाँवायाँ ५०० 

मटरभ दा वा हरको े  
११० 

घ 
क ची सडकको दायाँवाया ँ५०० 

मटर भ का ज गाह  
७५ 

कृ ष 

ङ 
वन र वगर े मा परेका बाहेकका 

खेत 
४० 

च 
वन र वगर े मा परेका बाहेकका 

पाखो ज गाह  
२५ 

वन र वगर छ 
खोला भ  परेका वा खोला कनाराले 

छोएका ज गाह  
२० 

६ 

यापा रक क 
मूल सडकको दायाँवायाँ १०० 

मटर भ का ज गाह  
१७० 

आवाशीय 

ख 
मूल सडकको दायाँवायाँ ५०० 

मटर भ का े  
१३० 

ग 
मूल सडकको दायाँवायाँ ५०० 

मटरभ दा वा हरको े  
११० 

घ 
क ची सडकको दायाँवाया ँ५०० 

मटर भ का ज गाह  
७५ 

कृ ष 

ङ 
वन र वगर े मा परेका बाहेकका 

खेत 
४० 

च 
वन र वगर े मा परेका बाहेकका 

पाखो ज गाह  
२५ 

वन र वगर छ 
खोला भ  परेका वा खोला कनाराले 

छोएका ज गाह  
२० 

७ 

यापा रक क 
मूल सडकको दायाँवायाँ १०० 

मटर भ का ज गाह  
१८० 

आवाशीय 

ख 
मूल सडकको दायाँवायाँ ५०० 

मटर भ का े  
१५० 

ग 
मूल सडकको दायाँवायाँ ५०० 

मटरभ दा वा हरको े  
११० 

घ 
क ची सडकको दायाँवाया ँ५०० 

मटर भ का ज गाह  
७५ 

कृ ष 

ङ 
वन र वगर े मा परेका बाहेकका 

खेत 
४० 

च 
वन र वगर े मा परेका बाहेकका 

पाखो ज गाह  
२५ 

वन र वगर छ 
खोला भ  परेका वा खोला कनाराले 

छोएका ज गाह  
२० 

८ यापा रक क मूल सडकको दायाँवायाँ १०० १८० 



 

 

मटर भ का ज गाह  

आवाशीय 

ख 
मूल सडकको दायाँवायाँ ५०० 

मटर भ का े  
१५० 

ग 
मूल सडकको दायाँवायाँ ५०० 

मटरभ दा वा हरको े  
११० 

घ 
क ची सडकको दायाँवाया ँ५०० 

मटर भ का ज गाह  
७५ 

कृ ष 

ङ 
वन र वगर े मा परेका बाहेकका 

खेत 
४० 

च 
वन र वगर े मा परेका बाहेकका 
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मा थ उ लेख भए बfx]ssf P]nfgL kfvf] hUuf pkof]u 

k|lt/f]kgL 
१५० 

"मूल सडक" भ ाले देहायका सडकह लाई बु न ुपनछ । 

१ चौरजहार  वमान थलदेिख वेणी चोकस मको मूल सडक 

२ वजय र डाडाँदेिख उमा वस मको मूल सडक 

३ चौरजहार  नगरपा लका वडा नं  .३ को लापलेु, यालखोला र टाटागाउँ े का म यपहाडी लोकमाग 

४ चौरजहार  वसपाकदेिख पपलबोट लामीछानेगाउँ वमान थल हुँदै स ल जार जाने मोटरबाटो 
५ बसपाकदेिख म यपहाडी लोकमागको पूल ब े ता वत ठाउँ र रामजानक  मि दरस मको मोटर बाटो 
६ वेणी चोकदेिख टाटागाउँ हुँदै म यपहाडी लोकमाग 

७ वेणीदेिख पानीखोला घार पाखा हुँदै खौिचने सडक 

८ पानीखोलादेिख व तु पोखर  हुँदै वज वर स मको सडक 

९ घार पाखादेिख टाटागाउँ हुँदै म यपहाडी लोकमाग जो ने सडक 

१० जन योती आवदेिख खौिचनेस मको सडक 

११ म यपहाडी लोकमागको हाल नमाणा धन पूलदेिख रामजानक  मि दरस मको सडक 

१२ मूरल देिख जन योती आ व यालखोला हुँदै खौिचने हाि सार सडक 

१३ खालटाकुरादेिख खाल  याल आला हुँदै म यपहाडी लोकमाग जो ने सडक 

१४ पे ोल प प )समुनसधुा (देिख मेगाउँ हुँदै खालटाकुरास मको सडक 

१५ वेणीदेिख जैसीगाउँ हुँदै खालटाकुरा वज वर स मको सडक 

१६ कसम होटलदेिख यदु मृ त त ान हुँदै ब आलास मको सडक 

१७ चौरजहार  अ पतालदेिख घार गाउँ म कोट सडक 

१८ कोटजहार  मेलैनाउल देिख डारेअमरै हुँदै कोटजहार  कूल हुँदै याउनल  बजारस मको ा मण सडक 

१९ चौरजहार  नगरपा लका वडा नं  .११ च बजारदेिख टाटा चौफा बजार हुँदै झु नेटास म न कने  ा मण सडक 

२० वज वर देिख का लमाट  हुँदै म कोटडाडाँस मको सडक 

२१ मेलैनाउल देिख खहरे हुँदै लहरे समलस मको सडक 

२२ म यपहाडी लोकमागबाट अ माचौर जाने सडक 

२३ खौ छने लामाडाडाँ बजय र  सडक 

२४ खौ छने म छे ार  सडक। 

cg";'rL ३.क 

jxfn s/ योजनको ला ग यूनतम भाडा 
१. s'n ef*fsf] 10 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/ज गा /अ य  संरचनाको Go'gtd ef*f b/ b]xfo adf]lhd /x]sf] % . 
यसमा उ लेिखत वाहेक अ य काय व ध चौरजहार  नगरपा लका, नगर कायपा लकाले तोके बमोिजम हनेुछ । 

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 ५०००।०० ७०००।०० ४०००।०० ५०००।०० 2000 3000 500 1500 
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]% . 

cg';"rL –!@=s 

gu/ c:ktfnaf6 k|bfg ul/g] k|of]uzfnf ;]jf, PS;–/] ;]jf, lel8of] PS;–/] ;]jf nufotsf 
;]jfx?sf] z'Ns 

(A) Haematology 
S.N Particular Rate Remark 
1 WBC count 50  
2 RBC count 50  
3 Platelets count 50  
4 Differential WBC count 50  
5 Hb 50  
6 PCV 50  
7 ESR 50  
8 BT 50  
9 CT 50  
10 Blood group 50  
11 MP Free  

(B) Biochemistry 
S.N Particular Rate Remark 
1 Blood sugar Fasting 100  
2 PP 100  
3 Random 100  
4 RFT 400  

Blood urea 
Serum creatinine 
Sodium 
potassium 

5 LFT 550  
Billrubin total 
Billrubin Direct 
SGOT/ALT 
SGPT/AST 
Total protein 
Serum albumin 

6 Lipid Profile 500  
Alkaline phosphatase 
Cholesterol 
Triglyceride 
HDL cholesterol 
LDL cholesterol 
VLDL 

7 Calcium 100  



 

 

S.N Particular Rate Remark 
8 Serum amylase 200  
9 Serum Uric acid 100  

(C) Serology & Other 
S.N Particular Rate Remark 
1 RA factor 100  
2 ASO titer 150  
3 CRP 130  
4 H. pyloric 200  
5 TPHA 250  
6 VDRL 100  
7 HBSAG 150  
8 HCV 150  
9 HIV 150  
10 Widal test 100  
11 Urine pregnancy test 50  
12 Urine R/E 50  
13 Urine M/E 50  
14 Stool 50  
15 X-ray normal 10*12 100  
16 X-ray 12*15 150  
17 Digital X-ray 400  
18 USG 400  
19 ECG 200  
20 Minor opration 200  
21 OPD ticket 15  
22  Emergency ticket 30  
23 Medical check 150  
24 ANC packge 700  
25 Mantoux 100  
26 Skin smear Free  
27 AFB Free  
 

          

cf1fn], 
gfd M z]/k|;fb 9sfn  
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