
अनसुचुी १० 

(दफा ११ सगँ सम्बन्धित) 
घर नक्सा पास शलु्क तथा दस्तरु M 

क्र.सं. घरको बनावट राजमागग तथा 
मखु्य बजार 
सडकको दायाँ 
बायाँ बन्ने घरको 
दर प्रतत वगग फफट 
(रु) 

अधय फपच 
सडकको 
दायाँ बायाँ 
बन्ने घर को 
दर प्रतत वगग 
फफट (रु) 

कच्ची तथा 
ग्रामीण सडकमा 
बन्ने घरको प्रतत 
वगग फफट (रु) 

1. आर.तस.तस. ढलान बनावट 

1.1 नयाँउद्योगरूकलकारखानाहरूतारेहोटलहरूब्यापाररक 
भवन % $ # 

!=@ नयाँ आवासीय  भवन 3.00 2 1.00 

@ परुाना अतभलेखरूतनयतमत गने दस्तरु 

@=! परुानोउद्योगहरूकलकारखानाहरूतारेहोटलहरूब्यापाररक 
भवन 

2 2 2 

2.2 परुाना भवन अतभलेन्खकरण तथा तनयतमत गने 1 0.75 0.5 

#= इट्टा लगाई  तसमेधट वा माटो मसला जोडाई गरर बनकेो नया ँ
#=! नयाँउद्योगहरूकलकारखानाहरूतारेहोटलहरूब्यापाररक 

भवन 

3.00 2.00 1.00 

#=@  आवासीय  भवन 2.00 1.00 0.50 

३.३ नयाँ तनजी व्यवसाफयक, औद्योतगक सेड, टहरा फटमको 
छानाको गोदाम प्रतत वगग फुट 

१.५ १.५ १.५ 

३.४ परुाना तनजी, व्यवसाफयक, औद्योतगक सेड, टहरा, फटनको 
छानाको गोदाम प्रतत वगग फूट  

०.५ ०.५ ०.५ 

$= भैरहवा फवशेष आतथगक क्षते्र तभत्रको नक्सा पास दस्तरु 



४.१ आर.तस.तस. ढलान बनावट नया ँ  ३ ३ 

४.२ सेड, टहरा फटमको छानाको गोदाम नयाँ  1 1 

४.३ आर.तस.तस. ढलान बनावटपरुानो  1.५ 1.५ 

४.४ सेड, टहरा फटमको छानाको गोदाम परुानो  ०.५ ०.५ 

४.५ नक्सा पास तनबेदन फकताब ५००  ५०० ५०० 

४.६ रेखाङ्कन शलु्कप्रतत प्लट  १००० १००० 

%= कन्च्च घर गाउँपातलकाको अनमुतत तलई बनाउन ुपने 
एकमषु्ट रु.५००। 

   

^ परुानो कच्ची घरको अतभलेखरूतनयतमत गने दस्तरु 
एक मषु्ट रु. ३००। 

   

७ नक्सा पास तनबेदन फकताब रु.५००    

८= 
नक्सा पास गदाग रेखाङ्कन शलु्क     

क) ६५ वगग तमटरसम्म रु. ४००।–    

ख) ६६ वगग तमटर देन्ख ९० वगग तमटरसम्म रु. 
६००।– 

   

ग) ९१ वगग तमटर देन्ख ११५ वगग तमटरसम्म रु. 
१०००।– 

   

घ) ११६ वगग तमटर देन्ख माथी  रु. २०००।–    

 

 



कन्च्च घर गाउँपातलकाको अनमुतत तलई बनाउन ुपने एकमषु्ट रु.५००। 

परुानो कच्ची घरको अतभलेखतनयतमत गने दस्तरु एक मषु्ट रु. ३००। 

नक्सा पास तनबेदन फकताब रु.५००। 

नक्सा पास गदाग रेखाङ्कन शलु्कः 
क) ६५ वगग तमटरसम्म रु. ४००।– 

ख) ६६ वगग तमटर देन्ख ९० वगग तमटरसम्म रु. ६००।– 

ग) ९१ वगग तमटर देन्ख ११५ वगग तमटरसम्म रु. १०००।– 

घ) ११६ वगग तमटर देन्ख माथी  रु. २०००।– 
 

 


