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सम्बत 2076 सालको ऐन नं. 2 

दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ाथन्वर्न गनथ बनेको 
ऐन, २०७६ 

प्रस्तावनााः 
नगरपाललकाको आलर्थक वर्थ २०७६।०७७ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ाथन्वर्न गनथको लनलमत्त स्र्ानीर् 
कर, शलु्क तर्ा िस्तरु संकलन गने, छुट दिने तर्ा आर् संकलनको प्रशासलनक ब्र्बस्र्ा गनथ बाञ्छनीर् भएकोले, 

नेपालको संववधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम नगर सभाले र्ो ऐन बनाएको छ । 

 

१) संजिप्त नाम र प्रारम्भाः  
(१) र्स ऐनको नाम “दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ाथन्वर्न गनथ 

बनकेो ऐन, २०७६” रहेको छ । 

(२) र्ो ऐन २०७६ साल श्रावण १ गते िेजि दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललका िेत्रमा लागू हनुेछ 
। 

 

२) पररभार्ा र ब्र्ाखर्ााः  
(क) “नगरपाललका” भन्नाले दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललका भने्न बझु्न ुपिथछ। 

(ि) “सम्पजत्तकर” भन्नाले कुनै ब्र्जक्त वा संस्र्ाको स्वालमत्वमा नगरपाललकाको िेत्रलभत्र रहेको िग्गा र सो 
िग्गामा बनेको स्र्ाई संरचना (घर, गोठ, टहरा, गोिाम आदि समेत) मा नगरपाललकाले लगाउने कर भने्न 
बजुझन्छ । 

(ि) “पटके सवारीकर” भन्नाले नगरपाललकाले आफैं ले बनाएको वा कुनै लनकार्बाट नगरपाललकामा हस्तान्तरण 
भै आएको सडकबाट गडु्न ेसवारी साधनमा लगाउन ेकर भने्न बजुझन्छ । 

(ग) “सवारी साधन कर” भन्नाले नगरपाललका िेत्रलभत्र िताथ भएका सवारी साधनमा लगाउने कर भने्न बजुझन्छ 
। 

(घ) “घरिग्गा कर” भन्नाले एकीकृत सम्पजत्तकर नलगाइएको िग्गामा बनेको घर र सोही िग्गामा लगाइन े
कर भने्न बजुझन्छ । 

(ङ) “मालपोत” भन्नाले एकीकृत सम्पजत्तकर नलगाइएको िग्गामा लगाइने मालपोत वा भमूीकर भने्न बजुझन्छ 
। 

 

३) सम्पजत्तकराः नगरपाललका िेत्रलभत्र कुनै ब्र्जक्त वा संस्र्ाको स्वालमत्वमा रहेको िग्गा र सो िग्गामा बनेको 
स्र्ाई संरचना (घर, गोठ, टहरा, गोिाम आदि समेतमा) मा चाल ुआ.व.मा कानून बनाई सम्पजत्तकर लगाइने र 
असूलउपर गररनेछ । 

 

४) मालपोत (भमूीकर): एकीकृत सम्पजत्तकर नलगाइएको िग्गामा अनसूुजच २ बमोजिम मालपोत (भमूीकर) 
लगाइन ेर असूलउपर गररनछे । 

 

५) घरबहाल कर:   
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(१) नगरपाललका िेत्रलभत्र कुनै ब्र्जक्त वा संस्र्ाले ब्र्ापाररक भवन, घर, पसल, ग्र्ारेि, गोिाम, टहरा, छप्पर, 
िग्गा, पोिरी आदि पूरै वा आजंशक तबरले बहालमा दिएकोमा अनसूुजच ३ बमोजिम घरिग्गा बहालकर 
लगाइन ेर असूलउपर गररनछे । 

तर, एकल मवहला, बेसहारा वदृ्ध, असहार्को घरबहालको बावर्थक ५० हिार रुपैंर्ा सम्म आम्िानी 
हनुेलाई कर छुट दिईनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोजिमको बहालकर लनधाथरण प्रर्ोिनका लालग घर धनी र बहालमा बस्ने ब्र्जक्त वा 
संस्र्ाको बीचमा भएको सम्झौता वा दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी नगर कार्थपाललकाले लनधाथरण गरेको 
न्र्नुतम बहालिर िनु बढी हनु्छ सो बहालिरलाई आधार ललई बहालकर लनधाथरण गनथ सवकनेछ । 

(३) नगरपाललकाले कुनै भवन, घर, पसल, ग्र्ारेि, गोिाम, टहरा, छप्पर, िग्गा, पोिरी आदि पूरै वा आजंशक 
तबरले बहालमा दिन ेब्र्जक्त वा संस्र्ालाई आफ्नो सम्पजत्त बहालमा दिंिा बहालमा बस्न ेसंग अलनबार्थरूपमा 
सम्झौता गनुथपने गरी आिेश दिन सक्नेछ । 

(४) उपिफा (३) बमोजिम सम्झौता गरी बहालमा बस्ने ब्र्जक्त वा संस्र्ाको ब्र्जक्तगत लबबरण तर्ा लनिसगँ 
भएको सम्झौताको एक प्रलत सम्बजन्धत वडा माफथ त नगर कार्थपाललकाको कार्ाथलर्मा बझुाउन दिके्तल 
रुपाकोट मझवुागढी नगरपाललकाले अलनबार्थ गनथ सक्नेछ । 

(५) बहालकर लनधाथरण प्रर्ोिनका लालग नगरपाललकाले बहाल रकमलाई समसामवर्क एवं ब्र्बहाररक बनाउन 
कुनै िेत्र वा सडक वा बस्तीलाई आधार मानेर बहालको न्रू्नतम िर तोक्न सक्नछे । 

(६) नगर कार्थपाललकाले बहालकर संकलनको प्रभावकाररता बवृद्ध गनथका लालग आवश्र्क लनणथर् ललन सक्नेछ 
। 

 

६) व्र्वसार् कर:  
(१) नगरपाललका िते्रलभत्र व्र्ापार, व्र्बसार् वा सेवामा पूिीगत लगानी र आलर्थक कारोबार समेतका आधारमा 

अनसूुजच ४ बमोजिम व्र्वसार् कर लगाइने र असूलउपर गररनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोजिमको व्र्वसार् कर लनधाथरण तर्ा संकलनका लालग नगरपाललकाले उद्योग बाजणज्र् 
संघ दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी तर्ा अन्र् सरोकारवालाहरूसँग आवश्र्क परामशथ ललन सक्नेछ । 

 

७) सवारी साधन कर: नगरपाललका िेत्रलभत्र िताथ भएका सवारी साधनमा अनसूुजच ७ बमोजिम सवारी साधन कर 
लगाइन ेर असलुउपर गररनछे । 

 

८) पटके सवारी कर: नगरपाललकाले आफैं ले बनाएको वा कुनै लनकार्बाट नगरपाललकामा हस्तान्तरण भै आएको 
सडकबाट गडु्ने सवारी साधनमा अनसूुजच बमोजिम पटके सवारी कर लगाइने र असलुउपर गररनेछ । 

 

९) ववज्ञापन कर: नगरपाललका िेत्रलभत्र हनु ेलबलभन्न प्रकारका लबज्ञापनमा अनसूुजच ८ बमोजिम लबज्ञापन कर लगाइन े
र असलुउपर गररनेछ । 

 

१०) मनोरञ्जन कर: नगरपाललका िेत्रलभत्र हनुे लबलभन्न प्रकारका मनोरञ्जन व्र्वसार्मा प्रिेश नं. १ को आलर्थक 
ऐन, २०७६ बमोजिम अनसूुची ९ अनसुार मनोरञ्जन कर लगाइने र असलुउपर गररनछे । 
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११) िडीबटुी, कबाडी र िीविन्त ुकर: नगरपाललका िेत्रलभत्र कुनै ब्र्जक्त वा संस्र्ाले उन, िोटो, िडीबटुी, 
बनकस, कबाडी माल, र प्रचललत कानूनले लनर्ेलधत गररएको िीविन्त ुबाहेकका अन्र् मतृ वा माररएका िीविन्तकुो 
हाड, लसंग, प्वािँ, छाला िस्ता बस्तकुो ब्र्ाबसावर्क कारोबार गरेवापत अनसूुजच ५ बमोजिमको कर लगाइने र 
असलुउपर गररनेछ । 

 

१२) सामिुावर्क बनबाट प्राप्त शलु्क :  
(१) सामिुावर्क वन उपभोक्ता सलमलतले वन पैिावार ववक्री तर्ा उपर्ोग सम्बजन्ध आफ्नो वावर्थक कार्थ र्ोिना 

बनाई नगरपाललकाबाट स्वीकृत गराउन ुपने छ । 

(२) उपिफा १ बमोजिम वन पैिावारको ववक्री बापत प्राप्त हनुे रकमको १० प्रलतशत नगरपाललकाको संजचत 
कोर्मा िम्मा गनुथपनेछ। 

 

१३) प्राकृलतक श्रोत लबवक्रबाट आर् प्राप्त गने :  
(१) नगरपाललकाले आफ्नो िेत्र लभत्र वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन तर्ा प्रारजम्भक वातावरणीर् पररिणबाट 

तोवकएको पररमाणमा स्लेट, ढंुगा, लगट्टी, वालवुा एवं माटो िन्र् वस्तकुो लबवक्र गनेछ। 

(२) नगरपाललकाले आफ्नो िेत्र लभत्रको सावथिलनक तर्ा ऐलानी िग्गमा रहेको काठ, िाउरा, िरािरुी, िहत्तर, 

बहत्तर आदिको लबवक्र गनेछ। 

(३) उपिफा १ र २ बमोजिमको वस्तहुरूको लबक्रीिर अनसूुची अनसूुजच ६ बमोजिम लगाइने र असलुउपर 
गररनेछ । 

 

१४) बहाल लबटौरी शलु्क: नगरपाललका िेत्रलभत्र नगरपाललका आफैं ले लनमाथण गरेका वा रेििेि वा सञ्चालन 
गरेका अनसूुजच १० मा उल्लेि भए अनसुारका पसल वा हाट बिारमा सोही अनसूुजचमा भएको ब्र्बस्र्ा अनसुार 
बहाल लबटौरी शलु्क लगाइने र असूलउपर गररनेछ । र्ो शलु्क संकलनका लालग नगरपाललकाले आवश्र्क 
कार्थववलध अपनाई लनिी िेत्रको समेत सहर्ोग ललन सक्नेछ । 

 

१५) पावकथ ङ शलु्क: नगरपाललका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनलाई पावकथ ङ सलुबधा उपलब्ध गराए वापत अनसूुजच 
११ मा उल्लेि भए बमोजिमको पावकथ ङ शलु्क लगाइने र असलु उपर गररनेछ । सवारी साधनको चाप र 
वकलसम, सडकको िमता, उपर्कु्त स्र्ानको उपलब्धता आदिलाई मध्र्निर गरी नगर कार्थपाललकाले आवश्र्क 
कार्थववलध तर् गरी सवारी साधनहरूका 
लालग सशलु्क पावकथ ङको ब्र्बस्र्ापन गनथसक्नेछ । 

 

१६) सेवा शलु्क, िस्तरु : नगरपाललका आफैं ले लनमाथण, सञ्चालन वा व्र्वस्र्ापन गरेका अनसूुजच १२ मा उल्लेि 
भए अनसुारका स्र्ानीर् पूवाथधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुजचमा ब्र्बस्र्ा भए 
बमोजिमको सेवा शलु्क लगाइने र असलुउपर गररनेछ । 

 

१७) पर्थटन शलु्क: नगरपाललकाले आफ्नो िेत्रलभत्र प्रबेश गने पर्थटकहरुबाट प्रिेश कानूनमा उल्लेि भए 
बमोजिमको िरमा पर्थटन शलु्क लगाउन सक्नेछ । नगरपाललकाले पर्थटन शलु्क लगाउनका लालग पर्थटकीर् 
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िेत्रहरू तोक्न ेछ । नगरपाललकाले पर्थटन शलु्क लनधाथरण गिाथ पर्थटकीर् िेत्रका लालग भएको लगानी, लबकास 
तर्ा र्सको महत्व समेतलाई दृविगत गरी लनधाथरण गनथ सक्नेछ । 

 

१८) कर छुटाः र्स ऐन बमोजिम कर लतने िावर्त्व भएका व्र्जक्त वा संस्र्ाहरुलाई र्स ऐन वा प्रचललत कानून 
बमोजिम हनुे कर छुट बाहेक कुनै पलन वकलसमको कर छुट दिईने छैन । 

 

१९) कर तर्ा शलु्क संकलन सम्बजन्ध कार्थववलधाः र्ो ऐनमा भएको व्र्वस्र्ा अनसुार कर तर्ा शलु्क संकलन 
सम्बजन्ध कार्थववलध नगर कार्थपाललकाले तोके अनसुार हनुे छ । 

 

२०) लबलबधाः 
(१) नेपालको संववधान २०७२ को धारा ५७(५), १०९, १६२(४), १९७, २१४(२), २२१(२), र 
२२६(१) सँग सम्बजन्धत अनसूुजच ९ अनसुार संघ, प्रिेश र स्र्ानीर् तहको अलधकारको साझा सूचीमा 
परेका अलधकारहरूको हकमा प्रिेश तर्ा संघीर् कानून स्वीकृत भै सोही कानूनहरूमा ब्र्बस्र्ा भए 
बमोजिम हनुेछ । 

(क) कर, शलु्क तर्ा िस्तरुहरूको िर लनधाथरण गिाथ स्र्ानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, अन्तर-
सरकारी ववत्त व्र्वस्र्ापन ऐन, २०७४ र प्रिेश नं. १ को आलर्थक ऐन, २०७६ मा उल्लेजित 
व्र्वस्र्ाहरूलाई आधार मालनने छ । 

(ि) र्स ऐन बमोजिमको कर, शलु्क तर्ा िस्तरु संकलनका लालग नगरपाललकाले लनिी िेत्रको सीप, 

िमता र पूिँीलाई अलधकतम उपर्ोग गनेगरी आवश्र्क रणनीलत लनमाथण गरी साबथिलनक लनिी 
साझेिारी (Public Private Partnership - PPP) को अबधारणा अनसुार आवश्र्कता र 
प्रभावकाररता समेतलाई मध्र्निर गरी केही अर्ोिनाहरू कार्ाथन्वर्न गनथ सक्ने छ । 

(ग) आफ्नो अलधकार िेत्रलभत्रको कर, शलु्क तर्ा िस्तरुहरू लनधाथरण एवं संकलन गने सन्िभथमा 
नगरपाललकाले सरकारी वा गैरसरकारी संस्र्ा, नगरबासीहरू र सरोकारवालाहरू समेतको 
आवश्र्क परामशथ एवं सहर्ोग ललन सक्नेछ । 

(घ) नगरका लबलभन्न स्र्ानमा अस्र्ार्ी रूपमा बसोबास गरररहेका नागररकहरूलाई करको िार्रामा 
ल्र्ाउन नगरपाललकाले आवश्र्क कार्थववलध तर्ार गरी लागू गनथ सक्नेछ । 
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ववलभन्न कर, शलु्क तर्ा िस्तरुहरुको िररेट वववरणहरु (आ.व. 2076।077) : 

 

अनसूुची-1 
(सम्पत्ती करका िते्र र िरहरु)  

सम्पत्ती कर सम्बजन्ध कानून बमोजिम हनु े

 
 
 

अनसूुची-2 
(मालपोत / भमुीकर) 

 मालपोत तर्ा भलुमकर     

क्र.सं. वववरण िर रेट कैवफर्त 

१ 

हाटडाडँा -रत्नपाकथ ,माटीकोरे ,रत्नपाकथ -अल्छेढंुगा, 
लत्रवेणी चोक-लोकसेवा कार्ाथलर्, परुानो बैंक 
चोंक-हस्पीटल चौक,हस्पीटल चौक-आचार्थ गाउँ 

बसपाकथ  िान ेसडक िते्र ,परुानो बैंकचौकिेजि 
वविर् छापािाना सम्म,रत्नपाकथ -क्र्ाम्पस सम्म  

बिार िते्रको मालपोत प्रलत रोपनी 

१ रोपनी सम्म रु.७५   

१ िेिी ५ रोपनी वा सो भन्िा कम िग्गाको हकमा 
एकमषु्ठ रु.१००।–  

  

५ रोपनी िेजि १० रोपनी सम्म र्प रु.१२५।००   

१० रोपनी िेजि २० रोपनी सम्म र्प 

रु.१५०।०० 
  

२० रोपनी मार्ी प्रलत रोपनी रु.२०।००  

२ 

बईुपा स्वास््र् चौकीिेजि पञ्चिेोबाटो सम्म, 

हलुथङ्गिेजि-ननुर्ला हिैु मौरे सम्म मलु सडकले 
छोएको िते्र िालपा बिार िते्र र लनमथलीडाडँा 
बिार िते्रको मालपोत प्रलत रोपनी 

० िेिी ५ रोपनी वा सो भन्िा कम िग्गाको 
हकमा एकमषु्ठ रु.७०।–  

  

५ रोपनी िेजि १० रोपनी सम्म र्प रु.७५।००   

१० रोपनी िेजि २० रोपनी सम्म र्प 

रु.१२०।०० 
  

२० रोपनी मार्ी प्रलत रोपनी रु.१५।००   

३ 
अन्र् नगर िते्रको बाकँी ठाउमा मालपोत प्रलत 

रोपनी 

० िेिी ५ रोपनी वा सो भन्िा कम िग्गाको 
हकमा एकमषु्ठ रु.५५।–  

  

५ रोपनी िेजि १० रोपनी सम्म एकमषु्ठ 
रु.८५।०० 

  

१० रोपनी िेजि २० रोपनी सम्म एकमषु्ठ 
रु.११०।०० 

  

२० रोपनी मार्ी प्रलत रोपनी रु.१२।   

४ मालपोत बक्र्ौता प्रलत रोपनी कुल रकमको २५ प्रलतशत िररवाना रकम   
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अनसूुची-3 

(घरिग्गा बहाल करका िेत्र र िररेटहरु) 

 
नगरपाललका िते्र लभत्रको घर पसल, ग्र्ारेि, गोिाम, टहरा, सेड, छप्पर, कारिाना िग्गा वा पोिरी परैु वा 

आजंशक रुपमा कसैलाई वहालमा दिएकोमा वहालमा लगाउनबेाट असलु गररनछे। 

क्र.सं. वववरण िर रेट कैवफर्त 

 1 
वहालमा ललंिा दिंिा सम्झौताको उजल्लजित 
रकमको। 

10 प्रलतशत 

नोट : वहाल कर उठाउन े
प्रर्ोिनका लालग सरकारी 

कार्ाथलर् तर्ा आन्तररक रािस्व 

कार्ाथलर्संग समन्वर् गररनेछ । 

2 टेललफोन टावर ठूलो 1100   

 3 टेललफोन टावर सानो 550   
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अनसूुची-४ 

(व्र्ावसार् करका िेत्र र िररेटहरु) 
 

क्र.सं. वववरण िर रेट कैवफर्त 

1 वकराना पसल     
  वकराना र्ोक पसल 1650   
  मखुर् सडकमा रहेको वकराना िूद्रा पसल 1100   
  लभत्री सडकमा रहेका साना वकराना पसल 550   
2 ितु्ता चप्पल पसल     
  कपडा तर्ा फेन्सी र्ोक पसल 1650   
  कपडा तर्ा फेन्सी िूद्रा पसल 1100   
  ितु्ता चप्पल र्ोक लबवक्र 2200   
  ितु्ता चप्पल िदु्रा लबवक्र 1100   
3 भाडा पसल, वकचन सामाग्री     

  भाडा तर्ा वकचन सामाग्री र्ोक पसल 1100   
  भाडा तर्ा वकचन सामाग्री िदु्रा पसल 1100   
4 होटल एण्ड लि     

  
होटल एण्ड लि  शे्रणी क (प्रलत रात लि भाडा १०००।– वा सो भन्िा मालर् 
भएको) 

5000 
  

  होटल एण्ड लि  शे्रणी ि 3000   
  भोिनालर् 1100   
  रेिूरेण्ट/बार 5000   
  मखुर् सडकमा भएको लमष्ठान्न पसल 1100   
  सहार्क सडकमा रहेको लमष्ठान्न पसल 1100   
  मखुर् सडकमा रहेको जचर्ा कफी  पसल 880   
  लभत्री बाटोहरुमा जचर्ा पसल 550   
  मािक पिार्थ लबक्री गने पसल तर्ा िाना िवुाउन े 2000   
  मािक पिार्थ लबक्री मात्र गने पसल 1650   

5 लनमाथण सामग्री तर्ा ववद्यतु सामाग्री पसल     

  हाडथ वेर्र/मेजशनरी/पेन्ट तर्ा माबथल पसल र्ोक पसल 5500   

  हाडथ वेर्र/मेजशनरी/पेन्ट तर्ा माबथल िदु्रा पसल 1650   

  ववद्यतु सामाग्री िूद्रा पसल 1210   
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क्र.सं. वववरण िर रेट कैवफर्त 

  ग्लास हाउस आल्मलुनर्म फे्रलमङ 1650   

6 सनुचािँी तर्ा गरगहना बनाउन ेपसल      

  सनुचाँिी पसल होलसेल 5500   

  सून चािी पसल िदु्रा 2200   

7 स्टेशनरी, पूस्तक तर्ा मलनहारी पसल      

  स्टेशनरी तर्ा पसु्तक र्ोक 2750   

  स्टेशनरी तर्ा पसु्तक िूद्रा (ि) 1650   

  कस्मेवटक र्ोक पसल 2200   

  कस्मेवटक िदु्रा पसल 1320   

  धागो टाँक फस्नर र्ोक पसल 1650   

  धागो टाँक फस्नर िदु्रा पसल 1100   

8 माछा, मास ुववक्री पसल      

  फे्रस हाउस कुनै २ वटा एकै स्र्ानमा भएमा 1100   

  रांगा, िसी, सुंगरु, कुिरुामध्रे् कुनै १ वटा सेवा भएको 550   

  तािा माछा, लसद्रा ववक्री पसल 550   

  अण्डा ववक्री पसल 550   

  गाइगोरु, रांगाभैंसी, िसीबोका संकलन वा वववक्र 550   

9 और्धी व्र्वसार्      
  और्धी र्ोक तर्ा लडजस्िव्र्टुसथ 3300   

  और्धी पसल जचवकत्सक राजि व्र्वसार् गरेको 3000   

  और्धी िूद्रा पसल मेलडकल हल 1100   

  आरू्वेदिक/होम्र्ोपेलर्क और्धी पसल 1100   

  एग्रोभेट र्ोक पसल 2200   

  एग्रोभेट िूद्रा पसल 1100   

  जक्ललनक तर्ा ल्र्ाव 3000   

10 सूचीकार(लसलाई) पसल      

  सवटथङ सवुटथङ सवहतको टेलररङ ब्र्बसार् 1100   

  बवुटक ल्र्ाब्रटोरी 1100   

  नोटाः हाते मेलसन राजि लसलाई गने । 550   

11 इलेक्रोलनक ववक्री पसल      
  मोवाइल कम्पनी सेल्फ उपशािा, लडजस्रव्र्टुसथ 3300   

  वफ्रि, वट.लभ., डेक, तर्ा पाटथ ववक्री पसल 2200   

  मोबाईल, र्ोक लबक्री पसल 1650   
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क्र.सं. वववरण िर रेट कैवफर्त 

  अलडर्ो, लभलडर्ो क्र्ासेट पसल लसडी समेत 1100   

  ISP RE-Seller व्र्ाबसार् 1100   

12 ममथत तर्ा संभार सेवा      

  ईजन्िन ममथत (हेभी) बस,  रकको वकथ  सप 1650   

  िीप, कार तर्ा ट्याक्टर ममथत तर्ा सलभथलसग 1100   

  मोटरसाईकल ममथत 1100   

  वट.भी., डेक, मोबाईल, वफ्रि ममथत सेवा 1100   

  इलेक्रोलनक मर्रमथत सेवा 1100   

  
रेलडर्ो, घडी, क्र्ाल्कूलेटर, पेे्रसर कुकर, वहटर तर्ा अन्र् सानो ववद्यतु समान ममथत 
पसल 

1100 

  

  ररक्सा, साईकल ममथत 1100   

  सवारी साधन सलभथलसंग (सवारी धलुाई) 550   

  फमाल िस्तापाताको सामाग्री वनाउने तर्ा ममथत गने 550   

  टार्र ररसोललङ, टार्र ममथत, हावा भने पंंंञ्चट हाल्न ेसमेत 550   

13 सवारी साधन एिेन्सी, र्ोक ववक्री पसल  तर्ा पाटथपिुाथ पसल     

  बस, रक, रर्ाक्टर जिप, कार प्रलत लडलर 1100   

  मोटरसाइकल लडलर 1100   

  साईकल लनमाथण तर्ा लबक्री 1100   

14 सञ्चार सेवा      
  कलरल्र्ाव सेवा 1650   
  फोटो स्टलडर्ो सेवा 1100   
  वट.लभ. च्र्ानल प्रशारण सेवा 1650   
  केबलु च्र्ानल प्रशारण सेवा 2200   
  सामिुावर्क एफ.एम.प्रशारण सेवा 1100   
  फोटोकवप/पी.सी.ओ., साइवर क्र्ाफे सेवा 1100   
  कुररर्र सेवाको मखुर् कार्ाथलर् 1100   
  कम्प्र्टुर सप्लार्सथ 1650   
  कुररर्र सेवाको शािा कार्ाथलर् 550   

15 िाइजक्ललनक धोवव पसल     
  िाइजक्ललनक पसल 1100   
16 सैलनु तर्ा ब्र्टुीपालथर सेवा     
  ब्र्टुी पालथर सेवा ब्र्वुटजशर्न ताललम सवहतको 1650   
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क्र.सं. वववरण िर रेट कैवफर्त 

  ब्र्टुी पालथर सेवा 1100   
  सैलून २ सीट मालर् 550   
  सैलून २ सीट सम्म 550   

17 मदिरा, सूती िन्र्, हल्का पेर् पसल     

  रक्सी, ववर्रको लडजस्टब्रू्टसथ 2200   

  रक्सी, ववर्रको लडलर/सप्लार्सथ 1650   

  रक्सी, ववर्रको सव लडलर/सप्लार्सथ 2200   

  रक्सी, ववर्रको िूद्रा लबक्री पसल 1650   

  चरूोट, ववडी, सतुीिन्र् पिार्थको लडलर पसल 2200   

  चरूोट, ववडी, सतुीिन्र् पिार्थको र्ोक पसल 1100   

  चरूोट, ववडी, सतुीिन्र् पिार्थको िदु्रा पसल 1650   

  हल्का पेर् पिार्थको िदु्रा लडस्टब्र्टुर 1100   

18 जचर्ापजत्त लबके्रता     
  जचर्ापजत्त लबके्रता 1100   
  जचर्ा प्र्ावकङ्ग गरर लबक्री गने 550   

19 लबत्तीर् सेवा     
  वाजणज्र् बैंक प्रलत शािा कार्ाथलर् 6600   
  लबकास बैंक प्रलत केन्िीर् कार्ाथलर् 6600   
  लबकास बैंक प्रलत शािा कार्ाथलर् 5500   
  फाइनान्स कम्पनी, ववत्तीर् सहकारी संस्र्ा मखुर् कार्ाथलर् 5500   
  फाइनान्स कम्पनी, ववत्तीर् सहकारी संस्र्ा प्रलत शािा कार्ाथलर् 2200   
  लघवुवत्त लबकास बैक शािा कार्ाथलर्हरु 4500   
  ववमा कम्पनीहरु 2200   
  मनी एक्सचेन्िर र््ान्फर 1650   
  मालर् उल्लेजित बाहेक अन्र् सहकारी संस्र्ाहरुलाई 550   

20 परोललर्म पिार्थ     
  पेरोललर्म पिार्थ ववक्री केन्द्र 2200   
  ग्र्ास लसललण्डर ववक्री लडलर तर्ा मट्टीतेल समेत लबक्री गनेलाई 1650   
21 बासं तर्ा ढंुगा, लगट्टी िम्मा गरी लबक्री गने     
  ढुङ्गा तर्ा लगट्टी लबक्री लबतरण गने 2200   

22 फलनथचर एवं फलनथशसथ     
  स्टील, काठ  आल्मूलनर्मको फलनथचर पसल 2000   
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क्र.सं. वववरण िर रेट कैवफर्त 

  आल्मलुनर्म पसल 1100   
  फलनथशसथ पसल 1100   
23 स्नकुर तर्ा पलु हाउस  550   
24 स्विेशी तर्ा वविेशी रोिगार सेवा  3300   
25 सेके्रटररर्ल सेवा  1650   

26 हाउजिङ्ग कम्पनी तर्ा घर िग्गा िररि ववक्री  5500   

27 जचवकत्सक रु. ३६०। िेजि ३०००। सम्म 1100   

28 पश ुजचवकत्सक रु. ३६०। िेजि ३०००। सम्म 1100   
29 िन्त जचवकत्सा सेवारु. ३६०। िेजि ३०००। सम्म 1100   

30 इजन्िलनर्ररङ परामशथ सेवा रु. ३६०। िेजि ३०००। सम्म 1100   

31 कानून व्र्वसार्ी रु. ३६०। िेजि ३०००। सम्म 1100   
32 ववमा एिेन्ट /शेर्र िलाल रु. ३६०। िेजि ३०००। सम्म 1100   
33 कलबराि रु. ३६०। िेजि १०००। सम्म 1100   
34 अनसुन्धानकताथ परामशथ िाता रु. ३६०। िेजि ३०००। सम्म 1100   

35 कन्सल्ट्याण्ट सेवा रु. ३६०। िेजि रु. ३,०००। 1100   
36 लनमाथण ब्र्वसार्      

  शे्रणी क 6000   

  शे्रणी ि 5000   

  शे्रणी ग 4000   

  शे्रणी घ 3000   

  वविेशी लनमाथण व्र्वसार्ी भएमा 7000   

  घर लनमाथण ठेकेिारी व्र्वसार् 2200   

37 साईनबोडथ लेख्न े(पेन्टर)  1100   

38 हाउजिंग कम्पनी (िग्गा िररि लबक्री) 5500   
39 लेिा पररिण तर्ा कम्प्र्टर अनवुािक व्र्वसार् कर     
  लेिा परीिण ब्र्वसार् शे्रणी क 2200   

  लेिा परीिण ब्र्वसार् शे्रणी ि 1650   

  लेिा परीिण ब्र्वसार् शे्रणी ग 1100   

  कम्प्र्टुर एनाललस्ट तर्ा प्रोगाे्रमर 1100   

  अनूवािक 1100   
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क्र.सं. वववरण िर रेट कैवफर्त 

40 जशिा सेवा     
  लनिी जशिालर् उच्च माध्र्लमक ववद्यालर् 5000   

  लनिी जशिालर् क्र्ाम्पस 5000   

  लनिी जशिालर् माध्र्लमक ववद्यालर् 5000   

  लनिी जशिालर् लनम्न माध्र्लमक ववद्यालर् 4000   

  प्रार्लमक ववद्यालर्/पूवथ प्रार्लमक ववद्यालर् 4000   

  छात्र / छात्रावास 1100   

  मन्टेश्वरी तर्ा जशशू स्र्ाहर केन्ि 1100   

  पोली टेजक्नकल इजन्स्टच्र्टु, प्रजशिण समेत 1100   

  नलसथङ, लसए.मए.ए. र एच.ए. प्रजशिण केन्द्र समेत 1100 
  

  एिकेुशनल कन्सल्टेन्सी सेवा 1100   

  ताललम तर्ा अनूसन्धान केन्द्र 1100   

  कम्प्रू्टर/ईलेक्रो.ताललम/भार्ा जशिा/कोजचङ सेन्टर/सवारी चालक तालीम केन्द्र 1100 
  

  संगीत/डान्स ताललम केन्द्र/जिमिाना (वफटनेश सेन्टर) 1000   

41 स्वास्र् सेवा      

  गैह्र सरकारी अस्पताल 3300   

  नलसथङहोम 3300   

  एम.आर.आइ., लस.वट.स्क्र्ान, अल्रा साउण्ड जक्ललनक 2750   

  दिशा, वपसाव, रगत िाँच तर्ा एक्सरे जक्ललनक 2750   

  अक्र्पुन्चर, रे्रापी, प्र्ार्ोलोिी जक्ललनक 2750   

  चश्मा पसल शे्रणी डाक्टर सवहत भएमा 2750   

42 पशपंुजिको  आहार/िाना लबक्री पसल  550   
43 लडपाटथमेन्टल पसल      
  लडपाटथमेन्टल स्टोर 2200   

44 लगफ्ट तर्ा फोटो प्रमे पसल  350   
45 बासंको नाग्लो, डोको, कुचो लबक्री     
  बांसको नाग्लो, डोको, कुचो होलसेल लबक्री 220   

  बांसको नाग्लो, डोको, कुचो खद्रा लबक्री 120   

46 िालजचनी, अलैजच, सकमेल, सपुाडी लबक्री गने      
  पिुा सामग्री हरु बीक्री गने पसल 220   

47 लूलब्रकेसन सेक्सन तफथ       
  लूलब्रकेसन लडजस्टव्र्टुसथ 2750   
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क्र.सं. वववरण िर रेट कैवफर्त 

  लूलब्रकेसन िूद्रा लबक्री 2200   

48 ववववध ववर्र्का सामान सप्लार्सथ तर्ा एिेन्सीहरु 3300   
49 फलफूल /पान पसल      

  फलफूल िदु्रा पसल 1100   
  पान पसल 550   

50 छापािाना      
  अफसेट लसललण्डर सवहत प्रसे 2200   
  छापािाना 1650   
  जस्क्रन वप्रन्ट 1100   

51 नसथरी  अन्र्     
  जचर्ा नसथरी 1100   
  नसथरी(जचर्ा वाहेक) 550   

52 मोववल ररफाइन उद्योग  5500   
53 चाउचाउ उद्योग 2200   
54 कूवकि/पाउरोटी उद्योग 2200   
55 पापड/जचप्स/वफगर/नूडल्स उद्योग 2200   
56 सलुतथिन्र् उद्योग  2200   
  गटु्का 2200   
  लबडी उद्योग 2200   

57 अगर बत्ती तर्ा मैन बत्ती उद्योग 2200   
58 िालमोठ उद्योग 2200   
59 मसला उद्योग 2200   
60 कपास उद्योग  2200   
61 इलेजक्रक जस्वच बोडथ बनाउन े 2200   
62 सेलर लमल/फ्लावर लमल  2200   
  कुटानी वपसालन लमल ५००   

63 हलर लमल, जचउरा कुटानी वपसानी , पेलानी लमल 2200   

64 छाला/प्लाविक उद्योग प्लाविक झोला उत्पािन गनथ पाईन ेछैन 2200   
65 िटु बाईजण्डंग तफथ      
  वेत वासको सामाग्री बनाउने उद्योग 120   
  मेलसनवाट िटु बाईजण्डंग 120   
  हातवाट िटु बाईजण्डंग 120   
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क्र.सं. वववरण िर रेट कैवफर्त 

66 डेरी उद्योग 2200   
67 गलैचा उद्योग  2200   
68 प्लाईउड उद्योग      
  रु १ करोड १० लािसम्म पिुी भएको 2200   
  रु १ करोड ५० लािभन्िा बढी पिुी भएको 2750   

69 गारमेन्ट उद्योग   8800   
70 फलनथचर तर्ा साःलमल      
  साःलमल 2200   
  फलनथचर उद्योग मेशीनबाट चल्न े 1650   
  फलनथचर उद्योग हातबाट चल्न/े ववट उद्योग 1650   
  ग्रील उद्योग 2200   

  भेलनर्र उद्योग(कच्चा पिार्थ उत्पािन गने ) 1500   
  पशू आहर उद्योग 1650   

71 लसरक डसना उद्योग/पसल  1100   
72 लमनरल वाटर उद्योग 2200   
73 भाडंा उद्योग 2200   

74 जचर्ा उद्योग (सानो) (हररर्ो पत्ती पेली जचर्ा उत्पािन गने)  2200   
75 ढाका टोपी पस्मीना उद्योग 2200   

76 लडजिटल केबलु संचालन गने व्र्वसार्      
  २०० सम्म ग्राहक संखर्ा भएको 5500   

  २०० िेजि ५०० सम्म ग्राहक संखर्ा भएको 5500   
  ५०० िेजि मालर् ग्राहक संखर्ा भएको 5500   

77 कवाडी सामान, िालल बोरा िररि ववक्री  
 कवाडी सामग्रीहरू ववक्री ववतरण गने 300  
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अनसूुची-5 

(िडीबटुी, कबाडी र िीबिन्त)ु 
क्र.सं. वववरण िर रेट कैवफर्त 

1 

उन, िोटो, िडीबटुी, बनकस, कबाडी माल, र प्रचललत कानूनले लनर्लेधत गररएको 
िीविन्त ुबाहेकका अन्र् मतृ वा माररएका िीविन्तकुो हाड, लसंग, प्वाँि, छाला 
िस्ता बस्तकुो ब्र्ाबसावर्क कारोबार गरेवापत (वावर्थक) 

1100  
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अनसूुची-6 

2 
ढुङ्गा लगटी बालवुा िहत्तर बहत्तर, बनिन्र् लगार्त प्राकृलतक श्रोत, कृवर् तर्ा पशिुन्र् वस्तमुा ववस्ततृ अध्र्र्न गरी 
करका िररेट तोकी काननु बमोजिम नगर कार्थपाललकाले कर असूल गने ।  

क) नगर िते्र लभत्रका बगरे लगाएत अन्र् सावथिलनक िग्गाको िानीको हकमा    
क्र.सं. वववरण कर शलु्क कैवफर्त 

1 ग्राभेल/मलसनो लगवट्ट 1000.00 प्रलत रर्ाक्टर, 3000.00 प्रलत वरपर   

2 ग्राभेल/ठूलो लगवट्ट 800.00 प्रलत रर्ाक्टर, 2500.00 प्रलत वरपर   

3 माटो लमलसएको लमवहन लगवट्ट 700.00 प्रलत रर्ाक्टर, 2100.00 प्रलत वरपर   

4 ढंुगा 400.00प्रलत रर्ाक्टर, 1200.00 प्रलत वरपर   

5 वालवुा 700 प्रलत रर्ाक्टर,रोपनी 2100 प्रलत वरपर   

ि) नगर िते्र लभत्रका व्र्जक्तगत िग्गाबाट उत्िनन गररएको िानीको हकमा 

1 ग्राभेल/मलसनो/ग्राभेल/ठूलो/ माटो लमलसएको लमवहन लगवट्ट 500.00 प्रलत रर्ाक्टर, 1500.00 प्रलत वरपर 
  

2 ढंुगा 200.00प्रलत रर्ाक्टर, 600.00 प्रलत वरपर   

3 वालवुा 250 प्रलत रर्ाक्टर,रोपनी 700 प्रलत वरपर   
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अनसूुची-7 

(सवारी साधन करका िते्र र िरहरु) 
क्र.सं. वववरण िर रेट कैवफर्त 

१ अटो ररक्सा 50०/- 
  

२ ववद्यतुीर् ररक्सा (ई-ररक्सा) 250/-   
३ पावर वरलर लन:शलु्क   
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अनसूुची-8 

(ववज्ञापन करका िते्र र िरहरु) 
क्र.सं. वववरण िर रेट कैवफर्त 

 ववज्ञापन कर    

१ 
होलडिंग बोडथ, लनर्ोन साइन तर्ा अन्र् ठुला ववद्यतुीर् 
बोडथहरु  प्रलत वगथ वफट 

५०/- 
  

२ ग्लो साइन बोडथ, डी.पी.एस. बोडथ आदि प्रलत वगथ वफट ५०/-   
३ तलु, ब्र्ानर  प्रलत गोटा ३००/-   
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अनसूुची-9 

(मनोरञ्जन करका िते्र र िरहरु) 
प्रिेश नं. 1 को आलर्थक ऐन, 2076 बमोजिम 

क्र.सं. वववरण िर रेट कैवफर्त 

१ 
चलजचत्र घरमा चलजचत्र प्रिशथन गिाथ िशथकहरूबाट 
प्रलत वटकट (वटकट मूल्र्को) 

3 % 
  

२ 
लभलडर्ो घर, सांस्कृलतक प्रिशथन हल, कन्सटथ, 
लर्र्टर, नाटक घर (वटकट मूल्र्को ) 

५ % 
  

३ िोहोरी साँझ, डान्स बार, िमु्बा (वावर्थक) रु. 50००/-   

4 
फन पाकथ , वाटर गाडेन, बाल उद्धान (वटकट 
मूल्र्को) 

2 % 
 

5 
एक मवहना सम्म िाि,ु मेला, सकथ स तर्ा 
मनोरन्िनात्मक कार्थक्रम संचालन  गराए बापत 
(प्रलत दिन) 

रु. 200/- 

 

6 

एक मवहना भन्िा बढी िाि,ु मेला तर्ा 
मनोरन्िनात्मक कार्थक्रम संचालन सकथ स संचालन 
गराए बापत (प्रलत मवहना) 

रु. 5500/- 

 
7 नेपाली चलजचत्रको प्रिशथनमा लस.नं. 1 मा उल्लेजित िरमा 50% छुट दिईनेछ । 
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अनसूुची-10 

(बहाल लबटौरी शलु्कका िते्र र िरहरु) 
क्र.सं. वववरण िर रेट कैवफर्त 

 हाटकर तर्ा मालवस्तकुो िर रेट :     
1 रेलडमेट कपडा पसल 35 

* ८ विे भन्िा 
अगाडी कुनै पलन 
व्र्जक्तले कुनै पलन 

सामान ठेगरे वेच्न 
नपाउने । 

 
* तरकारी ,अन्न, 

फलफुल, िलहन, 

तेलहन, लगार्त 
सर्कु्त रुपमा 
वेच्नेलाई १५ 

के.जि.भन्िा 
मालर्प्रलत वस्त ुरु. 

५ सो भन्िा 
कमलाई एकमिु 

रु.१५ 
कार्मगररएको छ 

। 
 

* िस मठुा सम्मका 
हररर्ो साग, लनगरुो, 

लसमे सागको 
हाटकर लतनुथ पने 

छैन । 

2 चामल प्रलतभारी सेट लभत्र वस्न ेिोकान 20 

3 जचउरा प्रलतवोरा 20 

4 अन्न 15 

5 द्याल 15 

6 फलफुल 20 

7 वकराना प्रलत पसल 35 

8 ितु्तापसल, सलुतथ पसल, फलामवाट वनेका हातहलतर्ार औिार 25 

9 कुिरुा वा हाँसको अण्डा प्रलत िोकान 10 

10 काटेको रागाको मास ुवववक्र पसल 105 

11 काटेको सगुरुको मास ुवववक्र पसल 55 

12 माछा प्रलतपसल 25 

14 सगुरुको पाठा प्रलतगोटा 25 

15 जिउिो रागा प्रलतगोटा 60 

16 जिउिो िलस, वोका प्रलतगोटा 35 

17 धातवुाट वनेका तामा, वपतल आदि पसल 60 

18 कुिरुा प्रलतगोटा 10 

20 सेटल भाडा प्रलत िोकान 35 

21 माटाको भाडा प्रलत िोकान 15 

22 काठको भाडा प्रलत िोकान 25 

23 फोटो स्रू्लडर्ो , लमठाई पसल, िलडववुट, ननु आदि प्रलत िोकान 25 

24 सालको भोलाथको पात प्रलत िोकान 15 

25 तरकारी िाद्यान्न र अन्र् िदु्रा ववके्रता होलसेल िोकान 200 

26 र्ान कपडा प्रलत िोकान 35 

27 केरा प्रलत घरी 25 

28 िेवव पिुाको पाठी नगरपाललकाको िनुसकैु स्र्ानमा वनाए वापत प्रलत पाठी 50 

29 पाठी बलल शलु्क प्रलत पाठी 100 

30 चटपटे प्रलतपसल 20 
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 नोट :   

 दि.रु.म.न.पा. १ हवटर्ाडाडंाको हाट कर उठाउन पाउन ेिते्रहरु : 

 १.पवुथमा–गोववन्ि िड्काको घर िेजि छेउको वाटो सम्म । 

 २.पजिममा –नेपाल िाद्य संस्र्ान सम्म । 

 ३.उत्तरमा –कृवर् सामाग्री संस्र्ाको गोिाम । 

 

४.िजिण – मजण सनु्िर वजिमर्को घरवाट चौतारासम्म वावहर पेटी वा सावथिलनक स्र्ानमा रािेको पसलवाट कर उठाउन 
पाउने । 

 दि.रु.म.न.पा. १४ पंचरिोबाटो, बईुपाको हाट कर उठाउन पाउन ेिते्रहरु : 

 १.पवुथमा – परुानो गोशिान (बधशाला) । 

 २.पजिममा – वरडांडा । 

 ३.उत्तरमा – उजत्तस घारर पानी टंवक । 

 ४.िजिण – नर्ां बसपाकथ  लधवा । 

 
दि.रु.म.न.पा. १४ पंचरिोबाटो, बईुपाजस्र्त बिार िते्रका सावथिलनक पसल कवलको भाडा िर: प्रलत कवल 
मालसक न्र्नुतम रु. ५००।०० मा नघट्ने गरी बावर्ैक बोल कबोलमा व्र्वसावर्हरुलाई भाडामा दिने। 

 
दि.रु.म.न.पा. १ जस्र्त पशबुधशाला पसल कवलको भाडा िर: प्रलत कवल मालसक न्र्नुतम रु. १०००।०० मा 
नघट्ने गरी बावर्ैक बोल कबोलमा व्र्वसावर्हरुलाई भाडामा दिने। 

 
दि.रु.म.न.पा. लभत्रका अन्र् सावथिलनक पूवाथधारहरु वा कवलको भाडा िर: दिके्तल रुपाकोट मझवुागढी 
नगरपाललका िेत्र लभत्र संचालनमा आउने अन्र् सावथिलनक पूवाथधारहरुको भाडा िर स्र्ानीर् रािस्व परामशथ 
सलमलतले लनणथर् गरे बमोजिम हनुेछ । 
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अनसूुची-11 

(पाकीङ्ग शलु्कका िेत्र र िरहरु) 

क्र.सं. वववरण िर रेट कैवफर्त 

 
नगरपाललका िते्रलभत्र प्रवेश गने र्ातार्ात तर्ा ढुवानीका साधनहरुमा िेहार् 
बमोजिम सवारी पावकथ ङ शलु्क असूल गने । 

    

1 भारी सवारी साधन (बस, रक, वरपर, ट्याक्टर, लहरी) रु. ५०। प्रलत दिन     

2 
हलकुा सवारी साधन (माईक्रो, बोलेरो, कार, जिप, अटो, लसवट आदि) रु. ३०। प्रलत 
दिन     
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अनसूुची-12 

(शलु्क तर्ा िस्तरुका िेत्र र िरहरु) 
 

क्र.सं. वववरण िर रेट कैवफर्त 

1 लनवेिन तर्ा लसफाररस िस्तरु      

  लनवेिन िस्तरु लनर्मानसुार लाग्न े(वटकट) 10   

  नक्कल िस्तरु लनर्मानसुार लाग्न े 15   

  नेपाली/अंग्रिी लसफाररसको प्रमाजणत गिाथ प्रलतपाना 390 
  

  नक्कल िस्तरु लसफारस 60   

  नक्शा पासको नक्कल िस्तरु  220   

  लमलापत्र िस्तरु (िवैु पिबाट आधा/आधा बेहोररन ेगरी) 5 प्रलतशत   

  नाता प्रमाजणत िस्तरु नपेालीमा 280   

2 लसफाररस िस्तरु :     
  पदक्क घर (प्रलत वगथ वफट) 4   

  कजच घर (प्रलत वगथ वफट) 3   

  सरिमीन लसफाररश िस्तरु 220   

  उिरुी तर्ा मदु्दा िस्तरु 220   

  चालचलन, तीन पसु्ते, नाता सम्बन्ध सम्बन्धी लसफाररश नेपाली 550 
  

  ववद्यतु, िानेपानीको लसफाररश 220   

  व्र्वसार् नामसारी लसफाररश िस्तरु 220   

  व्र्वसार् लगत कट्टा  लसफाररश िस्तरु 220   

  मालर् बाहेकका अन्र् लसफाररस 220   

  चार वकल्ला प्रमाजणत लसफाररस िस्तरु 550   

  िग्गा नामसारी िस्तरु 550   

  घर वाटो भए/नभएको लसफाररस 650   

  घरेल ुलसफाररस 350   

  नाता प्रमाजणत िस्तरु अङग्रजेि 400   

  आर् प्रमाजणत प्रलत हिार 1 रुपैर्ा   

  िसी/बङ्गुर/सगुरु/राँगा/भैसी लनरोलगता लसफारीस  

५ वटा सम्म २२० त्र्स 
भन्िा मालर् प्रलतगोटा ५० 

का िरले   

3 घर भएको लसफाररस : (घरको मलु्र्ाङ्नको आधारमा)     
  पिुाथमा फोटो टास लसफाररस 220   
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क्र.सं. वववरण िर रेट कैवफर्त 

  अन्र् लसफाररसमा फोटो टास लसफाररस 220   

  संघ संस्र्ा िताथ लसफाररश िस्तरु 550   

4 मोही लगत कट्टा लसफाररश :     
  १ रोपनीसम्मको 120   

  १ रोपनीिेजि मालर् प्रलत रोपनी र्प 220   

5 उद्योग स्र्ापना लसफाररश िस्तरु :     
  १) ठुलो उद्योग 450   

  २) मझौला उद्योग 350   

  ३) घरेल ुउद्योग 220   

6 व्र्जक्तगत घटना िताथ शलु्क :     
  ३५ दिन लभत्र िताथ गनथ आएमा लनशलु्क   

  ३५ दिन पलछ िताथ गनथ आएमा 120   

  व्र्जक्तगत घटना प्रमाण पत्रको प्रलतललपी 60   

7 लनिी ववद्यालर् स्र्ापना लसफाररश      

  नर्ां ववद्यालर् स्र्ापना गनथ 1100   

  र्प किा लसफाररश प्रलत किा रु. 550   

  ववद्यालर् ठाउं सारीको लसफाररश 550   

8 सम्पजत्त मूल्र्ाङ्कन िस्तरु  
प्रलत हिार १ रुपैर्ाका 
िरले   

9 सर सफाई शलु्क     
  आजिवन सिस्र्ता शलु्क ५००   

  काडथ प्रलतलीपी  ५०   

  एक पररवार बस्ने घरको मालसक १५०   

  िईु पररवार वा सो भन्िा मालर् पररवार बस्ने घर र्प ५०   

  कस्मेटीक लता कपडा पसल व्र्वसार् आिी १५०   

  वकराना िाद्यन्न फेजन्स पसल व्र्ावसार् आिी २००   

  जचर्ा कवफ केक तर्ा बेकरी पसल २००   

  तरकारी फलफुल तर्ा िसु पसल १५०   

  सैलनु तर्ा ब्र्टुीपालथर फोटोकपी व्र्ावसार् तर्ा और्लध पसल सेवा २००   

  और्लध पसल ल्र्ाव सवहत ५००   

  मास ुपसल  ३००   

  होटल लिसवहत मदिरािन्र् वस्त ुवेच वविन ५००   

  होटल जचर्ा नास्ता मात्र २००   
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  हाडथवेर्र पसल ५००   

  लनिी स्कुल ५००   

  बैंक तर्ा ववत्तीर् संस्र्ाहरु ५००   

  हाईलभिन हलहरु ५००   

  सपुर स्टोर ५००   

  गाडी तर्ा मोटरसाईकल ग्र्ारेि ५००   

  बसपाकथ  तर्ा जिपपाकथ  ५००   

  उद्योग कलकारिाना ५००   

  पाटी प्र्ालेस भोि आर्ोिना स्र्ल ५००   

  अस्पताल नलसिंगहोम (जचवकत्सािन्र् फोहोर उत्पािन गने) ५००   

  पोल्री फमथ  ५००   

  मेला तर्ा महोत्सव प्रलत स्टल ५००   

  स्टेशनरर पसल २००   

  छापािाना ४००   

  फ्लेक्स/वप्रन्ट/आटथ सेन्टर २००   

  सनु चाँिी पसल १५०   

  व्र्वसार् प्रमाण पत्रको प्रलतललवप काडथको िस्तरु रु.५०।     

10 अलमन वफल्ड चेक िस्तरु     
  १ रोपनी सम्म 

1100 

  
  १ रोपनीिेि ५ रोपनीसम्म   
  ५ रोपनीिेजि १० रोपनीसम्म   
  १० रोपनी िेजि २० रोपनीसम्म   
  २० रोपनी िेजि मालर् 1100   

11 कुनै व्र्जक्त उपर मदु्दा िताथ गनुथ परेमा िताथ शलु्क 120   
12 घर कोठा िालल गरे गराए वापत सिथलमन िस्तरु 220   
13 भवन लनमाथण कार्थको ईिाित िस्तरु :     

14 

भवन लनमाथण कार्थको इिािते् िस्तरु: (भवन ऐन २०५५ अनसुार वगीकृत 

घरहरुको आधारमा) 
  

  

  'क' वगथ अनसुार लनमाथण हनुे भवनहरुको प्रलत वगथवफट ११।–   

  'ि' वगथ अनसुार लनमाथण हनुे भवनहरुको प्रलत वगथवफट ९।–   

  'ग' वगथ अनसुार लनमाथण हनु ेभवनहरुको प्रलत वगथवफट ६।–   

  'घ' वगथ अनसुार लनमाथण हनु ेघरहरुाः     
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  विार िेत्र(िनघनत्व वढी भएको िेत्र) प्रलत वगथवफट ५।–   

  ग्रामीण िेत्र वगथवफट ३।–   

15 

भवन लनमाथण सम्वन्धी ववलनर्म लागू हनुअुजघ लनमाथण गररएका, मापिण्ड पगुकेा 
भवनहरुको र्र्ाजस्र्लत नक्सा प्रमाजणत गनुथपिाथ– (भवन ऐन २०५५ अनसुार 
वगीकृत घरहरुको आधारमा)     

  
'क' वगथ अनसुार लनमाथण भएका भवनहरुको प्रलत वगथवफट    ११।– 

  

  'ि' वगथ अनसुार लनमाथण भएका भवनहरुको प्रलत वगथवफट ९।–   

  
'ग' वगथ अनसुार लनमाथण भएका भवनहरुको प्रलत वगथवफट ६।– 

  

  
'घ' वगथ अनसुार लनमाथण भएका घरहरुाः     

  

  विार िेत्र प्रलत वगथवफट ५।–   

  ग्रामीण िेत्र प्रलत वगथवफट ३।–   

16 

ववलनर्म लाग ुहनुअुजघ लनमाथण भईसकेका भवनहरुको अलभलेि प्रर्ोिनको लालग 
ललईन ेिस्तरुाः (भवन ऐन २०५५ अनसुार वगीकृत घरहरुको आधारमा) 

  
  

  'क' वगथ अनसुार लनमाथण भएका भवनहरुको प्रलत वगथवफट ७।–   

  'ि' वगथ अनसुार लनमाथण भएका भवनहरुको प्रलत वगथवफट ६।–   

  'ग' वगथ अनसुार लनमाथण भएका भवनहरुको प्रलत वगथवफट ५।–   

  'घ' वगथ अनसुार लनमाथण भएका घरहरुाः     

  विार िेत्र (प्रलत वगथवफट ४।–   

  ग्रामीण िेत्र (प्रलत वगथवफट ३।–   

17 नक्शा पास सम्वन्धी वकताव िररि िस्तरु प्रलत गोटा     

  'क' वगथ अनसुार लनमाथण हनुे भवनहरुको प्रलत गोटा १०००।–   

  'ि' वगथ अनसुार लनमाथण हनुे भवनहरुको प्रलत गोटा १०००।–   

  'ग' वगथ अनसुार लनमाथण हनु ेभवनहरुको प्रलत गोटा १०००।–   

18 सम्पन्न प्रमाण पत्र िस्तरु (क, ि, ग वगथको लालग)    १०००।– 
  

19 सम्पन्न प्रमाण पत्र िस्तरु (घ वगथको लालग)             ५००।–   

20 नामसारी प्रलत कच्ची घर ५५०।–    

21 नामसारी प्रलत पक्की घर ११००।–    

22 स्र्लगत सरिलमन प्राववलधक रेिाङ्कन 1500।–   

23 
भवनको स्र्लगत लनररिण िस्तरु प्रालबलधक ले-आउट 1050।– 

  

24 मनमार्ा िालनडाडा ववमानस्र्लमा प्रस्र्ान गने ववमान र्ात्रीहरुबाट प्रलत वटकेट रु. ५०।- सेवा शलु्क ललईन े। 
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25 नगरका सवारी साधनको  
 व्र्ाक हो लोडर (प्रलत घण्टा) 

कार्थववलधमा तोवकए बमोजिम 
 वरपर (प्रलत दिन) 
 ट्र्र्ाक्टर (प्रलत दिन) 
 सक्सन मेलसन (प्रलत ट्याङ्क) 

 
 


