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गौशाला नगरपाललकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ाथन्वर्न गनथ 

बनेको ऐन 
प्रस्तावनााः गौशाला नगरपाललकाको आलथिक वर्ि२०७७/०७८ को अथि सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ािन्वर्न गनिको लनलित्त स्थानीर् कर 

तथा शुल्क संकलन गने, छुट लिने तथा आर् संकलनको प्रशासलनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोले,नेपालको संलवधानको धारा 

२२८ को उपधारा (२) बिोलिि गौशालानगर सभाले र्ो ऐन बनाएको छ ।  

 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भ : 

 (१) र्स ऐनको नाि “आलथिक ऐन, २०७७” रहकेो छ l 

(२) र्ो ऐन २०७७ साल श्रावण १ गतेिेलि २०७८ असार िसान्त सम्ि गौशालानगरपाललका क्षेत्रिा लागू हनेुछ । 

२.  सम्पलत कर: नगपाललका क्षेत्रलभत्र घर र घरले ओगटेको/चचेको क्षेत्रफल र सो बराबरको िग्गािा लाग्ने कर लाई सम्पलत कर 

भलनन्छ । 

३.       सम्पलत मुल्र्ाकन शुल्क: नगरपाललकाका क्षेत्रलभत्र अनुसलूच (१) बिोलिि सम्पलत िलु्र्ाकन शुल्क लगाइने र असलू उपर 

 गररनेछ । 

४.  घर जग्गा वहाल कर :नगरपाललका क्षेत्रलभत्र कुनै व्र्लि वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्र्ारेि, गोिाि, टहरा, छप्पर, िग्गा 

 वा पोिरी पूरै आंलशक तवरले वहालिा लिएकोिा अनुसलूच (२) बिोलिि घर िग्गा वहाल कर लगाइने र असलू गररनेछ ।  

५. व्र्वसार् कर : नगरपाललका क्षेत्रलभत्र उद्योग,व्र्ापार,लिलरलसप र एिेन्सी, होटेल,िग्गा व्र्वसार् र लवत्तीर् सेवािा पूूँिीगत 

 लगानी र आलथिक कारोवारका आधारिा अनुसलूच (३) बिोलिि व्र्वसार् कर लगाइने र असलू उपर गररनेछ । 

६. सवारी साधन कर :भारतीर् नम्बरका सवारी साधननगरपाललका क्षेत्रलभत्र प्रवेश गिाि अनुसलूच (४) बिोलिि सवारी कर 

 लगाइने र असलु उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोलह 

 बिोलिि हुनेछ । 

७. लवज्ञापन कर : नगरपाललका क्षेत्रलभत्र हुने लवज्ञापनिा अनुसलूच (५) बिोलिि लवज्ञापन कर लगाइने र असलू उपर गररनेछ ।

 तर, प्रिेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोलह बिोलिि हुनेछ । 

८. हाट बजार कर:नगरपाललका क्षेत्र लभत्र आफुले लनिािण, रेििेि वा संचालन गरेका हाट बिारिा अनुसचूी (६) अनसुार हाट 

 बिार कर लगाइने र असलु उपर गररनेछ| 

९. सरसफाई शुल्क: नगरपाललका लभत्र फोहोरिैला संकलन तथा व्र्वस्थापन गररने क्षेत्रिा अनुसचूी (७) बिोलिि सरसफाई 

 शुल्क लगाइने र असलु उपर गररनेछ । 

१०. पालकथ ङ शुल्क : नगरपाललका क्षेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनलाई पालकि ङ सलुवधा उपलब्ध गराए वापत अनुसलूच (८) बिोलिि 

 पालकि ङ शुल्क लगाइने र असलू उपर गररनेछ । 

११. सेवा शुल्क, दस्तुर : नगरपाललकाले लनिािण, संचालन वा व्र्वस्थापन गरेका अनूसलूच (९) िा उलल्ललित स्थानीर् पूवािधार 

 र उपलब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसलूचिा व्र्वस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असलू उपर गररनेछ । 

१२. नगरपाललकाद्वारा लनलिित र संचाललत साबििलनक शौचालर् प्रर्ोग गिाि अनुसचूी (१०) बिोलििको शुल्क लगाइने र 

 असलु उपर गररनेछ । 

१३. भुलम कर (मालपोत): नगरपाललका क्षेत्र लभत्र अनुसचूी (११) बिोलिि िालपोत लगाइने र असलु उपर गररनेछ । 

१४. बहाल लबटौरी शुल्क :नगरपाललका क्षेत्र लभत्र अनुसचूी (१२)बिोलिि बहाल लबटौरी शुल्क लगाइने र असलु उपर गररनेछ। 
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१५.  कर छुटाःर्स ऐन बिोलिि कर लतने िालर्त्व भएका व्र्लि वा संस्थाहरुलाई कुनै पलन लकलसिको कर छुट लिईने छैन ।  

१६. कर तर्ा शुल्क संकलन सम्बलन्ध कार्थलवलध : र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बलन्ध 

 कार्िलवलध नगरकार्िपाललकाले तोके अनुसार हुनेछ । 

१७.        रोर्ल्टी शुल्क: नगरपाललका क्षेत्र लभत्र अनुसचूी (१३) बिोलिि रोर्ल्टी शुल्क लगाइने र असलु उपर गररनेछ । 

१८. प्रदुषण कर: नगरपाललका क्षेत्र लभत्र अनुसचूी (१४) बिोलिि प्रिरु्ण कर लगाइने र असलु उपर गररनेछ । 

१८.      बदर हुने :र्ो ऐनद्वारा प्रस्ताव गररएका कर एवं शुल्कहरु प्रचललत संघीर् र प्रिेश कानुनसंग बालिएिा वालिएको हिसम्ि      

संघीर् र प्रिेश कानुन बिोलिि हुनेछ । 
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अनुसूची (१) 

 

सम्पलत कर 

क्र स मुल्र्ाकन बालषथक दर 

१ प्रलत ५ लाख बराबरको रू. ५० 

 

सम्पलत मुल्र्ाकन शुल्क 

(कार्िपाललकाले लनधािरण गरेको लिलतिेलि लागू हनेुछ) 

क्र.सं. मूल्र्ाङ्कन रकम दर (रू.) 

१ १ िेलि रु. ५ लाि  सम्ि १०० 

२ ५ लाि भन्िा िालथ २५ लाि सम्ि प्रलत लाि ५० 

३ २५ लाि भन्िा िालथ१ करोि सम्ि प्रलत लाि ६० 

४ १ करोि भन्िा िालथ ५ करोि सम्ि प्रलत लाि ७५ 

५ ५ करोि भन्िा िालथ २५ करोि सम्ि प्रलत लाि ८५ 

६ २५ करोि भन्िा िालथ प्रलत लाि १०० 

 

अनुसचूी(२) 

घर जग्गा बहाल कर 

क्र.सं. लववरण दर 

१ नगर क्षेत्र लभत्र कुनै व्र्लि वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्र्ारेि, टहरा, गोिाि, छप्पर, कारिाना, 

िग्गा वा पोिरी पूरै वा आंलशक तवरले बहाल लिएकोिा नगरपाललकाले बहाल रकििा ललने करको 

िर 

१० प्रलतशत 

 

अनुसचूी(३) 

व्र्वसार् कर वालषथक 

क्र.सं. व्र्वसार्को लकलसम   दर 

१ सव्जी पसल    

 
शे्रणी (क) थोक िदु्रा सटर   ७०० 

 
शे्रणी (ि) िदु्रा सटर   ५०० 

२ फलफुल पसल    

 क) साधारण सटर   ५०० 

 
ि) ििौला पसल सटर   ६०० 

 
ग) ठुलो पसल सटर   ८०० 

३ लकराना पसल    

 शे्रणी (क) लिलरलसप भएको सटर   ११०० 

 
शे्रणी (ि) थोक िदु्रा सटर   ७०० 

 
शे्रणी (ग) िदु्रासटर   ५०० 



 

 
Page 4 

 
  

क्र.सं. व्र्वसार्को लकलसम   दर 

४ सैलुन    

  (क) कपाल काट्ने   ५०० 

 
 (ि) व्र्टुी पालिर   ५०० 

५ सुलचकार (टेलथस)    

 १ िेलि ५ िेलसन सम्ि   ५०० 

 
५ िेलसन भन्िा िालथ   ७०० 

६ जुत्ता पसल (बनाउने र लवलक्र गने)    

 शे्रणी (क) ितु्ता बनाई लवलि गने   ५०० 

 
शे्रणी (ि) साधारण पसल   ४०० 

७ भाडा पसल    

 
शे्रणी (क) थोक र फुटकर लविी   ७०० 

 
शे्रणी (ि) फुटकर लवलि   ५०० 

८ पान पसल    

 शे्रणी (क) िखु्र् चोक र बिारिा   ५०० 

 
शे्रणी (ि) अन्र् ठाउंिा   ४०० 

९ तर्ारी पोसाक (फेन्सी पसल)    

 
शे्रणी (क) थोक र िदु्रा लवलि   ७०० 

 
शे्रणी (ि) िदु्रा लवलि   ५०० 

१० कपडा पसल    

 शे्रणी (क) थोक र िदु्रा लवलि   ११०० 

 
शे्रणी (ि) िदु्रा लवलि   ७०० 

 शे्रणी (ग)िदु्रा लवलि सानो   ५०० 

११ फलनथचर पसल    

 
शे्रणी (क) लिल सिेत भएको पसल   २५०० 

 
शे्रणी (ि) साधारणपसल   २००० 

 
शे्रणी (ग) लशशा प्लाउि पसल   ७०० 

 
शे्रणी (घ) बेत बासको फलनिचर     ७०० 

१२  जूत्ता चप्पल    

 क वगि थोक लविेता   १००० 

 ि वगि फुटकर लविेता   ७०० 

 ग वगि फुटकर लविेता   ५०० 

१३ बन पैदावारमा अधाररत लमल    

 
शे्रणी (क) प्लाई उि सः लिल   ८००० 

 
शे्रणी (ि) वास प्लाई  लिल   ८००० 

 
शे्रणी (ग) ट्रली भएको सःलिल   ६००० 

 
शे्रणी (घ) साधारण सःलिल   ३००० 

१४ छड लसमेण्ट पसल    
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क्र.सं. व्र्वसार्को लकलसम   दर 

 
शे्रणी (क) छि, लसिेन्ट िवैु लिलर लसप भएको   २५०० 

 
शे्रणी (ि) छि, लसिेन्ट िध्रे् कुनै एक लिलर लसप भएको   २००० 

 
श्रणी (ग) लसनेटरी, िानेपानी पाइप तथा लफलटङस   ११०० 

 
शे्रणी (घ) लनिािण सािग्री लिलर लसप नभएको लवलि पसल   ११०० 

१५ हाडथ वेर्र रंग रोगन    

 
शे्रणी (क) रंग रोगन, लससा, प्लाईउि आलिको लिलर लसप भएको   ११०० 

 
श्रणी (ि) लिलर लसप नभएको फुटकर लविेता   ८०० 

१६ लवजुली सामान पसल    

 
शे्रणी (क) लिलरलसप, होलशेलर   २००० 

 
शे्रणी (ि) लिलरलसप नभएको फुटकर लविी   १५०० 

 शे्रणी (ग) फुटकर लविेता र ििित सिेत   १००० 

 
शे्रणी (घ) ििित सम्भार   ५०० 

१७ मलदरा लवके्रता पसल    

 
शे्रणी (क) आधलुनक लसल प्र्ाक लिलरलसप भएको   ५००० 

 
शे्रणी (ि) लिलरलसप नभएको लसल प्र्ाक लविेता   ३००० 

 शे्रणी (ग) लसल प्र्ाक लविेता सानो   १००० 

१८ इलेक्ट्रोलनक सामान पसल   
 

 शे्रणी (क) उच्च शे्रणी पसल   २००० 

 
शे्रणी (ि) िध्र्ि शे्रणी पसल   १५०० 

 
शे्रणी (ग) लनम्न शे्रणी पसल   १००० 

 
शे्रणी (घ) लभलिर्ो , िेक, रेलिर्ो, क्र्ासेट, लट.लभ. पसल र ििित   ७५० 

 
शे्रणी (ङ) घिी, रेलिर्ो, लट.लभ. ििित पसल   ५०० 

१९ कृलष सामग्री लवक्री पसल    

 
शे्रणी (क) लिलर लसप भएको पसल   १५०० 

 
शे्रणी (ि) लिलर लसप नभएको साधारण पसल   १००० 

 शे्रणी (ग) लनम्न शे्रणी पसल   ५०० 

२० स्टेशनरी, पुस्तक तर्ा पत्र पलत्रका पसल    

 
शे्रणी (क) थोक तथा िदु्रा लविेता पसल   १५०० 

 
शे्रणी (ि) साधारण िदु्रा पसल   १००० 

 शे्रणी (ग) लनम्न शे्रणी पसल   ५०० 

२१ छापाखाना    

 
शे्रणी (क) छापािाना (अफसेट प्रेस ठुलो)   ५००० 

 
शे्रणी (ि) छापािाना(अफसेट प्रेस सानो)   ३००० 

२२ लडपाटथमेन्ट स्टोर    

 शे्रणी (क) लिलर लसप लविेता   २००० 

 
शे्रणी (ि) फुटकर लविेता   १००० 

२३ प्लालिक सामान पसल    
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क्र.सं. व्र्वसार्को लकलसम   दर 

 
शे्रणी (क) थोक लविेता   २००० 

 
शे्रणी (ि) फुटकर लविेता   १००० 

२४ औषलध पसल    

 
शे्रणी (क) और्धी पसल थोक   २००० 

 
शे्रणी (ि) और्धी पसल   १००० 

 शे्रणी (ग) लनम्न शे्रणी पसल   ५०० 

२५ गल्ला पसल    

 
शे्रणी (क) सेलर लिल   ३००० 

 
शे्रणी (ि) गोला गद्दी   १५०० 

 
शे्रणी (ग) सटरिा अन्न  लविी   १००० 

२६ लमठाई पसल    

 
शे्रणी (क)सबै लकलसिको लिठाई पाउने पसल   १००० 

 
शे्रणी (ि)  साधारण लिठाई र लचर्ा पसल    ५०० 

२७ सुन चांदी गहना पसल     

 
शे्रणी (क) बनाउने तथा लवलि गने शो रुि सिते ठुलो   २००० 

 शे्रणी (ि) बनाउने तथा लवलि गने शो रुि सिेत सानो   १००० 

 
शे्रणी (ि) काररगर  ज्र्ालािारी   ५०० 

२८ होटल व्र्वसार्     

 
१) पांच तारे होटल    १०००० 

 
२) चार तारे होटल    ७००० 

 
३) तीन तारे होटल    ५००० 

 
४) िईु तारे होटल    ३००० 

 
५) एक तारे होटल    २००० 

२९  रेिुरेण्ट एण्ड बार     

 
शे्रणी (क) गिल र िान्स भएको    ५००० 

 
शे्रणी (ि) गिल भएको    ३००० 

 
शे्रणी (ग) सािान्र् रेषु्टरेन्ट र बार भएको ।    २५०० 

३० होटल एण्ड लज     

 
शे्रणी (क) होटल    ३००० 

 
शे्रणी (ि) होटल    २५०० 

 
शे्रणी (ग) होटल    २००० 

३१ लज व्र्वसार्     

 
शे्रणी (क) (कोठािा एटेच वाथरुि, ट्वाइलेट भएको)    २००० 

 
शे्रणी (ि) (कोठािा एटेच वाथरुि, ट्वाइलेट नभएको)    १५०० 

 
शे्रणी (ग) (साधारण चारवटा कोठा भएको )    १००० 

३२ ररसोटथ     

 
शे्रणी (क) ररसोट   ३००० 
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शे्रणी (ि) ररसोट   २५०० 

३३ स्टुलडर्ो (फोटोग्राफी)     

 
शे्रणी (क) लभलिर्ो क्र्ािरा सलहत भएको    ७०० 

 
शे्रणी (ि) स्टुलिर्ो क्र्ािरा िात्र भएको    ५०० 

३४ पेरोललर्म पदार्थ लवके्रता     

 शे्रणी (क) लिलरलसप सलहत ३ पम्प भएको   ३०००  

 
शे्रणी (ि) लिलरलसप सलहत २ पम्प भएको    २०००  

 
शे्रणी (ग) लिलरलसप सलहत १ पम्प भएको   १०००  

 
शे्रणी (घ) फुटकर लवलि (पम्प नभएको) लिलर लसप भएको    १०००  

३५ ग्र्ास लसललण्डर लडलर    १५००  

 ग्र्ास लसललण्ि सानो पसल   ५०० 

३६ सेटररगं व्र्वसार्    

 
शे्रणी (क) ढलान िेलशन ललफ्ट भएको    ३००० 

 
शे्रणी (ि) ढलान िेलशन ललफ्ट नभएको    २००० 

 
शे्रणी (ग) फिाि सेटररगं    १००० 

 
शे्रणी (घ) बल्ला पटरा भएको (काठको)    ८०० 

३७ कलर ल्र्ाब, कम्प्रु्टर प्रलशिण, ममथत आलद     

 कलर ल्र्ाब   २०००  

 कम्प्र्टुर प्रलशक्षण   १५००  

 टाइलपगं प्रलशक्षण र ििित सिते    ५००  

 ििित केन्द्रहरु    ५००  

 ड्राइलभङ्ग सेण्टर   १५०० 

 एफ.एि. रेलिर्ो प्रसारण   २५०० 

 साििुालर्क रेलिर्ो प्रसारण एफ.एि.   २००० 

 साििुालर्क टेलीभीिन प्रसारण    २५०० 

 कुररर्र सेवा   ७०० 

 पत्र पलत्रका प्रकाशन सेवा    १५००  

 िसर उद्योग   १०००० 

३८ मोटर, मोटरसाईकल, ररक्ट्सा, साइकल ममथत, ररसोललगं     

 ट्रक, िोटर, टे्रक्ट्रर ििित र बोिी बनाउने    ३०००  

 इलन्िलनर्ररगं वकि शप लेथ भएको ठुलो   २०००  

 इलन्िलनर्ररगं वकि शप लेथ नभएको   (ग्रील उद्योग सिेत)    १५०० 

  ग्रील उद्योग सानो   ७०० 

 िेलन्टगं, पेलन्टगं पसल    ५०० 

 िोटरसाइकल ििित तथा पाट्िस   १०००  

 िोटरसाइकल ििित   ५०० 

 ररसोललगं पसल (साधारण)    १५०० 
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 साइकल, ररक्सा ििित    २००  

 िेलशन व्िारा हावा भने    २००  

३९ कबाड पसल  

 
शे्रणी (क) गािी फलाि कबाि (सबै लकलसिको)    १५०० 

 शे्रणी (क) लशलश बोतल कबाि    ५०० 

४० मोटर पाटथस एण्ड मेलशनरी पाटथस लवलक्र पसल  

 
शे्रणी (क) िोटर पासिट िेशनरी    १००० 

 
शे्रणी (ि) िोटरसाईकल पासिट पसल    १००० 

४१ फ्लोररगं एण्ड फलनथलसगं पसल  

 
शे्रणी (क) फ्लोररगं एण्ि फलनिलसगं पसलफ्लोररगं एण्ि फलनिलसगं पसल   २००० 

 
शे्रणी (ि) पसलफ्लोररगं एण्ि फलनिलसगं पसल   १००० 

४२ लवलत्तर् कारोबार गने संस्र्ा   

 
 वालणज्र् वैक (क) वगथ 

 
क) प्रधान कार्ािलर्   ३०००० 

 
ि) शािा कार्ािलर्   १५००० 

 
लवकास वैक (ख) वगथ 

 
क) प्रधान कार्ािलर्   २०००० 

 
ि) शािा कार्ािलर्   १२००० 

 
फाइनान्स कम्पनी (ग) वगथ 

 
क) प्रधान कार्ािलर्   २०००० 

 
ि) शािा कार्ािलर्   ५००० 

 
लघू लवत्त लवकास वैंक (घ) वगथ 

 
क) प्रधान कार्ािलर्   ३५०० 

 
ि) शािा कार्ािलर्   २५०० 

 
लवमा कम्पनी  

 
क) प्रधान कार्ािलर्   १०००० 

 
ि) शािा कार्ािलर्   ७००० 

 
लवदेशी मूद्रा सटही 

 
क) सटही काउन्टर   ३००० 

 
सहकारी बैंक  

 
क) प्रधान कार्ािलर्   २००० 

 
ि) शािा कार्ािलर्   १५०० 

 ग) इन्भेस्टिेंट प्रा.लल.   १००० 

 
मलन रान्सफर 

 
क) १ िेलि ३ वटा सम्ि भएको   २५०० 

 
ि) ४ िेलि ६ वटा सम्ि भएको   ३५०० 

 
ग) ७ भन्िा िालथ   ५००० 
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४३ श्रृगांर तर्ा चुरा पसल  

 
शे्रणी (क) लिलरसीप भएको थोक लबिेता    १०००  

 
शे्रणी (ि) थोक र िदु्रा लविेता   ७००   

 शे्रणी (ग) िदु्रा लविेता   ५०० 

४४ मासु पसल  

 
शे्रणी (क) कोल्ि स्टोर भएको    १००० 

 
शे्रणी (ि) फे्रश हाउस    ८०० 

 
शे्रणी (ग) िदु्रा व्र्ापारी    ५०० 

४५ र्ातार्ात तर्ा ढुवानी सेवा व्र्वसार्  

 
 ढुवानी सेवा  

 
 (क) गौशला न.पा. िा िखु्र् कार्ािलर् भएको    २००० 

 
 (ि) गौशला न.पा. िा शािा कार्ािलर् भएको    १००० 

 
र्ातार्ात सेवा  

 
(क).१) बस व्र्वसार्ी िखु्र् कार्ािलर्    ५००० 

 
(क).२) बस व्र्वसार्ी शािा कार्ािलर्   ३००० 

 
(ि).१) टेक्सी तथा टेम्पो व्र्वसार्  िखु्र् कार्ािलर्    २०००  

 
(ि).२) टेक्सी तथा टेम्पो व्र्वसार्  शािा कार्ािलर्    १०००  

 
(ग).१) ठेला गािा, रेक्सा व्र्वसार्  िखु्र् कार्ािलर्    २००  

 
(ग).२)ठेला गािा, रेक्सा व्र्वसार् शािा कार्ािलर्    १००  

  ४६ संचार सेवा व्र्वसार्  

 
(क) ट्रकल, फ्र्ाक्स,फोटोकपी तथा इन्टरनेट सिते भएको    १००० 

 
 (ि) ट्रकल, फ्र्ाक्स तथा फाटोकलप सिते भएको   ६०० 

 
 (ग) ट्रन्कल र फोटोकपी    ५०० 

 
 (घ) सेटेलाइट केबुल  सेवा    ५००० 

 
 (ङ) दु्रत िेललभरी सेवा    ६०० 

 
 (च) फाटोकपी िात्र भएको    ३०० 

 
 (छ) ट्रकल सेवा िात्र भएको    ५०० 

४७ स्वास््र् सेवा  

 
गैर सरकारी अस्पताल (नलसथग होम)  

 
शे्रणी (क) नलसिगं होि    ५००० 

 
शे्रणी (ि) गैर सरकारी अस्पताल    ५००० 

 
पोलललक्ट्ललनक   ३००० 

 
लनजी लक्ट्ललनक तर्ा ल्र्ाब  

 
शे्रणी (क) लक्ललनक िाक्टर सेवा    २००० 

 
शे्रणी (ि) लक्ललनक अन्र् (पे्रलक्टसनसि)    १५०० 

 
शे्रणी (ग) ल्र्ाब    १००० 
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४८ लशिा सेवा व्र्वसार्  

 
लशिण संस्र्ान लनजी स्तर  

 
शे्रणी (क) क्र्ाम्पस स्तर    २००००  

 
शे्रणी (ि)  िा.लव. स्तर   १५०००  

 
शे्रणी (ग) लन.िा.लव. स्तर    ७५००  

 
शे्रणी (घ) प्रा.लव. स्तर    ५०००  

 
शे्रणी (ङ) पूवि प्रा.लव. स्तर    ५०००  

 
शे्रणी (च) कोचीङ सेन्टर    ५००० 

 
प्रालवलधक लशिा लनजी स्तर  

 
शे्रणी (क) स्नातक तह सरह    २००००  

 
शे्रणी (ि) प्रिाण पत्र तह सरह    १५०००  

 
शे्रणी (ग) एस.एल.सी. तह सरह    १००००  

४९ परामशथ सेवा  

 
इलन्जलनर्ररगं कन्सल्टेन्सी फमथ  

 
शे्रणी(क) कन्सल्ट्र्ाण्ट फिि (इलन्िलनर्र सेवा भएको)    ५००० 

 
शे्रणी(ि) कन्सल्ट्र्ाण्ट फिि (सव-इन्िीलनर्र सेवा भएको)    ३००० 

 
व्र्लिगत स्तरमा पे्रलक्ट्टस गरेको  

 
शे्रणी (क) इलन्िनीर्र    १५०० 

 
शे्रणी (ि) ओभरलसर्र    १२०० 

 
शे्रणी (ग) नक्सा लेख्ने कन्सल्ट्र्ाण्ट वापत प्रलत नक्सा    १००० 

 
कानूनी सेवा  

 
क) ल फमथ  

 
शे्रणी (क) वररष्ट अलधविा सम्ि भएको ल फिि    ३००० 

 
शे्रणी (ि) अलधविा सम्ि भएको ल फिि    २००० 

 
शे्रणी (ग) अलभविा सम्ि भएको ल फिि    १५०० 

 
ख) व्र्लिगत स्तरमा पे्रलक्ट्टस गरेको  

 
शे्रणी (क) वररष्ट अलधविा   २२०० 

 
शे्रणी (ि) अलधविा    १७०० 

 
शे्रणी (ग) अलभविा    १२०० 

 
शे्रणी (घ) अलभकताि    ७५० 

 
शे्रणी (ङ) लेिापढी ब्र्वसार्ी   १५००   

 
लेखापररिण सेवा फमथ  

 
शे्रणी (क) वगि लेिापररक्षक फिि (कम्पनी)    ३००० 

 
शे्रणी (ि) वगि लेिापररक्षक फिि    २००० 

 
शे्रणी (ग) वगि लेिापररक्षक फिि    १००० 

 
व्र्लिगत स्तरमा पे्रलक्ट्टस गरेको    
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शे्रणी (क) वगि लेिापररक्षक    १५०० 

 
शे्रणी (ि) वगि लेिापररक्षक    १००० 

 
शे्रणी (ग) वगि लेिापररक्षक    ७५० 

 
शे्रणी (घ) वगि लेिापररक्षक    ५०० 

५० लनमाथण व्र्वसार्  

 
लवल्डर एसोलशएसन  

 
शे्रणी (क) िखु्र् कार्ािलर्    ७००० 

 
शे्रणी (ि) शािा कार्ािलर्   ३५०० 

 
लनमाथण व्र्वसार् फमथ  

 
शे्रणी (क) लवल्िसि फििको िखु्र् कार्ािलर्    १०००० 

 
शे्रणी (ि) लवल्िसि फििको िखु्र् कार्ािलर्    ९००० 

 
शे्रणी (ग) लवल्िसि फििको िखु्र् कार्ािलर्    ६००० 

 
शे्रणी (घ) लवल्िसि फििको िखु्र् कार्ािलर्    ४००० 

 
कैलफर्तः शािा कार्ािलर्लाई उपरोि बिोलििको आधा लाग्ने छ ।      

 
कार्ाथलर् स्र्ापना नगरी लनजी स्तरमा लनमाथण व्र्वसार् गरेको  

 
शे्रणी (क)    ६००० 

 
शे्रणी (ि)    ४००० 

 
शे्रणी (ग)    ३००० 

 
शे्रणी (घ)    २००० 

 
न.पा. बाट हुने ठेक्ट्का पटटामा न.पा वालहरका फमथहरु टेण्डर खररद गनथ आएको खण्डमा वालषथक रकम  

 
क) वगि    ८००० 

 
ि) वगि   ६००० 

 
ग) वगि    ४००० 

 
घ) वगि    २००० 

५१ लनम्न पसलमा लनम्न बमोलजम कर लाग्ने  

 
लटनको वाकस लगाएत अन्र् लटनको सािग्रीहरु बनाउने    १२००   

 
चश्िा पसल    ५०० 

 
टाक, बकरि, धागो पसल    ५०० 

 
िरी भने पसल    ५०० 

 
िात बनाउने    १००० 

 
कोल्ि लडं्रक पसल    ७५० 

 
हस्तरेिा पसल   १००० 

 
पेलन्टङ पसल    ७५० 

 
ड्राईलक्लनसि    ६०० 

 
टेण्टहाउस पसल    २०००  

 
िाउरा लवलि पसल    १०००  

 
लसलाई िेलशन ििित पसल    ५०० 
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बन्िकु ििित पसल    ६०० 

 
ट्राभल एिेन्सी    १०००  

 
फलफुल पसल (स्थार्ी)    ६०० 

 
िालिोट पापि पसल    ६०० 

 
तािी लवलि पसल पटके    १०० 

 
पुरानो बोरा ििित    ८०० 

 
लवस्कुट र िसला पसल    ६०० 

 
साइकल, ररक्सा पाटिस लवलि पसल    ६०० 

 
ि: ि: तथा चाउलिन पसल    ३०० 

 
फुटकर चरुोट , लवलि लवलि पसल    ५०० 

 
तर्ारी िस्ना लसरक पसल    ५०० 

 
िोवाइल फोन लविी तथा ििित पसल   ६०० 

 
सेल्फ िाइनोिो,ग्र्ास लबलल्ि वकि सप   ६०० 

 
धिि काटा   २५०० 

 
ररर्ल स्टेट   ३००० 

 
हाउलिङ कम्पलन    ५००० 

 
घर िग्गा िररि लविी   ४००० 

 
एक फिि वाट एक वा एक भन्िा वढी कारोवार गरेिा प्रत्रे्क कारोवारिा ( रु ३००।०० थप लाग्ने) 

 

न.पा. वाट ठेक्का वन्िोवस्त गनिको लागी प्रकालशत सचुना विोलित टेन्िर फिि िररि गरर धरौटी िम्िा गरर ठेक्कािा 

सहभागी नभएिा लनिको धरौटी लफताि गिाि धरौटीको १.५ प्रलतशत सेवा शुल्क ललई धरौटी लफताि गने । 

५२ उद्योग व्र्वसार् तफथ   

 
खाद्य उद्योग        

 
क) धान, गह,ु तेल, िाल, लचउरा आलि िाद्य उद्योग        

 
शे्रणी(क)१०१हर्िपावर  िेलि २००हर्िपावर भन्िा िाथी िलत सकैु भएपलन    १०००० 

 
शे्रणी (ि) ५१ हर्िपावर  िेलि १०० हर्िपावर सम्ि         ८००० 

 
शे्रणी (ग) ३१ हर्िपावर  िेलि ५० हर्िपावर सम्ि    ६००० 

 
शे्रणी (घ) २१ हर्िपावर ३० हर्िपावर सम्ि    ४००० 

 
शे्रणी (ि.) १ हर्िपावर २० हर्िपावर सम्ि    २००० 

 
ज्र्ालािारी १ हर्िपावर ३० हर्िपावर सम्ि          १००० 

 
शे्रणी (च) पशु पंक्षी िाना उत्पािन गने ।    २००० 

 
शे्रणी (छ) चाउ चाउ उत्पािन गने ।    ५०० 

 
शे्रणी (ि) िसला पीस्ने उद्योग अन्र्     ५०० 

 
आईसलक्रम, पाउरोटी, लवस्कुट र लचजबल (तर्ारी खाद्य उद्योग)  

 
श्रणी (क) आइसलिि उद्योग    १५०० 

 
शे्रणी (ि) पाउराटी उद्योग    १००० 

 
शे्रणी (ग) लवस्कुट उद्योग    १५०० 

 
शे्रणी (घ) लचि बल उद्योग    १५०० 
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क्र.सं. व्र्वसार्को लकलसम   दर 

 
शे्रणी (ङ) कन्फेक्सनरी उद्योग (स्वचाललत िेलशनव्िारा)    १५०० 

 
शे्रणी (च) कन्फेक्सनरी उद्योग (हाते िेलशन व्िारा)    १५०० 

 
शे्रणी (छ) आइस उद्योग    ५०० 

 
लडष्ट्रीलरी र ब्ुरअरी तर्ा पेर् पदार्थ उद्योग  

 
शे्रणी (क) उच्च स्तररर् िलिरा उत्पािक    १०००० 

 
शे्रणी (ि) िध्र्ि शे्रणीको िलिरा उत्पािक    ८००० 

 
शे्रणी (ग) साधारण िलिरा उत्पािक    ६००० 

 
श्रणी (घ) लचिवल उद्योग    २००० 

 
शे्रणी (ङ) िधु लचस्र्ाउने उद्योग    २५०० 

 
शे्रणी (च) सोिा वाटर, कोक, फेन्टा, िाििेली उत्पािक    १५०० 

 िसु उद्योग   २५००० 

 
कुखुरा/गाइथ भैसी रााँगा/खसी बाख्रा/अन्र् पशु पंिी फमथ        

 
शे्रणी (क) १६०० वगि लफट िाथी   २००० 

 
शे्रणी (ि) १००० वगि लफट िेलि १६०० व.लफ सम्ि   १५०० 

 
शे्रणी (ग) १००० व.लफ. भन्िा कि   १००० 

 
कााँचो छाला संकलन व्र्वसार्   २००० 

 
नसथरी फमथ  

 
शे्रणी (क) ५ कट्ठा भन्िा िाथी   १५०० 

 
शे्रणी (ि) २ िेलि ५ कट्ठा सम्ि   १००० 

 
शे्रणी (ग) १ कट्ठा िेलि २ कट्ठा सम्ि   ५०० 

 
मेटल (धातु) उद्योग  

 
 क) भािा बनाउने    

 

 
शे्रणी क) आधलुनक िेलशन र औिारबाट बनाउने    २००० 

 
श्रणी ि) हातले लपलट वा ढलान गरी बनाउने    ५०० 

 
ि)धातुको कलात्िक िलुति बनाउने  

 
 धातुको िलुति बनाउने   १००० 

 
ग) लस्टल फलनिचर उद्योग    १५०० 

 
घ) फलाि कारिाना    ५००० 

 
ईटा लिगटी उद्योग  

 
शे्रणी (क) िेलशन व्िारा उत्पान गने    ७००० 

 
शे्रणी (ि) लचम्नी वाट उत्पािन गने   ५००० 

 
शे्रणी (ग) टार्ल व्लक उद्योग    २००० 

 
शे्रणी (घ) हौिी गिला उद्योग      ५०० 

 
अन्र् उद्योग  

 
क) कागि फ्र्ाक्ट्री   १०००० 

 
ि) कपिा उद्योग    १०००० 

 
ग) ििैा उद्योग   ८००० 
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क्र.सं. व्र्वसार्को लकलसम   दर 

 
घ) गारिेन्ट    २५०० 

 
ङ) फोि उद्योग    २००० 

 
च) व्र्ाट्री उद्योग    २००० 

 
छ) साबुन सफि  उद्योग    २००० 

 
ि) सतुी उद्योग    २००० 

 
ि) िैनबत्ती उद्योग      ५०० 

 
ञ) कपास लफट्ने उद्योग      ५०० 

 
च) प्लाईउि उद्योग   ५००० 

 
च) ट्रली तथा ट्रस उद्योग   २००० 

 
च) लेथ, ट्रली तथा ट्रस उद्योग   २५०० 

 
च) ट्रस, ग्रील र च्र्ानल उद्योग   १५०० 

 
छ) सवारी साधन लनिािता   ४०००० 

 
ि) िधु िररि लवलि केन्द्र   ७०० 

 
 सो रुम (शाखा का.वा. सम्पकथ  कार्ाथलर्)  

 
शे्रणी (क) बस, ट्रक   १५००० 

 
शे्रणी (ि) लिप, कार टेक्टर    १०००० 

 
शे्रणी (ग) िोटरसाइकल, हाते टेक्टर    ५००० 

 
श्रणी (घ) लट.लभ. फ्रीि सो रुि   १५०० 

 
लनिािण व्र्वसार्ी/पट्रोललर्ि पिाथि स्थापना  लसफाररस     १०००० 

५३ लिस तथा व्र्ापाररक केवल (वालर्िक)   २००० 

 

अनुसचूी (४) 

सवारी साधन दताथ शुल्क 

 

क्र.सं. सवारी साधनको लकलसम शुल्क (रू.) 

१ ठेला, गािा तथा ररक्सा १० 

२ लवद्यतुीर् ररक्सा ३०० 

३ अटोररक्सा ३०० 

४ टाूँगा २० 

 

सवारी साधन कर 

क्र.सं. सवारी साधनको लकलसम वालषथक दर (रू.) 

१ ठेला, गािा तथा ररक्सा २० 

२ लवद्यतुीर् ररक्सा १०० 

३ अटोररक्सा १०० 

४ टाूँगा २० 
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अनुसचूी (५) 

लवज्ञापन करको दररेट 

क्र.सं. 
लवज्ञापनको लकलसम 

दर (वालषथक) 

रू.  

 १. होलडङ बोड, व्र्ानर, व्र्ावसालर्क लवज्ञापन  

 १.१) व्र्वसार् प्रर्ोिनका लालग सावििलनक स्थल सिक छेउिा रालिएको होलिङ बोिि प्रलत वगि लफट ५० 

 १.२) व्र्वसार् प्रर्ोिनका लालग सावििलनक स्थल सिक छेउिा रालिएको होलिङ बोिि प्रलत वगि लफट 

(सलुतििन्र्) 
७५ 

 १.३) तुल ब्र्ानर आलििा एकपटकको लालग प्रलतलफट ५ 

 १.४) तुल ब्र्ानर आलििा ३००० 

 १.५) व्र्वसालर्क दृलष्टले गािीवाट िाइलकङ् गिाि प्रलतलिन २०० 

 १.६) व्र्वसालर्क दृलष्टले ररक्सावाट िाइलकङ र प्रचार गिाि प्रलतलिन ५० 

 १.७) िािक पिाथि एवं धमु्रपानको लवज्ञापनिा थप २५% 
 

 

अनुसचूी (६) 

गौशाला हाट बजार कर 

क्र.सं. सामानको नाम दर (हरेक बजारबैठकी) 

१. लकराना पसल फुटफाट (२५ वगि लफट सम्िको पसल िात्र ) ५० 

२. लवसाता पसल श्रगृार सािान ५० 

३. फलफुल तथा कृलर् उत्पानका वस्तुहरु(थोक)  

 ३.१) टार्र गािािा आएको १०० 

 ३.२) लिप तथा लपकअपिा आएको ३०० 

 ३.३) ट्रकिा आएको ७०० 

 ३.४) िोटरसाइकलिा आएको ४० 

 ३.५) साईकलिा आएको १० 

 ३.६) िोको/िाचािा आएको १० 

 लबल लविकबाट िररि गररएको हकिा  नलाग्ने  

 थालिा ल्र्ाएको िाछा घोघीहरुको हकिा लनशुल्क  

४. हरीर्ो साग सव्िी फुटकर पसल १० 

५. थान कपिा पसल ४० 

६. तर्ारी पोशाक पसल ४० 

७. चरुा पोते पसल ४० 

८. ितूा चप्पल पसल ४० 

९. िोको/सपूो प्रलत भारी ३० 
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क्र.सं. सामानको नाम दर (हरेक बजारबैठकी) 

१०. आलो िाछा प्रलत केिी ५ 

११. फलफूल पसल  ४० 

१२. प्लाष्टीक भािा पसल ४० 

१३. सकेूको िाछा पसल ४० 

१४. सानो काटा (रकि िररि लविी) ६० 

१५. िािा पसल (ठेला) ४० 

१६. िाने तोरीको तेल पसल ४० 

१७. लिठाई पसल ६० 

१८. सलूति पसल २५ 

१९. ितु्ता लसलाउने पसल १० 

२०. कपाल काटने नाई पसल ५० 

२१. विाि पसल १५ 

२२. लवउ लविन पसल ४० 

२३. फलािको औिार पसल ४० 

२४. धातूको भािा पसल ५० 

२५. प्रचार प्रसार / लवज्ञापन सािाग्रीहरूको पसल २०० 

२६. आल ूलपर्ाि पसल ५० 

२७. धातूको गहना पसल ३० 

२८. इलेक्ट्रोलनक पसल ५० 

२९. चाउलिन / ि ि पसल (कुसी रािेर वचे्ने) प्रलत कुसी १० 

३०. चाउलिन पसल (कुसी नरािेर वचे्ने) ५० 

३१. चाट/ चटपट ठेला ४० 

३२. कुचो पसल ५० 

३३. लवलभन्न सािाग्रीहरु ििित गने पसल ५० 

३४. भेलल पसल ३० 

३५ भिुा लचउरा पसल २० 

३६. टपरी र पात पसल ४० 

३७. िाटोको भािा पसल ३० 

३८ िाि ूचटक १०० 

३९. प्रलत स्टल  ७० 

४० अन्य व्यापारीहरुको वाट कारोवारको स्तर हरेी रु. ५ देखि   रु. १००सम्म   

४१. गौशाला न.पा. को साप्तालहक गोरू हाट बजार (लकन्ने र बेच्ने दुवैलाई लाग्ने)  

 प्रलत पािा      १५०/१५० 

 प्रलत थारो भैसी     १५०/१५० 

 िहूूना भैसी (बच्चा सलहत)    २००/२०० 

 गोरु , गाइि प्रलत गोटाको १५०/१५० 
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क्र.सं. सामानको नाम दर (हरेक बजारबैठकी) 

 िहुुना गाइि (बच्चा सलहत)प्रलत गोटाको १५०/१५० 

 पािा र पािी प्रलत गोटाको १५०/१५० 

    ४२. गौशाला न.पा. को साप्तालहक खसी बाख्रा हाट बजार(लकन्ने र बेच्ने दुवैलाई लाग्ने)  

 िलस, बाख्रा बोका पाठा पाठी प्रलत गोटाको १००/१०० 

 भेढ़ा च्र्ांग्रा १००/१००  

 परेवा प्रलत िोिा १० 

 िशी (काटी बेच्ने) प्रलत एक  १००  

 अन्िा प्रलत पसल  ३०  

 पािा (काटेर बेच्ने) प्रलत गोटा २०० 

 कुिरुा (िास ुकाटी बेच्ने)पसल प्रलत एक   १००  

 हास, कुिरुा, िारार्ो  प्रलत गोटा २० 

 सुूँगुर बंगुर प्रलत गोटा  १५०/१५० 

 सुूँगुर बंगुर(काटेर बेच्ने) प्रलत गोटा  १५० 

 लेर्स / ब्रोइलर कुिरुाको हकिा प्रलत गोटा  ५ 

 

 

४३ गौशाला न.पा. को अन्र्हाट बजार (लकन्ने र बेच्ने दुवैलाई लाग्ने)  

 िलस, बाख्रा बोका पाठा पाठी प्रलत गोटाको १००/१००  

 भेढ़ा च्र्ांग्रा १००/१००   

 परेवा प्रलत िोिा १० 

 िशी (काटी बेच्ने) प्रलत एक  ७० 

 अन्िा प्रलत पसल  २० 

 पािा (काटेर बेच्ने) प्रलत गोटा १५० 

 कुिरुा (िास ुकाटी बेच्ने)पसल प्रलत एक   ७० 

 हास, कुिरुा, िारार्ो  प्रलत गोटा १०/१० 

 सुूँगुर बंगुर प्रलत गोटा  १५०/१५० 

 सुूँगुर बंगुर(काटेर बेच्ने) प्रलत गोटा १०० 

 लेर्स / ब्रोइलर कुिरुाको हकिा प्रलत गोटा  ५  
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गौशाला न.पा.लभत्र पने गौशाला बजार बाहेकअन्र् हाटबजार कर 

क्र.सं. सामानको नाम दर (हरेक बजारबैठकी) 

१. लकराना पसलफुटफाट २० 

२. लवसाता पसल श्रगृार सािान २५ 

३. फलफुल तथा कृलर् उत्पानका वस्तुहरु(थोक)  

 ३.१) टार्र गािािा आएको १०० 

 ३.२) लिप तथा लपकअपिा आएको ३०० 

 ३.३) ट्रकिा आएको ७०० 

 ३.४) िोटरसाइकलिा आएको ३० 

 ३.५) साईकलिा आएको १० 

 ३.६)ढालकिा आएको ५ 

 लबल लविकबाट िररि गररएको हकिा – न लाग्ने  

 थालिा ल्र्ाएको िाछा घोघीहरुको हकिा लनशुल्क  

४. हरीर्ो साग सव्िी फुटकर पसल १० 

५. थान कपिा पसल ४० 

६. तर्ारी पोशाक पसल ४० 

७. चरुा पोते पसल २० 

८. ितूा चप्पल पसल ४० 

९. ढालक/सपूो/बाूँसले बनेको अन्र् सािाग्रीहरु प्रलत भारी ३० 

१०. आलो िाछा प्रलत केिी ५ 

११. फलफूल पसल  ४० 

१२. प्लाष्टीक भािा पसल ४० 

१३. सकेूको िाछा पसल ४० 

१४. सानो काटा (अनाि िररि/लबलि) ६० 

१५. िािा पसल ४० 

१६. िाने तोरीको तेल पसल ४० 

१७. लिठाई पसल ६० 

१८. सलूति पसल २५ 

१९. ितु्ता लसलाउने पसल १० 

२०. कपाल काटने नाई पसल ५० 

२१. विाि पसल १५ 

२२. लवउ लविन पसल ४० 

२३. फलािको औिार पसल ४० 

२४. धातूको भािा पसल ५० 

२५. प्रचार प्रसार / लवज्ञापन सािाग्रीहरूको पसल २०० 

२६. आल ूलपर्ाि पसल ५० 
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क्र.सं. सामानको नाम दर (हरेक बजारबैठकी) 

२७. धातूको गहना पसल ३० 

२८. इलेक्ट्रोलनक पसल ५० 

२९. चाउलिन / ि ि पसल (कुसी रािेर वचे्ने) ५० 

३०. चाउलिन पसल (कुसी नरािेर वचे्ने) ४० 

३१. चाट/ चटपट ठेला ५० 

३२. कुचो पसल ५० 

३३. लवलभन्न सािाग्रीह ििित गने पसल ५० 

३४ भेलल(सिर) पसल ३० 

३५. भिुा लचउरा पसल ३० 

३६. टपरी र पात पसल २० 

३७ िाटोको भािा पसल ३० 

३८ िाि ूचटक १०० 

३९ प्रलत स्टल ७० 

४० अन्य व्यापारीहरुको वाट कारोवारको स्तर हरेी रु. ५ देखि   रु. १००सम्म   

 

 

 

अनुसचूी(७) 

सरसफाई शुल्क 

(कार्िपाललकाले लनधािरण गरेको लिलतिेलि लागू हनेुछ) 

फोहोर उत्पािन िात्रा लिनलिनै बलढरहकेो सन्िभििा सवारी साधन तथा िनशलक्त्त ब्र्वस्थापनको लालग फोहोर िैला संकलन हुने क्षेत्रबाट 

िात्र प्रस्ताव गररएको िालसक सरसफाई  शुल्क । 

 

क्र.सं. व्र्वसार्को प्रकार मालसक दर (रू.) 

१ होटल व्र्वसार् १०० 

२ अन्र् व्र्वसार्  ५० 

३ प्रलत घरधरुी २० 
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अनुसचूी(८) 

 पालकथ ङ्ग शुल्क  

(कार्िपाललकाले लनधािरण गरेको लिलतिेलि लागू हनेुछ) 

 

नगरपाललकाले तोकेका लनलित क्षेत्रिा तपलसल बिोलिि िरले पालकि ङ्ग शुल्क असलु गने । 

 

क्र.सं. सवारी साधनको लकलसम दर (दैलनक) रू.  

१. बस, ट्रक, लिनीबस, आलि २० 

२. िीप, कार, भ्र्ान, ट्र्ाक्सी ट्रर्ाक्टर आलि १५ 

३. अटो ररक्सा, इ-ररक्सा आलि १० 

४. िोटर साईकल, स्कुटर आलि ५ 

 

अनुसचूी(९) 

सेवा शुल्क र दस्तुर 

नक्ट्सा पास दस्तुर 

क्र .सं.  लववरण शुल्क/दस्तुर 

१. शहरी िेत्र क वगथका लालग (भौलतक सरंचनाको बगीकरण)  

 
क) आर.सी.सी. लसिेन्टिा बज्रको िोिाईिा प्रलत व.लफ.  ३ 

 
ि) पलक्क इटा वा ढंुगािा लसिेन्टको िािाईिा प्रलत व.लफ. ३ 

 
ग) िाटोको िोिाईिा इटा वा ढङ्गाको गारो आर.लस.लस.,आर लव.लस.िस्ता रि लनिािण व.लफ.  ३ 

२. ग्रालमण िेत्र ख वगथकालागी (भौलतक सरंचनाको बगीकरण) 
 

 
क) आर.सी.सी. लसिेन्टिा बज्रको िोिाईिा प्रलत व.लफ.(पक्की घर) २ 

 
ि) पलक्क इटा वा ढंुगािा लसिेन्टको िािाईिा (कच्ची घर) लसिेन्टको छत नभएको  ५०० 

३. ब्र्वसार्ी प्रर्ोजनकालागी िेत्र ग वगथकालागी (भौलतक सरंचनाको बगीकरण) 
 

 
क) आर.सी.सी. लसिेन्टिा बज्रको िोिाईिा प्रलत व.लफ.  ३ 

 
ि) पलक्क इटा वा ढंुगािा लसिेन्टको िािाईिा प्रलत व.लफ. ३ 

 
ग) िाटोको िािाईिा इटा वा ढङ्गाको गारो आर.लस.लस.,आर लव.लस.िस्ता सेि लनिािण  १००० 

 
घ) अस्थाई घर लनिाणि प्रलत घर (िपिा फुस,प्लालस्टक छाना आलि) ५०० 

 
ङ)  ले आउट िस्तूर प्रलत घर  ५०० 

 
च) घरको नक्सा प्रलतलललप िस्तूर एक िषू्ठ ५०० 

 
ि) घर सम्पन्न लनररक्षण िस्तूर  ५०० 

 
ि) सिकिा अवरोधक लनिािण सािग्रीहरू रािेिा िररवाना ५००० 

 
ञ) नक्सा नािसारी िस्तूर  ५०० 

 ट) सिकिा अवरोधक सािान टार्र, गािा आलि रािेिा िरीवाना  १००० 

 

अन्र् सेवा शुल्क 

क) रकि कलि रोहबर बापत प्रलत कलि (कानूनी व्र्वस्था पिात लाग ूहुने) २०० 

ि) इिली बिार ५ वटा सटरको प्रलत सटर िालसक भािा रु २००० (प्रत्रे्क २ वर्ििा १५% ले बलृध हनेु) 
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संस्र्ा दताथ तर्ा नवीकरण दस्तुर 

 

क्र.सं लववरण दर 

१ संस्था िताि २००० 

२ नवीकरण  ५०० 

३ अन्र् लनकार्िा िताि तथा नवीकरण लसफाररस गिाि १००० 

४ घ वगिको इिाित पत्र सलु्क (लनिािण व्र्वसार्ी) १०,००० 

५ घ वगिको नवीकरण िस्तुर २००० 

 

व्र्वसार् दताथ शुल्क : 

क्र.सं. पूाँजी शुल्क 

१ ५० हिार सम्ि १०० 

२ ५० हिार १ िेलि १ लाि सम्ि २०० 

३ १ लाि १ िेलि २ लाि सम्ि ३०० 

४ २ लाि १ िेलि ५ लाि सम्ि ५०० 

५ ५ लाि १ िेलि २५ लाि सम्ि १००० 

६ २५ लाि १ िेलि १ करोि सम्ि २००० 

७ १ करोि १ िेलि ५ करोि सम्ि ५००० 

८ ५ करोि १ िेलि १० करोि सम्ि १०००० 

९ १० करोििेलि िालथ २०००० 

 

लवलवध शुल्क, दस्तुर तर्ा जररवाना: 

१ सलुचकृत आवेिन िस्तुर रु १,०००।- 

२ अलिन सेवा शुल्क प्रलत लिन रु २,०००।- 

३ िेला तथा िहोत्सव सञ्चालन गनि नगरपाललकाबाट लसफाररश ललंिा लाग्ने लसफाररश िस्तुर रु २,०००।- 

४ पानी कर- पूिाि नभएकोिा सलधर्ारहरुको उपलस्थलतिा िचुलु्का सलहत सम्बलन्धत विा कार्ािलर्को लसफाररसिा रु ५० प्रलत कठ्ठा र वर्ि 

नालघ आएिा २० प्रलतशत िररवाना लाग्नेछ । 

५.    साबििलनक ठाउिा िलुा लिसा गरेको पाएिा पलहलो पटकको लालग िररवाना बापत रु.५०० र िोस्रोपटकको लालग रु.१,००० र तेस्रो 

पटकको लालग नेपाल सरकारको लनर्ि बिोलिि हुनेछ  । 

६. लनर्ि लबपररत नगरपाललका क्षेत्रको िोलाहरुबाट ढंुगा,लगट्टी,बालवुा उत्िनन कार्ि गरेको पाएिा िररवाना लाग्नेछ । 

(क) ट्राक्टर रु. १५,००० 

(ि) लटफर छ चक्के रू. ५०,००० 

(ग) लटफर िश चक्के रू. ७५,००० 

(घ) िे.सी.लब.रु.१,००,००० 

(ङ) स्कैभेटर रु.२,००,००० 

नोट : सचुना लिने व्र्लिलाई १० %, सिातेर बुिाउनेलाई ३० % प्रोत्साहन स्वरूप िररवाना रकिबाट लिनेछ  
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लसफाररस दस्तुर 

 

तपलशलका सेवाहरुिा लनम्न बिोलिि लसफाररस िस्तुर लगाउने  । 

क्र .सं.  लववरण दर 

१  क) संघसंस्था स्थापना लसफाररस िस्तुर  १,००० 

  लनलि स्तरिा लवद्यालर् स्थापना १०,००० 

  
कक्षा थप अनिुलत (लनिी लवद्यालर्)  आ.लव.(०-५) - २०,००० 

आ.लव.(६-८) –४०,००० 

िा.लव.(९-१२)-८०,००० 

  ि) बसोबास प्रिालणत लसफाररस िस्तुर  

  स्विेशको लालग  २०० 

  भारतको लालग  १००० 

  अन्र् िलुकुको लालग  ५००० 

  ग) उद्योग स्थापना लसफाररस िस्तुर (इिाित िस्तुर)  

  ठूलो उद्योग  ३००० 

  ििौला उद्योग  २००० 

  साना उद्योग  १५०० 

  घरेल ुउद्योग  १००० 

  रु. ४० लाि भन्िा बढी पूिी भएको  २००० 

  घ) पेन्सन पट्टा लसफाररश िस्तुर  

  नेपालको लालग  ५०० 

  भारतको लालग  १००० 

  अन्र् िलुकुको लालग  ५००० 

  ङ) अपुताली लसफाररस िस्तुर  

  नेपालको लालग  ५०० 

  लविेशको लालग  ५००० 

  च) नलवकरण िस्तुर  

  सघ संस्थाको नलवकरण िस्तुर  ५०० 

  छ) इिाित िस्तरु  

 
४ लिटर भन्िा बढी लपच कटान गनि इिाितको लालग  २५०० 

  ४ लिटर भन्िा कि लपच कटान गनि इिाितको लालग  २००० 

  ग्राभेल सिक कटान गनि इिाितको लालग  १००० 

  ग्राभेल सिक छेउ कटान गनि इिाितको लालग  ५०० 

  कलच्च सिक कटान गनि इिाितको लालग  ५०० 

  ि) प्रलतलललप िस्तरु  

  लनवेिन लसफाररस आलिको प्रलत पाना  १० 

  उपभोिा पररचर् पत्रको प्रलतलललप १० 

  घर घिेरी शे्रस्ताको प्रलतलललप प्रलत पाना  २५ 

  ि) घर घिेरी तथा बाल लवटौरी अंशवण्िा िस्तुर  
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  १० लाि सम्ि िालपोतको 

लनर्िानुसार 

  १० लाि िेलि २५ लाि सम्ि  िालपोतको 

लनर्िानुसार 

  २५ लाि िेलि ५० लाि सम्ि  िालपोतको 

लनर्िानुसार 

  ५० लाि िालथ िलत सकैु  िालपोतको 

लनर्िानुसार 

  ञ) अन्र् लसफाररस िस्तुर  

  ट) साधारण लसफारीस १०० 

  
ठ) लववाह, वसोवास, िन्ि, ितृ्र् ुलगार्त अन्र् प्रिालणत (िसुहर, चिार, िोि र अलत लवपन्न  

सििुार्लाई रु.२० िात्र) 
१०० 

  ि) रुि काट्ने लसफाररस ५०० 

  ढ) नाता प्रिालणत लसफाररस १२५ 

  ण) अंगे्रिीिा नाता प्रिालणत िस्तुर  १२५ 

  त) लवलवध लसफाररस १२५ 

 थ) नािसारी लसफाररस (नम्बरी र घिेरी)  ३०० 

 ि) पशुपािा भैसीको लसफाररस प्रलत गोटा ५० 

 ध) िैलव प्रकोप अपाङ, पररचर् पत्र र असहार् लसफाररस िस्तुर  लनःशुल्क 

 न) आर्श्रोत लसफाररस (ईनकि सोसि) १२५ 

 प) अन्र् अंगे्रिी लसफाररस  १२५ 

 फ) लविेशिा िाता िोल्ने लसफाररस १२५ 

 ब) िग्गा रोक्का लसफाररस १२५ 

 भ) घर बाटो लसफाररस तथा  प्रिालणत िस्तुर प्रलत लकत्ता २०० 

     १.घर बाटो नभएको लसफाररस तथा  प्रिालणत िस्तुर प्रलत लकत्ता १५० 

     २.चार लकल्ला प्रिालणत िस्तरु प्रलत लकत्ता १३० 

 ि) व्र्लि वा नाि प्रिालणत िस्तुर  १२५ 

 र्)  सालको काठ लसफारीस िस्तुर घर लनिािणको लागी  १२५ 

 र) िग्गा धलन िताि प्रिाण पुिाििा फोटो टास गने लसफारीस १२५ 

 ल) िग्गा धलन िताि प्रिाण पुिाि प्रलतलललप लसफारीस १२५ 

 व) प्रोिक्टर र लेभल िेलसन प्रलतलिन भािा १५०० 

 श) िेरनेटर प्रलत लिन को भािा        (इन्धन सम्वलन्धत व्र्लिले हाल्ने) ३००० 

 र्) न.पा. वैठक कक्ष भािा प्रलत लिन ३००० 

 उद्योग ठाउंसारी दस्तुर   

 क) १० हर्िपावर सम्ि ७०० 

 ि) १० हर्िपावर भन्िा िालथ  १२०० 

 व्र्ापार ठाउंसारी दस्तुर   

 क) २ लाि सम्ि पूिी भएको  २०० 

 ि) २ लाि भन्िा िालथ पुलि भएको  ४०० 
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२ नागररकता तथा नागररकताको प्रलतलललप ललनका लालग लसफाररस गने । १२५ 

३ वहाल करको लेिािोिा लसफाररस गने । १२५ 

४ बन्ि घर तथा कोठा िोल्न रोहबरिा वा िचुलु्का ५०० 

५ िोलह लगत कटाको लसफाररस गने । प्रलत कठ्ठा १२५ 

६ घर िग्गा करको लेिािोिा लसफाररस गने । १२५ 

७ िन्ि लिलत प्रिालणत गने । १५० 

८ व्र्ापार व्र्वसार् बन्ि भएको, सञ्चालन नभएको वा व्र्ापार व्र्वसार् हुूँिै नभएको, लसफाररस गने 

िचुलु्का 

५०० 

९ लववाह प्रिालणत तथा अलववालहत प्रिालणत गने । १००  

१० लनःशुल्क वा सशुल्क स्वास््र् उपचारको लसफाररस गने । ० 

११ विाबाट िारी हुने लसफाररस तथा अन्र् कागिलाई अङ्गे्रिी भार्ािा सिेत लसफाररस तथा प्रिालणत गने । १२५ 

१२ घर पाताल प्रिालणत गने   

 स्विेशी ५०० 

 भारतको हकिा   १००० 

 अन्र् िलुकु  ५००० 

१३ व्र्लिगत लववरण प्रिालणत गने । १२५ 

१४ िग्गा धनी िताि प्रिाणपुिाििा घर कार्ि गनि लसफाररस गने । १२५ 

१५ कुनै व्र्लिको नाि, थर, िन्ि लिलत तथा वतन फरक फरक भएको भए सो व्र्लि एक हो भन्ने लसफाररस 

गने  

१२५ 

१६ नाि, थर, िन्ि लिलत संशोधनको लसफाररस गने । १२५ 

१७ िग्गा धनी िताि प्रिाणपुिाि हराएको लसफाररस गने । १२५ 

१८ संरक्षक प्रिालणत गने तथा संस्थागत र व्र्लिगत संरक्षक लसफाररस गने ।  १२५ 

१९ िीलवतसूँगको नाता प्रिालणत तथा सििलिन लसफाररस गने । ५०० 

२० ितृकसूँगको नाता प्रिालणत तथा सििलिन लसफाररस गने । ५०० 

२१ िीलवत रहकेो लसफाररस गने िचुलु्का । ५०० 

२२ हकवाला वा हकिार प्रिालणत गने िचुलु्का ५०० 

२३ िग्गाको हक सम्बन्धिा लसफाररस गने । १२५ 

२४ उद्योग ठाउूँसारी गनि लसफाररस गने िचुलु्का । ५०० 

२५  आधारभतू लवद्यालर् िोल्न लसफाररस गने । (लशक्षा सलिलतको लनणिर्ानुसार) ०० 

२६  लवद्यालर्को कक्षा थप गनि लसफाररस गने । (लशक्षा सलिलतको लनणिर्ानुसार) ० 

२७  अशि, असहार् तथा अनाथको पालन पोर्णको लालग लसफाररस गने । ० 

२८  वैवालहक अङ्गीकृत तथा अनाथको पालन पोर्णको लालग लसफाररस गने । १२५ 

२९ आलथिक अवस्था कििोर वा सम्पन्न रहकेो सम्बन्धी लसफाररस गने । १२५ 

३० लवद्यालर् ठाउसारी गनि लसफाररस गने ।(लशक्षा सलिलतको लनणिर्ानुसार)  

३१  प्रचललत कानून अनुसार प्रत्र्ार्ोलित अलधकार बिोलििको अन्र् लसफाररस वा प्रिालणत गने । १२५ 

 ग) आवास कम्पनी  ५००० 

 थ्री फेि लवद्यतु लसफाररश १,००० 
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३२  व्र्लिगत घटना िताि (पंिीकरण) िललतको हकिा रु २० र अन्र्को ५० 

३३ नागररकता लसफाररस  (लवपन्न िललत तथा लवपन्न व्र्लिको हकिा रु २०) र अन्र् व्र्लिको १२५ 

३४ छुट िग्गा िताि लसफाररस िचुलु्का ५०० 

३५  लनवेिन फारिर लटकट १० 

३६ लनवेिन िताि िस्तुर िदु्दा )लफराि प्रलत  उतर      (  २०० 

३७  व्र्वसार्/उद्योग/इिाित लसफाररस िचुलु्का ५०० 

३८  स्थानीर् बालसन्िा लसफाररस १२५ 

३९ िालपोतको हकिा सालवक कै िररेट अनुसार  

४० प्रलतलललप िस्तुर प्रलत पाना १० 

४१  अन्र् लवलवध लसफाररस १२५ 

 

अनुसचूी (१०) 

सावथजलनक शौचालर् शुल्क 

 

क्र.सं. लववरण दर 

 नगरपाललका लभत्र लनलमथत साबथजलनक शौचालर्   

१  लपसाब गरेको  ५ 

२  लिशा गरेको  १० 

नोट : स्थानीर् व्र्वसार्ीको हकिा लपसाब गरेको प्रलतलिन रु.१० िात्र लाग्नेछ । 

 

 

अनुसचूी (११) 

मालपोत कर 

(क) गााँउ ब्लक लभत्रको जग्गाको लालग  

ईकाई खण्ड क खण्ड ख खण्ड ग खण्ड घ 

प्रलत वगि लिटर रु. १.२५ १ ०.७५ ०.५० 

 

बजार िेत्रको हकमा 

v_ k'j{df ;D;L/f]8 sfnf] kq] j/Lk/Lsf] hUuf,klZrd d8fxf vf]nf j/Lk/Lsf] hUuf,pQ/df lh/f]dfO{nljB't 

sfof{nob]lv ;femf ;+:yf ;Ddsf] hUuf / a|Xd:yfg l;dfgf ;Dd sfnf]kq] ;8sn] 

5f]Psf j8f g+=% Joj;flos 38]/Lx? k|lts¶f ?= !%).)) 
 

u_ ahf/ If]qsf jl/kl/sf hldgx? 

 

O{sfO{ ?= 

8]9 ljufxf ;Ddsf] k|lt s¶f #).)) 

8]9 ljufxf dfly # ljufxf सम्ि प्रलत s¶f #%.)) 

# ljufxf dfly k|lt s¶f %).)) 
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3_ u|fdL0f If]qsf v]ltof]Uo hldgx? 

 (अ) िेढ लवगाहा वा सो भन्िा कि िग्गा हुने िग्गावालाको लालग :- 

इकाई अवल दोर्म लसम चाहार 

प्रलतकठ्ठा रु. ६ ५ ४ ३ 

 

 (आ) िेढ लवगहािेलि तीन लवगहासम्ि िग्गा हुने िग्गावालाको लालग :– 

इकाई अवल दोर्म लसम चाहार 

प्रलतकठ्ठा रु. ८ ७ ६ ५ 

 

(इ) तीन लवगहा भन्िा वढी िग्गा हुने िग्गावालाको लालग :– 

इकाई अवल दोर्म लसम चाहार 

प्रलतकठ्ठा रु. ११ १० ९ ८ 

  

(ङ) जग्गा लवटौरी शुल्क 

र्स नगरपाललका क्षेत्र लभत्रको लवटौरी िग्गािा िेहार् विोलिि लवटौरी शुल्क ललइनेछ 

ईकाई दर 

प्रलत धरु रु. ५० 

 

अनुसचूी(१२) 

बहाल लबटौरी शुल्क 

क्र.सं. लववरण दर रू.  

१ बैठक कक्ष भािा प्रलत लिन ३००० 

 

 

अनुसचूी(१३) 

रोर्ल्टी शुल्क 

क्र.सं. लववरण दर रू.  

१ उत्िनन प्रलत घन लिटर १०५.८४ 

 

 

 लनकासी कर (नगरपाललका भन्दा बालहरको लालग मात्र ) 

 

  १.  (प्रसोलधत लगट्टी, बालवुा, ढंुगा) 

(क) ट्राक्टर प्रलत ट्रीप रु.१०० 

(ि) लटफर छ चक्के प्रलत लटप रू. ५००  

(ग) लटफर िश चक्के प्रलत लटप रू. ८००   

२. (काष्ठ ) 
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(क) ट्राक्टर प्रलत ट्रीप रु.१०० 

(ि) लटफर छ चक्के प्रलत लटप रू. ५००  

(ग) लटफर िश चक्के प्रलत लटप रू. ८००  

(घ) ट्रक प्रलत ट्रीप रु. ५०० 

३. (कवािी सािान) 

(क) ट्राक्टर/िीप प्रलत ट्रीप रु.५०० 

(ि) लिनी ट्रक प्रलत रु.१००० 

(ग) ट्रक प्रलत ट्रीप रु. २००० 

४. (छाला,हि्िी) 

(क) िीप प्रलत ट्रीप रु.५०० 

(ि) लिनी ट्रक प्रलत रु.१००० 

(ग) ट्रक प्रलत ट्रीप रु. २००० 

५. (पशु, चौपार्ा) 

(क) ट्राक्टर/िीप प्रलत ट्रीप रु.३०० 

(ि) लिनी ट्रक प्रलत रु.५०० 

(ग) ट्रक प्रलत ट्रीप रु. १००० 

६. (ििीबुटी) 

(क) ट्राक्टर/िीप प्रलत ट्रीप रु.१००० 

(ि) लिनी ट्रक प्रलत रु.२००० 

(ग) ट्रक प्रलत ट्रीप रु. ५००० 

 

अनुसचूी(१४) 

प्रदुषण कर 

 

क) लचनी उद्योगबाट उत्पालित लचनीिा प्रलत लक्वन्टल रु.३  

ि) ईटा उद्योगलाई वालर्िक रु.५००० 

ग) लगट्टी वालवुा वालशंग सेन्टरलाई रु.५००० 

घ) लगट्टी वालवुा वालशंग सेन्टर सलहतको िसर उद्योगलाई रु.१०००० 

ङ) िसर उद्योगलाई रु.५००० 

 


