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भाग १ 
 

अर्जनुधारा नगरपालिकाको सातौँ नगर सभािे  आलथकु वर् ु२०७७/०७८ का िालग देहाय बमोजर्मको आलथकु 
ऐन पाररत गरेको छ । 

अर्जनुधारा नगरपालिकाको अथ ुसम्बन्धी प्रस्ताविाई कायानु्वयन गन ुबनकेो  

"अर्जनुधारा नगरपालिकाको आलथकु ऐन, 2077" 

सभाबाट पाररत लमलत 2077 आर्ाढ 24 गते 

प्रस्तावनााः   
स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ९ को अधीनमा रही अर्जनुधारा नगरपालिकाको आलथकु 

वर् ु२०७7/०७8 को अथ ुसम्बजन्ध प्रस्ताविाई कायाुन्वयन गनकुो लनलमत्त स्थानीय कर तथा शजल्क संकिन गने, छजट 
ददने तथा आय संकिनको प्रशासलनक व्यवस्था गन ुवाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको संववधानको धारा २२८ को उपधारा 
(२) बमोजर्म अर्जनुधारा नगरपालिका नगरसभािे यो ऐन बनाइएको छ ।  
                           

1. संजिप्त नाम र प्रारम्भाः (क) यस ऐन को नाम "आलथकु ऐन, २०७7" रहने छ । 
(ख) यो ऐन, 2077 श्रावण १ देजख अर्जनुधारा नगरपालिका िेत्रमा िागू हजनेछ । 

2. भलूमकर (मािपोत): नगरपालिका िेत्रलभत्र अनजसूजच (१) बमोजर्म भलूमकर(मािपोत) िगाईने र असजि उपर गररनेछ ।   
3. सम्पजत्त कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र अनजसूजच (२) मा संिग्न दर रेट अनजसार सम्पजत्त कर िगाईने र असजि उपर 

गररनेछ । सम्पजत्त कर भन्नािे घर वा सो घरिे चचेको िेत्रफि सम्झनजपछु ।  
4. घर र्ग्गा बहाि कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र कज नै व्यजि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्यारेर्, गोदम, टहरा, छप्पर, 

कारखाना, र्ग्गा वा पोखरी पजरै वा आंजशक तवरिे बहािमा ददएकोमा अनजसूजच (३) बमोजर्म घर र्ग्गा बहाि कर 
िगाईने र असजि गररनेछ । 

5. व्यवसाय कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पजुँजर्गत िगानी र आलथकु कारोबारको आधारमा 
अनजसूजच(४) बमोजर्म व्यवसाय कर िगाईने र असजि उपर गररनेछ । 

6. सवारी साधन कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र दताु भएको सवारी साधनमा अनजसूजच(५) बमोजर्म सवारी साधन कर िगाईने र 
असजि उपर गररनेछ ।   

7. ववज्ञापन कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र हजने ववज्ञापनमा अनजसूजच(६) बमोजर्म ववज्ञापन कर िगाईने र असजि उपर गररनछे 
।  

8. बहाि लभटौरी शजल्काः नगरपालिका िेत्रलभत्र आफज िे लनमाुण, रेखदेख वा संचािन गरेको अनजसूजच(७) मा उल्िेख भए 
अनजसार हाट बर्ार वा पसिमा सोही अनजसूजचमा भएको व्यवस्था अनजसार बहाि लभटौरी शजल्क तथा हाट बर्ार शजल्क 
िगाईने र असजि उपर गररनेछ । 

9. पावकुङ्ग शजल्काः नगरपालिका िेत्रलभत्र कज नै सवारी साधनिाई पावकुङ्ग सजववधा उपिब्ध गराए बापत अनजसूजच(८) बमोजर्म 
पावकुङ्ग शजल्क असजि उपर गररनेछ ।  

10. सेवा, शजल्क र दस्तजराः नगरपालिकािे लनमाुण, संचािन वा व्यवस्थापन गरेको अनजसूजच (९) मा उल्िेजखत स्थानीय 
पजवाुधार र उपिब्ध गराईएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनजसूजचमा व्यवस्था भए बमोजर्म पजवाुधार शजल्क िगाईने र 
असजि उपर गररनेछ ।  

क. कर छजटाः यस ऐन बमोजर्म कर लतने दावयत्व भएका व्यजि वा संस्थािाई कज नै पलन वकलसमको कर छजट ददईने 
छैन । 

11. कर तथा शजल्क संकिन कायवुवलधाः यो ऐन मा भएको व्यवस्था अनजसार कर तथा शजल्क संकिन सम्बजन्ध कायवुवलध 
नगरपालिकािे तोके अनजसार हजनेछ ।  
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अनजसूजच १ (भलूमकर /मािपोत) 
र्ग्गाको मूल्याङकनको आधारमा तपलसि बमोजर्म मािपोत कर लिइनछेाः- 

क्र स मूल्याङ्कन दर (रु) 
१ १ िाख देजख 2 िाख सम्म 50 
२ 2 िाख १ देजख 5 िाख सम्म 70 
३ 5 िाख  १ देजख 6 िाख सम्म 120 
४ 6 िाख १ देजख 7 िाख सम्म 140 
५ 7 िाख १ देजख 8 िाख सम्म 160 
६ 8 िाख १ देजख 9 िाख सम्म 180 
७ 9 िाख १ देजख 10 िाख सम्म 200 
८ 10 िाख १ देजख 20 िाख  सम्म 400 
९ 20 िाख १ देजख 30 िाख सम्म 600 

१० 30 िाख १ देजख 40 िाख सम्म 850 
११ 40 िाख १ देजख 50 िाख सम्म 1100 
12 50 िाख 1 देजख 60 िाख सम्म 1500 
13 60 िाख 1 देजख 1 करोड सम्म 2000 
14 1 करोड 1 देजख 1 करोड 50 िाख सम्म 3000 
15 1 करोड 50 िाख 1 देजख 2 करोड सम्म 4000 
16 2 करोड 1 देजख 3 करोड सम्म 5000 
17 3 करोड 1 देजख मालथ  रु.20 प्रलत िाख 

 

खोिािे बगरमा पररणत गरी उपयोगमा नआएको नम्बरी र्ग्गा प्रलतकठ्ठा रु.10।–(अिरुपी दश मात्र) 
मािपोत लिइने छ भने सोको प्रमाजणत वडा कायाुियबाट गराएपलछ मात्र सो सजववधा पाइने छ । सम्पजत्त कर निागेको 
र्ग्गामा मािपोत (भलूमकर) कर िाग्नेछ ।  

 

अनजसूजच:-2 (सम्पजत्त कर) 
 यस नगरपालिकाबाट आ.व. 2077/078 मा घर तथा घरिे चचेको र्ग्गामा, सो र्ग्गा धेरै भएमा घरको 
िेत्रफििे ओगटेको िेत्रफि र्लत नै थप र्ोलडएको र्ग्गामा सम्पजत्तमा कर तपलसि बमोजर्मको िेत्रमा तपलसि 
बमोजर्मका दरिे सम्पजत्त िगाइएको छ । 

र्ग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन हद प्रलत कठ्ठामा 
अर्जनुधारा नगरपालिका 

क्र.सं. मूख्य िेत्र वडा नं. स्थान 
न्यूनतम मूल्य/प्रलत 
कठ्ठा 

न्यूनतम मूल्य अिरमा 
(रुपैया) मा 

कैवफयत 

१ व्यापाररक िेत्र १ मदनपजर देजख साधजटारसम्म शंकराचाय ुमाग,ु शाजन्त चोक, लसस्ने 
चोक, पजतिी चोक, साधजटार, मदनपजर ववचका सडक आसपास 
लभत्रका मागहुरु 

500000।- पाुँच िाख मात्र   

२ आवासीय िेत्र 1 मदनपजर देजख ददिबहादजर चोक हजुँदै भ जिभ जिे, सवक्रय टोि, 
सािबन्दी, माझवडी, बैकजल्पक शंकाराचयु माग ुआसपास र 
मदनपजर पजच चम िेत्र 

300000।- तीन िाख मात्र  

3 कृवर् िेत्र 1 सातकटेरी, खैरेनी र ववरान आसपासका िेत्रहरु 100000।- एक िाख मात्र  
4 वन तथा बगर िेत्र 1 लभमिे, मदनपजर, बगर टोि, खोसाुनीबारी, फलसबुारी, टप्पज, बगर 

टोि, िटे्ट खकु, गौमजखी, माटे 
100000।- एक िाख मात्र  

5 व्यापाररक िेत्र 
२ प्रलतभा नमजना मावव देजख फाल्गजन्द चोक हजुँदै ब्िजहेभवन स्कज ि 

र्ाने बाटोसम्म 
500000।- पाुँच िाख मात्र  
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6 2 फाल्गजनन्द चोकबाट पूवकुो मूि ब्िजहेभवन र्ान ेबाटोसम्म 500000 पाुँच िाख मात्र  
7 2 उि बाटोको 200 वफट लभत्रका िेत्र 200000 दजई िाख मात्र  
8 

आवासीय िेत्र 

2 प्रलतभा नमजना माववबाट दाहािटार फेदीसम्म 200000 दजई िाख मात्र  
9 2 बटजुवािको चोकबाट सापकोटा पैनीसम्म 200000 दजई िाख मात्र  
10 2 ढल्के वपपिदेजख राते र्ान ेगजटमजटे तेसो र्ान ेबाटो 150000 एक िाख पचास 

हर्ार मात्र 
 

11 2 लिङदेन चोक देजख दाहािटार फेददसम्म 150000 एक िाख पचास 
हर्ार 

 

12 2 आचाय ुचोक देजख जघलमरे चोकसम्म 150000 एक िाख पचास 
हर्ार मात्र 

 

13 2 लसंहेच वरी प्रावव देजख पूव ुजघलमरे चोकसम्म 200000 दजई िाख मात्र  
14 2 उि आवासीय िेत्रको बाटो देजख 200 वफट लभत्रका र्ग्गाहरु 100000 एक िाख मात्र    
15 

कृवर् िेत्र 

२ वप.ए नेपािदेजख कृष्ण स-लमि हजुँदै लसमानासम्मको बाटो 100000 एक िाख मात्र  
16 2 जघलमरे चोकदेजख शाजन्त टोिसम्म र्ान ेबाटो 100000 एक िाख मात्र  
17 2 लसमाना बाटो देजख िप्टन बाटो हजुँदै राई गाउुँ हजुँदै गजरुङ्ग 

गाउुँसम्म 
100000 एक िाख मात्र  

18 2 िक्ष्मी चोकदेजख कोइरािा गाउुँसम्म 100000 एक िाख मात्र  
19 2 वप.ए. नेपािदेजख जघलमरे चोकसम्म 100000 एक िाख मात्र  
20 2 बेिटार चोक देजख झोिजङ्ग ेप जि हजुँदै नवज्योलत प्रावव गोयाङ खोिा 

झोिजङ्ग ेप जिसम्म 
100000 एक िाख मात्र  

21 2 दाहाि गाउुँदेजख ढजङ्गेि गाउुँ हजुँदै गोयाङ खोिा झोिजङ्ग ेप जिसम्म 100000 एक िाख मात्र  
22 2 राते थिथिे देजख माछा पोखरी हजुँदै घाटगढी राते कज िो लसचाई 

मजहानसम्म 
100000 एक िाख मात्र  

23 2 उि िेत्रको बाटोबाट 200 वफटलभत्रका र्ग्गाहरु 50000 पचास हर्ार मात्र  
24 

वन तथा बगर िेत्र 

2 ब्िजहेभन दजिण लसमाना बाटो हजुँदै ओझा गाउुँ पूव ुिप्टन पैनीको 
कल्भटुसम्म 

50000  पचास हर्ार मात्र  

25 2 लछरुवा खोल्सी देजख बाववया खोल्सीसम्म 50000 पचास हर्ार मात्र  
26 2 लमश्रटार देजख मझौ रोङ गाउुँपालिकाको लसमानासम्म 50000 पचास हर्ार मात्र  
27 2 गार्ावारी देजख िाप्चेटार रोङ गाउुँपालिका लसमानासम्म 50000 पचास हर्ार मात्र  
28 2 सहकािेको बाटो हजुँदै सूयोदय नगरपालिका लसमानासम्म 50000 पचास हर्ार मात्र  
29 2 उि बगर तथा वन िेत्रको बाटो आसपासका र्ग्गाहरु 50000 पचास हर्ार मात्र  
30 2 सो र्ग्गा देजख 200 वफट लभत्रका र्ग्गाहरु 25000 पजच्चस हर्ार मात्र  
31 

व्यापाररक िेत्र 

3 फाल्गजनन्द चोक देजख पजच चम वपपि चोकसम्म 500000 पाच िाख मात्र  
32 3 फाल्गजनन्द चोक देजख उत्तर आइतबारे बर्ार र्ाने तेसो बाटो 

सम्म 
300000 तीन िाख मात्र  

33 3 फाल्गजनन्द चोक देजख दजिण ब्िजहेवन स्कज ि र्ान ेबाटो सम्म 300000 तीन िाख मात्र  
34 3 डाडागाउुँ र्ान ेबाटो देजख दजिण होलिको बाटोसम्म 200000 दजई िाख मात्र  
35 

आवासीय िेत्र 

3 पूवकुो आइतबारे बर्ार आउन ेशाखा बाटोबाट उत्तर लमिन चोक 
हजुँदै लमिन चोक पजच चम लिङदेन चोक हजुँदै दजिण डाडागाउुँ र्ाने 
बाटोसम्म 

150000 एक िाख पचास 
हर्ार मात्र 

 

36 3 वपपिचोकबाट पजच चम जचयाबगान हजुँदै खलतवडा चोक हजुँदै पूवकुो 
होिी बाटोसम्म 

150000 एक िाख पचास 
हर्ार मात्र 

 

37 

कृवर् िेत्र 

3 ब्िजहेवन स्कज ि र्ाने बाटो दजिण खानपेानी अवफस आसपास हजुँदै 
सवेशवर मजन्दरसम्म 

100000 एक िाख मात्र  

38 3 धरधरे खोिादेजख गणेश चोकसम्म 100000 एक िाख मात्र  
39 3 लत्रपजरेच वर मजन्दर हजुँदै साववक वडा नं.7 को लसमानासम्म 100000 एक िाख मात्र  
40 

वन तथा बगर िेत्र 
3 टाङवटङ खोिा पक् कग पजि वडा नं.2 र 3 को लसमानादेजख 

दजिण लभत्री गाउुँसम्मको एररया वडा नं.4 को लसमानासम्म 
50000 पचास हर्ार मात्र  

41 3 साववक वडा नं.7 र 8 को लसमाना देजख दजिण गणेश चोकसम्म 50000 पचास हर्ार मात्र  
42 आवासीय िेत्र 4 सानो चोकदेजख मदनपजर सम्म कािोपते्र सडकिे छोएका 100 

लमटर लभत्रका र्ग्गाहरु 
300000 तीन िाख मात्र  
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43 4 त्यस आसपास 100 लमटर बावहरका र्ग्गाहरु  200000 दजई िाख मात्र  
44 4 कज नै पलन सडकदेजख 200 लमटर बावहरका खेतीयोग्य सबै 

र्ग्गाहरु 
100000 एक िाख मात्र  

45 
कृवर् िेत्र 

4 कािोपते्र सडक बाहेकका शाखा सडकिे छोएका 100 लमटर 
लभत्रका र्ग्गाहरु 

200000 दजई िाख मात्र  

46 4 त्यस आसपास 100 लमटर बावहरका र्ग्गाहरु 100000 एक िाख मात्र  
47 वन तथा बगर िेत्र 4 ववररङ, टाङवटङ र दवहझोडा खोिा वकनारदेजख 200 लमटर 

लभत्रका र्ग्गाहरु 
50000 पचास हर्ार मात्र  

48 
व्यापाररक िेत्र 

5 िक्ष्मीपजर चोकदेजख 100 वफट लभत्र 1000000 दश िाख मात्र  
49 5 िक्ष्मीपजर चोकदेजख 100 वफट बावहर 700000 सात िाख मात्र  
50 

आवासीय िेत्र 

5 आवासका िालग प्िवटङ गरीएका सबै र्ग्गाहरु 1200000 बाह्र िाख मात्र  
51 5 चारपाने नारायण चोक सडकको लगरी गाउुँ र्ान ेबाटोदेजख उत्तर 

दजगाु मजन्दर र्ोड्न ेसडक आसपास 100 वफट लभत्रका र्ग्गाहरु 
800000 आठ िाख मात्र  

52 5 ववदेशी गाउुँ हजुँदै प्रगलतमाग ुसम्मका सडक खण्ड आसपास 100 
वफट लभत्रका र्ग्गाहरु र िक्ष्मीपजरदेजख चादनीचोक सडकबाट 
100 वफट लभत्रका र्ग्गाहरु 

600000 छ िाख मात्र  

53 5 दजगाु मजन्दरदेजख ओम चोक र्ान ेसडक खण्ड आसपास 100 
वफट लभत्रका र्ग्गाहरु र चारपान ेनारायण चोक सडक देजख 
प्रगलत चोक र्ान ेसडक खण्ड आसपास 100 वफट लभत्रका 
र्ग्गाहरु 

500000 पाुँच िाख मात्र  

54 5 ओमचोकदेजख ढ याकढ याके लमि सम्म र्ाने सडक खण्ड आसपास 
100 वफट लभत्रका र्ग्गाहरु 

450000 चार िाख पचास 
हर्ार मात्र 

 

55 5 लड.एम.सी बाट फज िबारी हजुँदै नमजना बस्ती सम्मको सडक खण्ड 
आसपास 100 वफट लभत्रका र्ग्गाहरु 

400000 चार िाख मात्र  

56 

कृवर् िेत्र 

5 चारपाने नारायण चोक सडकको लगरी गाउुँ र्ान ेबाटोदेजख उत्तर 
दजगाु मजन्दर र्ोड्न ेसडक आसपास 100 वफट बावहरका 
र्ग्गाहरु, ओमचोकदेजख ढ याकढ याके लमिसम्म र्ान ेसडक खण्ड 
आसपास 100 वफट बावहराका र्ग्गाहरु, भानज मा.वव. देजख 
पाण्डवपजर सडक खण्डका 100 वफट लभत्रका र्ग्गाहरु, रार्न 
लगरी माग ुपजच चम 100 वफट बावहरका र्ग्गाहरु 

300000 तीन िाख मात्र  

57 5 िक्ष्मीपजरदेजख चादनीचोक सडकबाट 100 वफट बावहरका 
र्ग्गाहरु, मधजमाता माग ु100 वफट बावहरका र्ग्गाहरु, 
लड.एम.सी. बाट फज िवारी हजुँदै नमजना वस्ती सम्मको सडक खण्ड 
आसपास 100 वफट बावहरका र्ग्गाहरु, वैसावाडी दजगाु मजन्दर 
पूव ु100 वफट वावहरका र्ग्गाहरु 

200000 दजई िाख मात्र  

58 5 प्रगती चोकदेजख आमचोक सम्मको 100 वफट बावहरका 
र्ग्गाहरु 

400000 चार िाख मात्र  

59 5 आवासीय िेत्र र कृवर् िेत्रमा मालथ उल्िेजखत कज नैपलन स्थानमा 
रहेका सम्पूण ुखेतीयोग्य र्ग्गाहरु 

200000 दजई िाख मात्र  

60 वन तथा बगर िेत्र 5 ववररङ खोिा वकनारदेजख 200 लमटर लभत्रका र्ग्गाहरु 50000 पचास हर्ार मात्र  
61 

व्यापाररक िेत्र 
6 महानन्द चोकबाट माता मजन्दर  1000000 दश िाख मात्र  

62 6 महानन्द चोकबाट अदजवा पजि सम्म 1000000 दश िाख मात्र  
63 

आवासीय िेत्र 

6 माता मजन्दर कािोपते्रदेजख 100 लमटर लभत्र दजबै तफुका 
र्ग्गाहरु 

500000 पाुँच िाख मात्र  

64 6 कदमगाछीबाट छाता चोक हजुँदै प जष्र्िाि चोकसम्मका र्ग्गाहरु 700000 सात िाख मात्र  
65 6 कदमगाछीबाट छाता चोक बाटोको 100 लमटर लभत्रका र्ग्गा 500000 पाच िाख मात्र  
66 6 अदजवा खोिा पजि शलनच चरे रोडदेजख वडा नं.8 को लसमानासम्मका 

र्ग्गाहरु 
600000 छ िाख मात्र  

67 6 अदजवा खोिा पजि शलनच चरे 150 लमटर लभत्रका र्ग्गाहरु 500000 पाुँच िाख मात्र  
68 6 अदजवा खोिा पजच चम लबहानी टोि िेत्र लभत्रका मूि बाटोमा 

र्ोलडएका सबै र्ग्गाहरु 
700000 सात िाख मात्र  
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69 6 सो िेत्रमा अन्य शाखा बाटोहरुमा पने अन्य र्ग्गा 600000 छ िाख मात्र  
70 6 मजजखनी वस्ती फागजिाि मागकुा मूि बाटोसुँग र्ोलडएका सबै 

र्ग्गाहरु 
700000 सात िाख मात्र  

71 6 मजजखनी वस्ती फागजिाि मागकुा शाखा बाटोहरुसुँग र्ोलडएका सबै 
र्ग्गाहरु 

500000 पाुँच िाख मात्र  

72 6 सरृ्ना टोि आसपासका सबै र्ग्गाहरु 750000 सात िाख पचास 
हर्ार मात्र 

 

73 6 डजङगा डाडी िेत्रका सबै र्ग्गाहरु 500000 पाुँच िाख मात्र  
74 6 दासपजि उत्तर अदजवा खोिाको 150 लमटर सम्मका सबै 

र्ग्गाहरु 
500000 पाुँच िाख मात्र  

75 6 सानोसन्सार लभत्रका र्ग्गाहरु 1500000 पन्र िाख मात्र  
76 6 भलूमका ररमािको घर उत्तर वडा नं. 9 को सबै लसमाना सम्मका 

र्ग्गाहरु 
500000 पाुँच िाख मात्र  

77  6 कप्तानबाडीपूव ुप जष्पिाि चोक हजुँदै हस्त शे्रष्ठको घर सम्मको 
बाटामा र्ोलडएका सबै र्ग्गाहरु 

500000 पाुँच िाख मात्र  

78 कृवर् िेत्र 6 शलनच चरे रोड भन्दा 100 लमटर पजच चम प्रगलत टोि िेत्रका सबै 
र्ग्गाहरु 

300000 तीन िाख मात्र  

79 

व्यापाररक िेत्र 

7 शलनच चरे चोक देजख खजदजनावारी सडकिे छोएका र्ग्गाहरु 400000 चार िाख मात्र  
80 7 त्यस आसपासका 200 लमटर िेत्रलभत्रका र्ग्गाहरु 400000 चार िाख मात्र  
81 7 अर्जनुधारा र्िेच वर धामदेजख वपपि चोक सम्मका र्ग्गाहरु 400000 चार िाख मात्र  
82 7 त्यस आसपासका 200 लमटर िेत्र लभत्रका र्ग्गाहरु 400000 चार िाख मात्र  
83 

आवासीय िेत्र 

7 चारपाने नारायण चोक सडकिे छोएका र्ग्गाहरु 300000 तीन िाख मात्र  
84 7 त्यस आसपासका 200 लमटर िेत्र लभत्रका र्ग्गाहरु 300000 तीन िाख मात्र  
85 7  सबै शाखा सडकिे छोएका र्ग्गाहरु 200000 दजई िाख मात्र  
86 7 त्यस आसपासका 200 लमटर लभत्रका र्ग्गाहरु 200000 दजई िाख मात्र  
87 कृवर् िेत्र 7 कज नै पलन सडक देजख 200 लमटर बावहरका सबै खेतीयोग्य 

र्ग्गाहरु 
100000 एक िाख मात्र  

88 वन तथा बगर िेत्र 7 ववररङ तथा फज िमती खोिादेजख 200 लमटर लभत्रका सम्पूण ु
र्ग्गाहरु 

50000 पचास हर्ार मात्र  

89 

व्यापाररक िेत्र 

8 शलनच चरे चोक बर्ारबाट पूवमुा खानेपानी छेउको जशवािय मजन्दर 
सम्म 

580000 पाुँच िाख असी 
हर्ार मात्र 

 

90 8 पजच चममा बाह्रदशी खोिा वडा नं.7 को लसमानासम्म, दजिणमा 
पेट्रोि पम्प सम्म 

580000 पाुँच िाख असी 
हर्ार मात्र 

 

91 8 उत्तरमा बर्ारको लसरान रेडक्रस अवफस सम्म 580000 पाुँच िाख असी 
हर्ार मात्र 

 

92 8 कज शि चोक उत्तर बर्ार लसरान रेडक्रस अवफस सम्म/ खानेपानी 
दजिण रार्ज भट्टराईको घर छेउको पूव ुवडा नं.9 को लसमाना 
सम्म बाटोको उत्तर, दजिण, पूव ुर पजच चम 150 लमटर सम्म 

500000 पाुँच िाख मात्र  

93 8 खानेपानी पजच चम र दजिण गौरी गाउुँिे  ओगटेको िेत्र 400000 चार िाख मात्र  
94 

आवासीय िेत्र 

8 पेट्रोि पम्पबाट कदमगाछी हजुँदै वडा नं.6 को लसमानासम्म 
लबताुमोड-शलनच चरे बाटोको 150 लमटर लभत्र  

380000 तीन िाख असी 
हर्ार मात्र 

 

95 8 कज शि चोक दजिण वडा नं.5 को लसमानसम्म बाह्रदशी खोिा पूव ु
150 लमटर सम्म 

300000 तीन िाख मात्र  

96 8 बाह्रदशी खोिाको बीच भागबाट नयाुँ प्िवटङ  300000 तीन िाख मात्र  
97 8 सातपते्र एररयाको मेन प्िवटङको बाटो दजबैतफुको 100 लमटर 

सम्म 
300000 तीन िाख मात्र  

98 8 नारायण चोक उत्तर मजर्जरे बीचको पैनीको कल्भटु दजिण, पूव ु
मेन बाटोको 200 लमटर  वडा नं.7 को लसमाना सम्म 

300000 तीन िाख मात्र  

99 
कृवर् िेत्र 

8 नयाुँ प्िवटङ सातपते्र एररयाको मेन प्िवटङ उत्तर रबर बगान 
र्ोडने बाटोको दाुँया बाुँया 

200000 दजई िाख मात्र  

100 8 पेट्रोि पम्प कदमगाछी भई वडा नं.5 को लसमानासम्मको 200000 दजई िाख मात्र  
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बाटोको 150 लमटर बावहर र लभत्री भाग 
101 8 स्वजस्तका बोलडङु्ग स्कूि पूवकुो पैनीको पूवी भाग/ या, रार्ज 

भट्टराईको घर छेउ दजिण 
150000 एक िाख पचास 

हर्ार मात्र 
 

102 8 नारायण चोक उत्तर मजर्जरे बीचको कल् भटु उत्तरको बगान गेटको 
दजिण सम्म बाटोको दाुँया बाुँया 

250000 दजई िाख पचास 
हर्ार मात्र 

 

103 8 बगान गेट पूव ुतीनकज ने वर डाुँडा बजद्धशाजन्त वडा नं.2 को 
लसमानासम्म बाटोको दायाुँ बायाुँ 100 लमटर लभत्र 

250000 दजई िाख पचास 
हर्ार मात्र 

 

104 8 जचया बगाुँन कामतघर हजुँदै बजद्धशाजन्त 2 र्ोड्ने बाटोको दाुँया 
बाुँया 

250000 दजई िाख पचास 
हर्ार मात्र 

 

105 8 नारायण चोकदेजख देववथानसम्म वडा नं.7 को लसमानासम्म/ 
फज िमती खोल्सी उत्तर जचया फ्याक्ट्री, रबर बगान, चन्रदय प्रा.वव. 
हजुँदै पूव ुबजद्धशाजन्त 2 र्ोड्न ेबाटोको दाुँया बाुँया 

250000 दजई िाख पचास 
हर्ार मात्र 

 

106 8 देववथान चोक उत्तर गलडजशतिा मजन्दर हजुँदै बजद्धशाजन्त 2 र्ोड्ने 
बाटोको दाुँया बाुँया 

200000 दजई िाख मात्र  

107 8 रानागाउुँ हजुँदै बजद्धशाजन्त 2 र्ोड्न ेबाटोको पूवतुफु 200000 दजई िाख मात्र  
108 8 चन्रोदय प्रा.वव. पूव ुबजद्धशाजन्त 2 र्ान ेबाटो र्ोड्न ेपूव,ु पजच चम 

बाटोको दाुँया बाुँया 
150000 एक िाख पचास 

हर्ार मात्र 
 

109 

वन तथा बगर िेत्र 

8 बगाुँन गेट पूव ुतीनकज ने वरडाुँडा हजुँदै बजद्धशाजन्त 2 वडा 
लसमानासम्म 100 लमटर बावहर 

100000 एक िाख मात्र  

110 8 फज िमती खोल्सी उत्तर जचया फ्याक्ट्री, रबर बगान, चन्रोदय 
प्रा.वव. हजुँदै बजद्धशाजन्त र्ोड्न ेबाटोको पजच चम 

50000 पचास हर्ार मात्र  

111 8 फज िमती खोल्सी उत्तर जचया फ्याक्ट्री रबर बगान दजिणको िेत्र/ 
रानागाउुँ हजुँदै बजद्धशाजन्त 2 र्ोड्न ेबाटोिे छोएको पजच चमतफुको 
भाग 

100000 एक िाख मात्र  

112 8  हात्तीवकल्िा खोल्सी उत्तर डाुँडागाउुँ कल् भटु र्ोड्ने बाटोको पूवी 
भाग 

100000 एक िाख मात्र  

113 8 साई मजन्दर उत्तर कािोपते्र हजुँदै रबर बगान छजन ेमागकुो 100 
लमटर बावहर 

100000 एक िाख मात्र  

114 8  देवीथान चोक उत्तर जशतिादेवी मजन्दर हजुँदै बजद्धशाजन्त र्ोलडन े
बाटो पूव ुपजच चम 100 लमटर बावहर  

50000 पचास हर्ार मात्र  

115 व्यापाररक िेत्र 9 खानेपानी पूव ुलमिन चोक, खानेपानी प्रणामी मजन्दर सम्म बाटोिे 
छोएको 100 लमटर सम्म 

500000 पाुँच िाख मात्र  

116 

 
आवासीय िेत्र 

9 गोिधाप दजिण िक्ष्मीपजर प्रणामी मजन्दर चारघरे हजुँदै वडा नं.6 
लसमानासम्म, प्रणामी मजन्दर पूव ुवववहबारे बर्ार बाटोिे छोएको 
100 लमटर सम्म 

500000 पाुँच िाख मात्र  

117 9 लमिनचोक खलतवडा चोक, लमिनचोक कालिस्थान चोक, खलतवडा 
चोक पूव ु10 नं. लसमानासम्म ढकाि गाउुँको बाटोिे छोएको 
100 लमटर सम्म 

500000 पाुँच िाख मात्र  

118 9 प्रणामी मजन्दर िक्ष्मीपजर बाटोको पूवतुफु 100 लमटर पछालड, 
लबवहबारे बर्ार बजद्धचोक कालिस्थान, प्रणामी मजन्दर उत्तर पूव ु
वडा कायाुियको र्लमन हजुँदै खरबन्दीको बाटो, कृष्ण सजधामा 
माग,ु यिम्बर कृवर् माग ुहजुँदै पशजपंिी ववकास शाखाको पछालड 
सम्म, शाजन्त माग ु(उप्रतेी डाुँडा) मगर चोक देवीस्थान माग ु
अदजवा खोिा पजिबाट पजच चम 8 नं. को लसमाना सम्म, भानज 
लनरौिाको घरबाट िखनचोकसम्म बाटोको दायाुँ बायाुँ 100 
लमटरसम्म 

300000 तीन िाख मात्र  

119 9 गणेश टोि आसपास अदजवा खोिा चारघरे 8 नं. लसमानाको 
बाटोको 100 लमटर पछालड, अदजवा खोिा पूव ुर्ागलृत टोिको 
दायाुँ बायाुँ 100 लमटर सम्म देवर्ी टोिको बाटोको 100 लमटर 
पछालड, प्रणामी मजन्दर लबवहबारे बर्ार बाटोको उत्तर दजिण 
100 लमटर पछालड, गोिधाप िक्ष्मीपजर सडकको पजच चमपवट्ट 

300000 तीन िाख मात्र 

 



खण्ड ४ अंक १ अर्जनुधारा रार्पत्र भाग १  २०७७/०४/०१ 

7 

 

100 लमटर पछालड, चन्रिाि मागकुो 100 लमटर सम्म, 
बाह्रघरे सडकबाट गागी माग ुहजुँदै भानज लनरौिाको घरसम्मको 
बाटोको 100 लमटरसम्म, िखनचोक पूव ु10 नं. लसमाना 
बाटोको 100 लमटर सम्म, खलतवडा चोक पजच चम 8 नं. 
लसमानासम्म बाटोको 100 लमटरसम्म पशजपलत माग ुनं.1 र 2 
बाटोको 100 लमटरसम्म 

120 

कृवर् िेत्र 

9 अदजवा खोिाको र्ागतृी टोिको बाटोको दाुँया बाुँया, कवपिमजनी 
माग,ु लमिनचोक कालिस्थान चोक प्रणामी मजन्दर िक्ष्मीपजर 
बाटोको पजच चमपवट्ट, गोिधाप िक्ष्मीपजर सडकको पूवपुवट्ट लबवहवारे 
बर्ार बजद्धचोक कालिस्थान पूव ुपजच चम, प्रणामी मजन्दर उत्तर पूव ु
वडाको र्ग्गाको बाटो हजुँदै खरबन्दी सम्म कृष्ण सजधामा मागकुो 
पूवतुफु, लमिनचोक खलतवडा चोक सडकको दाुँया बाुँया, 
चन्रिाि मागकुो दाुँया बाुँया, खलतवडा चोकपूव ु10 नं. लसमाना, 
बाह्रघरे सडक गागी भवन हजुँदै भानज लनरौिाको घरसम्म दाुँया 
बाुँया, यिम्बर कृवर् माग,ु रार्वंशी टोिको बाटोको (100 लमटर 
सम्म), मगर चोक देवीस्थान दाुँया बाुँया, शाजन्तमाग ु(उप्रतेी 
डाुँडा) 100 लमटर पछालडका सबै र्ग्गा 

200000 दजई िाख मात्र 

 

121 9 खलतवडा चोक पजच चम 8 नं. लसमानासम्म, रार्वंशी टोिको 
बाटो, पशजपलत माग ु1 र 2, भानज लनरौिाको घरबाट िखनचोक 
हजुँदै 10 नं. लसमाना सम्म  

100000 एक िाख मात्र 
 

122 व्यापाररक िेत्र 10 कालिस्थान चोकदेजख 100 लमटर वरपर  850000 आठ िाख पचास 
हर्ार मात्र 

 

123 

आवासीय िेत्र 
 

10 कालिस्थान सहरेडाुँगी सडकसुँग र्ोलडएका र्ग्गाहरु 600000 छ िाख मात्र   
124 10 आनन्दनगर सािबारी बाटोसुँग र्ोलडएका र्ग्गाहरु 600000 छ िाख मात्र  
125 10 बजद्धशाजन्त 2 लसमाना धौरािी चोक देउलनयासम्म सडकहरु 600000 छ िाख मात्र  
126 10 भरकािी मजन्दर उत्तर सहरेडाुँगी बाटोसम्म 800000 आठ िाख मात्र  
127 10 भरकािी मजन्दर उत्तर सट्टा भना ुदजिण च नक्साका र्लमन 

कािोपते्रिे छोएका बाटोमा 500000 पाुँच िाख मात्र  

128 10 िखनचोक हजुँदै 9 र 10 का लसमानामा र्ोलडएका र्ग्गाहरु 600000 छ िाख मात्र  
129 10 िखनचोक पूव ुसेतीपानी सडकमा र्ोलडएका र्ग्गाहरु 600000 छ िाख मात्र  
130 10 सरृ्नाचोक उत्तर सेतीपानी सडकमा र्ोलडएका र्ग्गाहरु 600000 छ िाख मात्र  
131 10 पञ् चकन्या उत्तर बरािगाउुँ, कालिस्थानहजुँदै कालिस्थान धाइर्न 

सडक 500000 पाुँच िाख मात्र  

132 
कृवर् िेत्र 

10 आवास िेत्रका बाटाहरुसुँग नर्ोलडएका र्लमन अन्तुगत राजखएको 
छ  300000 तीन िाख मात्र 

 

133 
व्यापाररक िेत्र 

11 बसपाकुिाई केन्र मानेर 200 लमटर वररपरर सबैलतर व्यापारर 
िेत्र 2500000 पच्चीस िाख मात्र  

134 11 बजट्टाबारी रार्मागबुाट 200 लमटर उत्तर लभत्र 2000000 बीस िाख मात्र  
135 

आवासीय िेत्र 

11 बजट्टाबारीबाट तीनपैनी सम्म 1500000 पन्र िाख मात्र  
136 11 बजट्टाबारीबाट सािबाडी उत्तर हजुँदै वडा नं.10 लसमानासम्म 

सडकको दायाुँ बायाुँ 20० लमटर सम्म 400000 चार िाख मात्र  

137 11 कालिझोडाबाट शलनच चरे चारआिी सडकको 200 लमटर दायाुँ 
बायाुँ 400000 चार िाख मात्र  

138 11 बसपाकुबाट िक्ष्मीपजर स्कज ि छेउसम्म 1000000 दश िाख मात्र  
139 11 बसपाकु िक्ष्मीधाप सािबाडी स्कज ि सहरेडाुँगी र्ोड्ने सडकको 

200 लमटर लभत्र 400000 चार िाख मात्र  

140 11 बजट्टाबारी सािबाडी सडकको लबहानी चोकबाट चौधरी टोि हजुँदै 
बजद्धचोकसम्म 400000 चार िाख मात्र  

141 11 बजट्टाबारी सािबाडी सडकको लबहानी चोकबाट चौधरी टोि हजुँदै 
बजद्धचोक सम्म सडकको दायाुँ बायाुँ२00 लमटर लभत्र 400000 चार िाख मात्र  

142 11 शाजन्तमाग ु200 लमटर दायाुँ बायाुँलभत्र 400000 चार िाख मात्र  
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143 11 बजट्टाबारी देउनीयाबाट िेलत्रय सडक वपचिे छोएको सडकको दायाुँ 
बायाुँ 200 लमटर दाुँया बाुँया 600000 छ िाख मात्र  

144 11 र्जनवकरी स्कज िबाट पजच चम बगानसम्म 400000 चार िाख मात्र  
145 

कृवर् िेत्र 

11 बजट्टाबारी सािबाडी सडकको लबहानी चोकबाट चौधरी टोि हजुँदै 
बजद्धचोकसम्म सडकको दायाुँ बायाुँ २00 लमटर बावहरका 
र्ग्गाहरु 

300000 तीन िाख मात्र 
 

146 11 बजट्टाबारी देउलनयाबाट िेलत्रय सडक वपचिे नछोएका सडकको 
दायाुँ बायाुँ200 लमटर बावहरका र्ग्गाहरु 300000 तीन िाख मात्र  

147 11 अन्य साना साना बाटा भएका सबै र्ग्गाहरु 300000 तीन िाख मात्र  
 

घरको सम्पजत्तको मूल्याङ्कन (रुपैयामा) 

क्र.सं. घरको वकलसम व्यापाररक आवासीय कृवर् 
१. १ तिे कच्ची घर १०००००।- ७५०००।- २५०००।- 
२. २ तिे कच्ची घर १५००००।- १०००००।- ५००००।- 
३. ति पक्की मालथ कच्ची (अधपुक्की) १५००००।- १०००००।- ५००००।- 

 
क्र.सं.  (सम्पूण ुतिाको) व्यापाररक आवासीय कृवर् 
१. < १००० sq. ft. भन्दा कम  ५०००००।- ४०००००।- ३०००००।- 
२. १०००-१५०० sq. ft. १००००००।- ८०००००।- ६०००००।- 
३. १५००-२५०० sq. ft. १५०००००।- १२०००००।- ९०००००।- 
४. > २५०० sq. ft. भन्दा बढी २००००००।- १६०००००।- १२०००००।- 

सम्पजत्तकरको दररेट 

लस.नं. रु. देजख रु. सम्म कर लनधारुण रु. कैवफयत 

1 01 400000 75  
२ 400001 500000 100  
3 500001 600000 125  
4 600001 700000 150  
5 700001 800000 175  
6 800001 900000 190  
7 900001 1000000 200  
8 1000001 1200000 250  
9 1200001 1400000 300  
10 1400001 1600000 350  
11 1600001 1800000 380  
12 1800001 2000000 400  
13 2000001 2200000 500  
14 2200001 2400000 550  
15 2400001 2600000 650  
16 2600001 2800000 800  
17 2800001 3000000 1000  
18 3000001 3200000 1200  
19 3200001 3400000 1300  
20 3400001 3600000 1400  
21 3600001 3800000 1500  
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22 3800001 4000000 1750  
23 4000001 4200000 2000  
24 4200000 4400000 2250  
25 4400000 4600000 2500  
26 4600001 4800000 2750  
27 4800001 5000000 3000  
28 5000001 5500000 3500  
29 5500001 6000000 4000  
30 6000001 6500000 4500  
31 6500001 7000000 5000  
32 7000001 7500000 5500  
33 7500001 8000000 6250  
34 8000001 8500000 7000  
35 8500001 9000000 8000  
36 9000001 9500000 9000  
37 8500001 10000000 10000  
38 10000001 11000000 12000  
39 11000001 12000000 13000  
40 12000001 13000000 14000  
41 13000001 14000000 15000  
42 14000001 15000000 16000  
43 15000001 16000000 17000  
44 16000001 17000000 18000  
45 17000001 18000000 19000  
46 18000001 19000000 19500  
47 19000001 20000000 20000  
48 20000001 22500000 25000  
49 22500001 25000000 27000  
50 25000001 27500000 29000  
51 27500001 30000000 31000  
52 30000001 32500000 34000  
53 32500001 35000000 37000  
54 35000001 37500000 40000  
55 37500001 40000000 43000  
56 40000001 42500000 47000  
57 42500001 45000000 51000  
58 45000001 47500000 55000  
59 47500001 50000000 60000  
60 50000000 भन्दा मालथ  प्रलत हर्ार रु २ का दरिे   

 
साववकका गा.वव.स.का र हािको अर्जनुधारा नगरपालिकामा हािसम्मको मािपोत नलतरेका र्ग्गा धनीहरुिाई आ.व. 
075/076, 076/077 मा साववककै स्थानीय लनकायकै दररेट अनजसार असजि गरीएकािे सो समयमा मािपोत 
नलतरेकाहरु समेतिाई अर्जनुधारा नगरपालिका भए पच चातको सजरुको दररेट अनजसार असजि गररनेछ । प्रमाण नपजगेकाको 
हकमा कम्तीमा 10 वर्कुो मािपोत लिई र सो वर्कुो मािपोतको एकमजष्ट 20% र्ररवाना असजि गररनेछ । आ.व. 
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075/076 मा मवहिा स्वास्थ स्वयंसेववकाहरु घर घरै गएर घरधजरी कर संकिन गरेको र त्यसपच चात वडािे समेत 
सेवा प्रदान गरेकािे चािज आ.व. 077/078 मा सो घरधजरी कर नलतनुेिाई सो आ.व.को दरको दोब्बर दरमा घरधजरी 
कर वडािे लिएपच चात मात्र अन्य कर असजि गरी सेवा प्रदान गररनेछ ।  

अनजसूजच ३ ( घर र्ग्गा बहाि कर ) 
नगरपालिका िेत्रलभत्र घर बहाि कर घर-र्ग्गाधनी र बहािवािाबीच भएको सम्झौताको 10% कायम गरीएको छ । 
घर र्ग्गा लिने व्यजििाई बहािबाट हटाउुँदा घरधनीिे नगरपालिकािाई र्ानकारी ददए पच चात मात्र बहािको िगत 
कट्टा गररनेछ । घरधनी र बहािमा बस्न ेबीच बहाि अंक समेत उल्िेख गरी सम्झौता गररनेछ । बहाि लिन ेर ददन े
बीच कज नै एक पििे सम्झौता गन ुनमानेको सूचना नगरपालिकामा प्राप्त भएमा वडा कायाुियिे सम्झौता गराउन प्रयत् न 
गनेछ ।  
 कज नै घरधनीिे नगरपालिकािाई र्ानकारी नगराई कर नलतरी वा कर लतरेको कारणबाट र्वरर्स्ती बहािमा बस्ने 

व्यजििाई हटाएमा बहािमा बस्नेको संरिण गरी पजनाः बहािमा राख् न वडा कायाुियिे प्रयत् न गनेछ ।  
 घर र्ग्गा बहाि कर नलतने व्यजििाई त्यो कर नलतरुन्रे्ि नगरपालिकािे चािज आ.व. मा कज नै सेवा प्रदान 

गनेछैन । घर बहाि कर सम्बन्धमा अन्य कज नै लसफाररसको माग गरेमा, वववाद वा समस्या पन ुआएमा बहाि कर 
नबजझाएका घरधनीको लसफाररस र उि समस्या समाधान गरीददनेतफु नगरपालिकािे कज नै कारवाही अगालड बढाउन े
छैन ।  

 घर बहाि कर सम्बन्धी नगरपालिकािे आवच यक लसफाररस प्रमाजणत गनजपुरेमा उल्िेजखत कर लिएर मात्र प्रमाजणत 
एवं लसफाररस गररनेछ ।  

 बहाि कर घोर्णा घरधनीबाट गन ुनगरपालिकािे आवचयक कायकु्रम तयार गरी िागू गनेछ ।  
 बहाि कर नबजझाएको घरको हकमा आएका मजद्दा मालमिा िगायतका अन्य काम, कारवाहीमा नगरपालिकाबाट 

सेवा उपिब्ध गराइनेछैन; यसिे न्यावयक सेवा समेतिाई बजझाउनेछ । 
 घरधनीिे बदलनयतका साथ र गािी बेइज्र्तपूण ुतररकािे बहािमा रहेकािाई हटाउन पाइने छैन । यदद यस्तो 

भएमा न्यावयक सलमलतिे घरधनीिाई 2 मवहनाको शजल्क बहािवािािाई ददिाई स-सम्मान बहाि सम्झौता भंग 
गराउनेछ ।  

 आवचयक घर र्ग्गा बहाि कर सम्बजन्ध कायवुवलध नगरपालिकािे बनाई िागू गन ुसक्नेछ ।  
अनजसूजच ४ (व्यवसाय कर) 

नगरपालिका िेत्रलभत्रका ववलभन्न व्यवसाय गने व्यवसायीहरुबाट यस ऐन अनजसार तोवकएका कर शजल्क आदद िाग्नेछ 
।व्यपार व्यवसायमा पजुँजर्िाई आधार मानी देहाय बमोजर्म कर, सेवाशजल्क  आदद िगाई असजि उपर गररनेछ । सो 
सम्बन्धमा लनम्न अनजसारको नीलत अविम्बन गररने छ । 
 िागत (पूुँर्ी) अनजसारको व्यवसाय कर असजिी गन ु नगरपालिकाबाट टोिी खटाईन े छ, यो वर् ु नगरपालिकाको 

पसि व्यवसाय दताु अलभयान वर्कुो रूपमा रहने छ । वडामा वडा सजचव र आवच यक कमचुारीको सहयोगमा सबै 
पसि, व्यवसाय, उद्योगिाई नवीकरण गररनेछ र लनर्हरुिाई संकलित रकमको 25% प्रोत्साहन रकम वापत प्रदान 
गररनेछ ।  

 यस नगरपालिका िेत्र लभत्रका कज नै व्यवसायीहरुिे साववकको व्यवसाय अलतररि थप कज नै सामग्रीको लडिर लिएको 
भए प्रलत लडिर अलधकतम रु.१०००.०० थप गरी लनर्को व्यवसाय कर असजि गररनेछ । 

 व्यवसाय संचािन गदाु सम्बजन्धत लनकायबाट प्रमाणपत्र लिई नगरपालिका िेत्र लभत्र व्यवसाय नगरेको भलन लनवेदन 
ददने व्यवसायीहरुिाई व्यवसाय वन्द रहेको, नचिेको लसफाररस गदाु तोकेको व्यवसायको न्यूनतम शे्रणीको दरिे 
व्यवसाय दताु लमलत देजखको व्यवसाय कर लिई लसफाररस गररनेछ । पूव ुसूचना ददएको अवस्थामा सो कर लिईने 
छैन । 

 उद्योग पसि व्यवसायिाई दताु शजल्क बराबर नै नवीकरण शजल्क िाग्नेछ । 
 व्यवसाय कर संकिनिाई थप व्यवजस्थत बनाउनका िालग कायवुवलध लनमाुण गरी िागू गररनछे । 
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घरनक्सा बनाउन ेईजन्र्लनयरीङ्ग कन्सिटेन्सी/ डाक्टर जक्िलनक/ नलसङु्ग होम / घ वगकुो इर्ार्त पत्र 
 

लस.नं.  ववर्य वववरण आ.व. 2077/०७७ कैवफयत  
१ ब्यवसाय दताु / नवीकरण शजल्क / सूचीकरण ५,०००।  

 
पूुँर्ीको आधारमा :- 

व्यापाररक वस्तजहरु वावर्कु दता ु/ नवीकरण शजल्क 
(क)  च जरोट तथा रक्सी र्न्य पदाथ,ु हाडुवेयर र ज्वेिस ुसंग सम्बजन्धत वस्तजहरुको व्यापार व्यवसाय (मददरा र कोल्ड लरंक्स 

सवहतको वकराना पसि समेत)      
च जरोट तथा रक्सी र्न्य पदाथ ु 

वकराना पसि / टेिर / साना होटि / माछा मासज पसि  

हाडवेुयर पसिाः 

 
 
 
 

लस.नं.   वववरण  आ.व. २०७7/०७८  
१. १ िाख देजख ५ िाख सम्म  १०००।  
२. ५ िाख १ देजख १० िाख सम्म  १२००। 
३. १० िाख १ देजख २० िाख सम्म  १५००। 
४. २० िाख १ देजख ५० िाख सम्म  २०००। 
५. ५० िाख १ देजख १ करोड सम्म  ३५००। 
६. १ करोड १ देजख मालथ  ५०००।  

लस.नं. वववरण आ.व. 2077/078 
१. १ िाख देजख ५ िाख सम्म  ७००। 
२. ५ िाख १ देजख १० िाख सम्म  १०००। 
३. १० िाख १ देजख २० िाख सम्म  १२००। 
४. २० िाख १ देजख ५० िाख सम्म  २०००। 
५. ५० िाख १ देजख १ करोड सम्म  2500। 
६. १ करोड १ देजख मालथ  3500। 

लस.नं. वववरण आ.व. 2077/078 
१. १ िाख देजख ५ िाख सम्म  ७००। 
२. ५ िाख १ देजख १० िाख सम्म  १०००। 
३. १० िाख १ देजख २० िाख सम्म  १२००। 
४. २० िाख १ देजख ५० िाख सम्म  १५००। 
५. ५० िाख १ देजख १ करोड सम्म  २०००। 
६. १ करोड १ देजख ५ करोड सम्म  3५००।  
७. ५ करोड १ देजख १० करोड सम्म  ५0००। 
८. १० करोड मालथ  7०००। 
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ज्वेिस ुपसिाः 

 (ख)  चस्मा, क्यामेरा, टेलिलभर्न, िगायतका ववद्यजतीय सामग्री ( लसडी प्िेयस,ु कम्प्यजटर सामग्री समेतका व्यवसायहरु ) 
लस.नं. वववरण आ.व. 2077/078 
१. १ देजख १० िाख सम्म १०००। 
२. १० िाख १ देजख २० िाख सम्म  १२००। 
३. २० िाख १ देजख १ करोड सम्म  १५००। 

(ग)  ट्याक्टर लबक्रग, कार र्ीप, अटोमोबाइल्स, मोटरपाटुस,् मोटरसाइकि, लमि मेलसनरी आदद )  
लस.नं. वववरण आ.व. 2077/078 
१. १ िाख सम्म  ७००। 
२. १ िाख १ देजख ५ िाख सम्म  १०००। 
३. ५ िाख १ देजख १० िाख सम्म  १२००। 
४. १० िाख १ देजख २० िाख सम्म  १५००। 
५. २० िाख १ देजख १ करोड सम्म  २५००। 
६. १ करोड १ देजख मालथ   ३५००।  

   (घ) वकताब, कापी तथा स्टेशनरी, कस्मेवटक, ब्यजवटपािरु, शैिजन, प्याथोिोर्ी ल्याब संग सम्बजन्धत व्यवसाय  ( र्रु्धी पसि 
समेतको हकमा )  

लस.नं. वववरण आ.व. 2077/078 
१. ५० हर्ार सम्म  ५००। 
२. ५० हर्ार १ देजख १ िाख सम्म  ७००। 
३. १ िाख १ देजख ३ िाख सम्म  १०००। 
४.  ३ िाख १ देजख ५ िाख सम्म  १२००। 
५. ५ िाख १ देजख २० िाख सम्म  १५००। 
६. २० िाख १ देजख २५ िाख सम्म  २०००। 
७. २५ िाख १ देजख मालथ  ३०००।  

 
(ङ) कृवर्सुँग सम्बजन्धत व्यवसायको हकमा (कृवर् फाम,ु गाई पािन, सजंग जर पािन, बाख्रा पािन व्यवसाय आदद। (कृवर् सामग्री, 

 र्र्ार, मि, ववउ, गाई, दाना, चोकर, कज खजरा दाना, पशजपंिी आहार )  
लस.नं. वववरण आ.व. 2077/078 
१. १ िाख सम्म  ५००। 
२. १ िाख १ देजख ३ िाख सम्म  ७००। 
३.  ३ िाख १ देजख ५ िाख सम्म  १०००। 
४. ५ िाख १ देजख २० िाख सम्म  १२००। 
५. २० िाख १ देजख मालथ   १५००। 

लस.नं. वववरण आ.व. 2077/078 
१. १ िाख देजख ५ िाख सम्म  ७००। 
२. ५ िाख १ देजख १० िाख सम्म  १०००। 
३. १० िाख १ देजख २० िाख सम्म  १२००। 
४. २० िाख १ देजख ५० िाख सम्म  १५००। 
५. ५० िाख १ देजख १ करोड सम्म  २०००। 
६. १ करोड १ देजख ५ करोड सम्म  ३५००। 
७. ५ करोड १ देजख मालथ ५०००। 
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(च) उपहार, जशसा, फे्रलमङ्ग, कापेट, फेजन्सपसि, सर्ावटका सामान र र्नरि गजड्स आदद 

लस.नं. वववरण आ.व. 2077/078 
१.  १ िाख सम्म  ७००। 
२. १ िाख १ देजख ५ िाख सम्म  १०००। 
३. ५ िाख १ देजख १० िाख सम्म  १२००। 
४. १० िाख १ देखी २० िाख सम्म  १५००। 
५. २० िाख देजख मालथ  २५००। 

 
(छ) थानकपडा, रेलडमेड कपडा , र्जत्ता चप्पि, घडी आदद व्यवसाय 

 
लस.नं. वववरण आ.व. 2077/078 
१. ३ िाख सम्म  १०००। 
२. ३ िाख १ देजख ५ िाख सम्म  १२००। 
३. ५ िाख १ देजख १५ िाख सम्म  १५००। 
४. १५ िाख देजख ३० िाख सम्म  २०००। 
५. ३० िाख १ देजख १ करोड सम्म  २५००। 
६. १ करोड देजख ५ करोड सम्म  ४५००।  
७. ५ करोड देजख मालथ  ६०००। 

 मालथ उल्िेख नभएका पसि व्यवसायको हकमा मालथ (छ) बमोजर्मकै दररेट अनजसार हजनेछ । 
पूुँर्ीको आधारमा पसि/व्यवसाय दताु/नवीकरण गदाु लनवेदकको लनवेदनको आधारमा नै दताु नवीकरण गररने र सोही 
पूुँर्ी उल्िेख गरी अन्य लनकायहरुमा लसफाररस गररनेछ । यसमा छलि गरेको पाइएमा दोहोरो र्ररवाना गरी 
(दताु/नवीकरण) खारेर् समेत गन ुसवकनेछ ।   
२ उद्योग :- 
चक उद्योग, लग्रि, दाना उद्योग ,वफनेि उद्योग, लनर उद्योग, र्र्धी उद्योग, उत्पादनमजिक उद्योगको लडपो, सौय ुउर्ाु 
उत्पादन, लमश्री चकिेट उद्योग, पापड जचप्स उद्योग, पाउरोटी उद्योग, बरफ उत्पादन, झजि तथा पदाु उत्पादन, तार 
र्ािी उत्पादन गने  हिजका पेय पदाथ,ु नानोकन उद्योग, काष्ठ उद्योग, डेरी उत्पादन , सजपारी प्रशोधन, जचनी उद्योग, 
डोरी उद्योग, डब्बा बाल्टीन आदद बनाउन े उद्योग, खलनर् उद्योग, सेिर तथा उर्ाु मजिक उद्योग िगायतका 
उद्योगहरुको हकमा । तपसीि बमोजर्मको दरमा शजल्क लिइनेछ ।  
 

लस.नं. वववरण आ.व. 2077/078 (रुपैयामा) 
१. ३ िाख सम्म  १०००। 
२. ३ िाख १ देजख ५ िाख सम्म  १२००। 
३. ५ िाख १ देजख १० िाख सम्म  १५००। 
४. १० िाख १ देखी २० िाख सम्म  २०००। 
५. २० िाख १ देजख ५० िाख सम्म  २५००। 
६. ५० िाख १ देजख १ करोड सम्म  ३५००। 
७. १ करोड १ देजख ५ करोड सम्म  ५०००। 
८. ५ करोड १ देजख मालथ ६०००।  

 
उल्िेजखत व्यवसायको हकमा अन्य लनकायिाई गररने लसफाररस बापतको दस्तजर थप िाग्ने छ ।  



खण्ड ४ अंक १ अर्जनुधारा रार्पत्र भाग १  २०७७/०४/०१ 

14 

 

१. मालथ उल्िेजखत वकलसम, उपरोि शीर्कुमा नपरेको उद्योग दताु हजन आएमा, उद्योगको दताु मालथ व्यवसायको (छ) 
बमोजर्मकै दरको आधारमा हजनेछ ।  

२. नगरपालिकामा दताु भई संचािनमा आएका फम,ु पसि, उद्योग आददिाई बन्द गनजपुदाु आवचयकतानजसार लनररिण गरी 
ववगत वर्कुो िाग्ने दस्तजर र र्ररवाना समेत असजि गरी व्यवसाय बन्द लसफाररस ददईनेछ ।  

३. व्यवसावयक फम ु नामसारी गदाु रु.१०००।- रार्स्व लिई नामसारी गररने छ । फमकुो कारोबार थपघट गदाु 
रु.1000।- सेवा शजल्क लिइनेछ ।  

४. यस कायाुियिाई बजझाउनज पने कर, शजल्क र भाडा आदद र्स्ता रार्स्व बजझाउन बाुँकग रहेमा न.पा.बाट प्रदान गररन े
लसफाररस िगायतका सेवा प्रवाहबाट बजित गररनेछ ।  

 

अनजसूजच ५(सवारी साधन कर ) 
 

ररक्सा, ठेिा, ई-ररक्सा, अटो ररक्सा संचािन सम्बजन्ध 
मालथ बमोजर्मको सवारी साधनमा लनम्नानजसारको वावर्कु दताु/नवीकरण कर िगाई असजिउपर गररनेछ।  
1. न.पा.लभत्रको ठेिा ररक्सा, ई-ररक्सा, अटो ररक्सा आदद न.पा मा अलनवाय ुनगरपालिकामा दताु भई संचािन हजन ज 

पनेछ । 
2. दताु शजल्काः- ठेिा र ररक्सा रु २५।००(पजच्चस मात्र), ई-ररक्सा रु २००।०० , अटो ररक्सा रु 

५००।०० 
3. नवीकरण शजल्काः- ठेिा र ररक्सा रु २५।००(पजच्चस मात्र), ई-ररक्सा रु ३००।००, अटो ररक्सा आददको 

रु ५००।०० (पाुँच सय मात्र )मात्र लिईनेछ ।  
4. वावर्कु सवारी कराः- ठेिा रु.१००(एक सय मात्र), ररक्सा रु.१५०(एक सय पचास मात्र), ई-ररक्सा 

रु.५००(पाुँच सय मात्र),अटो ररक्सा रु.८०० (आठ सय मात्र )मात्र लिइनेछ  ।  
5. दताु नभई संचािनमा आएका उल्िेजखत सवारी साधनिाई डब्बि दस्तजर लिई दताु गररनेछ ।  
6. पवहिो पटक दताु हजदा वावर्कु कर छजट ददइएको छ ।    

अनजसूजच ६ (ववज्ञापन कर) 
कज नै पलन उद्योगहरु, व्यवसावयक संघ, संस्था करकारखानाहरुिे नगरपालिकाको िेत्रलभत्रको सावरु्लनक स्थिमा 
कज नै सांकेलतक बोड ुवा ववज्ञापनको होलडङ बोड,ु ब्यानर नगरपालिकाको पजव ुस्वीकृतमा राख् ने पाउने छन ्र सो 
बापत देहाय अनजसार कर िाग्ने छ । 

ववज्ञापन कर 
क्र.सं. वववरण दर अवलध 
1. होलडङ बोड/ुलडजर्टि बोड ुप्रलत बग ुवफट 75।- वावर्कु 
2. िाइटबोड ुप्रलत बग ुवफट 90।- वावर्कु 

3 लभते्त िेखन प्रलत बग ुवफट 20।- वावर्कु 

4 तजि ब्यानर प्रलत ब्यानर 100।- वावर्कु 

5. ववद्यजत पोिमा पेजन्टङ्ग गनिुाई प्रलत बग ुरलनङ वफट 20।- वावर्कु 

6. अन्यको हकमा नगरपालिकािे तोके बमोजर्म हजनेछ ।   
 

1. लबज्ञापन बोड,ु होलडङबोड ु तथा व्यानर राख्न े स्थिको हकमा नगरपालिकाको स्वीकृती र तोकेको िेत्रमा मात्र 
ददईनेछ ।      

2. लनजर् घरमा प्रचार सामग्री होलडङ्ग बोड ुराखेमा नगरपालिकाको स्वीकृलत ववना राख्न ददएमा सम्बजन्धत घरधनीसंग 
ववज्ञापन कर असजि गररनेछ ।  
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3. ववज्ञापन कर नलतरेको कज नैपलन होलडङ्ग बोड,ु व्यानर तथा ववज्ञापन सामग्रीहरु नगरपालिकाबाट      यथाजशघ्र 
हटाइने छ ।  

4. ववज्ञापन सामग्रीहरुको ईर्ार्त र्ाच साथै स्थिगत अनजगमनको व्यवस्था नगरपालिकािे गनेछ ।  
5. उल्िेजखत कर नगरपालिकािे ठेक्का सम्झौताबाट पलन गन ुसवकनेछ  ।   
6. चेतनामूिक एवं सामाजर्क सचेतनाका िालग राख्नज पने ववज्ञापनको नगरपालिबाट पजव ु अनजमलत लिइएको खण्डमा 

नगरपालिकािे ववज्ञापन कर लनशजल्क गन ुसक्नेछ  ।  
 

अनजसूजच ७ (बहाि लभटौरी शजल्क ) 

   नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र लनमाुण, रेखदेख वा संचािन गरेको हाटबर्ार पसि वा सरकारी र्ग्गामा बनेको 
संरचनाको उपभोग बापत देहाय बमोजर्मको दरमा बहाि लभटौरी शजल्क असजि उपर  गररनेछ ।  

 मजख्य बर्ार र कािोपते्र सडकको दायाबाया प्रलतबग ुवफट रु.१५।००  
 सब्र्ी बर्ार प्रलत बग ुवफट रु.१०।००  

अनजसूजच ८ (पावकुङ्ग शजल्क ) 
 

नगरपालिका िेत्रलभत्र नगरपालिकािे तोकग ददएको पाकीङ्ग िेत्र र बसपाकु िेत्रमा प्रवेश गदाु सवारी पाकीङ्ग वापत 
देहाय अनजसारको पाकीङ्ग शजल्क लिईनेछ ।  

सवारीको वकलसम ददवा पाकीङ्ग प्रलत ददन  रात्री ववश्राम शजल्क  

बस, ट्क, लमलनबस, ट्याक्टर आददमा  ५०/-  १००/- 
जर्प, कार, माइक्रो-भेन, टेम्पो, पावर वटिर आददमा  २०/- ४०/- 
ठेिा, ररक्सा, ई- ररक्सा अन्य  १०/- २०/- 

नोटाः ववदेशी सवारी साधनको हकमा डब्बि दस्तजर िाग्नेछ । 
अनजसूजच ९( सेवा, शजल्क र दस्तजर) 
क) पूवाधुार प्रयोग शजल्क 

 

क्र.सं. रार्स्वका िते्रहरु (पूवाधुार प्रयोग शजल्क) दर रेट रु. कैवफयत 
1 लनर्ी वा भाडाका बस, िरी आददमा 20।-  
2 ट् याक्टर 20।-  
3 वट्रपर 6 चक् के सम्म 50।-  
4 वट्रपर 6 चक् के भन्दा मालथ 75।-  
5 लमलन बस, लमलन ट्रक, लमलन ट् याक्टर आददमा 20।-  
6 भाडाका र्ीप, कार ल्याण्ड रोभर आददमा 10।-  
7 टेम्पो, पावर लडिर 00।-  
8 ववदेशी नम्बर भएका बस, ट्रक, िरी आददमा 50।-  
9 ववदेशी नम्बर भएका भेन, र्ीप, कार ट् याक्सी आददमा 100।-  
 
ख) सेवा शजल्क हाट बर्ार कर (साप्तावहक हाट बर्ार दररेट)  

क्र.सं.  प्रकार 
आ.व. 
2077/078 

क्र.सं.  प्रकार 
आ.व. 
2077/078 

१ कज खजरा,हाुँस, परेवा  १५.०० 28 उंखज पेल्ने  २०.०० 
२ लसरा  २०.०० 29 वकताब चौक २०.०० 
३ माछा २५.०० 30 र्जत्ता चप्पि चौक  ४०.०० 
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४ खलस काटी मासज बेच्ने  ५०.००  31 र्जत्ता चप्पि अन्य  ३०.०० 
५ कज खजरा काटी मासज बेच्ने  ४०.०० 32 घडी िाइट ( क बग ु)  ४०.०० 
६ सब्र्ी   33 घडी िाइट ( ख बग ु)  ३०.०० 
 क) बग ु २०.०० 34 सजलत ुपसि २०.०० 

 ख) बग ु १५.०० 35 साबजन सिाई २५.०० 
 ग) बग ु १०.०० 36 हरेकमाि २५.०० 

7 
िाइट र छाता ममतु (दोकान 
वफर्ाइ ममतु गने )  

१५.०० 
37 

वकराना ३०.०० 

8 जचया पसि  38 ववउववर्न १५.०० 
 क) बग ु २५.०० 39 ठेवक  २०.०० 
 ख) बग ु २०.०० 40 खजकज री  १०.00 
9 टेिस ुबावहर  २५.०० 41 भाडा पसि ४०.०० 

10 मोची २५.०० 42 टोपी च जरा  २०.०० 
11 नाङ्िो कज चो  २०.०० 43 कज जल्फ बरफ  २५.०० 
12 थान कपडा बावहर  ३०.०० 44 नसरुी (क बग)ु  २०.०० 
13 रेलडमेट पसि बावहर  ५०.०० 45 नसरुी (ख बग)ु  १०.०० 
14 रेलडमेट टहरालभत्र  ४०.०० 46 जचयारङ्ग २०.०० 
15 मलनहारी ४०.०० 47 ववउववर्न  १५.०० 
16 गाग्री  २५.०० 48 तामाको मेसज १५.०० 

17 
खाटमा राखेर बेच्ने लमठाइ 
पसि 

३०.०० 
49 

सावजन, धजप  २०.०० 

18 च जरा पसि (भ जइमा )  २०.०० 50 प्िाजस्टक सामान ३०.०० 
19 च जरा पसि (घजम्तीमा) २५.०० 51 झल्िा पसि  १५.०० 
20 फिफूि ३०.०० 52 जघउ १५.०० 
21 फिफूि (घजम्तीमा ) २०.०० 53 छोिा पसि  २०.०० 
22 सबतु  २५.००  54 अदजवा  २०.०० 
23 चटपटे २०.०० 55 लसरक डसना ३०.०० 
24 चटपटे (घजम्तीमा) २५.०० 56 सजलत ुप्रलतगाडी  ४०.०० 
25 मजराइ  २५.०० 57 र्लडबजट्टी  १५.०० 
26 मजराइ (घजम्तीमा )  १५.०० 58 दवह  ३०.०० 

27 हर्ाम ३५.००  
मालथ उल्िेखत नभएमा नगरपालिकािे रु ५ देजख रु 
१०० सम्म तोक्न सक्नेछ । 
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ववलभन्न वस्तजमा िाग्न ेसेवा शजल्क   
 

क्र.सं. प्रकार 
आ.व. 

2077/078 
(रुपैयामा) 

क्र.सं. प्रकार 
आ.व. 

2077/078 
(रुपैयामा) 

१ थजक्पा प्रलत काटजुन  ३.०० 37 सजुँग जर वंगजर सानो  १०.०० 
२ चक प्रलत काटजुन  १.०० 38 सजंग जर बंगजर प्रलत गोटा १५.०० 
३ भकारी प्रलत गोटा ३.००  39 केराउ मटर प्रलत मन  ५.०० 
४ डोको प्रलत गोटा १.०० 40 गाई, गोरु , रांगा भैसी  १०.०० 
५ जघउ खारेको प्रलत वटन १५.०० 41 जचयापजत्त  प्रलत मन  ३.०० 
६ जघउ नौनी (वनस्पलत) प्रलत वटन  १०.०० 42 कवाडी समान प्रलत ट्याक्टर ५००.०० 
७ प्रशोलधत सजपारी प्रलत जक्वन्टि  ६०.०० 43 खािी बोति प्रलत गोटा  ०.५ 
८ लिजच प्रलत काटजुन  ८.०० 44 कांचो सजपारी प्रलत जक्वन्टि २५.०० 
९ आुँप प्रलत काटजुन १०.०० 45 बास प्रलत घना  २.०० 

१० नररवि प्रलत वोरा र्ट्टासंग  २०.०० 46 दाउरा प्रलत ट्याक्टर  १००.०० 
११ नररवि र्ट्टा वेगर  ३०.०० 47 कवाडी समान प्रलतभारी  १०.०० 
१२ भइकट्टर सयकडा ५०.०० 48 ठेवक प्रलत गोटा  ५.०० 
१३ केरा दजइ घरर भन्दा मालथ प्रलत घरी  १.५० 49 र्लडबजटी प्रलतमन  २५.०० 
१४ अिैंची प्रलत वोरा  ५०.०० 50 उंखज प्रलत सयकडा  ३०.०० 
15 जचउरा प्रलत वोरा  १०.०० 51 पसिको र याक २५.०० 
16 बाख्रा  ७.०० 52 सादा खाट १५.०० 
17 खलस बोका  १०.०० 53 टेबि कज सी  १२.०० 
18 पाठापाठी  ७.०० 54 बजटे्ट खाट  २५.०० 
19 खानेतेि, िािी, ररफाइन  ७.०० 55 ढोकाको चौकट  २५.०० 
20 मजराई प्रलत बोरा  ७.०० 56 झ्यािको चौकट  ३०.०० 
21 च जरपेपर प्रलत ररम  ५.०० 57 सोफा, दरार्, पिङ्ग प्रलत सेट  १२०.०० 
22 सजतीको डजट्टो प्रलत बोरा  १५.०० 58 रेलसङ्ग टेबि  १५.०० 
23 सजती प्रलत मन  १५.०० 59 भेजन्टिेसन चौकट  ५.०० 
24 धजप प्रलत काटजुन  ७.०० 60 ढोका पल्िा प्रलत गोटा  २०.०० 
25 धजप प्रलत बोरा  ३०.०० 61 झ्याि पल्िा प्रलत गोटा  १२.०० 
26 खािी वटन प्रलत गोटा  ५.०० 62 सािकाठ प्रलत जक्वनटि  १५.०० 
27 अदजवा चदजवा िगाएको  २५.०० 63 कज काठ प्रलतजक्वन्टि  ७.०० 

28 
अदजवा चदजवा निगाएको प्रलत बोरा दजइ 
मनसम्म  १५.०० 

64 
साि िकडी प्रलत ट्रक (यस 
न.पामा उत्पाददत मात्र )  ५००.०० 

29 
अदजवा चदजवा निगाएको सानो पचास के.जर्. 
सम्म  

१०.०० 
65 

लससौ प्रलत ट्रक  ३००.०० 

30 जचत्रा  २.०० 66 कज काठ प्रलत ट्रक  २५०.०० 
31 दाउरा प्रलत साइकि  ७.०० 67 र्नाु दाउरा प्रलत ट्रक  ३००.०० 

32 कज खजरा प्रलत गोटा ३.०० 68 
कज चो प्रलतभेन (लमलन ट्रक, ट्याक्टर 
)  २५०.०० 

33 ब्रान खजदी तथा वपठो प्रलतवोरा  २.०० 69 कज चो सानो गाडी छोटा हात्ती  १५०.०० 
34 भ जस प्रलत ट्रक  ५०.०० 70 चामि जक्वन्टि  ५.०० 
35 भ जस प्रलत ट्याक्टर  ३०.०० 71 च्याख्िा  २.०० 
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क्र.सं. प्रकार 
आ.व. 

2077/078 
(रुपैयामा) 

क्र.सं. प्रकार 
आ.व. 

2077/078 
(रुपैयामा) 

36 धान मकै प्रलत जक्वन्टि  ३.००       
 मालथ उल्िेख नभएका वस्तजमा सेवा शजल्क रु.५ देखी रु.१०० सम्ममा नगरपालिकािे आवचयक लनणयु गन ुसक्नेछ।  

ख) नक्सा पास दस्तजराः-  

 स्थानीय सरकार संचािन ऐन को दफा ४२ मा व्यवस्था भएकोमा सोही अनजसार हजनछे ।  

क्र.सं.  घरको वववरण  
 आ.व. 

2077/078 का 
िालग प्रलतफज ट रु. 

१ 
लनमाुण सम्पन्न पक्की घर (नगरपालिका गठन भए पश्चात वा मागदशनु २०७२ िागू हजन ज प जव ु
वा गाववस हजदै सम्पन्न घर ) 

७/००  

२ लनमाुण सम्पन्न अध ुपक्की घर ( मागदशनु २०७२ िागूहजन पजव ु)  २/५०  
३ नयाुँ बन्ने पक्की घर _(RCC)  ७/००  
४ नयाुँ बन्ने अध ुपक्की घर  ३/-  

५ 
लनमाुण सम्पन्न पक्की घर ( मागदशनु २०७२ िागू भए पश्चात ) अलभिेखीकरण मात्र गने 
प्रलततल्िा । ऐन  अनजसार हजनछे ।  

 

६ लनमाुण सम्पन्न अध ुपक्की घर ( मागदशनु २०७२ िागू भए पश्चात )   
७ कम्पाउण्ड वाि ( प्रलत रलनङ वफट)  १/-  
८ अन्य घरहरु (माटो तथा काठिे बनेको घरहरु ) १/- 
९ घर नक्सा नामसारी   

    
क. 

नामसारी (मतृ्तकबाट नामसारी भएमा ) ०/५०  

ख. अंश १/-  
ग. खररद, लबक्रग  २/-  

 

घर नक्सा सम्बजन्ध स्थानीय सरकार संचािन ऐन  २०७४ र भवन लनमाुण आचार संवहता २०७२ बमोजर्म हजने छ ।  
ग) भाडा तथा बहािबाट आयाः-  
 शलनश्चरे बर्ारमा नगरपालिकािे बनाएका नया सटरहरुका २८ वटामा आ.व. २०७6/७7 मा लिएको दरमा 

नै बहाि संकिन रकम गररनेछ । लनर्हरुिे तोवकएको मवहनामा नै रकम बजझाए ५ प्रलतशत छजट गररनेछ भन े
अको मवहनामा तोकगएको दरमा नै र सो पलछको मवहनामा आए सो मवहना १० प्रलतशत र्ररवाना, अको 
मवहनामा आए २५ प्रलतशत र्ररवाना हजनेछ , यो छजट र र्ररवाना बहािमा िागेका सबै व्यवसायीमा िागू 
हजनेछ ।  

 हाि शलनच चरे बर्ारको सटरमा प्रलत सटर रु.50000।-(पचास हर्ार) धरौटी रकम 
रहेको छ। बहाि रकम नबजझाउने व्यवसायीको धरौटी रकमबाट बहाि असजि गरी 
लनर्िाई सटरबाट लनकालिनेछ । 

 पसिकवि भाडामा लिने व्यजििे पसिकवि  छाड्न चाहेमा एक मवहना अगाडी 
नगरपालिकाको कायाुियमा लिजखत र्ानकारी ददनज पनेछ  । 

 नगरपालिकाबाट लिएको पसिकविको कोठा ममतु गनज ुपरेमा कायाुियको अलग्रम स्वीकृती 
लिई आदेशानजसार गनपुनेछ ।  
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 नगरपालिकािे भाडामा िगाएको कोठा खािी गन ुर्ानकारी गराएको ३० ददनलभत्र कोठा 
खािी गनज ुपनेछ ।  

 नगरपालिकाको कजच्च तथा पक्की पसिकविहरु भाडामा लिई आफूिे प्रयोर्न नगरी 
अन्यिाई प्रयोग गन ुददएको पाइएमा भाडामा लिनेको नाममा बक्यौता िगत कसी लनर् उपर 
असजिीका िालग कावाुही चिाइनेछ र तत्काि पसिकवि उपभोग गनेको नाममा नया 
सम्झौता गरी लनयमानजसार लनयलमत भाडा असजि गररनेछ ।  

 नगरपालिकािे तोकेको समयमा भाडा नबजझाउने व्यजििाई सम्झौता अनजसार लनर्िे भाडामा 
लिएको कोठा बन्द गरी नगरपालिकाबाट ददईने सेवासजववधा रोक्का गररनेछ ।  

 नगरपालिकािे नयाुँ योर्ना ल्याई लनमाुण गररने पसिकविहरु बहािमा ददने सम्बन्धमा नयाुँ 
सम्झौता कायाुपालिकाको लनणयुानजसार कायनु्वयन गररनेछ ।  

 ववद्यजत लमटरका िालग नगरपालिकािे लसफाररस गरीददनेछ र ववद्यजत महसजि स्वयंिे नै 
सम्बजन्धत कायाुियमा बजझाउनजपनेछ । 

 
भाडा दर रेट 

शलनच चरे बर्ारको नयाुँ भवनको सटरमा देहायानजसारको मालसक बहाि रकम लिइनछे ।  
क्र.सं. सटर नं. रकम रु. क्र.सं. सटर नं. रकम रु. 
1 1 6500 15 15 4000 
2 2 5500 16 16 4000 
3 3 5500 17 17 4000 
4 4 5500 18 18 4000 
5 5 5500 19 19 4000 
6 6 5500 20 20 4000 
7 7 5500 21 21 4000 
8 8 5500 22 22 4500 
9 9 5500 23 23 4500 
10 10 5500 24 24 4500 
11 11 5500 25 25 4500 
12 12 5500 26 26 6500 
13 13 6000 27 27 4500 
14 14 4500 28 28 2000 

सामजदावयक भवन (शलनच चरे बर्ार) मा तल्िो तिामा रहेको सटरहरुमा तपसीि बमोजर्मको 
दररेटमा बहाि रकम लिइनेछ । 
क्र.सं. सटर नं./संख्या रकम रु.(प्रलत सटर) क्र.सं. सटर नं./संख्या  रकम रु. (प्रलत सटर) 
1 1/2 4000 7 7 2000 
2 2 4000 8 8/3 4000 
3 3 4000 9 9 3500 
4 4 3500 10 10 3000 
5 5 3500 11 11 4000 
6 6 2500    

 



खण्ड ४ अंक १ अर्जनुधारा रार्पत्र भाग १  २०७७/०४/०१ 

20 

 

५. लसफाररस दस्तजर  
नगरपालिकाबाट गररने लनम्नानजसारको लसफाररसमा देहाय बमोजर्मको दस्तजर लिई लसफाररस 
गररनेछ।  

क्र.स.  दस्तजरहरुको वववरण  
        रकम               

       रु  कैवफयत  

१ 
लसफाररस सम्बन्धमा  

लनशजल्क 
  

पजिकरण सम्बजन्ध (३५ ददन सम्म )     
क) पजञ् र्करण वविम्व शजल्क (प्रमाण पत्र दस्तजर ३६ ददन देजख १ वर्सुम्म )  ५०.००   

 ख) एक वर् ुनाघेमा र्ररवाना  १००.००  
 ग) पजिकरण प्रलतलिपी  ५०.००  

२   लमिापत्र दस्तजर िेनदेनमा  ०.५ प्रलतशत    

३ 
 मोही िगत कट्टा     

क) १ कठ्ठा सम्म न्यूनतम  ३००.००  
ख) १ कठ्ठा भन्दा मालथ प्रलत कठ्ठा ५०.००  

  मोही नामसारी दस्तजर     

४ 
क) १ कठ्ठा सम्म न्यूनतम  ३००.००   
ख) १ कठ्ठा भन्दा मालथ प्रलत कठ्ठा ५०.००   

५   घरटहरा नामसारी दस्तजर  ३०००.००   
६   नक्कि दस्तजर प्रलतपन्ना  ५०.००   
७   वैवावहक लसफाररस सजर्लुमन  ५००.००   
८  वैवावहक लसफाररस १००.००  
9   पेन्सन पट्टा लसफाररस  ५००.००   
10   नहरघटी लसफाररस प्रलत कठ्ठा  १००.००   
   नहरबलड लसफाररस प्रलत धजर  २००.००   
  मोठ कायम लसफाररस एक कठ्ठा सम्म न्यूनतम  ५००.००  
  मोठ कायम लसफाररस एक कठ्ठा भन्दा मालथ प्रलत धजर  ५०.००  

11 संस्था सम्बन्धी     
     संस्था दताु गैसस, सहकारी समेत , लसफाररस, सूचीकरण,  नवीकरण १०००.००  
  र्द्योलगक िेत्र सम्बन्धी    

12 

क)  काष्ठ उद्योग दताु लसफाररस  २०००.००   
ख) क्रसर उद्योग लसफाररस  १०0००.००   
ग) घरेिज तथा साना उद्योग लसफाररस  १0००.००   

घ) 
अन्य साना उद्योग (कृवर् सम्बन्धी ), कृवर् सहकारी सूजचकरण-
नवीकरण 

५००.००   

 ववद्यजत लमटर लसफाररस (घरायसी प्रयोर्न)  १००.००  
 ववद्यजत लमटर घरायसी लसफाररस (कृवर् प्रयोर्न) १५०.००  
 ववद्यजत लमटर घरायसी  लसफाररस (र्द्योलगक, व्यवसावयक) ५००.००  
 ववद्यजत लमटर घरायसी  लसफाररस (हाउजर्ङ्ग) १०००.००  

क) नक्सा पास लनवेदन  ५००.००   
13 ख) साधरण लसफाररस  १००.००   
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क्र.स.  दस्तजरहरुको वववरण  
        रकम               

       रु  कैवफयत  
  ग) र्ग्गा नामसारी लसफाररस प्रलतकठ्ठा     ५०.००   
14 लबक्रग लसफाररस प्रलतकठ्ठामा     
 वडा नं. १   
 कािो पते्रिे छोएको र्ग्गा प्रलत कठ्ठा  १०००.००  
  ४० फज टे बाटोिे छोएको र्ग्गा प्रलत कठ्ठा  ५००.००  
 ३० फज टे बाटोिे छोएको र्ग्गा प्रलत कठ्ठा ४००.००  
 ३० फज टे भन्दा मजलनको बाटोहरुको र्ग्गा प्रलत कठ्ठा  ३००.००  
 बाटोिे नछोएको लभत्री र्ग्गाहरु कृवर् प्रयोर्नको र्ग्गाहरु प्रलत कठ्ठा २००.००  
 खोिा वकनारका र्ग्गाहरु प्रलत कठ्ठा  १००.००  
 न्यूनतम  ५००.००  
 वडा नं. २   
 कािो पते्रिे छोएको र्ग्गा प्रलत कठ्ठा  १०००.००  
  ४० फज टे बाटोिे छोएको र्ग्गा प्रलत कठ्ठा  ५००.००  
 ३० फज टे बाटोिे छोएको र्ग्गा प्रलत कठ्ठा ४००.००  
 ३० फज टे भन्दा मजलनको बाटोहरुको र्ग्गा प्रलत कठ्ठा  ३००.००  
 बाटोिे नछोएको लभत्री र्ग्गाहरु कृवर् प्रयोर्नको र्ग्गाहरु प्रलत कठ्ठा २००.००  
 खोिा वकनारका र्ग्गाहरु प्रलत कठ्ठा  १००.००  
 न्यूनतम  ५००.००  
 वडा नं. ३   
 कािो पते्रिे छोएको र्ग्गा प्रलत कठ्ठा  १०००.००  
  ४० फज टे बाटोिे छोएको र्ग्गा प्रलत कठ्ठा  ५००.००  
 ३० फज टे बाटोिे छोएको र्ग्गा प्रलत कठ्ठा ४००.००  
 ३० फज टे भन्दा मजलनको बाटोहरुको र्ग्गा प्रलत कठ्ठा  ३००.००  
 बाटोिे नछोएको लभत्री र्ग्गाहरु कृवर् प्रयोर्नको र्ग्गाहरु प्रलत कठ्ठा २००.००  
 खोिा वकनारका र्ग्गाहरु प्रलत कठ्ठा  १००.००  
 न्यूनतम ५००.००  

 

वडा नं.4   
ववररङ टाङ्गवटङ्ग खोिा वकनार 200 लमत्र लभत्रका र्ग्गाहरु न्यूनतम 200.00  
ववररङ टाङ्गवटङ्ग खोिा वकनार 200 लम. लभत्रका र्ग्गाहरु प्रलतधजर 10 धजर 
भन्दा मालथ  

20.00  

ववररङ टाङ्गवटङ्ग खोिा वकनार 200 लम. बावहरका र्ग्गाहरु न्यूनतम 250.00  
ववररङ टाङ्गवटङ्ग खोिा वकनार 200 लम प्रलतधजर 10 धजरभन्दा मालथ 25.00  
मालथ रे् सजकै उल्िेख भएपलन मजख्य सडकिे छोएको 300 लम. सम्मका 
र्ग्गाहरु न्यूनतम  

350.00  

मालथ रे् सजकै उल्िेख भएतापलन मजख्य सडकिे छोएको 300 लम. सम्मका 
र्ग्गाहरु प्रलतधजर 10 धजरभन्दा मालथ (मदन आजश्रत रार्न लगरी माग)ु 

35.00  

वडा नं. 5   
ववररङ खोिा वकनार 200 लम. लभत्रका र्ग्गाहरु न्यूनतम  250.00  
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ववररङ खोिा वकनार 200 लम. लभत्रका र्ग्गाहरु प्रलतधजर 10 धजरभन्दा 
मालथ 

25.00  

चारपाने नारायण चोक सडकको 500 लम. लभत्रको र्ग्गाहरु न्यूनतम 500.00  
चारपाने नारायण चोक सडकको 500 लम. लभत्रको र्ग्गाहरु प्रलतधजर 10 
धजरभन्दा मालथ 

50.00  

िक्ष्मीपजर पाण्डपपजर सडकको 300 लम. दायाुँबायाुँको र्ग्गाहरु न्यूनतम 450.00  
प्रलतधजर 10 धजरभन्दा मालथ  45.00  
मालथ उल्िेजखत र्ग्गा बाहेकका र्ग्गाहरु न्यूनतम  400.00  
मालथ उल्िेजखत र्ग्गा बाहेकका र्ग्गाहरु प्रलतधजर 10 धजरभन्दा मालथ 40.00  
फज िमती खोिा वकनारको 200 लम. लभत्रका र्ग्गाहरु न्यूनतम  350.00  
फज िमती खोिा वकनारको 200 लम. लभत्रका र्ग्गाहरु प्रलतधजर 10 धजरभन्दा 
मालथ 35.00  

मालथ उल्िेजखत र्ग्गा बाहेकका र्ग्गाहरु न्यूनतम  400.00  
मालथ उल्िेजखत र्ग्गा बाहेकका र्ग्गाहरु प्रलतधजर 10 धजरभन्दा मालथ 40.00  

वडा नं.6   
कािोपते्र सडकिे छोएको 500 लम. सम्मका र्ग्गाहरु न्यूनतम 1000.00  
कािोपते्र सडकिे छोएको 500 लम. सम्मका र्ग्गाहरु प्रलतधजर 10 
धजरभन्दा मालथ 

100.00  

मालथ उल्िेजखत र्ग्गाहरु बाहेकका न्यूनतम ग्राभेि तथा कच्ची सडकिे 
छोएको 

700.00  

मालथ उल्िेजखत र्ग्गा बाहेकका र्ग्गाहरु प्रलतधजर 10 धजरभन्दा मालथ 70.00  
मालथ उल्िेजखत बाहेक 10 धजर सम्म 500.00  
10 धजरभन्दा मालथ प्रलतधजर 50.00  

वडा नं.7   
कािोपते्र सडकिे छोएका र्ग्गा न्यूनतम  500.00  
कािोपते्र सडकिे छोएका 10 धजरभन्दा मालथ प्रलतधजर 50.00  
फज िमती पारी कािोपते्र सडकिे छोएको 500 लम. लभत्रका र्ग्गाहरु 
न्यूनतम 

450.00  

फज िमती पारी कािोपते्र सडकिे छोएको 500 लम. लभत्रका र्ग्गाहरु 10 
धजरभन्दा मालथ प्रलतधजर  

50.00  

फज िमती खोिा पूव ुकािोपते्र सडकदेजख 300 लम. बावहरका र्ग्गाहरु 
न्यूनतम  

500.00  

 फज िमती खोिा पूव ुकािोपते्र सडकदेजख 300 लम. बावहर प्रलतधजर 10 
धजरभन्दा मालथ 

50.00  

फज िमती पजच चम नारायण चोक खजदजनाबारी सडकको 300 लम. बावहरको 
र्ग्गाहरु न्यूनतम 

350.00  

फज िमती पजच चम नारायण चोक खजदजनाबारी सडकको 300 लम. बावहरको 
प्रलतधजर 10 धजरभन्दा मालथ 

35.00  

फज िमती वकनारको 50 लम. लभत्रको कािोपते्र सडकिे छोएको बाहेकको 200.00  
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र्ग्गाहरु न्यूनतम 
फज िमती वकनारको 50 लम. लभत्रको कािोपते्र सडकिे छोएको बाहेकको 
र्ग्गाहरु प्रलतधजर 10 धजरभन्दा मालथ 

20.00  

वडा नं.8   
कािोपते्रिे छोएको दजवैतफु र बर्ार िेत्र न्यूनतम 10 धजरसम्म 1000.00  
कािोपते्रिे छोएको दजबैतफु 10 धजरभन्दा मालथ प्रलतधजर  50.00  
नारायण चोक बजधबारे सडकको 300 लम. सम्मको र्ग्गाहरु न्यूनतम 450.00  
नारायण चोक बजधबारे सडकको 300 लम. सम्मको र्ग्गाहरु प्रलतधजर 10 
धजरभन्दा मालथ 

45.00  

सातपते्र पैनी पारी नारायण चोक बजधबारे देजख 300 लम. भन्दा बावहरका 
र्ग्गाहरु (प्िवटङ्ग बाहेक) न्यूनतम 

300.00  

सातपते्र पैनी पारी नारायण चोक बजधबारे देजख 300 लम. भन्दा बावहरका 
र्ग्गाहरु (प्िवटङ्ग बाहेक) 10 धजर भन्दा मालथ प्रलतधजर 

30.00  

वडा नं.9   
कािोपते्र सडकिे छोएको 300 लम. सम्मका र्ग्गाहरु न्यूनतम 1000.00  
कािोपते्र सडकिे छोएको 300 लम. सम्मका र्ग्गाहरु प्रलतधजर 10 धजर 
भन्दा मालथ 

100.00  

खानेपानी सािबाडी सडक लमिनचोक, धाइर्न, प्रणामी टोि, बसपाकु 
सडकको 300 लम. दायाुँबायाुँ लभत्रका र्ग्गाहरु न्यूनतम 

500.00  

खानेपानी सािबाडी सडक लमिनचोक, धाइर्न, प्रणामी टोि, बसपाकु 
सडकको 300 लम. दायाुँबायाुँ लभत्रका र्ग्गाहरु प्रलतधजर 10 धजरभन्दा मालथ 

50.00  

मालथ उल्िेजखत र्ग्गा बाहेकका र्ग्गाहरु न्यूनतम 400.00  
मालथ उल्िेजखत र्ग्गा बाहेकका र्ग्गाहरु प्रलतधजर 10 धजरभन्दा मालथ 40.00  

वडा नं.10   
कालिस्थान धाइर्न सडकको 200 लम. दायाुँबायाुँ लभत्रका र्ग्गाहरु 
न्यूनतम  

1000.00  

कालिस्थान धाइर्न सडकको 200 लम. दायाुँबायाुँ लभत्रका र्ग्गाहरु प्रलतधजर 
10 धजरभन्दा मालथ  

100.00  

कालिस्थान सहरेडाुँगी सडकको 200 लम. लभत्रका र्ग्गाहरु न्यूनतम 
(कालिस्थान धाइर्निे नछोएको मात्र) 

500.00  

कालिस्थान सहरेडाुँगी सडकको 200 लम. लभत्रका र्ग्गाहरु प्रलतधजर 10 
धजरभन्दा मालथ  

50.00  

कालिझोडा र सट्टाभनाुका र्ग्गाहरु न्यूनतम  300.00  
कालिझोडा र सट्टाभनाुका र्ग्गाहरु न्यूनतम प्रलतधजर 10 धजरभन्दा मालथ 30.00  
मालथ उल्िेजखत र्ग्गा बाहेकका र्ग्गाहरु न्यूनतम 200.00  
मालथ उल्िेजखत र्ग्गा बाहेकका र्ग्गाहरु प्रलतधजर 10 धजरभन्दा मालथ 20.00  

वडा नं.11   
नयाुँ बसपाकु 500 लम. लभत्रका र्ग्गाहरु न्यूनतम 1000.00  
नयाुँ बसपाकु 500 लम. लभत्रका र्ग्गाहरु 10 धजरभन्दा मालथ प्रलतधजर 100.00  
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सवहदपाकु सािबाडी प्रणामी टोि-बसपाकु सडकको 300 लम. दायाुँबायाुँको 
र्ग्गाहरुको न्यूनतम 

500.00  

सवहदपाकु सािबाडी प्रणामी टोि-बसपाकु सडकको 300 लम. दायाुँबायाुँको 
र्ग्गाहरुको प्रलतधजर 10 धजरभन्दा मालथ 

50.00  

मालथ उल्िेजखत र्ग्गाहरु बाहेकका र्ग्गाहरु न्यूनतम 400.00  
मालथ उल्िेजखत र्ग्गाहरु बाहेकका र्ग्गाहरु प्रलतधजर 10 धजरभन्दा मालथ 40.00  
र्ग्गा सम्बजन्ध अंशवण्डा लसफाररसमा 50 प्रलतशत छजट हजनेछ ।   

१९ 
चौहद्दी लसफाररस दस्तजर एक कठ्ठासम्म  500.00।-   
थप प्रलत कठ्ठा  100.00।-  
बाटो प्रमाजणत लसफाररस दस्तजर  ५००.००  

  नाता प्रमाजणत दस्तजर    

२० 
क) नेपािीमा  500.00   
ख) अंग्ररे्ीमा  1000.00   
क) अन्य लसफारस अंग्ररे्ीमा , कन्सजिर प्रमाजणत समेत प्रलत पाना ५००.००   

२१ क) नागररकता लसफाररस  100.00  

 ख) 
प्रलतलिवप नागररकता लसफाररस रु.२००। अंगीकृत नागररकता 
लसफाररस  

        
५००.०० 

  

२२ क) 
सजर्लुमन लसफाररस, धनीपजर्ाुमा फोटो टाुँस, घर कायम लसफाररस प्रलत 
तिा 

५००.००   

२३  काठको लसफाररस     

 
क) घरकार्को लसफाररस  ५००.००   
ख) रुख कटानको लसफाररस प्रलत रुख  ५०.००  
ग) किा थप लसफाररस प्रलत किा सामजदावयक  १०००.००   

२४ क) न्यावयक सलमलतमा मजद्दा दताु दस्तजर र्ग्गा वववाद  १०००.००  
 ख) न्यावयक सलमलतमा अन्य मजद्दा दताु दस्तजर ५००.००  

 ग) 
न्यावयक सलमलत माफुत लमिापत्र दस्तजर मजद्दा दताु दस्तजर सरह 
रहनेछ।  

  

२५  अलमन खटाई वफल्डमा र्ादा  १०००.००  
  बहिा लभटौरी वडा कायाुिय खजदजनावारी    

  वडा कायाुिय प्रांगण अगालडको अधपुक्की ठेक्का प्रलत मवहना  २०००.००  
  वडा कायाुिय प्रांगण अगालडको घजम्ती प्रलत घजम्ती प्रलत मवहना  ३००.००  
  हाि सरृ्ना दाहाििे प्रयोग गरेको टहरा प्रलत मवहना  १२००.००  
  हाि जशकन्दर शाहिे प्रयोग गरेको टहरा प्रलत मवहना १८००.००  
  हाि िक्ष्मी राई (मगर) िे प्रयोग गरेको लभटा प्रलत मवहना  ६००.००  
  आइतबारे बर्ार पक्की टहरा (साग,सब्र्ी,गोर् अन्य) प्रलतलभटा वावर्कु  २५००.००  
  आइतबारे बर्ार कच्ची प्रलत लभटा वावर्कु (१०x१०) को  ६००.००  
26  पशजहाट बर्ार पसि र खजदजनावारी    
  पशज ववक्रग कर (सयकडा ) ३.०० प्रलतशत  



खण्ड ४ अंक १ अर्जनुधारा रार्पत्र भाग १  २०७७/०४/०१ 

25 

 

क्र.स.  दस्तजरहरुको वववरण  
        रकम               

       रु  कैवफयत  
  साप्तावहक बर्ार पसि कर (तोवकए अनजसार) ५देजख३० सम्म   
27  प्राकृलतक स्रोत उपयोग (लगट्टी,ढजङ्गा, बािजवा) ट्याक्टर/ट्रक  ३०/५०   
28  सम्पजत्त मजल्याङकन तथा आम्दानी प्रमाजणत दस्तजर प्रलत िाख  १५०.००   

29  सम्पजत्त मजल्याङकन अध्ययनका िालग र्ाने लबद्याथीका हकमा अफर 
िेटर पेश भएमा पचास प्रलतशत छजटको व्यवस्था हजनेछ ।  

  

कायािुयको फारम आदद ववक्रग बापतको सेवा शजल्क संग सम्बजन्धत 

क्र.स.  वववरण  एकाई  ०७७/०७८ को दर 
रुपैयामा 

कैवफयत  

१. टेण्डर फारम ववक्रग     
 २० िाख सम्मको टेण्डर फारम  प्रलतगोटा  १०००।००  सावरु्लनक खररद ऐन  

२०६३ तथा 
सावरु्लनक खररद 
लनयमाविी २०६४ 
संशोधन भएमा सोही 
बमोजर्म हजनेछ । 

 २० िाख देखी २ करोड सम्म  प्रलतगोटा  ३०००।०० 
 २ करोड देखी १० करोड सम्म  प्रलतगोटा  ५०००।०० 
 १० करोड देखी २५ करोड सम्म  प्रलतगोटा  १००००।०० 
 २५ करोड देजख मालथ  प्रलतगोटा  २००००।०० 

२. रार्पत्रको संस्थागत ववक्रग   ६००।०० 
३. रार्पत्रको खजरा लबक्रग    
 १ पेर्देजख ८ सम्मको   ५।०० 
 ९ पेर्देजख २४ सम्मको   १०।०० 
 २५ पेर्देजख ४० सम्मको   १५।०० 
 ४१ पेर्देजख ५६ सम्मको   २०।०० 
 ५७ पेर्देजख ७२ सम्मको   २५।०० 
 ७३ पेर्देजख ९६ सम्मको   ५०।०० 
 ९७ पेर् देजख र्लत पेर् हजन्छ त्यसमा थप प्रलत पेर्   ०।५० पैसा  

४. नगर ववकास योर्ना अन्य संघ संस्थािई  प्रलतगोटा  ३००।०० 
५. नगर ववकास योर्ना व्यजिगत  प्रलतगोटा  १००।०० 
 

 मेसनरी र्र्ारहरु भाडामा िगाउदा आ.व. २०७५/0७६ को दरमा नगरपालिकािे आवचयक कायवुवलध संशोधन गरी रार्स्व 
संकिन गररनेछ ।  

 सबै प्रकारको परीिाहरुमा रु २०० देजख १००० सम्म त्यसको प्रचलित भारअनजसार परीिा दस्तजर लिइनेछ । 
संस्थागत ववद्याियको दरखास्त दस्तजर वापत रु. ५००० लिइनेछ । संस्थागत ववद्यािय किा थप आधारभ जत प्रलतकिा रु. 
३००० मा.वव. तहको प्रलतकिा रु ५००० लिइनेछ ।   

 खोिा बन्द भएको अवस्थामा खोिामा पसेर नदीर्न्य सामग्री उत्खनन ्गने सवारी साधनिाई प्रथम पटक रु. १०००० लिई 
1 ददन लनयन्त्रणमा राजखने छ । दोस्रोपटक सोही सवारी साधन सोही प्रयोर्नमा भेवटए रु.२००००। लिई ७ ददन लनयन्त्रमा 
राजखनेछ । सोही प्रकार तेस्रो पटक पक्राउ परेमा रु. 30000 (तीस हर्ार) र्ररवाना लिई भार मसान्तसम्म सवारी साधन 
लनयन्त्रणमा राजखनेछ । स्थानीय सरकार संचािन ऐन  २०७४ को धारा ६२ को दफा ख को उपदफा २ बमोजर्म 
सामजदावयक वनको वनपैदावर ववक्रगको आयको १० प्रलतशत रकम नगरपालिकािे सेवा शजल्क रुपमा लिईनेछ ।  

 संचार सेवा ववस्तारका िालग व्यजि ववशेर् र संस्थाहरु समेतको घरको छतमा टावर राख्न लसफाररस माग भएमा प्राववधकको 
प्रलतवेदनको आधारमा मात्र लसफाररस ददईनेछ । दस्तजरको हकमा रु.५०० (पाुँच सय) लिईनेछ ।  

 नगरपालिकािे िगाई आएको कर नबजझाउने व्यजि संघ संस्था र्ो कोवहिाइ नगरपालिकािे ददईने सेवा सजववधा वजित गरी 
कानजन अनजसार कारबाही गररनेछ । सम्पजत्त कर, भलूमकर (मािपोत), व्यवसावयक कर, बहाि कर मध्ये र्जन र्जन करको 
दावयत्व रहेको हजन्छ सो अलनवाय ुबजझाए पलछ मात्र अन्य सेवा प्रदान गररनेछ ।   

 मालथ तोवकएको कर, दस्तजर शजल्कहरु चािज आ.व. लभतै्र नबजझाएमा मालथ तोवकएकोहकमा सोवह बमोजर्म हजने र नतोवकएको 
हकमा २५ प्रलतशत वविम्ब शजल्क  लिईनेछ । 
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आ.व.2077/078 मा नेपाि सरकारिे िकडाउन (बन्दाबन्दी) पूण ुरुपमा खोिे पच चात मािपोत कर, सम्पजत्त कर, व्यवसाय-
पसि दताु नवीकरण र बहाि करमा अन्य ठाउुँमा रे् िेजखए पलन आ.व. 076/077 मा बन्दाबन्दी खजिेको 6 (छ) मवहनासम्म 
र्ररवाना नलिन े। अन्य कज रा तोके बमोजर्म नै हजनेछ ।  
 

यस ऐन कायाुन्वयनमा कज नै नीलतगत समस्या आएमा कज नै ववर्य छजट भएमा, दोहोररएमा र कायाुन्वयमा समस्या आएमा नगर 
कायाुपालिकािे अजन्तम लनणयु गरी कायानु्वय गनेछ । 

 
 

आज्ञािे 

पंकर् भतेूि 

प्रमजख प्रशासकगय अलधकृत 

 


