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भाग- 1 

पथरी शननश् करे नगरपानिका 
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पथरी शननश्चरे नगरपानिकाको आनथिक ऐन , २०७९ 
पथरी शननश्चरे नगरपानिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई का्ािन्व्न गनि बनकेो ऐन 

सभाबाट स्वीकृत नमनतः २०७९।०३।१० 
प्रस्तावनाः पथरी शननश्चरे नगरपानिकाको आनथिक वर्ि २०७९/०८० को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई का्ािन्व्न 
गनिको नननमत्त स्थानी् कर, दस्तरु तथा शलु्क संकिन गने, छुट ददने तथा आ् संकिनको प्रशासननक व््वस्था 
गनि वाञ्छनी् भएकोिे,  

नेपािको संववधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोणिम पथरी शननश्चरे नगर सभािे ्ो ऐन बनाएको छ ।  

१. संणिप्त नाम र प्रारम्भः (१) ्स ऐनको नाम “आनथिक ऐन, २०७९” रहेको छ । 
 )२) ्ो ऐन नगरसभाबाट स्वीकृत भएपश्चात पथरी शननश्चरे नगरपानिका िेत्रमा िाग  हनुेछ । 

२. सम्पनत करः नगरपानिका िेत्रनभत्र कुनै पनन व््णिको स्वानमत्वमा रहेको घर र घरिे ककेको िग्गामा वहसाब 
गरी म ल््ाकनका आधारमा अनसु णक (१) बमोणिम  सम्पणत्त कर िगाइने र अस ि उपर गररनेछ । 

३. भ नमकर )मािपोत कर ( : नगरपानिका िेत्रनभत्र कुनै पनन व््णिको स्वानमत्वमा रहेको सम्प िि घर र घरिे 
ककेको बाहेकका िग्गामा अनसु णक (२) बमोणिम भ नमकर )मािपोत कर ( िगाइने र अस ि उपर गररनेछ । 

४. घर िग्गा वहाि करः  नगरपानिका िेत्रनभत्र कुनै व््णि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग््ारेि, गोदाम, 
टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोखरी प रै वा आंणशक तवरिे वहािमा ददएकोमा त््स्तो बहाि रकममा अनसु णक 
(३) बमोणिम घर िग्गा वहाि कर िगाइने र अस ि गररनेछ ।  

५. व््वसा् करः नगरपानिका िेत्रनभत्र व््ापार, व््वसा् वा सेवामा प ूँिीगत िगानी र आनथिक कारोवारका 
आधारमा अनसु णक (४) बमोणिम व््वसा् कर िगाइने र अस ि उपर गररनेछ । 

६. ववज्ञापन करः नगरपानिका िेत्रनभत्र हनुे ववज्ञापनमा अनसु णक (५) बमोणिम ववज्ञापन कर िगाइने र अस ि 
उपर गररनेछ । ्सरी कर संकिन गदाि अन्तर सरकारी ववत्त व््वस्थापन ऐन  ,२०७४ बमोणिम सम्बणन्धत 

प्रदेशिे ननधािरि गरेको ववज्ञापन कर समेत संकिन गरी प्रदेश ववभा ् कोर्मा रािा बाूँडोाूँड गनुिपनेछ।  
७. मनोरञ्जन करः नगरपानिका िेत्रनभत्र हनुे मनोरञ्जन व््वसा् सेवामा अनसु णक (६) बमोणिम व््वसा् कर 

िगाइने र असिु उपर गररनेछ । ्सरी कर संकिन गदाि अन्तर सरकारी ववत्त व््वस्थापन ऐन  ,२०७४ 
बमोणिम सम्बणन्धत प्रदेशिे ननधािरि गरेको मनोरञ्जन कर समेत संकिन गरी प्रदेश ववभा ् कोर्मा रािा 

बाूँडोाूँड गनुिपनेछ। 
८. बहाि नबटौरी शलु्कः नगरपानिका िेत्रनभत्र आोुिे ननमािि, रेखदेख वा संकािन गरेका हाट बिार ,पसि वा 

सरकारी िग्गामा अनसु णक (७) मा उल्िेख भए अनसुार बहाि नबटौरी शलु्क िगाइने र अस ि उपर गररनेछ 
। 
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९. पावकि ङ शलु्कः नगरपानिका िेत्रनभत्र कुनै सवारी साधनिाई पावकि ङ सवुवधा उपिब्ध गराए वापत अनसु णक 
(९) बमोणिम पावकि ङ शलु्क िगाइने र अस ि उपर गररनेछ । 

१०. स्थानी् सडक प वािधार सेवा शलु्कः नगरपानिका ननमािि  ,सकािन वा व््वस्थापन गरेको स्थानी् सडक 
प वािधार सेवा उप्ोग गरे वापत अनसु णक (१०) बमोणिम स्थानी् सडक प वािधार सेवा शलु्क िगाइने र 
अस ि उपर गररनेछ । 

११. अन्् सेवा शलु्क तथा दस्तरुः नगरपानिकाबाट उपिब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट अन स णक (११) मा 
उल्िेख भए वमोणिम र नगरपानिकािे ननमािि, संकािन वा व््वस्थापन गरेका स्थानी् प वािधारहरुमा सोही 
अनसु णकमा व््वस्था भए अनसुार शलु्क,दस्तरु िगाइने र अस ि उपर गररने         छ । 

१२. कर छुट: ्स ऐन बमोणिम कर नतने दाव्त्व भएका व््णि वा संस्थाहरुिाई कुनै पनन वकनसमको कर छुट 
ददईने छैन । 

१३. कर तथा शलु्क संकिन सम्बणन्ध का्िववनधः ्ो ऐनमा भएको व््वस्था अनसुार कर तथा शलु्क संकिन 
सम्बणन्ध का्िववनध नगर का्िपानिकािे तोके अनसुार हनुेछ । 

१४. ् समा उल्िेख नभएका ववर््हरुमा नगर का्िपानिकािे ननिि्  गरे बमोणिम हनुछे । 
१५. मानथ िेिस्तो व््वस्था उल्िेख भएतापनन ्स ऐनबमोणिम रािा संकिनको िानग नगर का्िपानिकाको 

का्ािि्िे सम्झौतामाोि त ठेक्का िगाएको खण्डमा ठेक्का सम्झौता हनुभुन्दा अगावै एकमषु्ट रकम बझुाएमा ठेक्का 
कबोि अंकको १० )दश (प्रनतशत रकम छुट ददन स नेछ ।  

 

 

 

 

अनसु की १ 

सम्पत्ती कर 
सम्पणत्त करको म ल््ाकंन दर 

वडा नम्बरः–१ 

(क) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. ५०,००,०००।– 

 रािमागििे छोएको रािमागि उत्तर र दणिि एक/एक घडेरी सम्म । 

(ख) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. ३५,००,०००।– 
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 रािमागि देखी एक घडेरी छोडी दणिि परुानो बिार िाईन बदु्धकौक सम्म 

 िाूँतेमोड दणिि एक घडेरी छोडी नगरपानिका का्ािि् हदैु पणश्चम नत्रवेिी कौक र प वि रावि् बाणि ् 
बैक सम्मको बाटोिे छोएको । 

 िनआन्दोिन कौक नबष्ट िाईन हदैु दणिि रत्नकौक सम्मको बाटोिे छोएको । 

 वपपिकौक आरनत बहउुदे्दणश् सहकारी संस्था हदैु दणिि वव .पी .कौक सम्मको बाटोिे छोएको ।  

 पथरी हस्पीटि देणख दणिि बान्तावा नमनन माकेट सम्मको बाटोिे छोएको  । 

 मणन्दर िाईन देणख बदु्धकौक सम्मको बाटोिे छोएको । 

 खानेपाननबाट प््ागोडा बोनडिङ हदैु णशखरकौक प विको बाटो सम्म । 

 रा .बा .बंोैक देणख हनमुान कौक सम्मको बाटोिे छोएको ।  

 सनुाखरी कौकबाट प वि मोरङ हणस्पटि को बाटोिे छोएको । 

 ककन नसनेमाहिबाट दणििको टंक उप्रनेतको घर िाने बाटो सम्म ककनिंघा मागििे छोएको ।  

(ग) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. २८,००,०००।– 

 उत्तर दणििको बाटाहरुिाई छुने १० वोट भन्दा बढी कौडाई भएका सम्प िि आग्िे  बाटाहरुिे छोएको  

(घ) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. १८,००,०००।– 

 उत्तर दणििको बाटाहरुिाई छुने १० वोट भन्दा कमकोोे अन्् सम्प िि आग्िे बाटाहरुिे छोएको । 

 

वडा नम्बरः–२ 

(क) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. २५,००,०००।– 

 बदु्धकौक एरर्ा उत्तर वडा नम्बर १ को सीमाना सम्म र दणिि पैनी कल्भटि सम्म । 

 बदु्धकौकबाट िामाटोिी िाने बाटोिे छोएको वडाको सीमाना सम्म । 

 रत्नकौक देणख दणिि वडा नम्बर ७ सम्म िोड्ने नबष्िकुौक िाने बाटोिे छोएको । 

 रित ि्णन्त मागि वडाको सीमाना सम्म । 

(ख) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. १७,००,०००।– 

 बदु्धकौक दणििको पैनी देणख दणिि नबष्िोुृकौक िाने बाटो वडाको सीमाना सम्म । 

 क बगिमा भएको बाटो देणख बाहेक अन्् ठ िा र िामो ठाडो र तेसािोेबाटोहरुिे छोएको । 

(ग) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. ७,००,०००।– 

 ख बगििाई छुने अन्् साना बाटाहरुिे छोएको  

वडा नम्बरः– २ (साववक वाडि नं.३) 
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(क) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. १०,००,०००।– 

 ोा्र िाईनबाट आवादी िोड्ने बाटोिे छोएका िग्गा  । 

 ि्कौकबाट वाडि नम्बर २ छुने बाटोिे छोएको  

 रािमागिबाट सवेुदीकौक िाने बाटोिे छोएको । 

(क)१ बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. ८,००,०००।– 

 रािमागिबाट सवेुदीकौक िाने बाटो देणख प वि मदनस्मनृत प्रनतष्ठान मागि बाट पणश्मको २ वटा आग्िे 
बाटोिे छोएको । 

 ोा्र िाईन िंगि र आवादी सीमानाबाट दणिि रािमागििे छोएको बाटो दाश्रो तसो बाटो बाट 
उत्तरको उत्तर दणििको बाटोिे छोएको । 

(ख) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. ४,५०,०००।– 

 क बगि र क१ बगिका बाटाहरु बाहेक अन्् उत्तर दणििका ठाडा बाटाहरुिे छोएको । 

(ग) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. ३,००,०००।– 

 प वि पणश्चम आग्िे बाटो र वडाको प वि बगर साईडको बाटाहरुिे छोएको  

वडा नम्बरः–३ (साववक वाडि नं.४) 
(क) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. १०,००,०००।– 

 रित ि्णन्तमागि वपपिकौक देणख उत्तर वडाको सीमाना सम्म बाटोिे छोएका िग्गा  । 

(क)१ बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. ८,००,०००।– 

 रित ि्णन्तमागि वपपिकौक देणख दणिि वडाको सीमाना सम्म बाटोिे छोएका िग्गा ।  

(ख) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. ४,५०,०००।– 

 उत्तर दणििको ठाडो बाटो प्रगनतमागि १ र प्रगनत मागि २  वपपिकौकबाट प वि िाने बाटोमा 
िोनडएको बाटाहरुिे छोएको । 

 वडाको उत्तर सीमानाको बाटोिे छोएको । 

 नबरेन्रनगरबाट प वि िाने बाटोिे छोएको । 

 संगमकौकबाट प वि िाने बाटोिे छोएको । 

 वपपिकौकबाट प वि िाने बाटोिे छोएको । 

(ग) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. ३,००,०००।– 

 अन्् सम्प िि आग्िे तथा साना बाटाहरुिे छोएको । 

वडा नम्बरः–३ (साववक वाडि नं.५) 
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(क) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. ९,००,०००।– 

 वडा नम्बर ३ को वपपिकोकदेणख दणिि सगुा – सनुवर्ी मागििे छोएको सनु्दरीकोकसम्म । 

 रित ि्णन्त मागििे छोएको । 

 परुानो ोा्रिाईन देणख दणिि ि्कौक हदैु गोही होिी वकसान बस्ती मागि सम्मको बाटोिे 
छोएको  

(ख) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. ७,००,०००।– 

 प वि पणश्चमको सबै तेसो बाटाहरुिे छोएको । 

(ग) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. ३,००,०००।– 

 अन्् सम्प िि आग्िे तथा साना ठाडो बाटाहरुिे छोएको । 

वडा नम्बरः– ३ (साववक वाडि नं.६) 
(क) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. ६,००,०००।– 

 नछमेकीिाइन हदैु मिुीकोक सम्म 

(क) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. ५,००,०००।– 

 मणुिकोकदेणख वकराूँतकोक हदैु वडा नं ५ को  नसमानासम्मको बाटोिे छोएको । 

(ख) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. ३,००,०००।– 

 वडा नम्बर ५ बाट दणिि वपपिकौक पणश्चमको सामाणिक आधारभतु ववधाि् िाने बाटोिे छोएको  
भोटेघणुम्त सम्म । 

(ग) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. २,००,०००।– 

 आग्िे बाटाहरुिे छोएको  

वडा नम्बरः–७ 

(क) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. १५,००,०००।– 

 पथरी डाईनन्ा कृवर् सडक सवहदमागि सम्मको वपक बाटोिे छोएको । 

(क) १ बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. १०,००,०००।– 

 मदनकौक देणख पलु्कौक सम्मको बाटोिे छोएका िग्गा ।  

 नत्रबेिीकौक देणख ववष्िकुौक सम्मको बाटोिे छोएको । 

 पथरी डाईनन्ा सडक सवहदमागि देणख दणिि एनसेि कौक सम्मको बाटोिे छोएको । 

(क) २ बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु.७,००,०००।– 

 पथरी डाईनन्ा सडक  एनसेि कौक देणख दणिि भोटे घणुम्त सम्मको बाटोिे छोएको । 
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 सवहदमागि देणख मणुिकौक सम्मको बाटोिे छोएको । 

(क) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. ६,००,०००।– 

 नछमेकीिाइन हदैु मिुीकोक सम्म 

(ख) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. ४,५०,०००।– 

 सवहदमागि देणख वकराूँत कौक, िामाटोिी बाटोिे छोएको । 

 नमिनकौक देणख कुमार गरुुङको सम्म बाटोिे छोएको । 

 िामाटोिी देणख ववष्िकुौक सम्मको बाटोिे छोएको । 

(ग) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. २,५०,०००।– 

 सम्प िि आग्िे तथा साना बाटाहरुिे छोएको । 

वडा नम्बरः– १० (साववक वाडि नं.८) 
(क) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. २५,००,०००।– 

 रािमागििे छोएको णिररणखम्ती टोि िेत्रको िग्गा  । 

(क)१ बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. १६,००,०००।– 

 गाणन्ध मनमोहन मागििे छोएको ।  

 नमतेरी मागििे छोएको । 

(ख) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. ८,००,०००।– 

 भटुानी णशववरबाट पणश्चम तोि बाट दणिि िाने मनकामना मागििे छोएको । 

 णशवाि् मणन्दरबाट कौकीडाडा संगमकौक हदैु वडा नम्बर ९ िोड्ने बाटोिे छोएको । 

 डाूँसखोिा पणश्चम छेउबाट दणिि िाने बाटोिे छोएको । 

 आदशिकौकबाट नसंहबावहनी  मा .वव.िाने बाटोिे छोएको ।  

 णशववरबाट नबरेन्रटोि हदैु मनुािटोिबाट वडा नम्बर ९ िोड्ने बाटोिे छोएको । 

(ग) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. ५,००,०००।– 

 अन्् सम्प िि आग्िे तथा साना बाटाहरुिे छोएको । 

वडा नम्बरः–९ 

(क) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. १५,००,०००।–    

 गाणन्ध मनमोहन मागििे छोएको प्रहरी कौकी नछने सडक देखी दणिि मेरीगोल्ड स्कुि सम्म । 

(क) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. १३,००,०००।–   

 गाणन्ध मनमोहन मागििे छोएको मेरीगोल्ड स्कुि देणख  वडा नं ८ को नसमा सम्म । 
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(ख) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. ७,००,०००।– 

 वडा नम्बर ८ र ९ िोड्ने सीमानाको प वि पणश्चमको बाटोिे छोएको । 

 आदशि मागिभन्दा दणिि िरा्ोटोि मागि, ववखि राई टोिको बाटोिे छोएको । 

 पलु्कौक नसंहबावहनन मागि गौरी टोि मागि महारािथान मागि ववखि ब  .राई टोि हदैु देउरािी कौक 
सम्म िाने बाटोिे छोएको । 

 ववखि बहादरु टोि र देउरािीकौक पवुिको ठाडो बाटो वडा नम्बर ४ छुने बाटोिे छोएको । 

 वकनतिप र पलु्कौक मागििे छोएको । 

(ग) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. ४,००,०००।– 

 क र ख बाहेकका अन्् सम्प िि आग्िे तथा साना बाटाहरुिे छोएको । 

वडा नम्बरः– ९ (साववक वाडि नं. १०) 
(क) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. १३,००,०००।– 

 गाणन्ध मनमोहन मागििे छोएको प्रहरी कौकी नछने सडक देखी उत्तर वडा नं १० को नसमना 
नसंहवावहनी स्क ि िाने सडक सम्मको िग्गा  । 

(ख) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. १०,००,०००।– 

 आदशि कौक बाट पणश्चम  ्वराि भट्टराईको घर देणख दणिि प्रहरीकौकी हदैु ददपेन्र पाण्डे को घर 
सम्मको कािोपत्र मागि, सीताराम गरुागाईको घर सम्मको कािोपते्र बाटो र बीकका आग्िे 
बाटाहरुिे छोएको । 

(ग) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. ६,५०,०००।– 

  ्वराि भट्टराईको घर पणश्चम गोपाि खडकाको घर हदैु सो देणख पणश्चमको दणिि वपपिडाूँडा हदैु 
वडा नम्बर ८ िोड्ने बाटोको सीमाना सम्मका बाटाहरुिे छोएको । 

 ददपेन्र पाण्डेको घर देणख पणश्चम वपपि डाडा सम्मको बाटोिे छोएको  । 

 ससस्त्र प्रहरी वेश ्ाम्प –गिेश कौक  (देणख पणश्चम रेडड्स िाईन हदैु िनक खड्काको घर पणश्चम 
िाने बाटो र खरेि टोि देणख दणिि नसटौिा टोि सम्म िाने बाटोिे छोएको । 

 गरुाूँस कौकबाट पणश्चम िाने बाटोिे छोएको । 

 मिामी कौक प विबाट उत्तर िाने बाटोिे छोएको । 

 अकििेकोकबाट पणश्चम िाने बाटोिे छोएको ।  

(घ) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. ४,००,०००।– 

 क, ख, र ग बाहेकका आग्िे तथा साना बाटाहरुिे छोएको । 
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वडा नम्बरः– ८ ( सववक वाडि नं.११) 
(क) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. ३,००,०००।– 

 वडा नम्बर १० बाट दणिि मंगिबारे, शडु्बारे हदैु हसन्दह िोडने मागििे छोएको  । 

(ख) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. २,००,०००।– 

 मंगिबारेबाट सोमबारे िाने बाटोिे छोएको । 

 महेन्र कौकबाट बदु्ध  मा .वव .िाने बाटोिे छोएको ।  

 णशविी कौकबाट कुशिकौक िाने बाटोिे छोएको । 

 मंगिबारेबाट रमाईिो िाने बाटोिे छोएको । 

 दगुाि आ .वव .बाट शडु्बारे हदैु पणश्चम िाने मागििे छोएको ।  

 ट्रान्सनमटरबाट णशविीकौक िाने बाटोिे छोएको ।  

वडा नम्बरः– ८ ( साववक वाडि नं.१२) 

(क) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. ९,००,०००।– 

 गाणन्ध मनमोहन मागििे छोएका िग्गा  । 

(ख) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. ४,५०,०००।– 

 गरुाूँसकौक देखी पणश्चम िाने बाटोिे छोएको । 

 न्ाूँ बाटो वडा नम्बर ८ िाने बाटोिे छोएको । 

 नमिनकौकबाट दोहि ुहदैु नतनत्रगाछी सम्म िाने बाटोिे छोएको । 

 कुशिकौक देणख मगरटोि सम्म िाने बाटोिे छोएको । 

(ग) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. २,५०,०००।– 

 क र ख बाहेकका अन्् सम्प िि आग्िे तथा साना बाटाहरुिे छोएको । 

वडा नम्बरः–७ (साववक वाडि नं. १३) 
(क) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. १०,००,०००।– 

 वकनतिपरु बिार र पलु्कौक वकनतिपरु सडकिे छोएका िग्गा  । 

ख) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. ५,००,०००।– 

 वकनतिप र बिार िेत्रका ठ िा बाटाहरुिे छोएको । 

 स्वामीकौकबाट उत्तमकौक हदैु मंगिबारे िोड्ने बाटोिे छोएको । 

(ग) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. ३,००,०००।– 

 क र ख बाहेकका अन्् सम्प िि आग्िे तथा साना बाटाहरुिे छोएको । 
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वडा नम्बरः– ४ ( साववक वाडि नं. १४) 
(क) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. १३,००,०००।– 

 गाणन्ध मनमोहन मागििे छोएका शननश्चरे बिारबाट गरुाूँसकोक सम्मको िग्गा  । 

बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. ९,००,०००।– 

(ख) गरुाूँसकोक बाट कुशिकोक सम्म गान्धी मनमोहन मागििे छोएका िग्गा 
 वकनतिपरु बिारबाट उत्तर वडाको सीमाना सम्म प ल्कौक वकनतिपरु सडक । 

(ग) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. ६,००,०००।– 

 

 कीनतिपरु –बदु्ध मावव सडकिे छोएका िग्गा 
 शननश्चरे बिार दणिि खानेपानीको रोड हदैु सम्झना कौक सम्मको बाटोिे छोएको । 

 प ल्कौक भातेगौडा सडक )सम्झना कौक देणख भातेगौडा सम्म (बाटोिे छोएको ।  

(घ) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. ३,००,०००।– 

 क र ख बाहेकका अन्् सम्प िि आग्िे तथा साना बाटाहरुिे छोएको । 

 

वडा नम्बरः– ४ (साववक वाडि नं. १५) 
(क) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. १५,००,०००।– 

 गाणन्ध मनमोहन मागििे छोएको साववक ब्रवन ९ आ न साको िग्गा  । 

 (ख)१ बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. ९,००,०००।– 

 प ल्कौकबाट दणिि सम्झनाकौक सम्मको बाटोिे छोएको । 

 शननश्चरे कौकबाट प वि भागीरथ मा .वव  .हदैु   राधाकृष्ि मणन्दरसम्मको बाटोिे छोएको । 

(ग) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. ६,००,०००।– 

 दगुाि मणन्दरबाट बेि ुपाठकको घर सम्मको बाटोिे छोएको । 

 खानेपानीबाट आूँपगाछी हदैु सम्झनाकौक सम्मको बाटोिे छोएको । 

 राधाकृष्ि मणन्दर देणख दणिि नसमाना सम्मको बाटोिे छोएको । 

 देउरािीकौकबाट िनकल््ाि आ .वव.  हदैु आूँपगाछी सम्म िाने बाटोिे छोएको । 

 देउरािीकौकबाट अष्टमान राईको घर हदैु टंक न््ौपानेको घर दणिि आूँपगाछी िोड्ने बाटोिे 
छोएको  

(घ) बगि म ल््ाङ्कन रकम प्रनत कठ्ठा रु. ३,००,०००।– 

 क र ख बाहेकका अन्् सम्प िि आग्िे तथा साना बाटाहरुिे छोएको । 

वडा नं. ५ र ६ (साववक हसन्दह गाववस िते्र) 
 

 

 

cfly{s aif { २०७८/०७९ df ;DklQ s/ k|of]hgsf nflu hUuf d"NofÍg b//]6sf] ;'rL 
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;d'x d"Nof+sg hUufsf] cjl:ylt 
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5 412 j*f gDj/ 5 s au{ 
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6 413 j*f gDa/ 6 s ju{ 

ky/L *fO{lgof ;*ssf] 5,6 g= 

j*fsf] l;dfgf b]lv ;fd'bflos 

ejg hfg] af^f] ;Dd 
 

1150000 

6 414 j*f gDa/ 6 v ju{ 
s';n rf}s blIf)f uflGwdfu{n] %'g] 

;'gjlif{ g= kf= sf] z'qmaf/] ;Dd  
575000 

6 415 j*f gDa/ 6 v ju{ 
jqmfxf *fF; ;*s x;Gbx ahf/ 

b]lv df/jfl* k}gL ;Dd  
575000 

6 416 j*f gDa/ 6 u ju{ 
aqmfxf *fF; ;*s df/jf*L k}gL 

b]lv eft]uf}*f klZrd  
460000 

6 417 j*f gDa/ 6 u ju{ 
lslt{k'</ eft]uf}*f ;*ssf] lslt{k'</ 

b]lv ky/L vf]nf ;Dd  
460000 

6 418 j*f gDa/ 6 u ju{ 

ky/L *fFO{lgof ;*s ;fd'bflos 

ejg hfg] ;*s b]lv blIf)f 

l;dfgf ;Dd 
 

460000 

6 419 j*f gDa/ 6 # ju{ 

lslt{k'/ eft]uf}*f x'b} g/a'ªrf}s 

;*s ky/L vf]nfb]lv sldgLvfl* 

rf]s ;Dd 
 

345000 

6 420 j*f gDa/ 6 # ju{ 

aqmfxf डाूँस ;*ssf] eft]uf}*f 
klZrd sNe {̂ b]lv l*.cfO{.lh. df]* 
;Dd 

 
345000 

6 421 j*f gDa/ 6 # ju{ 
pQm sNe {̂ b]lv pQ/ j*f नं 4 
sf] l;dfgf ;Ddsf] ;*s  

345000 

6 422 j*f gDa/ 6 # ju{ 
hog]kfn rf]s b]lv zflGtrf]s 

;Ddsf] aqmfxf *fF; vf]nf;Dd  
345000 

6 423 j*f gDa/ 6 # ju{ 
z'qmaf/] ahf/ b]lv sdn kf]v/L 

;Ddsf] l;dfgfs]f ;*s ;Dd  
345000 

6 424 j*f gDa/ 6 ङ वगि 
rd]/]rf]s b]lv vf]l/of ;Ddsf] 

;*sn] %f]Psf]  
287500 

6 425 j*f gDa/ 6 ङ वगि 
g]jf/ sfG%fsf] #/ x'b} d';x/#§f 

hfg] ;*s  
287500 
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6 426 j*f gDa/ 6 ङ वगि 
zflGtrf]s b]lv u]nfjf/L hfg] 

;*s  
287500 

6 427 j*f gDa/ 6 ङ वगि 
a/fn^f]n b]lv sldlgvfl* tkm{ 

hfg] ;*s  
230000 

6 428 j*f gDa/ 6 ङ वगि 
ltlqemfs af^ vf]l/of x'b} 

d';x/#§f hfg] ;*s  
230000 

6 429 j*f gDa/ 6 ङ वगि 
dftfrf]s af^ lj/]Gb\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\ \\\\\\| kmn}rf x'b} 

z'qmaf/] lg:sg] ;*s  
230000 

6 430 j*f gDa/ 6 ङ वगि 
jqmfxf *fF; ;*ssf] 

zflGtrf]sb]lv gd'gfrf]s x'b} j*f 

g_. 8 sf] l;dfgf ;Ddsf] ;*s 
 

230000 

6 431 j*f gDa/ 6 ङ वगि 
z'qmaf/] k}gf b]lv s]vf{ vf]nf ;Dd 

l;dfgfsf] ;*s  
230000 

6 432 j*f gDa/ 6 ङ वगि 
sdnkf]vl/ b]lv dr{g] ;Ddsf] 

;*s, z'qmaf/] dr{g] ;*s  
230000 

6 433 j*f gDa/ 6 r ju{ 
d_unaf/] ahf/af^ /fo^f]n x'b} 

;'gjlif{ l;dfgf hfg] ;*s  
230000 

6 434 j*f gDa/ 6 r ju{ 
ljho d)*nsf] x'b} sdnkf]v/L 

hfg] ;*s  
172500 

6 435 j*f gDa/ 6 r ju{ 
hog]kfn rf]saf^ k"j{ aqmfxf 

*fF; ;*s hf]*\g] dfwj dfu{  
172500 

6 436 j*f gDj/ 6 r ju{ 
/fhfhL dlGbaf^ ;tf/^f]n x'b} 

aqmfxf *Ff; %'g] ;*s  
172500 

6 437 j*f gDj/ 6 r ju{ eft]uf}*f x'b} s'*f hfg] ;*s 
 

172500 

6 438 j*f gDa/ 6 r ju{ u]nfjf/L af^ s'*f hfg] ;*s 
 

172500 

6 439 j*f gDj/ 6 r ju{ 
dfly pNn]v gePsf cGo leqL 

;*s  
172500 

5 443 j*f gDj/ 5 v ju{ 

ef ]̂#'lDt /fdhfgls dlGb/af^ pQ/ 

l;dfgf ;Dd b'a} tkm{ af^fn] 

%f]Psf] hUuf 
 

287500 

5 444 j*f gDj/ 5 v ju{ 

k'Nrf]saf^ blIf)f ;'gjlif{ 

gu/kflnsf l;dfgf;Dd ky/L 

*fO{gLof ;*s k'j{ af^fn] %f]Psf] 
 

345000 

5 445 j*f gDj/ 5 v ju{ 
lqa]l)frf]s af^ ;'uf;Ddsf] af^fsf] 

b'a} tkm{sf] af^f]n] %f]Psf]  
345000 

5 446 j*f gDj/ 5 v ju{ u'?ª*'jf sNe^ blIf)f >L cDf< 
 

460000 
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l;_x df.lj. glhs sNe^ ;Dd b'a} 

tkm{sf] af^fn] %f]Psf] 

5 447 j*f gDj/ 5 v ju{ 

aqmfxf *f; ;*s cGt{ut x;Gbx 

ahf/ klZrd af^f] pQ/ df/jfl* 

k}lg ;Dd 
 

460000 

5 448 j*f gDj/ 5 v ju{ 
b'uf{ dlGb/ k"j{ hfg] ;*s gd'gf 

dfu{sf] b'a} tkm{sf] hUuf  
460000 

5 449 j*f gDj/ 5 v ju{ 
Kn^Lª hUufsf] d'n ;*sn] %f]Psf] 

hUuf  
460000 

5 450 j*f gDj/ 5 u ju{ 
ef]̂ ]#'lDt /fdhfgls dlGb/ u"?ª 

*'jf sNe^ ;Dd af^f]n] %f]Psf]  
345000 

5 451 j*f gDj/ 5 u ju{ 

rd]/] rf]s sNe {̂ blIf)f 

k'Nrf]s;Ddsf] *fO{lgof ky/L 

;*ssf] k"j{ af^f]n] %f]Psf] 
 

345000 

5 452 j*f gDj/ 5 u ju{ 
d}gvfl* lslt{k'</ ;*sn] %f]Psf] 

hUuf  
460000 

5 453 j*f gDj/ 5 u ju{ 

pbo k|;fb rDnfufO{sf] #/ blIf)f 

dflem ^f]n x'b} klSs afw ky/L 

vf]nf ;Dd af^fn] %f]Psf] 
 

345000 

5 454 j*f gDj/ 5 u ju{ 
;'uf ;'Gb/Lrf]s ;*ssf] kf}*]n 

rf]s af^ blIf)f lqj]l)f rf]s ;DDf  
460000 

5 455 j*f gDj/ 5 u ju{ 
x]Nykf]i^ k'j{ hfg] ;*ssf rf}af^f] 

;Ddsf] b'j} tkm{sf] ;*sn] %f]Psf]  
460000 

5 456 j*f gDj/ 5 u ju{ 
rd]/] rf]saf^ afubn ^f]n x'b} 

hogu/ hfg] ;*sn] %f]Psf]  
230000 

5 457 j*f gDj/ 5 u ju{ 
sf]:f]ln rf]saf^ ;'uf hfg] / 

lqj])fL rf]s hfg] ;*s  
230000 

5 458 j*f gDj/ 5 u ju{ 
hg;]jf dfu{sf] b'j} tkm{sf] af^f]n] 

%f]Psf]  
345000 

5 459 j*f gDj/ 5 # ju{ 
d}gvf*L kf}*]n rf]s ;Ddsf] 

;*ssf] b'j} tkm{sf] af^f]n] %f]Psf]  
287500 

5 461 j*f gDj/ 5 # ju{ 
;'Gb/Lrf}s af^ k}f*]n rf]s ;DDfsf] 

af^f]n] %f]Psf]  
345000 

5 462 j*f gDj/ 5 # ju{ 
zflGt rf]s laxflg rf]s ;*sn] 

%f]Psf]  
287500 

5 463 j*f gDj/ 5 # ju{ 
cd/ l;+x df=lj= klZrd n]vgfy 

;/sf] #/hfg] ;*sn] %f]Psf]  
287500 
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5 464 j*f gDj/ 5 # ju{ 

df}lnjf/L aqmfxf vfnfaf^ /fh#f^ 

l;dfgf ;DDf uh a= yfkfsf] #/ 

klZrdaf^ blIf)fsf] l^sf a:g]sf] 

^x/f ;Dd 

 
230000 

5 465 j*f gDj/ 5 # ju{ 
*fF*f ufFpaf^ blIf)f lkkn rf]s 

;Ddsf] af]^f]n] %f]Psf]  
230000 

5 466 j*f gDj/ 5 # ju{ 

lzj dlGb/ klZrd g]q kf]v<]nsf] 

x'b} lslt{k'< hfg] ;*s ;Ddsf] 

af^f]n] %f]Psf] 
 

230000 

5 467 j*f gDj/ 5 ङ वगि 

pbo k|;fb rDnfufO{sf] k"j{ hut 

lwdfnsf] #/ x'b} blIf)f sfO{nf 

alxbf/sf] #/ ;Ddsf] af^fn] 

%f]Psf] 

 
172500 

5 468 j*f gDj/ 5 ङ वगि 
cgsnfn lwdfnsf] #/ k"j{ ky/L 

vf]nfn] ;Ddsf] af^f]n] %f]Psf]  
172500 

5 469 j*f gDj/ 5 ङ वगि 
lzjlglw ld> #< k"j{ nlId bf]u] 

af^f] l;dfgfsf] ;*s  
172500 

5 470 j*f gDj/ 5 ङ वगि 
;'uf ahf/ k"j{ vo/j/L ;Dds]f 

af^f]n] %f]Psf]  
172500 

5 471 j*f gDj/ 5 ङ वगि 
vo/jf/L af^ u'/f; rf]s cdft 

^f]n ;*sn] %f]Psf]  
172500 

5 472 j*f gDj/ 5 ङ वगि kf)*] ^f]n ;*sn] %f]Psf] 
 

172500 

5 473 j*f gDj/ 5 ङ वगि sf]z]ln rf]saf^ jogu hfg] ;*s 
 

172500 

5 474 j*f gDj/ 5 ङ वगि 
dfly pNn]lvtx'g %'^ ePsf lelq 

;^sx?n] %f]Psf]  
172500 

्स पथरी शननश्चरे नगरपानिकाको वडा नम्बर १ देणख बाहेक अन्् वडाहरुमा ५ कठ्ठा भन्दा बढी िग्गािाई खेनत्ोग्् 
िग्गा मानननेछ । उि खेनत ्ोग्् िग्गािे उल्िेणखत िनु बाटोहरुिाई छोएको छ उि बाटोिे छोएको िग्गािाई प्रनत 
६० वोटका दरिे एक कठ्ठा मानन सोही बाटोको म ल््ाङ्कन राणखनेछ र बाूँकी सम्प िि िग्गािाई खेनत्ोग्् िनमनको 
म ल््ाङ्कनमा  राणख म ल््ाङ्कन गररने छ । 

 घरको दर ननम्न बमोणिम का्म गरी म ल््ाङ्कन गररने छ । 

 आर .सी.सी .रेुम स्ट कर व््वसाव्क घर  प्रनत वगि वोट रु .६५०। –,  

 आर .सी.सी .आवानस् घर प्रनत वगि वोट रु .६००। – 

 माटो िोडाईमा ईटा वा ढुङ्गाको गाह्रो आर .सी.सी .छाना प्रनत वगि वोट रु.५००। – 

 नसमेन्ट िोडाईमा ईटा वा ढुङ्गाको गाह्रो िस्ताको छाना भएको प्रनत बगि वोट रु  .३००। –  

 माटोको िोडाईमा ईटा वा ढुङ्गाको गाह्रो िस्ताको छाना भएको प्रनत वगि वोट रु .२००। –  
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 काठको घर िस्ताको छाना प्रनत वगि वोट रु  .१००। –  

 कच्की घर एकमषु्ठ रु  .२५ ,०००।– 

उल्िेणखत बमोणिम सम्पनत म ल््ाङ्कन भए पश्चात ननम्न बमोणिमको दर रेट बमोणिम सम्पनत कर ननधािरि गने ननिि्  गरर्ो  
l;=g+= b]lv ;Dd nfUg] /sd k|:tfljt s/ lgwf{/)f 

1 1 50,000 25-200 25 

2 50,001 1,00,000 25-200 50 

3 1,00,001 250,000 25-200 75 

4 2,50,001 4,00,000 25-200 100 

5 4,00,001 6,00,000 25-200 125 

6 6,00,001 9,00,000 25-200 150 

7 9,00,001 10,00,000 25-200 200 

8 10,00,001 12,00,000 250-400 250 

9 12,00,001 15,00,000 250-400 275 

10 15,00,001 17,50,000 250-400 300 

11 17,50,001 19,00,000 250-400 350 

12 19,00,001 20,00,000 250-400 400 

13 20,00,001 22,50,000 500-1000 500 

14 22,50,001 25,00,000 500-1000 650 

15 25,00,001 27,50,000 500-1000 775 

16 27,50,001 29,00,000 500-1000 875 

17 29,00,001 30,00,000 500-1000 1000 

18 30,00,001 32,50,000 1200-3000 1200 

19 32,50,001 35,00,000 1200-3000 1500 

20 35,00,001 37,50,000 1200-3000 1750 

21 37,50,001 40,00,000 1200-3000 2000 

22 40,00,001 42,50,000 1200-3000 2250 

23 42,50,001 47,50,000 1200-3000 2500 

24 47,50,001 50,00,000 1200-3000 3000 

25 50,00,001 60,00,001 3500-10,000 3500 

26 60,00,001 70,00,000 3500-10,000 4500 

27 70,00,001 80,00,000 3500-10,000 6000 

28 80,00,001 90,00,000 3500-10,000 8000 

29 90,00,001 1,00,00,000 3500-10,000 10,000 

30 1,00,00,001 1,20,00,000 12000-20000 12,000 

31 1,20,00,001 1,40,00,000 12000-20000 14,000 

32 1,40,00,001 1,60,00,000 12000-20000 16,000 
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33 1,60,00,001 1,80,00,000 12000-20000 18,000 

34 1,80,00,001 2,00,00,000 12000-20000 20,000 

35 2,00,00,001 2,50,00,000 25000-60000 25,000 

36 2,50,00,001 3,00,00,000 25000-60000 30,000 

37 3,00,00,001 3,50,00,000 25000-60000 35,000 

38 3,50,00,001 4,00,00,000 25000-60000 40,000 

39 4,00,00,001 4,50,00,000 25000-60000 50,000 

40 4,50,00,001 5,00,00,000 25000-60000 60,000 

41 5,00,00,001 eGbf dfly hlt;'s} ePklg ?=2 k|lt xhf/ 

 

 

अनसु की —२ 

मािपोत/भ नमकर 
hUufsf] ljj/0f s/ k|lt PsfO s}lkmot 

Go"gtd Ps s7\7f ? % k|lt w'/ jf ? !)) k|lt s7\7f  

Ps s7\7feGbf a9Lsf] hUufdf ? @.%) k|lt w'/ ? %) k|lt s7\7f  

au/ e"ld ? !) k|lt s7\7f j8f sfof{non] ju/ e"ld 

xf] elg l;kmfl/z ug'{kg]{ .  

अनसु की ३ 

घरबहाि / बहाि कर 
घरिग्गा बहाि करः 

नस.नं. वववरि 
आ.व. २०७९/८० का 
िानग 

कैवो्त 

१ 

घरिग्गा बहाि कर 
(नगरपानिकाबाट वहािको न््नुतम दररेट ननधािरि नभए सम्मको िानग 
वहािमा निने ब््िीहरु सूँग भएको सम्झौता पत्रको प्रनतनिवप पेश गरी 
घरवेटीिे वहािको दर स्व्ं घोर्िा गरे बमोणिम हनुे ।) 

 १०%  

  नगरपानिकाको स्वानमत्वमा भएको तथा सावििननक िग्गा तथा ऐिानी िग्गामा बनेका घर, टहरा ,सटर,तथा कोठा व््वसाव्क 
प्र्ोिनका िानग उप्ोग गरे वापत स्थान तथा िेत्र अनसुार बनगिकरि गररएको भाडा दर प्रकनित बिारम ल््को आधारमा 
नगरका्िपानिकािे तोकेबमोणिम हनुेछ । 
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l; g+ ljj/0f PsfO b/ cf=j= 

२०७९/०८० 

 

! ;efxndfq k|ltlbg ? !%))=))  

@ h]g]/]6/  k|lt 306f  ? &))=)) OGwg gu/kflnsfn] Joxf]g]{ . 

# k|f]h]S6/  प्रनतददन ? %))=))  

                            

अनसु की – ४ 

व््वसा् करः 

नस.नं. वववरि (प ूँिीगत िगानी र आनथिक कारोवारको आधारमा) 
वावर्िक कर रकम रु.  
आ.व. २०७९/०८० का 
िानग 

कैवो्त 

१ वकराना पसि / गल्िा, काूँटा 

 

रु. १ िाख भन्दा कम  ५००।००  
रु. १ िाख देणख रु. २ िाख ५० हिार सम्म १०००।००  
रु. २ िाख ५० हिार भन्दा मानथ रु. ५ िाख सम्म २०००।००  
रु. ५ िाख भन्दा मानथ रु. १० िाख सम्म ३०००।००  
रु. १० िाख भन्दा मानथ रु. १५ िाख सम्म ४०००।00  
रु. १५ िाख भन्दा मानथ रु. २० िाख सम्म 5000।00  
रु. १५ िाख भन्दा मानथ रु. २५ िाख सम्म ७०००।००  
रु. २५ िाख भन्दा मानथ रु. ५० िाख सम्म ११०००।००  

 रु. पकास िाख भन्दा मानथ 
प्रनत दशिाख थप रु. 
२०००।०० 

 

२ कपडा / ोेन्सी / ब््ाग / ितु्ता / कप्पि / टाूँक / धागो / केन / शंृ्रगारका सामाग्री  

 

रु. २००००० सम्म १०००।००  
रु. २ िाख भन्दा मानथ रु. ५ िाख सम्म ३०००।००  
रु. ५ िाख भन्दा मानथ रु. १० िाख सम्म ४000।00  
रु. १० िाख भन्दा मानथ रु. १५ िाख सम्म ५०००।००  
रु. १५ िाख भन्दा मानथ रु. २५िाख सम्म ७000।00  
रु. २५ िाख भन्दा मानथ रु. ५० िाख सम्म ११०००।००  
रु. ५० िाख भन्दा मानथ  प्रनत दशिाख थप रु.२०००   

३ भाूँडा वतिन तथा वककन सामाग्री   
 रु. १ िाख सम्म १०००।००  
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रु. १ िाख भन्दा मानथ रु. ५ िाख सम्म २०००।००  
रु. ५ िाख भन्दा मानथ रु. १० िाख सम्म ३०००।००  
रु. १० िाख भन्दा मानथ रु. १५ िाख सम्म ४०००।००  
रु. १५ िाख भन्दा मानथ रु. २५ िाख सम्म ७०००।००  
रु. २५ िाख भन्दा मानथ रु. ५० िाख सम्म ११०००।००  

रु. ५० िाख भन्दा मानथ  
प्रनत दशिाख थप रु. 
२०००।०० 

 

४ 

धारा तथा ववििुीका सामग्री /वट.नभ. /वरुि/मोवाइि/घडी/ 
/ ्ासेट/नसडी/साउन्ड नसस्टम आदी ववड्ी तथा ममित 
रु. १ िाख सम्म १०००।००  
रु. १ िाख भन्दा मानथ रु. ५ िाख सम्म २०००।००  
रु. ५ िाख भन्दा मानथ रु. १० िाख सम्म ३०००।००  
रु. १० िाख भन्दा मानथ रु. १५ िाख सम्म ४०००।००  
रु. १५ िाख भन्दा मानथ रु. २५ िाख सम्म ७०००।००  
रु. २५ िाख भन्दा मानथ रु. ५० िाख सम्म ११०००।००  

रु. ५० िाख भन्दा मानथ  
प्रनत दशिाख थप रु. 
२०००।०० 

 

५ स्टेसनरी, पसु्तक, खेिकुद सामाग्री /छापाखाना 

 

रु. १ िाख सम्म १०००।००  
रु. १ िाख भन्दा मानथ रु. ५ िाख सम्म २०००।००  
रु. ५ िाख भन्दा मानथ रु. १० िाख सम्म ३०००।००  
रु. १० िाख भन्दा मानथ रु. १५ िाख सम्म ४०००।००  
रु. १५ िाख भन्दा मानथ रु. २५ िाख सम्म ७०००।००  
रु. २५ िाख भन्दा मानथ रु. ५० िाख सम्म ११०००।००  

रु. ५० िाख भन्दा मानथ  
प्रनत दशिाख थप रु. 
२०००।०० 

 

६ मेनसनरी औिार तथा सवारी साधनको स्पे्र पाटिस ववड्ी गने पसि/ अटो पाटिस र िनुिकेन््स/ नग्रि मोववि आदद नबड्ी 

 

रु. १ िाख सम्म १०००।००  
रु. १ िाख भन्दा मानथ रु. ५ िाख सम्म २०००।००  

रु. ५ िाख भन्दा मानथ रु. १५ िाख सम्म ४०००।०० 
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रु. १५ िाख भन्दा मानथ रु. २५ िाख सम्म ७०००।००  
रु. २५ िाख भन्दा मानथ रु. ५० िाख सम्म ११०००।००  

रु. ५० िाख भन्दा मानथ  
प्रनत दशिाख थप रु. 
२०००।०० 

 

७ 

खरुा, कस्मेवटक, इिेण ट्रक,  भाडावतिन, नगफ्ट आइटम. ोोटो रेुम. नसशा पसि , होम डेकोरेसन आदद मध््े कुनै २ वा सो 
भन्दा बढी प्रकारका सामानहरु राखेर ववड्ी गने वा अनिाइन कारोवार गने पसि  
रु. २ िाख सम्म १०००।००  
रु. २ िाख भन्दा मानथ रु. ५ िाख सम्म २०००।००  
रु. ५ िाख भन्दा मानथ रु. १५ िाख सम्म ४०००।००  
रु. १५ िाख भन्दा मानथ रु. २५ िाख सम्म ७०००।००  
रु. २५ िाख भन्दा मानथ रु. ५० िाख सम्म ११०००।००  

रु. ५० िाख भन्दा मानथ  
प्रनत दशिाख थप रु. 
२०००।०० 

 

८ 

णक्ा,नास्ता,नमठाइ, खाना पसि / होटि, िि, रेष्ट रेन्ट,वार/ ्ाोे/ ररसोटि/आइसवड्म पाििर 
रु. १ िाख सम्म १०००।००  
रु. १ िाख भन्दा मानथ रु. ५ िाख सम्म २०००।००  
रु. ५ िाख भन्दा मानथ रु. १५ िाख सम्म ४०००।००  
रु. १५ िाख भन्दा मानथ रु. २५ िाख सम्म ७०००।००  
रु. २५ िाख भन्दा मानथ रु. ५० िाख सम्म ११०००।००  
रु. ५० िाख भन्दा मानथ  प्रनत दशिाख थप रु. २०००।००  

९ 

मददरा, सतुीिन््, हल्का पे् पदाथि पसि 
रु. १ िाख सम्म १०००।००  
रु. १ िाख भन्दा मानथ रु. ५ िाख सम्म ३०००।००  
रु. ५ िाख भन्दा मानथ रु. १० िाख सम्म 5000।00  
रु. १० िाख भन्दा मानथ रु. १५ िाख सम्म ७०००।००  
रु. १५ िाख भन्दा मानथ रु. २० िाख सम्म 10०००।००  
रु. २० िाख भन्दा मानथ रु. २५ िाख सम्म 15000।00  
रु. २५ िाख भन्दा मानथ रु. ५० िाख सम्म 20०००।००  
रु. ५० िाख भन्दा मानथ  प्रनत दशिाख थप रु. २०००।००  

१० 
सनुकाूँदी तथा गहना पसि, मनन ट्रान्सोर, सटही काउन्टर 
२० िाख सम्म ७०००।००  
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रु. २० िाख भन्दा मानथ रु. ३० िाख सम्म 10०००।००  
रु. ३० िाख भन्दा मानथ रु. ५० िाख सम्म १5०००।००  

रु. ५० िाख भन्दा मानथ  
प्रनत दशिाख थप रु. 
२०००।०० 

 

सनुकाूँदी गरगहना ररोाइन र नछिाई कारखाना ४०००।००  
अन्् ब््वसा् सूँग मनन ट्रान्सोरको कारोवार भएमा थप ३०००।००  

११ 

ोननिकर एवं ोननिनसङ्ग/आल्मनुन्म/णस्टि/प्िाइ र प्िाइका सामान पसि 
 रु. ५ िाख सम्म २०००।००  
रु. ५ िाख भन्दा मानथ रु. १0 िाख सम्म 3000।00  
रु. 10 िाख भन्दा मानथ रु. १५ िाख सम्म ४०००।००  
रु. 1५ िाख भन्दा मानथ रु. 20 िाख सम्म 5000।00  
रु. 20 िाख भन्दा मानथ रु. २५ िाख सम्म ७०००।००  
रु. २५ िाख भन्दा मानथ रु. ५० िाख सम्म ११०००।००  

रु. ५० िाख भन्दा मानथ  
प्रनत दशिाख थप रु. 
२०००।०० 

 

१२ 

हाडिवे्र / टा्ि / माविि / सेनटेरी / पेन््स/णिप्सन 
20 िाख सम्म 4०००।००  
रु. 20 िाख भन्दा मानथ रु. २५ िाख सम्म 5०००।००  
रु. २५ िाख भन्दा मानथ रु. 40 िाख सम्म 10000।00  
रु. 40 िाख भन्दा मानथ रु. ५० िाख सम्म १5०००।००  
रु. ५० िाख भन्दा मानथ  प्रनत दशिाख थप रु. २०००।००  

१३ 

नडपाटिमेन्टि स्टोर 
रु. २५ िाख सम्म १००००।००  
रु. २५ िाख भन्दा मानथ रु. ५० िाख सम्म २००००।००  
रु. ५० िाख भन्दा मानथ रु. १ करोड सम्म २५०००।००  
रु. १ करोड भन्दा मानथ  प्रनत दशिाख थप रु. २०००।००  

१४ 

साना तथा घरेि ुउद्योग 
रु. २ िाख सम्म १०००।००  
रु. २ िाख भन्दा मानथ रु. ५ िाख सम्म २०००।००  
रु. ५ िाख भन्दा मानथ रु. १0 िाख सम्म 3000।00  
रु. 10 िाख भन्दा मानथ रु. १५ िाख सम्म ४०००।००  
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रु. १५ िाख भन्दा मानथ रु. 20 िाख सम्म 5०००।००  
रु. 2० िाख भन्दा मानथ 30 िाख सम्म 7०००।००  
रु. 3० िाख भन्दा मानथ 50 िाख सम्म 10000।00  
रु. ५० िाख भन्दा मानथ प्रनत दशिाख थप रु. २०००।००  

१५ 

हाउणिंग कम्पनी. रर्िस्टेट कम्पनी (घर. िग्गा खररद नबड्ी) 
रु. ५० िाख सम्म 20०००।००  
रु. ५० िाख भन्दा मानथ रु. १ करोड सम्म 30०००।००  
रु. १ करोड भन्दा मानथ रु. ३ करोड सम्म 40०००।००  
रु. ३ करोड भन्दा मानथ ५ करोड सम्म  60०००।००  
रु. ५ करोड भन्दा मानथ प्रनत करोड थप रु. 20०००।००  

१६ 

ोिो ि/साग सणब्ि/पान पसि 
रु. ५० हिार सम्म ५००।००  
रु. ५० हिार भन्दा मानथ रु. १ िाख सम्म १०००।००  
रु. १ िाख भन्दा मानथ रु. ३ िाख सम्म २०००।००  
रु. ३ िाख भन्दा मानथ ५ िाख सम्म  ३०००।००  
रु. ५ िाख भन्दा मानथ प्रनत िाख थप रु. १०००।००  

१७ 

अन्् पसि, ब््ापार, ब््वसा्हरु 
रु. २ िाख सम्म १०००।००  
रु. २ िाख भन्दा मानथ रु. ५ िाख सम्म २०००।००  
रु. ५ िाख भन्दा मानथ रु. १५ िाख सम्म ४०००।००  
रु. १५ िाख भन्दा मानथ रु. २५ िाख सम्म ७०००।००  
रु. २५ िाख भन्दा मानथ रु. ५० िाख सम्म ११०००।००  
रु. ५० िाख भन्दा मानथ  प्रनत दशिाख थप रु. २०००।००  

 

नस.नं. वववरि 
वावर्िक कर रकम रु.  
आ.व. २०७८/०७९ का िानग 

कैवो्त 

१८ 

 ्ाटररङ, पाटी प््ािेस, टेन्ट हाउस 
टेन्ट,  ्ाटररङ ४०००।००  
पाटी प््ािेस (ए.सी सवहत) ११०००।००  
पाटी प््ािेस (ए.सी. नभएको) ७०००।००  
बैण्ड बािा २०००।००  
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१९ सीत भण्डार 3०००।००  
20 माछा, मास ुदैननक नबड्ी पसि ( रेुस आउस ्) 2000।00  

२१ 

और्नध तथा स्वास््् सेवा 
ननिी अस्पताि (५० बेड देणख मानथ) 6००००।००  
ननिी अस्पताि (२५ बेड देणख ५० बेड सम्म) २5०००।००  
ननिी अस्पताि (१५ वेड देणख २५ बेड सम्म) 20०००।००  
ननिी अस्पताि हेल्थ के्र, ननसिङ्ग होम , पोनिण िननक , 
डा्ग्नोणस्टक सेन्टर  

१5०००।००  

ोामेसी (णकवकत्सक सेवा सवहत) 9०००।००  
कश्मा पसि (णकवकत्सक सेवा सवहत) 8०००।००  
ोामेसी (और्नध नबड्ी मात्र )/ सणििकि हाउस / कश्मा पसि 
(णकवकत्सक सेवा बाहेक) 

४०००।००  

आ्वेुददक और्नध पसि ३०००।००  
होम््ोपेनथक और्नध पसि ३०००।००  
एग्रोभेट / भेटेनरी पसि (थोक तथा खरुा) 3५००।००  

२२ 

सकुीकार (नसिाई) पसि 
सवटिङ, स टीङ  सवहतको टेिरीङ, व््वसा् ३०००।००  
नसिाई पसि  १२००।००  
बवुटक ल््ािटोरी १०००।००  
नोट: हाते मेनसन राखी नसिाई गनेिाई कर ननिन े।   

२३ 

ममित तथा संभार सेवा 
सवारी साधन ममित र ररकणण्डसन हाउस 7०००।००  
ईणन्िन ममित (हेभी) बस, ट्रक तोि  वकि  सप  5०००।००  
िीप, कार, टे्र टर ममित तथा सनभिनसङ्ग 5०००।००  
मोटरसाईकि , अटो रर सा ममित वकि सप 3०००।००  
सवारी साधन धिुाई/Wash सेन्टर 1000।00  

वट.भी., डेक, मोबाइि, वरुि, सोिार तथा ईन्भटरको ब््ाट्री, तथा 
अन्् ववद्यतुी् समान तथा प्रसेर कुकर ममित गने पसि  

१५००।००  

रर सा, साईकि ममित  5००।००  
टा्र ररसोनिङ, टा्र ममित, हावा भने पंकर टाल्नेसमेत  3०००।००  
ब््ाट्री काििर पसि 5००।००  
ोिाम, िस्तापातको सामग्री बनाउने तथा ममित गने वटनको दराि 
समेत  

१५००।००  
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२४ 

सवारी साधन एिेन्सी, थोक नबड्ी पसि तथा पाटि प िाि पसि 
बस, ट्रक, (नमननबस नमननट्रक) गानड सोरुम २००००।००  
णिप, कार, भेन सोरुम १५०००।००  
ट्या टर सोरुम / टेम्पो नबड्ी सोरुम १२०००।००  
मोटरसाईकि नडिर तथा खरुा नबड्ी / टा्र नडिर १२०००।००  
साईकि सोरुम तथा ममित ४०००।०००  
ववद्यतु काििबाट संकािन हनुे सवारी साधन नबड्ी सोारी समेत  4०००।००  

२५ 

सकार सेवा 
किरल््ाव, फ्िे स वप्रन्ट सेवा ४०००।००  
ोोटो स्टुनड्ो तथा नभनड्ो नमण सङ्ग सेवा ३०००।००  
ोोटो स्टुनड्ो मात्र २०००।००  
टेनिोोन, मोबाईि ननिी सेवा प्रदा्क कम्पनी १५०००।००  
टेनिोोन, मोबाईि ननिी सेवा प्रदा्क टावर दताि तथा नववकरि 
वापत प्रनत टावर 

१५०००।००  

मोबाईि सेवा प्रदा्क कम्पनीको सप तथा सनभिस सेन्टर ५०००।००  
वट.भी. च््ानि प्रशारि सेवा १५०००।००  
केबिु च््ानि प्रशारि सेवा २००००।००  
सामदुाव्क स्थानी् एो.एम. प्रशारि सेवा ५०००।००  
टुर एन्ड ट्राभल्स सेवा ५०००।००  
ोोटोकपी/ पी.सी.ओ. साइवर  ्ाोे सेवा  १०००।००  
कुरर्र सेवाको मखु् का्ािि् १०००।००  
कम्प््टुर तथा आई.वट. सामाग्री सप्िा्सि 10०००।००  
से ्रुरटी सेवा ३०००।००  
कुरर्र सेवाको शाखा का्ािि् ७००।००  
अनिाईन संकार तथा डेिीभरी सेवा २०००।००  
इन्टरनेट सेवा प्रदा्क संस्था दताि/नवीकरि ५०००।००  

२६ ड्राइण िनसि १५००।००  

२७ 

सैि न तथा ब्  ्टीपाििर सेवा 
ब्  ्टी पाििर सेवा ब्  ्वटणश्न तानिम सवहतको २०००।००  
ब्  ्टी पाििर सेवा १५००।००  
सैिनु २ नसटसम्म १०००।००  
सैिनु ४ नसटसम्म २०००।००  
सैिनु ४ नसटदेणख मानथ ३०००।००  
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२८ नबत्ती् सेवा 

 

वाणि ् बकक प्रनत केन्री्/शाखा का्ािि् "क" वगि ३५०००।००  
ववकास बकक प्रनत केन्री् का्ािि्/शाखा का्ािि् "ख"  वगि २५०००।००  
ोाइनान्स कम्पनी, िघवुवत्त ववणत्त् संस्थाको मखु् का्ािि् र ववमा 
कम्पनी 

२००००।००  

ोाइनान्स कम्पनी, िघवुवत्त ववणत्त् संस्थाको शाखा का्ािि् १००००।००  

सबै प्रकारका सहकारी संस्था दताि  
नगरपानिकाको सहकारी ऐन अनसुार 
३००० 

 

अपांगता भएका , एकि मवहिाहरु मात्र सदस्् हनुे गरी दताि हनुे 
सहकारी संस्था तथा स्थानी् सरकारका प्राथनमकतामा परेका सहकारी 
संस्थाहरु दताि गदाि  

रु १५००(सहकारी ऐन अनसुार)  

माघ १५ नभत्रमा वववरि अद्यावनधक नगने बकत तथा ऋि सहकारी 
संस्थाका िानग प्रत््ेक वर्िका िानग  

१५००।00 (सहकारी ऐन अनसुार)  

बकत तथा ऋि सहकारी बाहेक अन्् सहकारी हरुका िानग  ५००।00(सहकारी ऐन अनसुार)  
संघ तथा प्रदेशमा दताि भई ्स नगरपानिकामा का्ििेत्र भएकाको 
अनभिेखीकरि/ 

१५१०  

न्  ्न आ् भएकाहरुको णिववकोपाििनसूँग प्रत््ि सरोकार भएका 
सहकारी संस्थाहरु 

३०००।००  

२९ 

पेट्रोनि्म पदाथि 
पेट्रोनि्म पदाथि पम्प भएको १८०००।००  
ग््ाूँस नसनिण्डरमा कारोबार थप गरी कारोबार ४०००।००  
ग््ाूँस नसनिण्डर नबड्ी नडिर ३०००।००  
ग््ाूँस नसनिण्डर खरुा नबड्ी १५००।००  

३० 
कवाडी सामान, खािी बोरा खररद नबड्ी 
धेरै ठ िा कवाडी सामग्रीहरु नबड्ी ववतरि गने "क" 8०००।०००  
थोरै साना कवाडी सामग्रीहरु नबड्ी ववतरि गने "ख" 5०००।००  

३१ 
ढुङ्गा, नगट्टी िम्मा गरी नबड्ी गने 
धेरै ठ िा नबड्ी ववतरि गने ढुङ्गा, नगट्टी बािवुा "क" १५०००।०० 

 
साना नबड्ी ववतरि गने "ख" १००००।०० 

३२ 
काठ तथा कोइिा खररद नबड्ी 
काठ खररद नबड्ी ३०००।००  
कोइिा खररद नबड्ी १००००।००  

३३ स्नकुर हाउस दताि / नववकरि 10000/३०००  
३४ प ि हाउस दताि / नववकरि 10000/3000  
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३५ ववज्ञापन सेवा ५०००।००  

३६ 

रोिगारी सेवा 
स्वदेशी रोिगारी सेवा ५०००।००  
ववदेशी रोिगारी सेवा म््ानपावर कम्पनी केन्री् का्ािि् ४००००।००  
ववदेशी रोिगारी सेवा म््ानपावर कम्पनी शाखा का्ािि् २००००।००  

३७ साईनबोडि िेख्न े(पेन्टर) १०००।००  

३८ 
ववशेर्ज्ञ परामशि तथा अन्् व््वसाव्क सेवा 
ईणन्िनन्ररङ्ग परामशि सेवा ोमि / कन्सल्ट्याण्ट सेवा दताि/नववकरि 2५०००/७००० ड्मश  
दन्त णकवकत्सा सेवा दताि/नववकरि 10000/5000 ड्मश  

३९ 

ननमािि व््वसा् 
ववदेशी ननमािि व््वसा्ी भएमा ५००००।००  
ननमािि व््वसा्ी इिाितपत्र दस्तरु "घ" वगि दताि/नववकरि १5०००/५००० ड्मश  
ननमािि व््वसा्ी इिाितपत्र नवीकरि दस्तरु "घ" वगि ५०००।००  
ननमािि व््वसा्ी इिाितपत्र नवीकरि थप दस्तरु "घ" वगि 
(का्िववधी अनसुार) 

५०००।००  

ननमािि व््वसा्ी इिाितपत्र प्रनतनिवप /संशोधन दस्तरु "घ" वगि २०००।००  
घर ननमािि ठेकेदारी व््वसा्  ५०००।००  

४० 

िेखा परीिि व््वसा् तोि  
िेखा परीिि व््वसा् शे्रिी "क" ५०००।००  
िेखा परीिि व््वसा् शे्रिी "ख" ४०००।००  
िेखा परीिि व््वसा् शे्रिी "ग/घ" ३०००।००  

४१ णशिा सेवा, तानिम केन्र 

 

मन्टेारी ववद्याि् दताि ४०००  
आधारभतु ववद्याि् दताि ९०००  
माध््नमक ववद्याि् दताि २००००  
 ्ाम्पस दताि / अनभिेखीकरि  २००००  
मन्टेारी ववद्याि् नवीकरि  २१००  
किा १ देणख ५ सम्मको ववद्याि् नवीकरि ३५००  
किा १ देणख ८ सम्मको ववद्याि् नवीकरि ८०००  
किा १ देणख १० सम्मको ववद्याि् नवीकरि १००००  
किा १ देणख १२ सम्मको ववद्याि् नवीकरि १२०००  
ननिी  ्ाम्पस १५०००  
छात्रावास ४०००।००  
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किा थप शलु्क (प्रत््ेक थप किाको) ५०००  
पोिी टेण नकि इणन्स्टच्  ्ट, प्रणशिि समेत ५०००।००  
ननसिङ्ग, नस.एम.ए. र एक.ए. प्रणशिि समेत १००००।००  
एिकेुशनि कन्सल्टेन्सी सेवा ५०००।००  
तानिम तथा अनसुन्धान केन्र ३०००।००  
कम्प् ् टुर / ईिे ट्रोनन स तानिम / भार्ा णशिा / कोकीङ्ग सेन्टर / 
सवारी कािक तानिम केन्र 

३०००।००  

अन्् प्राववनधक णशिा ५०००  
ोेसन नडिाईनर २५००।००  
संगीत / डान्स तानिम केन्र / णिमखाना (वोटनेश सेन्टर) २०००।००  

 ननमािि का्िसम्बन्धी तािीम केन्र ५०००।००  

 किा ८ को ग्रडेनसट प्रनतनिपी बापत रु ५०० प्रनत प्रनतनिपी (सामदुाव्क/संस्थागत) 

४२ 
गैर सरकारी संस्थाहरु 
अन्तरािवि् गैर सरकारी संस्थाहरु १५०००।००  
रावि् गैर सरकारी संस्थाहरु १००००।००  

४३ पशपंुिीको आहार / दाना नबड्ी पसि २०००।००  

४४ 
बाूँसको नाङ्िो, डोको, कुको नबड्ी 
बाूँसको नाङ्िो, डोको, कुको होिसेि/खरुा नबड्ी १०००।००  

४५ 

प िा सामग्रीहरु, दािणकनी, अिककी, सकुमेि, सपुारी, कुको संकिन गने र नबड्ी गने 
प िा सामग्रीहरु नबड्ी गने होिसेि पसि २५००।००  
प िा सामग्रीहरु नबड्ी गने खरुा पसि १०००।००  
दािणकनी, अिैकी, सकुमेि, सपुारी, कुको संकिन केन्र भएमा थोक 
भएमा  

४०००।००  

दािणकनी, अिैकी, सकुमेि, सपुारी, कुको नबड्ी गने १०००।००  

४६ 

िनुिकेसन से सन तोि  
िनुिकेसन नडणस्टब्  ्टसि नग्रि मोववि आदद ६०००।००  
अटो पाटिस र िनुिकेन््स ४०००।००  
िनुिकेसन खरुा नग्रि मोववि आदद नबड्ी ३०००।००  

४७ ववववध सामान ढुवानीकताि , सप्िा्सि तथा एिेन्सीहरु ४०००।००  
४८ बवुकङ काउण्टर ३०००।००  
४९ इटाभट्टा ,  ५००००।००  
५० ड्सर उद्योग ५००००।००  
५१ म नति बनाउने (म नतिकिा केन्र) १०००।००  
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५२ 

केबिु संकािन 
२०० सम्म ग्राहक संख्ा भएको ५०००।००  
२०० देणख ५०० सम्म ग्राहक संख्ा भएको  ८०००।००  
५०० देणख मानथ ग्राहक संख्ा भएको ११०००।००  

न५३ 

पेशा, ववशेर्ज्ञ तथा परामशि सेवा   
अनसुन्धानकताि परामशिदाता ३५००।००  
णकवकत्सक / ईणन्िनन्र / काननु व््वसा्ी / ववमा एिेन्ट / शे्र 
दिाि 

३०००।००  

ननमािि सेवा परामशि सेवा  दताि  २५००० नवीकरि ७०००  
ओभरसी्र / अनधविा / अनभकताि / ई. प्राप् त िेखनदास / सभे्र  
/ कम्प््टुर एनानिष् ट तथा प्रोग्रामर 

२५००।००  

कववराि / पश ुणकवकत्सक / अनवुादक २०००।००  
कम्पाउण्डर १५००।००  

५४ सेफ्टी ट्याङ्की राणख सरसोाई गने  ५०००।००  

५५ 

अस्था्ीरुपमा डिुाएर व््ापार गनेका िानग अनमुनत पत्र    
(क) साईकिमा डिुाएर व््ापार गने दैननक रु. ५।०  
(ख) ठेिामा डिुाएर व््ापार गने दैननक रु. १०।०  
(ग) गाडीमा डिुाएर व््ापार गने दैननक रु. १५।०  

 ५६. कृर्क तथा कृर्क सम हहरुिे सन्कािन गरेको कृवर् तथा पशपुन्छी ोमि 
 

ड्.सं. पुूँिीगत िगानी वावर्िक कर कैवो्त 

१  २० िाख सम्म  १०००  

२ २० िाख देणख मानथ प्रनत दश िाख रु १०००  

५७. ग्रीि व््वसा् 

ड्.सं. पुूँिीगत िगानी वावर्िक कर  

१   ३ िाख सम्म  १५००  

२ ३ िाखदेणख ५ िाखसम्म २५००  

३ ५ िाखदेणख १० िाखसम्म ४०००  

४ १० िाखदेणख २० िाखसम्म ७०००  

५८. दगु्ध िन्् पदाथि नबड्ी 
ड्.सं. पुूँिीगत िगानी वावर्िक कर  

१   ३ िाख सम्म  १०००  
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२ ३ िाखदेणख ५ िाखसम्म १५००  

३ ५ िाखदेणख १० िाखसम्म २५००  

४ १० िाखदेणख २० िाखसम्म ५०००  

५ २० िाखभन्दा मानथ प्रनत दशिाख थप १०००  

५९. कंवड्ट उद्योग (रेनिङ , ररङ, ह्यमुपाइप, गमिा, ब्िक, आदद) 
ड्.सं. पुूँिीगत िगानी वावर्िक कर  

१   ५ िाख सम्म  २०००  

२ ५ िाखदेणख मानथ १५ िाखसम्म ३५०००  

३ १५ िाखदेणख मानथ २५ िाखसम्म ५०००  

४ २५ िाखदेणख मानथ ५० िाखसम्म ७०००  

५ ५० िाखभन्दा मानथ प्रनत दशिाख थप १०००  

नोटः 

१) मानथ उल्िेणखत प्रकृनत, उपभोिा णशर्िकमा नपरेको व््वसा् र उधोग दताि हनु आएमा व््ावसा् र उधोगको वकनसम हेरी मानथको 
कर दरमा नघटनेगरर वावर्िक कर निई व््ावसा् प्रमािपत्र ददईनेछ । 
२) नगरपानिकामा दताि भई संकािनमा आएका ोमि, पसि, उधोग आदद िाई बन्द गनुिपदाि आवश््कता अनसुार ननररिि गरर काि ु
वर्िको िाग्ने कर  र िररवाना समेत असिु गरर व््ावसा् बन्द नसोाररस ददईनेछ । र सोको वववरि छुटै्ट ोा्िमा खडा गरर 
अध््ावनधक गरर राणखने छ । 
३)ब््वसाव्क ोमि नामसारी गदाि नतन पसु्तेनभत्र रु २५० र सो भन्दा बावहर नामसारी गदाि रु ५०० रािा निई नामसारी गररनेछ । 
४) नगरपानिकािाई आवश््क परेमा (व््ावसा्को वकनसम ननधािरि गने सन्दभिमा) ननिको ब््ावसा्को कारोबारको आन्तररक रािस्व 
का्ािि् बाट कारोबार प्रमाणित वववरि माग गनि सवकने छ साथै नगरपानिकािे तोकेको कमिकारीबाट ननरीिि गरर ननरीिि 
प्रनतवेदनको आधारमा कर त् गररनेछ । 
५) ्स का्ािि्िाई बझुाउन ुनतनुि पने कर, शलु्क र भाडा आदद िस्ता रािा बझुाउन बांकी रहेमा न.पा बाट प्रदान गररने नसोाररस 
िगा्तका कुनै पनन सेवा प्रवाहबाट बंणकत गनि गररनेछ । 

अनसु की-५ 
ववज्ञापन करः 

नस.नं. वववरि आ.व २०७९/०८० का िानग कैवो्त 

१. नडणिटि बोडि, नि नड बोडि, ग्िो बोडि २००।००  

२. िाइट होनडिङ्ग बोडि, ACP  बोडि १५०।००  
३. होनडिङ्ग बोडि / Wall बोडि,  Highway बोडि प्रनत वगि वोट ७०।००  
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४. नड.वप.एस बोडि प्रनत वगि वोट ५०।००  
५. नभते्त िेखन, सटर पेणन्टङ्ग प्रनत वगि वोट २५।००  
६. पोि बोडि वावर्िक (प्रनत पोि/प्रनत वपस) १०००।००  
७. पोि ब््ानर १ हप् ता (प्रनत पोि/प्रनत वपस) २००।००  
८. छाता, प्िेन्िर, बेिनु (प्रनत हप्ता) ५००।००  
९. माइवकङ्ग ववज्ञापन (प्रनत ददन) १००।००  
१०. सवारी साधन िेणख/बोवक गने ववज्ञापन (प्रनत ददन) १००।००  
११. स्टि (प्रनत हप्ता) ५००।००  

 
 
 

अनसु की-६ 
मनोरञ्जन करः 

नस.नं. वववरि आ.व २०७९/०८० का िानग कैवो्त 

१ किणकत्रघरमा किणकत्र प्रदशिन गदाि दशिकहरुबाट प्रनत वटकट प्रदेश आनथिक ऐन २०७९ बमोणिम  

२ 
नभनड्ो घर सांस्कृनतक प्रदशिन हि , कन्सटि , नथएटर , नाटक 
घर(वटकट म ल््को) 

प्रदेश आनथिक ऐन २०७९ बमोणिम  

३ दोहोरी साूँझ , डान्स बार (वावर्िक रु) प्रदेश आनथिक ऐन २०७९ बमोणिम  

४ 
ोन पाकि , वाटर गाडेन , बाि उद्यान िगा्त मनोरन्िनात्मक स्थिको 
प्रवेश िगा्तको ववनभन्न वड््ाकिापको वटकट म ल््को 

प्रदेश आनथिक ऐन २०७९ बमोणिम  

५ एक मवहना सम्म िाद ुसकि स तथा मेिा तथा मनोरन्िनात्मक का्िड्म सन्कािन 
गराएबापत प्रनतददन रु 

प्रदेश आनथिक ऐन २०७९ बमोणिम  

६ 
एक मवहनाभन्दा बढी िाद ुसकि स तथा मेिा तथा मनोरन्िनात्मक 
का्िड्म सन्कािन गराएबापत प्रनत मवहना रु 

प्रदेश आनथिक ऐन २०७९ बमोणिम  

७  नेपािी किणकत्रको प्रदशिनमा नस.नं. १ मा उल्िेणखत दरमा हनुे छुट प्रदेश आनथिक ऐन २०७९ बमोणिम  

 
अनसु की – ७ 
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बहाि नबटौरी शलु्क 

नस.नं सम ह    स्थान/िेत्र 
   दर 
वावर्िक  . 
2079÷080 

1= 

;a} k|sf/sf cf/l;l; #/ kSsf hf]*fO 

%t (nfg Ps tnf ;Ddsf] 3 sf]&f ;Dd 

ePsf] 

Jofkfl/s If]q ky/L jhf/ 2000.00 

2= 3 sf]&f eGbf al( / ;^/ ePsf] #/sf] Jofkfl/s If]q ky/L jhf/ 5000.00 

3= ;a} k|sf/sf cf/l;l; #/ kSsf hf]*fO 

%t (nfg Ps tnfb]lv 2 tnf;Ddsf] Jofkfl/s If]q ky/L jhf/ 7000.00 

4= ;a} k|sf/sf cf/l;l; #/ kSsf hf]*fO 

%t (nfg 2 tnf dfly 3 tnf;Ddsf]  Jofkfl/s If]q ky/L jhf/ 8000.00 

5= 
;a} k|sf/sf cf/l;l; #/ kSsf hf]*fO 

%t (nfg 2 tnf dfly 3 tnf dfly k|lt 

tnf yk 
Jofkfl/s If]q ky/L jhf/ 1500.00 

6= 
;a} k|sf/sf kSsL O^f l;d]G^sf] hf]*fO 

l^gsf] %fgf] 
Jofkfl/s If]q ky/L jhf/  2000.00 

7= 
;]G^/a]/fsf] #/, sf&sf] #/,;]G^/a]/fsf] #/ 
l^g jf ^fonsf] %fgf] 

Jofkfl/s If]q ky/L jhf/  1000.00 

8= sRrL #/ dflysf k|s/)fdf gk/]sf] sRrL 

#/x? Psd'i^  Jofkfl/s If]q ky/L  500.00 

9= 

;a} k|sf/sf cf/l;l; #/ kSsf hf]*fO 

%t (nfg Ps tnf ;Ddsf] 3 sf]&f ;Dd 

ePsf] 

Jofkfl/s If]q zlgZr/] 1000.00 

10= ;a} k|sf/sf cf/l;l; #/ kSsf hf]*fO 

%t (nfg Ps tnfb]lv 2 tnf;Ddsf] Jofkfl/s If]q zlgZr/] 1500.00 

11= ;a} k|sf/sf cf/l;l; #/ kSsf hf]*fO 

%t (nfg 2 tnf dfly 3 tnf;Ddsf]  Jofkfl/s If]q zlgZr/]  2000.00 

12= 
;a} k|sf/sf cf/l;l; #/ kSsf hf]*fO 

%t (nfg 2 tnf dfly 3 tnf dfly k|lt 

tnf yk 
Jofkfl/s If]q zlgZr/] 1000.00 

13= 
;a} k|sf/sf kSsL,;a} k|sf/sf O^f 

l;d]G^sf] hf]*fO l^gsf] %fgf 
Jofkfl/s If]q zlgZr/] 1000.00 

14= 
;]G^/a]/fsf] #/,sf&sf] #/ l^g jf ^fon 

%fgf 
Jofkfl/s If]q zlgZr/] 700.00 

15= sRrL #/ dfly k|s/)fdf gk/]sf Psd'i^ Jofkfl/s If]q zlgZr/] 300.00 

16 

;a} k|sf/sf cf/l;l; #/ kSsf hf]*fO 

%t (nfg Ps tnf ;Ddsf] 3 sf]&f ;Dd 

ePsf] 

Jofkfl/s If]q sLlt{k'/÷x;Gbx 1000.00 

17= ;a} k|sf/sf cf/l;l; #/ kSsf hf]*fO 

%t (nfg Ps tnfb]lv 2 tnf;Ddsf] Jofkfl/s If]q sLlt{k'/÷x;Gbx 1500.00 

18= ;a} k|sf/sf cf/l;l; #/, kSsf hf]*fO Jofkfl/s If]q sLlt{k'/÷x;Gbx 2000.00 
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%t (nfg 2 tnf dfly 3 tnf;Ddsf] 

19= ;a} k|sf/sf cf/l;l; #/, kSsf hf]*fO 

%t (nfg 3 tnfdflysf] Jofkfl/s If]q sLlt{k'/÷x;Gbx 500.00 

20= 
sRrL #/ dflysf k|s/)fdf gk/]sf 

sRrL#/x? Psd'i^ sLlt{k'/÷x;Gbx 300.00 

 

 

 

 

अनसु की - ८ 

नसोाररस तथा प्रमाणित दस्तरु 

l;=g+= zLif{s 
cf=j=२०७७÷०७८ 

df :jLs[t b/ 

cf=j=२०७८÷०७९ 

sf nflu k|:tfljt b/ 

1 lgj]bg btf{ z'Ns 10.00 10.00 

2 ;fwf/)f l;kmfl/; 200.00 200.00 

3 -s_ #/fo;L ljB't l;kmfl/; 200.00 200.00 

-v_ljB't l;kmfl/;-s[lif / kz'kG%Lsf nflu_  lg z'Ns lg z'Ns 

-u_ ljB't l;kmfl/; pBf]u snsf/vfgf 500 1000.00 

-#_ s[lif tyf kz'kG%Lsf l;kmfl/; lgz'Ns lgz'Ns 

4 rf/lsNnf k|dfl)ft -;Flwof/ k|of]hg_ 300.00 300.00 

5 gftf k|dfl)ft g]kfnLdf 300.00 300.00 

6 
gftf k|dfl)ft c+u|]hLdf j}b]lzs k|of]hg -

k|ltk]h_ 
500.00 1000.00 

7 ;/hdLg ;a} 500.00 500.00 

8 gful/stf l;kmfl/; -j+zh_ lg z'Ns lg z'Ns 

9 ljjfx k|dfl)ft j}b]lzs k|of]hg 500.00 500.00 

 ljjfx k|dfl)ft :jb]z k|of]hg 500.00 500.00 

10 ;+:yf btf{ l;kmfl/; 2000.00 2000.00 

11 hGdldlt k|dfl)ft  500.00 500.00 

12 :yfoL j;f]jf; k|dfl)ft  500.00 500.00 

13 k+lhs/)f ljnDa z'Ns  100.00 ;+#Lo sfg"g adf]lhd 

 35 lbgleq z'Ns gnfUg] lg z'Ns lg z'Ns 

14 s'^fgL lk;fgL ldnsf] l;kmfl/; 500.00 500.00 

15 k|ltlnlk k|dfl)ft-cGo sfuhsf]_ 200.00 200.00 

 gful/stf k|df)fkq k|ltlnkL l;kmfl/; 100.00 100.00 

16 cljjflxt k|dfl)ft-j}b]lzsk|of]hg_ 1500.00 1500.00 

17 hUuf gfd;f/L kfr s \̂&f ;Dd 200.00 200.00 
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hUuf gfd;f/L kfr s \̂&f eGbf dfyL Ps 

ljufxf ;Dd 
500.00 500.00 

 hUuf gfd;f/L Ps ljufxf eGbf dfyL  2000.00 2000.00 

18 crn ;DklQ ljBfyL{ j}b]lzs k|of]hg 2500.00 2500.00 

19 
crn ;DklQ d"Nof+sg j}b]lzs k|of]hg  ०.१ 

प्रतिशि 
0=१% 0=१% 

20 
#/ ;f/]/ cGoq n}hfg] k|lt \̂ofS^/ ;DalGwt 

lgsfojf^ k|lqmof k"/f u/] kl% dfq . 
500.00 500.00 

21 lgMz'Ns :jf:Yo pkrf/ l;kmfl/; lgMz'Ns lgMz'Ns 

22 df]lx nut s \̂̂ f l;kmfl/; k|lt s^\&f 800.00  800.00  

23 #/ sfod l;kmfl/; sf&sf] 500.00 500.00 

 #/ sfod l;kmfl/; kSsf #/ Pstnf 1000.00 1000.00 

 
#/ sfod l;kmfl/; kSsf #/ Pstnf eGbf 

dfyL 
1500.00 1500.00 

24 %fqj[lQ l;kmfl/; lgMz'Ns lgMz'Ns 

25 ljkGg ljBfyL{ l;kmfl/; lgMz'Ns lgMz'Ns 

26 ckf~\utf l;kmfl/; lgMz'Ns lgMz'Ns 

27 c:yfoL j;f]jf; l;kmfl/;-j}b]lzs k|of]hg_ 1500.00 1500.00 

28 c:yfoL j;f]jf; l;kmfl/;-:jb]zL k|of]hg_ 200.00 200.00 

29 :yfoL j;f]jf; l;kmfl/;-:jb]z k|of]hg_ 200.00 200.00 

30 cfly{s cj:yf alnof] ÷;DkGgtf k|dfl)ft 2000.00 2000.00 

31 cfly{s cj:yf sdhf]/ ÷ljkGgtf k|dfl)ft lgMz'Ns lgMz'Ns 

32 wf/f h*fg-#/_ l;kmfl/; 200.00 200.00 

 wf/f h*fg xf]^n l;kmfl/; 500.00 500.00 

33 hLljt /x]sf] l;kmfl/; 500.00 500.00 

 l;l^ ;jf/L btf{ l;kmfl/; 500.00 500.00 

34 b'j} gfd÷km/s hGd ldlt Ps} l;kmfl/; 100.00 100.00 

 gfd y/ ;+zf]wg l;kmfl/; 1000.00 1000.00 

35 Joj;fo jGb l;kmfl/; 200.00 200.00 

36 Joj;fo ;+rfng gePsf] l;kmfl/; 200.00 200.00 

37 Joj;fo ;+rfng l;kmfl/; 200.00 200.00 

38 sf] {̂lkm ldgfxf l;kmfl/; lgMz'Ns lgMz'Ns 

39 gfjfns kl/rokq l;kmfl/; :jb]zL lgMz'Ns lgMz'Ns 

 gfjfns kl/rokq l;kmfl/; ljb]zL 500.00 500.00 

42 Joj;fo btf{ l;kmfl/; 100.00 100.00 

43 pBf]u &fp;f/L l;kmfl/; 2000.00 2000.00 

44 ljBfno &fp;f/L l;kmfl/; 5000.00 5000.00 

45 cfGtl/s j;fO ;/fO k|dfl)ft 500.00 500.00 

 j;fO ;/fO k|dfl)ft c+u|]hLdf 700.00 700.00 

46 ljBfno ;+rfng :jLs[lt tf]s] cg';f/ x'g] tf]s] cg';f/ x'g] 

47 sIff j[l$ l;kmfl/; 3500.00 3500.00 

48 JolQmut ljj/)f k|dfl)ft 200.00 200.00 
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49 %'^ hUuf l;kmfl/; dlxnfsf] gfddf k|=s^\&f 500.00 500.00 

50 %'^ hUuf l;kmfl/; k'?ifsf] gfddf k|=s^\&f 1000.00 1000.00 

51 ;+/Ifs l;kmfl/;-JolQmut_ 200.00 200.00 

 ;+/Ifs l;kmfl/;-;+:yfut_ 500.00 500.00 

52 g]kfn ;/sf/sf] gfddf af^f] sfod l;kmfl/; 200.00 200.00 

53 gftf k|dfl)ft-c+u|]hLdf_ 1500.00 1500.00 

54 gftf k|dfl)ft-g]kfnLdf_ 300.00 300.00 

55 d[ts सगsf] gftf k|dfl)ft -c+u|]hLdf_ 1500.00 1500.00 

56 d[ts सगsf] gftf k|dfl)ft -g]kfnLdf_ 300.00 300.00 

57 sf]&f vf]Ng] /f]xa/df j:bf lgMz'Ns lgMz'Ns 

58 lgMz'Ns :jf:Yo pkrf/ l;kmfl/; lgMz'Ns lgMz'Ns 

59 cGo sfof{nosf] dfu cg';f/ ljj/)f v'nfO k&fpg] sfo{ lgMz'Ns lgMz'Ns 

60 #/ kftfn k|dfl)ft 500.00 500.00 

61 sfuh÷dGh'/Lgfdf k|dfl)ft 200.00 200.00 

62 xsjfnf÷xsbf/ k|dfl)ft 200.00 200.00 

64 hUuf wgL k|df)f k"hf{ x/fPsf] l;kmfl/; 200.00 200.00 

65 c+u|]hL l;kmfl/; tyf k|dfl)ft k|ltk]h_ 500.00 500.00 

66 ph"/L btf{ 100.00 100.00 

67 ldnfkq sfuh b'j}kIfaf^ a/fa/ 1000.00 1000.00 

68 c+uLs[t÷j}jflxs c+uLs[t gful/stf l;kmfl/; 500.00 500.00 

69 df]xL af*kmf* l;kmfl/; k|lt s^\&f 300.00 300.00 

70 lkmN*a'sdf ePsf] xsef]u÷hf]tef]u l;kmfl/; 500.00 500.00 

71 g/al(÷%'^ hUuf btf{ l;kmfl/; k|lt s^\&f 500.00 500.00 

72 rfl/lqs l;kmfl/; -g]kfnLdf_ 300.00 300.00 

 rfl/lqs l;kmfl/; -c+u|]hLdf_ 500.00 500.00 

 ;'lrs[t ju{ l;kmfl/; :yfoL j;f]jf; 250.00 250.00 

 ;'lrs[t ju{ l;kmfl/; :yfoL j;f]jf; gePsf] 500.00 500.00 

73 d[To' k|dfl)ft -g]kfnL / c+u|hL_ lgMz'Ns lgMz'Ns 

74 
g]kfnL k]G;g k§fsf nflu u/]sf] h'g;'s} 

l;kmfl/; 
500.00 500.00 

 ef/tLo k]G;g jfxssf nflu h'g;'s} l;kmfl/; 1500.00 2000.00 k|lt JolQm 

 
cGo b]zsf k]G;g jfxssf nflu h'g;'s} 

l;kmfl/; 
2000.00 2000.00 

 ;j} lsl;dsf k]G;g jfxssf kl/jf/sf nflu 500.00 500.00 

75 
j}b]lzs /f]huf/Lsf] l;nl;nfdf d[To' ePsf] 

JolQmsf] l;kmfl/; 
lgz'Ns lgz'Ns 

76 
pBf]u ;DjGwL #/df cfunflu gu/kflnsfdf 

btf{ ePsf] 

250.00 -ljdf  

k|of]hg_, cGo 

lgz'Ns 

250.00 -ljdf  

k|of]hg_, cGo lgz'Ns 

 ;fgf #/]n' pBf]udf cfunfuL l;kmfl/;  

250.00 -ljdf  

k|of]hg_, cGo 

lgz'Ns 

250.00 -ljdf  

k|of]hg_, cGo lgz'Ns 
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 demf}nf pBf]udf cfunfuL l;kmfl/; 

500.00 -ljdf 

k|of]hg_, cGo 

lgz'Ns 

500.00 -ljdf k|of]hg_, 

cGo lgz'Ns 

 &'nf pBf]udf cfunfuL l;kmfl/; 

700.00 -ljdf  

k|of]hg_, cGo 

lgz'Ns  

700.00 -ljdf  

k|of]hg_, cGo lgz'Ns  

 ;j{;fw/)fsf] #/^x/fdf cfunflu l;kmfl/; lgMz'Ns lgMz'Ns 

77 
a}+s vftf l;kmfl/; -;fdflhs ;'/Iff eQf / 

pkef]Qmf ;ldlt k|of]hg jfx]s_ 
300.00 300.00 

78 
gDj/L hUufsf] sfg"gn] ldNg] ?v sf \̂g] 

l;kmfl/; / k|lt ?v 

500.00 -yk  

k|lt ?v 1 ;o 

2=5 lkm^ uf]nfO 

eGbf dfly _ 

500.00 -yk  

k|lt ?v 1 ;o 2=5 

lkm^ uf]nfO eGbf dfly 

_ 

79 
;fd'bflos jgnfO{ ;x'lnot sf&sf] l;kmfl/; 

k|lt r \̂̂ f 
2000.00 2000.00 

 ljkb ;DalGw ;x'lnot sf&sf] l;kmfl/; lgMz'Ns lgMz'Ns 

80 पेट्रोिपम्प स्थापनाका िानग नसोाररस 1000.00 1000.00 

81 Joj;fo &Fp;f/L l;kmfl/; 200  

82 ;fem]bf/L ag ;x'lnot sf& l;kmfl/; k|lt r§f  2000  

83 u}/ ;/sf/L ;+:yf cg'dlt l;kmfl/; 1000.00 1000.00 

84 ;"rL btf{ b:t'/  500.00 

85 tdz's k|dfl)ft ;+#Lo P]g adf]lhd 

86 of]hgfsf] nfut cg'dfg z'Ns 
10 nfv;Ddsf] ? 1000, 10 nfveGbf 

dfly ? 2000 

87 

नगरपानिकामा Joj;fo btf{ u/]kl% gu/ 
sfo{kflnsfsf] sfof{noaf^ kfg gDa/sf] nflu 

ul/g] l;kmfl/;  

lgz'Ns 

 

 

िग्गा नबड्ी नसोाररस 

l; g+ ljifo ljj/0f cf=j= २०७९ /०८० sf] nflu 

! 

3/ tyf jf6f] k|dfl0ft ul/g] l;kmfl/; 

c+zj08f u/L xs5f]8g], kl/jf/leq 

gfd;f/L, as;, bfOhf], a}lsª 

k|of]hgsf nflu  )िनत िग्गाको बाटो 
प्रमाणित गररन्छ सो को आधारमा(  

! s7\7f ;Ddsf] If]qkmn ? %))=)) 

! s7\7f a9L # s7\7f ;Ddsf ? *)) 

# s7\7f a9L % s7\7f ;Ddsf] ? !@))=)) 

% s7\7f a9L !) s7\7f ;Dd ? !&))=)) 

!) s7\7f a9L ! lj3f ;Dd ? @%))=)) 

! lj3f a9L # lj3f ;Dd ? #%))=)) 

# lj3f dfly  k|lt s7\7f ? !)) yk x'g] 
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@ 

af6f] k|dfl0ft ul/g] l;kmfl/;         

-ljqmL k|of]hgsf nflu_  )िनत 
िग्गाको बाटो प्रमाणित गररन्छ सो 
को आधारमा( 

k|lt s7\7f ? %) nfv dfly d"No 

lgwf{/0f ePsf] xsdf  

! s7\7f ;Dd ? #))) / ;f] 

eGbf a9L eP k|lt w'/ ?+ !%)sf] 

lx;fjn] x'g] /sd 

k|lt s7\7f ? %) nfv sd $) 

nfv ;Dd d"No lgwf{/0f ePsf] 

xsdf  

! s7\7f ;Dd ? @%)) / ;f] 

eGbf a9L eP !@% k|lt w'/sf] 

lx;fjn] x'g] /sd 

k|lt s7\7f ? $) nfv sd #% 

nfv ;Dd d"No lgwf{/0f ePsf] 

xsdf  

! s7\7f ;Dd ? @))) / ;f] 

eGbf a9L eP ? !)) k|lt w'/sf] 

lx;fjn] x'g] /sd 

k|lt s7\7f ? #% nfv sd @) 

nfv ;Dd d"No lgwf{/0f ePsf] 

xsdf  

! s7\7f ;Dd ? !%)) / ;f] 

eGbf a9L eP k|lt w'/sf] ? &% 

lx;fjn] x'g] /sd 

k|lt s7\7f ? @) nfv sd !) 

nfv ;Dd d"No lgwf{/0f ePsf] 

xsdf  

! s7\7f ;Dd ? !))) / ;f] 

eGbf a9L eP k|lt %) w'/sf] 

lx;fjn] x'g] /sd 

k|lt s7\7f ? !) nfv sd  d"No 

lgwf{/0f ePsf] xsdf  
l; g+ ! df pNn]v eP cg';f/ 

 

of] k|of]hgsf nflu ;DktLs/ k|of]hgdf ul/Psf] d"NofªsgnfO{ cfwf/ dflgg5 . 

 
अनसु की-९ 
पावकि ङ शलु्कः 

पावकि ङ स्थि ननमािि भएपश्चात िाग ुगररने छ । 

अनसु की-१० 

स्थानी् सडक प वािधार सेवा शलु्कः 
नस.नं. 

वववरि 
 

आ.व २०७९/०८० का िानग 
दैननक 

कैवो्त 

१ ब््ाकिोडर, डे्न , स्काभेटर, रोिरसमेत ५०  
२ ननिी तथा भाडाका वट्रपर ३५  
३ ननिी ट्रक , बस , िरी आदद ३०  
४ भाडाका ट्रक , बस , िरी आदीमा २५  
५ ट्या टर,  २५  
६ नमनन बस , नमनन ट्रक , नमनन ट्र््ा टर आदी २०  
८ भाडाका णिप , कार , भेन , वपक अप आददमा २०  
९ टेम्पो , पावर वटिर २०  
१० ववद्यतुी् रर सा १५  
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अनसु की-११ 

अन्् शलु्क तथा दस्तरु 
           १ .cldg b:t'/ 

-dfusf] cfwf/df hUuf /]vfÍg ug'{k/]df_ 

नस.नं.           िग्गाको िेत्रोि कृवर् प्र्ोिनको 
िानग आ.ब .

२०७९।०८० को 
िानग 

आवासी् प्र्ोिनको िग्गाको 
िानग  

JolQmut :jfldTj ePsf] hUufsf] xsdf   
१  10 धरु सम्मको िानग   १००० 
२ 1 कठ्ठा ;Ddsf] nflu 1000  

३ ११ धरु देणख एक कठ्ठा सम्म  १५०० 
३ 1 कठ्ठा 1 w'/ b]lv 1 ljufxf ;Dd 1500 २००० 
४= 1 ljufxf 1 w'/ b]lv 2 ljufxf ;Dd  2000 1 कठ्ठा eGbf dfyL k|lt कठ्ठा 

? 100 ५= 2 ljuf dfly k|lt कठ्ठा yk ? 100 sf] b/n] 
;+:yfut :jfldTj ePsf] xsdf    

1= 1 कठ्ठा ;Ddsf] nflu 1500  

2= 1 कठ्ठा 1 w'/ b]lv 1 ljufxf ;Dd 2000  

3= 1 ljufxf 1 w'/ b]lv 2 ljufxf ;Dd  2500  

4= 2 ljuf dfly k|lt कठ्ठा yk ? 150 sf] b/n] 
 ;fj{hlgs d&dlGb/, u'&L c:ktfn ;ldlt, 

;fd'bflos ljBfno, u'Daf 

lgMz'Ns  

 #/ agfpbf hUuf gS;f+sg 1000  

 #/ gS;fsf nflu ;h{ldg 700  

२. #/gS;f kf; 

l;=g+= ljj/)f आ .ब.२०७९।०८० को दररेट  

1 cfjf;Lo k|of]hgsf] nfuL u}/ 

Joj;flos ejg ;d]t_ 

e'Otnf 5 / klxnf] tnfb]lv k|lttnf ?=6 

2 Joj;flos k|of]hgsf] nflu  8.00 ju{lkm^ 

३ अनभिेणखकरि प्र्ोिनका िानग 
आवासी् , व््वसाव्क 

बुूँदा नं. १ र २ को ठीक ३ गिुा 
 

४ #/gS;fdf ;+zf]wg If]qkmn , tnf klxn] lt/]sf] /sdsf] 40 k|ltzt 
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yk / df]x*f kl/jt{g_ 

५ #/gS;fdf ;+zf]wg (dflysf] afx]s_ klxn] lt/]sf] /sdsf] 20 k|ltzt 

६ घर ननमािि सम्पन्न प्रमािपत्र र gS;fsf] 
k|ltlnlk 

1000.00 

७ #/ lgdf{)f Ohfht klxnf] , bf]>f]  ? 750 k|lt k|df)fkq 

८  O^fsf] hf]*fO / l^gsf] %fgf 

nufPsf] #/  

3.00 k|lt ju{ lkm^ 

९ sDkfp)* jfn  3.00 k|lt ju{ lkm^ 

१० #/ gS;f gfd;f/L  4.00 k|lt ju{ lkm^ 

१२ स्थिगत सििनमन अनमन रेखांकन रु १००० 
१३ स्थिगत सििनमन प्राववनधक िे आउट रु १००० 
14 #/gS;f kf; w/f}^L -lgdf{)f ;DkGg 

eO;s]kl% तीन मवहनानभत्रमा वोताि 
गरेमा_ 

िम्मा गनुिपने रािा रकमको ५० प्रनतशत 
रकम )ननमािि सम्पन्न भएको तीन मवहनानभत्रमा वोताि 

गरेको अवस्थामा(  
१५ घरन सा नामसारी )अंशबन्डा  ,

बकसपत्रबाट प्राप्तभई मतृ्् ुभई 
हकवािाको नाममा आएको(  

मतृ्् ुभएको हकमा ननशलु्क 

३. हाट कर 
नस.नं.           हाट करको वववरि आ.ब.२०७८।०७९ को प्रस्ताववत कैफियि 

१. थान कपडा 50.00 प्रतिहटिया 

२. रेनडमेट पसि 45.00 प्रतिहटिया 

३. ोाटा कपडा पसि 15.00 प्रतिहटिया 

४. ठ िो काूँटा 50.00 प्रतिहटिया 

५. सब्िी पसि ठ िो 25.00 प्रतिहटिया 

६. सब्िी पसि सानो 25 प्रतिहटिया 

७. हाते काूँटा 15.00 प्रतिहटिया 

८. पान पसि 15.00 प्रतिहटिया 

९. नबस्कुट ,पाउरोटी 10.00 प्रतिहटिया 

१०. kmnkm'n पसि 25.00 प्रतिहटिया 

११. खेि तमासा  20.00 प्रतिहटिया 

१२. भाूँडा पसि 35.00 प्रतिहटिया 

१३. नमठाई पसि 30.00 प्रतिहटिया 

१४. ोेरवािा 10.00 प्रतिहटिया 

१५. णक्ा पसि 20.00 प्रतिहटिया 
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१६. सनु,काूँदी पसि  प्रतिहटिया 

१७. वकराना पसि 25.00 प्रतिहटिया 

१८. मननहारी पसि÷s:d]l^s 25.00 प्रतिहटिया 

१९. हिाम कपाि,दारी का्ने 35.00 प्रतिहटिया 

२०. नसध्रा पसि 25.00 प्रतिहटिया 

२१. माछा पसि 25.00 प्रतिहटिया 

२२. करुा पसि 20.00 प्रतिहटिया 

२३. करु,सतुी 25.00 प्रतिहटिया 

२४. णकउरा,भ िा 10.00 प्रतिहटिया 

२५. ममित पसि 20.00 प्रतिहटिया 

२६. ितु्ता,कप्पि पसि 35.00 प्रतिहटिया 

२७. और्धी पसि 20.00 प्रतिहटिया 

२८. रेनडमेट गहना औठी आदद 25.00 प्रतिहटिया 

२९. ोोटो पोष्ट काडि 15.00 प्रतिहटिया 

३०. ोिामका समान खकुुरी ,हूँनस्ा आदद 25.00 प्रतिहटिया 

३१. ठ िा ोिामका समान राख्न े 30.00 प्रतिहटिया 

३२. ोिामका हनत्ार ममित गने 25.00 प्रतिहटिया 

३३. िनडबटुी नबड्ी गने 20.00 प्रतिहटिया 

३४. मेशनरी समान 25.00 प्रतिहटिया 

३५. कष्टमेवटक समान  प्रतिहटिया 

३६. प््ािी ,पकौडा ,पापर ,ढुग्री 25.00 प्रतिहटिया 

३७. घर्ासी माछा ,मास ुपकाएर बेच्ने पसि 30.00 प्रतिहटिया 

३८. िसु वा सवित नबड्ी गने 20.00 प्रतिहटिया 

३९. णक्ारंग बेच्न े 15.00 प्रतिहटिया 

४०. परेवा िोडी बेच्ने 10.00 प्रतिहटिया 

४१. प्िावष्टकका समान बेच्ने हरेकमाि 35.00 प्रतिहटिया 

४२. ननु कट्टी पसि 10.00 प्रतिहटिया 

४३. तेि पसि 10.00 प्रतिहटिया 

४४. डोको,घमु,ोुिुिङ 10.00 प्रतिहटिया 

४५. मकै ,गहुूँ ,खदुी ,कामि 20.00 प्रतिहटिया 

४६. ोिो ि  प्रतिहटिया 

४७. वकताव पसि 15.00 प्रतिहटिया 

४८. नसिाई पसि 10.00 प्रतिहटिया 
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४९. मह पसि 10.00 प्रतिहटिया 

५०. खािा पसि 20.00 प्रतिहटिया 

५१. बरो 20.00 प्रतिहटिया 

५२. मोकी पसि 20.00 प्रतिहटिया 

५३. हात हेने 20.00 प्रतिहटिया 

५४. कना क्पटे पसि 25.00 प्रतिहटिया 

५५. िडीबटुी पसि  प्रतिहटिया 

५६. माटाको भाूँडा पसि 15.00 प्रतिहटिया 

५७. खसी नबड्ी प्रनत गोटा 35.00 प्रतिहटिया 

५८. बोका ठ िो प्रनत गोटा 35.00 प्रतिहटिया 

५९. भेडा ,थमु्बा प्रनत गोटा 35.00 प्रतिहटिया 

६०. बोका सानो प्रनत गोटा 35.00 प्रतिहटिया 

६१. बाख्री ठ िो प्रनत गोटा 35.00 प्रतिहटिया 

६२. बाख्री सानो प्रनत गोटा 35.00 प्रतिहटिया 

६३. संगरुको पाठा सानो प्रनत गोटा 30.00 प्रतिहटिया 

६४. सुंगरु ठ िो प्रनत गोटा 30.00 प्रतिहटिया 

६५. सुंगरुको िगर प्रनत वकिो ग्राम 5.00 प्रतिहटिया 

६६. टोपी पसि 25.00 प्रतिहटिया 

६७. रांगा कटानी 150.00 प्रतिहटिया 

६८. खसी कटानी 150.00 प्रतिहटिया 

६९. सुंगरु कटानी 150.00 प्रतिहटिया 

७०. गाई,गो  प्रनत गोटा 
थारा गाई 
िैनो  
गाईगो  

 

10.00 

50.00 

30.00 

प्रतिहटिया 

७१. भकसी,रांगा  प्रनत गोटा 
थारो भकसी 
िैनो भकसी 
रांगा 

 

50.00 

100.00 

100.00 

 

प्रतिहटिया 

७२. भटमास ननकाश प्रनत मन 20.00 

 

प्रतिहटिया 

७३. बाछा,बाच्छी ननकाशी प्रनत गोटा 10.00 प्रतिहटिया 

७४. अदवुा प्रनत मन ननकाशी 20.00 प्रतिहटिया 
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७५. नाङिा,डािो प्रनत गोटा 2.00 प्रतिहटिया 

७६. घमु प्रनत गोटा 2.00 प्रतिहटिया 

७७. अणम्िसो,कुको प्रनत मन ननकाशी 50.00 प्रतिहटिया 

७८. मटरकोसा प्रनत बोरा ननकाशी 30.00 प्रतिहटिया 

७९. दिहन प्रनत मन ननकाशी 30.00 प्रतिहटिया 

८०. णघऊ पसि 20.00 प्रतिहटिया 

८१. णकत्रा , भकारी 10.00 प्रतिहटिया 

८२. डािा,नाङिा पसि 10.00 प्रतिहटिया 

८३. बाता ,को्ा 5.00 प्रतिहटिया 

८४. जडीबुिी  100.00 प्रतिहटिया 

८५. स्कुस ,चुच्च े,करेला ,मुला  20.00 प्रतिहटिया 

८६. आलु  20.00 प्रतिहटिया 

८७. तोरी प्रनत मन ननकाशी 50.00 प्रतिहटिया 

८८. पाटा प्रनत मन ननकाशी 25.00 प्रतिहटिया 

८९. केरा प्रनत घरी ननकाशी 10.00 प्रतिहटिया 

९०. कागनत ,िनुार ,सनु्तिा ,नास्पाती प्रनत स्कडा 10.00 प्रतिहटिया 

९१. आल्का ,आ  प्रनत स्कडा 5.00 प्रतिहटिया 

९२. l#p ठ िो वटन ननकाशी प्रनत वटन 50.00 प्रतिहटिया 

९३. णघऊ सानो वटन ननकाशी प्रनत वटन 30.00 प्रतिहटिया 

९४. कुखरुा प्रनत गोटा ननकाशी िोकि 10.00 प्रतिहटिया 

९५. सखवुाको दाना प्रनत मन 10.00 प्रतिहटिया 

९६. पत्रास प्रनत बोझा 20.00 प्रतिहटिया 

९७. पत्रास प्रनत वण्डि 60.00 प्रतिहटिया 

९८. ररट्ठा ,पाङरा ,ओखर प्रनत मन 15.00 प्रतिहटिया 

९९. खसुािनी प्रनत मन 20.00 प्रतिहटिया 

१००. बाूँस प्रनत घना 5.00 प्रतिहटिया 

१०१. िाूँतो प्रनत गोटा 15.00 प्रतिहटिया 

१०२. नसिौटा प्रनत गोटा 10.00 प्रतिहटिया 

१०३. वपना प्रनत मन 15.00 प्रतिहटिया 

१०४. सपुाडी काूँको प्रनत बोरा 40.00 प्रतिहटिया 

१०५. खािी काटुिन प्रनत गोटा 1.00 प्रतिहटिया 

१०६. नररवि प्रनत बोरा िट्टासवहत 30.00 प्रतिहटिया 

१०७. तेिहन प्रनत मन 10.00 प्रतिहटिया 
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१०८. खािी वटन प्रनत गोटा 10.00 प्रतिहटिया 

१०९. कवाडी समान प्रनत बोरा 10.00 प्रतिहटिया 

११०. खािी बोति प्रनत बोरा 10.00 प्रतिहटिया 

१११. कवाडी समान ठ िो बोरा 15.00 प्रतिहटिया 

११२. हड्डीखडु्डी प्रनत बोरा 5.00 प्रतिहटिया 

११३. नसमी प्रनत मन 20.00 प्रतिहटिया 

११४. िब्सी प्रनत बोरा 10.00 प्रतिहटिया 

११५. मेि प्रनत स्कडा 5.00 प्रतिहटिया 

११६. ईन्रेिी दाना प्रनत मन 20.00 प्रतिहटिया 

११७. आन्तररक िेत्रबाट उत्पाददत साग सब्िी प्रनत बोरा 5.00 प्रतिहटिया 

११८. भकसीको छािा प्रनत गोटा 50.00 प्रतिहटिया 

११९. सब्िी प्रनत साईकि 10.00 प्रतिहटिया 

१२०. वपप्िा िडीबटुी 20.00 प्रतिहटिया 

१२१. ठेकी प्रनत गोटा 10.00 प्रनतहवट्ा 
122 s'zn jhf/ kz'xf^  ;os*f 2 k|ltzt ljqmL d"Nosf] 
१२३ बग्गी /घोडकढी  रु १०।00 प्रनतददन 

 

४ . ोोहोर मैिा सेवा शलु्क 

kmf]xf]/d}nf Joj:yfkg  

;]jf z''Ns /fhZj cf.j @)&९÷८० 
s|=;+= z"Ns ltg]{ kIf  lsl;d b/ s}lkmot 

! 3/fol; z'Ns    

s ;fwf/0f 3/x?  ३०  xKtfsf] @ k6s 

v klSs 3/ ! tNn] ;Ddsf %)  xKtfsf] @ k6s ! kl/jf/ a;f]jf; u/Lg] 

cg'dfgsf] cfwf/df 

u klSs 3/ @ tNn] ;Ddsf &% xKtfsf] @ k6s @ kl/jf/ a;f]jf; u/Lg] 

cg'dfgsf] cfwf/df 

3 klSs 3/ # tNn]  ;Ddsf !)) xKtfsf] @ k6s yk 

cj:yf x]/]/ 

# kl/jf/ a;f]jf; u/Lg] 

cg'dfgsf] cfwf/df 

ª # tNnf eGbf dfly  !%)  ;xdltsf] cfwf/df to ul/g] 5 . 

v= a}+s tyf ljlQo ;+:yfx? M  

s|=;+= ljifo÷ljj/0f dfl;s z'Ns ;]jf k|bfg ul/g] ;do / lbg s}lkmot 

s a}s tyf ljlQo ;+:yfx? #)) xKtfsf] @ k6s  
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v ;xsf/L ;+:yfx? @)) xKtfsf] @ kN6  

u dlg 6«fG;km/÷ dlg PS;r]Gh clkm; !%) xKtfsf] @ kN6  

u= sfof{nox? M  

s|=;+= ljifo÷ljj/0f dfl;s z'Ns ;]jf k|bfg ul/g] ;do / lbg s}lkmot 

! sfof{nox? 

v INGO #)) xKtfsf] @ kN6  

u NGO/ Dofgkfj/ cflb @)) xKtfsf] @ k6s  

     

3= z}lIfs ;+:yfx? M  

s|=;+= ljifo÷ljj/0f dfl;s z'Ns  ;]jf k|bfg ul/g] ;do / lbg s}lkmot 

! z}lIfs ;+:yfx? M    

s dG6]Zj/L :s'n #)) xKtfsf] @ k6s  

v k|fO{d/L :s'n #)) xKtfsf] @ k6s  

u ;]s]G8/L :s'n %)) xKtfsf] @ k6s  

3 :s'n af]8{; ;lxt ^)) xKtfsf] @ k6s  

ª sn]h÷pRr dflj %)) xKtfsf] @ k6s  

r 6«]lgË O{lG:6Ro'6x? #)) xKtfsf] @ k6s  

5 :s'n÷sn]h SoflG6g #)) xKtfsf] @ k6s  

5 xf]:6nx? %)) xKtfsf] @ k6s  

ª= xf]6n tyf nhx? M  

s|=;+= ljifo÷ljj/0f dfl;s  

z'Ns 

;]jf k|bfg ul/g] 

;do / lbg 

s}lkmot 

!= xf]6n tyf nhx? M    

s= ;fwf/0f xf]6nx?  -lrof, gf:tf_ !)) xKtfsf] @ k6s vfgf ;lxt sf] nfuL yk !)) 

v= dlb/f k;n  #))  xKtfsf] @ k6s  

u= /]i6'/]G6x? %)) xKtfsf] @ k6s  

3= l8:sf]÷8fG;af/÷ka ^)) xKtfsf] @ k6s  

ª= ;fwf/0f nh ^)) xKtfsf] @ k6s  

r= xf]6n ;lxtsf nh &)) xKtfsf] @ k6s  

5= Ps tf/f ;Ddsf xf]6n @))) xKtfsf] @ k6s yk k|lt tnf %)) 

h= kmfi6 km'8 !)) xKtfsf] @ k6s  

em=  7]nf k;n  %)  xKtfsf] @ k6s   

 

3= k;nx? M  

s|=;+= ljifo÷ljj/0f dfl;s 

z'Ns 

;]jf k|bfg ul/g] 

;do / lbg 

s}lkmot 

!= k;nx?    
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s ;fwf/0f k;n %) xKtfsf] @ k6s s:d]l6s, v'b|f ;fdfg cflb lalqm 

ug{] 

v vfB k;n !)) xKtfsf] @ k6s v'b|f ;fgf ls/fgf 

v vfB k;n÷xf]n;]n k;n @)) xKtfsf] @ k6s 7'nf k;n 

u cf}iflw k;n @)) xKtfsf] @ k6s lSnlgs ;lxtsf] cff}iflw k;n 

eP yk @%) 

3 kmnkm'n k;n !)) xKtfsf] @ k6s  

ª t/sf/L k;n !)) xKtfsf] @ k6s  

r kmnkm'n t/sf/L xf]n;]n 

k;n  
@)) xKtfsf] @ k6s  

5 luˆ6 k;n !)) xKtfsf] @ k6s  

h kfg k;n %) xKtfsf] @ k6s  

em e]6]/Lg/L÷Pu|f]e]6 !)) xKtfsf] @ k6s  

;a} k|sf/sf xf]n;]n k;n @))   

 

ª= :jf:Yo ;+:yfx? 

s|=;+= ljifo÷ljj/0f dfl;s z'Ns  ;]jf k|bfg ul/g] ;do / lbg s}lkmot 

!= :j:Yo ;+:yfx?    

s lSnlgs    

 ;fgf  @)) xKtfsf] @ k6s  

 7'nf demf}nf  #)) xKtfsf] @ k6s  

v c:ktfn / gl;{Ëxf]dx? !))) xKtfsf] @ k6s  

u d]l8sn sn]h @))) xKtfsf] @ k6s  

r= pBf]u tyf snsf/vfgf  

s|=;+= ljifo÷ljj/0f dfl;s z'Ns 
;]jf k|bfg ul/g] ;do / 

lbg 
s}lkmot 

! pBf]u tyf snsf/vfgf     

s kmlg{r/÷z ldn @)) xKtfsf] @ k6s  

v u[n÷cfNd'lgod pBf]u @)) xKtfsf] @ k6s  

u lk|lG6Ë k|];÷k|sfzg u[x #)) xKtfsf] @ k6s  

3 /fO{; ldn #)) xKtfsf] @ k6s  

ª s'6fgL lk;fgL ldn @)) xKtfsf] @ k6s  

r cGo pBf]ux? #)) xKtfsf] @ k6s pBf]usf] :t/ cg';f/ to x'g] 

5= ;]jf / dgf]/~hg  

s|=;+= ljifo÷ljj/0f dfl;s z'Ns  ;]jf k|bfg ul/g] ;do / lbg s}lkmot 

! ;]jf / dgf]/~hg    

s sn/Nofa !)) xKtfsf] @ k6s  
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v ;}n'g÷Ao'l6 kfn{/ !)) xKtfsf] @ k6s  

u l;g]dfxn  !))) xKtfsf] @ k6s  

3 k]G6/ k;n !)) xKtfsf] @ k6s  

ª kmf]6f] :6'l8of] !)) xKtfsf] @ k6s  

r kmf]6f]slk÷;+rf/ ;]jfx? !)) xKtfsf] @ k6s  

5 6]nl/Ë÷km];gxfp; !)) xKtfsf] @ k6s  

h js{zkx? @)) xKtfsf] @ k6s  

em ;fO{sn k;n !)) xKtfsf] @ k6s  

` df]6/;fOsn  @)) xKtfsf] @ k6s  

6 sf/ tyf 7'nf e]lxsnx? %)) xKtfsf] @ k6s  

7 O{n]lS6«s÷O{n]S6«f]lgS; @)) xKtfsf] @ k6s  

 

 

 

r= cGo 

s|=;+= ljifo÷ljj/0f dfl;s z'Ns  ;]jf k|bfg ul/g] ;do / lbg s}lkmot 

! cGo     

s l;;f k;n tyf k|m]d !)) xKtfsf] @ k6s :t/ cg';f/ to x'g] 

v g;{/Lx? %) xKtfsf] @ k6s  

u s[lif ;+:yfx?    

3 b'Uw pTkfbg ;+:yf÷8]l/ pBf]u @)) xKtfsf] @ k6s  

ª s'v'/f kfng s]Gb| @)) xKtfsf] @ k6s  

r a+u'/ kfng s]Gb| #)) xKtfsf] @ k6s  

5 :n6/ xp;÷k|m]z xfp; @)) xKtfsf] @ k6s  

h ;'g k;n !)) xKtfsf] @ k6s  

em wfld{s ;+:yf  @)) xKtfsf] @ k6s  

` kf6L{ Kofn];  %)) xKtfsf] @ k6s  
 

ky/L zlgZr/] ! df /x]sf] awzfnf ;]jf z'Ns 

qm=;= ljj/0f z'Ns k|lt kz' aw s}lkmot 

! /fFuf -7"nf]_  ? %))  

@ 
/fFuf -;fgf] ÷ kf8f_ 

? #))  

# ;'Fu'/ , v;L , af]sf ? @))  

 

 

५. वनकस तथा वन पैदावार िनडबटुी स्थानी् तह ननकासी कर तथा संकिन दस्तरुM 

qm=;++ ljj/)f OsfO{  



 

 

44 

 

1 
्स नगरपानिका िेत्र नभत्र रहेका सामदुाव्क वनहरुिे बनपैदावरवाट 
प्राप्त गरेको खदु आ्मा १० प्रनतशत कर िाग्नेछ । 

 

२ ननिी बन दताि र नवीकरि शलु्क रु १००० र रु ५०० ड्मश: 
६. ववववध 

qm=;++ ljj/)f PsfO{ 
२०७९/०८० 
sf] b/ 

s}lkmot 

1= ^])*/ kmf/d ljqmL    

 20 nfv ;Ddsf] ]̂G*/ kmf/d  k|ltuf]^f 1000.00 ;fj{hflgs 

vl/b P]g 

2063 tyf 

;fj{hlgs 

vl/b  

lgodfjnL 

2064 ;+zf]wg 

ePdf ;f]xL 

adf]lhd x'g] . 

 20 nfv b]lv dfly 2 s/f]* ;Dd k|ltuf]^f 3000.00 

 2 s/f]* b]lv 10 s/f]* ;Dd k|ltuf]^f 5000.00 

 10 b]lv 25 s/f]* ;Dd k|ltuf]^f 10000.00 

 25 s/f]* b]lv dfly k|ltuf]^f 20000.00 

2= /fhkqsf] ;+:yfut laqmL   590.00 

3= /fhkqsf] v'b|f laqmL  

 1 k]hb]lv 8 ;Ddsf]  5.00 

 9 k]h b]lv 24 ;Ddsf]  10.00 

 25 k]h b]lv 40 ;Ddsf]  15.00 

 41 k]h b]lv 56 ;Ddsf]  20.00 

 57 k]h b]lv 72 ;Ddsf]  25.00 

 73 k]h b]lv 96 ;Ddsf]  50.00 

 97 k]h b]lv hlt k]h x'G% To;df yk k|lt k]h  0.30 k};f 

4= gu/ ljsf; of]hgf cGo ;+# ;+:yfnfO{ k|ltuf]^f ?=300.00 

5= gu/ ljsf; of]hgf JolQmut k|ltuf]^f ?=100.00 

 

७) नदीिन्् पदाथि नबड्ी शलु्क : 

नस.नं. वववरि आ.व २०७९/०८० का िानग कैवो्त 

१ ढुङ्गा, नगटी, रोडा, ग्रावेि, कट्टान, स्िेट प्रदेश आनथिक ऐनिे तोके वमोणिम हनुे  
२ बािवुा, णकप्स प्रदेश आनथिक ऐनिे तोके वमोणिम हनुे  
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३ माटो (भरौट र बिौटे) प्रदेश आनथिक ऐनिे तोके वमोणिम हनुे  
 

८) दण्ड तथा िररवानाः 
नस.नं. वववरि आ.व २०७९/०८० का िानग कैवो्त 
सडक अनधकारिते्र नमकी पसि, ननमािि सामग्रीहरु राखे वापत निईन ेिररवाना 
१ प्रथम पटक रु. १०० देणख रु. ५०० सम्म  
२ दोस्रो पटक दोब्बर रकम  
३ तेस्रो पटक तेब्बर रकम  

(९) नगरपानिका िते्रमा पने खोिा/नदीबाट नदीिन्् पदाथि गैरकाननुी रुपमा ओसारपसार र नबड्ी ववतरि तथा ननकासी गरेमा दण्ड 
िररवाना  
१ ट्या टर रु १५००० 
२ वट्रपर, ट्रक रु. २५००० 
३ स्काभेटर, िे.नस.भी., ब््ाक 

िोडर 
रु. ४०००० 

 

(१०) ्स नगरपानिका िेत्रमा पने खोिा÷नदीवाट कसैिे नदीिन्् पदाथि गैरकान नी रुपमा ओसारपसार र ववड्ी ववतरि  तथा ननकासी 
गरेकामा श्री णिल्िा समन्व् सनमनत मोरङको क नं ७४ नमनत २०७७।०६।१५ को प्राप्त पत्रवाट तोकेको दण्ड िररवान 

qm= ;= ljj/0f  z'Ns÷b:t'/  ? jflif{s gljs/0f z'Ns ? 

1 6\ofS6/{  ? !%,))).—  

2 6«s ? @),))).—  

3 l6«km/ ? @%,))).— 
 

4 h] l; la ? #%,))).— 
 

5 :sfO{e]6/ ? $),))).— 
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१३. संस्था दताि दस्तरु रु १००० र नवीकरि दस्तरु रु ५०० (पथरी शननश्चरे नगरपानिकाको संस्था दताि नन्माविी २०७८ 
बमोणिम) 

१४. मानथ उणल्िखत कर तथा गैरकर रािा रकम बझुाएपनछ सेवाग्राहीिाई प्राप्त हनुे रनसदको प्रनतनिपी निनपुरेमा रु 
१००/- िाग्नछे । 

      

o; (११) पथरी शननश्चरे नगरपानिका िेत्रमा सडकको पेटी तथा ोुटपाथमा पसि राणख आवत िावतमा 
समस््ा रहेको र सवारी दघुिना ननम्तन स ने अवस्था रहेकोिे नगरका्िपानिका का्ािि्वाट स कना गने 
र अटेर गरी सटर वावहर सडक वकनारामा साप्तावहक विार वाहेक पसि राखेमा तपनसि बमोणिमको 
िररवाना  र पटक अटेर गरेमा सामान िोत गरी कान न बमोणिम कावािही गररन े

 k6   

पy/L 
; g+ 

Joj;fo             b08 hl/jfgf 

klxnf] k6s bf];|f]÷ ;f] k5L 

! 7'nf k;n !))) !%)).— 

@ ;fgf k;n #))  %)).— 
# ;fu ;AhL÷t/sf/L #))  %)).— 
$ kmnkm'n #))  %)).— 
% dfly pNn]v gePsf ;a} k;nx? #))  %)).— 

१२) ्स पथरी शननश्चरे नगरका्िपानिकाको का्ािि्को ननमािि सामाग्रीको गिुस्तर परीिि गने 
प्र्ोगशािामा ननमािि सामाग्रीको टेष्ट गराए वापत वा ननमािि सामाग्रीको गिुस्तर परीिि गनि मेनसन 
उपकरि प्र्ोग गरेवापत तपनसि बमोणिमको शलु्क दस्तरु निने   
qm= ;= ljj/0f  z'Ns÷b:t'/  ? s}lkmot 

1 k|lt So' 6]i6 ? @%).—  

2 sf]/s6/ k|ltxf]n ? !))).—  

3 lkmn8]lG;6L ? !))).—  

4 lkmn8]gfl;6L k|ltxf]n yk x'g] ? @%).—  

5 Pd l8 l8 ? !))).—  

6 PgnfOl;; ? @%).—  


