
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ठाकुरबाबा नगरपालिकाको आलथिक ऐन, २०७7 

 

प्रस्तावनााः ठाकुरबाबा नगरपालिकाको आलथिक वर्ि 207७/07८ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न 
गनिको लनलित्त स्थानीर् कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट दिने तथा आर् संकिनको प्रशासलनक व्र्वस्था गनि 
वाञ्छनीर् भएकोिे,  

नेपािको संववधानको धारा 2२8 को उपधारा (2) बिोजिि ठाकुरबाबा नगर सभािे र्ो ऐन बनाएको छ। 
१. संजिप्त नाि र प्रारम्भाः (1) र्स ऐनको नाि ठाकुरबाबा नगरपालिकाको “आलथिक ऐन, 207७” रहेको छ 

। 

 (2) र्ो ऐन 207७ साि श्रावण 1 गतेिेजि ठाकुरबाबा नगरपालिका िते्रिा िागू हनुेछ । 

२. सम्पजत्त कराः नगरपालिकाका िेत्रलभत्र अनसूुजि (1) बिोजिि घर कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 
सम्पजत्त करको हकिा कार्िववलध बनाई िाग ुगररनेछ । 

३. भलूि कर (िािपोत): नगरपालिका िेत्रलभत्र अनसूुजि (२) बिोजिि भलूि कर (िािपोत) िगाइने र असूि 
उपर गररनछे ।  

४. घर वहाि कराः  नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ववद्यािर्, ग्र्ारेि, 
गोिाि, टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोिरी पूरै वा आजंशक तवरिे वहाििा दिएकोिा अनसूुजि (३) बिोजिि 
घर िग्गा वहाि कर िगाइने र असूि गररनेछ ।  

५. व्र्वसार् कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पूूँिीगत िगानी र आलथिक कारोवारका 
आधारिा अनसूुजि (४) बिोजिि व्र्वसार् कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

६. िलिबटुी, कवािी र िीविन्त ुकराः नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थािे ऊन, िोटो, िलिबटुी, 
वनकस, कवािी िाि र प्रिलित कानूनिे लनर्ेध गररएको िीविन्त ु वाहेकका अन्र् ितृ वा िाररएका 

ठाकुरबाबा नगरपालिका 

स्थानीर् रािपत्र 
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िीविन्तकुो हाि, लसङ, प्वाूँि, छािा िस्ता बस्तकुो व्र्वसावर्क कारोवार गरेवापत अनसूुजि (५) 
बिोजििको कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र िताि भई संिािनिा हनु ेटाूँगा, ररक्सा, अटो ररक्सा, ई ररक्सा 
िस्ता सवारी साधनिा अनसूुजि (६) बिोजिि सवारी साधन कर िगाइन ेर असिु उपर गररनेछ ।  

८. ववज्ञापन कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र हनुे ववज्ञापनिा अनसूुजि (७) बिोजिि ववज्ञापन कर िगाइने र असूि 
उपर गररनेछ  । सो को बाूँिफाूँि काननु बिोजिि गररनेछ । 

९. िनोरन्िन कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र हनुे िनोरन्िन व्र्वसार् सेवािा अनसूुजि (८) बिोजिि व्र्वसार् कर 
िगाइन ेर असिु उपर गररनछे । सो को बाूँिफाूँि काननु बिोजिि गररनछे । 

१०. बहाि लबटौरी शलु्काः (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र आफुिे लनिािण, रेििेि वा संिािन गरेका हाट बिार वा 
पसििा अनसूुजि (९) बिोजिि बहाि लबटौरी शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनछे । 

(२) नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै पलन व्र्जि आफैिे लनिािण गरेका काननु बिोजिि स्वालित्व प्राप्त नगरेका 
ऐिानी वा पलति िग्गािा बनेको संरिनाको िालग अनसूुिी (९) बिोजिि बहाि लबटौरी शलु्क िगाईनेछ र 
असिु उपर गररनेछ । 

(३) उपिफा (२) बिोजिि लनिािण भएको संरिनािा कुनै प्रकारको व्र्ापार व्र्वसार् संिािन भएको रहेछ 
भने उपिफा (२) िा उल्िेि भएको बहाि लबटौरी शलु्कका अलतररि अनसूुिी (४) िा उिल्ि भएको 
व्र्वसार् करको िर बिोजिि थप बहाि लबटौरी शलु्क िगाईनेछ र असिु उपर गररनेछ । 

 

११. पावकि ङ शलु्काः नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पावकि ङ सवुवधा उपिब्ध गराए वापत अनसूुजि 
(1०) बिोजिि पावकि ङ शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

१२. सेवा शलु्क, िस्तरुाः (१) नगरपालिकािे लनिािण, संिािन वा व्र्वस्थापन गरेका र उपिब्ध गराइएको 
सेवािा सेवाग्राहीबाट अनसूुजि (११) िा व्र्वस्था भए अनसुार शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनछे । 

(२) शैजिक सधुार शलु्क : र्स नगरपालिका िेत्रलभत्र व्र्जिगत िग्गा िाजििा, िारेिी, नािसारी गने 
कार्िका िालग अनसूुजि (११) िा व्र्वस्था भए बिोजिि शैजिक सधुार शलु्क असिु उपर गररनेछ । 

१३. पर्िटन शलु्काः नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र तोवकएको स्थानिा प्रवेश गने पर्िटकहरुवाट अनसूुिी (१२)  
िा उजल्िजित िरिा पर्िटन शलु्क िगाईने र असिु उपर गररनेछ । 

१४. र् र्ाफ्टीग शलु्काः नगरपालिकािे आफ्नो िते्रलभत्र र् र्ाफ्टीग सेवा वा व्र्वसार् संिािन गरे वापत अनसूुजि 
(1३) बिोजििको शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनछे । 

१५. अन्र् शलु्क:  (१) निीिन्र् पिाथि सम्बन्धी कार्िववलध बिोजिि निीिन्र् पिाथि ओसार पसार कार्ििा 
संिग्न विप्पर, ट््र्रर्ाक्टर िगार्तका सवारी साधनिा अनसूुिी (१४) बिोजिि बाटो ििित शलु्क िगाईने र 
असिु उपर गररनेछ । 

(२) र्स ऐन र प्रिलित काननु बिोजििको कर सिर्िा नबझुाएिा वा नगरपालिकाको लनर्ि पािना 
नगरेिा अनसूुिी (१५) िा उल्िेि भए बिोजिि िररवाना असिु उपर गररनछे । साथै सिर्िै कर 
तथा रािश्व बझुाउने र अनसूुिी अनसूुिी (१५) िा उल्िेि भएबिोजििको अवलधलभत्र कर बझुाउने फिि 
वा व्र्जििाई सोही अनसूुिीिा उल्िेि भए बिोजिि छूट तथा उजित परुस्कारको व्र्वस्था गररनेछ । 

(३) र्स नगरपालिकाको िातहतिा रहेका साधन तथा श्रोतहरु भािािा (बाहि) िगाउन सवकने छ । 
सोको सञ्चािन र भािािर कार्िववलधिा उल्िेि भए बिोजिि हनुेछ । 

१६. कर छुटाः र्स ऐन बिोजिि कर लतने िावर्त्व भएका व्र्जि वा संस्थाहरुिाई र्स ऐनिा उल्िेि भएको 
बाहेक कुनै पलन वकलसिको कर छुट दिईने छैन । तर  

लनम्न बिोजििको व्र्वसार् तथा लसफाररसिा भने छुट दिन बाधा पने छैन । 

(१)  अपाग तथा एकि िवहिािे कुनै उद्योग व्र्वसार् संिािन गिा िाग्ने िस्तरुिा ५०% छुट दिने । 



 
 

िण्ि: ३    संख्र्ा:2     लिलत: २०७7।०3।16 

(२)  साििुावर्क ववद्यािर् संग सम्बजन्धत लसफाररसिा ६०% छुट दिने । 

(३)  नेपाि सरकारबाट अनिुानिा संञ्चालित स्वास््र् उपिार संग सम्बजन्धत लसफाररसिा िाग्ने िस्तरुिा 
छुट दिने । 

(४)  अपाग तथा ज्रे्ष्ठ नागररक संग सम्बजन्धत सािान्र् लसफाररसिा िाग्न ेिस्तरुिा छुट दिने । 

(५)  कर छुट सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्था अनसूुिी (१५) बिोजिि हनुेछ । 

१७. कर तथा सेवा शलु्क िस्तरु संकिन सम्बजन्ध कार्िववलधाः (१)  र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था बिोजिि कर 
तथा सेवा शलु्क िस्तरु संकिन सम्बजन्ध कार्िववलध बनाइि िाग ुगररनेछ । 

(२) भौलतक पवुािधार आलथिक तथा सािाजिक ववकासका कार्िक्रि संिािन गिाि कार्िपालिकािे कार्िववलध 
बनाई िाग ुगनि सक्नेछ । 

१८.  ववववध: (१) र्स ऐनिा उल्िेि भएको भन्िा अन्र् प्रकृलतको िस्तरु ,िररवाना, शलु्क लिनपुने               

भएिा कार्िपालिकािे पररिाजिित गरी िस्तरु तोक्न तथा पररिाििन गनि सक्नेछ । 

  (२)  र्ो ऐन तथा र्स ऐनिा उल्िेि भएका अनसूुिीिा उल्िेि भएको कर, िस्तरुिा अन्र्ोि भए 
कार्िपालिकािे रािपत्रिा सूिना प्रकाशन गरी प्रष्ट्याउन सक्नेछ । 
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अनसूुजि-१ 

  िफा २ संग सम्बजन्धत 

घर कर 

क्र.सं. घरको वकलसि करको िर 

१ पक्की ढिान ५० प्रलत कोठा 

२ पक्की टीन टार्ि ४० प्रलत कोठा 

३ कच्िी टीन टार्ि १०० प्रलत घर 

४ कच्िी फुसको ५० प्रलत घर 
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अनसूुिी-२ 

ऐनको िफा ३ संग सम्बजन्धत 
भलूि कर (िािपोत) 

विा नं.१ भरुरगाउूँ 

क्र.सं. वववरण 
ठेगाना (साववक गाववसका 

विाहरु) 

िलु्र्ाङ्कन -
आ.ब.2077
–78 प्रलत 
कठ्ठा) 

िािपोत िर 
-प्रलत धरु) 

रु. 

1 

विा नं ८ क र ४ ि भरुीगाउूँ बिार िेत्र लभत्र 
पूवि पजिि राििागिको िार्ाूँवार्ाूँको वकत्ता नं 
१०८,२७८,३१४,३१५,३१६,३२०,३२१,३२२,३
२३,३२४,३५८,३८१,३८२,४२५,४२६,४३१,४३
२,४३७,४३८,४४१,४६७,४७१,४७२,४७४,४७५
,४८७,४८८,४८९,४९०,४९३,४९४,५०२,५०३,
७८३,८१३,८१४,८२४,८२६,८६०,८७५,९०४,९
०६,९३१,् र९३४,९३५,९५९,९६३,९६५,९७८,
९८९,९८४,१०१२,१०३५,१०३६,१०५२,१०५३
,१०५६,१०५७,१०५९,१११२,१११३,१११८,१
१२३,११२४,११४१,११९०,११९१,११९७,१२२
२,१२२६,१२२७,१२८९,१२९९,१३२१,१३२२,
१३३०,१३३२,१२६८,१३६९,१५०७,१५१०,१५
२३,१५२४,१५२७,१५२८,१५२९,१५३६,१५३७
,१५३८,१५३९,१५४०,१५४१,१९८९,१९९० 
तथा सो वकत्ताहरु फोि भै कार्ि नर्ाूँ वकत्ताहरु 

विा नं. ५ र ७ 2200000 25 

2 

विा नं ८क भरूीगाउूँ बिार िौक िेजि उत्तर तफि  
सिेुत िाने बाटोको वकत्ता नं 
१८८,१८९,१९०,२७३,२७९,२९१,२९३,२९४,२
९५,२९६,२९७,३५८,३५९,३६०,३६१,४१५,४२
६,५६३,७१२,७१३,७१४,७१५,८७३,८८१,८८२
,९४३,११२२,१३७६,१३७७,१३७८,१३७९,१३
८०,१३८१,१३८२,१३८३,१३८५,१४३०,१४३१
,१८८४,१८८५ तथा सो वकत्ताहरु फोि भै कार्ि 
नर्ाूँ वकत्ताहरु 

विा नं. ७ 1760000 20 
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3 

विा नं ४ि भरुीगाूँउ बिार िेत्र पवुि पजिि 
राििागिसंग िोलिएको वकत्ता नं १९४, २५३, 
२५४,२५५, २५८, २६०, २६१, २७०, 
२८०, ३६५, ३६६, ३६८, ३९२, ४१५, 
४२३, ४२४, ४२५, ४२६, ४२७, ४२८, 
५९६, ५९८, ५९९, ६००, ६१३, ६१४, 
६१५, ६१९, ६७७, ६७८, ७११, ७१६, 
७५२, ७५४, ७५५, ८६४, ८६५, ९२४, 
९२७, १०९४, १०९५, १७३६, १७३७, 
१७३८, १७३९, १७४०, २५८२, २५८३, 
२५९५, २५९६ तथा सो वकत्ताहरु फोि भै कार्ि 
नर्ाूँ वकत्ताहरु 

विा नं. ५ 2200000 25 

4 

विा नं ४ि भरुीगाूँउ बिार िेजि उत्तर सिेुत 
रोिको िार्ाूँ बार्ाूँको वकत्ता नं २३०, २३१, 
२७३, २७४, ३०७, ३०८, ३०९, ३१०, 
३१४, ३२७, ३५४, ३५५, ५३१, ५९१, 
९३३, ९३४, ९७७, ९८४, ९८५, ९८६, 
९८७, ९८८, १०२५, १०२६, १०२७, 
१०२८, १०२९, १०८१, १०८२, १०८३, 
११८६, ११८७,१३७३, १३७४, १३७५, 
१४७१,  १४७२, १५११, १५१२, १५३३, 
१५३४, १५३५, १५४४, १५४५, १७२१, 
१७५९, १७६०, १८००, १९३३, १९३४, 
२०३५, २०३६, २३६३, २३६४, २३६५, 
२३६६, २५९३, २५९४ तथा सो वकत्ताहरु 
फोि भै कार्ि नर्ाूँ वकत्ताहरु 

विा नं. ५ 1760000 20 

5 

नर्ाूँ बसपाकि  को िखु्र् िोक िेजि ररङ रोि 
िक्रपथ वररपरीको विा नं ४ि को वकत्ता नं ७७४, 
७७६, ७७७, ७७८, ७७९, ७८०, ७८१, 
८०२, ८०३, ८०५, ८०६, ८२२, ८२३, 
८२५, ८२६, ८३२, ८४०, ८४२, ८४४, 
८७२, ८७४, ८८१, ९११, ९२५, ९६३, 
९८१, ११६१, ११६२, १५७०, १५७१, 
१६१३, १६१४, १६२९, १६३०, १६५८, 
१६५९, १७७६, १७७७, १७७८ तथा सो 
वकत्ताहरु फोि भै कार्ि नर्ाूँ वकत्ताहरु 

विा नं. ५ 1210000 18 

6 गरुुवान िागि िोिाउ  साववक नेउिापरु ५ ि 250000 2 

7 परुानो िौकी िेिी भल्वान टोि िाने सिक िोिाउ  साववक नेउिापरु ५ ि 250000 2 
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8 
लसंहबावहनी िोक िेिी िोिाउ हिैु सत्घरुवा िाने 
सिक  

साववक नेउिापरु ४ ि र 
५ ि 

800000 5 

9 सनु्िर नगर िागि सनु्िर नगर टोि  साववक नेउिापरु ४ ि 800000 5 

10 थापा िागि लसंहवावहनी  साववक नेउिापरु ४ ि 800000 5 

11 राििागि िेिी हरर भण्िारीको घर सम्ि िाने बाटो  साववक नेउिापरु ४ ि 1500000 15 

12 बदििर्ा एकेिेिी िेिी लसंहबावहनी िोक सम्ि  साववक नेउिापरु ४ ि 800000 5 

13 
लसंहबावहनी साििुावर्क भवन िेिी राििानकी 
स्कुि सम्ि  

साववक नेउिापरु ४ ि 1500000 15 

14 बसपाकि  िेिी तेिपानी रोि िोिने सिक साववक नेउिापरु ४ ि 1000000 10 

15 
टाइगर एफ.एि.िेिी ठाकुरको घर सम्ि बाटो संग 
िोलिएको 

साववक नेउिापरु ४ ि 1500000 15 

16 फुिबारी एफ.एि िेिी टाइगर एफ.एि िाने सिक साववक नेउिापरु ४ ि 1500000 15 

17 कृष्ट्ण िागि साववक वगनाहा ४ क 1500000 15 

18 
कृष्ट्णनगर टोि िसुीराि थारुको घर िेिी सत्घरुवा 
झरन सम्ि 

साववक नेउिापरु ४ ि 800000 5 

19 रािाशे्र थारुको घर िाने सिक कृष्ट्ण नगर साववक नेउिापरु ४ ि 800000 8 

20 बसपाकि  िेिी हरर भण्िारीको घर िाने सिक साववक नेउिापरु ४ ि 1000000 10 

21 बदु्धनगर टोि साववक नेउिापरु ४ ि 800000 5 

22 
बसपाकि  रोि िेिी प्रसान्त लब.क.को घर हिैु कणि 
तािाङको घर सम्िको सिक 

साववक नेउिापरु ४ ि 800000 6 

23 ज्र्ोलत नेपािी को घर िाने सिक  साववक नेउिापरु ४ ि 1000000 10 

24 एलिना थारुको घर िाने सिक जशबनगर टोि साववक नेउिापरु ४ ि 800000 10 

25 
भेरर पजब्िक स्कुि पछािी सम्पणुि प्िवटङ गररएका 
िग्गा  

साववक नेउिापरु ४ ि 800000 10 

26 
रा.बा बैंक िेिी पछािी टेलिकि हिैु कञ्चनपरु 
िोड्ने सिक 

साववक नेउिापरु ४ ि 1600000 15 

27 वक्रजिर्न िण्ििी िाने सिक कृष्ट्ण नगर साववक नेउिापरु ४ ि 800000 5 

28 कञ्चनपरु रोि िेिी हिुाकी रोि सम्ि साववक नेउिापरु ४ ि 1600000 15 

29 लबकास नगर टोि साववक नेउिापरु ४ ि 800000 10 

30 भरुरगाूँउ िेिी कञ्चनपरु िाने सिक साववक नेउिापरु ४ ि 1500000 18 
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31 क्र्ाम्पस रोि सेम्रहवाफाूँटा  साववक नेउिापरु ४ ि 800000 8 

32 कालिका लबष्टको घर िेिी परुानो िौकी सम्ि साववक नेउिापरु ८ क 2000000 25 

33 
भरुरगाूँउ िोक िेिी लसंहबावहनी िेि िैिान सम्ि साववक नेउिापरु ४ ि र 

८ क 
1600000 18 

34 
विा कार्ाििर् िेिी वसपाकि  हिैु पवुि पजिि िोिने 
कािोपते्र 

साववक नेउिापरु  ८ क 
र ४ ि 

1500000 18 

35 लत्रभवुन.िा.लब िाने सिक साववक नेउिापरु  ८ क 1500000 18 

36 
एन आइ लस एलसर्ा बैंक िेिी तेिपालन सिक 
िोिने सिक 

साववक नेउिापरु ४ ि 1500000 20 

37 आिशिनगर कािोपते्र साववक नेउिापरु ४ ि 1500000 18 

38 
िेष्ठ नागररक िागि कािोपते्र ८ क, ४ ि र साववक 

वगनाहा ४ क 
1500000 18 

39 राििास िागि कािोपते्र  साववक वगनाहा ४ क 1500000 18 

40 निनुा िागि साववक नेउिापरु ८ क 1500000 15 

41 भैसाहन िागि (राििागि छोएको) साववक नेउिापरु ८ क 1300000 13 

42 इन्रिोक िागि साववक नेउिापरु ८ क 1500000 15 

43 स्वगिद्धारी िागि साववक नेउिापरु ८ क 1500000 15 

44 सरु्ोिर् िागि साववक नेउिापरु ८ क 1500000 15 

45 हिुाकी रोि िेिी परुानो लसनेिा हि िोिने सिक साववक नेउिापरु ८ क 1600000 16 

46 प्रर्ाग िागि साववक नेउिापरु ८ क 1400000 14 

47 
िौधरी िागि साववक नेउिापरु ८ क ४ 

ि 
1000000 10 

48 भैसाहन िागि (बीि गाउूँिा) साववक नेउिापरु ८ क 1000000 10 

49 साधरुाि थारुको घर िोिने सिक साववक नेउिापरु ८ क 800000 8 

50 कट्नन्र्ाहन िागि साववक नेउिापरु ८ क 800000 10 

51 िक्ष्िी िागि साववक नेउिापरु ८ क 800000 8 

52 झक्क प्रसािको घर िाने सिक साववक नेउिापरु ८ क 800000 8 

53 हिुाकी िागि िेिी विका लिि िाने सिक साववक नेउिापरु ४ ि 1000000 10 

54 
झपालि फलनििर िेिी िेष्ठ नागररक िागि िोड्ने 
सिक 

साववक नेउिापरु ८ क 1500000 15 
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55 ओि शाहको घर िाने सिक साववक नेउिापरु ८ क 1500000 15 

56 लिििाहन टोि िाने सिक साववक नेउिापरु ८ क 1500000 15 

57 िगेन्र नेपािको घर िाने सिक साववक नेउिापरु ८ क 1000000 10 

58 िंगिासैनी िागि ररङ रोि साववक वगनाहा ४ क 600000 6 

59 िनिाहना िागि टािीपरु िेिी िवुारको घर सम्ि साववक वगनाहा ४ क 500000 5 

60 दिघािर् ुिागि िंगिसैन िागि िेिी लधर ब.घर सम्ि साववक वगनाहा ४ क 300000 3 

61 िगत िागि रािकुो घर िेिी बेि प्रसािको घर सम्ि साववक वगनाहा ४ क 400000 4 

62 राि िास िागि हस्तनाको घर िेिी हाइवे सम्ि साववक वगनाहा ४ क 500000 5 

63 
कृवर् िागि लत्र.िा.लब िेिी सत्र्राि को घर हिैु 
सैनवार सम्ि 

साववक वगनाहा ४ क र 
नेउिापरु ८ ि 

500000 5 

64 बनटुक्री िागि  साववक नेउिापरु ८ क 300000 3 

65 
िहािेब िागि िमु्रनेी िोहारको घर िेिी लििािहन 
टोि सम्ि 

साववक वगनाहा ४ क 400000 4 

66 

िेष्ठनागररक िागि हाइबे िेिी िंगिासैनी िागि सम्ि साववक वगनाहा ४ क, 
साववक नेउिापरु ८ क र 
४ ि 

600000 6 

67 
िन्ता िागि लधर ब.को घर सम्ि िेबकोटाको घर 
सम्ि 

साववक वगनाहा ४ क 300000 3 

68 
वपपि िौतारी िागि िनिाहना िागि िेिी 
जशबलतलिल्सेनाको घर सम्ि  

साववक वगनाहा ४ क 300000 3 

69 भिी िागि वपपि िौतारा िेिी िंगि सम्ि साववक वगनाहा ४ क 300000 3 

70 पििा िागि लबरेन्रको घर िेिी िंगि सम्ि साववक वगनाहा ४ क 300000 3 

71 स्वतन्त्र िागि िंगि बाट बाि ुको घर सम्ि साववक वगनाहा ४ क 300000 3 

72 
कालिका िेलब स्थान िागि िगुाि प्रसाि िैसीको घर 
िेिी बिबीर को घर सम्ि 

साववक वगनाहा ४ क 300000 3 

73 िजुि िागि बन टुक्रा पिु िेिी कुरेवान घर सम्ि साववक वगनाहा ४ क 300000 3 

74 भरुीगाउूँ िखु्र् िोक िेजि हिुाकी सिक िम्ती सम्ि साववक नेउिापरु ८ क 1500000 15 

75 
बसपाकि  िेजि लसंहबावहनी रोर्ि एिभेञ्चर हिैु 
लसंहबावहनी 

साववक नेउिापरु 4 ि 1000000 10 

76 बदु्धनगर बसपाकि  िाने िाूँर्ा बाूँर्ाको बाटो साववक नेउिापरु 4 ि 1000000 10 
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77 प्रर्ाग िागि साववक नेउिापरु ८ क 800000 8 

78 उिेिी िागि साववक नेउिापरु ८ ि 1000000 10 

79 इन्रिोक संग िोड्ने िाूँर् बाूँर्ाको बाटो साववक नेउिापरु 8 क 500000 5 

80 राििानकी स्कुिको िाूँर्ा बाूँर्ा िोलिएको बाटो साववक नेउिापरु 4 ि 1000000 10 

81 विा कार्ाििर् िेजि बसपाकि  िाने िाूँर्ा लभत्री बाटो साववक नेउिापरु 4 ि 1000000 10 

82 िध्र्वती नजिकका बाटाहरु िाूँर्ा बाूँर्ा साववक नेउिापरु 4 ि 800000 8 

८३ ििुी िागि लसििपरु िमु्रनेी साववक बगनाहा 4 क 250000 2.5 

84 अन्र् ग्राबेि बाटोको साववक नेउिापरु विा नं. 5 र 7 300000 3 

85 कच्िी बाटो साववक नेउिापरु विा नं. 5 र 7 250000 2.5 

86 गोरेटो बाटोको साववक नेउिापरु विा नं. 5 र 7 200000 2 

87 िेतीर्ोग्र् िलिनको साववक नेउिापरु विा नं. 5 र 7 100000 1 

विा नं. २ रानीपरु 

क्र.सं. वववरण 
ठेगाना  (साववक गाववसका 

विाहरु) 

िलु्र्ाङ्कन -
आ.ब.2077

–78 
प्रलतकठ्ठा) 

िािपोत िर 
-प्रलतधरु) रु. 

1 
लसंहबावहनी िोक िेजि रानीपरु िोकसम्ि राििागि 
संग िोलिएको िग्गा 

विा नं. ४  1210000 16 

2 
रानीपरु िोक िेजि बिाती पजिि िोक िाने 
बाटोसंग िोलिएको िग्गा 

विा नं. १ र ४  660000 16 

3 
बिाती पजिि िोक िेजि बेररर्रसम्ि बाटोसंग 
िोलिएको िग्गा 

विा नं. १ 550000 16 

4 
बिाती िोक िेजि उत्तर सहकारी भवन नजिक 
कल्र्भट सम्िबाटोसंग िोलिएको िग्गा 

विा नं. १ 275000 4 

5 
प्रतापरुको्े वपपि िौतारा ( िजन्िर ) िेजि उत्तर 
विाती िोक सम्ि वाटो संग िोलिएको िग्गा  

विा नं. १ र २ 275000 4 

6 
रानीपरु िोक िेजि किििा प्रलतिािर् सम्ि 
बाटोसंग िोलिएको िग्गा 

विा नं. ३ र ४ 275000 4 

7 
रानीपरु िोक िेजि िजिण नर्ा नेपाि प्रावव सम्ि 
िोलिएको िग्गा 

विा नं .४ 275000 4 
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8 
रानीपरु िोक विा कार्ाििर् िेजि प्रतापरु पेरहनी 
सम्िको सिकिा िोलिएका िग्गा 

विा नं. २ र ४ 275000 4 

9 
ग्राबेि बाटोसंग िोलिएको िग्गा  -विा नं.  २ 
को िात्र ) 

विा नं. १, २, ३, ४ र 
८ 

275000 3 

10 
कच्िी बाटोसंग िोलिएको िग्गा   -विा नं.  
२ को िात्र ) 

विा नं. १, २, ३, ४ र 
८ 

192500 2 

11 
घरवाटो नरहेको िेलत र्ोग्र् िग्गा  -विा नं. २ 
को िात्र ) 

विा नं. १, २, ३, ४ र 
८ 

71500 1 

12 
निी िोिािे कटान गरर वगर वनाएको िग्गा विा नं. १, २, ३, ४ र 

८ 
55000 0.5 

विा नं.३ बगनाहा 

क्र.सं. वववरण 
ठेगाना (साववक गाववसका 

विाहरु) 

िलु्र्ाङ्कन -
आ.ब.2077–78 

प्रलतकठ्ठा) 

िािपोत िर 
-प्रलतधरु) रु. 

1 
विा नं.३ को लसिानािा हिुाकीसिकिे 
छोएको िग्गाको  

वगनाहा विा नं. ९ 770000 8 

2 
िरेु क्र्ाम्पस िेजि लसति िौक हिैु नेउिापरु 
जशव िजन्िरसम्िको िग्गा 

वगनाहा विा नं. ३ र ९, 
नेउिापरु विा नं. ९ 

300000 4 

3 
लगिरपरु हिुवक सिक िेजि अजित िागि 
लििैर्ा द्धन्रा पिुसम्िको िग्गा 

वगनाहा विा नं. ९ 300000 4 

4 
विा नं। १ को लसिाना िेजि कञ्चनपरु हिैु 
जशव िजन्िरसम्िको िग्गा 

नेउिापरु विा नं. ६ र ९ 350000 5 

5 
कालिरािको घर िेजि िंगि िाने 
बाटोसम्िको िग्गा 

वगनाहा विा नं. ३ 200000 3 

6 
कञ्चनपरु फलनििर उद्योग िेजि हके थापाको 
घरसम्िको िग्गा 

नेउिापरु विा नं. ६ 350000 5 

7 
कजशराि भण्िारीको घर िेजि जशति 
िौकसम्िको िग्गा 

वगनाहा विा नं. ३ 200000 3 

8 
िम्ती लतिक शिािको घर िेजि संलगनी िोक 
हिैु िंगिसम्िको िग्गा 

नेउिापरु विा नं. ९ 200000 3 

9 
ग्राबेि बाटोसंग िोलिएको िग्गा  ( विा 
नं.  ३ को िात्र ) 

नेउिापरु विा नं. ६ र ९, 
वगनाहा विा नं. ३ र ९ 

200000 3 
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10 
कच्िी बाटोसंग िोलिएको िग्गा   ( विा 
नं. ३ को िात्र ) 

नेउिापरु विा नं. ६ र ९, 
वगनाहा विा नं. ३ र ९ 

175000 2 

11 
घरवाटो नरहेको िेलत र्ोग्र् िग्गा  ( 
विा नं. ३ को िात्र ) 

नेउिापरु विा नं. ६ र ९, 
वगनाहा विा नं. ३ र ९ 

71500 1 

12 
निी िोिािे कटान गरर वगर वनाएको िग्गा नेउिापरु विा नं. ६ र ९, 

वगनाहा विा नं. ३ र ९ 
55000 0.5 

विा नं. ४ िैनवार 

क्र.सं. वववरण 
ठेगाना (साववक गाववसका 

विाहरु) 

िलु्र्ाङ्कन      
-आ.ब.2077–78 

प्रलतकठ्ठा) 

िािपोत िर 
-प्रलतधरु) रु. 

1 
विा नं.१ को लसिाना िेजि सैनवारको वेररर्ि 
सम्िको  िग्गाको  

विा नं. ८ 800000 15 

2 सैनवार िोक िेजि वावनपरु िोक सम्ि विा नं. ४ र ८ 500000 5 

3 
विा नं.१ को लसिाना िेजि लििेर्ा कुिो 
सम्िको िग्गा (हिुाकी सिक) 

विा नं. ८ 700000 10 

5 
अिुिनको लिि िेजि विा नं. ५ को लसिाना 
सम्िको िग्गा (हिुाकी सिक) 

विा नं. ७ 600000 8 

6 
सैनवार शवहि गेट िेजि िानपरुसम्िको िग्गा 
(राििास िागि) 

विा नं. २ 500000 5 

7 
वगििा िेजि िैनवार िोिने वाटो (असरानी 
िागि) 

विा नं. २ र ४ 450000 4 

8 वगनाहा िौकिेजि ढोिरी नहर िैिार सम्ि विा नं. ७ 450000 5 

9 
विा नं. ३ र ५ को लसिाना सम्ि ढोिरी 
नहरको वाटो (नहरको िबैु तफि ) 

विा नं. ७ 440000 4 

10 
ग्राबेि बाटोसंग िोलिएको िग्गा  -विा नं.  
४ को िात्र ) 

विा नं. २, ४, ७ र ८ 200000 3 

11 
कच्िी बाटोसंग िोलिएको िग्गा   -विा नं.  
४ को िात्र ) 

विा नं. २, ४, ७ र ८ 100000 2 

12 
घरवाटो नरहेको िेलत र्ोग्र् िग्गा  -विा नं. 
४ को िात्र ) 

विा नं. २, ४, ७ र ८ 75000 1 

13 निी िोिािे कटान गरर वगर वनाएको िग्गा विा नं. २, ४, ७ र ८ 55000 0.5 
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विा नं. ५ शाहीपरु 

क्र.सं. वववरण 
ठेगाना (साववक 
गाववसका विाहरु) 

िलु्र्ाङ्कन -
आ.ब.2077–78 

प्रलतकठ्ठा) 

िािपोत िर 
-प्रलतधरु) रु. 

1 
विा नं. ५ को लसिानािा रहेको हिुाकी 
िागििा िोलिएको िग्गा  

विा नं. १, ५ र ६ 605000 8 

2 
शाहीपरु िोक िेजि िन्िनपरु िाने वाटोिा 
िोलिएको िग्गा  

विा नं. १ 605000 5 

3 
ग्राबेि बाटोसंग िोलिएको िग्गा  -विा नं.  
५ को िात्र ) 

विा नं. १, ५ र ६ 200000 3 

4 
कच्िी बाटोसंग िोलिएको िग्गा   -विा नं. 
५ को िात्र ) 

विा नं. १, ५ र ६ 176000 2 

5 
घरवाटो नरहेको िेलत र्ोग्र् िग्गा  -विा नं. 
५ को िात्र ) 

विा नं. १, ५ र ६ 71500 1 

6 निी िोिािे कटान गरर वगर वनाएको िग्गा विा नं. १, ५ र ६ 55000 0.5 

7 
जशविागि (जशविरण थारुको घर िेजि राििास 
थारुको घर सम्ि) 

विा नं. ६ 176000 2 

८ 
कोरोना िागि (ववरेन्र टोि िेजि हिुाकी सिक 
िोिने बाटो – तवकर्ा  

विा नं. 6 200000 3 

९ 
लससौरा िागि (िन्र बहािरु िड्का को घर िेजि 
बाि कृष्ट्ण थारुको घर सम्ि -तवकर्ा ) 

विा नं. ६ 200000 3 

विा नं. ६ बकुवा 

क्र.सं. वववरण 
ठेगाना (साववक गाववसका 

विाहरु) 

िलु्र्ाङ्कन         
-आ.ब.2077–78 

प्रलतकठ्ठा) 

िािपोत िर 
-प्रलतधरु) रु. 

1 

िोलतपरु पोष्ट िेजि िोलतपरु िोक दिपकको 
पसि सम्ि पक्की सिकिा िार्ा वार्ा रहेको 
िग्गा  

विा नं. १ र २ 605000 5 

2 

िोलतपरु िोक दिपकको पसि िेजि वनिेत 
िाने वाटो सम्ि पक्की सिकिा िार्ा वार्ा 
रहेको िग्गा  

विा नं. ४, ५ र ६ 605000 8 

3 वकुवा िोक िेजि हेपो िाने वाटो िा रहेको विा नं. ५ 500000 6 
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सिकिा िार्ा वार्ा रहेको िग्गा  

4 
वकुवा िोक िेजि ओि आिशि सम्ि सिकिा 
िार्ा वार्ा रहेको िग्गा  

विा नं. ५ र ६ 500000 6 

5 
ग्राबेि बाटोसंग िोलिएको िग्गा (विा नं.  
६ को िात्र) 

विा नं. १, २, ३, 
४, ५, ६ र ७ 

250000 2.5 

6 
कच्िी बाटोसंग िोलिएको िग्गा (विा नं. ६ 
को िात्र) 

विा नं. १, २, ३, 
४, ५, ६ र ७ 

150000 2 

7 
घरवाटो नरहेको िेलत र्ोग्र् िग्गा (विा नं. ६ 
को िात्र) 

विा नं. १, २, ३, 
४, ५, ६ र ७ 

75000 1 

8 
निी िोिािे कटान गरर वगर वनाएको िग्गा विा नं. १, २, ३, 

४, ५, ६ र ७ 
55000 0.5 

विा नं. ७ िोहनपरु 

क्र.सं. वववरण 
ठेगाना (साववक 
गाववसका विाहरु) 

िलु्र्ाङ्कन          
-आ.ब.2077–78 

प्रलतकठ्ठा) 

िािपोत िर 
-प्रलतधरु) रु. 

1 
विा नं. ७ को िेत्रिा रहेको  पक्की सिकिा 
िार्ा वार्ा रहेको िग्गा  

विा नं. ८ र ९ 385000 5 

2 
िोहनपरु िोकिेजि सनु्िरपरु कािीगौिीको  
ग्रावेि सिकको िार्ा वार्ा रहेको िग्गा  

विा नं. ८ र ९ 242000 2.5 

3 
भिेिी कािीगौिी भिुकैर्ा िण्िको ग्रावेि 
सिकको िार्ा वार्ा रहेको िग्गा   

विा नं. ९ 242000 2.5 

4 
ग्रावेि बाटो संग िोलिएका बाटोहरु -विा नं= 
७ को िात्र_ 

विा नं. ८ र ९ 220000 2.5 

5 
कच्िी बाटोसंग िोलिएको िग्गा -विा नं. ७ 
को िात्र) 

विा नं. ८ र ९ 148500 2 

6 
घरवाटो नरहेको िेलत र्ोग्र् िग्गा -विा नं. 
७ को िात्र) 

विा नं. ८ र ९ 71500 1 

7 निी िोिािे कटान गरर वगर वनाएको िग्गा विा नं. ८ र ९ 55000 0.5  

८ 
कानपरु हिैु विा कार्ाििर् िजिण िाने ग्रावेि 
बाटो 

विा नं. 8 र ९ 242000 2.5 

9 
भिेलि िेजि िलुिपरु-सनु्िर परु -िोहनपरु -
किििा-बठनपरु ग्राभेि बाटो  

विा नं. 8 र ९ 242000 2.5 
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10 सनु्िरपरु उत्तर-िजिण लबि ग्राभेि बाटो  विा नं. 8 र ९ 242000 2.5 

११ 
सनु्िरपरु पवुि लिि िेजि िौराहा िोिने ग्रावेि 
बाटो 

विा नं. 8 र ९ 242000 2.5 

12 
पहालिपरु (कालिगौलि ) कल्भिट सम्ि ग्राभेि 
बाटो 

विा नं. 8 र ९ 242000 2.5 

 

विा नं. ८ जिट्नकैर्ा 

क्र.सं. वववरण ठेगाना 
िलु्र्ाङ्कन   -
आ.ब.2077–
78 प्रलतकठ्ठा) 

िािपोत िर    
-प्रलतधरु) रु. 

1 
बठनपरु  साििुावर्क वन िेजि जिटकैर्ा सम्ि सिकको 
िार्ा वार्ा रहेको िग्गा  

विा नं. 2 र 
३ 

500000 5 

2 
िढेिा िेजि भिुकैर्ा सम्ि सिकको िार्ा वार्ा रहेको 
िग्गा  

विा नं. १ र 
२ 

400000 3 

3 
ग्राबेि बाटोसंग िोलिएको िग्गा  ( विा नं.  ८ को 
िात्र ) 

विा नं. १, 
२, ३ र ४ 

200000 2.5 

4 
कच्िी बाटो संग िोलिएको िग्गा (विा नं ८ को िात्र) विा नं. १, 

२, ३ र ४ 
100000 2 

5 
घरवाटो नरहेको िेलत र्ोग्र् िग्गा  (विा नं. ८ को 
िात्र) 

विा नं. १, 
२, ३ र ४ 

75000 1 

6 
निी िोिािे कटान गरर वगर वनाएको िग्गा विा नं. १, 

२, ३ र ४ 
55000 0.5 

 

विा नं. ९ ठाकुरद्वारा 

क्र.सं. वववरण 
ठेगाना (साववक 
गाववसका विाहरु) 

िलु्र्ाङ्कन     
-आ.ब.2077–
78 प्रलतकठ्ठा) 

िािपोत 
िर       

-प्रलतधरु) 
रु. 

1 
बाघ िोक िेजि लनकुन्ि िाने सिकको िार्ा वार्ा 
रहेको िग्गा  

विा नं. ६ 1000000 8 

2 
बटु्नकौवा िेजि बन्तररर्ा हिैु िसुािपटुवा 
िोकसम्िको िग्गा 

विा नं. ६ र ७ 800000 5 

3 
जितवुा िौक िेजि म्र्ान्गो विइ हिैु ने रा आ वव 
सम्िको िग्गा 

विा नं. ५ र ६ 800000 5 

4 नेरािावव िेजि िसुिपटुवा िोक हिैु वानगुाउ विा नं. ६, ७ र 800000 5 
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सम्िको सिकको िार्ा वार्ा रहेको िग्गा  ८ 

5 
जितवुा िोक  िेजि रा.प्र.सं. कोर् हिैु हात्तीसार 
सिकको  िार्ा वार्ा रहेको िग्गा  

विा नं. ५ र ९ 500000 3 

6 
ग्राबेि बाटोसंग िोलिएको िग्गा  ( विा नं.  ९ 
को िात्र ) 

विा नं. ५, ६, 
७, ८ र ९ 

300000 2.5 

7 
कच्िी बाटो संग िोलिएको िग्गा (विा नं ९ को 
िात्र) 

विा नं. ५, ६, ७, 
८ र ९ 

200000 2 

8 
घरवाटो नरहेको िेलत र्ोग्र् िग्गा  ( विा नं. ९ 
को िात्र ) 

विा नं. ५, ६, 
७, ८ र ९ 

100000 1 

9 निी िोिािे कटान गरर वगर वनाएको िग्गा 
विा नं. ५, ६, 
७, ८ र ९ 

55000 0.5 

10 हाजत्तसार नरेिड्का को घर िेजि बन्रहवा पिु सम्ि विा नं. 9 600000 5 
11 
 

िसुनपटुवा प्र.ररिािको घर िेजि बािरुाि थारुको 
घर सम्ि 

विा नं. 7 600000 5 

12 प्रिेशकुो घरिेजि िवरपरुान घर सम्ि कच्िी बाटो  विा नं. ७ 600000 5 
13 कल्िर्ाणपरु िेजि ज्ञानोिर् टोि सम्ि कच्िी बाटो विा नं.7 600000 5 
14 बटुकवा िेजि िििि बदु्ध स्कुि सम्ि कच्िी बाटो विा नं. 6 600000 5 

15 
बाघिौर िेजि लिथलुनर्ा हिैु बेतहनी जितवुा िोक 
सम्िको ग्रावेि बाटो 

विा नं. 5 1000000 8 
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अनसूुिी-३ 

िफा ४ संग सम्बजन्धत 
बहाि कर 

क्र.सं. वववरण रकि रु. 
०७6।०७7 

रकि रु. 
077।078 

१ 
नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थािे भवन, घर, 
पसि, ववद्यािर्, ग्र्ारेि, गोिाि, टहरा, छप्पर, िग्गा वा 
पोिरी पूरै वा आंजशक रुपिा बहाि दिएकोिा बहाि कर 

बहाि रकिको 
१० प्रलतशत 

बहाि रकिको 
१० प्रलतशत 
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अनसूुिी ४ 
िफा ५ संग सम्बजन्धत 

Joj;fo s/ 

क्र.सं. वववरण रकि रु. 
०७6।०७7 

रकि रु. 
077।078 

१ होटि/िि/रेषु्टरेन्ट/िािा/नास्ता पसि/लिठाई पसि   

१.१ १० कोठा भन्िा कि भएको होटिको 3500 3500 

१.२ १० कोठा िेजि २० कोठा  भएको होटिको 5000 5000 

१.३ २० कोठा भन्िा िालथ िलत कोठा भएपलन 7500 7500 

१.५ िदिरा भएको रेषु्टरेन्ट तथा िािा घर बावर्िक 1800 1800 

१.६ िदिरा नभएको रेषु्टरेन्ट तथा िािा घर बावर्िक 1100 1100 

 

नोट लस.नं. १.१ िेजि 1.6 सम्िको व्र्वसार्िा एअर कजन्िसन 
भएकोिा थप  

500 500 

१.७ सािान्र् िािा/नास्ता/जिर्ा/कफी पसि 400 400 

१.८ बसेर िान लिल्ने फलनिलसङ व्र्वस्था भएको लिठाई पसि 900 900 

१.९ फलनिलसङ व्र्वस्था भएको लिठाई पसि 500 500 

१.१० फलनिलसङ व्र्वस्था नभएको लिठाई पसि 400 400 

२ िनोरञ्जनात्ि व्र्वसार्हरु   

२.१ क्र्ालसनो ठुिो 200000 200000 

२.१ क्र्ालसनो सानो 100000 100000 

२.१ साधारण ििजित्र हि 3000 3000 

२.१ आधलुनक ििजित्र हि 5000 5000 

२.१ पिु हाउस तथा स्नकुर 2500 2500 

२.१ अत्र्ाधलुनक ििजित्र हि 7000 7000 

३ िाछा िास ुतथा अण्िा लबके्रता   

३.१ िसी/कुिरुा/बंगरु/सगुरु/राूँगा/िाछा आदिको लबके्रता 400 400 

३.२ अण्िाको थोक लबके्रता 400 400 

३.३ छािा संकिन तथा लबक्री 2000 2000 
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४ फिफुि तथा तरकारी पसि   

४.१ फिफुि तथा तरकारीको थोक लबके्रता 1100 1100 

४.२ फिफुि तथा तरकारीको िरुा लबके्रता 400 400 

४.३ फिफुि िन्र् रस लबके्रता (उि ुकेरा अनार आदिको रस) 400 400 

५ सनु िाूँिी पसि   

५.१ सनु िाूँिी िगार्त बहिुलु्र् गहना लबके्रता 5000 5000 

५.२ सनु िाूँिी गहना लबके्रता 2200 2200 

५.३ िाूँिीको गहना लबके्रता 1500 1500 

५.४ सनु िाूँिीको गर गहना ििित पसि 1100 1100 

६ और्धी उपिार िन्र्/पशपंुिी आहार पसि   

६.१ और्धीको थोक लबके्रता 7500 7500 

६.२ और्धीको िरुा लबके्रता 2200 2200 

६.३ लबशेर्ज्ञ िाक्टरको िाूँि सवहतको और्धी पसि 3500 3500 

६.४ सािान्र् िाूँि वा ल्र्ाब सवहतको और्धी पसि 2500 2500 

६.५ सािान्र् िाूँि सवहतको िस्िा पसि 1500 1500 

६.६ िेण्टि जक्िलनक 2500 2500 

६.७ िाूँि सवहतको एग्रोभेट पसि 1500 1500 

६.८ होलिर्ोपेलथक तथा एक्र्पुञ्चर सेवा 400 400 

६.९ सािान्र् एग्रोभेट पसि 800 800 

६.१० पशपंुिीको िानाको थोक लबके्रता 2800 2800 

६.११ पशपंुिीको िानाको िरुा लबके्रता 1500 1500 

६.१२ पशपंुजिको िानाको साथसाथै पशपंुिी सिेत सप्िार्सि गने भएिा थप 1500 1500 

७ ववजशष्ट प्रकारको स्वास््र् सेवा तफि    

७.१ िेलिकि किेि जशिण अस्पताि 125000 125000 

७.२ हजस्पटि एण्ि ररसिि सेन्टर 60000 60000 

७.३ अन्र् गैर सरकारी अस्पताि 25000 25000 

७.४ िेण्टि हजस्पटि 8000 8000 
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७.५ पोलिजक्िलनक 5500 5500 

७.६ ल्र्ाब प्र्ाथोिोिी र एक्सरे सेवा 1800 1800 

७.७ लसटी स्क्र्ान/अल्िा साउन्ि 2500 2500 

८ िदिरािन्र् तथा सतुीिन्र् पसि   

८.१ लिष्टीिरी तथा िदिरािन्र् पिाथिको सोरुि/लििर 7500 7500 

८.२ िदिरािन्र् पिाथिको थोक लबके्रता 2800 2800 

८.३ िदिरािन्र् पिाथिको िरुा लबके्रता 2500 2500 

८.४ िरुोटको थोक लबके्रता 7500 7500 

८.५ तम्बाकु उत्पािक तथा लबके्रता 3500 3500 

८.६ पान तथा सलुतििन्र् पसि  800 800 

९ लसिाई/टेिररग तथा कपिा धिुाई   

९.१ ३ वटा सम्ि लसिाई िेलसन भएको टेिररङ पसि 400 400 

९.२ ५ वटा सम्ि लसिाई िेलसन भएको टेिररङ पसि 800 800 

९.३ ८ वटा सम्ि लसिाई िेलसन भएको टेिररङ पसि 1100 1100 

९.४ ८ भन्िा बढी लसिाई िेलसन भएको टेिररङ पसि 2200 2200 

९.५ सवटङ तथा सवुटङ सिेत भएको टेिररङ पसि 2500 2500 

९.६ लसिाई प्रजशिण केन्र भएको अवस्थािा थप 500 500 

९.७ ड्राई जक्िनसि 1100 1100 

९.८ बवुटक पसि 1000 1000 

१० सैिनु/ब्र्टुीपाििर/कस्िेवटक पसि   

१०.१ ३ वटा सम्ि लसट भएको सैिनु 400 400 

१०.२ ५ वटा सम्ि लसट भएको सैिन ु 800 800 

१०.३ ५ वटा भन्िा बढी लसट भएको सैिन ु 1100 1100 

१०.४ कस्िेवट थोक लबके्रता 2800 2800 

१०.५ कस्िेवट िरुा लबके्रता 1500 1500 

१०.६ िरुा पोतेको थोक लबके्रता 1100 1100 

१०.७ कस्िेवटक पसििा पाििर भएिा थप रकि िाग्ने छ 500 500 
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११ ईिेक्िोलनक/हाििवेर्र/िोबाईि पसि/भाूँिा पसि   

११.१ इिेक्िोलनक थोक पसि                                              5000 5000 

११.२ कम्प्र्टुर, विि, कुिर, ए.सी., वासीगं िेशीन िगार्तको लबके्रता            3500 3500 

११.३ 
इिेक्िोलनक िरुा पसि/लबििुीको सािान िरुा पसि/िोबाईि 
िरुा/कम्प्रू्टर िरुा लबके्रता                                                       

1500 1500 

११.४ लबििुी पसिको थोक लबके्रता/कम्प्रू्टर तथा पाटिस थोक लबके्रता 2800 2800 

११.५ घिी रेलिर्ो पसि तथा सािान्र् इिेक्िोलनक ििित                                        800 800 

११.६ ठुिा हाििवेर्र पसि 4500 4500 

११.७ साना हाििवेर्र पसि 2200 2200 

११.८ भाूँिा वतिनको लिपाटििेन्टि स्टोर 7500 7500 

११.९ भाूँिाको थोक लबके्रता 2800 2800 

११.१० भाूँिाको िरुा लबके्रता 1500 1500 

 
 नोटाः िालथ उल्िेजित पसििा ििित केन्र िोलिएको िाई थप 400 400 

१२ 
लनिािण व्र्वसार्ी/र्ातार्ात व्र्वसार्ी/ढुवानी तथा िान्सपोटि 

व्र्वसार्ी 
  

१२.१ क बगिको प्रधान कार्ाििर् भएको लनिािण व्र्वसार्ी 30000 30000 

१२.२ ि बगिको प्रधान कार्ाििर् भएको लनिािण व्र्वसार्ी 15000 15000 

१२.३ ग बगिको प्रधान कार्ाििर् भएको लनिािण व्र्वसार्ी 12700 12700 

१२.४ घ बगिको प्रधान कार्ाििर् भएको लनिािण व्र्वसार्ी 7800 7800 

१२.५ क बगिको स्थानीर् कार्ाििर् भएको लनिािण व्र्वसार्ी 22000 22000 

१२.६ ि बगिको स्थानीर् कार्ाििर् भएको लनिािण व्र्वसार्ी 15000 15000 

१२.७ ग बगिको स्थानीर् कार्ाििर् भएको लनिािण व्र्वसार्ी 10800 10800 

१२.८ घ बगिको स्थानीर् कार्ाििर् भएको लनिािण व्र्वसार्ी 6000 6000 

१२.९ िािसािान ढुवानी गने िान्सपोटि व्र्वसार् 2200 2200 

१२.१० कुररर्र व्र्वसार् 400 400 

१२.११ प्रधान कार्ाििर् भएको र्ातार्ात व्र्वसार्ी 7500 7500 

१२.१२ शािा कार्ाििर् भएको र्ातार्ात व्र्वसार्ी 3500 3500 

१२.१३ साना िीप टेम्पो अटोको स्थानीर् कार्ाििर् भएको व्र्वसार्ी 1500 1500 
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१३ सेवा तथा परािशि सम्बन्धी   

१३.१ हाउजिग कम्पनी/घर िग्गा िरीि लबक्री तफि  ररर्ि स्टेट व्र्वसार् 15000 15000 

१३.२ सफ्टवेर्र ववके्रता  10000 10000 

१३.३ िाभि एिेन्ट तथा एअर वटकेवटग 1500 1500 

१३.४ 
अलधविाको प्रिाणपत्र लिई व्र्वसार् गरेको १० वर्िसम्िको काननु 
व्र्वसार्ी                    

1500 1500 

१३.५ 
अलधविाको प्रिाणपत्र लिई व्र्वसार् गरेको १० बर्ि भन्िा िालथको 
काननु व्र्वसार्ी                    

2200 2200 

१३.६ सािान्र् िेिापढी व्र्वसार्ी 800 800 

१३.७ क शे्रणीको िेिापरीिण व्र्वसार् 3500 3500 

१३.८ ि शे्रणीको िेिापरीिण व्र्वसार् 1500 1500 

१३.९ ग र घ शे्रणीको िेिापरीिण व्र्वसार् 800 800 

१३.१० कन्सल्टेन्सी/ईजन्िलनर्र/प्राववलधक सेवा व्र्वसार् 7500 7500 

१३.११ टेन्ट हाउस तथा साउण्ि लसस्टि र लििे भएको पसि 3500 3500 

१३.१२ िाईक/लबििुी िेकोरेसन/बैण्ि बािा पसि 1800 1800 

१३.१३ टेन्ट हाउस 2200 2200 

१३.१४ लिक्सिर िगार्त घर ढिान गने सािानको पसि 1500 1500 

१३.१५ सटररङ तथा फिाि 800 800 

१४ बैङ्क तथा ववत्तीर् संघ संस्था/गैरसरकारी संस्था   

१४.१ बाजणज्र् बैङ्क क वगि 22000 22000 

१४.२ ववकास बैङ्क ि वगि 18500 18500 

१४.३ ववत्त तथा फाईनान्स कम्पनी ग वगि 9000 9000 

१४.४ िघवुवत्त कम्पनी घ वगि 7500 7500 

१४.५ १ करोि सम्िको बावर्िक कारोबार भएको सहकारी संस्था 1500 1500 

१४.६ १-५ करोि सम्िको बावर्िक कारोबार भएको सहकारी संस्था 3500 3500 

१४.७ ५-१० करोि सम्िको बावर्िक कारोबार भएको सहकारी संस्था 5000 5000 

१४.८ १० करोि भन्िा िालथको बावर्िक कारोबार भएको सहकारी संस्था 7500 7500 

१४.९ लबिा कम्पनीिाई                                                      7500 7500 
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१४.१० वविेशी िरुा सटही काउन्टर तथा िलनिान्सफर 800 800 

१४.११ 
१ िेजि ५ िािसम्ि लबिाको वप्रलिर्ि बझुाउनेको हकिा बीिा एिेन्ट 
प्रलत व्र्जि 

400 400 

१४.१२ 
५ िेजि १० िािसम्ि लबिाको वप्रलिर्ि बझुाउनेको हकिा बीिा एिेन्ट 
प्रलत व्र्जि 

800 800 

१४.१३ 
१० िेजि १५ िािसम्ि लबिाको वप्रलिर्ि बझुाउनेको हकिा बीिा 
एिेन्ट प्रलत व्र्जि 

1200 1200 

१४.१४ १५ िेजि िालथ लबिाको वप्रलिर्ि बझुाउनेको हकिा प्रलत व्र्जि 1500 1500 

१४.१५ अन्तराविर् गैरसरकारी संस्था 7500 7500 

१४.१६ राविर् गैरसरकारी संस्था 1800 1800 

१४.१७ एफ. एि. रेलिर्ो 2200 2200 

१५ ितु्ता/िप्पि/कपिा तथा फेन्सी पसि   

१५.१ ितु्ता तथा िप्पिको थोक लबके्रता 2800 2800 

१५.२ ितु्ता तथा िप्पिको िरुा लबके्रता 1500 1500 

१५.३ िेलसनबाट ितु्ता िप्पि तर्ार गरी लबक्री गने िरुा लबके्रता 5500 5500 

१५.४ हाते औिारबाट ितु्ता िप्पि तर्ार गरी लबक्री गने िरुा लबके्रता 1100 1100 

१५.५ कपिा उद्योग 5500 5500 

१५.६ कपिा/फेन्सी थोक लबके्रता 3500 3500 

१५.७ थान कपिा तथा रेलििेि फेन्सी थोक लबके्रता 2800 2800 

१५.८ थान कपिा तथा रेलििेि फेन्सी िरुा लबके्रता 1500 1500 

१६ 
सवारी साधन/सवारी साधनको पाट्नसि/िेलसनरी सािान लबक्री तथा 

ििित 
  

१६.१ िारपांग्र ेहेभी सवारी साधन लबके्रता 6500 6500 

१६.२ िारपांग्र ेहिकुा सवारी (कार, िीप िगार्त) साधन लबक्री गने 3500 3500 

१६.३ 
िोटरसाईकि/स्कुटर/पंवपङ सेट/िेनेरेटर/िेजशनरी सािान/अटो 
ररक्सा(ईन्धन बाट िल्ने) लबके्रता 

2200 2200 

१६.४ साईकि/ररक्सा लबके्रता 1500 1500 

१६.५ 
िारपांग्र ेसवारी कार जिप िेक्टर बस िक विप्पर िगार्त हेभी सवारीको 
पाटिस लबके्रता 

4000 4000 
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१६.६ 
िोटरसाईकि/स्कुटर/पंवपङ सेट/िेनेरेटर/िेजशनरी सािान/अटो 
ररक्सा(ईन्धन बाट िल्ने)को पाटिस लबके्रता 

2800 2800 

१६.७ िोटरसाईकि तथा अटा ररक्साको पाटिस लबके्रता 1800 1800 

१६.८ 
टार्र/िोलबिको थोक लबके्रता/िेक्टर थ्रसेर िगार्तको बिी तर्ार गने 
पसि 

2800 2800 

१६.९ टार्र/िोलबिको िरुा लबके्रता 1500 1500 

१६.१० बस िकको बिी बनाउने कारिाना                                      2200 2200 

१६.११ हेभी गािी तथा िेलसनरी ििित                                   1800 1800 

१६.१२ िाईट गािी तथा अन्र् सवारी साधन सलभिलसङ तथा ििित                                      1500 1500 

१६.१३ िोटरसाइकि ििित                                             1100 1100 

१६.१४ 
साईकि ििित/व्र्ावि लबक्री ििित/टार्र/ईजन्िन ब्िक/पम्प ििित/िेथ 
वेजल्िङ पसि                                           

800 800 

१६.१५ टार्र ररसोलिग/लग्रि उद्योग 1500 1500 

१६.१६ लसट/हटु लनिािण/रेलिएटर ििित 400 400 

१७ 
पेिोलिर्ि पिाथि/स्टेशनरी तथा पसु्तक/िाद्यान्न तथा अन्र् पसि 

व्र्वसार् 
  

१७.१ कोल्ि लड्रङसको थोक लबके्रता 3500 3500 

१७.२ कोल्ि लड्रङसको िरुा लबके्रता 1100 1100 

१७.३ पेिोि पम्प 7500 7500 

१७.४ िाउिाउ तथा साबनुको लििर 2200 2200 

१७.५ प्िावष्टकको थोक लबके्रता 2500 2500 

१७.६ िवितेि तथा ग्र्ाूँस लसलिण्िरको थोक लबके्रता 1800 1800 

१७.७ िवितेि तथा ग्र्ाूँस लसलिण्िरको िरुा लबके्रता 800 800 

१७.८ कोईिाको थोक लबके्रता 3500 3500 

१७.९ ठुिा कबािी पसि 7500 7500 

१७.१० साना कबािी पसि 3500 3500 

१७.११ स्टेशनरी तथा पसु्तकको थोक लबके्रता 2800 2800 

१७.१२ 
स्टेशनरी तथा पसु्तकको िरुा लबके्रता/घ्रू् तथा तेििन्र् पिाथि 
सप्िार्सि/अन्र् िरुा वकराना पसि 

1500 1500 



 
 

िण्ि: ३    संख्र्ा:2     लिलत: २०७7।०3।16 

१७.१३ थोक गल्िा लबके्रता 3500 3500 

१७.१४ िरुा गल्िा लबके्रता 1800 1800 

१७.१५ िाद्यान्न पिाथि/अन्र् वकराना पसि तथा थोक लबके्रता 2800 2800 

१७.१६ घमु्ती पसि 500 ५०० 

१७.१७ िाछा पोिरी िताि नवीकरण 1500 १५०० 

१८ छापािाना/अफसेट/वप्रजन्टङ प्रसे/किर ल्र्ाब/फोटो स्टुलिर्ो   

१८.१ एक भन्िा बढी फ्िेक्स िेलसन भएको फ्िेक्स प्रसे 3500 3500 

१८.२ एक िात्र फ्िेक्स िेलसन भएको फ्िेक्स प्रसे/छापािाना तथा अफसेट  2200 2200 

१८.३ हस्त िेिन भएको व्र्ानर पसि 800 800 

१८.४ किर ल्र्ाब 2800 2800 

१८.५ फोटो स्टुलिर्ो 1100 1100 

१९ ईजन्स्टच्र्टु/प्रलतष्ठान/तालिि केन्र   

१९.१ िेन ईन्टरनेट व्र्वसार्ी 4500 4500 

१९.२ सविर राख्न ेईिेि ईन्टरनेट व्र्वसार्ी 2500 2500 

१९.३ 
कम्प्र्टुर प्रजशिण/भार्ा प्रजशिण/युसन तथा कोजिग/ सवारी िािक 
तालिि/ ड्राईलभङ सेन्टर 

2200 2200 

१९.४ फोटोकपी तथा ईिेि ईन्टरनेट पसि 1100 1100 

१९.५ लनिी िेत्रका क्र्ाम्पस किेि 5500 5500 

१९.६ लनिी िेत्रका िाध्र्लिक ववद्यािर् (किा ९-१२) 4000 4000 

१९.७ लनिी िेत्रका आधारभिु ववद्यािर् (किा १-८) 3000 3000 

१९.८ लनिी िेत्रका आधारभिु ववद्यािर् (किा १-५) 1800 1800 

१९.९ लनिी िेत्रका अन्र् िन्टेश्वरी तथा पवुि आधारभतु ववद्यािर् 1500 1500 

१९.१० लसटीलभटी तथा ववश्वववद्यािर्बाट स्वीकृत प्राववलधक जशिािर् 4800 4800 

१९.११ लसटीलभटी तथा ववश्वववद्यािर्बाट स्वीकृत साधारण जशिािर् 3500 3500 

१९.१२ फोटोकपी/फो/फ्र्ाक्स/ईिेि ईन्टरनेट व्र्वसार् 400 400 

२० उद्योग व्र्वसार्   

२०.१ क्रसर उद्योग 22000 22000 

२०.२ कंवक्रट हर्िुपाइप र पोि                                             7000 7000 
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२०.३ ब्िक, टार्ि, ररङ, सेनेटरी, गारिेन्ट उद्योग 1500 1500 

२०.४ ईटा भिा जिम्नी भएको                                                  11000 11000 

२०.५ ईटा भिा जिम्नी नभएको काठ िाउरा÷भसु बाट बनाएको                      6000 6000 

२०.६ ठुिा प्िावष्टक उद्योग 5000 5000 

२०.७ साना प्िावष्टक उद्योग 2500 2500 

२०.८ िकिेट लबस्कुट पाउरोवट अगरबत्ती तथा िोिबत्ती ठुिा उद्योग  3500 3500 

२०.९ िकिेट लबस्कुट पाउरोवट उद्योग (घरेि)ु                                         1100 1100 

२०.१० अगरबत्ती तथा िोिबत्ती उद्योग (घरेि)ु                                     800 800 

२०.११ आल्िलुनर्ि, स्टीि तथा काठ फलनििर उत्पािन तथा थोक लबके्रता                              2800 2800 

२०.१२ 
आल्िलुनर्ि, जस्टि तथा काठको फलनििर िरुा लबके्रता/फोि तथा 
कापेट, कपास र लसरक िसना धिुाइ÷वफटाई लबके्रता                                      

1500 1500 

२०.१३ बेतबाूँसको फलनििर लबक्री 800 800 

२०.१४ काठ जिने बेच्न ेसलिि/प्िाईउि उद्योग 7500 7500 

२०.१५ काठ लबक्री गने लिपो 3500 3500 

२०.१६ बरफ, आईसवक्रि कनफेक्सनरी उद्योग                                             1100 1100 

२०.१७ 
आधलुनक सेिर राईस प्िान्ट रािी िािि, िाि, पीठो वपसानी र 
पेिानी सिेत भएको लिि 

3500 3500 

२०.१८ 
हिर सेिर र िक्की रािी वपठो, िािि, र तेि पेिानी सिेत भएको 
लिि 

1800 1800 

२०.१९ िसिा वपस्न,े कुटानी, वपसानी र पेिानी िध्रे् कुनै एक भएको लिि 800 800 

२०.२० कत्था लिि                                                         5000 5000 

२०.२१ िलिबटुी प्रशोधन व्र्वसार्                                            10000 10000 

२०.२२ िलिबटुी लबक्री लबतरण व्र्वसार्                                             3500 3500 

२०.२३ 
वटनको बाकस लनिािण तथा लबक्री गने/लिस्टि वाटर/एलसि उत्पािन 
तथा लबक्री गने घरेि ुउद्योग/िेरी उद्योग                       

1100 1100 

२०.२४ तािा, ढिोटको र आल्िोलनर्ि भाूँिा लनिािण गने उद्योग                    2200 2200 

२०.२५ तािा, ढिोटको र आल्िोलनर्ि भाूँिा लबक्री गने पसि                  1500 1500 

२०.२६ प्िावष्टक सािाग्रीको थोक लबके्रता 2800 2800 

२०.२७ प्िावष्टक सािाग्री/लससा,िेि,प्िाइउि र सनिाइका+ फोरिाईका 1500 1500 
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िगार्तका सािाग्रीको िरुा लबके्रता 

२०.२८ रङरोगन सािानको थोक लबके्रता                               2800 2800 

२०.२९ रङरोगन सािानको िरुा लबके्रता                              800 800 

२०.३०  जशिािेि िेख्न ेतथा आटि पसि                                           800 800 
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अनसूुिी ५ 

िफा ६ संग सम्बजन्धत 
कबािी जिबिन्त ुकर 

क्र.सं. वववरण रकि रु. 
०७6।०७7 

रकि रु. 
077।078 

1 
ििीबटुी, कवािी र िीविन्त ुकर साना व्र्वसार् (बावर्िक 

तीन िाि सम्ि कारोबार भएको) 400 400 

2 
ििीबटुी, कवािी र िीविन्त ुकर ठुिो व्र्वसार् (बावर्िक 

तीन िाि भन्िा बढी कारोबार भएको) 4500 4500 
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अनसूुिी-6 

िफा ७ संग सम्बजन्धत 
सवारी साधन कर 

क्र.सं. वववरण रकि रकि 

1 टाूँगा, ररक्सा िताि िस्तरु 1000 1000 

2 अटो ररक्सा ई ररक्सा िताि िस्तरु 1500 1500 

3 टाूँगा, ररक्सा नवीकरण िस्तरु 500 500 

4 अटो ररक्सा ई ररक्सा नवीकरण िस्तरु 750 750 
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अनसूुिी-७ 

िफा ८ संग सम्बजन्धत 
ववज्ञापन कर 

क्र.सं. वववरण रकि रु. 
०७6।०७7 

रकि रु. 
077।078 

1  होलिंग वोिि, फ्िेक्स वोिि प्रलत वगि वफट 85 85 

2 ग्िो साइनवोिि, लनर्ोन साइनवोिि, ववधतुीर् वोििहरु प्रलत वगि वफट 150 150 

3 लभते्त िेिन, सटर पेजन्टंग प्रलत वगि वफट 10 10 

4 स्टि, गेट (िांिपवि, िेिा िहोत्सव) िैलनक  350 350 

5 वेिनु, व्र्ानर प्रलत हप्ता 300 300 

6 ब्र्बसार्ीक दृष्टीिे गािी बाट िाईवकंग गिाि प्रलतदिन 200 200 

7 ब्र्बसार्ीक दृष्टीिे ररक्सा टांगा र टेम्पो बाट प्रलतिीन 100 100 

8 िािक पिाथि एबं ध्रमु्रपानको लबज्ञापनिा  25% थप  25% थप 

  
नोटाः लनिी वा सावििलनक स्थानिा होलििि. वोिि राख्िा र्स कार्ाििर्को पवूिजस्वकृलत लिई राख्नपुनेछ 
।     
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अनसूुिी - ८ 

िफा ९ संग सम्बजन्धत 
िनोरञ्जन कर 

क्र.सं. वववरण रकि रु. 
०७6।०७7 

रकि रु. 
077।078 

1 केविु नेटवकि  सभीस 3500 3500 

2 सकि स तथा िेि तिासा, रिाईिो िेिााः     

2.1 िैलनक (रिाईिो िेिा तथा सकि स तिासा) 1000 1000 

2.2 िैलनक (सकि स िेि तिासा) 500 500 

2.3 िैलनक (सािान्र् वकलसिको) 360 360 
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अनसूुिी ९ 
िफा १० संग सम्बजन्धत 

बहाि ववटौरी शलु्क 

क्र.सं. क्र.सं. वववरण 
रकि रु. 

०७6।०७7 
रकि रु. 
077।078 

  १ 
नगरपालिका िते्रलभत्र लनिािण भएको काननु बिोजिि स्वालित्व प्राप्त 
नगरेको ऐिानी वा पलति िग्गािा लनिािण भएको संरिनाको प्रलत संरिना 

    

  1=1 पक्की ढिान 250 250 

  1=2 पक्की टीन टार्ि 200 200 

  1=3 कच्िी टीन टार्ि 100 100 

  1=4 कच्िी फुसको 50 50 

  २ 
नगरपालिका िते्रलभत्र रहेका काननु बिोजिि स्वालित्व प्राप्त नगरेको 
ऐिानी वा पलति िग्गािा प्रलतधरु बहाि ववटौरी शलु्क बावर्िक 

1 1 

१ ३ 
नगरपालिका िते्रलभत्र ववलभन्न िािपविहरुिा पसि राख्न ेव्र्ावसार्ीिाई 
प्रलतदिन रु २० िेजि रु १५०।– सम्ि शलु्क िाग्नछे । 

  
  

  ४ 
साप्तावहक हाट बिारको कार्िववलध तर्ार पारी हाट बिारिा संिालित 
व्र्वसार्ी बाट प्रलत दिनको रु 10 िेजि १५० सम्ि शलु्क लिईनछे । 

  
  

२ ५ 

नगरपालिका िते्रलभत्र ववलभन्न उत्पािन सािाग्रीहरुको प्रिार प्रसार हेत ु
कार्िक्रि सञ्चािन गिाि सिक र्ातार्ात अवरोध नहनु ेगरी ईिाित 
दिएवापत स्तर हेरी प्रलतदिन रु.५००।– िेजि रु.५,०००।– सम्ि 
िाग्नछे । 

  

  

३ ६ 
अलतरीि सेवा शलु्काः  नगरलभत्र फोहोर िैिा उत्पािन हनु ेिािका 
िाि सािान िस्तै तरकारी, फिफुि आिी लिई नगर प्रवेश गने िक, 
लिनीिक, टेक्टरिा सेवा शलु्क वापत रु १५० सम्ि िाग्न ेछ । 

    

४ ७ 
नगरपालिका िते्रलभत्र ववलभन्न िािपविहरुिा पसि राख्न ेव्र्ावसार्ीिाई 
प्रलतदिन रु २० िेजि रु १५०।– सम्ि शलु्क िाग्नछे । 

    

५ ८ 

नगरपालिका िते्रलभत्र ववलभन्न उत्पािन सािाग्रीहरुको प्रिार प्रसार हेत ु
कार्िक्रि सञ्चािन गिाि सिक र्ातार्ात अवरोध नहनु ेगरी ईिाित 
दिएवापत स्तर हेरी प्रलतदिन रु ५००।– िेजि रु ५,०००– सम्ि 
िाग्नछे ।  
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अनसूुिी १० 

िफा ११ संग सम्बजन्धत 
पावकि ग शलु्क  

क्र.सं. वववरण रकि रु. ०७6।०७7 रकि रु. 077।078 

1 िोटरसाइकि 10 10 

2 साइकि 5 5 

3 आटो ररक्सा 15 15 

4 जिपकार 20 20 

5 बस, िक 30 30 

6 िर्ाक्टर 20 20 

 

  



 
 

िण्ि: ३    संख्र्ा:2     लिलत: २०७7।०3।16 

अनसूुिी-११ 

िफा १२ संग सम्बजन्धत 
सेवा, शलु्क, िस्तरु 

क्र.सं. वववरण रकि रु. 
०७6।०७7 

रकि रु. 
077।078 

1 नगरपालिकाको िातहत रहेका हिको भािा िहसिु उपभोग तथा 
सेवा शलु्काः 

  

1=1 व्र्जििाई प्रलतदिन 1500 1500 

1=2 संघसंस्थािाई प्रलतदिन 2000 2000 

2 नगरपालिकाको िातहत रहेका िलु्िा िौर सावििलनक स्थिको 
उपभोग तथा सेवा शलु्काः 

  

2=1 १ दिन िेजि ३ दिनसम्ि (प्रलतदिन) 1000 1000 

2=2 ३ दिन िेजि १० दिन सम्ि (प्रलतदिन) 800 800 

2=3 १० दिन िेजि १ िवहना सम्ि (प्रलतदिन) 500 500 

3 काञ्जी हाउस िस्तरु   

3=1 सगुरु, बंगरु, िच्िर भैलस, रागा धोिा, गोरु, िलस, बाख्रा, बोका, 
भेिा (प्रलत दिन प्रलत िीव) 

300 300 

3=2 बाच्छा बाच्छी, पािापािी (प्रलत दिन प्रलत िीव)  250 250 

3=3 गधााः (प्रलत दिन प्रलत िीव) 500 500 

3=4 लनिी जिविन्त ुिरी न.पा.द्वारा फाल्न ुपरेिा (प्रलतिीव) 1000 1000 

  नोटाः उपरोि बस्त ु७ दिन लभत्र छुटाई निगेिा लििाि गने र प्रलतदिन 
भन्नािे २४ घण्टा बझुीने छ । छािारहेका पशहुरु सबिसाधरण िे पक्रउ 
गरी कान्िीहाउसिा बझुाएिा तत्कािै प्रलत जिउ रु. १००। परुस्कार 
दिन ेर पशधुनी छुटाउन आएिा उि रकि थप गरी असिु गने । 

    

4 न्र्ावर्क सलिलत अन्तरगतको सेवा शलु्क   

4=1 लनवेिन पत्र शलु्क  100 100 

4=2 प्रलत उत्तर पत्र 100 100 

4=3 लििा पत्र गराए वापत पि र ववपि िवैुबाट लििापत्र शलु्क (प्रत्रे्क 
पिबाट अिग अिग लिईने) 

500 500 
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5 िग्गा प्िवटङ सम्बन्धी सेवा शलु्काः   

5=1 न्रू्नति ३ कठ्ठा सम्ि 2000 2000 

5=2 ३.कठ्ठा िेजि ५ कट्ठा सम्ि 5000 5000 

5=3 ५कठ्ठा िेजि १ लबगाह सम्ि 10000 10000 

5=4  २० कट्ठा भन्िा िालथ 50000 50000 

6 अन्र् सेवा शलु्क एवं लसफाररस िस्तरुाः   

6=1 लनवेिन शलु्क 30 30 

6=2 लधतो रोक्का लसफाररस वापत  500 500 

6=3 घरबाटो प्रिाजणत (िररि ववक्री प्रर्ोिन)                    1500 1500 

6=4 घरबाटो प्रिाजणत अन्र् प्रर्ोिन (अंशबण्िा िगार्त) 500 500 

6=5 ििन िल्ती िूल्र् लसफाररस (सििलिन वाहेक) 500 500 

6=6 नागररकता लसफाररस (वंशि) 0 0 

6=7 नागररकता लसफाररस (अवगकृत)  500 500 

6=8 नागररकता लसफाररस प्रलतलिवप 350 350 

6=9 नाता प्रिाजणत लसफाररस िस्तरु                 500 500 

6=10 नाि थर संशोधन  िस्तरु               500 500 

6=11 िन्ि, ितृ्र्,ु वसाइसराइ, वववाह प्रिाजणत िस्तरु (पंजिकरण सेवा सरुु 
हनु ुपवुिको हकिा िात्र) 

100 100 

6=12 स्थानीर् बसोवास प्रिाजणत िस्तरु                   300 300 

6=13 िररत्र प्रिाजणत िस्तरु                                                 500 500 

6=14 ववधतु, टेलिफोन ििान लसफाररस िस्तरु                                  300 300 

6=15 ववधतु, टेलिफोन ििान लसफाररस िस्तरु औद्योलगक प्रर्ोिन                              400 400 

6=16 िोही िग्गा नािसारी प्रलतकट्ठा 50 50 

6=17 लतन पसु्ते, फोटो टाूँस, िीणि शे्रष्ट्ता, ि.ध. प्रलतलिपी लसफाररस     500 500 

6=18 िग्गा िताि सम्बन्धी लसफाररस िस्तरु प्रलत किा 200 200 

6=19 सिििीन िस्तरु                                                            500 500 

6=20 िार वकल्िा प्रिाजणत िस्तरु                                             400 400 

6=21 पंिी लनर्ाित लसफाररस शलु्क प्रलत जिउ 5 5 
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6=22 पश ुपंिी लनर्ाित लसफाररस शलु्क प्रलत िीउ साना िौपार्ा (भेिा बाख्रा 
बंगरु सुंगरु िगार्त साना घरपािवुा पशहुरु पाठा-पाठी बाहेक) 

20 20 

6=23 पश ुपंिी लनर्ाित लसफाररस शलु्क प्रलत िीउ ठुिा िौपार्ा (गाई भैसी रांगा 
गोरु घोिा िच्िर िगार्त ठुिा पशपंुिी बाच्छा-बाच्छी पािा-पािी 
बाहेक) 

50 50 

6=24 कृवर् ऋण लसफाररस  500 500 

6=25 पश ुपंिी उपिार िताि शलु्क (भेिा बाख्रा कुिरुा बंगरु सुंगरु िगार्त 
साना घरपािवुा पशपंुिी) 

10 10 

6=26 पश ुपंिी उपिार िताि शलु्क (गाई भैसी रांगा गोरु घोिा िच्िर िगार्त 
ठुिा पशपंुिी) 

15 15 

6=27 पश ुपछी ंफिि लसफाररस/िताि िस्तरु/बीिा प्रर्ोिन लसफाररस 1000 500 

6=28 पश ुपोष्टिाटिि शलु्क (प्रलत िीव) 50 50 

6=29 वपकलनक स्पोटि शलु्क 500 500 

6=30 िंगि सफारी शलु्क 400 400 

6=31 होिस्टे सञ्चािन गने घरिताि लसफाररस 500 500 

6=32 अवववावहत   प्रिाजणत (सििलिन वाहेक)                                     300 300 

6=33 कागिात नक्कि प्रलतपाना / फोटो जििेको प्रलतपाना                        5 5 

6=34 नक्सा प्रलतलिपी प्रलत थान                          200 200 

6=35 नक्शा नािसारी िस्तरु                              500 500 

6=36 सवारी नािसारी लसफाररस िस्तरु (वस, िक)                          4500 4500 

6.=37 नािसारी, ठाउूँसारी (व्र्ापार, ब्र्ावसार्)                 400 400 

6=38 ठेिा िताि िस्तरु तथा नववकरण िस्तरु                             500 500 

6=39 नक्शा पास वकताव िस्तरु                            600 600 

6=40 अलिन सेवाशलु्क प्रलत वकत्ता  १ किा सम्ि                        1500 1500 

6=41 अलित सेवा शलु्क १ किा १ घरु िेजि १० किा सम्ि  2000 2000 

6=42 अलित सेवा शलु्क १० किा १ घरु िेजि १ ववगाह सम्ि 3500 3500 

6=43  अलित सेवा शलु्क १ ववगाह १ घरु िेजि िालथ  5000 5000 

6=44 अलिन सेवाशलु्क (घर नक्शा सििलिन िस्तरु)           1000 1000 

6=45 साना घरेि ुउद्योग (िाििोट, वेसार, िसिा) िताि लसफाररस                                         1500 1500 
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6=46 अन्र् उद्योग (िझौिा) िताि लसफाररस    3000 3000 

6=47 अन्र् उद्योग (ठुिा) िताि लसफाररस    5000 5000 

6=48 रुि कटान (लससौ, सागनु) लसफाररस प्रलत रुि                                       400 400 

6=49 रुि कटान (लसिि) लसफाररस प्रलत रुि                                       300 300 

6=50 रुि कटान (आूँप, असना, किी, िािनु) लसफाररस प्रलत रुि                                       250 250 

6=51 रुि कटान (बकाईनो, बबरु, लिपवटस िगार्त अन्र्) लसफाररस प्रलत 
रुि                                       

100 100 

  नोटाः लस.नं. 6=46 िेजि 6=49 सम्ि उल्िेि भएको सेवा शलु्कको 
हकिा िलिन सतह िेजि ४ वफट ६ ईन्ििा िापन गिाि गोिाई ३६ 
ईन्ि भन्िा कि भएिा आधा िस्तरु िाग्नेछ। 

    

6=52 ग्रावेि, ढुगां, लगिी र बािवुा लसफाररस िस्तरु प्रलत ििी 100 50 

6=53 िि काििार िताि/लसफाररस िस्तरु 400 400 

6=54 अधि िि काििार िताि/लसफाररस िस्तरु 200 200 

6=55 व्र्वसार् िताि प्रिाणपत्रको प्रलतलिवप 100 100 

6=56 ववववध लसफाररस िस्तरु                             400 400 

7 घर िग्गा िूल्र्ाङ्कन (ववद्याथी प्रर्ोिन)   

7.1 पच्िीस िाि सम्ि रु.                                                       2500 2500 

7.2 पिास िाि सम्ि  रु.                                                       5000 5000 

7.3 एक करोि सम्ि रु.                                                        8000 8000 

7.4 एक करोि भन्िा बढी रु.                                                    10000 10000 

8 घर िग्गा िूल्र्ाङ्कन (ववद्याथी बाहेक अन्र् प्रर्ोिन)   

8.1 पच्िीस िाि सम्ि रु.                                                       5000 5000 

8.2 पिास िाि सम्ि  रु.                                                       7500 7500 

8.3 एक करोि सम्ि रु.                                                        10000 10000 

8.4 एक करोि भन्िा बढी रु.                                                    15000 15000 

9 आर्स्रोत प्रिाजणत (ववद्याथी प्रर्ोिन)   

9.1 पाूँि िाि सम्ि रु.                                                       1500 1500 

9.2 बीस िाि सम्ि  रु.                                                       3000 3000 
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9.3 पिास िाि सम्ि रु.                                                        5000 5000 

9.4 एक करोि सम्ि रु.                                                        7500 7500 

9.5 एक करोि भन्िा बढी रु.                                                    10000 10000 

10 आर्स्रोत प्रिाजणत (ववद्याथी बाहेक अन्र् प्रर्ोिन)   

10.1 पाूँि िाि सम्ि रु.                                                       2000 2000 

10.2 बीस िाि सम्ि  रु.                                                       4000 4000 

10.3 पिास िाि सम्ि रु.                                                        7000 7000 

10.4 एक करोि सम्ि रु.                                                        10000 10000 

10.5 एक करोि भन्िा बढी रु.                                                    15000 15000 

11 घर नक्सापास िस्तरु तथा अलभिेिीकरण शलु्क   

11.1 RCC पक्की भवन नक्सापास िस्तरु व्र्ापाररक प्रर्ोिन प्रलत वगि वफट 10 10 

11.2 RCC पक्की भवन नक्सापास िस्तरु अन्र् प्रर्ोिन प्रलत वगि वफट 8 8 

11.3 िस्ट िोिेि भवन नक्सापास िस्तरु व्र्ापाररक प्रर्ोिन प्रलत वगि वफट 8 8 

11.4 िस्ट िोिेि भवन नक्सापास िस्तरु अन्र् प्रर्ोिन प्रलत वगि वफट 6 6 

11.5 घर अलभिेिीकरण शलु्क बावर्िक पक्की घर  800 800 

11.6 घर अलभिेिीकरण शलु्क बावर्िक अधिपक्की वटन टार्ि घर 600 600 

11.7 घर अलभिेिीकरण शलु्क बावर्िक कच्िी वटन टार्ि िप्रा छाना घर 400 400 

11.8 घर अलभिेिीकरण शलु्क बावर्िक कच्िी घर 200 200 

12 िानपेानी लसफारीस   

12.1 वपि वप.सी.सी.लि.एवं,िब्ि.ुवव.एि सिकको िालग 2000 2000 

12.2 ग्रभेलिग र इटा सोलिङका िालग 1000 1000 

12.3 िाटोको सिकको िालग÷बटो क्रस नहनुे अवस्थािा  500 500 

13 ववद्यािर् स्वीकृत/किा थप स्वीकृत   

13.1 पूवि प्राथलिक ववद्यािर् स्वीकृत दिए वापत 5000 5000 

13.2 एक िेजि पािूँ आधारभतु ववद्यािर् स्वीकृत 10000 10000 

13.3 एक िेजि आठ आधारभतु ववद्यािर् स्वीकृत 15000 15000 

13.4 िाध्र्लिक ववद्यािर् स्वीकृत 20000 20000 
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13.5 किा थप स्वीकृत 5000 5000 

13.6 संस्था िताि तथा लसफाररश िस्तरु  1000 1000 

14 िाजििा िारेिी नािसारीिा िाग्न ेशैजिक सधुार शलु्काः   

14.1 रजिषे्टशन र बकस पत्र भएको िा.िा.िा िलु्र्ाकंनको 1% 1%  

14.2 िग्गा प्िवटग गरी बेिवविन गनि गररने रजििेशनिा िलु्र्ाङ्कनको 1.50% 1.50% 

14.3 अंश वण्िा भै िा.ि.िा एकिषु्ठ 500 500 

14.4 ितृ्र्बुाट अपतुािी कार्ि हुूँिा िलु्र्ाकंनको  10% 10% 

14.5 ितृ्र्बुाट अपतुािी कार्ि हुूँिा िलु्र्ाकंनको लसफारीस 10% 10% 

14.6 ितृ्र्बुाट हक कार्ि भै नािसारीिा                                        500 500 
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अनसूुिी - 12 

िफा १३ संग सम्बजन्धत 
पर्िटन शलु्क  

क्र.सं. वववरण रकि रु. ०७6।०७7 रकि रु. 077।078 

1 पर्िटन शलु्क 0 0 
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अनसूुिी १३ 

िफा १४ संग सम्बजन्धत 
िेवकग, कोर्ोवकि, क्र्ानोइग, बन्िी िजम्पग, जिपफ्िार्र, बोवटङ र र् र्ाफ्टीग शलु्क 

क्र.सं. वववरण 
रकि रु. 

०७6।०७7 
रकि रु. 
077।078 

1 
िेवकग, कोर्ोवकि, क्र्ानोइग, बन्िी िजम्पग, 
जिपफ्िार्र, बोवटङ र र् र्ाफ्टीग शलु्क 

0 0 

2 र् र्ाफ्टीग कम्पनीिाई वावर्िक शलु्क 500 500 
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अनसूुिी-14 

िफा १५ को उपिफा (१) संग सम्बजन्धत 

बाटो ििित शलु्क 

क्र.सं. वववरण रकि रु. 
०७6।०७7 

रकि रु. 
077।078 

1 ठूिो बस                                        रु.  १५०० रु.  १५०० 

2 लिलन बस                                रु.  १००० रु.  १००० 

3 भािाको जिप, टैक्सी, कार      रु.  ५०० रु.  ५०० 

4 भािाको टेम्पो                             रु.  ३०० रु.  ३०० 

5 लनिी, कार, टेम्पो, िीि                    रु.  ३०० रु.  ३०० 

6 िक  (छ िक्का सम्िको)                                    रु.  २००० रु.  २००० 

7 िक (छ िक्का िाथी)                                   रु.  २५०० रु.  २५०० 

8 िे.लस.वव. रु.  २५०० रु.  २५०० 

9 रोिर रु.  २५०० रु.  २५०० 

10 स्काइभेटर रु.  २५०० रु.  २५०० 

11 ग्रिेर रु.  २५०० रु.  २५०० 

12 िर्ाक्टर २.५ घ.लि.सम्ि ििता भएको 50 50 

13 िर्ाक्टर २.५ घ.लि.भन्िा बढी ििता भएको 50 75 

14 वटप्पर ८  घ.लि.सम्ि ििता भएको 150 150 

15 वटप्पर ८ िेजि १० घ.लि.सम्ि ििता भएको 150 200 

16 वटप्पर १०-१२ घ.लि.सम्ि ििता भएको 150 250 

17 वटप्पर १२ घ.लि. भन्िा बढी ििता भएको 150 300 

  बाटो ििित पटके शलु्क 
स्विेशी प्रलत 

िीप 
वविेशी प्रलत िीप 

18 बस, िक, िरी रु.२०।– रु.२००।– 

19 हेभी छ िक्का भन्िा िाथी रु.३०।– रु.३००।– 

20 भािाका कार, िीप, टेक्सी रु.१०।– रु.५०।– 

21 लिलन िक, लिनी बस, टेक्टर  रु.१०।– रु.१५०।– 

  वलगिकरणाः     
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बाटो ििित शलु्क वापत र्स नगरपालिका कार्ाििर्िे बनाएको 
बाटाहरुिा िल्ने उल्िेजित साधनहरुिे वावर्िक रुपिा बाटो ििित 
सवारी शूल्क लतनुि पनेछ । 

    

  
 बाटो ििित पटके शलु्क उठाउनको िालग र्स नगरपालिकाको 
लसिानािा बेररर्ि िगाई बाटो ििित पटके शलु्क उठाइनेछ । 
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 अनसूुिी १५ 

िफा १५ को उपिफा २ र िफा १६ को उपिफा ५ संग सम्बजन्धत 

िररवाना तथा छुट 

क्र.सं. वववरण रकि रु. 
०७6।०७7 

रकि रु. 
077।078 

1 
भलुि तथा िािपोत, सम्पजत्त, व्र्वसावर्क कर असिु गिाि तपलसि 
बिोजिि छुट तथा िररवाना दिन े। 

    

1.1 आ.व.को पवहिो िौिालसकिा बझुाउन आउने करिाताहरुिाई  १० 
प्रलतशत छुट दिइनेछ ।     

1.2 आ.व.को िोश्रो िौिालसकिा बझुाउने आउनेिाई ५ प्रलतशत छुट 
दिइनेछ ।     

1.3 आ.व.को तेस्रो िौिालसकिा बझुाउन आउनेिाई कुनै छुट दिइने छैन 
।     

1.4 गत वर्िको कर लतनि बावक रहेका करिाताहरुिाई श्रावण िवहना िेजि 
कर लतनि आएिा १० प्रलतशतिे िररवाना िगाइनेछ ।     

1.5 तेस्रो वर्ि कर लतनि आउनिेाई २० प्रलतशतिे िररवाना िगाइनछे ।     

1.6 िौथो आ.व. िेजि िालथ सम्िको नबझुाएकोिाई ३५ प्रलतशत 
िररवाना िगाइनेछ ।     

2 

एउटै पसि लभत्र लिल्िािलु्िा सािानहरु राजि व्र्वसार् सञ्चािन 
गरररहेका व्र्वसावर्हरुको करको िर कार्ि गिाि पसििा ठुिो 
पररिाणिा रहेको सािग्रीिाई आधार िालन एउटै करको िर कार्ि 
गररनछे तर आलधकारीक लििर लिई व्र्वसार् सञ्चािन गरेको हकिा 
भन ेलििरको आधारिा अिग अिग कर बझुाउन ुपनेछ । 

    

3 पश ुिौपार्ा छािा छोिे बापत र सिक अवरोध गरेबापत     

3.1 पश ुछािा छािे वापत पवहिो पटक  500 500 

3.2 पश ु छािा छािे वापत िोस्रो पटक 1000 1000 

3.3 पश ु छािा छािे वापत तेस्रो पटक भन्िा िालथ  1500 1500 

3.4 सिक छेउिा लनिािण सािग्री तथा पश ुिौपार् वाधी सिक अवरोध 
गरेिा पवहिो पटकिाई  500 500 

3.5 सिक छेउिा लनिािण सािग्री तथा पश ुिौपार् वाधी सिक अवरोध 
गरेिा िोस्रो पटकिाई  1000 1000 
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3.6 सिक छेउिा लनिािण सािग्री तथा पश ुिौपार् वाधी सिक अवरोध 
गरेिा तेस्रो पटक वा सो भन्िा बढी   1500 1500 

3.7 सिकको िवैु तफि  नािीिा सािान राजि अवरोध गरेिा पवहिो 
पटकिाई  500 500 

3.8 सिकको िवैु तफि  नािीिा सािान राजि अवरोध गरेिा िोस्रो 
पटकिाई  1000 1000 

3.9 सिकको िवैु तफि  नािीिा सािान राजि अवरोध गरेिा तेस्रो पटक वा 
सो भन्िा बढी    1500 1500 

4 
ईिाित ववना कसैिे िदिरा िन्र् पिाथि, सूलतििन्र् िािसािान वववक्र 
ववतरण गरको पाईएिा  पवहिो पटकिाई  3000 3000 

5 
ईिाित ववना कसैिे िदिरा िन्र् पिाथि, सूलतििन्र् िािसािान वववक्र 
ववतरण गरको पाईएिा िोस्रो  पटकिाई  5000 5000 

6 
ईिाित ववना कसैिे िदिरा िन्र् पिाथि, सूलतििन्र् िािसािान वववक्र 
ववतरण गरको पाईएिा तेस्रो पटक वा सो भन्िा बढी 10000 10000 

7 

आफ्नो घर,पसि,उद्योग अगािीको सिक तथा आगन स्वर्ि  सफा 
राख्नपुनेछ ।तोवकएको िापिण्ि ववपरीत फोहोर गरेको पाईएिा लनम्न 
बिोजिि िररवाना िगाईनेछ । 

    

7.1 प्रथि पटकिाई 500 500 

7.2 िोस्रो पटकिाई 1000 1000 

7.3 तेस्रो पटक वा सो भन्िा बढी 2000 2000 

8 
नगरपालिकाको लनर्ि पािना नगरेिा वा नगरपालिकाको लनिेशन अटेर 
गरेिा     

8.1 प्रथि पटकिाई  500 500 

8.2 िोस्रो पटकिाई  2500 2500 

8.3 तेस्रो पटक वा सो भन्िा बढी  5000 5000 

9 निीिन्र् पिाथि उत्िनन तथा ओसार पसार सम्बन्धिा      

9.1 अनिुलत लबना घाटिा प्रवेश गरेिा प्रलत सवारी साधन  5000 5000 

9.2 अनिुलत लबना घाटिा प्रवेश गरी निीिन्र् पिाथि उत्िनन गरेिा प्रलत 
सवारी साधन  10000 10000 

9.3 तोवकएको स्थानिा वाहेक अन्र्त्रबाट निीिन्र् पिाथि उत्िनन गरेिा 
(अनिुलत लिएको भए सिेत)  10000 10000 

  


