
नगरपालिकाको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ाथन्वर्न गनथ बनेको 

गोिबजार नगरपालिकाको  

"आलर्थक लवधेर्क- २०७६" 

 

प्रस्तावना: 

गोलवजार नगरपाललकाको आलथिक वर्ि २०७६।७७ को अथि सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ािन्वर्न गनिको लनलित्त स्थानीर् कर 

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

धारा २२८ को उपधारा (२) बिोलजि गोलवजार नगरपाललकाको नगर सभाले र्ो ऐन बनाएको छ । 

 

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भ: (क) र्स ऐनको नाि “आलथिक ऐन, २०७६" रहकेो छ । 

              (ख) र्ो ऐन २०७६ साल श्रावण १ िलेख गोलवजार नगरपाललका क्षेत्रलभत्र लाग ुहुनेछ । 

२. भूलम कर (मािपोत): नगरपाललका क्षेत्रलभत्र अनसुूलि -१ बिोलजि भलूि कर (िालपोत) लगाइने र असलू गररनेछ ।  

३. घर बहाि कर:  नगरपाललका क्षेत्रलभत्र कुनै व्र्लि वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्र्ारेज, गोिाि, टहरा, छप्पर, जग्गा 

वा पोखरी परैू/आंलशक तवरले वहालिा लिएकोिा अनुसलूि -२ बिोलजि घर जग्गा वहाल कर 

लगाइने र असलू गररनेछ । 

  ४. बहाि लवटौरी शुल्क: नगरपाललका क्षेत्रलभत्र आफुले लनिािण‚ रेखिखे वा संिालन गरेका हाटबजार‚ पसल वा सरकारी 

जग्गािा खरीि लबक्रीबापत अनुसिूी -३ बिोलजि शलु्क लगाइने र असलू गररनेछ । 

५. लसफाररश तर्ा सेवा शुल्क:  नगरपाललका अन्तगितका कार्ािलर्बाट प्रिान गररन ेसेवाको लसफाररस तथा सेवा 

शलु्क अनुसिूी -४  बिोलजि लगाइने र असलू गररनेछ ।  

६. नक्सा पास /नक्सा प्रमालित दस्तुर: नगरपाललका क्षेत्रलभत्र लनिािण हुने भवन वा संरिना तथा परुाना घरको नक्सा पास/नक्सा 

प्रिालणत तथा फाराि शलु्कको िररेट अनुसिूी -५ बिोलजि लगाइने र असलू गररनेछ । 

 ७. व्र्वसार् कर: र्स नगरपाललका क्षेत्र लभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पुुँजीगत लगानी र आलथिक काराबोरका 

आधारिा अनुसिूी -६  बिोलजि व्र्वसार् कर लगाइने र असलू गररनेछ । 

८. सम्पलि कर:   र्स नगरपाललका क्षेत्रलभत्र (घर वा संरिना र सो ले ििेको जग्गािा लाग्ने कर) अनुसिूी-७  बिोलजि   सम्पलत्त 

कर लगाइने र असलू गररनेछ । 

९.: खलनज पदार्थ उत्खनन ्शुल्क: खलनज पिाथि उत्खनन ्(िाटो‚ बालवुा‚ ढंुगा‚ लगट्टी र ग्राभेल) ढंुगा,लगट्टी,वालवुा र ग्राभेलको 

िररेट  अनुसिूी –८  बिोलजि लगाइने र असलू गररनेछ । 

१०.लवज्ञापन कर: नगरपाललका क्षेत्रलभत्र हुने लवज्ञापनिा अनुसूिी-९ बिोलजि लवज्ञापन कर लगाइने र असलू गररनेछ । तर प्रिशे 

काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोही बिोलजि हुनेछ।   

 ११. मनोरञ्जन कर: नगरपाललका क्षेत्रलभत्र हुने िनोरञ्जन व्र्वसार् सेवािा अनुसिूी -१० िा उल्लेख भए बिोलजि िनोरञ्जन 

कर लगाइने र असलू गररनेछ । तर प्रिशे काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको 

अवस्थािा सोलह बिोलजि हुनेछ ।  

१२. पालकथ ङ शुल्क: नगरपाललका  क्षेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनलाई पालकि ङ सलुवधा उपलब्ध गराए वापत अनुसिूी-११ िा 

उल्लेख भए बिोलजि पालकि ङ शुल्क लगाइने र असलू गररनेछ । 

१३ लवलवध शुल्क:  नगरपाललका क्षेत्रलभत्र अनुसिुी-१२ िा उल्लेख भए बिोलजि लवलवध शलु्क लगाइने र असलू गररनेछ ।  

 

 

 

 



अनुसूिी –१ 

मािपोत दर ( जग्गा कर):  र्स आ.व. २०७६ / ०७७ का लालग कार्ािलर्बाट जग्गा कर वा भलूि कर वा िालपोत सम्बन्धी 

करको िररेट । 

(क) तीन लवगाहा भन्दा कम जग्गा हुने जग्गावािाका िालग 

इकाई अब्बल िोर्ि सीि िहार 

प्रलत लवगाहा रु.१००।- रु.९०।- रु.८०।- रु.७०।- 

प्रलत कठ्ठा रु.५।- रु.४.५।– रु.४।- रु.३.५ ।– 

प्रलत धरु रु.०.५० रु.०.४० रु.०.३० रु.०.२० 

द्रष्टव्र्ः िालथ जे उल्लेख भएतापलन १ धरुिलेख १ कठ्ठासम्िको जग्गालाई न्र्नूति ५ रुपैर्ा लाग्नेछ ।   

(ख) तीन लवगाहा वा सो भन्दा बढी जग्गा हुने जग्गावािाका िालग 

इकाई अब्बल िोर्ि सीि िहार 

प्रलत लवगाहा रु.१५०।- रु.१३०।- रु.१००।- रु.९०।- 

प्रलत कठ्ठा रु.७।- रु.६।- रु.५।- रु.४।- 

प्रलत धरु रु.०.४० रु.०.३० रु.०.२० रु.०.१५ 

 

अनुसिूी –२ 

घर बहाि कर:  नगरपाललका क्षेत्रलभत्र कुनै व्र्लि वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्र्ारेज, गोिाि, टहरा, छप्पर, जग्गा 

वा पोखरी परैू/आंलशक तवरले बहालिा लिएकोिा घर बहालबाट प्राप्त आम्िालनको १० %  बहाल 

कर लाग्नेछ । 

क. हाट वजार (गुदरी) सेवा शुल्क  

लस.नं. लववरि आ.व.०७६/०७७  

०१ अलिसोको कुिो तथा राडी खरको कुिो वेच्ने वाट ललने प्रलत सैकडा ५०।– 

०२ आल ुिन एकको वेिन ेसंग ललन े १० ।– 

०३ लललि वजारिा वेच्नेवाट ललन ेप्रलत सैकडा  १० ।– 

०४ कलिी आुँप वेच्नेवाट ललन ेप्रलत िन  २०।– 

०५ सरही आुँप वेच्नेवाट ललन ेप्रलत िन  १५।– 

०६ परेवा प्रलत जोडा वेच्नेवाट ललन े १५।– 

०७ कुखरुा प्रलत थान वेच्नेवाट ललन े १५।– 

०८ फुटपाथिा कठुँजा राख्ने संग ललन ेप्रलत बैठकी (बढीिा ५० बगि लफट) प्रलत लिन   ८०।– 

०९ भोलािको पात ठेलावाट लकन्ने व्र्ापारी सुँग ललन ेप्रलत भारी १०।– 

१० फुटपाथिा िडुा तथा लहठी पसल गने सुँग ललन ेपसल एकको  ३०।– 

११ फुटपाथिा िािल, च्र्रुा वेच्ने वाट ललन ेप्रलत ढक्की  १०।- 

१२ घानको ढुटो (भरु्ा गनु्डा) िन एकको वेच्नेवाट १५।– 

१३ 
फुटपाथिा वसी टिि, लाइट र स्टोव,  जतुा,  छाता  िरम्ित तथा िरुा, (िडुी) ढक्कीिा तेल र 

लपना, कुँ कट, तिाख,ु वाुँसको ढक्की, सिेत वेच्न ेवाट ललन ेप्रलत लिन    
३०।– 

१४ सलुति रािो, सकेुको खसुािनी, सकेुको हलिि (वेसार) पसल थापी वेच्ने वाट ललन ेप्रलत िन  २०।– 

१५ फुटपाथिा सलुति डांट,काुँिो हलिि अथवा शखरखण्ड, पसल थापी वेच्ने वाट ललन ेप्रलत िन २०।– 



१६ लवलभन्न साग सव्जी, कटहर,काुँक्रा,तरबजुा, खरबजुा आिी साईकलिा ल्र्ाई वेच्नेवाट ललन े १५।– 

१७ 
लवलभन्न साग सव्जी,कटहर,काुँक्रा,तरबजुा,खरबजुा आलि िोटर साईकलिा ल्र्ाई वेच्नेवाट 

ललन े 
२०।– 

१८ लवलभन्न साग सव्जी, कटहर, काुँक्रा, तरबजुा, खरबजुा आलि ररक्सा टेलािा ल्र्ाई वेच्नेवाट लने  ३५।– 

१९ लवलभन्न साग सव्जी,कटहर,काुँक्रा,तरबजुा, खरबजुा आलि गोरु गाडािा ल्र्ाई वेच्नेवाट ललने  १००।– 

२० लवलभन्न साग सव्जी,कटहर,काुँक्रा,तरबजुा,खरबजुा आलि टार्र गाडािा ल्र्ाई वेच्नेवाट ललन े १०।– 

२१ लवलभन्न साग सव्जी, कटहर, काुँक्रा,तरबजुा, खरबजुा आलि ट्रर्ाक्टरिा ल्र्ाई वेच्नेवाट ललन े २००।– 

२२ लवलभन्न साग सव्जी, कटहर, काुँक्रा, तरबजुा, खरबजुा आलि ट्रकिा ल्र्ाई वेच्नेवाट ललने ३००।– 

२३ लवलभन्न साग सव्जी, कटहर, काुँक्रा,तरबजुा,खरबजुा आलि प्रलत भंङ्गािा ल्र्ाई वेच्नेवाट ललन े २०।– 

२४ लवलभन्न साग सव्जी,कटहर,काुँक्रा,तरबजुा,खरबजुा आलि प्रलत वोरािा ल्र्ाई वेच्नेवाट ललने १५।– 

२५ लवलभन्न साग सव्जी,कटहर,काुँक्रा,तरबजुा,खरबजुा आलि प्रलत ढक्कीिा ल्र्ाई वेच्नेवाट ललन े १०।– 

२६ िताि भएको ठेलािा फलफुल, तरकारी, लिर्ा, नास्ता,भजुा,अण्डा लवक्री गने सुँग ललने प्रलत लिन ३०।– 

२७ िताि नभएको ठेलािा फलफुल,तरकारी,लिर्ा,नास्ता,भजुा,अण्डा लवक्री गन ेसुँग ललने प्रलत लिन ६०।– 

२८ जतुा िप्पल लबक्री गने संग प्रलत बैठकी (बढीिा ३० बगि लफट) प्रलत लिन ललन े ४०।– 

२९ गुुँड, (शखर) अथवा कुँ कट तिाख ुवेच्नेवाट ललन ेप्रलत िन  ४०।– 

३० फुटपाथिा रहन ेहलवुाई, िक्कु, हसंीर्ा,खलुपि,खमु्िा,जाुँतो लसलौटो पसल एकको प्रलत लिन ललन े २०।– 

३१ 
न.पा.िातहतको टहरो न.पा.ले वहालिा नलिई उपलव्ध गराएको साविजलनक स्थानिा गन्जी, 

गम्छा, तथा तर्ारी लगुा वेच्ने पसल एकको ललन ेप्रलत लिन   
६०।– 

३२ हलटर्ा र फुटपाथिा लवक्री हुन ेनाग्लो थान–१  ५।– 

३३ फुटपाथिा िाटोको भाुँडा रालख वेच्ने पसल (बढीिा ५० बगि लफट) को ललन ेप्रलत लिन ३०।– 

३४ फुटपाथिा रहकेो टहरो सानो पसल,कपाल,िाह्री, काटने पसल एकको ललने प्रलत लिन   २०।– 

३५ 
खेल िटक, तिासा इत्र्ािी गने जडीवलुट तथा सो सरहको सािान (िाइक नराखी) वेच्ने वाट 

ललन ेप्रलत लिन  
२०।– 

३६ साविजलनक जग्गािा कांटा राखी गल्ला खरीि लवलक्र गने सुँग ललन ेप्रलत लिन  ६०।– 

३७ न.पा.क्षेत्रिा िाइक रालख प्रिार प्रसार गन ेजडीवटुी वेच्ने पसल सुँग ललन ेप्रलत लिन  ६०।– 

३८ पाटको डोरी लसक अथवा सावेको डोरी वेच्ने पसल एकको प्रलत १०।– 

३९ ठूलो िाछा ठूलो पसल एकको प्रलत लिन  १५०।– 

४० ठूलो िाछा सानो पसल एकको प्रलत लिन  १००।– 

४१ अन्र् जंगली िाछा घगुी, लसतवुा पसल एकको (पसल हरेी) वढीिा प्रलत लिन ५०।– 

४२ ठूलो िाछा लवक्री गन ेव्र्ापारी संग ललन ेप्रलत िन ३००।– 



४३ लसध्रा िाछा थोक लवक्री गनेवाट ललन ेप्रलत िन  ३००।– 

४४ लसध्रा िाछा ठूलो लवक्री गनेवाट ललन ेप्रलत लिन ४०।– 

४५ लसध्रा िाछा सानो खाल ेलवलक्र गनेवाट ललन ेप्रलत लिन ३०।– 

४६ रांगा कालट िासु वेच्नेवाट ललन ेप्रलत गोटा ३००।– 

४७ खसी काटी वा वालहरवाट काटी ल्र्ाई लवक्री गनेवाट ललन ेप्रलत गोटा ५०।– 

४८ सुुँगरु लजलवत वा काटेर अथवा घरैवाट काटेर ल्र्ाई िासु वेच्नेवाट ललन ेप्रलत गोटा  १००।– 

४९ वाुँस वलत प्रलत गाडा वेच्नेवाट ललन े ३०।– 

५० जंगली वाुँस ( कोरो) टाउंकोिा बोकी ल्र्ाई लवक्री गनेसंग ललन े २०।– 

५१ जंगली वलत टाउंकोिा बोकी ल्र्ाई लवक्री गन ेसंग ललने १०।– 

५२ िाउरा साईकलिा वोकी ल्र्ाउन ेसुँग ललन ेप्रलत साईकल १५।– 

५३ िाउरा टाउकोिा वोकी ल्र्ाउने सुँग ललन ेप्रलत वोझा १०।– 

५४ प्र्ाजको लवउ प्रलत ढकी लवक्री गने सुँग ललन े  १०।– 

५५ प्र्ाजको लवउ प्रलत वोरा लवक्री गने सुँग ललन े १५।– 

५६ केरा घरी–१ को १५।– 

५७ िसाला सािान लबक्री गने संग प्रलत बैठकी (बढीिा ३० बगि लफट) प्रलत लिन ललन े ६०।– 

५८ लबलभन्न तरकारी लबक्री गन ेसंग प्रलत बैठकी (बढीिा ३० बगि लफट) प्रलत लिन ललन े ४०।– 

५९ िािल,च्र्रुा,लपठो आिी लबक्री गने संग प्रलत बैठकी (बढीिा ३० बगि लफट) प्रलत लिन ललन े ४०।– 

६० गनु्िरी,पटीर्ा आिी लबक्री गन ेसंग प्रलत बैठकी (बढीिा ५० बगि लफट) प्रलत लिन ललने १५०।– 

६१ फलफुल लबक्री गने संग प्रलत बैठकी (बढीिा ३० बगि लफट) प्रलत लिन ललन े ५०।– 

६२ िौकीिा रालख नाक, कान आिी सािान लबलक्र गने तथा नाक कान लछने संग ललने  ५०।– 

६३ िौकीिा रालख िालिटु, भलुजर्ा आिी लबक्री गन ेसंग ललने ५०।– 

६४ अिवुा लबक्री गन ेसंग ललन ेप्रलत िन ३०।– 

६५ साडी लबक्री गने संग प्रलत बैठकी (बढीिा ४० बगि लफट) प्रलत लिन ललन े १००।– 

द्रष्टव्र् :– 

(क)   गिुरी हाट सेवा शलु्क िस्तरुिा न.पा.को िातहतिा रहकेो नम्वरी वा साविजलनक जग्गािा लकनवेि गनेिा िात्र उि सेवा 

शलु्क असलु गनि पाइन ेछ । 

(ख)   उपरोि िररेटिा लेख्न छुट भएको बस्तिुा आपसी सहिलतिा िात्र शलु्क ललईने छ । सहिलत नभए न.पा.बाट लनधािरण 

गनेछ र सोही अनसुार ठेकेिारले शलु्क ललन ुपनेछ ।  

(ग)  नगरपाललकाल ेतोलकलिएको ऐलानी जग्गािा न.पा.को स्वीकृती ललई राखेको पसलिा िलैनक शलु्क असलु गनि पाइन े

छैन । 

(घ)  िाथी जे उल्लेख भएतापलन लोकिागिको पेटीिा(फुटपाथ) लवक्री गने लवके्रतालाई िोब्बर शलु्क लाग्ने छ ।  

ख. वैिहाट (पशु वजार) सेवा शुल्क 

लस.नं. लववरण आ.व.०७६/०७७  

१ गाई, गोरु, भैंसी, घोडा, बाछी, पाडा, पाडी बेच्नेबाट ललन ेप्रलत थान २००।– 

गाई, गोरु, भैंसी, घोडा, बाछी, पाडा, पाडी लकन्नेबाट ललन ेप्रलत थान २००।– 

२ बीउ पाडा (राुँगा) बेच्नेबाट ललन ेप्रलत थान ४००।– 



बीउ पाडा (राुँगा) लकन्नेबाट ललने ४००।– 

३ हलो जोताई वापत प्रलत जोडा बेच्नेबाट ५०।– 

हलो जोताई वापत प्रलत जोडा लकन्नेबाट ५०।– 

४ वाख्रा, खसी, पाठा पाठी खरीि प्रलत थान १५०।– 

वाख्रा, खसी, पाठा पाठी लवक्री प्रलत थान १५०।– 

ग. बाख्रा वजार सेवा शुल्क 

लस.न.ं लववरण आ.व.०७६/०७७  

१ 
वाख्रा, खसी, पाठा पाठी खरीि प्रलत थान १५०।– 

वाख्रा, खसी, पाठा पाठी लवक्री प्रलत थान १५०।– 

 

अनुसूिी –४ 

लनवेदन, लसफाररस, नक्कि तर्ा वोिपत्र फाराम लवक्रीमा िाग्ने शुल्क  

लस.नं. लववरि दर रु. कैलफर्त 

०१ लनवेिनिा लटकट वापत प्रलत लनवेिन १०।–  

०२ नक्कल िस्तरु प्रलत पाना ५।–  

०३ व्र्वसार्,घरेल,ुसंस्था र अन्र् ठाउुँसरी लसफाररसिा ५००  

०४ 

वोलपत्र, िस्तरू   

रु. २० लाखसम्िको ठेक्कािा १००० ।–  

रु. २० लाख िलेख  रु.५० लाखसम्िको ठेक्कािा २०००।–  

रु.५० लाखभन्िा िालथको ठेक्कािा ३०००।–  

०५ गैरसरकारी संस्था नवीकरण लसफाररसिा १०००।–  

 

०६ 

 

जग्गाको िलु्र्ाङ्कन लसफाररसिा रु. ५लाख सम्िको जग्गािा 

 

१५०।– 

रु. पाुँि लाख 

भन्िा बढी प्रलत 

लाख रु. ४०।– 

थप गरी ललन े

०७ नगरपाललका क्षेत्र लभत्रको जग्गाको घर वाटो र िार लकल्ला प्रिालणत लसफाररसिा  १००।–  

०८ वकसपत्र पाररतका लालग लसफाररस गिाि (वहाल लवटौरीको जग्गा सिेत)   १५०।–  

०९ गांउव्लक जग्गाको लगत कार्िको लसफाररस गिाि  ५००।–  

१० 
जग्गा नािसारी, अशंवण्डाको लसफाररसिा (गांउव्लक सलहत राजीनािा 

दृलष्टबन्धक) 
५००।–  

११ टेललफोन, खानेपानी, लवद्यतु,कृलर् लसंिाई  लसफाररसिा  १५०।-  

१२ गैरसरकारी संस्था िताि  लसफाररसिा १०००।–  

१३ नगर क्षेत्रका लालग िाररलत्रक प्रिाण–पत्रको लसफाररसिा १००।–  

१४ नगरक्षेत्र वालहरका लालग िाररलत्रक प्रिाण–पत्रको लसफाररसिा २००।–  

१५ लि फेज लाईनको लसफाररसिा ( सकुुम्वासीलाई लन:शलु्क) १०००।–  

१६ लशिि ससं्र्ामा स्वीकृलत तर्ा लसफाररसमा देहार् वमोलजम दस्तुर िाग्ने  :– 

 

(क) पवुि प्रा.लव. स्वीकृलतिा ३,०००।–  

(ख) साििुालर्क अध्र्र्न केन्रको लसफाररसिा ३,०००।–  

(ग) प्रा.लव.स्तर सम्िकोिा ३,०००।–  



(घ ) िा.लव.स्तर सम्िकोिा                                                   ५०००।–  

१७ 
सहुललर्त िरिा सम्वलन्धत लनकार्िा काठ उपलव्ध गराउनका लालग प्रलत 

क्र्लुवक.लफट रु. १०।– का िरल े लसफाररस िस्तरु  

 

१०।– 
 

१८ (क) नाता प्रिालणत  १५०।-  

 (ख) अन्र् प्रिालणत १००।–  

१९ शहरी क्षेत्र लभत्रको घडेरी जग्गािा िोही लनष्कासन गिाि प्रलत कठ्ठा लसफाररस ३००।–  

२० खेतीर्ोग्र् जग्गािा िोही लनष्कासन सम्वन्धी लसफाररस  १००।–  

२१ व्र्लिगत घटना िताि लसफाररस ५०।–  

२२ अन्र् लसफाररस गिाि (िलू्र् नखलुेको भएिा) १५०।–  

२३ जग्गाधनी प्र.पजुाििा फोटो टाुँसी तीनपसु्ते कार्ि लसफाररस १५०।–  

२४ नाि संसोधन लसफाररस १५०।–  

२५ जग्गाको भोग िलन लसफाररस १०००।–  

२६ जन्ि तथा वसोवास प्रिाणीत १००।–  

२७ सजिलिन ििुलु्का सलहतको कुनै पलन लसफाररसिा  ५००।–  

२८. जग्गा नािसारी लसफाररस १५०।–  

२९. अन्र् नािसारी लसफाररस २००  

३०. 
व्र्िीगत घटना(जन्ि‚ बसाईसराई‚ लववाह‚ ितृ्र् ु३५ लिनलभत्र लन:शलुक) िण्ड 

जररवाना  
२५।-  

३१. घ वगिका ठेकेिार इजाजतपत्र जारी १००००।–  

३२. घ वगिका ठेकेिार इजाजतपत्र नवीकरण १०००।  

३३. घ वगिका ठेकेिार इजाजतपत्र नवीकरण म्र्ाि नाघेकोिा थप  ५००।  

३४. व्र्वसार् िताि प्रिाण पत्र जारी गिाि १०००।–  

३५. व्र्वसार् िताि प्रिाण पत्र नवीकरण गिाि २००।–  

अनुसिूी –५ 

नक्सा पास /नक्सा प्रमालित दस्तुर तर्ा फाराम शुल्कको दररेट 

लस.न.ं लववरि दररेट  

१ RCC  भूंइ तल्ला लनिािण गिाि प्रलत वगि फुट १।–  

२ RCC प्रथि तल्ला लनिािण गिाि प्रलत वगि फुट २।–  

३ RCC िोस्रो तल्ला लनिािण गिाि प्रलत वगि फुट ३।–  

४ RCC तेस्रो तल्ला सम्ि प्रलत वगि फुट ४।–  

५ 
पक्की इटा, ढुुँङ्गा, िाटो, वाुँस, टार्ल, लटन, खपडा, एसवेस्टस प्रर्ोग गरी 

वनाएको घरिा प्रलत वगि लफट 
०.५०।–  

६ कम्पाउण्डवाल प्रलत रलनङ्ग लफट ०.५०।–  

७ घर लनिािण सम्पन्न प्रिाण पत्रिा ५००।–  

८ घर नक्सा नािसारी िस्तरु  ५००।–  

९ घर नक्सा लनवेिन िस्तरु १००।–  

१० घर नक्साको प्रलतलललपिा  ५००।–  

११ घर कार्ि लसफाररस (जग्गाधनी प्रिाण पजुाि श्रेस्तािा) ५००।–  

१२ परुानो घरको अलभलेखीकरणको प्रिाण (पत्र  ५००।–  



द्रष्टव्र् :– १. र्स कार्ािलर्िा िताि नभएका व्र्लि वा फििवाट तर्ार पाररएका नक्सा पेश भएिा रु. ०.५० पैसा प्रलत वगि लफट 

थप िस्तरु लाग्ने  । 

          २. लस.नं.१,२ र ३ को हकिा कसैले न.पा.बाट अनिुलत नललई लनिािण कार्ि गरेको अबस्थािा नक्सा पास गनि िनुालसब 

िलेखए लनम्न बिोलजिको थप िस्तरु ललई नक्सा पास गररने  ।  

(क) प्लीन्थ लेभेल सम्ि लनिािण कार्ि गरेको भए िस्तरुको १० प्रलतशत थप िस्तरु लाग्ने । 

(ख) छत ढलान गरेको भए २५ प्रलतशत थप िस्तरु लगाईने । 

(ग) लनिािण सम्पन्न गरर बसोबास गरररहकेो भए ५० प्रलतशत थप िस्तरु लाग्ने । 

३. लस.नं.४ बिोलजि लनिािण सम्पन्न गनुि पने अबलध लभत्र लनिािण कार्ि सम्पन्न गरेको तर सम्पन्न प्रिाण–पत्र नलगेको 

हकिा म्र्ाि सिाप्त भएको लिलतल ेएक बर्ि लभत्र लनिािण सम्पन्न प्रिाण–पत्र नलगेिा िोब्बर िस्तरु लाग्ने  ।  

४. नक्सा पासका लालग न.पा. िा पेश गिाि लाग्न ेिस्तरुको ५० प्रलतशत थप धरौटी लाग्ने र सो धरौटी लनिािण सम्पन्न 

प्रिाण पत्र ललइ सके पलछ लनिािण सािग्री हटाई सफा गरी सके पलछ न.पा.को लनरीक्षण पश्चात ्पणूिरुपिा सरसफाई 

गरेको भए धरौटी रकििा १० प्रलतशत रकि कट्टा गरी वाुँकी रकि लफताि गररने । अन्र्था सम्बलन्धत पक्षल ेसिर्िा 

पणूिरुपिा सरसफाई गरी धरौटी लफताि नलगेको खण्डिा न.पा.बाट जनु सकैु बखत पलन धरौटी रकिबाट कट्टा हुने 

गरी सरसफाई गनि सक्न े।    

५. नगरपाललकाको नीलत तथा कार्िक्रििा उल्लेख भए बिोलजि अपाङ्गता भएका नागररकलाई नगरपाललकाबाट 

लिइने लसफाररसिा ५० प्रलतशत छुट लिइनेछ । साथै अलत गररव नागररक, िुसहर, डोि लाई नगरपाललकाबाट लिइन े

लसफाररसिा पणूि छुट लिइनेछ । 

 

अनुसिूी -६ 

ब्र्वसार् करको दररेट देहार् बमोलजम हुनेछ । 

स्थानीर् सरकार सञ्िालन ऐन २०७४ विोलजि नगरपाललका क्षेत्र लभत्र व्र्ापार व्र्वसार् वा पेशा गिाि व्र्ापार व्र्वसार् वा 

पेशािा पुंजीगत लगानी र आलथिक कारोवारको आधारिा बालर्िक रुपिा िहेार् विोलजि व्र्वसार् कर असलु गररनेछ ।  

व्र्ापाररक वस्तहुरु  — 

 िरुोट तथा रक्सी जन्र् पिाथि हाडिवर्र र ज्वलैसि सुँग सम्वलन्धत वस्तहुरुको व्र्ापार व्र्ावसार् (िलिरा र  कोल्ड लरंक्स 

सलहतको लकराना पसल सिते) वालर्िक   

क्र.सं. लववरण आ.व. ०७६।०७७ 

१ १ लाख िलेख ३ लाख सम्ि ५०० 
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३ १५ लाख १ िलेख १ करोड सम्ि २००० 

४ १ करोड १ िलेख ५ करोड सम्ि ५००० 

५ ५ करोड १ िलेख िाथी ९००० 

  

ख) क्र्ािरा,टेलललभजन,िस्िा लगार्तका लवद्यतुीर् सािग्री (लसलड, प्लेर्सि कम्प्र्टुर सािग्री सितेका ब्र्वसार्हरु)  

क्र.सं. लववरण आ.व. ०७६।०७७ 

१ ५ लाख सम्ि ५०० 

२ ५ लाख १ िलेख २० लाख सम्ि १००० 

३ २० लाख १ िलेख १ करोड सम्ि २००० 

४ १ करोड १ िलेख ५ करोड सम्ि ४००० 

५ ५ करोड १ िलुख िाथी ८००० 
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१ १ लाख सम्ि १००० 
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३ ५ लाख १ िलेख १० लाख सम्ि २७०० 

४ १० लाख १ िलेख२० लाख सम्ि ३५०० 
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१ ५० हजार रुपैर्ा सम्ि १०० 

२ ५० हजारिलेख १ लाख सिि २०० 

३ १ लाख १ िलेख ३ लाख सम्ि ४०० 

४ ३ लाख १ िलेख ५ लाख सम्ि ६०० 

५ ५ लाख १ िलेख २० लाख सम्ि १००० 

६ २० लाख १ िलेख २५ लाख सम्ि १५०० 
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४ १० लाख १ िलेख २० लाख सम्ि २००० 
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२ सलुत कपडा रेलडिेड कपडा आलि ब्र्वसार्   

क्र.सं. लववरण आ.व. ०७६।०७७ 

१ १ लाख िलेख ३  लाख सम्ि ८०० 

२ ३ लाख १ िलेख ५ लाख सम्ि १००० 
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५ ३० लाख १ िलेख १ करोड सम्ि ३००० 

६ १ करोड १ िलेख ५ करोड सम्ि ४००० 

७ ५ करोड भन्िा िाथी ५००० 
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१ एि.लड डाक्टर १००० 

२ एि.लव.लव.एड पश ुडाक्टर ५०० 

३ पश ुसहार्क १०० 

४ कलवराज होलिर्ोपेलथक आर्वुेि डाक्टर ५०० 

५ सलजिकल सिान खरुालाई ५०० 

६ और्लध पसल थोकलाई १००० 

७ और्लध पसल खरुालाई ५०० 

८ सलजिकल सािान थोकलाई १००० 

९ लभलडर्ो एक्सरे ५०० 

१० कलवराज होलिर्ोपेलथक आर्वुेि अहवे ५०० 

११ शारीररक व्र्ाि सािाग्री लवलक्र ५०० 

 ख)  टेलल िललित्र, वतृ्तालित्र लनिािण परािशि सेवा अनसुन्धान तथा परािसि िाता, अनवुािक, छापाखाना प्रेस लस्क्रन लप्रन्ट 
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क्र.सं. लववरण आ.व. ०७६।०७७ 

१ १ लाख िलेख ३ लाख रुपैर्ा सम्ि १००० 

२ ३ लाख १ िलेख ५ लाख  सम्ि १५०० 

३ ५ लाख १ िलेख १५ लाख सम्ि २००० 

४ १५ लाख १ िलेख २० लाख सम्ि २५०० 

५ २० लाख १ िलेख १ करोड सम्ि ३००० 

६ १ करोड १ िलेख ५ करोड सम्ि ३५०० 

७ ५ करोड भन्िा िाथी ७००० 

ग)  केवल नेटवकि  तफि   

क्र.सं.  लववरण  आ.व. ०७६।०७७ 

१  ५०० ग्राहक सम्ि  ३०००  



२  ५०० िलेख १००० गाहक भएको  ५०००  

३  १००० भन्िा िाथी ग्रहक भएको हकिा  प्रलत ग्राहक १.५%  

घ)लेखापररक्षक  

क्र.सं. लववरण आ.व. ०७६।०७७ 

१ श्रेलण क १०,००० 

२ श्रेलण ख ६००० 

३ श्रेलण ग ३००० 

४ श्रेलण घ १५०० 

ङ)  काननु व्र्वसार्ी  

क्र. सं  लववरण  आ.व. ०७६।०७७ 

१  बररष्ठ अलधविा  २५००  

२  अलधविा  १५००  

३  अलभविा  १०००  

४  लेखापलढ व्र्बसार्ी  २५००  

  

ि) अन्र् सेवा वा फिि  

क्र.सं.  लववरण  आ.व. ०७६।०७७ 

१  लविा एजने्ट लविलेश  ३०००  

२  लविा एजने्ट स्विलेश  २०००  

३  लवज्ञापन एजने्सी  २०००  

४  शरे्र िलाल  ५०००  

५  अलभकताि  ५००  

६  कानलुन फिि  २०००  

छ) लनिािण व्र्ावसार्ी  

क्र.सं.  लववरण  आ.व. ०७६।०७७ 

१ श्रेणी घ (भवन लनिािणकताि ठेकेिार सिते)  ३०००  

  

ज. कुटानी लपसानी ब्र्ावसार्ीको हकमा   

क्र.सं. लववरण आ.व. ०७६।०७७ 

१ लपसानी िात्र ३०० 

२ कुटानी ३०० 

३ पेलानी ४०० 

४ लिउरा ५०० 

५ िसला बेसार ३०० 

४ लवक्री लवतरण ४०० 

 

 

 



झ. पर्थटन सेवा व्र्वसार् आवास, िज, होटेि, फाष्टफुड, रेषु्टरा, रीसोटथ, ट्राभल्स एजेन्सी, लस्वलमङ पुि   

क्र.सं. लववरण आ.व. ०७६।०७७ 

१ सानो ग्रालिण स्तर लिर्ा पसल वा ५० हजार लगानी भएको होटेल ३०० 

२ ५० हजार िलेख १ लाख सम्ि ५०० 

३ १ लाख िलेख २ लाख सम्ि ८०० 

४ २ लाख िलेख ५ लाख सम्ि १००० 

५ ५ लाख िलेख २० लाख सि १५०० 

६ २० लाख िलेख िाथी २५०० 

७ ररसोटि हरुको हकिा ३००० 

ञ. संिार सेवा एफ.एम समेत  

क्र.सं. लववरण आ.व. ०७६।०७७ 

१ १ लाख सम्ि ५०० 

२ १ लाख िलेख २ लाख ५० हजार सम्ि ६०० 

३ २ लाख ५० हजार भन्िा िाथी ८०० 

४ एफ.ि रेलडर्ो प्रसारण १००० 

५ िोवाईल टावर ठुलो ५००० 

६ िोवाईल टावर सानो २००० 

  

वन तर्ा वनवाट उत्पालदत काठ कुकाठतफथ  लनकासी लसफाररस दस्तुर   

र्स नगरपाललका लभत्रका साििुालर्क वन तथा लनलज आवािी वाट लजल्ला लभत्र वा लजल्लाबालहर लनकासी हुने काठ कूकाठ 

र िाउराको लजल्ला वन कार्ािलर्बाट छोड पलूजि ललन सम्बन्धीत वडा कार्ािलर्बाट लसफाररस लैजानु पने र लसफाररस लििा 

लनम्न िर रेट अनसुारको लसफाररस िस्तरु ललने  ।   

  साल काठ   

क)श्रेणीको काठ रु १०० प्रलत क्र् ुलफट               

ख) श्रेणीको काठ रु ८० प्रलत क्र् ुलफट                

ग) श्रेणीको काठ रु ६० प्रलत क्र् ूलफट  कुकाठ , अस्ना किाि लससौ , जावनुो प्रलत क्र्ू लफट ३०कुकाठ अन्र्  प्रलत क्र् ूलफट १५  

 साल काठ िाउरा प्रलत िाट्टा रु.५०००।-  कूकाठ िाउरा प्रलतिट्टा रु.१०००।-  

  

ट. मनोरञ्जन कर : लफल्म सुलटङ   

लस.न. लववरण आ.व. ०७६।०७७ 

१ ठूलो पिाि ६००० 

२ सानो पिाि ३००० 

३ म्र्लूजक लभलडर्ो १००० 

 ठ. लवलिर् सेवा  

क्र. सं. लववरण आ.व. ०७६।०७७ 

१ लनलज क्षेत्र द्धारा संिाललत वालणज्र् वैंक लविलेश लबिा कम्पलन क वगिका वैंक ५००० 

२ लबकास वैंक , ख वगिका वैंक ३५०० 



३ लबलत्तर् कम्पलनको िखु्र् कार्ािलर् र लघ ुलवत्त २५०० 

४ लविा कम्पलन र िलन ट्रान्सफर १५०० 

५ १ करोड सम्ि कारोवार भएका सहकारी १००० 

६ १ करोड िलेख ३ करोड सम्ि भएका सहकारी २००० 

७ ३ करोड िलेख ५ करोड सम्ि ३५०० 

८ ५ करोड िलेख िालथ ५००० 

ड. स्वास््र् सेवा गैर सरकारी अस्पताि नरलसंह होम, लक्िलनक तर्ा ल्र्ावहरु िगार्त स्वास््र् सेवा सँग 

सम्बलन्धत ब्र्वसार्हरु 

क्र.सं. लववरण आ.व. ०७६।०७७ 

१ ५ लाख सम्िको लागी १००० 

२ ५ लाख िलेख २० लाख सम्िको २००० 

३ २० लाख िलेख १ करोड सम्िको २५०० 

४ १ करोड िलेख ५ करोड सम्िको ३००० 

५ ५ करोड िलेख िाथी ५००० 

ताललि तथा प्रलशक्षण केन्रहरु  

ताललि तथा अनसुन्धान ,कम्प्र्टुर टाईलपङ्ग लगार्त फोटोकपी रु ५०० सिते संिालन भई काि गने हरुको हकिा 

कम्प्र्टुर तथा प्रलशक्षण ,लनलज क्षेत्र वाट ई लशक्षा तथा कोलिङ्ग सेन्टर आलि ।   — रु १०००।–  

ढ. ममथत सेवा  

क्र.सं. लववरण आ.व. ०७६।०७७ 

१ 
टेक्टर, वस, ट्रक, ह्यालव ईक्वीिने्ट कार, लजप सवारी डेलन्टङ िोटर पाटिस लिल 

िलेसनरी एर्रकुलर टार्र रीसोललङ्ग डाईनािाईट 
१५०० 

२ िोटरसाईकल १००० 

३ रेलडर्ो, घलड, लट.लभ, आिी ईलेक्ट्रोलनक सािान ३०० 

४ 
ग्र्ास िलुो सेल्स पम्प टार्र पम्प पञ्िर ग्र्ास वलेल्डङ्ग, वक्सा ििित गने, 

साईकल, ररक्सा, लगुा लसउने िेलसन अन्र् फोटोकलप ब्र्ाग 
५०० 

ि. अन्र् सेवा  

क्र.सं. लववरण आ.व. ०७६।०७७ 

१ र्ातार्त व्र्वसार्ी लटकट बलुकङ काउन्टर(बस‚ लजप‚िाइक्रो‚ अन्र्)   १००० 

२ उद्योग संघसंस्था  आलििा स्विशेको लागी जनशलि सप्लाई गने १००० 

३ कलर ल्र्ाब १००० 

४ घरजग्गा खरीि लवलक्र ४००० 

५ लवज्ञापन सेवा फोटो स्टुलडर्ो १००० 

६ ब्र्लुटपालिर,केशश्रगृार साईन वोडि पेन्टीङ्ग सैलनु नसिरी ५०० 

७ िासु (खलस,कुखरुा,रागा,वगंरु आिी) खरुा लवके्रता ५०० 

८ िासु (खलस,कुखरुा,रागा,वगंरु आिी) थोक लवके्रता १००० 

९ पंिेवाजा/ढोल लपपही/रसि िौलकही वाजा लन:शलु्क 



१० वणे्डवाजा ५०० 

११ शीत भण्डार १००० 

१२ टेण्ट हाउस १००० 

१३ हाफ क्र्ाटरीङ्ग १००० 

१ ४ साईवर क्र्ाफे ५०० 

१५ एग्रोभटे ५०० 

१६ कवाडी पसल थोक १००० 

१७ कवाडी पसल खरुा ५०० 

१ ८ ढुवानी सेवा शाखा भएका १००० 

१९ ढुवानी सेवा शाखा नभएका ५०० 

२० खानािात्र लवलक्र होटेल ५०० 

२ १ सेटररङ व्र्वसार् १००० 

२ २ १ िलेशन राखी कपडा लसलाई गने (थप एक िलेसन वरावर १००) ५००  

२३ खाद्यान्न सम्बन्धीत काुँटा व्र्वसार् ५०० 

२४ पेट्रोललर्ि पद्धाथि वचे्ने पम्प प्रलत िलेशन  ३०० ०  

२५ ग्र्ास लवलक्र लडलर र खरुा १००० र ५०० 

२ ६ 
भाडा वतिन, जतु्तािप्पल, कस्िलेटक, िलनहारा, हले्थकेर्र कृलत्रि गहना सिते खरुा 

लवके्रता 
१००० 

२७ 
भाडा वतिन, जतु्तािप्पल, कस्िलेटक, िलनहारा ,हले्थकेर्र कृलत्रि गहना सिते थोक 

लवके्रता 
१५०० 

२८ लडपाटििने्टल स्टोर, रेषु्टरेण्ट वकेरी सलहतको ५००० 

२९ लडपाटििने्टल स्टोर १०००० 

३० ढुवानी सेवा ५००० 

३१ कुररर्र सेवा २५०० 

ट. फुटपार्मा पसि राखी व्र्ापार व्र्वसार् गनेहरुका िालग देहार् बमोलजमको दैलनक कर दर तोलकएको छ । 

लस.नं. लववरि आ.व.२०७६/७७ 

१ तरकारी बेच्नेसंग ५ 

२ िटपटी बेच्नेसंग १० 

३ फलफूल बेच्नेसंग १० 

४ खाद्य सािग्री बेच्नेसंग १० 

५ किरी पकौरी बेच्नेसंग ५ 

७ सत ुबेच्नेसुँग १० 

८ िाछा बेच्नेसुँग १० 

ठ. उद्योग  



क्र्ारेट उद्योग, िाउलिन उद्योग, ह्यािरी उद्योग, लग्रल उद्योग, िाना उद्योग, लफनेल उद्योग, लनर उद्योग, और्लध उद्योग,  

उत्पािन िलुक उद्योगको लडपो,  सौर्ि उजाि उत्पािन‚ लिलश्र िकलेट उद्योग, पापड लिप्स उद्योग‚ पाउरोटी उद्योग‚ वरफ 

उत्पािन‚ झलु तथा पिाि उत्पािन‚ तारजाली उत्पािन गने उद्योग, काष्ट उद्योग, डेरी उत्पािन‚ फलनििर वनाउने उद्योग , लनिाणि 

उद्योग,  खलनज उद्योग, िलिरा उद्योग‚ सतुीजन्र् पिाथि उद्योग‚ लबडी उद्योग‚ शौिालर् सािग्री उद्योग‚   सेलर तथा उजाि 

िलूक उद्योगहरु लगाएत अन्र् िताि गनि आउने उद्योग सिते ।  

 

क्र. सं. लववरण 
आ.व. ०७६।०७७ 

(प्रलत रु. ) 

१ ३ लाख सम्ि ५०० 

२ ३ लाख १ िलेख ५ लाख सम्ि १००० 

३ ५ लाख १ िलेख १० लाख सम्ि १२०० 

४ १० लाख १ िलेख २० लाख सम्ि १५०० 

५ २० लाख १ िलेख १ करोड सम्ि ३००० 

६ १ करोड १ िलेख ५ करोड सम्ि १०००० 

७ ५ करोड भन्िा िाथी २०००० 

८ लसिने्ट उद्योग प्रलत बोरा लसिने्ट  २ 

९ ईट्टा उद्योग बालर्िक ३५०००  

१० िलिरा उद्योग बालर्िक ५१००० 

 

िालथ उल्लेलखत व्र्वसार्को हकिा अन्र् लनकार्लाई गररने लसफाररस वापतको िस्तरु थप लाग्न ेछ । उल्लेलखत लसफाररस 

वापतको िस्तरु तोलकए बिोलजि हुनेछ । िालथ उल्लेलखत नभएका अन्र् उद्योगहरुका हकिा नगरसभाले पाररत गरेका 

िररेटहरु लाई नै िान्र्ता लिईने छ  वगीकरण नखलेुका व्र्वसार्हरु  

 

क्र. सं. लववरण पारीत 

१ आलु हररर्ो तरकारी थोक लवलक्र ५०० 

२ खरुा तरकारी फलफुल पान पसल १०० 

३ िाछा िाने पेशवेर (व्र्वसार्) १००० 

  

 

अनुसिूी -७ 

र्स बर्थ देलख गोिवजार नगरपालिकामा सम्पलि कर देहार् बमोलजम िगाइनेछ । 

 

१. प्रलत लाख सम्पलत्त वापत रु. ५ का िरले लागनेछ । 

साथै सकुुम्वासी नेपाली नागररकहरु (जसको आफ्नो जग्गािा घर छैन) लाई सम्पलत्त कर वापत जम्िा रु. २५ िात्र तोलकएको छ । 

 

 

 

 

 



अनुसिूी- ८ 

खलनज पिाथि उत्खन्न बालवुा‚ ढंुगा‚ लगट्टी र ग्राभेल( ढंुगा,लगट्टी,वालवुा र ग्राभेलको िररेट   

लस.नं. लववरि  आ.व.२०७६।७७ 

१ 

क) लगट्टी 
ट्रर्ाक्टर प्रलत लट्रप ३०० 

लट्रपर प्रलत लट्रप १००० 

ख) वालवुा 
ट्रर्ाक्टर प्रलत लट्रप १५० 

लट्रपर प्रलत लट्रप ५०० 

ग) ढंुगा 
ट्रर्ाक्टर प्रलत लट्रप ५०० 

लट्रपर प्रलत लट्रप १००० 

घ) ग्राभेल 
ट्रर्ाक्टर प्रलत लट्रप १५० 

लट्रपर प्रलत लट्रप ५०० 

                                             िोरी लनकासी/ करछिी                                           दण्ड जररवाना  

२ 

 

क. जे.लस.लव/व्र्ाक हो लोडर २५०००।- 

ख. लट्रपर/ट्रक २००००।- 

ग. ट्र्ाक्टर १००००।- 

रष्टव्र् 
(पक्राउ गने सरुक्षाकिीलाई जररवानाको २५ प्रलतशत प्रोत्साहन रकि 

लिईनेछ) 
 

 

अनुसिूी-९ 

लवज्ञापन कर दररेट 

लस.नं. लववरि आ.व.२०७६/७७ 

१ होलडिङ वोडि,फेल्क्स बोडिबाट प्रलत वगिलफट रु. ९०/–  

२ व्र्वसालर्क लभत्ते लेखनिा प्रलत वगिलफट रु. १५/–  

३ ग्लो बोडि,लवद्यलुतर् बोडि,ए.सी.पी.बोडि तथा लडजीटल बोडि बाट प्रलत बगिलफट रु.१२०।–  

४ साविजलनक र लनलज स्थानिा तलु व्र्ानर प्रलत हप्ता रु. १००/–  

५ पोलहरुिा लवज्ञापन गरेबापत प्रलतपोल प्रलतगोटा प्रलत एक साईड रु.१०००।–  

६ स्टलकर,बेलनु तथा स्वागतद्धार प्रलतगोटा प्रलत हप्ता रु. ५००/–  

७ लभजरु्ल बोडि प्रलत लवज्ञापन प्रलतलिन रु १०००/– 

न.पा. क्षेत्रलभत्र कुनै लकलसिको लवज्ञापन गनुि/राख्न ुपरेिा पवुिस्वीकृती ललन ुपनेछ । स्वीकृती नललई रालखएका बोडिहरुिा 

सतप्रलतसत थप गरर कर संकलन गनि सलकनेछ । 

िलिरा तथा सलुतिजन्र् पिाथिको साविजलनक स्थानिा लवज्ञापन गनि पाईने छैन, लनजी स्थानको हकिा थप २५% कर 

लाग्नेछ । 

 

 

 



अनुसिूी-१० 

मनोरञ्जन कर देहार् बमोलजम दररेट लनधाथरि गररइएको छ ।  

साुँस्कृलतक प्रिशिन हल‚ नाि घर‚ लसनेिा हल‚ नाि पाटी तथा अन्र् िनोरञ्जन सािाग्री प्रिशिनीिा प्रवेश शलु्किा २ प्रलतशत 

िनोरञ्जन कर लाग्ने छ ।  

जाि‚ु सकि श‚ िटक र िेला आर्ोजना स्थलिा िनोरञ्जन कर वापत अनिुलतका लालग गररने लसफाररसका िस्तरु अलतररि प्रलत 

लिन रु २००।– ललइने छ ।  

अनुसिूी-११ 

पालकथ ङ शुल्क 

सवारी साधन पालकथ ङ गरेवापत देहार् बमोलजम िाग्ने छ ।  

लस.नं. लववरि आ.व.२०७६/७७ 

१. बस‚ ट्रक‚ लरी‚ अन्र् हवेी गाडी रु. २०।- 

२. िाईक्रो‚ कार‚ अन्र् साना गाडी रु. १०।- 

३. लविशेी बस‚ ट्रक‚ लरी‚ अन्र् हवेी गाडी रु. ५०।- 

४. लविशेी िाईक्रो‚ कार‚ लजप‚ अन्र् साना गाडी रु. ४० 

रष्टव्र्: सवारी साधन पालकि ङ स्थान नगरपाललकाले तोके बिोलजि हुनेछ । 

अनुसिूी-१२ 

लवलवध 

क. लबटौरी जग्गाको शलु्क 

 नगरपाललका क्षेत्र लभत्र रहकेा लबटौरी जग्गाको बालर्िक प्रलत धरु रु. ५०।– (पिास) 

ख.  सटर भाडाको िररेट 

१. लोकिागिसंग जोलडएको नगरपाललकाको स्वाालित्वको प्रलत सटर न्र्नुति िालसक रु ७०००।– 

२. ग्रािीण वजारिा रहकेो नगरपाललकाको स्वालित्वको प्रलत रुि न्र्नुति िालसक रु १०००।– 

घ. सवारी साधन भाडा 

क्र.सं. लववरि  आ.व.२०७६/७७  इन्धन कैलफर्त 

१ 
व्र्ाक हो लोडर प्रलत घण्टा रु. (िालक भत्ता प्रलत घण्टा रु. १२५ थप िस्तरु 

लाग्न)े न्र्ूनति २ घण्टाको शलु्क लाग्ने छ ।  
१०००।- 

भाडािा ललने व्र्लि 

स्विले व्र्होनुि पनेछ ।  
 

२ 
लट्रपर प्रलत लिन रु. (िालक भत्ता प्रलत लिन रु. ५०० थप िस्तरु लाग्ने ) १ कार्ि 

लिन बराबर ८ घण्टा हुने । 
५०००।- 

भाडािा ललने व्र्लि 

स्विले व्र्होनुि पनेछ ।  
 

३ 

रोलर प्रलत लसफ्ट (१ लसफ्ट बराबर ८ घण्टा हुने र इन्धन बाहके प्रलत लसफ्ट रु. 

८०००।, लसफ्ट कटेपलछ प्रलत घण्टा रु १२००।  साथै िालकलाई भत्ता बापत 

िैलनक रु. २०००। थप िस्तरु लाग्न े।)  न्र्ूनति २ घण्टाको शलु्क लाग्ने छ । 

८०००।- 
भाडािा ललने व्र्लि 

स्विले व्र्होनुि पनेछ ।  
 

४ 

गे्रडर इन्धन बाहके प्रलत लिन रु.(१ लसफ्ट बराबर ८ घण्टा हुने र इन्धन बाहके 

प्रलत लसफ्ट रु. १२५००) िालक भत्ता प्रलत लिन रु. २०००। थप िस्तरु लाग्न)े 

न्र्ूनति २ घण्टाको शलु्क लाग्ने छ । 

१२५००।- 
भाडािा ललने व्र्लि 

स्विले व्र्होनुि पनेछ ।  
 

५ 
ट्रर्ाक्टर प्रलत लिन (१ कार्ि लिन बराबर ८ घण्टा हुने) िालकलाई प्रलतलिन थप 

रु. ५०० िस्तरु लाग्न)े  
१५००।- 

भाडािा ललने व्र्लि 

स्विले व्र्होनुि पनेछ ।  
 

६. 

सक्सन िेलशन नगरपाललका के्षत्रलभत्र प्रर्ोग भए इन्धन कार्ािलर्ले व्र्होरी प्रलत 

लट्रप रु १५००।– र नगरके्षत्र वालहर भए प्रलत लट्रप  रु २०००।– र िरूीको 

लहसाबिा रु.३०००।–सम्ि ललन े(राइभर भत्ता प्रलत लटप रु. १०० र प्रलत 

सहर्ोगी रु ५० भाडािा लग्नेले व्र्होन)े 

१५००।–   

समाप्त 


