
 

माई नगरपालिका 

   आलथिक ऐन  २०७९ 

  
माई नगरपालिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनि बनेको ऐन २०७९ 

                                                                                         सभामा प्रस्ततु मममत :  २०७९/०३/१० 

                                            सभाबाट स्वीकृत मममत: २०७९/०३/१२ 

प्रस्तावना, 

माई नगरपामिकाको आमथिक वर्ि २०७९/८० को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनिको मनममत्त स्थानीर् 

कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट मिने तथा संकिनको प्रशासमनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे 

नेपािको संमवधानको धारा २२८ को उपधारा २ बमोमिम मममत २०७९/३/१० गते बसेको नगर सभािे र्ो 

मवधर्ेक बनाएको छ । 

१. संमिप्त नाम र प्रारम्भ (१) र्स मवधेर्कको नाम माई नगरपामिकको आमथिक मवधर्ेक २०७९ रहकेो छ । 

२. (२) र्ो मवधर्ेक २०७९ साि श्रावण १ गतेिमेि माई नगरपामिका िेत्रमा िाग ुहुनेछ । 

 

माई नगरपामिका  

 

स्थानीर् राजपत्र  
   

     िण्ड : ६                       संख्र्ा २                  रािपत्रमा प्रकामशत मममत : २०७९/०३/२४  

 

 

भाग -१ 

माई नगरपालिका  



३. सम्ममत्त कर:  नगरपामिका िेत्रमभत्र अनसुमूि १ बमोमिम सम्पमत्तकर िगाइने र असिु उपर गररनेछ । 

४. मािपोत तथा भमूमकर : नगरपामिका िेत्रमभत्र अनसुमूि २ बमोमिम भमूमकर तथा मािपोत िगाइने र 

असिु उपर गररन।े  

५.  व्र्वसार् कर:  नगरपामिका िेत्रमभत्र व्र्ापार व्र्वसार् वा सेवामा पूूँिीगत िगानी र आमथिक कारोवारका 

आधारमा अनसुमूि ३ बमोमिम व्र्वसार् कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

६. सडक सधुार शलु्क: नगरपामिका िेत्रमभत्र िताि भएका सवारी साधन तथा तोमकएका सडकहरुमा गड्ुने 

सवारी साधनहरुिाइ अनुसमूि ४ बमोमिम सडक सधुार शलु्क िगाइने र असिु उपर गररने छ । 

७. मवज्ञापन कर: नगरपामिका िेत्रमभत्र हुने मवज्ञापनमा अनसुमूि ५ बमोमिम मवज्ञापन कर िगाइने र असिु 

उपर गररने छ तर प्रिशे काननु स्वीकृत भइ सो काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोही बमोमिम 

हुनेछ । 

८. मनोरन्िन कर:नगरपामिका िेत्रमभत्र हुने मनोरन्िन व्र्वसार् सेवामा अनसुमूि ६ बमोमिम मनोरन्िन  कर 

िगाइने र असिु उपर गररने छ तर प्रिशे काननु स्वीकृत भइ सो काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको 

अवस्थामा सोही बमोमिम हुनेछ । 

९. सेवा शलु्क िस्तरु: नगरपामिकािे मनमािण संिािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनसुमूि ७ मा उल्िेमित 

पवूािधार र उपिब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोमह अनसुमूिमा व्र्वस्था भएबमोमिम शलु्क िगाइने 

र असिु उपर गररनेछ । 

१०. पर्िटन शलु्क: नगरपामिकािे आफ्नो िेत्रमभत्र प्रवशे गने पर्िटकहरुबाट अनसुमूि ८ मा उल्िेमित िरमा 

पर्िटन शलु्क िगाइने तथा असिु उपर गररनेछ । तर प्रिशे काननु स्वीकृत भइ सो काननुमा अन्र्था 

व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोही बमोमिम हुनेछ । 

११. प्राकृमतक स्रोत उपर्ोग कर : नगरपामिकािे आफ्नो िेत्रमभत्र ढुङ्गा मगटी बािवुा र िहत्तर बहत्तरको शलु्क 

अनसुमूि ९ बमोमिम िगाइ असिु उपर गररनेछ । तर प्रिशे काननु स्वीकृत भइ सो काननुमा अन्र्था 

व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोही बमोमिम हुनेछ । 

१२. नक्सा पास िस्तरु : नगरपामिकािे आफ्नो िेत्रमभत्र वनेका घरहरुको अमभिेमिकरण तथा नर्ा बन्ने घर 

िगार्तका संरिनाहरुमा अनुसमूि १० बमोमिमको शलु्क िगाइ असुि उपर गररनेछ । 

१३. मनकासा तथा कृमर्िन्र् उत्पािनको व्र्वसामर्क कारोवारमा िाग्ने कर: नगरपामिका िेत्रबाट अन्र्त्र 

कृमर्िन्र् सामामग्रहरु व्र्वसामर्क कारोवाका रुपमा  मनकासी हुिाूँ अनसुमूि ११ बमोमिमको शलु्क िगाइ 

असिु उपर गररनेछ । 

१४. हाटबिार कर : नगरपामिका िेत्रमभत्र रहकेा बिारहरुमा अनसुमूि १२ बमोमिमको हाटबिार कर िगाइन े

तथा असिु उपर गररनेछ । 

१५. बिार सरसफाइ तथा फोहोरमैिा व्र्वस्थापन शलु्क: नगरपामिकािे तोकेको स्थानहरुमा अनसुमूि १३ मा 

उल्िेमित िरमा विार सरसफाइ व्र्वस्थापन शलु्क िगाइने छ । 

१६. बहाि मवटौरी कर: नगरपामिकािे आफ्नो िेत्रमभत्र ऐिानी िग्गामा अस्थार्ी वसोबास तथा िग्गाको 

भोगििन गरररहकेा व्र्मिहरुबाट नगरमवकासिाइ थप व्र्वस्थापन गनि अनसुमूि १४ मा उल्िेमित िरमा 

कर असिू उपर गररने छ । 

१७. कर छुट: र्स ऐन बमोमिम कर मतने िामर्त्व भएका व्र्मि वा संस्थाहरुिाइ प्रोत्सामहत गनि अनसुमूि १५ 

बमोमिम मवशेर् कर छुट सम्बन्धी व्र्वस्था ममिाइएको छ । 



१८. कर तथा शलु्क संकिन सम्बन्धी कार्िमवमध: र्स ऐनमा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा शलु्क संकिन 

सम्बन्धी कार्िमवमध नगरपामिकािे तोके अनसुार हुनेछ । 

१९. कर तथा शलु्क संकिन सम्बन्धी मवशरे् व्र्वस्था र्स मवधेर्कमा उल्िेि भएका मशर्िक भन्िा बामहर कर 

तथा रािश्व संकिन गनुिपने भएमा रािश्व परामशि समममतको मसफाररस बमोमिम कार्िपामिकाको मनणिर् 

अनसुार हुनेछ । 

 

अनुसूचीहरु 

अनुसूची १ 

सम्पत्ती कर 

क्र.

सं. 

लववरण २०७९/८० को िालग 

प्रस्तालवत 

सम्पलत्तकर  

कैफीर्त 

१ रु. १ िाि िमेि ३ िाि सम्म २५  

२ ३ िाि भन्िा मामथ५ िािसम्म ५०  

३ ५ िाि भन्िा मामथ७ िािसम्म १००  

४ ७ िाि भन्िा मामथ१० िािसम्म १५०  

५ १० िाि भन्िा मामथ१२ िाि ५० हिार सम्म २००  

६ १२ िाि ५० हिार भन्िा माथा१५ िािसम्म २५०  

७ १५ िाि भन्िा मामथ १७ िाि ५० हिार सम्म ३००  

८ १७ िाि ५० हिार भन्िा मामथ २० िािसम्म ३५०  

९ २० िाि भन्िा मामथ२२ िाि ५० हिार  सम्म ४००  

१० २२ िाि ५० हिार भन्िा मामथ २५ िाि  सम्म ४५०  

११ २५ िाि भन्िा मामथ२७ िाि ५० हिार  सम्म ५००  

१२ २७ िाि ५० हिार भन्िा मामथ ३० िाि सम्म ७००  

१३ ३० िाि  भन्िा मामथ३५ िाि  सम्म १०००  

१४ ३५ िाि भन्िा मामथ ४० िाि  सम्म १२५०  

१५ ४० िाि भन्िा मामथ४५ िाि  सम्म १५००  

१६ ४५ िाि भन्िा मामथ५० िाि  सम्म २०००  

१७ ५० िाि भन्िा मामथ ६० िाि सम्म  २५००  

१८ ६० िाि भन्िा मामथ ७० िाि सम्म ३०००  

१९ ७० िाि भन्िा मामथ ८० िाि सम्म ४०००  

२० ८० िाि भन्िा मामथ ९० िाि सम्म ५०००  

२१ ९० िाि भन्िा मामथ १ करोड सम्म ६०००  

२२ १ करोड भन्िा मामथ १ करोड २० िाि सम्म ७०००  

२३ १ करोड २० िाि भन्िा मामथ १ करोड ५० िाि 

सम्म 

८०००  

२४ १ करोड ५० िाि भन्िा मामथ २ करोड सम्म ९०००  



क्र.

सं. 

लववरण २०७९/८० को िालग 

प्रस्तालवत 

सम्पलत्तकर  

कैफीर्त 

२५ २ करोड  भन्िा मामथ २करोड ५० िाि सम्म १००००  

२५ २करोड ५० िाि भन्िा मामथ ३ करोड सम्म ११०००  

२६ ३ करोड भन्िा मामथ एकमषु्ठ १२०००  

 
 सम्पलत्त कर, भुलम कर तथा मािपोत व्र्वस्थापन गनिका िालग माई नगरपालिका लभत्रका 

जग्गाहरुको मुल्र्ाङ्कन देहार् बमोलजम हुनेछ ।        

क्र.सं. वडानं. जग्गारहेको स्थान न्रू्नतम मूल्र्ाङ्कन रकम रु. 

(प्रलत रोपनी) 

कैलफर्त 

१ १ बह्रधाने, मामिटार घण्टे आसपासका िेत्रहरु ३५००/२९००(िेत/पािा)  

२ १ सन्धवुा तथा सन्धवुा िोिा आसपास िेत्रहरु ३५००/२९०० (िते/पािा)  

३ १ सानो महिे िोिा आसपास िेत्रहरु ३५००/२९०० (िते/पािा)  

४ १ धनसारिेत्रहरु ३५००/२९०० (िते/पािा)  

५ १ मतिटार तथा क्र्ासकेड िेत्र मामथ ३२००/२१०० (िते/पािा)  

६ १ मतिटार तथा क्र्ासकेड िेत्र ममुन ३५००/२९०० (िते/पािा)  

७ १ मवरहीगाूँउ बस्ती िेत्रहरु ३२००/२१०० (िते/पािा)  

८ १ आूँपटारी बस्ती पछुारकािेत्रहरु ३२००/२१०० (िते/पािा)  

९ १ आूँपटारी बस्ती मसरानिेत्रहरु २९००/१६५०० (िेत/पािा)  

१० १ आूँपटारी बस्ती डाूँडाकािेत्रहरु २९००/१६५०० (िेत/पािा)  

११ १ िमारे/िाभ्र ेिेत्र िते तफि  ३५००/२९०० (िते/पािा)  

१२ १ िमारे/िाभ्र ेिेत्र पािातफि  ३२००/२१०० (िते/पािा)  

१३ १ बतासे िेत्र र सहमवरेसबै िेत्र िते तफि  ३५००/२९०० (िते/पािा)  

१४ १ बतासे िेत्र र सहमवरेसबै िेत्र पािातफि  ३२००/२१०० (िते/पािा)  

१५ १ मिपङुछा-धोद्र-े वाग ेर धोद्रपेछुार िते तफि  ३५००/२९०० (िते/पािा)  

१६ १ मिपङुछा-धोद्र-े वाग ेर धोद्रपेछुार पािातफि  ३२००/२१०० (िते/पािा)  

१७ १ अन्र् िग्गाहरु २००००।-   

१८ २ 
मशतिीिमेि नगरपामिका भवन आसपास 

रहकेा मखु्र् सडकिेछोएका िग्गाहरु 

१०००००।-  

१९ २ 
घनेन्द्रकाकीको घर िमेिन्र्िूाई टबोमडिङ्ग 

िाने शािा सडकिे छोएका िग्गाहरु 

५००००।-  

२० २ नमस्ते हुूँि ैिेमटट िाने बाटो िाूँर्ा ५००००।-  

२१ २ सेमिङडाूँडा तमतिरे गोरि ेमस्ते आसपास २००००।-  

२२ २ िेमटटमसमिे बोहोरेिेटटी िोिा  १००००।-  

२३ २ पवू ेतथा आसपास ९०००।-  



क्र.सं. वडानं. जग्गारहेको स्थान न्रू्नतम मूल्र्ाङ्कन रकम रु. 

(प्रलत रोपनी) 

कैलफर्त 

२४ २ अन्र् िग्गाहरु १००००।-  

२५ ३ गोिटारिमेि मसेुटारहुूँि ैसेरोसम्म ४१०००।-  

२६ ३ हामत्तमछरािमेि बरपानी हुि ैबगैिासम्म ४१०००।-  

२७ ३ मसेुटारिमेि सामनमा हाईड्रोसम्म २४०००।-  

२८ ३ सामनमा हाईड्रो िमेि तामम्िङ्ग डाूँडा सम्म १६०००।-  

२९ ३ राना िौक िमेििािमाटीसम्म २४०००।-  

३० ३ सारङ्गेिोल्सी िमेि टाूँढेगाूँउ हुूँि ैमतन घरेसम्म २४०००।-  

३१ ३ सारङ्ग ेिोल्सी िमेि ढाूँडेिोिा हुूँि ैधरुा सम्म २४०००।-  

३२ ३ सारङ्गेिोल्सी िमेि वतेेनी केरावारीसम्म २४०००।-  

३३ ३ अन्र् िग्गाहरु २००००।-  

३४ ४ 
मखु्र् सडकिे ( ििनिोकिमेिढािापानी 

पिुको सडक) छोएको 

३००००।-  

३५ ४ ङ िाईनबाटोिे छोएको २००००।-  

३६ ४ ङ िाईनमभत्री  बस्ती १५०००/-  

३७ ४ 
शकु्रबारे, डाूँडागाूँउ, गरैीगाूँउ शािा सडकिे 

छोएको 

२५०००/-  

३८ ४ शकु्रबारे, डाूँडागाूँउ, गरैीगाूँउमभत्री बस्तीहरु १५०००/-  

३९ ४ नगर गौरवको सडकिे छोएको िग्गाहरु २००००/-  

४० ४ सडकिे नछोएका गाूँउका िग्गाहरु १५०००/-  

४१ ४ िमेतर्ोग्र् समति िग्गाहरु २००००/-  

४२ ४ सिुानी मखु्र् सडकिे छोएको िग्गाहरु २५०००/-  

४३ ४ सिुानी शािा सडकिे छोएका िग्गाहरु २००००/-  

४४ ४ अन्र् पािा िग्गाहरु १००००/-  

४५ ५ 
दाहािटार, आिेटार, टुङ्नेटार, सानो 

कटे्टिटार र आसपासका के्षत्रहरु 

  

४६ ५ मखु्र् सडकिे छोएको िग्गा ४५०००।-  

४७ ५ शािा सडकिे छोएको िग्गा ४००००।-  

४८ ५ सडकिे नछोएको िग्गा २५०००।-  

४९ ५ 

खबिनी, थाक्िे, सानोबदुि, कुम्भीटार, 

समािटार, कािीखोिा र आसपासका 

के्षत्रहरु 

  

५० ५ मखु्र् सडकिे छोएको िग्गा ४५०००।-  

५१ ५ शािा सडकिे छोएको िग्गा ३५०००।-  

५२ ५ सडकिे नछोएको िग्गा २५०००।-  



क्र.सं. वडानं. जग्गारहेको स्थान न्रू्नतम मूल्र्ाङ्कन रकम रु. 

(प्रलत रोपनी) 

कैलफर्त 

५३ ५ 

झण्डी, रलमते, हाङलखम, बाङ्गेटार, 

बुच्चेटार, बाहुनीचुिी, बगै ैँचा, ढुङढुङ्गे, 

लमथुनखकि , नुनथिा आसपासका के्षत्रहरु 

  

५४ ५ मखु्र् सडकिे छोएको िग्गा ४००००।-  

५५ ५ शािा सडकिे छोएको िग्गा ३००००।-  

५६ ५ सडकिे नछोएको िग्गा २००००।-  

५७ ५ वडाका अन्र् के्षत्रहरु   

५८ ५ मखु्र् सडकिे छोएको िग्गा ३००००।-  

५९ ५ शािा सडकिे छोएको िग्गा २००००।-  

६० ५ सडकिे नछोएको िग्गा १५०००।-  

६१ ६ 
मछवा िोिा िमेि आूँपटारी िोल्सीसम्म 

िाूँर्ावाूँर्ा िग्गाहरु 

१५०००/-  

६२ ६ 
आूँपटारी िोल्सीिमेि आपटारी गोतामटेार, 

िाूँर्ाबाूँर्ा िग्गाहरु 

२००००/-  

६३ ६ 
मवमहवारे, मतमतरीिोकमागनुािोिासम्म ५०० 

मम. िाूँर्ावाूँर्ा िग्गाहरु 

३००००/-  

६४ ६ 

मगनुा िोिा िमेिमवन्ती मवनार्क आ.मव 

मकरातिोक आहाि ेिोकसम्म िाूँर्ावाूँर्ा 

िग्गाहरु 

२५०००/-  

६५ ६ 

िाि मसंमिङ्िनेको घर िमेिसुकौरे, 

मागाििीगाूँउ, हकि  मवर डाूँडा िड्का कडेिको 

घरसम्म िाूँर्ावाूँर्ा 

१००००/-  

६६ ६ 
मकरातिोक िमेिसेवारोिोक मढमकटारकोईिे 

भय्र्ाङ्ग िाूँर्ाबाूँर्ा ५०० मम.  

१००००/-  

६७ ६ 
मतमतरीिोकिमेि डाूँडागाूँउ भािगुाूँउ मढकीटार 

बम बहािरु राईको घर िाूँर्ाबाूँर्ा ५०० मम. 

१००००/-  

६८ ६ 
िड्ग कडेिकोघरिमेिशंिरगाूँउहुूँि ैबम 

बहािरु राईको घर िाूँर्ाबाूँर्ा ५०० मम. 

८०००/-  

६९ ६ 
मवन्ती मवनार्क आ.मव िमेि समाि डाूँडा 

ममन्िर सेवारोिोक िाूँर्ाबाूँर्ा ५०० मम. 

८०००/  

७० ६ 
िाि मसंमिङ्िनेको घर िमेि रातमाटे भोटेटार 

श्रीिगं्गा आ.वी भाि ुगाूँउ िाूँर्ाबाूँर्ा ५०० मम.  

८०००/-  

७१ ६ 

मवमहवारे डम्बरकाकीको घर िमेि स्वास््र् 

केन्द्र मवर बहािरु शमािको वरी वाङ्ग,े 

ससुमुिङ्ग सम्म िाूँर्ावाूँर्ा 

७५००/-  



क्र.सं. वडानं. जग्गारहेको स्थान न्रू्नतम मूल्र्ाङ्कन रकम रु. 

(प्रलत रोपनी) 

कैलफर्त 

७२ ६ 
भगवती मामव िमेि कावेिीटार बाङ्ग ेररिवुा 

िोिा पिुारी गाूँउिाूँर्ाबाूँर्ा ५०० मम  

७५००/-  

७३ ६ 
काविेीटार कृष्ण भट्टराईको घर िमेि मकरात 

गाूँउ कटहरे भरते भस्मिेाूँर्ाबाूँर्ा ५०० मम 

७५००/-  

७४ ६ 

सकुराि को घर िमेि वाघटेार, वाघटेारिमेि 

मति मवक्रमको घर हुूँिैच्र्ान डाूँडा सम्म 

िाूँर्ावाूँर्ा 

७५००/-  

७५ ६ 

वाघटेार िमेि महवा िोिा 

गमुानहाङआङ्िमे्वकेो घर धाूँर्ाबाूँर्ा ५०० 

मम.  

७०००/-  

७६ ६ 
बाूँकीरहकेा अन्र् सडक आसपास ५०० मम. 

िाूँर्ाबाूँर्ा 

१२०००/-  

७७ ६ अन्र् बाूँकी सबै ५०००/-  

७८ ७ िक्ष्मी िोक आसपास २०० ममटर सम्म  १५,०००/-  

७९ ७ कपरसकुा िोक आसपास २०० ममटर सम्म  १२,०००/-  

८० ७ ठेवाटार िोक आसपास २०० ममटर सम्म  १२,०००/-  

८१ ७ िरेैनी िोक आसपास २०० ममटर सम्म  १२,०००/-  

८२ ७ तमाि ेिोकआसपास २०० ममटर सम्म   १२,०००/-  

८३ ७ मपठौिी िोक आसपास २०० ममटर सम्म १२,०००/-  

८४ ७  अन्र् िग्गाहरु १००००।-  

८५ ८ फुिबारीटोिसबै िेत्र १५,०००/-  

८६ ८ 
िेपे टोि (िामा  रौमड ििेी 

माथीिमतवडाडाूँडा) सबै 

१५,०००/-  

८७ ८ 

िेपे िोिा ििेी बाघिेौरी मगंिबारे हुि ै

मपपिेिोक सम्मको मखु्र् सडककोिार्ा 

बार्ा( ४०० ममटर) 

२०,०००/-  

६४ ८ 
थापा िोक ििेी बाघिेौरी िाने बाटो िार्ा 

बार्ा (४०० ममटर) 

२०,०००/-  

६५ ८ मवष्नेटार  टोि सबै २०,०००/-  

६६ ८ राते िोिा सबै २०,०००/-  

६७ ८ 

मपपिे ििेी मगंिबारे िोक हुिरैाते िोिा 

,कोिोबारी,भत्तभतेिोिुङ्ग ेपुि सम्मको मखु्र् 

सडक िार्ा बार्ा (४०० ममटर) 

२०,०००/-  

६८ ८ मपपिे ििेी संङ्िो िोिा टोि सबै १५,०००/-  

६९ ८ िम्कीडाूँडा मिउरीबोटे १५,०००/-  



क्र.सं. वडानं. जग्गारहेको स्थान न्रू्नतम मूल्र्ाङ्कन रकम रु. 

(प्रलत रोपनी) 

कैलफर्त 

७० ८ भत्तभते,भिेनीटोि २०,०००/-  

७१ ८ िाि िोिा पािाबारी सबै १५,०००/-  

७२ ८ िङ्ुिगुे,बेसारबारी िैते १५,०००/-  

७३ ८ िोसे,मनैाििुीटोि सबै १५,०००/-  

७४ ८ अन्र् िग्गाहरु १२०००।-  

७५ ९ 
मखु्र् सडकिेछोएको सोमबारे ििेी िउेरािी 

भञ्िर्ाङ्सम्म प्रमत रोपनी 

२०,०००/-  

७६ ९ 

सोमिम,मािबासे,मतल्केभञ्िर्ाङ्,राूँगापानी,

गनुमनुे,घिेटार,बोरुङ,सोमबारे ििेी बेिासे 

पिु सम्म प्रमत रोपनी 

१०,०००/-  

७७ ९ ितेी र्ोग्र् समति िग्गाहरु प्रमत रोपनी १०,०००/-  

७८ ९ 
सडकिे नछोएको पािाबारी  तथा अन्र् 

िग्गाहरु प्रमत रोपनी 

७,०००/-  

७९ १० 

बगै ूँिा,ढोडेनी,सािबोटे,धारापानी,िमु्बाक,सु

र्ोिर् न पा १४ मोटरबाटोिे छोएको बसोबास 

िेत्र मभट्टाप्रर्ोिनको िागी(प्रमत आना) 

५,०००/-  

८० १० 

बगै ूँिा,ढोडेनी,सािबोटे धारापानी िमु्बक 

स.ुन. पा १४ सम्म िोमडएका ितेीर्ोग्र् प्रमत 

रोपनी 

२५,०००/-  

८१ १० प्रर्ोग मवमहन घाूँसिाउराको िागी प्रमत रोपनी १५,०००/-  

८२ १० 

हङरार्ो,िोसे,मतनघरेमोटर बाटोिे छोएको 

बसोबास िेत्र मभट्टा प्रमत आना 

ितेी र्ोग्र् िममन प्रमत रोपनी 

घाूँसिाउराको प्रर्ोग,पािा प्रमत रोपनी 

४,०००/- 

२०,०००/- 

१५,०००/- 

 

८३ १० 

िोसे,बिगाूँउढोडेनी,घिे,वडा.नं ९ मसमाना 

िोमिर्ा िोिा मभट्टा र्ोग्र् प्रमत आना 

ितेी र्ोग्र् िममन  प्रमत रोपनी 

पािोिग्गा प्रमत रोपनी 

४,०००/- 

                                            

२०,०००/- 

१५,०००/- 

 

 

८४ १० 
राूँग,ेभञ्िर्ाङ्,िाल्टे, करेि,ेबाहुनीिोप मभट्टा 

र्ोग्र् ( प्रमत आना) 

४,०००/-  

८५ १० अन्र् िग्गाहरु १२०००।-  

 



 जग्गाको मुल्र्ाङ्कनका क्रममा छुट भएका जग्गाहरुको मुल्र्ाङ्कन वडा कार्ाििर्को 

लसफाररस तथा राजश्व परामर्ि सलमलतको लसफाररस अनुसार कार्ािपालिकाको लनणिर् अनुसार 

हुनेछ । 

अनुसूची २ 
मािपोत तथा भूलमकर 

क्र स मािपोत लववरण 

१ २० रोपनीसम्म िग्गा भएका िग्गाधनीहरुको हकमााः अब्बि िग्गा बामर्िक प्रमतरोपनी रु २५, िोर्म 

िग्गा बामर्िक प्रमत रोपनी रु १५,सीम र िहार िग्गा बामर्िक प्रमतरोपनी रु ५।– का िरिे । 

 

अनुसूलच ३  

व्र्वसार् कर 

लस.

नं 
र्ीर्िक 

आ.व.०७९/८०  को 

प्रस्तालवत 

नर्ाैँ दताि नलवकरण 

 व्र्वसार् दताि तथा  नलवकरण   

१ लकराना पसि, टेिर, साना होटि,लचर्ा/खाजा पसि, माछा मासु 

पसि 

  

 १० िाख सम्म पुैँजी भएको १५००।- १०००।- 

 १० देलख मालथ सम्म पुैँजी भएको  

लडिरको हकमा प्रलत लर्र्िक थप रु १०००। 

२५००।- २०००।- 

२ हाडिवेर्र पसि ५०००।- ३०००।- 

३ ज्वेिसि ५०००।- ३०००।- 

४ होटि िज तथा रेषु्टरेन्ट ३०००।- २०००।- 

५ होटि १०००।- ५००।- 

६ कम््रु्टर लवधुत सामान , क्र्ामेरा, टेलिलभजन , रेलडर्ो ,क्र्ासेट 

तथा ्िेर्र 

३०००।- २०००।- 

७ कृलर् जन्र् वस्तुको थोक तथा खुद्रा व्र्पारमा २०००।- १५००।- 

८ सवारी साधन लवके्रता   

  क. सोरुम १००००/- ७०००/- 

 ख. पाटिपुजाि लवलक्र मात्र ५०००/- ३०००/- 

९ लवरे्र्ज्ञ परामर्ि तथा अन्र् व्र्वसालर्क सेवा   

 क. लचलकत्सक १५००/- १०००।- 

  ख. कलवराज १५००/- १०००।- 

 ग. इलन्जलनर्र १५००/- १०००।- 

  घ. कानुन व्र्वसार्ी १५००/- १०००।- 

  ङ. िेखा परीक्षक १५००/- १०००।- 



लस.

नं 
र्ीर्िक 

आ.व.०७९/८०  को 

प्रस्तालवत 

नर्ाैँ दताि नलवकरण 

  च. दन्तलचलकत्सक १५००/- १०००।- 

  छ. अनुसन्धानकताि तथा परामर्िदाता १५००/- १०००।- 

  ज. कम््रु्टर एनालिस्ट तथा प्रोग्रामर १५००/- १०००।- 

  झ. लवमा अलभकताि १५००/- १०००।- 

  ञ. सभेर्र १५००/- १०००।- 

  ट. अनुवादक १५००/- १०००।- 

  ठ. परु्लचलकत्सक १५००/- १०००।- 

  ड. सेर्र दिाि १५००/- १०००।- 

  ण. नगरपालिका प्रधान कार्ाििर् भएको लनमािण व्र्वसार्ी घ वगि  २५०००/- १५०००।- 

 लनमािण व्र्वसार्ीको नामसारी, ठाैँउसरी १५०००।-  

१० उत्पादनमुिक उद्योग   

  क. कोरा माि वा अधिप्रर्ोलधत माि वा खेर गई रहेको 

मािसामानहरुको 

३०००/- १५००।- 

  ख. अन्र् माि सामान प्रर्ोग वा प्रसोधन गरर मािसामान उत्पादन 

गनेउद्योग व्र्वसार्मा(ररङ, लपिर, गमिा) 

३०००/- १५००।- 

 ग. ह्युम पाइप, लबजुलि पोि १००००/- ५०००/- 

११ उजािमुिक उद्योग   

  क. वारु्, सौर्िर्लि, कोइिा, प्राकृलतक तेि, ग्र्ास, वार्ो ग्र्ास 

तथाअन्र् श्रोतहरुबाट उजाि पैदा गने उद्योग व्र्वसार् 

३०००/- १५००।- 

१२ कृलर् तथा वनजन्र् उद्योग   

  क.  वन पैदावरमा आधाररत उद्योग व्र्वसार् ३०००/- १५००/- 

 ख.  कृलर् उद्योग २०००/- १०००/- 

१३ खलनज उद्योग   

  क. खलनज उत्खनन ्वा प्रर्ोधन गने उद्योग व्र्वसार्मा २५०००/- १५०००/- 

१४ पर्िटन उद्योग   

  क. पर्िटन, आवास, मोटेि,, ररसोटि, ट्राभि एजेन्सी, स्कीईङ, 

ग्िाइडीङ, वाटर र्ािलटटङ पालन टे्रलकङ,पदर्ात्रा, हट एर्र 

बिुनीङ, ्र्ारा सेिीङ, गल्फकोसि, पोिा, अश्वरोहण आलद उद्योग 

व्र्वसार् 

५०००/- ३०००/- 

१५ सेवा उद्योग   

  क. छापाखाना, परामर्ि सेवा, लजनीङ तथा बेिीङ व्र्वसार्, 

चिलचत्रव्र्वसार्, साविजालनक पररवहन 

व्र्वसार्,फोटोग्राफी,प्रर्ोगर्ािा,हवाई सेवा,लर्तभण्डार आलद 

उद्योग व्र्वसार् 

३०००/- २०००/- 



लस.

नं 
र्ीर्िक 

आ.व.०७९/८०  को 

प्रस्तालवत 

नर्ाैँ दताि नलवकरण 

  ख. ररर्ि स्टेट (जग्गा खररद लवक्री केन्द्र) १००००/- ७०००/- 

१६ आरन उद्योग १०००/- ५००/- 

१७ लमि कुटानी पेिानी लपसानी प्रलत अश्वर्लि ५००/- २५०/- 

१८ संचार सेवा   

  क. लनलज के्षत्रका हुिाक सेवा (कुररर्र) १०००/- ५००/- 

  ख. लनलज के्षत्रको टेलिफोन, टर्ाक्ससेवा, फोटोकपी, मोबाइि 

फोन, आई.एस.डी., एस.लट.डी., इमेि, इन्टरनेट, रेलडर्ो पेलजंग 

आलद 

२०००/- १०००/- 

१९ लवत्तीर् सेवा/बैक   

  वगि क ३००००/- ३००००/- 

  वगि ख २००००/- २००००/- 

  वगि ग १००००/- १००००/- 

 वगि घ ५०००/- ५०००/- 

   आलथिक कारोवार गने लवत्तीर् संस्था  ५०००/- ५०००/- 

   लवमा कम्पलन ५०००/- ५०००/- 

२०  सहकारी संस्थाहरु  ३०००।- २०००।- 

२१ गै.स.संस्था १००००/- ७०००/- 

२२ मलनट्रान्सफर सेवा ५०००/- ३०००।- 

२३ स्वास््र् सेवा   

  क. गैर सरकारी अस्पताि १००००/- ७०००/- 

  ख. नरलसंङ होम ५०००/- ३०००/- 

  ग. लक्िलनक तथा ल्र्ाब ५०००/- ३०००/- 

  घ. फामेसी २०००/- १५००/- 

२४ लर्क्षा सेवा   

  क. लनलज के्षत्रका स्कुि,आ लव ५०००/- ३०००/- 

  ख. लनलज के्षत्रका स्कुि मा लव ७०००/- ५०००/- 

  ३. तालिम, कम््रु्टर तथा भार्ा प्रलर्क्षण संस्था तथा ट्रु्सन सेन्टर ३०००/- १५००/- 

२५ ममित केन्द्र (वकि सप) मा िगाइने वालर्िक कर   

  क. हेभी इक्वी्मेंट, बस, ट्रक, ५०००/- ३०००/- 

  ख. कार वकि सप ट्र्ाक्सी, ट्रर्ाक्टर ३०००/- २०००/- 

  ग. मोटरसाइकि, टेम्पो, अटो वकि सप २०००/- १५००/- 

  घ. साइकि ममित पसि ५००/- २५०/- 

 ङ घडी, मोबाईि, रेलडर्ो ममित   



लस.

नं 
र्ीर्िक 

आ.व.०७९/८०  को 

प्रस्तालवत 

नर्ाैँ दताि नलवकरण 

२६ व्रु्टीपाििर, केर् रंृ्गार, ड्राइलक्िनसि, सैिुन,फोटो स्टुलडर्ो , 

लसिाई, कस्मेलटकआलद 

१५००/- १०००/- 

२७ परु् बधर्ािा  २०००/- १५००/- 

२८ मास ुपसि लवके्रता १०००/- ७००/- 

२९ फुि र लवरुवा पसि लवके्रता १०००/ ७००/- 

३० दुध डेरी १०००/ ७००/- 

३१ लससा,्िाईउड लवके्रता ३०००/- २०००/- 

३२ भांडाकुैँ डा लवके्रता २०००।- १५००।- 

३४ लस्टि, काठ, फलनिचर लवके्रता   

३५ खेिौना उपहार (लगटट) लवके्रता १०००/- ७००/- 

३६ केबुि नेटवालकिं ङ/ISP ५०००/- ३०००/- 

३७ लचर्ा उधोग २०००००/- २०००००/- 

३८ हाते लचर्ा उद्योग ५०००/- ३०००/- 

३९ कृलर्/ परु् फमि   

 लनजी १०००/- ७००।- 

 साझेदारी ५०००/- ३०००।- 

४० कपडा पसि ३०००।- २०००।- 

४१ जुत्ता पसि ३०००। २०००।- 

४२ इिेक्ट्रोलनक पसि २०००/- १५००/- 

४३ गृि उधोग १००००/- ७०००/- 

४४ पुस्तक/स्टेर्नरी २०००/- १५००/- 

४५ टार्ल्स तथा माविि पसि ५०००/- ३०००/- 

४६ पूजा सामालग्र पसि ५००/- २५०/- 

४७ एग्रोभेट और्धी पसि   

 क मि खाद लवउलवजन नसिरर लकटनार्क  और्लध पसि २०००/- १५००/- 

 ख भेटेररनरी लक्िलनक/ और्लध पसि २०००/- १५००/- 

४८ सहकारी नाम संसोधन   

४९ रै्लक्षक लसफाररस रु्ल्क   

५० घर बहाि कर  मालसक १० प्रलतर्त   

५१ एम्बुिेन्स आम्दानी   

 

अनुसूची ४ 

सडक सुधार रु्ल्क, 



क) डोिर, िोडर , ि.ेसी.बी.मा प्रमतमिन प्रमत सवारी साधन रु १००।– ( उि सवारी साधन को र्स न.पा. 

िेत्रमा काम गरेबापत कूि आम्िानीको ५ प्रमतशत िस्तरु मिने ।) 

ि) बस, ट्रक, ट्रर्ाक्टर, िरी र हभेीगाडीमा प्रमतमिन प्रमत सवारी साधन रु १००।– 

ग) भाडाका कार, िीप, ट्र्ाक्सी, माइक्रो तथा मममनबस (स्कूि बस समते) मा प्रमतमिन प्रमत सवारी साधन रु 

५०।– 

घ) अन्र् साना सवारी साधन(टेम्पो, अटो, ररक्सा आमि (मोटरसाइकिबाहके) रु १०।– 

ङ) निीिन्र् सामाग्री ढुवानी गने सवारीिाई सडक सधुार (पवूािधार उपर्ोग) शलु्क: संकिन िेत्रबाट नै 

संकिन हुने 

प्रमत ट्र्ाक्टर रु ५० 

प्रमत मट्रपर (सानो) रु १०० 

 प्रमत मट्रपर (ठूिो) रु १५० 

सवारी साधन अलभिेलखकरण 

१. इन्धनबाट िल्ने सवारी साधन मोटरसाइकि रु ५०। 

२. इन्धनबाट िल्ने सवारी साधन अन्र् रु १०००। िार पाङ्ग ेभन्िा मामथ १५००। 

३. इररक्सा र ट्र्ाम्पो समतेको िताि र नमवकरण बामर्िक रु १०००। 

४. डोिर िोडर ि ेमस बी मा अनुममत शलु्क वामर्िक रु ३०००। 

५. व्र्वसामर्क संस्थाका नाममा रहकेा िार पाङ्ग्रे सवारी साधनमा वामर्िक रु १५००। 

अनुसूची५ 

लवज्ञापन कर 

क) सावििमनक स्थिमारामिएकोहोमडिङ बोडि ६/६ फुट सम्मको वामर्िक रु १५००।– 

ि) सावििमनक स्थिमारामिएकोहोमडिङ् बोडि ६/६ फुट भन्िा ठूिो साइिको वामर्िक २०००।– 

 

अनुसूची६ 

मनोरञ्जन कर 

क) मिेा, महोत्सब , नाटक, सांस्कृमतक कार्िक्रम आमि सञ्िािन गरे बापत संिािनको िामग प्रमतमिन रु 

२०००।– का िरिेनगरपामिकामा रािस्व बिुाउने । 

अनुसूची ७ 

नगरपालिकािे िगाउने सेवा रु्ल्क 

नगरपालिकािेिगाउने सेवा रु्ल्क दस्तुर लववरण 

लस. नं. र्ीर्िक 
आ.व.०७८/७९ को 

प्रस्तालवत 
कैलफर्त 

१ नागररकता लसफाररस 

 

 

  क.वंर्ज १००/-  

  ख.अंलगकृत १०००/-  

  ग.वैवालहक अंलगकृत ३००/-  

  घ.नागररकता प्रलतलिलप लसफाररस ३००/-  

२ नाम, थर संसोधन २००/-  



लस. नं. र्ीर्िक 
आ.व.०७८/७९ को 

प्रस्तालवत 
कैलफर्त 

३ नावािक लसफाररस १००/-  

४ नाता प्रमालणत नेपािीमा  ३००/-  

५ 
नाता प्रमालणत अंगे्रजीमा   ५००/-  

६ घर जग्गा नामसारी लसफाररस २००/-  

७ जग्गा रलजस्टे्रर्न लसफाररस 

 

 

 

अंर्बण्डा ५००/-  

 

 लवलक्र प्रर्ोजन आवास २०००/-  

 

खेलतर्ोग्र्  १०००  

८ पलञ्जकरणप्रमालणत २००/-  

 पलञ्जकरण दस्तुर ( ३५ लदन मालथ) २००/-  

 

पलञ्जकरण सलजिमन दस्तुर ५००/-  

 पलञ्जकरण प्रलतलिलप ५००/-  

९ नरबढी तथा छुट जग्गा दताि प्रलत रोपनी १०००/-  

१० 

चारलकल्िा प्रमालणत/घरबाटो प्रमाणीत 

समेत  

 

 

 

क.    मोटर बाटोिे छुने ५००/-  

 

ख .    मोटर बाटोिे नछुने ३००/-  

११ पररवारकार्म लसफाररस २५०/-  

१२ घरकार्म लसफाररस 

 

 

 

कच्ची ५००/-  

 

पक्की(RCC) १०००/-  

१३ उद्यमव्र्वसार् संचािन दताि लसफाररस ३००/-  

१४ लवधुत / टेलिफोन लसफाररस 

 

 

  क.सामान्र् १००/-  

  ख.व्र्वसालर्क घरेिु ५००/-  

  ग.ठुिा उद्योग १०००/-  

१५ 

अपुतािी लसफाररस 

५ रोपनी भन्दा कम भएकम रु २०००।- ५०००/-  

१६ स्वदेर्ी पेन्सन पट्टाको लसफाररस ५००/-  

१७ लवदेर्ी पेन्सन पट्टाको लसफाररस ७००/-  

१८ मोही िगत कट्टा लसफाररस प्रलत रोपनी ३००/-  

१९ अंगे्रजीमा लसफाररस(लवलवध) ५००/-  

२० स्थिगत सजिलमन ५००/-  

२१ वालर्िक आर् लसफाररस 

 

 



लस. नं. र्ीर्िक 
आ.व.०७८/७९ को 

प्रस्तालवत 
कैलफर्त 

  क.५ िाख सम्म ३००/-  

  ख. ५ िाख भन्दा मालथ प्रलत िाख १००/-  

२२ सम्पलत लसफाररस   

 क.५ िाख सम्म ३००/-  

 ख. ५ िाख भन्दा मालथ प्रलत िाख १००/-  

२३ अंलर्र्ार प्रमालणत  २५०/-  

२४ 

लनजी नम्वरी जग्गाको रुख लवक्री लसफाररस 

दस्तुर १००/-  

२५ 

बसाईसरी जाैँदा समान िैजाने लसफाररस 

दस्तुर २००/-  

२६ व्र्वसार्बन्दको लसफाररस २००/-  

२७ हिभाडा दैलनक 

 

 

  

न.पा. हि नगरपालिका लभत्रका संस्थाको 

हकमा ५०००/-  

 

न पा हि नगरपालिका बालहरका संस्थाको 

हकमा १००००।-  

 

न पा लमलटङ हि २०००  

  वडा कार्ाििर् हिहरु ५००/-  

  प्रोजेक्टर तथा टेलिलभजन ६००/-  

२८ 
बक्र्ौता जररवाना वालर्िक १० प्रलतर्तिे 

थप हुने १०.००%  

२९ उपभोिा सलमलत तथा समुह दताि/नलवकरण 

 

 

  क.दताि ५००/-  

  ख.नलवकरण २५०/-  

३० छात्रावृलत लसफाररस १००  

३१ जातजाती प्रमालणत लसफाररस १००  

३२ अन्र् लसफाररस २००  

३३ न्र्ार्ीक सलमलत लनवेदन दस्तुर  १००/-  

३४ 

काठकाट्ने हाते मेलसन दताि तथा नलवकरण 

दस्तुर(बालर्िक) २५००/- १०००/- 

 

अनुसूची ८ 

पर्िटन रु्ल्क 

क) नेपािी पर्िटनाःमनाः शलु्क  

ि) भारतीर् तथा िमिण एमसर्ािी मिुकुका पर्िटक प्रमतव्र्मि रु १५०।– 



ग) उपर्ुिि बाहके अन्र् मिुकुका पर्िटक प्रमतव्र्मि रु २५०।– 

घ) पर्िटन प्रवििन तथा संरिण शलु्क वापत सामिुामर्क तथा मनमि पर्िटमकर् िेत्रिे कुि आर्को ५% 

मामसक रुपमा  नगरपामिकामा अमनवार्ि रुपमाबिुाउने । 

अनुसूची ९ 

प्राकृलतक स्रोत उपर्ोग कर 

क) ढुङ्गा, रोडा,मगट्टी, बािवुा आमि उपर्ोग गरे बापत प्रमत ट््रर्ाक्टर रु २००।– तथा प्रमत ट्रक/मट्रपर रु 

५००।– प्रमत मट्रपकािरि े

ि) स्थानीर् सरकार सञ्िािन ऐन २०७४ अनसुार सामिुामर्क बन पैिावार मबक्री मवतरण गरे बापत कुि 

सकार अकंको १० प्रमतशत का िरि े मिने र आपतुी समममतिाई मिइने काठको पमन सोही प्रमतशतिे 

मिने र सामिुामर्क बन उपभोिा समममतको कुनैपमन बन पैिावार मबक्री मवतरण गिाि नगरपामिकाको 

मसफाररस अमनवार्ि गराउने ।  

 

अनुसूची १० 

नक्सा पास दस्तुर 

क) RCC िग तर्ार गरी वा नगरी इूँटा वा मसमने्टको ब्िकको गारो िगाई अथवा काठ वा बाूँसको कडा 

प्रर्ोग गरी मटन वा टािीको छानाबाट मनममित घर(एक वा िमत सकैु तिाको भएपमन) प्रमत वगिमफट रु 

१।५०।–(अिरेपी एक रुपै ूँर्ा पिास पैसा मात्र) का िरिे 

ि) RCC पक्की घर (मसमणे्ट, इूँटा र छडबाट मनममित, पक्की छाना भएको) एकति ेघरका िामग रु ४।– प्रमत 

वगगि मफट, िइु ति ेघरका िामग रु  ३।– प्रमत वगि मफट (िोस्रो तिा का िामग मात्र) तथा िइु भन्िा बढी 

तिाको घरका िामग तेस्रो तथा सो भन्िा मामथका तिामा समेत प्रमत  वगि मफट रु २।– का िरिे । 

 

ग)अममन नापिाूँि शलु्क िहेार् बमोमिम िाग्नेछ ।  

अ) १० रोपनी सम्मको : रु २५००।– 

आ)११-२० रोपनी सम्मको : रु ३५००।– 

इ) २१ रोपनी भन्िा मामथको : रु ५०००। 

अनुसूची ११ 

नगरपालिकािे िगाउने लनकासी कर तथा कृलर्जन्र् उत्पादनको व्र्वसालर्क कारोबारमा िाग्ने       

करको लववरण 

लस. 

नं. 

र्ीर्िक एकाई आ.व. 

२०७९/८०कोप्रस्ता

लवत 

कैलफर्त 

१ सिवुागोमिर्ा प्रमत क्र्मुफट १५  

२ कुकाठगोमिर्ा प्रमत क्र्मुफट १०  

३ सिवुािाउरा प्रमत ट्रक १५००  

४ सिवुािाउरा (फुि डािा) प्रमत ट्रक २०००  

५ कुकाठिाउरा प्रमत ट्रक १०००  



लस. 

नं. 

र्ीर्िक एकाई आ.व. 

२०७९/८०कोप्रस्ता

लवत 

कैलफर्त 

६ कुकाठिाउरा (फुि डािा) प्रमत ट्रक १२००  

७ तर्ारी काठका सामान ठुिो प्रमत गोटा ५००  

८ तर्ारी काठका सामानसानो प्रमत गोटा १००  

९ सिवुा मिरानी काठ प्रमत क्र्मुफट २०  

१० नरम मिरानीकाठ प्रमत क्र्मुफट १०  

११ वाकि प्रमत ट्रक २०००  

१२ वाकि कुकाठ प्रमतट्रर्ाक्टर १०००  

१३ मस्टप प्रमत ट्रक २०००  

१४ मस्टप कुकाठ प्रमतट्रर्ाक्टर १२००  

१५ परुानोराम्रो काठ प्रमत ट्रक २०००  

१६ परुानो कुकाठ प्रमतट्रर्ाक्टर १५००  

१७ िर्र प्रमतमकिोग्राम १  

१८ काठको धिुो प्रमत बोरा १५  

१९ काठको धिुो प्रमतट्रर्ाक्टर ५००  

२० बाूँस प्रमत गोटा २/५०  

२१ िर प्रमत मठुा ०.५  

२२ कुिो प्रमतकुइन्टि ३०  

२३ अिवुा प्रमत बोरा २०.  

२४ िसी बोका प्रमत गोटा १०  

२५ पाठा पाठी प्रमत गोटा ५  

२६ सुूँगरु ठुिो प्रमत गोटा २५  

२७ सुूँगरु सानो प्रमत गोटा १०  

२८ गाई भै ूँसी प्रमत गोटा ३०  

२९ बाख्राबाख्री , पाडा पाडी प्रमत गोटा १५  

३० मास िाि प्रमत बोरा १५  

३१ तोरी प्रमत बोरा १०  

३२ धान,मकै प्रमत बोरा ५  

३३ कागती,सनु्तिा प्रमतटोकरी १०  

३४ मघउ प्रमतमकिोग्राम ५  

३५ काूँिो सपुारी प्रमत बोरा ४०  

३६ सकु्िा सपुारी प्रमतमकिोग्राम ३/५०  

३७ सकु्िा नररवि प्रमतमकिोग्राम ३/५०  

३८ तामा मसेु प्रमतमकिोग्राम ३  



लस. 

नं. 

र्ीर्िक एकाई आ.व. 

२०७९/८०कोप्रस्ता

लवत 

कैलफर्त 

३९ सनपाट प्रमत मन ५  

४० कुिरुा ठुिो प्रमत गोटा २  

४१ कुिरुा सानो प्रमत गोटा १  

४२ मान्द्रा भकारी प्रमत गोटा ५  

४३ डोको थनु्से प्रमत गोटा ५  

४४ सिीवन तरकारी प्रमतमकिोग्राम १  

४५ केरा प्रमत घरर ५  

४६ िसुािनी प्रमतमकिोग्राम ३  

४७ बेसार प्रमतमकिोग्राम २  

४८ आि ु प्रमत बोरा ५  

४९ छुपी प्रमतमकिोग्राम १०  

५० अिैंिी काूँिो प्रमतमकिोग्राम ३  

५१ अिैंिी सकेुको प्रमतमकिोग्राम ६  

५२ कोइिा प्रमत बोरा १०  

५३ थोत्रा धात ुतथा अन्र् कवाडी 

सामान 

प्रमत बोरा ३०  

५४ हरीर्ो मिर्ा पत्ती  प्रमत केिी ५  

५५ सकेुको मिर्ा पत्ती प्रमत केिी २०  

५६ मवरुवा (वनेाि) प्रमत गोटा १.५  

५७ रवरको िोटो  प्रमत मिटर १०  

 
अनुसूची १२ 

नगरपालिकािे िगाउने हाटबजार करको दर 

लस. 

नं. 

र्ीर्िक इकाई आ.व. ०७८/७९ 

कोप्रस्तालवत 

कैलफर्त 

१ रेमडमडे तर्ारी कपडा पसि प्रमत पसि ४०  

२ थान कपडा पसि प्रमत पसि ४०  

३ होटि मिर्ा पसि प्रमत पसि ४०  
४ कस्ममेटक शृगंार सामग्री पसि प्रमत पसि ४०  
५ सब्िी तथा फिफुि पसि प्रमत पसि ४०  
६ तरकारी, रोमट, थकु्पा , म.म. पसि प्रमत पसि ४०  
७ िसी, कुिरुाको मास ुतथा माछा 

पसि 

प्रमत पसि ४०  



लस. 

नं. 

र्ीर्िक इकाई आ.व. ०७८/७९ 

कोप्रस्तालवत 

कैलफर्त 

८ िसी,  बोका,  प्रमत गोटा ५०  
९ हाूँस, कुिरुा, परेवा प्रमत गोटा २०  

१० सुंगरुको पाठा पाठी प्रमत गोटा ३०  

११ घडी, रेमडर्ो, मोबाइि पसि प्रमत पसि ४०  

१२ िमडबटुीऔर्मध पसि प्रमत पसि २५  

१३ मकराना पसि सानो िटपटे, 

पानीपरुी 

प्रमत पसि २०  

१४ मकराना पसि ठुिो प्रमत पसि ४०  

१५ डोको, नाङ्िो, भकारी,घमु पसि प्रमत पसि २५  

१६ सैिनु, केश मवन्र्ास प्रमत पसि ४०  

१७ सतुी , कंकड़ ,मिर्ापत्ती पसि प्रमत पसि २०  

१८ पान ममठाई पसि प्रमत पसि २५  

१९ काठको ठेकी पसि प्रमत पसि ३०  

२० मघउ,मह पसि प्रमत पसि २०  

२१ धातकुा भाूँडा वतिन पसि प्रमत पसि ४०  

२२ माटाका भाूँडा पसि प्रमत पसि २०  

२३ टोपी रुमाि पसि प्रमत पसि २०  

२४ बरफ पापड पसि प्रमत पसि २०  

२५ मास िाि पसि प्रमत पसि २०  

२६ मरुई मिउरा पसि प्रमत पसि २०  

२७ मिसो पेर् पिाथि पसि प्रमत पसि ४०  

२८ सनु िांिी गहना पसि प्रमत पसि ४०  

२९ ितु्ता िटपि पसि प्रमत पसि ४०  

३० हाडिवरे्र पसि हाटविार डुिाइ 

महडने 

प्रमत पसि ६०  

३१ डीमििरी पसि प्रमत पसि ४०  

३२ नाङ्िे मसर्ो धागो पसि प्रमत पसि २०  

३३ गाडीमा समान बेच्ने पसि प्रमत पसि ४०  

३४ छाता,ितु्ता िटपि ममित पसि प्रमत पसि २५  

३५ मसद्रा तथा मसि उनेको माछा 

पसि 

प्रमत पसि २५  

३६ टुनामनुा िाि ुििेाउने प्रमत पसि ४०  

३७ मिाि पसि प्रमत पसि २०  

३८ कृमर्,मबउमबिन,मवर्ािी पसि प्रमत पसि २५  



लस. 

नं. 

र्ीर्िक इकाई आ.व. ०७८/७९ 

कोप्रस्तालवत 

कैलफर्त 

३९ ििेौना पसि प्रमत पसि २०  

४० ठुिा मवधतुीर् सामग्री 

इिेक्ट्रोमनक्स पसि 

प्रमत पसि ४०  

४१ ग्रह औठंी मवक्री प्रमत पसि ३०  

४२ पिुा सामग्रीहरु पसि प्रमत पसि ३०  

४३ पोस्टर तथा पञु्ि सामग्री पसि प्रमत पसि २५  

४४ बोकेर ििेौना आमि डुिाई बेच्ने प्रमत व्र्मि २५  

४५ बोटमबरुवाका बेनाि प्रमत पसि २५  

४६ फूिका बेनाि तथा पषु्प सामग्री प्रमत पसि २०  

४७ उपर्ुिि बाहकेका अन्र् पसि प्रमत पसि २५  

४८ राूँगाको मास ुपसि प्रमत पसि १५०  

४९ सुूँगरुको मास ुपसि प्रमतपसि १००  

५० केरा पसि प्रमतघरी ५  

५१ अिवुा प्रमतकेिी १  

५२ व्र्ाग िोिा पसि प्रमतपसि ३०  

53 पसु्तक पसि प्रमतपसि ३०  
५४ बाख्रा प्रमतगोटा ३०  
५५ रागा गोरु गाई भसैी  मबक्री मलु्र्को ३ प्रमतशत  
 

अनुसूची १३ 

सरसफाई तथाफोहोरमैिा व्र्वस्थापन रु्ल्क 

क. नगरपामिकािेत्रमभत्र कुनै सांस्कृमतक कार्िक्रम, आमसभा आमि गरेबापत प्रमतमिन रु ५००।-का िरिे 

ि

. 

नगरपामिकाबिार िेत्रका घर तथा हाटबिारमा सञ्िामित पसिहरुबाट प्रमतघर तथा प्रमत पसि 

साप्तामहक रुपमा प्रमतहप्ता रु १०।- का िरिे 

 नोटःसालवकमा कर, दस्तुर, रु्ल्किगाइएको तर र्स आ.ब.मा उल्िेख हुन छुट भएकोमा वा 

मालथ उलल्िलखत बाहेक अन्र् लवर्र्मा कर िगाउन आवश्र्क ठानेमानगरपालिकाको 

लनणिर्अनुसार हुनेछ । 

 
अनुसूलच १४ 

बहाि लवटौरी कर 

क्र.

सं. 

लववरण २०७९/८० को िालग 

प्रस्तालवत 

वहाि लवटौरी कर  

कैलफर्त 



१ पक्की घर  ५००/-  

२ कच्िी घर  ३००/-  

३ काठिे बनाएको मटनको छाना  प्रलत स्क्वार्र फुट रु ०.५  

४ मखु्र् सडकिे छोएको घडेरी प्रर्ोिनको 

िग्गा 

प्रलत रोपनी रु १००  

५ मखु्र् सडकिे छोएको िेतीर्ोग्र् िग्गा प्रलत रोपनी रु ५०  

६ शािा सडकिे छोएको घडेरी प्रर्ोिनको 

िग्गा 

प्रलत रोपनी रु ५०  

७ शािा सडकिे छोएको ितेीर्ोग्र् िग्गा प्रलत रोपनी रु ३०  

८ सडकिे नछोएको ितेीर्ोग्र् िग्गा प्रलत रोपनी रु २०  

९ अन्र् िग्गाहरु  प्रलतरोपनी रु १०  

 
अनुसूलच १५ 

कर छूट सम्बन्धी प्रावधान 

१. घर बहाि कर, सम्पमत्त कर, मािपोत तथा भमूमकर, व्र्वसार् कर पौर् मसान्त सम्म एकमषु्ठ बिुाएमा 

१० प्रमतशत कर छुट व्र्वस्था गरेको छु । 

२. नगरपामिका िाइ विुाउन ुपने मामसक कोठाभाडा, सटर घरभाडा एकमषु्ठ बिुाएमा ५ प्रमतशत छुटको 

व्र्वस्था गरेको छु । 

३. वामर्िक िाग्ने ठेक्का पट्टामा  एकमषु्ठ बिुाएमा १० प्रमतशत छुट मिने व्र्वस्था गरेको छु । 

४. नगर िेत्रमभत्र घर मनमािण गनुि पवूि नक्सापास गरर मनमािण कार्ि सरुु गने व्र्मि तथा संस्थािाइ नक्सापास 

िस्तरुमा ५ प्रमतशत छुट मिइनेछ र नक्सापास नगरर मनमािण गरेको पाइएमा नक्सापास गिाि िाग्ने िस्तरुमा 

सत प्रमतशत थप िस्तरु िाग्ने व्र्वस्था ममिाएको छु ।  

 

आज्ञािे , 

        नाम गणेश अमधकारी  

      प्रमिु प्रशासकीर् अमधकृत                                         

 


