
1 
 

लम्कीचुहा नगरपाललकाको अलिक लबधेयक, २०७९ 

लम्कीचुहा नगरपाललकाको ऄिथ सम्बलधध प्रस्तावलाइ कायाथधवयन गनथ बनेको लवधेयक 

 

प्रस्तावनााः लम्कीचहुा नगरपाललकाको आलथिक वषि २०७९।०८० को अथि सम्बन्धी प्रस्तावलाई कायािन्वयन गनिको लनलमत्त स्थानीय 

कर तथा शुल्क संकलन गने, छुट लदने तथा आय संकलनको प्रशासलनक व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संलवधानको धारा 

२२८ को उपधारा (२) बमोलजम लम्कीचहुानगर सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “लम्कीचहुा नगरपाललकाको आलथिक ऐन,२०७९ रहकेो छ । 

(२) यो ऐन २०७९ साल श्रावण १ गते देलख लम्कीचहुा नगरपाललका क्षेत्रमा लाग ूहुनेछ । 

२. सम्पलत करःलम्कीचहुा नगरपाललकाका क्षेत्रलभत्र अनुसलूच (१) बमोलजम एलककृत सम्पलत्त  कर लगाइने र असलू उपर गररनेछ। 

३. भूलम कर (मालपोत):  लम्कीचहुा नगरपाललका क्षते्रलभत्र अनुसलूच (२) बमोलजम भलूम कर (मालपोत) लगाइने र असलू उपर 

गररनेछ ।  

४. घर वहाल करः लम्कीचहुा नगरपाललका क्षेत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा 

पोखरी पूरै आंलशक तवरले वहालमा लदएकोमा अनुसलूच (३) बमोलजम घर जग्गा वहाल कर लगाइने र असलू गररनेछ ।  

५. व्यवसाय करः लम्कीचहुा नगरपाललका क्षेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूूँजीगत लगानी र आलथिक कारोवारका आधारमा 

अनुसलूच (४) बमोलजम व्यवसाय कर लगाइने र असलू उपर गररनेछ । 

६. जलिबुटी, कवािी र जीवजधतु करः  लम्कीचहुा नगरपाललका क्षेत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थाले ऊन, खोटो, जलडबुटी, वनकस, 

कवाडी माल र प्रचललत कानूनले लनषेध गररएको जीवजन्तु वाहकेका अन्य मतृ वा माररएका जीवजन्तुको हाड, लसङ, प्वाूँख, छाला 

जस्ता बस्तुको व्यवसालयक कारोवार गरेवापत अनुसलूच (५) बमोलजमको कर लगाइने र असलू उपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन करः लम्कीचहुा नगरपाललका क्षेत्रलभत्र दताि भएका सवारी साधनमा अनुसलूच (६) बमोलजम सवारी साधन कर 

लगाइने  छ र उि कर सम्बलन्धत प्रदशेले असलु गरी अन्तर सरकारी लबत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोलजम स्थानीय तहको लवभाज्य 

कोष मार्ि त नगरपाललकाको संलचत कोषमा   राजश्व बाूँडर्ाूँड गनुिपनेछ। 

८. लवज्ञापन करःलम्कीचहुा नगरपाललका क्षेत्रलभत्र हुने लवज्ञापनमा अनुसलूच (७) बमोलजम लवज्ञापन कर लगाइने र असलू उपर गररनेछ 

। यसरी कर संकलन गदाि अन्तर सरकारी लबत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोलजम सम्बलन्धत प्रदशेले लनधािरण गरेको लवज्ञापन कर समेत 

संकलन गरी प्रदशे लवभाज्य कोषमा राजश्व बाूँडर्ाूँड गनुिपनेछ। 

९. मनोरधजन करः लम्कीचहुा नगरपाललका क्षेत्रलभत्र हुने मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनुसलूच (८) बमोलजम व्यवसाय कर लगाइने र 

असलु उपर गररनेछ । यसरी कर संकलन गदाि अन्तर सरकारी लबत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोलजम सम्बलन्धत प्रदेशले लनधािरण गरेको 

मनोरन्जन  कर समते संकलन गरी प्रदशे लवभाज्य कोषमा राजश्व बाूँडर्ाूँड गनुिपनेछ। 

१०. बहाल लबटौरी शुल्कः लम्कीचहुा नगरपाललका क्षेत्रलभत्र आरु्ले लनमािण, रेखदेख वा संचालन गरेकाहाट बजार, पसल वा 

सरकारी जग्गामा अनुसचूी (९) मा उल्लेख भए अनुसार बहाल लबटौरी शुल्क लगाइने र असलू उपर गररनेछ । 

११. पालकथ ङ शुल्कःलम्कीचहुा नगरपाललका क्षेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनलाई पालकि ङ सलुवधा उपलब्ध गराए वापत अनुसलूच (१०) 

बमोलजम पालकि ङ शुल्क लगाइने र असलू उपर गररनेछ। 

१२. टे्रलकङ्ग, कोयोलकि, क्यानोआङ्ग, बधजी जलम्पङ्ग, लजपफ्लायर र र् याफ्टीङ्ग शुल्कःलम्कीचहुा नगरपाललकाले आफ्नो 

क्षेत्रलभत्र टे्रलकङ्ग, कायोलकड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जलम्पङ्ग, लजपफ्लायर र र् याफ्टीङ्गसेवा वा व्यवसाय संचालन गरेवारत अनुसलूच 

(११) बमोलजमको शुल्क लगाइने र असलू उपर गररनेछ । 

१३. सेवा शुल्क, दस्तुरः लम्कीचहुा नगरपाललकाले लनमािण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनूसलूच (१२) मा उलल्ललखत स्थानीय 

पूवािधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसलूचमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असलू उपर गररनेछ । 

१४. पयथटन प्रवेश शुल्कः  लम्कीकचहुा नगरपाललकाले आफ्नो क्षेत्रलभत्र लनमािण गरेका उद्यान, पाकि , लचलडयाखाना, ऐलतहालसक तथा 

पुरातालववक सम्पदा, संग्राहलय जस्ता सम्पदा उपयोग गरे वापत पयिटकहरुवाट अनुसचूी (१३) मा उलल्ललखत दरमा पयिटन प्रवेश शुल्क 

लगाईने र असलु उपर गररनेछ ।  
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१५. कर छुटःलम्कीचहुा नगरपाललकाको बाढी ग्रस्त क्षेत्र बाहके अन्यको हकमा यस ऐन बमोलजम कर लतने दालयवव भएका व्यलि वा 

संस्थाहरुलाई कुनै पलन लकलसमको कर छुट लदईने छैन ।  

१६. कर तिा शुल्क संकलन सम्बलधध कायथलवलधः यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बलन्ध कायिलवलध 

लम्कीचहुा नगरपाललकाले तोके अनुसार हुने छ । 

१७. कायथपाललकाले तोकेबमोलजम हुने : यस लवधेयकमा नपरेका तर पछी कायम गनुिपने करका दर, राजश्व छुट सम्बन्धी व्यवस्थार 

कर असलुी सम्बन्धमा कायिपाललकाको लनणिय अनुसार हुनेछ 

१८. ऐलानी प्रलत जग्गामा लनमािण हुने तथा भईसकेका घरहरुको सवालमा आवश्यक कायिलवलध वनाई लनलित मापदण्डको आधारमा 

कर लनधािरण गनि नगर कायिपाललकालाई अलधकार प्रवयायोजन गररनेछ  । 

१९. महने्र राजमागिसंग जोलडएका जग्गाहरुको क्षेत्रर्ल पुजािमा बलढ देलखने र लर्ल्डमा कम भई लगत कट्टा नभएकाले वडाको 

प्रलतवेदनलाई आधार मालन मालपोत कर लनधािरण गनेछ । 

२०. ऄधय व्यवस्िा : चाल ु आलथिक वषि २०७८।०७९मा स्वीकृत गररएको करको दरहरुमा आलथिक वषि २०७९।०८० का लालग 

प्रस्तालवत दरहरुमा पररवतिन गरर देहाय बमोलजम लनधािरण गररनेछ । 
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अनुसचूी-०१ 

दर्ा (२) संग सम्बलन्धत 

नेपालको संलवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोलजम 

१. सम्पलत कर 

एकीकृत सम्पतीको दर: 

क्र.सं. एकीकृत सम्पतीको मलू्य रु. मा 
आ.व. २०७९।०८० को 

स्वीकृत दर 

आ.व. २०८०।०८१ को 

प्रस्तालवत दर 
कैलर्यत 

१ 
१० लाख रुपैया सम्म 

क 
५० हजार देलख ३ लाख सम्म  ६६। ६६।   

ख 
३ लाख १ देलख ४ लाख सम्म १२०। १२०।   

ग 
४ लाख १ देलख ६ लाख सम्म 1९०। 1९०।   

घ 
६ लाख १ देलख ८ लाख सम्म २४०। २४०।   

ङ 
८ लाख १ देलख १० लाख सम्म 2७5। 2७5।   

२ 
१० लाख १ देलख २० लाख सम्म 

    

क 
१० लाख १ देलख १२ लाख सम्म ३००. ३००.   

ख 
१२ लाख १ देलख १४ लाख सम्म ३६० ३६०   

ग 
१४ लाख १ देलख १६ लाख सम्म ४२० ४२०   

घ 
१६ लाख १ देलख १८ लाख सम्म ४६० ४६०   

ङ 
१८ लाख १ देलख २० लाख सम्म ४८५ ४८५   

३ 
२० लाख १ देलख ३० लाख सम्म 

    

क 
२० लाख १ देलख २२ लाख सम्म ६०५ ६०५   

ख 
२२ लाख १ देलख २४ लाख सम्म ६७० ६७०   

ग 
२४ लाख १ देलख २६ लाख सम्म ७९० ७९०   

घ 
२६ लाख १ देलख २८ लाख सम्म ९७० ९७०   

ङ 
२८ लाख १ देलख ३० लाख सम्म १२१० १२१०   

४ 
३० लाख १ देलख ७० लाख सम्म 

    

क 
३० लाख १ देलख ३४ लाख सम्म १४५० १४५०   
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ख 
३४ लाख १ देलख ३८ लाख सम्म १८१५ १८१५   

ग 
३८ लाख १ देलख ४२ लाख सम्म २४२० २४२०   

घ 
४२ लाख १ देलख ४६ लाख सम्म ३०२५ ३०२५   

ङ 
४६ लाख १ देलख ५० लाख सम्म ३६३० ३६३०   

च 
५० लाख १ देलख ६० लाख सम्म ४४२५ ४४२५   

छ 
६० लाख १ देलख ७० लाख सम्म ५९४० ५९४०   

५ 
७० लाख १ देलख १६ करोड सम्म 

    

क 
७० लाख १ देलख ८० लाख सम्म ७९२० ७९२०   

ख 
८० लाख १ देलख ९० लाख सम्म १०५६० १०५६०   

ग 
९० लाख १ देलख  १ करोड सम्म १३२०० १३२००   

घ 
१ करोड १ देलख १२ करोड सम्म १५८४० १५८४०   

ङ 
१२ करोड १ देलख १६ करोड सम्म २११२० २११२०   

६ 
१६ करोड १ देलख ५० करोड सम्म 

    

क 
१६ करोड १ देलख २० करोड सम्म २६४०० २६४००   

ख 
२० करोड १ देलख २२ करोड सम्म ३३००० ३३०००   

ग 
२२ करोड १ देलख ३३ करोड सम्म ५२८०० ५२८००   

घ 
३३ करोड १ देलख ४० करोड सम्म ६६००० ६६०००   

ङ 
४० करोड १ देलख ५० करोड  सम्म ७९२०० ७९२००   

२ भौलतक संरचनाको वलगिकरण : 

क्र.

सं. 
घरको बनावट 

आ.व. २०७९।०८० को 

स्वीकृत दर          (प्रलत 

वगि लर्ट) 

आ.व.२०८०।०८१ 

को प्रस्तालवत दर 

१ लभत्र काूँचो बालहर पाको ईटामा माटोका जोडाई भएको वा काठै काठबाट 

बनेको र जस्ता लझंगटी, टायल, एसवेस्टसको छाना भएको घर  

 

३००।- 

 

३००।- 

२ लभत्र बालहर पाको ईटा वा ढंुगामा माटोको जोडाइ भई लभत्र बालहर लसमेन्ट 

प्लाष्टर गरी छाना ढलान   (आर.लस.लस.वा आर.लव.सी.) गररएको वा जस्ता, 

११००।- ११००।- 
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टायल, लझंगटी, एसवेस्टसको छाना भएको घर  

३ लभत्र बालहर पाको ईटा वा ढंुगामा लसमेन्ट प्लाष्टर गरी छाना ढलान ( 

आर.लस.लस.वा आर.लव.सी.) गररएको घर 
१३७५।- १३७५।- 

४ आर.लस.लस. फे्रम स्टक्चरमा ललफ्ट एस्कलेटर जडान भएको घर  २१८५।- २१८५।- 

५ स्टील फे्रम स्ट्रक्चर, फ्रलवङट्रस, र्इवर वा यस्तै संरचना १०१०।- १०१०।- 

साथै काूँचो ईटा वा माटोको गाह्रो वा बाूँस वा काठको टाटी भै रु्स, छवाली, खर, पराल र जस्ता वा  टीनको छाना भएको तथा 

अस्थायी प्रकृलतको घरको मलू्यांकन गररने छैन । लसनेमा हलको भवनको अग्र भाग लगायत लमल वा कारखानाको कच्चा पदाथि रालखने 

घर, मजदरु आवास र सेडहरु तथा होटलको ग्राहक बस्ने खाने घर जग्गा, सवारी साधन पालकि ङ्ग स्थान र बगैंचाको मलू्यांकन गदाि 

उल्लेलखत दरमा २५ प्रलतशत छुट लदईनेछ । 

३. टुटफुट कट्टीदर तिा जम्मा कट्टी गने वषथ : 

क्र.सं. घरको बनावट 
प्रलतवषि टुटरु्ट कट्टीदर 

प्रलतशत  

कट्टी गने जम्मा 

वषि 

१ लभत्र काूँचो बालहर पाको ईटामा माटोका जोडाई भएको वा काठै काठबाट बनेको र 

जस्ता लझंगटी, टायल, एसवेस्टसको छाना भएको घर  

 

३.०० 

 

२५ 

२ लभत्र बालहर पाको ईटा वा ढंुगामा माटोको जोडाइ भई लभत्र बालहर लसमेन्ट प्लाष्टर गरी 

छाना ढलान (आर.लस.लस.वा आर.लव.सी.) गररएको वा जस्ता, टायल, लझंगटी, 

एसवेस्टसको छाना भएको घर  

 

२.०० 
३० 

३ लभत्र बालहर पाको ईटा वा ढंुगामा लसमेन्ट प्लाष्टर गरी छाना ढलान       

(आर.लस.लस.वा आर.लव.सी.) गररएको घर 

 

१.०० 

७० 

४ आर.लस.लस. फे्रम स्टक्चरमा ललफ्ट एस्कलेटर जडान भएको घर  ०.७५ १०० 

५ स्टील फे्रम स्ट्रक्चर, फ्रलवङट्रस, र्इवर वा यस्तै संरचना ०.७५ १०० 

नोट :  

१. वतिमान करका दररेटमा कुनै संशोधन वा पररवतिन हुन गएमा सोही बमोलजम हनेुछ । 

२.चाल ुआलथिक वषिको पौष मसान्त सम्ममा एकीकृत सम्पलत्तकर बुझाएमा १० प्रलतशत छुट लदईनेछ । 

 

अनुसचूी –२ 

दर्ा ३ सूँग सम्बलन्धत 

नेपालको संलवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोलजम 

भलूम कर (मालपोत) करको दराः 

सालवक प्रतापपुर गा.लव.स.को भलूम कर (मालपोत) वक्यौता असलूी गररए बमोलजम २०७४।०७५ सम्मको वक्यौता असलूी गने । 
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अनुसचूी –३ 

दर्ा ४ सूँग सम्बलन्धत 

नेपालको संलवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोलजम 

घर जग्गा बहाल करको दराः 

 नगरपाललका क्षेत्रलभत्रको घर,पसल,गोदाम,टहरा,शेड,कारखाना, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंलशक रुपमा बहाल लदएकोमा सम्बलन्धत 

घर जग्गा धनीबाट बहाल रकमको १० र २ प्रलतशत नगरपाललका कर गरर कुल १२ प्रलतशत ललने । 

 

 

अनुसचूी-४ 

दर्ा ५ संग सम्बलन्धत 

नेपालको संलवधानको धारा २२८ को उपदर्ा (२) बमोलजम 

व्यवसाय करको दर: 

क्र.सं व्यवसायको प्रकृलत 

अ.व. २०७९।०८० को 

स्वीकृत दर 

अ.व. २०८०।०८१ को 

प्रस्तालवत दर 

१ व्यापाररक वस्तु:   

१.१ चरुोट थोक लवके्रता : ११५००। ११५००। 

क नेपाल टोबाको चरुोट ११५००। ११५००। 

ख सयूिटोबाका कम्पलनका चरुोटहरु ११५००। ११५००। 

ग जनकपुर चरुोट कारखानाका चरुोटहरु ११५००। ११५००। 

घ अन्य उच्च स्तरीय स्वदेशी, लवदेशी चरुोट,लवडी वा सतूीलाई ११५००। ११५००। 

ङ टेडसि एण्ड सप्लायसि र स्टोर ११५००। ११५००। 

२ रक्सी होटेल   

 मलदरा लडलर ११५००। ११५००। 

 लवयरको मात्र लडलर ११५००। ११५००। 

 लडलरलसप नभई थोक तथा खरुा मलदरा लवके्रतालाई ५७५०। ५७५०। 

 कोल्ड स्टोरलाई ५७५०। ५७५०। 

३ ज्वेलरी :   

 ज्वेलरी,जवाहरात थोक  लवक्री गने ४०२५। ४०२५। 

 ज्वेलरी,जवाहरात खरुा  लवक्री गने २८७५। २८७५। 
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 सनु, चादीका गहना बनाउनेका साथै ठूला पसललाई २३००। २३००। 

 सनु,चादीका गहना बनाउनुका साथै खररद लवक्री गने मध्यम पसललाई १७२५। १७२५। 

 सनु, चांदीका गहना बनाउने साना पसललाई १३८०। १३८०। 

 जलप लगाएका ठूला पसललाई १८४०। १८४०। 

 जलप लगाएका गहनाहरुको साना पसललाई १३८०। १३८०। 

४ लभलडयो,क्यासेट रेकडिर तथा प्लेयर आलदका थोक तथा खरुा व्यवसाय   

 क्यासेट रेकडिर थोक पसल २८७५। २८७५। 

 क्यासेट रेकडिर खरुा पसल लस.डी. लड.भी.डी. लवके्रता  २८७५। २८७५। 

 लस.डी.,लड.भी.डी लभलडयो र क्यासेट भाडामा ममित लदनेलाई तथा डलवंग 

गने 

२३००। २३००। 

 लभलडयोका क्यासेट भाडामा लदने र लवक्री गने २८७५। २८७५। 

 साउण्ड लसस्टम/ लडजे र टेण्ट भाडामा लदने ४०२५। ४०२५। 

५ लनमािण सामाग्री :   

 रंगरोगन, लकलाकाटी, सनमाइका, प्लाइउड, सेनेटरी सामान,सररया, 

लसमेन्टका साथै र्लोररंग लर्ि निलसंग र अन्य लनमािण सामाग्री थोक तथा 

खरुा लवके्रता 

६०००। ६०००। 

 ठूला पसललाई १२०००। १२०००। 

 मध्यम पसललाई ६०००। ६०००। 

 साना स्तरका लाई  ३०००। ३०००। 

 उल्लेलखत बाहकेका खरुा मालसामानका साथै कृलष उपकरणका सामान 

लवक्री गनेलाई 

१२६०। १२६०। 

 लसमेन्टका थोक कारोवार गनेलाई ६०००। ६०००। 

 लकलाकाटी, रंगरोगनका सामान लवके्रतालाई ३०००। ३०००। 

 सररया, लसमेन्ट मात्र अलग अलग लवक्री गनेलाई ३६००। ३६००। 

 र्लाररंग र्लनिलसंग टायल मात्र लवक्री गनेलाई १४४०। १४४०। 

 ढंुगा, वालवुा आलद लनमािण सामाग्री लबक्री गनेलाई ६०००। ६०००। 
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६ कम्प्यटुर र अन्य इलेक्ट्रोलनक्स सामान 

 कम्प्यटुर र सोका पाटिस ्लवक्री गने पसललाई      २८७५। २८७५। 

 कम्प्यटुर,फ्रीज,टी.भी.मोबाइल्स, राइस कुकर आलदको थोक तथा खरुा 

लवके्रता   

२८७५। २८७५। 

 टी.भी.र सो का पाटसि लवके्रता      १७८०। १७८०। 

 मोबाइल ग्यालेरी , मोबाइल्स सेट लवक्री    ११६०। ११६०। 

 मोबाइल ममित     ८००। ८००। 

 फ्रीज,कुलर, राइस कुकर ममित आलद      ११६०। ११६०। 

७ लवद्यलुतय सामान : 

 लवजलुीका सामानका साथै लवजलुीबाट चल्ने उपकरण जस्तैाःलहटर, 

कुलर,पंखा ,आइरन आलदलाई 

१२१०। १२१०। 

 लवजलुीका सामान मात्र लवक्री गनेलाई ११६०। ११६०। 

 रेलडयो,घडी लवक्री गने पसललाई १०५५। १०५५। 

 घडी मात्र लवक्री गने पसललाई ८५५। ८५५। 

 लवजलुीका ट्रान्सर्मि, मोटर बनाउने वा ममित गने         ९४०। ९४०। 

८ पेट्रोललयम पदाथिका थोक तथा खरुा व्यापार ११०००। ११०००। 

 नेपाल आयल लनगमका लडलरहरु ५०००। ५०००। 

 एक पम्प मात्र भएकालाई ४०००। ४०००। 

 दईु पम्प वा सो भन्दा मालथका लाई ४०२५। ४०२५। 

 ग्यासका लडलर  २२००। २२००। 

 ड्रममा पेट्रोललयम पदाथि लवके्रताबाट तेल बेच्नेलाई  २२००। २२००। 

 मट्टीतेल मात्र लवके्रता          २०००। २०००। 

९ दैलनक उपभोगका खाद्य पदाथि, सतूी कपडा आलदका थोक तथा खरुा 

व्यापारमा 

  

 लकराना पसलका साथ साथै अन्य मालसामान भएका पसललाई   
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 ठूला पसललाई    (सटर)  २२००। २२००। 

 साना पसललाई    ११००। ११००। 

 गुड (भेली) उवपादन गरी लवक्री गनेलाई १८२०। १८२०। 

 गुड (भेली) खरुा गरी लवक्री गनेलाई १३८०।- १३८०।- 

 सतूी कपडा पसल    

 सतूी कपडा थोक पसल १७१०। १७१०। 

 सतूी कपडा खरुा पसल १७१०। १७१०। 

१० सवारी साधन लवके्रतालाई    

 बस, ट्रक लवके्रता    १७९०। १७९०। 

 ट्रयाक्टर लवके्रता  २८५००। २८५००। 

 लजप, भ्यान, कार लवके्रता ११५००। ११५००। 

 मोटर साईकल, स्कुटर लवके्रता, पेटोल बाट चल्ने अटोररक्सा ८०५०। ८०५०। 

 ई.ररक्सा ५७५०। ५७५०। 

 ररक्सा,  साइकल नयां लर्लटंग गरी बेच्ने पसल १८९५। १८९५। 

 साईकल तथा सो का पाटिस ्लवक्री गने ४०९०। ४०९०। 

११ लबशेषज्ञ परामशि तथा अन्य व्यवसालयक सेवा    

 लचलकवसक ५७५०। ५७५०। 

 कलवराज,वैद्य ८६०। ८६०। 

 इलन्जलनयर २३००। २३००। 

 कानून व्यवसाय २३००। २३००। 

 लेखा पररक्षक ३४५०। ३४५०। 

 दन्त लचलकवसक ३४५०। ३४५०। 

 लसकमी ३४५०। ३४५०। 

 डकमी ३४५०। ३४५०। 
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 अनुसन्धानकताि र परामशि दाता ७००। ७००। 

 कम्प्यटुर एनाललष्ट र प्रोग्रामर ७००। ७००। 

 लवमा एजेन्ट ७००। ७००। 

 सभेयर ७००। ७००। 

 अनुवादक ३४५०। ३४५०। 

 पशु लचलकवसक ५७५०। ५७५०। 

 सेयर दलाल ५७५। ५७५। 

 सामान ढुवानी कताि तथा कम्पनी रालरट्रय २३००। २३००। 

 मालसामान ढुवानी कताि तथा कम्पनी  १७२५। १७२५। 

 संस्थागत पेन्टर स्थानीय  ७५००। ७५००। 

 घर नक्साको लडजाइन गने कन्सल्टेन्सी  ३४५०। ३४५०। 

१२ लनमािण व्यवसाय    

 घ शे्रणीका लनमािण व्यवसायी ईजाजत दस्तरु  १०,०००। १०,०००। 

 घ शे्रणीका लनमािण व्यवसायीको नलवकरण दस्तुर  ६०००। ६०००। 

१३ लवत्तीय सेवा :    

 वालणज्य बैंक (केलन्रय)  १९५००। १९५००। 

 वालणज्य बैंक (शाखा)  २६०००। २६०००। 

 लवकास बैंक (केलन्रय) १९५००। १९५००। 

 लवकास बैंक (शाखा) १९५००। १९५००। 

 लवत्तीय संस्था(केलन्रय) ६५००। ६५००। 

 लवत्तीय संस्था (शाखा)  १३०००। १३०००। 

 सहकारी तथा लघलुवत्त (केलन्रय)      १९५००। १९५००। 

 सहकारी तथा लघलुवत्त (शाखा) २५००। २५००। 

 वीमा कम्पनी  ६५००। ६५००। 
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 लवदेशी मरुा सतही ३९००। ३९००। 

१४ उवपादन मलूक उद्योग    

 लचउरा उद्योग ११०००। ११०००। 

 ईटा टायल भट्टा एक लचम्नी भएका ११०००। ११०००। 

 ईटा टायल भट्टा दईु वा सो भन्दा बढी लचमनी भएका ११०००। ११०००। 

 भसुी भट्टा ५५००। ५५००। 

 टायल,खपरेल ५५००। ५५००। 

 लसमेन्ट टायल बनाउनेलाई ३३००। ३३००। 

 लसमेन्टका ब्लक बनाउने २० ब्यालेटका ररंगलाई ३३००। ३३००। 

 लसमेन्टका रेललंग बनाउने ३३००। ३३००। 

 कपडा लवक्रीका साथै तयारी पोशाक उवपादन गनेलाई ३३००। ३३००। 

 चपीको ररङ्ग बनाउनेलाई ३३००। ३३००। 

 गारमेन्ट तयारी पोशाक मात्र २२००। २२००। 

 गारमेन्ट तयारी पोशाकका साथै कपडा सलहत लवके्रता २२००। २२००। 

 प्लालष्टकका सामान उवपादन गनेलाई ५५००। ५५००। 

 कंलक्रट ह्यमुपाइप ठूला उद्योगमा ११०००। ११०००। 

 कंलक्रट ह्यमुपाइप साना उद्योगमा ११०००। ११०००। 

 गलैचा उद्योग ९७०। ९७०। 

 चप्पल उद्योग २४९०। २४९०। 

 स्वदेशी घरेल ुकपडा उद्योग २४९०। २४९०। 

 लडस्टलरी बुर्अरी उवपादन वा हल्का पेय उवपादन गने २४९०। २४९०। 

 लमलनलर वाटर उवपादन ३०२५। ३०२५। 

 स्टील मेटल सामानहरु उवपादन गने उद्योगहरु   

 स्टील मेटल बाट कुलर, दराज, बाकसका साथै आधलुनक र्लनिचर 

उवपादन गने उद्योग 

६४००। ६४००। 
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 स्टील बाकस ,ड्रमका साथै भाडा वतिन बनाउने  १३३५। १३३५। 

 ग्रील, सटर, ट्रस, ट्रयाक्टरका ट्रली बनाउने ठूलालाई/प्रा.लल. भएकोलाई ५७५०। ५७५०। 

 ग्रील, सटर, ट्रस, ट्रयाक्टरका ट्रली बनाउने मध्यमलाई २५३०। २५३०। 

 स्टील मेटलबाट मेलशनरी सामानका साथै लवलभन्न औजार उपकरण 

उवपादन गने इलन्जलनयररंग वकि सपलाई 

४५००।- ४५००।- 

 ग्रील,सटर,ट्रस बनाउने सानालाई १९७०। १९७०। 

१५ उजाि मलूक उद्योग   

 उजाि मलूक सबै उद्योग तथा व्यवसायमा १०५०। १०५०। 

 गोबर ग्यास २८१०। २८१०। 

 सोलार पावर ३९१०। ३९१०। 

१६ कृलष तथा वनजन्य उद्योग :   

 मलूताः कृलष वा बन पैदावारमा आधाररत उद्योग व्यवसायमा ३५५५। ३५५५। 

 काठ लचरान सम्बलन्ध काम गने साःलमलमा  ११०००। ११०००। 

 प्लाइउड सम्बलन्ध काम गने साः लमलमा ११०००। ११०००। 

 लससा, प्लाइउड लवके्रता ५७५०। ५७५०। 

 लचरान मेलशन राखी साधारण र्लनिचर उवपादन गने ५७५०। ५७५०। 

 लचरान मेलशन राखी आधलुनक र्लनिचर उवपादन गने १७९०। १७९०। 

 धान कुट्ने, गहु लपस्ने, तेल पेल्ने उद्योग (लमल) हरुमा  ३०००। ३०००। 

 ५ हषि पावरदेलख २० हषि पावर सम्म  ४०००। ४०००। 

 २१ हषि पावर देलख ३० हषि पावर सम्म  ५०००। ५०००। 

 ३१ हषिपावर देलख ५० हषि पावर सम्म  ११०००। ११०००। 

 ५१ हषि पावर देलख मालथ ११०००। ११०००। 

 मैदा, सजूी लपठो (लगड) लमलमा  ३९१०। ३९१०। 

 स्टील र्लनिचर लवके्रता  ११५००। ११५००। 
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 लवलभन्न लकलसमका र्लनिचर लवक्री गने  ११५००। ११५००। 

१७ खलनज उद्योग :   

 खलनज उवखनन् वा प्रशोधन गने उद्योग व्यवसायमा  २८१०। २८१०। 

१८ पयिटक, आवास, होटेल रेषु्टरा, ररसोटि, ट्राभल्स एजेन्सी ,ग्लाइलडंग, वाटर 

रय्ार्लटंगआलद उद्योग व्यवसाय 

  

 होटेल थ्री स्टार वा सो सरह  १२०००। १२०००। 

 होटेल लज टु स्टार वा सरह  १२०००। १२०००। 

 होटेल लज वान स्टार वा सो सरह  ९६००। ९६००। 

 होटेल १देलख २० बेड सम्म  ४३००। ४३००। 

 होटेल २१ बेड देलख ३० बेड सम्म  ६७२०। ६७२०। 

 होटेल ३१ बेड देलख ५० बेड सम्म  ११५६०। ११५६०। 

 होटेल ५१ बेड भन्दा मालथ  १७७८०। १७७८०। 

 होटेल, लज व्यवसाय भई प्रा.लल. भएका होटेल हरुलाई  ८२९०। ८२९०। 

 होटेल, लज १५ बेड वा सो भन्दा मालथकालाई  ४५००। ४५००। 

 होटेल, लज ११ बेड देलख १४ बेड सम्मकालाई  ३२३०। ३२३०। 

 होटेल, लज ५ देलख १० बेड सम्मकालाई  १९६५। १९६५। 

 गेष्टहाउस, आवासका मात्र व्यवस्था भई ११ बेड सम्मको सलुवधा 

उपयिुलाई  

१५९०। १५९०। 

 गेष्ट हाउस आवास मात्र व्यवस्था भएका साधारण बेड ११ भन्दा मालथ/ १५९०। १५९०। 

 होमस्टे दताि शुल्क तथा नलवकरण     १३८०। १३८०। 

 होमस्टे नलवकरण शुल्क  १००। १००। 

 गेष्टबेड आवास मात्र व्यवस्था भएका साधारणलाई बेड ५ देलख १० 

सम्म  

१३३५। १३३५। 

 रेषु्टरेण्टलाई चमेना गहृ मलदरा रलहत  १३३५। १३३५। 

 आधलुनक सलुवधायिु रेषु्टरेण्ट एण्ड बार/डान्सबार/दोहोरीलाई  २६००। २६००। 
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 रेषु्टरेण्ट एण्ड बार/डान्सबार/दोहोरी भएका मध्यमलाई १९६५। १९६५। 

 रेषु्टरेण्ट एण्ड बार/डान्सबार/दोहोरी भएका सानालाई १९६५। १९६५। 

 उच्च स्तररय खानाको व्यवस्था भएको होटेल १९६५। १९६५। 

 होटेल रेषु्टरेण्टमा पलन हलको व्यवस्था भएमा थप वालषिक रु. १९६५। १९६५। 

 स्वीलमङ्ग पुलको लालग बालषिक रु. १९६५। १९६५। 

 होटेल साधारणमा  १२७५। १२७५। 

 लमठाई तथा भोजनालय २४८५। २४८५। 

 उच्च स्तरीय लमठाई पसलमा १८८०। १८८०। 

 लमठाईका साथै भोजनका उच्च स्तरीय व्यवस्था भएकामा २८१०। २८१०। 

 लमठाईका साथै भोजनका मध्यम स्तरीय व्यवस्था भएकोमा २८१०। २८१०। 

 साधारण लचया नास्ता पसल ८८०। ८८०। 

 लचया पसल ५५०। ५५०। 

१९ ट्राभल्स एजेन्सीहरु   

 रालरट्रय   २०००। २०००। 

 अन्तरालरट्रय २५००। २५००। 

 रय्ाफ्टींग व्यवसाय ५००००। ५००००। 

 रय्ाफ्टींग व्यवसाय नलवकरण ५०००। ५०००। 

२० छपाई तथा प्रकासन   

 एक मात्र टेडल मेलशन रालख छपाईका काम गनेलाई ९७५। ९७५। 

 एक देलख दईु टेडल मेलशन रालख छपाईका काम गनेलाई १२७५। १२७५। 

 अर्सेट प्रेस भएकालाई १८८०। १८८०। 

 स्क्रीन लप्रन्ट गनेलाई ९१५। ९१५। 

२१ चललचत्र व्यवसाय   

 लसनेमा हल, लभलडयो हल, सांस्कृलतक प्रदिशन हल, लथयटर,संगीत तथा 

मनोरञ्जन स्थलको प्रवेश शुल्कमा मनोरञ्जन कर  
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 रेकलडङ्ग स्टुलडयो (अलडयो/लभलडयो) ११००। ११००। 

 जाद,ु  सरकश, चटक आलदमा प्रलत लदन २०० मनोरञ्जन कर ललने   

२२ साविजलनक पररवहन          

 दईु बस सम्म राखी व्यवसाय गने ३६००। ३६००। 

 तीन बस सम्म राखी व्यवसाय गने ३६००। ३६००। 

 चार बस सम्म राखी व्यवसाय गने ३६००। ३६००। 

 चार बस देलख मालथ रालख व्यवसाय गने ३६००। ३६००। 

 ट्रान्सपोटि (ढुवानी सेवा)  ३६००। ३६००। 

 एक ट्रक भएकोलाई ३६००। ३६००। 

 दईु ट्रक भएकोलाई ३६००। ३६००। 

 तीन ट्रक भएकोलाई ३६००। ३६००। 

 चार ट्रक भएकोलाई ३६००। ३६००। 

 पाूँच ट्रक वा सो भन्दामालथलाई ३६००। ३६००। 

 र्ोटोग्रार्ी १०६०। १०६०। 

 हवाई सेवा रालरट्रय  १६५५। १६५५। 

२३ लशक्षा सेवा   

 लनजी क्षेत्रका आधारभतु तहका लवद्यालय  १२६५। १२६५। 

 लनजी क्षेत्रका माध्यलमक तहका लवद्यालय  २४००। २४००। 

 लनजी क्षेत्रका क्याम्पस  ३६००। ३६००। 

 ताललम तथा अनुसन्धान केन्र  ६०००। ६०००। 

 लसलभल इलन्जलनयर,ओभरलसयर ६०००। ६०००। 

 सव.ओ.सी,अलमन टेलक्नकल ताललम केन्र ९६५। ९६५। 

 अ.न.लम. ताललम केन्र ३६००। ३६००। 

 लस.एम.ए. ताललम केन्र ३०००। ३०००। 
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 आयवेुद, ए.ए.डब्ल ुताललम केन्र २४००। २४००। 

 गैह्र सरकारी संस्था ,एन.लज.ओ. लाई  २१६०। २१६०। 

 ड्राइलभंग प्रलशक्षण केन्र १३९०। १३९०। 

 कुक, वेटर, पाकलशक्षा, ताललम केन्र १३९०। १३९०। 

 कम्प्यटुर टाईलपंग तथा भाषा प्रलशक्षण केन्र १३९०। १३९०। 

 स्वदेशी तथा लवदेशी भाषा प्रलशक्षण केन्र १३९०। १३९०। 

 कम्प्यटुर प्रलशक्षण केन्द १३९०। १३९०। 

 टाइलपंग प्रलशक्षण केन्द १३९०। १३९०। 

 संगीत कला प्रलशक्षण केन्द १८००। १८००। 

 ट्यसुन सेन्टर  १७२५ १७२५ 

 बाद्यबादन प्रलशक्षण केन्द ९६०। ९६०। 

 नाट्यश्वरी कला केन्द ९६०। ९६०। 

 स्वास््य प्रलशक्षण केन्र/हले्थ सेन्टर ९६०। ९६०। 

 अन्तरालरट्रय गैह्र सरकारी संस्था ३६००। ३६००। 

२४ ममित तथा संभार सेवा    

 हलेभ इक्वीपमेन्ट बस, ट्रक , कार, मोटरसाइकल, टेम्पो, साईकल ममित 

कारखाना 

२८१०। २८१०। 

 हलेभ इक्वीपमेन्ट बस,ट्रक ,कार,लजप मेलशनद्वारा ममित तथा सलभिलसंग गने १८८०। १८८०। 

 ट्रक, लजप, कार, हलेभ इक्वीपमेन्ट मलशन नराखी ममित गनेलाई १२७५। १२७५। 

 मोटरसाईकल ममितको साथै सोका पाटिस ्लवक्री गने पसललाई ९७५। ९७५। 

 खराद मलशन राखी काम गनेलाई २०६०। २०६०। 

 गाडीमा पम्प मलशनद्वारा लडजेल सलभिस गने  १८८०। १८८०। 

 मलशनद्वारा गाडीका सलभिलसंग गने १८८०। १८८०। 

 बस,ट्रक का बडी बनाउने ४३००। ४३००। 

 मोटरसाईकल, टेम्पो आलद ममित गने पसललाई ९७५। ९७५। 
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 सवारी साधन डेलन्टंग पेलन्टंग गनेलाई १५८०। १५८०। 

 गाडीका टायर ररसोललंग गरी रवर चढाउनेलाई १८८०। १८८०। 

 गाडीका टायर ममित गने, हावा भनेलाई ६७०। ६७०। 

 ग्यास वेलल्डंग गनेलाई ६७०। ६७०। 

 इलेक्ट्रीक मेलशनबाट वेलल्डंग गनेलाई ६७०। ६७०। 

 इलेक्ट्रीक मेलशन राखी व्याट्री चाजि गनेलाई ६७०। ६७०। 

 गाडी धलुाई गनेलाई ६७०। ६७०। 

 ररक्सा साइकल ममित गने ठूला पसल ९९०। ९९०। 

 ररक्सा साइकल ममित गने साना पसल ६७०। ६७०। 

 रेलडयो,टी.भी,घडी,पे्रसरकुकर, लहटर ,टेललर्ोन सेट, लवद्यतु सामाग्री 

ममित केन्र 

८८५। ८८५। 

 कलर टी.भी., सादा टी.भी , रेलडयो आलद जस्ता लवद्यलुतय सामान ममित 

गने पसल 

६७०। ६७०। 

 सादा टी.भी , रेलडयो घडी, सामान ममित गने पसल ६७०। ६७०। 

 रेलडयो र घडी मात्र ममित गने पसल ६७०। ६७०। 

 घडी मात्र ममित गने पसल ६७०। ६७०। 

 पे्रसर कुकर, लहटर , आइरन , ग्यास चलुो स्टोप ममित गने पसल ६७०। ६७०। 

 टेललर्ोन फ्याक्स,र्ोटोकपी फ्रीज,पंखा, पानी तान्ने मोटर आलद ममित 

गने पसल 

९९०। ९९०। 

२५ अन्य ममित सेवा :   

 कुसी ,सोर्ासेट ममित गने पसल ९७५। ९७५। 

 कुसी मात्र ममित गने पसल ९७५। ९७५। 

 पम्पसेट ममित गने पसल ६७०। ६७०। 

 लसलाईमेलशन ममित गनेलाई ६७०। ६७०। 

 ट्रान्सर्मिर ममित गनेलाई १२७५। १२७५। 
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२६ लवज्ञापन सेवा    

 लवज्ञापन सेवा सबै लकलसमका १८८०। १८८०। 

 बैदेलशक रोजगार सेवा ६७०। ६७०। 

 स्वदेशी रोजगार सेवा १२७५। १२७५। 

 सेके्रटेररयल सेवा ६१०। ६१०। 

 अन्य परामशि सेवा ३०९०। ३०९०। 

 हाउलजंग कम्पलन तथा घर जग्गा खररद लवक्री (ररयल स्टेट) ६७०। ६७०। 

२७ र्ोटो स्टुलडयो, लसलाई कटाई, पेलन्टंग, मास ुपसल तथा अन्य व्यवसायाः ७२०। ७२०। 

 कलर ल्याव स्टुलडयो १२७५। १२७५। 

 र्ोटो लखच्ने र ररल संकलन गने लडलजटल र्ोटो स्टुलडयो १०७५। १०७५। 

 र्ोटो लखच्ने र ररल संकलन गने साना पसलमा ६७०। ६७०। 

 र्ोटो लमलक्संग गने र लस.डी. तयार गने १८८०। १८८०। 

 सलुचकार,कपडा लसलाई गने  ६१०। ६१०। 

 १ मलशन देलख २ मलशन राखी लसलाई गने ६१०। ६१०। 

 ३ मलशन देलख ५ मलशन राखी लसलाई गने ८८५। ८८५। 

 ६ मलशन देलख मालथका  ११६०। ११६०। 

 १ मलशन देलख ३ मलशन सम्म राखी लसलाईका साथै कडाई गनेलाई ११६०। ११६०। 

 मलसन राखी ड्राई लक्लनसि गनेलाई १४३५। १४३५। 

 साधारण धोबी पसल ३३५। ३३५। 

 साइन वोडि/र्ल्याक्स ब्यानर बनाउन  ९७५। ९७५। 

 पेलन्टंग सेवा  ९७५। ९७५ 

 साइन बोडि पेन्ट गने ठूला पसललाई  ९२५। ९२५। 

 साइन बोडि पेन्ट गने साना पसललाई ६७०। ६७०। 

 मास ुलवके्रता ८८५। ८८५। 
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 पशु बधशाला  ६१०। ६१०। 

 खसी बोकाको मास ु पसलमा  ९७५। ९७५। 

 बंगुर मास ु पसल/कलटंग सेन्टर/खररदलवक्री  ९७५। ९७५। 

 कुखरुाको मास ुपसलमा  ७२०। ७२०। 

 माछाका पसलमा  ७९०। ७९०। 

 रांगाका मास ुपसलमा  १०६०। १०६०। 

 कुखरुाका रु्ल (अण्डा)  ६७०। ६७०। 

 भाडाकुडा लवके्रता ७००। ७००। 

 भाडाकुडा लवके्रताका ठूला पसल ७००। ७००। 

 भाडाकुडा लवके्रताका साना पसल १२७५। १२७५। 

 स्टील व्याट्रीका सेल्स लडपो  ६७०। ६७०। 

 प्लालष्टकका भाडावतिन थोक तथा खरुा लवके्रता ९७५। ९७५। 

 खेलौना, उपहार (लगफ्ट) लवके्रता ११६०। ११६०। 

२८ अन्य व्यवसाय :   

 क्यालसनो ६५०००। ६५०००। 

 टुर अपरेटर ३३००। ३३००। 

 मसाज पालिर ३६३०। ३६३०। 

 केबुल नेटवलकिं ग/च्यानल सञ्चालन ८८५५। ८८५५। 

 टेललर्ोन सेवा प्रदायक कम्पनीलाई  ७१५००। ७१५००। 

 ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी ३६३०। ३६३०। 

२९ मालथका वलगिकरणमा समावेश नभएका सेवा, व्यावसायका कारोवार र 

स्तर हरेी वालषिक  

  

 श्रृंगारका साथै अन्य सामानका पसल ५५०। ५५०। 

 श्रृंगारका साथै अन्य सामानका थोक तथा खरुा (ठूलो) ७७०। ७७०। 
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 श्रृंगारका साथै अन्य सामानका थोक तथा खरुा (मध्यम) ५५०। ५५०। 

 श्रृंगारका साथै अन्य सामानका (सानो) लनम्न स्तर ५५०। ५५०। 

 रेलडमेट कपडा, श्रृंगार, इलेक्ट्रोलनक समानका साथै अन्य रे्न्सी 

सामानका ठूला पसल 

१७६०। १७६०। 

 रेलडमेट कपडा, श्रृंगार, इलेक्ट्रोलनक समानका साथै अन्य रे्न्सी 

सामानका मध्यम पसल 

१२१०। १२१०। 

 रेलडमेट कपडा, श्रृंगार, इलेक्ट्रोलनक समानका साथै अन्य रे्न्सी 

सामानका साना पसल 

७७०। ७७०। 

 ब्यटुीपालिर,केश श्रृंगार,ड्राई लक्लनसि, र्ोटोस्टुलडयो, लसलाई आलद ७७०। ७७०। 

 ब्यटुी, केश श्रृंगार ५५०। ५५०। 

 हजाम २ लसट देलख ५ लसट सलुवधा यिु ७१५। ७१५। 

 हजाम ३ लसट देलख मालथ भएका साधारणलाई ८८०। ८८०। 

 हजाम ३ लसट सम्मका साधारण्लाई ६०५। ६०५। 

 हजाम १ लसट देलख २ लसट सम्मका लाई ६०५। ६०५। 

३० स्वदेशी तथा लवदेशी कपडा पसल र गल्ला खररदलवक्री    

 स्वदेशी तथा लवदेशी कपडाका साथै रेलडमेट कपडा पसल ठूला २६००। २६००। 

 स्वदेशी तथा लवदेशी कपडा मध्यम स्तरका १९६५। १९६५। 

 स्वदेशी तथा लवदेशी कपडा साधारण पसल १६५०। १६५०। 

 गल्ला खररद लवक्री गने पसललाई  १७९०। १७९०। 

 आफ्ना गोदाम राखी गल्ला खररदलवक्री गने उच्च स्तरीयलाई ७०२५। ७०२५। 

 आफ्ना गोदाम राखी गल्ला खररदलवक्री गने मध्यम स्तरीयलाई ४५००। ४५००। 

 गल्ला खररदलवक्री गने साना पसललाई  ३२३०। ३२३०। 

३१ लवलभन्न उद्योगहरु :   

 पाउरोटी, लवस्कुट, केकका साथै अन्य उवपादन उद्योगमा १७१०। १७१०। 

 पाउरोटी उद्योग ठूलोमा १७१०। १७१०। 
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 पाउरोटी उद्योग सानोमा १७१०। १७१०। 

 टर्ी, चकलेट आधलुनक मलसनद्वारा उवपादन गने उद्योग १७१०। १७१०। 

 टर्ी, चकलेट स्थालनय प्रलवलधद्वारा उवपादन गने उद्योग ८८५। ८८५। 

 दालमोठका साथै अन्य लवलभन्न नमलकन/चाउलमन उवपादन गने उद्योग ८८५। ८८५। 

 लवलभन्न लकलसमका मसला उद्योग ६१०। ६१०। 

 मैनवलत्त उद्योग ६१०। ६१०। 

 अगरवलत्त उद्योग ६१०। ६१०। 

 श्रृंगारका लक्रम पाउडर उद्योग ६१०। ६१०। 

 वरर्, कुल्र्ी उद्योग ६१०। ६१०। 

 वरर् मात्र उवपादन गने उद्योग ८८५। ८८५। 

 ढाकाटोपी उद्योग १७१०। १७१०। 

 होलजयारी सइूटर बुनाई आधलुनक मलसनद्वारा ठूलो पसल ११६०। ११६०। 

 होलजयारी सइुटर बुनाई दईु मलसन देलख मालथ ८८५। ८८५। 

 होलजयारी सइुटर बुनाई एक मलसन देलख  दईु मलसन सम्म २२६०। २२६०। 

 साबुन र पाउडर(सर्ि ) उद्योगमा १७१०। १७१०। 

 साबुन मात्र उवपादन गने ११६०। ११६०। 

 घरेल ुकपडा उद्योग/प्याकेलजङ्ग ८८५। ८८५। 

 चक, डस्टर उवपादन गने उद्योग ९१०। ९१०। 

 लमश्री, गट्टा उवपादन गने उद्योग १०००००। १०००००। 

 पानपराग, गुटखा उवपादन गने उद्योग  १२००००। १२००००। 

 मकैका रू्ला खाजा उवपादन गने उद्योग  २००००। २००००। 

 डेरी र्मि लमठाई समते भएकोलाई  ६१०। ६१०। 

 डेरी र्मि मात्र भएकोलाई  ६०५। ६०५। 

 ब्याग बनाउने तथा ममित गनेलाई  ११६०। ११६०। 
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 लसलाईकटाई, कढाईको ताललम गराउनेलाई ८८५। ८८५। 

 लसलाईकटाई ताललम गराउनेमध्ये १ मात्र ताललम गराउने केन्र ११६०। ११६०। 

 लट.भी, रेलडयो ममितको प्रलशक्षण गने, गराउने ८८५। ८८५। 

 लवलभन्न मालसामानका थोक लवके्रता (अलधकृत लवके्रता)  ७००। ७००। 

 मेलशनरी पाट्िस लवके्रताहरु  १०१५। १०१५। 

 लडलर नभई गाडीका स्पेयर पाटिपूजाि थोक तथा खरुा लवक्री गने पसलमा  ६४०। ६४०। 

 लडलर नभई गाडीका स्पेयर पाटिपूजाि थोक तथा खरुा लवक्री गने  साना 

पसलमा  

३२३०। ३२३०। 

 गाडीका बडी सम्बलन्ध सामान लवक्री गने पसललाई  ३२३०। ३२३०। 

 लबस्कुटका थोक लवके्रता १८८०। १८८०। 

 चकलेट, टर्ी, नमलकनका थोक लवके्रता १५२०। १५२०। 

 वनस्पलत  लघउ लचनीका थोक लवके्रता १२७५। १२७५। 

 हल्का पेय पदाथि लचसो थोक लवके्रता १८८०। १८८०। 

 सूँल्ट टे्रलडङ्गका ननू, लचनी लडलर १८८०। १८८०। 

 जतु्ता चप्पल छालाका लडलर १८८०। १८८०। 

 जतु्ता चप्पल अन्यका लडलर १८८०। १८८०। 

 चाउचाउका थोक लवके्रता १८८०। १८८०। 

 ब्याट्रीका थोक लवके्रता १८८०। १८८०। 

 टुथपेष्ट र ब्रसका थोक लवके्रता १८८०। १८८०। 

 कागजका थोक लवके्रता ३०९०। ३०९०। 

 उन,लचया सलाईका लडलर २४९०। २४९०। 

 गाडीका टायरका थोक लवके्रता  २०५०। २०५०। 

 लपठो, मैदा, सजूीका थोक लवके्रता १८८०। १८८०। 

 जटु ब्याग (बोरी) का थोक लवके्रता १२७५। १२७५। 

 आफ्ना लमलबाट कुटानी, लपसानी, पेलानी गरी लडपो रालख तेल, लपठो, १२७५। १२७५। 
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चामल लवक्री गने  

 कुनै ब्याट्रीले उवपादन गरेका जनुसकैु मालसामान आफ्ना सेल्स 

शाखाबाट लवक्री गने लडपोमा 

३०२५। ३०२५। 

३२ स्वास््य सेवा   

 गैर सरकारी अस्पताल  ९६००। ९६००। 

 नलसिंग होम  ९६००। ९६००। 

 लक्ललनक  २२००। २२००। 

 ल्याव  २२००। २२००। 

 औषलध थोक पसल  १८००। १८००। 

 औषलध खरुा ठूला पसल  ८४०। ८४०। 

 औषलध खरुा साना पसल  ७१५। ७१५। 

 दन्त लक्ललनक  ६००। ६००। 

 अल्ट्रासाउण्ड एक्सरे  १२६०। १२६०। 

 सादा एक्सरे  ७२०। ७२०। 

३३ अन्य :    

 तरकारी र्लरू्ल थोक पसल ६७०। ६७०। 

 खरुा तरकारी र्लरू्ल पसलका साथै अन्यलाई ९७०। ९७०। 

 खरुा र्लरू्ल पसल ६७०। ६७०। 

 खरुा तरकारी मात्र लवक्री गनेलाई ६७०। ६७०। 

 सेनेटरी सामान लवक्री तथा ममित गरी जडान गने पसललाई ६७०। ६७०। 

 नल वाइररङ्ग गने लमस्त्री  ७१५। ७१५। 

 र्ोटोफे्रम गने पसल  ६७०। ६७०। 

 लेन्टर ढलानका लालग सेलट्रङका सामान भाडामा लदने ९७०। ९७०। 

 लवलभन्न मालसामान संकलन गने कवाडी ठूला ६७०। ६७०। 

 लवलभन्न मालसामान संकलन गने कवाडी साना ५५०। ५५०। 
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 आरन व्यवसाय  ५५०। ५५०। 

 पाठ्य पुस्तकका साथसाथै अन्य सामान पुस्तक र खेलकुद सामाग्री 

भएका ठूला पसललाई 

११००। ११००। 

 पाठ्य पुस्तकका साथसाथै अन्य सामान पुस्तक र खेलकुद सामाग्री 

भएका मध्यम पसललाई 

८८०। ८८०। 

 पाठ्य पुस्तक कापी कलम मात्र लवक्री गने साधारण पसल ६६०। ६६०। 

 चस्मा लवक्री तथा ममित गने  ८८०। ८८०। 

 कुखरुा पालन व्यवसाय    

 १००० भन्दा मालथ कुखरुा पालन गने पोल्ट्री र्ामिलाई ११००। ११००। 

 १००० सम्मको कुखरुा पालन गने पोल्ट्री र्ामिलाई ६५५०। ६५५०। 

 ह्याचरी ( चल्ला उवपादन गने) लाई ३०००। ३०००। 

 पशु पन्छीकोआहार उवपादन गनेलाई ११००। ११००। 

 कृलष मल लवउ लकटनाशक औषलधका साथै भेटेनरी औषलधको थोक 

लवके्रतालाई 

५५०। ५५०। 

 कृलष मल लवउ लकटनाशक औषलधका साथै भेटेनरी औषलधको खरुा 

लवके्रतालाई 

५००। ५००। 

 कृलष सामाग्री संस्थान वा बालहरबाट रासायलनक मल लवउको थोक 

लवके्रता 

५००। ५००। 

 गाई, भैंसी पालन व्यवसाय ५००। ५००। 

 रू्ल र लवरुवा नसिरीको लवके्रता १०००। १०००। 

 माछा  पालन व्यवसाय  ५००। ५००। 

 पुल हाउस  १२१०। १२१०। 

 व्यवसालयक व्यायामशालालाई ६०५। ६०५। 

 खोका व्यवसाय ५००। ५००। 

३४ एर्.एम.संचालनाः 

 १०० वाट सम्मको एर्.एम दताि शुल्क  २५०००।. २५०००।. 
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 नलवकरण दस्तुर  २७५०। २७५०। 

नोट: क) मालथको बलगिकरणमा समावेश नभएका अन्य लकलसमका उद्योग, ब्यापार वा पेशा ब्यवसायमा नगरपाललकाले गरेको बलगिकरण 

अनुसार पाूँच सयदेलख बीस हजारसम्म, 

पुनाःि: १. व्यवसायकर असोज मसान्त सम्ममा बूझाएमा छ प्रलतशत छुट लदईनेछ । 

२. नगरपाललकाले तोकेको अवलधमा नगर क्षेत्र व्यवसाय संचालन गरे वार्त बालषिक रुपमा लतनुिपने रकम नलतरेमा लनम्नानुसारको थप 

जररवाना लाग्ने५ । 

क. म्याद समाप्त भएको लमतीले असोज मसान्तसम्म लनाःशलु्क 

ख. असार मसान्तसम्मको लाग्ने दस्तुरको १० प्रलतशत 

घ. व्यवसाय प्रमाण पत्र वापत रु. ५०।- 

अनुसचूी –५ 

दर्ा ६ सूँग सम्बलन्धत 

नेपालको संलवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोलजम 

पशुजन्य उवपादनको लनकासी करको दर : 

क) पंलछको प्वाूँख, हाड, लसंग, खरु र छालाको प्रलत केलज दर नगर कायिपाललकाले तोके बमोलजम हुनेछ  । 

 

अनुसचूी ६ 

दर्ा ७ सूँग सम्बलन्धत 

नेपालको संलवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोलजम 

सवारी साधन करको दराः 

आ.व. २०७८।०७९ को लालग प्रस्तालवत सवारी दताि तथा वालषिक सवारी करको दर : 

क) अटो ररक्सा दताि शूल्क रु. २२००।-             ख.ई.ररक्सा दताि रु. १६५०।– 

 ग) अटो ररक्सा नलवकरण शूल्क रु. ५५०।-    घ .ई.ररक्सा नलवकरण शूल्क रु. ३३०।- 
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अनुसचूी ७ 

दर्ा ८ सूँग सम्बलन्धत 

नेपालको संलवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोलजम 

लबज्ञापन करको दराः 

क) लबज्ञापन बोडि १० स्क्वायर लर्ट सम्मका लालग प्रलत स्क्वायर लर्ट रु.२७।- 

ख) लबज्ञापन बोडि २० स्क्वायर लर्ट सम्मका लालग प्रलत स्क्वायर लर्ट रु.३८।- 

 ग) लबज्ञापन बोडि ३०स्क्वायर लर्ट सम्मका लालग प्रलत स्क्वायर लर्ट रु.४४।- 

घ) लबज्ञापन बोडि ३१ स्क्वायर लर्ट देखी मालथ सम्मका लालग प्रलत स्क्वायर लर्ट रु.५५।- 

ङ) लभत्ते लेखन प्रलत स्क्वायर लर्ट रु. २२।- 

च) लवद्यतूीय वा टेललर्ोनका पोलमा राखेका प्रलत बोडिमा रु. ६०५।- 

छ) फ्ल्याक्स ब्यानरमा १० स्क्वायर लर्ट सम्मलाई प्रलत स्क्वायर लर्ट रु.८५।- र सो भन्दा मालथका ब्यानरलाई प्रलतस्क्वायर 

लर्ट रु. १२५।- 

ज) अस्थाई रुपमा पोलमा लगाईएका ब्यानर प्रलत लदन रु.२२।- 

झ) सडक वारपार गरी लगाईएका ब्यानर प्रलत लदन रु.४४।- उि ब्यानरहरुको बलढमा १५ लदनको लालग मात्र लगाउन पाइने छ । वयस 

पलछ सम्बलन्धत व्यलि वा संस्थाले लैजानू पनेछ । 

नोट: १. १००स्क्वायर लर्ट भन्दा ठुला साईजको लवज्ञापन बोडि राख्न पाईने छैन । 

२. नेपाल सरकार वा जनचेतना मलुक माईलकंगमा लवज्ञापन कर लाग्ने छैन । 

 

अनुसचूी ८ 

दर्ा ९ सूँग सम्बलन्धत 

नेपालको संलवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोलजम 

मनोरञ्जन करको दराः 

क) लसनेमाहल, लभलडयोहल, सांस्कृलतक प्रदिशनक हल, लथ्रयेटर संगीत तथा मनोरञ्जन प्रदशिन स्थलको प्रवेश शुल्कमा २ प्रलतशत   

ख) जाद,ू सकि स चटक प्रलत लदन रु.२२०।- देलख रु.५५०।- सम्म 

अनुसचूी ९ 

दर्ा १० सूँग सम्बलन्धत 

नेपालको संलवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोलजम 

बहाल लवटौरी शुल्कको दराः 

१.नगरपाललकाले आरु्ले लनमािण रेखदेख वा संचालन गरेको हाट बजार साविजलनक स्थल, बाटो छेउ ऐलानी जग्गामा पसल राख्न 

मालसक प्रलत वगि र्ीट रु. 

२.अस्थायी हाटबजार : 

अ) टोकरी पसल रु.५।–     आ) साग सब्जी र र्लरू्ल पसल रु.१०        इ) पकौडा, समोसा, जेरी, पानीपुरी आलद जस्ता पसल रु.२० 

ई) माछा, मास ुपसलरु.२५।–     उ) अन्य पसल रु.१५।–                    ऊ) चौपाया प्रलतगोटा रु.३०।– 

 

 

अनुसचूी १० 

दर्ा ११सूँग सम्बलन्धत 

नेपालको संलवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोलजम 

पालकि ङ्ग शुल्कको दर: 

१.बसपाकि मा सवारी साधन पालकिं ग शुल्क रु.५०।– 
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२.रात्रीमा सवारी साधन पालकिं ग शुल्क रु.१५५।– 

३.बंगला पाकि मा सवारी साधन पालकिं ग शुल्क: 

(अ) मोटर साईकल रु. १०।–      (आ) बस रु.२२०।–     (इ) लजप, कार, ट्रयाक्टर, आदी रु. ११०।–  

(ई) डल्लप  रु.४०।-                                              उ) ई.ररक्सा रु.२५। 

 

अनुसचूी ११ 

दर्ा १२ सूँग सम्बलन्धत 

नेपालको संलवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोलजम 

टे्रलकङ्ग, कोयोलकङ, क्यानोइङ्ग बन्जी जलम्पङ्ग , लजपफ्लायर शुल्क, रय्ाफ्टींग शुल्कको दर कायिपाललकाले तोके बमोलजम हुनेछ ।
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अनुसचूी १२ 

दर्ा (१३) संग सम्बन्धीत 

नेपालको संलवधानको धारा  २२८ को उपदर्ा (२) बमोलजम 
सेवा, शुल्क दस्तुरको दर 

लववरण आ.व. २०७९।०८० को स्वीकृत 

दर 

आ.व. २०८०।०८१ को 

प्रस्तालवत दर 

१.नाता प्रमालणत   

अ) अंगे्रजीमा ५००।- ५००।- 

आ) नेपालीमा २७५।- २७५।- 

२.नागररकता तथा नागररकताको प्रलतलपी लसर्ाररस ०।- ०।- 

३.बहाल करको लेखाजोखा लसर्ाररस १६५।- १६५।- 

४. मोही लगत कट्टाको लसर्ाररस १६५।- १६५।- 

५.घर जग्गा करको लेखाजोखा लसर्ाररस १६५।- १६५।- 

६.जन्म लमलत प्रमालणत १९०।- १९०।- 

७.व्यवसाय बन्द, संचालन नभएको वा व्यवसाय 

नभएको 

१९०।- १९०।- 

८.लववाह प्रमालणत तथा अलववाहलत प्रमालणत १९०।- १९०।- 

९.अंग्रजी माध्यमको  लसर्ाररस  ३००।- ३००।- 

१०.घर पाताल प्रमालणत १६५।- १६५।- 

११.व्यलिगत लववरण प्रमालणत १६५।- १६५।- 

१२. पुजािमा घर कायम १६५।- १६५।- 

क) पक्की घर ५५०।- ५५०।- 

ख) कच्ची घर ३३०।- ३३०।- 

ग) टोटल स्टेशन  दैलनकी भाडा ४४००।- ४४००।- 

१३) व्यलिगत घटना दताि (३५ लदन सम्म लनशुल्क) 

र ३५ लदन भन्दा पछालड रु    

२००।- २००।- 
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१४. र्रक र्रक नामथर, जन्म लमलत 

प्रमालणत/लसर्ाररस 

१९०।- १९०।- 

१५.नामथर, जन्म लमलत संशोधन लसर्ाररस १९०।- १९०।- 

१६.जगगा धलन पूजाि हराएको १९०।- १९०।- 

१७.कागज र मन्जरुीनामा प्रमालणत २२५।- २२५।- 

१८. लकत्ताकाट गनि लसर्ाररस ५५००।- ५५००।- 

१९.संरक्षक प्रमालणत गने तथा संस्थागत र व्यलिगत 

संरक्षक लसर्ाररस 

२८०।- २८०।- 

२०.हकवाला र हकदार प्रमालणत २२५।- २२५।- 

२१.नामसारी दााःखा लसर्ाररस ३३०।- ३३०।- 

२२. जग्गाको हक सम्बन्धी लसर्ाररस २२०।- २२०।- 

२३. उद्योग ठाउूँसारी नगरपाललका लभत्र  ०।- ०।- 

२३. उद्योग ठाउूँसारी नगरपाललका भन्दा बालहर ४२००।- ४२००।- 

२४ उद्योग/ मलदराको सलजिलमन मचुलु्का  १३४०।- १३४०।- 

२५. मलदरा व्यवसाय लसर्ाररस दस्तुर  १३३७५।- १३३७५।- 

२६.सामान्य सलजिलमन ३८५।- ३८५।- 

२७.जीलवत रहकेो लसर्ाररस २५०।- २५०।- 

२८.लनजी लवद्यालय खोल्न लसर्ाररस र अनमुलत    

अ) आधारभतु तहको लवद्यालय  ८४००।- ८४००।- 

आ) माध्यलमक तहको लवद्यालय  १२०००।- १२०००।- 

२९. लनजी लवद्यालय संचालन थप कक्षा लसर्ाररस   

अ) आधारभतु तहको  २२००।- २२००।- 

आ) माध्यलमक तहको  ३३००।- ३३००।- 

३०. घर जग्गा मलू्यांकन लसर्ाररस प्रमालणत ०.१५।- प्रलतहजार ०.१५।- प्रलतहजार 

३१.पालन पोषणको लसर्ाररस ०।- ०।- 
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३२. आलथिक अवस्था कमजोर वा लवपन्नता 

प्रमालणत  

१००।- १००।- 

३३. आलथिक अवस्था बललयो वा सम्पन्नता 

प्रमालणत 

६००।- ६००।- 

३४.लनजी लवद्यालय ठाउूँसारी लसर्ाररस ६०००।- ६०००।- 

३५. धारा जडान तथा लवद्यतु जडानको लसर्ाररस ४००।- ४००।- 

३६.संगोल प्रमालणत  १९०।- १९०।- 

३७.अ) संस्था दताि तथा व्यापारको लसर्ाररस १३४०।- १३४०।- 

३८.आ)कृलष प्रयोजनाथि (पश,ुकुखरुा तथा कृलष 

र्ामि) 

५००।- ५००।- 

ई) मझौला उद्योग लसर्ाररस/टे्रडसि एण्ड 

सप्लायस,लचया नास्ता खदु मलदराको, कपडा तथा 

रेलडमेड कपडा पसल 

६८००।- ६८००।- 

३९. वन पैदावर सम्बन्धी लसर्ाररस ६००।- ६००।- 

४०. नेटवलकिं गको टावर जडानको लसर्ाररस १३७५०।- १३७५०।- 

४१.क) तमसकुमा रोहवरमा बसेवापत (प्रलतहजार) ०.१५।- प्रलतहजार ०.१५।- प्रलतहजार 

ख)लेनदेन कागज प्रमालणत(प्रलतहजार) ०.१५।- प्रलतहजार ०.१५।- प्रलतहजार 

४२. ना.प्र.नं. र र्ोटो टाूँस लसर्ाररस ०।- ०।- 

४३. उद्योग दताि लसर्ाररस ठूला  २५०००।- २५०००।- 

४४. साधारण लसर्ाररस दस्तुर १७०।- १७०।- 

४५. चररत्र लसर्ाररस दस्तुर २७५।- २७५।- 

४६. बैदेलशक लसर्ाररस दस्तुर भारतको लालग ६३०।- ६३०।- 

४७. मोठ कायम लसर्ाररस २००।- २००।- 

अ) कच्ची घर २२०।- २२०।- 

आ पक्की घर लमनी घर ६१०।- ६१०।- 

४८.दा.खा.नामसारी/शे्ररता कायािन्वयन/ तीन पुस्ते ४३०।- ४३०।- 
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लसर्ाररस 

४९. लमलापत्र गराउूँदा लाग्ने दस्तुर ६४०। ६४०। 

५०. प्रलतललपी दस्तुर २००। २००। 

५१.ओ.लज.टी.सेवा शुल्क प्रलत लवद्याथी २४२।- २४२।- 

५२. रकम असलु उपर गनुिपने भए रकमको १ प्र रकमको १ प्र 

५३. ईलेक्ट्रीक अटो ररक्सा लसर्ाररस २४२०।- २४२०।- 

५४. ईलेक्ट्रीक अटो ररक्सा लसर्ाररस नलवकरण १२१०।- १२१०।- 

५५. जग्गा प्लालनगं तथा प्लटीगं लसर्ाररस  ४८४०।- ४८४०।- 

५६. सम्बन्ध लवच्छेद  २४८६।- २४८६।- 

५७.वालषिक आय प्रमालणत÷अचल सम्पलत्त 

मलू्यांकन सेवा शुल्क 

०.१२।- प्रलतहजार ०.१२।- प्रलतहजार 

५८. चौहदी प्रमालणत : चारलकल्ला    

अ) घडेरी(प्रलत लकत्ता थप रु ५०।–) ८०८.५०।- राजमागिमा ८०८.५०।- राजमागिमा 

आ)कृलष क्षेत्र(प्रलत लकत्ता थप रु ५०।–) २०३.५०।- २०३.५०।- 

५९.घरबाटो प्रमालणत दस्तुर वजार क्षेत्रमा  २०६८।- २०६८।- 

६०. घरबाटो प्रमालणत दस्तुर ग्रालमण क्षेत्रमा १४०२.५०।- १४०२.५०।- 

६१. घरबाटो प्रमालणत दस्तुर लम्की वजार क्षेत्रमा २७६६.५०।- २७६६.५०।- 

अ) प्रलत लकत्ता ( थप प्रलत लकत्ता रु. १५०।-) नोटाः 

अंशवण्डा प्रयोजनका लालग उल्लेलखत दस्तुरमा २५ 

प्रलतशत कम दस्तरु ललने । 

८१९.५०।- ८१९.५०।- 

६२. पेन्सन लसर्ाररस ८१९.५०।- ८१९.५०।- 

अ) नेपाली ३०२.५०।- ३०२.५०।- 

आ) भारत ६९८.५०।- ६९८.५०।- 

इ) अन्य मलुकु ६२४८.५०।- 

 

६२४८.५०।- 

 



32 
 

६३. स्थायी बसोबास लसर्ाररस २०३.५०।- २०३.५०।- 

६४. आन्तररक बसाईसराई लसर्ाररस २०३.५०।- २०३.५०।- 

६५.“घ”वगिका लनमािण व्यवसायीको प्रलतललपी 

दस्तुर 

२४००।- २४००।- 

“घ” वगिका लनमािण व्यवसायीको नामसारी दस्तुर ७२००।- ७२००।- 

६६.क.लनवेदन दस्तुर १०।- १०।- 

 ख.उजरुी तथा प्रलतवाद दताि दस्तुर १९०।- १९०।- 

 ग.मेललमलाप दस्तुर ११५५।- ११५५।- 

 घ.नक्कल दस्तुर, र्ोटो लखचेको, लनणिय प्रलतललपी ६।- प्रलतपषृ्ठ ६।- प्रलतपषृ्ठ 

ङ म्याद सचूना दस्तुर २५।- २५।- 

६७. राईस लमल उद्योग दताि लसर्ाररस ७८००।- ७८००।- 

क. सजिलमन दस्तुर १४५०।- १४५०।- 

६८ व्यवसाय सलुचकृत दस्तुर   

क कृलष सम्वलन्ध व्यवसाय ४००।- ५००।- 

ख अन्य ७००।- १०००।- 

६९.स्थानीय राजपत्र  लवक्री दस्तुर   

क.वालषिक सदस्य बनाई लवक्री गदाि                ६५०।- ६५०।- 

ख. खरुा लवक्री गदाि:   

–१ देलख ८ पेज सम्म एक प्रलतको ५।- ५।- 

–९ देलख २४ पेज सम्म एक प्रलतको १५।- १५।- 

–२५ देलख ४० पेज सम्म एक प्रलतको २०।- २०।- 

–४१ देलख ५६ पेज सम्म एक प्रलतको २५ २५ 

-५७ देलख ७२ पेज सम्म एक प्रलतको ३०। ३०। 

-७३ देलख ९६ पेज सम्म एक प्रलतको ६०। ६०। 
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नोट :९७ देखी बढी जलत पेज हुन्छ, वयसमा प्रलतपेज ०.५० थप शुल्क लाग्नेछ । 

 

 

– ब्याकहो लोडर तथा लट्रपर भाडा प्रयोजनका लालग भाडादर : 

अ) ब्याकहो लोडरको भाडा (तेल बाहके) प्रलत घण्टा रु.२,५००।–         आ) लट्रपर र रोलरको भाडा (तेल बाहके) प्रलत घण्टा 

रु.१,५००।– 

(सवारी चालकलाई प्रलत घण्टा रु.१००।– खाजा खचि वापत सवारी भाडामा ललएको व्यलि÷संस्थाले उपलब्ध गराउनु पनेछ ।) 

नोट : कुनै व्यलि÷संस्थाले लट्रपर तथा ब्याकहो लोडर भाडामा लगेको बखतमा कुनै कारणवस पाटिपूजािको ममित गनि आवश्यक भई 

रु.१,०००।– भन्दा कमको ममित गनुि परेमा स्वयम ्व्यलि÷संस्थाले नै उि खचि व्यहोनुि पनेछ । 

आ) लसटी बसपाकि को काउण्टरको भाडादराःप्रलत कोठा लवद्यतु र पानी बाहके : प्रलत कोठा रु.१,०००।– 

 

२.घर नक्सा सम्बन्धी  शुल्क तथा दस्तुराः  

क) घर नक्सा पास र्ाराम रु. १०००।–          ख) घर नक्साको प्रलतललपी रु. ५००। ग) घर नक्साको सम्पन्न प्रमाण पत्र रु. ३००।–  

घ) घर नक्सा नामसारी :            अ) व्यापाररक रु. २५००।– आ) पाररवाररक रु. १५०० 

३. घर नक्सा पास सम्बन्धी दस्तुरको दर : 

क्र.सं. तला 

  अवासीय भवन  व्यापाररक  र संस्िागत भवन 

आर.सी.सी. फे्रम स्ट्रक्चर  लोड बेयररगं वाल स्ट्रक्चर  आर.सी.सी. फे्रम स्ट्रक्चर  लोड बेयररगं वाल स्ट्रक्चर  

१ भईु तल्ला रु. ३।०० प्रलत वगि र्ीट रु.३।०० प्रलत वगि र्ीट रु. ४।५० प्रलत वगि र्ीट रु. ४।०० प्रलत वगि र्ीट 

२ पलहलो 

तल्ला 

रु. ३।०० प्रलत वगि र्ीट रु.३।०० प्रलत वगि र्ीट रु. ४।५० प्रलत वगि र्ीट रु. ४।०० प्रलत वगि र्ीट 

३ दोस्रो तल्ला रु. ३।०० प्रलत वगि र्ीट रु.३।०० प्रलत वगि र्ीट रु. ४।५० प्रलत वगि र्ीट रु. ४।०० प्रलत वगि र्ीट 

४ तेस्रो तल्ला रु. ३।०० प्रलत वगि र्ीट रु.३।०० प्रलत वगि र्ीट रु. ४।५० प्रलत वगि र्ीट रु. ४।०० प्रलत वगि र्ीट 

५ सो भन्दा 

मालथको 

रु. ५।०० प्रलत वगि र्ीट – रु. ६।०० प्रलत वगि र्ीट – 

६ लभत्र काूँचो बालहर पाको ईटामा माटोका जोडाई भएको वा काठै काठबाट बनेको र जस्ता लझंगटी, टायल, एसवेस्टसको छाना भएको 

एक तल्ला सम्मका घरहरुको नक्सा पास दस्तुर रु.२।०० प्रलत वगि र्ीट 

७ कम्पाउण्ड वालको नक्सा पास दस्तुर रु.२।०० प्रलत वगि रु्ट 

८ लटनको छाना घर, कुखरुा पालन घर र ट्रसले बनेको घरको नक्सा पास दस्तुर प्रलत वगिलर्ट रु.२।– 

 

(मलहला र तेश्रो ललंगीको हकमा नक्सा पास दस्तुरमा १० प्रलतशत छुट लदइनेछ ।) 

४.नगरपाललका िेत्रलभत्र चौपाया जनावरहरु ऄलनयलधत्रत रुपमा छािा छालिलददा व्यलिहरुको हानी नोक्सानी हुने गरेको 

हुुँदा लनम्नानुसारको काधजी हाईस शुल्क : 
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चौपाया शेवा शुल्क रु. थप प्रवयेक लदनको शुल्क रु. 

रागा, भैसी १००।- १००।- 

गाई, गोरु ७५।- ७५।- 

घोडा, खच्चर १५०।- १५०।- 

बाछा। बाछी ५०।- ५०।- 

बाख्रा, खसी, भेडा ५०।- ५०।- 

सुंगुर, बंगुर २५०।- २५०।- 

सात लदन सम्म पलन सम्बलन्धत पशु धलनले आफ्नो पशु ललन नआएमा लललाम गने तर्ि  कारवाही बढाउने । 

- यस नगरपाललकाको स्वालमवव वा संरक्षणमा रहकेा लवलभन्न स्थानका पसल, घर र जग्गामा बस्ने व्यलिहरुले यस न.पा.मा गररएको 

सम्झौता कागजमा उल्लेख भएको म्याद लभत्र कायािलमा आई भाडा बझुाउनु पनेछ र सो म्याद लभत्र भाडा बुझाउन नआएमा भाडा 

बुझाउन म्याद नाघे देलख ३ मलहनासम्म ५ प्रलतशत ३ मलहना पलछ म्याद नाघेमा ५ मलहनासम्म १० प्रलतशतले लवलम्ब दस्तरू 

बुझाउन ुपनेछ र सो म्याद लभत्र पलन भाडा बुझाउन नआएमा भाडामा बस्ने व्यलिको कोठा बन्द गरी लनयम अनुसार भाडा असलु 

गररनेछ । 

- न.पा.क्षेत्रमा साविजलनक स्थानमा कुनै कसैले लनमािण सामाग्री थुपानि स्वीकृलत ललन आएमा प्रलत हप्ता वगि र्ीट रु. ४।- का दरले 

दस्तुर ललई राख्न स्वीकृलत लदन सलकने छ तर कुनै कसैले लवना अनुमलत लनमािण सामाग्री सडकमा थुपारेको रे्ला परेमा न.पा.ले 

उि सामान उठाई सोझै जर्त गनि सलकने छ । 

            (नोट: लनमािण इजाजत पत्र ललई घर बनाउदा यो लनयमले असर गने छैन ।) 

५.बोट लबरुवा लवक्री दर : 

क्र.सं. लवरुवाको नाम 
आ.व. २०७९।०८० को स्वीकृत दर 

रु. मा  

आ.व. २०७०।०८१ को प्रस्तालवत 

दर रु. मा 

१ गुलाव बटन रोज सानो ५०।- ५०।- 

२ गूलाव कल्मी १००।- १००।- 

३ जलून र्रास १५०।- १५०।- 

४ साइकस पाम २५०।- २५०।- 

५ एरोकेररया ३००।- ३००।- 

६ करोटन भेराइटी ८०।- ८०।- 

७ श्रीखण्ड सरे्द चन्दन २५०।- २५०।- 
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८ र्ोनस पाम १००।- १००।- 

९ रि चन्दन ३००।- ३००।- 

१० गन्धराज इन्रकमल ६०।- ६०।- 

११ डेललया लाहूरे रु्ल १८०।- १८०।- 

१२ अम्बा लबज ५०।- ५०।- 

१३ अलमलो ठुलो दाना ८०।- ८०।- 

१४ गूरेहल रु्ल ८०।- ८०।- 

१५ सनलललल ६०।- ६०।- 

१६ डर्न डेलसया भेराइती ६०।- ६०।- 

१७ बेगूलनया बनेष्ट १५०।- १५०।- 

१८ केलसया ८०।- ८०।- 

१९ डर्नडेलसया कालादार १८०।- १८०।- 

२० गोल्टमोर ४०।- ४०।- 

२१ बैगमबेली ६०।- ६०।- 

२२ मयरूपंखी ८०।- ८०।- 

२३ बोतलपाम १००।- १००।- 

२४ चाइनापाम ८०।- ८०।- 

२५ र्ोलनसपाम १५०।- १५०।- 

२६ रु्टबल ललली २१०।- २१०।- 

२७ एक जोरा रु्ल १५०।- १५०।- 

२८ मोसन्डा 280.– 280.– 

२९ नौरंगी सानो दाना ८०।- ८०।- 

३० ललची कल्मी २५०।- २५०।- 

३१ आंप कल्मी देसहरी १२०।- १२०।- 
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६. भािा वतथन भािामा लदए वापतको दर:  

क्र.सं. भांडा वतिनको नाम आ.व. २०७९।०८० को स्वीकृत दर रु. 

मा 

आ.व. २०७०।०८१ को प्रस्तालवत दर रु. 

मा 

१ डेक्ची ठुलो १५०।- १५०।- 

२ डेक्ची सानो १००।- १००।- 

३ प्लेट ५।० ५।० 

४ लगलास ५।- ५।- 

५ चम्चा ५।- ५।- 

६ कचौरा ५।- ५।- 

७ बाल्टी २०।- २०।- 

३२ अशोक पेन्डुला १२०।- १२०।- 

३३ अशोक लसता ६०।- ६०।- 

३४ अनार कल्मी ८०।- ८०।- 

३५ आंप कल्मी बारमासे २५०।- २५०।- 

३६ आंप कल्मी अम्रपाली २५०।- २५०।- 

३७ आंप कल्मी माललका २५०।- २५०।- 

३८ आंप कल्मी चौसा १५०।- १५०।- 

३९ बटल बरास ६०।- ६०।- 

४० दरुुखा ६०।- ६०।- 

४१ सन अर् इलन्डया २५०।- २५०।- 

४२ लसल्भर पाम २५०।- २५०।- 

४३ लालपुाते ५०।- ५०।- 

४४ डरालसना ७०।- ७०।- 

४५ लकललर् ६०।- ६०।- 

४६ असारे रु्ल ६०।- ६०।- 
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८ बाटा २०।- २०।- 

९ प्लालष्टक मग ५।- ५।- 

१० डाडु ५।- ५।- 

११ डाईलनंग टेबुल ४०।- ४०।- 

१२ स्टूल २०।- २०।- 

१३ कुसी २०।- २०।- 

१४ पन्य ु ५।- ५।- 

 

 

७. र्ोहोरमैला व्यवस्थापन शुल्क: 

क्र.सं. लशषिक आ.व. २०७९।०८० को 

स्वीकृत दर रु. मा  

अ.व. २०८०।०८१ 

का लालग प्रस्तालवत 

दर रु. मा 

१ लनजी अस्पताल(जनस्वास््यलाई हानीकारक नहुने भलन प्रमालणत 

भएका मेडीकल जन्य र्ोहर मात्र उठाउन सलकने) 

१०००।- १०००।- 

२ होटल   

क ठूला होटल १०००।- १०००।- 

ख मझौला होटल ५००।- ५००।- 

ग साना होटल रेषु्टरेण्ट ३००।- ३००।- 

घ लचया पसल ०।- ०।- 

३ 

मेलडकल पसल (जन स्वास््यलाई हानीकारक नहुने भलन प्रमालणत 

भएका मेडीकल जन्य र्ोहर मात्र उठाउन सलकने) 

३००।- ३००।- 

४ 

लक्ललनक सलहतको मेलडकल(जन स्वास््यलाई हानीकारक नहुने भलन 

प्रमालणत भएका मेडीकल जन्य र्ोहर मात्र उठाउन सलकने) 

२००।- २००।- 

५ सरकारी गैरसरकारी संस्था २००।- २००।- 

६ क्याम्पस ०।- ०।- 

७ उच्च मा.लव. /  मा.लव. / लन.मा.लव. ०।- ०।- 

८ प्रा.लव. ०।- ०।- 
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९ जतु्ता तयारी पसल २००।- २००।- 

१० जतु्ता पसल÷पोशाक सम्बलन्ध १५०।- १५०।- 

११ राईस लमल, आरालमल ५००।- ५००।- 

१२ साना उद्योग २००।- २००।- 

१३ सररया लसमेन्ट÷हाडिवेयर २००।- २००।- 

१४ र्लरू्ल पसल १००।- १००।- 

१५ थान कपडा र रेलडमेट पसल (प्रलत सटर कवल) २००।- २००।- 

१६ लकराना पसल (प्रलत सटर कवल) ३००।- ३००।- 

१७ तरकारी पसल १५०।- १५०।- 

१८ र्लनिचर पसल २५०।- २५०।- 

१९ लससा पसल २००।- २००।- 

२० ईलेक्ट्रोलनक पसल २००।- २००।- 

२१ आवालसय घर ३ तला भन्दा मालथ १५०।- १५०।- 

२२ आवालसय घर ३ तला भन्दा कम १००।- १००।- 

२३ साना छाप्रो घर ०।- ०।- 

२४ सटर कवल घर २५०।- २५०।- 

२५ कपाल काट्ने पसल २५०।- २५०।- 

२६ ब्यटुी पालिर १५०।- १५०।- 

२७ साना उद्योग २००।- २००।- 

२८ आवलसय बोलडंग स्कुल ०।- ०।- 

२९ लमठाई पसल २००।- २००।- 

३० पेय पदाथि पसल २००।- २००।- 

३१ बैंलकंग कायािलय ३००।- ३००।- 

३२ गल्ला व्यवसाय ३००।- ३००।- 
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नोट : नगर क्षेत्र लभत्र नगरपाललकाको ईजाजत लवना साविजलनक जग्गामा अव्यवलस्थत तररकाले जथाभावी रुपमा ठेलामा अस्थायी 

रुपमा घमु्ती पसल राखी व्यावसाय संचालन हुूँदै आएको र पटक पटक न.पा.ले उि जग्गामा व्यवसाय संचालन नगनि भलन न.पा.ले 

जानकारी गराउूँदा समेत साविजलनक जग्गामा जथाभावी तररकाले व्यवसाय संचालन गरी सडकमा जथाभावी र्ोहर फ्याक्ने/थुपाने 

गने र जथाभावी र्ोहर फ्याक्नेलाई लनयन्त्रण गनि र्ोहर मलैा व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दर्ा ३८ (क) बमोलजम पलहलो पटक रु. 

५,०००।– सम्म र सोही व्यलिले  दोश्रो पटक कसरु गरेमा रु.५,०००।– देलख १०,०००।– सम्म जररवाना गनि सलकने व्यवस्था भए 

अनुरुप प्रथम पटकलाई रु.५००।–, दोश्रो पटकलाई रु.१,०००।–र तेश्रो पटक देलख तोलकए बमोलजम जररवाना कायम गनेछ । 

 

८.लम्कीचहुा मोहनलाल सामदुालयक नगर उद्यान पाकि  तथा काणािली लचसापानी र आमपानी लपकलनक स्थलको शुल्काः 

(अ) २५ जना सम्म   रु.२००।–            (आ) ५० जना सम्म  रु.३००।–         (इ) ५० जना भन्दा मालथ  रु.५००।– 

९.  पश ुउपचार सेवा कायिक्रमको शुल्क :            

१.गाई, भैंसी रु.१०।–                         २.भेडा, बाख्रा, बंगुर रु.५।–                             ३.कुखरुा हाूँस तथा अन्य पन्छी रु.१।– 

 ४.कुकुर, लवरालो रु.२५।–                     ५.हात्ती घोडा बा“दर अन्य वन्यजन्तु रु.५०।– 

ख. गोबर पररक्षण :  

१.सम्पूणि पशुपन्छी रु.१०।– 

ग.सव पररक्षण : 

१.गाई, गोरु, भैंसी, भेडा, बाख्रा, बंगुर रु. २५।–                       २.कुखरुा हा“स रु.१०।– 

३.कुकुर लवरालो रु.१००।–                                                ४.अन्य वन्यजन्तु रु.२००।– 

घ.पशु बन्ध्याकरण : 

१. राूँगा, बहर रु.२५।–                             २.बोका, थुमा रु.५।–                                  ३.बीर रु. २५।– 

ङ.गभि पररक्षण :              

१.गाई, भैंसी रु.२५।–          

च. कृलत्रम गभािधान :              

१. गाई, भैंसी, बाख्रा  रु.५०।–           

छ. थुलनलो पररक्षण : 

१.  सबै पशुको रु.२५।–     

 

अनुसचूी १३ 

दर्ा १४ सूँग सम्बलन्धत 

नेपालको संलवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोलजम 

पयिटन शुल्क दराः 

१.पाकि  प्रवेश शुल्क, दर : 

क) लटकट रु. 

(अ) लवद्याथी रु.१५।–         (आ) स्वदेशी नागररक रु.२५।–           (इ) लबदेशी नागररक  साकि  मलुकु  रु.१५०।– 

(ई) लबदशेी नागररक साकि  मलुकु बाहके रु.३००।–                   (उ) लभलडयो क्यामरा रु.५०।–      

(ए) लर्ल्म सलुटङ्ग लशक्षा मलुक रु.१,०००।–                     (ऐ) लर्ल्म सलुटङ्ग व्यवसाय मलुक रु.२,०००। 

 


