
गौर नगरपािलका काया�लय,रौतहट 
आिथ�क वष� ०७४/०७५ को करको दररेट  

ब.सं. !ववरण २०७३/०७४ को दररेट २०७४/०७५ को दररेट 

१ 

भुिमकर तथा मालपोत तफ�  
भुिमकर तफ� को ज+गा ूित क-ठा / ४५/- ूित क-ठा / ४५/- 

मालपोत तफ� को ज+गा ूित क-ठा / १०/- ूित क-ठा / १०/- 

नोट चालु आ.व.को माघ मसा3त स4म बुझाए ५% छुट र ब:यौतामा आ.व.२०७३/०७४ मा कायम रहेको ूित क-ठा / २०/-को दररेट बमो;जम वा 

सा!वकमा कायम रहेको भुिमकर / २०/- र मालपोत / ५/- मा ज<रवाना ३५% स=हत जुन गणनाबाट घट> रकम हु3छ सो बमो;जम असुल गन@ । क-ठा 

भ3दा मुिन धुरलाई पिन क-ठा मानी असुल गन@ 

घरज+गा कर तफ�  
प=हलो १० लाख स4म सेवा शGुक वापत ३००/- ३००/- 
Hयसपिछको / १० लाख स4मलाई ३००/- ३५०/- 
Hयसपिछको / ३० लाख स4मलाई ०.१५% ०.०५% 
Hयसपिछको / ५० लाख स4मलाई ०.२०% ०.२५% 
Hयसपिछको / १ करोड लाख स4मलाई ०.३०% ०.५०% 
Hयसपिछको मािथलाई ०.४०% १.५०% 
ईटको गारो मािथ भएको खपडा वा टालीको छाना भएको घर मूGयाँकन गनु� नपन@ भए सेवा शुGक वापत ूित वष� / ३००/- ूित वष� / ३००/- 

नोट चालु आ.व.को पौष मसा3त स4म बुझाए ५% छुट र ब:यौतामा १०% ज<रवाना ला+नेछ ।   

२ 

Lयापार Lयवसाय कर तफ�  
खाM3न !बबN गन@ प<रOछेद ७ को (िनयम १४२ को अनुसूची १० बमो;जम) 

धान,चामल,मकै,गहँु,तोर>,मसरु>,मुङग,रहर तथा पारचुन आ=दको गGला =कराना आद>   
क ौणेी / १० लाख भ3दा मािथ पँू;ज भएको २०००/- २०००/- 
ख ौणेी / ५ लाख भ3दा मािथ १० लाख स4म पँू;ज भएको २०००/- २०००/- 
ग ौणेी / १ लाख भ3दा मािथ ५ लाख स4म पँू;ज भएको १५००/- १५००/- 
घ ौणेी / ५० हजार भ3दा १ लाख स4म पँू;ज भएको १५००/- १५००/- 

३ 

कपडा पसल तफ�  रे=डमेड,थानवाला, (िनयम १४२ को अनुसचूी १० को िस.नं.१९ बमो;जम)    
क ौणेी / १० लाख भ3दा मािथ पँू;ज भएको ५०००/- ५०००/- 
ख ौणेी / ५ लाख भ3दा मािथ १० लाख स4म पँू;ज भएको ३०००/- ३०००/- 
ग ौणेी / १ लाख भ3दा मािथ ५ लाख स4म पँू;ज भएको २०००/- २०००/- 
घ ौणेी / १ लाख भ3दा मुिन पँू;ज भएको १५००/- १५००/- 

४ 

जुVा,चWपल पसल तफ�  (िनयम १४२ को अनुसचूी १० को िस.नं. १९ बमो;जम)    
क ौणेी / १० लाख भ3दा मािथ पँू;ज भएको ५०००/- ५०००/- 
ख ौणेी / ५ लाख भ3दा मािथ १० लाख स4म पँू;ज भएको ३०००/- ३०००/- 
ग ौणेी / १ लाख भ3दा मािथ ५ लाख स4म पँू;ज भएको २०००/- २०००/- 
घ ौणेी / १ लाख भ3दा मुिन पँू;ज भएको १५००/- १५००/- 

५ 

भाडा वत�न पसल तफ�  (िनयम १४२ को अनुसचूी १० को िस.नं.१६ १४ बमो;जम)    
क ौणेी / ५० हजार भ3दा मािथ पँू;ज भएको २०००/- २०००/- 
ख ौणेी / ५० हजार भ3दा मुिन पँू;ज भएको १०००/- १०००/- 
नोट माटोको भाडा बनाई !बबN गन@ तथा श=हद प<रवार,दिलत,अपाँग तथा एकल म=हलालाई पूण� छुट    

६ 

होटल,लँज,रेYुरे3ट Lयवसाय तफ�  (िनयम १४२ को अनुसूची १० को िस.नं. ८ बमो;जम) 

क.नाँचगान समेत भएको बार ए[ड रेYुरे3ट १००००/- ५०००/- 
ख.खाना र मादक पदा�थ !बबN गन@ इजाजत भएको बःने सु!बधा स=हतको होटल ५०००/- ५०००/- 
ग.लँज बास बःन े २०००/- २०००/- 



 घ.मादक पदा�थ !बबN गन@ इजाजत ूा^ होटल ३०००/- ३०००/- 
ङ.चमनेा तथा िमठाई !बबN गन@ १०००/- १०००/- 
च. िचया तथा पान पसल ५००/- ५००/- 

७ 

िनमा�ण सामामी,हाड�वेयर,!वMुत सामामी,माब�ल !बबN गन@ पसल तफ�  (िनयम १४२ को अनुसचूी १० को िस.नं. १ (२) बमो;जम) 

क.ौणेी / ३ लाख मािथ पँू;ज भएको ५०००/- ५०००/- 
ख.ौणेी / २ लाख मािथ ३ लाख स4म पँू;ज भएको ३५००/- ३५००/- 
ग.ौणेी / १ लाख दे;ख २ लाख स4म पँू;ज भएको २५००/- २५००/- 
घ.ौणेी / १ लाख स4म पँू;ज भएको २०००/- २०००/- 

८ 

सुन,चाँद>,!पतल,आGमुिनयम !बबN गन@ तथा गर गहना बनाउने पसल (िनयम १४२ को अनुसचूी १० को िस.नं. १ (१) बमो;जम)    
क.ौणेी सुन,चाँद>को इजाजत िलई थोक !बबN गन@  ५०००/- ५०००/- 
ख.सुन,चाँद>को गहना बनाउने / १ लाख भ3दा  मािथ पँू;ज भएको ३०००/- ३०००/- 
ग.सुन,चाँद>को गहना बनाउन े/ १ लाख स4म पँू;ज भएको २०००/- २०००/- 

९ 

ःटेशनर> पसल (िनयम १४२ को अनुसचूी १० को िस.नं.१९ बमो;जम) 

क.५ लाख भ3दा मािथको पँू;ज भएको ३०००/- ३०००/- 
ख.१ लाख भ3दा मािथ ५ लाख स4म पँू;ज भएको १५००/- १५००/- 
ग.१ लाख भ3दा मुिन पँू;ज भएको १०००/- १०००/- 

१० 

माछा,मासु !बबN गन@ पसल (िनयम १४२ को अनुसूची १० को िस.नं. १६ (९) बमो;जम) 

क.राँगा,खसी काट> बे+ला बे+लै !बबN गन@ १०००/- १०००/- 
ख.खसी तथा कुखुरा पालन पोGट>फम� २०००/- २०००/- 
ग.राँगा,खसी काट> एकै ठाउँमा !बबN गन@ १५००/- १५००/- 
घ.माछा !बबN गन@ १०००/- १०००/- 
ङ.कुखरुाको मासु !बबN गन@ १०००/- १०००/- 
च.छाला ूसोधन गन@ काय� २०००/- २०००/- 

११ 

ओषधी पसल तफ�  (िनयम १४२ को अनुसचूी १० को िस.नं.१३ बमो;जम) 

क.थोक !बबेता लाई ३०००/- ३०००/- 
ख./ १ लाख भ3दा मािथ पँू;ज भएको खिुा !बबेता १५००/- १५००/- 
ग./ १ लाख स4म पँू;ज भएको खुिा !बबेता १०००/- १०००/- 

१२ 

सूिचकार पसल तफ�  (िनयम १४२ को अनुसचूी १० को िस.नं.१३ बमो;जम) 

क.  ५ भ3दा बढ> िसलाई मेिशन राखेको १५००/- १५००/- 
ख. ५ वटा स4म िसलाई मेिशन राखेको १०००/- १०००/- 
ग. २ वटा स4म िसलाई मिेशन राखेको ५००/- ५००/- 

१३ 

रे=डयो,इले:टोिनक सामान,:यामरा,=हटर,=ृज,क4Wयूटर अद> सामान !बबN गन@ पसल (िनयम १४२ को अनुसूची १० को िस.नं. १ (२) बमो;जम) 

क..थोक !बबेता लाई ५०००/- ५०००/- 
ख./ १ लाख भ3दा मािथ पँू;ज भएको  २०००/- २०००/- 
ग./ ५० हजार भ3दा मािथ १ लाख स4म पँू;ज भएको  १५००/- १५००/- 
घ. / ५० हजार स4म पँू;ज भएको १०००/- १०००/- 

१४ 

मम�त पसल (िनयम १४२ को अनुसूची १० को िस.नं. १५ बमो;जम) 

१. हेिभ इ;:वपमे3ट बस,कार,eक र टे4पु मम�त गन@  २०००/- २०००/- 
२. मोटरसाईकल मम�त गन@ १५००/- १५००/- 
३. रे=डयो,=टभी,ूेसर कुकुर,=हटर,टेिलफोन सेट,!वधुत सामामी,मोबाइल मम�त गन@ १५००/- १५००/- 
४. साईकल मम�त गन@ ५००/- ५००/- 
५. गो/ गाड>को च:का मम�त गन@,हारमोिनयम,ढोलक तथा मादल बनाउने तथा अ3य सामामी मम�त गन@ ५००/- ५००/- 
६. सवार> साधन सिभ�िसङगं गन@,सवार> साधन धुलाई गन@ । ५००/- ५००/- 



७. फलाम तथा जःतापाताको सामामी मम�त गन@ १०००/- १०००/- 
८. ूेसर कुकुर,ःटोप,+याँस चुGहो मम�त गन@ । ५००/- ५००/- 

१५ 

सवार> साधन तथा पाट� पुजा� !बबN गन@ पसल (िनयम १४२ को  अनुसचूी १० को िस.नं. १ बमो;जम) 

१.  कार,;जप,-या:टर,बस,टे4पु !बबN गन@ १००००/- १००००/- 
२. मोटरसाईकल !बबN गन@ ५०००/- ५०००/- 
३. साईकल !बबN गन@ २०००/- २०००/- 
४. / १ लाख भ3दा बढ> पँू;ज भएको पाट�पुजा� !बबN गन@ २०००/- २०००/- 
५. / १ लाख स4म पँू;ज भएको पाट�पुजा� !बबN गन@ १५००/- १५००/- 

१६ 

सfचार सेवा तफ�  (िनयम १४२ को अनुसूची १० को िस.नं. ११ बमो;जम) 

१. फोटो Gयाब २०००/- २०००/- 
२. फोटो ःटु=डयो १०००/- १०००/- 
३. चःमा,:यासेट !बबN गन@ १०००/- १०००/- 
४. फोटोकपी,gया:स,िनजी hेऽको हुलाक सेवा,कु<रयर सेवा,हवाई =टकट,टेिलफोन डाँक ५००/- ५००/- 
५. मोबाईल !बबN गन@  १५००/- १५००/- 

१७ 

डाई;:लनस� लौ[ड> पसल (िनयम १४२ को अनुसचूी १० को िस.नं.१६ (६) बमो;जम) 

क. डाई;:लनस� १५००/- १५००/- 
ख. धोबी पसल ५००/- ५००/- 

१८ 

सैलुन पसल,jयूट> पाल�र िनयम १४२ को अनुसूची १० को िस.नं.१६ ६ बमो;जम 

१. jयूट> पाल�र Lयवसाियक /पमा कामदार राखेको १०००/- १०००/- 
२. jयूट> पाल�र ५००/- ५००/- 
३. जे3स सैलुन ५००/- ५००/- 

१९ 

म=दरा,िचसो पये पदाथ�,िसगरेट,!बड>को थोक तथा खुिा वबेता 

१.िसगरेट उHपादन गन@ उMोग ३०००/- ३०००/- 
म=दरा उHपादन गन@ Lयवसाय  ३०००/- ३०००/- 
!बड> उMोग २०००/- २०००/- 

२० 

िचयापVी !वबेता (िनयम १४२ को अनुसचूी १० को िस.नं.१९ बमो;जम) 

क. िचयापVी Wयाकेज गर> वा नगर> होलसेल !बबN गन@ २०००/- २०००/- 
ख. िचयापVी Wयाकेज गर> खुिा !बबN गन@ १०००/- १०००/- 

२१ 

!व!Vय सःथाको काया�लय खोली संचालन गन@ (िनयम १४२ को अनुसचूी १० को िस.नं.१२ बमो;जम) 
क वग�को बkक १५०००/- १५०००/- 
ख वग�को बkक १००००/- १००००/- 
ग र घ वग�को बkक ५०००/- ५०००/- 
!व!Vय क4पनी ूधान काया�लय १००००/- १००००/- 
!व!Vय क4पनी शाखा काया�लय ५०००/- ५०००/- 
!बमा क4पनीको काया�लय १००००/- १००००/- 
मनी ए:सच3ेज र !बदेशी मुिाको सटह> काउ[टर २०००/- २०००/- 
मािथ उGले;खत बाहेकका अ3य सहकार> सःथाह/लाई २५००/- २५००/- 

२२ 

पेशोल,म-ट>तेल,=डजेल,मो!बल,+याँस =डलर (िनयम १४२ को अनुसूची १० को िस.नं.१ (२) बमो;जम) 

क. =डजेल,पेशोल ४०००/- ४०००/- 
ख. म-ट>तेल २०००/- २०००/- 
ग. +याँस तथा म-ट>तेल !बबN गन@लाई २०००/- २०००/- 

२३ कवाड> सामान, खाली बोरा तथा बाँस ख<रद !बबN गन@ (िनयम १४२ को अनुसचूी १० को िस.नं.१९ 

बमो;जम) 
  

२४ बाँस तथा ढुङगा,िग-ट> ज4मा गर> !बबN गन@ (िनयम १४२ को अनुसचूी १० को िस.नं.१९ बमो;जम)   



२५ प[डाल बनाउन े(िनयम १४२ को अनुसचूी १० को िस.नं.१९ बमो;जम) 

क. !बबाह तथा अ3य कामको लािग प[डाल बनाई भाडामा लगाउने  २०००/- २०००/- 

 ख. !बबाह तथा अ3य कामको लािग प[डाल बनाई भाडामा लगाउने (!बदेशी भारतीय Lयापार>को लािग) २०००/- २०००/- 
ग. खेलौना उपहार (िगgट बबेता) १०००/- १०००/- 
घ. कःम=ेटक वा ौगृार साममीको उHपादन तथा !बबN !बतरण २०००/- २०००/- 

२६ काठ तथा कोईला ख<रद गर> !बबN गन@ (िनयम १४२ को अनुसचूी १० को िस.नं.१९ बमो;जम)   

२७ 

फिन�चर पसल (काठ,Wला!Yक तथा ःट>ल) (िनयम १४२ को अनुसचूी १० को िस.नं.१६(१५) बमो;जम) 
क. / १ लाख दे;ख मािथ जितसुकै पँू;ज भएको २०००/- २०००/- 
ख. / ५० दे;ख / १ लाख दे;ख स4म पँू;ज भएको १५००/- १५००/- 
क. / ५० हजार स4म पँू;ज भएको १०००/- १०००/- 

२८ ःनुकर (पुल) खेल Lयवसाय (िनयम १४२ को अनुसचूी १० को िस.नं.१६(११) बमो;जम)   

२९ 

पा=क� ङग शुGक बसपाक�  बा=हर 
१. लामो दरु>को बस,शक लाई ४०/- ४०/- 
२. छोटो दरु>को बस, शक लाई ३०/- ३०/- 
३. जीप कार टे4पु लाई २०/- २०/- 
४. <र:सा,ठेला १०/- १०/- 

३० 

रोजगार> सेवा (िनयम १४२ को अनुसूची १० को िस.नं.१६ (२) र (३) बमो;जम) 
क. ःवदेशी (िनयम १४२ को अनुसचूी १० को िस.नं.१६ (३) बमो;जम) / ३६० दे;ख १५००/- १५००/- १५००/- 
ख. !बदेशी (िनयम १४२ को अनुसूची १० को िस.नं.१६ (२) बमो;जम) / १००० दे;ख ५०००/- ५०००/- ५०००/- 

३१ 

साईनबोड� लेnे (पे3टर) (िनयम १४२ को अनुसूची १० को िस.नं.१६ (७) बमो;जम)  
१. आफै साईनबोड� लेnे काम गन@ लाई ५००/- ५००/- 
२. कामदार राखी साईनबोड� लेnे काम गन@ लाई १०००/- १०००/- 

३२ 
(िनयम १४२ को अनुसचूी १० को िस.नं.१६ (५) बमो;जम) १५०० दे;ख ५००० स4म १५०० दे;ख ५००० 

स4म हाउ;जङ क4पनी( ज+गा ख<रद !बबN गन@) 

३३ 

पेशा कर (!वशेषo परामश� तथा अ3य Lयवसाियक कर (िनयम १४२ को अनुसचूी १० को िस.नं.१६ (२) बमो;जम) 
१. डा:टर २०००/- २०००/- 
२. ई;3जिनयर २०००/- २०००/- 
३. अिधवpा २०००/- २०००/- 
४. ओभरिसयर(सव ओभरिसयर समेत) २०००/- २०००/- 
५ न:सा बनाउने काय� गन@ २०००/- २०००/- 
६. अिभवpा  १०००/- १०००/- 
७. क4पाउ[डर ५००/- ५००/- 
८. !बमा एज3ेट तथा शयेर दलाल १०००/- १०००/- 
९. क!वराज ५००/- ५००/- 
१०. अनसु3धान तथा परामश� दाता २०००/- २०००/- 
११. सभ@यर २०००/- २०००/- 
१२. पशु िच=कHसक १५००/- १५००/- 
१३. सामान ढुवानी २०००/- २०००/- 

३४ 

िनमा�ण Lयवसाय (िनयम १४२ को अनुसचूी १० को िस.नं. ३ बमो;जम) 
क ौणेीको लािग ५०००/- ५०००/- 
ख ौणेीको लािग ३५००/- ३५००/- 
ग ौणेीको लािग २५००/- २५००/- 
घ ौणेीको लािग १५००/- १५००/- 

 



३५ 

लेखापर>hक तफ�  (िनयम १४२ को अनुसचूी १० को िस.नं. २ (५) बमो;जम) 
क ौणेीको लािग ३०००/- ३०००/- 
ख ौणेीको लािग २०००/- २०००/- 
ग ौणेीको लािग १५००/- १५००/- 
घ ौणेीको लािग १०००/- १०००/- 

३६ 

िशhा सेवा तफ�  (िनयम १४२ को अनुसचूी १० को िस.नं. १४ बमो;जम) 
क. पूव� ूाथिमक !वMालय दता� अनुमित पऽ २०००/- २०००/- 
ख. पूव� ूाथिमक !वMालय िनवकरण १०००/- १०००/- 
ग. आधारभतु तह स4मको !वMालय दता� २०००/- २०००/- 
घ. आधारभतु तह स4मको !वMालय िनवकरण १०००/- १०००/- 
ङ. मा.!व.तह स4मको !वMालय दता� अनुमित पऽ ३०००/- ३०००/- 
च. मा.!व.तह स4मको !वMालय न!वकरण २०००/- २०००/- 
छ. उOच मा.!व.तह स4मको !वMालय दता� अनुमित पऽ ५०००/- ५०००/- 
ज. उOच मा.!व.तह स4मको !वMालय न!वकरण ३०००/- ३०००/- 
झ.क4Wयूटर टाई!पङग,तािलम अनुस3धान तथा भाषण ूिशhण =दने सःथा र =टउसन से3टर आद> १०००/- १०००/- 

३७ 

ःवाःqय सेवा तफ�  (िनयम १४२ को अनुसचूी १० को िस.नं. १४ बमो;जम) 
क. गैर सरकार> अःपताल ५०००/- ५०००/- 
ख. मे=डकल कलेज अःपताल ५०००/- ५०००/- 
ग. ;:लिनक ३०००/- ३०००/- 
घ.Gयाब १५००/- १५००/- 

३८ 

गैर सरकार> सःथाह/ (िनयम १४२ को अनुसचूी १० को िस.नं. १९ बमो;जम) 
१. गैर सरकार> सःथा रा!rय १०००/- १०००/- 
२. गैर सरकार> सःथा अ3तरा!rय ५०००/- ५०००/- 
३. गुटका उMोग ३०००/- ३०००/- 
४. !बड> उMोग २०००/- २०००/- 
५. मसला,कपास र अगरवती Wयाके;जङगं उMोग १०००/- १०००/- 
६. इले:श>क ःवीच बोड� बनाउने १०००/- १०००/- 
७. धान कु-ने,तेल पेGन,ेखाMा3न साममी उHपादन गन@ उMोग २०००/- २०००/- 
८. Wला!Yक पोलोिथन उMोग ३०००/- ३०००/- 
९. कःमटे>क साममी !बबN गन@ तफ�  २०००/- ३०००/- 

३९ 

जुट वाई;[डग ंउMोग तफ�  (िनयम १४२ को अनुसूची १० को िस.नं. १९ बमो;जम) 
क. मेिशनबाट जुट वाई;[डगं ूित अs श!p (एकमYु) २०००/- २०००/- 
ख. हातबाट जुट वाई;[डगं गन@  ५००/- ५००/- 
ग. कराह> उMोग १५००/- १५००/- 
घ. गलैचा उMोग ३०००/- ३०००/- 

४० 

Wलाई उMोग (िनयम १४२ को अनुसचूी १० को िस.नं. ६ बमो;जम) 
क. / १ करोड ५० लाख स4म पँू;ज भएको ७०००/- ७०००/- 
ख. / १ करोड ५० लाख भ3दा मािथ पँू;ज भएको १००००/- १००००/- 
ग. / १ करोड ५० लाख भ3दा कम पँू;ज भएको ३०००/- ३०००/- 
घ.Wलाई !बबN गन@ खिुा पसल २०००/- २०००/- 
अ3य उMोग तफ�    
१. भेिनयर उMोग २०००/- २०००/- 

 २. िमल बे;Gडङगं उMोग १०००/- १०००/- 



३. िमनरल वाटर उMोग २०००/- २०००/- 
४. मील उMोग २०००/- २०००/- 
५. डेर> उMोग २०००/- २०००/- 
६. ःववास शव�त उMोग १५००/- १५००/- 

४० 

७. आइस=बम उMोग १५००/- १५००/- 
८. बेक र> पाउरोट> उMोग १०००/- १०००/- 
९. रेिलङ,पुल,ईनारक ो <रंग तथा िसम3ेटक ो अ3य सामान उHपादन गन@ उMोग २०००/- २०००/- 
१०. जुट तथा धागोबाट तयार ग<रने झोला उMोग १०००/- १०००/- 
११. आGमुिनयमक ो िमल तथा सामान बनाउने उMोग २०००/- २०००/- 

४१ 

गाम@3ट उMोग तफ�  (िनयम १४२ क ो अनुसूची १० क ो िस.नं. ४ बमो;जम) 
क . १०० भ3दा बढ> मेशीन भएक ो १००००/- १००००/- 
ख.५० दे;ख १०० स4मक ो मशेीन भएक ो ५०००/- ५०००/- 
ग. १ दे;ख ५० स4म मशेीन भएक ो २०००/- २०००/- 

४२ 

फिन�चर तथा स-िमल (िनयम १४२ क ो अनुसूची १० क ो िस.नं. ६ बमो;जम) 
१ . स-िमल ३०००/- ३०००/- 
२. फिन�चर उधोग(मेशीनबाट चGने) २५००/- २५००/- 
३. फिन�चर उधोग(हातबाट चGन)े २०००/- २०००/- 
४. दाल िमल ३०००/- ३०००/- 
५. !बट उधोग १०००/- १०००/- 

४३ 

मनोरंजन क र तफ�  (िनयम १४५ क ो अनुसचूी १७ बमो;जम) 
१.िसनेमा हलक ो ूित =टक ट /.ज4मा आ4दानीक ो २ ूितशत दे;ख ५ ूितशत स4म ३% ३% 
नोटः-यसर> ला+ने मनोरंजन शुGक  मािसक  /पमा ज4मा गनु�पन@   
२.साव�जिनक  ःथानमा सक� स ूदश�न गन@लाइ� दैिनक  २५०/- २५०/- 
३.बहु/पी खेल देखाउने लाई ५/- ५/- 
४.समय-समयमा ला+ने (मेला ठेके दारबाट पेशा क र वापत) दैिनक  ३००/- ३००/- 
५.साव�जिनक  ःथानमा िभ=डयो तथा =फGम सु=टङग गन@ िनमा�णक ता� लाई २०००/- २०००/- 

४४ के वल संचालन गन@ Lयवसाय 
१. २०० स4म माहक  संuया भएक ो ५०००/- ५०००/- 
२. २०० दे;ख ५०० स4म माहक  सuंया भएक ो ८०००/- ८०००/- 
३. ५०० दे;ख मािथ माहक  सuंया भएक ो १२०००/- १२०००/- 
नोटः-न.पा.क ो !वoापन ूशारण गरे वापत ५०% क र छुट =दने ।   

४५ छपाई तथा ूक ाशन Lयवसाय २०००/- २०००/- 

४६ क ृ !ष तथा वनज3य Lयवसाय   

 क . खाM पदाथ�,!बउ!बजन उHपादन वा !बबN !वतरण गन@ २०००/- २०००/- 

 ख. गाई,भैसी पालन गन@ Lयवसाय दता� । 

नोटः-गाई,भैसी पालन गन@ Lयवसायक ो लािग अ3य िनक ायमा िसफा<रस गन� /.६००/-दःतुर ला+ने छ । 
२०००/- 

 

२०००/- 

४७ !वoापन क र तफ�  
१. हो=डङग बोड�क ो १०००/- १०००/- 
२. !वoापन बोड� म=दरा तथा सुितज3य पदाथ� ूित बोड� १५००/- १५००/- 

 ३. !वoापन बोड� अ3य ूित बोड� ३००/- ३००/- 
४. jयानर पटके  ५०/- ५०/- 
५.वाल पे3ट>ङग ूित व.मी. २/- २/- 

 



४८ 
घर बहाल कर 

१. नगरपािलका hऽे िभऽको घर,पसल,+यारेज,गोदाम,टहरा,सेट छWपर,कारखाना,ज+गा वा पोखर> पुरै वा 

आंिशक /पमा कसैलाई बहालमा =दएकोमा घरधनी र बहालमा बःने बाट असुल गन@  
बहाल रकमको २% बहाल रकमको २% 

४९ !वटौर> कर तफ�  ज+गा बहालकर 
क. िभऽी सडकमा गुदर>प-ट> र बसपाक�  समेतको !पच सडकले छोएको ज+गा ूित वग� =फट मािसक / १/- १/- 
ख. सो बाहेक अ3य स4पूण� ज+गा ूित वग� =फट मािसक २/- २/- 
ग. खेती यो+य जिमन ूित क-ठा बा!ष�क / १२०/- १२०/- 

५० 

अःथायी हाट बजार,घु4ती पसल शुGक र पशु मवेशी तफ�  
१. तरकार> पसल १ टोकर>को लािग  ५/- ५/- 
२. तरकार> पसल १ दे;ख ५ टोकर> स4मलाई १०/- १०/- 
३. आँप,िलची,तरबुजा इHयाद>को पसललाई  ५/- ५/- 
४. िमठा खिुाको ूित पसल ५/- ५/- 
५. चामल,दाल,िचउरा,!पठो १ टोकर>को पसलको लािग ५/- ५/- 
६. चामल,दाल,िचउरा,!पठो १ टोकर> दे;ख ५ टोकर> स4मको लािग १०/- १०/- 
७. माछा,मासु पकाई !बबN गन@ बाट दैिनक / १०/- १०/- 
८. राँगा,खसी,काचो मासु काट> !बबN गन@बाट दैिनक /  २०/- २०/- 
९. संुगुर,बंगुर, काचो मासु काट> !बबN गन@बाट दैिनक / २०/- २०/- 
१०. सानो माछा  !बबN गन@ पसललाई / १०/- १०/- 
११. ठुलो माछा  !बबN गन@ पसललाई / २०/- २०/- 
१२. माटोको भाँडा पसलबाट  ५/- ५/- 
१३. आGमुिनयमको भाँडा पसलबाट १०/- १०/- 
१४. सतु,िलट>,समोसा,िमठाई,चाट,अ[डा,िचया पसलको ूित ठेला गाडाको १५/- १५/- 
१५. हजाम पसल ५/- ५/- 
१६. रःसी,डोर>,सावे,खुिा पसलको लािग ५/- ५/- 
१७. रःसी,डोर>,सावे ूित टायर गाडाको लािग ३५/- ३५/- 
१८. न<रवल,बदाम,िमठाई खो4चामा !बबN गन@लाई ५/- ५/- 
१९. कुखरुा हाँस ूित ःटल २०/- २०/- 
२०.कपडा पसलबाट १५/- १५/- 
२१. पचु�न पसलबाट १५/- १५/- 
२२. मुख ३ =फट पछाड> ५ =फट स4मको ज+गामा 

पान,!बड>,िसगरेट,फलफुल,टोपी,चुरा,धागो,पोते,कपडा,घड>  मेकािनक पसल गन@ अःथायी पसललाई दैिनक 
१०/- १०/- 

२३. मुख ३ =फट १ इ3च दे;ख ८ =फट स4म र पछाड> ६ =फट स4मको अःथायी पसललाई दैिनक ५/- ५/- 
२४. मुख ८ =फट १ इ3च दे;ख १४ =फट स4म र पछाड> ७ =फट स4मको अःथायी पसललाई दैिनक १०/- १०/- 
२५. मुख १४ =फट १० इ3च दे;ख २० =फट स4म र पछाड> ७ =फट स4मको अःथायी पसललाई दैिनक १०/- १०/- 
२६.बोरा आद>मा जगेडा नराखी िचउरा मुर> ढाकNमा राखी !बबN गन@,साँगपात भ:का (मुvठा) बनाई 

बेOने,ढ:कNमा हरद> बेOनेलाई 
५/- ५/- 

२७. गाई गो/, ,बाछा बाछw,राँगा भैसी,पाडा पाड>,घोडा घोड>,बछेडा,बछेड> चैपाया हाटमा ख<रद !बबN गन@ 

दबैु थर>बाट / १०० मा / १/१ का दरले ज4मा सयकडामा  
२/- २/- 

२८. जीप,पीकअपबाट हाटबजारमा तरकार> वा अ3य साममी ओसार पसार गन@ बाट दैिनक ५०/- ५०/- 
२९. छुटफुट भएको !बिभ3न बःतकुो ूित पसलबाट ५/- ५/- 

५१ का3जी हाउस तफ�  
१. भैसी, राँगा, गाई गो/,घोडा घोड> दैिनक ७०/- ७०/- 
२. पाडा पाड>, बाछा बाछw, बछेडा बछेड>मा दैिनक ४०/- ४०/- 
३. बाभा बाभीमा दैिनक  १५/- १५/- 



४. संगुर गधामा दैिनक ४०/Ð ४०/Ð 
५. अ3यमा दैिनक ३०/Ð ३०/Ð 

५२ 

सवार> कर तफ�  
१. सवार> दता� दःतुर २००/- २००/- 
२. सवार> न!वकरण तथा नामसार>  १५०/- १५०/- 
नगरपािलका hेऽ िभऽ दता� भएका िन4न सवार>ह/मा िन4नानुसारको बा!ष�क सवार> कर िलने    
क. बस,शक,लहर> ३०००/- ३०००/- 
ख. जीप कार िमिनबस(भाडाको) ५००/- ५००/- 
ग. टे4पु ३००/- ३००/- 
घ. टे:टर १५००/- १५००/- 
ङ. कार टे4पु,िमिनबस (िनजी) ५००/- ५००/- 
च. ठेला गाड> तथा <र:सा २०/- २०/- 
छ. राँगा गाड> ३५/- ३५/- 
ज. गो/ गाड> २५/- २५/- 
झ. <र:सा भेन (बो=डङं ःकुल) ७५/- ७५/- 
ञ. सामान बो:ने <र:सा ३५/- ३५/- 
ट. पावर टेलर २००/- २००/- 

५३ 

बा!ष�क सवार> कर ितरेको बाहेक बा=हरबाट आउने िन4न सवार>ह/मा सवार>ह/मा िन4नानुसारको पटके सवार> कर िलने 
१. ःवदेशी बस शक २०/- २०/- 
२. ःवदेशी िमिनबस माइबोबस १०/- १०/- 
३. ःवदेशी भाडाका जीपकार १०/- १०/- 
४. ःवदेशी भाडाका टे4पु वा सफा <र:सा वा टे4पु १०/- १०/- 
५. ःवदेशी टया:टर २०/- २०/- 
६. !बदेशी टे4पु २०/- २०/- 
७. !बदेशी जीपकार टया:टर समेत ४०/- ४०/- 
८. !बदेशी शक बस भार> सवार> साधन समेत २००/- २००/- 

५४ 

<र:सा दता�,न!वकरण तथा चालक ूमाण पऽ तफ�  
१. नयाँ <र:सा,ठेला भेन दता�  ५०/- ५०/- 
२. नयाँ <र:सा,ठेला भेन न!वकरण २५/- २५/- 
३. नयाँ <र:सा,ठेला भेन बुक र फारम दःतर / ५ समेत ३०/- ३०/- 
४. <र:सा चालक अनुमित पऽ बुक स=हत ३०/- ३०/- 
५. <र:सा चालक अनुमित पऽ न!वकरण १०/- १०/- 
६. <र:सा नामसार> दःतुर ३०/- ३०/- 

५५ िनवेदन दःतुर(=टकट वापत) १०/- १०/- 

५६ साधारण िसफा<रस ९०/- ९०/- 

५७ 
!वMुत िसफा<रस 

क. माहःथ २५०/- ५००/- 

 ख. Lयापार/Lयवसाय ५००/- ७००/- 
ग. मेशीनबाट चGने Lयवसाय ७५०/- ८००/- 
घ. िाफेज १५००/- १५००/- 
ङ के.िभ.ए. उGलेख भएकोमा ूित के.िभ.ए. २०००/- २०००/- 

 



५८ धारा िसफा<रस ५००/- ५००/- 

 धारा िसफा<रस गदा� प:कN बाटो फो|न ुपन@ भएमा बाटोको अवःथा हेर> क4तीमा / ५०००/- दे;ख ूा!बिधक मूGयांकन बमो;जमको रकम यस न.पा.को धरौट> 

खातामा ज4मा राखी माऽ िसफा<रस ग<रनेछ । फो=डएको बाटो सेवामाह>ले नै पुनः मम�त गर> ूा!बिधकको िसफा<रस भई आएमा माऽ धरौट> रकम =फता� हुनेछ  
५९ राहादानी िसफा<रस ५००/- ५००/- 

६० प<रचय पऽ ९०/- ९०/- 

६१ घरबाटो तथा चार=कGला ूमा;णत १ =कVाको ५०० Hयसपिछ ५ 

=कVा स4म १५० सातौ =कVा 

दे;ख मािथ ७५/- 

१ =कVाको ५०० Hयसपिछ 

५ =कVा स4म १५० सातौ 

=कVा दे;ख मािथ ७५/- 

६२ नाता ूमा;णत ३००/- ३००/- 

६३ ज3म ूमा;णत २००/- २००/- 

६४ घर िनम�णको लािग काठ िसफा<रस / ४ ूित :य=ूफट / ४ ूित :य=ूफट 

६५ घर ज+गा नामसार>/हकभोग ूमा;णत/मोह> लगत क-टा/मोह> नामसार> १०क-ठा भ3दा तल ५००/- ५००/- 

६६ घर ज+गा नामसार>/हकभोग ूमा;णत/मोह> लगत क-टा/मोह> नामसार> १०क-ठा भ3दा मािथ ७५०/- ७५०/- 

६७ स4पित मूGयांकन/ज+गा मूGयांकन  (ूित हजार) / १/- / १/- 

६८ आय ूमा;णत (अ}ययन ूयोजनको लािग !वMाथ~लाई ४५% छुट) ूित हजार / १/- / १/- 

६९ न:सा =फGड बुकको न:कल िसफा<रस २००/- २००/- 

७० हैिसयत ूमा;णत (ूHयेक २५ लाख स4म) २०००/- २०००/- 

७१ ज+गाधनी लालपूजा�को न:कलको िसफा<रस वा ितन पुःते ूमा;णत ३००/- ३००/- 

७२ सःथा दता� िसफा<रस ५००/- ५००/- 

७३ कृषक समुह दता� िसफा<रस १००/- २००/- 

७४ 

न:सा पास िनवेदनको =कताव ७५०/- १०००/- 
न:सा पास दःतुर(आवािसय भवन तफ� ) 

बेशमे3ट ूित वग� =फट ४/- ४/- 
भुई तGला ूित वग� =फट ५/- ५/- 
ूथम तGला ूित वग� =फट ६/- ६/- 
दोौो तGला ूित वग� =फट ७/- ७/- 
तेौो तGला ूित वग� =फट ८/- ८/- 
चौथो तGला ूित वग� =फट ९/- ९/- 
पाँचौ तGला ूित वग� =फट १०/- १०/- 
क4पाउ[वाल ूित रिनङ =फट ८/- ८/- 
घर न:सा नामसार> १५००/- १५००/- 
अिमन �ारा ज+गा नाँपजाँच ८००/- ८००/- 

न:सा पास दःतुर(Lयवसाियक भवन तफ� ) 
बेशमे3ट ूित वग� =फट ६/- ६/- 
भुई तGला ूित वग� =फट ७/- ७/- 
ूथम तGला ूित वग� =फट ८/- ८/- 
दोौो तGला ूित वग� =फट ९/- ९/- 

 तेौो तGला ूित वग� =फट १०/- १०/- 
चौथो तGला ूित वग� =फट ११/- ११/- 
पाँचौ तGला ूित वग� =फट १२/- १२/- 
क4पाउ[वाल ूित रिनङ =फट १०/- १०/- 
घर न:सा नामसार> १५००/- १५००/- 
अिमन �ारा ज+गा नाँपजाँच १०००/- १०००/- 

 



 न:सा पास दःतुर(साव�जिनक सघं/सःथाको भवन तफ� ) 
बेशमे3ट ूित वग� =फट ८/- ८/- 
भुई तGला ूित वग� =फट ९/- ९/- 
ूथम तGला ूित वग� =फट १०/- १०/- 
दोौो तGला ूित वग� =फट ११/- ११/- 
तेौो तGला ूित वग� =फट १२/- १२/- 
चौथो तGला ूित वग� =फट १३/- १३/- 
पाँचौ तGला ूित वग� =फट १४/- १४/- 
क4पाउ[वाल ूित रिनङ =फट ११/- ११/- 
घर न:सा नामसार> २०००/- २०००/- 
अिमन �ारा ज+गा नाँपजाँच १५००/- १५००/- 
नोटः दईु वष� िभऽ 4याद थपको लािग िनवेदन =दए लागेको न:सापास दःतुरको ५% दःतुर ला+नेछ । २ वष� 4याद नघाएर 4याद थपको लािग िनवेदन =दए 

लागेको न:सापास दःतुरको ५०% दःतुर ला+नेछ । 4याद नघाई स4प3न ूमाण पऽ िलन ेलाई ूमाण पऽ दःतुर १५००/- ला+नछे । 
७५ सभाहल भाडाः- जनेेटर स!ुवधा बाहेक १२००/- जनेेटर स!ुवधा समेत १५००/-(इ3धन आफै हाGने)  

साव�जिनक =हतको लािग आयोजन हुने सभा स4मेलनको लािग काया�लय ूमुखले औिचHय र 

आवँयकता हेर> सभाहल िनःशुGक उपलjध गराउन स:नेछन । 

१५००/- १५००/- 

७६ िम=टङ हल जेनेटर सु!वधा समेत -(इ3धन आफै हाGने)  ७००/- ७००/- 

७७ ूोजे:टर सेवा शुGक १०००/- १०००/- 

७८ 

Lय!pगत घटना दता� दःतुर 
ज3म दता�   
क. ५ वष� उमेर स4मको सबै वग� र समुदायका बालबािलका १०/- १०/- 
ख. ५ वष� भ3दा मािथ (दिलत,अपांग) २०/- २०/- 
ग. ५ वष� भ3दा मािथ (अ3य) ५०/- ५०/- 
!बबाह दता�   
क. दिलत र अपांग १०/- १०/- 
ख. अ3यको हकमा  ५०/- ५०/- 
मHृयू दता�   
क. दिलत र अपांग १०/- १०/- 
ख. अ3यको हकमा  ५०/- ५०/- 
स4ब3ध !वOछेद ५०/- ५०/- 
बसाई सराई ५०/- ५०/- 
नोटः ३५ =दन िभऽ Lय!pगत घटना दता� गराउन आएमा कुनै =किसमको दःतुर ला+ने छैन   

७९ 

सेgट> टkक सरसफाई मेिशन तफ�    
१. न:सापास गराई घरज+गा कर चुpा गरेकोलाई (न.पा.hेऽ िभऽ) 

६०००/- 

२०००/- 
२. न:सापास नभएको तर  घरज+गा कर चुpा गरेकोलाई (न.पा.hेऽ िभऽ) ३०००/- 
३.Lयवसायकर ितरेको लाई (न.पा.hेऽ िभऽ) ४०००/- 
४. न:सापास नगराएको र घरज+गा कर नितरेकोई (न.पा.hेऽ िभऽ) ५०००/- 
५. नगरपािलका hऽे भ3दा बा=हरको लाई ८०००/- ६०००/- 

८० पशुबधशाला कोठा २०००/- २०००/- 

८१ गुदर> बजारको द;hण प-ट>को प;:क ूित कोठा १२००/- १२००/- 

८२ गुदर> बजारको प;:क कोठा ूित कोठा उVर प-ट>को  (खुGला टे[डर 3युनतम) १२००/- १२००/- 

८३ गुदर> बजारको मासु पसल ूित कोठा ९०० ९००/- 
नोटः सोह> म=हनाको १५ गते िभऽ भाडा बुझाए १०% छुट,१६ गते दे;ख म=हना िभऽ बुझाए छुट पाईने छैन र म=हना नाघे पिछ बुझाए १०% ज<रवाना ला+नछे । 

 



८४ 

गौर बसपाक�  टिम�नलको आय ठे:का ब3दोबःत गन@ ूयोजनको लािग तपिसलमा उGले;खत दररेट (�याट बाहेक) ःवीकृत ग<रयो । 
१. लामो दरु>को सवार> साधन ूबेश शुGक ूित =दन एक पटक (;जGला बा=हर चGने) १००/- १००/- 
२. छोटो दरु>को सवार> साधन ूबेश शुGक ूित =दन एक पटक (;जGला िभऽ चGने) ५०/- ५०/- 
३. छोटो दरु>को ;जप,4या;जक,माइबो ूबेश शुGक ूित =दन एक पटक (;जGला िभऽ चGने) २५/- २५/- 
४. <र:सा,इ-<र:सा,टाँगा,टे4पु,ठेला ूबेश शुGक ूित =दन एक पटक १०/- १०/- 
५. शौचालय शुGक =दशा गन@बाट ूित पटक १०/- १०/- 
६. शौचालय शुGक !पसाव गन@बाट ूित पटक ५/- ५/- 

८५ ूित पाना ूितिल!प दःतुर  १०/- १०/- 
नोटः १. यस काया�लयमा Lयवसाय/फम� दता� गराई ईजाजत पऽ िलएक ा Lयवसायीह/ ूHयेक  आ.व.क ो आ;sन म=हना िभऽ Lयवसाय/फम�क ो न!वक रण  गराए,लागेक ो 

दता� दःतुरको २५% छुट पाईनेछ । पौष मसा3त िभऽ न!वकरण गराए लागेको दता� दःतरुको १०% छुट पाईनेछ । Hयस प�ात न!वकरण गराएमा लागेको दता� 

दःतुर बराबरको दःतुर ला+नछे । 

२. यसमा नखलेुका Lयवसायह/को लािग ूकृित हेर> / १०००/- दे;ख / १५०००/- स4म Lयवसाय दता� तथा न!वकरण दःतुर ला+नछे । 

ए=ककृत स4पित कर (लागु गन@ ूःता!वत दररेट) लागु भएपिछ घर ज+गाकर,मालपोत/भुिमकर खारेज हुने 

ब.सं. मूGयाँकन रकम स4पितकर रकम 

१ १ दे;ख ५ लख स4म १००/- 

२ ५ लाख १ दे;ख ७ लाख ५० हजार स4म १५०/- 

३ ७ लाख ५० हजार १ दे;ख १० लाख  स4म २००/- 

४ १० लाख १ दे;ख १५ लाख स4म ३००/- 

५ १५ लाख १ दे;ख २० लाख स4म ४००/- 

६ २० लाख १ दे;ख २५ लाख स4म ७००/- 

७ २५ लाख १ दे;ख ३० लाख स4म १०००/- 

८ ३० लाख १ दे;ख ४० लाख स4म २०००/- 

९ ४० लाख १ दे;ख ५० लाख स4म ३०००/- 

१० ५० लाख १ दे;ख ६० लाख स4म ३८००/- 

११ ६० लाख १ दे;ख ७० लाख स4म ५२००/- 

१२ ७० लाख १ दे;ख ८० लाख स4म ७०००/- 

१३ ८० लाख १ दे;ख ९० लाख स4म ८६००/- 

१४ ९० लाख १ दे;ख १ करोड स4म १००००/- 

१५ १ करोड १ दे;ख १ करोड  ४० लाख स4म १४०००/- 

१६ १ करोड  ४० लाख १ दे;ख १ करोड  ६० लाख स4म १६०००/- 

१७ १ करोड  ६० लाख १ दे;ख १ करोड  ८० लाख स4म १८०००/- 

१८ १ करोड  ८० लाख १ दे;ख २ करोड   स4म २००००/- 

१९ २ करोड १ दे;ख २ करोड ५० लाख स4म २५०००/- 

२० २ करोड ५० लाख १ दे;ख ३ करोड  स4म ३२०००/- 

२१ ३ करोड १ दे;ख ३ करोड ५० लाख स4म ३९०००/- 

२२ ३ करोड ५० लाख १ दे;ख ४ करोड  स4म ४६०००/- 

२३ ४ करोड १ दे;ख ४ करोड ५० लाख स4म ५३०००/- 

२४ ४ करोड ५० लाख १ दे;ख ५ करोड  स4म ६००००/- 

२५ ५ करोड १ दे;ख मािथको मूGयाँकनमा  ूित हजार / २ थप 

पुन�ः क. यसमा उGलेख नभएको दररेट स4ब3धमा ःथानीय ःवायत शासन िनयमावली २०५६ को आधारमा न.पा.बोड�ले कर दःतुर िनधा�रण गन@छ । 

ख. ःथानीय ःवायत शासन एन,िनयमावली र ःथानीय िनकाय आिथ�क ूशासन िनयमावली संसोधनको बममा रहेकोले २०७४ साल आषाढ मसा3त िभऽ 

संसोधन भएमा सोह> आधारमा नगरपािलका बोड�ले मािथ उGले;खत करमा थपघट गन� अिधकार ूHयायोजन गन@ । 

ग. अशp,अपांग !बरामीको उपचारको लािग िसफा<रस गदा� काया�लय ूमुखले िसफा<रस दःतुर आंिशक वा पुरै छुट गन� स:न े। 
 

 

 

 

 


