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गौर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७८ 
        

प्रमाणीकरण लमलि: २०७८/०३/२५ 

 

प्रस्िावनााः- 

गौर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अिष सम्बन्धी प्रस्िाविाई कार्ाषन्वर्न गनषका िालग स्िानीर् 

कर,शुल्क,दस्िुर र जररवाना संकिन गनष, छुट ददन ििा आर् संकिनको प्रशासलनक व्यवस्िा गनष वाञ्छनीर् भएकोि े

नेपािको संलवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोलजम गौर नगरपालिकाको नगर सभाको आठौ अलधवशेनि ेर्ो 

ऐन बनाएको छ । 

 

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) र्स ऐनको नाम “ गौर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८” रहकेो छ । 

(२)र्ो ऐन लमलि २०७८ साि श्रावण १ गिेदलेि गौर नगरपालिका िेत्रलभत्र िागू हुनछे । 

२. पररभार्ा:लबर्र् वा प्रसंगिे अको अिष निागेमा र्स ऐनमा – 

(क)"नगरपालिका" भन्नािे गौर नगरपालिकािाई जनाउँदछ । 

 (ि)"नगर सभा" भन्नािे गौर नगरपालिकाको नगर सभािाई जनाउँदछ । 

(ग)"कार्षपालिका" भन्नािे गौर नगरपालिकाको नगर कार्षपालिकािाई जनाउँदछ । 

(घ)"आर्थिक ऐन" भन्नािे गौर नगरपालिकाको नगर सभािे पाररि गरी प्रमाणीकरण भएको गौर नगरपालिकाको 

आर्थिक ऐन, २०७८ िाई जनाउँदछ । 

३. सम्पलि कर: नगरपालिकाका िेत्रलभत्र अनुसूलि (१) बमोलजम सम्पलि कर िगाई असूि उपर गररनेछ र 

सम्पलिको मूल्र्ाङकन कार्षपालिकाबाट स्वीकृि सम्पलि कर सम्बन्धी कार्षलवलध अनसुार गररनेछ । 

४. घरजग्गा कर: (१)नगरपालिका िेत्रलभत्र अनुसूलि (२) बमोलजम २०७४/०७५ सम्मको बक्र्ौिामा घरजग्गा कर 

असुि उपर गररनेछ । 

(२)आ.ब.२०७५/०७६ दलेि सम्पलि कर िाग ू भएकोि ेसोही लमलि दलेि िागू हुन ेगरी घरजग्गा कर िारेज हुनछे 

। 

५. मािपोि/भलूमकर: (१)नगरपालिका िेत्रलभत्र अनसुूलि (३) बमोलजम मािपोि/भूलमकर असूि उपर गररनेछ। 

(२) भौलिक सरंिना लनमाषण भएको जग्गामा सम्पलि कर िाग्नेछ, ििा सो बाहके िािी,पर्थि जग्गामा 

मािपोि/भूलमकर िाग्नेछ । 

(३)बक्र्ौिा रकमको हकमा लनधाषररि दररेट बमोलजम भलूमकर/मािपोि असूि उपर गररनेछ । 
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६. घर वहाि कर: नगरपालिका िेत्रलभत्र कुन ै व्यलि वा स ंघ संस्िाि े आफ्नो स्वालमत्वमा रहकेो कुनै भवन, घर, 
पसि, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, छाप्रो, सेड,जग्गा वा पोिरी पूरै वा आंलशक िवरिे वा अन्र् कुनै आम्दानी हुन े

गरी बहािमा ददएकोमा अनसुूलि (४) बमोलजम वहाि कर िगाई असूि गररनेछ ।  

७. व्यवसार् कर: (१)नगरपालिका िेत्रलभत्र दिाष वा इजाजि प्राप्त गरी स्िालपि उद्योग,व्यापार, व्यवसार्,सेवा र 

र्स्िै प्रकारको जुनसुकै कारोवार गने व्यलि वा लनकार्िाई व्यवसार्को प्रकृलि,आर्थिक कारोबार,स्िान लवशेर् र 

िगानीको आधारमा अनुसूलि (५) बमोलजम व्यवसार् कर िगाई असूि उपर गररनछे ।  

(२)त्र्सरी व्यवसार्कर असिू गदाष बैंक ििा लविीर् ससं्िा र सुपर माकेटहरुको हकमा प्रत्र्ेक कारोबार स्ििमा 

कारोबारको आधारमा अिग अिग इकाई मानी असूि उपर गररनेछ । 

८. जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्ि ुकर: नगरपालिका िेत्रलभत्र कुन ैव्यलि वा संस्िाि ेऊन, िोटो, जलडबटुी, वनकस, 
कवाडी माि र प्रिलिि कानूनि े लनर्ेध गररएको जीवजन्िु वाहकेका अन्र् मृि वा माररएका जीवजन्िकुो हाड, 
लसङ, पवाँि, छािा जस्िा बस्िुको व्यवसालर्क कारोवार गरेवापि अनुसूलि (६) बमोलजमको कर िगाइने र 

असूि उपर गररनेछ । 

९. स्िानीर् पवूाषधार उपर्ोग शुल्क(सेवा शलु्क) : र्स नगरपालिकािे लनमाषण,सिंािन वा व्यवस्िापन गरेको 

स्िानीर् पूवाषधार वा उपिब्ध गराएको कुनै सेवा उपभोग गरे वापि अनुसूलि (७) बमोलजम नगरपालिकाि े

स्िानीर् पूवाषधार उपभोग शुल्क सेवा शुल्क िगाउन र असुि उपर गनष सदकनेछ ।  

१०. लवज्ञापन कर: नगरपालिका िेत्रलभत्र हुन ेलवज्ञापनमा अनुसूलि (८) बमोलजम लवज्ञापन कर िगाउन र असिू उपर 

गनष सदकनेछ । िर, प्रदशे कानुन स्वीकृि भई सो कानुनमा अन्र्िा व्यवस्िा भएको अवस्िामा सोही बमोलजम 

हुनेछ। 

११. मनोरन्जन कर: नगरपालिका िेत्रलभत्र संिािन हुने जुनसुकै मनोरन्जन व्यवसार् सेवामा अनुसूलि (९) बमोलजम 

मनोरंजन कर िगाउन र असुि उपर गररनेछ । िर, प्रदशे कानुन स्वीकृि भई सो काननुमा अन्र्िा व्यवस्िा 

भएको अवस्िामा सोही बमोलजम हुनेछ । 

१२. पार्ककङ शलु्क: नगरपालिका िेत्रलभत्र सवारी साधनहरुिाई पार्ककङ सुलवधा उपिब्ध गराए वापि अनसुूलि (१०) 
बमोलजम पार्ककङ शुल्क िगाउन र असूि उपर गनष सदकनछे । 

१३. बहाि लबटौरी कर: नगरपालिकािेत्रलभत्र आफूिे लनमाषण,रेिदिे वा संिािन गरेको वा सावषजलनक ऐिानी पर्थि 

जग्गा वा भवनमा हाट बजार वा पसि वा सडक,बाटो दकनार वा लवशेर् मेिा पवषमा अनुसूलि (११) बमोलजमको 

लबटौरी कर िगाइन ेर असूि उपर गररनेछ । 

१४. सवेा शलु्कर दस्िरु: (१) नगरपालिकािे लनमाषण, संिािन वा व्यवस्िापन गरेका ििा उपिब्ध गराएको सवेामा 

सेवाग्राहीबाट अनुसूिी (१२) बमोलजम दस्िुर िगाइष असुि गनष सदकनेछ । 
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(२)अनूसूलि (७) मा उलल्िलिि स्िानीर् पूवाषधार र उपिब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसुलूिमा 

व्यवस्िा भए अनुसार सेवा शुल्क िगाउन र असूि उपर गनष सदकनेछ । 

१५. भाडा ििा बहािबाट आर्: नगरपालिकाको स्वालमत्वमा रहकेो जग्गा,भवन,पोिरी वा हि,प्रोजेक्टर आदद 

उपिब्ध गराएमा अनुसूलि (१३) बमोलजम भाडा असुि उपर गनष सदकनेछ । 

१६. लबजिुी र टेलिफोन पोि शलु्क: नगरपालिका िेत्र लभत्र रहकेा लबजुिी र टेलिफोन पोि वा टावरमा अनुसूिी 

(१४) बमोलजमको शुल्क िगाई असुि उपर गनष सदकनेछ । 

१७. पर्षटन शलु्क:नगरपालिकािे िोकेको स्िानहरुमा पर्षटक प्रवेश गदाष अनुसूिी (१५) बमोलजम पर्षटन शुल्क िगाइष 

असुि उपर गनष सदकनेछ । 

१८. दण्ड जररवाना: नगरपालिका िेत्रलभत्र लनर्ेध गररएका सावषजलनक सडक ििा फुटपािमा सवारी साधन पार्ककङग 

वा व्यापार गने वा सावषजलनक िगार्िका स्ििमा फौहोरमैिा गने ििा प्रिलिि कानुन लबपरीिका कार्ष गनेिाइष 

अनुसूिी (१६) बमोलजम जररवाना गररनेछ । 

१९. कर,शलु्क ििा दस्िरु सकंिन कार्षलवलध: र्स ऐनमा भएको व्यवस्िा र्सै बमोलजम र अन्र्का हकमा र्स ऐन सगं 

नबालिने गरी कार्षपालिकाि ेिोके बमोलजम हुनेछ । 

२०. आन्तररक आय ठेक्ााः नगरपालिकािे ववलिन्न आय शीर्षकहरुको यस ऐनमा व्यवस्था िए अनसुारको दररेटमा 
(१) बर्ष देखि (५) बर्ष सम्मका िालग ठेक्ा बन्दोवस्त गरी आन्तररक आय संकिन गनष सक्नेछ ।   

२१. अन्र् व्यवस्िा: गौर नगरपालिकाका वडा,लबर्र्गि शािावा अन्र् कार्ाषिर्हरुबाट सेवा प्रवाह गदाष सेवाग्राहीि े

बुिाउनु पने कर,शुल्क,दस्िुर ििा जररवानािाइष सेवासगँ आबद्ध गरी अलनवार्ष असुि उपर गरी सेवा प्रवाह गन े

व्यवस्िा गनष सदकनेछ । 

२२. अनसुलूिमा िपघट वा हरेफेरमा गनष सके्न: र्स ऐनमा अन्र्त्र जुनसुकै कुरा िेलिएको भएिा पलन कार्षपालिकाि े

आर्थिक ऐनको अनुसूलिहरुमा आवश्र्किा अनुसार िपघट गनष वा अनुसूलिमा हरेफेर गनष सके्नछ ।  

२३. लनर्म, लनदलेशका, कार्षलवलध आदद बनाउन सके्न: र्स ऐनको उद्दशे्र् कार्ाषन्वर्न गनष कार्षपालिकािे आवश्र्क 

लनर्म, लनदलेशका, कार्षलवलध वा मापदण्ड बनाई िागू गनष सके्नछ । 

२४. सालबक बमोलजम हुन:े र्स ऐनमा उल्िेलिि व्यवस्िा र्सै बमोलजम र उल्िेलिि नभएको हकमा सालबक बमोलजम 

नै हुनेछ। 

२५. लनणषर् वा आदशे जारी गनष सके्न: र्स ऐनको कार्ाषन्वर्नमा कुनै बाधा अडकाउ परेमा वा कुनै लवर्र् स्पष्ट हुन 

नसकेकोमा सोको लनराकरणका िालग कार्षपालिकािे आवश्र्क लनणषर् गनष वा उपर्ुि आदशे जारी गनष सके्नछ । 

त्र्सरी गररएको लनणषर् वा आदशे र्सै ऐनको अलभन्न अंग मालननेछ ।  

२६. लमन्हा वा छुट गन:े नगरपालिकाको बक्र्ौिा रकम नगरपालिकािे असुि उपर गदाष बक्र्ौिा रकममा लमन्हा वा 

छुट ददने अलधकार नगर सभाको हुनेछ ।  

२७. िारेजी: नगरपालिकाि ेसालबकमा िागू गद ैआएका व्यवस्िाहरु र्स ऐनसँग बालिएमा बालिएको हदसम्म िारेज 

हुनेछ । 
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अनसुिूी-१ 

आ.व.२०७८/०७९ को िालग िाग ुहुन ेपाररि  

सम्पलि करको दररेट 

क्र.स.ं मलू्र्ाकंन रकम बार्थर्क 

सम्पलिकर रकम 

१ १  दलेि १० िाि सम्म ३००/- 
२ १० िाि १ दलेि २० िाि सम्म ६००/- 
३ २० िाि १ दलेि २५ िाि सम्म १०००/- 
४ २५ िाि १ दलेि ३० िाि सम्म १५००/- 
५ ३० िाि १ दलेि ४० िाि सम्म २०००/- 
६ ४० िाि १ दलेि ५० िाि सम्म २५००/- 
७ ५० िाि १ दलेि ६० िाि सम्म ३०००/- 
८ ६० िाि १ दलेि ७० िाि सम्म ३५००/- 
९ ७० लाख १ दलेि ८० िाि सम्म ४०००/- 

१० ८० िाि  १ दलेि ९० िाि सम्म ४५००/- 
११ ९० िाि १ दलेि १ करोड सम्म ५०००/- 
१२ १ करोड १ दलेि १ करोड  ४० िाि सम्म ६५००/- 
१३ १ करोड ४० िाि १ दलेि १ करोड  ६० िाि सम्म ७५००/- 
१४ १ करोड ६० िाि १ दलेि १ करोड  ८० िाि सम्म ९५००/- 
१५ १ करोड ८० िाि १ दलेि २ करोड   सम्म ११५००/- 
१६ २ करोड १ दलेि २ करोड ५० िाि सम्म १२५००/- 
१७ २ करोड ५० िाि १ दलेि ३ करोड  सम्म १३५००/- 
१८ ३ करोड १ दलेि ३ करोड ५० िाि सम्म १४५००/- 
१९ ३ करोड ५० िाि १ दलेि ४ करोड  सम्म १५५००/- 
२० ४ करोड १ दलेि ४ करोड ५० िाि सम्म १६५००/- 
२१ ४ करोड ५० िाि १ दलेि ५ करोड  सम्म १७५००/- 
२२ ५ करोड १ दलेि मालिको मूल्र्ाँकनमा  १८५००/– 

नोट:-सम्पलि करको मूल्र्ाङकन गदाष घरको मूल्र् र घरि ेओगटेको जग्गाको दोबर जग्गाको मूल्र्ाङकन 

गररनेछ । बक्र्ौिाको हकमा बक्र्ौिा रहकेो आ.व.मा पाररि आर्थिक ऐन अनुसार हुनछे । िािु आ.व.को 

सम्पलि कर िाि ुआ.व.को असोज मसान्िलभत्र लिनष आएमा िाग्ने सम्पलि करमा १० प्रलिशि छुट 

ददईनेछ ििा िािु आ.व.नघाई बक्र्ौिा कर लिनष आएमा १० प्रलिशि जररवाना िाग्नछे । 
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          अनुसूिी-२ 

घरजग्गा कर 

आ.व.२०७४/०७५ सम्मको बक्र्ौिाको िालग मात्र 

लववरण रकम 

रु.१० िाि सम्मको मूल्र्ाङकन गनुषपने भएमा सेवा शुल्क वापि ३००/– 
त्र्स पलछको १० िाि सम्मिाइष  ३५०/– 
त्र्स पलछको ३० िाि सम्मिाइष  ०.०५ प्रलिशि 
त्र्स पलछको ५० िाि सम्मिाइष  ०.२५ प्रलिशि 
त्र्स पलछको १ करोड सम्मिाइष  ०.५० प्रलिशि 
त्र्स पलछको मालििाइष  १.५० प्रलिशि 
नोटM-जग्गाको मूल्र्ाङकन गदाष घर बनेको दकिाको मूल्र्ांकन गनुषपनेछ, िर घरिे ििकेो जग्गा 

भन्दा िेत्रफि बढी भएमा कुि िेत्रफिको ७० प्रलिशि जग्गाको मूल्र्ाङकन गररनेछ । 
 

   अनसुिूी-३ 

पक्ी िौलतक संरचना लनमाषण निएको जग्गाको आ.ब. २०७८/०७९ को िालग पाररत 

िलूमकर/मािपोतको दररेट 

भलूमकर िफष को जग्गा (िाि ुआ.व.को) प्रलतकठा रु.५०/ 

मािपोि िफष को जग्गा (िाि ुआ.व.को) प्रलतकठा रु.२०/ 

बक्र्ौिा भलूमकर प्रलतकठा रु.५०/ बावर्षक 
बक्र्ौिा मािपोि प्रलतकठा रु.२०/ बावर्षक 
नोटM १ कठ्ठा भन्दा मलुन जलिसकैु धरु भएिा पलन सो िाई १ कठ्ठा मानी असिू गररनछे र बक्र्ौिामा ३५ 

प्रलिशि जररवाना िाग्नछे । 

 

     अनसुिूी-४ 

घर वहाि कर 
१. नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यलि वा स ंघ संस्िाि े आफ्नो स्वालमत्वमा रहकेो कुन ै

भवन, घर, पसि, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, छाप्रो, सेड,जग्गा वा पोिरी पूरै वा 

आंलशक िवरि ेवा अन्र् कुन ैआम्दानी हुने गरी बहािमा ददएकोमा  वहाि कर िगाई 

असूि गररनेछ ।  

 

बहाि 

रकमको 

१०% 
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       अनसुिूी-५ 

व्यवसार् कर  
िाद्यfन्न लबक्री गने िफष : 

धान,िामि,मकै,गहुँ,िोरी,मसरुी,मुङग,रहर ििा पारिनु आददको गल्िा दकराना आदद  
क शे्रणी रु ५ िाि भन्दा मालि  पँूजी भएको २५००/- 
ि शे्रणी रु १ िाि भन्दा मालि ५ िाि सम्म पूँजी भएको २०००/- 
ग शे्रणी रु ५० हजार भन्दा १ िाि सम्म पूँजी भएको १५००/- 
कपडा पसि िफष  रेलडमेड,िानवािा: 
क श्रणेी रु १० िाि भन्दा मालि पूँजी भएको ५०००/- 
ि शे्रणी रु ५ िाि भन्दा मालि १० िाि सम्म पूँजी भएको ३०००/- 
ग शे्रणी रु १ िाि भन्दा मालि ५ िाि सम्म पूँजी भएको २०००/- 
घ शे्रणी रु १ िाि सम्म पँूजी भएको १५००/- 
जिुा,िपपि पसि िफष : 
क श्रणेी रु १० िाि भन्दा मालि पूँजी भएको ५०००/- 
ि शे्रणी रु ५ िाि भन्दा मालि १० िाि सम्म पूँजी भएको ३०००/- 
ग शे्रणी रु १ िाि भन्दा मालि ५ िाि सम्म पूँजी भएको २०००/- 
घ शे्रणी रु १ िाि सम्म पँूजी भएको १५००/- 
भाडा विषन पसि िफष : 
क श्रणेी रु. १ िाि भन्दा मालि पँूजी भएको २०००/- 
ि शे्रणी रु १ िाि सम्म पँूजी भएको १०००/- 
नोट:-माटोकोभाडा बनाई लबक्री गन ेििा शलहद पररवार,दलिि,अपागँ ििा एकि मलहिािाई पणूष छुटरहको । 
होटि,िज,रेषु्टरेन्ट व्यवसार् िफष : 

क.नािगान समेि भएको बार एण्ड रेषु्टरेन्ट ५०००/- 
ि.िाना र अल्कोहिर्ुि पेर् लबक्री गने इजाजि भएको बस्न ेसुलबधा सलहिको होटि ५०००/- 
ग. िज बास बस्ने २०००/- 
घ. अल्कोहि पदािषको िोक लबक्री गन े ५०००/- 

ङ अल्कोहि पदािषको िुद्रा लबक्री गने ३०००/- 

ि.अल्कोहिर्ुि पेर् लबक्री गन ेइजाजि प्राप्त होटि ३०००/- 
छ.िमेना ििा लमठाई लबक्री गने १०००/- 
ज. लिर्ा ििा पान पसि १०००/- 
लनमाषण सामाग्री,हाडषवरे्र,लवद्यिु सामाग्री,माबषि लबक्री गन ेपसि िफष : 
क.श्रेणी रु ५ िाि मालि पूँजी भएको ५०००/- 
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ि.श्रेणी रु २ िाि मालि ५ िाि सम्म पूँजी भएको ३०००/- 
ग.श्रेणी रु १ िाि देलि २ िाि सम्म पूँजी भएको २५००/- 
घ.श्रेणी रु १ िाि सम्म पूँजी भएको २०००/- 
सुन,िादँी,लपिि,आल्मलुनर्म लबक्री गन ेििा गर गहना बनाउन ेपसि िफष : 

क.श्रेणी सुन,िाँदीको इजाजि लिई िोक लबक्री गने  ५०००/- 
ि.सुन,िाँदीको गहना बनाउन ेरु १ िाि भन्दा  मालि पूँजी भएको ३०००/- 
ग.सुन,िाँदीको गहना बनाउने रु १ िाि सम्म पूँजी भएको २०००/- 
स्टेशनरी पसि िफष : 

क.५ िाि भन्दा मालिको पूँलज भएको  ३०००/- 
ि.१ िाि भन्दा मालि ५ िाि सम्म पूँलज भएको १५००/- 
ग.१ िाि सम्म पूँलज भएको १०००/- 
माछा,मास ुलबक्री गन ेपसि िफष :  
क.राँगा,िसी काटी बेग्िा बेग्िै लबक्री गने . १०००/- 
ि.िसी ििा कुिुरा पािन/अन्डा िोक पोल्टी फमष . २०००/- 
ग.राँगा,िसी काटी एकै ठाउँमा लबक्री गने . १५००/- 
िोक माछा लबक्री गन े १०००/- 

घ.खुद्रा माछा लबक्री गन े. ५००/- 
ङ.कुिुराको मासु लबक्री गने १०००/- 
ि.छािा प्रसोधन गने कार्ष २०००/- 
और्धी पसि िफष :  
क.िोक लबके्रिा िाई ४०००/- 
ि.रु १ िाि भन्दा मालि पूँलज भएको िुद्रा लबके्रिा २०००/- 
ग.रु १ िाि सम्म पूँलज भएको िुद्रा लबके्रिा १०००/- 
सलूिकार पसि िफष  
क.  ५ भन्दा बढी लसिाई मेलशन रािेको १५००/- 
ि. ५ वटा सम्म लसिाई मेलशन रािेको १५००/- 
ग. ३ वटा सम्म लसिाई मेलशन रािेको १०००/- 
इिके्टोलनक/इिके्रीक सामान,क्र्ामरा,लहटर,दिज,कम्पर्टूर अदी सामान लबक्री गन ेपसि िफष :  
क.िोक लबके्रिा िाई ५०००/- 
ि.रु १ िाि भन्दा मालि पूँलज भएको िुद्रा पसि २०००/- 
ग.रु १ िाि  सम्म पूँलज भएको  १५००/- 
ममषि पसि िफष   
१. हलेभ इदिपमेन्ट बस,कार,ट्र्क ममषि गन े २०००/- 
२. मोटरसाईकि,टेम्पु, ई ररक्सा ममषि गन े १५००/- 
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३. रटभी,प्रेसर कुकुर,लहटर,टेलिफोन सेट,लवधुि सामाग्री,मोबाइि,घडी,रेलडर्ो ममषि गन े १५००/- 
४. साईकि ममषि गन े १०००/- 
५. सवारी साधन सर्थभलसङगं गने,सवारी साधन धिुाई गने । १०००/- 
७. फिाम ििा जस्िापािाको सामाग्री ममषि गन े १०००/- 
८. प्रेसर कुकुर,स्टोप,ग्र्ाँस िुल्हो ममषि गन े। १०००/- 
सवारी साधन ििा पाटष पजुाष लबक्री गन ेपसि िफष :  
१. कार,लजप,ट्याक्टर,बस,टेम्पु लबक्री गन ेििा शोरुम १००००/- 
२. मोटरसाईकि लबक्री गने । ५०००/- 
३. साईकि लबक्री गन े। २०००/- 
४. रु १ िाि भन्दा बढी पूँलज भएको पाटषपुजाष लबक्री गने २०००/- 
५. रु १ िाि सम्म पूँलज भएको पाटषपुजाष लबक्री गने १५००/- 
सञ्चार सवेा िफष :  
१. फोटो ल्र्ाब २०००/- 
२. फोटो स्टुलडर्ो १०००/- 
३. िस्मा,क्र्ासेट लबक्री गने १०००/- 
४. फोटोकपी,फ्र्ाक्स,लनजी िेत्रको हुिाक सेवा,कुररर्र सेवा,हवाई रटकट,टेलिफोन डाँक १०००/- 
डाईलक्िनसष िौण्डी पसि िफष :  
क. डाईलक्िनसष १५००/- 
ि. धोबी पसि १०००/- 
सिैनु पसि,ब्र्ूटी पािषर िफष :  
१. ब्र्ूटी पािषर/जेन्स पािषर व्यवसालर्क रुपमा कामदार रािेको १०००/- 
२. ब्र्ूटी पािषर १०००/- 
३. जेन्स सैिुन १०००/- 
मददरा,लिसो परे् पदािष,लसगरेट,लबडीको िोक ििा िदु्रा लबके्रिा िफष   
१.लसगरेट उत्पादन गने उद्योग ५०००/- 
२ मददरा उत्पादन गन ेव्यवसार् @%०००/- 
३ लबडी उद्योग २०००/- 
४ लिर्ापिी लबके्रिा िफष  
क. लिर्ापिी पर्ाकेज गरी वा नगरी होिसेि लबक्री गने २०००/- 
ि. लिर्ापिी पर्ाकेज गरी िुद्रा लबक्री गने १०००/- 
लवलिर् सस्िाको कार्ाषिर् िोिी सिंािन गन ेिफष   
क वगषको बैंक १५०००/- 
ि वगषको बैंक १००००/- 
ग र घ वगषको बैंक ५०००/- 
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लवलिर् कम्पनी प्रधान कार्ाषिर् १००००/- 
लवलिर् कम्पनी शािा कार्ाषिर् ५०००/- 
लबमा कम्पनीको कार्ाषिर् १००००/- 
मनी एक्सिेन्ज र लबदेशी मुद्राको सटही काउण्टर २०००/- 
मालि उल्िेलिि बाहकेका अन्र् र सहकारी सस्िाहरुिाई ३०००/- 
परेोि,मट्टीििे,लडजिे,मोलबि,ग्र्ाँस लडिर िफष  
क. लडजेि,पेरोि ४०००/- 
ि. मट्टीिेि २०००/- 
ग. ग्र्ाँस ििा मट्टीिेि लबक्री गनेिाई २०००/- 
घ. कवाडी सामान,िािी बोरा ििा बाँस िररद लबक्री गन े  १०००/- 

ङ. ढुङगा,लगट्टी,वािुवा,ईटा जम्मा गरी लबक्री गन े ३०००/- 

पण्डाि बनाउन ेिफष  
क. लबबाह ििा अन्र् कामको िालग पण्डाि बनाई भाडामा िगाउन े २०००/- 
ख. िेिौना उपहार (लगफ्ट बके्रिा) १०००/- 
ग. िेिकुद सामाग्री लबक्री लविरण गन ेपसि २०००/- 

घ कस्मेरटक वा श्रृगार सामग्रीको उत्पादन ििा लबक्री लबिरण २०००/- 
ङ. काठ ििा कोईिा िररद गरी लबक्री गने  ५०००/- 
फर्थनिर पसि (काठ,पिालष्टक ििा स्टीि) िफष  
क. रु ३ िाि मालि जलिसुकै पूलँज भएको ३०००/- 
ि. रु ३ िाि सम्म पूँलज भएको २०००/- 
ग. रु १ िाि सम्म पूँलज भएको १०००/- 
स्नुकर (पुि) ििे/ लजम व्यवसार्  १०००/- 

रोजगारी सवेा िफष  

क. स्वदेशी रोजगारी िफष १५००/- 
ि. लबदेशी रोजगारी िफष ५०००/- 
साईनबोडष िखे्न े(पने्टर) िफष   
१. आफै साईनबोडष िेख्न ेकाम गन ेिाई १०००/- 
२. कामदार रािी साईनबोडष िेख्ने काम गन ेिाई १०००/- 
३. लडलजटि साईन बोडष/ब्र्ानर व्यवसार् १०००/- 

हाउलजङ कम्पनी( जग्गा िररद लबक्री गने) ५०००/- 
पशेा कर (लवशरे्ज्ञ परामशष ििा अन्र् व्यवसालर्क कर िफष  
१. डाक्टर २०००/- 
२. ईलन्जलनर्र २०००/- 
३. अलधविा २०००/- 
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४. ओभरलसर्र(सव ओभरलसर्र समेि) २०००/- 
५ नक्सा बनाउन ेकार्ष गन े २०००/- 
६. अलभविा  १०००/- 
७. कम्पाउण्डर १०००/- 
८. लबमा एजेन्ट ििा शेर्र दिाि १०००/- 
९. कलवराज ५००/- 
१०. अनुसन्धान ििा परामशष दािा २०००/- 
११. सभेर्र २०००/- 
१२. पश ुलिदकत्सक १५००/- 
१३. सामान ढुवानी कैररर्र सेवा २०००/- 
लनमाषण व्यवसार् िफष  
क श्रेणीको िालग ५०००/- 
ि श्रेणीको िालग ४०००/- 
ग श्रेणीको िालग ३५००/- 
घ श्रणेीको इषजाजि  ५०००/- 
घ श्रणेीको ईजाजि नलवकरण १५००/- 

घ श्रणेीको म्र्ाद नघाइष नलवकरण गराए(आ.व.समाप्त भएको ३ मलहना पलछ) २५००।- 
इषजाजि पत्रको प्रलिलिलप दस्िरु १०००।- 
ििेापरीिक िफष  
क श्रेणीको िालग ५०००/- 
ि श्रेणीको िालग ३०००/- 
ग श्रेणीको िालग २०००/- 
घ श्रणेीको िालग १५००/- 
लशिा सवेा िफष  
क. पूवष प्रािलमक लवद्यािर् दिाष अनुमलि पत्र( लनजी ) ३०००/- 
ि. पूवष प्रािलमक लवद्यािर् नलवकरण ( लनजी ) २०००/ 
ग. किा १ देलि ५ सम्म लवधािर् अनुमलि ििा किा िप (लनजी) 

नोटाः धरौटी रु.५०,०००/ -  

५०००/ 

घ. किा ६ देलि ८ सम्मको लवद्यािर् अनुलमि ििा किा िप ( लनजी ) 
नोटाः धरौटी रु.१,००,०००/- 

५०००/- 

ङ लनजी लवधािर् नामसारी  ३५००/- 

र्समा निुिेको कुरा नगर लशिा ऐन र न.पा.को लनणषर् अनुसार हुनछे ।  
ङ.कम्पर्ूटर टाईलपङग,िालिम अनुसन्धान ििा भार्ण प्रलशिण ददन ेसस्िा र रटउसन,कोलिङग 

सेन्टर आदी 
२०००/- 

लवधािर् ठाँउसारी लनजी २०००/- 
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स्वास््र् सवेा िफष  
क. गैर सरकारी अस्पिाि(लनजी) ५०००/- 
ि. मेलडकि किेज अस्पिाि (लनजी) ५०००/- 
ग. लक्िलनक (लनजी) ३०००/- 
घ. ल्र्ाब/एक्सरे (लनजी) २०००/- 
गरै सरकारी सस्िाहरु िफष  
१. गैर सरकारी सस्िा दिाष ििा नलवकरण रालिर् १०००/- 
२. गैर सरकारी सस्िा अन्िरालिर् ५०००/- 
जटु वाईलण्डग ंउद्योग िफष  
क. मेलशनबाट जुट वाईलण्डगं प्रलि अश्व शलि (एकमषु्ट) २०००/- 
ि. हािबाट जुट वाईलण्डग ंगन े १०००/- 
ग. कराही/पेटी बक्सा/आल्मुलनर्म उद्योग १५००/- 
घ. गिैिा उद्योग ३०००/- 
पिाई उद्योग िफष    
क. पिाई उधोग ५०००/- 
ि. पिाई लबक्री गन ेिोक पसि ३०००/- 
ग. पिाई लबक्री गने िुद्रा पसि २०००/- 
अन्र् उद्योग िफष   
१. भेलनर्र उद्योग २०००/- 
२. गुटका उद्योग ३०००/- 
३. लबडी उद्योग २०००/- 
४. मसिा,कपास र अगरविी पर्ाकेलजङगं उद्योग १०००/- 
५. इिेक्रीक स्वीि बोडष बनाउने १०००/- 
६. धान कुट्ने,ििे पेल्ने,िाद्यान्न सामग्री उत्पादन गने उद्योग २०००/- 
७. पिालष्टक पोिोलिन उद्योग ३०००/- 
८. कस्मेटीक सामग्री लबक्री गन ेिफष २०००/- 
९. ग्रीि उद्योग २०००/- 
१०. डेरी उद्योग २०००/- 
११. स्ववास शवषि उद्योग १५००/- 
१२. आइसदक्रम उद्योग १५००/- 
१३. बेकरी पाउरोटी उद्योग १०००/- 
१४. रेलिङ,पिु,ईनारको ररग ििा लसमेन्टको अन्र् सामान उत्पादन गने उद्योग २०००/- 
१५. जुट ििा धागोबाट िर्ार गररने िोिा उद्योग १०००/- 
१६. आल्मुलनर्मको लग्रि ििा सामान बनाउने उद्योग २०००/- 
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१७. रान्सपोटषको व्यवसार् संिािन गन ेिफष  २०००/- 

गामने्ट र ब्र्ाग उद्योग िफष  
क. १०० भन्दा बढी मेशीन भएको १००००/- 
ि.५० देलि १०० सम्मको मेशीन भएको ५०००/- 
ग. १ देलि ५० सम्म मेशीन भएको २०००/- 
फर्थनिर ििा स-लमि िफष  
१. स-लमि ३०००/- 
२. फर्थनिर उधोग(मेशीनबाट िल्ने) २५००/- 
३. फर्थनिर उधोग(हािबाट िल्ने) २०००/- 
४. दाि लमि ३०००/- 
५. लबट उधोग १०००/- 
सिंार सवेा ििा केवि सिंािन गन ेव्यवसार् िफष  
१. स्िानीर् पत्र पलत्रका दिाष दस्िुर १०००/- 
२. अनिाईन िबर पलत्रका दिाष दस्िरु १०००/- 

३. लनलज िेत्रका ईन्टरनेट प्रदार्क संस्िाहरु ३०००/- 

४. पासषि र कुररर्र सेवा िफष  १५००/- 

१. २०० सम्म ग्राहक सखं्र्ा भएको केवि सिंािन ५०००/- 
२. २०० दलेि ५०० सम्म ग्राहक सखं्र्ा भएको  ८०००/- 
३. ५०० देलि मालि ग्राहक संख्र्ा भएको १००००/- 
नोटाः-न.पा.को लवज्ञापन प्रशारण गरे वापि ५०% कर छुट ददन े।  
छपाई ििा प्रकाशन/लप्रन्टीङग प्रेस व्यवसार् २०००/- 
कृलर् ििा वनजन्र् व्यवसार्  
क. कृलर् पशु और्धी,लबउलबजन/मि/कृलर् र्न्त्र उपकरण उत्पादन वा लबक्री लविरण गन े २०००/- 
ि. गाई,भैसी पािन गन ेव्यवसार् दिाष । २०००/- 
नोटाः-गाई,भैसी पािन गने व्यवसार्को िालग अन्र् लनकार्मा लसफाररस  ६००/- 
र्स कार्ाषिर्मा व्यवसार्/फमष दिाष गराई ईजाजि पत्र लिएका व्यवसार्ीहरु प्रत्र्ेक आ.a.को आलश्वन 

मलहना लभत्र व्यवसार्/फमषको नलवकरण गराए,िागेको दिाष दस्िुरको २५%छुट पाईनछे । त्र्स 

पश्चाि नलवकरण गराएमा िागकेो दिाष दस्िुर बराबरको दस्िुर िाग्नछे । िाि ुआ.व.नघाई बक्र्ौिा 

लिनष आएमा १० प्रलिशि जररवाना िाग्नछे । 

 

 

र्समा निुिेका व्यवसार्हरुको िालग प्रकृलि हरेी व्यवसार् दिाष ििा नलवकरण दस्िरु िाग्नछे । 

 
१००० देलि 

१५००० सम्म 
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अनसुलूि-६ 

जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्ि ुकर 

कवाडीको कारोबार गनेबाट प्रलि रक लनकाशीमा १०००/- 
कवाडीको कारोबार गनेबाट प्रलि रर्ाक्टर लनकाशीमा १०००/- 

   जडीबुटी,जीवजन्िु कर नगर कार्षपालिका बैठकबाट लनणषर् भए बमोलजम लनधाषरण गरी िागु गररनछे । 

सवारी कर िफष   
b]xfosf] ;jf/L ;fwgdf k|b]z ;/sf/n] lgwf{/0f u/]sf] b//]6 adf]lhd c;'n pk/ ul/g]5 .  
क. बस,रक,िहरी  
ि. जीप कार लमलनबस  
ग. टेम्पु  
घ. टेक्टर  
ङ. कार टेम्पु, लमलन बस   
ररक्सा दिाष,नलवकरण ििा िािक प्रमाण पत्र िफष  
१. नर्ाँ ररक्सा, ठेिा दिाष  ५०/- 
२. नर्ाँ ररक्सा, ठेिा नलवकरण २५/- 
६. ररक्सा, 7]nf नामसारी दस्िरु ३०/- 

 

अनसुूलि-७ 

स्िानीर् पवूाषधार उपर्ोग शलु्क 

न.पा.ि ेलनमाषण ििा व्यवस्िापन गरेको सडक, पिु उपर्ोग गरे वापि लनम्न सवारी साधनहरुमा 

लनम्नानसुारको स्िानीर् पवूाषधार उपर्ोग शलु्क िाग्न ेछ । 
 

१. स्वदेशी बस रक २०/- 
२. स्वदेशी लमलनबस माइक्रोबस,लपक अप १०/- 
३. स्वदेशी भाडाका जीपकार १०/- 
४. स्वदेशी भाडाका टेम्पु वा सफा ररक्सा वा टेम्पु १०/- 
५. स्वदेशी टर्ाक्टर २०/- 
६. लबदेशी टेम्पु २०/- 
७. लबदेशी जीपकार,लपक अप,टर्ाक्टर समेि ४०/- 
८. लबदेशी रक बस भारी सवारी साधन समेि २००/- 
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अनसुलूि-८ 

लवज्ञापन कर 

लवज्ञापन कर िफष   -aflif{s_  
१. होलडङग बोडषको (प्रलि वगष दफट) ५०/- 
२. लवज्ञापन बोडष मददरा ििा सुलिजन्र् पदािष (प्रलि वगष दफट) ७०/- 
३. लवज्ञापन बोडष (प्रलि वगष दफट) ५०/- 
४. वाि पेलन्टङग (प्रलि वगष दफट) २०/- 

५. ब्र्ानर पटके १००/- 
६. पोि साइन बोडष (प्रलि वगष दफट) १००/- 
नोट  सावषजलनक लहिका वा जनिेिना मिूक लवज्ञापनमा कर िगाइषने छैन सािै व्यवसार्ीिे आफ्नै 

पसिको बोडष आफ्नै पसि अगाडी रािेको बोडषमा लवज्ञापन कर िाग्नै छैन । 
 

 

अनसुलूि-९ 

मनोरंजन कर 

मनोरंजन कर िफष  (प्रदेश सरकारि ेलनधाषरण नगरे सम्म)   
१.लसनेमा हिको प्रलि रटकट रु.जम्मा आम्दानीको  ३% 
नोटाः-र्सरी िाग्ने मनोरंजन शलु्क मालसक रुपमा जम्मा गनुषपने  
२.सावषजलनक स्िानमा सकषस प्रदशषन गनिेाइष दैलनक २५०/- 
३.बहुरुपी िेि देिाउने िाई दलैनक ५०/- 
४.समर्-समर्मा िाग्ने (मिेा ठेकेदारबाट पेशा कर वापि) दैलनक ३००/- 
५.सावषजलनक स्िानमा लभलडर्ो ििा दफल्म सुरटङग गने लनमाषणकिाष िाई २०००/- 

 

 अनसुलूि-१० 

पार्ककङ शलु्क 
पार्ककङग शलु्क (कृलर् सामग्री ससं्िानको कम्पाउण्डलभत्र र अन्र् स्िान)  
१. भारी सवारी साधन (प्रलि घण्टा ३०/- र  लबहान देलि बेिकुा सम्मको रु.१००/-) ३०/- 
२. जीप कार,लपक अप,टेक्टरिाई (प्रलि घण्टा रु.१५/- र लबहान देलि बेिुका सम्मको रु.५०/-) १५/- 
३.टेम्पु, ई ररक्सा िाई (प्रलि घण्टा रु.१०/- र लबहान देलि बेिकुा सम्मको रु.३०/-) १०/- 

३. मोटरसाईकि,ररक्सा,ठेिा,टाँगा (प्रलि ददन रु.१०/-) १०/- 
४. साईकि (प्रलि ददन रु.५) ५/- 
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अनसुूिी-११ 

लबटौरी कर िफष  
अस्िार्ी हाट बजार,घमु्िी पसि शलु्क र पश ुमवशेी िफष  
१. िरकारी पसि १ टोकरीको िालग  ५/- 
२. िरकारी पसि १ देलि ५ टोकरी सम्मिाई १५/- 
३. आँप,लििी,िरबुजा इत्र्ादीको पसििाई  १०/- 
४. लमठा िुद्राको प्रलि पसि १०/- 

५. िामि,दाि,लिउरा,लपठो १ टोकरीको पसिको िालग ५/- 
६. िामि,दाि,लिउरा,लपठो १ टोकरी देलि ५ टोकरी सम्मको िालग १५/- 
७. माछा,मासु पकाई लबक्री गने बाट पसि नभएको दैलनक रु १५/- 
८. राँगा,िसी,कािो मासु काटी लबक्री गनेबाट दैलनक रु  २०/- 
९. संुगुर,बंगरु, कािो मासु काटी लबक्री गनेबाट दैलनक रु २०/- 
१०. सानो माछा लबक्री गने पसििाई रु १५/- 
११. ठुिो माछा लबक्री गने पसििाई रु २०/- 
१२. माटोको भाँडा पसिबाट  १०/- 

१३. आल्मुलनर्मको भाँडा पसिबाट १०/- 
१४. सिु,लिटी,समोसा,लमठाई,िाट,अण्डा,लिर्ा पसिको प्रलि ठेिा गाडाको २०/- 

१५. हजाम पसि १०/- 
१६. रस्सी,डोरी,सावे,िुद्रा पसिको िालग १०/- 
१७. रस्सी,डोरी,सावे प्रलि टार्र गाडाको िालग ३५/- 
१८. नररवि,बदाम,लमठाई िोम्िामा लबक्री गनेिाई ५/- 
१९. कुिुरा हाँस प्रलि स्टि २०/- 
२०.कपडा पसिबाट २०/- 
२१. पिुषन पसिबाट १५/- 
२२. मुि ३ दफट पछाडी ५ दफट सम्मको जग्गामा 

पान,लबडी,लसगरेट,फिफुि,टोपी,िुरा,धागो,पोिे,कपडा,घडी  मेकालनक,मसािा/आर्ुवेददक पसि 

गन ेअस्िार्ी पसििाई दैलनक 

१५/- 

२३. मुि ३ दफट १ इन्ि देलि ८ दफट सम्म र पछाडी ६ दफट सम्मको अस्िार्ी पसििाई दैलनक ५/- 
२४. मुि ८ दफट १ इन्ि देलि १४ दफट सम्म र पछाडी ७ दफट सम्मको अस्िार्ी पसििाई दैलनक १०/- 
२५. मुि १४ दफट १० इन्ि दलेि २० दफट सम्म र पछाडी ७ दफट सम्मको अस्िार्ी पसििाई 

दैलनक 
१०/- 

२६.बोरा आदीमा जगडेा नरािी लिउरा मुरी ढाकीमा रािी लबक्री गने,साँगपाि भक्का (मुठ्ठा) बनाई 

बेच्ने,ढक्कीमा हरदी बेच्निेाई 
१०/- 

२७. गाई गोरु, ,बाछा बाछी,राँगा भैसी,पाडा पाडी,घोडा घोडी,बछेडा,बछेडी िैपार्ा हाटमा २/- 



 
 

16 
 

िररद लबक्री गन ेदबैु िरीबाट रु १०० मा रु १/१ का दरिे जम्मा सर्कडामा  

२८. जीप,पीकअपबाट हाटबजारमा िरकारी वा अन्र् सामग्री ओसार पसार गने बाट दैलनक ५०/- 
२९. छुटफुट भएको लबलभन्न बस्िुको प्रलि पसिबाट १०/- 
गुदरी बजारको ठेक्का िगाउदा सावषजलनक सडक पेटीमा अस्िाइष रुपमा िगाएको हाट बजार वा पसि समेिको िगाउने  
कान्जी हाउस िफष  
१. भैसी, राँगा, गाई गोरु,घोडा घोडी दैलनक ७०/- 
२. पाडा पाडी, बाछा बाछी, बछेडा बछेडीमा दैलनक ४०/- 
३. बाख्रा बाख्रीमा दैलनक  १५/- 
४. संगुर गधामा दैलनक ४०/– 
५. अन्र्मा दैलनक ३०/– 

 

अनसुूलि-१२ 

सवेा शलु्क र दस्िरु 

लनवेदन दस्िुर(रटकट वापि) प्रत्र्ेक लनवेदनमा १०/- 
साधारण लसफाररस  ९०/- 
नागररकिा लसफाररस ९०/– 
व्यलिगि लववरण प्रमालणि ३००/– 
छात्रवृलि लसफाररस(लवपन्न र अपाङगिाइष निाग्ने) ९०/– 
आर्थिक अवस्िा कमजोरको लसफाररस ९०/- 
आर्थिक अवस्िा बलिर्ोको लसफाररस १०००/– 
लजलवि रहकेो प्रमालणि २००/– 
मृत्र्ु भएको प्रमालणि ९०/- 
संरिक प्रमालणि ३००/- 
न्र्ालर्क दस्िुर (उजुरी किाष) िाई ५००/- 

न्र्ालर्क सलमलि समि लिलिि जवाफ पेश गने दस्िरु २००/- 

वैदेलशक लनर्ोगहरुमा गररने लवलभन्न लसफाररस ५००/- 

लवद्यिु लसफाररस  
क. ग्राहस्ि /कृलर् लमटर ५००/- 
ि. व्यापार/व्यवसार् ७५०/- 
ग. मेशीनबाट िल्ने व्यवसार् ७५०/- 
घ. लिफेज १५००/- 
ङ के.लभ.ए. उल्िेि भएकोमा प्रलि के.लभ.ए. २०००/- 
धारा लसफाररस ५००/- 
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धारा लसफाररस गदाष पक्की बाटो फोड्न ुपन ेभएमा बाटोको अवस्िा हरेी कम्िीमा रु ५०००/- देलि 

प्रालबलधक मूल्र्ांकन बमोलजमको रकम र्स न.पा.को धरौटी िािामा जम्मा रािी मात्र लसफाररस 

गररनछे । फोलडएको बाटो सेवाग्राहीिे नै पनुाः ममषि गरी प्रालबलधकको लसफाररस भई आएमा मात्र 

धरौटी रकम दफिाष हुनछे । 

 

राहादानी लसफाररस ५००/- 
पररिर् पत्र ९०/- 
घरबाटो ििा िारदकल्िा प्रमालणि १ दकिाको ५०० त्र्सपलछ ५ 

दकिा सम्म १५० सािौ दकिा 

देलि मालि १००/- 
नािा प्रमालणि ३००/- 
जन्म प्रमालणि २००/- 
घर लनमषणको िालग काठ लसफाररस रु ४ प्रलि 

क्र्ूदफट 
घर जग्गा नामसारी/हकभोग प्रमालणि/मोही िगि कट्टा/मोही नामसारी १०कट्ठा भन्दा िि ५००/- 
घर जग्गा नामसारी/हकभोग प्रमालणि/मोही िगि कट्टा/मोही नामसारी १०कट्ठा भन्दा मालि ७५०/- 
सम्पलि मूल्र्ांकन/जग्गा मलू्र्ांकन  (प्रलि हजार) रु १/- 
आर् प्रमालणि प्रलि हजार रु १/- 
नक्सा दफल्ड बुकको नक्कि लसफाररस २००/- 
हलैसर्ि प्रमालणि (प्रत्र्ेक २५ िाि सम्म) २०००/- 
जग्गाधनी िािपूजाषको नक्किको लसफाररस वा लिन पुस्िे प्रमालणि ३००/- 
संस्िागि लिन पुस्िे प्रमालणि एकमुष्ट ५००/- 

सस्िा दिाष लसफाररस ५००/- 
कृर्क समुह दिाष लसफाररस १००/- 
नक्सा पास लनवेदनको दकिाव १०००/- 
नक्सा पास दस्िरु(आवालसर् भवन िफष )  
बेशमेन्ट प्रलि वगष दफट ५/- 
भुई िल्िा प्रलि वगष दफट ६/- 
प्रिम िल्िा प्रलि वगष दफट ७/- 
दोश्रो िल्िा प्रलि वगष दफट ८/- 
िेश्रो िल्िा प्रलि वगष दफट ९/- 
िौिो िल्िा प्रलि वगष दफट १०/- 
पाँिौ िल्िा प्रलि वगष दफट ११/- 
कम्पाउण्वाि प्रलि रलनङ दफट ९/- 
घर नक्सा नामसारी १५००/- 
अलमन द्धारा जग्गा नाँपजाँि ८००/- 
नक्सा पास दस्िरु(व्यावसालर्क भवन िफष )  
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बेशमेन्ट प्रलि वगष दफट ७/- 
भुई िल्िा प्रलि वगष दफट ८/- 
प्रिम िल्िा प्रलि वगष दफट ९/- 
दोश्रो िल्िा प्रलि वगष दफट १०/- 
िेश्रो िल्िा प्रलि वगष दफट ११/- 
िौिो िल्िा प्रलि वगष दफट १२/- 
पाँिौ िल्िा प्रलि वगष दफट १३/- 
कम्पाउण्वाि प्रलि रलनङ दफट १०/- 
घर नक्सा नामसारी १५००/- 
अलमन द्धारा जग्गा नाँपजाँि १०००/- 
नक्सा पास दस्िरु(सावषजलनक सघं/सस्िाको भवन िफष )  
बेशमेन्ट प्रलि वगष दफट ८/- 
भुई िल्िा प्रलि वगष दफट ९/- 
प्रिम िल्िा प्रलि वगष दफट १०/- 
दोश्रो िल्िा प्रलि वगष दफट ११/- 
िेश्रो िल्िा प्रलि वगष दफट १२/- 
िौिो िल्िा प्रलि वगष दफट १३/- 
पाँिौ िल्िा प्रलि वगष दफट १४/- 
कम्पाउण्वाि प्रलि रलनङ दफट ११/- 
घर नक्सा नामसारी २०००/- 
अलमनद्वारा जग्गा नाँपजाँि १५००/- 
नोटाः दईु वर्ष लभत्र म्र्ाद िपको िालग लनवेदन ददएमा िागेको नक्सापास दस्िुरको ५% दस्िरु 

िाग्नछे । २ वर्ष म्र्ाद नघाएर म्र्ाद िप वा घर सम्पन्न प्रमाण पत्रको िालग लनवेदन ददएमा स्िानीर् 

सरकार संिािन ऐन २०७४ र नगर सभाबाट पाररि आर्थिक ऐन,लनर्म अनुसार हुनछे ।  

 

सभाहि भाडााः- जेनेटर सुलवधा बाहके २०००/- जेनेटर सुलवधा समेि २५००/-(इन्धन आफै हाल्न)े  
सावषजलनक लहिको िालग आर्ोजन हुन ेसभा सम्मेिनको िालग नगर प्रमुि वा प्रमुि प्रशासकीर् 

अलधकृिि ेऔलित्र् र आवश्र्किा हरेी सभाहाँि लनाःशुल्क उपिब्ध गराउन सके्नछन । 

२५००/- 

प्रोजेक्टर सेवा शलु्क १०००/- 
व्यलिगि घटना दिाष दस्िरु २००/- 
नोटाः ३५ ददन लभत्र व्यलिगि घटना दिाष गराउन आएमा कुन ैदकलसमको दस्िुर िाग्न ेछैन  
व्यलिगि घटना दिाष प्रमाण पत्रको नक्कि दस्िरु ५००/- 

सफे्टी टैंक सरसफाई मलेशन िफष   
१. गौर नगरपालिका िेत्रलभत्र (१ टैंकीको) सक्शन मेलशनको टैंकी अनुसार २०००/- 

२.गौर नगरपालिका िेत्र बालहर (१ टैंकीको) सक्शन मेलशनको टैंकी अनुसार ४०००/- 
गाई,भसैी पािन गन ेव्यवसार्को िालग अन्र् लनकार्मा लसफाररस  ६००/- 
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सावषजलनक शौिािर्को सेवा शुल्क नीलज िेत्र सँग सािेदारीमा वा ठेक्काको माध्र्मबाट शुल्क संकिन 

गनष सदकनेछ । 
 

जे.लस.बी.भाडा प्रलि घण्टा (उपभोगकिाषिे ईन्धन आफै राख्न ुपनेछ ) १४००/- 
प्रलि पाना प्रलिलिपी दस्िरु  १०/- 
रुि काट्नको िालग लसफाररस दददाँ प्रलि लसफाररस रु = २००/- 

अनसुलूि१३ 
भाडा ििा बहािबाट आर् 

पशुबधशािा कोठा २०००/- 
गुदरी बजारको दलिण पट्टीको पदक्क प्रलि कोठा १२००/- 
गुदरी बजारको पदक्क कोठा प्रलि कोठा उिर पट्टीको  (िुल्िा टेण्डर न्र्ुनिम) १२००/- 
गुदरी बजारको मासु पसि प्रलि कोठा १०००/- 
नोटाः सोही मलहनाको १५ गि ेलभत्र भाडा बुिाए १०% छुट,१६ गिे देलि मलहना लभत्र बुिाए छुट 

पाईने छैन र मलहना नाघ ेपलछ बुिाए १०% जररवाना िाग्नछे । 
 

नगरपालिकको स्वालमत्वमा रहकेो पोिरी,भवन,बसपाकष  वा अन्र् करहरु संकिन गनष नीलज िते्र सँग 

सािेदारी वा ठेक्काको माध्र्मबाट न.पा.िे आन्िररक आर् संकिन गनष सके्नछ । 
 

 

अनसुलूि १४ 

लवजिुी र टेलिफोन पोि शलु्क 

लबजुिी र टेलिफोन पोि कर नगर कार्षपालिका बैठकबाट लनणषर् भए बमोलजम लनधाषरण गरी िाग ुगररनछे । 

 

अनसुलूि-१५ 

पर्षटन शलु्क 

पर्षटन शलु्कनगर कार्षपालिका बैठकबाट लनणषर् भए बमोलजम लनधाषरण गरी िागुगररनछे । 

अनसुलूि १६ 

दण्ड जररवाना 

लनर्ेलधि िेत्रमा व्यवसार्,व्यापार गनेिाई १००/- देलि १५०००/- सम्म 
लनर्ेलधि िेत्रमा फोहर फािेमा वा फोहर गरेमा १००/- देलि ५०००/- सम्म 

सावषजलनक सडक अवरोध गने गरी कुनै कार्ष गरेमा ५००/- देलि ५०००/- सम्म  

कानुन बमोलजम अन्र् लनर्ेध गरीएको कार्ष गरेमा ५००/- देलि १५०००/- सम्म  

        

       

       प्रमाणित गरे्न 

        अजय कुमार गपु्ता 
       र्नगर प्रमखु 


