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कालिका नगरपालिकाको 

आल थ्िक लिधयेक, २०७९/८०





कालिका नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ाविाई 
कारा्थनवरन गन्थ ्बनेको लव्ेरक, २०७९

प्रस्ावनाः कालिका नगरपालिकाको आल्थिक वरथि २०७९/८० को अ्थि सम्बन्धी 
प्रस्ाविाई काराथिनवरन गनथिको लनलित्त स्ानधीर कर ््ा शलुक सङ्किन गनने, छुट 
दिने ््ा आर सङ्किनको प्रशासलनक वरवस्ा गनथि वाञछनधीर भएकोिे,

 नेपािको संवव्ानको ् ारा २२८ को उप्ारा (२) ्बिोजिि कालिका  नगरपालिकाको 
नगर सभािे रो वव्ेरक ्बनाएको छ।

१. सलंषिप्त नाम र प्रारम्ः (१)रस वव्ेरककोनाि “कालिका नगरपालिकाको अ्थि 
सम्बन्धी प्रस्ाविाई काराथिनवरन गनथि ्बनेको वव्ेरक,२०७९” रहेको छ।

 (२)रो वव्ेरक कालिका नगरपालिका क्ेत्रभरी २०७९ श्ावण १ ग्े िेजि िाग ु
हनेुछ।

२. समपलति करः (१)नगरपालिका क्ेत्रलभत्र स्ानधीर सरकार सञ्ािन ऐन, २०७४ को 
िफा ५५ ्बिोजिि घर र घरिे चचनेको िगगािा अनसूुचधी १्बिोजिि समपत्तधी कर 
िगाइने र असिु उपर गररनेछ।

 सपष्धीकरणः“घरिे चचनेको िगगा” भन्ािे घरको िलिन ्िािे ओगटेको िगगाको 
्बढीिा िोब्बर क्ेत्रफि ्बरा्बरको िगगा भन्े ्बझुन ुपिथिछ।
 (२)  उपिफा (१)को प्ररोिनको िालग घर र घरिे चचनेको िगगाको 

 िूलराङ्कन िेहारको आ्ारिा गररनेछ। 
 (क)  घर र घरिगगाको आकार, प्रकार, ्बनावट र उपरोगको अवस्ा,
 (ि)  घर र घरिगगाको चिनचल्धीको िूलर र घरको ह्ास िूलर,
 (ग) घर र घरिगगाको वरापाररक वा आवासधीर उपरोगको अवस्ा।
 (३) रस ऐनिा िनुसकैु कुरा िेजिएको भए ्ापलन िेहारको घर र 
  घरिगगािा समपजत्त कर िागनेछैनः
 (क)  नेपाि सरकार, प्रिेश सरकार र स्ानधीर ्हको सवालितविा रहेको  

 घर र िगगा
 (ि)  सरकारी असप्ािको घरिगगा
 (ग)  गठुीको सवालितविा रहेको घर र घरिगगा
 (घ) िनुाफाको उद्ेशर नरािधी सञ्ािन गररएको सरकारी जशक्ण संस्ा,  

 कमपनधी, सलिल्, प्राल्करण, ्बोरथि र सरकारी संस्ानको घर र 
 घरिगगा

 (ङ)  िनुाफाको उद्ेशर नरािधी सञ्ािन भएका संघ, संस्ाको घर र  
 घरिगगा

 (च) ्ालिथिक संस्ा (िजनिर, गमु्बा, चचथि, िजसिि आदि)को घर र घरिगगा
 (छ) िानेपानधी सङ्किन पोिरी, ववद्ु् गहृ, िसानघाट, कलरिस्ान, कवथििा, 





ििार, वविानस्ि,्बसपाकथि , रंगशािा, उद्ान, पाकथि िस्ा सावथििलनक उपरोगका 
स्िहरु,

(ि)  राििु् ावास,्बाजणजर लनरोग, कुटनैल्क लनरोगका घर र घरिगगा। 
३. मािपो्ः 
 (१) कालिका नगरपालिका लभत्रका िगगाहरुिा अनसूुचधी २ ्बिोजििको िािपो्  

 िगाइने र असिु उपर गररने छ।
  ्र, िफा २ ्बिोजिि समपजत्त कर िगाइने िगगािा िोहोरो पनने गरी भलूिकर  

 िगाउन पाईनेछैन ।
(२)  ्बकरयौ्ा करका हकिा िनु िनु आल्थिक ्बरथिको ्बकरयौ्ा ्बाँकी हो  

सो ्बरथििा िािपो् िाग ुभएको भए सोही ्बरथिको िरिा िािपो् र एवककृ् 
समपजत्त कर िाग ु भएको भए सोही ्बरथिको आल्थिक ऐनिा उलिेि भए 
्बिोजिि एकीकृ् समपजत्त कर असिु उपर गररने छ।

(३)  रस िफा ्बिोजिि िगाइने िािपो् कर कुनै वरजतिको सवालितविा रहेको 
िगगाको स्ैब वकत्ताको एकै पटक एकिषु्ठ वा फरक फरक वकत्ताको अिग 
अिग रुपिा ्बझुाउन सकनेछ। 

४. घर ्बहाि करः नगरपालिका क्ेत्रलभत्र कुनै प्राकृल्क वरजतििे भवन घर पसि गरारेि 
गोिाि/टहरा/छाप्रा र िगगा वा पोिरी परैु वा आंजशक ्वरिे वहाििा दिएकोिा 
अनसूुचधी ३ िा उलिेि भए ्बिोजििकोघर ्बहाि कर िगाइने र असिु उपर 
गररनेछ। 

५. वरवसार करः नगरपालिका क्ेत्रलभत्र वरापार वरवसार वा सेवािा पूिँधी िगानधी र 
आल्थिक िगानधीका आ्ारिा अनसूुचधी ४ िा वरवस्ा भए ्बिोजििको वरवसार 
कर िगाइने छ ।

 ्र िफा ६ ्बिोजिि कवारधी कर ल्नने कवारधी सम्बन्धी वरवसारहरु िफा ९ 
्बिोजििको िनोरञ्जन कर र िफा १२ ्बिोजििको कर ल्नने वरवसारहरुका िालग 
छुटै् वरवसारकर िागनेछैन।

६. जलिवुटधी कवािधी जधीवजन्ु करः नगरपालिका क्ेत्रलभत्र िलरवटुी कवारधी ््ा 
िधीविन् ुसङ्किन ््ा लनकासधी समवन्धी अनसूुचधी ५ िा उलिेि भए ्बिोजिि कर 
िागू हनेुछ ।

७.  सवारधी सा्न करः नगरपालिका क्ेत्रलभत्र  रहेका सवारी सा्नहरुिा प्रिेश 
सरकार्बाट लन्ाथिरण गरे ्बिोजििको  ि्ाथि र नवधीकरण शलुक िागनेछ।

 सपष्धीकरणः रस ऐनिा “प्रिेश सरकार”भन्ािे ्बागि्धी प्रिेशको प्रिेश सरकारिाई 
्बझुाउनेछ।

८. लवज्ापन करः (१)नगरपालिका क्ेत्रलभत्र राजिएका ववज्ापन/होलरङवोरथिहरु, 
साइन्बोरथि, वरानर, ट्ाइलभिन्बोरथि, गिो्बोरथि, सटि, लरजिटि्बोरथि, ्ा्कुो फे्ि वा 
कुनै स्ानिा िगाउने, िेख् ेवा ववद्ु् धीर ् रङ्ग प्ररोग गररएको प्रचार सािग्धी वा अनर 





ववज्ापन सािग्धीहरुको हकिा अनसूुचधी ६ ्बिोजििको कर िगाइने र उठाईनेछ।
(२) उपिफा (१) ्बिोजििको कर ्बावरथिक रुपिा ल्नुथिपनने भएिा प्रतरेक आल्थिक 

्बरथि लभत्र ्बझुाइसकन ुपननेछ र पटके रुपिा ववज्ापन सािग्धी वा सटि राख् े
भए नगरपालिका्बाट पूवथि सवधीकृल् लिई सो सटि राख् े अवल्लभत्र कर 
्बझुाउन ुपननेछ । 

(३) उपिफा (२) ्बिोजििको अवल्लभत्र कर न्बझुाउने करिा्ािाई सो अवल् 
नाघेको ्धीन िवहनासमिका िालग उति कर रकिको िश प्रल्श् र सो 
अवल् लभत्रपलन कर न्बझुाएिा कर रकिको पनध्र प्रल्श् बराि ्प गरी 
कर असिु गररनेछ। 

(४) रस िफा ्बिोजिि सङ्किन हनेु कर रकिको चािीस प्रल्श् रकि प्रिेश 
 सरकारिा ्बझुाउन ुपननेछ। 

९. मनोरञजन करः (१)नगरपालिका क्ेत्रलभत्र सञ्ािनिा रहेका चिजचत्र घर, लभलररो घर,
 साँसकृल्क प्रिथिशन हि, कनसटथि, ल्रटर/नाटक घर, फनपाकथि , वाटर गारनेन, ्बाि 

उद्ान, िोहोरी साँझ, रानस्बार, करालसनो, फूटसि, िमु्बा िस्ा िनोरञन स्ििा 
प्रिेश सरकारिे ्ोके ्बिोजिि कर िगाई असिु उपर गररनेछ।
(२) उपिफा (१) ्बिोजििको कर िगाउँिा चिजचत्र घर, लभलररो घर, साँसकृल्क 

प्रिशथिन हि, कनसटथि, ल्रटर/नाटकघर, फनपाकथि , वाटर गारनेन, ्बाि उद्ान, 
िोहोरी साँझ, रानस ्बार, करालसनो, फुटसि, िमु्बा िगार्का प्रल् वटकट/ 
ल्बििा िागने कर िवहना सिाप्त भएको लिल्िे पचचधीस दिनलभत्र न्बझुाएिा 
करिा्ािाई सो अवल् नाघेको ्धीन िवहनासमिका िालग उति कर रकिको 
िश प्रल्श् र सो अवल् लभत्रपलन कर न्बझुाएिा कर रकिको पनध्र प्रल्श् 
बराि ्प गरी कर असिु गररनेछ। 

(३) रस िफा ्बिोजिि सङ्किन हनेु कर रकिको चािीस प्रल्श् रकि प्रिेश 
सरकारिाई ्बझुाउन ुपननेछ। 

१०.  ्बहाि लवटौरधी शुलकः कालिका नगरपालिका क्ेत्रलभत्र रहेका हाट्बिार, सरकारी वा 
ऐिानधी िगगािा ्बनेका भयौल्क संरचना र सो िगगा हकभोग चचने वाप् अनसूुचधी७ 
िा उलिेि भए ्बिोजिि शलुक असिु उपर गररनेछ ।  

११. पालक्थ ङ शुलकः कालिका नगरपालिका क्ेत्रलभत्र सञ्ािन हनेु पावकथि ङक्ेत्रको 
अनसूुचधी८ िा उलिेि भए ्बिोजििको शलुक असिु उपर गररनेछ। 

१२. टे्लकङ, कोरोलकङ, ्बनजधी जलमपङ, लजपफिारर र रा्थफटधीङ शुलकः टे्वकङ, 

कोरोवकङ, ्बनिधी िजमपङ, जिपफिारर र राथिफटीङ सम्बन्धी अनसूुचधी९ िा उलिेि 
भए ्बिोजिि शलुक असिु उपर गररनेछ। 

१३. सेवा शुलक, दस्ुरः
 नगरपालिका काराथििर, वरा काराथििरहरु र ववररग् काराथििरहरु्बाट प्रवाह गररने 

लसफाररस ््ा अनर िैलनक प्रशासलनक कारथिको िालग लिइने सेवा, शलुक, िस्रु 





रकि अनसूुचधी१० िा उलिेि भए ्बिोजिि िगाइनेछ। 
१४.  सिेट, ढंुगा, लगट्धी, ्बािुवा एवम ्माटोजनर ्बस्ु लवलरि शुलकः 

(१) नगरपालिकािे नगर क्ेत्रलभत्रको निी, िोिा वा कुनै सावथििलनक िगगा्बाट 
कानून ्बिोजििको कारथिववल् अपनाई सिेट, ढुङ्गा, लगट्धी, ्बािवुा एवि ्
िाटोिनर ्बस्कुो ववक्ी ्बाप् अनसूुचधी १1 ्बिोजििको शलुक िगाइनेछ।

(२) कुनै वरजतििे नगरक्ेत्रलभत्रको लनिधी िगगा्बाट कानून ्बिोजिि वा्ावरणधीर अधररन 
गराई अनिुल् लिनपुननेिा सो अनिुल् सिे् लिई सिेट, ढुङ्गा, लगट्धी, ्बािवुा एवमिा 
टोिनर ्बस् ुववक्ी गनथि चाहेिा उपिफा (१) ्बिोजििको शलुक िागनेछ।

१५. जररवानाः
(१) नगरपालिकालभत्र कुनै पलन वरजतििे नगरपालिकाको कानून उलिङ्घन गरेको पाईएिा 

कानून ्बिोजिि िररवाना ् ोवकएकोिा सोही ्बिोजिि र कानूनिा िररवाना न्ोवकएको 
हकिा नगर कारथिपालिकािे िररवाना ्ोकी असिुउपर गनथि सकनेछ। 

(२)  उपिफा (१) ्बिोजिि नगर कारथिपालिकािे िररवाना ् ोवकएको कुरा स्ानधीर 
 रािपत्रिा प्रकाशन गनुथिपननेछ र तरसरी सङ्किन भएको करको वववरण 

कारथिपालिकािे हरेक ्बरथि नगर सभािा पेश गनुथि पननेछ।
१६. अनर राजश्व 

(१) नगरपालिका वा नगरपालिकाका िा्ह्का ववलभन् लनकारहरुको कािको 
प्रकृल् अनसुार फरक वकलसिको सेवा ््ा वस्िुा शलुक ््ा िस्रु 
िगाउँिा नगरपालिकाको कानून ्बिोजिि िगाइनेछ। 

(२) उपिफा (१) ्बिोजििको रािश्वको िर प्रचलि् कानूनिा सिे् उलिेि 
नभएको अवस्ािा नगर कारथिपालिका्बाट तरस्ो शलुक ््ा िस्रु लन्ाथिरण 
गरी िाग ुगररनेछ।रसरी लन्ाथिरण भएको रािश्वको िर स्ानधीर रािपत्रिा 
प्रकाशन गररने छ। 

१७. राजश्वको दर घटाउन, ्बढाउन वा छुट लदन सकनेः 
(१) रस ऐन वा अनर नगरपालिकाको अनर प्रचलि् कानूनिा िनुसकैु कुरा 

िेजिएको भए ्ापलन नगर कारथिपालिकािे आवशरक्ा अनसुार रस ऐन 
र अनर कानून ्बिोजिि िगाइने कर, िहशिु,शलुक, िस्रुको िरहरुिा 
आंजशक वा पूणथिरुपिा छुट दिन वा ्बढाउन सकनेछ।रस्ो कर घटाएको वा 
छुट दिइएको वा ्बढाएको सूचना स्ानधीर रािपत्रिा प्रकाशन गनुथिपननेछ। 

(२) उपिफा (१) ्बिोजििको कर छुट वा ्बढाएको वववरण प्रतरेक ्बरथि 
कारथिपालिकािे नगर सभािा पेश गनुथि पननेछ। 

(३) उपिफा (१) ्बिोजिि कर छुटको सवुव्ाको िरुुपरोग गरी कुनै हानधी 
नोकसानधी भएिा तरसरी छुट दिइएको वा हानधी नोकसानधी भएको रकि असिु 
उपर गरी सोही ्बरा्बर रकि िररवाना गररनेछ।





अनुसचूधी -१
( ऐनको दफा २ सगँ सम्बलन््)

समपलति करको दर लन्ा्थरण

क्.स. रु. िेिधी रु. समि कर लन्ाथिरण रु. िा कैवफर्

१ ५,००,०००।०० १५०।००

२ ५,००,००१।०० १०,००,०००।०० २००।००

३ १०,००,००१।०० १५,००,०००।०० ३००।००

४ १५,००,००१।०० २०,००,०००।०० ४००।००

५ २०,००,००१।०० २५,००,०००।०० ५००।००

६ २५,००,००१।०० ३०,००,०००।०० ६००।००

७ ३०,००,००१।०० ४०,००,०००।०० ८००।००

८ ४०,००,००१।०० ५०,००,०००।०० १,०००।००

९ ५०,००,००१।०० ६०,००,०००।०० १,४००।००

१० ६०,००,००१।०० ८०,००,०००।०० १७००।००

११ ८०,००,001।०० १,००,००,०००।०० २,०००।००

१२ १,००,००,००१।०० १,५०,००,०००।०० ४,०००।००

१३ १,५०,००,००१।०० २,००,००,०००।०० ६,०००।००

१४ २,००,००,००१।०० २,५०,००,०००।०० ९,०००।००

१५ २,५०,००,००१।०० ३,००,००,०००।०० १२,०००।००

१६ ३,००,००,००१।०० ४,००,००,०००।०० १५,०००।००

१७ ४,००,००,००१।०० ५,००,००,०००।०० २०,०००।००

१८ ५,००,००,००१।०० भनिा िाल् िल् भएपलन ०.०५प्रल्श्





कालिका नगरपालिका क्ेत्रिा िगगाको िूलराङ्कन िेहार ्बिोजिि कारि 
गररएको छ।  

क्.
सं.

वववरण
िररेट प्रल्कठ्ा 

रु. िा
वरा नं.

१
िोिेलसिि ्बिारक्ेत्र - कििचोकिेजि 
-पेट्ोिपमप र भणरारीचोक िेजि रेरक्सभवन 
पजचिि किभटथिसमिको घरेरी िगगा।

२५,००,००० वरा नं. 
६

२

पििपरु १ नं. सरकको िािा चोक िेजि 
प्रहरी चयौकी लसिथिना चोक पििपरु ्बिार 
हिैु ल्ब.पधी. चोक समि, िटुपानधी प्रहरी चयौकी 
िेजि िटुपानधी ्बिार चयौ्ारा समि, कि्ब 
चोक िेजि प्रकाश िेलरकि समि, च्िुुथििधी 
िा.ल्ब. ्बाट शजतििोिा पिु समिको सरक 

१७,००,०००

वरा नं. 
१,२,३ 
४, ५,६, 
७,८,९

३

पििपरु १. सरकको लभिविी साििुावरक 
वन चोकिेजि ल्ब.पधी चोक समि , िािा 
चोक िेजि प्रकाश िेलरकिको कलभटथि समि 
िगगाहरु ,िटुपानधी- पििपरु लसिाना सरक, 
कििचोक िेजि   किवचोक हुँिै िटुपानधी 
्बिार चयौ्ारा सरक, िटुपानधी प्रहरी चयौवक 
िेजि पथृवधी िा.वव हिैु कि्ब चोक सरक , 
वरा नं ६ को काराथििर िेजि रेरक्स भवन 
नजिक कलभटथि समि  र पेट्ोिपमप िेजि 
ििनुापरुसमिका घरेरी िगगाहरु, ्बास्ोिा 
चोक िेजि वरा न.४ काराथििर समिको 
सरक 

१५०००००

वरा नं. 
१,२,३ 
४, ५,६, 
७,८,९

४
शािा वपच सरक कालिका नगरक्ेत्रलभत्रका 
स्ैब घरेरी िगगा

१२,००,००० १ – ९

५
िूि सरक ग्ावेि भएका वरा नं. १ िेजि 
९ समिका घरेरी िगगा

१०,००,००० १ – ९

६
शािा ग्ावेि सरक ८ लिटर भनिा िाल् 
वरा नं. १ िेजि ९ समिका घरेरी िगगा

८,००,००० १ – ९





क्.
सं.

वववरण
िररेट प्रल्कठ्ा 

रु. िा
वरा नं.

७
८ लिटर भनिा िाल्  कचचधी ्बाटो र ६ 
लिटर भएका ग्ावेि ्बाटो वरा नं. १ िेजि 
९ समिका घरेरी िगगा

७,००,००० १ -९

८ ६ लिटर समिको कचचधी घरेरी रोगर ६०००००| १ -९

९

्बाटो भएको िे्धीरोगर िगगाहरु वरा 
नं. १ िेजि ९ समिका, वरा नं. १० र 
११ का िूि सरक र उपरिाङगढी िाने 
्बाटोका घरेरी िगगा

५,००,००० १ – ९

१०
वरा नं. १० र ११ का शािा ्बाटोका 
घरेरी िगगा

३,००,०००
१० 
–११

११
वरा नं. १० र ११ का ्बाटो भएका 
िे्धीरोगर िगगा

२,००,०००
१०–

११

१२
वरा नं १० र ११ का ्बाटो नभएका 
िे्धीरोगर िगगा

१,००,०००
१०–

११

१३
वरा नं. ८, ९ , १० र ११ िा रहेका 
पािो िोरररा िगगा

७५,०००
 ८ – 

११

नोटः िाल्को िगगा िूलराङ्कन प्ररोिनका िालग ्बाटोिे िोलरएको २ कठ्ा वा 
३० लिटर वपछार िनु ्बढी हनु आउँछ सो समि िाल् भलनए ्बिोजििको 
िूलराङ्कन कारि हनेु सो ्बाहेक ्बाटो भएको िगगा सरह िालननेछ ।्र कुनै 
करिा्ाको कुनै वकत्ताको कर नरून्ि रु. ५०/- भनिा कि हनेुछैन। 





समपजत्तकर प्ररोिनको िालग भयौल्क संरचनाको िूलराङ्कन िररेटः

क्.स. संरचनाको प्रकार प्रल् वगथि वफट 
रु.िा

१ आर.लस.लस. फे्ि सट्कचर/वपिरिा ढिान १,५००।००

२ लसिेनट/िाटोको िोराईिा ईटा/बिक वा ढुङ्गाको 
गारो सवह् ढिान भएको घर १,२००।००

३
लसिेनटको/िाटोको िोराईिा वपिर सवह् 
ईटा/बिक वा ढुङ्गाको गारो  िस्ा/टारि/सिेट 
छाना भएको पक्धीघर

१,०००।००

४ िाटोको िोराईिा वपिर ्बाहेक ईटा वा ढुङ्गाको 
गारो िस्ा/टारि छाना भएको घर २००।००

५ पक्धी िोर ््ा गोठ ७००।००

६ फिाि्बाट ्बनेको िोर ््ा गोठ ७००।००

७ कचचधी िोर ््ा गोठ ५००।००

८
काठ/्बाँस्बाट ्बनेको िस्ा/िर को छाना भएको 
फुसको घरको एकिषु् रकि

५००।००

9 फिािको ट्स ््ा घर १०००।००

नगरपालिका्बाट सवधीकृ् लिई लनिाथिण गरेका संरचनाहरुको िलुरांकन गिाथि 
कुि कारथिको प्रल्श्िा लनकािी सोही ्बिोजिि िलुरांकन गनने |
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अनुसचूधी -२
(ऐनको दफा ३ सगँ सम्बलन््)

१.िािपो्ः 

क्र.स. लििरण
दररेट 

प्रलिकठ्ा 
रु. मा

िडा नं.

१ िोिेलसिि ्बिारक्ेत्र - कििचोकिेजि 
-पेट्ोिपमप र भणरारीचोक िेजि 
रेरक्सभवन पजचिि किभटथिसमिको घरेरी 
िगगा ।

३००/
वरा नं.६

२

पििपरु १ नं. सरकको िािा चोक िेजि 
प्रहरी चयौकी लसिथिना चोक पििपरु ्बिार 
हिैु ल्ब.पधी. चोक समि, िटुपानधी प्रहरी 
चयौकी िेजि िटुपानधी ्बिार चयौ्ारा समि, 
कि्ब चोक िेजि प्रकाश िेलरकि समि, 
च्िुुथििधी िा.ल्ब. ्बाट शजतििोिा पिु 
समिको सरक 

२५०/

वरानं.१, २, 
३,४, ५, ६,७, 

८,९

३ पििपरु १. सरकको लभिविी साििुावरक 
वन चोकिेजि ल्ब.पधी चोक समि , िािा 
चोक िेजि प्रकाश िेलरकिको कलभटथि 
समि िगगाहरु ,िटुपानधी- पििपरु लसिाना 
सरक, कििचोक िेजि   किवचोक हुँिै 
िटुपानधी ्बिार चयौ्ारा सरक, िटुपानधी 
प्रहरी चयौवक िेजि पथृवधी िा.वव हिैु कि्ब 
चोक सरक , वरा नं ६ को काराथििर 
िेजि रेरक्स भवन नजिक कलभटथि समि  
र पेट्ोिपमप िेजि ििनुापरुसमिका घरेरी 
िगगाहरु, ्बास्ोिा चोक िेजि वरा न.४ 
काराथििर समिको सरक 

२००/ वरानं. 
१,२,३,४, 
५,६,७,८,९

४ शािा वपच सरक कालिका नगर 
क्ेत्रलभत्रका स्ैब घरेरी िगगा

१५०/ १-९

५ िूि सरक ग्ावेि भएका वरा नं. १ िेजि 
९ समिका घरेरी िगगा

१२५ १-९

६ शािा ग्ावेि सरक ८ िधीटर भनिा िाल् 
वरा नं. १ िेजि ९ समिका घरेरी िगगा १००/ १-९





क्र.स. लििरण
दररेट 

प्रलिकठ्ा 
रु. मा

िडा नं.

७ ८ लिटर भनिा ्ि  कचचधी ्बाटो र ६ 
िधीटर भएका ग्ावेि ्बाटो वरा नं १ िेजि 
९ समिका घरेरी िगगा

१००/
१-९

८ ६ लिटर भनिा किको घरेरी िगगा ९०/ १-९

९ ्बाटो भएको िे्धीरोगर िगगाहरु वरा नं. 
१ िेजि ९ समिका, वरा नं. १० र 
११ का िूि सरक र उपरिाङगढी िाने 
्बाटोका घरेरी िगगा

८०/
१-९

१० वरा नं. १० र ११ का शािा ्बाटोका 
घरेरी िगगा

५०/ १०-११

११ वरा नं. १० र ११ का ्बाटो भएका 
िे्धीरोगर िगगा

३०/ १०-११

१२ वरा नं. १० र ११ का ्बाटो नभएका 
िे्धीरोगर िगगा

३०/ १०-११

१३ वरा नं. ८, ९ , १० र ११ िा रहेका 
पािो िोरररा िगगा

३०/ ८-११

नोटः रस अनसूुचधीिा िनुसकैु िर उलिेि भए पलन िािपो् प्ररोिनको िालग 
कुनै एक  वकत्ताकोरलसि काटिा नरून्िकर ५०/- भनिा कि हनेुछैन।

अनुसचूधी - ३
(ऐनको दफा ४ सगँ सम्बलन््)

घर ्बहाि करः 
१=घर/ िगगा ्बहाििा दिएको रकिको ्पजशि ्बिोजििको प्रल्श् घर  
्बहािकर लिइनेछ । 

क्.स. वववरण िर

१ बरपारीक प्ररोिन १०प्रल्श्

२ आवास प्ररोिन ५प्रल्श्

३ कृवर प्ररोिन १प्रल्श्





अनुसचूधी -४
(ऐनको दफा ५ सगँ सम्बलन््)

आ.व.२०७९/०८०का िालग प्रस्ालव् वरवसार करका दरहरः

क्. 
सं.

वरवसार कर /sd (रु.) २०७९/८०

वरापाररक वस्ु

१ सनुचाँदधी गरगहना पसि

(क) शे्णधीः१करोर भनिा ्बढी पूिँधी भएका 
वरवसावरक फिथिहरु

५,०००।०० ५०००|

(ि) शे्णधीः ५० िाि वा सो िेजि िाल् १ 
करोर समिका वरवसावरक फिथिहरु

४,०००।०० ४०००|

(ग) शे्णधीः २५ िाि वा सो िेजि िाल् 
५०िाि समिका वरवसावरक फिथिहरु

२,०००।०० २०००|

(घ) शे्णधीः १० िाि वा सो िेजि िाल् 
२५िाि समिका वरवसावरक फिथिहरु

१,०००।०० १५००|

(ङ) शे्णधीः१०िाि भनिा कि पूिँधी रहेको 
वरवसावरक फिथिहरु

७५०।०० १०००|

(च) नक्िी सनुचाँिीका गहना पसििा ५००।०० १५००|

२ मलदरा पसिमा (िगानधीका आ्ारमा)

(क) शे्णधीः१ करोर भनिा ्बढी पूिँधी भएका 
वरवसावरक फिथिहरु

१०,०००।०० १००००|

(ि) शे्णधीः५० िाि वा सो िेजि िाल् १ 
करोर समिका वरवसावरक फिथिहरु

८,०००।०० ८०००|

(ग) शे्णधीः २५ िाि वा सो िेजि िाल् ५० 
िाि समिका वरवसावरक फिथिहरु

६,०००।०० ६०००|

(घ) शे्णधीः १० िाि वा सो िेजि िाल् २५ 
िाि समिका वरवसावरक फिथिहरु

४,०००।०० ४०००|

(ङ) शे्णधीः१० िाि भनिा कि पूिँधी रहेको 
वरवसावरक फिथिहरु

३,०००।०० ३०००|





क्. 
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वरवसार कर /sd (रु.) २०७९/८०

(च) रु.३००००० समि पूिँधी भएका ग्ािधीण 
क्ेत्रका िदिरा पसिहरु

२,०००।०० २०००|

३ इिेलकट्कि सामान लवरिरी पसि

(क) शे्णधी ्ोक (५० िाि भनिा िाल्) ३,०००।०० ३०००|

(ि) शे्णधी - िदु्र (२५ िाि वा सो िेजि िाल् 
५० िाि समिका वरवसावरक फिथिहरु)

२,०००।०० २०००|

(ग) शे्णधी - साना (२५ िाि भनिा कि) १,५००।०० १५००|

(घ) (अनरसाना/ग्ािधीण) (५िाि भनिा कि) १,०००।०० १०००|

४ ईिोकट्ोलनक सामानको मम्थ्

(क) शे्णधी- (ठूिा) िो्बाइि कम्परूटर, 
सफटवरर, ईिोट्ोलनक सिान ििथ्ि

३,०००।०० ४०००|

(ि) शे्णधी - (िझयौिा) िो्बाइि कम्परूटर, 
सफटवरर, ईिोट्ोलनक सािान ििथ्ि  केनद्र

२,०००।०० २०००|

(ग) शे्णधी - (साना/ग्ािधीण) िो्बाइि कम्परूटर, 
ईिोट्ोलनक सािान ििथ्ि  केनद्र

१,०००।०० १५००|

(घ) शे्णधी - (ग्ािधीण) िो्बाइि कम्परूटर, 
ईिोट्ोलनक सािान ििथ्ि  केनद्र

५००।०० १०००|

५ मो्बाइि ल्बरिरी पसि ३,०००।०० ३०००

६ लवदु्् सामान ल्बरिरी पसिमा

(क) ्ोक ल्बक्ी गननेिा (५० िाि वा सो 
भनिा िाल्)

३,०००।०० ३०००|

(ि) िदु्रा ल्बक्ी गननेिा (१० िाि वा सो भनिा 
िाल् ५०िाि समि)

२,०००।०० २०००|

(ग) िदु्रा ल्बक्ी गननेिा (१० िाि समिका) १,०००।०० १०००|

७ हाि्थवेरर ्रा लनमा्थण सामग्धी पसि

(क) शे्णधी (रणरधी/लसिेनट/िस्ा/अनर लनिाथिण 
सािग्धी ्ोक(राव्रिरस्र १ करोर भनिा 
िाल्)

४,०००।०० ५०००|





क्. 
सं.

वरवसार कर /sd (रु.) २०७९/८०

(ि) शे्णधी (रणरधी/लसिेनट/िस्ा/अनर लनिाथिण 
सािग्धी ्ोक ््ा िदु्रा (िोकिस्र (५० 
िाि वा सोभनिा िाल्)

३,०००।०० ४०००|

(ग) शे्णधी (रणरधी/लसिेनट/िस्ा/अनर लनिाथिण 
सािग्धी िदु्रा (५०िाि वा सोभनिा िाल्)

२,०००।०० ३०००|

(घ) शे्णधी (रणरधी/लसिेनट/िस्ा/अनर लनिाथिण 
सािग्धी साना/ग्ािधीण)

१,०००।०० २०००|

८ माव्थि पसि

(क) शे्णधी (१ करोर भनिा िाल्) ४,०००।०० ५०००|

(ि) शे्णधी (५० िाि भनिा िाल्) ३,०००।०० ४०००|

(ग) शे्णधी (२५-५० िाि भनिा कि) २,०००।०० ३०००|

(घ) शे्णधी (१०  िाि भनिा ्बढी) १,०००।०० २०००|

( ) शे्णधी (१० िाि भनिा कि - १५००|

९ सेनेटरधी पसि

(क) शे्णधी (्ोकBranded १करोरसमि) ४,०००।०० ५०००|

(ि) शे्णधी (्ोकLocal ५० िाि समि ३,०००।०० ४०००|

(ग) शे्णधी (िदु्रा२५िािसमि) २,०००।०० ३०००|

(घ) शे्णधी (अनरसाना/ग्ािधीण २५िािभनिा कि) १,०००।०० २०००|

१० लससा/पिाईि/सनमाइका अनर पसि

(क) शे्णधी्ोक (१ करोरभनिा िाल्समि) ४,०००।०० ४०००|

(ि) शे्णधी्ोक (५० िाि भनिािाल्) ३,०००।०० ३०००|

(ग) शे्णधीिदु्रा (२५ िािभनिा िाल्) २,०००।०० २५००|

(घ) शे्णधी िदु्रा (१०-२५ िाि समि) १,५००।०० २०००|

(ङ) शे्णधी िदु्रा (१० िाि भनिा कि) १,०००।०० १५००|

११ पेनट्स ्रा रंगरोगन लवरिरी पसि

(क) शे्णधी ्ोक (वविेशधी रंग भएिा) ४,०००।०० ५०००|

(ि )शे्णधी्ोक (सविेशधी रंग भएिा)५० 
िािभनिा िाल्)

३,०००।०० ४०००|
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सं.

वरवसार कर /sd (रु.) २०७९/८०

(ग) शे्णधी ्ोक (२५िाि भनिा िाल्) २,०००।०० ३०००|

(घ) शे्णधी (िदु्रा) १,०००।०० १५००|

१२ लनमा्थण सामाग्धी (लगटधी,्बािुवा,ढंुगा)

(क) क्सर ५०,०००।०० ५००००|

(ि) वफरवफरे/वास ्पिानट १०,०००।०० २००००|

(ग) अप्रशोल्् ५,०००।०० ५०००|

(घ) िदु्रा प्रशोल्् ३,०००।०० ५०००|

१३ सटर, ग्धीि लनमा्थण सामाग्धी लवरिरी गनने

(क) ्ोक ववक्ी गनने (५० िाि भनिा िाल्) ३,०००।०० ३०००|

(ि) िदु्रा ववक्ी गनने २,०००।०० २०००|

ग) लसिेनट

लसिेनट उद्ोग ५००००/ ५००००|

लसिेनट ्ोक ववके््ा १००००/ १००००|

घ) पेनट

पेनट उद्ोग २००००/ २००००|

पेनट ्ोक ववके््ा ७०००/ ७०००|

रेलरलिकस १००००/ १००००|

पोलिल्न/ जसटि पाईप लनिाथिण १५०००/ १५०००|

पोलिल्न / जसटि पाईप ववक्ी ५०००/ ५०००|

ह्िु पाईप, कजनक्ट सािाग्धी, िोजराक, टाइि, 
पत्र, आदि लनिाथिण

५०००/ ५०००|

ककथि ट पा्ा उद्ोग २५०००/ २५०००|

ककथि ट पा्ा ्ोक ववके््ा १००००/ १००००|

इट्ा उद्ोग १५०००/ १५०००|

इट्ा ववक्ी लरपो ५०००/ ५०००|

्ार िािी लनिाथिण / ववक्ी ५०००/ ५०००|
6«fG;kf]6{ 9'jfgL ;]jf





क्. 
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वरवसार कर /sd (रु.) २०७९/८०

-s_ >]0fL -cGt/fli6«o :t/_ 10000.00 १००००|

-v_ >]0fL -/fli6«o :t/_ 8000.00 ८०००|

-u_ >]0fL -If]lqo :t/_ 5000.00 ५०००|

-3_ >]0fL -;fgf tyf :yfgLo :t/_ 2000.00 २०००|
लनिाथिण वरवसारधी

-s_ >]0fL æsÆ 15000.00 १५०००|

-v_ >]0fL ævÆ 10000.00 १००००|

-u_ >]0fL æuÆ 6000.00 ६०००|

-3_ >]0fL æ3Æ 4000.00 ४०००|

रकिमी, n]j/ sG6«ofS6/ btf{ 1000.00 १०००|

cfjf; tyf xfplhË lgdf{0f sDkgL 10000.00 १००००|

Xf]d 8]sf]/ kbf{, sfk]{6 nufPt %) nfv eGbf dfly 5000.00 ५०००|

Xf]d 8]sf]/ kbf{, sfk]{6 nufPt @%–%) nfv ;Dd 3000.00 ३०००|

Xf]d 8]sf]/ kbf{, sfk]{6 nufPt @% nfv eGbf d'lg 2000.00 २०००|

So'l/of]sf] ;fdfg ljqmL 3000.00 ३०००|

सलिि / फलनथिचर

ठूिो ट्िी सवह्को १००००/ १००००|

्ेबनि सा वािा ५०००/ ५०००|

फलनथिचर लनिाथिणिात्र ३०००/ ३०००|

आलिलुनरि / रवुपलभलस/ फिािको ग्धीि झराि ढोका ५०००/ ५०००|

१४ पेट्ोि पमप

(क) २ वटा समि पमप भएिा १०,०००।०० १००००|

(ि) २ वटा भनिा ्बढी पमप भएिा १५,०००।०० १५०००|

१५ कपिा/फेनसधी ्रा जुतिाचपपि पसि

(क )शे्णधी -्ोक पूिँधी (५० िाि भनिा ्बढी) ३,०००।०० ३०००|
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(ि) शे्णधी -्ोक पूिँधी (२५ िाि िेजि ५० 
िाि समि)

२,५००।०० २५००|

(ग) शे्णधी -िदु्रा (१०-२५ िाि समि) २,०००।०० २०००|

(घ) शे्णधी -िदु्रा (१० िाि भनिा ्ि) १,०००।०० १५००|

१६ श्रंगार/कसमेलटक/खेिौना/लगफट लवरिरी पसि

(क) शे्णधी (्ोक ५० िाि भनिा िाल्) ३,०००।०० ३०००|

(ि) शे्णधी (्ोक २५ िाि भनिा िाल्) २,५००।०० २५००|

(ग) शे्णधी -िदु्रा (१० िाि भनिा िाल्) २,०००।०० २०००|

(घ) शे्णधी -िदु्रा ( १० िाि भनिा ्ि) १,०००।०० १५००|

१७ टाँक,्ाँगो,फसनर आलदको लवरिरी

(क) शे्णधी-्ोक ववक्ी गननेिा १,०००।०० २०००|

(v) िदु्रा ववक्ी गननेिा ५००।०० १०००|

१८ खेिकुद सामाग्धी ्रा सटेशनधी पसि

(क) ्ोकिात्र ववक्ी गननेिा ३,०००।०० ३०००|

(ि) ्ोक र िदु्रा ववक्ी गननेिा २,०००।०० २०००|

(ग) िदु्रा ववक्ी गननेिा १,०००।०० १०००|

१९ प्रोल्जन पसि (लिपाट्थमेनटि सटोस्थ)

(क) लरपाटथििेनट ५०००।०० ५०००|

(ि) ्ोक ३,०००।०० ३०००|

(ग) िदु्रा वकराना २,०००।०० २०००|

(घ)] घमु्धी पसि/ठेिा/घिुन्े १,०००।०० २०००|

२० सवारधी सा्ान ्फ्थ

(१) ्बोलर ववलरसथि  सेकशन ्फथि

(क) शे्णधी - हेभधी ५,०००।०० ५०००|

(ि) शे्णधी – िाइट ३,०००।०० ३०००|

(२) िे् सेकशन ्फथि

(क) शे्णधी (५० भनिा िाल् पूिँधी) ५,०००।०० ५०००|
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वरवसार कर /sd (रु.) २०७९/८०

(ि) शे्णधी (२५-५० िाि  पूिँधी) ३,०००।०० ३०००|

(u) शे्णधी (२५ िाि भनिा कि पूिँधी) २,०००।०० २०००|

(३) टारर ििथ्ि  सेकशन ्फथि

(क) शे्णधी ररसोलिङ्ग गनने उद्ोग ५,०००।०० ५०००|

(ि) शे्णधी ररसोलिङ्ग गनने उद्ोग (साना गारधी) २,५००।०० २५००|

(ग) शे्णधी गारधीको टारर ििथ्ि  गननेिाई १,५००।०० १५००|

(घ) शे्णधी िोटर साईकि टारर ििथ्ि  गननेिाई १,०००।०० १०००|

(४) हेर ििथ्ि  सेकशन ्फथि

(क) शे्णधी – ठूिा ३,०००।०० ३०००|

(ि) शे्णधी – साना १,५००।०० १५००|

(५) रेलररटर ्फथि

(क)  शे्णधी – ठूिा ३,०००।०० ३०००|

(v) शे्णधी – साना १,५००।०० १५००|

(६) लसट िेवकङ्ग ्फथि

(क) शे्णधी – ठूिा ३,०००।०० ३०००|

(ि) शे्णधी – साना १,५००।०० १५००|

(७) िोटरसाइकि पाटथिस ववक्ी

(क) शे्णधी ्ोक – लरिर ५,०००।०० ५०००|

(ि) शे्णधी – िदु्रा ३,०००।०० ३०००|

(ग) शे्णधी - ििथ्ि  पाटथिस सवह् २,५००।०० २५००|

(घ) शे्णधी - ििथ्ि  िात्र १,५००।०० १५००|

(ङ) शे्णधी –ग्ािधीण ििथ्ि /अनर ५००।०० १०००|

(८) किानधी पट्ा ििथ्ि  ्फथि

(क) शे्णधी (१० चक्ा भनिा ठूिा सवारी सा्न) २,०००।०० २०००|

(ि) शे्णधी (१० चक्ा भनिा साना सवारी सा्न) १,०००।०० १०००|

(९) गारधीको परुाना सािान ववक्ी गनने पसि

(क) हेभधी सवारी ्फथि २,०००।०० २०००|





क्. 
सं.

वरवसार कर /sd (रु.) २०७९/८०

(ि) हलका सवारी ्फथि १,०००।०० १०००|

(१०) ररकणरधीसन िोटरसाईकि ववक्ी कक् ३,०००।०० ३०००|

(११) ररकणरधीसन हेलभगारधी ववक्ी कक् ५,०००।०० ५०००|

(१२) ररकणरधीसन िाईटगारधी ववक्ी कक् ४,०००।०० ४०००|

(१३) गारधीको वाइररङ्ग ््ा िाइवटङ् 
सम्बन्धी ििथ्ि  र कारो्बार

(क) शे्णधी – हेभधी २,०००।०० २०००|

(ि) शे्णधी – िाईट १,०००।०० १०००|

(१४) ्बोलर ववलरसथिका (रेकिधीनववट, मराक 
आदि) पसि

६,०००।०० ६०००|

(१५) गारधी रेकोरेशन ४,०००।०० ४०००|

(१६) गारधी वालसङ्ग ३,०००।०० ३०००|
@! एजेनसधी,लििर ्रा रोक लवरिरी पसि

(क) िोटर लरिर हेभधी ्बस ट्क १०,०००।०० १००००|

(ि) हलका कार जिप िस्ा सा्न ५,०००।०० ४०००|

(ग) ट्राकटर सो रुि ५,०००।०० ५०००|

(घ) िोटर साईकि लरिर ््ा सोरुि ५,०००।०० ५०००|

(ङ) िोववि,लग्ि ववक्ी २,५००।०० २५००|

२२ साइकि ्रा ररकसा मम्थ् ्रा लवरिरी

(क) ववद्लु्र साईकि ववक्ी ््ा पाटथिपिुाथि १,०००।०० १०००|

(ि) साईकि ््ा पाटथिपिुाथि ्ोक ३,०००।०० ३०००|

(i) शे्णधी (साईकि पाटथिपिुाथि ववक्ी र ििथ्ि ) २,०००।०० २०००|

(ii) शे्णधी (साईकि ििथ्ि  िात्र) १,०००।०० १५००|

(iii) शे्णधी (साईकि ििथ्ि  िात्र ग्ािधीण) ५००।०० १०००|

२३ औष्धी पसि

(क) और्धी ्ोक (Importer)(१ करोर भनिा 
िाल् पूिँधी)

५,०००।०० ५०००|





क्. 
सं.

वरवसार कर /sd (रु.) २०७९/८०

(ि) और्धी ्ोक (Importer)(१ करोर भनिा 
कि पूिँधी)

३,०००।०० ३०००|

(ग) िदु्रा पसि २,०००।०० २०००|

२४ सवास्थर सेवा ्रा लकिलनक

िेलरकि किेि ५०,०००।०० ५००००|

लनिधी असप्ाि १०,०००।०० १००००|

(i) शे्णधी १५ शैरा भनिा िाल् १५,०००।०० १५०००|

(ii) शे्णधी १५ शैरा भनिा कि (एकसरे ््ा 
्परा्ोिोिधी सेवा)

१०,०००।०० १००००|

(u) नलसथिङ्ग किेि लनिधी

(i) एकभनिा ्बढी कारथिक्ि संचािन ५०,०००।०० ५००००|

(ii)  एक िात्र कारथिक्ि संचािन २५,०००।०० २५०००|

(घ) होलिरो्पराल्क BSC १५,०००।०० १५०००|

(ङ) प्राववल्क जशक्ािर

(i) एकभनिा ्बढी कारथिक्ि संचािन १५,०००।०० १५०००|

(ii) एकिात्र कारथिक्ि संचािन ५,०००।०० ५०००|

(च) लनिधी प्राववल्क ववद्ािर

(i) एकभनिा ्बढी कारथिक्ि संचािन २५,०००।०० २५०००|

(ii) एकिात्र कारथिक्ि संचािन १०,०००।०० १००००|

(%) जकिलनक २,०००।००

२५ िेनटि लकिलनक, लराव

(क) शे्णधी ववशेरज् सवुव्ा सवह् (१ करोर 
भनिा िाल् पूिँधी भएको)

७,०००।०० ७०००|

(ि) शे्णधी ववशेरज् सवुव्ा सवह् (५० िाि 
भनिा िाल् पूिँधी भएको)

५,०००।०० ५०००|

(u) जकिलनक सेवा-िझयौिा साना िन् जकिलनक 
(५० िाि भनिा िाल् पूिँधी भएको)

३,०००।०० ३०००|
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वरवसार कर /sd (रु.) २०७९/८०

२६ चशमा पसि

(क) शे्णधी – ्ोक ३,०००।०० ३०००|

(ि) शे्णधी (५ िाि पूिँधी भनिा िाल्) २,०००।०० २०००|

(ग) शे्णधी (५ िाि पूिँधी भनिा कि) १,०००।०० १५००|

२७ लवशेषज् परामश्थ ्रा अनर बरवसालरक सेवा

(क) शे्णधी - िलर्बटुी ््ा हवथिि सािग्धी िररि ववक्ी ३,०००।०० ३०००|

(ि) शे्णधी - प्राकृल्क जचवकतसा केनद्र १,५००।०० १५००|

(ग) ्ेरावप २,०००।०० २०००|

२८ इलनजलनरररङर Consultancyसेवा

१. घर नकसा पास िात्र गनने ३,०००।०० ५०००|

अनसुन्ानक्ाथि ््ा परािशथि िा्ा

(क) ५ िना  वा भनिा िाल् किथिचारी भएिा ५,०००।०० ५०००|

(ि) ५ िना भनिा कि किथिचारी भएिा ३,०००।०० ३०००|

वेभसाईट/प्रोग्ाि लरिाइनर ५,०००।०० ५०००|

ल्बिा एिेनट/एिेनसधी १,५००।०० १५००|

वरजति/संस्ा ३,०००।०० ३०००|

२९ अनुवादक 

(क) नोटरी - (वविेशधी भारािा) ३,५००।०० ३५००|

(ि) अनर -  नेपािी भाराका (कागिपत्र प्रिाजण्) १,०००।०० १०००|

३० पशु लचलकतसक

(क) BSC AG- भेटेनरी राकटर ३,०००।०० ३०००|

(ि) ISC AG - भेटेनरी राकटर २,०००।०० २०००|

(ग)अनर २,०००।०० २०००|

(घ) भेटेनरी लरा्ब २,०००।०० २०००|

शेरर र अनर रिोकर १,०००।०० १५००|

३१ ट्ानसपोट्थ ढुवानधी सेवा

(क) शे्णधी  (अन्राथिव्रिर स्र) १०,०००।०० १००००|
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वरवसार कर /sd (रु.) २०७९/८०

(ि) शे्णधी(राव्रिर स्र) ८,०००।०० ८०००|

(ग) शे्णधी (क्ेत्रधीर स्र) ५,०००।०० ५०००|

(घ) शे्णधी (साना ््ा स्ानधीर स्र) २,०००।०० २०००|

३२ ठेकदारधी, ठेककापट्ा सम्बन्धी वरवसरा

(क) शे्णधी  ‟क”(अन्राथिव्रिर स्र) १५,०००।०० १५०००|

(ि) शे्णधी‟ि”(राव्रिर स्र) १०,०००।०० १००००|

(ग) शे्णधी  ‟ग”(क्ेत्रधीर स्र) ६,०००।०० ६०००|

(घ) शे्णधी  ‟घ”(साना ््ा स्ानधीर स्र) ४,०००।०० ४०००|

लनिधी ठेकेिार, िेवर कनट्राकटर ि्ाथि १,०००।०० १५००|

लनिधी ठेकेिार, िेवर कनट्राकटर नवधीकरण ५००।०० १०००|

आवास ््ा हाउजिङ्ग लनिाथिण कमपनधी १०,०००।०० १००००|

३३ दुग्जनर पदार्थ ल्बरिरी गनने

(क) शे्णधी ्ोक ल्बक्ी गनने (लनिधी वरवसारधी) १,०००।०० 1000|

(ि) शे्णधी िदु्रा ल्बक्ी गनने (लनिधी वरवसारधी) ५००।०० 1000|

३४ सलू ््थजनर उद्ोग

(क) सूल्थि ्पराकेजिङ ५,०००।०० 5000|

(ि) सूल्थि उद्ोग १०,०००।०० 10000|

३५ होटि ्फ्थ

(१) रेषू्रेणट/पाटटी ्परािेस

(क) शे्णधी ३१ कोठा भनिा िाल् १०,०००।०० 10000

(ि) शे्णधी २१-३० कोठा भनिा िाल् ७,०००।०० ७०००|

(ग) शे्णधी ११-२० कोठा ५,०००।०० ५०००|

(घ) शे्णधी १० कोठा भनिा कि ३,०००।०० ३०००|

(२) ररसोटथि होटि (्ारे)

(क) शे्णधी १० करोर भनिा ्बढी िगानधी १५,०००।०० १५०००|

(ि) शे्णधी ५ करोर िगानधी १०,०००।०० १००००|

(३) भोिनािर/िाना िात्र
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वरवसार कर /sd (रु.) २०७९/८०

(क) शे्णधी - १० टेविु िाल् २,०००।०० २५००|

(ि) शे्णधी - १० टेविु ्ि १,०००।०० १५००|

(४) रेषू्रेणट÷वार

(क) शे्णधी - ११ टेविु भनिा िाल् ४,०००।०० ४०००|

(ि) शे्णधी ६- १० टेविु ३,०००।०० ३०००|

(ग) शे्णधी -  ५ टेविु २,०००।०० २०००|

(घ) शे्णधी अनर साना ग्ािधीण १,०००।०० १०००|

(५) लिठाई पसि

(s) लिठाई पसि (चेन वा फे्नचाइि) ४,०००।०० ४०००|

(ि)  शे्णधी - ११ टेविु भनिा िाल् २,०००।०० ३०००|

(ग)  शे्णधी ६ - १० टेविु १,०००।०० २०००|

(घ) शे्णधी -  ५ टेविु १,०००।०० १५००|

(ङ)  शे्णधी अनर साना ग्ािधीण १,०००।०० १०००|

(६) जचरा/िािा/कराजनटन १,०००।०० १०००|

(७) कराफे/ कवफ सप २,०००।०० २०००|

(क) शे्णधी - ्बहरुाव्रिथिर २,०००।०० २५००|

(ि) शे्णधी - राव्रिर २,०००।०० २०००|

(ग)शे्णधी - (अनर साना/ग्िधीण) १,०००।०० १०००|

३६ पाटटी परािेस

२०० िना समिको २,०००।०० २०००|

२०० भनिा ्बढी ३,०००।०० ३०००|

उलिेजि् रेषू्रािा ्बार सिावेश भएिा ्प १,०००।०० २०००|

उलिेजि् रेषू्रेणट ््ा होटििा ररसोटथि ्प भएिा १,०००।०० २०००|

३७ टे्लकङ्ग एजेनसधी २,०००।०० २०००|

३८ ट्राकसधी कािो पिेट ्रा कार जधीप

ट्ाकसधी २,०००।०० २०००|

कार ३,०००।०० ३०००|
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३९ टे्लकङ सामान पसि ३,०००।०० ३०००|

४० सेवा उद्ोग

लनिाथिण कमपनधी ५,०००।०० ५०००|

टेलिफोन सेवा सञ्ािक कमपनधी,िोवाइि टावर ५,०००।०० ५०००|

४१ सचंारसेवा

संचार सेवा (साईवर) २,०००।०० २०००|

िोकि, राव्रिर, अन्राव्रिर फोन फराकस, 
फोटोकपधी आदि

५००।०० १०००|

रेकलरथिङ सटुलररो ३,०००।०० ३०००|

ईनटरनेट सेवा वव्रण २,०००।०० २०००|

ग्ावफक लरिाईन ््ा कम्परूटर टाईवपङ्ग १,०००।०० १०००|

साईवर कराफे २,०००।०० २०००|

कुरररसथि ््ा एकसप्रसे रेलिभरी राव्रिर ््ा 
अन्राव्रिथिर

१,०००।०० १०००|

कुरररसथि ््ा एकसप्रसे रेलिभरी राव्रिर १,०००।०० १०००|

४२ लवलतिर सेवा (नेपाि सरकार सवालमतव ्बाहेक)

्बैंकको िखुर काराथििर ५०,०००।०० ५००००|

ववकास ्बैंकको शािा काराथििर

क - वगथि ३०,०००।०० ३००००|

ि - वगथि २५,०००।०० २५०००|

ग - वगथि २०,०००।०० २००००|

घ - वगथि (ववत्तधीर सहकारी संस्ा प्रािेजशक 
कानून ्बिोजिि हनेु)] 

१५,०००।०० १५०००|

वविेशधी िदु्रा सटही ३०००।०० ३०००|

िलन ट्ानसफर, रेलिटेनस ३,०००।०० ३०००|

्बच् ््ा ऋण / ्बहउुद्ेशरधीर सहकारीहरु

१ २ करोर समि कारो्बार भएको ४००० ४०००|
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२ २ करोर भनिा िा्धी कारो्बार भएको हकिा
कारो्बार 

अंकको ०.०२ 
प्रल्श्

वविा कमपनधी (िखुर काराथििर) २५,०००।०० २५०००|

शािा काराथििर ५,०००।०० ५०००|

ईनभेष्िेनट कमपनधी ५,०००।०० ५०००|

्ालिि केनद्र

ड्ाईलभङ्ग इनसटीचरटु २,०००।०० २०००|

कोजचङ्ग सेनटर,कम्परूटर सम्बन्धी ्ालिि

(क)शे्णधी (एक भनिा ्बढी सेवा दिने) ३,०००।०० ३०००|

(ि) शे्णधी (एक िात्र सेवा दिने) २,०००।०० २०००|

वविेशधी भारा कक्ा सञ्ािन ५,०००।०० ५०००|

संगधी् ,रानस ,सकराफोजलरङ ्ालिि २,०००।०० २०००|

सधीपििुक्ालिि केनद्र १,०००।०० १०००|

४३ लवलव् ्ालिम सेवा (रोजगारमुिक ्एमा) २,५००।०० २५००|

अलररो ््ा लभलररो सेवा ३,०००।०० ३०००|

चा्बधी,्ािा,सटोप ििथ्ि १,०००।०० १०००|

४४ सामानर मम्थ् सं् ार सेवा

िगुा लसउने कि ५००।०० १०००|

सटोभ,छा्ा,प्रसेर कुकर आदि ििथ्ि ५००।०० १०००|

लरिि पमप ििथ्ि ,िेनेटर १,०००।०० १५००|

४५ अनर सेवा

ववज्ापन सेवा ३,०००।०० ३०००|

सेके्टरीरि सलभथिस र रोिगार सेवा १,५००।०० १५००|

वैिेजशक रोिगार सेवा ४,०००।०० ४०००|

४६ सैिुन/वरूटधी पाि्थर ्ालिम

(क) शे्णधी (ठूिा ४ लसट भनिा ्बढी ्ालिि सवह्) १,५००।०० २500|
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(ि) शे्णधी (साना ४ लसट भनिा कि ्ालिि सवह्) १,०००।०० 1५00|

(ग) शे्णधी (अनर साना) ५००।०० १०००|

४७ लसिाई ्रा टेिस्थ वरवसार मात्र

(क) शे्णधी (ठूिा ५ िेलसन भनिा ्बढी भएका) १५००| १५००|

(ि) शे्णधी (साना ५ िेलसन भनिा कि भएका) १,०००।०० १०००|

(ग) शे्णधी (िेलरि/ग्ािधीण/अनर साना)  ५००।०० १०००|

    (कपरा सवह् भएिा ्प) २,०००।०० २०००|

४८ फोटो वरवसार

(क) शे्णधी फोटो जिचने र अनर सािान ्ेबचनेिा १,५००।०० २०००|

(ि) शे्णधी फोटो जिचने र अनर सािान ्ेबचनेिा (ग्ािधीण) २,०००।०० १५००|

(ग) लभलररो ्सवधीर ््ा फोटो जिचनेिा १,०००।०० १५००|

(घ)गधी् रेकरथि ््ा लभजिरोि ्रार गननेिा १,०००।०० १५००|

४९ साइन वोि्थ/लचत्र ्बनाउनेमा/आट्थ

(क) शे्णधी - िेलसन्बाट उतपािन हनेु साईन वोरथि 
(फिेकस वोरथि)

२,०००।०० २०००|

(ि) शे्णधी साईन वोरथि,्बलक र अनर जचत्र िेख्िेा ५००।०० १०००|

५० माछा मास ुपसि

िाछा पसि

(क)िाछा पसि ्ोक िात्र १,०००।०० १५००|

(ि) िाछा पसि िदु्रा ५००।०० १०००|

(१) िसधी िास ुपसि ्ोक ३,०००।०० ३०००|

(२) िसधी िास ुपसि िदु्रा

(क) शे्णधी (आकरथिक ल्बक्ी कक्) २,०००।०० २०००|

(ि) शे्णधी (सािानर ल्बक्ी कक्) १,०००।०० १५००|

(ग) शे्णधी (अनर साना/ग्ािधीण) १,०००।०० १०००|

रांगाको िास ुपसि

(क) शे्णधी ठूिो ३,०००।०० ३०००|
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(ि) शे्णधी साना २,०००।०० २०००|

(ग) शे्णधी ग्ािधीण १,०००।०० १०००|

्ंबगकुो िास ुपसि

(क) शे्णधी ठूिो २,०००।०० २०००|

(ि) शे्णधी साना १,०००।०० १०००|

कुिरुा िास ुपसि्ोक १,०००।०० १०००|

कुिरुा िास ुपसि िदु्रा ५००।०० १०००|

५१ मास ुप्रशो्न (्ब्शािा) उद्ोग

(क)शे्णधी राव्रिर स्र १०,०००।०० १००००|

(ि) शे्णधी स्ानधीर स्र ५,०००।०० ५०००|

अणरा पसि ्फथि

(क)्ोक अणरा ववके््ा पसि फािथि सवह् १,५००।०० २०००|

(ि) िदु्रा पसि १,०००।०० १५००|

(ग) ग्ािधीण ५००।०० १०००|

फिफुि ््ा ्रकारी पसि

(क)्ोक ववके््ा २,०००।०० २०००|

(ि) िदु्रा ववके््ा ५००।०० १०००|

५२ फाईि ्रा कलपजनर उद्ोग

(क) शे्णधी (फाईि,कवप र किि उद्ोग १ 
करोर भनिा ्बढी पूिँधी भएिा)

५,०००।०० ५०००|

(ि) शे्णधी (फाईि,कवप र किि उद्ोग ५० 
िाि भनिा ्बढी पूिँधी भएिा)

३,०००।०० ४०००|

(ग) शे्णधी (फाईि,कवप र किि उद्ोग ५० 
िाि भनिा कि पूिँधी भएिा)

२,०००।०० ३०००|

५३ ्ाँिा पसि

(क) शे्णधी - ्ोक (५० िाि पूिँधी भनिा िाल्) ३,०००।०० ५०००|

(ि) शे्णधी - ्ोक (२५ िाि पूिँधी भनिा िाल्) २,०००।०० ४०००|
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(ग) शे्णधी - िदु्रा (१५ िाि पूिँधी भनिा िाल्) १,०००।०० ३०००|

(घ) शे्णधी - िदु्रा (१५ िाि पूिँधी भनिा कि) १,०००।०० २०००|

५४ पिालटिक ्रा ्ािा पसि

(क) शे्णधी - ्ोक (२५ िाि पूिँधी भनिा िाल्) ३,०००।०० ४०००|

(ि) शे्णधी - िदु्रा (२५ िाि पूिँधी भनिा कि) २,०००।०० ३०००|

(ग) शे्णधी - िदु्रा (अनर साना/ग्ािधीण) १,०००।०० १०००|

५५ पुजा सामग्धी पसि

(क) ्ोक ववक्ी गननेिा (१० िाि भनिा ्बढी 
पूिँधी भएिा)

२,०००।०० २०००|

(ि) िदु्रा ववक्ी गननेिा (५ िाि) १,०००।०० १०००|

५६ झोिा ्रार गनने वरवसार

(क) ्ोक ववक्ी गननेिा (१० िाि भनिा ्बढी 
पूिँधी भएिा)

२,५००।०० २५००|

(ि) िदु्रा ववक्ी गननेिा (१० िाि भनिा कि 
पूिँधी भएिा)

१,५००।०० १५००|

५७ लकराना पसि

(क)शे्णधी - ्ोक (५० िाि पूिँधी भनिा ्बढी) ३,०००।०० ३०००|

(ि) शे्णधी - ्ोक (१५-५० िाि समि) २,०००।०० २०००|

(ग) शे्णधी - िदु्रा (१५ िाि पूिँधी भनिा कि) १,०००।०० १५००|

५८ खाद्ानन खररद ल्बरिरी

(क) ्ोक ववक्ी गनने (५० िाि पूिँधी भनिा ्बढी) ३,०००।०० ३०००|

(ि) िदु्रा ववक्ी गननेिा (१० िाि पूिँधी भनिा 
कि)

१,५००।०० २५००|

(ग) िदु्रा ववक्ी गनने ग्ािधीण २,५००।०० २०००|

५९ आिु,पराज लवरिरी

्ोक ववक्ी गनने १,५००।०० १५००|

िदु्रा ववक्ी गनने १,०००।०० १०००|
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६० लनजधी लशषिािर

सना्कोत्तर,सना्क २०,०००।०० २००००|

िा.वव.(लनिधी)

(क) शे्णधी ७०० भनिा िाल् ववद्ा्मी भएिा ७,०००।०० ७०००|

(ि) शे्णधी ५०० भनिा िाल् ववद्ा्मी भएिा ५,०००।०० ५०००|

(ग) शे्णधी २०० भनिा िाल् ववद्ा्मी भएिा ३,०००।०० ३०००|

(घ) शे्णधी २०० भनिा कि ववद्ा्मी भएिा २,०००।०० २०००|

सना्कोत्तर,सना्क र िा.वव. पलन िवैु भएिा 
िवैु जशरथिक अनसुारको कर लिने सवधीकृल्

आ्ारभू्  ववद्ािर ३,०००।०० ३०००|

पूवथि प्रा्लिक ववद्ािर २,०००।०० २०००|

६१ मसाज सेनटर ५,०००।०० ५०००|

६२ एग्ो लवषाल्/पशुपंषिधी औष्धी/लवउ लवजन समे्

(क)शे्णधी - उद्ोग ५,०००।०० ५०००|

(ि) शे्णधी - ्ोक ३,०००।०० ३०००|

(ग) शे्णधी - िदु्रा २,०००।०० २०००|

(घ)शे्णधी - िदु्रा साना/ग्ािधीण/लभत्रधी विार १,०००।०० १०००|

६३ गरासको लििर

(क) शे्णधी ३ वटा कमपनधीको ल्बक्ी गनने ५,०००।०० ५०००|

(ि) शे्णधी २-३ वटा कमपनधीको ल्बक्ी गनने कि ३,०००।०० ३०००|

(ग) शे्णधी १ वटा िात्र कमपनधीको ल्बक्ी गनने कि २,०००।०० २०००|

६४ ड्ाई लकिनस्थ

(क) शे्णधी िेसधीन्बाट १,०००।०० १५००|

(ि) शे्णधी हा्े ्िुाई ५००। १०००|

६५ लसरक,िसना,झुि ल्बरिरी

(क) शे्णधी ्ोक र िदु्रा ल्बक्ी गनने ३,०००। ३०००|

(ि) शे्णधी िदु्रा ल्बक्ी गनने ५ िाि भनिा ्बढी २,०००। २०००|





क्. 
सं.

वरवसार कर /sd (रु.) २०७९/८०

(ग) शे्णधी िदु्रा ल्बक्ी गनने ५ िाि भनिा कि 
पुिँधी भएको

१,०००। १५००|

(घ) घमु्धी रुपिा सञ्ालि् ५००। लनरुतसावह् 

६६ वाद् वा्न सामग्धीहरको ल्बरिरी ्रा मम्थ्

(क) शे्णधी - ्ोक ववक्ी गनने १,५००। १५००|

(ि) शे्णधी - िदु्रा ववक्ी गनने १,०००। १०००|

६७ लििर

(क) शे्णधी २५ िाि भनिा ्बढी पुिँधी १२,०००। १२०००|

(ि) शे्णधी २५ िाि भनिा कि पुिँधी ३,०००. ३०००|

६८ कवािधी खररद ्रा ल्बरिरी पसि

(क) शे्णधी (ठूिा ठूिा िेशधीन ््ा औिार 
िररि ््ा ववक्ी गनने)

६,०००। ६०००|

(ि) शे्णधी (िािी ्बोटि र ्पिावष्कका अनर 
सािान िमिा गरी ववक्ी गनने)

३,५००। ३५००|

६९ मेलसनरधी सामानको पाट्थपूजा्थ

(क) ्ोक ५,०००. ५०००|

(ि) िद्रा २,०००। २०००|

७० सोिार ल्बरिरी पसि

(क) शे्णधी ्ोक ववक्ी गनने (१० िाि भनिा 
्बढी पूिँधी भएिा)

२,०००। २०००|

(ि) शे्णधी ्ोक ववक्ी गनने (१० िाि भनिा 
कि पूिँधी भएिा)

१,०००। १०००|

(ग) शे्णधी िदु्रा ववक्ी गनने १,०००। १०००|

७१ मेन पावर

िखुर काराथििर १५,०००।०० १५०००|

शािा काराथििर १०,०००। १००००|

७२ िेखा परधीषिक शुलक

क - वगथिको ५,०००। ५०००.





क्. 
सं.

वरवसार कर /sd (रु.) २०७९/८०

ि - वगथिको ३,०००।०० ३०००

ग - वगथिको २,०००।०० २०००

घ - वगथिको १,५००।०० १५००

कालिका नगरपालिका क्ेत्रलभत्र िेिापररक्ण गनने 
फिथििे रु ५००| कर ल्नुथिपननेछ |

५००|

७३ लजम हाउस १,०००।०० १०००|

७४ ्ुबटधीक एकि उदे्शर पसि १,५००।०० १५००|

७५ ्ुबटधीक वहु उदे्शर पसि १,५००।०० २५००|

७६ होि रेकोर पिाथि,कापनेट िगार् ५० िाि भनिा िाल् ५,०००।०० ५०००|

होि रेकोर पिाथि, कापनेट िगार् २५-५० िाि समि ३,०००।०० ४०००|

होि रेकोर पिाथि, कापनेट िगार् २५ िाि भनिा िलुन २,०००।०० ३०००|

७७ करूरररोको सामान ल्बरिरी ३,०००।०० ३०००|

७८ लचरा पराकेलजङ १,२००।०० १५००|

७९ ्ुजा पराकेलजङ १,५००।०० १५००|

८० मसाज पाि्थर १,५००।०० ०

८१ पशुपािन लनशलुक

८२ माछा ्रा मौरधी पािन/केरा खे्धी समे् लनशलुक

८३ कुखुरा पािन वरवसार

(१) ह्ाचारी

(क) शे्णधी २०००० भनिा ्बढी ५,०००।०० ५०००|

(ि) शे्णधी १०००० िेजि २०००० समि ४,०००।०० ४०००|

(ग) शे्णधी १०००० भनिा ्िको िालग ३,०००।०० ३०००|

(२) कुिरुा पािन

८४
दाना सपिारस्थ/अनिा सपिारस्थ/कुखुरा 

सपिारस्थ २,०००।०० ५०००|

८५ सकुनर ्रा पुि हाउस

(क) शे्णधी ५ वटा भनिा ्बढी वोरथि भएिा ३,०००।०० ३०००|





क्. 
सं.

वरवसार कर /sd (रु.) २०७९/८०

(ि) शे्णधी ५ वटा भनिा कि २ भनिा ्बढी 
वोरथि भएिा

२,०००।०० २०००|

(ग) शे्णधी २ वटा भनिा कि वोरथि भएिा १,०००।०० १०००|

८६ लमि

क) कुटानधी १०००| १०००|

ि) कुटानधी / वपसानधी / पेिानधी (कुनै िईु ) १५००/ १५००|

ग) कुटानधी / वपसानधी / पेिानधी (्धीन वटै ) २०००/ २०००|

िाल् उजलिजि् भए भनिा ्बाहेकका अनर वरवसारहरुको िालग पूिँधीको आ्ारिा 
िेहार अनसुार वलगथिकरण गररएको छ।

क्.स. वववरण बरवसार 
कर

कैवफर्

१ ३ िाि समि १०००
२ ३ िाि िेजि १० िाि समि १५००

३ १० िाि िेजि २० िाि समि २०००

४ २० िाि िेजि ५० िाि समि 3,०००

५ ५० िाि िेजि १ करोर समि ५,०००

६ १ करोर िेजि ५ करोरसमि 1०,०००

७ ५ करोर िेजि १० करोरसमि 15,०००

८ १० करोर िेजि ५० करोर समि 2०,०००

९ ५० करोर भनिा िाल् 25,०००

 वरवसार कर प्रतरेक वरथि असिु गररनेछ | सो आल्थिक वरथि लभत्र 
नल्रेिा िेहार ्बिोजििको ्प िस्रु िागने छ |

 z पवहिो १ वरथिका िालग १५ प्रल्श् ्प
 z िोस्ो वरथिका िालग २५ प्रल्श् ्प
 z ्ेस्ो वरथि िेजि प्रतरेक वरथिको िालग ्ोवकएको िरिा श् प्रल्श् 

िररवाना असिु गररने छ |





अनुसचूधी -५
(ऐनको दफा ६ सगँ सम्बलन््)

 १.जलि्ुबटधी कवािधी र जधीवजन्ु करः 

क्.स. वववरण िर रेट रु. िा २०७९/८०

१ राँगा भैसधी लनकासधी प्रल्गोटा २००/ २००|

२ िसधी ्बाख्ा भेरा प्रल्गोटा ५०/ ५०|

३ हाँस कुिरुा प्रल्गोटा २/ २|

४ कवारधी प्रल् के.िधी.

फिाि ््ा ्ा्िुनर कवारधी /५० पैसा |५० पैसा

्पिावष्किनर कवारधी /२० पैसा |२० पैसा

अनुसचूधी -६
(ऐनको दफा ८ सगँ सम्बलन््)

 १. लवज्ापन करः

क्.स. वववरण रकि ०७९/८०

१ साइनवोरथि, गिोवोरथि, सटि आदििा k|lt 
ju{ lkm^ ?.25 रु २५ |

अनुसचूधी –७
(ऐनको दफा १०)

 १ ्बहाि लवटौरधी शुलकः

क्.सं. वववरण वावरथिक शलुक रु. िा

१
नगरपालिकािे ्बनाएको घर टहरा 
भयौल्क संरचना  पक्धी प्रल् वगथि वफट

२०|

२
नगरपालिकािे ्बनाएको घर टहरा 
भयौल्क संरचना  कचचधी प्रल् वगथि 
वफट 

१५|

३
नगरपालिकाको सवालितविा रहेको 
िगगा भारािा दिनपुिाथि 

नरनु्ि प्रल् कठ्ा रु. 
१०००|





४ वरवसार शलुक 

ऐिानधी िगगािा भई ््ा 
गरी आएका वरवसारको 
हकिा अनसुचुधी ४ 
्बिोजििको कर वावरथिक 
रुपिा िागनेछ।

५
सरकारी/ऐिालन िगगा ््ा सो 
िगगािा ्बनेका घर 

वावरथिक रुपिा भयौल्क 
समपजत्त/सवुव्ा उपरोगको 
िगगा िात्र शलुकवाप्रु. 
५००/-र घर िगगा भएिा 
्प ५००/लिइनेछ।

६
हाट ्बिार/िात्रा/िेिा प्रल् सटि 
प्रल् पटक

रु. ५०

 
अनुसचूधी –८

(ऐनको दफा ११ सगँ सम्बलन््)
१. पालक्थ ङ शुलकः

क्.स. वववरण िर रेट रु. िा

१ हेवधी गारधी ्बस ट्क िहरी ट्ीपर ५०/

२ हिकुा सवारी २०/

३ िोटर साईकि १०/

अनुसचूधी –९
(ऐनको दफा १२ सगँ सम्बलन्् )

१. टे्लकङ कोरोलनङ ्बनजधी जमपधीङ लजप फिारर र रा्थफटधीङः

क्.स. वववरण िर रेट रु. िा कैवफर्

१ टे्वकङ कालिका क्ेत्र लभत्रकािाई २०/

२ टे्वकङ कालिका क्ेत्र ्बावहरकािाई ५०/

३ टे्वकङ साकथि  रा्रिकािाई १००/

४ टे्वकङ अनर रा्रिकािाई १५०/

    





अनुसचूधी - १०
(ऐनको दफा १३ सगँ सम्बलन््)

१. सेवा शुलक दस्ुरः

क्.स. वववरण
िर रेट रु. 

िा 
कैवफर्

लसफाररश

१ ना्ा प्रिाजण् ३००/

२
अंग्िेधी effiffdf k|df)fkq िनु सकैु 
प्रल् पाना

५००/

३ राहािालन लसफाररस भार्का िालग ५००/

४ हकवािा प्रिाजण् ५००

५

घर िगगा नािसारीका िालग

वपच AFF^F] ५००/

ग्ावेि वाटो अनर ३००/

एक ववगाहा भनिा िाल् ्प प्रल् ववगाह १००/

६ िान ््ा वकस पत्र लसफाररस िस्रु १०००/

७

घर कारि  लसफाररस

पक्धी घर कारि ५००/

कचचधी घर कारि ३००/

८ पेनसन कारथि वा सो समवन्धी अनर ५००/

९ संघ सस्ा ि्ाथि समवन्धी १०००/

१० कर रलसि प्रल्लिपधी िस्रु १००/

११

१२ लनिधी िगगाको काठ कटानधी लसफाररस

क. लनिधी िगगाको काठ लनकासधी 
लसफाररश

२००/

ि. लनिधी िगगाको िाउरा ५०/

ग. लनिधी िगगाको कुकाठ वाहेकका 
लनकासधी प्रल् करू. वफट

१००/





क्.स. वववरण
िर रेट रु. 

िा 
कैवफर्

१३
साििुावरक वनिा काठ/िाउरा 
लसफाररस

५०/

१४ िचुलुका िस्रु २००/

१५ नागररक्ा प्रल्लिवप सम्बन्धी लसफाररस १००|

१६ अवङ्गकृ् नागररक्ा सम्बन्धी लसफाररस २,०००/

१७
नाि्र िनिलिल् संशो्न सनाि् 
घटनाि्ाथि स्ारधी वसोवास प्रिाजण् 
लसफाररस

३००/

१८ सिथिलिन शलुक ५००/

१९
अलिन शलुक १ कठ्ा समिको िल् 
वकत्ता भएपलन रु१०००। र सो भनिा 
िाल् प्रल्वकत्ता रु१५००।िागनेछ।

२०
ववद्ु्  िानेपानधी टेिीफोन िरान/ 
नािसारी

३००/

२१ चाररलत्रक प्रिाणपत्र ५००/

२२
्पिवटङ/िगगा ववकास वा नराँ्बाटो 
लनकास सेवा शलुक, कुि िगगाको िमिा 
िूलराङ्कनको

२ प्रल्श्
वराको 
लसफाररस 
अलनवारथि

२३
अंशवणरा प्ररोिनको िालग ्बाटो 
िोलने लसफाररस कुि िगगाको िमिा 
िूलराङ्कनको

०.५ प्रल्श्
वराको 
लसफाररस 
अलनवारथि

२४
पवहिे िेजिनै चिन चजल्िा  रहेको ्र 
नकसािा कारि नरहेको सरक/वाटो 
िग्कट्ा लसफाररस

०.२ प्रल्श्
वराको 
लसफाररस 
अलनवारथि

२५
वाटो ववस्ार  -नरून्ि ६ लिटर 
कारि_ गनथि लसफारीस िगगाको कूि 
िूलराङ्कनको

०.२ प्रल्श्
वराको 
लसफाररस 
अलनवारथि

२६ छात्रवतृ्तधी लसफाररस लनशलुक
27 कनसिुर प्रिाणधीकरण ३००





क्.स. वववरण
िर रेट रु. 

िा 
कैवफर्

28
पूवाथि्ार pkof]u z'Ns ए]nfgL 
hUufdf a;f]af; ug]{nfO k|lt 
kl/jf/

५००/

२९

जशक्क लनरजुति अलभिेि

क.आ्ारभ ु्  ्ह ३००/

ि.िाधरलिक ्ह ५००/

३० सरुवा सहिल् लसफाररस ३००/

३१ समझयौ्ा ््ा िेनिेन कारो्बारको ्िसकु वा लिि् ि्ाथि शलुक

क. िेनिेन लिि् समझयौ्ा/ 
करारनािा/ लििापत्र/ लिि् ि्ाथि 

५००/

ि. ि्ाथि शलुक 

रु. ५ िािसमिको कारो्बारोको लिि् 
ि्ाथि 

५००/

रु. ५ िाि १ रुपैरा िेिधी १० िाि 
समिको 

१०००/

रु. १० िाि भनिा ्बढीको 
कारो्बारोको लिि्िा ्बढी 
भएको रकिको०.०५प्रल्श्िे ्प 
िागने

अनर िस्रु रु. िा

१ लनवेिन िस्रु ५०/

२ भवन लनिाथिण िरिास् फारि 10००/

३ पल्पजनि सम्बन् ववचछेि लनवेिन िस्रु १०००/

४ अवववावह् प्रिाजण् ५००/

५
क ) िनि, ितृर,ु वववाह, वसाई, सराई 
/ सम्बन् ववचछेि वविम्ब िस्रु

२००|

ि) अलभिेि िोजि (हेराई) २००|





क्.स. वववरण
िर रेट रु. 

िा 
कैवफर्

ग) िनि, ितृर,ु वववाह, वसाई, सराई 
/ सम्बन् ववचछेि प्रल्लिवप िस्रु 

५००|

६ परीक्ा सम्बन्धी फारि शलुक
सम्बजन्् कानून वा 
परीक्ा सलिल्को लनणथिर 
्बिोजिि

७ कागिा् नक्ि प्रल् पाना काराथििरिे २०/

८ कागिा् नक्ि प्रल् पाना आफैिे 10/

९ घर पािवुा कुकुर ि्ाथि  २००/

१० लििापत्र िस्रु प्रल्पक् १,०००/

११
िाल् उलिेि नभएका अनरको हकिा 
प्रल् लसफाररस

३००/

१२
कृवर िे्धीको िाग् अनिुान ्रार 
गररदिएको िस्रु प्रल् ववगाहा

१५०/

१3 समपजत्त आरस्ो् प्रिाजण् िूलराशङ्कन

14

ऋण ््ा वैिेजशक रोिगारीको िालग 

क. १० िािसमि १,०००/

ि. १० िाि भनिा िाल् प्रल् १० 
िाि ्प

१,०००/

अधररनको र भ्रिणको िालग 

अ. २० िाि समिको १,५००/

आ. ३० िाि समिको २,०००/

इ. ५० िाि समिको ३,०००/

ई. ५० िाि भनिा ्बवढ प्रल् १० 
िाििा ्प 

५००

१५
नगरपालिकािे ्तकाि िूलराकंन/लसफाररस गरेकाको 
पनुः िूलराङ्कन/ लसफाररस गनुथि परेिा सोको िागने 
िस्रुको १० प्रल्श् ्प िागनेछ । 

सक्ि 
जिचधी





२. उद्ोग द्ा्थ ्रा नवधीकरण शुलकः 

क. उिाथििूिक उद्ोग (उिाथि  सम्बन्धी उतपािन गनने उद्ोग)

क्.सं. उद्ोगको वगमीकरण ि्ाथि िस्रु नवधीकरण िस्रु

१. िघ ुउद्ि १५००/ १००/

२. घरेि ुउद्ोग १०००/ १००/

३. साना उद्ोग २५००/ १००/

ि. उतपािनिूिक उद्ोग (कचचा पिा्थि, सहारक कचचा पिा्थिवा 
अ्थिप्रशोल्् िाि्बस्)ु

१. िघ ुउद्ि १५००/ १००/

२. घरेि ुउद्ोग १,०००/ १००

३. साना उद्ोग २०००/ १००

ग.कृवर ््ा वन पैिावारिा आ्ारर् उद्ोग

१. िघ ुउद्ि १०००/ १००/

२. घरेि ुउद्ोग ५०० १००/

३. साना उद्ोग २,०००/ १००/

घ. िलनि उद्ोग 

१. िघ ुउद्ि २,०००/ १००

२. घरेि ुउद्ोग १,०००/ १००/

३. साना उद्ोग ४,०००/ १००/

ङ. लनिाथिण उद्ोग 

१. िघ ुउद्ि २,०००/ १००/

२. घरेि ुउद्ोग १,०००/ १००/

३. साना उद्ोग ५,००० १००/

च. परथिटन उद्ोग

१. िघ ुउद्ि २,०००/ १००/

२. घरेि ुउद्ोग १,०००/ १००/

३. साना उद्ोग ५,०००/ १००/

छ. सूचना प्रशारण ््ा सञ्ार प्रववल्िा आ्ारर् उद्ोग

१. िघ ुउद्ि २,०००| १००|





२. घरेि ुउद्ोग १,०००/ १००|

३. साना उद्ोग ४,०००| १००|

ि. सेवािूिक उद्ोग

१. िघ ुउद्ि २,०००| १००/

२. घरेि ुउद्ोग १,०००| १००/

३. साना उद्ोग ४,०००/ १००/

उपरोति प्ररोिनको िालग उद्ोगको वगमीकरण िेहार ्बिोजिि गररएको 
छ।उपरोति उwf]ux? x/]s jif{ gjLs/)f गनुथि पननेछ . gjLs/)f ug{ 
gcfPdf k|ltjif{ gjLs/)f शलुकको bf]Aa/ b:t'/ nfUg]% .

िघ ु
उद्ि

1. घरिगगा ्बाहेक ्बढीिा पाँचिाि रुपैरासमिको जस्र पूिँधी 
रहेको,
२. उद्िधी सवरं उद्ोगको सञ्ािन र वरवस्ापनिा संिगन 
रहेको
३. उद्िधी सवह् ्बढीिा नयौिनासमि काििार रहेको
४. ्बावरथिक कारो्बार पचास िाि रुपैराँ भनिा कि रहेको
५. इजनिन, उपकरण वा िेजशनको प्ररोग गरेको भएिा इजनिनको 
वा उपकरण वा िेजशनिा िप् हनेु ववद्ु् धीर उिाथि, इन्नन वा 
अनर ्ेि इजनिन क्ि्ा २० वकिोवाट वा सोभनिा कि रहेको
िघ ुउद्ि नहनेुः हा्हल्रार, गोलिगठ्ा, ्बारुि, ववसफोटक 
पिा्थि, सरुक्ातिक छपाई (सेकररुरटी वप्रजनटङ), िदु्रा लसक्ा, 
चरुोट, ल्बरँधी, िैनधी, लसँगार ््ा सु् मी िखुर कचचा पिा्थि हनेु 
्बस् ुउतपािन गनने, ववरर ््ा िदिरा उतपािन गनने, ढंुगा लगट्धी 
्बािवुा उतिनन ्प्रशो्न गनने, रेलररो सञ्ार उपकरण उतपािन 
गनने, ्बहिुलुर िलनि उतिनन, पेट्ोलिरि पिा्थि उतिनन ्््ा 
ववक्ी गनने उद्ोग, प्रचलि् कानून ्बिोजिि अनिुल् लिनपुनने अनर 
उद्ोग । 





घरेि ु
उद्ोग

१. परमपराग् सधीप र प्रववल्िा आ्ारर्
२. श्ििूिक र िास सधीप वा स्ानधीर कचचा पिा्थि एवि ्
स्ानधीर प्रववल्िा आ्ारर्
3. इजनिन उपकरण वा िेलसनको प्ररोग गरेको भएिा ्बढीिा 
१० वकिोवाट
समिको क्ि्ाको ववद्ु् धीर उिाथि प्ररोग गरेको 
4 . िेहार्बिोजििका अनर उद्ोगहरुः 

•	 ह्ाणर िूि, पेरि िूि, सेिधी अटोिेवटक िूि, कपरा 
वावपथिङ, परमपराग् प्रववल््बाट गररने रङ्गाई, छपाई, 
लसिाई (्रारी पोराक ्बाहेक) र ्बनुाइ 

•	 उन र रेशििा आ्ारर् हा्े ्बनुाईका रालर, पािधी, 
गिैंचा, पजशिना, पोशाक, हा्े कागि, र सोिा आ्ारर्

•	 परमपराग् किािा आ्ारर्
•	 परमपराग् िू्मीकिा
•	 ्ािा, वपत्ति, ढियौट, काँसर ििथिन लसलभर िस्ा 

्ा््ुबाट हस्लनलिथ्ि  भाँरा व्थिन ््ा हस्किा सािान
•	 फिाि्बाट ्बनेका हस्लनलिथ्ि  भाँरा व्थिन ््ा घरारसधी 

प्ररोगका चक्ु, चिेुसधी, िकुुरी, हँलसरा, कुटो, कोिािो 
िस्ा परमपराग् औिारहरु,

•	 सनु चाँिी्बाट हस्लनलिथ्ि  गरगहना, ्बस्,ु भाँरा 
व्थिनहरु, ्बहिूुलर, अ्थि-्बहिूुलर ््ा सा्ारण पत्र 
िरान भएका सिे्

•	 सविेशिा उपिब् वकि्धी, अ्थि वकिल् ््ा सा्ारण 
पत्र कटाई उद्ोग, ग्ालिण ट्ालनङ / छािा्बाट हस् 
लनलिथ्ि  ्बस्हुरु

•	 िटु, सवाई घास, चोरा, ्बाववरो, सु् धी ्ागो, अलिो 
आदि प्राकृल्क रेशािा आ्ारर् उद्ोग

•	 पत्रकिा (ढंुगा कुिी ्बनाईएका सािानहरु)
•	 पयौभा, ्ाङ्का जचत्र र अनर परमपराग् जचत्रकिा,
•	 िकुुणरो (िासक) ््ा परमपराग् संसकृल् िशाथिउने 

प ु् िी र िेियौना
•	 परमपराग् संसकृल् ्बािागािा र किा िशाथिउने ववलभन् 

प्रकारका हस्किा वस्ु
•	 काठ हार, लसङ, ््ा िाटो, चट्ान र िनधीिका 

किातिक ्बस्हुरु सेरालिकस ््ा िाटोका भाँराकुरा 
•	 हा्िे छा्पने ईटा उद्ोग

साना 
उद्ोग

•	 िघ ुउद्ि र घरेि ुउद्ोग ्बाहेकको िश करोर 
रुपैराँसमि जस्र पूिँधी भएको उद्ोग





3. द्ा्थ/ नवधीकरण शुलक

क्.सं. वववरण ि्ाथि िस्रु
नवधीकरण 
िस्रु

१. कृरक सिूह ५००| १००/

२.
्ालिि प्रा्पन रकिमी / हेर 
लिस्तधी 

२,०००/ १०००/

३. साना उद्ोग २५००/ १०००/

4. ईजाज्/अनुमल् शुलकः 

क्.सं. इिािपत्र/अनिुल् नराँ िारी नवधीकरण

1 ‟घ” ्बगथिको लनिाथिण वरवसारधी इिाि् 
पत्र

५०००/- ३०००/-

घर पािवुा कुकुर १००/- ५०/-

३ संस्ाग् ववद्ािर कक्ा ्प

क.आ्ारभू्  ्ह ५,०००

ि.िाधरलिक ्ह १,००००

४ संस्ाग् ववद्ािर ्ह ्प

क.आ्ारभू्  ्ह १,००००

ि.िाधरलिक ्ह २०,०००

५ िनटेश्वरी अनिु्धी ५,०००

६ रासारलनक िि ववके््ा प्रिाणपत्र 

्ोवकएको सिरलभत्र ५०/-

मराि सवकएको ३० दिनलभत्र २००/-

मराि सिाप्त भएको पवहिो एक 
्बरथिसमि नवधीकर िस्रु र िररवाना

७००/-

मराि सिाप्त भएको एक ्बरथि भनिा ्बढी 
सिरको िागधी ्प िररवाना िस्रु र 
नववकरण

१२००/-





५. सहकारधी सघंससंरा गल्लवल् सम्बलन् लविम्ब शुलकः

क्.
सं.

सहकाररको 
प्रकार

िालसक 
प्रल्वेिन 
वविम्ब 
शलुकरु.िा

िेिापरीक्ण 
वविम्ब 
शलुक रु. 

िा

सा्ारण सभा 
वविम्ब शलुक 

रु. िा
कैवफर्

१
२ करोर 
समि

३०० १,५०० 2,०००

२
२ करोर 
भनिा िाल् 

५०० २,००० ३,०००

६. चार लकलिा / घर्बाटो  प्रमालण् र. मा

क्.
सं.

वववरण शलुक

१
चारवकलिा प्रिाजण् b:t'/ १ कट्ा समि भएिा िल् 
वकत्ता भएपलन रु 3००| र सो भनिा ्बढी िल् भएपलन 
प्रल् वकत्ताका ्प २०० | का िरिे असिु गररनेछ |

300/

२

घर्बाटो लसफाररश िस्रु (घर र घरिे चचनेको िगगा १ 
कट्ा समि भएिा िल् वकत्ता भएपलन रु ५००| र सो 
भनिा ्बढी िल् भएपलन प्रल् वकत्ताका िरिे ्प २०० | 
का िरिे असिु गररनेछ |

५००/

३ घर िूलरांकन लसफाररस िस्रु ३००/





७. घरनकसा पास दस्ुरः

आर लस लस फे्म सट्कचर

वगथि क ि ग

प्ररोिन
वरवसावरक
प्रल् वगथिवफट 

रु. िा

आवालसर 
प्रल् 

वगथिवफट 
रु. िा

वरवसावरक 
प्रल् 

वगथिवफट 
रु. िा

आवालसर 
प्रल् 

वगथिवफट 
रु. िा

वरवसावरक 
प्रल् 

वगथिवफट 
रु. िा

आवालसर 
प्रल् 

वगथिवफट 
रु. िा

१ भइु ्िा ६ ५ ५ ४ ४ ३

२
िलिन 
्िा

७ ६ ६ ५ ५ ४

३
प्र्ि 
्िा

८ ७ ७ ६ ६ ५

४ िोश्ो 
्िा र 
सो भनिा 
िाल् 

९ ८ ८ ७ ७ ६

िोि्ेबरररङ

वगथि क ि ग

प्ररोिन

वरवसावरक
प्रल् 

वगथिवफट 
रु. िा

आवालसर 
प्रल् 

वगथिवफट 
रु. िा

वरवसावरक 
प्रल् 

वगथिवफट 
रु. िा

आवालसर 
प्रल् 

वगथिवफट 
रु. िा

वरवसावरक 
प्रल् 

वगथिवफट 
रु. िा

आवालसर 
प्रल् 

वगथिवफट 
रु. िा

१ भइु ्िा ५ ४ ४ ३ ३ २

२
िलिन 
्िा

६ ५ ५ ४ ४ ३

३
प्र्ि 
्िा

७ ६ ६ ५ ५ ४

४ िोश्ो 
्िा र 
सो भनिा 
िाल् 

८ ७ ७ ६ ६ ५





टहरा वा कचचधी घर

वगथि क ि ग

प्ररोिन

वरवसावरक 
प्रल् 

वगथिवफट 
रु. िा

आवालसर 
प्रल् 

वगथिवफट 
रु. िा

वरवसावरक 
प्रल् 

वगथिवफट 
रु. िा

आवालसर 
प्रल् 

वगथिवफट 
रु. िा

वरवसावरक 
प्रल् 

वगथिवफट 
रु. िा

आवालसर 
प्रल् 

वगथिवफट 
रु. िा

१
िलिन 
्िा

३ २ २ १.५ १.५ 1

२
प्र्ि 
्िा

४ ३ ३ २ २ १.२५

३ िोश्ो 
्िा र 
सो भनिा 
िाल् 

५ ४ ४ ३ ३ २

४ कमपाउणर 
वाि 
िनुसकैु 
वगथिको 
भवनिा 
्बनाएपलन 
(रलनङ 
वफट)

४ ३ ३ २.५ २.५ २

 नोटः ईटा िगाई लसिेनट वा िाटोको िोराईगरी ्बनेको िस्ाको छाना भएको 
घर(पवहिे नै ्बलनसकेको) र ५००व.फु.भनिा कि भईुँको क्ेत्रफि भएको घरको हकिा 
नकसा पासको प्रवक्रा नगरी नकसा अलभिेजिकरण प्रिाण पत्र प्रिान गनने ्र नरून्ि 
रािश्व रु १०००।कारि रहनेछ।





सटधीि फे्म सट्कचर
वगथि क ि ग

प्ररोिन

वरवसावरक
प्रल् 

वगथिवफट 
रु. िा

आवालसर 
प्रल् 

वगथिवफट 
रु. िा

वरवसावरक 
प्रल् 

वगथिवफट 
रु. िा

आवालसर 
प्रल् 

वगथिवफट 
रु. िा

वरवसावरक 
प्रल् 

वगथिवफट 
रु. िा

आवालसर 
प्रल् 

वगथिवफट 
रु. िा

१ भइु ्िा ५ ४ ४ ३ ३ २

२ िलिन ्िा ६ ५ ५ ४ ४ ३

३ प्र्ि ्िा ७ ६ ६ ५ ५ ४
४ िोश्ो ्िा 

र सो भनिा 
िाल् 

८ ७ ७ ६ ६ ५

नकशा पास दस्ुर जररवाना ्फ्थ

लस. 
न. शधीरथिक अवस्ा िररवाना रकि

१ नकसापास सवधीकृल्का िालग 
आवशरक प्रकृरा ि्ाथि गरर 
१५ दिने सूचना प्रकाजश् 
भए पचिा् काराथििर्बाट 
सवधीकृ् ्ेबगर लनिाथिण भएका 
घरहरु

क.लर वप सधी 
िेभि समि
ि.सपुरसटकचर 
समि
ग.घरलनिाथिण 
भइसकेकोिा

रािश्वको रकि २५ 
प्रल्श् ्प
रािश्वको रकि ५० 
प्रल्श् ्प
रािश्वको रकि 
१०० प्रल्श् ्प

२ अस्ारधी प्रकृल्का भवनहरु 
लनिाथिण भएकोिा

आवासधीर भवन
वरापारीक भवन

रािश्वको रकि ५० 
प्रल्श् ्प
रािश्वको रकि ७५ 
प्रल्श् ्प

३ ्िा ्प लनिाथिण भैसकेका 
भवन

रािश्वको रकि 
१०० प्रल्श् ्प

४ सवधीकृल् दिइएको ज्पिन् 
एररइ ्बढाएर लनिाथिण गरेको 
हकिा

रािश्वको रकि ५० 
प्रल्श् ्प





घर मूलराङ्कन प्ररोजनका िालग
१. िगगा्नधी प्रिाणपत्र र समपजत्तकर ल्रेकोिा घर उलिेि भएको िेजिएिा 

िूलराङ्कन शूलक रु१० िाि समिको रु१०००। र प्रल् रु१० िाि ्प 
भएिा ्प रु १०००। का िरिे असिु गररनेछ।

२. िगगा्नधी प्रिाणपत्र र समपजत्तकर ल्रेकोिा घर उलिेि भएको िेजिएिा 
्र नकसा पास नभएको िणरिा िूलराङ्कन शूलक रु१० िाि समिको 
रु२०००। र प्रल् रु१० िाि ्प भएिा ्प रु २०००। का िरिे 
असिु गररनेछ।

नोटः
१. घर नकसाको प्रल्लिवप/ नािसारी/ संशो्न िस्रुरु.

प्र्ि पटक िोस्ो पटक ्ेस्ो पटक वा सोभनिा ्बढी

रु. ५००/- रु. १०००/- रु.१५००/-

२.  घर नकसाको नािसारी ््ा संशो्न िस्रुः ििु ववजलरङ ्पिान परीव्थिन 
नहनेु गरी सािानर (नािसारी गिाथिको लिल्िा नकसापास गिाथि िागने 
िस्रुको १० प्रल्श्)

३. नकसापास नािसारी परीव्थिनः 

क्.सं. नािसारी परीव्थिन गनुथिपनाथिको कारण शलुक

१ अंशवणरा १०००/-

२ ववक्ी १५००/-

४.  िाल् उलिेि नभएकाको सावथििलनक पाटी पयौवा िजनिर गमु्बा िजसिि चचथि 
सकूि आदि वा उलिेि नभएकको हकिा आवासधीर प्ररोिनको हकिा 
िागने िस्रु िागनेछ। 

५.  नगरपालिका घोरणा हनुपूुवथि ्बनेका भयौल्क संरचना नगरपालिका्बाट कानून 
्बिोजिि ्ोवकएको सिरिा नकसा पास प्रवक्रािा आएका अलभिेिधीकरण 
िस्रुः  नकसा पासको िालग ्ोवकएको रािश्व रकिको १०० प्रल्श् 
्प। 

६.  पोलट्ी फिथिको नकसापास िस्रुः
 िलिन्िा प्रल् वगथि वफट रु. ४
 प्र्ि ्िा प्रल् वगथि वफट रु. ५
 सो भनिा िाल् प्रल् वगथि वफट रु. ६ िागनेछ । 





७. जसवलिङ पिुको हकिा वरवसारधीक भवन संरचनाको िलिन ्िाको िरिाई 
आ्ारिानधी सोही अनसुारको िररेट कारि हनेुछ । 

८. नकसापास प्रवक्रािा रहेको वरहोरा लसफाररस रु ३००।-
९. वकत्ता ््ा नकसा नाि्र ठेगाना संशो्न िस्रु रु. ५००।-

9. सिास्थय सेिा शलुक दर रेटः

क्.स वववरण िर 
रेट क्.स. वववरण िर 

रेट

1 USG 600 24 TC 30

2 ECG 200 25 DC 30

3 X-RAY 150 26 HB 30

4 NEBULIZATION 50 27 ERS 30

5 PLATELETS 30 28 STOOL R / E 30

6 BLOODSUGAR 50 29 URIN R/E 30

7 UREA 100 30 OCC ULT BLOOD 
TEST 30

8 URIC ACID 100 31 CBC 100

9 BILIRUBIN 100 32 TPHA 200

10 CREATININE 120 33 SGPT 150

11 CHOLESTEROLE 150 34 SGOT 150

12 TRIGLYCERIBE 150 35 ALKALINE 
PHOSPHATE 150





क्.स वववरण िर 
रेट क्.स. वववरण िर 

रेट

13 RA FACTOR 100

36

ANC PACKAGE
SUGAR
BLOOD 
GROUPING
URINE R/E
HBSG
HCV
VDRL
HIV

390

14 ASO 150

15 CRP 150

16 VDRL 50

17 BLOOD 
GROUP 50

18 HCV 200

19 HBSG 200

20 UPT 50

21 WIDAL TEST 100 37 MB FREE

22 URIN FOR 
SUGAR 30 SPUTUM  TEST FREE

23 SEMAN 
ANALYSIS 100 HIV FREE

१०. कालिका नगरपालिका अन्गथ्ि  पश ुसेवा ्फथि को  पश/ुपंजक् उपचार 
नािि्ाथि ््ा  सेवा  शलुक िस्रुः

क् स वववरण िर रेट रु. िा

१ गाई भैँसधी १०|

२ भेरा / ्बाख्ा / ्ंबगरु / िरारो ५|

३ घोरा / िचचर / हात्तधी ५०|

४ कुिरुा / हाँस / ्बट्ाई / परेवा ५|

५ कुकुर / ल्बरािो २५|
11. प्ररोगशािा सेवा िस्रुः

क् स वववरण िर रेट रु. िा

१ गोवर परीक्ण १०|

२ वपसाव परीक्ण १०|





३ िु्  परीक्ण ५०|
12. शव परीक्ण / पोष्िाटथिि

क् स वववरण िर रेट रु. िा

१ गाई / भैसधी १००|

२ भेरा / ्बाख्ा ्ंबगरु ५०|

३ घोरा / िचचर हात्तधी २००|

४ कुिरुा / हाँस २०|

५ कुकुर / ल्बरािो १५०|

१३. पशिुनर वववव् सेवाहरु रु. िा
कृल्ि गभाथि्ान सेवा ५०।-
करासटेशन सेवा       ३०।-
गभथि परीक्ण सेवा ्प ५०।- 

अनुसचूधी -११
(ऐनको दफा १४ सगँ सम्बलन््)

 सिेट ढुङ्गा, लगट्धी, ्बािवुा एवि ्िाटोिनर ्बस् ुववक्ी शलुकः स्ानधीर सरकार 
सञ्ािनऐन, २०७४ को िफा ६४ को उपिफा (१) को िणर (च) ्बिोजिि 
्बागि्धीप्रिेश सरकारको आल्थिक ऐन,२०७९ िे ्ोके ्बिोजििको िरिा शलुक 
असिु उपर गररनेछ।

अाज्ािे,
केशवप्रसाि उपाधरार

प्रििु प्रशासकीर अज्कृ्


