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                                                  नगरसभामा पेश गरेको ममम िः २०७९।०३।२० 

महालक्ष्मी नगरपामलका अर्थ विधेयक २०७९ 
महालक्ष्मी नगरपामलकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस् ािलाई कायाथन्ियन गनथ िनकेो विधेयक ,२०७९ 

प्रस् ािना: 

            महालक्ष्मी नगरपामलकाको आमर्थक िर्थ २०७९।०८० को अर्थ सम्बन्न्ध प्रस् ािलाई 
कायाथन्ियन गनथका मनमम  स्र्ामनय कर  र्ा शलु्क सँकलन गनथ,छुट दिन  र्ा आय सँकलनको 
प्रशासमनक व्यिस्र्ा गनथ िाञ्छनीय भएकाले, नेपालको सँविधानको धारा २२८ बमोन्िम महालक्ष्मी 
नगरपामलकाको नगर सभाले यो ऐन िनाई लाग ुगरेको छ । 

१ सँमछप्त नाम र प्रारम्भ  

१ यस एनको नाम महालक्ष्मी नगरपामलकाको आमर्थक ऐन ,२०७९ रहेको छ । 

२ यो ऐन २०७९ साल श्रािण १ ग े िेन्ि महालक्ष्मी नगरपामलका क्षेत्रमा लाग ुहनुछे  

२. सम्पम  कर : 

१. महालक्ष्मी नगरपामलका क्षेत्र मभत्र कुनै व्यन्िले आफनो क्षेत्र मभत्रको भौम क सँरचना र सोले चचेको 
िग्गामा सन्म् कर लगाउन सक्ने छ 

 र , िग्गा धमन व्यन्ि नभएको गठुीको स्िाममत्िमा रहेको िग्गामा सम्प ी कर लगाईने छैन । 

२. उपिफा १ िमोन्िम लगाईने सम्पम  कर प्रयोिनका लामग िग्गा मलु्याङकनको िर अनसुनु्च १ 
,भौम क सँरचनाको िमगथकरण, आय ु (िर्थ ),िावर्थक ह्रास कट्टी िर (%)र मलु्याङकन िर (प्रम  िगथ वफट 
)अनसुनु्च २,मखु्य क्षेत्र र साधारण क्षेत्र  र्ा भौम क सँरचना मलु्याङकनमा गणुक अनसुनु्च ३ र सम्पम  
करको िर अनसुनु्च ४ मा उल्लेि भए िमोन्िम हनुे छ ।  

३. यस िफा िमोन्िम सम्पम  कर लगाउिा घर िग्गाको आकार ,प्रकार , बनोट र उपयोग ,अचल 
सन्म् को उत्पािनन्शल उपयोगको अिस्र्ा नागररकको न्ििनस् र,आमर्थक स् र ,कर म नथ सकने क्षम ा 
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,अचल सम्प ीको प्रचमल  ििार मलु्य  र्ा ह्रास मलु्य समे लाई विचार गरी कायाथपामलकाले आिस्यक 
कायथविमध िनाई लाग ुगनथ सक्ने छ । 

३. भमुमकर (मालपो ): 

नगरपामलका क्षेत्र मभत्र अनसुनु्च २ िमोन्िम भमुमकर (मालपो ) लगाईने र असलु उपर गरीने छ ।  

 र , िफा २ िमोन्िम सम्प ी कर लगाएको िग्गामा भमुमकर (मालपो  लगाईने छैन) । 

४. घर िग्गा बहाल  कर  

१. नगरपामलका क्षेत्र मभत्र कुनै व्यन्िले घर पसल,ग्यारेि, गोिाम,टहरा,कारिाना,िग्गा िा पोिरी परैु िा 
आन्म्शक  िरले िहालमा दिएकोमा िहाल रकममा िहाल कर लगाईने छ । 

२. उपिफा १ बमोन्िम लगाईने घर िग्गा िहाल करको िर अनसुनु्च ५ मा उल्लेि भएिमोन्िम हनुे छ 
।  

३. उपिफा १ िमोन्िम िहाल रकम मनधाथरण गनथको लामग नगरपामलकाले घर िग्गा रहेको स्र्ान  र्ा 
सँरचनाको प्रकारको आधारमा न्यनु म िहाल मलु्य  ोवक सोवह आधारमा िहाल रकम मनधाथरण गरी कर 
असलु गने छ । कायाथपामलकाले मनधाथरण गनथ सक्नेछ ।  

४. यस िफा िमोन्िम मलईने करका लामग कायथपामलकाले आिस्यक मनयम िा कायथ विमध िनाउन सक्ने 
छ । 

५. घर िग्गा बहाल कर असमुललाई प्रभािकारी िनाउन िडा स् रमानै कर असमुल लाई कायाथन्ियन 
गररने छ । 

६. िहाल कर सम्िन्धी अन्य व्यिस्र्ा महालक्ष्मी नगरपामलकाको नगर सभा/नगर कायथपामलकाले मनणथय 
गरे िमोन्िम हनुे छ । 

५. विज्ञापन कर : 
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१. नगरपामलका क्षेत्र मभत्र व्यािसावयक प्रचार प्रसारका उिेश्यले रान्िन े विज्ञापन िा प्रचार प्रसारका 
सामाग्री हर िस् ै: साईन िोडथ ,मडस््ले िोडथ,स्टल,व्यानर,गेट,प्रचा,पम््लेट,पेन्टीङ,माइवकङ आदिमा अनसुनु्च 
-६ िमोन्िम विज्ञापन कर  र्ा अनमुम  सलु्क लगाईने र असलु उपर गररने छ । 

२. अनसुनु्च ६ को प्रयोिनको लामग मखु्य क्षेत्र भन्नाले रामििार,िी परु ििार क्षेत्र,न्चते्र ििार क्षेत्र 
,चानिुा ििार ,डाँडाँ गाउ चोक ,िमार चोक ,अहाले चोक ,घमुाउने चोक ,मलु्िकथ  चोक,मनगाले चोक 
,ने ा चोक ,द्यौराली आसपासको िाँया िायाँ १०० ममटर मभत्र सम्मको क्षेत्रलाई सम्झन ुपिथछ । 

३. नगर क्षेत्रमा मनन्ि घर िग्गा  र्ा सािथिमनक स्र्लमा रान्िने सिै प्रकारका विज्ञापन प्रचार प्रसार  र्ा 
सचुना सामाग्री राख्न ुपिुथ नगरपामलकाको न्स्िकृम  लएर मात्र राख्न ुपने छ ।स्िीकृम  विना रान्िएका विक 
विज्ञापन प्रचार प्रसार  र्ा सचुना सामाग्री नगर कायथपामलकाको कायाथलयले हटाउन सक्नेछ । 

४. विज्ञापन कर सँकलनको कायथ नगरकायथपामलकाको कायाथलयले ठेक्का माफथ   गनथ सक्ने छ । विज्ञापन 
कर निझुाउने र स्िीकृ  नमलई रान्िएका विज्ञापनका व्यानर  र्ा विमभन्न िोड ,प्रचार प्रसार  र्ा सचुना 
माग्री हटाउन ठेकेिारले कायथलिाट अनमुम  मलई कायथ गनथ सक्ने छ । 

५. उपिफा १ िमोन्िमको कर उठाउनको लामग आिस्यक पने कायथविमध कायथपामलकाले स्िीकृ  गरी 
लाग ुगनथ सक्ने छ ।  

६. यस िफा िमोन्िम नगरपामलकाले उठाएको विज्ञापन कर िाप को रकम प्रचमल  सँघीय र प्रिेश 
काननु िमोन्िम प्रिेश सँघ िाडफाँड गरीने छ । 

७. प्रचमल  काननुले मनर्मेध  गरेका िस्  ु र्ा कारोिारको प्रचार प्रसार सामाग्री राख्न पाईने छैन । 

८. िनवह मा िारी सचुना िा सामािीक िावयत्ि र लोकवह मा िारी सचुना हरु समे  राख्न ुपिुथ स्िीकृम  
मलन ुपने छ । 

९. एकपटक होडीङ िोड राख्न दिएको अनमुम  एक आमर्थक िर्थका लामग मात्र मान्य हनुे छ ।सोका 
लामग प्रत्येक िर्थ अनमुम  मलन ुपने छ ।अनमुमल नमलएका िोडथहरु कायाथलयले हटाउने िा अन्य सामाग्री 
राख्न प्रयोग गनथ सक्ने छ ।यसरी अनमु ी नमलएका िा नविकरण नगररएका िोडथहरुमा कायाथलयले प्रचार 
सामाग्री राख्न दििा सामाग्री राख्न ेअिमधको आधारमा छुटै्ट भाँडा मलईने छ । 
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१०. होमडङ िोडथ लगाए का प्रचार सामाग्री राख्न अनमु ी दिने सम्िन्धमा छुटै्ट कायथविमध िनाई लाग ुगरीने 
छ । 

११. कायथविमध निने सम्म यसै ऐन िमोन्िम कर र भाँडा असमुल गररने छ । 

६. व्यािसाय कर : 

१. नगरपामलका क्षेत्र मभत्र व्यापार,व्यािसाय िा सेिामा प िँीग  लगानी र आमर्थक कारोिारका आधारमा 
व्यािसाय कर लगाईने र असलु उपर गररन ेछ । 

२. व्यापार,व्यािसाय  र्ा सेिा सँचालन गनथ चाहने व्यन्ि िा सँस्र्ालाई फमथ व्यािसाय ि ाथ गरीने छ । 
र ि ाथ गरेका फमथ –व्यािसावयले उपिफा १ िमोन्िम िावर्थक रुपमा व्यािसाय कर चिुा गनुथ पने छ । 

३. उपिफा १ र २ िामोन्िम करको िर अनसुनु्च ३ मा  ोके बमोन्िम हनुे छ ।   

४. यस िफा िमोन्िम ि ाथ इिाि  विना नगरपामलका क्षेत्र मभत्र कुनै पमन फमथ उद्योग,व्यापार ,व्यािसाय 
 र्ा सेिा सञ्चालन गनथ पाईने छैन । 

५. मवहला  र्ा पणुथ अपाङग ा भएका व्यन्ि प्रोपाईटर हनुे गरी नयाँ ि ाथ गरीने व्यािसायमा सरुु ि ाथमा 
लाग्ने करमा २५ % कर रकम छुट दिइन ेछ । 

६. यस िफा िमोन्िमको कर  उठाउनका लामग आिश्यक पने काननु  र्ा कायथविमध रािश्व परामशथ 
सममम को मसफाररसमा कायाथपामलकाको मनणथय बमोन्िम हनुेछ  । 

७. लामो सामय िेिी नगरपामलकामा ि ाथ नभई िा ि ाथ भएर पमन कर िझुाउन िाँकी रहेका कर िा ा 
हरुका लामग एक पट्टकका लामग आमर्थक िर्थ ०७८/०७९ सम्म लाग्ने िररिाना रकम ममनाहा गरी 
एकमसु्ट कर रकम असमुलको व्यिस्र्ा गरी करिा ालाई मनयमम  गराईने छ ।सोका लामग २०७९ साल 
पौर् मसान्  सम्मको समयािमध दिईने छ । 

८. व्यािसाय ि ाथ नगरी सँचालनमा रहेका व्यािसाय ि ाथ गराउन  र्ा ि ाथ गररएका व्यािसायको कर 
असमुल (व्यािसाय नविकरण)का लामग कर सँकलन टोमल स्र्लग  रुपमा िटाउन सवकने छ । यसरी 
िटाएको कर सँकलन टोली माफथ   ि ाथ नगरी सँचालनमा रहेका व्यािसाय ि ाथ गनुथ  र्ा चाल ुआमर्थक 
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िर्थ भन्िा अगामडको आमर्थक िर्थको कर ििुाउन िाँकी रहेको भएमा ७ दिन मभत्र कर चिुा गनुथ 
सम्िन्न्ध  व्यािसवयको क थव्य हनुे छ । 

९. नेपामल नागररक ा विना व्यािसाय ि ाथ गने व्यािसावयको हकमा २ िर्थको व्यािसाय कर िरािरको 
रकम धरौटी मलई ि ाथ गरीने छ ।अन्घल्लो आमर्थक िर्थमा कर चिुा नभएका त्यस् ा व्यिसायको आमर्थक 
िर्थ समाप्त भएको ममम ले छ मवहना पमछ धरौटी िफ  गरी सो  लग  कट्टा गरीने  छ र मनयमम  रुपमा 
कर चिुा गरररहेको व्यािसायको हकमा यिी व्यािसाय िन्ि िा हक हस् ान् रण गने भएमा मनिको 
धरौटी रकम वफ ाथ दिईने  छ । 

१०. कुनै अस्र्ाई व्यािसाय प्रयोिनाका लामग िा प्रचार प्रसार र प्रमोसन गने उिेश्यले कुनै चोक िा 
सािथिमनक स्र्लमा अनमुम  मलई छोटो अिमधका लामग सलु्क मलई स्टल राख्न अनमुम  दिईने छ । 

७. िडीिवुट किाडी र न्िििन्  ुकर : 

१. नगरपामलका क्षेत्र मभत्र कुनै व्यन्ि िा सँस्र्ाले उन ,िोटो ,िडीिवुट,किाडी माल,र प्रचमल  काननु 
द्वारा मनर्धे गरीएका न्िििन्  ुिाहेकका अन्य म ृ िा माररएका न्िििन् कुो हाड,मसङ,्िाि,छाला िस् ा 
िस् कुो व्यािसावयक कारोिार गरेिाप  अनसुनु्च -७ िमोन्िम िमडिटुी,किाडी  र्ा न्िििन  ु कर 
लागाईने र असलु उपर गरीने छ । 

स्पष्टीकरण :  यस िफाको प्रयोिनको लामग कारोिार भन्नाले विके्र ाले िारी गरेको विल िा वििक िा लेन 
िेन भएको िमनन ेप्रमाणलाई सम्झन ुपिथछ र नगरपामलकाले कर लगाउँिा कारोिार भएको पररणाको 
आधारमा  ोकीएको िर बमोन्िम लगाउन ेछ । 

२. उपिफा १ िमोन्िमका िस् कुो व्यािसावयक कारोिासर गने व्यन्ि िा सँस्र्ालाई नगरापामलकाले 
फमथ व्यािसाय ईिाि  दििा कर िझुाउने स थ र विमध समे   ोकी इिाि  दिईने छ । 

३. यो कर सम्िन्धी  व्यािसाईले कर चिुा गरेपछी िा छुट पिुी मलएपछी मात्र कारोिार स्र्लिाट 
समान िावहल लैिान पाईने छ । अन्यर्ा पाईएमा िण्डनीय हनुे छ । 

४.  यो कर सँकलन ठेक्का प्रकृया िाट गनथ सवकने छ ठेकेिारले आफ्नो कायाथलयको ठेगाना र सम्पकथ  
नम्िर सम्बन्धी  व्यािसावयलाई उपलब्ध गराउन ुमनिनको क थव्य हनुे छ । 
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५. ििार क्षेत्र र मछमेकी  र्ा समधयार लाई असर पने गरी किाडी व्यािसाय गनथ पाईने छैन उिरुी िा 
गनुासो आएको छ मवहना मभत्र व्यिस्र्ापन गनुथ पने छ । 

८. सिारी साधन कर: 

१. नगरपामलका क्षेत्र मभत्रका म न पाङग्र ेसिारी साधनमा कर लगाईने र उठाईने छ । 

२. उपिफा १ िमोन्िम लागाईने सिारी साधनको ि ाथ शलु्क रुढ प्रममट शलु्क र िावर्थक सिारी साधन 
करको िर काननु  बमोन्िम हनुे छ । र उपिफा १ र २ िमोन्िम कर सँकलनको न्िम्मेिारी प्रिेश 
सरकार द्वारा यस नगरपामलकालाई प्राप्त भए पछी मात्र कायाथन्ियन गरीने छ । 

९. मनोरञ्जन कर : 

१. नगरपामलका क्षेत्र मभत्र रहेका चलन्चत्र घर साँस्कृम क प्रिथशन हल सँमग  स्र्ल नाटक घर फोन 
पाकथ ,िाल उद्यान हाट ििार,मेला मनोरञ्जन प्रिशथन स्र्ल िाि ु सकथ स चटक िस् ा मनोञ्जथन व्यािसाय 
सेिामा प्रिेश काननुले  ोके िमोन्िमको िरमा मनोरञ्जन कर लगाई असलु उपर गररन ेछ । 

२. उपिफा १ िमोन्िम नगरपामलकाले उठाएको मनोरञ्जन कर िाप को रकम प्रचमल  काननु िमोन्िम 
प्रिेश सँग िाँडफाँड गरीने छ । अन्य ब्यिस्र्ा रािश्व परामशथ सममम को मसफारीसमा कायाथपामलकाको 
मनणथय बमोन्िम हनुेछ ।  

३. नगरपामलका क्षेत्र मभत्र कुनै वकमसको विशेर् उत्सि ,मित्सि,मेला आिीको अनमु ी दििा मलईने िस् रु 
कायथपामलकाले मनधाथरण गरेिमोन्िम हनुे छ ।अनमुम  िस् रु िाप को रकम नगर पामलकाको रािश्वा 
िाँडफाँड िा ामा िम्मा हनुे छ ।  

४. नरपामलका क्षेत्र मभत्र छोटो अिमधका लामग व्यािसाईक रुपमा प्रिथशन गरीने चलन्चत्र,साँस्कृम क 
प्रिथशन,साँङमगम क कायथक्रम,नाटक ,सनोरञ्जन प्रिथशन,िाि ु सकथ श चटक िस् ा वक्रयाकलापमा रु 
२५००(िईु हिार पाँच सय मात्र ) शलु्क मलई उपयिु ाको आधारमा उपयिु ाको आधारमा स्िीकृम  
प्रिान गरीने छ ।  

१०. पावकथ ङ शलु्क : 
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१. नगरपामलकाले आफ्नो क्षेत्रमभत्र  ोकेको पावकथ ङ स्र्लमा स्टेन्ड लगाउने िा पावकथ ङ गने सािथिमनक 
या ाया का सिारी साधहरुमा पावकथ ङ सवुिधा उपलब्ध गराएिाप  अनसुनु्च ८ मा उल्लेि भए िमोन्िमको 
िरमा पावकथ ङ शलु्क लगाउने र असलु उपर गने छ । 

२. नगरपामलकाले उपिफा १ िमोन्िम  ोवकएको स्र्ान बाहेक अन्य स्र्ानमा सिारी पावकथ ङ शलु्क लाग्ने 
छैन । 

३. पावकथ ङ शलु्क सँकलनको लामग िावर्थक पावकथ ङ शलु्क चिुालाई विशेर् िोड दिईने छ । 

४. श्रािण मवहना भरी पावकथ ङ शलु्कको िावर्थक रकम िझुाउन सम्बन्धी  व्यािसावयलाई सनु्च  गरीने छ 
।श्रािण मवहना मभत्र िावर्थक शलु्क निझुाउने सिारी साधनको हकमा भाद्र मवहनािेिी िैमनक पावकथ ङ 
शलु्क अशलु गररने छ । 

५. नगरमा पयथटकको रुपमा आउने पयथटक हरुका सबै सिारी साधन हरुमा सिै वकमसमको कर िा 
शलु्क छुट गरीएको छ । यसै गरी नगरमा आयोिना हनुे विमभन्न धाममथक ,साँस्कृम क ,पटथकीय िा यस् ै 
प्रकृम का कायथक्रममा सहभागी हनुे कुनै वकमसमका सिारी साधन हरुमा कुनै पमन कलि िा आयोिनक 
िा सँघ सँस्र्ाका नाम बाट  कर िा शलु्क मलन पाईने छैन । अनमधकृ  कर िा शलु्क सँकलन कायथ 
िन्डनीय हनुे छ । 

 र सिारी साधको सरुक्षा प्रयोिनको लामग अमभलेि व्यिस्र्ा सवह  नगरपामलका बाट अनमुम  मलई सेिा 
शलु्क मलईन सवकने छ ।  

६. यस सम्बन्न्ध अन्य व्यिस्र्ा कायथपामलकाले मनणथय गरेिमोन्िम हनुे छ । 

११. बहाल विरौटी शलु्क: 

१. नगरपामलकाले आफुले मनमाथण,रेििेि िा सञ्चालन गरेका िेहाय िमोन्िमका सम्पम  हरुमा अनसुनु्च ९  
िमोन्िमको िरमा बहाल विरौटी शलु्क लगाउन र उठाउन सक्ने छ : 

क) आफुले मनमाथण गरेका िा आफ्नो स्िाममत्िमा रहेका भिन,िग्गा िा अन्य सम्पम   

ि) आन्नो रेििेिमा रहेका  सािथिमनक स्र्ल,ऐलानी िग्गा िा िाटोको छेउका िग्गामा भएका 
अस्र्ाई टहरा,छाप्रा िा पसल िा आिास, 
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ग) नगरपामलकाले  ोकेका सािथिमनक स्र्ल,हाटििार,मेला,िात्रा आिीमा र्ापेका पसल ,स्टल । 

२. उपिफा १ को िन्ड क बमोन्िमको सम्पम मा लाग्ने िहाल विरौटी समझौ ामा उल्लेि 
भएिमोन्िमको िरमा सँकलन गरीने छ ।  

३.उपिफा १ को िन्ड ि र ग िमोन्िमको सम्पम मा िहाल विरौटी शलु्क िोलपत्र िा िरभाउ पत्र िा 
बडा बड को माध्य माट ठेक्का प्रकृया िाट सँकलन गरीने छ । 

४. उपिफा ३ िमोन्िम िहाल विरौटीमा दििा श थ सवह  सम्झौ ा गरीदिन ुपने छ । 

१२. सेिा शलु्क,िस् रु : यससम्बन्धी कर अनसुचुी ४ बमोन्िम हनुछे ।  

१. नगरपामलकाले आफ्नो क्षेत्र मभत्र सँचालनमा रहेका टे्रवकङ ,िन्ञ्जिम्प, र् याफवटङ,्याराग्लाईमडङ 
लगाए का स्र्ामनय पयथटन मनोरञ्जन  र्ा साहन्श िेल्कुि सम्िन्न्ध सेिा िा व्यािसायमा सेिा शलु्क 
लगाईने र असलु उपर गररने छ । 

 र मसमा निी िा अको स्र्ामनय  हको क्षेत्रलाई समेटेर सञ्चालन हनुे सेिा िा व्यािसायमा सेिा शलु्क 
लगाउिा सम्िन्धी स्र्ामनय  ह सँघ सम्नव्य गरी लगाईने छ । 

२. नगरपामलकाले मनमाथण िा सञ्चालन  र्ा व्यिस्र्ापन गरेका स्र्ामनय पिुाथधार  िा उपलब्ध गराएको 
िेहाको कुनै सेिा उपयोग गरेिाप  सम्बन्धी  सेिा प्रिायक  र्ा सेिा ग्राहीलाई सेिा शलु्क िस् रु 
लगाईने र असलु उपर गरीने छ । 

क)िानेपामन,वििलुी ,अम मर्गहृ,धमथशाला ,पसु् कालय ,सभागहृ र त्यस् ै अन्य सेिा सवुिधा, 

ि) फोहोरमैला व्यिस्र्ापन, सरसफाई ,ढलमनकास ,सडक िन्ि िस् ा सेिा सवुिधा , 

ग) सौचालय,पाकथ  स्नान गहृ पौडी पोिरी व्याम शाला गेस्  हाउस पयथटकीय स्र्ल,छात्रािास ,हाटििार  
,पशिुर्शाला ,सििाहा गहृ,धोिीघाट र त्यस् ै अन्य सवुिधा; 

घ)सडक ,िसपाकथ  ,ढल , पलु िस् ा सेिा ; 

ङ)अचल सम्प ी िा अन्य कुनै विर्यको मलु्याङकन सम्िन्धी सेिा , 
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च) ऐम हामसक स्र्ल,परुा ान्त्िक स्र्ल एिम धाममथक महत्िमका समपिाको प्रिेश शलु्क , 

३.नगरपामलकाले सहकारी सँस्र्ा एफ.एम .रेमडयो,(घ)िगथको मनमाथण व्यािसावय ईिाि  ,विद्यालय 
स्र्ापना,ट्युसन  र्ा कोन्चङ सेन्टर चौर्धी पसल,व्यापाररक फमथको ि ाथ अनमुम  नविकरण  र्ा मनयमन 
आिीमा सेिा शलु्क िस् रु  ोकी लगाउने र उठाउने  छ । 

४. नगरपामलकामा समान ढुिानी गने ढुिानीका साधनहरु र मनन्ििद्यालयले सञ्चालन गरेका स्कुल िसमा 
पिुाथधार (सडक)उपयोग सेिा शलु्क लाग ुगरीने छ । यस् ा सिारी साधनमा पटके,पावकथ ङ िस् ा अन्य 
शलु्क लाग ुगररने छैन । 

१३. प्राकृम क स्रो  विवक्र शलु्किः 

१. नगरपामलकाले आफ्नो क्षेत्र मभत्र िा ािरणीय प्रभाि मलु्याङकन र प्रामभथक िा ािरणीय परीक्षणबाट 
 ोकीएको पररणाममा ढँुगा मगट्टी माटो िा काठ िाउरा िरािरुी स्लेट आिी प्राकृम क एिम िानी िन्य 
िस् हुरुको विकृ गनथ सक्ने छ ।विकृ शलु्क अनसुनु्च ९ बमोन्िम हनुे छ ।  

२. कायथपामलकाले आफ्नो प्रयोगमा नआउन ेपरुाना र कारम नलाग्ने िस् ,ुउपकरण  र्ा समानहरु मललाम 
विकृ गनथ सक्ने छ । 

३. कायथपामलकाले नागररकको समुभिाको लामग विमभन्न फाराम  र्ा पसु् कहरु िा अन्य सेिा शलु्क  ोकी 
विकृ गनथ सक्ने छ । 

४. उपिफा १ बमोन्िमका बस् हुरु विकृ  र्ा उपिफा २ िमोन्िमको मनकासी शलु्क असमुलको लामग 
विकृ  र्ा मनकामसको पररणाम  र्ा िर मनधाथरण गरी बोलपत्र,िरभाउपत्र को माध्यम िाट गरीने छ । 

१४. िण्ड िररिानािः  

१. नगरपामलकाले मनधाथरण गरेको कर ,शलु्क ,िस् रु  र्ा महशलु  ोवकएको समयमा नििुाएमा िेहाउ 
िमोन्िमको िरीिाना सवह  िक्यौ ा असलु उपर गरीने छ । 

क)नगरपामलका कायाथलयलाई म नथ िा ििुाउन िाँवक बक्यौ ामा ग  आिका लामग १0% र त्यस अन्घका 
िर्थहरुमा क्रमश र्प १0%  िवृिका िरले िररिाना असलु उपर गररने छ ।  
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ि)नगरपामलकाले िफा १ बाहेक प्रचमल  काननु पालना नगरेको कसरुमा लगाउने अन्य िन्ड िररिाना 
रकम सम्बन्न्ध सँघीय  र्ा प्रिेश काननुमा  ोकीय िमोन्िम हनुे छ  । 

ग) नगरपामलका क्षेत्रमभत्र कुनै व्यन्ि िा सँस्र्ाले उन िोटो िमडिटुी किाडी माल र प्रचमल  काननु 
ििुारा मनशेध गररएका न्िििन्  ुिाहेकका अन्य म ृ िा माररएका न्िििन् कुो हाड मसङ पिुाि छाला 
िस् ा िस् कुो व्यािसावयक कारोिार गरेिाप  नगर कायथपामलकालाई िझुाउन ुपने अनसुनु्च ९ बमोन्िम 
िडीिटुी किामड न्िििन्  ुकर नबिुाई मनकासी गनथ लागेको सिारी साधनलाई िररिाना गरी असलु उपर 
गररने छ ।  

घ)मनयमानसुार ठेक्का स्िीकृ  भै चलान पनु्िथ नपाए सम्म िा उत्िन्न गनथ नपाईने क्षेत्रमा ढँुगा मगवट्ट िालिुा 
उत्िन्न गरेमा त्यस् ो समान उत्िन्नमा प्रयोग हनुे सामाग्री र ठुिानी गने साधन मनयन्त्रणमा मलई िररिाना 
गरी असलु उपर गरीने छ ।  

१५. अन्य कर सम्बन्धी ब्यिस्र्ािः 
१. अन्य कर सम्बन्धी ब्यिस्र्ा अनसुनु्च १०  बमोन्िम हनुे छ ।  

 

१६ प्रचली  ऐनिमोन्िम हनु े  

१ यस ऐनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा उल्लेि गरीयको भए ापनी यस ऐनमा उल्लेि गरीएका विर्यहरुमा 
यसै बमोन्िम र उल्लेि  नगररएका विर्यमा प्रचमल  सँघीय प्रिेश  र्ा स्र्ामनयकाननुमा ब्यिस्र्ा भए 
िमोन्िम हनुे छ । 

१७ िारेिी र बचाउँ  

१ महालक्ष्मी नगरपामलकाको आर्ीक ऐन, २०७८ िारेि गरीएको छ ।  

२ यो ऐन िारी हनु ुअघी भएका सम्प णथ कायथहरु यसै ऐन िमोन्िम भए गरेको मामनने छ ।   

                                                        
    

                                                                                                                 

प्रमान्ण  गने  
                       धवु्रराि राया  

                                  नगर प्रमिु  
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अनसु ची -१ 

स्र्ामनय सरकार सँचालन ऐनको िफा (५५) सगँ सम्बन्न्ध  

नगरपामलकाले आफ्नो क्षेत्रमभत्र लगाउन सक्ने  सम्पन्ि करको िररेट  

क्र. 
सं. 

 म ल्यांकन रकम एकीकृ  सम्पन्िकर 

िावर्थक रु. 
१ १ िेन्ि १ लाि २५ हिार सम्म २५ 

२  १ लाि २५ हिार १ िेन्ि १ लाि ५० हिार सम्म ३० 

३ १ लाि ५० हिार १ िेन्ि १ लाि ७५ हिार सम्म ३५ 

४ १ लाि ७५ हिार १  िेन्ि २ लाि सम्म ४० 

५ २ लाि १ िेन्ि २ लाि २५ हिार सम्म ४५ 

६ २ लाि २५ हिार १ िेन्ि २ लाि ५० हिार सम्म ५० 

७ २ लाि ५० हिार १ िेन्ि ३ लाि सम्म ६० 

८ ३ लाि १ िेन्ि ३ लाि ५० हिार सम्म ७० 

९ ३ लाि ५० हिार १ िेन्ि ४ लाि  सम्म ८० 

१० ४ लाि १ िेन्ि ४ लाि ५० हिार सम्म ९० 

११ ४ ला ि५० हिार १ िेन्ि ५ लाि सम्म १०० 

१२ ५ लाि १ िेन्ि ६ लाि सम्म १२० 

१३ ६ लाि १ िेन्ि ७ लाि सम्म १४० 

१४ ७ लाि १ िेन्ि ८ लाि सम्म १६० 

१५ ८ लाि १ िेन्ि ९ लाि सम्म १८० 

१६ ९ लाि १ िेन्ि १० लाि सम्म २०० 

१७ १० लाि १ िेन्ि १२ लाि सम्म २५० 

१८ १२ लाि १ िेन्ि १४ लाि सम्म २८० 

१९ १४ लाि १ िेन्ि १६ लाि सम्म ३२० 

२० १६ लाि १ िेन्ि १८ लाि सम्म ३६० 

२१ १८ लाि १ िेन्ि २० लाि सम्म ४०० 

२२ २० लाि १ िेन्ि २२ लाि सम्म ५०० 

२३ २२ लाि १ िेन्ि २४ लाि सम्म ६२५ 

२४ २४ लाि १ िेन्ि २६ लाि सम्म ७५० 

२५ २६ लाि १ िेन्ि २८ लाि सम्म ८७५ 
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२६ २८ लाि १ िेन्ि ३० लाि सम्म १००० 

२७ ३० लाि १ िेन्ि ३४ लाि सम्म १२०० 

२८ ३४ लाि १ िेन्ि ३८ लाि सम्म १६५० 

२९ ३८ लाि १ िेन्ि ४२ लाि सम्म २१०० 

३० ४२ लाि १ िेन्ि ४६ लाि सम्म २५५० 

३१ ४६ लाि १ िेन्ि ५० लाि सम्म ३००० 

३२ ५० लाि १ िेन्ि ६० लाि सम्म ३५०० 

३३ ६० लाि १ िेन्ि ७० लाि सम्म ४५०० 

३४ ७० लाि १ िेन्ि ८० लाि सम्म ५५०० 

३५ ८० लाि १ िेन्ि ९० लाि  सम्म ७५०० 

३६ ९० लाि १ िेन्ि १ करोड  सम्म ८५०० 

३७ १ करोड १ िेन्ि १ करोड २० लाि सम्म १०००० 

३८ १ करोड २० लाि १ िेन्ि १ करोड ४० लाि सम्म १२००० 

३९ १ करोड ४० लाि १ िेन्ि १ करोड ६० लाि  सम्म १४००० 

४० १ करोड ६० लाि १ िेन्ि १ करोड ८० लाि  सम्म १६००० 

४१ १ करोड ८० लाि १ िेन्ि २ करोड सम्म १८००० 

४२ २ करोड १  िेन्ि २ करोड ५० लाि सम्म २२००० 

४३ २ करोड ५० लाि १  िेन्ि ३ करोड सम्म २८००० 

४४ ३ करोड १ िेन्ि ३ करोड ५० लाि सम्म ३५००० 

४५ ३ करोड ५० लाि १  िेन्ि ४ करोड सम्म ४२००० 

४६ ४ करोड १ िेन्ि ४ करोड ५० लाि  सम्म ५०००० 

४७ ४ करोड ५० लाि १  िेन्ि ५ करोड  सम्म ६०००० 

४८ ५ करोड १ िेन्ि मामर् रु. २ प्रम हिार 

      

    

 
 

 

 
 
 



 

13 

 

 
 
 
 
 
 

अनुसुची  २  
स्थानिय सरकार सँचालि ऐिको दफा (५६) बमोजिम 

बारी वा पाखो 

िग्
गा
क
ो प्र
क
ार 

५ 
रोप

नी
  

न्य
 न 

म 
रु 

 ६
–२
०स

म्म
 

प्रम 
रोप

नी
 रु
. 

 २
१–

३०
 

सम्
म 

प्रम 
रोप

नी
 रु
.  

३१
–४
०स

म्म
 

प्रम 
रोप

नी
 रु
. 

४१
–५
०स

म्म
 

प्रम 
रोप

नी
 रु

 

५०
–७
० 

सम्
म 

प्रम 
रोप

नी 

७१
 

मा
मर्
सम्
म 

प्रम 
रोप

नी
 रु
. 

अब्बल ५० १५ १७ २० २५ ३० ५० 

िोयम ५० १४ १६ १८ २२ २५ ४५ 

मसम ४० १३ १५ १६ २० २३ ४० 

चाहार ४० १२ १४ १५ १७ २० ३५ 

        

        
v]t 

िे 
क
ो प्र

क
ार 

  
  
५ 

रोप
नी
  

  
न्य
 न 
म 
रु 

६–
२०

 र
ोपन

ी प्र
म र

ोपन
ी रु

 

२१
–३
० 
रोप

नी
 रु

 प्रम
 र
ोपन

ी 

३१
–४
० 
रोप

नी
 रु

 

४१
–५
० 
रोप

नी
 प्रम
 र
ोपन

ी रु
 

५०
–७
० 
रोप

नी
 रु

 

७१
 र
ोपन

ी म
ामर्

 प्रम
 र
ोपन

ी रु
 

अब्बल प्रम रोपनी रु ३० 

िोयम ५० १८ २१ २६ ३२ ४० ५० 

मसम ४५ १६ २० २४ ३० ३६ ४५ 
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चहार ४० १४ १८ २२ २६ ३० ४० 

        

मामर् उल्लेन्ि  मालपो  कर बक्यौ ोको अिमध हेरी पवहलो िर्थ ५ (पाँच)प्रम श ,  िोश्रो िर्थ १० (िश) 
प्रम श ,   ेश्रो िर्थ १५ (पन्र) प्रम श  र बाँकी िनुसकैु अिमधको लामग २०(बीस)  प्रम श  िररिाना मलन े
।   

 

 
अनसु ची - ३ 

स्र्ामनय सरकार साचँालन ऐनको िफा ५८ सँग सम्बन्न्ध   

                            नगरपामलकाले आफ्नो क्षते्रमभत्र लगाउन सक्ने व्यिसाय कर  
  

क्र.सं. वििरण प्रकार ि ाथ शलु्क करको िर रु. 
 

१ 

िुद्रा वकराना पसल 

क शे्रणी - २० लाि भन्िा मामर् 2000/- 
 

ि शे्रणी - १० लाि िेिी २० लाि 
सम्म १,500/- 

 

ग शे्रणी - १० लाि सम्म  1,000/- 
 

२ 

र्ोक वकराना 
क शे्रणी - १५ लाि मामर् २५००/- 

 

ि शे्रणी - १५ लाि सम्म 2000/- 
 

ग शे्रणी - १० लाि सम्म  1,५00/- 
 

३ 

होटल एण्ड लि 

क शे्रणी  २०००/- 
 

ि शे्रणी  १५००/- 
 

ग शे्रणी १०००/- 
 

४ होटल 

क शे्रणी १५००/- 
 

ि शे्रणी १०००/- 
 

ग शे्रणी ५००/- 
 

५ लि व्यिसाय 
क शे्रणी  १०००/- 

 

ि शे्रणी ६००/- 
 

६ ररसोटथ 
क शे्रणी ५०००/- 

 

ि शे्रणी ३५००/- 
 

७ रेषु्टरेन्ट 

क शे्रणी  १५००/- 
 

ि शे्रणी १२००/- 
 

ग शे्रणी ८००/- 
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८ न्चया नास् ा पसल 
क शे्रणी ७००/- 

 

ि शे्रणी ५००/- 
 

९ कपडा पसल 

क शे्रणी २०००/- 
 

ि शे्रणी १५००/- 
 

ग शे्रणी १०००/- 
 

१० फेन्सी  र्ा  यारी पोशाक 

क शे्रणी १५००/- 
 

ि शे्रणी १२००/- 
 

ग शे्रणी १०००/- 
 

११ कस्मेवटक पसल 

क शे्रणी १५००/- 
 

ि शे्रणी १२००/- 
 

ग शे्रणी ८००/- 
 

१२ 
मनमाथण सामग्री  र्ा हाडथिेयर 
पसल 

क शे्रणी 4,000/- 
 

ि शे्रणी 30००/- 
 

ग शे्रणी २5००/- 
 

१३ भाडाि थन पसल 
क शे्रणी १५००/- 

 

ि शे्रणी १०००/- 
 

१४ सनुचाँिी आदिकि गहना बनाउने 
 र्ा मबक्री गने 

क शे्रणी ३०००/- 
 

ि शे्रणी २०००/- 
 

ग शे्रणी १०००/- 
 

१५ पमत्रका  र्ा पसु् क पसल  र्ा 
स्टेशनरी पसल 

क शे्रणी १५००/- 
 

ि शे्रणी १२००/- 
 

ग शे्रणी ८००/- 
 

१६ फोटो स्टुमडयो 
क शे्रणी १०००/- 

 

ि शे्रणी ८००/- 
 

कलरल्याब मेन्शन सवह  २०००/- 
 

१७ 
फोटोकपी टेमलफोन सेिा  र्ा 
कुररयसथ 

क शे्रणी ८००/- 
 

ि शे्रणी ५००/- 
 

१८ कम््यटुर प्रन्शक्षण 

क शे्रणी २०००/- 
 

ि शे्रणी १५००/- 
 

ग शे्रणी १०००/- 
 

१९ मसलाई बनुाई  र्ा पेन्न्टङ क शे्रणी ८००/- 
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प्रन्शक्षण ि शे्रणी ५००/- 
 

२० 
घडी, रेडीयो क्यासेट मबक्री पसल 
मोिाइल विक्री  र्ा मडसहोम  

क शे्रणी २5००/- 
 

ि शे्रणी 20००/- 
 

ग शे्रणी १5००/- 
 

२१ घडी, रेडीयो क्यासेट ममथ  

क शे्रणी १०००/- 
 

ि शे्रणी ८००/- 
 

ग शे्रणी ६००/- 
 

२२ मोटरसाइकल ममथ  
क शे्रणी १5००/-  

ि शे्रणी 100०/- 
 

२३ 
मग्रल सम्बन्धी ममथ   र्ा मनमाथण 

क शे्रणी १५००/- 
 

ि शे्रणी १०००/- 
 

२४ ििुा च्पल पसल 

क शे्रणी १२००/- 
 

ि शे्रणी १०००/- 
 

ग शे्रणी ८००/- 
 

२५ 
टेमलमभिन मबक्री मडसहोम 

मडलरिाल ररचािथ  

क शे्रणी 20००/- 
 

ि शे्रणी १५००/- 
 

२६ 
न्चया, नास् ा, िुद्रा  र्ा ममन्श्र  
गमु् ी पसल 

क शे्रणी ८००/- 
 

ि शे्रणी ५००/- 
 

२७ 
सब्िीपसल 

क शे्रणी १०००/- 
 

ि शे्रणी ६००/- 
 

सब्िी र्ोक मबक्री   १५००/- 
 

२८ मास ुपसल 
क शे्रणी १०००/- 

 

ि शे्रणी ५००/- 
 

२९ मबउ मबिन कृवर् सामग्री 
क शे्रणी १०००/- 

 

ि शे्रणी ८००/- 
 

ग शे्रणी ५००/- 
 

३० 
सैलनु 

क शे्रणी १०००/- 
 

ि शे्रणी ५००/- 
 

३१ फमनथचर पसल 
क शे्रणी १५००/- 

 

ि शे्रणी १०००/- 
 

३२ टेलसथ क शे्रणी १३००/- 
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ि शे्रणी १०००/- 
 

ग शे्रणी ५००/- 
 

३३ अमधकृ  मबके्र ा 
क शे्रणी ३०००/- 

 

ि शे्रणी २५००/- 
 

ग शे्रणी २०००/- 
 

३४ 
 डीिल, मवट्ट ेल, पट्रोल पम्प 

 िुद्रा व्यापारी 3000/-  
 

मडिल, मवट्ट ेल, पट्रोल पम्प पेट्रोल पम्प  5000/- 
 

३५ ऊन होन्ियारी पसल 
क शे्रणी ६००/- 

 

ि शे्रणी ४००/- 
 

३६ और्धी पसल 

क शे्रणी १५००/- 
 

ि शे्रणी १०००/- 
 

ग शे्रणी ८००/- 
 

३७ चटपटे पसल 
क शे्रणी ८००/- 

 

ि शे्रणी ५००/- 
 

३८ पलु स्नकुर 
क शे्रणी १०००/- 

 

ि शे्रणी ५००/- 
 

३९ कुटन, वपसन,  ेलहन ममल 

क शे्रणी १5००/- 
 

ि शे्रणी 100०/- 
 

ग शे्रणी 8००/- 
 

४० हस् कला सामानको पसल 
क शे्रणी ८००/- 

 

ि शे्रणी ५००/- 
 

४१ फमनथचर उद्धोग 
क शे्रणी २०००/- 

 

ि शे्रणी १५००/- 
 

४२ पोल्ट्री फमथ 
क शे्रणी १०००/- 

 

ि शे्रणी ५००/- 
 

४३ सबै िाले संकलन व्यिसाय प्रम केिी 25 पैसा  
 

४४ मबरुिा नसथरी 
क शे्रणी १०००/- 

 

ि शे्रणी ५००/- 
 

४५ मगफ्ट पसल 
क शे्रणी १०००/- 

 

ि शे्रणी ५००/- 
 

४६ कान नी  र्ा प्राविमधक परामशथ क शे्रणी २५००/- 
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ि शे्रणी १५००/- 
 

   

४७ वििीय सेिा िावर्थक कर 

िान्णज्य बैंक १०, ०००/- 
 

विकास बैंक ८,०००/- 
 

लघवुिि संस्र्ा ७,५००/- 
 

बच   र्ा ऋण 
शहकारी संस्र्ा १५००/- 

 

उपभोिा 
शहकारी, कृवर् 
 र्ा िगु्ध 
शहकारी १५००/- 

 

४८ 
िमडबटुी व्यापार/न्चराइ ो/अलैची 

क शे्रणी २०००/- 
 

ि शे्रणी १५००/- 
 

४९ ब्यटुी पालथर 
क शे्रणी १०००/- 

 

ि शे्रणी ५००/- 
 

५० 
िग्गा िररि मबक्री व्यिसाय   

३०००/-  

 

४९ मदिरा िुद्रा मबक्री 
क शे्रणी १५००/- नगरपामलका आएर ि ाथ गनुथपने  

ि शे्रणी १०००/- 
 

५० 
िगु्ध संकलन केन्द्र िगु्ध िन्य 
उद्योग  

क शे्रणी १०००/- 
 

ि शे्रणी ५००/- 
 

५१ साइबर व्यिसाय 
क शे्रणी १०००/- 

 

ि शे्रणी ५००/- 
 

५२ 
एग्रो फमथ क शे्रणी २५००/- 

 

ि शे्रणी 20००/- 
 

५३ मनी ट्रान्सफर सेिा 
क शे्रणी २५००/- 

 

ि शे्रणी १५००/- 
 

५४ 
घरेल ुकृवर्  र्ा पशपुालन 

क शे्रणी १५००/- 
 

ि शे्रणी १०००/- 
 

५५ फलफ ल पसल 
क शे्रणी १०००/- 

 

ि शे्रणी ५००/- 
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५६ केिल  नेटिकथ  व्यिसाय   ३५००/- 
 

५७ एन. वट.सी. टािर    ५०००/- 
 

५८ एन.सेल.टािर सवह  सेिा सञ्चालन 
  

१५,०००/- 

 

५९ 

अनलाइन नेटिकथ  व्यिसाय   
३०००/- 

 
      

 

 मनमाथण व्यिसाय/या ाया  व्यिसाय 

 

 

क्र.सं. सिारी साधनको प्रकार सिारी साधनको क्षम ा िावर्थक िर रु. 
 

१ स्काभेटर २०० िा सो भन्िा बढी हर्थपािर १०, ०००/- 
 

२ स्काभेटर २०० िा सो भन्िा कम हर्थपािर ७, ०००/- 
 

३ 
िेमसिी मेन्शन,  ब्याकह ुलोडर   

५,०००/- 

 

४ ग्रडेर   ५०००/- 
 

५ वटपर   ५०००/- 
 

६ ट्याक्टर/ट्याक्सी   ५०००/- 
 

७ टेम्पो    १०००/- 
 

       
मामर् उल्लेन्ि  बाहेकका अन्य व्यिसायहरुलाई व्यिसायको प्रकृन्ि हेरी रु 
५००/- िेन्ि ५०००/- सम्म मलने । व्यिसाय कर बक्यौ ाको अिमध हेरी 
१०% िेन्ि ५०% सम्म िररिाना मलने । 

बावर्थक रुपमा नम रेमा कर शलु्को अम ररि 1० प्रम श  िररिाना मलने ।  
 

 

  
 

 

 

अनसु ची - ४ 

स्र्ामनय सरकार सञ्चालन ऐनको िफा 62 सगँ सम्बन्न्ध  
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मस.नं. वक्रयाकलापहरु प्रम  
एकाई 

आ.ि. २०७9/80मा 
 ोवकएको िर 

१२ सेिा शलु्क िस् रु 

  

  सािथिमनक सवुिधा उपयोग सेिा शलु्क 
  

१२०१०१ सौचालय प्रयोग शलु्क 
  

  १ दिशा पटके  १०/-  

  २ वपसाि "  ५/-  

१२०१०२ सरसफाई  र्ा फोहरमैला व्यिस्र्ापन शलु्क   

  १ होटल व्यिसाय ि ाथ शलु्क   

  क क िगथको व्यिसाय ि ाथ िावर्थक  १६५०/-  

    किगथको लामग निीकरण शलु्क िावर्थक  १५००/-  

  ि ि िगथको लामग व्यिसाय ि ाथ िावर्थक  ११००/-  

    ि िगथको लामग निीकरण शलु्क िावर्थक  १०००/-  

  ग ग िगथको व्यिसाय ि ाथ  िावर्थक  ५५०/-  

    ग िगथको व्यिसाय निीकरण शलु्क िावर्थक  ५००/-  

  घ साना होटल रेषु्टराँ र गेष्टहाउस िाना सवह  िावर्थक  ५५०/-  

    साना होटल रेषु्टराँ र गेष्टहाउस निीकरण 
शलु्क 

िावर्थक  ५००/-  

  ङ साना िलपानगहृ, िािाघर िावर्थक  ३३०/-  

    साना िलपानगहृ, िािाघर निीकरण िावर्थक  ३००/-  

  च मदिरा सवह  भएमा र्प÷निीकरण िावर्थक  ५५०/-  

  छ  रकारी  र्ा फलफ ल पसल÷निीकरण िावर्थक  ११००/-  

  २ अस्प ाल र नमसथङ्ग होम 
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  क म ख्य बिार केन्द्रमा अिन्स्र्  "  २२००/-  

  ि सो बाहेकको स्र्ानमा अिन्स्र्  "  ११००/-  

  ३ न्शक्षण संस्र्ा   

  क क्याम्पस "  २२००/-  

  ि मावि "  १६५०/-  

  ग अन्य मनिी विद्यालयहरुको लामग "  २२००/-  

  ४ अन्य क्षते्रहरु     

  क सरकारी  र्ा मनिी गैरसरकारी कायाथलयहरु "  १६५०/-  
 

1  यस ऐनमा अन्यत्र नलेन्िएका सबै प्रकारका 
सरकारी  र्ा गैर सरकारी 
सँस्र्ाको/व्यािसायको  ि ाथ शलु्क 

" 1500 

 

2 यस ऐनमा अन्यत्र नलेन्िएका सबै प्रकारका 
सरकारी  र्ा गैर सरकारी सँस्र्ाको 
/व्यािसायको नविकरण शलु्कि ाथ शलु्क 

" 1500 

 3 कृर्क समहु ि ाथ र नविकरण " 500।- 
  ि पसल  र्ा उद्योग ि ाथ "  ११००/-  

    पसल  र्ा उद्योग निीकरण    ५५०/-  

  ग ईलेन्क्ट्रक पसल "  ६५०/-  

  घ छापािाना "  ११००/-  

  ङ सञ्चार सम्बन्धी व्यिसाय "  ५५०/-  

  छ ब्य टी पालथर र सैलनु "  ६६०/-  

  ि फोटो स्टुमडयो "  ६६०/-  

  झ हाडथिेयर पसल "  ११००/-  

  ञ वकचेन सामग्री मबके्र ा "  ६६०/-  

  ट फमनथचर मबके्र ा "  ६६०/-  

  ठ काष्ठ उद्योग "  ६६०/-  

  ड कुटनी, वपसानी र पेलानी ममल "  ६६०/-  
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  ढ रेमडमेड कपडा पसल "  ६६०/-  

  ण स्टेशनरी पसल-पसल_ "  ६६०/-  

    ििुा च्पल पसल "  ६६०/-  

  र् ििुा मसलाउने पसल "  ६६०/-  

  ि छात्रबास "  ६६००/-  

  ध वकराना पसल "  ५५०/-  

  न माछा÷मास ुपसल "  १२००/-  

  प  मोटरसाइकल र साइकल िकथ सप "  १२००/-  

  फ पोल्टी फमथ "   

    बस् ी नन्िक १०० ममटर मभत्र "  ६६०/-  

    बस् ी नन्िक १०० ममटर बावहर "  ५५०/-  

  ब टेलररङ्ग "  ६६०/-  

  भ और्धी पसल "  ६६०/-  

  म शं्रगार  र्ा चरुा पसल "  ३३०/-  

  
य अन्य व्यिसाय "  ६६०/-  

१२०१०३ अन्य सवुिधा शलु्कहरु 
  

  
क मोबाइल टािर Ncell "  ६६००/-  

  
ि मोबाइल टािर NTC    ३३००/-  

  
ग एफएम÷सञ्चार टािर "  ६६००/-  

  
घ टेमलमभिन टािर "  १३२००/-  

१२०१०४ अचल सम्पन्ि म ल्याकंन सेिा शलु्क-िैिेन्शक प्रयोिन_   

  
क रु १ लाि िेन्ि १० लाि सम्म    ५५०/-  

  
ि रु १० लाि िेन्ि २० लाि सम्म    २२००/-  

  
ग रु २० लाि िेन्ि ३० लािसम्म    २७५०/-  

  
घ रु ३० लाि िेन्ि ५० लािसम्म    ३३००/-  

  
ङ रु ५० लाि िेन्ि १ करोडसम्म    ७७००/-  
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च रु १ करोड िेन्ि ५ करोडसम्म   0.15% 

  
अचल सम्पन्ि म ल्याकंन सेिा शलु्क-बैंवकङ्ग प्रयोिन_   

  
क रु १ लाि िेन्ि १० लाि सम्म    ५५०/-  

  
ि रु १० लाि िेन्ि २० लाि सम्म    १६५०/-  

  
ग रु २० लाि िेन्ि ३० लािसम्म    २२००/-  

  
घ रु ३० लाि िेन्ि ५० लािसम्म    २७५०/-  

  
ङ रु ५० लाि िेन्ि १ करोडसम्म    ५५००/-  

१२०१०५ ि ाथ र नविकरण िस् रु 
  

  
१ व्यन्िग  घटना ि ाथ 

  

    प्रमाणपत्र िस् रु-३६ दिन िेन्ि १ िर्थ_ पटक  ११०/-  

    १ िर्थ नाघेमा प्रम  िर्थ िररिाना "  २५/-  

    प्रमाणपत्रको प्रम मलपी "  १००/-  

१२०१०६ नक्सा पास िस् रु -नया ँ र्ा परुानो]_ 
  

  
१ माटो िोडाई कच्ची घर मनिेिन    ५५०/-  

  
२ साविक बमोन्िम भिन  र्ा घर ममथ  स्िीकृम     ११००/-  

  
३ अस्र्ायी टहरा साधारण  प्रम फुट  ३/-  

  
४ अस्र्ायी टहरा होटल उद्योग आदि प्रम फुट  ६/-  

  
५ माटो िोडाई पक्की घर प्रम फुट  ३/-  

  
६ मसमेन्ट िोडाईको पक्कीघर भइु ला प्रम फुट  ६/-  

  

७ मसमेन्ट िोडाईको पक्कीघर पवहलो  लािेन्ि 
मामर् (नक्सा संसोधनमा पमन) 

प्रम फुट  ९/-  

  
८ होटल व्यिसाय र सवपङ्ग कम््लेक्सको लामग प्रम फुट  ११/-  

  

९ मनमाथण भईसकेको घरको पमछ नक्सा पास गिाथ 
मापिण्डमभत्र रहेछ भने मनयमम  िस् रुको 
अलािा र्प  

प्रम फुट  ६/-  

  
१ कम्पाउण्ड िाल मसमेन्ट िोडाई प्रम फुट  ३/-  
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० 

  

१
१ 

कम्पाउण्ड िालमाटो िोडाई प्रम फुट  १/-  

  

१
२ 

नपा हनु ुअगािै मनमाथण भएका घरमा  ला र्प 
गिाथ पवहलो मनमाथण भए िम  घरको हकमा 
प्रमान्ण   

प्रम फुट  ३/-  

  

१
३ 

नक्सा नामसारी िस् रु    ११००/-  

  

१
४ 

घर मनमाथण सरसफाई धरौटी    २२००/-  

१२०१०७ मसफाररस  र्ा बक्सौनी िस् रु 
  

  
१ सामान्य मसफाररसहरु     

  
क नाम र्र संशोधन मसफाररस गोटा  २७५/-  

  
ि नेपाली नागररक ा प्रमाणपत्र -िंशि_मसफाररस "  २४०/-  

  

ग नेपाली नागररक ा प्रमाणपत्र प्रम मलपी 
मसफाररस 

"  ५५०/-  

  

घ नेपाली नागररक ा प्रमाणपत्र -वििावह  
अंमगकृ  र अंमगकृ _ मसफाररस 

"  ५५०/-  

  
ङ िैिेन्शक प्रयोिनार्थ ना ा प्रमान्ण  "  ५५०/-  

  
च संस्र्ा ि ाथ मसफाररस "  ११००/-  

  
छ संस्र्ा निीकरण मसफाररस    ८००/-  

  

ि साधारण विविध मसफाररस (योिना माग 
/भकुम्प पनु मनमाथण/ असाहय /मसफाररस 
माग्िा /माग्न आउने लाई कर नलाग्ने) 

"  200-  

  
झ  ीन पसु् े फोटो टाँस मसफाररस  रोपनी  330/-  

  
ञ सिथममन मचुलु्का    ५५०/-  

  
ट व्यिसाय ि ाथ मसफाररस १ लाि सम्म     ५५०/-  

  
ट व्यिसाय ि ाथ मसफाररस ५ लाि सम्म     ११००/-  



 

25 

 

  
ठ व्यिसाय ि ाथ मसफाररस ५ लाि मामर्    १६५०/-  

  

ड असहाय र अपांग, िैिी प्रकोप, छात्रिनृ्िको 
मसफाररस 

गोटा  छुट  

 
ढ प्रमाणपत्रमा नाम र्र िन्मममम  सच्याएको पटक 250।- 

  
२ िग्गा नामसारी मसफाररस     

  

क मध्य पहाडी रािमागथले ििैु  फथ का िग्गा 
सडकबाट २०० ममटरसम्म मभत्र 

   ५५०/-  

  ि अन्य सबै िग्गा    ३३०/-  

  ग र्प िग्गा प्रम  वकिामा    १००/-  

  ग छुट िग्गा ि ाथको मसफाररस  "  ५५०/-  

  
३ चारवकल्ला प्रमान्ण  

    

  

घ चार वकल्ला प्रमान्ण  मध्य पहाडी रािमागथले 
छुने ििैु  फथ का २००मीटरमभत्र 

"  ५५०/-  

  

ङ कच्ची मोटरबाटो भएका िग्गाहरु "  ४४०/-  

  च अन्य सबै िग्गाहरु "  ३३०/-  

  छ  र्प प्रम  वकिा    १००/-  

  

ि चार वकल्ला प्रमान्ण  उद्योग र होटल िनुसकैु 
िडाको 

"  २२००/-  

  झ अप ुाली मसफाररस "  ५५०/-  

  ञ मोही लग  कट्टा मसफाररस "  ३३०/-  

  ट मोही नामसारी मसफाररस "  ५५०/-  

  ४ उद्योग ि ाथ मसफाररस     

  क रु १० लाि सम्म प िी भएको  पटक  २२००/-  

  ि त्यसपमछ प्रम  लािमा र्प  "  ५५०/-  

  ग मडलरमसप मसफाररस  "  ११००/-  

  ५ धारा मबिलुी िडान मसफाररस िस् रु     

  क धारा मबिलुी िडान मसफाररस  "  ३३०/-  

  ि धारा मबिलुी नामसारी मसफाररस "  ३३०/-  

  ६ िावर्थक आम्िानी प्रमान्ण  िस् रु÷कुल म ल्याकंन     
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िस् रु  

  

क िैिेन्शक रोिगार िा अध्ययनमा िाने नागररक 
िा मनिको पररिारको आम्िानीको म ल्यांकन प्रम श  

         0.05  

  ि कृवर् प्रयोिनको लामग म ल्यांवक  रकमको  प्रम श           0.10  

  

ग व्यापाररक प्रयोिनको लामग म ल्यांवक  
रकमको_ प्रम श  

         0.25  

  ७ घरबाटो प्रमान्ण  िस् रु÷घरबाटो मसफाररस   

  

७-
१_ मध्य पहाडी रािमागथले छोएको िग्गा  

  

  क एक रोपनी सम्मको लामग "  ११००/-  

  ङ १ रोपनी िेन्ि ५ रोपनी सम्मको लामग "  १६५०/-  

  
च ५ रोपनी िेन्ि १० रोपनी सम्मको लामग "  २२००/-  

  छ १० रोपनी मामर्को लामग "  २७५०/-  

  

७-
२_ 

कच्ची सडकसगँ िोमडएको १५ ममटर क्षते्रका 
िग्गा   

  

  क १ रोपनी िग्गा सम्मको लामग "  ७७०/-  

  ि १ िेन्ि ५ रोपनी सम्मको लामग  "  ११००/-  

  ग ५ िेन्ि १० रोपनी सम्मको लामग "  १६५०/-  

  घ १० रोपनी मामर्को लामग "  २२००/-  

  

७-
३_ 

६ मोटरको बाटोसगँ िोमडएको िग्गा  

  

  

  क १ रोपनी सम्मको लामग "  ६६०/-  

  ि १ रोपनीिेन्ि ५ रोपनीसम्मको लामग "  ९९०/-  

  ग ५ रोपनी िेन्ि १० रोपनी सम्मको लामग "  १३२०/-  

  घ १० रोपनी मामर्  "  १६५०/-  

  

७-
४_ 

uf]/]6f] 3f]8]6f] jf6f];+u hf]l8Psf] hUuf 

" 

  

  क १ रोपनी सम्मको लामग "  ५५०/-  

  ि १ रोपनीिेन्ि ५ रोपनीसम्मको लामग "  ७७०/-  

  ग ५ रोपनी िेन्ि १० रोपनी सम्मको लामग "  ११००/-  

  घ १० रोपनी मामर्  "  १३२०/-  

  ना ा िन्म  र्ा अन्य प्रमान्ण  िस् रु    
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१२०१०८   ना ा प्रमान्ण   पटक  ४४०/-  

    िन्म प्रमामन्ण  "  ३३०/-  

    कर चिुा प्रमान्ण   "  ५५०/-  

    वििावह ÷अवििावह  प्रमान्ण  "  ३३०/-  

    ििैु एकै भएको प्रमान्ण  "  ३३०/-  

    रुि कटान मसफाररस साल प्रम  रुि   ११०/-  

    रुि कटान मसफाररस ियर, न्चलाउने प्रम  रुि   ९०/-  

    रुि कटान मसफाररस उन्िस प्रम  रुि   ५५/-  

    बसाइसराई साममग्री सवह      ११००/-  

  अन्य मबक्री   

१२०१०९ १ मनिेिन फाराम गोटा  १०/-  

  २ ना ा प्रमान्ण  मनिेिन फारम "  २५/-  

  ३ नागररक ा फाराम  "  १५/-  

  ४ नक्सा ि ाथ वक ाब "  ५००/-  

  ५ प्रमाणपत्र   "  ५५०/-  

१२०१10 नगरपामलकाको ट्याक्टर प्रयोग शलु्क नपा मभत्र मात्र   

 1 इन्न्िन र ट्याङ्कर प्रयोग (इन्धन सवह ) प्रम  दिन 7000।- 

 2 इन्न्िन र ट्याङ्कर प्रयोग (इन्धन बाहेक) प्रम  दिन 4500।- 

 3 ट्याङ्कर प्रम  दिन 2000।- 

 

4 िानेपानी ढुिानी घरायसी प्रयोिन (इन्न्िन र 
ट्याङ्कर सवह ) प्रम  वटप 

2500।- 

 

5 िानेपानी ढुिानी घरायसी प्रयोिन ( ट्याङ्कर 
मात्र) प्रम  वटप 

500।- 

१२०१11 १ विलम्ि शलु्क   

  क व्यिसाय कर प्रत्येक िर्थ नबझुाएबाप  
िररिाना 

िावर्थक  
 २० प्रम श   

  ि घरिग्गा कर प्रत्येक िर्थ नबझुाएबाप  िावर्थक   २० प्रम श   

  ग मालपो  ग  आ० ि० मा नबझुाएमा िावर्थक   २० प्रम श   

  २ सािथिमनक स्र्ानमा मनमाथण सामग्री र्पुारेबाप    

  क िैमनक लाग्ने शलु्क दिन  २५/-  

  ि अन्यर्ा भएमा िररिाना "  ५५/-  

  ३ मनरे्मध  क्षते्रमा भारी सिारी साधन प्रिेश गरेबाप    
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  क पवहलो पटक पटक  ५५०/-  

  ि िोश्रो पटक "  २२००/-  

  ग िईु भन्िा बढी पटकको प्रम  पटक "  ५५००/-  

१२०१12 घ िगथको मनमाथण व्यिसायी इिाि  पत्र     

  १ इिाि  पत्र िावर्थक  २०००/-  

  २ निीकरण शलु्क  ोवकएको अिमधमा नआएमा 
र्प िररिाना 

िावर्थक  १०००/-  

 

 

सरसफाइ सेिा शलु्कको िर 
नगरपामलकाले सँकलन गने फोहोर सँकलन िाप   का क्षते्रमा एक घर िरािर को िर  

क्र.स. वििरण मासीक  बावर्थक  
१ िैमनक सरसफाइ पगेुको स्र्ान  १००  
२ हप्तामा २ पटक सरसफाइ पगेुको स्र्ान 400  

३ हप्तामा १ पटक सरसफाइ पगेुको स्र्ान 300  

४ मवहनामा १ पटक सरसफाइ पगेुको स्र्ान ५०  

- यस सम्बन्धी अन्य व्यिस्र्ा  रािश्व परामशथ समम को मसफाररसमा नगर कापाथमलकाको मनणथय िमोन्िम  
हनुे छ । 

 

सािथिमनक शौचालय उपयोग सेिा शलु्क 

क्र.स. वििरण िर रु  

१ वपसाब गरेको  5 

२ दिसा गरेको 10 

३ स्नानगहृ उपयोग  20 

 

 

                                                 अनसु ची  ५ 

स्र्ामनय सरकार सँचालन ऐनको िफा ५७ सँग सम्बन्न्ध   

नगरपामलकाले आफ्नो क्षते्रमभत्र लगाउन सक्ने घरिग्गा बहाल करको िरिः 
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क्र.सं. वििरण प्रम श  

१ यस नगरपामलका क्षेत्रमभत्र कुनै घर, पसल, ग्यारेि. गोिाम, टहरा, सेड, कारिाना, िग्गा आदि बहालमा दिएकोमा 
सम्बन्न्ध  धनीबाट बहालकर मलने 

१० 

 
भिनको कोठा भाडा िर 

क्र.स. वििरण पटक  

१ नपाको सभा हल  1500 

२ नगरपामलकाको सभाहल 2500 
 

    
    

 

 

 

   अनसु ची - ६ 

िफा ५ सगँ  सम्बन्न्ध  

                                    विज्ञापन करिः 
  

   १ ग्लो साइनबोडथ, मडवपएस बोडथ प्रम  िगथ.वफट रु.५०/-  

२ िाल पेन्ट विज्ञापन प्रम  िगथ वफट रु.५/-  

 ३ ब्यानर प्रम गोटा-बढीमा एक मवहना सम्मको लामग_ रु.३००/-  
  

 

अनसुचुी -७ 

स्र्ामनय सरकार सँचालन ऐनको िफा ६१ सँग सम्बन्न्ध    

िडीबटुी, किाडी र न्िििन्  ुकर  

क्र.स. वििरण इकाइ/प्रम  २०७७/७८ 

१ न्चरै ो वकलोग्राम ५ 

२ लसनु  वकलोग्राम २ 
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३ अििुा वकलोग्राम १ 

४ िाना, रुद्राक्ष मलु्यिान बाहेक  वकलोग्राम १ 

५ रुद्राक्ष २ मिुी  गोटा  160 

६ रुद्राक्ष २ मिुी  गोटा  4 

७ रुद्राक्ष ७ मिुी  गोटा  2 

८ रुद्राक्ष ८ ९ १०  मिुी  गोटा  20 

९ रुद्राक्ष १२ मिुी  गोटा  40 

१० रुद्राक्ष १३ मिुी  गोटा  85 

११ रुद्राक्ष १४ मिुी  गोटा  250 

१२ रुद्राक्ष १५ मिुी  गोटा  200 

१४ रुद्राक्ष १६ मिुी  गोटा  350 

१५ रुद्राक्ष १७ मिुी  गोटा  900 

१६ रुद्राक्ष १८ मिुी  गोटा  1900 

१७ रुद्राक्ष १९ मिुी  गोटा  5500 

१८ रुद्राक्ष २० मिुी  गोटा  9500 

१९ रुद्राक्ष २१ मिुी  गोटा  25000 

२० रुद्राक्ष २२ २३ २४ २५ मिुी  गोटा  19000 

२१ रुद्राक्ष २६ २७ मिुी  गोटा  35000 

२२ रुद्राक्ष गौरी पाठ र मत्रपाठ गोटा  2500 

२३ रुद्राक्ष गौरीशंकर गोटा  25 

२४ रुद्राक्ष गोटा 2 

२५ मह  वकलोग्राम  1 

२६ गिुरगानो वकलोग्राम 1 

२७ एभोकाडो वकलोग्राम 2 

२८ िोटो  0.5 
२९ िर पराल ट्रक ट्राक्टर क्रमशिः 100,  80 
30 अमिसो  ट्राक्टर  100 
31 साल मससौ ियर  प्रम  ट्रक  

 
२०० 

32 सीसौ साल बन कायाथलयको चलानी को 
आधारमा 

ट्रक  1000 
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33 अन्य काठ  ट्रक  200 
34 ्लाइ बोडथ  ट्रक 500 
35 लकमड काठ ट्रक १००० 
 

किाडी 
क्र.स. वििरण इकाइ/प्रम  २०७७/७८ 

१ फलामिन्य सामान  वकलोग्राम 1.25 

२ कागििन्य सामान  वकलोग्राम 0.60 

३ न्स्टलिन्य सामान  वकलोग्राम 1.15 

४ न्शशा वियर िाइनका िो ल  बटा  0.15 

५ न्शशा क्िाटर िो ल  0.06 

६ न्शशा फुटेको  0.12 

७ ्लावष्टक िन्य सामाग्री   0.10 

    

न्िििन्  ु

क्र.स. वििरण इकाइ/प्रम  २०७७/७८ 

१ ऊन िगर  वकलोग्राम  1 

२ ्िाि  वकलोग्राम  2 

३ हाड वकलोग्राम  1 

४ मसङ्ग वकलोग्राम  2 

५ िुर वकलोग्राम  2 

६ छाला सानो वकलोग्राम  15 

७ छाला ठुलो वकलोग्राम  30 

८ िाबो वकलोग्राम 1 

 

 

    अनसुचुी -८ 

स्र्ामनय सरकार सञ्चालन ऐनको िफा ६० सँग सम्बन्न्ध   

                          पाकीङ शलु्क 

 

क्र.स. वििरण बार्ीक िर  िैमनक रु  

१ मोटरसाइकल   10 
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२ टेम्पो 2000 40 

३ पािर टेलर 2000 40 

४ न्िप कार मारुम  भ्यान भाडाका मात्र 2500 40 

५ न्िप कार मारु ी भ्यान मनिी प्रयोिन 5000 25 

६ मममन बस 7000 50 

७ बस  3000 50 

८ माइक्रो बस  4000 50 

९ बलेुरो समुो स्करपीयो  3000 50 

१० विशेर् कामले आएको सरकारी गाडी   छुट 
 

अनसुचुी -९ 

स्र्ामनय सरकार सञ्चालन ऐनको िफा ५९ सँग सम्बन्न्ध  

बहाल विरौटी कर 
क्र.स. वििरण  रु  िैमनक  कैवफय  

१ भइुमा सामान वफिाइ विक्री गने 15  
२ हास कुिुरा परेिा विक्री गने प्रम  िोमग  15  
३ डोकामा फलफुल सागसब्िी बेच्ने प्रम  डोका  १०  
४ ििुा पामलस गने ििुा ममथ  गने  15  
५ घडी बनाउने 15  
६ चटपटे पचु्का िा पकाएर िानेकुरा बेचन ्पसल 35  
७ भइुमा वफिाएर ििुा च्पल विक्री गने 25  
८ भइुमा वफिाएर सृगारिा रेडीमेट िा कपडा 

विक्री गने  
25  

९ माछा मास ुविक्री गने पसल नपा बाट स्िीकृ ी 
प्राप्त भएका  

30  

१० साइकलमा समामान विक्री गने  30  
११ माइक लगाएर िा नलगाइ सामान और्धी 

साबनु लगुा विक्री गने  
50  
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बहाल विरौटी ( पशहुाट शलु्क )   

क्र.स. वििरण प्रम  गोटा  कैवफय  
१ लैनो गाइ  150  
२ लैनो भैमस 200  
३ रागा 200  
४ र्ारो गाइ िा गोरु 100  
५ ठुलो िसी 20  
६ बोका  15  
७ बाख्रा  15  
८ सुँगरु  20  
९ सगुरु पाठापाठी 10  

 

 
                                                             

 

 

अनसुचुी -१० 

प्राकृम क स्रो  विवक्र शलु्क 

क्र.स. वििरण इकाइ/प्रम  ब्यन्िको लामग  सािथिमनक स्र्लको लामग  
१ ढुङ्गा गीटी रोडा ग्रािेल 

चट्टान स्लेट  

प्रम ट्रक / प्रम  
ट्रयाक्टर  

100/50 500/200 

२ बालबुा न्च्स  प्रम  ट्रक/ प्रम  
ट्यकाक्टर 

100/50 500/200 

३ माटो िा बलौटे प्रम ट्रक /प्रम  
ट्रयाक्टर 

100/50 500/200 

४ निी  र्ा िोलाले बगाएर 
ल्याएको काठ िाउरा 
िहिर बहिर आिी 

प्रम ट्रक / प्रम  
ट्रयाक्टर 

100/50 500/200 
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१ ठेक्कामा लगाईने /ठेक्कामा नलागेको र नपरेकोमा मामर् उल्लेि भएबमोन्िम हनुे र ठेक्का लागेकोमा 
सोही िमोन्िम हनुे । 

२ यस सम्बन्धी अन्य व्यिस्र्ा रािश्व परामशथ सममम को मसफाररसमा नगर कायाथपामलकाले गरेको मनणथय 
िमोन्िम हनुे छ । 

                                     अनसुचुी ११ 
अन्य व्यिस्र्ा 

नगरपामलका मभत्र सँचामल  ग्राभेल उद्योग,िानी,मसमेन्ट्टको कच्चा पिार्थ उद्योग लगाय का उद्योगले 
नगरपामलकाको कायाथलयमा नेपाल सरकारको प्रचमल  मनयम काननु बमोन्िम कर रकम बझुाउन ुपने छ 
। 

- यस सम्बन्धी आबश्यक कायथविमध िनाई करको िर मनधाथरण गने काम नगर कायथपामलकाले गने छ 
। 

- रािश्व परामशथ सममम को मसफाररसमा नगरकायाथपामलकाले करको िर मनधाथरण गने छ । 

 
 

व्याकहलुोडर /िेमसवि सेिा शलु्क सम्बन्धी ब्यिस्र्ा 
१. नरपामलका  मा रहेको व्याकह ु लोडर  नगरपामलका मभत्रका िा िावहरका िो सकैु 
फमथ/ब्यािसाय/व्यन्ि/सँस्र्ा/ नागररकले मनन्ि  शलु्क म रेर /सम्झौ ा बमोन्िम /मनन्ि  समयकालामग 
प्रयोग गनथ पाउने छन । 

२. ब्याकहलुोडरको शलु्क िर िेहाय बमोन्िम हनुे छ । 

क्र स  वििरण िर/घन्टा अन्य व्यिस्र्ा कैवफय  
१ नगरपामलका क्षेत्र मभत्र 

(मनमाथण कायथ) 
१२२५ ५० रुपैया 

चालक र २५ 
रुपैया 

सहचालकलाई 
भिा सम्बन्धी  
पक्षले (िेमसिी 

लग्ने 

प्रयोग गने पक्ष 
आफैले इन्धन 
लगाउन ुपनेछ ।  
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पक्षले)दिन ुपने 
छ । 

२ नगरपामलका क्षेत्र 
िावहर(मनमाथण कायथ) 

१४२५ ५० रुपैया 
चालक र २५ 
रुपैया 
सहचालकलाई 
भिा सम्बन्धी  
पक्षले (िेमसिी 
लग्ने 
पक्षले)दिन ु पने 
छ । 

प्रयोग गने पक्ष 
आफैले इन्धन 
लगाउन ुपनेछ । 

३ फसेको गाडी  ान्न  ९२५ ५० रुपैया 
चालक र २५ 
रुपैया 
सहचालकलाई 
भिा सम्बन्धी  
पक्षले (िेमसिी 
लग्ने 
पक्षले)दिन ु पने 
छ । 

प्रयोग गने पक्ष 
आफैले इन्धन 
लगाउन ुपनेछ । 

४ नगरपामलकाको कायाथलयको 
गाडी  र अन्य सरकारी गाडी 
फसेमा उद्धार िाप  । 

नलागने  ५० रुपैया 
चालक र २५ 
रुपैया 
सहचालकलाई 
भिा सम्बन्धी  
पक्षले (िेमसिी 
लग्ने 
पक्षले)दिन ु पने 
छ । 

अन्य सरकारी 
गाडीको भने प्रकृम  
हेरेर छुट/१००० 
सम्म चािथ लाग्ने 
छ ।  र नगर 
पामलकाको 
कायाथलय िाट १३ 
वकलोममटर िर पर 
भन्िा िावहर र 
नरगपामलकाको 
क्षेत्र िावहर भन े
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अन्य सरकारी गाडी 
लाई पमन १००० 
चािथ मलईने छ । 

५ बे्रकरको िर  १४२५ ५० रुपैया 
चालक र २५ 
रुपैया 
सहचालकलाई 
भिा सम्बन्धी  
पक्षले (िेमसिी 
लग्ने 
पक्षले)दिन ु पने 
छ । 

 

 

२ ब्याह ुलोडर लग्ने सम्बन्धी सेिा ग्राही सबैले नगरपामलका बाट लगेको र ल्याई पयुाथउने समय को 
लाग  मनिलेनै बेहोनुथ पने छ । 

स्पस्टीकरण–लगेको र ल्याई परुरयाउने भन्नाले बाटोमा लगेको र ल्याएको घन्टा िाप को चािथ भने्न 
बनु्झन्छ। 

३ नगरपामलका मभत्र िा िावहरका उपभोिा सममम  िा मनमाथणमा व्यािसावहले नगरपामलका बाटै 
विमनयोन्ि  रकम को आयोिना सँचालन गनथ नगर पामलकाको व्याकह ुलोडर/िेमसवि लगेमा मनमाथण कायथ 
सम्पन्न पिा  भिुानी मलन आउिा नगरपामलकाको आन् रीक रािश्व िा ामा रकम ििुाएको नगिी रसीि 
को सक्कल कपी राख्न ुपने छ । 

४ मनम्न बमोन्िमको सम्झौ ा पेपरमा सम्झौ ा नगरी र नगिी रमसि नकाटी नगरपामलकाको 
िेमसवि/ब्याकह ुलोडर कसैले पमन लग्न पाँउने छैन ।  

 

 

सम्झौ ाको वििरण 

महालक्ष्मी नगरपामलका नगर कायथपामलकाको कायाथलय 
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न्ि प र धनकुटा 

 ममम   

 आ ि  

ि ाथ न  

 

 विर्य :सम्झौ ा सम्बन्धमा 

    प्रस्  ु सम्बन्धमा महालक्ष्मी नगरपामलका धनकुटाको व्याकहलुोडर /िेमसवि नगरपामलको 
कायाथलयिाट वहडाएिेन्ि ल्याई पयुाथउनिेल सम्म मेरो न्िम्मामा रहनेछ । मेरो न्िम्मामा रहेसम्म मेरो /म 
पक्षको कुनै लापरिाही िाट िेमसिी िा िेमसविको कुनै पाट पिुाथ विग्रन भत्कन /क्षम  हनु गएमा सोको 
ममथ /समान फेने  न्िम्मा मेरो हनुे छ । 

 

 

    बनु्झमलने  प्रमान्ण  गने  

नाम                                                                                           
नाम  

फोन नम्िर                                                                                             
पि                                              प्रमिु प्रसाशवकय अमधकृ   

ठेगाना  िस् ि   

िस् ि  

 

मडन्िटल(ममटर/घन्टा) नम्बर …………..…… िेन्ि सरुु  
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५ नगरपामलकको ब्याकहलुोडर /िेमसवि सँचालन लाई व्यिन्स्र्  गनथ नगर कायथपामलकाले  यस ऐन 
बमोन्िमको व्यिस्र्ा सँग मेल िाने गरी एक कायथविमध िनाई लाग ुगनथ सक्ने छ ।  

२ एम्िलेुन्स सेिा शलु्क सम्बन्धी व्यिस्र्ा 

१ नगरपामलका मा रहेको /रहेका एम्बलेुन्स को सञ्चालन सेिा शलु्क िेहाए िमोन्िम हनुे छ । 

क) महाल्क्षमी नगरपामलकको एम्बलेुन्स सञ्ञालन क ाथले सम्भि भएसम्म िैमनक नभएमा म न दिन 
मभत्रमा,म न दिन मभत्रमा पमन नसकेमा बढीमा एकहप्ता मभत्रममा अमनिायथ रुपमा रािस्ि 
नगरपामलकाको आन् रीक रािश्व िा ामा िम्मा गनुथ पने छ ।  

ि) मनयमानसुार लकबकु नभरी एम्बलेुन्स कुिाउन र इन्धन भनथ पाईने छैन । 

ग) गामडले पार गरेको माईलेि लगबकु,  ेल र रािश्वको भौचरसँग मेल िान ुपने छ । 

घ)  मामर् उल्लेि गरेिमोन्िमको समयािमध मभत्र एम्बलेुन्स चालकले रािश्व नििुाएमा  नििुाएको 
कुल उठेको रािश्वको पाँच प्रम श  रकम िररिाना गररने छ ।िररिाना  लब भिा िाट असमुलने 
छ ।  

ङ) नगरपामलकको एब्मलेुन्स चािथ न्िल्ला रेडक्रस सोसाईवटले  ोके भन्िा बडी िरमा उठाईने छैन 
।िररेट मनधाथरण नगर कायाथपामलकाले मनधाथरण गरे िमोन्िम हनुे  छ । 

च)  यस ऐन अनसुार  मेल िाने गरी नगर कायथपामलकले एम्बलेुन्स सँचालन सम्बन्धी एक कायथ 
विमध िनाउने छ ।एम्बलेुन्स सँचालन सम्बन्धी अन्य व्यिस्र्ा नगरपामलकाको एम्बलेुन्स सँचालन 
सम्बन्धी कायथ विमध िमोन्िम हनुे छ  

२ नगरकायथपामलकाले  एम्बलेुन्स ठेक्कामा दििा िावर्थक रुपमा िढी रािश्व उठन ठहर गरमा एम्बलेुन्स 
ठेक्कामा  ठेक्कामा लगाउन सक्ने छ ।ठेक्का लगाउिा कम  समय अिमधको ठेक्का लगाउने हो सोको ठेक्का 
रकम ठेक्का सम्झौ ामानै मलईने छ । 

  र: ठेक्कामा लगाउिा गाडी सरुन्क्ष  हनुे विग्रमेा ममथ  हनुे  र्ा गाडीलाई कुनै वकमसमको क्षम  हनु नदिने 
स्पस्ट्र सम्झौ ा सवह  कन्म् मा ५ लाि रुपैया धरौटी राख्न ुपने छ ।       

                                                                                  प्रमान्ण  गने  
                                                                         रिुराि राया 
                                                                          नगर प्रमिु  


