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महालक्ष्मी नगरपाललका अर्थ विधेयक २०७८ 

महालक्ष्मी नगरपाललका द्िारा प्रकालित  

भाग १ 

नेपालको सँविधानको धारा २२८ ले दिएको अधधकार प्रयोग गरी महालक्ष्मी नगरपाललका ,नगर सभाबाट लमति 

२०७७।०३।२२ गिे पाररि महालक्ष्मी नगरपाललकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्िािलाई कायाथन्ियन गनथ िनेको यो एन 

सिथ साधारण सिैको जानकारीको लाधग प्रकाशन गरीएको छ ।  

महालक्ष्मी नगरपाललकाको अर्थ िम्बन्धी प्रस्तािलाई कायाथन्ियन गनथ िनेको विधेयक ,२०७८ 

प्रस्िािना: 

            महालक्ष्मी नगरपाललकाको आधर्थक िर्थ २०७८।०७९ को अर्थ सम्बन्न्ध प्रस्िािलाई कायाथन्ियन गनथका 
तनलमि स्र्ातनय कर िर्ा शुल्क सँकलन गनथ,छुट दिन िर्ा आय सँकलनको प्रशासतनक व्यिस्र्ा गनथ 
िाञ्छनीय भएकाले ,नेपालको सँविधानको धारा २२८ बमोन्जम महालक्ष्मी नगरपाललकाको नगर सभाले यो ऐन 

िनाई लाग ुगरेको छ । 

१ िँछिप्त नाम र प्रारम्भ  

१ यस एनको नाम महालक्ष्मी नगरपाललकाको आधर्थक ऐन ,२०७८ रहेको छ । 

२ यो ऐन २०७८ साल श्रािण १ गिे िेखि महालक्ष्मी नगरपाललका क्षेत्रमा लागु हुनेछ  

२. िम्पछत कर : 

१. महालक्ष्मी नगरपाललका क्षेत्र लभत्र कुनै व्यविले आफनो क्षेत्र लभत्रको भौतिक सँरचना र सोले चचकेो जग्गामा 
सन्म्िकर लगाउन सक्ने छ 

िर , जग्गा धतन व्यवि नभएको गुठीको स्िालमत्िमा रहेको जग्गामा सन्म्ि कर लगाईने छैन । 

२. उपिफा १ िमोन्जम लगाईने सम्पति कर प्रयोजनका लाधग जग्गा मुल्याङकनको िर अनुसुधच १ ,भौतिक 

सँरचनाको िधगथकरण, आयु (िर्थ ),िावर्थक ह्रास कट्टी िर (%)र मुल्याङकन िर (प्रति िगथ फफट) अनुसुधच 
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२,मुख्य क्षेत्र र साधारण क्षेत्र िर्ा भौतिक सँरचना मुल्याङकनमा गुणक अनुसुधच ३ र सम्पति करको िर 
अनुसुधच ४ मा उल्लेि भए िमोन्जम हुने छ ।  

३. यस िफा िमोन्जम सम्पति कर लगाउिा घर जग्गाको आकार ,प्रकार , बनोट र उपयोग ,अचल सन्म्िको 
उत्पािलशल उपयोगको अिस्र्ा नागररकको न्जिनस्िर,आधर्थक स्िर ,कर तिनथ सकने क्षमिा ,अचल 

सम्पिीको प्रचललि िजार मुल्य िर्ा ह्रास मुल्य समेिलाई विचार गरी कायाथपाललकाले आिस्यक कायथविधध 

िनाई लाग ुगनथ सक्ने छ । 

३. भुलमकर (मालपोत): 

नगरपाललका क्षेत्र लभत्र अनुसुधच २ िमोन्जम भुलमकर (मालपोि) लगाईने र असुल उपर गरीने छ ।  

िर , िफा २ िमोन्जम सम्पिी कर लगाएको जग्गामा भुलमकर (मालपोि लगाईने छैन) । 

४. घर जग्गा बहाल  कर  

१. नगरपाललका क्षेत्र लभत्र कुनै व्यन्क्िले घर पसल,ग्यारेज, गोिाम,टहरा,कारिाना,जग्गा िा पोिरी पुरै िा 
आन्म्शक ििरले िहालमा दिएकोमा िहाल रकममा िहाल कर लगाईने छ । 

२. उपिफा १ बमोन्जम लगाईने घर जग्गा िहाल करको िर अनुसुधच ५ मा उल्लेि भएिमोन्जम हुन ेछ ।  

३. उपिफा १ िमोन्जम िहाल रकम तनधाथरण गनथको लाधग नगरपाललकाले घर जग्गा रहेको स्र्ान िर्ा 
सँरचनाको प्रकारको आधारमा न्युनिम िहाल मुल्य िोफक सोदह आधारमा िहाल रकम तनधाथरण गरी कर 
असुल गन ेछ । कायाथपाललकाले तनधाथरण गनथ सक्नेछ ।  

४. यस िफा िमोन्जम ललईने करका लाधग कायथपाललकाले आिस्यक तनयम िा कायथ विधध िनाउन सक्ने छ । 

५. घर जग्गा बहाल कर असुलललाई प्रभािकारी िनाउन िडा स्िरमानै कर असुलल लाई कायाथन्ियन गररने छ । 

६. िहाल कर सम्िन्धी अन्य व्यिस्र्ा महालक्ष्मी नगरपाललकाको नगर सभा/नगर कायथपाललकाले तनणथय गरे 
िमोन्जम हुने छ । 

 

५. विज्ञापन कर : 
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१. नगरपाललका क्षेत्र लभत्र व्यािसातयक प्रचार प्रसारका उिेश्यले राखिने विज्ञापन िा प्रचार प्रसारका सामाग्री हर 
जस्िै: साईन िोडथ ,डडस््ले िोडथ,स्टल,व्यानर,गेट,प्रचा,पम््लेट,पेन्टीङ,माइफकङ आदिमा अनुसुधच -६ िमोन्जम 

विज्ञापन कर िर्ा अनुमति सुल्क लगाईने र असुल उपर गररने छ । 

२. अनुसुधच ६ को प्रयोजनको लाधग मुख्य क्षेत्र भन्नाले रामिजार,जीिपुर िजार क्षेत्र,धचत्र ेिजार क्षेत्र ,चानुिा 
िजार ,डाँडा ँ गाउ चोक ,िमार चोक ,अहाले चोक ,घुमाउने चोक ,मुल्िकथ  चोक,तनगाले चोक ,नेिा चोक 

,द्यौराली आसपासको िाँया िायाँ १०० लमटर लभत्र सम्मको क्षेत्रलाई सम्झनु पिथछ । 

३. नगर क्षेत्रमा तनन्ज घर जग्गा िर्ा सािथजतनक स्र्लमा राखिने सिै प्रकारका विज्ञापन प्रचार प्रसार तथा सुचना 

सामाग्री राख्न ुपुिथ नगरपाललकाको न्स्िकृति लएर मात्र राख्नु पने छ ।स्िीकृति विना राखिएका विक विज्ञापन 

प्रचार प्रसार िर्ा सुचना सामाग्री नगर कायथपाललकाको कायाथलयले हटाउन सक्नेछ । 

४. विज्ञापन कर सँकलनको कायथ नगरकायथपाललकाको कायाथलयले ठेक्का माफथ ि गनथ सक्ने छ । विज्ञापन कर 
निुझाउने र स्िीकृि नललई राखिएका विज्ञापनका व्यानर िर्ा विलभन्न िोड ,प्रचार प्रसार िर्ा सुचना माग्री 
हटाउन ठेकेिारले कायथलिाट अनुमति ललई कायथ गनथ सक्ने छ । 

५. उपिफा १ िमोन्जमको कर उठाउनको लाधग आिस्यक पने कायथविधध कायथपाललकाले स्िीकृि गरी लागु गनथ 
सक्ने छ ।  

६. यस िफा िमोन्जम नगरपाललकाले उठाएको विज्ञापन कर िापिको रकम प्रचललि सँघीय र प्रिेश कानुन 

िमोन्जम प्रिेश सँघ िाडफाँड गरीने छ । 

७. प्रचललि कानुनले तनर्ेधधि गरेका िस्िु िर्ा कारोिारको प्रचार प्रसार सामाग्री राख्न पाईने छैन । 

८. जनदहिमा जारी सुचना िा सामाजीक िातयत्ि र लोकदहिमा जारी सुचना हरु समेि राख्न ुपुिथ स्िीकृति ललन ु

पने छ । 

९. एकपटक होडीङ िोड राख्न दिएको अनुमति एक आधर्थक िर्थका लाधग मात्र मान्य हुन ेछ ।सोका लाधग प्रिेक 

िर्थ अनुमति ललनु पने छ ।अनुमलल नललएका िोडथहरु कायाथलयले हटाउने िा अन्य सामाग्री राख्न प्रयोग गनथ 
सक्ने छ ।यसरी अनुमिी नललएका िा नविकरण नगररएका िोडथहरुमा कायाथलयले प्रचार सामाग्री राख्न दििा 
सामाग्री राख्न ेअिधधको आधारमा छुट्टै भाँडा ललईने छ । 
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१०. होडडङ िोडथ लगाएिका प्रचार सामाग्री राख्न अनुमिी दिने सम्िन्धमा छुट्टै कायथविधध िनाई लागु गरीने छ 

। 

११. कायथविधध निने सम्म यसै ऐन िमोन्जम कर र भाँडा असुलल गररने छ । 

६. व्याििाय कर : 

१. नगरपाललका क्षेत्र लभत्र व्यापार,व्यािसाय िा सेिामा प ँजीगि लगानी र आधर्थक कारोिारका आधारमा 
व्यािसाय कर लगाईने र असुल उपर गररने छ । 

२. व्यापार,व्यािसाय िर्ा सेिा सँचालन गनथ चाहने व्यन्क्ि िा सँस्र्ालाई फमथ व्यािसाय ििाथ गरीने छ । र ििाथ 
गरेका फमथ –व्यािसातयले उपिफा १ िमोन्जम िावर्थक रुपमा व्यािसाय कर चकु्िा गनुथ पन ेछ । 

३. उपिफा १ र २ िामोन्जम करको िर अनुसुधच ३ मा िोके बमोन्जम हुने छ ।   

४. यस िफा िमोन्जम ििाथ इजाजि विना नगरपाललका क्षेत्र लभत्र कुनै पतन फमथ उद्योग,व्यापार ,व्यािसाय 

िर्ा सेिा सञ्चालन गनथ पाईने छैन । 

५. मदहला िर्ा पुणथ अपाङगिा भएका व्यन्क्ि प्रोपाईटर हुने गरी नयाँ ििाथ गरीने व्यािसायमा सुरु ििाथमा 
लाग्ने करमा २५ % कर रकम छुट दिइने छ । 

६. यस िफा िमोन्जमको कर  उठाउनका लाधग आिश्यक पने कानुन िर्ा कायथविधध राजश्ि परामशथ सलमतिको 
लसफाररसमा कायाथपाललकाको तनणथय बमोन्जम हुनेछ  । 

७. लामो सामय िेिी नगरपाललकामा ििाथ नभई िा ििाथ भएर पतन कर िुझाउन िाँकी रहेका कर िािा हरुका 
लाधग एक पट्टकका लाधग आधर्थक िर्थ ०७६/०७७ सम्म लाग्ने जररिाना रकम लमनाहा गरी एकमुस्ट कर रकम 

असुललको व्यिस्र्ा गरी करिािालाई तनयलमि गराईने छ ।सोका लाधग २०७७ साल पौर् मसान्ि सम्मको 
समयािधध दिईने छ । 

८. व्यािसाय ििाथ नगरी सँचालनमा रहेका व्यािसाय ििाथ गराउन िर्ा ििाथ गररएका व्यािसायको कर असुलल 

(व्यािसाय नविकरण)का लाधग कर सँकलन टोलल स्र्लगि रुपमा िटाउन सफकने छ । यसरी िटाएको कर 
सँकलन टोली माफथ ि ििाथ नगरी सँचालनमा रहेका व्यािसाय ििाथ गनुथ िर्ा चालु आधर्थक िर्थ भन्िा अगाडडको 
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आधर्थक िर्थको कर िुजाउन िाँकी रहेको भएमा ७ दिन लभत्र कर चकु्िा गनुथ सम्िन्न्धि व्यािसतयको किथव्य हुन े

छ । 

९. नेपालल नागररकिा विना व्यािसाय ििाथ गने व्यािसातयको हकमा २ िर्थको व्यािसाय कर िरािरको रकम 

धरौटी ललई ििाथ गरीने छ ।अधगल्लो आधर्थक िर्थमा कर चकु्िा नभएका त्यस्िा व्यिसायको आधर्थक िर्थ 
समा्ि भएको लमतिले छ मदहना पतछ धरौटी जफि गरी सोि लगि कट्टा गरीने  छ र तनयलमि रुपमा कर 
चकु्िा गरररहेको व्यािसायको हकमा यिी व्यािसाय िन्ि िा हक हस्िान्िरण गने भएमा तनजको धरौटी रकम 

फफिाथ दिईने  छ । 

१०. कुनै अस्र्ाई व्यािसाय प्रयोजनाका लाधग िा प्रचार प्रसार र प्रमोसन गने उिेश्यले कुन ैचोक िा सािथजतनक 

स्र्लमा अनुमति ललई छोटो अिधधका लाधग सुल्क ललई स्टल राख्न अनुमति दिईने छ । 

७. जडीिुटि किाडी र जजिजन्त ुकर : 

१. नगरपाललका क्षेत्र लभत्र कुनै व्यन्क्ि िा सँस्र्ाले उन ,िोटो ,जडीिुदट,किाडी माल,र प्रचललि कानुन द्िारा 
तनर्ेध गरीएका न्जिजन्िु िाहेकका अन्य मिृ िा माररएका न्जिजन्िुको हाड,लसङ,्िाि,छाला जस्िा िस्िुको 
व्यािसातयक कारोिार गरेिापि अनुसुधच -७ िमोन्जम जडडिुटी,किाडी िर्ा न्जिजनिु कर लागाईने र असुल 

उपर गरीने छ । 

स्पष्िीकरण :  यि दफाको प्रयोजनको लागग कारोिार भन्नाले विके्रताले जारी गरेको विल िा विजक िा लेन 

देन भएको जछनने प्रमाणलाई िम्झनु पदथि र नगरपाललकाले कर लगाउँदा कारोिार भएको पररणाको आधारमा 
तोकीएको दर बमोजजम लगाउने ि । 

२. उपिफा १ िमोन्जमका िस्िुको व्यािसातयक कारोिासर गने व्यन्क्ि िा सँस्र्ालाई नगरापाललकाले फमथ 
व्यािसाय ईजाजि दििा कर िुझाउने सिथ र विधध समेि िोकी इजाजि दिईने छ । 

३. यो कर सम्िन्धीि व्यािसाईले कर चकु्िा गरेपछी िा छुट पुजी ललएपछी मात्र कारोिार स्र्लिाट समान 

िादहल लैजान पाईने छ । अन्यर्ा पाईएमा िण्डनीय हुने छ । 

४.  यो कर सँकलन ठेक्का प्रकृया िाट गनथ सफकने छ ठेकेिारले आफ्नो कायाथलयको ठेगाना र सम्पकथ  नम्िर 
सम्बन्धीि व्यािसातयलाई उपलब्ध गराउनु तनजनको किथव्य हुन ेछ । 
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५. िजार क्षेत्र र तछमेकी िर्ा सधधयार लाई असर पन ेगरी किाडी व्यािसाय गनथ पाईने छैन उजुरी िा गुनासो 
आएको छ मदहना लभत्र व्यिस्र्ापन गनुथ पने छ । 

८. ििारी िाधन कर: 

१. नगरपाललका क्षेत्र लभत्रका तिन पाङगे्र सिारी साधनमा कर लगाईने र उठाईने छ । 

२. उपिफा १ िमोन्जम लागाईने सिारी साधनको ििाथ शुल्क रुढ प्रलमट शुल्क र िावर्थक सिारी साधन करको िर 
कानुन  बमोन्जम हुने छ ।िर उपिफा १ र २ िमोन्जम कर सँकलनको न्जम्मेिारी प्रिेश सरकार द्िारा यस 

नगरपाललकालाई प्रा्ि भए पछी मात्र कायाथन्ियन गरीने छ । 

९. मनोरञ्जन कर : 

१. नगरपाललका क्षेत्र लभत्र रहेका चलधचत्र घर साँस्कृतिक प्रिथशन हल सँधगि स्र्ल नाटक घर फोन पाकथ ,िाल 

उद्यान हाट िजार,मेला मनोरञ्जन प्रिशथन स्र्ल जाि ुसकथ स चटक जस्िा मनोञ्जथन व्यािसाय सेिामा प्रिेश 

कानुनले िोके िमोन्जमको िरमा मनोरञ्जन कर लगाई असुल उपर गररने छ । 

२. उपिफा १ िमोन्जम नगरपाललकाले उठाएको मनोरञ्जन कर िापिको रकम प्रचललि कानुन िमोन्जम प्रिेश 

सँग िाँडफाँड गरीने छ । अन्य ब्यिस्र्ा राजश्ि परामशथ सलमतिको लसफारीसमा कायाथपाललकाको तनणथय 

बमोन्जम हुनेछ ।  

३. नगरपाललका क्षेत्र लभत्र कुनै फकलसको विशरे् उत्सि ,मित्सि,मेला आिीको अनुमिी दििा ललईने िस्िुर 
कायथपाललकाले तनधाथरण गरेिमोन्जम हुने छ ।अनुमति िस्िुर िापिको रकम नगर पाललकाको राजश्िा िाँडफाँड 

िािामा जम्मा हुने छ ।  

४. नरपाललका क्षेत्र लभत्र छोटो अिधधका लाधग व्यािसाईक रुपमा प्रिथशन गरीने चलधचत्र,साँस्कृतिक 

प्रिथशन,साँङधगतिक कायथक्रम,नाटक ,सनोरञ्जन प्रिथशन,जाि ुसकथ श चटक जस्िा फक्रयाकलापमा रु २५००(िईु 

हजार पाँच सय मात्र ) शुल्क ललई उपयुक्ििाको आधारमा उपयुक्ििाको आधारमा स्िीकृति प्रिान गरीने छ ।  

१०. पार्कथ ङ शुल्क : 
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१. नगरपाललकाले आफ्नो क्षेत्रलभत्र िोकेको पाफकथ ङ स्र्लमा स्टेन्ड लगाउने िा पाफकथ ङ गने सािथजतनक 

यािायािका सिारी साधहरुमा पाफकथ ङ सुविधा उपलब्ध गराएिापि अनुसुधच ८ मा उल्लेि भए िमोन्जमको 
िरमा पाफकथ ङ शुल्क लगाउने र असुल उपर गने छ । 

२. नगरपाललकाले उपिफा १ िमोन्जम िोफकएको स्र्ान बाहेक अन्य स्र्ानमा सिारी पाफकथ ङ शुल्क लाग्ने छैन 

। 

३. पाफकथ ङ शुल्क सँकलनको लाधग िावर्थक पाफकथ ङ शुल्क चकु्िालाई विशरे् जोड दिईने छ । 

४. श्रािण मदहना भरी पाफकथ ङ शुल्कको िावर्थक रकम िुझाउन सम्बन्धीि व्यािसातयलाई सुधचि गरीने छ 

।श्रािण मदहना लभत्र िावर्थक शुल्क निुझाउने सिारी साधनको हकमा भाद्र मदहनािेिी िैतनक पाफकथ ङ शुल्क 

अशुल गररने छ । 

५. नगरमा पयथटकको रुपमा आउने पयथटक हरुका सबै सिारी साधन हरुमा सि ैफकलसमको कर िा शुल्क छुट 

गरीएको छ । यसै गरी नगरमा आयोजना हुन े विलभन्न धालमथक ,साँस्कृतिक ,पटथकीय िा यस्िै प्रकृतिका 
कायथक्रममा सहभागी हुने कुन ैफकलसमका सिारी साधन हरुमा कुनै पतन कलि िा आयोजनक िा सँघ सँस्र्ाका 
नाम बाट  कर िा शुल्क ललन पाईने छैन । अनधधकृि कर िा शुल्क सँकलन कायथ िन्डनीय हुने छ । 

िर सिारी साधको सुरक्षा प्रयोजनको लाधग अलभलेि व्यिस्र्ा सदहि नगरपाललका बाट अनुमति ललई सेिा 
शुल्क ललईन सफकने छ ।  

६. यस सम्बन्न्ध अन्य व्यिस्र्ा कायथपाललकाले तनणथय गरेिमोन्जम हुने छ । 

११. बहाल विरौिी शुल्क: 

१. नगरपाललकाले आफुले तनमाथण,रेििेि िा सञ्चालन गरेका िेहाय िमोन्जमका सम्पति हरुमा अनुसुधच ९  

िमोन्जमको िरमा बहाल विरौटी शुल्क लगाउन र उठाउन सक्ने छ : 

क) आफुले तनमाथण गरेका िा आफ्नो स्िालमत्िमा रहेका भिन,जग्गा िा अन्य सम्पति  

ि) आन्नो रेििेिमा रहेका  सािथजतनक स्र्ल,ऐलानी जग्गा िा िाटोको छेउका जग्गामा भएका अस्र्ाई 

टहरा,छाप्रा िा पसल िा आिास, 

ग) नगरपाललकाले िोकेका सािथजतनक स्र्ल,हाटिजार,मेला,जात्रा आिीमा र्ापेका पसल ,स्टल । 
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२. उपिफा १ को िन्ड क बमोन्जमको सम्पतिमा लाग्ने िहाल विरौटी समझौिामा उल्लेि भएिमोन्जमको 
िरमा सँकलन गरीने छ ।  

३.उपिफा १ को िन्ड ि र ग िमोन्जमको सम्पतिमा िहाल विरौटी शुल्क िोलपत्र िा िरभाउ पत्र िा बडा बड को 
माध्य माट ठेक्का प्रकृया िाट सँकलन गरीने छ । 

४. उपिफा ३ िमोन्जम िहाल विरौटीमा दििा शिथ सदहि सम्झौिा गरीदिनु पन ेछ । 

१२. िेिा शुल्क ,दस्तुर : यििम्बन्धी कर अनुिुची ४ बमोजजम हुनेि ।  

१. नगरपाललकाले आफ्नो क्षेत्र लभत्र सँचालनमा रहेका टे्रफकङ ,िन्ञ्जजम्प, र्याफदटङ,्याराग्लाईडडङ लगाएिका 
स्र्ातनय पयथटन मनोरञ्जन िर्ा साहलश िेल्कुि सम्िन्न्ध सेिा िा व्यािसायमा सेिा शुल्क लगाईने र असुल 

उपर गररने छ । 

िर लसमा निी िा अको स्र्ातनय िहको क्षेत्रलाई समेटेर सञ्चालन हुने सेिा िा व्यािसायमा सेिा शुल्क 

लगाउिा सम्िन्धी स्र्ातनय िह सँघ सम्नव्य गरी लगाईने छ । 

२. नगरपाललकाले तनमाथण िा सञ्चालन िर्ा व्यिस्र्ापन गरेका स्र्ातनय पुिाथधार  िा उपलब्ध गराएको 
िेहाको कुन ैसेिा उपयोग गरेिापि सम्बन्धीि सेिा प्रिायक िर्ा सेिा ग्राहीलाई सेिा शुल्क िस्िुर लगाईने र 
असुल उपर गरीने छ । 

क)िानेपातन,विजुली ,अतिधर्गहृ  ,धमथशाला ,पुस्िकालय ,सभागहृ र त्यस्िै अन्य सेिा सुविधा, 

ि) फोहोरमैला व्यिस्र्ापन  , सरसफाई ,ढलतनकास ,सडक िन्क्ि जस्िा सेिा सुविधा , 

ग) सौचालय ,पाकथ  स्नान गहृ पौडी पोिरी व्याम शाला गेस्ि हाउस पयथटकीय स्र्ल , छात्रािास ,हाटिजार  
,िशुिर्शाला ,सििाहा गहृ  ,धोिीघाट र त्यस्िै अन्य सुविधा; 

घ)सडक ,िसपाकथ  ,ढल , पुल जस्िा सेिा ; 

ङ)अचल सम्पिी िा अन्य कुनै विर्यको मुल्याङकन सम्िन्धी सेिा , 

च) ऐतिहालसक स्र्ल,पुरािान्त्िक स्र्ल यिम धालमथक महत्िमका समपिाको प्रिेश शुल्क , 
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३. नगरपाललकाले सहकारी सँस्र्ा एफ.एम .रेडडयो ,(घ)िगथको तनमाथण व्यािसातय ईजाजि ,विद्यालय 

स्र्ापना,ट्युसन िर्ा कोधचङ सेन्टर चौर्धी पसल,व्यापाररक फमथको ििाथ अनुमति नविकरण िर्ा तनयमन 

आिीमा सेिा शुल्क िस्िुर िोकी लगाउने र उठाउने  छ । 

४. नगरपाललकामा समान ढुिानी गने ढुिानीका साधनहरु र तनन्जिद्यालयले सञ्चालन गरेका स्कुल िसमा 
पुिाथधार (सडक)उपयोग सेिा शुल्क लागु गरीने छ । यस्िा सिारी साधनमा पटके,पाफकथ ङ जस्िा अन्य शुल्क 

लागु गररने छैन । 

१३. प्राकृछतक स्रोत विर्क्र शुल्कः 

१. नगरपाललकाले आफ्नो क्षेत्र लभत्र िािािरणीय प्रभाि मुल्याङकन र प्रालभथक िािािरणीय परीक्षणबाट 

िोकीएको पररणाममा ढँुगा धगट्टी माटो िा काठ िाउरा जराजुरी स्लेट आिी प्राकृतिक एिम िानी जन्य 

िस्िुहरुको विकृ गनथ सक्ने छ ।विकृ शुल्क अनुसुधच ९ बमोन्जम हुने छ ।  

२. कायथपाललकाले आफ्नो प्रयोगमा नआउने पुराना र कारम नलाग्ने िस्ि,ुउपकरण िर्ा समानहरु लललाम विकृ 

गनथ सक्ने छ । 

३. कायथपाललकाले नागररकको सुलभिाको लाधग विलभन्न फाराम िर्ा पुस्िकहरु िा अन्य सेिा शुल्क िोकी विकृ 

गनथ सक्ने छ । 

४. उपिफा १ बमोन्जमका बस्िुहरु विकृ िर्ा उपिफा २ िमोन्जमको तनकासी शुल्क असुललको लाधग विकृ िर्ा 
तनकालसको पररणाम िर्ा िर तनधाथरण गरी बोलपत्र,िरभाउपत्र को माध्यम िाट गरीने छ । 

१४. दण्ड जररिानाः  

१. नगरपाललकाले तनधाथरण गरेको कर ,शुल्क ,िस्िुर िर्ा महशुल िोफकएको समयमा निुजाएमा िेहाउ 

िमोन्जमको जरीिाना सदहि िक्यौिा असुल उपर गरीने छ । 

क)नगरपाललका कायाथलयलाई तिनथ िा िुजाउन िाँफक बक्यौिामा गि आिका लाधग १५% र त्यस अतघका 
िर्थहरुमा क्रमश र्प १५%  िदृ्तघका िरले जररिाना असुल उपर गररने छ ।  

ि)नगरपाललकाले िफा १ बाहेक प्रचललि कानुन पालना नगरेको कसुरमा लगाउने अन्य िन्ड जररिाना रकम 

सम्बन्न्ध सँघीय िर्ा प्रिेश कानुनमा िोकीय िमोन्जम हुने छ  । 
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ग) नगरपाललका क्षेत्रलभत्र कुनै व्यन्क्ि िा सँस्र्ाले उन िोटो जडडिुटी किाडी माल र प्रचललि कानुन ििुारा 
तनशधे गररएका न्जिजन्िु िाहेकका अन्य मिृ िा माररएका न्जिजन्िुको हाड लसङ पुिाि छाला जस्िा िस्िुको 
व्यािसातयक कारोिार गरेिापि नगर कायथपाललकालाई िुझाउनु पने अनुसुधच ९ बमोन्जम जडीिुटी किाडड 

न्जिजन्िु कर नबुजाई तनकासी गनथ लागेको सिारी साधनलाई जररिाना गरी असुल उपर गररने छ ।  

घ)तनयमानुसार ठेक्का स्िीकृि भै चलान पुन्जथ नपाए सम्म िा उत्िन्न गनथ नपाईने क्षेत्रमा ढँुगा धगट्दट िालुिा 
उत्िन्न गरेमा त्यस्िो समान उत्िन्नमा प्रयोग हुने सामाग्री र ठुिानी गने साधन तनयन्त्रणमा ललई जररिाना 
गरी असुल उपर गरीने छ ।  

१५. अन्य कर िम्बन्धी ब्यिस्र्ाः 

१. अन्य कर सम्बन्धी ब्यिस्र्ा अनुसुधच १०  बमोन्जम हुने छ ।  

१६ प्रचलीत ऐनिमोजजम हुने   

१ यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा उल्लेि गरीयको भएिापनी यस ऐनमा उल्लेि गरीएका विर्यहरुमा यस ै

बमोन्जम र उल्लेि  नगररएका विर्यमा प्रचललि सँघीय प्रिेश िर्ा स्र्ातनयकानुनमा ब्यिस्र्ा भए िमोन्जम 

हुने छ । 

१७ खारेजी र बचाउँ  

१ महालक्ष्मी नगरपाललकाको आर्ीक ऐन २०७६ िारेज गरीएको छ ।  
२ यो ऐन जारी हुनु अघी भएका सम्प णथ कायथहरु यसै ऐन िमोन्जम भए गरेको मातनने छ ।   
                                                            

                                                                                                                प्रमाणणत गने  
                     पशुथराम नेपाल  

                नगर प्रमखु  

 

अनसूुची -१ 

स्थाननय सरकार सचँालन ऐनको दफा (५५) सँग सम्बन्धित 

नगरपानलकाले आफ्नो के्षत्रनित्र लगाउन सक्ने  सम्पन्ि करको दररेट  
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क्र. 
सं. 

 मूलयांकन रकम एकीकृत सम्पन्िकर 

वार्षिक रु. 
१ १ देन्ि १ लाि २५ हजार सम्म २५ 

२  १ लाि २५ हजार १ देन्ि १ लाि ५० हजार सम्म ३० 

३ १ लाि ५० हजार १ देन्ि १ लाि ७५ हजार सम्म ३५ 

४ १ लाि ७५ हजार १  देन्ि २ लाि सम्म ४० 

५ २ लाि १ देन्ि २ लाि २५ हजार सम्म ४५ 

६ २ लाि २५ हजार १ देन्ि २ लाि ५० हजार सम्म ५० 

७ २ लाि ५० हजार १ देन्ि ३ लाि सम्म ६० 

८ ३ लाि १ देन्ि ३ लाि ५० हजार सम्म ७० 

९ ३ लाि ५० हजार १ देन्ि ४ लाि  सम्म ८० 

१० ४ लाि १ देन्ि ४ लाि ५० हजार सम्म ९० 

११ ४ ला ि५० हजार १ देन्ि ५ लाि सम्म १०० 

१२ ५ लाि १ देन्ि ६ लाि सम्म १२० 

१३ ६ लाि १ देन्ि ७ लाि सम्म १४० 

१४ ७ लाि १ देन्ि ८ लाि सम्म १६० 

१५ ८ लाि १ देन्ि ९ लाि सम्म १८० 

१६ ९ लाि १ देन्ि १० लाि सम्म २०० 

१७ १० लाि १ देन्ि १२ लाि सम्म २५० 

१८ १२ लाि १ देन्ि १४ लाि सम्म २८० 

१९ १४ लाि १ देन्ि १६ लाि सम्म ३२० 

२० १६ लाि १ देन्ि १८ लाि सम्म ३६० 

२१ १८ लाि १ देन्ि २० लाि सम्म ४०० 

२२ २० लाि १ देन्ि २२ लाि सम्म ५०० 

२३ २२ लाि १ देन्ि २४ लाि सम्म ६२५ 

२४ २४ लाि १ देन्ि २६ लाि सम्म ७५० 

२५ २६ लाि १ देन्ि २८ लाि सम्म ८७५ 

२६ २८ लाि १ देन्ि ३० लाि सम्म १००० 

२७ ३० लाि १ देन्ि ३४ लाि सम्म १२०० 

२८ ३४ लाि १ देन्ि ३८ लाि सम्म १६५० 

२९ ३८ लाि १ देन्ि ४२ लाि सम्म २१०० 
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३० ४२ लाि १ देन्ि ४६ लाि सम्म २५५० 

३१ ४६ लाि १ देन्ि ५० लाि सम्म ३००० 

३२ ५० लाि १ देन्ि ६० लाि सम्म ३५०० 

३३ ६० लाि १ देन्ि ७० लाि सम्म ४५०० 

३४ ७० लाि १ देन्ि ८० लाि सम्म ५५०० 

३५ ८० लाि १ देन्ि ९० लाि  सम्म ७५०० 

३६ ९० लाि १ देन्ि १ करोड  सम्म ८५०० 

३७ १ करोड १ देन्ि १ करोड २० लाि सम्म १०००० 

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

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

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

४१ १ करोड ८० लाि १ देन्ि २ करोड सम्म १८००० 

४२ २ करोड १  देन्ि २ करोड ५० लाि सम्म २२००० 

४३ २ करोड ५० लाि १  देन्ि ३ करोड सम्म २८००० 

४४ ३ करोड १ देन्ि ३ करोड ५० लाि सम्म ३५००० 

४५ ३ करोड ५० लाि १  देन्ि ४ करोड सम्म ४२००० 

४६ ४ करोड १ देन्ि ४ करोड ५० लाि  सम्म ५०००० 

४७ ४ करोड ५० लाि १  देन्ि ५ करोड  सम्म ६०००० 

४८ ५ करोड १ देन्ि मानथ रु. २ प्रनतहजार 

      

    

 
 

 

 
 
 
 

अनुसुची  २  
स्र्ातनय सरकार सँचालन ऐनको िफा (५६) बमोन्जम 

बारी िा पािो 
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जग्
गा
क
ो प्र

क
ार 

५ 
रोप

नी
  

धयू
नत

म 
रु 

 ६
–२

०स
म्म

 
प्रनत

रोप
नी
 रु

. 

 २
१–

३०
 

सम्
म 

प्रनत
रोप

नी
 रु

.  

३१
–४

०स
म्म

 
प्रनत

रोप
नी

 रु
. 

४१
–५

०स
म्म

 
प्रनत

रोप
नी

 रु
 

५०
–७

० 
सम्

म 
प्रनत

रोप
नी

 

७१
 

मा
नथ
सम्

म 
प्रनत

रोप
नी
 रु

. 

अब्बल ५० १५ १७ २० २५ ३० ५० 

दोयम ५० १४ १६ १८ २२ २५ ४५ 

नसम ४० १३ १५ १६ २० २३ ४० 

चाहार ४० १२ १४ १५ १७ २० ३५ 

        

        
v]t 

िेत
क
ो प्र

क
ार 

  
  

५ 
रोप

नी
  

  
धयू

नत
म 

रु 

६–
२०

 र
ोपन

ी प्र
नतर

ोपन
ी रु

 

२१
–३

० 
रोप

नी
 रु

 प्रन
तर

ोपन
ी 

३१
–४

० 
रोप

नी
 रु

 

४१
–५

० 
रोप

नी
 प्रन

तर
ोपन

ी रु
 

५०
–७

० 
रोप

नी
 रु

 

७१
 र
ोपन

ी म
ानथ

 प्रन
तर

ोपन
ी रु

 

अब्बल प्रनतरोपनी रु ३० 

दोयम ५० १८ २१ २६ ३२ ४० ५० 

नसम ४५ १६ २० २४ ३० ३६ ४५ 

चहार ४० १४ १८ २२ २६ ३० ४० 

        

मानथ उललेन्ित मालपोत कर बक्यौतोको अवनि हेरी पर्हलो वषि ५ (पाँच) प्रनतशत,  दोश्रो वषि १० (दश) 
प्रनतशत,  तेश्रो वषि १५ (पधर) प्रनतशत र बाँकी जनुसकैु अवनिको लानग २०(बीस)  प्रनतशत जररवाना नलन े
।   

 

 
अनसूुची - ३ 

स्थाननय सरकार साचँालन ऐनको दफा ५८ सँग सम्बन्धित  
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                            नगरपानलकाले आफ्नो क्षते्रनित्र लगाउन सक्न ेव्यवसाय कर  
  

क्र.सं. र्ववरण प्रकार दताि शलुक करको दर रु. 
 

१ 

िदु्रा र्कराना पसल 

क शे्रणी - २० लाि िधदा मानथ 2000/- 
 

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

 

ग शे्रणी - १० लाि सम्म  1,000/- 
 

२ 

थोक र्कराना 
क शे्रणी - १५ लाि मानथ २५००/- 

 

ि शे्रणी - १५ लाि सम्म 2000/- 
 

ग शे्रणी - १० लाि सम्म  1,५00/- 
 

३ 

होटल एण्ड लज 

क शे्रणी  २०००/- 
 

ि शे्रणी  १५००/- 
 

ग शे्रणी १०००/- 
 

४ होटल 

क शे्रणी १५००/- 
 

ि शे्रणी १०००/- 
 

ग शे्रणी ५००/- 
 

५ लज व्यवसाय 
क शे्रणी  १०००/- 

 

ि शे्रणी ६००/- 
 

६ ररसोटि 
क शे्रणी ५०००/- 

 

ि शे्रणी ३५००/- 
 

७ रेषु्टरेधट 

क शे्रणी  १५००/- 
 

ि शे्रणी १२००/- 
 

ग शे्रणी ८००/- 
 

८ न्चया नास्ता पसल 
क शे्रणी ७००/- 

 

ि शे्रणी ५००/- 
 

९ कपडा पसल 

क शे्रणी २०००/- 
 

ि शे्रणी १५००/- 
 

ग शे्रणी १०००/- 
 

१० फेधसी तथा तयारी पोशाक 

क शे्रणी १५००/- 
 

ि शे्रणी १२००/- 
 

ग शे्रणी १०००/- 
 

११ कस्मेर्टक पसल क शे्रणी १५००/- 
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ि शे्रणी १२००/- 
 

ग शे्रणी ८००/- 
 

१२ 
ननमािण सामग्री तथा हाडिवेयर 
पसल 

क शे्रणी 4,000/- 
 

ि शे्रणी 30००/- 
 

ग शे्रणी २5००/- 
 

१३ िाडावतिन पसल 
क शे्रणी १५००/- 

 

ि शे्रणी १०००/- 
 

१४ सनुचाँदी आददकव गहना बनाउने 
तथा नबक्री गने 

क शे्रणी ३०००/- 
 

ि शे्रणी २०००/- 
 

ग शे्रणी १०००/- 
 

१५ पनत्रका तथा पसु्तक पसल तथा 
स्टेशनरी पसल 

क शे्रणी १५००/- 
 

ि शे्रणी १२००/- 
 

ग शे्रणी ८००/- 
 

१६ फोटो स्टुनडयो 
क शे्रणी १०००/- 

 

ि शे्रणी ८००/- 
 

कलरलयाब मेन्शन सर्हत २०००/- 
 

१७ 
फोटोकपी टेनलफोन सेवा तथा 
कुररयसि 

क शे्रणी ८००/- 
 

ि शे्रणी ५००/- 
 

१८ कम््यटुर प्रन्शक्षण 

क शे्रणी २०००/- 
 

ि शे्रणी १५००/- 
 

ग शे्रणी १०००/- 
 

१९ 
नसलाई बनुाई तथा पेन्धटङ 
प्रन्शक्षण 

क शे्रणी ८००/- 
 

ि शे्रणी ५००/- 
 

२० 
घडी, रेडीयो क्यासेट नबक्री पसल 
मोवाइल र्वक्री तथा नडसहोम  

क शे्रणी २5००/- 
 

ि शे्रणी 20००/- 
 

ग शे्रणी १5००/- 
 

२१ घडी, रेडीयो क्यासेट ममित 

क शे्रणी १०००/- 
 

ि शे्रणी ८००/- 
 

ग शे्रणी ६००/- 
 

२२ मोटरसाइकल ममित 
क शे्रणी १5००/-  

ि शे्रणी 100०/- 
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२३ 
नग्रल सम्बधिी ममित तथा ननमािण 

क शे्रणी १५००/- 
 

ि शे्रणी १०००/- 
 

२४ जिुा च्पल पसल 

क शे्रणी १२००/- 
 

ि शे्रणी १०००/- 
 

ग शे्रणी ८००/- 
 

२५ 
टेनलनिजन नबक्री नडसहोम 

नडलरवाल ररचाजि  

क शे्रणी 20००/- 
 

ि शे्रणी १५००/- 
 

२६ 
न्चया, नास्ता, िदु्रा तथा नमन्श्रत 
गमु्ती पसल 

क शे्रणी ८००/- 
 

ि शे्रणी ५००/- 
 

२७ 
सब्जीपसल 

क शे्रणी १०००/- 
 

ि शे्रणी ६००/- 
 

सब्जी थोक नबक्री   १५००/- 
 

२८ मास ुपसल 
क शे्रणी १०००/- 

 

ि शे्रणी ५००/- 
 

२९ नबउ नबजन कृर्ष सामग्री 
क शे्रणी १०००/- 

 

ि शे्रणी ८००/- 
 

ग शे्रणी ५००/- 
 

३० 
सैलनु 

क शे्रणी १०००/- 
 

ि शे्रणी ५००/- 
 

३१ फननिचर पसल 
क शे्रणी १५००/- 

 

ि शे्रणी १०००/- 
 

३२ टेलसि 
क शे्रणी १३००/- 

 

ि शे्रणी १०००/- 
 

ग शे्रणी ५००/- 
 

३३ अनिकृत नबके्रता 
क शे्रणी ३०००/- 

 

ि शे्रणी २५००/- 
 

ग शे्रणी २०००/- 
 

३४ 
 डीजल, मर्ितेल, पट्रोल पम्प 

 िदु्रा व्यापारी 3000/-  
 

नडजल, मर्ितेल, पट्रोल पम्प पेट्रोल पम्प  5000/- 
 

३५ ऊन होन्जयारी पसल 
क शे्रणी ६००/- 

 

ि शे्रणी ४००/- 
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३६ औषिी 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, र्पसन, तेलहन नमल 

क शे्रणी १5००/- 
 

ि शे्रणी 100०/- 
 

ग शे्रणी 8००/- 
 

४० हस्तकला सामानको पसल 
क शे्रणी ८००/- 

 

ि शे्रणी ५००/- 
 

४१ फननिचर उद्धोग 
क शे्रणी २०००/- 

 

ि शे्रणी १५००/- 
 

४२ पोलट्री फमि 
क शे्रणी १०००/- 

 

ि शे्रणी ५००/- 
 

४३ सबै िाले संकलन व्यवसाय प्रनतकेजी 25 पैसा  
 

४४ नबरुवा नसिरी 
क शे्रणी १०००/- 

 

ि शे्रणी ५००/- 
 

४५ नगफ्ट पसल 
क शे्रणी १०००/- 

 

ि शे्रणी ५००/- 
 

४६ कानूनी तथा प्रार्वनिक परामशि 
क शे्रणी २५००/- 

 

ि शे्रणी १५००/- 
 

   

४७ र्विीय सेवा वार्षिक कर 

वान्णज्य बैंक १०, ०००/- 
 

र्वकास बैंक ८,०००/- 
 

लघरु्वि संस्था ७,५००/- 
 

बचत तथा ऋण 
शहकारी संस्था २०००/- 

 

उपिोक्ता 
शहकारी, कृर्ष 15००/- 
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तथा दगु्ि 
शहकारी 

४८ 
जनडबटुी व्यापार/न्चराइतो/अलैची 

क शे्रणी २०००/- 
 

ि शे्रणी १५००/- 
 

४९ ब्यटुी पालिर 
क शे्रणी १०००/- 

 

ि शे्रणी ५००/- 
 

५० 
जग्गा िररद नबक्री व्यवसाय   

३०००/-  

 

४९ मददरा िदु्रा नबक्री 
क शे्रणी १५००/- नगरपानलका आएर दताि गनुिपने  

ि शे्रणी १०००/- 
 

५० 
दगु्ि संकलन केधद्र दगु्ि जधय 
उद्योग  

क शे्रणी १०००/- 
 

ि शे्रणी ५००/- 
 

५१ साइबर व्यवसाय 
क शे्रणी १०००/- 

 

ि शे्रणी ५००/- 
 

५२ 
एग्रो फमि क शे्रणी २५००/- 

 

ि शे्रणी 20००/- 
 

५३ मनी ट्राधसफर सेवा 
क शे्रणी २५००/- 

 

ि शे्रणी १५००/- 
 

५४ 
घरेल ुकृर्ष तथा पशपुालन 

क शे्रणी १५००/- 
 

ि शे्रणी १०००/- 
 

५५ फलफूल पसल 
क शे्रणी १०००/- 

 

ि शे्रणी ५००/- 
 

५६ केवल  नेटवकि  व्यवसाय   ३५००/- 
 

५७ एन. र्ट.सी. टावर    ५०००/- 
 

५८ एन.सेल.टावर सर्हत सेवा सञ्चालन 
  

१५,०००/- 

 

५९ 

अनलाइन नेटवकि  व्यवसाय   
३०००/- 

 

      ननमािण व्यवसाय/यातायात व्यवसाय 
 

 

क्र.सं. सवारी सािनको प्रकार सवारी सािनको क्षमता वार्षिक दर रु. 
 

१ स्कािेटर २०० वा सो िधदा बढी हषिपावर १०, ०००/- 
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२ स्कािेटर २०० वा सो िधदा कम हषिपावर ७, ०००/- 
 

३ 
जेनसवी मेन्शन,  ब्याकह ुलोडर   

५,०००/- 

 

४ ग्रडेर   ५०००/- 
 

५ र्टपर   ५०००/- 
 

६ ट्याक्टर/ट्याक्सी   ५०००/- 
 

७ टेम्पो    १०००/- 
 

       
मानथ उललेन्ित बाहेकका अधय व्यवसायहरुलाई व्यवसायको प्रकृन्ि हेरी रु 
५००/- देन्ि ५०००/- सम्म नलने । व्यवसाय कर बक्यौताको अवनि हेरी 
१०% देन्ि ५०% सम्म जररवाना नलने । 

बार्षिक रुपमा ननतरेमा कर शलुको अनतररक्त ५० प्रनतशत जररवान नलने ।  
 

 

  
 

 

 

अनसूुची - ४ 

स्थाननय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 62 सगँ सम्बन्धित 

नस.नं. प्रस्तार्वत र्क्रयाकपालहरु प्रनत 
एकाई 

आ.व. 
२०७६/७६मा 
तोर्कएको दर 

१२ सेवा शलुक दस्तरु 

  

  साविजननक सरु्विा उपयोग सेवा शलुक 
  

१२०१०१ सौचालय प्रयोग शलुक 
  

  १ ददशा पटके  १०/-  

  २ र्पसाव "  ५/-  
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१२०१०२ सरसफाई तथा फोहरमैला व्यवस्थापन शलुक   

  १ होटल व्यवसाय दताि शलुक   

  क क वगिको व्यवसाय दताि वार्षिक  १६५०/-  

    कवगिको लानग नवीकरण शलुक वार्षिक  १५००/-  

  ि ि वगिको लानग व्यवसाय दताि वार्षिक  ११००/-  

    ि वगिको लानग नवीकरण शलुक वार्षिक  १०००/-  

  ग ग वगिको व्यवसाय दताि  वार्षिक  ५५०/-  

    ग वगिको व्यवसाय नवीकरण शलुक वार्षिक  ५००/-  

  घ साना होटल रेषु्टराँ र गेष्टहाउस िाना सर्हत वार्षिक  ५५०/-  

    साना होटल रेषु्टराँ र गेष्टहाउस नवीकरण 
शलुक 

वार्षिक  ५००/-  

  ङ साना जलपानगहृ, िाजाघर वार्षिक  ३३०/-  

    साना जलपानगहृ, िाजाघर नवीकरण वार्षिक  ३००/-  

  च मददरा सर्हत िएमा थप÷नवीकरण वार्षिक  ५५०/-  

  छ तरकारी तथा फलफूल पसल÷नवीकरण वार्षिक  ११००/-  

  २ अस्पताल र ननसिङ्ग होम 
  

  क मूख्य बजार केधद्रमा अवन्स्थत "  २२००/-  

  ि सो बाहेकको स्थानमा अवन्स्थत "  ११००/-  

  ३ न्शक्षण संस्था   

  क क्याम्पस "  २२००/-  

  ि मार्व "  १६५०/-  

  ग अधय ननजी र्वद्यालयहरुको लानग "  २२००/-  

  ४ अधय के्षत्रहरु     

  क सरकारी तथा ननजी गैरसरकारी कायािलयहरु "  १६५०/-  
 

1  यस ऐनमा अधयत्र नलेन्िएका सबै प्रकारका 
सरकारी तथा गैर सरकारी 
सँस्थाको/व्यावसायको  दताि शलुक 

 
2000 
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2 यस ऐनमा अधयत्र नलेन्िएका सबै प्रकारका 
सरकारी तथा गैर सरकारी सँस्थाको 
/व्यावसायको नर्वकरण शलुकदताि शलुक 

 
2000 

  ि पसल तथा उद्योग दताि "  ११००/-  

    पसल तथा उद्योग नवीकरण    ५५०/-  

  ग ईलेन्क्ट्रक पसल "  ६५०/-  

  घ छापािाना "  ११००/-  

  ङ सञ्चार सम्बधिी व्यवसाय "  ५५०/-  

  छ ब्यूटी पालिर र सैलनु "  ६६०/-  

  ज फोटो स्टुनडयो "  ६६०/-  

  झ हाडिवेयर पसल "  ११००/-  

  ञ र्कचेन सामग्री नबके्रता "  ६६०/-  

  ट फननिचर नबके्रता "  ६६०/-  

  ठ काष्ठ उद्योग "  ६६०/-  

  ड कुटनी, र्पसानी र पेलानी नमल "  ६६०/-  

  ढ रेनडमेड कपडा पसल "  ६६०/-  

  ण स्टेशनरी पसल-पसल_ "  ६६०/-  

  त जिुा च्पल पसल "  ६६०/-  

  थ जिुा नसलाउने पसल "  ६६०/-  

  द छात्रबास "  ६६००/-  

  ि र्कराना पसल "  ५५०/-  

  न माछा÷मास ुपसल "  १२००/-  

  प  मोटरसाइकल र साइकल वकि सप "  १२००/-  

  फ पोलटी फमि "   

    बस्ती नन्जक १०० नमटर नित्र "  ६६०/-  

    बस्ती नन्जक १०० नमटर बार्हर "  ५५०/-  

  ब टेलररङ्ग "  ६६०/-  
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  ि औषिी पसल "  ६६०/-  

  म शं्रगार तथा चरुा पसल "  ३३०/-  

  
य अधय व्यवसाय "  ६६०/-  

१२०१०३ अधय सरु्विा शलुकहरु 
  

  
क मोबाइल टावर Ncell "  ६६००/-  

  
ि मोबाइल टावर NTC    ३३००/-  

  
ग एफएम÷सञ्चार टावर "  ६६००/-  

  
घ टेनलनिजन टावर "  १३२००/-  

१२०१०४ अचल सम्पन्ि मूलयाकंन सेवा शलुक-वैदेन्शक प्रयोजन_   

  
क रु १ लाि देन्ि १० लाि सम्म    ५५०/-  

  
ि रु १० लाि देन्ि २० लाि सम्म    २२००/-  

  
ग रु २० लाि देन्ि ३० लािसम्म    २७५०/-  

  
घ रु ३० लाि देन्ि ५० लािसम्म    ३३००/-  

  
ङ रु ५० लाि देन्ि १ करोडसम्म    ७७००/-  

  
च रु १ करोड देन्ि ५ करोडसम्म   0.15% 

  
अचल सम्पन्ि मूलयाकंन सेवा शलुक-बैंर्कङ्ग प्रयोजन_   

  
क रु १ लाि देन्ि १० लाि सम्म    ५५०/-  

  
ि रु १० लाि देन्ि २० लाि सम्म    १६५०/-  

  
ग रु २० लाि देन्ि ३० लािसम्म    २२००/-  

  
घ रु ३० लाि देन्ि ५० लािसम्म    २७५०/-  

  
ङ रु ५० लाि देन्ि १ करोडसम्म    ५५००/-  

१२०१०५ दताि र नर्वकरण दस्तरु 
  

  
१ व्यन्क्तगत घटना दताि 

  

  
  प्रमाणपत्र दस्तरु-३६ ददन देन्ि १ वषि_ पटक  ११०/-  

    १ वषि नाघेमा प्रनत वषि जररवाना "  २५/-  
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    प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी "  १००/-  

१२०१०६ नक्सा पास दस्तरु -नया ँतथा परुानो]_ 
  

  
१ माटो जोडाई कच्ची घर ननवेदन    ५५०/-  

  
२ सार्वक बमोन्जम िवन तथा घर ममित स्वीकृनत    ११००/-  

  
३ अस्थायी टहरा सािारण  प्रनतफुट  ३/-  

  
४ अस्थायी टहरा होटल उद्योग आदद प्रनतफुट  ६/-  

  
५ माटो जोडाई पक्की घर प्रनतफुट  ३/-  

  
६ नसमेधट जोडाईको पक्कीघर प्रनतफुट  ६/-  

  

७ नसमेधट जोडाईको पक्कीघर पर्हलो तलादेन्ि 
मानथ 

प्रनतफुट  ९/-  

  
८ होटल व्यवसाय र सर्पङ्ग कम््लेक्सको लानग प्रनतफुट  ११/-  

  

९ ननमािण िईसकेको घरको पनछ नक्सा पास गदाि 
मापदण्डनित्र रहेछ िने ननयनमत दस्तरुको 
अलावा थप  

प्रनतफुट  ६/-  

  
१० कम्पाउण्ड वाल नसमेधट जोडाई प्रनतफुट  ३/-  

  

११ कम्पाउण्ड वालमाटो जोडाई प्रनतफुट  १/-  

  

१२ नपा हनु ुअगावै ननमािण िएका घरमा तला थप 
गदाि पर्हलो ननमािण िए जनत घरको हकमा 
प्रमान्णत  

प्रनतफुट  ३/-  

  

१३ नक्सा नामसारी दस्तरु    ११००/-  

  
१४ घर ननमािण सरसफाई िरौटी    २२००/-  

१२०१०७ नसफाररस तथा बक्सौनी दस्तरु 
  

  
१ सामाधय नसफाररसहरु     

  
क नाम थर संशोिन नसफाररस गोटा  २७५/-  

  
ि नेपाली नागररकता प्रमाणपत्र -वंशज_नसफाररस "  २४०/-  

  

ग नेपाली नागररकता प्रमाणपत्र प्रनतनलपी 
नसफाररस 

"  ५५०/-  
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घ नेपाली नागररकता प्रमाणपत्र -र्ववार्हत 
अंनगकृत र अंनगकृत_ नसफाररस 

"  ५५०/-  

  
ङ वैदेन्शक प्रयोजनाथि नाता प्रमान्णत "  ५५०/-  

  
च संस्था दताि नसफाररस "  ११००/-  

  
छ संस्था नवीकरण नसफाररस    ८००/-  

  

ज सािारण र्वर्वि नसफाररस (योजना माग 
/िकुम्प पनु ननमािण/ असाहय /नसफाररस 
माग्दा /माग्न आउने लाई कर नलाग्ने) 

"  200-  

  
झ तीन पसु्ते फोटो टाँस नसफाररस  रोपनी  330/-  

  
ञ सजिनमन मचुलुका    ५५०/-  

  
ट व्यवसाय दताि नसफाररस १ लाि सम्म     ५५०/-  

  
ट व्यवसाय दताि नसफाररस ५ लाि सम्म     ११००/-  

  
ठ व्यवसाय दताि नसफाररस ५ लाि मानथ    १६५०/-  

  

ड असहाय र अपांग, दैवी प्रकोप, छात्रवनृ्िको 
नसफाररस 

गोटा  छुट  

  
२ जग्गा नामसारी नसफाररस     

  

क मध्य पहाडी राजमागिले दवैु तफि का जग्गा 
सडकबाट २०० नमटरसम्म नित्र 

   ५५०/-  

  ि अधय सबै जग्गा    ३३०/-  

  ग थप जग्गा प्रनत र्किामा    १००/-  

  ग छुट जग्गा दतािको नसफाररस  "  ५५०/-  

  
३ चारर्कलला प्रमान्णत 

    

  

घ चार र्कलला प्रमान्णत मध्य पहाडी राजमागिले 
छुने दवैु तफि का २००मीटरनित्र 

"  ५५०/-  

  

ङ कच्ची मोटरबाटो िएका जग्गाहरु "  ४४०/-  

  च अधय सबै जग्गाहरु "  ३३०/-  

  छ  थप प्रनत र्किा    १००/-  

  ज चार र्कलला प्रमान्णत उद्योग र होटल जनुसकैु "  २२००/-  
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वडाको 

  झ अपतुाली नसफाररस "  ५५०/-  

  ञ मोही लगत किा नसफाररस "  ३३०/-  

  ट मोही नामसारी नसफाररस "  ५५०/-  

  ४ उद्योग दताि नसफाररस     

  क रु १० लाि सम्म पूजी िएको  पटक  २२००/-  

  ि त्यसपनछ प्रनत लािमा थप  "  ५५०/-  

  ग नडलरनसप नसफाररस  "  ११००/-  

  ५ िारा नबजलुी जडान नसफाररस दस्तरु     

  क िारा नबजलुी जडान नसफाररस  "  ३३०/-  

  ि िारा नबजलुी नामसारी नसफाररस "  ३३०/-  

  

६ वार्षिक आम्दानी प्रमान्णत दस्तरु÷कुल मूलयाकंन 
दस्तरु  

    

  

क वैदेन्शक रोजगार वा अध्ययनमा जाने नागररक 
वा ननजको पररवारको आम्दानीको मूलयांकन प्रनतशत 

         0.05  

  ि कृर्ष प्रयोजनको लानग मूलयांर्कत रकमको  प्रनतशत          0.10  

  

ग व्यापाररक प्रयोजनको लानग मूलयांर्कत 
रकमको_ प्रनतशत 

         0.25  

  ७ घरबाटो प्रमान्णत दस्तरु÷घरबाटो नसफाररस   

  ७-१_ मध्य पहाडी राजमागिले छोएको जग्गा    

  क एक रोपनी सम्मको लानग "  ११००/-  

  ङ १ रोपनी देन्ि ५ रोपनी सम्मको लानग "  १६५०/-  

  
च ५ रोपनी देन्ि १० रोपनी सम्मको लानग "  २२००/-  

  छ १० रोपनी मानथको लानग "  २७५०/-  

  ७-२_ 

कच्ची सडकसँग जोनडएको १५ नमटर क्षते्रका 
जग्गा   

  

  क १ रोपनी जग्गा सम्मको लानग "  ७७०/-  

  ि १ देन्ि ५ रोपनी सम्मको लानग  "  ११००/-  

  ग ५ देन्ि १० रोपनी सम्मको लानग "  १६५०/-  

  घ १० रोपनी मानथको लानग "  २२००/-  

  ७-३_ ६ मोटरको बाटोसँग जोनडएको जग्गा  
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  क १ रोपनी सम्मको लानग "  ६६०/-  

  ि १ रोपनीदेन्ि ५ रोपनीसम्मको लानग "  ९९०/-  

  ग ५ रोपनी देन्ि १० रोपनी सम्मको लानग "  १३२०/-  

  घ १० रोपनी मानथ  "  १६५०/-  

  ७-४_ 
uf]/]6f] 3f]8]6f] jf6f];+u hf]l8Psf] hUuf 

" 

  

  क १ रोपनी सम्मको लानग "  ५५०/-  

  ि १ रोपनीदेन्ि ५ रोपनीसम्मको लानग "  ७७०/-  

  ग ५ रोपनी देन्ि १० रोपनी सम्मको लानग "  ११००/-  

  घ १० रोपनी मानथ  "  १३२०/-  

  नाता जधम तथा अधय प्रमान्णत दस्तरु    

१२०१०८   नाता प्रमान्णत  पटक  ४४०/-  

    जधम प्रमामन्णत "  ३३०/-  

    कर चकु्ता प्रमान्णत  "  ५५०/-  

    र्ववार्हत÷अर्ववार्हत प्रमान्णत "  ३३०/-  

    दवैु एकै िएको प्रमान्णत "  ३३०/-  

    रुि कटान नसफाररस साल प्रनत रुि   ११०/-  

    रुि कटान नसफाररस ियर, न्चलाउने प्रनत रुि   ९०/-  

    रुि कटान नसफाररस उन्िस प्रनत रुि   ५५/-  

    बसाइसराई साममग्री सर्हत     ११००/-  

  अधय नबक्री   

१२०१०९ १ ननवेदन फाराम गोटा  १०/-  

  २ नाता प्रमान्णत ननवेदन फारम "  २५/-  

  ३ नागररकता फाराम  "  १५/-  

  ४ नक्सा दताि र्कताब "  ५००/-  

  ५ प्रमाणपत्र   "  ५५०/-  

१२०१०१
० 

१ 
र्वलम्व शलुक 

  

  क व्यवसाय कर प्रत्येक वषि नबझुाएबापत 
जररवाना 

वार्षिक  
 २० प्रनतशत  

  ि घरजग्गा कर प्रत्येक वषि नबझुाएबापत वार्षिक   २० प्रनतशत  

  ग मालपोत गत आ० व० मा नबझुाएमा वार्षिक   २० प्रनतशत  
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  २ साविजननक स्थानमा ननमािण सामग्री थपुारेबापत   

  क दैननक लाग्ने शलुक ददन  २५/-  

  ि अधयथा िएमा जररवाना "  ५५/-  

  ३ ननषनेित क्षते्रमा िारी सवारी सािन प्रवेश गरेबापत   

  क पर्हलो पटक पटक  ५५०/-  

  ि दोश्रो पटक "  २२००/-  

  ग दईु िधदा बढी पटकको प्रनत पटक "  ५५००/-  

###### घ वगिको ननमािण व्यवसायी इजाजत पत्र     

  १ इजाजत पत्र वार्षिक  २०००/-  

  २ नवीकरण शलुक तोर्कएको अवनिमा नआएमा 
थप जररवाना 

वार्षिक  १०००/-  

 

 

िरिफाइ िेिा शलु्कको दर 

नगरपाललकाले िँकलन गने फोहोर िँकलन िापत  का के्षत्रमा एक घर िरािर को दर  

क्र.स. र्ववरण मासीक  बार्षिक  
१ दैननक सरसफाइ पगुेको स्थान  १००  
२ हप्तामा २ पटक सरसफाइ पगुेको स्थान 400  

३ हप्तामा १ पटक सरसफाइ पगुेको स्थान 300  

४ मर्हनामा १ पटक सरसफाइ पगुेको स्थान ५०  

- यस सम्बन्धी अन्य व्यिस्र्ा  राजश्ि परामशथ सलमिको लसफाररसमा नगर कापाथललकाको तनणथय िमोन्जम  हुने छ । 

 

 

िािथजछनक शौचालय उपयोग िेिा शलु्क 

क्र.स. र्ववरण दर रु  

१ र्पसाब गरेको  5 

२ ददसा गरेको 10 

३ स्नानगहृ उपयोग  20 
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                                                 अनसूुची  ५ 

स्थाननय सरकार सँचालन ऐनको दफा ५७ सँग सम्बन्धित  

नगरपानलकाले आफ्नो क्षते्रनित्र लगाउन सक्न ेघरजग्गा बहाल करको दरः 

       

क्र.सं. र्ववरण प्रनतशत 

१ यस नगरपानलका क्षेत्रनित्र कुनै घर, पसल, ग्यारेज. गोदाम, टहरा, सेड, कारिाना, जग्गा आदद बहालमा ददएकोमा 
सम्बन्धित िनीबाट बहालकर नलने 

१० 

 
िवनको कोठा िाडा दर 

क्र.स. र्ववरण पटक  

१ नपाको सिाहल  1500 

२ नगरपानलकाको सिाहल 2500 
 

 

 

 

 

 

 

    

अनसूुची - ६ 

दफा ५ सगँ  सम्बन्धित 

                                    र्वज्ञापन करः 
  

   १ ग्लो साइनबोडि, नडर्पएस बोडि प्रनत वगि.र्फट रु.५०/-  

२ वाल पेधट र्वज्ञापन प्रनत वगि र्फट रु.५/-  

  ३ ब्यानर प्रनतगोटा-बढीमा एक मर्हना सम्मको लानग_ रु.३००/-  
  

 

अनुिुची -७ 
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स्र्ाछनय िरकार िँचालन ऐनको दफा ६१ िँग िम्बजन्धत   

जडीबुिी, किाडी र जजिजन्तु कर 
 

क्र.स. र्ववरण इकाइ/प्रनत २०७७/७८ 

१ न्चरैतो र्कलोग्राम ५ 

२ लसनु  र्कलोग्राम २ 

३ अदवुा र्कलोग्राम १ 

४ दाना, रुद्राक्ष मलुयवान बाहेक  र्कलोग्राम 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 नत्रपाठ गोटा  2500 

२३ रुद्राक्ष गौरीशंकर गोटा  25 

२४ रुद्राक्ष गोटा 2 

२५ मह  र्कलोग्राम  1 

२६ गजुरगानो र्कलोग्राम 1 

२७ एिोकाडो र्कलोग्राम 2 

२८ िोटो  0.5 
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२९ िर पराल ट्रक ट्राक्टर क्रमशः 100,  80 
30 अनिसो  ट्राक्टर  100 
31 साल नससौ ियर  प्रनत ट्रक  

 
२०० 

32 सीसौ साल बन कायािलयको चलानी को 
आिारमा 

ट्रक  1000 

33 अधय काठ  ट्रक  200 
34 ्लाइ बोडि  ट्रक 500 
35 लकनड काठ ट्रक १००० 
 

कवाडी 
क्र.स. र्ववरण इकाइ/प्रनत २०७७/७८ 

१ फलामजधय सामान  र्कलोग्राम 1.25 

२ कागजजधय सामान  र्कलोग्राम 0.60 

३ न्स्टलजधय सामान  र्कलोग्राम 1.15 

४ न्शशा र्वयर वाइनका वोतल  बटा  0.15 

५ न्शशा क्वाटर वोतल  0.06 

६ न्शशा फुटेको  0.12 

७ ्लार्ष्टक जधय सामाग्री   0.10 

    

न्जवजधत ु

क्र.स. र्ववरण इकाइ/प्रनत २०७७/७८ 

१ ऊन जगर  र्कलोग्राम  1 

२ ्वाि  र्कलोग्राम  2 

३ हाड र्कलोग्राम  1 

४ नसङ्ग र्कलोग्राम  2 

५ िरु र्कलोग्राम  2 

६ छाला सानो र्कलोग्राम  15 

७ छाला ठुलो र्कलोग्राम  30 

८ जाबो र्कलोग्राम 1 
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अनिुचुी -८ 

स्र्ाछनय िरकार िञ्चालन     ऐनको दफा ६० िँग िम्बजन्धत  

                          पाकीङ शुल्क 

 

क्र.स. र्ववरण बाषीक दर  दैननक रु  

१ मोटरसाइकल   10 

२ टेम्पो 2000 40 

३ पावर टेलर 2000 40 

४ न्जप कार मारुनत भ्यान िाडाका मात्र 2500 40 

५ न्जप कार मारुती भ्यान ननजी प्रयोजन 5000 25 

६ नमनन बस 7000 50 

७ बस  3000 50 

८ माइक्रो बस  4000 50 

९ बलेुरो समुो स्करपीयो  3000 50 

१० र्वशेष कामले आएको सरकारी गाडी   छुट 
 

अनिुचुी -९ 

स्र्ाछनय िरकार िञ्चालन ऐनको दफा ५९ िँग िम्बजन्धत 

बहाल विरौिी कर 

क्र.स. र्ववरण  रु  दैननक  कैर्फयत 

१ िइुमा सामान र्फजाइ र्वक्री गने 15  
२ हास कुिरुा परेवा र्वक्री गने प्रनत िोनग  15  
३ डोकामा फलफुल सागसब्जी बेच्ने प्रनत डोका  १०  
४ जिुा पानलस गने जिुा ममित गने  15  
५ घडी बनाउन े 15  
६ चटपटे पचु्का वा पकाएर िानेकुरा बेचन ्पसल 35  
७ िइुमा र्फजाएर जिुा च्पल र्वक्री गने 25  
८ िइुमा र्फजाएर सगृारवा रेडीमेट वा कपडा 

र्वक्री गने  
25  
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९ माछा मास ुर्वक्री गने पसल नपा बाट स्वीकृती 
प्राप्त िएका  

30  

१० साइकलमा समामान र्वक्री गने  30  
११ माइक लगाएर वा नलगाइ सामान औषिी 

साबनु लगुा र्वक्री गने  
50  

 

 

बहाल विरौिी ( पशुहाि शुल्क )   

क्र.स. र्ववरण प्रनत गोटा  कैर्फयत 
१ लैनो गाइ  150  
२ लैनो िैनस 200  
३ रागा 200  
४ थारो गाइ वा गोरु 100  
५ ठुलो िसी 20  
६ बोका  15  
७ बाख्रा  15  
८ सुँगरु  20  
९ सगुरु पाठापाठी 10  

 

 

                                                                अनिुचुी -१० 

प्राकृछतक स्रोत विर्क्र शलु्क 

क्र.स. र्ववरण इकाइ/प्रनत ब्यन्क्तको लानग  साविजननक स्थलको लानग  
१ ढुङ्गा गीटी रोडा ग्रावेल 

चिान स्लेट  

प्रनतट्रक / प्रनत 
ट्रयाक्टर  

100/50 500/200 

२ बालबुा न्च्स  प्रनत ट्रक/ प्रनत 
ट्यकाक्टर 

100/50 500/200 

३ माटो वा बलौटे प्रनतट्रक /प्रनत 
ट्रयाक्टर 

100/50 500/200 

४ नदी तथा िोलाले बगाएर प्रनतट्रक / प्रनत 100/50 500/200 
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लयाएको काठ दाउरा 
दहिर बहिर आदी 

ट्रयाक्टर 

   

१ ठेक्कामा लगाईने /ठेक्कामा नलागेको र नपरेकोमा माधर् उल्लेि भएबमोन्जम हुने र ठेक्का लागेकोमा सोही 
िमोन्जम हुने । 

२ यस सम्बन्धी अन्य व्यिस्र्ा राजश्ि परामशथ सलमतिको लसफाररसमा नगर कायाथपाललकाले गरेको तनणथय 

िमोन्जम हुने छ । 

                                                                  अनुसुची ११ 

अन्य व्यिस्र्ा 
नगरपाललका लभत्र सँचाललि ग्राभेल उद्योग,िानी,लसमेन्ट्टको कच्चा पिार्थ उद्योग लगायिका उद्योगले 

नगरपाललकाको कायाथलयमा िावर्थक एक मुस्ट २०००० (विश हजार)कर रकम बुझाउनु पन ेछ । 

- यस सम्बन्धी आबश्यक कायथविधध िनाई करको िर तनधाथरण गने काम नगरकायथपाललकाले गने छ । 

- राजश्ि परामशथ सलमतिको लसफाररसमा नगरकायाथपाललकाले करको िर तनधाथरण गने छ । 

१.व्यकहुलोडर /जेलिवि िेिा शलु्क िम्बन्धी ब्यिस्र्ा 
१ नरपाललका  मा रहेको व्याकहु लोडर  नगरपाललका लभत्रका िा िादहरका जो सुकै 

फमथ/ब्यािसाय/व्यन्क्ि/सँस्र्ा/ नागररकले तनन्श्चि शुल्क तिरेर /सम्झौिा बमोन्जम /तनन्श्चि समयकालाधग 

प्रयोग गनथ पाउने छन । 

२ ब्याकहुलोडरको शुल्क िर िेहाय बमोन्जम हुने छ । 

क्र स  वििरण िर/घन्टा अन्य व्यिस्र्ा कैफफयि 

१ नगरपाललका क्षेत्र लभत्र 

(तनमाथण कायथ) 
१२२५ ५० रुपैया 

चालक र २५ 

रुपैया 
सहचालकलाई 

भिा 
सम्बन्धीि 

पक्षले (जेलसिी 
लग्ने 

जसले लगने हो 
उसले िेल आफैले 

हाल्नु पने छ ।  
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पक्षले)दिनु पन े

छ । 
२ नगरपाललका क्षेत्र 

िादहर(तनमाथण कायथ) 
१४२५ ५० रुपैया 

चालक र २५ 

रुपैया 
सहचालकलाई 

भिा 
सम्बन्धीि 

पक्षले (जेलसिी 
लग्ने 
पक्षले)दिनु पने 
छ । 

जसले लगने हो 
उसले िेल आफैले 

हाल्नु पने छ । 

३ फसेको गाडी िान्न  ९२५ ५० रुपैया 
चालक र २५ 

रुपैया 
सहचालकलाई 

भिा 
सम्बन्धीि 

पक्षले (जेलसिी 
लग्ने 
पक्षले)दिनु पने 
छ । 

जसले लगने हो 
उसले िेल आफैले 

हाल्नु पने छ  

४ नगरपाललकाको कायाथलयको 
गाडी  र अन्य सरकारी गाडी 
फसेमा उद्धार िापि । 

नलागने  ५० रुपैया 
चालक र २५ 

रुपैया 
सहचालकलाई 

भिा 
सम्बन्धीि 

पक्षले (जेलसिी 
लग्ने 
पक्षले)दिनु पने 

अन्य सरकारी 
गाडीको भने प्रकृति 

हेरेर छुट/१००० 

सम्म चाजथ लाग्ने छ 

। िर नगर 
पाललकाको 
कायाथलय िाट १३ 

फकलोलमटर िर पर 
भन्िा िादहर र 
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छ । नरगपाललकाको क्षेत्र 

िादहर भने अन्य 

सरकारी गाडी लाई 

पतन १००० चाजथ 
ललईने छ । 

५ ब्रेकरको िर  १४२५ ५० रुपैया 
चालक र २५ 

रुपैया 
सहचालकलाई 

भिा 
सम्बन्धीि 

पक्षले (जेलसिी 
लग्ने 
पक्षले)दिनु पने 
छ । 

 

 

२ ब्याहु लोडर लग्ने सम्बन्धी सेिा ग्राही सबैले नगरपाललका बाट लगेको र ल्याई पुयाथउने समय को लागि 

तनजलेनै बेहोनुथ पने छ । 

स्पस्टीकरण–लगेको र ल्याई पुररयाउने भन्नाले बाटोमा लगेको र ल्याएको घन्टा िापिको चाजथ भन्ने बुखझन्छ। 

३ नगरपाललका लभत्र िा िादहरका उपभोक्िा सलमति िा तनमाथणमा व्यािसादहले नगरपाललका बाटै वितनयोन्जि 

रकम को आयोजना सँचालन गनथ नगर पाललकाको व्याकहु लोडर/जेलसवि लगेमा तनमाथण कायथ सम्पन्न पश्चाि 

भुक्िानी ललन आउिा नगरपाललकाको आन्िरीक राजश्ि िािामा रकम िुजाएको नगिी रसीि को सक्कल कपी 
राख्न ुपने छ । 

४ तनम्न बमोन्जमको सम्झौिा पेपरमा सम्झौिा नगरी र नगिी रलसि नकाटी नगरपाललकाको जेलसवि/ब्याकहु 

लोडर कसैले पतन लग्न पाँउने छैन । 

सम्झौिाको वििरण 

महालक्ष्मी नगरपाललका नगर कायथपाललकाको कायाथलय 
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न्जिप र धनकुटा 

 लमति  

 आ ि  

ििाथ न  

 

 विर्य :सम्झौिा सम्बन्धमा 

    प्रस्िुि सम्बन्धमा महालक्ष्मी नगरपाललका धनकुटाको व्याकहुलोडर /जेलसवि नगरपाललको कायाथलयिाट 

दहडाएिेखि ल्याई पुयाथउनजेल सम्म मेरो न्जम्मामा रहनेछ । मेरो न्जम्मामा रहेसम्म मेरो /म पक्षको कुनै 
लापरिाही िाट जेलसिी िा जेलसविको कुनै पाट पुजाथ विग्रन भत्कन /क्षति हुन गएमा सोको ममथि/समान फेने  
न्जम्मा मेरो हुने छ । 

 

 

    बुखझललन े प्रमाखणि गने  

नाम                                                                                           नाम  

फोन नम्िर                                                                                 पि        प्रमुि प्रसाशफकय अधधकृि  

ठेगाना  िस्ििि  

िस्ििि 

 

डडन्जटल(लमटर/घन्टा) नम्बर ……………… िेखि सुरु  

५ नगरपाललकको ब्याकहुलोडर /जेलसवि सँचालन लाई व्यिन्स्र्ि गनथ नगर कायथपाललकाले  यस ऐन 

बमोन्जमको व्यिस्र्ा सँग मेल िाने गरी एक कायथविधध िनाई लागु गनथ सक्ने छ ।  
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२ एम्िुलेन्ि िेिा शुल्क िम्बन्धी व्यिस्र्ा 

१ नगरपाललका मा रहेको /रहेका एम्बुलेन्स को सञ्चालन सेिा शलु्क िेहाए िमोन्जम हुन ेछ । 

क) महाल्क्षमी नगरपाललकको एम्बुलेन्स सञ्ञालन किाथले सम्भि भएसम्म िैतनक नभएमा तिन दिन 

लभत्रमा,तिन दिन लभत्रमा पतन नसकेमा बढीमा एकह्िा लभत्रममा अतनिायथ रुपमा राजस्ि 

नगरपाललकाको आन्िरीक राजश्ि िािामा जम्मा गनुथ पने छ ।  
ि) तनयमानुसार लकबुक नभरी एम्बुलेन्स कुिाउन र इन्धन भनथ पाईने छैन । 

ग) गाडडले पार गरेको माईलेज लगबुक, िेल र राजश्िको भौचरसँग मेल िानु पने छ । 
घ)  माधर् उल्लेि गरेिमोन्जमको समयािधध लभत्र एम्बुलेन्स चालकले राजश्ि निुजाएमा  निुजाएको कुल 

उठेको राजश्िको पाँच प्रतिशि रकम जररिाना गररने छ ।जररिाना िलब भिा िाट असुललने छ ।  
ङ) नगरपाललकको एब्मुलेन्स चाजथ न्जल्ला रेडक्रस सोसाईदटले िोके भन्िा बडी िरमा उठाईने छैन ।िररेट 

तनधाथरण नगर कायाथपाललकाले तनधाथरण गरे िमोन्जम हुन े छ । 

च)  यस ऐन अनुसार  मेल िाने गरी नगर कायथपाललकले एम्बुलेन्स सँचालन सम्बन्धी एक कायथ विधध 

िनाउन ेछ ।एम्बुलेन्स सँचालन सम्बन्धी अन्य व्यिस्र्ा नगरपाललकाको एम्बुलेन्स सँचालन 

सम्बन्धी कायथ विधध िमोन्जम हुने छ  

२ नगरकायथपाललकाले   एम्बुलेन्स ठेक्कामा दििा िावर्थक रुपमा िढी राजश्ि उठन ठहर गरमा एम्बुलेन्स 

ठेक्कामा  ठेक्कामा लगाउन सक्ने छ ।ठेक्का लगाउिा कति समय अिधधको ठेक्का लगाउने हो सोको ठेक्का 
रकम ठेक्का सम्झौिामानै ललईने छ । 

 िर: ठेक्कामा लगाउिा गाडी सुरक्षक्षि हुने विगे्रमा ममथि हुन ेिर्ा गाडीलाई कुन ैफकलसमको क्षति हुन नदिने 
स्पस्ट्र सम्झौिा सदहि कन्म्िमा ५ लाि रुपैया धरौटी राख्न ुपने छ ।       

प्रमाखणिगने 

पशुथरामनेपाल 

नगरप्रमुि 


