
 

महालक्ष्मी नगरपाललका अर्थ लिधेयक २०७७ 

 

 

 

 

 

 

महालक्ष्मी नगरपाललका 

स्थानीय राजपत्र 

भाग-१ 
 

 

प्रमाणित लमततिः २०७७-०३-२२ 

महालक्ष्मी नगरपाललका अर्थ विधेयक ,२०७७ 

 



 

महालक्ष्मी नगरपाललका अर्थ लिधेयक २०७७ 

 

 

 

 महालक्ष्मी नगरपाललका अर्थ लिधयेक २०७७ 

महालक्ष्मी नगरपाललका द्वारा प्रकालित  

भाग १ 

नेपालको िँलिधानको धारा २२८ ले दिएको अलधकार प्रयोग गरी महालक्ष्मी नगरपाललका ,नगर िभाबाट 

लमलत २०७७।०३।२२ गते पाररत महालक्ष्मी नगरपाललकाको अर्थ िम्बन्धी प्रस्तािलाई कायाथन्ियन गनथ िनकेो 

यो एन ििथ िाधारण ििैको जानकारीको लालग प्रकाशन गरीएको छ ।  

महालक्ष्मी नगरपाललकाको अर्थ िम्बन्धी प्रस्तािलाई कायाथन्ियन गनथ िनकेो लिधयेक ,२०७७  

प्रस्तािना: 

            महालक्ष्मी नगरपाललकाको आर्र्थक िर्थ २०७७।०७८ को अर्थ िम्बलन्ध प्रस्तािलाई कायाथन्ियन 

गनथका लनलमत स्र्ालनय कर तर्ा शुल्क िँकलन गनथ,छुट दिन तर्ा आय िँकलनको प्रशािलनक व्यिस्र्ा गनथ 

िाञ्छनीय भएकाले ,नेपालको िँलिधानको धारा २२८ बमोलजम महालक्ष्मी नगरपाललकाको नगर िभाल ेयो 

ऐन िनाई लागु गरेको छ । 

१ िलँछप्त नाम र प्रारम्भ  

१ यि एनको नाम महालक्ष्मी नगरपाललकाको आर्र्थक ऐन ,२०७७ रहकेो छ । 

२ यो ऐन २०७७ िाल श्रािण १ गते िलेि महालक्ष्मी नगरपाललका क्षेत्रमा लागु हुनछे  

२. िम्पलत कर : 

१. महालक्ष्मी नगरपाललका क्षेत्र लभत्र कुनै व्यलिल े आफनो क्षेत्र लभत्रको भौलतक िँरचना र िोले चचेको 

जग्गामा िलम्तकर लगाउन िके्न छ 

तर , जग्गा धलन व्यलि नभएको गुठीको स्िालमत्िमा रहकेो जग्गामा िलम्त कर लगाईन ेछैन । 

२. उपिफा १ िमोलजम लगाईने िम्पलत कर प्रयोजनका लालग जग्गा मुल्याङकनको िर अनुिुलच १ ,भौलतक 

िँरचनाको िर्गथकरण, आयु (िर्थ ),िार्र्थक ह्राि कट्टी िर (%)र मुल्याङकन िर (प्रलत िगथ दफट )अनुिुलच २,मुख्य 

क्षेत्र र िाधारण क्षेत्र तर्ा भौलतक िरँचना मुल्याङकनमा गुणक अनुिुलच ३ र िम्पलत करको िर अनुिुलच ४ मा 

उल्लेि भए िमोलजम हुने छ ।  



 

महालक्ष्मी नगरपाललका अर्थ लिधेयक २०७७ 

 

 

३. यि िफा िमोलजम िम्पलत कर लगाउिा घर जग्गाको आकार ,प्रकार , बनोट र उपयोग ,अचल िलम्तको 

उत्पािलशल उपयोगको अिस्र्ा नागररकको लजिनस्तर,आर्र्थक स्तर ,कर लतनथ िकने क्षमता ,अचल िम्पतीको 

प्रचललत िजार मुल्य तर्ा ह्राि मुल्य िमेतलाई लिचार गरी कायाथपाललकाले आिस्यक कायथलिलध िनाई लाग ु

गनथ िके्न छ । 

३. भलुमकर (मालपोत): 

नगरपाललका क्षेत्र लभत्र अनिुलुच २ िमोलजम भुलमकर (मालपोत) लगाईने र अिुल उपर गरीने छ ।  

तर , िफा २ िमोलजम िम्पती कर लगाएको जग्गामा भुलमकर (मालपोत लगाईने छैन) । 

४. घर जग्गा बहाल  कर  

१. नगरपाललका क्षेत्र लभत्र कुनै व्यलतिलले घर पिल,ग्यारेज, गोिाम,टहरा,कारिाना,जग्गा िा पोिरी पुरै िा 

आलम्शक तिरल ेिहालमा दिएकोमा िहाल रकममा िहाल कर लगाईने छ । 

२. उपिफा १ बमोलजम लगाईने घर जग्गा िहाल करको िर अनुिुलच ५ मा उल्लेि भएिमोलजम हुने छ ।  

३. उपिफा १ िमोलजम िहाल रकम लनधाथरण गनथको लालग नगरपाललकाले घर जग्गा रहकेो स्र्ान तर्ा 

िँरचनाको प्रकारको आधारमा न्युनतम िहाल मुल्य तोदक िोलह आधारमा िहाल रकम लनधाथरण गरी कर 

अिुल गने छ । कायाथपाललकाले लनधाथरण गनथ िके्नछ ।  

४. यि िफा िमोलजम ललईन ेकरका लालग कायथपाललकाल ेआिस्यक लनयम िा कायथ लिलध िनाउन िके्न छ । 

५. घर जग्गा बहाल कर अिलुललाई प्रभािकारी िनाउन िडा स्तरमानै कर अिुलल लाई कायाथन्ियन गररने छ । 

६. िहाल कर िम्िन्धी अन्य व्यिस्र्ा महालक्ष्मी नगरपाललकाको नगर िभा/नगर कायथपाललकाले लनणथय गरे 

िमोलजम हुने छ । 

५. लिज्ञापन कर : 

१. नगरपाललका क्षेत्र लभत्र व्याििालयक प्रचार प्रिारका उिशे्यले रालिने लिज्ञापन िा प्रचार प्रिारका िामा्ी 

हर जस्त:ै िाईन िोडथ ,लडस््ल े िोडथ,स्टल,व्यानर,गेट,प्रचा,पम््लेट,पेन्टीङ,माइदकङ आदिमा अनुिुलच -६ 

िमोलजम लिज्ञापन कर तर्ा अनुमलत िुल्क लगाईन ेर अिलु उपर गररने छ । 

२. अनुिुलच ६ को प्रयोजनको लालग मुख्य क्षेत्र भन्नाले रामिजार,जीतपुर िजार क्षेत्र,लचत्रे िजार क्षेत्र ,चानुिा 

िजार ,डाँडाँ गाउ चोक ,िमार चोक ,अहाले चोक ,घुमाउने चोक ,मुल्िकथ  चोक,लनगाले चोक ,नेता चोक 

,द्यौराली आिपािको िाँया िायाँ १०० लमटर लभत्र िम्मको क्षेत्रलाई िम्झनु पिथछ । 
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३. नगर क्षेत्रमा लनलज घर जग्गा तर्ा िािथजलनक स्र्लमा रालिन ेिि ैप्रकारका विज्ञापन प्रचार प्रसार तथा सुचना 

सामाग्री राख्नु पुिथ नगरपाललकाको लस्िकृलत लएर मात्र राख्नु पने छ ।स्िीकृलत लिना रालिएका लिक लिज्ञापन 

प्रचार प्रिार तर्ा िचुना िामा्ी नगर कायथपाललकाको कायाथलयले हटाउन िके्नछ । 

४. लिज्ञापन कर िँकलनको कायथ नगरकायथपाललकाको कायाथलयले ठेक्का माफथ त गनथ िके्न छ । लिज्ञापन कर 

निुझाउने र स्िीकृत नललई रालिएका लिज्ञापनका व्यानर तर्ा लिलभन्न िोड ,प्रचार प्रिार तर्ा िुचना मा्ी 

हटाउन ठेकेिारले कायथलिाट अनुमलत ललई कायथ गनथ िके्न छ । 

५. उपिफा १ िमोलजमको कर उठाउनको लालग आिस्यक पने कायथलिलध कायथपाललकाले स्िीकृत गरी लागु गनथ 

िके्न छ ।  

६. यि िफा िमोलजम नगरपाललकाले उठाएको लिज्ञापन कर िापतको रकम प्रचललत िँघीय र प्रिशे काननु 

िमोलजम प्रिशे िँघ िाडफाँड गरीने छ । 

७. प्रचललत कानुनल ेलनर्ेलधत गरेका िस्त ुतर्ा कारोिारको प्रचार प्रिार िामा्ी राख्न पाईने छैन । 

८. जनलहतमा जारी िुचना िा िामाजीक िालयत्ि र लोकलहतमा जारी िुचना हरु िमेत राख्नु पुिथ स्िीकृलत 

ललनु पने छ । 

९. एकपटक होडीङ िोड राख्न दिएको अनुमलत एक आर्र्थक िर्थका लालग मात्र मान्य हुन ेछ ।िोका लालग प्रतेक 

िर्थ अनुमलत ललनु पने छ ।अनुमलल नललएका िोडथहरु कायाथलयले हटाउने िा अन्य िामा्ी राख्न प्रयोग गनथ िके्न 

छ ।यिरी अनुमती नललएका िा नलिकरण नगररएका िोडथहरुमा कायाथलयले प्रचार िामा्ी राख्न दििा िामा्ी 

राख्ने अिलधको आधारमा छुटै्ट भाँडा ललईने छ । 

१०. होलडङ िोडथ लगाएतका प्रचार िामा्ी राख्न अनुमती दिन ेिम्िन्धमा छुटै्ट कायथलिलध िनाई लाग ुगरीन ेछ 

। 

११. कायथलिलध निने िम्म यिै ऐन िमोलजम कर र भाँडा अिुलल गररने छ । 

६. व्याििाय कर : 

१. नगरपाललका क्षेत्र लभत्र व्यापार,व्याििाय िा िेिामा प ँजीगत लगानी र आर्र्थक कारोिारका आधारमा 

व्याििाय कर लगाईने र अिलु उपर गररने छ । 

२. व्यापार,व्याििाय तर्ा ििेा िँचालन गनथ चाहने व्यलतिल िा िँस्र्ालाई फमथ व्याििाय िताथ गरीने छ । र िताथ 

गरेका फमथ –व्याििालयले उपिफा १ िमोलजम िार्र्थक रुपमा व्याििाय कर चुतिला गनुथ पने छ । 

३. उपिफा १ र २ िामोलजम करको िर अनुिुलच ३ मा तोके बमोलजम हुने छ ।   
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४. यि िफा िमोलजम िताथ इजाजत लिना नगरपाललका क्षेत्र लभत्र कुनै पलन फमथ उद्योग,व्यापार ,व्याििाय तर्ा 

िेिा िञ्चालन गनथ पाईने छैन । 

५. मलहला तर्ा पुणथ अपाङगता भएका व्यलतिल प्रोपाईटर हुने गरी नयाँ िताथ गरीन ेव्याििायमा िुरु िताथमा 

लाग्ने करमा २५ % कर रकम छुट दिइने छ । 

६. यि िफा िमोलजमको कर  उठाउनका लालग आिश्यक पने काननु तर्ा कायथलिलध राजश्व परामशथ िलमलतको 

लिफाररिमा कायाथपाललकाको लनणथय बमोलजम हुनेछ  । 

७. लामो िामय ििेी नगरपाललकामा िताथ नभई िा िताथ भएर पलन कर िुझाउन िाँकी रहकेा कर िाता हरुका 

लालग एक पट्टकका लालग आर्र्थक िर्थ ०७६/०७७ िम्म लाग्ने जररिाना रकम लमनाहा गरी एकमुस्ट कर रकम 

अिुललको व्यिस्र्ा गरी करिातालाई लनयलमत गराईने छ ।िोका लालग २०७७ िाल पौर् मिान्त िम्मको 

िमयािलध दिईने छ । 

८. व्याििाय िताथ नगरी िँचालनमा रहकेा व्याििाय िताथ गराउन तर्ा िताथ गररएका व्याििायको कर अिुलल 

(व्याििाय नलिकरण)का लालग कर िँकलन टोलल स्र्लगत रुपमा िटाउन िदकने छ । यिरी िटाएको कर 

िँकलन टोली माफथ त िताथ नगरी िँचालनमा रहकेा व्याििाय िताथ गनुथ तर्ा चालु आर्र्थक िर्थ भन्िा अगालडको 

आर्र्थक िर्थको कर िुजाउन िाँकी रहकेो भएमा ७ दिन लभत्र कर चुतिला गनुथ िम्िलन्धत व्याििलयको कतथव्य हुने 

छ । 

९. नेपालल नागररकता लिना व्याििाय िताथ गन ेव्याििालयको हकमा २ िर्थको व्याििाय कर िरािरको रकम 

धरौटी ललई िताथ गरीने छ ।अलगल्लो आर्र्थक िर्थमा कर चुतिला नभएका त्यस्ता व्यििायको आर्र्थक िर्थ िमाप्त 

भएको लमलतले छ मलहना पलछ धरौटी जफत गरी िोत लगत कट्टा गरीन े छ र लनयलमत रुपमा कर चुतिला 

गरररहकेो व्याििायको हकमा यिी व्याििाय िन्ि िा हक हस्तान्तरण गन ेभएमा लनजको धरौटी रकम दफताथ 

दिईने  छ । 

१०. कुन ैअस्र्ाई व्याििाय प्रयोजनाका लालग िा प्रचार प्रिार र प्रमोिन गने उिशे्यले कुनै चोक िा 

िािथजलनक स्र्लमा अनुमलत ललई छोटो अिलधका लालग िुल्क ललई स्टल राख्न अनुमलत दिईने छ । 

७. जडीिरुट किाडी र लजिजन्त ुकर : 

१. नगरपाललका क्षेत्र लभत्र कुनै व्यलतिल िा िँस्र्ाल ेउन ,िोटो ,जडीिुरट,किाडी माल,र प्रचललत काननु द्वारा 

लनर्ेध गरीएका लजिजन्तु िाहकेका अन्य मृत िा माररएका लजिजन्तुको हाड,लिङ,्िाि,छाला जस्ता िस्तुको 

व्याििालयक कारोिार गरेिापत अनुिुलच -७ िमोलजम जलडिुटी,किाडी तर्ा लजिजनतु कर लागाईने र अिुल 

उपर गरीने छ । 

स्पष्टीकरण : यि िफाको प्रयोजनको लालग कारोिार भन्नाल ेलिके्रताल ेजारी गरेको लिल िा लिजक िा लने िने 

भएको जलनन ेप्रमाणलाई िम्झन ुपिथछ र नगरपाललकाल ेकर लगाउँिा कारोिार भएको पररणाको आधारमा 

तोकीएको िर बमोलजम लगाउन ेछ । 
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२. उपिफा १ िमोलजमका िस्तुको व्याििालयक कारोिािर गने व्यलतिल िा िँस्र्ालाई नगरापाललकाले फमथ 

व्याििाय ईजाजत दििा कर िुझाउने ितथ र लिलध िमेत तोकी इजाजत दिईने छ । 

३. यो कर िम्िन्धीत व्याििाईले कर चुतिला गरेपछी िा छुट पुजी लीएपछी मात्र कारोिार स्र्लिाट िमान 

िालहल लैजान पाईने छ । अन्यर्ा पाईएमा िण्डनीय हुने छ । 

४.  यो कर िकँलन ठेक्का प्रकृया िाट गनथ िदकने छ ठेकेिारले आफ्नो कायाथलयको ठेगाना र िम्पकथ  नम्िर 

िम्बन्धीत व्याििालयलाई उपलब्ध गराउनु लनजनको कतथव्य हुन ेछ । 

५. िजार क्षेत्र र लछमेकी तर्ा िलधयार लाई अिर पने गरी किाडी व्याििाय गनथ पाईने छैन उजुरी िा गुनािो 

आएको छ मलहना लभत्र व्यिस्र्ापन गनुथ पने छ । 

८. ििारी िाधन कर: 

१. नगरपाललका क्षेत्र लभत्रका लतन पाङ्े ििारी िाधनमा कर लगाईने र उठाईने छ । 

२. उपिफा १ िमोलजम लागाईने ििारी िाधनको िताथ शुल्क रुढ प्रलमट शुल्क र िार्र्थक ििारी िाधन करको 

िर काननु  बमोलजम हुने छ ।तर उपिफा १ र २ िमोलजम कर िकँलनको लजम्मेिारी प्रिशे िरकार द्वारा यि 

नगरपाललकालाई प्राप्त भए पछी मात्र कायाथन्ियन गरीने छ । 

९. मनोरञ्जन कर : 

१. नगरपाललका क्षेत्र लभत्र रहकेा चललचत्र घर िाँस्कृलतक प्रिथशन हल िँलगत स्र्ल नाटक घर फोन पाकथ ,िाल 

उद्यान हाट िजार,मेला मनोरञ्जन प्रिशथन स्र्ल जाि ुिकथि चटक जस्ता मनोञ्जथन व्याििाय िेिामा प्रिशे 

कानुनल ेतोके िमोलजमको िरमा मनोरञ्जन कर लगाई अिुल उपर गररन ेछ । 

२. उपिफा १ िमोलजम नगरपाललकाले उठाएको मनोरञ्जन कर िापतको रकम प्रचललत काननु िमोलजम प्रिशे 

िँग िाँडफाँड गरीने छ । अन्य ब्यिस्र्ा राजश्व परामशथ िलमलतको लिफारीिमा कायाथपाललकाको लनणथय 

बमोलजम हुनेछ ।  

३. नगरपाललका क्षेत्र लभत्र कुनै दकलिको लिशेर् उत्िि ,मित्िि,मेला आिीको अनुमती दििा ललईने िस्तुर 

कायथपाललकाले लनधाथरण गरेिमोलजम हुने छ ।अनुमलत िस्तुर िापतको रकम नगर पाललकाको राजश्वा िाँडफाँड 

िातामा जम्मा हुने छ ।  

४. नरपाललका क्षेत्र लभत्र छोटो अिलधका लालग व्याििाईक रुपमा प्रिथशन गरीने चललचत्र,िाँस्कृलतक 

प्रिथशन,िाँङलगलतक कायथक्रम,नाटक ,िनोरञ्जन प्रिथशन,जाि ुिकथश चटक जस्ता दक्रयाकलापमा रु २५००(िईु 

हजार पाँच िय मात्र ) शुल्क ललई उपयुतिलताको आधारमा उपयुतिलताको आधारमा स्िीकृलत प्रिान गरीने छ ।  

१०. पार्कथ ङ शलु्क : 
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१. नगरपाललकाले आफ्नो क्षते्रलभत्र तोकेको पार्कथ ङ स्र्लमा स्टेन्ड लगाउने िा पार्कथ ङ गने िािथजलनक 

यातायातका ििारी िाधहरुमा पार्कथ ङ िुलिधा उपलब्ध गराएिापत अनुिुलच ८ मा उल्लेि भए िमोलजमको 

िरमा पार्कथ ङ शुल्क लगाउने र अिुल उपर गने छ । 

२. नगरपाललकाले उपिफा १ िमोलजम तोदकएको स्र्ान बाहके अन्य स्र्ानमा ििारी पार्कथ ङ शुल्क लाग्ने छैन । 

३. पार्कथ ङ शुल्क िँकलनको लालग िार्र्थक पार्कथ ङ शुल्क चुतिलालाई लिशेर् जोड दिईने छ । 

४. श्रािण मलहना भरी पार्कथङ शुल्कको िार्र्थक रकम िुझाउन िम्बन्धीत व्याििालयलाई िुलचत गरीने छ 

।श्रािण मलहना लभत्र िार्र्थक शुल्क निुझाउने ििारी िाधनको हकमा भाद्र मलहनाििेी िलैनक पार्कथ ङ शुल्क 

अशुल गररने छ । 

५. नगरमा पयथटकको रुपमा आउने पयथटक हरुका िबै ििारी िाधन हरुमा ििै दकलिमको कर िा शुल्क छुट 

गरीएको छ । यिै गरी नगरमा आयोजना हुने लिलभन्न धार्मथक ,िाँस्कृलतक ,पटथकीय िा यस्तै प्रकृलतका 

कायथक्रममा िहभागी हुने कुन ैदकलिमका ििारी िाधन हरुमा कुनै पलन कलि िा आयोजनक िा िँघ िँस्र्ाका 

नाम बाट  कर िा शुल्क ललन पाईने छैन । अनलधकृत कर िा शुल्क िँकलन कायथ िन्डनीय हुने छ । 

तर ििारी िाधको िरुक्षा प्रयोजनको लालग अलभलेि व्यिस्र्ा िलहत नगरपाललका बाट अनुमलत ललई िेिा 

शुल्क ललईन िदकने छ ।  

६. यि िम्बलन्ध अन्य व्यिस्र्ा कायथपाललकाले लनणथय गरेिमोलजम हुने छ । 

११. बहाल लिरौटी शलु्क: 

१. नगरपाललकाले आफुल ेलनमाथण,रेिििे िा िञ्चालन गरेका िहेाय िमोलजमका िम्पलत हरुमा अनुिलुच ९  

िमोलजमको िरमा बहाल लिरौटी शुल्क लगाउन र उठाउन िके्न छ : 

क) आफुले लनमाथण गरेका िा आफ्नो स्िालमत्िमा रहकेा भिन,जग्गा िा अन्य िम्पलत  

ि) आन्नो रेिििेमा रहकेा  िािथजलनक स्र्ल,ऐलानी जग्गा िा िाटोको छेउका जग्गामा भएका अस्र्ाई 

टहरा,छाप्रा िा पिल िा आिाि, 

ग) नगरपाललकाले तोकेका िािथजलनक स्र्ल,हाटिजार,मेला,जात्रा आिीमा र्ापेका पिल ,स्टल । 

२. उपिफा १ को िन्ड क बमोलजमको िम्पलतमा लाग्ने िहाल लिरौटी िमझौतामा उल्लेि भएिमोलजमको 

िरमा िँकलन गरीने छ ।  

३.उपिफा १ को िन्ड ि र ग िमोलजमको िम्पलतमा िहाल लिरौटी शुल्क िोलपत्र िा िरभाउ पत्र िा बडा बड 

को माध्य माट ठेक्का प्रकृया िाट िँकलन गरीने छ । 

४. उपिफा ३ िमोलजम िहाल लिरौटीमा दििा शतथ िलहत िम्झौता गरीदिनु पने छ । 
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१२. ििेा शलु्क ,िस्तरु : यििम्बन्धी कर अनिुचुी ४ बमोलजम हुनछे ।  

१. नगरपाललकाले आफ्नो क्षते्र लभत्र िँचालनमा रहकेा टे्रदकङ ,िलञ्जजम्प, र् याफरटङ,्याराग्लाईलडङ लगाएतका 

स्र्ालनय पयथटन मनोरञ्जन तर्ा िाहलश िेल्कुि िम्िलन्ध िेिा िा व्याििायमा िेिा शुल्क लगाईने र अिुल 

उपर गररने छ । 

तर लिमा निी िा अको स्र्ालनय तहको क्षेत्रलाई िमेटेर िञ्चालन हुन ेिेिा िा व्याििायमा िेिा शुल्क लगाउिा 

िम्िन्धी स्र्ालनय तह िँघ िम्नव्य गरी लगाईने छ । 

२. नगरपाललकाले लनमाथण िा िञ्चालन तर्ा व्यिस्र्ापन गरेका स्र्ालनय पुिाथधार  िा उपलब्ध गराएको 

िहेाको कुनै िेिा उपयोग गरेिापत िम्बन्धीत िेिा प्रिायक तर्ा िेिा ्ाहीलाई िेिा शुल्क िस्तुर लगाईने र 

अिुल उपर गरीने छ । 

क)िानेपालन,लिजुली ,अलतलर्गृह  ,धमथशाला ,पुस्तकालय ,िभागृह र त्यस्तै अन्य िेिा िुलिधा, 

ि) फोहोरमैला व्यिस्र्ापन  , िरिफाई ,ढललनकाि ,िडक िलतिल जस्ता िेिा िुलिधा , 

ग) िौचालय ,पाकथ  स्नान गृह पौडी पोिरी व्याम शाला गेस्त हाउि पयथटकीय स्र्ल , छात्रािाि ,हाटिजार  

,िशुिर्शाला ,िििाहा गृह  ,धोिीघाट र त्यस्तै अन्य िुलिधा; 

घ)िडक ,ििपाकथ  ,ढल , पुल जस्ता िेिा ; 

ङ)अचल िम्पती िा अन्य कुनै लिर्यको मुल्याङकन िम्िन्धी िेिा , 

च) ऐलतहालिक स्र्ल,पुरातालत्िक स्र्ल यिम धार्मथक महत्िमका िमपिाको प्रिेश शुल्क , 

३. नगरपाललकाले िहकारी िँस्र्ा एफ.एम .रेलडयो ,(घ)िगथको लनमाथण व्याििालय ईजाजत ,लिद्यालय 

स्र्ापना,ट्युिन तर्ा कोलचङ िेन्टर चौर्धी पिल,व्यापाररक फमथको िताथ अनुमलत नलिकरण तर्ा लनयमन 

आिीमा िेिा शुल्क िस्तुर तोकी लगाउने र उठाउने  छ । 

४. नगरपाललकामा िमान ढुिानी गने ढुिानीका िाधनहरु र लनलजिद्यालयले िञ्चालन गरेका स्कुल ििमा 

पुिाथधार (िडक)उपयोग िेिा शुल्क लागु गरीने छ । यस्ता ििारी िाधनमा पटके,पार्कथ ङ जस्ता अन्य शुल्क 

लागु गररने छैन । 

१३. प्राकृलतक स्रोत लिदक्र शलु्कः 

१. नगरपाललकाले आफ्नो क्षते्र लभत्र िातािरणीय प्रभाि मुल्याङकन र प्रार्भथक िातािरणीय परीक्षणबाट 

तोकीएको पररणाममा ढँुगा लगट्टी माटो िा काठ िाउरा जराजुरी स्लेट आिी प्राकृलतक एिम िानी जन्य 

िस्तुहरुको लिकृ गनथ िके्न छ ।लिकृ शुल्क अनुिुलच ९ बमोलजम हुने छ ।  
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२. कायथपाललकाले आफ्नो प्रयोगमा नआउने पुराना र कारम नलाग्ने िस्तु,उपकरण तर्ा िमानहरु लललाम लिकृ 

गनथ िके्न छ । 

३. कायथपाललकाले नागररकको िुलभिाको लालग लिलभन्न फाराम तर्ा पुस्तकहरु िा अन्य िेिा शुल्क तोकी लिकृ 

गनथ िके्न छ । 

४. उपिफा १ बमोलजमका बस्तुहरु लिकृ तर्ा उपिफा २ िमोलजमको लनकािी शुल्क अिुललको लालग लिकृ तर्ा 

लनकालिको पररणाम तर्ा िर लनधाथरण गरी बोलपत्र,िरभाउपत्र को माध्यम िाट गरीने छ । 

 

१४. िण्ड जररिानाः  

१. नगरपाललकाले लनधाथरण गरेको कर ,शुल्क ,िस्तुर तर्ा महशुल तोदकएको िमयमा निुजाएमा िहेाउ 

िमोलजमको जरीिाना िलहत िक्यौता अिुल उपर गरीने छ । 

क)नगरपाललका कायाथलयलाई लतनथ िा िुजाउन िाँदक बक्यौतामा गत आिका लालग १५% र त्यि अलघका 

िर्थहरुमा क्रमश र्प १५% िृलिका िरले जररिाना अिुल उपर गररने छ ।  

ि)नगरपाललकाले िफा १ बाहके प्रचललत काननु पालना नगरेको किुरमा लगाउन ेअन्य िन्ड जररिाना रकम 

िम्बलन्ध िँघीय तर्ा प्रिशे कानुनमा तोकीय िमोलजम हुने छ  । 

ग) नगरपाललका क्षेत्रलभत्र कुनै व्यलतिल िा िँस्र्ाल ेउन िोटो जलडिुटी किाडी माल र प्रचललत काननु ििुारा 

लनशेध गररएका लजिजन्त ुिाहकेका अन्य मृत िा माररएका लजिजन्तुको हाड लिङ पुिाि छाला जस्ता िस्तुको 

व्याििालयक कारोिार गरेिापत नगर कायथपाललकालाई िझुाउनु पने अनुिुलच ९ बमोलजम जडीिुटी किालड 

लजिजन्तु कार नबुजाई लनकािी गनथ लागेको ििारी िाधनलाई जररिाना गरी अिुल उपर गररने छ ।  

घ)लनयमानुिार ठेक्का स्िीकृत भै चलान पुर्जथ नपाए िम्म िा उत्िन्न गनथ नपाईने क्षेत्रमा ढँुगा लगरट्ट िालुिा 

उत्िन्न गरेमा त्यस्तो िमान उत्िन्नमा प्रयोग हुने िामा्ी र ठुिानी गन ेिाधन लनयन्त्रणमा ललई जररिाना गरी 

अिुल उपर गरीने छ ।  

१५. अन्य कर िम्बन्धी ब्यिस्र्ाः 

१. अन्य कर िम्बन्धी ब्यिस्र्ा अनुिुलच १० बमोलजम हुने छ ।  

१६ प्रचलीत ऐनिमोलजम हुन े  

१ यि ऐनमा अन्यत्र जुनिकैु कुरा उल्लेि गरीयको भएतापनी यि ऐनमा उल्लेि गरीएका लिर्यहरुमा यिै 

बमोलजम र उल्लेि  नगररएका लिर्यमा प्रचललत िघँीय प्रिशे तर्ा स्र्ालनयकाननुमा ब्यिस्र्ा भए िमोलजम 

हुने छ । 
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१७ िारेजी र बचाउँ  

१ महालक्ष्मी नगरपाललकाको आर्ीक ऐन २०७६ िारेज गरीएको छ ।  

२ यो ऐन जारी हुनु अघी भएका िम्प णथ कायथहरु यिै ऐन िमोलजम भए गरेको मालनन ेछ ।   

                                                             प्रमालणत गने  

                     पशुथराम नेपाल  

                नगर प्रम 

          

अनसूुची -१ 

स्थाननय सरकार सचँालन ऐनको दफा (५५) सँग सम्बन्धित 

नगरपानलकाले आफ्नो के्षत्रनित्र लगाउन सक्न े सम्पन्ि करको दररेट  

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 



 

महालक्ष्मी नगरपाललका अर्थ लिधेयक २०७७ 

 

 

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 

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 
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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 

 
स्र्ालनय िरकार िँचालन ऐनको िफा (५६) बमोलजम 

बारी िा पािो 

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 

        



 

महालक्ष्मी नगरपाललका अर्थ लिधेयक २०७७ 

 

 

        

v]t 

िेत
क
ो प्र

क
ार 

  
  

५ 
रोप

नी
  

  
धयू

नत
म 

रु 

६–
२०

 र
ोपन

ी प्र
नतर

ोपन
ी रु

 

२१
–
३०

 र
ोपन

ी रु
 प्रन

तर
ोपन

ी 

३१
–४

० 
रोप

नी
 रु

 

४१
–
५०

 र
ोपन

ी प्र
नत
रोप

नी
 रु

 

५०
–
७०

 र
ोपन

ी 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  

                            नगरपानलकाले आफ्नो क्षते्रनित्र लगाउन सक्न ेव्यवसाय कर    

क्र.सं. र्ववरण प्रकार 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/-  
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ि 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/-  

ि 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 क शे्रणी ३०००/-  
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तथा नबक्री गने ि 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/-  

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/-  
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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/-  

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/-  
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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 ४०००/-  

उपिोक्ता 
शहकारी, कृर्ष 
तथा दगु्ि 
शहकारी ३०००/-  

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  
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ि 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/-  

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/-  
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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/-  

  ि पसल तथा उद्योग दताि "  ११००/-  

    पसल तथा उद्योग नवीकरण    ५५०/-  

  ग ईलेन्क्ट्रक पसल "  ६५०/-  
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  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/-  

  ि 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/-  
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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/-  

    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/-  
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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/-  

  

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-  
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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 
वडाको 

"  २२००/-  

  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     
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  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  
  

  

  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/-  
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  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  

  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 वार्षिक  १०००/-  
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थप जररवाना 
 

 

िरिफाइ ििेा शलु्कको िर 

नगरपाललकाल ेिकँलन गन ेफोहोर िकँलन िापत  का क्षते्रमा एक घर िरािर को िर  
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  

- यि िम्बन्धी अन्य व्यिस्र्ा  राजश्व परामशथ िलमतको लिफाररिमा नगर कापाथललकाको लनणथय िमोलजम  हुन ेछ । 

 

िािथजलनक शौचालय उपयोग ििेा शलु्क 

क्र.स. र्ववरण दर रु  

१ र्पसाब गरेको  5 

२ ददसा गरेको 10 

३ स्नानगहृ उपयोग  20 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 अनसूुची  ५ 

स्थाननय सरकार सँचालन ऐनको दफा ५७ सँग सम्बन्धित  

नगरपानलकाले आफ्नो क्षते्रनित्र लगाउन सक्न ेघरजग्गा बहाल करको दरः 

       

क्र.सं. र्ववरण प्रनतशत 
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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 सिा हल  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/-  

  

 

 

अनिुचुी -७ 

स्र्ालनय िरकार िचँालन ऐनको िफा ६१ िगँ िम्बलन्धत   

जडीबुटी, किाडी र लजिजन्त ु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 
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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 
२९ िर पराल ट्रक ट्राक्टर क्रमशः 100,  80 
 अनिसो  ट्राक्टर  100 
 ियर  र्कलोग्राम  2 
 सीसौ साल बन कायािलयको चलानी को 

आिारमा 
ट्रक  1000 

 अधय काठ  ट्रक  200 
 ्लाइ बोडि  ट्रक 500 
 लकनड काठ ट्रक १००० 
 

 

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

१ फलामजधय सामान  र्कलोग्राम 1.25 
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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 

                                         

 

    अनिुचुी -८ 

स्र्ालनय िरकार िञ्चालन     ऐनको िफा ६० िगँ िम्बलन्धत  
                          पाकीङ शलु्क 
 

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 
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१० र्वशेष कामले आएको सरकारी गाडी   छुट 
 

अनिुचुी -९ 

स्र्ालनय िरकार िञ्चालन ऐनको िफा ५९ िगँ िम्बलन्धत 

बहाल लिरौटी कर 
क्र.स. र्ववरण  रु  दैननक  

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 

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 लिरौटी ( पशहुाट शलु्क )   
क्र.स. र्ववरण प्रनत गोटा  

१ लैनो गाइ  150 

२ लैनो िैनस 200 

३ रागा 200 

४ थारो गाइ वा गोरु 100 

५ ठुलो िसी 20 

६ बोका  15 
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७ बाख्रा  15 

८ सुँगरु  20 
९ सगुरु पाठापाठी 10 

 

 

                                                             अनिुचुी -१० 

 

प्राकृलतक स्रोत लिदक्र 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 
लयाएको काठ दाउरा 
दहिर बहिर आदी 

प्रनतट्रक / प्रनत 
ट्रयाक्टर 

100/50 500/200 

   

१ ठेक्कामा लगाईने /ठेक्कामा नलागेको र नपरेकोमा मालर् उल्लेि भएबमोलजम हुने र ठेक्का लागेकोमा िोही 

िमोलजम हुने । 

२ यि िम्बन्धी अन्य व्यिस्र्ा राजश्व परामशथ िलमलतको लिफाररिमा नगर कायाथपाललकाले गरेको लनणथय 

िमोलजम हुने छ । 

 

 

                            अनिुचुी ११ 

                           अन्य व्यिस्र्ा  

नगरपाललका लभत्र िँचाललत ्ाभेल उद्योग,िानी,लिमेन्ट्टको कच्चा पिार्थ उद्योग लगायतका उद्योगले 

नगरपाललकाको कायाथलयमा िार्र्थक एक मुस्ट २०००० (लिश हजार)कर रकम बुझाउन ुपने छ । 
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- यि िम्बन्धी आबश्यक कायथलिलध िनाई करको िर लनधाथरण गने काम नगरकायथपाललकाले गने छ । 

- राजश्व परामशथ िलमलतको लिफाररिमा नगरकायाथपाललकाले करको िर लनधाथरण गन ेछ । 

१व्यकहुलोडर /जलेिलि ििेा शलु्क िम्बन्धी ब्यिस्र्ा 

१ नरपाललका  मा रहकेो व्याकहु लोडर  नगरपाललका लभत्रका िा िालहरका जो िुकै 

फमथ/ब्याििाय/व्यलतिल/िँस्र्ा/ नागररकले लनलित शुल्क लतरेर /िम्झौता बमोलजम /लनलित िमयकालालग प्रयोग 

गनथ पाउने छन । 

२ ब्याकहुलोडरको शुल्क िर िहेाय बमोलजम हुने छ । 

क्र ि  लििरण िर/घन्टा अन्य व्यिस्र्ा कैदफयत 

१ नगरपाललका क्षेत्र लभत्र (लनमाथण 

कायथ) 

१२२५ ५० रुपैया 

चालक र २५ 

रुपैया 

िहचालकलाई 

भिा िम्बन्धीत 

पक्षले (जेलििी 

लग्ने पक्षल)ेदिनु 

पने छ । 

जिले लगन ेहो उिल े

तेल आफैल ेहाल्नु पन े

छ ।  

२ नगरपाललका क्षेत्र 

िालहर(लनमाथण कायथ) 

१४२५ ५० रुपैया 

चालक र २५ 

रुपैया 

िहचालकलाई 

भिा िम्बन्धीत 

पक्षले (जेलििी 

लग्ने पक्षल)ेदिनु 

पने छ । 

जिले लगन ेहो उिल े

तेल आफैल ेहाल्नु पन े

छ । 

३ फिेको गाडी तान्न  ९२५ ५० रुपैया 

चालक र २५ 

रुपैया 

िहचालकलाई 

भिा िम्बन्धीत 

पक्षले (जेलििी 

लग्ने पक्षल)ेदिनु 

पने छ । 

जिले लगन ेहो उिल े

तेल आफैल ेहाल्नु पन े

छ  

४ नगरपाललकाको कायाथलयको 

गाडी  र अन्य िरकारी गाडी 

फिेमा उद्धार िापत । 

नलागने  ५० रुपैया 

चालक र २५ 

रुपैया 

अन्य िरकारी 

गाडीको भने प्रकृलत 

हरेेर छुट/१००० 
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िहचालकलाई 

भिा िम्बन्धीत 

पक्षले (जेलििी 

लग्ने पक्षल)ेदिनु 

पने छ । 

िम्म चाजथ लाग्न ेछ । 

तर नगर पाललकाको 

कायाथलय िाट १३ 

दकलोलमटर िर पर 

भन्िा िालहर र 

नरगपाललकाको क्षेत्र 

िालहर भने अन्य 

िरकारी गाडी लाई 

पलन १००० चाजथ 

ललईने छ । 

५ ब्रेकरको िर  १४२५ ५० रुपैया 

चालक र २५ 

रुपैया 

िहचालकलाई 

भिा िम्बन्धीत 

पक्षले (जेलििी 

लग्ने पक्षल)ेदिनु 

पने छ । 

 

 

 

२ ब्याहु लोडर लग्ने िम्बन्धी िेिा ्ाही िबैले नगरपाललका बाट लगेको र ल्याई पुयाथउने िमय को लागत 

लनजलेनै बहेोनुथ पन ेछ । 

स्पस्टीकरण –लगेको र ल्याई पुररयाउने भन्नाले बाटोमा लगेको र ल्याएको घन्टा िापतको चाजथ भने्न बुलजन्छ । 

३ नगरपाललका लभत्र िा िालहरका उपभोतिला िलमलत िा लनमाथणमा व्याििालहले नगरपाललका बाटै 

लिलनयोलजत रकम को आयोजना िचँालन गनथ नगर पाललकाको व्याकहु लोडर/जेलिलि लगेमा लनमाथण कायथ 

िम्पन्न पिात भुतिलानी ललन आउिा नगरपाललकाको आन्तरीक राजश्व िातामा रकम िुजाएको नगिी रिीि को 

िक्कल कपी राख्न ुपने छ । 

४ लनम्न बमोलजमको िम्झौता पेपरमा िम्झौता नगरी र नगिी रलिि नकाटी नगरपाललकाको जेलिलि/ब्याकहु 

लोडर किैले पलन लग्न पाँउन ेछैन ।  
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                                          िम्झौताको लििरण 

 

                                   महालक्ष्मी नगरपाललका नगर कायथपाललकाको कायाथलय  

 लजतप र धनकुटा 

  

 लमलत  

 आ ि  

िताथ न  

 

 लिर्य :िम्झौता िम्बन्धमा 
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    प्रस्तुत िम्बन्धमा महालक्ष्मी नगरपाललका धनकुटाको व्याकहुलोडर /जलेिलि नगरपाललको कायाथलयिाट 

लहडाएिलेि ल्याई पुयाथउनजेल िम्म मेरो लजम्मामा रहनेछ । मेरो लजम्मामा रहिेम्म मेरो /म पक्षको कुन ै

लापरिाही िाट जेलििी िा जेलिलिको कुन ैपाट पुजाथ लि्न भत्कन /क्षलत हुन गएमा िोको ममथत/िमान फेन े 

लजम्मा मेरो हुने छ । 

 

 

    बुलझललने  प्रमालणत गने  

नाम                                                                                           नाम  

फोन नम्िर                                                                                 पि        प्रमुि प्रिाशदकय अलधकृत  

ठेगाना  िस्तित  

िस्तित 

 

लडलजटल(लमटर/घन्टा) नम्बर ……………… िलेि िुरु  

 

 

 

 

 

 

५ नगरपाललकको ब्याकहुलोडर /जेलिलि िँचालन लाई व्यिलस्र्त गनथ नगर कायथपाललकाले  यि ऐन 

बमोलजमको व्यिस्र्ा िँग मेल िाने गरी एक कायथलिलध िनाई लागु गनथ िके्न छ ।  

२ एम्िलुने्ि ििेा शलु्क िम्बन्धी व्यिस्र्ा 

 

१ नगरपाललका मा रहकेो /रहकेा एम्बुलेन्ि को िञ्चालन िेिा शुल्क िहेाए िमोलजम हुने छ । 



 

महालक्ष्मी नगरपाललका अर्थ लिधेयक २०७७ 

 

 

क) महाल्क्षमी नगरपाललकको एम्बुलेन्ि िञ्ञालन कताथले िम्भि भएिम्म िलैनक नभएमा लतन दिन 

लभत्रमा,लतन दिन लभत्रमा पलन निकेमा बढीमा एकहप्ता लभत्रममा अलनिायथ रुपमा राजस्ि 

नगरपाललकाको आन्तरीक राजश्व िातामा जम्मा गनुथ पन ेछ ।  

ि) लनयमानुिार लकबुक नभरी एम्बुलेन्ि कुिाउन र इन्धन भनथ पाईने छैन । 

ग) गालडले पार गरेको माईलेज लगबुक, तेल र राजश्वको भौचरिँग मेल िानु पन ेछ । 

घ)  मालर् उल्लेि गरेिमोलजमको िमयािलध लभत्र एम्बुलेन्ि चालकले राजश्व निुजाएमा  निुजाएको कुल 

उठेको राजश्वको पाँच प्रलतशत रकम जररिाना गररने छ ।जररिाना तलब भिा िाट अिुललने छ ।  

ङ) नगरपाललकको एब्मुलेन्ि चाजथ लजल्ला रेडक्रि िोिाईरटले तोके भन्िा बडी िरमा उठाईने छैन ।िररेट 

लनधाथरण नगर कायाथपाललकाले लनधाथरण गरे िमोलजम हुन े छ । 

च)  यि ऐन अनिुार  मेल िाने गरी नगर कायथपाललकले एम्बुलेन्ि िँचालन िम्बन्धी एक कायथ लिलध 

िनाउने छ ।एम्बुलेन्ि िचँालन िम्बन्धी अन्य व्यिस्र्ा नगरपाललकाको एम्बुलेन्ि िचँालन िम्बन्धी 

कायथ लिलध िमोलजम हुन ेछ  

२ नगरकायथपाललकाले   एम्बलुेन्ि ठेक्कामा दििा िार्र्थक रुपमा िढी राजश्व उठन ठहर गरमा एम्बुलेन्ि ठेक्कामा  

ठेक्कामा लगाउन िके्न छ ।ठेक्का लगाउिा कलत िमय अिलधको ठेक्का लगाउने हो िोको ठेक्का रकम ठेक्का 

िम्झौतामान ैललईने छ । 

 तर: ठेक्कामा लगाउिा गाडी िुरलक्षत हुने लि्ेमा ममथत हुने तर्ा गाडीलाई कुनै दकलिमको क्षलत हुन नदिने 

स्पस्ट्र िम्झौता िलहत कलम्तमा ५ लाि रुपैया धरौटी राख्नु पने छ । 

 

प्रमाणिकरि लमततिः २०७७-०३-२२                                                    आज्ञाल े

                                                                              खगेन्द्र नेपाल 

                                                                      तन. प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत 

 

 

 


