
 

बेलका नगरपाललकाको आलथिक ऐन, २०७८ 

नगरसभाबाट पाररत लिलतिः २०७८।०३।३१ 

 

प्रस्तावनािः बेलका नगरपाललकाको आलथिक वर्ि २०७८।७९ को अथि सम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्ािन्वर्न गनिको लनलित्त 

स्थानीर् कर तथा शुल्क संकलन गने, छुट लिने तथा आर् संकलनको प्रशासलनक व्यवस्था गनि वान्छनीर् भएकोले,  

नेपालको संलवधानको धारा २८८ को उपधारा (२)बिोलिि नगर सभाको आठ ौँ अलधवेशनबाट र्ो ऐन पाररत गररएको छ।  

 र्ो ऐन बेलका नगरपाललका, नगरसभाको आठ ौँ अलधवशनबाट स्वीकृत भई स्थानीर् रािपत्रिा प्रकाशन भएपछी 

लागू हुनेछ। 

 

१. संलिप्तनाि र प्रारम्भ 

(१) र्स लवधेर्कको नाि “बेलका नगरपाललकाको आलथिक लवधेर्क, २०७८” रहेको छ । 

(२) र्ो लवधेर्क नगरसभाबाट स्वीकृत भएपलछ बेलका नगरपाललका िेत्रिा लागू हुनेछ । 

२. पररभार्ा 

 

१. सम्पत्ती कर 

 र्स वेलका नगरपाललकाका िेत्र लभत्र सम्पलत्त कर संकलन गने उदे्दश्यले नगर सभाले लनर्िर् गरे अनुसार 

सम्पलत्तको िूल्याङ्कन गरी क्रिश आ.व.२०७८।०७९ बाट सम्पलत्त कर लगाइने र असुल उपर गने कार्ि थालनी 

गररनेछ। 

 

२. भूलि कर (िालपोत) 

 र्स वेलका नगरपाललकाका िेत्र लभत्र िग्गा हुने िग्गाधनीहरुबाट वालर्िक रुपिा तोलकए बिोलि भूलि कर 

(िालपोत) लगाईने र असूल उपर गररनेछ । र आ.व.२०८०।०८१ िेन्धिनै िलिनको उपर्ोगको आधारिा िूल्याङ्कन 

गरी सोहीबिोलििभूलिकर लगाईनेछ । 

 

३. घर वहाल कर 

 र्स वेलका नगरपाललका िेत्र लभत्रकुनै व्यन्धिवा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेि, गोिाि, टहरा, 

छप्पर,िग्गावापोिरी पुरै वाआंलसकतवरले वहालिा लिएकोिा तोलकए बिोलिि घर िग्गावहाल कर लगाईने र 

असुल उपर गररनेछ । 

 

४. व्यवसार् कर 

 र्स वेलकानगरपाललका िेत्रलभत्रव्यापार, व्यवसार्वा सेवािापुौँिीगतलगानी र आलथिक कारोवारका आधारिा 

तोलकए बिोलिि व्यवसार् कर लगाईने र असूल उपर गररनेछ । 

 

५. िलिवुटी, कवािी र िीविनु्त कर  

 र्स वेलका नगरपाललका िेत्र लभत्रकुनै व्यन्धिवा संस्थाले ऊन, िोटो,िलिवुटी, वनकस, कवािी िाल र 

प्रचललत कानूनले लनरे्ध गरेको िीविनु्त वाहेकका अन्य िृत वा िाररएका िीविनु्तको हाि, लसङ, प्ाौँि,छाला िस्ता 

वसु्तको व्यवसालर्क कारोवार गरे वापत तोलकए बिोलिि कर लगाईने र असुल उपर गररनेछ । 

 



६. सवारी साधन कर  

 र्स वेलका नगरपाललका िेत्र लभत्र िताि भएका सवारी साधनिा तोलकए बिोलिि सवारी साधन कर लगाईने 

र असुल गररनेछ । तर प्रिेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनिा अन्य थाव्यवस्था भएको अवस्थािा सोही विोलिि 

हुनेछ । 

 

७. लवज्ञापन कर  

 र्स वेलका नगरपाललका िेत्र लभत्रहुने लवज्ञापनिा वेलका नगरसभाले स्वीकृत गरेको तोलकए बिोलििको 

लवज्ञापन कर लगाईने र असूलगररनेछ । तर प्रिेशकानून स्वीकृत भई सो कानूनिा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थािा 

सोही विोलिि हुनेछ । 

 

८. िनोरन्िन कर  

 र्स वेलकानगरपाललका िेत्र लभत्रहुने िनोरन्िनव्यवसार् सेवािा तोकीए बिोलिि िनोरञ्जन कर लगाईने र 

असुल गररनेछ । तर प्रिेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनिा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थािा सोही विोलिि हुनेछ 

। 

९. बहाल लवर टी शुल्क 

 र्स वेलकानगरपाललका िेत्रलभत्रआफूले लनिािर्, रेििेि वा संचालन गरेका उले्लि भएअनुसार हाट विार 

वा पसलिा सोही िण्डिा व्यवस्था भएअनुसार वहाल लवट री शुल्क लगाईने र असूल गररनेछ । सरकारी सावििलनक 

िग्गािा लनिािर् भएका घर टहराहरुको तोलकएबिोलिि शुल्क ललइनेछ । 

 

१०. प्राकृलतक स्रोत संकलन तथा लवक्री शुल्क  

 र्स वेलका नगरपाललका िेत्र लभत्रिा उले्लि भए अनुसार ढंुगा, लगटी, वालुवा, रोिा, से्लट, िाटो, िहत्तर, 

बहत्तर िस्ता प्राकृलतक स्रोतहरुको प्राकृलतक स्रोत संकलन तथा लबक्रीगिाि संकलन तथा लबक्री शुल्क लगाईने र 

असूल गररनेछ । 

 

१२.घर अलभलेिीकरर् िसु्तर  

र्स वेलकानगरपाललका िेत्रलभत्र सरकारी, सावििलनकपलति तथािग्गाधनी प्रिार् पूिाि भएकािग्गािालनिािर् 

भएकािुनसुकै घरहरुको अलभलेि राखे्न प्रर्ोिनका लालग उले्लि भएअनुसार घर अलभलेिीकरर् िसु्तर लगाईने र 

असूल गररनेछ । 

 

१३. सेवाशुल्क िसु्तर  

र्स वेलका नगरपाललकाले लनिािर्, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका उले्लि भएका स्थानीर् पुवािधार र     

उपलव्ध गराईएको सेवािा सेवाग्रालहबाट तोलकए बिोलिि शुल्क लगाइने र असूल गररनेछ । 

 

१५. पर्िटन शुल्क  

र्स वेलका नगरपाललकाले आफ्नो िेत्र लभत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुबाट उले्लिीत िरिा पर्िटन शुल्क लगाईने र 

असुल गररनेछ ।तर प्रिेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनिा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थािा सोही बिोलिि 

हुनेछ । 

 

१६. िण्ड िररवाना र लनर्लित िसु्तर  



 र्स वेलका नगरपाललकाले आफनो िेत्र लभत्र नगरपाललकाको स्वीकृती लवना लनिािर् भएका भ लतक 

संरचना, घर तथा अन्य भवन, टहराहरुलाई भवन सलहंता, भवन लनिािर् िापिण्ड र नपाबाट स्वीकृत िापिण्ड 

लभत्र पनेको हकिा नगरपाललकाको लनर्िर्ानुसार नक्सा स्वीकृत गरी लनर्लित गनुिपने भएिा उले्लन्धित िरिा 

िण्ड, िररवाना र लनर्लित िसु्तर लगाईने र असुल गररनेछ ।  

१७. लवलवधिः नेपालको संलवधानले स्थानीर् तहको अलधकार िेत्र भलन तोकेका लवलवध लवर्र्िा  र्स ऐनिा           

उले्लि भए बिोलिि कर लगाई असुल गररनेछ। 

 

१८. िर घटाउन, बढाउन वा छुट लिन सलकने  

र्स ऐनविोलििलगाईएकाशुल्क र करको िर घटाउन, बढाउन वात्यस्तो शुल्क र कर आंलशकवा पूर्ि रुपिा 

छुट लिन सके्नछ । र्सरी लिइएको छुट सुलवधािाप्राप्त गरेको िालबसु्त अन्य प्रर्ोिनिा प्रर्ोग गरेिा त्यसरी 

छुट लिइएको शुल्क र कर रकि असूल उपर गरी सो रकि बराबर िररवाना गररनेछ । करको िर घटाइएको, 

बढाईएको वाकुनै शुल्क र कर आंलशकवा पूर्ि रुपिा छुट लिइएको लववरर् बेलका नगरपाललकाले नगर 

सभािा पेश गनुिपनेछ ।र सो सम्बिी लववरर् स्थानीर् रािपत्रिा प्रकाशन गनुिपनेछ । 

 

१९. प्रलक्रर्ा सरलीकरर् वा बाधा अि्काउ फुकाउ गनि सलकने  

आ.व.२०७८।०७९ िा कर संकलन सम्बिी प्रर्ोिनको लालग तर्ार भएको र्स ऐनको कार्ािन्वर्नको क्रििा 

सावििलनक शान्धन्त र ब्यवस्थािा गन्धम्भर िलल पुगेको वा सावििलनक आवागिनिा अवरोध भएको वा लवपि्को 

कारर्ले उले्लिीत कानूनले प्रिान गरेको कुनै सुलवधा उपभोग गनि नपाउने अवस्था लसििना भएिा, कुनै 

िलटलता िेन्धिएिा वा र्स ऐनको कार्ािन्वर्निा कुनै बाधा अि्काउ पनि गएिा बेलका नगरपाललकाले 

आवश्यकता अनुसार अवलध थप गनि, प्रलक्रर्ा सरलीकरर् गनि वा कार्ािन्वर्निा िेन्धिएको बाधा अि्काउ 

फुकुवा गनि सके्नछ। 

 

२०. कर तथा शुल्क संकलन सम्वन्धि कार्िलवलध  

र्ो ऐनिा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्विी कार्िलवलध नगरपाललकाले तोके     अनुसार 

हुनेछ । 

आगािी आलथिक वर्िका लालग प्रस्तालवत कर तथा गैरकर रािश्व िर 

अनुसूची १ 

• नगरपाललकाले आफ्नो िेत्र लभत्र लगाउन सके्न सम्पलत्त करको प्रस्तालवत िररेट 

सिनं रु देखि रु  िम्म वासषिक दर 

१ १ िेन्धि १ लाि सम्म २० 

२ १ लाि िेन्धि २ लि ५० हिार सम्म ४० 

३ २ लाि ५० हिार िेन्धि ३ लाि ७५ हिार सम्म ६० 

४ ३ लाि ७५ हिार िेन्धि ५ लाि सम्म ८० 

५ ५ लाि िेन्धि ६ लाि २५ हिार सम्म १०० 

६ ६ लाि २५ हिार िेन्धि ७ लाि ५० हिार सम्म १२५ 

७ ७ लाि ५० हिार िेन्धि ८ लाि ७५ हिार सम्म १५० 

८ ८ लाि ७५ हिार िेन्धि १० लाि सम्म २०० 

९ १० लाि िेन्धि १२ लाि ५० हिार सम्म २५० 



१० १२ लाि ५० हिार िेन्धि १५ लाि सम्म ३०० 

११ १५ लाि िेन्धि १७ लाि ५० हिार सम्म ३२५ 

१२ १७ लाि ५० हिार िेन्धि २० लाि सम्म ३५० 

१३ २० लाि िेन्धि २२ लाि ५० हिार सम्म ४४० 

१४ २२ लाि ५० हिार िेन्धि २५ लाि सम्म ५०० 

१५ २५ लाि िेन्धि २७ लाि ५० हिार सम्म ६०० 

१६ २७ लाि ५० हिार िेन्धि ३० लाि सम्म ७५० 

१७ ३० लाि िेन्धि ३५ लाि सम्म ९५० 

१८ ३५ लाि िेन्धि ४० लाि सम्म १३०० 

१९ ४० लाि िेन्धि ४५ लाि सम्म १८०० 

२० ४५ लाि िेन्धि ५० लाि सम्म २५०० 

२१ ५० लाि िेन्धि ६० लाि सम्म ३२०० 

२२ ६० लाि िेन्धि ७० लाि सम्म ४००० 

२३ ७० लाि िेन्धि ८५ लाि सम्म ५००० 

२४ ८५ लाि िेन्धि १ करोि सम्म ८००० 

२५ १ करोि िेन्धि १ करोि ५० लाि सम्म १२००० 

२७ १ करोि ५० लाि िेन्धि २ करोि सम्म १७००० 

२७ २ करोि िेन्धि ३ करोि सम्म २५००० 

२८ ३ करोि िेन्धि ४ करोि सम्म ३५००० 

२९ ४ करोि िेन्धि ५ करोि सम्म ४८००० 

३० ५ करोि भन्दा िालथ ६०००० 

 

सम्पलत्तको िूल्यांकनका आधार तथा िर लनधािरर् सम्विी व्यवस्थािः 

१. घर िग्गाको आकार प्रकार बन ट वा उपर्ोग वा अचल सम्पलत्तको उत्पािनलसलताको अवस्था  

२. नागररकको िीवनस्तर आलथिक अवस्था र िचि गनि सके्न ििता  

३. अचल सम्पलत्तको प्रचललत बिार िूल्य तथा ह्रास िूल्य  

४. कार्िलवलधद्वारा तोलकएको अन्य लवलध 

 

िम्पसि करको दर सनर्ािरण िम्बन्धी व्यवस्ााः 

क) प्रते्यक आलथिक बर्िको श्रावर् १ गते करिाताको नाििा रहेको िग्गातथा संरचनालाई त्यस बर्ि    लनिको स्वालित्विा 

रहेको सम्पलत्तिानी त्यसै बिोलिििूल्याङ्कन तथा कर लनधािरर् गररनेछ । 

ि) प्रते्यक व्यन्धिको स्वलित्विा रहेको नगरिेत्र लभत्रका समू्पर्ि सम्पलत्तहरुलाई एकै ठाउौँिा रािी िूल्याङ्कन गररनेछ । 

ग) नगरपाललका िेत्रिािग्गाको िूल्याङ्कन गिाि प्रचललत बिार भाउअनुसार िग्गाको िूल्य कार्ि गनि लनम्नलवलधहरुलाई 

प्रर्ोगिा ल्याइनेछ । 

घ) करिाताबाट सम्पलत्त लववरर् िान्धिलागिाि पेश गरेको आफ्नो िग्गाको चलनचल्तीको िूल्यलाई िग्गाकोिूल्याङ्कनको 

आधारको रुपिा ललन सलकनेछ । 



ङ) िूल्याङ्कन सलिलतले िेत्र लवभािन गरी कार्ि गरेको िग्गाको नू्यनति िुल्याङ्कनलाई िग्गाको िूल्याङ्कनकोआधारको 

रुपिाललइनेछ । 

सम्पलत्त कर प्रर्ोिनका लालग संरचनाको िूल्यांकन तपलसल अनुसार हुन लसफाररस गररएको छ।  

 

लस.नं. संरचनाको लकलसि प्रस्तालवत िररेट    (प्रलतवगिलफट) 
 

१ आर.लस.लस. फे्रि स्ट्र क्चर ६०० 

२ आर.लस.लस. छानो, लवनालपलर ५०० 

३ लसिेन्ट िोिाईिा लटनको छाना ५०० 

४ िाटोको िोिाईिा िस्ता, टार्लको छाना ३०० 

५ लसिेन्ट िोिाईिा िस्ता, टार्लको छाना ४५० 

६ काठको घर २०० 

७ कच्ची घर १०० 

 

अनुसूची २ 

  भूमीकर मालपोत प्रस्तासवत दररेट 

        क. िेि लवगाह वा सो भन्दा कि िग्गाहुने िग्गावालाको िग्गािा 

           सालबक तपेश्वरी  

क्र सं अब्बल  िोर्ि  सीि  चहार 

प्रलत 

कट्ठा 

३० २५ २० १५ 

 

 िलथ तोकीएको भन्दा हाल वे.न.पा. ३, ४, ५, ६, ७, ८ र ९  विाहरुको  िालपोत  िररेट लनम्न अनुसार कार्ि गनि 

लसफाररस गररएको। 

 िेि लवगाह वा सो भन्दा कि िग्गािा लनम्न अनुसार िालपोत िररेट कार्ि गने ।     

      

इकाई अब्बल  िोर्ि  सीि  चहार 

प्रलत कट्ठा २५ २० १५ १२ 

 

 

         िेढ लवगाह िेन्धि तीन लवघाह सम्म िग्गा हुनेहरुको लालग 

 

इकाई अब्बल िोर्ि  सीि  चहार 

प्रलत कट्ठा ४० ३५ ३० २० 

 

         तीन लवगाह वा सो भन्दा वढी िग्गावाला 

इकाई अब्बल िोर्ि  सीि  चहार 

प्रलत कट्ठा ५० ४५ ४० ३५ 

 

वे.न.पा.को बिार िेत्रका लपच सिकले छोएका घिेरीहरुको लनम्नानुसार िालपोत िररेट कार्ि गने  



१० धुर भन्दा कििेत्रफलभएको घिेरीको प्रलत घिेरी रु.100। 

१०धुर भन्दा वढी एक कट्ठा सम्मको प्रलतकठ्ठा घिेरी   150। 

१ कट्ठा िेन्धि ५ कट्ठा सम्मलपचले छोएको प्रलतकट्ठा रु १००। 

१ कट्ठा िेन्धि ५ कट्ठा सम्म लपचले नछोएको प्रलतकट्ठा रु 50। 

५ कट्ठा िेन्धि १० कट्ठा सम्म लपचले छोएको प्रलतकट्ठा रु 90। 

5 कट्ठा िेन्धि 10 कट्ठा सम्म लपचले नछोएको प्रलतकट्ठा रु 40। 

१0 कट्ठा िेन्धि 1५ कट्ठा सम्म लपचले छोएको प्रलतकट्ठा रु 70। 

१0 कट्ठा िेन्धि 1५ कट्ठा सम्म लपचले नछोएको प्रलतकट्ठा रु 30। 

१5 कट्ठा िेन्धि 1 लवघाह सम्म लपचले छोएको प्रलतकट्ठा रु 55। 

१5 कट्ठा िेन्धि 1 लवघाह सम्म लपचले नछोएको प्रलतकट्ठा रु 25। 

१ लवघाह भन्दािालथ लपचले छोएको प्रलतकट्ठा रु 50। 

१ लवघाह भन्दा िालथ लपचले नछोएको प्रलतकट्ठा रु 20। 

बेलका नगरपाललका बिार िेत्रका लपचले नछोएका बाौँधिाौँिा बिार, पारुहाङ्ग चोक, बेलाहा चोक, पुरन्दह     

बिारको िररेट लनम्नानुसार कार्ि गनि लसफाररस गने 

१० धुर भन्दा कि िेत्रफल भएको घिेरीको प्रलत घिेरी रु ५०। 

१० धुर भन्दा वढी एक कठ्ठा  सम्मको  प्रलतकठ्ठा घिेरी रु १००। 

       सालवक रािपुर ठोन्धक्सला गालवस ३, ४, ५, ६ (हालको विा नं ३) को िालपोत िररेट लनम्नअनुसार कार्ि गने 

 ग्राभेल बाटोले छोएको िग्गा वा घिेरी प्रलतकठ्ठा रु.३५। 

अन्य िग्गाको िालपोत िर लनम्नअनुसार कार्ि गने । 

 िेि लवगाह सम्म िग्गा भएिा प्रलतकठ्ठा  रु.२५। 

 िेि लवगाहभन्दा वढी ३ लवगाह सम्मभएिाप्रलतकठ्ठा रु.२०। 

 लतनलवगाहभन्दा वढी भएिाप्रलतकठ्ठा   रु.१५। 

 सालवक  कटुञे्जववलागालवसको २०७८।०७९ को िालपोत िररेट लनम्न अनुसार कार्ि गनि लसफाररस गने। 

 प्रलत रोपनी, िेलतर्ोग्य िग्गाको हकिा प्रलत रुपनी रु १०।तथा पािो िग्गाहो हकिा प्रलत रोपनी रु ७।िालपोत िर 

प्रलत रोपनी रु ७। 

कार्ि गने । 

सालवक िैनािैनी गालवस को २०७८।७९ को िालपोत िररेट िेलतर्ोग्य िलिनको हकिा प्रलत कट्ठा रु १०। तथा पािो 

िलिनको हकिा रु ५ कार्ि गने 

अनुसूची ३ 

घर वहाल कर–  

 वेलका नगरपाललका िेत्र लभत्रको घर, पसल, ग्यारेि, गोिाि, टहरा, शेि (छप्पर) कारिाना,िग्गा वा पोिरी 

पूरै वा आंलसक रुपिा वहालिा लिएकोिा सम्विीत धनीवाट भािा रकिको १० प्रलतशत घर बहाल कर कार्ि गने 

अनुसूची ४ 

व्यवसार् कर 

क) व्यापाररक बसु्तहरुको िररेट 

 

लस.नं.

  
लववरर् क शे्रर्ी ि शे्रर्ी ग शे्रर्ी 

 



१ चुरोट रक्सी पसल ३००० २००० १५०० 

२ िलिराको लिलर ५००० 

३ जे्वलसि पसल(ग २० लाि सम्म, ि ५० लाि, क ५० 

िाथी) 

५००० ४००० 

 

२५०० 

४ लनिािर् सािाग्री लवके्रता (हाििवेर्र) ५००० 

५ लवि्रु्त सिान, टेलललभिन, क्यािेरा रेलिर्ो, 

िोबाइलआलि 

२००० १५०० १००० 

६ पेटर ोललर्ि पिाथि लवके्रता (पेटर ोल, लििल) ७००० 

७ िलितेल लवके्रता १००० 

८ सािाग्रीहरु सप्लाई गने (होलसेलर, लिलर) ५००० 

 

 

ि) दैसनक उपभोग्य, िाद्य पदा ि्,िूसत कपडा आसदको िुद्रा व्यपारको दररेट 

 

लस.नं

.

  

लववरर् क शे्रर्ी ि शे्रर्ी ग शे्रर्ी 

 

१ लकरानापसल १००० ७०० ५०० 

२ िलनहारा वाशंृ्रगार पसल १००० ८०० ५०० 

३ पान तथा अन्य         ५०० 

४ गल्लािररि लवक्री ७०० ५०० ४०० 

५ फलफुल, तरकारी पसल ५०० ४०० ३०० 

६ िुत्ता चप्पल पसल २००० १००० ५०० 

७ भािा वतिन पसल १५०० १००० ५०० 

८ से्ट्शनरी पुस्तक पसल १५०० १००० ५०० 

९ चस्मा घर तथा घिी लवक्री पसल १००० ८०० ५०० 

१० कपिा पसल ३००० २००० ५०० 

११ तर्ारी कपिा तथा अन्य २००० १५०० १००० 

१२ लचर्ा,नास्ता, लिठाई पसल १००० ८०० १००० 

१३ होटल (िाना िुवाउने) १००० ८०० ५०० 

१४ होटल, रेष्टुरेन्ट एण्ड लि ३००० २००० १५०० 

१५ लि १५०० १००० ७०० 

१६ फलनिचरपसल ३००० २००० १००० 

१७ िलिाि, लकटनासक और्धी लवक्री १००० ८०० ५०० 

१८ कोल्ड लिर लङ्गक्स स्ट्ोर तथा पसल १५०० १००० ८०० 

१९ लवलवध लिक्स पसल िेनेरल स्ट्ोर (इलेक्ट्र ोलनक्स 

तथा अन्य) 

२५०० २००० १५०० 

 

ग) सवशेषज्ञ परामशि त्ा अन्य व्यविासिक िेवाहरुको दररेट 

 

लस.नं

.

लववरर् क शे्रर्ी ि शे्रर्ी ग शे्रर्ी 

 



  

१ लचलकत्सक  १५०० १००० ७०० 

२ कलवराि, वैद्य १००० ८०० ५०० 

३ इन्धन्िलनर्ररङ्ग सेवा २००० १५०० १००० 

४ कानुनव्यवसार्ी १५०० १००० ७०० 

५ लेिा पररिक १५०० १००० ७०० 

६ िन्तलचलकत्सक १५०० १००० ७०० 

७ अनुसिानकताि तथा परािशि िाता १००० ८०० ५०० 

८ कम्प्युटर एनललष्ट तथाप्रोग्रािर १५०० १००० ७०० 

९ वीिाएिेन्ट १५०० १००० ७०० 

१० सभेर्र १००० ८०० ५०० 

११ पशु लचलकत्सक १००० ८०० ५०० 

१२ शेर्र िलाल १५०० १००० ५०० 

१३ सािान ढुवानी तथा कम्पनी २००० 

 

घ) नगरपासलकामा प्रर्ान कािािलि भएको सनमािण व्यविािी िंस्ाकालासग तोसकएको दररेट 

 

नगरपासलकामा प्रर्ान कािािलि भएको सनमािण व्यविािी िंस्ा   

क शे्रणी ि शे्रणी ग शे्रणी 

 

घ शे्रणी 

१०००० ५००० ३००० २००० 
 

              ङ) उत्पादनमूलक उद्योगको दररेट 

सि.नं.

  
सववरण क शे्रणी ि शे्रणी ग शे्रणी 

 

१ मसदरा उत्पादक १०,०००।– ८०००।– ६०००।– 

२ इटा उद्योग   १००००।– 

३ सिमेन्ट, ब्लक उद्योग ३०००।– 

४ से्टिनरी उद्योग ६०००।– 

५ िाबुन उद्योग २५००।– 

६ सिलउद्योग ३५०० ३००० २५००।– 

७ सवसु्कट उद्योग २५०० २००० १५००।– 

८ पाउरोटी, बेकरी उद्योग ५०० 

९ डेरी उद्योग २००० १५०० १०००।– 

१० प्लाखस्टक उद्योग ३००० २५०० १५००।– 

११ जुिा चप्पल उद्योग ३००० २५०० २०००।– 

१२ हस्तकलाउद्योग २००० १५०० १०००।– 

१३ तारजालीउद्योग ३००० २५०० २०००।– 

१४ िाना हस्तकला घरेलु 

उद्योग 

५००।– 



 

 

च) उजाि मुलक उद्योगको दररेट 

सि.

नं.

  

सववरण क शे्रणी ि शे्रणी ग शे्रणी 

 

१ गोबर ग्याि कम्पनी ५०००।– 

२ ग्यााँि सडलिि ३०००।– 

३ िोलार सवके्रता÷कम्पनी २५००।– 

४ कोइलात्ाप्रकृसत तेल 

ग्यााँि उद्योग 

४००० ३००० २०००।– 

५ कृसष त्ा पशु फमि 

एकल उदेश्य 

१००० ७५० ५००।– 

६ कृसषत्ापशु फमि बहु 

उदेश्य 

२००० १५०० १०००।– 

 

 

 

 

छ) कृसष त्ावन जन्यउद्योगको दररेट 

सि.

नं.

  

सववरण क शे्रणी ि शे्रणी ग शे्रणी 

 

१ काठ सचनेसमल १००००।– 

२ पmसनिचर उद्योग ३०००।– 

३ जडीबुटी प्रशोर्न केन्द्र ३००० २५०० १५००।– 

४ कृसष÷पशु िमुह दताि 

त्ा नसवकरण 

२००।– 

 

ज) िेवा उद्योगको दररेट 

सि.

नं.

  

सववरण क शे्रणी ि शे्रणी ग शे्रणी 

 

१ छापािाना ६०००।– 

२ सशत भण्डार ५०००।– 

३ फोटो सु्टसडिो १५००।– 

४ सवमान िेवा ५००० ३००० १०००।– 

५ ब्याण्ड वाजा िेवा १०००।– 

१५ चाउसमन, ्ुक्पा उद्योग २००० १५०० १०००।– 

१६ सगटी, 

वालुवाप्रशोर्नउद्योग 

१५००० 

१७ क्रिर उद्योग २००००।– 



६ िवारी िार्न भाडामा 

सदने 

४००० ३००० १००० 

७ सिनेमा हल ५०००।– 

८ अफिेट सप्रन्ट उद्योग ६००० ३५०० २५०० 

९ िाविजसनक 

पररवहनव्यविाि 

३००० २००० १०००।– 

१० सवसभन्नएजेन्सीहरु 

(टर ाभल, टर ेसकङ्ग, 

¥िासटङ्ग, क्यानोसनङ्ग, 

बखजजजखम्पङ्ग, 

प्याराग्लाईसडङ्ग 

वीमाआसद) 

३००० २००० १०००।– 

११ केबल सट.भी. ३००० 

१२ वैदेसशक रोजगारको 

मुख्यकािािलि 

१००००।– 

१३ वैदेसशक रोजगारको 

शािाकािािलि 

५०००।– 

१४ जेट बोट, मोटर बोट, 

पानीबोट िेवा 

५०००।– 

 

झ) िञ्चार िेवाको दररेट 

सि.

नं.

  

सववरण क शे्रणी ि शे्रणी ग शे्रणी 

 

१ कुररिर िेवा १०००।– 

२ छापा िंचार १०००।– 

३ एफ. एम. रेसडिो 

िञ्चालन 

५०००।– 

४ िाईबर २०००।– 

५ दुरिञ्चार िेवाप्रदािक 

िंस्ा (सनसज के्षत्रको) 

प्रसत टावर 

५०००।– 

 

सि.नं.

  
सववरण क शे्रणी देखि ग शे्रणी िम्म 

१ ने. ि. को पूणि स्वासमत्वमा रहेका बाहेक आस ि्क 

कारोबार गने वासणज्य बैंक 

१५०००।– 

२ आस ि्क कारोबार गने 

सवसििकम्पनीकामुख्यकािािलि 

(मनीटर ान्सफरहरुिमेत) 

७०००।– 

३ वीमाकम्पनी ७०००।– 

४ िहकारी िंस्ाहरु (बहुउदेश्य िमेत) २००० 



 

ञ) सवसिि िेवाको दररेट 

 

ट) स्वास्थ्य िेवाको दररेट 

 ठ) सशक्षा िेवा (सनजी के्षत्र)को दररेट 

 

ड) ममित िंभार िेवाको दररेट 

सि.नं.

  
सववरण क शे्रणी देखि ग शे्रणी िम्म 

१ िाईकल ममित पिल १०००।– 

२ मोटर िाइकल, टेम्पो आसद ममित वकि शप २०००।– 

३ हेभीइखक्पमेन्ट, बि, टरक, कार, ट्याक्सी, टर िाक्टर आसद । २५००।– 

४ रेसडिो, सट.भी. कम्प्पु्यटर त्ासवरु्िीि िमान ममित केन्द्र १००० 

५ भाडा वतिन िुन चादीफलामे बसु्त ममित १०००।– 

६ इलेखक्टरक िामान ममित ७०० 

५ सवदेशीमुद्रा िटही गने बैङ्क  ३०००।– 

६ िामीण स्वालम्बन बैङ्क २००० 

७ सर्तोपत्र कारोबार गने बैंङ्क २०००।– 

८ सवसििकम्पनीकाशािाहरु त्ासवकाि बैंङ्क ६००० 

९ इजभेस्टमेन्ट कम्पनी ७००० 

सि.नं.

  
सववरण क शे्रणी देखि ग शे्रणी िम्म 

१ प्राईभेट अपस्पताल ७५००।– 

२ नसििङ्गहोमत्ा ररिचि िेन्टर ५०००।– 

३ पोलीखिसनक ३५००।– 

४ औषर्ीपिल १५०० 

५ खिसनकत्ाल्याब २०००।– 

सि.नं.

  
सववरण क शे्रणी देखि ग शे्रणी िम्म 

१ तासलमत्ा 

अनुिन्धान केन्द्र 

२०००।– 

२ टाइसपङ, कम्प्पु्यटर 

त्ाभाषाप्रसशक्षण 

िंस्ा, टू्यिन 

इखजसयूट 

२०००।– 

३ अन्तरासररि गैर 

िरकारी िंस्ा 

५०००।– 

४ मने्टश्वरी, बोडिि १५०० 

५ गैर िरकारी िंस्ा १०००।– 

६ सनसजके्षत्रकाप्रासवसर्

कसशक्षालि 

८००० 



७ छाला ज्याकेट ममित सवक्रीपिल ७००।– 

 

 

 

 

  ढ) अन्य िेवाकोको दररेट 

 

सि.नं.

  
सववरण क शे्रणी ि शे्रणी ग शे्रणी 

 

१ िैलुन िंचालन १०,००।– 

२ कपडा िमेत भएको टेलिि १०,००।– 

३ बु्यसट पालिर १०,००।– 

४ डर ाई खिनिि १०,००।– 

५ जुिा चप्पल सिलाई १००।– 

६ हाउसजङ्गकम्पनीत्ा घर जग्गा १०००० 

७ वैदेसशक रोजगार िेवा १०००० 

८ स्वदेशी रोजगार िेवा ३००० 

९ िेके्रटरी िेवा (िेकू्यररटी गाडि, िुरक्षा) १५०० १२०० १०००।– 

१० िाईन बोडि, फे्लक्स सप्रन्ट िेवा १०,००।– 

११ पशु व्शाला २०००।– 

१२ मािु सवके्रता १०००।– 

१३ िताि नभएका घुन्धि व्यावसार् लसरक िस्ना बनाउौँने 

कपिा भाौँिा िलिबुिी िाध्यान्न आलि 

५००। 

१४ पसल िताि नगरी स्ट्क रान्धि घुिुवा व्यवसार् गने 

पसल 

७००। 

१५ कवाडी िाना १०००।– 

१६ टेलररङ िेवा ५००।– 

१७ िाउण्ड सिस्टम, लाउड खस्पकर भाडामा 

लगाउने 

१०००।– 

१८ सवज्ञापन िेवा ८०० 

१९ सनेकर िेल १०००।– 

२० वेखिङ िेवा १५०० १००० ५०० 

२१ आइिसक्रम  १००० ८०० ५०० 

२२ सझंगटी टािल उद्योग २००० १५०० १००० 

२३ स्वीटर उद्योग १००० ८०० ५०० 

२४ वरफ उद्योग ३००० १५०० ८०० 

२५ आइिसक्रमउद्योग २५०० १५०० १००० 

२६ कङसक्रट उद्योग २५०० १५०० १००० 

२७ सििा पिल १५०० १००० ५०० 

२८ छाला सवक्री ५०० 

२९ उपहार काििक्रम १५०० १००० ५०० 

३० सडपाटमेन्टल स्टोर ७००० 



३१ रेन्टल त्ा क्याटरीङ् िेवा १५०० १००० ५०० 

३२ बेकरी क्याफे १५०० १००० ५०० 

३३ डर ईसभङ्ग ईखन्सयूट ४००० 

३४ नििरी उत्पादन १००० 

३५ पाकि  सपकसनक स्पोटि ६स क६को ज्ञण् 

प्रसतशत 

सटकटको १० प्रसतशत 

३६ ब्यािाम िाला १००० ८०० ५०० 

३७ िवारी िार्न पाटिपुजाि (से्पिर पाटिि) २००० १००० ५०० 

३८ मोटर िाईकलत्ा टेम्पो सबक्री िोरुम ५००० ३००० २००० 

३९ बि, टरक,सजप, कार, टर िाक्टर सडलर ७००० 

४० िाईकलसवक्री िोरुम  १५०० १००० ५०० 

४१ राईि समल कुटानी सपिानी १००० ८०० ५०० 

४२ ब्यागपिल  १००० ८०० ५०० 

४३ टेण्ड हाउि त्ा पाटी प्यालेि २००० 

४४ होम सटभीसवतरक ४००० 

४५ माछा पोिरी ८०० 

४६ िवारी िार्न िञ्चालन गने प्रा.सल. ५००० 

४७ स्वीसमङ्गपुल ५००० 

 

  

 

 

पुनश्चाः नगरपासलकाबाट तोसकएको अवसर्मा नगर के्षत्रमा व्यापार–व्यविाि िंचालन गरेवापत वासषिक 

रुपमा सतनुिपने रकम नसतरेमा सनम्नानुिारको ्प जररवानालागे्नछ । 

 

क) व्यविासिक प्रमाण पत्र बापत रु. १००।– 

ि) व्यविासिक प्रमाण पत्रको प्रसतसलपी बापत रु. १००।– 

ग) म्याद िमाप्तभएको समसत देखि असश्वनमिान्त िम्म िासवक बमोसजम 

घ) त्यिपसछ पौष मिान्त िम्मको लागे्न दसु्तरको २५ % ्प 

ङ) त्यिपसछ अिाष्ढमिान्त िम्मको ३५ % ्प 

च) त्यिपसछ प्रते्यक वषि ५० % ्प 

  

 

 

अनुिूची ५ 

ण) कवाडी करको दर 

सि. सववरण इकाइ  दर कैसफित 

द्ररब्याः व्यविािको वगि सवभाजन सनम्नानुिार कािम गररनेछ । 

१ चालु पूाँसज र खस्त पूाँजी गरी जम्मा रु. २ लाि िम्म भएमा ग वगि 

२ चालु पूाँसज र खस्त पूाँजी गरी जम्मा रु. १५लाि िम्म भएमा ि वगि 

३ चालु पूाँसज र खस्त पूाँजी गरी जम्मा रु. १५लाि भन्दा मास् भएमा क वगि 



नं.

  
 

१ िाली सििी सविरको बोतल प्रसतगोटा २०पैिा   

२ अन्य ५०० एम.एम.भन्दा मास्को बोतल सििी प्रसतगोटा १५ पैिा   

३ अन्य ५०० एम.एम.भन्दा मुसनको बोतल सििी प्रसतगोटा १० पैिा  

४ पुरानोकागजअिबार प्रसतके.जी. ५० पैिा  

५ अन्यकागज प्रसतके.जी. १ रुपैिा  

६ प्लासरक बोरा प्रसतगोटा २० पैिा  

७ फलामको टुक्रा प्रसतके.जी. २ रुपैिा  

८ जुटको िालीबोरा १०० 

के.जीवाला 

५० पैिा  

९ जुटको िालीबोरा ५० 

के.जीवाला 

२५ पैिा  

१० सझन्ड उनको प्रसतके.जी २ रुपैिा  

११ पुरानो सपिलतामा प्रसतके.जी ५ रुपैिा  

१२ सिलभर प्रसतके.जी २ रुपैिा  

१३ सििाको रु्लो वा टुक्रा प्रसतके.जी १ रुपैिा  

१४ िाली सटन ठूलो १० सलटर भन्दामा्ी प्रसतगोटा २ रुपैिा  

१५ िाली सटन ठूलो १० सलटर भन्दामुनी प्रसतगोटा १ रुपैिा  

१६ पुरानो डर म प्रसतगोटा ५० पैिा  

१७ गारमेन्ट कपडाको टुक्रा प्रसतगोटा २ रुपैिा  

१८ जलेको पुरानो मोसवल ५ केसजको प्रसत सल. १ रुपैिा  

१९ कारपेटको टुक्रा प्रसतके.जी २ रुपैिा  

२० पुरानो टािर टिूवहरु  प्रसतके.जी २ रुपैिा  

२१ पोलेस्न प्रसतके.जी १ रुपैिा  

२२ जुट प्लासटकको बोरा प्रिोगहुननिके्न प्रसतके.जी २० पैिा  

२३ ्ोत्रा सटन प्रसतके.जी ५० पैिा  

२४ प्लास्टीकको बोतल, भाडाकुडााँ प्रसतके.जी ५० पैिा  

२५ ्ोत्रो काम नलागे्न मेसशनरी औजार प्रसतके.जी २ रुपैिा  

 

            

अनुिूची ६ 

िवारी िार्न लगाितको को दर 

सि.

नं.

  

सववरण इकाइ आ व २०७८/०७९ दररेट कैसफि

त 

 

१ अटो ररक्सा, इ–ररक्सा, थ्रीखलिर, टेम्पो प्रसतगोटा रु २०००।-  

२ पावर सटरलर प्रसतगोटा रु १०००।–  

अनुिूची ७ 

सवज्ञापन करको दर 

सि.

नं.

सववरण इकाइ आ व २०७८/०७९ दररेट कैसफित 

 



  

१ रामपुर बजार र कोठु प्रसतवगिसफट रु ८०  

२ लालबजार, िुपाडे, िोमबारे, आम्वािी 

चोक 

प्रसतवगिसफट रु ६०  

३ अन्यके्षत्रमा प्रसतवगिसफट रु ४५  

४ सभिे लेिन नगरपासलका  भरी प्रसतवगिसफट रु ५  

 

अनुसूची ८ 

िनोरन्िन करको दर 

सि.नं.

  
सववरण दर कैसफित 

१ मनोरञ्जनको लागी सटकट िररद गनुिपने चलसचत्र घर र हाट 

बजार, मेला, िांसृ्कसतकप्रदशिन हल, स्एटर त्ा कन्सटि 

  

 

सटकटमा उले्लखित 

रकमको ५ प्रसतशत 

 

२ मनोरञ्जन करका लासग एकमुर रकमतोसकएको 

मनोरञ्जनको िार्नमा 

प्रसतसदन रु.५००।–  

३ जलिात्रा - शुल्कको ५ प्रसतशत   

४ पाराग्लाइसडंग - शुल्कको ५ प्रसतशत    

५ िाहसिक पििटन – शुल्कको ५ प्रसतशत   

६ सपखक्नक स्पोट प्रसत सटम  रु ३००।  

 

अनुिूची ९ 

बहाल सबटौरी कर को को दर 

सि.

नं.

  

सववरण इकाइ दर 

१ नगरपासलकाले आफूले सनमािण रेिदेि वा िंचालन गरेको हाट बजार, 

िाविजसनक स्ल, वाटो छेउ ऐलानीजग्गामा अस्ाई पिल राख्नसदएवापत

  

प्रसतवगिफुट

  

रु १० 

२ नगरपासलकाले आफूले सनमािण रेिदेि वा िंचालन गरेको हाट बजार, 

िाविजसनक स्ल, वाटो छेउ ऐलानीजग्गामा अस्ाई पिल 

राख्नसदएवापतवासषिक रुपमाकर नबुझाएमासवलम्बशुल्क 

प्रसतशत रु १० 

३ वे.न.पा. के्षत्र सभत्रकाऐलानी िाविजसनकपती जग्गामाघर सनमािण गरी 

विोबाि गने त्ावालीनालीलगाउनेले वासषिक प्रसटकट्ठा रु.१०० सवटौरी 

कर अिूल गने 

प्रसतकट्ठा

  
रु १००।– 

 

अनुिूची १० 

प्राकृलतक श्रोत संकलन तथा लवक्री शुल्क 

क) ढंूगा, सगटी, बालुवा, रोडा िंकलन त्ा सवक्री शुल्क प्रदेश आस ि्क ऐनबमोसजम हुने 

 

सि.नं सववरण ईकाइ दर कैसफित 



.

  
 

शकलन शुल्क सवक्री 

शुल्क 

 

१ ढुङ्गा, सगटी, रोडा, िाभेल, चट्टान, 

से्लट 

प्रसत कू्य.सफट रु.२।– रु.४।–  

२ वालुवा, सचप्स प्रसत कू्य.सफट रु.१।७५ रु ३  

३ माटो भरौट र बलौटे 

 

प्रसत कू्य.सफट रु.१।२५ रु.२।५०  

४ नदी त्ा िोलाले बगाएर 

ल्याएको काठ, दाउरा आसद 

(दहिर बहिर)  

प्रसत सकलो रु.१।०० रु.१।५०  

५ स्ानीि रुपमा ब्यखिगत उपिोगका लासग ढंुगा, सगटी, रोडा, िाभेल, चट्टान प्रसत कू्य.सफट रु.३।– का 

दरले, बालुवा, सचप्स प्रसत कू्य.सफट रु.२।– का दरले र माटो भरौट र बलौटे प्रसत कू्यसफट रु.१।५० का 

दरले िंकलन त्ा सवक्री शुल्क एकमुर बुझाउनु पनेछ । ििरी ब्यखिगत उपिोगका लासग उले्लिीत 

िामािीहरु प्रिोग गदाि स्ानीि टोल सवकाि िंस्ा र वडा कािािलिको सिफाररिका आर्ारमा मात्र 

उि छुटको दररेटमा िो सनमािणजन्य िामािीहरु प्रिोग गनि सदईनेछ । 
 

 

  

अनुिूची ११ 

घर असभलेखिकरण दसु्तर 

सि.नं

.

  

िंरचनाको सकसिम दर प्रसतवगिफुट  

१ पक्की घर २ ढलान वा िो भन्दामा्ी रु ८०० 

२ पक्की घर १ ढलान रु ६०० 

३ इटा जोडाई, सटनको छानो भएको २ तले वा िो भन्दा बढी तलाको घर रु ५०० 

४ इटा जोडाई, सटनको छानो भएको १ तले घर १२ ब.सफट भन्दा बढीको रु ४०० 

५ इटा जोडाई, सटनको छानो भएको १ तले घर रु ३०० 

६ काठको घर सटनको छानो भएको २ तले घर रु २५० 

७ ढुङ्गा, माटो जोडाई सटनको छाना भएको रु २०० 

८ ढुङ्गा, माटो जोडाई फुिको घर रु १०० 

९ टाटीको घर फुिको छानो भएको रु ५० 

नोटाः नक्सापाि गरेको घरको हकमाउिअसभलेिीकरण दसु्तर लागे्न छैन । 

 

 

अनुिूची १२ 

पाकीङ्ग व्यवस्थापन शूल्क, सरसफाई शुल्क, पूवािधार उपर्ोग कर 

सि.नं.

  
सववरण इकाई दर रेट 

१ सनजीत्ा भाडाका लरी, डोजर त्ा अन्य हेभी गाडी प्रसतगोटा रु ५० 

२ सनजी त्ा भाडाका वि,समसनबि, टरक, टर िाक्टर प्रसतगोटा रु ४० 



३ सनजी त्ा भाडाका टेम्पो, ट्याक्सी, सिटी ररक्सा, ई–ररक्सा, प्रसतगोटा रु २० 

४ अन्य िवारी िार्न प्रसतगोटा रु १० 

नोटाः सवदेशी नम्बरको िवारी िार्नमा दोब्बर दसु्तर शूल्क लागे्नछ । 

 

 

अनुिूची १३ 

िेवा शुल्क दसु्तर 

१.घर नक्सापाि दसु्तर 

सि.नं.

  
सववरण इकाई दर रेट 

१ नक्सापाि सनवेदन १५ तेश्रो तल्ला भन्दा मा्ीको १२०० 

व.सफट भन्दा बढीको के्ष.फ. मा 

भवनसनमािण गनुिपरेमा स्टरक्चर 

सडजाईन पेश गनुिपनेछ ।िा्ै िोको 

िबै तलाको दररेट प्रसत वगिसफट ्प 

रु.२ का दरले बृखि हुनेछ ।  

 

२ नक्सापाि 

सनवेदनफारमसकताव 

५०० 

६३ नक्सापाि दसु्तर   

क) भुसमगततल्ला ५ ५ 

ि) भुई तल्ला ६ 

ग) पसहलो तल्ला ७ 

घ) दोस्रो तल्ला ९ 

ङ) तेस्रो तल्लावा िो 

भन्दामा्ी 

१० 

४ पिािल ३ 

५ रेिाङ्कन ५०० 

६ सनरीक्षण त्ा िजिसमन 

दसु्तर 

१००० 

७ जस्तापाताको छानो भएको 

िंरचना 

२ 

८ म्याद्प दसु्तर रािश्वको ५ प्रलतशत 

९ र्रौटी रािश्वको ५० प्रलतशत पसछ सफताि 

१० घर नक्सा िंशोर्न रािश्वको १५ प्रलतशत  

११ नक्सापाि इजाजत १०००  

१२ नक्सापाि िम्पन्न १०००  

१३ घेराबेरा (कम्पाउण्ड वाल) 

रसनङ 

३  

१४ ऐलानी पलति िग्गािा बनाएका 

संरचनाको हकका 

कार्िलवलधबिोलिि िसु्तर लागे्न 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२. िााँर् सिमाना छुट्याउने िम्वन्धमा 

 

सि.

नं.

  

सववरण कैसफि

त 

१ नगरपासलकावाट कोसह किैको मागसनवेदनअनुिार जग्गा िम्वखन्ध िााँर्सिमाना 

सनरक्यौल गरी छुट्याउनु पने भई सफिमा जानुपने भएमाउिकाििका लागी 

रु.३,०००।– दसु्तर लागे्न र िो मधे्य रु.५००।– प्रोत्साहन स्वरुपनापीको लागी िसटने 

असमनकमिचारी उपलब्ध गराउने र रु.५००।– िजिसमनमा िटने 

जनप्रसतसनर्ीवाकमिचारीलाई उपललर् गराउने । एउटै नक्सासभत्रको 

सवसभन्नसकिाभएपसनजग्गार्नी एउटै भएमा एकमुर रु.३०००।– मात्रशुल्कसतनुिपनेछ ।  

िााँर्सिमाना छुट्याउाँदा दसु्तर िंकलननहुने जग्गाको प्रोत्साहन रकम (असमनत्ा 

िसजिसमनमा िसटने ब्यखिलाई) उपलब्ध गराइनेछैन ।   

 

 

 

३. भवन सनमािण िचि िम्वन्धमा  

 

सि.

नं.

  

सववरण कैसफि

त 

१ घर जग्गा सनशगिमा लागे्न पुाँजीगतलाभ कर सनर्ािरण गने प्रिोजनकालासगभवनसनमािण 

िम्पन्नभएको समसतको मूल्यांकनवमोसजमहुने लागतिचि मात्र घटाई पूाँजीगतलाभ र 

करको गणना गने गरी भवनसनमािणको लागतिचि सिफाररि गदाि भवनसनमािण 

िम्पन्नभएको समसतको मूल्यांकनको आर्ारमा लागतिचि सिफाररि गनि अ ि् 

मन्त्रालि राजश्वव्यवस्ापनमहाशािाको समसत २०७४।०५।०९ को प.िं.२०७४।७५ 

च.नं ं १४३ को पत्रवमोसजम भवनसनमािण िचि सिफाररि गने   

 

 

  

४. घर नक्सा िम्वन्धी मापदण्ड 

सि.

नं.

  

सववरण कैसफि

त 



१ घर नक्सातिार गने व्यखिवाफमि नगरपासलकाकािािलिमाअसनवािि रसजरर हुनु 

पनेछ ।  

 

२ घर सनमािण कतािले नगरपासलकाको असमनद्वारा जग्गा छुटाई न.पा.को प्रासवसर्कबाट 

सनमािण के्षत्र लेआउट गराइमात्र घर सनमािण कािि प्रारम्भ गनुि पनेछ ।  

 

 

३ घर सनमािण कतािले घर नक्सापाि ईजाजत २ चरणमा सलनु पने छ ।  

४ घर सनमािण कतािले प्र्म चरणमा प्लीन्थ लेवल िम्म सनमािण ईजाजतसलनु पने छ ।   

५ प्लीन्थलेवल िम्मको सनमािण कािि िम्पन्न गररिके पसछ सनमािणकतािले िुपर स्टक्चर 

िम्मको सनमािणको लासगनगरपासलकाकािािपासलकामासनवेदनसदनु पनेछ ।  

 

 

६ प्राप्तसनवेदनको आर्ारमा नगरपासलको प्रासवसर्कले जााँचपाि गरेर मात्र िुपर 

स्टक्चर िम्मको सनमािण ईजाजतसदईनेछ ।  

 

 

७ घर नक्साबनाउने व्यखिवाफमिले ब्द्दवाब्द्घ िाइजमामात्रघर नक्साबनाउनु पनेछ ।  

 

 ५  घरबाटो सिफाररि दसु्तरको दररेट 

सि.नं.

  
सववरण कैसफि

त 

१ वडा नं. ८ र ९ रामपुर बजार र िोमवारे निााँपूल के्षत्रको सपच बाटोले छोएको 

जग्गाको १० रु्र िम्प्म्प्को सिफाररि दसु्तर रु.५००।– र प्रसत रु्र ्प रु. २००।–  

 

२ वडा नं. ८, ९, ४, ५ र १ वैकखिकलोकमागिले छोएको बाटोको जग्गाको १ कठ्ठाको 

सिफाररि दसु्तर रु.५००।–र ्पप्रसतकठ्ठा रु. ३००।–  

 

 

३ वडा नं. ६ को हकमाप्रसत रोपनीनू्यनतम रु. ५००।–र ्पप्रसत रोपनी रु.५०।–  

 

 

४ िासवक मैनामैनी (वडा नं. ७ र वडा नं. ८ को पहाडी भूभाग) को हकमाप्रसतकट्ठा 

रु.२००।– र ्पप्रसतकट्ठा रु.१५।–    

 

 

५ वडा नं. ३ र अन्य स्ानहरुमाप्रसतकट्ठा रु. ५००।– र िो भन्दा वढी भएमा्पकट्ठा 

रु.५०।–  

 

 

६ अन्य िेत वा सभट जग्गाहरुको १० कट्ठा िम्मको नु्यनतम रु.५००।– र िो भन्दा वढी 

जग्गाभएमा्पप्रसतकठ्ठा रु. ५०।–  
 

 

 

६मास् उले्लखित जग्गाहरुमा घर भएमा  

घरको के्षत्रफल नक्सापाि गरेको नक्सापाि 

नगरेको 

७०० वगि सफट िम्मको ५००।– १००० 

१४०० वगि सफट िम्मको १०००।- २००० 

िो भन्दा बढीको १५०० ३००० 

अन्यकच्ची घर भएमा रु. १००।–र काठको घर भएमाप्रसत घर रु. ५००।– 

 



नोटाः अंिवण्डा प्रिोजनकालासगउले्लखित दसु्तरमा २५ प्रसतशत दसु्तर कमसलई सिफाररि सदने । 

 

   

अनुिूची १३ 

   

७. नगरपासलकाले सवसभन्न व्याविािी िंघ िंस्ा वा व्यखि िमेतलाई िेवा पुिािएवापत लागे्न िेवा शुल्क 

सि.

नं.

  

सववरण दर रेत कैसफित 

१ सनबेदन दसु्तर, सनवेदनफारामबापत १०।-  

२ िार्ारण सिफाररि दसु्तर वापत १००।-  

३ नाता प्रमासणत वापत(नेपालीमा)  २५०।-  

४ नाता प्रमासणत (अिेजीमा) ३५०।-  

५ सिफाररि प्रमासणत दसु्तर ३००।-  

६ टेसलफोनसिफाररि दसु्तर वापत ३००।-  

७ र्ारा सिफाररि दसु्तर वापत २००।-  

८ सवद्िुतजडान सिफाररि दसु्तर वापत २००।-  

९ चररत्र सिफाररि १५०।-  

१० वैदेसशकसिफाररि (भारतको लागी)

  

२५०।-  

११ वैदेसशकसिफाररि (अन्यमुलुकको लासग) ५००।-  

१२ व्याबिािपान नं. सलनकालागीसिफाररि १००।-  

१३ मोठ कािमसिफाररि (कच्ची घर) २००।-  

१४ पक्की घर    

क) ७०० वगिसफट िम्मको ५००।-  

ि) १४०० वगिसफट िम्मको १०००।-  

ग) िो भन्दामास्को लाई १५००।-  

१६ ब्यखिगत घटना दताि   

 क) जने्म देिी ३५ सदन लनसुल्क  

 ि) ३६ सदन देखि मा्ी  २००।-  

 ग) िजिसमन गनुिपने घटना दतािको हकमा 

दसु्तर िजिसमन दसु्तर ्प 

५००।-  

 घ) ब्यखिगत घटना दताि प्रसतसलसप दसु्तर ५००।-  

 ङ) ब्यखिगत घटना दताि ियाउन ५००।-  

१७ नागररकतासिफाररित्ाप्रसतसलपी 

दसु्तर 

१००  

१८ घटना दताि िम्वन्धी िूचना सलन घटना 

दताि सकताव हेरफेर 

२००।-  

१९ िजिसमनसिफाररि दसु्तर   

२० क) िार्ारण जुनिुकै 

िजिसमन(सिफाररि दसु्तर बाहेक)

३००।-  



  

२१ ि) जग्गानामिारी िजिसमनगदाि 

नू्यनतम७.५ कट्ठावा ५ रोपनीभन्दा वढी 

भएमाप्रसतकठ्ठावाप्रसत रोपनी(असतररि) 

िेवाशुल्क 

२०।-  

२२ ग) छुट जग्गादतािको िजिसमनगदाि 

प्रसतकठ्ठावाप्रसत रोपनीअसतररिशुल्क 

१५००।-  

२३ घ) सर्तो मुल्याङ्कनशुल्कप्रसतहजार १।-  

घर भाडा वापतको आन्दानीसिफाररि गदाि वहालकर सनिमानुिार दाखिला गरेको प्रमाणको 

आर्ारमा मात्र गने 

 

२५ ङ) जग्गाचौहदी प्रमाणीत गदाि प्रसतसकिा २५०।-  

२६ च) ्पप्रसतसकिा १००।-  

२७ उद्योगदताि सिफाररि   

२८ क) ठूला उर्ोग २५००  

२९ ि) मझौलाउद्योग १५००।-  

३० ग) िानाउद्योग ५००।-  

३१ पेन्सनसिफाररि िम्बन्धमा   

३२ क) पेन्सनसिफाररि   (नेपाली) ५००।-  

३३ ि) पेन्सनसिफाररि (भारसति) १०००।-  

३४ ग) पेन्सनसिफाररि (अन्य) २०००।-  

३५ सनजीसवद्यालि िम्बन्धी दसु्तर सववरण   

३६ क) 

सनसज÷िंस्ागतसवद्यालि(आर्ारभूततह)

  

  

३७ अ) कक्षा३ िम्मको लासग १५००।-  

३८ आ) कक्षा५ िम्मको लासग २०००।-  

३९ इ) कक्षा८ िम्मको लासग २५००।-  

४० ि) 

सनसज÷िंस्ागतसवद्यालि(माध्यसमकतह)

  

  

४१ अ) कक्षा १० िम्मको लासग ३०००।-  

४२ आ) कक्षा १२ िम्मको लासग ५०००।-  

४३ ग) सनसज÷िंस्ागतसवद्यालि(कक्षा्प)

  

  

४४ अ) आर्ारभूततहजुनिुकै कक्षा्पको 

लासग 

३०००।-  

४५ आ) माध्यसमकतहजुनिुकै कक्षा्पको 

लासग 

४०००।-  

४६ घ) सनजी÷िंस्ागतसवद्यालि िञ्चालन 

स्वीकृती दसु्तर  

  

४७ अ) आर्ारभुततहजुनिुकै स्वीकृसतको 

लासग 

३०००।-  



४८ आ) माध्यसमकतह स्वीकृसतको लासग ५०००।-  

४९ अध्यिनको 

सिलसिलामासवद्या्ीहरुकालाई 

  

५० क) मूल्याङ्कनसिफाररि गदाि रु ५० लाि 

िम्म 

२५००।-  

५१ ि) ५० लािदेिी १ करोड िम्म ३५००।-  

५२ ग) १ करोड  देखि २ करोड िम्म ४५००।-  

५३ घ) २ करोड वा िो भन्दामा्ी ७५००।-  

५४ वासषिक आि प्रमासणत गनुि परेमा   

५५ क) रु १० लाििम्मको प्रमासणत गनुि 

परेमा 

१०००।-  

५६ ि) रु १० लाि देिी २० लाि िम्म गनुि 

परेमा 

१७००।-  

५७ ग) रु २० लािवा िो भन्दामा्ी  गनुि 

परेमा 

२५००।-  

-५८ न्यासिक िसमसततफि  लागे्न दसु्तरहरु

  

  

५९ क) सनवेदनदताि दसु्तर, 

िाक्षीबकपत्रसनवेदन दसु्तर 

१००।-  

६० ि) प्रसतवाददताि दसु्तर रु. १००।-  

६१ ग) नक्कलप्रसतसलपी दसु्तर २००।-  

६२ घ) म्याद्ामे्न सनवेदन दसु्तर, 

शंिोर्नसनवेदन दसु्तर 

१००।-  

६३ ङ) िम्पती रोक्कासनवेदन दसु्तर ५००।  

६४ च) समलापत्र दसु्तर १०००।-  

६५ छ) रकमअिुल उपर गनुि पने भए 

(पचाि हजार िम्म) 

५००।-  

६६ ज) रकमअिुल उपर गनुिपने भए 

(५०,०००।–भन्दामास््प) 

१  

६७ िानेपानीको पाइप जडानको 

लागीकालोपते्र िडक फुटाउनु परेमा 

प्रसतवगिसफट   

१५०।-  

६८ िानेपानीको पाइपजानकारी नसदई 

फुटाएमा ्प दसु्तर  

५०।  

६९ नगरपासलकाके्षत्रसभत्रमासनिको मृतु्य भई 

न.पा. को िवारी िार्नप्रिोग गरी 

पोरमाटिमको लागीअन्यत्र लैजानु परेमा 

२५००।-  

७० नगरपासलकामा रहेको िानो हल भाडा 

दैसनक 

१०००।-  

७१ मखिसमसडिा न.पा. हलभन्दाबासहर 

लैजानु परेमा प्रसतसदन 

१०००।-  

७२ लेभसलङ्ग मेसिनप्रसतसदन(न.पा. बाट 

लसगिके पसछ दाखिला गरेको सदन 

१०००।-  



िम्मको भाडा लागे्न) 

७३ टोटल से्टशनप्रसतसदन बे.न.पा. सभत्र ३०००।-  

७४ टोटल से्टशनप्रसतसदन बे.न.पा. बासहर ५०००।-  

७५ न.पा.के्षत्रसभत्रसनमािण भएको पक्की 

िडक त्ा िडक नालाले छोएको घर 

जग्गाको िम्पती कर अिुलगदाि वासषिक 

िाविजसनक िंरचना ममित िम्भार अिूल 

५०।-  

७६ न.पा. अगाडी रहेको ब्यापाररक 

प्रिोजनको िटर (भाडा) (प्रसत िटर, 

प्रसतमसहना) 

२५००।-  

७७ बेलकानगरपासलकाको चमेना गृह 

(क्यान्टीन) भाडा वापतप्रसतमसहनाशुल्क 

४०००।-  

७८ ििी÷बाख्रा÷बोका िंकलन केन्द्र प्रिोग 

गरे वापतप्रसतििी÷बोका 

५०।-  

७९ रामपुर बजारवा न.पा. पररिरको 

िभाहल भाडा (प्रसतसदन)  

  

८० अन्तरािसररि २५००।-  

८१ रासररि २०००।-  

८२ सजल्ला स्तरीि १५००।-  

८३ नगर÷स्ानीि १०००।-  

८४ गुसद्रबजार भाडा    

८५ प्रसतमसहना ५००।-  

८६ प्रसतसदन २०।-  

८७ अन्य दसु्तर   

८८ अन्य स्ानीितहमादताि भई वे.न.पा.मा 

काििरत गै.ि.ि. वासषिक अनुमसत र 

शािािोल्दाको शुल्क  

२०००।-  

८९ िंघ÷िंस्ानवीकरण शुल्क   

९० क) ५ लाि िम्म कारोवार भएकालाई १०००।-  

९१ ि) ५ लाि देखि ५० लाि िम्म 

कारोवार भएकालाई 

१५००।-  

९२ ग) ५० लािभन्दामास् १ करोड िम्म 

कारोवार भएकालाई 

२०००।-  

९३ घ) एक करोड भन्दामास् कारोवार 

भएकालाई 

५०००।-  

९४ ङ) िंस्ान सवकरण सवलम्ब दसु्तर 

प्रसतवषि 

५००।-  

९५ च) सजल्ला वासहर दताि भएको र िि 

सजल्लामा कामकाज गरेको अनुभवको 

सिफाररि दसु्तर 

५००।-  

९६ छ) काििक्रम िहिोग इकाई 

िूसचकृत÷िदस्यता दसु्तर 

१०००।-  



  

 

 
 
 
 

नोटाः 

अिाहाि

, जेष्ठ 

नागररक

, 

एकलम

सहला, 

फरक 

क्षमताभ

एकाव्य

खिहरु

लाई 

सिफारर

ि गदाि 

त्ा 

दैसवकप्र

कोप 

आस ि्क 

िहिोग 

त्ासनाः

शूल्कऔ

षसर्उप

चार 

िहिोग 

गने 

िन्दभिमा कािािलिले सनाःशूल्कसिफाररि गनि िके्नछ । 
    

अस्थार्ी तथा िैलनक हाटबिार 

९७ छ) काििक्रम िहिोग इकाई  नसवकरण 

दसु्तर 

५००।-  

९८ छ) स्ानीि िंघ÷िंस्ा िूसचकृत त्ा 

नसवकरण दसु्तर 

५००।-  

९९ ‘घ’शे्रणी सनमािण िेवाइजाजतपत्र दसु्तर   

१०० क) दताि दसु्तर ८०००।-  

१०१ ि) नसवकरण दसु्तर ३०००।-  

१०२ ग) नसवकरण सवलम्ब दसु्तर ४०००।-  

१०३ घ) इजाजतपत्रप्रसतसलपी १०००।-  

१०४ ङ) इजाजतपत्र नामिारी÷ठाउाँिारी 

दसु्तर 

५०००।-  

नोटाःबेलकानगरपासलका के्षत्र भन्दावासहर कािािलि स्ापनाभएको र बे.न.पा.बाट इजाजत 

प्राप्त सनमािण िेवाको हकमा दताि त्ा नवीकरण शुल्कवापत ्प ५० % दसु्तर लागे्नछ । 

 

१ जलश्रोत िसमसत÷िंस्ादताि 

  

  

२ क) िानेपानी, सिंचाई र नसद सनिन्त्रण 

दताि 

१०००।-  

३ ि) िानाजलसवद्िुतदताि १०००।-  

४ ग) िानेपानी, सिंचाई, जलसवरु्त र नसद 

सनिन्त्रण नसवकरण 

१०००।-  

५ घ) िानेपानी, सिंचाई, जलसवरु्त र नसद 

सनिन्त्रण सवलम्ब दसु्तर प्रसतवषि 

५००।-  

६ ङ) िानेपानी, सिंचाई, जलसवरु्त र नसद 

सनिन्त्रण प्रमाणपत्र प्रसतसलपी 

२०००।-  

७ च) सवर्ानप्रसतसलपी दसु्तर १०००।-  

८ छ) उपभोिा िसमसत वडा स्तरमा दताि 

शुल्क 

१००।-  

क्र.

ि 

सववरण दररेट क्र.ि. सववरण दररेट 

१ फेरानी १० २८ सकरानापिल १० 

२ िब्जीपिल  १० २९ १०० के.जी.पलदार काटा ५० 

३ िाबुन्ोक पिल २० ३० माटाको भाडा राखे्न ५ 

४ चुरा पिल ज्ञछ १५ ३१ िुन्तलानास्पाती,कागतीअन्यसफजाई 

बेचे्न 

५ 

५ औठी पिल १० ३१ िुन्तला, नास्पती, कागती, आाँपप्रसतभारी २५ 

६ मसनहारा पिल १५ ३२ स्याउाँ, अंगुर, केरा, अनार,िुन्तला, २० 



िैलनक रुपिा लागे्न हाट बिार तथा घुिी पसलको सिफाररि गररएको कर 

सि.

नं. 

सववरण दररेट कैलफर्त 

१ घुम्ती मोवाईल पिल, िुम्प्चा िमेतमा १०।-  

२ चौपािाप्रसतगोटा ५०।-  

३ हााँि,कुिुरा प्रसतगोटा १०।-  

४ िाग, िब्जी र फलपूmलप्रसतपिल १०।-  

५ अन्य िामािी १०।-  

 

 

 

 अस्ािी हाट बजार सिफाररि गररएको शुल्क 

 

      

 नगरपासलका के्षत्र सभत्रको अस्ािी हाटहरुबाट सवक्रीको लासगल्याएको चौपािाहरुमा सनम्नानुिारको शुल्क 

िररदकताि वा सबके्रताबाट सलने  

क्र.

ि 

सववरण  दररेट क्र.ि. सववरण इकाइ दररेट 

ठेलामा रािी बेचे्न 

७ हााँि कुिुरा प्रसतगोटा ५ ३३ टचि लाइट, राईि कुकर ममित १० 

८ परेवाप्रसत जोर ५ ३४ िुती पिल २० 

९ नुनपिल १० ३५ भााँडा पिल २० 

१० कपडा सफजाई बेचे्न ४० ३६ डोको, नाङला मुडा सवक्री गने १० 

११ रेसडमेट पिल ३० ३७ घुम्ती घडी त्ामोबाइलपिल २५ 

१२ कपडा पिल्ान ४५ ३८ िागिब्जीपिल १० 

१३ मुरहीपिल १० ३९ अन्नसवक्रीगने १५ 

१४ सझल्लीबेचे्न १० ४० हजाम १० 

१५ माछा पिल २५ ४१ सवडीबेचे्न िाँग १० 

१६ माछा मािु पकाई बेचे्न ३० ४२ नास्पाती ििकडा १० 

१७ ििी काटी बेचे्न १०० ४३ सचराईतो, मासझतो, कुररलो प्रसतकेजी १० 

१८ छाता÷जुिा ममित 

पिल 

१५ ४४ दलहनप्रसतसकलो १ 

१९ रााँगा काटी बेचे्न १०० ४५ दसहप्रसतठेकी १० 

२० िाँ ुगुर, बाँगुर काटी 

बेचे्न 

१०० ४६ तेलहनप्रसतमन २५ 

२१ वरफ १० ४७ केरा प्रसतभारी १० 

२२ सवसु्कट पाउरोटी १५ ४८ घुम प्रसतगोटा ५ 

२३ जडीबुटी पिल १० ४९ सिन्कौलीको बोक्राप्रसतमन २० 

२४ अण्डा पिल १० ५० तेजपातप्रसतभारी १० 

२५ गुाँड पिल १० ५१ अन्य छुटफुट िमानसबक्री १० 

२६ चटपटे पानी पुरी अन्य १० ५२ हदी प्रसत मन २० 

२७ पानपिल  १५    



१ ििी प्रसतगो

टा 

१०० ६ िंुगुर, बंगुर प्रसतगो

टा 

१०० 

२ वोका, वाख्रा, 

पाठी 

प्रसतगो

टा 

५० ७ भुना, बुच्चा प्रसतगो

टा 

५० 

३ घोडाघोडी प्रसतगो

टा 

१०० ८ भेडाभेडी प्रसतगो

टा 

५० 

४ रााँगा, ्ारा 

भैिी 

प्रसतगो

टा 

१०० ९ ्ारा गाई, 

गोरु 

प्रसतगो

टा 

१०० 

५ लैना गाई, 

भैिी 

प्रसतगो

टा 

१०० १० पाडापाडी, 

बाछाबाछी 

प्रसतगो

टा 

५० 

 

नगरपासलका माफि त सनसमित गुद्रीबजार त्ा टहरामा दैसनकव्यवशाि िञ्चालन दसु्तर  

क्र.ि. सववरण  दररेट 

१ फलपूmल, िाग िब्जीपिल 

(टहरा सभत्र) 

मासिक ४५०।- 

२ फलपूmल, िाग िब्जीपिल 

(टहरा वासहर) 

मासिक १०।- 

३ मािु पिल (टहरा सभत्र) दैसनक ५००।- 

४ मािु पिल (टहरा वासहर) दैसनक १५।- 

५ अन्यपिल दैसनक १०।- 
 

 

 

 

पशु पजछी, कृसष, वन त्ा जसडबुट्टी 

 पशु पजछी रोग परीक्षणका लासग सिफाररि गररएको शुल्क  

क्र.ि. सववरण  दररेट 

१ गाई÷भैंिी प्रसतपशु प्रसतहप्ता १५।- 

२ भेडा÷बाख्रा प्रसतपशु प्रसतहप्ता ५।- 

३ बंगुर÷िंुगुर प्रसतपशु प्रसतहप्ता ५।- 

४ कुिुरा÷परेवा÷हााँि प्रसत पजछी प्रसतहप्ता १।- 

५ घोडा÷गर्ा÷कुकुर प्रसतपशु प्रसतहप्ता २५।- 

 

 

पशु पजछी रोग पररक्षणका लासग सिफाररि गररएको शुल्क  

क्र.ि. सववरण  दररेट 

१ गाई÷भैंिी प्रसतपशु प्रसतगोटा २००।- 

२ भेडा÷बाख्रा प्रसतगोटा १००।- 

३ बंगुर÷िंुगुर÷िरािो प्रसतगोटा ५०।- 



४ कुिुरा÷परेवा÷हााँि प्रसतगोटा २५।- 

५ घोडा÷गर्ा÷कुकुर प्रसतगोटा ५००।- 

  

 पशु पजछी कृसत्रमगभािर्ानका लासग सिफाररि गररएको शुल्क 

   

क्र.ि. सववरण  दररेट 

१ गाई÷भैंिी प्रसतपशु प्रसतगोटा ५०।- 

२ बाख्रा÷बंगुर िामान्य प्रसतगोटा २५।- 

३ बोिर÷िानन प्रसतगोटा १००।- 

 

            च पार्ा लनर्न्त्रर् 

सि.

नं. 

चौपािाको नाम इकाई िेवाशुल्क ्प प्रते्यक 

सदन 

 

 रााँगा ,भैिी

 प्रसतगोटा 

प्रसतगो

टा 

रु. ५००।–

  

रु. ३००।–  

१ गाई, गोरु प्रसतगो

टा 

४००।- २५०।-  

२ घोडा ,िच्चर प्रसतगो

टा 

३००।- २००।-  

३ कोरली (वाछा, वाछी) प्रसतगो

टा 

२५०।- १५०।-  

४ वाख्रा, ििी, भेडा, 

याङ्िा 

प्रसतगो

टा 

२००।- १५०।-  

५ िंुगुर, वंगुर प्रसतगो

टा 

४००।- ३००।-  

नोटाः  िात सदन िम्म पसन िम्वखन्धतपशु र्नी सलन नआएमा सललाम गने तफि  

कारवाही वढाउने  
 

 

 

 कृसषजन्य बसु्तको सवक्री त्ा सनकािीका लासग को दररेट 

क्र.

स. 

लववरर् इकाई िररेट क्र.स. लववरर् इकाई िररेत 

१ लसन्क लीको 

बोक्रा 

प्रलत िन २५।- २४ नास्पलत,आप सर्किा १५।- 

२ बेसार प्रलत िन २५।- २५ भुस प्रलत िन १०। 

३ अिुवा प्रलत िन ८०।- २६ फसी प्रलत िन ५।- 

४ लसुन प्रलत िन ८०।- २७ तरुलिन्य बसु्त प्रलत िन १५।- 

५ तोरी, तेलहन प्रलत िन ४०।- २८ च्याउ प्रलतकेिी ५।- 

६ लपना प्रलतकेिी १।- २९ िह प्रलतकेिी १०।- 

७ केरा प्रलत घरर ८।- ३० िनुगा प्रलत िन ४०।- 

८ अलैची प्रलत िन १०। ३१ भुसा प्रलत िन ४।- 



९ बोिा, गहत 

िाल, लफलुङे्ग, 

िाल िलहन 

प्रलत िन ४०। ३२ ललच्ची प्रलत िन १००।- 

१० कालो िास

  

प्रलत िन ४५।- ३३ सुपािी, नररवल, 

छकिा 

अन्यिसला 

प्रलत िन १२०।- 

११ बाौँस प्रलत घना १।- ३४ कागती सर्किा २०।- 

१२ लसन्कोैैलल  २०। ३५ लसन्काबाौँसको प्रलत िन ३०।- 

१३ पात सर्किा १०। ३६ लिन्रल्स वाटर  २० 

१४ आलु प्रलत िन १०। ३७ पूmलकोभी, बन्दा प्रलत िन ८।- 

१५ भटिास प्रलत िन ४०। ३८ भान्टा प्रलत िन ८।- 

१६ सुन्तला सर्किा १५। ३९ हररर्ो साग सब्जी प्रलत िन ८।- 

१७ नास्पाती सर्किा ८।- ४० सनपाट  प्रलत िन ५।- 

१८ टिाटर प्रलत िन १०। ४१ लतत्री (ईिली) प्रलत िन १०।- 

१९ आौँप प्रलत िन १०। ४२ अम्लीसो कुचो प्रलतकेिी १।- 

२० लनबुवा, िुनार सर्किा १५। ४३ धान, िकै, गौँहु, 

कोिो 

प्रलत िन १०।- 

२१ कटहर, 

भुौँईकटहर, 

रुि कटहर) 

सर्किा २५। ४४ िैिा प्रलत िन २०।- 

२२ लपिालु प्रलत िन ५।- ४५    

२३ सख्खर प्रलत िन ५ ४६    

 

         बनिन्य तथा ििीबुिीिन्य सािाग्रीको लसफाररस गररएको लनकासी िररेट 

  

क्र.स. लववरर् इकाई स्वीकृत िररेट रु. कैलफर्

त 

१ सतावरी कुरीलो प्रलतकेिी ०।६० पैसा  

२ िलितो प्रलतकेिी ०।६० पैसा  

३ लचरैतो िािा प्रलतकेिी ०।९० पैसा  

४ लचरैतो िाौँठ प्रलतकेिी ०।९० पैसा  

५ ररठ्ठा प्रलतकेिी ०।६० पैसा  

६ सपि गिा िरा प्रलतकेिी ०।१५ पैसा  

७ तेिपत्ताबोक्रा प्रलतकेिी रु १।५०  

८ तेिपत्ता प्रलतकेिी रु १।००  

९ वनलसुन िरा प्रलतकेिी रु ३।००  

१० लसकाकाई प्रलतकेिी ०।९० पैसा  

११ सालधुप प्रलतकेिी १।५० पैसा  

१२ सल्लाको लसम्प्टा प्रलतकेिी ०।२५ पैसा  

१३ लोट सल्ला प्रलतकेिी रु ५।००  

१४ िोटो प्रलतकेिी ०।५० पैसा  

१५ भोलािको पत्तालोिा प्रलतकेिी ०।६० पैसा  



१६ पटेर बालवर्ो िर अन्धम्लसोको कुचो   प्रलत गािा रु ४०।००   

१७ भोलािको पत्तालोिा पटेर बालवर्ो िर 

अन्धम्लसोको कुचो   

प्रलत टक्याटर रु १००।००   

१८ भोलािको पत्तालोिा पटेर बालवर्ो िर 

अन्धम्लसोको कुचो   

प्रलत टर क रु ३००।००   

१९ सालको लवर्ाौँ प्रलतकेिी रु १।००   

२० तेिपत्ता÷लसन्क लीको तेल प्रलत लल रु १५०।००   

२१ उले्लिनभएकाअन्य िलिबुटी प्रलतकेिी रु १।५०   

 

 

सािुिालर्क वन अन्तगित काठ िाउराको कर संकलन िररेट 

क. केलह नेपाल ऐन संसोधन गनि बनेको ऐन २०७५, को िफा ६२ को उपिफा २ िा भएको ब्यवस्था बेलका 

नगरपाललकाको वन तथा िैलवक लवलवधता संरिर् ऐन, २०७७ बिोलिि र्स नगरपाललका िेत्र लभत्र रहेका 

सािुिालर्क वन उपभोिा सलिलतहरुको वालर्िक आम्दानीको १० % रकि बेलकानगरपाललकाको संलचत कोर् 

िातािािम्माहुनेछ ।  

ि. लनकासी पैठारी गिाि तपलसलअनुसारको काठहरुको हकिा तपलसल बिोलििको िररेटिा नगरपाललकालाई 

िसु्तर बुझाउनु पनेछ  । 

   

क्र.स. काठको लववरर् प्रलत लक.वी.  रु.  

१ सालगोललर्ा प्रलत कू्य. लफट १५।–  

२ साललचरान प्रलत कू्य. लफट १२।  

३ लसस  (गोललर्ा, लचरान) प्रलत कू्य. लफट १०।  

४ अन्य काठ, चि 

लचरान÷गोललर्ा 

प्रलत कू्य. लफट ५।  

५ 

 

िाउराचिा प्रलत टर र्ाक्ट्र १००।–  

प्रलत टर क हाफ २००।–  

प्रलत टर क सानो फुल ३००।–  

प्रलत टर क ठूलो ४००।–  

६ िर्र प्रलतके.लि. १।–  

 

 

 

 

कस्टम हािररङ्ग शुल्क 

क्र.सं 

 

उपकरर्को नाि  नगरपाललकाको स्वीकृत 

र्ोिना भएिा भािािर  

अन्य िेत्रकालालग 

तोलकएको भािा िर 

कैलफर्त  

१. व्याक हो लोिर रु.१५०० प्रलत घण्टा  रु.२१००प्रलत घण्टा  चालकलाई िाना र िािा 

को व्यवस्था सेवा ग्रालहले 

उपलव्ध गराउनु पनेछ l 

२. स्काभेटर  रु.३००० प्रलत घण्टा  रु.४२०० प्रलत घण्टा  चालकलाई िाना र िािा 

को व्यवस्था सेवा ग्रालहले 



उपलव्ध गराउनु पनेछ l 

३. टर र्ाक्ट्र िाला सलहत  रु.१६०० प्रलत लिन 

/अलधकति १० घण्टा  

रु.२५०० प्रलतलिन 

अलधकति १०\ घण्टा   

इिन िचि र चालक तथा 

सह चालक को िाना र 

िािाको व्यवस्था सेवा 

ग्रालहले उपलव्ध गराउनु 

पनेछ l  

४. टर र्ाक्ट्र ट्ांकर सलहत  रु.१००० प्रलत लटप १५०० प्रलत  लटप  

 सेफ्टी ट्ांकी   रु.२००० प्रलत लटप 

प्रती १० की.लि. लभत्र 

र  रु.२५०० प्रलत लटप 

प्रलत १०-२० की.लि. 

लभत्र    

 

 

सि.नं. 
कृसष मेशीनरी, औजार 

उपकरणहरुको नाम 

क्षमता 

(Hp) 
भाडादर प्रसत घण्टा कैसफित 

१ 

 
टर र्ाक्ट्र  

४५ 

 

७०० 

 

धुलो/सुख्खािा  

 

 टर र्ाक्ट्र 
४५ 

 

९०० 

 

लहलोिा  

 

 टर र्ाक्ट्र 
६० 

 

१००० 

 

धुलो/सुख्खािा  

 

 टर र्ाक्ट्र 
६० 

 

१२०० 

 

लहलोिा  

 

 
टर र्ाक्ट्र )पटके ढुवानी सेवा(  

 
 

 

रु.१०००/२०००/३५००/६००० 

प्रलत १० की.लि/प्रलत२५ की.लि 

/ प्रलत ५० की.लि / प्रलत १०० 

की.लि लभत्र  

     

१ 
चारपाङ्गे्र टर र्ाक्ट्रका  

एट्ाचिेन्टहरु 
  

चार पाङ्गे्र टर र्ाक्ट्रको 

एट्ाचिेन्टहरु िात्र भािािा  

ललनका लालग उपभोिाको 

नाििा टर र्ाक्ट्रको सवारी 

िताि प्रिार्पत्र (बु्ल बुक) र 

िर ाइभर लाइसेन्स अलनवार्ि 

पेश गनुि पनेछ। 

१.१ कन्धिभेटर  २५०  

१.२ लिस्क प्लाव  २५०  

1.३ लिस्क हैरो  २५०  

१.४ एि लव प्लाव  ४५०  

१.५ लहलो चक्का/ एन्टी स्कीि  १००  



सि.नं. 
कृसष मेशीनरी, औजार 

उपकरणहरुको नाम 

क्षमता 

(Hp) 
भाडादर प्रसत घण्टा कैसफित 

व्हील 

१.६ एस वा सी टाईप रोटाभेटर  ४००  

1.७ लेभलर  १५००  

1.८ 
लिरोलटल लसिकि 

फलटिलाईिर लिर ल 
 

५०० 
 

१.९ लसि लिर ल  ३००  

२.० लसि प्लान्टर (सानो)  १००  

२.१ लिरो लटल लसि लिर ल  ५००  

२.२ ररिर/वण्ड फििर  ३००  

२.३ िेि प्लान्टर  ५००  

२.४ पोट्ाटो प्लान्टर  ६००  

२.५ पोट्ाटो लिगर  ८००  

२.६ ररपर िेलशन  ५००  

२.७ ििी क्रप थे्रशर  २०००  

२.८ धान थे्रशर  १२००  

२.९ गहुौँ थे्रशर  १२००  

३.० िेि सेलर  १२००  

३.१ िेि लिहस्कर  ७००  

३.२ पावर से्प्रर्र/बुि से्प्रर्र  ५००  

३.३ 
फटीलाइिर ब्रोि कास्ट्र/ 

से्प्रिर 
 

७०० 
 

३.३ 
अन्य प्रकार केही भएिा 

नगरपाललकाले लनधािरर् गने  
 

- 
 

 

४.० 
पावर लटलर लवथ कन्धिभेटर 

अलधकति 

२० एच.पी. 

सम्म  

९००  

   

५.०   पावर सटलरका एट्याचमेन्टहरु  भािा िर प्रलत घण्टा  

५.१ एन्टी न्धस्कि ह्ववील  १००  



५.२ एन्टी न्धस्कि ह्ववील कनेक्ट्र/हब 

कनेक्ट्र 

 ५०  

५.३  लिस्क प्लाब  १५०  

५.४ लिस्क हैरो  १५०  

५.५ ररिर/वण्ड फििर  २५०  

५.६ लसि कि 

फलटिलाइिर(लिर ल(लिलनिि लटल) 

 ३५०  

५.७ लसि लिर ल  २५०  

५.८ पोट्ाटो प्लान्टर  ३००  

५.९ पोट्ाटो लिगर  ४००  

६.० ररपर  ३००  

६.१ थे्रसर  ४५०  

६.२ ििी क्रप थे्रसर  ६००  

६.३ पावर से्प्रर्र  २००  

६.४ अन्य प्रकारका केही भएिा 

नगरपाललकाले पेश गने 

 -  

७ समसन सटलर 
अलधकति ९ 

एच.पी. सम्म 

७००  

८ समसन सटलरका एट्याचमेन्टहरु    

८.१ लहलो चक्का/एन्टी स्कीि व्हील  १००  

८.२ लसि लिर ल  २००  

८.३ ररिर  २००  

८.४ एन्टीर्ािप बे्लि  ३००  

८.५ लिप लटललङ्ग बे्लि  ३००  

८.६ पोट्ाटो प्लान्टर  ३००  

८.७ पोट्ाटो लिगर  ३००  

८.८  ररपर   २००  

८.९ थे्रसर  ३००  

९.० पावर से्प्रर्र  २००  

९.१ अन्य प्रकार केही भएिा 

आपुलतिकतािले पेश गने 

 -  

१० स्वचाललत उपकरर्हरु  -  

१०.१ राईस टर ान्सप्लान्टर (म्यानुर्ल)  ५००  

१०.२ राईस टर ान्सप्लान्टर (वाक लबहान्ड)  ८००  



 

 

 

नगर अस्पतालसौँग सम्वन्धित शुल्कहरु 

ल्यावटेस्ट, ओसपसड िेवा वापतको दसु्तर 

S.N
. 

Name of lab test/Procedures/Health Service. Rate list. Remarks
. 

1 General OPD Free  

2 Consultant OPD   Rs.  490  

3 EMR Ticket at OPD hour. Rs    90  

4 EMR Ticket after OPD Hour 190  

5 Admission per Night 12 hours to 24 hours. 390  

6 Observation charge (less than 12hours) 190  

7 Medication charge (A) 50  

8. Medication charge (B) 90  

9 USG( Abd& pel or ANC 690  

10 X-ray (single exposure) 300  

11 X-ray (double  exposure) 400  

12 Dengue test 790  

13 Haemoglobin test 50  

१०.३ राईस टर ान्सप्लान्टर (राइलिङ्ग टाईप)  १८००  

१०.४ लसिललङ्ग िेलशन  ७००  

१०.५ ररपर  १०००  

१०.६ ररपर बेलर  ८००  

१०.७ ििी क्रप थे्रसर  १०००  

१०.८ थे्रसर  ९००  

१०.९ पैिल थे्रसर इलेन्धक्ट्र कल/म्यानुर्ल  ४००  

११ िेि सेलर  ८००  

११.१ िेि लिहस्कर   ७००  

११.२ पावर ह्यारो(टर र्ाक्ट्र अपरेटेि)  १०००  

११.३ ब्रस कटर  २००  

१२. टर र्ाक्ट्र ४५ एच,पी. ७०० 

 

 

१३ टर र्ाक्ट्र ६० र एच.पी. १०००  

१४. टर ली  १५०  



14 Total Count- TC 50  

15 Differential Count-DC 50  

16 Complete Blood Count 150  

17 ESR 90  

18 CRP 230  

19 Widal Test 190  

20 Montoux test 190  

21 Blood Grouping 70  

22 Urine for Pregnancy test. 90  

23 Blood Sugar Random,Fasting&PP 50 each.  

24 Serum Creatinine 190  

25 Blood Urea 190  

26 Uric Acid 190  

27 RA Factor 190  

28 ASO titre 230  

29 BT 90  

30 CT 90  

31 Serum Bilirubin total&direct(S.Bilirubin-TD) 190  

32 VDRL 190  

33 HBsAg 230  

34 HCV 250  

35 Urine RME/Stool RME 50 each.  

36 Urine for ketone bodies 290  

37 Stool for occult Blood test(Stool OBT) 190  

38 ANC Package 
(HB=50,BSR=50,HBsAg=190,B.grouping=70,HIV=230,VDRL=190,
Urine RME=50) 

Total=790  

39 HIV 250  

40 Malaria Antigen(MP Antigen) 230  

41 Sputum for AFB 230  

42 Liver Function Test. 890  

43 Lipid Profile 890  

44 H.Pylori test 330  

45 SGOT 250  

46 SGPT 250  

47 Total Protein/Albumin 250  

48 Calcium 350  

49 TPHA 290  

50 Na,K 290 Each.  

51 S.Amyalse 350  

52 Dressing (A) mild 50  

53 Dressing (B) moderate 100  

54 Dressing (C) Severe 190  

55 I&D(A) mild 100  

56 I&D(B) moderate 150  

57 I&D(C) severe 190  



58 Suturing-A- up to 5 suture 100  

59 Suturing-B- up to 5-10  suture 150  

60 Suturing-C- more than 10 suture 290  

61 Suture/staple removable-A 130  

62 Suture/staple removable-B 190  

63 Nail Extraction 230  

64 Corn Removable 230  

65 Syringing per Ear 150  

66 Foreign body removel-A 150  

67 Foreign body removel-B 250  

68 Nebulization 50/per episode.  

69 Oxygen Inhalation 50/per hour.  

70 Plaster Full (Cast) 790  

71 Plaster half (slab) 690  

72 Plaster Full/half Removable 190  

73 NG Tube/OG tube insertion. 690  

74 Catheterization. 150  

75 Catheter Removable 90  

76 Ezivac Suppositories/Enema 190  

77 Reduction of dislocation 790  

78 Medical Health Certificate(Nirogita ko pramantra), blood 
Grouping,RBS,HIV, HBSaG,VDRL, Chest X-ray) Reports. 

490/if any lab 
tests/examinati
on should be 
done as 
necessary then 
it will costs 
separate. 

 

79 OJT Clinical Field CMA/ANM/Lab Assistant 1000/month.  

80 OJT Clinical Field HA/staff Nurse/Lab Technician 1200/month.  

81 OJT Clinical Field  Bachelor Level 1500/month.  

82 Medico Legal Test- Alcohol 100 50% HW 
Incentiv
e. 

83 Medico Legal Test- Violence police case. 300 Health 
worker 
90% 
Incentiv
e 

 

फािेसीिः और्लध िररिको लवल तथा अन्य लागतका आधारिा नगर अस्पताल व्यवस्थापन सलिलतले लनधािरर् 

गरेबिोलिि हुने 

स्वास्थ्य लविाको िररेट 

नेपाल सरकार स्वास्थ्य लविा वोििले लनधािरर् गरेविोलिि लनर्ि २०(३) र लनर्ि २३(५) विोलििको िररेट लागुहुने  

  



नोट  अनुसूचीिाउले्लि नभएका बसु्तहरुको िररेट प्रिेश नं. १ को प्रिेश सरकारबाट स्वीकृत प्रिेश आलथिक ऐन 

बिोलिि हुनेछ । 

नगरपाललकाले आफ्नो िेत्रलभत्र लगाउन सके्न पर्िटन शुल्क िसु्तर 

 

नगरपाललकाले आफ्नो िेत्रलभत्र लगाउन सके्न िण्ड, िररवाना र लनर्लित शुल्क 

   

क्र.सं लववरर् िर रु. 
 

क िापिण्ड पुरा भएको स्वीकृत नक्सालवना बनेको पक्कीसंरचनाको हकिानक्सालनर्लित 

िसु्तर प्रलतवगि लफट 

रु १० 

ि िापिण्ड पुरा भएको स्वीकृत नक्सालवना बनेको कच्चीसंरचनाको हकिानक्सालनर्लित 

िसु्तर प्रलतवगि लफट 

रु ४ 

ग स्वीकृत नक्सालवना बनेको पक्कीसंरचनाको हकिा िररवानाप्रलतवगि लफट रु ५ 

घ स्वीकृत नक्सालवना बनेको कच्चीसंरचनाको हकिा िररवानाप्रलतवगि लफट रु २ 

अन्यको हकिा प्रिुिको लनर्िर्ानुसार कन्धििा रु ५०००।– िेन्धि बढीिा रु १०००००।– सम्म िररवाना िसु्तर 

वरावरको रकि 

 

 

नोटिः असाहर्, िेष्ठनागररक, एकलिलहला फरक ििताभएकाव्यन्धिहरुलाइलसफाररस गिाि तथा िैवीप्रकोप, आलथिक 

सहर्ोग तथा लन–शुल्कऔर्धीउपचार सहर्ोग लसफाररसिा कुनैपनीशुल्कनलागे्न ।  

एमु्वलेन्स प्रर्ोगको िररेट 

 प्रर्ोग हुने स्थान रकि रु कैलफर्त 

१ रािपुर गुरुङ्गच री ४००  

२ रािपुर-सातपते्र रातापानी िुगाि 

िन्दीर 

५००  

३ रािपुर सेतीिोला  ५००  

४ रािपुर- लालबिार ६००  

५ रािपुर- घुमे्न ७००  

६ रािपुर- सोिबारे ७५०  

७ रािपुर- हररपुर ८००  

८ रािपुर- चतारा पुल ९००  

९ रािपुर- सुपािे ९००  

१० रािपुर- बरबोटे सु्कल १०००  

११ रािपुर- पोिरे सु्कल ११००  

१२ रािपुर- बसाहा १२००  

१३ रािपुर- लसकरिािी १३००  

१४ रािपुर- आम्वासी १६००  

१५ रािपुर- पुरन्दह १६००  

१६ रािपुर- भागलपुर २०००  

१७ रािपुर- फते्तपुर २०००  

१८ रािपुर- ववला विा कार्ािलर् २५००  



१९ रािपुर- कञ्चनपुर २५००  

२० रािपुर- लहान ४०००  

२१ रािपुर- धरान ३०००  

२२ रािपुर- इटहरी ३५००  

२३ रािपुर- लबराटनगर ४५००  

२४ रािपुर- िरैर्ा भारत ६५००  

२५ रािपुर- बेलटार २०००  

२६ रािपुर- गाईघाट ४०००  

२७ रािपुर- भरतपुर ९५००  

२८ रािपुर- काठिाि ौँ ११५००  

 

लवलवध 

१=टोल लवकास संस्थाहरुले नलवकरर् म्याि सिाप्त भएको लिलतले ३ िलहनालभत्र नलवकरर् नगरेिा प्रलतवर्ि रु १०० 

िररवाना लागे्न 

२=लवलभन्न पिपूतीसम्विी परीिा शुल्क लोकसेवा आर्ोगले तोकेबिोलिि हुने  

३= इौँटा लवक्री(प्रिुर्र् लनर्न्त्रर् शुल्क) िर रु.१५०।– प्रलतहिारिा) 

४. अवैध निी िन्य पिाथि उत्खनन् तथा लनकासी वापतको िररवाना लिल्लास्तरीर् अनुगिन   सलिलतले तोके 

बिोलिि हुने 

४. भूिी लगत संकलन लसफाररस िसु्तर 

क. भूलिलहन िललत भूलिलहन सुकुम्वासीलाई लागे्न रािश्व प्रलतलकत्ता रु ५०।०० 

ि. अव्यवन्धस्थत वसोवासी (नगरलभत्र वसोवास गने) प्रलतलकत्ता रु १००।०० 

ग. अव्यवन्धस्थत वसोवासी (नगरभन्दा बाहीर वसोवास गने) प्रलतलकत्ता रु २००।०० 

घ. भूलिलहन िललत सुकुम्वासी र अव्यवन्धस्थत वसोवासको भूिी व्यवस्थापन इकाईबाट लसफाररस गिाि रु ५० 

ङ. छुट फाराि भनुिपरेिा सिर्ावलधभन्दा पछी आएका लनवेिकलाई विाको लसफाररस अनुसार रु १००।०० 

 

 

 

 

 


